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 هنية زوبت ىاعت هناصسانأ ىعةنسلا لهأ جاتا ناي ىفىلو الا هلثسملا
 هللاَه : ٌةرْزاوج مدعب مهاوق ىلع ةلزتعملا لالدتسا ناب ىف ةيناثثلا ل

 ةلاسرلاو غملبتلاوىوعدلا مرير: ىلوالا 'لثسفللا

 مهتسوسو ةمغبك فو نيط امشلا فيرعت ىف سانا !بها ذمن اس ىف سماها هللا

 - ةابمإلا رش تسل ةنيلا نأ ىلع ةنسلا لهأ جاستا ناب ىف ةئلاثلا عملا
 هذعروههلب!باوج ىو مهاوق ىلع سام َهلاَةاَغن حاصتع اناس ىف ةدئاثلا "”هلكيملا

 ىلاعظت ا نمناعالاو رفكلا نأ ىلع ةنسلا له أ لال دّدسا نا .ىف ةسم اهلنا لسا

 ىلاعتهقنا نم لالا او ىدهل نأ ىلعةنسلا لهأ لال دس ا نأ. ىف ىلوالا:هلّيملا
 ردصلاحرمثريسفت ىف ةثلاثل ا"هلسما

 ةمامشلا مول قاولنا هللا ةهاخم ىلع مالكلا ٠
 تانثاكلاٌءدارا رامى مول وف ىلع ء ةلزتمملا لال دمسا ناس ىفىلوالا ةهلمسملا

 ىلاعت هللا ةةثع ؟لكدلا نامه وق ة ىلعةنسلا لهأ جاصتحا ناس ىفةثلاثلا هلعدملا

 : ةماالا لاس ملا اهبقو ف ارعالاةروس)

 - ةمايقلامونلاعالانزو ةةيكن اس ىفةيناثلا "لئلا

 سا.ةلاب صالا موع صمت روعال هن ١ لام نم جارها ناس ىف ةسداسلا هلة بملا

 ديعلا لاصمةياعر هنا ىلع بدال هنأ ىلع ةمسلا لهأ حاصتحا ناس ىف ةسم احلم "هل ملا
 خاسلاد ودحو ىلع ضرالاوتاو هلا قام لال دّسالا ناس ىف ديل انلايلئملا

 سرعلا ىلع ىوتسا منىلاعت هلوقىف:اوسالا نعم ناس ىف ةعبارلا هكا

 هيما تارضس موهااورمتلاو سعملان وكنا يف ةئلاثل "نلمس

 ىلاعتهتلا ال ارثؤمالو دجومال هنأ ىلع ةنسلا لهأ جاصتحا ناس ىفىلوالا هلة ىلا

 ميدق ىل عت هللا مالك أ ىلع ةنسلا لهأ لالد سا ناس ىف ىثهن اثلاةلكدملا

 ماعلا اذه ىوسملاوع قاضي نأ ىلءرداف ىلاعت هنأ ىلعل ال دّدسالا ناس ىف ةسماىلن هلمملا

 20 هلعباوطلاقومهلرق ةىلء فاكس اةافن لال دةسا ناس ىف ةئماثلا 0

 ظ الأرب انتفاع دل نأ ىف فالاللا نان ىف ىلوالا "لة
 ةمرالا راضملا ف لصالا نأ نا ىف ةمئاثلا 30

 ا فقيلرالا هلة ىلا

 .ةأةيحوملاهوجولا نا ىف ة ما اثل "هلة ملا

 000 "احوهلهةداعلاق رخن أن اد .ىلمالكلا

 لما ثاوصالاو فورم نم ةرابعوه له هقلمالكتأ ا ىفىلوالا هلع لا
 ىلاعت هللاذب ورزاوج ىلعةنسلا لهأ لالدّساث اس ىف ةئااشلا "هللا
 نيفاكملا ىلع ىلاءتو هن اصس هل هَ ة ارب رقت ىرجم ىروعام ناس ىفيىلوالا لي سأا

 باقاا وخبلملا لت نأ ىلعءاأعلا حاصصتحا ناس ف ةيناثل ةلثسملا
 ىهعسملاريغ مسالا نأ ىلع لال دّسالا ناي قديما اةلكولا

 (ةي "ل ابملااهيفولافنالاةرو-)

 الم ناصغنلاو ةدانزلا ل. هب لهنا الا نأ ىف فالدْسالا ناس ىفةناث !اهلعسملا
 ىلاعت هنن اتامولعم ميس ث اس ب يف ةثلاثلا "هلع ملا

 1_2 1 ررريب1575بيُشسللللللللل2222 يسمو



 (ىزارلار شفلاريسفتن مثااثلاء زا تسرهف)

 (ةبنكالا لئاسملااهبفو ماعنال ار و-)

 ركشلاودجلاوحدملانيبفرفلا ناس ىف ىلوالالمثملا ٠
 هللادج أ امذل ىلع هتادجلا اذا راس اةمكح نام ىفةثلاثلاةهلئسللا 04

 مالا ةغبص ىلءةلدهلا فريخلا ةغمصز اتش |ةمكح ىف ةسمافلا”ةلئملا ٠ ه
 عناصلادوجو ىلعةلالدلارب ريرمت ناس ىفةناثلاةلل ملا 7
 ناجأ ةنأن اس ىف ونيطل | نم ناسنالا قملخت ةمفمك ناسف مالكلا 4

 هذع ب اوه او ناكملام صم ىلاعت هلا نأ, نيلئاقلا كة ناس ىف ىلوالا هسنلا ١

 اطل دمعلا عني نأهتنا نمزومال هنأ ىلعةفزتمملا جاصتح ناس ىفةناثلا هل لا 1
 هنعب اوم اريرق:نام فوةؤودلاى :ركنمهسش ىلعمالكلا 6 1١

 ةربنلاوداءماريرقتو عئاصلاتابئاريرقتناس ىف ىلوالاهلثسملا ١١
 باقعلابدْونال ةمسعم او باول! بح ود ال ةعاطلانأ ناس ىف ةما امل "هلثسلا 4

 هنع باول انامب فو ولنا نيلئاقلا ةهيشملا لال دّسا ناس ىةيناثلا هلة لا ١4

 زوجالوأ“ ثلان ىع-ن نزوح له ىلاعتهنأ ن اس ىف ةمناثلا هللا ك١
 زو هالو أ ةماسشا امون قلما ىلع بذكل ازوه له هن ناس ىف ةثلاثلا ”لكسلا +ع

 ا هنم عنو ناعالا نع ف ممن دق ىل اع هنأ ىلع ةندلا لهأ جاصتجا ناس ىف ةمناثأ لش ملا 6

 ةحودمو ةمومذميلاةامملاسسةتناسفىلوالا ل سلا م6

 مهل وقلاطبان اب فو ممانما اه نيلثاقل ا حاصتحان اس ىف ةثااثل هلم ملا 5000

 ىلاعث هللا نم لال طل او ىدوا !نأ ىلع ةئسلا لهأ جاصتح ناس ىف ةيناثلا هلم لا غغا

 لكلا نم ةعاطا او ناالا دارأ ىلاعت هللا نأ ىلع ةلزتعملا لال دس ناس ىفةسناثلاهلعسملا غ3
 راتخلا يكمملا عئاصلا دوجو ىلع ةلالدلارب رقت ناس ىف ىلوالا دليلا عال

 مالا مهملعءاسنالا ةمهعىف نينع اطلا حاصتحا ناس ىف ةمئاثلا هل سا ها ظ

 لاعفالا قا هلم م ىلع ةسسلا لهأ حاحا ناس ىف ةمئاثلاةهلمملا هع

 باسحلاة .ةىكناس ىف ةعبارلا ل ثلا 5

 لالدمالاورظنلا نم عئملا ىلءذي وثحلاوةدلقملا لال دّسا نا ىفةثلاثلالثسملا
 ةها ' الاد دع نيلثاقلا بها نا .ىفةيناثلا هلم ملا ؟أ

 دوز أ غولبلا لبق لال دّسالا هنم لص- له هنأو مالسلا هملع يدا ربا ةصق ناس ىف ةثلاثل هلكيملا هيب
 بكوكلا ةس وم .رمدع ىلعهتلال دة ةركناس فو لوفالا عم ناس ىف ةسداسلا هلم ىلا خذ
 كتالخا نم لف أ مالسلاو :الصلا مهيلع“ ارينالا نأي نيل الا جاصتحا ناس ىفةنلاثناةللثسملا ملا

 لو هيلع ها لص هنا لور ةيرذ نم نيسماو نسحلا نأ ىلع لالدتسالا اي ىف ةسماللاهلمسملا . 7
 هدف رعم نع هللا فرك ةقشخ قوه ةودنلار كن نم لكن أناس ىفةيناثلاهلمملا »3

 : ةمامقلالا اود-أ ةفرعم ىف هند رمش د ىوناهن اس ىف ةنانلاةهلثسملا 14

 رهشلا ةاعنام قوتانااوثاو .للا لاوح ايهلالادوجو ىلع لال دسالا ىف ىلوالا "هللا 4(

 ةكتذلا لاوحالاب هتمكسو هئردقو عئاصلادوجو ىلع لالدتسالا ىف مالكلا ٠٠١
 ىلاعتو هناصس هتنءاكرششلا اوتدنأ نمفئاوط نا قولرالاةزةثملا 5١ ؟

 ىلآعتو هناصس هقداولا تثي نملوقداة ىلع لئالدا اةماهاىفمالكلا ١١
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 لا
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 هنعباو1ا ىف رمهاوق ىلع,سابقأ اةافن جاصتحا نا يف ةيناثلا هل لا

 تالاكلاو تاريرلا ماسقأ نا ىفو هما باسأ ناب ىف ةل ثلا "هل لا
 هئءباولاوتايكزلا ليال هللا نأ ىل_عمكسل نب ماشه حاصحا ىف ةيناثلا هلم ىلا

 (ةينادلا لثاسملاامفر بودل ةروس)
 تاوضالاو فورملا اوه هنن م الكّنأ ىلع ةلزتعملا لالد سانا ىف ةثلاشل "هل م ملا
 نينح ةوزغنمةدبت نا ىفةثلاثلا "هلم لا
 هلع هللا ىضر ركب ىنأ هل .ضف قاع لال دةءالاز راغلا ةصق ناس ىف ةعبارلاو ةثلاثلا للا
 هنعباوملاو لعفلا عم ةعاطتسسال !نأ نالطب ىلع ةلزتءل ال الدان ىف ةعبارلا "هلم سلا
 ردقأ اوءاضقا اهل م ىف ةنسا ! لهأ لال دّسا ناس ىف شا املا "هلة للا

 :ىلاهت هن ادا صون وف دوجولا ىف لش دام لكن أ ىلء ةئسلا لهأ جادتح اناس ىف ةعبارلا هلم لا
 ىطعملاو نس الا ىلا ةدئاععلا ملاصملا ناس ىف و ةاكرلا ىف لءلةااردقا !بادعا ةمكح ىف مالكلا
 اك زالنيقحصتسملا ةءناملا فانصالا في رعت ىف ةعبارلا هل ملا
 قئانملاتامالءناد ىنةثلاثلا "هلم ملا

 مكملع مال رضعبل مهذعب لوقىففثاطارك ذىف ةسماخللا هلم ا

 نععولا مكحي مأ الع هنن ا ىلع بحاوه رود! لوبقنأ ناد ىفةعبارلا هلة لا

 هنءناوطاو تن اًءلاريسغنع :وفعيال هللا نأ ىلع ةلزتعا 'جاصتحا نار ىف ةئلاثلا "لما
 امهنمدحا ولكم اسق أ فو تال ماعملاو تا دابع ا ىف فملاك-:ل اريصح ىلع مالكلا
 رّدعلا ةحازاو نيستلا دعبالا ادد أذ اؤيال ىل اعت هنا نا ىلع ةلزتعملا لال دّدسا ىف ةناثلا هل لا
 ا هتسرد لاهو قدصلا لشف ناب ىف ةمئاثلاةلعملا

 (ةمناالا لئاسملااهيفو مالسلا هيلع سنوي ةروسإ) 1
 ناكمالااماو ثو دان! ام ىلاعن عناصل ادودجو ىلع لادا !ىلءلدلا نأ ن اس ىف ىلو الا "هللا.
 ةمهيدبلا مولعلا نم سارمشنلاو رمش اراكذا نأ نا ىف ىلوالاتةلة ملا
 رشنلاوريشعلا نيكس تاهش نع باو! ناس ىفةثااثلا ليلا

 ةمهلالاو دمسوتلا تامثا ىنعرمقلاو سعشل ا لاوح اي لال دةسالا ناس ىفىلوالا "هل لا
 4 : رونلا ةقءقح نا ىف ةسماختا ىلع ملا

 نارينلاماسقأن ا ىفىلوالاهلثسأا

 ةنمتو أ ةملسب ىلااذا نمؤملا ىلع هّاعر بق امنا ىف ةمئاشل الملا
 رصبل!نم لضفأ وسلا نأ ىلع جاصتحالا| ناس ىف ةمناثلاةهلثسملا
 مالسل او ةالصلا مهيلعءامبن الا ةوبنتابثاقيرط ناس ىف ىلوالا هلع ملا

 "”ىلولا ةةمق- ناس ىفىلوالا "هلة ملا
 ةماسقلا لف ف فو مها لم<الباوثلا لهأنأ ءلالدةسالا ناس ىفةنناثلا هلعسملا

 (ةينالا لتاسملا ايفو مالا هملعدوهةر وح)

 مالسل ا هملع حون ةنسفسةفص ناس ىف ةناثلا هلم ملا

 2 م : 7 هف.ض عم مالا هيلع هاربا ةصقن ا ىف ةثلاثلا"هلمسملا

 7 و < وح سصوعلا نماردرز م اعف سول ةروس) | ث كعالاب ىيفتلا ماين ومالنا هله تي:
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 #3 دإلانممعأحدملا نأ تيثننادحال او ماسعتالا نم هنمر دضرأم ىلعر اذا لءاسقالالا ل_هحال هناه | : 5 '

 ليضو ماعنا لج ال همظعت نع هر ا.ءوهفركسشلا امو « لري غملاوأ كلا الصاو مانعنالا كلذ ناكء اون | 3

 ةردةلامهقلخر امم لعاف اعلا اذ هدوجو ىف رثؤملانأب اح رمصت هتلد_لاهلوق ناك راتلالعاسفنلالا ٠ |١

 لق: ملا غاو نيدإ ىف :هظع ةدئ افا !ءذهّنا كشالواهاولعملاهلءا باع ا هل ةدح ومالعسناوةشيكملاو ١

 هذدهو هنا ةمعنلا لودو هل ىلصال ا بولادملا نكي دم ةوعتلا نم هيل الصوام ثدس هنظعت ركذاذا ٠ ا : :

 هنا صوصلنال دمعلا |: كسم هنوكل حال هذه درعلاّنا ىلءلدبانذ_عيذهلل دن !لاقاذااماك ةريتسةحردأا

 هغاطقئاو تأ قارون ةدها د يف ٍبلَما |فارغتبتساو لك ؟صالخال |نوكيف هيلا ةمسعنلا لضو أ ىلاغت 10
 ا لصأ دفق ماللاو فلالاب ىل#درةماظفاددجلا «(ةئاشلاةلثدملا )+ تيثاؤىوقأ5ق لسا ىوساسع | ٠

> |" 

ْ 

 سبلة ةقلا ىف نس سلا نوكمف لعل ا عنماسهل ا وز دنعو لعذلا بجي اواو مج ددع ةيعادللا كتف هناصسس

 نا
 د 71710710510

 داما وءافصأ امو هخ_سحأ ام لايف هتلاقصو هئافصثبام ىلع توقاسلا خدعو هل ةفاطاو هلكش ٌْ

 مانعتالا نم هدعرد دام لجال لعافلا ملغعت نع رابع دجل ان الفركحلا نمدءأ دجلا نأ ناس امأو| ١

 و

 لوقف اذه تفرعاذا ركشلا نم ّيءأ وهو دسجلا نهي ءأحدملا نأ انرك ذاب تدثف كدنع قسستلا
 لص ال هناق يهل اامأ هريسغا لص دقفر املا للعاقلل له امحدملا نأ اةسانال هلت حدا لن ملت 7
 ا ِ

 ديعلاْن أب رعشم اذاهو ند !لكصوو هنمر دص مايعتا بيسا هيطعت نع هر انعرك.ش لانا انانال هتلركسشلا | ١

 هتلارتخغلا دولا تود ند غنعكلد و هلل ةهاملا هذه نأ دمغد (هلل دل ا)هلوةلوةزفاذهتثاذا ةضاملا

 لم باو منا ركشنا ل.ةناف#« هناكسدتالا سدا مظعتلاو ءائااو دولا ماسق عجن ا ئذتقي اذهق
 نم السا هلع لاك اك هناا ىلع نت سحماركشو هل دع ىلعن اطل ىلاركشو ِهءلعت ىلع ذاتسالاركش ١
 لوالا « هوسونمهناسو هللاالاس يلة ةمقلا فروكك لاو دولا اناق هتتاركشي ل ساسنل ارك شي ل

 هللا نمالا سدا اهاود> لب لسلستلا مزلو ى رخأ ةمعادىلا اهاودح ىفرةتفالالاو د.علا نم سلب لقا

 ىلا نيقولذملا نم نسحأ نم لكنا اسهن انأو «ىلابعت هتتاود ةقرقلسا ىف دج لكل ىدتسسملا نوكيف هقناالا ||
 ةطساوب عمطب هلا ةعفنملا ب لجاما ةةرمضمعفدوا ةعفنم بلحلاما ناسحالا كلذ ىلع مدقيامنا هتافريغلا

 ناوثنادجووأ ا دا فريشكوأ لماع :ًاذاكموأ هملق فرورمسلا لود اديسري هدام نابسجالا كلذ |

 كلنَو هملع هيلق قرب هناف سلب وأ رض فانوس ىأراذا ناين الان أو هذ ةترضلا مف داماو . :ةرخكالاف ا

 كلذ ذاةنا لواحا ذاق ةرمذملا كال ىف نا وحلا كلذ عوقو ةدها. ثم دنع بالا ىف لصد ص وص ادق 1

 هناكناسسحالا كا ذف تقولا ببط باقل غرافراصو باشا! نع ةقرلا كالت تلاز ة”رضحلا نال: نمناوملا

 ناس>الا عذب ل .ةّمسن هناق قا ىوس نملك نا تدشف ة.بسملا ةقرلا لأ نع بالا صيلخ دافآ بيس
 ةعفام باج هم دفةسسالو نسحب هلاف ىلاغتو هناصس قاما ةةرمضم عف دوأ ةعفنم باداَما

 دهلاماسقأ لكلا قكسملا ناك سل اذهب ىلاسعت هلتاالا سدل ”ق.ةلسا ن_سحلا ناكو ةةريضم عفدالو ١

 ةطساونالا لمك«ال هب عافت الاف قانا نمد أ هملع م دلة, نانسح لكنا اماانثو +هللدهلا لاقت هشاوه

 ةظنط كل لادبا ىلعن اهالارد_ة,جلالاو ةمسءناا عاونأ اخ ىلاعتهنناّ االول هنا ىرتالا هللا ناسا
 متنلا كالَس عافتنالا هنكءامبىتلا سهلا ساوللا نا.سثالا ىلمعأ هنا هناالولفاضيأو ريغلا ىلا هكاوفلااو
 اهب عافتالا هنكمأاملالاو ةلسلا بلا ميدصلا جازم ءاطعأ هناجسس هنا الولو اهب عافتتالا نع :رهلالاو
 هللا ناسح | ةطساونالا لمك«أل هن عافتتالاّن اف ىلاسعت هلتاىوس نس نع رد دينا سا لك نا تنشف
 *« >هتاد جلا لاو ادولف هتناالادودلل قصت_هدالو هشاالا هشة ا ىف نسال هنارهطنا هد نو ىلاغت

 دود ولاةمعتو املاعارداو اح هب وكدعي عفا اد قجودسالا نكمال مثلا عسم عافتالاَ اهعب ارو

 نماالا لضحت الة ذا اقازرالاو ةاصالا ب رتلاو هناهسدتنا نمالا تسال _علاو ةردقلاو ةايطاو |
 ع
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 فلانوع._ساهعمستو ىداولا اهم ”ةلتماقةدنعاو 'هلهح تلزن ةيكماجنا هنعهقاىذر سامع نب! لاك

 مهتلما نما هوبتكو ب تاكل || )سو هيلع هللا ىلسلوسرلا اعد نيش الا نيام اولد كب الالات تازرثو نا م

 اوردقامو لوقو ثالثا تان الارخ ىلا مكملع مكبر محام لأ ولاعتلق“ تان ن دمابهناف تانآتسالا
 هلاعقلا لص هقلا لوسو لاق لاق سذا نعو ذك ها ىلع ىرتفا نم مف نموهلوقو 3 "الا ةردق قحةقنا

 اهعجنآ رةلانمةروسانيطامسشلا تعقجاامو ماعنالا ةروسربغ "هل نارشأ ا نةةروس "ىلع لزئام سو

 ىف اهوُرقا ىتامنوذحوا نوف ةزي كلم فلأ نيسوأ اكلم نيسخ عم لري عم”ىلا اهب ثعز د ةاواهأ
 ضخ دا يقادياف دعبانل ذيالاز ازعاج كأن ًاءاوهتتا ينزع أ دقلو ضو ىفءاملا ةاامك حس ئردض
 هلع هللا فص ةقالوسر مس ماعنالا ةروستلز ار دكتنملا نبا ن ءو ةفاخالهّشاع نم دءوو نيكرمشملا

 تدتخا ةرودا!ءذ_هنوءاوصالا لاق قفالادسام ةكتالملا نم ةروسلاهذ- ا و

 ةكئالملا نما نوعيساوع._ثاهاىناثلاو ةدحاو ةعفدتازئا ملا امه دحأ "لمضفلانمنيعومب
 نيدهملاو ناطبملا بهادم لاب او داعملاو ةو.تلاو لدعلاو د.وتلا لئالد ىلع لة ماما هيضبنسلاو

 ةلصلان وكت دق ماك الا ىلع ل دام لازئافاضدأو ةعفرلاو ةلاللاةءاغىف لوصالا لع نأ ىلءكديكلذو

 هللا هلزن أ دة لوصالا ل_ءىل_ءلدياماّمأو لزاو:لاو ث داولسا بو مهتجاحر دق ىلاسعت هللا هلزني نا
 ىخارتل | ىلعالروفل | ىلع باو لو.هالا لعملعت نأ ىلع ديكلذو ةدحاوهلجىلاعت

 (ميحرلا نحرلاهقلا مس)
 ( نولد- هب ممرب ا ورفكسص نيذلا ٌمرونلاو تاططلا لبو صضرالاو تاوعسلاقلخ ىذلا هتلد_جلا
 كل: ضعب دسعن نأب سأب الو ةئاغلا ةرو سري سف” ىف قبسدق هقدهلاهوق ف ىمقتس.ىلا مالكلا نافعا

 حد كلانألءا ركشلاود+او حدملانيب قرقلا ف ه (ىلدالا ةلأ ملا )* لثاسمهقو دئاوفلا

 ريغاو لقاعلل لص# جدلا َنالفد#لا نءءأحد !نانادامأ « ركشلا نم ّمءأدجلاو دجلان هريعا
 نسل ؤاؤالا جد دق كا زك لئاضف عاونا ىلع لئاملالحرلا جاو هنا ىرتالأ لقاسعلا

 مدس سنس

 هاكش
 هل



 1 اولا تيفوجد ردتتاو ,ءةرانمعقلطلا لالا نءباوه+اىفلوةذف لعافلا م دا طي ضزالاوت]

 تاكمملاو تانتثاكل ا تاوذ عمجنىلا لضاولا تايمز اناو تابلكلا عيب ق ذفانلا هلع ءةرانعةناصتسا

 هلوكسحو للا ةةم ىلا ةراسشا الاخ ىلاعت هن ةوكف عادي الاوداتالا نع ةرامءوهذارطاف هنوك امو |
 باوكاو لك أ كلذ ناكف نيرهالا ىل_علّةسشم اء صوار ىلاعت هنوكو ةزدقا امد ىلا ةراسشاارطافأ|
 مدل ىش ثاانل_لاو تامولعملاب هلع ن نع ةرابعىلاعت هللا وح فوهو ريدقألا نعةراسع قاذثان اانا ان |

 لص ال هئافوشلا دا امنا دوس ولا ىفهلوخ دلفْئدلا لعن نا اننكم هنا ىرتالأ مولءاادوبو ىلعةمدقت |
 بسلا اذهلفرودقملاد نسا لع رو دةملادو>وىفرثؤتامناةردقلاَناانهذم ىلع ءائ رئالادو-ولاسالا |||

 ىلاعت هنا دازماو ضرالاوتاووسلارطاف لاقداهدوحو لقا م املاعناكهنادارملاوت اوما قل لاق ||

 لوالا نالوةهتدملاهلوقىف (ةسءاسللاةلثسملا) اهدوسودنعاهلادجو ءواهلارظاف نوكماسمنا |
 ظفالا ملعت د ذي هق دهم هلوقّنااها دا . دا وقلوب ةقييص عالي اماو ىلاعت هللا او دج ا هئمدارملا |
 ءاوس لهل قصتسسم ىلاعت هنا كفي هنااهمانو .نيتادب ب افلا نيتاه عوج ل م لاو دجا لاهتولو ىعملاو 1

 ىناشاالوقلاو ىلو اري_كئاةخ. كف ةحطارك ذهتمدوصقلاّنااهثل او هدم لو ادماسة دج ْ

 ىلاعتهنا دايعلا ميلعت هنم دار انا ىلع بل دلاواولاك هنن دبل ااولوق ءا:عم نب رسغ ارتحت أ لوةوهو | 3

 هناصسدنادوصقةملاو دابعلابالا هركذ قمليال مالكسحل ا اذهو نيء:سنكاءاو نعت انا ةروسلاا انآ ىف لاق 0

 ىلء فاكملل الماح هال اذهريصي منش ماعنالا ىلعالا نسال ده انا لوقعلافرّرةةدقو دهان صأاملا
 اههدسأ نيفي نش نيدوصّقم ىلعاهرك ذب ل دتسي معنلا كلئّنا م بلع ىلاعت هللا عن ما قا فركشت.نأ |
 أ دح ألكتالددسلاوه كلذ سءأو لصحمو ثد#ت نم اها دب الف ةمو دعم تناكنادعب ٌتُبدحدق الا هذهَا |
 بجول هراسدخ يدل ون ةيسا يااا هسمنل مسنلا عاونأ عجب ليصة ديرب |

 تيئاملو. هسفنا مذلا لك ليص ديرب ددالا عابر ||ماسقأ عج ىلاالصاودحاو لكنوكي تأ |
 55 هاف ثدعع رارقالا بج وف د.هااود سد ثدحنا كلذ نا تدناو ث د ن. مذلا هذه ثودط بال هنأ |

 نم انمي ىلءةلور< بوأقلاّنا ةماكلاءذهدصاقم نم فاشثلا ع وئااو ىلاعتو هنا س.تئاوهو |
 عاون ار كذت ىلع لعام د .مدعتلاب مالا ناكودممتلاب دبعلا ىلاعت هللا سهأ اذ افاوبا اءاسسأ نم ضغيو ابنا |

 ةسراخت ريثكم ذل كالت تناكألا و هيلع هللا منذ عا أر ذت ىلع ديعال الماح فءاكتلا كل ذراص ىاسعت هللا م :

 دك تت تيشف :فبعلا يلق فلانا قاس وعزا ميلا كانزكذتراص ءاصحالاو ةنط ا نع |
 ىلامعت ها دوجوبداز ةالا ىلءا ثمود« لال د:بءالاامعاد_ا نيدفي رشاا نيت دن اغلا نيتاهديقي تلا | ا

 تادايعلا سمج نم دودةمالو باقل ىانقا بحر وهبظ بجونامعنا هنو كح روعشلاّن امه اند | ||

 برهقد_4ل الاسقف ةماكلا هذي ركلا باكل! اذهىف٠ادّيالا عقو بسلا اذهلف نا مالا ناذعالا | ْ
 ماها ىوسامو ىلا هت هللا ىوسام لكل من ءاملاعلاّنال لل -اسالر < ةماكلاءذهّالءاو نيملابعلا | ا

 تاكذفا انتاةيرصنعاماو ةمكيلف انا ماسالا حاورالاوهو هيف لاحالو مدجالوأ هق كاسوأ متدج | ١

 وهام ىمركلا ناووهام شرعلا نا فرعي نأ ل قاعلا ىلسع بجو عربفرلا ىمر كلا مدنا شرعلااهلوأف |
 ةردسو نومعملاتدملاو فرؤرلاو ملقااو طوذحلاحوللاّْت الم أتي اههااوس و اما صفرعيناو أ ا

 اهداغياو اهمارج او اهعاستا ةيقيكو تاومتللا تاق قر كتت# م اهقث انس فرعي ناو ىهام ىهتنلا|

 نداعملا دوهنالُملادئلاواو ةعبرالارصانعلا لاعف لم -مةرامسسلاو ةتباشلا بكا وكلا فلما ا

 ضوعيلاو قيلاكة فْضصلاَ ةزدقلاءانشألا هتلغ اقامت دج ةلكم يكلي ق وتأتي ممثناوماو تانتلاو |||
 لكئمهلضاسملا عفاسنملا ةمفدكو ةدنعيلاو ةسبرقلااهءاونأو ضار ءالا سانح اذ رعمىلااهنم لقتل م 01
 أ بتارمو ةيكل فا ومش رغلاوةيواعلاو ةملقسلا حاورالا بنتا مف رعت ىلااس نم لقت مئتاهعاوأ نم معو 0

 اذاف هن داتع نع نؤريكسص بالمد :غنمو ةوقبابا اراشملا ماسح الا قئالعنع ةسدقملاحاو رالا |



 6أ

 - مدمس _ ل سلا

 ناخف نحر ةء.ك ران اىفناسنالا لأنا ذا رمل ارخآآ ىلا ةءاوفظلا لأ نم هناص سهلا |[

 لافامهل ل-اسالر ياما ملع ملاصملاو عقانملا عا ونأ نمهناضءأ ىف ىلاءتهنئاعدوأ ام ىلا لصوو ناسنالا

 ديعلا منّناالاريغل ا ىلع من نأ هنك«دبعلاَّن ال نأ ريدقتبف اهودختال هللا ةمعناو دهتناو ىلاعت

 ءاذثااو قاطملادم_ءلل رسما ناكيد_اا١ذافا:طابوارهاظو ارخاوالوأ اهل ةراهمال هللا مينو ةرطقلاك

 (| دج ل ميلوهتد_+الافامغنا «(ةثلاثاالكملا)» هتتدهلا لاه اذهلف ناهس هتناالا سداقلطملا
 | الفاغ هنوكلاح ةلغفللا هذهرك ذي نأ ىلا نانالا حجاّتحااعر وباقلاةفصدلاّنااهد_-أ * هو>ولهننا ظ

 ّمذلا هماع قتساو ا ذاكح ناكهتلا دج أت ولا كل ذ ىف لاه ىلفءانمااو دهلا عمر اذا نع هيلقب

 دجلة هامناةانعفهتده4لالافاذااماادوجوم ناكأم هنا عم ئئىوعد نعربخأ ثيح باعلاو
 نكي ملوأ هيلقىفارمضاحءانثلاو دجلا ىنعم ناكءاوس ق دصو قد مالكلا اذه ىلاسعت هلا ةاسم هدة حو
 هنا ىوراه. انو + نيظفللا نيذ_ه نيب قرفا ارهظذ ةعمفر ةعاطو ةفي رمش ةداسبع مالك | اذ_مبهماكت ناكو
 لصوال ءل] ىركشو لركشأ فيكو برايدو اد لا-ةفركشا ان هىهأب مالسلا هملعدو اد ىلا ىسوأ ىلع

 هلئبامنالامىلا جه كلذ هاضنا فركتشلاتخ واماوةدئاز ةم-عنقمفوتاا كلذوُ اركشا ىةفونأالا

 تفرعاّذا ىتركشدقف ىركش نع لزع تفرعا دو اد ىلا ىلا «تهننا حواف هل ةءاهنالام لء فب ىل ةقاطالو

 اما لاؤسلا كلذ هملع هجوةيفركشا او دملا.ىأ هنأ ىوعد ناك هتلادج أ د.ءلا لاهول لوةذف اذه
 ءاتثلاو دمعلل قسم هناصس هناال اهمف سدل لب ءانثلاو دل ان قأ دبعل ان اء اعّدا همف سلف هلل دجا لاهتول
 اهئاانو » هجولا اذه نم نيلغفلل ا نيذه نيب تو اهلا هظف هملعر دقي لو دل | كا ذي نامت الا ىلءر دق« ف

 لخددةذهتدلالاهاذااما هريغدوج ركذي لو هسفندجركذ هنأبارعشم كل ذ ناكه اد [لاعول هنا
 [كنارينا !تاكردو نادلاتاحردىف نيفلكمل ار ارةةسارخاىل ١ : اعلا قلخ لأ نم هريغ دجو هد ج همك |
 هلئسسملا)+< لكأو لخفأ مالكل اذه ناكحذ نيملاعلا برهنت دحلان أ ,ضاوءدرخاو ىلاعت لاا

 بر هللد_+1لاةذةختافاااهلوأ ةسجخروسل وأ ىفتروكح ذءةءاكلاهذهّنا ٍل-عا ( ةعءارلا
 َنالّعأ لوالاو ضرالاو تاومسأاٌقاخ ىذااهنلد#ل الاف ةروسااهذه لرتأ ىف اهل انو نيلاعلا

 هللاىوسدوجو ملكه لخ دينيملاعلابرهتادل ا هلو ةذىلا عت ها ىكوس دوووم لكن عةرا.ءملاغلا
 تالاطل اوضرالاو تاومسااقلخالا ه مف لح ديال ضرالاو تاوعسأ!قلخ ىدلاهتتد_4هلوق اماىلاعت

 هن ةروساا هذه لأ ىف روك ذملاد.6_لاناكةتاعدبلاو تان.ثكلارثاس هم لخ دبالو روذلاو

 ةروسا انو "لبا كلل لمصفتو ةحتاف 5 روس روك ذا دمم_هتلا تل ادإا ماسقال ا نم مدق

 | نمصاخ عونب صو مغ د.ءءاضرأ كاذو ناتكحلا هد.ءلءلزنأ ىذااهنا د4 الا ةن فوكلا

 اهءيارو لسرلاة شءدةطساوب "ل ه1 خنلا”هلهابو نارةلاوةبادهلاو ةفرعملاو لعءااةءعئوه و ةمدعنلا
 | "هلة ادلا ماسقالا نم مسقاضب ا وهو ضرالاىفاموتاوءملاىفامهىذااهتتدهلا هلوق هو اسسةروس

 ارهاطو ضرالاوتاومدارطافهتتد+ا لا ةفرطافةروساوماخو نيااعلابر هقدجلاهلوةتدأ|
 وهام ىلكلا مالكتلاَنارهظف نيلاعلا بر هّد+لا هلوق تحت ءل_خادلا ماسقالا نم مسق هنااضيإأ

 بجاواماوهةدوبوءلكص ّنال كا ذو نمملاعلا بر هتدجلا هلوقوهو ةحتافا |لثأ فروك ذا ددمحتلا
 نكمهاوسامو ىلاعتو هناصسهتئاوهو داو هناذادو+ولا بحاوو هتاذادوجولا نكماماو هتاذادو-ولا

 ةسرتو ماعز اداالاف ةم_هندوحولاو هي وكتو ىلاعت هللا داحابالادوولا ىف هلوخ د نكء الذ نكم لكو

 |[ كلذف هاوسام لكىلا نسل اوءاوسام لكم ىبرملا ىلاعت هنأو نيملاعل ابر هل د41 لاق بسلا اذهلف

 لكناكفروسلاءذهلئاوأ ىف ةروك ذملاتادم_هتلاامأ د ومةااءىفاولا”ىلكلا مالك اوه مالكلا

 برلاورطافل نيبو اكن اني قرفاا ام ل_.قناف هعاونأ نم عونو دممدأ كال ذ ماسقأ نم مسق اهتم داو
 تاومكارطاف هند ارطاف ةروس لاهو ىئذاملال عف ةغمصب ضرالاو تا ومسلا قاض انوه لاهل اضنأو
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 ' رادتع دج | رم تا نا لالا يسد خلنا مانل انا اما راتخلالعافلا سصيمختإلا |

 1 تكصرا دمع كل لكن ا ىناثلاو هنم صقن ا أ هنم ديزأ ازا دة مالم اح ناكئذإ نوك,نذاوج م ٍ

 زئاَس همام هزيج ىفاهنمدب او لكع وقوذ سكملابو اجرام هعوقو نكي ناكل خا دلاءزلعاو' ءازجأ

 || رومالامزاولو ةد>ازو يسم ةعسسطل ان الادب ماسجالا لكى ع نازي ازي' ع نوكسلاو 9
 مدملا صاصتخاف اهلك ىلءاصر نأ بجر وعاسجالا ض.د ىلء دكر اونوكسلا عصا ذاق دحياو ةدحا دا
 ظ عقواسم عرمسأ اهعوقو نكمي هاف هكرج لكن ا ع. رارلاو 1 صام:2انوكسلانود مكرم اب ينقل ||

 ! ا اسمو ريما و هني اردقا الذب ةنمحلا 29 رم نإ: عقوإج ًاعبأو

 ْ أاهصاصتخاف ثاهملا رب اسس ىلا ةه> قا وق ةو نك هاف ةه> ىلا ةيهدحوتمتعقو دكر وس لك نآرسادلناو |

 ا امارخ سس دج ول هنا كلة لكن تاس داسلاو نكمم أب صاصتت ا ص اسللا هجولا اذ ىلع ع وقولا»
 ب :اكا ماسجالا نا لس دياكحتا مأ بت رتلا كلذ ف الخ ىلع هعوقو ناكدقو هنم لغسأ اماو هنءىلعأ |

 وا مخ ةممسلا ةعسطلا ىف هنو است

 :دكرذسا اةقضحّنال لا. اهلل وأ ال كرس دو>-و نال الأ كلذ لك دكرط ناوهو عباسلاو فارم |

 غياب اورم ريغلاةمق :ومسسأ ىف لوالاو ريفأاب ةقوبم سماه .وكىضءةيلاّةّنالا اذهو هلا ىلا ةهلاس نه لاقت ||

 ضصاستم !هدعبامو هلقامنو ددتقولا كلان هيو دحءاد>ب اصام:خاوالوأ كر لكلّت ا تدثفل ات اهنا ا

 يكلف اءاهضعي فاصتا ناك .هاملا مات ىف ةيوأستم تن كام ماسحالاَن ا وهنماثلاو نككرمأب ||

 .ىتمو ران لغافا ل. ذاماكر ناوهو عساتلاو نكمم ضب اءاصتخا سكعلا نود دب رصتعلاناه شيف
 هلعلا كلت ماود نم مزلتاذملاب ة.بوبم "هلع ناكولاميفريْو انا لواالا ماقملا ناس ل ارأاهإف كاذكناكجا
 كلذ ناكاءاودكرلا هذه ىف ءازحالا نمد او لكماود ”هلعلا كلت ما اود نم ع زا فاهران" اماود |

 لعاسفا ١كلذنوك ب جو ءالذكت اك ا ذاو ارا العافىب تاذإاب ةمجوم" هلع سل اهمكرثوا !انا تيالامحم

 مللاعلا را لص هنا لما داب تيب هنارمث اعلا هيادباها نوكي نأ بج وب كلذو تاكرلسا هذه ىلءام عدم ظ
 ةهملا نيب زيماناف ىلعالا كلف! فرط ىلع نيذقاو ان د ا هرذولانا ةرورضل ان لعئانا ل ءآدب هلك 0ك ا

 هناتينكل دكناك اذاوةرورضاانموا_عمزاستءالا اذ هتويثو انها ىلتىقلا ةهدلا نع وانما دق ىلىوأا

 رئاس نود همق لصح ىذلازيللا اذه ىقملاعل اذه لوصف كلذكن اكاذاوةلدب اهم المالح ماعلا جراش لصحا
 لاوحأ أو تاسفضو ةَماَتْحم نذرال 'ةتاوءعسلاغازجاَن' ةرمشعلا هوجولا هذاسم تين نكم صصازاتحالا |

 حج رملالا صال صاصتخالا ازد ىله عال نأ بح وناّالباةمواه دادضأل وصحتها فزو < ناكف |

 ىنعمال هنا لوقنف اذهتيناذاو لا. ودو ج راالرب الا ىلع نكمملا فرط دحا جب رردقنالاو ردقموأ

 هذهنم قاذلالوص- بجو ةرمشعل !هونجولا ءذه نم ريدقتلالوصح ىلع لقعلا لدا! ةريدقتلا الا قاغتأ |
 (|لاقنمساس:لا نمو مءأهتاوضرالاوتا ومسأ قاس ىذلا هنت دسلا لاك ىئعملا اذهلفةرمشعلا هوجولا |
 عفانمت املعاو عفانمانءاهيذامىل_ءهيبنتلارونلاو تالا او ضرالاوتا وعسل اركسه د نمدومقلا |
 ماعلا اذه ديلاوم ىلا ةيبسنلا,تاومسلانالكا ذو تادلجن ابا بأن معز عطرة نأ ن مراك  تاومتلا |
 ةضرأ هلي اعلا لاعل او ةيواعس هلء اما للعلا مالا ىر# :يراج اهلا ةبسسنلاب شرا او بالا ىر ةيداجأ]
 همفرونلاو تالطاا لعجو هلوقاما هيلا لمبسسال كلذ حرش ىف ءاصةةسسالاو ةثالثلا دما اوملا م يابو ]

 لات ءوقك_ يرد ١ معنا اذادح او لودخ لل ىدعت لعد ظ فل (ىمالا هع سملا) لاسم | :

 انئانا نجرلا دام مهنيذلا ةكمتالملا اول هحوهلو ةكريص ىعع ناكا ذا نيا وفه ىلاو د وئلاوتالظلا لءحو أل ا
 ىث نم ىث*اشناكريمسصتل اونيمضتلا ينعم لعطا ىفو ريدقألا يعم هيف قام انا لعلب او قالا نفر داوأأا

 ادجازاهلإةهلالا لمح ؟هلوقواج اوزأ م انلعجو لوقو اهسوزاهنم ىلء-و ىلاءت هلوق هوامش ( ىاريمصتو | ا

 ' | مح .. الا نم دلونايغااءهنمدبح اولكتاكرايص نقاء: ةلطلاو رونااّنالانود عطا اهفأ نس انناو
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 رس صموم ب نم حسم ع

 لكو»و ماعلا ةفرعمنمةرذلةعىفريضسدقف ةقاطااوةردقااردقب ءامسثالا هذه عوج رمت |

 (جاسفصنما-ماوذفدوجولا تالاكودوجولا نماسوا ل دحام لكنا فرعي اذه دنع ماع: هللا كوسم |
 برهللد ملا هلرةىعم نمفرعءدا ذه ددعف هدو>ووءدؤ>- نمو قاساداا نك اهةثالعواهلاوسأو |

 َتاانركذ ناؤانا (ةسداسلا هل كسلا ملء هاودل رخآال مالكصو لل اسالرغاذهو : :ردئملاعلا |

 ءاننلأ هلوتّنال ءانرك ذامغاف نيملاعلا بر هتتد_+لا اولوق هلق ىر<م ىرعبأ نيملا<لا بز هلا دل هإ اوقأ

 هذهاما رامذالااذ هه ىلا كانهانرقتفا بسلا اذهلف ديعابالا قيال نيعتس تك اياو د.عثالاباةروسلا

 2 16 نصمم مس مص حينما هم جل مل

ارما نوكي نأ دءايالذضرالاو تاووسلا قاش ىذلا هتتد+ل اهلوق ىهو رولا ظ
 ٌْ ىلع هيىلاعت هللاءانثا هئمد

 تافصلاو تاذاا ىف هسشلا نع هزغمىلاعت هلا ىلءهوجولا ضع: نم لدي اذهنا لوةنفاذه تب'اذاو هب د

 ىلعاذه لد كا ذيان رم الف دهاشلا ىف عبق كلذو سفنلا حدم ىر راح هّدجلاهلوق الإ ذو لاعفالاو أ

 عيت ام لكس ل كلا ذكمف قا نم عبي ال هلا عم قاخللا نم يبقا ا# ناامكيف قاد ىل قالا سامق نكيأل هللا

 عقب نأ بحرانم حبقام نا ىف ةلزتعملا الك لاعب نأ ب>وقدرطلااذهو قد !نم حتي نأ بدو قاذتا نم
 قاللاتاغصهبثنالهئانفص كاذكف قالا لاعفأ هبشثالهلاعفأّ ا قيرطلا ا دهبتفرعاذا هنت نم

 امياشمىلا:ةهنوكن ع ىلءاكللا سيدةتلاو قاطملا هزعتلا له اذه دنعو قاخلا تاوذ هميشال هناذو

 داو هلريطنالو هناهص ىف لكي رشالهناذىف داو هنا هللا و وذ لاعذالاو تاذدلاو تاز! ىفهريغل

 ناناكم هيقضرالاو تاودسلا ناش ىذلا ةلاصسلوقاما . ملعأ هاو س دقو ىلاةتالهسشالهلاعن أى |
 قلخ ىذلا هنلد-لا هلوقّتالوتالا لاؤسلا هثالثى غوت الاءذه ىلَعةهدوتملا تالاؤ سلاف (ىلوالا)

 ه.ةفي رسارخا لحردوحو ىلءلدبان_هناف همقفلا ل_حرلاىفءاج لاقيام ىرتزاج ضرالاو تاوملا
 كان»نامهوب ضرالاو تاومسلا ناش ىذلا هتلد_+اهلوق ان ههاذك ةساحة فصلا هذه رك ذ ىلا نك,للالاو
 مساىرجمراج هللا هلوقّنا!ةباناباولاو ةفصلاهذهىف دن اف*ىأفالاو نضرالاو تاوعتا قا لاول
 ىهعسملا عملا كل :نوكف ب رعت لب زيمقأ ! فصول اركذ نه دودملا نك للعلا مسال هولا كذاذاف معلا

 ضاخضشالا لو ا:1"ةنهاملاو ةرهانملا ما لجرلا ناو قفل اعلا لج رلااتلق اذا هلامثمةفصلا كَ اقوصؤم

 رثاس نعراستعالا اذ ممل جرلا اذ_هزم. فصول ركذ نمانههدو هما ناكني ريثكلا نيرو كتم ا
 ءام-أ نال ةئسعملا تاذلا هذ#هالا دمغيال وهول_ء مسا ديز ظفاف ملاعلا دب زاناقاذااماةغصلاهد_م.لاجرلا

 نءصخعشلا كل دريس هنمدوصقملان وكشأ عنمماةيلعلابهانفصو اذاف تاراشالا مام ةماق مالعالا

 ءاعسأ باب ْنمهَللا ظفا ناكانو ةفدااهذ_مافوص هوم سلا كل 3نوك في رعت هذم دوهقملا لإ هري-غ

 ناعم ضرالا ىلع ءاسملاركذمدق ل ىناشلا لاؤسلا لأ هللاو ءانرك ذام ىلع سال ناكمرجمال مالتعالا
 ضرالاو ةرئثادلاكءامسلا ناوملاو ءاسمسلا قلخ ىلع مّدَمم ضرالا قاسّن ا ىل-ءل دي لنزعتلارهانظ

 نأ ناكمال ريا دا نمعت بج ونال زكرملا ل وصح َناف سكع.الو نكرم نيعت بج ولةربث ادإ! لوصتخو زكرلاك

 ميدق: بجو رانية ءالا اذوب ضرالا ىلع ةمدقةمءامتسلا تناك فاما ةباهمالرت او د احاول كرمان اطمح
 ةغمسصاضرالاو عجبا ةغمص:ءامااركذول ثلاشل!لاؤ لا رابتعالا اذهب ضرالا ىل_ءءامسا اركذ
 ْ ةنراجءامسلاٌّناباوللاو نواعم شرالا نمو نىلاعت هلوق لل دب ةريثك اب نيضرال اثاعماد_اولا

 ملاغلا اذه ملاضء ل كال ذو رثالاهناشتلةفحاوءاهدلا تناكولق لباسقلا ىرح ضرالاو لءافلا ىرخ
 لاودجالارث او ةغيرالا لوضفا مس لدغ ةسكوكلا تالاصت الا تفاثخا ةرينكت تناككولام ا
 دحاولالباقااورثالا هلا ىف ضرالا اما ماعلا ادهم اسصمتافالتخال ا كت بيس لوو ةفاتما
 لاشلا ةيفكتم الاكل رب سفت ىف انس دقق نيضرال ا د دعت ىلع ةروك ذملا ىلا ةلالدامأو لو.ةلاىف فاك

 عئاتصلادوجو ىلعلالدلا ركذ ةءالاءذاه نمذوصةملاتالدعا (ةئاشلاهلشسسملا) معآ هتتاوانيذ

 هلوص نكءال كلذو ةضوصةريدا.ةءةصو هر ومأ ف ترّدقت ضرالاو اوما مارجاّن ا هرئرتو

 هلأ

 تل سقس اكس تا 31-3218 96717 اقم
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 أ ةفلتل |تافصااداّوو اهريغوراتوالاو تاطابرلاو قد راضغلاو ماظعلاك ةطمسس دلاءايضعالا عاونأو

 | نأوهو ىنا.د لا هولا امأو بواطم اوه كاذو يسر ربدمو ريكحر دقمرب دقن الا ٠ نكمال ةهماشتملاة املا ىف

 ْ نال ليصح ابنا ناسن الان دبلن تيا. لوقت داصملا ضارب ردت ءالكلا اذ هنمدودقملان وك

 كالتو هير دقو هتوكح ةفادخلا تانفدل اه ذه ىلع ءاضعالا هده ةقاخ تتر ميحرلاردملاو يكس لعاقلا | ا

 ةحصص ىلع ديل ذواميفةامحلاةداعاو اهتداعا ىنعار دا نورك ناومخلات مدعي ةيقابة مكاو ةردقلا
 1 مكالا ىئءعدريدقءاضقلا ظفل لوألا ثدملا تس .همففالجأ ىضق ئىلاعتلوقاماداعملاكلوقلا |

 ليمارس اىرىلااندكقو ىلامت لاه مالعالاوربمنا عبو ءاناالا او ديعت الأ كير ىضقو ىلاعت لاه صالاو |

 | نالفىذقمهلوقهنمو نيم وبىفتاو وعم عسب نه اًضةذ ىلاعت لاق مت اذا لعفلا ةفص ىنع ىباتكلا ىف

 تقولا وهناسنالا لج أو دمالا ءاضقنال بورش ا تقولا ن ءةرامع ةغللا فووق لجالاامأو نالف ةججاح

 لح ا ؛*ىشلال تأ لاس ريخأَمل نمهلصأو هذ ريخأتلا» اضقنال ل4 نيدا!لسأو هرعءاضقنال بو رضملا ||

 ىلاعت هناه انعمال- أ ىذق مث لوقف اذ- ه تفرع اذا لج اعلا ضمقن لج“ الاو رعاتاذاو تكرهوا
 كل ذفتوملا كلذ عاقيراب هش“ بس وطتنمةرابعصيضتا لزوم تو دسار لا 0

 92 !ل_«افءدنعىب مسم لاو ىلا هلوقامأو نوما كل ذدعب مكس | م ىلاعت هلوقد  الامذهريظتو تقولا

 لوالا هوجو ىلءامهري سفن ىف نورمسفملا فلن او نا سنا لكل نيلج ألو دح ىلع ل دي الاءذه عب رص ||

 ه:مدارملا هدنع ىنسم لجأو لوقو قاخلان منيضانلا لاجآ هم دارملا الأ ىضق مثل وقم موب[ لاق |||
 مهلاجآ ت راصاو امام نيضاملاّنال ه دنع ىعم هن وك ما! لجالا اذه صوف قلذنا نمنيقابا !لاجآ |
 قىناندااو هددع ئمدم لجو لاى ءلاادهأت هم «ممهلاجآرمصت لفاون وع مل دعب مهفنوقايلا اما ةمولعم ||

 رخكال ةرخالا ىف م.تامح ةّدمّنال ةءامقل لج او ههنا دنع ىعسلا لجالاو توملا لأ و هلوالا الانا |
 نيبامل والا لجالا ثلاثلاو ىلاعتو هناحس هللاال ا لجالا اذه ىف لاا ة.ةرك د ح ؟لءدالو ءاضقن االو اهل |

 اتوملاىناثااو مونلا اوهلوالانا عب :اًرلاو خزربلاوهو ثعبلاوتوملانيبامىناثلاو توع نأ ىلا قا نأ |

 دح-أ كر نم قيامزا دقمفانثلالجالاو دحأ لكرع نم ىذقناامزا دقم لالا لحالات ا سماخاو || ْ

 | لاب ”الاىناشلاو ةمعيسطلا لاح الاامهدسأ نلجأ ناسا لكنا مالسال اءاكس لوقوهو س داسسلاو

 تهنال ل حرانإتل ضرار نمانودم ا ازال ذقيول لاى يف ةمعسطلا لاح . الااما ةممارتخالا

 ْ ةدجر اهنا باباسالا نم بنس ل_دد ىبلا ىهذ ةءمارك_ثالا لاح ”الااماو ىنالغاا تقولا ىلا هناسقب دم

 وأ هدذع مولهم ىأ داعى مام هل وقو "نإ ضم اروهالا نم اهريغوتا ارش ا عدلو قرأ او قرغل ا حصص

 اذكواذكمس الاّنا ىدنع لكلا فل برلا لو ة دامب همسشه دنع ىنعمو طوفذملاحوالاىفهمءاروك ذم أ[

 هلوقىف هيااقي راجع لخ هرب هريوح أ:يجوافرظ هريخ ناك ا ذاةر كنا[ دترملا لبق ناف ىلوقو ىداقةءااذه ىأ ||

 هلوتامأو لرمثمن مريب نمؤم درعاوةلوقكة فز «ملا ترايذ ةذصلاب صصخ هنالائلقهدنع ىعس لحأو |[

 لال ددسالا مالكلا اذهرك ذنمدوضق اانلق ناانارلءاو . ك.دااوهءارتمالاو ديرما لوقنف نورت منغ
 ناك ناو دمحودا | ةدص ىف نورت نأ ةرهاسملا'ةيط ا هذهلئمروهظ دهب نا انعم ناكمئاصاادوجو ىلع 1

 م رس لهي ضرالا قوت اومجتلا ىف هللا وحد ىلا عت وقل_ءأهلئاو كلذكف دامملابل اوقلا ميصعت د ودقملا ||

 عناصلادوجو ىلع ليلدلا ةماقااةمَّدَملاَْأ الا نمدوصقملاّتاانلقناانا عا ( ن نوبسكت ام ليو قره ْ
 ( نيمم كما نمي . الا ّناف تامولعملا عمم املاء ىلاعت هنوكتاسةي الاهذهنمدوضقملاا :لقراةغارداقلا

 لوصح ىف ةريتعملا تام دلايولعلا لْمكي ذئندحو معلا لاك ىلع لدن هن الاه د هو ةردقاا لاك ىلعن الدب 1

 1 لسمك هبال اهذهن مدودقملاف داعملا ةك ىلعتلال دلا ةماقا ةم دعما هن ' الا نمدوصةملااملق ناو ةمهلالا :

 ثودَحَف رثؤملا نانو دمعي ممأامهدحأ نيرهال وركن امنا داعملا ىرك منال كلذو ناسملا كاد
 كال ةنوأس منا ىناشااو :ارا.ءارداه همضرثؤاانوك نأ نوركسو عئايطلا جازتماوهناسنالا ندب

 0 ار "



 رصبلا سناسوسحلاناممالاام.ئمدارأاّنا لالا نالوقرونلاو تالظلا طظذل ىف (ةئاشلا لمس ا)

 تاوهكار كح ز,نينورةمالعس اذ انارهالا نانزنهاضد أو امن مذ ةقش ظفالاّنا كلذ ىوةنىذلاو

 هناسامعن!نعىدحاولا لق :ىلاثلاو ناتو لانا ةيفمكلل اان اهالا اهتم مهقيال هناف ضرالاو
 0 رودي ريروتلا و رفكلاو قابتلاو ولرشلاةذإطىأروألا رتانظلا لمع ولاع | ْ

 نسال وقناكف نيللوقلا نيذهنيب توافتالو ناميالاو رفكلا نعي لاق هنأ نسا نعل ةنونيقءلاو ظ

 لج لمالاناانرك ذا ىلو أ لوالا هولا ىلع ظفللا لج لو ةد نأ لئاسقا و نسايمعن١لوقل صنخمل لاك

 هم موفي ل ضرالاو تاومسلانانورمامهرك ذن اح اذاروذااو تانظا١ّنالو همهم ةح ىلع ظءدالا

 ظفالاو زاك ىلع ظذالا لج هنال لكم ماذه لوقأ اواعم امهاع ظفالا ل سىلوالاو ىدح اولا لاك هانرك دامالا

 تاللظلاركذ مدقامنا (ةئلاثلا رلكدسملا) اهءمزام و هن ىلع ل نكميالدح ا ولارا.ةءالابدساولا

 نعةرامعتسلو رونا لود هنأش نم ىذلا مسا نعروثلا مدع نعةرارع ةلظا انا لجالروذلا ارذ ىلع
 ْ دعبلاب رخآ نانا سلو حارمسلا برب ناسا سلس اذا هنا هءاع ل ءلدلاو روذلل اضم ةيدوسو ةمفك

 || كلذ ىريو دمعبلا ىربال هناف بيرشلا امأو اًميضم ةاصضءاوهلا كا ذ ىرنو بي رقلا ىرب دمع! !ناق هس م

 نيروك ذملانيصخشلا نيذ_ هىلاةم_سنلاب قمصان تناكذ ةندوجو ةيفيك ةلظلا ت :اكولذاللغم ءاوهلا

 مكةدم تان" دحامدعل وهن ةاده ثدن اًذاوةيدوجو .ةدكت بل ةاظل نلا اع كل ذكر هالا نكي ل ثمححو

 كلذ ىوق.ا.مو ظذالا قاوع دقن بد>وف روذلا ىلع ققدتلاو ريدقتلا ىف مد: ٠ ةلظلافاهدوحو ىلع

 نأ لئاقا (ةعبا رلاهلكسملا) هر ول نم مهملع ش رم ةظ ىف قلل ا قا ىلاعت هنا ةءهاالارامخالا ف ىوربام

 روثا اورفكلا ىلعتالظلا لو نمامأ لوقنةنادحولا ةغيص: رونلاو عملا ةغمصب تال ظلارك ذل لوقي
 ةسوسهلا ةرفركححلا ىلءامهاج نمامأو ريثكل طاءلاو دحاو قا ١َنالرهاظا:هد هم الاكسف ناعالا ىلع |

 با را كالتو الملقا لق صقانتل | لمقئابهن ا عاني وقلا هلماكلا ةمفدكلا كل: نعةراسمعزونلاَّن ات اواساف
 معان نولدعي ممم رباورفك نيذل' مث ىلاعتهلوقامآ « عما ةةيصبتالظلا ن ءربع س سلا اذهلفمريثك
 ىلءل_.ةنافهريسغ هءنوكر رمش نول دغد عمو هءاوساذ اى دانك ملالدع لادم .هنوستأاو ءعلذعلاَنا

 ىوعم ىلع هلند_+لا ا اورذك نيذلا ثهلوقفطع د ا

 هتمعنب نور فكم نول دعد مهب رباورفك نيذلا م ةم_عنالا هةلخام هنال قا> املك ىلعد_جلانق.ة-هلئاَثا أ

 | ىلا ةمظعلاء امال هذه قل هنا عم ىل_ءضرالاو تاوعسلا ناخ هلوق ىلع افوطعمنوكي نأ لهحأو
 | هفةدت افلا ا:اق مث عمات لس قنافالهأ ئث ىلءر دةيال ادا هءنول دعي مهنا خءاوس دا اهباعر قيال

 2 و

 ْ ىذق مث نيط نم مكةلاخ ىذااوه) ىلا هن هل وق » لعأ هتلار هنر دقت انآحوضو دعن هءاول دعي نأ داةمتشسا ٍْ

 رخال مل درك ذهن :همدا ارا ن وكي نأ لحم مالكا اذه َناملعا ( نورت منَ هدى مم لحأو الخأ

 | رمس رمش جو داعملا هد ىل_عيل_لدلارك ذهنم دار !!توكم نأ ل -ة“و ىلاعت عئاس دل |تابد :!لئالذ نم

 لعرونا أوتالظلا نقاعتو ضرال اوتاومساا «ةلذ ل دتسا امل ىلاعت هللاّن اهرب رةدف لوالا هولا اما
 مكفاخ ىذا اوه لاق بولطملا اذ هتايثا ىل_ءناسنالا هقلذي لالدتسالاب هعمتا ميكا عئاصلا دونجو
 وهلاف تدسلااذهلف نيطن نماكو اذه ناكمدآو عدن ذ ءمهقلش ىلاعت هنا هنم دارملاٌ ناروهثماو نيط نم

 نادلو اهو ثمطا مدن مو ىئملا )نواه ناسنالا ةاوهوزا هنو هلق ىدتقز نط نم كشف شاعإلا

 ىلا اناكة اوم تناكناف ةيتاساماوةن او.حامتا ةيذغالاو ةيذغالا نم داو اغا مدلاو عدلا نم
 نمقوا ناسنالاّت'تشف ةشاسنن وكتنأ قف ناسنالادا وة فك ىلاطاكن ا و. اكل ذ داون ةيفيك
 ىدنءةجولا اذهو نيطل نم داوم ف نانا لكن أت دثف نيل نيف اهنا شالو ةبن ءاننلاةيذغالا

 روكس ذا اقد رطلااذ_مبهنمةفطنل تدلون دقنيطاا انهلوةنف اذهتذ رعاذ ناضل غلاَترفأ
 |دبكلاو غامدلاو باقلا لثم لكشلاو نوللاو ةدودااو ةفصلا ف ةفاتزلا» ءاضعالا عاونأ ةفطنا !نمداول مث ١

 عاوناو



 ديلا كرر را يي كيو سل ا دحجلا

 متو لواحلا لم ءتءلعلاو لولعملاب لعل هلع ل علال ذا تيتو رومان ةامدملا تاركا ١

 ثستكيملا ىلء لو هنا لطاخلاو باتعو باو نمدل«ذ ىلءنانالا هقكسإام ىلع نو.سكنام هلوقلجح |[ ]

 ا هنوكل بسكهنايدتتا لعففموبالبنسلا اذهاو رش عقدوأ عفن بالتجا ىلا ىتمفلالعفلا وه بسكلاو | ْ

 ممعاوناك الا عبر تانآ نمةنأ نه متأنامو) ىلاعت هلوقلء أ هتتاوررنضلا عفدو عفنلا بلج نع هز .ىلاعت | 0
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 رتيئاجاز هلأ + '*(ةنداغلا هلكسسملا) ملعأ هللاو لاو دا لوز ريدنقتلا اذنه ىلعو نضرالا فو هانا |

 زكذ قءّريالاز ل بع يوما

 . لانعأ ىف در رغا نع راسا كنان ن*ىهىتا اةدعادلاف عادلا عذ 2ةرَذدعأ اعومم وهلعفل اقروا نال روطا 0

 ناودولا وس هسفنوب سكت امل عب وداو5 « (ةثلاشلا لكس ملا) + اهذالا باض هعدقت بع تاذلا»

 5 جرذتال ل افالافر وما اعلا هو جراوللا لام أ اماو ٌريسلابةام لا نهو بواقلا لاعف" امالاسعفالا

 بع ناوذلاو دسأف هناو هسفن ىلع ّئْدأ | فطع ىذدش نو.سكحح: املعيو هلوقناكف رههاوّرسلا نع أ

 ىلع ئدلا فاطع مزلالاو يبكلا سفن ىلءولجز زو الو همستكم ىأن الف ب كلاما اذه لاسقب اك
 ْ لعمال امسكم ن اسنالا نوك ىلع لدن : هَ آلا * (ةعبارلا هلك تملا لاول قف هوغرذ امل ْ

 رك د ضب كاملا زفت ءرزكي امانا وداعملا فان ابو د.حوتلاىالوأ ماكتاجا لامتةئاوغإ (نيطرعم رغم

 نيتفتامريسغ لئالدلا لّم أن يضر غمر اذكلاءال هن وك نيب نأن هبذأ ديو وبنل ارب رتشن قاعتيام هدتسعب |
 نعني «للاهلتا حدا مل كل ذالولو بحاول ءالدإا ىف لمَ لاو لطاي دما قل )نا ىلع لادن: هي 27 . الاهدهواهلا |

 ىنانأامرئلوتك قت ا فهظيعذلا ةلعا قارغت_بالدنآ ن نه هلوقفف نه هند |ةنجننو عذبساولا لاو .لئالدلا |

 ىتااةلدالا ع نم ظقىءلد م عارهظيامو ىنءملاو ضسعبتلل مميت ادا نمهلوق ىل هو ةماشلاو . د-أنم 1

 2 هءاجا قلطاناوب ذكد فذ ). ىلاعت هلوق# نيضرعمهنءاوناكالارابتعالاو رظنلا اف |
 ىلوالاة كر ماق يعازم ثالث سرا ذو هيلؤول لاو كل 3 (نو ءزبتست هياوناك ام |

 هذهو اهبنييذكم مهنوكة سذ ااا ةترملاو تانيتلا قركسفتلاو لئالدلا ف لّمأتلا نعنيضرعم منئوك |
 راد اذاف هلو رعةمرمغ هنعالفاعن وكت ل هبانذكمتوكن ال دقوشلا نع ضرءملاّنال اهلقام ديرة رملا |
 غلال دق:ئشلا ب تذكلا الا هبئيئز مسسص مهنوك ةثلاشلا ةئلر ماو نحضا رعالا ىلءدازدتن ءابدكحم | د

 ناو نا ىلاعت نيرةراكننالا ىف ىوصقلاةياغلا غاب دف د اذه ىلا غلب ذاق“ ءازعسالا تح ىلا هيهس كت |
 كله هنأ اردملا هنا ىلقف قطاندا راف او ةلتخاو سرتلا اذه ىلع ةثالثأابتار ىلا ل _دىلااوادوراغكتلا |

 ىلصد#ت هنا ليقون آر هاا هنا لمقو ةدلق تمقوو ةقاف تره دف نيت قاف ىافناو كك رمسقلا قشناذوعسميا |

 هللا لصد اهبءاج ىتلا ماكتججالاو لسو هملعهقلا ىلهد#م يق ىذلا ع رمل اهنا ليقو لو هيلغ هلا |

 لكلا لوخ دوال او ىرخأ هيب مهرد<و ةران هن موعرب ىذلا ددعولاو دعولا هنال قو سيح

 ءازمسالا كلذ نعرج لاو دمءولا همم دارا نو ءزّجس هياوناك ام* اننأ مهنتأي فو يةىلاعتلوتامأو هبق |
 ايلات مرو قمربطتو هيىلاصت هلا نأ ىذلا باذعلا لب ءاس "الا سفنالءاننالا» 0 ”الايدازملا نوك,تأ بف | |

 .ناكابمناو هرذعام كي لزناذ اىمالااذهأ :ىفرعغتسلاو اجرة دعوناذا ميكش اوني دعبمأبن ناعتلو
 ىةحل ززناذا باسةعلا سفذف لزني يذلا ٍباقعلابولعلا ل اودح د ببعولاوهىذلا ريشا, ضرغلاّنالِ ذك |

 رهظىذلاو هوا دااباذعنوكب نأ ل ة<باذعلا اذه ع نم دارملا عة بشل هنعلوزتىتح ريلنا كلذ |

 فمه انكحجم نرق نم مولبتاك اه أ كادر ملأ) ىلإ. هتهلوق 0-0 ةرح . الان اذع نوكي نأ لقحو ردي مول |

 مدسهبوف دب مط اكله آف مت نم ىرجت رابمالا اناعجو اراردم مهمل“ ءامسا !انلسرأو مكل نك لام ضرالا | أ
 بيذكسحتلاو ضارعالا كِل نعمبهعنمالللانتهتتاّنالدعا .( نيزتاانرقمهدس» نم انأدنأو ْ
 نورلارتابس مهظعوف نامل !ذهىفةدضنلاو ةافع وما ىر كت ىريعانع هعتا دنعولاو ديد عاانءاز مسالا ٠

 :لاهانلق تن ع وت دعشموقو طول مؤقو دوم داعوح ون موةك ةتضاخملا 1
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 هس ممم حس مسام حل حسم م ماس ١ حس وم مس مج بعص م صع م سمحتم م2200 ديه ل

 هنوك مر تاومسلاف ةدوجوملاءاشالاد أ هنناناكولذ دلل ولمو ىلاعت هنن كامو عذ ضرالاوت اوه اى ام ْ

 امه امو ضرالاى امو تاوءعسلا امل هطةروس قى هلوذدن الاهدل _هريظنو لاه كل ذو هةزااكلم ش
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 ءازحأ نع ديز ندرءازجأ زيمٌعالر ىضداعلا نم عسطملازيبت هنكعالفتابث راي لاعربغ هنانولوشي مهتاالا |
 هنالاءذعتنثأو ةيجومتلءالارامعو ارداف ىلاعن هن رك نيم دشنملا نين الان تدثأ ىلا هنا مثاورع ندب

 ةصصو داعملاراكنانلوقةلارادماملع ىتلا تاهشلا عج لطمت ذ خو تامولعملا عمت املاعىلاعت هن وك

 ىلاغث هنا ناب نولئاةلا « (ىلوالا هلك ملا م لئاسمانههو در الا ظن مالك اوغاذهفرشتلاوزشملا

 ةزةةسمهلالاّت ا ىلعلدب كلذو .تاومسلا ف هتاوهو : ةلوقوهو هب الاهذ_مب اوكت ناكملانصتخم
 لاق,نأ انءزايالواولا# فدض نأءامسلا ىفّنم مما ىلا.ءتهوةباضيأ اذه دك أ واولا# ءامالا
 | ىضتقيكلذو ضرالافو تاوع-ا!ىفهئاوهو بالا ذ_هىف ىلاغت لوا ضرالا قنوكيتأ مزلف
 ْ ٌكرثنم مزاد الو ضرزالا دووم سل ةنا ىلع انوجأ لوة'انال]ا2ةرهواعم نيناكملافىلاغتهلودحا

 | ىفهتتاودو هلوقرغاط ى - نأ ب وذل_.ادريغنمرخ الارغاطاان لمعلا رت ني رهاظلا داي لمعلا
 || فو لوقش ىدتمتاوعسلاىفهتتاوهو ةلوق دنع قو نمءاَرقاا نمنالورهاظلا كلذ ىإس«تاوفدأا
 | لوقا لم ضرالا ىفةلوق نكشف ضرالا فةدوجوملا كر ارسم هناك هنا ىندملاو كرس ملعب ضرالا
 ْ ظ نم كل ذو هرهاظ ىلع مالكل | ذه لج نكمءال هنا ىلء الزأ ةيالدلا شنان العاو مهمالك م اتاذه مر

 3 نان الاد نيبف هلل لق ضرالاوتاومسا!ىفام ن1 لق ةروسااهذهىف لاو ىلا« نال والا هوو

 ةلكن اال اهتووؤذتاوعملا فام لكح ّنا ىذتقي اذه ضرالاو تاوءلا ىف ام ن1 لق هلوقاولاهناف

 |[ضرالاواهانباموءاعسلاو هلوقهملع ل دااو لذالانلق ىلا«: هقلاتاذاهف لخديالف لعب ال نعة هتتعام
 | هتاوه ا: عام ةماكيدارهاّنا كاثالو“ د_,عءأامنودباع مالو هريظتو اهاّوءامو سفنو اهادطامو
 | تاومدلا عنج ف دوجؤم ةناه_ت:مدارملانوكي نأ اماتاومدلا ىفهتتاوهوهلوقّناىناشلاو .*+ هناك
 | هئقل صا انوكي نأ اما هنال نيمسق ىلع ]رالاؤرهاظلل ل رتىفاثا او هةدعاوءاق-قدوحوم هنادارملاوا

 ىدح اولازمصملا لوص> ىضذتمد لوالاو هريغو أت اوولارث اسف هنم لصح امنيع تاوعسلا د[ ىف ىلاعت

 *« .لاحتوهو ضاعبآلاو ءازينالا نماكس م ىلاغت هنوكىضتقي قاشلاو . لمعلا ة مد لطان وهو نيناكم
 ةدانزلل هلودق ناك كل ذك ناكام لكو ا.هانتمادو د ناكاتاوعسأاا ىف ادو-و مناك ولهناثلاشلاو

 لكو ردة مردق:و صد صراع نيملازا دقملاب هضاصتخ ا ناكك ل ذكن اكام لكون اسد ةالاو

 تاوهسلا هذه قوفرتللاعقاخ ىلع ردقي لوف تاوعسلا ف ناكول هنا عد ارلاو ه ثد<و هذ كل ذكناك ام
 موقلاوملانعا!!ذههت كت لص كلذ لءفول ىلا عتةنا ىضتتي لوالاو هزمت بوو فاثلاو رد الوأ
 نمهملا برقأ نثو لاهو مكامن مكعموهو لاق ىلاعت هناسماهتاو « ملاعلا تحت هنوكتؤركسشي
 كلذ لكو هللا هو تفاولواغبأف لاهو هلا ضرالا قوهلاءامشلا فىذلاودو لاقو ديرولا لح

 تحوف هرهاظ ىلع مالك | !ذ_ه لج نكمنال ةنا ل ئالدلا هذ_ممتدتف ىلا هنن ةودحاو ناكملاب لوقلا لطي
 تاوءعتلاربب د: ىف هظاوهو مب نضزالاوتاومدلا ىف هتاوهو هلوقّالوالا هوو نموهو ل وأتلا

 ءاهسلافىذااوهو ىلاعتةلوق هرظنؤ هتامهمحالصاو هريب دتىف ىأ اذكره أ ىف نالف لاقي اكضرالاو
 مكر مس لعب ضرالا قو تاومسلا ف لاهوأد امان مالك هقاوهو هلوقّناىناثلا « هلا ضرالا وهلا
 نيام نالام ارمس لعي ضرالا فو ةركتالا ارث ارستاوم-لا ىف ملءيىلاعتو هلاصتس هلا ىنعملاو روح د

 | كر. ضرالا قوتاوعدلا ىف رعب هقاوهو ريدتلاو ريخأتلاو يدقتلا ىلع مالكلا نوكينأثلاسنلاو
 | انههرك ذتامناوه ةلكو ماعلا لضافلاوهانلو قرت هتاوهوانل وقنا تالي وأتلا هذسد ىوقباممو كرهجو
 متاف صخش لع مشا ءانلعج ولاَمأف امد ث ماع اهلنا ظفا انا هجا ذا ل هتان |ةدن انفااهذهو رضا ةدافال
 ىفدونعملاوهوهانعمراصاديفماظفا هللا :لوةاثلعج اذ او هملع ةظذالا هدغ لاخدا حصن ل نيمعتلا ماسقم

 ءامسلا

 002 هج

 0 وو

 هيسييععلا



 0ع"

 3 تاكلا اذه ه .ملعهلن الزن أول هلوةنا لو ةءنأ ل" :اقاو فطللاٍبؤحو اذ مب تدشن ةل اال هلزنال هءاوذمآو ظ ا

 , وو باطلا ل. اد لدس ىلءالالوةلا اذه اولودد ملول مهملع هلزني ىل ات هنا ىلءل ديال لول !ااذهاولاقا | | :

 عوقولا ىلع لدئاسافت تلدنا هنا 9 هو كاد هللع يح و هللا لعام لكس الفاشي ةغحص رسل دنع | ُ

 1 سعالا ىذةلاكاماخاز أولو كإم هءلع لزنأ الولاولاهو) ىلاعت هوة« ل-عأهلناو عوقؤلا بوو ىلعال | ْ

 ] مهم ليسصت دارأ اذا مي كلو لأ هلاسزو موف لوكشلاو تاه شلاولكمأ قلللانعمهزاشماوأ]

 الو

 1 نمد زنا ىلسعر دش كلا نال تاز 0 اركتم ةوينلا ىلع لالالا .هزاكننا

 ا انا ك شال لسرلا ناعالا لءقو ةمولعم دكتالا | ةهصع ككل لسرلاو ءايبنالا ق دصرثاجالا لبقو ءا ولا ْ

 : نيذلا ةكتالملا ضع: لبق نمو نيطامشل او نع ٌضءب لبق نمءاعسلا نم باكل ا كلذ لوزن روكي نأ زو |

 1 قديصلا ىلءالادهنوكن - عانوا“ نمباّكل الوزن جرخدقفام تاز وكلا اذه ناكاذاو مةعصع تشيل

 ! هول ذافانر اص تركسامغااولاتو همقنيك اش اوقبهوأراذاو_مادودقملا لد : مترك ذاهدودةملاس ءلاستلق |
 |١ نوت ءالؤه مث ةَوَدلاو روهظااى ةياغلا غلبو ىسمللا كاردالاب ىرصنلا كاردالا ىوشي دف أب ظ :

 ظ دح ىلا ةلاهلا فاو غلي مما ىلع لدي كلذو ال ءادوصو عازل هوساو هو أر ىذا كاذّْن ا ىف نيك اش | ظ

 ||[  تلد ىضاقلا لاق «(ةزاشلاةلأملا) * ملعأ هللاو ترك ذامالتن الا نمدوصقملا اوداذهف ةطسفسلا |
 ا لزئالامتا هنا نيد هنال هدذع ن 5 < ال لقول هنا لعانقطا دس عل ا عنب نأ ىل عت هلا ن هزوةعال هنا ىلعدي / الاهذه |

 1 || هوايقولمما هوامااالا كل: راع نا زودالو لولا اذه اولا قا هلزنأول هلا ثمح نم باكل اذاهأ

 5 1 ثلاشا اعوذ لا اذ هّنالءا (نوسلب امم_-ملعا:_سللو الجر هان اءاطاكتام هانالع ولو نور الغ | ا

 : ادخاو لودزلا سلا وسو مناف تاّومثلا ىركتم هبشنم | ا

 تأ اكةركئالملاة سعر نم اواغشتا)ا مناف ةكتتالالانم|
 1 :ءآمهن اسهمو د موس مع مردقورثكأم عمولع

 هونالاا ةودف تاب شلاعوفو نكاد ىلوأ ناكبولطا ا كال ذ لمدت ىلا اذفادْشأ تاك“ :لكفأ |

 ىلاعت هلوق نم دارااوهاذه تكئئالملا نم لوسرلا كل :نوك,ن أ قانا ىلا الوسزهنناثعب و بحو لقأ | ْ
 ٍ انئزأولو ةوق لالا #2 نيه>ونءةمدشلا دهن ءناجأ ىلا هنا لغاو كلم هملع لت الول اولافو

 هوجوانههمث ه هره لا ةروسفاضقلا ىنانعمانزكذ دقو مازلالاو مامتالاءاضقلا ىنعمو سهالا ىضةلاكملم

 لاقاكاو :هويملامير ةرافكلا» ءالوه ىل_ء كالا لازما ردَقتيفةر هاو ةيارعشلا ىلع كلما لازئاّنالوالا | أ

 مهكصالدا!يحوازئمؤرملاذاو هللاءاشي نأالا او: :هورلاوناك أم هلوقرلا نكنالملا مما! انلزئانئاولو
 ا لاصئتسالا تا دع مهءاحا و نمور منا ةرهاقلا هب . الاروهظدنءنا ةيراج هللا هن سناف لاصتتسال |بادعد ا

 || تقهز كلملااودهاشا ذا مما فاثلاهجولاو باذعلا اذها وقدتسي الثل ميلا كلا ىاعن هللا لو امانه ف

 || ىلءو | ةماصالا هثروص ىلءءاربنأ اًماف كاملا ىأراذا ىد"الا نا هربرّقتو نو دهاشباملوذنم مو-ادرأ |
 ٌّ ليربج ىأرامل لسو هيلع هللا ىلس مهنئا لوسر نا ىرتال مح دا الاقي لوالا ناك نافرعشلا ةروض ظ

 أ|أ رشا ا ةروص ىلءاصخش قرا ا نوكم دن ناش !ناكن او هيلع ىشغ ةيلصالا هتروص ىلع مالنا! هيلع |

 ْ ىفتكنال الملا او اعىلسرلا عمج نا ىرتال ار مشد و أ ك2 هه سفن قوه ناكءاؤس هيفلاسلاتواغّال كلذو |

 اوس 00 ا ل! اوروست نيذااكو طول فامضأو و ريهاربا فان ضاكرشبلا ةدوصأ
 أ ىف :.اكسلا ةصصن لذ كل ذو راسشالاةلازاو ءانلالا ىر ةيراج ةرهاش ةناكلملا لارتاّنا ثلاثلا هولاو . ظ

 | رخآ هحو نمتاهبسدلا ىوةر هناالا ةروكصأزلملا تاهبثلا عفدين اكن او كلما لازناّن ا عدبارلا هجولا | |

 : لحام لماذا ل_د>ولو كتر دقو لراس ان لعق كل ءفاذ هاولاف هيلع ترهظ ةز رم ىآنال كلذو | |

 ١ هوحولا نم هبل عف دين أكن اوال لازنان ا انلعف تنأ هتلعف ام لئمانلعفارعلاو ةَوقلاو ةرذقلا نمثل |

 ا نا ىلع هسنتلا مث ةلكى د اسغلاف نورظننال م هلوقامأو هو>ولا هد هنم ةببشلا ىوقي هنكلاو ةروكذملا

 [ اكلم هانلع ولو هلوقاَمأو م *ل١ سفن نم دش هداه ةأحاذمّنال هال اءابضق نمد -.ًاراطنالا مدنع
| 



| 

١ 
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 || نرق ىمن تول نوقرتغي مموقاسريف عقي ىناا ةمافرهدلا نم نامز ىف نونرتتا/موقلا نرقلا ىذ حاولا
 عب مالسل ١ هيلع هلوق“» ماع لل دلاورخ !نرق مهفاوررتق انورخا ماوتأ مه دء!نوب 5 نيذإاّنال

 نورت

 مرحالنينامااو نيعيسلاو نيّدسل ارث كالا ىف سال رانعأ ناك امو نارقالا نم هقاتة أو ىنرق

او نونا.ُهلاوه موق لافو نوعتبأ اوهنورخا لاهو ثنوم_بآ اوه نرقلامسهضعن لاق
 ريسغهنابرقال

 لق ركحصالاو-مم ىذقةنااذاف رضع لكلهأ دارملا لب ناضقنالو ةدايز هيف عقرال نعم ناَمْرو دم

 كيرالا ةمدلا تافصلا نم عا ونأ هنالثب ةيضاملان هرقل! فدو ىلاهت هللا ثا اعاو نرقلا ىذة'ادق

 ىفهون و اناكم هل لمد ضرالا ىف هل نكم ف اشكلا بح اص لاه مكل نكملامضرالا ىف مهاثمهلوق

 هنموامت هثنا هاذعت ضرالا ىف هةيكمامأو 5002 مرأ ضرالا ىفهلاكمانا ىلا عت هلوق هنمو هل ضرأ

 ملام ضرالا فم هاتكمهلوق ىفامسبننب هللا عجب نيبنعملا براققتلو هدفك اكس ناسف مهاكسدقلو ىلاءتهلوق ظ

 ىةعسلاو ماسجالا ف ةطسلاْنم مفريغودوُموا داعانمط ءأ ام لثم كم لهأ طعذ مل ىعملاو كل نكمت |

رثك أايدلا عفانم نماو دجو مهنا فاضوالا ءذهنمدوصقم ات لعاو ثنيناسلا||
 1 نيب م دكم لهأ ءدجوا م

لع لبقأ اذ انيالاردمهاوق مولد أوردل اريثكسأ اراردملاو اميهرطملا هانعمءامسل اهرطملاو
 ئثهنم بلاها ى

كسي نأزودو باصسأا تعن نم نوكي نأ ملسب رار دملافريثك
 راردم باصصءلاّقي رطااتعننمنو

اق هب ةغلابااد ارت ءنىف *ىلاعفموهراطما عباتاذا ٍ
 ىرخ دعب ةّرماعب امماراز دم لئاقم ل

 ةرثكه نم دارملاو مهت<ق نم قرجتراسجمالااناعجو هلوق ةثلاثلا ةغصلاو . ثنؤملاو ركذملاراردملاف ىوتسدو

 دنع موملع ىرج مسملاو لاملا فةطسلاو ددعلا ةرثك عمو هوجولاهذ_مبال لا فز.لا دي نه عم مهنا ىلاعت

 تالاؤسانهه قب ةلاوملاةدقرو"لفغلا مون نمد. ةثالاورابةعالا بجول ىنعملا اذ_هو َمعمامرفكلا

 نونءؤااوءاسالال مم صة#ريغلالهلاا ذه َناالااركلح ,مناالا مالكلا اذه فسلل تالا لاوسلا

 نيب هيف لرسم هنا عمرفكلا نع رج زلا ضر عم ىف مالك | ذ_هداربا نس ف.كفاوكله دق اًضيأ مهاك

 نيدلااو ءايمهنادوصملا لب كالهلاوتوملا دّرعبمب رح لا هنم دوص#ملا سدأ باوخلاو هريسعئورفاكلا

 (رذاكل اني همف كرت ثمريغ ىنعملا | د هونيدلا نع نامرشا بسب دي د-ثلابادعلا ىفاوةبو مهماسف امن دلاب 1

 |ريطامفمالسلا هيلعد# قدصب ني رةءاوناكام موةلاّن أ عماورب لأ لاف فيكى اشلالاؤسلا « نمؤملاو
 دعسق قلطلان بن ةروهثمنيم دما صدصاف انا ب اوذاو ةفلاسلا مالا عئافو او دهاشاماضي ا مهو هنع
 ىفةدئافلاامثلاثا!لاؤسلاو « رايثعالا ف نك اهعام«دّر#عو تاءاكسل ا هذهاوهه*ام مهنا لاقي نأ
 لذ مهكسل منأ هوس اعّرال ىلا.«3 هنا ىلع هسنتلا ىهةدن اغا نا باول او مهن دعب ني رخا نرقءاشن اركذ
 معا هتناو اهانقء فاخالو هلوةكمهدالب ممر عيني رخااموق مهناكم ىشذ نا ىلع داق هناف مهنم مهدالب

 (نييمرص-الا اذه نااور فكن يذلا لاةل مه.يديأب هو لف ساطرق ىفابادكسص ك.لعانلزنولو ) ىلاعت هلوق .«
 انداا بح ىفاوغلاءنيذلا ىلوالا ةفئاطلأف ةريثك فئاوطءاسنالاةوعدلو.ةنءنو در: نيذلات العا

 ةوعدلو.قنءم_علاعنامكلذراصفامادسواوةعاوابفاوقرغت_سانأىلااسماوهشواستاذإ بلطو ْ

 سلو قاير فكل |باذعو هاذا دااتاذإّناننبو ٌةمّدَهدملا بألا ىف ىلاعت هللا مهرك ذنيذلا مهوءادنالا. |
 تازمعم نول. نيذلا ل اشلاةفئاطلاو ةسسخلاةض رقنملات اذللا لال متادلا باقعلا لمحت لةءلانم
 ةباالا هذه ىف ىلاعت هللا مهركذ نيذملاءالؤه ةزدتملا بان نمالر سلا بان نماها ىلعمالسأا مهلاعءانالا
 باكل ورناودهاش مهنا ولراذكلاءالؤهّنا هب الاد جىىلاعت هللا نيب » ( يل والا هلمثملا) «لئاسمانههوأأ

 نك )تازهملا بان نمنكم مناف المأت ا ازردقملا تام نم وه له ءامسأا نمهلوؤنو تانك اروهط ل.ةناه |

 هناس اطرقىنهلوق نه دارملاو ةقرو ردم هنا ىلع هواجس هياونمؤي ل دمجايك لع ةدح او ةعفدءاعجلا نما

 | 3 رح“ هنااولاو هيذاو:ءطلاناع ةودهاشرو وهدأرف ةد_-او فص ىف ةداو "هل باكل ا لزنول

 يل ا

 م*راكدا



 تيس 2

:1 © 

 عاطملا كل او عاطم ك1 ىلاععت هنا تدب دب اكد واس دامالا هم بحوفأهها اوز عش لعلاوةردقلا هدهو ا

 ىلا ىلانعت هلا ع نم لدزلاو ءايبنالا ةثمّت ا ىل عل دي كا ذو غلبم نمد الو هدسع ىل_< ىهيذلاو نهالا هل ند

 لئاشملاهذدهر تةصدئومسالف "هن الدلا بلاطملاةدهتاثانةئفاو 0 , الاءذهْنا تدثف عاش ريغ قاما

 لعأ هاو ءانحرش ىذلا هجبولا نم بلال كلن عود ةررقم نوكّتل لأ الا ءذهاه دعب هتنارك ذةثالثلا |

 ىلاعت تام دقن باوج هق لف ةوقؤلاز دب دالار اوم انا نألق ىلع هلوق (ةياهلا هلكسما)

 تار كرعا ل نااار مارا" "نا تيالو مفاد همفد ردت لدركتس راكتا لسد | 1

 هف ”رمصت لخشو هل كامو ىلاعتت هلت كال ماه رمان اهنا فارتعالا ناكمرحال اّمافص ع قرمابخالا 0 ا ا

 ىلا لس_سال امن ىعملا ادم رارقال نا ىلع كلذ لدمل اننا“ باوملاب متالوأ لاو اند أ مرحال هيردقو

 اذ يب هردتو قو فرصن توك موق كلسلاصلا لا تار نرتسساوت فا 1
 ألك قد رطاااذهبنيباملىلاعت هنا مث هنا َناوةما ضرالاو تاوعسلا قاخ نم م مهتا ًاسنمأو 06 ىعملا ||

 يكلف لالا اسد تيل : هفدرأةيلكلايتاقولخفا ماع هف "مدت ذا هاو هير دقو هديهلا ظ ١
 اديأو مشي ادبأ لب ماسنالاب دمينأبالو مايالنأب ةسفأ نم ضرب مل هنا لاق ىلاعت داعنةسواوش ا 0

 قاوفاتخ اومركل و لخفا |باحباهيحوأو كلذ هسف' ىلع ب ةكدةف كلذ عمو ماعنال اب لم ةّمسملا ىف دعي ظ '

1 

 لاصئتسالا باد عمهنع عقربو مه رع ةدم مياه ع ىلاعت هنأ ىف مة_جرلا كلت مهضعي لاذ ةجرلا هدم دارملا ٍ

 بان و لسرلا,بي ذك لا كرت نم ةعحرلا هس: ىلع بتكهنا دارملاّن أ ل: ةراسادلا ذب :وّدعل ان مهلحاعيالو ظ ٍ
 ىلا نع ىلامتهللاةجرةعسيف ةريثكلارابشالا تءاج هلا لءاو متعب رش لبقو مهتدصوبانأو || ْ

 0 زال فنان تقيس قعر ذاكر انا م هللا ع رفاسل لاه هنأ لسو هيلع هللا لص ٍ

 ىلع ةقباس نت دارالا ىدحح |نوكىضَتق رماد هرهاظو ماقتالاةدارا و اوه بضقملاو يسأل :داوأ ٠
 قمسقم_لااذهدار اااماق هدم ىلاعت هللا دارا نوكىضتقياذهف ث دحتريغلاب ٌقوب#ملاو ىرخالا |

 نيبام<لمةوحر لك ةجرةنام قا ضرالاوءام-لا قال ىلا ت هنأ ن اساس ن ءو نامزلا ىسال ةرثكلا ظ

 نوجارتيو نوقطاعت اهب قثالخلا نببةدحاو ة_بر مسقو هجر نوعستو عست هدذعل :ضرالاو ءاسلا
 ىماللا لالا ثاحيا همفذةماسقأ |مول ولىلام كةءمحا هلوقامأ َنِمَممْلا لءاهرمصقىهالا رخآن اك ا ذاف |

 ؟ كرم مالكا اذنه تا ىاوذلتش ا فا تملا مكتعمصل هللاوريدقتلاو عضم سسقم ال مكشءمدلهلوق

 تاومسلاىفام نا لق هلوقب هتمهلا لاكن ب ىلا عت هنال كل ذو أ دتبم مالك هنا موضع لاسةفهلبفامقلعتموا

 ىلا مهعوجت هنا نعيو لاصتتسالا باد ء مذدو لاسهمالانانئدلا ىف مهجحرب هنأ ىلاعت نيب هلل لة ضرالاو. |

 ل يلع جال نا ةمأسقلا مولا: كنعمدأ لوقو مهاوي هنا ةدجحرلا هسفن ىلع بنك هلوقف ةماس هلام ٠

 ةجع را ست ىلع وك ايكر دل وهل قام ناعم هنا ىناشأالوذااو اولعفام لك ىلع ميساعيدرعرشحي

 ناكخفةمح رلأ سفن ىلع مكيربتك ل ااه هنا لقر ةمأن .ةلام دوا عسل هش لال ربتكو تاو

 ةمايقلا موال فرخ و هبال كل دو د٠ اقل مون ىلا مكن عمل ىلاعت هنا لم را ْ

 ىف ةجرلا بابس أ مظءأ نمةماسقلا موس دي دهتلاراصف ط,ئارثكو طبضلا عفترالو جرحلاو حرهلالصام ظ
 ثلاشثااثصأا ةجرلا هل هلوةاريسةلاك ةمايقلا مولىلا مكن مدل وق ناكف ايندلا |
 ةمامشلا مولا مكتمم_ مل هور يشأ انفل لمدن الحمق ز سوال او تاوعسلا فان للا هلوقتا|
 تاووسلاىفام لك ّنا ماع لل_.قهئاكدي دهتلا فدك أنلا هنم دوهةملاو ةبطاسخلا لمد ىلعدرد مالك

 نيب ىو نأ هتك فوججالو هنيعر أ لمسال يكسصملا كما نا اعدقو هكللمو هنت ضرالاو
 قئال_هناريضحو ةماسقا ميقب هنا حاعالهذ امتع ضرعملاو ةم داب لغتسشملا نيبو يصاسعلاو عسبطملا |
 ريذقتلاو 4 ما لوالا لاوق |اههذ ةمارقا !مونىلا هلوق ىف ى ا ةلكْن ا عبارلاثحفلا لكلا ف مهساحوأ



 اهينانثو لدما سنملا ىلا سنان ااهدسأ « رومأ همف ةمكاورمشلا ةروص ىف ءانا عا ىأ الجر ءاناعلل ظ
 مهتفرذعزالاع رورمشلا ةءاطنو رومتسفد وق دكتنالملا تاعاطّن ااهئلاثو . كلما بور قطبالرمشلاَنأ

 اكلم ناكء اوس ةدامءن م١ !ثد نم اهم صتخف هللا نمل_ذف ةومناتااهعئارو ىساعملا ىلعمادقالا ىف أ
 هتيشاذااببل سنا وشلا ىلع مالا تسل لاقي ىدحا ول'لاه ن وضل ام مهيلعان لاو لاق ع ارشد وأ

 انلعس اذاانا ىعملاو سف نلارتس دف , هنال بولا سدا هنموبوثلاب رتستتا نمهلصأو الك ثم هتلعجو مهيلع |
 رملجشلا اذن ةفاسزب ىطرتالالا ماوس دوهفارسشر كل ا كا ذنوكص نوناغيمهفرمشلا ةروص ىف كلا ا
 سبانلا تالا بلت كلذ تاكاماو سي.دتل اىف مهلعفا ارملمأ هللا لعراصا كل ذ لءفول هللا مالكلا ق.ةدعو ظ

 رشبلاو مكسح ا ءرششب هنا مهموقا نولوقب مهمال اسبلت !مهلعذ ناك امناو كال ذك سدا هنا عم كالم هنا نو.اغب ْ
 اورخضس نيدلا, قاس كلبق نم لرب ئر ساد ق1و) "ىلاعت وق ه ىلا.هت هللا دمء نمالؤسر نوكنال

 اكلم نوكي نأ بح هنلالوسرّنا نولوةءاوناك نيذلا ما اوقالا ض٠ :ناملعا (نوز سب هباوناك ام مهنم

 رك ذف هعامس دنع لوسرلا باق قدس ب تاكو ٠ ءا[“ ازمسال ا ل.س ىلع مالكل اذه نولو ةءاوناك دكت الملا نم

 | ناك علاوة بس كاستل تقلا ن ءففذاما د ا نال بلقلا نع ف.ةذكلل امسري_ضمل كلذ

 مهما عمنورةلارث اسف ةدوجوم تناكدق اهب كنا هاعب ىتا بدالا* وش نم: رثكلاغا ونالاءذهنادذ
 ئسلار كلا قيعالو هلوق هربظأو هب الا مهنماور-نيذلا قامخهلوقو قد رطلا !ذ_هىفادير يا

 ق.ملاثدللا لاق مماع بحور ضنا لاق ةيراةمماهرسأب ىث هو ةغالا لهال ةريثك هوو هريسفت فو هلدأبالا

 مهر تح مم_مقاحو مه ركم م ببهللا قاحأ ل وق هيكل ذلزم' هلم تع وشو ' هين نم ناسالاب قاحام

 رسذىرهزالا لاه طاسأىأ قاح حياحزلا لاهو كد مسم لح مهب قاح ل بقو مهماعداع مهم قاح | ٌرفلالافو

 ةظفاناودورخآ ثحيتن الاىفو : ةرهكلاواهتضا امو وهو قوملا نمهذخ امْناكو طاحأ ىعع قاح حاجزا
 هيلع دم هيءاجاموهو عرمشلاو نآرق ةلاهيدارملات الوالا نالوتامف نوزهتس هءاواكحام هوقىفام

 هناوناك ام باقءمم قافنربدقتلاو فاض ا فد باءنن م هب  الاءدهريصمةريدقتل اذ ه ىلءو مالا

 ىلعو هلوزنب لوسزلا مهف وذ ناكىذلا باذعلاب نوزمنياوناك مهنا هيدارملاّنا ىناثلا لوقلاو ن زم ب ْ

 ةءقاعناك فدك اورظنا ْمْصرالا فا وريس لق ) ىلاعت هلوق) * رامخالا اذه ىلا ة-اح الفريدقتا اذه

 هلوسرل لاهو دن , الاءدمموةلارذح كلذكف ىلوالا "هن , الايهلوسرريص كك ىلاتعت هنالءا ( نيبدكملا
 ضرالا فاوريسلا اهماووهشواتاذلنمهيلا ٌماصوو اهتاسطواسيندلا نم متدجواسءاورتغتال مها لق أ

 مكئئاف ةفلاسلا ةئمزالا ف لسرلااووذك نيذلا لع باذهلا لوزن نم هنعلوسرلا كربخأ امة اوفرعتل

 راي شنألاىوتبو رابشعالا لمكشرام“ الاكلتاو دهاشة ناو دب ال دال لا ىف رذسلاو ضرالا ىف ريسلا دنع

 رطظنلا لعس ىلاسعت هنا ىلع لدياورطناف هلوق انلق اورطن امث هلوق نيبو اورظن اف هل اوق ندب قرغلا ام لبق ناف
 اورظنا ٌثضرالا ىفاوريسهوقامأو نيلفاغلا ريساوريست الورظنا | لحال اوريس لبق هناكفريسلا نع دس

 ىلاعت هللا هذن نيكل اهلارانث ؟ىفرظنلباحعاو عفانملا نماهري_غو 5 رامعلل ضرالا ىفريسلا ةح انا هانم

 تاوم-لاىفام نم لق) ىلاعتهلوق ملأ هقاو حابملاو بجاولا نيبام دعابتل مثةماكب قرغلا اذه ىلع
 موف مهف:أ اوريسخ نيذلا همف بن رالةماشلا مولىلا مكن عمكأ ةجرلا هسفن ىلع بتكه قلق ضرالاو

 عناصلاتايثاريرقتةي الا هذهريرقتنمدوصقملاّن العا (ىلوالا هلكسا )لاسم دب ال ىف ( نونمؤيال |

 ماسجالا هذ عجن ا ىلع لدي ىلفسااو ىولعل ا لاسعلا لا وحأ نا هناسو ةوينلارب رقتو داسعملارب رقتو |
 نم“ ءاْم لكصاصتخ اف كل ذكناكىّتمو امنالباةمواهد ادضاءاهفاضت ااهلعزو < نك ت اص: ةفوصوم ْ

 ةفصاا كلَ هصخر اتغ ار دال ميكا عئاضلاّن الجال نوكيناو ديال ةنمعملا هتفصب ةمنام سلا ءازرسالا 1
 ةداعالا ىل عار دا نك كلأد هتياذاو ىلاعت هلل لول همقام لك عمملاعلا نا ىلع لاي اذهف ةثمعملا |

 تامولعملا لكتابلاع ت ناثتملا لك قمارذاه قاع توكل لدسساعا 0 '," تدكرتلاّن ال رمشنلاورمثل ساو ١

 هدهو



 | هذ_هرّرقاملو جاو سلا لعيو ىربو عمست رآ:غ لعاف هنككا تاي'ددللا لكلا ةححلام ناكناو هنا ىلع
 ارغذخت لاقي نأنيبو ااوذْمَت أهتاريغأ لاقي نأ نيب قرف هلا معاو "الو دعا هشارعغأ لق لاه ىاعملا

 ٍْ مهالا نوم دقي م-منا تفرءدقو ىلولا ذات ا ىلءالاملو هللارعغْذاذعلا ىلع لص امناراكنالا نال انو هللا أ

 | ىلا ءزدل اوقهريظأو ةمئاشلا ةرابعلا نمىلوأ يلو ذا هللا ربغأ لق هلوقنا تحف ىعأ هنأ ثن مه ىذا مهالاف |||
 تاومسلارطاف لاق مث ه مكل نذأ هل ىلاه:هلوقو دمعأ ىنو ضأت: هلق ارعغفأ |

 ا تاوءكارطاق ىرقو ضرالاو

 |سايعنبانعءو تاوءهارطف ىرهزلاًار قو حدا ىل_عتصنلاو وهراعذا ىل .ءعفرلابو هلل ةفص لاب |

 اّمأد م اىأ ايةرطفانأ ا.هدحأ لاف رثب فئام_هتتعناس ارعأىنانأ ىت-تاوعسلارطاف تفرعام |
 اممثنمو امهةلاخ ديرب ضرالاوت'رمسلارطاف هلوةفهثا دما دنع؛ئشااقثرطغلا لصأ ىراششالا نما لاو |
 (زاج قشلالصال ناك الف ضءبىلا٠ايسالا مض دنع[ لاو قشلا هم لص نأ ولبس ىذلا بيكرتلاب |
 ا لههوةوري-ءالحالدالا نهتاوملارطاسفف داس ا قش ىرخ لاح فو حال_صا قة لاحىف نوكي نأ ْ

 وهو ىأ مطيالو مطب وهو ىلا«: لاق م د-اوام_عاصأوداسفالا ن:ترطفناءامشلااذاو روطف نمكرت ا ْ

 قزر نم مهنم دير أ ام ىلا« لاه دقو قزرلانماعطالا ترمسف ف 5؟لةناف دحأهقزرالوهريسغاقزارلا ||
 نسي دق هناالاام_مبد ةرباغملا لودحىفك شال انلق ةرباغلا بح ون فطغلاو نومعطب نأ ديرأ امو ||
 | هدنع نم اهاكعفانملاّ أ ةياالا نمدودقالاو دي راقملا نماهممبامة 3ث رخ الا نع دبا هده دحأ للعج |
 | ىلع مطيالو مادي وهو ب وقع نع نومأ !ننا ىورو ءاساا عذب مطبالو ئرقو عافت الا هملءزودالو |

 || ارقو هللا ريغأ هل اوق فرو كح ذا اىلادي اءريمذل او ريدَمَدا |! ذ» ىلعو لعافال ف ثااو ل اوعفملل لوالاءاب |

 ىرهزالا حو مات_يالو مطب وهو ءانعمناب زمسفو لءاقالام ماس: ىلع مطيالو مظي وهو بهالا |
 | هلوقك ملاصلا بس ىلع ىرخأ مطبالو ةران مطب وهو ىندملا نوكي نأ زوجيو تمعطت ا عي تمعطأ |
 / هللاريغذا نم عا وهدد الارد_دقروك ذملاّن ا لءاو رقفيو ىغيو ردتبو طسيو عدو نلععن وه

 | عئبما كلذكم ءالا ناك ىتءو عطيالو مطن هنانو صرالاو تاوهكارطأف هنا هلع جاو اسماو ىلاسعت

 ظ نكمملاو هاذا نكمي دجاولا ىوسام نان مالف ضرالاو تاوه-اارطاق هناناسامأ الو هريغذاختا
 هناهس هنا تيد هيو كذو داج ان ل_داسوهفهللاك :وسامنا جا ريغداعاالا اد و وم عقبال هن اد 0 ش

 لاصيانعةراسع ماعطال ناله اانذ ماعنالو ماب هنا نااًمأَو تادوجوملا ن «هاوسام لكتارطافا وف |
 ( ناكءاوسام لكدل س دةءو ىلاعت ىددملا اوهناكاملو عافتالامدعنع رابعماهطتسالا مدعو عفاشملا ْ

 | عافتالا نءايلاعتمو اينغةلاحمالناكهناذلأبجاو ناكأملو عفاسن لا عمل ودل د _ءااوهةلان#ال ظ
 عش ءااذه تيثاذاو مطبالو مامب هنأ ةعصو ضرالاو تاووسلار طاف ىلاءت هنأ ةعص ناهربلاب تئفرخأ ئشب
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 تصاعد بس رج يصح 22 ب جس لب دوج دحام

 هناصس قلاو ود, تدقام عفو هتافص عسدجم ىف وهنادو جام ماوسامّنال اماو هريغذاذعا لّقعلا ف ْ
 | لمعلا عيرص ىف هنع عونم جات ارب_ةفل | ىلا باهذلاو داو <ىجغلا لرتو هتاذاداوحلا هتاذاىغلاوه ا

 الأ ان رد دقو بد ردااوهةغالا ف ىلهالاءانعم ىل ولاّنا ناس باكا !!ًده ىف ء#س دق ل وةنفاذد تف رعاذاو |

 بَل هيت ىضدَمي اذ وف ىلاعت هنن اريغن هبرقلا نم م: !ءاو دع ا هلنارمغأ لق هلوةذ هيف تافاقال !هوتجو
 ل نأ ت رمأ ىنالق ىلا لاه مث ىلا عت هنا ىو ام لكن ع قثالعلا عطقو ىلاعت هلناريسغىلا تاسفنل الا نع
 : انو تأ كل دبو هلوقام الالاف هدم ق راس لو هملغ هللا لص ىننلاّنأ بدسلاو رلسأ نمل أن وك أ

 ْ ءامدعمو نيكرمشملا نمننوك:الو لاق مث نينمْؤملالوتأانأو ْكَدلا تدد' كن اخس ىموم لوقاو نيالا لوأ

 نءايبنم هوكي هةعممت مالسالا.اروم هلو ءرنوكن يباملىلابعت هنا كرمشلا نع تمهنو مالسالا/ترهأأ
 ىيينااو مالا اده ىف هتفااخ نا ىفادوضتملاو يظءموبباذع بر ثيصءعنا فاخأىفا هدعبلاو كرشلا

 هيلع هنا ىلع ل دي ميظءموت باد ىر تدصع نافاخأ ىفا لق هل وةىل.ةناف| ميظعلا باذعلل اًنهسم ترض
 | باو اوافثاخ ناك املالا و هملعزب احلل :َتاالولو نا. دعل اور فكلا نم هسفت ىلءفاذي ناكم السلا

 عسسل وسو - ياام محد ب يمس يمسح ل يمس مل يحس ع عمم يو ىف
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 مكتعمصل ىأف ذح هف لسقو ةماسقلا موبىف مكنعمدل ىأ ىف ىنععىلا لوقو ةماسقلا مون مكشغم أ
 مكشاذ انندلا فمك ة عمدا ليقو نامزلا ىلاالن اكسملا ىلا نوكي عجبا نال ةماسقلام و ىفرمثحل اىلا
 ىلوالا ثامحاهيفف نونءؤيالمهنمهسفنأاورسسخ نيذلا هلوفامأ ةماسقلا مونىلان رقد ءنانرق
 ىنعملاو مكنعم جل هلوق ىف ريمضلا نم لدبلا ىلع ب صن هعضومنيذلاهلوةّنالوتالا نالوق دن الاهذ_8
 هلوقّذا حاجزلالوةودو ىلاثلاو ُسفخالالوقوغو مهسفنأ اورمس> نيذلا نيكرمشملاءالؤخ نعمل
 ىلع لكلا ىلع لةشم يك_:«مداهلوقّنال هربخ نونمؤبال موف هلوقو ءادّشسالاب عفر مهسفنأ اورمست نيذلا
 هلف مركب ىذلا مهلوقك ءازماو طرشلا نعم دقي مهفهلوق ىف ءافلاو مهريغ ىلعو موس: اورمسخ نيذألا
 ّنا ىلع ل دياظغفالارهاط ل_قنافءازحم_هرذلاو اطرمش ما ركألا ناكف ماركالاب بو مهر دلاَّنال مهرد

 نال ذل ناو نارسفاءاضقلا قيس نا ىلعل دياذه الق سكعلا ىلع هالاو مهمامعا مادعا بءس مم ارمسس

 قنكسامهلو) ىلاهتهلوق ) #* ةئسلا لهأ بهذم نيءكاذو ناميالا نم عاننمالا ىلءمولسىذلاوذ

 لق معطيالو مطي ودو ضرالاو تاوهسلارطاف اماو ذ_أ هتناريسغا لق ميلعلا عبمكاوهوراهنا او ىلدألا
 ( ميظع موب با ذعىر تددعن | فاخأ ىلا لقنيكرمشملا نهننوك .:الو لسأ نملو !نوك 1 نأ ت ه1 ىنأ
 هللا هجر لاسم وبأ هرك دام هب ال اهذه مظن ىف لمقام نسح أَنا معا (ىلوالاةهلكسملا) .لئاسمب الاىق

 كلامو تايناكملاو ناكمال كلام هنا هناصسربأف تان'دءجلل نافرط ناكملاو نامزلافامهاوسنامز الذ

 ناكملارك. دب عقوءادّءالا ناودو ىرخأ ةقيقدانهه ل اوقأ و ةل الذ ةباغ ىف ناس اذ#هو تاءئامزلاو نامزاأ

 راك فالاو لوةءلا ىلا برقأتامناكملاو ناكملاّت ال ذو تاس:امزلاو نامزلا «سةعرك م تان اكملاو

 همف أد ىذلاوه لماكلا يلعتلاو ةفرصلا تاملقعلا ف ةروكصذ هقئاهدا تاينامزلاو نامزلا نم
 نكسامهلوهلوق( ةمناثلا هلّْملا) مظنلا هسوب قاع اماذهف ىحالاف ىنخالاىلاابقرعم .روطال افرهظالاب

 اما وهذدوجوم لكّن ال ق!اوهاذ_هووريغلال هلءا.شال هذ هرب دَمَدلاو رمد ادمفي راسهلاو ىلسللا ىف

 دجولال نكمااو نكمي دحاولا كلذ ىوسامو د_>اولا الا سل هناذإ بجاولاف هناذا ن كماماو هناذإ باو
 دوجو ١ كا ذىوسامنا تثفهلاكل :ناكه#. وكتو داس اب له املكو هنادأ بح اولاداسانالا

 الا ىف ( ةثلاثلاةهلكملا) راهتااو للا ف نكسام هلو لاق بيلا اذهلفدكلامو هكلمو وذ هتاذا بجاولا
 | رةتساام لكدارملا اذه ىلعفْكَر ع نأ دعب نكس ىذلائذلا هنم دار انا لرتالا نالوق نوكسلا اًذهرع سفن
 فوذ_غ تن الاىفا ولاه ربدقتلا اذه ىلعو ردا وربل'ىفتانا ومالا هلو باودلا نمراهنااو لللاىف

 أ ركذب ىنتك افدريلاوٌرل ادار أر طا مكمق: لس ارسملاعت هلوةكراهنلاو لسللا ىف ؛لَرثو نكسام هلو رب دقتلاو
 لدب نؤكسا ار ذ نال دكر اركذ ف ذح انه كا ذك ةروك ذملا ةيرةلاء كلذ فرعي هنالرخ الا نعامه دحأ
 | لولملا ىععنوكسلا هئمدارملا لي دكرملاةضوهامنوكسلا اذه نمدارلاس ل ةنا فا الوقلاو ةملع
 مهسفنأا اواظ نيذلا نك اسمىف مكس ىلاعت هلوق هنمو هيفي ناكا ذا | ذكدلاب نكس نالف لاقي اك
 || نامزلاو تةولا ف لصح ام لكرب دق:ل اور اهنا او لالا ىف لص> ام لكهاو دارا نا تسسص رب دما | ذه ىلعو
 اارابهلاو للا تحت لخدام لكنا هءف سسلاو لك أو ىلوأريسفتلا اذ هواك اسوأ اكره مناك ء اوس
 || ثو دل اوهورتغتلابر عشم كلذو ل قسما «ىجسو ىضاملا ىضقا هنا هيلع ق دص دق نامزلا ىف ل صح
 |١ هلدبالف ثداح لكو ث دو هف نامزلا تت ل دو تقولا هب ّردام لكف ماودلاو ةمازال فاس“. ثو دحلاوا
 ىلءامدقمنوك, نأ بحب نامزلا ىل_عمّدةملاو هدلعام َدَعّدمنوكي نأ بخ عفا! اذ لعافدا ث د نم
 ىلاسعت هنا لعاو نوكمسو ناكها هماع ق ديال وتاءاساا هب تعالو تاقوالا هءاع ىر تالف نامزلاو تقولا
 عمس يلع عمم# هلانيب تاننامزلا ل ونامزال كلامو تايناكملا هلو ناكمال كلام هناى.ساسوفنيباسملا
 هبنفتاذلا,ب>وهىلاعتهلالا لوقي نم ىلءدرلا هنمدودقملاو ني ٌرطذا|تاجاح لعيو نيا تا ءارب

 .[ًاراهنااو لمللاركذ ٌيآال هذ هقوامغاوسناكمال ذاضرالاو تاومسلا ىلوالا هب الا فرك ذ لاسقف ىلاسعت
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 تاريدقلا عدي لزيمحو بالا ليسو الرسل مرتو عافدنا ناتيتل وكنتو قالا داخ ان هحاسمنا ْ

 ناىرندق لءقنأف هشعدي الا تادام ةدصنيملا ىلّمعل |ناهربلا | دهم تش هالانروكحكحص, هال عفانملاو |

 1| كلذو هريغ ةناعابو هسفن يسكب هاريخلا لصح دقو هراسل د ملي وهلاسع هيسفت ع نع راشلاو تانالا|

 ارو هلا ةناعانالا عف دش لهنا لاقين أ بحوفر ةكلارعراتلا نقي ءاضدأو دن , الاموع يفحدق» د

 بجو لا ذكى هال | ن اححولو ىلا: هنأ هلل اداوعابالا ل_هعيل هنا لاقي نأ بجوف ناعالاوه تارمسشنا|

 لك أب عفش ناسفال'نا ىرئانافاضدأو اءاوننامعالالءفبالو اياقءرغكلا ل عقيب ناسنالا قمسال نأأ

 ْ نعردصي لعف لكنا لالا ن ءباوملاو هب الا رهاظ ىف حدق. كلذ لكو. موه الوانتب رمضتيوءاودلل

 سدل ةمعادلا كل لوص>و لاسم ىعادلا نوذي لعفلا نال هبلا ىادلاهاعداذا هنعرد_سيامنافتاسنالا

 ْ موو ذام لف لوذلا انككو لات هللا نم لكلا نوكسح.ذردةةاا اذه ىلعو ىلاعت هللا نمالا|
 ىناشلا نعلوئالازيم هناالاريلثا ساسماو رضا ساس. + ةيلايح اا ( ةيناثلا“هلةسلا) تالا ودا
 رابضملا عسج نا ىلع هديذت كل ذوريلللاساسما رك ذ ىلع مضل! سا سءارك د م دة يىلاعت هنا لالا نيهج ولأ

 قركذو وهالا 4 ف شاك الذ ”رمذا!ساسءاى لاق هن'يىناثلاو . ةمالبلاو ملا اهسقعل_م<نأودبال |

 ةداراّن ا ىلعل ديك ل ذو٠ايسالا عبد ىلع ارداف هنوكر يذنا ىف ركذذ ريدقئ لك ىلع هناريشنا ساس |

 هللاّددارا ّنا ىلع ةلاداهرسأب تاه.سثلاو دهو راضلا لاصبال هت دارا ىلع ةملاع تاريخنا لاصدال ىلاعت هللا | :

 ميك اوهوهدايءقوفرهاقلا ودو) ىلاعت لو« ىضغ سرت ةيسس لاه ابلا دس اا ١

 اولاق ناف لعلاو ةردقلا ىفةرو هم لكلا تافصّت ا لع (ىلوالا لكما ) لئاسم مقا (راننإلا |

 || ةرقتةمتاذلابةمئاقلا ةفضااّنال تاذلاب ةّئاك ةفصال تاذإانيع كلذانلق د وجولا بوو ٌملمهأ ف يك |
 لبق بوو لوص> مزا.ف هريفباسجاو هناذااككنوكمف ريغلاىلا ر ةّدفم تاذاا ىلارغفماو تاذلا ىلا |!
 ةردقاا ىهاهتةنقس تالاءكححاا ىه ىنلاتافدلا نا تيتو تاذلا نينا تنثف لاحم كلذو بوتولا |

 | معلا لاك ىلاةر اشأ ريبخلا يك طاوهوهاوقو ةردقا!لاكىلا ةراثاهدانع قوفرهافلاوهو هلو معلاو |

 ادهدنعو هنادكس قاساالا لءلا لاهو ةر دقلا لاكي فوصومال هنا هانعمو رمصالا دمي رخال

 ٍ ىلبءار ماو هنوك هلال داما لوقا 1 هتفرعادا صقانوهفهاوسن لكو وهال لماكأل هنارهظد

 ظ هم لع ىل_ءهدوجو جب رغيال هناذل ن كما او هناذا دوولاب نكمي هناك سقما اد ءامنااشانالف ةردقلا

 |١ تاكدملا ارهقتقىدلاو 8 .ةطافنوكذ هعادباو .داحتاو هن وكتو هححرتبالا هدوجو ىل لع ةمدعالو |

 بايلااذه ىف لخدبو درجولا ىلع مدعلا عج رتفرط ف ةرانو مدعلا ىلع دوجولا مج تفرط رانا
 ؤ رخآ ىلا كام كلام ّيوللا لق هلوق ىف ىلاعت هللا هركذام لك مف لخ ديو لال ذال اور غلاه توملاب مهل ارهاق هنوك |

 ودعال هناو راز كلا ملفا ا ةراشايا اللا ىلءانهه دل نكمالفابمكح هنوكاماو . ةيآلا
 ظ يل املللنا هرمي نايتس ع يل هلامفأّن ا نع هاف قام هنوك لع فس ١

 ئذاا,كلعربلتاو لاف .هيريخ نأ مصنع ملاعلا هنا هليو أنو .ىد حاولا لاق يورملا: ىناا لاملاوظربأ ١
 || اولدتساةبنملا (ةيناثلا هل سملا) معلا قرط نمقيرط هنالرياتا نمد صأ أول ىاربخ هب لوقت

 ' لوالا هوجو هملعل ديو دود مو>و ماعلا ق وفى م ىَيلا ةهللاىف دو-ومىلاعت هنا لعدن ل0 :

 | اماو بناجنم هنم بناجْزيسغ ال ثرحب رغما فنوكح» .نأ اما ناكلاملاعلا قوذ وناادو-ومناكوأ هنا |

 ؛ درفا ارهوحاك ةراقط اورغصلا ف نكي نأ ىضتق لوالاو تاهلاىفاد دم راطقالا ىفايهاذنوكب نأ |

 ظ كلذو تييلاةروك ىفةع ةاولا تاامهلاب ةطولخلاتا< رذلا ضءبلاعلاهلانوكي ناز وبك اللف كلذ زاجولف |

 ! ءانتمريغثوكي نأ اما هنا ىلا ءلاو . لاجم هلا ىلع كلذو اتركم اذضهدتم ناكىناشل ا ناكناو لقاعةلوقمالأ
 ا ذئةرحو تاسهلسا لكن نم امهانمنوكيو ؟لطاب وهو تاروذاةالاطااخم هنا ذ نوك مزانف بااولسا لكن أ |

 ان وك صصخم صر .صنغأ ني_ملاهرادقع هصاصت ا ناك كل ذكناكام لكو ناصقنلاو ةداي ءزلاهيلم عسب
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 1| اذهو فابذ هناف ةمصءملاورذكلا هنعر دصول هنا ىلع لدن: دب الا لب هسفن ىلع فاخ هنا ىلع ل دلال الانا |

 لديالاددو زر وا ده ةهدقنم تناك ا جوز ةسجلا تناكن اانا قة هلاثمو فون ا لود ىلع ٍلديالر دوا

 عفانوريثكن ارق فاخأ ىف ىلاءث هلوقو ملعأ هاو نييوا + ةوسقنم ام وك ىلءالو وز ةبجللاّن ا لع

 اسم ع ص يم مس ل سم ب دمع نع

 ظ كلذو ه-صردةفذئموب هنعفرصينم) ىلاهلوق « لاسرالا,نوقاسلاو ورع ونأ أر قو هيلا شب ىف

 | قاسكتلاو ةزجو مداعنعركب ونأ أرق هنالعا ( ىلوالا'هلكسملا) لئاسسمةيءالا ف (نيملازوفلا |

 ظ فاخأ ناد وق نم يبر ىلا دن اعل اري_هضل اةءارقل ا ذند ىلع فرمصا !لءافو ءارلا رم. كو ءاسمل ا تغب فري
 ظ ادهناكالف .بردقن ةوقةءارتااهذ_دةحو ٍباذعلاذ مون هئعود فرصب نهردقتلا وفر تمعناأ

 ١ ظ قءدمأ هحولا اذ.ه ىلع ىرخالا ةاخفللا لال :ىف مالا نكي نأ بجو ىلاء«ز هللا مسءارب_هذ ىلا ! د سسمالعف |

 || هاى ةدنسسم كل ذدهد ةورلا نوكتو ىلا عت هللا ىلا دن_سم ب اذعا !فرص رب د هَل اذه ىلعو نالعفلا
 ١ باّدع هئء فرصي نهرب دَمَدلاو هلءاف سس ملام لعف ىلع هنءفرصب نم او ءرقم- مناف نوقابلا امو ىلاعت |

 ظ فرصلا فاض كا ذاف يظع موب باذع هلوق ىف مورل ىلا باذعل! فاض ىلاسعتت هنال كلذ نسحامناو ذ موب
 نركسص ىذاقيذب الارداط (ةيناثاا هلكسملا ) مونلا الذ باذعه_:عفرصي نمر دمنا هملا ||

 || هلكسلا) .امولعم هنوكل فذاا اذه نسحو موملا كلذ با ذنع د ارما لب لاحم لاو افورمهم موءا ١ كلذ
 نم لاق ىلاعتهنال. باقعلا ب والةءصعملاو باوثلاب جوال ةعاطلانا ىلعدي الاتلد (ةثلاشلا

 َْ نسا اادهو هجردةف موءا كل ذىف باذعلا هنع هللا فريد نملكىأ هجر دف دممول هنع فرمص» :

 هر هلا هيف لاةينأن حلاة هبا او ناكو لاما لضفتلا لس ىلعاءقاو فرصصلا كلذ ناكولا

 ظ لو هبرمضينأ هنم نس اذااما هجر هنا لااله. رمضي لا ذاف ديهأابرضب نأ هنم حقي يذلا نا ىرتالأ

 لضفء ادد اوهذ لصح باو لكو يفرصنا باء لكنا ىلع دتاب الاهذ هذ هبجر هنا لاقي هنا هن رضي
 نءامهدد ىمفن ىذلاو لاق لبو هيلع هللا ىلص ىبثلا نا ىوربالا ققاوموذو ىلاغت هللا نمزاسس-او

 عضوو هتج رب هللا ف دم_غ نأال اان الو لاق هلتا لوسراب ت'الواولاق هل هب هلا لش دي دجأ ساثلا
 ةرخ الاف بقاع ل نمنا ىلع لدنتي الا ىذانتاا لاق (ةءبارلا:هلملا) هتوصامبلوطو هسأر قوف هدب

 نم باسقعلا «:نعءفرصي نوف نا لوةب نم لوقلط. كل ذو باس نأ نم ذبالف باق علا هسنع فرصإ نمم
 هلل ه> دتف هيلع لضفتيوىلاعت هللا هبفاعي ل نم سيل ل_.ق ناف هيلع ل ضف هنكأ باشيال نمنيفلكملا ||
 نالؤالا  هوحونمع وفدمءوتركذ ىذا! اذهانلق مكلا وق ىلع الاةلالد لطب كلذ و نيبملازوفلا |

 بولاظملاب رفظااوهزوفااو لعفا! نمابواطم كل ذنوكي سدو ىلا-ءت هللا لبق نمءا دس الاكن وكي لضفتلا |

 ىضةةيامىلءهلجب ع لب لضفتلا ىلءءاسزوممال نيءملازوفلا نا ىنابثلاو انواطما ىهأ دمفي نأو تبالف ْ
 أ تدصع ناف اخ ىناهلوق ىلءةفوطعمةن الانا ثلاثلاو اداوثالانركيال كلذو ةمسعنلا مانعىف ةغااسم |
 اذهنالسعاو باوثلا ىلع ةجرلاهذهلج بف باوئلاوه باذعال لب اقملاو ميظعموب باذع كر
 كسسعناو ) ىلاعتهلوق«لءأ هاو ءاصةتسالاىلا هنف ةجاسالفرهاظ هفعضو | دج ف.عض لال دال
 ةللكسملا) لئاسمت الاف .( ريدقء لكى ءووفريخ كل سبناووهالاه فش اكصالف رضي هلا

 ملالل مسا ”رضلان اهرب رقةواسلو هلق ريغذ ختي نأ ل قاسعالز وحال هنأ ناب فرخ آل ملدا ده نالعا .(فدالا
 امهدح أ ىلاو ااهبلا ىشفن امورورسلاوةذلل مسا عفذلاو .اهدحأىلاوا اهبلا ىضفيامو فوذناونزاساو

 ناىرصملا تيدقف كل ذكسهالا ناكا ذاق عفن !لوصح نيبو رضلا عف د نيب كلرسملا ردقأل مساري فكناو ||
 ظ تيئاذاو لصحت لوأ ةذللا هدف لص-ءاوسريخ رضا !لاوز نالربخلا وأ رضا! ىفنوكي نأ امانا سنالا
 اهريثكر واهلدقلدحالتاريهناو هقادالا عف د, الاه رثكو اهلافراضملا نا ىلاعت هللا نيب دقف رهاااذهأ

 | «تاذ| ت جاولااها هتاذ|نكماماو هتاذإ يجاواما دودو لان اكل ذك مالاّن أ ىلع ل-لدلاو هقانالا |
 | ووف قلسا وسام لكو هتاذا بجاولا داجعابالا ددجويال هاذا كمملاو هناذلكت ءاوسأم لك نوكيف دحاوذ ْ

 اا
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 ىلع هأن ١ هللاراهطا ناكاز تم ناكا داق همتضراعم نع مر عدقوءاغلبل اوءارمصفلا نأ مكتالز عم نارذل 1

 لوةلالوبةءادهائثاوبلط منال ضالاو : ىاوعد فاق داص ىنوكى لء هانم ةداهش ىاوءدّوذو ْ

 هلوق نمدارااوهو ةّو.نلاب هلدهش هنانيب غهتلاوه ةداهش ءام_ثالاربك أَنا ىلاهتنييف هون ىل_ءدهثد ||

 دارك ا نركب تأو»و ىناثلالاة>الاامأو مضاوريرةنادهف غلب ن هو هنئكرذنالنارقلا اذ_هىلا حوأو ّْ

 | ندو ةمدقعاةومسسم نوكي نأ بح مالكلا اذهّالءاف ىلاععت هللا ةءئادحو ىف ةداهشل' هذه لود

 ىلع عمسلا ةمص فقو ام لكن اف ةد.عمسلا لئالدلابهتاسبثا عادم اماسهتم "هثالث ماسقأ ىلع با اطما لونانا |||
 همدع حصنو هدوجو حدنْئ لكو هو لقعلاب هتابثا عنتءام اهنمو رودلا مزلالاو عمسلاب هنا عيشما هلع ١

 اهنمو ىعمسلا ليل دلانالا نكميال هنمعب نيفرطل ادحأ ىلءعطقا افال_مأ نيفرطلا د[ ىف عانش ءاالف المع |||
 لئالدلابهتابثانكمأ مرجالف هيلا ىلع فقول ىلق : ع لكوهو اعم عمسللاو لةعلاب هناسث |نكميام |||

 ءاكرمشلا نع ةءاربلاو خلا دولا تامثاف مكتب و ىنب د. هش هللا لق هلوق لؤتنف اذه تفرءاذاةيعمسلا || ٠
 لولاَنا ىاغلب نمو هب مرذنالنارقلااذ_هىلا وأو لاف متءايس لاو لائمالاو دا دئالاو دا دضالاو

 ركش هنا مهج نعللقن (ةيئاسشلا هلْمسسلا) دودرهلطان كلرمشلا,لوقا اًناَو بحاولا قاوهد.-وتااد ||

 3 وكب ىلا عت هدمه تركش هناالا ةَقشح وادو>-و مانا ذىلاعت هنوك ىف عزان, ل هلال ءاو امشىلاعت هنوك |[!

 هناهريرشتو دن الاهذهمءىشلاىلاعت هللا ةعست ىلعروهجلا تحاو ةرايعلا در ىافالخ اذهنوكفائيش |]
 ائشىلاعت هنوكب جو اذهو هننالقهلوقلاؤ ل ا اذه نء باو! ىفركذ غةداهشربك شلل

 اًدكف ساشلا نم سدا لي ربّ ال طخ باولا اذه ناكل ربح ل قوام قدص7 ساسنلا ىأ لاعتول هناك |

 ادنم هللا هل وق نال ل .ةأاسع هل قاعتال هسفنم لقسم حأن مالكمكت 23 ىلن دمهش هللأ ل هل وقلق ناق ايه :

 نمهشباولاانلق اهلقامباواقاعتالاه سفن لةةسسمةّمان لج وهو هريس مكشسو ىندب دم هلوقو
 روك دماماباوجنءهلّدبالو لاؤسهنا كال ةداهشربك ائىنىألق هلوقلوةنثأ لوالا نيو>وأ]
 دمه دل اوناماق مالكلاا ميانهه وهنلالق هلو وه ناوملا ناكر وك ذم باوالاا.:اقناذ فوذخام او

 ز و5 هلا لال مدا هداز_هدنع و لج و ىدن كمهش ود و ريدقتلاو ادت.م ريض: ههقمكش دى ||

 ناالاافوذ م باول! نوك.نأردةة.ةاضيأو لل دلا فالخ ىلعاذد لوةنةفو د2 باوآااناق نااماو |

 اوتبقثاللا باولاو عضوملاكلذياقثالنوكيو ءلعروك ذملا ل دبا رع نوكي ناو دال فود كلذ ||
 مصيقريد قتلا اذه ىلءو مك و دب دموثهللاهدعب لاق عهتاوهلاةيناوه ةداهشربكسأ ئنىأ|]

 هلّئدسل!ىفو ليادلااذ_هرب رق:ماقاذ عفْئشلا مسا ىنس ىلاعت هنا ىلءاضنأ هب الاد ملال دسالا

 تاذ ىئتسا ىلأت هنا ىلع لدي اذ وف هناذ هه وبدأرأاو هه>والا لاه ءيث لك ىلاعت هلوقودو رخآ لماد ّْ

 رم ىلا «تهنا ىلع لدي اذ هف هئم ىثت_سملا ت الخ ادن وكب نا بح ىئثةىلاو ءيثلك هلوق نم هسف'
 لم سل دارااو يد لذ دكس دا ىلاعتهلوق لولا هوجو مسالا | ذهد اسف ىلع مهج جحاو ئثلا مسأن ١

0 

 فاك لاسةيالو وشل ا سان ىمسد ال ىلاهتهلنا نان عب رصتازه هسفن ل لئم'ىش لك ت ا ذوى هلم

 هملاريصا |نيدلا لغاب قالبال“الطاب اثمع نآرقلا تاك نم ةلكل عج نال ئيثدل ثم سالردقتلاو ةدنازأ]ا
 اًقلاخ هنوكعزلئشا ان هدم ىلاسعت ناكولو ئ:لكؤلاغهتاىلاعتهلوقىفاثلاو ةديدشا!ةرورمذل ادنعالا

 ةردانةرودق زوم اص..هذلالاخذالوةنانال ص._هةتلاءلخ دماعاذ» لا ةءاللا د شوعو هسونأ

 نا ىلءأهدسألا ريك الا ىلع لكذا ظفا ىاط ةاجهدع ىئ راس دو>و :ركئفاماا تفتلبالواممهنود ذلة

 مظعأ ىلا.«توه ناك ئذا ١ م انىيهدمن اكول ىلاهت ىرابلاّن ا مول: لا نمو مهل اىرخث ةيراح ةمقيلا

 نمنوكبالو بذكض © نوك هنءاحراخ مسقلااذ_هنوك نأ عم لكلا ظفل قالط اواهذ رشا ءانشالا
 وهو ءاعسم نس نسم امعا مسالارامدوع داق ىسحل اءاعمال اهنلو هلو كسقأاثلاثلا صض.مقاا نأ

 اللصاح هاعهس نوكف 1 أيش الادرعأ ئذلا ظذاو لال !توءذ نم تعلو لكلا تاسفصض نم ةفص ىلع لدي نأ

 تت ار عز



 ري انهالت هوكي فودموملا بنان نوكتفضءبلانو دتناولا ضءب نما انه ٠نوكيوأان'دس# |

 د |عطسلابناكملا رمي نأ اماثلاشثلاو ةيزمتلاو ةهسقلا نحر وكاد هاسشُممرمُغ هنوكك,ف ود وملا تئاسلا |

 0 أ ناكمالو الءالوالخال ملاعلا جرافة .ه انتم لاعلا ماج لوقنف لالا ناكناف ؛ اللئاو دعيلابوأ ىواملا |

 ف ارحالا ىواستمال1نا لوةزف فاشلا ناكر او هيفىلاتهللاتاذلوص» عند# ةهجالو ث.الو|

 ًاءانوسالارت اسف هلودح مملالل ا كلذ ءازرسأ ري كلذك ناك ا ذاو هد ة.ةرح 0

 |لوصخ ثد# و وذراتلا لعافااباعقاو ناك ام لكو صه صممت هءفهلو د ناكل كا ذك ن كولو | ا

 | هلاذنوك مزال ثدحمو وفث دخان ءنفس ..الامو لود اكلذن ءئلذتال هئاذو ثر_2#: نطاق هئاذإ

 ظ أ هّناذل نكم وهف كل ذكن اك ام لكو ةئزكللاو ةمسقلل لب اك م الدلا ودعبلاّْتاعدارلاو لاحموهودثد_غا
 ا | اللنادوجو لق ةدوجوم تناكدقىلا«تهلتاتاذنوكشدل قادوسومددحوءنوكيو دولا ىلارعتفموا ْ

 ْ تراك ىلاعف قا :قيتنأ بجوالظاو ةههاز زيا دعيفاذ- »ثدي 'اذاو زيلاو ثدحلاو ةهطاوأ د

 ًاراسمالا نءاهزغم هوكي لوقلا بو اديه كل لاسم كلذو ىلا.هندقناتا ذىفريغتلا عقو دقفالاو |

 |عيم طبخ كاةوح ماعلا لانا ىلا مالا لصاحب ريسهف كإةلاو ركب اطم# ىلاعت هنوكب جو فاشلاو | |

 رحال ةوقمو بع ١ كك ةيقوفلا ظفاّناوهسداسلاو بس ةركدلا كدي لالفإلا ا

 ا

 |ةبق ةبق ةأا كلت له بح وف ةيرو دقملاوةيكراملايرعشم اظل اذهو هدابع هاو ةقودطما يخالف طفل ةقوملد

1 

 | نيطبل نود علل رفألا+ 6 ةفودومتاذاا نوكتدق هنال مترك ذاكىهالا سدلاسةلق 2

 | ةردقلابةيقوفلاةبقوفلا كلن هدأ ارااناك تاسقوفلا كالت ىلءاميترتن كامن ه .كلانهراب ءاو هللارمغ |

 ةنوك دز نم ميلي ال هنال دودقمألا اذ- >د.فيال كل ذَناْف ةولسا ةمقوفلا اهئمدار اا ناك ولاماةّوةلادأ

 تلاطلالكى هلا عوجرلانوكيثاواد.ةمرومالالكىف هياء لد وعدا نوكين أ ق وف ةهج ىف ال_صاح | ظ
 دا رانا اانركذاف عومسعر وظف هيلع ةصتنلا هذه بترتنسح ةردقااةءقوف ىلع كل ذانلس ا ذا اما امزالأ

 ىب دمه هللا لق داو شريك أ ئتىألق) ىلا عت هلوق + مل_ءأ هللاو هسشنل | للدأ هرك ذامال ءانزك ذامأ

 أ لق دهشأال لق ى رخأ ةهلاهقلا عمنا نودهشنا مكن غلب نمو هب كرذنال ثآرقلا | ذه ىلا وأو مكستنو | 2:
 نا ىلع لدتادن الان أ لعا (ىلوالا هلك س سلا ) لئاسسمبا الاى (نو كرمثنام ءقىرب ناو دس اوهلاوهاسغا |

 كانتا ىلع لدن لهي ال اّناالاءل_صاح هنن اةداهم نا نعي مث ىلاعت هللادد اهئاومظعأوتاداهشلاربكأ |
 | دعنوتويثىهللاةداهم لوص-دارا!نوكي نأ ن كي لوف بلااملا ”ىأتابثا ف تلمح ةداهشلا|
 لاة-حالااما ىلاعتهتتاةمنادحو تورث ىفةداهشا هذه لوص- دارملان وكم نأ ع نكعو ملسو هلع هللا ىلهأ

 كقّدصي اد اىرتاموالوسر كربغ هنأ دجو ام دهثاب اولاو دم ء له ءاسور نا س ابعنباىور دقنلو الا |
 هللا لزنأف ةرويشلاب كل عشا ن نمانرأفةبنلاب مهدنع كرك ذالهنأاوهتزف ع ىرا هالاودوهاااسا أسدقوأ

 1 ةداهشءا.شالارب ناهد واباوفركوب تل هللا ن ءةداهثربك أذ *:ىأد#اب لق لاو الاةذهىلاعت |

 | اذهو نآرقلا اذه ىلا وأ هنال ةوددلاب ل دمهش * هنا ا ىلقف كلدباو ةرتععااذاف ىلا هنو هباص سالت اود | 1

 اسسلا م

 ١ | لعأ سر قون نوكيىذلاةاذ- هت اذار ةركماعلاّنا تن هنا سماسلاو تاقوالا عبو تاهطلاو|

 : | هاعاب اوت قوف ىلاعت هنا لاق. نأ اما د ته تدئاداو نب رخ .١موق مادقأ تش نو حس, :ىرلا |

 : ألطايكلذونيرع "لاتقل ب حو عه ظعلاهوذةنوك نال لطانلوالاو لكل اقوفىلاعت هنا لاثد وأ

 ٍ |قوفرهاةلاوغو هوقثام لون هدْضاا ىلع لعمر داعيات ل يا علا

 1! 0 , الا هذهرك ذا ل ىلاءت هناوهو عباسلاو لكلا قس ىف ماعةردةلاورهذلاكلذ نا ىلع لد ه:اءعءفوفهلوقو ظ

 ْ ذا عنتما كلذكرمالا ناكى مو هدامع لك قوةىلاهث هنا لاق هناكر ,دةملاوا ماو هللا ريغ د ن نم ىلعاذرأ|

 00070110-20506 ]| 000“ تحبوا رت و ير ل
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 هيج دوخ.-- اسحيوتيتوحج عين رحر حت وجوب عييو ةيحيجبتاديويجيس ويح دسم وجب ذل ميه ل ل ع سا اسلام

 انك يي

 دهيج عمو ججصمب 11 را وا# ردو وبل 7

 هو

 "ينحر خس هنأ دّرع ل. غالاوةاروتلاف بوك لاقي نا وهو لاؤسهفو مهئاني ايمواع ل ثم مال_كلا |
 || بسنلاو ناكملاو تامزلا نيعت عم ىعملا اذه هبفبوت:كللاوأ قل-١نيدإا ىلا قالا وءد.نامزلارخآى

 ||| مالا هلع دوه صخشل اكل ذا ىلع ل ديالو دقلا كلذف لزالا ناك اف لكسشلاو ةءلط او ةفدلاو إ]
 : دوبياا عج نوكينأ بحو ىلاشلان لك ناوم مانو ا . مهاع لكم هنو :.مواعلا.ةينأ مص فركف ||

 ٌ ىلا هتهللا دنع نماسب مالسلاوةالصا ا هملع 2 نوكب ل_هنالاوةاروتلا ن نءةرورضاان نمااعىرادنا وا

 ظ هده ىلءنياةبشم اناكاملمغالاو ةاروتااَنا ةرورضاانل_هنانال زوال م ظعلا عملا ىلع بذكلاوأ 3

 لأ روهط لاح ل. الاوتار وتلا ىفاسقاب ناكه نا لاقي نأ اما لصفتلا | ذه ال :لاكلا ةماتلا ل صاقتلا ا

 0 هروهظ تو فلم غالاو ةاروتلا ف لمص افتلامذه تيقبام هنا لاقي وأ مالسلاو ةالصلا هملءلوسرلا 3 :

 باك ىف ةّماَتلا لمصافتلا هذه لثمع افا نال لطان ل امالاو كاذ لبقامهلا و رطن دق فب رحلات الءالا]|
 || نامزلا كلذ دوبي نكح. ريدةتلا اذه ىلع نال لطاباضبأ ىاثلا و عنشمبرغلاو قرشلا لهأ ىلا ل سوا

 مالكا اذه طقس د ةنمحو مما 5و ةرولا :: مهلع سو هيلع هللا ىلص دمت ةؤينب نياعنامزلا كلذ ىراصنو ٍ

 رظنلل الهأ اوناكم- دوىرانصالاو دووب | بامكحلا مها 1نيذلادا ارملا لاس. نأ لوالانءباوحلاو | 1

 ىذلاردقا| اذه ةيناثااَةف رمان نيتفرعملا ىدحا هسدشتن ءدوطةملاو هللا دنءنءالوسر هنوكت ازي#ملا

 لوالانيذالةذدنيذلاهلوقّنالوالا نالوق همضفن وأ مؤيالمه: موف: اوسخ نيذلا هلوقاما ءانركذ [أ

 ْ ندلا هلوقّتاىاذلاو تنودهعتت و نوكر هد ني ذل نيدناعلاد.عودومقلا نوكيوادحاوام_هلماعدوك | '

 ظ او رح ما لوالا ناهجواو رس نيدلا هلوق فو هريح ن روم وبال مهق هل اوقوءادسا مهفتأاورسش] 0

 نمومالورفاكن م سل هناريسفتلا ف ءاس ىلاذلاو رذكلا بسب مهل لصح ىذل م ادلاك الهلا ىععمهسفنأ |

 كلتةطساو اوفر هو مال_سلاو ةالصلا هماع لوسرلا ىلع تاز اروهظاودهاثدقاوناكو لالدتسالاو |[ ا

 ّْ مضدح نيام هرخد اضل 0 0

 0 كام قامت هئارعا (توعزت رزق نذلاو راكحرت 2-9 :1نيدل لوقت |

 ىو وجو ناصاآوهونارمسلا كلذ بسب الاهذ ه.ؤ نب ىلوالا هن الا ىف نارمسملاب
 هتلاو هللاءاكرش مان صال هذه نولوةءاوناك ةكءرافكن !لوالا اهودو لة ءارتفالااذهو ايذك هلا

 || ىلا وين غهقاتان ةكئالملانولوةبانني أ اوناكتسو اما! بَرَدَدلاو ات دامعب مهم أ ىلاعتو هناحتس
 ل. الاو ةارودلا ف ل_م> نولو ةءاو اكىراصنلاودوهبا!تااسو دامو بثاو اور ايلا مب ر< هللا

 ىلاهتهتنا هرك داما كابو ”ىنامه دعي ىعاالامماو ريسغتلاو سسنلا املا قرط. ال نيتعب رشلانيتاهّدا |

 | ١انآ ن نولوةيااكدوملاَن'اهعبارد اهم ان م أ هقناوان“ امآ اهيلءان دجو اولا ةشح اف اولعفاذاو هلو |

 ألا نا لوةي ناك مهنملاهملا ضء:َتااهتماخو  ةدودعمامانأالا رانل !اذست نانولو.ةاوناكو هؤابحأو هللا |

 هللا ىلع مهتمءارتفا اهلكؤ ةريثك هللا ىلا انومش اوناكى !!لدطامالا هذه لاشمأو ءانغأ نو رفللا |
 هلا لص د# تاو تمىف مو-دق هنم دار !اوهتناتان امه ذك مهنا :ارتييش نايس نمىاشلا عوتلاو |

 ٍ ني مالا نبذ مهنع حا ل ىلاعت هنأ ري ةرهاه ةرحممن آر ةلائ مهراكداو اهمق مهنعطو ملسو هيلع

 امأ نالزاناق نام راق نوةنلبةرخا ”الا قواد مهبلاطج نورغتيال ىأ نوم الا بالهنا ظ

 تءكن اكن ه هرج موومر دقتاات ودل لوألا لا وقأموبو هلوق بصان ىفاعيد- مهرس موو هلوق |

 تدل مهرشن عورك ذاربدةَتلا ىاثلاو 5  وذغلا ف لخدأوهىذلا ماهمالا ىلع قسا ل رتف تمكو

 نيرو ارجل و مهر مواد تومان عابال بت لاس وزد لع كيال '

 نوكينأل مو لاؤسلاال تءكيشلاو ءورقتلا ةمدوهةللاق نوعزت منكن يذلا م ؤاكرش نيأاوكرشأ

 نييدولا الكض لعو مم مكعافتناو ركل ممءافشنبأ دارملانوككنأ لق<#و ءاكر ثلا سف: نيآهلوق



 همت

 نماتعئالو لاكل!تافص نمةفص ظفللا اذهب ىعسملا نكي ل كاذكن اك ى هو اهل ذر ىفو ءاسشالا نسح أ ىف | ٠

 ىنسالاءامسالا نم نكي ملال سسالا اذه تال مسالا | ذب ىلا عندنا ةوعد زوجعالن أب جوف لال توعن
 ءاعد نم عم نءلكو مسالا اذ م ىلاهت هللا ءاع دز ودعال نأ بجو ىلا ءاسمسالاب ى دب نأب سعأ ىلاعت هللاو
 مودعملا لوانتي ئذلا سءاّنا عبارلا ةمبلاىلاعت هللاءاه- أن ماما يدل ظفالا اذه نا لاق مسالا | د هبهقفا ظ

 ىم“ ادغكلذ لعاف ىلا ئثاّناوة:الو ىلاعت هلوق لوت الناس ىلا هت هللا ىلع هقالط ا زوال نأ بجوذ

 ّنا ىلء كلذ لد لاس! ىفامودعمنوكيا دغد]ءةس ىذللاو لاخلا ىف ئذا امانا دغر ءفيسسىذلا ئذلا

 يقام ة خس تاوراار ا نع هنا ذ فارسا دضيالئىث هناابنلوتفاده تيناذاو مو دعملا ىلع عقي ئثل | مسا

 (.ةيعناكف ثيل ىلا هتهتنا قد ىفةدن اهدي الاظذا اذه نوك.فا دودو م هنوكدمفءالو ةزم_ةمةداذعالو
 تضرامنامللاسةينأهوجولاهذهنعباوملاو ىلاعت هلا ىلءهقال_طازويالنأ نوف اسقاطم
 ةقيق-و اناذ هنوكهمفقدص ىتةماععلا و د ص ص كنا قدص ىتمو ظافلالا يءأئثلا اذا لودنف لثالدلا

 هب مكر ذنال نارقلااذه "ىلا جوأو ( هلوقامأ لعأ هتلاو بواطم اوه كل ذو “دش هنوكهملع قد دي نأ بجو

 ىلكفطع غلب نمو هلوقو دكم لغال اطنخ وهو هن كرذنإل نارقلا اذه "ىلا ىسو أ ىلاعت هنادارملاف ( غلب نمو
 ليقو َنيلَمْما نمل قو مدهلاو نرعلا نم نارقلا هغلب نم لكرذناو هب يرذنال ىأ دك« ىلحأ نم نيبطاسخلا
 اذه ىلعو سو هملع هللا ىلصا دمج ىأر امن اكسف نآرقلا هغلب نمريبج ني دعس نعو ةءانقلا موىلا هغلب نم
 ناالانارذلا اذ ههغلد نمو هب كرذنالنارشل | ذه ىلا ح وأو ريدةةلاو فد دن الاىفلصصف ريسفتلا

 هلوقريسفت فوورعت ريض ىذااو دبز تبا رىذلا لاسةاكهسلع مالكنلا ةلالدإ ف وذ < دئاعلا !ذهأ|

 ىلا جاتءالاذ_هدنعو فءاكتا اد غابو لتحا نمو ىأ غلو نمو هلوةنوكينأوهو رخا لوق غاب ن.و
 لق ىرخأ ةهل اهلا عم انو د هشنل مكن." )هوقاما «لرالال وتلا ىلعرووملاَناالا دن اهلاراعد

 رثك نياًأرقلوالاثصلا ناث<هف لوقتف ( نوكرشتاممىربقتاود-اوهلاوداسغ ا لقدهشأال
 دع هناالا كل ذك عفان نعنولاهو ورعوب أو 3 الب هك ان ءأن همكم 4 مةخ اهدعب ةرمسكو ةزنه عج مكشلا

 لقي لوا ارفلا لاهراكن الاو دخلا هانعم ماهفت_ءااذهنا ىناشااثحلا و ةدمالب نيتز+-م.نوقاس.ااو

 ملوىلدالانورقلا لانا لاقو ىنسلاءامسالاهتتو لاهاك ثدنأتلا هيلع عمي عهلاو عم ةهلالاّنال رخأ
 ٠ءىر ىتاود_>-اوهلاوهامالق دهشأ ال لاه ىلا.ءتلاه مث باو هلا ذ لكحو نيلوالا الو لوال ! لد

 هجوأأ هثالث نم كرمشلا نع ةءاربلاو دمحوتلا تا<| ىلع لاد مالكا! !ذهّنال-ءاونوكرمشتا“
 ةلكود-اوهلاودامتا لقهلوقاهذ انو .ءاكرمش تاسثا نم هنورك ذئاعده أ الك دهشأ ال لق هلوقاهاوأ
 نوكرشتاهءىربىنا لوقاهتاانأو ءاكسهر لا ىننودمحوتلا ىف عيرمس د. اولا ظذاو ريوس ا دسغتامنا

 || ناسلا قرط رظعأي دي حوتتلا باج | ىلء دن الا هذه الد تدثف“اكرمشلا تاسبث نع ءاربا انهن رمصت همفو
 ىوس نيد لك نم ربو نيت داو تلا ف أي نأ ءادتبا ل_سأ نبت سملاءابلعلا لاق ديكأتلا هوجو غلبأو
 نوكرشتامم ءىرب ىتاوهلوةاة داهشلا ىلا ىربتلا مض ب ابحت #سا ىلع هللا هجر ىفاشا | صنو .مالسالا نيد

 نيدلامهءاش أن وفرعناك هنوفرعيب اكل امهانن اىذلا ) ىلاعتهلوق * دحوتلابي رصتلا بدقع

 نع ىراضدالاو دوهبا ١ ولأسراذكلاَناىلوالاة بالا فاش رانالسعا (ن ونمؤدال مهفمهسف: أ اورمسخ
 ىلوالا ب الا ىف ىلاعت هلل |نيبف هون ىلع لم الاو ةاروتلا ةفال داور كت أف مال اوةالصلا هملع د#م ةذص
 فرعنالانامهلوقىفاوبذكم منادي الا هذه ىف زيي ماهتةوامو.ثىف ةيفاكه نونة مص ىلع هللا ةداسؤد نا
 هللا لوسر مدقا هناىورامل مه٠ا:ي أن وفرعباك ةلاسرلاو ةّودنلاب هنوفرعي منال مالسل او ةالصل ا هيلعا دمت
 ةفرعملا هذه فيك تي الا هذه هددن ىلع هللا لزتأ مالسنب هللادبعارع لاق ةدملا لسو هيلع هللا ىلص
 عنصام ىر دأ ال ىنال ىنباب نمد معجبي ةفرعم3ثأ ان“الو ىنبا فرعأ اكهتيأر نمح مكمف هتفرع دةلرعان لاف
 هلعد# ةوذ. مولعنوكي تأ ىضتقيدي الاهذهرهاظَن العاو  ىلاعت هللا نم قد هنا دهش أف ءاسنأا

 مالسلا



 ا ع يا

 أ لثم ف مهمادقا عنمم ا كاذكرمال اناكاذاو بضغلاو تقملأةدابزالا بذكتلا كل ذبنو دغتسبال أد ||
 أ اوناكل بذكلا كلذ ىلءاوفلح م ةماسقل!فقومىفاوبذكول مهمل ةثلاثلاةحطلابذكلا قعالا سس اهذ_#ه ||

 ل 1 0 حا ع حم د هس هس مم

 ١

 || ىنملا كلذ ىلعو بذكلا كاذ لع نوةكسيال مهنا لديقنااماو . كلذكرمالا سيل هنا ىلءاوعجبأ دقو
 لطابهناو بونذلاو ملابةلا ناكترا ىفىلا«تهقتانمنذالا لوص- ىضتقياذهف اًمذو اناقءبذاكلا ْ ْ
 اولاه كلذ دف اذه تيئاذاو نّدكلا و عيبقلا دع ةماسقلا لد أ مادقا زوال هنا هو>ولا ذهب تدشف |

 نودّتدءباوت اكموةلاَنال كال ذو انتو نظوان د اقّدعا ىف نيكر مش ماك امىأ نيكر مش ءاثك اهانير هنئاو هلوق له ْ

 نيقداص نونوكيَريدَهَدلا اذذ#غ ىلعف لبق ناف كريشلا نمزيدءابتم نيدو ماوناكمهنا مهسف:أ ف |
 || اوبذكف كراتناىلاعتهتلا لاه ذاملخ مهسننأ دنع نيكرشمريغاوناكممناب اوربت مهنال هنعاوربت أ اق[
 ١ هللاو هلو نم هركذ مّدقتا مف اوهذك منامه سفن أ ىلع اوبذكف .كراقتاهلوق تحت سيل هنااسإو مهسفنأ ىلع | ْ

 راد مهسفنأ ىلءاوبذك فيكرطتا دارملا ن وكيت أذوب لاؤ لا ذهانمزلب ىت-نيكرشماك اماني ||
 مناع حمصي نذدكل اوُلرْش سنل هيلع مهامزاوباوص قلعمما مواوتك اهنع نوري اون اكرومأ ىفاس ف ْ

 ىلعاوهذكف مكرطت | ىلا عت هلونق نمد وصقملاّن أ ل_طاخلاو . ةرخ الا ىف مهنع كلذ ىئنامتاو امندلارادف ||

 نوُزرت< ةرخ الاىفممناو هنءنوزرتكالو نوبذكي اوناك سن دلارادف م-مناو نيل املافالدخامهسفنأ 0
 لد لؤسرلل ىلا.عت هلل ار هط رخالاب نيالا د [قلعتلف قدصلا مهعفتيال ث سنكلو بذكلا نع |||
 انئذلارادىفاوناكم_مناعمراذةعالادنع د رخالا ق وهلا نركي,فيركص مهكرش ل جال موقلا تاني |||

 لءادااواولا# لوةلا اذه ىف نوبذكي رافكلا ناني رمسفءاروهجلوتودو ىناثلالوةلاو قابلا ىلع ||

 اهتمانبرخأ نير نولوةء مهنا مهتع كح ىلاسعت هنا لوتالا هوجو ةماسقلا ف نور ذكي دق رافكلا نا ىلع |||
 مولىلاعت هلوق ىلاشلاو هنءاومناملاوداعلاو درولو هلوقب ممنعربشأ ىلانعت هنا عم نوماظاناف ان دع ناف

 نوةلوهلرق دعب نو ذاكتلا ممم االأئث ىلعمهمانودسحو مكل نوفا مدا نوفلعف عرج هللا متع |
 اولاه عذب 1 لاه مهءةباكح ىلاعت هلوق ثلاثا او امندلا فمي ذك,ةرخ الا ىف مري ذكهبشف ند كحا ا ىلع |

 مهنعةباكح هاوق ع.دارلاو بذكلا ىلعتاهوالا ضعب فموهمادقا ىلءل ديك ذلكو موب ضغيوأاموناثثبل ||

 ا

 ءالاقع اوناكام مما لق ناف ءالقعاوناكو أ ءالةءاوناك اممم لاق, نأامتا بذكلا كلذ ىلءاومدق !نيذلا
 اوناكممناائلقناو رذعلا دمه: ضرءمىفنيناملا مالك ىح نأ ىلاعتهلنا ةمك2 قملدال هلال لطاناذوذ

 || فءاك.اار اد ةرخ الار دل اريد: ةتانقعلا بح وبكل ذو بنذلاو عقلا نم نمع وناانيد_ه ىلعاومدتادق

 وب ءراتخا ىذا لوةااريرق:ىف ىضاقا !مالك هل اذ اف بازوص ىلع مهما نو عزو مهسفنأ ىلعت وبذكيا

 هذه ىف ىلاعت هلا سم الناو صال_كئان ماع ىذةدالىلاعت هنا اواعدقو . كيرانملع ضبا كلام اناو دان |
 انونظىف نكرشءا:كح امدارملاّنا ىلءاذه لجو نيكرسش ماك امانير هلئاواولاه مهنا مهنع حالة يالا
 كف بجو اسندا| فاو ذك مهنا ىلعمهسفنأ ىلعاوو ذك فيكرظنا كل ذ دب هلوق ثرهاظلل ةفلاخئاندت امءو
 « دعبا!ةناعفوهراندلا لاو أ ىلا اهرخآ ف رصو ةءاسقلا لاوحأ ىلا هن الا لوأ فرو الا مظن
 لاحم_-منلاةنادع_ال لوة:ةلةعلا ناصة:لاحو أ لقعلالا6لاحاوب ذكدقاونوك: نأ اما هلوقاغا |
 | ىفم الكل ا اذهاررك ذف مهاوةءتفاتخ ادي دشا!فوللاتامحوماود_هاشو ةماسقلا لاوعأ اونناعام |

 أاذهف لوةعلا بارطضا لاح ىفهورك ذام منع ى< نأ ىلاعن هننا ةمكحب قءلد ف كهلوةو تقول كلذ |||

 تاعآل اهذهلنزنننمدودةمالو امندلا فم مموكلاح مالكا اذ_هعامم دنع ديدشأ!فوذل ا!بحوت ْ

 ةعاسم-هل وةءلالتخ الوقنف ةماسقلامونءالقع اوكي نأ ذبال نوفاكملاا.:انثهل وقامأو . كلذالا

 ظ هدهىف مالكلا مانت اذوف تافوالارئاس ىفمهاوةءلاكنم عنجال مالكلا ذم نوملك املاح ةدسعاو
 1 هلوقو نيكس. مموكمهراك ا دارحلاف مهسفنأ ىلءاوذك فكر ظنا ىلاعتدل وقاما لعأ هللا والتملا
 م ل ل

 ه.

 يبا ار 4



 و

 10 ةبفو تب عزام نوت اوناك نيذإ 1 ربرةثو :و ايعنرشتواضي والا مالكبلا نوكمأل 1

فوذ< نو عزت منك نيذلا هلوق ن ءلودصوملا ىلع دع ايءااو دشن راااهدهداسف ىلعاسل :دللرادىف مولاه سنت
 

 لكو سامع ني لاق هماع لاول ةلال دا معزلا لوعبف م فذ _فسءاسعفبش مسهنا نوع منك نيذإارب دقت هاو ا

 ممل تسصس ع مصسستات ا ممم همسصع م يسم

 | فيك رطنانيكرشءاخ امانرهتناواولاه نأ الا مهتنتف نكن مل نإ, ىلاسةةلوق + .بذكنا باك ف مءزأ]|
 صاعنما أرق (ىلوالا ةلكسملا) لئاسمانههتاملعا (نورئفي اوناك امم مع لضو مو سفنأ ىلع اذوب ذك

 ءاملاب ن نكي -قانكلاو ةزجأرت هو مفرلابمهتنمفو قوق نب ءةطقذملاء ءاتلامم هتف نكستبل مث داع ن نءصف»-و

 00107 مسا هنوكل عف را رع اولا وق اي ةندفلاابصأو قوق نمدطقنملا“ اًلايةءارقلا اما بصدنلاب مهتاتف

 واتا وأتزودتو عملا ىفةننفاولاقام نالوأ كمأ ثناكن .هلزوقكربدلشاثدن انين ناو نكت

 ما هنوكلا عفرلا ل<#ىفاولاه نا هلوق انه هفمهتنتف بصنو تت نمةطقنملاءاسل اي ةءارشل ا امأو مهتلاقمالا

 تلصواذانأ نالوا نود رسال ولاق أ لمجن مةءارقرامتنالا ىدح اولا لاف ريخناوح متنتفو نكي |[
 انهسارمذملا لمن اك هةجا | ذارهذملاو رهان اَنااكف روشملا اهفصو عانس اب تهيشأت فصول لعفاانأ|]
 لوق:وانهه اذكف ازيخروظااوا_هءاروذملا تاعف مئتاقلا تنك لوقت انوه اذكخ اريش لس نءىوأأ]|[
 ءادنلا ىلعىئالاو ركذأو ىءارامةانامهدحأا نيهجولائير ةلوق بص اننر هلئاو”ىاسكلا ةزيسةءارقأ|]

 1 7 : الا هذه لدو أن حباجلا لاه (ةساع /اةلكسملا) ىلاعت هلل ةغص هنأ ىلءءابل ازمدك<نوقابل اواني انهقناو ىأ :

 1 نوكنيب ىلا ه:هنناّناكلذو: كلذ فب رعلا فّرتصتو م الكل ا ناعم فرعنمالا هفرر هدنال ةغللا ىف نسسح

 مما او مهكرمش ماتم نكمل هنادنإ الاءذه ىف لع هبح ىلاء نيك بتم ه مهكر مشن نينو فنه نيكرمشملا ّْ

 مومدمارراغ بحانانلا ىرينآا هاش و ننكر ثءاوناكأم مهمل اوفاخ هنعاو دعاستو هنماؤربتنأ الا هيلع ْ

 ةئتفااهدارملاق هنمت فتن ناالا نالغل كب تناكام هللاسة.ف هنمأربت همسس ةنحم ىف عقوااذاف هي رطلا ْ

 ءانسم تت نكت ل خلا هنأ سادع نأ نع ءاطع ىوراع هولا اذه دك أنو :نانوالاعم ماتا عد

 ةءاربلا الا مهتنتف ف هيقاع نكح ل مم ىعملاَّنال فاذملا فد. ىلا عار لولا ادبصو ايدلا ىفمهكرمت :

 مم [ يضفي ل رهاط (ةئلاشلا هلكسلا) هتك ربو هنمتررذناالا نالفل كد تناك امالوقدل مو: .ٍ

 اهتحاو يذكلا ىلع مهءادقازيوالةمايقلا لهأّن ا ىضاسقلاو ىابملا ىلع فأل وقوهو:لوالا نالوق
 فقومراصا لالدتسالانهوقر هول ذارارطضال ا, ىلا_عث هللا نوذر «يةماس.قلا لهأّن الوالا هوو هلع ّْ

 نما وكي نأ بجو رارطضالا لميس ىلع هللا نيفراعاوناكاذاو لطاب كلذو فراكتتلاو ادةامقلا ظ

 فناكتلا لاوزعمزال هسمم هللا مهعتل مييبشأ | لعق ١ اومارواونا تا ولعت مخ ا ىعع يلا اواعفد الن أ ىلإ

 هنلان ولعت ةماسقلا لهأ ّنِإ تشف زوال هنا و عيبقلا لعذ ىف مهل اه الطا كال ذناكحا ىنعملا اذهل مولا |

 نمدحأأ مدقيال هنا ىضتقي كل ذو عيبقلا كرت ىلا نيتك ماون ا تصح كلذك ناكىومهنا تو رارطضالاب

 مهلوقءتبرطضاةماسقأ !لاوحأ اون. اعامل مهمال بذكل | اذهمهنم عقو هنا لانا زوال )لوقنانا الا ||
 تاوالاو اذدلا قنيكرمتم من 0 آ وسن ممل لاقي وأ مهل دعبل راينا نووية علال ودالادعا رع

 21 اسوم يس ابواو وتم ءالقعرخ مسجلا هبرلاذعالا ىرح

 دهعلا د ه:ناولاوحالا هذه لشم سي نآروعال لقاعل نال دعب لهعل !لاكعم امندلارادىف هملع

 تاءالولا سزامدق لقاعا !نوكي نأ نزول كاذك م مالاَناالولوروغالا ن 0 نأزوامناو

 موقلاّناةمناشلاة حا ةطسفسلا يح وزب وعنا مواعمو همس دقق كلذ عموالب وطارهدة_يظعلا

 د مم مسجل ع دهس مس ومس سسوس يي سرسسسسولا

 نيذلا

 : همف سانللو ةماسقلا موي بذكل !'ىلعمهمادقا ضدي اذهو نيكرمشءاوناك اممبمن ىلع ةءامشلا ىف اوفاح ْ

| 

 هه

 || ءالقعاواكاذا عيقلا لءفمهمزومعال هنا لاقي نأزودعالل ىل_.قناذ معيرقلا لعف ىلع ةءامقلا لحأ

1 

 ْ |اوناكان نامسنلاّناىناشلانعباولاو ني هولا مريغ هر هلغا مهلم اعباعم منااواءنلةماسقلا مونءالقع

1 
 كتي اي رو ع



 ٍ ىكنولدا <واورفك ن يذلا لودي كنولدانح ل واح اذ اهل ىهتةلهاو لهب ااد دهب عمي يلا ىه عضوملا 1 ش

 + اب

 ا ىو هيلاانوعدئامم ةنك !ىفانيولقاولاقو مهاوق نه هنورك ذياوناك ا ةياكح درو مالكلا !ذ_ه نوكين ْ
 || ىلاعت هلل اّن ا ىلءرقولاو ناكل لمس نكمل هنا ناس ىفامباوكستىتاا هوجولا نءباوملاو رئوانتاذآ
 ىذلاديعلانال كل ذو ىعملا اذه ةدص ىلع مناف عطاسقلا ىلقءا|ناهربلا لب لوة:ناوهو ناسعال !نءموعم#
 || نع هدصو رغكلا ىل_ءهلج ىذااوه ىلا.عت هناانلوة حد دف ناسعال انا تالا ىلعر دقي منا رفكلاةأ
 | اردصمةردقلا كاتةروريص عني لوةنف ناميالا ىلءارداف ناكرفكلا ىلعرداقاَنااسئلةنااماو ناسعالا
 : عمةردتاا عونا بادحسصا | اذهىف تفرعدقو ةيعادا كل: ماعضنا د_عالا ناميالا نود رغكلا

 اارفكلا ىلا ةّرانجلا ةيعادلا كل :نوكتو ىلاعت هللا نءريدقَتلا اذه ىلع رفكلان وكف لءفاابجوو ىادإا ||
 ِ قباطم ىلءلا ناهربلاَناانرك ذاع تنشف نامعالا لئال دعاّةسسا نع عمسلل ارقوو ناسعالا نع باعالاناك 1

 || هدهلج بجو الاةذ_هرهاط هيلع لدام ةحك ىلقعلا ليلدلا/تدئاداو هن الاه رهاظ هيلع لداسأ ١
 || عقسي نم مهنمو لاف ىلا عت هنا (ةثلاشلا"هلّمسسملا) لعأ هللاونآ ارقلارهاظيو ناهربلاءالع هيلع الاأ|

 || ىفدحاو نم ةغيص نال كلن سحامناو عولبا ةغمصإ هرك ذذ مب واق ىلع لاق مثدارفالا ةغيهبهرك ذفكيلا | ١
 ا

 ٍِع
 ١

 |١ لوالا ليوانلاداسف ىلع ل هني ال اءذهو ةذك أ ممم لق ىلع لع ىلاعت هلل اّنا لحال اهباو:مؤدال ة حو | ا

 || يولق ىل_ءمونلاءاقلا ةنك أ مهب ولق ىلع اناعج و ىلاسعت هلوق نم دازملا ناكو ل هنالو الس! نع هانا: ىذلا

 || اهباونمؤبال هالك اورين او هلوق ناك | هناكمن ا دو ىل_ءهتوص عاسمس لسوتلا مهنكءالئلرافكلا ١
 | | :: كح أ ,مواق ىلع انا هجو لاةينأ ب ناكل قاسيا هرك ذام دارحلا ناك لاضبأو مالكتلا اذ مباقثال ٍإ
 ' امأ مالسأا هماع لودرلا تود عاب ندم عملا ل_هدهامنا قابلا هركذ ىذلادودقملاّنال هوعم-ل نأ :

 ||هاوقامأ مل عأهتتاو هلوق طوقدر وظف قانا رك ذاب هل قلعت الف هدوصة مذ نمو همالكس فن نم عنملا ||
 ز ادهىف ى-واسهامقام نى عة سم ىرخأ "لج مالكلا اذ_هّنا لعاف كنولدا < ل فاجاذا تح ىلاعتاا

 مهناىلاثان الا مهيد كش غلب هلا ىنعملاو كنولداجي هلوغلريسةتاورفك نيذا!لوةيهلوقو لاا عضومأ]]|
 لصأو ىد>اولالاف نيلوالاريطاسأ الااذ_هنانولوةي مهنانمهتا دار مسفو كنوركاشي و كنولداع |

 نيالاف سورغمرك5نمرطسو باكل ارطسه:هوافاؤما هايس لء< نو هورطساا نمريطاسالا
 | راطسا هعمل رطسلاف نموروامسريثكلا او رطسأ لءلقلا ىف هعمأل رطسلاف نكرطسو رطس لابقي تءكسلا

 ْ دحاو حالا لاه ةريطساو ربطساو ةروطساو روطساربطاسالا ددساو ىنانكسا لاقو عما عج ريطاسالاو 1

 غ دي داسع ل ءهلد- اوال ىذلا عملا نمريطاسالا ديزوبأ لاقو هثو داو ثيذاحأ لئمةروادساريطاسالا

 اهنورطسي اوناكىتلا نياوالا ثيداح أ هانعم س اعني !لاق نولوتالا هرطسام نيل تال اريظاسار ووجب لات مث
 لثمنيلرالارمطاسأ تناك ا وارمستم ساو عمو هذتاه رتل اربط اسال ارمسذ نءلوقامأف اهو دّتكي ىأ
 (ةعبا رلاةلكسسملا) تاهريلا,نيلوتال اريط اسأترمسف م رجال هيف دي امالامالكر اب دئساو مسير ثيدح
 م اكفاز دم نآرقلا نوكى حدقلا نياوال اريطاسأ الا !ذ_هنا مهلوقرك ذ نم موقلا دوصةءناكمنالعا |
 نءاذهناك اذاونياؤاللةروك ذملا صدقااودب وةك11تاناكتلا راس سنس نء مالكا! !ذهتااولاه
 | باينأو ةداعللافر اش ادعم نكي ل نيمدقالا صصاق أو نيلوتالا تاءاكح ىلع :هلقسنملا بتكيلا كلت سنج |

 || او أتنأ بجول هّتضراعم مرو دةمىف ناك ول لاقي نأ مزاي هنال عوف دم لاؤسلا اذه لاف نان هنعىضاقلا
 ام ناو نغاولوةينأ موقالناك لوشب نأ لئاسقاو ةزدتما من ارهظ اهاعاور دقي ل ثمحو. .ةضراسعملا كَ |

 | نم مزلء الو كلذلالهأ ا:_ساوابهةءلأتو تكلا ف.داصت ةنفيكف رعثالانا الاى رعلا ناسلل !اذه بانرأ

 || نلوالا رامخأ ىل_ءةهلة سلا بةكلارث اس سذج نم هنا ان»انال از تمنآرقلانوك ف ينصتلا نءانزع
 ىلا.ءتهلوق « كلذ دع ةروك ذمه الا فق أ .هلاؤسا اذه نع باوحلاّنا ملعاو نيمدقالا ضصرطصاقأو :
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 | مهنعءنغتملفما:_صالا نم هتدابعب نورتفي اوناك ام مهتعل_ض فك هرب دقتر ظنا هلوق ىلع فطع مهنعءلبضوأأ

 | ناءاتلعجو كلا عمسسي نم مهنمو ) ىلاعت هلوق « مهلامرمصنو اهتءافش نوج رب اوناكم ناكل ذو ايش

 | لوةيكنولداني ل واج اذا ىت>اهباوتمؤدالدبا لك اوربناوارقو رهن اذا فو هوهةفب نأ ةةكسض أ مهيولق

 ظ |بجولامهعبتاةرخاالا قرافكلا لاوح أ نيبا ىلا هت هنالعا (نيلوالاريطاسأ الا اذه نا اورفك نيذلا

 ظ
 ظ

 | سابع نبا لاه (ىلوالا”هلعسملا ) لئاسمابب الا فو كيلا عقسسي نم مومو لامقف مهضءب ثاما نع سايلا
 ةيدعو ةيقعو ثراحلانب رضالاو ةريغملانب دلولاو ناسفسوبأ لو هيلغ هللا ىلسه هللا لوسر دنعرمض
 ملسو هملع هنن ا لص لوسرلا ثي د ىلا اوهةساو هاعنب ثرخار فاخانباىنأو ةممأو ةعسرانب ا ةيدشو

 ىذلاكنياوال اريطاسأب ماكو هبنفش لزم هارأ ىنكل لوةيآم ىز دأال اقف دمحم لو: امرضئللاولاق |
 لهجوبألاةفاقح لو. ام ضءب ىرالىفاناسفسوأ لاه . ىلوال ا نورقلارامخأ نع هيمكت تأ تنك

 | ناكمج ةنكالاو هوهقفي نأ ةنكحص أ مهب ولق ىلس "طعجو كلا عيسي نم مهندو ىلاهت هقنا لزن أ :الك |
 حجاجزلا لاةذهوهةف» نأ هلوةامأو تنئكاو ثننكه :هلعفااو ةنعاو نانعلةمهرتسوا 5ث قوامودو ||

 | ماللا تفدحاس إف هوهقفينأ ةهاركل ةنك أ مهبواق ىلعانلعجو ىئعملاو هل لوعمم هنا ىلع بسن نا عطوم
 0 تءكسلا نبا لاق ١ رقد مهم اذ [فودل اوتو نأىلاامهلَةّنا ةفاركلا تفذحخالو ةدا ركلا تدصن
 |ناعالا نءعف رندي دق ىلاعت هنا ىلعذي الا هذ ماش اصعأ محا (ةئاثلا هلعسملا ) نذالا ىف لدا ارقولا

 | نع هعنع ىذلا ناكل ا ىف بلقل ا لعح هنا ىلع ل دنّدي الا هذال كل ذو هذبو لحرلا نيب لوو هم عنبو

 لؤالا هوجو هاءلديو اهرهاظ ىل_ءاب الا هذهءارسا نكميال ةلزتعملاتااف بولطملاو» كلذو ناعالا
 ناكججولو لودرلا ىلءرافكلل ةجنوكملالراغكلا | ىلع لوسرالةحخنوكل نآرقا !لزن أ امنا ىلاعت هنا ||

 هنا ىلاعت هللا مك- ا. لودرللاول اوقي نأ مهل ناكل ناسعالا نعرافكلا عنمىلاعت هاذي الا هذه نم دارملا
 | نم مهعنمول ىلانعت هنا ناثلا ناعالا ل_هفىلاانوعدي مو ناسعالا كرت ىل_ءانم ديلان ناسعالا نما عنم

 | اسفنهللا فكيال ىلاعت هلوةبو لمعلا عب رمصب ىنموهو زجاعالاةءاكت كل ذ ناكل هيلا مهاعد ناعالا
 أانيولق ولاهو ىلاعت لانة مذا ضرعم ىفرافكلا نع مالكلا اذه مب رد ىح ىلاعت هلا ثلاثلا اهعسرالا ||

 | مهرفكحب هللام_منءالب فلغا نولقاولاهو ىرخأ ةنآىفلاهورقرات اذ ىفو هيلاانوع دتام ةنك ىف
 عسير قتلا ضرعم ىف ا: هه هرك ذي نأ عنم ا مها ملا ضرعمىف م.نء ب هذملا| ذه ىلاعت هللا كح دق ناكاذاو |

 سمات او : نولةءيون وعمد :نوموفياوناكموتلاّنا عازئال هنا عدارلاو ضقاننلا مزلالاو عب ونلاو

 ىلاسعت هللا لبق نم عما او صل اذ_هناكولو نامعالا كرت ىلع مهاَّمْذلا ضرع :ىفتدروذي الاهذ هنا

 اوناكم_ما ىلع لديك: و لدا كلاس اذا ىت- هلوةّنا سدالاو نيرو ذعماوناك لينيموم دم اوناك امل أ
 قايللا لاه لوالا هوو نموهو ل. وأَتلا نمتيالاولاهاذ_هدنعو لطاسلا نم قل !نوزيعو نوه

 لئللاب هناكم ةفرعمىلا هنءارق عامه اوناسو تما منو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةءارقا نوعي اوناكم ولا نا

 | ةنك الا نم دارملاودو موثلا م_ميولق ىلع قاب ىلاعتو هناصس هللا ناك كل ذدزعف هءاذياو هلقاو دصدف ||

 ىاشلاو :.ارقووهاذ [ىفوهلوق نمدازااوهو م وذا كلذ بيس ةءارقلا كلت عاق سا نعمهعاصمسا لقت ١
 ةصوصخم ةمالعر هلق مسي ىلاعت هناف رفكلا ىلع توع هناو نمؤيبال هنا «تم هللا لع ىذإ | ناسنال نا ٍ
 تيئاذاو : نونمؤيال مهنا ىلسع ةلالدةمالعلا كل: ترانصف نمؤيال هنا ىلعاهقرب هك الا ل دة سس ظ
 نع ةعنام تسلاهسفنىف ةمالعلا كلنا عم عئاملاءاطغلاو ناكل اب ةمالاعلا كل: ةيعست دعب يال ل وةئفاذهأ

 | ناميالا نعمهلو دعراصف هءلعاومهكواو دناعد رفكلا ىلعاو رصأ اء وهناثلاثلاليوأتلاو ناعالا
 | عبارلا لب وأتلاو ٠ ىنعملا اذه نع ةباك ن اثكلا ىلاءتءتلا ركذف نامعالا نععئامملا ناكسلاكمذه لالا و ظ
 | ىلاوهسأ ضو فز اهنممهالش اف ىدتهادق نعل ءذتنأ حلضتامغا ىتاا فاطلالا مسوعنم ال ىلانعت هلا |
 | سماختا لب وأيلاو ةنك 1مم قلق ىلءاناء جو لوف هسفن ىلا كلذ ف ضي نأ ذعبي ملمهعيشمءوسلمهسفنا |
 أ

 امس

 نأ



ا اذه ىلعوا مفنيصْ اه نونوكيو مهب ةطم |
ىلع مصامغ او ىف ماسةم ىلع مقأدقفريدقتل

 : لاقي نر يدل اذه 

 هلاراو ديكوتلاو ريركشلا ىف ةغلابملا م اكلادارأاذا اذاماقم ماقتذا ةلكنااننلق ىذاملا ىل_علدي | ||

 انه نم ةغلابملا دمي «ىنامللع وضوملا ظفللابلوقتسملان ,ءريبعتلاف رةدسأو عقودق ىشابملاّن ال ةهبشيلا | | ١

 لبق ناذالعددالا يعملان مدق ضعي ق دوذاهذهدتاقيط و تاكرد راما األ راثلا لعاوفق و ا

 وهواولاةذءدب .ه.لاه م ىذامالذا ةلكواوفقوذا هدعب لاه مثلابقُد_ءالاان دود كل دو ىرتولو لاف اذايإف | ْ

 امل اب ووو دامو با ةنسجرانلا ىفةلامالا حاجبزلا لاك (ةقلاثلا هلاسملا) رايتعالا|

 بذك-:الودرئانت. !اءاولاقف ىلاعت هلوقامما نيترمسكلاكه مف ةريسكلا ترايصف ناسسللا فر ّركمت هناكءارلا |

 اونغ دقممملا ىلع لي ةرئانتيلاءهاوق (قوالا هللا ( لاسم هم نينمؤملا نمنوكنواشر تان انأ نأ

 ركلق ينعى نالوق همففنب: موملا نمن :قاشرتاب , ايبذكنالو هلوقاماذ اييندلا او درب نأ ا

 اولاقن اف نيئمْوماونوكين او نيبذكم اونوكيالواسن :دلاىلااوّدر, تأ ونت مسمن اريدقتلاو .ىيلاقلشاما

 ايذاكمنوكب فصونال ىتملاو نوب ذاكل مهماوّدي الارخا ىف هلوةي نيب ذاكمهنوكب موماع مكح ىلاعت هنال ل طانا ذه |
 دعب لذ ئشلا كلذلا ديرم هنوك انعضربخ أد قف ىنقل ارهظأ ننال | وكيف صولال تملا السن الانلق | ا
 قزرولذدعولا م كس ىف ىئتادهف ندا نبع افالاعيؤقن ربهللا تمل لجرلا لوب نأ هلاسثمو هنقديي دكت |

 هلوقاّمأو درئانتملا.هلوقدنءمت قا اّن!ىناثلالوقلاو هدعو ىف ب ذك هنا ل.ل هب-اصىلا نس<<ملوالام |
 نوي ذاكل مهناوةي. الارخآ ىفىلاعتهلوقوا ديم مالك ااًدهِفَنيِْمْوملاَن «نوكل وانيرتان . اييذكتالد |

 مهي ذكيلانعت هلام نيئمؤملان نماكو نيدلان بذكن لان ددرولواولاق مدر انتيلاي مالكلااريدقتو هيلا داعأ ْ

 عفرلاببذكيو ةرث صاع نبا أ أرق (ةئاثلاهلئسلا) نانعالانءاوذرع الو اوبذكلاودرول منا نيد

 هايس ىلا بذكنو عفرلاب رن مصاع نع ضفسوتزجأرتوبيحتلا ترآ ا

 نيذااامأفةلاجمال ىقلا ىف ل اد هنال كال ذو ٌدرنهلوق ىف عفرلا ىلعاوةفتامماادهن و :رلان | |

 ل اذدث اللا نوكتف ٌدرنهلوق ىلءافوطعم نوكي نأ لوالا ناهجو همفف نوكنو بذكت الوهلوقاوعفر ا

 بذكنالو عطقينأ ىنا ثلا هحولاو نيئمؤملان ءاونوكيناو اون ذكي الت اودرلا اوم دق اذهىلءةئقااىف

 د اونمذ مهف نيممؤملان مْ واشرتان اب ذكن ال ع نو درئانتملابريدقتلا نوكمف لالا نعهدءبامو

 نب .اعدق ىأدرن )وأ اندر اير تاي ا ايدك ال نو درنانتمااب ىنعملاو د د لا لوط رب دقي نويذكيالمملا |

 رش را ولابد ان همن درع الع نعد اوقل امرعر وسسلاق اديأهعم ب ذكتالاماندهاشو

 بيدك رئامافّدرلا ىلا اذه ىفىل>ادلا ٌدرنانتملاب هل وقاتهاذكت باطلا ف لباد ريغ دوعدال هنااماف
 امهركذ ناهجولا ناذهو لص لوأ ّدرلا ىل هحءاوس لص اسوه لب ىنل ىف ل_خ ا دريغف نامعالا ىلعفو
 اراماهد_ءيامنوكيو ىلا ىفالخادّدرلا نوكي نأوهؤ ىوق ايناشلاه-ولااولاه نونوحلاو جااجزلا |

 ْ هعدك:زوعال ىق اونو ذاكحا م :اوِلاَمِف ةئاثلاهب , الا ىفم_ميذك هللا ناب هيلع اويتحاو اضم

 "روق تبل منا انركذو ةحل ا هذه ن ءاجم 2 دقانا الا ةحلاهذ ,بةوق ةمص ىلع خ>ادقوورع ىيأراشااذهو |

 ربِدَمَدأ او ئسقلا باوج ىلع نأر اضايلوالا هو>و «بفق بصنلانوكححنو بدكمالوأزغن لأ ا

 | نزور كش ب دكن الغد :رئاشتملاب ريدقتلاو ءافلا نمةلدصواولان وكت نأىناثلاو بذكنالناود ةرئادتملات
 |نساَداىورامع هحولا اذ .هدك و نيذ_سحملا ن رك أ افرك ىلن اول هلوقفف :انلا ةيعانو وا ولا

 درب ابنتملاب ا رهقتلاب لاملاءانعب وكم نأآثلاثلاو بصنلا ىلعءافاانبذكنالف ارتي ناكدوعسم |
 َتالءاو نيللابزاش كوِسلا لك ًانال ىأ ناللا برشتو كسلا /كصان: ال رعللوةناكن يب ذكمريغ

 0 رش نسخ 4 زو < فيكى ملا َنااَماو ىفلاىفةلخادةثالئاارومالا نوكت ةءارقل هذه ىلع

 الك اديدكتالو هلوق لع هنارب د قتلا نوكتو ب هنو بذكت الو عف ريناك هنا هور ماع نية ءارتامأو

 انتيلاباولاةفداوق ( ةثلاثلا"لّمسملا ). لعأ هقاو نينمؤملا نمن كت نييذكمريغانددر ناان أ هع ىقلاف

 ا. وب ب / "0
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 ظ هلك سملا) لثاسمهب الاى (نورعشي امو مهسف:أ الا نوكمل مي ناو هع و انو هءنوهأ مهو)

 نياوالاريساطاسأ سن نم هنا اولاف اب ازثم نآرشل!توكىاونعط مهتانيبام ل ىلاعت هنالعا (ىلوالا
 | هماعدخ رك ذو نأ رقلارك دقءس قو همءنو أنو هنعن وعش مهتاهنإ الاهذهىف نييزيم دقالا ص.ءداقأو

 || مالبلاو ةالصا !هملع د# ىلا! دي اعن وكب نأ و نارشأ | ىلا ادن اعن وكم نأ لق هنع هلوقىف ريعشل اف مالا

 ْ عاقسالاو هربدتو تارقلا نعىأ هتعنوأتسو هذع توه مهو موكل لام نورمدفملا فادح ابيسلا اًدولك

 | ديال لب لاسم مال_سلا هملء لوسرلا نع ىهينلانال_عءاو لوسرلانءتووهدارملال ب تورخالاكو هلل

 نالوق هيف ل_د> مرحالؤروك ذمربغوهو مالسااو ةالصل | هلع هن قلعت لءفنع ىهينل ادار !نوكم ناو

 لأى تاز لئاةموءاطع لاهو هالاسرب رارقالاو هتوبذب قب دسدّلا نع توهن مسهتادارملا لاكن مستمع
 ٠ لوقلاو هد ىلع هع.تءالو هنع دنءابةم م مالسلاوةالدلا هملع ىبنلا«اذيا نع اشدعرق ىكتين تاايط

 هلوقكاذكف مهتقب رط مذ ىطتة:ةناالا هذه ىلعةمدقَلاتانآلا عجن الوتالا نيهجول هيشأ لوالا ||

 هناذبا نع ىوتن تلاطاناَأ ىلع هاننلو والذم ومده سحأ ىلع ال و2 ن وكن نأ جم هيممع وهاب مط 11

 قدلبالو رك ذ مدق:ام هب ىهدمهسفنأ الان وكل مثاو كلذ دعب لاو ىلاعت هنا ىناثل او مظنلا اذهل صسامل
 ل ةناف كالهلابحوبالنسح كلذّنال هرذأ نع ىهذلا هنعنونهنب م>وةلوق نمدارلا نوك نب كلذ.

 هلوةرهاظّنااذلق لوقا ااذههب مرام مدالف مدل دو هل + ةفاوملا لرتو هل.د ةقرافعهنع نودع

 ىنالفلائثلا نعد« نانالفنا لاق. نأ ةلزنع هنال هركذ م دَقَتام لك ىلا عجرب مهسفنأالا نوكيا ,

 هلكسملا) رخالا نود نيالا دس> اب انتاءتمرر ضل! !ذهنوكالف هسفنالا كلدبّرض»الوهنء دعو

 |لوالا مييقلا نم نيو لاسو هلاع هللا ىلص هللا لوسر نول ءا«داوفاكراغكلا كءاوأَّنا معا (ةئاشثلا ا
 ٍِء د ا 0 © نأ 37 2 5 5 9 0. 5 6
 لاسةيدعبلا ىأنااو هنعنو ا اوناكىاشلاو موت دارقالاو شرد لوبغزوع سانلا نوه. اوناكم_ما ا

 نوكل يامو ىأساس.ءنبا لاك نورعشيامومهسفنأالا نوكلهناولاه مث دءباذاىأت ىأت|
 ىلا ا-متومهذد ومهسفنأن وكلم مهنا نو رعسد امو همفمهريلغو رذكسعلا ىف يدا. بس مهسفنأالا ْ

 اولاةفراسنا !ىلءاوغةوذا ىرتولو) ىلانءتهلوق د ملعأ هللاوةمصعم او رفكلا نمنو. كتر باع رانا :

 اوداعلاوّدرولو لبق نهنوفةاوناكام مهلا دب لب نينءؤملا نمنوكنواسلب رتان انببذكت الو درتانتلانأ]]

 مالا ةالصلا هيلع لوسرلا ةعباتم نع هنت نم ةفصرك ذا ىلاسغت هنا لعا ) نوب ذاك مهماو هنع اوهام 0

 ”للكسسملا) لئاسءاهمفوتب الا هذ مبئلالهلا كلذ ةفكح رمش مهسفن أن وكل ميم نأب هتعاط نعىأ تو |||
 هب بطاخلا لعل هفذزاجو نأشللا مظعتو ىهالل ا..ةفت ف ذح دقواءاوج هل ىضتقي ىرتولو هلوق (ىلوالا |||
 مهلاحءوس تنارلوأ مها ةةمءوستء اراب دقلا ناكن اوما تر دقولورعشلاو نآرقل!ىفةريثك هعامشأو ||
 كلا تةنكا هقاو كم الغا تاقواكن !ىرتالأ هر اهلخا نه عملا ىف خابأ ءامشالا ءذ_هىفناوملا فذحوألا

 ردي لو فود ا ءظعو رمدكل او:لّةلاو برضا نم هوركملا عاونأ ىلا هر كح, بهذ باوملانعتكسو ٍ

 برضا ريغاشش غس مل كنا لعل با وطاتنتأف كي رمضال كلا تنل هللاو تاقولو ىتةماسةالاكأ|||

 انتءانولوةيو نو-وةرانلا ىل_ءاوفقوذ !ىرتولو ريدةَتلاو هوجولا ضعب نمروكحج ذمولباوجأ
 لاه اعودر هّتعحر لاةءاك افوقو هتفقوواننقو هّتْةةو لاء اوفتو هلوق ( هبل اثااةلةسملا) ب ذكن الو درنأ ْ

 اننوتناعب مهواهدنءاوفقو دقن وكب نآزو<لزالا هحوأ هنالث لةح راننلا ىلءاوفقو عمو حاجزلا .

 | قوفاوذقو مهنا نعم متت هوا ملعاوفقواونوكينأزو < ىاشلاو رانلااواخ دينأ ىعنوفوقوممهف
 1 ىلع انالف تفقو كلوق نمافد رءتاهتق.ةحاوفّرعءانعمثلاغلاو مموج قؤفرسس+ وهو طارعملا ىلعراثلا

 | راسنلا نوكتو رانلا فوج فنونوكي مهنا مهو عدار هجو همفو هتفّرعو هانعم هلع ىانالف مالدحسو ٍِ
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 رشا !ىلااوداعلا ندا ىلا اوّدرو ةعجرلااولأس غٍناذعلاو رانلاا ودها ثول ممن انيزىلاسمت هنا تثلرمشلا
 لاو ونيل 0 ىلاعت لاف مث هاشم اير لكل الار ري م

 لاعب داما ئتلاىف لخاد لكلا لبلاك, منوراشاوهفقانلااتا ةرئانتملابهلوقدَر ا

 لوةودص هوو راو عزمضلا لنجيب قسراشلالا لاجل 1 اجاضيأ ىنقلا ف بيذكتلا ْ

 ىعنااولافو) ىلاعت وق« ملء أهلها وان وهاذكف ثدحتو برمدنو ل تحأ اكان“ ءاجاديز تءالك الا

 هناىلوالاةنا الا ىفركذ ىلاعت هنا لالا نالوتذي الا ىف لح هناولعا (نيثوءبع ناموا دلل انتامسالا

 رتقاوراتشاو اهل ع ارغ هنود ىذلا كلذ ناد الا ده ىف زيمف لق ن نمنوفع اووا تصحام م عاادي

 ةاسحلاهذهدءيسداوة يود ذل ةامط ا هذ- هالاانا ام نولوةيو هتك نوفاعيف هنوزكش اوناكم مال كاذو
 نااولاعورشنلاو رخايا ورب الو .نءاوهناملاوداعلاوةرولو دن“ الارب دمنا ىناثااو باةءالو ناوثال

 ىلب اولا قل ابا ذه سدا ألاف ممر ىلءاوقةو ذا ىرتولو ) ىلاعت هلوق نيثوءبعنخامو امئدلا انا دال ىه

 منع ىكع - الىلاعت هنا لعا (ىوالا لحما | لث اسم هق (نورفكت منك عبادعلااوقوذق لاقادو :
 لاقف ةءابقلا ف مولاح ةميك أ الا هذه ىف زيب ةما.قأاو ثءبلاو رشنلاورمثعلا مهراكن ا ىلوالادنأ الاى
 لد كي , الاوزه رداظاولاهو : 2 . الاهذماوكست ةههثملان نم ةعءاجّنا لع اوممر ىلءاوغقو دارت

 هران ناكم فرض ثدحي ىلاسعت هوك ءلدكلذو هنم برادو هللا د_ةعنوغذد ةماسقلا لهأ نا ىلع

 ىلا هثدننا ىلءنيفقاو مهو كح ىلء لدين الا رهاظتال كلذو اطخ اذهّنا ملءاو ىرخأ ةران هلع ب غرو
 بجوؤ لطان قاسفتالاب هناو ىلاعت هللا تاذ ىلء امله س٠ هنوك ىلع ءلدي كل دو صرالا اند .

 7 مم- عبر م١ لءوأم ىلع اوةقو ذا ىرتولو دا راانوك نأوهلؤالا هوحو نه دو لبوأ تلا ىلا ريبصأ ا

 اذه. نمدا ارماّن ا ىناشاا لد وأ اأو ةرح : الا هأ نهب مهريخأ ام ىلعو ني“ هاا اونو نيرفاكلا تاذع

 اوغفو ,منادارملا نوكيتأثااشا او هّتفرء ىأ كم الك ىلعتفقو هريغا ل-رلا لو ةء اك ةفر هلا فوقولا ظ

 ريبعمل اهتمدوصقملاو همس ى :ديزيب دبعلا فوقو نم ةداعلا هيترجام حرث مالكا جرف لاؤ سلا لحال

 كن . ال | ىف مهمع ىح ىلاعت هادئ الاوز د ٠ نمدوصقملا ) املا 1 لا) ةغبلملا ةكدفلا ظافاالادودقملان د.

 اذهى مولانا ىنعملانوكيش هن دره ةرح الا قممما ني مئات دلاىف ثءعبلاو ةءامقلا نوركش مْ: ىلوالا

 قل اباذه سدا[ ىلاعت هللا لاف باةعلاو باو :ااو ةمايشلا او دهاش ,خالثل ذورارقالا ىلا لوؤيسراكنالا |
 موهاكب الو ىلاعت هلو ذا ضقاس اكودو قطان اذه سد أ موا لو ةي ىل هن هنا ىلع ل دي مالكلا اذه ىل_ةناف ْ

 لوزربدَمُدلا اذه ىلعو عقال بتاعلا ملاكا انموماكبال ىأموهماكبالو هلوق لهن اب اواو هلثأ

 عماقخ هنوكبنوفرتعي مهنادوصقملاا يرو ىلباولأكق مابا ذه سيل ؟موالاكااذا هناي ىلاسعت هنا مث ضقاذما |

 لاح لك ىف منال قوذل ا ظل صخو نورفكذ مدكاع باذعلا اوقو ذف مهل لوي ىلاسعت هنا نيملاو مقا
 رك ذامىلاعت هناي ءاو مركب كا ويراكتا# :كامبهلوقو ساس الا ةْوةىف ون اذل انا دجو هنو دمت

 هيف طول د هركذ م دعت دق لادا! كل ذَنالرشنلاو رشا ايل وقل ةدك ىلءاجاصتح ا مالك | اذه
 نءرحزلاو عدرلاة ب اللا هده نم دودقملا ل هانم سفو هانررةام ىلعالج أ ىضق نمط نم مكقلخ ىذلاوه 1

 اولاو ةتغب ةعاسلا ممءاجاذا يدهن ءاقلب اوه دك ن يذلا ر مسح دق ) ىلا عتهلوق * لوةااو بهما اذه

 ؟لعذملا )لئاستال !ف(ن درزبامءاسال [مهرووهط ىلءعمهراز وأن وام ,هو اهمفانطّرذام ىلءانتر سحاب

 ىو ةمايقلاو ثعبلا ىرك.:ءلاو-؟نم ىرخأ ةلاحح رمش دن الاهذهنمدودقااّنالعا ( ىلدالا
 نارا لوصحوذو لوالاعونلااّما ةمظكلارازوالا ل سىئائثااو نأرسللالوط>امهدحأ نارمعأ |
 تال ال اذ هداطعأو ىلامسلسا ماعلا اذه ىلا ةبسدقلا ةقطاسن )| سفخنلار هود ثع ىلاسعت هنا هرب رشف .

 تالالا هزه لاوع: م .نأل>ال اركحهنتلاو لعل هاطعأو ةيئاد سابا تاودال او ةمنامسحلا
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 ٍ لبق:#ملا ف لءعتسا اذاٌدرلا ظفا نال فملكتا | ةلاح ىلا مه در ىنت هنم دار اّنا ىف ةهشال يذكنالو ٌدرن |
 دنادشلا نياعمت ريسصمقن هت مزددض نما رهاطااو ىلوالا ةلا1- ىلا ٌدرلا هنممووهفم اف لاح ىلا لاح نم '

 ا تاريصقتلا هوجو عم هلازاىف يبا والا ةلاسل !ىلاذرلا ع هناري_هقتلا كل ذب: :لاودالاو

 كرادتلا كلذو تاريصقتلا كلن لرادنلابت دلا ىلا ذوءلا نو دن. مهف ايئدلازا دىفاورصق رافكلل انا مولعمو

 ْ مات راعيم ب عمد :رلا ىف مهنم نس فنك لق نأف ىئتلا تحت ةثالثل ا هذه لاخد اب وف ةثالئاارومالا |
 | ثااواعناو مهنا فاشلا» لصح الّدرلاّنا اولعي مهلعا لالا هوجو نم باونجاو ةمبلا ل هيالّدرلا
 0 !نم وجرت نأ نو دن رب ىلاعتهلوةك ذرلا ةدارال وص نم عنجبال معلا اذ_هّناالا ل_صعالك اذ

 ظ لمت الاسهم انلعلا عم ءاسشالا هذهاو ديرب نأ مداإف هللامكةزرامموأ »املا نمانملعاوضمفأن ا هلوةكو
 - .٠ «ةءيلم 9 0 ند . # 6. ٍ "3 را

 ا درا ةهه لد عم (ىلوالا هلم ملا) لئاسءه.فو لبق نم نو ةءاونا حضام مها ا دب لب ىلاسعت لاق مث

 | نيبغار مهتوك ل جال نامالا ل.تو بيذكتلاكرتوات دا ىئادوءااونتامم_ماريدقتلا و مهمالك
 ْ نامعالا ف ة.غرلاّنا ىلع ل دياذ_هو هون اعو هو دهاش ىذلا باسةءلانم مهفوخ لال لب ناسعالا ىف

 | فولللاو باوثلا باطل هنفةغرلااماف ةءاطوان اا هنوكل رف ةبغر ةبغرلا كلت تناك اذا الا عفنتال ةعاطلاو
 | دقوا دلافهوفش ا امةرخكالا ىف مهلرهظ هنا نال نمدارملا (ةئاشلا هلثملا) درفمريغف باةعلا نم
 | ةمابقلا فقاوم ضعب ىف نيكسص رشملاِّتاقورونأ لاف لوالا هو-و ىلع هوذ> ىذا !كلذىفاوفلتخا |

 | نيح كل ذفرفكلان,ملعدهثتفمه-راوج هنا قطنمف نيكرشماك اماشر هنلاو نولوة.ذ لرمشا | نو دعت
 | مهلا ديدربملا لاه ىف اثلا ريسسفتلا لهأ ل وةلا اذه ىلعو ىدحاولا لاه ىلل-,ةنم نوفاوناك اممهلادب |
 | تناكم_هرفكراضمّن ال مهلارهاظ اند انناكام مهرفك نال كل ذو اهتبقاعءوسو مهلاسع أو مهد اسقعلايو |
 لاه ثلاملا ل_.قنمنوةئاوناكاممهولادب لب ىلاعت هلا لاق مرجال ةماسقلا مونت ر عظاسلف ةيفخ
 ىلاعت هنا لوقلا اذه ةض ىلع لمادلاو لاك رو ثنااو ثعبلا يهأ نم مهنعءاسؤرلا هو ذأ ام غابتاللا دب حاجزا
 هذه مهضعن لاق عدارلا نسل الوقاذهو نيثوعبءنئامو اينداانتامحالا ىهنااولاهو هدستءركذ

 فرعنا رهظو ةماسقلا مون مهلادبو مالسالا نور وب ورفكلانوّرسد' واكح دقونيتناالاىفيآلا
 هعنو ل اوسرلا ٌةَود د نم نوع مها طعناك ام مهلا دب لبق سمانا .نيقفانم لبق نءاوناكممنامه ريغ

 هوجوأ لق ظفالاّتالعاو . كلذ ىلع ل ديا ةاروتل |نم هن وفر ؤاكامو هب ةراشلاو بتكل ا ىف هتفصو
 ىلاعتهلوق نءموهو م_هراتسأ تكتملاو ةرخالا ىف متسف تروطظ هنااهرساباسمتهدو قمل دريك

 مهنمل صح ل,هدرولىلاعت هلا ىعملاو هنتعاوجانلاوداعلاوّدرولو ىلاعتلاق مت رب ارمدلا ىل< موي
 نال قناف ترذكتلاو رفكلا ف ىلوالامتةيرط ىلعنوٌرقسإا وناكل ب ناعالا عفو تيكا كرت

 عفان دلا ىلا ىلا عتهقق امه رول بازعلاو باقعلا عاون أ اودهاشو ةرورضلا هللا اوفرعدق ةما..قل لدأ |
 ري رقت ىذاشلا لاق انلق هلل اد ..هعمىلاو هلئان رفكلا ىلا نود وعي محا لاشي نأ نكي فيك لاو ال دما

 ةرورضلاب هللا ةفرعم ةمامقلا ىف له< مول ةلاا هذه ىلا لا ل هحامتاو ف دكتلا ةلا ىلا اودررلو هب الا |
 لوتناناالا ةيتالاىفةلا_غالارمذمنوكي طرشلااذهف مج بادو لاوعال ا ةدها شمل انه لام و

 ناميالا ىف ةبغرلا مدعو رفكلا ىلعرارصالا ىف هولغ نادي االا نمدودذملاّتال ف.عض باولجا اذه |
 مهرفك ىلع موةلارارصا ىف نك م ةمامشلالاودأ :دهاشم مدعو م اقل ىفىلاعت هللا ةفرعم م دعانر دقولو ١

 انلعف ان دلا فرفكلا ىلع رافكل ارئاسر ارصصا ىرجي ىري رفكلا ىلع مهرارمص تال بدتن ديرب لوتاخإ
 | هن الاهذه ىد>اولا لاه لوةئفاذف تفرعاذا ةميلا» رايدعا نكعال ىذانقلا» ركذىذلا طرمشلاَنا ْ

 ْ لزالا فءؤاضق مهملعىرح موق نع ريسخ أ ىلاسعت هلل اّنال كلذو ةلالعملا ل اوةدا ف ىلءةرهاظااةلدالانم أ
١ 

 ةرعنإا



 ناي

 هدنع طي رفتلاف ىد_>اولالاه همدقاذائشلا طرفو مدَقَتو قمساذانالذ طرف ةمهاوق نمءاء-ز هلا

 || سا.ع نب الاقل والا هو>و همف دوعباذامىلاابيفهلوقىف ريمشلاّنا ىناثلا ثدااو ريصقتلا يدق

 || ىلعلدلقعلاَناهياوجو اهيلاريفضلا اذهدوعن كعفدكف ركذ اسندلل ارم م هنأ هيلع لاؤسل اوان دلا ف

 انترمس> اب دارملا نسما لاق ىناثلا عملا اذا اهيلاري_هضلا دوع نسسايندلاالا نينيل ريصقتلا عض وضتأ

 : نأثااغلاو اهاةيهالا لممعو ةعاسسال دازلا دادعا ىفانط رؤام ىلع قعملاو ةغام بلاىفانط فام ىلع

 : عدارلاو ايهيفانطرن ىتااتاعاطلاو لا.عالا ىلعا.:”رمسح ىأ نط ٍرفامهلوة ىف ام ىءمىلاةباكسا ادوعت ْ

 ا د ا ع دنارسسللار تحض ذاا!ىلاعتهنال ةقفدلاىلادوعت هياكل !ىريظلارب رج نب دع لا :

 : انترمس>امواوق نم دارملاّن الاف مهروهاط ىلع م هرازوأ نوامدع مهو ىلا هت لاف مث ةعيامملاوةٌمفدلا ُ

 ْ مهرازوأ نوام_< مهو هلوقو باوثلا نوةتسسب بام مهسفنالاولسصتل مما ىل اذا تاب طدفام لعأ||
 ؛ نارسبخ نإ تا ذكي ايو اناني رت روس اهلد> ممن اىلاةراسشا مهروهاف ىلع

 : ءوشا!ترزو لاب ل+ !نمءلدأو لة دل ارزولا ةغالا له أ لاق اناطالاو مان“ الارازوالا سامع نبا لاق ْ

 | ىأ ىرخ ار زو ةرزاورزتالو هلوقو ا1هل.عنمرهظ لمن اهنالرازوأ بون ذلا لن اررو هر هت ا

 رازوأو كرزو لا عاملا هيف لهك هيون طس اذا ل_جر الاقي ةدسعو:أ لاق اضل

 || لم ىأ ةيالولاربي دت ن مهملا ده سام لاقث اهنعرزبىذلا ناطاسل اريزوو حال سلا نماهلاقثا فرط |||

 أ لاقةرازوالامولحة فك ق اوفلثلاو مهبونذلةثنوامسي ىأ مهرازوأ نولم_< مهو حاج 00

 ١ كيعانأل اوةيواحيراهسطأوةروص ءامشالا نسح أو هئش هليةمسا هربق نغحرخاذا نمؤملاّن انو رسفملا ْ

 | اناكراولاه ا دفو نجرلا ىلا نيقتملا رمش موي هلوقكاذفمو ١١تنأ ىبكراف اذدلا ىف ةكراماطاضلا |||

 ٍ دسافلا كاع انأ لوةيفا<راهثبخأو ةروضءابششالا مقأوه *. هليشمس| هريق نم رخاذار احا اناوأ[

 ةدانق لوقا دهو مهرووظ ىلعم هرازوأ نوامحتم هوهلوقكلذذ مو.لاّكم كرأ ان افاست داا ىف ىنتءكراملاط

 باطخ ”ىلءلةثلاة.ةفصلاو لالا ىفاضرأ يدش لوقلا ىف رك ذياك لةثا!حاجزلا لاهو .ىذلاو

 مهوهلوق عمو رخآ لاهو مهباع كلذ لةثب ةاساة ممم فذ باذ«نوساشد مهمل عملاق هتهركى لاو تالف |

 ىلاعت لاع مى مزالم كرك ذ ىأ ىنبع بدن ك صد لوقن اكم#هرازو أ مهلب ازتال كا مهزازو أ نول <
 | روك ذه ظفالااذهريسة:ىءاصةةسالاو هنولمد ىأ هنو رزب ىذا !ئشلا سب ىىعملاو نورزيامءاسالا ||

 | ريخةرخ الارادلاو وهاو بعلالااسندلاةاسحلاامو ) ىلا.عتهلوق * المس ءاسوةوةفءاسنلاةروس

 ملظعت ةماسشلاو ثعبان يركسملا تاملعا (قوالا هلك لا) لاسم , الاى )ن نواةءدالفا نوم نيذلل :

 1[ || تالءاو اهتك اكرواهت_ساسخ ىلع امنت“ هن , الا هذه ىلاعت هئيارك دف اهتاذا ل.ص##و ايندلا ف مهتيغر ا

 || اذهلف اهيفالاةيورخالاتاداعسلا باستكا مصنال "هل+ اعل اةاسلاهذهت ال اهةذ ن عال ةأس لاهده سقت ئ

 ةأس.د ديرب س .ءنبا لاق رذاكلاةاسمحةئمدا اراانالوالا نالوقتنا الانزخي شرك

 ةطاص لاع أ مذ لص : نءؤملا ةامحّناةفدلا هذه“ :الؤع ةاسح فدو ىف ثدسااو قافتلاولري كالهأ
 المال تاذللاهئمردا ارملاورفاكلاو نمؤملا ةان ىفماع اذ هنا ىناثا !لوقلاو اوهلوايعا نوكتالذ
 بعللابةلاغتشا لاس ناس الاّنالوهللاو تعال اءاهامسامناو الا هذه ىف ةيواطااتاسطلاو ةامخا هذهىف
 اوت ارطنادللا الا اكطاهذهكلذكف ةمادنلاال اهم قدالةئاضةلاو ضار ةنادئعم هيد وهللاو

 ْ سعللاو وؤللاةَدَمَّنا لولا هزز>و هل .ةوهالاو بعللاب ةاسملا هزه ةممسل تاملعاو ةمادئلاوةرسسلاالا

 راكافافاشناو دبالوهالاوبءللات!ىناشأا كلذك ةانملاهذهةدمو لاوزلاو ءاذةنالا ةعب رمس'هلءاق
 رهاوظد رارتغالا دنع لساماو مالاو بعالا نا ث املا كلذك امندا!تاذاو هراكملا ندى ىلا ألا

 رولا كاذكر الس وملا 'وبعالاقءالرومالا قا ن ءدكلاو ماس" !المأتلادنءاماو رومالا

 ْ | ىعللا ىف ضوخ موا ل هانا ةفءافصل او ءالقعل ام نيلغغملا لاوجلا وناسدالالا ناحلديال امهم اف بعالاو
 هوس عد مع 2 جم مع م حسم دعا - مس حب ص يحوم ل ١ ا يس
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 اين

 يحتمل اذاف تويم دعب اهغفاذع مافعي ىتااةهلضافا |قالخالاو ةيقيةاا فراعملا لصق ىلا تاودالاو
 ةرئادلا 'تاذدللاهذه لمسه ىف :رركجفلا ةوقلاو ةلقعلا ةَوَقلاو تاو دالاو تال“ الاوذ_هناسنالا

 حبب رلاو ىئفدق لانا س ًارتالانسمان ارسم رم دَدف ءرعرخ ىلا ناسنالا ىهتا مع ةعطقنملا تاداعسلا |

 اذ_هناكتف ؟وش ععبرلا نمالورثأ لاملا سأر نمال هدي ق لف عطة:اواضيأ ىف :بولطا اوه هنا ّناظىذلا |
 ىهدنم نأ دقتعي ناكصو ةمامقااو ثعبللار ؟ييموزاك نال دح امن اناريسكلااذدو نيءاآ نارمسملاا اود ْ

 هلاف ةمامقلاو ثعبلابانمْومناكنماما . ةيئافلا "ةلجاعلاتاداعسلاذهوف تالاكلاةءاهنوتاداعسلا
 لف داعملا م وبدا :لادادنعا ىف ىىسب لب هلحاسعلا تا ريل هذهب ىنتكيالو ةيناهسملاتاداعسلا هذم.رتغبال

 ناريس اورمسخ دق ةمامقل او ثعبلا اوركذ أو هللاءاتاب اود ذك نيذلا َن اأن 1 دانعتيثف نارمستاهل لص
 هخولاو . داعم موءادازلا ل.ه2 ىف مهطي رغت ىلعنو رت اال دقو الوصول دحر اواني

 ةداعسلالاكَنا همف مالكلاريرقتو مهروهظ ىلعم-هرازوأ نولم_< هم مهن اريسح هو-و نمىتاثلا

 ايلدلا نع عاطتنال ا ىفاضيأو هتمدخو هبحىف داهتجالاو هّيدوم»ب لاغم_ثالاو ىلاعت هللا ىلع لابقالا ىف
 دازلادادعا ىف ىسال هناف ةءامقااو ث ءبالاركسمناكنف اهو باقاا نيب ةقالعلا عطقفو اه:.2كلرتو

 تاسناحورلا ملاعىف بد رغلاكو قتاماذافاس ذدلا نيبو بلقلا نيب ةقال_.ءلا عطق ىف ىسالو ةمامقلا فوم
 نا دةف بيس ةوظعلا تارسسملا ف لصيف تاين امدلا ماع ىفاوناكيذلا هيراقأو هياسبحأ نع ءعطقنملاكو

 اذهتاذان ع عاطقنالا بير ةوظعلا مال الاهل لصدعو ماعلا كل ذ لهأب طل اخلا ىلا ءادّتهالا مدعو دارا

رفام ىل_ءانترسحاءاولاف هلوق نهدارم اوه لوالاف ماعلا اذه تاربذم داعستسالا نءغعانيمالاو ماعلا ظ
 0 انط

 3 , الاوزؤ نمدوصةملارب رقتادهف مهووهط ىلع م هرازوأ نوام< مهو هلوق نه دارااوه ىناشااو اهيف

 اوذكنيذلاو ميظعلا باقعلا لودحو يظعلا باو توف نارسسألا نمدارملا (ةسناشلا ل دسملا)

 3و ءروتلعن نيذلاهل اوقدذع ةماكل اهذهح رشىفانغلاب دقو ةما.قلاو ثعا ا اوركسنأ نيذلا هنمدارملا هللا ءاتلب
 ىلاعت هلثالا د ال هذ مكح ال فقوم ةمامقا !فق ونال ءانكحا ا هذهتنسحامنا دمهم زاوقالم ميا
 1 ا 3 هلوقو هللالا ضفالاو عفرلا ورضا او عفنلا ىلعد_>الةر دقالو

 ةرمسملا مهسذكت : ىهدسم نأ ايه يد عمو هأةباعال مه ارمسخّنال رس دقهلوةلال اونذك هلوقا ةءاغ تح

 ناكاملانلق موه دنع نورستناغ |ل.قن د ةمغب لع ..ا تروظ نا ىلااوب ذكموخا ىنعملاو ةمايشلا مون

 نم مالسلا هماعلاف كل ذإو اههسأب ىب مو ةعاسا | سندس نم ىلءحام امدةموةرخآ الا لاو [ىفاعوقوتوملا

 مولّنالوالا هوجو مسالا اذه ة ماشا موب ةمم-ت ىفو ةمايقلا ةعابسلاءدار ماو هتمامقت مأف دةذتام

 ىذلا ن تقولاىه ةعاسلا ىفاثلا باسم ةءاسالا ىهام لمق هناكهمف باس اع ريلةعاسلا مسةامقلا
 ةّتغ لاو ىلاعت هنا ىرتال ا ىلاعت هقاالادح؟ اهاعبال ةعاسو ساذلا ًامفتا منال ةعاس ترع# ةمامقا اهف 5 موقت

 ثقو ىأ ىفو اهي نركيىتمدح ًالاعبال هنال ةعفدالا٠ ىتالةعاسلا نا ىندملاو ةأسفل اوهّدمغءلاو تغبلاو

 ْ؛ لاه مث ةمغب ةعاس 1امهتنغب ىلء ة هناكرد ملا ىلءوأ ةدغان ىف ع : لالا ىلع هيابصتنا ةدغهلوقو انهت دس نوكم

 تبرعلاو ةرمأا نم م مهأ ل هدسسأم ىلع سانلل هديت ةرمسأس | اعد ىعمحاجزلا لاه .انثرمسح اءاولاه ىلاعت

 ىف تبر فام ىلع رسح ابو داعأا ىلع ةييبحاب ىلاعت فوقك ةلتقملاءديمرومالا مدح كم عافت ضربمت

 اهم انهو أت فس وب ىلع ىئسأ ان هلثمو انطي رفت فى انماع5 رسل لاقي نأ نم غاب أ اذهوداأ أامليو انو هللا بنح

 تاقاذاكناهيوبس لاوو هق 4 ةقيقللا ىف ىداسلاري_غ ىلع ءادنلا عقوذ فسالا نم قوام ىلعا اورد سانا

 ناليو اتانههءادئا لصح لوةئفاذه تفرعاذاكنامز اذهّناف لاعتورمضح !بعادتاق كناكف ها.عاب

 سفنوه ىدانلاّناىفاشلاو حاجزلا لوقوهو ني_.طاخلا هس هنمدا ارملاو ةريتسلا ءادنلاّنا امه دأ

 لاقل والا ناثو ه.فاهفانطَر :ام ىلءهلوقو هب ومدس لو ةوهوىرمض - أف نءقواده نا ىوعم ىلع ةرمسالا

 اممدقىأانطَر و حاحزلا لاهو |ذعضواككر تأ انْطَر رف هلوةف هتعيض أى ثلا ف تطَر رذلاةيدسءوبأ
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 | ةرح - الا لع ىلع ةرخ الارادللو نوقام ءآاو ةرخاأ الا ىلارادلا ةفاضادةرخ" الارادإو اع نب ار 5 .(ةيناثلا |

 ١ اذ نم ةفاضالا تعصف فوصوملا :رياغم ةقشلا ىف ةفصلاّناو فها نبا ةءارق هحوامأ ر اانا

 || اولاف ةفاضال اهذهز وجت ال نيب رصبل ادنءو نقلا قو سيلا مونو ىلوالا ةحراد مهأوق هريلفذو هولا | ْ

 سفنةفملاّن ا ىل-عءانيادهنالع ءاو2 ةعلس ه_تقثىلا؟ ئثلاةفاضاو فودوملا سفن ةددلاّنال |

 ٍ ناكل ةفدل!نيء فودوملان كولو ةوصلا٠ نءاكفنمفودواارود7 لل ةءب هنال لك شمودو فو هوم ا 0 ١

 ٍإ ميصصت ىفاو ركن ؛رسدبلان ا ناكل اذ_م قءادال هناالا هرب رن نكي قمقد هجو مهاوةاو الاسم كلذ

 ١ راداو لاق هناكف ةءاسلل ةفصاهلعح هنكلرادلا ةفصةرخأ الالم ملاولاق: رخاانهجورماعنب!ةءارق |

 ماقمةثصلا ىإ م ىتااٌةرح . الا تءقأ دق نوكح: مك ذ ىذل اريدقتل اذه ىلعف لق نافذ رح . الاةعاسنلا

 ءامسالا لامعتسا تامعتسادق ةفملاتناكأوا كلذ عيتيالا هلق عبق كلذو ةعاسلا اودهىذلا فودوملا ظ

 | :ءارق امو قوالا نم كلريسخ ةرخآ اللو هلوق هملع ل 9 و'ءانجسالا لامها قدعتسا دق ةرشفالا الا |١
 0 ىلع مالكلا* ارجان 1 ىتهو ةق.ةطاوهكلذو رادلإةفهةرخآ الا لعد ىذتقناهمالةر عاط ىهف ةماعلا

 ( هوو ىلءةرخ . الار ادلايدا ارااق اوقلت> ا( ةئلاغ لاهل ملا ) لعأ هاو هنع لودعلا ىلا ةجاس الف هةفشحا 1

 1 لافو را ةرخ الا سف :داركا كسل الاهو يفاخاورقكتلا قار ناري املاو ةنحلا ىإ م سامع نبا لاق | ٍ

 | ةمقان تاكابا ثمح نمايندلا يع نمزي_ةرخت الا يعن نورخآ لافو ريخ ةرخ "الا لمعي كسقلا مسالا |
 182 رعاه ذهن نة توق يذلا ىلامت اع ضارقنالاو ءاذقنالا نمةنمآ بئاوشلا نءةنوهمةُئاد |
 ا ريشه لاةيسنلاءابدلاَنال الفقسافااورفاكل ااًماف رب اكدلاو ىداهملا نمْنِمَعَملا نم ناكن الد ةتامغا |

 ظ أ عقانأر رق نول ةعتالف أ لاك م رذاكحا | ةئحو نمؤملا ند« اذدلا مالا هملع لاقام ىلع ة ةرخ الا نم

 َ سلاف مدع نع صفا رقو سدو فسوبو فا رعالا ةزوسوو انهغءاتلاب:نولقستالفأ ساس ٠ ١

 ت7

 ةرجحو ورعوأر ريثك نبا ًارقو ءاملاءقاسلاو ءاستلاب ف سوي نب ىددعي ةياور ف مداع ًارقو ءاششلاءقاسلاو

 هائعم ءاسلابأرقنم ىدحاولا لاق ءاسيلاب كلذ عسج ىجريلاو ىشعالا ةياورق مداعو -تااصتسلا)

 ةعبف .فرلا ةجردلا هينولا شال نولم_هرفر ادلاءده نم مهلريخ ةرغ رخ"الارادلاّت ان كوة نيل نوأةءبالخأ |[
 اهأ نولةعتالفأ مهل لت ىدملاف“ انااءأرق نمو كل ذىلا لصون ام باط ف نورتفي الف مادلا يس ءنلاو

 نك-او كنوب ذكيال مهماف نولوةد ىذإ ا كن هل هلا لعت دق) ىلا.عت ةوق «لعأ هاو ريش كلذ نانو .طاخنأ

 نس ريثكا افرفاواكرافكلافث اوطَّنا لا( ىلوالا ل5 ملا ) لاسم تود , اننياظلا

 دقو ايدل رك متالوسرنوكت[بض لوشنو يشالاةلاسرركشس ناك لال ١
 || دعب رشنلاورشحل ماني ا د# نا لود نم مومو اهنء باج أ و ءالؤه ةه._ثةروسلا هذه ىف ىلاعت هنناركذ
 || كلذ ىلا«تهتلارك ذدقو هلاسر ىف نءطل ا ىلع رمشذلاو رمد عانتماب نول دّد-سبا وناكو لا2كلذوثوملا

 لولا نم ىئش.الامركذو ةهافسلاب ههذاشي ناكر م مهنمو اهركذ م د27ىِتلا ةريثكلا هوجولاب هذعباجأو
 رخا.س ةلانولوةياوناك لمةذوهام نزلا كاَذَّنا ىف اوفامْخاو هن الا ءز_هىف ىلا هت هنا ءرك ذىذااودو

 هنيد نوابقدالو هينوت:مؤيالمهخان نوحرصب اونمهناليقو نسما لوقوخو نونثو نداكو رعاشو |
 ءابلا مد كنز ركل عفان أر وك ( هل هن ملا ل: ء9سألا) لاعتفالاو بذكلا ىلا هنومسسأ. اوناك ل دقو هنعب رم 1

 (ةتلاكلا هل ةسسملا) قا انك و رح لا ةيناتغلامهو ىازلا مذو ءايلا فب نوقابلا 8 رلارسسكو | ا

 نالوةنينءارقلانيتاهىفو ةدّدْشم كنوذكي نوقابلاو ةففخ 00 ا كلاو عفان أرق |

 فر.فذعلاب أ رتل اكان وي اد نعهحو قرقلارب رقت ىفاؤركذ دما ارداطاهرفام_مهنالوالا

 1 .ذكاولوقاان مل طابالا هعنص ىلاو بذكلاىلا هاذا لجرلا تبذكلوق:برعلاّن ان جيو ْ

 |تءذك كاف هانذك قم خاجزلا لاف هع٠ :صو هلاعت» اء كلذ ن نكن ناوي دكه,ث د<ىذا!َتاتريسخأ | ا

 | ىلع هنو أو بدك !كلذ فاك ل الا كل ذناءأعداريغ نم هسفنف بذكهيقأىذااَّنا بدك أى همو ظ

 سم جل ممحجج مم سمسم مسح مح جم م ممم ح١ رمصحلا دم مويس ممم ل دحح د رحم سحسم عسر هس تحسه يبس رمد هلل هعمل يح ل مج يمس ل

| 

 2 اسس سل مس نم مخل لإ + شماس



 ع

 ا قناة نيه املا نيلفمللالا لهاا اود عافت لا: 2اس داذ الا كال ذكفوولا او

 0 لات 140 تنير نايا يار فاي ابمتاقلا ع دارلا ةريمعم

 ١ نيدالريخ ةرخ . الارادالو ه دهب لاه كل ذ ىلاعت رباسأو : ةرخ“ هدعم ه3 ةدس اهوا عر تعلذي وددلا

 لا نيا ايدلالاو- ندب تواهنلا ل اود تلذكض الانا لامع واربخا من وكب ةرخ الا فصو نوم

 هريو كا ذكرمالان أناس ةفيرشةرخ الاتاريخو ةسيسخ ا دلاتاربخن' اهدسأ رومأق جرخ> الا

 ةسسخلات انا مل ان أ لم ءادب ةساسملاة ياه وهو نيتو هش !* اذقالا تسلا ب'دلا تاريخنا (لوالا)

 ' يسال اًناف ناننالا أ“ نملك أاسهيفتان او لسا كالت نم اك انكر همفناسنالا كراسشت
 ماليالا ىلع ىوقأ ب رّمعلاو قد : زقلاو داسفلا ىلع ىوقأ تئذااو اعاوو رثك روةدعااو كي دلاو الكأ

 | نأ بح ناكف فرثلا ةدابز بجو اهنمراثكالا ناكل ةفب رش تناكو لاا اٌمسساسخ ىلع لدءاممو

 مولعمو ةسرد مهالعأو سانلا فرش نوكينأ عافولاو لكألا ىلعهرع لكف تو ىدااناسالان وك

 ظ ةعمب هنا, ف صوب ارق _سارز ةّد_بمانوةم نوكي ناسسنالا اذه لدم لب لال ذكرهالا سدا هنا دهم دان

 | ءالقعلا ناك لذاو اهنوفذ لب لاو>ال اهذ م نورختفيال سانا نا دلل ذ ىلءل ديامو سخ >اوأ تاكوأ
 ظ 211711 نمرضعع لاسنالا هذ عر ويمةيالو نون عاملا لاف الادنغ

 نوركذيالاضعت مهضعب ٌمْشاذا سال نا اضيأ كل ذ ىلع ل دياممو ص :ا١ لب فرمُمل انحوال لافذالا

 امو كل ذكر مالا ناك املالاو تاناضقنلا سنج نمةذال ا كنا الولو عاقولا ىلعةلادلا ظافاالاالا همف
 ةحاح ىوق أ واعو> دش ناكن ملك نافكلذاو مال الا عذد ىلا اهبةيق- عجرتتاذلا هديه هب هيلع لد

 سفن ف تاذالاهذها ةقمةحال هنار ؛طظكلذكم الا ناك اذاو ىوقأو هلك ايشالاءذهبهذاذتلا ناك

 1 دهم تدةةائ ةئال ا ةعب رس لاوزلا عب رس ةلاحم_سالا هعل د رمءتاذألا هده نا اضيأ هملعل دباممو ىهالا

 ةيقابةبلاع ةقب رمثتاداعسا مناف ةبناحو راتاداعسلاامآو تاذالاهذ_هةماسخ ةرشكلا || هودولا

 ةدئاه لسا ع تاذالا نع ضامةنالا ةدشو معلا 5 رك تاينالاف اول.ةعاذا قلخلا عجن اف كلذلو ةسددم

 لدي كلذو هيلا ةمستلاتءا امس *و ناسنالا كلذلادسع مهسفن نو تءيو هنوم دعو هنومظهد عبطلاب مهملاف

 (فاثلاهجولا) ةدناحورلا تاذالا ةمتم لاجو ةينامس لب اتاذالا ةساسخب ةءلصالا ةرطفلاةداه5 ىلع

 | لذفلا فاكرا ثتنيع :وذل |نيذهّنا هل اوق:نأوه ايندلا تاريخ نم لضفأ ةرخ رخ الا تاريخنا ناس ىف
 املا ىلال ومولاي اعطق مولعم ةماسقلا دغفف ةدوعوم اتاري ىلا لومولاّناالا ةمقاملاو

 ىبارتلا تةراص مويلا ةركييف رمان ساكن نوتطسالو لب مولهمريغفامادلا دغيفةدوعوملا
 بجوباضي ؛توافتل ا اذهو اريق-اريسا ىدمأ مث ةرامآلاو كاملا ىف عيصأرب ريبكر يمأ نم و مو. ١ااكلذرخا

 ىر ديال هناال امن دل'رخآامونم ودل اذه دعي ناسنالا دو هنأ به(ثلاثلا هج ولا) نيءونل انين ةئيرامملا

 تاداعسا'تايدوم نم هعجام لك اما المات اذللاو تاسطلاو لاومالا نم هعجاع عاذنالا هنكم له

 ايندلا تاريخ هعافتناّن اال ااهب مفتش هلابش( عدارلاهجولا) ةرخ أل ارادملا ىف هي عفش هنا اعطق لعب هناف
 بعتا قا لام بلاط نملءقكالذاو تافوذلا تامر لا ةجزاممو تاهوركملا تاو نعاسلاخ نوكمال
 كعك هنانه(سماخلاا هحولا١ هما مون رورم-لاق هللا لوسراب ودامو لسةف .قزرب لو هسفن

 ذاأو ىوفأ مفاسملا كلت تناكاكو ”لطاب ةبهاذ ةضرق:م عفانملا كلتّناالادغلا فتاسطلاو لاومالا
 ىنتملارعاشلا لاف اكلك أو ىوقأ نانا راهخارغ ادلع "لاما نازحالا تناك ل ضفأو لك أو

 الاَقدا همحاص هنعن 2 5 رورسسىف ىدنع ْملاَدشأ

 1 ”لماكلاتاناضصقن :نذهاعلا بوصل لب فوم و ماع اريخواسندلاتاداعس َناانر تةتهذاعتشش

 ظ ”لمسلا) ىلوأو ىرحاو قتأو قيأولضفأو لك أةرخآ الان اب عطشلا بجوف اهنعةأ ريم ةرخ الات اداعسو

 هوس لس

 م1 ا ا تا



 ضل

 أ لديمالو هلوةبددعولا اذه ىلاعت ىّوقو دك اور ظاكر فظن اوريصاكريصاف نيملاعلا عسج ىلا ثوءعبم كال

 || هلوقهربظاو هملاليدبتلاو فلانا قرطت نك« الو قدمو قدرصنل امانا هننادعو نا هن هلل اتاماكما

 ْش مالك ف فلل اق هلا و ىل_روان"أ نياغال هنن بدك هل اوذو نيلس رمان دامعلا دلك ت ةمسدقل و ىلاعت

 || لاف مهموق انرّم دو مهانتأ ف.ك نآرقلا ىف مهريش ىأ نياس رملا أمن ن مك ءاجدتا او هلوقولا < ىلاعت هللا ||

 دازتانع او بح اولاىفدازت الامال 3 دزو< ال هريغ لافو رطم نه انباصأ لوقت اك هلدانهه نم شفخالا

 ضءب صدق مال سلا هماع لوسرلا ىلا لصاولا َناف ض.ء.تللا:هه ىهو دحأ نم ىنان أ ام لوةثاك ىئنلا عم
 ظ ءاح لعأف و كيلع صدق م نم مهنمو كملع :_طصق نم مهنم ىلاءذلاو ا ء.حسص مهاكصصق الءاسالا ظ :

 ىلا .هتهلوق (ه اقلاهلكسملا) نيلسرملا أن نم لءاج دلو هريدةثو هماعروك ذملا ةلال دار مذ ار مم ا ْْ

 ريغتلا عنشمريخلا كإَذف هعوقو نع هلت اربخأ ام لكَن ال لاعفال | ناش ىفاا وق ىلع ل دب هللا تاماكل لد. مالو ظ ٌ

 تو هنانمهضعن نع هللا ريسخأ اذاف هنعربخلا ىلارعغتلا ق 7عنسم ارب_.كنا كل ذىلاريغتلا ق رطن عاممااذاو ْ :

 ىلاعت هلوق « ملعأ هتلاو قاطيالا ع اء لكست نامعالاو هذ لك_:ناكفالا<# هم ءرفكلا ل رتناكرفكلا ىلع |

 || هن نموت انفءاعسلا قاطسوأ ضرالا ىف اعفن جد نأ تعطّدساناف مهضارعا كل ءريكح ناك ناو ْ

 نعكورملا (ىلوالاهلثسملا) لئاسمة الاف (نيلهاللا نمننوكتالف ىدهلا ىلع موه هللا" اًسولو ||
 ْ رف: فل سو هءلعهللا لص <ىبنلا نأ فا:مدبعنب لف ون نب ماعز ثرأاّنا امسمنعهننا ىذر سادعنتا |!

 | اهبمهبتأينأ هللا أف كي ق تصنان اف لعفتءانالا تناك اك هللا دنع نمي امان” دمتي اولاتف سب رق نم |
 كءاعريكسص ناكّاو ىءملاو "الا هده تازنذ هملع كلذ قف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءاوضرعأ ٍ :

 || لءفافءامسلا قامرسو أ ضرالا امه ىناي' نأ تعطتسا نافنارقلا ة كو كيناسعالا نءمهضارعأ 1
 || ناكم ىلا صاخم هل ضرالا ىف برس ق هنا او سو هما ىف مولعم هنال فذأا اذ_ت نسحو فود باويلساف

 نم ضرالا هو ىلازعششا كلذ نمد.ءهضر مم رعشا ىلا ضرالا قشر ع وبربلا نالع وبربلا اشف هشمو ريشا[

 | هنالاقفانمقفاسملا ىعءاضإأ هنمو رخآ ب اج نم اذفنم هل لعب ىأ اق فن ضرالا قة هناكفرتنا ب ناجل
 كسي ىذا! ئشلاوهو ةمالسا نم قش ءوهنملسل ا امو ع وبريلا هذ ىذللاءاسشفانلاكرهظيامريغرم# ١

 مهضارعا بيس ىذأ الن او مهم اسيا نءهعسمط لوسرلا عطتي نا مالكرلا اذه ن «دودقملاو كلدعصمىلا ا :
 : 2 يدها لج ميمي 2 وأو ىلاعتهلرق (ةق انلا لكس ا) رفكلا ىلءمهلانقاو ناميالا نع 1
 كلذو مهادعءاشام هنا ل اقي نأ بجو ىد_ىلا ىلع مهعجا مدح ىدهلا ىلع مهعبجب مها دههقاءاشولو |

 ةردق نارهاطلا اذه بدة ىذإاورذكلا ىلع هءاقيا دير ىلب رذاكسلا نمناسعالا ديرب الل ىلاصت هنا ىلع ل دب [9
 رفكللا ىلعةر دقااف هل ةلاص نكسر ناف 4ك اصرع_غوأ نام الا ةلاص نوكت نأ امارغكسل ١ ىلع رفاكلا ١

 اماو ةلاحال هنمرفكلا اذ هدارأدق نوك,ةر دق اءذ_هقاافت نام الا ةلاصرغو رثكلل ةعزاتسسم 1
 ىلا ةردقلا ةيسن توت سالف ناميالل ةكلاص اذيأ ىهفرفكلا تالصاها ام ةردقلا هذه تناكسه نا
 ديعلا نم سدل ة.عادلا كل :لو دحر ةحبرم ةعادلالا رخالا ىلهنيفرطلا د آنا رعنسانيفزطلا |

 هلصاحلاةيعادلا عمةردقلا عونا تو ىلاعت هلت اوه ةمعادلا كِل: قا اخ نا تف ىلءاسقلامقوالاو

 رفكلا كلذا دن يهرفكلا كلذإ ةءزل ملا ةمعادإا كالت عم ةردقلا كلتع و# قااخن ا تدم لءفلل بجوم
 ناهربلا قد اطدب نأ نم ى :وقأن اس الود الا ذوب رهاط ىوت ىئمةيلاناه ربل اذهف ناك الا كال ذا دي ره غو

 ءادلالاو ىضاقلا لاق هلءموعب ناميالا ىلا مهي نأ هلاءاشولو دارملا ةلزحعملا ثلاو نارقلارهاظ عم أ
 ٌناهلاثم وناعال ١ رعى لعف ندهن روعاسع دئنم و هنممهعما نامعالا ريغاولواسول ممن مه *!نأو*

 كلذ لب دول هنا لع لجرلا اددو ميظعا | عهلب اهمشح نم لام رمضحو نابطا دل ا ةرضضج ل -هحولا د ردا ْ

 هنوكل امس كل :نوكيو ناطاسلا كلذ لّدق دصق نم هلاسعث امري هد لعل | اذه تا لاسلس ا ىف ءولةل ناطلسلا ْ ظ
 كاذّنالءالالااذ_هلءفرئاماىلاعت هن الوةنف٠اطالا تةرعاذا انيهاذكف لتعفلا كلذ كرت ىل ايهم

 1 ب .هتةالاك جس مدني د وجب

 ف ار 1 ١
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 لمس -ىلعتلذ ركذاممال-لا هلعاد# نأ نو دف: ءناوناكموقلا ن أكس ةدصةلاو لاعتفالا لاا

 لطاب هسف:ىو وفد ذك ىذلا كلذ تالا ؟لامسرلا لاو ةومنلا كان ةعص ىلءذت لب معي ورتلاو لاعءتفالا |

 كنوفرعي .مالادذاكحسح كن وفداضيال ىأ كن وذكبال نءمنوك,ن زو ”ىلعونأ لاه فاشلا قرفااو
 | ىلع هتفداص اذا هتدمم تنس>او هتيبحأف ادو# هّتيسد ا اذا لجرلات د لاةياك هنامالاو قدصلاب |

 نيتءارقاا ىنعمنوكينأ زوبع "ىلءوب أل اه نينءارقل|نيتاهنيب قرفال هنا ناثل!لوةااولاوح الا هده ظ
 | تاقىأهنأطخو هّتقسفو هنن ذلوة:اكتبذك هل لوقي نان بذكلاىلا ةمسنلا لمعفتلا ىنءمّال ادداوأ

 | اولاع هتلمف يعمل اذه ىفءاجدقو 'لاعرو هقناذلا قسد تلق ىأ هتبعرو هدمةسو ءامسشالاو دب مود

 ظ ةمرلاو ذ لاك هنن ال اقسهل تاق ىئ هّتسشسا
 ا : هبعالمو هرادخأ ىف ماكنت # هثباا ع داك ىتج همقسأو 1

 يا يو -1 1 ىن«منوكي ردم اذه ىلعف هللا لاقسلوقأن ا ايقسلا ىلا همس ىأ

 |مسهنا ىضتقي تي الاهذهرهاظأ (ةعبارلا ةهلئسملا) تاعذأ نمرثكصأ ص[ ىلا هوني نأ او دارأ اذا

 | نيرهالا نيذهنيب نب ىفاوفلت+ اوهنناتان اينو دعم مهنكلو لو هملعهتنا ىلها دن نود ذكمأل
 | نود جيو ةالعلا ىف هنونذكباوناكر م-منكلو لا هنوذك,اوناك امموقلاَنا (ليالا) هوو ىلع

 الا دعا لاه شيرق نم اعز: ثرامل!ًنااهادحا. تاءاور ه-ولا اذه بصتلاو رك ذم ةونلاو نآرقلا

 تاىؤراب انو بدسأ اا عل كد ع نموت الرضا ضرآن تظسمم كانعسا نااكلو طقانت دك امهلئاو

 انه !امادنع سل هنأف بذاك ماوه قداص دهم نع قريش ا مكس اان ايى هج ال للاع قد معي سنجالا

 ةياجطاوةياسقسلاوءاوللا ”ىهقوي بهذادا ن كلو طق ذك امو قداصا اد« َّناهَشاوهل لاف انرعسغ

 نارندَعَلا اذه ىلءةنالا ندم لوةئفاذه تفر ءاذا : 3 , الاه ذه تازئف سد رقر "امان وكءاذاخ ٌةوبنِلاَو

 ًَ هلوق هريطتو دهت .مريغاذ- هو مهأوق :رداظو مهتندلأي كنود نو دج م مك ]و مهم ومتو كن وذكيالم وَقلا

 / مسهاذي الات :و انى( ىناشلا هد ولاو) اولعوال4ظ مية: اهتنقمتساو اهباو دحجو ىسوم ةدقىف ىلابعت
 كلومسو هبل اان كنماو دحواموديدملا نامزلاو لب وطلارهدلا لوب تم منال نادك تنأكنانؤلوةدال

 هل ضرعادمتّنااو دقتع !ممنالامتا كلاسرو كنون ةدجاو دع نكسآو بذاك كنا كف نولوةيالذنيمالاد
 بذكلاا ىلا هنو._.:.الريدةةلا اذ بو هللا دنع نءالوسر هنوكه سف: نمل. لج الف نادقنو. لبخ عون

 ى(ثااثااهجولا) داولا هولا اذهىفالا اهاك ف نيمو هلب روءالار' اس ينك امنااولاه مهنا الوأ
 ىلاعت هلئأف بي ذكسشل | ىل_ءاو ل موقلاَنا ءاوع دق ذو ىلءةرهاسشلتاَز ملا ترهظامل هنا لد وألا

 اييأرخ ٠ الا اذه ل اةؤرخ لح رل ادع .ءناهأاذا الحر ّناهريطنو ىنودكامناولوذك امموقلاّن ا هللا

 نأّشلا يشفتو ىمالا يظعت دودةملا لب هنعةناهالا ىنذ هنمدوصقملا سلو ىئناهأ امن اوكناهأ ام نادبعلا
 هللا ن وعنا اكيوعدا نيذلاّنا ىلا عت هلوق هريظنو هّناها ىركت ةيراجديعلا كلذ هناقاناهريرقتو

 ىأ كن وبد كيال ممن اف مهل اوقنمدارملا لا-ةءنأوهو لابلانرطخ مالكودو لد : وأمل ىف (عبارلا هجولاو)
 ناللاظلا نكلو هلوق نمدارحلاو هواةلط قد مل | ىلءةزدكملا ةلالد نوركش لب بي ذكسلاادمكنو هذال

 ىلع قدخلا ىلع ةزد#ملا ةلالد نور تضل ور دس منا ةر ديم لك ىف نولود ةب مادا ارماو نو دج هنن |تان"اب

 0 ماتسم ءانبنالا عج نوب ذكي مو | لب نيرعتل | ىلءكنوب ذكي ال مهن اريدَقَلا ناكف قالطالا

 ١ تاملكل ل ديمالو انرمصأ م هان |ىىح اوذوأو اوذك ام ىلءاوريدف كلبق نمللسر تبدكدقاو ) ىلاعت هلوق

 باقنعنزاسالازأىلاعت هناملعا (ىلوالا هل5-ملا) ناتلث مدي , الا ىف (نيلسر اأن نم كل ءاج دقاو هللا

 ا رطب الا هذه ىفرك دق ىلاعت هللا بن ك2 ىرع ىرو .بيذكت ذا نينأب كوالا هب ” الاى هلوسر

 1 ناو أثاو لم اعملا هذه لش عمهءاسدنأ اول ءاع الارث اسد نيب نأب كلذو هملق ن نءنزااةلازاقرخأ

 ةكبرلمل اءديخم ات مار ا لا مهاذياو مهي ذكت ىلع اوريسص* اس الا
 ا

 نو الأ



 أ مكملاهل هناصسمللاو لطابلا تنعتلاو مكدتلا ىر<انراج ةدابزلا بلطن اكن ارشلا ىهو ةرهاق ةزدكمو |

 ةرهابلا ةلالدلاو ةرهاشلا ةز ملا ترهظامل هناوه ىناثلاهجولاو اهيا مم ماش ناو اهيلا مهما ءاش تاق : ١
 0 ] ان انئاحارتقا نورتي مهلعلف حارتقالا كلذ ىف ىلاءعت هلل مها ول كاذ دعبف "هلعالورذع مول قول ةيفاكلا ١
 أ 1

 ١ ىلا.عت هناثل اما !هحولاو . ةرهاسملاةلالدلاو ةرهاقلا ةزدلا نمقمسامعءافتكاالاو نابل اذه دس مالا ||

  0تضتقاف لاهئةسالا تاذعا اوةمعهسال اهر وهظدنع اونمؤد ولقد :رهاقلا تازدملا نم 0 وبلطام مهاطعأول

 نمامو لاف نان هرّرقو كل ذكسالاّن' نيبف كلذيمملاعل شفتو نيناكملا لاصم ارب ىلاعت هلا تيثاذ 3

 هناسسحاو هتجرو هّتباشءو هللا ل ذفلودوىف مكلاشمأ متأالا همح انك ريب رئاطالو ضرالا قةباذ
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 | نا لق هلو مهل اوس نع باجأ ىلاعت هنا م ةهاالا ظفلاسولة ام هودولا هذه لكف ملت اذعب انت"اوأ
 مهرك أ نكلو ةوة>رتقاام ل..ه2و هوّيبلط امداا ىلعر داق ىلاعت هنا نعبّدنا لزني أ ىلع رداق هللا

 ةرهانةيا لزن أ اا ىلانعت هنا دار !نوكيتألوالاق هوجو ىلع ةماكتلا هزهرزيسة:ىاوغلتخاو نولعيال

 ةخ-سلالهأ لوق ىلع ةئيشملا ض# بسال نوكتال هتماعاف نا لعفد لءاشن او لعفءاش ناف سعالاو
 م-مايلاطمو سانلا تاحارتق |قفو ىلع نوكسال اهم اهني ربدقَدلا ىلءو ةلزتءملالوق ىلع ةحلتملا قو ىلعوأ |

 لأى بجوف ةخلا مئالو لللدلا ْرَةَمسب ال نأ ىلا ىضغي كلذو هلةياغنالام ىلا اذكعو اسعبارواشلان”و
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 ا

 ةمق.كنواعتال ا واكنا وموملع ىلا هت هم ةجر بواطملا| ذه مه اطعاقءالءلا اذه نع مموصهتلاةسجر 1
 ا نوبلطي اغا مهام لع ىلاسعت هنا عدبارلا هحولاو نواعبال ,هرثك !نكلو لاق عملا اذهاف ةجرلا هذه | 3

 نونمؤي ال مهذ مهم ولطم مه اطعأول هنا ىلاسعت معو بدعتلاو دانملا لجال لودي افلا ىلطلال تاز امذغ ْ
 ود نول ءنال ,هرثك أ نكاد هلوق نهدارملاق كلذ قتل افال هنا ىلاعت هلبعأ يهب وأطم مهاطعأ اميل ادولف ؛

 اوناكولو مهبواطم مه.طعبال ىلاعت هن انا بصعتلاو تذعدلا ل.دس ىلع كل ذاو ءلطامل مهنا نولعنال موهقلاَث 1

 ىلءبواطملا كلذ مط ءيىلاعت هللا ناك ذئم>و ةدئاسفا! بلاط لمس ىلع كاذاوبلطا نيلقاعزيملاعأ#

 مهأالا همس ان ريطيرث اطالو ضرالاىفةنادنمامو) ىلاعت هلوق .* لءأهللاو هوجولا ل مكصأ ا
 || ريرةتف(ىلدالا هلعسملا) لئاسمةي الا ف ( نوريشح مميز ىلا ع ءىش نم باكل ىف انطرفاممكلاثمأ |
 || للصمت ا ردملا ارب اس لازنا ناكول هنا ىلوالا ب الا ىف نيىلاعت هنا لوالا نهج و همف ل اوقنف مظنلا هجو | ش

 6 امنا باوللااذ_هو اهرواظ أ, ام مرجال نيفاكملل ةءاصماهر اهظا نكو ملام هناالاا.هروظالو اهلعفا مهل ١

 ناكولذ تاناورللا عبجبىلا ا صاو هّتيانعران"[تناكحا ذات سو حلا دهاشملا سالك لذو مهيلا
 لدعإ ل هنارهظام عءاببلخب نأ عنتمالو اهروظال واهلعفا نيفاكملا ةحلصم ةرهاشلاتا ارملا .ذهراهظاىف
 اهراهظاّن ال تازعملا كإترهظي لانا ىلاعت هنا ىلع ل ديك ذو اههفانم راهطاسءتاناو.لطا نمئثىلع

 ىناثلاهجولا ملعأهتتاواهابقامنيبودي الاهذ_هنبب ةبسانملاو مظنلا هجووه اذيوف نيفاكملا طاصع لاك |
 اًضدأ نيب نورث هللا ىلا نوهدجرب منا نيو رافكلارك دمدقال ىلاعت هئا ىضاقلا لاق مظنلا ةيفمكفف

 دوصقماو نورش# مما فمكلاشمأ مأ الا همح انج ريطي ري اطالو نضرال ا ىف ةباد نمامو هلوقب هدعز :

 (ةيناثلاةلكسملا) تاهل ق- ىف ل_صاحاضي او هذ ساسنل قد ىف لصاحو هام ثعبا اورد نا ناس
 واذ ال هناف تان اوما نم ىلا عت هنا قا ام عسمفم ريطي ثم نوكيو أبدي نوكي نأ اما ناويكسا :

 ىفلخديالامناوش ل !نملوالالاؤسلا تالاؤستب الافو رطب نأ اماو بدي نأ اما نيّتفصا |نيئ اه نع
 ةباداهنا فدو نأ دء_ال باولو همفريعيو ءاملا ف مسسإام .رئاسور ملا نادم لدم نيعستلا نيه |

 اهفصوناالاءاوهلا ىف ميسي ريطلا نام ءاملا ف محبس منال رسظل اكىشؤا ءاملا ف بائانهنا ثيح ند
 || ضرالا فا نوكبةباداادسةتى:دت اهلاامىفاشلالاؤسلا ناريطلاب اهذصو نم َهْغالاىلا ترقأ دلان
 ءامسأا فام نالر وطالاءاج اها ءامسلا ىفام نو درك ذا ا نضرالا فام صخ هنا لقال نيبو نم باواساو

 تناكأنا ىلا هلل اًدباسنعن ا م الكلا اذهركذ نمد دما نا قالا و رهاظريغف انلث اقوا ناك ناو 0
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 3ك همهسفنأ ليقن م هنورام اع اوعفتما نو قامت د ارأاماو عقب لن أك م6 :ةبامنوكل ف مهفماكست لي نب

 || لاح تاميالا ىلعمادقالا مهم دارأىلاهت هنا باولو: ارامتخاال|نوكمأل كلَذو با *ااىلا "لضول اًةهس

 1 قاطيالام ف.اكت لوالاو ناجرلا اذ ه لود لاحو أدب وسلا ىلعرفكل !ىلاو ناميالا ىلا ىادإ !نوك

 ظ ىناثلاناكناو لا ودو نيضرةذل نيب عج اب فب لكنت 4 اوّدسالا لوطد>-لاح ناد رلا ىلمسصحتب صهاللا نال

 قات مابقألاءذه لكو عوفولا عنتم نوكحي حوجرملا فرطااو عوقولا يب اونوكي حج ارلافرطلاف

 رخاىفىلاعت هلوق (ةشلاثلا هلملا) ملعأ هللاو ةماكلاءمولوق طةسفر .ةخالاو ةنكما نمهورك ذام
 | ةلاطاهذه ل ثم ىلعهمادقا ىضذتةءالىهنلا اذهو لالا هده نعل ىم نيلهاللا نءننوكتالفةن الا

 دودقملاو مودي لبقو مهعاط ا لسو هلع هنا ىلص هنا ىلع ل ديال نيقفانملاو نيرئاكلا عطتالوةلوقنااك

 ١ برق كل د تاءؤول كناق كذءمهضارعانم عزت نأز والو مه. ذكدت ىلعل ريس دةشي نأ شوال هنا

 | هلوق لعأ هتلاو ةلاسلع !هذن- هىلكم ن . ءهل رس زلاو دمعبملا باطلا طلغت . نمدودةملاو لهاا لاح نم كلاح

 بسلا نيب ىلاسعت هنال_عا (نوعجرب هملامث هللا ممءسىبوملاو نوغمسي يذلا باها ا) ىلاعت

 صر نيِذااّنا نعي نوءعسن نيذلا ب. مسلما لاف ركل |نوكرتت 5 الو نامعالا نول ةيال ثم موك

 - لع لاه ىوملا عمستال كنا هلوقك ع مسن نم برسسامناو نوءمسال نيذإا ىوملا ةلْزْمَع لوق دصد نأ ىلع

 : بم دق هنال سمع كلا ذك ماو هلا ىع داس هلوبق ىف بوكت! نا بدو بد كسل نب قرذلا ىسعنبا ||

 مهنعي قوملاو لوقامأو فااخأس منا لوقف فانت مآ يهذملا اذ هفقفاو أل ئاقلا لوقك ةفااسلاب ١

 ثعب.نأ ىلءرداةااوهىلاعت هنادار ماو هي اصتسسال ا ىلا ماا ىلع هير دقل لم هنالوالا نالوق همفف هلا

 بواقءاسح | ىلءر داةااوهىلاعت هنا انهه كلذ "نول وعرب همأ مث ةماشقلا مون روبل نمقوملا
 ةردكحلا ىءيىوملاءالؤهو ىعملاّناىناشاالوقلاو هملعردةنالتنأوناعالا ةا.<راذكلاءالؤه

 ءابلا ب نوعجرب ىرقو مهءاقسا ىلا لسسالف كلذ لبقامأو نوعمسيذ نمش نوعجرب هلا م هللا مهثعي

 1 هلاوحأ لص أو تانوفعلاعاوناو جقلاو ديدصلاو نتذلا هنمرهظي حدرلا ن ءىلاطناد_كانا شال لوفآو ]

 سحطاودبقلا بج و:_سانون#ارمسحاص نوكي ىلقعلان ءةسلاملاحوراافاضإأ و بارتاتك ندد

 هتعاطو هتافصو ىلاعت هللا ةفرعم نو دي ىلةعل امضي أو دل | ىلا ةيسسنلادحورلاكحورلا ىلا ةمسنلالقعلاو'

 || دس ىلا حورلا ةمسنو حورلا ىلا لّقعلا ةمسسنك لّعلا ىلا ةفرعملاو دمسوتلا ةمسسنف لطاسلا عئاضلاك

 بسلاادهلف تاومالا ةفد:نوكمت ةفر ءملا هذه نع ةءلالتا سفنلاف حورلاحور حور هتبحمو هللا فو 5

 | ةيلعلا نرالولاولافو) ىلامتهلوق ه« ملءأهقتاو قوملا ممنانني رمال رافكلا كئلو اىلاعت هللا فدو
 عدارلا عوئلاوهاذ- هّناملعا: ( نولعبال مهرثكسصأأ نكلو هبا لزني نأ ىلءر داق هللاّنا لق هير نما

 هيلع لزن أ الهف هللا دنع ن هالوسر ناكولاو لاق موال كلذو لسو هيلع هلل ا ىلص دمتذو ومن ئركسشم تاهبتش نمأ
 ةزدقم#ب , انى أدق لسو هملع هلت ىلص دمت ناكول لاستف ن نعطةدهاملا ضعّنأ قد ربوة عدم نأ

 َناهنعباولاو الزب نأ ىلءر داق هتناّنا لاق امو هنآ هملعل ننأالول رافكلاكئاوأ ل اوقدنأ أمصامل

 ىلع ل ديال ذو همضراغم ع نعاوز تف هي مها دحت لسو هيلع هللا ىلص هنا ليلدب ةر هاب َد د ةنسو ةرهأق هز عم نأ ردلا|

 هنعباوللا لوا هيد نمةنبآ هيلع لزنأ ال اولا ف .كف كل ذكرهالا ناك اذاف لاقي نأ قب زعم هوك
 سنس نم هنااولاةودانعلاو جالا لبس ىلعاز ر#ناآرقا|نوك ىفاونعطموقلا ىلءالوالا هوجو نم
 ًااولطةههشلاهذ هلجالو ل. الاورونزلاوةاروتلا فاك تاز هلا سن نمنوكيال باكل او تكلا

 | لالظاو ربا قافلثمءاسبنالارئاست از دعم سنح نم ةرهاق تاز دهماولط مهنا ىناشلا هجولاو ٠ ةزدعملا
 | جاجللاو تنعتلا لمس ىلع از هتملاوت ان الا دي زماوءلط مهما ثلاثلاهسجولاو .قوملا٠ امحاوليملا
 | دارا نوكينأ عبارلا هجولاو ني رفاكلاا نعهاكحامزت اسوا كء اعمل طادقس اوك الملا لانا لثم
 | ءاعملا نم ةراجانيلعر طماف 1م قطاوهاذهناكن اي جالا هل وقفوسون#ن ءىلانعت هلثا ناكح ام

 انناؤا
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 اوم-وااوسؤفو ىلع اهراهظاناواهراهظا ىفنءلئاسسا!كئاوال ةدمالا ا ررضلادوءبجوب مهح أرثؤ
 قاملاق هيا الا هذه رت اة نم نعل اا اورام 0-1 الوفلاو ممم اللا ْ

 م مخمور نموا المتكلم ارتي باكللا حابن عيني نم مهو |
 ]هم هنلا داء

 ةمكح نيس عمم نم نيس د :الا نمد كلذكف ة هذ غلو هعمجر نع لج رلا ماقااذا وا هكرتبا طلال

 اغاشنا نأ لعاق لاق هنعماورالا الجت اهم لواهاففسةدحاو :ج.تأطخأ نأف اهتمةدحاو افشل |

 ْ بهذ (ةثلاثلا هلكسملا) عضو ا | ده ىف ل٠ قام للا ذهذزارتح الاور اذا ىف غلامأ عابسلاو املا رشاعت ||

 ! ةقملا فراء ان ةؤوصوم ىلاعت هلت ةععطمة دعس تناك ناذي رمثنلا حاورالا نا ىلا سامتلاب نولئاقلا |

 ْ ةكتالا ا لاع ةطلاخع ىلا ةتانتااولاهاعزو لولا ا ناد ىلا لن اهتوسدعبابنافةرجانيلا ل ا

 ْ هدايا ؟حاورالا كل: تناكالكو تاناو.1- نا دبأ ىلا لقاتاهناف ةيصأع ”هلهاج <. تناك ْ

 ب : الاهذم مواوق ةدج ىلعاوجتحاو اع وامك راك و ننغاقا ودح ندي ىلا تلقب امال اتت ساو | ْ

 :اياسلا لويس وصي ١ املا فاو الامم ىشوالارب' اطالو ةبادال هنا ىلع لدي ع ذه عا يرصاولاةف | ًْ

 نامث لد املا ل ود- ىف ةريتعمرعغا مفذاو الاف ةقرافملا ة._ضرعلاتافصل' اما ةيتاذلا تاسفصلا عسجف | ْ

 اعةفراعو اهيرب ةفراع تان اولا عيج حاورأتااذسمبت بأ دقاولاهو هيلعاو داز لوةلا ذم زيلثاسق] 1 1

 هنانهيلعاوحتحاو اهسنج نمالو ءراهتم سن لكىلا لسرأ ىلاعت هللاّناو :فاةثلاو ةداعسلا ن نءاهل ل صحي

 لكتاّنانعيرصت كل ذوريذن اهيفالخالا ةمأ ن نمتاولاه ىلادتدي امارس اوااولا كن , الا هذنهم تنل |

 صحار اسو لولا ةصقو ده دهلا ةصّقي كل ذاو دك ا اهملا هللا هلسرأ الو ءر تان او كسه هع ن.ةقثاط |

 َ , الاهزهامأو لوصال |لعىفةدرحلا لثال دانه انلطب ادق مسالا لوقلاّنا لءاو نارقلافةروك ذملا| | ْ

 لها ذاب تالا قال ةروك ذملارومالا ضء:ىف ”لئاملال وسخ قدس وكاس 1 00|

 هنمدارملال الا نالوقٍباكلايدارملافو ئثنمباكلاىفانطرفام ىلاعت لاف غ ملعأهتئاو عمانتلا |

 لاقت امانا لصف: :1ا ىلع تاقواذملا لاو أ عسسجب ىل لع لّشملا تاووسلا لاعو شرعلا ىف ظوفحملا ناتكلا ظ ظ

 تالرهظ أ اذهو نارقلا هنمدارملا نأ فاشل الوتلاو . ةهاسقلا مول ىلا نئاكوهاع لقا مالسلا هلع |
 ظ دع باتكلا نم قدا سأادوهعملاو قا ساادو عدملا ىلا فرص ادرفملا مسالا ىل_ءالش داذاماللاو فاالا | ا ٍْ

 نأ لئاقلذ اذهتيئاذا نآرقلا هب الا هذه ف بادكحإاا نمدارملا ن وك. نأ ب جوف نارةلاو*نيإملآ |

 ١ باسحلا لع 1س ما للا قمصافت هيف نسب هنا هي منال فاك فام ىلاعت لاك فكل وع :

 ظ ل وصالا اعف مولئالدو ساسنلا بهاذ مل, هافناضيأ همف س ءاو مولعلا وثحانملا نم ريثكل م ماغتالو دا

 ب ىتلا*ايشالا ناد اصو ص نوكي نأ بك ئث نم بام كلا ىفانط ةامهلوقّناباوملاو عورفلاو | ظ
 بحامثال اناث واسف لمعتسيال طب رفتلا ظفاَدا (لوالا) نيهجو نم هناسو اهب ةطاحال او اهتفرعم |

 : اذامف فقالا اذهرك دبامغاو هللا ةجاحالام لعفيال نأ فريصقتلاو طبرفتل ا ىلا بدنإالا د !نالنيرينأ |

 ْ ىل“ مازتلالاوأ نمضتلاو أ ةقياطملا هلاداهنمريثكلاوأ نآر ةااتانآ عجبت ا (ىئاثلا) هيلا جاتافر رمصق

 امولعم دسقتلا !ذه ناك اذاو هنن ا ماكح أ ةف :رعمو هللا ةفرعمو نيد ناس باتكللا ده لارا: نمدودَقم اّنا ظ

 مولع عسبجب ىلع لقثمريغبانكلا اذهَنا د اوقات همقملا كلذ لعالو# انههقللنملا ناكتارشلا لا نم ظ
 | هم 0 ةروكجح ذم ةيلصالا ل؟ الدلا نال هيف لصاس مانت هاف لوصالا ل_عامنأ لوةنث عورفلاو لوصالا | د

 ع .ورفلا لع ءلمصافتامأو اهم' ة اح الف لي واكالا لمصاسغتو بهاذملا تاءاوراّمأف ءوجولا غابأ ىلع |
 ةحساسقلاو دح اولاريخو عاجال انا ىلع ل دن آر ةلاَنااولاعت مم لوتالا نالوقانود«(!علل لوقف

 رك دو نارذلافادو> وم دمة ىف كلذ ناك ”يالثاال اودالا هزه د أ هماعلدام لكف ةعد رشلاىف ألا

 نعلأال امل ا وع سم انا ىو م (لوالالاش 1 ل عا 2 ظ ظ

 تجسس

 بسمو و ري يسم ا 5-0

 قل را ١١
 طعم يس
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 | دودقةملا اذهو اهراهظا ع نم هللا عئمال ةلصمة 1 تاوهاارايللا نكران تالا ومحل اهذ_هىف'لصاح

 | ةبادلا دمق ىئعملا| ذهلف هئمالاح ىلع ناك ن مركذ بال ناسسنال ا نم ةدت هنو دأ اك ن نمرك ذب ب اا

 هنحان ريطرامنا راط لكنا عم هحان ريطي د وقىفةدئافلاامئلاشلالاؤسلا ه ضرالاىفاهن 0
 تددمو * وب هتلكلاقم اكو ى "أ ةنهلوةكددك اًةالرك ذامنا ف مولا اذهنالوالا هوجو هنف با وااو

 لدعدةفردةَدلا اذه ىلعو عارسالادارااو ىي-احفرطهدبعالجرلالوةيدق هنا ىفناثلا ىلخرب هيلا
 اذ_دضءمشلحانملا م دن هه انادذسووت انا رزهلاوراط « ىسامحلالاق حاشللابالناريطلا

 ثالثو ثمة ىلو السر دك الملا لعاس دك. ةولملا ةفصقلاه ىلاعت ا فلاقلاو ريسطلا ىف مالكلا

 مالكلا اذ هنمدوصقاناانس اناف ةكتالملا هنءحرخا هما ريطب ري اطالوهلوق اءههرك ذف عانرو |
 || فيكعسا ارلالاؤسلا *# هستمالاح ىل_ءأ ناك ن مركذال نان الا نمالاخ نو دأ ناكَن هركذي ميامنا

 قعم ىلعالا در اطالو ةباد نمامو هلوق ناكح الن اوملاو رئاطلاو ةيادلادا ارذا عم سأل لاق

 ش لاؤلا #* ىندملا ىلع مالا هلوق لمس موجالروطالو باو دنمامو لؤة:ثأن ءاشخ.و قارغتسالا

 الوثيد_1اىفءاجو ةسأ الا نهف:ص لكن الاقي ءارغلا لاق مكلاثم؟ممأالا هلوق سماسلا
 ده [لعتلد هب الا لوةنفاذه تيئاذا ةمأ بالكل ا لعف- اواي ترمهال مالا نم ةمأ بالكلاَنا
 || كاقي نأ نكعالو تايع قاسم اى[: وئابا ذهن اقع لد امان سلوانلا مآ رو.طااو باودلا
 " || ةقلللاو ةفدلاوةرودا!ىفانلالاثءاامنو كح ب ناكلالاو هوجولا لكن متدلث املا لوصح دارملا
 || كلذاودبست رومالاو لاوحالا ىأ ف تلصح دلث املا كلتّنا ىل_ع دن الا ىف لال دال هنارهظف لطانكلذو
 رو.طااو باودإ نيو رشا نيب لل املا همق ىلا عت هللا مكح ىذلا صالانيدعت فس انلا فات با اوااو
 ناو د وو قاونرعي ديرب لاك هنا امهنع هت ئطر س ابعنب ا نعىذحاولا لقتل وتالا الاوقأ هنف اوزك ذو
 فرءتتان اولا هذه نااولافو نش رمسفلا نم ةعظع ةفثاط بهذ لوةلااذهىلاو ٌقاودمحو نأ وسو

 ةنمقالوتو هدم عجسلال ا( *نءناو ىلاعت هلو دب هءاءاوصحاو هدهسلو هدحوبو ءديضولا

 ئ رقتفانصقتادق و دهدهلا بطاخو لْمثلا بطاخ ىلاعت هلااعو هب سلو هنال_ص لع دق لك تاناومملا

 نعال ئد لكن ع عاملا لوةءتمسمأ لاق هنا ءادردلا فأن ءعو تانالاهذهىف هتمقتو لوةلا اذه
 ىورو هي-اصلام-مثمدحاو لكؤمموىت'الاو ركذلاةفرعمو قزرلا اطو هلالا ةفرعءاسشأ دعب رأ
 ادهن ا برا لوي هلنا ىلا ميعب ةمامقلا ماس ,عاروفصع لّدقنم لاق هنأ سو هءاعدقتا ىل<”ىبنلا نم

 اهنوكى مكلاثمأ مأالا دارا ىفاشاا لوقلاو ضرالا شاش نم لك ؟ىيءدي لو ى عفت لادبع ىئق

 2 ضعب نماهذعب اوتو ضءباوذعب سن ايد اض ءاهذعن همسشي ثمح ةقواخم اموكفو تاعاجوامأ

 7 | ءذببتانا ودا نوكنال ةريتصم دن اق دةدال همس ولا اذه ىلعدي الا لجس لوة.نأ لثاسالّناالا سنالاك
 8 هللااغريدنا ىانلائم أ اهبنادارأا ثلاثلالوقلا انهتعراسخ الا ىف :دث اف الفدد_> أ لكل مولعم سه أ ةصلا

 ْ هلودح لعانعرابخالا ىر ىركي هناىف ىناشلا لوقلا نم نري اذهو اهةزرب لذ كسحتو ا يةلخو ىلاعت

 قزرلاور معلا نمرشللا لاوح أب قاعتيام لكب الا ىف ىهح اكىلاسعت هنا دارملا عبارلالوةلا ةرورضاا
 | اولاف ثاناو.لا لك ىف لاو الا هذه عمج باد كحلا ىف ىد- أ كلذكف ةواقشا اوةداعسا اول جالاو
 مكلاثمأ مأالاهلوق ب .ةعمالكل اذهركذا سدلو عودنم باكل ىفانطّرفام ىلاعتهلوق همل ع لمادلاو
 اهقوت-اهلا لصوب ةمامقلا مود رمل ابنا قاتئاتما +! لافت ذاراسسحاشإال اوذلا هانركذامالاةدئ اف
 ماتت انرتخأ ام سداسلا لوقلاو ءانرقلا نم ١ امسلل صدقي لاق هنأ ملسو هملع هللا ىلد ىبناا نعىوراك
 نا ىلا ه3 نيمفةر هاظااةر عادلا 'نهماناتالا لو هيلع هللا ىلص "ىف ٠١ نماوماطرافكلاَن تاودوهن , الا

 ىلع هب لذ: ال ثءح ىلا هلذفو هتعر تغلب نءو تامالا لا تاسواك قانا اولا ع. ىلا تادو هّيانع

 | هنا ىل_ءةرهاقلا تاز ملا كاةراوظا نم هللا عنم لدف ىلو أنا الا ىلع هب لذإال نا. نإ تض متاهاا
| ١ 
 ا ا ا ا 2 2222

 ةملل هال

 سمسا -
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 َنالقهلوَةَب مهلاؤس نع باج أ ىلاعت هنا بالا ظفااسواة كام هو-ولاهذه لكذ ملأ ب اذعب انتئاوأ

 مهرثك أ نكلونوق>رتقاام ل._هدّو هوقبلط مدا ىلعر داك ىلاععت هنا ىنعب هنآ لرأي نأ ىلع ر داق هللا |

 ةرهانتبا لزن أ ال ىلاعت هنادا راانوكت تأ لوالاف هو-و ىلع ةماكلا هذهريسة:ىفاوفلتخاو نولعيال ]|
 ' مكحلاهل هناصسهللاو لطاسم ا تندتلاو مكخلا ىر ابراج ةدايزلا بلط ناك نارشلا ىف جو رخل ةرغمد | 0

 ةداسلا لهأ لوق ىلع ةئيشملا ض# سال نوكتتال هتساع اف تاف لعفي ل“ اشئاولعف“ اشناف سمالاو | ا

 مس ايلاقنو يناناكنا رتقاىذو ىلءنوكمالا مافن ربدَمَملا ىلعو ةلزتعملا ل وة ىلء ةلتملا قفو ىلعوأ | ْ

 ةرهابلا ةلالدلاو ةرهاقلاٌةز عملا ترهظامل هناوه ىناثلا هجولاو اهلا مه ملءاشتاو اهبل مماسأ ءاشتاف |
 اين ان" ارتقا نورتي مهلعلف حارتقالا كل ذ ىف ىلاعت هلل !مهماج أول اذ دعبف "هلعالور دعمها قري ةيفاكلا ١

 لأ فا سباوق لا: مئالو للدلا قت الدأ للا دش كلذو هلةراغال ام ىلا اذكعو انسسارؤاشلاث
 3 لاسعتهناثلاثلا هحرلاو ةرهاسلا ةلالدلاو ةرهاقلاةؤ دعبل ع يو راك ءافتكالاو نابل اذه دس حالا

 أ تضتقاف لادةتسالا باذعاوةدسالاهرووظدنءاودمّوي لواف ةرهاقلا تازكملا نم ه هوبلطام مهاطعأولا 0
 ةمق.كنواعنال ا وواكن او مهملع ىلاهت هنم ةجر بواطملا اذ همحاطعاافءولبلا اه نع 0١ ْ ا

 || نويلطد امنا مهن !مهنملع ىلاسعت هنا عببارلا هجولاو نولعبال ىهرثك أ نكلو لاف ىعملا|دهاف ةسجرلا هذق
 نونمّويال مهذ مهم واظم مهاطعأو ل هنا ىلاسعت لعو بعلو دانعلا لال لبد افلا بلطلال تاز امد
 ود نول عال مهرثك أنكأو هلوق نهدارملاف كل ذ ىف دن افال هنا ىلاعت هلعأ مب واطم م ةاطعأ امسدسلا ادولف
 قال يراطم نسال 3123 اف بمعتلاو تنعتلا لدم ىلع ثا ذاولطاما منوع موقلاثأ |

 ىلءبولطملا كلذ مهطءدىلاعت هللا ناكح د ددنم>و هدد ان اسفأ |باط لمد بع ىلبع كلذاولطا ريتال 3

 مالا همح ان ريطي رب اطالو ضرالا ىفدب ادن نمامو) ىلاءت هلوق #3 لءأهلاو هوجولا لمكصأ /

 ريرشتىف (ىلوالا هلَمملا) لئاس يالا ىف ( .نورسشع مميرىلا م ةىش نم باكل ىف انطرفاممكلاممأ ظ ظ
 || ةلصم تاز هملارث اس لانا ناكَول هنا ىلوالا ب , الا ىف نيب ىلاعت هنا لوتالا ن اهو همف لؤقنف ملظ اننلاهحو | 1

 مدامعاباو طااذ هو اهرولع ام مزال نيذاكملا ةهلصماهر اهظان نكي لام هئاالا احر هالو العقل مدا

 نمامو لاك نانهرّرقو كل ذك الان نيبق كلذ م-مملع لضفدو نيذاكملا طلاصم ىتارب ىلاعت هنا تنثاذا 0

 دنانسعاو هتهنرو تاو اللا قد لوس ف .كتاشمأ مالا هحانجم م رمسطب رئاطالو ضرالا قةباد ١

 ناكولذ تان اولا عجب ىلا هل صاو هتباشع ران" [تاحكحاذافس .وحملادهاشملا هالاكك الذو موملا
 لذ ل هنا روظام عدا جلظينأ عئتمالو اه رهظالو اهلعفا نيفاكملا ةلصم ةرهاقل تاز عملا هذهراهظاىف
 اهراهظاّنال تازملا كت ”رولظي لانا ىلامعت هلا ىلع ل دي كل ذو اسههقانمو اوطاصتانا و.لانمئث ىلع
 ىناثلاهحولا رءأهقئاواهلبقام نيد ود , الاد هزني ةبسانماو مظنلا هحو وه اذيهف نيفاكملا اضل

 اًضدأ نيب نورشحو هللا ىلا نوهجرب منا نيبو رافكل ارك ذ مقال ىلاعت هنا ىضاقلا لاق ماظنلا ةيففك ف
 دودقملاو نو رشح منا فمكلاثمأ نأالا هيح انج ربطي رماطأل يطرق اودي م دعت
 الإ (ةيناثلا هلكسلا) متاماا قس ىف ل_صاحاضي ا وهف سائلا قت ىف لضاح و هاك ث عبا اورمشط نا نآس

 ولؤع ال هنافتانا اوملسأ ن نم ىلا عت هلق قاخام عسمف- ربطي ثمحج نوكيو أب دب ث < نوكي نأ ام! ناويخلا

 ىفلخديالامنا لخاا ملوالالاوسلا تالاؤست الافو رطينأاماو بدي نأاما نيتفصا!نيئاهنعاأ]
 ةدادام ما'ف دوننأ دءنال باواو هيف املا عبسي امرئاسورصلا ناتيسلث نيل نيه :

 اهفصو نا الاء اووأا ىف ميس رب ريطا |نااكء املا ىف مستا مالريطلاكىهوا ءاملا ف ب ذئانمن| ثمدح ند

 || ضرالا قا توك ةيادلادسة:ىةدن اهلاامىناثلالاؤسلا ناريطلاب اهقصو ن نم ةغللا ىلا فرك تشل
 ءامسأا فام نال ارهظالاباج ادا« املا ىفام نو درك ذا. ضرالا قام صخ هنا لقال انيهبو نم باواساو
 ناكل اماه يانعنامالكلااذ* رو ذ نمد وصتملا نا فانا و رهاظريغف انلم اموات ناك ناو |
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 ْ نأ لق ند هنوراسءاغاوعفتما نأىلاعت دارأامغاو عقي ل ناكم هن :هخدرام نوكمف مهفملكت لب ني

 0 : ا أ لا تاجا ىعوادقالا هسنارألاعتلا باوماو اراتخلاالا نوكيا كلذ با اوثااىلا "لضوأ اًةنهس

 . ||| قاطيالام فياكت لقالاو نا رئااذ- ه لود لاحوأ دن وسلا ىلعرفكل !ىلاو نامعالا ىلا ىادلا نوك
 5 ْ ىناثلا ناكناو لاو دو نيض.ةذلا نيب عيلبا»ف.لكت ءاودسسالا لوص- لاح نادت رلا ليصحتب مالا نال
 عوقولا عنتنوكحب حوجرملا فرطااو عوقولا بج او نوكي حبارلا فرالاف

 ١ 1 | فانت ماسقالاهذهلكو

  [ًأرخآفىلاعت هلوق (ةشلاثلا ةلئسملا) لعأ هللاو ةملكل اءمهلوق طقسفر ا .ةخالاو ةنكملا نمهورك دام
 1 : د ةلاط ا هده لثم ىلعهمادقا ىضتَش ةءالىهنلااذهو هلال ا هذه نعهل ىن نيله اسلسا نءنئوكت الفان الأ

 " ]|| دودقملاو مهني د لبقو مهعاطأ لسو هيلع هللا ىلص هنا ىلع ل ديال نيفاسنملاو ني رفاكلا عطتالوهل اوقيشا ا
 008 رق كلذ تاعفول كناف كنءمهضارعانم عزت نأز والو مه. دكت ىلعل ريس دتثي نأ ىئبشال هنا

 0 | هلوق لعأ هللاو": ةلاطاهذ_هلثم نءهلرح لاو د.ءشلا باطلا ظ.لغت نمدودقااو لهاا لاح نم ٌكلاح

 ش ]قفل ند / نيب ىلاعت هنال_ءا (نوعجرب هيلا هللا متعب ىنوملاو نوءمس نيذلا يي. اغا) لكانت

 ا 3 | صرح نيذااّنا ىءد نو ءعس ني ذلا ب.هسانمالاقفر ةكلانوكرتمال وناالانول.ةيال ثم مملوك

 ! د ىلع لاق ىوملا عمستال كنا هلوقكع مس نم بي كسساماو نوءمسنال نيذإا ىوملا ةلزمع لوق صد نأ ىلع

 5 1 | بجي دق هال برج كل ذكس يلو هيلا ى دام هلوبق ىف بوحك س!نا بدو بر يصيابسملا نمي قرفهلا ىسعنبا |

 00 | مهنعي قوملاوهلوقامنأو فااخأ سلا لوقف فاضت مأ بهذملا اذ مى قفاو أ لئاقلا لوقك ةقااسخناب |
 12 ثعبنأ ىلءر د اةااوهىلاعت هنادار ماو ةياصسالا ىلا مم اخسا ىلع هنر دل لم هنالوالا نالوق همغف هللا

 [|| بواقءاسح | ىلع ر داةااوهىلاعت هنا امهه كلذ ا وعجرب همأا مث ةمامقلا مون روبشا | نمقوملا
 ةرفكحالا ئءيىوملاءالؤهو ىءملاّناىناشا!لوقلاو هءلعردةتالتناوناعالا ةا.كراذكلا ءالؤه

 5 ءابلا فب نوعجرب رقو مهءاقسا ىلا لسسالف كل ذ لبقاّمأو نوعمس ذشنمَف نوع جرب هملا هقاوهنع

 4 1| هلاوحأ لصأو تانوفعلا عاوناو.جقلاو ديد صا او نتذل ا هنمرهظي حورلا نع ىلا نا دسلسا نا كشال ل وقأو |
 3 سحاودمقلابجو:_سانونجت اههحاص نوكي ىلقعلان ءةسلاإلاحورلافاضإ أو بارتلا تحت نفدينأ

 هتعاطو هتافصو ىلاعت هللا ةفرعم نو دب لعل اضي أو دل اىل اةيسسنلاحورلاكحو رلاىلا ةمسلابلةءلاو'

 : 0 امرا لا لكما ة بسن تدل فان ءااو دي-وتلا ةبسسنق لطابلا عئاضلاك

 تبسلااذهلف تاومالا ةفد:نوكت ةفرعملاهذهن علال سفنلاف حورلا ور حور هتبحتو هللا ةفرعخ

 ١ هيلع لزنأ الولاولافو) ىلاهتهلوق 5 ملءأهلاو قوملا ممنانني “رمد رافكللا كلو اىلاعت هللا فدو

 ألا عبارلاعونلاوهاذهتاملعا: ( نولعبالم هراكسحأ نكلو ذبآ لزنبنأ ىلعردافهللانالق ير نمتيا
 هيلع لزن الف هنئا دنع نمالوسر ناكولاولاعت موال كلذو لسو هملعهقلا ىلص د ةّوبن ىركشم تاهبسس نم /
 ةردقم هر , انى أدق لسو هملع هللا لصد ناكول لاستف ن نعطةدهاملا ضع نأ قو ريو ةرهاب ةز عمو ةرهاق نأ

 ناهنعباولاو "نا لزب نأ ىلءر داه هتناّن ا لاق ماعد ةيآ هيلع لزنأالول رافكتلا كماو أ لونقي نأ حصاسا

 ىلع ديكلذو هّتضراعغم نعاوز تف هن مها دحت لسو هيلع هللا ىلص هنا لل دب ةرهان ةنشو ةرهاق هز عم نآر كلا

 5 هنعباولالوَهف هيد نمدبآ هماع لأ الاولا# ف .كف كا ذكرمالا ناك اذاف لاقي تأ قب ١ ازدعم هنوك

 سنس نم هنااولاهودانعلاو جاعللا لد ىلعازدتمنآر ةاانوك ىفاونعطموقلا ىلءال والا هو>و نم
 ًااويلط ةببشل ا هذه ل جالو لس غالاورونزلاوةاروتلا فاك تاز زدملا سنس نمنوكيال باك او بتكلا
 3 | لالظاو رجا قاقلثمءاسبنالارئاستازدتم سنج نم ةرهاق تاز زعماوءلط مهنا ىفاثلا هجولاو ةزدعملا
 0 | جاسللاو تنعتلا لمس ىلعتاز لاو تان الا دي ماو ط مهما ثلاثلا هسجولاو قوملاءاس>او لبجلا
 دا | دارملا نوكينأ عيارلا هجولاو تراك ناجم اسواغكءاعسلا طاقساو دكت الملا لازنا لثم
 ْ | ايلا نم ةراخ انلعر طماق )هام نمت ارعا زيضاكا جالا هلق ىف موضع ن ءىلانعت هلا ذاكحام



 ل

 | ل ديم الو هلو ةبدعولا اذه ىلاعت ىؤقو دك ؟ تاور ةظاكر فظتاوريص مريد نيم اعلا مسج ىلا ثوعبم كيال

 : هلوق هريطتو هيلا ليدمتلاو للطن ا قرطت نكيالو قدمو قدر صنلاب'لانا هنا دعو نا ىنءز هلل اتاملكلا ْ

 || مالك ىف فالحل اف "هل انو ىل_بروان أ نياغال هلابك هلوقو نيلسرملاان دامعلا د تق ىلاتعت
 : لاه مهموقانرّمدو مهانحنأ فك نآرةلا ىف مهريش ىأ نياسرملا أمن نم ءاج داو هلوقولا<ىلاعتهّننا |

 دازتاءاو بجاولا ىف دازتالا_منال كا ذز و < ال هريغ لاق رطم نم انءاصأ لونك هل دان هه نم سس الا |

 ضءب صدق مال. لا هماع لوسرلا ىلا لصاولا َناف ض.ء.للا:هه ىهو د#أ نم ىنان أ ام لوم[ ىلا عم ا
 | ءاج لعاقو كيلع صدق: مل نم مهنمو كهلع !:_دصق نم مهنم ىلاعت لاو اء كح مهاكصصقالءاسثالا أ

 ىلاعتهلوق (ةئاشلاةلّمسملا) نيلسرملاأ تنمي كءاجدقلوهريدةثو هيلعروكذملا ةلالدلر مرهم
 || ريغتلا عنشمريدلا كلّذف هعوقو نع هلئاربخأ ام لك نال لااعفال نا ىفاشلوق ىلع لدي هللا تاماكتل لّد.هالو |!

 تو. هنانمهضهن نع هتئاريسخأ اذاف هنعربخلا ىلاريغتل ا قرطت عْسم ارب_.هلا كل ذىلاريغتلا قرطت عاممااذاو |
 ىلاعت هلوق « ملعأ هتلاو قاطبالا عاش ءلكست نامعالاو هف لكن ناكفالا<# هن ءرفكلا لرتناكرفكلا ىلع |
 أ هن انمهيت انفءاعسلا قالسوأ ضرالا ىف اقفن ىتدم”ْنأ تعطة#ساثاف مهضارعا كل ءربكحص ناك ناو 1
 نعىكورملا (ىلوالاهلثسملا) لئثاسمب الاف (نيله السا نع وكن الف ىدهلا ىلع مهعهبهللا اش واو: أ :
 | رفن ل سو هلع هللا ىل_ص”ىبنلا نأ فاذم دبعنب لذ نب صاع نب ثرااّنا امسمنعهتنا ىذر سابعا ||

 | اهبمهمتأي نأ هللا أف كيق تمناناف لعفتءابتالا تناكاك هتنادنع نمي ايان داب اولانتف سب رق نم |
 كءلعربكحص ناكّناو ىدملاو جالا ءده تازنق هملع كل ذ شف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءاوضرعأت |
 | لءفاقءامسلا فادسو أ ضرالا امن ىنثت نأ تعطتسا نافتارقلا فو كينامعالا نعمهضارعأ |]|
 ْ ناكم ىلا صا هل ضرال ا ىف برس, غذا اوسوفءلا ف مولعم هنال فدا اذ_كنسحو فو د2 ناولساق ||

 نم ضرالا هو ىلارعشا |كاذ نمدهضي م رعقا ىلا ضرالا بقثي ع وبربلا نالع وبريلا»اقذانهلمو رخآ
 هنالاقفانمقفانملا ىعمءاضنأ همو رخآن ناجح نم ادم هل لعفم ىأ عفن ض رالا قة هناكف رخآن ناج 15

 كس ىذإاءيشااوهو ةمالسا |نمّقّدْسَم وهذ ملء ااممأَو عو ريل هدي ىذلاءاسقف انلاكرهظر أم ريغر ف ا ظ

 مهضارعا بيس ىذأّ الن او مهم اعا نءهعسمط لوسرلا عطتين' مالكدلا اذه ن ءدودقملاو ؟1دهسمللا 1

 || هريدقتىدهلا ىلعمهعيبهللاءاشولو ىلاعتهلرق (ةئانلا "هلك )١ رفكلا ىلعمهلانقاونامبالا نع |
 كلذو مهادعءاششام هنا لاقي نأ بجو ىد_ولا ىنعمهعجاةيحو ىدهلا ىلع معمل مسه ا ده اءاشولو |
 ةردق نارهاطظلا اذ_هبدةء ىذإاورذكلا ىلع هءاقباديرب لب رفاكلا نم نا-بال ا ديربالل ىلامت هنا ىلع ل دب |

 رفكللا ىلءةر دةااف هل ةلءاص نكست ناف 4 ةحاصرع_غوأ ناي الا ةلاص نوكت نأ امارهغكل ! ىلع رفاكلا |
 اماو ةلاحمال ه:مرفكلااذهدارأدقن وكن د ردع ادد قاافت ناع الة اصربغو رثكلل ةعزاتسم | :

 ىلاةردقلا ةيسن توتسا الف نامالا ةلطاص اند ىهفرغكلا تالصابن ا م ةردقلا هذه تناكسس نأ |
 دبعلا نم سدل ة.عادلا كال: لو دحر ةحجرم ةسعادملالا رخالا ىلهنيفرطلا د نا رعنسءانيفزطلا ْ
 هلصاحلاةيعادلا عمةردقلا عونا تدنو ىلاسعت هنت اود ةمعادلا كال: قا اخ نا تدع ىلءاهلامقوالاو د

 رذكل ا كلذا دب هرفكلا كلذل ةءزل:ىملا ةيعادلا كالت عم ةردهقلا كالت ع وت قااخ نا تدشف لعفلا بجوم |
 ناهربلا قب اطتن نأ نم ى :وقأن اس الون الا هدب رهاط ىو مقبلا ناه ريلا اذهف ناميالا كاد ديره ريغو ١

 ءالالاو ىذاقلا لاف ه.لءموعلب ناميالا ىلا مهل نأ هنناءاشولو دارملا ةلزتهملا تلاو نارقاارهاظ عم

 َناهلاثمو نانمالاريغئش لءذنمنوعنتب ذئنمسو هنممهعنا ناميالاريغاولواسول م_مأ مهل! نأو*
 كِل د لّدَمب هول هنا معلجرلا اذدو ييظعلا عجب اهمح نم لان هرمض-و ناطاسأ ١5 رضوا ا ولاندسعأ

 هنوكل امس كل :نوكيو ناطاسلا كال ذ لّدق دصق نم هلاسءث امري هيلع ا ذ_هناف لاسلبا يف ولة ناطل سلا ظ
 كاذّنالءايالااذه لعق رئامتاىلاعت هن الوةنفءاطالا تفرعاذا انيهاذكف لعفلا كلذ رت ىلا اخ

 .تهلهك تنس جتك
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 لس ىلعتاذ ركذام مال_سلا هملعا د نأ نو دفة ءياون اك وةلان أك ذدصقلاو لاعتفالا لمس ْ

 || لطاب هسف:فووفدل مذ ىذلا كلذ الا ةلارسرلا لاو ةومنلا كلن ةمعص ىلءذت لد و ورتلاو لاءتفالا |

 ظ كنوذرعب م.الابذا حس كنوفداضبال ىأ كنوبذكبال ىنءمنوكيت أ زوجي" ”ىلعونأ لاق ىلاثلا قرفااو

 | ىلع هتف داص اذا هت دمحم تنس>او هتيمحأف ادو# هتيسد أ اذا لحرلا ت د لاسةءاك هنامالاو قدصلاب |

 أ نيتءارقلا نعمنوكبنأ زو -ىلعوب ألاف نينءارقلنيتاهنيب قرفال هنا ىفاثلا لوةلاولاوحالا هذ 5

 ا | تاقىأهنأطخو هتقسفو هذ ل هنا نك ل وقي نان يذكلا ىلا ةيسنلا ليعفتلا عمّال اذحاو |

 | | اولاه هتلعفأ ىنعملا اذه ىفءاجدقو كاعرو هتئاذلاق سهل تلة ىأ هتبعرو هدمةسو ءامشالاو د هتلءؤهإ

 1 ظ ةمرلاو ذ لاكن هللا اس هل تاق ىأ هتسقسا
 8 ١ هبعالمو هرادجأ ىف ملكت« هثبااعداك ىتج همقسأو

 1 || تافدالا ادد اونيتءارقلا نممتركي يبِدَعَمْلا اذه ىلعف هللا لاقسلوقأ نا اضسلا ىلا هيسنأىأ

 14 0 |ىذتقيدب , الامزهرهاظ (ةمبارلا ةهلكسملا) تاعفأ نمزإاكصأ صأىلا هوبسن نأااو دارأ اذا

 نيرهالا ني ذه نيب ميلا ةمفبكا فاوفلت“اوهتلاتان ان و دج مهنكسأ و ملسو هيلعهتنا ىلصا دم ن وبذكيال

 0 م-منكلو سلاف هنوذكياوناك امموقلاَنا (لوالا ) هوو ىلع

 دج لاقشيرق نمماعنب ثراملااهادحا تايادو بولا دبه ميعتلاورك دع ةوشلاونآرقلا

 |تاىكؤراه انت ب.داااذ واكب نمؤن ال نكن ان_ضرأ نمفطخت' لانا نااكلو طقانأن ذك امدتناو

 ًادح ؟اندنع رمل هلق ا عا ك1 اان ان لوب فال لاك قير منجا
 ةياحاوةرانةسلاوءاوللاب ”ىدقوي بهذاذا ن كلو اهب ذك انو قدانصلا دن ا هقاون4 ل اقف انرعسغ

 |َناربدقتلا اذه ىلعةيالا ندم لوةنفاذه تفر ءاذا 3 هلأ ده تلو سد رقر "اسانوكءاذاخ ةوبنِلاَو

 | هلوق هريطتو دعت مريغاذ_هو مهلوقرهاظو مهتنسلأب كنود نو دس مهك او ممولة كنوبذكمال مولا

 58 الالن :وانىف(ىفاثلاهولاو) اولعوالظ ,ه سفن اهتنقءتساو اهباو دخجو ىسوم ةدقىف ىلايعت

 15 ةلومسو ةنبلايذكك نم اودجو امو ديدملا نامزلاو لي وطلار هدلا لو رد مممالٍ ب اذك تنك نانؤلوةدال

 |هلض رعادجتْن ا او دقتع اىمالاما كك لاسرو كنون عصا و د نكلو بذاك ك نا كف نول اوي الذ نيمال اد

 | بذكل ا ىلا هن هنويسسش الرب دةةلاادمبو هللادنعن هالوسر هنوك هسفن ع نمل .# لح الف نادقنو لبخ عون

 | ىف(ثااثلا هجولا) دحاولا هولا اذهىفالا اهاك فنيمأو هلب رو.ءال ارث .اسق ينك ام هنا اولاق مهالوأ
 0 فة يساتكلا ىلعاو -<رصأ موقلاّنا هاوعدقفو ىلءةرهاسشلا تاز علا ترهظاملا هنا لد وألا

 ٠ امام " الااذه ل اًمةرخآل جرا اد. ءناهأ اذا الحرّ اهريطنو نودكامناولوذك ام موقلاّن ا هل لاه

 | نأَشلا ميشفتو مالا مي راظعت دودة لب هنعةئاهالا ىذ هنمدوص#ملا سلو ىنتاهأ ان اوكناهأ ام هنادنهلا

 هللانوءبا ا اكنوهيا نيذلاّتا ىلاعتهلوق هريظنو هّدناها ىرجم يرام دبعلا كلذ هناهاناهريرشنو
 ىاآكنوذكنال مناف مهلوتن مدارملا لاسةي نو هو لابلانرظخ مالكوهو لي وأتلا ىف (عبارلا هحولاو)
 نالاظلا نكلو هلوق نم داره اودو اةلطءق دل ىلءةزدتملا ةلالدنوركشي لب بي ذكسشلا اذ مكنو هذال
 ىلع قدضلا ىلع ةزهعملا ةلالدن ور تصل ور دس انا ةز م لك ىف نولوشب مهنا دارهلاو نو دج هنن |تان"اد
 * معأهتلاو لسرلاو ءانبنالا عج نوي ذكي موق لب نيمعتل | ىلع كوب كيال مهن اريدقتلا ناكف قالطالا

 أ تاماكل ل ديمالوانرصن م ان !ىىح اوذوأو اوذك ام ىلءاوريصف البق نم للسر تب دكدقاو ) ىلاعت هلوق

 | باقنعنزاسا لاز أى اعت هناملعا (ىلوالا هلم_ملا) نالت مهي الا ىف (نيلسر اأن نم ل ءاج دقاو هللا

 اانقي رطان . الل هزه ىفرك دن ىلاعت هللا بي دكت ىر# ىرجي هسيذكتّتانيبنأب كوالا هَ هن الاى هلوسر

 .[) كئاوأّناو "لماهملا هذه ىلع مهءاسبنأ اولءاع الار اس نيب نأب كاذو هملق ن نءنزااةلازاقرخأ
 2 رمل هذهمازت اي ىوأ تنةرلاو لاو رصنلا ميهان تح مهئاذياو مهي ذك ىلءاوريسصءاسن الا
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 ١ | ةرخا الا لمح ىلعةرخآ الارادللو نوقاملاو ةرس الا ىلارادلا ةفاضايةرخ" الاراداو ساعنباأرق .(ةيئاثلا |
 | ا و #نم ةفاضالا تعصف فوصوملا ةرياغم ةققلسا ىف ة فضلا ّن او يف هاع نبا ةءار ةهحوامأ رادالات

 | اولاهةفاضالا ءذهزووتال نب رصبل ا دنءو نيقدلا قسو سيلا مونو ىلوالا ةسراب مهلوقهريلفتو هولا | 1

 ما سة: ةفطلاّناىل-ءءاناذعهت ا لعاو  ةعزتم هتقتىلائثلاةفاضاو فوصوملا سفن ةمصلاّنال |

 | ناكل ةفصلانيءفوصوملاناكولو ةفذصل نءاكفنم فودوا رود: لةعب هنال لكشمودو فو هوما ||
 عيعصت ىف اوركذ ني رمصبلاّن ا عتاكملا!ذ مب قليل هثاالا هري و 3 نك قبقد هجو م-هاوةاو الام كيد ا

 | راداو لاق هناكف ةءاسلل ةفداهلعح هنكلرادلا ةفهةرخأ الالم ملاولا: رخاانهبورماعنياةءارق | أ

 ؛ ماعمةدصلاىل م ىتااٌةرح . الا تءقأ دق نوكح: مترك ذ ىذا اريِدَعَدلا اذه ىلعف لءق ناف رح . الاةعاتلا |

 ءامسالا لامعتسا تلمعتسادق ةفصلا تناكاذا كلذ ميقئالادلق عبق كلذو ةعاسل اوهىذلا فوصوملا |
 ص ةءا رقامأو ىلوالا نك رخةرخ - اللو هل اوق هماع لءادلاو ءاسم»الا لامعا لمعتسا دق ةرخنالا فاو ١ ظ

 || ىلع مالكلاءارجا نكمأ تو ةقرشملا وه كلذو راذانةهعةرختالا لعفس ىضتقتابالةراطل ل
 | هوو ىلعةرخ الارادا اي دارا ىف اوفلتخا(ةئلاث !1هل5ملا ) ملعأ هلقاو هنع لو دعلا ىلا ةجاحالف قش | ا

 || لافو ريخةرخ الا نعت دارك نين لاهو يافا اورقاكتل ا قفا د ناريخ اهناو ةنلا ى مسامعنا لاق ]|
 ظ ةمقأن تاك ابنا تم نماندلا يعن نمزي_ ةرخآ الا يعن نورخا لافو ريخ ةرخ "الا لمسعي كسلا مالا | |

 ْ نيرا هذه ف نوق نيدلل ىلاعت لاق مث ضارةنالاو ءاذةنالا ن نهةنمآ بئاوشلا نءةنوهمةُعاد

 || ري هلا ةيسنلاءامندلا تال الفقسافااورفاكل ا اماف رئثاكلاو ىداعملا نمْنيَدملا نمناكن ؛لصتاسنا |
 أ عقانأر رق نول ةعتالق أ لاك م رذاكحوا !ةئحو نمؤمان مادا مال_سااهملع لاف ام ىلع ة ةرخ - الا نم ٍ

 ْ ءانلا سرا مدع نعصفحأر و سدو فسوبو فارعالا ةروسو انههءانناب نولقعتالفأ صاعئراو ْ

 ةرجحو ورعوأو رثكن با ًارقو ءاملاءقاسلاو ءاستلاب ف سول نب ىبكي ةباور ىف مضاع ًارقو ءاتلابقاسلاو ٍ

 هائعم ءاساانرقنم ىدح اولا لاق ءاسيلاب كلذ عج ىجريلاو ىثعالا ةباورف مداعو -تاضتقاب
 ةعفرلا ةردلا هننولاْشس ا نولم_ءمذ رادلا هده نم مهلريخ رخةرخ الارادلاّنانوةّينيذلا نولةعنالفأ |[
 انبنأ نولعت الف مسهل لق ىئسملاف“ ءانتلابأرق رذ نمو كل ذىلا لصون ام باط ف نورتفي الف مادلا ميس للاخ

 نكملو كنوبذكيال مبناف نولوةب ىذلا كيز هل هلا لعأ دق) ىلا عت هلوق «لعأ هللاو رمخ كلْذَّنان و ءطاخلا | ظ

 نيريثك فر ةاواكرافكل ا!فئاوط نال ا( ىلو الا لِ 5ملا ) لاسم ف تود , انني اظل |

 دوو هيي رشا نم هللا وسر نوكي نأ ب<لوش»و يللا ركل نال كش . نم مهن |

 || دعد رشنلاورشحل ماني اد َّنا لود نم مهنمو اهنء باج أو ءالؤه ةمم_ثةروسلا هذ ىف ىلاعت هنئاركذ |
 ٌْ كد هّنلاسر ىف نوطل | ىلع رمسذا اوما عانسم أن ن نول دّدساوناكو لام كلذوتوملا | 3

 لولا نم ىئشالامرك ذو ةهافسلاب ههذاشب نكن م منهو اهركذ مددت ىتلا ةريثكلا هوجولاب هنعباجأو | ْ

 رخآس ل را اوفاّدْحاو هب الا ءذ_هىف ىلاعت هللا هرذىاارغلا

 هيد نول.ةءالو هءنو:هؤدال مهنا نوحرص اوم مخ لمقو نسكالوقودو نو:#و نداكو ر ءاشو |

 ءاسملا مد كنز رصل عفان أر ارد ( ةناشلا هل 9س'لا) لاعتفالاو بذكلا ىلا هنومسس. اوناك ل مقو هنعب رشف | ِْ

 (ةثاعلا لكما قئرعاو اذكى و لاثظ,ناتغلابهو كا رلا مذو 'اسءلا َحْعِب نوقابلاو ىازلا سسكق |
 نالوقنتءار ةلانيتاهىفو ةدّدشم كنوذكي نوقاسلاو انين كاوذكبل لما *قاع ككاو عفان ًارقأ

 فيفنملاب رقي قاسكلا ناكامهدح؟ نيهجو قرفلارب رقتىفاورك ذم ارهاطاهرفام_ه»نا لالا |
 اذاهن دورا نء ل طادالا عن ىلاو نذكلال ا هتنناذالح رلا تبذكلوق:برعلا نان جيو ظ
 | ترذك كا هتنذك عم خامزلا لاف هع: :صو هلا عت اكل ذ ن نكن ناؤيذكه,ث د<ىذا!َناتريسأ | ْ

 | ىلع هب أو بذكللا كاذ تااكن ”لئاقلا كاذداءاعارغنم سفن بذكبقأ ىذلاناهتيذك أعمف | 0
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 ا 5( زانق نيله انما نيفغمللالا ل هالات اريسفم عاضتالاو اس: دإا تاسدماع ذاذتالا كذكتوهلار

 ظ ةق.ةح مالا سف: ىفاهلسدلو رورغتاريللا هَذ_هلكّنانواعي مناف نوةقحلاءكاامأو رومالا
 لاوحالاو ثاذالاّناءوجولا هذه عومجج تيثن:دومم ةبقاعامسها سيلووالاو بعللاّنا عبارلا ةراشعم

 5 نيدالربيخ ةرخا الارادااو ه دهب لاه كل ذىلاعت ىداسأو ة ةريدعم هبة قدس اهسوأس او وهاو تعلهب وددلا

 لاوحأو امندلا لا وح نيب تواهنلا ل اود كل ذك الانا ىلس لادن دارخا موكب ةرخ الا فصو نوع
 : هوجو كاذكالا نأ ناس ةفي رمش ةرخ الاتاريخو ةسيسخ ا دلاتاريخرا اهدسأ رومأ ىف ةرخا الا

 ةسسخلات انا ملل ان أ لم لدي ةسانللاةلابخ وهو نيو هنشباا» اضقالا تسلا دا!تاريخنا (لوالا)

 ! 1 د ناسنالاىسهأ نملك ًااميفتانا لسا كال نم ا طاك انو همفناسنالا كراسشت

 ماليالا ىلع ىوقأ ب رمعلاو قيزفلاوداسفلا ىلع ىوقأ تئذلاو اعافو رثك روةدعلاو كي دلاو الكأ

 | نأ بح ناكف فرشلا دايز بجو اهنمراثكالا ناكل ةفب رش تناكو لاجا اٌّمسساسسخ ىلع لدءاممو

 مولعمو ةحرد مهالعأو سانلا فرش نوكبنأ عافولاو لكألا ىلع هزنع فو ىذا !نانالانوك

 | ةممج هنا ف صول ارق _مارذ ةة_ماتوقم نوكيناسسالا اذ لثم لب كل ذكمهالا سيل هلا ةهيدبلاب
 ظ ءالقعل ناك كلذاو اهنوفذ لب لاوحالاهذ مم نورختفيال سانلا نا كلذ ىل_ءل دياممو سخأوأ تاكوأ
 6 211 نمرضعع ؟ لابعفالا هذه ىلعنومد ةيالو نو ذةنع عافرلاب لاف تالا دنع

 ظ نوركذيالاشعب مهضعب خشاذا ساشلاث ااضبأ كل ذ ىلءلدباممو صقنلا لب فرعشلا بج ونال لاصفالا
 او كلذكرمالا ناك املالاو تاناصقنلا سنج نمةذل ا كانا الواو عاقولا ىلعةلادلا ظافاالاالا هم
 ةحاح ىوق ا واعوح دس ناك نملك ناف كلذاو مال الا عفد ىلا اهتةق- عجرتتاذلل امها هب هناعل دن

 سفن ف تاذالاهذها ةةمةحال هنارهظ كلذكمالا ناك اذاو ىوقأو هل لك ايشالاهذهبهذاذتلا ناك

 5 1 دهم تنةؤائ ةئال ا ةعب رس لاوزلا عب رس ةلاح سال | هيعل د رمءتاذالا هده نا اضيأ هلع ل ديامتو مالا

 ٌّ . ةيقانةيلاعةفن ريش تاداعسا مناف ةبن احورلاتاداعسلا امو تادللا يبه وما نجح ةريثكلا هوحولا

 1 | ة.ئام سلا تاذالا نع ضامقنالا ةدشو معلا ةراكن اسنالا ىف اولها ذا قالا عجن اف كلذاو ةيدكم

 لدي كلذو هنلاةمتلا“ امتشأو ناسنالا كلذإ ادسع مهسفنأ نو ذعيو هنوم دعو هنومظعي عبطلاب مْماف

 | (فاثلاهعولا) ةمئاحورلات اذالا دليم لاكو ةمنام- + تاذالا ةساسخم ةملصالا ةرطفلاةداهث ىلع

 / أ لذفلا فاكرا شت نيعونلا نيهَّنا به لوق:نأ وش اسيندلا تاري نم لضفأ ةرتخ الا تاريخنا ناس ىف
 أ تاريمللاىلالوصولا امو اعطق مولعم ةماسقلا دغىف ةدوعوا !تاريش ا ىلا لوصولاّناالا ةةنملاو

 | ىبارتلا تةراص مودلا ةركيففر هاك ناطاس نم .كذ نوناظمالو لب مولهمريغفا مندل ا دغ يف ةدوع وما

 بجواضيتوافتلا اذهو اريق- اريسا ىدسمأ م ةرامآلاو كما ىف عبسصمأ ريبكر مأ نم و مومااةلذرخا

 ىرديال هناالاامندلا فرخآ امون موملا اذه د عين اسنالا دجو هنأ به(ثلاثلا هجولا) نيءونل نيب ةئراملا
 | تاداعسا'تابحوم نم همجام لك أما الما تاّذدللاو تاسطلاو لاومالا نم هعجام عافتالا هن كمي له
 ايندلا تاريذم عافت ان اال ||هب مفسش هن هن 'به( عدارلا هجولا) ةرح - الارادلا ىف هب عفش هنا اعطق لعب هناف

 بعتا قاع لام باط نم لءقنالذاو تافوخلا تامر لا ةحزاممو تاهوركملا ب ئاوشنعاسءااخ نوكال

 كلب عفاش هناند(سماخلاا هحولا) هما مون رورم لاق هللال وسراب ودامو لسف قزرب مو هسفن

 ذلأو ىوقأ عذاسملا كلت تناكالكو ”هلطان ةيهاذ ةضرق:م عفانملا كالت ناالادغلا فتاسسطلاو لاومالا
 | ىبنتملارءاشلا لاف اكلك أو ىوقأ اهئاضتناراهضارقنا دنع ةلصاملا نازحالا تناك ل _ذفأو لكأو

 ؤ الاةّنا همحاص هنع نقم 5 رورسفف ىدنع غل اّدشأ

 | هلماكلا تاناضق: لاو ةوظعلا بومعلاهد_م.ةفو دوما ماري اريتواسندلاتاداعس َناانو تس ذاعتش

 ْ | 'لكلا) ىلوأو ىرحاو قتأو قيأولضفأو لك أةرخ الانا عطةلا بجوف اهنعدأ ريم ةرخ ا
 س٠سسيس
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 ل ديمالو هلوةبدعولا اذه ىلاعت ىوقو دك أ اور فظاكرفطتاوريصمريصاف نيملاعلا عمجمىلاثريبمكنال |

 هلوقهريظأو هيلا ليدبتلاو ىللنا قرط نكمالو قدمو قدر صنلاءالاناهننادعو نا هي هلاثناخلكلا ظ ش
 || مالك ففلحلاف هلهب انو ىل_سروان أ نيلغالهللاباك هلوقو نيلسرملااداسعلا دك كتةيسدقا ىلاعت ||
 لاه مهموقانرّمدو مهانيحتأ ف ك نارقلا ىف مهربش ىأ نياسرملا أبت نم ءاجدقاو هلوقو لامي اعتدنا ا

 دازتانءاو س>اولاىفدازئالا منال كلدز وجال هريغ لاهو رطم نع انباصأ لوةناك هل دانهه نءزفخالا | ْ

 ضعب صدق مالا هيلع لوسرلا ىلا لصاولا َناف ض.ء.للا نهد ىهو ددحأ نم ىنان أ ام لوقت لا عم ظ ِ
 ءاح لعافو كبلع صدقت مل نم مهنمو كملع ا :_ىصق نم مهتم ىلاعت لاو ا.حكص مهلكص صقل ءاسالا | :

 ىلاعتهلوق (ةيئاشلا لش ملا) نيلس رمل نمأين كلءاجدقلوهريدةثوهيلعروكذملاةلالدار ار هضم]
 ريغتلا عدشمربللا كلذف هعوقو نع هقناربخأ ام لكن ال لاعذالا نا ىفانلوق ىلع لدي هللا تاماكلا هالو ||

 تو هنانمهضعد نع هتناربسخأ اذاف هنعربخلا ىلارمختلا قرطت عنشم ارينا كل ذىلاريغتلا قرطن عاما اذاد ١
 ىلاعتهلوق « لعأ هاو قاطبالا ان لكس ناميالابهف لك: ناكنفالا هنءرغكلاةلرتناكرت1 | ىلع
 هن مهن انفءاعسل !ىال_سوأ ضرالا ىف اغفن ىذه نأ تعطء-اناف مهضارعا كمل ءريككس نأ تاو) ظ ا

 نعكورملا (ىل والا هلمسملا) لثاسمأب الاف (نيلحاشسا نهنن وكن الف ىدهلا ىلع مهعببهتلن اشولو | ا
 رفنىفلسو هءلع هللا لص <ىبنلا أ فاذم ديعنب لفو نب هاعنب ثرذساّنا امسنعهلنا ىذر ناد عنا

 1 اهب مههتأي نأ هللا أف كي ق ةصنان اف لعف:ءاونالا تناك اك هللا دنع نمي اءانن”ا دتاباولاةف رت رقنع أ[
 ك.لعربحصص ناكّناو ىنعملاو جالا ذه تازنذ هملع كل نشف لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نءارضرعأت ||
 لعفافءامسلا فاسو أ ضرالا ىف امن ىنثيتنأ تعطتسا نافتارقلا ةكو كيناسعالا نعم_ارعا ||

 ناكم ىلا صلخم هل ضرالا ىف برس قفل او سو هما ىف مواعم هنال فذ! ادع نسحو فود ل اولا ْ
 نم ضرالا هحو ىلارعا !كاذ نمد هصد مث رعقأ | ىلا ضرالا بقثي ع وبريلا نالع وبريلاءاقفام هنو أ ١
 هنالاقفانمقفاسلملا ىعءاضنأ هنمو رخآ ناجح نم اذفنم هل لعيم ىأا فن ضرالا نوني هناكفرت بناج |||

 كاسي ىذلائشااوهو ةمالسا !نم قة ءوهنملسلاامأو عوبربلا ذي ىذلاءاقفانلاكرهظيامر ردي ١
 مهضارعا بسب ىذأ الن او مهم اعا نءهعسما لوسرلا عطتين!مالكنلا اذه نءدوصقملاو لدعم ىلا |
 كلذو مهادهءاشام هنا لاقي نأ بجو ىد_ولا ىلع موعجافيحو ىدهلا ىلع مهعمجب مها دههت اا وإو ّْ هردقتىدهلا ىلعمهعيبهتلاءاشولو ىلاعتهرق (ةي انلا هلكسلا) رفكلا ىلعمهلانقاونانإلا نع |
 ةردق نارهاطلا اذ_هٍبٌوةي ىذا اورذكلا ىلع هءاةبا ديرب لب رذاكسلا نمنامعالا ديربال ىلاصت هنا ل دب |
 رذكبلا ىلعةردقا فهل ةللاص نكمل نافل ةحاضرعغ_غوأ نامالا ةطاص نوكت نأ امارغكتل ا ىلع زاك
 اماو ةلاحمال نمر فكل اذ هدارأدق نوك,ةر دق !.ذ_هقاافن ناميالاةاصريغو رثكتل ةعزا_م |
 ىلا ةردقلا ةيسن توّتسااءافنامالا ةللاص اند ىهفرفكلا تطصابن ا ام ةردقلا هذه تناك نأ |

 دبعلانمسدل ة.عادلا كال :لو دحر ةحبرم ةيعادمالا رخالا ىلهنيفرطلا دح نار عنشءانارطلا
 ةلصاحلاةيعادلا عمةردقلا عو#ناتدنو ىلاعتهللا ود ةمعادلا كلت قاع ' تنف ىلءاسقلاعقالاو

 رذكل اكلذا دن نه رفكلا كلذإ ةءزلةسلا ةمعادلا كات عم ةردقلا كلن ع و« قااخن ا تدشق لعفلل بو |

 ناهربلا قب اطتي نأ نم ىوقأ ناس الوةي الا هذ يرهاط ىوآ ىمةيلا ناحربلا ادهذ ناميالا كا دا ديزدغد
 ءاللالاو ىذاقلا لاف هلعموعل نامعالا ىلا هيلي نأ هللا ءاشولودا رملا ةلزح_هملا تلاو دبا ,كاارختن عم

 َتاهلاثمو نانجال اريغئش لعف نمنوعنتب ذئنمحو هنممهعنا ناميالاريغاولو احول ممن مولع لو»
 كلذ لقبه ول هنا مع لج رلااذدو ميظعلا عجل اهمشح نمل اندرمض> .وناطاسلا 5 رضي ل -هح ولان دحا

 هنوكل امس كل خنوكيو ناطاسلا كلذ لق دصق نم هلاءث امر هي ل_«ل ١ ذ_>ناذ لاسلسا ىف ءىلتقل ناطسلا
 كلذّنال ءاملالااذ_هلءقكرتامناىلاعتهنالوةنف٠اللالا تفرعاذا انههاذكف لتعفلا كلذ كرت ىل
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 ْ - كلذ رام مالسلا هللعاد# أن ودفتر اوناكموتل نأ تصف دسقلاو لاعتنالا ل دس أ

 ,هض:فووفدل كك ىذلا كلذتاالا ةلاسرلا كاتو : ةرومنلا كلت ةصص لذ لب مب ورتلاو لاسعتفالا ظ
 كلوفري مجالابذ اكس كنوفداضب ال أ كن وبذكبال نءمنوك.نأز وح ”ىلعونأ لاه فاشلا قرفلاو ظ

 ىلع اصاذا هتدمحم تنسحاو هتببح أف ادو# هّتيسع أ اذا لجرلا ت دج لاش اك ةنامالاو قدصلاب|

 !)!!ىنعمنوكينأ زو ”ىلعوبأ لاه نينءارقلنيتاه نيب قرفال هنا ىفاثا!لوةااولاوحالا هده ظ
 ةأطخو هتقسفو هنينذ لوقنا؟تبذكل لوقي نان بذكلا ىلا ةب هيسنلا لمعفتاا ئءمّنال ادساو |

 ذأ عملا اذه ىفءاحدقو 'لاعرو هتتاذلاق سهل تلق ىأ هتبءرو هديدسو ءاسشالا هذه تلءفهل

 ةم رلاو ذ لاكن هلق اكل اقسهل تاق ىأ هتمقسا
 : هيعالمو هرادأ ماكس * هدب ١ داك ىّتِج هءقسأو ْ

 ب اةناالاادحاوزيت*ارقلا ىنعمنوكي دقتلا | ذه ىلعف هللا لاقسلوقأن ا اشملا ىلا ويشن ىأ

 م ىذتقيهب , الامذهرهاظأ ( ةعبارلا اهلكسملا) تاعذأ نمرإاكصأ نم ألا هو سن تأاوةازل اذا

 مالا نيذهنيب مولا ةءذك ىفاوفلتخ او هنت'تان اءنو دج مهنكسلو ملسو هيلع هللا ىلسا د نوب ذكمآل
 جيو ةئالعلا ىف هنويذكياونم_مكلو ٌريسلا ف هنوبذك,اوناك ام موقلاَنا (لزالا ) هوجو ىلع

 . ةالاهشيرق نم مهاعن: ثرا اًنااهادحا ٍتاياور هولا اذه ميصتلاو رك ذم ةونلاو نآرقلا

 7 انكورابناثو بسأا اد ل كف ع نءون ال نه فان ضرأن هءفطخما لانا نااكلو طقانأن دك امهلئاو

 0 ١ 0 : اره داس دس نربتجا مكفسا اب امر وج ال لاعب قي زم ءسنجالا

 3 ءاوةرانةسلاوءاوللاب ”ىمهقوُي بهذاذا ن كلو اطقبذك امو قداصا ا د#ّنا هقاوهل لاذ انريسغ

 ١ ردقتلا اذه ىلءةنالا نعم لوقت فاذه تفرعاذا ةناالا هذه تازنف شي رقرت ادا نوكيا ذاخ ةّودنلاو
 ااوقهريطنو ده, فمريغاذ_هو مهلوقرهاظو مهتنسلأب كنتو 2نو دبع مهك او ممولتبكنوبذكيال موق

 مو دا هنوف لا اعويتم م نع وجو
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 . ةلومعو ةنبلايذكك نماودجوامو ديدملا نامزلاو ليوطلار هدلا لو ردم مال نادك تنك نانؤلوةءال
 1]ضرعاد#ّنااودقّتع اممنالامتا ل لاسرو كنون ةعصاو دج نكلأو بذاك ن كيف نولو ةيالفزيمالاب

 1 | ىلا هنومسسش الرب دةةلا اذهيو هللا دع ندالوسر هنوك ه سفن نم لل.“ 2 لح الف نادقنو لبخ عون

 3 ١ (ثااثااهجولا) دحاولاهبولااذهىفالااهاك ىفنيمأو د لب روءال ارب 'اسق ينك ام ةنا اولاع مهن * الوأ

 اىلاعت هلناف بي ذكشلا ىل_ءاو <رصأ موقلاّنا حهاوع دقو ىلعةرهاسقا !تاز.تملا ترهظامل هنا لب ١ وأتا
 ااهمارخ الااذهل اًمةرخآلحرل اذ. .ءناهأ اذا الحرّ اهريطنو نو دكا ماو لوبذك ام موةلا نا لاق

 . || نأشلا ميشفتو مالا يظعت دوهةملا لب هنعةناهالا ىنذ هنمدوصقملا دلو ىنناهأ ان اوكناهأ ام هنادسبلا
 . 1 هللا نوءدااغ اكو هدا نيدلاّنا ىلاعت هلوق هريطنو هماها ىرخ هيراجدبعلا كا ذهباقاناهريرقتو

 | ىأكنويذكبال مناف مهلوتن هدا رملا لاسةي نو هو لابلاب رظخ مالكوهو لي وألا ىف (عبارلا هجولاو)

 أ ناملاطلا نكلو هلوقن مداره اوهواةلطءقد مل | ىلءةزدعملا ةلالدنوركش لب بيذكسلا اذهب كنو هذال

 | ىلع قدضلا ىلع ةزدعملا ةلالد نور تكضصن ور مس انا ةز م لك ىف نولوقب مهنا دارملاو نو دج هنن اتاني
 ظ * ملغأهناو لسرلاو ءانبنالا عج نوب ذكي موق' الب نيرعتل ا ىلع كيوي ذكي ال مهن اريدقَتلا ناكف قالطالا

 | تاماكل ل ةيمالوانرصن مهانأ |ىىح اوذوأو اوذك ام ىلءاوريصف كالمق نم ىلسر :دكدقاو ( ىلاعت هوع

 | باقنعنزاسا لازأ ىلاعت هناملعأ (ىلوالا هلئك_ملا) ناتلث مهب ,” الاف (نيلسر ات نم ل ءاج داو هللا
 ١ ال ا هزه ىفرك ذف ىلاعت هللا بي دكت ىر# ىرع «بيذكت نا نيب نأب ىوالا هَ هب ' الاى هلوسر 0

 كءاوأن او *نلماءملادذ ا رحال طرالاو است نيب نأب كاذو هملق ع نءنزاساةلازاقرخأ

 هع هرطل اهذخ مازتا ان ىلوأ تنأفر ةلغلاو حف ا مهاذياو مهي دكت ىلعاوريسص»اسنالا |

 مو ميس

 كمال



 | ىلا متداوق (ةيئاشلاهلمسملا) نيلسرملاأ.:نمأين كءاجدقلوهريدةثو هملعروك ذملا ةلالدارمذ أر مذم ||

 . || نعكورملا (ىلوالاهلثسملا) لئاسمةي الاف (نيلهالا نم نوكتالف ىدهلا ىلعمهعجبهتلاءاشولو ||

 كسي ىذا !ئااوهو ةمالسا نم قةش وهن ملا امأو ع وبربلاهذذتي ىذلا ءاسقف انلاكرهظد امريغروضب | ٠

 مالا

 أ| ل ديمالودل اوةبدعولا اذه ىلاعت ى قو دك ماو رفظاكرفطتاوربصاكريصاف نيملاعلا مسج ىلا :وعبم دال

 | هلوق هريظأو هيلا ليديتلاو فلنا قرطت نكمالو قدمو قحرصنلاب'لاا هنا دعو نا عن هنا تاملكلا

 || مالك ىف فلل اف "هل انو ىل_سروان أ نيلغالهننابتك هلوقو نيلسرملا ان دامعلا_:تككَتةيسدقلو ىلاعت

 | لاقت موموقانرّمدو مهانيحنأ ف كن آرقلا ىف مهريش ىأ نياسرملا ابن نم ءاجدقاو هلوقو لاحم ىلاعت هللا

 دازتانغاو بجاولا ىف دازئالا منال كل ذز و < اله ريغ لافو رطم نم انءامصأ لوك هل دانه نم شفشالا ||

 ضعي صق مالا هيلع لوسرلا ىلا لصاولا َناف ض.م.ةللانهه ىهو د#>أ نم ىنان أ ام لوقت ىنئلا عم |[
 || ءاج لعافو كيلع صدقن مل نم مهنمو كملع !:_هصق نم مهنم ىلاعت لاو امك مواكص قال ءاسنالا ل

 || ريغتلا عاممربللا كاذف هعوقو نع هن اريخأ ام لكّن ال لاعفال نا ىفاناوق ىلع لدي هنا تاماكتل لّد.هالو ||

 تو هنانمهضعن نع هتناربسخأ ا ذاف هنعربخملا ىلارمغتلا ق ”عسم ارب_1 ا كل د ىلاريغتلا قرطت عئممااذاو ْ 1

 ىلاعت هلوق « لأ هاو قاطبالا م انرلكست ناميالاو هف لك_:ناكفالا< هن ءرغكلا :لرتناكرفكل ا ىلع |
 || هن امهيتًاتفءاعسلا فاطسو أ ضرالا ىف امفن ندم نأ تعطةساناف مهضارعا كءلءربكحص ناك ناو) ||

 ٍ رفن ىف لسو هلع هللا ىل_ص<ىبنا ا ىنأ فانه دبعنب لذون نب صاع نب ث ,رلاَنا اههتعمتلا ضو سأ /

 | اهبمهيتأينأ هللا أف كي ق 3_سذاناف لعفتءاونالا تناك اك هللادنع نمي ايانش”ا دمتاباولانتف سب رقنمأ ظ
 كءلءربكص ناكّاو ىءملاو »اال ا هذه تازغأ هملع | ذ قف ملسو هملعهننا ىلص هللا لوسر نعأ وضرعأن |
 لعفافءامسلا فاسو أ ضرالا ىف امن ناي نأ تعطتسا نافنارقلا كو كيناسعالا نعم-هضارعأ |
 ْ ناكم ىلا صام هل ضرالا ف برس. قنا اوسوفدلا ىف مواعم هنال ف ذاسا اذ_هنسحو فو ذ# با وملاف |
 نم ضرالا هحو ىلارعشا كلذ نمدءهصر مث رعقا ىلا ضرالا يقثر ع وريلا نالع وبربلاءاسشفانهشمو رخال
 هنالاقفانمقفاسملا ىعمءاضنأ هامو رخآ اج نم اًدفدم هل لعفم ىأ اقف: ض رالا قة هناكفرختا ب ناجح ١

 مهضارعا بسن ىذأ الن او مهم امعا نءهعسما لوسرلا عطينا مالكا اذه ن «دودقملاو ء1دفشال '

 || هردقتىدهلا ىلعمهعيبهقاءاشولو ىلاعتهلرق (ةئاثلا 'هلئسا) رفكلا ىلعمهلانقاونامبالا نع أأ
 كلذو مهاده ءاشأم هنا لاقي نأ بجو ىد_ولا ىلع موعجاةيحو ىدهلا ىلع معجب مها دههنناءاشولو ٍ

 ةردق نارهاطلا اذ_هٍبٌوةي ىذلاورذكلا ىلع هءاقبا دير لب رفاكسلا نمناستالا ديربالل ىلاصت هنا ىلع ل دب |
 رفكبا ىلعةر دقااف هل ةلاص نكست ناف هلة ا صرغ_غوأ نامعالا ةلاص نوكت نأ اًمارغكسل ! ىلع رفاكلا | !ٍ
 اماو ةلاحمال هنمرفكلا اذ هدارأ دق نوك,ةر دق !ءذهقاافن نا الا ةلاصريغو رثكلل ةعزلتساسم ْ

 ىلا ةردقلا ةمسن توتسااءافنامعالا ةللاص اذب أ ىوفرفكلال تلصابنا اك ةردقلا هذه تناكسص نأ
 ديعلا نم سدل ةدعادلا كإ:لو دحر ةحجرم ةدعادمالا رخالا ىلهنيفرطلا دح نار عنش ءانيفزطلا |

 هلصاخلاةيعادلا عمةردقلا عونا تو ىلاصت هللاود ةمعادلا كل: قانا تانغ ىلاسقلا عقوالاو

 رفكلاا كلذا ديمرفكلا كلذل ةءزلّ:#ملا ةيعادلا كالت عم ةردهقلا كالت ع وت اانا تدشف لعفلل بجوم |
 ناهربلا قي اطتي نأ نم ىوقأ ناسالوةيآالا هذ يرهاظ ىوت ىئرقيلا نادربلا اذه نادعالا كل ذا ديره رمغو
 ءالطالاو ىذاقل الاف هيلعءموعم نامعالا ىلا مهل نأ هللا ءاشولو دارملا ةلزج_هملا ثلاو نارقاارهاظ عم

 كلذ لقب هول هنا لع لجرلا اًذهو ميظعل | عيل همشح نمانهرم-و ناطا سل | ةرمض# ل هولا سس نانا نابجالابغئش لءذنمنوعنني ذئنيحو هنم وعنا نامل غاولداسول نأ مسءل#!نأو#
 هنوكل امس كِل :نوكيو ناطاسلا كلذ لّدق دصق نم هلاسعث امري هي لعل اذ_هناف لاسلسا ىف هولا ناطلسلا ْ
 كلذّتالءانالا اذه لعق رئامناىلاعتدنالوقنفءاطالا تفرعاذا انههاذكف لدفلا كلذ ك رتل امد

 يح - بعت
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 1 لبس ىلع كلذ ركذام مالا هملعا د َنأ نو دقتءباوناكم ولان أك ةدصقلاو لاعتفالا لمس | ْ

 ١ | لطاب هسف:فووفدل ذك ىذلا كلذّتاالا ةةلامسرلا لاو ةومنلا كلت ةعص ىلءذعت لب 0 ورتلاو لاءتفالا ٌْ

 ١" || كنوفرعي مالادذاحح كن وفداضيال ىأ كن وذكيال نءمنوكين أ زوج ”ىلعونأ لاه ىفاشلا قرفلاو
 | ىلع هتفداص اذا هن دمت تنس>او هتيمحأف ادو# هته اذا لحرلات دست لقبا ةناَمالاو قد.ملاب |

 نينءارقلا نعمنوك نأ زو<ع -ىلعوب ألاف نينءارقلانيتاهنيب قرذال هنا ىناثلا لوةا اولاوحالا هدد (٠

 ا[ | تاقىأ هنأطخو هتقسفو هتبنذ ل اوقناكت بدك هلل وقي نان بذكلا ىلا ةبسنلا لمعفتلا ىنءمّنال ادحاو ظ

 ْ 8 : | اولاهت «تلعف أ ىنعملااذهىفءاحدقو كاعرو هتلاكلا قسد تلق ىأ هتسءرو هدمةسو ءامشالاود ةهتلءف هل

 اذ ةمرلاو ذ لاق هللا اسهل تاق ىأهتمقسا
 ا ظ هبعالمو هرادعأ ىف ىماكن « هثباا داك ىتج هدقسأو

 |تاءفداالاادحاونيتءار ةأأ ىن«منوكي ردَقَتلا اذه ىلعف هللا لاقسلوقأ ناب اضسلاىلاهبسن أ ىأ

 مسن ا!ىضتقيدي الا هذهرهاظأ (ةعبارلا ةلشسملا) تاعذأ نمرثكصأ صأىلا هوبس نأ او دارأ اذا
 | نيهالا نيذهنيب مهلا مفك ىفاوذلتخاوهلناتان اينو دج مهنكسلو ملسو هيلعهللا ىلصا دش نوب وذكمال

 | نود جيو ةرالعلا ىف هنونذكباونكم_مكلو سلاف هنوذكياوناك امموقلاَّنا (لوالا ) هوو ىلع
0 |] 

 ٠ |دمش ا لاه شيرق نم هاعنب ثر ال !ًنااها دا تاياور هولا اذ ميمصتلاورك ةودلاونآرقلا

 |ثاىؤراب انو بسلا اد ل كو ع نءؤن ال ن<ةاخضرأ ن هفظخلا لانا نااكلو طقانأا : دك امدتناو

 | دح انادنع سبل هناف 1! عاوه ةداصإ دوس قربنا ك1 اان ان لوب فال لاق قد ريع ءسنجالا

 ةياحخاوةبانةسلاوءاوللاب ”ىهقوُي بهذاذا ن كلو اهقبذك افوقداصلا دج ّن ادقاونل لاق انرعسغ

 5 |َنارْيدَقتلا اذه ىلءةبالا نعم لوقئفاذه تفرعاذا : ب , ال1 ىذه نزف سد رقر ”ادنوكاذاخ ةّوننلاو

 ظ 1 ا هلوق هريطنو ده. مريغا د فو مهلوقرهاظو مهتنسلأب كنارق ن نودع مهنك اوممولت,كنونذكمال موقلا

 000 |مهتاذب الالن :و ان ىف( ىفاشلا هجولاو) اولعوالظ مه: اهتنقمتساو اهباودخجو ىسوم ةدق ىف ىلايعت

 1 | ةلومسو ةئبلاايذكك نم او دجوامو ديدملا نامزلاو لي وطلار هدلا لوب ردم مال نادك تنك نانؤلوةءال

 |هلضرعادمتن او دقتع اممنالامتاكتلاسرو كنون ةعص او دج نكمأو بذاك ك نا كايف نولوةيالذنيمالاب

 ْ |بذكلا ىلا هنو ,الربدةةلااديو هللا دنع ن هالوسر هنو هاسفن نم ىل .2ع لح الف نادقنو ليمخعو

 | ىف(ثااثلاهجولا) دحاولا هولا اذهىنالا اهاك ىن نيمو ه ىلإ روءال ارب 'اسق ينك امةنااولاق مهنالوأ

 (ىلاعتهتلاف بيذكتلا ىل_عاوترصأ موقلاّنا ءاوعدقذو ىلءةرهاسشلاتازملا ترهظامل هنا لب وأتلا
 3 "يا ذهن ل افرح لحل ام .ءنا»أ اذا الحر ّناهريظنو ىنودكامناولوبذك ام موقلا نا هل لاه

 |نأّشلا ميفتو مالا مي ,ظعت دو هةملا لب هنءةناهالا فذ هنمدوص#ملا سلو ىئناهأاهن اوكناهأ ام هنا دعا

 هللا نوءداساغاكنوعداس نيدلاّنا ىلاعتهلوق هريظنو هناها ىركت ميراج ديعلا كا ذةناقاناهريرقتو

 ىأكنوذكبال مناف مهلوقن 2 رملا لامة, نو هو لابلا رطخ مالكودو لد وأتلاىف (عسارلا هحولاو)

 نيل اظلا نكلو هلوق نم دارملاوو اةلط ءق دل | ىلءةزهتملا ةلالدنوركش لب بي ذكستلا ادم كنو هذال
 ىلع قددلا ىلع ةردعملا هلال د نور تسلا وردس انا ةز دعم لك ىف نولوةد يادار او نو دج هنا تان" ١

 * معأهتناو لسرلاو ءانبنالا عمج نو ذكي موق لد نيرعتل ا ىلع كيوب دكي كيال مهنا ردَقَتلا ناكف قالطالا

 ١ تاماكل ل ذيمالو انرمصت م هان رخل اوذوأو اوذك ام ىلءاوريصو تالمق نم ىلسر تإ :دكدةاو ( ىل اعت هلوق

 |بلقنعنزاالازأ ىلاعت هناملعا (ىلوالا هل بملأ) نامل مه , الاى (نيلمر اان نمل اخ دقاو هللا

 ا هرطاهن . ال ا هز_هىفرك دن ىلا عت هللا بن دكت ىر# ىرجم هيذكت نا نيب نأب ىدالا هي ' الاى هلوسر

 : | كتادأتاد يل ءاعملا هذه لع مهءاستأ اول ءاع مال ارث ري اس نيب نأب كال ذو هبلق ن نءنزااةلازاقرخأ

 وبل مدعم ازماابىلوأ تنافر فظلاو حفلاو رصألا م_هانأ تح مهئاذياو مهي ذك ىلع اوريسص امن الا

 مسح ل

 نو ال
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 ١ ّنالق هلوقت مهل اًوس نع باجأ ىلاعت هنا بالا ظفااهاة حام هوجولاهذ_هلكف يل[ ب اذعب انتتنئاوأ

 مهرثك أ نكلوةوق>رتقاام ل .هّو ه ,وٌعبلط امداعا ىلعر داق ىلاععت هنا ىنعن هنآ لزنب نأ ىل_ع رداق هللا

 | ةرهانةبا لن أ ال ىلاسعت هن ادارملا نوكأ ل اوالاق هوجو ىلع ةملكللا هذهرزيسة:ىاوغلتخاو نولعيالا]

 أ مكمل هل هناصسللاو لطاسما|تذعتلاو مكدلا ىر< ابراج ةدانزلا بلطن اكن ارشلا ضو ةرهاق ةزدتمو |

 ةن-سلا ل هأ لوق ىلع ةيشملا ض# بسال نوكتال هتساعافّنأف لعفد لءاشناو لعفءاشن اف ىهالاو

 م-ممايلاطمو سانلاتاحارتق |ىفو ىلعنوكمالا خافي ربدَقَملا ىلعو ةلزتعملا ل اوق ىلع ةل ملا قفو ىلغوأ

 ةرهابلاةلالدلاو ةرهاقلا ةز ملا ترهطامل هناوه ىناثل اهحولاو اهيلا وهم لاش ناو اهلا ميماجأ ءاشنأف ٠

 ]1 امل انثاحا رتقانو-رتقي مهلعلفحارتقالا كلذ ىفىلاعت هلل امهبا أول كلذ دعبف ”هلعالور نع مها قد ا :

 لو آى ب>وق ةعا متالو لسلادلا ردت النأ ىلا ىذفد كلدو هل ةراغال ام ىلا اذكهو اعبارواشلابو 1

 ىلاععت هناثلاثا !هولاو . ةرهاسلا ةلالدلاو ةرهاشلا ةزدملا نمقمساميءافتكالاو نابل! !ذهدس هالا ١

 تضتقاف لاهدتءالا باذعاوةءةسال اهرووظدنءاونمؤي لوافةرهاقلا تازدملا نم ه وبلطام مهاطعأولا ْ

 ةمق.كنواعنال اوناكثاو موملع ىلا_هذ هم ةجحر بوأطملاا ذ_هيه اطعً افءالملا اًده نع مود هللا ةسجحر 1 ا

 نويلطيامنا مهن امهتملعىلاسعت هنا عبارلا هجولاو نولعنال هرثك !نكلو لاف عملا اذهاف ةسجرلا هذ ١
 نونمؤيالمهف مهم وأطم مه اطعأو ل هنا ىلاسعت معو بدعتلاو داندلا لجال لبةدن انفلا ىلطلال تازاامهذق |
 ود نواعنال ,هرثك آنكلو هلوق نهدارملاف كلذ قد افال هنا ىلاعت هلبعأ يهب ولطف مهاطعأ اميل ادولف

 اوناكولو مهبواطم مهطعب الىلاعت هلل انف بدعتلا و تنجلا لدم ىلءكلذاو طا منان ولعيال موقلاثا | هدأ
 ىلع نولامملا كل ذ مهط «ىلاعت هللا ناكح ديمو هد افلا بلط لمد ىلع كلذاويلطا نيلقاعنيملاعأ 22 ٌْ

 مأالا هم ان ريطد رب اطالو ضرال ا فهي ادنمامو) ىلاعت هلوق * ل_ءأهقاو هو>ولا لوكحأ "0 4|

 رب رقت ف (ىلوالا هلع سملا) لئاسمب الاى ( نوريشع مميز ىلا م ءىش نم باكل ىف انطرذاممكلاثمأ ||
 || ةلصم تازهمار اس لانا ناكول هنا ىلوالا ةن الا ىف نييىلاعت هنا لوالا ناهجو هبق لوقف مظنلاهجو ١ ١

 مدامعا اولا !ذ_هو اهرهظأ ام مرجال نيفاكملا ةءادماهر اهظانكو لامل هنا الا ا.هروظالو اهلعفا مهل
 نمامو لاف نانهرّرقو كل ذكسالاّن' نيبف كلذيم_ميلع ل ضفتي نيناكملا لاصم ارب ىلاعت هنا تيئاذا

 هناسسحاو هتجرو هّباشعو هللا لذف لودوىف مكلاشمأ مأالا همح انعم ريط» رئاطالو ضرالا قةباذ
 ناكولذتاناومملا مسج ىلا لص اوهّتانءراا تاكا داق سوس ل ادهاشملا صالاكك الذ ومها

 لإ ل هنارهظام عءامبلضت ْنأ عنتمالو اهروظال واهلعفا نيفاكملا ةطصم ةرهاشلا تار تملا هذهراهظا ىف

 اهراهظاّن ال تازملا كإتروهظي لاا ىلاعت هنا ىلع ل ديك ل ذو اههذانمواهطاسصع تاناو لا نمئث ىلع

 ىناثااهحولا لعأ هللا واهادقاممبوةن الاه ه نيب ة.سانملا ومظنلاهجووه اذيوف نيفاكملا طاضعلاغ|

 اًضيأ نيب نورشحو هللا ىلا نوه برب مهنا نيبو رافكل ارك ذ مدقا ل ىلاعت هنا ىضاشلا لاق مظنلا ةيفمكف
 دوصقملاو نورعش# م_ما ىف مكلاشمأ مأ الا همحانجربطي رث اطالو ضرال ىف ةداد نمامو هلوةبهدعن ْ

 (ةيئاثلا هلمسملا) متابلااق-ىف ل صاحاضي وهف سال قس ىف لصاحو هاك ثعبا اورمشسا نا نآس.
 واذ ال هناف تان اوملسا نم ىلا عت هنا قا ام عسمف ريطي ثدي نوكيو أب ديم ع نوكي نأ اما ن اويل
 فلخديالامناو.للانملوالالاؤسلا تال اًوساب الا فو رطب نأ اماو ندي نأاما نيدغصا |نيث اه نع

 ةباداهما ف دون دء_ال باوااو هيف شسدعبو ءامملا ف مسسيامرئاسور ملا ناد لدم نيعستلا نيذه

 انهفصوناالاءاوهلا ىف ميسي ريطا نام ءاملا ف حبسا ملال ريسظل اكىه وا ءاملا ف بائاننا ثيح نم

 ضرالاقا.متوك ةياداادسةتىف:دن اهلاامىناشثلالاؤسلا ناريطلاب اهصو نم ةغالا ىلا ب رأت د دلات

 تناكانا ىلا: هلل اةباتعن ا م الكلا اذهرك ذنمدوصةملاناىناشلاو رهان ظريغف انلث ءافول ناكن او |
 22 ا 2 ا

 . ب د " -
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 ذأ لق نم هنوران ف اغاوعفتش نأىلاعت دارأامغاو عقي ل ناك م عام نك مف مهفماكت لد

 ظ لامن ناجالا لع مادقالا مدار ىاعتهلا باولاو ارامتخاذلا نوكيا كلذو ب اوذلأ ىلا ”لضول اًةنهس

 | قاطيالام فءاكتلوالاو نا رلا اذ ه لود لاحو أد د وسلا ىلعرفكلا !ىلاو ناعالا ىلا ىادإ!نوك

 ظ ىناثلاناكناو لاو دو نيضرةذل نيب عوج ا فب لك ءاودسالا لوطد- لاح ناد رلا لمسصحت» صال ا نال

 | ١ تس امد لكد جرفولا عت نو تصح حوجرملا فرطااو عوقولا بج اونوكب حب ارلا فرطلاف

 رخآىف ىلاعت هلوق (ةفلاثلا ةلكسملا) لعأ هللاو ماكل نموا وق طةسفرا .تخالاو ةنكملا نمدو رك ذام
 ظ ؟هلاطاهذهلثم ىلعهمادقا ىذتش.ال ىهنلا اذهو هلاذاوزه٠ نعال ىمن نيله اسلسا نءنوكتالفاا الأ

 دودقملاو موني *لبقوموعاطأ لو هلع هللا ىلص هنا ىلع ل ديال نيقفانملاو , نير فاكلا عطتالو ةلوق ناك

 5 برق كلذ تاءفول كناف كنعمهضارعانم عزت نآزو الو مهب.دكش ىلع لرسم ذةشي نأ ىجبشإال هنا

 ْ هلوق ملعأ هتناو ةلاسلس هذا هىلثم ٠ نءهلرح زلاو دمها باضالا طغت نمدودقماو لهاا لاحن م

 ىبدسلان ب ىلاعت هنالءا (نوعجرب هملامث هللا متعب ىوملاو نوءمسست يذلا ب .مكساما) قامت

 صر نيذلاّنا ىن ىءينو٠عس نيذلا ب. تساسا لاسقذر ةكلانوكرتنال ونامالان وايشيال ثم موك
 1 ىلع لاف قوما عم-تال كنا هلوقكع مسي نم برههسيامغناو نوءمسبال نيذلا قوملا ةلْرْيم ل وق دصد نأ ىلع

 : | بيجي دق هنال بروح كل ذك سلو هيلا ى دام هلوبق ىف بوتس! نا بجو بر ميسسل نب قرذلا ىسعنبا |

 مهثعي قوم اوهاوقامأو فااخأ سلا لوقف فاضت مأ بهذملا اذ هفىفاو أ لئاقلالوقك ةفااسملاب ْه

 ثعبينأ ىلعر داتا اوه ىلاعت هنا دار او هي اصتسسالا ىلا يمالسا ىلعهتر دل لثم هنالوتالا نالوق هسفف هنئا |
 بولقءاسح | ىلءر داةااوه ىلاعت هنا انه كلذ تحن« املا وعجرب همأ مث ةماسقلا مون روبشا!نمقوملا
 ةردكحاا ىءيىوملاءالؤهو ىنعملاّناىناشاالوقلاو هيلءردةتالتناوناعالاةا.<راذكلاءالؤها

 ءايلا تشب نوعجرىرقو مهعاقسا ىلا ليسالف كل ذ لبق امأو نوعمسيذئنمفس نوعجرب هيلا م هلل ا مهثعبي
 ! ١ هلاوحأ ملصأو تانوفعلا عاون او جقلاوديددااو نئنلا هنمرهظي حفرلا ن ءىلا للا دسلساّنا كشال لوقآو ]ف

 ساو دمقلا بج وم_سانونجت اهيسامص نوكي ىلّقعل ا ن نعةسلا1احورلافاضإ اهتمام دس

 هتعاطو هتافصو ىلاسعت هللا ةفرعم نو دب ل ةعل ا اضي أو دس اىلا ةيسسنلا:حورلاكحورلا ىلا ةمسلاب لقعلاو'

 دسحلاىلا حورلا ةمسسنو حورلا ىلا لّقعلا ةمسسنك لدعلا ىلا ةفرعملاو دم-وتلا ةمسسنف لطاسبأا عئاضلاكا
 بسلاادولف أ مالا فص وكت ٌةفر ءملا هذه نع دما ا سفنلاف حورلاحور حور هتيحو هللا ةفرعخ

 هيلعلزن أ الولاولاهو) ىلاءتهلوق « ملءأهتتاو قوملامماننيترمداا رافكلا كلو اىلاعت هللا فدو

 عدارلاعوئلاودادهتاملعا ( نولعبال محرك نكلو دب[ لزني نأ ىلءد داق هللاّنا لق هير مدنا
 هيلع لّرنأ الهفهننا دنع ن هالوسر ناكولاولاع موال كلدو لسو هيلع هلل | ىلص د## ةوم ئركنم تاهبسش نم :
 ةرعمتر انى أ دقلسو هيلع هنا ىلصد#ت ناكول لاستذ نعط ةدهاملا ضب نأ كو ربو ةرهاب ةز دعو ةرهاق هنآ
 ناهنع باولو "هنا لزني نأ ىلءر داه هللا نا لاق اما وهن هيا هيلع لزنأ الول رافكلا كماو أ لوتقي نأ خصال

 1 وبا يو دامو يرسل 2و ةنشو ةرهاق هز عم نأ ارقلا

 هنعباول الوشق هير نفةبآ هماع لزن أ الاول اف ف كف : كا ذكمهالا ناك اذاف لاق نأ قب 1 ازدعم هنوك

 سس نم هنا اولا هود انعلاو حالا لددسس ىلعاز رم نأ رقاانوك ىفانعطموقلا ىلءالوالا هوو نم
 ًااويلط ةيسشل هذه لجالو ل. الاورونزلاوةاروتلا فاك تاز هلا سنج نمنوكيال باكا او بتكلا
 | لالطاو رصلا قاقرثم"ايبنالار اسناو اردتم سند نمو ةرداه تاز ,كتماولط مهنا ىفناثلا هجولاو ةزدملا

 | جاسللاو تنعتلا لمس ىلعتاز ه#لاوتان الا دي زماوءلط مهما ثلاثااهسجولاو ىوملاءاس>او ليملا
 | دارا انوكينأ عبارلا هجولاو يرفع ءاكح هز اسوا كءاعسلا طانقساو ةكت الملا لانا لدم
 | ءائسلا ع ا طماف ْكَدْدع نم قطاوها ذه ناكني هال هلق ىف م-وضهب نءىلانعت هنث ا هاكح ام

. 

 انناؤا
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 ريقلا» وغاشتو مهد ارتؤا ومها اوسقفو ىلع اهراهظاناواهر اهلا ىفنءلئاسسا | كفاوال ةلصمال ْ
 ْ: ىنام لاق هن الا هذه رقامل هنا ةئدمع نب نا. ةس نع اطمن ناملسو أ ه اورام عباسلالوقااو مهم ميلا ميظعلا |

 : تثذااودع و دعب نم م مو دسالا مادقام دقت نم مسك ماجملا ضن ههيش هشوالا ىدآ ضرالا |

 || هيلا قول هناف رب زعل هيشن نم مهنمو سواطا | لعفكس وطي ند مهنمو باكلا ابن خي نء مهنهف |

 ةمكح نيس عمم نم نيس د الا نمد كلذكف هيف غلو هعمجر نعلجرلا ماقاذاو هك رتبطلا ماعطلا |
 اهغاشنا ىحأاطءاق لاق هثعماورالاا 2-5 ساحب لو اهاففس ةدحعاو ::.تأطخأ ناف اهتم داو اهلا

 بهذ (ةثلاثلا"لئسملا) عض ومما ذه ىف ىلهقام "لا ذهةزارتحالاو راذللا ىف غلاية عابسلاو ٌابملا رشاعت ا
 ' حا فرامل ةةزصوصرل قياس تاتا ل مسانتلاءنولئاقلاأ |

 : هك الملا ملاع ةلطلا ع ىلا قة بع اولا هاو لولا ناد ىلا لقت اهمومدعبا اف ةرهاطاا قالخالابو ا

 أ ةواترثك أحاورالا كل:تناكالكو تاناو.1ل١نادبأى ا لقاتاهناف ةمصاعهلهاج د مث تناكتا اأو
 ليال ا هدام موهاوق دج ىلعاوتحاو ايعتو ءاتشرثك أوسخانا ويد ندب ىلا تاق باها ات ساو | ظ

 ةاواسملا ل وصد ىذتق هلث املا ظفلوا :لاثمأ ىشوالارث' اطالو ةبادال هنا ىلع لديدي الاهدل عشب رصاولامف | ١
 نا مث ”هلث اما لود ىفةربتعمرمغاميفذاو اسملاف ةقرافملا ة._ضرعلاتافصلا' امُأَةاذلا تافصلا عسجبف | ْ

 اعةفراعو اهيرب ةفراعت ان اولا عيج حاورأتااذسهب تبت دقاولاهو هيلعاوداز لوةلااذسمنيلئابقلا |

 هنانهيلع اوحتحاو اهسنج نمالوسراهتم سف لكىلا لسرأ ىلاعت هلا ناو ةفاةشلاو ةداعسا!ن ءاهل قاس

 ْ لكك نان عي رمصت كال ذوريذن هيف الخالا ةمأ نمناولاق ىلاءت هنا م مر و.طلاو باودا انا دب 4 ا 1:

 صددةلار' اسو لما ةصقو ده دهلا ةصقب كل ذ او دك أ ٌتابملا هللا هلسرأ الو ءر تان اوكاهد هنو

 : ب , الا هزهامأو لودال العىفةدرخلا لئال دلانه انلطب أدق خس انتلا,ءلوقلاَن نال_ءاو نا اا ملا

 لهأ هركذام تاسث ا ىلا ةحاحالف ةروك ذملارومالا ضع: ىف ”لثاملا لودح ق دصىف ىئكيامانرك ذدقف |

 ةهدا ارا لوالا نالوقراكل ادار 1 ىثن رم ناكلاىفانطَر ذام ىلاعت لاق مث ملعأ هتئاو عسانتلا |

 ْ لات ام مالا لصف: لا ىلع تاعتواخلا لاو أ عسب ىل لع لئشملا تاوعسلا لاعو شرعلا انوفا ناك ا
 تالرهظأ اذهو نارلا ه:مدارللا نأ ىفناثل !لوتلاو ةماسقلا مول ىلا نئاكوهاع ملقا |فج مالسلا هيلع |

 ْ دل باتكلا نم قنا ساادووعملاو قنا ساادو وعملا ىلا فرمصت ادرفملا مسالا ىل_ءالش داذام اللاوفاالا | ا

 نأ لئاشلف اذه تيثاذا نآرقلا هي الا هذه ىف بات كحل نمدارملا نوكينأ ب جوف نارلاو*نيل ملا |
 || باسحلا لع ىل صافتو بطلا لع ءقيصافت هيف سيل هنا عم ءيث نم ناتكلا ىفانط زفام ىلاعت لاك فكل ودب
 ل اوصالا لعق مهلئالدو سانلا بهاذم لءدافئاضيأ همق سداو مولعلاو ثحابملا نمريثك لم صاشتالو |

 || بح ىتلاءايشالا نام اصوص# نوكي نأ ب ئبث نم باد كلاىفاطرةامهلوقّناباوخلاو عورفلاو 0 ظ
 | بحامفال اناث اوان لمعتسيال طي رفتلا ظفاَدا (لوالا) نيهجو نم هنامو ايبةطاسالا لاا

 : اذا مف اظفللا اذهركداغاو هللا ةجاحالام لعفيال نأ فريصقتلاو طبرفتلا ىلا بال اد ؟نالنيينأ ٠

 : ىلع مازتلال او نعضتلاو أ ةةياطملابةلاداهنمريثكلاو أ نآر ةااتانآ عجن ا (ىناثلا) هيلا جاتامف رمد |[
 امولعم دسقلا اذه ناكا ذاو هنث ا ماك أ ةفرع و هللا ةفرعمو يذلا تاس باتكل !'دهلازئانمدوصقملاّنا

 مولع عسبجب ىلع لقشمريغبانكلا اذهّنا لرقاما د.ةملا كلذ ىلسءالوم انههقللملا ناكتآرقلا لكم
 هم 0 ةروكص ذءةملصالال الدلائل هيف لصاس هماس# هناقلوصالا ل_ءامأ لو ةئذ عورفلاولودالا 0

 ْ عورفلا لع ءليصافتامأو اهماا ةح اح الق ىل واكالا لءصافتو بهاذملا تااوراّمأف هوجولا غلبأ |! ىلع | ش

 ْ ةحساسقلاو دح اولاريخو عاجل الاّنا ىلع دنآر ةلاَثااولاك مما لولا نالوقانودءاذعلل لوقف

 ْ 0 ا رقاافادو+وم َهَمشِلا ىف كل :ناك هثالثاالوصالا هد - أ هماعلدام لكشف ةعيرمشلا ىف | |

 نال لاح لوت نو ا ا "هن الث تم ٍ

1 
 ا

 ا

 : تت
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 ذي

 0 دودةملا اذهو اهر اهانا نم قنا عئمامل ةهلصم ةرهاسقل تازكملار اهلنا ناكولف تان اومحلا هذ_هىف لصاح
 0 ذوات لما داكتس د مركذ بال ناسسنال ا نم ةمئص نؤ د تاك ن نمرك ذب م اغا

 ١ ]|| هلحان ريطيامنا ر "الكا عمد سان يي لوقو ةدئافلامثلالالاؤسلا « ضرالااتوكب
 ظ | اتتسو و وب هتاكلاقباكر ىلا ةمن ةوقكد كتلك ذاغا ف مولا اذه لزتاا هوجو هدف باوااو

 || لسع دقنردقتلا اذه ىلعو عارس الا دارملاو يباح ىفرطهدمعا لجرلا لوةيدق هنا ىناثلا ىلخربهملا
 3 | اذه ضستل اش اركذذ »+ انادسووتاف ارز هءلاو راط #* ىئماملا لاق حاس اءال ناريطلا

 الأ ثالثو ىثمةحج أ ىلو السر دكت الملا لعاس دك ئالملا ةغصىف لاق ىلاعت هنا ثا اش او ريسطلا ىف مالكلا

 ١ ||| مالكلا اذه نمدوصقملان اان اناف ةكستالملا هنءحرخأ هما ريطب ري اطالوهلوق امههرك ذف عانرو |
 ا قدك ارلالاؤسلا » هنمالاح ىلعأناكن مرك ذيال ناسسننالا نمالاغ نو دأ نأك ند هرك ذب ياما

 | عم ىلعالا درت اطالو ةباد نعامو هلوة ناحح ا.ناوملاو .رثاطلاو ةبادلادا رذاعم مأالا لاق

 ١ 10 * ىنعملا ىلع مهأالاهلوق لمس موجالرومطالو باو دن هامو لوة.نأ نءاشغ.و قارغتسالا
 الو ثيدلاىفءاجو ةسأ اهلا نمف:ص لكن ا لاستي ءارغلا لاق مكلاثمأ مأالا هلوق اضاخلا |

 01 || نمزألغتاد: 40 , الا لوة:فاذه تيئاذا ةمأ بالكل ا لعف-اولمقي ترهال مالا ن هةمأ بالكلاَنا

 | لاقي نأ نكعالو تاص- ىناعملا ىؤىف'لثاما هذه ا ىلءلدياماهيف سيلو انلاش أ رو.طااو باودلا
 7 ]|| ةقلطاو ةفدلاوةرودلاىفانلالا ةءااهنو كح ب ناكلالاو هوج رلاوعارم "نلت املا لوصح دارملا ||

 ا 3 || كلذاو وشف رومالاؤلاو-الا ىأ ىف تاص> تهل امملا كلنا ىلع: هب , الا ىقالال دال هنا روظف لطان كل ذو

 ع كح ىذلا مالا نيعتىفس انلا فاتخا با اوااو

 || قتود-وبو تور عي ديرب لاق هنا امهمع هلفا ىطر س اعنا ن 2 ىدض اولا لقت لالا الارقام نق اوك ذو

 ]| فرعتتاناو لا ذهن ااولاقو نب رسفلا نم ةهظعةنئاط بهذ لوقلا اذهىلاو ىئنودم<و ىنوصسيو
 ألا ةفصءاوقبو هدمحي مبسيالائ ١ نمناو ىلاسعتهلوقب هدلءاوصتحاو هصستو هدحّوو هدمحتو هللا
 أ رقت قانصقتادتو دهدهلا بطاخو لمعلا يطاخ ىلاهت هاامعو هصعستو هيالبص لعدقلك تأ اومحلا

 1 أ نعال * لكيم ايلا لوقع تمسيج لانا ادردلا نأ ن «و تانالاهذهىف هتقدر لوةلا اذه
 أىورو هيحاصلام-متءدحاو لكؤمموىث'الاو ركذلاةفرعمو قزرلا باطو هلالا ةفرعءاسشأ دعب رأ
 | اذه نا بران لوب هلئا ىلا معي ةمامقلا م“ احا .ءاروذصع ل ةقنم لاه هنأ )سو هءاع هلل | ىلص ”ىنالانع

 ا هبوكى مكلاثمأ مأالادارا!ىفاشاا لوقلاو ضرالا شاش نم لك ؟ىءدي لو ىلع ذل ملامبع ىئاق

 ضعب نماهذءب كل اوّيو ضءماوذعب سن ابد ا ضعي اهذعب همشي ثمح ةقوا_خم اهنوكفو تاعاجوامغأ

 هديب انا ودا نوكنال ةريدمم ةدث اق دمفيال هجولا اذه ىلع دي الا لج لود.نأ لئاسالّناالا سنالاك |[
 هللااظريدن ا قانلاثمأ اهنادارملاثلاثلا لوقا اهنعرام> الا ىف :دن اف الفد_- أ لكل مولعم سه ةفصلا

 هلودح لعا.عرابخالا ىر# ىري هناىف ىناشلا لوقلا نم برة اذهو اهةزرب لذ كسحتو | يةلخو ىلاعت

 قزرلاورمعلا نمرشلا لاوح أب قاعتبام لكب املا ىف ىهح أ يىلاعت هنا دارملا عبارلا لوةلا ةرورضاا
 اول ثاناوللا لك ف لاؤحالا هذه عج باتكحلا ىف ىم-كلذكف ةواقثلاوةداعسل اول جالاو
 لا كلام مأالاهلوق ب.ةعمالكل |اذهرك ذا س هلو ءودنمباكلاىفانطّرفام ىلاعتهلوق همملعلمادلاو

 اهقوت-اهلاالصول ةمامقل مول رشتاهناقانلاثم اهنا ىلاعتذار ؟نس امنا لوقلا ءانركذامالا دعا
 | يالا اه سدانلا لوقلار ءانرقلا نمءامعلل صدقي لاق هنأ ملسو هنلع هللا ىلد ”ىناا نعىوراك
 َناىلاهةنيبفةرهاظلا ةرهاقلات 'زهملابنايتالا لو هيلع هللا ىلص“ىب ١: نماوملطرافكلاَن ٌناودودن , الا

 | ىلع هب لخينال ثح ىلا لشفو تسر تغلب ن هو تاسنالاىلا تاضواك تاناو: للا علا تامو هيانع

 [متاوعتر ةانقلا ا: ازدعملا كااةراوظ أن نم هللا عم لدف ىلو أن ا الا ىلع هب لذإ ال نا نإ تحض متاهماا
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 سب وس يسم بسس ب بسب

 || ناسب فاو نآرقل !لوةب نم لوق دي الاهذهريستت فىناثلالوةلاولوقلا اذهريرق:فلاةيتأن 1
 : لل دن ند هيف ديال ةّمْدلا لغشو ف لكلا ع ..- قد ى ٌهّمدْلا ةءارب ىلل»الانا هر رة واكتبلالا عن

 رسغا مف فءاكتلاد ريل تا ماسسقالاّنال ع:ةم فماكشلا همفدرب لام ماسسقأ ىلع ص.صختلاو لغم

 | فيلكست ىلا اى اه: هلت الدم ىهانلا ىلع نكءياسغ ا صمصنتل الب لاخم هل ةياهن :الام لع ص.صنتلاو ةسانتم
 انطفاممذ_ع لاق مداسعلا ىلا ف لالا كلذ غسابت مالسلا هماعا د ىهأو نآرقلا ىفهرك ذو دامعلا ىلع ٠

 || هلوقيدي الاءذهدك أ مرخ ف ملكت فلال اكل ذدهد قالا ىلع هلل سدل هنا هانع مناكسف ءىث نم تاتكل ىف
 | ءالؤهيهذءريرقت اذسهف نيبم ب اتكحوالا سبابالو بطرالو اورو مكشيدمكل تاك أ مولا |||
 1 لاق ءىث نم هاوق لو ةنفريسفتل ىلا , الا عجزتاو لعأ هللاو هقفاالوص أ, قيليامناهمف ءاصقتسسالاو .

 نم هلك ل وقأ او هلم لاسم ب تأ ل1 بص رام هرب رقثو لح ن نم ىف ءاجام هلوةكة دن ار ندا

 |١ ىلاعت هنا ىف ةغل املا دب اهث ود اذهو هملا فاك لا بام ئث ضعي تانكلا ىفانط ٌرؤام عملا ناكتف ضعبتلل
 1 ناجى نورش ممبرىلا منهلوقامأ باتكلا اذه ىف هن ةرعم ىلا فكما ات ام أسش 0 1

 ىنلاّنأ ىوراعو ترشح سو>ولااذاو ىلاعت هلوةباذهدك أو باتل ودول وصل ا

 ئ ريشا ىلاهتا لوكلا ل ودلا نالوق هيفءالقعالو ءانرقلا نمءامعلل صتقي لاق 990 ظ
 : بانج ىيسريغ نمابملا مال الا لاصي١َنال كل ذو ةازتعملا لوقوهو اهباا ضاوءالا لادبال رو.طلاو تاما :

 || اهبلا ضاوعءالا كل:لص ود اهريش ىلا عت هتتافاسج اواسهبل !ضرعلا لاصب !ناكاسمو ضوءالالا نستحال

 ةئشملاوةد ارال ادّرخ عا هرمشد ىلاعت هللا لب لاس هللا ىلع باج الاناانءاحصأ لوقىناشاالوقلاو |[

 : ىلوالادحلا دوهأب لطان لاحم ىلاعت هبا ىلع ضو علا بوج وبل ودلاَنالءاوكحاو ةمهلالا ىضتتمو ||

 ْ لماكىلاعت هنالل امك ملل امزل ب ىلاعت هنوكو كلرتلا دنع مذا امام هنوكن ع ةفاسح بو را(
 || ىمأ ضورع دنع لطبيال تاذلان ام نال لصفنتم سأ بحس مذلل امزلت سم هنوك لةءدال هنا ذا ىل ءاكتلاو هنا ذأ
 ريغ نم هسفن ءالم ىف هف مدت نس<كالاملاو تان'ددملا لكت كلامىلاعت هنا: امااةخخاو حيراشتا نم

 أ| نس. نأ بول ضوعلا لجالريغلا ىلاررضلا لاسدب نحول هنا ةئلاشلا ةطاو ضوعل ا ىلا ةباح
 ْ لطاب ض وعلان لر وذا انا تدثف لطان كلذو هايضر ريغ نم ٌض وعلا مازتلا لال ريغلا ىلاراخلا لا دنا امم

 :ّ لاق (لوالاعرفاا) بارلا اذهىف ىذاقتلا اهركذ ىتلا عيرافتلا ضعب وركن دل فازه تذ رعاذالعأهللاو :

 ىفهيلا لص: ل ضوعلا كلذ ناكو مال الا ن ل هللا ىل_عضوعلا نمتساناو.- لكىذاقلا

 أ| بال هئاف كاذكتوكيال ىذااو ضوءل ا كلذ هملعرةوما ةرخ الا ىفالةء هرمشح هللا ىلع بحي هنافاسدلا
 || نمتاناو للا ىفتااناق امتاو كلذي عطقو عمسلا ث.- نك لكن ارش هناربخأ ىلاعت هناال اال ةءهرمشح
 مالياريغنماهتمع ىلاعت هن ام مال الا نعةنوصماهماسح ةذمتءةءاعراسملال ةمملا ص وعلا نعتستما
 ١ قدتسيإال هئافري دقتلا اذه ىلعو مالبالا نم ئ هعم له ناو د, ال توملاّنا لما دلاب تشد هنافالصأ

 ماسسق أى هو هللا ىل_ءضوعءلاذ ه< ذ ىف ىلاسعت هنا ن ذأ ناو. تل (ىناشلاع عرفلا ) دل شا

 ةيداعلا عابسلا لمي دؤمابنو كص ل>الاه<ذفنذأاماممو لكألا لال هعذ فن ذأ اماهتم
 || اول امعتساو اهبلع لقا | لاجالا لوى هللا ن ذأ اماهنمو ضاىمالان ااا اماممو ةيدوملات ارم دما

 ٍْ ونا هنا اشو ةيينس للم اذاو ابل كأ 3 ىلع ضوعلا كدة سانا ااهلظاذا اًمأودقاشلالاسءفالا

 ْ مظل ذّناب با ضوعل ان نم ىل_عفةدك ذَتلا هجو ىلء هلك ؤ بالام حبذا ذا لس. 5ناف ملاطغلا كالذ ىلع
 || (ثااشلا عرفلا) ةلك ًاملالاثاو .1للا عبذ نعلسو هنلعهللا ىلص”ىبنلا ىهن ٌكلذإو حجباذلا ىلع ضوءلاو

 : لمسسال هنا ت اعو هلقاع ةهبجلا هذه تناك ول ثم ىلا ةدؤرلاو ل اللا ىف تغلي ةعطع عف ام ضوءلا نم دارملا

 ىذلاضوءااوها ذهف هب ىذرت تناك اهناف عبذلا كلذ لمحت ةطساوال ا ةعفنملا كلَ لمه ىلا اها
 ضوعلا نا ةرمدل |ةلزت«مرثك أو ىضاسقلا ته ذم (عدارلا عرفلا) رارضالاو مالنالا نست هلال
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 ع. تأ ًارقذأ ص اناىورو يسرتلاو ةنلداولاو ةمث وة ماو ةعشاولا ىعب هبات كح ىف هللا هنعا نم

 أ|لاقف :ةمثو:سماو ةهشاولا نعل هيفدس ألق نيتف دل نيو ام ةحر املا تول ”دبع2 أ نب انت تااقذ هلأ غنآر هلا

 | هللا ٠ نعل لاق هنا هلا لوسر هرانان أ ام ناو هود ف: لوسرلا كان اامو ىلا ءتهللا لاو ه.ناد-و) هتواتول

 ظ لاف ىلاعت هنال كل ذ نم خذو أ قد رطبهللا باك ف ىنعملااذ-هناددو نكي لوقأو ٌة 8 ةنينكاو ٌدعّماولا

 | ركذو هلاعف أ حئابق هدعب دّدع مث نعللاب هبملع مكف هتلادخعل اديرماناطشالا نوعدين او ءاسنلاةروسىف

 لاشأا) نعال بجوب قاما ريبغتّتا ىذمَميدي الا هذهر هاطو هللا قإ نرمخف مهن صم الو هلوقا ماوس نم

 مكتمجأ الا ئث نع فولت ستال لاذ مارا دصسملا ىفا هاج ناكمللا هجر ىجذاشلا نار سعز (فانثا
 باك اذهنبأ لاققف هءلءئثال لاةفروذزلا لق اذا مرا ىف لوة رام لبر لاسةفىلاعت هللا بام نه همذ

 لاق هلأ لسسو هيلع هقنا ىلص ” ىلا ىلا دان ساركذ من هوذفم لوسرلا كان انو ىلاخت هللا لاه لاذ هللا

 اارومسرلا ىل ةرمعا لا هنأ هنع هللا ىذررعىلا ادانساركذ م ىدعب نمنيدّشارلا» اهلين هنسو نابع لع

 | ناودو هنئم برقر خآق د رط ام هه لوقأو تاجرد ثالثب اطينّمسس هللا باك نسا ااا

 مكلا لاوءأوكل سالو لاقو تدستك ام اماعو تدك اماهل ىلا«:لاه ةمصعلا نمل لا لاومأىف لصالا

 لاوس لك نع هن مكّنم ضارت نعةر اق نوكم نأ الا لطايلام كس يكلاومأ اوكأتالو لاقو

 نأ ىذ:ة:تامومعلاهذدو هم اور دعا وق الاول ةرامتلا قب رطالاسانلا
 ةدهاوةترعمكللابجوتاموم_علاهذ_مكسقلاّنال كل ذو ئئروبئزلا لق ىذلا مردملا ىلع بمال
 مف ةرقعرمم كسل ااهلوأ تاجرد عومإ ىلإ مونملا, كفو ف ىقانلا» هرك دئذلا قدر طلاامأو

 نيدشارلاءاناللا ةعباستع مالسلا هلع ”ىبنلاعأ اذهتحت ل >اداارومالادأو هو دفن اوسرلا مان
 انهئلانو :ىدم نمنيدشارلا“ اذالنا ةنيو قلم مكملع مالسا او ةالصلا هملع هلوق مومحب ك دما اه انتو

 ”لملاهذهىف بجوال هنارعنعةءاورلا اععبارو ني دشارلا اناا نم ناك ءهقلاىضررعّت اناس

 فيسعلاث يد فىور ىدحاولا لاق (ثلاثاالاشأا ) يرق ءانزك ىلا قير طلاّنا تشفأ بش أ|
 نيضقال د. ىسفن ىذلاو مالسلا هيلع لاذ هللا باك ني ىضق !ملسو هياعدقل  ىلص بنل لاق هانأ نا ىناؤلا

 ىدحااولا لاق. تفرتعانا ةرألا ىلع مجرلابو ن.سعلا ىلع بد رغتل او دملان ان ىذق هللا باتكب كش

 ْ ووذلسو هءاع هللا ىلع" ى ]ا هر مكح |, لكسر لعلب أذ دو باتكلا صن ىفركذ بيرغتل او داب سلو

 هيلع لوسرلا هئدب ام لكو مولا لزنام سل نيم . لاق ىلاسعت هنال قس لاث ا اذه لوقأو . هللا بانك نيع
 ْ ريخ او ةج امبالا قءلدامل نآرقلا نانيلثمالا هذ بتدثف ب الا هذه تحت الخ ا د ناكمالسلا

 || نارقلااس .ان* عقلا ىفناك هنالثاا قرط هذ ه نم قد رطب سون م كس لت هج سايقلإ ناو ةودح اولا

 ْ هترصن ىلا بهذ ىذااوهو لولا اذهربر قت اذه ءوئنم ناتكلاىفائطّرذام ىلاعت هو ميسي ذه دلمف

 د لكشف ةح سابقلاو د اولاربش نا ىلع ءلداملنآ :رةلاّداهحولا اذهل ماس لوقي نأ ل ئاقاو ءاهقفلاروهج

 ٌْ قانط فام وق لحل 3 آر لاب تيد رودس 00 اتي 0

 0 01 ا ل ا رمال مالو هيلعءاتثااو 50
 || الصا- هوركذ ىذا ا ىنءملاناك سامّدلاو د اولاريخو عاجلالاب١ ىلعا لاو ىلا عت هللاَن ا امذر ةولامال كل ذو

 أ( ءانثلاو نأ ارقلاحدملا.هوم هلع ن كال ل لقلا طظفللا ا ده نم هلم دخت ن ب ىذا ينعم او ظذالا اذه نم

 || قد رطندل» بصق ناعم ول مالا انثلاو يظعلا حدملابجوب وامئاازهّنال هءلعنآر ةا!لاّهشا بدل هملع

 ٠ ا ىلا متنا فذالاب لسمو لج نكمدودهقملا مسقلا اذه نا اني املامأف هنماراصتخ دش رخآ

 ظ يحمل اتينا ونآرقلا لا ياتعت طر همققر رك د ا 7 2 دال

 زب 0 دس وح و اج جر جوا ا

2 

 بوم تع

 3 هي



 اذ

+ © 

 أ نا ىل_ءانلل ددقو ا د ا د.ءب ةفاك.1!هو-ولا هذه ىلا لودعلا ناكهرهاظ ىلءالا مالكا اذه لو نمعال 1 ْ

 لمعلا بع هلوصح دنع نااشسو هللاود ىادلا كلذ قااحنا انو ىادلا لوح ددعالا لل هدعال ىلعفلا ْ

 تنث قمؤهأب و كنو هرب دقتو هقملذ» و هللا نمناعالاو رفكللا نان عطقلا بجو ري الثا! تام دا ءدهف ا

 هذ_هانعيت دةفاضبأو [ءاعقا دسأف تافاكتل اهذهىلا باهذإ !ناكرهاطلا اذه ةعطاةلاناهربلا ذم ْ

 اهبرقاو ةداعالا ىلا ةحاح الفتان ال ارئااس ىفو مهمولق ىلع هللا 2 مح هلوقريسف:ىف ضقنلاو لاطدالاب هوحولا ْ 1

 هلعفي نا هيلع بح ىلا عتهللا ىلع ت تح اوسعأ [ووهذ هولاق ام ىلعو ةيش امن اتاعمةءادهل اولالضالا اذهثا |[

 موك تان الأ كليدا رك فاوشتسا اجا اءاورفك نيذااوهلوق (ةثلاشاا هلكسلا) /أهللاو ىبأ مأءاث |
 أ

 ا

 سس لل سادسا حصص عملا هع اصح حسصصمسسلا

 هلوق + لعأ هاو حدالاو »اذ #و ياو لئالدلا عجب واني لاف نم مومو د#و نأ وقل لاق نم

 نوعدتهأنا لب نبةداص منك نا نوعدت هللاريغأ ةعاسلام 17 أواهتلا ياذع مك انانا مكسيارأ لق) ىلاغتا

 نيد رافكلا كئاوأ له> ةباعزنبالا ىلاعت هنالعأ (نزكرشتاهنوبشوءاشناهيلالو ام ف شكيق |

 نعنود زةدالو هملا نولي وىلاعتدقناىلا نوعز في مسبناف ةنهقوأ ةيلب مهب تازئاذا مهئلاضبأأ مهلاخن ها[

 اذاف نيعلاةرورامها دح |ناتغا تدأرأ ىف برعللءار ءا.نل١لاق (قمالا ةلئسملا) لت اسم , الا فو هتعاط | ]

 ىناشلا ىعملاو يكس أرأ كش أرألوقتف عمو ىثن مم كسفن تيأر لعأ دارملا ناك كتير لج .رلا تلق |
 لتنازل وشل اهلا نست ماا رت ىهملا اذ هتدرأ اذاو ىنربخ ًاديرتو ثنأر آلوقتنأ | ١

 ىف فاك اوهو ىناثل اريعذلا نا نيب رصم' !بهذم لو ةنفاذه تذ :رعاذا نكس أر أم ا ا ا

 اضدألاق.و ا ادهن «أرآ ىلاعت هلوق هماع لدلدلاو بإَز ءالا نمل لحال كتأرأ كلوق ْ

 دساف مذكر ها انادي تأ ومالنا تنكل الم فاكلل ت اع .وا انام زا 00
 أ ادرك ون فاكلا تناكول ءارغا!لاقو باطلا لال فرحوظلدتارعالا ع نمد لحال فاكنلا نات كا
 0 ناعَش م“ ءاستلا ىلع عجب او ةمش تلا تعقوا | 1

 لصي ل تقول فاكملا نا ىرتال د .كوتلل روك ذ مري غ فاكلا نا ىلء كاذ لد فاكلا ىلع عه ةمالع | ْ

 باع اهلار ةئغم مزال ةبحاوا_مناو فاك اىلا لعفلا فارمصن ادب تيثف تب ًاراةعاج لاش نأ |

 باطن فرج اهنا عماهماع عقن عجل ةنمالع ناف كئاوأو كلذ فاكب طبت ةيلعا هذ هنأ هذع ىدحاولا | :

 كّشاراوتدا ارفأت تءارأو كح ا 5 ( ةناشلا هل تأ ( لعأهللاو ةم ةنضمالا٠ نءدَر# ْ

 نوقاء اون آرقلا لك ىفةزههل اك رتئاكلاو نآ نقلا لك ةزتهسهلا نت كل ذءابش وكت رثأو ْ

 ئاسكلا بهذماثأو ىماشلا فيفتتلا ىلءفلالاو ةزمهلا نيباهلعج دارملاف هلا فتحت اما ةزمسهلا ظ
 اولاو م5 فنزل ةزمهلا فدحب لدم قب علا تماكت دةورعشلا ىف ةرثكو خ ورع نب ىسعأأرق هبو نبسخل |
 ةزمهلا تايثا. وسل ًافدارأةزمهاا فذ اهقرب نول أف لذ :اهأ لنا يي ني دحأ دشن أإكوهلسو | 1

 9 .< ول يد 0 ةيلاثلا "هلكسملا) ملعأ هاو لعفاا نيعةزمهلانابيسلاف ةزمهل | قيقدت اورقنيذااامأو|)
 باذعلاىا اناوأ اذدلاىفهقاباذع كان 1نارافكلا ءالؤهل دهمان لق مالسلا هيلع دل لاق ىلاعت هتلانا
 ناك اىلو ىلاعت هن ىلا همف نوع جرتو أ رمضلا و ءاليلا كالذ عفد ىف هن اريغىلا نوءجرتأ ةعاسلا| ماسبق دنع
 | موجال نايوال او مانصالا ىلاال ةنمملاوءالبلا عفد ىف ىلاعت هنت ىلا وعجرياسغا مهما ةرورضلاب مولعملا نم

 فك لا ىلاعت هللا ىلاالا ةندملاو ةململا عفد بلط ىف نوعجرتال مكسحن ا ىنءعبنوع دئهانا لب لاق
 لاقل والا هوجو همثو بدوكرشاسنو دموع دهنبأ نيوكألا رسلان تل

 | دوي ىاجزلا لام ىنادلا عفن ”الو ةيضتالا ما مكلعل سنو عدتالو مانسصالا نوكر رثن دارا صايءْنبا

 هنع نوضرعد لأت هنال ى-سلسا لوق ادهو مهبسست دق نم لزب مه* اعدم ككر ف وبكحلا ىعملا نوكي نأ

 حجيراسمءاج اه ماو رو ةدمط حتر رب مهب ربو كاقلاى تك اذا يتج اعت وق اقو ىمانلا ضارعا

 5 راوتس) ناناالا نورك ذيالو هللااوعد مهم طرحأ ممل ردات محوأا مهءاجو فدصاع
 مج -_

 َت ار 0
 7-0 7 ةيسجتلا ل



4 4 
 مسا دح اسس ا م ل ل ل لت د م

هلمجا اف ضوما ارش دادبي ل اعلا اولا منال ني رمسفملارثك ؟لوقوهو ىذاسقلا لاف“ عل امم |
 | طارا

 |جتحاو ائادضوءلا نوكي ناس نزلبلا مساقااويأ لاق .انارت تنكى لاب رفاكلا لوةياذ- هنا
 0 أ ىلارالا اسي قاناعفةهطقنةرجال اوناش الع متين انسدسح اولا م هنسس< هنايهلوق ىلع ىذاقلا |[

 كالت ةنامابالا ضو عل !كلذ عطق نكمال هنا لاقت ناد هلوق ىلع ىزلبلا ّجحاو ةرجالا ماودي طورمشم ريغربغلا

 || تنل هناهنعباو طاودل الامل اذكهو راش وعبجوبملالاكاذو لالا ب جوراسهتئاماو ةمهبلا |

 تقكسا اذا ةءهبلاّت ا (سدهاخلاعرفاا) ملعأ هللاو مالبالا عمال اهلمدت ن كال ةنئامال انا ىلا دل

 ١ 1 | كلذ ل: .ىلاعت هنأف ىلاعت هللا ىلسعاضوعء تقصتسا دق ةملابظلا ةمهبلا تناكنافاضوع ىرخ أ معجب ىلع

 1 . أماكأ نمرهت#ءاذوف صضوعلا كلذ له ك«ىلاست هنناف كلذ كس مالا نكي )ناو مولظملا ىلا ضوعلا

 د ا ظ اشي نمتالطلا ىفمكبو م هانثا اب اماوب دك نيذلاو ) ىلاعت هلوق # لع أ هاو ةلزكءملا لوق ىلع ضاوعالا

 ١ || لقالانالوقمظالاهجوفف (ىلوالا دل < لا) لئاسم همف ( يقسم طارمص ىلع هل ءدع شي نمو هلا ضيقا
 1 0 : ل١ الا لوبق نع تس ترام ذق مولتن تس لار ةكل!ىفاوغاب م-ممارافكلالاحن د نيب ىلاسعت هنا

 0 ىلاعت هنا ىناشلا ىتءملاكلذلارب رقت دن . ال هذهرك ذف هللا مهمه. قوملاو نوعمس نيذلا خس سامنا لوب :

 1١ : امتوكىل_ءالاداموكىف مكلاثمأ مأالا همحان عريطي رث اطالو ضرالا ىف ةباد نمامو هلوق ىفرك ذاسا

 8 : هدعب لاق م_هبلا ءل_داو هتحرو مهب ةطمحم هلئاةباشع نا فو ميكحر د ةءرب دقت تدكو ميدقرب د مرعب دن تدق :

 3 ظ قطا نوةطن .الموكحب ةنبلاامالكنوعمسال مد بت اهلا ءدنول نورك :ااو لت الدلا هذ ها نون ذكملاو

 0 | ىلعدي ' الاهذهباامصأ جحا ( ةناثلاةةلعسملا) لئ الدإا هذه لّمأت نءنولذاغ رفكل اتالظففن وذناخ

 ظ تانلطظلا فم_مو ,داكيوامص ممنوكي م عهمو ىلاءة هنأ ب رقنو ىلاعت هنن ن نءهالا سدل ل الذا اوىدهلان ا |

0 أ الضي هللا أ شد ع "وات لاو ىج كيرلا روحو ةوقزيدت كسرت ب -ع موك ىلا ةراجاوجو ٍ
 

 5 أ ةلزتمملا تلاع ىلاعتدقا نءالااسبا لالّضلاو ىدهلاناىف عي رصرهو ميةّدسم طارص ىلع هل هدي أ ثب نمو

 | اة اناقلا موب ميوامص ملعب ىلاهت هنا ءانعم قاما لاه لوتالا هو>ون ماده ن ءباوالا :

 | اهي رطنعوةنجلا نءكل ذي مهاضيو تاداظلا ىف كيو امد ةرخ الا ىف مواع < ناب َةَققلا ىف كل ذكنونوكيو
 لأ ىلع ةماسقلا مون مهرس هناتاد الارث اس ىف نيب ىلاعت هنادل وقتلااذه ىشاقلا دك أو. راذلا ىلا م-هريسصدو
 أاندلا ف كلذكم_م المدعو اضدأ ايلا لاق نقاشا مولا مموج مهاو ًامامدر كيو امع مههوجو

 ظ مدلاك يدل عفانم ىلا نو دتييال تامل ىف ىلاعتدقلاتأ 5 ا فل ولن وكشف !

 ١ لوس ىلع مهتافص لم مهملع ىرجأو مهم هجولا اذه نم موهشفاسندلا عفان م ىلا نو دهم ال نيردلا م كلو

 0 ىكلذكا اوناكم منا ىلعال ةناهالااو مشل ىلع لوم مكو مصل وق ىبعكلا لاف ثااشلاهسولاو هبشنلا
 | لج ناو ىلا. . هنالز ا جنا لمس ىلعاذه سل ىعححلا لاق هلاضب هللا أ ثب نم ىل اهتدلوقامأو ةقيشقملا

 ظ 00 ا ناملاظلا هللا ل_ذيو هاوةودو تانا الارثاسىف ل هفدقف انهههمف لوقلا ْ
 | لوةاااومآنيذلاهتتاتثي لوقو ةئاوذر عسدتا نم هقلا هيك دوي لوقو ىدح مهداز او دّدها نيدلاو هلوقو :

 لال_ذلاو ىدولاةّم-ثمناتان الاهدهب تنشف اليس مهلا دهاانمق 0 هاسنيذلاو هلوقو تباشثلا

 ككل ىلع لمحما اذهل بحيفتان الار اسف ةلدفم ةصصش امن االا هب , الاوذهىف ل42 تناتكحص ناو

 هلوق مدار ان الوالا هوجو نم للصفتلا لمس ىلع دن ب هذه لي واتاور ذةلزتملانامثتالمذملا ْ
 | مساج هقانلاو مكيلاو مصلاك ا هد ءاوراصف فاطلالا عم ىلع لو# هالذب هققاأشد رم

 000 طار ىلع هلع نا ىلا هءدمنأأشي ن هوباوثلاناد-و نءو ةماسا قد رط نع ةلفأنقلا

 قدتسي نملالا لالضالا اذهءاذيال ىلاعت هنا ىلا دلا,تدث دقو ةنل | ىلا نونمؤملادكذ ب ىذلا طارصلا
 | نسحام ماوقالاءالؤههفاكن 5 هنا لءاو نينمؤمالالا ىدهلا“ انياب رقما

 | هلا عطاقلا ىلقعلا لل داا,تدئاملاما هرهاظ ىلع مالكلا اذه لج نكي ال هنا لذعلا ىف تيثول هما ارهسملا ْ



 هوب

 باوتأمهلعات تف هياؤرك ذاماوسنانأف) است ةوإ-عأهقاو هلو ةلكلا,دسفيوانلوق عصيذ ف

 هللدحلاو اواظنيذلاموقلارباد عطقفنو دايم مهاذاف ةتغمعانذخأ اونوأاءاوترقاذا تح ءوتتلك
 ءاتيضااوءاسأ_اءالوأ امهذخ أهلا قاتدق نيف والا ةسق امام نم مآلكلا اذه تنارلعا (نينات ا ١
 3و تطاق ءايضلاوءاسأبلا نم هياورك ذاماو نال مناة الا هذه نبب غاوعترضتب كل
 مهلماءىلاعت هنادوضقملاوءامعنلاو+آل اللا اعاو آوءاخرلاو ةحارلا ىلاءا ”مذلاو ءاسايلا نم مهانلقتو ئ 0. :

 تاريلتاثاونأ عاوجو اَغدصلا ةادلن اكلت نا مهلقلف هبأو عفش ملفةرانمهيلع دئادشلاو هراكملا طلستي 5

 هداون قةشملا بال ال عفي أم اذهو اذا اودع مهدات اداعسلاوتانسملاتابحوم لمه ستو مب

 حرفلا ىلعاو ديزي ل م لاو ريجختا ن نماوو أ اعاو-رفاذا ىّت م ه>الصا الط ىرخأ هفطالبو ةران هم

 انهت ةوق العا هم مهانذخ أ مرج الف ةب ولو راذّتعا ىلع مادقاالو ركشل باَوحاولل و

 ىح أ اوحرفاذاىّ د رهخلا نم مهنءاةلغم ناكحص ئذ باو أ مهلعانهف انعم هيث لكنا وبامهيلع 001
 باوبأ مهياعهتنا ع ةالو هللا نم ماقتالا ل سس ىلعناك ام ءا<يضلاوءاسأ لانس مه لزنىذلاَتااوةظاذأ || ٠

 قدرط هاش ماب راند كفار 6 13 عطظ كلذ دنعف مهقاتهسا كل ذن'اونطت

 | ترو موةاانركمتي الا هذه ىف نسملا لاق نورعشيال ثمح نم باذعلانهنتامه اتاك م رجال قرطلا نم. |

 ىلا.عت هللا نم حار دس ا كل ذَناف ىد اع أ ىلع ىطعن هلنا تد بأ اذا ٍلسو هيلع لنا بص لاكو ب عكا |
 ماقام ىلع مدرسل 2ث[ نوكمل ةحارلاوءاخرلا لاح فاو ذخ اسمن او ىناعملا له لاق ةيتال اهذه ارق

 عطقنا ىذلا سلمملاءا رفلا لاقريست لكنم نو ب آى!نو_ابم مهاذاف هلوقو ةبفاعلاو مالا لاح نم ظ
 ني زحلاةرسملاديدشلا سابملا حاجزلا لاو سلب ا دق هتح عاطةنادنع تكس ىذلل لق كلذاؤ هاجد ||

 قععنوكو ةلاعاطقنا نهءنوكو ةكلهلا دورو دتعتاصتلا نم س ألا نعجن وكي ةغللا ف سالبالاو 0 31

 ربادلااواط نيذلاموةلارباد عطقف ىلا عت لاه مث ةبز1ة2ىاعملاهذهو ةملبلا نم سفنلا لبعد راجل 0|

 نب ةممأ لاف مهرخ :1ناكاذا | اربدواروند مهربدي عوقلات الفريد لاقي دلاولا دلولاكمشلش نم ءىّتلل عبا 1| |[

 ] تملا ]
 اوًرصةناالوافرص ةلاوءاطتسااخ * مهرباد صخ ناد ءاولصوتساف ُ 0

 به ذأ ىأ هرباذ هللا عطق لاقي لصال ارب ادلا بمدال لاو مهربدي ىدلأ م هرخاموقاارب ادةدسعو أ لاهو | ل 1

 1 تري ينج حر تودجس (لوالا) هوجو همق نيا اعلا بر هلل داو هلوقو هلصأ هقا| 4

 كئاوأ نع : »رش ةلازا ىف لسرلا كنلوأ ىلع ةمظعلا ةم_عنلا رحم ابراج ناك ك لذّثال ىهتفأش لص اتسساو |

 عاونأ تدادزا مابح ةذم تدادز|الكدنا لاقي نأ مزلمجبوأق ةوسق ل _ءاسم ىلاعت هلا (ىناثلاو) ءام ءايبنالا |

 | ةلاخلا كلت ىف م«ةتاماو معوانف !ناكف باذعل او باقعلا دنع هنن وبجوتباوناكف ميصاعمو هرفك |
 (تاننادر بلع مامنالا يرانا كلذ ناكف باقعلا نما دايزلا كلنلنيبجوتماورصبال نأ جوع 1

 مهنعتلءلاورذعلا لازأو مهفاكن اى ممل عه ا ماعنا دوجو ىل ءلصح-امنا ءانثلاود+لااذهنوكيتأ || ٠
 ىلامسهلق:مث ءا رضلاو ءاسأبلانال 3 مهذخ ناب كل ذو نحلاريب دتناىفةنكما اهوخجولا لك , مدربدو |[

 | محانف أر كلاو ينل فكم مالا ودادي لاف ميلا لسرلاوءايبنالا ثعبو مول ومو ءامسعتلاو ال“ حا ا

 هلوق * < ءَدَعَملا ةريثكلا منلا كلت ىلعنيملاعلا بر هن دا هلوق ناكسذ مد نيش نم ضرالا هور هطو هللا ْ ْ

 فيكر ظنا هب مكمن أي هلل اريسغهلا نم مكب ىلق ىلع متخو مراد أو مكعمهقاذسخ أ نا ب ءارآلق ( قامت | 1 3

 مالكلا اذه نمدوصقملان العا (قوالاةلثسملا) لثاسمهب , الاى ( نوذدحص مهمتنا الا ف صن | ظ

 باقلاو رصيلاو عمدلاوهناسنالا“ اضعأ فرش أت ا هزي رقتو رات يكلللا عئاصلا دوو ىلع ل ذيامزكذ | ا
 هداه تاازولفلءلاو لقعلاو ةاسملا لحم بلقلاو ةرصابلاةووقل ا لل نيعلاو ةعماسلا َةَوَدلا ل 2نذالاق 8

 ةزورضا اب مولعملا مو نيدل|قواشدإ!ىف هلل ادمتاطنو نآنالا مآ لدخاءاضعءآلا هذه :رعتافدلا
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 تاهيل انوعدتام شك لاق ىلاعت هنال هيسيعال دقو ءاش ن اءاعدلا بح دق ىلاعت هنا ىلع ل دت هب الا هذه 0

 || مهلبا ىلا قي زطلا فيكف ةباجالا لص مزملا دف, مكل بيتسأ ىفوعدا هلوقنا لوقي نأ لئاساوءاشأ
 [وهاك ةكشملا ض# يساما: مزال ةراتو ةباجالانىلاعت مزج ةران لوق:نأ باوخلاو . نيتناالازعب
 تدرو مرجال الصاع نيرمال ا الكن ا حصص الو ةلزتعملا لوقوهاك ةلداةءاعر بس وأ انناعص أ لوق
 || ةدبعل لوةيىلاعت هنأ كح مالكلا اذهل صاح (ةسماملتا "لكما )  نيوجولا نيذه ىلع ناتيتالا|
 || ىلع نوم دقت ناثوالاو مانصالاىلاال ىلاعت هقناىلا دئادشلا لوزن دنعنوعجرت منك اذا ناثئوالا |
 الو.ةمىلد دإ او ةا رك ذتاك ولدشيامنا مالكلااذهو َهَمِلا اهتداعي نوعفتشال ىتا!ماندصالاةدامع |

 الأ ةيتالا ءذهَّنا تنفاطقاس مالكل 1! ذهن اكد ملقا ضوه بج اولا ناكو ادو دمع كا: ناكصولاما
 ||| ماىاانلسرأدقلو) ىلاعتهاوق « لعأهقاو ليلدلاو ةحط اوه نيداا لأ نا ىلءلئالدلا ىوقأ

 تسق نكجاواوعةرضن انساب مهءاج ذا الولذ نو عرضت مهلعل ءارضااو ءاسايلاب مهام ذحأَف كلدق ن«

 [| لوزن دنعرافكلاّت اىلرالاة الا قنينىلاعت هنا لعا ( نولمغي اوناك ام ناظمسلا مهل نيرو مسجيولق

 [|| سنج نم ناك ام لكدنع هنا ىلا نوعجرب ال مسمن نال اهذهىف نيب م ىلا هت قت اىلا نوعجرب دئادنشلا
 .[| انبهذم ىلع ل ديك ذو ىلاعت هنا ىلا نيعج ار ريغ هنلعنيدبتمرفكلا ىلءني”رصءنوقيدق لدي ادا
 [|هلثملا) لئامتي الا فواهدهاشي لوأ -لئاسهلا تان الا دهاشءاوس دب. لهدم لا ذا ىلاعت هقاّن ام
 [|ءاسألابمهانذخأت مهوفلافنالسر كلية نم مأىلا نار دقو ريدقتلاو فو دة يالا ف (ىلو الا
 ل رقفلاة ده ءاسأبلانسحلالاقو روكحذلملا مالكلا نماموهغم هنوكل فذحلا نسحو ءاتضلاو
 امتاومملالسرلاانلسرأامنا ىنعملاو نوعةرضتن مهاعل لاق مث عاجوالاو ضاىمالا ءاتريضلاو سيلا نم

 || كرتودايةنالا نعةرابعوهو عشخملا عرضتلا ىنعمو اوعرضتي نأ لجال مهيلع ءا سلا وءاسأبلا انطلس
 فر.عض لل ذىأعراضوهف ةءارمض عرضي لحرلا عرض لاي ةلذلا هو ةعارتضلا نم هلو دولا
 مه-ف:أف :ةثلاباوذخ أ نأ ىلاةوسقلا ف اوغعلب ماوقأ ىلا هلق لسرأ دق هنا هسن لأ ىلاعت هنا ىنعملاو

 لب هلوقس دل لق ناف لو هملع هلنا ىلص<ىبنلل يل تلا هنمدوصةملاواوعرضتي لواوعض لذ مهلاومأو
 ءالؤعو ماوقأ ك كو انلقاوع ”رمضتي لو مسي واق تق لوي اننه>و اوعرضتم منا ىلع لدي نوع دنت هاا
 ىلاعت هلل ص الخ الا ل مس ىلءاوعترضت مو ةيلبلا ةلازا بلطا وعرضت كلو أ لوو نورخماوقا
 عئرضتلا ىف هانعم اوعترضتا:سأب مهءاجذاالولذ ىلاعت لاه مثتابثالاو ىلا ن-سح قرفلا !ذهلف
 مهداتعالا ععرضتلاْ ل رتفرذعمهل ناك ام هنا دمفي الول ةلكرك ذوانسأب مهءاج دااوع ريض لوري دقتلاو
 هلوةيىابإلا محا (ةناثلاةلكلا) ملعأ هقاومهلناطمشلا اهنينىتلا مهلاعأب مهماعاو مهتروسقو
 مهيلعءاتضلاوءاسأبل اطلس امتاو مهلا لسرلا ل سر امنا ىلاعت هنا ىلع ل ديا ذه لاةفنوع رمضن مهلغل

 هلك ناب اواو لكلا نم ةعاطلاو نامال ادارأ ىلاعت هنا ىلع لد, ل ذو اون:مُودواوع رض: نأ :دارال
 ىلع هلم نو بواطملا اذه ةدارا ىلعهوةلج- منو لام ىلاعت هللا وس ىف كلذو ىنتلاو ىجبرتلا د مغ: لعل
 هللا مكح للعتاماف عملا اذه هئمدو هما! ناكحا ىلا عت هقتاريغ نع ترددرل هلماعم مولماعىلاسعت هنا

 هجولا اذه نم مكلوت ىلع الاهذهتادن الوقت مث لءلدلا»تدثام ىلع لا كلذف هنئ.#تفو ىلاعن
 تال جالو موبواقةو ضلوع: لانا وهنأ قلع لادنابشال كل ذو رخآه جو نم مكلوقذض ىلع لدتا
 مزلو رخآب سىلا اهداحا ىفاوجات> !مهلعمي تلاصح ناةوسقلا كا: لوةنف مسهلاعأ مهلنيز ناطمشلا

 حبلا لعغلا اذه ىلعاومدقأامنا رافكلاّنابهاضي أو اناوت لوقلاف هنا لعفب تاص-ناف ىل_لسنا
 ناطر لجال كإ ذناكن اذ حبقلا لعفلا اذه ىلعا سم ناط.ثلا ىتب مولوةناناالا ناطمشلانيب زبن

 ريذنا ىلعةران مدةياا د لكناىلا ةرخ الانتهتئاريداسة مل اهذه تاطن ناو ب اهنا ازمغىلا لل ستر
 1 ىلاعتهنا داح الا له الما ودماء لنا بدت مث هملق ف له ىتأا ىاودلا ل-الرمشلا ىلع ىرخأو ْ
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 ا نس 10 .و تاعاطلا ىلع باوثلاف ني رم“ 1 نيرذنمو ني رمثدمالانيلسر [!لسرنامو لأشف يصر ا

 4 سلال عو» ىذلاحال_صالاو باقا'لءوذىذلا نامعالانق أو مه وة لق نأ ىدانعملا ىلع تاةغاان

 : نم ميشا مدرع ا ب عا انمتان" اياوندكنيذااو نونز< ؟مهالو ماع ف وخالف ا

 - 0 وكن كي نأ ىضدقي اذهو نيقساف من وكن رانك !باذع للاءىلاعت هنا ىضاقا لاه ل هفرغ

 كم نكي ل نم نا ىلع ديا ذهو دمعولا اذهبهتلاتانأ اياوي ذك نيذلا صخ هناانع ضراعما ذه هل لاب مذ

 | ا / مه2 سقف العم دعولا اذه نوكى ختشاذهف اأو الص د. .ءولا هال نأ هللا ثان 1
 لق) ىلاعت هلوق « لعأ هتلاوءا.الاهذه كت مئضلوامدا لاو: كاودسوتايزكاوهلا ل0

 ىودسي له لق ىلا سون امالا عست أنا كال م ىفا مك ل وقأ الو بمغلا لعأ الو هننا نئازخ ىد:ءمكا لوقأال :

 ىلعمالكللا ةمقي نم اذهَّنا لعا (ىلوالا "هلك ل ا) لئاسمتب الاى ( نوركةتنالفاريسيلاو ىنعالا ||

 ٌْ 0 ب و ارذمءو اريثنم تئعبامن ا ماوقالا ءالؤ ول لق ىلا-«ت هللا لاسةذ هر نم دنا هماع لزن الو هلوق
 | ىدنءمكللوقأال رااهلزا لازما ل ىف نأ ىلا هت ها سغأو اعتدنا ف + ء مكب (

 0 5 ,وب ىت-هللا نمباطاف هللاد_:ءنمالوسر تنكنا هلنولوةب اوناك مودلات امل_عاف هتنائازتخ
 دلع 0 اوقأال ىفنام-هل لق ىلاعتلاسقف اماداعس باوأ ايل مش واتاريرامدلا عفاشم |
 ] ا كلاو ىدبالربللا دس ءاشن نمل ديو ءاثد نمزعيف امش ن نمكللاَنيلاعتووقالا )| 2

 هلوقاهد او ىديالا هلاشتال ثمحي هزارحا دل نزتتو وشل  همف نزع ىذلا ناكملل مساوحو ةنازخ
 ١ ىف عقياعانريس ذك ناو دب الف هللا دنءن مالوسر تنك ناد نؤلوةد افاكم وقلنا ءانعمو يبغا - 1

 ىلا لق ىلاعت لاةةراضملا كلت عقالو اصلا :ل.صحأ 3س ى -راذملا وحل اسدملا نم ىل.ةمتسملا

 || لاومالا هنمثوءلطي لوالا ماقملا فا واكمما لداسأساو بلاطملا هذه ىءنوبلطت ف.كف غلا لعأال
 ةفرءعاواسوّدا بودغلا نعراست الا هتئمنويلطياونكىناشلا ماشملافو ةعسا ولاتاريلاو ةريثكلا

 || كلم ىلا مكل لوقأ الو هلوقالاثو د سافااوراضأا نع بانتجالاو عفان اءزوفلا ىلا بويغلا كل ٌ

 ساتلا الاضعو حررت قاومالا ىدعو مانعلعلا لك أ أب لوسرلا اذ ولام نولوةءاوناكموةلاّناهانعمو

 || نرك دى ةدئاغلاامدئاىف اوفا اسانلاّنا ل_ءاو دكت الملانمتساىفامسها لق ىلاعت لاسقف 0
 ل عوضماومنق عضا وتلا هسفننملوسزلارهظي نأ «-:مدارملاّنال الا لوةااف :هنالثاالاوحالا هذه

 فاشلالوقلاو مالجنلا قف يتسن لي يراور اي -هتبدو.«فارتعالاو ||!

 | نم انار سقت ىتح كال نمؤن نا اولاهو مسواوةك "هب وقلاةرهاقل !تازدملا رامألا هيفا ١ واكموشلاّن ا
 | ىعيالو هرارشرال ا تنكح لهىرناصسلق ةياالا رو لاكن اك هن الارخ ىلا اعويش ضرالا

 ا دودة ناكفهتناةردقبال اها ...هدت نكءالفاهوةبلط ىتاارومالا هذهامأو ةّورنلاو ةلاسرلاالا غّدأال
 |(لوقلاو هتماهوبلط تلا تازتملا هذ ه لمعت لةة_سال هناو ف«ذااوزةعلاراهطظا مالكلا اذه نم
 ةقئالاا ةردقلاءافوصوم قوكذعدأ الهلا هانعم هللا نئازخى دنع مك لوقأال هلوق نمدارخ اناث تااكثلا

 : نيمالكلا نيده ع ومد وىلاعتهقلارلءبافوصومىوكى ذأ الو ىابيغلا ل .ءأالو هلوقو ىلاعت ةلالاب

 ' الاح ىلعأ ةحرد ةمهلالا دعب سدل هنال كل ذو نتالمولا مك-للوقأ الو لاه مث ةءهأالا ع ديال هنا له 00

 || ادهو ةلاسرلا ىذا ىنكلا او ةنكلملا ىدأالو ةمهلالا ذأ ال ل رقي هناكمالكلا لضاش رات كت زال |

 1 لاه (ةيئاثلا هلة سملا) ىاوعد عفدو ىلوةزاكنّسا ىلع ةبطأ ف .كحف رشا هلوص> عئشوال بدنم !

 | كلا انآ الولو ىتازئم قوفةلزتم ىداال مالكلا منال بنالا نم لضفأ كلما تأ لعل دة الآئامالا(] 0
 ١ ل تدل اال عضاوتلا ةّقيرط ىفنامب ضرغل !ناكن ا ئذاقلا لاق كلذ حصيلالاو لضُمأ |
 لضف أ منوك ءلد.ملكتالملاالاا_ملعىوةنال لاف نع هنردق ىندار ا1ناكن او ل ْذفأ كلانا ا | 1

 سيلا زغف حج دابالا لدعيال لا لج ةرهازت "ىلا ىسونامالا عستأ نا هلوق (ة رقابنا
 ا سر يس وسيم امم اجل ص محصل حج

 ثا اذ يل
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 ا يس ا ا ا سس مس ص سس موس يوم < تسمم نوم صم يس سدوم مدس سا سس ا

 | كاذكرمالا ناك اذاو قناالا ى راتافانضملاو تاف الا نعاهنوصوا- يف ىوقلا هذه لمص ىلعر داق انا
 | ميظعتلل و تسسملا لاقي نأ بج وذ ىاعتو هناصسدتنا اوه ةعبضرلا تاريف ناو ةبلاعلا معن اهذم ممنملا ناك

 هنلأسملا) ةدسأف لطب ةقد رظانصالا :دامعّن ا ىلع ل دي كلذو ىلامعت هلناالا سدل ةيدومعلاوءانثلاو

 ملف مهم وأق ىلع عبطو هاتعم سامع نب الاف لالا اه وجو مكب واق ىلع مم وهلوقةىفاوركذ (ةئاثلا

 | ةنامالا جينا اذه نم دارملا ثلاثلاو نيناجلاكاورصت تح مكلوقع لاذأو هانعمىئاثلا ىدهلا اولةءإ]|
 | هلوقو ها ةفصريغودلا هريسخو ا دتسالاب عفر نم هقلاريغدلا ن نمههلوق ( ةثلاثلاةلكسملا) مكواة تمج؟اكأ ظ

 ةلكنسملا) مكتمذخ امك أي هللاريغالا نمرب دقتل او لعفلا نعم ىلع دوعت ءاسهل هذه هيمكستأب
 ءاولا فذ ضرالا 1 هد نم ةغل ىلعوهو ءاسولا ضد رظن | هب عفان نع ىور (ةعبارلا ْ

 | نوقاملاو ىازلا ماعثان نوف دصي قاسكلااو ةزج أر قوءاهلارسك,نوقايلاور طنا هيراصف نماكاسلاءاقتلال |||
 هو>ولا ىلءاهداربا تاباالا د رصت نمدارملاو ضرعأىأ هنعفدص لاه هذعنوضرعد ىأ داصااب

 | هذهعم نا ىلاعت رك دف نولطم ا ىلا لاصد الا ىف هلق ام ىَوَتي اهتم دس> او لك نوكم ثدي ةرئاكملا هامل

 ا ثنوضر هدو نوف دصبف.ك ممناد#تانر طنا فثكلاو حاضدالاو ريرقتلاو يهفنلا ىفةغلابملا :

 | ةسصلاو ضارعالا مهيف قلخي لو مهفلا نم مهنكم ىلاعت هنا ىلعذي الا هذه تاد ىبعكلا لاك ( ةسماملا
 | ا و ىعممالكلا اذهل نكي ل رفكلا نم مهفاملق لامن اوه ىلا هت ناكولو

 0 ا متاهنع تاهشلاتاهج ةلازاو اهديعسو اهرب رقتفو ةلالدلا هذهراهظا ىف غلاب هنا نيب ىلاعت هنااولاقو

 1 لالذااو ىدؤهلاّن! ىلع لد. كلذو دانعلاو - جاو رذكلاىفايدامتالا او داز امر ذعال ةعطاقأ غل املا هذه

 | مهلوق ىلءاهتلالد نم ىوقأ !ادلوق ىلعاسهتل الدب  الاهذهّنا تئثفدل الضال او هتناذيا د رمال !نالصح ال ّْ

 1 نوملاظلا موقلا الا كلوب لد ةرهسوأ هنغب هللا باذع مك انأنامكتيأرأ لق ) ىلاعتهلوق لعأ هللاو

 | هنا نعملاو ٍباذعلا عاوأ أعمج ىف ماعاذهو باقلاو رصيلاو ممسلاذخ اياستم ناكعدقتلا ل ءادااناملعا ]

 | ]نأ ب حوف هنا ميس لنا الا تاريلا ع نومريخن لصخ الو هناهصس ءلباالا باذعلاعاوأن عونا عفادال

 أ[ ىذلا باذعلاانلق َ ريع هه ليكم مام لمق ناف هربغالتادابعل عاوت أ عمم دوبعملاودنوكي

 ْ أ لرالات ةمالعا هده قب. مس عموأ باذعلا كا ذ» ىجث ىلع مهل دنا ةمالع قمسريع نم مم * هنآ اما موده :

 | سفن تال ةرهج ىناشلا ىمسواسهب مه أ جاف هنال ةمغبلاب ىلاعت هلا هام لوالاو ةرهطاوعىناملاو هتغيلاوه

 أ ةرهحوأ ةّدغن لاق هنأ ن_سملان ءو هنماوز رج هنعزارتحالام مادل سعرك ءدوو مهبعقو بادجلا

 | المل باذعلا كلذ مهءاجول هنال ءركذ مدقنام ىلع مالكا اذه لمس بجي ىضاسلا لاق 530 راو الءا ءانعم .

 ىلع ءاناج ا دااماقَد ردح ل نكي هتم دة نورءشدال مهوارامنمهءاسولو ةتغ نكي هتمةةماول اعدقو ||

 تايمكلع عمنوملاطلا موقلا ف اكلم لحال وب دارملاابخ ل قنا مالكا ماقتسا هركذ م دقت ىذلا هجولا
 ١ ىفلالهلاّناالا رهاظااىف رارشالاوراربالاّيءناو الهلا ناأنلق زيبقلا هم لل_صح 0لزناذابادعلا ||

 نم ةيظعاعاو امهم ”راضاا كل لوزن بس نوم>و> د راسخالا نال نيرب رمشلا نيا ظلان صدخم ة شرف | :

 اما ةهطع تادا.عس بجو هناالار هاظاا ىقءالب ,ناكناوكاذف ىلا عت هلق دنع ةعمفرلا تاجردلاو باوثلا '

 كلذو نيكلاه مهن وكب ىلاسعت هللا مهغصو كلذلف اعم ةرت رخالاوادلا اوريسش دقف موب البلا لزنا ذاف نوم ااغلا
 وهرفاكل |سافلاّناوءامعئلاوءال الا ىفوأع ءالرلا فناكءاوسد.عسلاوه قنلا ىلانمؤملاّت ا ىلءهسنت ||

 نيرشمالا نيلطرا السرنامو ) ىلاعةهلوق « لعأهتقاو هلاوح أت فاتاو هتيضقترادف.كقشلا
 اوناك اعيادعلامهسعانتاب اناوودكنيذااو نوزع مهالو ,ماع فوخالف مبصأو نمآن خنيردنمو

 ىلاعت هلت اركذو هير نمي آ هملع لزن أ الولا ولا مهنا مدةتامفرافكلا نع كح ىلاعت هنالعا (نوّةسفي
 ني رشم اوثعد لسرلاوءا.دالاَن اهتمدوهةملاوتي الادزهركذ م ةريثكلا هوجولا نم م مدقتأم مهم اوج ىف ١

 | هنلكو ىلاعتقلاةئيشم ىلا ضوغمالاذل تاز. لازز :اوتاد , الاراواخا ىلع مهلةردقالو نير دع: مو
 ا
 ا
 ا



 مهماجاوزأ هيانعتمامىلا كينيعّندمتالو لاقف ىرخأ هنآفاين دلاةايخلا ةز ىلاتافتلالا نعام ىلاسعت |

 نيعامن وم هرقف نم فاكنتسالاو مي فافذتسال الحال م ددرطام مالسلا هملع هنا ل قالا ن ءباواساو ا 5

 امس نييح م اولعج كرس نجللامساام_ممدحاو لكل عج ةركبوةودغميوبيسلاةانوهاذكت فا ىهوأ] ١
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 (| دوم سه نيهقاادبعنءىور (ىلدالاهلئسملا) لئاسم هيفق .(نيملاظاا نم نوكتف مهدرطتفئث نم همماع |
 ا مهربغو راو لالبد بابخو بيهصم دنعو لو هيلع لصهلالوسر ىلع طي رق رقد خل لالا

 كل تهت ٠ نع مهدرطا الوهلاعس نو تحض ن ندفأ كلموق نءءالؤ م تيضرأ داناولا_ةذنيإشملا ا ةعض نم

 انقاذاف انك اذان مهقأفا اولاقذ نيئمّوملاد راطبانأ ام مالسلا هيلع لاسقف لايم من نط نا ٌءاإءلذ

 نورنسهد ا ذامىلارظنت كج وله لاقرعّتأ ىورو ممنانعا ىفاعمط مث لاقف تش نا كعم مهدءقاف :

 د 0 ه تازئف بتكما ”ىلعيو ةفردعلا,اعدف اك كال ذبانل بتك امالىلا هءلع لودر سبعا 0

 لو هم ةيلع هللا أه هللا لونمر ناكف تازئائمف بابو نانلسلاسقف هدلاَقَم نع ءرعردّدع اوةذيصعلا رف ||

 نيذلا عم لسفنريصاو هلوقلزنف ما.ةلادارأ اذا انع مود ناكو هتءكرانتيكر زرق ّج- هموت دنو انعم دعش |

 مرد عم م ىبسفنريصأ نأ ىل هأ ىتح - ىدع ل ىذلا هلل د4-١لاقو هنعموش:نأ ىلاامع مامقلا لرتف 3

َ 

 مالسل ا مهلعءاس الا ةهدعىف نونعاطلا محا (ةيانلا هلكسملا) ثاحما مكعءواسحلا مكعم تم نم

 درطل كِل ذ ناكف درطل ا كل ذ نع هاه: :ملاعت هلل او ىد درط مالسلا هماع هنالوالا هوجو نمي الاد

 ناك هنا لاقي نأ مزل.ف مه درط هنا تين دقو نياظأ | ن نسنركَتف مهدرطتق لاه ىلاعت هنا ىناشلاو امنذا

 ىلاعت هنا مم اونمانيذاادراطدانأ امو لاه هنا مالسلا هيلع حوت نع كح ىلاعت هناثلاثااو نيللاظلا نم

 نيذلا كو لاه ثح ةنبسملا لامعألا عمج قم السلا مهيلع ءاسسنالا ةعباشع مالسل | هملع | دمت سا

 كلذ ناكمهدرطالف. يق ناسالد ا مالنا مدع لا رطلااذبمف هددق |مهادهف هللا مهاد | ا 1

 هن د١ من أسمن دإاَد املا ةلشرر ديرتلاقف اهيفداز : فهكلاةروسف نأ الادز_هرك ذىلاعت هنا عدارلاو 0

 ناك ان دلاذ اها زد الا كل قركذ غن اندلا ةنيز ىلا تافتلالا نعى ينالفاست دلاةاملا 5 :ردزا 00

 ةعقاولا ءذهدد و هيعمل ىلمدقا لوس ىلع واخ دالك «ار ةفلا هاوآنا]ةنرماشلا د كاذإإ 1 ٠

 بذلا ىلعاضيأ لدي كا ذو هانعم اذ # اظنلو امهف ىبر ىرتاعن اح .-صلوتقي مالا هءلعزاححن

 مهلا داىف فطاتلا هنم ةضرغناعف ةبرقراك فرضة قلك ىالا تقولا ىوتساتستناتلد

 مو م سه أ "هل ماسعملا هذه بيض مخ ويال نيإسملا نم ءارقفلاءالؤد لوةيناكعال_دااهءلع هلءلو مالسالا ف
 ىدق أف ىلوأ بن اهلااذ- د منج رتثاكف مالسالاو نيدلا م وشب هناقرافكلاا ءالؤدو ندا! ىفو اس دلا ىف

 هنوكب جو مه درط نايا هلوةامأوروغمداهتجالا ف املا نأ الا أطخ عقودا مجالا اذهّنا لايام ْ

 ءافعضلا كءاو أَنا ىنعملاو هعضومريغىفئذلا عضو نع ةراعملاظأأّناهباوسنيم افلا نممالسسلا هيلع |

 ايلظ كلذ ناكرماجلا كلذ نع مه درطاذاف مالسلا هياعلوسرلا نم ميظعلا نودكتس ناوناكءارشفلا |
 لك لمن اناف هود ؤلارث اس ءباو1ا !ذكو تاسماولا كرت باب نهال لضفالاو ىلوالا كرت بان نم هناالا

 صاع أرق (ةلاثلاهلثملا) لءأهقاو ىرحالاو ىلوالاو لكالاو ل _ةفالا رت ىلع ءوبولا هذه ْ
 ”ىلءونأ لاف نيغلا فو فاالا,ن وقاسم |!او هلثمفيكلا ةروسؤو نيغلا مذو واولا ”ىءلاو ةو دغلاب ا

 امآفاهماعفي رعتلا مال لاش دانا هذي رعت نكمأ أف ةركأ لمعت#ست اهمال ةادغلاب ةماعلا ةءارق هبولا ىهمراغلا

 هلاجدا عن اكهملع في رعتلا مال لاخدا منتي نأ ب وف كا دك ناك اذاو هل غمد ل-ءوهو َةذر ءاوودع ْ

 | واولاب ةولصلا او كمن ا ىرتالأ مهلوق ىلع ل دنال فسم ا ىفواولاب ةماكلا هذ#ه ةبّمكو فراسءملارث اسىلع |

 ديرتتنأو ةر كسب وأ :و دغمادالا نمام وي هّسقل تاقاذا كناورع ىفأ نءسول معزو لاو ةفورعءتياذا |!
 [معزلاف هب و. هس ناوهف ماعنب!ةءارقهحوامأو ةماسدلاةءارق قوت ءامشالاهذوهف نوت ةفرعملا ْ

 (ةعبارلا ةلكسملا) سلا 0350 و ةودغ مو. كن أ لاسقي نأ زوجي هنا ىذا ]
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اسقلت نءمكح نكي ل ملسو هيلع هللا ىل_ص هنا ىلع لدي صنلا اهنا لوالامكصابا|
 ؛ نم؟ىث ىف هسفنء

 ىؤوا!نعقطم امو هلو قب اذه دك أدي ىسولا نع ةرداد هءاكسأ عجب لب دموع ناك ام هناو ماكس الا ِْ

 لمعي ناكأم مالسلا هيلع هنا صالا ا ذ_مبتيئاولا# سامقلا ةافنّنا ىناسا امكلا وب سوالاود نا |
 || ناهتهلوقل هملعلزانلا حولاءالااولم_ءينأ هَنَمأ نمدسحال زو الن أب جوف هش ءلزانا!ىسولانالا|
 ريضءلاوىعالا ىو: له لق هلوقبمالكلااذهدك ؟ممساسقلاد ل معاازاوج ىئنيكاذو ه وعسشاف ظ

 ريصبلا ىلع فرك ىرد قع ولا لوزن ىضذ:ة؟لمعااو ىعالا لع ىر# ىر ىحولاريغب ىلء-ءلاّنال كلذوأ
 ناو نيبال !نيذه نيب قرفا !فرعي نأ لقاسعلا ىلع ب < هنا ىلع هسنتل اهنم دارااو نور كسفتتالفأ لاق م

 . م-مرىلااورمشحي نأ نوفا نيذلا هيرذنأو ) ىلاعت هلوق * ملء هللاو هتفرعم نعالفاغ نوكال |

 نيرذ:.و نير شيم مهخوكيل سرلا ف دوام ىاست هنا لعا ( نوةّمهلعا عسفشالو ”ىلد هنود نم مهل نقلا
 ةهلسملا) لثاسمب الافو اوريش نأ نوفا نيذأا هير ذناو لاذ اذنالاب دي الاءدهىف لومرلا هأأ

 ظ ىلاعت هلوق هيلع لا دلاو نآرةاانحاجزلاو سابع نبا لاق هب هلوقو ةفاخحلا عضو مالعالار ا ذنالا (ىلدالا|

 راذنالاّن ال ىلوأ لوالاو هللا ىأ هير ذنأو لاهخذا١لافقو "ىلا جوبامالا عمت أ ناب الاهذهلبق

 . (| هيفن مهرىلااورسش نأ نونا نيذلا هلوقامأو ىلاعنهتاتاذيال مالكلاو لوقلابعقيامنا فيوذتلاوأ
 "| باذع نم موفد ناك سو هياع هللا ىلسص هنال كال ذو مدرك ذ مد: نيذلا نورفاكللا مهن لوتالا لاوقا

 || اذعّن اتيثناقح دم هلوقي ىذا! ناك اجر هنا هبلق ىف عقيو في وذكأ كلذ نم رن أت مهذب ناكدقو ةرخالا

 فال لعااو مميرىلانورمش مب نولعي نينمّوملاَنالْنينمْؤملا ىلع! نزو<ال ءالؤ م قثال مالكحاا |

 اون. لفرمشملا اونقيت ناو منال نونمؤملا هم-ف لح دينأ عنتمال هنا لو قب نأ لئاستلو ّنللاو فوللا

 اووعال نأرب وع و حلاصصلا لوعلاونامالا ىلءم_هدحأت وعن أمه زي وحمأ هنم فان ىذإا باذعلا

 أ! نيفئاخو باذعلا لوص+ل ني وم اوناكم_منا بيس رمشلسا نم نوذئا.اوناكيبسا |! ولف لالا هذه ىلع
 ْ ةمامقا'و ثعلاورشنلاورمثل اة: نورةءنرذلا هه مم النوم مؤملا هنم دار اتا ىناثلا لوقلاو هزم

 فاني وهوال ا لقاعال هنال لكل الوات هنا ثااشا!لوقااو مو.لا كلذ با دع نم نونا« نيذلا موف

 || فوآ | اذ_ه ناك ةرورضل اء نالطياا مولع هريغقاسفتالاب هنال هضاكاش ناكوأ هلود عطقءاوسرمشاا

 ذل صخر لكلا ىلا غسلبتل اءار وءامناكو لكلا الا اموعيمناكمالسلا هءلع هنالو لكلا ق-ىفاماف

 دازلادا دعا ىلع مهلمح مهف وخّتاسس لك أ اراذنالا كل ذيمهءاسفتناّنال رمش انوفا نيذاادي الا

 هللانوك ىذتةءاذهو ممرىلااورمش نأ ىلاعت هلوقب روكسي ةوسلا ( ةزاشلا هلث_سملا) داعاا مول

 أ مهعانقجال مهيردإ هب ىذا | ناكمملا ىلا داره ا باومحلاو ةياغل ٠اهتناللا ةلك نال ةهحو ناكع ادة ىلا هت
 بصن سل عضوم حاجزلا لاق عبفشالو ىلو هنود ن ممول سدل هلوق ( ةثلاثلا هلثسملا) مهلعءاضتالو
 1 دارا ناك ن ا هنالك لذو ثحب انهد ْثنوفاخي هف لاسغلاو عس.فشالو ”ىلو نه نيلذتم لدق هناك ل اسللا ىلع

 ّنال كل ذو ٠اعفش هنن اذنع مهل سدل مملال رهاط مالك لااذراذكحلا ممر ىلا اورمث ه نأ نوف اذنك نييذملا ن

 || لاقف ىرخأةنآ فاضي ركذو هفم_ميذكهللاو هوا أو هللا ءانبأ نغ نولوةياوناكىراهئلاودوبماا أ[
 ْ لوةئةنياسملاارخا ناك ناو نيعداس أ ١ ةعاس موعفاتاخاضيأ لاوو عاب ع.ةشالو مج نهنيماطالام

 أ ةكدئالم ا ةعافث تال ني'ءوملل ةع افشل تانثاىف انيهذم قاسشرال ع فشالو ”ىلو هنود نم ها سدا هلوق |
 | كلت تناكص الف هنذادالاهدنعغف ثيىذلا اذ نم : هلوقلىلاسعت هتان ذا, نوكتآمنا نينمؤملل ل سرلاو

 | سابعننا لاك .نوةّمهلعل هلوق .(ةعبارلا لتسملا) ىلاعت هللا نه ةقيقللا ىف تااكمتنانذان ةعاضشلا أ[
 | ىلاعت هنا ىلع ل دياذهوةلزتعملا تلاه ٠ ىبداسعملاو رفكلا نءاوهتيو ا دلاىفاوذانع كا مهرذنأو هانعم ||

 أ ىلاةهلوقامأ ارارمقمسدةلالدتسالا نم عونلا اذه ىلءمالكل او ةءابطأاو ىوةتلاراذكلا ندارأ
 | كباس نمامو ى:نمم-مماسح نمكءلءام هوجو نو ديرب ”ىذءلاوةدغاان ممنوع دي يذلا درطت الوز ٠ْ

 إ -

 مع
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 | انوةمساما رم ناكول ان نم هيلع كذا قاأأ ىلاعت هلوق م رظنو مملع شي كلذ ناكف ةدع لوا راما ظ

 | ةعدلاو بصاناو تاسطلاو تاّرسملاو تأعارلا ىف رافكلا كئاْؤا نوراوناكنف ةباصعأ !ءارقئامأو هنلا ا
 | لاقفهلَملاو قرضلاو ةذشلا هذه ىفانستبان | عع رافكلاءالؤهللا و>ال ا هذه تاصح ف كنولوةيا واكفا]

 د قد رفلاو ةشردلا بص انا ىف هءلء ام دقي رخ الاى رن رفلادحاف ضعبب مهضهدانتف كاذكو :لكاف ِ

 ْ هللادإضفىذااودان_هأنولوةءاواكف ةيوئدلا بصانملا ف هءاعام دهم لوالاقيرفلا ىرب رخال | | 7

 ضارتعاالو با وصف ةمكحو قدص و قدووهت ىلاعت هللا هز عذام لكن ان واعي نيذأ ا مهفن ودة2اامأ ءانيلعأا ٠

 لدعأب هللا سل أ مهة> ىف ىلاعت هنن لأق نيذأ مه وءام_عنلاوءالةالا تقوىفني ركصاءالبلاتوىف 5

 (لوالا) نيهسو نءلاعفالا قلخ هلم سمىفدي الا ءذ مابا ص جحا (ةئاثلاةلةسسملا) نيركاشلاعا#7

 سل ةندفلا كل: نم دارااو ىلاعت هللا نم ةنتفلا كالت ءاسقلاثادوعب رصصت ضع مسيضعب اف لال ذكو 4 وقنا 1

 ىلء لديك ذو رفك هللا لع ضارتءالاو نيذا! ىفءاسورءارقفلا كثلوأ لع نأ ىف هللا ىلءمهضارتعاالا ||

 | دارا او انش نم مهماءهللا َنءءالؤهأ اولاف مهمل مهنع كح ىلاتهنا (ىلاثلاو) رغكلالقلااناوهىلاعت هلا

 امناىناعملا هذ_هّنا ىلءلدي كل ذو لوسرلا ةعباستمو هللا ناميالاب مهماعّن م هتاوه ميياع هللا نمل وقم 0
 | ىذلا 2 دبعلا ليناعالا اذ مب هيلع ءام هتلاف دعا ود ناعألل دو اا ناكول هنالىلا_عتدهتنا نم لصق ١

 | باج ا نيه> ولا َنيَده نم هلّم_سملاهدهىفامناوت ىلءالما دب الاءهدهتراندق ناعالا!ذ_مهسفن ىلعّنم ||

 | مهذءعلوةءاىأالؤهأ اولوقما كل ذانلعفامتاو ديدشتا اب ونام ف ءاكتلاىفةنتفا1نانهنع قاسم ٠
 انف كلذكو لاكن اب هنع ىعكل اا باجأو نامي الاباتن» نء م.ملع هللا ّرءالؤهأ اراكن الام يفّدسأ ضعبل ع

 إ لاثم ىلعانُش نم مهيلعهتلا ّنمءالؤهأ اولاه نأ مه ىعأ ةقاعناكف اوركشلوأ اوريسم.] ضع مهضعن

 | بح>و لاو>الا هذه دهام تناكألا هنالك ل ذورهاظلا اذه ةدص ىلعمئأق ىلعأ الملدإاوامسال لل لد 0

 اناكرففلا اوىئ-غلاّْن ا )ل اوالا) هودحو ضعنلاب ضغعملاناتنفا ةفنك ق (ةقلاسقلا هلكسسملا) مل-عأ 2

 نيدلالاق ملاص موق ةدقىفلاف اكو مالا هملعح وف ةصقىفان رز ذامك ناتنالا اذهل اود نسس

 ( (ثلاثلاو) عمضولا,هي رمشلا الما (يىناشلاو) .نورفاكمي مم ىذلانانا اوةعضة#سانيذال اوربكسشسا

 ةعزو٠ىهلب ةَملاد_-اوناساىف عقال اونو اهم ةفاد لامككل !تافصن "للاب كالا ذلا ءالّسا 1

 نماَمْأَف لاك !تاهفص نم هنا هان“ آام ىلع همح اص دسك د لكشف اّماذإ بوم لكلا تاغصو قاما ىلع
 قاسط اثدعشاعو قاذلل ض هلا نع تكسو هسفن سد ىذرر دقلاوءاذةلا ىفىلاعت هللا رس فرع 0

 دنعالا تا”زملا ملعب ال ىلا عت هنا مك1- نب ما .ثه لاه (ةعبا ارلاهلملا) معأ هللا وةرخالا وات دلا ||

 ا دق هياوجو لعل تلاطاالا مسنال كل ذو ناعم ال اورايتخالاوهناثتفالاّت الدب الاء مم مجحاواهثو دح

 هسفن ىل_عمكي ربتكمكماعم السل ةفاشتا ان ن و:مؤننيذلالءااذاو) ىلاعتهلوق *. ةّرءريغرم

 اهلعسملا) لئاسمةب الاف ( مي>ر روفغ هناف لصأو هدعب نم بان مةلاه* نس مكستم لم نه هنادجرلا

 هذده نملك ىف هقالطا ىل_عوه مهضءدلاةذانتا اننو:هودنيذلا ل ءاساذاوهلوةىفاوذاتشا (ىلوالا
 | مهداعباو مهدرط مالسسلا هيلع لوسرلان وكرمشملا لأ سنيذإ ا ةغصا | لهأ ىف لزن لد نورخ ل اقو هتفد

 | هتدجلالوةيو مال اان مهأ دب مهاراذال_سو هلع هللا ىلص“ىبنل ناك ة مركع لاق مارك الا نم عونلا ادب
 نمرذتءاامرعنأ امنع هللا در ساس ءنءا نعو مالا اب أ دبأ نأ ىف هأ نم ىتَم أ ىف لعج ىذا

 مهذعب لافو هب الا هذه تازنريخلاالا كل ذي تدرأ ام مالا هملع لوسرال لاهو اسم: م هتنارغغ#ساو هيلاقم
2 
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 ةالصاان مهر نو ديعب نعي ةال_صلاع اعدملا ٠ نمدا ارااَنالوالانالوق "ىثعلاو ةادغلانمممرنوعدب هلوقىف

 ا ةادغلان هداراا لمقو دهاشو نسلساو ساسءءنءالوقاذهورمدءلاةالصو ميدأا الص ىهدثب ودكملا

 ىلا ثل!لوقا و سه: |تاوادلا ىلع نميظ اوممهنوكك ءابمشت نيمسقلا نيذهرك ذو راسا! افرط“ ىندعل او

 هلدسملا) راهنااىفرط مبرنوركسسب ىندملاو ركذلاوهانههءاعدلا مب .داربا لاق رك ذل ا ءاعدلا نه دارملا

 لثمهل ةمسانملات ا الار بالا وا اىفاو اوك. ةوسحلا (ةسماخلا

 'نمتكرتلا ىفاش كل ذو ةماتلاة ل ادح ولا ىضةةيدسحأ هتئاوه لق وقّناهباوجو كير هجو بف هلوق

 هبو ديرب ىو اههجو نودير هلوق لواالا نيهبو نموهو ليوأتلا نمّدبال هنا ثنف ءانحالاو ءاضعالا

 بس . نمناىناشلاو ل.لدلا هحواد_ »و ىأرلا هجوا ده لاشي اه ميظءنلل هجولا ظفل نورك ذيم-مماالا

 8 نء هانكس هجولا لهج بيبا | دهلت ةيحنا مزاولنذ هحول اةيؤرف هوجو ىربن ا بحأ ان" اذ

 ىلاعت لات هللا هجد مفاولوابأت درت هنيقالو ةوخف مدع مالكي طولقو ا

 ئش و دكر وبان 9 ام ىءملاو نمكرم لا د عدنا لالا لولا 0

 "ىننلاّنا مالكلا اذه نمضرغلاودارأو ءاسث اكمدسعريدي ىذا اوه هقاامناو نيكرسش ثا ىل_ءكراسحالو

 ٍباَعَع نمنودلخب و مالسال ىف نوادي مهلعلفر نكس اءالؤه نم حارتقالا ا ده لمت مسو هيلع هللا ىلص

 ىلاثا!لوقلاو ربدملاو ىداهلاو»ىلاعتهتناتافال مر غكل نوم ملا دمق ىف نكتال ىلاعت لاس ةذر كلا
 نا هملع للدلاو رهاظلاب هبشأ كل ذو ارقفلا مخو ينملاوةادغلابم مرن وع دينيذلا ىلا دت اعربمضا نا

 داس او ب وذ ءارقغلاءالؤهىلاةلاحمال ةدئ اع نيملاظلا نمنو كتف مه درطتف هل او ىفراكلا
 ٌتااوه ددأ نلوقئ نك يان نب طالق اوك فردا اع ه ىلعو مما اة اعتانإكلا

 نود منال داوليةو ل دنعاوءّةجاامنامهمادتاباولاهو ءارةفل |كئاوأ ناعاىف طر افكتكملا

 نولوةد اك سهالا ناكنا ىلاعت هتلا لاسةف كد نءنوغرافموذالاو ل دنءاسوءاموالوك ا مبدسلا اذهب

 ىدعنيال موا مزال هلع مهباسك هلق دنع ىذ صريغ نطا مها نا حس ناو رهاظلار اّمعاالا كمزلب اخ
 مارق ىفك ام ليقناف هب اينما اورزئالو هل 0 2 0

 عج نات الا هلا ذيتتسيالوكرخأ زو راو رائالو هلوقىف قعملاو ةردسأر قباب يذق

 ئثن اج ندا ىئايثلال ل هيحاص نا 2 0 ناد

 نولذرالا كاع او كل نمونأهموق لاق ذامالل اهبلع حوف ةضقب بدت ةمئلاءذهنارماو مهدر طتالو

 مهأوقيا ونءونورءشت وأى ر ىلعالا مهب اسح نا نول معي اوناك ” امي ىلعامو لاقو مالسلا هيلع ح ون مهباجأف

 كدلعام هانعمو ىنالا باوحم- ءدرطتقاوقو انهه كاذكَف ةسيسلل | فرحلاب قرم كا !نولذرالا

 هلوقومهد رطتباسملا كل ذلخالثلا تح مج اح كالء نكي مهنا دعمه درطةئش نم م-مماسح ند
 لولعماملاظ هنو كسع نال بيلا هجو ىلءمهدرط::هلوق ىلءافطع نوكي نأز و نيملاظا نم نوكتف
 ادهم كلفنا نيم الع | ن 0 (لوالا) نالوت ههفق ني اغلا نم نوكت ةوقامأو هل بدسم مه در ُط

 مهدرط ناك محرتلاو بي را دي هاومحو:_باامل مهنال مهل نيم الا !نمنوكستنأ ( ىناشلاو) درطأا

 دحاولك ناد الا هذه ىف نيب ىلاسعت هناىلسعا (ىلوالا ةلكسملا) لثاسههمف ) نب نيرك اشلاهرلءأب هنا

 نيّباس موك ىلءةرادصلاع ءارقفنو دسغا ولك انغالا» اسورلا رامفكلا كئاو أف همحاسص ىل مم

 ناونك املاء ارةفلاءالؤواد اةنأ انماع بحول مالسالا ىف الخ دول اول اةف هلو .ة ىلا نمعرا نم مالسالا ىف

 نراعأ

 ظ سا انننس نم مملعهلثاّنم٠الؤه ؟اولوشما ضعس مهضءبانتف كل دكو) ىلا هن هلوق #3 لعأ هنتاو مهلا لل



 777 اجلب

 لع و ةغلاملا هج رلا ك1” ىلءف ىلا عت وهذ ث.# ىكث عفاتراض هناا اهم با او-و ناعالا كل خر ىلع هب ذعد|

 لودسرلا سم أ امل ىلا «ت هنا لاق نم سلا نم ( ةمدارلا ةلكسملا ) نيرعالا نيب ةافانمالو غلايلارهقلا | ذه
 لدي اذهذ هءالكن ءوىلاعت هللا لوق نماذبه ناك ةجرلا هن ىلءمكب ر بتكمكسلع مالس مهل لوين |

 هنا مالكتلا اذه َقيقتو ةجحرلا هسف: ىلع مكبر بتكمكملءمالسانت دلا ىف مهل لاك ىلاعتو هنادحس هلا ىلع | ظ
 ةيدوبعلا ف مهراعأ اونفأ اماوقأن امش ميحر بر نمالوق مالستوملا د«؛مهالوةب هئاناماوق أدعو ىلا" ظ ٍْ

 تواادعب هدوعوللا يلتااراص مرجال ةءابقلا ماعلا اولد ممم أ كح ةبوندلا ممانس ىفاوراص تح |
 لعو. هلوقو مالا او ةالصلا هيلع لوسرلا مالك اذه لبال لاه نءمهنهواندلا ىفممةوكلاحءالؤ» قف ١

 لئاسم هيفو لصأو دعب نم بان ثلا نجا سمكس ىلع ند هنأ ىلاعت لاف مث ةءااعة جر دوهذني ريدقتلا | ٠

 هلوةيمهف مو نيذلا عمباطخ مالكلا اذه نالرفكلا نمي وتلا لواشتالاذذ نأ لعا ( ىلوالاةهلكسملا] |

 وه سل ةلاه هلوقنمدارملاو مسدد ان عمل#لاةبول .مم دارملا نأ تدثف انتا امن ونمؤي يذلا ل ءاجاذاو ا

 ناكف ةوهشلا بيس ةمصوملا ىلع مدة7نآ هنم دارملا ىلا هي ودلا ىلاد, :تاحال كا ذ نال طاغلاو أطال |
 ل.ةيىلاهتهللا ناف ةقيق-ةيو هنم بان مان ذ هنوكي لعل عم باذلا ىلع مدقأ اذا ل ١1نأ ناس هنمدارملا |

 مصاعأرقو فلالار سكب روفغ هناففلالا شب مكتمللعنمهنأ عفان أرق ( ةئاثلاةلكسسملا) هبل
 ىلع مكبر بتكل بق هناكة جرللريسفتلا ىلعف ىلو الا فام ام_مفرسكلاب نوقاسلاو ام يف حشاد رهاع باف |
 | ايارت حنكو ماذا مكن م معبأ هلوةكىلوالا نمال دي لي نأ ىلعف هد الا تفامأو مكتم لعنه هاه سفن |
 هلنافهلوسرو هللاد داع زم هنااولعي لأ هلوقو هلذب هنأف هالو نم هنا هماعبةكهلوقو نوب رم مكن ااماظعو ْ

 رمضأ هلا ىلعفءاذلا دعب ىتااامأو ةسجرلا نمال ديا هاء ب دقف ىلوالا حف نم ىسرافلا ىلعونأ لاك موجات |
 ميحررومع هنأ عاف لبق هناكمريخ نأ نوكمأ دم هرعضاوأ هنارذغ لذ ىأ مير روذغ هنأ هلف هرب دةتاربشمل
 نم هنا لاهو أدب ا ثم داكن اذهمتدمْفةجرلا هسفن ىلع مكبر بتكل او اا هنالف اعيجام٠ نماَمأل |

 ّنا ترمس كو ازاء اوءاسغلا تلح دف يخرروذغ هاف لسع أو مدعب نءبات مةلاهججا ءوسوكستم لس |
 منان أرقو جاجزلا لوق اذه دكوأ َنان مالكم ان االا ميسر روذغو عف تلق كن كريو ا دّديم ىلءتاشداسمنال
 هلثسملا)  لعأ هاو ءافاا دعبام فنا ساو ةجرلا نمىلوال ا لدبأ هنال رمدكلاب هيا و فلاب ىلوالا
 هلال .ةفاوذلتخ ا ملهاجو هذ ة.بقعم لع نملكن سطس لاه ةلاهجاءوسمكتم لعنمهلوق (ةثااثلا
 ةمومذم ل عفا اكل ذ ةبقاعنأ لع ناو هنا لب قو باسةعلا نمهةحساامو باوثلا نه هتافامرا دع لها
 « لهاج هنا فرعل | ف ل .ةريث تحل ىلع ىللقلارث [ن مو لج الا ريثكلا ريدا ىلعاءل اعلا ةذللارث آهناالا

 تازنليقو لهاا ظفل هملءقلطأ لاهل ان وملي ام لعفاا هناالا الداج نكي ملناو هنا مالاكسلا ل_صاسو
 امنا هلوقدي الا هذهريظنو ةدسةم اهنا لعب لو ءوحرتق ا امىلا ةرف تخجل ةداحانراش انيس رعفتب الاءذ# |

 هلوقف ملصأو هدعب نم بان مىلاهتهلوق .(ةعبارلا هلم لا) .ةلاوءو سلا نولمءينيذلل هللا ىلع وتلا
 لبةةسلانامزلا ىف ةطلاصلا لاعالاءاستا هنوك ىلا ةراشا لأ وهلوقو ىذاسملا ىلع مدنا ىلا ةراشا بان" ظ

 ةجرلا ىفدءا ماوه ىذا باوثا ١ لا دبابيس مر باةعااةلازا بس روذغووف مير روذغ هناف لاق مث

 ةروسااهذه ىف كلانا طفاكدارملا .(نيءرحما ىلدس ني. ساو تاب الا ىل هفن كلدكو ) ىلاءث لود < معآ هللاو ا

 قح لكرب رقت فان جوال ئالد ل لدغنو زين كل ذك فر دقلاو اذقلاو ةونلاو دمسوتلا ةع ىلع انلئالد أ

 نحو نيبت سلو إس ارهظل ىلدق هناك ىهملا ىلع ف دعني هرم ل. هسسنيبت ساو لوقو لطابلا لأ هركش |
 ىندملاو بدئلان ىلدسو ءانلاب زيت ستل عفان ارقف ني. سا هلوق ىف ءاّرقلا فناةخاوامولعم هنوكل فذ اذه |

 عفرلابل يبس ءاملاهنيبتسيل مصاعن ءركب وأو ىفادكححلاو ةزجأر قو نيمرحلاءالؤه لسد حاب نيبتستا |
 قطن دقو هنورك دي يوب لمس_لا نووي زاجل | لهأو ل. سثدن أت ىلع عفرلاب ل دو ءاماا نوقابلاو

 اموغسو هللا ل هس نءنودهدولاوؤ السدو ذب ال د5 رلا ل دساورب ناو هنادحسس ل اتفاه-ممنارقاا ْ

 حس مس هيوجص بيعمل

 وس هع <
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 هب الا هذه تازئف فسالاو ةمادنلا نير واخ ممل ءو هملع هللا ىل ههراج مَبونذ ىلءاو.هدق أ موق ىف تازنلا
 اذه تت لخد هلئان نمآن م لكفاس ومو ع ىلعي الاه. هلله نا ليوافالا هذه ن «برقالاو مف
 ناكاذاوةدتاوةعفد تازنةرو دا !ءذهَناىلءاوةذئاس انا !ًناوذو لاكش اانهد ىلو كفن رمثتلا
 هتمعب ىفالذا | سهالاوهاسواوزن بسن ا ةروسل!تانآنمةدداو لكى ف لاقد نأ نكي ف.كف كا ذكرمالا
 ىوسامّال كلذو ةءااعرارمسأ ىلع قشم انتان اننو:مّوِن يذلا نءاجاذاو:اوق (ةذ املا هلكسكا)

 ىوسامو هشنادحو تانآو هئابريكو هماراو 4 الج تافدتايآو ىل ءتهنتادوجو تانآووفىلاسعت هلنا

 نأود نكمماّناالا ماسلا لم صدا ىلع هماع فوقولا ف لّةءال ىل سالف هلدنامالامو هدرا مح الق هللا

 نوكي هنا لاسج<ال لمس ىلع ةمقبلان نمؤي مث ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ متفرع لسور تان الا ضعب ىلع علطي
 قرت ةياهنال كل ذكفاسولةراممال ناكل و راجل كال: ىف عباس لاكو رافقلا كا: ىف من اسلاك هنا. ةدم |

 || ةفدلا هذ مباثو هوهرا هاذا دمعلاّناغدل._صاختل ةءاسمنال ىل عرمش ١'ذهو تان الا كلج راعم ىف دبعلا
 | لود ةراش ميلستلا اذهنوكق مكملع مالس موا لو ةينأب لسو هيلع هلق' ىل_ءا د هبا ىغأ اذه دنعذ

 ةمالسا اما ةءالسلا كلت ب.ةءةسجرلا لو ها ةراشثب ةسجرلا هسفت ىلع مكيربتك هلوقو ةمالسلا |
 تاريسغتلا عضو.وتافا ار تاف الاز دعو تازا..بكلازر كصرمو تالظأاملاءعرجب نم ةاضتلاف
 ةدسشىلالو هزلاو تاسّدت!تادّرحلاوتاطامأ'تاءقايلاىلا لو هولا: ةءاركلاامأو تالبددتلاو
 ىقمعالسااّن ا دربالا نع حباسزل 'ركذ (ةثئاثلالمسملا) ل الخلا تاه دارس زاعمىلاقرتلاو راونالا ملاع

 ءالسالااهتمو ىلا.3هللاءاعنا نم مسا هنااهنمو ءاعدلا ىعمودوامالستاساس خخ ءامس أ ةعبرأةغللا |
 اًضيأ كلذو ةبادا !ةراسعلأ سسااضيأوهو تاف الا نم هتمالسل كال دب عم هيي ىاقعل ارصشلل مسااسهنمو ْ

 زوكبنأ (اههدحأ) نيايوأت لق انوه مالساا مك.لع مالس هلوق حاجزلا لاو مث ةواشرلا نم امال
 تاف الا نمل .:نأ, هت وع دام الس هملع تاس ىنعمو عب رمستلا نم حارمسل ا لثمام السو | لست تاسر دضم

 مكلع مالساا كلوق ىنعذ ةمالسلا عجمالسلا نوكينأ ىناثااو مياستا | عع مال_سلاف هسفنو هنيدف
 مكلعهللا ىنءنوكملع ماسلا ىنهةىلاعتهتئاوه السا! موت لاو ىزانالا نب ركب نأ لاوو مكملع ةمالسلا

 اذه مصاافرعم ناكولو مكملعمالس لف هلوق ف مال أ اراكشتل هن ال اذه ىف دعي اذهو مكظفح ىلع َىل

 || نع هستحا هودي وما اةروسفف اتدثكو مك عمالساناوة ىف هل ماك ةعيسش. ءالودق تدك لوقأو هجولا

 همفف ةجرلا هسفن ىلءمكيز بتكهلوقاما لءأ هاو ثحأ !لكعضوملا اذهل هتلقن اذاف عضوملا اذذ#ه

 اموعوعو باجحالا دب غتاضيأ ىلع ةلكو بامعالا ديفينالذ ىلعاذكب تك هلوق (ىلدالا ةلشسملا) لئاسم
 ءالّوعلا فلتاو بوبولا ل.س ىلع مىباه>رهدايعلابار هناهس هنوكىضتةيادوق باعالاىف ةغلاامم

 ةجرلا ب جوأ هناالا دار وءاش فيكم دسع ف فارصتنا هناهسهلاماصأ لامة بوبولا كلذ ب:سىف

 هعنب اهنءامشغ هنوكياملاعو حنابقلا ميقياملاع هنوك ّنا ةلزخملا تلاقو مركلاو لضفلا لمبس ىلع هسفن ىلع
 ةملطا لئاسملا نم هلم_بملا هذه ولام هنم عيبقلا ر ميق مطل اواؤط ناكهلءف ولو متايقلا ىلع مادقالا ند

 اًضيأو سفنااب ىلاعت هللا تاذة.ىست عنتجال هنا ىلعتي الا هذه تاد (ةئاشلاهلْمسملا) ل اوصالا لع

 ىءعامأو ةقضااوتاذلا ىععانهد سفنلاو ه.اعل دب سفن ىفاملعأالو ىف: ىفام لعت ىلاءتهلوق

 دحأ هناا ذيأو نكمم بكرم او اكرم ناكل اه ناكول هنال ةدع رس 33 ىلاعتو هناك هلفاق مدا او م.سحلا
 نوكمال ىئغلاو ىغلا هنناو لاهاك ىنغهنااضيأو ا.هسج نوكيالاكرعنوكمالامو اك رم نوكيال دحالاو
 1 لص ا مج ناكولف ةمهاملا مامتىف :لئاسق*مانسالااضيأو اعدج نوكيأل اكرهنوكيالامو اك رم
 هءلعمقدجلاو ةلجتب وق ةرهانةرهاط ةريثكف ةماقعلا لئالدلا امأف ّئ* هلثكربل هلوتل لاءاد كل ذو لش
 و رفكلا قلذ ىلاعت هنا لاقي نأ فاس ةج رلا سقت ىلع مكي رستك هلوق ةلزتمملا تااه (ةثلاثلا هلك ملا

 1 مثناسالاب عنملا كل ذ لاح هاي منامعالا نع هعنب هنا لاقي نأ ىفاسنرو دا الا ديأ هملع هيذنه: مث رفاكلا

 لا مس سوو عدكم 0-0 ب ا سا اسس ل يس سبب 2 "<١ نسسورورمبججج هس يسع م سمسم ساو نع دم 1ك

 0 *> هي لود
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 مم م سلا

 |بلا قام لعيووخالااهلعبالبغلا غافممدنعو ) لاعتهلوق #* معا هتار دارا ْ

 أربعا ( نيم باَك ىفالا س.انالو بطرالو ضرال تال ظ ىف ةيحالو اواعنال اًةقر ,و نم طةساموردأاو ا ْ

 ا | لصأ ل .هتامل عب زهفئ ليتل اعلاوح ءاص سبا ينمو تيل! ونا فاو وال ب 7 , الاى لاه ىلاس] هنا | ْ 0

 |حاتفملارسكلاب خفملاو مضمر حفم عج حاملا (قوالا هلكسأا) لد اسم هب الا ىفو لص هريأتامرخؤيد | 0

 هاوق ىفءا رفا لاف محفموهف ءامشال ا نم فنصا تناكهنازخ لكو ةلازمللا ميملا عشب عفملاو هي خفي ىذلا | ١

 داري نأ نكيو عت ”اغملاهنمدارملا نوكي نأ نك« حتنافملا ظفلف هنبءازخ ىنعي ةيصعلاب ءونتل هحافم ناام دعت ََ

 اهيلصو جنافملاّنال ةراعتسسالا قب رط ىلع معن ام بيغلل لعج دّقف لوتالاريدغتل  ىلعامتا نئازيلتا هما َ
 كالت خذ ىفاهل امعمسا ةيفيكو حتاسفملا كالذي ملاعل اف اسفة الاو قالغال اداسهنم قثدوّسسملا نْئاَر راتاىامىلا]

 ناكل هناك سلا انه» كل ذكف نئازيلما كا :ىفامىلا عتاسفللا كاتب لصوت ناد كعلاسفقالا وقالغالا| َ
 : عملا فاشاا ريدَعَملا ىل اماو حت افم ىرقو ةروك دما ةرابعلاب ىءملا اذ 0

 |١ ىلع ةر دما ١ هدم دارا ىب ا |اري دما ىلءو بءغلانلعلا دار !'نوكيلزالادقنلا ىلع فبيغلا از دنع 1

 1| كن ١ الاءذهري سف: ىف ءاكدلاو مولعمر د ّدال | هلزنت امو هنب" ارخان دنعالا وذ نمناو هلوق ىفاك تاكا لك ||

 نوكيال لولعملابرلعلا نا و لولعماب لعل هلع "لعل ب لعلا نا تدنث اولا مهخأف مسهل نلوم لمع ل .عمالكأ| 1
 هنا ذلكم نوكي نأ ماو هيادل امد ارنوكجص.ناانادوجولالوةةتاذحتي اذاواولاف ةهلعلابل_لل ةهلعأ 1

 مث :الادجو ال هناذأن <اودبلاذا ىكموهذءاوسام لكصصو ىلاعتو هتادس لنا الاس ءلهتاذا بجاولاو ||

 ةطساورب_غياّما هعاقيان عقاو هل وكسب نئاكه دات ان دوج و ٠و هذ هناك قطاف ومالا ا

 لوةئفاد» ثدن اذااضرعوالوطهد: ءنم لزانلا بدترتلا ىلع ةريثك طئاسو امو ةءلش -اوةطساواماوأ] 0

 أرثالاّتال ناش ؛لارثالاب ءلع بجو لوتالارثالا كاذب ءاعغهتمداصلا لال رثالاب هلع ببووهتاذب هلع 1 ١

 ًألعالا سبل بمغل العا ذهمف لول العلا بجو هلعلانلعل ان اانرك ددقو ىفناشكلارثاللة : رق هلع لالا 1

 هناذب هلعناك اءلورشعما اهبدترت ىلع هنعةرداصل اراب الاب هلع ها ذي هلع ع نمل لص مت ةصوصخما هنا ذيق لسا م :

 هدر هلاءالؤهةقر طوخادوذو هال |اهولعيالبيغلا ئافم هدذعو لاشي نأ حد مرججال هنا ذلالا لصتت ل | ظ ٍ

 ا .طقعلااباضقلاّنأ ىعو ىرخأ ةقيق دانود»ّنا ملعا من 3 4 رطلا هده ىلعءاسني د  الاهذهاورسسفنيذلا 0 :

 اءاضق ع نعم ءالااو دو«تنيذإ!نيلماكلا ءالقعالالا لامكللاو ماقلا لميس ىلعاسمبلعلا ليسصت بعصد ا

 ٍ حتا فمهدن دءو هلوةور دا !كنوك,تاسنالا اذه لثمو ةدّراتالوةعملاراضحسسااو ةلاو لا. .كئاو سلا ١

 ْ ةمذقلا هده عع ةطاحالا ىلع ءلةعىوقب ىذلا ناسنالاف َةدّر# ةذ# ةماقع ةيضقودال ا نطعيال بنغلا ا

 : ةضحلا ةملث عله 2 ضقل اركذ نءّنا اودورخ آى د رطاذه هذ قابلا عجب هب عب ذانما لزن أاسمنا ثآر ةلاوادحر دان | :

 ةيلقعلا ةضضقلا تدك :لذادلا ٌةَسَوَسارومالا نمالاث هاه سر الرفع اهلاسياد ران 0 ١
 ىلع درو هن هن , الاوذه ىف مالاو د أل كل اموهفم سو سل 1لاْ !١ ذهةنواعع لوةءملا كا ذرمصمل ةماكلا 1

 قرم درا ىل الالوقغملاا ادد د كسا عودالا ا يلعبال بسغلا تا فمهد:عوالوأ لاق هنال ن ونامل اذه | 1

 || ةمظع ةةشح نعم شكيب سوس ا اذهر كص ذفرددلاو لا لاو أ ةمظب ىلع فقؤدق لاسفئاو سحعاو | أرضلاو َربلا باو د عمج وههتتاتامولعم ماسسق اد - ال كلذو رح هاو تيل فام عبو لاسقذ سويس ظ
 هنشام ةرثكو بلا لاو ادهاش دق ناسنالا نال ذبل اركمت مدق ى عت هنا مهو ىرخأ :ةقدهبفو لوقمملاكلذأ ْ
 رحل ااّمأو ندا اوت امنلاوناو .لا نما فام ةرثكو لالتلاو لا.ءااو زواسغملاوىرقااوند ا نما 5

 | مانعا اهضر ءوانوا وراك "هل 1 رادلا يئاعنا لعل دي سكلاناالا لقا هلاو - اي لّدعلا ةطاحاف | ا 4

 | م_دفرهال ااهلعيال برغلا خا ةمهدنعو هلوق تدع 'هل_>ادإاماسقالا ن نمريشح متاهعو##َنافرعمث | | َْ . ا 0 ردل اةرو هلا .لئاريضعسا اذاف بعأ تاع لذا سانج و تاناو لا نم اهنيفاموأ :

 ا هنا مودال اهاعبأل ب ع ١١ تافمم دنعو هلوق تدم لدا !ةوظعلل المكمواب ودهسوس#!لائما!!دذه ْ َ
 7 و 5 7 إ

 رف سس ٍ . - - ا ع : 2 هع معسل هوس --

 ١ ار ُ
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 فشلا ىلع لدي نيمسقلا رد ارك ذا:لق نينمؤما للدسرك ذي لو نيمرملا ل.س نمل لاه لل ىلاة ناف اح وع
 | تنانىةةطساوام_ مم لال ثيحاناكاذا نا ةضاافاضيأ و دربا اركذي لو را مكس: ل ارسهلؤك

 هش رطتنانت_سا ىتدام_مدب ةطسا وال لطاسلاذقالاو رح الا مستلا ة.صاخ تناءنيعسقلا دحأ ةءصاخ

 نوعدت نيذلادبعأن أت .مىنالق) ىلاعتهلوق » .ةلاممالاضيأ نيقحملا ةقنرط تاا.ةسادقف نيهرحلا

 هن مب دكصو ىر نم ةن»ب ىلعيفا لق نيد_:هما نمانأ امو اذا تالضدق مءاوهأ عم ال ل هللا نو ذ نم

 هن االا قرك ذا ىلاعت هنا اعا ) نيلص افلاريخوهو قالا ضف هللالا مكانا هر نولدهتست ام ىدنعام

 ىمينىلاعت هنا هب الا ءذه ىفرك د ني هر ا لس_سزيستسلو قلل ارهاق تان "الا لدفب هنا ىل :لدنام ةم د١

 اهتاامنو د_.ءدنيذل!نا نيبو هللانو د منوع دنت نيذلا دبعأنأ تسمن ىلا لق لاةف مول ..هسلؤا سنع

 سخأ ىشو راج او تاداجاهنال ل_لادلاو ةغا لمس ىلءال دءلةّلاو ىوهاأ ضخ ىلع ا اموديعتا]

 تااضإأو لدعلا خي رص هعف دن ص سحالا ةدامعن الْغَم_تمفرشآلاَنوكو ريثكب تانسن الان م ةدس ع

 ديعينأ عذاسهل اىلءالا اذه نم حقي هنا ةريدبلاب مولعملا نءواهنو.كربو ماتصألا كانو ةكءاوناكموقلا
 عستأال لق هاوق نم دار اوه اذهو ىدهال ةٌداض ءو ىوهلا ىلد ةن.ءاهت دابعّتاتيدف هعوندمو هلودعم
 ءىذىف نيدتهملا نماناامو لا ضانأف 8 اوهأ تفنن نا ىأنيذشوملا نءانأامواذاتالضادق لاق م مءاوخأ

 ىلء ىف لق هوقب هعاستا بعام ىلع هينا يتم ىوهلا نوكت نأ قئاناو كل ذك ضناها وق هنكدوهدخأو

 ناكمال لاو ةالهلا هماع هنا لعاو هريغدب ّمكرشا ثدح جنا َعذكو ةاوسدو عمال هلاىف ىأ قر نم ةسس
 كلذ لوزن نول عت اوناكرذكلا ىلءمهرارمهال موقااو كرثثل اذهتءد موماع باذعلا لوزن موتو

 كلدنع نءقطاوهاذ_هناكن ا مهلا مسهل وق ىءب ه. نواه -ستام ئدتءام دان لةىلاعتلاةةتاذعلا

 دارأ ىذا تقرلا ىف هللا هلزغي باذ_عل اكل ذنا دارحلاو ميا با ذة باشت* اوأ ءاوسلا نم ران لع رطماف
 انههدارملاو لكلا لوانت قاطم اذ_هو هتنالا كلا نا لاق مث ذ ريش أتوأ هع دقت ىلع ةردقالو مقال ارنا

 ليجصتلاو ريخأتلا نم ىذقي ام لك ىف ملا ءاضذل! ىأ قأعا ىضق» مهماذ ءربخ أنىف طق هنلالا مكانا

 هللالا يكمل اناهلوةبانبامصأ حا (ىلوالا هلك ملا) ناتلمسمه.فو نيذاقلا ىأنياصاثل اري وهو
 مكحو هيهللا ىضقأ ذا الار فكل ا لعف هنم عنتعف هي هللا ىظقا ذاال ارو ءالا نم ىعأ ىلع دمعل ار دقدال هنا ىلع

 هنا عي رصالا د_فياذهو هقلالا مكانا لاق ىلاعت هنا هيلع لءادلاو لاسعفالا عج يف كاذكودب
 دب ريال نأ ىضتشي اذهصهو قالاووفهن ىضقأم لك تاءانعغمو قالا ىذشن هل وب ةلزخءملا جاو هلئالاا مكحال

 ريثكت ارق (ةئاشلاهلّث_ملا) لعأ هللاو قا سنا كا ذَّنال ىداعلا نم ةمصعملاالورفاكلا نمرغكلا
 هلوةكق لا صيصاق أ نمو هف هب سعأو هب هللا بنأ ام لكن ١ ىنعي ص هقلا نمداصااب ولسا صقد مصاعو عذاتو

 امال ءايريسغب ضقي ف-اصملا ف بوتكملاو قطا ضةينوتابلا أرةو ص هّةأا ن-سعأ كءلع صق:َنَذ

 جاجزلا لاه ىلا ض ةيهلوقو رذناانغتاق ةئانزلاعدنساو كك امنينك الا ءاةملال ظفالا ىف طقس
 قاض ةءنوكي نأزو ءو قا ءاضقلا ىضقد ريدقتلاو ردسملا ةفصقاانوكي نأ زث اج ناهدو همذ
 لاف عنص ىندع ىذقو هءالوءةمنوكي قلاريدقتلا اذ_ه ىلءو ق-ووف هليا عزم وخلك نال اما عمن

 ةءارقلاهذه ىلع ورعوبأ م>او دوادامهعنسىأ«دواد امهاضق نان”دورسسماهماعو « ىلذهلا
 لاق ىسراغلا ىلعووأباجأ صهقلا ىفالءا.ضت! فن و تس ىلهفا او لاف نيل هاسغا ارمخ و دو هلو
 مث هنانآتمكحأ لاهو لصف لوا هناىلاعت لاك لولا فل_دفل!ءاح دقو لوقا يعج انهد صدا

 مكنبو ىدب مالا ىذقلهينولدعتستامىد:ءناوللق ) ىلاعتهلوق » تانآالا لدفن لافو تاصف

 ىذقل باذعلا نم هنن ولدعتتام ىناكماو قر دق ىف ىأ ىدنعنا ول ىعملاّن ا معا ( نيملاظل انلعاهتناو

 لعأ هللاواهد ربم تداظتأو هيمك ذكست نم اص اصتقاو ىف رلامضغالج اعمكتكلهال ,تحص: و ىندد ىهالا
 ,ىلاعت هللا و زم اظل ادب وةعتقو لعأ ال ىلا ىناملاو هرادقمو ءبم اقع قو نم ةمكملا ىف ياسو نيللاظلاب|
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 رابتلاب مرام ل_هيو للان كافودي ىذلاودو ) ىلايةت هلوق مل« أ هتتاوةءاسقلا مول ىلا نش اكوداسب

 اعلا نيبال ىلاعث هنأ لعا (نولمعأ سنك انعمكشن مث مكعح مهلا مث ىعدم لح أ ىذذمل همقم كا

 مون :ل١ نمو ةانلاىلا ّتوأانم تاوذل لت: ىلءارداق هنزكو دون الادني هئرد لاك قولا الان

 : امأَف ةلغةلاو مونل اةلا- هوجولا نسح أ ىلءاهربب دتاو لا وحالا عمجب ىفاس واف لالقتت_ءاو ةلغامل اى

 مريبقلاو ل اردالا ىلع نور دنا ىثاام كف فوتيفم كس + ىلاعت هلا ىيعملاف ل الان ما ىذلا هل وذ

 لسرو توا !اهيلع ىذقىتاا كف انهمانمف تقر ياو امو .نيح سفنالا قوتي هللا هلالج ىل- لاق

 : | ثدي انههو توا اا هضم ةءاكعو: 1 : فرمهتا | نع حاورالا ضرية السل د هتاةىم لسا لاى

 لاقي نأ مضي ل كاذكن أك اذاوةئلاة هول هم هحور نكت لاح ناكى هو قى دنا كشالمتا: لاناوخو ظ ! 7

 ْ تراصفنطابلا قرهاظاا نم ةساسملاحاورالاروغنموذلا لاح َناودو لب وأ: نمانههدبالف ءافو هللا

  0توملا دعو لاحعال ا ضاعن ن نءالاطعمد سار ءاطظراص موثلادنعف اهلاعأ نع "نلطعم ةرهاطظلاس اولا

  0مصفرابتعالا اذ-هنم ةباسشم توم انين و موال نيب لصخم لاسعالا لكنعتلادعم ندبلا هج تراص
 نم مسك ام دي رب راهتلأب مح رمال ولاف مث هج ولااز_ه نم موألا ىلع توملاو ةاف ولا اخذ قال_طا | ظ
 ! | اهكدح او عابسلا ررعسطلا نم بدا وكأننا ااوحراوألا نم َجاعاموىلا اتلاف رالاب لمسعلا

 ْ ىاتاعتلا# وحرك انيذإاو ىلا راو ظلما ١ لاق حراو 11لاعا هم دار أو :ل+ انوار بقنا

 ْ ١ ىمسم ل[ ىضقل لاه ملغ لانو ثبلاوراهن اذ مت -اورأإ مكلادى[هضكتاس 3

 ْ ىعمو مكلاجآ او غل نأ ىلا م كمون نم مكتعم ىعملاو هذ: ىعسم لدأو هلوذ ىهو ةيواكملا مراعأ

 ||| ىلابعت هنأ ٍلعاو توا ااهربغن ءرمعلاذ كلم لصف لج الا ءاضق ىنءمو مال ا ىل هس ىلء ىهالا ل_هفءاضقلا

  8ةصع ىلع كا دب لدشسا مرحال ةثامال نه ام الا ىر ابراج كلذ ناكامن ان ان'مهطق و مالو معلب هنارك ذاسا

 | مكلاوحأ عمج فو كرا منو مكذبا ىف نول هعت ماك اع مكي اف مكع 260 ,رىلا ملاذ ةما.ةااوثعبلا

 ١ ا ستات اقلب رو بايع كول تاق الإ ىلاعت هلوقمكلاسعأو

 عون ذهّنالعا ( ني. احلا عرس أو هو مك. 2 هللاىلااوّدرم نوط بال مهران
 || ليي 7و هتمك- لاكو ىلا عت هنا ةردق لكى. ةلادإ !لئال دل !نمرخ

 ةردقلاو ريت ا ةقوذلا امتد ما نوكي نأ بي لب ةهطاو نكمل ان ةةوذلاةب الا هده نم دارحلان

 نآدكوداممو م-مديأق وف هللا دب ىل ءادلوآ هنموذ نو ىلعأ هلا ناي نالخرما توت سال

 ة.قوفلاو ةبتوذلاهذب به بيست لداار عقلا اذهنأب رعش هدام قو رشا #قلا اودوهلوتثا كلذدارملا
 اروهةمنوكبدق ناكملا ف عذئرملاّت مول ملاذ اةهطبان ة.قوالاالةردقلاب ةيقوذلا ىهروقلا ةفصاةدرغملا

 دو-وأل راهقهنا(يىباشااو) داوالاو نب وكلام دعللر اق هنا (لوت لا هو دو نمزوتلا ل هرب رشنو 1

 |مدعلاىلادو-ولانموةرات دو -ولاىلامدعلان ٠نكما القني ىذلاود ىل عت هن ف و دا فالاوءانقالاب

 رهةمف هدضن اذ لكبر ا وق هنا جا وز تاكما ا ىف همادع'الامدعالو .دا اءالادو والف ىرخأ ْ

 كاملا ىْؤت كلما كلام حوالا لق هلوقيف هرب رقت ماقوراهنلاب ل.للاو ل لاير اهنا اود والاب ةلظااو ةاظاابرو ل
 رحب هنا لعاف مالكحلا «تورعاذاو ءاشت نم لذتو ءاسلت ند. هنو ءاحدت نك كلا عزنتو ءاتن نأ

 ةامحلاز رةلظا|ءدضرو' ااول .ةةسملا هد ىذاملاو تحااهد_ذطقوفلاف د طل قواد لك نال هل لح اسال

 ْ اين» داضتلا لوهح ا فرحت ت'فصلاو لا و-الاربا ءفلتأتو زهلااهةضةردقااوتوملااهد

 ار دام ارب دم اها نا ىلع ل ديب كم !ىفتافهااهذ-ه لو هو ناهةنلاوز كلاود رووةملاباماع ىضقي
 تأ (عبارلاو) هدانعقوذرهاةا اودو لاف ؟لكشلاو بشل ان نءاس دعم د: اود ا نعد هزغهار هاو

 ديالاهعاقجاف ةدايلاو عيطلاب د دعارم هد دغانبةمدر 30 ىحو عييدالا عئاباعلان مفؤ٠ندملا اذه

 ءانسنا ءركذ ىذلاودو ةدئاسنالا سةنلاوهرساةلا كا ذ نا لاه نه أطتاو رساقرمسقب نوكي ناو
 واوا 010 سس 0 و دعا ع لسع 2 يسع ع م يسمح نس



 حم

 ْ هلوقر هأاو ريل ةمسظع ا ردااو نبا ارك ذب بمغلامتا كس هلق ةه_ظع نعم مك اك ىلاهت |

 | زوافلاوىرقلاون دف برك الا هج وقام عرشك هين تبلا نالرئاذو ايلعيالا ةترو نم طةساموأ

 ظ اهلعي هتاصسو قااوالا ةقرو لاحريغتيال هناريضحسا مر مشناو مهلا ن ءاهين كرمك سي مث لالالاو لا كطاوأ :

 | ىف ةبخلانال كلذو ضرالا تادظف ةبحالو هاون ك0 ا 'وخالائمىل لاثملااذ هب نءروا مث 3 0

 ظ ةريغدلا سب اكلنا عما ذافام 5 جب اهم“ اوما !دحالاربك أ قد دوو“ .صرالات ”لظر رغهااتباع ا

 ' 0 نمل ثمالا هذشه ترض ةتبلا ىلاعتهقا لع عي رذغال اهتهظعو اهءاستا ىلع رضرال 'ت الط ىف تافاملا | 5

 رين ثءحي وهالااهلعيال ا قاسم هوغو هملاراشا عملا ن هد .لاعتل الجو ةبطع ماع ىلع

 لوشعملا كاذ رم ئوتاملىانعت هيأ مح ماهم دا .هىلالو ٠ هولان ع بال الاو راكفالارمدا ةرامفلودعلا

 ةدضعلا ةلقعلا ة.ضقلا ك|:رك ذا ءاعاجر ذدعبذ ةسو حلا تانث زا :د_هركص ايدّرءلا ضخ لا

 حتا ءهد_عو هلوقفروك ذا انمعودو نيم بَ ىفالا سدانالو بطرالو لاةذىرخأ ةراسع ةدّرملا

 هلكسملا) قءفود اهللاز هو ةيلاعلا ةغي رمشل اي , الا هذهرم سفن ىف هانا ءام اذ وذ وهال اا علعبال ب. غلا

 نمونامنالاو ماكحالا لمس ىلع هضار ءاوو رهاو<ملاعلا لعاف ىلاعت هنااولاه نوماكذملا 6 0

 ا ملعل او تاكمملا عجل ادم ىلاعت هنااولاق“ ءاكلط وا عبانا اع ىلادت هن هنو بوذا باملاع ناكل ذك ناك

 ١ وك 8 مالدلالدأ نا دا 2 ير ا 2مل تس أ دبملاب

 ٍغ

| 

 ةسامزو ةماياما ثمن م فاس ل امزلاوتارمدغتلاهذماسملاع 0 5 لاب تاسئز 8

 قاس اوني لد وهال ل هلا تافمهدنعوىلاعتهلوق (ةثلاشاا" هلثسأا) بواطااود هكالذو
 1 هريسغ دنعال دن ءقارمللا وشي هبا عاق اجفو هلوةّناهرب رقنو لاو ذهل ا نعاشزم٠

 هذسا لطب دئ:.حورخ الاكل دنعاضأ أهل كاح برغأا مث همنا مسا ادو ولا بجاو رخآدوجوم

 ناهرب رقتو هملع دءاسسإ ىلةءلان اهرب كلذكق ديو لاا ه ىلع لدي هن الا ظنا نا امكن اضبأو

 ارق تاكمملا لك فليالاز ,وااورتو [انلعااو «عئان_ملاو جئاَتنااو ران الام ملالوسطات ملا

 مكاورثأ ءاوسامّنال هلالا سدا هيلا ن كيل هناضضنب هيهلءلاو هتامومل لا عمم مل ال لوالا ع فا هناصس

 هلم ملا) لعأ هللاو هلاكيسو والا دنعالا ت سدا بمخل محاذمّن' نادربلا ادهم رولز ماا ميضالر لا ال أو

 ةقرو نم ل ىلءافط عدوك, نأ (لوالا) تاهو ه وو عقرلاب س ,انالو بطرالو ةيحالو ىرق (ةعبارلا

 هلثسملا) رادلا ىنال اة ما الو مهم لجرال كلو كن ينم باك ىف !!هربخو ءادّسالا ىلد اعفرنوك ناو

 : اذ_هوريغال ىلاءثهّقلا لع رهنيملاباكل1كلذّنا (لوالا) نالوت هم نيم باك ىفالادل اوك (ةسماللا

 نأ لدق ن هناك ىفتامول للا ةمفدكت نأ أهو انم ل> هللا نوكينأز وجي حاجزلا لاه (ىناثااد) بو هالاود

 اهأربن نأ لبق نم باك ى الام كه: ىفالو ضرالا ىف: دهمنم باصأ ام. "لح وزع لاق أك قاف !قلك
 كن الملا فقتا طظوذملا حوللا ىف لاو ال هذه ىتك امنا ىلاعت هنا (اجدعأ) روهأباكللااذ>ةدئ افو
 هما ةريسع لإ ذ ف نوكمف ئ' ضرال و اولا ىفام هع دال هنا وتامول ملا ىف ىلا: هللا مع داغ ىلع

 هلاقفاو ٠ هنو دهش مل اعلا اذ ٠# ةفص ىف ث دحام هي نولي اسقي مهملال طولا ح والان نيلكوملا دكت الملل هل ءاك
 امالعاو با 1اس ىلعزمغاكمال هنت ةيطاو ةقرولان .رك ذامرك ذىلاعت هنا لاةينأزو< (اه2انثد)

 باةءالو باول اهبف سد !ىتالاوحالا ل م_مال ناك اذا هنال ئئاسن دلا ف نو نهبام لكن «هنونذيال هناب

 عجب لاو لعلا« هنا (اهث :اند) ىلوأ باَمَءلاو باوثلا ىلع *لمشملا لا اوحالا لممالنأبف ف اكتالو

 0 -تاكاذاف لوألا مل لاو ملع ءإ| كل 3 يختل نكي اجري سبت عتبب# نا دو>وأا ْ

 ٍ كلذةف لا اوحالا لحد رج ذكأا ملة واهرعفتاد تجب ماتم 'مال 3 .فغمأ ا ىلع باكلااكلذىف

 انتاج هلع تداهم مرعأنورع أنا م13 عندج هنا !ىفالماك ايدسو امان اييحو شباك. 1

 رسل مدح 1 د 10# 0127 دى وفلاح سااللا# هنو دز ١ ىالاقا 22 ينال نوع سمرا ها اللا ظلال ممتد 707ج 4[ 2 شيلا
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 || ق.فشلا بالاكص اهلوهىوام“ حور ةءلفسلا حاورالا هذ_هنم ةفئاط لكلو تافدلا نماهرمغو
 مهدلطصم ىف ىعست ىدابملا كالو ةريإن ا حاورال اذكرو لاالفالا لاعنم ىذام٠ اهل درب ريشل حاورالاف تاماهلالا لدس ىلع ىرخ وانؤرلا لدنس ىلع ةرانااهامانمو اهتاظتي فاه امهم ىلعاهنمعب ميزلا ةمسلاو
 ةءلقسلا حاورالا ءذهو'هلماك مات قالخالاو عثابطلا كل: ىف ةيكذفلاحاورالا كلت ىنءي ماسلا عابطلاب |
 ةناحورلا ازعل او تاىسلظا | ناجالو هثلع نم فعضأ يان لك ىف لفاغا ١نال امم فعضأ ابهنمةذاوثللا |

 نع ةقراسملا سوفنلا نا فكشالد سلا اذهم ةقلدتملا سفنلا (ثااثل!لوقلاوإ ريثكمالكبابلا اذه |
 ببسي سفنأ | هذه ىلا ىل_ةةقرابفملا سوفنلا كتف ةيهاملاو ةعسطلا ىفهذهل ةيواسم تناك املداسجالا |! .

 | ىلع سفالاهذهل ةنواعمريسصتو ندبلا اذ_مام هج وب قاعتتاضيأ ىهو ةقفاوملاو ةاكاشملا نمارس ١
 | اوعنتعنأ ةفسالفلل سل هب ةقحلا ةعب مثلا تءاعس ئذل انا ةئالثلاءوجولا هذهب ت شف اهتعسط تامضتشم |

 ىلاعت هنا (لوالاثعلا) ناثانعهفانلسر هتفنوت وملا كد اءاحاذا ىت>ىلاهتهلوقاما * لعأ هللاو | أ الطاببي ذكتلا ىلع مهسلا.هلارارسا ناك لذكر مالا ناكاذاو هنس برقباجبادزقأ دق مهلك الا ع |

 الم نمالا ل_هد ال ةافولاّنا ىضتةء انهو توما كلم مانو لق لاف ىلاععت هلا نمالا سدا حاورالا | ش ىوبنا ىل-عنالديناصنل|ناذفةا.كاو توملاقاش ىذلاوه لاهو !عومنيحسفنالافوتيهللا لاق |
 ةق.قللا ف ىفوتلاّناباولاو ةطقانة ماك ةئالثاا صوصنا اهذهفاناسر هةفو هي الاهذ_هىف لاق مثتوملا |

 هلو بالا اذ_هىفقلطما سئرلاودو توما كلم ىلا ضو ةمرهاطاا ملاع ىفوهوىلاعت هلا ةردقب لص |
 مهف ةظفللا كءاو أن امعأ مهو ةافولا لص مم. نيذلا لسرلا ءالؤه لاك نم ساننلا نم (ىناثلا ثعبلا) | ملأ هقلاوهثالثلتاراستعالا بس تةئالثا ا هذه ىلا وتلا ةفاضا تنهيراصن ا ومد شو ناوعأ |
| 

 رسغاطغللا نولو < نيذااَنانورثكالاو مميوفو توملاءىجخدنعو هللارهأ نم مموظف ةاسلاةدمىف |
 لوةلاوهنوراكالاهملا لام ىذا١ّناالا قرغا ىلع لدن الا ظفاىف ةلالدالو ةافولا هن ولو نيذلا ١

 | نوربابغم ةحارلاو ريخلاو ةدجرلا نداعمم_هنيذلا ةكمئالملاَّتاةماقعلا سياشما“تيثدقفاضي ا و فاشلا || ٠
 ةحارلاو جورلا همم دافال ني احورلا نوما مد ةكسح” الما نم ةفثاطف مم او نزلا لودأ م_هنيذال ْ

 رهاظلا (ثلاثلاثفلا) نازحالاو ماو بركلا ىدايض من وكمل ني وركسا اي نوع موضعيو ناسي راد

 أ دارماو حاورالا ضيقب نيلكوملاةكّنالملارسرو»دسحاو كام هلاتوملا كله مك اف لق ىلاسعتهلوق نم |
 أ تولا كلا تسطل الث ضرالا تاع دهام نع هعامشاو هغامشأ ةيدالا هذه ىف ني دوك ذملا ةلظفطا
 1 كإمتافص نمراخالا ىف ءاحو نيترم مول لك ىف م-م1ءفوطب والا تب لهأ ن مامودلو اذن نملوانت ظ

 | هافو ةرحأرق (عبا ارلاثصلاو ) ةبيعلاوج أ اهئاضقن اوان دل ءانف دع هتوم ةءفيكسج نمو نو |
 || هاوقاما عيلاثينأت ىلعىفاثلاو ركذيدق عجل نالو لعفلا مدقتل لوالاف ءابتلاءنوقابا او ةلام فئالاب |
 || ضيق نياكوملا ةكت الملا نأ ىلع لدي اذبهو هر ىلا عت هللا مه سم اف ةنورمصتتيال ىأ نوط رذدال مهوىلاعت |
 : هكئالمّنأ ىلع ل ديمه. ام هنن نو.هءيالرانلا :كنالم ةفدىفهلوتو هباو صأ اف نورسهةالحاورالا ا

 ىلءمممدعتدنالا وحالاهذهىف كالا | ةودعتدنأ نم لكو فيااكستلا كلت ىف نوربهد» الب اذعلا ْ أ

 | مهالوم هنا ىلا اوّدز حل اعتهلوقامأقالطالا ىلءةك.ئالملا ةهدعت ورث ىلع الاهذ_هتادذقالطالا ٠ !١

 ْ كلو اضبأت رع مدآ ونيت وعاك عب هكتالملا هنو دودرملا لبق (لوالا) ثحاسمم هيفق قالا ا

 . لدأ نمي الاهذه نأ لعاو هللاىلانودرب ممتومدعد مهخا عن رمثدلا نو دو درحلا لد لقو دكتالملا | 1 1

 |١ توملا لود ىل_ءل دأب الاهده عب رضّنال ةينبل اهذهدّر 2 نع ةراسع سانام الانا ىلع لئالذلا ْ

 ْ سل ٌدرلا كل ذّنال هلل |ىلا دري نأ نمي الاتسم هنوكسح عم تمملاوهلتاىلاّةربثوم ا دلعي هلا ىلع ل ديو دبععلل ||
 |اداقنم هنوكبارمسفمّدرلا كا: نوكي ن أس لب ةهدلاو ناكملا نع اءلاعتمىلاسعت هنوكما ةهطاو ناكتلاب |
 ا توملااما ةايحو تومانهه ل دح هنا تيثف هذ ىنعملا اذه مدن ملام نكي ملامو هلا ءاضَل اعيطم هللا مك |

 0 اجل بروس سمس سس كات عسسساالط ج٠7



 عاقجالا لوص- نعرخ اًممالرباغمعامج الا لود> ىلءقباسااو عاتجالا اذه ىلع قباس عام الا ىلع

 دسملافاذيأو.دابعةوفرهاقااوهو لافاكىلاعت هلث'الا سدا عامقجالا ىلءعئابطل ا هذهلرهاقلا نا تدثف
 ةرفاثملا أ اه_مئيبف فيظئرع اط ىقانقرمشم ىنارون ىولع فدطل حورلاو نذع د ساف ىنادإظ ىلذ سس فنيشك

 | اسيالاكت امهم ديعاو لكل يو ةردقلاو رهقلا ل. هس ىلعاممئدب عج هناصس هرا مث ةدع ابملاو

 لمص ىف حورال الهلا اريسسي نديلاو قّرفملاو داسفلاو هنوفعلاز ءند- لانو: حورلافرخ الاناعفدمم

 مم ابطل اهذهل ىلاعت هلل ارهقب الا سدا عافّشالا اذهو عامج الا اذهف ةءهلالا فراعملاو ةيدبالاتاداعسلا

 هنكمو نيدضاا لعف ىلءةردق حورلا ىطع أ دس! يف حورلا لو ددنعفاضب أو هدابع قوفرهاشلاودو لا
 ةيعادلا لود- دنءالا ىرخأ ل عملا ىل_ءالرتااو ةران كرتلا ىلء لفل |ناسجر عمي هناالا نيقرطلا نم

 ىل_ءلعافلامادقا ناكف لرتااو لعفلا 3 عنتما ةيعادلا ال: لدم لات ضراعملا نع بلا اةءزاسملا

 ١ رداف ناكف هروشلا ى رش ىرع هللا نم كف ةمعادلا كن لو هد بسب ىرخأ لرتلا ىلسءو ةران لعسفلا

 تابافسااوتاءولءااو تاع دسملاو تاكمملاَنا تاعياوبالاهد- تلم ات اذلو ةهطاهذهنمودامعل

 اًقااوهو لاك امك ىلا هت هقلاريض-ت تحت ةرطسم هلنار وق ند ةروهةماهاك تاما اوتاودذلاو

 ءالؤهو مهلع ةطظفطالاسرا هدا.علهرهق هلج نمَّنادار اأو ةظوؤح مكملع لسرو ىلاعت هلو قامو هدامعقوف

 طفاب ام هلوقو ارباع ا هو هه لد نيف نم تابقعمهلىلاعت هلو دب م6 ااراشملا مه ةظوملا

 رودذح نمدودّقأانا ىلعاوقفتاو نيدتاك اماركن يخف ا مكءلعّناوهلوتو دسع س قر هيدا الا لوق نم

 تاحابم او ىداعملاوتاعاطلانو.ةكيم_-مالوق:نم مهن: اوقلتشامث لاسعالا ط.ض ةافطلاءالؤد
 ىذر ساءعن ان و اهاص-أالا ةرعب تصالو ةريغصرداغبال ناكل اذهلام ىلاد لوق ىلا دباهرسأب

 ةةس نانالا ملكتاذاف راسي نع رخ الاو هنيعنع امهدحأ نيكل طم نانا لكع٠َتا امهنءهنئا
 ايو را .اراسلا ىلعز !نيبلا ىلع نم لاكة هد 6-1 :اذاو 0 ءاوهننكص

 غنم لكدا ةاغفح دمفي هةطودح مكملعل درو ىلا هتهلوقّتال ىوق لالا لوقلاو هملع بنك د

 ع اا او و الاوزد رذاطا (ىاثلا ثصااوإ) ض» 9

 لاوقالاىفامااهباعمهعالطا ىلع ديامتان الاهذ_هىف ساف لوااولع اا ىثو بولت !تافدم ىلءامأ

 ناظفاإ مكحملاءناو ىلاعتهلوةلذلا.عالا ىفاماو دسع سقرهيداالالوقن ه ظفلدأم ىلاعت هلوةلف

 عالط ا ىلع للا دلا ل ديمة لارمثالاو صال_ الا ورفكلاو نابعالاامأ: نولعفتام نراعي نيمشاك مارك
 و افوجو مدآى . ىلءنءاكو منك 5 الملا لع ةدن نا (ثااشلاثحأا) اهميلع هي الملا

 ىلع ضرعت فثاح ىف اهنو: مو هلاععأ هءاعنو هد هءنواكوم ة تحت الملا ال ءاذا تاكيملاّو ا

 نوكي نأ هناك اظل قع (ىباثلا) حئابقلا نعهلرجزأ كلذ ناك ةمايقلا فتاو «فداهشالا سر

 نكمخ فئاندصل !نزو نأ نكممري غلاسعالانزوّنال ةءاسقاا موب فث اعلا ك1 :نزوونأامف ة هدب افلا

 اةلقعءاوس ع رشلا هيدروام لكن اال ا اذم اعبدو ديربام متو ءامشدأم هللا لعفد (ثلاثلا)

 اذهى مها اوقأتفلتخا دقق ةمكسلا لدأ امأو ةعيرمشلا لهأ هلاقام لصاحاذوف لقعن لوأ هدف هدحولا

 يأ روةلالذ هل نمو هدابعقوذرهاقلاوهو منمنورخأتملا لاق (لوالا هجولا) هوو ىلءنايلا

 كلذ تدهس حزخم اكل ذ ده ةسسا حازت ما اهنا ٠ لصحا إف ةرفاتمأ ارمصانعلا نمي حزمو ةّداضَدملا عد ام اعظل ا طلاس

 لسروهلوقنمدار اااولاقف ةيقطنل ار ةء.كصرالاو ةمسطاىوقأ او ةرب دملا سفغلا لومةا حازت الا

 هحولاو امحاح ازخدا ىلع ةروهشملا تاس. .طلاذالت اهو ىتا ا ىهاسمناذ ىوةلاو سوذ اكل ةظفح مكملع

 ةئاسما» رداوج ةفان# ةةاسلالاحاوزالاو ةبرمشلا سوفت هذهّنا* امدقلا ضعب لوةوهو ىناشا

 ةءاندلاو فرمشلاو ةلادئااوذ راو ةدالمااو* اكذااىفلوةلا !ذكوةرب رشاوذءنو ةريش اضعف م امهاع

 |اهدريعو



1 

 امس سادسا وع سس ع ا دبل اللمس دي ل م مص محل حج 2. هس م

 ئ قيفشلا بالاكص اهل وه ىواجس حور ةءلغدلا جاورالا هذه نعمان لاناو اقلاع نماهريغو ||
 تاماهلالا لم دس ىلع ىرخ ًاوابورلا لمدس ىلع ةران اهتامانمو اهتاظة: ىف اهتامهم ىلع اهنمعن مب م-رلا دنسلاو

 ٍ مهدلطصم ىف مست ىدابملا كاتو ةريخن !حاورالا |ذ كسصو لالفالا لاعنم ىدا» اهلذرب رشلا حاولا

 ةلفسلا حاورالا هده موالداك ةَحان قالخالاو مدامطلا كلت ف ةيكلفل !حاورالا كلت ىءيماستلا عابطلاب |

 ةيلاحورلا ٌعازعلاو ثا_سلطا | باعصالو هلع نمفعضأ بان لك ىنل ولع ا نال اينمششأا

 1ن نع ةقرااملا سونا انا ىف كالا اذ ةقاعتملا نسفنلا (تناا قرعو) ريثكم الكب ابلااذهىف |

 بنس سفنلا هذه ىلا ل.ةةقراذم لا سوفنل ٌكإَدف ةهاملاو ةعسطلا فهذها ةيداص اكوا

 1 سفةلاه ذهل ةنواعم رساماو ندنلا اذ ام هجر وب قلعت نيك نع وةقفاوملاو ةلكاشملا نمامس سام |[
 1 اوعنتع نأ ةفس الفلل سدل هب هم أ ةعب رمثلا تءاجخ ىذلاّنا هن ثالثلاءوجولا هذهبتيثفاهتعببط تايضتقم

 ْ الطاب بي ذكستلا ىلعم منملاهشلارا ردا ناكك لذك سهالا ناك اذاو هنمبرةدامعاوّرقأ دقم هاك َن الابنع

 ىلاعت هنا (لوالاثلا) ناثحيانوهفانلسر تفوت وملا كد ؟ءاجاذا ىتسىلاعتدل ودام 5 لعأ هللاو

 ىو نا ىل-ءنالديناسدنل!ناذوذةاءللاو ثوملا ناش ىذلاوه» لاقو اهتومنيس سفنالاوتيهللا . لاق |

 كالم نمالا ل_فتال ةافؤلاّنا ىضتق: اذهو توملا كلم كافوت لق لاق مث ىلاعت هللا نمالا سياحاورالا ظ
 ةقيشللا ف ىفوتلاّناباومجلا و ةضقان ماك ثالثا ا ص هوصنااهذهفائلسر تقود الاهذهىف لاق مث توملا |

 هلوباسلا اذن هى قلطأ اسر لاودو توما كاملا ض ذمه اننا اع فوهو اعتدت: لس | ١

 ل_عأ هللا وهم المااتا راشعالا بس هن الثا ا هدذ_هىلا ىف ولا ةفاضا تن شه راصت ا ومد شون ا وغأ

 مهف ةظفحلا د ءاو أنامعأ مهو ةافولا لصت مهم نيذلا لس .رلاءالود لاف نم ساننلا نم (باعاصلا ظ

 ريسغ ظفحللا نول اوتينيذلاَّتانورثكالاو منوف وو توم لاءىحدنعو هللا حأ نم منوي ةاسحلا: دم ْ

 لوتلاو هنورثك الاهنلا لام ىذلاَّناال !قرغا | ىل_ع ل دن . الا ظفل ىف ةلالذالو ةافولا هأ ولو نيذلا أ

 ' نوربانغم ة-ارلاو ريخل او وةجرلا نداعممهنيذلا ةكمتالملاّنا ةماَقعلا سيقما, تين دقفاضيأو فاشل ْ

 ةحارلاو حو رلا يسمن دافال ني احورلا نوما مه ةكح الملا نم ةفئاطف ماو نزلا لوصأ مهنيذلل ١
 رهاظلا (ثلاثلاثصلا) نا ازحالاو اركان قع نانو ركلات وع مهضعيو ناصع رلاو |

 أ دازهاو حاورالا ضرتب نيلكوملاةكتالملا ستر "روهداو كام هنات 200 انفو لقىلاعتةلوقنم ||
 (تولا كلا تسطلا ل_:مضرالا تاعح دهاكم ن ءهعامشاو هعاشأ هن ؛ الاءذ_هىفني روك ذملا ةظفحلاب |

 تام تافص نءراسخالا ف ءاحو نمت رم مول لكى ف مدا ء«فوطي والا تن لهن ماموهلو انت نملوانت /

 || هافون ةرسأرق 5 (عبا رلاثحلاو ). ةميعلاو> أ! متاذقناواندلاءانف د دع هنوم ةيف.كسج نمو توم ا

 هلوقاما عجباثدن ات ىلعىفاثلا او ركذ ذيدق عم اثالو لعفلا ميدقتل لوالاف .ءاتلانووقابااوةلابم فاالاب

 ضبقب نياكوملا ةكت الملا نأ ىلع لدي اذ هو هر ىلا هللا مه ع ام نو رسدتيالىأ نوط رمال مهوىلاعت
 كس المن أ لعل لي مط سه ؟ام هنا نودءيالرانلا دكئالمنسفةوتفدلاور أفي ا

 ىلعممعذعندنالا وحالاءذ_هى كالا ا ةمدع تدنأ نملكو فيلاكسلا كلت ىف نورمصة.ال باذعلا ْ

 مهالومهتناىلا اور تى اعتهلو قام قالطالا ىلءدك.رالملا ةهدع تود" ىلع الاهذ_هتادةقالسطالا |[

 | تئلوأاضاأت زءمداآوب ترعاك عب ةكئالملا مهنو دو درملا لق (لؤالا ) ثحاسمهءفف قالا ||

, الاد هنأ لعاو هلل اىلانو درب مهتوم دعز مهنا ىقعي رمشدلا نودودرألا لد لءةو دكتالملا
 1 لدأ نمد 

 || للود عل دا ا < < نع ةرامع سد ناسنالا نا ىلع لئالدلا 1

 سيل درلا كلذ نال هنن !ىلا ةرينأ نكميالاتسم هنو كسخ عم تدملاو هللاىلا دريت وما دعب هنا نعل ديودعلل || :
 ظ اداَقتم هوك 1 رسفم5 ا كلذ توك ث أك دف لإ ةهطاو ناكملا ن نع ايلاسعتم ىلاعت هنوكيا ةهذاو تاكملاب ا

 | توملاما هاف تساي لااا ت تول نكي تسمح د 2
 . سسسممو سوس هب صمم اسس

(| #8 



 1 |ثاتدنو هللاىلااودرمث ىلا عتلافالو حو رلاو سفنال.هدن ةاسملان وكت نأ قف ثد.| تصصنق

 ١ |ىلا او در هلوق نأ لءاو واط اودو حورلاو سفالا الا سل ناسنالا نا تن حورلاو سغالاوهدودرملا

 امتاوانوكباف !ل اللا ةرمضح ىلا لالا !ذهنمّدرلاَّنال ن دءلا لقد قيوم ورلا وكي رهشم مقا

 | تاسثا ىلع ةفسالفلا ةخو ماع ىنل اب داس الا لبق حاورال اهننا قاخ لاق هنأ سو هياعهتنا ىل ص ىلا نع

 " [||ثحلا) ةيلقعلا بتكلا فاهفعضاشب ةفعذةعندلادوجو لبقةدودو» ريغ رشبا !سوشنملاّنا

 ١ || بجوفلطاب كل ذو ىلاعت هت ةهلساو ناكملا تانثاب رعشب هتئاىلا لو ةفةياسغلا اهدنا دفنت ىلا ةلك (ىفاشلا

 ١" [|ةب الاءذه ف هسفنىمهىلاعت هلا (ثااشلاثيلا) هاوس آحالو كلامال ثم ىلا اوّدر مهما ىلعرإ +

 ' || هتاصسوهو برقلا ىاىلرلا نءناةّسشءىلولاظفاو ىلوم ا ظفاَناتفرعدقو (ىلوملا هد-أ) نيم.

 ١' || ىو نم نوكيامهاوقو ديرولا لب نم هبل ابرقأ نو ىلا هن هلوةا نطاسءلارهاظظلا دمعبلا بي رقلا

 ' || ةوقنء دارا اهو باذعلا نم مهةّمعأ هنان رعشملاك كلذو ىلو ملا معن قةعملااضيأو مهعنارودالا ثالث

 "|| كلذو هسفنىلامهفاضأ امو قا مهالوملاسقف دبعلا ىلا هسفنفاضأ اضبأو .ىضغ تجر تقيس
 76 ْ سفنلا ىهو هل طال | ىلاو م اثافةريصت تدق اين دلا ىفاوناكم ملا عملاو قالا مهالو لاه اضبأو ةجرلا بام

 " | ىلاواتافةرمدت نمضا2 نان الات امالف هاودههااذخانمتيأرفأ لافاك ب ذغلاو ةووهشلاو
 1 ظ ىلاعت هلل اءام«أ نموه لهاوذاةخاو (قااىناشاا س.سالاو) قاساىلوأا تاف ةرمدتىلا ل ةّدئاو يل طاسبلا

 ١ || لدعنالئاناوةكازاخالا نيلعافلا ىلع ىرةالرداصملاءاممأو لطاباا ض.ةنوهو ردد قطا للسقف
 ١١ ||| هناطس هقاوهتي وجو اءانشالا ق-أودوجو م اود قاس لاقي نأ ن كيو لضفو مركو ثاسغو ءاجرو
 ]|| كلوقكحدملا ىلع بصنلانقلاٌىرقهناملعاو وهوداشح هنوكب ءامسثالا قس ناكف هناذاابجاو هنوكل
 7 | هلالأ هلوق (قوالاةلّمملا) لئاسمهيفف نييساملاع رسأوحو مك. | هلالأدل اوقامأ قاطاهقدسلا

 7١ ]| ئث ىلع دال مكحال هلا بوب كا ذو هقنالا مكس !نا هلو كلذ دك أبو هللال | مكحال هنا هان عم مكس

 "|| قشلاوةدانعسلاب دمعسلل مكح هللا الولف هئاضقو هللا مك هاك رمشلاو ريما نأ بوب كل ذو هقنالا
 ” || بجوال ةعاطلاّن ا ىلع لدتا الاهذهاناصصأ لاف (ةيئاشلاهلكسما ) كلذ لصساملالاوةواقشلاب
 0 (قانيئاذ و تاوُدلاذخ وهو مكح هللا ىلع عسطملل تيل كل ذتيثولذ اباةعل!بجولال ةمصعملاو باوثلا

 | ىلاعت هللا مالك ثؤدح ىلعا الاهذ م. قابحلا جحا (ةثلاثلا "هلم لا) هللالا مكحال هنا هلع ةيالا تلدام

 | ىضتقت ةبساحلاّنال لا كلذو هقان لبقو ن الا باغ ان املك ءنوكك نأ بح ولا دق همالكن اكول لاك
 راصدهذوبو دعيو دج و. هلاب املاعقاذت ا لبق ناكىلاعت هنا لعل انهو ذراعا ب امصأو م23: ع ةياكس
 ىناوفلتخا ( ةعبارلا هلكسملا) لعأهتئاو مالكلا ىفهلثمز وال لف لعل اريغت هنم مزلي لف دجو كل ذ لبق هناباسم أع

 أ مهنمو مالكنع مالك هلغشيال ةداو ةعفد هسف قانا بس ىلاسعت هنا لاه نم مهن باسل | اذه ةمفمكا
 بساحول ىلاعت هنال داسعلا نما داو تساح كالا نمدداو لكنا يد ةكستالا ا سهان لب لاق نم

 7 || ىف مالكم ولفءاكم امو مهماكنالو رافكلا ةفص وللا عتهلوتالطان ل ذو مهعم ماكل سفن راقكلا ||
 اهردكتو لاءفال اةرثك ناىل والا ةم2ةملاق نيم 3مم دق صاختنانا هناودو باسط !ذا_هريسسفت

 || لكن أ ىرتالا هانرك ذام ةعص نءف شك ماتا ءارقتشالاو هس اما ادب وتلا ةكءارلا تاكل! ثو دح بجو
 ىوقأ همف هنم لمعلا كلذ ىلءةمانلا ةكالملاخ وسر ناكر ثك 1لاسعال نم لع ىلع هتيظاوه تناكنم
 نال :نم داو لكلا نوكين أ جو ةض--ارلا ةكل | لؤص> تود ل هعلارركت ناك مهنا ةيناثلا ةمّدقملا

 ]| هجورث أد اولا ل علا ٠ ازتسأ نم ءزج لك نوكي نأ بح ناكل ب كلما كلت كودح ىفرثأ لاعالا
 ١ || ثيحي ةيظع ةنيفس ا ةضرفولانا(لوتالا لاسثملا هل ثم أ بابل اذوا اوب رض ءالقعلاو دكملل كلل دح ىفام
 ' ]| اذهن ةطنلسا نمةدحاو ةمحالا ايف قلي لولذ د اوربش ردقيءاملاف صوغت مناف نم فنا هنأ ام هيف ىقا أول

 ردع ١



 ب ا وص وود يارد يوي و جعو ءاوسوج د وع ع

1 
 ل ال لل يا ممل ص م حلب ما نر صمم م اصل اج دع وصلا سم سحب لأ دمحم ع يعمل يعل سا مم ممل مخ ا رج < يم حاسس عم ع سس 0

 ١ "هلل ىف تغلبو تاق ناو لملق رادقمءاملا ىفاهصوغ بجو ةئسف لكل: ىف ل.قثلا مس 1 ءاَقلانمددقلا| ْ

 | اهااكم هلاطن سل انا + ءكرطادنغتندلا (ىناثلا لاثأا) لامن! وطمضبالو سياكل

 د_اولات تراب ةطمحلارل ”اودإا نم ةب املا“ ىنسقلاو ةركتوكينأ بجي مما عطسف تاركة رعساتلا

 نءىلذالاّةمم اثملاس وقلب دك ن ملقأ نوكد ىه ممولة للا م نم لدا.طلا سوةلا ب2 ناف :توافتم |

 كلذ ذ حظ سب دح تناكل بلا تحت عضو ءاملانمء1ءاذازوكلاف كلاذكي هال ناكاذاو ىيرغصااةرئادلا |
 ءاملا لامت>ا ناكرثك ١ ومظعأ ةيدهلات ناك( ىهولبلاقوذز زوكلاعض وبامدنع هد نموظعأ ءانملا ا

 هنوك ل اخ ءامللهلا ها نمرثك أ للا تت هنوك لا ءامالزوكلا لاق ١َّنا تونا نهفرثك ازوكلاب |
 لاثملاو) ”13]!ةباغىف هنوكسا لايختاو سا هكارداب قبالث < توافتلا نمردتلا اذهّناالا لا قون

 ماعل ازكرمىلا برقأ نانوكي امهملسر ناو رس الا نم برغل ادامه دس أفقي نيذال نينا الانا (ثلاثلا | 0

 بال تواشتلا نمر دقا كلذ ناالا نكَرألا قدض ىلا ط.لاءاضف نم لزنن "هل .ةثلا مارجالاّن ال اهسهيسأر نم ظ

 لوقنف تاكلاالودح بجو لاءفالا ةرثك نا تفرعو هل:مالاهذغ تفرعاذاف لاك تاو سألا هكأ ردان | ْ

 قفاماوةداعسلاى اما سفنلا قرت ألو هحدمف,و الاربش تصالو لما: مث دااوريسلنا لانغفا نم لففالا| ا 7

 هرباربخ ةرذ لادم لمهن نك ىلا هتلوق ةمص عطاسقلا ىلذعل ناهربلا ذهب هادهدتنعو ةواقثلا | ظ 5 '

 دذلا٠ نم ةرداصا!لاعفالاو تاكتلملا لو ه- بحو لاعقالاّنات تدناناو هربا" ره رد لاقثَم لم دعب نمو | ا

 ىديالان وكت مرحالذ لجرلا نم ةرداصا!لا.ءفالا كل ذ5ودد رمخلا تحلل !لود-ىف ةرثوأا ىهف | ْ :

 سؤوؤفنلار م او-ىتاس>امناة ب - اقتل ارا“ ا نا ىدعناسن الا ىلعةءا.ةلا موةدعاش لدرالاو |

 ةصودخلاة راسا كلت نم لاعفالاكإةرو ددناكف حراوملا ذهن ةرداد!لاعفالاهذد داع ساو

 ةفرعم ههدودقةم اف باس اامأو سفالاردهو-ىفةدو دارا الا كل: لود ةداهشلا ىركتابراج

 هذفنم ةمهلوص-حىف ارثأ ٌيدلاو ريكا لانعأنمةرذ لكل ااساناماو حرااو لخدلانمقنام 6

 ناك شالو ةسسالا ةءوماملا تائمهلا نموأ ةرهاطل اةمك اًرلا تائم ىلا نماما سهل ارهوس فتائمهلا

 ىف قب تاضراععملا كلت لودج دءدو ضعم اان ضراءّراهض عب ناكمرجالف ةفلتخم تناكلاعالا كال د :

 ىاخلا كلذ رادّةمروهطظ دا تاماذاف يمذلا قاذلا نمرخ ار دقو كا هلا اكن نمصوهةردق سفنلا ا

 همق ىذأان , الاوهو مةبالىذلانأ الا ىف ل_هسياغاروولفلا كلذف ميمذلا ق "المال ذ رادةمودس.ملا ْ

 ةمكسلسا قسبطت فتركذ لاوق أ هذهف باسللا ةءرس ةلابطا هده ن ءريعت ندب دبلا نم « سنا 0|

 رحل اوربا !تاظ نم مكبس: نم لق )ىلاعتهلوق رو.الا ذاق ع ملاغلاهلأ

 من م برك لكن هو اهنم مك. هللا لق نيرك اشم | نم نأ 0 فس واع"رمذت هنوعدت |!

 لضفا اود رلالامو ةءهلالا ةردّقلا لام حس ىلع ةلادلا لئئالذلا ن دول عوناذهت العا (نوكرشت

 نيتماكلل ىف ديدشنلاب مكمن نم لق ىناسكلاو ةزجو مداعأرق .(ىفوالا هل مسا أ) لآ اسم هنشو ثاشحالا و
 تاقنثثثناف اجغ نمنانلوقنمناشفلاف فخلاو دي د ثتلاو ىد-اولالاه ىف.فتعلاب نوقاسلاو

 ءانم أف نآر ةلاىقو هعمرعو هئمر أو ه2 هوو همدحر ةأ لثمنيعلا ف. عض تاق" تقع ناو ةزههلاب

 ف نقيا ةااءاوتسس اروظاعم نيدغللاب لي زعل احاماو اونمآنيذلااسنمنو ىرخأ ةنآىو هعمنذإاو

 مسكي هَ ةنفشركيا ؛ ىلإ ةياو رف مداع ًارتاضدأو5 :رمريغ ناك هللا ن .كاذّتال زيدشتلارامتشالا تاريغو لسا

 ةضش ق ريفخالان عءو فا رالاةدوس فالتخالا اذه ىلءو ناتغل امدهو مضلان نوقاس, لا ءارذنا

 مصاعأر ق هذه مان: أ نئلاضإأو ةبهرلا ن «ةفد1لاوء ءافحالا ٠ نم ةيفل انضر او ناتغل امنا ةمفخو

 ىلءاورق نيذلا م هو نولرتالااماف باطانا ىلء انت. نا نوكابلاو اغلا ىلءاناخ أ نئا فاسكلاو ةزجو 1

 انذالا اذهل كاما ةساسفملا ىلءأرق نءةجحوتلامالابنوقابلاو مي_فتلاب م داعأرق ةاوداة>ا د ةيباغملا

 اذا واسم ءمكمحتا هللا لق لوةثددعامامأو نوع دج ةقنال ءامامأف :اهيااغنل نو نيت ناقالو
 يديم بسسس بسس ممم همس سمس سمسمه مسمع هس سس سس سسسسساساا سسسمسسااصبصاببببلببص_ا_اتبعت_تتاتت١تت”ت”ت:“”«“ةتت“:««««تت؟”تتتتتتتت؟«ت“؟تتتتت؟ت!تتتتتتتتتتتتتتتتتت*



 ل اس يسم ب سس لب اممم حاملا سس مس يسع اص مح هس ع اسم -
 سس ما ا م ا ا ا ا ا

غت لافاملو فرلاو سلا. هسصل ةانمملا نوكتنأ قف ا ,ابسيصتق ا
 ظ ا ظ قلثبشو هماىلااودرش ىكا

او ٍتولطا انهو حورلاو سل الا س كلناسنالاّنا تن حورلاو سؤالا اوهدو درملا
 ظ |[ ىلا او در م ءلوق نأ لع

 أ اهنأوانوكيامنال ال11 ةرمضح ىلا للا ذهن مدرلاّن ال ن دما ىل ,قةدو>ومحورلا ن وك وعشمم هّلبا

 |لقنو اغيجي مكعج م هيلا لوقو كبر لا جبرا ىلاعت هلوق هرماظتو ندبلانو واع لا لق ةدوحو »تناك

 ا | تالا ىلع ةفسالفلا ةحو ماع ىنل ايداسجالا لبق حاورالا نتا قلخ لاه هنأ سو هيلع هلا له" ى لا نع

 ١ ثحأا) ةيلقعلا بتكلا قفاهفعضاش 3 هةرعذ هج نمد لادو-و لبق ةدوجو هريغ كل ؛ رمشناا سومان ا

 ظ | بجو: لطان كل ذو ىلانعت قت ةهلباو ناكملا تابثا وعش هلفا ىلا ةوةقهياغلا» اها ديفُتى لا ةلك (يناثلا

 ١ د 3 الاون هدا ىع“ىلاعت هنا (ثلاقلاش ثحبلا) هاوس 0 ا لمع

 و ْ هناصسوهو برقلا ىاىلولا ن مناقدم ُثه٠للولاظ هاو ىلوملا طفل نا تفرع دقو (ىلوملا ا.ه دحأ) نيم أي

 ظ ! ىو ن نمنوكرام هلوقو ديرولا ل .- نم هءلابرقأ ن فو ىلاعت هلوةان ظاس لارهاظلا فعبلا بي ردا

 0 | هلوق نمدار ااودو باذعلان م موةمع | هنأ رعشمللاك كلدو ىلوم لاب ىب مس قم ااضدأو مهعبارود الا ةث الو

 َ 2 أ كلذو ا[ 21[ مخاط ام و قا مهال وملاقةدعلاىلا هسفن فاض اضيأو ىذغىتجر تةبس
 1 سفنلا ىهوهلطايل | ىلاوملات اف ”رصتت حت انثدلافا وناكممنا ىنعملاو قطعا مءالو:لاهاضبأو ةجرلا ياه
 || ىلاوا!تافّرمدتنمصاخت ناسنالا تاما, .هاوههها اذ ما نم تنرف؟ لافاكب ذغااو ةؤهشلاو
 1| لاعت ةافاجتأو ءوهلهاوماتثاو (قلسا ىفاشاا مسالاو) قطا ىلو ملا تافرمدتىلا لةناو لل طاسبلا
 || لدعن الفان اوةكازاجمال ا نيلعافلا ىلع ىرةالرداصملاءاع«أو لطاباا ض.ةنوهو ردد قاسا ىل.ةذ
 1 هناك هلْ وهن دوحوا اع ءايبشالا و تاودوجوللاوهق وللا. نأ نكعو .لضنو مركو ثتاسغعو ءاحرو

 0 أ كلوقكحدملا ىلع بهئلانو « لايف رقهنالعاو وهوداق>- هنوك ء امشالا ق-أناكف هلا ذل انه او هلوكل

 1 || هالأاوق (قوالا هل ثملا) لثاسم همفق نييساللا عرس أو هو مك.ل اهلال أ هلوقامأ قطاهشد لا

 نت ىلع دبحال مكحال هنا يجوب كاذو هقئالا مكنللا ناهلوتب كلذ دك أو هللالا مكحال هنا انعم مكسملا
 ْ | ”قشلاو ةداسعنلاب ديعسلا كس دق االول هئاضقو 51 مك هلك رشلاو ا ا هّنالا

 0 وسل و الا دعانابسألا (ةيئاشلا هلكسملا) كلذ لص املالاو ةواقشلا

 |[ فاني كلذو باوثلاذ> أوهو مكح هننا ىلععسطملل تشل كلذ تيثولذاباةءأ!بجولال ةيصعملاو تاوثلا

 أ ىلامتدقنا مالك ث ودح ىلع الاهذهم ىفابللا متحا (ةثلاثلا "ىلع لا) هقلالا م كحال هنأ هلع هن الات أدام

 1 ]| ىضتقتةيساه ان اللا كلذو هقاش لبقو نآ الاد :باحلاأ هلاك نوك نأ اتولاعذق هم الك ناكرل لاه

 ١ 2 اهو دجو بس هنأب انااع قال اىلق ناكىلاهت هناف لءلادءو ذراعا ب اهصأو م33 ع ب ةناكدس

 || ىفاوفلتخا ( ةعبارلا هلثسملا) لعأهتتا ومالكلا ىف ةمزوال ملف لعل اريغت هنم مزلي : لف دج و كلذ لبق هناناملاع

 أ سد مالكرم مالك لغشيإل ةديماو عفا هدفت قل سداح قانعت هنا لاه نم مه باسل اذهةسفمك

 ْ 1 |١ بداحول ىلاعت هنالدامعلا نما داو بساحت ك.الملا نمدسحاو لكنا ىت- كت الا ا سه ان ىلب لاق ند

 | دك اانا مهماكنالو رافكلا ةفص ىلاعتدلوقل لاا ال ذو مهعم م ايت هسقتن رافكلا ا

 | اهرزكتو لاعفالاةرثك نا والا مت اةنيتمتةم يدق لتنال هنأ ودوباسطااذ هريب شفت

 أرح أىرتالا هانرك ذامةعص نءفشكي َماَتلا ءارقتسالا وةسانلاةي وتلا ةضعا لا تاكلملاثو دحض حو و

 ىوقأ همفهسنم لمعلا كلذ ىلع ةمانلا تكلا خ 000 ؟لا.عالا نم لع ىلع ةيظاو» تناك م
 ْ "|| كن نمدجاو لكل نوكي نأ ب حو ةد-ارلا ةكلملا وصح بجوي لمعلارركت ناك مل هنا ةيناملا ةمقملا

 || هجويرثأ د اولا لمعلا ءازجسأ ن نم ءزج لكل نوكي نأ حب ناك لب ةكلملا قتل ود- فرت لاسعالا"
 ا 1 7 والا لاسثما )ةلثم أبابا || ذنوا اون رضءالعلاو كلل كل لو هج ىفام
 قا لولف داوريش ردقب املا ف صوغت اهنافَن مف هي أماهمفق ةاأول
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 ؛ هلق !ىف تغلبو تاقناو لملق رادقعءاملا فاهصوغ بجو ةنمة لا كل: ىفلقثاا مس !ءاقلا نمردقلا

 | اهااكشا طئاسل انا ءاكط دنع تيث هنا .(ىلاثلا لاثملا) لايت اا وطب الو سل! اهكر ديال ثءحولا

 ا كاد اولا كصرملاب ةطمحمارثااو 1 نخيت باتل نق او ةركتوكي نأ بع. ءاملا مط سف تارك ةعببطلا

 نءهىلوالا ةهم ادا سوتلا بّدَش نم لقأ نوك ىمافءلا5 ”ادلا نم لدا1ؤا سوةلا نحن ناف ةيوافمم '

 كل ذ مظسةي دج تناكل بها تخت عضوو ءاملا نم ْىل١اذاز وكلاف ٌكذكس الا ناكاذاو ىرغصاا ةرئئادلا
 ءاملا لانق>١ ناكرثك أو مظعأ ةيدلا تناك تول با قوذ زوكلا عطوب ام دنع هش دس نمومظعأ ءاملا

 هنوك لاح ء[ءالهلاقحا نمرثك أ لمللات دق هنوك لاحءامالزوكلا لت ةحاّناموناذهفرتك زوكلاس اا
 لاثم او ”هل ل !ةباع ىف هن وكعا لاما وساادك اردان قيالث.<توافتلا نمردقلا اذهّناالا لسا ق ون |

 ملاعل اركممىلا برق نانوكي امهياسر ناو رم الا نم برقا نامه د أ في نيذال نينا سنالاّدا (ثااثلا | :

 ىنالدواشتلا نمر دقا!كلذناالا نكرملا ق.ضولا طغاءاضف نم لزننهلةثلا ما رحالاّ ال اهمسأ روم 0

 لوةنف تاكلملا لود بِ لاعفالاةرثك ّناتفرعو هلثمال هذه تفرعاذاق لامكتاو سألا هكاردأب |

 ىفاماو ةداعسلا فاما سفئا!فرثأ ل اوهحدمفيوالارش تخالو لدي مثلاو ريسالا لاعفا نم لعفالا |

 هرباريخ ةرذلاة ثم لم-ءننخ ىل_هتهلوق ةدص عطاقلا ىلةعا!ناهربا ذه كت اذه دنعو ةواقثلا |

 دنلا َنَم ةرداضا!لاعفالاو تاككلملا ل اوه بح و لاعفالاّناتدثاناو : ربا سمة رد لا ثم لم دعب نو ْ ظ

 ىديالا نوكت مرحالذل+رلا نم رداصا !لاءذالا كا ذكو ةدر هلا :تحامالوه-ىف َةَرْيْوأ ا ىهف |
 سوفئلارهاوب ىف تادحامتا ةيث اسفنلاراثث الا ءا| نا دعنا فالا ىلعة ءاقلا مونة دهاش لبرالاو

 ةصودل اةسراط اكلت نه لاعنالاكإترو د هناكن حراولا هذ دنع ةردادلالاعفال هذه ةاعسأو ْ

 ةفرعمهسمدودقم اق نايا امأ و سفالارهو-ىف ةهوداران* الا كإ: لو هل ةداهشااى رار

 هذفهنم ةمهلوصحف ارثأ َرمدلاو ريمللالاسعأنمةرذ لكل تااناخاناو حيرناو لت دلا نم قناه
 ناك شالو ةسسالاةمومذ ل اتاع.ولا نموأ ةرهاطااةمك الا تامسولا نماما سغناارهو- ىفتائ.وأأ

 ىفىب تاضراغلاّكل:لودح عبو ضعملاب ضرانهّء انهض. ناكمرجالف ٠ نلت تناكلاعالا كت
 قلللا كإذرادقمرهظ د لا تاماذاف ميمذلا قالا نمرخآر دقو دس.ها قالا نم صو هن ر دق سفن

 هبق ىذلان الاودو مقال ىذا نال ا!فل-ه<ءامنارووظااكلذو مهد قاملاكلذ رادقمود جلا

 ةمك1ا قيبطت فترك ذلاوق أ هذهذ بالا ةعرمس لالا هذه نعربعت نديلا نم سفنلا قاعت عطني
 رصلاو ريا !تافظ نممكستي نءلق )ىلاعتهلوق دو.الا قد اقع ملاعلا هللاو همة افلا ةمكساسا ىلع وبلا

 | نأ مب ركل كن مد اهنم مكس هللا لق ني رك اش نمننوكنل هذه نما: ف أ نعل ةمفشو اع رم هنوعدت

 : لضفا او ةجرلا لاكو ة.واالا ةردقلا لام ححص ىلعةلادلا لئال دا نمزخا عونا ذهن العا (نوكرشت

 نيتماكل | ديدشتلاب مكمن نم لق نا كلااو ةزجو مداعأرق .(ىنوالا لما |) لا سم همفو ناس-ألاو
 تاقث تش ناف اخ نم نال اوةؤهنامءا ف فضقااو ديد شتلاو ىدس-ا اولا لاه ف.ةذلاب نوقاسلاو
 | هانم أ نآرقلا فو هّمدّرغو هتمرغأو هت-رفو هة-رفأ ل ثم نيعلا ف .عضب تاق' تاسش ناو ةزهسهلاب
 ىف نيتءارقل!ءاوتاروظاعمنيتغللا ليزنتلاءاحاناو اونمآنيذا اسمو ى رخآ ةبافو هعمنيذلاو

 ركب ةيفخركي ىلإ هب امر ىف مداع ا رقاب أو ةّرمرغناك هللا نهئاذّنال دي دستلار امش الا ناريغْن سلا
 | ةمفش فر فشالا نعوفارعال اةروسف فال: الا اذه ىلءو نامغل اههو مضلانكوقاسإلاو ءاناثأ
 مهاعأرق هذه نمانت. أ نئلاس ضب أو ةيهرلا نه ةفدداو ءافشالا نم ةرقلنا انضر أو ناتغل امنا ةءفشو
 | ىلع اورق نيذلا مهو نولوالا اماف باطانا ىلءانئ. ف أنّئا نوكابلاو ةباغم ا ىلءاناغ نئل قاسكلاو ةزجو
 اظفلل اذه ل قامّنا ةياسغملا ىلعأرقن٠ةحولامالا, نوقايلاو م_قتلاب مداعأرقاوذاتخا دف ةيباغملا
 اضيأوابنءمككيهللالق ةلوقفهدعبامامأو هنوعدتهلوقن ل. قاماماف احلا ظفلب روك ذمددعنامو |
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 نم ةدحو لالا فال_راعخالاو انتمغأ نا نولوةب ريدةتااورامذال بو باطلا ظفلب ةءارقلاف

 (ةيئاشلا هلثسملا) نيركاششلان م نن وكنا هذه نمانتا هلأ نئل ىرخأ هنآ ىف ىلاعت هلوق ةبطاسخلا ىلع أرق
 تدتشاىانكا اوكوذ موو لالمموب ديدشلا مودل لاقي امهلاوه واهو انعن ءزاجمرصلاو يلا تاذظ
 ءاعرطو جورالا ةدفيكهلعهبآشيو هملعرمالا دش هناهمفمالكلا ةقشحو لدللاكت داع ىتح هتلظ

 ردا ةاظو لبا ل نقد ىهفرصلا تاما اسف هشقمشح ىلع هزجس نم مهنمو صالائا قد رط

 فوم ا مظعو صالاتا ةيفيك اوقرعي ملف انيبلا"هلثاهلا جارمالاو ةيعدلا حابرلا فاضدو باسسلا ةلظو
 نمديدشلا فوةلاوءادءالا موق نمديدثشاافوذناو تاصحسلا ةالظو ىلسللا ةلظ ىهف ريل اتاي ظامأو
 عجربالديدٌشلا فوخلل ةبجوا !بابسالا هذه عامتج ا دنءّنأ ذوهقملاو باوصا اي رطىلاءادتهالا مدع

 هصالخا مظعب ةلاطلا هذ_هىف نان ال اّنال انطابوا ارداظل دع عوج را! اذهو ىلاعتهّننا ىلا الان انالا

 يلاستذما ةةمفخو اع ترش هلوق نذدا اراااودو ىلانعت هللا ىوسام لكن نع هواجر عطقو ىلاعت هللا ةرض- ىف

 لضف ىلعالا لب وعتالو هللا ىلا الا ألمال هناي ةلالاءذهىفةلمصالا ةةايناو ةءلسأ 5 رطفلا تدهشادا هنا

 زوذاادعناسن الاّ اف كاذكا سا هنكل تاووالاو لاو>الا لك: ءصال_الا اذه قيينأ ب حودهللا

 لود نمنب رسفملاىفو رمل ا ىلع م ديو هبل : اىسحلا باسال ا ىلا ةمالسلا كل :لم ةاتفااو ةمالسلا

 قس رطىهتلاىكوسا.#ء ا اونابوالاو مانصالاة مها! ىف نعطل اهنا الاود_ه٠ نمدودقملا

 ىلع لديتب الا ظفاو ىئلناكرمشلاب هنوعس قيقا لهأ اف كلذإو نث ولاناتاعتنوكي نأ نمبرةيةيدوبعلا
 صالخالااهتاانثو عتضتلا اها ءاعدلا اهدحأ رومأيناسنالا أب دئادشا!هذهلوصح دعنا

 نما. نئلهلوقن هدار ما اوهو ركشل اي لاغتشالا مازتلااهءدارو ةيف>و هلوق نم دارملا اودو بالا

 ونت نمو فواخلا كلن نم مهم هنلا ىلا-هتنبب مث نيرك اشلا نم ننوك.ا هذه

 طمس مهنا اوئظو هلوقو هأءاالا نوع دن نم لضدلوق د 1 , الا هذهرظتو ل رمش | ىلعم دقي نا فال كل دنا مث

 ىلااولذّدااذاو اوداخ أ لئاهلا صالااو دهاس اذا كلذ قال ارثك أ با "هلججابو نيصلخت هللا اوع د مم

 نم وأمك وفنم اناذع مكنلعش هنأ ىلعرداقلا اردلق) ىلاعتهلوق * هنا اوكرشأ ةضاق رلاو نمألا

 (نوهقفي مهلعل تان الاف صا ف .كرظنا ضءسأب مكضعي قيذيواعمش مكسلي وأ مكلجرأ تدك
 نم عون. حوزةوهودمحوتلا لآ :ال د نمرخآ عواد هناء ) ىوالا :لكسملا) لد ل , الاى

 تاذعلا لا سراامأو فانا قرظلا هذه ن ميلا باذعلا لاسصي  ىلءارداق ىلا.« هنوكَنيبف فني وخلا

 لوقنؤ هدةلقح هنصصتس ل عاظفللا لت (لوألا١) نالوقهمفف مهلحرأ تش ن 7 ةرانومهقوذ نمةران مسهياع

 نم مهياع ةلزانلا ةقءاصااو حوف ةصق فاك ق ةوذنممجماعل زاناارامملا لثم قوفنم مهلع لزاما !باذعلا
 رهظ ىذلا باذعا ااّمّأ و لمذلا باص أ ب راكو ط وأموق بصحاك قوف نم ءمولعةلزانلا ةدصلا | ذكو ق وف

 ةناالاوذ هت "لوب انوتابذلا اورطملا سوه ىلدقو نورا ف س> ىل_ثمو ةفجرلا لشق مهاجر تحن نم
 اذه لمح نأ (ىناثاالوقلا) لفسأن 110 وتر ساهل در كيرلا باذعاا اونا يعلمك
 مكلجرأ تت نمو ءاىهالا نمىأ مكقون نماناذعةمر . ةياورىف سابع نبال اه هزات ىلع اغفالا

 حاط اوهتجام وق لكو ةعبسنلا اعجب عسشلا نا معاق اهمسش م كسلي وأ هلوقاما "هلو سلاو ديبغل | نم
 ىعمو عسل اردو عمشلا نم هله او لبق نم م ب دوو هعيش
 طاخال بارطضا طلخ مىما طلع اع. مك بلي هلوق خباجزلا لاق اًضعدمهضعب عبت نيذلا ةعمسشلا
 هلوق ئءموهو انضعد مكضع لت 5 نفل م تح اذافةدحاو ةقرذنونوكتالو اهرف مكلف قانا

 كلذقشت الا ذيع ءالتسلا ةيلعلا , ريج لزنامل امهمع هللا ىذر ساس عنب | نع ضعب سأب مكضعن قيدأبو
 00د اننا ليرات 2 لاهدتا ةاداموم اق هام اتبام لاه الس لاوةالسلا هيلع لوسرلا لع
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 اننا يللا عا

: 

 0 ا

 ا و7

 4 - 58 ا 0 ا ل ل ل ملا و حسو

 ا

0 0 

 يح ا الا "0

 ل تي ا
“ 



 رهانطو ةمفانماا تهاذملاو همام ءاوهالا ىلعمولم ىلا هنأوهاعيسش مكسبلبواءاوقرهاظ(ةيئاثلا :

 داقتعالا ىلع فاكملا لمع دق ىلاعت هنأ ىذمفت ادسهف لل-طاب وهنهاوساموداولا الا نسل اهتم قا نأ ١

 ١  1ىضنم ثدثو لصاح سانل ا نيف الت الا اذا #فو كا ذ ىلءر داق ريغ ءهلاربغ نوك نا بوفريشللا :

 نادالاو وهال انا -- رخو نيدالاةعزاناوفرلتتالاعرتوديضي بالا ا ١ ا

 |مهلعل تاءالا ف تيم هال رخ آف قامت لاف لءأهقتاو لوس هباوجوامومشم نياق ا ا

 مهةي نأ تانيبلا هس هرب رقتو تان الا ذه في رمد دارأ ىلاععت هنأ يعل دي د ىضاقلا لاه نوهةفب | 1

 هدف صام لاصت هلأ لعديد الا رمال باش ارادوا هبلا كلت لكلا هققيو لذ الدلا كلت لكلا | 1

 ' ىلاعث هلوق « لعأ هتلاومهل تان ده م فرصام ىلا عتوهفدرتو ضرعا نمامأف مهفو قف ن الات ان الا | ا ا

 اي راب قريعضلا(ن واعت فوسو رةةسم أبن لكل ليك و مكلع تسل لققحاودو كموق هب بذكد )| 1 ا

 دبالكأق ما اوهؤ هقباس هن الاىف روك ذملا ب اذعلاىلا عجار هلأ (لوالا) لاو اوقأهمف عجربا دامىلا | ا

 ىلادوعي (ثلاشلا) هقنادنع نم الزنم راكم وكىىأ قلاوهو نآ ارقال هيف ةريسعشلا(قالاز لتي 1

 قة انك اص: لاف مدعي وهو لاتقل انضسن نورسفملاو ساسع با لاق كلاعأب | ١

 ْ 3 0 « مر نررا مالو طوأو حوف موق ىلع ههنا( ن الذ |[

 ىلع نيإسمملا ءالمتسا هدم دار !!نوك نأزو* د : ةرح . الا ب اذع هنمدا ارئانوكين أزوجي هيرافكلافّوخ ْ

 ْ ىتح مهنع ضرع أف انتابا فنوضوخنيذلا تد ًاراذاو)ىلاعتهلوق هاندا فرهقااو لّدقااو بر اءرافكلا | 001

 ْ لاق ىلاعت هنأ لعا (نيملاظلا موقلا ع را رك ذل دعب دعق: الف ناطمثلا كنيسني اماو هريغ ثد دح ىفاوضوت< ٍه
 هناف نيدلا ادمن و دكي نيذلا نا هب نيبق ل-.كو مكلع تسل لق طاوهو كموق هببذكو لوألا الافأ]
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 تمور كما هوو

هللا ىلسم ”ىنلان عو فيسسلاب ضعي سأب مهضعب قيذيو ةفامل اء ءاوهالاب انبي
 ناَل_سو هيلع 

 هلكسملا) ةقدانزلا الا ةنلا ىف مهلك ىرخأ باور ىفو ةقر ةةيساتلاة 5 ريس

 : ريغإلاةااخ ىلاعت هنوك ىلعل دياذهذةيصعمو ملظاهرثك اَن ؟ناشال ضعب س أب مكّضعب قرديو لوقو لظاسبلا |

 عاتلا امنا ميبقلا ىلءر داع هتناان ددعو هلعر داه ىلاعت هللا نأ ىلع لدن“ الان أب هنعمسملا باب[

 اذ ىو كلذ ىلءرداملاوه لاه هنافرخ و و , الاكسَمْلا هو نأ باو اوال مأ كلذ ىلء ذب له ىلاعت هنأ ىف

 بولطملا دمسغي كل ذو هللا ن نعارداصنوكي نأ ب وذ هلل أربع ن نعارداص كلذ نوكالنا روك ذملاريمخلا|

 : لالدتسالاوراننلا نم عذملا ىلع لد : ال لا لدان مي الاد هةرو ثطلاو ةدلقملا ت تاهت( ةثالاثلاهلشسملا) |

 تساىأ لمكوت مكملع تسل لق لاه متتالالدءامشالا هذهنوكاوبذكم ملال قاس اوهو تان الاف رمدت |
 ١١ مكل ىز اجناوه هتتاورذنمانا امنا لئالدلا لوبق نعمكّض ارعاو مكس ذك ىلع مكي زاجأ ىتح افا مكلع|

 أر دما ناك الثلا ىلعدازام نال رارقتسالا سفننوكي نازو<و رارةّسالا عضومنوكي نأ زو
 ىل اذ هللا هري ريخ لكل نأ ىعملاو حارخالاو لاخدالا ى ىه؟حجرخلاو لخ داو لوعفملا م ها هنز ىلءهذم

 | دعو لكل ىنعملا ناكر ارةةسال ا ىنعرمتسملا تاعس ناوريخ انالو فاخ ريغ نم همف لد  ناكموئانقو |

 ١ ىذلا اهو هلوزو هروهلظ دنع هنعىلاعت تاريخ !اكرهالا نأ واعي نا تبالور ار ةّدسا ىلاعتهنلا ن هديعوو |

 5 اوهدن انيبذكملاكئاوأ تأذن الا هده ىف ند مسمع افيفس توكي اد موسزالع نأ لوسرلا لعبا

 || مهتسلا دل لرتو مهتنر اقم نعز ارتححالا بوح هناف ل وسرلا ىف نعظل او نيدلابءازهتسالا مهبيدكتو مه 2
 ٍ ليقو ءريغدارملاو لسو هيلع هللا ىلص"ى ..ال باطش هنا ليق تير اذاو هلوق (ىلوالا هلم ملا) لأ :اسمتي الا فو |

 || اذااوناكنيك رشا نأ ىدح اولا ل_ةنواننانآىف نوضوذ نيذلا عماسلا اهيأت أر اذا ىاهريسغلا باطما

 ودم ةبال نأ مه مأأةاوزّمساواو ٍةشفنآرقلاو ل_سو هما< هللا لص ها لوسرىفاوعقو نيْنمْؤ اوسلاح

 بلل او ثدعلاهيسو ىلع ةضوافملا نعةرامعةغللا ف نضوخلا طظولو هرب غثي دح فاو ضو ىتح مهعم
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 نم هو لالا فال_ثرا.عذالاو ا:ةمغا نمأ نولوةد ردةءلاورامخال يسون ناطقا ظفاب ةءارلاف

 ((ةيناشلا ةلكسملا) نيركاشلاى م ننوكسل هذه نءانت فأن ىرخأ هنآ ىف ىلاعت هلوق ةمطاسخلا ىلءأر#
 تدةشاىاتكاوكوذم ولو لظم موب ديدشلا موملل لاقياههلا اود اواموذو اذغ نءزاجم رصلا ولا تالظ

 ءاءلطبو حورالا ةفيكهملع هيتسشيو هءاعرمالا دش هناهمفمالكلا ةَقمشحو لدللاكت داع ىتح هنلظ

 را ةاقو ل لا لق يق نأ ىهفرصلا تاراظاما لاقف هدقمقح ىلع هل نم مهنمو صالةئاّود رط

 فوالا ماظعو صالخلا ةمفدكاووفرع مذ اهلا 'هلثاهلا او مالاو ةيعدلاحانرلا فاضدو باهل ةلظو

 نمديدشلاف فشار ادعالا ع وع نمديدشلا فواناو امها ةلظو ىلبللا ةلظ ىهف بلا تايإظامأو

 عجربال ديدشلا فوذلل ةبجوا !بابسالا هذه عامتجادنعَتأ ةرسإللاو ناوشلا قب رطقا# ءاد.ت هالامدع

 هصالخا ,طعب ف1 ه3 هىناسس هلاّنالانطابو ارداطل مع عوحرلاادهو ىلاعت هللا ىلا الا ناسنالا

 ىلاعت ني.ذ ةمفو اعترضت هلوق نمدا ارملاوهو ياعت هللا ىوسام لكن ع هواجر عطقمو ىلا عث هلل ا ةرئض+ ىف

 لْضف ىلعالا لد وعتالو هللا ىلاالا ألم ال هنا لال اءذهىف ةلصالا ةةاذناو ةيلسل 5 .رطفلا تدهشاذا هنا

 زوفلادعبنانالا اف كاذكرسا هنكل تاووالاو لا والا لكد:ءصال_لالا اذه قس نأ حو هللا
 لود نم نب رسسفملاىفو ٍدلرنسلا ىلع مدةيو ب ايوسحلا بارسال ىلا ةمالبلا لل: ل < ةاضأاو ةماللسلا

 1 لأ قب رطىهتلاىوسامئش د قلعتلا لوقأ انو ناناقالاو ما:_صال ا ةمها | يف نعطلا هنأ الاهدهنمدودقملا

 ىلع لديك : الا ظفلو لع لرشلاب هووسي قبقتعلا لأ َناف كلذاو نثول اانالعن نوكي نأ نم بر.ةيةيدوبلا

 صاللءالااهثاانو عّرضتلا اهمنانو ءاعدلا اهدحأ رومأب ناسن الا أب دئادشلا هذه ل وص دعنا

 نماشت.ثأ نيا هلوق نم دار اودو ركشل ا لاغتثالا مازتا!اوءدارو ه.فه>و هلوق نم دارا اوهوباقلا

 ل بركلاو فوهات ايجو مرت اس نمو فو اخلا كل: نم مهيدي هنا ىلاعت نيب مث نيركاشلا نم سوك هذه

 طمح منا اوئظو هلوقو هاداالانوعدت نم لضءلوق د الا هذهريطتو كرما ا ىلعم دقي ناس نالا كاذّتا م
 ىلااولذّ ا اذاو اوداخأ لئ اهلا مالا او دهام اذا كال ذ قليل نارثك أ ةداسعف "هل جابو نيصاخ هللا اوع دم

 نموأ مك-ةوذ نم اد اناذع مكءلع ثء.نأ ىلعر داق ارهلق ) ىلا عت هلوق * هبأو كرش ةهافرلاو نمالا

 (نوهقفي مهلعات انا الاى رمصن ف .كرلغأ | ضب سأب مكضعي قي ديو اعمش مكسب وأ مكلجرأ تدع

 نم عون جوز هوهو دم و تلا لال د نم رخآعواذهّنا ملعا ( ىلوالا هلكسملا) لئاسمتب الاى

 باذعلا لاسراامأو هادا قرطلا هذه نم مهلا باذعلا لادا ىلءار داق ىلا: هنوكنيبففغي وذتاا
 لوةنذ هّمةَق >- ىل_عاطفالا لج (لوالا) نالوق همفف مهاجرأ تت نم ةرانو مهقوذ نم ةران ماع

 نم مهياعةلزانلا ةقعاصااو ح ون ةصق ىف اك قو نم مهماعلزانلار تالنت وفنم مهيلعلزاسنا|باذعلا

 رهظ ىذلا باذعل اامأ وليفلا باعصأ ىراكو طولم ها سس قوفنم ءموملعةلزائلا ةصصا|!ذكو قون وذ

 ب لا ةدسوم له انوتابثلا اورطا سدح وع ىلدقو نوراو فسخ لشمو ةفح بلا ل: مهلجرأ تحت نم

 اذه لمح نأ (ىناثاالوقلا) لفسأ نماهروهظو قوف نماهاوؤن نكع ىتلا باذعلا عا ولأ عسجب لوانت"
 مكلجرأت 2 نمو ءاسعالا نم ىأ مكقون نمانادعةمر ع هباور ىف سامع نبا لاق هزاس# ىلع اخفللا

 مهذ سمأ ىلع اوعقجا موق لكو ةعيسنلاا عجب عيسشلا نا عاف اعمسش م كرلي وأ هلوقاما 'هلةِسلاو دمبعلا نم

 قعمو عل اررهو عبشلا نم هلد او لبق نم يايا لال لالا ءابمأو عش عادل هعمش

 طاخال بار طضأ طلخ معا طلع اعم_ُد مكجدلب هلوق حاحزلا لاق اضعيمهضعب عت نيذلا ةعمسشلا

 هةرق قهموحو ايكعب مكضعب لت 5 نيفل“ هع م تس اذافةدحاو ةقرفنونوكتالو اهرف مكلع ف قايفتا

 كال دوس هن الا هذه مالسلا هيلع ٠ ريح لنا امهثع هللا ىذر ساس عنب أ ن نع ضءد سأب مكضعب قدذيو

 كلئمديعاناامنا ليري_بهل لا .ةف كا ذياولموعنا قم ءاقبام لاو مال_بلا وةالصلا هلع لوسرلا ىلع

 | تمر اهنا نيتاسح نم مهما دق هلفا نا ليرب ريس لاف كلذ مهب لعفي النا هبر ل أسف كَمَمال كير عداف

 ةيكبشسسسا
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 سس 5 يسم امش مسا دن ةيسسشسسسسس د

 تس

لا نيدوه»و هيلا اوعءعدو هزفاك تلال داو ها ثا دارما(لتالا)ءوجو ءريسفت ىو اوهلوابعأ
 مالسا

 اهريدغو مما اندضالا ةدانع نءوهاو بغاوهاماو دع ا(ىاشلا) هباوزمساو هباور ذم ثدح اوهاوايعل

 رئاصأاو بئا للا مير لثم ىنقلاو ىهشتلا دز رجب هللا ني دف نو مكي اوناكرافكلا نأ (ثلاثلا) مهلا 5 5

 مسه داو ذاك ا ممنأب مونعىلاعت هنثاربعف دملقتلا درس هء5شنوفتكيو تبل نيدما ارداف نوطاتع اون

 هلا رك ذب هنو رعد وهيقنواضيو هنوءظعيا دمع موق لكدا هللا له سا.عنبا لاق (مدارلا) اول

 نياملارب_غابءاواوهل هديءاوذختا تاكلالهأو نيكد رسنملا نم ماهرت راك !سائلاّنا مث

 ننداارمصتب ىذااو» نيدلا ىف قةحلا نأ برقالاودو ( سم اخناو) ىلاغت هللا هع رش اكره درعاوذأتا

 ثصانا!ذ_ثأ ىلا هباولسودءل هنورمصأني نيذإاأم ًاقباوضو قدصو ق> هن أ ىل-ءىل.لدلا ماع هلأ ٠

 ام ابتانآ الارث اسىانتدلا ىلعهللا , كح دقو انّدلل نيدلا اورصن مهفلاومالا عجبو مصخلا ةياغو ةب

 هاند ىلا دب لسو ع نم ىلا ةراثالا وهاو ناوابعل مهي 5 اوذنقل نئيذلاو ذووق سوار

 ةفداا) لعأ هللاو ةااكا هذه ته نيلْحادو ةفصل ا هذبب نينوصوم مهتدحو قاطارثك لاسر

 لودي فا "اك ءانركذ ىذلا سماهناهسولادكج ؤراذهو امندلا ةاملسا ىمرغو ىلاسعت هلوق 4

 اور 5 مهبولق ىلع اءفدلا بح ءالتسا لجالو ايئدلا ةايهلسا مهمَرْعَ ممأ لحال اووادابعل مول داود

 نيذااوذو ةوقفاذهّتفر ءادااسدلا ماطد ىلا امج ءايهاسوتيل رها وللا اب رت ىلءاورمهةقاو نيدإ !ةقشح 0

 انزوذل ارظت ىف هل مقننالو م#مت ازهتساو مهب كش لابن الو منع ضرعأو ةأاننعم اوهأو اعلمه داود ||

 نيذاار ذو لاق ىلاسعت هنال_.ةونآر ةاايرك ذو ل ةدوعن اذامىلا هبهاوق فريمذل نأ ىناوهفاّدشاو « هيركذوأ 1 ١

 كلذ ىأهبركذو هلوقو هءدصاو دقتعيو هباولب دا اع ااواوهلوابعا مهني داوذذت ا

 أ ؟كوتانأ هملاربمذلادوعي+وفروك داابرقأنيدااوروك ذملا ب رقأ ىلا هدوءب<رىغلاّنال ني

 رواغ# ما رحى أ لب كءلع اذه هندو عئملا لاسبالا لصأ ف اشكسلا باص لاقف تيسك ان سأل

 اولاهدازاذاو هسو. كسا اذا ل جرلارمس ل [ًةيروسدلا| دي دش هنالو أ ههصتخ ن نم هعاذتمال عامشلا لسابأ

 ىفن عزت تأ تيسنك اع سفن لس سا.عنا لاق لوقو اذه تف رعاذا هحولا ضن ساسعلا

 نسبت ةدانق لاعتو لذذقو اهدا م نع عنت ىأ كل هلل ل دعاصجشو نسوا لاق ايندلا ىف تبسك اج :

 هداه نيدلا ئذ:ةمون .ارةلايمدحركة ودي الا ىءموا ودعد اول أو مضغت لت سابعا نعو موف

 ثود نم م سفملل سما ىأ اهأ س دل ىلاعت لاه مث نوةمف نوف اذ مهلععل مهتاياشج بيسر مهجران ىف مهسامتسا ١

 كلذ دخؤيالةبدفلا لدعل او ءادنلك دفت:ناو ىأ اهةمدخؤودال لدع لك ل دع ناو عسيفشالو”ىلو هللا | ١

 الؤردد دم اعدل دعا نال لدنع هوقو“ 2 ءادحوب لعاف فاش كل !بحاص لاه اهدم ةيدقلا كلو لدعلا | ش

 ىنغجذخ الا لوقنف هيلا هدانسا عصف هب ىدغملا ىندوفلدع انمد_خؤبالو هوقىامأودخالا هنلادشسي

 لوزو لو. ةلا لعانوهذخالا لمدعف اذه تدن اذاو اهلمقي فانتا ضال كو بو ىلاعت لاو دراو لولا أ

 قوي والف سال ليلا كل: ىلع نص دلفت ا ءوسو نرتب 0 هر ال أو له ٠ نمدوصقملاو )ع أهتئاولاؤسلا أ ا

 است دلا تاع ول د اهلومق بد ضالالا لمعمل لمعت ةيدقالواهف عفشي عيفشالو روذحما كلذ عفد 1

 ىف ديفتالابا تثو !.ئدلا ىف ةثالثلا هذه ىه ص الدنا هوجو تناكاذاف عفتت) هللا ب اذع نمي دفاعا أب ||
 ةديلا اهل سلف مال تسالاو قالغن الاون اّمرالاوهىذل!لاحسالا الآ لانه سدل هنارهظو هدب ةرخك آلا ||

 هللا ىصاعم ىلع مدقأ اذا دعي داك هولا اذه ىلع ب اهلا ةمفيكءرهار و هتاذاو ىلاغت هتنا با ذع نم عفادأ|
 اوناك ا لأ باذعو ميجن نم بارش مهل لاف نيسوب# هءلعو نيم هاوراص هنأم نيد ىلاعت هنا مث ىلاسعت |

 انءفابالامهلتانودنموعدنأ لق) ىلاعتهلوق *« ملعءأ هللاو مالبالا ةذصىفدياهنااوهكل ذو نور كت |
 هنوعدب بادح هل ناريس صرال ىف نيط امشااهنوئتساىذلاك هللاان ا دهذا دعبانب اقع أ ىلع ةرئوان ”رضيالو 0|

 ىذااوهوهوةتاو ةالصلااوعقأ نا ونيملاعلا ب را سناان نهأ وئدهااوه هللا ىكد*نا لتاشت“ا ىدهاا ىلإ (|
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 : | نوضو< مهتكرت لاةف موق نءلجرلا ليس اذاو نيضث اهلنا عم ضو ورا ذكلا نعةباكح ىلاعت لاق

 | هده ليلدبما رح هللات انآ ىف ضوالن او هنناتانآ ىف ضوخ كلذ نال لاك هناغ مو ىلاءتهنناتاذ ىفةرظانملاو

 || نعطا | لسس ىلع ىلاعت هنت اتانآ ىف عورمذا !١ ضوانا نمدارملانأ نيرمسفملا نعانلقئاناه:ءناوملادناالا
 0 ملعأ هللا ولالدسالااده طّقسف عملا اديادجللا لضأقف عض وض ومنا ظفل نأ اضدأ ان وغازتسسالاو

 || مضاوم فكل دانس امدحاو ىر<# نان ري لعف آو لعفو دي د_ثنلاب كندستي صاع ني اًأرق (ةئاشلاةةلئساا)
 1 ناطيسشاا الا هيناسنأ امو ىلاعت هول ةماعلا ةءارقراشخالاو ادي ورمهاهمأ ني رفاكلا لهف لد رمملا فو

 1 لاقو ثدللا هلاف: ا مساك 3 نات ذاذامق واكرك ذاا دءد دعم تالف تدءقو تدنن اب الا عمو

 !ِ لا هيف (ةئلاثلا ةلكسملا) نبك رمشملا عم ىئءينيملاظلا مولا عمهلوقوركذلا نعي نوكي ىركذلءارغ
 1 ىركذلا دعب دع تالف كل ذ دعب لاه الف هريغب لقت و مهنع ماهشلاب ل هع نأ لة ضاارعالا اذهو مهنع ضرعأف

 0 دو<لله(لوالالا ِء لا)تالاؤسا:عهو مه دنع نمم امشلانمهنع ضرء:نأد ارملا نأ ىلع ذلل ددلذراص

 بوو نوعزيو ظافاالارهاوطب ن وكي نيذلا باوذجاو مهءماسقلا ىوسرخ [قن راي ضارعالا اذه
 . || بواطاان الاولاو كل داورو+رب_ةعملاوه ىن-ءملانولوةب نيذلاو كلذ نوزّو<ءالاهرهاوطظ ىلعا مثارحا

 ُظ لودرلا ف احول (ىناشلالاؤسلا) هيلاريصملازوع هناق دودقملا اذ_هدافأقدرط لكف راكنالا رايظا

 1 ىتااف لاكش | نعداةعالا طقس فوملا سس بجاولا كرت هنءانز وج ناانافروظ لوافوانارثأرهظ

 1 ىلا ىضذف»ال لرتسلا ىلع هما دق اَّنال ضصرفلا هذع طقس دق فوألا ةدش دنع هناف لوسرل اريغام] انثملا اهغلي

 ” || فءاكنلا نأ د.ةيىركذلا دعي دع تالف ناطمسثلاكنسنياماو هلوق ( ةعبارلا هلّءملا) روك ذملارو ذحلا
 || ىلعةردقلامدعق فءلاكشلا طوقس بح ولئشأان لعلام د عناكحا دا الا لاف ىمانتلا نع طقاس

 "|| نأ ىل_علدبو عقبال قاطيالام فءاكت نأ ىل_ءلدب اذ_هو ف.لكتاا طوةس بحر نأب وأ ئئثلا
 نوكدال أب > وفل عملا لق ةلصاح تناك ال للعفلا عمالا لست مولا مال لعفل ا لبق هل داح ةءاطسالا

 . || اذه قاهركذ رثاكتاملكل هذه نأ لعاو ناميالان هال همع هج وال نأ بجو ف ناعالا ىلءارداقرفاكلا

 1 00 نم نوةس ني دلا ىلع امد) ىلاعت هلوق « لعأهتتاو باو طار كس ذي مالكلا لوطن الف باولا عمباكلا

 2 رك رسال يدا الك اك نان وا-سملا لاف سا. عنيا لاق ( نودي م_هاءاىرك دنكسلو ىو نم مهباسح

 ةناالاهذه تازئق تيبلا, فوط نأو ماركا ددهسسملا ف سات نأ ىلءانر دق مهعانق هءفاوضاغو نآرقلاب
 نيذلا ىلءامودن "الا عمو لاق مومهفدو ممنورك ذيو مسوعماو دعقي نأ, نيم ؤ مال اهيق ةص-رلا تاص-و :

 ىركذهلوق حاجزا لاه ىركذ نكلو ؛ئث نم م-همانآن م مهب اسح نم ش> اوفااورثاكللاو لرش نود

 لوالا هج ولا ىلءف ىرك ذ هيممنو ىهأت ىذلا نكاو نو كين أزئاجو مهورك دن أ ىأ ىرك ذمك-لع نكلو

 ريدة: لاف بصنلا عذومىف هنوك امورك ذلا عع نو: ىرك ذل ىناثا | هجولا ىلعو ريك ذدلا عع ىركذلا

 ىلاءث هلوق *« لوضذفأا!كلذ فض وان |نم مه ءنع ىركذل ا كل ذ ل ىنعملاو نوةّب مسهلعل ىركذ مهوركذ

 نم اهل سدا تبسك اع سفن لس نأ هبرك دوانت دلا ةانحلا مهمَرْغو اوهاو اعل مهني داو دخت |نيدلار دو)
 نم بارش هلاو.سك اهاوادانيذلا كئاو أ اهنم ذخؤيال ل دع لك لدغت ناو ع_.هشالو ”ىلو هننا نود

 ىعمواشتانا ىف نوضو*.نيذااهلوةءنوروك ذملا مهءالؤهنأ لعا (نورفكي اوناك اريل باذعو يح
 نيذلا كاوا ىلاعت هلوقهريلغنو هيرك ذو هدد لاه ىل اعت هنال مهراذنا الرتب نأ دارملا سداو مسهنع ضر عأ مهرذ

«ً 

 ا.عل
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 نا ذامدا رمان به لاق نا: د ويقأو ناسا براواسعأ ام | ليقنانرمأوردقتلا نوكيشا |( ا

 ىلقعل ا ىدتوالىدلا ظفلل ا كلل ذىلالّمءلل قذاؤملا ب مكرتلاورهاظل ا ظفالا اذه نعل ودعلا ف ةمكلطا ام[ ا

 باطان م رجال ف ىنجالا بئاغلاكت اكهرفك ىلع قرم ادام رفاكل نال كل ذواناق لد وأتلاءالاهانع ىلا ||
 رذاخلا ب رقلاكر اص نامعالا ىف لشدونما او لأ اذاو نيا اعلا ب ره #نلاب ساؤملل ان نيب اغلا باطتعأ]]

 دودقملاف نوزمدت هءلاىذااوهو وقتاوةالصأاا اوقع ناو لاسترو نيرنذاسإلا باطخ بط اذك م رحالذا]

 دعب رفاكل ان اهرب رقذ ةرو ناعالاو رفكلا ىتااح نبق يتلا ىلع هسنت !باطملا نمنيعونلانيذهركذ نما ٠
 مولو قلاب ضرالا,تاوء-اااخ ى ىذلاوهو) ىلاعتهلوق معا هتلاو ريضاح بي رق نمؤملاو بئاغأ 5

 هنألعا (رييسلا يكملاو» وةداهشلاو سرغلالاع رو هلا ىف يفنت مول كالا. | هلو قذسا هل وةنوكمن نك لو
 هدو هللاالا دومعمال هنأ ىلع ل دام ا:هه رمال اناشاةهإ طداةةمدقملات ان الا ىف نيب ا ىلاعتاا]

 قالا ضرالاوتاوءدلا ناش ىذااوهو هلوق (اهلرتأ) لئالدلان نم ةريثك اعاونأ اهيفرك ذود الاءذهوغرأ|

 اماو ضرالاو تاوعسلا ناخ ىذلا هنن د_ملا هلوقىفةانحرش دا صضرالاوتاو مسالا هنوكحاما ]|

 انتاشامو هلوقو الطانا ذه تةاخ اماني رنارع ل ؟ةروس ىف ىلا تدل وةارطتووف :نلانام_هتا يىلاعت

 لهألوتوهو (لرالا) نالوق همقو قاانالا ام_ها ةاخا نيبعال امش امو ضرالاو ءامسلا

 َناوصَو ندسع يذم كلا[ ةردتو تان الا لكل كلام تاخد عسب كلام ىلاعت هلاةئسلا ||| ْ
 ةلزتعملا لوةوشو (فاثلاو) قالطالا ىلءاةحو قالطالا ىلءام_سح فكرصتلا كل ذناكفقالطالا ىنعأ]] 3

 كدب هى ل ديو ىضاقلا لاف موعئانا قدانطم نيةلكلا اصم قفو ىلع عق ةاوهنأات- هنوكسح عمّن

 بالا اذ هى مالسالا كلو ضرالاوتاوءسلا قاف عاملا هنكم سالو افاكملا قل هن أةيالا
 تاعسو ران "ا اهتعامسردصد ضاوخو ىوق ةئىظعلا مارحالا هذ »ىف عدوا لاةدهنأأ ىل مو ىرخ | هب رط

 )ع لوالا)نالوقةب هن الا هذه ليو أت ىف نوكمف نكلوةب موبو هلوق (اهينامثو) هعقانمو ماعلا اذه عاصم ةقبا اهم

 ةماسقلا مونم رملا اذه نمداراااو نوكمف نكلوةب عون قاخو ضرالاوتاوعسلا ناش ىدااوهوري دقت
 ةماسقلا مو!قاان1ناورمصاشعلاو مئاملا ولالفالا نم اهفام لكداو امن دلل ق اال وه ىلاعت هنأ ىف نءااوا

 هلوةلوةن نالي وأتلاف(ىناشلا هجولاو) نوككذ ن ركسص لبس ىلعداسجالا ىلا حاورالاةرلو ثعبلاد | ا
 ترووكمأا نك لو. موب عقاو قا هلوقرب د قلو ريا ىل_علادفر طن نواكمذ نك لوي مووادّتب* را
 هناكسدلا موملا كلذ ىفاق- هلوقنوك نمدار [اوةعببا موي قاو لاتقل ءانعمو لاتقلاةعمجا مو كاوقك |

 رولا ىف معني مو كما هلو هلوق (اهثاانأو ) ثبععل اوروألان ءةهزنم هتيقأ نأ ال قدصا او قانالا ىذقةياال

 مالكا ادا رااق ىلاعتو هناعس قعللالا روصلا ىفزمفنن موي ىف كلمال هلا ىف هلاورمصا ادب يالا

 ىتلل "ةماعلا ةمابتلاةردقلا رب رقت ماللكبلا ادهم دارملاو لطاسلاو ثيعلا نع ريما قملا مك اريرق: ىفاشلا |

 لئاشلاا ىو كة سب ةو تو لك ىسهتالوقلئاف لاعتناق ضواع الو وأ نأ دالأا

 عفت كس ن نم هيفرهظيال ىذلا موءاوهموناا اد_هنال اناقنيفصولا نيد -ميمويلا اذه صدف ا ع ْ

 هلوق (اهعبارو) ضيصختل اذ ه نس بدسلا ذه هلل ذوب سمالاو هن اصسم لاهاك خال ناكف رضالوأ]]
 هنادعسمن لماكللا ناكل ااذهىفانركزذ انا لعاو ةداهشلاو برغلا لاعوهوهرب دعت ةدانهشلاوايولا

 ىاثلاو تاكمملا لك ىل_ءارداف هنوكا مه دج نيلد |هءفرّرقوالا ةمامقلا ف ثءبلالاوحار هتحذامألا
 درورمشجل اوثعبلا ىعر دهر تاككمملا لك ىل-_ءارداق نوكمال ن ارتدت نالت امؤلعما لكباملاعدنوك |

 هبتشا عر هنال هنماسضتا كل د حدب 0تاسنزملا ..م< ام اعنوكيالنأرب دقو داس الا ىلاح' ورالا ||

 ةما.قا اوثععمل أ نم ىلهالادودةملا لص الف قر دنزلاب قد سدا اوزفاكلاب ن نمؤمماو ىصاعلاب عسبطالا يلع | ْ 1

 1 لديرودلا ىفزيغني مول لالملاهلو هلَوةذدو هقملاو ضرغلا لكني“ هدلا نتاه لود ل.ل دلاب تيئاذاامأ | 1

 اة هلوةنوكد ناام-وءومش نم ءمزل مرجالفملعلا لاك ىلع دية داهش ار برغلاملاعهلوقو ةردقلا لاكلع ١

 َت ار 8 ١
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 01 | كلذ لبق لاعند اوقلةدك وم ىشو ماذصال ا ةدمع ىلءّدرلاة ب" الا هذه نمد وصقملاّتالعا .(نورشكمبلا
 1 عفاغلا هللا نود نم دبعن أ ىأ هللا نود نموءدنأ لق لاف هلا نود نم نوعدن نيذلا دبعأ نأ تم مننا لق

 1 ايادهو اهنم هما امد ةيآ نأ دعب ل رمشل ا ىلا نيعج ارا اسعا ىلع ةرنوان رض ىلعءال و انعفن ىلعر دي الام راضلا

 . لأ ىرقهقلا جرو هيبقعىلع خجرو فاخ ىلا عسر هنأ لطابلاىلا ىلا نع ضرعأ نم لكلا ل ايد مالسالا
 مك رخأ هللاو ىل اعت لاق معلا هلل _صح لماكتو ىفرتا ذا مثله اوهناسنالا ىف لصالا نأ هم بدسلاو

 1 لله لا ىلا للعلا ن نه عحر اذافةدئفالاوراسرالاو عمسلا مكسل لعجو ام نولعت مكس اهنا كزاورب

 0 ا هتوهتسساىذلاكهل وةامأو هسقع ىلعةرنالف لاب بيلا اذ هلق هىهأ لوأ ىلا عجر هن“ اكذ ىرخأ ةّرم

 ! || هلون(ىلوالا ةفصأا)تافصلان ءعاونأ ةثالث :ناسنالا اذه فدو ىلاسعت هنأ ل- ءاف ضرالا ىف نيط ا ىلا

 ِ أنوقابلا وربك. تلا ىلعةلام لأب اوّمسا: زرت :(ىلوالا "لع سلا)ناَتلث م همفو نيط امسشلااهنر وّئسأ

 1 | ًااوفلتخا(ةئاثلا هلغسملا) ةعاجلا عم ىلع ثنؤي نأ لصيو عجبا عم ىلعرك ذينأ لصي عما نالءاتلاب

 0 | ىلاعاا عضوملا نملوزنلاو هو ضرالا ىف ”ىوهلان نم قة-ثم هنأ( لوالا)نياوق ىلع هنوهتسا قاتثاىف

 5 | هللا كرش نمو هلوةكوهو هب لاضل |! ذه لاس ىلاعت هللا همسئف سشرال ارعق ىف ةقيمعلا ”هلذاسلا ةدهولا ىلا

 2 ةلطملا ةقممعلاةدهولا ىلا ىلاعلا ناكس ا ن نمهيوهدنعنا الا اذهلاحّنأ كثالوءامعسملا نمدخامن" اكف

 . || ليم او ىوهلا عامتا نم قدم هنأ (ىناشاا لوقا او) ةثه دل او فعضلاو بارطضالاءرامغ فنو كسر

 || ةثهدلا ىل_ءةلالدلا فلك اهنالىلوأ لوالالوقلاو ةريسل ا ىقذنا منا غاباعر هناف كاذك تاك نم ّنأف

 : أ ةرووسو انا رار ةلادازواريسو ةريسر امج راح لاةد ى معصالا لاه نا ريح هلوق ( هل اا! ةفصلا) فعضلاو

 و تريحتو ددرغي ىأ ميغلا فريم املا لاقي هنمو هج رخشىلا ىدتييال ث يد مالا ىف دّدرتلا ىهةريملا ىنعمو

 ا | ناكملا نم ىوهيىذلاّنال كل ذو نسحلا ةياغفلثملا ا ذهنأ لعاو ءاملا اهيف درتف تأ الثئمااذا ءاملا ةضورلا

 8 لغسالاا ىلا ىلعالا ن مهلوزرن لاح رخاّنال هسفن ىلع ةرادتسالا عماهبلا ىوهي ةقممعلا ةدهولا ىلا ىلإ ءعلا

 ! د عضوم ىلع طق سد د هنأ فرعدال هلوزن دنعفاضدأو رحل او ددرْتلا ل امك بجو كلذو ةرادّدسالا ىلع لرد

 1 | رصمالالاثمدختال ك1 ل لاوحالا هذه عوج تربتعا اذاف لقيوأ هيلع هطوقس ببسي "الب دادزب

 ١ ىدهلاا ىلا هنوع د باصحأ ف ىلاعت هلوق (ةئلاثلا ةغصا !) لاثملا اذ «٠ نملك الو نه فاق اددرملا

 1 رفكلا ىلا ءابأ وعدي ناك هناف هنعهتلا ىذر قيدصلار كي ىلأ ني نجلا دبع ىف شي الاءذه تازئاولاه اننثا

 ”ةاروملار كلا لظ. نموا دهلا ىلا ةلا هلا يد رط نم عجرب نآب هيو ناميالا ىلا هوعدي ن اكس هوبأو
 ! اذهو ىدهلاوه كأن , هود و لالضا١كلذىلا هنوعدياناحصأ لاضا ارفاكساا كل ذاَن أ دارملا لمقو ناعالا

 1 مقا لماكتلا ىدولاوه يني ىدهااوهاىد_هّنا ىلق ىلا عت لاه مث لوتالاوه ميصا!لوتاو دعب

 . | فرشلاو لاكلا أرب رقت نم هانزك ذام ءانعم ناك نما اوهو رم كا ءوملعلاوهديز لع تاقاذا 5في رشلا

 ١ ٍ؛ ماسقأ عج هيف لخ دىدهااوه هللا ىد هّنا هلوقّنأ ملعاو نيااعلا برل ملسنلاب سه أو ىل اعت لاق مث

 أ أ نءتوكن نأ اماق هن هللا م قلعتام لك نأ مالكلارب ردو تاما لكن عزارت_الاو تاروهاملا

 1 نآاماو والا لاعأ باند نمنوكي نأاماف (لوالا مسقلاامأ)كورتلا بان منوكي نأ اماو لاءفالا

 1 | حراوملا لانعأ سبأ ف هلمالسالاو هتئابناميالا بولقلا لامع سيرو حراوملا لاسعفأ بان نمنوكي
 1 ادتاصسدلا والام لك نعءاسشنالا نعةراسسعوهو ىوقتلاوهف لورتا بان نمن وك, ىذلاامأو ةالصلا

 1 أ ٍنترتلا لع هماسقأ فرش ركذب" ىلكس مالكا كلذ فدرأ هننا ىد- هوه عفانلا ىدهلاَن أالوأ نيباا

 ! | ىوقتلاوةن امسملا تافادطلا ةس'ر ىه ىل!ةالسملاو ةيناحورلا تاعاطأ | سس“ روهىذلامال_سالاوهو

 أ هلاىذااوهو لامن لاعال |ءذه عفانمنيب مىغيشالام لكن سعزارتحالاولورتلا بابل ةسير ىهىتلا
 3 0 نسسح فيك لق ناف ةمايقلاو ثعبلاورمشحلا موي روظتامغا لاعالا هذه عئانمّت أى قعد نزرع

 1 (لوالا)ني-تهجو هرف حاجا ركذانلقنيملاعلا بر ل سنلان ساو هلوق ىلء السلا اووق أن أو هلوق ففطع

 : تردي تأ
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 ةءقاول ا هذهدعب مال_سلا هملع هنا مث م كما اورصناو ءوتّرح اولاقم وقلانامت مهلا ريبكالا اذاذج مله

 مس هنالثام ل١ نم ثاكم الا | هلع مهاربا نأ تن نو دنعن لذا ىلا مالا ىف ىرأ ىنالاةقءداو ل دب

 لاف هير لأس مالسلا هيلع هام 3 ناف.ضلل هلامو نانر دلل دلوو تارعتلا هئديو ناهربلا هناسساو كافر ءلل هلت

 ذ _هىف هيواطم قو .ءاعد بمب هلأ ىلاعت هللا مركسص ىف بوف نيرخ . ال !ىف قدص ناسا ىل لاو |

 0 امقلا ماسق ىلا فا و'ءلاو قرذلا علال ويةمولعجو هءادنل ةو.ءاعدبا أ[ مرحالف لاؤسلا |
 0 :راكل هخسملا)برتلا كرش لم نموت سوار انج فاق زل نفتغد جوال | ْ

 ةيوثثلان كل ةمكطاو لعلاوت ردّةلاوبوجولاىثهب واسن اكن رش ىلانعت هلل تءثي دسحا ماعلا ىف سدل هلا لعا | ا

 نيسهاذلا ىئذهنناريغةدابعب لاغ:شالا اماو مشل لعفي همفس ىناثلاو ريخلا للعفي ميكحامهدحأ نيهلا نوت
 ضَوْفو بك اوكلا هذه قاخ هناصس هنا لود نم مهنمناسقي رفمسهو بك اوكبلا ةدبعمهنفةرثك هل ظ

 هداه دعت نأ انملع بئاولاق ماعلا اذهل تاريدملا ىفبك اوكلاهذهفاهدلا لفسلا ماعلا اد_هرييدتا ْ ظ

 هذهنولوةبو عناصلا نوركت ةالعموق مهنمو هعبطتو هللا درعت بك او كلاو الذال هذه نا مسك اوكلا|
 اذهلا اودال ةريدملا ى موءاةلا او مدعلا الع عنسعو اهتاوذإ دوجولاة ماو ماسحاب ك اوكااولالفالا | ٍ 3

 ةدمعاضب ا مهثمو عسملانو دمعي ني دلا ىراصنلا هللاريغ دب ماعلا ' نءو ةصل |1ئ1ه رهدأا م هءالؤدو لفسالا ماعلا | ٍ ١

 مدق أَنا هملع ل-. زالوا الاف سند سم قانا لاو دو هئم بالا ثانه نارلعاو ماثسمالا |

 ةدمع ىلء درا ءاحامعاو هو مالا اهملء حج ووه ل صفتل ا لد ىلع مع راوبانيلا لصوت ل اا

 ل د ”لذوارسنو قوءيوُثوخ:الواعاوسالو ادو ثرذنال اولاق مما هموقن رعةباكح ىلاعت لاهتاك ماذصالا ا

 رثكما تراه نامزلا اذهىلا نيدل' كلذ قي دقو مالسا | هملع حروف لبق ادوب وم ناك دق مانصالا ةدبع نيد ىلع 1

 نالاط !امواعمنوكينا عش هنأشا ذه ىذلا بهذماو نيدلا اذ - #ه ىلءنوَر ةسم ضرالا فارطأ ناك | / ا

 ضرالاوءاوسلا قانو ىَددخ ىذااوه سل ةءاسااهدذهىف توهءارخلا اذهتأب للان كل لقعلا ةيدب ىفأ 1
 نوكانصالا ةديعنيد سل هنًررهظف هراكنا يلءريثكلا قاطنا قسطا عنو ىرورضلالعلاو كرو رشرعأ 1

 انركذ دقو ةريثك اهوج و هيفاورك ذءادزعلاو ل 5 هيفموا نوكي نأ ذب ءال لد ضرالاوءامسلل الاخ مصل

 ىوقالاودو (لوالا ليو لاف)دئاوغلل اريثكست انوه هد.هننأب سأ.الو:رقءلاةروسل وأ ف ثحلا اذ
 برق سس« ناذ بك اوكا لا وحاتاريغتي ةطون رم لسالالاعلا اذ هلا وحا تاريغتاوأ رسانلا نأ
 لاو>الاث د ةميرالا لو متا1|تو د بسو ةعوألا لو هدلات رم نع ا تم« نماه دعبو س مثلا

 تادايعسلا طاثرااو دةدعاف بكسحاو ؟يلارتاس لاوخا اوديصرت سانا !نامت 3 ملاعا!ذهىف ةفاتغا

 نوط ىل_ءتلغكلذ اودقةءاالف فام لاودا ىل عسا: اعل وطى اهءوقو ةبفكت اسوأ او

 ةيكوكلا تاءسانملاو ةيكلفلا تالاصت الاوه لاعل | |ذهىفث د اولا ثودح دست ناللارتثكحاأ
 امتود-ح دقدعا ند مهنمو اهتاوذا دوجولا ةدجااواهش ادَقَدَعا نم م.م مت ييظعت ىف اوغاايكلذ اودةدءاالق

 لاودال ةرب دما ىه امس الاربك الا هلالل هقول تأ اكناواملا اواو ء#منالاركالا هلالل ةق 2 اهنوكو |
 نيربدَّتلا الك ىلعو ماعلا اذ. ه لاو انييوربك الاهلالا نيب طقاسولااو ”ب ا نيذلا مه.الؤهو ماعلا اذه |

 0 !قراضصدالان ءسغتدق ندصحصا وكلاهذهذأ ارآرانا مه مش (يوظعتو اهتدابعباولغتسشا مولا

 هونيزو تهذاان سلا مص اوذ_كاوهملا بوس لار هولا نمافص بكوك لكل اود مما تاقوالا |
 م« سال اذ هىلءوةضقلان مرعقلا مما ذنختاو سال الاو تيرا: لا قو ويدتلا للا ونملاراعالابأ |

 اهلا ٍبّرقَتلاو بكاوكلا كل :ةدابع وه ماندالاهذهةدامع ند «مهضر غو مانمالا هذه ة دام ءىلءاول.قأمم ْ

 تاوأم ءاس الااماو بكا وكلا :دايغوه مانصالا هذه ةدامعن نم ىلصالا دو هةملاَنأرهظرب ثلا اذه دنعو ْ

 ادهلا ودانف ةتبلا اها فال هلك اوكلاهذهّنا ىلع لث ال دلا ةماعثا امه د! ناماقءامهه مهلف مهباعهللا
 اهنأر دق املا ىناشأ اوةرذسما لأ بكا اوكحا|ىفنيينادادىمالاو قانا هلالآ ىلا هتهللا لاف ام ملاعا |١

 مدس



 ب

 دارا اورييخلا يكااوهو لاه مث لطابلاو ثيعااورواا نعةأريمءاناذق نوكب ن'واق دص همك نوكي ناو

 سائلاريغنموءابتشاريغن ءاهةثاقحاملاع هنوك ارينخ هنوكنموهلاءفاىفامنصم نوكي ناامكح هنوك نم
 صاوباطخ نوكمف نك هلوةودارأ ا .دلهناباّكلل ا اذه نم ريثكى انرك ذدق( ةيناشلا "هلم ا) لعاهلاو

 لاوهوادوجومدوجوااريصين أب ماوهذ دو>ومالناكناول اهتووهفمو دعملل ناكناسهالا كلذ نال

 (ةثلاثلا لكما رتادو>وأاداعاوتانثاكل ا نيوكتىف شاش. هو هنر دة ذافن ىلع همم هئمدارأا لب

 قلاش هناصسدتتانامال_ىالا لهادذع ةوب_ثالورمشلا مون هنمدارملانا ةهبشال رودلا ىف زفة موي هلوق )
 نم عضاوم ىف ىنعملا اذه ىلاعت هتنارك ذام ىلعروصلاب ىعسي نرقلا كلذو دك الملا نم كلم همذ ف ةيانرق

 كلذ هنمدارملاّن ا (لوتالا) نما وق ىلع الا هذه ىف اروصاايدارملاىفا وغلتث ام نك ومي ركلاباّكلا
 ْ ىفئفذااوةرود عجرو_ما١نا(ىناشا!لوقأاو) روساارئاس ف ةروك ذم هةةصو هيف فني ىذلا نرقلا

 ىدحاولالاهةفودو فوهل؛ءةرود عجرود ا ةديسع وأ لاهو قوملار وصى ويفتلا نءةرامعروصلا

 ||| دودلاثاموق ىذا لاه هنا دولا أن عىرذن ا نع ىرهزالا نع ىضورعلا لضفلاوبأ ىنرب_خا هللا هجر

 ِ اذهو ُهلاونأ لاه ةدسعىفأ نع دال دىورو ةموشا اعج موثلاو ةفوصلا عجب فوصااناك ةروصلا عج

 ||| ًارثقدوصلا ىف ئفنو أرق نةرو ىلا ىف نو لاهو ر ود نسح أذ كرو مولاه ىلاعث هللا نال رشح اف أطخ
 || ةلزكي لو بئارغورا..خابحاه ةددبعو أ ناكوهنلا باكل ذبو بذكل !ىرتفا دف كووص نسسحأ:
 "|| كلذو هيفءاه ةدايزبهدح اوقهدحاو هعجس قم رك ذا دولا ظفل ىلع عجب لكءاّرذلا لافوحتلاب ةفرعم
 هسنح عجل مسا اهمال هذه نهدحاو لكف بثعلاو نطةااورعشلاوريولاو فوصلا ل-م

 1 1 تدرفأ اذا و

 ةفوداولاةا|فوصلل ةَقءاس تناك ةفودا!نآولوهداو قم_سباساا اذه عج زال ءاهاجف تديز هندحاو

 207 لاق. ثازوهالد_-اووهفنردل ارودلاامأو فازو ةفازو فرغو ةفرغ اولاق اك رسدو ةريسلو فوصو

 3 نس أدق ىرهزالا لاه هعج تمس داو نال اروهناسنالاةرود عم تاما ةرودهن داو

 دارا ا ناكول هنا هولا اذ_-هىوتباممؤلوقاو هلا بهدامريغىدنعزوالو مالكا اذهىف ثءوااوبأ

 هسفنىلا هللا هفمضي رو_هلا ىف حاورالا فن نال + ف: ىلا مفنلا كلذ ىلاءت فاضالر وص | كاإ: ىف حورلا عفن ا
 مفناماو رخااقلخ ءانأشنامملافوانور رم امها: دغتف لوو ور نم هسف تغفنو هي وسا ذاق لاق 5

 دوسدل!ىفزفنو لافوروقانلا فرةن اذاف لاه اك هسفتىلا ال هغي_ضيىلاعت هناف نرقل | ىفئغتلا ىنءع روسلا |

 اذ_هىلوقلامامتاذوذ نورا. ماسقم_هاذاف ىرتا هدف غنم ضرالا ىف نمو تاوعسلا ىف نم عصف
 كموقو ار ىناةهلآامانضأ دخن أر زاهسال ميهاربا لاه ذاو) ىلا عتهلوق هبا ودلابلعأ هللا وثعلا |

 برع لا كرش« ىلع جي اري كم هناصس هلأ لعا (ىوالا ل5_لا) لئاسسمتي الا ىف (نيبم لال ضف أ
 نيفرتعم اوناكنو رمش اف لاملاو فئاوطأ | عج هل_ضفي فرعي هلال كل ذو مالسسلا هيلع ميه اربالاوحأب

 مرجالفهردق ةلال< نوفرتءم1نومظع٠مواكنوأسملاو ىراصنل اودوملاوهدالو انممهنأب نيرغم هل دف :

 فارتسءاؤهو ميظعلا بدنملا اذه نألعاو نيكرمثملا ىلع حادتحالا ضرعم ىف هلاحةباكس ىلاعت هللارك ذأ
 برلا نيب لص> هناهمق بدسلاو مالسلا هماع ل ءلخلا ق فت مدح ال قف ل هتيم ولعو ةلذفب ملاعلا لهارثك |
 كاذب دوش ىلا هلناو ةيدو علا دهعب ىفو ميقارباف مكدهعب فواىدهعناوذ وأ لاف اك ةدداسعمدبعلا نيبو

 هيز ميه اربا ىلا ذاودل اوقامها دح اننا ىففلاالاامأ ىرخا لم_مفتلا لوس ىلع و ةران'لاججالا لمدس ىلع

 لاق لأ هيرهل لاق ذا ىلا.عتدل اوف ة:انلاو ةيدو.عل 'دهع مت هنأ ىل تهللا نم ةداهش اذ هو نوم اف تاماك
 ءاكرشلاب لودلا لاطراو دمسوتلا تايثا فرظان مال_سل' هراعهناون ف ل .صفتلا ام أو نيا اعلا برا تلبسأ

 معتيالامدنعتل تبي لافت ث مح هسأ عم هترظانم باسل اذ. هىف لولا مالاف ةريثك تام ام ىفدادنالاو
 ثلاشا! ماها او لالا هماعّنح الفهلوتودو هموقع:هنرظاذمىناشلا ماقملاو اكل طي الورصلالا ٍ

 ىلاعتهلوةوهو لعفلابراذكلا عم هترظاسنم عبارلا ماقملاو تو يو ىذلا بر لاف هنامز كال: عمهدرظانم

 مواعذ
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 د لدؤلا نما رمصا'بجعامنا تافاكتل امذهنأ معا دانههاذكنف بال اظغا هءلءاوقلظأ أدقح أ اوقع لان نأ

 ندم لءاناق : كن ىأ:ةتنلادسوت ل لس للان هورز .آهمما ناك ام يهاربادلاو نأ ىلءر هابل تءاد

 ىراصتااودورمأ انهن , الاولهر هماطظ ه لعل دي ام ىلع مالا نأ ةدص ىلع ىرمقل !ل_ادلاو تالبوأ :

 1 اذه ناكولف ضغير اهظاو مالسلا وةالصااهملعلوسرلا بي دكت -ت ىلع ض رمل اةراغ ىف اوناكن ب تبص سيما
 ا 0 تسلا اذه نأ: اع هولذاكي | ثدحو هين ع نعم-موكسةداسعلا ىف عنتمالابذكبس 1

 11 ارذاك ناك امهدادحاو مال باو ةالصلا هملعلوس رلاءانآن ما د أ نا ةعيسشلا تلاق (ةعبارلا هلك
 || هلادلاز ناك امو مالسلا هءاع معارباد ءناكرز نا اوركذؤ ار ذاكتاكم ميءاربادلاو تا لاسة:نأ اورك

 || ىلاءتهلوقاهنث هوجو هملع ل ديوارافك اوناك امءاسبنالاءاآّن ا (ىلوالاةلا) هوجون مهلو.ة ىلعاوع ظ
 1 اذ مو اسىلا ردد س ع نء هحور لقا. ن ناك هنا هادعم لق نيدحاس |اىف كاتو موقتني-كل ارب ىذلا | 006

 ْ نيم ب لاو ني عزتقل بيع ديو نياماوناكمال لا هيلع د#ءانآ عسجبنا ىلءةلادتيا الاف ريد 1 ظ

 : حساب هلا (اهدحأ) رخا اذ وو لق نيدحاس لا ىف كيش وهل وق ل_..ق نافاس م اكمال

 ْ ةدشان وعند اذ امرظنمل ةباصصلا توب ىلع ةهلمللا كلت لو هيلع هللا ىلص لوسرلا فاط للا ماسيق شن

 1 م-* ارق تاؤصأ نم عمسامةرثكأر يب انزلا توب كحص اه دوت تاعاملا نم مهنه ىظيام ىلع هصرح 3

 نيد+اسلا ىلعتول لل كيت هملع هللا تاولص هفاوط نيدح اسلا ىف كءاةدو هلوق نمدار اف موايلهتو مهييبستو ْ ١
 || مهماطات و متن انهف هنوك نفي دلل سلا ىف هياَقَدف ةعاسجلاب ىلصي ناكمال_لا هءلعهثا دار ا (اهينامث دل ٠ْ ظ

 : عمتبلقتو تاهل ىلع لاح يعلم لادار ١!نوك نأ (اهئلانو) دوهدلاو عوكر لاو مامقلا لاح 0

 ._ هلع ل طدإاو هفالش ىل_صد ره 3 هرممذ باق دار ا (اهعبارد) نداروماب لاك هسا ا ىف نيد ْ

 (لنق اميس رالادوس ولا هدول ىرهظءارو نم مار نافدومسلاو عوكرلااوت أ مالسللا هيلع

 ْ ىلء اواو نم ىلو أ ضعرلا ىلعتي الا لب سلف لكلا لقدم الا دا با اولساو متركذ ام طشسف هب 9

 5 هيلعد 2#“ انآ نماد- أَنا ىلعاذدأ ل باسو دو هقملا ل صح د احو لكلا ىلا اهامس نآس جون

 أ تا ارهاطل ا ماخر أ ىلا ني رهاسطا ب الص أ ن نم لقن الزامل مالا هملءهلوق نيكرمشملا نم ناك ام مالا
 || اذا نيكريشملان :ناكام هدا د ن نمادح أَنا لاقي نأ بجو كا ذو سف نوكرشلا اا ىلاعت ل

 || اكريشم نآكرز انا تثو اكرشم ناك اممالل هيلع مهاربادلاو نا نر كس ذاع تيثلوق ةاَذه
 ِ يهاربادلاو ناك امرز ا ىلع هَ انلاةحخلا ) رز اريغرخ انا ١ 59 ميداربا دلو نام عطقلا ب

 | بالا ةهفاشموع (.ةلاو ةظلغل ارز [هفاش مالا! هملغ ميهارباّن ا ىل :ةلادذب الاهذهّن ا مالا
 : ىفءاغلباو ةظاغلابرز آ هفاش نهار اَناانلقاغغا هارب ,اذلاو ناك امرز نا ىلع لدي اذهو زوال 1

 ٍغ ءادناا ىلءالو# نوكي اذهو رز 1 مذن رز آ هال ميهارب ١لاهذاو رق هنا (لفالا) نيهحول هنا الاهزه | !ٍ

 || لالض فك موتو ار ىنارز ' ال لاق هنا (ىناشلا) ءامفللا عاونأم ظءأ نم ىلإ هالا مس الان بالاءادنو

 ةهفاشمن اأن اقايغاوءافل ابرز ؟ هفاش مالسا ا هملع نا تدثف اذيالاو افلا عارف'مانعأنماذس بهو نيمم |

 || اذ_هواناسح !نيدلاولابو هاءاالا اوديعتالأ كيز ىضقو ىلا ءتهلوت(لوتالا) .ءو-وازو ظل ءافاتايبالا |

 | هنا (ىلاثلا) ماعاضي [ اذهوام_ه رو «زاو ف امها لةنالو ىلاعت لاق م ملاورفاكلا بالا قسى ماع | أ

 ىدي وأرك ذب لءاانملالوق هلالوةذ لاسقف هعم قفرلاده سه توعر ةىلا مال لا هيلع ىسوثعباا ىلاعت | 1

 1 عم ةوعدلا نا (ثلاشلا) قفرلاب لوأ دااولا |: :ة-هةنوعر ةةسرتو ا! ةباعر كلذريسدين ا هنق بهسلاو | ا

 ا دل ىلاعت لاق ىنءملا !ذهاو لومقأ | نءدعيل اوريفنتلا بوب هناف ظيلغالا اما باقلاىف اريثأت 2 اوفا

 ( قدر يون شفلاء وب ملم مزال هلع مارا ندب فب تيس يعأر 5 لان مول داجو ماللسلا هملع

 قيلي فيكو هاوأ ميل ميهاربا نال لاقفملاامال_لا هيلع ميءاربان ءىح ىلا عتهنا (عبارل ) ةوعدلا |
 ناك لد ,مالسإ هيلع مهارب ادلاو ناك ام رز ؟نادوولاهذممتثف بال ترافل مالا ||
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 ةقوا_ثامنوكبجوذاهيذ هل-_كاح ثودحلا لت الدنا الا ملاعلا ادب هى ّنا رش اةاهتعر د_ديو ا .ش ل عفت

 ماعئصالا د: ع نيد لصاح نا ىلع لل دلاو عرفلا ةداس.هد لاغّدس الا نم ىلو أل صألا ةداعب لاغةشالاو

 كموقوْلارأ ىناةوأاام انص ادت ارزآ هسال لاق هنا هملع هللا تاو ليل ا نع ىكح أاسأ ىلا.« هنأ انزكذام

 لسادلا ماقأ ل_لدلاركذب لغ”#شااسا مثلج ماس:صالا ةدابعن ؟مالكللا ذم ىتفأ نيسبملالض ىف
 هلداح ماسالا ة دعنيدّنأ ىلعلدب اذ هو ةمولالل امم ْئش عاصإلال س ةكلاوروةااو بكاو كل !نأ ىلع

 روظاذس ه تفرعاذاو ةر ةاذم ه.ف ادق ثان , الاءدهتراصلالاو نك اوكلا هذه ةسلاب لوقا ىلا عجر

 هلا بك اوك اارئاسورت او سمسا نوك لاطبابالا مانصالا ةداسبعب لوةلالاطباىلا قير طال هنأ

 رفع م دعموبأ هرك ذام مانصالا ةد. .عب هدام ةقرش حرش :ق (ىناشلا هحولا) هل ةريدم اعلا اذهل

 هكئاللاوهلالانوتشا واكدنهلاونيصلا لغا نم اريثكن ا هدتتكض عب ىف لاذ هلل هج ر نمبلا مدنا ا دهم نيا

 ةئسسروصاشنا نكن الهال وروصا ١ن ءنوكيام ندسح 0 ةرودوذو تلا هاف هقنو مأالا

 لكمولاوان قرلا ةة سر د4 ما ةقمنأ ل. .ءانعواروص اودع 'مرحالو تاوءتلاانعنو. 2 م هاك مما الا

 امنواع ونوال ةروصا !نود ىرخ .ةروصو هلالا لكمظ املا نوأوةدو نسل اةياعف ةروصنوذخةنف

 كن الا نءو ىلاعت هللا نم ىئاّرلا باط ةداسب عل اك ؛ نيد ماقام دابع ىلعنو.طاوبمت كن الملا ةروص ىلع

 ١ (كلانثااهجولا) ناكم ىفو مسن ىلاعت هللا ناد انقدتعا تان دالاةدابع ىف ينسااف رمش ءمون أ هركذام حد ناف

 ضروفو هنمعد كام ىلا مي ءلاق الا ع نم داو لكربب دن ضو:ىلاءةهنتانانو دعب موقلاّنأ باسلا اذ_هى

 رخال لاخلا ردو راسل ربدم نولو ةف هنمعب ىرام-حوررىلا ملاعلا كإ ءماسسقأ نم مسسق لكرمو دن
 كلداو دة عافت كلمتالذ الكل ل ور ار دور كل قازرالاربدمو كإ ءراطمالاو مورغا اربدمو

 كلذب قلي ام يم لكن هنوباطي و اصو هذ الك دو اسوا كميادا كاوا نءدحاو لكل اوذذعا

 00ر1 قا طانإو دتمالتلا ذه ىو ىرتا تال ؛ وأ :موةللو تاريبد اوزان الا نم ىذا !حورلا

 ناىلءلديدي الاهذهرهاظ (هثلاثلاةلكسملا) ملعاهاو ناسا نودع يا كياو ةرقبلا
 ند جراب هم-١ثا نيباسنلا نيب ف الخلال حايسزلا لاق حران هعنال اق نمم-(مورزآوذ ميهار ,ادلاو مسا

 ماقملا) ثا ةمانهه :(لغللو نا ودان بلو أطخ بسلا اذه لاقو نارذل ىف اعط اذه لعد ند :دداملا

 حران ناّحح هم-١نا ىلع نوناسسنلا عجأ مهاوقام ورز اود مال_بلا هيلع ميهاربادلاو مس ءانأ (لوالا

 ىلا عامجسال اكل ذ عج ريد رخالا د اذعب داَقب مهضعد نال ل_صحاا عاج الا كلذ نال ف.عضاد_هل وقد

 ىراصتلاو دوهلارا. !نم هنو دع امعاوةلءاعرو امهريغو بعكو بهو لوق لئمننئالاو د اولالوق

 (لوالا)هوج وا:ههانل مث ح رات ناك هعما نأا ناس (ىناثلماسقا !) نآرقا اشير مص'هلب اقم ىف كلذب ةربعالو

 هلايقل حران لعجورز ناك ىل_دالا هعءاّنأ لاةءنأ ل | هدد ن نيعمالا نيم ى ممم نأك ب ها ربادلاو لعن

 امساناكحرات ناوهو سكماانوكي نأ لو مسالاندرك ذىلاعتهتئاق مسالا ىف ةخونشاا اذ مرت _ثاف
 رز [ةظفانوك. نا (ىناثلا هجولا) باانغلا بهللا اذ ىلاعت هلل هقلاءرك ذل الامة | تحرر اوامالصأ

 هناك طا هال ميهاربا لاه ذاو لمق هنأ 8 ىلا رهو متع ف مذ مسارز نال ءقف مهتغل ىف ةصوضخع فص

 طغاو قلص أ بيافا شب اوهوةنمزرا اوانانمرهلا: : ثااوهررآ لءقو قالا نع عدنا راو هرثكو هغب نب هنأع

 ةغاربغنمهلماق ظافا أ ىلع نارقلا لامشاز اوي لوي نمدنعام_ماارمسلاز واسع نيهجولا نيده نأ
 نيهجوأ مس الا ادم هللادا«ايغاو ييهاربادلاو هديعي مص مسا ناكر زك أ (تلاتل نقولا د ترعلا

 ها اف بمصلامسابوبحلا مسا عبي دقفدحا ةبحتف | ان نمو هنئدانمعب صدم هسفن لعح هنأ امنه دحا

 هماقمة ملا فاذملا يقأو فاذملا فذخ رز ادياعذار 11نرك.نا اهنئانثو مهمامان سانأ لك اوعدن موو ىلاعت

 ىح اكبال ا مسا هذلاع قلطي دقّيعل او هلاع ناكرز ام حران ناكمالسلاا هيلع ميهاربادلاو نأ (عسبارلا هجولا)
 ل .ءامسا نأ مولعمو قادماو ل. .عامسأو ميهارب ,!كتايآهلاو كهلا ديعنأو لاق م.م بوقعب دالوأ نعىلاعت هللا
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 روحت مص

 |ضرالاو تاوعسلا توكل ميهارب اانيرأ كلذكو لاةينأ ىلوال |ناكسف نامل نء مدت ابهف تادحدق | 1

 ريدة:نوكنأ (لرتالا ) هوجونم هنءباواانلق ىرئ لذكو هلوتىلا ةظفالاهذه نعل دعلف ||
 ىذاملاع نءةباكلا ليس ىلءاذ_هنوكمف ضرالاو تاوودلا توكللم مب هاربا ىرئاك كلذكو 4 .الا | 1

 مهاربا غلي فيكو ىلق قه -ةقلانيدلابهعقنشملا مالكلاب بأ هفاشدلا هنع ك- ابا ىلابعت هنا نعلق. :

 نأ لال هتبلوذط تقو نم ضرالاو تاوعملا توكل« هيرئاك“ اناببمجأف نيدلا وذ ىف مياغعلا غم الاذه | 3

 سل هنالوةئاناودو مدام فرشأو ىلءأوه و(باوااىف ايام ولا) .غولب نامز ني:ةوما نمريصت

 تركمان ه ميهاربا ىري نأ در2#شود ضرالاوت اووسل' توكلم ميه اربا هللاةءارأن مدودقملا |

 هللا تاق ولم نأ موايضوم انعوديطمرهستو لاستدتا لال رع

 ةيهانتمريغتاصلاو تاوذلا ىلءاهتالالدتاهبنأْالا تاغدلا فو تاوذلاىف ةيهانتم تناك ناو | 01[

 لوقي ىراصنال امساتل'انأ سلا تعم لاق ىلاعت هللا هجر نيدإاءامضرمدلا ولا ماما خيسشلا تءمسو | 11
 اضدأ تاموملءملا كل نم داو لكى هنامولهموة. هانت ءريغملاعت لا تامولعم لود نيد راسا مابا تما ظ 0
 تافصب هفاصتا نكمو ل ديلا ىلعاواديمنالزامحأ ىف .ءوقو نكيدرغاارهولسا نال كاذو ةيهانت هريس | ١
 ناك اذاواضرأ هتردقو ىلاعت هللا ةمك- ىلعةلاد ذي ري هقتلا لاوس الا كل: لكو لدملا ىلعاهلةناهال | 1

 الم ةلالد نأ تيثف ىلاعت هنا تو كلم ل كح ىف لوقل اف. .كفةكل دكىزحتال ىذلا ءزااودرفاارهوألا أ 18

 ةياهم ال ىتااتامولءملالود>و ةضانومرغهنزعو هممظع تاعسو هل الد توءن ل« هنوكل هو ىلاعت هلا 0 1

 ساه لاصدار لا فراعملا كال مق لا طالنذاف لاحم قللنالوةءىفةدتاوةعفدايولاا| |

 تاومسلات وكلب ءانرأ كاذكو لكي مرلعأ هللاو ببسلاا اذ علف لمقتل ىفرتسآ ىلا ال راي شىلاال ضبا 5 ظ
 رهسلانيةةحملالوةنمدارااوهاذ- هدوضرالاوَت ا وعملا توكمل» ءميهاربا ىرن كا ذكو لاق لد ضرالاوأ ُ ظ
 ءاتلاو كلااودتوكلملا ) ةثثلاثلا هلِكسلا) لأ هللاو هلدراسممال هن اف هلل ىفر.ةسا اامآو ذب اند هنا ىلا| 01

 نأ (لالا) نيلوقة:ءارالا ذكري غ:ىف نأ ملءاو ةيهرلا نمتويهرلاو ةيغرلا نمت تورغرلاك ةغلابملا | ٠
 ىهتن ثءحىلاو ىسركلاويترعلا ىأر تستاووسللا 4 :5لاضستدت انااا نيءاانتوكذملا هارأ هللا | 1 0 ا

 ىأرو ىنام-1لا ماها ا نمر الا مطل ا ىلا ىو ثدح ىلا ضرالا هل شو ىفا.مك ا ملاعلا ةيقوف هيلا | أ 3 ا

 هلا سابع نبا نعو عئادبلاو بئاقلان منال نطاب فام ىأرو ع ادبلاو بئاصصلا نمتاوعسلاىفام |

 هيلعاع دف ةشحاف ىلءادبءرصأةضرالاىفاموتاو: ملال ام كارو +|ةسلاملا يحارب[ ىرسالت املا

 نونو وأ ةميطةيرذ مهم لعجا نأ ام | نيل أح نيب موف ىداسدع نع فك دقافترقا لاق لاما عاب 0
 مهءامسلا لهأ نأ (كوالا) هوجو نمةءاورلا هذ هىف ىطاقلان هلو مهعارو نمراسنلاوأ5 مولر فغاف | | ّ ظ

 ةيتحاف لاو يعرسلاا امسلا ىلا عفرامل هنالاسةي نأ قملي الذ هللا نو هعبال م فو نو ّر -ةملا نكت الأ | ظ ١

 ند هع :ءنأز ار ل همضىلاعت هللا ن ذا ا ذاو ىلع هلل |سعأ ع نعالا نذل اذلالهبثوع ديال انالانا (ىناثلا) | ّك

 ناو ةناثلاد را فهدر ذاباوص ناكن اف أطخوأ انا اوهنوكت نأ اما اعدلا كلذ نأ (ثااثاا) هناعدةياحا | 0

 تفتوناايو لوقتملا لك الد ف الخ ىلءتدرو اذاداح الار اي او لاك مث ىلوالاةز ا ىف لبق لف ًأطخ تاك ظ 00
 جت اورهاظلا سااورهالفلارصبلاءاللّمعلاو ةريصبلانيءي تناك ةءارالاهذهّنأ (ىناثلالوقلاو) ايف (]

 داع كلملاو ءايسلا كدي نع ةراسعتا وسل اتيكلما (ىلوالاةلا) هوج وبلوقلااذم.نولثاستلا |
 تاودسلا توكل دارملا لاقي الا مطاع مالك اذ هو لةءلابفرعتامغاو ىرئال هللا ةردقو ةردقلا نع |
 هدب أف < ءفنم لا صالو توكلملا ظفل عمضي ريدقتلا اذه ىلع نأ الا ضرالاو تاومدلا سفن ضرالاو |

 ميغاربا ىرت كا ذكو هلوقو»و لاسج-الا لددس ىلع يالا لأ ىف:ءارالا ءذهركذ ىلاسعت هنا (ةيناثل اةحلاوز | 0
 كئلربسهَألاو حرمشاكل ال دسالا اذهرك ذ دى :رذاكوك ىأ رلمالا هماع ن الف دلودب كلذ دعب اهرمسق مث | | 5

 ىلاسعتهنا (ةثلاثلا ةحخاو) . لال ددسالا او نع راع تناك ءارالا كلتن الاقي نأ وذ ةءارالا | 1



00-7 

كح لصاسم انوي راهب هارت رك دام لم تالاي د عمد لق ”معلاو .حراتو قةدلاو اأن لاعأ
 3 | ا 

 ردآناله_ةعاضيأو سابعلا "يملا ىنعب ىلأ ”ىلعاو در مال سا !هماع لافو هلاع ناك هن نسي
 ْ 3 ظ ْن

 001 ىلاناماسو دواد هن ند نموىلاه3هلوق هلع ل_ادإاو بالا هل لاةد دقا هو مالدلا مله مهارا مأدلاو

 ْ | ماو عالا لبق نم ىسعا | ج ناكمالسلا هب ا مغازبا ناعم مب هاربا“ هن هذ نم ىسسنع له ىسعو هلوق

 ٍ | ناكرز ثا ىلع ل ديت لارا ا [رفكناكمضالوسرالاو نااوعرذفف انيامصأ

 : | هلنيمتاملفهلر ,ةىلا هممال ميهاربا رافغسا ناكامو ىلاس.هلوق اضيأو مالسلا هلع ميه اربا دلاو ناكو اري

 اليست الا هذه نا اند. دق الق نيدج أسلا ىف كب .اةنو هلوقامأو اماوق ىلع ديك دو هنمأ رين هلو دع هنا

 دوال هل أعم عبمجب لع ءرغ ارتشملا ظفالا لد نال لادغ اذه اناق لكلا ىلعتم الا هذه لمة هلوق هوجول اراب
 ا )0 0 بالس نمل لذ مالسلا هلع د اغذالا لو اضدأو

 ا رارهالا ماسر أنما
 ظ أةلقسلا) لءأ هقلاو طظياغتلا كلذ نكت سار ؟ردالا لحوار نك ل ”رمص للا سلا هماع يه اربأن
 1 0 :رقلاةذدحاو ىناأسو ءادذلا ىلعم خاابو همال هلوقل نأ .فطءوهو بدنا ابرز [ىرق (ةسماخلا

 1 |[ متضلابة ليلا ىرقامو ماع راهت :رقنوراهه تال ىدوملافذاو هلوقام أو نينءار هلا نيام

 ظ ا |ةصقب قثال كلذو ىداملا, ف افدتسا مسالاب ءادتلاو ءادنلا ىلعتلو# مذلابةءارقلا تلق ه«قرفلاا
 ّّ |ةصقامأو عيبقل | كلذ نعدل ارحر هظلغلاب بطانض نأ نسف هر ةك ىلعا *رهمتراكيال ماقتل ادا زاهاربا

 ا 0 |0000 سالازاك اندسوت لع دوام فتش السلا هن ىمرم ناكدقذ مالسأ | همل ءىموم

 | هلالا طفارم سفن قيطانلا لبا لا لكما : هر "اح مضلانة* اردلا تناك ام مرجالف عضوملا

 || لجالؤةدوبعما موكالامانماللاوتبا ام ممنال لوقل أ اذه ىلعلدت هن الاهذهودويعملا وه هنا حدالاو

 8 (ةمراسلا هلكسملا) دو.ءملاوه هلال اا ذاريسفتْن ا ىلع لدي كلذو ةوا | انس دخت هال ال هاربا لاف ادد

 مانطصال اة دع لوق ءاسف ىلع ةيلقعلا ةطارك ذ ىل لع ب الاءذهى مال نادت رهاب مالك لهسشا
 1 نم

 1 ةرثكب لوقا! َناالا ةهل الا ةراكبنولوةباوناكم ما ىلع ديةهل ؟امانصأ دخت لوقا (لوالا) نيوهجو

 .(|| هذهت ا(ىاشلاو) نال هقاالا وا ةاهبسق ناكمول ىلا عت هلو نم مهذ ىذلا ىلدعلا لءادإان لطان ةهاالا
 0 نكي ملام فامفاكد اولا صا' ناكل ”رمشل او يذلا ىلءةر دنا عا تاددول مانصالا

 ف رعم بوجو نا ىلع . الاهدهمهضعب جا دس (ةئماثلا هلكسملا) ة هدد هيلا اهيف عفن الن ترن حص ناواملا

 مهماع مكح السلا هيلع يشار "اال مهاب اللعاب مولعم هر ه 5 لاغة_دالابو>ووىلاعتهلنا

 مهارباةوعد ىل_ءام 3مم ن اكيهذا اكل ذنال لالضلاب مومباعم ع ايلاللو وقتل وحولاال ولو لالذااب

 ةلوقمالسلا هماع يها ربا ىلء نيم 3ة2ماوناك نيذلا ءاسبن الأ عرش مكحيال الض ناك هنا لوش.نأ لد *انماو

 ]|| هلثملا) لئاسهف ( نينقواانءنوكماو ضرالاو تاومسلات وكلم ميهارباىرت ا ذكو) ىلا

 1 ظ هيلع هناودلبقامفانههروك ذملاو هركذ ىرحب يئاغ ىلا ةراشا كلذو هسشنل كلذكى فاكللا (ىوالا

 ١ أخ ا :.رأام لثمو ىنءملاو نيم لالضو كموقو كار ىفاهاوةودو مانصالا ةدابع حقتسسا مالنا

 1 | حال ىلاعتهقتا لال- رونا ىف مو ةماةعةقيق دانودو ضرالاوت اوجسااتوكلم هير ماخنصالاة داع

 1 أ باجل كلذو باح لالالا راونالا كلت نع ةمورتريصتالثي رشنلاحاورالاو ةثيلا لئازالو عطقنمريغ
 0| لوقن ىلكتلا اذه لسع بال اك ذ لوزبام رد.ة.ذ كل ذكسعالا ناك أ ذاف ىلاسعت هقئ اريغب لاغتشالا الا سدل

 0 | ىوسام لك نال ىلاعهقناربغ ةدابعب لاغتسشالا عيبقت ىلا ةراشا ة لاما: :صأ زخت أ مالسلا هيلع ميهاربا

 7 |[ كلذكوهلوقف ماقلا,تاوندسلا توكآم هل ىلوت مرجال با ا كلذ لازاسإف ىل_ءت هنا نع باسو هذ هللا

 ' ]|| ىلاعتهلثا لال ىلكرونهل لص هلل ارمسخب لاغت#الالاوز دعبو انعم تاوه-لاتوكللم مب هاربا ىرن
 0 :«ادالاءذهلوتي نأ ل افل (ةيئ اثلاهلعسملا) ' ةيئاسورلا ةفي رشا ةئاناءذه أ ن.اذكر» هلوقناكن

 و ١١

- 

 دو



 دقاوىلاعت لام نوعرفؤ-ىفاكلالضااديزاايسس ||

 نيقيلا (ةسماخلاهل5بملا) ل_ءأهللاو :نيدحاسحلا نمالئينقوملا نمنوكين أل حالو اهاريلتانآلا | أ '

 نالانسقي 4 وك ىلا.ءثهللا لعفص 9 ال عمل ااذ_هاو لّمْأَتلا بسن ةهينثلالا اوزدعب ىل هد مع نعةر معا ْ 1

 لوصحلاببس تراص تةباطتو تةفاونو لئالدلا ترثكا ذافهوجولا ضعب نم ةمشو كش نءدبلق كسل

 ' لث الدان لالدةسالاةرثكف كلان اودل تب. سلاعفالاةرثك ّنا ( ىناشاا ١ مزاطالا نبتت قي ١ ١

 ْ لمح اذافاد بال ظم ناكل الدتسالا دنع ىلقا انا (ثلاشلا) انهحاذكا ةِبلَلا نعلوزيال ىذلا | 7

 باقلا فل هاه !تافداارثاسة للطن ل دةسالا كا ذرون جزتمالوالا لل دلا نمداغت_لاداةةعالاه فا

 ةلاملاءهرون حزتماىفاثلا لالدّدسالا ل اذا ةلظلاو رولا نم ةسزتمملاةلاخسان ةرمهشةلاس همف لصق ٠ ١

0 
 د

 | ىلاموقان لاف تاق الفريك اذه فراذ_هلاف َدْع زان سعشلا ىأرالف نيلابضا | مولا نه وكسصال | . :

0 ْ 

 دوجو ىلعهب ل د بائيش ىريلر اغلا كلذ با نهرظنقامهب رباه ولوج مالسلا هملع ميهاربا فر ءقدمللا كلم | 1

 ىبراذ_هلاسف ءاسلا ىف مولاة وضاوه ىذا ملا ىأر هناصسسبرلا |

 ف

 ْ ديزملادس ريصت لو و ىنأو ينكح ئاهاك انتانآ ءاشرأ

 || هده هاني رانا مالسلا هماع ميهاربا قس ىف ىلاععت لاق نيلا.ةحالا نيذه ةءارالا تلح!( فنيقملاو ةبادولا

 ام ممم . ذ ح مس ل يصمم يعم ل مصل 04214

 هناقلدتسيامل ق5 ف ناسنالاّت العا لَمأَتلاو ركسفاانمدافت_سمريغو ةهبلانةومسريغ هلع ]|

 ديازتنةوقلالازتالؤ ةوةور ا” عون لثالدلا كلن نم ددحاو لكل لص هنا (لوالا) هوحوأ كلذ ف 2201

 دك أَتملا ظفللا ديفتراركتلاةرثكت 'اكذ دس اولا سردار ارك ىرغراجدعاولا لول دا ىلع همام |

 ١ سعشلا برق دي ارت ببسي ديازتي لازيال عيسصلا َنااك مث ميصلاكن وكي لوتالا لال د#سالا كا ذكتف بسلا ||
 | ىتاسس ىف ربدت ناك اكد.علا كلذ كف ماتا روث لص- سأرلا تهم ىلا تاضواذاف سأرلا تع“ نع ||

 | ماعلا سم نييولعلا سم نيب قرفل اّناالا ىنح أ دمحوتلاو ةفرعملارون قو رمش ناكرتك أىاعت هقلاتاهولخش
 سا“ امأو دوعنلا ىف هيلعدازينأ نامي الثيع د دعاد#لا او ءانةترالا قاها ىنا.وسحلا اعلا سعش تا
| 

 | توكحام. مهارباىرتذكوةلوةف اهدادزالةناغالواهدعاصتاةنامالفدمسوتلاو لقعلاو ةفرعملا
 تاجرد ىلاةراشا .نيئقوملا نمنوكلو هلوقو تائدملاو لئال دل' نتا سعىلاةراشانضزالاو تاومسلا | ْ

 ًااكوكىارللالاهيلعزحابلف) ىلاعت هلو5 * ملعأهئئاو ديحوتلاو ةفرعملاسم5قورشو لخكلاراوأ
 ىرف ديم 0ْنْمل لاق لذ كف ىراذه لاق اعزانرمقل|ىأرااف نلف الا بأ ال لاق لذ أ الق ىراذهلآق ||

 هذه ىف (نيكرسشملا نءان أ امواةيم- ضرالاو تاوعمارطف ىذلا ىه-و تو>و ىنان ريشتاممءىرب |

 لاه هلوق ىل_عفطع للا هيلع نجانإفق فاشكل ا بحاسص لاق ( ىلوالا هلكسسملا ) لئاسمتب الا

 (ةيئاثأاهلّمملا) هيلع فوطعملاو فوطعملا نيباضارتءاتءقو هل ب ىرت كا ذكو هلوقورز هال ميهارب'
 هنحاضيأ ل اًهيو ن> أو ند هترتسام لكنا لاةيولمللا هنداو ىل.ال | هءاع نج لاش هللا هجر ىدحاولا لاق 1

 '؛ ةنكلا هنمورتسنج ىنعمو ةغالا لهأ عج لوقاذ هللا هنجأو لدللا هلع نبراشحالا نكاد لالا ١

 دوءعيولدأ دو»ءداذ ه لكس ةنحلاو رو.ةااوهو نىلاو نئلاو نولاو نيناو نال او نوذلاو نأساو ٍ

 هيلع ىلع تاخ داد_واو ليالا هيلع لأ اذا لالا هملع ن جنيب ودتأ | ضءلاقو راتتسالاورتسلاىلا | :

 || ني سسفملاراك تارلعا (ةثلاشلا هلّكملا) ملط ىنعم نيمذتريغ نم هرتسف هنجاماف لظأ ىف ل اوذغام يلا
 أ ميبدي كلا كل ذ معأف هكلم ىف هعزاش مالغداول هنأي نوريعملاا.هريعو بور ىأر نامزلا كا ذ كنا اوركذ
 || لج ىف فهك ىلا تيهذ قاطلا اه ءاساملق سانلل اهل .حترهظأ امو هي ريسها رباَعأ تاي داون مالغ لك

 || هقزر هنم حرفل هصق هف ىف هعيسما عضرو مالسلا هءاع لي ريب ءاك رجح بابل ت3 سو يهاربا تعضوو
 : لقعو ريكا قد ةفصأ ا هذه ىلع قاو ءعضرت رانا هتأنّمالا تناكف مالسل أ هءلع لد ريسحه دع ناكو

 لاسقف كير نمو بالل لاقف لوب ت لاف كير نمو لاغفانا تااقف ىر نم اهل لاف الا لأ فاير هلا فرعو |

 ا

 دع تش 9 غم مما ا 0 - ا

 اذهب نولئاقا | مة صقل ارخآ ىلا



 ا

 اتاك مونأل موق ىلع ةحراصلال نعاس رلاو هموق عم هاربا اهات 00 م كلود . الارخآ ىف لاق ظ

 | لصف مي لدبالا ىوعالا كتف يهاربا ىردستمهلزو ناك اودي عرار ذك وابهنع نيس امنأ

 | ىذلا قي رطلا نم مودا اء لال دةسالا ىف هموق ىلع مم هاربا اهدروأ ىَ جا هات أ | ته اغغاو ةرهاد هردعمو ا

 تم

 : ' أةءارا نا (ةعدارلا ةاو) ميغاربال ةر ءاطت 5 منا اكمسهل ةرهاط تناك ءلدالا كلم تاف تآرغلا هن طا |

 |ناسنالل ل هال ةلاللا هده لثمو تاكل لك عادا مال ناب ىرورشلا علا داما مس

 أمها دلو ةرورضاايىلاعت هنلا نوفرعد ةرخ الاىف رافكلاَناىرالأ ميظعتااو حدملا قامحسا اهب

 ا : أ 'لاذف هتمكحو هتردقو عناصلا دوحو ىلع تاقواذلا تافدب لالدّتسالا امو باوثالو حدم ةفرعملا كإىف

 3 | قرنا ذكو مالسلا هيلع هارب قح ىف لاق م ىلاعت هنأ (ةسماخلاةخاو) مظعتلاو حدملا مفي ذلاوه

 | اف قاف" الا فانت انآ موي رتس مالا هذه قدس ق لاق كلذكذ ضرالاوت وهدا توكلم ميهاربا

 | مال نوكينأ دعيال مهاربا وس ىفكلذكقر 000 يالا يسب ازال هتك

 ا ىذلا ل ءادلا لال ةقولخم اهنوكي ضرالاو تاوهسلا ىلع م كل مزال تونس 00 ١

 +. ماعلا م ؟.11ناكا ضرالاو تاومسلا لكى اماعع نكي ملول ىلادلا كلذو سمثلاو رمقلاو ملا ىف

 أةءارال لانا سعتلاورمقااو ما ارك ذ ناك اماع ناك لدلدلا كاذ نأ تثنأطخ هلا وص اخ لئاد

 | اي صالات كفرت ةزكتلا نان نمدارملانو كتب حوفتوكلالا

 نيقلانأ (ةعباسلا ةحلا) نيملايال باقل :ءارالا هذ_هنوكتف يك ارداسقلا اعلا هلال دوو نع
 نم ضرغااكنينقوملا ن-ن وكملو ىلا عال وقو كشاانافو. .#مناكاذا لت يدافتدملا لعلا نع ةراس.

 ةخا) لالدتسالا نءةراسعةءارالا كلتنوكتنأ يو لالا نم دافتل فل اوه نيقملا ناك إف

 |ةتدحم اماودود_داورايتءان هتردقو عذامدلا دودو ىلع ءتلاد ىلاعت هللا تاوولؤث عجن ا 6 :ماثلا

 ىكلذ ءافكدقذ د اولا هولا اذغ ناسأالا فرعاذار عئاسصلا ىلا حام وهف ن 0 نت لكو هيك
 هلةع نذان عممو هلق نيعب توكدلملا عبج علاط دقنيتم ذة !نيئاه ةفر ا : هناكو عناصلا ىلسعل ةدةسالا

 | ىبخ لب :ىلاعث هللا ٠ نع هلغاشرم_غاملا معة "هلئاز ريغ ةمقانةيؤر ةنؤرلا هذهوراسةتفال 'او جاش-الانا دامت

 ظ ىلع ةدح اودعقد ةرثك ا. فش نيعلاب ىرب نأ هن كمال نا سنالاف نيعلا ةيورامأ هنلانحورلاو باَهال ”نزعاسش

 افرحالا مانا "لماكةؤر ةغمدص) 1 كلت ن م ىربال هناف ةب وذكم فحص ىلارظن نم نأ ىرتال 5 لاككل ا لمدن

 هراصب أ ن نع ليالا فر ل١ "لاردا٠ نءامورك#راص هبءرمص» لغشو رخآ ف رح ىلا 5 رطن قد - نافادعاو

 نأرتدقبو ةققايربغامماالاة 5ع نوكتن أرب دقدبو ةنكممربغ ةدح اوةءفدةريثكلا“ امش الاةيور نأ تادن امو

 | ةرورلا هذه كرت ىفمال لاو ةالصا | ه ه.اعا دم حدم ىلاعت هنا ىرتالآ ىلاعت هللان ءالقاق اما الا ةمقاننوكت

 د قد حب بسعت+ ارا تناحص 5 ءارالا كل: نأ ل' الدإا هده "هل <١ تثف ىفطامو رصءلا عازام لاف

 ايس اسهال 22مل 18 فضا. طال[ ضرك و1 رينا مح رمتساو ةارالال مقا

 أاهلا -ًاواهصاخش اواهف اذ داواوعاونأو امسانسأ ب ب ماعلا ذه تاهوا ن مدحاو لك ف ىلاعتهقلا

 |لوقي مالسلاوةالدلا هءلعاناو مر ناكى ءملااخ هلو مالسأ ا مماعءامس الا نمراححضالاالا لم<الان#

 او تف ارا نأ (ثلاثلا) ضصضرالاوّت انييلاتو كلبا ةوأا نم ٠نوكمأو ردقتلاو '

 7و ع - ةيسييسل هس"

 انهس

 | لصق هل ضف ىأف نيدحوملا عجب ل ماسر يسفتلا اذ ىلع باق ةيؤرف لسة ناف رهاظا ارمدلا ب حال
 أ ةمكت رانك ىلع عالطالا نأ الا لمل دلأ اذهل ه5 نوفرءناوناكن او ني دحرملا عج اناق .امبنس ميه اربال

 1 |هلوقفوازلا فارغلتخلا (ةعبارلا لش لا) ىلعأ هللاو لاكشالا اذهلازف ىنام“ ا شالاانرأ مهنا هناعدف |

 أ با ومسلاتوكلم ميهاربا ىرئريدشتل او ةدئازواولا (لوالا) اهوجو هنفاورك ذو نينقوا ان «نوكمأو |

 || ةءارالا هلعن اد كانا ماما اذع وكذا (ىنامثلا) نقوأان ”نوكمأانمب ل د بل ضرآلاو | دا[

 1 ظ أ ننقوللاو مراضإ نا لجال ضرألاو تاونسنلا تو تضل يغاربأ ىرتتن" الاري دقترم_دمف ةءارالا ثا



 ؤظ24

 أ دراوريغلاز اًوَتلاف ريدقتلا اذه ىلعو هدعب يعشلا تعلط ورمتتلا علطن املا ةراغاا اتت مم اكلذ
 أ ى در اذه مزيل ل.دسس ىلء لاقت مال_سلا هيلع ميهارب اَناىلاة نأز ومال هنا ةرهاشل ا لئالدإ ا ءذ_ ميت[ ْ
 نكلو غولبل ا دعي مالسلا هلع ميهارب مالك اذهلاةينأ (لوالا) نالاة-اانهه قباذهلطباذاو |

 مهارات ا لاقينأ (لوالا) ةعسرو ءادس تما 0 وير تايثا هنمشضرغلا شل
 نامه ذمن اكو بكو كلا ةدمعر ظاش . ناكم نا همم ص رغلا لب رايخالا ل دس ىلع ىراذه ليل مالسلا هملع |||

 هبيلا عجب ىح . مرا .عو مول هواه ىذلا لولا كل. مالسسلا هيلع يا رباركذق ماهل ل َ  ١

 هارتلف كلذك ناكاذاف يدق ملال اوةرفمسملامد3,لوةي نمرظاناذا اشم د-اولاّنا هلاشمو هزطسف
 لاف [:يهاذكق هيلع لاما مزلب ىتس مدلل مالكل ةداعا يدق مسا لافامتا وهفا ١

 اذه نيلف الا بحأ ال لوقوهو ءداسف ىلع ل ديام هبة ءركذ مصل لوف ةياك- هنمدوصتملاو ىراذخ || ا
 كليو قايمتهوع ةرظانملاوذ 5 ىلع هن الا لو ىف ل ديلا هنا هيلع لما ذل وبا ولا ىف دةعملاوه هج ولا |[

 مكعز فىبر اذه ءانعم ىبراذههلوقل اوقن نأ( لب وأتلا ف ىناثلا هجولاو) موق ىلع ريهاربا هاني 1 اند
 داتا يغزو ىلاذو دش سجس سال | لد سس ىلع مدع مقدرا

 ناكو ىءاكرش نبأ لود .ةمهمدام موو ىلاهتلاقو انك اع هيلع تلظكذلا كهل ىلار انناو ىلاعت لاق ١

 مركلازيزعلا تن كنا قذلاقو مهعز ىف ةهلالا لا ىلاعت هنا دارملاو ةهلالا هللا لوةي هم هيلع هيلعدتتا تاوملذ: 0201|

 طقسأ هناال اراكش ال لس س ىلع ماهفةسسالا هتمدارملانا (باولا ف ثلاشلا هجولاو) كن فخما ّ
 ريدقتلاو همفارعضملوقلان وك نأ (غبارلا هج ولاو) هيلع م الكل | ةلال دا هنعءانغتسا ماهفةسالا فرس ٍ
 1 امير ل. ءامءاو تييلانمدعاو خا ميهاربا عفريذاو ىلا-تهلوةكريثك لوةلاراعضاو برا ذهنولوي لاق 00

 ْن اوت از هنل | ىلا ان ورتقالا فدا ءانلوأ هنود نماوذ_ت1نيذلاو هلوقو اًيدنولوةيكأ |[

 ىذااوهاذ_هىأ ىراذ_5نولوةي هم ودا لاف مالسلا هيلع ريخارب اَنا ريدقتلا انههاذكف .هديعتام |
 | ليلذا لات اك ءازةسالا لينس ىلع مالكلا اذهزكذ مي هاربا نوكينأ (س.ءالنا هجولاو) قسروفردبأ ]| ٠

 3 .نأدارأ ملسو هنلع هللا ىلص هنا (سدا.سااهجولا) ءا؛ ازةنسالا لمس ىلع مد كساد اموقذاا ْ

 لو. ةنءمهعانيط دعبو مهفالسال مهديلةتن ١ فرعدقناكمالسلا هيلع هناالا بك اوكل اة ورب مواوق ا

 عاوبسا ىلا م م>-ر دم سد هب ىد رطىلا ل لاك هملا اودفَدلي لو ولقي ل ىلاعت هللا 0 ةوعدلانحترمصول هنا لئالذلا ٠

 هنلاتاولص هءاقّنا عم بكا وكلاة و هرب مسه ذم ىلع مهلا دعاسسم هثوكو وذ مه وامالكرك. ذنا.كلذو ةحلا ْ

 اوابةينأو ءداسفاو هلاطب ا ىلع ل _ادلا ركذ نم نك-# نأ كل نمهدودةمو نامالانانئمط ءناكميلع
 ةوعداانارومأممالسلا هءلعناكو قيرطا ١ اذ_هىوساقب رطءوءدلا ىلا د< مانا هنارب رقتلا ماتو هلوق

 ىلاعت لاق ناسألا ىلعر كا ةلكءارحازومع هاركالا د 2 !مولتط راسل كلا ةلرنع ناك ههاىلا

 يع ع حا ةكلاةلكرك دزاجا ذاق ناميالاينُمءطم هباقو هركأ نمالا

 ةالصلا ل رت ىلع هركملا اضي او ىلوا كلذ ناكدب ملا اسةءلاو رفكلا نع ءالقعلا نم لاع صءاختل رفكلا
 مزمن اةالصلابلغت_ثا ول هنأ لعو رافكلا عم لاما تقوءاجحاذا م ميظعلا رحالا سا لق ىلسصولا
 ةالصلاْ رت رولو م لاقل رتو ىلسول تلاتة لان لاغةالاو ةالصاا كرت هملع بح ان ههف مالسالاركسع ع

 هءلع بجو قرحو أ قرغ ىلءفرمش أ ىعأو الَفط ىأرذةالدل ىف ناكر من الوةنلب با اولا قصسا لةاوو

 ماك: مالسلا هملع ميهارب !ن'اسنودادكف ءاللا كلذ نع يب الا كادوا لتطلا كان دانا 0

 كلذ مهل و.قناكم-هلوقل لطءلاللدلامملعدروأ اذاىتس مولا ةةفاوم هسف:نوربوظم ةماكلا هدام |
 عضوم ف قار طلا اذه لثم هنع كح ىلاعت هنا هجولا اذه ىوةيامعو لك ؟ هعامقساب وعافتتاو ”مأليلدلا

 مهنلا لءينول دة سب اوناكم_ممال كل ذو نيربدم هنءءاولو تف يةسىفا لاقف موكل !ىفهرظنر اخاف هلوةودوزخ آ |
 نطابلا ىف هنعامن رباك هنا عمرها ا ىف قدرطلا اذه ىلع مهارب ا موةذاوف هل .ةّدلا ثداونا لوف ىلع

 م ا

 ب جب رم سوسو ردي جوجو ويوجد جوجل ١ ب



 دب تع

 و”
 0 12س  تشظظ

 ادهّنالافنءمهمو هلع فيلكشلا لقناب ربو غولبلا دعب ناك اذ بهَا لاه نممهنخ اوفلتخالوقلا

 |[ نا (ىلوالاة لا ) هوجو هءلءاوكتحاو لوتالا لولا ذاسسق ىلع نيةةدحلارثك أ قفتاو غليل لق ناك

 | ةاماطا :(ةنياشلاة9ل0)  «ابيالا لم عامبالابرئاايريغرتكملاو عاسبال اير فك م سلا ة يب ورب لول
 هنا هدعربخ أ ىلاعت هنا هانرك ذام ةبعص ىلع لما دااو ل_.ل دل اب ةعق اولا هذي لبق هير ف رعدق ناك مالسا | هيلع

 هنا (ةئلاثلا ةيا) نينملالضفكم ,وقو كار ىا ةهل اامان_صًا دخت أرز ؟هسال ةعقاول اهذه لبق لاق
 عمتسالام دسم تبأ اد لاق ثمح قفرلاب مامسصالا ةدايعلرتو دول ا ىلا هاب اعد هنا هذع ىح ىلاغت

 مالكلانمانصال اةداسعْرتو دنسوتلا ىلا هانأ اعد هنا عضوملا اه ىف ىكحو امش كنع ىغبالو رصيالو

 | ىلعئيللاو فنعل ا ىلءقؤرلا مدقي هتاف ىلاعت هللا ىلا هريغاعد نمّنا موملءملا نمو شح وملا ظفللاو نسشالا
 ةعقاولا هذهّنا ىلءاذه لد مالا سأملاو ةديدملا دما دعبالا ظلغتلاو ف. نعتلا ف ودالو ظاغلا

 نءهغارق دعب ةوعدب لغت.ئاامنا هناك شالو اراوطأو ارارم د.-وتلا ىلا ءابأ اعد نأ دعب تهقوامنا
 2 ولاهذ عنا ) ةعبارلا ها ( ةدعهللاف :رعنا دءربتعق وامتاةعقا ولا هذهّناتدشف هسفن يهم

 امممكامو ىءركلاو شرغلاقوفنمىأر يد ضرالاو تاوعسأتووكلم هللا هارأ نادعب تءقواسمنا
 ةمهلادقتءي نأ هي قماب فدك كل ذكح هقارهلعو كلذك نيدلا ىف هيسصنمناكن مو ىرغلا تتامىلا
 ويك اراهج وردم ة نه نمره اطيلالفألا قش ودل الئالد ا ( ةسماملاةحلا ( بكاوكلا

 الخف بكاوكلااة و ربلوقينأ مهغلاو لقعلا نما.يطنءالقعا !لقأب قيلي فيك ةرهاسظلا هوجولا هذه
 هيرءاجذامالسلاه ماء مسهارباةفص لاف ىلاعت هنا (ةسداسلا ةخغا) ءايعلا رعأ و ءالقعلا لقعأ نع

 مهاربااشت ادقاو لاةف هج دماضي ورفكلا نءاماس نوكي نأ ميلا باقل بناه لقأو ماسبب
 هنراهطب ىأ نيملاع هياكو هلوق و ٌةركمفل !نام قيل نم لسق نم هدشر هانا ىأ نيملاع هءاكو لبق نموهدشر

 ,توكلم هاربا ىرنلذكوهلوق (ةعباسلاة لا ) هتالاسر لمع ث رح لعأ هقناىلاعت هلوق هريظنو هلاكو
 هدب لاق مثنيئةوملا نم ةءارالا كل: سدسب نوكحباو ىأ نينقوم لا نم نوكمأو سضرالاوتاومدأا

 نينقوملان م يهارباراصن ادهد تءقوان اًةعقاولا هذهّنا تدثف بدئرتلا ىذَد:ءاغلاو لدللا هيلع ندامف

 همرقعممالسلا هيلع ميهارباةرظانم يس تاصحاسا ةعقاولاهذهنا (ةنما.كاةطا) هيريزيفراعلا

 ا

 | ناكيهارباّنا لج الال دم-وتلاو ناميالا ىلا ههدشربنأ لجال هموق عم نرجاما ةثساسبملا هذه
 رظنلابلغتشاامغامالسلاهماع ىهارباّتانولوةءمودلاّنا( ةعساتلاةغا) هسننا ةفرعملاو نيدلا باطد
 لوقف .كف كاذكيمالا ناكول هنال لطاناذهوراغلا ف ناكحسحام لاح س+ثلاو رمل او بك اوكا ىف
 هجاحو ىلاعتلاه (ةرشاعلاة طا ) ٌمدالوم وقال رانغلا ف ناكام هنا عمن وكر شن« ىرب ا موقان
 مالا هملع هنأ ىلع دياذهو مه ارامو>و هو رام دعب مدو هنوباح ف .كوهللاىف نوح ات أ لاق دمر

 ع وعدو مانصالا نو دبعي مهارو هم وق طااشن ادهد رممشلاو رهتلاو يك اوكلا ىنراغنلابل غشا اما

 هلا (ٌريثعةيداحلاةلا ) مهلوقداسف ىلع مولاهسنتو مهيلعاّدر نيلق الا بحأ ال هلوترك ذفاهتداسمع

 ّنا ىلع لدي اذ_هو هّلئاد مكر رش أمكنان وفاضالو مكر رش أ ام فاخأ فيكو موال لاق هنا ه:ع ىح ىلا.

 انتوا ؟ضعبارتعاالا لود:ناهلاولاف مهنا مالسلا هدلعدوه موق نع ىح ايمان مالابهوفوتاوناكمودأا

 راهلاةقونبسسمتناك هللا كلتا (رسشعةئاشلاةا) راغلاب وءابال مالكلااذهّنامولعمو ءوس
 املا ماسلا ورغب لدتس نأ يعش ناكف تبرغ مم دقاملا مولا ىفةعلاط تااكرسمشل انا كدالو

 قيرط بكوكلاو رمقلاىفاضيأ كلذ لطب ةمهاالل سلا ةسالصلمادلا !ذمبلطباذاو ةيهاالل لصتال

 مازلا اهتم دوصتملا اذلق اذ ااا هسفنل ةفرعا | لمص اهتمدو هةملا ناك ةعقاولا هذهّنااسنلق اذا اذه ىلوالا
 عولط لاح مما عم هم اكم تَد ةاامنا هنا لاقي نأ ن كمي هنالدراو ريسغلاؤسلااذسوذ مهؤاسمللاو موقتلا

 - ما الا 1 مسلسل الل حملا وس تل يصمم

 01 ع
 قانا د عزو

 "|| لعفهسفن ىلع لقي لو ةموق ىلع يهاربا اهانمت 11د كالو لاه ةصقلا هذ هركذا ا ىلاعت هبا هلع لءلدلاو
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 جب. رسب: نيج باطلا 3109 ةدالا

 ظ يسفتلذيم ا قيلسففلا درع وبهلف اهب ذك ّناتدثف 52 وع بود نع تاجاحا عطقتلا ظ 1 ظ

 ا 50 1

 ثم سس سس سس سسيي سنننببئب  سسسسسللللا سس ل ل بنس يس لا ا ا ل و ل

 أ : 1 ع و ا

 ٍإ ثدو لكو ث دغ ل جم لكشف دكر ك1 قاطم لوك الا نم ثوهء-مةدمهناق طاسوالاامأو ىهتنااكبرىلا | ا :

 ظ ماوءلاامأو لق الاكل د هماا حاس ا ىذلاودهلالا لب اهلا للف "الا نوكيالفر داقلا يدقلا ىلا جاتو وف | +

 ْ لوز هناف تورغلاو لوذالا ع نم برن تكوكل كن أ نو ذ هان مهو تورك ارا ع نومه. مهأف |

 0-2 ةيهاالا ملهزال كاذكنو كعب نمو لوز هلاكريصيو ةباعطاف بهذيوه ءوض ص ةّْسِو هرؤف | ا

 8 مثلا باحصأو نيولا باصصأو ن نإ ٌرَهمْلا دهن ىلع يلةثم هلك نيله الا بحال هلوق ىنعأ ةداساولا | 1

 مهو مهرظاش . ناكامنا مالسلا هدلع هلاو هو ىرخأ ةقمقد همفو نيهاربلا ل ضفأو لئالدلا لك آتناكفأا ٠
 ْ ىلا ادعانش وكر ىف قرملا ع د رلاق تاك اذاركوكلاّنا مومنلا له بهذمو نيم_كءاوزاكصأ :

 5 .اقريثاتلا ف عض توك هناك لوفالان ماني ردوا رغناك اذا ريثأتلا ميدظعاب وق ناكاهسلا طسوأ
0 

 ْ ّناعكيهذمو ناصقنلا ىلا هلاك زعل اىلا هتردقريسفتتال ىذااوههلالاّنا ىلء هم ةءقدلا هذل_مم مشق ون | 5
 ا لديك ذو ريب دقن | نع ازحاع ريداَنلا صقان ٌةَوقلا فدعض نوكي ىبرغلا عيرلاف هنوك لاح بكوكلا ْ

 1 هتمهلا ف حدقالابجوم هنوك ىف ةصاخ دي نهلوذالاّن نيم كملا لوق ىلع رهظف «دمهلا ىف حدقلا ىلع ْ 0 ش

 [| لوقي نأ اضي ؟لئاسقاف هنن وبر نم عنم الف بكوكلا نوكي نأ اس ودو ( ىناثلا ما امأ) لسع هللاد ]|
 ْ هلادو.عمو ميهاربالابر هنوكن م عنجال هثودح نأالا هثودح ىل_ءالاد هلوفأ نوكي نأ باسبلا فام ىدقأ |

 ا تاتا هثذح اواهعديأو تكاو ك1! قا ربكالا هلالاّ' نولوت» طق اشولا باحصأو نيم_هملاّنا ىزئالأ | 0 ش :

 ا ىلءلدناو بك اوكا لوذأ نا تنشف ىلذسالا لاسعلا اذ مقدارشاوتابشا وق بكا 0

 ماقملا) ناماةءانههاناباولاو ملاعلااذ_ولةهاآونافاللاءابرااب:وكنم عمال هناالااهثهدح ا

 بكاوكلا لونا تيت و تاجاملا عطقنتهدنع ذل ادوجوملا هلالاو برلا نم دار ا!نوكينأ (لوالا ||| ٠
 ماما و هيلا اجامل وجو فن 2 دفان دست ناك أجلك نال رتملاةهادي اتوا ْ 1

 0 لوذأ لوةئفانتاةصوانت اذلا سومو انئاتلاج نوككو مهلالاو نرلا ن مدا ران وكن نأ (ىلاشلا ماقملا) | ا

 ْ (لوالا) هوجو نه هئاسوامدامءزودال هنا ىلعوداالاو قانا ن م تكاو كل ١

 ْ ا را يي ل ب

 سا نال هاما رودثم ةوصس ام روي فاكاو , :لا لوقتفاذهتب 0 ' ا

 ||| بجون تاكمملا لك فل صاح هذ ىلإسعةهتئازو 3م تاكماا ضع راص هلجالامناتينق تاما الكف لا
 ْ | ةصان دب ام ىلع هرب تاما نم( مئ* *عوقو عن :مااده تينا او ىلاسعت هلل ةرودقم نوكت نأ تاخكمملا لكى | ا

 1 ىلع لدبي "ند 1تك اركلا نوكأ لملفات هنا. ءاللان لودصالا لءىف ةيشقملا لئالدلاب تاما اه ذه

 ا د دعاه نان وك ةاضدأ و :رغثك تام لعب ةطبا وبالا عملا اذه تدثيال اكن او هيد امرك |[
 ١ عنان فطن ةطسناونالا ىنعملا ذه ترث ال ناكتاو عا دبال او داجمالا ىلع ةرداق اهنوكعانتءالوقلا بجو | ا ٠

 ا | لدجلا لعق يلي اغا ادؤ ليدفتلاو عي رفتلاامْأَف تامدةملا لو دأ افرك ثيامنانار دلالث الدوةزيثك | ظ ل 1 1 ا

 ا أ ةردقال كا وكلا ناناسبب ىف امدهرك ذب ىئتك ا مرتبال نصرا ىلو دس ىلع نيتم تقال نيتاهىلا«تهقتارك ذا | ظ 000

 ظ ةهأ ؟وانابراهنوك عانتما لعاهلوذأ اب مالسلا هملع مب مغاربا ل :ساتعسأا اذهلذ عادبالاو ذاجالا ىلعاهلا

 و صدساو كلا لونأ نا (ىناثاا ه+ولا) ملاءلا اذه ث داو

 ١ زلخ ىل_ءارداق ناكرمو بك اوكلاوك الذال قاانناوه لءاغلا كلذ نو كفرات ارداقل ا ىلااهدوجو
 1 م ْ 3 : : 1

ْ 

 و و



 انثي ربناكمنا عمانههرهادما ١ ةقفاوملات زاجا ذاق مام الار يمك ىلا قيرطلااذمب لموت نأ هدو هةمو
 راهظاىلاعت هلا نم مدن هن اولا نوماكت ا اضب أو كلذك اندلك_سمىف نوكي نأزو عال لذ نطابلا ىف هع
 هلم الذ هنذك ىلعلدب هاكدو ىدذداااد_هةروصنال ةبهأ ال أ ىع كد ن نمد ىلءعتاداسعلا!فزا وح

 تجوب هنالةومدلا عدي ن نم دي ىلءاهراهطازوال نكآو ديو عقراومل نا زوهط تسون هبلتلا

 ةماكل هذه ءراهظاىفو ةءلج هنالطب لئالد نال لالضلا بحولال ىراذههلوقو انهداداكف س 7 اما

 موقلاثا (عباسلاهجولا) لعأوقلا واز' احن اكسف لمادا لوا موجاردتسا نهو ةييظع فندم
 ادهمالسلا هياء ريهارب الا كيفاوعلال اطناىلا ةر طاش كل: ىفاوناكف مودل اةدايعىلاهوعدامل

 ريرقت ماع دهف نإاف الا ب> ال لآق م مثلفأ تح انامز تكس مث هم هملا ىنوعدتىذاا بزلاو هاذه ىأ ىبر

 لاةحالاامأ) غوأبلا دعب مالكل اذه هلعمتاتاولص هلاوحو لزالا لامتحالا لعب وجال هذه

 لماكلا لعلب ميهارب ا صخ دق ناكى اع هلاهرب رقدف هنم برقا دنءو خولبلا لبق ءركذ هباوهو ( ىلاثلا

 دهاشا ف ىبراذه لاف معنلا ىأرفركشتف هلاصسس عئاصلا تايثاهخولب لقال ابب ر طوخ ةساصلاةىزقلاو :

 نوكرشنام *ىربىنا لاخلا ىف لاق: ثددل اذه ءانثا ىف هغ ولب ىل < !ىللاعت هنا مث نملف الا بحال لاق هتكرح ا

 هده نأ ىلع ةرثكل !لئالدلا : نمانركذامل لو.ةاانىلو أ لوتالا لاق الا ناك ناو هب سأب ال لاح ال ا اًذهف
 "هلكسسملا) رءأهقاو دخول اىلا موقلا ةوعدب هاغتسشا تقو مالسلا هيلع مها ربالت ربا ةرطظانمملا
 954مل أر ةو ناك ث مح ةزموهاارييكصحو ءارا تفي ىار عنف أن نعشروو ورعونأأر ق (ةعيارلا |

 «لالبككلاوةزاح سكي ذ يطا غارو ارو ءادوأ فاكف االادعناك ا ذاف امهرمسكي ”يىاسكلاو

 ىأرو2ذ لصو فاأ هتلتاذاف <قاسكلاو ةزج لثم م هأع نع ركل نءو<ىورو ضاعنبااهكفيو

 ةزمهلانو<ةيوءارلانورمسكي ةقايكتلا نعرصاو رز 37 نء ىو ةزتافر هقلاىرو سعثلا

 نمامأ ىد_>اولا لاه جتفل هنا ءو وارولوأرىفاوةفتاو ة ةزمهلاوءارلا ب كلذ عس+ نؤرةينوقاسبلاو |
 رمسكو ءارلا خف نمامأو يرو ىعر وحن لالا ىلءفلالا رت ىهو ةحضاو هتلعف ةزمسهلاو ءارلا فا

 لالا ىل_عّدسوةفمءارلاكلرتوءابل اوف ىأر ىف ىلا فلالا ل .هلرسكل اون ةزمسهلا لامأهناف ةزمسولا

 بانا! اذ_هق لوط ىد_>اولاو ةزمولا ةكرطة ب كما رلا ةكرسريصت نأ لج الف عرج امهرسكن مامأو

 مال_سلا هيلع ميهاربا نأ ن نماهانركذ ىتلاةصقلا (ةسماملا هلع ىلا) لعأ هاو هيلا عجربلف املا بام ىف

 ىرجام لكي ضال لاوو "هلا ىف لقحت كلذ لكمس ربمالسا ا هيلع لي ربج ناكو هّمأ هتكرتو راغلا فداو
 صاخرالاب ىهلاوهاذ_هو مه دنءزلاجريغ ىو عدلا تقو ىلءزمتملا دقت نالزوجيال هاف تاز هللا ىرحت |

 اناحادنعءامآو ”ىنلا كل دار دعم قراوانا كإت ل_ءتفهشان ملوسرنامزلا يفرش ادار

 لوفاب لدتسا مالسا هلع ميهاربا نا. (ةسداسلاةلكلا) لعأهلاو ةوبشلا تااززئاج صاهرالاف |
 نأ (امهد-أ) نيرممأنعثصن نأ انوه انباع بجو هلاقلاخو كابر نوكي نأ زوال هنا ىلع بكوكلا |
 نعءةرابءلوقالالوةلفبكوكلاة ب وبر مدع يلءل ديفبك لوفالانأ (ىناثلاو) رهام لوذالا|

 كتم نمثودحلا ىلءلديامنا لوذالالوةفلأسي نأ لأ اسلف اد تف رعاذاو ةروهظ د»دئثلاةيودسع

 لال دنسالاماللا هلع يهارب ,الرتلف ثودحملا ىلعالمل داضي 5 عولطل | نوكفرب دقت اده ىلعو -ركوح هنأ

 بورغلاو عولطا نأ ك دال باوملاو لوفالا ىلع وانما يم نابل قرلزعو عرالا هيد قسما
 بال هللا ىلا مواكق لحنا ةوعد ضر عم ىفءابنالا هب جي ىذلا ليلدلا نأالا ثودملا ىلع ةلالدإا ىف ناك رش

 تناكناو ثودحلا ىلع كرما ةلالدو لقاعلاو ىغلاو ”ىكذلا همهف ىف لرتشي ث يحي الج ا ما
 ددسألك اهفرغيتر عاطةلال دامن منا لوفالا ةلال دامت قلنا نم لضافاالاالا اهنر ءيال ةقيق دام الاهم

 ضهد لاق انضأ داوم ًادودةااذ_هىلءلوفالا ةلالد تناكف لوذالا تقو هناطلس لوزن تكركلا ناف ظ

 نايا ايار رت ايس ند واكل اوس او هيفا ناكمالاةرطخ ف ىوهلاانيةقحلا | ْ
1 

ْ 

 كج ا ية
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 هلك

 | لكتال لئالدلا بصذو راذعالا ةحازاو نكمتلا ىلع ةيادسولا ظفا لج نككالو ىلاعتهتلا نمالا تنم | 0 0 اهلا قكءنلانشاموقلان ووك النك ذم كا ةلدب (ةناثلاةلئسسأا) بكوكلا ف || 1

 نال_ءاو اهملع دن " اننوكتنأو ذبال ءايشالا كإ:لوصج دعباههلطي ناكى 1 ,ادهلاثالصاس ناكل ذ

 || ىلاةيادهلا فاض ديب الا: ذعق هناللقاسلا ىلع هندي تأ نمروطأ ان قم للعمال هماع رحال
 عما ذع سهلا ىف لافامنا (ىلوالا هلكسملا ) لاسم هيفقربك ًااذه ىراذ» لاه ةغزام ريعثلا ىأرالف || هوقامأ مانصالادعتنأ "ىو ىينساوهلوقىاذكو نيدبي ويف ىةلشىذلا هلوقىفاذكو ىلاعتهقلا |
 كج مسا ىنميسعثلان ا (اهدحأ) ءوجول ذه لقي لوم ١

 كارد هد رستم (هعبا رد) ٠ هارأى ىذلااذهوأ علاطلا اذهدا رأ (اهتلا 9) نم: :نلسنيتاهنمزعك ذل

 تحفل ارااربك اذه هلوق (ةيئاشلا هلكسملا) ةولرلا ىلع لادلا امذنل ارك ذ دنع ثدنأتلا كلرتودو بد

 لوخالاو نسعشسلا فولص ا لوذالا ناك لمقناف ةمهلالايىلوأ ناكف :ؤةاهاوق اامزج بك اولا

 بكاوكلارث اساؤرمقللاها دنع خاتما ناكني شلل ةس .ورلاة فص عانماتبثاذاو ةسودرلا ةفص نم
 رصتقي للف بكا اوكلاو ُرِمَعلا ىف هرك ذ نءىنغب :سعشلا ىف مالكنلا اذه رك دٌنارهظي قد رطاا ادب

 هل ىلعال اف ىلءال | ىلا انقرتم نو دال اف نو دال أ ن نمذخالاّناانلق راص:خالاوزاجاللةياعر سعشلار كذا .:

 لاق هلوقامما لوأ هحولا اذ # ىلبء هرك دناكسف هرنعن# ءلصحالدكأتااوناسلاوريرقتلا فريثآت عونا 0

 مرحال ةمواالاو ةحولر الطصتال يكوكلا هذ- هّنالدلدلابتيثامل هنا علاق نوكرشتامم :ىربفا عرقا[

 قبرا لسصتالر هقلاو سمثلاو يكاوكلاّنا ل_ءاداالتنث هنا به لوق. نأ لئاسقاو كلرشلا نءربت
 | ىلع لادا اماسق ىلع عرش مةديحوتلا تايثاو[ةللعم كي رمثلا قذ ردقأ|اده ن نم مزانال ن تس ةدهلالاو | ' ١

 نيدعاسماوناكءوقااَّنا باولو اةاطمد. وتلاتايثان مزاد ونزلل ةطاصريغ بكا اوكلاءذهنوكأا
 انايرأ تسل“ 0 ةئيعملاةروصلاهذ_هفىفاوعزانامناو ءاكرمشاارث' اسفل,
 توهحو:ىلا هلو ام قالاطالا ىلع ءاكرشلا ان ا. ملال وع رحال اهريغ ىنأ قاسفتالا, تيثوةها ؟

 نوقابلاو مص داع. نع صحو صاع نباو عفان ىهجو نمءاملا تف (ىلوالا ”لعنمسلا) نائل سم مق

 ىتعاطو قداسع ته-ودارملا لب هرهاظ ىلع لب نكءال م الكل ! اذه ( ةئاشلا :هلكسملا) فلا اذهاوا 0

 هحولا هموت لعفتهملا ههدج وب هج روت هنا د سعال دام هريغل اعنطم ناكن ءّنا زاحمااذ_هزاوج بدسو [ ا

 ىلا ىهو ته>و لقي ل هنا ىهو ةققد همضذ ضرالاو تاومتءلارطف ىذلا هلوقاّمأو. ةعانطلا نعتناكمنلا |

 هدحو هيجل نأ ىعملاو ىدال ىهحو تهدو هلوق رك ذو ظفللااذ_هْلرتلد ضرالاو نارعتلارطذ ىذلا ||

 ظ هديدومع ل جال هتءابطو هم ل ىلا باقل هحو همحول ىلب ةولساو عا نعىلاعتمهنالهءلا سناب اقل ١

 رطف ىدمو ةهطاوزيطلان ءاسلاعتم دوف !نوك ىلع رهاظ لل دماللا كفر ءافتكالاو انهى هلك كرت | أ ا
 وهتفيشملا امو امقن رهظ أ اذادرولاو قرولا رمش ارطفت لاقي قشاا ن .لصأو دوسولا للا سهجرسأ | ْ

 |١ هللا نود دومعم لكن ءلداعلا هنا ل قو هبالص ف تدبلا لمع هس ىذا فنتلا ةيلاعلاوأ لاق لئاملا | 1 ش
 ىنرءاشينأ الا هب نوكرمدتلامفاخأ الو نادهدقو هتاف فوج ا لاق هموق هحاحو ١ ىلاعثت هلو ةىلاعت ١ ا ْ 1

 موةلافةروك ذملاة + املاء دروأ ا مالسملا هماع مي هاربا ناملعا (نورك (نورك ذدالف أ الع ؛ ىنلك هر عسواشش ا ٠ ١

 ا م-واوقكو ةْهأ ىلع ان* انااندجو انا مولوةكدلقتااناوكس ع مهاانهتم مسولاوقأ ةعص ىلعاستجج هيلعاودروأ | 1 ١
 ىفتنءطانا كنان هوفوخ م-متااهنهو بام ىلا دس هناا دحاواهلا ةهلالا لعجأ مالسلا هيلع لوسرأل | ' ظ
 | مالسلا هتلع مهاربا عممالكلا ن مريت( اةسعاؤرك دو 7 انتياآ ضعب لارتعاالا لوةننادو# موق | َ ةضقف ىلا.عت هنن اءاكتسام هريسظنو تانلبلاو تاق“ الا ىف مانصال ا ءده ةنهج ن نمتعقو مانمال اهذهةمهلا | اا

: 

 نيقملاف هبادهال تجوملا لم ءادلاب تدناا ىعي ناد هدقو هللا ىف نوح ات لاف هلوقب مت ن ءهنلا باجأف |



 م, جا

 :ىلعر داقا !نالىلو ناس الا قلخ راسا دركي ناخذ اى 'ىأةطساو نو د نمكالفالاو بكاوكلا

 قالت ىلاعثءاوتبةراشالاهملاو فعضالا ئث | |قان ىل_ءارداق نو تس, نأو بالم انءالاءوثلا قلَح
 نأ ىلءر داق, ضرالاو تاومْسلا قل ث ىذلا سلوأ هلوتيو سانلا قا >نمربك آضرالاوتاومدلا

 رشبلا قاخ ىلع ارداف نوك,نأ س< ريك الا هلالا نا قي رطا ا ذهم تدنف ميلعا|قالخلاو دو ىلب مولمم قاع

 ْ هلالا ةداسعب لاغتشالا ناكل ذكرهالا ناك اذا رةيكلذلاعا رحالا ةطساو نو دب لغ ءالا لاسعل أريد دن ىلعو

 | ض»نوكو حمدول هلا (ثااثلاهجولا١) رمقلاو موهلاو سعشلا ةدابعب لاغتشالا نم ىلو أرب كسحالا

 0 ا ةهيطاتم اطانالا رالف بحزعلا قل تحال اذه قيل تاو دوم بك اوكلا

 1 داحالاو قالا اندنسأو لكلا نذر ءولاما هقلاخة فرعمىفاكاش قس: بكاوكلاعو#وأرخ الاكل ذوا

 3و | هدم ءتدثف هركسشو هن داعب لاغتشالا اننكعو ددوملاو قلاسللا ةفر «ءاننكع ذم رش لكلا قااحىلاريب دّملاو

 "||| اذهلة هلآ اهنوكعانتما ىلع ل دي كلذكف ةعدقامنوكعانتما ىلعل دياكبكاوكلا لفن ادوجولا
 1| كلنا ك شال لىقناف لسا دل اذ هريرق:ىف مالكل ا مات اذهف ملعأ هتلاوناسنالاو ناو كلابابرأوملاعلا

 00| اهغلاوقباسا !لدللا ىفالصاح سمشلاو رمقلاو بك اوكلا لوف ناكو لباو راهب ةقوبسم تناك هل للا
 1 |تاولص هتااثس انا باولاو ةدئ افدي زم ”هلللا كا: ىف لبصاس+لا لوفالل قيالريرقتلا اذه و قباسلا

 ١ أ نا دعي الثدنجوتلا ىلا وصلا ةدامعنم مهوعدي ناك ببذل عاؤفال ىف ءليادلا اذه هدروأ انا باع هللا

 | ودام بكأو كلا ةدابع نع مهرج زو ىلامللا نم ءتلءاماوقالا كئاوأ عماس سلاج ناكم السلا هيلع هنا لاقي

 1 بكوكلا اذه ناكول مالسلا هلع مب هاربا لاه لذأ الف ىذم بكوك ىلع هرمد: عقوذ ! مالكملا كلذرير شت ىف

 8 ا داعأف لفأو رمقلا علط مالكلا كل ذءانثأ ى ثفعضل ىلا قلن مو لوذالا ىلادو«ىلا نهلة ا املاهلا

 7 مقا تاواممب مهاربا ل.ادرير ةةىفانرمضعام "لج اذ هذ سعشأا ىف لوداا ازكحو مالكلا اذ مويلع

 1 | اهطانلاشفنلا لع بك ركل ل شم ات ركسمف لاو 112 (ةسداسلا ”هلكسملا ) هيلع همالسو

 ىَدلاَدرما لقعلا ىلبع سعثلاو كلذ لكدا ىلا ةقطانلا سفلا ىلعره-ةلاو بكوك لكلا ىَ جلا ةئاودملا

 1 امسشنقانناكمااما اوذأبدارملا نأ ىلازغلا مع زف ناكمالايلوفالارمسفي ءانيدسنب ىلعو اناكو و كاذ لكل
 0 | تالق نكمم لكاس اوذإدوولا ةنكمت اهرسساب“ اءشالاهدهنانيلف الا بح اال هلوق نءدارملان أ معزو

 ا | ١ يسال +سابال مالكلاذ هنآٍل-ءاو دوجولا ب جاوىلاءاهتنالا نم هل ديالو رثؤم نم

 | لقعلا ىل_عسءثلاو مهولاو لا. ا ىلع نامل اهدا قم كوكل اليس مسالا نموويلاع هن الا

 مدع هتاواهار هاو انييلعىلوت_بمملاعلا ربدموةشانةمةرصصاق ةثالثا انكر دا ىوقل اهذ_هّنا دارااو
 ىلاعت هنا ىلع ل دن“ اةد "ردا ال ا مده (لفالا» ك1لا) ماك أ ىل لءنيلف ”الا بحال هلوق لد (ةعراس !اةلعسملا)

 لزب ثح ىلاَعُثن وكي نأ عنتم ةءاضي و ادبأ الذا 1ناكفاديأ اامعاس” ان ناكلا.هسج ناكولذا سس سد

 (ىناثلا مكحلا) ل و عما ءامهسلا نم دعصيو ةران ءاسمسأ | ىلا شرعلا نم

 0 لمدة سو اريغتمناكناالاو ةمماَر ركل هلوة:اك ةثدحملا تاغ طال الك رسداىلا عن هنا ىل# لدن 3 الاو ده

 1 ليلدلا ىلءاميم نوكي نأ ب < نيدا انا ىلعي الا هذه لدت (ثااثلا مكلللا) لا كاذو لوفالا ىنعم
 فراعمّنا ىلءّدن , الاهزهلدت (عدارلا مكلا ) ةنمااةدن اقلال دم_فالا ا كل جأ نكي ملالاو د. .ةنلا ىلعال

 ||| هذهلدت (سماانامكشلا) لالدتسالاىلا ىيهارب 1حبات ااملآلاو ب رورضال ةلالدتسا مهيربءادنالا
 "||| نكم ولذا هتاقوا 2 لاو أ, ىف لال دّم_سالاو رظالاءالا ىلاسعت هللا هذ :رفم للا 1 طال هنا ىلع هب الا
 . رمقلاىأ ًاراملف ىلاعت هلوقامأ لعأ هاو ةقي رطلا هزه ىلا مالسلا هملع ميهارب لد ءاسأ خا قدر اهب اهليصت

 "|| (قوالا لثملا) ناتلكسم همففنيلاضلا مولا نم ننوك ار فدو. لن لاغلب يبراذه لاه ازا
 "|| ىرهزالا لاه, غزاوب موذو عولطاس نم دبا ذا سمشلا تغزو عؤلطلا ىفأ د: || ذارم#قلا خ زب لاسقي
 دل «ةعاأم لئمرهقلا ريشا هنا :.الا عمو اش ةلظأا قشي روش. هناك كاره عجلان مذوجام هاك



0 

 || نمالا مهل كءلوا لاغ من ةيلم_لاةوقلا لاكوهو ماغي مهتاسعااو بلي لو اي 5 ذي رانا وةلا لاك |
 هحواما رخآه-و نما عنوكست. ةلزتءملاو هحو نمت الاهذه نوكسعب 0 |

 3 ارب دح أ ملاذ رت ناكو لو لاغلا مدع نمالل بج وأ ا ناعالا ىف طرشىلاعت هنا لوةننأ ًاووفانياصأ كاست 5

 أ كدت هحوامأو . ةلزتعملا لوق ههلطبو نموهم قسافلا نادت تثفاثبعد تلا اذ_هناكتا ناميالا مم

 لسالنأ ب جوف ملظلا مدعو ناميالانيرهالا لودح نمالا لودحف ا
 | لوهلوقّدا (لوالا) نيهجو نم هنءان احح أ باحأو هلدمولا لوصح بح وب كلذو قسافلل ن 1

 ْ ناهتلا ل رمشتال"ىن .ان هيئيال لاف ذا تاما نعةباكج ىلانعت هلوقل كرشلا مظل نم دار ا لطي منامي

 ال دارملار اوه اذهّنا ىلع لل دلاو ةيدوبعملا فاكي رش هلناوتش )و هللاءاونم :ماسدلا: :ههدارملاف ميظع لفل

 || تاعاطا ارك ذابت سناودا دنالاو دا د_ضالاو ءاكرشاا ين فت درواغااه رخآىلا هلأ نم

 ٍ ةالصلا لهأ نم قسافلا دمعو نا ب اولا ىف (قاثلاهحولا ) كلذ ىلءانههملفل لب جوت معلا

 مدع نم مل ملف لصاح فو1لاو لآ از نمالاف ني ريدقتلا الكىلعو هنعوةءي نأ للةكيو هللا هي دع, نأ ل

 تاجرد عفرن هموق ىلع ميهارب ااهامد :٠ اان كلو ) ىلا 3هلوق * لع أ هناو باذعلا لود عط :

 | هنفو مّدقت مالك ىلا ةراشا كاتو هلوق (ىلوالا ”هلّئسملا) لئاسمة يالا فو (ميلعمب كرت اءاشن ن

 0 ا !نإ :راشا هبا (يانثلاد) نلف الاب أ الورع ىلا ةرابثا هلا (لوالا) هوجإ ش

 مي وسوهتئاب كلرشلا ىلع خمدقأ ثيح نأ ن دونا الفأ مها لاقف مف مقشذل ا لبالاتملا كات نأ فاك 2
 لك اوهذار اانا (كلاشااق) ومعمل صلاو توتا بشل نيو هربدمو اعلا لاخي ةدابعناف 1

 هلكسسملا) ريذنا كلذأ ةقص ميهارب ااهانوث 3 1هلوقو هريخ اند هلوقوا ديم كالو هلوق لوف 0 :

 مالسلا هيلع هاربا لةعف تاصحامنا للا كلنا ىلسع ل ديمي هاريااهاملا اند كاتو هلوق

 نلاعت هللا قاذالا نال_صحالرغكلاو ناممالاّ ا فدع ل د كلذو هلقعفف ةحل اكلت رايك

 هأنأ ايي و ب !اذانءانن نمش رد نزار

 هيلع ميهاربا ناكل ىلاعت هللا ل_بق نهال ميهارب ا ىل,ة نم ناك امنا ها كلب لعل لو ناكولو
 زم دعت نتالقبأا اف غ تاس اوةناكح دةء>وهضاأ 'تاجرد عقر ىذلاوف

 هيوشحلالوقداسف ىلءلئالدلا لدأ نمي الاهذه (ةثلاثلاهلمملا) لالضااوىدهلا لَم ىفا

 رْوُفلاوةءؤرلا لود> مالسسل | هدلع ميهاربال تين أ ىلاعت هئال لل دا ارك ذو ةحخغ ارب رةتورظنل ىف نعطا
 ةذدلادعتةترمالمتا لعل ديل ذوات بذواهردتوهسحوتلاوةيفطاك ل هلل ١000

 نيوئتلا,تاجردىئاسكلاو ةزجو مداعأرت ة (ةعدارلا هلْشسسملا) ةيترملا» ذه نم فرعشأأو ىلعأ ة لاس
 عضوم ىف نم نوكف ةريثك تاجر دءاشن نم عفرناه انعم ىلوالا ةءارل ف ةفاضالاب نوقابلاو ةفاضاريغ 11

 ورعوب أ لافو ةعفرلاو ةلزتملا ف ضءن ىلع مهذب لوضفت ىل_علدا ةءارقااهذ به مقمبالاك ندتلا|]

 | ةريثكلا تاجرداا ىلع الا لديالْب ونتلاو ةريثكتلا تايودلا ىلعو ةد حاولا ةجردلا فعل لدن ةفاضالا|| ْ

 ةعئفرتاهترد عا كاي لدقو ةرخأ الا ىفهلامعأ تاحرد ل.ةتاجردلا كإ:فاؤفاتخا (ةسماخلا ةيسرأ] 1

 باوثلاود_ذكطاةرخ "الا ىفو ةمكتملاو هو نانا دلا فءاشن نم عفر لمقو ىلفعلا باوثلاب خو امنال | ا !

 ١" تافضا ىف ةداع ساالمنا ىلع لئالدلا لدأن مهن , الاء هنا ملعاول علا ءاسدل نم تاجر د عقرت لقا

 للعم ها اربااعاتت 1 اننع كلتو لاه ىلاغت هنا هملع لادا او د اهسملاتافصأا ع نءدعملاق وذ اعورلا|]

 : ةحاكإة:ءاّناو  ةعفرلا هذنه لزم بن ولان لعن ديالا اكت نس تار مقرن دس لات ْ

 . نءحورلاعافترا تدذدقا اهقارش ١ ىلع اهعالطاو ةخ اكلت ةقمقح ىلع نس ذنلا فوقو نا ىذت يا ده 1

 1 تانداحورلاىفالا:دانعسالو ةمقرال هنا ىلع لدي كلذو ىناحورلا ملانعلا ىلاعأ ىلا ىنامتسلا لالا ضد 1
 | ٍبوعالللاو ة.كتللا ىطتتم يلا 10 كب وصلا مما عما قعاضاواوس ل 00

 010 اح ا حس وس و 2

2 0 01 



 2 1رل ْ .ش //وت

 ١ ]| هونّوخ مهنا ىهو ةناثلا مرت نع باجأو "هلطابلا مكتالككو :هلءاعلا مكتحىلا تفي ف يكف نوت ةمج |
 مائصالاو ترضلاو عفنلا ىلعر دقي نم لماما فودلناّدال هبن وك شتام فا الود اوقب مان_ضالاب

 ظ تامسلطلاّن ا كثال لية نافاهنم فوللنا لص ف كفررضا اذ عفتا ا ىلع اهل ردقالوردقتال ث ادام | ْ

 : تاريث أى هاصاح عجرب مسلطلا الق ةهطلاهذ_ه 7 ءاهنم فوألا ىل- هع نأ زوال لف ةصوص#اران'آ 1

 ' || ءاجرلا نوكم ىلا عت هنا قلاش نم ل_صدامنا تا رمش أنا | ىل ٍلءبك اوكلأ !ىوقَنا ىلءانالد دقو تكاوكلا ||

 1 تاذأناالا (اهدحأ ) هوجو ه.ففىرء اشي نأالا ةلوقامأو ىلا.عتدتت هللا نمالا سدل ةنقمةْلا ف فوذلاو
 8 (اهتلابثو) همعن تاداع ضعب ىنع عطقيفان دلا نعي قمل نأءاشينأ الا( انو ذب وق»لا لازنا» ا

 2 ربنا لابصنا ىلءاهر دّقبو فو ىد ريض نم اهنكعواهيب < نأب ينو كح رشن ام فا أة فر ءاش نأالا

 ! . ؟ئثهرع لبق ةسم ىف ناسن الا ث دع نأ دع بال هنا ىعالا لصاحو هوجولا هذه لكل ّخ طفلا او “ىلا ةرشلاو

 ' || ةيهلاف نعط هلا بيس هدركملا كلذ ثدحامنا هنا لعد لذ نولم_ك سابنلا نم قلاو هراكملا نم

 )| | لام ييلا اذه ىلع لم-<) هراكملا نم مو هي ث د هناول ىت كلذ مالسلا هيلع يهارباركذف مانصالا
 ' || ناريدق:بف ةمكل اوريون او حالصلا الا لعقيالف بورغلا مالع هنا ىءبالع ئ لكى بر عسو مال_لا هءلع ||

 4 نعطلا ىلعةدوةءدنا لجالال همفريسللاو حالصلا هجو فرعىلاعأ هنال لادف ان ذااءراححص ٠نمث ردع

 نءدادنالاو دادضالاو ءاكرشلا نا نوركذتالفأ ىندملاو نور ذتت الف لاق مث ماث بالا ة به ا)١ىفأ

 ||| قاقعس ا بجوال هيزنتا اود.حوتلا تايثاىف ىعسااو باذعلا لوزنو باتعلا لوا بجوبال ىلاسعتهنثا

 3 دع فذ لعنوللا ةغضح فوج اتا عاعزباو عفان ارق ( ةيئاشلاةهلكثسملا ) لعأ هاو اعلا
 5 ىلع ءاملا تايثان ىلا ده سهاع نب او عفان ندع دل تاتو ماعدالا ىلع ديد ثلا نوقاملاو نيو :1

 1 | ةوقوجو هللاف موا مالا هياء ميهارب انا ( ةقلابثلا ةلئسملا ) فينضللاهفذك< نوقابلاو لصالا |

 1 هللاف نوحا أ لاق هموق ه>احو مهنءاريخ ىلا عت هلوةودو هنلاىفهوجاح اضيأموةااونيلف الاسجأ ال |

 2 ةحاذملا ىهو غاابلاءانئمااو ميظعلا حدمال ةبجو» ءنوكت ةرانهننا ىف ةجاحملا نآ ذي الاوز_ه. نءابنا لدغ |

 1 هموآ ىلع هاربا هانت اند كاتو ىلا عتدلوق وهءانثااو حرا كلذو مالسلا هيلع ميغا ىبااهركذ ىتلا |
 0 ري رقت ىف ةجاسحملا نأالا ندباب ماا ني ده نيد قرفالو هنلافىنوجاحت أ لاق هلوةوهو َمذلل ةمسوهنوكتةراتوأ|

 | مالا عاوأ مظعأ ب حو لطابلانيدلارب رق :ىفةحاسحل اوءانمااو حدملا عارنأ مظعأ ب حو قطا نيدلا ||

 1 نيج ىلع لدي رابخالاو نارقاا ىفءاج عضوم لكفاربعمانوناف اذه راصلصالا اذ_هتدثاذاو رحزلاو

 ىلع لو#ةوهف ه- دم ىلع ل ديءاج عضوم لكو لطانبلا نيدااربرة: ىلع لوو هذ ةرظانملاو ةساحماهأ

 مك:انوفاعالو مكرشأام فاخأ ف كو) ىلاعت هلوق « ل_ءأهتلاو قددا !تهذملاو قاما نيداارب رق |

 او لو ملواو:م1نيذلا نواسعت منك نا نءالانقحأ نيب رفلا ”ىَأفاناطلس مكملع هب لزني لام هلا حكرششأ ||

 ريدقتلاو لوالا مالكلان ءباوملا ةمقب نءاذ- هّناٍلعا (نودةوممهو نمالا موا ءاوأ لطن م ماع

 بونذلا مظع وه ىذلا ءلرشا !نمنوف ال حنو رضااو عفنلا ىلءاه' ةردقال ىتاامانصالا فان ف. كو
 عانصان رعاك ان اطلس مكملع هي لزني لام هلوقّنا (لوالا) ناهجو هيفان اطلس مكسلع هب لزني ل امهلوكو || ٍ

 | دار ماو هر ناهربالرخ !اهل اهلنا عم عدي نمو ىلاسعت هلوق هرهظتو ةدقلا هذه ل٠ *ىقناطل تااوةظادووأ]

 "قر واو لئاقلا كات ذاق ب صوب ناالقع مننجالهنا ( ىناشلاو) هءفناهرياا!لودح عانتم |هئم

 ْ ” 1 ةروركنات مكللام مالكا |ذف لصاعو هن هال ا دورو مدعاعمان اطلس هب لزتي : ملام هلو ةفةالصل اوءاعدلل

 و مان نمالان دا ان .اف ليو فواللا عضو٠ىفنءالا مكسيفنأ ىلسءنوركبنتالو نمالا عضو قف نئمالا

 : فأنا مني دو ملاو نيكرمشملا قرف ىهبنيير هاأ ”ىأف وق ىلا هتعلدعف هسف'ةم ر نوه ازارتحا نأ ١

 7 وكاد ةجامف ايف هاربا مالك مان مادهو ملظنم ماعأ سدلد و او:مآنيذااهلوةءلاو كا نمو

 1 : وهونامالا (١١واقأ ( نيذصولا نيد هل نيعمهسسمنونووكي نيذللا مه اطل ع نهال مها ىله- نيذلاثا أ

 لاك



 -- ا 000 ا

 ماللا ديدشت عسلاو ىادكلاو ةزج أرق ( ةعبارلا هلعَسسملا ) لأ هللاو والاهل واعتال رخآ عونفف ١

 نالاةيو هي رذ نمام موكب جو مالامهنثا ل اوسر يلا امسسش !نا ومل_سوهيلعدللا ىلد هلال وسورة ذ 0

 ديدشلاءالملا ( ةئاثلا ةترااو) افظعادصن بالا اذه نم ناملسودوا د ىمعأ دقىلاعتهنناوةردقلاو ||
 نيتاهلاعمسسم اكن م ( ةثلاثااةسترملاو ) ةمصاخشاو ةدترملا هدم بوبأ هللا صشدقو ُةيظعلاةيخاو ||

 صالارخكىف كل اىلا لصو مثسهال لت فريثكتل اديدشلا!ءالبلا لاف هتاف مالسلا باع ف سوي وهرنيتلاطا ||
 ةياسهملاو زيهاربلا ةرثكو تاز ةَوقموصاوخو مال سلا مهيلعءايدنالا لئاضف نم .( ةعبارلا ةسترملاد) ||
 ق- ىف ناك كلذو مالا مي ركشلاو ميظعلا بي رق انمهادا ىلاعت هللا صم ذو ةديدشلاةلوصااو ةياصللا

 مدل ذو قادنا ةطااخمئلرتواندلا نء ضارعالاوديدشلا دهزلا (ةسماخلاةبترملاو) نوراحو ىسوم |

 اذهانريتعا اذا طولو سن وبو عسلاو ليعاسس ا مهو عابشأو عابلا قالا نيباعت موال نيذلاءاسنالا ||

 ىذلا هجولا ذهب سب مالسلا ماع ءا.دنالا ءالؤهركذ ىف لصاح بدترتل تارهظ هانبءارىذلا هجولا |
 ىلا عتهناىفاوفاتخا انيدهالكبوةءيو قانا هلانيدوو ىلاعت لاق (ةداشلاهلّم_بملا ) هانحرشش ا

 هللاىدهكلذ ةياالارتاى هوةاذكو ىل نماش دهاسونو .هلوق ىفمالكحلا اذكو مهادعا ذأم ىلا ١
 ىلا ةباداهلا ىهو يظعلا باوثل ايا دهلا هذه نمد ارملا نيّممحْم ضع لاه هدامءنم ءاشب نمهنك دهب

 لعل دي كلاذو نيم_سغلاىز كلذكو اهدعب لاق ةبادهلا هذهرك ذا ىلاعت هنالك ذو ةنطسا قرط |

 تنذباوثلاالا نوكمال هناس--١ ىلع نسحاءاززسو مهما حا ىلع نيس سلا ءازب تناكتبا دسم كلت |
 5 وكعألا هنا هلق ىف ةفرعملا لش متو نيدلا ىلا داش رالاامأف ةئللا ىلا ةبادهلا وهتنادولاهذهنمدارلاّن ' | 1 ا

 كلذامناو ةفرعملاو نيدلاىلادنادهل اوهتم ادهلا هذ #ه نمدارملا لاقي نأ دعبسالاضيأو هلع ىلسعهلءازج ٠0)

 مويلط نسح ىلع مهااز اح ىلا سعت لقا قلعا باطىفاف دوت ام_منال مهنمرداسد اناسسحالا ىلع ءازتسناك] ٠

 م41

 د
 بسال ةةرلا سدترتلا دمفبال هنا عمانهه لضاحو اولا فرحّناف دب آلا هده بولطا ا اذهةدص ىلع لثالذلا |

 نم ةغئاط لكص خ ىلاسعت هنالك ذو سدترتلا هوجو نم هو هش دع لوقأو نامزلا ب سالو فرثلا أ

 : ناطاسلاو كلا قالت ارووهج دنع ةريمعملا (بتاراانك ( لضفلاو مارك الا نم ع وني ءاسنالا  'اواط ا ا

0 

 (ةسداسلاةترااو) نيحلاصلا نم مان هللا مهفصو بسلا ا دولو سانلاو ىسعو ى<و اركز قف | :

 هذهنمدارلانا (ثلاشلالوتلاو) انلممهئيدهناانسفاو د_هاجنيذلاو لاق قلما ىلا مهلاسعنأن ل
 ناكحوااولاهناف كلذالا تسل ءاسننالا,ةدو ها ةءادسهلاّنالةلاسرلاو ةورذلا ىلا داشر ال اةيادهلا |

 لطابمكدنع كلذو ىلع ىلءءازيةلاسرلا نوكت نأ ىضتقي نيئ-سحلا ىر شكا ذكو هلوقناكلل كا دكرمألا
 مل-ءأ هللاو لاكش الا لوزنف ةماركلاو باوُثلا وه ىذلا ءازاسا ىلع: حملا زف نا ذكو هلوقلم<انلق| ظ

 رك د دعب ىلاعت هلوقب ةكست الملا نم لف أ مالسا !مهملعءاسبمالا أب نولئاقأا حا ( هلالي ْ

 ىف لد ةىلاعت هلا ىوسدوبو.ه لكلا سس !للاسعل اّنال كل ذو نيملاعلا ىل ءانلضفالكو مال لا موجا2*الوخ
 ىضنقي كلذو نما اعلا لكن م ل ضف مهنوكى ض:ةي نيملاعا | ىلعاناذفالكو ىلا عت هلوةف عالما لاهلا ظل

 نأبجي مالسلا مهلعءاسنالا نادي الاءذه نم ةطبنتسا ماكحالا نوكأ اللا نم لضف أ ممنوك
 مهضع؛لاقو كلذ بجو نملاعلا ىلءانلضفال كو ىلاعت هاّوق موعَنالءايلوالا لك نملضة أ اونوكي |

 ءايبنالا نمالكودارحلا لاقي نأ نكمو ىضاقلا لاقت .مهنامز ىملاع ىلع 11 ضف ءانعم نيملاعلا ىلعانلضف الكت
 عقاو مالكض عب نم لفذأ ءاسبنالا ىأناىف كلذ دعب مالكا ننيماسعلا نم مهاوس سلك ىلع ن واني 1

 اهفيفذتو مالا اديدشني عسبلاو عسالا همف لاقي حاجزلا لاك .ةدححاو مالي عسلاو نوقابلاو ءايلاثوكسو |
 هللاّنال لو هملع هذا ىلص هلا لو ءرّدب رذ نم نيس!ساو نسل انا ىلع لدن ب الا (ةسماخلا هلكسسملا)

 مهثانآنمو ىلاعت هلوق (ةسدانسلاهلثلا) فسوينب حاجا دنع الا ذهب لدم _تارقاسبلا اروع جانأ



 م5

 ظ | قد“ !هلانبهوو ) ىلاءةهلوق ه لطابلاوداسفلاوثيعلا نع ةهزمءهتلا لا ءفأ ناف ةفزااوةوهشلا

 5 ,كالذكو نوراهو ىمومو فولو نول او ناولسو دو اد هيي رذ نمو لق نما ده اسوتو انني د# الكب وعدو

 الكحمر اطولو سوو عسدا او ىل_ «ه«او نيل اسصا !نملكس املاو ىبددعو ى<و ابرك زو ني: سلا ىرتغ

 ىدهذا ذ ميقنسم طارصرلام حان دهر مهام ساو م_-ماوشاو مسهتانرذو مانا مو زيملاعلا ىلعاناضف

 ا ا ا 53 ؛ الاف يا دلت 0 0

 ات 1 نانا دارملاو ميهاربااهانتآ انتح كاتو هلوق (اهاوأف) 1 تاما ازمات ربو دانا

 ْ ش قفو ىلع عج ةياّكوهو ةملظعلا ىلع لادلا ظفالاب هسفنرك ذو اهتةمقح ىلع ةءانفقوأو اهيلا» 7 . دهر ةخلا

 ع : نوكت نأ بجو ةماظءل ا ىلع ىلا دا ااهفالان|.: ف قامت ل ناك واب انقل انااا ءامظع هلوةدام

 3 نم ةغغا كاتم اللا هُملع ميهاربا ىلاعت هللا» ايا ثا ىلع لدي كلدو هش د رش ةعمشر "لد ا اا

 1 |تاحردلا ىلا لاصت الاو ةعذرلاب «دخ ىلاعت هنا (اهيئاند) بهاوملاواءاطعلا بتاىه لب نمو ملا فرشا

 : | لعج ىلاعث هنال كل ذوانن دل ىفازرب زعل عج هنا (اهتناد ) ءاشن نمتاجرد عفرن هلوق ىو ةعمفرلا ةلاعلا

 قالة ميقا ءديللا هنو ةماركلا هذه قبأد هتديرذ نمو لسن ن هلسرلاو ءاس الا مهو سانلا فرشأ

 35 ديدعت تان الاهذهنمدوصةااولولااو ءاسن الا هه ها نءتوكت هناب ء را لسع رورمسلا عاون ةمظعأ نم

 ا د قا هلانيهوو لاقن دمح وتل ل: الد نع بذلاد همامق ىلعءا: 7 مالسلا هيلع مم هاربا ىلء هللا مين عاونأ
 لب قاصما عم مالسلا هيلع ليعاسمار كذب ملاولأتنافرف دادعا ٠ ندههدعت بوةعءدو هءلصل

 8 )6 هرك ذرتأ

 2 امأو بوةءبو قاح+ادالوأ مهرسأب مهو لباريس ائبءان 3 أ انهدركذلاب دوهةملاّنال اناق تاجر دب هنع

 ْ 8 . | مالسلا هملع دم ركذ زودالو مولع ها ودا ءامون *الا ٠ يدا هنكهد نهج رخام هناف لمعامسا

 ١ مهارن ,١تايهلنان ؛لرمشلا تن ف برعلا ىلع جن مالسلاو ةالصلا هيلعا دسم أ ىلا-عت نال ماسقا اادهىف

 ناين دلا ىف ةيطعلا معنل|نمواين دلاو نيذلا ىف ةيظعلا مهنلا هلل اهقزر دم وتلا ىلسء رمصأو كلرمألككرتا
 ”ممامدال ةداعلا لع دعو خ ةقطاذ 0 اكواموءاسيدنأ اناتسحا وار تارخأ

 1 ٍإ اياب ةييز قاسم ا لثمادالو أ هقزر هلال كلذو باسنالا فرعا ريهارب !لعج هاه هئادار 1

 ناب :دوهةااق ثدشو سرداو ح. هزت نيرهاط ءانا بالصأ نم هجرخأو اههاسأن هى: ارمسا ىبءاسأ

 لو نا.لسو دوادهّءرذنمو هلوقاما أو ؛ الا بسو دالوالا بس مالسلا هيلع ميهاربا ةمار ةتيشم

 برقالا ىلاريهذلادوعو نب روك ذملا برق اسونّنا (لوالا) هوجو هيلع لدبو حونةبدد ن هودارملا

 ةنبر ةنمناكل ب هتيرذ نم ناك امو مهار ١, أ نبان : .اكودو اطول مما ج ىفرك ذىلاعت هنا (ىناشلا) بحاو

 .اده ىلءذ هتءرذهنا لاش الن افنالا داون ا (ثااث 1١ ميهارب !تامزوالو ءر ناكر مال_سلا هملع حوف

 سنولْن الق (عباراا ) ) مالسلاهماعح وةيدذن مود لل ميهارباةيرذ نم ناك ام مالسلا هيلع ل معامسا

 0 نا (ىلاث هاالوقلاو) مالا هملع حوف ةيرذ ن ءناكو مالس ا هم ء مذاب ,اهيرذ نم ناكام مالسلا هلع

 1 ٠ لوقلا ادم نولث اهلا ميحاو ناءلسو دواد يهارباةبو ذ ن موريدشتااو مال سا | هءلع ييهاربا ىلا .ٌئاعريهذل

 0 نم مالسلا هملع مب هاربا نوكن الاحون ىلا«: هتنارك ذاسغاو تان الاوفنم هى رك ذاان درب هد و٠ ميهاربا ناب

 ْ 3 قادناو »ار ,او حول مهو ءاسن الا نم ةعب رالوت ارك ذ ملاعت هنا مل“ او ميداربا ةءفرت امو هسا دلال ١

 ٍِك 1 اركز زو نورادو ىمو.و ف سولو بوي ًاوناملسودوادءاسبن الان نمرمدع ةدب رأ مهتيرذ نمرك ذم دم بوةءبو
 بدترنلا ةياعر لق ناف رمثعة نامت عومجلاو اطولو سنوبو عسبلاو لل. .ءامساو ساسءلاو مدعو ىو
 بس سرتلاو ةدملاو نامزلا ب ربتعينأاماو ةحردإاو ىل فلا بسر“ هد نأ اما بدترتلاو ةمحاو

 ” دينة رنا سوالو اولا فرح واو ىلا 8 ن7 ةسيسلا اشم 3 #ه ىقربتع ريغ نيعوذل ا نيه

 لدال دلا ١
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 "لميسملازنيعباتلا نمو ةباصصا هوأ ابن وأ اكلم ناكءاوس مهنموو رف رفكي ل نم لكديز نيا لاقتو ضرما
 م-هريغاماو نامعالل مقلش امنا هنا ىلع ديني رفاكب اهباوسلاموق اهم اناكو مذ ىلاسعت هلوق ( هن املا

 فاطاال !ىلءؤو نيكمل اوناسدم ١ نادسص ناعالل لكلا! قا>ول ىل ادعت هنآل ناءاللمهقا>امىلاعتووذ أ[

 4 نيرذاكتح اهباوسبلامو *اماناكودتف هلوةل قيال دئنمحو نمؤملاريغو نمؤملا نيب همفاكرتثع ||

 دئاوذو هقاطل أ نمهدعنو مسهناا دنع ن.ةموملاداز ىلاعت هنا ) كوالا) نيه جو نع هنع ىعكلا باجأو | !

 ههضعب ناكل ىربي ناري دقتسو لاف اهجو باول افرك ذوهقل'الا همس الام هماكتحأ فد هرمثو أ
 ةيطعلا ىف نب داولا نيب ى ىو. ىذلادلاولاكلا مذ 4ل هيل هنارها لع ابتسم لاقي نأ مص عفش مورسشاذل| 231 ١ ٠

 باوملانأ لعاو هدسفاو عم. ضرخ الا لذ ناك ا ذارخ" الا نود امهدحا ىلعأ 1 لاشيتا م |

 ةلزتمملا دنع صيصختلاو نموملادر داك. !!نيباعف :دكرتسشم ناجل ىلا ةيعادلا فاطاالا نال في ةضلرتالا | !

 لقاع ىأف ه. ءدصن عضامه د أنا ع ةمطعل ا ىف نيد ولا نيب ىوساملدلا ولان الدسافاضيأ ىناشلاو هزئاجربغ | ١

 رص ىلاعت هنا ىلع دن ال هزه تاد(ةئئاشلا لك لا) أمس ءاطعا امو هيلع منام بالا نا لاقي نازك د ْإ
 ىلا هنن ارع اريخ ا ىدلا | ده عقو دقو هعزان نم هلكدا ارهاق هاداع نم لك ىلعام 2 سمه هو هليد ىؤشيو هم |[ 5

 لامتهلوة * معا هناواَر عم نوكم :بيغلا نع رايخالا ىركاب ن :احاذ هناك عضوا !اذه ىف هنع | 1 ظ

 لد : اسمن الا ىف (نحا ؛انغا ىركدالا وعن اارحأ هءلع مكس ال لق ددقا مها دهمأ هللا ىدهنيذلا كئاوأ) | 1 ظ

 كشالوءاينالا نممعرك ذ مدة نيذلا محق ىده يذلا كتلوأ دلوق بأى ةيسشال (كدالا“ 0-06 0
 ادهم هللا ها ىذل ئذدلا نيه: ىف مالكا !امناو مالسلاو ةالصااهياعدمل ساد دنقا مهادوبةلوقناىف 0

 د.-وتلالوةلارهو هءلءاوءدبا ىذلا ىهالاىف ممم ىدتقي هنادار 1لاق ٠ نءسانلا نك مهب همف ى دقي ديا | 00

 ماا دقالادأر ما نورخا لاهو تاملةعلارثسو لاعفالاو تاةدااو تاذلا ىف هب زدليالام لكن عهيزئتلاو | 03

 هير - !لافز مهنءوفعلاوءاهفسلا ىذا ىلءريصلا نمل اكل 'ةءرفرلا تافصلاو ةدرهلا قال الا عسجم ىف 7
 عرش نا ىلعالءل دب : الادهم هتناكجصردقتلا اذهمو ليادلا هصخامالا مه ارم :ىفمميءادتقالا دارملا |

 لرش نع نب زرتخم اوناك مهما نيسل ٌةمّدقتملاَدب الا ىفءامدن الارك ذ امنا ىلاعت هنا نورخآ لاهو ائمْزل» انلمق نم[ ١

 ىلءمهرارسصا دك !منولم_عياوناك اممببنع طب, اوكرشأولو هلوقبةياالا مخ هنا ليل دب هلاطباننيدهاجت[]
 هد 0 فلا غني راكب اهارخ اسوق | بيانو هت رفكيناذ ةوقب ل رمش هراكتا ودبس | 1

 مهدتقاىاهدنقام_هادهب دم وتل'تاسثاو لرسشا لادا ىلا م هادغ ىاهلناىد_ه نيد ات اوأةنالا :

 لو# وهف قاطم ظفالانورحآ لاهو بالا اذهىفلاوذلا تاعاذم لمو دولا تامثاو ل رمشلا ىفن ىف ١

 مولع ا مالا ةعب ادع لوسرلا ها ىلء نا الاءذه لج دع ىضاقلا لاف لصفنا ا ليلدلا هصخامالا لكتلا ىلع 0 1

 نوكينا اهضقاذت عم حمي الف ةضق اذمم ةفا مهعث ار :نا(اهدا)هونجولموعُت ارشف نيمدةمءامالسلا | ٍ ١

 لمعلا سفن نود لمادلان زءعةراممعىدولا نا (اهنانوز ةضقانما ماكحالا كنتى ,بمبءادنقالاءاروم أس 1

 ءاداقالاناك_ف تاقوالا كلثرى_غىفال تاقوال ا كا دبا صوص ن .اكموع رش تاس ”ليادلوقنفاذهغ تيئاذاو |

 مسه عاين ىلع كل ذي ل دي فركوامةف تاقوال كاف لاسعفالا كالت بوجو لءيتاوه ىدهل كلذفممبأ ١
 نوكي نأ ب > وموعد ار .ىفمهلاءبتم مالسلاو ةالصلا هيلع هنوكتا(ام 'انثق) تاقو الا لك ىف مهع ارم :« نفأآ#

 ا الا هذه لج نكميال هنا هودولاهذهم تدفع اهجالام لطاب كِل ذو مص“: ١٠ نم لقا هيصتم

 نركنم مترك ذامام اف لكل الوان هدّتق'مهادهفهةلوقنا(لوالانءباو+ار)موءئارشىفموبءادتفالا|] |
 اها دعامف قسأةروصلا هذه ىف هصرصخت بط ماعلا كلذ لوقنفو عحذ ارم 2 باسل ةضقانمم ماكحالا ضعت 1 1

 ءانبن الاهل دم_ساىذأا ليل دلال دمي نأب اروم أم ناكول مالا اوةالصلا هيلع هنأ (ىفاكلا نعو) ةج

 5 مي :ال عئاصل ادوجو ىلع اعلا ثودمحب ا ولدا |1 نيلسملا نال ةعب امم لاذ نكي ل نوم دعما

 هلبةنع هل قلعتالو مكلا كل ذىفالمص آن وكي لمادلاب لدمملا نال ءال ذو بابلا اذ هىف ىراهءااودوولل
- | 

 أ ار 1



 0 تاوخالاو تانتذااوءاب الا 7 دىلاعت هلا (لقالا ) ةردكسص اماكحأ دف مهنا وخاقم-مامذو

 | نم لكصخ ىلاسع: هنا ىلع لدي كاذو لوصالا ع ورفناوخالاو عورفلا مهتابرذلاو لودالا مدءان الاف

 | ضعبتنل نم ةلكو مهم انآ نمو لاه ىلاعت هلا (ىناثلاو) ةما ركلاو فرمشدلا نمعونيءادنالاءالؤ ب قلعت

 1 1 لدتةماكلاهذوف ةفرءماو ناميالاىلاةءأدهلاو لاو باوثلا ىلاةبا دهل ةبادهلا كلت نم دارملا انلق ناف
 ١ ل ولام ةئلسا ىلا لطاؤالو نم ريغ ناكن مءاسبنالا ءالؤهءاآ ىف نأك دق هنا ىلع

 | مهتارخاومتابرذو ممانآنموهلوق ناك َوينلانةءاذ هل هذهان سف ا ذاانأ (ثلاشلا) كلذ دفيإ ةونلا
 : | نوكبننأزو عال: رمان اوال-رنوكينأ هنتادنءنمالو سرنا ال نوكطرشنا ىلعتلال دلك
 "|| ءامنالا قف ركذاذا٠ادتالا نال وتلا دمفي مهانم تجاو كل ذ دعب ىلاعتدلوقو ىلاعت هللا دنع نءالوسر
 نءمءاشن ند هب ى دوم هللا ىد هلال ذ ىلاعت لاف مث ةلاسرلاو ةومالا ىل_ءلجلاال اهب قءليالعال_تلاموملع

 ( 1 كريشل ا نع ىلا هاهنا هيزنتودمحوتلا ةفرعءود ىدهولا | اذه نمدارملا نو تص,نأ سب هنالعاو هدايعأ

 | | نووكيام ىدهلا كل ذنمدارملاّتا ىلء ل دي كل ذو نوام_ ءيازناك ام يهنع طسحلا اوكرش أولو هدهد لاق هنال

 1 خير ىاعت هنا هادو هللا ةفرعمىدهل ا اذهبذارااّناتنث اذاو كرمال داضا ا مالا ىرجت راج

 قثهن الاهد_ه مخ ىلاعت هنا مث ىلا هنا قاذعالا لص ال نامبال انا تن ىلا ههنا نمى دهل كلذ نان
 0 هنمدودقملاو مادا. عووماعاط منعا طاوكرشأولءاسبنالا ال ؤهّنا ىنءملاواوكرشش ولو لام كرمشلا |

 5 ١ ءاصقمسالا لءدس ىلع هانرك ذ دقو طابحالا ةَقءةحىف مالكلاامأو كرشلا قب رطلاطناو دمحو الار رقت

 مكاو باَكلا مهن [نيذلاكئاوأ ) ىلاعتهلوق *« ملعأهتلاوةداعالا ىلاةجاحالف ةرشبلاةروسفف |

 5 ْ ىضمنيدلا ىلا ةراشا كةءاوأ هلوق ناملعا (نيرفاكب اهجاو ب.كلاموقاهياذاكو دقن ءالؤها ممر فكي ناف ةٌومما اوأ

 ١ ادت عه اهلا ىلاعت رك د مك ذ لبقىلاعت هللا ,هرك ذنيذاارمشع هين املا ءادعال معو كلذ لة مهركذ :
 هنالثرو «أ ىلعل د ناو دبالث الثلا ظافاالا هذ ف ةرباغملا بجو: فطعلانال_ءاو ةورنلاو مكتشساو |

 ١سانا|نطاوب لعنومك<نيذلا (اهدحأ ) فئاوط ثالث قالا ىلع ماكنللانأل_عاد ةرباغتم

 ىلء نومك نيطال_ساا مهو قافنارهاوطظ ىلءنومكح نيذلا (اهذانثو ) ءانذعلا هو هو-اورأ ىلعو
 اهب هلجالأم فرااءملاو مولعلا نم ىلاعت هللا مهاطعأ يذل! مهو ءاسنالا (اهتناند) هنطلسا اوروشاان سانلا

 5 نوردةد هل> الام ةنكل و ةردقلا نممهاطع أ اضيأو مهح اورو قادتا نطاوو ىف فترصتلا لعنوردةد

 "|| اذاقالطالا ىلع ماكملا م هاوناكم رحال نيفصولا نيذهاوءمتساالو قاخلارهاوطظ ىف ف”رصتلا ىلع

 8 ىلا ةراشا مكلا وهلوق ورثكلا معلا مه اطع اىلاعت هنا ىلا ةراشا ب اكسل مهام 1هلوقذ ةمدةملاهذهتفرع

 هثلاثلا ةسرملا ىلا ةراششا ةومذل'و هلوةوره اظل بسحب مههف مكلسا ىذفان سانا ىلع اماكح مهلعج ىلاعت هنا

 000 نتتروك ذا نيتمدقاانيتيترملا لودحاهلودح ىلع ع جهدي تلا في ريشاا ةعبفرلا ةئلاعلا ةجر دإا ىفو

 باكل مهانت ؟هلوقّا ملعاو ءانرك ذامام دنءراتلاو ةريثك تاري سفن ةثالثلا ظاسفاال ا هذه ىف سانلاو
 ىءومةارولو ميهاربافعج ىفاكمءلع ل. زئتلاو سولاءادءالاءاتبالا اذه نهدارملا نوكي نأ لق
 21 | كاعت هللا هستؤينأ هنمدا ران وكت ن'لث< و ملسو هءاعهللا لصد نآرق ومالسلا موماع ىسدع ل غاو

 0 |نيروك ذملا ارمشع ةيناقلاءاسالا نالنإوالا اوداذهو هرارساو هقثاةعاط .ءاطعو ناكل !ىفام امان اووف

 | ءالؤمام رفك.ن اف ىلاعن لاه مث صح هختلاو نيمعتلا ىلسعامولا اناكمهتمدسحاو لك ىلع ىل اء هنن لون ام

 | نيرفاكبا ماو سلاموقا,بائاكو دف شد رقرافك لرشا ىف نعطلاو دس>حوتلا !ذ_ممرفكي ناف دارملاو
 | مهو ةيردملا لهأ مه لةفد وجو ىلعمد نم موقل!كلذنافارغلت>ا (ىلوالاةهلكسسملا ) لئاسم همقو
 "7 || وذو مهرك ذم دقت نيذلا ارتشع ةبل انملاءاالا مهنسحلا لاقو راصنالاو نورجاهملا لبقو راصنالا
 ا | مهاد مؤهتلاىد_هنذلا كئاوأ هن االاهذ_ه دعب ىلاعت هلوق هملع لمادإاو جاجزلا لاه حاجز اراسا ا

 )| مهدها لافو مدآىئ ررغلع عقبال موتلا مسا ال دله وهو ”ك.الملا ىءدءاحر وأ لاهو هدّقا ٌْ
 0سم



ُ 

1 

2 | 13 
 و

 ردق مخ اءهر دب ؛هراهةمزغب تأ داراوهرّر-و هريبسا ذائثاا ردق لاقي لاذ كلذهتاهسر ىداولا || ا
 نال اق + لاه مث غالا ىف هلأ اذههوذر *:نأاوءاظأف ىأ هلاوردقاف مكيلع مغ ناو مالسلا هيلع هلوق هنمو 1 ْ

 1 لف عيتردف قحدلاوردقامو فوقف رد-.ةودقبإل لا ناسغس, فرعي لا ذر دق دوهأ بفرع | ا

 همق بدسلا نين هردق قد هللا اور دق ام مها منع ىحامل ىلابعت هنا (ةيناسثلا هلم لا) ةر وك ذملا قاعملا 1

 فرءام ةقيقطلا فوهفةلاسرلا وةوشاار نم لكن أ لءاوئذ نمر ىلع هقلالزنأ ام م-هاوقوه كل ذدا ْ

 فاكام ىلاعت هنا لود نأاما ةلاسرلاو ةةعيلاركسص نم نأ (لوالا) هوجو نم هرب رقتو هتفرعم قس هللا |
 | ىلاعت هنأ ىضتقي كل ذ نال لطان لوتالاو ف.ااكش ا مهءاك ىلا عت هنا لوق» واالصأ اةءلكتت قلما نمادحأ ||
 له اول -رلاوءامدن الاف اند الاو هن دلل الامعهصوو هللا حثوخ مثابقلاو تا ركسنملا عج مهل حانأ ٍ

 هنأل_نااماو ل طاب كل ذ لك نأ مولء مو ةءاسالا ماعذالا هلياسقمو مذ دما ارك نع صارعالاو ندا "1 ْ ْ

 ١ مم نول اًدااوهلاسقي دضتدا وعد قفل ىلءةز ردكم رامظا عن مدع هنال لسرلا و ءانن الا ةمعب عئتج هلا لوقي نم 1

 َ نرحام فالخ لع'وثدااالو تاداعلا ق رخ ناكمالا ف سدل نا اولوةب نأ (امهدحا نام ممول لول
 ةقراخلالاعفالا هذه لوض-ر بدة نا نولي مهنأ الا كلذ ناكم ا نومبسي نيذلا ( ىناشلماةماو) ةداعلا هن

 ماقال امأ « ىلاعتهتلا ةردق لاك ىف حدقلا بجو نيهجولا الكو ةلاسرلا ع 3م قد ىل ٍلءاهاةلال دال تاداعال

 ٠ || ناك كل ذكناك اذاو هلئم لة نأ بجوئذلا لام نأ تيثو 'هئاسقمماسجالا نا تيثةوهفلزتالا
 : ناس هةنوزهعلابهلاصو كل ذ ناك هم ءر داك رعسغ هلالا ناانلق ناف قّرفتلاو قرقلل الواف ”رهسقلاو ريوشلا موج
 | دةنيش هيلعر داق ىلا عت هنا انلق ناو هر دق هللا ردقام هنا لئاقلا اذه قدس هين ةئمحو ةردقلا

 لودالا بدك فرّرةموهام ىلعرهاظ اضدأ اذه مهقدص ىلع لدن :وبتلاى دم ىوعد تتم يذاعالال رك ِ

 ناكناف ىراصثلاودوملان مباَكلا لغأ مهما لاةيوأ شب رقرافكمنالا-ةيناامائ ل نمهرعش ىلع هلأ | !

 بدصاشرا انيق ييباسلا دبل ءموقلوةلااذ هلئاف نأو هر ىناثاان كنااماو مهيلعمازلالا اذه د

 هيلي.
 7 2 ع : 14 1

 تك ا اا لا م مسسسم دوس وبسس سس سس ييرييجيجبيبسا

 اورد اموال اهل هوفر نى( لوألا :لعسملا)رئاسم ٠ الا فو نسما ةباغفف هناوتان , الادذهمظت هجو ||] 1

 هللانا اونمآام٠ انعم لاق هنأ اضرأ هنعىورو ءوظعت قرح هنن اومطظءام ساع نب ١ لاه هوجوهردق قنا ||

 1 نةحو هتفرعم قحهوةرعام شسفخالا لاكو هتفبع قد هوةصوام ةدلاعااونأ لاقو ريدقئب : لك ىلعأ]

 أ ل_.ةناف لوسرلاالا ْكاذامو نيممو عراشو غلبمنء دبالانه_هذ ىعاوذلاو ساوالاب النا فاك ىلاغ
 هنأالا اق اكرمالا نأ بها_هلق تاصقملا بان او تاسحا ولا بابا ىف فاكل علا لاسقين أذ رجالا ِ
 تن واسد رف ءلسرلاوءاسد الا: تلا ىلع ةعورشا!ثاف رعدلا ”ىلوعلا فد رعتل ا أنعتتعال

 ]| ددادحو ةسهاالا ةفصب الوب كل ذ نأ كو ىلاءهت هللا ةمكح قنءطدقفةلارلاو ةئعبلا عتم نموا

 سانشلات ءناو ءملااد هرب رقت ف (قانلا ةجنولا) هردقىدهللا اور دةاموىلاءتهلوق هدحىفقدص

 كايغال اهدهثود_-ّنأوهو ىلاثلا ماقاااماوه تاز همار اسلوصح الور ملا قاقشنا الشع عمتعالا ٍ

 وهذكلذ لاق نم لكو ةردقلا ناصقنوزلاب هلا فصو دق ةلاسرلاو يفد ناكماركد أن نم لكنا ثيثف

 رداع لاسبلا لانا ىلع لدي هثودح لوقنتلاعلا ثودح تبئام هنأ (ثلاشثلاهجولاو)هردق هاو هلأ

 نأ بع عاطملا كلما و قالطال ا ىلع مهل كل مو قالطالا ىلع مهل كلأم .وخومدنعمكقلقلا تاو
 ميال كلذو ةمصعملا لعدووةعنطلا مدعو نركب, ناومدايع يوي شلكتت ل 0

 نمواعاطم اكلم ىلاعت هنوكف نعط دّدف كل ذركن أ نم لك-5بةكل لازناو لسرلا لاسراالالهك,الو |
 ق- هللار دقأم وهف ئثش نء رس: ىل_ءهلنا لزرئا ام لاه ن هلك نأ تشن هردق ق> هللار دةامووف كلذ دةّدعا ١

 لزئااماولاه مما مهنع هللا ىح نيذل ءالؤه لاسقن نأوهو بعص ثان الاهدهىف (ةثلاغلا هلكسملا) هردق |

 شد رقر افك نال كل ذو ى-وم هيءاج ىذلا ٍباَحَسلا لزنا نكد + لةىلاعت هلوقب مهلوق لاسامب انكي فيكف لالا |

 داربان رس فدك ف ءاسبأ الار اس ةلاسر نو ركب .كاذكت ملسو هيلع هللا ىلص دمة لاسر نورك م ةمهازبلاو |



 نأ ,

 هسا

) : 

 |ربر رقتلا ادموىلاثلا ىلع لع فلا بوولاببس لالا لعف ناك اذاالا ل_تدعال عاد :الاوءاد ةالاو هيلا
. 

 1 و م اتافصلا عيجب ف مهعيمءادتقالابلو سرا نعأ ىلاعت هنا(ثا ل نءو) كاؤسا اق سد

 00 أهرب رقت ْىم مسام ىلع لكلا نم هب هرم ىلعأ هنوكب جول لِ مهنمةدسن ع لقا هنوك بج وبال كاذو ةغيرمتلا

د انلبق نم عرش نأ ىلع الازد تلال دايك داع تن“ :هىلاعت هللا“ اسناكالذ دعد
 0 أ متجا (ةيئاثلا هلكسملا) اممزل

 ا ماع ءاسأ الا عمبجب نم لأ لبسو هلع هللا ىل_ءايناوسرنا ىلءب ”الاءذ_مبءالعلا

 | باصصان ءاناك ناملسودو ادف مهعجانم_م ةقّرفم ثن اكفرمشل !تافصو لاكلا لاس نأ :ءانأوه

 5 | ىءومو نمد اذا نيتاولاعمدتسم ناك فاسواو» البلا ىلعريدلا باص أ نمناك بوباو ةمعنل | ىلعر + اس 1

 ا | ساملاو ىسبعو ىكو اي زكزو ةرهاظلا تاز :هعملاو : ره رغاقا اهب , ولا ةغيزتشلثمحاتض ناك مال بلآ هلع

 | اغا ىلاعت هنا تنشف ع انقتاةلع اسوا تؤرر تميسلا با سلال فاهساوب تسوي اتسأ وول

 | | ىلاعت هنا ْثفرسشلاو حدملا لاسصخ ن هةلمعم "ني دهش ناك اعبااغلانالع اس الا٠ ءالؤد نَمدحاو لكركذ

 | | ادهش ها ىلاعت هن ”اكربدمَتلا ناك م ءرتايدع ودتقي نأ .مالج ااو ةالسصلا هلع ادم سهأ لكلارك ذام

 ْ الوم ومحب مهي ةقس تاكو جا !تافداا لك ةعءاطلاو هب دومعلا لاصخ ع نم عمجي نأ .و هدلع هللا ىلص

 00 تكل دك الا ناكسح مو اها م هنا تثق اهل. صت ىفرمدق هنا لاقي نأ عتما كال دي ىلا عت هنا ءسعأ

 ١ | ىلفأ هنا لاين ا بو كل ذك سعالا ن اك مو مهرس أن مهيفاهر ةَدَمَنأك أمريذتا لاصخ ن نم هذ مه> | هنا

 ىدهااءنودو مخ ممأ ىلع ىل.اد هللا ىده هلوق ىداولا لاق (ةئلاثلا ةلكسملار معا هتناو مت اك ممتد
 1 لاه (ةعبارلا هل ش_سملا) صيت ةدئاف هللا ىده نيذلا ن؟واهلوذل نكي ل نيفاكملا عسج-ىدهول هنال

 | لاق هلأ قاسكلا نع ىناعللا ىوز هلءف هنا لال لوالا ل عف لثع ىناثا !نا ا ةغالاىفءادتقالاىدحاولا

 ظ عدو لادا ريك, ,ددقا ماع نب اًارق ىد_>اولا لاف (ةماقلا اهلك ءملا) ةودقو ةودقك, ىللات»

 | يعول قا غانذ ناس 0 !اوةزج نأرغءاهلاةنك اسهدتقانوتأ ءااوءانغولب ري_غن هرسكللءاهلا

 5 فقولاى اهات ىلع عاجالا لصد هلال ماه او فةولاو لدولا فان وة نوقا ءأاو فةولا فاهناششيو

 أ تصح لاو تضر"ااماذ هنالىلدولا ىقفدااوففولاف تاسئالا<- -حولاىكد_>اولالاو

 2 را بلل 6-5 5 3 00 ام اهاانال الذ وادتبالا فلم ولاةزمه 4

 2 0 ءا 0 ودان كيرالا ا قلاعف املا تلا اودر كو طلخا فة امغ

غاو لاوحالان ملاح ىقبرءتالفذفقوءاهءاهل هده نال طاغاذ_هده ادعو
 1 3 نلوم ةدكرح امم رهظملرك ذتا

 اددقال ادتقامها ده درب دعم اور ل_صملا ن ءةناك» ءاهلا لددت نأ اههدحوو طالغن سدا ىسرافلا ”ىلءونأ لاف

 ل اوقناك فقولا ف نكست ريعظلا» ءاهنالءاهأا نكست نافقو اذا هسامقو هلع لعدغلا ةلالدأ» ادتقال ارمذمف

 . مو .نالاى دهم ءادمق الان مااا ىلاعت هنا هيدار اأو ارجا هيلع مكلئساال لق ىلاءتهلوقامأ يوعرا

 ١ 5 1 ىدتو امرحال ةعدرملا غالب او نيدلا لاا فرجالا بلط رت مها دع "هل نم ناكو نيمّدقتملا مالسلا مهما

ناال_ءجالوالام م 5:«باطأالو ارحأ هيلع مكيشسااللاقف كاذ ف مم
 ا | نيااءلل ىرك ذالا نآرقلا ىنعي ود

 | أ لعرب نيله كرك ذالاوخنافؤ قوز جذاسعمو مهئاغم قدبلا نوج ايام لك عال «هنوكتي

 | هللااور دةامو) ىلاعتهلوق 5 معا هنلاوموقنود موقىلاال اين دفا لونأ لكلا ثوععن ءلسو هع قس
 ا

 ا
 1 ساسثلل ىد هو ارون ىمؤم هنءاج ىذلا باكا لزنأ نم لق؛ئث نم رمد ىل_ء هنا لازنأ اماولاهذا هر دق ىح

 ظ

 ظ نوبعاب مهضوخ قمهر د مت هلنا لق م قانأ الو عنأ اواعت لام م :اعو اريك نوفتتو انو دنس طارق هنولودت

 ْ ىحال ىلا عت هلأو داعملاو ةوشل او دم-و تلا تايثا ىلعنا رقلا مارادمنأباكلا| د ٠ ىنانرك ذانا ملعا

 ظ ةدشضاولاءوحولا,ل.اذلا كلذ ىلاةررق والرشلا لاطباو ديون ليلد ركذ هنأمالسس | هلع ميغا ربا نع
 31 [ناع ا اوم اا ورك ا ا ملا حاجم لات احا 7 ىاهدل هد عرش

 - معسل ل محم حل مصحح ححسسم

 هدو
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 أدوهاالا قمانال لاو يعمي ةرورماهل ا: مولعملا نخك قانا الو نأ او اعلام علعواريثكتسم نوهتتو
 8 ع بجو هنال ل_سأف دوا عم باطخشاهرخاورافكلا ع ب تاطخ ةيالا لوأ !نالوةينملوقو

 لاك المرخ ادد فز ل امعلا بر مالك ن عالضن مالكلا نسح اي ق.ليالثل ذو اهييكرتداسفو يالا ملت

 او واكو ىراصتل او دورمااننيطلتةخاوناك شير ةرافكن أب : هعفد نكمف ( لالا للا ؤسلاامأ)ل وقلا اذه ىلع
 بالقنال-5ءمال_سلا هراع ىسوم دي ىلع ةرهاقأ |تازهملاروهظرئاوتلا لدس ىلء نمد رغلا نماو عع“. دق ا

 ةالصلا هباء دم ةون ىف نواغطر | واتح رافكااواه ريسغو لحل لالاظاو رحلا قلظوانامهثاندعلا |

 || تاز ردعملا هذ ةلاثم انانتثوانول وع واكو تاز ملا هذه لاثما هْنمنوملطيا ا مهمناسدسماللاو أ

 مالا هيلع ىو ةوبْأب فارتسعالا مهيلع بويا ىرجت اراج تاملكلا هذه عوج ناك كءانمتال |
 'ئننمرمشب ىلع هللا لزن ام مهلوق ىف ميل ءامازلا مالسلا| هيلع ىسومةرردارب ادعس ل كل ذكسهالا ناك اذاو ||[
 هءلعد ةويئراكنا ىف نيكراشتم اوناكاملىراطنلاو دووملاو شيرقر فكنا هباوقس(ىناشلا لاؤنسل ا امأوز 0

 هتيقيو ةكمر افك ماباطخ هشعب نوكين ا ليدس ىلعادراو دحاولا مالكلا نوكينادعبر م مالسلاوةالمأا |
 (ةعدارلا "هلم لا) قيفوتلا هتلابو بعصلا ثلا اد هىقانرمض<امادهف ىراصتلاو دولا عم ءااطختن ئ

 اذهله |نمريثكلا نا غةَمبا | ىلاعت هللا ةفر لدنك لاو هتالناتالوتمنأ هرقل

 ٍ د هر هقردم_ يضلل اونرعاسوكأ هردق قحهللا اور دق اموىلاعت هوب هّص ىل عنو < بهذا 01

 درو !:عوفرافكلا قد فت درو اهاكد عضاوهئالث فنار هلا ىف ةظفالا هذه ركذ ىلآءت هنال دمعي لال دتسالا ٠
 هللاوةدئاف لالدةسالا ادهىف قال د نحو نيرخ“ الار يعضوملاف لوةلااذكو دكمرافكوادوهلا قذف 1

 ليلدلاو موهعلا درفت ىننلا عضو ةركن انا (لؤالا مكحا) ماكحاذيإ الا .ذه ىف (ةسماملا هلم - دال
 هلوق ناك الم 0 ىنالا عضومىف ةركد د نم رمشب ىلع هلق ١ زرنا ام هلوق ناف هيأ ال ا هذه هل
 لالد:_الااذهد هالك نكمل ارو هلع اًظقنوءلالاطا ىءمو٠هيءاعىذلا باكل ال بآن مل ىلع
 ةعصىحدقي ضةناا (ىناثلام كا لسعاهتناد مت ىئنلا عب طوهىف: ةركتلا را تيثالطاب كل :ناك اليو 0

 هرءاج ىذإ | باكل ا لزنأ ن نمل هلوقد ْئُش نمرم“د ىلع هللا لزن ااه مما وق ضد: ىلاعت هنال ةلذومالكلا ظ ٌ ش

 كوة نءلوقنأ لعاو بولطملا اذهل :ذمفم هلا ةج تناك امل الاكل! داسسف ىل ء ض8: الدي لول ىسو* 4 1

 ةلا كا دك مالا ناكولذا فءهذالطبم ضةنلا نوكنم ع:ؤنيرودلا نيب قراقلا* أدب ا

 ةونلا تاما نم مزلي لذ كن ازهتمن ءرمباورهظا ىمو:تازدتم لوت, ناك ىدوويلا نال هزاالا هذه ىف
 ' ل وة لوةاازوع ال ث حو ةغا هذه تاطقساالومقمق ةرغل ا ناكولوانغاهجاشا كانه

 لكسشلا ىلعةمن.مةياالا هذهنأ معزف ىلا زغلا فسافت (ثااثلا مكمحلا مءأهتناو لط_مقالطال
 نم دحأو امش هماعىلا.عتهنت |لزنأ ىدومْنأ ىلا عجربول_صاحنال كلذو ةةطنملا لاك الا نم ناس
 هذه تسلو لاحم فلخ اذهو ريشل ا نمناكام ىموم نأ ىناشا | لكشلا نم: ءذب امش هماع نأ زنا امرت 2
 ةمبلقملا هج شوق نءمزلهباالا يد ملف ةىلوال ا ةمكةملا ةصبِ_سحالو ساستلا لك ب _س<ةلاهسالا ْ

 | ىلعدي , هه ةلالدّْن أت دئفةبذاك امنوكب لوقا بوفد نمرمثد ىلع هلنا لن ا ام مهلوق ىهو ةنئ ان

 | ىعاق ةدصإ ف ارئعءالا دعو قطن ١الاك_ٌتالا٠ نء ىناثأ ا لك-ثلا ةسب فارتعالا دنع مصتامنا بولطأا

 ! قوت تاي ده فصو ىو م هنءاج ىذلا باسل لزنأ نم لق لاه ىلاعت هنأ - و مدعأ هللاو فلها

 نيب . هن ىدلارو: ءان ةاهسشت ارو هاهم ىلا عت هنأ لع اوسانال ىدهوارون هنوكسص (ىلوالا ةفسلاه) تافه |

 | ىلءامه دحأ فد .«و قرف سانا ىده هنركنييوارون هنوكن مب قالرعسفتلا د ه ىلءفاولاه ناو قيرطلا |

 نوكي ثدي هنوك ةنئان !اواملح | رهاظ < فن ف هنوك امهادح !نامةصهلروذلاانلقرباغتلا سويرخ الا |

 نذهب اضدأ نأ رّملا فصو ىلاععت هنأ لعاو نا هال ن اذ هىدهو ارو هنوك ن هدا لاء غيرها ش

 هنولعدع هلوق ( هز اثلا فدل )ان دامعنم مءا نم هب ىدجنادوءانعج نو لامن ىرخأ با يغصؤلا
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 ىءوم ىلعدهنلا هلزنأ ٍباَك ةاروتللا نأ مهيه:نم نأ عم هنولوقي ف.كو لولا اذه نولوعة» :الم ملال لكم

 ىلض هلا لورنيب تعقو ىتلا تارظانملاو ةيكمةرو ل اهذسهفاضبأو ىسع ىلع هللا هلزنأ باكل. ةالاو

 | لاكش ال اريرقتا ذهفا يلع الاد ه لج نكي فدكبف هب دءاهلكىراصنلاو دوهيل نيبو لو هعهقلا

 1! ١ ق> فتازئاي الاءذ_هنا (لوالا لوقلاف) زيلوق ىلع همفا وفلتخا سانا ناملءاوتي الاد ذه ىف غاقلا

 0 | مهمئاسفرودوهيلارابحأ نم ناك فيلا ني كلامنا سابعنب لاقرو هه ادنءروه ملا لوقل اودودوبما |

 ُ || هلال د نأ لو هباع هللا ىلصهلتا لوسر لاق لو هيلع هقلا ىلص هلت لور ىلع لخ دفا يعمالجر ناكو

 1 أ ءاشالان هتنعع دق نيعسلار بها تو نيعسسلاريخلا ش ضغب هللا نا امف دك لهىءومىلءةاروتلا لزنأ ىذلا

 ْ ا * نمرمش ىلع هللا لن !ام لاف رغىلا تغتلا مث ف.دا!نب كلام بضغف موقلا كف دورملا كمعطت ثا
 . ||| نعءرازعمالكلا اده ل_جالدوهماانا مث ىئيضغا هنا ل اقذف ك :ءامغلب ىذلا !ذهام كلو هموق هل ل اتف

 1 [تالاؤسامثو دنا الا هذه لوزن بيسف ةروهشملا هد اورلاو 5 اًذهف فرشالا نب بعكهناكماولعدو مسار

 ظ أ ةأرلانأ ىرتالا فرعلا بس دة دق هناال ةغللا لصأ بسحب اةلطم ناك او اضفللا (لوالالا وسلا)
 ١ |ءاهقفلان 78 ريثكن اف قلانط تن أفرادلا نم تحرخ نالاقو حب ولا بضغنرادلا ن نمحي رتغغنأتدارأاذا

 ١ ظ نمرعشن ىلع هللا زنا ام هلوق انها ذكرا كلم دم: فرعلا يسح هنأ الاقلام ناكن او ظل اولاك
 . ||| ىلع هللا لزنأ ام هلوةناكنف ةعقاولا كِل دمة فرعلا بس< هنأ الا ةغالا لسص تس اًةلطمناكن اوء و
 1ك ٍ الوم قاطملا اذهراصاذاو نيعسلاريللا ضب هنا فءوث نءهرمد ىلع هللا لزن  امهنأ هتمددا سم“ مث ن ةربش

 ١" ||| تالاؤاادحأ اذهف همالكلالطش ىسوم هيءاج ىذلا باَمَسا لزنأ نم هلوق نكي ل دةملا اذنه ىلع

 : | ةتبل اهنكيال بهذملا اذه عمو ذل ذبارهاطتمايدو م هنوكبا رذتقمناك فيصل ني كلام (قاثلا لاؤلاو)

 ' ||| لثمون اللا نامغط لبس ىلعو أ لّقعال شهدملا بذغل ا لمس ىلعال اد نمرمش ىلع هللا لزنأ ام لتي نأ
 01 | وانزال فرغدامير ىلع قالا نآر لا لانا ىلاعتو ناك هللان قملد الم الكل اذه
 1 1 اع لوسرلاعمدووملاتا ارظاذمو ةدحاو ةعفد تازز امناو ةدك- ةروسل اهذن- هنأ ىلع اوشنحا ب راك الات

 1 | 4 ةدةرودلا تاتا اضأو ةرطانملا كل ىلع . الاهذه لج نكسع فن كا هن لم تأ اكع الس اوةالصدلا]||

 : 0 000 مهدهف دول يجمل إلاءذهلاةيذان ه0 و

 ا هدف هديا هقا لبق نم الور تلو هل اة كاطع قا لزم لاو مالسلاو ةالدلا هماعلوسرا

 دنعتمالسلا هماع ىموه ىلعةاروتلا لزن أ ىلاعت هلل انا تملسامل كن" !ااهتمدودةم اود اللا هذه تاز مالكلا ١

 لزنأ ىلاعت للا نا تاسالفاضب أ رمشن ىمومو رشد ىنال ايش ”ىلع لزنا امىىلاعت هنا ىلعرا رصال اك. كءال اذه
 3 الاهذ» نمدودةااناكف *.ث "ىلع هللا لزناام هنأ. مز شو عطقت نا كملت عن مارمشد ىلع ليزتما او ىحولا

 ا نأىدووبلا مسخنل سبل هنأو تاغئتمملا لست نء سل مالسل او ةالسصا | هملع د هاعداىدإ |ثاناس

 ١ ارضي نأ ام افال_ ال اودوصةما وهذ هيى أ نافزهملاب هبلاطن نأ باسا! ىفام ىدقا لس هراك-: | ىل_عترمد
 4 | | ىءو» ىلع تاك الزتأ ىل اع هلل ! ناد فرتعم هنأ عمدتبلا اعيش دم ىلع لزنأ امىلاسعت هنا ىل-ءىدوويلا

 1 وهو (ثلاثلالاؤسلا امأف) زيلؤالانيلاؤ لان ءفنأ اوكار هظبرب رَمَملا اذدهمو. .اةءااوهلاهذلا ض#لاذف

 ١ | لوزن بيست أ, لوقا نم عني نيس عجول ني نب د هنمدساو لكو :دحاو ةعقد تازرو .كفةروشااءذههلوق

 1 ةدحاو ةءفدتازاو ةءمكححو . اهاك ةروساا اولو ١» لوذنا ادهمنول" اهلاانلق ىدوهلاةَر طاش الاوزه

 . [||(ىناثلالوقلار) هجولا اذهر رقت ىفماللاى مامادهف ةعفاولاو ذه ىف ةئييدملاب تازن ا مافن الاء ذهالا

 | قمهضعب هرك ددق لوقا! اذهذر مل رقر فكن م ءموذئ“ نادره - نب لعد لزئاام عا لولا ذهل اه نأ

 | لعضو ول مازلا نكي ف.كف مال اا مماع امد لا عسدج ول نورا رم رقراذ تحج لاةءنا

 ادم سارق هنواءدم اوتو دودو اان و ايامناو رز رقرافكي و: نال هنأ 1 3 هل .ءءايكاذتأو



 4ا/
 كب مع - 7

 أ ىنهمزل مالكا اذه لاكن نمنان رملا لوسيع قمت الا ىلع همفرط دحا نار فةوالو جبصدإا

 | ىلاعت هلا اه صو ىتلا٠ ام_الانم(ىناذلا عونلاو) هم ةءلكلأ ا'تارثؤملاوران" "اللا ىنن همزلي لب ةماكلاب عئاصلا |

 | ناكلؤالا ف تأ 4بقامنيبو لوقلا 1 هزني قرفأ اون هيلاحوب لو "ىلا وأ لاهو هلوقءارتفا اهتوك |

 تينادقلوقلا اذه ىاماول سو هيلع هللا له دج ىلع ىنول لوزني ب ذكي ناك امو هبلا وأ هيأ كدي

 | بذكلا نمنيوظعنيعو نياعولا دع ناكصو مال_سلاو ةال_هلا هلع لش ن نءمافتو فنا نجولا

 ْ ( نورمسفملا لاق هت لزناام لئم لزنًأاسهلوق (ثلاثلا عونلااو) دوجوتموغام قنودونسؤ# الام اودو 1| |[

 | لكو ناوالاريطاسأن نم هنانآ رّدلا ىف هلوةوا ده لئمافل قل ءاشنوا لوةوهو نر ئيينتلا لل ا

 أنيمقا دنع تأ اشي ىوروذآ رغلاةذرانعم عدي لثاق111ذ فهّنادإدماخو هلثع نادت الا كج د 2 )

 أنانالااةةلخدقلو هل وقل زئالف مالا و ةالسصلا هلع لوسرلل نع ولا تتكي تاك رم ىلأ نب دع
 1 لاهو هنمهتنادبع ب عرج (انةاخ هان أدنأ موتا ىهتنا اف مالسلا هملع لوسرلا ءالمأنيط نمل

 دقفاةداص د ناكن ا لافو هلا ددع تكفي“ 1 تازناادكه لوسرلا لاء نيقااذنا نسح هال

 ىزواوىلاءتهلوةامأ هللا لزنأام لدم لزن أس هلوق نم ارم او هاذ عن هتضراع دف انذ اكناكن او ىلا
 5 : رح دل دكة لوي جتنا نكمل نمو 2 ' الالقأ تامعاف توملاتا رم فولاتؤ#ا ١]

 يحول تعم دالوا ءينلك ةرعو توملاةدش نمو ةريغ محب توللابطاز ةورخرك ذ يلا ئاسلاب|

 هرغ دةريثك ىف ناكن م لكل لاقي حاحزلا لاقو هاطغوهالعاذاءىشلاهر علاقو ترخاةركو فا

 |ىأفي يارب رووتاب ا هراكملاوخا مشاعل يتلا طف درس 1

 ا(مكفأأا اوبر نولوةيريدقنلاو فو ذه انوه مكسفنأ اور أ ورك يهدي يلا يا

 | افمهداس+أ نم ءمو-اورأ حا رخا ىنءمهل ةردقال هناو*و لاوس 98 , الاى (ىلوالا) ناءام_سم هيفو

 تارمت ىلااوراصاذا َنياظلا ىرتولو (لوالا ٠) وو ةماكلا ءذهربسفت ىف لونف مالكلا اذه ىف: دن الا 1

 | تاييذغتلاودن ادشلا عاونأ ع نيلابنج مهيسيان# باص را تاو يحاول داق رح : الاىفتوملا 1

 د كب ب كلاب ادعا |اده نم ممكسفنأ | اوجرخأ مها نولوةدو منوة باذع' انمهيلع مهي ديأ اوطساب ةكتالااو| 0:

 | ايي دلاىف مهب توما لوزن دنع توملا تارمت ىف نوملاظلا ذا ىرثولو ىغملا ن وكي نأ ا(ىاثلاو) :مردقنا | ١

 1 يرسل م ضال اورأ ض شاري اواوسإلا أ 0 0

 زول يرش لعق مي شدي سمول سيف ش نءمورلا قاع اف ديد شتا او فعلا ن نعمل ا

 | | ةعابسلا كءلعىلام ىلاح رخأهللوةيو هل وعالو ةبلاطملا ىف هيلع تهد قدلس ا هماع نم ىلا هدي طاسنب ممل || ْش
 !مهتاومهلاج تكن ءةباك ةظفالاءذعّنا (عبارلا هبولاو) كَما دس نم هعزرنأ أى فات نم جا ||

 | مكة اوجرخأ لوقا (سماخلاهحولاو) هخورقاهز | هسة ىلو ثمح ىلا ة ةدشلاو“ةبلاوو

 | سفن نا نورمسفملا لاه كب لحام ىرتلن الا ضمءالث اها !لوةوكص عيرقتو دعو وه ليرهأب سا

 ِْ | باذعلا دش ىلاريدت امال جوردن !اهيلع و ثيف كلذ هركترفاكلا سف:و هءرءاستال حور ا ىف طش” نمؤملا |

 | دنع كلذو ءءاقلدللا هركمت |ءاَمل هركن مو هءاّقا هللا دارأ هنناءاّمل دار أنه هع ل

 | سفن :ل!نااولاه نيذملا . (هيناغلا انهثملا) حورلاعزن ىلع دك: اللا مههركس رافكلاءالؤهفحورل عزن |

 1 | اوجرخأ دوق ا كشالاولاعو هب هب / الاءذهجهباءاوصاد _طاذ_هرغو لكمها | اذد_دريغئث هيث ب :امنالا |

 | انلمسولان الاد نع اللةراغم سفذلاَّنأ ىلعل دبا دهو مدام سجل أ ن .مويكتاوجرلاهحمكتشأ |

 || مودلا ىلابعت لاق مغ لالد مسالا اد م م 0 ةروكذملاةسيباتالو وأنلان م نياوالا نيهجولا ىلع هن. هالاأ

 7 يبيت
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 ١ اع او ادهرهاظو ه.نونمؤيةرختالاننو:موينيذلاو ىلاعت د

 ليات درع مانع نا :از كغ ناكز هدو كاقفل اوتاوثلاو د-ةولاو دعولاب نّمؤب ىالأوق درت 0

 |لعلاىلال_صمق ةوم :لاودد_سوتلا ل' الدف لمأتااورظنا !ىف غلاي و باَةءلا لول- نع هتسرو باوثلا

 | نمد الس او ةمامقلاو ثعملاب ناعالا ىلع مم مال سا اوةالصاا هلع د#نيِدَنأ (ىناشااو) نانعالاو

 | ناعالا ناكب.ا اذهلف مالا او ةالصلا هماع دك ةعب رش ىفام لم ةدعاقلا هذهربرقتىف ةغلا.هءاسن الا

او) نيهزالمم نيرماةرخ . الا ةصعبو مال لاو ةالهلاهماعدجت ةو هوب 3
 ا | *”نضدارا ا دوك نات (تلال

 | لآل دةسالاورظناا ةَمْح لمت ىلع م١١ نال نيدملا اذهل وية نم هدكم لهأ حارخ ١ ىلعهسنالا مالكلا

 |لالل هكهرافكو باقءلا نع ةيهرلاو ٍباوالاىف ةءغرلاالا ساد لاو دقلسا كرتواسل دلا سابو كرتو

او ةسابلا ايو دلل نوت عاجلا ةعلاربل ا وبنسنلا ولا والكاف
 | مهفارتعاو نيدلا! دنا مهلوءق دعم ر

 لحرلا لمح ممرع ال»ناعالاَنأدا رااو نوافق اعش مهمالص ىلعم هو لاه مث مالا او ةالصا ا لغد دأب

 5 لمع ةرح . الابن امالا لوةي نأ ل ئه سلو تاواصلا ىلع ةافةاسهلا ىلع هل هلء < كاذكمت و.ءلانناعالا ىلع

 ف ةرشش أ ةالصلا نأ ىلع هنتلا هنمد وصقةملا لوةنانال رك ذااةالصلا صمصخ ىف :ديافلا اف تاعاضلا لكى
 )| ةرهاطلا تاداسنهلا نمْئث ىلعناسميالا مسا عت يل هنأ ىرتالا ارطش اهملظعاو هتلاب نامالا دعي تادامعلا
 ظ ! ليم املا ند ون ضرفكلا مسا مشيرطو مكن الص أ مكناميا عيضيل هللا ناكاموىلاعت لاق الصلا ىلعالا
 1 ١ | اذهب ةالصلا تصتتاالفر ةكدقفادمعتمةالصلاْ رت ئممال-سلاو ةال_هلا هلع لاه ةالصلا كرت ىلعءالا

 ٠ (ى رتفانمعملظأ نءو) ىلاه:هلوق « ىلع اهلناو ماسقلا اذهىف رك ذاان هللا اهصخ م رحالفي ريشتلا ند عوذلا

 |توماظلا ذاىرتولو هللا لزرناام ل*ملزنأس لاق نمو ئثهمل|حون لو "ىلا ىحوأ لاهوأ ايزذكح هلا ىلع

 نولوتت منك اعدوول!باذءنوزك مولا مكسفنأ اوجرخ أ مومدبأ اوطسانك.ث الملاو توملا تارت ىف

 نع و هلل | دنع ن نمالزان اناّكنارشلا نوكح رشا ىل اعت هنأ لعا (نوربكسسست هنانآن ع منك و قفسا رع هللا ىلع

 اليس لع الاسر اوتو .ءا عزا ها ل ا سر

 ىلاعت هنا ملعا (ىفوال "هلك )رنا دسم , الا ىفو ايذك هذا ىلع ىرته نم لظغأ نمو لاقتف' ارتفالاو نّدَكلا

 0 د ازنن و مي ايذكمتا, 5 رغثي نأ (ا هاوار ةثالث ١ تيدا اركذ ذنم دعو ملظ

 لاه ة نش :لوسرألا اي رقلوسر 1 اس ناكو ءارتفالاو بدك ل دس ىل_« هادم

 موهعن ةربعلا نال هماعرمصتقد ال ن كلو .دك هلاسرلا ىعدب ن ء همف لْخ دي بَْذَكل اهلا ىلع ىرخفد ىدلا ىذاقلا

 ىناماو تافدلاىفاماوتاذإ!ىف ةاما هّم* ىرب وه ام ىلاهت هللا ىلا بست نم لك ف بد !ضصو مع ال طخذالا

 نال ةريحاك هكدعوو مسا اء ىف هللا ىلعءارتفالاو لاه ددعولا ادد نع الحاد ناك لاخذ الا

 اركز _ءاورئتا دلال وقامألوقأو تذكلا هللا ىل-ء اورتفانأب مظل عا ونأ مظعأ اراطدقءالؤه

 ا اريصمو امج تاذلا ن نوك نال ميدعإ رم دق هناسذص ىف هللا ىل- 2 ءارثؤ رم هنأ را ى -وهننذكلا

 11 ا | ماسجالا عيب لوقي هنأ ءانعمناك مسج سيل لاعلاهلانأ مءزنغ ةصوصخملا تاذلا سفنو ه لد ةفصد سل

 ! فال_لناناكفنتاذاادد ع قع مدساو زيك سس د دو-وموهقااخاهرسأب الو: هن 42 ت ازمدملاو

 |نأتنفاهفني مسلاوتاذلا هذه ترثيدح ولاّ ال تاذلا سنى لب ةذصاا ىف سبل مسجل او دج وما نعب
 | | هلال عرمصب ردلفدتافصف ىلاءثهقلا ىلءاورتفا دقة ريل هلوقامأو تاذلا ىف لد ةسفملاى عقيل فالوتا اذه

 | اوفر هني نأ م.نكع ف كف ةدضقلا هذهىف اون ذك ن اف جج سه نم هل ل ,ال نكمما عاوقىلءاود' ؛زام ةرمجما هل لاه

 | ىلاءزهللا قضي ىئادلا لوص> قع لعفلارودص مقوم رارقألا مومزاكا دف اوقد نارهلالاذودعو .:

 ْ لود نم هللا ىلع ىرتذملا لب ؛ لطاي هللا ىلءءارتنا هنو كح هذصو ىكذلإاّنا ت.ةذربالاب همهلام زيع كلذو



934 
 نوادر د فد ا

 - مح 2-9 ما محلا

 : أ لولا :«دى ظفالا اذهل اهعّسا ن بح تجسلا .ادهلفمحر هذيو دو 6 هلل جان مواوةكمودولا

 | لغافلارمذأ هنا ههح وةبصتااب م كتب عطقت دفا أرق نما مكساصو عطق: دقا هانعم مكس عاطقت دقلة ف |

 1 | ءاجرلا ناك اذاربدةثلاو ا ادغناك اذااولاقممناهنو.نسلاكو مكن مكلصو عطقت داريدقتلاو

 |تفذفلام ام عطقتدقلريدقتلا ىراسنالا نبا لاقوانههاذكسف لاسم !ةلالدار مضاف أف اذغءاليلاو 1

 ش نلاودعأ ةفر هم ننشد : رش نون أف ىلع * لون دسم هب , الاوذهّن العا 0 4 الا هلة تملا) اهانممح وش

 1 قالخالاو ةةلسا فرامل باستك اا ىفهلل ينل اذهب تقل تان انئالا قنا قانا ةفاثلا ْ

 ْ ثمح هنأف 1تد دو ةوهنا رسم تلف ةنبلا نيب واطأا نيدنع ل سوه ليها سغنلا تةرافاذاف"لضافاا 0

 عفش ل واهلطيأو اهعيسض هنا متاهبتي ديالا: داعسلا باستكا نكي ىلا في رمشلاةل "الان دهن لم د-وأأ|
 عم سها هذه (اهيناو) ةرهلوأ م انةاخ اكىدارفانوتثجدتاو هلوقنمدارااوحاذهو
 لوالا نم ادرار خا[ الع تاع دةفاستاحورالاكو د ه2 احور ةداعس 2| تلا هل الاهم ب ند

 قو ةنملادك أ انو اهماع قشعلاب وق:ىفو هاحلا ولاملال مص قةبغ :رلا 'ىف تناكّرمعلا وطاهخال لذ

 ةيضقلا بلقزيكتملا اًذهف ىئاسورلا ملاسعلا ىلا ناعما لاعلان ءهجو:م همة اف ناسن الا ظ

 تاذالابرتغاو هددقم ىو ىَنا وحل الاءلاىلا اقاسورلا مقا اقع سوده ا مكعو |

 ىلا ومالا تددن .ذ ىناعورلا لاعل ا ىلا ىتاسع سس ل اعلا نم هج وب ىلآ مأ اشةيضقلا تراقأ اتامالف ةيتامسحلا]

 ْ هب عفش نأهنكمال نكانافالا اروظءارو قي ىذل لاو ءزهظءارؤاوا ست قءرغت نادال ا

 |١ كلدو اهب عانفتنالا نع زدقلا عم انهبلا هتاسفتل' بيسي نسأرلا حي وعم ةبقرلا حوخم فاما عطقنم قبانع رو

 ىةكعلدبادهو مكروهظءارو م تلوم ربو ةلوقنم دا رااوهو ةرمساساو مثلاو ةساناة بابن سوو

 هذ »ىف ىلاعت هللا اه رك ذ ئلاةنعهتفامت ةءازيبز كاسم 3 هفرتسول واتا ا

 | لاومالا كان كرتاخ هللا قات ىلع ةّقخشلاو هننا سال ميظعتلل ةنجوملا تاهل اىلااهفرمصاذاامأ ةياالاأ] ١
 (اهنااناد) هللا دنعوو دكت ريغ نم همكستنالاو هدةنامؤ كلاعت لافاممهجوءاقانا همت هنكلو هرهظءاوو 00|

 || ام نوعفتت منا اونظو ةد سافل بهاذللاو "لطابلا نايدالا ةرمدن ىف مهسفنأ اورعت نيك هلا كئاوأَن 0
 : ٌادلا باقعلاوديدشلاباذعلان ”سهاذملا كال :ىاماودها ثوهودرو اذاف ةماسشا | لفحم ىف ورؤلادش

 لمت ىفةلام قف: ف. حس هناودو ةءادئلاو ةريثطا ناذءاهتم باذدعأا ن..ةريثكث اهم تا ١

 هناوغو :رلا باذعا نمو ءانعلاو بازمل الا هممدل دع لام م لم هت ىف ميظعلا ءالبل او دية ش !* علا |

 2 اود-استمو  ةلالضلا عي رصو ةلاتوللا ض2 ناكابش داارادىف دقت ناك املا 0 9 ١
 لمعلا مال لاو دن د كلاباذعلابحولا والا ةدسبع عوج نا كشالو ئاقعملا عيتلا م 0

 ةافاقلا (اهعنانو) 4 يك معز نيذلا مكءاعفشم كءمىرئامو هلوق نهدار ااودوةداحورلا

 نينا اًريملا لود بوي ىذلا مالا ه دنع ىل ه-و تاريإلا باستك | ىلع دقي هنىذلا الا هنا هناا

 مزال دحاذا اما نزال اكاد فءضيولالا كلذ فزع ا:ووفهوحولا ضغ نمالرادتلا ىف ءاجرهلقث]

 ةراشالا هملاو اج ءالدلا ىوقيونزأا مظعي انهوذرذعتم ناضقنلاكلذربسو عنتم كر ادت اَناءْنلاَو |
 ىلا لتدالو تعطق:دقد لا و سفنلا نين لل هاسللا هل صولا نأ ىتاملاو مكسندب مطل ىلاه'هلوقب |
 32 :قناسلا اذن :هقوف ناسال هئارهظي ت نار 1 هقذانق- ىلءويفوتولادنعو ىرخأ ةّرماهلممق ١

 آلا جرو ثناان .”ىبلس احر ىوذل او "ثلا قلاف هللاّنا ) قامته لوق. ه نيلاضلاءالؤه داوعأ | 1

 | ىفماكنتا 1 ىلاعت هنالعا (ىوالا ع خل ( لثاسمهن , الاف (نوكفؤت ىف هللا م 51 ىلا نم تملا |

 ْ ةلادلا لث الدل رك ذ ىلا اذهد داع لصالا اذه عب راغب ضعف ماكت مث و و :ل! صآر رقش فدرأ غديحوتلا |

 8 ,لقغلا ثحلابملاعمجت نم نمالادر ودق انا ىلع“ امنت اذئر داون يكعتو هلع لاو عمئاصلاد وو ىلع 1

 | :وئااؤ بلا قلافهلوقىفو *هلاتعفأو هئافصو هنادي هللا ف رعموهانغا ةاقلاعلا لادم لو ةيلقئلاو
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 يسع أ ىلا هت لاق ديدشلانا وهأ اهب عقت ىذلاتاذعلا ئأنوهلاباذء حاسزلا لاق كوهلات ادع دوز | |

 ]|| نأ هطرش باو انا ةناهالا نيرو ماليا نيب لاذه عجب ىلاعتدهلا هئمدارملاو باوتلا ىف هدي مأ نوه ىلع :

 مهضعب لاق ةناهالاب هنورم رض هنوكينأ هطرش باقعلا كل ذكف مب طظوملاب هنورفم ةعفنم نوكجر

 ٍ هلوقو انو نضرالا نلءعنو ثءنيذاا نج-رلا داسمعو ىلا لاه ةعدااوقذرلا وه فوؤلاو ناؤنها وه وهلا

 . ل ديدنغل |باذعلا اذ_ّنا نع لدي كل ذو نوريكتست هنانآ نع َمنكو قه اريغهللا ىلع نولو هن منكسحا
 5 تاف“"الا نم ناعز الان اذ لوف أو هللا تانآ ىلءريكسلا او هللا ىلعءارتفالا نيالا عوج ببسي لص> اننا

 1 ركذو هما ودران 1 نءو <: :مهللاب ةوعن هلع نييطاوم هدف نيل غيوتلمرل» ءاابزيم<وتملا رثاكسصأ ىرت ءالرلاو

 6 لوهس هلل لوهش ع نم مال اهيلع لاه هل نوم تال ىأ نوريكتشست هتانآن ع كو و هلوةبدار 11َناىد:اولا

 | كمت مكرو ةّرم لوأ مك 1:ةلخ اكىدازفانوةتج دلو ) ىلاءتهلوق ركلان رم كرب ةفّدق داص ةماب

 | منك اممك كتجنء لطو مكن دب مظاق دل ءاكرشش مكسف مسا معز نيذلا مءاعفشم كهم ىرئامو مروه 5

 :انوةثجدقاو لوقت أٍلعا 1
000 

1 

 هحو ىلع كل :نولوةءامم-_ماىلاهتنياف نولوت7 مك اه نوولا باذع نوزجت مودا مكسف:أاو-رخأ
 0 مهناو مهتءةناكح عج أ مالكلاا نوكمف ىدار :نرجش لوو ىلا تق نغتلاكغ تؤلوق“ ككذك خمرا

 ١ نالكوملا ةكمالملا ل اوقلااذ_5ل'افت وكن نأ ىله هدف ربدَمما اذه ىلعو رافكت !١ءالؤه ىلع اذ نوذرون

 _ ل اولا اذه لئاهّنا (ىاثلا لوةلاو) مهباقعنن واكرم اك الملا مهلئاقلا نوكينأ لقد مهحاوزأ ض قب

 ' [أرافكلا ةَمصيف ىلاعتهل رقفالوأ رافكلا عمم اك لغ ىلا هنناّنا فالتخ الا اذه تاهو ىلاهتهتتاوغ

 "1 ناساف ماا لرأ نيذلا نمسا هل ارو قس ارب اكل كر وذهلونقو مهعم ماك-يالن أ تسون مهءاكءالو
 نال ىوقأ لوالالوةلاو فال الا اذه عقو بدسلا ا ذاهاق مهعم م اك. ىلاعت نوك نأ ئذ2ةد ناشر 1

 0١ ات مطل نارك( هنا امله 5ملا) كي رمشتلا بخ ون فادع' او ا هلتقام ىلع ةفوطعم هد . الاه زع

 عج قدارف هريتغ لاهو نالسكو ىلا كو ناركسو ىراكس لنا درف عجب ىدارف ةبدتقننا لاف نالوق

 : هرخاة لع :رعاذان ادرفودي رقو ةدرفو درة هددحاو عسب ىدارفارفاا لاقو في درو ىف ادر ل ةديرف

 . ىلااسل دإاىف مه ده+و مهد اوفرمد مال كاذو عب وتلاو 00 0 قدارف ةانومعت- داو

 0 اهلا مهداقتعال مانصالا او دع مما (يلاثلاو) هال او لاس ل د ا ( نيصهأ لمص

 ا نءاعد# لولا ومالا كل: نهى - موعم قب ةماسقلا ل فاو ذروامل مهما 3 هللا ذ_ةعمهل:اعفش نوكت

 لهأ فال هيلعأ ولوعو ال دلا ىف هولصخام لكن ءىدارف او ةمذ ىلا هت هللا دنع مهل ةعافش مانصالا كلت

 ١ 3 لانعالاو فراعملا كانو ةطئاصلا لاستالاو ةقلسا ففزاسعملا ل. .صد ىلا م-هرع اوؤرصم_مافنامالا

 "| لب ىدارفاؤرضح امة ة:ةلا ىف مهف ةمقلا ذمته ىفمهعم ترتذحو مدهروبق ف معهم تيقيةطاملا

 1 ١ عفان أرق (ىلوالا كاع ناجح تا فو مكتذي عطقم دق ىلاعت لاق مدانعملا مومل دازلا عم اورمضح |

 ]ا عطقتدقلا انعمو دوج أ عفرلا حاجزلا لاق عفرلاءنوقابلاو بضنلان مكن 1 ازيا ءصقفعو
 1 ياس هس يدصا كس يا ند هنف منكم عطقت دقل ىدملاو زي اج بصتلاو مكلصو

 "1| أرقنمةءارقف عونرملاداف :رطنوكت ناذؤجلالاو ىقارتفالاك اف رس ذا هوك نا! فددلا نيب ريض ظ

 بتاع دو اة ع نءوىلاعت هلوقاس*ء ا هنوكزا ودح ىلع ل+ ءادلاو اسف« لدعم سا ئافر ظن ناكىذااود مال ١

 نملوق ىف عطةةوه ىذلا لعفلاهملا نسب نازاج عض اوملاءذه ىفانععا لوءتسااإف كلو ىدن قار ًءاَذَغو

 عدنا فرطوه ىذلا نوكي نأ نمولذال هنأ افرط لمعت سا ىذااودع وفر ا !ذهّنا ىلع ل ديو لاق عفر[
 دارلادِضاذهو مكقارتفا عطقت دةادن الارب دةتراضلالاو لظابىناشلا مسقلاو رزدصمو* ىذا! نوكوأ هيف

 عمل صولا عع نوكي نأز اج فن: .؟ل.ةناف هءاعنوفةلاس م منك امو مك و عطقت دقه ' الان ددار ١١تال |[

 صان "لداومو هكراش مامن نيذالانيعيشلا فل معتسي منا ظفالا اذهان و نيامعل اوقارتفالا.لمأ تأ | ١

 - مم سل مح ع

 ++: ذصيسص مون هجم حل تانب#عالا وا هع ذهن اخ

 يسر سسوس
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 بسس مي

 مكحور ارسال نوكتنأوتبال ةذلتل الا كحشالا هذ وذ رخآ هجو ىلع صحا لكشورث ادمن هناك أ

 عاونأ نم عون لك ىف ىلاءت قلاخلا عدو أ دةفاضيأو لكسشلا كل ذ ىلءالا ل مكمال اهيكرتتا قلاسلا لع ا 0
 رخآن اواو نول اذغةد_حاولا ةرثلا نوككدقفاضبأو ىرخأ ةءفن مو ىرخأ ةيماخب اا

 0 ١ وكلا ريثأتو ماك دابا عم لاو>الاو لاك د الاو تافصلاءذ_.هفا
 قاروأ نمةدحا 00 (اهسداسو) ميكا راد 1لعافلا قيلت تاصحامغ !اهاكتا

 ديد ةبسسنلابعاضفاك ةةولا اقل بستن هناك اهطسو ىفاوةمسسم | د_اواطشخ تدسو ِة مشلا

 لك نعىل-هفل لازبال منان الا ندب ىف ة ةرمسدو ع ةرش ناصع عاضضاا ندا هنا أكو ناس 2

 ةقرولاك ل" ىفكلذكف رغصلا بس راصنالاو سالا نع مرض وشو دعست رنأ نعش ظ

 قدأ ىرخأ ةفاتم طولخ اهتم دح او لك نعول هغنم طوامخ فاط#سولا ريبكلا اذا كلذ نعل /
 امتاىلا-ءتقااحللاو رمصما او سلا نع طوطالا كال حيرت ى- ييهنملا اذه ىلع د. لازيالو ىلإ

 1 ضرالاة فق. طلل | ارحالا د - ىلإ د ىو: ةقرولا كالت مرج ىف ةزوكرملا ةبدانطاىوقلاّنا قد ف

 قدك ىف هتبانءّنا تلعةدس اولا ةقرولا كالت دا ا ىقلاانا نا« ىلع تشو اللا ةقشلا را

 اقامت رعاذا مث نك تامذلا لم نير كح ىف هسا: ءنأت ذر ءو لكأ ةرصشلا كلت :

 نمدوصقأ نأ تاعاملو لكأ ناومإلا قرلضتب هتياسنء نا تاع ناو.لا ةحلد تاسذلا هل قلخا]
 | تابنلا قاخاسمنا ىلاعت هنا مث لك أ !ناس الا قملذت ىف هتنانعنا تاع نا.سنالاوهتاناوملا لول |
 وهناسالا قيلت نمدو هقااو هد سج بس نادنالل ٠ اودو ءاذ_غدوكماملاعلا اذسهىف ناودحلاو |

 نيد نيكس اا ابمأر هتاف نوديملالا سنالاو نا تةلخامو ىلا .:لاف 6 ةمد1لاو ةسحاو:ةرعملا |||

 لقت ءازفراتو الاو قورعل ا كا: ماس ةمف.كص فرعاو رد مثلا كالت نمةد-اولا ةقرولا كلت ف كسأز ||
 هب رمشلا جاورال ىف ةمغاو ةقرعملا ل وظاهر الاد وصَةاَّنا فرعتىت-اهقوذامىلا ةستا
 لاقاك ةيهانتهريغ لق -ىف هللا من عاونأ ناكل نظواولرخاال نافثاكملان ءبابك يلع جف هدير

 اذسوفةاونلاو ملا نم ةقرول كلت ةةلث ةمفدكن مرهظاسا كلذ لكو اهودتال هللا معلا
 اهسعشتو اهقير ا أ هدلع ناسنالا فنقو ىتهو ىونذلاو سلا قلاف هللاّنا هلؤقرعس -هفر /

 ْ تما نم ىلا حي رك ىلاهت هلوقاما (ةسناثلاةلكسملا) ةيادهلاو قف ةودلا هللا لأنو هلرخال '

 مساىللاّن'(لوالا) .ثحايم همفف ىلا نه تيملا جر
 ىلا اذهريستماف سان يغاتن رعاذا امس نوكيالتايذل اريدقتلا ده ىلءو همف ةاسملسا ةفص نعانمل

 مئامح ارمشو ةقطنلا ن نمر سابعا لاف قلبا لد ئاعفال نإ هلج (لوالا ) نالوق ل

 ةممم ةصمب ةسج أجد ا ن* حرمت ة.- ةجورفةضدبلان مسرع >2 ءلذكو ةنم- ةذطل ى 1 رمشدلا نم

 الاس زيوكيشاب هون لثالا نع لثملا ل وصف ناسف ادم تادايصتم تماوىب لانا هنمد

 ردقتن وكيتأو باللي ةدضاقلا و ةءسطل! بسن وكي نأ عنتمت دذل!نم ةذلا ل صح إما نضال ا
 ةيزاجمادوجولا ىلعو هان ا ىلعتمملاو ى ل1لم<عنأ (ىنانلالوقلاو ) ميلعلاربدملاو ريكتاردقتلا |
 حرخو ساسملا باس ا نمرمذللا ىرطلا ضغا!تاءذلا جر حاجزلا لاه ( لولا ) هوجو هيفواسشنا |
 مهارب ان فارون ديه نمؤملا رك سايعنب الافق (ىناثلا ) ىئانلا ىلا تالا نم مسناسلا |
 عطقي ام ضءب ريدي دق (ثلاثل ا) سكعل ابو عسطملا نم ىداعلاو حونداو قد ىفاكنمؤملا نمرفاكحلاو
 ىقريثكلا انوءفالاهوقساناس دانا بطلا قاورك دس كءلابو مييظعلا عف ةذال امه_س ةرمضملا بجول هاب هلع 2 ا

 تبى هوعضوو هعضوم نم هوعفر لا 1ىفت ومس هنا موقلاَن يد الف نوع ندوب رمل ظ
 نررفالاّناف هنءنودفالا كلذ ررمض عافدنالاببس ةغدللا كل:تراصف همءدلف ةيظعة مح ترش لظم ||
 داو انهوذ ن نو.فالاررض عافدنالا هس ةغدللا كل7تراصف هروب لّدقي ىفالا مسوهد ربة قب لل |

 رمسصم

 كيا آو 00 0

 25 ناكام مس !تملاو هام مطاناقوصو٠نوكامل



 / | بال اقااخ ىأىونلاو بالسا قااف لآ امو الاصل ل از وس نال ءىو مموهو (لزتالا ) نالوا وق

 | لبق ءيشلاف قلفلا كلذكو قشااوهرظفلالوتأو رطاق ىهذم ىاافباو.هذىدحاولال اه ىونلاو

 ّ | اهبف جارفتا ال لستم ةاظ مدعلا نم رّوه::لةءااوافرصامفنو اضكئامو دعمنا حصص دو+ولا ىف لن دنا
 ١ ا مهوتلاو ل لانا هناكذ دوجولا ىلا م دغلا نم دجوملا عدلا هجرخأاذاف قاقدناالوقالذ:االو

 1 1 ددوملا ىلعو !انفلا لج ذعسال لب ,وأتلا اذ_مفقشلا كلذ نمث دا كلذ جرخأو هقاذو م دعلا كلذ قش

 ا | دوكج,ىذااوهر لاو قدااوهقلفاانانيرثك الالوةودو (ىناثلالوقااو) عد او ثدحملاو

 الا ىو لئمةرقلالشادفدوخوللاءىئااوهىونااو عاونالار“ اسوريعشلاو ةطنملا ةمس لثمهنا دءادودّدم

 3 رداق هير مث ةبط رلاضرالا ىف:ةاونلاوأ ةلاتءةواذا هنالوةنذ كا :تفرءاذاامههرع_غورقلاو خوملا

 8 ظ فرهظ: ىذلا ىشلاامارخآ.ةئاهلفسأ نءو اة اهالعأن م ةاونلاو ةءللا كإ:ىىلاسعن هاروظأ د11 نم
 ١ | بدلا كتل فسأ ىف روظيىذلا شلااممأو ءاوهلاىلا ةدعاصلا ةرصّدلا هنمحب رك هنافذاونلاو ةبحلا ىلعأ

 || اس ةاوثااوة لا كلتري_دتو ةرصشلا قورعب ةام-لا ىهو ضرالا ىف ةظباسولا ةرحشلا هنمحب رذع هناف
 أ ةعسطنا (اهادحاف ) بئاعاذ ودنا مث ضرالا فةطناهلا ةرد مثلاءءاوها!ىفةدعاصااةرصشلا لادتال

١ 
  0ا ' اقمشة 0 ك3 نضرالا قف ”ىوهلا ىضتقت تناك ناةر 01

 1 1 1 سوو م تيس وك دب دع دونم

 3 ١ دماشنانامث هي يوقلا بالا نيكسلا صوغبالو يقف وقل 410 ب ال ياو فمك مرس ضرالا ن طاب

 1 | مءاملاك ترانصاةَوق ىندأب هعيص انناننالا اهكل دول ث.حي ةفاطالاو ةقدإاهياعىف قورعل نان ارطأ

 ض ةفيثكلا مارحالا كلت نط اوءبؤصوغلاو ةءلدااضرالا كل: ىف دوذنلا ىل_عىوق: ةقابابلا ارباع عباجا

 || رزءااريدقت نر ؛نأو ديال ةفاطلل اهنا ىه ى !١ةذعضلا مارحالا هذهلذ :ديدُلا ىوةااهد_هلودخل
33 ١ 

 رشق ناف فلس ع ابطةرشلا كل ىف ل_ففوةرصث ةاوذلا كل: نم داو هنا (اهثانو ( متكاملا | 0

 ]| فيهطوخرو مسج ةبشللا كلتطسو ىفو ةئ-شللا مرج رمش كلذ لخادىفو ةدو هذ ةعسط هل ةءاثللا
 ' |لراهزالا ئالوأ قاروال ان اصغالا ىلع داوتيو اهءاصغأ: رصشل قاس نم داوي هنا ْمنسونملا نوعا ةمشد

 1 ىلعال اهرمةنافزودلسا ل :هرمشقلا ع نم عاونأ ةعب رأ ةؤك اهلل لسع دق اعلان 2 افلا مئات انر اونالاو

 ط.ىلا قءقرلا ءاشغلاكوه ىذلارمشةا!كلذ هّمعو بذل هيثي ىذلارمشقا!لالذ هةعورضخالا ئاذوه

 0 ١ نذ دلاوهو ف طل مرح ىلعو ريشة اك اضب اود ف.شكم رح ىلع لةثمن الا كلذو بللا كال ذ هدحو بالان

 ا عداهموعطو اهلاكشأو اهناول أو اها فص اهعذ ايطفف ةغاتف ماسالا ذي هالوتت لالا دو هقملاوخو

 1 ١ رعي لس تن ؟ةاا اال عباد عب رالا غئاسطلاو ةءيرالا لوصفلاوموحتلاو عُدابطلا تاريثأتىواسن

 7 : | ىف اهل ماس عس رالا عذ دءامطل اددع دقن ا (اهغبابو) سصاذعلاو عت امطأ ارعب دس الرداّةاارادزلا مي-رلا ميكحلا

 0 ظ 00 أ الع دهديعو ل ديإ هاجر بص رايد وبا ناسسريتقوف زالاق ديمو ول الا

 © نع ةرفامأا صاوخلااو ةذاضملا عد ايطلا هده داوثذ ىطر راسو هؤامو سدادراب همسعو هرمي بذعلا

 1 |ةفلت دك اوفلا لاو ادت كنا ,(امسماخو ) راتخلا لءاسفلا دا انتوكينأو ديال ةدحاولا ةملا

 : ظ ةهكاسفل!نوكباهضظءدوزوللاو روالا نامحص ناشف رشت ول تان! فاسل اوكي انه دعف

 ]| ىونىفاكللاهاةاونلا نوكبانهذطةبو سوشماو خولاك ل خادلا فة! نوكتو جب رانا ىف ةب ىملادملا

 ||| لب رسثق جراخلاو لخادلانم هانوكيألدك اوغلا ضءبو رم اىون ىفاكهل بلال هذعبو خ ومناو سعشم ا
 | لاكش الا ىف ةفاَتحم بولا ءذهاضيأو هكاوفلا هذ هيف ةفات# لاوحأ هذ يذنيتلاك اب ولطم هلكت وك

 |[ سدعلا نك شو اهو دعاةبالصتا ناطور هناكر تعدل !لكدشو ةرث اذ هك هناك ةادنط ا لكك فرودلاو
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 مع ميسا ل بم مح د يوصل هد :

 : ىلإ لو اذا ملاكم نال ثلا ذو لطاب لوالاو كل ذكر مالا ساو سلا ضو نأ لسد هنأ

 ف عضوملا كلذ فو مهق ري م سعذلا تءاط دق مولان زك اذلا ثلة نوكت ىذلا عضوا اف لالا ف مارب ادا

 أدرك دءوضا!كلذو انتداب نمةقرمثلا عدرلا ىف هوذا لص هنا ىضتقي كلذو ضرالا) :رفصااشا

 | لاك او ةداب زلاو ةوقلا ىلا ةعاس لكى ءوذلاكلذ نوكينأ بيلا 0 يس ارمطتسمارمشتنم || 3 ١

 1 عسج ىفاريط_سمنوكي نأ بدع لب الط مإطخ هنوكع مال س مشلا صرق ةرثأ ناكوي لالا عيسصلاو |

 | لي كل ذكمهالا نكي لابلو ةلظلو نيح لكس سم ال ءاكستم | ءازت :نوكي نأو ةماكلاب همض ارمث رشتنمقفالا|| |
 | عنيقع لص ل7 نارا بدي برعلا همت ىح دعاسملا ضيسالا طيطناكو ديب لالا عيصلاّن .:اعاأ 1

 سءدلا صرق رش ان 2 نمد اة ات از دصر تسلا يصل ش

 |١ اهل سالراونالاّنا ىلء ءاهش' ءادّم اىلاعت هللا قئاذخب الصاح كل ذ نو حصر, نأ بج وف هروفن سن-نمالو ||

 |أرونلاوتالظلا لعجو ةرولا هذه لوأ ف لاق اكمريدقتالااسو|تاسثالتالظلا ناو قيل ةبالادوجو |
 |[الوا اوكلارت اسورمقلاو سعشلاَناانلعانامأت واتم عامان لد ءادلا اذهرب رقتىف .(ىئاثلا هجولاو)

 ةمدقمهذهو هيلعاهئاوذاعوقو عنمااولالباةمنوكب" ال ىذلا اما اها لباسةملا مرملا ىلعالا اهوا اوضاأإ ٠
 || ةسدفنهوجو اهرب رقت مهلو* ىذفملا» وأ لاو أن عني ايلا نيمضاب رلاوعإ وةفسالفلا نيبايلع قمم | 1 ٠

 زلال اوم سهلا مزح نوكي الف قفالان ه ةعفت يهربع عبصلااعولط دنع سعشلا لوف 3 بستم 0

 : نوكسص, نا عنتمانل ذك ناك اذاو ضرالا جو ىل-*س ءدلاءوض عوقو عنده ضرالا هجوءازتجأ نم ||

 !| لاقي نأز وال مولاه نافر الا لعافا | قملختب كلذ نوكي نأ بجوف سعشلا صرةريث 5 نم عدلا“ و

 فقتاولا ءاوهلل لباقمءاوهل ا كلذ مه لباقالا١اوهلا كلذ ةءاضا بجو ضرالا تا هنوك نيح سعشلا || |
 لازال مم ضرالاقوف فقاولاءاوولاءوضا هس ضرالا تت فتقاولا“ اوهااءوضريصتف ضرالاقوذ || 0
 لوعقذلا هجولاوه اذه اي طسخلاءاوهل ا ىلا لصإ ىَيَ- هلّودالمرخ اءاودىلاءاود نءءوضاا كلذ ىرمس 000

 |لطابرذءلااذ_هّنا باولساو ةثكلارظانملابد امسىذلا هءاَّك ىف ىنعملا اذهرب رقت ىف م ولا نب <ىلعوبأهماع 1

 نوللاو رونا ليقيال هناق كاذكناكحامونوالا يدع ف اف مرج ءاوهلانا (لوالا) ن نيهحونم | 0

 ردهءلا فقول هءطس ىلعرو:!اًرددسا ول هاب ةملع اودحاو ةفسالفاا نيب هيلع قشّتم ا ده وهرشو-وهناذف

 |١ كل ذك نك : )ث.ل :ءارؤامر اددا ن ءاءئامهراص:ازاصاو هءارواسف ةرصءا اذفئا كلذك ناكولو هعطمس ىلع | 1

 1 نأ عتامافدريغ ىلا هنمزوا :لا سعب نأ عنتما كل ذكناكامد هرهوجو هناذ فرونلاو نوللا لبي ل هانأك 1

 نم ةف.ثك ازحأ قذالا ىف لصح هنالاقين زوال للاولاه نافدل لبا مرخ ؟ءاو» ءوضل اد سهءو ريس | |

 كودلا سرمد اهيقءوذلالو هب ّنامث سءدلا صرق نءروذلا لم: اهتفاثكل ىهو ةنشدالاو ةرخخالا || 0

 رثك قالا ىف ةنشدالاو ءالا تناكاذك ناكل مترك ذ ام بدا !ناكول لوةنفهللب ,اةملاءاوهلافءوضلا 0

 هجولا) رذحلا اذه لطف همم سكتلا لعلب كلة كترمألا اكل ىوق أ حاصلا ءوضن وكي نأ ب حو | 7

 انهسعب ىهفاسنل قفالا ةرئث اذ ىه ىنلا ةربث ادا اَّنا سمها نبا رك ذ ىذلا مالكلا اذهلاطبا ف (ىناشلا 01 ١

 ةرئادا هوك فان دف ررسااهلقو م ىتلا ةربث ادلاف كل ذكن اك اذا ني رخآ موةاراسهنا|فدن ةرث اداا

 انهءزواجتو ل#للا فهن ةرياد ىلا س مشل اكس -دواذال وتلف اذهتيئاذاماوقالاكءاوال قالا | ََ

 ورد جنب روطعالا كاقلا عدرلاو و لانه ماعلا فمترانتساو ماوذالا كئاو أ فءتءلط دق سعف

 | اهزكسزواعاذاس مشان كال كح ناك اذاو دا 1ك: ىلا. .بسنلاب ىف رغ عب رهئععلو مذ دارا 8

 | ةنقيك لبقيءاوهل !ناكواف اندلب لهال قرمشلا عبررللاءاوولارذاس م اهمرج راصدق لالا فصنةرئ ادنع |
 ناو لبللا فسادس هدأن دلي ن نمفرمشلا ع. درلاع اًودهفرو: طاو ءزيشال قا صص نأ نول ست هانم رونلا 01
 |ناان اع كل ذك الا ن نكبإ تنين لسا ف هند ةرانالاو ةءاضالا يام ف قرشا عدرلا» اودريص 1 0
 ١ | نيناهربانركذ دقف م مااا 0 عم لطباذاو باذق رو :لاةمقيك ل بقيالءاوولا |

 11110 و يدعم هوز وسس ج  ججر تت تبوس رج بدا بمص تدم موو هجم شا

 تسع اي حمسسسمل علا سل . صججمم جام دي تا ببي
. 

 م سس
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 و لاو>الاهذ_هلكو كلذ نم سكعلاىنوكي دقر تاري_هنا مظعأ ريشا !تابسوم مظع أ هنوكه مف دةدعناسع |

 11 ىدسمهكرئامو قانا لاصمل_هأامايمكجا ربدم ماعلا اذهل ا ىلع ل دت ةعفاذ11لاعفالا و ةفلتؤملا

 ||| ةزحو عفانأرقتمالا ءذهث ايم نم ..(ىناثلاثصلا ) . ةفي رمت ةدلاعشح ام ثح ابل هذه تحتو
 ألك الدكو نيتماكل | ىف ف.ةةعلانز وقاسيلاو نيتءاكلا ىفةد3 ثم تنملا مداع نع صفو ”ىفاسكلاو ا

 لاف مث تما نم<ىملاحيرذعالو ا لاه هنا لوةب نأ لئاقلَنا (ثااثلاثدلا| ( نآزقلا ىف سلا اذه
 تدملاح روث هلوقاذاق كال راس ا ىف بيساو عبق لعفلا ىلع مسالا فطعو "طا ملاح ا

 قاافهلوةلريفهةلاوناسااكت ملا نم "ىلا جرت هلوقو ىوئااو باق ااف هلو ىلع فروطعم ”ىبلسا نم

 || اننا ان ال تيا نم "ىلا حارخا سنج نم ىتا.ذاارصشلاو تاينلاب ىومل او بلا قاف نال ىوذل او باسا
 1 نا ىلع لديلعفلا ظفاّناودو رخآهجو همذو اّمومد_هب ضرالا ىحو هلوقىلا ىزرالان اولا مكح ىف

 ||| ةعابس هيءانتعالاو دددكلا دضيال هناف مسالا ظفلامأو ناو أو نيح لك ىف لعفا | كل ذب نعي ىلءافلا كلذ
 || هتلاريغقااخ نمله هلوق لا_ةفزاعال ل الد بام ىف ال ءاذ وا فاجر ارغاشا ا ديء مشل برضو ةعاسف
 ظ 1 الافالاح مهقز ريملاعت هنا دمفت لعفا ' ةغمصّنال مكقزرب هلوقوهو لعفلا ظفلب» رك دامت ءاهسلا نممك.ةزرب

 5 ْ كل: ىلع ءاقيلا دمفب طسابهلوة دم_صولاب همع ارد طسان مهباكو ىلا عت هلوق هل اثك مال اامأو ةعاسسذ ةعاسو |

 "||| نم ىلا حارخاب ءاننعالا نوكي نأ ب جوف تملا نمفرشأ "ىلا لودنف اذ»تثاذاةدحاولا ةلاملا
 ||| نعو لعفلا ةغصب لالا مسقلا نعريبعتل اعقو ىنملا ادب ولف ىلا نم تدملا ىارخاب ءانشعالا نم رثك أ تمم ا
 ]| ثيملا داعب ءانمعالا نم لك ًاورثك أ تمام ىلا دا يان ءانتعالاّن ا ىلعاهمدتتسسال ا ةغمصب ىلاشلا

 . [ل| (ىلدالا لكلا ) ناتلثسم فون وكف ىف أف هللا مك] دي الا رخا ىفىلاعت لاق مث هدارع ملعأ هللا و ىملانمأ

 ]|| ةدابعب لوقلاتايثافنوكفؤتىنأف ثرمملا ىلاراضا !عفاملا قام اربدملا هللا مكل ذءانعم مهضعب لاقت
 ]| تدهاش مث ىلع ا نم ترها جرو تمملا نم ىلا ب رخي ىلا هذ هنا مت دهاشال مكن دارملا نا ىناثلاو مانصالا
 ]|| تنم ىلا ندبلاح رذي نأ نو دعبتسست ف.كف ةد- اوةّرم هنا ةفطنلا نمىللا نديلاحب رخا هنا
 || فنان واسستءنا تضل ااضيأورمشنلاورمش ان مهي ذكلت ىلع راكنالا دوصقملاو ىرخأ ةّرم ميمرلا بارتلا
 "||| لال ىلا يىناثا! نم بالقنالا عنتوالنأ بجورخ الا ىلا نيدضاادح نم بالعنالا ع.دبالاكف ةبسسنلا

 8 نيريدقتلا الك ىلعو توم ا دعب ةامللا لوص> عندعال نأاضيأ بجو الا دعب توملا لوح عمال امكن |
 || قافةوتيدابعزيابحاصلاكسق (ةيناثل لع ملا) ٌريشنلا ورش اوثعبااءلوقلا زاوج ه:محرذف
 || نأ هيوءاي فدكحن هذكنالا قاشولىلاعت هنال لاق ىلا عت هت اكوا سيادبعل | لعفتأ ىلع نوكسفؤت

 دحأع رتناف هب وسلا ىلء نيّدضا ا ىلا ةيسنلا ردقاّناهنء باوملا ءالوكفؤتىفأذ كلذ عم ل ومد

 نس فيكف قافنالا ض#« نوكي لب ديعلا نم نا رلا اذه نوكي الذ ئن.فل حج رالرخ الا ىلع نيفرطلا

 لوصف لعفلا ىلا ةيذانلا ةبعادإا ىهو ح م لود ىلع رملا كا ذفقون ناو ن وكفؤت ىف اف لاق. نا
 1| « لعأ هقاو انيلع,وقمزلاام لكمكمزلي ذ ة:مسو لعفلا بح واود دنءو ىلاعت هللا نمنوكي ةمعادلا كل
 1 را ( ميلعل از زعل اري دة: كال ذان امسح ر مقلاو سعشلاو نكس لل#ىللا لعاجو جابسالاقلاف ) ىلاعت هلوق

 ْش ةلالدنماذو> أ.ناكمدةاملاعونلاف هتوكحو هنردقو هاعو عناصلادوجو لئالدنمرخآ عوناذهّنا
 أ كلذو ةيكلفا!لاو-الانمذوخ أمة: الا هذ_هىف روكح ا !عونلاو ناوماساو تابناالاوحأ
 ,مولعملا نمنالورهشلاو تاءنااءىونلا و بحلاقاذ نم ةردقلا لاك ىفمظعأ حبمل ارونيلدللا ةلظ قافال
 نم ةخارب رقتو ةمضرالال اوجالا نما.عقورثك أو بولقلا فمظعأ ةمكلفا!لاوحالاّتا ةرورضلاب
 ْ هيقعت م ناحر سلا ب:ذكل مطةبملا عصااوه (لؤالا مسلاف) ناصيص ميصلا ل وق:نأ (لوالا) هوجو
 ْ | ويعلم اوهو لوألا يسلم لونفقفالا عسجب ىفريط-.بملاعبصلا هدعب علطب مث ةصلاخ ةللظ

 18 لاق,نأامما رونلا كلذ َّنالوةنانال كل ذو هةمكحو هنا ةردق ىلع لئالدااى وتأنموهف ةصلاخ ةلظ هسقع

 هنأ



 راهنلا ضان نع محملا رونؤشب كلذكف عيصلا رون نع ةلطل ار قشد اكىلا عت هنا (ى فلاو) فدخل |

 ناكامناحامضا!فروئااروهظّدا (قيااقلاوز راهلا ضاس حا._هدالا قااف ىأحامسصالا قاافهوقذ |

 | كلذا ىذتقملا ناكامل هناالا حايصال ارهلغءىأ حامسصالا قلاف هلوقذ ةلظلا كلت ىف ىلاعت هانا لجل
 | لادن اوه قااقلامهذعب لاف عب ارلا) ببسملا هم ارماو بحسلا مساركذ مرجال قلغلا كلذ ودراهظالا

 اكس لولا لءاو ىلاعت هلوقامأ لعأ هللاو لئاز لاؤلاف ريدقتلا اذه ىلعو حابصالا قلاش علا ناكف ْ
 دوهط (اهلقأت.) د.حوتلا ىلع ةيكلفاالئالدلا نم عاونأ هثالث هب الا هذه ىف رك ذىلاعت هنا لعق

 (لوالاثخما) ثحاسيم هيفواكس لدللا لءاجوهلوق (اه2ا) مهةلارا د ةعمانرمسف دقو حام

 ] حوز نم هماااحاورتساو هناسانة سا ' هللا طير لجرلا هيلا نكسام وكيلا بفاشأل ١

 ناسنالا هيل انممطي لسمللا نامت ةسنؤاااهوعممدهارئالأ اهم نس انسي هنال نكسراثلا ل يقتسوببسس ٍ

 :؛ فنوة.قادناّن اس هلأ لق ناف ل-: الاودكلذو همق ب رتسد نامز ىلا جام-او راهتاان هسة بعتأ هئال | 0

 ا ةدالا تابرورمض نم ساراهنااو لسللا دوو نا ىلع للم لانه سل هنا عمتامزذل أو رسعأ نه ىف اللا | :

 هدهفنةرخالارادلا فاما ملاعلا ادع حلاصم تابرورمض ن راهنلاو لءالا نا ىف: مالكاماق ةاملسا قريد

 | لعفلا ةغمسص ىلعلدللا لعجو قاسكل او مداعأرق -(ىناثلا ث هلا قرفلا رهظف هم ةمقابرغتاد 1
 ىلافهلوةودو لعافلا مساهل. روك ذملاّنالعافلا 0 لعافلا مساةغمص ىلعلءاجنوقا.لاو |

 ًارقنم ةحو ه.1ءف وطءمالاكراشم فوطعاانوكت دو لعاشلا م ءااضنأ ل ءاحو حايصالا قااقو باعا| ]

 هلوقردقينأالا ل اذامو لءاعزمبصنا !اذواّدبالو نانودنمرمةلاو سءلاو هلوقّنا لعفلا ةغبسمب | 3

 انامسخر مشا اوروشلاو ىلا ه:هلوقامأو نولطملا دقت كل دوان مسخ رمقلاو سحشلا لاءابو عمي لجو | 1

 سول ةروس ف ةرك و اك عم تانج و مالاو نيهالا دكرسراققدتا اند (لوالاث ثعملا): تجاوب فق 8

 فلاهو نان سلاو نينسا اد دءاولعما لز انمهر دقوارونرهسقااو ءا ذ رممشلا ل هج ىالاوه هل ْ

 ْ رادقع ةصؤسد سها | ديكو رح ردقىلاعت هنا همفم الكل !قدشحو نايس رهقلاو سمدلا نء-رلا

 ريداسقملا هذ ميورهشف ةرودلا مب ثم ع رمقلا ةكرحر دقو ةسسىف ةدودلا مث ثدحح ءطبلاو ةعرمتل
 !| تال+ءلالودحو را غلا نيا نم هيلا خاشحام ل به كاهيشسو ةيضزالا لو فا! قيلاصلا لالا

 ره-ةااؤ سمثااو هلوق نم دارا اوهاذهف لاصالا هذ هتاتْال عقو اسم أ امنا وأ ع رسأ اهتوكاانردقو ظ
 || باكر لدهباس- عج هنا مولا نأ لوةودو (لوالا) نالوق نابل اىف  (ىناثااثدملا) اناماستع |
 ٍ قاشكلا بحام لابو ناسقنلاوناجراكو دس نابسملاّا (ىناثااو) نامودو باهشو ناكر 3

 ناركشااون ارةغلاو ثار كلا هريظنو تسحر دض مرسكتا اين ايسمل انا كبس ردصم مضل 1

 لعبال تاق والا باسح نال با .> ىلع اههاغس اناءسسرمدقلاو سءشلا له ىءملوقئفاذه تفرعاذا | ١

 تالثلا تاكراسانائرقرم#تلاو نيمثلاو فاشكلا جام لا ( ثلاثلاثحملا ) امهريسو امدرو ديالا ١
 طفل ىلع فقطع رد اوانا مسح ر هقل او سس عشلا لاعبو ىلا لغاج ذل وق هماعل دلغفراعذ ا ىلءبدنلاق |

 هنامنابو حم ىأان انس نالوءم :رمدقلاو سممشلاو هريدقت فوذحم ريثناو ءادستالا ىلعمفرلاولبللا | :

 'ء هلع كاك ىلا ةراشا ئيلعلاو هتردق لاك ىلا ةراسثا زيزعلاو يياعلازيزعلاريد.ة:كلذ هلوقب ب اا مم ىلاعت |

 || ريدا اب ةردقا ا اتاكسرحو ةدو دل مام. .هو ةدوه خلا ااذدد: كل الفالا م ارياردقتلا هس

 3 ع ىف دفان لعو تاثكمملا عمم ةقلعتم للماك ةردقبالاهل.صخت ن كال ةءرمسأ او ءاطبلا ىف ةدوهغلا

 : عسبطلاب س ءاتاؤصااو لاو الا هذه لرصح ثا عيرمصت كلذو تل زااوت اس ءاكلا نمتامولعملا

 اماودةتا موهأ م كل لعح ىذلا ىهو )ىلا هتدلوق ع لعأ هلل اوراضللا لعافلا صم هن ودا :او هصاخت

 أ| لاك ىلعةلاذلا لئالدا!نمثلاسشا!عوتلاوهاذ» (نواعب موتا تان الا اتصف دق رصا اوبل اتالظىف
 ىلايغت هنا بدعار هو>و نم ىثو دايعلا عفا موس امانا لأ 1 ردوةمكشلارة«رئرزمال ْ

 اا |

0300 
 دس مس سلا
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 0 حعصم عا ده

 مسمن شماس سا سس ك0 لا

 ! | هجولاو) يا د قار يقلا لركال قاف ةقلاو «ةاظلاو ءوضاا قلاش! إن نيضح ىدقع شقد
 ” [|مامتف ةهلئاقم ماسالا لوةناناالا سوشلاريث أت ناكامناملاهلاف ل صا اروئلاّتابه ( ثااشلا
 لعافلا قلب نوكين أب رسعشلا صراةم_ماهللاهذ_ه لو ه- ناك اذكر عالا ناك مو ةمهاملا

 فالةخالا لهل د زيضمواماسج أ اهن وكس ىف ”اقتمماسجالا ا اوهف لوالا ماقملا ناب امماراتخلا

 هيالربانغم دكراسشملا هءامنا ةرورعءذ ةيفسحلاموهفاراغممو «ةمىاعقارف الت الا كلذ ناكل اهنا

 لطاكوالاوامقالاحالواهلال#الو أ اهضالا-وأ ة.ىسدلل الم نوكب نأ اما الا كلذ لوةنف ةفلاسلا

 ظ ناك يدباستلعوازيمتمناكنا لهما كل ذّناللاس كلذد ىرخأ تاذب ةماف ةخض متسلع | نوك ىضتقي نال

 م قاعثال ل ىفالاحزم كا ىف ل_هامل !ناككاذكن كي ل ناو لاو هو مط اري مسالا لت
 ىغتاوذلا ردقتلا اذه ىل-_ءّناللطاباضيأ ىفاثلا و لقالاة-مدياف ع وذدمكلذو تاهطاوز و زامحالا

 تاوذلا تناك الف هلثم ىلع هئدلا ىلع مدنام لكسصو تاذصل اود ةملاخلا تاصخدق هبامو ماسالا
 7 (ثلاشلاو) بولطااوهو رخ 20 صيام امن ءداو لك ىلع مدي نأ بجو ةيهاسملا مامتىف :لئاسةم
 | د |0700 هاذ مدقلا اذه اكمقو ةنفالاالو عع علل الك رم 5 ةفااذغا تلصح هءامنا,لوةلاودو
 9 اذاو فانثلا لما ىلعاضيأ مصب هاقنيلتلا دس أ ىل مصيام لك لوقنفاذهتبناذاو لن داهم ماسحالانا

 ||| ةءاضالا هذهل رمل مس صاصتخ ناكل دل ىل_عتاذدلا عم لورق ىفاهرساب ماسح الا توّدسا

 |ةقاوع ةقشلا ف حابصالا قلاف ناك اذه تبثاذ اورام لعافلا ص.صختب نوكي نأو دال ةرانالا هذهو

 ل:مدعلابةهبش ةلظلاّناٍبولطملااذ_هربرقتىف (عدارلا هجولا) مءأهتناو بولط اوكا ذو ىلاسعت
 3 ىعزفلاو فوذنالدح لدالا لظ أ اذاف دو+ولا ض#رونلاو دع موهةم هنا ىلع لد دق عطاتلا ناهربلا

 | تعفرو ثارب :[ل|تلطعتو تاكردتلا ت: تحسون ا ءالاك اوراسصو م-ملءموذلا ىلوةساف لكل |بلق

 فعضنلاردالاةؤقوةامحلا ةّدام روصا|ى ضب ا ةماعلا ادهىلا حامسصل ارونل_صواذافتالرعفتلا

 ةدكرطاو رسخلاةوةرو رظ ناكح لك أو ىوقأ حام هاارون ناك كوروهظلا:ةظشملا تأ د ادمونلا |
 وعزوذلا ناكااو ةكرطلاو سا او ةايخلا وقوه ه قانا ىلع هنا م مظعأ نا مول_ءمو ليك [تاناو.ذا ىف

 : لجو منلا ماسسقأ ماع ن مروا! قءاذش ىفىلاهت هللا ةردقرش أ: ناكلاوحالا هذه ل وسل لامالا نينا
 |كاعتدقاةردقلاكعالبلدهنركفأ حاصاللاةلاف هناصس هنوكف ادهتف رعاذا مركلاو لضفلا عاوفأ

 فرشأو ما.ةالا ل قليلا ىلعا.عت هان مان اسحاو ةجروالذف هنو تصوو لئالدإا مانق لأ

 مكطاراةغارداقلاعذاضاادوبو ىلع حام_صالا اان ىلاعتهلوقةلال درب رقت ىفانرمضحاماذ هذ عاونالا
 قلافو ءاالاو ني وكتلاحامصد مدعل | ةلظ قلاف ىلاعت هنا لودنف ةفب رهن ةمتاخجي لئالدلا هذه َضفاو لعأ هلئاو
 ماعلا تالظ قاافولاردالاو لقعلا حامضر هلا كسا ةلط قاافو داش رلاو لةعلاو ةاملا حابس: ةن د اهلل ا ةلظ

 " رون حامصب تاكمللا لاهي لاغت_ثالا تانلظ قاافو ك الفال لاء دك ىلا ةس دقل ا س.فنا |صرانعت ىف اهسحلا
 3 |(كلوالا) هو>و حايصالاريسق: ىف ( ةةلاثلا هل بأا) تاعدمملاو تان'دلاربدم ةفرعمىف قار خخ ناآلا

 لاق ميدلا ىن»د حامصالا قلاف ىلاءتلاق اخيأ حابصمالا وهو راهنلا لو أ امد حايصلاو عدلا ثءالا لاه
 رعاشلا

 حابصالاو ءاسمالا سانت حابر ىواحابر ىنذأ
 . [| سدلو ميصلا قلف ىلاعت هنا ىلع ل ديةن الارهاظ لدقثاف عيصااهيىعءردصم حابصالانا (ىناثلا لوقلاو)
 نوكينأ (لوالا) هوجو همذلوتدنف همثهسولا فدكف عصاي ةلظلا راف ىلاعت هنا قلع 'ناف كل ذكر الا
 !"اورونلاو ةلللا نم“ وام ىوذلساو ىرغااوىلاعشلا بناسان مقفالانال كا ذو حامصالا إطلاق دارملا
 5 ىرح أ ناب ملانملا رصأا د الدو *يلاعت هنا مث ةلظلا ن ءاءواءارع ناك قذالاّناكف قرشا ا بناساس !ىفروطظ
 : أنس امواعم ارم اناكاملوحابصالا روث حابس مالا ةلظو رااقداراانالصاحلاو هفرو:1!نءالو دج

 قفدخحلا
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 3 هتوتت طل نقلا >> دعب 21 سس

 تدربءاوولا نمةدراسلا هقط'ا ىلا قرد ها د تام اذاف تقرفتو تدعاصتاذا تاراضصا

 اذ لكشلا ىرك ملاعلاو لوزنلاىلاد وهدلانمثداعدربلا د: وق بدق لوزنلا وللا بح وب درب ١ دا

 بسلا اذ_م تارذلا كد كرما قمضرىلا طمملا ءاضف نم تءحر دقو .لوئتالاد ولا نمت عضوا

 ءرك ذام ( ةثلاثلا ةححاو) راطمالات ار ادق ض»د تارذلا كالت ضعب لانصتا نمل صف تاصاّوبو تةصالاتا

 ا :همو دين !بتجوفقراكلان معافترالا هع اد تاراضلاف تاراخضلا دوعص نمرطمادِلَون ناكول لاهت املا

 را نم .رطملاداورسدل هلاهوجولاهذهم تدق لاق مهلوقدا.فانلع كل ذكسهالا نكي لت محورطللا لون 1
 تناك اذاو ةعدق ءايجالا نأ اودق: ةءام_ملال لوقا! دهىلا اوجاة-اامناموتلاو لاق مث ضرالا ْ ١

 : ةفدوتارذناكل فاضت االاثداو 1ظ1ثوده وة ىءمالذعيسو اميقتاصقنلاوةدابرلا ل وخد عنتما ةئدق ْ

 نوا_بملااماو ةنمعمةذام نعوذ لكن وكت ىفاولاّدسا بدسلا !ذهلف ىرخ أ[ تافدن ةفوص وم تناكن ادع أ
 دار وءاش فدك ماس جالا قاخ ىلعر داهر ات لعاف اعلا قلا ناوةيدحم ماسح الات أ اودةتءاالف

 امناءاملاّنا ىلعاي الاهدهف لد. نآرقلا رهاظَنأ تيثف تاغملكدتلا هذه جارضتسا ىلا ةجاحالا ذه دئعف أ 0-1

 م..ج نأ ءانلقام دكؤ ب اممو هرهاطظ ىلع ءلم< لوقلا بج وفر هاطلا اذه عانتما ىلع لءلدالو ءامسلا نملزني | 5

 ءامءامسلاَنم مكماعلزنيو لاهو اروهطءامءام-لا نم اًءلْزنأو ىلامق لاق ءاعسلا نموطملا لوز ةقطانتانآ الا |
 ىندععاسلا نءرطملا لزني ىلاعت هنا قل اّنأ تدق درب نم هيف لاح نم ءامسسلا نم لزنيو لاعتو هن كرهطمل ّْ

 دارملا(ىناثلا لوقا او) ضرالا ىلا باسل ا نمو باسل هلرثهامسلاق ماسالا وا ]|
 ّنالء اهم باصسلا ىلا هللا ىعموءام باصسلا نملزنأ(ثلاثا!لولاو) ءامهاعسلا بناج نموطملا لازنا 0
 ىدح أولا لقن( ةاثلاةلّمسملا) بابل اذهىف لدقاما ذهف تيبلءاوسكءاع-كقوفام لكسص مست برعلا || ٠

 كلذ نول. ةفسالفلاو كل ءاهعموالا ارطملا نم ةطقن لزب الورطملا !:عه ءاملاب ديرب سابع نب نع طمسلا ىف ْ

 تاومسناةكئالم نم كلم هعم وكي ن أ امأف لوزنل ا كلذإ ة بج مل ةيمسملا نإ :ىف لالا ةمريطلا ىلع كل
 (لؤوالا ثلا ثاحيا هرفةش لكت تا هيانج رأت هلوق ) ةثااشلالّمسملا) لأهل و لكشم هل ةلاق | ٍ

 لوةلاي وب كلذوءاملأ ةطساو تابذلا حرخ امن ىلا هنأ ىل لعلدب# ءىثلكت ابن هبانجرحأ ف هاوقرهاظ | | ظ

 لنا وقاعد وقريت ىف ةرقملاةروسف هلمملا ذه قة ىفانغلايدقو هن هنوركس نوءاكملاو عيطلاب 01

 ابنجرخأف لوقا رفلا لاق ( فاشل ثدلا) ةداعالا ىف ةدئافالف مكلاهزر تار علا نمي حرخ أقع ءامء ءامسلا نم | 0

 تان هءانج رخ أ دارملا ناكف كل ذك س هالا سدلو تانى لك نوكي نأ ىضدقي هرهاطئثش لك تابنهناا |
 دعب هيانجرخأف وق (ثااثلا ثصلا) هد ه.قالتاد نوكيال هلت اسال ىذلاف كل دك ناك اذاق تايينهأ( 000 0

 ةحاصفلا ع نم دعي كلذ نأ اوع داةس رع ءل| باص نأ ءاو ةداصفلا نم كلذ ةءيوانافتلا عسي لزنأ ةوقأ أ :

 ٍ حدك اذا تح ىلا ءتدلو ةريسسفت ف هيفاذنأ طا د نم اماو ايلا اذه نم دعبهوسولا ىنمهنأ اونءءامو |
 | رافال ةيمال رخأفهلوق ( عبارلا ثهلا) ةداعالا ىف ةدئاه الف ةمبط حب رم رجو كلل ف ْ

 0 ف عملا ةغمصا ىف ؟داعاق ه هسفننعىك اذا ميظعلا كلملانأالاهكي ريشالدرفا 0

 ىنءهكر ضخ ىعم حاجا لاقف ارضخ هنمانجرخأت هلوقامأ ركذلاانلزن نمانااسوناثسرأاناءانازلأ | |
 وه هفا باك فر ضطلا ثلا لاو روعجوروعاويتدوءالثمرضتو رش اوه 0 0-0 ١

 ثدح نبق ىف ةم دقة الاىف تدل طاريص> ىلاعت هنا لوقأو رضالا نمت ان لك دل ف ٍؤ

 رتعاف رصشلاوهىوذلا نم تشب ىذلاو عرزلاوه بسملان رمش ىذلاف ىونلاو با1ق وااف هانا لام

 00 عرزلاو هو ارم خخ هنمان-رخأت هلوقيدا رماوهو عرؤلارك أداب الاءذه ىفاضيأ ةمسقلا هذه ١]

 دوعلارضألا اذه نمدارملاوز زرالاوةرذلاو تال اوريعشلاو ةلاديريسايبعنب كامو ثبألان :رعماشب هدأ ْ 1
 كلذ نم حج رع ىءداك ارثمانح هنمحجرت هلوةو هالءأ ىف لءاسلا نو تسحب دالوأ جو م ىذلاريضخ الا || 1

 نوكورضخالا تالا نالكلذو ةد_داو "هيتس ف ضعي ىلع هضعباك ارتمانبحرمضملا | 1 ا

 ديد 0 راف هج لج خلا ا ا ا

 بتسوووسسسسعمسيويم سوو سويتي ةتاتاطت 2 مح هي[

 - ار 3



 ها ١
 ا

 | ىلاعتدل اوقةلالدلا في الاهذهريظتو ميك. اراتخلا ل افا اوه بدسل!نوكب نأ بحوف تانفصا ا ىف توها
 | لمصفتلا اذهنمدارملاو نوهقفي موقاتان الا ناصف دق ىلإ لا مث مكداولاو مكن لا فالتخاو
 ا 010 يفضي الل كل خ ىامرمنا هالك تسل وه رتمالا قار ادعو قع لث الدإ ا هدد نيب هنا

 01 كسلا: دعن رك ذ م هوجو ثالث نم ةيكلفلا ل الدلاب كل قلا ءدعب ركذمم ىونلاو بان ءرصشلاو
 | نع لئالدلا هذه ضءيىلا.عئزيمدقف ناسنالا نيوكت لاو -انكَسَقْلا دمر :ركذ ممول لاوحأب

 .[|| كاعت هنابرعشم هرهاط نووةفب موقا هلوق (لوالا) ثا ا هفو نوهةذب موقل ضءنن ءاهدعن ىلهفر

 1 ٍ ١ أ | أ هدبشنلا لعالو © كلذ نوكيوأ ةبقاعلا مال ماللاّناةنسسلا لهأ ب اوبو ةمكحو ضرغل لعفلا لذي دق
 ِ ا | هقفلا قللت عج نمدارأ ىلاسعت هنا ىلع ل دن هن الادهد_هّنا (ىناشااو) ضرغل لعفلا لعفي نم لاح

 ٠ || هناكمئمدارملاْ ا ةئسسلا لأ باوجو ةلزتمللا لوقاذ هو رفكلا مهنمدحأت دارأ امو ناسءالاو مهفلاو

 . ||| مخ ىلاعتلا (ثلاشلاو) :ريغالنونمؤملا مهو مهفو هقفو فرع نم ناببلا اذه تادفامنا لوقي ىلاسعت
 ! ايليت ةوغم . الا .ده را محو نولعبهاوةبموهأا لاوحأب اهنف لدّتسا تلاد الا ىغو ةقياسااة ب الا

 | ناكتف اربب دو ةعنص قدأو فطل أ ةهلتش لاوح أ نيب مهفن رمدنو ةددحاو سقن نم سنالاع اشنانأ قرفلاو

 وهو وهو ) ىلاعت هلوق « مءأهتاو مهفو ءا كم ذذوقو ةنطن ديره دب هقفااّنال حالا :يههقفلاركذ

 | لاا نمواك ارتمامس هنمحب رك ارنضخ هنم انج رشاف ءود لك تا هبانحرخأت ءامءاعسلا نه لزرتأ ىذلا

 | رع أ اذار ىلااو رظنا هءاشن# رغواوبتشم نامرلاو نوي زلا وبانعأن 0 وةد اد ناو اهعلط نم

 ا | هقاةردق لاك عقلادلا لئالدلا نم سمانا عونلا اذه ملعا ( دؤسسوب عوضا بان ال مكلذىفّنا عنو

 ىوذلث الدان اكلت 000 ءاو قل ىلا هناسداهودحوو جرو هن 11

 / ا رب انس » نمان اسد اواماعت | ناكو و هو>+ولا ضع ن نءالءا دناكاذا مالكدلاو :هلماكت اناس او ةغلان من اضيأ

 ' || نأ ىتشال قل اوي رطىلا قالا ةوعدب لغتسثملاَنارهظي اذ_هد_:ءواسظع باقلا ىف هزيم أ ”ناكوجولا
 . ]|| ءامدلا نم لْزنأ ىذلاو هو ىلاعت هوفر هاظ (ىلوالا ةلكلا) لئاسمتب , الا ىو وطلا هده نعل ذم

 لري ىلاعت هنا هريسغت ىف ىفابذعا ىلع وأ لا ةذ سانا !فادخ ا اذ عسر اهلا م رطملا لوزن ىبذةقءام

 اكسل كاران لوزن كتم صفار هال نال لاه ضرالا ىلا بالا ن هو باصسأ ا ىلا ءاوسأا نمءامألا

 1 نكمربغ» رهاظ ىلع ظفلل ءارتسا نا ىلع لادا م انق دنعهملاحاتكامغا ليوأتلا ىلار هاالا نعلودعلاو

 || امأو هرهاظ ىلعظفالاءارجاتنجوق ءامسلا نمرطملا لوزن عامتما ىلع للدم عضوا ا اذه ىفو
 ٍغ اهنم غلا دة عنبف ءاوولا ىلا عفترتو دعست مث ضرالا نطاب ىف عمت :ريثكلا تاراضأاَنالوة.نملوآ

 تقوىف د>و دقدربلاّنا (كوالا ) هوجونم هداس سف ىلع فاس مذ طااوذكلدو رطاسةو

 َتالوق«نأ ل ئاسشاو مسهلوق لط_كلذو دماج مغ ل زن تاير يفرك ادب فيسدلا مي مهدىلب راسا ||
 ىلوة وف .سصلاتقو ىنفدربا !اهتءدسطو ةين"ام ءازسأرا اا ناك شال نولوة يف هفع نو موقاا
 ىنامأو دربلا ث دف عابقجالا سن يلانغ دربلا ىودمف هنطامىلا دربلا برهة باصسلار ه[ظ ىل_ع راسا
 | ءام لزني لبا دج دعم ال مرح الف هنط ان ىف درا | ىوةي الف نادهسلا رهاظ ىلع دربلا لوس ءاوول ا درب تقو
 ام وب مومل اناك اذاف كدذعا تسج ة دراي * ءاوهلا نم ةيلاععلا ةقيطلا ناب هننع باع نأ ن كو هولاه امانه
 ! |نأ تجوذادج دراباضيأ ضرالاب امل اءاووااو ادب ةدران ةقبطلا كلتفءاتثلا ميمصىفدربلا دي ثا دراب

 1 أ ل_ءأ هقازمكلوقدسف ثدي دق هنااندس هاش ثءحو هد. ل١ ءاةثاا ىف رطملا ث دحال ناو دربا اد ثد
 تقف اذاو تقّرذتت دعاصتو تءفترا اذ'تاراضا١نا لاه هنأ قا ا اء.ركهذام (ةيفاعبلا)

 |[ ةحزملا امانا فوةكنسمل«أ لضتمفةس ىل_طتااذا عقال اضل لبءاملاتارطق اسمهدلودي
 07 سمل أ مطساوق وف ساو ءاوهل ا ىفتاراضأ !تدعءاصتا ذافريثكسص ءام هننم لس ل كا ذك ن كم لا ذااما

 . | هذهنأب هنع نوس و موقلا لوقي نأ ل اقاوءابملا نم ئئاونم ل س<النأ بجو تاراسضملا كاتي لهم |
 يي نس هما

 تارلعلا



 هذ
 سل ع لل ل ا مل ل حلا حمل لل يل ا عم هس سم سس

 اماءؤامو همسعو همصثو هرششق ماسق [ةعب ران م بكره مسج هلال كلذو اذ برع كلا نامرلا ||
 | ةيوق ةصفع ةسضباه ةفشك ةمد طرأ ة بان ةدران اهاكسف م معلا ةيعلاو َنمْدَقلا ىهو لوالا ةئالثلاءاسقالا ||| ظ .

 | لا دّتعالا ىلا !ميرقأؤ اهفطلاودب زشال ذل هناقتاقملا هذه نم دضلا ,ةنامرلاءامامأو تافدااهذهىف | 0
 1 اذاف هو نمءاودو هجو نمءاذغوهو فيعضلا حاز ءالةيوقت هفوة دةعملا عابطلل ةيسائءاه دشاو | : '

 ا عبارلا م لقااتددجوو ة.ضرالا ةّماتلاةفاثكل ا ةفوصوم ةئالثلاءاسقالا تدسحنو نامرلا ىف تام 5

 ْ ةلإلد تناكسف ني ري اغاملا ني داضاملا نيب هن هق عمج هن اكس هن اكفلادتعالاوةفاطلل وصوم را 0 :

 | رك ذ تددل|!ذوافت ادام اهحرمشي 050 نمرثك !تابننلا عا ونأن أل _عءاواولك !هبفةحرلاوةردشاا ||| >>
 اانوقاو ل1 ىلع ءاسيس" فرك ذب تك اوتايتأاعاونا فرشأ ىه ىتلاةعبرالاماسقالا هدذ_هللاعتهتاأ 0

 00 هنا( لوتالا) هوجو اتش مري_سفتف (لوالا) ثحاممهمفو هياثةمريغو اهيقشم ىلانعت لاو اهرك ذأ ٍ

 نوالا يف ها 2 نوكت :دقو ةدالاو مطل ا ىف ةفلت غن لكمال امن |عم لكش او نوللا ف ةماشتمن وكيدقكا وفلا| /

 ْ ةروصل ىف ةبهباشت“ ءنوك دق نامرلاو بانعالا ناف ةذالاو معطلا ىف ة-مباشةمنوكت اهنأ عم لكشلاو | 1 .:

 | اهيفامنزكيدك اوفاارثكأ نأ (ىلاشثلا) رمكعلابو ةضوهلاوةوالخلا ىف ةفاتخم نوكتاهما م لكشلاو نوالاو ||

 مضلا فة ذات نوكتاملافةيوطرلاو معنلا نمايهيقاماماو ةيسصا[ةناو مطل! ىفاهباسش تم معلاورتشقلا نما
 ْ مهنمو ةفلتة م نوكت اهرامئاما هباشنل ان نه هسءب رق نارك < راصتنالا قارو ةداستق لاق (ثلاشلاو) | 1 ١
 عدو عسا نم دوقنعلاذخ تدق لوقأ (عيارلاو ) ةفلتر اًملاوة ما شتءرانصثالا لوقب نع | د

 ةيضوبلاو ةرضفنانماهلاسلوأ لع تيشباهنمةصونخته تاببيسالار ةبيطةوسة رسال ٠٠٠٠
 (ىناننلا تصلاو) باشةريغاهضعب و ةاشتمدوةنعلا كل ذتايح ضعبفريدقتلا اذه ىلعو ةصوفعااو| ظ 1

 اهب اشتم ىرقواريشكن اكمْشي لعافتلاو لاعتفالاوانواستو ايوّتسا كلو ةكاماشتو نائيشلا هيتشا لاقل
 ردقت ىلعواامهد-[فدو:ءافتكاامانيمتشم لذي لوامتثم لاهم (ثلاسثلا ثصحلا) هياشتسريستو |
 ظ هلوقكن اذكت امرلاو هياشتمربغو اهيتشم نوتيلا ا
 لاعب ”ىولتلا لجأ نموأب نس ه ىداارودلمتنكصايستابب 0
 | ريملاوءابثلا ع فله رعىاسكلاو: دعا ة(لوالا)ث> ا.ه هنفر هعشرو ركأ اذ هر ىلا اور طنا اع لاف ع[ 0 ا

 ن اهو اهلف ىاسكلاو ةزح:ءارقامأيلاوءاشلا خفب نوقابل اوما نوكسوءاشلا مضيهرثدرواًرثذ ٠
 | ةدئسسم بشن ممم اكىلاعت لاق بدشو ةبشن اولا اكرم ىلع ةرمث عج نوكي نأ نيبالاوهو (لالا] ||
 ٠ رخ . الا مجولاو) هرذاوع إل رريسم ءف كالا ىرت «رعاشلا لاف مك انولو ةبذ نوغفخم مكاو ةك اكل ذكد |

 ف. نأ اههجونورعىبأ ١ رقاماو عجلبا عج رمت ن وكفر « ىلع ارامت عج مثرابمت ىلعتر عج ترا
 ةز ونور صشو ةرصسو ر قبو ةرشب ىلع ةرع عرف رغلاَنأاههبوفنيقايلا ةءار ةاماو لسرو لسر مهاوةكر# ءرغ أ 1

 ريسكلاو ىضاملا ىف عفلاب عنو عنب لاقي ةديسعوبا لاق ذنلا عنملا ىد اولا لاق (ىاسلا ثدلاو )زر رخدأ ض
 ١ ءأنب امض اعل وءاملا مفي اه .واعاسبإ علوا عال ى 0 .ًاورمسكلاب ةرذلا تعي ثياالافو ل ةسسملا ىف | ظ

 |( تل اثلا ثصلا) هعئابو نصيحم نياأر ةوءا ماا مضي هعشو كر ةو فاشكلا بح اصلاه عنومو عئابت عما | | ي/ ه١

 د _:ءاهلاس قرظنلاب هأ هعلبر وهلوقواهثو د لو ىفرغلا لاس ىفرظ: اان عأرغأ اذاهر ءىل! اورظناهلوق أ '

 راغلاءذهنال كلذ الأءدو ٠ نمدودقملا ماع ىضىلا ة او لالدةءالا عضو“ ءودازهواهلاكواهماعت 1 1

 ْ لوال ا اهتالاح ىلع قس ,الاهلاكو اهما.عدنعو ةصوص تافص ىل_ءاببود_لوأ ىقداوتراهزالاو | ْ:
 | ةنوامرطتق ةرضلسا نولب ف ودوم تناححاامنال ثم ةقباسأ!لازوح الل :داضملا وح أ ىلا لقتنت لن | ا
 صالا لأ ىنتناكاعرو ةوالحلاب ةفوصومري_دتق ةضو+لابةفوصوم تا اكو ةره !نوليوأ داو | !نولب | ١
 هلدبالتاريغتلاو تالّديت اهذذ_هلوصف ةعسطلا تس ةراح مالا رخآ ريما ةمربالا بسحب ةدرابأ ْ

 ' اهرسأب لاوحالا هذه ةبتن نال كالفالاز مغ الاو لودفااو عت ابطل أرمأ ًايوبخ مآ بدسلا كل ذو بدسم



 11 ء'

 يصل

 05 . اهيل هللا :لدعو شضء:قوفاهذءد ةدك ارتمتابحلانوكتو هقوفن م هيلع هك سعه هلا

 7 رك ذايلو ةبك ارتملا تاب كالت طاسقتلا نمرو طلا عا نأ اهةيلخت نمدوصقملاو ربالا هناك ةذاح شقد
 | لإ ةئادناونقاودهط نم لدقلا نمو ناففىفاثلا مسقلاوهو ىونلا نم تبني امرك ذب هع.تأ بلا نم تبذام
 1 نملضفأ عرزلا نأ ىلع لدي اذهو لأ رك ذ ىلع عررزلا رك ذمّدقىفا- ههنا( لوتالا ثلا )ثايمامنودو

 لاق هنا بع ىلأ ن نع ىدحاولا ىوو (ىفاثلا ثدحلا )الوطم افمنصت همف ظحاملا درفأ دق ثحملا|ذهو للا

 ]| اضيااعلط ىعس رضي رغالاو ضي رغالا نع شتي نأ لبق انازيكا يعلطو اهعلط تجرخ أ اذا لت | تءاطأ
 85 | لثموتق عم -:>-ناو.:ةااحاحزلالا-ةفتاو قانا اواةمايط داو ”لدتْلا قذع نم ىربام لوأ عاطلاو لاف

 نونا ىفب' رءالاو نيئثالا ذا ىلع جلا اذهءاف نرذا اركي ناونق تاقوذقلا تنثثاذاوونصو ناوذم
 !نم تادتدق ىتاا نيد ار ءلاديرب سا. عنب! لاق ةنادناونق هلوة لوةنذ ظفالاريسف” تفر ءاذا عمجلا

 امم رقي لب جيلا ١» ضرالاب اهقودع ةقصاللا لذكاارا ست لاف هناانضدا هدعىورو اهنمح نعد اد

 . الا نالدرلا مكمشت ىل_ ارسس لقي لورا مكسق: ل ارمس لاه [كىف اثأ ! ىلع ل دينيمسقلا د اركذ َنالّة ده: ناونق
 اق ةمعتلا الة دبا كرتوةس رملة منا دلارك ذاب ا ل_قو انههاذكف ىناشلا ىلع ل دينيدضلا د- ارك ذ

 1 ” ردو هريبخ لا نموءادنبالابعفرناونق فاشكلا بحاص لاق (ثناشلاث ثحلاو) رثك او لك ةيرقلا ٍ

 1 | هءلعام رخاتلال دلافو ذحمربلتا نوكي نأز ومنا و ةلاعلا خطو ماهل صاح و ىل#.ق هن "لك هنم ل دياهعاط ٍ

 11 أ هلوق ىلءاقوطعم.دسنعناونق ناك 5 ارتم بح هنءح رع أرق ة نمو ناو: لذتلا عل ا نم ةدح رك دهر د

 1 | ىلاعتلاه مري سكتلا بان ع نم سدا نالدعق نال بكرك عجب ىبم ااا لطاتتيو فاعلا رشبالا اونفكر ةودس> '

 ٍ أ ةءارق ىف هيد مضي تاتج مصاعأرق 0 (لوالاثدلا) ثاحاء-:وتامراو نو زلاو بانءأ نمتانحو

 لإ تانج مثودا رينا(لوتالا) ناهجو اهلف ىلوالا ةءار ةلاامأ املا ريسكب تانح نوقاءألاو هنعهننا ىضر”ىلعأ

 ناونقلخفلا نم ةح رووا ”هل_صاحو ىتعم ىلع ناوذت ىلع فطعي نا( ىلا لاو ) لدتا عم ىأ ٍبانعأ نم

 7١ ]| تانج بانج رغ اوريدَعَتل او ىث لكت ابن هلوق ىلع فطعا !اههجوذ بها انةءارقلا امأو بانعا نم تانجو |

 ” ضمانيشالا ايصاني نأ ن-سحالاو فاثكلا ت-اصلاهتامرلاو نو زلاو هلوق ”الذكو بانعا نم

 ْ أد دي ربثامرلاو نوزلاو هلوقءارغا لاه( ىفاشلا ثيل )نيفنصلا نيذه لضفلةالصأ نيت قاعات
 "1 درأ انههركذ ذىلاعت هنأ لءا(ثلاثلا ثدعلا) اهله أ ديرب رهيب َرَقلا لمس او لاق كنامرلار صو نوي ارش

 1 رابعثالار امو ءاَدْغ عرزلا نالرصشلا ىلع عرزلا مددامناو نامرلاو نو زلاو با ءلاو لذتلاراصممالا نم عاونأ

 0 ةمسفلانءاذغلا ىر<# كر رقلا نال هكا وفل راس ىلع لفل امدقامغ اوك افلا ىلعم دةمءادغلاو هك اوذ

 7 ]| ةهباشملا كلت دج ونال تمحي ةريثك صاوخ ىف ةبءا. شم ناومحلا نيبو ةئانّنا اوددءاكسألا نالو يرعلا ىلا

 0| ةيقي نم تتلخ اماه ”هلتعلا مكتعا ءركا مال او ةالصلا هلعلاق عملا اذهلو تابتلا عاون راس ىف

 الا مدد رهظراملوأ نم هنالك ذودكا اوذلا عا ونأ ف رشأ بنعل نال لذتأ | بدمع بنعلا اركذاماو مدا ةذط |

 نكمي دق ؛ عطا ا:ذيذامطلا ةضماح ةةءقدرضخ طوس رهظي رصشلا ىلعرهظرام لو اف لاهل ارخآىل هياعغ تنم
 3 4 ةدطادن رشأ مرحلتي دقو ىضر ماو ءادضت الل فن رمش *ماهءطوهو مرمصحلا ارهطظيه دعب مث همم اب ايطاازاذ ا

 "0 ةلاذلا وهف تعلامتاذامت ةضمالازعأ اطااذلا هن 4 ىطل ادد دقو ءارغدل !باصاال ةعفان قاذملا :

 1| قيم ةرخدلا هك اوذااذاأ ةقضألا فوهوراك اوأ ل قاوأةسسلعملا بنعلاراشا نكيو اه اهشاو هكءازفلا ظ

 ْ اهركذ نكءالةعب رالا ءذ- هعفانمو لجلاو رهلتاو سردلاو بدن زلا ى هوتالوانة ٠ نءعاونا عب را هدم |

 8 | لاه مث ساسذلل عفاشمو اهتف_صىف لاق ىلاعت هذكلاو اهم رحدق ع رمذاا ناك ناورجتاو تادالا1ىفالا ْ

 "|| ةدعفلل عفنلا ةهظعت ات شراوج هنمنوذخي ءاسطالاو همع بنعلا ىفام نسح انامومازم رك !امهُعاَو

 : ١ : نكس دنال مهئلاريثك اضيأوهف نو نلاامأو هكاوفلا ناظلسدن' اكبدعاا نأ تثف 5 ةبطرلا ةةعشلا |

 ل ا 00 المال ه0 نا سبت نعد هنفابأ ل صتنو وهاك ةوادت

 ثامرلا



 6| و

 سواسولا قاد ىف هه و ةيظع ةرثك مهيفاضن |نيطام_ثلاو تاعالاو تاريللانذب رمشبلا حاوزالا كل نومه |

 3 ادولف نيط املا ع نيارتسلا مط رنا توا 0 د رمشلا حاورالا خلا ةئيشللا | 1 :

 أ هلوق لوةنفازهتفرعاذا لوقا! اذه لصف اذهفّن أَن َم ود مها منع ىلاعث هللا نكح بدسلاا | :

 نيهجو نم هريرغتو هكلم فى اعتهقئاكي رش سيما وك داسق علال عطاقلا للدلالة داش موش ١
 50 معاتدنا اذاث دوه لد ميدقي سدل سلبا نان نوفرتهم مهنم نبرثك الا نا سو لأ ن نعءانلقنانا (لوالا 1 | ا :

 قاامن نأب عطقلام مزاد سو !١الؤوذىلاعتو هناكسدتناالا ل اذامو دد ومو قااخ لف ث د لك نا لود 2ث ْ

 1 اواسسوخلاو منايقلا ودا اوتافآ الاورورمشا | ع. الصا س دابا ن اك الو ىلا دعت هقازج ثلا ٌ

 اذاودس افملار مابقلاوروريشلا ل هاوغام قااسكا وهلاعلاهلاَثأ او اسدقذئننف ىلاعت هلاوه هقلاشنا ||
 العاق 'نوكب ىناشلا رتاريخلل العاق ام_هدح !نوكي نيهأ | نمد الاولوة» نامهيلع عنتما ا كيذك ناك | ١

 موةلشو ىل اع هلو شن م مطعال ا“ رشااوغ ىذا اذهلت قلاهلا هذيعب وهريذت اهلا نأ ثدن قد رطلا اذهب نالروزشثلل| ٍ

 نوكب از امت نان وا روم ذم وع اج ا نااار ماو رادبا| ْ

 ١ وضاق زا رالا اقف الا 5 -ه قا 00 مخ طامذ 0 (فاشتلا هجولافز

 وهو لانس الاس اولا ىوسام نا نب ث دو هف هنادإ ٠ نكي لكودتالل نكم د_اولا ىونسامتانيدلا |

 مدعلاد كون للزب ثودط سنورعرو نونوكي هدوذج عسجبو سدلب انأب غسطقلا م زان ثدحم | 1

 قيفوتا!هتانوديا الا هده نم مالا دوصةم ار رقتاذهف ءانرزقام ىلع رو كسصذملامازلالا دوعي نيو | ٠

 ةدياغلاانخ لمق ناف « هلل“ 2 قو ندا اولعحو هاننعمن 1ع ءاكرش هل اولءحو ىلاه3هلوق (ةيناشلا لكما

 ماظعت سا ميدل اذه ئافلاخ ءاهناشنو مهىذلاوت مهالانوم دقي ممناهبود هس لاوانلق « مدقتلا ىف |

 0 ثلا ىلع هللا مسا ميدقتف ببسلاوهاذوف كل ذرغو اسس او اينجو اكلم نام او رهن نأ

 لاف ءاك رش هلوق نم لدي هن اروهثااق بصنلاهجوامار او مفرلاو بصتلان لا ا 0 ٍ

 اموهفءامالكز كي ل نا هلل اولعدو ل بقولف لدبل مام موهةبام ل ديلا نال فرعشاذغ نيش شعب ٌْ

 عقوول مالكلا اذهفءاك رمش هلل اولعجو ليان هنأو هذ عذرلابةءار ةلاهجو ماو نان فطع هلعج كوالا لب |

 ام و لا لمقف ءاكرستلا كئاوأ نمو لق هن اك: نثولاورخ او سنالاو نا هيدارب نأ مصل هلع ئاصتقالا | 1

 ىلع "دكر مشل هد هريس ف: ىف اوهلتدا (ةثلاشلا هلكسسملا) نيسدلل ىه تلا ةفاضالا ىبءفّرط ان ةءار ةلاهددحو أ[

| 

 رجلا لءافام_هد> !نيهلا لاعلل تقي نمل وةةباكح هئمدا رانا ماع فا (لوالاف) هحواةثالث

 نولوب الؤدو هقلاتانب كن ال_ا انولوةب اون اكصر اغكلا نا(انلا لوقلاد) رشلا لءاف ىاشثلاو
 || ةكتالا اوراتتسالا نم قدم نا ظفل نال مهيلع مالا اذهقالطا نسح ا اوتةكنالا ا نِطا نمدارألا
 مهلوق هللا تانك الا! مهاوقن ديراب اكوا نايل ول اعلا اذه ىلع ب ناكو نمعالا نع نورتتس سم
 يتذلملا تولوا ءالؤهن ا لاقي هلءلو ىنعملا اذه ىلع الا ظفا ق ابطا يي ىتح هلنءاكر شلك الا لعجي

 نسما لوقوهو (ثلاشلا لوقلاو) ريشا !لم<ذئنرسو ملاعلا اذهل اوحال ةربدم ىهفهننا تانب اهنا عم ظ

 نم اولبقف كرشلاب لوغلا ىلاد ماسالا ةذابعىلارافكلا او« دّنطلانادارملالا ني رسلان مةفئاطو | 1

 لوقاذ ىلاعت هتءاكحصرم نا !توكبنيلثاف هولا اذه نماوراضفمةوءاطاو لولا اذ قش ْ
 تانيةكتاللابرغلا لوب لرمشلا اذهريسةتامأ اج نان عضناريخالانالوقااو لوالالوقلاوه قالا | |

 د اوةرخو هلودو ىلاعت هللاءاكح دقن هدملا ادهن ا(لوالا) هوجو نم لطاباذ فهنا | !

 ءاكرش هلل اؤاعحو هلوقان رمسف واذ هللا تان كالا الوش ن ملوقالا سله تاسئملاتاءئانلوقلاف لع
 (ىناشلا هحولاو) زوال هلاوةدئافريغنم دسح اولا عضوملا ىف راركتلا همم زاي ىعملا اذ مينا |

 لءادااوريغهل كي رشات ابلاو ريغهتاداولا تاءثاو هنا تاني ةكن الملا ولاه برعلا ناريسفتتلا اذه لابطب ىف

 ىلا مب'طبيلطبلليبلممم؛ا

 3 ا ى؟

 # 3 م



 | ثودحلابابامسانوكتنا نكءال ةهباستملا بسلاو ةهباش:ةيواستم ةئياينلا ماسسجالا هذه عج ىلا ظ
 اهتداذ_سابجو كالفالاو موغالاو عداسطلا ىلا ثداوطاهدع ثو دس دان_سالطبالأو ةفلد21ثداوملا ظ

 هناصسوللا ءتاملوةمككلاو ةهلصملاو ةجرلا فو ىلع لاعلا اذ. واربدملا يدرلا يكك ارامل ار داسقلا ىلا |
 نلط» نا دارملا ىذاسةلا لاف نونمودم وشاتان ال مكل ذ فنا لاق ةلال دل! نم طال ا هج ولا اذهىفام ىلع
 || نيذلا ممن اركذلاءنينمؤملا صم_هذت هجو نوكي نا لو نمّؤد ل نملو نم نا ةبآ هنال ىلاعت هنئانناسعالا
 اذ_هةلالدنا هنمدا راالب لونا لتاةلو نيةءءلل ىدددل وقى ه ر رقت مدَقت اك مه ريغ نود هيأ وعفا ظ

 1| هدهىف قامت ا نيب ف الخ الا عقو مل لاه الث افّناكف ةملج هي وق ةرهاظ رات ارداقأ !هلال ا تامئا ىلع لملدلا |
 8 الا عفنتالو ديضتال ليلدملا ةَوقن أب هنع بدج أفي ولا ةرهاطااةململا ةلالدلا هذه لثم دوجو عملا
 هللاءاضةق.سنا ةلالداهرووظو اهتوق ىلءةلالذلا هذه ل#بق هن اك نامالا لو ديعال هللاردقاذا
 1 اذه نمدوصقملانأك_فالصا ةتبلا ةلالدإا هذه عفت رفكلاهلهتلاءامضق قفط نمامأ: ناميالاب هّةح ىف

 1 نينب هلاوقرشو مهةاخو نيا ءاكرش هلل اولعجو ) ىلاعت :اوق يس لم جنسي هدم

 ]| ىذهرك ذا ىلاعت هلا لع (ىلوالا هلسملا) لئئاسمتن الا ىف (نوفصباسع ىلا ءثو هناصسلعري_ةبتاسيو ١
 ْ دعبرك دةجرااوةردقلالاكو ةمهلالا تود ىلع ىلءالا ملاعلاو للفسالا ملاعل ا لمالد نم ةسهت ا نيغارباا

 ال مدةتامريغانههروك ذملا ناالااهركذ مدةندق لسا !هذهنا لعاو ءاكرشش هلت دنا نم سانلا نمنا كلذ
 2 | نول اوةنمهق ماشصالاة دعى والا ةفئاطااف فئاوطو قرف هتكي رشلا اود نيذلا نال كلْدو ءركذ
 4 0 نب وكتلا وداحالا رقالا ىلءاهلةردقال مانضالا هذهنأب ن وخرتعم مهنكلوةند وهلا ىف هلتءاك :مانصالا

 7 1 نم مهتمناقيرفءالؤدو بك اوكلاوهملاعلااذهربدمنولوةي يذلا نيكرمشملا نم ( ةانلاةفئاطا اد) |

 ||| الا ىلاعت هاو ءاهقااو هن د اهتاوذأ دوسولا ةنكماما لوقء نه مهتمواماوذادوحولا ةيحا وأهمال وشن |

 00 ملسو هيلع هللا ىلص لاحت نا مهنءهلئا ىكح نيذلا مهن ءالؤه راباالفسالا اعلا! ذه رعب دن وو هناهجسس هنأ ١
 ١ 1 : نيدلا نيكس رشا نم ( هئلاسثلا ةفئاطلا 09 ىذمدق لل دل! اذه حرشو نيلق الا بحأال هلوقي مهرطان
 1 ظ أ ريشلا لعاف(ىناثااو) رمل العاق (امهدحا) ناهل١نيضرالاو تاوعسا1 نم هيفا لاعلا اذهل اولا

 ' ||| ىورفئاوقلا نءاويفام ىلع هسنتلاودي الامظنرنرشتاذهفءالؤد بهذ .ةءاكح دي الا هذه نمدومهقااو

 71 | هللانا | ولاه نيذلا ةق دانرلا ىف تاؤرن لا ءاكرسش هللا اولءبو ىلاعت هلو لاه هنا ام منع هللا ىتر نم امع نب ا نع ظ

 7 17 تابللاو عابلا قلاغخ سلب اوتاري_خناو ماعتالاو باو الاو سانا قا ىلاعت هتناف ناوخ !نضلباو |

 " ]| بالا ءذهق ةروك ذملاءوجولا نسحا سايءنباهرك ذىذاا لوقلا اذهنارلعاو رورمشلاو براتعلاو |

 7" ]| نبالاع ةمدقاملا تان الا ىفءركذ قوسا-اةرباسغم :دئافدب زها الا هذهل لص هسولا اذهب نالكلذو |
 ||| نما نم هنوكي فصواسغاو اين ةنحلا نيبو هيب اولعجو ىلا عتهلوق هجولا اذ_ه ىَّوَدي ىذااو سابعا

 7 | ةرتاسم اه اكح تراصق نو.ءااننوريال نوءئاحورلاو ةكن الملاور اّددسالا نم قدم نما ظفانال |
 " 1| لوقاذه سايءنب!لاهامناو سول[ بهذم اذهلوقاو املعّنِإلا افا قاطا ليوأتلا اذهف توءعلا نم |

 ٠١ 1 دنزلاب ىعمص هللا دنع نم هيلع لزن هنا تشدارز معز ىذلا ٍباَمَل | نال :ةدانزلاب نواب سوما نال ةقدانلا
 ' [| اذهىفام لكاولاف سوما نالءاو ةقدانز ليقف عد مث دنز لف برع مث ىدنز ىعسي هملا بو سفماو
 3 : ,انعرش ىف سلبا ىهدملاوهو نمرها نمو وهف رورممل | نم هدفام عمجو نادزبنموهذتاريس1ن!نء ماعلا

 1 م6:«نولقالاو ةشع لاوقا هنو دس ةمفمك ىف م-هلو ثد<# نمرهان ا ىلع م.نمنورنكسصالافاوذادخ امن
 " ]|| هللانمملاعلااذه تاريخن ملاعلا اذهربب دنىف هتتكي رش هنا ىلع اوة فنا دقفنيلوةا | ىلعو ”ىلز ا ميدق هنا اولا
 0 اوتأ موةاارب دَمَدلا اذه ىلهذ لق ناف امهنء هلا ىنَر سامع نياهلاه ام حرشا ذوذ سلب | نمهدورمثو ىل|.هن

 1 ||| هقاركسعنولوقيمهنابا ولساو ءاكرش هتئاوتيثأ مما مولعتا كح فيكف سلب اوهو ا ددح اواكو رمق
 3 ظ مهد سهم ةرهاط حاورا مهو :ءظعز را كح ,مق”كنالا اونيطابسثلاه_هسدلبا ركسع ودك الملا مه
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 قام ةرق نوع ماه ادرس 35 ا 3 تاون اوةشىا هش اذابوثلا | 7

 هللا هي زينت انههدو هاا نال ناكل قولعل ا دمفيال لاكش ىلاصتو ةوفامأو هب قمليالام لكن ع هلل هنزعت ' ١

 نءىلا.عتلا اءئئدار انا تدع ةىعملا اذ هديفيال ناكملا قٌواغلاو ةدسافلا لاوقالا هذه نعىلاعت

 قرذنلاهتو هلوق نيبو هناك -سهلوقنمو قال ردقتلااده ىلءذاولاو ناف دساف لوقو لطا.داةدءار كس

 5 رااو هب قئايالاع ههزئيو هحس لتاقأ ادهناهناحسهلوةءدارملاَنافر هاط قرف اههني قييلبالق

 ىلا عبجرب جب دسّلاو هدي سل 0و عب .بم يه ءاوست امص | دبه نءاس دةدمايلا_عتم هناذ ىف هنوك ىلاعثو

 عيدب) ىلاههلوق هريغلال هنا ذل ف تلصدح ىتلا ةسدنا اذا | هتفصىلاعسجرب ىلاع: !اونيصسسملالاوقا

 نيبال ىلانعت هنا لعا ( سلع * لك وهوْئد لك قاخو .-اصال نكت لودلو لن وكي نأ ضزالاوتاومدلا 0 ظ
 داولا هل تمشي ن نم لوقذا بف ىلعلُد ال دا ةماقاىف عرش نكران ءامندلا لهأ فت جاوظ ل وقدام 0

| 

 0 رقبلا ةروس م دقتدق ضرالاو تاومسلا عيدب هلوقرب_سف:تأ ل او ضرالاوتاوهلا عزدبلاقتا ١

 قم_سربع ند ءء يشل ا نب وكت و ءةرابععادبالالوةئفانأ الا هده نم -ىل_هالادودةملاوهام ىلا انههريشت | 0

 اذ_-هنذ رعاذاهمفعدبأ هنالاسةب اهمقءرعسغ هقمسس مل هش رطب نونغل نم ّنف ف فن مناف كلذاو لاسشم | !

 دو-ولا ف لش دو ث داما هنا لو ةةطذالو باريغ نم ث دح ىسدعّنآ ىراصنلل ل-ىلاعت هللا َتالوقنفأ ا ٍ

 لاق ينادي , ال! نمدودقملال وقنفاذ_ه تفرعاذا بالا قيس رع ع نمدوحولاىلا هج رخأاعت هلل انال | 1

 اماودلاوو ةغطذ م دة:رم غنم عادبالا لمدس ىلع هثدح أهلا ىلاعتهقنادإو هنوكحصي اوديرتنأامامكلا 10

 ادإو هنوكباو ديرتنأ اماو هس الاداو ناسذ الان وكن م دروءملا فولأ لاو ه5 ىلاسعت هنن اداو هنوكبآو ديرتنا |

 ثدد# ناك ناو ىلاعت هنال كلذو لطامفل لالا لا.ة>الاامأ نيموهفلانيذهأ ارباغءاشلاب' اموهفمهل 3

 نواس ىراصنلاّناالا ةصوص# امث اسوو ةمواعم بايسا ىلءءانب لفسالااملاعلا اذه لثم ىف ثداوا|| |
 نم ضرالاو تاووسلا قلش ىلا عت هنأب فارتءالا مهمز ءكاذك صالاناك اذاو ثدحم لفسالا لاعلاّنأ | 3

 مزإوااعادباٌضرال او تاووسأل هاد فلات ركت اسمو ال1 رمال اذا اذاوةتمالوةذامةقباسريسغأ 1

 ص ضرالاوتاوءدالاع د.م هنرركحص نم مزلهلادلاو ةنوكمالسلا هملع ىسيع ثادالاعدبم هنوكدز# نم 0

 ىذتشيالمالسلا هيلع ىسعلاءدر هنوكدّرم نأ تدثف قافتالاب لطاكل ذنأ مواعموام_هلادلاو هنوك |
 ركذيلو طقذ ضرالاوتاوعدلا ركذامناو ضرالاو تاوعسلا عيدبدل رقنمداراوهاذ_عذدل ادلاوهنوك | 0
 ضرالاو تاووسلاتاذثو دحامأ عادبالا لميس ىلع سل ضرالاو تا ومسلا فام ثودح نالام-يذام 1

 تاوعسلا ىف امرك ذبال ضرالاو تاوءسل ارك ذيالصاح مازلالا نمدو تلا ناكف عادبألا لس ل ناكدقف | :

 وهةدالولاع نءموقلادارمن وكسر, ناوهو ىنايثا!لاق>الااماو لوتالا هجولا لاطدا ادهذ ٌضرالاو | 0

 ةدالولا نال :تأ (لوال )هوجو هءلعل ديو لطاءا ضي !اذهذ تاناو خلا ىف ةدالولا نم فورهملا داتعملا آلا :

 228 هو ةيحاصلا كلان طاب فز اكد سمعو“ ا ع نعالاوصل 1
 هنأ ناودلاو نوكس ]او ركرطاو قارتقالاو عامتجالا هملع خص ىذا من1لا قدح ىف ثمان ”امنالاوحالاا 2

 ادم ام نكت لوداو 1نوكتى ف أ هلوقن هدارااوه اذهوّلا ماعلا قلن لع كلذ لو ةذالاوةوهكلاوأ

 نب وكلاو داحالاو قامللا ىلءارداف نوكد ال ن# ق- ىف صيامنا قيرطلااذهبداولا ل.س ّنأ (ىناشااو)
 لام ناكر مام اداء قيرطلابولمصخق ىلأ ل دعةدح او ةعف دهن وكت نع رم وفول دازآا لوك ل :

 ١ هتفصان ركذ ىذل ا اذه ناكن ءوثوكشن كهل لاه ئ ثادحادارااذاف ثان'دلا لك ىلعارداهت .اكمملا لكلا 1 :

 (ثلاشثلا هجولاو) ' و :لكولخو هلوق نمدار ااوهاذ_هوةدالوا اقدر ميرتس تاديضت 1

 دو+ولا جاو هنوكس < ميدقا!نالاع دقن وكن از اجالا' دعو اع دقنوك. نأ اماداولا ادهن وهو | ْ
 هنوك بولا داو ناكول هنأ ىب ةهريغلا داو هنوك عئدمأف هريغن ءابتغ ناكهناذأدوولا بجاو ناكامؤ هتاذل 00
 2 سبل هنأ يول عفنوالاىداولا ليست ىف نأ هنأ ماف تمول ع امصسا م ا 00
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 | نءام_هدحاناكولودحا اوذك هلنكي لوداوب لوداي لهل وقى امهتءزعم ىلاعت هبا نيه ال | نيب قرغلا ىلع

 نو-رصي نمره او نادزيب نيلث اهل انا( ثلاشلا هجولا) اميعةروسل اهذهىف لمضفتلا اذه ناكل رختالا

 دع ظفلل فريد تا هلا تالا ىلءهلجو هذع ظفالا ف رصف ماعلا اذ_هربب دتىفولاعلا هلال كب رش تائب

 ظ ءكمشلاهذهنمدارملا لوةء نملوق ودو (ىناثلال وقاااماو)ز وجال هنا و ةرورمضربغ نم هز ام ىلا ه2 ةمة-

 زوال كلرمشلابلوقل ىلا عادا نال دعبل ةباغىف !ذ_هفمانصالا ةدامعيىف َن!لوق اولق رافكلأن ا

 ىنعملا اذه ىلعتي الاهذهاتاجولف اضياو زا بسالو ظفالا ةةةح بسال هتناكد رش هنوكي هتموت
 «اهةدسالا لددس ىلع قيس دق بكاوكلا ةدمع ىلعو مانضالا دمع ىلءدرلا نال ةدئافريغ نمريركتلا عوقو مزل
 هنفثمهةاخو ىلا عتهلوقاماو هاش ققوهانريصت ىدا!لوةلاوهقلانارهظو نيلوةاانيدهطوةسددشف

 هنا(لوالا لوةلاف)نءاوق ىلءدوغياذامىلا مهةاخ هلوقىفريمذل نأ ىف اوفلتخا (لوالا ثحلا) نائم
 9 .ومناىف نا مث د نم هرغانأباوفرتعا موقلاءالؤه نا مهلا ءاكرمث ّناسا | ولاهت مه ا ىعملاو نمسا ىلا دئاع

 تدع ا كل ع نعناطشلا داوف بهصلا نم عون لهذس اهءلظ#: :ساوةهسقن :ةنكذم فرك ىلاعت هنا لود نم

 م هثدخم ناو ث د نمرها نأب نوفرتعمءالؤهف ناطمشلا هكش نم دأو دف هسفن ةردقىف كَدلوَعب نم مهمو

 | عنا ىلاعت هت قولذع ناطمشل اذه نا تبث ىتهو ىنعملا ادهىلا ةراشا مهقاخو ىلاءت هلو ةذىلاسعت هلت اود

 "|| ىوةالاكي رش صقانلا فمعضل ا لهجو قولخلا نملك او ىوق أ قاا1: ا نال ملاعلا ربب دنتىف هتلاكي رمش ءاعج
 00 | هاني دكرشلا اونا نيذلا مهو نيلع السا ىلا دئاع ريعذلا نأ (ىناثلالوقلاو) ل ومعلا ف لا لماكلا

 : ًاذغفالا كل ذراص هان 1 دام ىلعءانلج اذان (امهدحا) نيهج ولف .عضىدنعلوةاا اذهو نا نيبو ىلاعت

 أ(اميينات و)ةدئاق هنمرهظرم هحولا| ذه ىلع هانلساذاو يهذملا كلذ لاطد ا ىف الماكاماناعطاق اللددح اولا

 ا |نوكىتابحوفنحلاوهت الا هدهىتاروك ذاابرقاو باو تاروك ذملا برق! ىلاريعضلادوعنا

 اما واءدو ىنعي كذالل مهقالّدخ ا ىامهةلخو يرق فاشكل | ب>اص لاه (ىاثلا ثلا ) هيلا ادئاع ريعذل |

 / همثو لعربغب تاو نش 0 اهمان ع هللاو مهأوذىف هلنا ىلا مو ' ايذاو هادسل ث.حم_يعقاخ

 | ىح كلذ دعب م ىلاعت هتناكب رش رشن لبا اوتينا مهما موق نع وج للامتهلال وقا )ل ازال ثصلا) تعا

 8 نيذلااماودووملا نهم .وقوىراصالامهذنينيلااوديثانيذلااما تاسئيو نيايهتت | اوددنأ ممن اني رخاما وقانع

 | عطاقلا لمادا اوهام ىلع همبنتلاك ملعريغب هلوقو هللا تا ةكت الا نولوةدنيذااب رعلا موق تانيلا اونا

 نااماهدلوفهناذادوسولا باو نوكبناب<هلالانا (ىلوالاةخلا) هوحو هيقو لولا اذ_هداسف

 هلقاعتال هناذبامتاف هسفْمالقةسناكمتاذادوبولاب جاو ناكنافنوكيالواهناذادوجولا بجاو نوكي

 ْ 011 ناك تااناذ ةسانط اف ةنعر ةلانرعشمدإ ولا ثالة#تبلاهلدلاو نكمإ مكلذكناكنمورخ الانءهدو-و ىف
 | هلادبءنوكت كلذكن 0ر4 ارجرلا بيا ودام انوع ندر يشل دا زادت ولا ىكعذللا

 داولا نا( الا ةسحلا)نينملاو تاشبلاهآتيثي نا هنم عئتم اوهام هلالا نا فرع نم نا ت.ثفهلا داوال

 ىفداولا ل ةءد ل كلذ نع سدة نمام | ىنفي نم قع ىف لقعبامغا اذهو هثانف دعب هماقم موقي نا هملا ات

 نوكد نم ق٠ ىف ىلةءدامناكلذو دااولاءازحا نمءاززس نعادإو م هنوكبرعشم داولا نا ( ةثلاشلا ةخغا) هق

 |نامالكل | لصاخ لاس هناذا ب جاولا درفا | د اولا قد ىفكل ذو هنعهن از ا ضهد لاصفن | نكيو كسه
 هدهىلاةراشا لعءريغب تاس ونش هلاوقر وهلوق ناكفداو هلو نا انس هتقتح امهفالا ناعم

 3 ىد_حاولالاقءارلا ةفمضخ اوةرخنوقابااوءارلاةددأ_-ثماوق رنو عئانأرق (ىاشلا ثحأا) ةققدلا

 1 ظ اولعتفااوقرخ ىعمءأ رفلا لاقت (ثلاثلا ثصل الرع ريثكتلاو ةغلابمالدبدشتلاوراك ااهنالمفذلاراستخالا

 'ز هقلخغكو بذكلا قرت لاقي ثدللا لاوود_- اواورثةاواوةاةخاواوةاخواوقرتخاواوةرخو لاف اورتفاو

 34 | ناكاهلوة:برعلا تناكتص ة نرعدلك لاف ةماكل هذه نع نسحلا لدهن فاشكلا بحاص ىكحو

 ” 1| قرت نمنوكينازوجي دلاق ع لعاهقاو اهقرخدق مهضغب هلل وقي موقلا ىدانف ةيذكب ذك اذ الجرلا

 ا

 ش بوم ١
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 م سيح ساس ا طعس سس حس. دس ل تح ل سس ا جل تسل ع مس ع مسن جا ا مس مس

 لكىلعر دانقلا الات ةقي رطل ذخر رق :ىف (ىناثلا هجولا) دمحو لان لوقلا الا قب منيلطايناعسقلا || ْ

 العاف تك نأ اما ىفاثلا كل ذ ناكل اننا اهلاانزدقولف ملاعاار ديدات ىف فاك نام ولعملا لكي ماعلا تاكا |]|

 عنمجب ىلءاز داق اههتمدحاو لك ناكل هنال لطان لوتالاو ن وكل ماعلا اذهثداوس نم'ثلادح 1 :
 وا زور زرع يفور ”ةللاعثام لعفا كل ذلالعاف هنوكراص امه دحأ هلعفي لمذ لكبذ نامل :

 الامعم اسقان ناك امش دج ونالو العف لعفيال ىاثلا ناكتاو لاو هورتس الا الا زلابسادهتمدحاو لكن وك 2

 نأوّدبالدحاولاهلالااذهّنا لوق:نأ ةةيرطلاهذهريرةتىف (تلاثلا هجولاو ) .ةءهاالا ملسبال ه:ءاا
 عجب ف لواللاكراثمنوكي نأ اما فاشل كلذ تاكل اناهلا :١ _ضرفولف "ع 0

 لوالا نءازيقم نوكي ن أو ديالف لكلا تافد عب ىف لواللاكرامناكتاف نوكيالوأ لاكلاتافد ||| 1
 امىهأب زاتمالا لسضح اذاو ةينينثال او دّدعَتلا لضد# لرومالا نم أب زامءالا] ص لولذا امض ا

 لايص» هنا عم ءلاكلاتافدن هناك أف نوكالوأ لالا تانفد نم نوكي نأامازعم-ا مالا كل ذف | ْ

 لاكيلا تافص نم زيمملا كا ذ نكي ناو اهني همف اكرتسم.م لكلا تافص عسج نكح, ل هيزاستمالا |

 ناةثالثلا هولا هذ تهب تدشن ناص ة: كلذ لاكن تاب نمثسل ةفاداةوطومنوك قو ل١ ْ

 امنه ىلاعت هّلااهرك ذ ىلا ىه ةقي رطل هذهف همن تعدت ارلاَنا وداحالاو لاعلاريب دتىففاكدحا 0 ْ

 أك (ةئلاشلاهلئسسملا) ةرتملاةر وس ىقهأن رك د دقق عئاقاا لديك ستلااممأو نسوا وب رقت

 ىلا ىلاعت هتلاوءاسشأ دايعلا لا ؟اولاه دابعلا لامعال قلاخناو ه ىلاعت هنا ىلع و ل ا ةوغبا امج | ا
 ريتا ناك للدلا اذه ىف مالك اانينطأ ان لعاواهل ا ةااخ ىلاعت هنوكب حوف ديالا ةذاه ٠ ئن لكأ 000

 قدح د القاع ناكر او اظذالا اذه هلع ا تااق :هليلق تكتب تاملكلا كان ما“ هه ىي و

 لكق ااه لاه ىلاعت هنأ (اهدحأت) مودعلااذهن ع ةحراش داعلا لاعأ تا ىلع ل 2 ا

 0 الا ريدت:راصا ءئى' لكقااخهلوق تش دابعلالامعأ تا دولا هود عاف ى
 قدرت لك قلاع اننا قلقا (اهينانق) دساف ال نا مولعمو ىرخ 2 * معن أ ممامعأ اهول هفاق |

 ا 0 دف ةنوك نع حج راندامعلا لاعأ هت لئدولف سفن ىلءءانث او حدف نظر ١

 نمر * در مءاج دق دبا الا ده دعب لاه ىلا عت هنا (اهئلاد) رفكلاو ةقرمدلاو طاوالاو انزل قا حد نأأ أ ا

 هنبلا هلعئامال هناو لرتلاو لهذل ان السم ديعلا نوكب حب رمدتادهو ابماعف ىع نفو هسفئاةرمداأ ند مكبر ا ْ

2 
 ددعلا ن ناك انا ىلا هت هنا واع ناكل ذ ىلا تدهن قولة عرب غدمغلا لعف نا ىل-ءل دي كا دو كلرتلاو لع !نم

 تاداذق ل تلا هنم عاتما ىلا عت هقل» هدحو ملاداو عفدلا هم عت ىلاعتهنتا مد. أذا هلال ةيالق «|] ٠

 هنن قول د.علا لعف لاقي نأ عنو 3 ذكهنوكنا تولع او لءفلان الة #_بم دبعلانوكىلعتي ١ ايلا هلخ

 نأ (اهعبا دد) 1 .وهءلاك لذ ضم. هذ بح و اهماعف ى ع نمو هس: 1 ةرصصنأ ند هلوقركذ نا تن ىلاعت ||| ا

 ىفس وحن انه ذةةءاور همهدار 1١ نااس . دقو نا ءاكرمت * هلل اولعدو هلوةتمةءةروك ذهن الاوذه
 1 هلاآل كلذ دعب هلو تاق" الاومال الا لعب رخ . الاو تاريسلاو تاذللا لعفي امه دسأ مل اهلل نمهلا تابثا ا

 ود ىلاعت هنا انكقاذا نوكنامناكلذو سهما كلذ لاطب ! ىلع الود زوكتثأ بح اى لك قااخوهالا ْ 3

 0 :لك ىلا لوقا :لحاذافمالا الاو صا مالاو تارمد او عامسلا نم ماعلا! ده ىنام لكذ قالا ]9
 نعدا.ةلالاعأ حورخ بحول ةعبرالا ل ئالدلا ذهن ا تئفاولاف داع .ءلالاعأ :تلخديمل ه-ولااذ- كنا (

 هذغره اظ ةعص ىلع دعاسدلت عطاتلا ىلقعلا ىلا دلا لوةننأ باوألاو ئ لوك قااخ لا ةةوقموغ | ١

 بحوب ىعادإا عد ةردّقلا عوج وىلاعت هللاو م عاذلا يي يسد د 1 ٌ

 عطاقلا نيذعلناسدربلا اذ_مرهاظلا اذنه دك ًاتاذاودابعل'لافالاقلاخ ىلاعت هنوكىضذتقيكلذولعفلاا'
 سهالا تدترت ىلع لدي هو ديءاقئيثلك قلاخ“ ىلاعتهلو5 (ةعبارلا هلمملا ). تاببشلاوأل اوكيشلا تااذأ|

 رعشم ءافلا فر فضولا لمت كلبا رو ب.ةعتلاءافي ءامسشالا لكلاب قلاب ىلاعت هنوكىلءةدابهلابأ

 نس سم
 3 3ك

 ب ار "م
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 ع ع ناكداولا اذ داما ىلا ادا او الا همذداولا اذه قا ىلاسعت هتان ا ضرب تقوالف لوتالا ناك ناف نال ذك ظ

 1 | كل ذنوك بح واذهو كلذ ل. قداولا لو ه>- ب>و لبق الصاح هداك ! ىلا عادلا ناك ىّتمو كلذ لقال صاح أ
 0 داندز الو لاح لاك داول ا ل هت ىف ل نسل هنأب ملاع ىلا عت هنأ تنثدقف ىناشل اناكناو لاو هواماز أ داولا |
 ١ ْ نم دارا اوهاذهو تاهؤال ان ءتقوف ةتباا هن دال نا بجو كلذك هالا ناكا ذاوةمولالا ىف متسع

 1 | ةوهشل !ءاضقر ةوهشلا ءادضقب ث دعت اغا داتعملا داولا لاق. نا ودورخأ هو فو يلع لكب ودوهلوق

 "|| هنا لاقي نأ بجواسمتاذلذب ولطم ابنا عمىلاعت هللا ىلع: نانا تدولف اهتاذإةب واط ةذللاو ةذالا بحول |

 "||| لكسر ماعز احح ا اى اعت نال تقول ! كل ذ ىل ةاهلمصت ىلا هوعدي ةذللا كال :لمصءتب هللا مءوالا تقوال د

 " ]| لزالا ف ةذللا كل ل_ص نأ بو كل ذكسمال ناك اذ او امولعم ىنعملااذ_هنوكي نأ ب+و تامولعملا
 || عني اياز أ ىلاعت هنو كحح عم تامولءملا لكبا ملاعىلا٠ت هنوكّنا تدثف لاحم هناانس دقو از أ داولا وكلف

 ]|| ىلاعتهتتداولاتارثا نكعال هناانرك ذامب تدثف ىلع ئث لكب وهو هوة نم دارم اوه اذهو هيلع داولا ةدص نم
 7 || ءوصصسريغ هنال لطاب كلذ ثلان*ل احا ىلع ءايىلا٠ةهنتداولا تاس ا اما نيمولعملا نيلاةالا نيز ىلعءانن
 "|| اضوخرّوهةمرغوه ىذلا لامتحالا كلذ ىلعءاش ةدالولا تابثان لوةاا ناكسحف لقعل ادن مووغمالو
 نأ ىلءاو.ءةجانب رخ الاو نيلوال ؛ّناولو هن الا هذه نم دوصةم اود اذب_هف لطان هناو ةلاهللا ضخ ىف
 1 ىدء ملاك اهواذها اننا دهىزلا هداه هنعا وزهل لكلا دَةَوَداافهيواسامالك هلم ملاهذهىفاورك ّ

 ا 00 للكج للءودو هو دبءافئث لك نااخوهالا هل اال مكي ر هللا مكلذ) ىلا ..:هلوق *. هللاانارهناالول

 نم لوقداسف نيبو ميحرلا يكحلاراتغارداقلاهلالا دودو ىلعة خلا ماقأ اا ىلاعت هناملعا (لميكوئش

 هيةقثالا | لئالدلاب اهتم دس او لكداسسف نيبو هوجولا نسح أ ىلع ميد اذم لصفو هن ايل ارمثاال ا ىلا هذ
 هلاّراتنناذهد:ءفاهبلوقلا داس ة٠طاسقلا لئالدلاب نيو تائيلاو نينبلا هلل تدأ نمسهذم رح م

 اذه دنعنتانبلاو نينيل اودالوالا نءهزخمو دنااو 3ضااوريظنا اوكي رشا | نع هزم دعدد بد اودرف ماعلا

 هنافادحأ هريغاز ديءثالو هود عاف هاوسام نكح قااخودالا هلاال مكبر هقنامكل ذ لاسقف ةحمتنلاب حرص
 ليك ولاودو ممجاح لعيو مهعوضخو مهاذ ك ربو مه*ءاعد عسي ىذلا وهو دامعلا عجب تام-هأ مصملاو د |

 هيزخملاو ددحوتاا ىلا ةوعدإاريرة: ىف سئرتااو مظنلا | ده ىف لّم ان مو هناه-هم لود> ىلع دحأ لك |

 تبحاض لاف (ىلوالا) لئايم ديا الافو هسئم حيصأ الو مضوأ قيرطال هنا لع لرمش ا اداسفر اهظاو ظ

 هللا ىهوةف دارت ءرانبخ هد. ءامو ادي موهو تافسصل!نم مدته فو هوما ىل ةراشا مكل ذفاشاكلا

 هذه هل تلص> نمّنا ىنعم ىلع هو دبعاف تافدصل ا! هذها عماد كل ذ ىأئ ل كض قااوهالا هلال مكبر
 ىفنيوىلاعت هنا لع!( ةيئاشا!ةهلئسملا) :هاوسادح | او ديعتالو هوديعاف ةدا.علا,ق.ةل اود ناكتافصلا
 الهةنم الما درك ذي لو رب دمو عدبمو ث دو دج ومو ىلا ىلا قلخن ار اسقتفا ةريثكل ا لئال دلاب ةروسلاهذج 0

 نم لو لة:نأب عنادا ادوبو ىلءةلادإ !لئالدلا عسا هنا مثدادنالاو داد_ضالاو ءاكرمشلا ىنن ىلع لدي
 ىأ كلذ دعب ىلاءءث هنا مث هلطدأ مث ناسا نم كي ريشتلاب مزاا بجو نوحي, ردقا اذ هذاكب رمش هنن تننأ

 لاؤسااهجو:ياذهدئعو .ودبعافئىذ لك قااخوهالا هلاالمكب رهتنا مكس ذ لاه ثمح ٍضحن اذمحوتلان |
 ردا اذوفاكت رمش هلل تأ نم ليادف. زتوقااسلن دودو ىلع لادلا ةماقامدقتام ل_.صاحَاودو

 ةقيرطلا هد هاهتاهب نمو ةريثك قرطديحوتا |تايثاىفءابملعلل لوةنف ضل د. وتلا مزكا بوأ ف بك ||

 ىاكستم 5 لوقلاف د اولا ىلع دازامو ىفاكد حاولا عناصلا نوم دةملا لاف (لوالا) موجو نءاغرير شنو

 لك ملاعلا تارودقملا لكىلءرداةلاهلالاّت الف اكد حاولا عنا !انلوقاما د.-وتلان لوقلا بجو
 : قلعديازلاّن الو ٌيفاكتم هش لوةلاف دحاولا ىلع دئازلاّناامأو هلاربدمو ملاعلل اهلا هنوك ف ىفاكتامولعملا

 اةبانهخال ةهل[تايثااما مزلف رشد دعت ابثا نم يلو ددع تابثا نكيملف هنوبث عليل دلا لدي اد اولا |
 ناكاذاو لا ءاضب اوهودا دعالارئاس نم ىلو أ ددعلا كاذ سل هنا عمنيعم ددعت ايث اوأ لاو هو اا ْ

: 

| 
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 8 -الا هذه لود: نأ بولطا اا ذه رب رقتاف (لوتالا) هوجو نمةماسقلا مول هنؤربنينمؤملاو هنيؤنز رسل
 || لوألا مانقملااما ةمامقلا مول هنورب نيمو اَناب غطقلا بجو ا د تن اذاو هتيقرزو ىلاهتهنا ىلع لدن

 ىمهلالدتسا اوه ءاءو هيلع مدخلا دعاسام كلذو راصالا هكردتال هاوقبحت_ةىلاعت هنا ءريرقتف

 هلوقد حدد ملا ل_د>امل ةبورلازب " اح ىلا هن نكيزو لوقت هتن'اذاو ةبورلا نى و_مهدمتا امثا

 !ٍ | مصيالموعطلاو حاورلاوةدارالاو ةردقلاو مولعلاو هتيفر حصن المودعملاّن ا ىرتالأ راصبالا هكردت /

 حدس ادق راضالا هكردتال هلوقّنا تشن اهتي مرح وت ”اليثم< اهنوك ىفاهتمئذل حدمالو انمى هن ّ

 هن اوكوش راصبالا هكر دتال ىلانعت هلوق نا ىلع دياذهو ةنؤرلا عيت ناكول حدا ديا كذا تي
 : مدع ع نم مزليال ذئفم هن قر عنتو ث رحب هسفن ق ناك اذا ِء يشل نا هسف قتلا ماتو ورل از ا اعت ّْ

 نءوهش ور نع راصبالا بج نىي-ءر دق هما ع ةورلازت "ان ه ضف ناكأ ذا أما وشلل راقت يدمه 07

 زب اج ىلاسعت هنا ىلعتلا ددي ' الاهذهناتثف ةمظعلاو حدملا ىلع ةلاد'ةلءاكلا ةردقلاءذهتناكهكاردا |
 1 نئانقلاناهيلعل بلدا و ةءابقلا مو هنوريْنيم ؤاانأب عطقل ا بج واذده تدل ”اذاوهتاذيسعتيؤرلا |

 | هلابلوقاااماف هي قر زوتالو هنوربال لاك لئاقو هنورب نيد مولا نا عمةيؤرلازاوج لاق لئاق تالاف |
 0 تثفالطان ناكنف ةّمالا نمد هبل ملوقو 4 نينمؤملا نمدخأءارالدتاجسه شيلد

 | بسو نادك مالا ناك ههنا تدثوملاذ ىفةيؤرلا زبث اح ىلاسعت هنا ىلء ل ذت هيا الاهذهناانر كصا.: |
 | نم ضل لالدتسسااذهو الؤرلا لوصج ىف عن , .الاهذز_ه لال دانك ذاع تبنف هنو رينينمؤملا نأب علطقلا |

 0 نم فوه سبا راصالا دكر دئال هلوةىرامالابدا اراالوةننأ (فانالاسولا ) ةياالاءذه |
 | هلوق نه دارملاّنأِب عطقلا بج وذرمد. اوه كلر دما لب عضاوملا نم عضوم ىلا ايش كر ديال رسدملاناف |||
 وهو هل ءدارااراضالا رديو»و هلوق ناك كا ذكناككاذاو نورصملا هكرذيال هناوذرادنالا هكردتال |
 نيرض.ملا "ولج نم ىلا ءتود ناكسفء انش الار صم ىلاعت هلا ىلع انتوقذ او ةزرصبلا ةانتعدفال رممبملا لودي[

 | هرورلازك اب ىلا”ناك كل ذكص الا ناك اذاو هسنْمل ارمصمم ىلاسعت هنوكى ضتقراصنالا كر ديوهوةلوقن |

 ةمايقلا مول هنورب نموا نا لاق هسفن ىف ةنورل از اح ىلاعت هنا لافت نم لكو هسفنىرب ىلاعت ناك هتاذفف |

 د هديزت نأ اندرأ نك اوةماسةلا موب ةنورب نيم ءؤماّنا ىلعو هيورلا ْر اس هنا ىلعةلا دادي الا مدس تانج

 نيريِدَمَتلا يعور, اور صيلا شفناما هنمدار ااراصنالا لرديو»وىلاعتهلوقاةلقارادةتالالدتسالا |||

 أ مو نونموملاو هارب نأ بجوا دهتن اذاو هسنن:تاذإاريص.مهنؤكو «تقنرامددالا رمصبم ىلاعت هنوكمزلمف |

 ةغسصراصالا ظفل ناد الان لال بم سالا ف (.ثااثااهحولا) قرفلا: ل ئاقال هناةروزمض ةماسقاا ظ

 زاصبالا عيج هارب الهنا دب :زاضرالا دكردتأل هلو ةذ قارغ: بالا دفن ىف ماللاو فلالا اهياعل خد عج |

 لدي عوملاباسلا اذه ص ص لوةنفاذس »تفر ءاذا با -ااموعد ة الو موملابلس د ةياذهفأ 1

 نامت , هناف سانا لكميرمذاما ديزت ا لاه اذا لبرلا نا ىرتالأ عملا دار ا ضءبىف مكنات وبث ىلع |

 ضان نعي هيما هادا اثنا لكس أ ملسو هيلع هللا ىلا دهم نا لقاذاف موضعي هيريض ها |

 ىدكقاراصالان صعد هكر دن هناد مفي نا بج وقرا هءالا عج هكردتال هناءانعمراصنالا هكردتال هلوقاذكو | 1

 | لصعال نأر يدق ,ثال عيمص ليل د هناالا كل ذك هنا به لوقنف باطل ليل دب كس اذه لاقي نأ بابل ا ىفام | ١ ا

 ىلاهت هللا مالك وصوائيععو# وهثيحنء عوم لاب باسلا اذ ضمنا
 لونان فوكلاو رعت راربض نال ةامد الاهذمب كسلا ىف (ع.دارلا هولا ( بجحاو ثرعلا نع

 لاةؤدن , الا هذ مب هيلع متحاو ةءايقلامولىلاعت هللااهةلخي ةسداس ة سا ىرباسغاو نيعلاب ىربال ىلا هت هلانأ |

 هريغىف لاجل انا ىلع ل ديول, مكمللا نسيت يصل, ىلانعت قنا لاو! قل نم سةر ١ الاهذه تاد |
: ١ 1 

 ْن : الاةدووملا س اولارب اسناتنئاعأو لحاف از اجرمديلاريغبهللا كارد انوكي نأ بجوف هفالخم | 8

 |هدوذ كار داو ىلاعت هن اديؤر ل هت !مب ةسداس 00 .ةمامقلا مون قا ىلاعت هنا لاقي نأ تنث هه تنال

| 

 ا



 ب : (ا١.

 1| أ هلال اهل الطالا لما دوس وكل نجوم اوعء انش اللاقلاج ىلاغث رم ىذتقد ادهفةسسلاب

 1 ىلا ا ىلعرداقا | نع ةزامعهلالا نا ند انباصصأ ضب هزكذبام ةدضنر «ثداذ-هف ةندونعملل و كمل اوه

 1 ا قنىلع ئع لكلا وشب ةلزتعملا نمريثك مت .د- | ) ةبماللا هلّدسملا) عارت الا و داع الاو عادنالاو

 أ تسرد ماا داس را يدل تايسالؤلالا ياكم رم لعتاغسلا

 559 هنأ عد هلا ةرو وامراة ومسعلا اذه ىف يدش يع نعال لكلاقلاخ هوك

١ 

 5 ا مزاب هنالو عانججالانلطان وهذ هنردقو هللالءثودحيلوقااو هوىلاثلاو زو< ال هناو معومعلااذ_هىف

 1 . ىلع .:الاهذمبمهكستامأو لام كلذناو ىرخأ ةردقو رخآ /ء قبس ةردقلاولعلا لذ داعاراقتفا

 | نارقل!توك مزافمومعلا !ذ- م مك< ىلاعت هلل فولو وذ ؟ ى ل1 ى“ *نارقلا اولا ةذاهو لذ نآ رقاانوك

 أماعلاّناالاىاعتدقاتاذف صرسغتلا لخدعومسعلااذ #هّنا املا اذ_هىفام ىدقأ ىلاغت هلل اهوا

 ا | ةئسسلالهأ عنعل مومعلا اذ هى صيسختلا اذهل و دّناف كلذاو صيصخملا لىربغ ىف ةجخ صومخلا

 5 ا |مومفملااد ه» سم هن ان اهتعام .اصصأ باو> وىلاعت هن ةؤوادع دانعلالابعت أَنا تابثاىفهءكسقلا نم

 .؛ ا أ مدقىلا.عتدتا مالك تا ىلع الادلا لت ؟الدلانو ةز دةلابار داق لعلااملاع ىلابعت هنو كسص ىلع لا دلا لئالدلا

 || هريرقتد ديجوتلا لاكدبءال لمعي نأ هنمدارملا لبكو ئ لك ىلعوهو ىلاسعت هلو ورح م
 |تعمسو بابسالا ماعلاسعل ا ادهّن'الا ىلاعت هقاال ارب دمال هناؤردالا هلا ال هنا دمع : ناك ناود.ها!ناوه

 | دو '!ذكضالا ناك اذاو بان ص ناتراابا تالا الوالوةد هلا ردلاولادهازلا امالانيسشلا

 رز زولا ىلا هن امهم لمد ىف عجرب ةرانوريمالا ىلع دمعت ةراتف 5 رعابطلا بايسالاب ب لقلا لد رلاق اه

 دودغملاو لكوءىث لك ىلع ودو لاه ىلايغةقلاو نازحال اريثكسالا ددعالو نامراساالا لاش ال ذئنخ
 وم ىف عجربالو هلويجام لك نءهعمط طق ؛:.طهقناالا ت اهملل لال وهل االا ظفاسال هنا لد رلال»:نأ

 | قلاخ انهه لاو ئث لك لخو لءاقب هب الاهذ هل.ةلاه هنا (ةعباسلاهلسملا) هيلاالا تامهملا نم
 ١ ىتاملا ىلا :ةرايجاذو : لك اشو لوقا ( لالا ) هوخو نم باوملاو رب ركتلاك اذهو ئث

 |[ مى ذىلاعت هنا قيشكااوهو (ىناشلاو) .اهاكتاقوالا لواندي وهو لءافلا مساووف ئثلكقلاخ هلوقاما
 | ىفةمدقملدصل لك قلاش هلوةرك ذاذههو دالوالا ىنن ناب ىف ةمدةم هلع ؛ 1 لكقاخوهلوق كاذه

 وهن ةنلتخم أ انو ةزثك اماكحأ !بحو ةمدقم ةمدقملا هدهّنا ل بماخلاو ودالادومعمال هنانأ

 ل ٠ اه (ةنماثلا هلعسملا): ةصتملا نماهبقمادأم عضو» لكتبس فايلع عرفي ةّرمدعب ةّرم اهرك ذي ىلاعت

 وهالا ةدايعلا قد سال ءانعموهالا هلاالهلوتفادو.:منوكح» نأ ومس ىذلا اوههلالا لوةد نأ

 قد سساال ىاودالاهلاال هلوةناوملاو ريركلللام_هوناذهنافمود.عاف كلذ دعب هلوقىف ةدناغلا اف

 هللادو وي نيرتءماوناكموقلا ام اهلكسملا) هريغاو دبعتال ىاهوديعأف هلوتووهالاة:داسب ءلا

 هللاىوس دحأ ىلعهننا ظفاأو ةاطأامو هللاَناوةءا ضرالاوتاوعسلا قاخ نم مهتل.اس كلو لاه اك ىلاعت

 | م دقت ىلا تافصلا فودوملا كاىأ مكي رهللا م ككذلاقف اعمل لعتله ىلابعت لاق 5 هنا هس

 0 ناسحال اهوجوو ةرْتلا ف انصأب مكملا نس<و مكس ربىذل ا ىضءيمكي رددعب لاق مم ىلاعتهلئاو ءاهرك ذ

 اهوصحال هلاةءعتاو ةهتناو لاقاك اهطءض نعل دعلاز زد ثدح ىلا ةرثكل | ىف تغلي ماسسقأ ىب هو

 | 11 هارام يرسل زدنا نبش هزل درسبو ةقرمباو كنا ىنعي وهالا هلال لاق مث
 | )اعللرب دمالو هاوس اخلا ينااخال هنال ءاوسدلا ال انلوق حداسنا ىنعي ؟ىث لك قلاخ لاق مث هاوس دوبعمالو

 وهو راسدالا كردي وهوراسصنالا هكردتال) ىلايء3 هلوق كيقم بسام ]د رتسرتلاادوذودالا

 | ىلاعت هنا ىلعدي الاهذ_مب اا صعأ محا (ىلوالاةلكملا) لئاسمتبالاءدسهىف ( ريبكلا فطالا | <
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 3 ٠ صيصخمل ا دن نم ىضد دة 46 دقا|تافصا !تايئابلوقا او ىا هوس اهفهموع ىلع قع نآمتاوت فل هان
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 /ةشك امأف ةغللاءااع نم ب تكئامنا ةغللا تادر:ةفرعم لوقنف ةدورلا ىف ةناالاءذه. تكسمتاهنعملا || ١

 ٌْ دمي رابدن الا هكر دن الهلوق نا ىلع ل د ىةعلا لمل داق "هل او ِديلَقَملا ىلا همف عس رب الق لمل دل دلال دتاالا | 3 5

 ظ ىلعهب الا تادوإ مامن امهدوصقمو ىنألا مودعل رياغس موهعلا ىننالقعلا عب ربصب تو مومعلا فذ

/ 

 ىلع لم دةف قارغتسال ا ىلع لمهام عجل |ةغمصل وهنْنا (ثااثلا هد وا) مومااك طقسف ىتالاموع 0

 هكردتال ادلا ىف ةدووعم اراصبالا نأ دمفي رابال ادكردتال هلوقذ كل ذك ناك اذاو اضدأ قباسلا دوو
 | ةنوصو٠ىه ياا تافدلا هذه ىلع ”تمادام قادحالا هدبهوراصدالاهذهّناف هم وعلو ن

 دعنا َملقلفاولاوجأ تريغتو اهحاف ص تادستاذا ىلاعت هقتانلر دتاسغاو ىلا عتهتلاككر دتالان الا فام |
 !اروعال لف ىلاعت هلا لردتإل ةدبااراصب الان'انلس (عبارلا هولا ) هللا لردتال تاريغتلاهذهلودس
 اذ_هىلعو هنلوةد ورع نيراريضناك كس اول اهذ_نلةراغم ةسداس ةساح ىلاعتهنتا كاردال ود |[!
 تانآل'ّناالا ةّماعةي الاءذ_هنابه (سماختاهجولا) ةدئاف ةيالاءذمكسقلا ف قيالفريدقتلا ||

 ىلا ماقملاا ده نءمالكبلا لة ذئنم-و ماعلا ىلع مد ةمصاناناو ةصاخ ىلاعت هللا يو رتايث ! ىلع ةلادلا |

 هب الاب جوعلوقننا (سداسلاهجولا) المأىاعتهناةيؤر لود ىلع لدن لهتانتالا كلتَثانابب | ظ
 اهلئسالا عومت ا ذهفىلاعت هللا نوكر ديال ني رمصبملا نا لقلة ىلاعتهقت الر دتالراهدالاّن !!:ط-لوقنف |

 ثيحي هنا ذ ىف ىلاعت ناكولدب ؤرلا قنحدفا!لومح عنتع هناا دقق ىفاثلا هج ولاامأو لوالاهحولا ىلع | ا

 اًذهبو هتيور نعراضإالا بح ىلاعت هنا مت هتيور مدت ثيد ناك ول حّتملا ل_هه«اسغا لب هشيؤر عنشت 0 ٠

 ىئنلانالكلذوءانثااو حدملالودحلااًبنسن وكي نأ عندم ىئنلانالوة:مث ةءاكلابمهمالك طقس قيرظلا 0 . ئ

1 

 .٠ مسرد نلف :فشص7 يانا دش يدش ل

 أ ىلع اليلد ىزنلا ناك اذا لب ىرورضءملءلاو ءانثلاوحدءالابجومنوكبال فربصا!مدعلاو ضخما |
 هدخ أنالهل وةناهاثمو حدا يح وب ىنالاكلذنابل#ق ءانثلاو حدملا تا فص نم ة#تران' فصل 0 0

 قحيىف ىئلااذ_هناالامونالو ةنس 0-52 داب اناف ىنالا اذه ىلا ارطن حدملا .ةيال مونالو ةةسس | ١

 وذو هل اوقكلذكو لاوزالو ل ةكريغنمادبأ تامولءما عمم انا اع ىلاسعت هن وك (ِ ءلديىلا.هتىراباا | :

 لوةئناده تيئاذامطيالو لك ًا,الاضب ا داسإل ا نالها ذ ىفامنغ هسفنب اماه هنوك ىلع لدي معطيالو ملعب |

 وهكلذوءانثلاو حدملادسفي دوجومىئعم ىلع لداذاالاءاسنثلاو حدملا دمةي نأ عنشم راصرالا هكردتال هل مق
 نافرير تلا ذو هنن ورو.هك اردا نع اهعنمو راصبالا ب < ىلعار داو ىلا_هت هنوكد هي هتافات ىذلا

 معا (ةثلاثلا هلم ىملا) هوجولا لكن ماب الا ءذبمةلزت لا لال دا طقس ةح موياع باقل مالاكلا
 | هب .الا دهم ك بقل نع ةجراش ةقمشاسا ف نو ةيورلا ىنأ ىلع لدنك رخأ اهوجوءريسغت رك ذىضاقلانا 1

 3 دنم اهنء«بمضواهاةنن نمف كلذ ىذاةا!لعفاباو. لوضالا لعرض وخوريسفتلا لع نع هل دفنمو ْ ١

 تاكاذاةساحلانا (اهارثأ ) ةلةءءوجو: كت دقف ىضاةلا اما ةيؤرلا ةحص ىلع ةلاداهوبواباضصال
 ديعيل ادعيلا الو بي زل !بزةلا لصال نا ىهو هلصاح ةريدعملاطُت ارمشلا تناكو اريذاس قرم أ ناكو ةييلس |

 هذه لوم عمزاجولذا هبورلا لو هد بجي هناف لباسم ا مكح ىفوأ الباقمقرملانوكيو بالا لمعالو |
 | بج وب كل ذواه ارئالواعهمس الو تالدطو تاهو ترضع نوكحي نأز اح ةيورلا لصحت النأرومالا 8
 | لياقملا لوصحو با. اود.عبلادعيلاو بيرل برقلاءافتانالوقنن اذه تيثاذا اولاف ةاطسفسلا |

 ةسالا هالوك ةناو رلا كإ:لوصلىضتقم|نوكب نأ جول هور تصولذ عمم ىلاعت هللا قحيف ظ ظ

 بجول هني ور حصن ثمو ناك واذ تقول اذه نالصاس ناسنهملاناذهو هن ور حدث. شراانوكو ]١(
 لكّنأ (ةينانلا ةحغاو) ةيورلا عنتم هنأا_نلعةبورلا هذه هع ل ثيحو تقولا اذه هت زر هم نأ

 | ةحعاو) هني ور عن نأ بجوف كل 35سنل ىلاعت هلل او لواسقملا مكح ىفوا الب انتم ناك ابنه ناكأم !!!َ
 | مهلباشي وأ مهم برقي نأامارانلا له نود ة. للا لهأ ءاريفمكم سول لاسقيو ىضاسقلا لاف ( ةئلاثلا |
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 ةاؤدق انور نينمْؤملا نا تانبثا ىفاسيبلع ل وعملا ن ركع هنا ءال !مذاف نة لغة سار! هؤ دو

 الاه ذنيت نوت مباع ةنئرلا قي , الا هذ مي ةلزتمملا لال دس اةناكح ىف ) ةداشلا ةلكسألا)

 اىريصبب هتكر دأ لاعول الئاكتن ا لل دبةيؤرلا ن نءةرابعرمدئلانلاردالااولاق مها (لقألا) نيهجو نم

 نءةرابعرصبلا ار دالانا تثفانضق ا 4م الك وكي هنأف ىرمضس هكر دأ امو هننأرلافوأ هب ارامو

 1 | نم ئئفراصرالا نع ئثا اوال هلا ئطتعي راسدالادكردثال ىلاعت هلوقلوةنفاذه تثاذا ةيؤرلا
 ||[  عبجو صاخخمالا عبس" انثةسا خص (لوتالا) ناهجو موم_علا اذه ةدص ىلع ل ءلدلاو لاو الا
 1 مالكلان م هحجرعءات ةمسسالاو ةمل ولا ةلاخاالاو نالفرصبالاراضبالا كردتاللاقدف ه:ءلاوحالا

 ا أ كلو لاوحالا عسجب ف صاضمنالا لكن ع ىنلاموع دمفيذب .الاءذه وعنا تف هلوشد نجولو الولاه

 . لإ مومعلا دقني الا ءذهن ناسف (ىناثلا هجولا ) لاوحالا نمت ىلاعتهللاك ريالا أ نا ىلعلدي

 جارعلا هلل هير ىأ راسو هملعدقلا ىف و سسمو وقت ركد أاملاسهنء هللا ىضر ةثن اعنا
 صاخشالا لك ىلا ةمسس:: ان مومعالةدمف مب الاهذه نك ولون الاءد ماه ست: ته ذم ةرصن فتك

1 1 

 ' .[| :: الاةذهّن ا ثيثف برعلا ةغلب ادلع سانلادشأ نم تناك اهنا كشالو لال دّدسالا كل ذمتامم لاو الا لكو
 | لال دةساربرق:ف (ىناثلا هولا ( بولاملا د.ةي كل دو ص ال ا لكوملاا ةءسنا اب ىئنلا ىلع ةلاد

 5 | دعبهلوقو ءانملا او حاملا ىلع لق شم عضوملا اذهل ةيالا هذه لب قام ن اولاعت مهماةناال اه ذب تلزم
 ا

 ْ 01 نأ مزلالاوءانثفاس دمراصإال !هكردتال هلو نوكي نأ بح وذ نضوج دقي كبارا طال الود وهو كاف

 2 هللا م الكب ةدثالرعغ ى مو:دك اكرلا بحول كلذوءانثو ح دمودام لالخ ف ىف عقو 'انلو حدمع سلام نا لاق

 لاهل لا ةوبثناك لعفلا باين ءلالذ نك لواح دهم دع ناك ام لك لودنف اذه تنثاذا
 أريغىلاداوب لو دل ل هلوقو ئهل ث كس ءاهلوقو موفالو ةن_ىهذخأتال هلول لام ىلاعت هنا ىلع نصدالاو

 | هلاللعفلا تاننمتوكءالاعكلذاو ددقامنا موقلاّن'لعاو لاما .”سعىلاعت هنوكلاةينأ بجو: كلذ
 / ىلاعت هنا عم ددسعلل مالظ: كنرامو هلوقو نيملاغالاءا دير هلئاامو هل وقى سفن ع نعرلظاا ىنب حدمت ىلاغعت

 اذه مهمالكريرقتياغاذوف مههالكن ءرضفنلا اذهااعف ددمقا اذ هاررك ذذ مه دنعلافلا ىلعر داق

 ةيورلا ع نعةراسعرصءلالارد' نامل منال (لوالا) وسو نم كوالا ةنحاولا و ءراوالاو بالا

 وسال لا يىلاعتلافلودولاوقوعللان ءوراع .ءةغالا لأ ىف لاردالا ظفانا هماع لءادلاو

 مالغلاْ ر دو ان الفنالف كر دأ لاقيو هّقلىأ قرغلا هكردأ اذا - لاقو نوةحلأىأ نوكردنتالا

 لوقثئفاذهت ذر ءاذا.ئذاا!ىلالودولاوه كار دالاّن ا تنل و تصضا ىأ ةرثل اتكردأو ملا غلب ىأ

 هن طاح رادبالا كلذ ناكراَض هتانامنو هينا وجو هدو د عم هدا ردأو ةبامنو دح 4ناكاذا قرملا

 يارا لالفلالا اودا ورا نتن 1 قرملا تاو رصإلا طع لااا ردا ةنؤرلا هذخ ىهستف

 ىف لاردالا ةاعسملا يه ةطاحالا عم ةيورلا وةطاحالا عمال هءددو ةطاحالا عم ةورناعوت امه سنح

 نءلازد'1ىفذنم مزاد لف سنللاى ف بج ولالعونلا قنو ةيؤرلا عوف نم دحاو عون دمي كاردالا

 1 || اولاه ناف 3 مدخلا مالكىلءع ضارتعالا ف لو.ةءن هدو !دوق ىلاسعت هللا نع ةبورلا ىناىلاسعت هللا

 | هذه ىفاه مكس ىتلا ةعب رالاءوجولام 0+ :أىلعمت د فأدقف ةنقرالرباغم رمأ كاردالا نا عشب ا

 ا بحول صخالاتابثاوةيزرلا نم صخ أدار دال نال دعب ازهانلق « ىلاعت هللا ىلع ةيورلا تامثا ىف هب , الأ

 ا
 | لطي الو كمالكص للاعب« .انزك ذ ىذلا نابلاّنا تدشن ءالا ىنت بجويال صخالا ىناماوءالاتايثا

 | هلوق نا َ لق ن ك-!ةبورلا ع نءةرابءرمصباانلاردالا نا بد لون نأ ضارتءالا ىف(ىناثلاهبولا) 3

 لالدتسالاامأو تاقوالا لك ولاوحالا لكن ءو ضاخضثالا لكنع ىنالاموع دمي .راصال هكر دتال
 ْ | هنا لست ىلإ ىنلاموعدف:الام أعم هللا عجب نع ءانئتسالا ة دعب صر 5 3 مي ةمسالا ةصد

 | ووسع ىنالاببفمال مدلل ا قخاناب هورع قبلا موب وريغ عودملا ىنثنأالا مووسعل ادسشي
 دسستسل سةدسيلسلا 8 مدمس لا
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 | (ةنمانلاةلا) ةلجو زعهللا يور نعني وج نونوكمأل زمئمْؤملاَنا ىلء لدي بخطاب راغكلا صيصختو ||
 ملا ةووسرم -ة:ىف أمس ةلا ءذهرب رتتو ىهتنللاةردس دنع ىرخأ ةلزنهاردقلو نلاعت هوةبل هلا | 1 ]

 | قرط لكك اوهر>ولا ل.ك أ ىلءىلاعت هللا رعم بح ىلءةلوم# ةيفانهلا بوله اَّنا ( ةعسانا للا ظ ا ظ

 |روهثملا يدخل ااهنمد رثكفراشالااماو ران كحجا اذه نم هود اللا عض واافقأ.دهوحولا ده نم | ١

 | ىف عقو هيشتلاّن العاو هور ف نوءاضنال ر دملا"للرمتلا نورتاكمكب رنورتس مالا | هيلءهلوقوغو |

 ىلارظناةدايزلاو ل1 ىهى سلالات ةدابزو ئسطااو:- أ نيذلل . ىلاعتهلوقآرآ ملسو هلع هللا | 1
 حاارعملا هل هللا ىأ رله لو هيلع فلنا ىلص ىنلانا ىئاوفاشخ ا مهنع هللا ىضر ةبا صل اناا مو هللا سو | 1

 نيئارلاةيؤرلا مجاز ىلا هنوكي مكدلا بو ل والا ناك ن اف نيرمصبملا هنمذارااوأ رادبالانيعراصالا |[
 | يجو ىلاثلا ناكناوتارصيم لاو تايئرملا عمجب ىريىلا:3هنا لاق كلذلاف نملكو نيرصبلاراصءالو ||

 اهتةمقحل لر للم ىلا عت هللا َن اف كال ذعمو اهرنكي لدعلا طرعال هش رمش ةدهامو تيك نخأأ تاكردمالاكردمو ا ْ ١

 لوصول نم لوقتلا ب دتراو هكاردا نعراسدالا تاكف هدي لمد هنك ىلع فقيال لوقعلا نمالقعّتاو | '

 ًاراصدالا كر دي وهف ف .طل لكي ربك تارا بالا هكر ديان نع فطاب هنا هاذعم ف طال فاشكللا بح اص ||

 أ تاناسا هذه رّوقال ىلاعت هلا لعا (ىلوالا "هلك لا) لئايمدب الاى ( اع. مكماءان أ امو اهباعف يع | ١

 ام ١ 2م ل لع مج لب

 | عم

 ظ

 | تاس اعوان ناار ادا وق (ة راسا ةلا ) كس | قوتتتامابغ مكلو لاسدت هلو

 | نينمؤمال الزن سودرفل تانج عسب ل١٠ ىلا« هنا ىلع هن الا هذه تادالزرت سودرةلاتائدع أ تأ

 | لزنلا كلذ نمالاح مظعأ في رعشن لزغلا مق ىلا د < نأ و دباللب زودعال لزنلا ىلءانمف راسدتقال

 ا دحاو لكرب رةةوةرظاناهيرىلا ةريضان ذئمو هوجو ىلا هلوق (ةريشعةي ذا اة ا) ةيورلاالا كلادأَ

 ىلههنانم ه.اعرووطل!قفتاامايئمو قرا اقرا اهد_تةىفالحوضولاوء اللا ىفةورل هيورلا همس ٠

 ا
 هنا ىلع نيه اوناكم هما ىلعل ديادهو تل الدلو ةعدبلا ىلا هء_فامو بحسا١!ذ ماضعب مهضعلا رفكت 0
 هلوقلد (ةسماخلاهلكسملا) ةيورلا هل أ سمتا.عمب ىف مالك | للجان هذ ىلاعت هلق ةيؤر قالقععانتم اال |

 نمدارأ!نوكي نأ اما هنالك ذو اهكر ديواهر صو ءامشالا ىرن ىلاعت هنا ىلعرادبالا كردي وهو ىلاعت |

 تارمهملل ار يضم ىلاعت هنوك ىلع الا هده ل دئني ريدَةَتْلا الك ىلعف ني رمدممالامئارىلاعت هئوكب مكباط
 ردي وهىلاعت هناءانعمرص اد.غي راصاالا لرديوهو ىلاعتهلوق (ةسداسلا هلّمسملا) تائرءالاثار ||!
 تارصدمالارنصنمو تانةرمالاست ار ”ىساريصب هيىذلا ىهالاّنا ىنءملاو ىلا عت هللا رغاهكر ديالوراصنالا ا

 هةةقك طال دكردملا ىوقاا نمام_ثناوهرام»ال ادكر دنال هلوق نم ,ىءملان وكمف اهييهام ىلع علطم ||
 ا

| : 
 | هذ_دوطن ةفيكاذهف لكل لوانتم هكارداو لكلاب طم هلعفهي اهمال ع ثَنااكو هتزءنيداس:مىلا |

 | ق-ىفكلذو ةقرلا هتمدا راو ةاثكلاَدِضةفاطالا ريبللا ف .طللاوهوهلوق .(ةعباسلا لسا ) هيلا | 1 ا يم ومها ديلا رمز« نيج ع را
 | ناديأ بكر ف هعنص فال دارملا (لوالا) هوجو نموهو ليو امل اىلا همقري_صملا بجوف عمم هللا |

 أ هجولا) ىلاعت هقتاالا دح اهلعيال ىا اًةّمدضل' ذفانملاو ٍةم,قرلا ة.ثغالاو ةقيق دلا ءازرجالا نمتاناو معا |
 ظ دنءموملع | ثيح مدا. هيف مطل هنا (ثلاثلاو) ةجرلاو ةفآرلاو مانالا ف طا هناك هنا (ىناثلا | ظ
 ا | (عبارلا) ةاصعاوناكو أن يهطماواكءاوس تسرد اوم مهن عطقيالو ةمدص#ملا دنع ةيوتلامههأيو ةعاطلا ٌ

 ودوران موهذرييفلاامأو مهقام ساق وفوهاعمهبلع معلرو مهنق |طقروف مه سهأب ال ثردس مهم فقدطأ هنأ ا
 ا لاوز حتابقلا ىلءمادقالاو ىصاعملا باكسترا نم هملءمها؟امااع هنوكعم هدايعي ف يطل هنا ىعملاو للعلا .

 أ نمو هبسفئلفرصبأ نخمكب رنمرت ادي مكءاجدق ) . ىلا ءتدل وق« نس هحواذدو هكاردا نة فاداال دا

 غسلبتلاو ىوعذلا هأرب رقت ىلا داعة ولالا ةذي ريشا ةملاعلا بلاطللا مذ_هىف ةرهاسقل ا لئالدلا وةرعاللا ||
 علا | لماكلا اًمانلا كار دالل مسارمدبلانااكو عجرل اصنلاو مكر نهر اصب مءاجدق لاةف ةلاسرا و
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 ةحغاو ) ناجل اودعبااو برقلا لغووتب مسج هلأ بجوباذاهو رانللهأ الخ هعم مهلا نوكل 1

 ىف هندريوألاعاب و وذ ءريخو غاسمادنعىتح لاح لكى هنوري ةنما لهأ نا ملقنا ىناقلا لاق 0 4 ءدارلا | |

 مظعا هي قرفاشدأو دعي ىرخأو ب رش دّرم لاس دنأ بجو كا ذنال لطاباضدأ اذ هولاخنودلاح | |

 : قاوعقو تاىوألا ضعيف هور ملاذافا دياةيؤرلا كلل نيهتت.اونوكم تأت حو كلذك ن اكاذاو تاذالا

 هوجو !١ذهّناملعاو رم رعسس ملا باك ىف ه هرك ذام عون اذ هذ ةالسا لهأ تافسب قيايال كا ذو نزاوّرغلا 1
 ةلئلازابل وو اهتم ضار ءالاو مقل زكا نساعد (لوالا هجولاانمأ) فعذا اةناعيف ا

 3 :ءىلاعت هللا وز نوكم نأ ه#نم مزلي هنا مم الو ة.-او امذا رمشلارب اسلوصحو قرا ارو دذسو ةساحلا

 تاوذلار' ال ةفلا خم ىلا عت هنا ذأ واعتملا ةمجاو هي ور حدب ثمح فر ا نوكدشعو ةساحلا ةمالسا

 مهرخآو مهلوأ نأ ةلزتعملاءالؤه نم بهعلاو هفا اكاهف مك كلذ لثمتوش هش ىف مكح تو.” نم مزاد الو

 دووم ان ىف عقو كنب وائث» 0و لاعف 0 مالكلا اذه رك اكردلاب رطخم لو

 ا ركذي ل اغتسشالا ناك ايهيديلعلا اذه ن 1 ردقتشاشر اوءالشدلا ني هن الخلا عقواا

 1 مؤلطشو لبا 6 لا هوك نع هناق اس" ا هّ : تزول قماح :

 نو-ءفذي ورلا قاذع ىلاعت هال لب تركض ذامدعنل اون رق ! لحال ال هنوريالر اناا لدأو هنور ةماسا

 لاح نود لاح ىف ىلاعت هنئا نوري نيم ءؤملاّنا لاس نأ زوال ل لاسةمف ( عبارلا هجولاامأو ( اهباوح

 تاذارث اسنا لا دب لاح نو دلاس فاموهتثن مما لاةيتأ دال هناالا كلذكت ناكتاو اهنا لاسقمف أ
 نع باول اىفم الكتل مات ذ_هفانهها ذكف لاح نو د لاح ىف لص اما مث ةديذاة سط اهعفانءو ة#نملا

 نورننموملاِّتا ىل_ءالادلاءو>ولاربرة:ىف ( ةعبارلاةلمسملا ) نانا اذه هك اوتو

 .ءالسلا هءاعىمومتا (لوالاف ) اهبةقئزالاعضاوملا ىلااهر ررقت لمواد ءانهاهذدعن ندغو ىلا عت هنئا |[

 روع وعتورلاو داعىلاعت هنا( ىناثلاو) ىلا ءت هللا ةءورزا او ىلع ل ديك ذو ىلاهتهلفا نم ةيؤرلا باط

 ناذهو زي ام زال ىلع قاعملاورت اج ل. ارارةتساو ' ىنارتىففو دف هناكمّرةحسسا ناف لاق ثمح ل ل4

 :دابزو سطل ااود_تحأ نيذلل ىلاعت هلو: :ْكَسَعْلا ( ةعبارلا ةخلاو) ةروك ذملا وحول َن ءرامالا

 اذكو هيز*اةلودجرب ناك ذ ىلا هلوقبك علا (ةسماست اةخغا ) تلو ةزولسق ءافرك ة دكر رو
 ةحلا ) اراوط ا واراسهري_سغا اذ هىّرءدق هربرةنوءاقالا ىلع هج الاع..جىفلوقلا

 0 هقثاار ةلاىدح ١نأف اريبك اكلمواهعن تير غتيًاراذاو ىلاءنهوتب كك لا ( ةسداسلا

 دمك هلا ىدنءو ىلاعت هلاالا س لكلا كِل ْدَنا ىل_عنوابسملا عجسأو ماللارم كول يأ | محب اكلم الا

:--2 

 اره هنو

 7 1 اةيول مدح هسب لوو ديددلا ةساكلاوةماثلا ةةعفلا نوعا م هو لءاداا اد هىلءاولوعأ

 ْ 1 ب ام نآاماق و هور 70 استخم نوكيأل ىذا ْ

 ٠ اباسقم نوكينأ ب< قرا 1 ىناثلا ناكن او 0 د ا '

 ْ لهأت الاقي نأزورغال 4لاستذ (تلاثلاهجولاامأو) ىوعذلا ةداعاالا مالك !!ذ- هىف ةدئاهال

 537 , وة ىلا ىذذي زب وع نأ ىلا مالك اذه لااطب | ىف تعج رولفرانلا له نومعىف اهةاذعالو ةندل !لفأ

 ق.سدقو ىلوالاَهّقي رطلاىلااع وحراذ_هناك اهعمسن الواهارثالو تاليطو تاق وانرمض#ن وكنأ

 ١ رلصعالرا_هالاّناىلادوعاد هلام دعدةَر هو برد ةرم ىلاعت هنا لاقي نأ ىضتقي اذه ةوقاما 7

 |تاذالا مظعأ ةيؤرلا ايت 5 هلوقو هن او-قء.سدقو لوالاقدرطلاىلادوءوهو ةروك دما ظُ ارمدلا دذعءالا

 الأ كردتال ةوقيكسقلا (ةثلاشلاةجطا) فارعالا ةروسىف ىلا :هللا اش ناامهرب رقت 7 قاس نالاذاا

 ظ نوبو ذوب مهبر نع منا الك ىاعتهاوتب كسلا (ةعاسلاةخغا) اهريغب كسقلا نم ىوقأ : ب , الا
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 مس ملا ري ل ذآ ا

 اذهىأ تمداقت هان تدر ور ةنم ىرهزالالاق مسرلاءاعاو رثالا ىف 9 اتوحئالاضردلا ا هو
 فاتكلا نحانمّنارعاو اسورد سردي الاس ولرقنموخو والو ةلقكاظال 00

 (اهنانو)اهسورد دش ىأ تسرد ىف ةغلابمءارلا ضن تسرد (اهادح اف ) ىرخأ تآا ارقانههىر

 اد#دوهاا تسراديا غو يسفو تسراد (ابهئلاو ١ تفعو تءدق دج لوعفملل ءانبلا ىلسع تسر

 سر دتاذو أت اميدق ىأت اسراد ىف ئدءىلءتاسراد (او ما 9 ده سرد ىأس كد 46

 تان الا فرصن كل ذكوري دة اور مذ * ىل: فطعاولوةماو هلوةفواولا (ثلاثااثدلا) ةْض
 كلذكو لاق ىلاعت هلا عا (عب هارلاثحصاا) ءانعمح وضولهءاعف وطعملا فذ اولوقلو يلا

 اولوةءاو لاعتهلوق امدح نا 0 الاهذ_ه فرص هلال ىذلا هحولاركذ م تان الا , 2

 ْ ةمك-ط انا ىب ىلاسعت هبال هذ لاك_ثاالف ىناثلا هجولا اذهام 5 نلعب موقل هنيبنلو هلوق ىناشلاو» هاد

 اولودملو هلوقو>و لالا ء-ولا ىف مالكلاامناول_ءلاومهفلاو ناسبلا هملم رهظي نأ في رمدتلا اذ

 ريبخسا هلددس ٠ ثح د راعملاكلااذهدنعو لوسرلاونآر لأ ةمهنمرتك تسراد لوس

 لوةء لاح دعبالاح لال دلا هذه انركذانا ءانعما ولاعف رهان ىلع مالكم! و رجأ ممافان اح امأف ردقااو ظ
 اريثك هب ]ذي ىلاعت هلوقمريطتو ناعا ىلءاناميادادزيةمهطعمل انس ورذك ىلعار ةكدا دزعف تسر اد مهضعن 1

 (او ريس دقو ازتعملا امو مهسجر ىلا ابحر ممدازف ضمه مم.واقىفنيذااامأو هل اوقو اريثكهي ىدي و

 ريدقَلاو ىننلا ىلعتايثالا اذه لمح نأ (لوالا ( نيهبو دحأالا هبقى .داو ىتانقلاو قابحلا لاق |

 اولضتالئاءانعمو اولضت نأ مك] هنا زم..ىلاعت هلوق هريظأو تسردا وأ اوي اللتان الا ف<رمصن كل دكو |

 | نأ تان الاءذه انفي رضتد: :ءمه مة قأعّنارب دقتلاو ةبقاعلا مال ىلع مالالا هذه لمت نأ (ىناثلاو) أ

 مالك ياعاده « لئالدإا هذه فرظنلا نم مزل ا-عنيل ذاع مهران | ىل'نيدنت_سهلوقلااًذها راوي

 لحنا (لقالا) نيوجونمفيعضف (لوالا با وا مأ) لوين أل ئاةلو بابلا اذه مولا |
 هنامدانالو هم ال قولو قال نأ ب جون باسلا اذ - له متفو هلريمغتو هللا مالكا فب رحت يتيما ىلع تايثالا |

 "ل2 ١قفرصتآلا نم ءعوالا اذ هزوح نأربدقُس نا (ىناشلاو) لطا هناو دج هنوكنإ : هدحر رع كلذو |

 ام او_ن ثار ةلاثانآ ارهظي ناك لو هيلع هللا ىلص -ىنلاّنالكا ذو عضوم اذوب بلا قالربغهناالا ٠

 اهرهطظد مندي اديأ انهحلدنو [مقر هي و ض هن ىلا اهضعد تأ . الا ءذه مذياد# نانولوةياوناكرافكلاو | ْ

 قأ مالسلا هءلع ىنءومنا مك ةدحاو ةعذدنآ رقلااذمتااللف“ ءامسلا٠ نم هيلا لزانعوباذه ناكولو |

 !ةبسشل تلقوا قا ل مالا الاحتان" الاء وه ش ؛ رصننا لوقف 0 اذهتفرعاذا ةدحاو ةعفدةاروتلاب | ا

 عمةرك اذ اوركم فلا عم سرا دملا لموسى ءنآر هلا اذهب ىأب اهغالسو هملع هللا ىلصاد#َنأ ىف موقنا | |
 001 الا هذه ف د رمص”نوكد نأ ىضذتق» هناف ىذاقلاو فايل ا!لودءام ىلو ن نب رح .اماوقا |

 را ألماس ىلع نآرقل اذ_مىأامنأ مالسا او ةالصلا هياعاد#نأب لوقاانءا وعندي نأ بجو |

 كلذ نم اوعنتعنال "لع تان الا فد + رمصت تاهجول مصيامنا و هركذ ىذلا باو اما نا تنثر هصاذلاوأ

 (ىاشااباوماامأو) مالكلا اذه طةسف لوةلا اذا بحوااوه تان الاف رمت نا انسانأ عملوقلا |

 ْ مال ىلع لوزا ةبقاعاا مال ىلع ماللا هذ هل نالد.ءءاضي اووف هب ا لعمال !لجوهو |

 « هلوقةقو ةبقايعلا مال تسرد اولوق.او هلوقىفماللا الق وافزاحملان 0 ىوقأ ةقمةطاو ةقمق- ضرغلا | ظ

 انرك ذاب تثةزوعال هناوركذلا ىف ةقيقملا ىل_ءزامملاميدقت ل-_صحدقو هة.ةعأ !!نولعي موقا هنسنلو | ١ ش

 هب ىدويو اريثكهيلض ىل ىلا: هلوق ىف روك ذمانيعهذهدار [1َناانرك ذامّقل ناو نيباودلا نيد هفءضاالا

 نراعنال نيذلاامأفءال هلال او: أم انا ندب نواعب مول هنسناو هلوق ليوأتلاا ذه دكؤ ياهو اريذكح ١ ش

 ١ نيرقاكلل الالض لوح هنا ثنث نيمو ءللالا انا . هل حام ىلاتعت هنا ىلعاذهلداملو موا تاب . الاهذهانياخ |

 ا عا ( نيكرمشملا نءضرءاووهالا اال كير نم كلا حواام عستا) ىلاتداوةلعأ هقاانقامالذو | ُ
 مسا ل ٠
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 تتلو هي هبي وس و فسسمس سلا 60 - تاارسم مع مع تضم معمم انام مم مسام مسلم مع اسس مس ل ١ تيم مح

 | نانالالب لاما بقلق ماما ماكل انلا ار دال دا ةيسبلافسأ راف م لاخلا |

 ْ 1 ورابع اجب :ركاصبلا نحو اهتلالحو ف ققلاهالا 1 است لاهضاى أ ْ
 )| ناب ةن الاهذ_هنمدوصقملاورث اضبلاباهسفنأ تان الاهذه تعسر اصيلا لو مط انابسسأ تان الا هذه |

 أ غيل تو قلل نيدلا ىلا ةوعداارزهذ لوسرلا, قلع ىذلاوهو لوتالا مسس ةلااما هلع الامولوسرلاب و اعدام

 | دارا اوهو اهنع تاهشلا ةلازاواهحاشياو اهغلس قرصة ام مال_سلا هلع هناوضوا مف تاثدلاو ةلالدإا

 | نانيالا ىلعم «مادقاف لوسرلاب قاع ال ىذلاو 5 (ىناثاا مسقا١اماو) مكب ر نمر اسر كاس دق وق نم

 | قولا ا ويل كام ”رضو ههفنو مهرامشخ انقلعتي لب لوسرلاب قلمي الا ذه َنافرذكلا لرتو |
 أ اظفحا طف مكللعانأ امو ىم_ءلانريظاهاباو ىمع هسفن ىلعف هذعى نمو عم : اهااورصاهسفنلفنمآوأ
 7 :الاهذه ماك أ ف (ةيئاثلا هلمسسملا) مكملعظ فل اوه تاو رذئمانأ امنا اهيلعمكيزاج أو مكا اذعأأ|
 | نأالتاوثلا اهي وهساا راسشخاا-مب عفط نار اصيلا هدم رص رذلا(لوالاف) ىذاقلا اه رك دةعبرأ ىحذ ظ

 | ضا | 00ه اضانانب واتل داما ىلاعت هنا .(ىناثلاو) ضرغلا اذه لط كل ذَنالاوملا أل و املعل

 ا هسفش رضي ردتلاورظنلا| ع نع هلو دعب ءرملاّن ا ( كلاشلاو) ىلا هت هللا ىلا دوت عفانملال اذ اادو#: عفاما

 | نمو هسنالفرصب أ نخ لاق كلذلف نيرمالا نم نكمم هنا (عبارلاو ) هنر لمقنمال هلق نءالاتؤب لو
 3 قزتعمللاتيزاش قمنا لع ءاوةز دقالب فاكت ىلاعت هنا ىفو قولذملا ىفةريحملا لوقت لااطبا هذو لافاماعذ ىبع |

 | هثوركذيام لكم دوي هناق عادلا لاؤسب هتضراءمالا هم قيرطالف ىهنااو هالاو ةفسلفلا يلا
 أراصبالا ىمعتالا مناف ىلاعتهلوق هريظنو لهذا ىمعلا نءوملعلا انههراسدالا نم دارملا (ةئلاثاالكساا) | '

 ]| ىعنمو سفتلفرصتأن خ هلوقنورمسفملالاه“ (ةعدارلا هل 5ملا ) رو دصلا ىف تا بولا ىمعت نكلو
 1| لاتقلابرهالا ليق ناك اسما اذهو اولاهت ل .كسصولاو ىكلع ظافللاذش ؟ناعالاب كذخآال انعم اهياعف |
 ال اود ٌناكمف دعب وذوي الاهذ هلة ضمان لاشقلاةنآلوةن نم مونمو مهيلعااظفسو اص لاستلام أاساف |

 : | لضالا3ت اهقفلا لومأ باص أهرّرتتام أو هيلا ةجاحريسعغن ممسنلااريثكش نوفوغشم ني رسفملا | '

 تس رداول وقدلو تار الا ف سصن كِلدكو )ىلاءثهلوق » ناكمالار دقي هل.13:ىف ىمسا! بوف خسنلا مدع :

 اق عضوا اذه نم عرمم عضوملا اذه ىلا تامهلالا ىف مالكا مت ال ىلا«: هنا لعا_ ( نولع مرق يلوا

 |مهاوق(ىلوالا ةهيشلاف )لو ه.لع هللا ىلص د ةوبنل نير كسشملا تاوشتءاك < ىلاعتأ ديف تاوبنلتايثا
 | همظنتوءالضفلا ةئ-ابموء العلا ةسرادم نم هدفت مالك ةءائدمج ىذلا آر ةلاادهّن ا دعا

 ْ هوولان هع ناجأ ىلاعت هنا مث ىلا هت هلل !نم كملع لن ىحو هنا معرو اميلع هَ ردن كسه: دنع نم

 | فرد كذكو هلوةنمدارلاتارلعا (ىلوالاةلئسلا) لئاسمتبا الا ىو ملقنلاري رقت اذه ةريثكلا |

 الأ ثحلا) ثحايم هئفو تسرداولوةءاو لاه مث لاح د_هدالاح :رتاوتماساو ان ىلافت ملا قعبت أ الا |

 مولوق نمد]_هأ ىنمدالا لاه (لوالا) نيلوق بادكحلا سرد هلوقىفىد_-اولا ىح (لوالا

 ىأاذه. نم مالكلا سر دو لاه ماشلا لهأ ٌةغاب سادلا ساردلاو اسارد ةسرديه4_باداذا ماعطا | سرذ ظ

 || هظفح فخ ىتح ةءارقلا ةرثكب هتللذ ى أب اتكلا تسرد م.هلاونأ لاه (ىناثلاو ) هناا ىلع ذف هسردي

 7 ' ةاودؤلللا بوالده تنودتتاخل اق رس ردو سور دم فاسردةشواد أ[ ؤثلا تسرد مهاوق نم ١

 1: بيرت لولا اذ هو ىدحاولا لاف مثاهتظفح ىت-ةرولا تسرد هنمو ة-ضاررلا ةشاردلاو نال دق هنال ظ

 ا رتكسباو ا نيملتلاو لبلدقنا يلا هدق دودو قل ايبا هءبغحوج لب ىمصالامف اعبر !

 1 اقرقودوملا ىلءتأ ارااهرب_بفتو دها و ساس. ءنباؤءا رتوهوءانلا بصنوفلالابتسراد درعوأو |[ !

 ل هناعاو ءارتفا كفالا اذ نالت هلوتذءار ةاءذج ىوق.وةراذمو ةسرأ دم مهو كنبترحو كيلع | !

 1 .تءكاو تسرددق ةميدق انماءاستول# ىقلا رامخالاهذه ىأ تسرد صاع نا أ آرهو نورخ .1موق هملع | ا
 ْ ١

1 



 ك١

 ١ قىسونلاو مالا غالبا يلا ضوفاغاو مهل عئل البس ىلا الو اف مهلع لجامع نارك |

 أ دئاعمر اعهررمضفالاو مهيلا دناع هعفنف ل اوبةالاو دان انافاسرملع هنستلاو لئالدا ارك ذب ناسا !ىفو لعلاو لمعلا |

 ْ اوني قالو) ىلاعت هلوق غسلبتل اوةوبنلاو ةلاسرلان هملو هيلع هللا لص راعالف ني ريدقتلا لعومب

 ا مع 4.ذمف مهعجم م مرا ممول عذشأ لكلا انين كل دك لعربخب اودعهّسشااو“ .بفدقانودنم نوعين

 | نارقلا اذه تعجبامتا مالسلا هماعلوسرلل مهلوةبقلعتماضي أ مالكل اذه ناملعا ( نولم_ةباوت ْ

 لأ او._فغرافكلا نم مالكلا كذا اوععم اذا نيإملا ضعي نا دعسال هناق محرك اذمو ساسألا ةسرأ
 || اورك ذاب راو .ذغميتهلا تعش ىم كنال لمعلا اذه نع ىلاعت هللا ىبنف ةضرااعملا لس ىلع مهتهأ او
 م عزارتسالا بح وروذحلا اذه نعزارتحالا ل حالف لولا نه ىت.نيالأجىلا-«ته
 ' هنالكئ رغم رع رام انع هتهفاشم ىل“ مدشتنأ َكلْر ممر اقول عي اوناشاذا كاست لم هسنتووأ |

 ْ (قؤالا يا لةاسم هب ٠ الإقو ءالقعلابق لال ذر ةهان لاو ةمئاتسملا باب تفل 0

 / بصح هلل نو د نمنو د. «اامو مكن ال 'ننامل سابع نب لاف .(لوالا) اهوجوْدن الا لو زتبيسقاورك ذأ

 | انه»ىللوقأ ةنءالا هذه تازئف اهلا نوبهتلاعّقسشو اذهل [بس نع هتنن ل نل نوكرماملا لافت موج موحال
 لأ نا لاق نأن كش ة دعا وةعفدتازنةرو لا ءذهّا ىلءاوقفتاسانلاّت ا: (لوالا) تالاعشا 1

 : تنسحامن انولوةباوناكوىلاهت ةالادثب َرةماوناكرافكلاّْ ا (ىاثلا) اذكواذك ةنا الا هذه لاوئرن ب 1

 || ىلاعتهقاّمش ىلع مهم ادق لعب فيكبف كل ذك ناك ا ذاو ىلا-«ةهتا دنعٍمهل* اهفشربصتل مانصالاةدابع |
 ||١' يرق تااف تلاطى أ ةاقو تب رقانا ىذ سلا لاق هبال هذه لوزن بدس ىف (قاشلال وقلاو) هيسوأ

 !خ يفهمني ملا زعل زفت دش عسا ولع اناف انه هلأ تار 84 نا هنماسلطنف 000 ١

 ا هو“ .طاشوانرتتك تنأهلاولاهو هلا ةعامجنعم ثرانا نير مضنلاو لهجوأو نانقسوتأ قلطن اه هولدق نا ِ ش

 ظ ىلء م وكس رتت نأ ك نم نوبلاطبك عونبو كموت“الؤه لاقو مال هاو نالها هماعا دناعدن اودارأاأ ْ
 ا ريغلق بلاطو الاقف ونأف هظلاالا هلا الاوأوق مالسا او ةالضلا هيلع لانة ف كن. د ىلع ”لوكرتي نأأو مهيد
 نئعشلا وأن ىحاح رعغل وقأ ىذلايانأ ام مالا وةالصلا هنلع لاتف انهزع زك ْكموق َناف ةماكلا» 0 1

 هلياا اومسدق ىلا .«:هلوق كاذذ كلذ 'ل م أن نمو انت ايا عاجز 1 مش الزنا هلاولا قفى ديىفانعوعش

 عش ىلع مهما دق لامتساف ىلع لالا ذوو نب ٌرةماواكءوةلا نا ىلع امالددقانأ ا لعاو * معءربغب اودعأ

 0 :لااذ ميىلابي تاك انف عئاصاا ىننوره دلاءالئاق موض:ناكانج ردنا (اهدحأ ) تالامقح!!:ههليدهلالا|

 مالسااو ةالصل هباء لوسزلا نوقشيإا واكمهف ماسالا وةثىءةباصلاَن ا (اهينا ) ةهافسلانذ | 1

 هلوةكو هنلانوءءاساماكنونعي ام نيدلا نا هل وت اك ىلاعت قلاع ش كرم لولا مش ىرسأ ىلاءتهقلاف | ْ
 ءاعدا ىلع هلم خان اطمن دقتعي نكن ممسهلا-هج ىف ناك سمر هنا (ا هاو ١ هللانودو نيد اَّن ا 1

 هلاّعسشي ناكف مالو ةالسصلا هيل عدمنا هنأ, ناطيسشلا كلذ ىعس عسا ناكل ماس هنا مث ةلاسرلاو ةوشلا |

 تاعاطأ الوهن م ماندالا َمْمَنالوقينألئاشل (ةيئاسشلا ةلئس سملا) لب وأتلا اذ م ىلعءان دمع
 5 هبسو قع خقولاذاهثاالا ةعاط ناك أو ٌمشلااذهن اب او او اهنءى مذ. ن اىلاءتهلنا نه ناسي فك 1 ٠

 11 مهما ذق ا مزة نسي ناك مم هلا اذه ال كلذك انهخمالاو هنمزازتحالا بجو يظءركشم دوو ملت

 ٍ تذغلاو ظغلا لاخداو ني دلا لومق نع مهرمشلل ”ىلعو ةهاسف لا ناب تف ىلعو هلوسر مو هللا م ىلع

 ازمات ابطا ار 8 (ةئلاشلا هلكسملا) هْذعىوذلا فوتارك كا ثمار مانزل زل ْ

 ردةلازواج اناظر ىأ ادعو اناودعو اودعو اودعنالف ادع لة واولاد, شنو ْنيَعلا مد امدعهللا|| : '

 ىعملاو اللا ةداران نوكن نار وجو لاق اودع او دعنف ىنعلانالردصملا ىلع بوصتءاو دعو حاجزلا كا

 رافكلانلعفي نأ زوما هلا ىلع ةبالا هذه تاد قابخلا لاق ) ةءدارلا لوبا 2 ملظال هللا ومس 1

 أبل ناكوانزكذانع ى 4 .الناكو هب رمأي نأ ز السل فين أذاجولذا اروةثو قانا ع ادي ينو ةادربم |

1 
00 1 
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 ٍ م او سرا دب هنا ىلاوأ ارتفالا ىلا نآرقا !١ ذهراهظا ىف هنو تنم حاراذكسسجلا نع ىكجال ىلاعت هللا ْ

 | كلا قواك عستادل سس هعمشأ ىلاعت هللا نم هيلع لزن هنا تدي وانأ رقاهمطظا عمهم مولعل ا هذه دم فةسو |

 أن زتملا ةلازاو «ءاق دي ون دودقملاو ةلاسسرلاوةوعدلا غسل ىف هروتفاامسس .لوقلا كل ذريس:الثلكبر نم |
 أهلاف ةيهلالا ىفا د- او ناك ىلاسغت هنا ىلءوهالا هلا الهلؤقب هنو ةببسشلا كلت عاسم» بسن ل صح ىذلا |
 [ضرعأو هلوتامأو ندد الا غب زو نيلهاللا لهج بنسب هفمااك-: نءضارعالا زوعالو هتءاط بح

 [لاحلا ىفةلءاقملا كرم صال نال ف.ءضاذهو خو: هنا اولا كلذلف لب اق اك رت ءارملا لمت نيكرشملان ع أ

 | هنو أيام ءعاباقمال رثدارملا ل-قو :مسسنلا مازتلا بيل كلذكس مالا ناك ا ذاو امنا داهكرتب مهالا دمغنال |
 ال[ ظملغتل اوريفنتلا نعد عبأو لوقا ىلا برق أن ووك ىذلا قيرطل اىلا .هءاعدلنا تاولص ل د_ءبناو هقس نم

 ]| مالكلااذهتالعا (لمكو مولعت:اامواظمفح مهيلعالا_دعج امواوكرشأ ام هتناءاشولو ) ىلا عتهلوق
 |١ هلاكف مّمزكاذمو سان! !ةسزادمنمنآرتلااذ_هتعجامامالسلا هماعلوسّرللم-هاوةب قاءةماضنأ

 ]| مهنعرفكلاةلاز اتدراول ىناف ,هرذك كءلءّناةثيالورافكل !ءالؤه تاه افسىلا تفتلتال لل وة. ىلاعت

 ( || ىلاعت هلوقب انك ابان أت ارلعاو مماملكب كبلق لغشت نأ ا الفمهرفكع م متكرت كلو تردقا

 | لسع لهنا انلع ءازما لص< ل ثيحو اوكرش ام اوك شيال نأ هللاءاثولو ىنعملاو اوكرمش أ امدنناءاشولو
 || نم دارأى اعت هنا لملدلان تنثةلرتةملا تلاه" داح ريغ مهكارمشا مدعي ىلاعت هللا ةئيسش ءَناانأ ف طرمثلا
 || ناميالا لكلا نم ءاشام ىلا هت هنا ىذَمَتنَهب الاءذ_هو'لرمثلاو رهكلا د أن م ءاشامو نامعالا لكلا
 ||| بوما ىرانتخالا نانميالا ةئيسشم ىلع مهتاميال ىلاسعت هللا ةئيسشم لمدف نيل دلا ني: قمفوتلا بجوف
 0 [|ىلا .ةهنا ىعبءاخلال اوريللاو رهقلانلصاط!نامعالا ىل-_ءمملامعال هدم مدع لهو ءانثااو ب اوثلل

 1 نءناسنالا جرخيو فيلكتلا لط د: كاذَّنالءاخلالاو رهقلا لمدس ىلع امال ا ىلع مهلمحع نأ م عمءاشام ا

 ٍْ (لوالا) هو>و هلع ل ديو فعضا 'ةءاعىفوهو باس!!اذ هىف هيلع موقلا لوءاماد»باوثدلا قاةصسا

 1 كثالةردقلا كل: قلافن نامعالل لصت نار فكلا ةردةذرغكلا ىلءرفاكل اردقأ ىذااوهىلاعت هناك ال

 ||| لودخ دسنعالا نامعالا بنا ىلءر فكل بناج حب رثي /ناسعالا ةللاص ٍتناكناو رفكملل | دبه ناك هنا

 ]|| عيةردقلا عومججو لاحوهو خراالرخالا ىلع نكمل ا فرطدحأ ناسدحر مزلالاو ناميالاىلا وعدي عاد
 |١ بجو امههءوم ّناتثوىلاعت هللاود ىادلاو ةردقلا قااخ ناك اذا ور فكل !ب>و رفكلا ىلا عادلا
 |املاعناكىلاصت هنال وقننأ مالك اذهرب رقئىف(ىناثلا) رفاكلا نءرفكل ا دارأ دقىلاعت هنا تثرفكلا
 ] ناكنيدضل ادحأد وجو عمو ناَداضّتم ناميالا مد_هّلءلا عمناسجالا دوجوورفاكلا نمنامعال ا مدلعد
 |نمناميالادي ريىلا-.ةهنا لاقي نأ عنممافدا صرعغالا# هنوكب للعلا عملا اوالا م ىناشا اضل !لوصح
 1 هناالارهقل اوربلاب لصاخلا ناميالا نم عفنأو ل_ذفأ ىرامتخالاناعالانابه (ثلاشلا) رفاكلا

 1 | لميس ىلع ناسيالا هم قا نأ هنتر و ةممكح ىف ند ناكدقف ةميلا لشمال عفنالا كلذّن الامل ىلانعت

 3 | ةلرتف ميظعلا باَمْعلا نم هصلخع هنا همفام لقاف يظعلا باوثلا بحول الن اكن او ناءالااد_هنالءاملالا ||

 | ناسحال او ةج-رلاب قيال ل ذو باَذعل ا تش ىف هعوقو بجو ءالسالا ل.«سىلع هفنامعالا اذه ذامعأ
 ركلا فرط ىلعا.ةقاوداولا اذ_هناكسسو ةقفشا |ةياغ ىف بالا اذه ناكو زب زعداو هل نكن م نا هلاسثمو
 | اذا هنا اعطقذل اولا لءو هنم ةءلاعل | ةء.فرلا ةءظعأ | ىل' اللا جرخلرصلا اذ هرعق ىف صغ هلدلاولا لوةفأ

 | صوغل ا نم هعنع نأ هلع بجو هماع اًمْمْشم همس ىفارظان ناك ن بالا !ذ_يفقرغو كاهرصلا ىف صاع
 | ل.طتااقزرلاب ىتكت نأ كل ىنوالا نكلو كل مو اه دحت الك ناف ىل اللا كل :باطْلرتا ل لوةيوردلارعق ىف

 لدياذ ف كالهلاال اهنمدسغةببال هنأب مالا نيقدلا عمر دل ارعق ف صوغلاب هسه, نأ ام أف ةمالسلا عم
 ظ ىلعد ال ةردقال هنا نيبال ىلاسعت هنا ملعاو لعأ هلناو امهعا ذكسف العال ف عسا ىلعو ةعراا مدع ىلغأ ّْ

 | هلا لع امر دق هل نيب ىلاعت هنا كل ذو مالسل | هملع لوس رلاريص. هعم للةكياعمالكلا مخ مهمءرذكلاةلازا ١
 | ١



١ 4 

 هلا م يق رطاااذممتان 91و ديهوزوبلا ةدلا »عمت مث لبخالاو ةارونلا اوفرعنيذلا غاونقالا ثحا را

 اب 00 ىهو ىرخأ ةهيش ىلع جاسم هدر ا ب 0 نمسانا

 ل يس ع ؟«اغاىكدحع اولا لاف با 6 لئاس 01

 رغما انا بدلا توضأ! جاو ا اجاطلد ىتلاتبشماما ناي تقال 3

 فلئا هبي ذكمو قديس لاول ماس ساشا ام

 ىذلا مسقلا دحسحأ هنااوداراو ماسقا مسي الف مسقأ اولابقف لعفا ىلع ةخييسلا 0

 مهقانعأ تاظفتما“ ايس ص مم,ملع لزتت أ شن نا . ىلاعث هلوق لزناملاولاه ««لزتالا) اه رحل 0
 هيا (ىناثلا) : 3 ' هل امقم هتازئفا هب نكمل هنآ ممم ءاج نعل هللا نوكرمشملا مسقأ .: |

 ءاملارجمن افاصعلاب رطا بريش م .وم نأ انريذت ملسو هيلع هننا ىل_م "ينال اولاف نيكرماملا نا ىظرقلا 1
 ةالصلا هماعلاقفكق دصناذب انتنااضداانتأف ليا نم ةقانلا رخال اصن او تمملا ىلا ْ
 ةالصلا هيلع مافن وهج هنوعن .ةمل للعف نعلا وةاح يام داهم البام اولاَعذَن وبحت ىذلااممالسلاو ظ
 مهب ذعيلهدنعا وقّدصت لذ ناك نئلو كلذ ناكت نش نالاقف مال_ىلا ياعلي ربج هءاشوءديءال_بلاو |

 ب , الاءز> ىلا عت هلال ازنأف مهضعن ىلعب ولد لو هلع هللا ىلصلاسقف مهضعب ىلع بان 1 اوتحرتناو ا

 هللا لدحرلا فاح اذا ل: :انقمو ىباكلا لاق اهوجو ممنامعادهج هلوقريسف:ىفاوركذ( ةثلاثلا”هلبملا) ا

 1 ( نمد !!ىناوهلتخا هنآم٠اج نما لوقو نانمعالا ىناوغلاب جاجزلا لافو. يا ١

 انارخ ىدح كلل ع نمل نارا يا ةيقفزروا 0 اىصليتدابعذايفسلا لمي نشأ ل ا

 و 1 ذهنيا دفع تان : الاغا لو هلو وةو ًاهلثم اوءلط ن وكرت مسه فابن ١ وبذك نيذلا نيم دقتمامالاب|
 ثان لا ده ل اممأ ىلع ةردّقااب صتخل اوه ىلا عت هنا ىنعملا نوكينأ لمت فاهوجو دنع ةظفلري سف: ىف

 ىلاعتو هن اس هل الاد اهلمصحت ىلءر دةءالنأ اهطرشتاو.نلا ىلع دلادلا تازدعملا نالهربسغنود ا

 ىلعرافكلا» الرد مادقا ىضمقي له ت تازمتلا ءذهثادح انايملا ني دنعلابدارما وكي أل ق< و ا
 دا رملا نوكينأ ل ق<يو بسغلا حتا فمه دنعو هلوق ىفاكىندملا ا ذهبذيدنعل ا ظفاو هللا دذعالا س 0 ال مأ ناميالا ٍ

 ةءوضوملا ١امشالا ىرعدن راج ىهفا,مدحا اهعادجأ ءاش ىمىلاعت هنأالا ةمو دعم ل انما ىف تناك ناواهنأ

 ثأ مكل سناو ءاش ماه رهظي هللا دنع ءوثنمناو هل اوقىفاو انه ىنعملا اذبدنع ظفاو اماطيف | اومكدعا نإ

 مكيدديأمو ىنعملاو ام ريعض كرعشي لعافو ماها ام ىلعوبا لاق رع شب امو ىلاعت لاق هن اوخاندنعالا |
 تان الا هذه مه. نارب دب ىأ مملامعا مكيردياموردَقَتلاوريثك لوعقملا فذحو لوعفملاف د مرئامعا ْ

 رك تأ | ىلع ةزمسولارسكب اهناورعوب ًاوريثك نب ارق نونمّوِرالت ءاجاذ اها هلوقو نودصْؤب ال موف :

 امال ادق ًادسامن مهنم نوكيام مرعشيامو ىأ كرعشيامو هلوق دنع مت مالكلانأريدقتلاو ةدملاةءار علل :

 أ نوكينازوح الل تاقوّتأ ىف ةزءسهلا خفب ةءارقل نع لاخلا تاأس هءوبيس لاف ن وويل تءاجاذا |

 كلذراصا حهلاباهما كرعشي امو لاهول هنالانهبهكل ذ نسحيال هنا ليلها لابقف لعقيال هنا كير ديامرب دقتلا ا
 رس رنم تبلطو ةفامض تذذتا ا ذاف لاسم ار هظي امنا هرب سغتو ليلطا مالكاذه مهلارذعأ :

 ا يملا ناكرمض+ل هيلا ثنهذ ولفاكر شي امو تاق اذاف رضا هلا كاس فلي تن تيهذول كل ل#.ةفرض# لذا ْ

 | اها ءاتعمن ون ءؤدال تءاجاذا املا عرعشب اموهل اوتانيه ادكفاضا ريض<ال هناق ىف هلا تيهذ ولنا ١



 ؟4 ١

 نالط: ني. كلذو ىثوأر تحذ:لءلانماالوق كالوةف نوراهو ىسوأ هلوةكءاعدلا دنع م-ميقفرلا

 ىلا ىدأاذامجتيدق فو رعب سعالانا ىلع لدن ةنالاهذ_ها ولا ( ةسماخلاهلثسلا) ةريسجلا هذ

 بابا اذه ىرعلا ماقم ةمئاف ّنظلا لغو ركشم ةدابز ىلا ىذدأاذا بتي ركشملا نعىههنلاو ركش .باكترا

 ّ اداصا منا نانثوالا مدصونال بولا ا ىف هلّددُي اهالامع لغادش الثا نيدلا ىلاو ءدي نمل بي دأنت هو

 ةّمأ لكان ز كلذك ىلاعت هلوقاَمأ اهم ىلا كلذ عم ةجاح الذ اهديها ىف حدقل ىف ىنكيرمضتاالو عفننتال

 ةيصعملا ىماعالو ناميالا نمؤدالو رفكل ارفاكلل نيز ىذلاوه ىلاعت هنا ىلعاذ_مبانباصصأ حاف مهلع

 لو-ناطم_كلا لوقي ىذلاوهىلاهت هلال لاحم ىئدملا اذه ىلعتبالا لج ىبعكلا لاه ةعاطلا عمطمللو

 اورك ذموقاانامن تالظل اىلارونلا نم مهن وجر*توغاطلامهؤاماوأ اورذكص نيذلاول ويومها

 قا لوبق نمهيمهان مأام تمدقن هم لكان زدارملا احلال اف ( لوالا ) اهوسوباوملا ىف

 نورتنبالمهواوام_عن نأ تبشر ام مهل نيز ىلا هن هنادارا الاسقف باوملا اذه نيءرك ذاضيأ ىءهكحسملاو
 ' ءانلهمأو ممن أ ثو مهانيلخ ىأمولع» رسرافكححاا مأ نم هم لكل اني زدا راانورخآ لاه (ىفاثاا)

 1 عزىفءاشإز (عدارلاو) مهاني زىتح ناطيشلااانلهمأ (ثااثلاو) مهلعءوس مه دنع نسح ىقح
 كلذو فرعض لكلاو هب الا هذه ىفةر وك ذا |تاليوأتاعوماذه انلهثب زواذهبانمأ هانا مهلوقو

 ٍ ارودعّن اةٌرمرمغانس انال كلذو صنل !اذ_هرهاظ هيرعشأ ام هس ىلع ل د عطاقا ا ىلةعلا لمادلا نال

 كانتا ىعمالو ىلاعت هلا قام نوكتن أو دبال.ءادلا كلئَنااندبو ىادلا لوصد ىل_عضو دي دبعلا نع
 3 ادا ثا: تناكاذاو ةحار ة ل دمودب از عض ىلع للعفلا كلذ ل اةسشاد هئطظوادهداقتعا وهاعالا ة.عادلا

 دن ازلا عفذلا ىلع لعفلا كلذ لاوشالا دّةّدعم هنوك ال اهل ىدمال ةمعادلا كلو ىلاعت هلث | لع مفد تلح

 ىلاعتهللانيزاذاالا نوكسالو ةكرحالو لوقالو لعف دمعلا نءر دهب نأ عنتمي هنا تبن ةعارلا ةطدملاو
 ًارفك هنوكيلعلا عم ءادّبالهط اور فكل ار امتع الن ان الااضي أو هداقتع او هريعذو هيلق ىف لعفا ا كلذ

 لّوالا لها هتباسالولفاةسواق دصو العواناعا هنوكهداقتعال رات امنا لب ىرورمض كلذب ملعلاو الهو
 ةقباسل كلذ ناكَن اف قداسا لهل كل ذر ا !ل هنا ىلا ماكس لقنتانا م ىلاشل الهه /اذهراةخااملالاو

 *اهن بجو الطاب كل :ناكاو لاس كلذو تالاهلا ن .هلةياهمالامىلا كلذ رق نأ مزاد ةنرخآ لهح
 |١ نو كس رفكلا ىف ّنظلهط كلذ بس وهو ءادّبا هدف ىلاعت هللا قلي لوأ له+ىلا تالا هلاك لت

 | كلذ ىلاعتها نيزاذا الار فكلاو لهل ارا.ة> ارفاكسلا نم لدحت سب هنا تدثفاف د_طصواط عو اًةحو انامعا
 ىزلا قطاوهت الادذه رهاظ ةملعلديىذلاّنا نيمعطقلا نيعط تلا نيناهربلا نيد هم تحف هماقىف لهملا

 انوأتا لارتملاوال اهرسأب: ضم كدمات الب وأَملا تاب دقف كل ذكسهالا ناكاذا و هنغدمال

 :ةذ رهاطلا نع لو دعلا نكسس#ءال هنا ىلع للدللا ماهاملام أ هرهاسظ ىلع مالاكسل الجر ذعتدنع نوكيآسمنا

 ةوقدع مهلعةمأ لكلا ز كلذك ىلاعت هلوقفاضيأو ل_ءأ هقلاو اهرسأب تافيلكت هذه تطقس
 كلذ لمح نأ امأ ىلاعت هللا نيب زب ناك امن اركسملا كلذ ىلع مهمادقاّنأب رعشم ملءريغب اودع هنا اوبس سيف

 اخيز كاذكهوةفاضي أو لبق اععطقنم مالك !ذ_هف مالا بولاق ىف ةااصلالاعالا نب زىلاعت هنا ىلسع ظ

 هاا رت ة_:تموملا ةئالانمالكلا اذه ص.هذكف ةنمؤملاو:رناكحلا مالا لوا :مهللعةمأ لكا |

 || ةوناثا لعأدقاو دال اهطوقسو فاشكلا بسام ادرك ذ دقق تاليواتلا رثاسامأو مومسعلا |
 || قاعتدتا ىلا ضّوفممه أنا هنمدوصقملاف نولم_ءباوناك مع موئبذبف موعج سه مسرب ر ىلا مث ىلاسعت
 "| دحأ لكىزا ف هللاىلا ةما.قلا موب مهءوجرو مهر فض ىلءعلطم مسهلاوحأب ملاعىل هتهلتاناو |

 ممءاجنئلممنامي ده هان اومسقأو ) ىلا عت هلوق_*_ةرمشفا رش ناو ريف اريسخ نا هلع ىنماقع |
 || نعى ىلاعت هئارسعا .( نونمؤيال تءاجاذااهن مكر عشرامو هقادنعتاب الااسالق اهب نمءوماقنآ |
 || "العلا سرادت كال هيانتئساغ انآرقلا !ذ_هّنامواوق ىهو هنوبن ىف نعطلا بجول ةيشراف كتلا |

 ميسيممصتسم درج موو نيام بدي رس رس ايام مموعما ممس حسو  هيمحس# تا محل يصح ميجا محمل حصا ماو يح جل مصحات

 كث2حاندتو



 اكل

 ىفىهنلاو مالاب غالملا هملا ضوفامنا او مهل عنملا لس ىلغالا“ 00 ء لحام ناتي ل
 ا دئاع هررمضفالاو ميلا دئاع هعفنف ل او.ةللاو دان !نافاسرملع هنسنتااولئالدلا رك دبناساا فو را

 ا اوبستالو) ىلاعت هلوق غسلبتلاو ةوينلاو ةلاسرلان مملسو هيلع هللا لص راع الذ ني ريدقتلا ىلع ,

 ا م6: هدف معجم ممرىلا ممول عذشأ لكل ان كل ذك لعرب رغب او دعهلنااو“ .سيق لل |نود نم نوعدل ذإا

 ||| ثارقلا اذه تعدامنا مالسلا ةملعلوسرلل مهلوةيقلعتماضي أ مالكلا اذه العا ( نولم_ةياوتأل
 أو: فضغرافكلا نممالكلاكلذاوععساذا نياملا ضعي نادعبنال هناف مخرك اذمو ساس:لاةس 3

 اورك ذاب رئاو .ذغمهتهلا تشتم كنال لمعلا اذ نع ىلاعت هلذ ا ىهنف ةضر اعملا لمدس ىلع م
 هلجاو لاقل كلذ نع ءزارتسالا يحوروذحملا اذه نعزارتحالال حالف لولاه شالا

 : هفالكئر ىرف «ءانعهتهفاشم ىلع مدل دقتنأ كلر ل ةهافسو له + كهفاشاذ | كمصخن ١

 ١ (قؤالا 'هلك_باا) لدا 5 أدضْده هن ' الا ىو ءالقعلاب قدلبال كا ذو ةهافسلاو ةمئاسشملا باب تف

 : بصح هلل نود نم نو د.«ةايو مكسن |لزنامل سابع نبا لاق (لوالا) اهوجوي الا ل :

 ا! انههىللوقأ : هنا .الاوذده» تازئف كولا نوءيهتلامهشو اذ: عا [ىس نع هنن هنن ل نأل نوكرمذ

 1 ّنا لاقي نأ نكي ف يكف دج او ةعفد تازن رتةرو لا هذه ا ىلءاوقفتاسانلاّن ا (لزتالا) !
 ]| تنسحام انولوقنا اوناكوىلاعت هلالا نب َرةماوناكرافكلاّْت ا (ىاثلا) اذكواذك دن" الا هذه لوزن ب
 ]| ىلاءتهقا حسم ىلع مهم ادق لقعي فسكبف كل ذك ناك ا ذاو ىلا.«ةهقت دنع مهل» افشل ءامالا أب
 الأس رق ثلا بااطى أ ةاقو تب رقانا ىد سلا لاق هبال هذه لوزن سدس ىف (قاشلالوقلاو) . هم

 انلق هعنع ناكبرعلا لوقتف هنوم دعب هلتقن نأ ىككسناناف ان همخأ نبأ هد نا هئماسلطنو هملع ٍّ ١

 ]| هويطاشوانربتك تناهلاولاقو هلا ةعاجنعم ثرانا نب رمضنل او: لهو او ن نانفسوب أ قلط اهوا ذأ
 1 ىلع موكسصرتت نأ كنمنوبلطي ك عونبو كموق“الؤه لاق مال اوذالملا هباعا د عاعدف اود 1

 1 ريغلق بلاطو ال اَقذ اونأفهقاالا هلا الاولوق مالسا او ةالصلا هيلع لانة ف نشيد

 سعشلا نون ئه رغل اوقأ ىذلايانأ ام مالا وةالصلا هنلءلاتف اهنودرك: كموق َناف
 الاهلااو مشدق ىلاعثدل وقذف كلذ 'ل نم أ, نمو لان الاو انتو حش ل را لاول

 مش ىلع مهمادقا لان با ىلا لالا د وجوب نب ٌرةماوناكءوةل١ نا ىلع اناا ددقانلعاو *

 ظ 3 ونلااذ مولا يتاكاخعناصا نو ره دا انالئاق موضي تاك انع ردنا (اهدحأ ) تالاقحا
 مالسااو ةالصل اهبل لوسزلا نوقسشي اوناكمهف مانص الا اوةثىتءةباصعلاّْ ا اهنا 'ٍ

 هلوةكو هللانوءيابامناك نوعي امي نيذلاّناهلوق ىفاك ىلاعت هنا مث ىرم لودرلا ٌمشىرح :

 ءاعدا ىلع لمان اطنأ دةدعي ناك نم مولا هج ىف ناك امرها . (اهناث ) هللانو ' .

 0 هلام ستي ناك مالح او ةالسصا هيلع دمت هللا هنأ ناطمسشلا كلذ ىب عسل ناكل اس هنا مث 0

 تاعاطلا ل ود نم ءامدالا مم *َنالوق.تألئادل (ةئاشلا" ا لس راتااذسا
 لأ هو ىلع نقولا هثاذل ةعاط كاكاو ّمشلااذهناباوملاو اهنع به نا ىل اء هللا ند

 مهماذقام زا ةنسرسي ثاك مم ثلااذهنالك ذك اةود مالاوه:هزارتسالا بح وميظع ركلمدو 5 انسعأ

 تكغلاو اغلا لاشد او دلا لومق نع مروه ” ىلءو ةهاسف سلا نان مف ىلعو هلوسرّم دو ' هلْ مشل

 اوم سفن سلا رق (ةثااشلا هلم سملا) هتعئونلا عقو تازكسملاهذهل مزاد سم هن ركأأل جالا
 ردّةلازواج اناظر ط ىأ ادعو اناودعو اودعو اودعنالف ادلع لان واولاديدشتو نيعلا حضن اودع 2

 ىعملاو ماللا ةداران نوكب نار وعو لاف اودع اودعنف ىنءلا نالر دا ىلع بوصنءاؤ دعو حاجرلا لا

 رافكلالعفي نأ دودحال هنا ىلع ةنالا هذه تاد قابخا لاق ( ةعبارلادلكملا ) لظالهقلا اونسسنا
 ضعأبال ناكوانرك ذانبع هس ال ناكو هيمان نأ ز اسيل ءفي نأذاجولذا ادونتو قالا ن ع اديس نر 4

 م

 ا |
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 ءارخأس رادي هنا ىلاوأ ارتفالا ىلا نارا |١ ذهراهظا ىف هنؤم_تني م حارا كسل نع ىكجاسل ىلا هنا ظ

 1 | داع عش هوه هعمل أ ىلاسعت هلفأ نم ةيلعلزن هلا ديوان ًارقاهمظا مث عمهم مولعل ا هدهد مفةسرو ٠

 زهطاةلازاو هءاق هن وقت 00008 ةلاسسرلاو ةوعدلا غم ىف هرودفأ امهسس لولا كل ذريسدالثل كبر نم 0

 ف ةيولالا فادح او ناكل ىلا هلا ىلع وفالاهلاال هلَوَعِب همنو ةببسشلا كلة عاسم# بمن لصص ئذلا |
 هرعأو هلوةامأو' نيذأ ازلا غب زو نيلهاملا لهب بنسب هفمااكست نع ضارعالا زودعالو هتءاط بوجع ظ
 اطالب املا لرتب ىهالا نال فض اذهو خ وسم هنا اولاه كلذلف "لب اما رت ءارملا لمتف نكرشما َء ظ

 واب اق نهتلب اقم رت دارملا ل_.قو محلا ١ زتلا بيع كل ذكى مالا ناك ذاوامثا داهكرتب سعال دم ال ْ
 ة:ااوريفنتلا نعدعبأو لوقا ىلا برقأن 7 ىذألا قي رطا ا ىلا .هءاعهللا تاولص ل د_هب ناو هقس نم

 : الع شارما (لمكو مولع تن أ امو اا مةس مويلعلا_:كعج اموا وكرشأ امها ءاش وأو ) ىلاعتهلوق

 كف مهتركاذمو سان !ةسزادم نم نآرقل!ذهتعجامنامالسلا هملع لوسزللم-هاوةب قا هتماضنأ
 :ءرفكلاةلازاتدراؤل ىلاف ىد رك كملع ند ةالورافكلا* سيك ناتو يونا ل

 | لهن هلو اوك اناس ؟تارلعاو ماماكبك: اق لغشت نأ ىض أ 3 . المهر ذك عم ممكرت ىبكلو تردقا

 < لهنا انلع ءازاا لص ل ثءحو اوكرش أ اما وكر مشي ال نأ هللاءاولو عملا اوكرشأ ام هللا ءاشولو

 هدارأىلاعت هنا لملذلابتنثةلرتعملا تاق هلا ريغ موك ارم | م عد ىلا عت هللاةكيثهَناانإءف طرغلا

 الا لكلا نم ءاشام ىلا ةث هنا ىْدَمَشندب الاهذ_ةو رمل او ردكلا د-أن م ءاشامو نامبالا لكلا
 ولا هرابتحالانانبالا يشم لعين * عال ىلاعت هللا ةئيسش.م لمدن نيلدإا نين قيفوثلا بوف

 ءا ىعبءامخلال اوربا اورهةاان لدا ١ناعالا ىل- ءمملاعال همم م دع ىلوددعو ءانثااو ب اوثلل

 ءناسنالا ج رخو فيلكشلا لط_ كلذّنالءاخالاو رهقلا لس ىلع ناميالا ىلع مهلم< نأ مهنمءاشام
 الكألا) هوجو هدلغل ديو ف عشا ةاع وهو باسل اذهىف هلع موقلا لوعام اذه باوثل ا قاس
 1الئردقلا كت قاف ناميالل لصت 0نارفكلا ةردَدو رفكلا لءرفاكلاردقأ ىذلاو هىلاعت هناك مال

 لود دحتعالا ناعالا بنا ىلءر كلا بناج حب رثي )ناسعالا ةللاص ٍتناكناو رفكلل ا ديه ناكها
 مةردقلا عومجتو لاحصوهو حبراالرخالا ىلع نكمملا فرطدحأ نار مزلالاو نا«الاىلاهوعدبعاد

 بحول امهءو# ناتو ىلاعت هلت اود ادا او ةر دقلا قلاخ ناك اذا ور فكل !بحو رفكلا ىلا عادإا

 لا« نكات هنا لوقن نأ مالكم اذهب رق ربرق:ف(ىاثلا) رفاكلا نه ءرفكل ادارأدقىلاعت هلا تنث رفكلا
 نيدضا ادح ا دوجو عمون اداضتم ناميالا مد_ه:لءلا عمناسعالا دوجوورفاكلا نم نامال | مدد

 : اك

 ن ناميالا ديرب ىلا-: همنا لاقي نأ عيتم اهدا سريغالاع د وكد معلا عملا اوالا# ىناشا اةضل !لوصح
 هناالارهةل اوربا لص احلا نامعالا ع نم عفن أول _ذفأ ىرامتخ الا ناسعالا نا ب ه (ثلاشثلا) رفاكلا

 ٠ لمس ىلع نانميالا همن قل نأ هنتوعرو هتمكح ىف نع ناكدقذ ةمبلا لدا عفت الاءالذ نا لعامل ىلاعت

 : لرتف يظعلا باَمْعلا نم هصلخ هنا همفام لقاف مظعلا باوثلا بحولال ناك ن او ناغالا ادهّنال* اال !ك

 0 الاو ةجرلا, قيال ل ذو باذعل ا دش أف هعوقو بدول اهكالا لءءس ىلع هنضنامعالا اذه ذامعأ

 ٠ مدلا فرط ىلءاةقاو داولا اذ_#هن اكسو ةقفشل ةياه ىف بالا اذه ناكو نر زعداو هناك هنالك

 اذ هااهطقدلاولالعوهنم ةيلاعلا ةءيقرلا ةيظعلا ى اللا جرذتسخلر هلا اذه 0 ا

 5 صوغل ا نم هعنعنأ هلع بجو هماعامْمْشم هقح ىفار اطان اكن بألا !ذ_هفقرغو كلهر لا ىف صاع ٌ

 ليتلاقز رلاب ىنتكت نأ كل نوالا نكلو كيمو اخ دحت الك ناف ىف اللا كل :باطرتا هالو وق دردلار ءة ىف
 1 لدبادعذلالوااال اهتم دمة سال هن أبمانلا نيقنلا عمردل ارعق ىف صوغلاد هسه نأ ام و ةمالسلاع ذأ

 ا دال ةردقإل هنانيبانل قانقت هلا رلع اولعأ هللاو اموعا ذكسف كالعالا ىف ىهسااىلعو ةجرلامدعىلعأ :

 | 00 ”يابلاتت لا كادر مواسم اميباع وسر لاري هعم لهكياع مالكلا مخ مهعرةكلاةلازا 6



 ك١

 قيل و سمالابغالبلا هملا ض قفاماو مول عئما لمس لال ؟رالو افق مهلع 1اس

 ْ دئاع هرريضفالاو ميلا دئاع هعفنف ل اورةللاو دان انافاسيلع هسنتلاو لئالدا ارك ذي ناسا! فو لعلاو 1

 ْش اويستالو) ىلاعت هلوق غملبتلاوةّوبنلاو ةلاسرلا نم لو هيلع لنا لص رتعالذ ني ريدقتلا ىلعو مولع

 0| مثبت وعجم م مرا تمهل عش لكنا انني كل ذك لعرتغب او دعهلا او: سنق هلل | نود نم نووي

 || نارقلا اذه تعجبامنتا مالسلا هملعلوسرلل مهلوةبقلعتماضي أمالكل اذهاملعا ( نفلم_غب
 ال اوب_فغرافكلا نم مالكلا كلذ اوععم اذا نيل ملا ضع نادعسال هناف مهمرك اذمو ساس:لا ةد
 1 اورك ذاع زفاز٠ .ذغمهتهلا تشم كنالل معلا اذاق ن نع ىلاعت هلنا ىبنق ةضرااعملا لمس ىلع موتهأ

 هله ابو لاق كلذ نع زارتسالا بح ورودها اده نعزارتحالا لح الف لوةلاّنم ىجدتنال 7

 1 همالكىرخم ىرخعانع هتهفاشم ىلع ءمدشت نأ كلر < ل ةهافسو له كهفاشاذ | كمدخ نا

 ْ (قؤالا 'هلك_بأا) لثا *[مض هب , الاىو ءالقعلابقدلبال كل ذو ةهاةسلاو ةمئاسملا بان تف

 / بصح هلل |نود نم نو دءتامو مكسن |لزنامل سابع نبا لاف (لوآلا) اهوجودن الا ل

 : انههىللوقأ : هن“ .الا هده تازئف كهلان وءبهتلامهشواذ 21 ]تس نع هتنن "0 نل َن :

 ا ّنا لاقي نأ نكي ف يكف ةدجا وةعفد تازنةرو لا هذه ا قءازقفناسانالاّ أ (لقالا) .-
 ؛ تنسحامت انولوآا اوناكوىلاهت لالا نب رقما واكرافكلاّن ا (ىاثلا) اًذكواذك هنا الا هذه لوزن بيا

 الا ىلاعتهقا منش للعم عمادق ا لقعي فمكبف كلذك ناك | ذاو ىلاةهلتا انعم هلع اعف ثريصتل مانصالا ةدابن
 1 يرق ثلا تلاط ى أ: فوت رقاملى تسلا لاف دال انزع لوا تتمل ل (قاثلالوقلاو) هيدي

 ١ هلق هعنع ناك زغلا لونك وم دهب هلتقن نأ كسا اناف انع بأ تاو نا هئماسلطذو هيلع 3
 , | ءودطاشوانرينك تنادلاولاقو هيلا ةعاجن عم ثرانا نير ضنلاو لوجو: أو نانفسو أ قلطن ف هواتق تأ

 ا ىلع موكسصرتت نك نمنوبلطب ك عونبو كموقءالؤه لاو مالو ذالدمل |هياعا د عامدقاود

 1 ريغلق بلاطو لاق اونأف هقاالا هلا الاولوق مالسا او ةالضلا هيلع لانة ف لد ىلع لوكرتي نأ 5

 سعشلا, نو أتى اهريغ لوقأ ىذلاياثأ ام مال_لاوةالصلا هنلعلاتف اهنوهرا 5, كموق َناف ةماك
 هللا مسد ىلا «تهلوقكل دو كلب 'ل نم أن نمو لانع تالاو 2 11ش الزنا لاولاقةىديف

 مش ىلع مهمادقا لامتساف ىلاعت لالا وجو: نب َرةماوناكءوةلانا ىلع امال د دقان ًالعاو ' :

 عون :!ااذ ميىلادتاكا اكعئاصلا نو رحذلاءالئاقموض«؛ناكاسج ردنا (اهدحأ) 1 تالاقح

 مالسلاو ةالصلاهبلع لوسزلا نوقشي اوناكمهف انس الا اوةثىتءةباصتلاّْ ا اهنا )" ةه
 هلوةكو هللانوءباسامناكنونعي اس نيذلاّت ا هلوت ىف اك ىلاعت هللا مث ىرخم لودرلا مشد رب ىلا

 7 ىلع هل -كاناطءث نأ دقتعي ناك نم مهلا هج ىف ناك امر هلا (اهاو ١ هقانوذؤي :
 لاحت ناكف مالو ةالسصا ا همل ء دج هلا هنأ, ناطب_#شلا كلذ ىعسي ناكل ناسا م ةلاسرلاز ْ

 تاعاطا الوهن ءعاندالا ممن الوقيتألئاشل (ةيئاسشلا هل سملا) لب ا ءءان.
 ْ ْ هدبو ىلع نقولا ذا هثالا ةعاط تاكنأو مشا ادذهناباو او اهنع ىو ن ناىلا هلل اند, 2

 : || مهمادقا مزة ناك مدل !ذهنالكلذك انيق الا ردرجيو ناسا بكر اا كدمدو ا
 بغلاف ظمغلا لاشاداو نيدلا لوبق نع مهريقثت ىلعو ةهاسف كا بان تف ىلعو لور مشو هللا 2ث ىلا

 اوم سفن سلا ارق .(ةثلامثلالكسملا) هتعئؤذلاعقو تازكنملاءذهلامزاتس م هنوكلذ مهب ولق
 ردةلازوااناظ :ىأ ادعو اناودعو اودعو اودعنالفادعلاةذ واولاديدشتو نيَعلا مذ اودع

 ىعملاو ماللا ةداران نوكن نار وجو لاق اودع او دعنف ىنع ا نالر لدا ىلءبوصنءاؤ دعو حاجرلا لا

 رافكلا:لعفي نأ زوال هلا ىلع ةبالا هذه تاد قابلا لاق ) ةعدارلا لدا (ِ لطال هللا اوشا ظ

 عب ال ناكوأن 4 ذانع ىهن.الناكو هيما, نأ نط لهفينأزاجولذا اروةنو قانا ن ء ادعي ينو ذادز 7 ْ
 م
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 سس مسح سمت ايس

 ءارقأ س رادي هناىلاوأا رتفالا ىلا نك رفا ١!ًذهراهظا دن ويش م خارانكسجلانع ىكال ىلاعت هلا | !ز

 | ادام عت اهوش هعبتأ ىلاعت هللا ن م ةملعل زي هلا ىغ ديوان رقاهمظ: مث مهتم مولعلا هذهدفةسو ظ
 نحلاةلازا وهءاقاب وقت دودقملاو ةلانسرلاو ةوعدلا سلمت ىفهروفاامهس لولا كلذريسدالثا كبر نم | |

 اق ةيولالا فادح او ناكل ىاسعتهلا ىلءوفالاهلاال هلي هنو ةببسشلا كلت عامم# بمن لصح ئذلا |
 2 هرعأو هلوةامأو نيد ؟ الا غب زو نيلهاملا لهج بنس هفمااك- ن ءسصا ارعالا زودالو هنءاط بح ظ

 للا ىف لب اقلا كرنب هال نال فض اذهو خ وس: هنااولاه كلذلف'هلب اق ارت ءارملا لمقف نكرم أ

 «ايامف مهتلباقمالرتدارملا لقو :مسنلا مازتلا بيع كلذكس مالا ناكا ذاوامثا داهكرتب سعال دمغبال
 | ةةاوريفتلا نعدعبأو لو.ةااىلا برق ن وكي ىذلا قيرطل ىلا .هءاعهلنا تاولص ل د_هب ناو هس نم

 1 لااذعت اما (لمكوب موبلعتااموالفقح مهلعثلا .لعج امواوكرش ام هتلاءاشولو ) ىلاعت هؤق
 اف مهتركاذمو سا. !اةسرادمنمنآر هاا اذه تعجامنامالسلا هماعلوسّرلل م-هاودب اءةماضنأ

 ركل ةلازا تدراول ا ح .رذك كءلعَناةثيالورافكلا» الزخكاغ اقسىل [تذتتمال لودي لامن

 1: له) هلوقب وكانا أَتالعاو مهتاملكب كب اق لغشت نأ أ 3 . الذمه رفكعم ممكرت كلو ثتردقا

 همنا انلع ءازللا لص< ل ثحو اوكرش اماوكرمثيال نأ هللا“ا ولو عملا اوكرش ,امهنئاءاشولو
 «دارأى اعتدنا لملذلاب تن ”هلرخملا تااقءلداح ريغ مهكارشا مدعي ىلاعت هللا عيش هناانإ ءف طرمتلا
 الا لكلا نم اهم وانت وده الاهذ_ةوئلرمثلاو رهكذا د-أنم ءاشامو نامعالا لكلا

 بولا ىرابتخالا ناجل ةئيشم ىلع من * اي ال ىلاسعت هللا ةئيشم لمدن نيالدلا نيد قمفوتلا بوف

 ءا ىعبءاملال اوربا اورهةلان لسا ١نامعالا ىلا ءمملاعال هسمدم مدع لو ءانثااو باوثلل

 ءناسننالا ج رذيو فيلكتلا لط_كلذّنال“ املالاو رهقلا ل سس ىلع ناميالا ىلع مهلمدع نأ متمءاشام ١
 لوالا) هوجو هءلعل ديو فعضا ةباعىف ولو !١اذهىف هملغ مولا لوءاماذ»باوثل قاسيا
 1ذالةردقلا كاتقافن نامالا لسن لنا رفكلا ةردقفرفكلا ىلءرفاكل ار دقأ ىذااوهىلاعت هناك مال

 لود دحنعالا ناسعالا يناج ىلع رفكلابناج جب رثي ناسعالا ةللاص ٍتناكن او رغكلل ا ديه ناك هنا
 ”ةردقلا عومجو لاخصوهر حراالرخالا ىلعنكمملا فرط دحأ نادر مزلالاو نا«الاىلاهوعدي عاد

 محول اههءوت نا تدبزىلاعت هللا اود عادلاو ةردقلا قلاخ ناك اذاورفكلا بحوب رفكلا ىلا عادإا

 ملا ناكلاسعت هنا ل رق نأ ءالكلا اذهربرق رب رقنىف(فاثلا) رفاكلا نءرفكل ادا ر11ك قاتلا تل رفكلا
 ناكني ضل ادح ا دوجو عمو نا ًداضّتم ناميال ا مد- هبرلعلا عمناسجالا دوجوورفاكل ا نم نامل ا مدل

 7 رمثاعالا ديرب ىلا قدا لاقي نأ عنشم اف دا صرعغالا# هنوكب لعلا عم لاهاوالاةىناشا ادذأ !لوصط

 هنااا ارهل اوربناب لص انا ناميالا نم عفن أو ل_ذفأ ىرامتخالا ناسعالا نا به (ثلاشلا) رذاكلا

 هس ىلع ناسعالا هقى زا نأ هتوحرو هتمكح ىف ند ناكد هذ ةديلا لددعال عفنالا كالذَّن ا لءاسأ ىلاعت

 | فلنا بالا نمهصاخ لا هشام قاف مخمل باوثلا بجوال نانو ناغالا ادهن ال* الالا (ٍ

 ن الاو ةجرلا, ليال ذو باذعلا دش أف هعوقو بحول اكالا للمس ىلع همضنامعالا اذه ذامعأ

 ردلا فرط ىلعا.ةقاو داولا اذ_#هن اكسو ةقفشلااةياه ىف بالا اذه ناكو زر زعداو هلناكنم نا هلاسثمو
 اذا هئااعطقذلا ولا لعو هنم ةلاعل !ةء.فرلا ةءظعأ ا ىل اللا جرذستلرصلا اذهرعقىف صغ هلدلاولا لوةفأ

 صروغلا نم هعنعنأ هملع بجو هماعاّمْمْشَم هقح ىفار اان ناكن ا بألا ١ذ_هف قرغو ثالهرصلا ىف صاع

 لباقلاقز رلا قتكنت نأ كلنوالا نكلو كلم و اه دحتال كناف ىف اللا كال :باطأل رئا هل لود ؛ةرهلارعقّىف|
 لدباذ مذ الهلا ال اهتم دمغة سال هن ايماتلا نيقملا عمردلارهق ىف صوغلاب هه أي نأ م و ةمالسلاعذأ

 1 دقال هنانيبانل قاف هلارلع اورلعأ هاو انوعا ذكسف كالعالا ف دلل ا ىلعو ةجرلا مدع ىلع
 4 | ١ ٠١ طوخ نيل اتق لا كازو ماسلا نم لوسرلا ربت هغس لةكياع مالكا خخ ممع :ءرذكلاةلازأ |
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 هنا في رطل اذهب تاب لا وديضوروبلا هدام هعغمج مث ل.خالاوةاروتا!اوفرعنيذلا غاوقالا ثحاستو: .
 اب هنا هلمهاوق ىهو ىرخأ مه ىلع "يلة هدر الا ءدهو قيساعة م دشلا هذ - 2 نءساحأ ا

 ةرداسط ةش و ةرهاق ةردع؟ انتج دما كياولو بلا تارا سن نم سلف هسه ناكل

 فوةمشلا هدهرب رقت : الاه #ه نم دو هةملاق فاخسا كلذ دمك اتىفاوغلابو كلذ ىلع اوئلحو كن

 د .كوتا ةعوضوم نيعل نال ميمبشلاءنيملا ى مءامناكدع اولا لاك (ىلوالا هلكسسملا) لئاسم يأ

 ريخلا جاتا بذكلاو قدصل اهل ديربفلا ن ناكا ل وامذاناما او ْئشللاءثمام ناس الا هب ربك ىذأارم
 ركذىلا ةجاسا تناك و بنل اوه كل ذو بذكلا بناج ىلع قدا بناج مجرتىلا لسوتي هب,
 فىلاااوع هبي ذكمو هي قد _طمىلاربلل ا كلذ عامس تع سانلا ماسسقن ادسنع لاحت

 ىذلا مقل دكضجأ هنااوداراواما قا مسقي نالف مسقأ اولاةذ لعفا ىلع' ةغمصلا كلئاوثي

 اوركذ (ةياشلا ”هلسملا) نيعلاو املا ةطساوب راح اىذلا مسقلا ىلا قدصلا لاحاو رات

 مهقانعأ تاظفدنا» اهلا نم موبيلع لزتتأ شن نا ىلاعُت هلو لزناملاولاه (لوالا) اهوحول :

 هيو (ىناثلا) : هب , الاوك هتازئفا مب نئموملةبآ مس ءاج نعل هللا نوكرمشملا مسقأ ىصاسأهل |

 ءاملارجفت اقامصعلاب رطاب 00 .وم نأ انريخت لسو هيلع هللا ىل_د ”ىنال اولاه نكرم انا ىلغ ردا 1!
 ةالصلا هماعلا فكة دصناةب ا'تنااضدا انا أفلا نم ةانلاجرخ ا املاصناوتمملا ىح أ ىسعن

 ةالصلا هملع م اقف نوه هن و .ةمل لعف نعلا ودلسو ارح داعم :!لعت نأ اولاَعذَن وح ىذلااممالسلاو | 0
 معبود وق تسيل ناكن ماو كلذ ناكت نش نالاقفمالسلا هماعلب ريح هءاشل + وعدي ماللاو | ٍ

 َ الا ذه ىلا عت هللا لزنأف مهذعب ىلع بو لب ملسو هيلع هللا ىلصلاسقفم عدعب ىلع نانا اوكحرن

 هللا لحرلا فاحاذا لئاسقمو ىلكلا لاق اهوجو مملاعادهج هلوقريسف:ىفاو ركذ(ةئثلاسشلا لكس
 ا جدي 1!قاوهبَخا هنآممءاج نما هلوذو ناعالا ىفاوغلا:جاجزلا لاقو هلمع دهس

 انارخب ىدح كلل ع نمروذ نلاولافو ىلإ عت هلوقىفةروك ملا ءامشالا ىث ل. قواه ذافدلا لعج نم انمرف م

 لزرع نلف لاسنسالا ادد هرب ن اكس سو هلع هلا ىلص ”ىبنلان ا ليقواعومش ضرالا نم
 اوركذ هلا دافع تان الااغالو هلوقو اهامم اوءلط نوكرمشملاف م مءاسبنأ اودك نيذلا نيم دقنملاممالاب ٍ

 ثأن ألا ذه لام ىلع ةردقاان صتخل اوه ىلا عت هنا ىنعءلا نوكي نأ لسيف اهوبو دنع ةظفاريسفتىف | 1

 ىلاعتو هناهسدق االا د اهلمسصت ىلءر دال نأ اهطرم تاو: ما ىلع ةلادلا تازملا نالءريسغتود | ١

 ىلءرافكللاءالؤد همادها ى ضدي ىله ت تازمجملا هذه ثا دا نايملعلا نأ ذي دذعلابدا ران وكي نأ ل قع ع ١

 دا رمان وكي نأ لق<يو بسغلا لافمهدنعو هلوق ىفاك ىندملا| ذهب هيدنعلا اظفاو هلل ادذعالا س مل ال مآ ناميالا

 ةءوضوملا ءامشالا ىرحي < هن راج ىهفامدحا اهثادجأ» بث ىتمىلاعت هنأالا ةمو دعم لادلساىف تناك تاواهتا ٍ

 نيستا ١ اذهب دنع ظفاو اماطىف اومكهت نأ وكل سناو ءاش ىتماهرهظب هللا دنع |
 مكيرديأمو ىعملاوام ريم رعد لعافو ماهةمساام ىلعو !لاه رع شبامو ىلاعت لاق هن ازخاندنعالا | ا ١

 تالا هذه ممم. ناري دقن ىأممامعام كير ديامو ردقتلاوريثك لوعقملا فذحولوعفماف دك مئاعا ]| |

 ىهو فانئتسالا ىلع ةزمولارسكب اهناورع عوب ًاوريمك نب ارق وم :هويالتءاجاذا اهنا هوقو نوتمؤيالوول ] ١
 امنا لاف ًادّس امن مهنمنوكرام كوع رسل اوقدنعمت مالكا نأريدقتلاو ةديللا ةءا رقلا |
 نوكينازوال ل تاقوّتأ ىف ةز وسهلا قب ةءارقاا نع ل. للناثلاب هيوميسس لاق ثنو“ ةمؤيالتءاسافل] |

 كلدراصل خ ةلاباهجا كرعشد امو لاهول هنالانهبه كل ذ نسال هنا لياذلنا لابقف ل عشب ال هنا كيا رديامرب دقتلا | 1

 رج رنم تباطو ةفامض تذذعا | ذاف لاش ايرهظياسعا هريسغتو ليلطنا مالكاذه مهلارذع

 | تملا ناكرسضل هملا تدع ذول ىف ا كرعشي امو تاف اذاف ريض هلا ك سفلي تن ت.هذول كل ل_.ةفرض 2 لذ!
 |[ منا ءابتعم نوي هؤيال تءاخ اذ اهل امرعش امو ةلوقا: يه ادكفاضرا ريض ال هناق ىف هلا تيهذولفا |

 كل ص -
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١ 4 

 ]| نالط نييكلذو ىثاءوأر تحذ:هلءلاذماال وتدلأل وف نوراهو ىسوا هلوةكءاعدلا دنع ممم قفرلا

 3 قا كاذب دف فررتلإ الانا ءالذن ةنالادذ_هاولاق ل ا ةريسجلا هذ

 ف تا ءاااذه ىملعلا مانقم ةمئاف ّنظلاةءاغور كلم ةدايزىلا ىدأاذا ع هن ركشأ ا نعىهنلاو ركش.باكن 8

 1 تاداصا منان ناثوالا صو نال بولا ا ىف هلّددُي اهالاع : لغادش 0 ىلاوءدب ناس دانه كو

 1 1 هم ةمأ لكلا. ن كلذك ىلاعت هل اوقامأاهتسش ىلا كلذ عم ةساح الذ اهي ولاىف حدقلا ىف ىك ”رمضتالو عفنتال

 ||| ةيصعملا ىصاعللو ناميالا نمؤدالو رفكل ارفاكلل نيز ىذلا وه ىلإعت هنا ىلع اذ بهباني امص تح مهام
 1| لو-ناطم_كلا لوقيىذاا وه ىلاهن هنال لاكش ىئدمل ا ذه ىلع بالا لجن بكل | للاوت ةعاطلا عمطمللو

 8 اورك ذ موقلا نان تالظأ ا ىلارونلا نم مهتوجر<توغاطلام هواماوأ اورذكس نيدلاو لو ومها

 34 قملا لومق ن نمدبمهان ممأام تمقتةأ لكاس ز دار قابل ( كوالا ) اهوسوباو آلا ىف

 "|| نوهتشيال مهواولمسعت نأ تبهر ام مهل نيز ىلا هت هنا دارا لاق باوملااذ_هنيعرك ذاضيأ ىءكتحلاو

 97 مهانلهمأو مبا شثو مهانبلخ ىأمهلع“ ب رافكحلا ا ما نمذقأ لكلام زدار 1انورخآ لاه (ىناثاا)

 ' مهعر ىف مانبز (عدارااو) مهاني زىح ناطمشل ا انلهمأ (ثااثلاو) مها“ وسمت دمع نسح قد

 . | كلذو فرعض لكلاو مب الا هذه ىف ةروكذملا تاليوأتلا عومت اذه انلهثيزواذهيانممأ هانا مهلوقو

 . (|| لعفا ارودصَن !ةٌرمريغاش نال كل ذو صنل | اذ_ه رهاظ هيرعشأ ام ةعص ىلع لد عطاقا ا ىلةعلا لملدلاَّنال

 3 كانا ىنعمالو ىلا عن هللا قلم نوكتن أو دبال عادلا كل: اندبو ىادلا لوصح ىلع فتوي دبعلا نع
 3 ةمعاداا لإ تااكاذاو ةحار ةهلسمودب از عن : ىلع للعلا كلذ ل هاب هنظواهداّقّتعاو هاعالا ة.عادلا

 0| دي ٠١ زا عم هلا ىلع يب يختم وك ال اهل ىنعمال ةمعادلا كلتو ىلاسعت هل | لعن تح

 | ا درك ركرحالو لوقالو لعذ دمعل أ ن نع رده نأ غنت هناثدن ةعارلا ةملدماو

 | ارفك هنرك علا عم ءادنب لوط اور فكل ارانتيالناسنالااضي أو ءداقتعاو هريسعظو هيلق ىف لعفلا كلذ

 ِ لوالا لهل اهباسالولذاةسواه د دوال عوان اعا هنوكه داةمءال هراتخح امنا لد :فرورمذ كل ذب لعلاو اله-و

 71) ةقباسسا كلذ ناكن اف قداسا ! لهطسا كل ذرات ال هنا ىلا ماكس ل ةننانا مث ىفاشا !ل هه اذهراتتااملالاو

 ع هاهنا بجو الطاب كل :ناك او لام كلذو تالاهاا ن .هلةباممالامىلا كلذ رة نأ مزاد ةةرخآ لهح
 . || ةوكسر كلا ىف نظ لوط كلذ بيب وهو ءادتبا همة ىلاعت هقلا هقلخ لوأ لهجىلا تالا هلاك
 1 كلذ ىلاوتهللا ني زاذاالا ركل او لهل ارا .هارف كلا نم لحس هنا تدفاهد_طوادلعو امو اناميا

 أ ىذلا قا اوهت الا هذه رهاظ هيلع ل ديئذلاا نييعطقلا نيعطاقلا نينا.هربلا نيذهب تيثف هماقىف لهملا

 5 ليوأتلا ىلار_هلاّنال اهرس أ,ةرو كهذا اتالب وألا تاطب دقف كلذكممالا ناكا ذاو هنغد.عال

 . (|| دقة رهاظلا نع لودعلا نكس#«ال هنا ىلع ليلدللا ماقاملام أ هرهاسظ ىلء مالكللا لجرذعتدنعنوكيآمنا
 : يو مهلعةمأ لكلام زكاذكا للاعت هلو ةفاضي أو ل_ءأ هلئاو اهرم ءأب تافملكستا هذا ظهتطّقس

 ا كلذ لمح نأ اَمأف ىلاعت هللا نم» زتب ناك امنا ارك ا كلذ ىلع مهم ادقاّنأن رعشم لءربغ اودعهقااوم سد

 0 شيز كاذكهاوقفاضي او هل يق اعمطقنم مالك اد بهف مالا بولق ىف ةااضلا لاعالا نيزىلاعت هنا ىلع

 1 | رهاظنل رت ةنمؤملا ةمالاب مالكلا اذ#ه ص. هذ ةئمؤا او ةرناكحلا مالا لوا :مهاعةّمأ لكل
 5 7 اوقانما ملعأ هللاو عال اهطوةسو فاشكلا ساما هركذدقف تاليواتلارث اسامأو مومعلا

 / 1 و مولا هيا كام يعدل اولا

/ 

 | ْن ةنيارع ا . 1 اكسس ع الاانا لق اهب ةمؤملذ |
 ءالعلا سرادت كنال هياةتئساغانآر ةلا1ذخ هّن اه-وياوقىل ءو هوس ىف نعطلا بحول ةمشر اذ دكحا |

 م سس حسم مص ل سمج ممحلا -



 ل
 ب تع يجوع : 10: هوو وي مست ةووتك : ع

 1 لة تازلا كاتراهظادنعنونمؤيال ملا بح لوشب تأ ئاسقت نات قلبة «نكلوفاسلاماقملل | 1

 | دم ىلاعت هللا لءبحاو فطالانا ثلا اذد هل_.قتدن ماداالا مالا اهراهط امتد لعل | 1

 ْ همالكْش أ تدثف فطالابوحو ىلءالءلدالا الا هذه لعج ىضاقلا نأالا نا الاءذه نم بولطملا اذه هدم

 | هيفرثأ فاطاالا ءذهل نكي ل ىلاسعت هللا ناي لكلا ناحسص اذا هلو ةوهو(ىاثا!ثدداااماو) فن
 | ءازحآ دا فطالا ادهلوم لعل او.عادلاعمةردقلا عومتوه لعفلا ف رثؤاناه.لوقن ىذزلا

 مهراصيأو مهتدتفا بلقتو) ىلاعتهلوق * لعفلا لود ىفرثا فطالا اذه ن وكمف ريدقتلاا ذهول :

 رفكل!!ناانلوق قلعةلادل!تانآ الل نماضااذه (نووهمعد ممامغط ىف مهر ذنو ةّرهلوأ هباو اونمؤلا

 ةدكفالا تءلقن عمو ههدو نع ءءوذلا لا وكتوهو داو يلقااو بملقتلاو هر دقو هللا ءاسّقب نامي

 هناالالوسرلا ق دص ىلءامتا الد ةمفرك اوذرعاهودرتقا ىتااةرهاقاا تانآلا مهتءاجاذا هناوهر اص

 | دودقملاوت ان الا كلما .اوعفتني لورفكلا ىلعاودب مدعلا هولا كلذ نع ءمهرا هباو ميولق باقل
 انواا اوئماأسا دهن ءاج ول ةرهاسقلا تاندالا كلثثأ ن ه ىلوالا ذي“الاىف هركذامرب رت هن : الا هذه نم

 بها ىلع مموج قم_هراصاو مده د21 تاه ودا رملا لاه نان هنع قابلا باج ا ةّنباااهر روهظءاو فدا ئ

 ا هلوقندارملانابهنعىدكلا باجاواينذلارا دف ةّرملؤأ هب وتمونلامكسس مختل 1

 اوجرخأ ثدح هفاطاالاو دئاوفلاَن ميم قاب هلعفتام مسوب لفئالانأب مهراصبأو موتدّتفأ بلقنو |
 تان الاف م_هراصإ اومهتدثفأ باقنودار !انأب ىضاقلا باجأومهرغك بسب ةلااذيه نع هش | ٍ

 نددضال ةاعيقدو ءالادشالا ٠«لكناملءاوالواابباوئمونلام ارش اهب نووي مهدحتالف ثرهظدق ىلا || ٠
 ةلزت_ءملاءالؤد» نا لو ةئاناف عضوم لكس ىف ءو> ولا ءذهنور ركن مكلا ل رفق نسق ماذا سلو |

| 

 لكى اهتع تا وم ارركلاضي نتف ةنآ ل كف اسمن ورركي مسه ازد 11تانآتالن وأن ةدودعم هوو مهل | ا 0

 ١ ةردشلا كل ىلع مطل ملاذافدب وسأ ىلع نيفرطالو نيدضال ةطاسص ةناصالا ةردّقلا نااث دق لوةنفةنآ | 1

 كرْيا | بناج ىلا وا لع_هل ا ب'اج ىلا ماد ر !ةيعادلا تعضنا !ذاف نأ جرلا لودح عنتما ةدحرم ةمعاد 1

 : لئالدلا, تام دقلاهد- هةدص رهظ دقو لسا الاعطق ىلا هتنأن هالاثسل دل ةعادلا كلو نارلار عطا ٍ

 : نيعمص أ ناي ع نموملأت باقللسو هيلع هللا ىلهلوقن مدأ ارااوها د #هولقاعلا هيف ك شيال تلا ةيئيقبلا ةعطاقلا

 : لمح نافلرتلا ةعادئبو لعغلا ةدعاد نب فوةوم اكتم بلقلافءاسشي دكه بلقي نيعرلا عباس نال 1 ١ ١

 || ناني ءادلان ان اهو رتل بنا حب رتالرتلا عاد همق ل_طحناو لعسفلا بئاججب رت لعقلا ىادباقااىف ظ 1
 4 ىه نس ىف ببسلاو نجنرلا يمص انام ممءزيع هس وكتو هقملختو هللاداجعانالا نال_صعالا اكمل ِإ

 ءاٌثناو هكسم اءاشناف هلع ةزدقلا لماكت وكي ناسسنالا يمص نب لسم< ىذلا ئلانا ةراعم_هالا ا ِ

 | .قاض نا ءاضاح نأ عادلا نانتاهو يتبع ادلا نيئاده نيب فقاو بلقل نإ كح اضي اذه هق هلع

 ةال_ملا هلع ناكو ةراعتسالا هذ «ثءدح الا اذهل نيتمعادلا نيتاهل ارذسم لقتل وىلاعتهللا |[
 ىلاعت هتتانا سولقا! باقم هلوقن هدارااو كسر د ىلسءى لق تثراصيالاو نولقلا بلقءأن لوقيمالسلاو | ْ

 مسه: دفا باتو ىلا عت هلوقف ةدعاشلا هده تفرع 5-5 سكمعلابورشلا ىادىلاريخلا قاد مقزال هماقن ْ 0

 ةحاح الف ميقتسسم لّقعو ميلس عمبط لك تضع دهشي ىذلا لل ارهاظلا ىف وعملا اذه ق غلو هزار | :

 راصيالا يلقن ىلعةدئفالا بلقتركذ اعتدت مدقامغ وة ؟ةسسملا ثالي واتلا نم هدركذامملاهنبلا || 0

 3 ىأ مأ ءاش هنل ارمصب | فرص | بالا يف ةبعادلا تاصحاداف باةااوه فراودلاو ىئاودلاعضو منال

 كلة ريسيالن[إلارحاطل رف ءرسر تاهت اوت ضرس فرتوا قبلا قيضزاو طا ْ

 |ديسوألاب ملا عمي نم م-منمو ىلاسعت هلوق نمدار م اوها د بهو ةيولطملا دا وعلا لع فوقوللاببسراصإالا

 نات 1امهنرمصيلاو ععسا!اماو باق وهن دعما ناكالف ارقوم_مناذ؟ىفر ءوهةفيناةنك !مجيولق ىلء ||
 ارب الا مده ىف بولقلا با ةئرك ذيءا دّسالا ا وحال يعد ان" همام ل

 نتجت كنك

 ( مف
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 يق د مسج دب د حم يحسم 0م

 تانالا كاةبلط ىفرافكلل ار ذعمالكلا اذ هريصيو تانآالا ءذهءن تجوب كلذو اوئما تءاجاذا
 1| جفلااهلا» . ارق !نمنوذاسم آل رقو لاخلا مالكررقت اذهف تان الا بلاط ىف مم عفدتي اللا ٠ نمدوهقملاو

 ْ كلءل ىأ اميشانل ى راشتك نأ قوسلات ثابرعلال اوت لعل ىععتأ لملطلا لاه (لوالا) هوحو هريسف:فو

 رعاشلا لاف مهمالكف ردك لعل نعي نأ ىديح اولا لاه ودم «ؤزال تءايسا ذأ اهلعل لاقت ىلاعت هن“ اكيف

 ادام ال وأ نيرتام ىرأ »ع ىقاالالو»تاماداو- 3”

 ةرخآ لاهو
 مالا رثأوأ تاصرعلاىرن .« انال ائينولاع ناله

 متاح نب ىدع لاهو

 دغلا ىحخ ىفوأ مو.لا ىف ةعاسملا 5 ىدنم نأ كب رديام لذاعأ

 سدقا!ىسالوق ىءملا اذه ىفاضرا فاشكلا باص ىور « قدشم لعل ىلعرسسفو ىددس اولا لاهو

 مارح نيا ىبامراندلا كنت »* اننال لمحلا ىلاطل! ىلءاحووع

 1( قلاشلا هحرلا) نوئمؤد المهتءاساذا اهلعا ىف ةءار ةهدحولا اذهىوآةو فاثكلا باص لاق

 اهانكلع اهب رقىلعم ارو هلوة كا دكو دست نأ هان« مدحتال نا كاعم مام هلم 'رلصال لعبت نأ ةءار هلا

 ل تءابولاماىنءملاونودمؤيتءاج اذا اهمنأ كرعشيام ورب دقَدل انوه ا ا

 رسسكلانا مارق نءوتاربدَةَدْلأ عمجب ىلع اوغانوك او ناكام نال فمعض هجولا ادهو حاسزلا لاه اوم

 ؛ نازوال ل ىمراغلا ىلعوالاق اوغا ظفالا ادد لع>ز وحال هنا تشثنوغلب تدلدءا ارتااهذهىف الة لكف

 ٌآ ارد5نو:مؤودال هلوق ىفاضنأ* ارقل|فاتخاو ىناثل اريدقتلا ىلءا دغم نوكيو نيريدقتلا دحأ اىلعاوخلا نوكد

 هذه دعب ىلاعت هلوق هلع للملدأاو نوصو م موق ه.داربامنا هتاءاو مسقأو هلوقنال هجولاوهوءاملانمهطعد

 ْ 00 ا الا لك سلو ينال جلا ارئائئاولو دنا الإ

 نم فارصنالا ىلءوهوءاتلان هاعنباو :زدأرقو ءايلا هحولافاو:مؤد لاهودرتقا ىتلا هنآ الإ !ه-هتءاحاذا

 ا مهنعهّلل اريخلا نيذلا نو سقما نوبي" اعأ !امهنو نموت ىف زييطاخنابدار او باطحللا ىلاةسغلا

 مكنام كب رديامو دهام لاق اومسقأ نيذلارافكلل كرعشيامو لوقف باطلا نآ ىلا ديز نب او دهاجت بهذو

 كرم ثوان اوقف با الو نك ذام لعد نانو: مونارقنهةءار ةىوش اذهوتءاحاذا توم هون

 هن الا لوزن اودع م-مال كااذو نينمؤملل كرعشبامو هلوق ىف باطحلا امن :ان انركذام ىلءواوعسق أ نيذاار افك

 (ةعبارلا 'هلكث_سملا) نونمؤي مما مكيرديامو كل نون“ نيْممَّومال لق هناكهولا اودهونو كرش ا ع نءؤما

 000 35 ا نماوبلط علان مإلكتلا لا

 لارسال: زم .ةقلع.ةريثك ماكحا ىلع ل دتاةن كن ل : هئشاقلاو قانحلا لاعب واطملا اًدهىلا مهشاجا

 الل نك لاله الن ازاجولذا لاكمال لهل دنع نونمؤد فاما مولعم ا ىف ناكول هنا ىلع لدن اهنا لولا

 هياجالا رت لماعت لن كب لاونمؤب مد 00 590 :ا ١اوس ممم وأطم ىلا مهس ال ىلاسعت ن ناكاذا هنال ةدئاف با اوملا

 اودع قاوم 3ك هن. نأ هءاع بدع ىل اع هنا ىلع لدن“ هن ' الامد هفاعغسسم [مظنم هدنعنو: ول

 ]|| اذاو لصح هقلخ اذاف ىلا.عت هنن قلخم لص امنا ناميالا مه دنع نال لطان كلذ ةربحتالوة ىلعو ناممتالا ىلع
 1 ْ ريغ ىذاقلاهلاف ىذلا أذه لوق أو تاعاطلا ىلع فاك | لع ىرثأ فاطلالا لعفل نكد : لف لص لقا مل

 3 نم دةم ىلع لقشمة قرشا ىف ماكل اذ هذ كان ل هازل ؛ اند #ءاناشتة-ولاولاه مولا نالذ لوالا اما مزال

 00 اننت أتنأ كملع بحبو كا ذكس هالا ناك جم هنأ( هيب د اثلاوإك بام الثا: ردها .دهج انتج واكنا(امهادحا)

 ' ةتبلا ضرع لونو:موبال مهذم ونأاهر يطأ ناو اشتد نيو لوالاماسقملا ف م-عبدك ىلاعت هللاو اهب
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 ا
 0-0 "م 4-0-2 0-0 0 و ا يح ديمه عود وعم

 1 | /نتاز هلا كاتراهظادنعنونمؤيالم_مل بح لوي نأ نئا نام ياي عشاق اكل دانا ماقمال 1
 | دئنيش ىلاعت هللا ىلءبجاو فطالا نا ثلا ادن هلبقتماذاالا مالا اهراهطا ىلاعتقا 1 ١

 1 | همالكْنأ تدثف فطالابوحو ىلءالملدةبأ الا هذه لعج ىذاقلا نأالا دن الاء نم بولظملا اذهل,

 ْ هيفرث فاطلالا ءذهل نكي مل ىلاسمت هللا يم لكلا نا حسص اذاهلوةوهو ( ىناشا !ثددا!اماو)
 أ ءاآ دح ا فطللا اد هلود# ملءلاو ىادلا عمةردقلا عوهتو» لعفلا ىف وأاناهنلو# ىذلا

 مهراصبأ دمهتدنفا بلقتو) ىلاعتدل وق * لعفلا لود-ىفرثا فطالا اذ ها نوكمق رب دةدلا اذه ىلعو

 رفك !!ناانلوق قلعةلادل!تان'الا ن ءاضا اذه (نووجمعد ممل امغط ىف مهر ذو هه 52

 | ةدكفالا تلقت عمو ههحو نع ءءوذلا ل وةتوهو دحاو باَدااو بملقتلاو هر دقو هللا ءاسٌمب نأ

 هناالالوسرلا قدض ىلءا!متاالد ةمفرك اوفرعاهودرتق اى ٌجااَدَر ةاقأأ تان . الا مهتءاجاذا هلاوهرا 2!

 أ دوصقملاو تاناالا كس اوعفتتي لورفكلا عاتب مدعلا هج ولا كلذ نع ْن ءمهراسصباو مهيولق بلقاذال 0
 اناوام اوئمآاسامدهتءاج ول ةرهاسقلا تانتالا كلم نأ ن هىلوالا ذيآالاىف هركذامرب رقت هن .الامذه ىمأأ]

 | او عج ع دئفابانودازلا لاقتاسنع قاما بالا ا

 اوح رخأ ثمح ن ,مفاطاالا ود 0 ميم د راسو بتفكر 0
 |تانأ الاف مك راصراو مه: دف باق ودا 0 ةطااذ 24 نعم تهشتأا
 نها ةلاعقمو كاان ٠«لكناملءاوالواابباونموي لام ارخآ 1
 ةلزك_ءملاءالؤد نال وةثان اف عضوم لكس ىف ءو>ولا ذه نورركت كلا لوف انبي ناذحال أو || ا

 لكفاهتعبا وخل ارركناضدا ع نحن ذةنآلكق امن ورركب مسهذءازمل !1تانآتالن وأن ةدودعم وو مسها | ْ

 ةردشلا كل” ىلع مطلب ماذافدب وسأاىلعنيذ راالو ني دضال ةطاص ةماصالا ةردّلا ناانب دق ل وقنفبآ | ْ

 كربلا تناج ىلا وا لع_هل ا ب'اج ىلا اما حج ر 1 اةيعادلا تعضنا !ذاف ناخرلا لوصح عنتما ةدح رس ةيعاذ | ا

 هد.به نس ىف سبسأاو نوح رلا ىءبص انام _ممعزبع هسأبإ وكنو هقماخو هلناد اجي انالا نال_صدعالااكاسم

 ا ةاجأو كم اءاشناف هلع ةردقلا لماك وكب ناسنالا مص نب له ىذلا ئثلاناةراعتسالا ||
 ظ . قاض نا ةاضاح ناش .عارلا ناناهو نيتنع ادلا نيئاه نيبفقاو بلقا !كإ دكحاضي |(« هقهطقسا ||

 ةال_ملا هلع ناكو ةراعتتسالا هذا :ثادسف الا اذهلف نيتيعاذلانيئاهلو ذطسم ىلا وىلاغتهللا ا
 ىلاعت هتان ابواقلا باقم هلوق نءدارملاو كمي د ىلع ىلق تثراصبالاو بولقلا بلغءان لوقبماللاو ا

 مسه: دئفا باتو ىلا عت هلوقف ةدعاشلا ءل#ه تفرع 25 سكعلابورشلا ىادىلاريخلا قاد مزال هءاقنا

 ةجاح الف ميةّمسسم لّقعو ميلس عمبط لكه مص) دهشي ىذلا ىلا ارهاظلا ىنعملا اذهىلءل وة مهراصر!و

 راصيالا بيات ىلعةدتفإلا بيلقتركذ ىلإ هتهتنامةقابغاو ةهر كةسسملا تالي والا نم هورك ذامىلا هديا

 كلذريصيال هنأ الارهاظل ىفهرص_ ناكتص نآوو  هنِعْرسِلا فرسنا بلقلا ف فراودا!تاد>اذاو

 ا انلعجو كلا تست نم مسهنمو ىلاسعت هلوة نمدار ااوهادب مهو ةيولطملا دئاوغل ا ىلع فوقولألاس سرا هدالا
 2 مدان سر تاس حا 81 ا

 : لئال دان تامدقملا هذ - هه رهظ دقو لدا -ةالاعطق ىلا هتان ءالاحسل ةعادلا كاتو نارلاروظ |!

 || نيعيصانيب نموا باق لشو هيلع هللا ىلهلوق ن مدار اوهاذ هو لقاعلا اهي كشبالىتااةمئشملاةعطاقلا ل
 لصح نافرتلا ةمعاد نيبو لءغلا ة.عاد نب فورم اكصض سلقلاف ءاسشي فكه ملقي نعحرلا عياصأ نم 1

 . نام عادلان ات اهو رتل تناح جارت /ةلرتلا ىئاد هيفىل_دح ناو لعسفلا بئاج جب رث لعفلا ىادباقاا ىف

 أ ىلأمأ“ اشهنل ارمصيلا فرصا بالا يف ةمعادلا تاصحاذافباةااود فر اودلاو ىاودلا عضو منال | ا ٍ :

 1 نامل 1 اههنرصيل او ععسأ!اماو باتا اوهندملاناكالف ارقوم_مناذ؟ ١ىفو هوهففب نادك ام ميولق ىلع 0

 مف



 ءإ ٠ |[

 ظ [ تان الا كلذ ”نلط ىفرافكلل ار ذعمالكلا ا فريصيو تان الاوز_هع ىح بجو نال ذواوذما تءاجاذا

 | خقااناجناءار ع نمنوذاسم 1 رقو لدلخلا مالكررش:اذهف تان" الا بلط ىف مم عقدت الا ٠ نمهدودهقملاو

 كل ءل ىأ اًمشانا ىرتشتك نأ ق وسلا تثابرعلالوة:ىعل ىنععتأ لملخلا لاه (لوالا) هوحو هريسف:فو

 رانا لاف مهمالكق تحسس يعل ىنعع نأ ىدح اولا لاه تو. :مؤرالتءاحا ذأ اهلعل لاق ىلاعت هن اكيؤ

 اداغال وأ نيرئام ىرأ »* ىتالالو»تاماداو- رآ

 ْ ءرخآ لاهو
 مالا رثأوأ تاصرعلا ىرن ٠ انال اني نولاع ناله

 متاح نب ىدع لاهو

 دغلا ىصض ىفوأ موملاىفةءاسىلا « ىتدئمنأك ير دياملذاعأ
 سدقلاىسالوق ىءملا اذه ىفاضرافامكلا باص ىور * قدم لعل ىلعرسفو ىد- اولا لاف

 ٠ مازحا ىكامراندلا ىكت « ننال ليحلا لاطلا ىلءاجوع

 هذه (ىناثلا هجولا) نونمزي المهتءاجاذا اهلعا نأ ةءار ةهجولا اذهىوقةيو فاثكلا بحاصلاق

 اهانكلع أ دير قىلعم ارحو هلو: كا دكو دعست نأ هان هدحنال نا كاع مام هلم 'رلصال لعت نأ ةءار َدأا

 ملت ءاسولاهن ا ىنعملاونوذمؤي تءاج اذا اهنأ كوع شيام وريدقتل نوه ا ما

 ِْ نا مارق نمو تارب دّةَملا عمجج ىلع اوغانوكاوغ' ناك ام نال فمعض هحولا ادهو حاسرلا لاه اونمْود

 [نازو ال ىمراغلا ىلعوب الاه اوغا ظفالا اذ» لعحز وج ال هنا تثفوغلب تسل ةءارقلا هذهىفال ةملكف

 | ارةننونمؤدال هلوق فاضي ءارقل افاتخاو ىن امل اري دة ىلعا دغمن وكيونيربدقنلا دح أ ىلعاوغان وكن
 ظ | هذهدمب ىلاعت# وق هيلع لدلدلاو نوصو سات موق هيدارباممنا هناي اومسقأو هلوقثال هجولاوهوءامل نمه شد
 . ]| مهلمان رمل ار ءثيامو ىعملاو فضولا اذهب ساسنلا لكسص سلو دكت الملا مهمل انئزئانثا ولو ذي الا
 1 | وا رتفألا مر خرت اننا رهاتنناو نزع أرقو ءابلا هحولافاو:مؤد لاهو رتقاىتلاةنآ جا !م-هتءاحاذا

 انوسوتالمجا مهنعهّلف اريخلا نيا ا نسما نوب" اغا !!مهنو موت ىف زيبطابخن اب دارااو باطلا ىلاةبسغلا

 |[ مكتأم ك, ردبامو دهان لاقا ومسقأ نيذاار اذكلل رع دامو هل وقى باطلا نأ ىلا ديز نما ودها بهذو

 0 20 اوق ىف باطن االوأأن رك دام ىلعو ١ اةلاننو:مؤتأرقنمةءارقىكوي اذهوتءاحاذا نوندؤت

 ! هنا الا لوززت اودع م-مال كل ذو نينمؤملل مكرعشبامو هلوق ىف باطحلا ا. 15 انك نامل ءواوتق أ نيذاارافكلا

 ا متعب رلا'هلثملا) نونمؤي مهنا مكير ديامو كل نون نيئمّومال لق هناكهجولاوهو نوكر شما نعّوما
 || مها ىلاعت هللانيفاونم . الترهظولا من ااوغا-و بوق تازدتملوسرلا ن نءاوبلط موقل!نأ مالكلا لاح
 ْ كل اق بص 1كلذكر الا ناكاذا واونمْونَل ترهظولامنأب لاع ىلاعت هنأالا كلذ ىلع اوفلح ناو
 | لازتعالا ةرصم قلع .ةريثك ماكحا ىلع دانا ا هىضاقلاو ىفا.لا لاق نولطملا اًذهىلام 4عداحا

 0 َ اذهل نكي لال نا جول ال سل دنع ونؤب فا دال نكون لعلدتام لق

 ةياجالا ل رتلءاعت نكي لاونموي وأ اونمآ ءاوسم ب واطم ىلا مه سجال ىلاسعت ناكاذا هنال ةدْئاق باو اوملا
 1 الطن قاوعأت كرما نأ ب ناي لا ل لدتا الاءذهذامقتسم امظتنم هدنعنو:مؤيال مل

 . |مهلص قرثأ تاز :هل اءذهر اهظالن اكول يقام مالكلا اذه نا (ىناثلا رج د

 ||| اذاو لصح هقاخ اذاف ىلاعت هللا قاذع لصامن اناميالا مه دنع نال لطاب كلذ ةرهلالوة ىلع و نامتال ا ىلع

 ريغ ىضاقلاهلاه ىذلا اذه لوق أو تاعاطلا ىلع فاك لا لج ىفرثأ فاطلالا لعفل نكد لف لصح ل هقاخيم
 نيتم دةم ىلع لقشةقرقحلا ىف مالكل ا اذهذكرانم' الدب اندم عانانتة+ولاولاه مولا نالذ لوالا اما مزال

 انننأتنأ كدلع بجو كاذكس هالا ناكىت ةياا (ةناثلاو) كباتم الثا ردعأا هده انتتح واكنا(امهادا'

 ةتبلا ضرع لو نو:مؤيال مهفمهلاهر نشا زوال ارتد لوالام الاى م-مبدك ىلاعت هّللاو اهب

 ماعملل



١ 

 | ةعقاولا ف تازتتي ب هع و موك مهذأ ىلعاوقنت الملا ارا :

 | مما وهو مهضءب هركذام باو هنمدوصقملا ن اوهوهانرّرق ىذلا هحولا ىلعامأف انعصالكشم الم

 اناس  مالكلا | نه ىلا.« هلارك دف مالسلاو ةالصلا هملعدمسمباونمآ الهنا مهن“ اجول منايا دهج هئاباو

 | ديال ةدح اولا ةزهملا لب تاز ,عملادع تاز زعااراهظاو ثان الا دعب تاب  الاللا زرنا ىف ةدئافال هن اوم

 ًاروهظدعباوبلطي نأ مهلفالاو هملا ةجاحالو ضم ك؟هنابلع ةدايزلا امأن بذاكنل ان ءقداصلا 7

 | كلذو لصف مو عطقم ىلا سعالا ىهتنيال ناو ةخاَرتَمتالنا مزليو عيار ةثلاثلا دعبو ةثلامثةي ةيناثلا#

 ءامإ لا تفوت فاما امس كب ف وكلا ىفو ان وهالبق هاع نب او عف ةان أرق ة(ةيئاثلا هلمملا) تاوب ,نلا بان

 فهكلا فو انه_هورغواو رثكح نياأر ةدنيجو ل قاب ملا تا ةرجو مص ع

 اودو داو لكس السقو الو المقو هل اًقمو القا الف تمقل لاش . ديز وأ لاق ىد اولا ل أ

 سانأا نمو ناطظذالا فلتس !ناو دس او نينءارقلا ىف ىنعملا دب زى لوق ىلهف ىد حاولا لاق
 ءارفلاو ةدسعوبا لامتف ءاببلا حذو فاقثلا مدت الشر رق ن مام لاق ىنعملا ىفاتواسفتتنيظفالا نيب تدث

 أثاكا ع وهملع هللا ىلص "ىنلل تلق لاهو ذ لأ ن عك رو ةمياعم ىأالبق هّتمقأ لاقي اناس عدانعم جاجزلا 1|

 جنو نا (اهدحأ) هحوأ هثالث لذالتقأرق ةنمام اوال. ىلاعت هللا هلك [ ابن ناكح منلافاسب مدآ 0
 0 - لكم_ملعر متحول ىنع ءملانوكيو هب تافكىأ ةلاسق لمق أ لجرلاب تابق لاسقي لمفكلا هيداري ىذلا لق ٠

 قطن. الاماجمو قط امام مةروشلا» امالإ ثا هيفرايعإلا عطومو اون( امللرشلا ة بعل .اولفكو | ١

 |نا(اهن انأق) تاز ردعأا مظءأنم كلذ ناك ةلافكلا هده لورق ىلع اوةدطأو لك. | هللاوطنأ اذافأ ٠

 وه يفزاعالا عضوموالا بقالب ئث لكما رشسو ىلا فيش و ى؟لق عجالبةنوك | ٠

 ال_.ةنوكي نأ (اهثناما 14 دحاو فةومىف ةعمجت نوكتاهعثاسط فالخا ىلع اهنا مت اهتوم دعب اهريشح | :

 هللاءامشن نأالا اودَمّولاوناكام ىلاعت هلوقامادب زون هريس امكسح ةْنإ اعمو ةهجاوم ىأال بقى

 ]| ءالؤولة سب رغلا ةببحهلاءا. الا كلت عسب رهط اول ىلات هناذن الا نم دارا (ىلوالا) نانلثس»

 || ىلاعت هنا ىلع لل ذلا كلذ ل داو:ؤب لاا فانا أ لاه م_ملاسعا هللا ءاسشي نأ الا نونمودال مناف رابغكلا ||
 عسبجب نم ناميالا دارلأ ىلاعت هنا ىلع ليل دلا لد ةلرتعملا تااق "هلك سلا ف صئاذ هوكامبالا ماا ءاشام

 املنامميالا مهتمدربم رلىلاسعت هلا (اهل أ) هلم سلاهذهىف مهل تلا ةدو ومشملاهوجولارك ةقاس + اورافكلا| |
 || رناكس ناكل رفاكلا نمر ةكل ادارأول( اهمتانثو) مويلع بخ له هأب ل ولا. تسص نامجالا ماع بجو | ظ

 زاخر ةكلا ديرب نأ هلفأ ن:ءزاحول (نانا) دا اراالعفبالا ةعاطال ىعفال هنال 0 ٍّ

 اءذهتيثفاولاةرفكلا م_ممديرننبانرمأي نأ زاير فكل مسهم دي رب ن أ زاجول (اهعارو) هيرعأت تأ |

 أ نيب ضقانتلاو مهتهناعالاءاشام ىلاعت هنا ىضتقي هن الا هذه ره اف مهتم نامالا٠اشام ىلاعت هنا لئالدلا |
 لمس ىلع هنولعشي ىذلا نامإالا لكلا نم ءاث ىلاعتهنالوقن نأ هقيرطو قدفوتلا بح وف عنب لئالدلا |!
 لاك_شالالاَرَى هر طأا اذهيورهقااوءاطالا لمد ىلع ىل_داخطاناسءالا م ممءاشامىلاعتهناو دامتخالا ||

 ىرابشتالانا الام و.«ىذا!نانعالازأ .(لوالا) ٠ زمر نع نفسا اذيهنآ عاد | ظ
 ةمعادإال رفكصلا نود نامالا امتءردصإ ةناعم وتلا لقو ةكلاو ناعالا ةلطلاص هتردقنا هياوتعنا |

 0 نأردةةبفاضبأو لاحم ودو حراالرخ الا ىلعن كهملا فرط دح ناحرب لوقا ذهف ةزيمم ةدارالالو ة هد ع 1!

 الص ارثؤءالو بدسلالاب داح نو لد هذنمنوأب ال نامالا كلذ لوص>حناالا' :لاب!ىفالوةءم كل ذن وك

 صنصغردقلا اذه نمرد هن ملوي وا ىلع نية لا ىلا سناب ىهوةردقلا الا سدل امه لدا !نال |

 : ارداص نوكدال ادهف هسفلب لصح دق نيفر اطااد_- ا نامث نا رلاو عودولابرخ الا ىلعزؤر طلا حالا

 هلوةءالوال_مأرثؤااورت ًاتلاو لعافااو لع فلا, لوقلا لط. كلذو َهَدبْلا بسن ,ءالارداص نوكي لب هم 1

 ريصتالامئاالانيدضال ةلئاص تناكناوهتردق نأوه ىراشخ الا ناج الا, هوس ىذلا اذهثوكيتأاماو لئاعأ 0

 نإ 35 ١
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 ميسي سس فسم سس ماس مسمع الا سس لن ١ سس مس مسسصس سمسسلل سس اس اسس ميس ميس يس سن ا

 َ ا كذب هعدتا من باقل ىف اكسل لدا سحت ركذبء ا دثمالا عقو يرخالاهب الا قورتمنلا تالقتك ذيهعدا خأ

 | ل-ح كلذ عم ن-<فكفنأر ملا طفل لع قدطن ىذلا ىناهربلا ىلةعلا ىوقلا مالكلاوهاذهف عملا

 ىذلا هجولا اما لوقنف ةفمعشلا تاملكلا كلَ قمل امى عمن -رئاواهورك ذ ىتااتاقاكتلا ىلع ظذالا|زه

 مهنا دفط ىف مهر ذنو لاقف هملع فطع مث مكراصواو مهمد فا بلقنو لاقت ىلا عت هقفانال عوف د قادما هركذ
 امنامهراسباو مم دفا باقنو هلوقنمدارإلا|.ةلقولفايثدلا فل صيامنا ,هرذنوهلوقنا كثالو نوهمعب
 ةدئافريغنم مدقلا رخاورخؤاامدق ثمح ىلاعت ها مالك ىفمظنال اءوس اذه ناكسح :رشكالا ىف لس
 بسداوفااوفاطلالا كلتن ٠م نام رولا سا امنا هتالاضرافرعشف ىهكلا ءركذ ىذا !هولا امثوأ

 ىلاسعت هلت ا ىلا هتفاضا نسكت فن. ؟فنالد1لناونام را كلذ ىف هسف:عقوأ ىذلاوهفرفكلا ىلع هءادقا

 | نم دارا ا نالاضب ا د.عبف ىضاسةلا هرك ذ ىذلا ىناثلا هجولا اماو مهراسدداو مهتدتفا بانو ىلاعت هلق ىف

 ىضاقلا هلوةيام ىلعو ةذصىلا ةفص نم هلقنو ةلاحىلا ةلاح نم بلقلا بيلقت مهراصب او مهتدتفا بلقنو هلوق
 َ توف لئالدلا لب دبنلاو بماقتلا لش دأ ىلا هناالا ةدسحاو لاس ىلع قار بلقلا لب كاذكرمالا رساف

 5 ٠ هفىدح اولا لاقنة رمل وأ هباوْنسْوي لاك ىلا عت هلوقام ةملكسامتهلطابةدساف اهورك ذ ىتاا ءوحولا نا

وئمؤنالف هربدقت فود ىلع فاكلا تلد (لوالا)نإهو
تا ةالارووظب اوذمؤإ لامتانا الاهذمن

 : 

 ٠ روهطن م .: اثااَةّرلا فنون مؤبالفريدقتلاو تان الا نم هريغورمةلاقاةشنا ل ثمتادا الام: م لو؟

 هللعدسىلاوانآر ةااىلا داع نوكتانأ زودف هب ىفناك !ااماو ىلوالا را ىفهناونمؤد ملاك تانآالا

 || عع هياوةمْؤي لامملوق ىف فاكل ا مهضعب لاه( ىفاثل ا هجول )تان الا نم اويلطام ىلاوأ مالسلاو المضا ّْ

 | هبارن-ؤيإ كى ءيلدالات درا ف نامعالا موكرت ىلع مهل ةبوقع مهراصباو مهتدثم] تلقوا الا ىعموءاز ا !

 || ةجاحالو فوذحم ذب الاف سيلف هجولا اذه ىلعو ين اثل هر ا ىف مهراصدأو مهتدتف باق: كلذكت 2 لوك |||

 1 || نيبو مهنا لوذال 78 مهرذنو لاق قاب .لساق نوهه»د ممن امغط ىف مهر ذنو ىلا هل اوقامادرامضالاىلااهذأ ظ ْ

 || مولبق نم كلذف ممامغط ىلع اوم اه[ ناف ىهلهماتكا هربغو الهلا هل انعمج كلذ نم مهعنغالو هرامتخا |

 ّْ | كلذ ف مهكرتن :و لططاسلا ىلا قا نموه: دئفأ بلقنانا ءانعماتءاصصالاقو مملع ةجلا ددك أ أنب>ولوفو

 | ريزناالاهدسعي دار ام لاعل اهل انا لوقت :كناقامحلل لوقي نا ل اقاو همعلاو لالضا كلذ فو ناسغطلا |

 ' [باشا ا ىفام ىمهقاروقااوءاملالا ل .دس ىلع هنعهصاخ ال لو هئاسمغط ىف هع ىتح نيكس ا اذهكرتلذةجحرلاو | |

 / كاذف 00 :نكلو احن اع جالا هرفي يارا بخس سا ْ

 لأ ةدسقمااماباو ل 00 ءامالا لسى ءهنفناستالا و د 5

 ١ قاسشهكسا عم باوثل | قاقعتسسا قوف ىهذ هلع توع ىّت> نامغطلاو همعلا كل د ىلع هناّقب ا دنع ”نلدانلا ظ

 : | .اميقي اداسا امرك اوهىذلا بناحلا حج ريناودبالدابعار طاسنلا نسحنا مب محرلاو ديدشلاب اعلا |

 || ىلاعت د هع سل طا دصك غطا : هدانا ةفرئاكلاا:ءابانا اع

 6 ا رو ا هايم الا هذه ىنييىلاعت هنارلعا (نواهجيم هرثك |
 / دازول لب مه واكىح قوملاءاسحاو دكت الملا لازنا نم هوملطام م هاطع أول ىلاعت هنا نيف نومؤدالت ءاج

 لئاسمة» الاىفو هلا ءاشي نأ الا او:مواوناك امال قى لكمملعرمشحي نأب موحارتقا هغاسالام كلذ ف ]
 .(| لئاو ني ىصاعل اوك دزخحلا ةريغلا نب دملولا ةسعتاوفاكتآر ةااننوزهتسملا سامع نبا لاه (ىلوالاهلثملا) | ْ

 1 || هللا فص لوسرلااونأ مهنا متاهل ظن نب ثرالاو باطملا نب دوسالاو ىرهزلا ثو غد دمع نبدو.ءالاو ىعهلا | ١

 7 |١ ىت-اناتوم ضعبانل ثعباو أ هنا لوسر كن اءاوده ثدتكث الا اانرا هلاولاهو ”ركم لهأ نم طهر ىملسو هملع | ْ

 1 ادد الا هذه تارنم همعدتام ىلعال.ةكىاالسق ةكالاو هقاباشتاو أ لطابمأ هوقتام أعلن | ْ

 مجسم سل مصل ممل ع الل صلال هر محل ا ل رو ا اخ هج احمل يسلب الل ال للا يس يحسم سلم جلا امل معمل ممم يحس صج سلا يحلل
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 يلم ا ما ع
 ْ لق انلا ىلع عابطلا ىنأتو 5 مكن ام اسست باقل نمءدارب -

 كلذ لوصح ناكتسوو هءلءردةءالو هقشعتل ازا ىف ليخلا ع ....لاتكدق :ةد تعدت قالا 1

 (لوالا) ن اهجو همف نيط امثل وقف بصنلا(ةئلاثلا لتسلا) هتلازا نعزعا-!هرامتخاضغملاو
 ريدقتااو نان"ل اوعفم ها ىلعات وصنم اودع هلوق نوك. نأ (ىاثااوإ اودءدلوق ةنملدبلا ١

 ناو سنالا نيطامش ىءمىف اوفا ا( ةعنا رلاةهلدسملا)ءاسناللءادعأ ناو سال انيط امش تلا
 نبالوقاذهو ناو سذالا نمد رقم تاعلكتاطبشلاو ٌنطساو سنالا ةدرص عملا نأ(لزالا)

 200 اولا 0 رشم م ور شدا لهو تقلا 2

 ظفانال لوا ىفاثلا لوقلا لوقي نم مهئمونيطامشلا مهوعادعالا مه نيذأا رافكلاةهاشمنمةياكشلا
 نئطامشل اًفريِدَمَدلا اذه ىلعو ةرباغملا ىضتقت ةفاضالاو ناو سثالا ىلا نيطامشلا ةفاضا ىضَتَم يهبل ْ

 ىرابشال اَنباَدْشَ دن و
 ىٌْعل م١ ريطن ن اىردعّت اف »« هدول قيدص عما لانأ اذا 2

 ١ 1 نبذل لفالاواءفوق (هانو) علطاسمل تانقسا:لالاو او (مئاثو) دحاووهو فيضان عودا
0201 
2/2 

 نيطامثلا كلو انأدار اف ازورغلوقلا فرخز ضءدىلا مس عضء:ىجحول ىلاعت هلوقاما دحاوو دبع نم

 كيئاوانالوةئفلصالا اذهت ثاذارخآناطش ةسوسونال تلص- ةقب اس ةدصعمو لوأ عبق ىلا ىصاقملاو

 أ مهم نهأ دم همك :سايئ الواعد مهطءإأسوسول دف ند او سئالاىلاسواسولا نولي مهنا اكن يطامسشلا 1

 ْ لاعفالاو ةءاطلاب: مآ ةريخ ةرهاط ةسبطاهنم ةيضرالا حاورالاوةبضرُأ اماو ةبكلفام |حاورالا لات نم ش

 أ كلتنا منيطابشلا مهو ىصاسعملاو مناي ةلابّةسعآه رب رشةردق ةثيمخ اهنمو ةيضرالا ”«ىدالملا مهووس ش
 ا

 اهيفةدأب زلاو بابل كلت .ا.ضعن مهضعي ماد ادق ذكم تاركذملاو م مش امقلان صاسنلا انااا ةثييجلا 1

 ا سوفننلاف ماعضنالا كلذ لص ل حاورالا كل: نيبوديرمشبلا سوفننلا نيب ةيسانملا عاونأ نم عون لسلام, ظ

 : 21 اذاواهيلا مضت ةرهاطلا حاورالا سئج نم تناك ةعمذلا تافصلا ن ءةيقئةرهاط تناك اذاذي رمشبلا .

 هرب ةراهطلا تاؤصربا ماها م طلق ةشيبلل ا حاورالا سن نم تئاكة ممذلا نافعا م ةنوصومةثشدمخأ ْ

ْ 

 ظ الا نمدوصقلانالكوالوالا ل سر ياابو وللا رمال فلان 0

 || لكهلوت (اهسماخو) اونمانيذااال ارمسخ ىف انا_بنالا نا هلوق (اههادو) ءاسسنلا تاروءىلعاورهظد

 ْ ناف فاكدلا اذهىلا ةجاحال لوتي تأ لئاسلو هب مؤبادكوناجدوغما دك لير ١ ىيأالح ناك مانعطلا

 5 رك ١ع امبالا نم دج او لكل لص نأ بالذ اا دحاو اودع ءايدنالاا ن نمد او لكل انلعج كلدكوربدقتلا

 ظ 2 ,ءدنئيطابسش نا نما ل

 ْ ءادعأ ىنععاو دع هلوق ىرابنالا نباو حاج نلا لاق '(ةسماخلا هلكسملا) سلب ادالوأ مهد نبلارانم عوف

 .: نيمركبملا لهدنيمر كلا ميهاربا فض هلوقاهنهنآر اا ىفرت اطذ هلو عملا نع دحاولا ىدافّئادعأ دارأ ْ

 ١ ةدوسو بيسب توك ينان انا نعردست ةسيعم لك توكتاتأ بي 14 اسيروشما ا

 | حتابقلا ذه ءاهتاءفارتعالا بجوف نطاسشلا ءالوه فوودلاو السلا لود مزلالاف نأ

 ا حاورالاو تعالي اضعب مهشعب يدق ك ذك تاريثتاوتاعاطلاب سان[ م أتانا ةيمالا حاورالا :

 ةمضرالا حاورالان 2 ماسك :اوطاونم عون لكب سو ةرب يكراضتارتوا 0 أ



0 

 دمع ا

 انكم اوقذأ تنقل وءامال !لمسس ىلعاناع اعا اوُمَمْؤبْنَأ دع الءامشال 0 دب

 ًاهنمدا ارا توك نأ بك لو ىرار طضال انامعالا هللا ءاشينأ الا اناود دا ارا لاس ؛نآزويال هناتدثف ْ

 7 20 اا 5 0 عملا

 1 م4

 ش وه ناءالار دسم نآب الوقاذ» ناك ناعالا ةمعادل وصح ةردّقلاّك ل: ىلا مخن'اذاالا ن نام اللار ددم

 | اذهنأ تثف هنوركتل ع ناو هنوعسنامنيءوه كل ذف نأ علل بجوم عومملا كلذ ىادلا عمةزدقلا

 | ودا اخ مولا اد نأ تفرع دقو موهذد لوّةعم ىتعم هنم لص ل ىراس خال ناميالابهوم“ىذلا

 هلوقلو#*انأالا ىلاعت هللا نب وكس لصا لا نامالا نءزيم ىراشخالا ناميالاناانمإس(ىنا شا اهحولا 9

 ارابت> ااناميا اوئمؤملاوناكامءا.عماونمؤمل اوناكام اذكو اذ حسو كالا مهلا انازنا نت أولو ىلا

 - | ةشانلاو هئاءاشي ناألا لا. ةفاهنع نتا رات الا لمس ىلع اونمؤ.ا اوناكأمدارملا ا وثم

 أ قراستخالا ناميالا سنج نم هسدلرهةااوءا1لالانل مانا ت1 عا

 ا(ةئاشثلا هلّد ملا ةملكلا. ةلزتعملا لاؤس هذع طةسواش ا. كال ءلدهحو-_ ذكنمحو ىراشخالا نامعالا

 ا زد ل ةعدق تاكح ول اهنالىلاعت هللا ةئئشم ثودح ىلء لدي هللا ءاشي نأ ال ىلا عت هلو قاسحلالاو

 الاكل دكنوك الاثنقاذااناهرير ةنوىلاعتهتنادحؤن نأ الا ةرمصبل ىلا بز بهذي اللا ةءالاك كلذ لاق. نأ

 | طرشا ناكل ةعدق ةئشملات :اكولو هددَدملا لوص> ىلع ءازحلا اذهثو د» قءلعت ضدي اذهف هنا 4 نأ

 بج وف ث دم هنا لءلدسحلاواميدقءا ار انوك مْرلمف طورمدملا لود طرشاا لوضع ن. مزلي قاع دق

 مالكلا اذهرب رقتاذ_ه هثداح ةئشا !نوكي لوقا امل همس اوه طرمشلا ناك اذ اوان" داح طرملا نوك

 اذ_هوةثدا-ةفاضالا.1[ىف ثدحما كا ذ ثا داء اهقامث نأ الا ةعدق تناكتاو ةشسداا نأ باودلاو

 دارملا اًباصص لاه نول ص م هرثك !نكلو هوشة الا هذه حخ ىلاعتهنا عمالكتاا اذه ةصل ىنكردقلا

 دوهظ دنعارافكن وة مهنا اوله+ ممن ادارملا ةلزتعملا تااهو هردقر هنا ضةدو هلفأ نه لكلا نان نواودع

 انلعج كلذكو)ىلام:هلوق « كلذ نونظيمهرثك ا ناكواهو>رتقا ىتلا تازمعتملاو اهويلط ىت !تاناالا

 |. ت11 ظلي ارورعلرقلا ف حز نسبا سوتيسس حنايا يطب اودع ”ى لكل

 ل اكل ذنيسعتىفوءوش ىلءقوسنم كا ذكوهلوق(ىلو الا هلّكسملا) لئاسسم# با الاى (نورتفي امومهرذذ

 ضان كلدك كل ذانلمذ اك ىأ هلم ةَمأ لكلا ز كل دكسسو هلوق ىلع قوم هنأ (كوالا) نالوق

 قعم ىلعافطءكلذكو هلوةت وكمفءاسنالا ن م كل ق نم اما ءداما ودع كلائالعج ءانعم(ىناشلا) او اودع ىل

 | كاذكوىلاعتهلوقرهاظ ( ةيئاثلا”هلئسملا) ءادع أ هل لعجس ىل اع هنأ ىلع لدي مّدة:م نال ءالكلاا نم مدام

 | لشالوإ سو هلعدتلا ىلص مثلنا دعأ ءادجالا نار لن ىدااوه لامعت هنأ اودع ”ىنلكلا عد

 |وهر ةكلاو نامعالاو ةءصعملاوةعاطلاو رمش اوريملاقلاخّنأ ىضتق هي ادهفرفكو ةيصعم ةوادعلا كلتنأ
 | هنال_.قناسنا رفكي مكح اذا لج رلاتافناسلاو مككسا لعملا اذه.دار !!نأب هنع قابلا ب اجا ىلاعتهللا

 أ مال لاوقالصلا هيلعلوسرلا نبال ىاسعت هنا انههاذكسج فهل ذعدنا لبق هتلادع نعي ا اذاوهر ذك

 | هللا لمادمج ل سرأ ال ىلاعتهنأب هنعمدالار كب ونأ باجأو هلءادعأ مهلعج هنا لاف مرحال هلءادعا مهنوك

 لاق لووأتلا اذهلفاي وقل ةوا دعلاببسد لان ةراصو دو دسح ةزمثلا كنب هصخو نيا علاىلا سو هلع

 ىلاعت هنان هن :عىعكلا باجاو ءاد ح ىلمهتريص ىذا تنأذ « ىنتملاهلوق ءريطتو هل“ ءادعا 0

 | لست الةوادعلا نال٠ اسناللءادع 1 مهتروريص ىضطتقي كلذو مهل“ ادعم وكمولعأ ومو 3 اهنالارم

 د ةيوجالا هذهنأ لعاو مالسلا مولع ابن اللءادعأ م ياعج ىلاعت هنا لاةدت ازا هجولااذهلف زي داخل -
 | كل ذكى هال ناك نمو ىناهعث هلل 'ل_مق نم هن داح ىب عو ىاودلا ىلا ةدنتسملامفالانأانياملا دج ةفمعض

 0 وك ةقادصلاوةدادعلا نأ وهورخا «ءعانهه مت انيهذم مددت

 التراث ءاقخ !ىلعردةءالدق لب هلق ن 0 كن ابا لع ااربخ ف تع ىلإ هر غر ادعو ولسدل

 || نانالاراخغاب باقلا ىفةقادصااو و ادعلا لوص> ناكولو هدعز علها حو فاكت لكب أولو ةوادعلا
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 ثةدسفأ همأا دلو كالذباورغمل لوقلا فرخز ضءد ىلا ون مهضمبنارب ردهمتلاوارو رغلوتلا لف رخز

 «امعالا كل ف ن نمنيطام_تاادوصةءنادا رمان وكيو بونذلااوفرتةءلو هوضرعلو ريش الانونمؤيالنيذلا ا
 قابجلا هبل لو ىذلاوهو لالا هبولا اما بابل اذ- ىف هوركذام "لدا ذهف ىناعلاهذهعووه

 ىلع لمخس لبق امج قلعت ىضتقتىتصتلو هلوقفواولا نا (اهدحأف ) ىذاقلا اهركذ هوو ند 1

 تأ نم الذ بر ةيو مال !مالاهنا لاقي نأ دعمسف ىمال ىتصنلو هلوقىف ماللاّنا (اهئانو) دعب“

 وهذ .ةانولامال مالم هذهلاةد نأوهوىناثلاهحولاامأو زوج ال هناو ى اع هّن امالي

 وهو (ثااثلاهجولاامأو ) ىلوأ اناوق ناكف قى ىلع ءلسوزاجماذهن ا ىلعاوءأ مهن

 ىلامهذءب جوي هلوقّتالوق:انال بالا اذهىفةروكض ملا هوحولا ايس وهن موأ هرك
 هلوةهلعانفطعاذاو ريرغتلاوهءاحالا كلذ نم ضرغلا نوكينأ ىذنق» ارورغلوقلافرخ

 5 وكي أم ىلا هلا: مس هناالارب رغتلا ىنعمال ريرخلانيعاض:أ اذ_هف نوم وبال يذلا :دئفأ هملا 2

 نفط ءولف دلاَمسالا هذه ندع 37 :ءؤويال نيذلا ةدئفأ هملا صلو اوقو انسح هرهاظواحيبق هئطان
 ”ىن لكل امله كا ذكو مالكلا ريدقتانلقا ذااماز ودعيال هناو هيلع فوطعم انيءفولععملا نوكي رامز ا
 ماوس ”ىنالاودع صخشل اذه لئمانلاعامناو ريرغتلا لجال لوقا ف رخز حوف نا هنأ نماودع | ْ

 ءيشا!فطعربدَعَبلا اذه ىلعمزاي الذ تن .حو ”ىنلا كلذ ةوعد ل وبق نءببسلا كاذبا ودعسترافكلا :دقأ | َ
 ا :و.علااطو زيثمت نسل ةنبلا نان احص أ معز ز (ةئلاشلا هللا ) ىلوءانرك ذامنا تيثف هس: ىلع | َ
 ال يللا وهللاعلاو "ىلا ةلزتعماتلافو ملهلا هن ماه ىذلاءزملا وهلا علاو وبما هب تماهت ىذا ءز ا اود | ا

 ىقهتلو ىلا هتلاق هنال م-هأوق ةمص ىلع هب : الاذان اصأ محا لوقنف اذه تفرعاذا ءز را كلذ |[
 اناوق ىلع دي كلذو ىلا هلجال باةااود ة.غرلاو ل#ملاب فودوملا للءذ- نوم ثيال يذلا ةدقفأ هيلا

 باقل اود لوالا ىقلعتملا لاق نم م مهتم: اوفلتخا ندبلاراغماو *ناسنالااولاو نيذلا ( ةءبارلا ةلعسسلا) |[ ْ

 ل اونا سفنلا قاتم بلقلا لاق نم مهنمو ديكلاو غامدلكءاضعالارب اب سفنلا قلعت هتطساونو |
 0 , الاهدمبا اوةا«:نولوالاو ةعسطلاسفنلا قاعنم ديكححلاو ةقطاناا سفنلا قلعتم غامدلاو

 باكا اسفنلاقلعتا انا ىلعلديكلذو بلقلا ةدارالاو لملانعةرابعوه ىذلاوغملا ل2 لع لاسعلا |

 هتف كادكسي لوتلاف رخزىلاةدئ اع ةدئفأهملا ىئصتلو هلوقفةياكلا (ةسماخلاةلئسسملا) ||
 فارتعالا ل ملا ىف لاق. باستك الاود فارتقالانا ملءاف نوفرتقم مهام اوفرتقملو هل اوقامأو هوضرياو ]|

 3 -الوالاواوبذكمأو | اوةلتخل ىأ اريفرتةما باح لا لاهو ةءوااوعمت ةي وتلا لاقي اك فارتقالا لب زي ا

 هنانواعب باكلام_هانداىذلاو الدةمباكسا مكمل الزنا ىذلاو هواك تم اهظناريغفأ) ىلامتهلوق | َ

 رافكلانع حا ل ىلاعت هلارلغا ( ىلوالا هلئسملا) لئاسم هيف( نيرتسملان اوكا الف قاب نص لم | :
 هنالثان . الا التر اهظا ىف ةدئافال هن أب هنءناحا اهبنئمْولةبامهءاجنما مهلا دهج هتلااوعسقأ مهما ||| || 1

 لضيق ول : ىلع ل ادلا ليلدلا نا هي الا هله ىف نمي ىلا «ت هنا ثمهرفك ىلع نب رضءاوةبااهروظاول ىلاعت |
 دق هنو ىلع لادلا لمادلا نا اذلقامنا وهملاتافتلالا بالا مكلذو ةدان ايزالابلط هنونلطيام ناك ةلدكف | ا

 ىلء لق شمل نيملا لصفملا بالا هملا لّزنا هلا ثرح نم هنوني مكحدقهقنانا (لوالا ) نيوجول لص“ |

 داوم بزار شور لق ترانا 6 5 م بع

 موب جم

 ىلع علا دلارومالا نم 0 ولو ذاعالاةسل ا املا 0 لافإلا بالا اذهل ايوسششا 5
 نأ ىلعو ق-لوسر مال اوةالصلا هملعا دشن ا ىلع الا تامل ىلع .ئالاوةاروثلا لاقسشا هنو ْ
 0 ا هاش ”؟نيذلاو هلوقن ءهدارهاوهو ىناصت هتاد:ءنم قحبات نآر هلا ْ

 2- .- يوسع اح دم و > يصمم جب مصل حسم هدم
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 ا

 1 أ ناكر :|لاهفا ىف كل ذ نا كح نافذ هسن>مىلا سطس أ ملي هاك ادماو ةمايشملاو اماما

 ١ هب وق ة:ناكواناط.ثا ماع لما! ناكرمذلا ب انفناكناواماهلا رطاخلا كِلْذَدِ وقت ناكواكلماملع ل ماشا |

 (مهذع طعب حول هلوقب ةروك ذمل اةلاخلا ىذه نعرمعىلاعت هنا لوقنف لصالا اذه تدر ءاذاةسوسورطالنا كلذ

 لوةااوءامالا واو ورا لبا ابا سف اناع جاردوف لونا فرعز نينا

 همالك فرخز, نالفلاشدار ةهاطا وره هاطوالطاب هنطاب نوكي ىدااوهو فرخزلا (ىناشلاو) عب درمسأا

 |[ ناسنالان ا هنف مالكلا قف نأللءاو ا ا بذكلاو لطالب .زاذا

 ا | رات لعافلا ىع-كلذاو همف غربال هنافدئاز عفنو حارربخ ىلع الوشم هنوكر ومالا نم سه ىفدةنءيلأام

 | ناكتاو ماهلالا وقدصدا او قطا وهف دعما اًمب اطمداقدعالا اذه ناكنا مث عفنلا ورغللابل اط هن وكاار امم

 | عفتلل بسهداقتءاى هنالاشي ص هرهاطنو <, دوش دةتعمللاةباطم ادقّدعم نكن )ناو كلما ن هارداد

 ظ اذهفافرخ نه ناكف دفدعمال قياطمريغداةدعالا اذ هنالالطابا دساف هنطاءن وكب ٠ عج ارلا حالصااو دارا
 ا لو#ردصملاا ذدهورددأا ىلعبود.ءارورغ مىئدجاولا لاء ايورغ وق (ثلاثلاو) مالكل ا اذه يق

 ١ نأ همضلوقلا ق.قعوا رورغنوزغي لاه هناكف رورغلا نعم لولا نمفرشزلا ءاا ىنعم نال ىنءملا ىلع |

 ش ظ ناامارورغلافتلذك سل هسفن ىف هنا عمدطيملا و ةعفتملل اًمياطم هن وك ءيذلا ىف دّةّدعي ىذلاوهرورغملا

 أ اورالاءذهرب5 أاتنأان رك ذامع رهظف لها اذه نع ةداوّم ةلاح نعوا ىلهلا | ذه نيعنع ةراسمءنرووكت

 | مهضعب ىحول هلوق نمدوصقملا ما ىلع ةلالد ىوقا الو لك | ةرابعب هنعربعب نأ نكعال صعب فاهذعب ةثنملللا

 ٠ | ناعالاورفكلا نا ىلع هنود ننام او ءولءفام كءرءاشولو ىلاعت لاه مث ارورغلوةاا فرخز ضعي ىلا

 "| دلوع اصقم_سالا ىلع 'لّكسا امدل#هرب رشت قيسسدقو ءاملالا ةميشم ىلع هنولمدع ةلزتءملاو ىلاعت هل هللا ةداراب

 لاهتهيمهّرغو سلب مهل ني ز ام ديربءانعم س ابعنب لاه نورتي امو مهر ذف ىلاعت لاه م ةداعالا ىف:دئاف
 نعّيغلا لا وز ىذتقيو نايالا ف لماكلابسغرغلا ورفكلا نمديدشلا ريذصتلا نمضتن ل اوةلااذه ىذاقاا |

 1 باوثلالزانم نم هلّدعاامو باذعلا عاونأ نم , مرفك ىلء موقلا هللا دعاامرو هني ثدح نم لوسرلا باق

١ 
 ا

 ا
٠ 

 |اهتيادة ع الا نونمؤيالن يذلا ةدئفأ هملا ىئصتلو) ىلاسعت هلوق 3 موب هفطأو موته اهفدن ىلع هرهص بيسد
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 | لاسقي ليلا ءانعم ةغللا فوغصلاتأملءا (ىلوالا هل لا) لئاسمالب , الاىفو (نوذرتتم مهام اوفرتتملو

 أ هضعب بنا ىتح هلامأ اذاءانالا ىف_صالاقيو يجدي هناتوصا ا ةمحانلا هتساسجي لام اذا مقسما
 ًانلتسلا) لغلو ىأ ىهدتأو هلوقذ ىتصأو ايغص تورغلاىلالام اذاروقلل لاسةبو ضءملا ىف

 | ىنلكاانلعب كازكجو ردقتلاناصصأ لاذ قلعتم نم هلدبال يهتلو هلوقىفماللا (ةلاشلا
 1 ” ادتاعأو ارورغ لوقا !فرخز ضعي ىلا مسوضءب ىسوب هنا فص نمو سنالاو ناسا نيطامسُش ن ماودع

 : م-ممفص نم نيدلا نيط املا ب تاةىفةؤادعا!انذ_وأ امناو ىأ نونمؤدال نيذإاةدئذأ هملا جدْيل كلد

 : طر هحولا اذ مه ىلع هن . ال انلمس اذاواولاهرافكل ٠ءالؤهدنعالو.ةم فرتنزالامهمالكن وكيل هانرك ذاع

 أرك ذىذااوهو (لوالا) هو هم الث ع نم هنع اوباجأ قف ةلزخعملاامأ ارفاكلا ندرفكملا ديرب ىلاسعث هنا

 ” ليات دامتسان مززفمساو ىلاعت هلوقكرح لاو انعمو سهالاحرذع حرخ مالكلا اذه ا لاق قاسملا

 1 | نورتفيامو م-هرذف لورا لاق هنأ اكمالكلاريدق:واوذرتقءاو هوضرعاو هلوقةكلذكو باحأو كتوم»

 1 1 | (ىاثلا هجولاو) نوفرتقممهاماوفرتقملو هوضربلو مسبت دتفأ هد لاى هدنلو دب دما ىلمس ىلع موا لاق مث

 4 | ىضاقلالاف لاو الا هذهىلا مهيأ ةبقاع لوؤةسكا ةبقاعلا مال ماللا هذهّنا ىب دكلاوراتخا ىذإاودو ١

 6 أرافكلا بواقل.ةنأزو<الف ةرح . الاىف لصاحءادالا نال ةرخ الا ىف لهدف ةبقاعلا هذه لاسقي نأ دعو

 ْ | «ه أ ةئقاعن ا ىل_ءله- نأ بحب لب نازل اوفرتسقين أ الو هوضرب نأ الو لطاسبلا بهذملا لوقا

 3 [ونأهراتخاىذلا اودو (ثلاشلا هجولاو) اهباوامعنو ام اوذرو ىل.طانال اازأ.ب نأ ىلا لؤذا دلاى |

 1 || ضعبدام هس عو هلوشب قاعتمةرخ - الان و: ءورالنيذلا دةفأ هملا ىمدتلو فوق ىف ماللا لاقل... '
 ا سل ع

-- 
 ك1
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 0 ا ما تاي با و مونالوة نش ءذخأتالا هلوذكو دا وبلودلي ل | ا
 '؛ ماكحسأ نعسهأ لك همض لح ديو :ماسجالاو حاورالاىملاعو ضرالاو تاوعشلات وكذا ١
 لكشف هليقتسملا بودغلا نعربملاو زيم دَعَا لاو نع ريثلا همف لش ديو ناشملاوناؤئلاز 00

 ْ 6 هاهو مهول نئ4'و رع همثلخ دق ف اكتلااما و ريذلا توا تاء 2

 مهياغءاسنالا عا رش ىفو أ انعرش ف كل ذناكءاوسواناطءشو أ امنبوأ اريثن وأ اكن «.علا كلذ ناك

 | .ءاروامو شرعلاورانلاو ةنهلاو تاوعسلا ناكسمهنيذل نيب رمل ةكمتالملا عئارمث ىفوأأ نيه
 ||| ىلاعتلاه# لوةنةنيمسقلا نيذهىف نآرقلا ثحابمراصف!تفرعاذا ىلا هتهقااالا مولاوأ
 نسا ةراقف طيضاذهو ىرلاكتصتلا باب نم ناك اال دعو ربما باب نمناك نا اهدض كير

 وهن باقعو ناوو دءءوودعو نم هنع ىلا عد هلل اًريخ أ ام لك ناالدءو هلوقريدسة تى. ) فاثلالو ةااوإ ا

 ةفصر ةفودوءنوكتنأ نع ةهز:ءهلافأن الل دع هعوقوده: ودواعقاونوك,نأو دبا هال فام |
 نمدارانااننيانا (لوالا )هوجو همفو هن اماكال2.مالهلوقهتنا لك َتاَدَص نم (ةعبارلا ةفصلا) ةبلطلا:| 1

 هناماكا لديمال لاه مثلو هدلع هللا ىلص دع ق دص ىلءآللا دةز جهان وك ىف ةّسانأ اهناكلي ردلكت ءوهلوق
 ١ كل:ناالا مالسسلاو ةالصلا هملع د2 قدص ىلع ةلادا موك ى تاه. نوقاي رافكل اءالؤهنا قءلاوأ 1

 هن وق ةماج ةئقاب ةرهاظ ةلالدإ ا كات نال .ةّثبلا ليدبتلا ل .ةنالىتا !لئالدلا نه ىفا جاريث نالت ابل |||
 || ةنوصم قساجمادارلانوكي نأ (ىناثلاهجولاو ) لاهللا ك دلو ؟تاهمثو رافكلا تاهترتسيسب لوزتال
 دارا!ثوكي نأ (ثااثلا هجولاو) نوافذ اًسهلاناو ركذلانازن نانا ىلاعت لاق امريمغتلاو تن رملازعأ

 هبحؤلاو) اريثك افالّدشا هيفاو دول هتلاريغ دنع نم ناكو لو لاق امك ضقاتلا نع نودع ا عاألا |
 لعاو لوزيال ىلزالاو ةيئزأ منال لاوزلاو لي دل ليقنال ىلاعن هللا ماكحأ نادارملا نوكينأ (عدا ارلا|

 ةواّمشااب ورع ىلعو ةداعبسل ايديز ىلع مكح ال ىلاعت هنالربملا تاَنيثايف ةيوقلا ل اوصالاد-أ هولا ادهّتا |||
 نمديعسلاو ادعس ق ثلا باقي نأ وامةشد.عسلا باق نأ عاذتما مزلب هبات اماك لة.ءال لاق
 لسن ع لواضي ضرالا ف نمرثك 1 عطتناو) ىلاعت هلوق « هنأ نطب ىف قشنم”قشلاو همن طب قدعسأ]]
 هنارلعا ( نيدتهملا لءأوعو دس نعل ضي نم لعأوه كبرت ا نور الا مهناو نافا!الا نوعبتي نا هللا ا

 لاوز ذءيّنانيب مالا او ةالصلا هلع دهن ةوب ةعص لما دإا نيب مث ران كحال تاب ثنعباجأ 1 ىلاعت
 ةدسافلا ,جاذطكيسس شوش نأ ئْشإل او لاول تالكى لا لقاعلا تفتلب نأ ىئبنيال ةحاروهظو ةهبشلا

 الالض اوناكض رالا لهأربك أَنا يلع ل ديا ذهو هنا لدس نع لوادي ضرالا ىف نم رك أعطق ناو لاسقف | 0
 نعحراللالمالاو لالضلا اذهلوصح َنال_عاو لالضااناوءسمن وكي نأو دباللالضالاّنال

 ةرثكمفف لطابلااًمأو د اواي قلل َناق تامهلالاب ةقلعتملا اسبملا (اهل أ ) ةئالثرومأدحأ ||
 اماو نا ءاكرش هنن العدو هلرقيف هدع هلااريبخ أ ىذا اوهو ةق دابزلا هلوة:ام ام 'كرمشااب لوقلاامئمو ١

 هوب ام اما تاو كلاب ةقاعتملاثحابملا (!ويئانو) مانصالاةدبع هلوةياك اما وبكاوكملا: دبع وةك |
 لخديو سو هدع هللا لصد م ةؤيثركشن مالو قب امو رمشنلا رك نم هلوةناكوأ اةاطءةؤيئااركش نم ]|

 رافكلا ناف ةريثكسح هو ماكح الانةقلعتلا ثحاسمملا (اهلاند) داعملاب قلعت !ثحابملا باسل اذه ىف ا[ |
 تاما مه وحر رفا كلذ نه دارا انولو ة نب رسسفملا نم ريثكو عطقلاءاعدا نونا ذكن ودا رش مهو ٠ ٌنظااالانوعبتال لب مهبجاذم ةحصصإ نيعطاور غل بهذ مو كل دىف كو عزان نيدلا رانكتاءالؤهّثادارملا (ىلوالاةلكساا) ناَتلكِسسم هسيفو نا وصرتعالا مهناو َّنافلا الا نوعبش نا لاه مقذصلا جهلاو ظ ظ قد رطلا ىث هللا ل دس نع لواذب يلطأب هاب قطا ىلعو قدح هْبأن لطايبلا ىلع مكدحلا نم هنو دقتعياف ا ْ | رضرالا فنمرثك أعطت ناو ىلاعت لاف ةتماانوا <و لثاص ولاو نما اويلاو رب ايدلان و هودي اوناك ْ

 ا. اراولاقفد الا هذ هب سادقلا ةافنكل ست( امثاا هلكملا) الصأ ليلعت ىلإ الموف السأ دل ةن يلا مويه اذم 6 ْ
 2 و وو وواصل :٠ هيي ووو هاج اسما هس سس رو ع 1 امس مج يل هيجل مسج عل رممصسسمم ميس ! وا امم وص هس همس سمع
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 : امأ باسل لع دنع نمو مكن و اب دمه هللا كلة ىلاعةدلوق ىف ناروك ذم نا هولا "لانو قلاع

 باهلالاو يممتا! بابن ءاذهنا (لوالا) هوجو ه.ةفني تملا نءننوكتالفدنأ الارخآىفىلاعت هلوق
 || لزئم هنأ نواعي باّكسلا لخا نا ىف نيرتمملا نم ننوكتالفريدقتلا(ىناثلاوإ) نيكر مشا نم ننوكتتالو ةلوتك
 / دااتروظاملهنا نعملاودحاو لكلاباطخ ننوكتالف هلوق نوكينأز وجت (ثااثلأو ) قالا. كءر نم
 2ءاهنمدا رملانأالال اوسرال رهاظلا ىف ناكناو باطلنا اذه لق (عبا اا دح |اهبف ىرتعنأ ين الذ

 ٍ ويح زمأعاب أر 5 قدا, كير نم لزخه هنأ نولعي تاكل مه اننا نيذلاوهلوق (ةيئاشلاةلثسلا)|

 اه (ةثلاشلا هلمسسملا) ةرارم انك نعل :الاو لد زغسملا ند قرفلاو ف.ةةتلاننوقاملاو دي دشتلاب

 1 1لاع لد ,وأتلا لها ضعي نآريغةغللا لها دنع داو كاسلاو مكمل[ سىس هللاريغخا ىد>اولا
 > ,كع ىلاعت هنا ىنءملاو مانالا مكحال ىذا اوهف مكمل |اماو مك نم لك نا نال اذا نملك
 قوف 3# ص الو ةو.نل ا هذه ةصحإ م ك-دقذنأ رقلاوهو ددحاولازهأار عطااملف قحلانالام كال

 ٍْإ 7 لاول الا اذه هرتات الفال ما تاره“ ارئاسرهظ له هناامأف ةو.لا هذه ةدصد عقل بج 5

 ظ | رت تقو) ىلاعتهلوق »* دحااولاز#ماراهظا ةطساوب ةويشلا هذه ةدضتن م كك ىلاع:

 2 تعو ىاس كلاو ةزجو مصاع أر ق(ىلوال اهل ةسملا) ل : امم همقو ( مياعلا عرعسلاو هو هتاماكل لديمال

 زءءاج امامها عمتاملكملاو ةءاكلا ىناعملا لهأ لاه عج ا ىل تاك نوقاسا او د> اولا ىلع فل ار يغب كير
 ان عملا تالكأرق رقنخ ”ىدالوةلال دام لاما ةرشتألو قلب دمالت تاتعو تاو دوو دعوا

 تاماكلا | ميدارب دقة ةفلكلا اولاك ممنالف ةدحولا ىلعأ ارق نمو اهفالا ف عمج نأب حوف عملا اهانع.ّال

 نادك د دة هتلك قريهز لاق * موأو ةك دحاو طباضب ةطومضم تناكاذا ةريثكل |

 قلعتنا 0 ازمهمو اه دصو ام هنوكىف ةدحاو ةلكدآ ارثلاع و# كلذكف هتطخ

 دارا كر ةلك تع هنادي“ الاهذ_هىفرك ذفز 2 000 ةااَناهةا بأ هن : الاىفنيبىلاعت هلا اها قادم الا

 6 ىأل دعوا دس هوقو مالدلا ءيلعدمش ق دس ىلعالاذازت» :هئوكف ناوذلا“ 2 ىأ نا رقلاةماكلاب

 دة:ةماكلا نملا-ه-ا ىلع ناب نار دصمال دعوأه دص ىسراغلا ىلعونأ لاهو الغرام ا

 ظ ا لع لدن , الاه ا لعا (ةثلاشلا هلكملا) اهليقاعدي . الاءذه قلعت ه-و اذهف ف 1

 ا 0 فد كيرةلكشةو هلوقبةراشالا هءلاوةّماتا موك (ىلوالاةندلاف) ةرمثكتافصد ةنوصومىلاعتمللا
 هءاعدهم قد ىلع لا دةزدعم انهن 0 ةفاو ياك ان ا (لولا ( هوحو ماهل اذه ريس

 اًعوالع ةماسقلا ماق ىلا هملا نوفاكملا جاتك امن انف ةيفاكاسما (ىناشلاو) مال اوتالصلا

 ظ 31 لزالا ف لمح ىذلا كلذ: و * كلذ دعب ث دعالو لزال ا ىف ىله- ىذلاوه ىلاعت هللا مكحنا (ثلاشلاو)

 ٍ مويىلا نئاكوحاميرقلا ف لسو هيلع لنا ىلصهل اوق نمدارملا وخسر ذعر ةعنت هلل د زلاو ما ةلاوه
 لع صقنلاو صة:بذكلاّناهملعمللدلاواهف دصاهنوكمتنا ةلكتافص نم (ةناشلا ةفصلا ) ةماعلا
 ا ةفوقوم ة.ةمسلا لئالدلا ةعصّنال ةمععسلا لث الدلاب لا. هنا ىلءبذكلاَنا تاني ”ازوالو لاب هنا

 ٍ لل 1 انوورودلا م زل ةمعجسلا لئئال دانت ىلع يزكحلا عانتماانتب واذ لاحم هنا ىلع بذكلا انا ىلع

 | هد عوف فاخناّنا ىلع لدباضي. أو وف لاحم ىلا عتدهقنا دعو ىف فلان انا ىلع ل دياكمالكنل اذ - هنالعاو

 نأ اهيقادلاخ مه هوازذسا دم_عتمانمؤم لشي ن مو ىلاعت هلوقريسف:ىف ةىدح> اولا هلاو'امف الذم لا

 ! اهمتوكي م هللا هلك نا ىلع .الاءذه تل دادأف هللا ةلكمدسعوو هتلادعوّال كلذو زء“ اج هللادمعو ىف فلات

 تفس نم (ةثلاثلاةفصلا) .دمعولا ىف عئتم كاذك دعولا ىف عنتم هنا اكتفاهن نا لع قدصااب ةف 27
 ظ ع :اا) نكت اورحا ناعوت نارلا ىف ل دحام لكنا (لوالا) ناوجوهيخوال دعامتوكهقتاتانلك

 أ 0٠00| تو لان تاتا ذدوبيد عربا هن لثبديودمدم ن ءوأ هدوجو نع هظاريت ا املكد ارم أ
 ]| وةك زنتلاو سيدقتلا تافه نءر ايش الا هيف ل_تديواريسصب اع.م« ارداف املاع ىلاعت هن وك ءأ هن ادص

 فحل عجل

1 
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 أ ولسا دارا اذ 1١ نا ىلع هيلع م ارك ذامماواك هلوة لمن نأ فاعل ةياعملاب مدارك ذيول ْ | ١

 |لاؤسلا) طقف 0 ه ىلع ىنءملا نوكسف هيلع هلفا مس اركذ انيلعادتسلا مكاكأ
 | قى 'راداح ةحابالا هد هو ةحاذلل ىهو صال ا ةغمدص هيلع هلئا مءاركذاثاو اكؤ هل هلوق (تلابقلاا د

 مكلك نكمل ريدقتلا ب اولعاو طارتشاالا د فت نينهّوم هنن ار منك دا هلوق ف نا ةلكو مزارعون :و ا 00001

 "الذ جدت هما لك ا ةحابان مكحول هلادأرملاو نينمْوم هنأت انمسنك نا هيلع هذا مسم اركذام ىلعاروصقم | :

 مك.لع مّرحام مكل ل_دف دقو هلع هللا سسارك ذامماولك أنالأ مكلامو) ىلاعتهلوق ا ٍ

 اهلّمسملا) لد اسمه يا ماوهأب نواضملاريثك ناو هملا متررطضا أم

 صاع نب اوريثك نب اً ر قو نفر 00 انوكملع مرام, مكل لدفدقو داع ءصخو عئانأرق (ىلوالا ||

 مد ابرق ند مضاان مّرحو م ع لاب لصق مم هاعنع ركب وأو قاسكلاو ةزحأرقو نيفرلاىفمذلا ورعوأو ||

 مرح وق تن ىفو تان , ال اننصفدق لودي لصق فوق خف ككل (لوالا) نيهجوب حا دتفنيفرطاىف | 1
 مكلع مّرحام مكل لصفدقو هيلعهقلا سساركذامتهاوتبك سقلا (ىفاثلا هسولاو) مكب رءّز-املتأهاوقب ||
 مهتم ني را ىف مضلاب اورق نيذلا امأَو ىلاعت هللا مساركذ مده لعافلا ىلا ادن_سملعفلانوكي نأ بصف | :

 | لاقي نأ لمصفتلا ف بجوال الا هذه ىف لجأ اا لصف: تدر ز- هلوقو مدلاو ةمدملا مكملعتم ر-هلوقا ا

 | بوجو تيئامو مكيلع مرام لوةوهو كل ذكل اججالا ىف بجو هلعاف مسيرلام لعسأ ل اع همر

 1 هنافاذد دآو هنمعب لمست املا كِل ذوهل_هفاا اذه نال ءافلا مضي لف بح دا ذكفءامللا مضي مّرَح

 | مّرحو خفلاب لصأرق نماَمأو لدف ىلءل دال د مم هلوقو الدفم باتكلا مكملا لزن[ىذلا اودو لاق ىلا عت 1 ا

 |(ةيانلاةلثسملا) ةلمملا مك 1ع تمر - ةوقةزح ةوقؤو تالا ادق رق ف ةرقف هتبغ مشا | 0

 تيدسدداملار ولو قامت هلوق هنمدارملا ولاه نب رمسفملارثك أ مكلءمّرعاممكل ل صفدقو هلوق |[! |
 رخآ ىو ةسن دمة دا ىلاةروسو ةيكم ماعنالا ةروستاودو لاكش هيفو ريزتكلا محد مدلأو هش

 م قولو هىلعامدقم ل دفا كل :نوكيتأ ىدتفي ل دن هوك دان هللا لزنأ ام |||

 ٌ "ىلا حوأ اهفدجأ ال لقد ال اله د٠ د هلوقدار !! لاقي اىلوالا ل بامدقتم نوكيا كلن" || |

 ريخأتلاا نمردقا | اذهّنا الا للقيد الاءذهدعبةروك ذم تناكن اونا الاهذدو همعطب معاط ىلعامَر# ١

 دش بسب هاك أ ىلا ةرورضا !مكّشع د ىأ همل امتررطضا مالا هلوقو لسعأهللاو دارلاوه نوكيثأ ع :ءالإ 1

 ورعونأو ريثكن بارق (ىلوالا هلك ملا) لئاسم هدفو مُماوهأب نواضيلاريثك ناو لاو م ةع 0-5 ْ
 وهوا ن اسما فو لضمل هفطع ىلا“ يح اىفو اولضما مي هاربا ىفو' واضملاي ر سنوي ىف كل ذك و ءاملا خفي نولضا ْ

 | نياو عفانأر ةوءاسيلا صخب كلذ ع. 0 ىاسكلأو ةزهو منضاءأرقو لضعلا دادلا صزلا قول سلبا | / 11

 مضلانأر 0 نموالاض هنوك ىلاراشأ فلاير ن ”مضااب عضاوم ارئاس وهال تشب سنوي وانه ضاع |

 | نوكب مالا نركيدتوال اًضهنوك به هناف لضم لك نال مذا! ىف ىوقأ اذهو لاق الذم هنوكىلاراشأ |[ :

 * يل ورع ع هنا لة نولض.ا هل اوقنمدارملا (ةل اشلاةلسملا) لاضلا نمم دال اها ةدكتسارثك الخاافالضم |
 مل ءرشب هلوقو هاما لك أوبن اولاور“ اهلا دعو لرغاسو-١ نيدربغ نم لوأ هنال نيكرمشملا نم هنوف د نك | :

 هةينمدأ ارا جاحزرلا لادو ةت!ةلالذااو ةفرمملا ةلا هللا نعبه ا ذملا هذه ىلء مدقأ ىلس نور عنا ديرب :

 ل نأ. .ذ منأ هنو ذتام لحامل هاوةباهاع نودي راها الحان كح ةورظاسي و ةمسملا نولاك نبذل 1

 | ماللاوةالملا هيلع دمت ويف نعطل او نانوال ا ةداسبعن مهنفنولذب املك كاذكو ىلوأ هللا ه2 ذبام . : 1

 ىلع هب , الا هده تاد ( ةثلاثلا سلا ( لعءالو مه دن ءةريصبالف ةوهشلاو قوولاهمف نوع. .ةءامتاف | 0

 نا ىلع تاددن الاوةوهشلاو ىوهلا ص < لوق دلعتاب لولا 1 هيطتن دئلادرعمب نيدااىفلوذلان ا 0

 نم ماهر ا فذو ممم قا يفاعملاهلاو٠ هنأ ةمماذا رااو نيدشعم لاب لع اوه ك.ر نا ىلا .:لاق مث مارح لذا :

 أووذمخازاجم ىلعار داتناكو مولاوح باملاع ناك ذاو قا ءاقشا فىسلاو لاعابلا ةرسن بلطو ىدعتلا
 د 7 سس سس
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 || ىلاتهتلا دل« ع ىذا ئشا او ٌناغال نيعبشم موكب دس نرقلات انآ ن مريثكى راذكلا مذ ىف غل ادملاعت هللا |
 || هلوكبجوةّنظلا عادا بجوي ساشا ان لمعلاوّمذلا بتا ص ىصةأ ف نوكي نأو دب الر افكلااًمالابجوم ]

 م 1 نونا لدل دبال عوطةم لما ديال هب لمعلا ناك ح هنوكب عطاقلا للدلا درواا لاةيال امرء موم ذم | ْ

 1 | اههوسنوكي نا اماواملةءنوكي ناامما عطاقا !لملدلا كل ْدَنا (لوالا) هو>ونءع وذدمازهلوةنانال

 1 لقعلا نيس كثي نم دن ءامس الزي اج ريغ و ازياج س امان لمعل انا ىف ل لاثال لمعل اّنال لطان لوالاو
 ١ |ةلقع رعسغ هظافا أت ناكو ارئاوةم تاكو لاعطاق نوكرآما ىبمسلا لددلاّْال لطاباضيأ ىاشلاو هصبشتو |||

 ]| ة<ساسقاانوك ةرورضاانسانذلا لعل لملدلا اذهلثم لص-ولو دحاولا جملا اذه ىوس رخآ هجول لإ
 ا | (ىئاثلا) دوق مس ابقلا ةعص ىلع عطانشلا ل.لدلاّن ا انلع كل ذدجوب ل ثم ةّمالا نيب هم فالدنا عفترالو
 - |نطلاعاما مالا سامقلاب لمعلا الفك لد عمن االاة ساما انا ىلع عطاقلا ليل دلا د وهنا به

 ُ | (ىناشلا 2( اذكي للعم قاف ولا لم ىفمكحلانا )ل قالا نيماةم ىلع مم ساملاب كسقلا نا هناو 1

 || اذ هفنيقمااو عطقل لس ىلعنيمولعماناكن ا ناماستملان اذهف فالذتا لم ىف لسصاح ىنعملا كل ذَنا
 || اذ ملمعلا َميالذئش امنظ امهدسأ ناكوأ ام_عءومت ناكن او هتعح ىفءالقعلا نيب همف فال الام
 باواعاو ةءومدم ّنظلا ةدباتمّنا ىلعلا دا صنلا تح حردلدئنمسو نطلا ةعبامعالا ساسقلا

 | ام ارانكااداقةءالثموهوةراما ىلا دنت_سب ملاذا جارلا داشتعالا نع ةرامءّنظا !لاسقء نأ زوال
  [اذهطقسؤي رطلاادهبو انط ىعساال دان ةّدعال | !ذهفةراماىلاا دن: سما ارلاداةّدءالا ناحهاذا

 |ناتلثسمهبفو نيدتهلانل_عاوهوءلسسنعل ضي نملعأوهكيرّنا ىلاعت لاهم لالدتسالا

 (َتاو وهاموطاّناتفرعامدعكنادارملانوكينأ ( لوالا ) نالوق هريسفتىف (ىلوالاهلملا)

 لأ نم لاضلاو وش نم دعما ناب ملاع ىلا هنال مقا ىلا مد سهأ ض وذ لب مه دق ىف نكئالذوهأم لطاسبلا

 0 اورهطأ ناو رافكل اءالؤهّنادارملا نوك نأ (ىناشلاو) هلم_عب ىملر اع دحاو لابس ىزاحفوه

 ١ [| موك ىلع علطمو مهنط اونو مهب لق لاو أب ل اعىلاعت هللاو نوب ذاكم_هذ نيةيلاو مزمللاءاعدا مهسفنأ نم

 1| ديس نعل ضب نء لع أو هكبرّنا هلوق (ةيئاسلا هلئسملا) لهما ةيدوأ ى نيهئان لالضلا ليس ني ريحت
 6 معاوهوهلسبس نع لذي نم لعب كير ناري دمتلاو ملعب ىنععا نه لعأ مهضعب لاق ) لوالا ( نالوقه.ذ

 ظ ا توافتلا ل وصح ناك شالاناق لاو هو ىلاهتهلنالعىفتوافتلاعوةو بجوب ادهف لبق ناف نيدتهملاب |
 1 ًاراهظاتيانعلاق وذ نيد ولاة ا دهراهظابةيانعل انا اضفللا اذه نمد ودق نأ الا لام ىلاعت هللا معى

 || ناحالاركحصذف اهلنءاسأناومكسفنال منح يخدسح أنا ىلانعت هلوق هرياتنو نيلاضلا لالض
 || كبرنا ىءملاو ماهفتسالا ظفلاهظفاوادّسالاب عفر نم عضومنا (ىناثلا ) ةدحاو ةّر ءةءاسالاو نينّرم

 3 ظ حاجزلاو دربملا لوقاذهو ىد أن يبز لا ىأ لعن ىلاعتهلوق لثم اذهو لاق هل دس نعل ضي سانلا ”ىأ لعأوه

 5 | ثحابمتباالاىف .(نيتمؤم هاب ان منك نا هيلعهللا مساركذامماواكف) ىلاعتهلوق «ءارغلا وقاسكلاو
 ]| هيلعمللا مارك ذا متاولكف هلو قىفءافلا (لوالالاؤسلا ) ناولاو لاؤ سا | ضرءم قادر تصدت
 . | نوال<نيذا!نيلضملا عاستاراكنانعسسماواكف هلوق باوحلاو 'ئثااكاذاغ مدقئاعاقلعن ىضتقي

 1 هللا لقاك هللا نو د_.عت مكن !نو.عزت مكن انيإسملل ْن وةياوناكمماكلذو لالا نومّر#ومارأا

 || هيلعمتا سءاركذامم واكف نامعالاب نيقةعتم منكن ا نياسملل هننا لاقف سن هوهلمق ام هولك ًاةنأقحأ
 | هنفنو عزام رالو هللا مسا ىلع مبذام لك نو اوناكءوقلا (ىناشالاؤسلا) هللا مب ىك ذااودو

 71| دورو ناك كاذكناكاذاو ا نومّر<«اوناكنولسملاو ةئملا لك !نوكنن اوناكاضيأ مما ىفعازتلاامناو
 | هيف فاتخلا ىف مكحلاكرتو هيلع قفتملا ف مكلا تابثا ىضتقي هنال اًمبع هيلع هللا معسا رك ذام ةدح ابان هال ا

: 1 
 ا اواك اتالو هلو ةدمملاعرخب و هياعهلا مسارك ذامماولكسف هلوةي اك ذملا ل < مك نيرهالا ىف مملعّدر

١ 

 اع : 5 سا
 + كن



 ريغلهي له انعاصو هذ سل هلاو هيلع هلا مساركذي لاسم اوك أمالو هلو ناك كلذك ناك ذاوهلاربغل <ب

 ةروك ذملا لئالدلارئاسن أ الا ةمركا بح ون لءادلا اذهّنا يه 0 (ثلاثا ماقخلا وب 17 1 | ىلع ذل ادهلمديو لقب 0و1 لاف ءاوسٍسا اع م هللارك ذ لاق هنالسو هيلع هللا ىلض ىلا نع ىورام هيلع عا
 تالوك أنا ىف لصالاّنال لانا وه جارلا وكي نأ بو تذراعت دو للان حو 2 َ 1

 اسما مكل لأ كاست هلوقالح نأ بجوذ سهلا ب -<باطت_سمةئالواو رشاواواك هلوقو | «مج عا ضرالا ىفام مكل قا ىلا هن هلونقكعاسفننالاو لك الا ىلا ةضن :ةااتامومعلاعسج هيلع لدياضيأولطلا ||

0 

 مام لعح هناك (فاشلاو) ردد ا اذ هىلادت اع رمضلا اًذهُم ردصملا ىلع لدي لعفلا نال لك الا ىلع لدي ]|
 مم واد اكل .ماملو ىلا نو وبا نيطامشل تاو دل اوقامأو ةغلابملا لمس ىلءاق ف هسفنىف هيلع هللا مسا مسار ذب |
 ناكر مشا نم مماساوأ ىلإ اوسوسو هدونجو سلب انوه نيطاس ا نمدا ارا (لوالا) نالوت ف ا :

| 

0 

 له اعارم همم هذ هايل ءاذهف يفلاراست هب تارا لف اا نون -ر هئاقريزخ> طراسوةسأ !

 لبا دااواشوه هقارك ذدج ون هنا ع قلو نكل تاصصخلا هدم كَما كرت: نأ (فاثلا ماقماو ) هللا

 ةءاضا نعى هئالسو هيلع م "ىبنلان 3 ىوراملمرحالنأ بوف بلا لو م عيبلا الام هثالو ظ

 لا رهاظن ال هنعزرتك نأ ل ملا ىلوالا ل وقذف كلذ عمو هلع ملا هذه ىف م .ذكلاريرق ةناذهفلاملا |

 اواك نال لوقنأ (لوالا) نالوق هذ دوءباذام ىلا ىسفل هناوهلوق ىف ريمذلا (ةداثأا "هلع ىلا ىوق

 ىعيزيطام_ثلاّناو ةمر تتح لاه فناشلاو ةثملا لك أ ءاكصأو لس هياعهقلا ندا دححاولد اضل

 لد أ نمسوجملا هعم» ةّيسا برت لزتا ل هلال كل ذو شيب رت نم مالو أ ىلا نو بوما سونا ةدرص |
 نوعزرمم هللا مأ نو عب مبا نوع زي هباصصأ و اد# نا ةيناكم مسي تا ٌسرقملا | اومتكف سراف | |

 ةذهىلا.تهللا لزنأف 'ى *. كلا ذ نم نيم سمملا نب م سأن سفن ىف عقوف مارح هللا حي ديامو لال>- هنو ذيامّنأ
 نملك نا ىلع ليل د همقو حاج :لالاق نو كرمشل مكننا ةنيملا لالحتسا ىف ينعي م 5. »رةعطأ ناو لاق مث هب الا

 اجا تنثأ هالاكتشم همامناو لرمشمو هذ ىلاعت هلا لحام ايس م «رسوأ ىلاعت هلل م رساعأ

 ا

ْ 

 عسل ما نامالاّنا ىلع ة<ةبالا ى ءكلا لاق (ةئلاثلا هل ةبسملا) الربا وهاذهو ىلاءتهتتاىوسن ل

 ءانيحأا 2 ىلاعت ِهلوق ا 8 م 7 عتاب ظ
 اوك امن رذاكلاني ز كلذ تح ام جراذ سبل تالا ىف ءلثم نكس أس: :ا| هب ىثعارو هلا لعجو 0

 هزك ذقيسام هل .لدو ىلاسعت هللاوهنيزم ا كلذاش اسأل اةفر دةااوربأسا *لئممتداعاذهد:ءونولم#د |||

 ىلاههتلافا ام ناك ام لكلا مس كرشل ىلا عت ل عج اكق يدنا اغلا ىف ءانءم نا تحص ناوتاعاطلا

 ةحاباىف ير ني ةءعاط ل دناكب 7 نادك دنع 6 تا

 نولدا< نيكرشملاّن ا والا ةبالا ىف 8 ذا ىلاعت هن العا (ىلوالا'هلكسملا) لئاسمةبالا ىف (نواهعب
 نمْوملاَتاني.ؤ لاسذلارفاكل ١١ لاح ىل_ءو دولا نم ملا لاح ىف ءلدب الثمرك ذهللانيدىف زم هْؤم ا
 قوهن الز رفاكيااّناو هد ادم ىف هب ىدتيي اون ىل امعأو كل ذدعب امس ىلهذ ايه ناك ن م لزج دهم
 اواكام ني رخاكدللا ني ز كل دك ىلا هت لاش ماودلا ىلءاري_هتد نوكسلا تمل صالخالا هيف سسبغتم تامل

 نع ةرايمع ئادإاوىلابعت هنا و راي نوكنأو ديالداو هحو ىعادلا لوصخ ىل-عفتو لعذلا نا نم
 نيرتلاذهالاهي ءمال عادلا! ذهفحجارحال_مو دي از عن هن ىل_عىلعفلا كلذ ل امس امن ظواداةتعاوأ |
 نيزملا كلذ ةلزجملاتااقو ىلاعت لاو ه تيل ىعال ني زا ا هىعادلااذدد-وم ناك اذاق ا
 والا او نام شا قاد, وال زل قمطلا عا او حي -و ناطيِسُدلا ا

 رفاكبلا نم 0 ن.لئلا اذهنا (ىناثلاو) نزعة ىذلا مطاقلالملدلا (لوالا ) ]
 *ل مكلا ِكلد ىلع ناطمّيلا كِل ذمادقا ناك ناف ناطمي دم أ همف ل دق



 هل

 | هعبتأ تام را لصت هنانيدا ىلاعت هنالعأ (نونرتقياوناكاع نوز هس مالا نوم_سكي يذلا نا هن طابو

 ١ | مدارملا لاشي تأ ن كو دانك انت يهباما وكم نم حيرذمال هنأ انعم مالا نع ىهنلا 1

 ىلءاوعج ؟نيلسملاْ الا ينذملا بةاعد ناو دبال هنا ىلع ل دي صخلار هاظو هرك ذم 3ةندق فارتقالا ىنعمو ْ
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 أ الارعاطاورذو) ىلاعت ةوقوءأ هاو في وضتلاو ديدهتلا ةماكلا هذه ن نمدودقأ اف ماعم م رادع لاعع

 رهان ىفاورك ذو مالا بج ودام غالان هدارحلاو هنطابو مثالا وداظاورذو اود ةماكلاناهكرت بجوباس؟

 لهأ ناك اضل ا لاق هيرارستسال ا هنطارو نزلا, نالعال ا مال ارهاظث ا (لوالا) نيبو هنطابو مالا
 ١ :ا١اذهنا(ىناثلا) ةالعااو هنمرمسلاهن الا هذ ميىلاغت هللا مّرْفسارسسناك امال ال انرلا نورب ةماداخلا
 دارملا لمق متاجر مغ لم ءادريغنم ةم.عم ةروصن ماعلا ظفال صم هذت نال حدالاو هوتام رغلاع بف ماع

 | لوقناك هناهج عجب نممالااددذو ديري ىرابنالا با لاقد م ؛ ونامو لعام لقو متررسأ اهو عشاء أم

 ا ةناالا ينعم نورخآ لاقو هوحولان مهجوب نمت _ثأ ام دي رئاريثك الوالءلق لاملااذ- هنمتذأام

 (|| مثالا كلذ كرت ىلا هل ىادلا نا كاذب وايل هنطابو لاق مث مالا ىلعمادقالا نع ىهاامتالار هاطاورذو هلوق

 لأ ركلا نم بولقلا لاسعفا هسنطابد حبا اوللالاءفا مالا ر عا نورخآ لاقو ساناا فوخال هللا فوخ

 ىلع موللاو لاو ناظلاورظنلاو مزءلاوداقتعالا همف ل_خديو نيلسملل ءوسلاةداراو بعمأاو دسملاو

 ٠ |( لات هان ل ع نرتتي لذا ذخاو وبال ياهلا ىف د ونام نا لود ن نم لوقداسو رهظيادهبو تارا

 1 | ورامي اواك ان نوزهس مالا نوم_سكي نيذلاّنا ىلاعت لاه مث ب , الاهذهم ماسقال اهذه لك نع ع ىبم

 ا هلا لاما اقم لرتف بذل نءوةعبدق ىلاعت هنا وهوا اطرمث او دازان امصأو بقاء مل باتا ذاهنا

 هل هللا مارك ثيلامعا اولك ًانالو ١ ىلا عت هلوق ءادشد نأ كلذنوددام ردهغيو هب لرمشد نارفغيال هللا اىلاعت

 ١ ةنارعا (نو كرش مكس ام هوّوعطأ نا وم ولدامأ ممماس.اوأ ىلا نو- وما نيطام كثلاّناو ىسفل هناو هلع

 1 دما هق لح ديو هللا مسا هيلع رك ذي لام رت هد سعب رك ذدنتا م - | ىلع متبذام لكا لحي هنا نيباسا ىلاعت

 : ةلتسلا) لئاسءةناالا فو نوكرشللا هرك ذاملاطب |هنمدوضةااو مانصالارك ذ ىلع من .ذام همأ ل ديو
 1 |هذه مومعباكس مارح و هبا رشوأ ماعط ن ههّللأ مسا هيلغركذي ملام لكل اق هناءاطعن علقت (ىلؤالا

 ]| ذلك كلاملامفاوفلتخ امم عبذلابم ان صم.هذغ ىلع 00 ”اسامأو ةيالا
 إ نزءةفئاطو نيريسزب!لوقوهوانامسسنوأ ادعز ذأ كلدلرت ءاؤ ه مارحوهف هللا مسا هيلعرك ذي

 "ىفاشلا لاقو لحانامسسن كرتناو مرحاد عركذلا 0 رةفيئح وأ لاوو نيملكتملا

 هذهانرك ذدقو عذللالهأ عباذلا ناكاذا ًاطخوأ ادع رتءاوس ةيمستلا لورتم لحي كاهل هلولو

 1 | 7011 دلغ ىلاعت هلا هجر فاشل ا لاه ة داعالا ىف ةدئافالذ تس .ك ذامالا هلوقرعةنىفءاصةتسالا ىلع "ول هاا

 1 نولملا عجأو ىسفا هناؤ ىلاعتهلوق (اهدحأ) هوجو هيلع ل ديو بدذلا م 8 ىلع ميذاذاانمع صوصخم

 !|كانوحوما نيطامشلاّناوىلاعتهلوق ( اهبنانق ) ةضستلا لرتىذلا ل لا ةصب ذلكم اقسفنال هنا ىلَع

 لسلق يكرم نم اناا ىورةنبل لطم ف تاكاشار طظاسملاهذ- هوك ول داعجأ ه_محماماوأ
 . | ًاتاولاقم منا سابعا ن ءو .هنواك أ مالفهللا هل-ةقب امو هنواك أب بلكلاو رقدل اهلّةب ام

 | ماو كامتاون (اهتانثو) ةتما لك انةدوصل ةرظانملاهذهف ها دلت امنواك أنالو

 ] مسا ىلع« تب د ىبا | ةدعب ذل هدوم م ٌممضرول ىعيبصلا مس سأل ءعبذامب صودخاذهو نوكرمش ا 3

 0 ناوةيالا لواذ ىلاعت هللا هجر ”ىجفاثلا لاق رم ملا بج وب كل دو اهتمولاد ممم مضر دقت نانوالا

 |اذهوه مومعلاكلذَن هذارملاّد َناانلعةئالثا ا دومقلا هذه همف تاص> املاهرخنأالا قلاب

 ا واصدق قفل هاوديلع هنا مسا ركذي لامتاواك أ انالو لاق ىلاعت هاوه ىعلااده دك ةءاقوسضودللا

 1 ا اذهان ًارفاقسف ريصي مهنا ىلانعتهقا باك ىفانيلط غاقسف لك الا اذهناك ا ذاع اهوصخم ىلا اذه
 1 '0 كوكي نلالاممعلع ماج انر ىلا جو؟امف دجأال لق هاوق وهو ىرخأةبآ ىف ارسسفم قسفلا



١ + 

 211110 لادن ”الاءذه تلزن لرقم لاه ) يات ب عب ) هب هاا ]

 هملا ىجوب ”يتانم | 2تاع ةكانرمصاذا تح فرشلا ف فانه ددعو مانجا زلاق هنا كلذو ل
 كا ال يدمر كعلاق .(ةئلاثلا ةياورلاو) دب . الامه تازنف «.تأي اكو انت اينأالاهبنمؤنا الدق
 لوقلاو)لهج ىبأ أو باطونانبرعىف تاذ :تالاصغلا لاق (ةعارلاة باو راد لهج ىبأو ..اننيرا ظ

 ىفالصاس ناك اذا ملا ّنال قااوهاذهوني رفاكلاو ننمؤملا

 بسن ا.لوةاأف ةدحاو ةعذد تاز ةروسلا هذ هناانرك ددقاضد 0 2 ناك لك.

 ىلابعت هقتادا هنا لا لو هيلع هنن  ىلص”ىبنلا نا لق ذاالا لكسشم اذكراذك ةنلانل ٠ اهلوا
 نا يعاشيأ لأ لداوع مانع  الاهذه 0 ملا 0 صال ا ْ

 1 رة 0 ذاك الهاح 6-كك 3

 هنالهملا كلف هداقّعالهراستا اغلا ولاه ن اف ءريغ دابصاب لمح كلذ ناانلع لوملاو رفكلاوهو د
 لهمل اكل ىف مالك !١ ناكن افرخآ هج هع ءال لولا اذهرا تش ااممنا هنا مالكلا ذه لسا سانا
 هداج اال ف ل_هدح لوجيىلا'اسهتنالا ب>وفالاو ةياهتلاريسغ ىلا باهذلا مزلق ويلا ىفاكق ياسا

 تيركم اموابق ادركسل اهم ]يرق كل ىنانلعج كلذكو) ىلا هت هلق » بواطا اودو هنروكلا

 هببشتأل !ابحو لل دكحصو هلو ففاكلا (ىلوال اةهلثسملا) لثاسم هيف ) نورةثدامو م
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 انيمر م رباك أ ةيرق لكى انام بكل ذك انبمفاو ركملاه ديدانص كم ىفاناعج اكو (لوالا) نالؤق هبل
 ( ةيئاشلا هل لا ) انلعج لا ذكمسهلاسعأ نير كلج زاك ىأدل. قام ىلءفوطعم هنا (ىناثلا
 نازوصالوزناك اسر انتل ب هريدقترسخاتلاو ع ِدَقَمْلا ىلع: ..الاو ماوه ئذلاربك الا عمجب ربا 3

 تاعس تاقا ذا كن ال لمعلا ىلاشا !لوعف اراض ا ىلا جباتعو ىفدملا سال هيفا رباك الان وك
 اذاذي الونءلوهفملعملا ءاضتقال كلذ همم أ اموأ الماد وأ است :رلوةد د مالكا دفا اصول

 داص.(ةئلاثلاةل5لا) نييرصبلادنءزوجالكلذوف قوضوملالاةقضلا ا رباكالا تف
 ةفصلا ذم مولعجامنا ىلاسعت هنا ىضتشي كلذو اهفاوركملر 1 اهيمر هب رق ةلك ىانلع» : هب  الاربد ْ

 هنع قامحلا باجأ ىلاعت هللا ةداراب رمشلاوريختا نا ىل + : ل دباضوأ .اذوف سانلا اوركيتامهتمدارأ هنإ

 كلذدارااذااع' ماشراهر ك1 نع مهن ملام ىلاعت هنا هزيغرك ذو ةبقاسعلا مال ىلع مالل اس - ْ

 رص او دحللا نعةدراخازا مرر دج مدقق هاوج خم لاوتسلا ادهوهيسسشولا ل راج“

 جيو رتوركملاو ردغلا ىلعردقأ مهتءابر لجال مهم الرباك أ انيمر لا لءجانا اجزلا لاق .(ةعبرلا هلم
 كلذو امهظذدىفةغا الا ىلءناسنالا لهدم هانا ةؤقو لاملاةرثك تلو مهر ش نم
 ةيذاكلاناميالاو ةوممااوة_دغااو بذكلاوركملاو ردغاا نم ةيمدلا قالخ الا عسم# الا ميال ظفن

 لام ناكر مةعمدلا تاما يف هوانا هنأت قس قاستهقاناىوسبصءاطاولاءلا ..()

 داركاو نو رعشبامو موقت بالانو ركعامو اتلاف م ءافياو لالا ةساسخ ىلع البل دل تكلل
 ىف كلذ ةة.ة> انركذ قو لدأبالا“ نيل ركملاقمحالو هلوةىشو ىرخأ هنآ ىف ىلإعت هللا هرك ذام +
 نورك ءامو هلوقث ا كال هما كتااف مهماكز سس هللا ىلاعت هلوقرع سف ىف ةرقمااةيومل

 ىلاعت هنا ىلع ل دب هن 9 الدعم .ةام ناكولؤرتب لاو ديلا ضرعم فروك ذم نر عشيامو مهسفنأب
 موفقا وركملا مهتم ديرب نأ يللا ميكا ميركل ميحرلاب ملي ف, دست سانلاءاوركم نأ مسرئمدا
 دقةرووملاءوحولاب مالكلا اذه ةضراعمَت' ءاو هملع باع اًدْشأ مهقاعيو هيلع مدس

 ا
 ا
0 
 ياخبلا

 ظ ظ
/ 



 انوا نانا ماكزام ين اعدالوه- ماد داذا ءوذلاآنأىإ مر لدع ا

 قوتيف هحالس هجو ىلا ىدتيال اريسعتم ىتالظلا فتق اولا فيأو ةلاطعاهذاس 00-0 نم هللانذوعذ ١

 هل :نيررك ذا[ نيلثا ا نيذه نأ ىناوذلتخا ( ةعارلا هلع سلا ) فوقولاو زهعااو عز ذلاو فوذنا

 ظ

 ا كلذ نان ح سس ىلاسعت هنا (ثا اشلا) ناطم ثلا ىوسرنآ نزع نم تبالفالاو ةياسؤتل مغ ىلارخت '
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 اسد هنن نود نم نوع دي نيدلا اوم_ستالو هلوةفاهلبقاما اهدعباموةنآ الا هذه لبقاسف والا سد

 أ ةيرق لك انلعجكلذكو هلودف * 4 . الاءذه دعبامأو مولع . ةمأ لكلا شن دالذك لءريغباو دعمها | ا

 اقف نونا. .لاواد ةشماتيم عفان أر رةءاشسحب ًافانسم ناك نموأ هلوق ( ةئاثلاةلكسسلا) اههمرم ْ

 لهألاه (ةثلاثلا هلئسملا) فذخو أ لقث دحاو امهانعمو تيم فرغت اهذخم تملا ةغنلا لدأ |

 ' | ةفاضيأونونعي ناب نورعشبامو ءامحريغتاومأ هلوقفتاومأ مهئازافكل !تسريتا

 2 | اكوتسنامو ريصبلاوى عالاىوة:_بامو .هلوقىفو قوملا عد همسنال كنا هلوقىفو امح ناكنم

 -ا.غاوايح ىدتهملاوةاس ىدهلا لعجاتصرفاكلاو انو حفرت لل تاومالا لو

 3 التيما اضيأو نوكسلابجوب ىذلا توااكوهن ةذقولاو: ةريللا بحوب لها او له هتالانو٠
 1 هلوقو :اجتلانزوفلاو دشرلا لوهل-سدسرصبل اوم ءااورمصيو لع ىدهلاو كل ذكل هاجلاو ىو

 ىذلا اوةامجلاكإلارباغمرونلا اذهن ركينأ بج وف هائيحأت هل وق ىلع ف ادع ساس | ىف هب ىشعارو

 ءاينوك (اهاوأف) ةفرعملاف بناه عدد رأ اهل , رشا حاورالا نا ىلاعتهنت دنع ملعلاو لالا

 باب ةفودوم حورلا تناكامب رذحاورالا فضا ىلدالاداد.«ةءالاكاذو فراءملاهذه لوقا

 لاق كرااو) اصقاناد.لب هيحاصنوكيو افيعضال قدا دعةسالا كل ذ ناك ارو فب رش ىرق ل ماك
 ل كلذ لو اح نأ ( ةثلاثلاةثرلاو ) لقعلا5 اه.ملا ىجو ةءاوالا ةءاكلا مولعل ااه لص نأ

 : ءرفراعملا كإ:ناالا ةدسكلاثالو ولا ف زرعت ىلا اهسكرتب ؛لدودو تاءميديلا كلت بمكرت

 راقب الا هءاعر دقي اهراذ ساو اهعاجرتسا اح اصءاىتم ثدحي نوكتا غكلو لعفلاب ةرمضاح
 رشم حورل ا كلذره :و- نوكيو لعفاايةرمخاح ةسناحو را اءاللساو ةمسدقلا فراعملا كان روكت نأ

 ا ىخو (ىلوالا همن رخا) لوةنفاد- هتفرعاذا همف اهرووظ المكن اشف سم فراعملا

 اذ ةءلكلا ةءممدملا مولعلا لد نأ ىو 00 ااو) ت تولانتاهسملا و هاقذدادعتسالا

 ؛ ةىلاابتاسكرتب لدو ىتحتا.هيدبلا بركرتىهو (ةثلاثلا ةمترملاو) هانيمح اف هلوةباهلاراشملا
 /| فهن ىذع هلوقىب هو (ةعبارلا هرملاو) 0 طاعدو ىلاعت هلوق ن نمار فاير تالوهمل

 | اه تاجرد جئاذهدتعوايلا از طظان هم ,سدقلا ان الكس اكد اريؤهعهسم يوكصوملا ةر

 ةبانعةرابعرونلاو حورلاردو< ئاقلادادعتسالان ءةرامعةامملا ذي أ لاش نأ ناعو 7

 ا 00 مودناطاة مال تمض هراضالا ىف ديال هناق هيلي زملاو ىسولاروت

 ادي بقا لاه بنسا |١ واق لب زم" :اوىسولارون عولط ن هو ىلذعلا ةساح ةءال_س نم ني سه نم ايف ديال

 ع اه رسسانلاوقالاو ةمك1ارونوه لاق ن ء«مهنمو نيدلار ونود لاق نم م.تمو نارا ارو: !!ذمدار |

 :محر اذ س ءلهلوق قواه .حراخ رسل ت اإطلا ىف نكو و:رفاكلاا ل ءاماو هانرك ذام قمددكلاو

 ازارمسد هلةمراللا ةيتادلا ةغصلاكت الظاء :تراص هيبمزلا قالحال و لولا تادلظ ىفرذاكلا
 ظ

0 1 

 ظ
 2 نجالسنأب صاخ هنا (لوالا) نالوق همف رذاكو نمؤم لكى ناماعوأ نيذم «م نين اسأ اانامصو هش

 ّْ ثرذيل_و هملع هللا ىلسص ”ىبذلا ىر لهجابأ نا س اعز الاف )لو ل 0 ف مث نييعتلا

 و |[ اونو له ىنأىلا دمعقه دس سوقلاو هل نهدهو 0 ريسنأتن ءهود[د هوب

 هش 0 9 ذل 1تسواشاوةع هول اا فاما لهجوبأ هلل لاةف هسعأر ترمذإ لع+و

 رو هدعادمتّنأو هلك رمال هدحو لشاالا اال أ دوهشأ هللانؤد ند ةراخا نود. سانا



 1: نال

 مسس سطلا دل لم ل ول م يا واسم ممم صح د هدو 0م اب 0 مممصسسسسس مسا غ7

 وا ناو سم او ديدي بادعو هلن اد“ ءراغدمهيصسهلوتفةناهال امد الا.

 ْ | دضن مهلب استر هنا نمو ىلا سعت هلاف ةما اركلاوزعللابلط مالشلاوةالصلا «لعد © ةعابط نعاو دّرتامتا مولا
 ْ | (لوالا) هودحو هللا د“ مبسم ادرس وبامنا هيلا لسوباع لانج 1
 | مههسيمها (ىئاثلاو) ةاونس همك دف .مكاحال ث.حةرخ الاف له امناراغ هاااذهنادار 1١ نوكين ع

 امان لا جاوا ًازاجهلاحاذ هراغما كل ذ ناكل فاس ذلارا د هباعاو هللا كحح زا
 ْ 1كلد مهلا عمى أهلا دنع لاهو فن: 0 ا مترا ءاومرحأ نيذلا تدوم ةدار !!نوكينأ )

 ارب وير دصتا اطيعيؤ نوه اةلطعاو هراغصدا اراانوك نأ ( غدارلا ( د.حصأت ا اهنمدو

 (ٍ أ ىلاعت هلا مالكلا اذ ربل هذ ديدش باذدعو هلوةووفبادعااوررمذا !ناد .اًمأو نم ةلكرا

 035 مهدسحو ممذكو مه رك لدال مضيان كذا نيجديدتلا تاظسلا ويطل ل

 |انناك ةيموخ اخي هاد لكي تع اذوب و مالسالا هر دصحرشن هندمنأهلتادربنك) ىلا

 أ (ىلوالا 'لثعلا) لئا ستي الاف ( نونءؤبال نيذلا ىلع سحرا هللا لع كلذكءامسلا
 : اهظفاث ام هنأ الاءذهّنالءاو ىلاعت هللا نمبادهااو لالضلا نان اس ىف هن  الاءذماشاعك

 | ىلءرداف دمعأان ا اش .و لمس لاء ذه ىف ىذلا ىلذعلا عطاقلا ل لدلا ىلع ل دياضي أ اهلظفاذ ناو ١ْ

 هنءنانالارو د عنتوفدب وسأا ىل# "هل أح ني سعال ا نب ده ىلا ةمسسنااب هنو هدر رذكلا ىلءر دافو نأ

 | ةريثكارا سه كل ذاشن دقو "هيلا ةيعادتاقا | ىف ل_هحاذأالا نامجالانءالدب ركلاوا رذكلانمالدب ١
 :  ةطلي سوم قادرا كل ةانزك هتلر رافت را ءاعالا اهل عمال ةنعاذلا كاتو باتكتلا 3 1

 : | ىلقلا ف لمح ناو ءوشلا كال ذ لءفىلا كل ذءاعد ىلتاا ف ىلا اذه لد اذا هنا ةعارةعفنهوةدئاز

 انو مكر ىلا كلذ ءاعو ةححار ةدسةمودت اورمْح ل عالق ثم لعفلا كل :نوك<بنظوأ داستءاوأ ل 05 : ١

 | لغفلا بوب ىئاذلا عمةردقلا عومداو ىلا ءثهنئا : نمنوكت نأودبال ىاودلا هدهلود-ناىل ش

 1 0 ةعاشن .اق ىف هللاو واخاذ الاد. ءلا نءنامال ارد هنأ لمس لوف ا ذه تن

 هلصدع ىف ةدْيدُش 5 ةءغرس ةئااىف لذ-و ثاقلا نا اقدعالا اذهب اقلا قلص اذاو ةحدملا دي ار

 ةدسفم تيسالثُم دمعك زاعالا3ّ ا ْءاَقَدَعا لقا! ىف لماذا اماذناماللرددصلاحا رشناوحا

 |نعةديدشت + 1ةنذ انقتامالا اذه لوه- ىلءتترغ اذه هند رثكلا راضاا بحول واسد دلاو نيدلا فد
 : 8 . الار دةتراضف جرحا هم هردص ل ء 4 ىلا هت هنانمدار !اورها هو مالسلاو الا | هملَع دمدت :

 | نءانقزارط وق رفكلا هم هللادارأ نمو نامعالاىلا هدعاوذ ىو د ناممالا هنئم ىلاعت هللا دارأ ن

 ءلّومٌسمنارملا طظفانات تين كال ذكرمال انا ىلةعل | ىلل دلاءتنئاناور فكل ىلا هءعاو د ىرقةو 5 1

 | تان ناندربالو نان هءارو سلف نارقلا طفلي رص ىلءناهرملا عطاق طن اذاو ةيلقعلا لئالدلا هذه

 | (ىنثلا ماقأا) مكلوق ىلع الاهذه ىف ةفالدال هنا تا: ( لول ماآا) ناماة مهن الا ءذه ىفانل ةزقعملا

 | اهبف سلب الاءدهنا(لوالا)هروحو نمةزب ردن لوالا مااا اما « اناوقو اهدا قداطملال» .وأتلا مان : ١

 (| اذاو تنكو تكتب لعذ اناسنا ىدهينأدارأ ىتههنا نمرثك اسهمف سدل هنال مهلذب وأام رتلضأ قاتلا || ٠
 | ةكايق ا هيعيياداام هديربالو أ كلذ ذي رب ىلاعت هناا دب , الا ىف رياوتبكت تكايات ل 0 :

 |قامتهنافالخ الو ءداز ولو للا لعفي هنا ىلا«ةنيبف نيلعاف امنا اندل نم هاند الاول د" ناان درأولا

 نأ نمو لال مالا: نءهلذ؛نأدرب نءو لعب ل ىلاعت هنا (ىناشلا هجولا ) هلعةيالو كلذدير ل
 /يينياجإ هاه , الار ىف نيبىلاعت هنا (ثلاشلاو ( نانعالا نعياضي نأ درب نهوداز انا عاقل .؛

 0 ىو لاقل ها لاق ادّمبالا لمس ىلع كلذ نسل هناو هرفك ىلع ءازح رفاكلا اذ لعفلا اذ

 |رعشبا دوو ارح اةمض هر دص لع لد نأ درب نمو هلوةنا ((عبارلا +ولاو) نوةمؤدال نبذل ١

قارن مةقتما كلذ لو هلنناو .ةداغلا لود قاعي لو دح م13 احرح ةييضودشلا لال ٠
 ٍ أ لوح 

 ا
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 ظ ملعأهللاهلنا لسر ىو أم لدم قْوُذ ت- نءزأ نأ ' ولاف بام مءاجاذا و) ىلاءهلوق ه« ارارماءانركتصذأ]

 | ىلاعت هنالعا (نو وركعاوناك انعديدش نادعو هلياد :ءراغطاومرجأ يذلا بمصم_بهنالاسر لمع ثءح

 | هملع هللا ىل_ص دم ةؤدن ىلع لدتت هات ةرممم مها ترهظ ىق* هما مهد سو رافكلا» الؤهر 017 50 :

 |اغامهئاو مه دسح ةراسمل ىلع ل ديا هو هللا 000 نم بدلا اذ ه لثما“ .ا لصد ىتحح نمؤن نااولاه لو

 أ هنلاو 010 نورمسلا لاح لل لباب الا لاو ةطاب 3 ا خب
1 

 اأن منه اك سعأ لك ديرب لع ل وق نع اعت قو 6 لاو ولا نكن مغ :ءدح روتصدارأ
 ||[ ةنآممءاجاذاو لاه ىلع" هنالاضأ كلذ ىلع لدي اهري-سفت فن ىت أ هب هلا ردعاظف هدا

 ' | مالكلا اذغ نولوةياوناكمم :. ةعاجّْنا ىلع ل لدياد هو ةقازسز قف أم لدم قزح تا

 1 ْ | اوركملاهمر راك أهي رق يان كذكت "ووكر اشب أ كلذ لك ءلدباب ا الا هذه ل_قافانضرأو

 : ًاركملاِّتا ىلع لديءرهاظو هنتالةرقوأام لةمقونىتح - نون نا اولاف مهث "هب هد الا كج وع نع اهف

 ١ ” 0 وو و ىلاعتهلوذ امو ثيبللا مالكلا اذهوهىلؤالا د“ الا ىف روك ذم ا

 ظ / هيلَغد##تاصحامتةلاسزلاو ةويذلامهل ل ه2 نأ موقلا دار أر وها او هدو (لوالا) نالوقه.ةفهلنال سر

 010 | نسما لوتودو (ىناثلالودااو) نيه داخال نيمو دو نيعنأن الن يءو .:ءاووكي أو مالسلاو :الدملا

 1ى- -نمؤن نا اولاف < ىبناا عاستابمهرمأ:نآرقلا 5 ةنآم-خ“ ااذاو عا أ لعانمع نعل“ نعءعلوةذمو

 ||| ةوقىلااعو ب ضرالا نما كرفت كل نمؤن نا برعلا كرمشم لوةوهو نق د
 عن ةيددج لعاب بسلم نالفو نالف ىلاو لهج ىأ ىلا هللا ن م هورآةناناك انيلع لزنت

 ةرلشممل ا ءامن الزيغ 1 ارمله ةره اطتازدعمو" ةرخاق تانآم-يتأةنأ اوبلطاغاو ةومنا ااولطام مولا

 اهلوةتالىلوأو ىوقأ لالا لوقلاو نوةدقحلا لاق مالسلاو ةالصا ا هءلع د ةوين ةص ىلعل دك

 : او-رتقااملم-منالوةينأ ىفاسثلا لوةلارمصل,ن 1و لوال' لوةلاءالا ق. 0 همداس لع تحرج أ

فو ىلعتاز دعما ل :روط أواهبلا هللا م_مباج أوف ةرهاقلا تاي الا كلت
 ١ | تدنمنماو رقدقاو اكل مهساقأ | ل ق

 ُ |لعأ هلا هلوتاماو مالكلا اذ ىلعابا وج هنالاسر لعب ثيح ملعأ هللا لوةنوكي نأ لصيذ ة:.حو ةلاسرلا

 ا ١ افوصوما صوص ناكنك همفالا اهعضو :الاصو د 2# اعضوم #00 .رالْنا عملاق هن الاسر لعدم ثدح

 | ىلاعتهقاالا سيل تابفصل كا. لاعلاوالفأل ادالو سر ناكهيف هلاسرلا عضو ملص اهلجال ى وا'تافدلا كلن

 لود ةهاملا مابتىفةيواستمحارالاو سوفنل مهذب لاف *لء_بماهذدىف اوذلتخا سائلا ارلعاو

 < اع

 سوفذلا لد نورخا لاهو ل_-ذة:و نا س> او هلل ا نمد رمشت ضءءاا نود اههذعمأ ةهلا_سرلاو ةوي.ذلا

 :ةمهلالاراونالاب ةقريشمتايئ امسللا قث الع نمةرهاط ةريخا مذ «.يفاهتا هاموا هر هاو ةفلتخم هب رمشللا

 مصتمل ل اوالا ميسقلا نم منكم ملام سفنلاف تاز مسجلا ةبحم ةردك ةسيسخ ا مذءدو رو ده ةملع2_ بم
 ايل و ةَوَدلاونانسةنلاوةداب ا( زلابهسيف فال#_تخالا عقب لوالا مسقلاّن ا متةلاسرلاو ىح ولال وبل

 ْ || ليلقلا عب ةلاوهيوقلاتاز 0 ةفاد2 لسرلا بتارص تناكمرخالف اهلهباهخال با يه

 : مسمو © اء فران نم مهنمو ميلغع ع هل ل ه-و نات *اوأ ةددحاو ةز دعم هل تاص> نم همغنمو

 1 ]|| ىلاعتهلوقو عضوملا اذهب .ركذ قءلبالو ءاصة:سا هيف ثلا نم عونلا اذ هو هملعابل اع ديدثتلا ناك نم

 1 ةوءنلا لودح ىف 2 :مدبالام لقا نأ ىث هو ىرخأ رقد ىل_ءهسنت 2404 هل لعدش ث.> معا هلنا

 1 ١ ركل ان بع هلال سرق وأ امل ثم قون ىت نءون نإ هلوقو دنيطاو لةلاوردغا وركب ان ءةءاربااةلاسرلاو

 | نيذوصو٠ ٠مم وكتأ مهنا ىلاعتني:مث تافصلا هذه عملاسرلاو و وهلا لوص- لّةء.دف.كفدسملاو ردغلاو

 001 يلظعتلا نيعأبالا عب ال باوثلاناهرب رقنو ديد ب اذءعو هللا دنءراغد مهيد هسة هذاا تافصلا هذ

 ش د هده ىف نيالا نيد عومدع مه دءول ىلاعتهللاو ررضل او هناهال ان رمأب مياس ااضيأ باع او ةعفاملاو
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 / هذه لو ص لجالف هنأ نانعألال اود عندما داقتعالا اذه هيف لصحا ذا بلقلا كلذكف هبفلشدينأ (

 نم (لوالا هحولاامأو) مالكلا اذه طقسدقف هملع رلساو قدضلا طفل قلط أ هنجولا اذه نم ماشا

 جيرخلاو قضل | لءسطغتىلا عج ربمالكلا كلذ ل ضاع ّنأ هنء باو امافاغورك ذ ىتلا "هثالثلاتاليوأتلا
 حجر اوقيضلاا دهينمؤملا نءرفاكسل زج ىلاسغت هنال دمعب أ داس هو رفاكلا تاق ىلع نزاساو لاء 1

 مونمغل |نمرفاك.لا تلق ف ل_د<امن وكي نأ بحولرفاكلا تاق ىف نزملاو ملا لودح همه داز
 لذ اذكمالا نبل مواطم و دسلا ل كااووي .:ةدابز نهؤملا باق ف لصععام ديزأ نازحال اوم 6م

 نوكينأ الولو ىلاع:لاهرثك أ نموا! قسى ءالملاو نزاسالبةنوسلا ف ءنمؤملاورفاكلا نرخ
 ءان الا ن*اللا ص>مال_سلا هملع لاهو ةضق نمانةةد ممول نوحرلاب رفكي نم انلعل ةدحاود

 عج ريهنال ع وفدماضي او وفةثالثلا تالي واتلا نم (ىناثلا هبولاامأو) لثمالاف لثءالا مع
 بسس الا ىلا ىلاعت هذا ءاد ده نم لك نا ةزورمضلان لعيد. لكن ال تاضضاولا حاس ذي

 ْ كادكحجو نقولا كلذ ىف حارمشن ا دن مه ناس الاهردصح رشا و ةيادهلا كلت بس حرش هناقث

 لزؤد>-ناف تقول ا كلذ ىف هباق قمضي هناف ةزللا قي رط نعول ضي نم دارملا هلضي نأ درت نمو هلو

 نم (ثلاثلا هولا امأو). ةئافا! نءةيالا هذهل با را هيلعتي الا لمفت ةرورضلاب مولعم عملا اذ

 لبق ع نمردصلا حارشلا لسحب نأ ى طعن هن الا نال كلذوة ب الا مطظن كك كسفت ىذتشي و 4 ةيالثنا#

 ح رمشنمالؤأ ه سفن :لعج دبعلا ٌمَقف ةَيضَقلا م بكع 2 م: وناجالاوةيادهلا لوهحهنلعبنزتي ع زا

 نابعالا ىلع يا يلا ىلا ل ةبعاسلا فايفيلإلا سزع نية فس يشل ىلاعت هللاّن

 اهانلطبأ اذاامأف تانترتااو تاس .تكصرتاا نماهفامانسشبأ اذا مب رسل نكماغا ةدظفللالئالدلا 1
 نيلي هنا ونبأ الا نمو يك | نكمال نآس جوي ب ايلا اذه عفوالصأ اهتمائ ثب كسبه نكيولاهاننلز 0 ْ

 5 هىفمالكلا مانام تالاؤ ل !هدهىفلبدفلا مالكل او ري دك هلجارخاو نار

 يلا ةمزاب ةدغاد باقلا ف لص نأ ىلع قوت, نامالالءفةااشياناى هو ةرهاقلا مالنا هدهباد ملا

 اذه ىلع قيطنمٌدبالا طفاورفكل ا بناج ىف لوا ! كل ذكو ىلانعت هت ازودةمعادا' كان لءافو ناميالا لعق
 هتلقف ىقلأهل_ذ.نأد رب ندو نامعال ىلا وع ديام هملقىف ىؤق هي دبي تأ هللاد رنذقالا ربدق:نال ى ل

 اذه ىلعو كاذك نوكي نأ بي سهالا نا ىلة علا ناهربلا, تبث دقو ذكلا ىلا هوعديو ا

 ريسفت ىف (ةقلاثلا هلكسأا) تاودلات مل- ءأ ىلاعت هاو طقاس تالاوداان دورك ذا عيمط ريدقتلا :

 ىأحرمشنافهردص هقناح رمث لاقي ثلا لاف (لوالا) ناهجو هريسفت ىئةردضلا جرم امأ بالا ةاقلأ 1

 هنأ سالو دورا عمات ردها ح ريش مسف ثيللا نا لوقأو عشوتف مالا ثاذ لوب سو ٠

 زدصأاعسودرب بغت نم ديال لب ؛ لاه كلذن ا ةبمجال هنال ةقرةلسا لب ىلع هردص عسؤل نأ هنسداراا سيل
 .: هعفن نأ لاسعالا : سميك نايا ئابخاعلل لرقم مدقناهفءانرك ذم هقيق لوقنت ا

 ىهيستف هلمدعتأ ديدش دا دعتسا بلقلا فل ضو هلوضح ىف هتمغر تب وقو هيلا هعبط لاف اردو 0 1

 هذع رفنلا تم لظع ا رهررمضو ديازهريش نا لابعالان مىللع ىدق:ءااذاو سفالاةعس ةلاشا هذه ١

 هش لوخدلان قش نكي ملا يض ناك اذا قد رطلانا مولع .و هلومق ع نعدهوتنو ةرغن عسبطلا ا لد ْ و

 ريذتاو عفنلا باز ىنالفاا مال !ناداقتءالص-اذاف همك لوجلا ني لشادلاردقاعساو ٠000 ا

 ررمضلادئاز هنأ داَقتعا ل هءاذاو هلردصلا عسن الق بلت كلذ ف لدملا كلذ لص دف هيلا ىلملالضحو

 نكسعال ىدلا ئيسضا!قدر طا انا مشر دهلاراص دف قبض هنا لمقف هبل لمع ب باول ىلسم ملةديسفملاو

 نالف حرش لاقي حرمشأ اريسفت ى(ىفاثلا هجولاو) هتيضوردصلاةعس مالكلا رقت ا ذوفبن لوشن أ

 بتامللابصترغج رغلا ظفا نامل اواهثيدف ةلكشمتناكاذا 'هلّدملاج رشو هكضوأ و هروطأاذاءسمأ

 ريخكلان جزم نم نتعار ةدقفروكنازفو مالسإلا هدد قا حسنت نخأ اوت ىفمالسالا ف دارو هنالالا ااا ا

 ل
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 وع لالضااو لولا لوم نقم ا نالف كدتماعأو هلوفنان الفاندئعام !عانجسالابلطابكل :ولالشلا | ١

 ماقاااما» مكلوق ىلع لدتال هب > . الا هذه نا ةمدزالاةوجولا هذ وب تنثف هنزدقب هيف هقانع ىلا عت هقلانا | ْ

 "| هراتضاىذلاوهو (لوالا) هودحو نم هريرغم الو قيوباب بجو قاسم , الا هذهرمسف:”ناوهو ىناشلا | ٌْ

 "|| جرشد ةسن+لاقيرطىلا ةماسةا!موههيد_مينأ هللادرب نمو ' الاربدةتلوقنف ىضاقلاهرصنو ناد اا ظ

 ٍق ١ ىلاه وعدت أف اطل هب لفي ىلاعت هنأ وهح ريدلا اذهري_سفتو هع لوزرالو هللعشش ىدتمالسالا هز دم

 ” [| ىهوانمْؤ مرسي نأ دعبال ان مومن العفن نكمال فاطلأ عونا !ذهىو هيلعتايثلاو ناميالا ىلءءاقبلا |

 8 نءؤد نمو ىلاعتهلوقبةراشالا هبلاو هملع تابثلاو نابعالا ىلع ءاقيلا ىلا هوع ديان لجرلا ريصن نأ داعب

 7 ح رشي ذلك هنابث هللا دارأو دبع نمآ اذاف انلمس مهل دهلانف اودهاس نيذلاو هلوقبو هبلق هي هللا

 ىلاهتهقادارأو دناعورفك اذااماف هلع هماودو نامعالا ىلع هناي ىَصْمَمُن نا !فاطلالا هب لعفي ىأءر دص

 0 مصيف يك لاقو هسفن ىاب الأس مت حرملاو قيسشلا هر دص ف قلي كلذ دنعف ةبنلا قي راط نءهلذ»نا

 3 كلذم-م لعفي هنن ب ربذحي ل ىلاعت هناي هنع باجحأو ن زحالو ةثيلا مهل غال سوذنلا مط رافكلادبشو كلذ

 0 رخآالاوس باوملا اذه ىلعهسفن ىضانقلا لأسو بولقلا ىبرط تافوالا ضعي فم وك م: الف تقو لك

 هنعباحأو تاموالا ضه.يف حرطلاو قدضاا كلذ هسف:ن 7 د هنانرفاك لكى فا و .طقتن أبت حف لاَمذ

 نينموملل هلا ةرمصنرو وظدنعو ىلاعت هقلاةلد ا دورو دنءاصو هخ نكءال كلذ عف دو لق: كل ذكو لاه اب

 نآزوال لاولاه لد وأتلاىف (ىناثلا هولاو) باو ا اذهري رةنئباعاذهممفراغدلاوةلذلاروهظدنعو
 تقولا كلذ ىف مالسالل هردص حرمشب ىأ مالعالل هردبصح رمشي هذ :لا ىلا هي دين أهنتا درب نكدارملا لاق

 ةفي رمش ا ةسارملاو ةيلاعلا ة-ردلا هد هدسو ناعالا سس نا ىأرابل هنال هسا اىلا هقد دعائذلا

 أ[ قدرط نءةماسقلا موهلضينأد رينمو هبلا لسمو حا رمدن ا دب لص هبلق فل صدعو نامعالا ىف ةبغردادز ربا

 0 ةفلا خ نمنام را دنع هلان ىذلا ديد دل! نزلا سءس هردص جربو هرد-ص قمدد تقولا كلذ ىف ةنحلا |

 0 ف (ثلاشلا هجولاو) هيلعطفلل | لج بحوف. هل لمح انذالاو بي رقهجو اذهفاولاةرانلا ف لودلاو

 24 دارأدةذ نامعالاب هسفئرد_ىح رمد نم هما نوكسفربخ أو ميدقت مالكلا ىف لصح لاستي نأ لد وأتلا

 || ةنللا قيرطىلا هيدي هنا عع هدير أ ناممالا ىلعتاب هلاىلا ةيعادلا فاضلالاب هه ىأ هيدهي نأ هنا

 | 8 نع همر هنا عع هلخدو أه: كاد رط نع هلضي نأ هلنادار أ د قف ناءالا نعاس رجا ةءض هردد يله »نمو

 نءالؤأ» هولاها_عباولاو باملا !ادهىفمومالك عوش وها دوف ناسعالا ىلع ء تابشل ايلا همعادلا فاطلالا

 ارق لوقنفاذكواذك لعغل اضن أ دارأول هنا هبفروك ذا لي هلضب هناي الا ءذ_ف ىف لقي ىلا عت هانا

 5 نال لال ضالا كلذ مهمل ءقد هنان معي رمصت نود مودال ني دا ىلع س - رلا هللا لعل ال دك هب الارخا ىف ىلاعت |

 7 || كلذكف ةرد_صق جرحلاو قيضاا كلذا:اعساكو ري دقتلاو هسشنتلا دمة, كل ذكهلوق ىف فاك افرح
 ا نع هلضينأ هلادرين مو هلوقوهو اسبنان' هولاقانع ناوطاو : نونمؤيال نيذلا بولق ىلع س-رلا لهم
 نمدارالا نأب عيرصصت نوئمؤيال نيذلا ىلسع سجرلا هنقا لمع كلذك ذي" الارخ[ىف هلوق نا لوق:ةنيدملا
 سرا هلنا لهي كلذك هلوقنأ ن ءانلاب'اولاهاع باو اونيدلا نعهل_ذي هنأوه هلضين أ درب نمو هلوق
 (لوقنفمهرفكىلعءازج مهرو دصوف حرخلاو قرش كلذ قلبا كاست هنا ىلع ل دينو :هريدال نيذلا ىلع

 ذاونونمؤيالم-منأب : مهملع ىضق نيذلا بولق ىلع سلا هنا لع كل دكدار ١1د كلذدا رهان لسنال

 نأ ىضاقي ب , الارداظَنأ نماهاراولاهاعباوااو هورك ذام طقس جولا اذه ىلع هيأ الا هد_هانلو
 |قلخ اذا ىلابعت هنال كل دك مالا لوق:ةهلا.جومو لالذلا ىل_ءامدقتم أيس هجرحور دصلا قيض نوكي

 ١ ًااذ_هفةرخالا فيو قعل اواسن دا ىفمذلا بحول » لسو هيلع هللا لس دمع نامبالاّنأب اداسةدعا هلق ىفأ

 ةوبلو ةرغن باتا !كلذ ىف )سو نانمالا كلذ لوبق نع باقا ارو غو سفنلا ضارعا بجوي دايقتءالا ظ

 لأ لعلخادلا ردقي لاق نضناكا ذاق وحر نا ا صم ناعالاك ل ذلو-ق نع ش

 01 سا سس يلح تسل ا وح حمس
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 "يوان ةماسقل امون «ناك ذاق لسو ةنلعدقا ىلا متم ادن نيعبس نانا ىلءةيردَعلا تنءا لامر عنيا دنع | /
 أ ثددحلا اذ_هىخاقلادروادتوهب زدقلا موق دوا ءامض نأ لكلا ععسي ث روع ساما عسجت دقو 1 م

 هللاىلاذاببهلالانعف نوني يلا مدن , ردةلا نأ ىلع لدبام ىوقأنمثءداا اذه لاهو هر :ىف

 ! ىقحانانن ذىاهتتنولوةي منال هلنا» امصخ ره لوقا اذهنولوق» نداانالاةادوارذقو« 93 | هت

 ناو ,الءالؤ وف ءريسغانل تريسبامو لالا انقاذ ملوانيلع هنيضقوا:مهندرأو انمف هتقلخ ىذلا تنأ تاو ا

 هدف :لبقنمديعلا أ انغاو لعل حازاو نكم هللاّنا اولاه نبذل امة اذه سسبهللاءاهذخار 9, رك ا

 مالك اده هنن دانة :منودوكم لب هللاءائدخ اووكبالف هبودعلا لازئانم هب لماعبا قفاوم هما 4 ||

 ىلع ءال سل هناك مود به اذم نم تفرعامكنا كم ده لاقي هنال كل ذو اج بدعوه ى ٠ْ

 ىلع دبعال ساو: باودو ةمك-و وهف ديلا ىف ىزلا هلق ام لكناو وهج ولا نم هجؤب قاقصتتسا|الو ف

 ا نونوك«نيدلا امأ ىلاءت هظاودخ هداقدعاو هلم داذهىزلا ناسذالارمصي ف.كفت ةرطانمالو ضار ْ

 !ٍ لوللوةيو ضوءااو ب اولا بوجنو هيلع ىديهلا (لوالا) ةوحو نءدرب رقتو ةلزتدعملا م دهف هلل 2 ا

 هيه دمىذلا اذهف ءانهفدلا "لوس نم ترو هب ورلان نءالوز ءمت ردو ةمهلالا نع ترحل ذ ىط ا

 اح نمذرخت اع ةنسس يعرفك لم باو نم نأ(انلاو)لاضتنق متو كذا الاد

 لأ ةدئا زلا تاجر دلاو ةنقثاغلا منلاءاطعأ نيلاعلا برنامتام م بلقلانءهنتال اوسر دع هنئاالاةلاال لاه |

 لرتتنأ كانا ملاا هلال اني !لوةبأدم ديعلا كلذف ةدحاو ةافل هنع منا كلت عطقي نأ دا رأ ممةنسفلاف لأ ْ
 عدلا كل ذمادقا ن1 لصاخلاو والا نعالوزطس ترم داو ةنتط نك رات كاك ذل ارا اذ ا

 نءص الخلال ةَديا! قدر طالو اهلرخ ال . عنلا كإلاصياهلال | ىلع بخوأ ةدحاو ةلظاطنناعالا كلذ |

 ]|| لكو ىلا عت هللا ىلع ءاسبناالاو ةكسئ الملا نم دحح ال حال هنا لو ةن نمامأ ةموصان اوه اذدهذةدهعلا هذه
 لاري رقت (ثلاثلا هجولاو) مدخن وكيلا ذوفىلاعت هللا نمناسحاو لذة تووف باوثلانءمهملا لضوتاما
 ه.هذمْكرتو قاما قلم فهذا سلجم قيافاملىرعشالا نسل انأ سثلا نأ كام ةءوصخناءذ»
 هك ْدَياا ساجم قابلا دةعمادال ا نم امون نأ قف:اف اخسهن» ةشتولا تدعم واق ل هسطارتءارثكو

 نع امغدخم ب:اوهلا صعب ىف سلمجو ساجي ا كال ذىحلا ن ندحلاوبأ مد كلاي هذو ساننلا نم ملاعدنعرضو

 مال ىل ناكدل ىل وق زد -كااذها اهي رك ذاف لم -ءكلعأ ىنارثاعتلا نمل انهرم- نم ضل لاهو قاسألا
 ||| لعاواخغاي «مادبك نكت انلاو قفلاورفكلاةياغف ناكىناثلاو دعزاو يذلا اع ناكحاو ئينبلا ن

 قفرتاكل ا امو ةنل!تاحر دى فدها لا ام املا لاقذم هلاو-؟نعزيسشلا اهم أ قريخ اف تاغ داا هذه
 ةبلاسعلا تايدلا كلن ىلا بهذين أدار ؟ىسل !نآول فلوق ة لاه ةمالسلا لهأ نغ ىصلا ام اورانلا تاكرد
 ةباانعلا تاجردلا كل: ىلا لصواما هلل وقر هللا نالال اسف ىلاةف همم نكمي له دهازلا هوا اهبل هد ىتاأ
 ذئنيح ىصلا ناول 4ىوق ن ب9_حلاونالاق# لاذ ك عم سدلف تناو له هلاؤ لعل ىف هسفن بعت هلا بنس

 دهزلا ىف دهازلا ىنأ ىلءتدزامب رف ىتلهمأولو غونمل ا لبق نم . اكن الىل تاذلا سدلنيا اعلا براب لود

 لصت نا ليةفراسنلا ندوة ست تنكو ترفكو تءغطل تدع ولاكن اتاعهلهتتا ل وتد فاس ١لاةؤنيدإلاو |

 رفاكلا الان أوله ىلوق نال اونا لاق ةباقعلا نموت تت كتماو كد دم ترعارتلاسلسا كت ىلا
 امكنيجارلا مجراابو نيك اهلا مك | ايو نيملاعلا براي لاسقف راتلا. نم لفسالا كردلا نم ةسسأر عف ذر ىدفاغلا
 قى را ادع و هت دم تعا رمق كلذ قم تاعرفك غلب ولهناربدةسلا الاكلة نمتلغ|

 زودعلأ ن مال هنم لل لا هذه العفن سحلااباكأر رطتالف ابها عطقنا عضوملاا ذهلا مالكلا لسوانل|
 لا رسل اذه نع ب.م نا داراف ايما دعي ندرك او اراودأ ةعنرادعب ءاس ”ىرمصنلا نيس |ايأَن ام[
 | نارخا ناب اود انههاسا لب ,مترك د ىذلاب ارب ا اذ_مهنالثلاةوخالا» الود قد ىف ىذرنال نخ لاقنإ

 | | درملا كنف يسصرلاوا ىيايناتخ رشق 0 ع صشسلا ملفا .
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 1 ا الاءذه تازئانآ نورمايغخا لاكاز دص

 00 رهيةرامأ نم كلذل لهو هلل مف ح رشي و عسفني تس اروت هيف فذقي مالسلا هيلع لاغف
 | لوقف تنزل الوزن لبة ثاؤملا دا دمتنسالاو رورغااراد نعىفابعل اودول1ن اراد ىلا هيانالا مالسأا

 قدئاذاناسنالا نادرت رقةورددل اهنا ج رشري سف: ىف هانرك ذام ةدص ىلع لال دلا لدأ نم ثي هسملا |

 ! 07 رشا اووريشلا د ازال دلا لمعي لاغسم الا ناوربخت او عفن اادئاز ةرخالالم_هبلاغتءالا

 0اس ندا يلا هب روفلابوأ ناهربلااما كلذب مزما
 ! رع اراد نءىفاحلا نم دارااوهواد الاراد نع ةرهخلاو دوال نارادىلا ةبانالا نم دارا اوهو ةرخاالا

 5 رخالا ىف :.غرااواح دل نع ةرفنلا ىتعأ نيرهالا ىلع لّد-ثمو يف توما لوزن ىل تؤ. ال دادعتنالاامأو

 نا عاللزدهمااحرشو لعفلاا لوصح ل.ةل_-دعناو ديال لعفل !ىلا ادا لوهنف اذ فهتفرعاذاو

 ٠' لهو ةقتمودسلا حرش نانايالا هذهره اانرعش * أ ىنعملا اذهلف ناعالا ىلا ىاذإا لوط نع ةرامع

 ايم هيففاحر حا ةمض هر دب ص ىله دع هلضينأ درب نمو هلوةامار ةكلا بناء لوقلا ادكومال_نالا

 ةرودكم هامل ةد3ثمنوقابلاو نآ ,ارقلالكىف اذكوءابلا ةنكاس|ةيضر ةكمض نبا رق(ل والا تصلا)

 عفان رقو ثصو تسمو نيلو نيلو نيهو نيو دمسسو درس سك دحاو ىدع فة اودت_ثأانوؤك نا لمت

 لبولاو لجولا ةزنب هبضنو هرسكف وهوارذلا لاه اهتفي ن وقابل اوءارلارسسكي اجرح مصاع نعركبوبأو
 الاه نخ اد قدضءناءاشعمو قرضلا قرضا ةغالا ف ج ردنا باج لا لاه فت داز ندلاو درقلاو درقلاز
 ما 3فقدلر كل ذكو العاف مله برج لاه نمو ءردص ىف حرج وذ ءا نة عازلا خفير دصااحرخ لحر

 6-2 اودو ةحرح عج غفاامج راعاو قءتسؤلا* ارلارمسكي رخعامسهشعت لاق (ئاثلا ثضاا) تما فتدو

 هعنعئىوز (امهادحا) نيتباكح نابلا اذه ىف ىدس اولا ىحو ةمءارلا هلاثتالىذااراصنالا رثثكلا

 5 ف ةسرملاام لاف نل جر لاهركي بن مدح انه ته له لاق ديالا هذ أرق هنا سابع نبأ ن عرب نبا

 َى ود( ةيناثلاو) رفاجلا باق كلذكس ابعئنالاقف«ةن قف رطال ىذلا كثار صشلاريثكلا ىدا ولأ لاه
 نملجرب فو“ "لاف مثادب الاوذ_> هنعهثا ىذر با طاللانع رعأرق لاه شمل تلصأ ا ىل ا ن نعفئدحاولا

 راصثالا ام قد ةرصشلا انف ةجرولا لاق مكمف ةنج ره ا امىتذان رعدل لاةف ياو افاسعار ءولعد نامت
 ل لمت ةوقام ران ئثهملا ل_هدالرفاكلا بلة لإ د تجص رع ل انش ةصاتوالو ةمءاراجلا لصالف

 مضداع نعركب وباأ ردو داضلا ةئك اسدعمد رْمكَ ب! رق(ل ارالا ثدهلا) نام ةمففع امسلا ىف دعصب ان اك

 ْن ,|ةءارقامأ ف اًريغب نيعلاو داما ادي دشنت. هين ةوفال اودعاصت ىءعداصأ اديدشتو فلال اب دعاس

 | نس ةلزنع هملع هل ةئر مال_سالا ن 0 هروذنىق هنا ىءااودوعضاا نم قيده لك

 ظ ارقام و رفاكللا تاق ىلع .ة:نامعالا كل زك: ناقل ا ىلع ل5 فءاكتلا كلذ نااكف» اهلا
 7 | ليوسوداسلا فنانا دافتم ستيج قة علي زوانلا ا ارقاماو دع اص للئموهف دعاسن ركب
 ؟ اذانا م الان اا )ل اوال ال ناهجو هيشتلا اذه ةسفاك ف (ىناشلاثحأا) هيلع ل ةئيام فات

 كلان زكد ف هنعهن رف تب وقو هيلع بعصو ماقعو هن همأع فراكتتلا كلذ لة: ءامعسلا ىلا دوعصل ا:

 طاطا دو مالسالا ن نعومي هءلقن أر دقت :!نوكيت أ( ىناثل او ) هنع هترافن مظعتو ناجيالا هملع لمي

 0 رات زل توسل كلا ؟شفؤتالا نم دعم نم داعش دع لا كلذ, ففئاعالا

 ) (لوالا) ناهجو هيفوْئشب هم همشنأ ا دف : كل ذكهلوق ىف فاككلا (لؤالاثحفلا) ناني هففنونمؤنال

 انصدقام لئمربدقتلا حاج زلا لاه (اثلاد) مب واق ىفز ذسل | قيض هله مولع سج رلا هللا عع نأ رذَمَدلا
 ْ هللا هطل_بناطي_ثلاره ساب .ءنبال اقف س-راريسفتىل ا ودنا (قاثلاثصلا) سجرلا هلا لهم كاع

 ]|| اندلا ىف ةنعللا سجرلا حاج لا لاهو ٍتاذعل | سجرلا ءاطظع لاهو هيقريخ الام س 1 هام لاهو ماع
 ةيمدقلاسأ ان ركاذت لاق هن اىظرقلا ب عك نب د# نع ىو راع ترالا هذهري فت عضو: ازدرخالا قدر اذعلاو



 « ه1١

 طارضادهو هوقنا(يناثلا لوألا« الا هذهري سف: ىف ىدتءراتخلار و* لولا اذ وذ انه ذم نيع بجو

 نيد داب هملع تن ىذلا ادهديرب سابع نبا لاق نارقلا لكف ءركذ قب دسام لك ىلا ةداشا اهفتسس كب

 نواتاروك دكا برتاىلا ةراش الا دوءّنال ىلوا لالا لوقلاو نآرغلا ىعيدوعسم نبا لاقل ان ةيبببم كلي |

 | نمالت كلا نم نوكت نأ بجو ةم 32 ادب: ال ىفام ةعرا دع ىلاسعت هلا هأ الوقف اذف

 ل توك نا بجو هيلع للي وعتلاو هماا عود رلاو هيكل سقتلاب سعالا ىف غااهو اند 1 ذاذا ىلاعتدلا /تاهما

 1 1 !مرحيواهر 9 وللا الاذان ا 30

 اناس دقالوق اماه زءااكساضزوصود زاد ا ا |عف

 | رخالا اهتم دحاو طادخال ثدحت الصف الصذ اه رك ذءانعه تالا ل.دفتام !لوةنةنورت ديمو تان

 : ةريثكق رطب :دقانعتمةلاوتم ةروسلاا وذابط نس ةزيتك تان فودتلاو ءاضقلا,لوقلا ةد نيب دقىلاس اعتدت 0

 هدهدال هذه عطقم .لعجامنا ىلاعت هناهنثا دنعلعلاو هنأ ىذلاف نورك ذ.مودل وقاموا ا اونو

 ١ ل رد ل احن حراالا رخالا ىلع رثيال نكمملا فرطدح !نا دعا ر لكس لةءىفرز#ن رقت هنال ةظفللا

 لوزتىّت- جب رااالا رخالا ىلع همذرط دح اخ رتبال نكم_#لا ناك ةءىفررةةامرك دن ىزتعملا اهيا يلزم

 مويلووهو ممر دنع مال ارادمها) ىلاعتهلوق هه ردقلاو .انفلاوتسف ةيكناألا 0 ول

 نم نرووكد ناأ هم 3 هم هلا ىلابعت نيبو ميقتسم اطاربصلا ىف همعت ميظعني ,..ايما ىلا عت هنالعا(نوامعياوناك أن

 مالسلار اد مهل لاسةف يقم سملا طازصلا كاذب كسلا نم لصع ا! هد رمشلا ةدئافل نم نيدوك كلا
 رادموهأ ءانءةرصخلاب جوي اذدو مالسا ارا دمهلهلوق (لوالا عوناا )تاغ رشتةبال هذه ىفو مهجر د«

 (رادلا همالسلا رادف ىلاعتهققااسمسا نم مالسا نأ( لوالا) نال وق مالسلاب ادهوق فو مهريغلال م السلا

 رادلا ةفممالسااّنا (ىاثاا لوقلاو) هّناد.ع ةفيلذللو ىلاعت هللا تدب كلل لمة اكىلاعت هللا ىلا ةف اضملا

 نولوةءاهذ ذكور داسملا نم ريثك ىف ءاولا هذه قيطت ب رغلاو ةمالشلا لامر (لوالا) ناهسو هما
 ثدعسامناو ةماللا عون مالسلاّنا(ىناث :1) ةعاضرو عاضرو ةذاذلو ذاذلو ةهافسو ءانسو الضو لالخ

 لوالال وةلان نولثاقااف نيلوقلا نيد »تف رعاذا اهريمأب اهيفال صاح ةمالسلا عاون أتال مع ءالاادم ةنح

 هد اه نام اجو ةراك اواهوظعتو اوه نياق ف ام ىلامتمت ىلا ادا ةفاشا تال ىوأ الاول

 فصوَن ا (لوالا) نيهحو نمم-هاوتاودج رىئاشلا ل وةلانولئاقااو .سمالا مب مظءنىف ةغااسم ةفاضال

 ىلاءتهنلا فصوّنا(ىن انا ازإ) ىلاسعت هللا ىلارا دلا ةفاضا نم تلا ق لدا ةمالس اراد منوكيدادا
 ناك ترق ىلع مالك | لم نكمأ ا ذاف مال.سلاو ذىلاهة نال دل ذب فصوا.ناوز اجي لصالا ىف مال هنأ

 ١ هنا دارملا (لوالا )هوجو هريسفت فو مهير دنع هلوق الا هذه ىف ةدوك ذا دل اوفلا نم(ىناثلا عونلا) ىو

 ناس .فد.ابنكلذو ممردنعمهوا رح ىل اء هلوق هريظن و ةرمضاح# انهم: توت لاو

 رعشب عب ردنع هلوةّنا قيقحخلا ىلا بزقال اودو (ىشااهجولا) لا ذ نم دقن ىلع ممن وكواسيلامؤاو در

 هنوكبح وفةوطاو ناك ا نوكتأل ب رقلا اذ_.هو ىلاعت هللا: برشا فوموم رسال 11

 هلياالا ههنك فرءيال ثرح ىلا ةعفرلاو لاك ىف غاب لا كد : نأ ىلع لديكلذو ةدترلاوواعلاو فريشلا

 ةكتالملا ةفص ىف لاق هنا(ثلاشلا هحولا) نمع ارق نم مهلبئشاام سن ٍملعتالف ىلاعت هلو ءريسلتأو ىلاسه
 ١ دنعانااضر ا لأكو ىل>ال ىمبولف لنيك ادلع اا ب دلا ىف نيئموما ةفص ف لاهو نوريكد باله هدع نمي[ 1

 مال_سلارادمهل مهزادفلاقو ردثقم علل دنع وصد نشف ةدايشلا م وم تفص ىف ذلافو ىى دعنا ا
 ظ ةفص ةطساوةءدويعلا ةفصلا» لوص>نا ىلءل ديك اذو معبر للعم هو از مهباوث ىف لاقو ميرنا

 ]| بيرقلا انعم ”لولاو م,ءاوودو يل الاهدهقةروك ذا1تافب رشتنان ء(ناناويبازولالا
5858 1 

 2 ا 5



 '[ن ©

 هس ا م اا ا

 هنأ هل ا ىلع بحاو مانجواعو تانمنالاو ل_-ذفتلا صحم ىلكج: ا! نوب درتصتلا لاسقفالمأ |

 ةالوتبدأ ىلاعت هل نيب رصصبلا لوق ىلءاسءرفنافلاق ىلاعت هللا ىلءتدحاو هلا نوندادخلالاقو |
 ده ازلا كخأ رضا تتم وكن م مزلب لو لضفتتاا لبس ىلع هتفاكو دهازلا خالا رع كوطَا ىصلا |
 3 .طاّا لاش: نا باو اف نيد دادغيلال وق ىلءانءرفنااماو هلثعكملع الضفة توك ١ نأ ل ضفلا ١

 :اعف مرج الفرمغلا ىلا ةدصمدوع هنم ملي لو هّقح ىانا.- |ناك هيلع فيلكشاا هوو كمخأ ْ

 قكلذ تلمفام بدلا اذهلف ل ريغىلا ةدسفمد وع هم مزلي ناك لع فءاكشلا مجول ووكر عةفاطا |

 مثالال او نع مّدقتملا هضش ص ىف هنءاسم ”ىرصبلا نيسللاىإأ مالك. .اتاذه قرفل ارهظن |
 ةصص نينا ىلأ مالكن ءباوا فضول: لبق ل اوقاو دمعلا لاوس نع ههلا صملخت ىف هنم امعس لب |
 اناتس ال هتئامه جر انباصصأ ل وق ىلءاماو ةلْرَمَء !لوت ىلعتم كلامنا هللا نيبو دبغلا نيب ةق دقدلاةرظانملا ||

 ةناءامدخ نأ تثفاذكت اءفاموأ !ذ كح تاغفول هيرو قي نأ دمعلل س ءاوترلاندبو د ديعلا نيب ةّماا |

 اما ناوهو (لوالا ب باوملااما) لون ماندو هدم لصد وانضر زغىوقي كلذوةث ل !لغاالةلزمءملا |

 .ءنهنال عوف دم مالكلا اذه لوةنذ ضعب نو داضهب هب ص« نأزو جيف ل طفت فءلكتلا هم ٌولؤرمعلا |

 ب يما معمق ىناثل ا ىلا هلاسن ا نم عانت ءالاق امه دحا ىلا لضفتلا ل هوأ ام |

 2 ىلاذلا ادهوهوحولا نم هجوب كلم فنا صلو دبحوب الو ىلا هد هللا ىلعاه اشالعف سدا ظ

 |١ و.نملا هنآ ىف ىف رظالا نمدربغ عد ءنمثا ىرتالا دهاسشلا ىف عبق عانتمالا ادهل_ةمو لضفتل !كلذ |

 1 ةةملا عفن لوضؤالو هما اررم عاف دن ارمغ نه عفنلا نم عم ٠ هنال هنم كِل ذ مق سانا ةّماعلر دل 1

 ىثف ةتنلاالومقم نكي مالوم نكمل ناواةههالو قم نكملذ ةالو رشم عقتلاو نيد سصتلابلقعلا كح | ا

 كالذو دساف اضيأووف(ىاثلاباولا اماو) ذماف باوحلا اهنا تدنذ مكه ذم ةلك لطشو عضاوملا |
 3 نأ مزلال او ةد 11 كل لص هتاذا بج وب ف ءاكتلا ذه ا ءانعذ نول داعم نط قالا :انلوق

 نا 9 تاق صضشل اذنه فاك ذا هلا لع ىلا هناا ءاسنعم لب لطابهناو لكلا قس ادبأ ةد للا هذ- 5

 211 كلذ نم لع دقكل ذكف هغ ملكت هللا كرتي نأردقلا اذه ىضتقا نافاعبق العف هسفن لق نمرانذمرخآ
ْ 0 

 0 ةلكالا  رىلاعتعم ءلع نص هنأبل وقاأامأو كلانه تي ملانهه ب ل ناور فكي هنا هلاح نم

 ااراتتع : صخشلا كل ذّناىلاسهت لءاذا دك رت هلع بهالو فيلكتلا كالذ دنع ابق العفر ادن هريغن

 دوه ' ناخد نامل ولأ هن رضتساىذلا باول انا تثق مكلا ضخ اذهففلكتلا كلذدن .

 ءو) ىلاهت هلوق * لعا هقاراثا اال ةلر اءملا مه هللا“ امدخ نأ رهظو فعضر او دأ ةعبرأ دعب هرظن |

 .لااذهو هاوق(ىلوالا هلم لا) لأسم هي . الاى (نوركذيموةل تان الا انلصف دق اهةمس كير طارص

 الا قءرزقو ءركذ امى: راشاةناىدنعىوقالاوهو (لوالا)نالوق هنةوءركذ مقرر كرم ىلا 4

 نءلعفلا نوكب جوف ىلاعت هقلان ه ةمعادلا كل" لود و عادلا نع مهةولعفل ناودوهمدق- |

 ارضءاعماغناو تاكفملاو تان "كلا عادم« ىلاعت هنوكوعو ضن ادحوتلا بجوي كل 3و ىلاعت |
 0 رك ترا وول د رتاوقلا لا ىقرب ءرماذالا ظ

 | اقع ضل نانا والف جي رملا ىلع فتو2ناامارش الا ىلَعَن 1-5! ىفرطد اناس رّال |

 ةب لكت !نوكيوانلوة جيد ةسو هللا ىادلا مامن دنعال رداقلا نعر د هبال لعفا!لاسقي نأ |

 جو حرم عر ٠ ال ١ ىلع نكملاىقرطدحا ناخ رفقو الن ااماو هلَرخءملالوق لط-_.وهردقو |

 وقلا لاطراو عئانلاو غنملا ىف 3 مزلب دشن سو تأن "داو تاكءاا ل كح ىف ءانخ“ سالااذع لمع نأ | ٍ

 ١ طال نو دروهلاضة:فرثؤااىلا جات ة نارا اذهنادل وةااامافرث موااورت أتااو لعاسفلاو لعفلاب

 ذوافالطالا ىلعةبانملاتواثي مكلساوه يقتلان يقتسمبغج وعمووةةلزتعلا"الؤه وق إي |
 بوت



 1 مه

 0 5 9 5 وسوم حج - ميتا ع د وفم د
 سس مم تشل م و رج حي ل يل لاو ل وع لت وتل --

 ِْ لا : ناك هناد ىلع وقر هذعت ىلع اوبتجاو جب رخنباو ىلكدا اةمركشوتطا لوقا

 أ نوعي اوناك سنالاّنأ عايمسالا اذهريسفتىف (ىناشلا هجولاو) ند ا نم لاجرب نو ذوءب سنالان 1

 ِْ نيذلا نيد اقنملانيعمطملا نيمداخلاو تا انةراطس واستهل ا 5

 اذهفمدالا اذهب عفتتا دق ند رلا اذ هنأ ثالورب_ثك الو لملق ف مومو دخشو مهيأ ر نوذلا

 تاووشلا عاونا ىلع مخول دياوناكسح نمل نأو وذ نا سذالاعادقسا امو ن رسنالاب نا عاق

 ١ هولا 1 _هولاف حاجزلارابد> !لوقلا د هو مهبل ءرومالا كلتنواه نو تاسباعلاوت

 1 ادله دس درعا تالا م لودي ناك ن مد سنالا نم عفكتسا دق لاس وت ياعيال :

 : عاتةسسا نال ةصاخنم ذالا مالكوه ضءب انضعي عسا نير ىلاعتذل وة( ىناثاالوةلاو) :لملقىداولا ||

 ب وةرهاط صو هذ ضعس سثالا نضعن عاما امارهظن داكب الر دانل اقم كفل ننذالا ان 1
 ْ نيذنلا نيالا عال طخ ان كعب عمم |انبر تالا نم مه وااو لاهو ىلاء5لإ اوتاضدأو هيلع مالكشلا ل |

 لاق مث ضءبب مول !كدلوأ ضءعب عاتقسا ضقت .مهضعب عاشقسا نم دار اانوكينأ بوت نلناالدأ مه
 تقوو نيءم ل ىلا الاخ ناك عانق -سالا كل ذأ ىنعملاف انل تاج ؟ىذل ا انلح  انغلبل مهن هن أكوح ىلا
 لاق تاهوالا -ىأل حالا كا ذّنُ ىناوذادخاو عفنتال ث مح نم ةما دنا او ةرمسملاو ةبسلا تءابن مدودخم |

 ةماسقلا ىف ةم_سالات قو دارملام وةلاهونيكتلا وةءلخلا تق روهنورخال اهو توما تقووه مهضعن[

 ١ اورق امهنال هلجان تومي هناف هريغو لو هم نمتامن لكن أ ىلع لذنهلا اواقلوالا لوقلاب اولاهنيذلاو[

 || ماقلا ىوثملامكصا ودمرانلا لاك ىلاغت ىلا مث لوتةملاريغو ل ودقملا مهيفو انا تاج 5 ىذل ااسنلج ًانغلبانا |
 قامت نيف وت ا يم رتل سالم ار ٌعَرَممو ماقم ناننالا نوكي نأ د ميال مريس رفملاو|

 1 (لوالا) هوو هقو هللا اشامالاىلا.عت لاه مث اهيفنيدلاع هلوةوهو ديؤم دام ى وملاو ماسقملا كلذ 0 ل

 0 ظ تاقوال ادارملا(ىناثلا)رانلا فني داما اوسالاو الا كلت ىنال ةيساحلا تاهوأ ٠ ءانئتسا هنمدارملاّْتأ ا

 | نوباطي مهفديدشدرب همفايداو نول ديما ىورو رب رهمزلا باذع ىلا راسنلا بدع ن نم اهمف نون ل

 نواس مما هلعىف قيساموقىلا )هللا ىنئتسا سابع نبا لاق (ثلاشلا) مخ ارح ىلادربلا كلذ نمّدرلا |
 لوقلاو حباج نلا لاق نم مىنعجام نوكت نأ ب لولا اذ ىلعول_بسو هيلع هلا ىلدص "ىو :ا!نوقّدصيو |
 لام ةما.قلا مون وهاعمج م_هريشدف موبوهلوقّنال ةءاسقا |مول نموهامن!* .انتتسالا نعمتالفوأ لالا ا

 ماس اخف ماه منا دكمد مورو مع رمش را دش ءنم هللاءاامالا نوشميذنم ايف نيدلا ىلامعت ئ

 مخ "كف مسهل لجو ا لجالا ىلا عج ارروغاناو دولذن ا ىلا عجار رغما ننال ادخل وب أ لاه( عدا رلا)
 ماو ريل لعن وةك ىعسلا لجال ا لبق هتكله | نمال ا امنا هتنم- ىذلا ىأ نإ تاج ىذلا لجال 'انغلبواولاه |

 اوملا اونماول ىذا لالا لمق ىلاعت هلق ا ركسلهأ نم دومنو داعو حون موقف لءذاكد ن رق نم مهلبق انكلهأ ٍ

 تش نمالا لالا نمانل تدم« امانغلب و ضع اضعب مقا اولوة.نأ مالكلا صنف هءلالوصولاىلا
 ند 0 رت هناالا القحم ناكن او هولا اذهّنأ 7 وهلالضو هرغكب كلذ لبق هتمرتش اف همرتتت نأ |

 ميك كب . رن الاه مث فاكبلا اذ_هىلا ة>احالف اهرهاط ىلع الا٠ ءارحا نكما امو ذب ١ الامز_هطظافلا

 ا ءالّؤها تدكح اال ود ىلاعت هن كو ءاراخلا موس وراس باسو باح نسا 0 ١ 0١

 ' ىوغأا م اوئمراثنلا ةوق ىمراغلا ىلعوأ لاق (ةع ارلا هلدسملا) معا تاو كلذ نوقصتسي ممن ىلعأ دبالا 1
 م اوئمرانلا هلوّةف لعفلا لع لم_عبال عضوملا سءاو لاج اهبف نيدلاخ هلوق نال ناكملا نودر د_صهلل معا |

 (نووسكياوناك اياضعي نيا اطلا ضءبو كلذكو) ىلاعتهلوق 35 نيدلاغامف اومن نأ له اناا هذ

 ىلر ءممطعي آس نأالاو نا نع ىحال ىلاعت هنا لعا(ىل والا دس ١ وفن الاف (لوالا هل مساا)لئاسمهنقا

 سمالا نا ىلع لمادلاو اضعب نيملاظل ا ضب ىلون كل ذكو لاق فهئاضقو هزيد همن ل#_ همعامنا كلذ نأ ناب اضع
 ْ تيما لادم كا جاوا اود الولذدقاد_سلاو ةوادعلا أ نيفر طلل ةلانص# ردقلاناكاذك

 و سس



١6+ 
 ل ١ محملا تمام سل حس

 ةجودلقعلا ف ىرالو مدبر ىلع ةةياووهو ةوقو قاعات نم 2 را لغالاو فراعتم هلو ا

 فن رمشتلا اذهو فن .كووهالا مهاىوال ىأرسس حلا دسفي ممءاووهو هلوةفاضنإاو ةدردإ هذه ن نه للءادمعال |

 ا | دون أهريزمو مالمالا دس رش ديد فأنا دين خوك فدزك ذملا دولا ىلع لدحا ا

 كي ذلاو عفاستاا ناووهالا س كرد اوربدملاْن ادن . الاوذه نم ءاوفرعدةماوقالا“ الووهفاحرحاةمضءردص

 اوهطق:ااذهاز فرعا !ةوحالا تاكمملاو تان اكل ئدبمال هتادوهالا سيل قشملاودعسملا ةاووهالا سبا

 | فيا رمدن داع امو هيلعالا«-هاك رن ناكامو<. !االا م-؛ءرجر ناكصا.4 هاوسام لكن 5

 ل لفك: ىلاعت هنأ رامخااذ هو ميملووهو ىلاعت لاف مرحال هل ةيلكلاباوراصا ل فءلالا مهعوضخ

 ١ تالا عفدو تاو لاسباو ةرنلاوننو دلو ةسارماد اقف ااهف لش دبو اند دلاو نيدلا ىف موطاصم

 | 00 عتملا لبسلا نا لمعلا نع ”رشاصابعف الءاكل در م ذانغاونول.ءداون اك اعىلاعت لاهم تاملبلاو

 لدم ندءلا ىلا نس غنت نم لزئتدق همن اسقنلا تأ امهل نأ كف ديد ش ا اعت ندملاو سفنل !نيَناهمّلوقلا

 دعصت دق ةمأ ديلات أ امهلا كلذكف ىمحو ندبلان مسف ندملا ىف هيلعرتالا ريطابشتساماوودتا ذا

 | 1 اوهوسف اهلذدا نااراثثالا تروظريل اوربا لاعا ىلع ن اسن الا بظاو ا ذاف سفنل | ىلا ندملا نم

 "|| امج مهرششخ مونو )ىلاعت هلوق .ه ةتماا هكر ىلا هلل مدسال هناو لمعل !نم هل تب ال كلاسسلا تا ىلع ل د. كلذو
 الج اانغلب : وضع ب انضعب عمد ءااثير سذالا ن همهواملوأ لافو سذالا نم مترك: ءادق طل رتشتسا

[ 

 ل لاح نبا ىلا. عت هناملعا (ميلعم مكس كب رشا هنا اشامالاانميفنيدلاخمت ١ رةمراشلا لاقاسنا تاس ىذا

 ةصقب ةفاد م ةذملا لهأ ةضقن وكت كلذ نم ةضاانن وكي نم لاح هدعد نيو ميقا طاربصلانكلستإ نم

 تو دنس م- هرشأ مولو (قوالا ده لئاسم ءدقو دولا دعب اروك دمد.عولا نوكباورانلا لهأ

 ناك نطاريشعمانان هلو معمل موو[ نا رمشعماءاسنلق هر مول وام هرم مونركذ ذاوىافوذعك
 (كقالا) نال“ هق همق دوءتاذامىلا مهرشُف مورو هوة ىفريعذلا (ةسنان ا هلكسلا) ه:عاطظفل فضولالام

 ىلا دناع هيا (ناثثلاو) وتحيا تألم نيذلا نيفلكملا خس .و نالعثلاوعوروك ذا ىلا ال مولعملا ىلا دوز

 مهش فب ىو لاو ننألا نيطاشاو دع "ىن لكتا اناعج كا زكحصو هلوق ىف م مرك د عدم الا

 لوقنفاع مم 'رشف مووربدةتلاو فو د2 هب , الاى( ةئلاشلا هلّكسملا) انور طلوع افي ادب ىل

 رشح دعب ىلا عتهنم لوقلا اذ- هو مهم هب رمثا لا هناك ىلا. عأ هلئاود لآ ءاقلاا ذه نوكمف نإ ارش هان
 دايقنالاو مالستسالا ىلا: رخالا ف ولا ى مخي ةاسن دل! ىفاو دْرَم ناو ملا ةهجلاناي .واتيكسالان وكيالا

 عم هسفنب ىلاعت هللا م اكين نأد هبال نا ريشعم انمسهل لاستمفزي دقت حاح نزلا لاهو خرتلساب فارتعالاو
 | رك: نادم لاعت هل اوقام أ ةداسسقلا مول ول هللا موهلكسإ الو رافكل |اةفص ىف ىلانعت هل اوق لل ديراغكلا
 لال سد الا نعش رمز اكتم الاؤس نرردشالاب كا ةنال لوو تلا نمه.فدبالاد_هلوقنفر لالا نم

 ءاعدلا نممت ”راكتسا دقدارملان وكي نأ بح وفىلاعتهلقاالا سل لعفلاو ءامضسالا ىلعو مسا ىلع رراقلا

 09 نحلل لاه اكهافدح هم ناب رقالاف سنال !نم مشو ا. :اءاوأ لافو هلوقامأ لومقلا ةفداصم عملالذا اىلا

 دلل "ل فايس ءهكراخثملاو لولا سنالا نم و ءاعدلا نان مليضح هنالاخت قاسنالل لاف لدكباتكل

 ع بياششب عتق سا اشير مسهأوقودو ل ور ابن راو امهه - نيب رغا االكىلاعت تكا ف نمي رفلا

 اونةباهدتعىذلا حاملا ادزهاوغلب ناىلااهتاذلب عادت الا واسندلا عفاشم ىنعرف ةرتلامهسفنأأوةصوق
 اريقالا ناسا عئمسا هنأ هنمدار 1١ شعبان عد عيوش عاوقنا (لوالا) نالوقانههمثم-مترقاع“ ودا

 ٠ قره عاتقسالا اذه عمدا (لوالا) نالو عاتق سالا كلذ دارملا فلولا اذه ىلءو َنلساب سالاوأ

 5 || همرقءاهفسن مىداولا اذدهد.سذوعأ لاق هسفأ ىلء فاورفق ضران ىسمأةرفانس اذا ناكل جرلا
 ]| قملانذاعاذا ىسالا تأ وهفس ةالان نعامة #ءااماو نلبس ذالا عاده اذهف هسفن ىفانمآ تسمف
 ١ نأردقي هنأبه فرتع ادق ىسنالاّنالرذالاو نسا تدسدق لوقي ى 11 كلذو نجل مبمنمامظعت ل الد ناك ا

' 

 د

 سسمم



 هال ١

 20 مذ 1 ]1 زا|آز 1 1 زذ 1 1 1ز1ة020ز0ز0 02 6 3 5 و

 | قيقيتو نينلا مهيلاانلسرأ ذا لاقف هبسفن لسر ىسدع لسر ىمم ىلاعت هنا هيلع لدل دلاو ىلاعت هقئال را واكف
 | لسر اهنا دس 'هلغلا حاز اور ذعل | لاز ا ىلاعت هنال ةيكالا ذوب رافكلا تكسب امناىلاعث هنا همف لوقا ظ

 | وهام لسحق: قدرطاا اذهب لكلا ىلا ةرادنلاو ةراسشبلا تاصو اذاف نيد: موني رشم لكلا ىلا لسرلا ٍ

 | ىدحاول الاه باوملاف (ثلاثااهجولا) الصاد وصقل اناكف:هلعلاةلازاورذعلاةسازا نمدوسقلا |
 أ امهدحا نم ىأن اجرا اوؤاؤللا اهم حري هلوقكوهو سنالاوهو كدحأ نمدا رامكنمل درا هتهوق أل

 ٠ هناف ثلاثا !!ذ_هامارهاظلا "كرت ىلا امهعم ةجاسالنيلوتالا نيهجولا نا لءاو بذعد سنا ىذا! ماو شو ١
 ٌْ هيسنملا هئمد ارملاق فان مكملع نوصةد هلوق اما لصفتملل ل _لدلانال ا همل اريصا از وعالو رهاظلا ل رت بج <
 ١ ' || دنءاو دعمت مويلا!ذهباذع مكتوفوك ىأ اذهمكموءانقل مكنوردنيو ليوأت ان وةوالالابةلدالا ىلع '

 | رفكلاندتالا هذهىفاوزقا مناف بدسلا ام اولاهن اف انسسف:' ىلعان دهش اولاه كلذلف فارتعالاالاَكاذ |
  0ةراستف َةَغَتْحم هيف لاوحالاو لد وطم وةما.ةلامون انلق نكح ريثماك امام رهللاوهلوق فمودحجو |
  1ا او>ابارطبطاو م-عنوخ ةد_ثىلعل د.كلذو نو دس ىرخاو نوري 1 '

 ١ |١ هن اكفرفكلاب مهسفنا ىلعاوزق أ املمهما ىدملاوايندلاةاملا مجرغو ىلاعت لاه مث همالكف بارططآلا
 ٠ | مهما مهسفنا ىلعاو دهشو ىلاعت لاه مث اندم اةاممللا مهترْغ مما بدسب رفكلا 43 ىفاوعقوامناو لوةيىلاعت
  1مه ىمأ ةيقاع نا الا مهتازدعمو مهعذ ارمش ىف نعطااوءاس الا ةوادع ىفاوخ'اءناد مهمادارحلاو نب رفاك اونأك

 نأب ني رذاك اونا كسص ملا مهسفنا ىلعاو دهشو هلوق لج نم سانلا نمورفكلاممهسفنأ ىلعاو رق ا مهنا ٍْ
 ظ حرش نمدو هةملاف ناك امذيكوتي الان عراركتلا عفد ,هدو هةءورفكلاو لرمشلانعراوملامهءاعدهشت
 ١ ١ مكن أي لأ ىلاعت وق نوكس.انباحصناولعاو ةيسصعملاو رفكلا نعايندلا ىف ,هرجز ةمايقلا ف مهلاوحا
  0ظ دورو لبق : بأ !بوجولا لصحال هنا ىلع انس كمت ءاقتا مكس: و ردا و انآ مكدلع نوصقب مكنع لا

 ١ || هلوق ه ةدئافركذلاو ل لعتلا اذهل نكي ل عرسشلا دورو لبق باغعل !قاقصتساو بوجولا لص[ول هنافع رمثلا |

 || دديالار افكلآ بذعام هنا نبال ىلاعت هنارلعا (نولفامتاهلهأو لظب ىرقلا كاومكيد نكي )نأ كلذ )ىلاعت /

 ”هلثسلا) لئ اسمي الا فو بحاول اوقلاو ل دعلاوه اذهنادب الا دهب نيب لسرلاو» اييغالا مويا !اثعب نا |

 وهو ةيقاعلاءوس ,هراذناو مهيلا لسرلا ةئعب نم مّدقن ام ىلاةراشا كلذ وق فاينكلا بح اص لاق (ىلوآلا |
 هنأ (اهدح )هوجو ف لطب ىرقلا كلهم كبر نكي ل ناهلوقامأو كل ذم الاربدقتلاو فوذحتأ ددسءربخ
 لاعفالا بصنتىتلا ىه انههنا ةلكو لاب ىرشلا كلهم كبر نوكءاهلال كاع انصصقامرمالا ىنءملاو لءلعت

 رمد هنال هلوق ىفريمذلاو لظب ىرقلا كلهم كير نكي : هنال ىعملاو لعد !نم ةفف نوكتن أز وع( اهينانو ا |

 أ د مناهلوق له نأ (اهثااناو) لظب ىرشلا كله مكب رنكي ل ثي دن“ اوناشلا نالريدقتلاو ثي داو ناسثلا

 هيفث لطب هلوقامأو نيعدم عوطةمءالؤهربا دنا مالا كلذ هيلا !:ءشقو هلوقك كلذ هلوف نمالدب كيد نكي ٍْ

 أن وكم نأ (ىلاشا!و)هيلعاومدقأ ل ظ بدس ىرقلا كل ومثير ناك امو ىنعملانوكي نأ (لوالا) ناهس
 تت ومل_دما_عاهأو مطداك ردلا كليم 2 رناك امودهل ركود و مهلعابلظ ى رقلا تهمك رواك امودارلا ْ

 ١ | ىلاعت هللا ل_هنىلا ا دئاعنو كح, ىناثلا ىلعور اكل الع ماظل! نوكي لوالا هج ولا ىلع دو»ةدوسفف |

  0سعالا سلوا اظ ناكل لا ةثهب لبق مهك.له أول ىلاعت هنا مهوب ىناثل الوعل نال اناو دب قماأ لوالا هجولاو

 | |١ ةلزتعملاامأو هل اهذأ نمش ىف د> ال هءاع ضارتعاالو ديربام لعفيو ء.ثيام مكحي. ىلإعتهنال كل ذك اندنع

|| 
 هنا لاق ىناشلا هج ولا اذهبي الارمسف ن خا اصصأ اماو مهدق تهل قفاوممههذا قباطم ىناثل|لوشلا كهف
١ 

 ! ِ مالكلا ماتو از اجماملاظ هن وكبفص وذا ا فلاظلاة روص قنوكي هنكاااابظ نكي مكلذ لءذوليلا ١

 ١ || دارملا سلف نولفاغاولهاو هلوقامأو نول صماهلهأو ملي هلوقدنعدوه ةروس ىف روك دِمْنيلَوَعلا نيدهىف |

 ١ مهرذع ليزي ناالو لاما ةيغيكمولهق'نيسيالن ا اهانعم لب هب ظعوياعءرملالف'غّنا:هلفغلاءذهنعأأا |
ْ 

 سحلا لّعلاّن او عرشلا لبق بوجولا ل هدعال هن'تاءئاىف ديب الاهدمب ن وكت اناس أ نألءاومهتلفو
١ 

 ا
/ 

 برر سل

 تب و : هي



 ان 5

 ل جسم يمس م ميم لل ديصللا اممم مممسس ملا دم <

 || ىلوىذلا ره ىلا هنا ناهربل ذب 01 ا اميل هند قلخمالا ل هحتال ءادلا كلو ةكادملا

 0000 اذلا ةذئالازر دقل اوريملا هل هْقاَمأ 2 اا موا راتب تقال نعي

 ١ ني.اا كل كف ةرصنل او ةنوعملاو ةساراساو ظذللا ىدعموماو ىلاعت هنا نب مالسلار اد ملأ ةنلسا له أ ىفنم
 : لاك ذلاو ىزان اولا | ىف مهيد نم مهءاملوأ نأ نيب مترانل |مهاوثمو مهرَم نأر تبسذرانلالهأ لاح
 9 | ءركذ مقتائيش ىطتق: لون كاذكو هلوق ىف هسشن :ا فاكس (ةعلاشلاة الا ةفماعل ةنسسح ةبنس نمد ذهو

 ظ (كلذكمنم صاخم ال ىذلا ادلا ملالا باذعلا مهرك ذم23:نيذلا سنالاو ناب تازنااك لا يدعو

 'حاورالاف مضا | "هلعدم تلا نالاذعب نيملاظا !ضءعب ىلون كل ذكو ( ةعبارلا ة دئافل ال اضءد نيملااغلا ضء:ىون

 | هلك اسشد نمناشد ٌمهيدحا لكف ةره اطلاحاورالا ف لوقلا اذكو ثباللا ىفاهلك اشدامىلا م طاةشمملا

 . || ىلاءت هتاف نيل اظاوناكىت م٠ ةمعرلا نا ىل الع لدتةبالا' (ةيناثلا :لئسسملا) لع أهقاوةيوقتلاوةنوعلاوةرسنلا

 | ىلع لدتا الا اضيأو ماغل ًاوكرتلف لال رمالا كلذ نءاوصاذتن نأ اودارأ ناف مهلثماملاظ مهملع طلسي
 . [| جالصلا لهأ ىلذكال نابذ لاظرلمان مملظل' لها قيال ناك ىلع هنال كاس ورمأ نمت اللا

 | راحو أ لداعريمأالا سانل لسسبال هذع هللأ ضر ىلع لاف ىلوأ ن "تقلا مار قلتم مهلم عربه أ نم

 2١ || لأسر ذانأ نأ ىورو تيبلا جو تاواصلا ةءاقتا نم نكيو لمس !نمؤد منلاقفرتاجواهلوق اوركداف
 0 1 وا جتوابو موةيامااهخاو فيعضكناهل لاف ةرامال ا لو هملع هللا ىل-د لوسرلا

 نولق 'لولمل | كلم هقناانا ىل هت 2 هللا ستك ضعب ىفءاجر ان, دنب كلام نعو اهمف هءلع ىذل! ىدأو ايةعاه ذخأ
 ظ امكن اولغشتال ةءقن هملع مهتاعج ىناصع نو ةجر هءلعم متاهج ءاط أنف ىدس اهيا ونولول ملا
 085 00 ل مك.لع مهفطعأ "ىلا اونو نكي لولا !بس

 الا سنال او نا رمشعم اد ) ىلاسعت هلؤق + مسذال هلع ةمسنللا نأ ادب امهنم دارحل او ملظلل امس كءضعبلا كلذ نوك
 3 1 دو يو هج نجا وينور وج همام مكملع نوصيقن مكنم لس را ايلا
 ١ ْ : وق ىلاغت هللا هرك ذر اه فد نم هن , الاهذ_هنألعا نس رذاك اوناك مهنا مهسفنأ ىلع اودهشواددلا

 َ 3 نيزك اوفاك 18 ناش قم نوران لينسدوع ا ىلا مهأ ن وكي ال هنا ىلاهةنيبو ٠ يا

 3 أ دحاو ره رماح لكرشما ا ةغللالهأ لاف( ىوالا ةلعسملا) لئاسمي الا ىو ةحطابالا او دعبل , مناو

 'ّ 71 لاقفالءأ لوسر ّنأ-!نمناك لءاوذلت لذ 0 نوما نسم اح 0

 0 | مج نأ نكعورب ذئاويفال الا ة2أ نم ناو هلوقالتود الاهذ_هالتو سنالاكلسرّن ك1 نم لسرأ اغلا

 ش 3 ا انقسام بسلا نورستللا لاف البحر هانلعل اك!« هاسذ !ءن-ولو ىلاعت هلوقوهورخآهج وب لاصفاا

 0| | رانالا قحرشألا ل وشر ل ه2 نق انفتادقا اكس ق دوق كلا انهما يد نملك !ناسنالانناسنالا

 اا ةلالودرنو تت ,نأس وف ّنا اف لداح سدسلا اذهفىئعاا اذه تن اذا ا ءاسالا اذه لمكمل
 |١١" ننالا نمل سرلا ناك امناوةتبلا لوسر نا نم ناكأم هنا نيرثك الا لوقوهو ( ىفاثلا لوا او) نسا ند
 ْ ا ا |[لودح عم عاجالا قع فركحم هنالد.ىوهو عاج الاءاعدا الا ةسلو ل1١ 86 رقتىفتءازامو

 ١ 1 | نيملاعلا ىلعنا ارعلاو يغاربالآواسونو مدآ ىئاغص اهنن انا ىلاعن هلوةب همف لدن ملا نكعو ف الدخالا ْ

 : ٍإ 1 ١ ااماغ طقف موقلاءالّؤربةضوص# ةو.ئ|!نوكبحوفةؤ. ءااودامتا“ افطدالاا دمدارملان ا ىلءاوهجاو

 ْ 0 أ ملا نسنالاو نط اريشغم ا: لاه ىلاستهلا (لوالا) هوو نم 4 .اعمالاكت اذن الا ءذهرهاظي كاملا كل

0 
3 

3-7 

 ( كفا هن نوبت" رجع

 ت1 26 لي ةيس هجم ' ب .'رادإخ وا

 لسرااناكاذاف عوم#لا اذه ض اعنا هءاضعب نوكتسنالاو نأ! لسر نا ى طدةءادهف مكنم لسر مكنأب

 3 | مزاي لف هره اظ ىلع ظفالا لس قاسفاك ردقل | اذ_هناكف عومجما إذ ض اعب !نءاضعن لسرلا ناك سنالا نم |
 ِ |. اننا وغدو هون كنزا لاي ناهز لفقر نا نم لوسر تامث'هن . الاءدهر ءانط نم

 مورو نع !ندم_وموقاولأيو لسرلا مالك اوعمسن ىوح نان موق بولق ى ةدعادلا قلي ناكىلاهت

 | ليترلا لسراوناكو 1١ كئثاواف ن ناانهار 23يلا] رسال ولاثلاءاة مس تنور نيولنرلاو ا
 سي بحيوسسسسم

 ل محصل سمح ل دمع م امم حلا حسم

 : ع ع



 6 هو , : ا سوو مسا ل سس ا 3 0 ا عم نظمت يور نإ ونجح وين اخ ب إل عم ع تسع سنام نع ع ويه ا : : ١

 ناك اوضنر 1 ناف رمش :لا 9 ريلاَّن ا 00 ا ا
 ريصبلا ناالااريثكت اكن انى عالاو هنمرثك أ ناعب_ثااف اريثكت اكن او عئاسلباو هتمرثك أع ميما فار

 لالاو «رسلاَن م تلغأر شا نا تيثو ةحارلاو ةدجرلا لوص فارتعالا نم دال هلا تثف هنمرث :

 وه ىلا. هث هنا ناهربلا ذم تنشف ىلاسعت هن وداد انت ريكثاو تاما رلا كلت أدب منان 2

 نال كل ذك الاو هئمالا يزال هنا ءانعَم ناف رص | دنفب ةيغراوم ”ىغااكررو هلوقنالعاو ه

 هناتدثف”وهالا غال هنا تفرد ا ادهة ناهربلا ادهم تدثف قا نمالا ةعنزال هنا ثيثف هأر 7 لسا د ةجرلاو هئمووذءاوسام لكف د اوهئاذا تجاولاو هتاذاز تح موأ هناذأ بحاواما دوت

 و "اس كلذكو هدب ع قع وملاو داولا ىلع ندا اولا ة_--ر راكسن اذنك فدك لئاق لاو نافوخالا

 باقْف قا ىلاعت هنا الؤل (ليالا) هوو هماءلديو هللا ند .ق.قصتلاا دنءاهاكتا با وطاف ةح
 هلل اودذ ىيحرلا ناكمّلدا وه ةبعادلا كا دوم ناك الق ةسج .رلا ىلع مدقأ ىلالاو ةج زل ةيعاد ميحرل ها

 اوطعامختر افور نق مث هلع نلقلا ىدافنانسنا ىل_ءبذغااديد_ثنوكي دق ناسنالات ىرثالا ||
 أ كامن قاع واغلا كاقم تنشف او ذأ كلغ كنالقنانألا لست هذ انا ىلا ىلوالا لالا نم هيالقناق |||

 هللا ندالا ةجرال هنا تقشر اهاو قلما كلقتو هلوةودو ناو ةاابو لساستالاعطق , ناشي ظ

 نم نكلاو حازملل ةضصال ن حسصاو بهذلاو بونااو ماعطلا ىلخعأ ميسحرلا كل ذا به (فتاز |
 ىف ريح رااوه ةنكملاوةرذقلاو حازم ا ةحصىطعأ ىذااف عانفتالا فدكفالاو ا

 انين لا ىفءاثثا ااماودو ضوعناطا ىطعي' م اوهفاعيس هريغىا مع نم لك نا (ثلابلاو) هن م

 وه ىاعت ناكفالصأ نضرغاال ىطء«د ىلاعتز#و باقل ن نع ةيدسنملاةقرلا عفدوأ ة ةرح ”الاىفٍناوُث
 ىدع ةجحرلااوذ”ئغاا كرو . .ىلاءزو هئاصش ل وق ةعص ةمعطقل اةمنمقملا نيهاربل اه دهب ته مرككا 3

 نص ةنيإالو نيغنطا !تاعاطب لمكة بسال هنا ثنث نحلاو ع "ىغهنا تدناذافوهالا سسيحرالو” 1 |

 تان احل اودلاالو بونذلا ىلع باذعلا بترا هئاثيث ةرلاو ذا تيثاذاو ننقل

 مكسفنال عنسح أ ينس نأ اك رخأةباىف لاف م نا س>الاو دول او مركلاو لْدااو ةجرلا لالا
 الانا سلا قعاه>رمشو ةلاخاكإ:لمضفن امو بابلااذهىف فاك ىلاحالا ناسالاذهئاهلف تأسأ ناو | ظ
 ةنوك ىلع لادلا لءادإ ىلا ةراشا هن , الا هذداولاةفةلزتعملا مما ( ةيئاثلاهلكسملا) ,عضوملاا ذهب قدلبالا مك ٍّ

 | م اع هك صح ا را ا

3 

 ا

 تاجا نعاس ةقاعت "5 0 نوام_بابع لفاغب كيدامو هب 000 تدر

 ٍ ماعو حئايقلا ع 2, ل اع ىلا مت هنا تن هثالثلا تامة امذهع وج تن اًداو ”ىنغلاكيرو هلوتبةراشالاةملاو

 0 هيلع هد ةيامغا ميت ايف ىلع مدقللا نال اهئزاع ع ةلزفاب عم ءاا ذه تينا ذاق اهتعامتغ هنوكي

 عنشما لكلا ن ءاينغناكاذاو ماب لا عجتي العن أح هن دوك شم لكل ااملاع. نااذافدجاتحالاماوا بق |

 هلاب عطقي شنب هنع لاعتم ناب ,قلا لعف نع هزئم ىلاعت هنا عل ديل ذو من اقل ال ءف ىلا اا عفن

 لعف ىلع تاذععلاو بانقعلا بتزاملو اهيلع موسمي نأ دو ةقاسشلا لاعقالا دنع فاك قفادنالا ل

 : |نابهلا سيسمح روب هسا سا 0

 4. ٍِذ ك1



١08 

 0 | 06 ا .اولاك 0

 || نكناف ىلاءتهقالاوأ دءااىلا ادئاعْن وك ,نآامالظل !ذ_هفنولذاغ اهلهأو ملط ىرقل ا كلهم كير نكي

 أ اضيقناكول ةثعبلا ل قالظ لع ةلانوكياسغ او ةمءرلا لبق رلافلا هنمر دصي نأ ناكما ىلع ل ديا ذهف لوالا

 ١ هللا نمامعبق لعفل اذ -هنوكي نأ ىذةب تادف ىلا سك ها! ناك ناو بولطا اوهكل ذو لسرلا ةثعب ليقاسينذو

 0 ىلا .«:هلوآ ,منصبقت و لّوعلا ني سحب فارتعالا عمالا م ءال كا ذو لاقت

 تاطألا ىلع“ انلان نواه: دو سه اع نا رث (قوالا 'هلّثملا) لئاسمأب الاف .( نولم_هثاغلفاغي
 ةجودلاو ناوتلا لغا ل او احسن امل ىلا عت هنآ ملعا (ةئاشلا نيمار ةسغااىلءءاءلاننوقابأاو

 | نالوق“ د الا فواوامعام تاجرد لكلو لاةفاءاك امالكر ك ذ تاكردلاو ٍباَْمَء | لهأ لاوأو

 ' 0 و مزج ردوا و ورب دة اوىداعلاو عسطملا ىف ٌماعاول عام تاج ع ]و هل وقنا

 3 لك ىلع بتر 00 ”هلءاك ةحرد ىلا متم قرت ةرائثو ةصقاناةحرد ف نوكأ

 ٍْ | لكلو هلوقنا (ىاشا!لوقلاو) رشف ارمش ناو ريفن اريخ ناءاز اأن نء هيودليامتاجر هلا كلن ,مهحرد

 ْ | صتخ نوا.ءتانع لفاغب كيرامو لوقو م بالا ق.ليال ةجردلا اهنذل نال ةعاطاا لهأب صنخم العام تاو د

 : ا انلوق ةك ىلءاضي الدنا الاءذهن العا (ةئااشلا هلذ-لا) لوالاوهباودلاوة: هسا ؟ اورفكل ا لها

 ا ةارعم ةدزدب ىغف لعذ بس نيعم تو فد او لكم كح ىلاعت هن الكل دور دل اوريثملا هةلكح مَ

 | نب رقما ةكتالا | نعز هملع دهشأو ظوافحلا حوال ىف ةنسعملا ةخرنلا كلت تدئأو اههذنعب ةحردلا كل: لدعو
 دانيال !كلذرانداو الهجدعلا كل ةراضاو مكمللا كلذ لطب !ناسنالا كلذإ ةجردلا كالت لمت ملول

 الأ دقن ذكضالا ناك اذاو نولمعت ع لفاغبكنرامواوم عام تارد لكان ا تنشف لا كا ذ لكو انذك
 86 * هنأ نطن ىف قشنم ”قشلاو أ نط :نقدعس“' نمدءعسااو ةماسشقلا مون ىلا نت وهات لسقلا كن

 نب رخ "موفي نم مك اثنا 1 ا ادور ةطراوا "غلا كيرو) ىلاثعت

 باو نيبال ىلا هنالنعا (ىلوالا ةلكسملا) لدا سمن : الاىف. ( نبزحمكع امو ١ النو دعونامعا

 ةنيعم ةدليمو ةصوصأ# ةجرد موق لك نارك ذو تامر هاو ىداعا باح 1 تاةعو تاعاطلا باعت

 صقشو أ نيعمطملا ةعاط ىلا حاتم هنا ىل_جال ردا با ذعل انين داو باوثلاب نيعبطملا صء_دذت نا نيب
 لءدالو ”هلماكة ماع هتجز نافاستغ هنوكع مو نيلاسعلا عنبجب نعت اذ لافت هلاف نيش ملا ة.فطعع

 0 ا ند ضم هوم فا يعوتت ةددس قطا 0 ٠

 بتتزتبالاراربالاءادعلا تاجر دىلااهلاصياو ةاسمب : اسذالا سوة: ااوةن ريشنلا حاؤرال اه ذه بنتي ىلا

 بت رتقاخلا ىلع تجر نمو ةجرااوذ غلاك برو لاقف تارواظلا نع برغرتلاو تاعاطلا ىف برت

 اهنغىلاعت هنوكناس ىلا (لقألا) نيسهأ ناس ىلا امههر ةدفنف ةيصغملاو ةعاطلا ىلع باَمءلاو تاوثلا

 نول اكل نع ناكل هنال ءاوسام لك نع هاك أو دان او مسوق ”ىنغملاسعت هنا لود

 3 تناكن اف ضرغي باسو أ باجي لكفاضيأو لاك هللا ىلءوهو هنا ذب عصقان هرتغب لمكتشااو لتفا أ ةقلذي

 1 || كقوة نشف ةنناك نكن م0 تاوهن' د ماو دب نأ اكل ذوأ ناجح الا كلذ ماود تحو قف 2 ىف ةمفاكهناذ

 ||| امعو مدعلاو ثوبا كلذ ن لد :الهناذف هم دعوأ ل_-دغخنم تس دور ىلعاهمدعو هاذ عل زج

 || كلذ ل عفروتو ئتلاىلع فوةوأاىلءفوقوملاو همدعو ىل هفاملاىدلا كلذدو-و ىلءزاقوقوم

 ||| لاحم وهو هتاذان كم هناذإي حاولا هنآذان كرا ىلع قؤقوملاو رثغلا ىلءةفوقؤم هند نوك مز فخئشلا
 | سالاو وهالا" ىءال هناا عم ريض ا دقي -ىنغااكيرو هلوقثا لعاو قالطالا ىلع ”ىع ىلا«ت هنا تدق

 10 كال ا تنشف اش هناذان كمل او هئاذإ نكمهاوسامود-ح اوهتاذادوجولا بج اوال كل ذك

 مسعلا تو

 اس ممل ال مس سلال سل 1 للا | - سلما م مص ممم مس مسم سس سوم م مس م اسس ١ سمس اسس مسمع نجس سس سل م مست سس مم مصل لس بس ل سمسم معمم

 0 ايست هلل ملمس

 ئ ١ || ىالثال لا هيلع إلدلاف ةمحراو منا تانيا و ب جو 06م



 حلا و حرا
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 96 1ْن 0 0 )عاملا عملوا سن لالا تال

 نمنواع”فوسف هلوق(عبارلاث يلا )نيبز 01 ىأرلعنل ىلاعت هلو ةكرا دإة
 رادلا ةمفاع د نروكست ع

 0 0و ال ورفاكلا ىلع و ةدقانعلاانلق ملام درادلاةب قاع هلت سيل درااكلا 1

 ميما يكسو

 0 0 رفا 0 م

 0 را )نب 7 5 رش ىلا لصد 0 5-5 م اا
 فدض ىلع اهمش ”مهلاوقا تاك اكروم الاه نماعاونأهسقعوذةماقلاوتضيلا سلا 0 : 0

 رةلاك م هثو رح نم هلن نولم ع ممن | اهتلمب نك ىهتالك ىلا تاغتلالا نع ءالةعلل اريغنتو مهلود# ةلقدمهاو 5
 0 ا لا انك اولاقف اسصتر م اولد الافزملانأضايوسا

 اميصتو هلل ايدصت نيبدصتل ا هز ارفااع ةقاذم تيلوتقبذكل اوبس يا

 أره ىلع لدوايبمت مدت كسجر كلو ايسندتن واخ مهلك اردقتو جامزلا لاقت دك.لاو لا

 م ؟ تاي وذل ١لعس و اننثا اكريشلادهو مهعنيهتناد- «ةوقرهو دات وشل ليفت 5

 وهذ هلل ناك امو هللا ىلا لسيالف مهئاكرمشا ناك اخ ىلا عت لاه ث اهيلعامنوةفان مهلا وم نماسصأ

 نم هنا ن وأ هك ترو رسما ناك اههنع هللا ىطر نس امع نبا لاق (لوالا) هوجو هريسة ىفو مهاكرش 0

 اهقسناو اذه نع ء*ىنغ هتان ااولاهو وكرت ناثثوالا ببصت ىف هن هواء امم طضسن ا مث ةةيلا شمع

 لاق (ثلاسثلا) ل جوزها ثا ذ لم ىولعغرالو هقلامع هلدباوذخ أ مهمانأو والام كلها ذا ناك ىدسلاو
 0 قي رووا خطا يعقل ب 2 ردقا اذا هنا ىف ل

 :لئاقم لاف (سماخلا) مجماك رمشل هولعج ام اورفوو هقلابجاوناعتسا امسقلا مهباص أ اذاةداتق لاف(

 3 ناو انعرلاولاهراهل ول الا يدسذاوكرتهتنا بيس زي لو ةهأأ الا بدصتامتو

 ”هلوق كال ذد هند ل! هوطعاف هللا برص او دخاف ةَدفنَن ماعم ”الدي ال اولاه ل الابساايوالا

 نراتطام اسلاقف لعفلا اذه عد ىلاعت هنا من مهلا لصي و هفهقت ناك امو هنلاب اما ومكر 0 ٠

 اعفلساوةءاغرلا ىف مانصالا يئاج او دج رمهما (لوقالا) ةريثك اههوجو :ءاسال هذه ةمغب كىفءناعلاركذو ش
 .قلاها ىلاعت هنا عم هريغا هضعب اولعجو هلق بيصنلا ضعب اولهجج مهنا(ىناثلا) هفسوهو ىلا هةهققا بناج عا

 لع ء مسد اهشد لو مهسغنأ لسبقن مهو د مكح مكمل اكل ذنا (ثلاشلا) هةسانضإأ اذهو :

 قَدَصَو ريخ نعال ألا زازغ نان مادصالا بدصئز ارفا نحول هنا ( عبارلا) اهفسابشي اناكتف علا

 بيصالا كلذ عافتنالا ىلءاس كد |عاةردعالو ماعنالاوثر ل ١لود> ىفمانص الارث أتال هنا (سءاسإل

 42 و

 للا

 . : 0 ١
 0 تب ل : :

 نيك ١ لاو نادبصلا هومعط أ هنت أك أمو هيلع هوةفنا ٌمصالْناك اهايدصت نانو ااوابيستمتهماعنأ

 : :هده لاثم هبا كحخوس ن نمدودةماو نوهكعامفاس هنا هرجولا د بث دفا شنع اهل تدخلا اذار هان 0 59

 1 نسال اف (ىاسثأا) ريقف هنا اولاهو مم صل ا باد ىلا هو درو هود > هللا بهذ ىف نانوالل»

 !| اواك مثال هلبا ىل' لاهامناو نيك اسس ىنءي هللا ىلا لسيالفماعنالاو ثرطا*اغنن ه ىنعن م اكرسشان



 لد

 1 اذهنىناثلا ماة11ىلا ةراشاةسرااو ذ وذو لوالا ماقملا ىلا ةراشا ”ىوغلا كبرو هل اوةف مالكلا بدك ىفرّوَقم

 .[|| نولواحال لكلاّن ا ىن أ العاو مهاوق ةعص ىلغتي الا هذه نم ءالقعلا فئاوط اهطبذتسا ىتاا لئال دلارب رقت
 ||| نيشلا تعمم لاه هللا هجر نيسملا نب رع نيدلا٠ اذ دلاولا مامالا يسشلا تعمعو ميظعتلاو سيدقتلاالا
 ||| ةئكلاذافنو ةردقلا بناج ىف هللا ميظعت ىلع ةن_ىلا له أر ظن لوي ىراصفال اريصأن نب ناهلس مساهل |انأ
 فصيل اد_أ نا تلع تاتا ذاف ىجيشالام لعفنع:ءاربلاو لدعلا بناج ىف هللا يظعت ىلع ةلزتعملاراظذو

 ظ

 1 | قلم لكتلاءاجرو باص أ نم مهنءوأطخ ! نم يسهم نكسأو هبزعتل اوسيدةَلاو لالجالاو يامل ايالا هنا
 1 أاشيام مدعي نم فانت ومكيهذيأشي نا ىلا هت لام مث ةمرلاو ذ ىغااكءرو هل اوق ىهو ة.ءاكلا هدب
 ||| تالا ةحرلاو ذناكن او هناّتاظ َنظي نأ زوج ناكدقف ةبجر لاو ذ هناي هسفن فدو ال ىلاسعت هنا ىنعملاو
 | قلع نأ ىلءر داقتو قال | اذه ىف ةممرلا عضو ىل رداقت ها ىلاسعت نيبف اذيعءاعضو ءواسصو هان دعم هدجرل
 || هيسنتلادوقملاو متو لك نيملاعلا نعءانذةالان روكي هولا اذه ىلعو مهيف هتسر عضيو ني رخآاموق
 ||| مكيهذي أشرنا هلوقاما ءالؤد قاضالا هتدر راهظا هنكعال هنا لجال سدلءالؤهم ةمسرلا صمد نا ىلع
 ا فلي و هلوقامأو ف.اكنلا غابم مهغل_. ال نأ لقت واضيأ هنامالا لقحي و كالهالا هيدارملاّن ا برالاف
 ١ *اشدام هلوقامأو تناف نمل ديلا قدرط ىلءالا نوكبال فالذعسالاّنال مكب اهذا لهب نم ينعي مدع نم

 || عوط أن ونوكيسنالاو نس! لاثمأ نم رخآاةلخ م_هضهدلا-ةفاوذلتاو عدارو ثاانث قل هم دارملاف
 ||| برتأ هجولا اذهو ىضاقلا لاه سنالاو َنءِللافل اخئانلا,' ات قاض نأ ىلعر داق هنادارملا لل موب لاهو

 نان وكي عد ارو ثلان' اس ىلع لد- ىف ق احلا اذه لام ءأ٠ادْنا ىلع ر داه ىلاعت هنا ةداعلاءن رول«د موقلاّنال ا

 ١" ||| نيذلا قادت !نم سنح نود سذنج ىلع ةرودةم تا هنردق ّنأ ىلع همن ىلاسعت هناك ةر دا | ةلالد ىف ىوقأ
 || مهاقبأ نيرششاملا موقلاالؤهل هتجرلىلاعت هنا قي رطلا اذ ينيبف باوثلا ىه ىتلا ةوظعلا هتحب للدول
 0 نم مك اشنأ 5 لاذ كلذ ىلع هتردق هلع ىلا«: نيب مث معاو مهب لديأو مهانفأو مجامالءاشولو مهلومأو
 || ليلق هتروص نم اهيأ سدا ةفطت نم ناسنالا قلخ ىلاعت هنا ل_ءركسة:اذا لقاعلا*رملاّن الني رخآموقةيةرذ

 "ا! ري وصت ىل_« ىلاعتر دق كف كل ذكرم ال ناك اذاو ةمك-حل او ةز دقا ضعي كال ةنوكي نأ بجو فريثك الو
 ٠ يرد مهلكءاًرقلاًارقو اهل ةفلاذ ةرودد مهرب ودت ىلءردقي كا ذكف ةصاسلا ةروسل ا هذ + ما جال هذه

 الاه ت االنودءواامنا ىلاصت لاه م ناتغاام> اكسل لاه لاذلا مسكي تبان نب ديز أر قو ل اذلا مذ

 || صوص دءولاّناوهو رخآلا.ةحاه.فلوقأو ةما.ةلا نورك اون اكم منال ةعاسلا*ىجت نم ىأ نسما

 ١ لك ىنعي تاالنودعوامنا هلودف باَمعلا نءرابخ الا, صوص## وهف ديعولااماو باو لا نءرابخ الاب

 ٠ || كلذك سل د.ءولا بناجر ا ىلع ديمزملا!ذ_ميدعولا ص.صختف ةلاحمال تاووف باوثلات دعولاب قلعتام
 ١ [|| لصا حاف انمكسوا ةةردق نءنوجرذعال ىعينيز متع مئأامو لاق هناوهوّدن الارخا هولا اذاتهىوقيو

 || يناجّن ا ىلع لدي كلذو نيزمت# أ مو هلوق ىلعد'زامد.عولا رك ذالواست ا هنوكب مزج دعول ارك ذا هلا

 ْ أ نم نواعت فو سف لداعىفا مك-ناكم ىلعاواعاموقانلق ) ىلا.عثهلوق ٠ بااغزاسحالاو ةيعترلا

 االادده< نأ: دع نمةوسرممأت النودعونامنا هلوتبنيباملاهناملعا (نوملاطاا لقتال هنا ةبقاع هلنوكدت

 ا زرت ( لوالاثصلا ) ثحابمهمفو مكتناكم ىل_عاومعام وةاب لق لاسةف رافكل ا نم ثعبل ار كش نم

 1 |هحولاو ىدح اولا لاق مكشاكم نوقاسلاو نآرتا لكى عسملا ىلظ ف نالاب مكتاناكم مصاعنعركب وبأ |

 الا وهبااغلاّناالالاو-الا ضع: فاضيأ عمت دقو ةدرغم ىمالارثك ىف رداصملاو ردص»هنال دارخالا
 | |نكم | غلبأ نكست اذا ةناكم نكم لاقي ار دص هن وك هناكملا فامكلا باص لاه( يناثلا ثصلا) لولا
 ( |١ ننمكنكم قءاولعالة<مكتاكم ىلعاواعا هلوقنةءاقمو ماشمو ةناكمو ناكم لاقي ناكملا معو |
 11|| لجرال لاقي اهيلع نأ ىتلا مكستااس ىلعاوا عاداربنأ اضيأ للكو مكناكماو مكسدعاطت_فا ىدقأو كسأ |
 ا 01 لماعانأ ىأ لماع ىنا هنع فرت المع تنأ ام ىلع يا ىأ ن الفان كناكم ىلع ذل - ىلع تشي نأ رعأاذا د

 | 0 اان
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 ١ ىذلا مهماعنأن رم(قاشلا مالا 2 1-لا نود لابرلا ناتمالا مدخ نو هبءاشتن الا اهمهابالاولاق ا
 | مسقلاو) ةدئاملاةروس ىف هريسغنر هدةوىاوحلاو تئاوسلاورثاصلا صر اهروهظ تمزح ماعغاو هلا ولاقت ||

 | املع نوسح ال ليقو ءاشصالا ام اهلا ع نورك ذياسماو مالا قابلا < هليا مسا نورك ديال مانعنأ (ثااثلا

 مهاوقنالدك و .ردصسدأ اسوأ ةلوعنم ها لعبا سته ان لاق ناهروو نوبل أ

 اواهو) ىلاءتهلوق « دنعولا :مدودةااؤنورتفرا قاكامب م رص ىلاعت لاه مءارتفالا ىنةمىف 0 م

 مهفصو ءويزصيس اكرمث همق مف هم ةسمم ع ند ناو ام ا تم ماتالامتع ترا

 نولو ب اوناكةدسافلا مهاباضق عاونأ نم عبار عونا ذه(ىوالا هلم تلال رئاسمتبا الافو( ماع ريكس هنا ||

 أه فرت اًممداو امو ثانالااهنم لك أئالروك ذلل ضااخو ف انحاهمداؤاميئاواورئاضلاةتسأ ىف |||

 ةمكحل اح ىءاضقاورح لان وكل يلع يكح هنادي ولا ةنمدارملاو مهفضو مي رس ثانالاو روكذلا |||
 آد الوقوءارفلل نئاوق لا وقأ هثالث ةصااخ ثدنأ اثىف ىرامشالا نبا 8 ذ(ةيناثلا لمسملا) قاقصسالا تسمو | ١

 | هباستو ةءالعو هيوارا ولاه ام غضولا قة علاملل ىهانماز ثينأتللثسلاهاأنا (اهدحا) ىاكلا|

 ه وقفامث'(ىئاثلا ل وقلاو) ىاسكلا لوقا ذهىل صااخو ىل تااخوع لوةي كل ذك ةمغاطلاو ةمهادلاو || ١

 قع ةريك ذنو ىءملا ىلعهشن ًايزاس تاؤع ف ء ةراسمء نأك اذاو :ئغالا نع ةنابعواستالاءةنيج لوا ١

 ((ثلاشااو) اذالا ىلع مرو هلوق قرك ذو هان ةصااغ .وهىذأا هريس ثثأ هناف دي ال هذه ىف اك ظف

 |(ةتمةهعسلا) ةمدذ صخرلاو ةجسررطملاو ةمفاع لو اطع ارش مانو ودار اردسس دوك |

 ( نكت مداعن عر و 01 ارقو عقرلاب ةديمءاسملابن ك7 ركنا أرقز عفر ةتضو ءانتلا: نكتناو صاعنب رفا[

 ةمالعل عقلا قل لاا هسهج وفم عبار ةامأبضنلاب ةّدممءاملاب ن نكيشوفا بلاس

 رهضم هريو نكف مش !ةتسمهلوق نا ههجو ذر كس نبا ةءازقأم و امذالا قامو هلعافل' ناكاملل ثمن

 لعفلا زل لعوب لافتبلا نمد ةثئاذالو ذو دم لانه نكي ناووأأ ةنثيض مها تاور[

 | ثدح ىنءعهنالريخ ىلا نوكلا!جاتدعالو قءقَح ع هثين أت هملا ل: #نملا لعافلا نكاد ثعأ انلاةمالع ||
 بسلا اذهل لعقلاثئاق ة.ءةروك داانكتناؤ ريدقتلاف بسناب ةئيمءاسلابنكت نص اعوءا رقاد عدد |

 ىلاد مدس هلال لغفلا او ]اذ ةتش روك دما نكن اؤائهايو أنف يضنلاب هن اا وك ونيقامإ!ةءارقاماو |[.
 ريمضلا ىلا | دسم لعفأ ناك ا1ةّثيم هلوق نستناورك ذموهؤ م هال هذه نوط قام لو* ىف مدت مريع 1 : 1 :

 1 مسمسس ساسسسسسابب_ محلل

1 
1 

 ا 9

 رس و

 اولض دق هللا ىلءءارتفا هللاء_عةزرام اومّرحو لعريغب اهةس مه دالوأ وادق نيذلارسخ دقز قامت ة وت ا

 مهع ردو مه دالوأ مهلنق مدمن ف رت دىلاعت هنأ (ىلوالا 'هلمسملا) لئاسمن الاىف (نيدتوماوناك اموأ]|
 نارسدملاا وغو مكمذلا اذه ىلعم «مزلام نييودن , الاءذ_هىفنيرضالا نيذف عج ىلا هتهنامهللام-هةزرام | 1

 ةءبرومأ ذهن ادتخالا مدعو لالضلاوهللا ل ارتثااو هلا موةزدام ع ردو للعلا مدعو ةهام لاو أأ| 2 ًْ

 ىلعهللان م ةعظع ةمءثدلولا نال كِل و ن أر مس طناودو(لوالاامأ) مان لال ود ىف مان بدساهتم داو لكو

 اي دلا ىف ميظعلا مدل لاطبال | كل ذ ىلع ىكس.-ذ و اهسسال اهظعانا ارسخ ريد دقن اطال ادا ١

 ْ .هماعط لك أبثأن م ةوخهءدلو ل_قنولوةب سا: !تالق ا دلا ىف مدلااما 5 رح . الاف ىظعلا تانقعلاو 07
 اواو دخ ماد !تاحرمو طعأة دالولاةيارق تالفة الاف ناقل ا امأو نم تشأ عذامن دلا ف سلوا

 || عوتااو)باّقعااعاونأ مظعالاسجوم ناكف بونذلا عا وأم انعا كل ذناكمر ةراضملا مظعأ قانا ىلع مدقأ
 رةفلاورَقَملا نمفوغلا نوكيا داولا لق نال كاذو ةم ومذملا ةفللا ن ءةرامعئ هدةهاقسلا (ىلشلا||

 |راضملا مافعأ مازتلاف موهومر ةفلا كل ذوزحان لَيَمل | !ذنهفاضدأو اررمض هدم مظعأ لتقل نال ارش ناك ار 5 1ْ

 ْ نادوصقللا ل ءزرشبةلرق (ثااثااعومت وز ةهافسهنا شال موهوم لم قررنض ن نم از د عطقلا ل.س ىلع 3

 مير (عبارلاعو هااو) ماسشلاو تاركنملا مظعا لهما ناك شالو لعل عدعن ”تدلوامغاةهامتلا هده 5
 16 حس ساب قانا ننس يمالافام عا مع نماشبأ هاك ا /

 0 ا تا
 مسوس بيس سس حجب لسسص
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 1 | |يعافرهوقما اسئل ذب هيناو بهاذل هذي نيئاشقلا لوقع اوم د يدوعسو

 | |هدار لقدر سرتكلابزقاتك) كسشاوق « ةنبادحا ممالك تن ومال
 ظ ١ ظ ”هلثسما) لثاس اه الار (نورتفيامو مهرذف ءواعق مقاول يني مىلعاولملو 1 0
 5 | كإ زكحوهلوقو "هلطابلا ىيبها دمو ةدسافلا مهماكح نم( قاشلا عون ااوهإا ده أرلءا (ىلوالا

 : مهواك رمش مهنمريثكل نيز كا دك كلذ اولعف مئأ ماسعنالاو ثر انمار ذا. هنن اولءسو هلوق ىلع امع

 1 ىلع مسهمادقاو مالا قلاكلا ةفرعج لوط! ةيا تاسست“ ءاك رمشللو اص هلل مواعج نا ىئعملاو دالوالا ل_:5

 ا أك اتيدسملا وح أو ءالؤ» ماكس أنأ ىلع هسنتل اد.في كلذو ةلال_ذا او ءل اهلجا ىف ةياهن مون أ دالو ألق
 || نماف رخءامحا مهتاث نونف دي ةمله اها له ناك( ةيئاشلا *لثسسملا) ةساسملاو دك اكرلا فاضغب اهط
 | مهنيط ايش مهواكرش دهاجم لاف ءاك رشااندارملا فاوفلتخ اود الاهذ نمدارملاودو جي. وزتلا نمو أر قفلا

 )اسما اكرش نيطامشلا تدعسو 'لمعلا ةمشخ مهدالوأ اودوب ناب رهو سمأ

 تاك بكل لاو نودعزت منكن يذلا كؤاكرش نبأ ىلاعت هل وقك اهوذختا م - منالممملاءاكرمذلا تفدضاو

 |ةيلهالا ف موقي ل برلا ناكسسو مهدالوأ ل تةرافكلا نوث.: زياوناكنيذلا مهو مادو ةنادس ىهنهلا ال

 1 دا اا دمج لعب بلل عج اهي درسا رمزا نكد اذك دام نق, فصيل

 : أ ىماعنب ارق (ةئلاشلاهلمسسملا) دهام لوةىفءاكرشش نيطامسملا تيمساكءاكر شا وعم هند لا مهءاكربشلا
 1 نوقابلاو ضل نابممماكرش لادلا سصني مهدالواو لق نم ماللا مضيوءابلار كو ءازلا ذ'نيزءددححو

 71/ نيزريدقتلاف صاعنب اةءارق هجوما عفرلاب مهو اكرش راب مه دالو أ ماللا عشب لتق» ابلاوءازلا فب ني

 |دالدال رهو هيلوحقللا هملا فاشملاو فاشملا نيب لصق ةئاالام هدالوا مهاكر م لد نيكر شملان مربمك-

 | هلوقىفاكرعشلا ف هوركموهر
 2 هدام ىبا صولتاا حز « هج رعاهجسعوو

 ظ 1 أ ىلعرماعبا لمس ىذلاو الات ةاصفلا قزيت+وه ىالانآرقلا ف فيكمفر هثلاىقاه نكي وم أك اذاو

 لأ دالوال انا لج ال ءاكريشلاو دالوال اًرع أر قولو اينانانودكم ىماكرش ف اصملا ضءب ىف ىأو هنا ةءارقلا هذه

 || اه سنلقةروهشملاةءا رقاااماو باكترالااذهن تعيس ف دوا مهناوءاىف هواك
 ١ أ ميدقت ف بيسلاو هير ميهاربا ىلا ذاو هلرقو اهناميااسفت عفنال هاوقهريطتو لعاسفل ىلع لو عفا ميدقنالا

 | مهدالوا لتق ىلع موءادقا اذهه بدعح ع طودو ىعأ هنأشي مه ىدلاو مهالا نومدقي مهناوهلوعفملا

 | | تدكنانآرقلا فو الهالا ةغللا ىفءادرالاو م_هودربل ىلاعت لاه م ميدقتلا ادهل_م> بيسلااذهلف
 71|[ نوعرف لآ ءطقتلاف هلوقىفاكةبقاعلا مال ىلع ةلو م اذه_ه مالل اورادلا ىف مهو دريل ساس نب الاه نيدرتل
 ١ 1/| ىذلا اًذهف ل بعاصسا نيد ىلع افاعي جالاو طال ىأ م هند مهلعاو ليلو ان زحواو دع مهل ثوكمأ

 ١ نلاع .ؤاضام كب ,رءاشولو ىلاعت لاه مث ق1 نيدلا كلذ نع مول "ل ناءابإ داس ء اسيالا وزع ءمهانأ

 3 | ةئيش 58 ةعشم ىلع لوم هلا ةلزتعملا تلاه ىلاعت هللا هشيشع ووهذنو كحرشملا هلءفام لكن أ ىلع لديهنا اي احأ

 | نورتفيامو لوقو م ةدشاماولعا ىلاعت وق نات لعام ةيغشي امو عريف! ها نو هرك ذب قر اال

اس واه روهظ تمزح مافقاو روع اتت مالا مسعر حثرحو مامث [ءذهاولاهوز
 ١ 0و ا م

 ظ موةدساعلا مهماكحا نم ثلا عوناذه ناملعا (نورتفي اون اكساس م ميز هيلع اتملابلب كايا |

 1 | عبذلاكل و عفُم ىنعع لعفرت - هلوةفر خس ثزو مام اذ اولاغتا(اهلران) اماسقأ مهماعن أ اوهسق مس -ملا ا

 5 | دف ابخء مسالا رك ءاكيس نال تمل اود اولاو ثول اوزك ل ادي تقصولا ف ىوتسسي و نمللاو

 1 و لاو ءهعنملا روي يتك



 ومما دج مس بسمع ساو

00 

 هر لك اوهلك ًاروهظ لبق نم هأشن ا دقوهو هلك !فالخ | لاح ىفءأ شذ أى أ لالا لعب دنافلتم هلوتو ||
 اًض أ كلذ لبق اهاشن اىلاعت هن اق دص ىف. ال أذ ق د ص د اهرم فالدخ !لاعاه أكن أ ىلاعت هن ابا اوما

 : هفنم خرب تروس لونا كو دقمسلك فالس !نالباملا كلذدعي لك وي هلا عم لاسملا ىلع بصنافنااضياو :

 مذ هاك !نوقابلاو فاكسلا فرغت هاا مذانو رعشك نب ا رقوا دع هب د.للاردقمىأ ادغ ادي ادرقص

 ىلعرك ذلة .اعاب ودكم اهلا دهف بيلا هاك اًفاتمم لوقف ريهضا اديحوناماو نآرقا !لكف فاكتلا َ

 هللاو هل رقو امهملا ىنعملاواهلا اوضفن ااوهلوأ ةر اخت اوأراذاو ىل اعثالوقك اعمج ام يلع هتداعا نمامههدحأ ْ

 اواكىلاعت لاه مث ةمَدقَدملا الا ىفهريسفت ىيسدقف هباستمربغو اهباشثم هلوقامأ و هوذربنأ ق-أ هةوسددأ||
 دوصةماوهامركذ ءاشإلا ذهل قت ةيفيكركذاقامثنا(لوالادصلاؤ تسييسيظو رق ا 1

 م-هذمد ل اعف هنم دي افلااماوذل م او هرع نم ولك ل ) اةناهب نيفاكملا عاف اوهو اهةل ن ند ىل-همالا 1

 ناكم.ف قدا بجو أ ال ىلا هت هلال قل حارخا ل_بق لك الا ةحانا هنهدوصتملا لب نورخآ لاقو ةحابالا ٍ : ظ

 لكح الا اذ_هرلاعتحابأنرهاظا اود اذه لب هم نيك تا كرم ناكسا هلوانت كلاما ىلع مر نأ زوتع |
 نك !نيسلك لد ىلاسعت حانأ لب مهذعد لافو فءرصتلا اذه نماعئامنوكي نأ نم همض قطا بوبو حرشأو | '

 ةمدقم سفنلا ةباعرّتال َّدصتلا ىلع لك الاركذ مدقامناو قّدصتا ااماو لك الااما منا اءذه قا دصقملا |
 كس (ىناثلاثحاا) كبلا هنا نسح أ, كن سحاوادلا نم كدت سذنالو ىلاعت لاه مغل ا ةباعر ىلع أ
 ماع باطخ اواكهلوقّنال قالطالاو ةحامالا عفانملا ىف لمالاّناب رمثأ اذاهرمثنءاواك هلوقب موضع |
 ىلع كلا نكءاضيأو اعيجب ضرالاىفاممك] قل ىلاعت هلوق ىر < اراج اذهراصف لكلا لوامت |
 اذ نوني اّناىف هيكل ستمف ل ذل ىلا جامل اوه ناك اها ىعّذا ن نءّناو ةقدداابوحو مدع ىل ءالاّنا ْ

 ثلا ) مامتالا هيلع بال لفنلاموصىف عراشلاّناىفو ىضمام ءاضق همزاب الرهشلا!ءانثا ىف قافأ |||
 بدنلا عضوم ريغىفو بوجولا عضو ريغى درت دق الا ةغمص ّنا ىلع لدي هرعنماواك هلوق (ثااثلا ا

 اولاهاذهلف هريح | عفرل ةددغ» ةغمصلاه ده له ب>وف ةقيقلالامعتسالا ىف لمالا مهضء لاه اذه دنعو 0

 لعفلا بناج معجرث ديفن 'ةغصلا ءذه ّنا برعلا غل نم ةرورضلا: لهن لوقناناالا ةحانالا ءاضتقمىهالا ١

 ثاحيا هيفف هداصح موب ةحااوب او ىلاسعت هلوقاما لصفنم لما ديالا هملاراصبال ةحانالا ىلءاسواج ناو

 لاو ىدداولا لاف ءاللا ريدك, نوتاسبلاو املا جذب هداصح مصاعوورعوب أو سماع نبا ار ة(لوالا ثصلا) 0

 اوءاجدب وسس لاهو ذا وذا دو فاطقو فاضقو دادحو دادجو داصحو داص- لاقي ةخلا لهأ عج | ْ ْ

 ' او 1و هلوقريسف: ف(ىلاثلا ثدعلا) لاعف هدفاولاع ارو لاعف لائم ىلءنامزلا٠او:نااودارأنيرداسصا نأ

 اهفرشعل فصنوءاوسلا تةيساهفرمشعلا هب ديربءاظع ب اور ىف سابع نبا لاق (لوالا) لاوقأ ثالث هوس |

 موهةاكرلا ىّدْؤي ف كاولاهنافأ الاظشلاو سواطو نسسملاو بدسملا نب دمعس لوقودو بيلاودلاب قس 3 . 2

 هقداو و هلوةءارح ار ذعناملاتلق ىفد م ةاكرلا باحصاو ةدكم ةرو لا ءذمانيأو لثالا ل بطاو دال ٍ

 ْ ءانيا ىلءاو هز .ءاىعملاو تقول كلذ ىف هداك لق قلعت ىلعهاناه مرحال مترك ذ ىذلا لملدلا» رج اظ ىلع | ظ

 ةاكرلاّن ا لال ىناثلا لاؤ نع باودلاو ءاترالا هدف نكي تقو لّوأ نع هورخؤتالو داسدلسا مون لسا |
 ركع ةسحاو تناك انش منا عنمال كل ذَنالا اهي اعانتدرو هذ دملاة م الانا عارال لب كم ىف ةبحاو تنال ا

 تدص- اذاده[ لاهو كرا ىوس لاما فى اذهنا(فاثلا لوةلاو)ة 53 الا ءذهاظبأ لدقو | 1 ْ

 اذاو هنممهلاح رطاف هلب رك اذاو هنمم-هأحرطاف هداردو هتسداذاو هنم مها حرطاف نيك اسم |ترمضْس | ا أ

 ١ َ اولد لعاظثو لع , بلاده قي الثل هب الا هذه دورو لبق امواعم ىلا كلذ ناكل 9
 و او ىلاعت هوق(ثااثلا ثلا اكزلا وح قاما اذهب دارما نوكينأ بجوف ةاكرلا ىوسحلامملا ف 0 ا
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 75 رطانأ مولعمو هللا ىلع ءارغقالا (سماس+ل عوذلا) باقعلاو باذعلا حاوفا مانعأ عنما كاذ ب بد مل 1

 نيدلا اص ىفدشرلا نع ل الضلا (سداسلاعونلاو) راك !اربك او بونذلا م انءأ هملع* ءارتفالاو هللا ىلع :

 دوهبهناالا ىلا نه ناسنالا لضيدقهلا هذ دئافلاو ني دةوماوناكام ميا( عا دنا عونلاو) انثدلا ع :ةامءو |

 ولو دبحوتلا يرث مف 'نثلانناك اذ .هرادم ل عج يلابعت هنآ لعا (ىلوالا هل سلا ) لاسم

 اوحأ ح رشا مالكلااىهتناو لوصال هذ هربرت ىف غلاي ىل عت هناوردقلاو ءايضؤلا تاس اوداعملاو

 كر مهلاوفا هياكل هعمامث ةمايقلاو ثعب ,لاركنا نم ةقءرط نيجس مت ىلا هنم لهن امءاسقشالاو ادعس

 نعسانلاريفنتو مهاو م هلقو موو ةءف عض ىلع هدسنتلا دوصقملاو ةعب رأ لئاسم ىف ةدساففلا مهمابطكو
 ةماقاوهو ىلءالا دودقا اوهام ىلااهدعب داع» ءايالاهذه مءال فمه اهبثد رارتغالاو مواوتىلاتافتاالا

 ليلدلا اذ_هرك ذى م_بدق هناملع ادتاثد سلا ادن أىزااوهو لاذ د.سوتلارب رقت ىلء لآ الرإ أ

 ع ةارضخ هنمانح رخافؤئ هلك تاينهنانج رشاف» ءام٠ءاوسأا ٠ نملزنأىذلاو هوهةوةودهو ةروسا!هزهىف |

 رعواجةشمنامرلاو نودزلاو بات ءأ نما جوة سن ادناونق اهعلط ن + لذا هواك ارتد امس هنأ مآ

 ظ ' 1 ةسجن ام ىلاسعةرك دةم تفل الاف نومي موقل تان ال مكلذ فنا هع .ةرغااذا» .رعىلااورظنا هبات

 رك د اهريسف:ىف ن ىقلاذن 2 م4 عناب ما مو نم تانجو لفااو عرزلا ىهو عاونأ

 ركذو نامرلا ْمْتوِنلا م عرزلا مث للا مث بزعل اركذ هنال بيترتل كل ذ فال ىلع نكلاهمامعا سلا ا

 ىلااو رطنا ةمَدقَء اهب الا ىف اركذ مث هرانشت ءريغو ابا شتم الاهدهىفو هياشت ءريغو اههتشم ةمدقا اهب الا ىف

 هذه ىركذو ميكحلا عئاصلا دوجو ىلع ام لالدتسالاو اهلاوح !فراظ: !اهئلانه ىلاعت سماف هعنبورمثأ اذا هرُع
 «ارقفلا ىلا اهنمءزح فر صب أو ام عافت: الا فن ذاق هداصصح مون هم اوناورغأ اذاهرثنماواك ةباالا
 عافت الا فن ذأ انهو ميكحلا عنادلا لعام لال دةمالان ها كانه نأ نيب الا نييزامتمالا هب لنه ىذا

 دل مب عافتنالا فن ذال ا ىلسع م دقه مب كلا عئاضلا ىل_ءاهبلال دسالابرهالا نأ لو هنت كلدو اهب

 53 ةعذ رمع هم : اهس> ةداعسهدهب عافتشنالان ملم ا اودي دنأ ةل اعور ةداعس مي لال دم_بالا ن ارسل

 عافت :الاننذالا ىلع اهم لال دم الا نعال! ىلإعث هنا دق ب دبلا اذهلف ميدقتلابىلو الوالاو ءامَقن الا حج

 هللاو عفتراوز عطاذاةء اًثذو ةأشن أ ثني ءئشلا شن لاقي قاش يأ ان ىذااودو هلو: (ةناس لا هتلر

 اهيرتاعر ءراشرع هتشر ءامركاا|تشر ء لاقي تاشورعم تانج هلوقو هعفربو هرهظي ىأ ءاشخناهدع ف

 : شر ءهمجو سرع لاةيو شورععجاو شرع د-اول او مركسلا ناد تق ابيلع لسرب ىتل !نا دمءلا تفطع اذا

 لاوق' تا شورعمربغو تاشورعم هلوق فلول ذاده تؤ رعاذا هالعاذااشارتعا د سد رعأأ باعلا سرتعاو

 قبلي شرءيالاهضهدد شرعي بانعالا ضءنافمركلا امهالك تاشورعملاريغو تاشورعملاّنأ(لوالا)

 ت2يئيام لك تاشورعملاريغو سو رع اهل لع ىدذلا بنءلا تاشورعملا( ىناثلاو) اطسنم ضرالا هحو ىلع

 لء< شرع هل ذذتي نأ ىلا جاحعام تاسشورعل ا( ثلا ااو) زج 5 لاو عرقلا لدم ضرالا هجو ىلع |طسنم

 اًولعهياهذو هناوّدسان ىغت_بملارعشلا نم متاقلا 0 ارم او 3 رت رج امو مرككاوهو كف هلع

 هباوةهاو سانلا «برخداممت انا رمعلاو نيتاسنلا ىف ل هدام تادور ءملا(عدارلاو) شي رعتلان « هقاسةوقا

 لذتلاو 21 كادر وهن اهلي د كاملا فا وفا باول د 0 ءوثر هو

 نامت "ب ورنا كلل لرشلا يقسو عدول لا ردا ملا انهو لكاأم لك لك لاو 3

2 

 8 | دالوالا ل ة:نيفوصوملاّمذ ىلا عت هنا تنشف ثشف طنءادء والا ملل صعت لوا واضدق منا ىلاعت يا دتهلا لا

 3١ || فوق ةغل ايلا ةباهن كل ذو مذلا عاون أ ماظعال ةبجوملا ةعيسسلا تافصلا هذهب مهل ىلاسعتهق' هل -أاممب ردو

 3 نامرلاو نو. زلاو هلك أ انا عرزلاو لذلاو تاور ءمريسغو تاسشورعمتاسن- شئ ىذلاوهو) ىلاعت
 ا 01 هب الاى (نيؤرمل ابعال هناا اوفرستالوهداسمج مول هق-اوناورعأ اذا هر نم واكهباشتمربعو اه اشتم

00001 10 

 لدم



 اذهل ةينسوملا ”نلعلاو ماع اغذالا نال كال ذ ىلعف نم لك ىلعالو 2 15نؤكي نأ برقإلاو ىلءاسم*!ك درا 0
 حا مرت ىف بذكلا قا ىلع ىرتفان منان اذان وة للا لاه ض#م ك2 ص.مخلاق ةماعمكسملا ||| ا ٍ

 م

11 

 أ ا نك الات اك اركذ نيسوز ةعب رالا هذه نمدحاو لكن مر ذو رقبلاو لبالاو زعملاونأشلا ١

 دالوالاميرحت بجوني' الا ماسرأ هملع تاةسشاام مرح ناكن ا هرب دقت نيش هالا ماسر أ هءلع تاتشا ام ١ |١

 مرح كلذّنا 3 لاذ ٠َناننومك_2 ف.كف عراضة عب رمش نوفر تالو" ىف ةومشب نوّرقتالمكنا ىنعب ل

 ال

 | لاق مناطءسشل امكلهلو ب فذا قي رطل اوكل ال ىأناطمثلا قرط ءانعمو اسمناكستانو اهكفوءاطلا |
 «اللقالا هّيرذ نكس عال ل ءاقأا وهوة نءمدآح : رخأ ةوادعلا نيب ىأ نيممودع مك هنا ىلاعت

 فاسد هلا لاق (لوالا) ناهحو ةنامثهلوق نادت اىف (لوالا) نان هو حب وزأ ةبامغ ىلا لاق

 نانا :تياغعا كقةزراماواك ريدقتاان وكي (يفاشلاو ) اًشرفو ةلوجحل وةنمل هاا ةئاع
 لبلدبذاجوزامهداب و - سنس نع هربغ هعم ناك | ذاف درذو نفه دو نأكل ذاد-اولا (ىاثلاثحلا)

 نيثث از عملا نمو نينثا نأضل ا ن نموتباهزسفمجادزأ :بامتةزخؤيبويضالاووتالاترو

 فوهدلاتاوذ نأضااو ىنالاو رك ذلا عب نيثثا نأضلا هو لاف مث نين ارش. لا نمو نيثث ا لالا ن وأ 18 ظ

 ريبكب نيا لعد [دأ تلا كوتا ا ىلءم هن” اضو نئاض عسجب ىب هو حاسزلا لاه فلا نإ

 دّجاوال لاقيو معا نم مرعشلات او در «ااو نيععلا فب زعملا نمو ى رق نين ازيعملا ن نمو هلوقو انفو داضلا |

 فرو شراح تاطو بلاطو موقف نا قار ءام عج وهف نيعلا حف : زفملا ارق نأ ىزعم عملو زعام |||

 ناصتتاامأو بكرو بكارو رو جاتو بعصو بحاصكز ءام عج اذيأو ون نيعلا نوكح ب أرق نمو[

 مأمون ركذا ا ىلَ هوقو نينئاز ذعاا نو نينثا تأ ذل ن نمأ شن جاوزأ هن اًمأكنأ : هب  الاريدق:نالف نينا | :

 | نورسفا'لاق هل قاع همق لمعيالو ه دعب امه. ف لمسعب ماهفّمسالاو مّ هلوقب نيزك ذلا بصت 1-3 ا |

 ١ رك د تامل اوق لاطب ا ىلع ىلا-هت هقنا تح اف ماسعنالا ضءذ نو رمح اوناك ةداهاملسا لهأ ند نيكرمشا انا ||

 هلوقوامارحا انآ لكن وك, نأ بخو ىثنالامّر-ناكن اوامارحاهروك ذ لكن وك, نأ بحو كذا اهتم |||

 وهو | ال اهذهرب_سفنىف نورمسفملا <: !ءيطأ اماذ «ثانالاوروك ذا ىلسعلةشن ماسرالاالاسواك |

 ارقبلاو لبالاوزعللاو نأذلا ىنءأ ةعبرالا غاإلالا هذه نا سد ل وقينأ لئاقل نال دج دعب ىد عا
 هلك د ع اومكحام مر ل نوكي نأ بال هناالا ثا الاو روك ذلافةدو هع ا

 ىلاعت هنا الق ا ذاانا أمتار اءتعال ار اسوأ اماجوأ هلمصووأ هب" اسوأ ةرحا موك اهعرت 2 ئوالادأ]ا

 نأ بجوارك ذ هنوكل مرد ذق ناك نا ناو ٍ,لاكاذَنال قاذاف لكألا ل-الثانا وملعا ضعب عبد مّرح |

 ١ ملاكم | اذه ني ملاماو أنا اريح لك عود تأ بحبو ىت'أ هنوكذ مر -دق ناكتاورك ذ نا ودلك مر || 8 :

 ريسفت ىفرك ذي نأ لقاعلا ىلع ندي وذن الا ءذهري ست: ىف نورس ا هركذ ىذلا هبولا ادهاذك:انملعامزآل

 (امه د ١ ناه-و هذ 2322 درقال اور رو الذ دسأنفلا هوس ولايه رسام ايدك وسو ىلاعتهقاا مالك |||

 راكنالا لس ىلع ماه تسسا اوه ل مولوقن الطي ىلع لال دتسالا لبس ىلع دروام مالكنلااذه تالقي نأ |

 ةذابغ منلا ا ني ىلابست هئاغ ليلا صو سخ مالناو ايسر وو لاو ةزيصلابمهمكح ّنا (امهذان) ||

 لاكَف ردملاوزةملاونأضلا ىهو هن الثلا ما سق الا ىف ماكح ال اه ذم اومكست لاف ةءيرالا عاوفالاذه نع ٠
 جنكمأ ىلاعت لاف شءدا رعرلعأ هللا ال ا هذه ىف ىدنءاماذ ف نيرعتل ا ىلعم كلا اذهب لبالا مم هدوم |

 ذلكتلا لساو لوسرب نوُممؤتال َء منكن ااذهءرهقلا ده اًشلهدار او اذهبهقاكاضونا» جك

 لاه كلذ نيبال ةفلتخل (ماكحالا هذه نوت ف.كف ءاميئالا نم دحأ ودب نوذرتعت ال مكن ادي اللا هداه نمأ]
 ريسغىذدلاوه هنال ىل-نبورعع دير سامع نت الاق مل عري سانلا ل شيلاذكهقا ىلع ىف نعرلاغأ نأ ا

 تافصلاوناذإ!َهق رعمر دمسو تلا ىلئ اس ف ب زححوا هللا ىءىرغذ انك دب ديدشلا دمعولا| بد قه سا

 نعل الضالاّن ا ىلع كلذ لدو ىضاسقل! لاق قساوتاء دخون وامل اثاانمو كثالملاو تاورنلاو

 ب مل سو رعت واعمل ومحل 1 يوم 4 دامت ا نع حسا دجاج ١ + اس حما سدت“ تجسس



 ظ وشو لع ل ذينامرلاو نوي الار عررتاو لقتل وتنعلاو >و ةسلا ع عاونالارك دعب .داصعمو قد
 ْ أ داصل الغ فااولاه ناق هللا همر ة شح وأ هلو. ناكايراغلا ىف: اكرلا بوو ىضتقي اذهو لكلا 'ىفةاكرلا
 1 ظ ةغللاقدصط انا هراعللبادلاو عرزلاب صوص ري_غةغللا لصق دصاا ظفا لوة:ف ع رزلاب صو مم

 3 أكلذوتا روك ذملاب رفأ ىلا هد وعب< هدام هلوث ىف ةريمضلااضيأو لكلا ل واسم: كلذو عطقلا ن ءةرامع
 رشفلاهقا مهر ةقنسو ألا (عدا رلاثحلا) هيلااذث اعريعضلا نوكي نأ بج وذ نامرلاو نو زااوه
 1 هللاهجر ةفينحوبأ تحاو قسوأأ سم غلب اذاالا بحال هنا نورثكالا لاك ريثكسأ او يلق! ىف ب ججاو

 07 ظ وه قمل كاذ ناكا ذافريثكللاو ليلقاا ىف قست وبل ىضنقي هداص- موب هق-اؤن او هلوقلاتف هناالاهذم
 0 ىف ةغللا لهالت ا لعاف اوف رستالو ىلا هلوتاما ريثكلاو لاقل ىف ةاكد لا بوجوب ل ولا بيو ةاكرلا |

 1 لاس !فرسر مش لاه (ىفاثا )كل ةحامزوا- د فرسسلا ىبارعالا نبا لاه (لوتالا) نياوق فارمءال اريسفن
 ” [اذانانالاّت ا (لوالا ) . لاوقأ +بفني رسفملل لوةنفا ذه تفرعاذا ةعف:مري غنم هنم بهذام

 تبا'تاكورو لو: 1١ نع م سف أ دب ريا ىف ءاج هنال فرس دةف امد اس ءش هلاس عىل الصوب لو هلام لكى طعأ

 لزرنأف اعيش هلزغم ىلا اهنم لخ دي لو داو مونى اهوسق ماه نخل :للكقئا مس ىلا دع ساعت نب سدقنبا
 بدسملان بدعم لاق ىناثلاو نةددمحأ وطعتالو ىأ اوفرمستالو هداصح موب هق-اون آو هلوذىلاعت هللا

 ناالاتللاةزواحمفا ارمءالا نم ذاو [1ناق ناكرتشي نالوقلا ناذهو ةقدصلا اوه: ءال ىأاوةرمستال
 || ىفءانصالااوكرشنال ءانعملتانةم لاق (ثلاشلا ) عملا ىفةزو اي ىناشلاو ءاطعالا فةزوانجت لواالا
 "| ه3 امزواج دقف ماعنالاو ثركلا ىف مانصال اد ا يباب نماضيأ اذهو ماعئالاو ثرحلا
 | لجرمقفتًانابهذ سيقوب أ نكولدهاج لاق ىلاعتهقا ةيصعم ىفاو قة ال هاذعم ىرهلا لاق ) عبارلا)

 ١ ىع ام بارا انها ريد تر تنم ف اهردرزم ولو ترسم نكي ل ىلا هنا ةعاط

 قفنأن :مناقف رمسأ | نع ءىف ىلاشل ا لول ا ىلعا دهوريمللا ىف فرسءال لاقت فرمسأ | ريال هل لبق نيح

 ا ىناكم لكن الرج وسلا نيفرسسلا بال هنا ىلاعت لاق مث هذ عفنال اف ىف أد قف هللا ةمصعم ىف

 هلباع ءانبأ ن ف ىراسنلاودوهيلاتلاقو ىلاعت هلوق هماع للدلاو نانإا لهأ نمو هف ىلاعت هللا هرححال

 دهب كلذو رانلا لأ نمو»س لف هنا هب نم لك ا ىلع اذه لدف مكب ول ذي مكي دعب لذ لقهواحأو

 اولك اًرذو ةلوجم مانعن الا ن نمو ) ىلا.هتهلوق # راثلا لدأ نموه هلا ه+< مل نم ناةوحولا ضب نم

 نئثازعملا نم ونا نأضلا نمجاو زل اع نيبم ودع مكلا هناناطنشا !تاواعت اوه. الو هللا مكق نزاع

 ليالان مو نيقداص منك ناله! ىضوئب' ني.ذنالا ماحرأ هلع تاقشاامانيمثالا ءأ مّرحنيرك ذل لق ظ
 * ادهش من كس مأ نيش الا ماحرأ هلع تاوشا انما نيش'الا مأ مرح نئيرك ذل لق نينثارقبلا نمو نين

 ا فلا يل اظهقل نازح ءريغب سانلا لْضملاب ذك هللا ىلع ىرتفا نم لظأ نك اذهب هننامك اسصوذا

 1 د اولا عفانملاب مولع هءاسنارك ذباهعش اهلا امن !عفانملابمدابع ىلع هماعدتا ة.ةمكرك ذا ىلاعت هنالعا

 57 امثرذو ةلوم ماعثالان هو هلوةىواولا (قوالا هلثسملا) ل: 7 اسمه هن , الا قو اش ردد ةلوج ماعنالان هءولاَدَو

 2 ١ | تانحأشنآ ىذلار اوهو ريدسقتلاو تاشورعمتانج أ نأ ىذلاودو هلوةن قام لج فطقلا سحوي

 ا يايينرقا ةلوجلاريسفتىف م-هلاوقأرثكو اشرفو ةلوج ماعنالا ن ماكاو تاشورءمريغو تاشورعم

 | | هربو نم جسضيو أ خبذلل شرفي امسشرغلاو لاةثالالمدئامةلولاّن ا (لوالا) ناسهجو ليسمدتلا ىلا

 أ / ٌْ | ليجاعلاو نالدفااكر اغملا شرفااو لمدال صن ىلا ار ابكلا ةلوجلا (ىناثلاو) نئرفلا ردشو دخوصو

 ١ أ | مكقزرامماواك ىلاعت لاق مث اهيلع شورفملا شرفلا لثم اهم ارح ارغص بس ٌضرال ا ن نمهن اداهنال ممغلاو

 ! : : ء | فررلا تاني ماركا لك أ نم عنمو قررلا 5 أر عأ ىلا عت هنا هير مك ١ 1 مكلاهاح أ ام ديرب هليا

 0( | لها ل ءفاك مكسهنأ دنع نم مي رمتلاو ليلكلا فىأ ناطبشااتاوطخاوعش“الو لاه مث مارعع ريل

 | : 1 أ مضن هوا ًهثال5ناطمسشلا ت تاوطخ ىو جاحزلا لاف نيم دق | نيب ام ىثشو ةوط> عسج تاوطخش ة.افاحلا

 ا ا

 ١١ ع٠
 م4
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 جم ع ل ل م لملم م حملا املا هد هصصبسو نايس - ب عج

 | تتالبدن اكو رق دعت 93و ككل نع خرط ىرخ دبا لاه ىلاعغت هنا (قانلاو) اطئاسأا 2

 | بوذثاس اهلا لوانت ةمرح ىلءةعم ةمالاّن' (ثلاسثلا) اهرب لوقلا سج رفتئابختاساضلاو ١ ١
 اغاودام قنات -وتاساصلا باف دجم نيد نمرتاو لا لنا اةلالدنةر ولا ذه صفا زمااان

 باف لماكر رقم لد اذهف ةيئدملا ةيالاو ةمكملاةيالا ىف هللا باتحص موءعباكست لهالا قفو ىلع 2 ١
 ةرق تق لغد تف ولا نشا كف ةسئاماةنءباؤالأفر هنا اممأو تاموعطملا نمو <ءامو لام | ١

 ملدو هنلعهلت ا ىله د نيد ن هرتاوأملا للان هضم تيئاضباو تئايفلا م«لعمّر<وهلوفتدقو سر |

 لرب غف ةج صوصخلا مال اوام عفن نم هريك !ا-هباوهلوةبوهو دعجاف ىلاعتهلوتبو عر ىف || ١

 هنءباوللاف ةدطنل وةيدرتملاو ةذوقومل اى داحت مزليو هلوقام او ةعتاها دعامف م ان ه قيد ص.

 ظ كيلي  الاهذ» وع صن انا (اهاناو) هن هن الا ذه تف هلخاد تااكف تاتيماهنا (اهاتأ) ءوج

 يت ادع نفيا 594 ناوةن الاه ه تد تاخد ةدسم تناك | منا لوشن نأ (اهتاانثو) هبال | |
 1 رخو رولا وناجااه-هبوافت ' الاهذ_ةقرك داوريتشا رنا ماد .رغ الئاه لاه تاق | ا

 أرك دامالااهريدغو بئاو ل اورئاصلا نم مرح ةملهاملا لغا ناكامام رم دجا ال عملا نأ (اه دع
 ةن , الا هه ىف هنلع صئاامرهغمب رت نكي لدم ار ا هلوزؤن تتقون ا دا رأاثا ( اهينانو 3-١ احا

 ذ اولا نآ رقلا وع ضمصتق نال ماع اهلل َنأ به (اهئاامثو و) كلذدعب ىرتأ تامر ت دج 0

 : نأ اردلاىف دج ال هنا لو: ناذن الاهدهىضتقءنأ (!هءبارو) داحالار اخ اب موهعلا اذه ص هذه نمتثرئاس | ١

 ل لوش. نأ ىل' اماو مالا وةالدلا هناعةوسز نادل ىلءةعبرالا ءذهىودام ىلاعت هلا مرتك نآ زوو | ا

 لقهلوةنمدار !انوكبنأزو بال (اعدا)ءوحؤل ف دعذف (لوالاب اوما اما) ةفيعض نوح الا هذه | |

 3 رماناكول ذااهريغو ريئاكا او بئاو سلا نم ةل هاذا لها هم رع ناك امام رم ”ىلا ىسوأ قدا
 تت ”لخادءانشالا هذا نك لولو هت الخ اد بصنلا ىلع عب ذاموريزفللام 1و مذلاو ها

 ْ وب 00 فا د٠ ءامشالا ذهن ان .ًارادو اهو ائئئسا نسحاملامَرَ ةىلاىسوا هفالجا١ ٍ

 هنامث ءامشالا كل: رق فمهلر وقداستي مكح ىلاعت هلا (اهيئان'و) هورك ذام ةماكسلا كن دارك سيل
 : ودوام رح ىأاءامشالا كلت لءادتز ُه رز ةعنرال هده ىفتامّولا صصخت ب هن الاةذدهق :

 رع ع نهاهمومعب لمعلا رت وا همن هك نالا ومو عىلع هب . الاوذ_ةءاقنا !ندوةاعريغ : م |

 ٠ دنفتاما ةلكو ةمدرزالا «ايسشألا ءذهرك ذو مكلع مّرحامما ةرقبلا ةروسق لاق ىلاعت هلا (اقاشو لبلد |

 'بئاو اورئاصلا جرح فةياه اذا لهاا اوقأ هءاك# ةقو-سمريغةز ةملاةروسىف هن , الا هذهوريمخلا |

 هذهال امر نكح د الاه: لوزت تقوّناذار ١1تاودو (ىاشثلا ممباوجاماو)ر ذعلا اذه طقسف |

 ريزنللا مالو مدلا وةئمملا مكماع مرتان ا ةر ةءلاةروس ىف ىلاسعت: وقنا (اهاا) هوجو نم هباوش ةعورالا ش

 هتان ”الاناناه ل دف رسولا ذقتا ا ةلكو ةعز رمشا راو ةسسا دفا رة متبآهقلاريغل هي لاامد |

 .دهف تامر ارتد-الا ساه را نم مالسنلا وةالصلا هلع دج هع رشق تاق ؟1تأ |
 .اقارتغا اذه نا كح ةءررالا .ذعق تاما ريصخ نيتنسالا نيرتاح ئهتفع تيئاسا هنا (اهيناثثو )ام شالا ا
 ممسلا مدع لصالاّن أ ىلع ةمد رمثلاوا دمت كثالواضس نوكي شماغ م رح لوةلافاغا وامل |

 وذ ك تقلا نكمالذ عنف ناك ام ىللءمككلا» هاب لامحالال داعم خاشلا نانز طلاةحاناكحو هنال | ظ
 "ىلع لكلا قتال ناز هناالا ا انثكاكتاو هنالاقد نأ لام ال ماكبحالا نم ءئيثئتانثئاىف ص وخلا نم | |||

 اماو)لاول اذنه دات تقاتلعلئلذاىاح ,اتاوه هاا يقاذإاوهءلث داقلا ناو زاد الامدع ل صالا نأ |
 ْ وه لب نضال بان نس 1ذب هرم لوقف دخاولارمخ نآرقلا موعءضصخاناوهو (ثلاثلا مسا | ا

 هذه ىو مرخكال ةنا ىف ةغل اسم هحعظي مغ اطعام ىلا حواف دا ال لق ىلا هت هلوقنال عحسنلا 2 4 1

 هب رالاةذه ىف تامر ارض عرضت اذكو اذكو ةئمملا مكملع موا ةرقملا ةروسىف هلوقو ةمدرال

 ا

0 

4 

 ا

 سمو سمو يسر يس رب يا اوي ا ل
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 || ىلو أ هنممظعأوه ىذلاف حابملامي رت الا هنفسدل ىذلا لالضالا ذا ذا ىلاعت هنال هتان .طبال عومذمنيدلا |
 ظ أ ءامالا ات بعمل انا ىرتالأ ىلاعت هللا نمام ومذم ناك انمامومذم ناكام لكس دل هنا هناوخومذلاب

 أ «انهداذكفىلاعت هللا نم مومذمريغواشم مومذمروجقلا بابسبأ نم مهنبكمتو مهلعةوهشلا طءلستو |
 د لأ متع ىلا ىدهلا تا دايز ىلاو هاوثلا مي درمال ىذاقل ا لاق نيملاظلا موقلا ىد_يالءتناّنا لاهم

 ا أ تانلط نم مهلقثرال ىأ نكرسشملا كئاوأ ى دال ىلاعت هنابرابخ الا هّئمدار ااابامصأ لاهو اهبىدتهما

 || جأاللت ) ىلاماداوق * .مولءمرخالا ىل_ءنياوقا اد أ مجرت ىف مالكلاو نامي الار ونىلارفكلا
 : اق فوأس جر هنافريزن_ مل وأ احوف مام دوأ ةّسسم نوكي نأ ال همعطي مءاسط ىلءامر م "ىلا ىسوأ ام ىف
 | | رفطىذ لك انءّرحاو اهنيذلا ىلعو مير رودغ كير اف داعالو غابريغَراعض ا نك هبهلل اريسغا لهأ

 | ماش رح كلذ مظعب طاتخا اموأ اءا واو امهروهط تلح امال ااهموحش مهلعانمر- مخ اهرقبلا نمو

 ا | ىلاعتهنالعا (نمر لا ءوقا! نع هس أب ديالو ةعساو ةجرو ذ مكبر لذف لوب ذكن اف قزق او ميغ

 ا | لاقفبايلا اذه ىف ميمصأ !نابتلاب هعبلا تاموعطملا نم مرحيو لاف ةملهاذسا لهأ َةَمد ءرطدانسف نييامل

 ْ 5 ةدمءاناءنوكتن ألا ةزحو رشك نأ ارق( ىلا لمملا) لئاسم#ب الافو -ىلا حو اهفدح؟ ال لق

 | ليمان نوكن نأ الا اعنا ًارقو ةّتسم ةثملاوأ نمف- ااوأ نيعلا نوك_:نأ الاردن ىلع بهذلاي

 |[ | لوك أنا توكينأالا ىأةني نوك.نأالانوقاسااو ةّسمثدختوأ ة ةينعف ٠ عقت نأ الا ينعم ىلع عن ةرلاب

 تشيال لدختلاو مي رمتلاّن ا ىلاعت هنن انيباسأ ( ةئاثلا ةلثسملا) ةتيمدوج وملا نوكين لاو ةنسم
 ْ 10 أي لك أ ىلع ىأ مطب معاط ىلعامر < "ىلا وأ امفدجأ اللق لاو ىجولابالا

 1 | (اهيتانو) ةلبملا ( اهلوأ ( ةعرأ ارومأرك ذٌمَتالوك أملا ٠ نع مرو ل<امناس وه هغمدارألاّنا

 ْ | ىلاعتدل اود هقناريغا هي لغأ ىذلا وهو قسفلا (اهعبارو) سدر هنافريزتللا ملم (ابئلانثو) حوفسملامدلا

 | 1 تال كاد ةعب زال ءذهالا مرككال هنا ناس ىةفلاس ةعبر5##- هالاام رم ىلا حو امفدجأال لق

 1| ظ هءلعدجم ىلا الا ىلاعت هلل أ ن نم يحوال هلا تيثو ىحولادالا تالاهلاو تام را ةفرعمىلاقيرطالا هنا تنئام

 ! | هل هالا تام ر١2نمامر 2<ىل ىواامف دحأ الىنا لوةينأ هيهاد ىلاعت هنا تددو مال_بااوةالصلا

 : ْ  ىىلاةنيبف ةيكحم ةروسلا دع معاو هل : رالاهذهالا مردعال هنا ناس ىف ةغلامم اذه ناك ةعب رالا

 اةمملا مكيلع مّرحاما لكلا ةروسى لاه ناي كلذ دك 1ممةعيرالا هذهالا مرغالهلا ةيكملاةروسلا هذه

 رضا درفئامناذلكو محرر وفغهلاّناقذاعالو غابربغ ٌرطض !ند هب هللا ارغا لهأ امو رب زلنا ملل مدلاوا
 75 ام هوت ةيلادو وسيف نبق ةعبرالا.ذ_هىفتامرحلا رمت ىلع ناو دع ناّسكم نا !انل تلص> دقف

 ةلكوهاريغا هبله اموري زنا ماو مدلاو ةّدم ملا مكشلع مّرحاسعا لان ةعرالاهذهالا م ةمال هنااضدأ

 امنا ةءاكفرسصملا دمفتاها ةلك قالة. كيلة الا كتل ةقياطم ةئدملا دي الآ ءذه تراصف ريما ديفتامنا ||
 ىلاعترك دم ةمكملا#ب الا ىفاذكواذك الا امد يللا سو ابمق دج ال لق هلوقاةةباطم ةلدملاة الا ىف

 دارملاّنا ىلءنورمسفملا عججأو مكيلع ىل املا ماعنالا ةهججمكل تلحأ ىلاعنهلوق ةدئاملاةروسىف ظ

 ا 1 مالو مدلاو ةّممملا مكملع تمر د هلوقودو ل: اهب الامزمه دعب هركذامو* م تحالع ليامالا هلوق

 5 3 هذه لكو مك ذامالاعبسلا لك أامو ةصطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقئدملاو هب هقلاريغل لهأ امو رزنلا

 ١ || نمةعب رستلا نا تيشف لما هكااملعن قومك وناكمهنال 01 ذلاباهداعأ ابنا ىلاعت هناو هد ديما ماسقأ» ءامشالا

 5 رمصملا اذه مازتلا ىف مكمزلمف ل اوت لاه نافرمصلسا اذه ىلعو مك اذه ىلع ردم تناك اهرخآى ا هلأ
 ]| :ذوقوملا وةندضملا لاحت ,كمزا فاضبأ وردا لماع ابضيأ هيلع مزايو تارذةةسسااو تاساتأ !ليلت

 9 هذه ىف لاه ىلاعت هنا (لوالا) هوجو نم انمزلي الاذهان افاهع رحمن مكح ىل اعتهقناّنا عم ةمطنن 'وهيدرتملاو

 ةسامخلاّْنا ىضت ةياذهف اسف هنوكلريزنالا م1 مرام ىلاسهت هلا هانعمو سجر هنافريزخ ملسو أهي الأ

 لاؤسلان 9 . الا ىفاروك ذم اذه ناك ذاو هلك مرحي هناف سس خلا نوكيتأ جوخ مريام
 مكب

 طق اس



 اال
75 

 يمتص ر مع تيم يس وهس مح ل مب ل مل يمل مل يي ممم أ استلم ممل ا يامجل تيويب دعم ميححتسو يصح يصمم يسم

 ىلع ةءرنوكتالن!بجوذدوولاب صتةريطلا نم باخلا ىوذو عابسسلا عرق أ تشفةدئاف انم دن

 ءداىل_ههناىورام ل وق: اذهدنءو نيلسملا لع تاناومحلاهذ- هل> ىلعالا دؤوب" الا هده تراصنيلبسملا | 0
 هللا باف الخ ىلع د اوريخب هنال ف .عضر و بطلان نم بلكت ىذو عامسسلا ن نم بان ىذ لكم د 07 ش

 وم (ىلا< )اعوذلا) "هلك دهىكلاملوق ىوةءردقتلا اذه ىلءوال و رقمنوكمال نأ ب وذ ىلاعت |

 نيبقام_عموصُم مهب اعائم )+ غلا و رقما نمو ىل اعت هلوق ةءاخ دو ويلا ىلع ىلاسعت هللا عم ٌر>» ىىلا» اءشالا| 0

 0 72 رمل اذه ن نع ىنئتسا ىلاعت ا (لوثالا) نالوق بالا ىف عغلاورقبلا موش دو يلا ىلع مرا ىلاعتأ

 لاهو همرحأ ل ىناف مصشلا نمر هظاان قلعامالا سابع نب الاف !ههرووطظ تلجامالاءاوق (اهلقأر عاوفأ |

 ضدالا دلال معن بنل اورو ىلع سدا لؤق اوامتوطد ل_خاذ خ نم باخ اورهافااب قلعامال اة داس: 1

 يرغنا اذهب ومعشأاب ىهممنوكي ق.هالل نيوملا , ءللا كاد ريدقتلا اذه ىلعو رجالا م للاب هى لملانيمسلا

 اءاولاوأ ىلاءتهاوق (ىناثلاانثتسالاو) نسل لاا كلذ لك ب مدايرملا 0 و

 نكد , وامل اواذب واى »ىلا هال الات و حو ةماعلا راصااورع ابملا هو ىدرحاولا لاقت |

 دا رملاف اذه تذ رءاذاااوروهبوار لما ا اودحو هيوؤاج لاي تن .كسلا نب !لاقو ةانشلانطب ىف ىنلا ةراودلا ||

 200 طع ,طاتخ ااموأ ةوق(تاانلا» انئتسالاو) ةءرحتربغني راصملاو رعابم اة ءاللا موصشلا نأ

 يسنذالا ونين قو أ رلاو بنملاو ٌتاوقلا ىف مم لك مع رج نبا لاهو نب رمسفلا عج لوقىفةءلالا ||

 ةيلكلا مصشو برا وه مهيلع هللا همر -- ىذلا مهشلافريدقتلااذه ىلعو مول لال وون متعب اتا هلا لور

 تموحربدَةَدلاو هنم ىئتسملا ىلع لب ىئثتسملا ىلع فوطعءريغاناو ل اوأ هلوقّنا ذي . الاف( قالا لوقلا) |
 اهلوخ دكو !ةلكتلخ دواولاه مّرحمريغ هناف اثر ووطظ تاجامالام اظءبطادخ !امو أ اءاوطاوأ امه ءوصم رو

 اذكق اذه صعاو اذه صعاف ىدعبت ا لهأ٠ لاا منعا لا ةوقف | ا

 مري انما وتابع ما : - الذ ىلا: لاه مع اذهو اذه مهلعاشمر- ىلا ات

 نم مظةىلاسهت هلوق هريظنو لطابلاب سانا |لا و*أ ءاكاوامرلا م هذخأو ءاسآلا مولتق وهو يشب ىلعءازرب ١
 را .خالا فو مويغإن نءرابشالا ف ىأنوقداصاانأو ىلاعت لاه ع مهل تلح !تانبط ريا ءانمَر - اوداهنيذلا

 ردد مرج ىلع ةنوقع وكي نأ وجال م ركقلا س ةةىضاقلا لاق مهيخب بيس مب را اذهب مهسي هذه نع

 مرا ىلع زب فءاكتلا نوكي نأ مج لذ ناسسحا ٍباوُمال ضد رعنلاو باوثلل ضي رعت فلك ل1 نال نو

 مرد !نركي نأ اضذأ نكميو باوشل اق ااسا دي زا نوكي نأ نم عامنتنالا نم نا تااوخلا )
 ةلاسرلاو ةٌوينلاءاعداىف لوب ذكن ا ىنهيْلوب ذكن اف ىلا عت لاق مث دع. ةسمريغاممتمداولكو مّدقتما |١

 ئأ هبا بدرمالو ءوقعلا مكلع ليال كلْذلن ةعساو ةجحروذ مكي ر لف ماك>الا هذه غلف كلوب ذكو | ا

 نيذلا لوة_س)ىلاعت هلوة» لع ءاهّلفاو لون :اهفلوذك نبذأا مد نعهر مولا نع تقولاءاساذ !هباذ# /

 اوقاذ ىح مهل. ةنمنيذلا بدك كلدك ئذنما.ءّرجالو انؤانآ الو اًكرشأام هللاءاشولاو ححرش ||

 ةغلالا ةحلا هلإذ لت نوصرختالا من1 ناو َنالاالا نوعبنت ناانل هو رهف لع نم مد: له لقا سأب |

 ةجحرب غي هللا نيد ى مكملا ىلع مهمادقا ةدله اللا لها نع يكس امل ىلاعت هنارلغا (نيتنعجسأ مك اذهل“ اشوف
 نع انعنلرفكلال نا امم هللا ء ول نولونترف تانرفكنا نم هملع نوم دقي املك ىف م_هرذع مهنع ىكتس لئلذألوأ

 هدفي رودعماكف هكرانم عذتم امن كلذ هللا دارأ ا اف كال ذا دي سه هنا تين هنع انعتع ل ث.-ورفكلا اذه ظ
 .ةدار اهلى مهلوق ىلع لدتا" الاوذ_هنا اوعزةلزتوملا نا لعا (ىلوالا:هلشسملا) لاسم ب الاى

 انمهّتلاءاشولمهلوق ةوجو ةريجا لوق عنب رص راغكت | نع كح ىلاعتهنا( ل لاق هوا ةعبس نعت ا
 امومذم بهذملا اذهنوكب جون ريسةثلاو مذا! ضرعم ىف لوقلا اذه مهنع ىحامناو'لرمشن لل رسثذالثأ | ١
 حير صنت ى «ةفينذاانةءار ةلاامأ لمثل بو فرفذتل نان ارق همقو ب ذك لاه ىلاغت هنا ( فاشلاو) الطا ان أ
 3 رقلااهأو بدك هلئسس هذه ىف ةريحلا هل اوت ىذلانأ ىلءلد.كلذو لوقلكلذىف ا وذكر ا

 سم هل بي

 ا ىو

 خس دس حبست تيسيصصع ع ل م سا يس يح ا سس سس سس مع سس سم ل سس



١ : 
 را

 ا | اراه ىطنتتم تبن ىذاار هللااذ_يااعذد نوكي كل دك سهالا سدا هنا لوةاافرمصحلا دمفتانغ اة تال |

 || امأد) زوال د_>اول اري نآ را ار داااهرخاىفو دك ةدد مثلا لو ىف ا ايثن اك هنا ل |

 || كلذ ناكءاوساحو ناكأم لكلو انت ىلا سو أ .مفدج اال لق ىلاعتالوقنالاشيا 5 فض الاوز ميازعب | ]

 ربرقنلابتيثذ لاح الا اذ هلي زب ةمسملا مكيلع مّرامنا ةرقبلا ةروسف هلوةفاضإ أو هريغو !انآر وا

 نمد هلا هجر ذأ نب كلام ا تميس اذه ةصو مالكا اذه ةوقءانرك د ىذلا |

 لاق مالا واللا «اعهنا رقت الا هد تفمومع اوهدص“ءاهقنلان ماريثك نأ ةف عضااتالاؤ هلا ظ

 سلب برهلادمق طوبض هررغوهف بر علا همم تس يذلانالطدتو مازحو وذ برعلا هئبسساامأ د

 ا ًاسسراصامرا ذغّتسالااذ_هنا مث بط هفاضي لام بلا نواك أبم هارال#لعهتاتاواص دهم نيملاغلا |

 َ موفاهرذق:_بفءابشالا ضعي ىف نوفلت«دقواثءشرذ سيال نمم_منخبرعلارث اساماو بشلا مير

 .لاوحالاو صا ضثالاف الداب تام عو» لب طوبشمربغراذق:ءالا أن اانطعفنورخآ اهمطتسيو أ

 9 :كاثلا ”هلثملا) مولعمن وناه الو نيعم طب اض هل مدا ىذلا سهالا لإ دب عطاقل ا صنل ا! ذه سن روع فكي

 | ىف ةدئافالفءاصقتسالا لبس ىلع رقبلا ةروسف ةمدرالاءام_ثالاهذهبةقلماملا لكامل امرك ذ دقانا ل_عا

 0 أذدا ارجلاو كمسلا ن انة .مانا تا !ماللاو ةالصلا هياعهلوق ف صممختلا اهل دو ةتمملا (اهلوتاف) ةداعالا |

 1 أ ريثكا ةدرسع ون د ثنأو لاساذااس .وةسوه مفسو اسيفس مدلا فس لاقي بسلا شسلا وجوغسلامدلا ( اهيا د

 ع ةسب ممدلاو هللا مال_ىكيلع ٠ اهعسر دع فنك او حم دو لوقأ |

 ١ ,دقل1 ذه ىلعو يذلا دنع جادوالا نمجرذاموءامحأب ىهر ماعثالان محب رخام دب رب ضاعن ا لاه

 | ا عزا وبا ل 5سسو لئاسربغ هنا مدلا نم ممدللاب طاَتخحي امالو امه دو. لاسطلاو د. كس اسما
 . | (اجم انو ) حومسملا مدلا نع ىن منان اهب سأب ال لاسقف مدل ةر جاؤمف ىرب ردقلا ن نعو مدلانم كلا نم |

 ١ نوكح,نأالاهاوق لء قو _.:موهو هبهقارغا لحااست فو !هلوق (اهعبارو) نو هر لا 5
 | ناكاذاووججو مركنالق لاقي امقفلا باء لول اة سف هنهلظ أربغل لهاأم فارع ماعم '

 | غابربغرطضان ةىلاء هلوةام او قسفل هناو هملع هللا مع ءاركذب ل !ماولك أ انالوىلاعتهلوقد: موام_ممفالماك | ظ :

 .: | كلذ لوزيرار طضال !دنعن نيد همر د اة زال ذم م ىف نيباما هنا ىنعملاق م>رروفغ كبر نافداعالو |

 ! | لعل د ميسرروفغ كير ناف كلذ بقع هوقو ةرقبلا ةروسف اهريسس فانه سكتسا دقن الاءذهو رمملا |

 3 لأ هنا (لوالا)ن اعون ىه مو ةعبرالا هذه ىوسىرخأ» ايشادوولا ىلع مّرح هن اىلاعت نيب مث ةصخرلا لوصح ظ

 لأ ءافلا مير فظت اغلر فظ اق ىد_> اولا لاق (لوالا) ثح ارم هيفورفظ ىذ لكسص مسييلع مر ىلاعت
 0 ظ ىفو اهظرم سكي رهظو نس 11:| رة ىهو ءافلا نوكسوءاظا ارمسكي رفطظوءافلا نوكس رةفظواهالءاوهو :

 "ل دولا ىلع ىلا عن هلثا همّرح ىذا ارفط ىذ لك ىفاو ماتش ا ىدحاولا لاهت (ىناثلا ثصلا) لامسل | ىلأ ةءا رق
 ا | دعا لوةوهو ةءانعزلاو لبالا هنأ سانعنيان ءىرخا ةءاوريفو طوق ليال ا هنا سامع نعأ ن نءكدرأ

 أ نورس سغملا لاقت كل ذكلاعت خباودلا نم ه رفاح ىذ لكو ريطلا نم كلذ ىذ لك هنا مسم نب هللا د_هعلاهو

 (لوالا) نيدهدجو نم دم .فرفاملا ىل_ءرغاظا لاما لوقأو ةراعتسالا ىل_« ارفظرذاملا ىعءو لاهو |
 30 أ

 | لكم هلع مرح ىلاعت نلاقي نأ بجول كلذك سعال اناكول هلا (ىناثلاو) ارفظ ىعسيداكي الر فاما نا
 | اذاوامهل ارذامللا لوصخ عمم (اناحاممهرقدلاو محغلانا ىلع لدن الاناللطا كل ذورفاح ناو مح |

 |تالنئاربلا ودا .امصالا ىفحراوذا تالآ لاخلا نال ثار ربلاو بلاخلا ىلعر ةظلا لج بجو ل اوقنفاذه | 1

 ًارويطلا هم لش ديوريناسنسلاو بالاكل او عابسلا عاوف ؟همق شدي ريدقَدلا اذه ىلعو دارطصالا ىف عاملا | ظ

 | لكانم راو داه نيذلا ىلءو ىف اعت هلوق لوةنف اذه تيناذ ا سانجالا هذ نءتةفصلا هذه نال داطه:ىتل |

 ااذكواذك انمّوح اوداهنيذلا ىلعوهلوقنا(لوالا) نيهجو نم مهب ةمرطا هذه صصخع دمفيرفظ ىذ |

 ّ وداسه نيذلا ىلعو هلورقا قيل لكل! قس ىف ةسان'ةمر للا ةده تن :كول هنا (ىناثثاو) ةغنلا فرضي ادييغنأ

 انمرح



4 
 دي 1 ١ ا #ََ

 دج 7-0 ع : هني ني
 اسم ماسلا عام

 از طقس دّهف , را اذه ىلعوءايناا ةوعد عفدرومالا لكهقةشبشل اوبل نم مزال تف لاعاب دنا ْ
 ا |

 ش0 قةطلشلا ثوبي مكك ست ىلا دياع نيعبوت ماو ع .ةمااىفاهوتركذدىج اهوجولا ع لجو ةماكتا ان لال دشسالا |

 | لوقلان أ لع لدي ام ةنبلا هيف يلو لطابلالدتسالااذهأالضاخلانوكضرف هاد الا ةوعذ عقد ىلع | ْ

 5 ًارقاذااماو ديدشتلا تدك كلذك ىلاعت هلوقانأ رقاذا ميةةسنامنارذعلا اذه اولاو اف لطاب ةّديشملاب |

 0 ليلدلاو ّءا رقلا هذه ةعص عننا (لوالا) نا وجو هيف لوف ةءاكل ابر ذعلا اذه طقس هناف ف فضا ان

 | عقول م ءاوت ىلع ةلاددب . الاهذهتناكئافاناوق ىلع لدتا اهرخآ ىل اها نم ةدودلا ءذهنا انما اناهيلعأ |

 | وفةءار ةلادق م ليشتالنأي ضقاننلا اذه عف دشيو ىلاعت هتنامالكهنوك نعءنا رقلاحيرطنو ضقانتتلا | :

 هللا شم تول نم مزإب هنا ىفاووذك مودل اّن ا ىلعا هام خ اك ةءاو دلال اس (فاشلا) همااريسملا | 1

 ْ ةلزتعملل قل هجولا اذه ىلعءاسا لج اذاو .موعدنالطبو ءاسدنال اًةّوش ط وس داسمعلا ل اءفأ لك ىىلاعت| 1
 هانز ذام ىوقءامتوةب وقلاةدهفلامده نءحورهلا ىلءاشاعأ ىذلا هقدسجلاوةئبلا كتان الاه دهب ٌ

 أ تمدح ثينلا ف نكن ال اقفددقال كوقي نعف لون امهرمصب باهذ دعب هل لبق ساس ء نانا ورام | َ

 نالاوو مهران اواومدتام بتكنو نوما ىف نحنانا وافتب نضيع رج لكألا ًارقياما هليو هيلع تنثأ | ا

 تل تاع لاف ةعاسلا مايمقىلا نوكيا ىوفم ردقلا بتحسصا4لاقرةلا هنا قلخام لووأ ساسعأ 1
 رمذملا ىل_عرهاظلا فلطعّنادب ودم ءر (ةياقلاةلكسملا) َه ةّمالا هذه سور دةلاب نوي ذكملا هيلع | ا

 رمضلاو عرف فوطعملاو لصأ هيلع فوطعملاّنال كلذو ديزو تقلاقي نأ زوهيالذ عبق لعفاا ف عوذرملا ظ

 مالكا !ءاجنا لوةئف للصالا ادب هتفرعاذازو ومال فيءذللاءرف ىوقلا لعجو ئوقرولفملاو فيعض ْ

 ديزالو تقام تلق ىلا اح ىف ءاحْناو ديزوانأ تةلوة:ةريمضلا د. كسص أت بجو تاسثالا بناس فف| | 1

 ا ارش ام هلوق فريمضلا ىلءانؤامآ الو هلوق فطعف انوانآ الوامكر *اامهتناءاشول هلزت لوةنذادذه تئاذا | ا 3

 أ نأ فطعلا فرحنا اسهصالا عماج لاق فامعلا اذه نسج مرج الفال ةلك امها لام هناالا | |

 ىلع ىوقل!فطع نمروك د لارو ذحلا عو درو فاععلا نسحي تح رمخلل ةدكوملا ةظفللا نعا رخأتم يوك | 0

 ظ فرح ىل_عةم دةمال ةلكن وكت ىتحانؤانآألو ناكر امانة ا ذا ل هاما دومةأااد_هوف.عذلا ْ 0

 املال ةلك ناب اومحاف روك ذملاروذ- لادوعي ددنيحو ال ةلكىبعمدقم_ فاعلا فرح انههامتا فاعلا | ا 7

 ْ بجيلودلا ءابا رم د كاي ابجومشل ذاك نبا ةوق لع تف :

 وتب اع هلا ةئيسش لكلا مهو ىعا نا نسا (ةئلاشلا ةلكسملا) لئاز لاكسشالافريدقتلا | :

 نأ اشام ىلاعت هنا ىلعا ذهل دفمريغءافتال 'ئ تااءافد ادوفت هٌءللا فول ةماكف نيعجبأ ما دهل* ءاشملف | 1

 أ ىلع ةردق نكت نازفكلا ىلع رفاكل اًةردقّت فعلا ىللدلابسحم هريرتتواضيأ مهادهامو ميل ||.
 | ىلءةردقرعغ ن هلعفلاءاشدقف ه:مناعالا» امواذ ناعالا ىلعءردقأ امربدمتلا ذه ىلع ىلاعت هلل هللافنامعالا | | ١

 دج ناعرف فو ناعالا ىلعةردقرفكلا ىلع ةردقلا تناك او لاهم لاحم ا ةئيشمو لام كل ذولعفاا | ا
 ةرا ا ةمعادلا تاصحدّمف 4 4 عادلا كلم > ىلاعت هناامناقناف ةعجرملاة م ءاردلا لود ىلع نيفرطاا | 0

 عنتم لص لاذ او لمع مةءعادلا كلت اا اعلعفلا لص ل ث مك لعفلل بجوم امهعو#وةردقلاعم ظ |

 رء طنا! تنف منن لاحص لاضف دارا نال هثمدقلا مديرين عتتما هنم كلذ ماما اذاو ناعالا لعف هدم ا

 مواوق لطيف اضيأ هيلع لديهانرّرق ىذلا ىلتعلاناهربلاو رفاكملان 2. نايالادارأامىلاءتدنارلعلذضآزتلا |

 ' هملاريصملا نيس عاما لد وأتلا اذهل وَدنف ءاملالا ةءلشم ىلعاي , الاءذه لم < هلوقامأو هوسولا لكن مال

 أ الا سيل قالا ا ىل_ءىلةعلا ناهربلا ماقول مالكم اذ- . رحاظ ىلع لمعان تعا نعت

 أ مدلك ذهتا (لوالا) . هودحو نم لطاءلدادلا اذه لوةن ثهملاراصب يكفر ءانفلا اذه هيلع لال

 ْ ليس لعتيادولا:اةياردل هرارجو مناد يال ءادهلاءايثول يدقتلا لوط نسر اهدا نم هنئدبال

ٍ 

 ل

 يجو مم 1 :  مجحمم دج هكا ست 7 اهتلءلا 4
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 الا انلجواناله اذا !لهأ وذك مدمن بيسي مذلا اويبوتسا مولا نأ ىلع اها نكمالفديدشتلا |

 ١ 8 ئيثءارقلاىدحا ريصت ذا ف مما بذك ٠ ءارق هملعل دي ىذلا ىنءمللا 3غ ىئملا اذ هناكل ه.اع

 1 ءولبح تو كلذ لطب اذاو ا عتهتن|مالكف ضقانالال ود بوب ءاذو ىرخالاةءار 1 املا

 | لكلا لوقي هلال قب رطااأاذ_مبهيذكهناف مَدَهمملا نامزلا ىف ا.د مالا نء اسنبذكن م لكذا هنمدار 1! نأ

 أذ ؛*تمقيرط اذهف هنم ىنعنعرخ ىلعت لا ةئيشع صح اهنارفكل | نم هملعانأ ىذلا اذلوذ ىلانعت هلا مي
 ١ ىلع ' الااثلج ا ذاف مهن عموتوعدعفد قوءانإ# الا بي ذكت ىف نب رخأتملاو نمد راثكلا لك ظ

 لورق لاطبلطالاديمار ةلاع وهجر وف.ةذأانةءارتااة دكؤ ديد ثلا ةءارقلا ترا هولا اذه
 وسما مهنا ىلع لدي كلذو انسب اوق اذ ىتىلاعت ةوناناو ىلع الا ةلالد ىف (تلاثلا هجولا ( :رمحا

 ٠ هوج رذخف لع م مدنم لع لقى اءتءوق (عبارلا هحولا) ب تفهذملا ادع ىلا ىجباه ذى ىلاعت هللا ن ءددعولا

 ا اذهو ةحالو لع هب مها سبل لوقا !اذ مبني اعلا نا ىلع ل ديال ذوراكننالا لس ىلءماهفتسا هنا كم الوان 1 ١

 وعش نا ىلاعت هلوق(سماخلاا هحولا) اع هء لولا ن ناك ام ناك ام لكن ال بهذا لا ادهدا سن ىلع لدن

 ظ [ىاعتةوق (سداسلااهجولاو) امش قطا نعم : د كالا تأنالارئاس لاق ىلاغت هنا عمنطلاالا
 ا [(عاسلاهولاو) نوصاتلنا لق ىلاعت لاق اشي او بذكلا عاون أ ميقأ ضرما ونوصرءالامهناوأأ

 ْ | اولا نابمهسفنأ ن ءل_سرلاو ءاس الاةوءدعفدىفاو تح ا سما هريرقتو ةغلابلا ةخل الاف لقلاعت هلو | ا

 ( : و هكرت نعني زحاعاك اذاودكر اننك فدكف كل ذانم هللا «ا ُناذاو ىلا عت هنت ا ةلم رب ا يعا 1

 | ىلعرافكخحلا ةحوه اذه ىلاعت هللا ةميشم فالخ ىلع لء ب قأت نأ انتقاطو امه 0 أنهت

  [اماهفاو للاكل اوةعك اطعأ ىلاعت هنا( لوتالا) نيهسو نم كلذو ةغلادلا ةحلا هللف لقىلا عت لاقفءاس' الا[
 ١ ل د نأف مكنع ة. .اكلار عناوملاور اذعالا لازأ ورشا اوربا ىلع مردقأو ةرسا انو, اعلا ا

 تو.شلا ةمولعم ةنكملاو ةردقلاهذهو تاركتأاو ىداعملا ىلع ىلا ممم ناو تاري_1نا ىلع ىلا

 كرا ءذا ناك كل ذكر الا ناك اذاو ةرورمضااءاضب أ توبنلا مواز اواو مئكرللاؤ3و ةذررسلا

 || ةحلا هت لب ةغلام ةح هللا ىلع مك سدل هناانرك ذامب تثق هلطاب ىوعدةءاطلاو ناعالا نعنوزحاع مكنا
 ا فاتك قاتم ذك نم ففالخ ىلع ةدئارانل امن تناكوان 1 وقتمكنا (ىناشلا هجولا او) مكيلعةعلاتا
 1 هلوك ىف حدقي كاذواغ. .ءضاةرساع هوك بجو كلذو هتفلاعو هتذا م لع لفلان: 5 دو هانز يقو هللا ائءاغ
 ]|| لبس ىلع ةعاطلاو نامعالا ىلع مولع ىلعار دا نك ملاذا مزلي امنا فعضااو زهلا ناب هنع ىلاعث باج أثاهلا
 || لعمكلج أ الينا ال نيعجسأ مت اد هل ءاشواو هةرق نم دارخاو*و كلذ ىلءر داهانأو ءالالا وروما

 ١ 0 اذهب تدفن ف.لكسلا نماهن ولطملا ةمكملا لطم كلذن ال« اطال اؤرهقلا لسس ىلءةعاطلاو ناعالا

 1 مالك اذعض اج اعىلاعت هتك هنم مالي هناف هللا ةئيشم فالاخ ىلع ل عنان أول انآ نم هنولوةدىذلاَنا
 1 مامال وق:نأ ب ابل اذه دّمعملا باولاو ةيالاءذ وب ةلزتسا كة ىف رك ذينأ 0 امىدقأ اذهفلطابأ
 تالبوأتلا من رك امة بأ لكى انلة:و اديه ذم راناوق ةد ىلع ل دئاهرش[ ىلا ار نمرود هذه
 ' نمدارألا ن ناكولذا ذه تيئاذاو ةطاقلا ةلقعلا لث إل كار: دك دك ءاروق ةضاوةيوج أن اهتءانمجاو

 اذه تن اذا هيف نمل غاوفأ اءأ |تبح وب هناف ىلا دعت هّللاباكق ع رمصلا ضقا.:تلا عقول ترك ذامةيالا

 هج هل لن نسينا ن ذك كاذك هسقغيك ذ عك :أام هبا ءاشول اولاه ميشا مولا نع نكح ىلاعتهنالوةنف |

 ىوعد تناكفاشد عاف يلك-: !!تاكءرب د ةثو ىلاعت هللا ةشيثع لكلا ناك املاولاه موقلانا ىلع دياد-هذ

 1 كلذو ل_طانت ولا لاطإ ىف 8 راطلا اذ هبل بقل نا نيب ىلاعت هنا ةهلطان مهتاانسرو م موو هل طانءاننال |
 1 هرئاكالا نمر طكنلا "27 ىلاطتوا هنا ملف ف مدل_تال ماع ض ارثءاالو ديربام مكدعو «اشيام عفيه هنأل ٍ

 قع قاتلا مالا متر ةدارالا فالح لع مألادوروو ناجل «رأيؤ انت الا هملاثعسأ ادد |

 || سال اذ هان ىلاغت هنا مءاسنال اة لاساعبا ىف 1 سا .«مارافكلا نع ظ
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 اطوءضماناس هش ناب كل ذو اةيعماع رح هله «نأميركلانمدا رمان ا (لوالا) ةوسونءباوااو ْ

 لعواننعماع رحل ل عج تما مفاشانا بت هنن ام مكملعلتاةانغم ١ مك عمكير مّوصاملتا ١ هلوقفانسعم |
 لاقف أدشامث مكبر مّرح ام لتا هلوق دنع عطقن او مت مالكلا نا (ىناثلاو ) لتازلاو اقرب رقتلا اذه

 مكلع مكبر مّرحام لئا هلوق سنع عطق: او مت مالكتلا نآوا م الخلا مكملع لاسقناك ١ وكاران مكيلع

 اًمش هياوكرشتالأ م لع مكب دمّرحام لتاريد عمل اواوكر شت الثا 000 وكرشتالا ناقل ادنبامم

 ظ مكتسب زمّوساملئا ب , الارب دةنو ىأ هع ةرمسغماوكرشتال نأ هلوةىف نأ نوكت نأ (ثلاشاا )| ظ

 اناس !نيدلاولابو هل اوقف ل.ةناف اًمشهياوكرتشتال هلوقود» مي رتلا لذ ىأ او را كلعأا
 لقا هلودل ارمسفماناسدحا يدل اولانو 2 نوكي نأ بوف اًممش اوكرتشتال تأ هوك ل ظ

 ناسحالا بح وااملا: اق لطابوهوامارح نيدلاولاب ةتائملالا نوك نأ مزاف مكملع مر 0

 ةدخارومأ هبال هذ هىف نحو أ قافت هلا ( ةيناشلا هللا ) اميهيلاةءاسالا مّر- ذقف امها 1

 نسحأ ىلعةروسا | هذهىف نكرمشا اقرف حرش دق ىلاعت هنا لعاو اًمُش ةءناوكرشتالنأ هلوق (اهلقأ) ظ 1 ظ

 نع هن اكتح هل وب ةراشالا مسيل اف ىلاسعت هلت اكرسش ماندصالا نواعم نيكرمشملا نمةفئاطّنال كا ذو هوولا ||| |
 ةفتاطناو ( نييملالضىكموقو ل ارأ ىلا ةهل امانه نذر ا هبال مهاربا لاو ذاو ميهاربا

 مهلوق ل طرأ مال_سلا هيلع ريهازبانأربضمقا وك نيألا ضو كتاركتا هلع 3 (ةيناشلا |

 ا اكرش هلناولعد مما مهنء ىلاعت هلنا كح نيذلا (ةثااشلا ةفثاطل جم نيلف ' الانس ال هلو

 لاوتأٍد اسف ىلعلئالدلا ماه أو تائبو نيس هنتاواعج نيذلا (ةقدارلا ةفئاطلاو) نم لف ونادزعب نولئاقثلا
 عودا انش هاوكر شالا نها فاول لوح لوغداف لل, زيا قرا فاول الؤع |

 عازنأ مظعأَن ال فءاكتلا اذ م ىئامناو اناسانيدلاولابو هلوقانههاهسوأ ىتااءانشالا ن٠ (ىناثلا |||
 هلاصمدق ازهاناسنال ادوحبو ف قار وم اال نيدلاولا ةءعن اهولتيو ىلاهت هللا ةمعذ نآسنالا ىلع ملا | ْ

 عامسضلان 0 طفل اوةةفشلاو هس رثل | ةهسعل ىهو ةيظعناسنالا ىلعاه_عمعتمث ناوالا وهرهاظلا ىف وأ

 مهاياو مك رن نحن قالما نم كدالوأ اولّتقنالو :هلوق ( ثااشلاعونلا ) رغصلاتقوف كالهلاو ||
 فوخن مىأ قالما نم دالوأ اواّدتالو هلوقو دالوالا قوة ةباعر ني ولالا قو ةناعر دعب بجو ا

 اواكدادأولا نع سهلا هخمدار او ق الما شخ مدالو أ اولْمَمَت الوافر قف قولنا كذب تار ل رقفلا

 هذه داس ف ىلا عتزيبف بااغلا بيبا اوهو رمذلا فوش مدهضعبو ةريغال مسوذعب ءاسح [تانبا|ثوفدي
 | نيدااولا لع بجو كف داول او دااولا قزرب ال فكم ناكا ذا ىلاغت هنال مهاناو مكقزرن نك هولا |

 لابةبىدعتمو مزال قامأر مث لاقداولا لاحفف ل وقاا كد كف هللا ىلع ا هقزر ىف لاكست الاو سفثل | ةسقل

 ْ عوذااق) داسفالا قالمالاوهدسفأ اذاءد عام رهدلا قلمأو مزألاذعفرقتفا اذان لموهف لجرلاقامأ ||

 ! ةينالعانرلا نودركياون اتحض سابع نبالاق نطداموام مرهظام سءاوفةلااونرشنالو هلوق (عبارلا

 لينيسعُم عوتن ىسهنل ذه ص صخ ال نأ ىنوالاوا”رسو ة الع انزلا نع هللا مسهابتف أ رس كة نولعففيو
 هنوكو »و ىج ماااذ ها بوما ىئعملاو ماع ظفللاّن ال اهنطابو اسفر ءاط_راساوغلاعيس قايل ا
 انهتمرهظام هلوق فو ل_ادلا فالخ ىلع ص.ماقأ انو كح, ىعملاو فلا عوج علوا اضيأ ماع ة شاف

 ىلع كلذ لد نطا.لا ىف اهنعْزرتسحي ملورهاظلا ىف ةمسدعملا نعزرتس ااذا ناس نالا نا ى هو ةشمق د نظاامو

 نمّنال لطان كل ذو سانلا ةمْدم نم فوذنا لجال نكلو همعاطو هلف اهب دوبع لحال س د اهنع.زارتساللا

 ةيصعملا ل رتنمامارفكلا نم هملع تحض هناف هوخو هللا با ةعن ءاعقو مظعأ هدئعماناةقذسلا 0
 هبتيدو.ءىف ةبغرو هباذع نماقوخو ىلا عت هلل اىهالا هظعتاهك رئامنا هنا لعل ذل داةطابو ارهاظا
 ش+خاوفلا لوب ىف لخاداذهّنا لع ءاو قالسانالا هللا مرح ىتااسفنلا اولمقت دو ه1( رشا لا اادز ١

 7 ميذفتل او ميظعتلا ىلع ديرك ذاامدار ةالاّنا (امهاد دحا) نيد اذارك ذلانهدر راحل 7
 تيس سس ك0
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 ]| نانالارفاكحلا نمديربىلاعتهلا (ىاشلا) اوبر مكلوق ناكفرثك ؟يرانعذاف كادوا ءاملالا |
 ىلاعت هنوكمزلب رب دّقملا اذه ىلعو راسم الاب لهاا ناسعال اريغء اسال ان ىلصاس1سا ناعالاو ىراستخالا

 ْ لوةااناكسف هل. ىلعةتباار دقدال هناو ىر ا شالا نامال اوههدا,سهّنال هد | ىلء_صدت نع ازرتساع

 ناميالانيبو راسحالابلصاااناميالا نيب قرغلا ىلعفوقوممالكلا اذهّنا (ثلاشلا) امزالزمملاب

 ئ ةمزالةداراو ةمزاج ةعادلود-دنعالا هلودد عننع هناقر اس الاب لصاخا ناعالا أما ادالاب لصاخلا

 || بجو ناف بح الو أ اهيلع لعفلا بترت ب ثمح نوك:نأ اما للهذلا لودح اهملع بارتي ؛ ىلا ةمعادلا نا
 5 لعفلا بترتس< لناوقرف ءايلسالاب ”هل_صاسخلا ةمعادلانييواست قييالد ة.سو ةيرورضلا ةمعادإا ىهف

 : د_>ًاز امشماف فاختمريسغةراتو اهنءافاخم لعفلا كلذت ران ضرغ:افاهتعل فهلا فا نكمي دئنش ماع

 . | ءانض رفدقو ة.عاذلا ما._ةناكححام كلذ ليق لصاخاف دناز حج رانوكينأو دال رخ الا نعيد ولا

 3 | دول قيددض قب مل لءعفلا بو نا دن ازلا دمقلااذ_ه مامن ا دنع متاحا ذهو كاذك

 | نيبوهبرامسخالا ةمعادلا نيب هوركذ ىذا قرذلا نا تدثف لا وهو لسلستلا مزاو د اردمق ىلار دفا بحي

 || ىلاعتهوق 5 لوص# هل قبال ثدلاو ققعتل دنع هلا الااريشعمر هاطاا ىف ناك ن او ةهبروريؤذلا ةنعاذدإا

 1 اوهأ مدت الو مهعم ده شتالف اودهش نافاذهمد-هقاّنا مويا مءادوكخ لق )

 0 (نولدءد م مربمهو ةرخ ” الا, نونمؤيال نيذلاواشتاب ا

 | لا ىلا وعد ةلك لم (قوالاهلسملا) لثاسمهنالاىفو ةتبلادو هم مواوق ىلء مول سدا هنا نيب مود

 ىتاالاو رك ذلاو عه او نانئالاو دحاولا هيفىوت هنا (لوالا ) نالرق هتفو مءادهئاوءاهىعملاوأ

 ١ له نيزثالا لاقي هذ الار اتبف ا لا جوخ 7 نيلئاصا او لاهو نوده:نيدلا مءادهش له لق ىلاعت

 ةملكلاءذه لصأ ىف (ةيناثلا هللا )مصقأ 000 .كاوالهنّسثاللو ىله:أرهالوا واش عمدللو

 مود ىأ ةلنالفا لاق ندا ىنءو نوكستو عججا ىأمل اهي ا تفضاهاهملا هب ومو لاخلا لاف نالوق
 ' اا رثكال هناالا هال ىلءهلانق ا ءاعد ساو رومأملا فاطعتسااهاناوةىف ةدْئافلاو ةدحاولا ةملكل اك اله
 || مال هاهلص أ ءاّرذا!لاقو كنلو رألولبأ ل كلوقكف يفختلا لمس ىلع لالا هنع فذ هلامعتسسا
 | ْ الاعاهفة_الااذهنمدوصةااودصق لهربدقتلاو دصقا ىأ م اناوةبو ماهفّتسالا فرح لهم اودارأ

 1 هق ىأ مأ ماعطل ا ىف كل لهاولاو نال .هءالاّنأكلاة»نأ اوهورخآهح وهمقو دصقا ل وقت كناكدمدقاان

 | «تىلاعت هنا (ةثلاسثلا هلكسسملا) تعمم ةامعم ةرودد ةصود تناكل اعت هلك نا اك لكلا ىف عاش من

 اورمض>- أله ىنءمو هومّرح ام مي رت ىلع مها دبه اشال نار هظبل نيرفاكتلا نمءا دهشل | ةءاهت | ءاعدتسساب
 ئ كلة مونم تعقد نا هنا ىلاعت نب غ نيب ذاكم نو حصص ىلءاهيسنت مهعم دهشن الفاو دوش ناف لاق ادهش

 ةرخ . الانونمؤيال مسن اب كلذ عبشت ىف داز م مهءاوهأ عيشالنأ همس'رمأف ىوولا عامتا نعفةدانهشلا

 « لءأهتاؤ ءاكرش رش هل نول ء ف مومرب ثول دعب م ماب مهجبشت ىفدازوروشدنااو ثعبلا نور ”. نماوناكو

 7 دالو أ ار: الوانان سا نيدلاولابو اعيش هءاوكرمشت الأ مكملع مكر مّرحام لئااولاعت لق ) كاعت لوق

 مّر- ىتااسةنلااولدقنالو نطامو اهتءرهظام شح اوفلا اون رّنالو مهاباو مكتضقزرن نأ قالها نم

 0 تاراتاتا مدان نياك لال ناز ءا ( قواقعتم كلعل هيك اسمو مكل ذقحلاالا هنا

 هبال هذه ىف ةر وكحص ذم اءاشالا ىهو مملعانهمزىتاا ءامشالا ناد . ىلاءتهفدرأ اذكواذك انيلع

 ا || أدل أو اماعراص ىذلا صال ا نم لاعت ف اشكل بح اسم لاق ( ىلوالا "لكلا ) لئاسمةمقو
 4 هان و بوصنم مكملع مكبر مّرحام هلوق ىفامو ئعورثك من هنم لذسأ وهنا لاع ناكمىف نكن م وق

 || و غ 2 نوص:م هنا (ىناثلاو) مكملع همّروحىذلال:ًاربدفتلاو لأ |هلوقب بودنم هنا (لوالا) ثاهدو

 |1١ ليصفالاك اناسحا نيدااولابو امش هءاوكرسشتالنأ هل وقلق ناف مكملع مّر- ىتلاءاسشالا لتأرب دقتلاو

 ١ | مر الب جاو نيدلاولاءنا.#>الاو لمثل !كرتّنال لطاباذهو مكءاع مكبر مرام هلوقىفدل<أ اا

 7س حس ا للا
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 الا ١

 لوقلاب لصترام لكمسق ل دب لب كل ذك هالا سدأو ىضاتلا لاق طتذ ىسبنلاو هالاو طقفةداهشلاءادأ ىلع[

 ةدانزلاووشلل أ ع نءاصاملم ىلا دلاركذين اي هملع ل ئالدلا رب رقتو نيدلا ىلا ةوعدلا ىف * ءرماهلوقيام همف ل دمف 1

 اعقاو ركنا نءىهنلاو فورعملا,هالا نوكين ا هبذ ل ديو ماهفالا نمةبي زق ةدانتعمةموهفم ظافلأب |
 تاناكلا همف لخ ديو ب>اول ار دقلا نعناسهةنو ساحيالاو ءاذيالا ىفةداب زريغنم لدعل اهسجو ىلع

 نا بجي هناف سانلا نعتالاس رلا خبلس اهتلج نمواسمنع صني الو اهيفدي زيال ىت ل_جرلااهركذي تلا ١

 نيب هسمف ىريسي نأ به هنا نيب ىلاعت هلا م لوقلان كالا مكح هيف لخدبو ناصقنالو ةدايزريغنم اهدي

 ديعيلاو بد د رقلاب كلذ فام لىلاعت هللاناوضر باط هنمدوصقملا ناكحالا هنالديعبلاو بيرقلا ْ

 دق لجرلنالرومالات اذ نم اذ هو وذو أ هللا دهعي و ىلاعت وق فيلاكمتلا هذه نم( عبارلا عونلاو)

 لاق ماسقالا ءذ_هىلاعترك ذا وا .ةخاضيأ هثنحوءربنوكي و امش فاح !كلذن ع ئ

 ةماخو نواةءتمكلعل هلوةبىلو الادب . الا ةَماخ عج نأ ىف بيسلا ان لق تاف نو رك ذت مكلعل هب كاصومكلذ 8

 بجوف ةبلج ةرهاظر داليالال وكذملا ةسهن فملاكنلا نالاسلة نو رك ذت مكللعل هلوقب نا الامذد |
 داهتالان ءاهف ديال ةضداغ ةفش رو متنا الا هذهىف ةروك ذملا ةعبرالا فءااكستا امو اهمهفتو اهلشعت ٍه

 نع ضفحو قايسكلار عرق نوركذت يكلعل لاق بيسلااًذهلف لادتءالا عضو لعف ذي ىت-ركقلاو |
 | ىلاعت هلوق د- او ىععامهو تآر الكس قراالا دنت تور ةمتومالاوبظسا ا

 (نوقتن مكمل هنإك اصومكل ذهلدس نع مكب قّرفَتَف لبا! اوعي" الو هوم.تاف اهةّمسم ىطارضا ده َّناَو )

 يىءانكلاو زج ًارقونونلات وكسو فلالا عفياذهذا و صاع نبأ رق(ىلؤالا هلّمَسملا) لئاسم#ب الاف

 ثيدحلاو نا تلاريمض ءاهلاو ىطارصاذه هنار اها داف ضاعنب| ةءارقامأ نوذلا دي دشتو فنال ارمسك نو
 ْ ١ ىدعالا لاق فهم طرشلا اذهىل و ا

 ليلا ند .لكسص كلاهنأ دء اوأع دق دنهلا فوك ةمشقف سل

 ىلع نى قو لوقأ ىنع ىط ارض ادهنالت و مرام لت :أرب دقَملاَف نا لك اا كلاش هنا اواعدق ىأ :

 اهقمسسَم كم اج كيد :أو ىنعي اهلعلت أ عوفو نء نا ف ءارغلا اسقف نأ فاماو فانئتسالا |

 ساسة فنا سف نم ىل_ءولأ لاقى طارمصاد ٠ نايو هيك اصر مكلذ ريدقتلاو اًضفخاهتلعج تشن او لاق

 مكنش أ هذهّناو هلوةكءوعشاف اهقُم_سم ىطارمصا ذهنالربدّهَنلاو ءوعبتاف هلوق ىلع اج هنأ هبو.دن لوق

 قادس هل عاوعدت الف هلل دس ابان اوهلوق ىف لافو م هنالهن وتس لاعو حاب ا

 اوت هناق سهاع نس ارمغ ىبط ارمنسدابلا نو ظلال (ةئاشلاهلكسلا) هّلندحاسملانالو

 | تاغ اهاكو ةيفاصص داصلاب نوق ماو ىازلاو داصل نيب ةزجو نيسلا: طا ريت صاغ ئاو وجاك ١١ ظ
 ”ىبأ ف دعم ىفو مكب ر طارمص اذدهوتنادبع فصمىفو ىطارصاذهو سعالاأ رق ف اشكلا بحاص لاق ظ

 هرخآ ىف لجأ هب ىصدوام ندم دما نيتي الا ىف نيبال ىفاعت هنا ( ةثلاسشلا "هلك ملا كبر طارصانهو |
 ل ا هّناو لاف همن ةعي رش ثار اسلوخدو هيف مّدمتام لوخ د ىذشت,الاجا

 اوعتاف يقتسملا طارصلاو ميول يهنلاوهو مالسالا نيد نم مملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنييام لكديف ْ

 ا ىل_سص ”ىنل!نعدوهسمنبانءوتالال_فل!ىفاوعمتف هننعا ولدعتالو لمس متو

 ولا قو او اطوطخ هلام نعو هع نع طخ مث دشرلا لسا نه لاق محاطا
 تانا لا به نس: عنب أ ع نعو هوعبت اف اهم سم ىط ارضا ذهّداوَدن الاءد_هالثمث هماا وع دين اطمسش ١

 مككسو مكلذ لاق رانلا لخد نك نءو هنا ل خد نهب ل غنم بتكللا عسعج نهائى :نوسأي ل تاك
 تحن ناك ام لك ا لع لدن :الاءذه (ةعبارلا هلم ا) تالالضلاو ىصادملا نوت مكلعل باكلانى اهب

 الطايداوسأم لكن اك ادحاو قل! ناكاذاف قووفادحاو ناكام لكنا لاقي نأ هم مزايالو دحاووذ ْ
 ةانر زا منيع ريثك لطا لكن وكي نأ مزادال نكسلو لطايريئك لكتاب مككسا بج ةريأ ,نكءاسشأ [قللآئوسامو |
 هد سلل
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 أ*انئةسالا اذه ق أت الو هنم فئة سس نأ دارا ىلاعت ها (ةيناثلاد) كاكسمو لو زينو هتك المو
 | اهتمردصي مراة نركيدق ةمّرغلا سفنلا لتقئأ قمل اءالاهلوق لوف اذه تفرعاذا ش>اوفلا "هلو ىف
 | سرع تاس [لاوس تزن مدرغال مالسلاهماءهلوةوهو هلقفاوماضدأ ثد داناو

 ظ || نيدلا“ ءازسامعا ىلاعت هلوقودو عبار بس ىلع لدنأر لاو ق-رسغب سفن ل-تقو ناس اد_هنانزو

 5 ” لق لصالاّن ال صاخاو اوملصدو ا اوامد نأ ادام ضرالا ف نوع سو هلوسرو هللا نوب راس

 أ هعبتا ةسيلنا ماسقالا هذ#ه لاوحأأ نيبال ىلاعت هلا مثل صفنم ىل_.ءلدبالا تثيال ل>و ةمرطاوهسفنلا
 1 | كل ذ لكو ةفارلاو فطللا : 0 ا لوبقلا بلّقلا ىلا بردي ىذلا افلا
 ١ ةءااكسلا هذ_هدن اوفاولتعت ىكلىأ نواةءث مكلما هوب هعمشا مثلوا | ىلا برقأ فاكملانوكلا

 ظ هدد أغا ىنح ن-سح أ ىهىتلاالا يت. !لاماو: رثثالو ) ىلا« :هلوق ه اسنالاونيدااىفاهعفانمو

 ظ || (هللادهعبو برقا ذ ناكولو اول دعاف ملقاذاو اهعسوالا ا سفن فاكن ال طس ةلابنازيملاو ل_.كلاااونوأو

 فااكتلا ع نم عاونأ ةسخىلوال اه , الا ىفرك ذىلا.عت هنا اعا ( نورك ذن مكلعل هيك اصو مكلذاوفوأ :
 ا

 : ا نم عاونأ ةعبرأت الا ,ذد ىفىلاعت :رتكص ذم داّ+الاوركفلا ىلا اهذ ةجاحال ةملح ةرهاظرومأ ى مو

 أ داهتجالاو لئأتلاو ركشتلاىلا اهراد_تع هتفرعمىف لقاسعلا ءرا ات ةدفخ رونا مو فيلاكلتلا

 ندح أ ىه اانالا يتم !لاماونرقتالو لوقت " الاءذهىف ةروك ذم ا ف.ااكتلا نم ( لالا عونلاف )
 قعملاو رمخ مهل حالصا لق ىاسلا ن ءنيوائكسو 5 رقلا ةروس ىف لاق ىلاسعت هنا لءاو 00

 ظ | اريقق ميقلان ناكا منهل ةطرغلا هوجو ةياعرو هن عيرلا ليسممو هم.# ىفىسناالا تملا لاماوب رقت

 . (نمو هلوق ىعكء إن ءمنسسخ أ ىح ىئامالا لوف ىلو أ ناكهنعزرت افادنغ ناكن راسم ب

 | 0 !اولتسا عملاق هك أخل ىت> هلوقامنأو فورهملابلك ألفاريقف نكن ءوففعت سلف اشغ ناك

 أ نايتسمالا+ ثدالا لاق هريبسفتو دشالا ى تاكو هلام هملا اوعف داف دش أم غلب اذاق تس ؟ غلبي

 قدحاو ميمو لانو دحاو واهل عمم ألو ساقلا فةشاهد_-اود الاءاتنل1 لاه ةفرعملاو ةمحخالا

 | 000 رفا لجرا بدلاوودالفنز ةؤق دا ةةشلاوةم_عن منالاةدحاوّن ا اك ده ةعكخلا

 ْ 8 وسلوأ ىف لصفلا اذه ىفانيسةةسادقو دشرلا هئمسْنْوِبَّنا طرمشب مالت ال ايد الا ءذ_هىف لا

 ٠ ] ماق غلبئث لك تا لعا طسقااءنازيااو ليككحلااو ةوأو ىلا.غتهلوق (قكاشااعونلاو) .ءاسنلا

 9 [لسكلاف وأو هتمتأاذا هتيفوو هقح هتسفوأو فاو ل.كسصو فاو مهرد لاسقدمتو ىفودةنلاككلا

 أ ناصقنالو سؤال لدعلاىأ اعقل اي هلوقو نازيملا نزولا ىأ تازيملاو لوقو امش هنم صاب مو هعااذا

 أ«اقيان ىطعملا هلا م انلق ريركسحتلااذ_هىف ةدئافا اان طس هلا نيعوهنا زمملاو ليكلااغيالقناف

 ِ زوج ناك ام هنا عاو ةدانزلا تاطريغ نم هق- ذسخأب قالا بح اص عأو ناصةنزبغْن م هقح قلما ىذ

 |ديدشتلا ذه زياج ىلا عتدتتا هعبتا ل دعلا ىف دي دش بعص كلذو قيقتلا ىلع ب هنا نا الا مهوب نأ

 ءافياىف نكمل اردقلا اذ هنزولاو لاسسكلا» امفياىفف بحاولا ىأ اهعسوالا | فن هللا فاكال لاو

 : ة.ةدمأ||ذ ف فلكملا ىلع ىف دق ىلاعت ناك اذا ىماقلا لاقت بج اوريغف ق.ةكلاامما نزولاو لمكلا

 .اولاق لب هيلع هلةردقال هنا عمناميالا ر ةاكل | فلكي ىلاسعت هنا موف كف هلرو دةم قتلا وهامنا عم

 | ابجوللاةبعادلاور فكلنا ةبجوملةردقلا بف قلو هيلع هيك هدم هديرو هيفرغكلا قل

 نزولاو ليكلا“ ءافياوهو دبعلا ىلع قسضتلاو دي دشتلا نمردشلاكلذز زوج ملال ىلاعت وهف هنعداهش م

 أ ىذاقلا ضراسعنانالءاو ديدشتلاوقريضتلا ذهل ثمدبملا ىلع قري نأ زوو فيكف رقع ل

 ل ان|اكحولو اول دعاف ملق اذاو 100 هب , الاهذز_هىف ةروك ذملاف :لاكتلا نم (ثااثلاعونلا)

 1 واج نورسسغملاو ةنامالاءادأ همذ ىلا« هنا بجوأ ىلاة فان ارومالان ءاضي أ اذن هنالعاو ىب رقاذ

 مسم 0 ا ل ا ا م ل ل سم م ا سا ا مسا مح ع معك ا اس سا داييسيسسس ب ببسيييييسس

 اذه 5
 ا ع
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 أ ودو مكب ردن ل هاي دقن لافو اذنيج . معاج علت لاح نب ع ع ' كلذ اوه و ارلوتمالئانانشعما .
 ةنرارقل ا انلقريرك_لا ىفةدن افلااؤد» او ىدهلاو ةنيبلا لق نأف ةجرو ىدهو لوسرلا هيءاسامو تآرقلا

 يأ هجر عم نا اذن دقو فى طعلا اذه مص :دئافلا تفاتش انفال ةءواعم“ لءياسعأ ىدهوهو امس لفي اهف

 هللاثانا اب ب ذك نم رفك ميظعت دا رهاو ةتناح أن ا ابد كح نءلاظأ نك كاست لات عنيد اق قيس

 ْ نيذملا ىزخ «ىلا هت لاه مش لالذضاو قل نع عنم فاشل او لالضلوال ا نالابنع ع :مىأانعفدصو |

 باوعلا قرا ادعرقلا دز هننا ل سس نعاو د_دصواورفك نيذلا فوتكوحوباتعلا سات

 تاداضعب يأن مون كتر تانا ضء:ئي أنو اك رى أنتوا 7 الملا هيت نأ الا نور .- لهل لسن هون

 ةزجأر 3( نوراخ طظينمانا اوراغت القاري خ اهناعافتسكو أ لءقن مانعا نكت ماهناعااسفن عفشيال كيد |

 ةلازا باكسلا لزن انا هنانيباسا ىلاعتهنا لع 'وءانلاب ,عنأتدوقابلاو كثملعناىرءابلابميتأيىءاسكلاو

 .لاةفناميالا فمهلوخ دنع سأنلا بس ؤنالاوحا حرمت ةتئلانو:مؤدال مها نيبو" هلعلل ة- از اورذدعلل |

 لاظىف هل اموت ًابنأالا ثور . له هر ةءااةروسىف هلوقد .الا ءذهريظتو ةكنئالملا مهيتاتنأالا توراتي له ||

 اداالا كب نو :مويالمسمن 1 , الاريدةَبو ىلا ءانعم ماهفةسسا لهو نورظ:ل نورا ىعيوفابسلا ْ

 لبق نأف برلا نم ةرهاشلا ثان , الا ىحوأبرلاءى وأ دكت الملا“ ىب مث ىهوهيالثلا روءالا هذه د امهءاج َ

 اذ هنأ (لوالا)ءو>و نم هنعبا اولا اناةهتنا ىلع ةسغلاو* ىلا زاوج ىلع ديره رقأيوأ وق | ا

 ىلاعت هلوق هريظنوزاحم اذهنا (ىناثلاو) هع رسلر اكل | ذاقتع ةتءعاوارافك اون اكس هو طارت | |

 ىلع ةبسغلاوء ىحن انا ىلع ةعطاقلالث الدإامامق (ثلاقااو) هللانوذؤي نيذلاناهلوقو مملاينب تلاع أف ا

 ل.ةنافنيلف الان حااليكاوكل ا ةد.ع ىلع ٌدرلا ىف هملعهتنا تاو لءلذلا لوق اهب رقاو لاحت ىلاعت هللا
 هلوقنيعاد- هري_صدرب دقنأا 1 به ىلعن ال هنردقر ان أ نمرث أت اسثا ىلءهل_+ نكميال كبد أبو |و

 بهذمةءاكح اذهَّنادق#ملا باو! أ|.نلق برلا تاسثا هنمدا را ىلع ل بحوف كير تانآ ضءدف

 ىلاعت لاق م ةرهاقلات از لاوعو كلب ر تايآض مب ايوب اذملاعالب روقان لت .ةوةحع نوكمالذرا

 تانا الاهد_مدار [١1نا ىلءاووجاو لد.قن موسما نكت اهناميا اسف: عارال كبر تانك صعل ىف

 هملع هللا ىل_د هللا لوسر انملء فرش أ ذا ةءاسسلا أرك اذ ناك لاه بزاعنبءاربلا ن نع ةباسلا أل

 ةيادو ناحدلا ثأبا ريشع اها قاورت ىت> موقثالا ها لاف ةعاسلار تسااذتاناق نوركاذتتاملانقف دف

 مب رغم ند ءْسوملا عواطو لاحدلاو نرعلا ةربزجحاة سو برغملاب افسخو قرشا اناغسخو ضرالا |

 هلوقواسفن هلوقل ةفد_ص لبق نم تنم ناك هلوقو ندع نم ءحج رع رانو ىسيعلوزنوجوجأمو جوجأيو |

 || ترهطاذاةعاسلاظا ارشانا ىعملاو ىلوال اةفصا | ىلع ةفوطعم هتان" ةفص ارب_تاهئاعاىف 3 3 وأ

 كلذ ل ءق اريخامجاعاىف تنسك امو كلذ لبق تنمآاماسف: ناعالا عفن لفاه دنع فءاكتلا ناوأ هاذ

 اعيش ا وناكو ميسم :داوقرف نيدااَنا) ىلاعت هلوق 5 ديد هنو دمعو نوزاغ امها اورظتنا لق ىلاعت لاق

 فاالانا وةراف ىءاس كلاوةزجأرق (نواءعفي او اك اعم_هئش من هللاىلا مهر انا( :ىمهتمتسلا| ل

 اكعت رع هاو ش عس رقأ هنا ىدع هم . دقّرو ىذلانال ا يح ملا ىعموا وقر نوقاسلاوا

 زوجت نكره تابعت لاق لامار ”اسمدار 1 (لوالا) لا اوقأ هن , الافوةقيقللاقهكرافذةنا

 اذنه ادذع انو اعفشالؤه نولوقرو انضالا ديعزدهضمرو هللات ا مهنا نوعاربو" رك الملا نو دبي /

 كلدو ىرزا صئلاودوبلا مه ةدانقودهام لاهو ةلالضاا ىناءازحاواهر ةىأاغمسم اوناكو مهني دناو زد ىف ةقعم|

 ىراضنلا ارفكت دوهلاو دح او باك لهأ مهودووجلا ك1 دكواضعب انهض رفكر اعز خو كرا 0 / ش٠ م

 || باكل! ضءعم نوئمؤتفأ ىلاعتلاقاك اضءعنا وكرتو عيب اىذخ أذ الا نم دازملاّت ا( قابلا ل اوقلاو)]

 : | نولوةبو لسروهتنانيباوق زي نأ نو ديرو هاسنرو هتان ؤرفكت يلا ناب لاهو شعت نورذاكج و

 || لوا مه ةّمال ا هذه نم را عا سم ماس جتا (ثااقاالوقااو) ندعي رفكذو ضعت نمو

 مس سس



000 

 | ىدهرئث : كتل الاسصفتاو نمنح ىذا ىلع ءاماق بالا ىنوياتا ثلا ةرق و كوالا ةضقلاف |
 دب دعت دعب ريبخأ فا عردقتلا(لوالا) هوجو هيفانت 1م هلوق نأ لع | (نوذموب ,هبرءاقاب مهلعأ ةحرو

 ةىقا و اخ أن الرتشأ ن نعردلا ريسخأتا مث ةلك ترك دؤ باّكلا ىءوماننتآانا ماكح الا نم اهريغو تامزحما

 | فيلاكستلانا (فانثلاو) مذ لاو ديما ةك المالاشق مكان وص اك انقلش دقو ىلاهغت هاوق هرياطتتو |
 ظ 0 ىه لب عد ارمشلا ف الت ا بس اعف الخ ازوال فسلاكدت ةم3لاةيالا ل زك دما ةعبنلا

 || ىهذاهب ةصتخم ةروتلا تناكىتااعث ارشل امو ةماسمقلا ماسق ىلا ف ءلكتلا نامز لأ نهتوبشلا ةءجاو
 ١ عدق مدا ناهي صو مكل ذ لاه اهرك ذامل ىلاعت هأةيالاريدقتف ةعستلا ف.لاكسل كانت دعب تثد حام

 رب دَمَدف ى-وم اذن ؟اننا دهماب لق م 00 تالا تاكا ءوماش !كلذدع ماثيدحو

 :«م(لرتالا) هوجو همفذ نسح أ ئذلا ىلعام تأ وقام قيومات امو ملغ امك لا ىحوا ان لئا
 يذلا ىلع هللا دمع ةءارق هملع لديو ااه ام ناكن هلك ىلع ىأ نس> أ ىذلا ىلع ةمعئلاو ةماركللام اع

 هيرغا ام لكفو غبلبتلاب ةعاطأا نسخأآىذلاديعلا ىلغةءار كلاوةوعئالاماعدا ارخا (ىناثلاو)اوذ-->ا

 | ايها دفرعتدام أ اذاءرقلا ناتج نعد ازمدل ايفا نح ىءوم ن-سح أ ىذأأ ىلعاماست (ثلاثلاو)

 ةءارقكادتبملا فذح نسح اوه ىذلا ىلع ىأن سحأ ىذلا ىلءرمءي نب ىد ار قو ميقَدلا هجو ىلع هالع ىلع
 ىسوم اذن ”ادارملالاق.وأ ءاضرأو ان دنس ًاوهاىذأا ىلءايالا رب دقتو عفرلان ةضوعبامالةمأرقن

 وهو ن-س> أوه ىذاا هحولا ىلع ىأ تكلا هءاعنوكيام نس ىلع داما كسح امانى امان ناجعلا

 ى لك ل مكةتوهو نيدلا ىف منلا نم ةاروتث | ىفامىلاعت بن م هنسح أ ىلع باكا اهل ىلكسا | لوق ىنءم

 ظ ةلدالا ارياسو ةعرشو هن دلو هيلع هللا ىلصات ءاوسر ةويننان م كلذ ف ل دف نيدلان صتة«يام يدار ]و

 ظ ا 1 ةمعتلا ىف مةجرلاوةلالدإاودو فورعم ىدهلاو ةجحرو ىدهو لاف كلذاو اهنم مسن امالا ماكحالاو ١

 ْ ةعو باو نم هي هللا هدءوامء اة هيدارحلاو مب رءاستأب اوةمود ىكساكأ نوممؤد مم رءاشلب

 ىلع باكل !لزناامنااولوة:نأنوجرتمكلعااوةةاوهوعشاف كرامه انازنأ باك اذ هو) ىلا هاوق

 1 ممءاح دقو مهتم ىئ ده ااكل تاك اا ملع لزت أ انآ ول ولون مأنيلف اغا مت ارد ن ءاذ ناوانلمق ع نم نيمفُت ؛اطأإ

 ةوسانتابأ ن نعنوفدصن نيدلا ىردهسا مع ف دصو هللا تان انابدك نم رع نا هز اىذاهو مكبر نم هن أ

 هلانهفصوةدئافو ن ارقلا اوذدارلا نأ كشال سام اذ هو ءاوق نأ معا (نوند_داواكحام ناذعلا

 دا او ءومس اف لاه ع عفتلا ومما يسشك دناذار ااوأنيباكلا فاك : م ءفلاهمأأ قرطتال تيان هناك امم

 'ةجرلاءاجر ىلع هتفل اخ اوةبا ل_.ةلاوق أه الث فو اوجحرت ىكا ىأ نو رتمكلعلاوقتاو لاق ترها
 / ىلاعت لاه مكوقتلا ىلع اخ اوجرتلاوةنا ل قوهللاةحر ىوقتلا,ضرغلانوكمأ ىأا وجمل اوة:|لدقو

 اءاتزئأردقتلاوءا ارفلاو ىاسكلا لاق ( لالا ) هوجو هيفوانلبقن هو بلال

 اىأمكبديت نأ ىماورهلوقواواشة نأ مكل هلل اني. هلوة كح ىلا فرحورانملا فذ مئاولوقنال

 زوال هنافالرامذا نوزيجالواولوة:نأ ةهاركه انلزنأ ةانعم نيب رمدبلا لوقودو عن م

 ةولاو)ءاسنلاةروسرخا ىفةهلكشملا هذ هى .ةدقانرك ذ دقو كل ءرك اال نأ نعم .رك ١نات شح لاقي نأ
 اثحلا)ٍباَكَلا لزتأ اا او تعترأ اقناع وألاو اوةئانةقاغتمن نوكي نأ زو< ءارفلا لاه (ثلاثلا

 ةاروئااو يجرح ال نع وج ماجاب مم لتهال باطخاولوة7نأ هلوق (ىااثلا
 0 2ك ١١ نم ةفهخلا هناا :كص ناو ىراص: ودول مةراتلبق نس نتدتاط ىلء لت ألاو

 لعةحلاتاثاتاناالاءذ م دارملاو نيلفاغل مسار دن ءاهناو لصالاو ةيفانلا نيب واهنب ةقراسفلا
 لبق نر منيتفئاط ىءالزنا ل_.غالاو ةاروتلا نا ةماسقلا موهاولوي الكت د_# ىلعنارقلا ل اّرنا
 ' ىهام لعتال ىانيلفاغا نهنش ىارد نعامَناو هلوقو مهلعئارقلا لا نان مهر ذع هنا عطقفامهيفامع يلف اك | |
 كاف لوالارسسغ- متم عدح اكل بانل نيلع زنا واواوةتدأ ىدمدانتفلب ناكسام مس ماكتال |[ |

 جس
 ف



 هما

 قاده ىلا لق) ىاعتالوق ه٠ لعأ قاوةعب شلات اي ص ناننم هنادءاولئاملاةءاعز نملوتلا |
 عاوتأ وسر ملء امل ىلاءعت نا ملءا(نيكرششملا نم ناك امو اذ.ذح يفارباتهل :امق ا.د ريقتسسم طارمصكلا كر |
 قى دراوونسوتاتثاشن اريرق:ىف غاابوداد ضالاودا ذنالاو ءاكرشلا نيلثاقل ا ىلو ةرلاو دنحوتلا لثالد | ْ

 لأ ىلع درو ودقلاو ءاضةنلزدانلاو ديسو تل !تايثارب رقى غلانودادضالاو دا دئالاو 00 رشا: نيلئاقلا ||

 َناىلع لدي كلذو ميقةسم طارمص لا ىريفاده ىننا هلوق:مالكلا مضينأ ءعأمهليظانأ ىف ةملهاذلا ||

 ىنا د5 ءانعمّنال طارعص ل نه ل دنلاا ىلع (امهدحأ) نيهجولا در دب متلاو هللادالا لدعالةءادولا |

 هلوقواء داو هزلاريدةدلان وكي نأ (ىاثااد) اهقتهاطارمصكي دومو لافاكاهقتسسم اطارص قرأ

 امقَدف ىكلاىلدأأ ارد حاشا نم غاب أهو داس نم دل .بكماف نم لعبف ينقل فاشكلا بعاد لاق اب 5

 عببشا اولوالاو ريكل ورغم اك ماعلا عم رددموه حاحزلا لاق ءانلا فشخ فاشلاةروذدكتجم |

 هلوقف ايفن-يهارتا لم هوقو ةغلابملال دس ىلع ف صولا اذهبنيدلا فصوو ميقاذاش دلي وأتلاو |
 ميهاربا' هلى نام طول دار ا !نه لالا ىلع بود: هاف نحو امقاشيذ هلوقنملدي'ءلغ |

 ىلع درلا ه:مدو فةأاو نكدك<هحرش ا نم ا هما ميعاربا ةفص ف لاق م ةيفدملابةئوصوماجتي لاأ ظ

 ترمهأ كل ذيو لكي رشال نيءاعل !بر هنت قامو ىامحمو ينو قالصّنالق ) ىلاعت وق *« :نكرشلا|

 قالصّن الة هلَوقف هيدؤدو هن موكب فركة فر < مة ملا نيدلاه فر ءامك ىلا هنا معا ( نيلسلالوأانأو | 1

 هلكي رشا دوتبدب سخر سال لا رد لزب ارح لا نئاملايرتناممزلا#

 ادهو الخلا مامت عما هي فؤب نأ | بح لد تناكفندك اهي قوي نأ ثا دامعا | ىف ىئكيال هنا ىلع ل دياذهو |

 دا اراأل_.ةف ىكسنوهلوقامآ ص ال الاب ةنورقما مم ىؤي نأ ةالصأا دمك طر نا ىلع لئالدلا ىوقا نها

 لصف هلوق ىف كجبذلاو ةالصا ا نيد عهبو هت روي مد ىأ كبس هيلعن ا ذك ءف نم لوقي اهنيعب ةبذلا كل دنلاب :

 لسقو ”ةكيب_بنانم ةكسس لك ةضءلاكئ ان سك لا لاو هنا نارعالا نبا نعتلعت ىورو راو كيرا |
 لد .وألا نبه لعو كييشلان م ةصاخلا ةكمد هلاك اهانفصو مانا الا سن دنم هسفن صاخ هنال كيسان نعتملل ١

 || ىلا مو ىا مو هل وو يذلا فرعلاىف هملع بلاغا ّناالا ىلاعت هللا ىلا هب تب زفنام لكص فاق
 نوكت دنأ 3 نيم اعلا بر هلل ناو ىامدمو 000 لاق ىلاسعت هنا لسعاو هتك وو قاس ىأ

 هللاه موك قعمىلب لاع كل :تافىلاعت هللا ةعاطإ ام-مىؤد هنا نعم هتتاسنيل تاملاو ىيهغاو هنن لكلا 0

 / اذ نيعقاوام_متوكبارمسفم هت كنا او ةالصا !نوك نت وكي نأ كلذ كف يللاعتهللا قلي نالصاح اهسمما |
 يبني: ابل نعم اسعاد علا أرقو ىلاسعتهق ةقوا عدنعلا تاعاط نا ىلءلئالدلا لد نم كل ذو هللا ا

 ١ رثنىف داما اذه ىلعن امة ننال نيتك اسي اسعجي همف تال لمعت مرش ذاش قاض فال ناكماو لان ف

 هبادامعرل او هتالص نا نيس ناهلوسو سا ىلاسعت :هنا كاكا لصاو مهضعنل ةغل هنا لاق نض مهت .ومظنالو ١

 قلدنا فه كي رششال هنا ىل صنم ه«.كسخ دو هناضقو هرب دقتو ىلاعت هلأ ى واخ ةعقاو اهلك هتامو هتايحف |

 هللا ءاضقل نيل بتسملا ىأ نيا ملا لوأاناو لوقب مت رمأد.حوتلا اذوبو ىأت سمأ كلذبو لوي مريدقتلا» |

 ارمغألق ) 0 ىساالوأ هنوكدا راانوكي نابل م لكل الأ س ل هنامولعمو هردقو |

 مك هد يح مكن ر ىلا مث ىرخآ رزو ةرزاو رزتالو ابل ءالا سفن لك ب بكت الو تل بروح و ابر ىئذأ هللا ا

 نأودو ضحملا دم وابل هيلع هلا لما دمت هأ بل ىلع معا ( نونا هبف ماك اج مكلياتفا
 ١ دنسوتلا اذنه ةحض لعليلدلا ىر 2 ىر امركذي نأب هرم هلك رشالهلوق ىلا سنو قال-_ضّن الوب ْش

 1 ةديعو هللاناوكرمث أمانصالاةدسبعال ةعدرأ نيكرشملا فانصأَن أ ) لوالا ( نيهحو نم هرب رقتالا :
 ءاكرش هلل اولهسو . مسوة> ىف هللا لاه نيذلا مهو نمرهاو نا دز نولئاتا او هقناناو 1 رم اركلا

 أ ىرفمهءالؤوف هت ااضرأ اوكرشأ هناسثب ةكمالم او هللا نبا ميسا ناي نولئافلاو هللاباو كحصرشأ ندع
 ٌْ | قاافعاوح هناضس قنا ناب تونراعمو اا ووو حت "ما نوفرتم م واكو نيكرمثل

 تبع



0005 
 اسس سس سس ص ببيت يي يس يس ل.

 نيدلاق وقر يالنأو ةدحاو نيالا ةلكن وكت نا ىلعث طا: ىلع الا نمدارملانارلعاو تاهبسثلاو عدرلا |

 كنا هيوأتو آرب ك نم مهو« ىرب مهمتنا (لوالا) نالوق هيف ىفمهنم تسل هلوقو عدبلا اوعدتنيالو
 8 (ىاشلا 01 هادعتالو مماعر ودةم لطانالا كلت ىلع مز الل !باّمعلا ومو هاذمو مهلا وقأن ع دعب

 8 ىلا نالد.ب اذهو حسن مولاتقب مناف مءلانتقب مزيل نولو ”ىدسلا لاف ئ ف مهلانق نم

 هللا ىلا مه سهااسمنا لاقت مثيحسنلا بج وبالرخ لادأ 2 ةاانمالادوروف ىن ىف تقولا اذه ىف مهل انق نم

 هلوق »و د.ءولادار او نولعفي اوناك اع مهميني مث لالهالاو لا هئتسالابوراظذالاو لاهمالاب لل: امفئأ

 ظ الاس لاذ(نر :واطبال مهو اهلثمالا ىزوعالف ةئيسلابءاج نمو هلام ار مشع هلذ نسم ايءاج ن-) ىلاعت
 نو ناب لب دمداد_هوُلرشلا ى م ةكسلاو هلاالا هلاال لو قة :#بحلا يذهب لاق (ىلوالا 'هلكسملا)

 . نوكىضتقش لابس نم نسو ىلع بتم كح هلال_الاماو ظفالااكءامامومعلا ىلءالوج
 * اهلا تذذح هلنا هور ىدد اولا لاه (ةئاغلا ةلسما) هلغلا مومسعل هب نت حوف مولا كادي الام

 ا | الللل |تنذع عاهل اثم تان رش ذيرا هنالزك ةملكلاو لم عج لاشمالاورمشع نم

 الأ رثعأرقنم:ءارقاذ-هىوق» و مالكبلا فريثكحص فوموملافذسو اهماقما.مفص ىهىتاا لاشالا
 ! اده ىلعو هعمل! ىف ىلاعت هت هللا وم لضن:باوثلان ا اميه ذم ( 0 ودل نيونتلاو عفرلااولامما ٌْ

 3 كسلا :هتخاوع بارت نبزضغتاباوناني وقرف مهفةلزتعملاامأدنا الا لاكش االفريدقتلا

 ةريشعلا هذه موضعب لاف اوفلتخا موهها ذم عيرفت 7 ىلع مهلا مث تسمن وكن ال تا اذعف تا اود لضفتل و

 : ال نامل ةعسق اتناك ولدا ولا ناكسول هلال لاو قابحلالوقوهواهربغبا هلآو لش عتا

 لف رمشا او :رثكلا ىف باوذلل واسم لل_ضفتلا ن وكي نأ زاجول هنالزو عال كلذو ل_ةفنا!نودباوثلا
 دقاا ىف ءانءانوكي ناب <باوثلا ناانإع كلذ لطباملو اهبقواث .عريص فالصأ ةدئاف فدلكسنلا ىف قد
 قابلا ةعستل |نوكتو اناوث ةعستلا هذه نم دح اولا نوكين ا دعسال نورخ 1لاقو ىلذغَتلا نم مظعتنا وا
 0 د لاق (ةعرارلا هلكسملا) دو وجل محم رفا وظف

 اورعم ىلا تي دسأ نل لئاسقلا لوك اًقاطم فاعضالا دارأ ل: ديدصتلا ه:مدارلا سل ةرشعلاءريدَقتلا
 35 اًزرجصح ةديدعلادب ربالو ارشع كان ع را مرارا رد" آل

 تل :ةنأةبح لثكمقاا ليوسف مولاوم نوشفل نيذلا لم ىلاعتهاوق ديدخلا ىلع هلج نكع ال هنأ ىلع ىل ادإاو أ

 أه :هالا ىزح الف ةميسلاب »أح ن نءؤ ىلا*3 لاه مثءاشدن 1فعءاضد هنو ةمح ةنام بنس لكق لانس عيسا

 ةن1لالاع ىلاعت هلا نا لاف لسو هلع هللا ىلص ”ىنلان ار ذوب ىور امزاونوا,م واي ءازحالاىأ |
 هل لأ لوةدل_سو هيلع هلا ىلص لاقو هراسشعآ هداحآ بلغ نم لب ولاقوفءوأ ةد- -او ةئيسلاو ديزأو ار مشع |

 اهويتكالف ةشيس مه ناو اهلانمار ثعفاهاعن اف المعي ل ناو ةنسح هلاهودتك اف ةنس ىدبءمهاذا

 م-م انيس ب اقع ىلعد ازيالو متعاط باو نم صقن.ال ىأنواطظنلال م هو هلوتو ةد-او ةّمفاهلعناو

 زاك هنا هياوج اظالغتلاة باه ىلع ديالا با قع بحوب فيك ةعاس .رفك (لوالا) تالاؤس ةبالاىو

 الا باتعب بنوع درس مزمل كاذ ناك فادبدانعالا لذ لسع قنلايأن شاؤول هنا ءوع1ءر واكلا

 هل ام هس . وتعتناحص مرحالو بنذلا كلذ نع عالقالا مزع ىلسءنوكي هناذ بناللا ل1 فالخ

 راثوراوظلا ةرافك وهو اموينيتسس مان عال دب له ةران ةدحاولاةقرلاقاتعا (ىناثلا لاؤساا)

 تام اةاواسملان اهباود ةربدعم ريسغ ةاواسسملا نا ىلغ ل ديل ذو لئالق مانأ مامن ءالدب لغح
 | ناشرا هنو نتضقومناسناس ارو تدحأ اذا (ثااغلا لاو دا) همكحو عرمشلا عضوب

 1 ةاواملافباقعلا لتوةيانحلاثدادزا انههفةدسحاو ةدخوم شرا تجاولا زاصاء_متبزجانلا عفر

 1 توف :'هلياقمىف بح هنا (عبارلا لاؤسلا) هناكحمو عرشلا ت اذلرعت بادن هكل دنا هناوحؤ ةريتعمربغ

 عي كلذوةدح او ةيدت بجو ءانضعال الكت وفو هلتق اذا مثالل» اك هيد ءانشعالا نمدنعاو ل ةينيسا

 سس مدسسسا

 تي وس سس مسالا

 0 00 0 ا

 خا ديس سس

 ”لاوقلا



. 4# 

 1 تناك اولصأ هناا ؟انلوة ىف دوو ءوهف داسدلا فرج ةريدلا تناك نا هلال كلا | هنقاانأ نحن هللا طصأ
 ا ىلء صم ا اناوق لم ناك ناحمال او كل ظىفدوعو ءاذبأ أووفل-هلاىف دوجوم هنامكف ميا فرحي ةريغلا ١

 | نوكتن أريغنم فريال نفاهت اوساط اطافل الاري_سف:ءاسنافاضبأو مكملا ضد هنم»ب عما كلذ |

 لك اثيامعنأ ارقلا ظافاأر " اسرعسف: ىف ةنطايلا قب رط تدفن ا عملا كلذا ةغللا ىفةع وضو .ةفذالا كلت |

 | ءلءج نم ىلوأ ىلاعت هللاع“أ هلم سله الدعم اق ىلاعت هللا ءامم ع نم هنا موضع لوقاماو قد رطلااذه

 | كلذو حالصالاو عضولا ةطسا وب ىهسم ا اعماريصرامن ا ميمالا نالءاببنالاوأ كت الخلا نم هلسز نْضءءلاسه

 أ هلي . تالا تاق دفنا ب اشنالاءاه- ءاوةروسا هذا بقا مسا صملا هلوقنا قالب انههدوتفم | ظ

 . هناقداو لث- -١ذاائم دو اولا نا اكرصملا هلو ةرودااهذه ىعسي نا ىلا هت هلو تاراشال ماسة ءةسمتافأ ش

 ارا كال ة فس يل لزن هلوقو هيج باك فوقر دبع صل ةوكرل تكاق .ه تئرعاذ ا دمعك هدهدإ ا

 ْ | هللا لصد ةوبت ةصص ىلع ل د ىذلا ليادلا لق نا ك1 لزنأ باك صملا انلوةبةابلا ةرو لا ىأ ئ
 | لامو هوت فر-ن نأ اننكعال ىنعملا اذه فرعن لا هيلع ثار رقلااذه لا زئابهصخ ىلا هلا ّناوع سو هيلع

 اانلق رودأما مزل هلوةب هللا دمع ن م هلع ةلزانةروسلاهدهنوك انني واف دلودب جم نآاننكيالهتوبنفرهأ ٌْ

 .مواسلاو للا هل«. اهيلع لولو قاتم مدناالزنأآب َّك ةرولاءذهّنا مهن لدعلا صدع نك |

 أ هرع نم ىذق:او راسشالا له اوءارعشلاوءاذعلا طلاب لو اك علاطالو لمن لعتالو ذاتسالدلتام |
 |نيزعلا باتكحلا' دغ هيلع :رهظ نعي رالا ءاضقنا دعب ٌلاوحالا هذه ع نمئث * هلوفدلو ةنتس وعيا ا

 أ هبا دنع نمىسولا قب رطبالانوكيأل اذهّنان دهشب لقعلا عب رسدصو نب رخ . الاد نيارالا مول يلع لحال ا

 | "رلثسملا) ههلاو هير دنع نم ملسو هيلع هللا ىلص دهم ىلع لزنأ ب اكصملاّنا ىلقعلا ليل دلا اذهب تش ىلاسعت
  لازئالاو الزم هوكي هفصو ىلاعت هنا اولاق كلا لزنأب اك هلوةبنار ةلا قاذع نولئاقلا جحا (ةئانلا
 1 | 9ر20 فر هرلابا دارج دع احلل ميدقااوليال كل ذو لاسقاواسن لات

 ناب هذ ناف ملءأ هقلاو ةقولذ هند! منوكىف عازئالو فورا هذ هوهزاحلا ليس ىلءليزتتلاوأ
 ٍْ ااماقيمدسر * ا ! ةيااوتماموكو هي ةمااوع ءاهن !لءلدب ة.قايريغ ضارعأ فوراس ناالا فوراسا همه دارملا

 ا أ هذهث دح ىلا عت هنا باوملاو لوزا هفصو لقي فيك نيئامز قال ىلا ضرع ءااق كل ذكتاكاذارأ

 ١ أر «ءيو ضرالا ىلا ءامسلا نملزنيو 0 6 طوذخحلا حوإلا ف شوةنااو موقرلا ظ

 1 ىلا ءاىسلا٠ نم لزناوُءل.مناوهةلزان فورا اء :نو تدار (1!ناكف تاملكلاو فوراسا كاد

 | ةياغلاءادّبالنم ةلكَنااولاقف ةناالا هذهاوكسمتاناكم هتلاوتبث أ نيذلا .(ةئلاسثلاةهلئساا) م ضرالا
 نرد 36 انو ىلا عت هللاو 5 اهأدسمةناسملوص»ح ىذتقي كما لزنأ هلوةف ةباغلاع اهتالىلا لك

 1 لد الداب تد :1ل هباوجو لفسأ ىلا وف نم لاقت الاود لوزا نال قود ةهيمج صتخم ىلابغت هلا ل لال

 نلت كلانا وهو هانرك ذىذلا لب وألا ىلع ل يجو لاحم ىلاعت هقلا ىلع ةهلساو ناكملاناةرهاستلا
 | قيضلا جرخلا(ل رالا)نالوق حر اريسفتىفو هنمج رح لردص ىف نكيالذ ىلا تاق م لفسأ ىلاّولعلا
 ا كش ىأ هنمح رحئلر د_صىنكمالذ (ىناش !او) غب لبتلاقئلو ذكي بسب لردص قيال قمل

 أردصلاحرحر دصلا قاض لاشا َنالاجرح كشل ا عمو 507 رياابم نشف تكل ناف ىلاعت هلوتكمن

 أ لاوقأ هسة قلعتناذام ماللا هذه هيرذنتل ىلاعت لاك بلقلا عسفنمردصلاح رشنم نقد انااا
 | | هيرذنتلك ملا لزنأ باكر دَعَتلاو ريخ أ !اوميدقتلا نعالبلا لرئا فو ذي قاعتم هلا ءادغلا لاق ( لوال ا
 خيلبتلاورااذنالا ىلع ما دقالا الا نلقربخ أت لاو يدعم |اذهةدئافاف لمقناف همم حب رحكلردطف نكمل

 مترداصأا نعجحيرملاةلازاب ىلاهتهللاد هأ ب يسلا اذب_هلف ردصلا نع حرا لاوز دنعالا لمكيالو مب ا

 | لردص ىف نكيالفرب دقتلا و ىيععانهه ماللا ىراينالا نبا لاق (ىناثلا) خييلبتااورا ذئالام كل ذ دعو ةرس
 | فعضرالو لوب ضيإل ريدلاو نا ىءيانوم مهلا ه1 عابشلا# نيفلر لريغر فنتك

 نوم رب

 ا

 م ا 7 ميو



 ليلو
 هع ل السا دلل مااا لسع ممشاه مس 0 ا يا ا حملا

 ”ءامأو اهرسا:نانرالاو مام اللقافئاودو تا دربجو لا نم لاسعلا ىفام لكلو ضرالاو ثاودس

 0 نرفرتعماذيأ مهفنمرهاو نا دزيب نولث املا امأو اهدجو واسوا هنن ناننوفرمءمموف بكا وكلا
 اخ هتناّن اد ١ نوذرتعم مهف كم الملاو و يس ملاين ولث قل امأو هناهس للاوه هن دش ناو ث د نال ثنا

 تن ةرعاذاءاكرشلا»الؤ اؤهقلاخ هللاّنا ىلءاوةفتاوا انقل نيكو رمد اف 'اوط ناانرك ذاع تدثن لكلا
 ا هتلاناباو رق ا ىلاعت هللا ريغابرا وذ !نيذلاءال ودنا عمابر نبأ هللارغأ لق دهان لاف هناك هليأف

 ' 11 لغتسو كومالاكي رش 7-3 .علا لع-و برالاكب رش بودرألا له ىلةعاا ىف لدي لدو ءامشالا كلت

 اينيدو دسانل وقىلاعت هللاريغ بر ذات !نا ىلا دلااذم تدث كاذك هال ناكاسأو قاتلا 0
 ذ|بجاولاّت ا تدثو هناذإنكمتاماوهناذا بج اواما دوجوملان ا مالكل ا اذهريرةنىف ( ىناثلاهحولا)
 الا ناك | سا ءاصا الاسواق كما نا تيثو هناذان 0 وسامناتيثةدحاو

 وب را لعجزوجمال هناب دهشي لقعلا عيرص لوةئفاذه تنثاذاوءو : لكتا ابر ىلاءتناك كا ذك

 00 ىجبأ هللارع_غأ لق هلوق نمدارملاوهاذ_وعفق زلا.للاكي رش قواذملا لهو نرال

 ا مهكر شو م ارك نم م هيلا عجربال هنانيب ديحوتلا ذه عطاققلا رهاقلا ليلدلا اذهب نيب اا ىلاعت
 ' !كرخأرزو ةرزاو رزتالو هريغ ىلعال هماعىناخلا غانا ءانعمو اهيلعالا سنن لكس سكتالو لاَقف
 ]الا مالو هذ كاحال عضوم ىلا نيكرمشملاءالؤ» عووجر نا ىلاعت نيد مث ىرتأ غابة سفن ذخؤنال
 لم ىذااودو) ىلاعتهلوق نوفل: هيف ملكا مكعديف مكعب ص مكب رىلا م هلوقو يف ىلاسعت

 5 مهنا هلاو باشعلا عب رس كير نا مكان اه كولا تاحرد ضع وذ مكذعب عفرو صضرالاف#9ف الح

 ننال نضرالا فئئالخ مهاعج (اهدحأ ( اهودو ضرالا ف:الخ مكلع هلوق ىف ناملعا ( يدر 1

 2 مانو )اضع م عضعا فاد م اعد (اهياند) مهالارب اسهم 71 تفلف: ىسللا تاغ مالج وةالصلا هماع

 3 ا١ىفتاحرد ض«:قوذ مكضع عفرو لاف ماسة نون نموا وكذع هضرأ ىف هللاءافلخم دا

 لامتسفاطب هنن لخلاو لهطاو ردعلا لدعال س لتوافتا|اذهراوظاو قزرااوهاذاو لام او لّمءااو

 انركذ دقو ما ؟ابهف كولا هلوقن مردأ رااوهو نا_تمالاوءالم .الال-الوهاماو فاح ةملاوقه

 . لانمد_>اولا نمردصول ل عودو فءاكءااوهدار ١١ ناالا لاكش هلنا ىلع :نادهالاو ءالسالا هققس

 هةمنوكين أ اما ففاكملا اذه نامت ةهباشملا هذه لال مسالا اذهب ىعسف ناصتمالاو ءالئسالاءا مش كلذ
 نا ةوقو»تعزتلاو فيولا ن م هيدنسصت ناك لالا ناك نافدفا يورط ول نااعاو هيفاك اعف :

 ةفارذوم نوكين أو »و فاشثلا ناكناو تن رق 5تاودامنال ةءءرس | باقعلا فدو باقعلا عسب رمم

 كارتاسو نون ذا ارفغب ىأ م رروذغاهناو هلوةوه ب.غرتااو في رشا رم هد هذ نأك تاعالعأا

 رشف غاب مالكلاذ- هو مااا نشب نارا الا فو هّ:جرو هم وهل ضقرك سدا دلا ىف

 | تف مالحتلارخآاذنغو هيلع ةدانزلان كعال ثا ىلا سهزتلاو سيغرتلاو راذنالاو راذعالا

 مالعلا كلا اهقتدولاو ماعنالا

 ةيكم تانآ ت سو ناستئ ام فارعالا ةروس)

 ظ (ييحرلا نجرلاهقلامسب)
 1) لاسم الا ىف (نيزمؤمال ىرك ذو هيرذننل هنمح رع وبس نكي الف كيل الزن'باك ضم 1)

 | ذه لعو ىدنجاولا لات ىدفأو ملعا هللاانأ اضيأ هنءو لصفأ هلق نأ صحا سابع نب لاق (ىلوالا ١

 بارعالا نماسهل عضومال طف ارب_خوءا دبا ت اكاذا ليلباو لح ع طوم ىف ةءقاو فورا هذ ف
 ١ ١ | اوزيخ دي ربش لا رقو مقا هلوةهربشو ادتبمانأ وقف الا نءاهل عضوماللعأ هلئاانأ

 [| م”اقانلوق ءايه لع ص !ىدسلا أكو اهل ليو ا توه ىذلا 'ئدلا بارعاك[مبارعا ناكملغأ هلقاانأ صملا
 قال اوق يعول نم ىلوأ لأ هللا ان أ انا وق ىلع ظذالا | ذه لج سيل نيالا اد يا ل

 ل مسح سح
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 روسسمل

 9 او أف هنا لات اع مكحي ل نمو لايت وكلا 0 نسابقلا ىضنقم ل هلا ران ناكل ىلاعتدقا زا | ا ظ داع ناكر ولسا: لاب لمعلا نان هذع بجا ىل اع هللا هل ناي الع سامقلاب لما ناك سايقلا لهغلا | ش

 هللا هزت الع سيل ساسقلا مك لهعأ |ناانلع ريفكتلا مدع ىل_عةمالا تعج ثمحو نورئاكتلا مه

 عاجالاو در اصعلا عامجلاب تن ة2 ساسة! نوكنان ساشا اوددثم هنع باجأو ليلدلا م ,ذثتسوىلاعت |

 نولوالا باحاو نونظملا نمىلوأ عطاقلاو نود هلم رلدوهو مومعلارهاظب اق ءوقرك ذامو عطا لبلد | ظ 0

 اطسوةّمْأ م انلعج كاذكو وق عوعو نم“ :موما لد ردسرجع عسل دو هلوق مومعب ةح عاجل انا معآ مكان |

 ةالصأ ا هملع هلوق موم عب وركسشملا نعتوهنتزقورعلادورماتساتلجرخأةتأوش 0 ١

 تافوم_علاب كسلا نء عرفة عاجالانوكتابثافاذ- ه ىلعو هل ةلضأا ىلءىقدأ عوس ال مالسلاو |

 تدضاعتاملعامجالاو ثيداحالاو تان الانا ساما اوددثم باجاف مالا نمىوقأ نوكيال عرفلاو |

 أ نو 1 نيذلادي وشللا (ةثاانالا لة دملا) لع هتلاو عيجرتلا لصحو ةؤقلا تي وةساسقلاتاسشاىف ]ا

 ةص ىلءفوقومة< نآر ةاانوك مل !!ًتالد_.هدوهوت الا هذ مياوكست ةيلقعلا نيهاربلاو ىلةه'اراغنلا |

 || هل سا !) لطان ودو ضقانلا مزل ةملقعلا لثالدإا ةعج يف انعاط نآرذلا اذا «-ولف ةملقعلا لئال ااه لا |
 مصأع نوع صخحو قاكلاو جار هوا ىرخأ انثلاو ةرانءابلا نوركذ تام ال او اعنا ارق (ةعبارلا | ا

 مغدأف نورك د دتءلص نورك ذن هللا هجر ىدجاولا لاه لاذلا ديد ثنو ءاتلابنوقايل او يلاذلاف.ةكوءاتلاب ١

 ماعدا نشب سومهملان ماتوددزأ روهملاو ةروؤ#لاذااو ةسودهم ءاستلاّناللاذلا ىف لعن“ 2

 رماعنباةءارقامأو مكسصركذتاللق ىنءملافز دصملا ةلزئع هعم ىهو لعفلانةلو ىومامو ديزالا ف ص:نالأ |
 اوركذنيذلاءالؤدرك ذءامالملق ىأ مل-سو هيلع هللا ىلص< ىبنلل باطخ اذه َنااوهجونءانو ءاس تو ردت ا

 ىااءانلاا وذذ >دقف فاكلا ديد لاذل ةففح صفحو قاسكلاو ةزج ةءارئامأو باطلا ذب ْ

 نب كلامأ ارثو فاشكلا بجاص لاق لعأ هللاو هير اهتم فرجأ ثالث : عامه جال نس كل ذو نولوالا اهمتد 0

 ناو ىاعتهلوق * اشيدمالسالاربغ ختي نمو ىلاعث هلوق نم*اختالا نماوغنتب :الوراشمأ /
 (نيااط ا: حصانا ولاه نأ الا انسب مهءايذا مها ءاوءد ناك اخ نولئاك مهوأ انا انس ًاباهءاغاهاك ا
 رك ذةغباتماو لوبقاانموقلا سأو خيلبتلاو راذنالانمالسااو ةالصلا هماع لوس راما ديلاعت نزع | 1

 لاق“ (كوالا لثسملا) لد د أمم هن  الاؤو دمعولان ماسهتع ضار ءالاو ةعباتملا كرت ىفام ذل" الاءزهى | ١

 دير د كلو نال بهذ عضوم قنرك نأ م راسخ ًاودو لاف ااكلمأ ءربخو دالي عفر ك شون

 ردقب افق: لك انا ىاعت ةوةكاضبأ ى رع دمج بصنلاو هش رض اديز كلوق نم دوج هب رمذ |
 ع هلو (اهدحأ)ءوحو هلع ديوب رق لققات مموربدقتلاو فوذحمتمالا ف لبق( :انلانلتملا | 3

 نا( اهئلاناو )هب رقلا له ىل اريمضلا داعف نولئاه مهوأ هلوق (اهينان ) لءالابالا جدليال سأبلاوانسأب |

 | لنا مهيفالا عديل 'هلئاقلاو تاسلا ىئ همّْأ (اهعدادو) موك الحايالانيذاكملل عقيالر ذا ورجزلا |

 تعذب رق نم نياكو ىلا هت هلوغك ىنءملا نود اظفالا ىلع مالكل اًدرىلاعت هتاءاوداسأ اهاكلهأ لاهاذالق ١
 م>ءاف لاقولو حاجزلا لاف بيسلا اذهلو ظفالا نر د ىندملا ىلع هدف مهل هللاذعأ لاق ع انغام ىلعدرف ١
 1ْ ديار هاذ تالدي ردا! نيشتذلزاعا دارإلركب "الا قفوذحم ال م عذمد لافو اناوص ناكل انسأب ١

 هرهاط ىل_عالو# ان_مباهءاك هؤقدوك ردقتلا اذه ىلع نالو ابق ن مالالهاامهريغوأ تف ثوأ ١
 ا: أباه ءاؤ اهانه أ ةيرق نم كو . هلوق لوقي نأ ل ئاقل (ةئلاشلا لئسملا) لب وأتلا ىلا هنف ةجاحالو ١
 ؛لالهالا ىلع مّدّوم سأل ا ىحيناف كل ذك الا سلو سأنلا ىحم لعام تقم. الالهالانوكن نأ ضني

 انسأن اهءافاهك البان مكس ىأاهاكلهأ هلو دارملا (لوالا) هوجو نم لاو وسلا اذهن ءاوباسأ ءايلعلاو
 مكهوجو اوس غاف ةالصلا ىلا م ةاذا قاطو تك انسأب اهءاش اوكالها اندرأد ررق 3 (اهتاند)

 ايعلاست هالات وهاذكتادراكالا ااؤسلان 5 ادم هيد وع مو لاهول هنا كس ء(

/ 
| 

ْ 

 تت 0 0 0
/ 
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 ا ريا اتللساامماالامالااااا

 وو ما نعت ن أب هك اذؤن اوعذطد نأ نو ديرب ىلا«تلاقنا عضو مف ماللا هذه عضت برعلاو هيرذنثنأ نع

 .ِ اذاو كيلع ها ةزنأ باكل اذه نا مالكلارب دقت (عبارلاو ردحاو قعمامهؤا وعذط» انو ديرب رخآ عضو

 ا هللا ناكم ن*نال حب رخلر دم ىف نكي الفا ذه تاعاذاو كعم هللاةبانعَتا لعاف ىلاعت هلثا لب زم را ”هنانلع

 7 ؛ دَدلاَو غ لبنا اوراذنالاب لغتش أف باق نءقضااو فولت لازاذاوادح أف لارصانر هلاظفاح |

 لاق 0 ذو لاقمث لاطبالاو لالضلاو غب زلا له نم دأب, لامتالو لاطبالا لاج رلآأناغتشا |
 ٍ دلل مسا ىرك ذل ثدللا لاهردص ا عضومىف مساوغو حاجزلا لاق نية دصملل ظعا ود ذيرب سامع نبا

 ' ةرايرطنت ةيماؤط كلف شومز ورك ناررع ءادفلا لاه وطوال قالا فائز هرشوو

 و وريدةتلا ن وكي نأاضب زوو ىرك ذو ق- باكر د- ةدلاو بام هلوق ىلع رلاا عفر نوك, نأ ْز زوو

 ٍْ راذنالا دا نال 0 ا يام "نال هير ددم : نءمنالاذفش نوكب نأز وخد ىركص |

 1 راهف ىلقءلاث همأاو نيف: -.هأل ىده ىلاعت ةوةريطت و هان اة نينمؤملا ىركذلا هذه دق ل لمةناف ىركذلاو

 ةبتامسلا تاذللا لطف دق هرغبرغلا لاع نعةد.ءب لدا دملب سوف'نيهسق ىل_ءّدب ريشلا سوفنلا
 ١ ةثعبف ةلاحورلا ثداوملا,ةدع:ةسم ةءولالا راونالاب ةقرسشم ةفيرمث "صوف: و ه3 :.ادسااتاوهشااو 0

 |” اس !ةناهنج اة دكؤو لمعلا ما وق ةرغاس مهماف في وذو راذنالّوالا مسقلا قسىف لشرلا وءايبنالا |
 سوفنلا.دهّنال كلذو هسشو ريكس ذ:ةىلاشاا مس نقلا ق-ىفاماو موه هبشمىلاو مهلتقون ظقوم لا ْ

 و هناالا ةيد_صلا ةريضلاءلاضتالاو سدقلا لاعىلا اذ الل دعت دعت_سم ةماصال اهرهاوج ىذدةعأ

 : وف انهبل_هتاوءاسبنالا ةوعد تعمحاذاف لغو لوهذعوت امل ضر عبق ملا لاع نم شا وعامسُع ْ

 ة-ارااو حؤرلا نم كلاثه ل د- امىلا تقام_باواه أ ث ند ترمصدأو اهزكرم تركت ىلاءث هنا لسر حاورا
 ةقااط قد ىف ىرك ذو ةفئاط ق- ىف اراذنانوكمل هلوسر ىلع باَكلا اذه لن أ اهناىلاعت هنا تثق ناكررلاو ؛

 (نورك ذتامالملق ءاساوأ هنو د نما وعش'الو مكب رنم مكل لن اماوعسا) ىلاعت اوق ءلعأ لاو ىرخأ
 :ةالاوهوهملا لسرملاو لوسرلاودو لسر او ىلاعتو هناصسدهلناوهو لسر ان ميما ةلاسرلا هأ نا ىلع ءا 1

 ؛ةالاء هو هاا لسر !ةنيجأ ميل مزغو قوق جل عزو اذئالاو غب امم الو سرلا ىلؤالا د , الاف مأالف

 ران نسل الاف (ىلوالاهلعسملا) لئاسمةياالا فو .مكمر نم مكمل 1لركامازعتتا لادن لورا يات ْ
 نآرقأ !لوانت مكبر نم مك.!!لزت أ اما هدا هلوقن العاو ا . انت سه مدآ

 3 نينا هنا حم لكلا نع لزم هنا انلق لوسرلا ىلع لن ا هناو مكمل الزنأ لاق اداسا لقناف ة: -سأاو '

 2 نارقلاموع نالز وحال املا نآرقلا موع صرصخ نا ىلءلدتب ”الاهذه لوةنفاذه تفرعاذا

 عام اهيل علا بجواساو نآرقلا مومسعب لم#علا بجو هتعب ادم بجو أ ىلا عت هلث او ىلا 5 هلل ا دنع نم
 ناك اوريتءاف هلوةوهو نارقلا ىف سامةلانرهالادرواملا ولاه نلف ضقانتلا مزلالاو سامقلاب لمعلا
 ايل ساب وجو ىلع ةلادلا هي الا ل وةناناالا كل ذكمتا هانلق هنا ل زر انهالع ساما لدعلا

 لع ل دب هنأق نآ ارقلاموعامأو سايقلا كلذ ةطساوبل٠ اددياال ساسقلاب تن 0 ا

 اء رلان وأ ادا هقادل نرأام هلع لد ىذا ناك ض راها عقواملو ةلعساوب وبآلا ادشامكل ا كاذتو# و

 يناثلا لسملا) لع هتئاواسنبناج م حجرتلا ناكفرخا رخآئث ةطساوت هلا هلزئأ ام هلع لد ىذلا مكمآسا نم

 |. نحل انيطابسشا نم*اماوأ هنو دنءاولوتل الو هاد اولاو ءاسلوأ هنف دنما وعش 1

 اينأاما عوشللان ال يعل دن“ 4 الا لوقينأ لئاقلو عدبلاوءاوهالاو ناثوالاةدابع ىل يو ام ٍْ

 هللاىونىذلاو قةىلاثلاامآو هعاستابهلقا نأ ىذلا اوهذلوالااماهريغوأ ىناعت هللا هلزرنأ ىذا! ئثلاو»

 لو ةفاذه تئئاذا هعاس ا زوال هناف ىلاعت هللا دل زن ىذلا مكدلسا رياغباملكت اى ىفعم ناك هعاستا نع

 الا هذدق ا لزن امرمسغ ةع انمزو ال هلا ىلع لدنيا لا ولاة ساسقلا قف 34 وكس ساسقا اسف ا

 ١ ىل-_عاوريتعاف هلوق لداملاولاو نافزوةعالنأ س+وف ىلا هزت امرعسةل ةمب ام نما. لا لوسعغلاو
 سس

 مل تسي ا مسمي ل اذ اممم اممم م ذم مسمسس | ملل | اان و مست مم مس مس ام ١ هيا ملم ب مام سس سس

١ 1 



 ينل

 اواكامع نيعج أ متلك سنا كب روح هلوقدنا الايد هرماتو نيد ؛رذلا نيذسه لأسي هنا ىلاعتنيبفلسرلا مه |

 3 : الا مهنعهلناربش اف هلااعأ ةيفدكن علو تمل اروع نأ لا هلا نهدودةملا لوقء نأ لك اهو نولمعي ||

 هن اذه ده كلاما لأب اضيأو دعب لاؤ سلا ا ذهرك ذ ىف ةدئاشلا ا نيا اون اك مانو ردت مهمناةمدتسلا |

 نيملاظاوناكمهئاب اورق ل مهنا باودطاو لاؤسلاادد ته قعماق لعب ماع همي ناك ذاثل بياع قذف

 ةدئاغلا ام ليقناف عب ودلاو عدرشتل اندم ةومقللاو ريصقتلاو لظلا ثاذ بس نع لال ذ دعب اولد ني رمق

 قمل ةتبلاريصقت مهءردصن ل هئااوذن ًااذامهتالانلق ةتبااريصت مهمعر دمت ل هناي ملعأ اعملسرلالاؤسف |

 ياسا ىلا ونولا يشار اهلا وردم هوت ام روتلا رن ورع / 8

 انباع ناكح ام هئال مماعلاوحالا لا: صقي نأ هنم مصيرنا هنا ىلاسعت نيب م لاس عالا كالت ىلعاومدقأ 0

 ناك اذاالا لمكمال ةمهاالا نا ىلع ل ديد ذواس مخه: هلع عجب رشامو انهباسلاع ناك لب مدهلا وحأنا نَ ا
 نملك نار عطف يسال نعن ساو ىصاعلا نععماماازبعنا هنكغ ق م تاز را عمل 3 6 :

 اذ عازابق اعماسٌ ءامهان عا كاع هنوكد فارععءالا هام عسما تاسقز رطاناملاع است توا أ ل

 (ةثلاشلا 'هلمسملا ) تامولعملا عسسم# م2 اساأع هنوك ن نيب ةمانقلا وثعبلالاو وخأ اال لاتينا

 ١ ناف لطانلوق هنت ملعال هنا لو ن نم لوتثأ وللا. لاعىلاعت هنا ىلع ل دب ملعب مهياع ئدقنلف ىلامت وق |

 نع :,ءلأسيالذ موق هلرقنبو نالسرا !ناكسناو مهملا لسرأ نيذل ّن ” 1 جاف هلوقنيب عاباف.كل يق[

 ] 0ع ميم «اربرو ونال سرلا قس فهلا 4 م ا هدماكو ريا

 ْ نول سيال موقلا نا (اهدحأ) هوو «.فانلق نومرل امون ذن ءلأسالو 0 ناجالو سناهثد |

 ١ فراوصا١ن ءولاعال ا ىلا مهتعد ىتلا ىعاودلا ن نعول أس مهكلوام 1ع” جسم تم بكل ناللاعالا رءا

 ا زي وت لجال نوكي دقو ةدافتسالاو داشرتسالا لجال نوكرد لاول (اهدانو و) ابنعمهتفرصوتلا | ْ

 رعاشلا لاق مدا مكملا دهعأ ل ىلاعتهلؤقو كطعأ لأ لئ اهلا لو ةكةناهال

 لسدس ىلع تناكأسما مهني تهل هاا "هلعسملا نا ىلع لدن ىلوالا ةيسالا كاف .نولءاستالوذ تمون من بالا |
 ددمول مهني باسنا الف هوندنومو الي متت لع موس لكأو هلوق هيلع لوا دلاواسذعب مولي موضعي تا ظ

 ةحرلاو للا بجوي بسنلا نال فانللاو ةقفشلا لبس ىلعاسذعب موضعي لأسيال هنا انعم نول“ ءاستيالو ٠
 نءربيخأف ةريثك اهفقارودو لد :وط موي ةماقلا مون ناب او اتا ىف (ثلاشلا هجولاو) ماركصالاو

 : داشرتسالاو ةدانتسالا لجالا د لأ بال ىلاعت هنا لوقنذ اذه تفر اذه اباطما بكر نمر مم
 ْ الف لاق مث نول“ ان رضعن ىلع مود: ىلبق 3 ءتالوق ريقنو موتاهاورافكلا يبون لجال مهل ايو :

 ند امس

 8 ةيالا (ةعبارلا هككملاو لاول دعا لاوبلا لو هيتافوالا 0

 : دعنا ءانات لاك وك عر دل الا (ةسماظلا لئسلا) " رافكلاوءاسيتالا ىلع باسحالا |

 همك اولاق ناف انعام .امت ناكل شرعلا ىلءىلاعتناكولو نيبت 5 عام ةامو لاو ىلا عت هنال ةهالاو

 ناف ةقمقلا ىلع لو مالكلا ىف لسصالاو لد وأماذهانلق ةطاحالاو لعلابم ..نءاسم ان ناك ام ىلاععت هن هنأ ىلع

 اذهانتاق ابئاغ هنوكباضزأ َجلقدقف تاههلاو زامحالا نم مئشب صتخت ريغ ىلاعت هنا ملقا من ًفاولا# ظ
 ىزلاامْأَف هيو نا اصقم ركب او رتل 3053 قوم زهر نأ لكلا اوه بئاغلاّنال لطأب ظ

 : 8219019 قرقلا رهظةروشم او ةسقلاب هفصو منعا هةحىالاخ كلذ ناكو ةهجو ناك اش نوكيأل :

 ثةلوأف هئشزاومتفخ ن مو نودلفملا مه كئاوأف هنيزاوم تاق ن؛قملادشمو: نزولاو) ىلاعت هلوق

 : لاوخا "لج نمت الوالا هنا الا ىف نيبال ىلاعت ا ( نواظبانتا اياوناك ايعمهسفت أ اورمسش يذلا

 0 , الايتو لا.عالانزواضدأ ةمامقلالاؤ أ 'لج نمّن ادب , الاهزهق ند ناسإ-اولاؤسلاةمانقلا
 1 2 4 ش . 3 3
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 أ وهو بق تلا ءاف انساباهءاك هلوتىف افلاَثال قاب لاو سا ا ولا ناف نأ. 0 ”لالهالا كل ذ نع 7

 ( ىتد مدحت الض هنا لءةءال مالسأ او ةالصلا هملع هلوقكريسغتلا ندع ىق دقءاذلا لوقنف ةرباغملا بحنوب

 [نيدديلاو هجولا لغنال ريسسفتلل ل سغبف هلوةىف ءامفلاف هب ديو ههحو ىل غنت هعضا وع يضل

 أدق كلالحالا نال ل الهالا كاذا يضف ىركراب سأبل انيعاذكت هعذاومروهطلا عضولريسذةلك
 |كالهالا كلذل اريسفتنمأبلا ركذ ناكف م-ماع“ البلا 1 ااط.1 3 نوكيدقو ا واان وكل

 | راك امو تنبأ ىةيطعأ لاشي اك اعمناعقي لاله او سأبلا لاقي نأ دعسال ءا اًرذا! لاق )ع .دارلا)

 تييلجرلات الاقي ءاَر هلا لاه اناس 3 قرانوخإ ذك تءاستزانمما او هل.ةالو ءاطمالا ديب دسألا

 |مقاو ردصماناب اس 0-22000 هيفا هنالاب ت ثبلا ىبسو اولاهات ايباولافامج روان

 | 11 نايم هلوق ىلع ةفوطعم لاح هنا: (لوالا) ناش هنف نقلنا مهدأ هوقو زش' اب عج لاا عقوم ٍ

 انس أب اهء اف اهانكحل»أ ىعملاو ةرهضمواو همفو ءاّرغلا لاق نيئاثوأ نتئابانسس اباه اف قال
 أ لأ سيل هناجاجزلا لاهو ..اناوص ناكل قولو فادعلا فرح نيب عمببا اولتثةسسا مهناالا نولئاو مهووأ اناس ||
 1 كيما رود بال هاو نيلثملا نيب عسا بج ويامن عساف فئادعا اواونم ةيرقلاطاواونال با وصد ْ

 مسخ !ىدعانوه تاخدوأ ةلك ( ىفاشلاثدلا ( فادعل اواو ىلا هذ م4 سرافودو الحار ديز ىف ا

 | ىردزالا لاقو راهنلا ف هذ ةمون ةلوا.ةلا ثيللا لاق نالوقةلواقل ىو اراه ةرءوالمن تءاشأب ع

 1 نكي ناوزطات تاع ذار ارناف ون ةسارتمالادب برعءلاد:ءةلوا.لا

 ' | مهءاج مهلا هب , الا ىع٠و الق ٠ نبسحأو اًرقتس مريخ مو ةنللا باص لودي ىلاعت هقلاو هيأ مونال

 ا
1 

 ظ
ْ 

0 

 أنيح ىلع باذملا مهءاج مهتادوصتملاو نولئاهت مهواراهخأ وحان مدو اللام هل زيءقوت :مريغ مهو اسأب

 5 | نمالا بابسأب اورتن ةتالراذكلل لبق هئاكف بادعاا كلذ لو لع يدهادن ةراغأ مدته ْن همس مل دع
 ْ | ىلاهت لاك موكل اوحأب اورتغتالف ةرام أى سسربسغنم ةعفدد عقو عقو ا ذاهقنا با ذعناف غار ةلاوة-ارلاو

 |مهلا هنو يدسم كح ءاعدلا ماةموءاعدالا ماقم موي مسا ىوعدلا ةغال ا لهأ لاق مجاور ناك اه

 [نآالاانسأب مهءاجذا مع «ريضت ناك اخ ساسع نا لاو نيمسملا ىو عدو نيمبملاءاعد ملا ىفارم“ 1

 (انسأبمهءاجذا مسهاوتناحص ا ىراسنالا نبا لاه كلرسشلاب مهسفنأ ىلع اوزتأذ نيااطاكانااولاع |
 ااهنرتأ عضومنوكينأنييوصل ادنعراس .:خالااولاه نأ الاهلوقو ةءاسالا,دار ةالاو ملدا فارععالاالا
 امهتبقاءناكف هلوتو اولاقنأالاهموقباو+ناكاخ هلوقك امص مهاوءد هاوتنوكيو ناك
 نوكيناناذه نمدضا! ىلءاضيأ توك, نأ زو<واولاه نأ الا مّتح ناكامو هلوقو راثلا فاما
 ظ ٠ !ذهىف ل_صالاو ربلا عفر نمةءار ىلع اواو نأ ربل ا سبل وو ولا

 ظ ٍإ ديز ناكتالوةكرت الا بدن ىفو تئشاممأ عفر فراسيللاب تنأةناتفر «.ناكةلكدعي لد-اذا هناناسلا

 ١ نأ عفر عضوم ىف مهاوعد ةوقانلعجاذاراس الان االا حياجزلا لاق لوخأ اديز ناك تئشناولاخأ !

 0 | ا ا سانا نايوعسف عشوم ىوعدلا تأ لدنك لاعاد م انتا 1

 مهلا لسرأ نيذلا نا -:فلف)ىلاعتهلوق 5 ملعأ هللاو "هل طابو الطابو اوعدن اك لوةةفاعفر تناك اوىوعدلا||

 هحور رقثف (ىلوالا هلكسملا) لت د اسمن الاؤ ( نيبث اعاك مدن مواد هةنلق نماسر 9 نانو

 | ةعباتملاو لوبقلابةمالا ىعأو غسلبتلابةم3ةذملا يحال !ىف لسرلا هسا ىلاس»ت هنا( لوتالا) ناهجو ماغنلا

 | هناوهوديدهتلا نمرخآع ونيهعس ادا ىف باذ_عل ا لوزئركذب ةءعداستملاو لويقلا رت ىلع ديد ما ارك ذو
 ماو ءدناك اخلافامل ىلاعتنا (ىناشلا هجولاو) ةما.قلا مون مهلاعأ ةمضك ن 7 كابالا

 | تاب لو دانيتل ا! باشا مو عقبال مابعنسا نملاطات تصانا اولا نأ الا ا:سأب مهءاجذا
 ْ || لاب صتعاللاو ولاا ذه نانييوم-هلاسعأ ب 0 1 نع لكل لأ د ىلاعت هنا هماا فاض لل فارع

 اذ انواسر ماو اد ةظالا وج مهرلا لسبتأ نيذلا (ةياثلا دق باوثاا لحأو باقعلا لد أ ىف ٌماعوه ىلب باقعلا
 يب عيجس

 يع د او ب بببلااج7جمجا بابا ةنيتتنسسس
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 اتهر علف لاق مهذعبت نا رلا كلذ ةسفكىفا ركض اع وم هرضسظْفودِموْسو ايريمو ا
 "ها ا ةدكلا يراك ريم ءاولاه ورخاوت اثينا ناه رف ةلظوتان_-للا نا رقرو

 طسقأ! نير اوملاعضنو هلو ه-اع لم داو دح او نازيمال ةمايقلا موي نب زاوم تابثارهظالا خامل

 | بولذلالامثالنوكي نادعبالفاذه ىلعو هشزاومتاقثنذ ةنالاهذ
 انههنيزاوماهلثا عسجاسغا حباخزلا لاو رخآ ن نازيملوةاان قلفشالو كازعبنا حداولبا لافالو نازيم ]

 دحاولا ىلع علا ظفا عقو دق برعا!نا (لوالا ) نيهجول هنازهءلقيملو هني زاومتاتثنخ لاقذ|

 نازيم عمال نوزوم غجانههنيزاوملانمدارالانا (ىناثلاو ) لاسغبلا ىلع 34 *ىلا نالؤحب رخنولوشمف |
 ظفالاو ءانظ. نءلودعا اناسجوب ناه>ولا ناذ_هلوقي نأ لئاستاو ةنوزوملالاعالانيزاوااندارأو

 هتة.ةد> ىلع ظفالا* ارنا وف هنمانوه عئامالو .رهاظ ىلءمالكلا لجرذعت دنع هيلارانسيامغا كلذو |||

 ؛لرتا بجوملا اف ةفصل ا هذ هب نيز اوم تان | عنتجال كل ذكف ناتفكو ناسا هل نازي تاسثا عتيل |

 اوناك اعمهفنأ اورمسخ نيذلا كءاواف هنن اومن فش نمو ىلا هن فوقامأو ليوأتلا ىلا سل فرعا |

 ناقيرف ةمامقلا لهأ نأ ىلء لدتاهنا (ىلوالا'هلكسملا ) لئاسماهيفدنالا هذهنالعان واظياشتاب اال
 نوكت ىذلاوهوثلاثلا مسقلا مف هنا سح ىلع هناي ديزي رب نم مهثمو هن امد ىلع هنأماسجع دب زينم مهتم |||

 نمدارملانب سف اراك لاق (ةئاقلاةلكسسملا) دوجومريغ هنافهيواستمةلداعتمهتاشسو هتاثسسح |[ ||

 نيذلاكئلو أف ىلاعت هلوةف نآرقلا اما رثال اورب ناو نآرقلا هملع للدلاو رذاكلا هنيزاومتفْح نموهلوق |
 اًركنماهب ارفاكهنوكالاهتلاتان اناملاطناسنالا نوكل ىعمالو نواظن انتانأ اوناك امي مهسش ا ورمست | 1

 نمؤملات انس تفخاذا هنأ ىورافزيث نا اما ورفكلا لهأ هنآ الاهدهنمدار ما نأ ىلعاذ_هل دفاهل

 هتانسسح اسف ىتلا ىنعلا نازيملا ةقكىف اهيقلمف هلءالاك ةقاطب هز نم لسو هملع هللا ىلص هللا لوسر حي رخأ ||
 وح نيب ام اوتن ا أي لسو هيلع هللا ىلبص ”ىبنلل ن نموا د .هلا لد لوقف تانسااج رتف َ

 نوكنتام جوحأ كد هفو دق <ىلع ىلس: تنك ىتااكت الصءذهود# ل دان لوقف تنأ نك كقلخ نسحأو ١

 ىلاعت هنن م هانركذ ىذلاريفن اانههاوورذءالعل ارو وجسامأو طيسسلاىف”كدحاولا» اورربختااذهوابللا .إ

 نأب < ىذاقلا لاق هلال وسرا د# ناو هتنا ال اهلا الن أ ةداهش ىلع لقشملا باكا تانسطلا ةفك ىف قاد
 ََنأ معي نيت داهشاا فأن مناكل كل ذريتعد لول هنال تادابعا | نماهوتع ني:داهشل اى هنأ ىلع اذه له< أ

 ريخلا اذه هملع لدام ةعص ىلع لدي لّدعلا لوةي نأ لد امو ىلاعت هللا ةمصع#ءار ,ءاذالذوه ترضنال ىداسعملا ا

 ىلاعُت هللا ةف :رعم نأ مولعمواباوثرثك أن وكي نأ بجو ةجرد ىل_ءأو فرش ناكاذك لمعلاناكلذو /

 [رب ”اسنمةحرد ىلع او اداون ىفو نو كس, ن ؟بجوق لاعالار“ اسنم ةجر د مظع ًارانأش ىلعأ هتمدتو

 لدالااذهتدثاذاورفكلا لهأ ىلعةي الا هذهاولج نب رسف ارثك أو سابع انالذرئالاامأو لامعالا
 لها رمص- ىلاعث هنااولاهو دب  الاهذهباوكسةناميالا عم ترضتال ةمصعملانولوةد نيذلا ةمح ةئحرملانالوقنق ٠

 نيذلا (ىفاثلاف) حالفاان مهيلعم كو مت انسح ةفك ترنيذلا (امهدحأ) نيوسق ىف ةمادقلافقوم 0

 نمؤماّن أ ىلع ل ديءلدو هتلاتانأ ا.نولظي اوناكن يذلار كلا لأ مهناب : مهيلع مكسو مم انس ةفك تخحر |

 ةيالاءذهىف ثلاثل ا ميسقل اذ. هرك ذيل ىلاعتدنأ بابل قام ىدق ب اود ف لوقت نحخو ةنبلا بقاعبال ا

 بخوف موهفملا ىلع جارة وطاملاوءاشدنا لال :نو د امرفغيو لاسقف تانالازث اسف هرك د ىلاسفت هنأ الإ

 اذه نال نو مهسفن اورمخ نيذلا كءاوأف مسقلا اذه ةفصىف ىلاعت لاس فاضبأو هنابثاىلا ريسصملا|
 فومذىلاعت هللا ةسرىلا صاذتي و هنع نعي مامانأ بذهب هناف نمؤوملا ىضاسعلا امو رفاكلابالاقيليال |

 ٠ مك اكمدقلو) اكمدقلو) ىلاءتهلوق لعأ هللاو عاطقناو لاوزريغنمدامالادبأهتاةجريزاف لب هسفنرمخامةقدةطا]|

 | ىلاعت هن العا (ىلوالا 'لةسملا) لثاسمب , الاى (نورك_ثنامال: ءاق سبا عماهقم كتاناعجو ضرالا ف | ِ

 1 | هيرقنم مو ةلوةوهوا دل باذهد مهنوخ مم موعدلوب .ةيومالسلام ملع“ ءامس ال ةعياتمقلطا صان
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 اني

 0 سو نوكبت زوو ادتباارب_خقملار هفرطذئموبوادتبم نزولا (ىلفالا ةلشسملا) لئابض
 ريسفت ىف (ةيناشلا هلكسملا)لسرلا و مالا هللا لأ سي م ونلدعلاى أقل !نزولاو ىأن زولل ةذص قللاو

 ّْ | 161 عجز انقل مو كاتفكر نان ها ازعم بسن ىلا: هناربوتا ىف (لوتالا ) نالوق لاعالا
 1 ا مولا ام اسمع نبا لاو مث اه”رشواهريخ

 .ىف لاه اك اذهو لام نوجاذلا ن نرملفللا هن ءاوأن هيناومتاقثنخ هلوقكلذف هناّددس ىلع هنانسح
 1 لءلاعالانزو ةيف.كسحاامأو اًمس سقت لظت الف ةمارقلا مومل ط سلا نيزاوملا عضنو ءاسنالا

 : 5 1 ا ا 0 نمؤملالاسعأنا (امهدحأ) ناهدو همة لوقلا

 /١لاع اب مف نوكتىتا فيصل !ىلا دو«: نزولا نا ( ىناثا'و) ساء نبا مرك ذاك ةروتملا كلت روت
 ذ لوقلا اذهو فعلا لاقف ةماسقلا مون زويا لسو هيلع هقلا ىلصهقتا لوسر لثسسو ةيوتكم

 الاو نا نبب بس نيلاعل !برنازي.نامالسنب هلاد__عنعو هياالاهذ هى ني رسفملا ةّماع
 رطرالاو تاوءسلا تءضوولو مه ىلع ىرخالاو ةفلسا ىلءنازيملا تفكىدحا شرولا هيلي قة ||

 لاق هتءهتثا ىذررعنب هتادبءنعو هنا-اىلارظأ هدومعب ذخ [ليريجو نوتعسولاههاددا
 .لكالد«نيعستو ةعسنب هلقؤيو نازيملا ىلا ةمامقل مول جربفوِد مل-سو هلع هللا لم هنا لور

 الن أةداهشهمذةلءالاكساطرقدل حرذ نارية كتص ف عضوتف هيونذو هاناطخ اهيفرمدبلا 3ءاهئم
 لو هيلع هللا لم لوسرل اغني نسحلان ءو حرتف ىرخالا ىف عضوب هلو درو هدعادئعّناو هلئاالا

 0 ام كباصأ ام لا ةذ اهمسع نم ع وءدلاتااسف ىغأ دقاهتءهتلا ىذر ةشناع رخج ىف هسأر عضاو مول ول

 5 ,متم كسها لكلالر غةارعةافدنو سئ اهل لاقفادح ا دحأ ارك ذب لهو سانا اريح تركذ تااقف

 قوي راع سد سعن ءو تائسلاو تانسلا نزو دنعو فعلا دزعا دس أ د أرك ذيال همنغب نأش

 1 لاوالاحغلا ودها لوةوهو (ىناثلالوقااو) ةضوع,نزو هلن وكي الف تورشلا لوك الا ميظعلا
 دزولا ظذل لج اولاكو لوقا اذ_هىلااورهذ نب رخأت ا نمريثكو ءانضقااو لدعل |نازمملا نمدارملاِّن ا

 اه ىلعدنولا اظفا لم نا نام امو هءلاريسملابجوق هيلع لد لمادلاو ةغللا ىف غت اس ىوعملا اذه

 1 زولا لعح دع لذا دا ىفنزولاو ليكل اءالارهظبالء اطعءال او ذخ الا ىف ل د,ءلا نالف ةغللا ىفزياج

 0 ريغ دنع ةمقالور دق ف نكي لذا لجرلانا كلذ ىو اعغولدعلا نع

 00 و لاح نلف حسا نآلفاضيأ لاخرامرو ةماشلا مويمهأ م ةنالذ ىلاعت

 رءاشلال اه ةقمقطاق نزول ان» سدل هنا عم هيواشو هلداعي ىأ هنازو

 ُذ هنازيم مداخم لكل ىدنع 5 ةوقاذ مكث امل لبق تنكدق

 ” [جولوتناثافتن اذال دعلل الم نزولا لذ همالك ل داعي مالكمصاخم لكءا ىدنعدارأ

 لارادقم ةفرع٠ىلا هء]_صوتساداربامتا نازيملا نا هءلعىل_ادلاو طقف علا اذهب الا هدهن دار 6

 دعو تيمذدق ىضو كار ءادايعا!لاع أ نالن ازياء اهر اهنا ن نكس ال باةءلاو ناوثا | ريداقمو

 دألاعالا فئامص نوزولا هلوقام والاحتامنزو ناك اهئا ريدقتبفاضيأأو لاحم مودعملا تزود

 ا |داع ىلاسعت هناارَك م نوكينأاما ةمايقلا مو فاكلالوةنف لا.عالاربداقم ب س> ىلءةق

 "قب اقءلاو با وذلا اري داقع ىلاعتهقل مك ءاذكسص ذئف كاذب اًرةمناكن افك ذباَرةمنوكيالوأ
 0 امنسلا ةفك ىلع تان بلا ةفكناح رنم فرعي ل كاذب ١ 0 مل ناو باو هو لد.ع هناب

 ١ تثق فاس هنالاو لدعلا لسس ىلعال نا رلا كل ذر لع ىلاهت هنا لاقح ال ن اسحب رلا لود

 !ن استلم وبنولعب نيفاكملا عسج نا اولاقو نولوالا باجأ ةتباا ف ةدئ افالنزولا
 ْ رط ىف ناحج رلار وهظ ناكن أف ةماسقلا لحال ناخب رلاكلد ةرولغي نأ نازدملا كلذ عضو ىف ةدل افلاوروذاو ظ

 1 *نادزبف ةضلا,ناكت او ةمامقلا لهال تبرد لاو لظقرو ول ب. سب هرورسو هحرف ذا دزا تان :بسحلا | |
 نايسضصسمسسلل

 رح



+. 1 

 مالسلا هيلع ىءو«نامز ىف ليث ارمء ينم مك فالسأ قاثيم ىأروطلا مكقوذانعفرو مكقاثم مان ذأ ذاو ٌ
 هلتقامناو ليتقلا اذه ٌملَمقدق هعازرخار نأ مث مالنا هيلع لاه مه دس أ لت ةامناو انالفدساو ب تاق لاسةرو
 مدآمك انما هلوق نمدارا!نوكينأ(ىفاشل )ان هاذكف مهفالسا تاباطللا , ضل ملتقداو نوءرفلا نصل انمغ ًاذاو ٍلسو هملع هللا لصد#*نامز ىف د وومللاهط اش ىلا سعت لاقتو مهد

 لوقادد ومد الا ودا دك: المللا هلق كل ذدعب مح رهظى مالا هياعمدآ ةييذانر ود ىأك انرودممث

 هكتالملا مأكل ذد_ءب من”رذا !ةرودى هرهظ نم هدالوأ حج رخآ مالوأ مدا اس ىلاسعت هنأ رك ذفدها |
 اذهنمد الاودص- دكت المالانلقانا كريتفانا غ كانرّوص مك انقلخ( ثلاثاا هجولا) مد الد رصبلاب |

 ةرايعةغللا ىف قلخلاّن ا (عسارلاهبولاو ١ ريخملا ىلعريخملا بيترت دمفي الوربخ ىلءريخ بنت رثدسغي فاععلا | ش

 د لكص يصختل هبي _ثمو « |.#ْالاب هلع نع ةرايعهللارب دو تاكلااذ_هىف هانرّرقكريدقتلا نع ْ

 'مكانرومد وقو لاعلا اذه ىفرمشنل ا ثادح ال هربدقتو هلا مكح ىلا ةراشا مك انما لوقف نيعملا رادع |
 هن ريكا ىف ءاجام ىلع ةءاسلا مارق ىلا ث دم نئاك لك ةروصظوذ لاح وللا ىف تين أ ىلإ هت هنأ ىلا ةراشا |

 ْ | تا.ثانعةرابعربودتلاو هعيش هو همكح نع ةراسبع ةللا قاف مهلا موب ىلا نئ كوهام بتك ١لاق ىلاعت |
 هل دولاب دكت الملا أو مدآ ىلاعت هنلا ث ددحأ ني رهالا نيده دعب مث طوفحملاحوالاىف ءاسشالاروم 4

 اهفةدصسلا,ذهناةرقيلاةروسىفانركذ (ةثلاثلا لما ) هوجولارئاسنم برقأ ىدئعل.وألااًذهو |||
 ظ ناالاّةركسلاوهدا رمانا(ابهنان'و) :ددصسلا سفنال ماتا ا در امئمدارخا نا (اهدحأ ) لاوقأ هثالث

 اوهاّدحا سانل !ناانركذاضيأو مدآوه دوس نا (اهعاانثو) "هل .ةلاكناكم دف ىلاعت هتاوههلد وهنا
 هركتالم دارم او أ شرع'او تاوعسلا دك الممه له مد الدو هسبلاب ىلاعت هللا مه سعأ يذلا ةكتئالملا نأ ىف
 لدبي الا ارهاطظ (ةعبا راع ملا) ْة رقبلا روسىف اهرك. دو.سدق ثحاسملا هد دو فال همن ض رالا |

 ةرقبلا ةروسىف لكلا هذهاضي أ انيصتةسا دقو مهنم هنوكب جوف دك الملا نم سدلب | نسا ىلاعت هلأ ىلع |
 نوريك.سدال هك الم اور ون نم هك ال اور ان نم قلخ هلال دك رالملا نم نكي ل سدلب الود نسا ناكر |

 نسا نماوسبل ةكت الم اوريكشساو ىمع د ةذ سبلب اكل ذكرسلو نودعبالو نورسحتسيالو هتداسبم نع
 ىل_ص مدان ااممهوبأو نسا ةشملخ لو أ سدلب او كل دك سدا سدلعاو هلئا ل سر كالا اونا ند سدلباو |

 ىلاعت هللا ءانثتساكتالملا عمارو ءأم سياج ناك الو ن.بالا لاه مهوبأو سنالا عيل لوأ لو هلع هللا |[
 طبه أف هير ىدع ىّت-ءاسمسلا ىف دياعا: مو م ناكو كل ذي هام ىلاعتهنن ا ىصعاسإ ةريشآ ايش سلب | مسا ناكو ٠

 راننم ىتقلخ هنمري_ثانأ لاق كترمآذا ده تالآ كءئماملاف ) ىلاعتو هلاهس هلوق ّضرالا ىلا ١

 لئاسمدبالاف ( نيرغاصلا ن مدنا رع اف اهيةريكش نأكل نوكواشاسهم# طبهاق لاق نيط نم هتف ||
 لواندق حالا كلذ ناف دودهسلار دكت الما سعأ ال ىلاعت هنأ ىلع لدن ةئالا هذه ناملعا :( ىلوالاهلْغسملا ||

 سدس عالا نا ىلع ل دئاهانركذ ىتا الئ الدلا ناال اكلت الملا نم ناكر لب |نا ىلع ل ديا ذهرهاظو سلبا
 ىلاعت هنأ ىذتشيدي الارهاظ (ةئاثااةملا) ةرقبلاةروسف هنعانبج أ دقفءانثتسالاامأو كاذك

 اذهلودوصدلا نم هعنمام باطدوصةملاناف كا ذكهالا سيلو دولا كرت نم هعنمام رسلبا نم باط |
 دوست نأ كءزمامر دَمَتلاَوٌةدئاز ءلصال ةءاك نارووسماودو (لوالا / نال وقدن الا لصح لاكشالا |

 مهم هاك دأب رق ىلع مارحو هلوقو مسقأ ءاسنعم ةعقلا مو مسقأ ال هلوق كح نآردلا فرئاظن هو
 ءارقلاو ”ىاسكلا لوق اهو باح لهأ لعبا ىأب اكل ا له أ له:الثل ةوةو نوع ري ىا نو ءجربال

 مكر نال .تلاوداذهواوغل تسيلو :د.ةمانههال ةماكنا 1 7 نياك الاد اجزلاو أ
 (لوالا)ناهبوذن الالي أ قفلوةلااذه ىلعو بعص لك ءاسوبف :دئافال وقل هقانك نممللا 9

 هلأ ءانعموراكنالا لمس ىلع ماهفتسسالا اذه نوكيو دو مسلا كل رتن ءكعنم ئن ىأرب دقتلا نوكي أ ا
 كلوا مأكل ةعمأ كرد رض نم ك ع: ىذا امال هب رضنالئاقلالوةكدوهدلا كلر نع كءاهام / ٍ
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 ظ ' بنل لضر أ نيذلا َنمتسذلا هلوقود»و لاؤ !!امهند أ نيهجو نم ةرخألا باذعي وفرش مانع اكيد

 | ةذ_هىف مالسا !مهماع ءاسبن الا ةوعد لبق ىفم-مغر قاد هوب نزولاو هلوةو»ولا-عالانزوب ىفا_ مااو

 |ىك اكمدةاولاسقف ةءاظأا سو ملا ةرغكو مسيل هقاون نيفكسم ةارحو رخآق در طد هنا الإ

 1 ذم كموارار ةو اياكم اهمذ مكلاناءنج ىأ ضرالا ىف ك اكمهلو قف شزاعماو كلاناععو ضرالا

 نيمسق ىل_ءىهو عفاسملا هوجو شاعملا نمدارملاو ري اعم اهي مكلانامجو اهيفف رصتقا ليك انردعتو
 قاما هالك ناستك الاب له امامنمو اه ريغور افلا قلخ ل ثم ءادّس اىلاعت هللا قاض ل_صد امان هم

 : ثال ماعنالا ةرثكو ىلاعت هللا نمام اعنا لكلا نوكف هنيكسو هرادقاو هللا لذفب لهاا ةقسقاعا

 1 هركش:نوموةبال مهنا: ماع ماسعنالاو لاضفالا اذ_ه عم هنأ ىلا عت نيب متداس. .ةثالاو ةءاطاا بخوف اسم ]

 ٍ رارتالا ال كلذو كلدكمالاو نوركتشي دق م#مأ ىلع لدباد_هو ثقي ث:امال.اة لاف جيش اك

 ناسناالفةريث كح ناسنالا ىلع هللا ماو لقاع لك فعال كس مزاللا ىرو رضا | الاكمذ ذاصلادوجون
 | ليلك وكي دقريشمنا وهواتف همن لع تاهوالا ضءد ىف ىلا هقاركشي والا

 نيب وخلا عسب حاجرلا لاق شن اعمزيمه هنا عفان ن ءدهحراخ ىور ( هياثلاةلثملا) ريشا اق نوكي

 ع < سوم دلاز تنك اذادزدهءايلا لمجز وسماها تااورك وطن نيل اهمزمسع نأ توع زيي رص ||

 ,ىلا* اءلاهذه ةاغفانأال ااهجواهل فرعأال عفان ةءارقو ةماصأ ءاملاو شدعلا نك سدا« ماماف فئادعصو

 شئاسعمةوق لعق ةفيص انلوقل ةرياشم ةماكلاا هذ هتراعدف هشيعم ىف نكسأ | ةملكلاسفنن ىف

 هميشتلا لمس ىلع شئاعمانلوق ىفاذكف فئاصص اناوق ىفز هلا اول دأ كف فئات اناا اه

 | سامبل ( ىلاعتهلوفةدئاز ةفصص ىو ةءلص أ ةشيعمىفءاسلا نا ءانرك ذام قرغلا نأأالا

 دع الاىو ) نيدساسلان م منكن د ل سدلن | الااودص ف مد الاوددعم ا ةكتالمالاسنلف نك انروص

 بسيغرلاب مئالوأ فب وذا انمالسلا مهماعءاس الا ةوعدل وق ىف معالا بغر ىلاسعت هنا لع ءا (ىلوالا هللا

 5 حرم: ىف أ دبف قاما ىلع ىلا للا م ةرغ تسص ىلع هذالا لجال ناك امنا بيغرتناو هان ام ىل انا
 ًادوصسم لعسو مدآانانأ قش هنأرك ذب هعبتأ م شياعم اهي كل اانلعجو ضرالا فك كمدقاو هلوقيمهنلا

 هنا ءرياظتو تان لا هى ماغنلا هجووها ذهن نيالا ىلع ماعنالا ىر# ربي بالا ىلع ماعثالاو ةىتالمال

 فيك هلوةب ةيصدملا نم ىلاعت عنف :م اح افاناومأ ّحنكو هللا نورفكت فكة رقملا ةروس لو ىف لاه ىلاعت

 ضرالا قاممها قاخ مه امحأف افاناومااوناكمم م وهو قلذلا ىلع همعل ةرثك . عنملا كل 3 لاعو هللان نور ةكس:

 لكلان هدوصتملاوةك5 :المللأ دو مسم ضرالا ف ةذيلخ مدآ ل هجنابةعفنلا كلن عرتأ م عفان ءاعموس

 قعملا اذهنيعىلا.ءترك ذةروسلاهذ- هىاذكف دوغ اودرق ءأامم قمليال ةوطعلا معنلا هذه عمنارب رقت

 الالة 3 قامض ارعا (ةيئاثلا ةلكلا) هوولا نشأ ىلع مظنلاهجو نا اذهف بيت رت | اذه رغب

 ةرودلا هذه ىف (اهينان) ةرقنلاةدوسف (اهلقأ) عضاوم ةعبسف نآر ةلاىف سيلبا ةصق عم مالسلاا هيلع
 (اهسداسو) فهكلاةروسف (اهبماعو) لدثا رمش !ىةروسىف (اهعبادو) رخاةروسيف (اهئاانو)

 دّماو ىلاعتهلوقنا اودو لاوس الامذهىف لوقنفاذهتذر ءاذاص ةروسىف ) اهعباسو) هطةروسوف

 مك الاو دصمةكتالمالانلق هدب لاه منغ باطخنا اذهب بطال نا دف مانرو همك ا:ةاخ

 موأعءوانروصتو انقلش د- عي عقو مد ١ الدو هسل دكت الملا مأ نا ىضتةدةبالار هاظف ضخ ارتلاد 4 مم م ةلكو

 ةرقنا(لوآلا) لاوق أ ةءد رأ ىلع ةيألاءذهرم ىف ساننلا فلتش ا بيسا !اذهلف كا ذ كرم الا سدا هنأ 1

 لوقو*و مدت الاو دعما دكت المال تلق مدآ انروص ىأ م انروضو عدا م ايأانقلذ ىلا ةاسدداو

 هربوضتو مدآ ا نءرخأن مد ١ الدوهسااب 2 الملا رمآنال كلذو راسةاودو ىوهااف موون اما

 نءدياك امري وصتان قا لع نسي ف.كلاقي نأ باسل !ىفام ىدق أ انرب وصتو اسنان نع رخات لو
 ىلاعت هلوقمريطتة باكل اهذه ن ه2 نأ بوف رشا لص مالسلا هيلعمدانا لو ةئفهربو هتف مداواخ

ْ 
0 

 ع
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 3 مت

 يسم يبس بحسم

 ظ تف كل ذالا ساسقال ىنهءالو رئ اقتلاع تبان مكهللا اذهنا هملع لد ءادلاو ىفدالا نودالا ة ةمدخ
 | سال اذوممد“ ال اودصما كمت المال ىلاعت ه اوقموع صم هناالا امش ةدقاولا هذه ىف لعام سلبا نا

 مذلاقمتسا ثدحو لعل اذه ىلع مذلا س 52 ىدسيال نأ يجول اًريئاج سامقاان صنلا ص..هذق ناكولف

 «>و نم "لد سما هده ةحضص ىلع هلال ددرالا ىنفاضرأو زوج ال سايقلاب صنلا صسصة ناانلع هيلع ديدشلا |

 ىلا هتف صوفا مفريكشت نأكل نوكي انام طبها ىلاعت لاف ساسقلا اذهركذاما سلب !نالكلذو رخآ

 |١ لوا ٠ نم نا ىض:ةي !ذهو صن !صيضخم بجو ىذلا سايق كلذإ ,هنع كح ناد عب اريكتم هنوكي سلبا |

 سانقل اب صنلا مومع صم سدت نا ىلع هب 7 . الاهذه تادالو هللا ىل_عريكت ساس .ةالرصتلا بو

 ءا ءاوالا :سهز نم حا رخالاو دب دل ا يناقدلا يح ول هللا ىلع ريكشلاّنا ىلع الاءذه تادو هلا ىلعريكت |

 قفىئد١>اولا لةنامدارملاوهاذهو ز ةرصالساقلا صنلا صم نا ثدن نينو عاملا: ص زفلاخدالاو |

 ساق. نم لوأو ساقو هب ر ىدعف ساسقلا نم نسدلب اد ىلوأ ةءاطلا تناكل اهت هنا سابع ثا ع نع طسسبلا |

 "ىدحاولا ولة: ىَيلا ظافاالا "هلو فه سلبا عملنا هنر ةهبأب نم ءيشنيدلا ساق نك هسامقي رك سلبا ||

 أ صنلا صصخع ىذلا ساق امأ ل طاب ةملكملا:صنلا لطب ىذلا سامقلا ل ةناف ساسع نبا نع طمسلا ىف
 نماهولْد ناك نا دودهسأ ايرانلا نماهو لذ ناكن م سمأ عقول هنأ هرب ,رقتو لطاب هنا مق /ةروصلا ضعب ىف 59 ١

 ىلو أ ضرالا نماهول_م ناكنمل د ومهسلاب ضخنار ىنلا ماتوا ناسا نم سعأ جيك ناكل ضرالا ||| !

 مد الدوصسلابةكدالملا نم دحأ أ مب ا سامقلااذهو راشا!نمفرشأر ونلا نال ىوقأو
 لولدم صمت ىضدقي ىذلا ساسقلا ماو لاي هناو ةماكلاب صنلا لولدم عفر ىذدةي ساق! ذ-

 | لاؤ لا اذهرك ذادح١تد ار امو َةَّدد رطا هذه ىلع هند ردا اذه لطابهنا لق لمأسلا صتلا

 ةمدهل ا اقننأ ىكرالو مسح عن ىذا هريغ نم فرشأ هنو كس نا لاةيف هنع باي نا نك 1

 ٍْ هسفن قح طّةسي هنا ىف هلع ٌضارتعا ال هنال حتي لةم دخل ان في رمشللا كلذ ىذرولاما نودالا ىندالا |[

 هسه ا حبشي نأ بحروف قحلا د 2000000 هبسأب الف كا ذباوضر دقف كالا .

 ناكولو هلاطب االو ةدلكلا هعفر بح ون الو صا | صم هت بجو هناو بسام ساسيقا ذهة دو: هخ أ أ إذ

 هقح ف يظعلا ملا اذه قاف سا بح وتساالف ,اظعلامزلاب وت سااملاز تاس ساشلا سا هسا

 هلوق (ةعباسلا هلك ملا) معا هقئاوز وز "ريغ ساسقلا صنلا صصخت نا لجالن اكس كلذ ناآنأع|
 ماو هناصسءت ايالا قملي ال كنت سهأ ذا هل وةنالهتتاوهلوقلا اذ_هلئاهنا كمال دصنال نا كعنءام ىلاعت |
 اذه لئاق نا كشالف اهنم طه اف لاه هلوقاماو سلب اوهلوقلا اذه لئاق ناك ثالفرأن نم يتقل> .ةوتأ
 | ليدس ىلع ص ةروس فرو تحسه 3. م سدلاب | نيدو هن احبس هل ا نم ة :رظانملاهذهل_موىلاعت هللاو* لوا[

 قفتاأم لدم هلثا عم ةملاكم مالسلام ملعءاسالارب 3 !نمدحال غي لهنا لوةنف اذه تءئاذا ءاصقتسالا|

 هللا ماكو لاهو هب ر هلكو انتا ا ىءومءاحانأو لاق ثم هلك ناب ىمومفي رثشت هللا معلا فز ردا ا

 1 .الييجإلا ماظعا ىلع تاص- ف دكت مب ءافعلا فرمشا اديفت ةااكملا هذه تناك ن اف اماك-”ىوءوم '

 باوفلاومالسلا هلع ىمول ل ماكتلا في رمشتلا ضر ءمى ىلاعت هللا هرك ذفمكف يظعلا فرسشلا ب جون

 مي ويمسلاا نم كعذمام كدت الملا نم همل ا ىدّؤد نم نا سل ىلع سدلب ال لاه ىلاعت هنا لاق اعلا ضع نأ
 نم مهنمو ةطساولالا ىلاعن هلنامبيطانضجيال  ادنال اريغن ا تين هنال اولاهت ةطساوالو سدلب | عم ماكست ىلا عددا
 نم كلنا جراف لا ىلاهتدنا لل دبةناهالا هحو ىلعن دا ةطساوال» سلبا عم ماكس: ىلا عت هنا لاق

 ىسوللاه ىلاعت هنا ىرتالا م اركألا لمعس ىلع م السلا موياع ءاسوثالار ثاسس عمو ىسوم عم ماكو ني رغاصلا ١

 لاما نم طبه اف ىاعتلوق (ةئماشلا ةدلشسملا) .مارك الاةيابا ذهو ىسغنل كتمتطصاو 4لافو كترتشا ناو |

 نم طوبهلادهاامن اهنا ةلزتعما ضعد لاهتو م داق لخ اهيفو ندع نجح ىف اوناكو نال نم ديرب سابعا 0

 ظ نا لاهم اهنلا ف ىأا ضرك نأكل ن وكام ةرقبلاذ ةروسىف هلم هذه ىف مالكل | اءضةةسادقو ءامسلا

 مسا سا محا

 يكمن

 و ار 1 1
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 دارو عنملا هاك ذ ىشاقلا لاق (ىناثلا) قرط نش هتظنااهوزاومآلا ءذعدخادنو )12 ءاار |[

 2 لاست واهتم ندع ةىطع لاح ىلاعت هنن عأ ةغاانم نال د صستال نأ ىلا كاعدام لاغ هنأ اكف عادلا ١

 لاول قف بوج ولادمة:ىمالاةغسصنا ىلعتي الاهذهبءاملعلا حا (ةثلاشلا هلمثسسملا) املا عادلا | ظ
 .وم هيروأل ارت در# ناك ام بو ولا مالا دي 1و ا هن , الا هدم سدابا م دىلاعت ظ

 ىعالاّك ل ذ ىف ةغمصلا كلت لعلف بوبولا دهب ناكسمالا كلذْنا ىلءلدنت ةبالاهدهّنا بغاولاف نأف مدلل |

 5 نال نأ كاعنمام ىلاعت هلوقاشنق كل ذك نوكت نأ بجي غسصل عجن حلق لف بودجول ادق” تناك 1

 روك ذملاو لءاعتلا ضرعم ىفروك ذم ك:سهأ ذا هلوة نال مالا ل رتدّرس؟ ملا كلذ لماعت دمفي كاره ذا |
 4 ذك ناك اذاو ةدصوض2 ةروص ىفاصو ص غا ىعأ هنوكاال رهأ هنأ ثبح نمىعال اوه كتيعاذاهلونفف | ْ

 وهو بوجولا ىضتتي هناف ملكت ادسفب كل ذو مالا بجو م سعأ هلا ثمح نم مالا كرت نوكين أ بجو | ١

 لت ىلع سلب اعد ىلاعت هنا لاف دن الا ءذوم دوفلا غي سعالاّنا معز نم متجحا (ةعدارلا هلسملا) بولطملا |
 اهلمسملا) لاخلا ف دوممسلا رتب 3 .مذلا اذه بوتس |نروفلادشبالضالا ناكولو لاضاق دومنلا | ظ

 لاما ىخد ودسلا 'لرتىلا ءاعد ىذلا عادلا باط دصست ال نأ ك ءنم امّىلا هت هل وقنال-عا --
 لاك سنان اءانعمو نيط نم هتةلخوران نم ىنتفلخ هنمريخانأ لاق هنأو»و ىادلا كل ذركذ سلبا نع |
 نودالا كاذادود لا, ر_كالا كلذ سم زوحيال هناف ءَرْغ نمارعخ ناكن 0” ءالدصت اا |

 نيطلا نمل ضف رانا اونيطن ءداقتوو ام نم ىمتل لاف نان هنمريخ انأأ هل وةوخف ىلوالا ةمد.قا نيب غ ١

 رتل الف نيطلا نم لذفار انلاّنا ناس امثآ مدآن ماريخ سلبا نوكب جوف ل_ذفألضفالا نمقواخملاو |
 ل25 فدثك ىلس لل لاول نضر يتوسل ار هاوطرواح سا "راح فذ | ةءاما ىولعقرمشم | ا

 الوشااالااهل سل ضرالاو لءفلاوريثأتلاة ب وقراناافاضيأو تا ريتا ا ءدسعب ساندراب |

 | اوذادحلاةذامىعودب 7 نررغلاةراردلل ة يس انم راسل افاضيأو لاعفن الان مفرش أل جبدلاو لاعفنالاو |

 ةرارحلابقلعتسرافلا يضتقاضيأو ولان فرش: امحلاو توملانابسانمامهذ سيل اودربلاو ةمضرالا | '

 ن ,مدقولا نيدهىف الصاح ناو مما لاك ةياغناكة را النا تفوناك اليسانلا موق نع 0 :

 ل تان ادزأ تقولا اذه ناكم رجال ةضرالا بساسنملا سبل اودربلا تةووهف ةخوضسشلا تقوامأو ْ

 ا نا امأو عورفأ ا فرش بج وف لودالا فرش نالرعالغف لضفأ لضفالا ن مقولخلانا ناس اماةناسنالا ٌْ

 "ىفاشلا و ةفشح انأ أن م نا لودعلا ىف رّرَةنَدق هنالف نودالاةمد_<>ىمؤب نأ ز زودغالف رشالاّ ا |
 سلبا ةببشلريرةتوه اذ هن لوةعلا ىفاصصبق كل :ناكةجردلا لزان هسقف ةمدا -*2ءاهةفلارباك أ ارباسو ؟ ١

 هيفانماكت دقاذهف بارتلا نملضفأرانلاّْن ا (اسهاوأ) ثالث تام ةقم نم ةكنبع ة بنل | هله لوقو
 عازنلا ل #وهاذ_هذ ل ضف أ هثروصف لضفأ هندام تناكن منا ىهو ةئئاثلا ةمدةااامأو ةرقداةروشىف أ

 جرخي هنأ ىزالا ةروصلا "هلضفةداملا"هلدضف نم مزلب مل ادّس اهلنا نم ةمطع هل .ضفلا تناك اس هنال ثصلاو |
 "ليضفااّنا ىل_ع لديك ذو رونلا نمةلظلاوةلظلا نم رونااو رفاكلا نم نمؤملاو نءوملانمرفاكلا |
 هئاهنادعب ىل ما لوانتيامنا فماكت اذدأو هرهو او لصالا "لمضف بدال ىلاعت ةهللا لضفبالا ل هال | 1

 اهيل دامو لانعالا,نوكي امنا لضفا اف اضنأو هند قلخ انجالهملا ىههتاامجريتعملاق لقعلا لاك هسا

1 

١ 

ْ 
 ا

 ١ هلا لاق نم تح ا( ةسداسلا هلثسملا) رفاكلا ىثرقلا ىلع لضفمنءؤملا ىشدحلاناىرتالأ ةّداملابيسال |
 سلبابجوةسااملاز“ اح سا..ةلان صنا امودع صم صت ناكول هنأب سانقلاب ص: اامرمع ص خوال

 | ناو زوجحال سايقلاب صنلا موع صيصخت نأ ىلع ل دك ذ لص- امو ميلغعل خي وتلاو ديدشا!مدلاادح | 1

 | هسفنحرخأس لدا نامت 31 ركن الملا عمج لوانتي ماع باطخ مدالاو دم |دكت ال ال ىلا سعت هلوةناةهزالملا |

 ْ وهف فرش أ ءلدأ ناك هو نيطلا نمف ةرشأ رانلاو رانلا نم قول هنا وهو ساسقلابم ومعلا ادهن د 1

 || ادولف ءريعزم فرش [ناحسم نمو اللا هلع مدآن مفرش سلبا نوكوزابق فرش
 . هيهجج حاسم سل مسساء ١ معصم حا اسسصس٠٠سمصلل هل مم همي اد ربص دل --  هدرا مدمس ممممصم | مسالا
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 هن نوكي نأ اماه ىوغملاو ىوغم نمل تب الفايد ان سلب |ناك الق ىد أه ع نمهلّدبال ىدتهملاو نكس نم أ ْ

 (ىااثاا و) ةياوغاجت وكي :لعلا عمراوغلارادتمال لقاعلا نال لطان (لوالاو) ىلاعت هتلاوارخ 1قولذوأ |
 اهفهوق قءانلا ) ةقااشلا هل لا) لعاهلاودو هةماوح (ثاايثلاو)رودلا اماو ل لاما مزلالاو لطان|

 كنردقي ىأ ميةةسسملا كطارمص مها َتدعق ال ىادا كت اوغابىأ مس كب "اهنا (لوالا) هوجو هن ئثيوغأ |

 لطاسلا مهلنب زأن اب ةنلاىلا هن وكل سي ىذلا يقتل اقدر ل ىلع مهن دعقال "ىف كن اطلسذ اة: "ىلع

 اهتاص قى وغأور ددملا لي وَ .امو مبسقلا باو مالما تناك مسقتلا» امءاببلا تناكاناورمتأ املا مهبكيامد|

 ىسأ اضدأأب أف ى:يوغأ امل كن ادا راو مها ن دعقال ىاباذت اوغابببفىأ ىتيوغأ اف هلوةّثا(فاثلاوإ

 ١ لامو ادام مى وغأا ون ةكاب لبق هناكماوغتسالا نتي وغأ اعف هاوق ىف مهضعب لاه (تلاثا') مهئاوغا ىف |

 .لكسملا) لملك ةساهفتسالاامىلع ٌراا فرح للخ د اذافلالاتامشاناوهو لاك ا هرفو مهل دعقال | ٠

 مهن دعقالرب ريدقتلاو فوذ ىلعن انبي ودل نيب فالجال مييقحسملا كطارمص مهل ن دعقال هلوق (ةعبارلا |

 ِْ ةلكءاقل او نطبل اورهظلا ىلء ىئعملاو نطب ءآاورهظااديز تريض كلوق هلام حباسزلا لاه ة2تلا كطارص ىلع

 اذهتذ رءاذادغىفو :دغكرت" 'كلوقفف ليلو مويلا ليام حاف لاف فرط ارسل الزج لع |

 ةيظاومداسفالا ىلع بااوب هنا هئتمدار 1'(لوالا) ثاعا همف ميقا كطارص مهاَن دعقال هلوق لوةئف

 أ غرافريسيىتح دعقرومالا نم عا لسكس ف غلاسي نأ دارأن منال دوعءما ارك د ىعملا اذهل ابنعرتقبالا

 ٍ ثدلاو) امءركفي ال تس ةسوسولا ىلع هبظاوم ىف مداسفالا نع هةبطاومو دوصقملا مات اهنكمفلاسبلا |

 ْلطا رمد مهيأ َن دعقال لاقت هنال علا يبتأاو ىلا نيدلابامم اع ناك هنا ىلع لدن هنأ الاءذهّنأ (ىناثلا

 ىذأا نانا اعن اكس لب انا ىلءلدنةب الا(ثلاثلا ثحأ | ) قاس هل دوه ميَعَد_بملا هللا طا أرصو ميش بلا
 ىف وقهر للان كن نك وأ هنال لال ضااودياوغا!ض#وه داةدءالاو بهذملا نم هب
 الأ نأن كف كفاذهتيئاذاو ِيَشتملا طا رص مهل تن دعقال لاا مل كال ذال ولو قا نيدلاناملاعناك ا
 : ميقتسسملاطا رصللامفانمو قاس انيدللاًذاضم هنوكو ةياوغوال الض هن ركب هلع عم بهذملا كاذب سلبا

 1 نا ليه سينا وغو لال_ضو لطاب هنأب معلا عم اماق اًةح هنوكهئظ ىلع ىلغاذادساغلا دقت ةعيانمنا“ ءركلأو

 نا مل ىم هنال لهجر هك الدايع :رفكسلنار ةك نالاق ع نم ساسغلا ن نمل اوه دقتعيو هب ىضريو هر . |

 دانع يفك كلذ ناكف نا الا ضي اداكن ةراكناناكفنااوهض تاولعا للا وغو لالض هيهذ ها

 ظ معذىف هيدي ري ميقا كطارص مهاّت دعقالهلوقو نب وغأ امن هلوقو له رذكه رفك ل بال لاق نم مهنمف |

 هباعرهقا ىلع بعال هئاناس قاب" الا ذهب اب اصعأ جتحا (ةسماخلا ةهلئسملا) لغأهللاو هداقدعا فو مضخنا ||

 اغا هنا نيب ع ىلاعت هقنا هلهماف لي ؛ وطأ |نامزلا لهةسسا سلبان اهرب رقتوءان دىالو هن دقديعلالاصم '

 هنوعبطد قاف نارثك |نأب املاع ىلاسعت ناكو مم ىلق ىف سواسسول ٠ اقلاو م_ملالضاو قاد ٠اوغالدلوةسا | :
 َّنا اذهب تنشف ني:مؤملا نماقي رفالاهوعدافهنظ ردلبا ماع قدص داو ىلاعت لاه اك هتسسوسو نول شوا ٠

 ىلا. عتناكولقريبكلا رفكللاو ةميظعلا دسافا ل وصح ىضتقي اهلي وطلا ةتااءذده لانوماو سلب رانا ||
 هءاعيالهئاانلعيلوماوم رطنأ ثم دسافملا هذهنم هنكعناو لوع نأ عتتمال دابعلا مئات يع أنف ْ
 هناسدلب ا لاح نم م لعو قاما ىلا ةاعمءابينالا ب ىلاعت هنا كلذ ىو ءاممو الص لاسصملا ةياعر نمو ١

 نيطامشل اريااسو سدلزا ىباو اغلا ةاعدلا م من ذا اينالاتامأ ىلاعت هنامث لالدااو رفكلاىلاالاوعديآل

 ةلزتعملا تلاه كل ذلعفي نا هننم عنتم | دابعلا ل اصمدي رب نواكرمت لطاماز رثكلا ىلا قاغلا ءاعدلا مه نيذلا 1
 هوة لضإالو هم دعو هدوجو بوسي لاما فاتت ال هنا قامحلا لاف للان فانضشوسسل ا ظء

 وهى مال ن ذاب ؛ هملع نأ امو ىلامةدلوق هيلع ليلدلاو اضيأ ل ضي ناكل سدلب !مدع انضر ةوانمالا دعا 1

 هةاح نوكسع و موق هبل دن أنوي ع ءاهوبأ لاو ةدسغم واقي ناكل دنح أ هب لضول هنالو خطا لانغ

 ريصي نم عانتالاناالا يبقا لعف بجوال ةوهشا نم ةدايزلا ذهن اف ةوهشلاةدابز قا ىرجت ايداج 1ك

 ظ
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 لاق ةلذلاراغصل او نب ءرغامصلا نمكناحرخاف نوءشاخ نوعض وتم دك ةالم تاهل ' لهأ نا ديرب سامع
 مستو هيلع هللا ىلص ”ىننلا هلافام ةحص ىلءاهيس راغصلاو ةلدلاب ىلا_عت هلبا وال .افريكشلا للط سلبانا حءاحزلا

 هلوق »* معا هقتاوراغصلا يدل اراك سال رهط [ليو تعب لا دق اوه ضورتكت نمو هللا هعفر هلل عض اول نم

 نطارض مهل ندعقال ىن وغأ اعف لاه ني رظنالان مهكنالاق نوعي مونىلا !فراظأ [لاه ) ىلاعتو هن اكس

 3 ه الاف ( ني ركاشم هرثك اددعالو مهلث اع نعو مهناعأن ءو مهةلتخ ن نمو مهم ديأ نيب نم مهنا الم ميقتسا

 أ ىلا ىلاعتهتا نمراظتنالا بلط هنا ىلع ل دينوثعب موب ىلا نرظن أ لاف ىلاعت هلوق (ىلو الا "هلثسملا )لاسم
 هطءز لذ توملا قو ذنال هناهدوصةمونيملاعلا برس الا موق نيح ةن اذلا ةةفناا تقووهو ثعبلا تقو

 ىلاعت هنال ىلوال | فنا ىلا ءرظنا ىلا هت هنا (لوالا) نالوقانهه مثنب رطناا نم كنا لاه لب كل ذ ىلاعت هنا

 فلكم ار اغا تاك سدادانا لولا اباد هدد ىلع ل. ادلاو اولا ىل عت هللا ل ىف مولهملا تق تقولاهئمدار 1|

 ماعم كلت نع ب انمل-؟تقو ترغ : اذاف غراف لقد ةمصءملا ىلع م دق ىنالفاا تةولاوه هنو م تقو نا لع

 نولوالا باح او ىلا .ءتدهقلا ىلع "اجريغ كل دو ميةلاءار ءالا ىرجت ىر هنبعب توما تقو فر . رعت نا تيثق

 هنم لعب ناك ىلاعت هلال جيلان هءارغا ىضطتقيال ةماسقلا مول ولىلا ني رظنملا نم هنوك لج وز ء هنا فد رعت نأ
 امجوم مالعالا كلذ نكي ملف كلذي هلع لوأ هنومتةو هاعأ ءاوس ىسفلاو رفكلا | عاونأ قا ىلع تومي هلا

 مهءارغا امو م كإ ذ نكن لو ةدعلاو ةراهطا ا ىلع نووع مما ه١امننا فرع ىلاعت هنا هلاثمو ممةلانه٠ارغا

 ةراهطلا لعن وو عمم ا" ةلاطاهد- -ه موفر ءبلواةلاخلإ كلت مهفر ءءاوش مس.غم لع ىلاعق ا لسجل م لان

 1 :ىداذكف عيقلا١ا رغافن رعتلا كلذ ناك ام محال فب رعتلا اذه بدم مهلا تواغتيال ناكالف ةقعلا عع

 أ ىف هلوقو ىلا عت هللاىلا,ءاوغا فاضأ ها ىلع ل ديىئتيوغأ اعف سدلب الوق 0 املا هلساا) لعاهلفاو

 ىلع هنوكى ع لدي لالاف * هسفن ىلا داءهأ)“ اوغا فاضأ هنا ىلع لدي نيهجأ مهني وغالْ تر ء.ف ىرجا

 لاقيوأ هلكسملا هذه ىفاريكمن .اكهنا ىلع ل دياذهور دة! !بهذم ىلع هنوك ىلع ل دىناثأ او هربا بهذم

 ولا عاف اء وعالا اولاةذان اهصأ اما ةملكلا هدهري سفن ىف سانلا فاتح او لس الل اعطق ىلاعت هللاوه

 ئ نءباقلاف مقياممنا لطاس.لاو قا ثا دقتعي ناك منا ىلع ل ديكالذو لطاسلاداةةعالاوه ىئلاو تلقا ىف

 دةّدعاسدلب !ناسهف_ سلبا لوذازهاولا# نا (لوالا) رادع همف د يه

 غال للاعتةق'نااولاق (ىاشلا) ةححب سل هلوقّنأالا فافت هللاوذ رهكلاو لهذاو علاق اغا

 لوقيدقو ىئنعملا اذ هيىلاعت هللا ىلا ىلا كلذ فضي نأز اذ هرذ هةكصوه.ع رهط كلذ دنعتمدأ رزه

 مككلينأ ديرب اناكنا مكيوشيأ ديره كذا لوقاورسفر بطعلاوأل الهلا قر اشيو فو دفن

 تيبس

 م-هاك ءاسحالا ف توعىذلامويلاهئمدار ماو مولعملا تقولا موي نيراظتما نم كنا ىرخ اة[ لع

 ]| مولعملاتقولاموبىلاىرخالا ىفهلوقو نب رظنملا نم كنا لاه لب ال-بأ هلىلاعت هللا تقون ل نورخ لاو

 الأ اداه هّسون تلق بان د كلدنال ىنالفلا تقولا ىلا ل+أ ارخاىلاعت هللا نا ل_ءبنازودعال

 ْ رت نيوانغلا نم هريسغل انوغمه سفن لعش ىوغملاءالا لصعال ءاوعالا نا دّمّدعب ناك هنا

 : هريسفت ف اوزكذي نأ( ىناثااو) ءانركذامب ىنل اور. نا ( امه دس )١ نام امم اذه ملف ةلزتعملا ام ىل اع هللا

 | ىعملاومهلّتدعقالىئتي وغااع بر لاق (ثلاثا١) هدنعكي , رشا ام لعفتال ىأكي رض ىلء ىنامحت ال لئاقا |
 [| ىأىتي وغااع بر( عبارلا) مسمي وق ىف سواسولا ىف نااةوادعلا هذ #ه لجالاناف مدآ يسب ىةئعل اب كنا
 1 ىلاعت هلوقهنمولالهالا اوغالارعسفت ى(ىناثلاهجولا )هوان دءقال ىلع ىلع هبوقعك د نم المخ

 [| ىت> نللا نمرثكسح أ اذاكوغىوغب لءصفلا ىوغمهاوقاضيأ هنمواليوو اكآاله ىأ امغَن وقلب فونسف

 | 03 : الأ هد ا ا دمدوو  ةييسمب عدا مراتب
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 أردقتم عيدالا ىوتلا هده نم ئثب نءةسن ملام ةجراسل ا نيطامثلاو ةيناحورلاتاداعس !الاوز تح 7 :

 | هلوقنا(اهينانو) فيرعت قت هيدرحو عرالا تاو نست مب كاي انوفا ومبلا ءاقلا ىلع

 0 بلا تافصلااو تذل! ىفاغا هيسشنلا ىلع ةيئيملا تاهيشااهئمدار 0 مديأ نب من مد

 تاهثلا هنمدار ا! مهةلا> ن ندد + لاو نيا في ؛ والاول ؛ دعتلا ىف ةلزتمملا هس لثم لاسعفالا ا

 ب [نام-طلا ,زهده اين اسنالا نأل هسئنلا تاهسشن مهديأن يب نوت اناءحامناو لمطعتلا نعةعئانلا ||

 هلق ا اعحاماو ةامثلا!كدها اناسدوكيت اي باضانادتو ا هيل ْ

 همسشتلا نعدباتم_عيديأ نيب نم هلوقا نلعب الخ لماما نيع هسشنا نال ىلمطعتلا نع ذاك متي ظ

 ءلرتىف سيغرتل ا هسنمداز اف معاعأو ءوهلوةامأو ليطعتلا ن نعني مهامه فوكس ٍْ

 حابصن مام لاك هنا هلل ازهر مشد نع لن (اهثاان'و) تابهملا لعف ىف بيغرتلا مهلئاسع نعو تا رولا ا

 ىدب نان ن نمامأ ىلا نعو عن*و ىا>نمو اى دي نيننم «عيدالا تاهلسان هناطمشلا قيأيوالا

 رص لح اأو لايم لي هر اردنا ناراسغغا ىفاوأرقأف يدرروفغةتناَدأ بشل و

 للدق نم دن : |. بع لبق نمام أو اهقزر هللا ىلءالا صرالا ىفدءادنمامو أر قافر ةذلا ىف ىدالو أعوقو ع 5

 نووت يام نيرو مهند لموار ةافتاووشلا لءق ند -ىنبن أ ف ىلا لبق ىءامأو نيت: هالة ةاعلاو ارقافءا

 نأ كم رمادا رالا دوس رلا مدرك و ناطم_أ اخ نعى ىلاعت هنا هن .الاءذهف(فانلا لوقإاو

 تاهللا عسج نء ع شا ال ميال اريدقتو هيلا ةنكمملا هوجولا ع نمهجو فرصتيالو ةوسولا«اقلاىفغأ 11

 ْ مد ال دمق ناطشلا نا لاَ هنأ لو هيلع هقلا ىلص هللا لوسر نعو ةنك للا تارايتعالا عبمج ةنكم |
 || بّوْغْتو كرابد عدت هللا ةفةر هلا قدرطب هلدعق مغل_.أف ءاصعقكئانأ نيد عدت للاسقف مالسالا 55 ا

 لئاقفءاصعن كد ها مكشتو كلام مسق.ف لفتت لئاسقن هللاةة داو اق يرطب هلدعق مرحاهو : ا

 ركذي للخلق ناف بالا ىف امةايوالا ةسوسولا تاه> نب ءةهجكرتيالناطمشلا نإ ىلع ل ديريانااًدهو |

 بج وناماسمم دإ وج جاك ركل نا د ى.ةدهلا ىفامأ انلق تكن «د موقوف نم عررالا تاسهلبا أ

 9 "هوو
: 
 )ا

 هس م بسس مس هن همس هي مص هون دس

 َتاىوريفر هال !ىفام اون دمملا ن ن٠ ةعبرالا تناول ا هذه ىف ةءوضو هىهف هل 2 احورلا تداعسلا تي وفن

 نم ناسسنالا صامت فدك انها !اءاولاةذ رشرلا ىل_ءدكن الا يولق تقر مالك. !١اذه لاه ناطيسثلاا| 1
 تايه ناسنالا قب هنا مما" ىلا عت هللا سو أف عب رالا تاهيل ا هذه ن نم هيلعا.لومسم هنوك عم «ناطم كلا أ

 ْ لمس ىلع ضرالا ىلع منيب عضودأ عوضلا ليبدس ىلءاعدلا ىف قوذ ىلا هيدي عفراذاق تنلاو قوذلا ا

 رك دف موفلخ نمومويديأ نين« لاه هنا (ةيناثلا لعسملا) ملأ هللاو ةئس نيعبسبنذ هلّترفغعوشللا |
 اذ_هىفدبالو نع ةماكب نيتها نيتاهرك ذف مهل ث نعو ممناعأن ءولاف مْنم ةءاكب نايا ا

 ْ | قدالمرغنيسملا باص ن ءايفاجم سلج هنأ انعم هنمع نعساج لئاقلا لاو اذا لوف: دئاف نمقر رمل ١

 مادقلاىفرمذ<لو نأ تام ننولل ا نيتاه ىلع رض هنأ نيمق همءقللابعشل | نعو نيا نع ىلاعت لاه هب '
 دفن املأ لجبال ن نءةماكيلاعشلاو نيسملا ص ىنعملااذهلف كاملا نعدع ابني ناط.شلاو ناكلمفاكلاو |

 ررضااو مهولاو ل املا مهذلش نمو مهيدي نه نم هلوقنمدارملان اانرك ذدقفاضيأو ةئراملاودعبلا

 ]| مهلئامش نعو مسن «!نءو هلوةو رنكلا لوصحوه كل ذوةةل طابا !دئاقعلا لوص-و هاهم ئناناا

 كّدالو ةيصءماوه كلدو ةيضغلاو ةيناوهدلا لاعال لود وه ا مهنمئب :ا'لاررضااوبضغلاوةوهشلا 5

 || عطقنم هياقعنال لهسف ةيصءملا نم لصاطساررضل ااممنأ تا دهياقعتال مزال رغكآ نم لصا+ساررشلا نا
 مسقلا نود لإهّالاو موزالا ىف نيمسقلا نيه نا ىلء اميبنت نع ةماكينيهسقلا نيذه ص بيسلا ذهل 3

 هنا لا ةد ام نالطن ىلع ةلال دا اكساب نملوقلااذه ئناقلا لاق ( ةثلاثلا لع ملا) هدارعلعأهقناوالالا |
 | ةراكح ىلاسعت لاه م قب ةغاانملا بان ىف هرك ذي نأب ناكل كلذ هنكم أول هنال هطلاذكي و م دك نبا ندي ىف ليس دي
 ْ م اا نءاذهناوهو لاوس همفو ني ركاش مهرثك اكرر داع

 مسسورسعمص هوم تيماشسقت ١ يصمت يمس مس سس سعت يحس صحا دعما ل يس ل

 ث ار 0
 اه
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 ( عانتمالا رمصي سلبا ءاقباس باموههاذكغباوثل ا ىف ةداي زل لصد ةقشملا ٠ نم ةدا نزلا كل لد-الو قش ع

 8 الذو فيعضف ىلع فأل وش أ تاو طاودا ركالاو "امال قس ىل ىبوتنيال هنكسأو قمنا ةشأ حئاسقلا نم

 ْ .الأن م منابقل ىف امهر تسي و هياااهت_سكورتاكلا باق ىف عاملا نب زبثاو ديال ناطم_ثلانال
 ]| ةاهلاواسمنوكيال نييزتلاوريك ذتلا اذه لو صح عم نا الا لاح نا مواعملا نمو تاسطلاو تاذالا
 | 0 اج هلع اذا نابي الاداة فرعا هيلع لمادلاو نييزتلا | ذهوريك ذتلا اذه مدع دنع

 وكيال هناق هبل هنوعد ىلءنو.ظاوبو هيلا لومولا قيرطنولهسيو هنمعيف هنو:_بح وروءالا نم

 0 :رورض هي لعلاو نب زتلاو نيستلاوريك ذ ذتلا اذهد_جورمللاذاهلاك لعفلا كلذ ىلع مادقالا ىف هلا

 القالا ىلعءرمللالصا نيزتلاو ريك ْدَتلا اذه لوصحراصاذا هنالابا فر رمش ماع كرئاللو

 [انلىرخأ ةجروهفةوهشلا ىف :دابزلا قلن نم هرك ذامو ةدسفا | ىف هناةلا ىف امعس كل ذ ناك مشل كلذ ىلع
 ا اثلوصح بدسانأر رغتلا باعه ىذلاو هب تي نأ هناك ك؟ءفكذ ملص | ىعاربال ىلاسغت هللا نا ىف

 | لاعن هللا نم هياوث دا دزب هناهساغق ةووشأا كالت ع نعزرتح اولو دبالا باقعو رغكل اف عقب ةوهثلا ىف ةدانزلا

 0 ةدبلاهمااةج احالاو5باوُلا نم ةدادزلا هذ_ه لوصحو مشا !ءال ةدابز بهس

 ءالالكالا مسهال المهين أ لاصتسال دايعلاملاسااعاعرلابعلاهلا ناك ول تاحاحلا مافعأ هيلاف

 اه ئتىلاعتهقاا ىلع بحال هلاو به اذملا هذ_هداسف تدثقةزورضالواهملا ةاحال ىنلا ةدابزلا لطا
 مهناسعأ نعو مهفاخ نمو مسهديأ نيب نم مهن ال مىلاعت هيقامأ باول! لعأ هللاو

 1 جنالو ملئ امش نعو

 ٍْ نا (لوالا ل وقاا)نالوق عب رالات اهلا هذهرك ذىف (ىلوالا هلة ملا) لئاسم ه.فذنب ركاش ,هرثك أ
 ا ٍ 0 (اهدحأ) 00 اوركذ ل وقل اذ-مب نولث اقلاو نيدلا ىفةف' الا نم عون نهم ا مدعو
 1 :انثد) ةملز أ ةمي دق اندلا نام لاق لامهةلخ نمو ةماسقلاو ثعبلا ةرص ىف مهكك-نا عب مهم دي أ نعب نم

 : ضر ىوقأ ىديوسهفلخ نمد ةرخأ الا تاداعسفف ةيغرلا نعمهرتما ىءملاو معديأ نيب نم مهنه المن

 ظ 3 ةرح "الا مهديانبب ةوق نمداوملاف نيهجول انيذه ىلعو مهنبعأف اهتسحاوابا. سطوا دلات اذإىف

 انوفا مع ال مهفلخ ايلدلا تأ مهيديأن يب ةرخ الا تناكاذ او م_مديا نيب ىهفاهياا نولسيو اهيلعنودر
 1 0 رسفاءاوةزح الا مهفلخ نموا دلا هدم هي ديأ نيب نم "ىدسلاو مك ال ١لوقوهو (اهثلانثو)
 نم (اهعدادو) كلذ دمر ىنات ىك؟:ةرخ الااماواهدهاشبو اهيف بدن اسسنالا ىدب نيب اهم :الان دإاب

 ق 0 ل نم متنتنم بذكت ف موداخن موني رذاح نوووكي نيذلا لسرلاو ءاس الا بيذككف هدأ

 | نعوم دبا ورنكا افمهئاعأن ء(اهدح !) هوجو هبفف مهل عم نعو مهما نءوهؤمامأو لءرلاو

 انثو) لطابأ ! ىف بمغرتل ىف مهلث امش نعو قدا نع فرصلا ىف مماسعأ نع (اهينان'ول ىداغملا عاون | ىف
 5 اوتو ىراينالا نبا لاق تاديسلا ىف موبعاو دىوق أ مهلث ام” نعو تا>سلا نعمهرتفا ىنعبمماعا نع

 ١ ىف ىلع ال وة:برعا نال ن-سح لوةتاث.سل نع لئاملاو تان. سلا نعدءاكتنامعالا لاه

 3 هءالا نع دسعوتأ ىورو ني رخؤلملا نم ىناهقالو ل دنع نيم دما نم ىئلعج ادي رب كلا هم ىف ىناعدتالو
 ٍ ' ركذام صر زلثا ذهف لامشلا,ىدنع تن الاه ازغم تثمخ اذاو هس سح ةلزنع ى أ نيلاءاب دنع وه لاش هنأ

 ْ ىوذالاوهو اهاوأ ى رخا هوجو اهيفاورك ذدقف مالسال ا ءاكح امأ عب رالا اهلا ذهريسفتىف نورمسغملا ١
 0 املا ةوقلا (اهادحاف) ةبناسورلاتاداعسا|تاوغل ةبجوم ا ىهاعبرأ ىوقندم!!ىفذثافرشالا

 3 امو ارو سو غامدلا نم مّدعملا نطيل! ىف ةعوضوم ىهواهروصو تاس سهلا ىل ثم اههف عم ىتتاا

 مك 2 ىتلاةسهولا وَلا (ةيلاثلاةؤقلاو) مهيديأنبب نمهلوقبةراشالا لاو اهم دةمنماوماعدرتامنا
 |١1 اهلاو غامدلا نمرخؤملا نطبلا ف ةعوضوم ىهوتاسو ملا ةيسانملا ماكسح الاب تاسو حل ازيسغىف
 ْ 2 لاو ن دما اني نم هو دبكل ف ةعوضوم ىهو ةوهشلا (ةثلاثلا ةوقلاو) مهفلخنمو هوب ةراشالا

 5 لاوحاابنءدلوتت ى لا ىه عيرالا ىوقلا هد هذ باقلا نمرمسالا ن نطيلا ف عوذو موهو بذغلا (ةعارلا

 مدس

5 
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 هللاةنعلالآ ىلاعت هلوق تت لوخدلانايرقلا ذم. (ملاظ هنوكن د مزلب ىل١و نيااظلا نءانوكّتف .هلوق

 لئاسملا هدهفاه دعب وأ مالا هيلع مدآة ون لبق تعقو ةعقاولا هذه نا (اهرم *اعو) نيلاظا ا ىلع

 داو فرحي الا هذه نم اةملع قب ىذلاواه دعت الكةرقبلاةروسىف اهرب رقتو 0

 نع هياو-و همف بسلا افءافل ان الكف امه لاقو و'ولاب ادغراممااكوةر ةيلاةروسىلاق ىلاعت هئاوش

 مع نه مووةم اف بءقعتلا لد 0 ىلع عيبا دقت "احل و قاطملا عيا 5 ةواولا وا (لوالا) نيوسو ْ

 : ةروسؤو سنار تسع ذ هر او ةروس ىف :ساطاو عوأ هلا نيب ةافانمالو واولا نم موهفملا تك لشاد ١

 || امماوسنءامهتءىرووامامهاى دا ناطمشلاامواسوسوف ) ىلامعت هلوق « ع رثلاو ذفارعالا ظ

 ألا ناكل ىناامهمساهو نيدلا لنا نماثوكتو نيكل ءانوكن نأ الا ةركشأاهذ 5 نعاكي راك انام لاقو |
 ةنملا قرو نمامهلءناف هم !ةفطوام م اوسام_علت دب ةرهذلا اها ذامإف رورغبامهال دق نيعجاتلا |
 ملك-:اذا س و ولا ( نيبمو دعاكل ناطسشلاّن اكل لقأر ةرصشل اكلت نعاكمأ لأ امهبرامهادانو ْ

 ا ا 4 ارا تاولو اناوقكدعتمريسغ لعفوهراس اوسو ىلا. توص ىمعن هيو هرركيا.ةخامالك :

 وشو هءأاسوسومو هل سوسروم خ نكحاو مفل ا,نسوسوملاةءالو واولا سسك سومو ٌْ

 تالاؤسائ هدو هيلااهاقاأ هملا سوسو هلال ةسو..ولا لهفه سوسو ىعمو ةسوسولا هيلا قايىذلا
 نسما لاه باولاو اهنمحرخأ سلباوةنلا فناكمدآو هيلاسوء.وفيهكص (لزالا لاو د1 ) ١
 مون لافو هلىلاعتهقلا اهلعج ىتلا ة.قوفلا وهلا ةئالاىلاو ءاعدلا ىلا ضرالان نه سوسو ناك ظ

 ض هنأ وقد ىذإاو ص رالاتامن>- شبل 3 هال ةلبا ىف سدلباو مدآ ناكل, قاس 4 1

 ظ لامو ةروهثم ككل ةصقلا كلف ة:طاىفة.للا تاخدو ةلا فوس ىف لسد شماباّنا نم ن ظ

 1 برقدف بر قف اهبان لع ةسئحلا برا نماقاو سلبا ناكر ةنملا بان نمأب رقامبرءاوحو دكت انورخآ |

 ْ هنبام فرهيناكءالسلا هيلع مدان (يناثلا لاول لاتخةوسولا مس ”نتالا ٍْ

 هيغروةرثك ارارع مدآ |سدلباّنا لاقي نأ دءسال باولاو هلوق لرةف.كف ةوادعلا نم

 1 مالا هيلع مدكف همالكث 38 0 ل رادلاو ةءظا ولا ل_جالف: ةريثكق رطب ةريلا لك أ

 هاوقىفاك ةبقاعلا مالهلا (امهدحأ) كالوت 31 هىف اهسهاىدسأ ناار ءأهتادأ

 ام6ةروءروهط ةموسولاب فقيل ناطمسشاانالكلذو اسوار دعمه نو تحب نوءرف لآ هلق: :

 (فاشلا) اطتف ةبصعملا ىلءامهامح نأ هدسق ناكامناوامماروعتدب رشا ن مالك ناهس !ءيلوا ْ

 ّ نءةرانكص ةروعلاو دب لءعنأ (امهدحأ) ناهجو هف مث ضرغلا مال هنا لاقي ناسضبأ دعبل ١

 هب تصنع اخذو تمول لاؤز عدا قاةسوسولال' ءاقلان هوض هرغن ا ىءملاو هاذا لاوزو ةم را طوةسا ظ

 | كلذو هتيوعتد.ةرحشلا نم ملك اذا هناك ”ولما تسي نم فيا طوذحملاح والا ىف ىأردلءا(ىناثلاوأ]]
 ام-معىرووام هلوقو ضرغلا اد هلوصخل هيلا سوسو ناكسف ةمرأا طوةسو رريخلاة ياه ىلع ل

 ىلاعت لاه هنرتسىأ هّتيراو لاقي ةاراوملان مذوخ ام ىرووام (لوتالا ثخلا) ثحابم هيف امآوس نا ظ
 .(ىاثلا نعلا) هر اوف بهذا هين أةافون هريخأ ان ”ىلغا لسو هملعت هنا ىلص ”ىنلالافو هنخأ ةأوساكرا, ئ

 دقام مناك اممم هنا ىطر سابع نبا لاق ناسنالاءوسبهرووط تال كلذو ةأرااو ل-رلاجرفةأو| ظ
 : ام-هتديةرحشلااهاذالف لامتهلوق كلدف بوثلا كل ذام_منعلاازايصءالف امهتدوعرتسباب وثاسبلا ا

 ىنانمدهتسم لزيإل هناو تاركذملا نمةروعلافشكنا ىلع الاءذهت اد: (ثلاثلاثدأا) امهتاوأأ|
 نيداالنا نءانوكستو أن كلمانوككتن أالا ةرصشلا هذه ن نءاكي ران امنامةوقو لوقعلا اضقتسص عارأل ْ

 اهءقوأ ةسوو ثوكي نأ اضيأ نكءو ء وجو م دآ هب بطاخ ثدحت سدابا هرك ذمالكلااذ_ه نوكيت أن كأ ||
 ا امد يمعاوو ىلا عز هل وقل ادب ةرطاسخلا لس ىلع كلذ ناك هنا باغالا ناالا نايو ص ناسالاواممبولق ألا
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 ايمن

 ال هلاتو طوذملاحوللاىفها 1 ع مع ءانعلا ف اثخاتسا!!ذهلف كلذ

 : وت اوهشاا نيب 1 ةغلاسملا ىلءامزاعناكمال د انا لديس ىلءالاق هنا نورخ لاو نيقلاو

 زو باغالاورغك الا ليو ب ىلعاهبذ هلوق نولي مهنأ هلظ ىلع بلغاهيف بغرب ءاشأ اسمعو تايياملا

 9 قلل لاه سلب انا ععلا واقي رذالا ه وعتاف هنظ ساب امماع قدص داو ىلاعأ هلوةبلوقا اذه

 0 رخاهجو هفو روكشلاىدايعن مل.لقو كلذ قباطب امو راسا لاقت نير امه ريك اددعالو ىلاهتو

 .. فن ةيئاوهشلا تاسسطا او ةمئاعسملا تاذللا ىلا سفئلاو ءدتاواكو ةوقةرمدع ع ست سهل لد هنا

 : || ىه ةعبسو بضغلاو ةوهشا!نانئاو ةنطاسلا ساولا ى م ىرخأ ةسخوةر هاافا! ساو 1 ىشأ مه

 | 0010و ةداول اوكساتلاوا دادعلاو ةففا دلاوةفخاولاو ”دكساسملاو ةيذاخلا ىشو ةنماكلا

 |ىهو | تساوؤقومنلدعلاامأو 2 د دبلا تاذللا بلاط فاس غرتو مسلس لاعىلا سنا اوءدناهرم 3

 داعسأا بلطو ىلاعت هلل | ةدامع ىلا سف: 0-00 |
 أر ه0 يبت اليسا نا كشالو ة.ناحورلا تا

> 

 لاووك ىتوقةةلللا لتأ ف نوكترش ثءهعستلا ىوشلا كلتوامسال ةدحاولا5 وةلاءال.: م

 0338 أنابعطقلا ير اذكر مالا ناك انظف نب وج نم هن عطان اعنا جوققم و مهو انضاندل

 0 ل بيع معو وللا ةفر هس ب ءااط م نونو يقام

 : ةةناحالا اورحبلا 21 7 ةىذلاد افالم رالأ سلبا ملعا ا 3

 : 00 الا هوأ 1 هاه. رخا

 ١ مو*ذملا ىرابنالا نبا لاهو د رمح يار 28 د هديصألا هنمأذ 0

 اير ,علاريح د حرخا نا 2 ذاسلا بر سلبأل لاو 'ٍ

 دس

 ٍْإ وق هنمو هدو هدر اذ اا روح دوارح د ءرحد لاقي ديعبلاودر طااة+لاىرحدإاارو- دم هلوتو

 ! ةمسألافو اروحد بناج ل حصص : نم نون دةءو

 00 اروح دما: طاخالم علال 5 كم الاو دع“ هنذاو

 : ءىور نانككا ١ ىحاملاف# ت'ال ال ها اوة هباوحو مسقلا مالهمف مالا م٠« نا هلوقو
 7 بأمكلم م مموج ؟ةلاماال هلوةودو دءعولا اذ ه»منم كل نمل عملا رلسكلا أ مهأءنع

 اهالعم : ناو قؤةياكلا ىراسال 0 ولأ لاه هريخ كبت ناوءادبالا ل« ىف َنالم ال نا ل#قو
 انا ١ل اه موي اةياخكلا تعجرف مدكدا ولانط اخ ناك : ”ةقلخ دلو لاق نيح هلال مدآدأو ىلَء داع

 ' هه رفاكلاّن ا غاممأ الغ مهجن اىفن انعم عوبتملاو عباشلا نا ىلء ان“ الاهرز هاذ

 ىلاعت هنا هن 2ك روك ذملاَناهياوبوراملا!قسافلا لّ دب عطقلا بف هع ىسافلا
 ' 5 1 * هلع

 ل لدتكب , الاهذ» لوةنولالد:بالااذه طق سف موج خدي هنأف هع ن ١م لك ناهن , الا ىف سلو هعبت

 ٠ لا 1هلوق * ' سمت ليان هع دواس ةيعلم هلااع تالالذطااو عدبلا باصأ عجن

 ءا ( نيماظا ان نم انوكستف ةرشلا ذهاب ر::الواهّمسش ثمح نمالكنف ةنحلا كك حوزو تن ن نكس مدا ابو)

 3 دا قاللعاو ةخابازم ارادنعت مآ: نكساهلوقّنا ( اهدحأ ) لئاسم ىلع رلةشم هن الاوذهن ا

 ْ ىلاعت هناركذن نس و ءاّوحوه مدح وزنا ( اهداناد ) فئاكتلا هب قاع الف هفةقشمال هنأ

 ركرالا نان نم ةنحو أ ءاملا ن انج ن ءةنجوأدلخلا ةنس تناك ل اكلثنا (اهتانو ) ءاودقاخ
 يبدأ زن هنا رةنالو هلوقنا (اههسماغو) ف.اكتت سمأأال ةدحانا ىهأ الكشف هلو قنا (اهعبازو )

 كان نا (اهعباسو) عوالاوأ ص خشلا,:داو ةرصثذار 1 ردخلا ذه هلوقذا (اهسداسو) مرح

 نم دار ماامهنا (انهعساتو) اريبكوأ اريخمناكبنذلاكلذنا (اهتمانو) تناكةرصشتىأ :رصذلا
 "سبيلا

 هلوق



 ؟. 11

 ترغرتلا مهضعبلاهباولساو امهدحأ ىفو أن يرهالا عوف عقو عسيملت |او ب.غرتلا اذه يداك ا

 ىلا ءتلاق مم ريضلا ةَقد رط ىلع هر هانا ىلءوذ لد لقو برغرتل اىف لخدأ هنال نيالا عوج ىف ناك

 اس سن! 1 لاف نيدص اذلا ن ناكل فاامهل مسقاو ىأ ني 1. نااكلىف :اا وسبا

 هفانلق هلهأو هنتيبناهقاناووءاق: ىلاعت هلوق هنمواغل اكت اعماقتو هتفلاح ىأ انالف تهساهت ل ون اودنثل مسقنإو |

 لف نيصع ان نا كن هقناب سقت لالاتو نيدصانلا ن 1 كا ىن'امكنل مسقأ لاه هلا ريدقتلا(لّوألا) هوجو

 نر ىلع نم دلت | مق رخأ هنا ( ثلاثل ا)اهلوررقب هلامسقأو ةسج هنلاءاههل مسقأ (ىنانثلاو) مهن ةعساق كلذ ْ

 ذقو امهم دش تح هقاءاجوأ بئطع ة دانق لاق لوقو اده تفرعاذا مساقملادابتجا هبفدتجاهثالتةلعاقألا ١ ١

 نم ةريثك الاو - رءأطاو اكذب تماخ فازع دلي أ لاق » ىأ نيعصانلا نااكل ىلا هلوقو هللا نمؤملاعدخم | 0

 ىرهزالارو «:موب ًارذو رو رغبامهالدق ىلا عت لاك ماكدشراىل وق الث ماقام رعتال دسافملا وحلاصملا

 ءاماهبة دع الف ااا ذخ ًاءلرثيل ا ىف هماجر ىل دين اشطعلا لجرلا هلصأ (امهدحأ) نياصأ ةءلكلاةذهل |

 امهأرجا ىرورغيامهال دف( اذ )1١: هعمط ًاذاءالدلاقيف هيف ةدئافالاهف عمطلا عمو .ةيلدتلا تءذوف | 0

 لاق لوةنذاذ» تفر ءاذاأ رااىهو ؟لادإاو لدل ٠ نم امهللد همن لصالاورورغب رشا لك أ ىلع رسب 0

 رع ان عو ايذاك هللافل الاد نان ناد مذا ناكو نعأانامهرغ ىًارورغب امهال ءفسابعبا | ١

 ري الل تاق واش يي داك هنعأ الص نسحو ةعابط ةدمعن مىأاراذا ناكدنا هنعهقلاىشر | :

 لديك لدو تدنو :مشلااهاذالف ىلاعت لاق مث هل اع د ثا هللاءانغ د ع نم لاقف كنوم دي مهناهللدتف ف 0

 ىرخأةيآىفرك ذىلاعت هناالولو همعط ةفرعم ىلاادصق ريل الوان مديهلا ىلع | .
 ىفام ناكيل اهتمالك امها

 امهتاوس ابها تدب ىلامتلام علك انودنمانئاذدوكيدق نذل نالكألا لعل ١ هَ أ ا
 نافصخ لعفلا فذ قفط ىعم حاجزا لاق نافص*+اًةفطوام_معروذلا لازواه-ماروعت |

 ندل“ نم عبق ةروملا ف شكا ىل<ليلد هيفو فاصخ لعنلا عقرب ىذلل ل هنمو ةقرو ىلع ةقرو نأ

 ءاطع لاف. امهيراههادان و ةروعلا ف شك مقن ءامهاقعىر َرةئتالرت ملا ىلا | ردابفك امهخاو

 اذ اك نءءابمسقي ادمبأ نا تنيطامدبراكا م ءامح لب لاه مولا ىمايارنا مهادات

 ىراوح ىف قنج ىفكئنكسااما ىتكتالم كلت دصع أ اه اجور نم كدف تن 6: ام ىدس كةةاحام

 ندءقال لاوو دودسأ| ىلا ثم ةوادعلا نيب ناعنبالاه ننيمودع مل ناط.شا اتاك لق و

 ١ ) رساخلا نم ننوكذل انجحرتو الر وغت ل ناو ام- تقال جالو نمو ود» ميت ملا كط ارتد مو 0

 3 م ماظل! بنذأا رو دص ىلع لدتهن الاوزون الانهار ذددقو 5 رقلاةروس ىف ةريسفه أنا الاءذهنا 0 ١

 لئازلاو لافريدقتلا اذه لعو :ودنلا لبق هنعر د صامنابنذلا اذه لوقناناالامال_بأآ هءاع م

 افون و أهيذ لاق ني ىلا عاممو رةحسم ضرالا ف مكلوو دع ضعدلم 1 راوطبه !لاع) ىاسمأةوق

 هرةنكاذك ناكسس اذاو سلب اواوحو مداوه رك ذمدقت ىذلا اذ-هنا لءا(نوجرذعاهنمو نونو 8
 لوزتال سذالاو نمل ١نيب ةنبان'ةوادعلا ىعب رثدع ضعبا ميكضءبهثالثلا ءالؤهلوانتي نأ ب اوطبقأ |
 اهو نو دعت ضرالا دار او ضرالا ف كلو وقى ضرالاىلا ةدئاء ياكل نوت اب ةوفوةثبلا| ٠

 ىنكلذكوءارلا مظوءانلا ف: نودحر :ة قا بكتلاو ةزح أرق: امقااو ثعنلا ىلا نود-ر ةاهمو نزوة

 نوكامااوع الا مض ضد ةيثالاو مورلا ىفو* الا فب فرخ را فو انهه لماع نباًأرق و ةيئاطاوفرخزلاومورلا]

 ساسلقاشن رو مكتاوسىراون اساسا مكيلعاازنأ دق مدا ىئنان) ىلاعتهلوق ه« ءانتلا ضب كلذ ع : ْ

 أ هنأ نيزاسا ىلا« هنا( لوتالا) ن اهو دن هب الا ملت ىف (نورك ذي هاعل هللا تانا خ نم كلذرمخ كلذ وقتا 0 :
 هنلا نوح انعام لكل ىلاغت هلا ءذ هن 1: ةددسم امها ضرالا لهو ضرالا ىلا طونهلاب:اوسو مد[ 1

 ةعقاوركذ ال ىلامتدلا (ىانثلا هجولا) اندلاو نيدلا ف ةملا حامد ىذا سامألا اهتاهس نموت دااونيدلا ل 5 ١ ١

 مةدوءاهباورتسيل قاغلل سامالا قا هنانيبناب هع.نااهلءقرولا فمن ناك هأو ةرو.لا فاشك: اهمدإ 1
 ل ويحس
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 يت هى

 مكتنأ هيدارأو نيكلمانوكتنأ الا ةسوسؤلا ىفاه_هلل اه سدلب انا مالاكلا ىنءمو نيعصاسنلا ن اكل |
 | كراص اهلك أن نم نا امهمهوأ؟ نان امهمغرفافاك نا ني دلاملا قمانوكرتو أ!منماقاك !تاتكمت الملا ةلزنغ |

 (لوالا لاو لا)تالاؤستي الاىفوا دلتعالو كت الملا ةلزيعان وكمال اا هتعامه اهنا! ىلاعت هناو
 ' لاس نيعش اوما كتالملا دم هاش هنا عمر هاا نم لك الا د:ءاكلم نوكي نإ !ىف مدآ سدابا عمطأ |

 ذده- نيذلا ةكتالماّنا ىلع لدي امد -١ىعاا!دهنا (لوالا) هريسو نم باوأاو لطب نيذرتغم |

 دصاخنوب َرقملا ةكئالملاو ىمركلاو شرعءلاناكسو تاومدلا كمت الماما ضرالا دكر الم يه مداال |
 ' هذء: نع ىدجاولا لأ (اهيان 3) دعا دسان مسلمه ناكل ودم وفل مل بلا

 ظ ص هب نأ سداب ١ هملع ضر ف هسفنل كلدلل_هيلو 0 هد يا يس يم ع

 .: او دواطلاودةكت الملا نمبولظملار بدهم اذه ىلع نال ف.ءض باول اذهلوقأو ءاّقملا ىف كلل ا لثأ

 ةدحاولا لاوت (ىناثلا ءولاو) نيدلاسلا نءانوكيو أ لوقنيبو نيكلمائوكمنأالا وذنب قرذ :قنال ا
 او نيكلم انوكي نأ ىلا اف ريشتسا اه_منكل نيكد مانوكي نأ ىف اءمطام لود ونكدم ار شب سابع نبا ناك

 اذ هلوقأو ىل-ال كلمو داما ةرصن ىل_« كلدأ له هاوق اذه ىلعل دكا ةه- نمنوععلملا امهانأ
 !لوقي لهفةءارقلاهذه ىلع باوملا له هنايه (لوالا ) نيوجو نم هناسو ف.عضاضيأ ب اولا ْ

 4.59 ةرئاوتم ةءارقةءارقلا كإئّنال لطالوالاو كلذ لوق»الوأ هلط أنة رو شملاةءا ارقلا كلن ثا سامع ْ

 :لاننوكحب :ءارذلا كل: ىلعّنال قا لاكش الا ريدتلا اذه ىلع ىناثلا امو ايف نعطلا نكي
 | (ىناثلا هجولاو) لاؤلادوعب ددنم>و دئتالالا ل نم لكسحالاا كلذ ةطساوب ريصرنا ىف عقود

 أدب نمالو دارأو ءاش ف كاد غراهنم لك اينأو ةنللا نكسينأ ىف كقلللاو هكتالملا دوك لع ىلاعت

 ةلضنأو لك ذك ا ( ىناثلالاؤملا )  ةجردلا هذه ىلءكلملا
 اذ ىلع ل ديْلةَو قمنلا لق تناك ةعقاولاهذهّنا اًملقاذا انا (لوالا) هوجونمباوم لاو :ودلا ةخرد

 ًالدتسالالازفربدقتلا اذه ىلعوءاسبنالا نم ناك ام دكر الملا ةبرد ىلا لوصولا باطني مدا ال |||
 هينأ ىف بغر مالسلا هملعم د .[لعلف ةورنلا نامز ىف تعقو ةعقاولا هذه نوكت نريد ةب نا ا

 كسنمريه »نأ فدان ادونار هوريصي نأب تاذلاةماخ ىفؤأةدّدلاو ةوةلاوةردقلاىف 24 اللا

 3 ديسع نب ور عن !لقأ (ثاشلالاؤسلا) لالدتسالا طقس ريدَمَملا اذه ىلسعو ىءر ناو شوعلا ١

 «ةنسءلا تاقور علاه امىءءاقوهلوقىفو .نيدلالا نمانوكتوأ نيكلمانوكتنأ الا ' هلوقىف نسعلا
 اذ مز, كح هنالاؤدلا هوو نيرفاكلا نماناكل هاف دصول هللا ذاعم نسما لاقف كلذ ىف هاقدص |

 1 اهيلع هناريفكلا كل ذرب رةتىفا ورك د باؤ طاو ل لوقلا كلذ ىفسدلب ااهد_كينأري دة ريفكتتا |

 ' ال لوشب نأ لئاشلورفك هناو ةماسقلاو ثعبلاراكا بوب كل ذ ناكل دواملا ىف نلف اف عمبم ول
 ' الولع لع وهث دولا ظفانا (لوالا) نيو و نم هلاس_-ورفكلا وص قيدذتلا كلذ نم مزلن |[

 الانا ماودلايرمسفم دولنا نا بو (ىناثلا هجولا) هورك ذام ع دل هولا اذه ىلعو ماودلا ىلءال

 اسدعال لع هتسعالو أ فاكملااذه تنمي له ىلاعت هنايلعلا اهرب رخو رمل ابتع ونماودلا داسةةعانا

 للادلا كاذدج و ملاءاو قالا تميدنا مالسلا هملعمدآ توف نيب ام ىلاسعت هلعلذ عمسأ ا ىل ءادنمالا

 زال غريفكس فرب دقتلا اذه ىلعو همف بغر بنسلا اذهلف ءاقبلا ماودزود ماا جمأ |

 اما نولوةب لهفامهريفكت مزاي ل لاق امف سدا ااه دصول ءاوو مدان ا قيساسع تب (عربارلا لاو يأا) ١

 اضبأ نافلا اذه نو ركسو ألاف كمال ان اانظ آم انول وقي لهف عطقلا ل هي ملناواعادق هيف هاه هسص ٍ
 لكالا ىلءامدقأ ا اامباباودلا لب انفنم اناس زو دال اذنه لون ورك نيت اًناباو ااو |

 ريخلاانل ني زاذا لعفلا ىلع مدقن ةووهشا ادنعان_ف:أ داك انظوأاذعداق دهاءملا الةووشلا ةيلغا |

 نمانوكوأ نيكلمانوكت نأالا هلوق (سءانانالاؤسلا) لاه مرمالانادقتعنإل ناو هيبةسشنام |
37 

ْ 

0 

5 55 



2 . 

 000222200 0 50 - ممم سس م امل

 نتفاك ةنل اول دتال نأ طع تدر ةناظينشأا م ل ءال ل اقف ناط_شل اة سوسو نعز ارتد الابمدا ىن

 ىىامم سغلان م هصيلخو راما ع نع بحهدلا ضرع نوفل نسا ظ ْ

 احدد حفرت بال نع ىلع هدب , لاو ده ح٠ .كل1 لاه (لوالا ثدلا) نائم انههو ةنهغا ئععنآرقلا ٍ

 |لمعلا اذهنوكت ا م ىربىلاعت هنا ىلع لدي كل ذو يا انسانا ول ورتاسو أ

 ناطم_ثلا نيد تدعي ةيعادلا كل: 0 دا را

 5 ىلءلديتسالاز ءالن ( ىناثلا ثدملا) ناطمسشل اىلااد وسنمناك رفاكلا كل ذدنءلاسعالا كات هيو |

 | ةفملخ ضزرالا ىف كلءاس ىلا هلوق رهاسو ةلزلا كلت ىلعامهاهن ومع ةنخلان ماو وحو مدا رع افا ىلاعت ||

 2 عيبا في .كفدوهةملااذ_ملضرالا ىلا زا نءام_وازنأو ض رالا ةفاللن امهةلخ ىلاعت هنا ىلع لدب َ

 اههما :اوسامهج رمل امهساسيأ امتع عمت لاف مولع هقاو نيرعالا عومجن ل صح لع هلا هباودبو نيوجبولا 1
 سابللا عزت فاضأو امهسايلاعزان امهبرخأ ىأ لاح امهساباامهنع عني (لزالا ثدلا) ك كنا 1

 ١ كلذ هنم لصح نمل اديه تاعف تن لوقت م لاند همم بنسانأك هنال كلذ لوي ناو ناطم

 ثحلا) هيلا دذسأ دورغ غو ناطم_شلا ةس وس وباههسايل ع: ::ناكشان كذدكرو رم اس ناو ت

 ىربامونع هللا ىذر سابعا لاق اهل ىدسا هل وق ىنانرك ذاك ةيقاعلامالامهمريل هلوق ىف م || .

 مهضعب لاق امهم ع زن ىذلا سامالاىف اوفالتخا (ثلاثلا ثدملا) مدآ ةأوسءا و> ىَر وع
 ساسمألا قالطانالبرقأ لوقلا ذ_هو ةئللا ب ايثوه ىذا! ساسللا موضعي و قتلا موضع

 ْئ مداىو-ىف ناطمشلا ةسوسوريت خاب نال مدا يبل ريذضلا ديك ًاتءالكلا اذه نمدوصقملا

 : ا مقالنا داحآ لاح ن وكي ف.كف دحلا د -هىلاهردق#

 !ةراكلاد داعا هل سقووه سدلا ىءغب مك اربهنا (لوالاثدلا) ثحام هو مهو رت ال ثدحح خ

 000000 نءةدسعو الاه (ىاشااث مل ا) ةنلا كجوزو تن أن كسادل اك

 هد:دجو هبا اهل بق ةددلق نب لاهو داو بوب "هلا او لبق هءجو ىتْش موق ن عا دعاصفهنالث

 ىلاعت هلال سنالا نوري مس منام. احسمأ لاه (ثااشل'ث ثدعلا) هلل ذ نص نأك اكَسمووهىأهلسقووه ثيللا لاق :
 ةلزتعملا تااهو نمذالا نودع ىفكارذالا اذج ىلا ل ىلا هبال يتوب نفاد اك اردأمسمخويع ىف قاخأ 1

 ماسح ةفاثكسنالل نا هيور ىف هبجولاو اهتفاطلو نا ماسح ةقراّن ا نوريالسنالا نا ىف هجول ||

 هللادازوأو همقدب زيو نار اسوا عاعش ىوةيىلا هت هللانااضعي نا ضهد ىربن ىف هجولاو سنال | 6

 ةهاخلا هذه ىلءانراصبأ ترقبو مهم ابجا فثك ىلاسعتهناولواشعب انضعب ىربأك م هام رانراص(أ ةوقلأ ْ
 ىلءوأ نا ماسج | ةفاثكد دان ز ىلعاما| ةلزتعملا دنع فوقوم نبل ارمصمم سنآلان 1 اذه ىلمق مهانيأ |

 نال نل !نوربال سذالا نا ىلع ل دي مه ورت ال ثمدح ن نم ىلاسعت هلو: ( عبارلا ث ثحلا) سنالاراسدأ ةوقةدان

 أ ريدغت ىلع, اردقولو ءالعلا ضب لاه ص.صةتريغ نم لابقت#سالا تاعوأ لوانن. م نورتالث ح نمهلو ُق

 هدهاشاىذلا اذ هل علف سانلا ةؤرعم نع ةقثلا عفترتنأآب حولا اوداراو ذاشةررصى مهو ا

 قولولا عف:ريثرب دل اده ىلعو ىتحوزواىداو ةروص) هسفةروص ىح ىت>وزوأ ؟ ىداو هنأب هيلع

 | نيبىلاعت هنا عم مهعل علا ةلازاو سانلا طم ىلءنيرداق | واكس واناضأو ضاطت الاف رغم ْن

 داهزلاو لضافالاو ءابلعلا نس فورشبلارثك اق ىفكل دنولعفي الل سنالا نيدو مهندب ةديدشلاةوادمأ

 ىلع مها ةردقال هنا 0-5 ؛ كلذ نمئثدبوبلافوىوقاورثكا داهزلاوءالعلا نيبو مهثب ةوادعل] هده

 ىلْمي هاف كنوع دناالا ناطلس ند مكيلعيل ناك امىلاعتءهاوةباذه دك أءوهو>ولان ءهجول رب

 لام مث ىتذان د بشدو هيو ىركل تدم ع 0-0 رو ىرئالو ىرن لاصخ عبر اميظعأ سدلب ءالاقده اجد

 ىذااوه ىلإ. عدنا ىلع ص نلا | ذهبان اصجأ مجحادقن نون وم وبال نيذالءامإ وأ نيطامسشلاا.:لعجان اىل
 1 حا سم صح صح صم هيسس سس سمس تحس مسي جس سس

 سو 5 0

 اجل 1:
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 ؟ ٠ ؟

 ىلا عت هنأ انلق س ايلل !لازنا ىعمام ل.قناف ركتلا لع ء مهردقأ هنا بدسب قاخلاا ىلع ةيظعلا ةنأا ىلع هب هنوأ

 نأ لوقا! قمةكو سابالال زنا ىلا هتهن“اكر اصف مالا لم اهنم تا: 'امشالا نو ك2 رطاابو رطملالزنأ

 ءامسلا نم اهلزرنأ ىلاعت هن اكراصءامسلا نم ةلزانل ارومالاب ةقاعم تناك امن ضرالا ىف ث دحت ىتلا» ءاننشالا |
 [شيروةوقاماو ديدش سأب هضديدح انا ًاوهلوقو جاوزأ ة نامت ماسعنالا نه *مكا لزنأو ىلا أ اوقهذمر ١

 انكم انازنأ ىأ هّش زو هسأن] هنالربطا ا ىث سدر نمري همس هلا ساء شدرلا (لوالا ثلا نام هرغفأ

 .هقمكلو لاقو ةنيزو اهوبكرتل افا كهيتص ضرع ناانال كلي زر اساباو مك. :اوسىرا وباسابلنيسابلا

 هللا ىذر نامعَن ءاضباىو مودواشثابرو ةروهثءريسغ يار رداع ءىور (ىنامثااث ثدلا ]لاح د

 حادقو تيذو باذك دير عج ش ابر لف شاب رلاو شدرلا نيب قرغلا ىف ا وهلتخ اواشي رو نوقاسمااو هذع |

 لك لام ىلارعالا نبا نع بلعث ىور لج و لالجو سدلو سا اك ددا داءه ل قو ٍبعشو ٍباءشو حدو

 نقع نتا رلا تدكبلا نس الاهو شاب روش دوون لوك ًاموألاموأ عاتمنم ناسنالا هب شنعن ئث

 ثحلا) ناشحي هفىوقّدلا ساباو ىلاهتهاوقو لاومالاوئاس ىلع قاطب دس: شدرلاو ثامثالاو باساب
 ظ اذه لعوانا نأ همق لماعل او اسايل هل 08 قءاقلم بالا عئمانلؤ تاسنكلا وص اعنب او عفانأرق ( ل امال
 ادتبمك وهَنلا ساماو هلوةفربدقثلا اذه ىلعو عفرلاب نرقا ! او هريخريخ هلؤقو أديم د وةفردقتلا

 4 قرد أ ةفماناوف ةىنعمو ىوةلا سابلو هوةاربخر + هوقو نا فا عوالدبوأ ةقص كلذ لوقو

 هلوقريسةةىاوفاتخا (ىناثلاثحلا) ريخ هيلار اشاا ىوةتلا ساماو ل. .ذ هنأكح سانللا ىلا هيريثا '

 )ع لولا لوقلاامأ) هربغ ىلع هل نم مومو سودل | سفن ىلع هلوع نم مه« نأ همف طباضااو ىوةّدلاساماو

 5 وىوقلا سالو مكن او ىراويا ىلا. هتهقنا زن ىذلا سابللا تادارا انا (اهدح أ ءودتو هسقو
 ”. هام الزان هلاب هضرضد العال ةقاداعأ غاز لؤالا سابالاوه ىوةلا ساءلفربد قتلا اذ - ها

 قر ر ركلا اذ هىرك تبلانفاوطااىف باشا ١ ماخو ىرعتلاب نودع ناكح ةءاهاإلا لها
 قعملااذ يهنعربضا قدصا اركذ دمعمف ريغ كالت دملاوربلا باو: ىف قدسلا كتف رعدق ل ”املالوق

 | 1 كول اناغاو ةورفال اون ثاولعاو عوردإا نم منش ام ىوقتلا ضان مدار 1 نا (اهناناو)
 0 لم<نأ (ىاثلالوغلاو)تاولصلا ةماقا لحال: دعما تاسو. لاا ىوقتلا سال نمدار 1 2 مماانثو)

 نامتالاىوقتلا سان 1 بح سم اع اوفلتخام تازال ا ىلع ىوَقتااسااوهلوق

 2 الد.حوتلاو فافعل اوه لسقو نسل تعدم اوه ل قو حلاصا!لهعاا ىو !ساسبل سامع نب !لاعو

 ديعم لاقو انساك ناك ناو ةذوشكمهتروعلازئالوباغلاو بانثلا نمايراعاكثاو هتروعو دن ال٠ نمؤملا
 1 نامللا اظفلانلج امتاو للاصاالمعلاو تابخالاو ةدئكس | ٠ نمناسثالا ىلعرهظياموه لبقو'اءخلاود

 ىسرافاا ىلعووالاهريخ كل ذهلوقام٠ ايسشالا ءذهالا سيل ىوقثلا دمي ىذلا سابالا نال تازاسجلاءذه

 نئاررلاو سانبللا نم قلخا ىلا هتهقن ىلا ابرق او هيد اذا هيج صارخ ىوقتلا ساماوة نا ال1 فم

 عوملاس ايل هتنااهقاذاف هلوق ىف عودا ىلا فمضأ 5 ىوقتل ىلا سابللا فم_ضأو لاق لمهن ىذلا
 3 ءاسللا لازا ى٠د ءدامع ىلع هترو هلق ىلع هلا دلا هللا تاب نم ءانعم هللا تانآ نمدكلد هوقو فوللتاو

 .ناطيثلا مكسننتفيالمداىجان) ىلاعتو هناص-سهلوق « هيف ةمعتلا ميظعن وفرع ثورك ذب مقلع مولع

 م-منورتالث ح نمد سقووه مك ارب هنااه-مآوسامهربلامهساملام_منع عزتي ةنللا نم مكب ونأ حرخأ اك |

 لوم مالسلا ملغ ءاستنالا نمسق 'ركذ نمدوصقلاّن العا (نونمؤيالنيدالءاملوأ نيطامشلا اتاعجانا
 | العاب مد ١ الناطمشلا ةوادع53شاهف نيبو مدآ ةضقرك ذا ىلانعت هن" اعزاهعمسين [ةريعلا |

 3 |نم مكب ولأ ح رخ امن اطمشلاامكنتغيال مدا بيل اقف ناطيشلا سو دو لوبقن نم مدآدالو ار ذج |
 اقرا لصردتنأنأ هماقغاةدُشَو هت_سودو فطاو هادمكر ثأ [غلبام ناطمسشلا نال كلذر|

 كاعترذ- قب رطلا ادمن ىلو !مدآ بح فراضملا هذه لاشما ىلعر دقي ناب ذة ذل نمهجارخإل ةيجوملا |
 سس سوسو

0000 
 دك



5٠ 

 هّللانو د نمءابلو ا نيطابسشلا او دعا منا ةلالضا ا مهيلع قحاب رفد ىدهاش رفنودوعت مك أدباكن دلا

 هيضو لدعلاو طسٌل ان سه اي هنا ىلاعت نيبء 1 ميلان سعال اسم نيباملىلاعت هنا لعا (نودةعممملانومسو

 هملا ةدئاعءو+ولاطسق هسفنىفنوكي ئثلانا ىلع لدي طسقاابىبر أ هلوق (ىلوالا هلم_سللا) لت ايعظ

 هدأ !ةدئاع درو ول نعت اسمن أن نسا نا ىلع اًضيا لدي كلذو هسفن ف كلذكمنوكل هب سه أي ىل عت هلا منهتاذ ىف

 هلاال لوقالا س : اطبضخلا نا تا دف هللاالا هلاال نا ةدا شالا س هل طسقلا كِلْذو ام_.ةاابامئاف للا اولواو 5

 هلاال لو وحو طسةلاءرمأ هنا (اهلوتا)ءاي ا ا , الا هذه ىف أ ىلاعت هنالوةنف اذه تفر ءاذا لناالا 0

 ىلر مه لقريدقَملا هبا وجوزو# الربا ىلع ىعالا فطعو صام ؟هو-واووق ًاوهلوةوريخ طسةااء برها ١

 نالوقهن -الاىف (ىناثلاثحلا) نيدلا 8نيملخعءوع داودسملكد نع ككوجو اوي آو 1

 نيذهرك ذف بيسلاو صالخ الاوهدارماّت 1( ىناثلاو) هلمقل لاب ساوهاوجق اهلوشب د ارملا ( اعف د
 ةدابعل اكل: ىف ص الخ الاب ن وكي دقو 'هلبَقلا ل امقُمءان نو كس دق ةدابعلا ىف هج ولاةءاهاَنانيلو

 اوهدلح أو لاو هن هَ *راص لالخ الا عم قع اناس ولد نمروك ذمصالخالاناللوالاوه

 ءاع دان ضالخ الا تقلع اذا كل ذ ميةدسس لمق ناف مقتبل كل ذو نيدلا هل نيصاخم ءوعداو دصسم

 لك معي نيدللا هل ريل هلوق عما صو ص+خ اه دس ا ىلع هريصقز مل اهيجبامسيلا هعوجر نكما املا

 هناكم رات نطو حذار ١1ناىف اوقات ادص دم لكدنءهلوةلوةنف اذ هت اذ كل دباس رد

 دارا سابعنب لاهو ةعكسا | ىلا ةال_صلا ىف منك اقمح مكك وحوا ووجو عملا ناكسف "هل. ةلارب
 لداقاو ىوقدحسمىفالا ىلصأال وا وتونس و الاطر

 رسم ل تح ىف هولاة ماها بوجو ىلع ل ديدي الا ظفاقالد_..داد م ىلع هب الا ظدا ل لو ةي نأ

 ىلاعت هنا ملعاف نيدملا هل نيصاذش هوعداو هل اوقامأو دعس ىلا دصسم نم لودعلاهلزو يال هنا ىلع ل ديالا
 ةالصلا لا عأ هءدار 1 اي سا لح ءرهظال او ءاعدلاب هلل هد سهأ "هل لا ىلا هسوتلاب ىلوالا هب هي الا ىف سعأ ال /

 نيدلا لني هام هللااو دبعتلالا او مآ امو ىلا عت هلوقهريظنو صالخالا عمءاعدلا كلذب وين أ بحل ا
 ارفاكو أ انمْؤ م كتقاخ م ا دباك سابع نب لاق (لوالا) نالوق همفو نو دوخي دباك ىلاعت لاق م ْ

 لهأ ل مهب إعأ ةدامشلل ءالا لوأ ىف هنا هقلْخ نم نافأر ذاكرذاحخلاو انمؤم نمو |ثعبف نودوم

 :داعساا هترقاع تناكو ة .اعسلا له لهب هلع أ ةداعسال هقل ناو والا هتبقاع تناكحو واقل
 ءاس- نو دوعن كلذك اني اونوكت لو اسيندلا ىف مكسشلخ مكأ دبا كده انو نسل لاق (تاطلا

 مويلع قو-اةنر ةهوىرطهاقد رف هلوق هس ةءرك ذ ىلا عت هنا هّدعد ىلءاوصتحا لوالالوتلاب نولثاقل 3ك |! ٠
 اذه ئذاقاا لاق هأ اقام بوب كلذو نودوعتاك دبا هلوَعل ريسسفتلا ىرجت ىراذهو "هلال
 نوكنأرغكلاو نامالا ىف ديال هنالني رفاكوأ نينمؤم انأدب ىلاعت هنا لوةءال اذ نال لطاعل وت
 :راقشلاو ةذاعسلاورفكلاو ناممالابم ادب اه حصص لاشي نأ هباود نال فر.ءضلاؤسلا ادهوابرا

 هللاالا هلال ةلكهو طسقلا ةماكب الأ ها الا ىف سعأ اق كاماو ةماضلا موي هلغ اانا
 هل ازور 2 :رخالا مه يد يا او لا الا ىف ةدن افلا ناني اسنان السلا

 هه ار 55
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 ْ هنوك لوةعملا فرهظاعو لدعلاب طسقلاب ىدسااو٠اطع لاق ( هين اثلا"هلمملا)ه هركذ قمسامةيا اوحو !

 | دكت الل اووهالاهلا ال هنأ هللادهثهلوق هملعلمادلاو هلتاالاهلااللوقو» سايعنب!لاقو اناوداتسسح ٠

 هور ميس

 ْ نيو ركذلاوءاعذلاوهةالصا٠ ءار ؟فرشأ نالوءاعدلا ن ءةرامعةغللا لصأ ىف ةالصل نال ءاع داهاسعمر ْ

 م

 روس

 / (اهبأ انو )هل كي رشال دحاو هنا ةفرعم ىلع م هءاك- او هللاهفاو ءراذي ىلا آهن ةفرعم ىلع لشي وهو هقاإلا

 || لوةي نأ لئ اقل هنا (لوالا ثصلا) ثح ايم هبفو دصسص لكدنع مكهوجو اوعقأو ةوقوهوةال كلاب ىعأ هنأ ١

 نك امالاريتءذالن اال نيب ىلاسغت هنأ اك ل ٍ.ةلإ هحولا ةماقأأ همق ن نكمىذلا عضوملا هناللرالاوهب



4 
 2 م م ل م م ل ل سس

 لح ل ا

 لانا قانعتةوغب صنلا اذه دك أو حابزلا لاه مهاوغأو مهلذ أى كرا را نال انس ١

 ٍِ - اناووهنونمؤيال نيذلل ءاملوأ نيطامسشلا انا هج هلوق نعم ىضاسقلا لاه نب رفاك- ١/ ىلءنماهام_ثلا

 اكمهننو مهني انيلخ ان اوه ني رفاكلا ىلعنيطامشلا انلسر أ 4 وق ىعمو لاف نمؤزال نأ ”ىلو ناطمسثلا ناب

 لئلا ابابا بك هلع لأ نال خال ىلع بوت نمد هالو هادو باكل طر : رن نعف لاشي

 دا | لسا هننرمخي اع املا كك 0 برقا اذ ا ا

 بلانك لاس لاا ىلا نا لات ردوا هك يبو لامتلاك قا را ا

 م4 ذمب مشيو اضءدمهضعب ى ذؤيب قوسلا لهأ نا ىرتالا اشيا فدعضو عذ نيرذاكلا نب ومو ان لخ ىأ

 | الموتي ل سرأ لا لاق.ال ضعبلا نع م_هضعب عسنعملاذاارس عوادب زنا مئاضعب

 عا ةاوانو_ها ذك توج نم بدسب ضعلا ىلع, مدعي طملست ناك اداقد_سياغالاسالا

 ولون تسب سباق نارام هقاوا. ا ايدج واوا شح نادل اذاد) اس وق

 | »ربع ةس "انسلاو ةريضأ | ن 0 [تراك لا مادقا لع

 1 ءاشسفلاو يمعتلاب كي نأ ل والأو» اسنلاو لاجرلا ةارعتدبلاءنوفوطياوناكمم ا ىلع هل نم مينو

 0 00 م جلا عب هفرشدين ريكس يسم نع :

 ' افاوع قامتدلاا رع ءأدقاذاو تعالج ادوات, اواحض,موقلاو عار [١ عسفنأ ىف

 انا (ىاثلاو) ان انآ اهيلع نددجو انا ( امه دحأ) ني سم أب شح افلا كالت ىلع مهمادقا ىلع ن وقتا وفاك

 دا لك ل_ةعفر رقددقو دملَقَتلا ضحم ىلا ةراث |!منال او اهنع هلل ارك ذا (ىلوالا ةخل !امأ) امان ها
 نوكب م كا مزالاق- اه رط دلما ناكولذ ةضق انا !ناءدال ىف لدا دمعت نال ةدسأف قب ررط هنأ

 ةارك ذي ل دحا لكلا ءلج ارهاب ر طلا اذ_هداس ناك امو لطابهنا مؤاعمو اح نيضق انما ن مددحاو

 بال هقانا ل ةىاعت ةوقب هزعباجا دقف هبا ءاهللاومواوق ىهر (ةئاثلاة خل ااماو) هنع باو ذا ىلاعت

 ٍ اوقلا نكي فيكذ ذةعبق ةركتم لاعفالا هذهنوك لسرلاوءاس.مال انا سل ىلع تدئاملا هنا ىنعملاو ءاشعقلا

 مهبل دئاع هول حقي اما ئشلانا ىلعةيت الاهذ_مب اوك < نأ ةلزتعملل لوقاو اهبان سما ىلا«ةهللانأب

 نأ اك امل هن' ىلا ةراشا ءامشعيفلاب سم أنالهلناّن ا ىل اع هلوقنال هجولا كلذ ىلع الشم هنوكسل هع ىهن ىلا عن

 7 الل وك تركن اىدتشن اذمو دق م ؛نا عذتما ءا_ئوءقلا ٠ نم هنوكي سفن فافوصوم كلذ

 1: ملاذ هناءارقتسالاب تن اهنا لة هياودحو بولطملا دمعي كلذو هب ا ولعل ارباغمءاشسفلا

 [هقاد ىعمااذهل لله: هلا اذه مد دقف م ىلةدسفءنوكياع الا ىهنم الو دابعلل ةلد*نوكياعالا هأي ال

 دوو ةلمكل :ا لاقي نأ هئمدارملا (لوالا ثصلا) ناشي هيخو نول عتالام هللا ىلع نولو ةنأ ىلا عت ل اق

 : ادا ىلاهندتل ماك كلا لمح مكس ان العن ةصرصا اال .ذهيكرمأ هقاذ

 | ةلااماو) ةرورضا اهداسفلا مولمف (لوالاامأ) ءابسنال ا ىلا حولا قي رطب كل ذ ٌمفرعو ا ةطساوريغ

 ىف ةو يب وةرافك عم تعقد ةرظانما ءذه نال قالطالا ىلا م ' الا ةوم ثور 3 مكنال مكلوق ىلءلطابف

 راكفىلاعت هن ماكح ابلعلا لمحت ىلا وأ قب رطالف اذكى هال ناكا ذاو: تاز منور :اوناك
 وأ ٠» سأمقل اةأغأ (ىناثلا ثحلا) لطاب هناو امول عم نوكي الا ىلاععت هلفا ىلءال وقا مب انه هتناّن ا مهلوف

 لا ضرعم ىفىلاعت لوقا هب لوقلاز تامر موأءمريغو نو.افمساسقا انتنثملا م كيلا

 آم هانركذ دق ةلالدلا هذ هلا 31 نعساسقلا مم ب او-و نرأ الام هقا ىلع نولوقن !ةيراهدلاو

 يصل هوعداو دصس ل صح دنع كهوج أو أو "أو طنسلاب ىبر مهأ ل ) ىلاعت هلوق 5 لعاهشاو

 اللدين 



2 ٠4 
 , فاس صب سس وس يو ا اا ا

 ٍ |تخوت باو رفق رمال عؤس املك بحعاوتل لاذ أنا تثف وا صالاو يمكنني زاوذخ

 | ىمالار ةاظو نهأ م كتيزاو ذخ ةلوق لوةنف ذه تفرعاذا ناكمال ار دة ص ]اء المع سدللا ىلع ةْسرلا لج
 ٌْ هنا (لوالالاو اوسلا ١ نالاؤسامنوهو ةالص لك ةماهادنءةروعلارتس ترسو ل لدلا1 بوجوا

 كين زاوذ_بدوت دوك نادسم وف ةحابارسل كلذ نا كثالواوب رشاو اواكو هلوق هيلع فامءىلاسعت

 ْ لك الاف اضرأو هلع فوطءملا ىف هكرتف ةوطغملا ف رهاظلا رنه مزابال هنأ هنا وبراشيأ ةحابارعأ

 | فاوطلا نم عنملا ىف تلزناب , الام زها (ىفاشاا لاؤسلا) مكمل فاض نس اهدا وكيدق برشااو
 اذهتفر ءاذاس سلا ضوصخال ظفال ا موم_هنةريعلاّنا هقفاالوصأ ىفادن ان اتاوآساو ىرخلا لاح ظ

 أ سلا نال ةالص كح دنءُمانلا سالا بو-و ىذه دسم لكد_فعمكش زاوذخ هلوةلوةنف

 |اعفللا تضالش ادقابلا قب ةاعاجت اءاضعالا د نء هرتس بهعال ىذلاردّقل ا ىف هبل معل اًملرت 0 ةئيزلاوهماتلا

 أب ىروتءأملا كرت بح ولك والو دصتالسلادبفت نأ سوةالسسلا ةرودل ارتست اا ١
 | (ةثلاثلا لتسملا) لومسالا ل قتل ,راعلا هذهانحر شام ىلع باَعَعلا بحول ةمصعملاوةيصعم هيدومأ الر ]||

 ًااونقأ هلوقف:الصااءانمأ ولاقفدرولا٠ام ةساقلاةلازاةلث سف : هيالاءذيشقتت نا
 00 نع ح.ورانا بحول هيدومأ ان نامت ءالاوايهب دقو ءاعدلا نعةرانع ةال_دااوةالض

 شرزاودخ ىلاعت هلوةبالع عملا ذهانم-وأاناالاةروءلارتس ىلءةالص!!ةعص فقوتال

 ْ يوك نأ سيوف ةنيزالاذح اةفاطتتلاءومبو ىمقأ ىلع دولا اهو فاابوالا وب ١ ١

 [كلذو قباسلادوهمملا ىلا نافزمهن ةالصاااوءقأهلوةىفماللاو فاالاناانا وحو ةال- | .ه 9

 | درولا" اج لو غلا بوثلا ىف ىلص مال لاو ةالصل ا هءاع لوسرلانا مق لذ سو هيلع هقلاىل هلوسا : 3

 1 أ ماعلفل ان نم نولك بال اوناك لهاا لهأ نا انركذ انا ل غاف اونرشاواواكو ىلاغت هلوقاما ل
 .[| داسفن اسبلت الا هذه ىلاستهتلا ل زنأف م4 كلذ, نو ءظعب م.دلا نواكأيالا ناكر لقال

 أ مزرخ مامنالانوطب اما مهلع مرح ان هللا نولوشب ناك !(ىناثاا لوقلاو) .ةقير
 | هلوتتالنعاو بانلااذهىفمهلوق داسفلاناس هب الا ءذ ده ىلابعت هلل ا لزنأف مب“ اسلاو ةربصل

 ْ بح وذتابو رشملاو تاموعهطا اع بج لو انو لاو تالا تافوالال وانت قلطم . اون رشاواول

 ليلدلا هصخامالا تابورنشملاو .تاموعطملا لكسص ىفو. تاق والا لك لحل وها ةلصالا نوكي
 آ ةيقث- اوفرلنتالؤ لافت ةوقاكاو ةحابالاو لاا عفان ا ىف لصالا نال هلدكوماضيأ لقعلاو لصفتملا | أ

 ْ | لوانتبالو ميقتسملا قاذنال ار ثكحي ءالو مار +! ىلا ىدعتر ال ثم برمشيو لك اين (لقالا) نالوقإ '

 ظ فارمءالا نهدا اراانامصالازكبىلأ لوقوهو (ىاشلالوقااد) .هبلاحاتعالو هت يتكافارطما ا :

 | ا ا ع نءاهوجرخا مملاف تلاوةريضل امير مهاوق

 | لعبفازع ءالا افا لنا لعاو فار رمس ا كلذو مسهل ىلا-هت هلق ا اهلبحأ ءامسش ئااضأ يللا توف وسفن ٌ

 0 اذهو .نيفرسلا بجمال هنا ىلاعت لاف مث ىنيذيو زوالا عنملا ىلع هل نم لو أ ىئاشيالامراثكشسال |
 || هلاسياد بهل ىلا هتهقلاة ي ىنعم نال ب اوثلا نع امورحم قب ىلاعت هنا ! هبكبال نم لكن ّنال ديدغل اًةبأسها ٍْ
 ظ تاقعلا ل_مددعو باوثلا لسع ل ىتمو با ودلا لوص> مدع ةرابعةبىلا هذه مدعق هيلا باوُثلا !

 ؤ

 | ىلا هلا ان مرح نم لق .ىلاسغت لاه مث بقاسءزالو بائيال اكمدوجولا فدل هنا لععاجالاذاشمث اا
 | ماهفتساا.هرهاظ ةيتالاءذهّنا .(ىوالاهلثملا) لئاسمه فو قزرلانمتامطا اومدابعاجرخأألا
 نءدارلاَّنا(لوالا) تالوق هن الاؤو راكنال اكالذرب رقت ةغااسملاو راكنالا ريرعت هنم دار تالا |

 نب سبل مريثكو اههنءهقأ ىضر ساسبءنبالوقوهو ةرودلا هبرتست ىذلا سابلاة الاهذه ىف نين ||

 1 اتق لخدبو نيد زتلا عاونأ عجة زلا تت لخ دف ةلبزلا عا ولأ عم لوا هنا (ناشارلولا ْ

 م هطالدلا .نال للا او أ هي انجل خدي بوك رااح لخ ديو هوجولا عمن رم ديلا ف
 _ 0 - ع مح محسسممم 6-٠ نسم دم ع ا وع وعسل ل عمم ني اسدسم سس هيمو رعم لا نافواتحا محملا بع جاسم تصبو ص فدع بصماسسوب لدم ل ول ا ا



 لس اس الع داو ممصص٠سس٠ صصصسصستسلل ةلصاام سم ميسموسالا ع

 اناس أ تحا (لوتالا ثصلا) نامي هيفوةلالطلا موباع قجاشي رخو ىدهاقي رف ىلاعت لاهم امفخأأ
 باوثلاو ة:طاىلا ىدهاةيركدارملا تلزكءمللا تلاه ىلاعت هللا ن مل الضااو يدها! نا ىل_عبأ ل

 8 < ىذااوها ذهن ال ىذاقا١ لاق باوثااقي رطنع فرصااو باذءلاىأ ةلالضا!مهياعؤ-اةيرخد
 | الم .ناجأ سصهأد نأ زا كلذ قكتساول ذا نيدلا ن ءىلةننال قدس سال برعاا ذا مهريغنو د ماع

 نم فيعذ باو وما اذهّتال_عاو تارنااةقثلا لاوز كلذ ىفو ةةصسملادو دا ةءافا مه سهأ اك نب دل

 هنا ىلا ىئعملاريسسد هنورك ذي ىذلا لد وأَدلا ىلعو ىضاملا ىلا ةراشا ىذهاشي رف هلوقنا (ليالا) نيوجو
 ١ 010 5 ذومس هلأ ىذاملا ىف مكح ىلاعت هنأ دار ا ناكولو ليقتساا مودم ىلاعت

 ىلا.عت هللا نمالا ال لالضا او ىد_وأ انا ةعطاقلا ةيملةعلا لئال دا انا ندب نال ةجاحريغنم رهاطظأ | نع

 2 اركض اذهل هامل هلال لال دي ىلا عت هبا مكح لالضااو دب ادهلا نمداراإ نأ به لوق' (فاثلاو) |

 لالالا ىلا ىذفا اولا هللا را وايذكمكلاكاإذ بالقنامزلالاو هريغرو د_صدبعلا نم ظ
 |-ءأهتناو هحولا اذه نمر لاب ا 1 الاس سلا نم لعفلا كل ذريغرو دص ناكن |

 1 9 قي رذ ل ذو ىل ق هناكمد عزام هرسسفي لعشب ةلالضلا مهللع قاقيرفوهلوق بابصتتا (فانااثملا) | ْ

 ١ ءاملوأ نيطايشلا اوذذت مبناوهةلالضلا ةقر ةلاهد ه ىلع تة- لج ال ىذل' ناىلاعت نيب من ةلالذأ م .ملع |

 اذه مية سو فكل سس: ةناف لطاسلاو قلاب زيمقلاىفاولم أ لو هيلا مهوءدام افلرقذ هللا نو د نم
 ةردقلا عو#اندنع لوقنفءا دس اىلاعت هلا اذ لص امنا لالضلا دق هئاذأب اوت عرفا
 م | ةمدنم الو نا: كا اودع ا مهنا ىه لعفلا اذ ىلا معد ىلا ةيصاذلإو لحب اتعرف ىا نإاو ١

 ش٠ اعلو ود لب ديعنادهو «ىل نيور# مهل نيإامدي سابع نبا لاق نود هم من نوبحجيو ىلاعتلاقأأ

 5 اهو كلذ بس< /وأ اة- هنوكب سج ءاوسباذعل او مذلا قصتسس وهذ ل طاب ف ع رم نم لكم هموت

 هال نيةدلاو عاقل او مزسا نم همفدبال لب ني دلا ةدص ىف ىنكرال ن امس بلساو نطلا دّر#ناىلءلدت يالا |
 هشاوكاذيمهمذالالاو موءذمنام_سلل !اذهناالولو نيدّمهم مملوك ن ومس مهخأب رافكلا ب اعىلاعت :

 نإ نيفرعسأ | بحال هنا اوفرستالواوب رشاواواكو دسم لكد نع مكشيزاو ذش مدآ ان ) ىلاعتدلو5 معأ

 | اب هائاسملا ا ونمأ نيذلل ىه لق قزرلا نمتاساملاو هدا.عا حبرخ أ ياا هللا از مرح نم لق

 ٠ ١ تاكو ىوالا دن الا ىف ط_.ةاان رمال ىلاعت نتا نا لسع ( نولعيم وقاتاب الا ل هذ: كل ذك ةماس.قلا
 ةلوق ىف ةالدلا ةماقان سم ام ا ذيأو امه رك ذيهعتا مرجال بورمشملاو ل وك أماه سايالا هال سقلا "هلل
 اهب الا فو سانللا رك ذب هعمتا م رحال ةالصل ا ةدعل اظرم در وءلارتسناكو ديس لكد نع يكهوجواو قأو

 3 ارعتببلا,نوذوطيا وناكبرعلا لئابق نم ةءلهالا لدأ نا سابعنبا لاق (ىلوإلا هلكدملا) قاسم

 | اولاقو تا رعدوسملااويأو مسهباسث اور ط ىنم دحسم ىلا اولضو اذ ااوناكو ل_للايءابسنل او راهنلان لاجرلا
 اان رعتاكبوذلا نع ىرعت ق حالو افت كلذ لعفن لوب نم م::مو بونذلا ا مةاشيصأ باث ىف فوطنال
 اونا مناف شيرق مهو سجلان ع هيركمسقل اهي وقج ىلع هقاعتارخساذضت مسن : زها تناكو باث 0 نعاإ

 نولاسملا لا.ةفام«دنواك ًايالواتو قالا ماعطا نم نواك أ ايالو م_مماسث ف نولدبا واكو كلذن راعفنال

 مسدلاو معللا اواكو مكياسب اولا ىل كالا نبع ل اعقمت!ىل ازنأف كلذ لعفن نأ. قح أ نحف هللا ل وسان:

 نيدايالو ىلابعت هوق هياعليلدلاو باستلا س دلهي نا نمدارملا (ةئاثلا هل كسما) اوفرمستالواوب رششاو

 بابتلاد وجأب نييزعل اراص كلذاو ثار ىعلل ماتلارتسلاءالا لصحال ةسسن زلاةاضرأو بالا ىعبَنهتشز
 1 00 الا ىف لاق ىلاعت هن أ اسذنأو ةةسدامعإلاو عدلا ىف

 هب الاءذ_هىفةلب , زلا د أب سه ىلاععت هنا مث هس لاو شاب رلال سكن ء ةأولا ىراون ىذلا سابللا نا نيمف

 ر .س ىلع هن زلا هذه لسب وقال الا كلت ىف ءركذ مدشتىذااوه2:. رلاوذه نمدار [!نوكي نأ ب وأ ١

 | انياب ةبرعل اسيل بونلا ى دلامه هر رلايدار 1ان ندع نبدرعتجا) عيب ادن ايظبأو ةروعلا :



1 

 ١ ك0 يعم كج
 تش 00 ا م ل م م ا مم سعت -(

 ٍ ةماشلا موو مهل ةسلاخابخ وك لاسو اوما نيذأل ةتانايع !ىعملاو لاخلا لعق بسلا ١ ةلااماو اسندلا 1

 3 ,موةلئىأنواعن موقل هوقو قى“ بسدقتانالا لمصفت ىفعمو نواعد موقلت ان الا لصف: كل ذكى لات لاه مث

 1 امنالة)ىلاعتهلوق #2 معا هتلاو ذي رافنل ا مولعلا ليصتىلا هياواصوتي تح لال دة .سالاو هب راقثلا مونكي 1

 | نآواناطلسهب لز: ملام هللاناوكرمشتن أو قارب ىئيلاو نالاو نطءامواسمئمروظام : شحاوفلا كر مح |
 / نوقابلاو ير نمءاملاةزنكسا (ىلوالا هللا نال أ ةيالا ىف ( نولعتالام هللا ىلءاولوق: |

 هذهى نيب مارد س دأ هومز رح ىذأا نا ىلو الا هيال ا ىف نيباسا ىلاععت هنا لعا (ةناثلا لكسملا) اهودت

 1 (لوالا) هوجو ىلعام_متقرفلا فاوذالتخاو مثالااةانأو شد اوذلاالوامّرْخ تامّرحملا عاوناةيالا |

 || قدم ناكنو نساغصلا نعةراسع مئالاو ديازت ىأاس يعقل -اسفت دق هنال رئاكسلا نع ةراسمع شح اوغلاناأ

 || رفكححلاو ةقرسل او انزلا لاقي نأ دمعي اذه لاقف همف ىضاقلا خ نعطو رشا "كلا مّرح هناةيالا | 0
 ْ هسق بحال مما ممالاو كسلا هبق بوعال مما ةثحافلانا (ىناشللوقاا) 52 د وهو تان سبل د /

 |١ ثا (تلابتلا ثوغلاو ) مدقتام همف لاؤسااو+نم بد رق هناالا اقاللارباغم ناكناواذا نه ا

 || مز امل ىلا عت هنا هيف ةدئافلاو اري_ذ هوأاريدك ناك ءاوس بنذلا قلطا مسا ئالاو ةريبكلل مسا
 راشخا لوقا اذ- هز ةريبكلا ىلع رودقم ع ردتانا مغر الثيم قاطممي رحب اسوفدرأ :

 ' ديازتو ريح افتام لكل اها ةغللا ل_صأ بس تناك ن ناو ةثحا فلانا (مدارلالوةلاو ) ١ ٠

 | نالو ةشح اف ناكمن'انرلا ىف لات ىلا« هنا هملع ل #ادللاو انزل, صوصخم فرعلا ىف هناالارومالا نم سها ىف ١

 ْ عاهولا طظافلاب ضاسنلا مسد هل موق نم اس نالف لبق ذاو كا ةال هام مشو ا اذاةشحافل

 ااريسفتلا اد- مه ىلع ن امدامو اهم هرهظام هلوةىف لوةئفاذ#ه تدب ب اذا طقفانزلا ىلع ةي> افلا افا لج

 : الع عقي ناياهتمرهظامو ةبحملاو قشعل ا ىل دس ىلع عم هب ىذا اوهوانزلارسديرب ) نلوالا 4

 : هصيصخق بحق الا اماو لوخدلان ,طبأمو ةقناعملاو ةسمالا اانزلا نم روظامعدارينأ

 ْ نيلفألا نيب قرفلا روظب هنافريدقتلا اذ بو ا.ه ءفذ نمريكسصا ام هاو ردنا ةفصىف لاك نا

 أعجب شح اوفلابدارملا اول اه نيذلاامالوةنف قارب_دىئدلاو هلوق تامّرحلا نم ( ثلاثلاعونلا]

 تدّنو شءاوغلا تد نيلخ ا دانوكسم» ناو ديال" ارمشلاو جس مانااولاه بونذاا عبج منالابو رباك ا

 أ لد ريسجو هتكئالمو فوق ىلاك بونذلا عاون بقا ام_منا ىلع !هينئتركذ لباسه ىلا.هتدتتاناالا الا |

 | نزلا, ةصوصخم ةمح افلا! اولاف نيذلا ام اذ حون نمو كننمو مهقاثيمنعسنلا نمانذ أذا ودل اوقىفو لاكتموأ]
 لمعتسيال ىئداا لوقنف مثالاو سح اوذلا تت نيل ا دريغرب ر قتلا اذه ىلعالرسشن او ىئملااولاقر ون «متالارأ] 1

 ا ىئبلا لمق ناف تقولا ناطلس ىلءحي ورمل ىجملايداري دئاضداواضر ءواالاموأ ا ةنريغلا ىلع مادقالا ىفال 1

 هللاءرج لا نمت اوان الو ىلاعت هل وق لم هناانلق طرشلا اذ_هركذ ىف :دئافلا اف قحلاربغبالا نوكيإ ا 1

 نم حري ذئن يف قدح هبفم ؟انوكي نا الار ها او ىل_:ةلانسانلا ءاّذبا ىنعا ومدشتال ىسعللاو قالانالا 1
 وهولا اوس همقوأت اطلس هن لزني ملام هلل انا وك مشت ن أو ىلاهت وق تنام جدل نم «(عيارلا عونلاو) ابغي وكيت ٍ

 هنو ىلع نس ,ا ىذا! ئشاانرارقالا نأ هذءدار 11 هباوجو اناطلس هن لّزنا دقام هللا. 'لرمدتلا ف ثأ م ا اذهنأ ١

 الطاهي لولا نوكي نأ بج وفرسان لولا ةدعص ىلع هيسنتلا ودعا لوصح عنتمااف عنتم ناطل سالو ة 0
 : تامّرحمنم (شي ايلا جوبلاو) لطابديلقنلا لوقلا نا يلة لئالداإ ىوقان م الا ءذهو قالطالا ىلإ

 || .دهى دي , الا هذهريسف: قس دقو نولعتالام هللا ىلءاولوةتن أو ىلاءتهلوفدي الاءزهىننروكمذا

 : لاؤسلا) نالاؤسدي الاف قبو نواعت الام هللا لعن راوقنأ» اثعفلا.ىمأي ال هتلاّناهلوق در ظ

 || هزذهىف:روه حري غ تامر اورمصألا ديفي اذكو اذك ىر مّر- اما هلوقةف ةريص اديفتامناةلك (لق'
 || بوذا! لج لخ دن نذلا ناطم ىلع مال اورثاكلا قلطم ىنءةلو# ةشحانلا انلق ناب اول اوءامشا
 ا تابانملا (اهدحا) عاونأ ةسئىفةروص# تاياناباانلقر منا فعال دانزل ىلعةشحاقلا ا
 عم هس محد حلا دل حاحا يصوت جيس. حصص ديل يب يعي
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 ” اعلا م تدم الخا د كلذ ناكل لاجرلا ىلع مسي ربالاو ةضفلاو بهذلا مب رحت ىف دراولا صن طاالولو ظ
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 0 ااضيألخ ديو تانورششملاو تالوك أملا عاونأ نم م ىودشلاو دل سام لكق زرلا نم تادسطل | تدم لخدبو

 ّ ىئيلغ لاهو ل_سو هيلع هنا ىلص لوسرلا نأ هنا نوعطم نب ناهعن ءكورو بيطااو ءاسنلاب عتمأا هند ل

 ىثدحم ىسفن ناف لاه ما.صلا ىتَمأ* اصخ نا نافعايالهملاسقف ىدنخأ نا ىلع تمر سفنلا ثر دح
 ةحامسلاسقفةحاسلاب ىسفن ىث د لاةفةالصل ار الغ ال دجا ملا ىفد وعشلا ىتَمَأ نه .رثنا لاق بهرتلاب
 كلاسعو كسفن ىنكن نا ىلوالا لاقف كلم ام جب رخأ نا نب د ىسف:نا لاف ةرمعلا او ييحلاو دزغلا ىتتم
 ةرجهلا نا لاقفةلوخ قلط نأ ىنَدَك ىسف:نا لاف كلذ نم ل_ضف أ هيطعتف نيكملاو ميتملا م -رتنأو

 هن تكلمامو أ لهأ ىثغاذ ا لسملا نا لاهاهاشغأ النأ نبش ىسد: نافلاه هللا مّر ام ةرعج ىتَمأف
 ١ : ةونيع ْهّرق هلناكمدعب وأ هلق تام داو هل ناك ذاو ةذلس ىف صو هل ناكا داو كالت هّمعقو نم بصن /ناف

 نأ ينثدحت ىسفنناف لاق ةمانشلا موا ةجرو اع.فش 4ناكثذحلا غل. نأ لبق تامناو ة هد ءاسبقلا مول

 ىسفن ناف لاو هلعف موب لك شم هطد نا هلفا تا سولو هن دجو اذا م لاا لك | ىلا الهم لاق هللا لركصاال

 نافعا لاه مث ةعملا مون هكرتنال لاق و ايغبرطا امىف هأ لربح َناف الهم لاق برطلا سمأالنا قَد

 : اناللعاو ىذوحن عءههدحر 2 هلا نأ لق تامو ىفسن ءبغر نم ناف ىتس نع بغرتال

 هبفنوذأمحابمة ا 0 رلءاكل اةعب رمشلا ذهن ا ىلع ل دبش دله 5

 ىضذتقم (ةي الا "للّدسملا) هللا ةشيز ءّرح نملق .هلوق تت لكتا انلش د بسلا !ذ هاف لملدلا هدخامالا
 | 1 وكي نأ بو باعت يامل كانك الالح نوكيتأ بجو انالا نيزاملك ناذب الاءز_ه

 1 نوكي نأ اماف عت: ةعقاو لك نال ةعب رمشل لك ريتممل_صأ اذ- مو عقانملا لك لح ى تنبأ الاءذ_يذ

 ناعم امااعفتردأ عفنلاو رضا! ىواسةءوأ اتاروأ اصلاخ نوكي ر رضلاو|اجاروأ امااخايفعفنلا
 ىل ىلع ناك امءاق را صولا نبا ىذطقادجوب لوا مفنلاو ررضلا لدام نأوهونا ريخالا

 00 :!ناكناو 3 , الاوز_ه 0 الاخ عفنا!ناكن او ناكأم

 هلا ناكتاو اصلا هسف عفنلا نوكيىذلا مسقلاء وكاس اصلاخ اعفن دن ارلار دقلا قبو لدم املثملا واشد

 صااخاررضدت الار دقل ا قبا ار ررضلا ناكناو مّدقَمملا مسقلاب ودكتلسف عفنلا صااخ هكرت ناكاصلاغ
 لاو لح فاه ءاال ولا ماكحالا لع ءةلاددي الاهذه تراص قد رطلااذ مفاصلاخ اعف: هكرتناكف

 عيجرراص قيرطلا اًذ_مبو ةمرح ايررضلا فو لاي عفنلا قاس دق ةعقاولا فاصااخا ف اندحو نا مث
 كح ناكل ساسرقلاب ىلاعتهتثاان دبعتولف ساسقا !ةافن لاه م صنلا تت الخاد اهلهناهمال ىتلا ماكحالا

 |هبلقتسم صنل ااذهنالاعاضنوكيذ نحو ٌماعا؛ صنل اذه مك !ةذاومنوك,نأ اما سامقلا كلذ

 شئ 5:77:21

 |نمىلوأ صناانلهلاانالادو در نوك.ذ صنلا ذه مومعااصسص2 سارق | نال ذ ناكافل ام ناك او

 | هعم ةحاسالو هع ريشا ماك أ لكن اسب افاو هدو نآر ةلانوكي قدرطلااذ_م.واولاه# ساساانلم_ءلا

 ىه لقىلاعتهلوام او لعاهلناو عئافولا عسب ناس فاو نآ ردلالوةبنم لوقربرةناذهفرخآ قدر ط ىلا

 |[ىاونمانيذللى 00  الاريسفت (ىلوالا) ناتل5.ءهدغف ةماقلا موب ههلاخ ام دلات ةاملىفاوخمآ نيدال

 لية نافدح !اهيفموكرششب الة ءاسقلا ون ةصلاخا هين مهواك رمش نيكرذملا نال مهل ةصااخريغاسي دلا ةامحلا

 | ناوةلاصالا قب رط ىلع اونم [نيدلل تةلخا ما ىلع هلا نم مهفانلف مهريغلو ا اونمآ نيذال ل قاله
 | ىلع هيش'كلذّن ا لصاحلاو رانل |باذع ىلا «رطضا تالملق هعتمافر فكن مو ىلاعت وقكم ول عب

 || ةلثملا) ةيوشمةردكم نوكتامناق ايدل ىفاما ةمامقلا موب ةجزلا ئارش نءوةصتاسغا تنل هذهنا
 [|| لقاعديز لوقت مريخ دعب ربخ هلا ىلع عفرلا جاجزلا لاه بدال ان نوقاسلاو عف رلابةصلاخ عفانأرق (ةياثلا

 |نوكحي,نازوهيو ىلءوب الاه ةما.قلا موي ةصلاشايثدلا ابك ىفاونمآن يذلا ةئا ىف لةىهأاو بد.

 ٍْ | 100 لال رنر دمتاو# امال تاون نذلا هلوقوأ دما اريد ةنصلاخهلوق
 ا امسحسلا ملا يسيل ل
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 بوسلا اذ هلف هنو دق, ال ىلاعت هللا ةر دقي تل كح امنا ىف ةربشو كش هيلعرهظت تلا تازمجملا ىف عقبال مرجالف 0

 فال سنا ءازراىلا بلقلا نوكسو ةغلالا نملمعأم (اهئاانو) الجر هانم ءكلاكملءهاناع_ولو ىلاغت لاق ||

 ثآرقلا ىف ما الا كلل. قانا .مكيلعن و ءَدب هلوقامأو ةفاالاهغ. للمال هناف سنا نءنوكدالاه أ

 ىلاعت هلا تانآ ءايسشالا هذه عبجسنال هبف لكلا لوخ دىوالاو ع ارمثااو ماكح الا لمقو لئالدلا لسقو |

 عجبو لصأو نتا نك لاقف ةمالا لا ىلانعت مسق مت مايقال! هده ع ..اوركذي نأو ذب الفاؤاس اذ !لسرلا نال |

 هنا لصأو هلوق ىف لْسدو هنعىلاعت هللا ى ,منام لكى ىذلاوه ملا نال ب اونا !بدح ونامم نيتلاللا نيئاهأ| |
 يانوزم 0و جبل رجلا تيتا لا :ةدىف ىلاعت لاف مث هبرهاام لكسب قا ظ

 ركفت اذاو فا ليدل نامزلا ىف هما!ةرمضا!لوطهوزّو اذا ناسنالا نال ةضاملالاوحالا سس
 نرحلا ىذ ىف ىلوالاو بيا اذا هملق ىف ن زكا ىله-ىشامملا نامزلا ىف ىنبنبالام ضع هئلا لو هال ١
 نم هلل صح اع هر ن ابدء ةرخ ٠ الا ناقع ىلع هياوح نال اسندلا ىف هتافام ىلع تز<الثأ دار 1!نوكي نا

 5 :الا لا 1 رخ الا ىفهلاس نا ىلاعتنيمف ىلو اهدا لا دئاغلا ىلع لجو داعملاكنوكمش ف وذلالاوز
 تاعاطلا لها نء نعم ءّواا نا“ (لعلا فاتشاو ةةبلا نّزحالو فو هبلقف ل دصدالأ ةرخ الا ىف هتاف 1

 هده هءلعليادلاو كلذ مه1جإل هلا ىلا عهشم عد 2 ةداسقلا موو لاوعادتغنرسو فوض هللا

 مديل امة فول عزفلا كاد عة هناىلا مهطعب به ذو ريك حالا عزفلا مهنزال ىلاعت هلوقاضي اود ولا

 نم ىأ ىراكس هاي ىراكس ننانل ارك اهله لينتناذرلك عضتو تعضر اان ةعض م لكل شاذان ورأ أ

 بيبطلا لوشكرو رسلاو نمالا ىلا لوي ره يمأ هان «٠نان ف , الاه ده نع ءالؤهباجاو فوطة دش 12 ١

 نيب مث هئلعن م س أب ىف تقولا ىف ناكناو ةمال_باو ةيقاسعلا ىلا لوول سه ىا كلع سأبال ضي رملل ٠

 اهءازتلا نعاو د ّرَمو اهلودق نماوذ: أ ىااوريكتساو لس رابع ىقاأتا . الاءذ باو ذكنيذا انا ىلاعت
 قبالة الها! لها نم قسافلاَنا ىلع الاءذ مب اني اصصأ كاست دقو نو دااخ اههف مه رانلا باكصأ كئلو

 ندا نود. نيدلا اهاومق نءنيرب ءسسملاو هلل اثان "انعم ذكملا ناني: ىلاسعت هنالزاسن اىادلخم

 أدام قبالراكتسالا وبي ذك هلا كل ذيافودومتوكي ال نمنا قت كذا رصاا دة: مهةلكو رانلا

 7 زم مههدصت مه ا .كماو اهنا : انت دكو !ان ذك هلت ىلع ىرتف ا نمث لظأأ ن نع ىلاءدهلوو لعأهشاو راثلا ىف

 ا 0 اهننأا ا مدل 3

 ه7 يل وو يا

 نهذم نعوات 3 اوكلا نغفا مانت و ل سوا رمل ثا

 فاضا نه لو ف ل ديو ىلاسعت هلل نينمل او تاما | تدنن ملوق همق لخ ديو نم هرهاونادزيب نيلئاقلا|] ٍ

 ىلاعت هللا دنع نمالزاناباّكنآرقاا نوكركس:ا نم لوق هذ لخدي (ىناثلاو) ىلاعت ةهنئا ىل ”هلطابلا ماكحالا] ٠
 دارا ىفاوةلثخاو باكا نم مهمصن مهلا كاوا ىلاعت لاه مثلو هلعمللا لص دمت ةوبثو نم لوتدأ|

 هلءج ىذلانيسعاابادعلا كلذ مهلا ىءملاو باذعلاهةمدار ١1نا( امه دسا) نياوق ىلعبيصنلا كلذ[

 نيعلاةقرزو هسولاداوسوه مهضعب لاف نيعاا باذدعلا إذ ىف اوفلتخا بانك !١!ىف مهاد ئ

 دوك ذااوهحاعزلا لاهو ةدوسم مههوجو هللا ىلعاوب ذكنيذلا ىزت ةمايقلاعوو اعتو# هلع ليلدلا || ضش

 لال ااومهقانعا ىفلالغالاذا هوقو ادعصاءا دع هكلسل هلوق قو ىظاناران مكنرذناف ىلاغت وقل

 نمداراانا (ىناشلال وقلا د) مهر ةكىف مهم و ذردق ىلءن انتج !١نم مههدأ ى م ءايشالاهذ

 لع اوناك اداائيلعمسوا ب<ىراصتا او دووبلا م هلمقف همناوةلمشاو بادعلا ىوش ّى :تماصتأا ||

 نبا لافو باتكسصلا ىف بيصنلا ىعموه كل ذف منع بن ناو مسوفصتتتاو مهيلع ىذدعت ةلذاانلةم

 محا



١ 

 لوقلا (اهمأ اند) هللا اوكرششت ناو لوب :راشالا همااوىلاعت هللا دمحون ىف نعطلا اهدار نيحو

1 

 : || يطتإانملا (اهعبارو) شضا ردالا ىلع تاءانلا (اهئاانثو) مثالا هلوقب ةراشالا اب ءااورهللا برم ىهو |

 : لال ذءاجا ذاق لاصئتسال ا با ده] ني ةدعسم همف نوريصد ىذأا تقولا كلذ اوراع ::.: نا ىلا مم دعت الىلاءتوهو :

 | لالا كلذ طقنا|ذافر معلا لحالا اذه دار ١1نا(ىناثلا لوقلاو ةلاحمال بادعا !كلذ لزن تقولا ْ

 أون لوالالوةلافاضد ًاومخ ادمعولا ىرجم ىرح اعف مال ارك د نال لال اى براثا اهلاح ْ
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 نءىفو نابد الا ىلعتارانملا(اهسماخو) قسارب اريغد ١ ىعمأ اوهلوشب ةراشالا امها اولاومالا ىلعو سوفنلا

 م ىهثاناذ الو 1 تناك الف نول عئالام هقلا ىلءاولو ةتنأو هلوقب ةراشالا همل اردو ةقرعم ريغ نم هنن 'نيد ىف

 ز>داف كلارك ذ ذىر# ايراج اهرك ذىلاعت لعج مرحال عباوتلاو عو رغلاكق اوملا تاكو ءامسالا ذه
 ةيسالاب ني دةةر اصف هنعدتنا ىهن ىذا وهمئالاو ةشحافلا (ىفاثاا لاؤسلا) رصعلا : دمهم اانا دلك اف
 هلاقسما نع ةرامعوه ا لعسفلانوك باوملاو: اغلا نءلاخ مالكوهو تامر ىلا ىبر مّر-اما

 ىلاعت هلوق ٠ ملعأ هاو لاؤسلا طقسدفري ريدشتل ا |ذ#ه ىلعو هنع ىبنل ا بانه راهتعءابرو أ ىلع هن اذىف

 (كلوالا ةلئسملا) لئاسم نا الاف (نومدقتسيالو ةعاسثورخ أ :#سبال مهلسأ» اجاداف لأ ةّمألكلو)

 اذاو رغ أي الو مقالا :.عمالج اد أ لكل نا نيب فءلكشلا لاوحأو مارحاو لال !نيباسا ىلاسعت هلا
 ] ةت-دار نش مفااكتلابمامقلا ىفءر [ادةثةما في وكلا هم ضرغلاو الاد ئال تامىدحالا كل د ءاس

 (لوالا) نالوتد . الاءذد قو اهلها ١ نال بورضملا تقوم ا تقولاوه ل>الا نا ملعا (ةيئاشلا

 عم تقو قا اهلو.ب ناتي ذر فكل لورا قادت انإ: يملا نك لنا نسلاو ساسمءنبالوةودو

 لجأ دحأ لكدلو لقي لو مآ لكتاو لاه ىل ه5 هنال لو لوتال ؛لو.ةلاو ه.فربخأتلاو يدقتلا عوقو عن همها

 َ ره مولع مو ناهز لك ىف ةءاسجلاىب 8 مالا نال د7 لكتا لقي لو هم لكاو لاقامناىناشلا لوقا لو

 دانت نال كل ذكرعالا سدلو م_ماعل اصئنشالا باذنع لوزن ىف نيعم تقو مالا نم مآ لك نوكي
 دقت هن حشبال لب دحأ لكل نوكي نأ زا اثلا لوقلا ىلالااناح اذ (ةئااثلا ةلسسملا) كلذك
 رص أ الو كلذ نم ديزأأ هّتسقت ىلءر دقي ال ىلا عت هنا هنمدارحلا سلو هل ًاباشيم لوقا نوكسشريسخأتلاو
 4 روريصو ار اتعار داع جوكليت نعيىلاء3 هدو رش ىضذتقد اذه نال تقولا كلذ ىف ه«دمعنأ ىلعر د ةءالو

 5:لا) هجولا اذه ىلء عقي سهالا ناربخ أ ىلاعت هنادار 11 لد ؛ عزم ىلا سعت هلق قحح ىف كل ذو هنا ذل بوم اك

 ةعاسبال نيعملا لالا كلذ نعرخأ ال هنا دار | نوم دةدسالو ةعاسنورخ أمد الىلاعت وق (ةعبارلا

 هلوق ىءمام ل ةنافتاهوالاءاسم- لأ ظفللا ذه نال ةعاسلا ارك ذىلاعت هناالا ةعاس نم لق او هاعالو

 لسان ه.ءلعمدق11تقولا ىف لحالا كل ذ عوةوالةءعذمما لج الا روض دنع ناف نوم دةة_سالو

 لح ل>الا ةيراقم عمو هدقو براق اذاءامثلاءاس برعإ | لوقت لال اروذ> برق ىلءمهلح أ ١٠اساذ اف هلوق

 مّ ءنومسقب مكنم لسر مكنت ايام مدا ىان] ىلاعتهلوق *« ىرخأ هنع رخأتلا وةران كلذ ىلع مقتل مدي

 نام نا اوأاهنع اوريكم_ساواشتاب اي اويدك نيذلاو نونزحي رهالو ,ملع فوخالف لصأو ىقثا نفى انآ
 © أنالو مدةال انعم الجا دا لكلا نيو فيظستلا لا وح نبال ىاعت هنارعا[نوملا اقرا 2
 ةوتو باذعلا 3ث ىفاوءقو ندر -ةءاوناك ناو نزحالو مهلع فوخ الف نيع.طم اوناكت وملاعب ممن انني

 ءازعو هل .ةدلا نوذل اهل ف تمزل كل ذأو طرم ذلا عمل ةذك  زماماهنلا تن ةذط ثاانا ىف مكابي ًاناما

 اناطخ ناكناو ل_-رلاقااو ملصاو ىقنانأةونوغوءاز لاو ط رثشلانمهدءنامو:اةلاوهطرشلا| ده

 - م 000 00 اا 000 0 0 لا هلال ورا

 1 000 رطب قام بق شدا( ماتو مدقتم ذزك# :تايزيوةارعاببت رغم ن !(اهدحأ)

 الو
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 ةلداّلا نادر اوُةباسلاو سولاف لوقلا اذكر ىراصنلاىراضتلاودورلا نعل دورنا كلَذكد
 اضءيمه ضعي ردو رانا !ىفاوهةجاوا اوةحالت ئ_هعاز كرادن ىأاهدجاوف اوكرا ٌدااذاىّت> هلوقو

 لاه (لوالا)نالوق ىرخالاو ىلوال اريسغت ف( ىلوالا) نائل بم هيفو مهارخال مهالو أ تااق هعم رهو

 ”هلؤسااو عام الا مهو ةهلزكم مهارخأ (فاثلاو)ا,يف الو دمهالوالرانلا فالوخ د مهرخآى نعيم دارنأ لئاقم

 وحال يملا ولج امال هارخالهلوقىفماللا (ةبث املا هلئسأا) ءاسؤرلاو ةداقلا مهو ةلزنم مهالوالا

 مهالوأا يطاخام مهمال مهالدال لوا ااذه اوركذ مهنادار 1 سلو انواضأ ءال وه انس ر اولاق مهابا مهاالضالو |

 مّدقتلاًنانوأو#, عابتالا ا ىلافانواضأالؤه نر ىاهتةوقامأ مالكل ذهبا هللا هللا اويطاخامناوأ

 لطابلاىلا ةوعدلاب (ا.هدح ا نيهجو ىلع ني رخأتملل نيم دل نم عقي لالضالا اذه ا لءاوانولضأ |

 نورت أتم نوكينأب 000 ليطاالال الا ايدي ف يجدلاو نسا فو ا ا

 كعاوأ لء نوع ديم أني رعت هاله نع ىلاعت قا كح ملالضالا ىلع نيمدقتا !كئلوأ مادقاا مشت ا

 لاو (لوالا) نالوق فءضا ىو رابثلا: نماسةعضاناذعممم و هلوقوذو بالازم سال :

 ىصوأ لجر ىف لاذ اذهبرا ةءامهتتاهجر ىفاشلالاقو ةدساو رم هاىشلا ل موه فضا ةدنسعونا
0 1 

| 

 ىفعضا|ىرهزالا لاه (ىناءاالوقلاو ( نيئّرم هل*م ىل طمد لاه ىداو بدن فعضانالفا وطع لاف

 هالثمىأ هفعض اذه لوةننأ ب رعلا مالك ى زن اجو نيلثملا ىلعدو هدمت سداودا زام ىلا لدملا برعلا مال
 ءاع مها كءلوأف 'ىلا.هت هلوق. اعل تنلدلاوةرز ضخ رشة نار وكسالا اسطبل هلاثمأ ةيالثوأ 3 ٠

 ءاح نم ىلاعت هلوقا هلاشمأ ةرمشع لع نأ هد* أ. شالا لوك نيلئمالو الدم هدر لو اولعاعفعذلا| 11

 امأو هلاباهمالامىلاروهعربغ هرثك اولا اودو رود فءضاا عقب نا تنثف 1وااثمأ رمش هلق ةنششلابا

 ىلااهنم ةةئاظ انف رصةمضولا لحالان!الاهثرولا قود < هلم هكر العا هللاهجر ىتفاسشلا لكس ١
 'لوكتشا !اسرطو نةستملاا ذخ أ مرجالف لوك ثم قابلاو ل اوهةءصولا ف نةمتملاردقلاو ةىصوملا
 ه.ةنوأتال ن ل وفعض لكتا لاف ىلاعتهلوقاما نيلثملا ىلع" هلثسملا كلت ىف فعضلا | احيان بهلقا

 لك ماسالا نكسأو ىوعملاو بت اغا خ نع ةياكل ا ىلعءانملانثو *لمداع نع ءرك وأ أرق (قيالا)ناتنكسسما ْ

 عوضؤتمرهاظ سءاووف زييطاخحلل ناكنا و هناللكىلء مالكل !لمصفرشتالا قيرالاباذعرادقءقيرف ْ
 اهم نواعتالن أ او ينهملاو باطلا ىلءءاستلاب اورةفنؤقاسلا امو ىعءلانود هذال ىلع له ةسسغللا ١

 ةلثسملا) .كلذرادقمام اي دلا لهأاب نولعتال نكلوزوكو باذعلا نم ممكسشم قد رف لكشلام ن يق

 فعض ناذعلا نم اس لكتل لد ىأ فض لكل هلوق نم دارا نكن الوة.نأ لئاقا ( هن
 رامكلااَذعّنا با واو افعض هنوكى عماخ كلذ دارملا نكي مل ناو ىلظ هنال زن ويصح 1
 رخا ىلا الة دي ازخم ةفع اختم مال | الاكل تناكف هبا مريغىلارخ 10[ لوص> هم عب هناف لد لأ لكشف دنيز 1

 مهارخال مهالوأ تاافو لاةفمفهارشام هالو أ ب هت كلَذكُم مهالوأ تيطاخاك م _صارخاّناىلات نيب مث :

 نألئاقاوباذعلا قاما ىفنوكراشتمانا ولالْملاو رفكل الرزق الضخ سا كل نكن
 | اواكذد .ةيغرتلا قاوغلابورقكل اىلااوعددقةداقو ةداسوءاسؤر موتوك- ]ههخال بدكم اذهل وقيأ :
 لضال هنا مهلوق لطبخ نيلضاوناكأم مهناالا نيلاضا وناكتاو مه ”هلهسلاو عامل الااّماو نيلضمو زلال :

 لوةلااذهىفا ونذكرافكلاَّناٍبابلا ىفام ىدقأ نا هيا وجو رفكلاو لالخ ارتىف ءاسو ولا ىلععاست ءاآ
 هللاو اولاه نأ الا مهتنتق نكس لم هلوةىف ماسعنالا ةروس ىف هانارزق دقو زن احكلذّنا دموع ل 1

 ةداقلا مالك منوكب نأ ل ة<اذهذ نزيسكت مك ا؟باذعلا اوقوذف هلوقاما نيكرشمللا اماني
 ىلاعت هنالرحزلاو في وذتلا مالك ادد ن نمدوصقملاةام ءاو اعجب مهل ىلاعتهللال 0 ئ
 ترا عرار شالا ا ياك ضن نع هي هيدا ءاسورلان ءريخأاب ا
 هيبسس يي ب ب سر يو ب سس يي ل ا -_- 2 سا كت م 3
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 3 ا يسم ل بم روت ل مما ممم يم رويس ني وورمممبب يس ل

 ظ 1 م هتئيش م ىفو هللا مكح ىف مها: .بباهدك | تاكلانم ءمهمست مهل المر كيلو ريم نب دي. ءسو ده او سابع ال ا

 ظ 1 اعلا ىلع جدام ول ىشق ناو مهرفكى ع مهاقبا ةواقشلا ىلع منان مولا ىضقناف ةداعسلاو واق ثلا ظ

 1 اقراسعالاو لاممالاوقازرإلا نم مهل بكام عي دي باد عمي لالافو ديحوتلاو ناميالاىلامهلقت |
 ٍْ هن ىلاعت هنال ل بصح اغا فال الا |اذهناملعاو ممتونوتانطسر ممءاسامتماوغرف هو تضر ةناو ثنثف

 س لاهو ةروك ذا اهوجولا لكلا ىل_ة# ىل6سدسنلا اغذاو نامكحه للا نمم_مصت مهلا نداوا

 نس ظ كلدناالا ميلععلا غلبملا لال ذرفكل ىف اوغلب :ناو م انبي ىلاءدمنال ىلواقزرلاور.هعلا ىل لعل سنيةةحلا

 ّو>هلوةفاضداواوبوّو اولصد ريك ىلاعت هللا ع يمال ع م مسهل بدك ام مهلا نانم عئامب

 1 | ١ ناب جوف سصنل !كاذ لوصلل ةباغلاكق وتلا ل بسلا ىحمنأ ىلع لديمهموفوءاملسر مهتءاجاذا | |

 ةوقام ا ذراورملاالا دلةاقولا لوه> ىلع مدقتم لاو ةاقولالوص- ىلءام دَعَمبصنلا كلذ لوددح

 زوال هيو. ةسو لملخلا لاق( ىلوالا ةهلك_سملا) ل" اسم هيفخ منك اهيأاولاهمهنوفوانلسر مهم“ احاذا

 0( ويعيد دس مالم اتراك هذدهواماوالاو قدح لاما

 |لاه ورك تيان عانس ليات الاب تريك ينس نال يدعو لس وف قلل اهي يلا

 اذ هدف .ةافولاظفل نال حاوبالا ةوهدارمل 0 نالوت هيف, متوذوئاشاسر مهتاجاذا |

 ٠ واو لوقوع فدل لوا وعادوا مهلا ءالؤهو ديدهتلاو وزهيبونلاو
 وذو باذعلا دكت ةالمىاانلسر هسهتءاجادا ىتس هلوق ىعمو ةرح .الاوزوكجب د ا دحوا جاضرلاا

 احأ مهنم تلف ال ىتح مهتدع نولمكشس سي ملا ىع# ىلع راح لا ىلا م هرسوع دع مده :ء نونو ىأ

 اظذاو هلا نو د نم مم-ممو ددعتو ممنوع دن منك نب نبذدلاء كيرلا نبأ هان عمر منك اهيأهوت (هثلاثلا هلة لا)

 با نعت ومايا لصف نأ اهنج ناكوديف اشكل بح امص لاق يدا طخ ىل نانةلودوم تءةوام

 | العا دوشراوج دارا انس اداضاولاف جا مهنع ىكح ىلاعت هنا نوءدننيذلا ةهل< الا ظ

 كلا نءرافكل ارحزدي الا نمدوصقملافهوجولا عج ىلع العاو توما ةماعمد فعن رفاكاوناك |
 :دشتااو لال د سالاورظنلاىف ةغلاسملا ىلع لفاعلا لهءعام لاو>الا هذ_هركحس ذ. لد هوهتلاّالا

 ا ]لك راسنلا ىف سذالاو نس !نم مكملة نم تلخ دق م ىف اواخدا لاه ) ىلا ه3 هلوق و دمها نع زارت الا ىف

 لاذع مهت ”افانولضأ ءالؤه اير مهالوال م_هارخا تااه اعلا مفاوكر اذا اذا اهتخأتاعلةقأآ ثلخدأ

 0 : ةوذف لضف نم اذملع ماكل ناك اخ مهارخال مهالوا تااهو نولعت ال نكيو فءض لكل لاه اثلا نم افعض 1

 1 00 وهورافكلالا ١ ب م ع 2 )ن و 0

 00 انه رمربا راما فاح دقت زداوحو هفنم'فاواشد لات وف ةامأ |
 ضم

 قعم انلفانال عم ىبعيف ةلك انلجانالفزا !اماورانلا ىف اناوقاهفانرهذأ انالفرامذالاامأزاحمورامخا

 رانلا ف م قاولخ دار دقتلاوزاملامزابالورامشالا مز الثا (ىناثلا هسولاو) م !اعمىأ مى هوق

 ظ ” !امز مدفن ىأ سثالاو نا نم مكسحاق نم تان دقهلوقو مهنباف لوخدلا مالا ف لوخدلا ىفعمو
 ١ |( ةلادعدنحوفلا لخ دب لب ةدح اودعف درا: ١١ ىف مهعجابر افكل ا لخ ديال ىل اعت هناب رعشيادهو مكنامز

 ١ | تا :لخ دالك هلوةو اهةءسنمرانلا ىف م مالا نمل +ادلادهاشد ولوثلا اذه مديل قوبسمو قاسم يف نوكيف ْ

 ءالخالا ىلاعت لافاك صض«نن* مهكعب ًارتمف اضعن م طعن نع ءادرانلا لغأ نا دو هةملاواهتخأ تاعاذقأ

 3 "رشم نونعل نيكرمش انا ىت نعملاو نيدلا ىف قاما هلو دا رااو نيقملاالاو دع ضعبأ مهذب دمءوب !

 نت منسف نس ل سي يي 7

 كذكحكححو
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 ك0 اسس سما ء سمس ل ةساممصسمل | ل + تمسح حد

 نمدرنادبالاّت و .دءبامناف تن ذاو تطعاسارمثدل ادا سدحأ ىف تأ اك ىبلاحا ورالانااولاةذ كن الامم

 طابا م. ىف دفنت ىتلا ةدودلا ندب ىلا لهب ندب نمل ةدنن املا ىت> بي دعتلا ىف قس لازئالو ديلا ندب

 لولا الب عاو ةداهلا كا ل قو ةندا ل يخدع داتفبو قساهللاو توذلا كلت نعت ”روظمريس مذ شتم

 اذه لثموىأ نيمرحملا ىزغكلذكو ىلاعت لافت تل ءأ لاو فيض لال دال ذو لاط انزال
 وه مهتفد ن م هركذ مدع ىذلا نال نورفاكلا مهانوهلعأ هللاو نو“ ءرملاو نيهر هللا ىز 2 امقصو ىذلا

 > اضيأ نيب هَ ديلا ةئليا ناي مهل ميا مهلاج م نوال قاب قةناهم ءاواهنعراكتسالاو هللا ثانا . انتيذكتلا
 ”لشسملا)نانل مسه همفو ساوغموةوذ نمو داهد * مموج نم مئأ لاقةرانل كل :فصوورانلا نولخدي مهنا

 داهم سا رذلل ل اة: شرفا | ةغنلا ىف د-هملا ل -هأ ىردزالا لاق سشارفلاوذو دهم عجسداسهملا (ىلوالا ١

 اهفثدا أاعاتءال فرصا ال مهجو كال ىأ لا تغبام لكسح ىل مو هيا مج شاول اول

 ظاغلا دمي تام«و هظملغ هج ولا موج لجر لاقي ظاغلا ىهو ةم_هلسا نماسهقاةةشا ىل_قو فب . رعتلاو

 مهلف باج لكنم هي راسنا ةطاحا نعرابخالاة الا هذه نم دارا نورمسفملا لاق باذعلاىفاهرعأ
 رغنوكمف لعاوذ نزو ىلع شاوغّنالوةينأ لئاقل (ة اما!" سلا ) فالو شارفو ذوءاطووءاطغاهتم
 ديعاولاب ند لقا ملباد عما دعا يوييش دليلا بحذم قعد اودو نيوذا | لد فدك فرص

 اقل ًَ ىهو هرخآ ىف ءاماا تعقو متالقن كل ذهداز ةهنلاعوجلا ىهاست ىذا اري تصحالا عب ايا ودو

 ( نزو:ش اوغراصو لعاوف لام ن نع ص#: :ءانلا تفذح اة هئابف دج ا.هوةفءاشالا هذه همك تعج تءقحا

 نيذلا ديرب سايعنب لاق نيملاظاا ىرم + كإذكو هلوقامالاثملا اذه نع هناصقنا نيوذملا هل > دف حامج 0

 لحوز عدل وك « نورئاكلامهانوه نوملاظلافريدةلا اذ # ىلءواهلا هنو دن نماوذ خت او هاب اوكرشأ

 امانءرن :و نو دلاخ ا يف مه ةنللا باص ك: ءكزأ اههعسوالا اسف: فكنال تاطاصا ولع واوزمانيذلا

 ايادهناال ولىدتلاك امواذدوهلانا ده ىذزلا هتدهال ولاهو رامنالا متت ن مك رمت ”لْغ ند همهرو د

 قوتساامل ىلاعت هنا ملعا (نوامعت :كاعادوةثروأ ةثالا مكلتنااو دونو قاطانانير لمر تءاسدشإ هلل ١

 ٌْ باص ا رثك نا ْلعا (ىلوالا هلثسلا) لئاسسمةناالا فو هنا الا ءذه ىف دعولاب هعشا دبع ولاىفمالكلا ا
 : نيدااوردقلاو ريسال اوادتملا نيب عقو ضارغعا : يمد ىلا هن هلوقّنا ىلع ىئاعملا |:

 يي مو نيل نو دااخاممق مه: :اابادصأ كئاو تالا هلا اولعو اونمآأ 3

 نع جراشريغ مهعسو ف لمعلا كل ثاركذ ملاصلا مهل عرك ذامل هال مالكتا اذه سنج نم هلالربخناو :

 لاه و تبعضأا له راع نملودلا لمءلاباماا لص ولاول مظع عمةتط انا ىلعرافكلل هيسنت هب هدو مهتردق 0

 فلا نك اهازاينطمالا| مهتءاسفن فاكنال لبق هناكف وذ دئاعلاو ادتملا كلذ نءريَح هعضو هون

 قءضاالاحىفال ةفووسلاوةعسلا لاح هلع ناسنالاردقبام عملا عما (ةئاثلا هلكسلا) هن

 ىعسي ةقاطلا ىدقأ امو اهرمسءال اهرمسال اه : الاود_ ه قلاع لبج ني ذاعمّن ا هماعل بلذلاوةَدَشلا

 ىلع لدياذه قابلا لاه ( ةثلاشل ةلئسسملا ) دوو2لا لذي عسولاّتاّنظ نم لغو اع سوال 116
 اذه تن اذاوكلذ ىف مهيذك ىلاعت هنن اّنال هملعر دقي ال اع دب هلا فك لاعت هللا ىف ةربجلا بهذ هنااا ١

 ف.اكت ل :نال ىلا هتهقاوهداعلا لامعا زاخر اكوا هنال لاعالا قلخ ىف مهاوق لطب لصالا ٍإ
 ْ  لءسدتي ها هنال قاطبالا_ع هفيلكت كِلذف هبف «ةلخ ام لاح لعففلا كل ذب هفاكسج ناىلاعت هنالقاطبالا ||

 || نال قاطيالام فلك _ئاضيأ كلذ ناكمبف لعفلا كلذ قا ملام لاح هبهفاكت او رو دةمرمغ كلذو لاخلا
 نارهظ ل مالا اذه تين اذااضيواولاع هلسس متو لعفلا كلذ نيوكست ىلءديعلل ةردقالريدقتلا اذه ىل

 ناكف هنرومأم هنا عم ناسعالا ىلع هلدر دقال ر :اكلا أو لعفلا عم لماع تانوذا لسا لل ةعاطتمال ْ

 باوملاو نياصالا نيذه داسف ثان ىاطبالا م فرلكستلا ىأ ىلعدي : الاءذع تاداو قاطيالام اكمال ْ

 ىلا ىاودلا» ءاودسا لاح لعفأا داب ديعلا فاكي ىلاعت هنال م كلع دراواذيأ لاكشالااذهو لوقت

 وجروح لي ع ومس دحام م

|| 
 ا
| 



 ا
 يس مسمسسساسس مدع دم ل ا مسمي عمة سس لسا ل هس هش سس ةهسش سس سس ششسس مدسشاشل ا  مسسأ

 هامل باوأ ول غفت الامتعاوربكةساوانشلاب اءاو دحض نيذااّنا ١ ىلا ءث هلوك «بلقا!ىفدي دشلا |

 ١ شاوغمهةرذ صوداهم مه نم موا نيمرحا ىزغ كلذكو طامللا مسىف لب ليو انا ترسم
 ب الا لام قاع الثا ور افكلا ديعو ىمالكلا مامن هثمدومقلا معا ) نيملاظلا ىرمخ كل دكو

 ا هذهىىلاهتحرش مم نودلاخ اهي مهر الا باص كعاوأ امتعاوربكةساوانتان باو ذك نيذلاو ةمَدقدملا

 ْ لئالدلا ىأ ان 31 ' ااوذك ةردب كتم نيذكملا كئاوأ يثق روالنا كلذ ف. كح : هب الا

 نوكرشملاو تاغ هلاوتاذلا تاب الئالدنو ركش ةبرهدلاف نيالا لوصأ ىه ىتا !لئاسملا ىلع ء تلادلا
 ةوئاوركشمو تاّوبنلا ةدص ىل_ءلادلا لئال دلا ن ونذكي تاّو.:لاوركشمو د_.حوتلا ل الذ نوركشي

 اوقف اعمل ةعك قع ةلادلا لئالالا نورك داما ركشمو هن قنة ىلعتلادلا لت الدا!نوركسي دمت

 | (0لغلادب رمشبلا قس ىف ظفالا اًذهو لطايلاب عفرتلا باطر اك _ةسالا ىعمو لكل ا لوانئانتاناناون وار
 :ء كلاب اوأ ملأ جفن ال ىلاعت هلوقاما قه اريغي ضرالا ىف هدونسووهربكشساو ثوءرف ةغص ق ىلا«:

 ةنفضخ ءأ . لان قاسكلاو ةزمأ رثو ةفيفش' الاب حفتالورعوبأ أر 0 ( ىلوالا ل دمللا ( لئانكم هم

 انت 1 : لكس ناوأ مماءاشت ىلاعت هلوةاههحوأ ديدشتلا,ةءارقلااماةدد شه ءانااءنوقاءلاو

 .ى تفل لوقف (ةئاشلا هلثسملا) اضم زدنا 31 راوس رق قاتكلاو جوعا 2

 هللا ةعاط هينو ديرب ام ئشلالو مه ”اعدإالو مولا_عال عفن ال ديرب ساس .ءنبا لاو لاوقأ ءاعساا باونأ |

 | ناالك هلوق ع نءو هعفر ملاصا |لمعلاو بماعلا م ملادعمي هللا ىلاعت هلو: نم ذوخأم ليوأ ل! اذن

4 0 

 ! لديو ني:مملا حاورال خفتوءامسلا باوبأ,ه-اورال جفتال .ريغو ىدسلا لاق ني.لع ىار اربالا باك

 لا |0010 تيل ءامحلا ل اهبح رع نمؤألا حور ا نيراعتذع ةكرزاتو : وأمل اذه ةدج ىلع

 ةعسو ةةراسلاءامسل ىلا ىهتننه2 كل ذاسوا لاق زو بمطلا دس ىف تناكىتاا ةماعلا سخن ل ان| حس سع
 5 اىفةنملاّتا (ثلاشثل الوقااو) ءاهسأا با وبأ كال عفتال هناف ةهمذ جرا اهل لاةمفر ةاكلاحورل
 1 لزتتال ( عب ؛ارلالوةا'و) ةنللا اولخدمل هيلا مها قراطنالو «اسعسلاا ىلا دوعصلا ىف مهل نذويال ىعملاف

 اال تا لعل ذشمالا:ذعلوتأو رءمتءايءانسلاباويأ انكشف هلوقنمذ ةوخ أ .ودوريللاو دكربل
 ىلا حاورالا كا:لامعأ دعي نابأماو تارعسإلاعاونأ“ 70 نم اًتمماع لزني ناناما زاده وكذا

 ثارت لزنتاسمن واهلا داعس ن حصصامأ د حاورالا ةجسجب عضو «تاوعسلا نا ىلع لدي كل ذو لاو ميلا
 3 مم] عفنال هلوق ناك كا ذكسهالا ناكامو تادانعسلا لاك ا هرو: لاح حا ورالا دعهتاهءااو تاكربلاو

 | فلا لي ى -_:طانول> دءالو ىلاو:هلوقاما ديدعتااود .ءولا عافأم اغعأ نه ءامسلا ب اوبأ
 ةربالا ب ةثاهعضو زيسلا خشب :مسلاورو شم لدباو لوثدلا جولولا (ىلدالا هلكساا) لثاسم هفقق طا للا
 ٠ نديلا ف رةث نكصو ثالثلاتاكرذلاب مءكورب فاشكلاا بح ان لاقو مضلاب مني رس نير و

 باقل ىلا لسد كن ديل اءاسماف لاعب ةنلا هنال لالا ا ا د لا
 ١ انفاو عنق مو عانقو فحل و فا ورز, و رازا لاقي ااعرخو طاسخ لاه شيوعا ردا لاق هب ط اذعام طاماناو

 00 رعءاشلا لاف برعلا دذعاهسجتاناوكاربك أ هنال تاناو كارب اسمي نم لهجا صخ
 ذلا ممثلا كإ:ىف لج اجب ولو ناكف ذف اثم لا قمضأ 5 نيالا تقثو ماسالا مافعأ لبا مسخ « رقاصعلا
 ١ الو قءلا ف تيئوال احناط رسثاذه ناكوطرسشلا اذ هلود- ىلع ة نحل مهاوخ دىلاعت هللا فنآ والف الامم
 9 بحاص لاق( ةئاثلا "لئلا ) اعطق هنماسوبأ» ةئللا واو دنوكي نأ بجو لام لاخلا ىلع فوقوملا
 لدمباو لفقلا نزو لما ىرقورةلانزول لفن نالفنسو لمقلا نزون لهب !ساسبءنباًأرقفادكلا
 نبانعو ةديحاو *لاسا يانبع تس لاسسدلا ائبلغلا سلقلا اهانعمو لها نزوي لمجاو بدنلا نزوي |

 ىذلا طل يسانم لمملاّن ا ىءب لحب ان هينشي نأ ن ءاهماشنت نسح ؟ىلا.عتهَشساَناام_ممعهللا ىطر سابع | '
 ازيا حسان -اذمااينولئ ال1 (ةئلانلا هلعسملا) همفةدن , اهل 'انرك ذاناالا هنسام .ال ريعبلاو ةربالا سس ىف كل سب | 1
 ١
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 0 وق نمادغو ىلا رلسر تءاحد لا ولاع مها مهنعىلاهت ىكح مث هناصس هلث االا سبل ىداهلا ّْ

 | همقو ةنملا مكلتنااو دونو ىلاعن لاه مقل اءانير لسر تءاج دل اولاقو انا لسرلا ماهدعوام اور

 نوكي نأ ىلوالاو دك: الملا نمنوكب نأ ارا ىلاءتهقلا نءمنوكينأاماءادزلا كلذ (ىلوالا ) ناتلثبم

 | ةفناقاملا (لوالا) نيهجرانههنأ ةلكيف جاما ركذ (ةيل اثلاهلث_لا) . هناصسهاو» ىدانملا

 || لاه (فاثلاو) لوقلا اذهباو دون ىأ ةنللا مكلت هناءاو دون ىدملاو نأ ث لريملاو هنارب دقتلاوهيقثلا نمألا
 أ مهل لق ىنعملاو ةئاسا مك ىأاودونو ىفعملاو ءادنلا ريسفت نعم ف نأ نوكتنأ ىد-:نعدو>الاوهوأ

 | اودعو مهخالمكلت لافاماو لاقا ثماىا نعي اوريصاواوشمانامهنم الا !قلطناو هلوقك ةنلساو 3

 | لوقوهو (لوالا) نالوقهبف اهوةثروأةلوقو اهبمتدعو ىتلامكلتهذهمها لبق هناكفايث دلاىفامبأ
 لاوز هيداربالو ةغالا ف لمعم_.ددق ثرالاو هله أ ىلا ث اريل اريصد اكمكملا تراض هاذ عم ناّىن املا لهأ ؛

ريصي ىأراعلا كيئرويو فرمشلا كروي لمعلا اذ تلاقي ايت ىل ىلا تملا ني كلما ٍ
 لودتي نم مهم هبلا ل 

 ةنحلالهأنا ( ىناثلالوقااو ) ثاريلاءاهي_ثراسف لاملا ف بءتريغنملزاناكلئاوطءأ مهنا

 , اذاف لزتمرانلاو ةنملا ىفال والا نمؤمالو رفاكن ء سدا ملسو هيلع هللا ىلص لاق راذلا لهأ لزابنمنوف رول 1

رالا لال 4:1 1تدفررانا ارائاالدأو ةنلا ةنيللا لاعأ ل 2 أَ
 .هده مهل ل.ةفاهف مهازام ىلا اورظ:ف

 ' مهلزانم ةنملا لهأ نب مسةءفنولمهت منك اممهونر ةنولا لهأ ا لاق مث هللا ةعاطب عاعول مكلزام

 .*ايلانافةبالاهذ مبءازلا بجو لمعلا لاه نم قلعت (ىلوالا) لئاسءهمف نولمعت منكام هوت ْ

 هلع هناا اوسو ءازلا اذهب جوي لمعلا نا ىلع لديكل دو ةيلعلا ىلعل دنت .نولمعت سنك اع لوقف

ْ يعش مننا هلع للدار ءازحلاك اذا بجومهناذاهنا لحالال 4 هلع اسس ع رستلا ا ل ب
 

 | نأ مزه ةملالا مزلا كلتتهلب اقم ف تاعاطل اهذه تءقو تاعاطلا نمئشب ديعلا ىأاذاف اهلةياهمال دبعلا ١]

 ةنلطا ل دباا درعلانأ ىلع ل دةي الا هده لا ةث مهضعن نعط ( يناثلا "هلم لا ) رخاشملا با اوللة يبومرعس]

 باوحو ضقانئامهنيو  ىلاعت هللا ةرباهلخ ديا. اوهلمعد ةنملا دح أ لخ دي نإ مالسلا هيلع لوقو هل هع ١

 هءلع ةمالع لعج ل ضني ىلا عت هانا ل_جال هبسوبامناو هناذإة لا لود بح وال لولا ناانركذانا|

 هللا لضفبالا سل ةقمللا ىف ة:ل1لوخدناكىلا.هتهق اوه ملا هلا لمعلا فوملاناكا لاشي و هلة ذر عمر
 .ٌماعٍباط+ نول.ءن منكاعاهرقثروأ ةنللا مكل تن ااو دونو ىلاعت هل اوق ىضاقلا لاه( ةئلاثلا هللا ) ىلا |

 | عنتما كل ذكى عال ناك أذاو هلهعب اهاخدي اناف ةنملا لد نم لكنا ىلعل دي كل ذو نينمؤملا عجب قتح 1

 . قسافلاحررذيالنأ بجو لوقنفا ذه تينا ذاىلاعتهقلا نمالضف:ةنللا نواخدي قاسفلانا لوقي نملون |
 , لخدينأ م اولذعال لوتالاو عامسالاب لطايىناثلاو اهلخ ديالو | ةنلا لدي نااما ناكسل حيرشول هتالرانلا نا

 أ لخ ديالا د أ نا ىلع ل دتئيالا هذه نااندب نال طاب لوال او قاّةدعتسالا لمدس ىلعو ل ْضفَتلا ل دس ىلع هن

 . ةنللا لخ دأواف باَمعالاةكسم ناك هنا لاقي نأ بجوراملا لدا هنال لطاءاضي أ ىلاشلاو لْضفتلايةنلس |

 ْ قاقصشاو باوثلا قاقدعتسا نيب عل !لوصح مزاب دٌدنمحو باوثلل ةت_سم هنوك مز قاده سال ا لس

 ' نعةصلاخ ةمثادةرضم باةعلاو ررضاابئاوش نعةصااخ ةاد ةهفنم باوثلا نال لاس# وهو تاّتعلا ٍ

 ١ اذهتاوملاو الامام عقاد سا ل وصح نيد مهلب اناككلذكن أك اذاو لاهم امون» عمل او ةعفاملا باو ْ

 لع هاو ةرهملا ةروسىف مالكل | اذه لاطد ا ىف: غد دو ناعم دع ال باعلاو ب اولا قامصعا نا ىلعءال ْ

 اق مكير دعوام متدجو لهفة اير اندعو اماندجودق نأر اذلا باصع [ةنلا باصم 1 ىدانو) ىلاهثةلوق.

 يمس م عمم عا ممسحاوب

 ] ةرخ الان ,هواجوع اهنوغسو هللا ل مدس نع نو كصر يذلا نيملاظل | ىلع هللا هنعا نأ ممن ذم نذاف معناولإ

 أ ىلا تارظاين ارك ذب هع تاعاضلا ونامعالا ل هأ ب اونو راؤكلا دمعو حرمش امل ىلاسعت هلا معا (نورفأت

 | هلوق ةم دقت ادب الاف رك ذا ىلاعت هنا لءاو ب الاذهىف اهركذ ىتلا لاو الا هوية رفلا نيبرو
 ظ ىدانو هدنعي لاق اف ءادزلا اذه تقو فة: 1 ىف اورةّسا مهنا ىلع كلذ لداهوقثروأ ةنملا كل: نأ اودون
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 ١ لا بنا ميج رتداخالاّنال لطاب لوالاو رخالا ىل_ءني.ءادلاد_-أ نا رلاسوأ لرتااو لهسفلا
 اءمجاو لود !ناكنارلال وضح لاح ّنال لطانىناثااو لاهم ءا اوةسالا لوضح لاح مجرتلا لوو
 |.سعب اهأ اناكعو>رااف رطلاب عقو ناو ل_ص املا ليسن ايم ناك حبا رلا فرطلاب سال ا عقو ناف

 " 1 | يملاوج هنولء عام لكف لا<وهو نيضءقنلا نيب عسجلاب اه ًانوكذ انوشوه هةوكال اساور |

 | رانا رعاذ لغنم مهرود ضف اما: ءزنو ىلاسعت هلوقامأو ل أهللاو مكمالكن ءاناوحوهفلاؤسلاا
 هنمو ل-خ دي ىأ باقلا ميد ىلا هفطاب لغي ىذا وهو ةغالا له أ لاق دولا ل غلاو هناكمن ءعهعلقءئشلا

 فاح ؛فلخداذاهنكلفلغتو وش لا ىف لغنا لاسقيو ةق.قدلا بونذلاىلا هللا لوصولا رام كيال
 ئازادارملا نوكينأ (لوالا) ناليوأت 0 زر زارع لل بانل

 سواسولا طاسقساو عاب طلا ةمفصت لغلا عن ىئعمو ابن ذلار اد ىف ضد ىل_عم معدمعمأ تا اك ىتلاداسة الا |

 ناو بولا ف سواسولا«1ة1الغ َرْهَل )ب اذءلا ف ناك ناطمثلاَناف نيك نتن نماهعئمو
 ”يزلاو ةءلطو ناؤعران" نوكس أ نأ وجرالىلا لاةذ هذعها ىضر با اطى ن3 نب ”ىلعراشأ عملا اذه

 ّْ تاحرد ناه:هدارلانا (ىلاشا!كوقلاو) لغنم مهرو دص ىف ام اًمعزنو مهمة ىلا «ذ هنا لاه نيذلا نم

 ا ةيردلا بسا سنا تح. مولق نعدسملا ازا ىلاعتدقاقناسقتلاو لاك !بصض ةنوافتمةنحا ظ

 نوكيىت> لوالاهجولا نمىلوأ لب وأتاا اذه فاشكلا بح اص لاق تلد ءاكلا ة-ردلا باص دسحالا

 1 مت لعيلاضعب مهضعن نعلو ضءب نمرانلا لهأ ضءد ىريت نم ىلاسعت هللا هركذامهلب اقم ىف اذه

 افعلا منا انا الا دهاشب نأ لمعي ن.كسح ولاه نافرانل | لهأ ل اذ ةقرافءاضرأ ىدملا ذه ىف ةنملا
 1 بيس غدا اسوبلا هعمط لد عال هنا مث اهل خ نءازحجاعاهنءامورت هسفثىربو ةسلاعلا تاجؤدلاو

 1 0 داذالو ىاعت هلل مهد بمعدل ااضبأ لةعبال لف كلذ لقءنافابنعنامر 1

 ءدس1او دقلاةلازايدعو ىلاعت هناالا هءاءر داهتىلاعتهتتاو نكمت لكلا اانلق اسهنعمهيشغيو عافولاو

 م لاو ىلاعت هنا منيب ايلا نيب قرفلار 0 وفنلا نءبرشاا ولك ولا وهشةلازاب دعوامو بولا

 ”أدق ةدا اب ْرلا بلط ىلع صر اود ساو دّمملا قبر نم ممول اك ىلا عن هنا نءملاو راسهنالا مهتحت نم |||

 | ة16لاعاونأو هناسج اووإ فو هللا ةحسر نم رابمألا .تحت نماكرد 2 هلوقو ةيطعلات اذللاب موبلع

 ناس لامو ادهلاتادهىذإاهتد_جلا اولاف منة: لهأ نعىلا.عت ىكح مث ةئاحورلا تاداعسلاو

 بوم ةيعادإا كلو ةردقلا ع و#عريسمو ةمزالا ةمع اذا ااهبلا عضو ةردّقل ا ىطعأ هنا هنن أنا ده ىنعم

 : ةضراءالاةمعا هلادتا قاشولورثالا لصحي ل ةمعادلا كلت ةاحاموةردقلا ىطءأول هناف ”هلمضفلا الت لوصا

 غو ناكوةمزاملا ةيعادلا نانو ةردقلا قا ا امااضي أ لءفل الصح ل ةفراصا ىماودلارب' اسلاضيأ
 «ةيلككو ىلاعت هقلاريدق ةق.قللا ىف ةلصاسةيادهلا تناكض لعفالا بج وم ةنيعملا ةدعادلا عمر دَقلا
 1 :ءو عئاوملا لازأو لئال دلا عضوو لقعلا ىطعأ ىلا هنا ىلع عقواسمن ادممحتلا ةلزتعملا تلافو هنيوكتو

 هن اانا دهن االول ىدت ملاك امو ملال ميلانو ماما وددت طر دقو رخل فهبراسملا جايلاع

 ١ نوقابلاو ماشا | لهآ ف ح اهمفرهكلذكو واوريغباك ام هاعنيا أرق (ىلوالا ل 5لا) لئاسمة بو:

 اناده هلوقاريسفلا ىرحمراج هللاانا دهن االول ىدت هناا ام هلوقّنا ساعنبا ةءارقىف هجؤلاو واؤلا
 كامو هلوق (ةيئاثلا للا ) فطام ف راسا ف ذح يجورخآالا نيءام_هدح ناكابف اذهل
 ب دم لوقن لب دمج هللاءد ميل نمنأو لن اها ده نم ىدتهملاّنا ىلع ليلد هللاانادهن االول ىدتمل
 ا | ةادبملا عاق ولأ ؟نمءامل والاو مالسلا مهيلعءاس الا قس ىف ىلاعت هلل اهل هذ ام لك نا ةزخملا

 د لطنملاو حن اورفاكسل او نمؤملا نمب زاستمالا ل_هحامنا و قاسسفلاو رافكلا ع .ج قس ىف كهف دقف
 : مو ىذلاوهو ا

 ناانلع طقف هللا د حامتاو ةثلا هسفندو_< لانا نارعنلا تاكرذ ند اهداخو ناماا تار درا هاساقن



 قرح
 سل >

 كاملا اا
 ةس ل تي عب 0 سل متمسمبم

 لءالاووفدد دن مهامه ىدجازلالاغ بسلا ةبعن زيد تميز انو قلل ةلول ةففغ نأ قا

 1 هوة ةئمو هللا ةنغل هنأ ءريدقت ثي دم او ةمقلاذانهضاة دارا قلع ةديانسكلا نم هنت نيفولا لا ر هو

 : ثبادن :لنارامضا هعمنوكيوالات اف ةخالو هنارئدقتلا نيملاعل ابر هليدلا نأ مه اوءدارخ 1 نلاتقت

 ا انأدو دقن أه فوق ىف ءانزكذاه هياؤ ذا انمريسفتاهنأ "اك ريطغتلل قال ىنهة فذ ا نركتنااضر زوو ناشلاو

 اهوصوم تاك, ن<ىل“< هللا ةنعل عقوأأ نذؤ' كلذ ناىلعل دن الاد لهن العا (ةيناشلا لكل ف .) لاق

 ةئمدا اراااش ان هصأ لاه نيم انظأ ىعهلباةنتعل نا لاه هنال نما موك (ىلوال ا ةنف- لا) "ةعررأ تانفصب

 ةنللا له ؟لوق نا لل دي افكلانابو هَ للا له انتم ةؤانع|ةمدقتملاةز طا شلا نال لالدو نوكرسشملا]

 ا ىلع هللا ةنءا نأ ةدعت نذّؤملا لوقف اذه تن ذاورافكلا عمالا هركذ قيليالانةنع مكبر دعو ان تو لهأ|

 ْ ءالؤود»فضصو هنااضد) أو نوكتصرشأ ١انههنياالغاطدار ١ ناتدثف ع مهلا افريدنم نو نحب دف

 || ابااطت كن لكل ف وفي رم ىشانقلا لايتورانزك ذام وتب كل ذوزاغكنلابةسنم و يا ' نلاظ ا

 : هأنذ عمو هل | ل ءدمس ع نءنود_هنيذلاةلوق( ةساثلا ةفما1) اضدألا: مودع قات كأن أكون

 ١ 1 هلق ) هلاقلاةفصلاو) لدار اسىزخاورهقلازرح لان ةرنانأ قمع نيدلالوبقنتمنماسنلا ثروءثع مهنا[

 : مهوارق (ةءبارلا ةفصا وز للا نيدلا لت الدف ثا مدت :ثلاؤ كوكشلا *ا اا هتمدا ارااواسؤعابتو فسد[

 كلذاهعقو أنهن ا ةنعالا كل: نأ نيبال ىلاغتذل !لعاو نورفاكح ةرخ هلا 5
 : نةودوم ا نما: | ىلع نذؤملا

 : داسف ىلعل دي ءالذو نب رفاكلا ىلتعالا تعقوام ةنعللا كلت نارا رضت كلذ ناكهئال هل تافصلا هم 1

 « ملعأهنتا ورفاكل او افلا يحن نعللا كل ذ نأ ن م يداكقلا ءرك ذاب 1
 || ىلعو باخ امن .و) ىلا نءدل وق

 ا اذاو نوه-هطد مهواهواخ ديو مكيلع مالسنأ ةنلا باصص أ او دانو مهام الكتوذرعي لاجد فارعال | د

 || قعيباح امو هلوقتارللعا (نيملاظلام وقااعماناع تالا راوناهر الا باح أ ءاق: مهراصتأ تفرسسأل
 بأن هلرو د مه نرذف هزق رو كحح ذااروهثااود بالا اذ هوني ,رغلا نيبو ارانلاو ةنطانمأ]

 ١ معان نارتاوم-1!قوفةنإلان أ تدل دقو رانلاو ةناانييروسلا اذ -هبرشضىلا ة اح ىأو لبق نأ| ُ

 1 هناا أماو باكو روس امن ,لد نا عنءال ىرخالا ن ءام_هادحادعيانلق نيل ألا لسا لآ ١

 هنال كل ذو فرع ضرالا نم عفت سم لكو كيدلا ف رعو سرغلا فرع هنمو عفت م لاعناكملكو خو فر

 8 00 0 م ارا عاج :

 ل اونو وق 37 56 :أ!لوقلاَو) طارصلا فرش فار الا لاه هئااضبأ هنع ىرروساضابالوإ ١
 دحاو لكن ور هلا رراننلاو ةمملا لهأ ة ف رعم ىلعو ىأ فار ءالا ىلءو هلوقنا هللوق دا ىف حاجزلا|

 ْ مه لاق هيد ىل؟ برعظف مهن اًمنسو مان توعءس اموق مه ناسعلل لمت م ماهتسرانلاو ةنحلا لهانءإ] أ

 مهعب لعل ىردأ الهتناو سبل ا ن نم صغر .1ظ!نوزمي رات الهو ةنلالهأ فر هن ىلع ىلاعتملت امو مو

 ْ ترثاكيتص د ةاو نضر ءالا ىلع مسه نيذلا نا قاوذانخا دقق لوالا لوول نولناقلا اما نعم ال الا ٍ

 باول لفهأو ةعاطلا لهأ نم فارتثالآىم'لاش,نأ(امده دحأ ) نياوثىف ةروصخت ىف موف لاوتالا !
 4 .هف (لوالاريدقتلا ىلع ام5ؤتاؤنلا لأ م :هلفاسلاةردلا ف نونوكيماوقأ منا لاقي نأ (فاشلا 1

 0 ىلءو ىلا عت هتنا لو تي هلل ةفراشلا لهاو هنا لا نوفر هناك الم هزاع وأ لاق (اهدتحأ) هو.

 ْ امناةملوجرلا فصولالوقينا لئاقاو ثان الروك ذك الملا لاقت 7 ”الام مهنا معزتو لاجز فازعال /

 مهةصو عندما اكلاانوكعندمااناو تأ | نوكين م لدحرلا ”لناقم ىل_طع ىذلاعضْؤملا فن :

 ْ نءمهلارةرودلا3 كالد ىلاعا لع ىلاعت هللا مهل مالسلام ملعءانالا ما اولاف (ايناناد) ةءاوجرلا 1

 قعتفرشمازفو كلل ىلاعل ناكل د 00 لا ها ىماعو مس وفرشلا اها حم

 يحج ما م 7

١5 1 
 0 ك0 ا ل دل دال امس سم يصل هه:

 تس

 0 ٍ ىر# نذأ ارحاىءوأ لولا :دار اىلءَناربسكبمتنا ةثعا نا زق ”نسءالانا كالا ور



 ىلا 80هن01لبق نم نينطاخم ممتزكو دنءولا' دم مهطاخ ىلاعذ هنأ ىلع لدئاق ايران ةعوام هلوق باو للاواني 1

 اوحالا ىف ماع تائرسلا نءوقعبوهداسعن ,« ةبونلا لمة, ىذلا اوهوىلاعت هلوقنالا دل ىفةبوثلا لقد

 5586 نعزواحلا مب كحلا مير لا قث اللاو ةنكسملاو ةلذلاءرا رقاو تنذلا,فارتعاة ب وداف اذن از اهواك | :

 ماجة ديدشلا مال" الا” مهلا غتسما :دش دمنا نوخلكشلا باجأ : :رخ الاف وأ ايت دا ف ن اكحءارشأا
 رءموع ةفكذ تاراغانملا هذه نع مهع:ةالمال الاكل: تناك اذا لوقي نأ لئاقاو ةيوالا ىلع مادقالا نع
 ودل لوبق هقلاىلع بوي نولوقب نذل لتس انا لعاو ةديدشلامال الاكل نءنومداذ:اهب ىتلاةب وتلا ٍ

< 0 

 ف 1ا اذه نيب هنا ىلا ءترك دلي باطتلا اذهب ممطاخ هنا ىلاعت هناك ذي ل بدلا !َدهلف ىلاعت هنا«. طاع 1

 ن 00 :اىلع لدتا الا (ىلوالا هلأملا) لت : اتيم هب قف مذ اولاهىلاغت هلوقامأ ْ

 لة ناف هتان مواهقلا ن اذ ةمابقلا موي ئيئراعاوناكا ذا الا كلذ ن كءالو قدح هوّىح هد-ءوو هللا دعو ٍ

 اوبق دنع !ةرورضاان اواعو هذ اماع ع نءةيوثلا لمعي هناهياتقص نم نأ تيثو هنافصو ةنا ذي نيفراعا ناك |

 مم قزد_عتو ةدعدناه انعم سئاواد دصت ةرانو ةدعةران لمع سن هناه تيدر ورع ناو ْ

 اةقمأتاقفاذكواذك ناك دق لاه اذاو <. ةىب دصتالو ة دعن اكسصص منن لافو ىرطمعتأ لاهتاذ اهنا ئرتالا :

 بابيالاناكم ناكولو منتقدي مويا !لوقبا5بحو.٠ نع تمهفة#سا !ذااضيأو همف ةدعالو تقدم :

 8 فعتهلوق ىف اك ىلا ةصتخ ىلب ةظفاو باج الا ن 2 باوملاب ةصدخ مث ةظفلن من لقت لو ىلإ تاقااسغ“ 1

 ناتغاامه نسحاوب لاق نآ ارذلا لكى نيعلاريسكب م قاسكلا أرق (ةنلاثلا”هلشسملا) ىلب اولا مكبزرب تسأ |

 يقف ملا نذؤوءنذاف ىلا .ء:هلوقامأ :رو مري غرم نع ةياورلا ل ةدسعولأ لاه لب الاف عنلا اما ا

 ” ا انطوهو دكت النمس نذؤلاكلذو سابعنبا لاه نيقب رقلا عمنا دامه ىداننذ :وُمن ذأ ىناولافو |

 لال اذن ذولا داردقلردذأ وق ةرتركبذ لست مةلرت( ياش هلغسملا) روصدلا

 57 2 يل منو ناملكسم هءف:نيملانظاا ىلع هلئا ةنعلن تاىلا.عت هلوذامأ لع هاو كو أ لوالاد | ا

 مه 5١

 اند او لمان نا لاقز ارقتاسالا ذعب] دعانا ادنلا اًده نا ع كلذ لدراذلا ب اصصأ ها )ا باص أ[

 1 اذه نمضرغااواة- باقعلا نم م5 جر دعوام مت دحو لهفاق- باوثلان ءان لا قارا دعوا

 (لزالا) تالاؤساثته_هوودعلا تاقىف نزلا عاب او *لماكملاثاداهسلاىلا لصو هناراهظالاؤسلا ْ

 ' ءادنلا اذه خدي يكدتدكادعبلا 0 اما د

 مز 0 نم سنل ذيدشلا برةلاو ديدشلا دعبل اان ددع نالا_:لوق ىلع مما اذ_ه باوملاوأ
 .«لانمانعنام نوكيال هذحو هبف دعبل! نا ةمصاخ تروصلا ف لود ن .مءارزعلا ف ّنالاوو كلذ ىضاقلا |

 !|تاوطاو ض عنان طعبأ نمو ادلا لهأ لكتل ذل لهأ لكرم . عقب ءادتلا ادد (ىناثلالاؤسلا)|
 0 وقاذاعياباو موته علا دمفي رانا ناحصأ ةلللا ناصأ ىذانو 1

 اةنأ ةلوقف نأ عمام (ثااشلا لاو بلا) اين ذلا فر انفكل | نم هفرعين ا كسض نماىدانةنسا لهأ ن أ
 ىلا لنآ لوقف تقدس قلاكة ريشفمنوكم تن او "هلمقثلا ن رم هفف نوكتن الم هناباو ناحل

 ظ :دءوام ل: :ةاكاقح مكبر مدع وامل الها (عنا رانا لا) نيملاظلا ىلع هللا نع نأ هل وقىفكاَدكو ةنملا/

 هلأ

 4 دله ١ سدلؤهف رفاكتلا امأ نيمو الانتقال ب زمشتل ادب نو في رشتلا دي زم بجو دعولا ادع

 | الو قب نا رئات سالو باذعأا نم ءمه-ةنأاوساخل نو والاف باذعلان منوم ةنوتلا]

 اولا لقي ن ىلا عت هتئاولاه الع بج اوريغ كلذ نااولاه ذب ات امل او ١ اذه نمي مهل صالخ ال
 يدآ_هتو: دع ملهي وميسلاه (ةبن املا لثسملا) ملعأ هاو لاو .بلالازفةرخ الا ىف اهامق. الن وامن دلا ىف

 | لام مناولا ةذئث نعاموق لأ. هنار ع٠ نءىور هناب فاسكلا جاو فور ءعسدلردكلا تاسزب ألاف

 اتقوا م مالعات ةال_ءالناذ الاو مالعالابتب ودتلار ءادذلاةغالاىفنيذأتلا ىنعم (ىوالا)ناتلثسسم |

 ١ ْ 1ذالا كل ذين ذأ مهن ن 55 ذؤم ناري دقتلاو ندوم هلوذاةغص نوكحح :نا لهو مهطسو ىفو مهن ا

 - 2 ممل حس ل ب تع

 معو
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 - مصل

 1 أمهاشر اا تابعا (ثااشلا هجولاو) اهياعتا لان ضف ورا 200

 | ىفمهنكسي ومنع هللا وفعي ةالصلا لها نم قاسفل ا مهنا موق لاه (عبارلا هسولاو) ةنملا لها نيك اسم
 | نيب بورضملاروسلا ىلع ةيلا.ءل ا ةنكمالا نع ةراسع فارعالا لوةدنملود حرش هلك اًديهْسا ضال ا

 | رانا لهاو ةنحلال هانوذر هد نب ذل لاحرلا ن ءةرامعف ا رعءالانولوةينيذلاامأو رانلانيبوة ملا

 | لهاو ةنلا لها ىلع هنمنوفرسشي لاع ناكم نم مهلّدبال ماوقإلا٠الؤهناالا دمعب رمغاضي لوقا! اذه
 1 هنأ م م معاهقازبابلا اذه ىف سانلا لاوقا ليصاغت ءذهف لالا لوقلا ىلا لوقلااذهدوعب شرس و راسنا

 دل هذي رملا فاو فلثش او مهاهسسب راناا لهاو نا لهأ نمالك نوفرعي فا ارءال باص أ ناربخ  ىلاغت
 ههسو نص أ . هذاا لها نم ملل! لجرلا اهسنا س ابعنبلوقوهو (لوالا لوقلاف) هوجو ىلع مهاهسبا :

 (دح املا نوكو رمش مك استر اسم مههوجو نوكو هوجو دو تو هوجو ضدنت ”مول ىلاعت لاه اك 1

 ١ ةرتق اهةدرت ةريغاهيلع مههوجو ن وكو مههوجو داوس رافكلاةمالعو ءوضولار ان“ نمالدت < رغأم_مما ١

 | ىلا ةجاس ىًَفرانلا رانلا لهاو ةنملا ىف ةنملا لهااودهاشامل هنا لوقي نأ ئاقلو اترز معوبع توك |

 بدو رطل لالدتسالا يرجو ا ةنملا لها نم موك ىلع لدتا

 ظ نو يح »يدل دمج اخب لل 00 الاد منال ضاصتخالا ال رجلا اذفأ

 ْ ا دلا فني_مؤملا نوفر هياوناكف ار ءالا باصدأ ناد , الامد_هريدسة:ق (ىناثلا لوقلاو) ص

 أرفكلا تامالع رووهظباضي أ دلا فني رفاكلا نوفر . : وماء تاعاطااو ناميالانامالسعروهلع

 1 ىتلاتامالعلا كلَ ضعلان ءضعبأا اوزيم ةمامقلا لذ ماوقالكئلوأ اودهاش داق مهلعوسفلا |

 || ىندملاق مكملع مالس نأ ةنللا باصصأ او دانو ىلا .هتهلوقامأ رام اوه هج ولا اذهو امندلا ىف مهيطاهوةهانإا
 | مهو اهولخ ديل لاه مف فارعالا لهأ مالك متاذ_هدّتعو اهلهأ ىلع اوأسة: :لا لهأ ىلا اورظن اذا مهن :

 | ناحاهاوخ دف نوءمطب مهفكالذ ع و هدايا داح مراقلو ءالا له 'تاربخا قاصت هنا تسلا ا

 |فا 7 1 رد 0 الا مده ف ارمالا نجا

 أفا ل 0 0 0

 | ع_ضاوملا ىف موفار ءالاق ف ا ارعالا له هنا سلع فقوملا ف ةماسقلا لهأ فوقو دنعف ةماسقلا ىلا

 | مون ةنملا ف ةيلاسعإا تاسردلا ىلا مهلقنراشلار انلا لهأو ةفحلا ةنلسا له لش دأ اذا في ريشلا ةيلابأ

 | ةبردلا ف نونوكينيذلا مم أب ف ارعالا باصسأ ان رسفنا امأو ةملاعلا تاجردلاىفالا نو ساحالا |
 1 مهلق .نأهلاض-اوهقلالضف نم نوعا هو ف ارعالا ىف مول < ىلاعت هناانلق ةاحلا لهأ نم ةلزاا
 ظ ىدحاؤلا لاف رانلا باصأ ءاقلن مهراسبأ تةرصاذاو ىلا هتهلوقامأو ةملا ىلا عضاوملا كلت نأ

 1م الت ن الف لاقي ناكملا فور نسافر طناككلذإو ”هلب املا ةهدس ىف مو ءاقللا ةهح* ءاملث اهتناه) |

 نعبلعُت نءعمدانساب هللا هجر ىدح.اولا لن مث .اف ةرظ لمعتسا ردهم لصالا ىفوهو لءاذس وهلااب|

 | تكا ذاف قلتو نا يحن افرحالا لاعفت ىءرداصملا نمتأب ملالاق امنا نيب رصتلان ءدربملاو نيبف

 مسا لكيف تلقو لاسرتو رامست ل ثمهاتلا ّحعب لاعفت ردصم لكسص ىف تاقف سامقلا كلذ وت نا
 ناره لع قار ءالا باح راسم أت ءقواكد نان الآ نفمد ناس ةنو لات لع وللا سكي لأ 1
 مد دقي ىت-فيوككااتانآ الا ده عمج نم دودقماو م[ يصر نم م موا مال نأ ىف ىلاعت هللا ىلا اوعي : 1

 هذه قروك ذا | باوثلا ىلا همس لصنف قاسا نيدلادز وغمل دك قلاب ىضربالو لالدتسالاو راظنلا ىلع

 |مةوثر دالاجرايفا رعالا باب أ ىدانو ) ىلاعت هلوق 4 اهيفروك ذا باقملا نع ستي وتلا ' ١
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 هنالءادهشلا مهما ولاه (اهثنانثو) مهم اقعو ماو دريد اةمو مهلاوح ا ىلع نيعاطم رانلا لها او ةئطل الها | ١

 0 وق لاق شراذل الها رن لهن دس او لكن رمز رانيع انف رعالا باص [ف صولا هت

 هجولااد_هوممنورع ةقرزو مههوجوداوبراسن لا لهاو ةرشدة سم ةكحاض مههوسون وكي هنا لغأا

 ناك ولو ةاف-راتلا لهاو هنا لهأ ن نمدحاو لك عوفرعمخناءفار ءالا لهأ صخ ىلاعت هنال لطان

 / ' لالعاب مو ةنلا لها نمدح !لكنال ةؤرعملا هذهب ص اسد ا فارعالا لهال قبانا هور رك ذامدارملا

 ”رلرعيةؤقبدار )ناتو اذن كافور لغد ندوةنلاىل١ظنملاوحالا هذه نوفرعد 1

 1 ندا اورذكتل او تريثلا لهاو حالسلاو نامالاوريونا لها امندلا ف نوذرعي ١ وناكم نا وه مهامسب إك

 < ىلا هتوهف ة._صءملاورفكلا لها ىلعو ةعاطأ او ناميالا لهأ ىلع هقئا٠ ادهشاندلاقاوواكض

 060 اونوكمل ةعمفرلا ةماعلا ةنكمالا ىهو فار ءالا ىلع

 ىلا ٍباقعلا لهاو تاجسردلا ىلا اولصو ٍباودلال ه١ نانوفرءدو
 و الثلا ءوجولا هذه لق ناف تاكردلا

 هوةنملا اول دي ل ىأ نوهمطب مهواه ول دي ل مس مما فا رعالا باع أ ةغص ىف لاه ىلاعت هنال ”هلط أ

 9 3 اذه ىلاو ويهاذلا باجأ ءادهشلاو ةكشث الا اوء ا .ننالان قلي ال فصولا اذهو اهلوخ دف نوعمطد
 هلا هيف بدلا ورخ أ ةنحلا مهلوخ دنا فارعالا ب تاع تاق نءنبب ىلاعت هنا لاقي نأ دع. ال اولاه نا

 0اس ما :ةكمالاو ةملاعلاتافرمشلا كلت ىاعم «بلج ورانا !لهاو ةللا لها نع مهزجىلاعت |

 لهاّرتتسا اذامن لا ا ةدهاشع ميظعلارو ردا هتيم 'رانلالهالا نأ ةئلسا ل هأ لاو أ

 غمموكن ا تنثقة:11ىفةيلاعلا مهتنكما ىلا ىلاعت هللا ملقا ذة. رانا! فرانا !لغاو ة: :للا ىف ةئالا ١

 ش 3 طلا اذ_هنمءدار اا نوعمطي مهو هلوقامأو مهتجردؤلعو مه فرش لاكن م عنجال ةنلا ىف ناش اد

 رخل ذر يدا موي نش لطفي ثأ عمطأ ىذا مالسلا هلع هاربا نياك لاه ىلاءت هنا ىرتالا |

 وقلاو) ةنل له ف ارش 1 مهفا ارعالا باصصأ نا لود نمل وق ةريرةتاذ وف ام وها ذكف نيّقي عمط ناك

 . باونلا لهأ نم ةلزاسلا ةدردلا ىف نونوكسحي ماوقأ ف ارعالا باد لود نملوقوهو (يناقثا
 رماوناك ام موحالق مه: اميسو مهثانسح تواسن موق م منا(اع دحأ) اه وجواورت ذلوفلا اذ مب نولئاقلاو '

 ا ةنلانو ةطسوتم ةدرد نركل فارعالا هذه لم ىلاعتهقا مهفقاقراشلا لهأن هالو ةنذا لأ

 : نباو ةيذح لوقاذعو ةنلانولخ ديموقرخ | مهو هتجرو لضف, هنملا ىلاعت هللا ,ولخ دب مرانغلا

 4 زي- وا هداسف ىلءاوصءاو لوقلا اد ها يقانقل او تابم !نعليوءاعلار اخ ارامهمدقا يضر

 ' ردن لك ىلع لدي نولمءت منك اءاهوةثروأ ةنلسا كلت نأ اودونوىلاءتداوةتنااولاقنا (لواالا)
 : :االو ا انشا مارك مؤجر لوَقلا نم عنب كلذو اهاوخدلا فهم وكي أو بال هناف ةنملا

 ١ فارعالا باصحأ نم مهنوكن ا( امهينانأو) ق اقص سالا بسال لضفتلا ضدي ةنللانواشدب مهمات

 لغاو ةنللا لها ىلءةف ريشا ةلاعلا نك امالا ىلع, «لجأن ا,ةمانقلا لهأ عون م مهزيم ىلا عت هنا ىلع
 مهنانح توات نيذلاذاكشالو ف ارشالاالا ق.لبال في رمشنلا اذه لثمو ظع في رمت كلدورانلا

 اودونو هلوق نوكي نأ ل. هنا لوتالا نع باول او فيرمشنلا كل دمهم قلي الف ةرمصاع مهتجردفمهتاشمد
 نءعباوملاو لال د كح ةنملا لها لك نوكينا مزاب ل نين.عم موق عم باطخاهومثروأ ةنحلامكل نا | ا

 م الاو في رشنا ادي زرع ص_صختلا لد. ىلع عضاوملا كلت ىل_عره لج ا ىلاعت هنا لفالانا فاشل
 اذهل نأت دثف كل ذىفالا عا زغاا ل-هوراذااو ةئللان و ةطسوتملا سن رماكا اهنالاهلع موج أ امناو

 || باحات فاد وكس ذملاهوحولا نم (فاشا) ة ةندعض هحولا اذهلاطباىفاهلع اولوع
 ة:للانبب اوسف- اودهد:-افم_ممانآ نذأريغب وزغل اىلا اوسرخ ما .اوقأ فا ارعالا باص نمداَرملااولاه

 5 0 ءمنال فارعالا باها نماوراصاء!١الؤه نال لالا لوةلا ىف لخاد لوةلا ادهن الءاورانلاو

 ١ ٍ هولا لاذ مدي ناري دقو لالا هسجولا تحت "لش ادإاروءال ادا ادذهف د اهاساب مسهتع اط تراس
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 | | لاثمأ اهر ونزل لهال ة ديو داو رجالا بهذلا بارت د رايس نال

 ٍ ةبنملالهأ ةفصاذسذهلم عال لسعلا ن نم ىلح او دب لا ن هنيلاوةضغلا ن ءاضاس دس ءالدإاَو لالقلا

 | نمانبلعاو طمفأ 0 نع ةباكسىلاعت هلوق أرق انراقث ا يل سا تاع رانلا له ةفدو

 ٌْ مه ووهشو مهةبغر تأ :اكءالؤه ذامسالا لاّعف قاف رملا ىلع ىأ ذاتسالا در دن هللا مكقزرامتوأ ءاملا

 ا | ىلء توي ل-رلاّنا ىلع لدي كإذوةلال اد #ه ىلع اوةبةرخ نافدلدسالاو درا

 | ةئلا لهأ ن م ماعطلاوءاملا او .لطاملرافكلاءالؤهّن ا ىلا عت نيد م هيلءتامام ىلع رمشحتو هيلع شاعام
 ظ فصويلاعت هنا ةّمانلا ةريلنا دهب كلْذَنا كشالو نيرفاكلا | ىلعام_هءّرح هتلاّثا ةملا لهأ لاق
 أ مهتيدولا هيفاو دقتعا ىذلاَتا .(لوالا ) ناهجو هضو .امعاو اوهل مهني داود مناي رافكلاءالؤع

 | سابعنب الاه موسفنالا د سعللاو وهال اوذذعا مهنا (ىناشلاو ) نيد هيفاوناك امو هباوبءالت ْش

 فرقت: انا جرعب انن دلاة ةايلسا محّرغو لاه منيوسنقملا نيئز.ملا ديرياهمءهللا ىضر 0

 ظ شيعلانسحو رمءلا لوط يف عمطي ناسنالاًنالادلا ةايلا هذه دنع رورغل لص هنا دارا ليد خعلا ١

 | ماميتدلاباط ىنافر غنيدلا باطن عايو جري _هيءا شالا هذ هيف هتبغر : ملف ءالجا ةؤقو لاما و

 ْ ريسفتقو اذه.همونءاقااون امها مودا لافتاغضلا هذ هير افكلا ان ءاوأ ىلابعت هنا فصول
 ْ أءاقال لمعلا او 8 رتاكمهباذعىف مهكرتت ىنعمل ولرلاوهنامبنلاّ ا . (لّالا) نالوةنابسدناا اذه ٍ

 اوباهاسنا يعم أ (ىناثلالوقااو). نيرثك الاوىدسلاو هاو ن ل الوقاذهو اذه مهمون ١

 | ءازج متنا ىعسف لابو انتا اب اب ضارعالا يف مهاولعفاك رابنلا ىف مهكرتن يمن نم ”رلمابعم مسولماعت ىأ 8

 | بيجحال هنانأم_تنلا اذه ن نمدارأاو اهائمةئس ةئيس ءازحو هلوةفامحس نامل هس ايس ظ

 | ةفنطلاب الا فو نو دج انتي اا ءاوناكموال ناك اناث ا ديد شنل اذه لكشا ىلا نيت مهجر ريالو مهءاعد ظ
 اها الو اوهل مهب داوذدغا مهنا مهلاح نم نيب حني رذاك اوناكه موكب مهذصو ىلاعت هنالك ذو دم ةيسحمأ

 كإذو هنل'اتابا ياو دب مهما تاجحردلاو لاوحالا هد هةيقاعراص ئاشلاب اندلا ةاسملا مر اسنان

 دقو. ةئيطخ ل تسض سأرايندلا بح مالسلاوةالصاا هيلعلاهاك ةفآلك اديمايثدلا بحّنا لعدد

 ةجبرو ىده لع ىلءءانلصة باكي مهانئبدقلو) ىلاعت ةوق «لالضااو ركل اىللانالابس تزل
 تاملكلا حرمش مث فار ءالا لهأو رانلا لهأو ةنللا له أ لاو-أح رمال ىلاعت لارلعا (نون-زيموت :

 2 ارتحالاو ردا ىلع فاكمالالماجت ار اظانملا كلت عاصم ريصب هجو ىلع ثتالثااقرغاا ءالؤه نبي ةرث ادإ :

 باَتيمه انج دق و لاقت هتءؤامدبابتو مر كلان اكل اذه ف رمان نيب للال دسإلااو راظنلا ىلا لابعاد !ٍ

 ىلء. هلوقاماف طوطناو طاغلا نعن هؤَنو دش ثرلا ىلا ىد يي زعمت ضن نءهضعب ءانزيم ىاءانلهفنآرقا او 1!
 أ دن اوفلا نم لوضغل | كال: نم ىل هذ لكى ناس مانلالهلا عمل محامئازي.قلاو ليصفتلا كل ةَتادارخاف ملا
 ١ اداه ءانلصق ىأ ب مذ عطوم ىف دس هجاحْرلا لاق ةيجرو ىدسه هلوقو ةديازتملا عفاناو رشا 1

 : ندا مهمه دارملاو نصوم مودا ىده لعج نا رمان ىلع ل دب نود موه هلوقو ةجيراذر 0

 | ةيدام اجا محام نقدا ىذه ةرةءلاةروس لأى ف ىلاسعت هلوةكوهف م هريغنود هيآو دستها '

 ىلابعت هلوق »# مع دقو هق. سيل نا نمل ويا افالخ عليل عيلاسن أ ل ملع ىلع ىلءءانلصا

 | ١اعفنمانل ل هف نماء اير لسر تءاجدق لبق ن ءهون نيذلا لوب هلو: ى أي مون هللوأ:الا نورا 2 .

 هلالسعا ( نورتفياوناك اممهتعل ضو مهسف: ا ورم دق لمعتاكىذلاريغلمغتفدرتوأاستلاوعقشنا |

 | بدك نم لاح هدءننبب ةجرلاو هبا دهلل بجو ا لدفملا باكل |! ذه لازت !بدسإ .لعلاتسازا نيبال أم ْ

 || عمن وراظنبو نوعقو بف يكل يق ناف عقوتلاو راطتنالا ىنعجانوهرظنلاو .هليوأتالا نوراقتب له نانا

 )| اناكتاو مم ااضيأ أو ءورادتلا بسلا اذولفاوفق ةةوواوكك.ناماوقأ مريف لعلاسنلق مهراكسن او هله
 ١ | ءإ ردا لاف هليوأت الاهلوق تاع |ةلاوجإلا بنباشبج وم نب رظتسم ا ةلزنع مس

 _- م و سوو

 ا



 ا ' ا ةيترتاه انا جسق نيذلا» الؤحأ نوريك دست منك امو كلج كتم قءااماولاب ماجن

 باضأ ءاقاتمهراصبأ تفرصاذاو هلوتبنيبان ىلاعت هلالعا ( نونزت متنأ الو مك.اع فوخال ةئالا
 ر ارك ذ نع ىنغتشاو راثلا لدأ نهالاحر نوداشي فا ارعالا باص اتاناضبأ هعمتاانراولاهرانلا

 3 د ذو ن وربك. عدكامو مك« هلم عاام نور كوفو دلو ةليال روك ذملا مالكا نا لحال

 راكلاو عاستجال | اماو لاملا عج اما عم ادار او مه رباك نال ا اًضنأ قم ءليالو مب ولو تكمن نال وليا

 2 قو نقلا سانلا ىلع مهزاكت ساو قال وءق نع مهراكتسادار ماو نوريكشت حنكتحامو

 ءلاى ئييطانخلا كد ءاوأ عوقؤبف ار ءالا نا ةنانم“ ىلع ةلال داك ذهو ةرثكلا ن نمنورثكة ست

 ءهأر ةارقودد تيك لااذه ىءاوداز م مالكلا اذه بدنيا كئلوالل د لغم تيكر 0
 و سيو ممنوفعشة سب اوناك ة طا لهأ نم قيرذ ىلا اور اشأف ةحرب هللا مول ل عهدا نيذلا» 0

 ١ الوم مدقَتلا دب ناكر هىاراذاف مهني دف مهتكرا شه نما اوةنأدمدماو هزدامع َ دمهااوح

 1 :هلوؤامأو هسف: ىف ه:مناك ام ىلع هتمادنو هرم تمظعو كلذإ قاف هدنءانغ ذةسم ناك نأ ةمأ 3

 4 مالا ا ضعتو أكل ذ موا لوةيىلا«تهقلاو فارغالا با كن أمه لف هيفاوشاتشادقف ةنملا او دأ

 ذا رغالا باصصأ ث < ىلاعت هنادا ازااو ضعبامهضهن لوةي لي لدقو ل اوقلا اذهب ىلاعت هللا مد زل
 : ىقأ نيذلاءالؤهأ هلوةف ةريدشتلا اذه ىلعو مهلىلاهت هقااهذ أى ماا ةلزئا ام ق وددلاو ثلا ق لود 1 ذل

 - ضلع اللا اواخداهلوقوأ فا ارعالاناضضأ مالكسص ن م ربهللا مهلاتيال

 م16 ام ناو مكضرأ نم مكحر يت أ ديز لاه اع اذ_ه همواهللا لاف ردقتلاو راعشأ ا

 انههاذكف قرافراهظاريغنم هوومالكب همالكل صتاف نو صأنا ذاك نوعر ةلاف مث“ هلأ
 : وق ا

 هللامكحةزراموأ امان هانيلعا اوض.فأ نا ةزلا باص ًارانلا بات أى دانون
 5 هج هنناّنااولاف

 2غوابعلو اوهلم وشي داود انيذلا نب رفاكسا ىلع
 ١ 57 : موموبءاقلا وسن م مهاستن مولافايت دلا احلا مت

 ,ةءامرك ذب هعنت ارانا الهال فار ءالا ناهصأ هل اوةءام نيبال ىلاعت هنالعا (تودستعاشتاب انا ا

 كلا له أعم طم 1 اىلافا ارتالا ناس (رافاملام عدم يضر سامع نأ لاك ةنكلا لهالرانلالدأ

 قامأن همكم :قحانل ن ذأفةتللا لعأ نمتابار ةان:اَنابراءاولاةف سأما اعد جرذب

 :للا لأ رطتوم_هوفرعف يسعنلان م فم هأمو ةبخلا يف مخابارق ىلا موب له أرطن عتفرخزعت

 اسارانلا باضأ ىدانت 1 راو موهوجو ثّدوسا دقو مهوذرعب لذ مج لهأ نم محانارق
 | سووا: ةنل إلا املااوب اطامتاو ءانأا نمانبلءاوضشأاولافو م_مئامسأب ةنملا

 ةنافرانلا له أن ماناكم ىلع ةنذسا لهأّنا ىل_ءالالذلاكا وذيفاةلوقو ْمَهحَر ر - ةدش بيس بمهللا ع
 رج عمءاملاا اوبلط مما ىلع لدي سابعا ن ءءانيكحامانلق .نمألا عمواز زأوااوءاج رلا عما ولأسأ

 1ْ انته سد الا نكت و مهنعرتشياال هناو مهما ع ماودأر اوذرءدق منال سأيلا عملا :ىداقاا لاه 9 اند

 مث"| ةنا ىلا ق .هللا مكقززامتزأ هلوقو هثمغيال هنا لءناو ديزلاب قلعت قد رغلالث ما ىف لاقي اكهءلطددق

 ةارالانارع 'مهلدبدشلا ع وطاوديدشلا نس طعلا لود ىلع لدي م الكل اذهو ماعطلا هنا لق 5
 : | 77 يرشاب دوغ ,ةنوسغ «بس) : مءاذعدا زيت عواتارانلاله لعلم ىامتهلا

 | وم تدؤابارتشلا نوركتضي مةغىذ ماعظ:نونأة ف نوثسغ سي مع وج نم

 الوقن هن االاود -هىفاك ةنخلا لهأ ىلا وثمغةسو ممموطي ىفام عطقمف دي دخلا تمل الكب ديدصا و

 فاد ميةكيرا باع ضع كلام ن راوةيو نيرتاكخلا لءامهمّز هللاّن ا ةنحلا
 ةدد بخل نمنوسأس كلذ دوف نرماكنالؤامف اونا مضفاهنماتحرنأ امر تولؤة يو

 ش توزع هللا نورت مهما ةسنملا لعأ ةفص قركذ هناامهنء هللا ىذر سابع نب ان عو قءموااؤريفزلا ف
 شالادملا.. كابا زكس ملخد ىلاعت هلا اوأراذاف باتغاأ مهمدخاو لك لزااو ةعج
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 ردك ص هزخ صخ هضبالا صا مة>الا كلذ ل_ه<الوانةاخوارب دقت ةنمعملا تاعتوال اكاد ت تاكراطا كلت |

 لانة: نأو درالو ةريخ هءازجأ نم ةيك رضا. :ءلاو بك اوكلاولالفالا مارا (اهن :ااثو) رام 1

 لود - نص اص + افاه>واعس ىلع تاص> اهذءنو مارحال ا كإ:لخ اذ ف تادح ءازحالا :ضعنّدا 1

 رات ارداقلا صدا ص.صتخأ نوكينأو تبال نيدملا هعضوو نيعملا هزي د ءازتسالا كل: نمةدسعاو لك | ْ

 ني.طقلا ىلاهظعبو ةّقط ا ف وح بكا وكس |ضعاو ضن نم ىلءأ كالفالا ضءدّنا ( اهعبادو) |

 (اهسنماغو) راءضر داه ضد صءسمخأن وكت نأ َو ذب النيغأ ا هعذ وعام درع او لك ضصانص:2خاف |

 ءامرأ ! نم نص وصخ نيعمر ا دقة هتعكرحو ةص وصخم ةهحىلا "كلهم كلاالؤالا . نم دنتاوركط ل

 نماديساو نالوا (اهتداسو) رداقلا صمصخلادوجو ىلعل ديورب دو قا انضدأكلذو ةمرتتلاو ١ ا

 وى ةاريشاو سوشلا ءام_ضوؤعب ٌرااةرحو ىرتشملاةيردو لحز ةدوك لدم ضو مآ نولي ص: بكا اوكلا

 هنولب اهتم دع او لك ص اصتخ ا ناكتف ةهامم ا مات ىف 'لئانتممادحال اورمةلاروهزو دراطءةرغصو ة 5 ٍ

 ةيكصمرضا:ةااولالفالاّن أ ( اهعباسو) راشخلا لع افلا ىلا اهراقتفا ىلءالمادوا ري دقت ةاخ
 ناكأم لكتفان ماو ىف د وخؤلا ةنكمم ىهف داو نهرثكأ نوكءالد وبولا بجاوو ةريغصلا ازال نألا

 ةحاملا كيف نئاكلا ن وكت مزلالاوءاقءلا لاح ىف :وكستال رثؤملا ىلا د اه اور وما ىلا جات 0-7 هلاذاكمأ

 تناك موهثذحم ءاززجالا هذه نوكمزل ف نب ريدَقَتلا ىلعو مدعلانامز ىفوأ ثودالانامز ىفالا ل هال |

 رانة ار داقا | عتاد ىلا ةحااا ىل_ءلديوردةةو قل كلذو نيعم تقوب اصتةغابثو دس ناك د يدم

 ثذحووف ثدحملا- نعول يال امو نامثدحم امهو نوكسل او دكر نءولختال ماس ال اهذهَنأ (اهنمانثو 1

 عئامصلان ه4ت:الورب دقو قا كلذو نيعمتقؤ ىف هلو د- لصح دق ثد- < لكو هث دم ماسج الا هذا 5

 3 اوه- تناك ا واجال ىتا|تافصل اداه عب صاصت تاه هل اًتمماس-الاَنا (انوقنألا د١ رام ارداقل

 امهأنوك.ناودبالارانو ءاو»وأءامو أضر أ تناكاسهاحخال ىتااثافشلاب رش الا ضعبلاو بكاو

 لسه امك هنا ( اهرشاعو ( نولاطملا وهو ص ه2 صمت و ردهم دق الا لصدال كد ري

 كّآلذالانييو بكا وكلا نيئاشمالا اذه لثءاشب أل هخدقف رصانعلاوكالفالا نيب ر وك ذم ازامتمالا |

 لعامل اّىلاراقتفالا ىلع لدي كاذو بك اوكلان م ليس أو لك نيب زا. .الا اذه لثم لصتلب رصانعلا نيبو ّ
 لك نايماعقلا بجد اقم ماسالا ثا ىل عانللد اذا ريدا نءةرايءى للان ا لعاو راستارداسقا

 ناكل دك مالا ناكاذاو ماسالا رثثاسا نكمم وصلا كل: لود - ناف نيعم مسلم تاضح ف
 هيا مكب هناصسهلوق تال اد ناكفارب دقتو |ةلخ ةنمعملا ةفصا | كل نيعملا مسلس كا ذ صاصتخ

 هان تجر لوزه لآ د هازل أ ( ةثلاثلا لكس ) لعأهللاو ضرالاوتاوءهسأا قل ىذلا

 هذهتلالدهجو نا (لوالا ( هوجو نم هنابو عنامل !تانثا ىلء الما دءلءج نكعال مانأ ةّمسىف ةقواذع

 ىفوأ مانأ ةّتس ىف ثو دحلا كلذ عوقراّماف اهوعوث و آامناكم اوااهثو دحوه عناهلا دوجو ىلع تان" دخلا ا

 زئئاج لاوبحالا عيسجب ىلعثو دس سا نا ىلءل ديل ةعلاّتا .(ىناشلاو ) ةتبلا كلذ ىفهلرثأ الف دحاومونأ
 فوتو .كاذو قداصر خخ رابخ الا عانأ ةةسىفعقو ثو ديلا اذه نان مزما نكمال ذئش كلذكتاك ا ذاوأ ١

 (ثااثلاو) رودلام نا عئاصلا تايثاىف ةمدقم ةمّدةملا هذه انلعج وافر انتحل لع افلا هلالاد وح وبملعلا ىلع ١

 تيئاذا مانأ ة سيف اهو داس ع نم ل-علاو ةر دقلا لاكىلءلدأةدحاو ةعفد ضرالاو تاوعسلا ثو دس أ |

 ل ديامركذ تابثا ىف مانأ ةةسىفاسهةلشاسغ | ىلا هت هنارك ذىف ةدئافلا املوةئفةهثالثلا ءوجولا نه هانركذا
 ركذيلو ضرالاو تاوعسلا ركذ ىلعانههرصتتق قا هنا ىف بدسلااأم هنا (عبارلاو ) عئاصا ادوجو ىلسغأ
 قاخ ليش ايورغو سعشلا عولط بيس هللا نعزامعاناموملا (سماخلا لاؤساا) ءاسشالاراس اخ
 أةدحاوالاانسهأامو لاق ىلأعت هنا (سدا-سالاؤاو) مانالالودح لقعي فنك رهقلاوسعشلا
 هنا ( عباسلا لاؤسلاو ) مانأ ةةسف ضرالازتاؤوسلا لش هلؤقا ضقانلاكاذهو رم
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 ١ اسفل اس ام صصص 2 ل سس ل هج مسا

 ' || ليوأتلاو ناسةءااو باوثلا يو رلا ةذ-سلأ ىلع هياو طعوام ةبقاع ديرب باكل .يوأت هلوق ىف ري_ءذلا |

 3 اوت لءبامو هلق ىلا به ذنمادب ؛ الاذ_مب محادقو لوؤدءىشلا ل مولوق نم هريسهموائلا عج رع ا

 : مولهلوق حاجزلا لاق ةمايقلا موب ديرب هللوأت اب مول ةوتو دل الا هن ضال ةفاف مدام هلياالا

 : همس نمةلزنع هذع ضار ءالاىفاوراص مهنا» هانعم لق نم هون نيذلا لود هلوقامآو لودي هلو, ب صذ

 اًدهمهمويءاقلاو فاك هلوق ىفانرك ذاك اهو هنثاسءالاو هن لمعلا اوكرت ىأ هو-ذ عم نوكي نأ روحو

 ىذا ناناورتأ منادار او قل اءانرر لسر تءاج دق نولوةد 0 يا يسم

 ارزق اهناو اقح ناك لذ لكب اعل اوباوثلاو ةماسقلاو ثعبل اورمشنل اورمشلا تو.ث نم لسرلا هبّسءاجج
 | | املا قروش واراد منه لاسناقننرافزل اءعواوو دءاش منال ءامسشالاه د هت

 صالانا ىلاانل قد رطال هنا ىعملاو لمعت اك ىذلارنغلم-هنذدرن وألا وعفشنف* اعش د نمانا له ظ
 9 زب ةعافشلا كالت لجالف عسيفش انا عفش, نأ هو نب مالا نيذهداألا ديدشلا با ذعلا نمهمف
 ١ . ور هكا نعالدب ىلاعتهقنا دحون ينعي لم عناء امريغ ل هعن ىتحا ندا ىلا ىلاعت هللاانّدريوأ باذعلا

 هلوقىف ءانرك ذام لثم هنءانبا وجو سأ.لا عموأ“ امحرلا عم مالكل اذ هاولاه لمت ناف ةم ةمصعملا٠ نعال دب

 ب طاا كل نال نوكمال .هوبلط ىذلاَنأ مهسفنأ 9 هلوةب ىلاعتنبب مث ءانملانمانيلعاو يآ

 اوعفت ,0ممناديرب ثورتفي ١ وناك ام مهتع *”لضو لاق ممهسفنأ او را اا ؟تانومل ول

 أءذه قابلا لاه اهترصن ف اوغاانىتااةلطابلا نان دالا ةرمصنب اوعفتش . لواسدلا ىفاهدو دمع ىتلا مانصالاب|]
 | لوم فيكتالافا وناكمسمن ا ىلعل دندن الا لاف .(لوالا مك- 2 نيمكح ىلع دنةنالا
 ع ةريسجاهلوقناك نير ذاتيا ازناكش راو ووتواونمولرلاوأ- كلذلف ةيوالاونامعالا |

 1 7 خل الوقن الطب ىلع ل دندن الانا (فانلام ك1لاو) كلذاولأ بي نأزاجالوةدئاف ٌدرلاف مهل نكي
 لباهلثم ىلعت تقولا ىف .هو لاح ىلا ةرلاول أسال كل ذك اكمول هنال نوهاكم 5 ةرح "الا لهأ انوع ننذلاو

 ةرخ "الا له أ ىلع قان فلكل انا نم هتمبط ورامأا ن هرع ىح املط.ف لا طاف نوئمؤيونوبوناوناك

 1 للا ىثغي شرعلا ىلع ىودسا مان ةةسىف ضرالاو تاوعسلا ناش ىذلا هللا مكبرّتا) ىلاسعت هلوق »|
 1 ( نيلاعلا بر هقلا'لراست صاالاو قاد هلال ١ سعأب تا رضسم مول او رمقلاو سعشلاو اثرثح ه. اطدراهنلا ْ

 "اضفلاوداعملاو ةَوينااودحوتلا ىهو عدرالا لذ اسملاهذهرب رقت ىلعنارقل مارا دمت اش انا ل- ءا

 داعم ارمأرير قت ىف ىلاعت ها غلف لعلاو ةردقل اودحوتلا تالا ىلعداعملا تاشارادمن ا كشالوردةلاو

 كيحوتلا ل وصال ةرّردم لئالدلا كلريسمتا لعلاو ةردقل!لاكو دي>وتلا ىلع ةفادلا لّدالدلا رك ذىلاداع
 لمالا لاق هنا ثمللا نع ىداولا 6-1 (نوالا'هلشسملا ) نا , الا فوداعملا تامئالاضبأ : ةرّرَدَمو
 رش الا اذ دح ؟مغدأ اميرق ءاتلاولادلا حب رك ناك از ءان نيسلا لديا ةسدسو سدس ةتسلا 3ك
 مليم هرتصت عمجو سادسالا كاذكو ةسيدس ة تسري غصت فلوق" كنا هيلع لمادلاوءاَملاب ىن: كاو

ا ضرالاو تا وعسلا قلق هانرزقام ىلءربدقالا ةاخنا (ةيناثلا هلكدملا) لعأ هللاو
 1 نمةلاحرب دقتىلا رام

 0 ة.لعل انا عمنيعمرا دع امج اوذرب دقت (اهلرثأ) ةرثكاهوجو لع ريدقتلا كلذو اول او تأ

 "دنت نوكيناوذبال ندملاءرادقمام_منمدحاو لكصاصتخاف زر اح هنم ضقنالاو هنم ديزالا نان

 ) اسحالا هذه نوكنأ (اهينانأو) راتخلا ل عافل! ىلا ضرالاو تاوهسلا اخر اقتفا ىلع لدب كل ذو سم

 لزالاو ىرخأ ةلا ةقويسماهمنوكب صب ةدكرا اف لاح ىلا لاح نم لانا ةكرذسا نال لاحم لزالا ىف ةكركتم
 َ بكاوكلاولالفالا هذه لوقنف اذه تيئاذ الام لزالا نيبو دكرلسا نيب عيا ناكف ةمقومسملا فاني

 ا | مكر :دوجوم تنك ناواجالاسقيوأ تدع حو مع * لزالا ف ةمودعم تناك ا.ماوذن ا لاةينااما

 11| ثودحلا, تأ د. اتاكرتلا كلتف ني ريدقتلا ىلعو دكر اءتأ دست ا مث لزالا ف ةنكا.ةفقاو تناك
 7 ْ :ادت | نصا ستخا ناكك ل ذكن اك اذا و هدءبو تقولا كلذ لبقاواوهحز او عد زيعمتةوؤدوجزلاو |

 ا _-_



 5 5 ؟1/
 ل سس عبو رس ا دمي رسلا 1 مسسم مع ١ مسيل نيس سيجا ل ال تح سا وج سس سس سس ل م سصمسم ٠ موس سم بيوس امس

 ءالقعلل ةيلظعةراشبتبأ اناءزهف (ةعبارلا هد سملا) ىو ”ةعبشملا مانالا  لاكل لح قب رطلا||

 مكملا لص وذوكل انوصب مكس ربئذلاناىندملاو ضرالاو تاؤمسلاقاخ ىذلا مكب را لاق هنالآ
 هذهقا> ثمحمىلا هسدجرو تو و هلعو هنردقلاك غاب ىذلاوه تاهوركملا مكتغ عفديو تاريسملا | ١

 ةمكتللا هذبب فوصو ٠ به هل ناك ن مو تاريملا عاونأو عفاسأملا فا: :صأ اه. عدوأو ةيظعلاءاءشالا| 1

 تاداعسلا ل.هت ىف هريغ ىلع لوعيوأ تاريخا باط ىف هريغىلا عس رب نأ قءاب فيكف ةسجرلاوةردقااوأ

 هسقن بسن ىلاعتهنا ىهو ىرخأةةيقدو مكي رو٠ لاف لب هديسع نأ ليل هلاف ىرخأ ةيقداةي الاف غأ

 هلناكن م لود هنأ اكفنا س-الاو لذفلا ةراكو هس رثلاب رعدموهو برا, ةلا 1 هذه هسفن ىعسانملا |

 ىلءيوتسامت ىلاعتهلوق امأ هريسغة داس. هب لغتشي نأ هي قلب ف كف لطفلاو ةجرلا هذه رع عم ىف م

 ءوجوو ةءلةعهوجو هداسق ىلع ل ديو شرعلا ىلْعاَرَق ددسن وك تيأا !١نوك نأ نكيال نا لءاق شرعا( ا

 ايهانم شرعلا ىلي ىذلا ٍتنالسا نمناكل شرعلا ىلعاَرةةسمناكول هنا (اهاأ ) رومأف ةيلقعلا امال!
 رسب أ عننمأل هلا ىضقي لعل اف امه انتم ناكام لكو لا# وهو هنا ذىفال_خادشرعلان نركعزلالاوأ

 بناوللا ضع نماهانم ىلاعت ىراملا ناكولذ ىرورض زاولا اذهب ملعلا اوةةرذب هنم صقنأ وأ هنمديزا | :
 نس نسم ناعملا رادقلا كلذ هصابصتجا ناك ذكناك ام لكو ناصقالا وةدايزالةءلباه هتاذ تناكلا|
 ىلو ىدلا بنان اذ نمناكل شرعل ا ىل_ءناكولىلاعت هنا تف ث دو وذ كلذكن كلام لكوردةمربدقنو |

 (اهتاند) الام نوكت نأ ضع شرعلا ىلع هنوكف لاحم اذهوان'دغ ناكل كل ذكن اكو لوا هانم شرعلا |

 || تاهللا لكى اهانتمنوكي نأاماو تاهلسا لكترم ءانسريغن وكم نأ اما ناكل ةهجو ناكمف ناكول |. 8

 لاطاب زيملا وناكملافهنوكي لولاه ىل طاب لكلا و ضعبا | نو دتاسهلسا ضع نمامانتمن وكي ناامادإ
 نوكت نأ ةيواعلاو ةءلفسلا ماسجالاا عير طلاسم هنا ذنوكمن أ مزلي هنأ لوالا ميضلا دابا 03 َ ا

 هناذ ىف ةلاحت ا اوهسلانوكترب دقتلا !ذ- ٠ىلءناضأو هلع هتلاىلاعتو تاساحأ اوتارو ذاٌمالَذ

 نيءودنوكينأاما . تاوعسلا ل وه ىذلا ءوش لال وهذ اذه تدب اذاهئاذفؤ ةأاشيأ ضرالا نوكأ

 نمدحاو لغ ىف ناس يضرالاو تا بأ |نوكمزل ل ارتالا ناكَن اف هريغوأ نيضرال ا لت ود ىذلائنلا]

 لاقي أ مزاف رخ" الا ٠ نعازاتع امه دس نكي مل داو ل ىنال نيلاح لكو الص امسبيل < نين ز ايم اريغ

 ةبكسم ىلا عت هللا تا ذ نوكت نأ مزافاسثل !ناكن او لطانكلذو تاذإا ىف نيضرال ان نع زادعال تاوعسلا] ١

 زامحالا عسب ىف "لصاح تناكاذ ا ىلا نعت هت اتاذَناوهو. (ثاالاو) لاو غو ضاءبالاوءازخالا
 تاذإا نوكحح: دكا تحت لد ى ذإاء ئشا!نيءعوهقوف ىله- ىدذلا ئثلا لاقي نأ اماق تاهطاوألا 7

 ىدحاولا مسلبا لوصحاشيأ لقعيال ف كلذ لق ءناو ةريثكزا امحأ ىف ةد_داو ةءفد تلمح لق ةدحاولا 1

 ىذلائشلاريغق ةوذلنهح ىذلا ثلا ل.ةنااماو لقعلا ةبم دي فلات وهو ةدحاو ةعفد :رثك رزايخا َ

 وهو ىفاشلا مسقل اامأو لاسم وهو ىلاعت هللا تا ذ ىف ضيعبملاو ب. كرتلا وصح مزلي دشن تاق لش “ا

 ةهمدتؤناصقنلاو ةدان زالباف وهف كلذكت اك ام لكلوةنف تانهللا لكن م هانمم ىلاعت هنالاة.نأ َ

 كال ذكناك أم لكو ص ص صممت لد ال نيمملارا دقمل اب هصانصتخا ناك كا ذكناكأم لكسصو لقعلا ِ
 نأ لةعبال لذ ملاعللالءافاسازأ اعدق بنا اولا لك نمدو دل اب ثانوك نأ زاحنافاضدأو ثدحمووأأإ

 لاق نأ وهو ثلاشلا مسقلاامأو قافتاب طاب كا ذو رايك وكوأ رهقااوأ س مثلا اودملاعلاقلاغ لاس |

 نا (اهدحأ ) هوجو نم لطااضيأ اذ سهف بنا ارياارث ابن مهام هريغو بناولسا ضءن ن مءانمم هناا :

 لاحموهواعمناضيقنلا قدصلالاو هانت ءريغهنوكهداعقدصام ريغا.هانتم هنوكه لع ق دص ىذلا بناسطسأ :

 مكحقدصىذلابناملاّنا (اهيئاند ) ضاععبالاوءازنبالا نم اك ىلاسعت هنوكم زل رياغتلا له -اذارأ ا
 اماو هانئمريغ هنوكب هماع ل ةعلا مكس ق دص ىذإ !نااعلل انواسمنوكي نأ امأ امه امه هن وك هباعلقعلا ٍ
 زعضاي ىلع مدام لك ةصاملا مامت فديو اسنملاء. شالا ال لطان لونالاو كلذكنوكبألثأ||
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 ا-شس-يتن-باسس سسس سسسس 2. دسم سس سا مس حيسسسييابسبسب يس سيسي م يي سس سس سس تسمم هه سسسسللا

 قلق ةانيلا ماالاءاهلع» طراه دسةتىف : هكا ااه ةيخارتم ةدم ىف ضرال اوتاومسأاو ءايلاعتإ

 . ىف هملع ضارتءاالو ديرباه مككوءاشرام لعفي ىلاءت هلال مذاو لهس لكلا ىف سمالافانبهذ م ىلءامتا ظ

 لفأف رك ذهناصسولاهيا وذ (لوالا لاؤءاااما ) لون م هعندل'هلءالو هعنصئث لكو رومالا نم

 كلذارء:<م-مارهاظااودوما!انوطلااوناكبرعلاو مانأ ةةسسىفضرالاو تاوهسلا قاخ هناةاروداا |
 سانلاءالقع نم همهم ىدلاوقم كب رناف مانصال او نانثو الاةداسعب اولغ شن :ال لوب هئاحسس هناكسف مهن

 (ثااثلا لاؤلاامأو) مايأ ةتسف اهتلالةياهنوا عملظع يامن ىلءضرالاو تاوهسلا ق وا ىذااوه هنا

 4 1 وو يعمم ناك ناو ىلإ هذو هناك هنا همم دوه !ناهءاوذل

 ارذام ناكناو وهف هحولا كل ذ ىلا الادو-ولاىف ل ديالفار 2 ةءامةووادو د اذ -ئ * لكما لع

 بأىلاامهرخؤب هناالا لاخلا ىف نين ذملا ىلا اعلا لاصب | ىلعو لاا ىف نيعيطملا ىلا بارثلا لاهيا ظ

 ٍْ 0 لكصخ هناانإ كذا لدا. علا لمهأ ىلاعت هنا لال سدل رخأت أ اذهفردةءم ىلع ظ
 0 ةامتبامو ضرالاوتاومسلاا:ةلخدقلو ف ةروم»ىف ىلا-«تهلوق اذه ىلءل ديو هنعرتفي الف همم |[

 ؛ :أمه نر نم مهلبقاكلدأ كو اذهل بقلاهنادء«:نرلوةدام ىلءريصأف بوغأ ن نمائسمامو مايأ ةّةس أ

 7 ريخأف دمهشوهو عمسلا اأو أ باق هل ن اكن ىرك ذا كال ذ ىف نا ص. ن ملهدالملا ىف اوبقنقاشلب مهنمأ

 ءالؤه لهمأ ةناالا برعلا كرمشم نم اشطب ىوق أت اكن ةهئاستال نيذكملاو هبنيكرمشملا مك هأ دق هنا
 لاهمالا ىفهقل-بوغا لجالال ”هلدّتم مانأ ةتسىف امهئثن امو ضرالاو نا وعسأ | قاسم ةحلدملا ن م هيقاسا
 0 سدا اليلق الءلق نكمآ ةعفدال ملاعلا قانا ىلاععت هلا قد رطل ا اذب-مب نيباسأ و
 )000 مماحو هيلا مالا ض وذو ىلاعت هللا ىلءلك ول لب باذعلا موا لعن الو بيذكتلاوكرعذلا

 ءال نأ لجالو اهيذريصا اور ومالا ىف قذرلا هدابعملعبل مانأ همس يف لاعلا قانامنا ىلاعت هنا نءنورمسفملا
 أ (لتالفر نيرخا نيهبو هضرك ذ نمءالعلا نمو لدطعتااو لامدالا ىلع بامءلاو باوثلا ارخأت فاك 5
 0 ء عقوامناذلا ذنامهضعب لاس رام هلعاف ثادح الا قب رط عطقن ع يار لف ثا 1 كانا

 او ةملعملل ةقباطمابنو كس عم لصاوتلاو بقاعتدلا ىلءءامسشالا ت :دحا ذا اما قافتالا لمحس

 (ىاشلا هبولاو) مير ميلعر داق ب ك2 يدق ثدحم ثادحاي ةءقاواموك 6 ةلالدإاىف ىوقأ كلذ نك

 دهاشاذا لفاعلا كل ذنامن هدعإ ضرالاو تاومسلا قام م الوأ لقاعلا قاعي ىلاسعت هنا لمل دلام تدنثدق هلا

 |ةءىلعر وكي هنال هتريددو هلعل ىوقأ كلذ ناكىلاوّدل او بقاسع“ ١| ىلءرخاءو :ثودع ىدمو ةغاب لكى

 و اواو( عبار لاز بل اامأو) نية ءلاةدافاىف ىوقأ كلذ ناكف ةلظا دعب ةظل ل ءادلا اذ هروجط

 تامولخل ارث اسرك ذ ىلاعت هنا هماع ىلا دللاو مهمدب امرك ذ ىلع اضدأ لس هب الا هذه ىف ضرالاو تاوملا
 شرعلا ىلع ىوتسا ديا هن اممهيامو ضرالاو تاووسلا ى ةاشىذلا هللا لاقثثأن , الارث اسف

 وادب هب ىفكد هدم حبسو توميال ىدذلا“ ىللس!ىلءلك وبو لاوو' ع.فشالو و همك-|ام

 : :ب امو ضرالاو تاوعسأا(:ةلخ دقلو لاهو امش امو سرالاو تاوعسأا قلخ ىذلا اريمش هدامع

 ' | ةتسرادقمف ضرالاوثا وعسل قات ىلاعت هنادارملا نا هياوذس (سماخنالاؤ ا امأو) ماأ ةسىف
 داجخالو م ليلال هنالاسن دلاىف *ىشعلاو ةركملارا دّمم ىلءدار او اءثعوةركباميفموةزرمهل هلوةكودو

 : دحاو لكداديا ىلع لو ريصبلاب ملك ةدحاوالا انمأ امو هلوقنا هباوذ(سداسلا لاو لا امأو)
 تواغتا ا ل.ةءالد_>اولاد ا ولاتاذلا دابح !نالاهتمدساو لكمادعا ىلعوتاوذلا
 از[ (عباسلالا اوسلاامأ و) ةدملاىفالا ل م<ال كاذفةٌدملاو لاهمالااّمآو ةدحاو ةعفدالاءل .هدت نكمالف

 ْ | وسلا كلذ اعل نامزلا ن نمرخارادةمىف هن .- اول ىلاعت هنال در اوريغوهذ مانأ ةمسب ةذملا هد درب دةنوهو |

 ني ني رمعلاو عدا سلا هلا ىهردتلا لَن أري رقت فروك ذموهو ميظءفرمن ةعبسلا د هلمهضعبلاهاضيأو |

 اذهبو توكلملاو كلما لكل وصحف عداسلا مو. .ادهلاملإ و لع ىف ةّمللا مايال اهاولا# ماده ثدن اداوأ

 ك1 ا 1 م ها ل ا ا با سا بور ا اسال اا ا ل م يوم كعلم سام

1 

 اق قدرطاا
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 | | لقا لوح الئاذو تاسو حنا لكدوجو فشلا لودح بجو كاذوتاسودحلا لك دل: زاد كلذ |
 هل ىنعمال و اوزيل !لوق:نأ ةهط وزع اباصتخم هل وك ع مدأ ىلاعت هنأرب رقت: (سماسخا ناعربلا) ا

 | ةّيلاديف فالتخأال دجاو موهفم موهفملا اذه نا دهشي لّدعلا عب رصو فرصلا» ءالذناو ضنا غار نلاالا ا

 | ىلاعتدلالا ناكر لوقنف اذه تيئاذاو ةيهامما مات ىةيواستماهرسابز امحنالا تناكئلذكرهالا ناك ذاو ١
 ا قاف و استم اه رمان اهم ل الز امحالا ناةمزاللا ناس لام لاذ: لاعاذ_ ةوانث دم ناكلزح ات ١

 ظ اف ناك أم لكوزيملا كاذبهصصخاصصخش نا لال ب هساضتخ ناك نعمتي اعتق تأ صتخا 1

 وم ب ول يأ دحم نعم ازيا هللا تاذ صاصت+خ !انوكدنا بجوفث دحو هفر اد لغاسفا

 1 :ثدحملا. نءولذمالأم ناة ده اد علا ةهي ديو ثدحتزيلا ىف لودملان ا تيوزءااىفلوصملا نءولذلا 1

 ظ ناهال اع اضدأ كل ذناكالا-# اذ_هناكااوان'د# ناكل زيا ىفالصاس ناكل هنأب عطقلامزث دو هفأ

 : واع هيج ةضن# ىلا هد هللات ١ذ لاّدد :نأزو<الرف لفساهشءيوؤلءاهشعبنا بسحب ةفاتحزايحالا | اولاق 1

 | دَوَح وىلاةي_بنلانالا ل هصتاللا وح ًأالفساهضعي و اًولعت اهدا كل ضهدن وكن اللطاناذه لوف 0
 1| ءالولنا الا سدا لورا سنالو نيعالو لذسالو قاعال هثو دح لبق ناكاث دع ماعلا اذهناك الفلاعلا ةةنع

 || هتتاتاذنا,لوةلازاجولاضياؤ هماقب روك ذملا مازلال ادوعب دئنش كاذك مالا ناكتحاذاو ضحملا|

 | ضعت صن ماسجالا ضعينال اقي نا اضيأ ل دعي اللف بوج ولا ل.دس ىلع ز اح الا ضعس ةصتخم ىلاعث
 ْ هذ ىرك الف نوكسلاو دكر هلا الباف نوكيال مسحلا كا دفريدقتلا اذه ىلعو بوجولا لس ىلع زامحالا| .
 ٍ ركل رطد ماسح الا لكش ود ىلع ةلالدإ ا ةماق اه: ال لوقلا اذهب لئا ةلاد ماسجالا ثودح ليلد 1ك

 || ىرابلا تاكر ول(سداسا !ناهربلا) لعأ هتلاؤرغ كلا بولا ولاذهزبو ع نأ ىلعأن ئفاو ةيماّركلاو نوكسلاو 58
 | هس وب ةوسعلا لرةيال نأ اماف كا ذكناكأم لكو ملا بس هملا اراشم ناكل ةهلاو زي !يفالصاس ىلا عنا ٠
 ْ ةممقلا ل_.قيال هنا عم سلا بسحب هملاز اشي نأ ن كمي ىلاعت هن انلقن اف ةمسقلا لقي نام اودوجولا نع 8

 (ش لطاباذهو ةر اة اورغصل !ةباغ فكل :ناكف مسةثرالا درا رهوجو مسقننال هطقنكل ذناك هديا اةنرأ للا 5

 إ ١ نوّدش نيذلاو كل ذكى اعت هنوكن ورك ةهلاق ىلاعت هنوكن ورك نيذا[نالذل ذو ءالقعلا عيج عامجاب 7

 | عاج اذهناتئفأز يال ىذأا٠ زطالةمةراقل اور ةاا ىف ىلا عت هنوكن وركش ةهلا ىف قاعتهنوك 1

 | ةعمتلم ردوا زي نير مو فلان مءزج ماعلا هلا لاقي نأ لق _هيال لذ كل ذزاجولغاضن او لطانءالقعلا 1

 ا هنع ىلاعت هلل هيزنت بح ول لّدعلا حب رسدتاف“ ا.شالا هذه ل ثمنا ىضفن لوق لكنا مولعمو لغو هلق بدنا

 || هنا دل نكعووف بكي ح لكو ةبك سم هناذذ كل ذك ن كام لكل وقنف ةمسقلا ل يةب هناوهو(فاشلا مسقلاامأو)ا ٠

 || نأ (عباسلاناهريلا) لام هتاذا بج اولا هلال !ىنلع كا ذورثؤااودجوملا ىلارةةفمووفهتاذا نكمتلكو
 اهسفن ةعافتاذ لكقن هادف كلم معسسقنم لكو و مسةنم وهذ س لابس اهبلاراشماه سفن ةماقتاذ لكل وع 0

 || بسحب هبلااراشم هنوك عئتما هتاذإا بج او تاك لب هن اذان نكمالاة نك وهف سال! تس اهلار اشم
 1 هلع تناجت ركن أو ديالف سلا بس !مااراشم سفنلا ا ةمئاكت اذ لكن الف (ىوالا قفل اامأ) خلا |

 أر املا نكم منقنم لكن اهو (ة: انا اةم3ةملااماو) م .ةةموهذ كإذكودام لكو راسب تناطارئاغم
 ًاأووف هرغملار ةمغم لكو هريغملا ربتطومل مسا لوو ريغ هن از نم داو لكوهثازنبأ مالو لالا #

 || تدثول (نماثل !نافربلا )د 2 هولا نب ما ل.لدلا!ذهتام قمن نءىلوالاةم3ةملاناملعاو هاذ نكمأ

 || اهسقنم ناكل والا ناكناف هنمرغصأ زاداواسم ق1 نمردل درع ءمظعان وكي نأ اما ناكنلزيس ىف ىلا: هن وك
 |١ (ىسقنم ناكىاسشا !ناكواو ش ةرعلا ىلع ل ضافي ىذااردقالار اغمث وكم, «نسرملا ىو استونم ىلإ ردقلان الإ

 [[| كلذَو هنءمظع أ شرعا !نوكينا مزلي ذ ةنش ثالثا ناكناو مدقنم مسقنملاىوابملاو سقم شرعلانالإ |
 لانتقال مظعأ ىلاعت هلل اريغنوكن وركن مهنالف موصالاد نعام اور هاظفان دنعاماةّمالا عجلان لطأ !ٍ

 نوكيناام'ناكل ةهط اوزيل !ىقالصاح ىلاعت هلالا ناكول(عساتلا ناهربلا) ,لطابثدذملااذهناتثق |

 انما

 د

 ث اد 5.5



 اك

 نأن كمان هوه ىذلا بنامماو اه انممريصت نأ نكم هانتهريغوه ىذلا بنان اف كلذك ناك اذاو قاسلا |
 ناصقنلاو ةدانزلاو لودذلاو هلا ناككل ذكرهالا ناك هوءانممريغرب هن |

 : اذ ىلع قزقلاو قرفتلاو

 | تملا فال_ءاس ناكول ىلانعت هنا تدثف لاسحم عيدا لالا ىل_ء كا ذو :ث دعو هذ كل ذك ن اكأم لكؤاذع |
 : هانم ناكوأ !تاهملا لكن ماسه انس ن وكب نأ اما و تاهذسا لكن هان مريسغنوكي نأ ام ناكل ةهلاو ظ

 ١ |. وتد بيرن ةهلطانةثالثل ا ماسقالا نا تدشف تاه ارب أس نم ءانتمريسغو تاهللا ضع نمأ

 11 ىفالضاسىلاعت ىرابلا ناكولا (ثااشاانادربلا) لاحم ةهللاو زيا ىلال_صاس ىلاعت هن وكب | ٍْ
 1 ةااو كل ذك نوكرال نأ اماو هيلااراتمادوجوم نوكي نأ اما ةهملا ىعسأ | سهالا ناكسا ةهملاو |

 1 ل نذلذل مالا مسةااداس سف ناس امأ الطان ةهلاوزم_1- ىفالصاح ىلاسعت ه وكب لوقا 'ناكبف نال طاب ظ

 ' فل_صاطلاوا دادتماو دعب ةهلساو زمأساب ىعسملانوكيذكتمش هبلااراشم دوج وم ةهط اوزيل اب ىمسملا|

 ! الذو نيدعبل لخا دن مزاي ذشنسحو هبل ا اا داوبلا ودعب هسفنفف هلذ نكاد نصانضا| ظ
 وكاساز أ اع دة ىلاعت ىراتملا وك وكن م مْزل» ةاكيأو نامل !ذهىف ةروهشم 5 ريثكلا لك الدلل لام |

 9 ”الذو ىاعتتاى وسهل اهدوحؤملزالا ف ل_دعدق نوكي نأ مزان دن ونيل أهلا وزيللا| |
 و مدعلات ا (اههدحأ ) نيهحو نموه ىفاشلا مسقلا داسف ناس امأو لطان“ "الذم ارثك ا عاجتاب |

 زاك ام لك نا ( امها ) هريغل ةهجو هريغلاف راظ هنو ؟عنتما كالذك ناك امو فرص مدعو ضن

 علا دعا نول راض امدع ةهلسا كال: تنكو لذ هريغ هج نع سلا ىفةزاتمم هتهف ةهسىفال صاح

 لا ني ذه دحأ ىلا ىضفال ههدو زعسح ىفالصا تكول كاصتشلا تثق لطاب كلذو ساب هملااراشمأ

 5 1 1 صاح مسام 5ك وقف مكمأءدراواضيأ اذهذ ل_.ةناف الط انهن ل وقلان دوك أ دعا .وذنلطابلا

 أذا وكنت ةتلاالمأ ةهجالو از مسجل تما 8 رطلا اذه ىلءن ف لوةنف ةهالاو زيسحلا

 طا لعل سامملا ىواسملا مسلس نم منطابلا مطس تأا ٠ نع ةراضيناكصتلالب و ا

 ناعرا) لاو لا اذه طق ةىلاعت هللا ق- ىف قافتالاب لاح ىءملا اذهو ىوما مسكنا نمرهالا ظ ]
 هر هم ىرابلا تاذ تناكل ةهطاو زيط انا: جل الرو تاما هيو (.عبارلا| ||

 74 !ىفالاىرايلادوسو عنتما ول هنا تن ذب هتازإ نكميو هذ كل ذك ناك ام لكو ريغ ىلا اهدوحوو اهقةدش ىف
 لالا مااا ناس الام 77 اود-بوجو لولا ن .اكالا اذه ناكانو هناذااكمم هنوكمزل زسحلاو أ

 أ ةهلاو زيان كمال ل رقنف ةهملاو زي نات ناك اذاالا ىلا .ءتهتلاتاذ لودح عئتمااملهلا وه

 ٌقرفّقاام لكو اهراغيض أ ىلااهقتت ىفةر ةقملاهتدق 1 تاذن وكن دك .ىاعتهلل'ت اذار باغ
 4 العمري ع ماهسع ن*مزلي ال ىذإ اوه هناذا ب حاولا نا هماع لل دلاو هتاذا كك ناكم ربا غيامىلا هم

 | اسمان 2 ريغل ا ىلا ارةتغم هنا ذأ بج اولا ناكو لذ هم دع ربيع مدل ن نم مز ىذلاوه ريغلاىلا رقتفااوأ]

 كلذو هناذلام>ا اوال هناا اك ناكل زيدل ىف هلوص- بجوول ىلاعت هلا تثف لاحت وهو نابضتق لاهيلع |

 ١ الانا تشر نمدنعاماةهللاو زيلاىلا حاتم نكمل اّناو» ةحغاهذهرب رقتىف (ىناثلاهجولاو) لاسم

 نمّدبال هناا دقّعم ناكتاو هنالالذءال_لنا ين نمدةءامأو نكملا مدع عمرة ةوطاوزيل ناك شال |

 هنوكف قكدقف ناكو * ىأ لب نيءم نكسةم نم ةهلسا كلتا ديال هناء لو ةدال هناالا ةهللا ىف ل_هدك ن .ك هم |

 رخل اكإ ذىلا د رقتفم هنا ذ تناكلزمسحو ةه ةتتغ ىلاعت هللا تا ذناكولذ اذه تيئااذا زماا كل ذل الغاش

 نأوهريغنع ”ىغهناذا بج اوزيلعا لاقي نأ مزلب ذو ىلاعت هللا تان نع هم ى امنغزمللا كا ذناكو |

 |. ولاة رلاط الة نثق حاهب كلنواعويب جا راهتا فار فم ىلاعت هللا تاذلاقم | ْ

 ادهلوةزف هءااةحاتممو هيلا ةرقّدغم ىلاعت هللات اذ لاقي ىى- دوجوم هان سبل ةه1طاوزيانا لبق ناف |

 نيو ةهلسا كلت نيب س لات سع زيغاغافف ون ةهدم هس: ىلاعت هقاتا ذ نا لاقي نأ ربه ن نالاعامق للطان | ١

 1 اجولو فرص ينو ضخ مدع هلا لاقي أل ةعب فيكس الاب ع زامتمالا .فلضحامو تاوةئارئاس |

 0مل ل ا سم صصص خصخسل حل بمحل ميسم يامل ص جلاجل تحال ١ جا صا
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 ,نيوسقلاد اسف تدثو عنوال وأز زيدا كلذ فرخ 1 مسج لوم عنعنأ ام !ناكتلزم 0 ُ

 تاذلوص> عند هنا ىلع (رذع ىداماناهربا) الطلح هن اوزيل ىفىلاىت فو هج لوقلا ناك 1

 َنَعَدلَر رتي نأ هنكع ثمحي ن وكي نااماناكل ةهجوزي اصنع ناكول ل وة:نأوه ةهطاوزيلا ىفىلاعت هللا ا

 .هناوهو (ل والا مسل امو )زيلسا ىفالصام هنوكب لوةلا لطف نالطاب نائجسقلا اويئللذ هنكع الوأةهطاكلتا ٠
 نوكسااريد هدا اذه ىلءّنالنان' د#اةهةونوكسلاو دكركلا نعولْال تاذلا هذه ل ونفت 5 َ ١

 عنتمالالاوهناذنوك باكل ذىفالو هكر كل :ىفرثؤملا ني ل كل دكن أكي ىمو هملغ ةْزئئاجتنك ؟رداو هنلعزاج |

 كل :لوصٍيفرئؤأ ا ناك كلذك ناك اذاو نكس ناو لون نأ هنكم هنارب دةةوهرب دقتلاو هدنط نان رط ُ

 نوكبلاوكرطان ثدحم و هفراتم لع اة ةلون ناكسسس الكورن ىلا وكس اكل ذو ةكرإلا
 (ىناثلا مسقلاامأو) لاحتوهوةثد<#ىلاعتدناذنوكت نأ ملم .فث دو هذ ثدحملا ن .ءواذالامو نانثدخم 1

 اذه ىلعن !(لوالا)نيهجول ل اعاضب أ اذهفهنغع ْلَر هينارتيالمامستيج ما 00 0

 دوجوم ضرف عندج لول هنا (ىناشلاو) لاس# هنئا ىلع وهو ص“ كالذوزجابملا دعتملا يزاول ا 0

 ىرخا ماسجأ ضزفاضيا دعي مللاوزلا عنممرّرَدَتلا باو هبف هلودح نوكي ثدي نيعم زاسح فل صاج | ٠

 ليل دياهثو دح تاءثا نكمي الفري دهَتلا اذه لءوزامحالا كت ع اهبورخ عنتو ثدح ةماعلا

 ناك ة هل اوزملم ا ىف الصاح ناكل يل اعت هنا (ثلاث :او) رفكملا نعنو دءاسب ةيماركلاو نوكسأاو" 354

 1 ةيوانتم تناك التما زيصملاّنا ىلعةر وك ذملا ةلالدإا مينغ زاد اللالغاش از زوم هن وكف ماج اللابو اسم

 نوكي نام فلا با مناكلانصباهشدب فاول هلل ةهاملا مامقةيواسنا اهنوكب جو زيها ة دف ٍ

 أ مابعد وأتنتق تناك اًذاو ق.سأم ىلع هلطابةثالثلا ماسقالاو ال الوالاحالوأ هلال_كغوبأ زيسملا ىفالاح

 ليلدل مي دن. و ىلاعت هللا تاذ ىلعارمدمد لوقا! بجو ماسالا هزه ىلءةددت هكرطاّن اكن ةهاملا ِ
 لوا واااو كانا ذاذااكا نيغمزبجاصنخت ىلات ناكول (رسش ع ةيئاثلا هللا | 0

 ءاملاو فرطالا ءا اوهااكن اكل والا ناك ناخ الذ هنكءال وأهفلوخدااوذ :وفنلا هنكع نأ اماف مف لوخ» دا |

 هم ذوفنلا هنكمال ىذلا دلصا ارو كاكا ءاد ناك ى نا ١ ناكَي او قزم ةااو قرم الباع نوكيديسو فيلا ا

 ءاوهلاوءاملاكقزقلاو قّرفنلا لهس اتدقر نوكي نام | ناك ةوجوزيحو ناك اص تخش ناكول ىلاعت هلا ثنثف ١
 ىل اعت هلال ىف نيتفصل !نيتاهن تانثا نا ىلع نومبسملا عيب أ دقو دلضا اراك كسا انما 1 0

 ا نالظوأان ارز نوكيتااماتاكلذهسوناكاضتم توكيت أيضا ٠٠١ دانطاو رمك 0 ٠

 ماعلا ءا ارقدسالاّناالا ةددخ ةاأظلاو في , رشروالاّنا مهداة دءال ضر ون هنا نودقتعي ةهب دارو هدو 0

 ريدعتلا اذه ىلءو اهئ از انيبامف لوخدلاو اهيفذوهنلان هذقاَن 1 ةققرةيباروثلا* ءاشالا3 نا ىلع لد 4

 ةران لص ىذلا ءاوهلا ىرت انراج ئثلاكلذنوكيو هئازخأ نيبقرغيو هءحزتعمش دفن ىذلا كلذ تأت
 مف كل ذزايؤلو هبل اعلا هلا فدي نأ لسه ان وملبالام كلذو ىرخاقزشس و ةراتعس تك ويعرتلاو هو 7

 ىلاءاوضالاوراونال هدد ضع هنا ل ايو تهم ىتلا حان رلا هذه نضعد وهلاعلا قااشت الاستء نازو< ال
 لصاح عر هتافذوفنلا نم دفانل نكت الو قزةلاو رفا ليت ال هنا نول وةينيذإاو نار درا ىلع قرمشت ا ٠

 ىلا عازب اتق اولايلصا !لياكلذوهملاعلا اذه هلاودي دش باص لم ماعلا قوذلصح هناىلامهمالك ٠
 نوكيذشن فل والا ناكناف لمع م وأنكنو قءئشلا كلذ ل ه>لهفةياهنودحو فرطهلناكنافاضياو | ٠
 هرهاطظو ءرهاظريغ ءنطاينا عم نطاملاورداظلا نماكم الوم ناكتف هرخاظريغ هنطامؤ هنظابريغ» رهاظ 1
 هنمتتا لبموتلا نقلك ةقرلا بات فا قيقرا سطس ادنوك ذئاغ ىلاثلاناكج ناو هئطابربغ ١

 ىضفي ةهل اوزيل ىف ىلاعت هن :وك نا تثفملاعلا هلا كلا اذه لثم لع نأ ىذر, الل قاغا اود رم لا '

 من كلذ كيضالا و اكاذاوةرك رك ملاعلا و هلطابلا ماسقالا هذه باب غفولا ِ

 اذاانا لوقناناالا هيما ٍلعىف ىدةةسسمووف (لوالا ماقملاامأ) قوذ ةه- ىف الصاح ل اعلاهلا نوكي نا ا ْ



 1؟ © ٠

 : لاطاب هذ اوزيل ىفالصاح هن .وكيلوةلاف نالطاين اهسقلاو كا ذك نو كيال نااماو ب اولا لكن مايهامتم

 ةيلاغزامحاهق وف لص ربدَقَتلا اذه ىلع نالذ تاهل لكن ماسهانت+ن وكب نا زوال هنا ناب امااجبا

 َ لاعتوه لص رخآااعئلانه قاشولر دقت هما || ذ_ه ىلعو ىللاولن ازيا كال ذ ىف مسجلا قا ىلعر داى ء«تودو

 اماسحا تاذلا كهل ةّدسأ بن ويلا ع نم قل نأ نكم ناكدمفاضدأ ولام مهانادءئاذ وملاعا! تدع
 ماسجالا نيبو هن ب لصعو ايف ةروهحم ماسجالا كإ: طسو ىف هن اذ ل صفر دهم اذ_هىل_ءوىرخا

 ءانتمريغ نوكي ناوهو (ىناثلا مسقلا ام او) لاش ىلاعت هقل هللا ىلع كلذ لكو ىرخن ا قارتذالاو ران عامجالا

 | مل شبا و هذي (عالدجبدوسو متي ةئانأ ىهرجأأب تدب هناللاخاذبأ اذهذ تاهللا ضع نم

 َتاذِب رضةدنن لمادلا كل ذناف داعبالا هات ىفرك ذي لمل د لكنال هانتم ماعلا نا ىلعاللالدلا ةماقا نك ال
 ف ها ىلع دعاسسإ هناالا طفللا ولا ا وام عملك نان لمتد

 الماس ىلاعت هلالا اكول( رشاعلا ناعربلا)ظالال يف ةحاشملا ىلعال ىلاعملا ىلع ةينمم ةماقعا |ثحابملاو

 نالطاءنامسقلاو عنعالوا لانهرخآ مسج لوصج نع عني نااما لانه ىلاعت هن وك ناكل ةولاوزيلسا ىف
 : ' و وجن نم اهنامئل انجب كنك م الف (لوتالا سسةلاداسفامأ )زا ىفالصاح هنوكي لولا لط.ذ
 ْ لوص- نماعنامةوطاوزيلساىفا دع ازيضم امج هنوك ىف ماسح الار اسلانوانسم ىلاعتود ناكل :هرخ ١

 <. نأ اماق ما جالارثاسنبب و هدب موهفملا كلذ ىف ةاوا لا لوصح ثيئاذاو همف وه ىذأ زيدا ىف هريغ

 ” كراش امه اذا هنا (لوالا) نيهجول لطان لرتالاو لصتعالو ا هوجول ارئاس نمةفلاخناهتنو هند

 اراك كرا اسد ”وجواراسر مةفاابخ اوهوحولا ضعد نم م ماسالا تاو ذنيبو ىلابعت هناذ

 2 ' سلك نا ىلعانللذ دوني رايتعالانيدهن 4 ةيكيمىلاعت ىراسبلات اذ نوكت ذئن.-و ةفلاخلا

 18 دكراشملا هبامّتاودو (ىناثااو) فاخاذ_ههناذادوجولا نكممهناذاد مد
 4 .فالا-الو هل لال هنا لاةينأاماو هنفالا نوكينأ اماو ةفااغا هيا ال نوكي نأ ام ادا دّممالاو

 «سفلب عاسقا ارهواا ىهدا دتمالاو دعرلاةعسطريدقتلا اذه ىلعف ةفلاخلا هيام الخ نوكي نأو هو لوالا
 مدام لكف ةمهاملا مات فةيواستم تاوذلا تناك اذاو تافصو ضار ءاةفااخلا اهم تاصح قلاروهالا دا

 ىلع مدي نأ بجو ماسج الا عج ىلع مسام لكربدقَدلا اذه ىلعذ اوبل ىلع حد! نأ بجو اهّضعب ىلع
 هللاثاذ لعداسغااوةنوفعلاولوذااووفلاو قزملاو قّرفتلا < هنم مايو س ءلانو ىلا. ىرايلا

 لا دكر (ثملا هيام وتاذو لحم فلام ' هيام لاقي نأ وهو (فاشلام ااا وز لاحم كلذ لكو ىلاعت

 ه|ناكرا ل اكل ذو لب اف ةفصدادةمالاو دعبلا ةعسط نوكتربدَعَملا اذه ىلع ال لا اذهذةئفصو

 نوكيدئن يف كإ كح نكي 0ناوةبامم : ىلا الرخ 1ل ىلا هراقدفا بجو ةهجوزيح صايمةخااضدأ

 5 ءباودادةمالاو دعلا ةعسطو ةتبلا ةيسسللا ةراشالاوة_ه1لاو زيسهطابهل و ةاعتذل ادّرث ادو-وم

 ٠ ني مقبلا نيب عما بج ولا كلذىهنأش اذهام لوادو ةم_بحلا ةراشالاو ةولاوزيجلاب صاص" حالا

 اذه ىلعذ لود:: هلالحمالورخ ”الاىفالاامهد ؟نوكيالنأ اودو (ثااثلا مقا! امأو) لادكثوهو

 لاسلدي واسم ىلاعتهنناتاذنوكتفربدقتلا كا هىلعورخ 1 نعاش ايمام_ممهدجاو لكن وكي ريد ةذلا

 تاوذلا هذه ةلاح تسب تاوذلار "اس نيبو هن اذ نيب ةفلاسل ا هيامّنال يعامل ماقروف ةنامجخلا تاوزلا

 ِ 4 دقو ةهاملاماتىف ماسح الا تاوذا هو اسم ناعتدشا ثا توكة ابل ةممج ًارومأ لد :اهلالا_ممالو

 م. لوط نم عني ثيح ةهملاوزيملابةصتخش ىلا هت هقلاتاذنايلوقلا نا تيئفروكذملا مازالا دوعي

 نأ أودو (ىناثلا مسقااامأو) الطابهنوكب جوذتهلطايلا ةثالثلا ماسقال هذه ىلا ىشغيزي اكل ذىفرخآ

 ظ زي !كلذفرخ .؟مدج لوصح نم عنوال هنالا ةهب اوزيسملاب ةصنخت تناك ن او ىلاعت هلت ثاذّا لابي
 ٍ بأ ل3 ىف لد ىذا مس 2| كلذتاذىفةيراس ةطلاخ ءن اذن وكب جوي هنال لاعاضباا ذهفةهللاو

 ا | تبدع اولازيحلاف ينك مايا لام ل ديال ختان لعول هالو لامع جاجالإ كل دوزمااو
- 

 كاتيا جيتس مس تتسم تتسم

 و كرو



 نيب زو «لادعبلاو ندا كن دئبادو د نيفرطلا ل ذنب لدا ا دءءلاناكحكسص لرالاانلقناف ١

 اود هنوكو فرطلاو عطةلاود لسا مدن 2 ناجع اندر كال انتمرمغ ةنوك لة ءبالنب رصأ اا

 اذ_هبلاعلا لوأ ةف ل لا ولا نمي هدا لا اا لابعلا ليفان ىلا ]ذاع / || هريظنو لاو هو نير قنا نيب عملا بجؤلا + متن عهلباو فرطلاو عطقلاو دل تابثاءانعمني رمصاطعا نيب |[
 ةنمعم ةهدج ىف لصاح ريغو نيع٠ ءزيج صخر غىلاعت هنأو دو فاثلا مسقلانانلت نااَمأو ةلا الا هانم ْ /

 لوق اهسفنىف ةلمعم ةهحىال هلداح ةئيعأ ا تاذإا نو تصه نال ةهدلا ىف هنوك ىثأ :نعةرابعاذ وف ا .
 رواق ثودلاو ةلؤالا ىناىلا ةراشا لب نيعمتقو نع ةرابغسيللزالا لقي سملوقاذهراتتو لاحت |

 نأ ةلقعلا ملعل ا ىف تني ١ هنأ ( :رمدعة مماخلا ةخل ا لمدد ا ن نءلاخ لست مل .لانياهلاه ىذلا اذهتا || ٠

 درحلا دعبلاامماو ىوخما م ىلا نمرهالقا | مطسلل سا.لا ىواقا مدلسا نم ناطابلاا مط لااا ناكملا 0

 ١ لوو لوالاوهناكملا ناك نالؤةذف اذ_تفرعاذا د ثاا' مدق ناكملا ف لقعي سلو تما اءاشذلاو م

 لم نأ عننمف ةهجالو ناكمالوالءالو الخال ىناعس+لا لاعا ايران مهام ماعلا ماسحأ نأ تدب ْ

 مات ىف ةباشتةدحاو ةعيبط دعبلا ةمبا لوةزف ىفاشا اوه ناكملاناكن اوملاعلاج راش ناك« ىفالالا |[ ش

 لكو نوكسااوةدكرملا هيلع حدي د .توزامحالا رئاعىف لود ا نكميناكلز زيحفف وهلال له - ول ةدهانملا 1

 م اورو ةلو.ةمىل هو لودال اعف ةروك ذملاةروهشا الث ال داانا,ث م ناك كلذك ناكأم | |

 ظ ىلءلطا لوت ةهللاو زيسطا ىف ل_ماح ىلا نعت هنأ .لوةلاّتاتدد لاس وهوا دع هلالا نوكمزمل.ذ

 ىمألو ان ًاراناى مواد ف طلدن رامثعا ةيئار ةّدسا 25 هو ( رشع ةسداد تااةحغلا تاراستعالا ْ

 ناك اكو صقنأ اراقخما ف ةف غافلا 221تن1 3 أو ىوقأ همذ ةيهسال انعم لوط ناكاشكا ,

 نأ هرب رقنو اطسصارىزتا ةناعاتفاا وتلا لو ا تعا لقأهسفا ةيوسملا ىنهملوصح ا 1

 اًمأَف طقنرتالا لو" قةصاشالا ا مف له < ل مرج الف ةمم<ءاهاوقأو ماسجالا فك [ضرالااندبوّلوقن 1

 مرحالف ضرالانمةيمجو ثا ك لقأو وف ءاملااٌمأو اد ىلءقذهريغىفرثأت ةصلالا ضرالا نوكأ ْ 1

 اّمآو تاريثأ لا نماعاونأ ايرث ارضر ان طامش ا اذا هعبطب ىراسالا» املاَن اه ةرثو٠ هوك هيف 8

 ةاسحلا نا مهشعب لاق كلذلف ءاملا٠ ندريثأّلا ىلع ىوق أن اكمرجالف» ءامأ٠ نم ةفاثكو ةمملقأ هنافءاوهلا 47

 ءاوهلاز م ةفاثك لق اسم افراما امأو قش شت دما اوهلاالاحوّرتل عال هنأاو عزو نسغتلابالا لمكست ال

 0 ل ب طا ود فرب ألا ىلع رماعلا ماسالا ىوقأ تناك م رحالذ

 تناكمزحالف نير صنعا مارجالا نم فال اهنا الالثالاامأو ناونلاوتاينلاو نذابعملا أ هيالملا

 كتم ةفلتلافاندالاو عاونال ادماوبو ضءيل ااسهضعب هن رم + علا مارجالا حبا نه ىلع ةماو سلا ىه :

 ةوق لأ ناك ةممسجو ةممرحو ة ةمءدحرلا "1 ناك الك ء يشل نا ىل لدن درطم ا ءار ةءسالااذجف تاجيزقلا 1

 اذنه دانا 3و رهالا نانا ذات 8 ةندرحو ةمج لقأناكاريثأتو ةوةىروتأ ناك الكو اريثأتو

 ىعم ةئبلا لانه له ل عادبالاو ث ادحالا ىلءر دقوا اكل طن ثيم هناا وقانظ ءارودس ةدسالا

 ديد مانلا لمأَتلا دنع هنأ الا امئا 3 ارةحسا ام ناك ناواذهو ةهلاوزيلسان صاصتخالاو ةمركس او ةممخحلا
 ةيلقعااهوجولا هل هدهف ق.فوتلا هلئابو زي لاو ع. :طوملاو + عيبا : نعاسهزن «ىلاعت هنوكب عطقلل ةبسانملا ِ

 هلوق (امهاقأ) ةردثك ةرومسلالئال دل امأو ةومعاو زيا اب صاض:تخالا ن نعاهزمىلاعت هوك ناس ذآ

 لّضفيو شرهلا همني ىزلاو ادسحاو هنوكى ةغلاتم د حالا وادع [هتوكبهفصوخ د أهللاولا لا | 1 ١1

 نم ةءاج تنأروا دحأ هنوكى ان كلذو شرعلا» ءازحأ قوفادح ةريثك اوس نءاكرض نوكي شرعأا ن . ١

 اذه لاح تاّقف هم شرعلا . الثمازادنحالا عج قد دحاو ة فخ دل هح هنأ لج الفاولا# دش | زام-الا هذه لك ىف تلص- ةد-اواس:وك مو ةذحاو نا ذىلامعت هنا نولوةي مازلالا ذه ذنع ةيئار كلا ْ ٠
 الفلا دةماراج ب راب نيبال ةناتلا ديالا اوهحز وج هنأ ىلا عجرب مدلكلا ١



 م
 000 ااااااا

 أ ةيق ىالآ دالدلا قولصاسف وسكمأ !كل 3 نيعنأك ة ةد رغلا دالللانلملل | لوأ ىف لص ان رقافو كان راما ٍْ
 .اذاالاز :ركعال كل ذو ةمقرشل ا دالءاانراهناا ل وأ هلمفب روه ةسرغلاداليلا, لما !لوأ ن اانا ف راهنلال وأى |

 ائلغو ناك اهلكتف ىلاهشلا نت اهلا ىلا انه واذا ابضداو برغملا ىلا قرسشملا نم ةريدةسم ضرالا تناك

 5 لديكاذو د اوزلابطقلا زيدي ق امثل طقم عفترب :رامرا دةءورثك أ 1لامثلا ىطقلا عافت راناكرلك ا

 ا ضرالا نا ىلع ل دينير امنعالا نيذه عو تو بولا ىلا ىل اعشلا ع نم ةزيدتحتم ضزالاّْ ا ىلع ظ

 >اراص برغملا ةطقن ىلعرخ ”الاو قرمُلا ةطق: ىلع امدح !فقو نينا سن ا امضرف ةاذالو دف اًذهت دنا

 لاعلاهلاناامضر :ولذىت امل ىلا ةمسسنلاب تحت ن زك اه_هدد اىلاة .سنلانقوف ةره ىذلاو نيب ةةمام يم دق

 ' نكعلاب اءو ىناشلا ىلا ةَد_نلاب توه هئمغب زيلل !كلذف امهدح اهلا ةمسنلابق وفىذاازيطلاف له ا

 لهأ تحت ىل اعت هنوكو نينمعم ماوقاىا ةيسنلاب اةكزيملا كال د ناك انيعمزيح ف لضحول ىلا هت هلا تدثف

 قوذناكسس ا لكهناريدقتلا اذه ىلعفاضرأ أونيعمزيح ىف الصاح نوكيال نأ ب جوف قاسفنالاب لاحم امندلا

 عياد ةبسنلابال اهثو ثلاث ىلا ةيسنلاهاذسعناكو نيرخ م اوقاىلا ةمسسنلاب تاع ناك ماوقأىلاةمشنا

 ناالا كل ذيج و ةركضرالان وكن اف سد اسلا ةم_بنلاب نأ رلا ف لخو سماح ىلا ةمسنلان <. ولاءادقو و
 تاوملا عرج نم ضرالاب طي# هنالءقاذا الالاعلا هلا ى ز- قلا#» ءالقعلا عاجلا او>الاوذه لوصح

 كاذوملاعلا اذهب ةطمحل اكالذالا ضعءب وذ ملاءلادلا نا ىلا عجرب ربه) ءاحو ضر الان اطر اكلفا ذهن وكنت

 | شرعللاساممن وك. نااما ناك شرعلا قو: ملاعلاهلا ناك ول (رمشع ةعبارلا ةحلا) معآ هللاو لم هلوقيال

 1 || | اقل وكب ل ولافةلطانةثالثلا ماسقالاو هائتمريغ دعب واةانثمدعبب هلام ايموأ

 قوف قبيل وذ شرعلا اسامم هنم لذسالا فرطا ا ناكشرغللا امري. نأر بدم ناوهف ل ارالا مسقلاداسف

 ْ الزغ 0 سرعلا فرطلاسامراص هنم ىذل!ئد هااف لوالا ناك نأف قر وأ شرعلل ساممربغ ْئد هنمفرطلاي الد

 4 ندرك ضاسإالاو ١» نسال نماكسمىلاءهتلا تاذن ووك : نأ مزلمف شرعلاف رطل نس امزريُع هموهام

 نماكرمامسج هنوكي لولا وهدلذو ضعبلا قوذ اهشعب ةعوضو.: هَ فالممحوطسن « ةبك م هرقل ا ىف

 الم هل - ن لالا ةءقرا.طسىلا.هتهللا تاذن وكي دن ىلا !!ناكتاو لا كلذو ضاهدالاوءازحالا

 ءازالا نءاكرم ناك فالناو مادقلاو لامشلاو نيملا ىف ددمتهلل صح نا هناوهو همف ميسقتلا وعين

 | نحو تارذلا نمةرذ ناك ةةسلاتاهملا يسرا الا ىف ناهدالو دن هل نكي ناو ضاعبالاو

 ١ ءانةمدعدلاءلا نيبو هنس لاسةء نأ وهو ىناشلا مسّملاام أو لقاعدل 2 'الذو تاايهلاباطولذ# ى رصنالا

 |[ تاذ تلمس ايف ىلا ةولبانلادزيس نس ولاعلا عفترينأ عنبجالريدقتلا اذس ه ىلءّنال لاحت اضب" اذوذ أ

 نآوهوثااثلا مسقاااماو لوالا مسقلا فروك ذملا لاح ادوعيذئئبجو هلاسا_مملاعلا رعصي نأ ىلا ىلاسعت

 "|| ['.ايم ناك[ ىلاعت هنالماسقالا لكم ادافرهظأ اذهذ ةمهانتمرعغةنو ان ماعلا نيايم ىلاسعث هنا لاقي
 8 نيذه نيباروصو ملاعلاتا ذو يلاعت تاتا ذامهو نيفرطب دو د هريغنيوو ىل عن هد 5 .ةنونيبلا تناكرلاغللا

 |ليقناف هائةمريغادعب هنوكع دنع نيفرطلاو نيد نيدو دن او نب مصاط ا نيبرو هلا دعءلاو ني رصاقلا

 ١ نيدو دو ني رماح نيب رود ملاسعلا ىلع همدةتفدبال ىلا لزالا نم ءملاعلا ىلع مدةةمىلاعت هنازسلا

 || نيبارود# مدقلا اذه نوكحس نم مزاب لو لا عا ادوجو لوثأ ىناشلاو لزالا امه د [نيفرطو ني دذح

 اذه عذدف مولا نيدجم هملع ل وءىذلاوهاذهوائه»اذكف ةءاديو لأ مَدَعَدل اذهل نوكد نأ نب رصاح
 ا | نامزو نبعم تقو نع ةرابعلزالا سيل هنال ةطااغأا ضم اذبهّن ا باوداو يِسَدلا ا ذه نع لاكسشالا

 |تنولكّناف ماعلا لأ وه. ىذلا تقولا ىلا تقولا كل ذ نم ملا. علا ىلع م 3م ىلاسعت هنا لاسةد ىتح نيعم

 ا |كلذو ني رصا-نيباروصدثو ني نيد ادو د2 نوكيرخ الا تقولا ىلا تةولا كلذ نم ضرفب نعدع»
0 

 | اذاةثيلا ننعم تقوىلا هءراشي نارغنم ةءازالا ىنن نعةراسءلزالالب هانتمري_غنوكي نأ همف ىلةءدال ا

 كلذ لوةءالن أ اماو نوم زيد فل صاعو ةئبعم ةه شخ ضخم ىلا«: هنا لوقب نأ ما لوةفادق تفرع



 : 1 و
 0 ا ا ا م يل ا اوم ا سس حس ل ل سس سس سس هس سس سس اج دسم سدح وسم + ءاوووسططم د دم ننس وا روسو يع دبل * روي ا سس جام حج سس 0 7

 راها لدللا ىشغي هلوق (اهاقأ) ءامشاف ةماكل | هده دعب هر دىذااامأو ةريثكه وجو نه هتمكحو |

 | سعثلاو هلوق (اهيئانو) هتجكت ومر ذق ىلعؤلمقن دوو قم ةفلادللا لك الدلا دعا كلدو اًديح هءاطب | 1

 (اهئلاند) مءلاوةردّقااو دوجولا ىلع ةلادلا لثالدلا نماذب او هو هرمابناردس مويتلاورمقلاو

 1 لوقف كل ذكسعالا نك ذاو بولطملا اذه ىلعاضي أ ل دياهرخآو مءلاو ةردقلاو دودولا ىلع ل ديامرك ذى 1 ْ | ةراشاةن الا لأ لوةنفاذه تن اذا هتمكحو هنتر دق لاك ىلا ةراش ا اضدأو هو صالاو نادت هلالأ هلوق | ََ

 دارملا ناكل به هملع لدي موأ هناللغلاو ةردقلا لاىىلعالبل داضبأ نوكي نأ بجو شرعلا ىلع ىوتسنا مث || ا ١

 شرعلا ىلءاَرة:سمىلاغت هنوك ناف هدعناعو ليقاعاست -ًا املك كلذ ناك شرءلا ىلعا ءَةَمسم هنوك 1

 ىلءر داق ىلاعت هنال ءانمااو حدملا تاغص ن نمانْش: او ةدكنلناو ةردقلا ىفهلاك ىلءاليلد ءلهج ن .كعال

 شرعلا ىل_ءاسلاج هنوكْتأ تنشف شرعا قوذام ىلعو شرعلا ىلع ضوءءلاو ىدلادادعا ع عيج رست || ّ
 ىوتسامث هلوقنمدار أ ناكولذ ءانثلاو حدملا تافص ن اوت اذلاوت افلا تبث 2 :

 ةنام/بجوياذهو .دعنا مودل قا عاسنجأ امالك كاذ ناكحجاإ شرعلا ىلءاسسلاج هن هنوك شرعلا ىلع |||

 هدهرعصت تح ت وكاملاو كلملا ريبدت ىف هنردق لاك هنمدارملا لب كلذ سا هنمدارملاّناتئنة كاكا

 | العدامبو عقتزاام لكرع ءةراعءاعملاّنا (اهنمانو): بولطملا وقواخدعامو اهلبقال د .سانم ةملكتلا ||
 صالاناكاذاو هكر عطبل انيس نءلزنيو لاق ثمح ءاعع باصذلا ىو-ىلاعت هلا هماعلسلدلاو | ا

 نملاعتدلال ا تاذ ناكل نس زيلاةوئا نون .وم ماعلا هلا ناك ولف ءاسعن ناكوهءوولعو عافت را هلام كف كلذك ١
 ا كك ىلاعت هللاو ءاموم ناكل شرعلاق وف ناكو ل ىلا.هت هنا تدثف شرعا !ىكانسلءامعا ا ظ

 ضرالاو تاووس ١١ ىلخ ىذلا هللا مكبدّنا هلوقو»و * هب . لف هاهم ةريثك تانآىتاوعساا لكل أ 1

 ةلوق لوقنف اذهتئاذاو لامع كل ذو هسقتلانفلا ناكل :رغلا له ؟ناكسل ءامسشرعءلاقوذ ناكولف | 0 ١
 ل م شرعلا ىلعىوتسامت هلوق نا ىلء ةلاد ةمكحديآ ضرالاو تاووسلا قاش ىذلا 1

 مث تاوهسلا ف هللاوهو ماعنالاةر وس لأ ىلاق ىلابعت هنا اذ هريظتو ةفمطا ةتكسأ هذ# ةرأه ايو أت بح

 قام لكنا ىلع ةرخأتملا هن هن الاهذ هت اد هلل لو ضرالاو تازينسلا قام ناقل ننظهدسا 1
 عومسب تف انهغاذكف لاحم كلذو ةسفئلاكلم هنوكمزل تاومملا ىف هنناناكو لف هن كلم وهفتاوعسلا | 2

 رارقتسالاو سوللا ىلع "شرعلا لع ىوسام هلوق لج نعال هنا ةملقتلاو ةءلقعلا لآ الدااءذهأ]
 اًنلاع:ءىلاعت هنوكب عطقننأ (لوالا ) ناهد نيك رلاءالعلل لمح اذه دئعو زيخاو تاكملا لغشو | ظ
 ىفءانرّرتىذلاوهو هتلاىلا الع ض وفن لب لءصفتلا ىلعأ < الالب وأن ىف ضوذخالو ةهطاوناكملا نع أ ا

 هراتتغ ىذلاوق بهذملا اذهو بانمآنولوشي علا ف نوذءارلاو هللاالا هلبوأتل_هيامو هلوقريسسفت | 'ُ

 تاصخهل«نالوق همفو لمسدفتلا ىلع هللو أىف ضو نأ ( ىناشا!لوقلاو ) . هيلعدمعأو هءلوةنو | 0
 مث'لولملا هملع سا ىلا ريرسسلا وش مهمالكى شرعل الاسقف هيلع هللا جر لافقلا» هر (دتالا) ||

 أ درالاو كحل ماكس و دانفو هكذم ضنا ىأ هشرع:لثلاقي كلا سنن مناطترفلا لس ظ
 | قدح هلاه ىذا انا لوقأو اغلا هلاهاما ذه هكلمر برس ىل عزة ةساو هشرع ىلع ىوتدسا ا رئي ْ

 |ريثك ةف :ايذا ارثكب ىذلالدعر الوداصملا لب وطنالف ليوطلال_>رلل مهلوق هريظنو باوصو قدمو |!

 اهرهاوطظ ىلعاهءارجا ظاسفاال هذه نم ئد ىف داّرملا سداواببش هسأر ل غتش |نالفزيشلا ل رالودام د ١
 ( ذافندارااو شرعلا ىل_ءءاوة_سال اركذي انوه اذكف ةناكسلا ليس ىلع دوصقملا تن رعت مم دار ماما ||

 أيدت ةيشكو تافس مو لاذ ىع لدا اع هقاو افق همر لاقل لاق. ثةئيش نا ريوثردقلا || : ١

 " كل د لك ناالا هل الد لاكو هللا ةمظع مهبولق رة مهماسؤرو مهكق لم ن نمهوفلأ ىذلاهبولا ىلعلاعل 00 ١

 كلدل هعمل هنامهلوةءناو اع موش ىلاععت هماع ىاال هنا هنماوموفملاع هنا لاف ا ذاف هنهشتلا ىف أ: طورمشم 0

 | نيركتسسإلا امكاذاح نم نكتب داعم 2 ا سلاسل 1 ] ١

 كك م ل اجل حل م تسمم سم هوما 1 د

1 



 ظ لاقب نأ نوز وت ال لذ كالذ ترو نافاضيأو ةبرورذلا مولعلا ىندا ن مدالذ هاند :لعلا نا ىلعاو قفا

 ظ 001 اجا كل ذنأالا داودوجومو دحاو رهو ىرثلاتّتام ىلا شرعلا نمولاسعلا عسجا

 :ءلودلا نما ركسشم م زتلا دش زود نمّنا مولعم و ةريثكء امشأ اهنأ نا. .ةزانم-ال هذه هلو ىف لص

 سول كلذو ىف. .لاءاقب عم ىئفياهضعنال تاوذااءذ هن ربانغتلا لوصح انههاتفرعامتااولاه ناف

 ٍإ ' الاءزه ورياغتابلوةاا ب وذ نكاسل اريغْلرعتملا داك اساوضع واكد ر<اهذعب ىرتفاضيأو رياغتلا

 هردا كلذ ىنغب ب هلأ عم قع ءزملااذهنادهاثنانانلوقامأ لوةنف قرةلارهظن هللات اذ ىف ةلصاحريسغ

 : م<نالاةءنأ زوال لوة:لبءازجالا نمائنىنف هنأل فال لوةنف رباسغتلا بج وبكاذورخ الا

 2 و ضاسلاو داوسلاب افودومل ه-اضدأو لام ةوانود للعدد هنا مث طف داو ءارس ملاعلا» ءازسأ

 ةوةاممأو ملسءريغا ذوف هسفن ىف ىفف هنا لأنة ين نأام أف لانههلوه-وهامنا ىئغب ىذااف موعلعلاو ناولالا
 لوةنف ناعت-< الن وكل او ةكرذلا نالرباغتاا بجوب كا ذواك اساهضءن واكر رك*ماسجالا ضعي ىرأ
 نيزيح ىفةدحاو ةعفد لص ال دا ولا مدلل اان اةتءال ناسعقتكالن وكسلاو :ةكرطاَن أن انمكحاذا
 زو نا ريدفتبامأو نك اسلاريغ لَرَدملاَنا انيضقانهس يا ّركأ ناو انه قن نك اسسلات اان راذاف

 نالاعمةنك اسكر هتمةدحاولا تاذأا نوكم عنتيل ةدحاو و ةعفد زيزي -ىف هل هاحةداولا تاذإ!نوك
 :ًانزوحاملاناالارخ الا زيط اى ل_هدح ص اابيسو انهقبن وكلا بسن نا باسل ىفام ىهقأ

 أتاذلا نيعوه نك انسااتاذاان وكت نأ دع لاعبو سف ةدكاوة متر ةدياؤلا تاذلا قس
 ظ ول هم شرعلا ل ب كلذ عم من ةعسقلا لءقال دحاو هنا ذ ىف ىلاعت هنا لاس. نأ زاجسول هنأ تدثف : 2 - ريا[ ظ

 الأ هنيلص-وزامحالاا كلت لكف لص دقف كلذ عمو ىزدت, ال ءزجو درفرهوج هسفن فش ةرءلالاقب نأاضيأ
 الب رنثرع لمع ولاق ىلاعت هنأ (اهذانو ) تالاسولا باب ف ىلا ىضذي هزبوةّنامولءمو شرعلالك

 كالا نوكين أب جوف وف هلالاالماح شرعلا لماح ناكل شرعلا ىف ملاعلاهلاناكى لف نامت عمون م_هقوذ
 لعاسنغ هنوكيمكح ”ىغلا هاو لاه ىلاعتدنأ (اهتاانأو ) لقاع هلوقيال كل ذواظذاساظو ةئوال ءاحالو

 ن اعتهلالا َةَمة-بلظا1نوعرفت !(اهءبارو) ةهخلاوناكملا نع ان عىلاعت اي

 ٠ بزامو لاقاا هنافتاٌرم ثالث ةيقالخلا ةخد ,ركذ ىلع مال_سلا هيلع نوم در ل مالاسلا هماع ينوه ن
 برو مكب رلاق هن ةد ثلا ىفو نينقوم َحنكن ا امهنن امو ضرالاو تا اوعنلا نزلا ىلوالا ا ققنملاعلا
 ' لاةراشا كلذ لكو نولقعت ّجنكن ااه امون درغملاو قريد ابر لاو ةثلاشلا: را! ونياؤالام كانا

 ف لا عاطأ:تاوءسلا بابسأ بابسالا غلبأ أ ىلعل احر مص ىل نبا نام اها لاق هنأ هلل اهنعا نوعر اأو ةقالللا

 قسوم نيدةهللاو ناكملابهفصو مدعو ة هيا .ةاللناردلالا ف هوناا.لعف ءاعسلا ىقهلالا باطق ىو مهلا

 | م ةرفكلان م هناؤخاونوعءرف نيد ءهانشلاقانزك ىلاغت هففو عشب .-وءاس الا عمجبر' اسو ٠

 رشرعلا ىلع ىو امن مانأ هس ف ضرالاو تا وعسلا قلاش ىذلا هلأ م كيرّنا هن هلا ءده ىف لاو ىلا هت هنأ

 د أرااناكَناف ضرالاو تاوهدلا قلق دعب شرغلا ىد ىوتسا اهنا ىلاعت هلا لعل دباذهو غاز ةلكو

 هلع ىوتسا مئانرطضم اجو ءمناكل ب شرعلا ىلع اًرقتسم ناك ام هنا لاقي نأ مزل زارةةسالا٠اوةسالا نم
 م ااذو ىرخ [نوكسا او ةران' ةكرملاو بارطضالا نم ماسسالارئاست افصب هفصو بجول كلذو كلذ دعب
 تكوكلاا ةمهلا ىف نعطابا هنا مالسلا هملع ميهاربا نع ىكس ىلاعت هناؤهو (اهسداسو) .لقاعةوقيال
 تا زاراضالا نمالقتنمناكك الف [ايراغادبا ناكلامسج ملاعلا هلا ناك و لف ةيراغ لذ !!منوكب رسعشلاورمقلاو
 سعشا اةمهلا ىف انعظ مالا هملع يهاربا لعام لكشف رارقسالاو نوكسااو ءاوتسالا ىلا جاجوعالاو
 را ذىلاعت هنا (اهعباسو) هتسهاانفا رتعالا نكي ف .كفملاعلا هلا ىفالصاخن وكي روشقااوبكوكلاو
 5 هرّنا هلوق ةؤهفةملكلا هذه لقد رد ىذااامآرخااةشددعبو انش . ش ةرعلا ىلءىوتدسا الوقت لة
 | دقو عئاسلا دوجو ىلسع لدي ضرالاو تاوعسلا و زان ا انس دقو نضرالاوتاووساا قا ذ ىذلا هنا

 | ' همححجص مو



 م

 ل

 ا ١

 يت :ةئ اهلك او ةعرمس تاكرملا دش أ دكرخلا كلتو مظعالكالذلا دكر لص<امناراهئلاو ليلا بقانعتتال |||
 مكربنب] كا ل ماكل دينععل اودملا قف تاكسسا ا ذاهرانسمال) .اولاهاتنا درج ؤملاولاو اوني نعءنيشحاييلاّنا

 ةتديشلا هبات ىف هكرملا كاإ:تناك كل ذكهال ناك ذاو لم فال ثالث مظعالا كافل دمعي اهعشب رءلدرأا
 هكر دتن اهل نيني سعشلاال هنا دلوقتي" الا هذه ريو اشي هبلطي لام: لاف بسلا اذهلف ةعرسلاو 1

 ذوسةملاوءامملا ىف ةحابسلاب كر + !كإةورعسلا كلذ همن وسي إو ىف لكوراهنلا قياس ليلا الو يقل
 هدفومسعأ, تارديسم موا اورملا ونعسلاو ىلاغت لاهم مث اهلاصيا لامواتلوهسو اهتعرس ىلسعهسنتلا |||

 ءادست الا عم ىلع عفرلان تار مسمموهلاوره_ةلاو سءّشلاو صاع نبا أر | (ىوالا ةلكسملا) .لئابسس 1

 او دصعاو ىلاعت هلوقا هجولاود بصذلاو ىد>اولا لافرمقلاو سعشلا لمحو ىنعم ىلع بصالا:نوقاءلاو | 0

 اهةلد هنا ىلع لم نأ ب كل زكر ةااو سعثلار عم هيا هن , الا هذه ىفح”رص اكن َنهَدلْخ ىذلا هن |

 ىألالاىلعءيسنلا اد هو موهنلاورمقلاو سعشلاو نضرالاو تاوعسلا نقاش ىذلاهللا مكيرَتاهلوق ىف

 مكارطسو ىلاعت هلوق ماع نبا ةحولاءذالاوران الاوتافصلاه دهبةفو هومامنوكلاسءامشالا ده قاض

 رابخالا نسحاهر طم ىلاعتهناريخ أ (لفرمقل او سعشلا ءامسلاىفام "لج نمو ضرالا ىفامو تاوعسلا فام | ]

 ءذهيف (ةن اثلالئملا) بورضمديز لوق:نأ ماقتسسا اديز تب رض تاقاذا كنا ةرضسم هن اببنع | |
 ايءا هو اماذ بسحب اهتكرح (نيعونلا دحأ) كرا نمناعون اهل سعشلاّن ا (ىلوالاف) فئاطاي , الآ |[
 هذهو مظعالا كلذلا دكرح بيس اهتكرح (ىناثلا عوذلاو) ةئسلا لصحت دكر هذه بيسيو لاكي 1

 توب لص امناو سعُشأا كرس بوس لص<الراهنلاو لمالا لوقذف اذه تفرع اذا هلي مويلا ىف من“ ”ركرأسا
 || هي طبر شرعلا ىلع ىوتسا ممهلوقي نشرعلارك ذا بيسا!اًذهلف شرعلا اهل لاقي ىتلا ىصقالا ءاعبسلا 8
 سعشلا ركرحال ىمقالا كالا دكرح ود راهنلاو للا ل وهج تدسّنا ىلع اهيبذت راهنلا للا ىشغيهلوق |

 لا نها ةف لاه تازعسلا قلت ةيفيكحرشابا ىلاعت هنا (ةيناثلا و)ةبنع ةقيقدهدهورمقلاو | ْ

 ماعن مهيأ رةسناروف ةقيطلب كلذ لكص خ نامه هنا ىلع 000 تادقاه سهأءامم لكف ىو و نيمول | :

 ملاعن 5 قايل لاع ماما ىلاعت هللا ىوسام لكن ارىلا ةراشاوهو ال او قلما هلالأدعب لاق م سعالا |
 را دشع اضوصخم ناك انا عمو اعبج اكان لكوري ر دقت! نع ةرابعقلخلاف قالا ملاع نمو»ىذلاامأ سمالا | ْ
 لدف ضالا لاع نو حاورالا ملاع نم ناك رادتملاو ةمملا نعام رب تاك أم لكو قايل ملاع نمتاكنف نيعم |
 مهرتكت الملا نم كل قلخللا ملاع نم ىهىَتلا بكا ركلأ و ةلالفالا ما رحأ نمدجاو لكضخ هنا لا ب
 اتا توك 2 .يتالمدت ناراسخالا ف ىور م ىهوكالدإ ةقباطم ةمودعلا ثي دا الاو ىهالا لاع نم
 كنر شرع ل هدو هناصسالوقاضدأو بك اوك اارتئاس لوةلااذكو بورغلا دنعو عولطاادنءرمقلار

 ّنا تاعرطظنلا تققداذا م ةمئامث شرعلا ظفح نوهوةينيذلاةكتالالا ناىلا ةراشاةب :اتدممولمهةوف
 اذوافهقاريدقتي تان هللا ىلع با.:احورلاع ءالتساو هقفاربو دن ىف سحالااملاعو هلناريضسن ىف قالا لاع ظ

 ءاقبلا (امهدحأ) ناريسف: اهل كربلا ونيلاعلا برقا ءلراسن هدعب لاق م هالاو قال هلالآ لاق ىئعملا
 ناف هن اصس قالاءالا ق.ليال نيريسفتل ا الكو غب رمشلا هت انتل او" لض اناا را" "الا ريالا
 هتادب عقلا هتاذل ل اهلا هن اذا ب جاولا دوج وملا هنال ىلاعت تلاوه تادلاو تباثلاف ماودلاو تاب ثلا ىلع هت |

 َتاراَمَدفالا ىهئمو تاجا عطقم هناه-بوهفهاوسام لك نعدماكسأو هلاعفأو هناضصوماة يقيل | :

 ريشفتلا اذهب لكدلاف "لل اذا ارانثال ا ةرثكي دكرمل | انرمسف نا اضد ًاورومالا عسج ىف هاوسأم لك نعع هل
 نكسه اوسام لكووهالا س ل هاذا بجاولاؤ هن اذان ماو هتاذابج وأما دووم نال ىلاعتقلا نأ
 0 م ام تس تيا الكو هنص نت [ورلا ادع رايب ولا دا انالا دوبالف نكمم لك ا 1

 مرسال هذمالا ندا يمالاو قال ناك ملف هنم'هل ساس ىهوال ا ةجرالو هضدف نمالا ناسسج االو هنمالارب# ظ
 هتخرو .دوج هبا مو هلضف لاهو هيايريكبأل ا قدليال نيملاعلا برهتلا كر ايتف هلوةيروك ذملاءانثاا ناكجف

 00 0ع ار لك
 رم ككل



 هاصمم مس سسوس دع 1 امم دع مم تصمم

 : ةدااوثداملا قءسوتاودالاوت الا الا نع ني ب وكتلاو داكالا كلذ ىف ىغ هلا مهاوةءناواع مث تاككمملا

 ١ 53 هن هنا هنماومهف هع هد امع ىل_ عب انه ناري أ اذاو هتافص لك ف لوقا !اذكهو ةيورلاو ةركدفلاو

 [| مبواطملااذ_واءاسؤرلاوكلولملا تو نو دصةياممو اوح بلطو موبر هل ما هنو دص ةياعضوم مهل

 81 39 هنيبع) دربأ اور ا عفد ىفهب عم ا لو هسفللاكسم تيرلا كلذ لاعبي ) ناو هب دسشنلا ىثمهاو ةعناواع

 0 كاذب حرفيال هنامهاوقعباو عمم ىوطظعت ناهد م م سعأ هنأ هدا اودهفه دعو هدم مله هاا ذاف 0

 ,ِ قاخ هناريخ ا ىلاعت هنا لوةذق ةمّدقملا هذ هتف رعاذا هزع ضا رعالاو هكرثب حبال ميظعتلاو ديم هلا

 هلل د ىأش رعلا ىلعك :ونسأ هناهدعي ريخأ م عفادمالو عزانم ريغ نم'اسشو دارأ ضرالاوتاوونلا

 3 سرع ىلع ىوتسااهةلش نادهدىأ شرعلا ىلع ىوتسا مث هلوقناكف دارأوءاشام ىلع تاو ل ارمب دن

 1 قلخىذلا هللا م تحبررّنا سنو'ةروسىفهلوةدارملا وهاذهن ا ىلع ءادلاو لاقل لاه مث لالخ او كالملا

 . ' فا ىزعئرزيرالا ردي ةوقق لهالاو دي شالا له قوتس 2م[ ةتسنف نط رالاذ اوهسلا |

 |١ ليللا ىشغي شرغلا ىلع ىوتسا م اهري ىف نذ ىتااذي الا هذه لاهر شرعل ا ىلع ىوتسا هلو ا

 1 نا ىل_علدءباذ_هو صالاو قالا هلال ءرعأبت ا ارسم موهتلاو رمةلاو سءشلاو امش هبلطد راها :

 ”|نا ىلع شرغلا ىلع ىوتسا مث هلوقَء ملوح ذاق لق ناف هاتى دام لا ةواشا شرعلا ىلع ىوةبامش هلوقأ[

 |2١ ناكىلاعت هناا:اق ضرالاوتاوما قاخ ىلء قاب ومسم نكد ل هللا لاقد نأ بجو كل! ىلع ىوتسسا ذارملا
 1 ديزءايحاّنال اهنا. ءاباهلا دو مالو انوكسحم ناكاماما اهنيوكتو اهةدلذت ىلءارداهملاغلا قلخ لئق |

 5 هدم كلا او كلما نشرعلاانرسفاذاف لاو-الا هذه دنعالا لصعال كل ذءاوراوا ذه ماعطاو ورعدباماو ا

 00 طاغا هنا ىهعضرالاو تا وعسل ناخد عن هكا طم ىلع ىوتساان اىلاعت هنا لاقي نأ مص لا اوحالا

 ِ وم ا ادعى مين قحح با وجاذهو ضزالاو تاووسلا قل دعد اهلهريب دتو ءام.م الا هذه ىف هف“ رص

 ! هطةروسىف ه حرش فاناط ادق هحولا ادهو ىلوتسا ىنهبىوتسا لاقين أن اوخلا ف (ىناشلا هجولاو) ٍ

 نوكمف كلا ىلع ىلعتساو الع ىدءىوتةسارمسف:و كلما شرءلاريسفننا (ثلاثلاهحولاو) انهءد.عنالف

 هلوقرك ذىلاعت هنالعا و توكاملاو كلا تدنرتىف تدفن هنردقّنا ىعع كلما ىلع ىلعتسا ىلاعت هنا عملا

 هطقاههدارو دعرلا ىفابم انو سنو ىفاه.نانو انههاهاد_ا عبسروسفف شرعلا ىلءىوتسا

 نك ةريثك دئاوذعضوم لكى انركذ دقو ديد ايفاههناسو ةدحسلا ىفاهسداسو ناف رفااىناهسماخو

 ا رطاملاو بالا ن نع هشنلا هبشةلاز ادافاوارعثك اغلم ثغلبو ترثكض عب ىلا اهطعب كاوفلا كلتش

 درعوبأو عفانو رثك نبا أرق 3 (ىلوالا هلكسملا) لثاسم همفق اثنذس هيلطي راهنا | لمللا شغب .هلوقاما

 ' مصاعو نا كلاو ةزجأر ق و اذكه دءرلا ىو نيغلا فرحي ىدذي صفح ةياور ف مصاعو سهاعنباو

 1 ثاانأ :ىدلا سابلا ةمئثغتلاوءاشغالا هللا هر ىدحاولا لاه اذكع دعرلا قو ديد لا يمان |

 2 |ةوقةئانلا ةذالان هو ىشءاماهاثغت ىلاعت هلوق ديدشنا نك ف فضتلاو ديد_ثناانليزتتلاءادقو

- 

 1 ٍ للعملا)ةيقرلا دقفو ىمعلا مهانب شغَأف عم ىل لعفود#ىناشثلالوعفملاو تورم: .المهف مهاننسثغأف

 ا نأو 0 وطيدار رات وكنا ناله ان باو راسهنلا لذالا تي وق 9 ةذاثلا

١ 

 ا ْ
 ْ  000 5و م هيل حلا دنا رومي 1

 ْ ثمح افانالف تثثد لاسةد لامعالا ثيللا ثلا لاه امم هياطب هلوق (ةلاالا شيلا ةطدملاو ةعفتاا | 1

 قحاوهئاذو ةدشلاو ةعرتس ؟:كرطس اذه فهو هناصسهنارعاو جريتوما نينثرر ثث-ووف ا ||



 ناي

 ظ 3 «هقوذءافسلا ىلا اوراظأب مولاه ىلاعت هلا (ىناثلا و اهنم هباّمكهلنا“ الماما" | :ناحاهلاو-؟ق لّأتلاو وألا

 | لمأتلاالا ةدمهلا لا ىدمالواهانب فيك هنا ىف لّمأتلا ىلع ث- ىلاعتوهذ خورف ةنماهلامو اهامزواه انش ١

 | قاخ نمرتك رالي رتل تقل لا اطظا نع تاكا ل ولكقاش فكو اهانبف كهناف َ
 | معو رثك تاوعسلا مارجا ىف ةرطفلا عد اديو ةقاخللا بئانعّنانيبف نواعنال سانلارثك |ّنكلو سانا ||

 انفذتو رص الذ مكس أ قو وقب سانلا نا ديأ ىف لّمأتلا ف بغو ىلاعت هنا عسانلانا ديافام لك وأ
 بئاعلانماو فها عدو" ام ةفرعمو اهلاوح أى لّمْألا بح نأب ىلوأ اهنمانا هر مظعأواناش ىلعأ تاك || ٠
 قاف نورك غن ولاسقف ضرالاو تاوءسلا قلاش نب ركفتملا حد مىلاعت هنا (عبارلاو) بئارغلاد أ
 وو ) سماقتاوإ لعنامل هنماع ودع كلذ ناك ولو الطاباذه تقلخام ابر ضرالاو تاوعتلا | ّ

 هفرش ف نو دقتءملافن قد اه دلا كا: ىف تاَك هيواسسي ال ثم ةملقنلاو ةءلقعلا مولعلا ىذ اهد ىلعالق غاي رشا[

 قالا نم ه.فام ىلع في نأريسغنم "لوبا لس ىلعللذك هن وك دقمعد نم ممم ناسي رفهتلمضنو |

 نييعتل او لمصفتلا لمس ىلع قت اهدلا كلت لع و نم ييلعو نيضتلاف لمضفتلا لمس ىل_ءفئاطالاو |
 ةسئانلا ةفئاطلا دانقتعاناالا لاكلاو : و ٌةْوَدلا ىف تاحردلا ىدقأ ىلا غلبناو ىلوالاةفئاطلاداقتعاو |

 هداّقدعا ناكرثك ؟ هفئاطاو الا كل ذ ناهد ىلع هفوقو ناك رم لكفاضباد فوأو ىوقأو لك انوكإ |

 || ثدحم ماعلا أذهل ّن ا دقتعا نم سانلا نملوةئفاذهتيثاذا لك أ هتلالخو فن هلا كلذ ةمظعف ||
 أ ىلا مض نم مهنمو نيل دسم ا ةىصز نمواصو ىلاعت ع اصل |تاشا قد رطا اذهب هللصغ ثدم هاذ ث د لكد | د

 || نم عونلك دل ار عطف لمصفتلا لمس ىلع ىلفسلا ملاعلاو ىولعلا ماعلا لاوسأ ن نع ثداا ةجودلا كل:
 ظ ىلع ةملاوذملا لثالدلاو ةرتاولا نيهاربلا ىرئ ابراج كِل ثريطمف ةبسعرارسا وةغلام ةمكح ملاعلا اذهعا وأ ٠

 اهلاوو لئالدملا ةرثكلفرخآ ل مل دىلا لما د نمورخ 7 .[ناهرب ىلا نأذ ر مدي نا لكل قتلا 0 ١
 هذه بالا اذه لزن أ امنا ىلاعت هنارهظ كلذك ىهالا ناك اذافتاهشلا ةلازاو نيقملا دب ون ىف ميظعرلأ 2 | ئ

 لايت: هاا انك او دنا اوفلا نع ةملاحلا تاه اةدش هبال او تيد رغااوكلاريثك كالرارسالاو دئاوفلا |

 هز م ذقم_اعءانرسف دقه مانت ار مسمهلوققروك ذاامالا (ةعبارلا لعسسملا) ةيصعلاو نوعلا هللا | 1

 هتماظعن سني” الاهذ_هنمضرغلاّنالهنداراذ افندارملا (اهدحأ) هوجو هيفم_هاذنورسفملااماو ||
 اتلعتاهركو أ اعوطانثا ضراللو اهل لاهتشىل اعت لوقف هريطتو مالك مالا اذه. نمدا ارااسدلو هنردقو 2.

 سصهالا ىلع ضالا د هلو نم مومو نوكمق ن نك هلوة:نأ هاندا اذا'ىشلان مابا ةوقو نيعئاطاننت 0

 | ( ةسماخلا”ءلثسلا) ةَرقسملا دكر او مئا دل اريسلابعا رحالا هذه عأ ىلا عت هنا لاهو مالك اوه ىذلا ىناشل ا ْ
 ىلاءت هن اركذلاب امه دارفا ىف بدسلاو موحنل اركذاههركذ ىلع فاطع متامهركذ ذموضعلا نمرمعتلاو سعشلاَنأ |
 ْ رهقلاوراهنلا ناطاس عشا عض وألا اذهيقكيالمرب رقى ءاصةةسالاو ماعلا اذهةرامعلاببسامهلعج 5

 نداعملا ىنعأ هئالثلادمااوملا دلونو بدطرتلا ىف هريث ترمس او نطستلا ىفاهريثأتسمشلاو ىل 58
 ةبيحع ةصاخم بكوك لك ضخ ىلاعت هنا مةيوطرلا ىف ةدار 1 اريثأنالا لمكيالو الثا 8 داو

 ش لع ىف ةاصقّمسسا ثحابملاو تارب ؛أتلا كل: ىف امها انعم هل ءجو ىلاهتهللاالا هماقإ هفزعب ال بار# -رضيبتول

 هللا اديسسلا اذ_ملةمدختاكبك اوكلارثاسو بئانااكرم-ةلا وناطلسلاكس عشلا نا ىلع لدن بهل

 لئاسه هيفذمالاو قانا هلالآ ىلاهت هلوقامأ مودل ارئاسنرك ذب هعمش |مترمقلاب و سعشلا رك ذي هناصسسأ ٠
 لك ناهملعلءلدلاو هناك هلناال ارثؤمالو دو ءال هنا ىلع" الا هذه انب امن جتحا (ىلمالا لكس 2

 1 كتادذ . "الانام ان ناكنف تتولا كاذب لعسفلا كلذ صمغ ىلع ردة دف *ثود- ىف رت 2ًارائيشدجوأن ما

 ْ ىلع لدي كلذومقتاألا قااخال هنا عع رصالا دهب ادهو مالاوَى جال اهلالأ لاهت هنال هتراالا قااالهناىلعأ ٠
 اذاوريغال هلاص_سهتناوه د ةلاى الاكل ذقاافت ”ىساوأ ”ىحو أ كإءوأأ كلذ نعرد_دي ص لكنا 1

 إ اقلاخ ثلا لالا ناكل ناهلا لهحولذاهتنالا لال هنا امنا (طهاةساروت اسم هيلعتءر ا ظ 1
 : ص
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 1 دقانا(اهدرحأ راهوجو لة< هنا بع سمان تار سم وحااورمةلاو سعشلانوك (ةئلاثلا هلك_ملا)
 ]| كلذيسمثلا مسج صاصّخ ا ناك كل ذكن اك ىتءو:هلث اتم ماسج الانا ةجردلا ىلاعلا باكل !ذ_هىفانالد
 ىولءاالاعلاىفةسعلاتاربدتلاورهاقلاريثأنلاو ديدكلارضااورهابلاءوذظلاو صوص ارونلا

 || هذ_هوتاقصلا هذ مسسللا كلذ صخ ىلعلار دقملاو ميكا يلءاسفل انا لحال نوكي نأو ذب ال ىلذ سل او
 أربدملا ةردق نع صاوخناو ىوذل ا نا1:لومق فرضسملاةتاريئلاو بك اوكل ا نمد او لكس لاوحالا
 |اصاخاريس بك اوكلاورمقلاو سعشلا ما رجأ نمدحاو لكان ا لاقي نأ (اهنانو) ميلعلا ميحرلا يكمل
 | كلذل مرح صخ هنا بب قيلاف مظعالا كا هلا ةكرح بدسباعي رسسرخآ ارهسو قرمشملا ىلا برغملا نما دط»
 لبس ىلءاوكي رحت ىلعةرداق يلع لوم تراص اهرابتع ايل الفالارئاس مارجأ ىفدب راسة ودب مظعالا
 ديالا ظفاو رمسةااورهةلا اذهل ةرضسملاك تراص بكاوكلاو كالذالا مارا برغملا ىلا قرشا نمرهقلا

 ىشغيهلوق (امهدحا) نيمكح هماع بتر شرعلا ىلع ىوةسامث هلوقب شرع اركذامل هنال كل ذب رعشم
 رهقلاو سعشلاو لوق (ىناشلاو) شرعلا دكرحي لسعامنا راهنلاو لمللا ثو دحّن ا ىلعا ومس اهنلا لسا
 |فال ىلع بكاوكا اوكالفالا لرع شرءااوهىذلا مطظعالا كال هلا نا ىلع اهبسن هيمان ت اردتم مودهأاو

 | ميج رهق ىلع ىوقاهرابت عاب ةرهاق رزق شرعلا مرج ىف عدو أ ىلاعت هناو برغملا ىلا قرم !نماهعبط
 رعشم نآرقاا ظفاو ةلوةعم ثا ا هذ-هف اهءث ايط ىضتةمفال_خىلعاهكي رتو بكاوكلاوكالفالا

 (|| لاقثلا نو طسولا ىلا دكّرختم ىهام اهتمماسق أ هثالث ىلع ل اغا !ماسج أ نا (اهثنانثو) هللادنع ملعلاو اجب
 || ةيبكوكلا ةيكلافاا مارحالا ىهو طسولا ىلء دكّرتتم ىهاماهتمو ف افلا ىهو طسولا نع كّرصتم ىهاماهتمو
 ]|| هبلاالو هنعال ضرال ازكرم لوح ةريدّ م بكس اوكااو الذال نوكت طولا لوح ةربدتماهناف

 ةوقو ةذنعم ةفصو ةئمعمةصاخي ماسجالا هذه نمدساو لكصخ ثدح هريب دتو هللا ريضستبالا نوكمال
 لكفالّدهت تباوثلاّن ا (اهعبارو)ء صان تارضسم مولا ورمقلاو سعشلاو لاه بسلا اذهلف ةصوضم
 لكنا ىهو ىرخا ةةءقدانه» مث ءطبل اةياع ىف نوكن دكرحلا هذهف ةدسحاو ةرودة:_.فاأ نيثالثو ةّدس
 ىلا برق ناكام لكو ع رسأ هتكرح تناك ةةطاملاىلابرقأ ناكسص ةتاكابك اوكلانمبكوكأ

 ىذلاوهو ىدحلا تكوك ل-*ءبطقلا نمبرقلاة باغ ف نوكةىتاا بك اوكلاف أ طرأ هتكرح تناك بطلا
 ةتسةدمىف اد ةريغملاةرئادلا كال: مقا غاوهورغملاةءاغىفةرئاد فرو ديبطةااوه هناءاوعلا لو:

 1 كراشن لاءلا ىف دكرح دج وهال ثم ىلا ءاطبلا ىف تغلب ةكرشلا كال: نا تاع تاّمأت ا ذاف ة:#دفاةنيثالثو

 اهفو ماعلا !تاكرح عرمان صتخا ىظءالا كلذ !مرجوجلاعلا اذه تاكرس أطبا, صتخا بكوكلا كلذفءطبلا ىف
 لماو1 او رئاودلاو بك اوكا نم داو لكو ةءرمسلاو ءطبلا ىفاهلةباهنال تاجر دنيةجردلا نيناه نيب.
 اع رص تارا دمركاوتصحا ١ك: نم داو لك اناضيأو تاك راسا كلت نهعود صتخح تالثءماو

 هذه عوج بترهتادسلا ميم دعب وهامة كرح ع رسأو ذهبلا برقأ ناك املكو ةطنملاوهاهءرساف
 ةروس لوأ ىف لاهم ملاععلا انهى حلاسملا وصل اسس امام تواف:وا متاجر د فال خا ىلع تاكرملا

 اش لك وهو لاعلا اذه لاسم ق نو ىلع نه اوس ىأ تاوعم عميس َنهاو سف ءامسلا ىلاىو:تسا م ةردبلا
 اذهنملاعلا ا ده حلاصم لص ىتح اهتي وستو !مدن رت مشي فكها ملعبف تام ولعملا بم ملاعوه ّىذ يلع

 و ةلاو سعشلاو هلو تح هل ادنوت هاك اوكلاو الفال هذ_هىلاعت هظلارذ ست ىف سع عوناتضإأ

 ١١١١ ]| ةثسهلا لع نمهتنا باّكريهتىف ترثك ١كن لاهو قحلاو لاهللا ضدد ءاجاميرو هسه ان تارذضسم موعنلاو
 "الا دانسف تفرعل لّمأَتلا قد هللا بات ف تام أتوا كنا نيكسملا اذهل ل ةدفدا عملا فال ىلع كلذو موحنلاو
 | |١ ةمكك او ةردقلاولعذا ىلعلال دةسالا نم هيام "الم ىلاسعت هللاّن ا( لوقالا ) هوجو نم هريرقتو هنرك ذام
 | ا |سمثلا لاوأو مال ظااوءاسضلا لاوح أ ةءفكو راهنلاو للا بقانعتو ضرالاو تاوهسلالاوخاب

 ظ 1 اهنءعثحلا نكي لوف ىرخا دعب ماه داعأو اهرركورو تاارثك [ىفرومالا هذه ذو موخلاورمقلاو ||

 لّمآَتلاو
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 ىعءع لد ,هلاوولذم هنوكىءعال هلل هالا ةنسلا لد ا دنعواولاه صاالاو قاذنا هلالأ ىلاعت هلوةفدن :الااثا ْ

 ّنا ىلع ل دياذهو هل ةفص هنو هج لب هلاقولخع هنوك ىمجالدق قامت نوكينأب عشا ذك 4ةفس هنوكلا ش

>: 

 ل0 ل

 نسعشلاو ىمركلاو شرفلا نم همفاسع ملاع فاق اخدا رأوافدارأو ءاث فدك اهل وكت ل تعوءانسشالا | 1

 'تامكمم ا لكىل_ءرداه ىلاو ةنكمتاهاملاهذ هال هملعر دّةا ةحنو ةظالم ع نءلقأىف مون اول ةلاو[ ' ْ

 هلالي وطةدمدقىف ىّرعملا لاق اذ ولو | ا ْ
 رمعلاو نجت اذ مرصااكرق 2 كلف نمدق كسانلا اه

 رطخ هريغ ح اون ىفانااك * انرياتو ايضامهتنا ىلعانه

 لوقعملاو هن "الاب هملعاوصتحاو قولخل اريغوهو هنت تاغ نم ةفص قالا موق لاه (ةسداسلاةلشسسملا) | ظ

ٍ 
0 

 أ ةدمصقلا هدهءانثاىف لاق مث ا
 ١

 ظ

 |نكيانادعدخت لوي هاااذهثدحملاناقاذاانا اوهفلوقعملاامأو 31 ةهللا تاذي ةمئاق ةفص قالا |

 | هلا ةلاخ ىلاعت هنوك ناكواف اهي للعلا اذهنوكيذشنمخ هدجوأو هقلخ ىلا هن هنالهءاودىف لوقئف | | ظ

 (غاهنا انلوق ىرخ ابراج :د-بوأو هقاخ ىلاعت هنال ثنخامتاهناةلوق ناكل قولخم ا كلذ لو هد سفن |

 !قاكتدشا لك ناو لك ىنعملاادهق دص نال لطان لاك كلذو رخآؤئ كاالةثاذإو بتال

 هباوجو قولخغاربغ قلنا ا ىل * لدي كلذو قواخلا كلذ تااذاراغم قولغملل تا ىلاعت هنوك ّناتدق د

 رخاقلخىلار رةثقناداسناكن او قوالا دقدم دقن ملا دقذأك ل ناكل نولي طا ناكولا ْ

 || لة نم مالا هقل هلوقو . ريكلا علا هقركذلاف ةوقو هنالام كسا انا يقلاعتةوقبدكأي اذهي| ظ

 تو دس لدا لوو اوحلاو جماع بلا م هتواؤلاق ئيةيمكت لهاا مالسلا هلم هوم

 ٠] هلكسملا ). لعأ هللاو هزريغرعأ ال هللا سه اوه ةةلسا ف بوما وكمت لصح دق هللا هأ تأ ىلعل دي |
 : | ال1 ناو هدا. .عىلعاةماكست هلّث او هدأ. .ءىلعا.ممواسعأ هلنّنا ىلع ل دب هالاو قانا هلال أ هلوق. ( ةنماثلا |

 ظ عوقولا بجاو ناكع قولا مول عم ناك نا هب هب فاك انآ (اهلقأ) هوجوب هيلعاومتحاو فءكلا :اقن عم |

 ظ ناكفعوت ةولا علتم ناك ع وتو اللا مواعم ناكن او لا هناو لصاسلا لصد اع هءرهالا ناكسف || ْ ظ

 ع وقولا بجاو ناكل هذ ىلا ىئاذللا ناش ناىلاعت هنا (اهينانأث) لاسم وهو هعوقو عنتعامبا أب صالا |

 | ناكلا مانا (اهعنانثو) هب هال ىف :دئاق الف عوقولا عنتم ناكمملا ىادلا لذي لن او سهالا ىف: ئافالف | ا

 اةعاللا وناميالا هنعر صين أ عنتم عيطبالو نمؤيالهنآ هلا لعامل نال ضحناررضلاالا دفيال ءاغلاو |
 ظ لانش : نأ بحوفموزملا ارذعتمزاللا ردعتاذ اوهننا ل ودع ىل_ءهةردقالديعلاو اله هللا لعراصاذاالا | ْ

 0 نمل ع )كل ذك اكسب ذاوالسأ ماضل او نام ا ىلع قاتلا يا ل ٠

 | وبدلا ىلا ةدئاع ةدئاقلناكتاو ثبعو فتن امان كب )نا فيلكدلاو سمالاّنا 52 هسا ( يكملا| ! َ

 | عفدو عفنا لمص يف: ةريصدخم نا وهلا ع.ممفت ديالا ىلا ةدئاع :دئامفاناك ناو هلانسدلو ات وهف | ا

 |فياكتل ا طمسولناكنف 5 ةءاكدلا ةطساوريغنم لايكلاو ماسقل اياهامصخت ىلع ر داق ىلا.هتهللاو زرؤلا 1 ١

 أ ناو مدابع ص أب نأ هنم نس < هنادي الا هذه ىف نيبىلاعت هنالعاو زوال هلاو :دئافريغنءاض#ارارسضا | أ ْ

 أ دبعلا لكل قلا فاو هنا تن هكدا ا ناك ا قم صال او قاد ا هلالأ هلوتب هيلع حاوءاشامع مهفاكي | ا

 ن مفرصت كل ذّنال مهاهثرو مهىهأي نأ هنم نسح مولاكلامناكاذاو مهلاكل امناكم لا قلاش تاكا ذاو ||
 ّ ما رحم ىرع نهال او قام هلالأ هتاهس هلو ةف نس سم كذو هسفنكلمىفكلاملا |

 | نصح هنا نعي 1تلد (ةعساتلا ةلمسلا) ءاش فك اشاعه د ادع سهأب نأ ىلاعت هللا نم من سحي هنا ىلع | | 11
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 بكاوكللريثأتال هنا (اهيناثو )دحاولا اذهم قالا صمهةغىف ذي الا هذ_هلولدم ضقان كل ذؤارندمو ||
 ا تاتا لوقا( وب .الاءذهلولدمتضكلذو هنتاىوس قااخ ل_.هالالاو ماعلا !ذهلا انغ
 || هتلاريغقلاغ لس1لالاو لطاب تامدلطلا باعص أو دف الغلا هلو ةرام ىلع سوفنلاو لوةءا ا تامثاو عُدابطلا
 0 ' نااعل بجو لعاا نان ل اوقلا(اهسماخو) هللاريغ اا ل_صملال او هللا اوهذانعلا لانعأق اان (اهعبا د١

 ْ ةلثملا) لطا هناو هللاريغ قااخو هللاري غر دةموهلناريغرثو م ل_ههلالاو لطابةيرداقلا بحور دّمااو

 3 الا ناكولو سهالا نيبو قاما نيب زيم ىلاعت هنا اولاهت يدق هنئا مالك ا ىلع دن الاةذيمان اهم 4 مججا (ةّياثلا

 ا َ الانوكالثأق وافنا سةعركذ زلانمالادا انما هب هنع قابلا باب يق اذه عمال ولع
 ١ اًنالافو نارقلا ف :لشاذ ناكل ا تانآ آونيبم نارقو ٍباَكَلا تاب ' كل: لاه ىلاعت هنأف قاما ىفالخاد
 ليربس وهل سرو هتك المو هتناردع ناك نم لاهو لدعلا فلا دناسحالاّن ا عمن اس-الاو ل دعلاب هاب

 ثوكي نأ بجي فواطءملاّنا ىلع ةحغاهذهر ا دمنا ىبءكل لاهو دكتاللا تح نالخاد امهو لاكممو
 0| ىئالا *ىبلا هلوسرو هتتاءاوذم اه لاو ىلا عت هنال مكيه ذم لطب مالكل اذه خد ناف هلع فوطغملل ازياغم

 و | لاري ناك ام لكو تار تاملكلا ثوكت ناس جوف قال ءتانلكلا فلسفمتالك) هل أب ع نموبفىدلا

 ِ ٍارلا سنلهنا ل ءتورئدقملا قدط أ ىذامتل لاهو ةقولذغد ممم هللاتالك وكس جؤذ قول ثد <و هذ

 ا رورخ لاهو هنر دق يظعت هن الاب ضرغلا نال ىلاعت هللا ةدار | د ان هن هيدارلا لد لد دزاتلا مالك هال || لهب

 | سرع "عون ىلع ل ديا عأ هنوك صوم صال اناالا قادنا تحال ادناكناونمالا لاق. ن أد عال ١

 | وكتلاوداحالادءد ُمثىلوالا هدب راى داحالاو قالا هلءانهمصالاو قاما هلهوةث لالالا ولالا

 ظ 1 ؟تاق_ءلاو با وثلاهلو فدلكدتلا هلو قلما هللاوول هنا ى زئالا ةنئاشلا ةسئرملا ف فدلكتل او يهالاهلف
 هلالآهلوقىئعم نورخ 1لافوادهفاذكف قلدنا تم نال ا دباقءلاو باوثا انا عماد ةما_س كلذ

 00 طا ءاشنا هناءانعم نؤكد نأ الاو هلوق اذكف نا لءاشذاو قاخ اشنا هناودرهالاو قلملا

 | كاكا هناا اهولذت مالا كلذ نوكي نأ مزل هت دع 0 ا ا و
 1 أ اكو هتئيشم بس مالا كلذ نكي لج دقهنا أ ناك ولام اهوا ناك هدئشع العم قولا لو هح
 هلاباوحلاودن , الا رهاط ىلإ كلذو ضأن لءام ناو سأ ءايشنا هبا هلع قدسيال دن هاذ مزاول نم

 آنآ بابلا فام ىصقأ همدع ل ءالاوا ضارب ركزت ذلاب هال ادار ذا ناك ى واللا تش الخادمهالاناكول
 ايلا ةزه (ةثلاثلا لئلا )ءأهقاورب ركستلا مدع الان االا ةرورمذا!لخ الرو ءقلالذانلم ا

 م اند وال ةعانطلا لعن لوقنفاذع تن اذاو هناك هللا الا امس هريغ مزلب نأ د- -ال سدا هنأ ىلع ل دن

 || د المقال )ءبح الف" ل يا ب

 مازلاو ةزلم ةبلاطم دبعلا نمهقنا ىلسعهجوتل باوثلا بجوي ةءاطلا لذ ناكولذا تلا ئثدسعلان
 هي ناز وجال عبقلاّت ا ىلع الاهذه تلد( ةعبارلا ”هلسملا) الاو نال لال فوق قاس .كلذو ما

 ىلاعت هنأ دقي صالاو قاما هلالأ هلو نال هيل ادئاع هجولن بهم نأز وهال ن-+اناو هيلا دئاع جول

 1 اذ تم لص اسجالا مي نأدقلا نم صامل هلآ د دياع جول مق جيبقلا ناك ولو ءاش فنك« اشامجب أب نأ

 0 قطان" : هب الانا عمدارأوءاشاكى م.لاو الا نماخكسهم ن كملف عبقلا هجو هيفاسعالا هن نأالو هس>ولا

 ١ *فكملاعلا اذه ىوسولاوعقاج ىءرداق هناصس هنا ىلع "الا هذه تلد (ةسماقنا هلكملا). ىندملا اذه
 ْ هوما رمالاف فشلا قاشنو. .نضرالاو تاوغتلا قل ىذلا هللا مكبرّتا لاق هنا هرب رسةتودارأو
 ١ ب ىرخأ هنآ ىف نيب مث ر دقملا مسخلا يف هربدقتر هبا موأردسقملا مسملا هنديرأ قلط أ اذا والتاو

 1 1 أيموضلاورمقلاو نمعشل ان نمدحاز لكض دخلات هناةلن" الاهذهىف نيبو اهرغأا ءامم لكصو

 1 أن اببلاو ليصفتل اذ هد.يلاه قلل ناو سمالا ية ىلا _عتدقن ةردقرم اني ثدح امن اىلءلد.كلدو

 | هذهداجا ىلعارداهن وكينأ بود قالطالا ىلعرهالا ىلعو قاثلا ىلءةردقااهل ىاب رمالاؤقالثا

 ) أ
 أ |

 ءامشالا



 ,؟ 1+

 ١ هطعي ىلاهتوهفمءاطعا ةملصملاو ةمكتفلا تق ناءاعدلاب بؤ نا (ثلانثلاو) لانشوهو ر ريغتااو

 أ دعلا مدقأ» ءا اوس هطعبالو هذ هعنم ةمكلا تضتخاناو المخ ن وك تأ نع هزم هنال ءاعدلا|ذهريغنم
 ةنتر لق عادلا نوك الا نيباملا نيب تواغتالو سهالاريغءاعدلاّنا (عبارلاو) هملع مدقي لو اءاعدلا ىلع

 ) دو 2 0 اذاامهيسشيءاعدلا سماخلا 2 ال هناو بدأ نهد | سعأ ذرعلا مادقاو ةمئز 2ءا . الان دوا[
 'ئث ىل و دو ل ىلع درعلام ناك امء ءهلالا هد او نأ سكلذو بوضالاو هىالا ىلا ههلاو ير ذاشرا هل اعتقل

 ناسسحألا ىلع مادقالا ىلعهلمت اذهب تاق لضفلاو ناسحالا فرضق ىلاعت هناورةكص كا ذودلاهتنم 1

 ىذزولذاءاضةلان ضاررغ هنوك ء ل ديءاعدلا ىلع ما دقالاّن ا (سداسلا ) لهح كل ذو ل-ذفلاوأ| ٠

 ند سها“ انضتاااضرلا ل رو نينعا ىل_عامشتلان مباطالو هسفت ف“ رصت لرتل هيلع هللا ءاسط قاع 1

 اهسريسيدوجولا ىف ةوذد دنع هنا ئاربشواسءفان هنوكذ ئشيدمعلان نظراماريثك (عباسلا) تاركتشملا 0

 باطىلوالا ليزي اسري غنا نم نيدلا”ذلا بلط ناك ثا ذك ناك ذو فعلا دسانغلاوةريثكلا تاق" اللا ٠
 ةدئ افءاعدلا ىف قلق ءبلطي ملوأ» ءاعذلاب دمعلا هنلطءاو سيلا هت هللا ن لصاح كل ذوريللاو دل دملاوهام

 ءىذلا كلذ نلظ ىلا بلقلا هحوو ىلاسعت هللا نم؛ مى : سلط ىلا بلقلا سون نع ةرامعءاعدإ نأ .(نماشلا)

 واجب يا ا وحساب لك 7 ناسا نا ا 86

 ناقل كادوندئالا ىلع مز دا هنطعا ع 1 نمر وقت سمتاصشالا 1

 هجاضشحاب لاعءالومّت ال ءادادرعلاو دعلا ةجات طم قطا ل_عنا  (رئاسعلا) ءاعدلا كل رتىلوالا

 كالت ةمفنكح رمي ذأ اذاامم ىو ملا ميد هت ىفو بدالا ىف ل د كلذ ناك ةدجاسلسا كالةرك ذيإلو تكسف
 هللا قح يف هلم امتعا بجو دهاشا ىف هسولا اذه ىلع لاس ناك ا ذاو ةبحاتللا كا عفديام بلطيو ةلاعا

 مالسلا هياعلد ريسج لاهرانلا ىلا جرعا قتلا ف عضوا مالسلا هلع لملخلا نا لاقي هي كل داو هن اكس || /

 با.اا اذه ىفةروك ذملا ىههوجولا هذهف ىلا هلع نم بح مالسل هيلع ل اخلاق كيد عدا
 ناكنا لاقي هنافثا دابعلا عاوفأ ع ..جىفةدراوةروك ذملا ةهلئسالاو ةدايعلا عاونأ ن مع ونباعدلاَنا لعاو 1

 إنفو ”امالف هلع انقش ناك تاو اداب او تاعاطلاا ىلا ةجاس الف هللا اسعى اديعسناسنألا اذه ْ

 أ ناسنالا اره ناك اهنال» ءاملا برمشو زيانا لك أ ىلع ناسنالا مدقدال نأ بجو لاق ءاضيأو تا دابعلا 32

 مالكلااذبهَن امو زينا لك ١ يفد انالفاعئاج ناكن اوزيلنا لك ىلا ةاجالف يلاعت هبا لع ناعبش

 وهاد هو ةسوبرلا هر ءَهق رغم دشيوةبدوتعلاةلذ هر عم دقت :ءاعدلا لوق: لبهورك ذامفا دكف انه لطان ظ

 هسفن نم فرعاذ الا ءاعدلا ىلسءمدقيال ىادلاّنا هناسببو تاد ابعلا عجم نم ىلءالا فز الادودقملا ْ

 ْ هتحاح ل_عنو هءاع دم هنأ ههلاو هير نمفرعو هلم نعازجاع هنوكو بولط ا كلذ ىلا احا هنؤك

 ىلع مدقت الو ذا اي م ا مده روعو ةجانشا كام ول

 اهم مساعدا ناك ذافةم .ونرااز ءوةيدو.علا لذ ةفرعمالا فيلاكدتلا عجب نمدوصقمالف ةسجرلاو 4

 ةراشا هةموو اع رمضت م 0-5 ىلاصتهلوقو تادابعلا عاونأم اهعأ اعدل ناكمرجال نيماهملا نيب أ

 نا ة:ديعلا دقت لاق لماكلا ةرضضح ىف صقانلا ن نمالا لحال عزمت تالتة ىذا لالا ْ ٍ

 ءانرك ذام# اعدل ن نءمدودهقماّنا تدق عرض لا ىل_ءمدق» لة راو ةردقااو غلا ىفءالوملاكو هيسفن 5# أ

 الأ مركح ءوث نمام لاق مالسلا هملع هنا ىورام هانركذ ام ى وقب ىذلاو هيلع ل لذ نآرقلا اظفانا تبث
 نيرخاد مه نول دس ىدامعن ءنوريك: 6 سنيذااّنا أ رقم ةداعلاود ءاعدملاو ءاعدلا ند هللا ىلع : 1

 بسرقىناف ىعىدانعلللاسأ داو هلوقريسغ:ىفةرقبا !ةروس روك ده ءاغدلا قد اق-ىفمالاكللاماقو

 ادهابتمد .هلاريصت ناءاعدأ | ن نءدوهةلاَتال-عاءاعدلا اعث ارمثرن رقت ىف (ةئاقلاةلكسللا) لعأ هاو
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 تن وساد 5 ْ 6

 2 | | ايام لمفلا كلذ توك ن م هز عملا هل وقباكال ىولاقلاشدن وكد رع ءاشاعمدامغر 1 ؛ نأ ىلا عت هللا ن 0
 ا ىلع لالا ذو هدمه سمال ارك ذ مالو هل قالا نارك ذ ىلاعت نال باوُدلاو ضوعلاثمح نبابد روع

 ردقلا اذه ف ءاكتااو مالا ن ىف هلع تناك اذاو مولا دوم مهلاسقل اخ هن رك لطم رم الان نا
 تاد (ةريشاعلا هلّئسملا) ف.اكتلاو هالا نجر ابتءاىف باقعلاو باوثلاو عيقلاو نسحار ا.ةعا طقس
 لدا سمار اس لغاهم دقت للا هذه قيس نم ناكو رض مر هان ها ماكتم ىلاعت هنا ىل_ءاب الاءد_ه

 ظ | هنا ىلع اذ لدن صالاو قلدنا هلال ىلاعت لوق هيلع لمادلاو ت ةولااذهىفلايلا,ترطخامنااهناالا

 |ةهلكسلا) قرفلاب لاق الهنا ةرورمذ راك سالاو رياناو ىهثلا هلنركي نأ ب حو اذه تدثا ذاو مالا

 هلال لاف م موهلا 'ورهقلاو سعشأ اوضرالاو تاووسللا.ةااخ ىلاعن هنوكنبب ىلاسعت هنا ( رسشع هي دارلسا

 لاقيناءامسشالاهذهلاةلاش ىلاعت هنوكنم مزايال لوي نأ لئاسةاو وهال قااخال ىأ . ىمالاو قاد
 | ىلءودالا قااخال هنا تاس |ءامسشالا كلل الاخ هنوكت اسم! ىل_عبترلةوهالا قالطالا ىل_عقلاخال
 تاكمملا لكل اتااخ هنو توم امدمالا ضعبل ةااىلاعت هنو كح ,تنث ىتم هنا قا لوةئفقالطالا

 ظ نأ اما ناكمالا اذهو تامل ا لك ىف دحا وموهغم ناكمالاو هناكمال لاه ىلا قول اراقتفاّناهربرقتو

 ا ' راذتاف ادور مدباك اجلك نال لطاب ىئاشلاو نيعّمري غرو م ىلاوأ ني«ةمرثو ىلا ةاعلا هلع زوكبا

 ا هلدو-والامو جرا اىفادو-ومن تك ,مهسفت ىاشعتمنوكيالامنا هنم مزلمذ هس قكنيعةموهف

 |نيعمو د -و.٠ىلا ةاللا هلع ناكمالاّنا تدثفحي راسل ىف هرعيغد وحول لءن وكي نأ عنتما حراما

 إ د وهدحاوئثئدوجوىفارئثؤمنوكي ىذلاّنا تدشن نيعملا كلذ ىلا حاتم تاكا عسج نوكي نأ بجو
 00 نيملاعلا بر هللاككر است لاس ةوقلم ا تاكل لكو دوحوفّيؤملا
 5 ىفارطسم لكلا نوكنييو موهنلاو روسقلاو رسغشلاو راهتلاو ل_ءلاو شرعلاو ضرالاو تاومس ١

 ١ 00 ار ءانثلا قكسإ هنا نيب فياكشااو ىسبنل او سهالاو مكسلسا هلّث نيبو هند .كثمو هر وذو

 : اوعسلا بر هنانّدب , الا لوأ ىفأ ديىلاعت هنا لعاو هدمعت الف لر اشرب سف: م دشن دقو نيا اعلا بر هللا كرام

 ٍ هللاىكوسدوجوم لكلاعلاو نيملاعلا بر هللا راسل هوبي الا مخ مث ةروك ذا ءامشالارل ابو نيضرالاو

 لضفتمو نسكتو ىل مو بر وهذا ذكمنوكع مو هاوسام لكد اب” دختو ادوجو هواها اوانر هن وك نيبذ ىلاعت

 لعا (نيدتعملا بال هنأ ةمفشو اع رض مك« راوعدا) ىلانعت هلوق « هن , الاءده حرش ىف مالك! ارخآاذهو

 ليد ىلا هجوما ينءاكتلا تاذه دنءو ةحرلاو ةءكسطلاو ةردتا ا لاكىلءالا دل لئال دل ارك ذا ىلاعت هنا
 ءاعدلان لاغّسشالا وهو فرامل كة اللا لا عال ارك ذيع أ همق_ةلعام ولعلاو ةئاسفنلافراسعملا

 |(قوالا 'هلكسملا) لثاسم#ب . لإ ىف يشر ا ا ىجراؤنأا لاقف :دايعلاغءاعذإاّنأف عةرسضتلاو

 ءاعدلا : نه لّةع لالا لأق ن مو ءاعدما وهنورخ لاهو او دمعا مهد لاف نالوق ه.ف مكب داوعدا هلوق 1

 هيلع فطعىلاعت هنال د ازاجحللا بل طوان ردن لعفت هنال ةداعلا ةفص د هو ىلاعت للان مري_كخا بلط هنا

 ًارهظالاوهىناثلالوقلا و هملع ف وطعم راغم نوك. نأ نش فوطءااواع_هطوافؤ هوءداو هلوق

 شح او هركنأ نم مسمخفءاعدلا ف ساننلا فلاتخا ل اودنف اذه تفرعاذا ىناملاىفةدابعالرباغمءاعدلا نال
 عانسمال عوقولا باو ناكعوقولا مولءم تاكا“ ءاعدلاٌبولطا انا .(لؤالا) ٠ ءامشأب هلوق ةدص نإ«

 ١ عوقوالاموا_عم ناك ناو ةدئاق هبلط ىف نكيرل عوتولا بجاو ناك امو ىلا هللا - ءىف رمش" 0

 كلذ ثادغ الزالا ىف دارأ دق ناك اىلاسعت هنا (ىناشلا) هيلط ىفاضدأ ةدئاف الف عوفولا عنن ناك

 ا ّ عاطل الذل لزالاوق دازاادهناحسم ناوين لزأ اهدازاذع لسن ءاوسو طا وهف ولآ
 ١ >2 هنام همدعالو هدو>-وال ؟ هااكلذ ثاد-الزالا ىفدارأ ام هناا:لق ناو نلطلا ىفةدئافالف ع وقولا

 هنامفص ىفو هنلات اذ ىف ريغتلا عووقو مزل 4! دي رصراسد ءاعدملا كلذ
 ا ١ هد ردقتلا اذ د ىلعن ال لا وهو

 1: || و رعب ىلاعت هللا تإ ذىف ةفصثو دلع ءاعدلا ىلع معلا حادقا
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 ل ريسفتىفا اوةلئشلاو قاف الان لا ىلا عت هقنا قدح ىف كلذ لك نال ء لاي و ذذلتلا بلطو عسبطلا لدغ, راآإ

 | ةحرااوريف اوباوالاهقالاضنا ءةراسعامل ١ (لوالالوةلاف) لاوقأ ةثالث ” ىلع ىلاعت هلل اقدح ىف ١

 اذهودنعلا ىلارياخاو ثاوثلا لاب ال اديرم ىإنتدنَز بلص نترات ابنا | قاتلا لو او)درعلا ىلا

 وبأو ىعك1الاقالمأةدارالا هم هد فودو هوه ل هىلاهتدنا ى هو ىرخا "هلك سم ىلع ءاش فالتخالا

 اوللغافو[وادسومات) هن لاغقال اديه ىلا عت هنوكف ةدبلاةدارالا,فوصومريغىلا هت هنن دعا

 امأوةدارالا ةف_هافوصومىلاعت هوكسزوءالواما نأ هوك هريغ لانشفال اذار

 ةدارالا نك اذ_هتفرعاذ اًدردي رااةفدبافو هوم ىلاعت هنوكا وتين دقف ةرمدلا ةلزتعمواش اضعأ

 هقنا ةبح سف ىلاعت هقتةذارالا تدنأ ن مو ديعلاىلا باوءلالاضدا درع هلئ |. رست لاخلا ١ ا

 هنوك « ارو ةةصدنعلل ىلاعت هللا ةء نوكتن أ دعسال ها (ثلاثلا لوقلاو) هيااباوثلالاديالهتداراب |||

 000١ ىلع بتر فهنا بع بالاّنادهاشلا قده ان ال كا ذو هما |باوثلا لانصنالا دي رم ىلا

 دئاوق نم ةدئافو اهتارم نم ةرعو ةمحمل كلترانآ ا نءارثأةدارالا هذه تناكفنبالا كلذ ىلارمقتا لاسر ||| ْ

 يل طلال ممو ةوهشنأ | ن نع رابع دهاشلا فة ذهن لاسقي نا بابا قام ىصقأ ْ

 م.طلا ل.هوةوهشلا يوسع هانت دعتدقلاةنبح لاقي نأ وجال لوقئانأالا لام لاهتهللا قد

 فكو ىهام حلا كانا فرعنالانا با. !!ىفام ىدقأ ديعلاىلاباوثااؤريخلا لانمي ' ةدازااهلغ بئر

 ىلاعن هنو كس نو كب ةئلا ىلهأ نا ىرتالا# ءىثاا كلذ مدع لغلا بجونالاو ةارملامدعتاالا

 ائه_هنولوةءاللف فدكالبة باور ىل ملبناولالاو ماس الادب ورلةقا اكذب ورلا كا: نانولوةن م ا“ نع

 نيهاكبملا مإ زج نا تنشف فيكالب ب  ىه لد رمفنلا :وهشو عبطلا لمن ءةهزنم ةبع دلتا ة ناي

 باسلا ىفام ىصقأ لد , عطاق لدد رصاطا اذ ه ىلءم_هل سل باوثلا لاس د !ةداراالا هللا ةمم ىعمال هتانأأ] ظ

 ءذهّنا لوقعلاة نام باّق ىفاشاكل اهيذث بج وف ةدارالا ىوسك رخاةفصتانثا ىلءليادال لاقي تأ |
 ىلكلا لاف هباو أ امني زوالا ىأ ني دا بال هناهلوق (ة املا هلْ لا) ةطقاس ةفعض ةقد رطلا|||

 ,هيهنوىلاهتهقارمأ فلاخن هلكناملعا(ةثلاثلا ةهلئكسلا)ءاعدلا ف توصلا عفر ىفءادتعالا نم جرب ناو |إ]

 هذهر ه الخف هب دعي هناق هلق همكم ال ن نمناانب دقو نيدتعملا ب<ال هلا هلوق تع لش دبف ىدعتو ىدتعادقذ ||

 دمعول عطقلا ىلع الاء دهباوكست ةلزتءملاو ايقاع نوكي مناف همهنو هلق ا سهأ فلاش نم لكن أ ىضت ية الا 03

 نا( لوالا) نيهجو نم ناو اعدلانتوصلا عفر فءا ددعالا هنمداراا لاسقي تاز وجال اولاقو قاسفلا |
 ناتدنا هنكل :روضلا هذهىف دروامن ا هنا هس اتقار ةنسالاد ف. ف ماللاو فلالا لد عاعظفل ني دتعملا اظفاإ]

 السنوات ل كلر 21 نم ه سد دا ءاعدلاب توصلا عفر نا (ىفاشلا) بيلا صو سنجال ظفللا مومن ةربغلا

 | ةرقبلا ةروسىف هانركذام ىدقت لا باوماو دمءولا اذه تحت لدي ل تامرعلا نمنك« لاذ او هكرتىلو الا
 | همق ةواهح الصا دمد ضرالا ىفاو ديفتال او ىلا عت لاق مث دنع ولاب عاطقلا دمغت ال تام ومعلا هذه كسقلاْاإإ]

 | ضرالا فاد شاودسفت الوهانعم اههالصا دعب ضضرالا ىفاو دتسفتالو هلوق (ىلوالا "هلثملا) ناتلكسمأ|

 هوجوو ةقرسلاو بمغلاهلاومالادا.فاوءاذعالا عطقبو لّدقاان سوفنلا داسفان معناه لش دق ا| |
 ٍْ ٍفْدَملابنسو ةطاوالاو نزلا ىلع مادقالا بحس باسنالاداسقاوةمديلاورفكلا«نايدالا داسقاو لدا |

 سوفنلا ةسياتاهذ ه ىها دللا ىف ةزبمعملا لاضانال كل ذو تا رك لل ١برش سس لوققلاذانسفاوأ

 دوحولاىف دانسفالا مهام لاخدا نع نع عنم اودسفنالو هوةف لوقعلاو نا.دالاو با.فالاولاومالاوأ

 داسفالا نم عملا لوانتمف هفاشصأ ودعا ونأ عب ند هعنملا ىضتقي دوبولا فةهاملا لاخدا ن عئاوأ 14

 هولا ىلءابتقإخ طلسم ن ادعي دار ١١ نوك نأ لودكت اهسالضادعب هلوقامأو ةسوللامامسقالاهد- ٠ ذا ش

 ْ لاسرا بيس ضرالاحال_عادععب دار 1!نوكينأ ل 3< هنيناكملا حلاصا قفاوللاو قلما عفان ب ؤراطملا |[

 تكلا لازئاوءايينالا لاسزا بيس ضرالا ملا صم تطص أ الاوت ىلاسعت هن هن اكستكللا لا نئاوءاينالا | أ
 تر
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 اءذهلكنف ةسجرلاو ةردقلاورلعلا لاجكبافو هو ءءالومنو تسلا دها مو ه سفن زدعأو سفن ةجاح

 | | سوال ليس ىلءلاو>الاهذه تاصحاذامث اعرض: مكيراوعدا هلوق تحت تاس د ىنامعملا

 ”رضتا ارك ذ نمدوصقملاو ةمننو ىلاعهلوق نم دار اوهو صالخالا قل لطبملاءانرلا نعاموص

 و ري نع صدا خال كا توصءافخالاو دنمدومةملاو ءاعدملا نم ةيولطملا ةيلصالا ةلاطا قمقت

 هّقدَق ةداربام لكىل_علةشم ة.فخراعرضت هناصس هلوقّنا اروط ىءلااذ- ميقوع اماما

 اهتارمشلا كلت ىف ىمالكلا لمصفتاماو هوجولان م هجوب ةَدبلا هماعديزبال هناو ءاعدلا طث ارمث ىف هلمص 2و
 ١ | 0 لانه نم بلطف انما باك ىف هيلع هللا ةحر ىلا نايلس يكل ا هحرشف لابد قف

 00 ( ةئلاشلا

 + لاقيو هترتساذائىذلا تمفش الاقي ةل العا اًدض ةءفللاو لاؤسلا ضرعمى هلل ار هلأ اذا
 تلات وقايلاو ماعنالا ىف رانههءامللا رسكب ةيفش هلع ركب ىف أةي اور ىف هدو مصاعأرق ةو رمسك ]اياضيأ
 نا ىل.ءلدت مناف الاوزه (لوالا) هوو هيلع لديو ءاعدلا فريتعمءافخالاّنا اعاو ناتةاامهو

 اوت نام دن هن وكن ملقأ الف بوبولا لصت# )ناف بوبوال مال ارهاظو ءاف الانانورةمءاعدلاب أ ىلاعت

 نيروك دا نيالا نيدهلرتىفنيدّدعمللا بال هنادارانارهظالاو نيدمءملا بحال هنا هدب ىلاعت

 !لرتنمَّناىهملاناكف باوثلا نع ةرامع ىلاعت هللا ةمدثو هرمحال هللانأف ٠ ءافخالاو عترمضتل ا امهو

 باقعلا لهأ نم ناكص كل ذكن اكو هملا نحال ةنبلا هس الدقاناف ءافخالاو عةرضتلاءاعدملا
 ءاعدلا قءافخ الاد ع ديشفتلا ل رت ىلع ديدنشللا دندهتلاك نيددعملاب ال هنا ىلاهةهلوةّنا رهظف ةلاحمال
 | هلل ه > اودامعلا نعءافشا ىأ امفءادن هير ىدانذا لاف ابركز ىلع ىث أ ىلاعت ها (ةيئاثلاةخغا)

 ازغ ىف اوناكم#ما ىرعشالا يسمو اىدرام (ةثلاشلاةخغا) هيلاهب عطشناو
 للذاو ىلعاوفرشأذ:

 - ءالو مدا نوع دتالمكنا مكسفنأ ىل-ءاوقفرا مال_لا هملعلاةذ مماوصأ فار نواليو وردكم

 دعترسسا! ىف ةوعد مال_بلا هن. اعهلوق ( ةعدارلا لا ) مكعا هناواسي رقاسع.#«نوعدتم 5

 مب ناك هنا نسال ن ءو ىنكيام قزرلارعخو ىنلناركذلاريخ مالسأا هملع هنعو ةئالعلا فةوعد

 هلم ل هل , وطلاةالصلا ىلسيو ساينلا هب رعشب امو ريثكلا هقفي هراج هب ر عش امو نآرقلا عمت ناك ل جرلا

 , : اناك د ماو لا عالاءافخاىف نوغلااوناكأما اوت ارد ًأدّءإو هءنورعشبامو نور“ انلاودعو

 ظ ل هللازكذو ةمنخواعرضت مكيراوعدا لاه ىلاهت هتنا نال ا هالامةوص معسااموءاعدل ىف نو دوت

 | ةبغرلا ةيظعلمملا ةديدش سفنلاّناوهو لوقعملا (ةسماخناةحلا ) امفشءادن هيرىدانذا لاقف ءانركز

 ظ ىلوالا ناكسذ هما دئافهسفق الف ءاعدلا كل ديءابرلا حي زتما» عدلا ىف هنود عفرا ذاف ةعمسلاوءابزلا ىف

 ١ لوألا له هنا ئىهواهمخ شن رطلا بابرأ فال_ةشامظءلئاسسم ا:ههوءابرلا نعانوصم بل ءاعدلاءافخا

 اراها ىلدالا نورخآ لام ايرلا نع اهلانوص هاف ىلدالا مهضعب لاقف اهراهلا مأ تادابعلا افا
 ا لاقث ىدمرتلا ميكملا ىسعنب دم شا طسوبو تادايعلا كلت ءادأ ىف هيءا دق الا ىف ريغل !بغريل

 ةوقو ءافصلا ىف غلي دقناك ناو نالطبلا نعهل.ءلانوصءاسنخالا ىلوالاءايرلا ن م هسا لما نآكموأ

 | هلع ا( ءادتقالا :دئافل_صتاراهظالا هةدىفىلوالا ناك ءانرلا سس" اشنعانم اراص ثم ىلا نيقملا

 بأ جحاو لخفأ هنالعادتا هجر -ىفاشلا لاهو لضفأنيءأتلاءاقفخلا هلا هجر ةذينوب أ لاه (ةعبارلا

 00 و4 ءاعد هنأ 0 ناوهجونيمآ ا لاو ا
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 ةاعدلا كلذ لوقف ةريثعل طارش ١ || ضعي ىفريصقالا عوقو نم فول عم هوعداو دارما لب اتم <

 له (ثلاثلالاؤساا) لثازلاوا اقري دَةَدلا اذه ىلءو !هرساب طن ارمشلا كد لوه- ىف عمطاا عمو ْ

 هنكيال دبعلا نا باوحلاو عمطلاو فوملا اذ ءهملقىف لصح نأو ديال عادلا نا ىلع هب هن الاودي

 اضدآو فوللا لمع قعملا|ذ هلدالو ءاعدلا لوقف : ويليام ايزل عيبا ”؟هنوكي عطقب نأ ْ

 ياا يحرس هنوكحص نى>وذ ةدوةفم ظنا ارمشلا كلنا عطقيال ْ

 مكسااسع ألك ىفءاح رلاو فوانا نيب مكسوفن ف نيعءاجاو ركتنأاعمطوافون لوقف كلذ كناك اذاالاامعادأ| ٠

 لا مةلسم مي داتو انام نار والا ذه ا كب روح ميد دقف مت دهتجاناو مكن ا اوهطقنالو و

 نءةرابعةبجرلان اىفاوفلتخا (ىلوالا هلئسملا لب ابنسدقو يتسخانس يرد ظ

 تافط نم ةجترلا نوكت لوال اربد ملا ىلعذ ةم_عنلاوريسكلا لا صب !ةدارانءوأ ة معنا اوريش نا لادا ||| ٠

 هات م واعالا هذوبا ردداو ةمعثالو ةم-ررفاكلا قد ىف هنن سلاش اص أ ضءب لاق (ةناثلا هلكسملا)مسرلا ا

 ا رةنوك الام لكن وكر نأ مزلف ني #لا نم ةمب رةىؤد : جر ناكح ام لكنا ىلع لدن الاودهّن ا ا

 : هل توكبأل بو: ينسخ ن مبدأ رفرغ رئاكلا ودل صح ىذلاو ةجر نوكمآل نأ ني:سحنلا نم | ئ

 2 وس حمم ل ا

 ددسن لالا تلو ويسمع اذا 21 نمت تاداسا عار رورة ا 1

 بد وف ني ةبكلا نم سد رق هللا ةجرن | ىلءةبال ا هذه تادو نع سهلا نم نام ةقرحملاوولرقالا# لح ا ْ

 قحلان او طقاسءورك دىذا!لاؤسلانا' اديس لاا راج لبصنا هطرم نم س داورلعلا | 1

 لاهامت حاحا لاق (ىلاشلا) ةغللا لهأ دنع ثدن ًاتلاورك ذنلا همز وج هناف كل ذكتاك امو قمة سدا ا ا

 اهب ديرأ ةظعوملا نال حاجزلا لوقدلا جار اذهف ةلظعومه*اجن نق ةوتك رع ذتارداصلاّتح او 1 ا

 رعاشلا لاه ءركذ كاذلن نعول ظ

 البير اناكمتاذتاةجرن الي وأتا !نوكينا (عبارلاو) مركملاةءورم ابو ءاضسلا ةساهسلايدارأ لق ال
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 عمم جس

 ندجرلا هللا مسن رع رسغ:ىف'هل كسا اءذهانيصقةسا دقو تاذاا|تاغصنمنوكتىناشأا ريدقتلا ىلءو لاءذالا

 ايام نع رقدلا ةجرّتا ىلع لدنيا الا تلزتعملا تااق (ةثلاثلا ةهلكسملا) هئم ةمعئالو هلا نم |

 ءوث لهعال نأ ب جوة نيثل اريغا بدصأ اهنم لصةالن أب جو نين_ملل لح ةمهاملا هده لكماك
 ير با لولاة اناا ضخ او ةنهر باذن نعوةءلاونير ءانا نسر

 لسع الد[ حو نين عارم اكل باحصأو ةاصعلاو نين سحما نم نكح, م نم كل :لص<ال نأ

 ةؤمئااود_حوتلا رقاو للان نمآنءنا باو اوراناا نم صالخلا مهل لصعال نأ وباةعلا نع وفعااوهل

 لوضإلا ل 3 تاتروتكالا» وءلاو هلوسرو هان نمآو : ةرمقلا تو اب اذا ىبصل انا لبادب نسسح دف ظ
 يملا اذه نا مولعمو ىسسحلا 0-2 تعول دما لإ 0

 لكلوةئفاذه تيثاذا احم هلءاق نوكرف اناس-اردقلا اذ هن وكم جوفرارقال او فرم الا هنم

 5 فه باقل دنمحو هللا ةجرةال_داالهأن 7 ةريبكلا بح اص ىلا لصت نأ ةبال هذه م و ١

 ئوئسم هءعر ص ن نسحما نال ل طاب اذه لو نق ناسحالا هوجو عمه اون يذلا م هنونسحلا اولا نا 1

 ةجذلاوع دان ناي نان لارج لكأت 1نوحي نأ انسبف هنروكصم طرمش نم سدلو ناحل |

 نمد يف ةهّللا جرن ال اقب نأ با رعالا لع ىضدقم لوةي نأ لئاقا (ةعبارلا هل ؟ابملا) هنلاانيهذاما

 اهم أانةجحرلاّن ا (لوالا) اهوحو هنع باول فاورك ذو ثدنأ الا1ةمالع فذ يلا

 يع اان هاب تاو ميال

 حاولا د رطلا ىلءورعاربق « انمضتءورملاو ةحامسلان ا

1 | 
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 ا || لوب ن نعءدّرمااو تكلا راك او لسرلا بي ذك: ىلع اوم دةزالو اها ني داَشنم اووكف مئارشلا ل مشت

 ١ هركم_تسم كل ذو حالصالا داعب داسفالا ل يعن ضرالا ىف برا او جرهلا عوقو ضي ذثاف عئارسشلا

 1 ْ قالطال ا ىلع عن :ااو ةمرا |"راضملا ىف لصالا نا ىلع ل دنهب , الاوده 6 املا اهل ةدسملا) لوَمعلا ةهادبف

 : | 1 د2 ,انيشف دانا ضم لع مادقالاز اروح ىلع ل دامصاءاصناند>ونا لوة: اذه تدئاذا

 || ىلاعت هلوقريف:ىف نر كس ذدقاك انالعاو صنلا اذه هيلاعل د ىذلا مي رتلا ىلع قيالاو ماعلا ىلع
 1 |! لص الا نا ىنعل دسم الاءذ مهنا قزرلا نمتاسطلاوهدامعأحب رخأ ىتاا هللا .ز مرح نم لق

 : كال ذك ىلاعت هللا ماكحأ عسي الا كل: ت2 لخ دّكِإ ذك سهاللا ناك انا هناا « مملطاوةحابالاتادالاو:

 1 | ]اعتادقلا ماك أعم ناك اذه تيئاذاو ةمر امال ' الاو "راض ا ىف لدالانا ىلع ل دئاه اهب -يلامذهىف

 | ءل_هىةدوجو م ىهندب , الا كلت ىف فئاطال او ثحح اب ا نم هانرك ذام عج وة الاهذه موع ته الخاد
 ١ ةمرملاراشملا عسب ىف لصالا نا ىلعةلادتن الاهذهو لاا عفانملا ف لصالانا ىلع ةلادقي ةء الا كلف الا

 ماكح أ نا ىلع لدنو اهانعل ةررةماهاول دا دحوم ىرخالل ةقب اطمنمتي ال نياه ع نينا ولك

 ٍْإ نيب هماع ىطارتلا عقو دمع لكنا ىلع ةل ادن الاهذ_هاضدأو تاموهعلا هده نودع "لثام عئافولا عج

 ْ زوال هنا لعل د صنااو حالص الادءباداسف!نوكي هنومث دءده عفر نال تبثو مسو دعنا ناخنيمصخلا

 1 موه-_عبودوةءااناونوأ هلوثمومعب دك أتم هجولااذ_هنمّدب الاهذسهلولدمنالوتنفاذ_هتثاذا

 1 م-جانامال مهنيذلاو هل اوتو نولءغ:الاماولوةةنأ هلناد_هعاةةمربك نولءفئالامنولوة: ل ىلاعتهلوق
 0 ' لوقةذادهتثاذادوتءااودوهعلابءافولابوجوىف ةدراولا تامومعال ارئاس تو نوءارم_هدوعو

 أ | ايد نالطبلاب هقاندشق عصري غنيينافللا نءهب ىضارتلا عقوىتاادوقعلا ضءينا ىلءالاداصناند>و نا

 1 عضاولانييلا قي رطلا اذه. و تامومعلا هذه لول داةراعر ةعصلار هنفان:. تالا و ماعلا ىلع صاخلل

 ا | اعم واف و ءوء داو ىلا عت لاق ماهر آ ىلا وارث نم ةعب رمشلا ماك ا عمجب ناسي فاو نارقلانا ت5

 7 .اذهو ءوعداو لام ع اودسفتالو لاف مث مكي :راوعدادي , الا ل وأى لاه (لوالالاؤساا) ت تالاؤس هءئو

 5 ْ | ىأاع تضت مكب راوعدا هلوقريسف:ىفاولاه نيذلاّنا باول او ل-طاب وهو هس: ىلسع 'ئلا فطع ىذتقي

 ادا ارملااناقناو لاول! لا زدت ري_سفتلا اذ مبانلق ناف لاكشالا اذه نمافو> كذا ولاهاءادودبعا

 : ١ نا ىل_ءل دي ةءف> و اعترضت مكح» راوعدا هلوقّناٍب او ناك ءاعدلارهاعترمضت مكيراوعداهلوقنم

 ا اوهءاعدلا:سافنااعمطرافوخهوعداو هلوقف نيم ءانخ الابو ععرضتلا؛انورةمنوكي نأو بال ءاعدلا

 1) ءاعدلا:دئافناس ىفةئاشلا هن الاوءاعدلا ةحص طرمت ناس ىفىلو ال اًهنالا تةاكسف ني مال نينه د دحأ
 ١ عمطااو باق علا نم فودللا لج الاعدودبع نمنا ىلعاوقفتنيملكشملانا (ىناثاالاؤلا) هتعذنمو
 | ةيملالا ىضتقجت درو امنا ف.لاكستلا لاه نم مسمنمناقير :نيماكتملا نال كل ذو هندابع متت 0باوثلا ىف

 ءاسث فدك ءاثاعهدسع صأب نأ هنم نس نأ ىضطنقن هلادسعانتوكواننل يح او

 تدروام !فرااكتلا لام نممهنمو ةن-سلالهأ ل وقاد هوزا:ة_ سمح واح ال_فهسف ىف هت وك هم ريتعت الو

 ل بوو هحوف لالا لوقا ىلءامأ لوةنفاذه تفرع ءاذا هلزتعلالوقوه اذهو لاسءاهسفنقاهتوكل

 ا 1] امأ تع تادانعلا ذهب أ نغ هم ر>امم همهشو هيخوًأاسعهللا يم اد اهضعب ةمرخو لامعالا ضعد

 ا || امأوا ميوجو هجو لجالاهبقاام هنال عصيالتأ بجو باوثلا ىفاعمطو أ ب اقسعلان هافوخ اهب قأ نم

 ]| عمطلاوأ ب امعلا نم فوغلل اهب تأ نك حلاصماهسفن ف اهن وكوهاهيو خو ه_توفقىناثإ!لوقاا ىلدع
 |رتاسو 'اعدلانى أ نم نيبهذملا الك ىل_عنا تنئذ حصن ال نأ ت>وةايموجو هجولاهب تألف ب اودلاىف

 ارهاطلوةةفاذ_هتدن اذل عضيال نأ بجو باوثلا ىف عمسطلاو باقل ا نم ففوجللا ل_جال تاداسعلا

 ا ل_ادلابتنثدقو ضرغلا اذهل ءاعدلا,ىأب ناب باكملا أ ىلاعت هنا ىصتةي اعمطدافوخ ءوعداوهلوق
 || نمدار 5 يدلنا رخاولوةغملا نمهانإ 8 دامب هديا الاهزهرهاظ نيب قيفوتلا د رط ف يكف هداسف
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 ١ ضرالا نم عفترب هنأ هورخ بيسان ههةةسالفلا تلاه هلالج جهل اودور :غ ىلءاذا!كي ردت ن وكي |
 || تاصواذاف دعاصتنو عغفترت ةديد شل اهن :وذسلا كا! طي سف ا ديدشاب وق انمضست هنضست ةفطا ةمضرأ ءازرحا |

 ظ ىتلا ةريدت#سملا ةكرملاب كلذلا ةرا دّحسسا ىلع اكرمتم كافل ارعقع قصتمملا ءا وول ناك كلغللا نم برذلا ىلا
 ٠ || كلت عج رذئخلا مكرخ تعم نعاضدريلب دوعصلا نم ةذخدال ا هذه عنمفءاوولا نم ةقيطلا كلل تاصح |

 || ناكو رثك أ ةنخدالا كا: تناك الك مث حاب رلال صحت قّرفتا كل: تياسسو بتناول ىفق رقت وةنشدالا

 لطاب وهو هورك دام ل صا ايد دسأو ىوقأ حابرلا تناكف كرس 3 ؛ًااضيااهع و-رناكئىوةأاهدوءدأ|
 د كلذ ناك شالو اهنضست دش لجال نوكيا ةمضرالاءازجالا دوعص نا (لوئالا) هوو هنالطب ىلع ل ديوب

 تناكص اًدِج ةدهستم ةض رالاءانالا كإ:تناكا ذاه عبطلابةس ان ةدران ضرال نال صرع نذستلا |
 دريت لب اهيفةرارطاءاقب منتم!ءاوولا نمةدزابلا ةقبطلا ىلا تاصوو تدعابضتاذاف لاسعفنالا دعب رس |

 هجولا) ورك ذام لطبف كافا دكر دكرصملا ةمئاوولا ةّقيطا اىلادوع دا !ىفاهغولب عندما تدرباذاو ادج |

 تس

 | تعجراملا_منكل كافل ا دكر هكر تملا ةيئاوهلا ةقبطلا ىلا تدعص ةيز املا ءازالا كل:ّتابه (ىناشلا ||
 تسل حا راو ةماقت_سالاب كلّردتامنالمَعثلا و ىل#قث مسج ضرالاّنال 1 ةةبسال ا ىلع لزخ: نأ بجو

 دكر نوكتال ةفزانلا ةمضرالا ءازجالا كإ:دكرح ناوهو (ثااثااهجولا) ةرمس و ةنع ل ردت اهناف كلذك

 اهاوزنن دحأ سح ل جواعسلا ىل ءلزنوراسغلا كل ذداعمث ريثكلار ابغا تريضأ اذا حاد رلا ناف ةرخاف

 هولاهام ىلع هال ناكول هنا (عدارلا هجولاو) راصلا حي وتو لابخلا م دهتورامصنالا عاشت حابرلا هذ ىرتو
 | سحالا سل هنكلرثك أةمسضرال هب راسغا!ءازجالا لو هد نوكي نأ بجو دشأ تناك ايلك حابرلا تناك
 ْ 'لَردملاءاوولا كلذ ىف سل هنأ دهب نما نا عمرا هجو ىفاهب و.هواوفو هءمظعيدق حابرلاّنالكل ذك

 11!( لاق حابرلا ةكرس فا هو ركذ ىتا!هلعلا هجولا اذ. لطب و هولاهتام لطيف ةردكل اورابغلا نمئئ ف صاسعلا
 بجوملانالد_.هباذيأ كل ذو ايهم ويه بجولو حان رلاهدهْل ردت ىتلا يهمك اوكلاىوقنانو.دكملا

 ةه.طو»بحوملا ناك ناو ةه علا نإ: ماودي حاب رلا عاود بجو بكوكلا ةعببطناكن حاب را بوول ||
 الأ كل ذكرس او لاسعلا لك ءاوه لري نأ بجو ةلمعملا ةجردلاو نيسعملا جريلا ىف لوم طرشي بكوكلا
 | تضتق اهلجالتا ةعيبطا يدمج ريلاو نيعملابكوكللا ضاصتخاب :لئابقم ماسجالا ناانيب دقاضيأو
 حابرلا كرم َنأ ءانرك ذ ىذا! ناهربل ا ادهم تءئفراَتخْلا لءاسفلا صم: ن وكت ناو ديال صايل ارثالا كلذ
 نيبارمشن هلوق: (ةثلاثااةلثساا)حأب رلا ل سرب ىذا اوهو هلوق ةعضص ىلة هلا لل دلاب تو ىلاعتو هنا هلئاره

 ةنعبهذي عررلاءازجأ نم ءزف ةقرفتم 5 رمش: هىأ ارمشن لوق نا (امهادحا ) نان دن اق هف همجر ىدي
 كشال لوةنف رب آنا ىلا يهذياممدحاو لكن افءازجال اريئاسىف لوقل | اًذكو ةرمسي بهذي رس ؟«زسو

 ًارصتال ىباا ءازجالا نمداو لك ىلا عئاسبطا اومغالاوكالفالا ةيساو:دساو ة«بطع اوهللا ةعشطتا |||
 ةرمس باهذلاب رخاالا ءزملاو ذه باهذلاب مير رلا» از ضعي صام :خاف ةدمساو ةدسسن حي رلا كل” نم
 هتحرىديزيهلوة نادي الاف (ةئاشلا:دئافلاو) راحل لعافلا صصختالا كلذ نوكبال نأ بجو
 ةمدقنلا عمىف سرعلا اهلمعتس نب دل ثازال ااه نسح فبدسلاو هتجرود ىذلارطملا ىدي نيب ىأ

 نازاملا اذه نسح ىف بسلاو اهل سق نو دي رب ةءاسسلا ىدي نيب ث دنهل نا لل اةب زاسحملا ل.س ىلع ||
 هذه لحال زابملا لس ىلعنيديلا ظفل هيلع قل طباسش مق ناك ام لكشف هتامدقتمنافالا ىدي
 حابرلا هم دقةنال ورطخلا ده دةذ ل ةنأف ظفالا ادم هنعربع مرجالرظملا م دقن حابرلا تناك انإف ةهباسشملا

 دف نازوكفاض داو لاؤسلا هجو<ي ملخلا والا لك لصاح مّد_ةدلاذهنا بالا ف سدا لوةْنف ظ

 ظ “ :
4 
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 هسنيسسيسل سيدي اسد دسس دساممال - مم تحت سلسال مس مسلس

 '00 دورالا قريخ ا ىدح اولا لاعرةونلو ضان تاذأ مانو نالؤ ضْراح اولاها# نعتسسحملا ند

 د بيرقاه-هو ىنمبي رتو»برعلالوة:لاق تكس !١نبانعتىفا را نع ”ىرذنا ا نع”ىرهزالا
 | 0 ةدامعلا و رئاضب ا زو < دقو ىنهسد رتناكمفو» ليو أ: ىف هنال هبي رق ىو ماسبب رق مهو |

 اهل لكىفدادز,ناسثالاناوه برق اذهرع_سغن (ةسماخلا 'هلث سأا) اهسفدتدعبو تد رق ىعم ىلع أ

 لو ةعاس لك ناسنالاو بقت لاك ةرن رخ الاو ىذا اك !ندلا نافاس دلا نمادعبو ةرخآالا نماي رف
 رعاشلا لاه كلذاو لمةةسلان ماي رقو ىذاملا نعا دعب د! دزر ةحخو

 سم نم دعب ا هاش ام لازالو »ع نمبرقأ اورام لازالف

 ْ ]ءاماهتتا ةسرناتنثو ةعاس لكفاب رقدادزتةرخ "الان او ةعاس لكىفادعندا دزتا.ثدلا نا تدن انو

 ْ لاعت ةوق ى لن وأتلا اذه ىلعءاش نين حملا نمتب رقدلناة جرا ىلاعت هتئاركذ مرجال توما دعب

 || ك1 هب انلزئاف تيءدابلءانقسالا تاناصم تاقأ اذا ى- هدجر ىدي نيب ارمي حان رلا ل_سرب ئذلا وهو
 ] ||[ ةنذايهنابن حري بياع دلبلاو نو رك ذتمكلءا ىوملا جر كال: تحص تارغلا لك نم هبانج رثلاف
 1 ءهجو مظنلا يفك ىف ناولعا (نوركشي موةاتأن , الاف ممن كلذك ادكنالاحب رعال سدح ىذلاو

ْ ,عثلاو تاوعسلاوهو ىولعلا لاعلان نمةيدشلاو لعلا اكو ةيهلألا لئال درك ذاك ىلات هنا (لوالا)
 

 || قرود ملاعلا اذهلاوح أنا ملعاو ىلةسااملاعلا لاودحأ ضعب ن* لال دلارك دب هعدا موخكأ اور هقلاو
 |ًاراطمالااو باصسلاو حانرلاةيولعا ارابثالا "هل نموناومطاو تاءلاو نداعم او ةنولعلا راب" "الاةعرأرومأ

 مظنلارب رق ىف(ىناثلاهجولا) ب الاءذهفروك ذملاوهكلذو تامنلا لاوس أر اطمالا لوزن ىلع ب”رتيو
 هيف ةلال دإ ا ماقأ مجلدا ةيعولم 9 هر , الا ىفةلال دلا ماع أ امل ىلاسعت هنا

 هللاعاتحام لكني الا نيتاهةفرهع_دهعهل ةءاسقلاو ثعملاورمثنل اورسشااب لوقلا ةص ىلع الا
 ١ ” لآافاكلاو ةزحور نكح نبارق(ىلوالا هلئسلا) لأ اسمن , الا ىفوداعملاو أ دمملا ةفرعمىف

 م ٠ 1 فص هناف اريشب هلوةباهغصو نسسح عجللابحايرلا ار 5 ندعجلا انذل ىلع حايرلا نوقاسبا او دج اولا ظل

 | اثلاوراشبدلاو مهر دال اريثكم مو وقكةرثكسلا عب رلاندارأ هنالاعج ارشأر 0 ةدجاو حب رلا ًارةنمو عجلاب

 ار عاب اهفسو عفا عيراطدار ١1ناك انفاونمانيذلاالا لاه مث رسخ ىنا ناسن الان اهو قكوربعنلاو

 1 ر لم مروشن عجو»و نيثااو نوذلا مضبارسشن ني راك الا ة ةءارق : (اهادحا) تآا رق همففارمشن هلوق

 ل نم ةقرذم ىأ ةرمثنم حابر ىن-هملاناكذ بوكر دب وحس رااكرشنا ! ىء؟ روشنلاو لوسرو
 || ةيللا ةسسطل|حان رلا نمرمشنلا“ ارفلا لاهور اش ناب ب .ثالارمنو بوثلاريشنهنموقد رفتلارمشنلاو بناج

 ا 1 00 نم هلداوروشن اهدحاو باص ارمثتىت أ

 ظ [|ةءارقلاو) لسرو بتكل اتي اكنيعلا فض ني ثلا ناكساون وذلا مبا رمشن صاع نءاًارق 0 ةءارقااو)

 ا ردملانداربو هب وطدض بو: |تريشنر ده ءرمشنلاو ني-تلاناكساو نونلا تف!ارمشن ةزمحأ ارق( ةالاثلا

 : ا ارمدن هلو ةفاباوطنا دعب ةدو أ ءىلاهت هلق |اهلسرافةيوطم تناك امن تس حانرلاو لو «ةملاانهه

 | ةابحلا نعم انعرمشتلا نوكحي.نأ انني ز وع وتارمنمحاب رلا يلرأرب ِدَهَدااو حابرلا ن٠ لاسود

 ا

١ 

 ْ كلذ ىل_ع هتلحاذاف « رشانلا تيمللامعاب ٠ ىدعالا لاه رسشنف تدملا هلئارمشنأ مسولوق نم

 ا ُ ' نا لاه نا تازو د واشك ارىأا هكر فانا | لونك لعافلا هبادارصر دسم انكم جولاودو

 : فاشكلا باص ىح (ةعبارلا: :ءا رغلاو) ارمدن حان رلارم ىدااودو ل.ق هناك نابراةةمرمدنو

 ةءارقلاو) هرمشل مذ مهلوق هذمو ب حو ضن تح لوعهم ىغجلعفتارو ثم ىهع ارمثأ قورم
 | لاعت هاوق نمرمت ىلع ارهس شت عسب تحت نم ةدححاولا ةطقنلاب ةطقثلاءابلانارمشي مصاعةءارق (ةسءامللا
 أ ثدو هفم فو نيشلا مضار فا شكلا بحد ىوزو ةجرلاورطملاب مشن” ىأ تارمثنءحابرلا لس رب

 || ىذااوحو هلوةتارلءا (ةئاثلا ل كش سأا]) ىرمانو هرمثن ىعع هرم ن هرد همزبتاانوكشوةاسإلا عقب

 1 1 لسرب



 ١ه؟

 ىلا عت هللا لب ءاملا نمةدلوتمري_غراشلا نا ني_هاكدل ارثك لاهو ءاملا ةاهساون تارغلا قاض اغا ىلا دعت
 ىلاعت هلال اي نأ عئتمال امكلاروهج لاهو بارتااءاملا طالتخا برقع ءادتبا تايثلا قلي هنتداع ىرسأ ظ
 ءاملاحازتمادنءةصو خلا لاوحالا ثو دح بحول ةدعسطلا ةوةأ اكلنا ةيعسط وق ءامملاف عدوأ ا

 بارتلاوءاملا ةهسطنأب لوقا |اذهداف ىل_ءاوصتحا نومك لاو ةدو دخلا عت ا.طا !ثو ددسو ٍبارتاا ا
 هؤامو هو سان درانهرمشةّن اف بعل |ىل شم ةفاتةم لاوس د اولا تان! ىف داو هنأ ىرناناو شاف

 أ امنااما ىلع ديبارتلاو املا ن٠ ةفلتخلا تاغصااب ةفوصوملا ماسجال اداوم سداد راهمعو بطر اح || ٠

 | (لوالا) نالوق فوق ولا جرخ كلذكىاعت لاه م ةصاخناو عبطلابالر اتا لعاغلا ثا دا, ثث دن |
 كلت ىلع هلي رام ةطساؤل ىف وما ىع كل ذكفراطمالا لازما ةلطسا وبتاينلا ىلع ام ىلاعت هناوه دارا اتا إلا

 أمم اواموب نيعب رأ ىااك ا رط ءنمدشفنل انيبامف وما داس أ ىل_عرطم ىلاءث هنأ ىورو ةيضرلا دا سحالا' |
 الآ نا (ىناثلا لوقا او) اه دس ىلا حور لك دوءتف حاور ال لسرب جرم اودونا ا نعرمشلا قش 5 ضرالا ظ مهنءقشنت ىتح ميلعءامسل ارطمأ مهثم__نأ هللا دارأ اذا دهاجم لاه ءامحأ نوريسسيو كاذدنعن وتبني |

 هدف تيناق هبا رخ دعي دليلا اذ هاما م ىلا ع هنا قيعملا واممناكن ادعبءامحالا لضأب عقوامما هميشتلا |
 | قلخو مدا ثا دحا ىلع ردقي نءنالاناومأ اوك ناد_ءنّوأا ى<كلذكف رغلاهيف لعجو رصشلا ظ
 ةلالدلا ةءاها ه-ئمد و هةملاو تملا دب ىف ةاسا'ثا دا ىلعا أو داهم ن وكءاضب وهف هن معطلا رديوطرلا ا

 داسجالا ثءب نكميال هنأ او دقَدعان ا لوالا لوا |ىلا نيش اذلا نا لسعاو قسةماسقلاو ثعبلا نا ىلع |
 ءامو ثدع نأ ىلءر دق. ىذلا نالو دعبأ دقن ملا ةفص ىلعا اراعم ةملاسيلادانسعالا كل ىلعر طبي نادال ' ١

 نوهئاضيأو ا دنا مسللاو ةاماا قاخ ىل_ءردقياللفءا دب انه قار اداه رابتعان تل تاس داارطملا
 نة برغااننو كحرءاهذعب وقرا وكباهذعبفةطاتةرعغ تاومالا ءازس أ ناالا لزب رطااكءالذنا
 ءاررسالا كلت ح رم هتمك<و هنر دب ىلا هت هنااولاه ناف دام بالا ك|دمآو ىف رطملا كلذ لازرنا عفش نبأ
 ناورطملا كلذ ةادساوريسغ نم ءادنب |ءازجالا لاا: ىف :ا لس! ىاذع هةمكحو هر تب هنااولو قي 0ملذ قرة 0

 | ىلعر داق هنا امهح ولا اذه ىلء موس امنا ىلاعت هنأ الا ءادّبا تاومالا ءاسدسا ىلع رداهىلاعت هنأ اًودقتعا أ:
 ىلا.عت لاه مث زئاج ا ذنسه فني ونالا نمالا موةلذال هنأأب هت داع ىرحبأ هنأالاءا دبا ان دلا ىف صاخضش الا قا |

 راهزالابفصااو عسب رلا تقو خل نم تناك ضرال اههنا متدهاسش اس مكنا ىءملاو نورك ذتمكلعل 0
 ايمئامحا ىلعر دال اف ى رخأ ةيماهاسسأ ىلآ.هت هنا محمر كلل نع هن راعةسءءاششلادتءتراص مثرامتلاو |

 هنأرك ذتهنمدارما نوركذتمكلعا لوقف اهتومد دهب داسجالاءامحسا ىلءارداهاضبأ هنوكبتعا مودات | ٠
 يبمطلادلملاو ىلا هت لاف م ىرخالا ةر ودلا ىف عئتيالنأ يجوننتروصلا ىدعاىفىدملا ده عنتم لاما | ٠
 نالوتةي الاهذهىف (ىلوالالمسملا) لئاس هيضوادكتالاح رتعال شيخ ىذلاو هير نذانهتانس حر | ٠

 ةذسلاض والاو ةريلنا ضرالاب رفاكلاو نمو أل ىلات هللأ هب رض لثمادهناروعئااودو (لوالا)
 ٠ | راهزالا عاونأ اهف لصكف رطملاا_ماعل زن ىتلا : رينا ضرالا,نمؤملا هم ثفرطلا لوزعب نآرشلا لور هبشو |1

 ١ [| كلذ ك.ف لاقل ارزغلا الا تاسممل نما لص ملاهملع راملا لزنناو ىهن ةذسسلا ضرالاامأو راعلاو

 ٠ | نمعاونأ هفقتروطنآرقاارونهنلصتا اذا ةيمذا | قالخالاو لوطا بئاوشنع ةمقنلا ةرعئاطلاحورلا
 نم هفرهظت ل نار ةاارون هن لدتا ناو ةردكلاةشبحللاحورلاو ةدسجلا قالخالاو فراسغااو تاعاطاا
 | رفاكلاو نموا لمشتابالا نم دارملا سل هنأ .(ىناثلالوةلاو) ىلبلقلا الا دم !قالالاو فاعلا
 | قهسفت تعي اهم لم يال اهنا نأف كلذ عم .واهترمواههفن لةيةخسلاضرالانادارماامئاوأ

 بلطي نالف ةوطعلا ةقشملا ريسيلا عفنلا ذه بلط نك ةعفنملا نم اب قءايام لص هنماننمطاسودنالاصا
  ٍ 1ىو كلن: ناكح تاع انا اءادأ ىف اهلمع نم دبال ىت | ةنقش لا, ةرخالارادلا ىف هيدوءوملا ميسظعلا عتفتلا

  0حاورالانا ىلع تاد اهمال كلل دو س ء'ابواةشباقارال دءسلا نا ىلعتلاذد ةبالاهذه: (ةيناثلا هلمسألا)
 روحا ع وسج هيعمل يسم مصلص صح ل احا يسع صدت صج فضا سمسم“ - © د تتوج نس ويتم تيوس » ِ .ععس سس 8



 ؟ و ٠
 ممسمم ءاوع هعمل. اممحمل مو ع يس ا سس ا مج م رو ل ا سل موسم يسم سس هه

 يالا اوةوال.اق هعف ءنربامك رب هناقاشش غفري ن منال "هللا نملالقالا قات ماو فاشكلا تحاص

 ' : !باصسلا نا ىنءماوءاملا نماهيفامجالاةئاباصمحاب رلاءذه تاج اذا تح ىنقملاو ةباصن عجم املا

 ا لجالفادب دشاكير دق حايرلا لري نأ هتمكحربدىل عت هنال اوه ىفاقلعم قاس طفلا يمال ريطتسمل

 طع! ىلا اهضعب مضار بالا ءازجأ نا (اهادحتاإلب دئاوف لضدت حابرلا كل ىف ةىقلا:ديدشلا تاكرالا

 كارلا كامىفىنلاةديدشلا تاكر اكسس نا (اه انو) ز طاملاف كلا ب ادتنلا دق . زك ارتبد

 زاكرح بيس نا (اهئاانو) ءازهل ا ىف اقلغتتم قبب مرج الف لوزنل | ةيئامملا* ازجبالا كان ىلع عئتم ةرسب و ةنع

 ل | 0 دابمحا ىلاست فارم ىذا عضوا اودو رخخآ عضوم ىلا عضر ةنَم تاضتنلا قاس .حابرل اكلت

 | ماع ذنالة بوه باسل اءازال ةعماس نوكست ةران'حابرلا تاكرخَتا (اهعنارو) اميههعافتاوراطمالا

 ا (اه ءاخو) اهل 'لطيم باضسلا» ءازجال ةقرذءنوكن ةرانو اظءلغل ا باخسأ | دقعُم ى- ضقمأ ا ىلا اذ هن

 : ماوالاحابرلا ىهوءاسملاوو فلا ماسبق امل :لءكمراضتالاو غوززتت ةيوقمثوكت ةران حابرلا دَعَا

 000 رااودهئ ا (اؤعذاسف) فيركلا ىف نوكن 6 اهل'هلطدم نوك:ةرانو كرع ارو .

 *ا | درمأ | ع نم اهنفام ببسو أ موعغا |ىف ايدي دنكلا دل !نماهفام بنسامأ :كاومنوكن :راتو نا ديالا - م / كو وو م

 نرغب نوكيةوان و ةيةرشنوكتةران حانرلاهذد-هّنا (اهفباسو ) ادح لهما ةدراملاحان رلا اك :
 :ءضالو ماعلا بنا ود نم بناج لكن بج خان نلافالاؤ ساننلا ى 11 ذ طيضاذهو ةودسو ةءلاعثو

 01 زال نم د« دن ةرانزاب رلا ذه ا (اهنماناد ) اهءلاعلا بن اون خه تنال ناش /الواهل

 ظ رجل قونامىلا رصلارعق ف حالا داو بسب همقدي دش ناءلغلل_هدع :ركلانادهاتر ملا تكرم

 هذ_2 هب حاب رلا فالّدخاف قف ةهج ن محم رلا 7 ةرامثو ركلا هجوفف حاب رلا تور ملغ ذئةمحو

 د .ءااو فدا. ةلاوهو باذءاهنم عد رآ نامت خان رلااه-منع هللا ىذررع نبا ن ءو بدعاضن أ ىناعملا

 هلام ”ىبنلا نعو تان راذلاو تالدرملاو تارشا او ثارشانا!ةحرابنم ةعبرأو ميقعلاورصرصلاز

 ا نءحبيرلا هللا سدسول ت عك نعو ةنملا عب رنمبوناعاو ر ون دا ايداع تكلم أو اضل الت رمصأ ل-تو هيلع

 1 ف سبب ىلاعت هنا ع باصسل اي أف حانرلا لس ريما عت هنأ ىدسسلا نعو ضرالارثك ؟ نال عانأ هئالث هدام
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 وههتجرو كل ذدعب باصدلا ارطع مث باحشلا ىلعءاملا ل.س ءانمسلا باونآ مشي ع ءاشي فاك ءامدلا

 تاريث انؤةدحاو ءا اولا ةهساعنأ عم : ةزروك ذملاتاغطا!ىف حانرلا فال ا لوف اذه تف رءاذاَر املا
 0 لاو>الاءد- هنا ىلءلدب ةدحاو لالفالاو مالا عنابطلا

 ل لو ثمغةدفلزني ل تسهدا, ىلا باصسلا الذ قو انا ىوعاو ته دلما هانقسىلا هذ لاف مث ىلاعتو

 لج اثناوم تاك والذ ةثاياصتم تلقأ اذا ب لوقي نأ بارك ذم ناك نا باضتسا لق ناف : ةريضخ ه5

 لكلا دورد ناك ةياص“ عجب وهوركذم هلغفا باصسا 'نا باولساو قيفوتلا فمكف اغانةسلوق» نأ

 | ىقماللا امأ اعجت هنوك ىلا ارطن رياح اضنأ ثدن'أ املا لسسىلءو ظفان !ىلاارطنا زرت اسريك ذل 'لمدس ىلع هنع

 ا رخك لاهو نيدلا ىلاو ني دلال + دف لامر ىلا ىعممالللا هده مهذعب لاق نالوق هعفؤدالو انةسةلرق

 ٠ رم عضوم لكذ دابلاامأو هيةسي ابحت هيف سبل تيه دلب لجال انس ريدقتلاو لج نم ىعتب اللا هذ ع

 أ داق دالبلا عمم او ةذلب هنمةفئاطلاودلب وهن ن وكت مو أ لاخ صاع ريغو نها ضرالا

 .ىدعالال اه ةداأ

 7 لحزامحافاح ىف لدللاب نعل ه ةثحوم سرئاارهط لثمةداو .

 ] / حكرا الا نباو حاجزلا لاه دوعب اذ امىلا هن هلوقى ريمضل انا ىفاوفلتخاءاس ا هبال زئاقىلاعت لاه م
 ظ | لام معءاملا لازئالل [تاصسلا نالءاملا باحضسلاباس اننأف نوكت نأ رب اخ وءاملادلبلاءانل انزأف نوكأ | ظ !:

 نأ ئاجو حاجزلا لاه ءاماءناكت ارش لا حبارخا نال امل ا ىلا ةدئاعةنان :هحاا١تارثلالك نم هبان-رخأف |

 ظ قاف لوالا لوقلا ىلعو ذل, نوددلب انه هب صخي سيل دمبلا نال ترم لكنم ما: رة ريقتانرفلا



 عم
 ١ ض0 ا14 تمس ل ل ل بث بث ببن - حيسييسلا يس مس مس مسن اس بصق ا

 ا هيلا (اهدحأ) دئاوذهنقو مالسأ ا مهلعءاننالا صدق ةرك ذباهع.تا ةرهابن يه ربو ةرهافتانسوةرهاظ || ١ ا
 ا مالسلاو :السسلا هءاعد# موق ص او نم سدا تاندنلاو لت الدلا ءذه لومقن ءسا:|اضا ارعاّن ا ىل“ : ٠

 مهه_مقرك ذناكف تذ> تعاذا داو ةقلاس ا معالا عمجب ىف هل ها تناك م ومذملاةداعلاءذه لب | ٠١
 (اهنانثو ) هبلق ىلع كلذ فقر مالسلا هيلع لوسرلا ةبلت د.ةيداشعلاو لهطا ىلءوهرارصاةباكسو ||| ١

 ةراسمت اوان دلا نعللاو رذكن اىلا ناكني ركنملا كئلو أ سأ ة ةاعّتا نص دقن اءذع ف ىص لاعتالا ١ ١

 رسكمو نيل بولق ىوقي كاذو ةرخ الا فةداع اوان دا! ىفةلودلا ىلا نية حلا رهأ ةيقاعو ةرتتالا ف | ٠
 | مهنم مهقدط لإ مهامهمال هنكل او نيلطبملاءالؤه لوعناكن اوى اعت هنا ىلعهسنتلا (امث ؛انو) نيلطبملا بولق | 1

 هال مالت او ملم هيلع ديكو و خو يالا ةيرمدتل ضع اور ( اهعبارد) ءرجولاليكشسي[ 10

 5224 :. ركترب_غنم هولا ىلع صدق اهذ_هرك ذاذاهاذات_سأ دان الواباك علاط موا. ةأناكمالسلاهملع ||| 00

 راسخ الا لوةد نأ لئاسقاو هنن ةصص ىلسع لدي كل ذو هنئا نم ىتسولاب اهفرعامناهنا ىلع كلذ لداطخ الو

 اما هيلااهاقلأ عافولا هذ فدهاش سلب انا لاقي نأ لابةحال اردهملا ىلع لديال ةيسط املا بودغلا نع ١

 ىلا عت هنا ءاو ىلا متو هئاكيسهلقالا سدا برغلا لعّنال ردهم هنا "هلق ملا تومغلا نءرابشالا

 مالا هيلعحون ةسق (ةئاشلا ةصقلاو ) اهرك ذ قيس دقو مالسلا هب اعمذآةصقةرو اهل ا
 هيلع "ىلا سي ردا مداح ونا خونخا نب 'حلشوةمنب كا نب حونوهو هب هن الا هذهىف ةروك ذم ا هو

 فوذحم مقبا وج انلترأدقا  هلوقفاثكلا اص لاه (ىلوالا هلكسملا ) لئاسم هيفوماللا
 « هلوةكرداندق نودي ماللا هذهركذو دق غمالاماللاهد_ممن وقل نوداكنال مهنا ىف بيلا اماولاه ناف

 ”لمملل ادمك تالا ىاستال ةسقلا:لوباّنال كاذك ناك اغا « او.ءانل رجاف ةفاح هقئابا هل تفلح

 مسقلاةلك ب طاخلا عامسا دنءدق عمود ىذلا عقوتلا ىئهملة نغم تناكف اهباوج ىهىقلااهباع ممسقأ
 هنا ىلع عفرلا,نوقا. لاو ظفللا ىلعهل2] ثعن هنا ىلع ءارلا , هريغ قاس كار ) ةداثلا "هللا

 نمامو هلوتعنرلابأرت نم هجو ىل_ءوأ لافو هريغ هلا مكلام مالكل اريدقتّتال عن صوم ىلء لالا

 ريغنو 4 نمهلوةنمالديزنوكي هريغهلوق كل ذكهلا ن مام هلوقن ءلدبقاالا وكدا هللاال

 لاق م دم امرا عفرلاهجو رك ذو ثالثلا تاكراساد ريغ ك ئرتفاشكلا باص لاو ءانئةسالابانعأز
 يود ايدل رادلاىفام كل اوقك هاياال اهلل نعم كلام ع« ءانثتسالا ىلعف متل امو ُ

 هلا هلع ةفص ريغ تلعجا ذا كي الامريشوهو فذ مالكلا ف ىد_اولالاف ) ةثلاشثلا ةلكشساا) ا

 ملام دفيل تكسو لقال اديز تاقاذا كال فوصوملاو ةفصل ان ىلقةسسال مالكلاو ريش ىئاملااذسعا قنا
 هللاالاهلاالاناوقّنا ىلءنوب وكل !ىذتالوقأ دوجولا ىفهريغالا نم مكلام ريدا !نوكيو هريس ركذتا
 ْ لوةنانافةحمالكلا اذه ىلعاو رك ذيلو هقاالا اناهلاالو ا دوجولا ف4 الربدّالاو رامضا نم هيقدبال |

 ةقيشل قال هنا ى ىعملانوكمف ةرهان ا هذه ىلعو همر ا هَذه ىلع ىلافرسلندلاقينأنودالم |||

 فرسماولاهنافهوركذ ىذلاراعذ الا نعان.:غّسا عملا اذه ىلع مالكدل |: لا ذاو هللا قدس ىفالا ةيهلالا
 ةيهاملا هذه عافترا ىئهعدا وسال لاقي نأ نكمالف اهمذننكمال قئاسقما نال ن كال ةسهاملا ىلا تلا
 اذهل وقنةربانارامضا ب ذ شن. تو لل _صاحالو دوو ءريسغقث اسقط كلتا لاقي نأ ن كمللااناو ا

 بح ول كلذ كسه الا ناكول ذا اعطق لطاب كلْذو اهءافتراواهو 9 نكعال ةصهاملاّن ا ىلس< ءاش مالكلا || ش
 رئااس عاضتراا نك«الرذةقدقسو ةيهامو قئاقطان ءةقيةحاضبأ دوجولاّنال دوجولا عامشترا عانشما | ا

 دّوولا ةءهامىلا فرمد:: .0 ىلا اذهفادوحوم ةئوك ى هنأ“ .هنعو ل_برالا_دلق اذااولاه ناف تايهأب

 (بادوجلو اليف د ةيومولا كا لوقت و ذرجولا ةنوسؤم لسا عانت وك قاف ١

 ةيهاملال تناكل ىرخأ ةهامدوجولاو ة.حام ةمذو هوما تناكولذا دوجولا ىلعو هانم ا ىلعادت از

 ددحا ولادو-وم لات عبس الناب و لسلستلا مزل ف هل بقاسوفامكهنفمالكل او دوج راباضيأ فود ودوم
 مجسم سل
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 ؟65)
 ل2 سس سس 0 سس 2 يس 222 مع م ل معسل مس مسسصسس م ه2 ل ايس - محو هموم مل سس مسلس | مم ميس لب سس

 1| هءلمعلا لجالريختاو هن ا ذأ وَلا فرعت نال ةدعد_سم ةمقث ةرهاطاشر رح لما ق نوكنانام نامت |

 / 01 39 ”لضافلا قال_خالاو ةرق.ةللا فراعال لونةلاةمطب ةردك ةافلغاهرهوس لصأ فنوكت ام اهئمو

 1 /ىلاراملاو راهزالا كلت ةذسلا ىذارالا ف داوي نان كال هنااكو ةدساف ةطسنوكلت امانهتمىذارالانا

 4 (ةينيقيلا فراسعملانم ةظيلغلا ةردكتلاو ةديلبلا س هنل ا ىفرهظب نأ ن كمال ثإذكف ةريذلا ضرالا فدلوتت
 | ةناتخم سوفنلا ىرتانا مالكللا اذه ىوقياممو ةمفاصلاةرهاطلا سفنلا فر وظيام لثم لضافلا قالخالاو |

 000 لاى ةينا.هسما تاذلملا نع ةفرصنمتايهلالاو ءاسغصاا ملاع بح ىل-ءةلورئا وعبق تاسفصلا ةذهىف

 ! : أ اديدش ةساغانهتمو قالا نماوفرعامم عمدلا نم ضدفن مهنءعأ ىرت لورلا ىلا لز  اماوع_ف- | ذاو ىلاعت

 1 7 أىلا ليما ةديدشنوكنام اهنمو ةوسق دشأو ؟ةراطاكىهف لاه ىاعملاءذ-هلوق نع ةرفنلاو ةوسقلا |

 ال نوكح:و يضغلاءاضما ىلا لملا ةديدثنوكتاماهنمو بضغل!لاوحأ نعةدءابتمةوهشلاءاضق|
 00 مسنمو ءاملانودلاملاىف ةيغرلا ةهظعن وكتامسوفنل!نملوش'لد - ينام و ء ةدءامتم

 ادوقنا|ىفهتبغر لضفتو راقعلا ىف ةمغرلا ميظع توكي نم مهنم لاسملا باط ف نو.غارلاو نكن ا هنركي |
 |نمع وذلا اذه تاتا ذاوراقعلاو عاسفلا ف بغر .رالو د وهدلا لمه ىف هتبعر مظعي نم مسوتم ر

 |هتلازان يالاجا جار عز تاق التخا لاو - الا ءذه ىف ةفل:# سوةئلالاو نا تاقتراتعالا |

 ١ [انسفنريصتنأر ًاروجتتلا لاسعف ىلا عيبطلا هلئاسملا هله الل ا ةظملغلا سفنلان م عنتم اكل ذكتاك ا

 : ال ةنيقدلا فراعملا كلت ن سفنلا هذه فاك :ناكاذه تينا ءللضافا'قالخ الا و ةمهلالا فراملابةق ريثخا
 ْ هن طبى دعت نم دمعسلانا ناسبلا اذ_مبتيثف قاطب الام فراك ىرغ اب راج ءلذافااقال_خالاو

 7 : "ل ضافلا قالخالاو ةمنيقلا فراسعملا ,ءان ماس جر ةرهاطاا س ةئلاناو هدأ نطدىف شن ”قشااو

 / هجولاو) رسشلاو ل وضفل اريثكرمذلا وةدئافلا ل لقا دك: الااتاس جرذال ثلا سةئلاو اهب رن ذان

 | هلمهدام لك نا ىلع ل دي كلدو ةير نذان ىلا عت هلوق هلع دملا :رعوأو , الا هدهملال ديبالا نم (ىلاثلا

 ادليلاهححارأ + ىأ هتان حر رق (ةثااثلا هلم سملا) ىلاعتهقاق فوت الا نوكبال ةعاطورعش نمنءزملا |

 دكذلاادكنالا هوقو ثانخو امبخ ثم ءوثلا ثيخ لاسةنءار ذلا لاف ثيخىذلاو ىلا هتهلوقاَمأ هتمذيو

 1 لجدو ءاطعلاهلقو موالاو مؤشلا دكسنلا ثمال ! لاهو لذملا ةهج ىلع رينا ءاطع ا نم عملا رمسعلا ْ

 1 لاهدكنو

 0 دكان اودوكتملاف ريشالا « ايمط هتطغأ ام طعءأو

 0 : أ فذغادكتالا هئانبتجرطال ثمن ادلبلاوءانعمودلبلل ة فض تي ىذلاو هلوةلوةنفاذه تفرعاذا

 .: اذ رانارورجم ناك هناالا هماةمدلملكلذىلا عجا رااود ئذلا هلا فاضملا ميقاوت ا كاود ىذلا فاذا

 00 أ لعفاكيا جتفب ادكت ٌىرقو ثين ىذلا تاب وردّش : وأ لءاسفلا عقوم هعوقول اتكت هاعوذ سه تلقناف

 5 أ[هاومتاهيرصي ىف رص :رتنوركشد د مول تاب , الا فرضت كل ذك ىلاغت لاه مث دكناذىارددملا

 ةعئانلا ةفدطللا حاب رلا ل رح ىلا هت هناوه هرك ذ ق.س ىذلا نال نور كسه ب موقل هلوةبةيالا هذه خخ مخ
 ةعئانلاتابثا!عاونأ ثو دل امسراطءالاؤ خابرلا كلت لعرعو ةجرلاوه ىذلارطاا لوزنا امدسا-عاع < و |
 ||| هتمكح» و هنردقو هلعو عذاصا ادوجو ىل_ء لادلا لئادلا رك ذنوج ولا ددسن م اذهف ةذيذللا ةفطللا |

 ىلع لثال داما ثيح نم تناكمرحالف دابعلا ىلا ةمظعلا ةم_عنلا هذه لاصيا ىلع هس'ىفاثلا هج ولان هو أ

 نوركشي موقا ثان الا فرصا لاه مرح ال اهر كشبجي منابناثنح نمو تانآهناضصو عناصاا دوو |

 1| قامت هلوقنيةّدملل ىده هلوةكوهفانهب نوعغتنملا مه مسمنال نيرك اشلا موتتااهتانآابوكصخامناو |

 1 5 || مظعموب بادع مكيلع فاخأ ىلا هريسغ 41 ند كلام قا ةوسنبمع أ ءوخ# لايشفا سوف ىل ظنوتانلمز| دهرا

 مكسغلب أ نيملاعلا بر نملوسر ىكلو ةلال_ضى سل موقانلاق نيمم لالض ل ارغاانا هموق نم اللا لاه | ا

 5 لثالدداءماوأ دبملا ريق: ىفركذ ام ىلاعت هنال_عا (نولعت الامهتتا نم ملعأو مكل مدنا وىرتالاسر | ش
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 | باقعلا لو حشا (ىانشااو) فول هنن هر ةيتأ جون سا دعل لموت زيوت اذه |
 | اقوم قب مرح الف *لئ-ا|هدخ هم مك ةنيامىلا تدق لماو ومس ءسلايالا فر عيال هأ ةمصدملاو رذكلا ىلع ْ

 | لاه امر ذا فولت نم دارا نوك.تأ لقح(ثااثااوإ ال مر ذكلا كاذ ىلع مربتاسء لج ىلاعت هنااز و |
 | اعطاه وكيت ار يدق هنا (عبارلا) باقءلا نمافو ىصاعملا نورد ىأ ممد نوفانع دكتالملا ف |
 كسلا |ذهناكف طسو:موأا د ماع هنا وهو باذعا تا ذرا دةاةراعناك ام هنكل با ذعا ا ىل أ لوزن ّْ

 لاسّقف هموت هركذام كح ىلاعت هنا هلو هح ل_مأ يفالال مأافظع هنوكودو ناقعلا ف هو ىلا اعدار

 | مهسفنأ اواعج نيذلات ادآسلاوءاريكلا الملا نورمسفا ا لاق نيس ل الص ىف لارئاانا هموق نم الملا لاق

 نأودبال ضعبلا كل ذو هموق ضع الاكل ذَنائَضَمَمي هموقن٠ هلوةّناهملعلءادلاو ءاسسنالاذا د طأ |
 سلام ارو دص نولي نيذللا مهاوإ وكنا كلذو فصرلا اذ_هاوةعتسااهاسالة هدب نينودوءاونوك |
 لص ال تافدا اهذدو مهبل لفاحملافنو.علا هجوتتو موتور نم راسبالا ل دعو م مما ن ن. بولو

 نأو دي الةيورلا هذه 0 هلوقو رباك الاوءاسورلا الملا نمدارماّن ا ىلع ل د.ك لذو ءاسؤرلاىفالا 2:

 نيب لالضوره ا أطخ ىف ىأنيبم لالضيف لوقو ةيؤرلاو ةدن هاثأانود: ّناقلاو داشتعالا دع نوكمت |

 اهركذ مالسلا هيلعاسوت قاسي ىلا عدرالا لآ اسما ف لالضا ىلا حوف ةمسن مهدأ سم نوكي نأو ديالو 1
 ||| موقاهوقب مال_ءلا «لعح ون باج أ ملكنا !اذ_هاوركذاتا و داسملاو ةّو ناو دمحوتلاو فءاكتاا ىخو |
 | اذهل رتل لالضب رول لا ةينأ هباوخ نم ملالذدىف كارتلانااولاه موقلاَنااولاف ناف هل امض ىف سم |

 ناكف هم ةنبلا ةلالضا! عاونأ نم عون ىف سل ىأ ةلالض ىلا هلوقّنال تاق ةلالض ب سل لاهو مالكلا ّْ 1

 فرشأب هس ف دوو هيهوقدو ىذأا بعل | هس نع ىننامأ مالسلا هملع هلا مياس موعف غلب اذه 1

 نامه وهو ةلاسرلا ن نمدوصةءاوهامركذ ”نللصلابرومنلطاقاالوصتركرج وا

 هبفو مكل مصنأو نر تالاسمزم +؛لاقنةحسصنلا رب رت (فانلاو) ةلاسرلا غيل (لقالا) ا

 ىديحاولا لاه .ديدش ثلا نوقايلاو غابأ نم فاانم كغًاورعونأ أرق ة (ىلوالا هلثلا) لئاس» ا
 ا

 همااسر تغ ادد كْنااَو مكعب [ادقناولون ناف هلوةففكلاف لب زينل ىفءاح نيهحولا الإ را

 عارف مهنرها نر ءايع تلا رلا خبل راوه ةصيسهنا!نيبوةلاسرلا غسلت نيب قرفلا ( د ناثلا ةلعسسملا) :

 ىعسيو ةمصعملا ن نءهرذحيو ةعاطلا ىف هبغرب هناو يذ ةيسهنلا امئاو همهاونو ءساوأ ماسق أو هللا فدلاكت َ

 نم ةريثك اعاوفأ هل ىلا عت هلا ىلعل دير تالاسر هلوقو هوجولا غا ءابال ب.هرتا أو ب .غرتلا كل ذريرقتفف 1

 ريداقمو ةرخ الا ىف باَعءااو تاوشل ارب داّممح رشو ىغا داو امال .فدلاكستلا ماسقأ ىهوةلاسرلا 1

 لوقتامغاكدصعن لوقت داك البرعلا ءارذلا لاق مك حضنأو هلوقو انندااىف رحاوزلاو دود

 1 : ةغيانلا لاق كصعناضي زويد كل تع :

 يلئاسرمويدا مضت لوىلوسر ه .اوليقت لة فوعب تأ 0 1
 فيلاكت مكملا غلبأ ىلا ىنعملاو هو رككا نت اوُدنم ةبئلا صول عمة ىلالاسالا معنا ةقيقسو ١

 6-0 لاق مث ىسفتل هيج أ ام م كيلا ببأو ىناعدامىلا كوعدأو ملصالا بو هالاىلامكدشرأ مهل 1

 هلالعأو (ىناثلا) نافوطلاب مكيقاعو يما حيصعنا مكنالعأو (لوالا) هوجوهبفو نول“ الامءلت ||
 نء معًا ودارانؤكنأزو#ع (ثلاشلا) مكلوةعهروضمت ا عاجراخاديدثاداسشعةرخ .-الا ىف مكبقاع ٌْ

 هملا اوعجرب نأ ىلع موقلا لج مالكتلا اذه 0 ذنمدودقاانوكيو نولعت الام هلال تايفصو هلا دم[

 اوتو مرش ذئما مكنم لحجر ىل_ءمكيرنمرك ذمكءاحنامسعوأ) ىلاعت هلوق *« مولعلا كلت باطلا
 (نيعاهوق اوناك مست "|انناب اياوب دك نيذل اان :رغاو كلفلا ىف هعم نيذلاو انس افون ذكرف نوجرت مكه ظ

 نم موقل ادا سها ىلع لذي اوةثماو كرذتما مكسنم لجز ىلعم كر نم ذمءاجن ا يب .عوأ هلوقنا :

 نخ كالدو لالضا!ىلاةؤشلا*ء هذال دوست از نم 2لالض ىف كازماانا مالا هنلط حول ل | |



0 

 اص سل اممم سم سل سس مع ع دسم دع بلس مس سعير مس مص ميج جا سول دس

 ل تأ امادوجولا ةهاملاةءؤوصوم لوقأ لا ص وايو ةيهانتجر ةشبادوخيوم لب ءادح اا دوووم

 || راغملا كلذ نوكي ذئنمخ اهلا رياغما سارع مناف كاذكنوكال نأ اماو دوج ولاو ة_.هامللا رياغما سهأ

 مناةيحاملا تانك ذ اية روك ذاالاؤءاادوءيدئاحو عافترالا لقتال هتيهامو دود-وو ةيهام

 عفرلاو قتل ءلباه ةمهاملا تناك ناف تاموهفملا نمش ىلا يذلا فرتس فرمص عت عنتما عفرلاو ىننلا لبقت
 || رامضالاو فذملا مازتا |ىلا جاتعال ذئنم-و ةقمقلسا هذه ىلاهلناالا هلا الانا وضيف ل رمص نكي د نمش
 57 ا نيا هرك ذ ىذلا ثصأاذ.ه ىف عقو فرمص ىلع مالك اذ-وف نوب ومضأا ةرك ذي ىذا

 | ٠1 لالاسرالا عمت وزخأ ل امو انثعن نمانع نبا لاه نالوق هو انلمرأ دق ىلاءثالوق ( ةعبارلا

 ا و لمالا هلال عباتلاكثعبل !نوكمأ ثعب ال ةئمضتم نوكمتريذةلا اذه ىلع ةلاسرلافاسهي دوي فر ل

 0 أهناسل ىلعمهفر هد نأ موقىلا لوسرلا لاسرا طرمش نم لد هنا ىشو ةءاوهأ "هل سه ىلع ءائياث.دلا
 ريكصأتد زر لسرلا ةثعي نم ضرغلا نوكي لب طرمشب كلذ سدلو أ مها وةعب !هتذر عم ىلا مول لذتصال

 اهلئسسملا) انل راش واع اذ عبرات قيانالوةلزتدملاعي رافت دباب طاليس واع 5 اوةملا ىفام

 5 ءابشأ هن الثدي الا ءذهىف حون نع ىح ىلاعت هنا (ىلو الا ةدئافا١) داو ؛هب الاىف (ةسماملا
 مالكتل ا "فدو اهلاو هللاربغ هلاالثأم ا ( ىناشلاو ) ىلاعت هللاةدايعب مهرمأ مالسأا هيلعدلا

 ما فاخأىنا هسقعلا# مث داش تارا رقالا ىانثلا مالكلاَنِم دوهقملاو فياكتا!تاسا لالا

 موس مهفوخدقو وفريد 32| اذه ىلعو ةءاسإ .ةلامويباذعاما ه:ءدارملاّ اك شالو ريافءمول ٍباَذَع

 | نم ةؤبنلاو ولا ىدادقف ريدقتلا اذه ىلهونافوامل موي با ذعوأ ةئلاشثلا ىوعد/اوهاذهو امقلا

 5 : داهم دن تاو ةك ىل ءرك ذي لو هثالثلا ىواعدللا هذه رك ذ هنا هنع نكح ىلا.هت هنا هاذاو هقادتع

 ذب أو لطايد1ةلان لوقا َن !املل طابا دوف دما ل هس ىلءاسممرادنالابم 0 ناكن اف ةدخالو

 ٍ *يمأدق ناك او دئاقتاا ىلا ةوعاللا مودءملا لورلانو لي تعكف دتلقتلا 23 نم نارقلا الءدقملاعت
 لئالدةرقبلا ةدوسل وأ رك ذىلاعت لا معاذ روك ذ ءريغىلا لدا ةارة ماج ارق ل
 ءدقولااد_-ًاوعدال ءاسبنالا نم ادحأ نا ىلع ىلاسعت هنم هنن 'كلذو دا.ءاا1 صو ةوبنااو دم-وتلا

 الامال اذه لئالدل كانون نعى تام ىلإ هث هنا: با .ا فام ىدقأ ىلا ادلاو ةطاركذبالا لو مالا
 بلا اذهل لئالدلا رك ذ ىلإ ءتدقنا لرتف ماسقا اذه ىف ةباحاه وذ ىلا نكي ل ةمواع »تناك لئال دل كلت

 ىناثلاو هريبغالا نم ءمكلام وفاز انو نو هللااو دمعا هلوقالو أر كذ مالسلا ه.لع هنا (ةل انالاةدث اهلا)

 اةيلاو ناس الاو عفنلا ءوجو نم مه دع ل_ه-ام ل كس ناكمريغهللا مها ن نكي ملاذا هنال ل والا :هلءلاك

 اهلاال هتان غلا لال هقلا ةداس ءت.>واغاف مظعتل اةن انت بحو ماعنالا ةنامنو هللا هال_صاح فاللاو

 أ منا قال غالدحاو نمرثك أو ذحاو لالا نأ للعلا ل. ةانأأ ىل هو 'هلثسم ثلا اذه ىلع عرف ةّيو هللا الا

 1 للم رد ناك نمانلوج دقن كل ذاناهجاذاو كاذمأاذهوهان دنع ةل_ماخلا مئااهوج ون ايل
 11 ةدئافلا ) ةدابعلا نس لءالاطرمث دمحو لان لعل ناكل وقل اذه ىلا ف هتداسبعن _ال ذةمؤانق -
 ااودبعا هلوقّنال ةدامعلا قدس ىذإ' اوههلالاّ ا ىلعل ديدن الاهزهرهاطنا ب , الاءزه ىف 0602 ةماعلا

 اناكف مالكلا م 2 + ىت- دحاو مو وفم ىلع ادراو نأ بف قو تابنثا هزيسغفلا نم ممك-]ام هللا

بي الا ل لدلا تبث متانبثالاو قنلا قباطتب تح هرهشدوبعم نم + ,كححلاام هللااو دمعا عملا
 وه ر

 ادوبعمريغلزالا فهنا لجاللزالا ىف اهلاهلالا نوكيآل او ةهلآمانسمالا نوكب جولالاو دوبدملا
 وهله مكملع فاخأ ىفا هلوق عم ىفاوفلتخا مهنا لغو ةداسبعلل كت ملا هنا ىلع هلالا طفل لح بحق

 ,بادعا !نانامزاج ناكحدنال نيةيلاو مزللا نم دارملا موق لاه كشلاو ّنلغلا ىنعبف وان اوأ نيقملا

 71| نمهريرةتو كشلا هنم دارح ا لب نورت ل اهو نيدلا كال ذاولمقي لنا ةرخآالا ىفاماو اين دا! ىفاماممم لزب

 "1| خو مهرفك ل ءادزتسي نأ زوجا اونمؤي نأ وج هال كلع ف اسأ ىنالافامنا هنا. (لوالا) ٠ هوجو |
 5 فم زكي

 21١ اضاه
1 1 0 



 ؟0ةأ/

صبأ ىف ىعأو ةريصما !ىفمعلجر لاي ةغالا لهأ لاه داعملاو ةو.ذلاو
 : لاهود. .ووءابالا مورلع ثيم ءفر

 ' > ريهز لاق . اهيلعف ىع نمو «سفئلف ىدتها نة مكير نم رئاصر مءاسدق

 ظ ىع دغىفام ٍلءنء ىنكلو 5 هلق سمالاو مودل ىفام لعأو 20

 | لع ىئاعلاو تب ان'ىع ىلع ل ديىمعلاّناىناعلاو ىمعل !نيبقرفااو نيم اعرق فاشكلا بحاص لاق

 ْ نا هنا حون ىلا وأو ىرخ أ هيا ىف ىلاعت هلوق هلع لل دلاو اضم ارا ان“ناكمهاسع نا كش الو ثداح ىبع ٌْ

 | نم مكلام هنا! اوديعاموقا.لاهاد وهمهاش ا داعىلاو) ىلا ءتهلوق « نمادقنمالا كءوقنمَنمْؤدأ ٠

 ْ موقان لاق نيب ذاكلا نم كنظنااناو ةهافسيف لارتلانا هموقنماورفك نيذلا الا لاف ن وة الفأ ءريغقلا 1 9

 ظ مءاجنأ ميو أ نيمأ عمان مكلان أو بر تالاسر مكغلبأ نيلاعلا برنملوسر ىنكلو ةهاسفس ىف سل 3 ْ

 | هطسيقلا نا مدازوح ون موق دعب نم ءاذلخ مكلعج ذااورك ذاو مرد نيل مكشم لبر ىلع مكب د نمرك ذأ

 | داعىلاو ةوقاما هموق عم دوهةدق ئهوةناثلاةسقلاوهاذهت العا. ( نوفتمكاعلهقاءال ااورك ذاق[
 ظ ريدةتلاو مالكلا ل اوى انلسرأ هلوةبمهاج أ هلوة بصتتا (لوالاثكلا ) ثاحاهمفف اذوهمهاشأ| |

 ْ مهلاخآ ناك امادوهّنا ىلعاوة فنا (ىناثلاثصلا) ادوه مها أ داعىلا امل سرأو هموقىلااسوفانلسرأ دل 3

| 

١ 
 ا
 إ

 | لاهو ةلسقل |كاتنما دس او ناكدنا ىاك ١ !لاه . الأدب رق ةدارق ان ناكل ههنا فاوةلتثاونيدلا ف
 | ةوخالا هده ةيعسش ىف ردقلا اذه ىنكسف ةئتاللا سنس نمال مه سنج نمو مد[ ب نم ناكها نورخآ |[ |

 أ انثعبامو لك أ هلاعفأو همالكب رمنالاو مهفلا نوكأ رسل اوهو مهسنج نما دس او داع ىلا انشعرانا عملو
 1 برعأ اومهاوسرو مهمساص ىأ ىهاشأ (ثلاشلا ثلا ١ ىنجوأ الم لثم مهسنسريسغ نم دخت مويلا 0

 || ات مشوا هتبحاصىأ انهتحأ تاعل ةمآ تاخ دالك ىلاصتهلوق هنمو موقلاّحأ م وقلا حام ىعست ]|

 ظ قاصما نا لاق : فاقحالاب نءلاءاوناكص موق مهذداعامأو حوف نبماسنبدشفنر اني شنيدوهاذهأل
 | ةقفاومةصقلا هذه ظافلأّن العا (سماخلا ثحأا) تومرمضح ىلا نابع نيب ىذلا لمرلا فامحالاو | 1 1

 ظ لاسقفمالسلا هملعحون ةدقىف (لوألا) 'ءامشأ ىفالا مالسا | هملع حون ةصقىف ةروك ذملا انافلالا| 1
 ىلدءارظاومناكمال_ىلا هءلءاحونّناقرغلاو هقااود.ءاموقا. لاق دوه ةصق ىو هللااودبعا موقت | 5

 ْ مرحالو راسا اذهىلا هتغل اممتناكاخ دوه ام أو ةدحاو ةاغط مهاب نع باو!ارخؤر ناك امومه اوعد 1

 هانم مكلامهتااودبعا حونةصق فنا (فانثلاو) دوه مالكنود ون مال كسه ىف ب.ةءئل اءافءاج
 [نوةةلالفأ هريغالانءمكلامهظااودبعا .ةقااهذهى لاهو .ميظع مون ب اذعمكملع فاخأ ىلا هرمغ |
 ظ نافوطلا ىهوةوظعلا ةعقاولا كل: ىل-ثمملاعلا قرهظي ل مالا هماعج ون لبق نا نيتر ودلا نيب قرفلاو ْش

 ا هلعدوه ةعقاواماو ميظع موب ادع كيلع فاغأى ا لاذ ةغقاولا كل: نعح وف ريخأ مرجالف ميظعلا

 ظ هلوقبدو» ىاكأمرجالفا_ رة ةعقاولا كب لع سانا دنع ناكو حوف ةعق اوب ةق وبسم تناكد قف مالسا |
 | هريخرمشاىذلا باذعلا كلذ مم لزنهوعيطي لو هللااوق لاا ح ونموتّنانوذرعت ىهملاو نوت الفأ
 أ ايدلا ىف ةروهشملا ةءدقتملا ةعقاولا كلن في وخلا ىلا ةراشا نوقئالفأ هلونزاكحا ايددلاىف

 اورفكن يذلا الملا لاه دوهةضق ف لاهو هموق نم اللالاه حونةطقىفىلاعتلاق(ثلاثلاقرغلاو) ||
 : تديرأف هنامياّمكي ناكو مد دعس نب دث سه مهنم هب نمآن ءدوش موق فارشأ ىف ناكهنا قرفلاو هموق نم / .

| 
 نيب ذاكلا نم كةظةلاناو ةهاةسفكارتلانا اولا مهمادو»موق نعىكسو  نيسلالضفارخانا | ولات
| ٠ 

 دادعانالغت_تءاضيأن اكو ماعلا نافوطا اير افك ا فوت ناكمالساا هملءاحونّنانيتروصلا نيب قرقلاو
| ِ ٠ 

 نيبم ل الضفكارئلانا .اولاق موقلا اذه دثعف ةنيفسلادادعاىف هسفن بعت نأ ىلا اس ناكو ةنيفسلا |||
 اًميشرك ذاخم اللا هيلع دوداما ةزافملا كل: ىف ءاسااروهط ىل عل دولا تام العلا نم ءوثر اظن لو 0

 مجرع 4 .

 ام 0 هلع



 ا مدودقملانااو د_ةّمعامما لجال 12 ىلا لور هلل ن وكي نأ او دعنتسسا مهنا (اه أ 0 ءوفنو|

 ن5

 0 ف ةعفاءالو ررضلاو عفنلا نعاملا دم هنوكل دو. همال + ف ةعفتمالف.اكتلاو فءاكتلاوه لاسرالا

 ا ىل ءرداه هللاو باسةعلا عفدو باوثلان ههمف ىس ربام لكو ة_يظعل اا: ريالا بحول لاس ا ىف هنال دباسعلل

 لطب ف.لكسشا | لطب اذاو ثرعلا نعل اهتم هاو انبع ف ءلكتلا نوكش فءاكتلا ةظساو نودب لمست
 1 .هق لعامو هانا مف لقعلاب هذ ملعاما ولاقت ممناالا ف .اكتلااوز وجناومما (اهناثو) :ومتلاب ل اوقلا

 ١ ٠ فاك نأ نءلاعتم هناازلعأ ءانلعف هما اني ٌراطْص د باف ةصقالو ه:دحال قل نالامو ءان سرت

 باحالفاءفاك معلا لوسر ناك انو باقعلار اطرح نءرذعللو انكر ث همل اني ٌراطضم نكن ل ناو هب هل ةقاطالام

 3 ثأمونباهمتالىلو أدكتالا لاسراناف لولا نمدبال هناريدقت نا (اهئانو ) رخآل وسر ةثءبىلا
 || مظعأ ل طابلاو بذكل ا نعمه دهر هطأ بورمملاو لو حصهأ !نع مهءانفتساو لك أ م-مراهطو
 1 ع 2 هل نكد ملوارع-ةذ ناكن منااودةّدءامول!لءافرمشدلا ن نءالوسر ثع نأر بدة نا ) اهعبادو )

 ا 3 مة ىحولا بان نء هنامالسلا هياءحون نان ىذلاّن ااو دقتعا مهلعاو ةلاسرلا بصنم هب قرايال هناف ةسابرو

 ظ ,ك-أ اهلجالوتلا» ,و>ولا عما ىلا ةراشالاوهاذ_هفناطمشلاتال متو هتعلاو نونا سنجن
 7لازأ مالسلا هلعاحونّن ا مةلالظاانحون ىلعا ومك باب الا ءذهلف نيه« لدج رالاسر نافكلا

 ١ : ليال نايا ءاسسمالا ضعبب :دسع معأي نأ ةمهلالا مك هلف قلفنا قلاخىلاعت هنا لاهو

 3 نكز زو<الو فءاكتلا ىفانإ وخو * امال اد ىلا هن كل ذّنال ةطساورمغ نمفداكملا كاب مهطاك نأ

 | اكلمءانلءجولو ىلاءثهلوةريف:ىف ماسعنالا ةروس ىف ءانركذ امل ةكئالملانءادحاو لوسرلا كلذ نوكي
 هليامنا نا نال اكالذو نا_ذ١ ةطساوب قلنا ىلا ف.لاكسنلا كل: لامي ان وكن أقف الحر ءاناهل
 .ئاوقتا | ىتمو هللا ف .اك :ةفلاخاوقتا مهرذلا هو مهردحو م هرذ نأ لجال فرلاكتلا كانت

 رمد نوجرتمكلعاواوةناو كرذنما هلوقنمدارملا اوهاذدهف هلباةور اوبوتشاهللا فكن

 | ”افوطعملاو فلسالوا ولاو راكتنالا ةزم_هلاف مبعوأ هلوقاما بالا ظاسفل ريس ةىلا عسرتاف اذه
 0 الر زرت زهر فت قاؤزك ذوو 1 كايا: جبع ىأمماجنا حبعو بدك أ ألم هناك فوذ#

 مم نور لفعل كلذ خل ارسال ذب دارملا تؤرخ ل اكو مها ىلا ىسزلا دنا نش ا

 اا مسالا ذهب نآرقلا ىمسا# ارك ذىلاءتهتناءاعسفاز دعم ناكل اكل ذناكو انام هملع لزنأ دق ناك ىلاعت هنا
 سر لمع ةوقو باكا ىوسرخت انش ناكسز هللا كِلْدَنا (ىناثلاو سو هملع هنا ىلص دمحم ةزدعيم لجو

 | ىلع ىأ ةبدتق نبا لاهو زب احامه الك ههدحو عمو هو ىلعريأ ان: أح لوةناكعم م ىدعا:يه ىلعءاّرذلا لاق

 || كروم 0 تاز قماش دو اناناو ان لاهم مكتم لحجر ناسا
 ا م ءرهاّنال بدلا ل ز,مهنم هنوكن ال كا ذو امسسن م ؟:موهفهمس نوذر هذ ىأ مكتمهلوقو لدحر ىلع لزم

 ا || 1 لان لامني رشا هنا نوك لا ينشيانو لها ةاوح 1 ةزانهلسو فرع اهدلس نموه نب

 ا |برتلا اد هو نوجرنوكلعلو لاقذ نوي ل بالامو اوةتثاو لاةفؤردُ . .ا-الامو كرذ مل لاقف لورلا

 | ادوصقللاو عشا الام لكن ع ىوةةلارادنالا نمدوهةلاو رادنالا ةمعلا ن نءدوهةملاّنافن ل !هباعف

 [| ىلاعت هنا ىلعةلاد ب الا هذه ىضاقلاو ىعكلاو قاسبحلا لاه ةرخ الارادة لاب زوةاا ىوتةتلا ند

 ا | ندارأ است نالود وقد ن«لوق لاه. كلذو ةجرلاب زوغلاوىوقتلا مهلا لسرلا تعيْنيذلا نم دارأ
 َ ىلءلعةلافمقو منالوة:نأان اص باوسورانااو باذعلا لجال مهةلخو دانعلاو رفكلا مهذب

 أ 5 0 مدا زل ىتءو ريدا مزلفقون ناو حب رمال نكمما ناسحر مزل ىعادلا

 1 ميس

 |هللانممن لاكسلا غملسو ةودنااع اعّدا ىفهوب دك كلذ عم مهنا ىلاهت نيب مث مكب هذه لط._كل ذو رفاكلا ند

 اقرغأ اونينمواان ههه ناك نم ىغأو كإذلا ىف ءاسخ أ ىلاسعت هنا مث بيدكلا كل ذى ءاورمدأو

 وحان رعهنعمهبواق تدع سامع نبا لاه نيعاموقاوناكمهنالاةف كل ذىفاءل لانيبو زب ذكملاو
 خخ ههيوص هه 5 0 سم اصمم اسس اسس 7".
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 ودا و



 ."ع؟ح©1
 جحيم. دم رس » ” ممسسسالا امسسمسما ن ل ممسسم ميسم مسمع

 ردقلاو ىوقاا نال كل ذو ةزدلا ىف ةدانزلا ىلع اظل اًديف ل سند .يثمو لهناتس أل ةدايلا لو هنرلار را

 دادّتعاو :دانزلا لوص- ىلءل ديدن الا ظفا لو ة:ةاذه تف رعاذا فعض ا هضعبو مظع أ اهضعبفةنوايفت مال

 | ةدانز نوكت نأ بحي ةدانزلا كلنا ىلسع ل ديل ةعلا ناالا هءلع لديام ةَتباا ظفألا ىف سلف ةدادزلا كلت |
 ناكىلكلا لاق هاا المت الا نهر هعيف رك ذل ابا يد مصل ع نكيملالا وداشدملا فال ىل_« ةعقاو ةهظع |

 اذاناسنا ادي هغامت امراد_ةم هّودا ايلا كل تتورخ 1لتر اعارذ نس مهرمضقأو عارذتن اممواوطأ |

 ةط قاذشا ف مدازو هلوق نم دارا ن وكب نأ لق موةلاقوردقلا اذهب مامز لدأ ىلع اواشفلاوعتو |

 لاورؤمهلا رصان نيقاسلل ابحت مهضءب نوكو ةداللاو دل او َةَوَدلا ىف نكراشت داو "لق نم م و ْ

 أ اهلوص- موارْرق دق بقانملاو لئاضفا! نم عاوفالاهذهب مهدخ ال ىلاعت هاف مهند نمةم يدل رةوادعلا 0

 هنقو هللاءال ؟اورك د اف لاق ةمعنا!نمنيءونلانيذهدوهرك ذانو طب نلطلاو كدا 6 !

 تامامعنالا كَ قلي الع اولمعاو هللاءالآ اوركذاوريدةالاورامذ انمي الا ىفدبال (لوالا ) ناني

 هلدبال لب ركذ تا ادّرد؟ ل صعال باوثااء رفظلا وده ىذلاحالصاانال لمعل اانر عض امنادن وذغت مكلمل

 لود بتزىلاعت هنااولاهوةنالاهذ_مب ةرهاظا !لاسعالا بوو ىفنونءاطلا لدّتسساو ليسا نف !ن 1
 نانممّدقئامهب أو جو حالصا!لوصح ىفاسفاك تلا درع نوكينأ ب جوفركذ لا دّرم ىلع حالدلا ١

 مكءلعهلنا من ىأ هللا ءال آس ايعنب الاه (ىناثا|ثدلا) ملعأهتناو لمعلا ن م ديال هنا قطان تاناالاراس

 2 ىذءالالاقىلاو ولاوىلأءال الادساورع حاولا لأي 5 ١
 ٍْ ىلانوكالواجر مطقي « الولازهلابهربال ضسأ 2 ش '

 بئعو عالضاو علضلاة <لممالا ىف ف اشكل بحاصداز زوىناو ناواناافدساوءال الا ءالاالا ايلات

 نم تنك ن اان ههتاعاشت ًافانوانا دمعي ناك امردنو ٠ دحو هاد. عنلا ::جأ اولا ( ىلاغت ةوق بانعإ ظ

 لزنام مك انار م: أ اهوقممس ءاه-أ ىف تول دا بضع سدجر مكيز نم مكملع عقو دق لاق نيقداضلا ظ ا

 نيذلاربادا:ءادقو انم ةجرب هءم نيذلاو هانمحن اذني رظدما نم مكس ىنااورظناف ناطاس نما: َ
 ةدامعل رتودمحوتلاىلا هموقاعدمال_بااهيلعادودنامل-عا (نينمؤماوناك اموانث :ان اءاو دكح 1
 مانص الل سبل هنا ىلع ل دي للةعلا عب رمصو ةهظع ةريثك يلع هنقا ثنا نيب هنال كلذو عطاشلا للدلاد مانصال 1

 ةناهم و ميطعتلا اةنانمم ةدابعلا نارهاظو الأ * ىلع هدر دقال اهب او تاداوج ابن ال ىاخا ىلع منلا نم ى م

 اوديعيال نأو هللا او دعب نا مهءلع بح هلا ىل_ءلدي ا ذو ماع ال اةباسمت هنعر دصب نعالا قيلثال ميظعتل ١
 دوعن اماه 0 يد يدرج ره يروح 3 نم ىلاعتهتتادودقمو مانصالا نما :
 2 . رطب كسلا ال ااهرك ذ ىتلا ةخل اءذهن ءباوج موةلا نم نكي ل ةمنمقملا ةطاهذه ركذال مالسلاهيلإ ْ

 ماللاه.لعنال ل ذواندعتاعانتأفاولاع مث ا 000 و هللا دمعنل اندئبأ اول قفين
 ادهلف د_ءولاب في وغتلاوديدتلابر ءثم نود الد اوشن الذأ هريغ#لا نض م كلام هللااودمعال |

 كناظنااناودلا ولاك م3 لد ديانذذاك هن وكنو دةنعباون اكخ ممالكلذا ولاهامن اوان دعتاسعانح افاولاه »ا
 ارهطباذ_لاذاذي هن ايلاذا هلا ضر غلا واند تاجات ها ولاهاذاكهنوك او دعا الف نب ذاكتلا ن
 هد_طااذ #ه ىلع هوامعنتسا مرج الفرح أني نأزوجيال دعولا ت ااونلظ منال كل ذاولافاسغناو اذا

 هو بضغو سجر مكبر نم مكيلع عقو دق مالكلا اذه دنعلاق ه هنأ مالسلا هملع دوش ن نع ىلاعت هنا كح

 ' تاذعلاّنال باذعلاوهنوكي نأ زوال عنو هنأب هنع هتلاربخ أ ىذلا اذه (لوالاهلئسأا) لئامإ

 ْ لوةئاناالارهاظ [:لوق ىلع هنأ الا هذهريسفنت ىذاقا لاق هيفا وهاتخا دقو تقول اكل ذىفال_ماسنأك|

 تاليعاوةء ار 1! هدخي ند ج موي ذكنو م*رف ةكدعب نال تقولاكلذىف ةدارا ث دج ىلاعت هنأ هانا

 كلذ ىف هريس أ ىلاعت هنا (ايهدحأ) تالي وأما ١ نم هوو هن . الاى ان دع لب لطاباندنءلوقلا اذ

 نم مكرلع عقو تقولا كلذ دوخلا 0 م مالعالاث دخان مم بادن
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 3 ْ :قلااذهدوهرك ذالف لقعلاةلقو ةدافسلا ىلاعمدابعي لغتسما ن هنو نانثوال ا ةدامع شر هناالا

 ١ ًاوفلتخاو ةلاسرلااعّذاف . نيبذاكلا نم كذلغنلاناو .ولاف مث ةهاسف ل اىلاءوينوءلثج هلا موفالسا ىف
 . ملاعت لاهريثك نآ رلى عملا اذ بّنلفلا دوروو ردا عطقلا هنمدا راامهذعبلاقفّن افلا | ذهرمسفتىف

 ناورثكف نيقدلا ىلعال املا ىلع هانا مه. ذك ناكحاجّزلاو نس سلا لاقو مهبداوق الم من نون :طد نيذلا

 00 رمكلاَن و نيدلالوصأ فزيوهتلاو كشا ال وص>ّنا ىلع لدياذ هو نم:ةءشمال زيناساغ

 !ءتالام ان م لعأو مكل مصن أور تالا سر مكلبأ ىلاق مالا هءلعاحون نا نيتصقلا نيب ( ساخلا

 مدأأ لاف مال تلا هيلع حوذف نيمأ حصان كلاناو ىرتالاسر مكقلبأ لاتؤ مالسلاهلعدوهاماو

 د وو نعافلا من اةغ.صوهو مدان م كلاناو لاق م مال_لاه.لءدوهو ىلعفلاةغ:سصوحو م 4

 رالاوانسأ هنوك ف دازنكلو كلذ ل مل مالسلا هماعدودو نواعت الام هللا نم لعأو لاو فاعلا

 داو | ىلع لدتلعفااةغمصنازاعالا لث الد باك ركذ وذل ارهاسقلا دبع سلا ناني :روداانيب

 ل هد اذه تناذاو لعفلا كلذ ىلعرارقسالاو تال ا ىلغةلا دا مناف ىلءاذلا مسا ةغصاماو ةعاسف ةعاس

 1| .هوعديو مهملا دوي ناكىناثلا مودا ىف هنا مث مالسلا هملءحون ىلءةهافسل اف نوغلا سر اوناكموقا انا
 السلا هيلع ع ونةداعن ناك اكفارا-مثوالمل ىوق توعد ىفا بر لافدكلذه ءىلاعتهتناركذ دقو هلا

 امأو مكل عصن ةأولاسةذلععفلا ةغمصب هركذ مرجال ةءاس لك ىفو موهلك ىف ةوعدلا كالت ديدت ىلادوعلا

 ا يشم هنوك ىلع ل دي محطات م ؟لاناو هلوةف مال لا هءاعدو»

 00 بءاحوتناوهوتن الاهذ_هىفرخالاقرفلاامأو اموذام نعل بفسالاءإ يكن مودم هنانمالعا
 ناكمالسلاهيلعاسون دا قرثلاف اسيمأ هنوكي ه سفن فصرا دودو نواعتالام هللا نم هملعأو لاه مالا

 كو هلل امكحر اريسأ نم لعب ناك ا سون نا لاسق, نأ دع. لذ دود نمةو.ملا ىف مصمم ءمظعأو ان أ اسىلعأ

 نمو نا ىل_ءرصتقاو ةماكلا لاا: رك ذ نع هناسادود كسه بدسا !اذهلف دوه هملا ل_همل ام
 نا (اهينانثو) نيب ذاكلا ن رم ظنااناو مهلوقىف موملعد راا(اهدحأ) و رينا و دوس دانسماو وكت

 ) اهثلاو) ةو.نلاوةلاسرال ا ريرقتاممأ هنوكب هسفن فدو ةنامال ا ىلع هلا ن نع غسبلبتااوةلاسرلا سرا دم

 1 وكي ىلع ةرتعاوايذك الوا اركمالوار دع ى» .متدجو أمم كف اهأ ىروعدلل| هله لبق تمك مسهل لاق هناك

 نم اولا أ نمأ نم ل.هذوهو ةثل اوه نيالا نالعاو بذكلاىلان الا ىنرةدسأ فيك اممأ
 | لبةهافسلارم_مهافسلب امي لوهف ةغافسىف ل ارقانا هلاولاه اا موقلا نال ءاو دسحاو وعمي نع و

 | اذاو لاهتاك ىلوأ ماقتنالا ل رتنا ىلع ل ديل ذو ه١»افس ىف سدل هلوق ىلع دز, ل وءاذغالاو لا اءاهلباع

 |. (دل 1 تاض مانعا يسغإلا جدمومن نيااعلابرنم لوسر ىكااو هلوقاما امارك اوٌرموغا اناوّرم

 | ف ناكاذا هسفنناسنالا حدمنا ىل_عل دي كل ذو كلب موقلا مالعا هيلع بجي ناكمنال ال: ل_هذامناد

 اركذوكابداج معوأ لاه مالا هراع اون نا نيّدصملا مب (سداسلاقرفااو) زب اجةرورضلا عضوم

 هن الا هئمعت مالكا ذهداعأ دوه ةسقىفو وجرت كبحأو اوةدتلو مرذنيل متتحام لحجر ىلعم كدر ند

 | 0 حالا والا ةستلابف رهط ادمن ديفنيبسلاو وجت لوكلانواو قتلو هلوقهبلمفدن»

 نم هلكف ةماكلا هذ هدءعباماو ة>احة هةلاهذ_هىف هتداعاىلا نكي ل ة-ر ال ةمحوم ا ىوقلا لوح
 نمءاذاش مكلعسد ا اوركذاو مالا هملع دود نعةياكس ىلاعت هلوقودو مالسا | هماًءدو»ةادق صاوخ

 اركذتنأ هنمدوصقملاو عضاوم ىف ىضم دق ةفيلطلاو فن الذناو“ اذللنأ ىف مالكلا نال 00

 د | نءنيءونانوه مالسلا هءاع دودهر كس ذدقو ةوادعلاو ةرفنلالاوزو ةبحاو ةيغرلا بج وي ةيطظعلا مذ

 ! | مهلاومأو مهراندو مهضرأ مهترو أ ناب كلذو حوت موقدعب نم ءافاخ مهلعج ىلاعت هنا (لوالا ) 0
 51| (لوالا ثحلا) . ثحابم هيفو ةطسب قاخلا ىف دازو هلوق (ىناشلاو ) .ملاسملاو عفان ان ءاهبل سامو

 | ناكن ة..->حو ةثحورادةمهلىذا!ئثلا ىلع قاطن. امنا ظفالا اذ_هف ريِدَقَتا ا نع ةراسبع ةغلل ىف اللا
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 ىلعلئالدلا نورك ذي اوناكء ان الا نملة ناك نملك نا ىلع لدن ىنعو 2 غلا مده روك ذم ةذانرلا ولع

 | ىه ةنيملا كلنا نيب مث اوغلانهه ةندبلا كلت تناك ايفاك ناك ول هدحودملةَلاّنال هَونااودمحوتلا ةأأ]
 دو ماه اذاع كلدأ ان ىلاعت هنا او رك د (ىلوالا هلم لا) لاسم هنقو هبا مكل هللا ةقان هذه لاس ةقاثلا ||

 هويلاطف مهتم ناكو النابع مهتما هنا اهنوبق مانصإلا ودبعو هللااوصع مث مهمعلا رثكو مذ مهرع لاتطو موماقم

 روطاذاف انمانصأ لأ ثو كهلا لأ ةوانمانصأ ح رخو ان دمع ىفانءمحيرذتاولاةذنو ديرتام لاتف رمل

 ةذمعمةرطد نم ةريبك ةقانموا جر نا .زلأدف مهتم عرق انااا رث رهط ناو انعم كاع دزثأ ١

 6-5 صلال :تدندمتف هللااعدو نةعكر ىلصف اولمَمو | اونما كلذ لعف نا هنا مهةش اوم ذخأف ٌْ

 اولمؤال. ف حدنمء اها نات يكلاةباخو تاكبضو اهو مانا سرنا تجرذنا م لماسلا ا

 ءولاىفة ةانلاتناكو ”ىدسلا لاه: مودا لكدا ارمث :كاشل اموملا فو مويىف اهل ارم ١ *ةيلكلابءاملا كلذ |

 نمأل!بصت ت تن :اكامن اكو لكلا قكيام باخف ب رشتف أت متامهواهتفنيلبلسا نب ٌرغءاملاهبقب بري” ىذلا آ

 مالغاذه مره ش ف داون حلاص موا لاقف اهل لمصفاهعم تاكو مهيتأتال هرقءاملا نوب ريشي ىذلا مويلا فو ابسصا

 الواعد رسأنا اتق هون هحب دين أ ىبافرشاعلادلو مث مهءانب أ ههنمر هن ةعس) مب دق هب دب ىلع م ؟كالدنوكي ١
 ءاملااودحو اخ ةقانلا برش مول ن اكو هنهنودزع* ءاماو دارافبا ثاانمنودسي موق عم سلج مالغلاربك || ٍ

 امم برهف هءاعت 3.2 هب ترمصنا |فا يلع شف ةقانلا هذهر ةعأن أى مك له مالغ لاقت مهملع ءللدةنشاو ْء

 رهف ىلا هنن, ع اساوو اعرف كادت تلخسال ةءؤاهاو ان هبَتَرمالق هيلعاهوثاسافةرظصفلشىلا | ْ

 ارا دغاوهضتنأ باذعلاهنآ نا ملاص مول لاف ممر من ءاودءو مهرنكس د#:تاورهظأو | ١
 لوة:ثاذو تفرعاذااودعةساواوطن2ناذعلا مهدصاطادوستلادل!موملاو ١ رفض فاشلامونلاوا :

 لاه ةرذصلا نماها! كب اهجورخ سدسدةنآ تناك امنا مهضعب لامة ا ةقانلا نوكهجو ىف ءاذعلا فتحا ا

 ىتأوركذنمالا موك ةئاثلاو لبحلان ءاهجورخاها دحا تاهج ن نءزمموهف مدنا اذ هىضاقلا |!

 د 0 ول ن شاه نان التوت تناك امنااهنا(ىناشلالوقلاوإ ب ردتريغنماهةلخ لاك ةئااثلاو َ

 ششطاو" داكلان هءاملا كلذب يلي اه ىأت كلذ عم تناكو بع مالا نم ةمأ برش ةقان* اةيتساو موي برشا ش

 ماقءمول موي ىذلاردقلا امنمنويلح اهم رش مودىف اوناكممنااهينزانعالاه جونا (ثلاثلالوقااو) |
 ا فام مالكا اذهو طق نيا ةرطق تلت ملا ما لاف كلذ نم سكعلان نسا لاهو مسبب رش مونىفءاملا
 ىلع دورولا نم عنن# تاناو لع عسجناكءاملا ىلا < موينا!هيفزامعالا هسونا (عنارلا لوغلاو) مدت ٍ

 ةنآ تناك امنارك ذاماف هبا اهن نا ىلع لد دقنآ رقلانالعاو قأتتاناو رع ل يل اهعانشامونىفوءاملا

 (ةنئاثلا هلع لا) لعأ هللا او ةلاحال ات هجو نم ةزمهنم ثناكأمنان لصاح لعل در وك ذمربغووذ وح ولاىأنء ظ

 عم نعوذ ذه ةظفاو ةبآا موك لاف اهيلاريشأ ىأ لاما ىلع ب ذة بآ لوقف يآ مكل هلا ةفان هذه وق

 اذا لغد لكل دنا تناك ةقاذلا كلل - مقناهالاحن وحج: نأزاء اذهلف ةلاد عمى ْهبآو ةراشالا ُ

 اوربخأ مهريغو اهو ..اعم ما (اهدحأ) هوجو هل .ذاملق يآ مكل هللا ةقان هد هلاشتاهبم اوقالا ا ئلوأصخ ١

 اهيفنةزدعملا هذه هنماوقأ! موقلا ناالا تازدملار "ا تنشب هلع (اهينا و) ةئيراءماكربللا سداو اهنعا
 صصخت ىف:دئاةلا امل قناق صمم اذه ندع نذل اذهل عىل اعت هللا ا رهظ اق حارتقالا لمس ىلع 1

 هنالل قو هللا تدب هلوقك اصممخكو افي رمش هتلا ىلا اهفاض ا ل_قءوجو هرفاالقدتلا ةقانا مناي ةقانل اكلت ١
 ضر اهورذف لاه ع موقلا ىلعهت ا ةحاجمال ليقو هلناريغاهل كلامالامخال لمقو ةطساو الب اهةاخ ١

 نماهفامالو مكل ضرالا تلف هير ضرأ ىف لك [:اهورذف هقلاةقان ةقانااو هلا صر ضرالا ىأهتلا ظ

 يي مامشاهئماوَرةةالواهودرطتالواهوب رضنالو ءوساهو الو مكانا ن نمتاسنلا

 1 ىلاعت لاه مت كإداه نب رخ . الا قش أو لاص ةقانر ةاعناوالا ى لأ ىلع ان نا هناىلسو هلعلتا ىلض "ىلإ

 ٠ ضرالاق مدخول وفلخو اهدالب دوم ةرعاداع شله ل لاعت نال .قداعدم نم الش كلم ذا اوركذاو



 ان لا ف

 - سمسم سيضم ل “< ل مس تيسسلا 6 ص م م حاسم. ١ يمس ديوس موسم

 0 م بط ن نا كلوقهريظنو ةاولا ةةزنع هلو نم ديال ىذلا عق رد لطم هناا (اهذان 1 تضْغو سدح 59 ل

 ١ (اهئلاش) هقلارمأ نآس عب هنلا ىمأ ى؟ىاعت هلوة هريظتو نوك.سس هنأ ىنعم كلذ ناك دق أمس

 رالدبالا ىلا لزالا نم تاصح مككآعباذعل |عاةياةدارا ىنعملاو لصحو دجو ىعم ىلع عقو هلوق لمح
 0 دام نوكيشأ نك حرلا (ةيئاشااةهلكسملا) نكي ل امدعب ثو د1 ارهلراع.شاال لدحاناوق
 كزالاة-_ذ سحرا اضي ًاورب ركستلا مل ءلع سرلا انا واذ باذءل!بضذغلا نمدارا اّنال باذعلا

 ,ءروط ادارااو اريهطت رهط كيال! ةعسر لاف »اجب دمع رو مدر نطن ىلاعت لاق ريهظتلاو

 ابلا دي معلا نعةرابع س+رلا نوكي نأ بجو كاذك ناك اذاو ةمومذملا لاءفالاو ءلطاسلا دئاقعلا
 تعلن مهصخ ىلا عت هنا ىلع لدي سحر مكي ر نم مكملع عقودق هوقفاذهت اذا. ةمومذملالاعفالاو

 هك نانو ص لافقلا لات ىلا هللا نم رشا اوربا نا ىل-ءلذي كا ذو ةدمقلا تافصااو ةءومذملا
 ودق ىأ مهسحر ىلا اسر مهم دازف“ ىلاعتدل راس لك رلان رمكتلاق فانز و كتم حرا
 |د دقانا لعاو *ىتلا ىف مكي دا ةورغكللا م كفلال نالذدللاب كل هما وع مكب وإق ىلع نير هلفا نم وكيل

 ةولاءاج دقف كلذ هنمدا رملا تاكا لافقلا هاف ىذلا اذه هنا نم ممل رفكات نا ىلع لدن هب الا دهن ا ىلع
 ِح :ال هنا ىلعل دتتهذملا اذه ىلعلا دلا تان . الا ليو ًانرثكسأو سهذملا اذه نع ةرغنلا ديدش هنأالا

 هذاا ليلدلا عف در بحول ام هد سل هنإل ف.عضوهانحر شاسع باوملا هئمدارملا ناكن او لوةلااذمم

 ١ « از لادا ءاقنالا مدعو ذيلقتلا ىلعاو َيصأ امل موقلاَن ادب , الا ىف مالكا لصاحو ملعأ هلفاو هان 2ع
 بشغو هلوقودو بضغلاديزعمدهم> .نمجز مكبر نم مكللع غقو دق هلوق نمدارااودوارذك هللا

 1 دارااو ناطلس نما هيه الزنام كؤاناو نأ اهوتيمسءامتأ ىف ىتولداجت؟ لاهم
 3 يف ةبهلالا عمّن أ عم ةهأ ' الاب مانصالا نومي اوناكم_منال كل ذو راكد ا

  ةيهلالا نم هلسدلو تالل اناس نم رخااوعنوالصأ ازعءاطعأ امهللاو زعلا نماةّء ثم ىزعلابامممادحاو
 نارك ذ مال هيلع هنا مث ةثييلاو ةغا نع موبهاذمولخ نعةرابع ناطلسنما-بهنا لزئام هلوةو

 ا نيرظنملا نم مكعم ىلا مانصالا هذه ةداسسع نم ممكل لصحاما وراغتناف لاةفاد د ادمعو
 3 عابس ةجرل] نيةكسماوناك ذا ام ةجرب هعمنيذلاو ءانمخأف لاةنةعقاولاهَدْحَد .ةاعنعريخأ

 اص'ةسالا با ذعم يلع لزنأ ىلاعت هنادارم او دوهل ةز عه اهانلعج ىتا تان الاباوب ذك نيذلاربا دانعطقو
 | ةاادملدن لاص:تسالاوه ربادلا عطقو عضوملااذ_هريغف هتيفبك هلا نب دقو خي رلاوه ىذلا

 !مزل هللا تان ايمي ذكماوفاكم منان مهتءربخ أ امل قناق هرخآئثلاربادوادسح أ مه:م قبأ امىلاعت
 ميت اءانعماناق ننسؤماوأكأمو كلذ دعي هلوق ىف ةدئاةلااسك يومان املا

 اصمعاخأد دو ىلا او ىلاعتدلر رق «مهاقبال نون وم ومس مهنا ىلاعت لسع ولو اًضدأ اونمؤد ماو ولمهنامهنم

 9 اهورذفذيامكل هللا ةقان هده مكبر نم هن مكتءاجدق هريغال نم مكلل ام هللا او دمع! موقان لاق

 رالا اوبو داعدمب ن ٠ .م ءافلذ مكلع »ذا اوركذاو ملأ باذع ذخ آف ءوسانهو الو هللا ضرأ

 1( ندسفمضرالاىفاوثعتالو هنناءال ااورك داف انو- لاب !نوةدواروهقاهاوهس-نمنودختت

 وه ياخ داع ىلاواسونانلسرأ دقاو عملاق دو ىلاو هلوقاما ملاص ةسقودو ةثلاثلا ةصتااوهاذ هنا
 ماهمام لقا دوت ترمس ءالعلا نبورعوبأ لاه (ىلوالا هلثملا ) لئاسم هيفواملاص مداخأ دوم ىلاو
 دوم تيعح ل بقو ىرقلا ىداو ىلاو ماشلاو زاخلا نب رخغا مهنك اساء تناكو وليلقلا ءاملاوهودقلا
 ةىلاو ئرق (ةيئاثلا ”دلكسمملا ( مالا هياعح وت نب ماس ني مرا نب داعنب دوغودد ربكال مهيأ مسا

 كا ا هنال لال ارادشعابوأ ىلا لدو أَ فرصا اندومث ىلاو هلسقلا لد وأ فرمصلاا عنب
 0و استانا ءاو دوغلادعبالأ نريراورفك ادوثّناالا ىلاعت لاه احب رصامميتآرقلادرو
 7 نم نب كنا ءاح دق لاف مت ءاس'ال | ن نم لب نمد ذاك هقلادغ ةداممع ن نع مهاجر هللا ةدامعب م نأ :

 دس

 وورد طلال دس ا يزيسيجرو دب

 00 ا



 ع

 مهلا رحال دوهة ىأ مج ساما !لاسقي قومنوكر<:ال نيدماخ نيمئاجاوهصأ مما ىسعملاو للا]]

 نع نءةرامءمودحلانا تثق ىرتل طرت ىّتا مهلا ىو اهثع ىب نأ | ءاس ىتلاةمءاهئموئش نوسألا

 ََى رلا ىلءنيمماجا قامو مهيولق تءطقز ةهظعلا ةدصلا| اوعم“امل لاق نم ءمبةاوةاتخامث دوهتاون :وكسل

 دنعلي ل_ةودامراكص اوراصو ايتراسان مهلا اصااتاصو لءقو مهغوجو ىلع ١ اوطقس لد لمقر

 | مل ىلاعتهلا(لرتالالاؤسلا)تالاؤس .انههو براعم لكلااو ضد ىلع مهشغب طقس مهيلع باذعلا لو

 بمعدل «انأ' و ةفجرلا مهتن خاف ىلاعت لاه نيا#سر 1١ نم تنك ناان دعتاعان ثا اصاراولاه مهنا | منع ىكح

 ةنآىف لاقت ىلا هن هنال كلدك الا سداو مالكا كل ذاورك ذام برقع م- مذخأ ةفسزلا نا ىلءعلدباذ#ه. ْ

 دق 'هلءلق ةدع ف ابءةعل هه« ىدإاباوملاو بو ذكمريغ ذءو كلذ مانأ هئالث مرادفاوعت# لق ىرخ

 اطال تان تان الاءذا_هىف ني دلما ع نم موق نءط(ىناثلا لاؤسل ا) لااؤ سلا لازف هديقع ل صح هنا هيف لام ظ
 قابلا تجوب كلذ نا او عزو ةوصلاو ةمغاطلاو ةفرلا ىو ةءقاولا هذه هراكح ىف تفاتخ ادق نارا ظ

 ةغلابملل هءاهلاق لاو ناومحريغوأ انو. ناكءا وسد زو اتامت لكل مسا ةمغاطل سمول وب أ لاق بار اوما

 ل اقيو ىؤتساءار نأ طل ناسنالا ن !كامت لاري غاوللا و ةيغاطااب فاعلا كلملان وعن ,واسأا ظ
 ىأءاملا ىئطاسملان !ناومحلازيغ ىف لام و اهاوغط» دوت يذك ىلاعت لاهو هد .غاطو ىتاطوهوان امغط نأ

 م !قالطا يع لذ دانعملان ءةحراخ ”ركرح ىهو شصرالا١ ىف ةلئرلزنأ ب مهف ةفحرلاامأو ديل نءزوا كوب للا

 اهملاس ااغلافةصصالاامأو "لاهل ةموظعل | وصلا اهنع كفنتال ةلزلزلا نا بلاغلاف ةممصلا| امأو اهيلع ةم ةيغاطلا

 لاورسا ا نءاطا ا هلاق ام لام ,ثةرهاسلابم هاذاف :داو ةرحز ىهامناف ىلاءت لاه ةرزلا كلذكو ةلزلزلا ]

 د_:ءنيفاكملا لاح بّرقت ةوهاف ةزمعس كلذو ةرذصصلا ع نءةقانا!جورخاود_هاشدق مولانا (ثااش ]

 د- ىف ماوقالا كئاوأ لكلاب رنناكس ىذا !ءالانااودهاش ضد وءاملالا نم ةزمعما هذه ةدهاش ٠
 ناكواهو رش امل موةلا نام + ةرح ام ةزمعم اضيأ كل ذو فاد !!مومااىفةدخاولاةتاسالا كلا رمش تاكئيمومل 1

 | باذءلاراب اه رف ىلع مهءادقا دعب او دهام ايفاهورف نا ديدشلا باذع' انمهدعو دق مال ا هيلع لام ْ

 ةدعاشم ع ثلاثلاع ويلا فاو دوسامنىفاثلا مورلا فاوّرفصا ملدالا مولا ىفاورجا مهنا ىورياموخأأ|
 لقاعلا ىتي نأ لة لهم الارخ 1 ىف ديدشلا باذعلا لوزناو ده اش مم ىهالا لوأ ىف ة رهاقلاتازشلاك ْ

 كن اودهاشنا لبق مهنا لاقي أ لالا با اولاوه:مبئاترغهر فكس ىلعا رصم لاو ال اهذه ع
 فيك لادح نع كلذ دنعاوج رختامالعلا اوده شامل باذعلا ل ورنىف اك اضن وذكي اواكت امالع
 دعب منع لول هنا (لوالا) نالوق همخو م-نءىلوتف ىلا هتاف الورم مهتب وف نوكت نأ نعاوجرخ

 ل دف برةعتلا ىلع لدتءاغلاو مهتعىلوتف نيءاح مهوادىف اودصاف لاو ىلابعت هنا هملع لءادلاو اًونام ْ

 باطاخ هنا لل دي مه وم لبق مهنع ىلون مال_سأ | هيلع هنا (ينائلاو) مهم وثج دعب ىلوتلا اذه له هنا ىلإإ"|

 م-منوك ىلع ل يك ذو نيمصاسنلا نوال ن 3 -او مك] تدبحت ذوى رالاسر مكتغابأ دّقل ْ وقابلافو موق ا ٍ

 موقلا ظفاْقاقّدْشانال موةااءنوذصونالتاومالاو موقانموا لاه هنا(اه دحأ) هجوأ هنالثنمءاسحأا ا ْ
 | ب اطول او أ عمباطخ تاملكلا ءذه نا( ىاشللاو) دوم ترا قوى كل ذو مام ةلابل القتسالا نأ

 ْ منقا وصح مدي ثم اونوكي نأ بصق نيوص ا! !نورحتال 35 ار لام هنا(ثلاشلاو) زوال تم

 ىتح ةصصنلا كال لي لف هسعن دق ناكو تءموهو هس اصلل_>رلا لود دق لو ةئف هنع باجي أ نكمأ

 مالكل اذهرسذ ف: دئاعلاو انهه اذكف منتي كنعنم مول ,غت رف كس يدش أ الا لهلا ىف هسفن

 كل: بدسد هملف قزتس> اهنا ل> المات رطلا كلت لش نءرحزنيو هيريتع.5 ٠ امحالا ضعت هعيش الا

 ا اياوساوز يتسع كار هملع فدع لقو هبلق نعةمضقل ا كل: ترف . مالكلا كل ذركذاذاف ةعقار

 أ ردب ىلإ بطاخ مالسلاو ةالصصلا هيلع انسبن ناكني مءاج مهن م دعب مهبط اخ مالسلا هلع الاصنا وهورخ

 را باوهلا ىلع ثنوز دلة كارت :ةسلاضفننيخل!ءالزح لا لس لح
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 لا ض راف ىأ ضرالا نم لزمملا اوءااومكل نأ ضرال اىفمك اودو لاق الاوط وأ راعأا ورع ل و رثكو

 1 اروصفلا ناف ضرال !ةلوهس نمرو هقلا نوبت ىأاروسقاماووسن ءنودذعت لاه مث ماشلاوز اع | نمب

 و لاا نمنوةنو ضرال اةلوهس نء دخت امنا ءام_الا هد_هورج" الاونيالاو نيطل | نم دن"

 ١ 7 : ذل اذه طخ لاستياك لاخلا ىلا وس بص امالع اولاو ناف انو قست ل انا نمان و تو
 ,هتلاو بوثااالو تدغلا لاح ىفاتس نوكي ال لبس! نال ةردّةملا لا نم ىهوالإق ةءصقلا هذه رباو اضيق

 5 | افلاجلارفسلا فكروا دوكسي زاك ل قوكرلاو ةطان لنا لاس فال قواسهبق

 هللا انآكام ماسقأ ضب مك تركذ دق عي هللاءال ١ اورك ذاف لاعت غني هفرتم نيم عننتم اوناكم#من منا ىلع

 هلا هنمدارملا لة نيد فُئيطرالا فاو :ءتالو اهفام مكلا وقعد نأ اورك ذاق لب هول زك لاك ذو مالا
 000700 لان رن دابفلاعارن لك نع عنااوهو هرهاظ ىلع لء<«نأ ىلوالاو ةقانل ارق رقع نع

 لسرأ جانا ولاف هير نم لس سهاد نأ نواعت أم-م:ءنما نا!وةعذم ا نيذلل هموق نماو 2

 سس وو ووو يااا ومص ص ني

 اصاناولاهو مهب رزه نعاوتعو ةقا.!اورقعف نورفاك هب مآ ىذااانا 5 لالا نو

 3 !موقان لاهو مءىل ودة نيج م_هرادىف اودصاق ةفدلا ممدخاف نلسرلا نمتنكنااندعتاعانشءا

 يذلا موتلان « ةرايع الملان انرك دانا, عأ (نيص انلان نوب الن كلو مكلا تصدنو ىواللاسر مك. غاب

 هرباو ةدعض> .ساني د + موق نم وربك !نيدملا مهو "الملا لاق هنأ الا عمو م متديه نم بولقتل | ىلع

 مو هلا لعاو نو:مؤملامهنال اوفعذ سا نيذلل ةوقنملديم+:ءنمآن أ هلوقوهباوذمآنيذلا نيك الا
 28 : | ياس ”وكب نيمو ا كماوأ ف دوو نيريكش_سم م موك ؛رافك.لاكئاوا

 رقع سب و مهةعضت_سمدهربغنا هانعم نيةعضت_سمنيامواانوكوّمذلا هب اودسوةسا لعف

 - !نيذا | ىلا دئاعمذلا لب مهةسىف مذ ةذص نوكيالوهف مهربغن نعل؛م-مءاردابص الذ سدا

 1 لاقف ملاص لاح نءنيفعضت#بملا | ولأ س ني ريك ملا :الؤوهنا ىلاءت ىح مث منو ةعذة سدو
 ن ْ: الاءذ هو ملاص هيءاجاع نور ذاك نك لد نوريكم- +1 لاغو ا ادا عنو دعب نودقوم ءنغ

 ءاناو لاملاةرْيكص نم داوتياهغاراكتسال نال كلذو ىنغلانمريخرقفلا نا ناسي ف هب تحب مافعأ
 االاو ِدّرَمْلا ىلعم_هلج هامللاو لاما ةرثكح نا ىلا هن ني.فامهتاق نم ل_صدعاسغا فاعذتسسالاو

 قفل نا ىلع لدي كال ذو داسقنالاو يدنا اونامعالا ىلعم_أج هاحلاو لام !ةهلةورفكلاو راكدالاو

 راك انوريهملا بوقرع ءفشكب رعلا د_:ءرقعلا "قف رخزالا لاق ةقاننا اورقعذىلاعن لاق ىغلا نمريخ
 هلال موعيجملا | ملدا هلا لعأو ببملا لع بيلا مس ال اهتالط ارح ا ىلعرةءلا ناطر مها ادسر هلا
 ١ لح اوالاهسفامدا عما ذحسص زاعن > : عئطعلا "هلم ةلل لا دقو مهضعب الاه رش انام ا

 وتعلاده احم لاق تاعرا.- لاق» 25 اذا اًوَدع وتعياشع لاقي مم رسصعأ نءاودعو لاه مث 0

 مدرع لاثتما تاور هانم (لوالا) ناه+و م مبيد م أن عهوةىفو طال! ىفواغا
 هللا ضر ىف لك ًاتاهور فهل وةوهر مالا هيلع حلاصناسسل ىلع مهلا هتلادلصو أ ىذا اوه ضال كد

 3 مهمادقاىف ايدسراصاهك رتبي ممر ىهأ ناكف مم ذه نع مهودعر اسصو ىوعا انوك نأ (ىناث 1١

 كلذا ولاهاعا ونيل_رملا نم تنكح ناان دءتاعانش ا لاصأبا ولاه و عودتمعونممالاةك ودعل كلذ

 جاجرلاوءا ارفلا لاه ةفجرلا م مدخاف ىلاعت لاف من دمعولاو دعول ا نس هر حأام لك يردكما اكمال

 لاقي ثيللا لاق ال_هءاسلك لاسحلا تنكولاسملا و ضرالا فرت مول ىلا.عت لاه ةديدد_ثلا ةلزلرلا ىف
 0 لاهمدرأ اذا زمّدْلا راكو لقرار ورا خر تع روود كح

 5 زازيلاو ادب تر مو بر اراد لاق امرادلا بو كلذإو مه دلي ىف نعي نيتاج مهر اد اوصاف لاه م
 | لاه نتاج هوقو هن صال | هلم نم مم.نمدحاو لكل امرا دلاب دارأ هنال مهران دىف اسقف ىرخأ ةيآ ىف عجبو

 | دول لاف ضرالا.انطال هعوقووحريطلا ونفت د الل كلوربلا ةلزمع ريطااو ساس: ةيرتللا ديفا
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 ىلعلئالدلا نورك ذي اوناكء ان الا نم هل ةناك.٠ نملك نا ىلع لدت هو < هقلا ءذهىف ةروك ذم ةدانزلا ذه:

 ىغ ةئنسل اكلت نا نيب مث اوغلانهه ةئدبلا كلت تناكل امفاك ناك ول هدحودماَةَدلاَنال ةوينااو دمحوتلا ةدت

 دو ماه اذاعكلهأ ا ىلاعت هنا اوركذ (ىلو الا "هلّمسملا) لاسم هيفو ةيآمكل هللا ةفانهذه لاس ةقانل
 هويلاطف مهتم ناكو اهلنا مهنلا هللا ثعبق مانصالا ودع وهللااوصع مثمنا رثكو مذ مهرع لاتطو مهما

 روطاذاف انمانصأ لأ ثو كهلا لأ "وانماتسأ عرفوا ديعيقانعمجرضاولاةطنودير اسال

 ا ديما نم ةريبك ةقان مول جرت نا زلات مهب عرشناننشا "هدرا اروط ناو انعم |كناعدرث'

 تمسك هر دلا نإ: تدزومتف هللااعدو ندعكر ىلصذ اولمَعف ا اونمآ كلذ لعف نا هنا مهةمش اوم ذاخأ ا

 0 .اقمهدنعءاملا ناكو ربكلا باغ تناكسو اهلعسو نو ةةاَتلآ ترخو تجرذنامثلماسلا 1

 ءولاىفة- ةانلات ناكو "”ىدسلا لاه: مودا لكدل ابرمث ىناشل !موملا فو مويىف اهل ان رمث ةملكلاب ءاسملا كلذ ا

 نيالا بصن تناك هن“ اكو لكلا قكيام باخف ب رشنف ى أت مام_هول تف نيلبخلا ني زغءاملاهبف بريت ىذا ٠

 مالغاذه مرهثىفداو حلاص موا لاَقف اهل لمصفاهعم تاكو مهتأتال همفءاملانون ريشي ىذلا موملا فو اس :
 الواعد رسأنا امئتنفءوأ هب ذي نأ ىباف رشاعلا دلو ع مهءانبأ مهمرفن ةعست حذف هيدي ىلع مككالد نوك :

 ءاملااو دوام ةقانلا برع مول ناكو هب هنوجزم* ءاماودارافب ا دا نمنو.دمن موق عم سلج مالغل اربك ْ

 اهنم برهف «ءاعت 3ث هب ترمسبا افا يلع تف ةقانلا ءذهرةعأ نأى ركل له مالغ الاَقو مولع ءلالد دحشاو 1

 ظ رّوعف ىلم اعنف مح اص اودانف هلوق كِل دف تطةسفاعر ةءواهلو اد < بتر الق هيلع اهوئئاحاق ةرطص فخ ىلا ١

 ارجادغاوهضتنأ ب اذهلاة آنا حلاص مول لاقف ممر م أن ء اودءو مهرن كس د :ساورهظأو
 لوةئةاذه تفرعاذااودمةساواوطتة باذعلا مهدصاطادوس تلا ك!موملاو ١ رص ىفاثل!موملاو ش

 لاو رذصلا نماها!كباهحورخ بد دةنآثناك ان امهضعب لاش يآ ةقاننلا نوكهجو ىفءاذعلا فت+ :

 ىتأوركذنمالا موك ةيئاثلاو ل بحلا ءاهحورخاها دسا تاهح نم ءرعمووف عدنا اذ- ه ىناقلا |

 دوت عبو عون برشاهأ نا لال يآ تناك امغااهنا (ىناملاكوقلاد) خب ردتربغ نما ةلخ لاك ةئلاشلاو ١

 ميتطل» و هءاملا ل ماو ا افتسار مولا .ش

 لقا مالكلاذهو مق ةرلق بت ملبن !لاففثالذنم سكاي نسملالاقووسيرش موف نأ ٠

 ةنآ تناك امارك اماقة كايف لعل دقت رقلا نالعاو قت تاناومملا تناك اهعاستسا موون ٍْ

 (ةمن املا هللا لع اهللاو ةلا عالم هو نم ةزمعم تناك منان لصاح معلا اوروك ذمريغوهف ءوحولاىأنء

 ىنعم نوت هذه ةظفاو د يآ موك لاف اهلارتش أ ىأ لاسملا ىلع ب سذدنآ هلوقن هنآ مكلا ها ةفان هذه هلوذ ْ

 اذا دجأ لكنا تناك ةقانلا كال ل .ةناهالاح نوكسح, نأ زاح اذواق ةلاد عميد ناو ةراشالا ْ

 اوريخأ مهريغو اهو ..اعم ما (اهدحأ) ةوعودم .ذائلق نأ مكل هللا ةقان هذ هلاشتاهبم اوقالا كل ءاوأصخ

 اهيفندز تملا ءذ- ههئماوستااموقلاناالات از هلا ايل دب هلع( اهينانو) ةسنب . اهلاكربخلا سداو اهتعأ

 ص.ص2 ىف:دئاذلا ام لق ناق صمت ادع ندع فلا اذهل عىل اعت هللااد رهظاف حارتقالا لميس ىلع ْ:

 هنال ل قو هللا تدهلوقك ادءهذتو اهي رمشت هلا هللا ىلا اهفاضا ل_.قهوجو ه.ؤا.ةلق هللا هق ةاناماب قاما كلت

 ضرأ ىف لك ان اهورذف لاه م مولا ىلع هتتاةحاجمال لدقو هقلاريغاهل كلامالا منال لقو ةطساو الب اهةلخا

 نم اهفامال 3 مكل ضرالا تلف اهير ض رأى لك ا:اهورذف هللا قان ةقانااو هنا ضر ضرالا ىأ هن

 يد ءاميشاهئماوَرةةالواهودرطتالواهوب رضنالو ءوساهو الو مكانا ن نمتاسنل

 ىلاعت للام مث كاتاها نب رخ : الا قش أو لاص ةقان رفاه ىلعاب ناق هنا لسو هيلع هلق ىبَض ل

 ضرإلافم_.هوفلخو اهدالب دو ءرعاداع كلد | ىلاعت هنا ل_ءقداعدعب نمءافلخ مكلعح ذا او ركذاو
 مصتمللابلا احساس مصل سح

 21 ار ذل
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 حض سس ةمصسسسم سس

 . ادم باطن ناكلوق هريظنو ةاولا ةةزنع هلو وزن نم دبال ىذلا عق لا لذسدلا (اهنان) 12110103 2

 ١ ١ (اهئلاثو) طرا اس نس هقا ىمأ قى اعتهلوق هرطنو نوك+سس هنأ نعم كلذ ناك دق اش

 1 بالا ىلا لزالا ن 00 مكلعباذعلا عاقيات دارا ىنعملاولص>و دجو ىعم ىلع عقو هلوق لمح

 داما نوكيشأ كيال حرلا (ةيئاثلاةلئثسملا) نكي ل امدعب ثو د_هاهلراع.ش اال لدا او ق
 زالاذ_ذ سرل اضيًاورب ركسشل !مزل ٠ ءلع سلا انا واف باذعلا بضغلا نمدارا اّنال باذعلا
 5 ادارااو اريهطت رهطإب كي اع ا ةمسلا لاو ايدك رو م هر وطن قات لاكرمهطتلاو

 53 الاد معلا نعةرابع س>رلا نوكي نأ بجو كذكن اك اذاو ةمومذملا لاءفالاو ءلطاسلادث اًمعلا

 ةءاانمهصخ ىلا عت هنا ىلع لدي سجر مكبر نممكلع عقودق .هلوفاذه تيئاذا . ةمومذملا لاعفالاو أ
 ا سداشالا ىلاهت هللا نم رشا اوريخللا نا ىل-ءلديكاذو ةهمقلا تامصلاو ةمومدملا

 ودق ىأ مهسحر ىلا ان س>ر ممتد ازف: ىلاعتهلوةكب وللا ىلعني رلاد ر ذكلافف دادزالاوه سحرا

 000 «ىتلاىفمكي دا ةورغكللا م كفلال نالذلا كل هلال وع مكب وإق ىلع نير هللا نم همكيلع

 ' ءاجدقف كلذ هنم دارملا ناك ا لافتل الام ىذلا اذه هانم موه رفك نا ىلع لذت 7 . الآ هده ا ىلع

 وقال هنا لعل دتتهذملا اذه ىلءةلادلا تانءالا ليو أترك أو بهذملا اذه نع ةرفنلا ديدش هنأالا
 ذل ل.ل دلا عفر بجويام هبذ سدا هنال فيعطووف ءانحرتشا م باوملا هنمدار 1١ ناكناو لوقلااذمم

 هدا ليلدالدايةثالام دعو ديلَمَتلا ىل_عءاو أ امل موقلاّنادب . الاىف مالكا لءاسو ملعأ هلفاو ءانركذ

 هلوقودو بضغلادي زعمدهمخ مث :سجرمكب رنممكاععقودق هلوقنمدارحاودوارذك هللا

 8 رماو ناطلس نما هيهقلا لزنام مواباو نأ اهوقيمسءاسمنأ قتولدا 1 لاه
 هم مفةلهلالا عمّن اعمةهل الان ب مانسص الا نومسياوناكم_ممال كلذو راكد الا لميس ىلع

 4أالا نم هل س دلو تالا انا نم رخااوعموالصأ ازءءاطعأ ام هللاو زعلا نماةثم ىزعلابامممادحاو
 -وأر -وارك ذ مال-| |هيلع هنا مث ةثيبلاو ةحط ا نع مويه ا ذمولخ نعةرابع ناطلس نما مسهلنا لزئام هلودو

 عثهلامث نيرظنملا نم مكعم هم ىنا مانصالا هذه ةداسبع نم مكل لصححاما وراغتناف لاةفاد د ا دمعو
 1 ءابيسب ةجرلل نيم اوناك ذا ام ةجرب هعمنيذلاو ءانسخأف لاَةنةءقاولاهَدِحَد .ةاعنعريخأ

 اسئدسالا با ذعم_ميلع لزنأ ىلاعت هنادارملاو دوهل ةز #*اهانلاعج ىتلا تان الاباوب ذك نيذلاربا دانعطقو
 "اظفلا اذ هبلدف لاصةسالاوه ربادلا عطقو عضوملا اذ_هريغف هتيغبك هننا نيب دقو ع رلاوهىذلا

 ْ !مزلهنا تان اينيي دكم اوناكم منان مهتعربخ أ امل لق ناف هرخآءوشلارب ,ادواد أمن قبأ امىلاعت

 ا ءانماناك ننسؤماوأكأمو كل د دعي هلوق ىف ةدئاسذل اا نينِمْوماوناك امم_ماد

 امض مها أ دوت ىلاو) و)ىلاعتهلوق *« مهاقيال نو:مؤس مهنا ىلاعت )ءولواضدأ اونمؤي ملاوشب ول مهنا مهتم

 5 اهورذفذيامكل هللا ةقان هذه مكبر نم أن م ةازكست# ءاجدقهريغهلا نممكلام هللا او دمعا موقا لاه

 رالاق و اورو داعدم ن مءافاش مكلةس ذا اوركذاو ملأ باذع مذ آمن واهو ظالو هللا ضرأ

 ا ( نيدسفمضرالاىفاوثعنالو هللا“ ءال ااورك داف انو لاب انوةه:واروهقاهاوهسنمنودختت

 وف غاخ أ داع ىلاواحوناناسرأ دّماو ىئءملاف دو ىلاو هلوقاما حلاص ةدقودوةثلاثلا ةصتاا وهاذا

 ءامثام لقا ادومث تدعم ءالعلا بور عونأ لاه (ىلوالا هلّمملا ) ىلئاسم هيفواملاص مداخأ دوم ىلاو
 دو تيم- قو ىرقل داو ىلاو ماشلااو زاجل نيرا مهك اسم تاكوليلقلا ءاءااوذودملا
 ةقاوئرق (ةئاثلاةلثسملا ) مالا هباعحوت نب ماسزب مرا ني داعي دوغوهو ربكال مهيأ مسا
 و ريكالا مه مسا هلال لال ارادشع انو أ ىلا ليوأت فرصا اندومثىلاو ل مسقلا لد وأدنف رمل | عن
 4 0طن ءاو دولا دعب الأ عب راورفك ادوكَّناالا ىلاعت لاق ا رصامبتآر ةاادرو
 كر نمخن مكتب ءاح دق لاق مث ءاس'ال | ن نملك نم»رك ذاك هلا ةداسمع ن نع مهاجم هللا ةد امن م 3-2
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 : م-ميلارحال دوق ىأ مج ساشا لاق قكوءنوكرر<:ال نيدماخ نيمتاجاو هصأ ملا ىسعملاو لبللاب | ا

 نع ةرابعموثحلا ناتدثف رتل طب رت ىتا | ةفهبلا ىهو اهنع ىبهنأ | ءاج لادم اهئءوؤئش نوسحألو

 تك رلا ىلءنيفاج اونامو مويولق تعطقت ةيظعلا ةديصا !!وعمسامل لاك نم مج اوةات>امت دوهناونوكس /ا

 دنع لب ل يقو دامرلاكسح اوراصواوقرتح ف ميلا ةقعاسصلا تلصو لوقو موههوجو ىلع ا اوطقس لد لبقو |

 ٍ املىلاعتهنا(لوالالا اوساا)تالاوس انههو برام لكتااو ض»د ىلع مهضغب طقس مهملع باذعلا لوز |

 بقعاء انآ و ةف>رلا مهد اف ىلاعت لاه نيل را نم تنك ناان دعتاعا ثا اصاراولا# مهنا مهنع ىكح

 ةنآىف لافت ىلا عن هنال كل ذكسمالا سدلو مالك كلذ اوركذام برقع م- مذخأ ةفجزلا نا ىلء ل دياذه

 دق 'لءلق ةدعئشا ابءةعلس# ىذإاباوملاو بو ذكمريغ ذعو كلذ مانأ هنالث مرادفاوعت لقى

 طامنل ناب تان الاه ذه يف نيدءلملا نم م وق نءط (ىناثلا لاوس ا) لاؤ سلا لازف هديقع لصح هنا هبق
 قابلا توب كلذ نا اوعزو ةصصلاو ةمغاطلاو ةفحرلا ىكو ةءقاولا هذه ةراكح ىف تفاتْش ادق نارا 0

 | ةغلابملل هءاهلاو م>اونا اويحريغو انو. ناكءاوس»3-زو اجتامتلكل مسا ةمغاطاالسموبأ لاق باوااو

 لاقيو ىغتسا ار نأ ىئطمل ناسنالا ن اىلاعتلاهو توغاطااو ة.غاطاا اعلا كلا نون نو 5 5 ١

 ىءاملا يئطاملان|ناومملازيسغف لامو اهاوغط» دوف تيذك ىلاعت لاهو هب ناطور طا

 معاق ذلطا يع لذ د انعملا ن ءةحراخ "دكر ى مو ضرالا ىف ةلززرا ىهذ ةفحرلا امأو دل نءزوا كو باع

 امنا بلاغلاف ةضصلا امو "هل ئاهلا ةمظعل ا ةرصصلاب اهنع كفنتال ةلزازلا نا بلا غلاف ةححصلا امأو اهيلع ةضاكل
 لاورسا ١ نءاطا اهلاقام لا ثةوهاسلاب م_هاذاف ةدحاو ةرحز ىف مناف ىلاءت لاه ةرزلا كل ذكو ةلزلزل

 ٍ د_:ءنيةاكملا لاح برت: رهاف ةزدعم كل ذو ةرذضدلا ن ءةقانااجورخاود_هاشدقموقلانا (ثالشا

 د أ ىف ماوقالا كئاوأ لكلا رنا تكس ىذا !ءالانااودهاش ضد وءاملالا نم ةزمعلا هذه ةدها
 ناكواهو رخام مولا نان ةوهاف ةزمعم اضيأ كل ذو ىفاثل ا م وءااقةدخاولاة تالا كلل هرشت ل

 باذءلاراب"اه رف ىلعمهمادقا دعب ودها اهفاهور هت نا ديدشلا باذع' امه دعوت دق مال ماا هيلع :

 :ذهاشم عق ثااثلا مورا ىفاو وسام ىفنانلا مولا ىفاوّرفصا ملزالامو.لا ىفاوّرحا مهنا ىوربامر

 لقاعلا ىت. نأ لة له سالارخ [ىف ديدشلا باذعلا لوزئاو ده اش مث ىهالا لوأ ىف 5 رهاقلاتازملا كل
 كن اراده انا لبق ينالاش نأ لوألا باو مكاو هنم بانر غهرذكسد ىلع ارصملا اوال اهذه عم

 فيلك-ةلاذح نع كل ذدنعاوب رخ تامالعلا اوده انالظ باذعلا لوزن ىف اك اض نو: ذكي اوناكت امالعت

 دعب ممنع لول هنا (لوفالا) نالوق همضو م_مءىلو دق ىلا عت لاف مت ةأو قم م و نوكت نأ نءاوجرخ

 ل دق بس ةعتل ا ىلع لدن ءاغلاو مهتعىلوتف نيءاحمهوادىف اوصاف لاو ىلابعت هنا هملع لءادلاو ونامت

 بتاطاخ هبا لع ءلدب مهناوم لبق مهنع ىلو مالا هيلع هنأ (ىائلاو) مهموثج دعب ىلوتلا اذه لصح هنا ىلع

 م-منروك ىلع ل كه ذو نيمحاسلا نورحتال ن 9 او مك] تدع مصاوىل | رالاسر مكتغاب أ دقل / .وةايلافو مو

 موقلا ظفلوق اق ا نال موقااءنوغصولالت اومالاو موقانمها لاق هنا(اه دحأ) هجوأ ثالث نم ءامحأ ||
 : باطخو كداوأ عمباطخ تاملكلا هذه نا( ىاشلاو) دونم تا قسى كلذو مايقلابلالقتسالا نم 8

 : مين! لرصج مميت او وكرر سب حرا كك هنا(تلاثلاو) روج اليتم ا

 يجدجيدتلا كلن لببش لف صن دق ناكو تيموهو هرح اصلل_>رلا لوب دقلوةئف هنءب اح نأ نكميو ا

 مالكلا اذهركذ ىف :ئافل اوان هه اذكف عنتت لذ كدعنم مو لبق لفن ةرمصن ردم ىخ أ كلالهلا ىف هسفن قا
 كلت بدس هملق قزتس> اهنا ل>الاماوةمد رطلا كلت لشم نءرحزنيو هيريتع.5 ءاحالا ضعت هعمت نالأب ْ

 : ايا اور ذو ةسصملا كل رثأ هيلع ىتع ل بقو ملل نعد ضنا الا تجف . مالكلاا كل ذركذاذاف ةعق 2

 ردن ىلإ ةبطاخ مالسااو ةالصأا هيلع انس ن |!؟ ني ءاج خوك دعب مهبط اخ مالسلا هملع الكاس نا وهو

 اطرواو) كاست ةوق» باوم ا ىلعتوز د داس تاسع 083-- ليقف |
7 
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 + ضراىف ىأ ضرالا نم لزملا 1 لاو مك لْزنأ ضرالا ىف ك أردو لاهم الاوطاراعأ اور عو اورثكو

 ! 7 اتارودقلا ناف ضرالا ةلوهس نءدو هةلان وثوم ىأارودقاواوهس نم نو دن لاه مثماشلاوز اخ ا نيب

 ّ بريان وع لايي1ؤلا نمنوة<و ضرال اةلوهس ن دخت امنا ءامشالا هد_هورح . لاو نبال او نيطل | نم ىدن'

 ١ زارنا دسم طخ لاتياكلاحلا لانا" روي ننمت !مالع اولاو ناف اه وةقست لالا ن ءانوم نوتست

 هقلاو بولا الو تدفلا لاس ىفاّس نوكي ال لبا نال ةردٌةملا لال ١ نم ىه وادق ةءهقلا هذه رباو اضيق

 ل ديا ذهوءاتسشلا ىف لايجاو فصلا ف لوهساا نو: سياوناك لمقو ىربلاو ةطايللا لاح ىفاذقو اس هبق

 9 ا ام ماسق أ ضعب مكس تركذ دق ىنعبب هلناءال ١ اورك ذاف لاه منيهفرتم نيم نعم وفاك مبا ىل ىلع

 ءولا هنسداولا لبق نيدسفتطرالا فاو ةعتالو اهيفام مكاو شعب م 31 اورك ذاف ليوط لكلاركذو م: ا

 ذلا الغلاف ىلاعت هلوق «داسفلا عاونأ لكنع عنا اوهو هرهاظ ىلع لم<نأ ىلوالاو ةقانل ارقع نع

 7 هيز ند لس صالات نواعن أمن مآ م اوذعذ ا نيذال هموقن اورتيجا

 حلاصاراولافو مهب رم أ نءاوثعو ةقا.!!اورقعف نورذاك هن مآ ىذلامأنا اوريكم _سا نيذاا لاه نو موه

 0 دل موقان لافو مءىلودةنيعاج مهرادىف اوصاف ةفدلا مم دخاف ننلسراا نمتنك ناان دعتاعانشءا

 1 نيذلا موذلان ء ةرامع" اللان انرك دانا, عأ (نيمي الاوت نك-لو مك تحدنو ىبو الاسر مك. يغلب

 ديرباوةعضد_سانيذال موق نم اوربكت_تانيذلا مهو الملا لاق نأ 2 ىسعمو م-ممدمه نم بولا | ىلع

 نون ملا مالا فعذتسا نيدلل هلوق نم لدب ممم نم نأ هوقو هباوذه[نيذلا نيك الا
 فصو نالعاو

 مهنوكو نيةعضتسسم م-موك ينمو كئلوأ ف موو نيربكسسسم موك :رافكلاكءاوا
ْ " 

 15 -هر وك سل وي عناء نيعتسسما :مواانوكو مداه اوبجوةسالعف

 مهورةعسينيداا ىل دياع عدلا لب مت ىمذةةصنوكي الوهف م- هرجع ن نعءلد 3 0ع رداص العم لف ا ا هب رس 2 ِّ- 3 هاد 4 2 ١

 نوفعضتلا لاقف ملام لاح نعنيفعضتملا | ولأس نب ريك بسلا ةالوه نا ىلا هى كح م منوف هش تيسرو:
 2 , الاهذ_دوملاص .هيءاجاع تورفاكن ل لد نوريكت- مل! لافو جام بءاجاينو هم نونقوم ءنغ

 ” 1 اولاملا ةروكسسم نء داو ا اراكتسالا نال كإيذو ىغلان مراح رب ةملانا ناب ىف هب حام م انعأ

 ءانالاو ِدّرَعْلا ىلعم_هاج ءامللاو لاملا ةرث تصح نا ىلاعت ني. .ةأوهتاه ن . ل_صعاغا ف اعدتةسالاو

 رقفلا نا ىلع ل دي كل ذو داسقت الاو قيدصتا او نامعالا ىلع ماج هاحلاو كانا هلقورفكلاو راك_:الاو

 ناك انوريهملا بوقرع فشكب رعلا دنءر ةعلا ىئ رذزالا لاه هق م اورةعذىلاعت لاق ىغلان مرا

 1 ةاليهعج ار ةعلا دذسأ هنا لعأو بيسملا ىلع بسلا مس ال اهالط ارحل ا ىلعرةعلا ناطر ملل انسر لآ

 ْ ١ | دح اوالا هلءفأم هنا عما ذ كح علعت أ ةيطعلا هليمقالا لاقي دقو مهضعبالاهرش انام هنأ عم م هاذرب ناك

 ٠ لإ و.ءلاده ا لاف تاعرا لاقي هيموزكتسا اذا ١ ارونعوتعباشع لاقي مسمب د ىهأ نعاوتعو لاق مث ممنم

 ظ 1 | مم ررمأ لاثتما ن : اورق ءاندن (لوالا) ناهجو مد مأن ءهلوةىفو ل_طاسلاىفَواغا

 00 | هللا ضرأ ىف لك أتاهورذف هلوةوهو مالا هيلع ملاص ناسا ىلعم ملا هللا صوأ ئذلاوه مالا كدو

 ١ ىلءمهءادقا ىف ايدسزاصاهك رتب ممر ضأ ناكف مم ذعأ نع مهودعر صو ىوعأ ؛انوكب نأ (ىناشلا)

 | كلذاولاها.غاو نيل_درملا نم تنك نا ان دءتامانش املا صاءاولاهو عوبتم عون هلا لاةياموتعل كلذ
 | حاجزا اوءا ارفلا لاه ةفحرلا م مدخاف ىلاعت لاه من دمعولاو دعول أ نم هنعريخأ ام لكى هلنبي ذكماوناكمخ ال

 ا | لاقي ثلا لاقال__هماييلك لابحلا تناكو لاسللاو ضرالا فرت موي ا عت لاق ةديد لا ةلزلزلا ىه

 8 رلا هةر اذا زدهشلا فد ربمو لحرلا تت ريعبلا ناذبركانافجرواةجر فج ريئشلا فر

 1 ني زازلاو ادب تر مو نرحل ارادلاش,اكرادلا دو كلذإو مه دلب يف ىنعينيثاج مراد اوصاف لاهم

 | لاه نيءاجهلوقو هب ص1 | لزم نم مم(ئمدخاو لكل امرا دان دارأ هنال مه رابدىف لاسشذ ىرخ ادي[ ىف عجنو

 ّْ 1 | لاح را تال دروع شيلا ودخل , الل كوريل ا ةلزمع ريطا او ساس هموت ديلا

 دل دس م ميس سمسا يم م م سس سمس مسساء

 لدللاب



 نيو

 | ةدوملاو ةفلالا ماكجمتسا بجو هلافةأر او لحرلا نيد لم_عءلا اذه لود>اما هملعر دب يورط لأ 0

 |ةد دو مكس لءجراييلا اونكستلاجاوزأ مكسفنأ نم 2 واخ ىلاعت لاقاك ةريبكلا اص !لودحو | ا

 | ؟ازملا قاج رلا عقاو اذاف ملل بذل ةديدش وق محرلا ف عدوأ ىلاسعت هنا. (سدادلاهجولاو) ةجرو. 1

 | نيعملا وشمل كاد لمح لف لجرا 70 ل ا حل 20 برا ىذا

 ظ و .الو ىراسملا كد ىف نما ءازجأ نم مائث قس بذا لمكبأل ذئامسو ىئدلل ديدات وق لوعءفملا ند

 | | نيناوةاانال اامفرعم كحال ةدئافءذهو ةيظعلا ماقسالاو:ديدشلا ماروالا هنم داو“ :ودسضيو نفعيو

 ْ ىلاعت هنا لود نيدلا ىف امعض ناكر م”ضعيتأرو لمعلا اذه مهمل ةيحوملاهوحولا ىف ههدو ةيسطلا |

 واما اءطو لح ىضتقي كلذو ممماعأ تكلماموأ موج اوزأ ىلعال نواح مهجورفامهنيذلاو ا

 | ناركذلا نوأتأ ىلاءتهلوقد مودمعلااذه ص هانا لاقي نأ نكءالو لاه ىن'أو ارك ذ ناك .ءاوس اقلطم|

 | ةدحاو لك نيني الانيتاهّنال لاق . نيملاعلا نم دح أن ماهب مكقبسام ةشح افلا نو نأ اوقو نيااعلا نم

 ظ اضأو [نوكيدتو ار ذ نوكيدق ”لوامملا نال كا ذو هجو نم صخأو هو نمىرخالا نم عا هم

 ظ ىلو أ ىرخال دامها دب ا صيصُخت خ نكي لكل ذك مالا ناك اذاو اكولم نوكيال دقواكى لم نوكيدقرك ذل |

 ٌْ ةدقو دورس معامل تكلماموأ موج اوزأ ىلعألا هلوقّنال بنالا اذه ن ”ججرتلاو رمكعلا نم

 اضيأوءاسيبنالا نم همدقتنم عرش نءىلو أمال اوال هلا هءلع دم ع رمثوءاسبئالارئاس عرش طول |

 لاق>الا عضوم ىف ل.ةباسغا لال دّدسال اهل قف ف <صتلل زلط كم ااضدأو لا اذالملاو عفانملا فلصالا |
 ا ل ا او ل مامن ءلاو لمءلااذ_هَة ةءرح دم نيد نهر هاطلارت اودلاب ثدن دقو |

 ظ عملا 0 نون مس وق م ل مترا هلا ط 000 ىلاء:لاق 0 را |

 ًااطولا 0 روز وفض مال 0 يرانا 1 ظ

 الو نوروطتي سانأ مم مكي رقن طوال 1اوبرخالاق ةروسأا» ذهرغؤىلاهتةئالهعابتأو || ١ ع
 | سدل ئب هآانلاكل ذو هنو طربو هنوهم_كثد ىذلا لهعءلا نع مهام نم حارا ىف او ءساممامبهنا رهاسال 31

 دقفدكرت ن؛ ةساحنلاعضوم ىف فرمص: لمعلا كلذَّنا (لوالا) هو+ونورهظ هلوق فد هوقو اطولالا
 مان" ' الاو ىداهملا نع نو دعاش ىأ نوروهط» هلوةفةراهط ىعس مالا ءدعبلاّن ا 0-5 روطت ||

 |لوةياك شح اوذلا نه مهرهطتو م-مبهب ركسلا لمس ىلع نوروطدب سان اولاق اغامه ١ (تانلازأ]
 ًأدهزتلا اد 0 نمانوح رآو ف ْءةَمملا اذ ها ءاودعب أمهلءواذا ءالصلا ضعب ا نمناط._ُ هير 1

 ا

 لمح :لعأر هانمنأف هلوقثا معا (نيرباغلا ن نم تنا تصح هنأرماالا هلهأو ءانبقأف ) ىلاعتةرقعأ] ١

 لاو: بذنلاب هيزيلصت لادا اراانوك نأ < ودهن داو قنيذلا هعامت اوءراندأ لدأن مدا ارااتوكيتأ | ْ

 أ للك لاهو سرر يلج لا ما ناش 5 هتارخأالا لركو هاشا دا را ساييعنتا ا 8

 مس.الاب ل جرلا ىلا فيض اذاف ل-جر ال كلانملا ةلزخعدأر ا١١تسياواواكلاملا ةلزمع جوزلا نالاهحوز ىعع | أ 1

 78 ةسيجوزلا فرعت عاملا مسالانةأر | ىلا ف .ضأ اذا ل_برلاو حاكنلا كالتو ةمجوزلا تفر ماعلا

 ىلدهلا لاف قيوثكماذااروبغريغنكو دلاريغ لاقي نيربا اا نما |

 .ةمابم حال ىلا لاخاو 8 بصأب شس دعي مه دعن تريغف 1

 || نالذ لامي ةاضأ ١ وكردي لد اهثءاو ةءنيذلا ن مقلاة نعي رباغلا ن يمل“ و امنا .الا نما تشب لا ا

 كلذ ف تمقو هفئعت فات لب هلدأو اراد ا اذ رس دكر دي ل ىأرهالا اذ بهريغ |

 محدقأ لوالاو ترطم ءاوءاعسلا ترطم لاقي )ب اممواءانرطمأو )لام باذعلا عضوموه ىذلا عضوم | 1 |

 اوت ىلاعث هنا لدا ديءاعسلا ن ءةرايج مييلعرطمأ ىلاعت هلا دارملاو مهيلعر طمأ كاذكواناذعو ارامء مهر انمأو |

 نانلثسم هيفو (نيمر ا ةبقاعناك ف.كسج رار لاف ل.“ ن ءةراجمهيعأن اطفاف ىرتأتيآف ||
0 

-- 

 حا 5 90



 لم

 لاه ةعبارلا ةسقلاوهاذ- هناملع ا(نيملاعلان هكنس ندب نق تنام ةطعاتلا نول انآ مول لاول

 ةكءافاَكوأتأ طسولا نك اسوهو فرحأ هثالث نم بك م هناف هتف ح ونو طول فرمدامنا نول وهذا
 لاق (لوالا ثصأا) نائم نيملاعلا نمد أن م ء اهبمكقي سام هلوق ىفو تلا ىف هب ةيداقللا ةكيسلا نواعفتأ ظ

 4 ضء.دلل ةداشلاو قا رغتسالا عمةدافاو ىنالا ددكسصولل ةدئاز ىلوالا نم فاثكلا باص

 ادب لمعلا كلذ ىلا ةعادةووشلانا عمنيلاسلا نمدحأن ءام مكة سام لاقي نأز ودك ف.كل بق ناف ا

 د 1 ءاشفنااضب أدم هراذةّسامهنمريثكلا زا اذاف ل علا كل ذو دة سي سانلا نماريثك ىرئانا باوملاو

 :ءاكب مهلعل لانو هو رخآه سو ه. ةو هملءراصعالا كالت له ن نمدح م دّةءال ثم راصءالان ءريثك ٠

 18 نسحلا لاه ةقبا_ااراسءالا قدس وب لام لمعلا كلذ ىلع ةءاك-لاء لاس .ةالاو لمعلا كلذ ىلعاولبقأ
 ش قس موفكاذم و ةرتع م مهرايدأ ف لاجرلا نومك ّْ

 0 5 0 و تكلا :

 0 0 ءاس 00 ذا 1 ارلام

 نيرون: القال رودز سرعو 1 ا ا و 0 نا ًاروتآر هلا

 |( ةلر اكن ال رانعم ام ايها اذه ناك مهفتانمىدحاولا لاق لصالا ىلءنيتزموب نوفانلاوهلا ان

 7 ا الاهل ملا رئثىلا اهماسق ىف حاتمحال "هلة سم هلو نيم اع قمس الا ن نمدحاو لكو ةشحاشلا نون أن

 َ 0ك عم لاجرلا نوت ل ا 0 0

 : 101 0 1 ل علا اك اس م 20

 1 نانالا لمع ود-نالدإولا لوص-ن ء نوزرتحم ساسنل ارثك 6 َنا(اهلوأ) ةريسثك ا

 1 | هلال او ه1 انس عافولا ل_هج ىلاعت هناالا بسك! ىف سفملا ناعتاو لابملا بلط ىلع

 ل قعود رظاا1ذهبو ىف مأءاسشدلولا لمح ذئتمسو عامولا ىلع مدقي ةدللا كل بلط: ناسسن الانا

 1 0 ا او.للا ضعيل غلا عضو ىذلا ناسنالاه ثكعافولا ىفةذالاعضوف عونلا عطقل الو

 فأكل ذ ىف هعوقول ابدسريصب ىو ناودحلا كلذ همهتشب .ثمفلا كلذ ىف
 5 | عضو هبشب عامولا ىفةذالا عضون

 ١ 2 ظ ا ثد ”اذا خاونالا فرش أوه ىذلا ىناسنالا عونلا ءاقتبا هنمدوسقملاو ئفلا ىف ناو. اهمهتثي ىذلا( هلا

 ١ 1 | ةمدكملا ل_ست لداولا ىلا ىضقت قد رطنةذالا كلت لمص ند ه ناسنالا ن .٠ كتحو .ةوالوقنن 2

 ا ٠ أ ىّتحاعطق هءر هد *مكهلطا بحت هلئا مكح فالخ ىلع كلذو ل_سنلا عاطةناىلا كلذ ىد "الود ولطألا

 17 أةنلغسةئونالاو لعفلا ةنظمةروك ذل ناوهو (ىئاثلا هجولاو) داولاىلا ىذا رطلا ةذاللا كلت لست ْ

 / ةمكملا سكع ىلءو ةعسطا | ىضتق فال ىلع كلذ ناكالعاف الاو العن: هرك ذلاراصااذاف لامعشنالا

 ةدئافدسفي ةوهثلاءلاغتشالا ناك اذاوةمما اب ةمشتةوهشا| ضمت لاغت#ثالا (ثلاثااهجولاو) ةمهلالا

 1 ندحوهو ةوهشلا«اضق ىوسىرخا ةرئاف دش ةأ راانمةوهشاا» اضف نكل ةوهدلاءاشت ىوس ىرخا ظ

 درجمالا ديقيال هنافر كس ذا !نمةوهثلاءاةقامأف عاونالا فرش :ًاوهىذلا ىفانالا عوناا» اًهءاودإولا

 ) مبارلا هجولا) مجتلاةياغفف ناكف ةمنافالا ةزيرغلا نءاجورخو ئاهلاء امسكت كل ذناكف :وهشلا* ءاؤق

 هج ولع لوءنلالماكلا بغلاو يدم اراسلا باجي ف قي نال لمعلا كذب ذنب افلا نابع

 ع بانج الاسملا ىف ةمضةنم ةسسخ ةذإ لال ىذرال لقاسعلاوره دما دبأ هنع ب.علا كل 3لوزيال
 و 1 < رو لوعنملاو لعاذا نيرو ادعلا ماكعتسسا بجو ل عدلا (سءاسلاا هولا) ريغلا قابلا متادلا

 5 هناكذا باس ا ىلعوأ «-تور دنع هعبطرفمي هنا ل_جال لءاسفل ا لستق ىلء لوعفملا ما دقا ىلا كلذ ىدْؤَ ٌْ



 /1؟ 
 ااا آ

 ةل[لمكلايدارأ با 0 دوةروس اك تازسملاوةلاكملا لذي لذ نازنملاو لكلا لاق تن ( ىلاشلا | ا
 : اوضتالو هلوق (عسارلاو) هب شاسعيامل شيعلا لاقي اك لد كلاب هب لاكي ام ميو /

 سلا نم كلذ دهن مهءنم نزول و ل» تسل اىفس خا | نههموق عنمابأ هنادار او مهءام شأسانلا |

 عازتن اود رطلا عل اهو ةوشرلا ذ_تآو ةقرمسلاو بدغلا هعمل هيف ىل_خ ديوهوجولا عمد ص,ةانلاو ْ

 ّْ 7 اهحالصا دعي ضرالا فاو د سف:الو هلوق (سماخلاو) ل.كاقيرطبلاومالا |

 اود.سفتالو هدعب لاق مرجال داسفلا نامحولامهو ةمودخلاو ةعزاناا بجو مهاضرريغب سانا !لاومأ | |(

 : ضرالا اود مةنالو ل.ةفاهودو هيذ اورك ذو ةماكلا ءذهريسفنقبسدقوا وحال هادعب ضرالا ىف أ

 لك نم عشا قارا لوداع تست المزامير و اهحالصادعب | (

 هلوقو اة: الا دساغم ن نم عمم مهءامسشأ سانلااو ضتالو هلوق لمةو هموع ىلع ظذال الس ادا ف ناكام ||| ظ

 نيدلاوابتدلا سام نعى هلل ةعماج دي  الازو كج: ىتح نيداادسافمنم :مضرالاىفاو دهسف:الو. ا ظ

 || هنماهواذ ةدساف تناكنادعب ىذا اء ىي ضرالا تحصن ادعب لق اه-الصا دعب نعمىف اوةلتخاو ْ ١
 : اهبف م :لارثكش هللااههحلص أن ادباو دسفتال نأ دا راال قو قام راطشتال داسسفلا نع مهاسنف |

 ْ :د كلاود وتلانرارقالا همف لح ديو هللا هال يياظعتلا نيلصأ ىلا عجرب ريةسهللا ف ءلاكتتا هذه لصاحو ||
 لوة,ىلاعت هناكءاذيالا ل رتىلا عج رياهل صاح وداسفالاْل رتو سداد رت هبف لخ ديو هللا قل ىلعةةفشلاو

 وهو مكلذ لاق ة سيلا هذهرك ذامل ىلاءت هنا غن كمت لكلا نءةرشاافكامأ رذعتم لكل ىلا عفتلا لادن
 ٍ دانقالا كرتو ضل كردار ااوأةرخ الانين مم منكن ا ةرخالا ىف ككريخ ىعملاو ةسيللا ىلا ةراخأ]

 !| تالماعملافاويغرةنامالاو قد_هل'وءافولا مك:ماواعا ذا سانلاّنال ىنءملا ىف لاملا باع كلريش ||

 5 اودعق:الو ) ىلاعت هلوق 0 ىلوقفف رل نق دابدم مم :ك نا ىانمنءْو موه مع :؟ نا مكتاومأ كف كح

 : مر كحناللع 0 ا طارص

 ِْ اوريصافاونمؤي ل ةفئاطو هب تلسرأ ىذلاناو م مكنم هدأ اظتاكناو نيدسفملا ةيقاع ناك ف .؟ اوراقلا

 || فءلاكما | نم هرك ذم دةتام ىلا مذ مال اهلا ّناملعا ( نيك اطاريوهوانن هللا مك

 | سانالا اوعنع نأ لال قدا عيهان :ءو نيذلا قرط ىلعاو دعي نأ نم مهم هلا (لوالاف) ءامشأ

 هكلس ىذلا قد رطلا ىلغطارصلا له < (لفالا) نالوق طارصص لك او دنشتالو هوقو هلو |

 || لمع نأ (ىناثلاو) مالسلا هملع سعد ن ما نمنوفؤة<ةوتافر طلا ىلعتو سا اوناكممخا ىور سانلا| |

 هلوةىفناط.ثااداو دّدعنالو ىاطا رد لك او دءقئالو فاشكللا تحاد لاق نيدلا يان« ىلع طا : ا

1 
 ا

1 

 الأدا رااّقا ىلع للدلاو نيدلا يهامم نمناكام لكاع ارمصااب داره او لاه مية كطا رص مهن ذعقال ا ١
 ! قواذكناكم لعواذك ناكع هل دعق لاد د طارص لك« هلوقو هلازدسس ع ووتش ةرلال 0

 | ءارلاف اذكناكمدعق تاقاذاكناف اون اعمبراسقال عضاوملا هذهىف بقاعتت فو را .زدوازكسس ناكم ١[
 لاخلا ىلع بصذلا ماع فطعام لكثو لدم نودعءول هلوقاماو ناكا كلذ هتلادةوهو قاصا الل ١

 مكابس ارنا لس فاجوءاوغش ناالو هننا ل سنع نيذاصالو ني هعوت ات

 هذ به ضءد فطعاسا ىلإعت هنا لعاو هثالثاارومالا هذه دح اء لاغتشالا لاح هنا طارص ىلءدوعأ| نع

 دةفدْما امو مهيراضملا لانا كاذب لد<نودعو هلوقف اهننةرباغا الو د بجو ضعبلا ىلع ةثالثأا ١

 لوسرلاىلا باهزما : نم هنكع ال نان توك, دقو هكرتولاع عقانملابدعولاب نوكي دقو راضا يداسعيالا,نوكي ١

 2 ؛ الان ءدارماوتاهبشلاولوكشلا“ ااا اأو احوءا:وختتو لوقاماو هي .الكل

 ادد انا اعتانأن اذاو ةثالثلا قراطلا هذه دايو وا نيدلا لوءقن ءساننلا اوعذع نأ ن ندد

 : الملق ح :كزا اوركذاو لاو مث هن الملا قرطل هذ هد انالاةلاة مو بهذ لو ن»هزيغ عشم هنكال ١

 باو ةءانلا قمم لميا ةنارهادتا ياها ماهفاةرغكاوركذئاذا مينا هنمدوسقلاو مركذا 5

 م“ سس سي ويمسح



 ظ عئارش فويزعم ل أ اذهو هقاوخة داسبع نعمه بنو هلا ةدابب مهرضأ هن (لوالا) ءامسشأب ب هلا

 نآرقلا ف سدلن تناكعاونالا - نء ةزدملا كل :نااماف هق هد ىلعةلا د ةزدقد هك الاأ

 | هنلع تعدل تازدعم تناك لاوحالاهذهو لاق مهنعربتأ اكسهالا ناكف كم اهتبهو ددو ضاسوداوس ْ

 |ليقتازمعملا عاونأ هماعهقئا اروظ ناو كلذ دعبالو رو اسم هد ىذا ان اان ل:عنال كل ذو ةلزتع' ا نمبو 1

 | ار لابن تادف" رادودتتالا دقوةسءاللاةهقااوداذ_هأ

 مسد دهستس راسل 2 مهمل مسلس 7-00 مع تس سم أ جسم سس ل نسم

 : كملار ام دارا |ناالامالساا هءاع لوسرلاا.صو مه ناكناو ظذالا اذ_دره ا (لوالا لش ملا

 ا تلاد لاصئتسالا باذعنماو:مادقو كل ذي نوريتعي ف. تكتسح للي نافاو رح زيف كل ذي اوريتعم

 #5252 الاب اذع ىلءةيلوم ةرخ ”الاباذ+نورك ذة هقلاهذ» عامس دنعف كلذ نم مودأو مظءاةرخآ الأ

 لافو دطابحو ةطاوللاّن ا هنعهللا ىذر"ىناشا!بهذم(ةيناثلا'هلمسلا) اريد ةوارجز كل :نوكيو

 طول ةعبر ىف تونا (لوالا) هوو نمهن ' الاءذ. مب جك نأ هللا هيحر ىفاشالو هجؤاال ةةملدوأ

 هيلع دم عرش فره لو زحماستلا ناب رطرهظينأ الا ءاقءلا تباثاا ف لصالاو ىطوالا محجر مال_سبأا هيلع

 مهادببف هتناىده نيذلا كمل واىلاعت ةلوق(ىناشاا) هئاقبب لولا ب وذ مك ااذد خءانمالسلاوةالصلا

 راق لاف ىاعتهنا(ثلاسشثلاو)انيلع حاب نم عر ىلع لدا ذب الا ءدهري_سفتىفاش دقودّقا

 5 نيمرجلا نمو مهيار ذا لا انناوهو هركذ قيسام ةيقاعلا هذه نم دارا ات ارهاظااو نيدر لا ةبةاعناك فدك

 كر طناف هنال ارب دقت راصفهملا فرمهاسف قباسا ارو كسص دماود كلذ نال طول ءوق لع نوأ »هب نيذلا

 0 ا ولا برقع مكالا رك ذو صو دخلا لوءلا كلذ لهعي نم ىلع ةراخلا هتلاراهمأ
 ا رجازلا اذ_هلو مهل ء ضو مخلا مراجا انهن وك ىه:ةندن الاهذهذ مكجال !كاذا لع ف دولا كلذ
 | ني دم ىلاو)ىلاغت ةوف "للا هذه تاد-اغي أ مك اذه ل هك أ بجو 'لءلا ترهظاذاو صودخلا
 نازيلاول.كلااو ذوأف مكي رم ةندن م كن اج دق هريغ هلا نم مك !امهللااود.- .عاموقابلاه اسعش مهاخأ

 أتالعا (نيئمؤم منكن ام كلربخ مكلذاه-الضادعب ضرالاىفاو دسفنالو مهءا .ثأسانلااو ذتالو

 11| لفل مسا هنا ل_قو دليلا مسا هنا لمة نيدم ىفاوذلثاو همقدو بولا انركذو نيدلا ىفال ث سنا! ىف تناك

 5 هدالو اوأ ن مس. .عثو معو ركب لاقي امل سل اه«اراصنيدمو مالسلا هماع ميهاربا نب نيدمدالو أ مهما ب باسإ

 ١ىف هموق سعأ هنأ بهعش ن نع ىكح  ىلاعت هلارلعاو نء<رلا لل م ها رب أ نب ني لم نب هم وق نب ب و

 ن ةب مكن »اج دق لاةفةؤوينلا دا هنا( ىناشلاو) هريغهلا نم مك.لامهللااو ديعا لاةذءاسبن الا عب

 1 «ذوث|نالاع .ةنمناكلاالاواهئمّدو اا عدادبال هبال ةزمعملا موه ةثماا نمدارملا نوكينأ بحو مكبر

 تازدعم نمو فاشكلا باص لاق ل وسر تازعتم ن نمريثك ىل_ءتلال دلا نآ رقلاىف لد ملاكم لعةلالد

 ًاهيفادالو أدل مانغالا ءَدِهَّنا ى -وال ةاضبأو نينماا تيراحاصعلا كلتو هاصع ىسوم ىلا عقد هنا بمعش

 | نباص نيب فاتت لأ ىلعءاني مالكللا اذهّنامعاد هلاسرلا ع دا امن هولا ذ ىف ىمو٠ّنال مالساا

 ىتلالا اوحالافز ارمدغةلزتءملا دو زئاسان دنع صاهرالا اذ يذ:َو .نلا ءاهرا كلذ ىعسيو ىسولا لاصبا

 1 ااا بءعشا تازمم# ةلزتعملا ددعو 0 ل د اع اداهاكح

 مولع" ايبمالا داع ل_ءاو نازيملاو ليكلا اوذوأف لاق هنا (ثاثلاو) زب احريغ مهدذع صاهرال ا

 2 افااع اونأر "اسيل مهلابقا نمرثك ًالابقادساشملا خارفأنم عوف ىلع ئيابقممهموقاو اذا مالسلا

 رتد ذبأدبس لا اذوهاف فيفطتلاو سدا زيفوغشم تعش موقناكو ع والا كاذ نعم وعذب ادب

 ->وناوذو أةهلوقىفءافلا (لوالالاؤسلا) نالاؤسانههو  نازم' او ل كلااوفوأف لاف ةعقاولا

 ا 7 و مكبر م ةشئن | هك ءاجدق هلوتود»و ءركذ قاع ةدتتااو لول هلاك ل يكل !ءافي ايرهالا نوكتت أ

 0 م م اوخو للا و كان ةنامكثا نع ةرايع ف.ةطتلاو سأل ودب هنا حس باوااو هءفهحولا

 . الام كلااونوافرذعة ف مكل قذ مف ةمرعلل ةبجولا وو همااب» دما ٠
 0 ع يس سمس ل 1 مح جل مح يحمل مسجل محم



2 
 عسمم سس لل

 كل ذك ناكل اودقتءاؤ و ممتلم ىلع ناكدنا ومهوأ موقلاّنا (ثااشلاد) تيلغتلا كح ىلع مالكا« رجا

 ”اني وأ ال)اهف دونم انا دركبامو هر هل وقاما مكعزو دق تعم بس ىلع ىأ اهنم هللا انا ذا دعب هلوقف |

 ىلانعت هنا ىلعامينوك_-خ ةلزمعملا و رفكلا٠اشيدق ىلانعت هلا ىلءذنس الا هذه نوكست .انباصصأ نإ لعاف هللا

 مك هلم ىفان دءنا هلوق (لوالا) نايجو نذ هذهبانباصمأ لالدّتسا هجوام' حالما او ريو الا ءاشمال.

 ءاَنلا تناكدا دعا قلخج لح تاجالا ناكولو ىلاءهقلاوهرفكلا نم فلا نا ىلع لدين هللااناك ذادهب |
 اهنم هللا انا ذا دعب هلوق ىضةم فال ىلع ءكلذو ىلاهث هللا ن هال ه سف: نمناسن الل ل2 زفكذلان ما

 تناك الو لم كلم ىلا دمعي نأ هقلا ءاشي نأ ال مكتمل دوعن نانا دل هنا ةناالا ىعمنا (فانثلا)'

 0-0 : ريصتن وكب اذه ناكر هكل اىلا مهدنعي نأ مالسلا هيلع بدع ن ارا اذه ناك ارفك يللا كلت

 ىدحاولا لاقانيهذمريسغثل ذورفكل ىلا للا درء اش دقىلامعنهئانببعش نم
 ْ رباك الاوايبالا لت لو

 ءاندصالا دمعت نأ َى ., و ىدنجاو مال_بلا هيلع للا لوق ىلا ىرئالا_ مالا بالقناو ة.قاملا نوفا ا

 ل .د ىلعاشي ولق تديراسدالاو بولا | بامان لوي مال سلاوةالملا هماعد_هم ناكر تكتف

 ىلادو«نأانا سلهلوقنا (لوالا) هوجو نم هن ةفزتعملا تبايسأ | لسم ىنوف فاسو لاقت كتعاطو أ ظ

 ّناىناثلاو٠اشاموأ كا ذءاش ىلاهت هنا ناس ابق ساو ةدط رش ةءضق اهلا مدعي نأهتناءاشي ن الا هلملا كات ظ

 هملغي.عشقلعف بارغلا باشوراقلا ضرب اذا الا كلذ لعفاال لاق اكد .ع.تلا قي رط ىلعر وك ذ ماذا
 طرمشلا هحو ىلءال دمعبتا قي رط ىلءو هذ الصأ كلذلا هن نوكمأل هنا مولعملا نمو مهتام ىلا هدوع مالا ا

 نأ الاد ارا نا ىلعيل وت نحنوهام هللا .ءانش ىذل' نا ناس هف سل ها ءاشدنأالا هاوتّنا (ثلاشلا) 0
 ىلع ءارتمالا دنع نال كلذو لتقلابهملءانوةهرك اذ ان_فنأنمرذكلا (ذ_هروظبنا اشير هللاءاسشبب 0

 نمل فف ا ريمضلا نو كو ىلاعت هللادا يمناك ارئاج ناكامو هراهظا زو لّقلان رفكلا راها
 اولا تهقادارصنيفلا ىلع لانا ىلا ادا ضنروكيتأ , راهظالا كلذ رخال راهظالا ْ
 هلوق لمحت رقلا نءحارخالا دارا بيعش كنج را هلؤقّنا (عدارلا) لضفأ نيالا لبغناك | ١
 نذامالاابفدوعي نا ديرقلا نع وتجرح اذا هلع موس ناكدق ىلا كال رقلا ىئاهفدومت تاتا توك ا 0

 اهيقدوعت نان ناك اموهلوق نال ىهالا ىلع امه هم ثلا لج بجي لوشن نأ ( ردمانلا) هتئيشم جو وهلا

 ازيئاج دوغلا كل ذنوكيىأ اسمية دوعن نأ اسنل هلوقواس,بةدوعث نأا:| ناكءاشا ذا هنا ءانعم هنا“ ءانشي تالا ا
 7 زو الو مهدنعر ةاك-ل!نمر :دجلاءاشيللاعت هئافرءفاازا زاوج بح ونال ةنلا لهأ دنع ةئيشملاو

 ص ان نأالاريدّمدلاناكف سال ا انوه ةئيشما نمدا ارااّنا تش عال اوهزاولسا ب ون ىذإا ان اهل ءفدل :

 يوتا ةرماج لمعلا هقارعأ: نادعر الة رسما تراص لاذع رشلاو ام اادوع اناف مكتلم ىف ان دوعن هلا :

 دا راالاةفيىفامحلا هركذام باول ىف موةلل(سدالا هجولاو )م كلالدّتسا طق ردقتلا اذه ىلعو ١

 يعش لاضفامهرخو مايضلاوةالسضلا تاهوالانابفةداسصتابفالتازوبس قا ا

 كلَ ضعب وكت نأ زل املس أ نءنا كو هملعمهام لكنا ذ فل خداملو مك تلم دوعن نأ انا نوكي امو ١

 انلدمفاهضءبءاقبا هنا اشي نأالا ىنعملاو هتلاءاسشي نأالا لاق مرجال خو س:مرمغامقاب عديل رمشا او ماكس الا 1

 ىلا دئاعريغواهيفريمغتلاو سنا لوخدز ود ىتلا ماكالا ىلا دئاع ءاناتسالا اذهف اهلاادوعت دشن فس هملعأ]

 | انمهذم ةعص ىلع ةلادإ !تان"الا فو ةدمج ىهو هب رطااهذ_ه ىلءموقلا'هلئسأ هذهف ةتساارعغتا! ىل.ةءالا ||

 دقفةلرتغملاام أو بهذملاف فهلا لوشد ةناالا هذهم اًباحصأ لال دتاسا فعض ند مزلءالو :رثكحب |
 ةوما نأكل توكنامو هلوكر هاطاولاه ال (لوالا هجولا) تاهدو نم مولوق ةصص ىل اء ' الامذها 2

 ءاشام لك نا ىضتقي كلذو اهباا دوعن نأ انا ناكتل املا اندوع هللا ءاثول هنا ىضتةبانم هللاءاشي نأ الاه

 هلودح هللادارأام لكن اان هذ منيعاذهو اولاقام ارح نكس, لو هنفانو ذأ ماز اسيل ناكمد

 اولاهنا (م-واىناثلا هجولاو) ىلاسعت هللا دا يه نكي مل هنهاعو:#امارح ناك امو هنف انو ذأم امسح ناك
 مسلس

 ص ار م4



 هيك ند ج وسمو

 رتفا دق نيفراك امك ولوأ لاق انثلمنتدوءءاو أ انت رق نءكءءاونمانيذلاو بمعشان كندر 2 ا

 تلك ع وائير هللا“ اشينأ ال اهفدوعن نأ امل نوكد امو اهنم هلل ااناش ذا دعت م كلم ىفان دع ناان دك ١

 , ةرزقاملابيعشّن العا ( نيحتافااريش تناو قطانا: موق زيبوانن عفان راناك ههنا ىلءاتاع

 ابهذمو هسا .د ق* ناكمرمأ لو ىفاسعشَنا (ثل تلاغلا ( ماهيالاكل ذ وذو ىلعهءاوبرك ذاسغش ||

 ول تزمضتل ىأ انيامقّن وعتلوأ هلوقن مدار ا (سماخلا ) هبلاءاحوأ ىذلا ىسولاب ةعب رمشلا كلن :

 هدركملاهنم ”ىلاراص بق نوديرب هوركمنالف ند ةىلاداعدةبرءلالوةتءادتبالا ىءععدوعلا عقوذ انما ١ ١

 ١ موقلا ناب ىلابعت هنا ناسحالا لبق يا سا 1

 'ةلاسرلا ليزيو ةقبذلا لطب مكتلم ىف دوعلاف بذكلا نعةءاربلاو ةسجهللا قدهالاسراوةّو لاف
 1 ماو يام 00 0 ةوككلا

١ 4 

 ةقلادعب ىغاي كراكو لقلا دعب كد عراك ةوأ ثالث لقكت م 89-5 هوحاسزلا لاو ةءصعملا نع
 ا 1 هال هنا ىف لدلقلا ةلزغمهفءاسفعضوأ ار دعس

 يت | لو زرت ميهاربا نيني ناووف لهل دعز مهد داع هريثكت :اَماف | هكوشو ةوقمهد وح
 ةلسامو نب دسم .ةاعاورك ذتىندملاو نيد سفملا ةبقاعناك فك اورافثاو هدعب لاق مث 0

 ر و الق سد ”ذااوركذاو هلوةفداس ةلاونا.دعلان ع ءمكلا باز ارسل لاكمنلاو ىزان

 [ةبقاعواكك نك اوراعتاو ةوقو اوءاطأواو ذاسقنا موياع هللا 0و
1 . 3 

 دات ذلا نعاوزرتحا لاكشلاو ىزاناالا تسيل نيتشر ةفاغدلا اوفرعاذا مما هئمدودقملا

 9 ارالولابغرتلا وب ديوعلا حاول 1 مك بوع --- :بمحلاو

 و

 ماو انندب هللا مكه قع هل ا ديد حاورعضاف هلؤق ال نه را رحزو نيم بوق لت
 الفان : داق روظت) نافان داافرهظت دقتلاطاةدهو نب رفاكلا ناوهراهظاو ني-:مؤالاتايبو دءالعا

 بالف فدكاو ل#ملاو رولا نع زنك احدنا ىنعي نيكه اريتوهو لاق ةرخالا فاهرو وظن م
 نيذلا لعن مأ هلوقءريبطنو تابوقعلاعاونأب قثلا رفاكلاو ةءلاسعلا تاجردلاب قتلا نموا ص نأو

 مر 1 1 تل الملالاع ) ىلا عتهلوق » ضرالاىفنيدسفااكت احلا دا !اولعواونمآ

 ' 1 ا 111 ل هزق لوقو مقيد نم رفقا حا نيذلا لع

 نا ا ءلدي اننلمىفتدوءتلوأمهاوقّنا لاق نأ هلاكشالاو انئام ىلادو»:نأاماو ةيرقااهذهنم

 ءاعو كلذوكاذ ليقار زاك ناكعالا_لا هملع هنا تعي اذ ذر ذكلا ىه ىتأا مهتلم ىلع ناكمال_سلا هءلع

 هو نم باولاو ىعم ا اذه ىلعاضيأ ل دي مكتلمىفان دعنا ذك هللا ىلعانيرتفادق هلوقو داسفلا

 ورجأو هعاستأ باطخ اسعشاوطاخما 0 .دىمهاود لبق اواكص ٍبيعشعاشأت ا )ل اقالا)
 ناو موخمناك هنا نو هون ماو علا ىلع سد. ءاتلاهحو ىلع ل ذاولاه م ءاسورّنا (ىناثلا) موماكحأ هيلع

 حذىلاسعقهنا مم نعي رمث ىلع ناك ابيع شن الاقي نأ دءيال (عدارلا) هموق نيد ىلءناك هنااو ههو

 رعاشلا لاه ءادسا

 بون دنيا تداعدقذ *ىجلا 0 ٌنسحأ مانالان ك:ناف

 ؛ ,ةئسزلل ةزههلا نيهراك امولوا ٠ .هلوق (لوالا) نيهحوت مهءالك ءمال سلا هلع به: باجأ كلذ

 : رتفادق هلوق(ىناثلا) نيه راك انتو ؟عمو اننعا ارك لاح ىف مكتسلم ىفاننلاو د درعتأ هرب دة:لاطاواو وارلاو

 || ادوءيال هناىف نه لا ىرم ىرخ لوالاباوملاو اهن.هتن'انا هذا دعب مك لمى ان دعناانذك ها ىلع

 .| بلا لصأو هللا ىلعانيإ رتذادقف كال ذاناعف نا هنا لاقي كل ذ لع فيال هنان عب رمد” ثلا باول ١١ ذهو مناف

 مم ال مج ممعم م املا مم سس



 ؟ا/5

 2 رو مل دو و وو يدوم ع هودي و يسمو ل مانم ج088
 كلالهالا اوةصساف [ن ان'لالضإلا والو ل الضا ىف مهلا لكل اقتملا اذه دئعو سانا 'لاومأ نمةدانزلا

 ف ةوفاديدشلا ءاز + ااهيلا فاضنا اذاهةكلملا ةديدشل | ةلزلزلا هو ةءفجرل امه: نخ اه ىلاعت لاه ذبولف
 تنمو مهقوف نم باذعا ا مهب طاحأ هلال ملظعأ كالولا ناكسم ةاطلا ةصقن هىلاعت هللا هرك ذام ىلع
 ةايتتسالا م نع دما ىأ نيتاج مهنك ب مون رادىفا وبعصاف م-هاج را

 د هلوقىف(لوالا ثداا) ناثح هبفواهيفا ونغب لن 1ك امسعشاوو ذك ن يذلا ىلا عت ل , م ظاماالا هه ريتسفت ىف

 لزانملا(ىناثلاو) اهيقمهماةملاطاذامنهرادىفم وقلا غلاي (امهدجأ) نالوقاهنفا وتخيل تاك
 رعاشلال اه ىغةماهدح ابامداحأاهبتاكاقل

 داتوالا تدان" كلم لطظ ىف 8 ةشدعمنأباقاوبغدتلو :

 (ىناثلال وقلاو) اهنفا ولزني لوامبا وعمي ل ناك اهيفاونغب ل ناك هلوق ناكمح ولااذه ىلءواهفاوم امئادارا

 نموهو ىغتسا اذا ىغيلجرلا نغ لاق, نينغت_باهيفاوشيعيم ناكابف اونغيل نكح اجلا لاق ||

 نم لاب نييذكملاءالؤه لاحقا هب نب ريسفتلا ىلع لوقزفاذه تفرع اذاو رفا ادضوعه ىذلا غلا | ْ ١

 ظ رعاشلا لامرايدلا كلت ىف طقنكيإل ١
 صاس ركل لو سانأ 3 انيملا اتوا ني تكيرلدلا 0 ١

 رئاوعاادود1 او ىلابللا فورص ان دابا اهلحأ اء كس ند ىلب ا

 0 راامت من اذعلا كل ذنا ىلع لدينيذلا اههفاونغب )ناك ا سعثاووذك نيذلاهل .ق(فاثلاثدلا) |
 1ْ رث كلذ سيلوراستخملءاف قلتي ثدحاممناباذعل اكل ذا( اه دحأ)» ءاسشأ ىلع ديكلذونييذكملا ||

 لعافلا كلذ نا ىلع ل دي(ىناثلا وار فكل قحح ىف لص اك بعش عاين أ ىف لصحلالاو ةعسطلا وابكا وكلا
 قحبف ميظعلاز هملا ىلع لدي ( اه م 3( ىدابعلاو ع.طملا نيبزيمقلا نكي ىتح تانث ربلا عمم ملاعراتخملا

 كلذ ناك ةدح اوةدلو ف نعمت موك عم موةنود موق ىلععقواملءاعسلان ء”لزابلا باذعلا نالسعش

 ايسهئاونذك"نيزإا هلوةرّرك امناونيرساملاا مهاوناك اس شاوهذك نيذلا ىلاعت لاه مث تاز امظعا نم |

 ميظعتلاو يذفنل لا ىنادهل ثمر كت برعلاو نهلهج ىلعءازأ ط١نمن رقت سبام عيسظفتو مهل ةلذملا ىيظعتلا ١

 اًضزًأوا.ةضارعأ كنه ىذلا لو أانالاومأذ>أ ىذلا لو خ اانا طظىذلا كوخ هريسغال->رلالوةفأ|
 ثورات ام ه.روفااحو هوعبتي ل نيدلا نا ىلاعت نبي نورساخل اذا مكنا ادبعش عش لل اولافام موقلا ثا أ |

 (| هلك ملا هذه ةقيسدقو كلذ ل .ةدأممب باذعلا لوزن دءدىلوت هنا ىف اوفا او مهنع ىلوتف ىلاعت لاف

 نر ثاك موق ىلع ىدآف كف لاق مت مهني نم حرخأأ قدح ىن موق بذهد لو م هرهظأ نيب نمحرخ ىلكلا لاق[

 نالوقدن الاف لوةاةاذهتذ رعاذا« ىلا طرق نءهاسشع تاخاو# حاملا لاف نزلا ةةش ىمالا |

 لزنناالف ناعالا ةياتسالا مهتم عقوت ناكو ني ريثك اون اكسح ممنال هموق ىلع هلاح 3 دنسشاهنا (لوالا) . ١

 لاقو ه سفن ىزع مث ةناال الوطو ةرواجاوهبار دلاو "لدول !ةه نه هملق ىف لح ميظعلا كلالهلا كلذمه 2

 (ىناشا!لوقااو) رفكلا ىلع مهرارمدا بيس مهبفن اوكلحأ يذلا مه مهنالني ردا موق ىلع سفك أ

 ىدهطل :اوامق: لو ىلوت اوعمستف مكي -امريذخلاو ةصهصغلاو عالبالال كلارا دارحلان ا ٍ

 0 ةوفاشكلا بي اص لاه يلعن ا الا ى- أي ناب نيَة_تماو سدا مما ىنعب مكملع نت

 0 ىنمهيرفاشلسرأامو)ىلاعت هلوق * ةزمهلاريسكي ىسبا فدكف بان دبا(

 نسااوءاترضلا ان انآس مدقاولافو اوف ىتح ةنسسملا ةثبسلا ناكمانا دب تنوع سسضن مهلعل ٠ اةريخلاو |

 همكم قاما ورانا زحل وأ: رءانا ىلاعت اولا (نورعشدالم هو هدعَ رهان لسلف |

 7 "ال ا هده ىف نبذ طةذءاس ال اءالؤه نمز ىفالا ل اءئتسالا ادع ل زنأام ىلا عتهلا نفي نباح نياك |

 -ى نم ةفانلب ابرأاي 0 ا م فل الدلو دومه رشي لف دال الواح سطام



 6 1/7 ف

 00 0 أ مسهاوق ىلع نال مصخلا لوق ىلعنيعسفلا نيذ رهار قاصملا هصو الاختام ل ةدوعتلو ادلب هاهلوقّنا

 ٠ هللا قا نيعسقل | لود ناك اذاَوهَنِلاَو زاغاضنأ "هلا كل ىلا مهدوعو هللا قا هب رقلا نمم_عسورخ

 "ان ىلا عوج رلا بجو هن / الاد نيد رفلا لال د<_سا ضرا هتان هنا ملعاو ةدئاف نيمسقلا نيب قرفال قل

 الكلا|اذ-هقاعتىف (ىلوال ا "هل كسملا) لئاسسم همفق اناعأ هلك باع ر عسو ل اوقامأ باما!اذه ىف تاناالا

 ا ءاننعمار هللا انشينأالا بيعت لوقنا قاسملا ىلع ىف ن ب ولو هودجو لوتالا مالكتلاب

 ]| كلذافئث لكم هلع عسو نمالا نس لاحلاصملابلاعلاو اهبانفاكي ذةنيف تادابعلا نال: ىف ةلنسصملا و را ثأالا
 ]| جر نأ اما ب رغشلاول اها موقلانا وهدل ةاعمالكلا 1 هقاعت هحو ان. اج أ لاهو لوقلا اذه هعمل

 ثلاث مق لو هح هع ناكامع ر العث :لكابر عمو سمعت لاق انةلمىلا دوعت نأ اماواندي رق نم

 نيل ذانهأ تح نيرو وفم مكل عج لب مكس لم ىلا دوعن نأري-غنم 0 رقلاهدي هف قى -نأودو

 .هلافا عال هولا اذهب قثالاناك ون هللا ىلع هلوقاال ىذاةا ا هلاق اعىلوأ هحولا اذهو انمكخ تدق نيعضاخ

 1 ملا !عييم < لزالا قانزاعدنأك كامن لعل الع ئن :لكائبرعسوهلوق ( هيل املا هتك ىداقلا

 | ريغت نا تيثو تامولءلا ع.ممهياملاع لزالا ىفناكمما تن ”اذاو ضام لكلوانةف ضام لغف عمو هلوقنال

 أ قشنمقشااو هللا لع ىف دعس نمد.عسااو مالقالا تفجو ماكح الا تتش هنا مزل لا ىلا. عت هتناتامول عم

 َ | مله دسملاو لاطباو ئضانملالغ هنا ىلع لدي الع ءوش *لك اشر غسوهلوق (هقلاشا ا هلّم-لا) هللا لع ىف

 | ىلعع ةبدعد راجل ل نيو يادي ارك مسد ماس ةذيقيروك ناك شك ناكر لا مؤدعمل

 أرد ناكل راض امنكي ؛ لول هنا لعو ناك فرك هنافامضام ناك 1 هنالع هنا قذاملاامأ هخوأةءدرأ

 5 | دوي تبغا دعا لدار نوكيا التنس ناك وهل ووك :

 لأ بيو لمةة_بملا بسعو لاا بس ةعبرالا ماسقالا هد هريمع أو ىذاسا | ب سد ةعدرأ ٍ

 ناولالا وتاوذلا نمدحاو لكس سك رشع ةمسلا ماسقالا هذهربتعا مرش عة مدس عوملا ن وكيف ضخما |

 حولي دشن .غاهسانجأ أو صا ارعالا عاونأ نم تادرفم ارا سف لولا اذكحو حاورلاو موعطااوأ|
 : :استاولل ع نم ةؤطخ لوأ ىلاءالةعلا لو ةءع وت ىهتن, الرجا طعْئث لك اير عسو هلوق نم كل ةغاأ
 مالسااو ةالصلا هملع هنا ملعا وزع ا قع بوسي اذ لب نب واو قادم اولا لا (ةعبارلا هلكسملا) :

 ىلءال ناك وف هماع ى أر صحا ذيب اذ #هف انك هنن ىلع لاسقف هللا ىلع لكوتلاب( لوالا) ني ماب همالكمخ

 ماا رلاخ اعدلا(ىناثلاو) تامسسالا بدسم ىلا اهنع قئراو بامسال لزعماةملااذهىفهن اكو ريغأأ

 | ناعلهأ ءارغا لاهو ضنا ومكحاىدسلاو ةداةقو ن-سلاو س معنا لاق قطاناشموفنيدانتت» !

 [تنك املاق هنااهبهنع هللا ىذر سامع نبا ن ءو ىذا عضاوم مي هنالحاتفلاو مانعا يناضل قوعس ْ

 | كك اسأ أ كحتافأ لاعت اهجوزل لوقت ن زب ىذ ةئبا تدعم تح قحلاءامموتنييواتنن فايز هلوق ىردأ ٍ

 || انموتنيبوانس فني د يح انئعارهطأ ىأ قل انانمونيبو انش تفاهلوقنو كر نأ ”احو ح.احزرلا لاق :؛

 || ىلعو نية هموقو بءعش نوكى لعو نيلطبم م-منوك ىلع ل دي انادعمهيلعلزني نأ هنمدارملاو فثكشو ||
 اوهتنا ىلع ءاشثلا هنم دار او نيت اهلاري_ تنأو لاه مث نيستلاو ف شكلا هيدا ري جفاف هج ولااذهأ

 ١

 ]|| ةةرسسفواو تاب'دحنافرمث أ ناسعالا نال كلذو دبعلا ف ناميالا قلع ىذلاو ههنا ىلع اغفللا اذ_ماناصعأ |
 ناكما ديعااودناعالل دحوملان اكوا لوةنذاذه تدن ' اذاكل ذك ناميالا ناك ثالفنيستلاو فشك] !ايعفلا

 || نذل" الاالاهو) ىلاعتةلوق « ني افاارب_خ ىلاعت هنوكضص ىن“. كلذو د.عااوه نيك افا اري-خ ْ

 2| يذلا نمئاجمهرادفاوص_صاقةفخرلا م-هتذخاف نورساطاذامكنااسعش مشا نيل هدوق نمادرفك |
 ْ :ةابادقا موقانلامو مهنع لوف ني رسال مازن اساو نابت رع اكاسعشاوذك ظ

 | بنعش بي ذك مهلالدطم طع نيب ىلاعت هنا لع | (ني رذاكم وق ىلع ىمآف.كفم كل تدنو فز تالاسر ْ

 | اذا مكن اامبعش عمت انألاولانقف هتءب امم ىللعمهومالو مهري _دغاؤاضأ ىتح كلذ ىلع اورصتقي مهنا ني غ

 تورساحلا
0 1 



 كال ؟

 | يقادأ لوةتغع رخاانا كوك اهلمتاغنارسضالا وكن 5 (ىااثلا برضلاو) يسوع تعا

 || بارضالاوأ ل هج هناوءأ رفااهةفهحوف مبقأ لبال ثلقكن* اك ةماهالا تدأو حو ردنا نع تد رضا

 | نم ىعملا ”كفنولوت» مأنيملاعلا بر نم هيف بيرال بالا ليزنتلاءلوقكورهو لدالا لطبأ هلا ىلعال ١

 | ىنعملانوكيونيئيسشلا دال ىتلا انههوأ تاعج تشناو باذعلا نم بورضل !هذهءاود هيف ب ”الاود_ه:

 أاذا سلا اص مهل وت نمدووظااهلص ا وراالارد_د ىصذلا ىصخ هلوقو تاب ئّتعلا مده ىدح ااوئمأفأ |
 | ىفىلاعت هقا وح ركملا عمو ةغلا فركملاريسفتقبسدقو هللا اركماو: 8 ىلاعت لاق مث اهلرهظ 0

 | هباذعمويتأي تأ دار اانا هللا اركماونءأفأ هلوةل دو هليأ ركمواوركمو هلوق دنعنا ارعلاةروس |

 ًاركملادارأ اًذاانمداولاّنالاعَسولا ركم باذهل | اذه ىم-و ربذعتلا هو ىلعهلاو نورعشيال ثءحن 1

 | كنود يوغا ةبجنم مهطدزللاو كم باذعلا ىهدف هي رعطبال ثم> نمءالبلا ىف هعقولا هتاف هن صا

 |الفممرنوفر هذال مهلهجو مهتافغا نيذلام «هدتورساماموقلالا برلااذه لسدقلا باذصكوزل 1

 [قوررضلا فا هلأ قدض عقوأ هلال الاوان داق ني رسال ارم أو هفهل بسه ذه نمو هنوقانع ظ

 ظ مه اننصأ» اثنول نا اهله معن ع نم ضرال انوثرينيذال د وأ) ىلاعتهلوق 5 . باذعلا ةشأ ىف ةرخآ لا | !1

 | تاشيبلابمهلسرو_جءاجدقاواهئاسأن ءذ ماع ص" ىئ :رَملا كلك درواسمحلا# يه رع ولق ىلع عيبطنو مسم وذي

 |متةنابق نيبال ىلاعتهناولعا (نيرفاكلا بولق ىلء هللا عبطب كلذك لق نما ور ذك ابعاوتمؤيلاوفاك اخ

 أ هذهركذ نم صضرخلا نا نادي «عماالدفمو الجت لاصء الاب ان هللا مهكله [نيذلار فكل لاح تان" الانم: ' ش

 |(ىلوالا هلو لثادم#ب , الا فو مهتاعاطو مهنايدأ اص مىف ئيقاكملا ع .ههلب ةربعلا لودح صدقا :

 ْ [ةيهلا» ءاملابئرق اذا حاسزلا لاق نو“ الم .هضعبو ان نمل الايد يلدأ موضع تقاتل فلتخا 1

 أ نوثرو نيم كئلو أن وهل نيذاا دس, لو دب لعاف هئاناعوف ع ءاشنول نا هلوق ناكت ا ٍ
 ًاكلهأ هنن ,ةراول اكله أو مهلبق نماننص أ ممن ذي .هاندصأ ٠ اسشنولاتا وهو نأشلا اذهو مهرايدو موهضرأ : ش

 ًاابشيرقتا مهل نيد لو ىهعنأشلا اذ نه نيئواوالد هلو ؟لدق هتاكبو ضم و هن ثوتلاب قرأ ناو نيرو :

 | اك الها دعب ضرالا ىف مهعء.ن نيذلل نين وأ ىنعملا اا هلكسملا) معأبق ن انس َ ١

 | قلع عبود وقو مهولذ باق ءىأم تهم وثذي مهاننصأ ءاشمل وأ ىنءمودو مه دلعن مه لينا هين ول تناك 007

 0 نورحر , الو نوظ«ّيالو نول .ةءال ىأ نوعمسال مهفم_ميولق ىلع عسبطت باةعاان موكل مل ثاىأ نم داو :

 | اذا هناق باقل ىلع عبطلا عم عجتمال لالالا نال باَعلا ىلع ع. بيطلااماو كالهالاام | دارملاّءانق انئاو

 | ناعالا نعدبعلا عزمي دق ىلاعت هنا ىعانباهجأ لدتا (ةثلاثلا: هلكسملا) بقع عد أليه ٍ
 | ىلع دح او عن او دلو ةواس ساو ناكلاو نيرلاو ملشاو عمبطلاو نوعه نال مه ميبولق ىلع عبط وأ لوب :

 | تامالافو نام رافكلا بولق سسيىلاعت هنا عطا اًذبه نم دارملا قابلا لاه ةريثكت انآ ىف ءانرزتام
 عسب .طلا فاضأ امنا عك ا لاق ناعالان .ةعنامريغةءالعلا كلو نون وبالاهباضص أن ااهبتكتالملا فرعت |

 | يا قام ةرشكج جن ةناضت اوس هن كل !كيذىلا اوراصامنا مولانا ىل+ال سفن ىلا |

 0 ( ةداعال ايف ةدئافالو ةراكارا !ىه رمد ميلخاو عبطلا ةقيقح نع نحنا لعأو ارار هالا

 نع عظم هنا (لرتالا)نالوق هبف هب,قام ىلع فوامعموأ هلرقاسع عامة هوه له عبطنو هلوق (ةعبارلا || ) 1

 0 وه لد ناس سع سبل فطعل ا | دِهو لمةّمسم عسبطأ ذو هل اوقو صام ان.صأ هل اوةّنال هلق ىذلا

 ٍْ أردفاشكلا يح اص لاق هل. 5ام ىلع فوادعم هنا (ياشا!لوقلاو ١ مهم قلق ىلع عمبطت ن ةوردقتلاو ٠

 | هلوق ىلءفوطعموأ ميدلت ىلع عد طلو هيادهلا نءنولغغب لبق هناكدوملوأ ىجعههماع لد :امىلع فولي

 : أ ىلع عوبطمووفر ةالكواراسفتس اك, ال مهانيضأ ىلعافولمعم نوكي نأزو جالو لاق مث ضرالا نوري ا

 ّْ 0 باص لوقريرةتاذه لاو دو لصاألا ل. ىرج ىرخ مممداق ىلع عبطنو كاذدعب لوقف هيلق !

 : د ووفد راع هنا 4132 هتارقا لاجل فيم! هءاياي ميلي راو .هطوهو هوجولا ىوقأ ىلءفاشكلا 1
ْ 
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 ع ديو لسرلا ثهرمويلانيذلا موقلا عدتاممالاب رقلارك ذامناو ءا”مضلاو ءاسأ ا اناهله  امذخأ الا
 زيجن "نضر دةءلاورامذاو فدخ هبف "ينم هلوقو ماوقالا عق# اهنال هل دملا طذللا اذ_ه

 71 مهلاوح أى ةّدشلا نم ممماانام لك* اسأيااحجاسزلا لاقءا يشلاوءاسأيلاباواهأانذخأ الا اهله أ هب ذكوأ
 : ثعماوع مضي كل كل ذ لعشي هنا ىلا عت نيب مث سكعلا ىل علقو ضا مالا نم ءمسولانامءاريضلاَو

 ق2 كانا ىلع ل نكمال مهلعا هلوق نا تاعاناو ىلاعت هداستنالاو عوضخ اود عرضالاو اوع رضي

 5 هنا ىلع لدي ذهو ةلزتملا تااهاو عرس - ىل لعفا اذنه لعفىلاعت هنا دارا نا ىلع هلج- بو ىلاعت هللا

 هماك او هللا لاعفأ لدلعت نا لملدلاب تب نامل انباصص [لاهو ةعاضلاو نامالا نيفلكملا لك نم دار أ ىلاعت
 |ناىلاعتنيب م ضرغلاو هل ءلاءا مش كلذ ناك |هري_غو) «فولام لعفىلاسعت هنا ىلع الا لبو لاسم

 ١ ناكماشادب م لابةف برق ن امبالا ىلانركياع مهرب يامناودحاو طن ىلع ىرال ىرقلا له ىف هربب دن

 للاخت مالو داسةنالا ىلا وعدبأ رم طلاوءاسألا دعب لاملاو ندملا ىف ةمعتلا دورونالة لا ةكسلا

 0 طاؤساسم قيدنامازك ةئيسلاةغالا لد ألاف ءارلاو ةدثااانوه ةئيسلاو ةئ-سملا ىنعموركشلا

 | اوقو ىرخاءاشرلابو ةرانذ دشلان ىداعأ ا لهأ ذنخ أي هنا دو ولّعلاو عيطلا هن كسب
 ع اوذءىتحناعتهلوق هنمو فاعوهفوفعب رثك اذا هريغورعشلا افعدق لاب ىقفاسكلالاه اوذعءىّيد

 ةورذول ىنعي ىعللا عنو براوشلافحت نأ م مال لاو ةالدلا هلع هناثي دللاى دروام هنءواورثك

 بلع نام ب.ناذ_هسدلاولاقت ةدشم_ولان ىم مما ىعملاقءارمسلاوءارمضلا انءانآسمدق اولاهو لوقو

 ٠ لة ياكل هذهوهقنا نما وقءءارضلاو ءاسأبلا نءانءامنكي ل ورهدلا داع لتو لمعلاو نيدلا نم
 ظ ] قنامزلا ةداع هذه نا ىلا اول دعلب ف و دعب نمأو ة دش دعد ءاخر نم هملع هنأ مدرب داعا وعمد لم منا ىلع

 هنا ىلاعت نيف ةحارلاو ءاخرلا مهل لسع در مو دككلاو ةةسلا ءبق لسفر - و لدأ
 1 م ازأو مهر ذعلازأ

 |مهذش أني رب دقتلا ىلع او درا مهنا ىكملاو ةتغبم_هانذخاف هلوقو لاهمالا كل ذياوهف مواو داق لذ

 / . لاو باذعلا نوري ىأ نور ءشبال مهو هوقو ةرمسأعا ىف مظعأ كل ةنوك.ل اواكجا نأ ةاغب هللا

 اهقرعوةصقلا.ذ ه عم-نلر امتعالا لد نأ ىتعملا ادد ةياكح ىف
 ْ | اكرتلا له ناولو) ىاعت ةوق «٠

 نءآفأنوم_بكياواك اميمهاندتاقاوذك نكلو ضرالاوءاعسلا نمتاك ربمولعانهفلاوةتاواونمأ

 |اونمأف أ نورعلب حوى مخانسأب مهين أينأ ىرقلا لهأن مآو نري أن م هوان اس انس 1 موت أب تأ ىرقلا لهأ

 اودزمواوصعنيذلاّت ا ىدالا دي الا فنيب امل ىلاعت هنا لعا (نورساخلاموقلاالاهقلا ركمنمأي الفنار 39
 اى رّدلا لهن أولو لاقذ تاربهلا باونأ مويلع هللا عملا وءاطأول منادي الا هذه ىف نيب ةتغب هللا ,هذخأ
 || مهلعانهفل همّرحو هنعهللاىماماوقناو رخ الا مو.لاو لسرو هيتكو هتك المو هقلانا ونهمآىأاونما
 ءاعئالاو ىشاوملا ةرثكورامغلاو تاسنلابضرالا تاك ربو رطملابءاجسلا تاكرب لهل ناسا نم تاكرب

 ل_-م<«امهمو مالا ىرم ىرحع ضرالاو بالا ىر# ىرحت ءامسلا نال كِلْذو ةءال لاو نمالا لوو

 |ةيوداانمهانذخافلسرلا ىف نعي أوب لكن نكحهلو هلوفو هرب دتو ىلاعت هللا قا تاريذناو عفانأا عسج

 0 يسم الا ةمصه ل اورفكلان هنوم-سكناوناك اع طدقأاو

 تقولا ىف مهيلع باذعلا كلذ لوزنب مهفوخ ىلا هنادوصقا او مهاعراكدالا عع ماهفةساوهو ىرقلا لهأ

 0 «رأ ا ىلع بلغي ىذلا ثقولا هنالراهتلابى مضأ | لاحو لسالانمونلا لاحودو هلفغل ا ةباعف همقنونوكي ىذلا

 أمةضوخ لم-:<ووهلو بعا ىويفاسن دارو ءان لع اناا ل <نوومعاب مدد هلوقو همل :تاذللاب لغاشنتلا

 ُُك | فطعلا فرحوهو واولا فب نمأوأ ءارقلارثك أ أرك عفت إالو رضنال هنا ىف بعالاككلذ نال مهر فك ىف
 ' | لتاج شا ةءارقلا ذهواودهاعالوأ ةوقو عقوام ذأ فوقف لخداكم اهفنساا زم هبل كلش د

 صاعنبًارقو ضرالانوثرب نيذلل دهب لوأ هللار ؟ماوئمأنأ هدعبامو ىرقلا ل دهأن مأف أ لق نالهدعبو

 7 أ ءاجورغوأ ديز هوقك نيئيشلادخ [ىععنوكت نأ( امهدحأ) زب ريض ىلع لمعتساوؤاولا ةنك اسن دا

 ىفملاو



 فد

 || ناكامورخلا ند راف هاما فاصعلا ىاعز زف. ناك مال_سلا هملع ىءومنا ىلع لدي تآرقلاّت الى دعض'
 ْ ئثلا عضو لفل نال مما ىتااتان الاناواظذ ىأ انمباولظف هلوقاما مانعطلا باطق اهنلاع رغب
 عضومقراكنالااوةضذوذاب اور ف كح م-منامنذ :ةرهاظ ةرهاه تاناالاك1:تناك الف هعْصو ه رسغف |

 0 0 وسلا رطناف لاق م تان الات ىلع مم اظل ذناكناغالا عضومىف رفكلاو رارقالا

 أ نيلاعلا بر نم لوسر فا نوعرفان ى «وملافو) ىلاعت هلؤق « مبان لعف ف. 5و "اع ةناد# |

 تئج تنكن الاه لءئارمسا ىن . عم لسرأفم 6 نم ةنسلب مكيش-دق قعاالا هللا ىلعل وقأال نأ ىلءقمقح

 ْ رسم لولا لاقي تاكمنارلعا (ىلوالاهلكسسلا) لئاسمةباالاىف (نيقداصلا نم 0
 بعص منن دداولا ل ةو سونام ء-١ناكو رمص كلام اد لاق هناكف ةرساك الا سراف لوما لاةياك ةنعارفلا

 ىلاعتهلالا دوجو ىلع ءلديام ىلإ ةراشاه.ؤ نيملاعلا بر نءلوسرئا هلوق هَ امال ىلا نانرلا نيا

 هتلذكو دوب هلاو ء-رببرولار دفا اهاجال تافص:فوصو م ملاعلا نا ىلع لدي نيالا بر هلوقناف ْ

 هناكءالكلا مظاوانسف قالاالالوةداللودرلاّن ا ىعملاو قا الا هننا ىلعل وقأال نأ ىلع يق لاق مث أ

 ةفخىلزالا ةمّدقلا تناكألو قاساالا لوةأال ىلا جنب قدا الا لوقنال هتلالوسرو هلال و -رانأ لاه

 نم ناني كد هلوتوءؤ ىلوالا ةمّدةملا ةعص ىلءلدبام رمز ةرهاط لج ةذاثلإ ةءّدقلا تاكل ْ
 انعم لرأف هلوقو+و مكلا غسل هءلع عرف هسةنةلاسر رّرقالو ةرهاقلا ةرهاظل اة علا ىهو مكبر ْ

 ملعاو نيقداصلا نمتنكن اأهبتاق اهنا انتج تنك ن الاف مالكا اذ_هنوع رو عمتااو ليكارسا ١
 ل هاما ملا كاد 0 0 ظ

 م

 فحنأب 4و 0 قارة ا تام 1

 ني دصت ماقماسئاه لج هلالاّنا ىلع 1: اذانو راتةارداةلاهلالا دوو ىلءالوأ لدينا دوهطّنا لو ل

 نا هنا ىت ةشبلا ل ةراهظا نم كالئور اننا رداسقااهلالادوبون الغاح ناكنو عرف لءاذلوسزلا كل
 نم مرد الر دقلا اذ هه ىل_ءواناث هنود ص ىلعو الوأهلالادوبو ىلعال.ل ذكلذ ناكاهيقاواهروطظأ

 ١ عفان ارق (ةم هئااثلا هلك_سأا) 0 2 |لعافلاهلالادو-وب اًرَدم هنوكة ئيبلا بلاط ىلع نوعرف رادتقا

 ا ا كازو < قت عفان ةءار ةاما ف.فضمااو ءاما!نوكس نونا. إاو ءاملاددشم م”ىلع 000

 | ىةملاو لعاف عم لعفأ نا ”ىلءقمةحو از حس لعفتنأ كماعقكو بجو ءااعم و هلا قحشمللالاف ا
 لوقت لوعفم عضوم ىف لبعذ عضو لوعفم ىنهعنوكي نأ زوجيو قاابالا هلا ىلء لولا كرت”ىلءبجاو ٍْ

 ادهتف رءاذا قهسا ىهت كلذ "يل قحمأ اريخ لعفأ نا ىلع قوة ىلاوا ذك ل عف أن ا”ىل قدس برعلا ْ

 : اهمملعوخ لاقو اشرلوق انماعوش ىلا«3لاه ىلع ىت هت قس نا ءاسا ديد شت ىف عفان هن لوةئأأ ٍْ

 يكف باو ىه؟قمق»- هل اوقاف اضيأو هج ولا اذه نم ىلع فر <« الودومنوكي نأ زوج قة لوقا

 املا نوكسي ىلع قمقخ ةّماعلارءا ارقامأو ىلعن ىذه بحو هيديدأ تا .ةح كاذكى له ىدهي بون

 ىلءت جو سوقلابو سولا ىلع تءهرت لون ىلع عد طومى“ الا لع برعلاَنا (لوالا) هوحز ه4 :

 قابلا تعقوايف نودع اطار لباد دعقنالو لاماياذهو غال لاق ةيسس لا ظوة شيش 1

 اذه دكٌوبو لوةأ النا ىلع ق.ق هلوقىف ءاسما |عقو م ىلع ةلكتعقو كل ذكىلءعطوم طارمد لكب#لو

 م ان" ةءارق ىلعو لوقأ الناب قة اناريدةتلاق ةءا ارقلا هذه ىلءو لوق:أال نان قمةح هللا دمع: ءا رق هحوأ

 ىنلاناكو همف ةغاابم قدشلساو متادلا تباشااوهقاساّنا  (ىناشلا) ل وقأال نا هريشؤءادتيالاب عفت
 لجرلا تةقس كلوقن ءودو قوقل هٍانو» قمقلا (ثااغلا) قااالال وق تا تبان

 فسم هما
1 

 ا
 ا ا
 ا



١ 

 مل ىرق كا ىل انعت لاه مْتفاهعل ا ةمجدل مق انا له نكمل, ةرفكلاى هلءاعو. .طمرع هب مالو أر ذك ا

 ب 16 اوتالاىرقىرقا اكل دار [او رم كدلع صقنو ةنمئك رقااوأدتمم كلت هو كان هئانتأ ن كيلع

 للاصودودو حون موةمهو ق. .ساسفم عفضو نيذلا
 ف .ك اهراس أ نه كءاع صقنب.ءشو طولو

 : لهأ

 لا 0 اا يصر مال هدر ماوقالاءالؤهريغراخ أ امو

 ارثحالا نعمال لاو ةالصلا هءاء دم موةلاهبنتىلاهت هللا اهرك ذذ قطا ىلءمهبنااوههوتف معلا ةرغك عم
 ماا اولسر أ نيذلا٠ ٠ابنالا ديرب تانيا مولسر متءاج دقلو هلودب ىلا عت هللا ءازع مث لاعالا كال لهن م

 لئاو ناك اخى لاو ساء نبا لاق (لوالا)نالوقهيف للةنءاوذك اعاو:ءؤءااوناك ا هلوقو
 ا ماونم اف مدآرهط نم موج رخأ نيح مهقانمم دش موب هبا وبذك انعلس رلاللاسراد:ءاونمؤءارافكلا

 باوبذك اعتازم#ملاةيؤر دعب اونمؤملاوناكاف جاجزلا لا 5 ١ (ىلاثلا) بيذكتلا اورعذأ نا للاءاورقأو

 | تكاد هان ددرو موك الحا دعب م دانس اولاوناك ام (ثااثلا) تازمعملا كالت يور لق

 و ذاك لو.رلا» ىحم لمق (عنذارلا) هنعاوماملاوداعلاودزولو هلوق هريطتو مهك ال> البق نم هياون ذك اع

 لبةةملانامزلاىفاونمؤمل (سماخلا) اضيأل سرلا "حن دعباونمؤ اونا ام* الة رفا لف ننعم
 جاجرلا لاو نيرفاكلا بولق ىلع هللا ع -.طب لل نكح لاق لورقلا اذهم دعىف بي سا نيب ىلاسعت هنا مث
 رواة ىلع عبط ةبلا الا مالارافك بواق لدهن عس ءط ىذلا كل ذ لش ءىنعملاو بدن كل ذك ىف فاكتلااو |
 ةااجو امو ) ىلاعت لوق « رومالاق ثا لأ هللاو ادبأ اونمودال نأ ممياعهلنا بتكن يذاا نب رفاكلا 0

 لاي ءافولا ديري سامع نب ا لاق (كوالا ) لاؤقأ هذ 0 ) نيةساذا مهنراك اان دسو ناو دهع نم مهر ال

 ظ ط هناو -ةأود ااذه ممهتاذخأ الف لياولاف م كي رب تسلا لاف ثدح مدآب اصف مهو هقلا م ه ده اع ىذلا-

 0 د .منب ا لاق (ىناثااوإدهعءنم ضرك الان دجوأمو لاق اذاف دهعم لاناكاه هام ناز اودااخمت

 هقلاالا هلال لاقو نأ ب ادهعنحرلادنءل_انمالا ىلاتهلوق 1 و

 وماذا اذه ىلد«و:وبنااو دم وتلا ةعص ىلع ةلادلا ةلدالا عضو نع ةرابعدوعناّنا (ثااثلاو)

 دجوثي داو نأ "ناو ىأ نةسافأ مهرثك ان دجو ناو لاق مث دهعلاب» اولا نم مهرثك الان دو امم ١

 لاننا ٠ ان وءوم مه دعب ن ءانطعتمت) ىلاعت هلوق « نيدلا نعنيفراص ةعاطلا ن «نيحراخ ديس يغرق

 ىلا صدهقلا نم ةسداسلا ةهقلاوها ذه معا (نيدسةملا ةبقاعناك فكرا اف رجاواظفهل المو نزنءرغ |

 3 الص هقلارئاس فرك ديل ام ل.هفتلاو حرسشلا نءةصقلاهذهىفرك ذو ةروسا هذه ىف ىلاعت هنن ااهركذ
 ش راسل و نم زيشسأو مافءأ ناكهموق لهو ءاندن الاراس تازدعم نم ىوقأت :اكىءومتازدق*تا

 دوعن ا ذوجيو مهركذ ىرب يذلا ءاسن :الاىلادوعتنأز رك م هدعن نم هلوقىفةراكلاّنالعاو م اوقالا |

 |[ناىلعلدت هي , الاء زد (لوالا ثصلا) ثحايمهمفاثتان [ةوقو موكله مهرك ذ مدع نيذلا مالا ىلا |

 لوبقنملدأ هلوقلو.3 5 نكي لب .الاءذهباصت#نكيرلولذا هريغ ن عز انعاهبتزد هوبا نم هلدبال ”ىبنلا |

 | 0انناصلا) زري ةريثكت ازمعمو ةريثك تادآ هان[ ىلاعت هنا ىلع ل دنا الا هذه( ىناثل !ثضلااو) هرْعَعْلوَق |
 ةنأر اشف اهتم عرف ف نو عرف باناصءلاب برض د. لاغاصعلا هنانآل وت امس هنع هللا قطر نما عنب الاه

 ١ ةريمك دن اوفادعالو لاق سمطلا تان الارخاو لاو بضخ نملوأوهف دا وان يضف امس

 وذو يرتب اماهفىلو ىنت ىلء ابره أو اهماع "اك وأ ىاضعىه هةوةكتارغلا ف روك دز فام

 سايعنبارك ذو انمعةرمشعاتتثا هنمترمفناف رخل لا هعبنرمضا هلوقنآرقلا ف بر ' املا كاتنمهللا ظ
 تاكل عابس او صوصللا نراهم تناكمنا اهنمو تينةفا مي ضرالا برضو ناك هنا اهم ىرخأ“ ءاكنما ْ

 هب جزتيف لي وطلا ل.كاكرمصت تناك اهنا ممو ةعمشلا لا ءّدشاكل مال | ىف لهتذت تناك اهم !اهنهو هع هت
 ةروك ذمربغ هى ارومأل اما ةمواغءنارقلا ف ةيوك ذملادت اوفلاّنا ملعاو ةقيم لاركلاز هءاملا |

 8 | 8ر2 ترالابي ريت ناك ن4 وقد ااا ”اهولو وقم .قءووهذ عيصرب_- هبدروام لكفثآرقلا ف |

 ب

| 
١ 

| 
0 



 دا
 ْ | ثابنلاو ناودملا عاوثأرت اسوناننالادلؤ اوزوج منال كلذو انياهحأ لوةوهوقالظالا ىلء كلذ زوج 1 ش

 ظ | انلاءامخ نوك نأ درفاار هوااىاوزو وة رالو لضأ الو ةدءالودداَم ةقباسرغ بخل لللا ظ :

 أ نوكءاىذلاى عالاف اوْرْوَجَو بد كا هب واطرالو حا مالو ة ةاسمش ؛لود ري غنمار هاقالقاعارداف |

 ظ رصبلا ياسنوكيىذلا ناسنالا نا عمق ةَرم !ئدقأب نوكت لا ةعقبلا ل سلا ةلظ ىف رص تأ ساذنالابا]
 أيما ةفسالفلال وق (ىناثلال وقلاو) انباهصألوق وه اذ وفراهتلاءامسض ىف ةعلاطلا سعشسأ | ى نالأ ظ ل

 ظ اذه ىلءالادوبولا فاهلوندو اينالا ءذه ثو دح زوجيال هنااوعزو قالطالا ىلع عننم كا ذناو هوأ ْ

 | اهانزك ذىتلا تالاهملا مازتل ا_.فن أن عانعف دقيرطلااذ_ميواؤلاهو نيعملاقيرطلاو صو دخلا هولا
 ظ ! اموزرل الذ مهمزلب ؛ةقمةلا ىف مهناالا مهل مزالريغكل ذنااوعز ناو مهما عاد انهانج رك ىتااتالاناوأ ! 1

 ْ | نيريدقتلا ىلع وزؤامأر ؤاالث دع نأ اما اذهان اعف ث د2 ىتتاث داو اهذهنا هرب رةتو هل عفادالا

 | ناالالةعلا ثيزصتف لطاب لوقلااذهفرثؤ نعال ثدسه اهنا, لوقلا ىلعام أزال ءانركذ ىذلا لوةلاف

 || نوكي كف دبوم نءالورثؤ نعال ءامشالا ثو دحانزّواذاانالمزالروكذملا مازلالاف هزيوحت عمأ|
 أوك نافامدرصلاوانهذ للا القنا ربوع ن هونيولالا سعال ناسنا ثود> نيوجت نءنامالا ا

 أ تشفرتؤمن ءالءام_ثالارتاسو دسزب ودق ن نم لقعل اد. ذم دعت سدأرت وهن ءالء ءامشالا ضعب تودح !|

 كلذفملاعلااذهلربدمورئؤمتاثاوهو ىناشا ارب دقتل ا ىلءاما مزال روك ذل اغا لالا نأ رب دَمَملا اذه ىلع

 َتامانلالاف لالا ربدقنلا ىل_ءاماراس ال اءالءاف نو تح, نأ اماوتاذااءاس: .-وم نوكيتأامارثؤملا | أ

 ا ل كح صاص:خانا مزااب و تاذلاابحو هحرمو ارئوذ ناكاذا هناءريرقتو ةمزال روك ذا د

 ظ فاتت ةيكلفا!لاكشالا فالتخا بس نأ لجال ناكاسمتا هن ثدح ىذلا نيهملاث ذا انعم تقو

 ْ أ لواعماثو داس سةئاذلا ةعدقلاهلءأان نكشف عنتءال الا ذرب ريت ل ولذا لاعلا اذه ثدازوا
 | ثودح ىطتةي بي رغلكش لهل! ف ث دحين أ نم ثامال فك لوقنف ادهن اذ اوريغ: .1ثداطا

 ةيوسلاو بعدل! ةروضلا لا لذ .لاةرودلا نهى. .اا ةذام لا ةدناو نب ونالا نعالةدحاو ةادناسنا ا

 رؤهنوكينأو»و فىاثلاريدَقَدلا ىل-ءاماو ةرو تضا ا تامازلالا عمج دوت ذو هدد اوماعا |
 لءافلا كل ذن' لاقي نأ عنشب ال هلال "هلة ةروك ذم اءاشالا عجن ا كشالف ارادخم العاق هح صو لالا
 1ك اصردلافله ذل شا دام لاق اوني ونالان ,ءالد_حاو ةعفداناسنا هتدازا ىلع راشغا ||

 ا لوقلاو) 9 ْيلااسهل عفادال هناو قرغلا عيمجب ىلع تاري دتلا عيمجب ىلعةذراو انيلءاهو زا تلاءابشالا

 نودرودلا ضف: ىفا مرات ن نغءاهبالةناو تاداعلاق ا ار2!نوزو< م-ماف هلزتعاا لوقود»و (ثاابلا

 اران٠ املا ن القنا نوزوجو ني والا ن نعال ة داو ةعفدن ا فالا ثودح نوز وحي مهو مرتك أف ضع ٠

 افوصوهدرغاارهوطان وك: نآ زوال هنااولاف مث رب هدد اسس ع نء ال عرزلا تؤ د نا 1

 اوَغَرو صوم ح امو دود ة شب لو هم ةطورم د مءامال ا هده ةدك لب ةوءاساو ةردقلاو لد ع'انأ ١

 كاردالا لود ب دنعبلادعيلاو بي رلابرقلا مدعو ارضاح قر ١[ نوكو ةملس ةسانلا نوكدنعنا 1

 ىرا 2 نوريتعز الرو د! ضع ىفةلزغملاف هسا ران اموال كوسم طورشا اهذهذح نا دة: :ءو ا ١

 ظ اههلاوز عيشيو ةب اوان ان وعز روهاارث اسّقو ْز رب ”احاهقا ارخاو نكماسبالقن انا نوعزبو تاداعلا 1

 فليواهالا لحدا مها وقناكمرحالفمولعم طاضالو طورضم نواه سانلانيبم-هل ساوا.,سالةناو ١

 | مدى ذا | ىلع مص [م لكو ةمهاملا مات ىف "هل اهم ماسالا تاود لوذنف ل.بصافتلا هذه تفرعاذاداس هلا ْآ ش

 تاعؤدلا. ماقول ضعب ىلع حل اخاف بخ لم مسام ماج لكى ع عم هل نأ ت+ وذو تعا

 ريضت اهزابتء ان اا تاةضالالب اه اصعأا مسج ناك كلذكن اك اذا وةغملا كتل ءايلكى عضال 3
 1 اجمل عدم ىلع رداق ىلاعت هنا تدثو هناذلاكم ا سعأ اناس ,عئاسصعلاا بالنا ناك كل ذكناك | ذاوانابعُا ٠

 | تانيثا ىلع فوق وملبادلا اذهو بولط اوه كل ذوان ابعث اصعلا باق ىلعارداعتىلاعت هن واكب ؛ عطقلا مزلف ئ
 هم 2 9
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 دع حس مسمع

 ١ |هزهلو ةحسص ةنلمالا ةمزاللافاصوالا:ن رت : ىلا نه اذئه ىلع اخذو نيد ىلسعهتذر ءرهتنةءاذا

 1 رماذكو اذك ىلع هنققحتو ها .ةرعو هن داعو هند .ه ىلع نالذ ىف ؛ احلود:و انماء سا ااراعذ قا هطاةرطذ

 ل.ءارسا بيعمل سرأةهلوقاما ملعأ هتئاو قالا ل وق ىلعالا قة ألو فرعأ ل ىف يالا د تافدلآ
 دعت رارتلا لةنونيللا برمعذ لثم ةقاشلا لاعالا ىف موم دزخسا دق نوعر ذتاكو مهلخو مهنع قلطأ ىأ

 نا(لوالا ثدلا) ناني هيذونيقداصلا نم تنكتاا مب تاق , انتدد تاكا نوءرفلاو مالكلا اذه

 | تت تاك نادباو - وهب امتد تنك نا وق دجن ا. تأف لاه باك لوشن أ لأ اهل

 قرا هلوقّنا (ىناثلا ثدلاو) نقدم تبثوالاوءد عضل ىدنعاهرشحأ واهب قي اكل سرأ

 : رة وطنا بارو همكح فدكف نيطرش ند عقومازب نيقداصا نم تنكناامبتاف 2
 ذهر م رقت قيسدقو ىعملا فام دةتمنوكي ظفللا ف رخؤملا انههوا ديز تاك ثاولاط تار ارنا تشو
 لاف ني راغانالءاض-يعاذاف هدب عزنوزيضنابعت ىهاذافءاصعقلا: ) ىلاءنهوق ه مكةئامف ىنعملا
 نوعرذت العا ) نويمأ:اذاخ مكضرأ نم مكج رع نأ ديرب ميلعرحا_بل ادهن ا نعرف موق نم + الملا
 :ايعثاصعلا بلق تناك هنز ردهم ّنا ىلاعت هلل اني هْنَو وبن ةدض ىلع ةئيبلاةماقاب مالسلا هيلع ىءوم با اطاسا

 ' تش عا (لالا) هوجو لع عشية الا هذه ىف مالكلاو ءاضسلادملاراهظاو
 :١ 1عافترابحوبانايفثاصعلا بالشاب وعَنا هعانمما ىلع ليلدلا اولاهوانا.ءتاصءل تالة: !ناكما

 3 افترابجو وجت نانا لطاب وهذ لطاسبلا ىلا ىضفيامو لطانكِل ذو ةيرورمضلا مولعلا نع
 دنيا از قطط ةريغمل ا اسعلا نم ميظعا!نابعثلا دلو نأ انزوجولانال كلذو ةيرو رضا! مولعلا نع قوثولا
 هروط كل دزوولو ريعدلا نمةدحاولا ةيلاو ةد_-اولا ةنيتلا نءىوقإ !باشا!ناسنالا داوي نأ
 هنا ديزىفانزولو ني والا نم الة دحاو ةعفدت الا ثدسا ع اهنا" الاءدهاش : ىذلا ناس الا !د هى

 ب ١ يفد نا الاثد_-رخ صنم وه لد سمالاب ءاندهاشىذلا ديزوه سمنان الاود_هاشن

 -بللاب هلع نو .كصمم ٠ القءلاروهجنافتازب وكلا هذه باونأ هسفت ىلعجف نم ّنامولءمو

 وأ مد تلاد املا ءاسوابه ذ تيتا لابملا الاقي كال ذانزو ولان الو رونا اوهنعلاو

 وتو انارت ياقنا هناتببلا ىف ناك ىذلا قدلاىفواةدقد بلقنا هنا تدبل "هلي نم ىفناكىذلا بارتل ا ىف
 0 لك لطب كا ذو ةطغسا ف ناسنالا لود بوو ةيردرشلا مولملا لطب ءامشالا هذه لاثمأ

 نامزلااذهو ءاسال ا ةوعد نامْرب صمم ءامشالا هذه لاثم أن بوت لاه لاه ناف الط اباضي أ ناك ملا ئيذفد

 ا (لوالا) هوجو نم هنءباوأ ا لاوحالا هذه وت نءنامزلااذهىف نامالا لصح دتف.كل كسل

 ليادبالا فرعيالا مم نامزنو دنامزب زول اذه ص,.صة ناك لإ !ىفابماف ناك اذازب وكأاانهن ا

 نامزلا كلب نب , وهلا كلذ صاصخارال_ هاج ضماغلا ليل دا كل ذب له الا نوكي نأ مزاب ناكف ضماغ
 نم ءانرك ذام لك ا وزو #ناض:ءاغالمادلا كإ :نوفرهبال نيذلا ءالقعأ ارو هجبنم مزاب ناكسف نيسدملا
 . وغركذ امن ااناعاسمءوقو عانت ابن يعط اق مهارنث د .-واهعوقو عامان زيعطاف اونوكيال نأو تاهللا

 هوب :لا ةصد لولا هءاضنأ لطب هناف ةّودلاةوع دن امز ىف لا وحال اهذه لام انز وح ولانا(ىناثاا) نع

 دع هلا لب لوالا صلاه سبا هلاءان دهاش ىذلا صخشلا ىفزاج انامغثا-هعل1 باقنتن أز اجا ذا هناف
 ءأانكيالف ربدملا اذه ىلعو تاسقصلا عج هيواسي رخآاصض دو او: د_او ةمفد لالا صحشلا|

 و-بو ىدوماو ار ئيذلا ف كلا ع وقومزاي ذئنمحو سمالايءاش. ار ىذا اوهنآ الاؤا ارتئذلااذهناملعن | ١

 : 3 !حدقلا بجوب زب وت نا مول موال مأ سمالانموأر ىذااوه له ضذ ثا !كلذنا مالسل ا موماعاد تو | |

 ذاوج نامز هناالاتازدملازا وجنامز نكي )ناو نامزلااذ_هناوذو :(ثااشااو ) ةلاسرلاوةوبنلا
 تاداعلا بالقنازي زيوت لوقا !نامءاو ماقملا ذه ىف مالكا "هلا ذهف هزي , و مكمزلبف عدنءتاماركلا
 2 ع .(لوالا) لاوقأ ةثالث هم ملعلا لدال ل ه-و ةيفاون رطضا ءالةعلاو لك. شم بعصا هراجم نع
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 انانرأان ازك ذل انازن نانا ىلا.ءث ةوق رف اكعماةيثكي هلأ :ءىنكراسغا مظعلانالا هلأشااهسشغت عملا

 ااولاههد_هلاق نو صاناذاق هلوقرك ذا ىلا عت هنا (ةئاقلاةحلا و١ ردقلا"هلما ىف ءانل ارنا ان !انحوت ف

 هلوقل لد املا نوكي نأ ب حوذنو مهأ اناذاه مهلوف نءاناوج هلدجو موقل ا ءااك ذه نأ كالو هحرأ

 نوعزذ موق نم * ال اريدغل مالك نو أت اذا هلوقناىلعل د.ك ذو هحرأ اولاك ىذلاريغنو سمت اداه

 منو صأتاذاخ هم دخ رباك الو نوع رفلاولاه م ماعرح املاذ_ةنااؤلاف موقلا نا دعبيال هناب هع ب دجأو

 مالو أ عوبتملاو مودل ا ىلا ىهتلاو مالا نوضّوف» عاستالاو مد فنا نافذاخو هر تهل كلا
 موقلام الك ة مق د نمنو م أت اذاذ هلوقنا (ىفاثا لوقا او) ةطسما نم م هرطاوش فرض امنوركذي ]| ْ

 لركن روزا نءموقلامالك ىلع ةوسنم هنا (لوالا) نيهجوب هيلءاوتحاو |||

 ىندالا نماناطخ نو ىمأت اذا هل وقنوكي نأ نأب جوف ىهالا ىف ةريثع .ةترلا نا (ىناثلاو) مهمالكةيقب| |
 ارش ”رلا نان ىن اما |! 86 نع ب. بأو هعم نوعرف مالك ةمقب نءاَذ- ه نوكين بجو كلذو ىلعالا عما

 | / مهبولق بيمطت ص هطرغنوكو نو سغأت اذام هتمعرو هطشهر نم هدنعرضاطا عذتلا لْوقَ دقمودفللا |

 أ نماذهناننا# الانا مث 5 مويفادقتعمو مهل املف هم هنوكهسفن نإ هروظدناو مهرو دس فزورنسلا لاش داو

 | لاقت : هنأق ةددسو نوعرت وهباطللااذميطاخلانا (امهدحأ ( نيوجواورك ذنوعرذموق مالك ةمأب

 اةغاممبا ماقم تاهل معو كناد و دتملاو ال سو نأ ىرتاطاعأ همقاول تاك للا رئام عاطملا نسر ١
 نوءرفوه ب اطال اذهب بطاخملا نوكينأ (ىناشلاو) هيداتتضردتل ولا

 اولاف ) ىلاعتهلوق ٠ ىمل_ءأهتناو ىهنااوسعالا يح ع منال هترض-ءامظعو هتلود راكد

 ارحالا:نئأ اولاه نوءرذ 00 اءاجو ميلءرحاس لكي لون ا نب سئس نسا دس 1١ قىل سر و ءانأو هئحرأ

 || عفانأرق ( ىلوالاهلثملا ) لئاسسمة الاف ناملعا ( نيب رثملا نا مكن او من لاه نيبلامتا ناكل

 1 رقوءاهلا نوكمؤزم لاريغب هدا ةزمحر مصاعأرق 5و مالطا رءايلار رع 0

 نوقاملاو هل مأ ىلءءاهلا عش ا ريبكست بانا مءاولا متوزمولا :تجزاورع وأو صان ورشكن نبا ||
 هتضراوّرمالات أجرأ لاش تايفازود رخو رم هم دجرازلا تراقالس الا لا شيال |[ ا د

 ١ ماع ةءارقامأو نمدغالاب نعي ”الا ىف ىرتءاشت نم ىح رو نوح ص نورخاو ىلاعتةوقهثموهترخأ اذا

 لصولا ف اهنع ىنكمملا* اهلا ٍلءنوذتي نرعلا ةغا ىهاّرذلا لاستذ ءاهاانو كت و ز.هلامغتزدو
 نولوتف شن أاتلاءايتواعذي كل ذكو لاف * ادخال بؤ موذلا لق # دشناو اهلنقام "د هاذأ| 1 ]

 نييرسصبا دنع اذهل هسجوالو ىدح اولا لاقت مث عبشالو هعدالن ا ىآراسا 0 دشناو تاقأدق هلطمزها || |

 (ةيئاثلاةلعسنملا) تأطخأ هلل .ةلروك دمر ءاشهلاقولو هلئاف فرءنالرعشا ذه حاحزلا لاهو ساسقلا
 مارت قاءزخأ قدمو رنا ىأ شرأ ةوقفرنش أتاةاجنرالا (لوالا ( نالوق هحر أ وقري دفن ||

 كاذن وكل ,هرصس هنزدع ٠ ةضزاع .اولواح مما دودقملاو كءلعةح كتل ريصتف مه ءىعأف لتالو |
 ناهس هر ةذاتفو يكل اوةوغو (فاثل!لوقلاو ) مالدلا لغم رع اوقلاطب'ىفىوقأ|
 تا (فاثلاوإ سملاالرخ أ اوه ةغللا ف ءاجرالانا (لوالا) نيهسو نعش لوقلاادهنوتةةحملا

 نعم اع لادا وسر هلوقاما * انفعلا لاح دهاشأم دعت ىسوم سدح ىلءارداف ناك امنو «رف |

 هلوقمديإلالاونامزلا كلذ ىف ني زيثكاوناك ة :رعسلا نا ىلع ل داب الاوذه 5 ىكرالا) ناتلث_مهنفف |

 اذااهناو ةضراعملا ةفرعم قاحلا عابطى نا ىب-_علديو .ميلع رحاش قلك كون أب نب ريشا نئادملاف لسرأو ش

 ضوه لبال مأ ةَةقحهل لهو وهامرصتشلاناناننب امأو ةويدلا تحد ةفترذءتاذاوةٌرسالف تنظعأ

 عجاج لا افا فأن رءىدحا ولا لقن ( ةناثلا هل يي ةرقبلاةر وسوف ففنالا را ه 0

١ ١ 
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 ىلاعت هلا تايثاو هلشءمكح ءىثلا مكعناتابثاو تاذلا مانق ف :لئاقم ماسالا ناثانثا ثالث تام دقم
 1 | ل جواطلا لس دقن "هي الغ ١١ تام دَقملا هذه ةعج ىلع ةلالدإا تماق ىتمو تاككما ا لك ىلعر داق

 ا اهرا دقماماف ةغالا لحأ عج لوقف ةركذأا ةمذذلا .ط1نابعثااو ةموم ىهواصءلا ىأ ىهاذاف هل وتملعأ

 اعارذ ينام تأ ”الماهملا سابعا نعفءاسسشأ ا متفص ىف ني رسفاانعلةنو نآرقلا يف روك زمريغن
 م ممم تامو سانلا مزمار ثنحاوابراه هرب رس ن عنو + ْى :بثوث هعاّجنتا نوعر :ىلهتذ مغ

 روس ىلءالاو ضرالا ىل_ءلفسالا ميا عضوواءارذنوعبأ اه سا نيب ناكل قو افا[ نورمدعو

 2 فدو فو تناك اص ءتداع ىءوماهذ# اال كب نموأان ف اهدخ ىموماننوعرف حاصو رصقلا

 نمىلعستلبىذااهيوقلا نمةردسلا هنتءاساسع َكلذْرممَت (لوالا) هوجواشبم هنوكبنابعتلا كلذ
 ةنوكا اودهاش ولا دارااف(فئاثلاو) تاهي وقلاو لما ن نمءاسبالا تازدعم زيت كلذبو هيدس فرعتال
 لوقنع مالسا | هلع ىمومل وة نانأنابعثلا كلذ نادار ١ (ثلاشلا ) هيفم-يلءرمالا تشيل ةمح
 'ىأددي عزن ةوقف هناكم نعهوشلا جبارخا نع ةرابع ةغاملا ف عزتلاف هدي عنو هلوقامأو بذاكلا دما

 | كس انس ىلا كدي معك او هلوقو كس ىف دب لخ دأو ىلاعت هلوق ل ادي هح ا: ضو ااه ءاهحرخأ

 ملعاو ضرالاو معسل نيب ام ىنضي عطاسرون اول ناكو سايعنبا لاق نيرطانال ءاض-ىهاذاف : هلوقو
 رظانلل هلوق اعتب مل ةناف ءوسربغ نم ناك من بالا هذهريغ ىف ىل اعتدنا نيب بدعلاك ارسل ناكل هلا

 ش ا اياهض ا ناك اذاالا ةراظنللءامض نوكتالو ةراظنلل اضرب ىهاذاف ىغملاو ءاضين هلوقب قاعتيانلق
 او ة) تح ام انهه قبو بئامعلا ةراظنلا عمستجت اكميلار اغذلل سانلا عم هيت داما نعاجراخاسع

 قو ان ساادملا مأمطعأ ناكر تملا اذهنا (ىناثااد) زمتملا ىلع ل دي هج د كنماثا.مئاصعلا تالقنا نا

 اف اسفاك ناكدح اولاز#ملانا (ثااثلاو ) هطةروسى نيب ولطملا ني دهىف مالكا اانيصقم ا
 لاق نم ؛ نيدطأ] نمو كشلا لاوزو نيةءلا ىف وتلا بجو لئالدلا ةرخكضه زا هبا و-واثيعناك
 نءةخلا كال: ةةرهاف ةرداط ةءوق تناكمال_بأ | هملءىمو.٠ ةجناودو دحاو ئئامضساادءاابو نامعتلاب

 5 ليحل ش0 داب احس تاع هد طابا لاو تأ اش
 ف الفلا لعل فاضي دين الفا فرعلا ىف لاسة,اكاضببلادبلاب تفصواهبسفنىف ةرهاظ تناكث يح نمو
 رئاونلا عفد ىرجم ىر هجولا اذه ىلع نيز ملا نيذه لج ناىلءاو ةرهاطة سمو "نزلما حس ةْوَقىأ

 ىلاريصملا ىلعانله_ لماح ”ىأف هسفاىف نكم رمأ ةمحاصع !بالقن نام انو هلوسرو هللا بيذكو

 ف صك تارف هما نم نيءونلا نيب هرها مالا | هماع ىدومنا ىلا هتهتئارك ذاملو ل وأتل اذن 5

 أ ةرصسلا بنا هنا كشالو نام لا اا ذ ىف ا.لامت ناكر صسلا نال كالذو لع رسادااذهنا | ولاق م مانو عرف
 6 نااوعز موقلاف هذ ةباهنو للا كلذ ىف ةياغنوكي نم مهيف لدم هنا كا شالو هنوافم "هلضاسفتم تناك

 | هنوكلر هسااكلذ. قأاما هنااو رك ذ مةفصلا كلم ارسل لع نم ةياسهتل اىف هن اع مالسلا هيلع ئموم |[
 نوعرخهلاف هناءارعلا ةروس ىف ىل اع هنن هاك ملعرح اا ادهنا هلوقلةناف ةسارلاو كحال ايلاط

 دقدنا عانعال (لوالا) نيهجو نم هباوجو امن عيبا فيكف» هولاق نوعرفموقنا انهه ىو هوذا

 3 اللاهنةلتؤءادد اهلاقنوعر 5 ىلعأ (ىناثلاو) انههمولوقوم هلوق ىلاعت هللا كش مهول اهوره هاه

 مهو ةساسخلل ءوركذانأر اوأرا ذا ولا ا ناف غملبتلا قد راعى ءايصإنلارع املاعأ ءدولاهوأ هر هولاةفهنم

 ا (لوالا) هجوأ ثالث همف جباجزلاركذ دف نوصأتاذاخ هلوقام أوان وهاذكسف ةّماسعال هنورك ذي

 1 «مالكلا اذهدنع مث هرصسل ركضرأ نم مكجر ذي نأ ديرب هوق دنءمنوءرف موق نم“ الملام 00-5

 اذ هلوقنأ (امهدحأ) نيهحون لوقلااذ_هةمص ىلءاودكحاون وص اذا م ااس #نوعرخ

 عمموقلا مالك انمج لاما وقل نوءرذ مالك اذه نوكينأب كف دخاوالال معلا تانيا 1

 ش با طأ د هو,طاخاووكين أنو تجب مابا ناضل دء ايل اباطج موب طاح دةاوناكانزغز 08 |
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 ْ .لكتا ىلع لدن الا(ةقلاشلا هلّمسملا) ةيرقلا لود وهو ملنهلا ىلع ل ديام هينرقرسال ان هع ظ

 ا

 ىءوم عقد فّدر مسأ اننا هدسالا ىلا حامد املالاو ازحاع اةسهمالملذ ا دمع ناكتوعر ةنايزيملاع اوناكقلمللا

 باطيلااوخاشح اايالاو ناسعالا بلق ىلء ني رداو اوناك ام ةرصسلا نا ىلءاضنأ لدتو مالبسنا هبلع

 نوع رث كلم اواقتوأ لو بهذ بارتلا اويلعي لف نابع إلا بلك ىلع اوردقول م-منال نوعرف نم لاملاورجالا

 هبهأ ناسالا هش" تان الا ءده ٠ نردوسنلا ا كلاءاسترو ا ًااولع ع ل لو مهبسفت ىلا

 قا:نأآاماىموماناولاف) نلاءةهلوق' د لع هتناو بيذاك الاو ليطانال ا لهأ تاماكب تغب ال ناو قئافذلا |

 !ٍ اي وأو مظعر دبل اواجو ,هويهرتساو سان !نيعأ اورصءاوقا أ انافاوقل أ لاق نمغلملا ن نم نوكت نأ اماو

 كلا :هاوءاغفنواو_ءياوناك ام لطن ؛ و قللاعقوفنو تسص:أبامه قل: ىهاذاف لا صعق اأ ذأ ىء«ونىلا |

 انآ تنك ا ذااماوامأ باء قاس .كلاوءارغلالاف (ىلوالا هلك )لاسم .الاف(نيرغاس اوباقاو | ا

 هنلاامأ ةحوتفملافلوةت ريكو .نارخوأاك اشوأ اطرتشم تنك اذاو: :-ودةم ىهفاريضو أ اههانوأ ||| 1

 امااطرتثم تاك اذالوةدق (ىناشلاعوتلاامأو) حرخ دقفدب زامأو اهونرسشت الفر هلناام ًاوءودمعاف]

 : اما ماق نم ىردأال كلا فلو نو درمشك برا ىف ,بمنفةثتاماف ىلاعت هلا لاه كل ركشي هنافاديز -نيطعت |||

 1 4 تتأاذاامانببقرفلاواه« نأ اماو اكس أن أ امافرإ د ةفرك لايىلربمضتلا ف لوتثوور عام اودي ذأ

 كشااككردأ مث نيقمل ا ىلع لمالك تدي دقنو حس :نأ زو < دةفور عو أ ديز ىنءاج اس تلقاذاكئاوأ نب و | د

 ' هيلع وك ملا نبس < بسحب نوكينأ ذوعوأ ىف زي_ه*الا لوافاسع.هجام_ميفكشلاراصف رزعي اناا ا

 لوب وآل وقف كش تكستولوخلأ ماق لوة:كناىرتالارخ" الارسال الواب ستقف كثاا ضرع ||

 تكستو هللا دبعاما ترم لوشن أزو< ساو كلا ىلع هالا لوأ نءكمالك ىبتاغناغاما ترك ذاذاو |
 ىفنأ لدا ءارفلا لاسة فم ماعبواماو مهبدعباما هلوقنماهطوة مو قاننأاماهلوقىفنأ لو دامأد |

 اولاك مهن "كا ذو ذرتخا لك هلا لوقك بز عضو يف ايراتتخالارأ ن١ الها الامدهىفاما |

 انهه * لصدال ىعالا نا ىرتالاد,. لاب ع أ مف سد مهلع بوتياماو مييذعياماةلوقر انو أ قلتنأرتخا

 ىأ نيةلملا نف نوكننأ ماو ءاصعدير قلتتأاما فوق (ةئاشلا لع لا )ع هقئاو نأ هسف نكي كال 10

 ٍْ نسحاوعار موقلا نا ى مو ىرخا عمق دن / الاقو فوذحمءاقلالا لوعفك ىدعااو لايللا نماشعمأم | :

 مرحال بدالا اذ هاوعارامل خا فّوصت 21 لها لاقو ركذلا ىف مالسسلا هماع ىموماوم دق ثمح ندالا | ٍ

 نمءاقلالاع ءادّبا نوكي نا ىف ,هتيغر ىلع دياماورك ذم ندالا اع ههناعر هدكربب ناعالا ىلاعت هللا وقزر |

 ا للا رك أولصتآلاريمضلا اورك ذو جمال ني ةلملا نذ نوكن نأ اماو مسهلوقوهو مهبناج | 1

 ءاقاالان٠ ءادتنالا ف مهتبغر ىلع لديام اوروظأو الو بدالا اوعارامل موقلا نارءاو دال ةنرعمربإلا | إ

 ةردقملا ةضراعم مهي هعو مولات مه“ اقااناودو لاوس همفو نول نام اوةلأ مالسلا هيلع ىموم لاق |إ] || ]

 اوةلآل وق نأ مال_سلاهملعىءوازو دع فبكف كاذك ناكثمحورف ةكرفكلاب مالا ور ذك كلذو ردسلاب ||

 نوكي نأ م نلعفىف اواعب نأ ط رمش ره سم ابغا مالا او ةالصلا هلع هنا (لوالا) هوجو نم هنعب اواو ا أ

 أ نوكيامن مالكلا اذ ف ةذلا نمءاملا تا هريغاانم لئاستلا لو ةكلانه سعأ الف ال ذك ن نكيملا ذافاقح | !إ

 مولانا (ىناثلا) امهه لال ز تح ةبلا ضا الف“ ام اهمق ن نكي لا ذاام أفَءرا!ىفءاملالودح طرمشد انها: 1

 رييختلا عقواماو كلذ اولطفي نادبال مهنا مالسلا هيلع ىموم ملعو ىصعلاو لل ابدل كال: ءابقلالاوابجامنا َ

 ه.ىلاعتمش اه دعوامعةقثو مهيةالابم ”هلقو مهمأشلا“ اردزاميدقتلا ىمهانذا كلذ دنعفريخأتلاو يدقتلا ف 1

 هياوااملاطب اديرب ناكمال_لاو ةالصلا هيلع هنا( ثااثلا)ادباز هس اماغيال ةردقملا ناو ةٌودلاودسإ اقلاع 1 ا 1

 ىلعمادقالا هنكملز هبلا كل ذي ن ايتالا فمها نذأت هراهظا ىلع يهمادقانالا ن كعناك امهلاطباو رع نم ا

 لقوتاه هلل ود اوطوةسو اهذعذ نع ف كد واهنع بعل ديلم ة بش عامسدي ربن هنا هلاثموهلاطبا ١

 اهفعصد- الكدر يطب هناف ةغلاسلا هذ هدعب اهتع باجأ اذا هنأ هنم هداىمواهريرق:ىفغا اا واهركذاو ا ْ
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 1186 ا وا سلا يمحو د سم يس م ا م م ممل مح

 م :اكاذ او“ هل بق زو لئابفكمجلل اق ترمه دحا ولا ىف ةدئاز تناك 0 ءابيل و ةنيفسو نئ اش بو ةفردص -

 وهذ هجولا اذ ره ىل ول «ف ماسلا (ىلاثلالوةلاو) ةثدعدو شياعم وذ عجب! ىفزم )ل ةماك. 0
 10 ىلع نيادماىءجو شاعت نم ةددعم ل-ةمناد نم هان دماشاوةؤ هن دب دب هناد نم كول ما ة سني دما

 اوقااو) م ال يلب اللا ماد لاسر اروع ادرك فيومي شاعكا
 دونك انا ىلع ةمضلاركرج اول هد ءاف هساسو هرهق اذا هناد نم ةنون دم اهاصأ هر دم دربملا لاف (ثااثثا

 ىلا سفن ن ءىه ىتلاءامااو لوعفم اواو ىهىبااةديزااوا ولا ناك اس عما واهلبةام ىل اسكر اولفأ 7

 | سالادادرسكسس مث ىلسالا ف را فذ> نءىلوأ دئازلا فدو ةدئازام الواولاّت فدخل

 او لو عجزا كول(! بكعر ابل تار دوال تاو ذايا ابهلكام مامن 'الاواو باد ةنمالف

 0 ,(ةثلاشاا"هلثسسملا) نئادملازمه ىلعءاَر ةلا عاستجالاةليعفاهخا ييصصلاو ىدسح اولا لاق
 1 ا ةرهسلا نماسبءفام كدلا اورمشحالاجررمص هد.عدنئا دم ىف لسرأو ديرب ني رمش اح مالا ىف
 ظ ارحاسنيعب#ا وناكم_مناس ابعنبا نع ىذاسقلا ل: وديعصل انئادم ىصقأ د ةرصسلا ءاسؤر ناكو سانع
 ٠ لموملا : ةيرقىهو مالسلا هماعس نول ةدلب ىوذد "لهأ نمامسو الجر مولعي يذلا ناكر م عر كوس
 اا هيلع ىف ْىَ در ءاسامما تةداررو تددا ارز عاستأ سونا نال لكش٠لقنل! اذه لوقأو

 دوةابلاوراصت لكي ىاسكلاو ةزأرق (ىلوالا للمس لا)لئاسم فق يلع رحاس لكي لوأي لوقاما

 مف هيدق د حو هيف ادا ليس راسواسو 14! تخراعمأر 5 ند رحاس لكب

 2 هسلا عبةنانلءاو ةرصسلا قلأو هلوق «:.ثرحاس أرق نمو رصسلا ىف ةغلالا ىل_علادلا سءالابركذي
 75 5 1مم ءاوصانا!نيعأ اور صم هةوقناضبأ اردت رس انو رخو تاكو انك لتس عاب جب رمل

 . [ءادوكتنأ لقكو عمد ؟نوككنأ لق< رحاس لكي هلوقىفءابلا (ةئاثلا هلك ىلا) رحاساورص- نم
 ٍَط دو نامزلا كلذ ريثك اوناك ةرعسلا نأ ىلع لدن الاوذه (ةئااثلاةهلكسلا) لعأ هت اوذيدعتلا
 |ااوما اغا امرت نوم ”ىن لك ةز تم لعج ىلاعت هنا ن م نوماكدملا هلوةر ام ةدص ىلءعل دب

 اخ ناكناورصسلاب ةهدسش هنز دعمت :اكمالسلا هملع ىمو٠نامز لأ ىلعاسلاعر ىساا ناكل فنامزلا

 1 0 ان هتزمعم تناكماللا هملع ىسعنآمز لهأ ىل_ اسملاع بطل | ناك و ةةءةلا فرذدلل
 ةحاسغلا سذج نم هنزعمتناكمرجال ولم اوةالصلا هيلع د نامز لهأ ىلع هم ةملاع دق !تناكانو

 | 107ه لا لئاسمنو نيمل اغا ندم اك ناارحالا: نأ اولاو نو عرف 0 رهشلا الو ىلاءت لاو مث

 امش ماهفت سال ا ىلع نوقايااو ريالا ىلعفاالا ؟ ارحالا:لّثا مص امنع صفو ربثك باو عفا

 1 ا و يوولاب# نيتزممنوزابلا ولجأ قع ةدودم ةزمهب در عوبأ أرق

 | قموغاجا كذى وشبو رحال امهاّنا ىلءنرعطقيزال مأرجا مهل لهاولعي نأ اودارأ مهالعضو اذه
 1 ذا مهكذو ماوفتسالا ةزمهادارامما ىلع بنك نباو عفان ةجو ماهفنساللز مسولا ىلعارعشلا ةدوس '

 3م هن كاتو ىلابهت هلوةك ىدملا ف ةيقان تناكن او طفالان ٠ ماوفةسالا ةزمد فذح دقو ظفالا ٠ ن* كلذ

 ذءأرب دةتلاو بر اذه هلوق اكو ماهفتسالاب د ءالتو اءانعم الا ضاستلا مريثكب هذي هناف  ”ىلءاهنت
 نانا بالاول مهنال اهظعارجأ ءوفنالاوتنثأ ةرصسلاّْ ادار اااضيأ ل قو ىبر

 5 ةاريكستل اورج

 | لتدعل وقد نأ لاقل (ةذاقلا ةلثستمملا) ةرثكل !نو دهةيامخا هلثاو البال هلّنا ب علال وع
 ا! نشأ اولاه هلو قب بمجأف هوءاح ذا اولاه ام لأ .لئاسرب د: ىلءو» هباوجو اولاةذنوءرف ةردهسلا
 0 نب ٌرهلان 1 ماكاو هلوة لسة ناف ةيلغلا ىلعالعس ىأ

 نا ؟يناوارجإل مكلذا عنارجالانلّثام -ٍغاَوَدا اياحا لاق د ا رولا ديعحوا
 نيب ّرملا نم كلج ىلا :دامرلا كاتو هماع مديز ألي ب اونا | ىل-ع مكبرمصةأ ال ىلا دارأ نيب رقما

 دوعرفن ا هلع لالدأ او ميظعتلابانورقم ناك اذا هعقوممظءي اع باوثلا نا ىلع لذي اذهو نوءاكسأ لا لاك |



 ف :
 اء ممسينلا ايياح اس ا ميس م سم ةداقش ية سرس ابها

 ظ 35 قلذي لص> اغا كلذنا تت ةفاناف دف: لو انيضءوانذ لابد تءةبلاركم ىم وسو معان نأ للا
 , متوفهلوق ىذانقا لافرصسلا نعزتملازيةءلجال ىذلاوعاذهةر عبلال الالي دقت و ىلانعتو هن اكسس

 ل-:ةنافاعق اوالرب_هينأ عقاولا ىف مصيال نال هبق مصيال ثححي روهظلاوتوبثلا ةّوقديفي وحلا[ | ٠
 ائلق ةدئافري-غ نمار كا املظر هلو:ناك_ةروهظاا 1١ ىةوق لعل دي ق لسا قوش لول : 0

 ةءلغلات نهظ كلذ دنعق ىصعلا ولالا كل:ىعواهوكفاىتلانابعالاتااز نط ااذهتومثعمتادارحلا ٠
 مانعأرانغصالو لذالهنالنيرغاصاو ءاقناو كلذ نمرهط[ةهلغال هنالك لانها وباغت لام لاق ذسهلف | 1

 ةطفا ىداولا لاقال_صأ ةمب_ الو "هلم هيف 9 ندع ال هحو ىلع ه: حر ةلوق نالطب روهظ نم لطبملا قسف

 ةياولع .ىذلا ىصعلاو لابخلا لطب ىنعملانوكف ىذلا ج«؟تركت نأزو < نؤلمهد اوناكام لطدو هلوةىفام
 ىلاءتهلوق * معأ هللاو مهلبع لطب لبق هنأ اكر 'كردصملا نع ءنوكتتأزوك واما دةفب بهذو لاز ىأر ميسلا
 ]آَ (ىوالا'هلث دلا) لئاستي الاف (نوراهو ىمومبرنملاعلا برب انما اولاف نيدجاسةرحسلا قاادإ

 ّ تراصو مالسلا هيلع ىمومنا.رعث اهعلش ا. فريمةئاملث لمس تناكىصعل او للابحلا كلتا نورمسفللا لاق 1

 أ ىل عنا وادتسإف ىسهأ ايم اوه لب ركسلا 3 نع حراخا دف ضعما ةردسلا ضءد لاق تناك اكاسعإ] 8

 ىلع لئالدلا م اع نمت , الاءد_هونوماكتا لاق ىلاعت هللا دع ن مقداص ”ئىمالسا| هب ل سوما 1

 ظ ودود كاذك وكلنا. ينم لع نيا درعسل قرت نيل انك اونا ننال ولا لبا ١
 تاهم وقل سْنَج نمال ةمهلالا تازجملا نم هنااواءعرصسلا دس نع ةسجراع مالسسلا هيلع ىمومةزمعم ||
 ]| لعل نولوتيا زاكص كا لال دّدسالا كل ذ ىلع اور دقا فر صسلا لع ىف نياماكاوفاك اممهناولوتةبرشنلا | ََ ٠

 | كلذ ىف مهلاك لجالفر سلالم قنا اوناك م-مناتنثف هنءانزعام لعردت ةفرصنملا مع ابإلا ليتل
0 

 دمح وذ لع فن اسنالا لاح لاكي : كالت اف كلذك روعسل ا لعلاح ناك ذاق ناميالا ىلارتفكلا نموا معلا 1
 مهريغت ا ىلع ذب الا هذه تاداولاو نيدحاس5 رعسلا لاو ىلابعت هلو ةبانباصصأ جحا(ةيناشلاةلسلا) || ١

 ١ مهاقإأ لتاةملاع ىلاعتهللا قلخدبعلالمفنا لعل دباذهذ نيلاسلا بردقاالالاذامو نيدجاسمهاشلا | 0 ١

 'ةمظعلا تا انالا اودهاش ا مهنا (لوالا) هوجو نم هنعباوذلا ةلزتعملا تلاكو ني دبح اسىلاعت هلل ا
 ةعرمد نم شسفخالا لاه ( فاشلا) م هاا امقامن كر اصف نيدح اساوعتو نأ اوكا ملةرهاقلاتا رسمماوأا ١

 3 , الا ىف سل هنا(ثلاشلا) نيدحا_باوعقونأ اوكلار لع منال مهرغ مهاقلا مهن اكاوراصاو دمام | | / ١

 ممولق ىف ةيعادل اكلت قال نا باودلساو مهسفن أود قمل اكل دنا ل اوةناناالا دودمسلا ىلا قاممهاقلا هنا
 نا ملا وهو ل ماس سلا مزاو ىرخا ةمعادىلا 4.رامخلا .ةيعادلا كإ:قلخف اوردتفالالاو ىلاعت هتلاوه | 0

 كلذ ناكف ىلاسعت هلل اود بوم ا كل د اخو لفل ةبجومريصن ةمزاملا ةيعادلا ل: عم ةردنتلا كل لصأ

 نيدجاساوراص ,أالوأ ارك ذىلاعت هنا ( ةئلاثلا هلم لا) لعأ هللا و ىلاسعت هلل! ىلا ادد سمرئالاو لعل ||
 دودسلا ىلءامدةةمنوكينأ بي« ناميالا ناعم هف:دئافلاةنيملاعلابربانمآ اولاف ممن اهدعب كذا 1

 هتناركش دوعسا! كلذ اواعجو لاه ىف ىلاعت هللاو دصحةف ردم ا اور فظل مناعلفالا) هون 1

 ١ عوضا اراهظاو نا.ءالاىلار كلان ءمهب القنا ىلع اضرا العر تامل ١ ف رعماب ذولا ىلع فاست ْ
 01 لس لع ااا رومإلا دخول ةمالعد_-اولادودسلا كلذ اولع- مل ” اكن ىلاعت هتن لا ذا وأ أ

 لاو لا ربِدَمَدلا اذه ىلءو نيملاعلا نربايمآ اولاق دو ملا ىلا باهذلا دنع مهنا دع ال (ىناثنا هجولا) ||

 ةف رعم نا ىلع ل ءاداا اولادنا الاءذ هب يلعتلا لدأ حا ( ةعبارلا هلثملا)لوالا ود ريصصلا هيسولاو لتر ا
 ئءؤومانرا ولافالف مهاسبا حيل نيملاعلا ب ربانما اولافاملةرخسلا دلو انا ىبنلالوقبالا لصعال هللا |!
 نوعرف نالاق 7 اولافالا مهاب هنعءالعلا باس اواناوق ىلع ل ديكلذو منعا متنوزاهو ألا ا

 ةمشلاتااز زنورانهوا اولافاملف ىم ومر ىذاااناىنالن ودعت ىابا لاف ىموء برا ولات نونعتىلنا ا "1

 نيملاعا هل بفامهلوخدداعب ركذلاياموصخامنا ل .ةوءاعسلا هلاباوتمآونوعر ةباورقك مما لكلا فرعو |[ ||



 ”ر و

 ا ردعتسلا ناب نول اتلا هب تا وسانا!نيعأاو ردع ا وتل |! ىلاسعت لاه مث لعأ هللا رانههانكناهطوةسا

 .اولبذغ مهنا دارملانا تدثف مهنيعاال مهم قوافاورخ«دق اراه رطل نانو ىعاشلا لاه عونا ضيق

 | سانلانيع أ اوردمدارملا لب ىدحا ولا لاق هواضامقذو ىلع ناك ام ةءشلا ىف مالا نا عم ةسعالاوأ

 71| لاب الكا:اوذطاو ىدعلاو لابحلاءاوأ مسمن ل_بقو تاهي وغلا كإ:بنسناهك ارداةدصن ءاهوملق ىأ
 ١ 71 .ضعن لعاهضعب ىؤتلاو تكر < مق س مشل نيذ-ترث ما! ىصعلا كلت لخاودىف قيبزلا اولعدو قلاب

 | تان مهوب» رت_باوهلوقامأواهتردق راهرامت :ابىوتةلتو كرك اما اول سانلاف اد ةريثكتناكو

 ْ ' جازلا لاهو ةدنا ززيسلاو ,هوبهرأ مهوبهرتسسا دربملا لاق ىصعلاو لايدلسا اذ تاكَرس نم اوذاخما وغلا
 1 | اررذحا سانلاايأ كلذ ءاقلادنع نودان.ةعاج اوثعبناب كلذو سانلا ميهر تح سانلا ةبهراوعدتسا

 أ مهلابس نأ مالسلا هيلع ىءوم ىلا لمخ هنااه_منءهللا ىذر ساءعنبانع ىورو ناهرت_ءالاوه اذيف

 1| هنالزئاجريغ اذه نا نوةَحنا لاق ناصع لأ نأ هملا لجوزع ء هنا حواف ى-وماضع لثم تايح مهيصعو
 00 امد وهو هوبلاغيل موقلا نا نم« نيقيو قد ىلع ناك ىلاعت هللا دذع نماسن ن أك امل م السلا هماع
 سدلال_,ةناف فوذلا لوصح عع هياق مز1. :اذهعمو لطابلاورضسلا باين مهووذ ةضراعملا هحو ىلع

 ل بسلا اذهلجال تاس اغا ةغيلا هذه اتي "الاف سيل انلق ىموم ةفش هسف:ىف سو اف لاقى اعتدنا
 1 لاف ىلاعتهنا مع ةرصع ىلع مالسلا هيلع ىسوم ةحروهظىف ريخأتلا عوقو نم فام مال_سلا هيلع لعل لو
 ْ أ نأالا ضرالا لهأ ةرصسهةمطيال ارصم انلع دقاولاق ةر ىلا ناىور م-ظءرهس اواسو مهر هم ةفصق

 ]| ةعضي ليقو امل أن يعبس ل بقواسفا نينا اون احح مهن اىورو هياثلةةاطال هناف* سلا : نما مه أن وكي

 | 71 كلادرادقلا كلاما لاو يبلز كم مو دتم ةتاناورلا تفلتخ اواسف: أ نيثالثو

 'اىورو ىولا ةق.ةح ىسولا اذهنمدارما نوكي نأ لق<ْلاصع قا نأ ىو م ىلا انيحوأو ىلاعت لاهم
 || هيفوذ وكف أب املا ىه اذاف لاه مْالاصء قل نأ ىمو٠انمهاأو ديرب لاه هنا س ادع نبا نع ىد_حاولا

 ا ارق (ةيناشلاةلشسسملا) فات ىهاذافاهاقلافربدةالاوراعضاو فذ هيف (ىلوالا "هللا لئاسم
 ١ 'نعكورو ماللا ةسوّدفم فاقا ا ديد شنب نوقابلاو فاسقلا ةفيفش ماللاةنك اسفل داع. نءصضفح

 1 اتيكسلا نيالا قةفنخن مام ءارعشا او هطىف فالالا اذه ىلعو فاسق دي دشتي فقلت رثكسص نا

 1 قايجللا لاق وذخالا عب رسما لجرو هتعاَسإ اوأ هتاكاف هتذ>ً اذا فَما ةفقلا ءيثلا تفةارددم فقالا

 |١ امآو فتات فةات نمووفديدشتلابةءارقلا امو ةفاقال او فمثلا نيب فتاك فسفثو افقد فقتل مو
 ' || قلأالثو رسفملا لاه ( ةئلا ثلا لل ةسسملا) ى رخالا ىفنيءاتلا ىدخا 2 اهلصافريشكناةءارق

 ّ ' ١ اي اواعارذ نان اكس نبان ناكفاهكف تعذ) ققالا تدم ::ةيلغتح ترانا

 ]| رادقملاو طاف توافت مغ نم تناك ي اسعع تراسص ىد رماه ذخ اانإف مهيسصعو مهااسح نم م اوةلأام

 0 | نآلكلذو ماللا هيلع ى هوا مظعلاز ملا ىلعورات ار داق ا هلال اذوجو ىلء ل دياماده نا لعاو الصا

 71| لدي اذ هفتناك اك نم راوول اين وكسلا ةءاوسلا ولايك لت تعل اال يظعلا نانمعثلا كلذ ||
 1 1 غ>تارذاهاعجوءازحال ا كال: نيب قرف ىلاعت هنا ىلعو ا ىدعلاو لالا كت ماسس> | مدع | ىلاعت هنا ىلع

 || ةلاحلاءز نلعر دق. الف نب ريدقتلا الك ىل_ءواهقر هدواهب ادن سعال ش يءاوهلاىفامهذأو ةدوسحم

 ا كنالا نعم (لوالا) ناهجوه.فنوكفأبام هلق (ةعبارلا هلكسملا) ىلاعتو هتاحسملن ا الا دا

 أل اههنعهتنا ىذر ساسيع نبا لاق ههجو نع بولقم هلال كفا ب ذكلل لبق هنمو هوجو نعئ ثا يلق ةغللا ىف

 ]|| هدد ولا !؟ىلا قللا نع هْنوَدلَعَي ىا هنوكف بام ف ةلئاصغلا نا ىنسعملاو نوذكي < ير نوكم ين

 0 ليال اكردقللا اكسس! وركادا (ىاشلاو) ةلوصومام ةظفلنريدَقتلا اذ هىلبعو

 ظ م ق1! نيبدقعءا رفلالاقو رهظن_سحلاود ها لاق قملا مقوف ىلاعت لاق مث كفالاب كوف أمال ةمهست

 5 1 يا ا يبا هسا |

 اولاو



 8و

 "يمناك ئذلا نا ري رفا . انام[ نأ الا اندم مه 2 ”اموَنوع رق لها لوقو زر تسع | 1

 ١ رارتسالاو قل ابرا ارقالا مهب 2 : ناو ةافرا نهتم قب : مم ةمّمْمل ل از :االودعءولا بودال | ١

 له "الق هلوق دنعّرم دقوئ شل | ةه اركىف تغلاناذا مهنأ تدق لاقي للدلاو ةطاروهظ دنع لظابلا نع

 ىاأامدارملاواسي ركاب .انانمنأألا هيلع. ذءت بنان ةامديريسانبعنب لافاش نومق:تل هبال

 انباع غر ذأ اني راولاه م ىلاعت هنا الااهلثم ىلعردقدال ىلا ةرهاشلا تازدعملا ع نم مال_بلا يلع ىنوم هنأ ١
 هلصاو بؤرمضمب سداو هرلاق فان و.صم ناكسع اذا غ رغممهردلاة.ءبصلا ةغالا ف غار :الا ىنعماريسص ٍ

 غارفا لاح هيبشتلا ىلعربصلا ىف لمعت_اف غارشلا نموهو ءانال ولت تح هيفام بضوهو ءانالا غارفا نم

 باصل اد نءربصا اانياع بص ىعملادها لاوءانالا
 ١ ام.لعغرأ :أ ( ىلوال اة دئافا) اوف . الا فو عطقلاو

 هلا نءاوماط مدمن "كف ةءاكلابهمفام بصوهانالا غار ذانا انركذانالاريص انءاع لزنأ هلوق نذ لك اريص

 ىأماقأ اولاهكلا ىلعلديذال ذوربكتسا ا ةغمصيروك ذماربص هلوق نا (ةي اثل1ةدئاغا او) هضءدالربلا لك ل ْ

 ) الا ةدئافااو) هم مان”هلماك ةامح ىلع ىأ امس ىلع سانا صرح أ ممن داو ىلاع هلوكامتا الماك اريصأ ٍْ

 ل_هعال دعا! لعف نا ىلع لدي كل ذو نلاهة هللا نم هو٠ ططمهمنامت ' م-ملامعأ نمو مسهلبق نمربسل كلذ نأ ْ

 مولعم لإ ذوريصلاو تابثل ا ىلا م هوعدت ىلا فالنلالا ىلاعت هولأس اا ىذاقلا لاه هن اضةوهللا قلت الا | ١

 ْش لود دنعالا ل_محكال لء_فانال كلذوءانأي ل ءادلا تر هاظل ا نعلو دعاذ_هناوللاو ةيعدالا |

 انفوو هلوةامأو ىلاعت هللا ن لكلا انوكج.و '”ل>وزع هللا ةن ار ءالا سدل اهلوصحو ةمزاخا ةمعا: | ٠

 اناأ محا (ىوالا)نانلئسم هيفو مالا هيلع ىموم +. اج ىذا قم ندلا ىلع انفو اسنان -ِ م ١

 ىلع هوا ةلزاعااورهاط هيل ال د مسالا هحوو ىلاسعت هللا قاحالا لسعال مالسالاو نانمنالا نا ىلعأ

 نامعالان ا ىلع هي "الاه ذهب ىضاسقا ا متحا (ةيناقلاهلمسملا) قيسسا.ممولعم هيلع مالكلاو فاطلالا ل عفا
 1 اب يلا اولاع مث ايرث أ , ايانم الو اولا مبا لاقفدحاو مال_سالاو 0

 نم نم الملا لاقد) ىلاعت هلوق «لعأ هتتاورخ الاودامهدد-أ نا فس 1 ّ ش :

 عرب 2

 ىدسنو مه ءاسأ لق: لاق كولو كرذ,بو صرالاىف اود سف هموقو ى. .ءومرذتا نوعرف

 نم" اشد ع نم اهثروب هلل ضرالانا اوريصاو هللانا وة .عت :تساةةوققل قسوم نورها

 لب هسحالو هذخ أ الو ىءوا نوع رثض رع ل ةعقاولاهذ هعوقودعبناملعا ( (يشتما ةقاعلاو هداج

 ىدوم قارا نا كس وعز ةنارلءاو ضرالا ىف او دس ءوقو ىسومرذتأ اه موق لاسقف ليد ىلا |

 هلوقو هسحوه ذأ ىلع هولمذ كلذاوذ رعي هموقناالا هل ضر ءلسسلااذ_هاف فوللا ةشأ هناغ : :

 || كلذياواسو مهن اندأ مهلعاو دف اذاو هيلعا واكىذلا مهني دس اما ىلعاو دة ىأض رالاىفاود 00
 الثوب اتكلا ساصو كر بطلا الرذيو هنزروهل الار ةااق 'ارذبو هلو قام كل اذخأ م

 ادؤمكلل :ناكمهعنع لو مهكرت اذا هنال او دسفمل هلوق ىلعافطع كرّديو هلوقنوكينأ (اهدحأ) هحوأأ

 لوق لثمءافلا, بام اكو اولا: عاهذةسالل باوج هلا (اهنانو 0 كاذل هكر تدن ”اكف هتولا زورا

 ةئطحلا|

 دج يسحب. تح

 ءاخالاو ةّدوملا ء كح هو * ىننبنوكيو مراجلا لأ 3
 أردن +نأ كمن وكب ؟قسعملاو حاجزا لاك كه وئلرذبف ضرالا ىفاود غيل هموقو ىموءرذتأريدقتلاو| ْ 0
 كردي, ن أو او دسغمل هموقو ىءومرذتأ هريدقت نآرامضاءببصتلا (اهتناند) دوك كرذيناو ىموذأ] | 1

 ْ هلقلطن ا ىأ كلر يو ءزذنأ ىنععر ذنأأ ىلع ءاغطع عفرلاب كمه آو الر ذيو ىرقو فاشكلا بحاص لاق كنوأآو 1

 سنأ ارقوم رطل نك رذيو نمل رتوكةوا او لرد رهو هرذتأ ى عم ىلغالاحو أ اهن أسمن وكب كلذو 1
 رع نبا ناك ىراسنالار بوبا لاف كَدوأآو هلوقاماو اهرذنف كند امعنءانفرصي ىابدنل اون وناامثلرذنو ||
 ا ارقامأ سابع نب لاك دبعيالو دعي ناك وعرف نأ لو وكت دابع ىاكنهالا أرد ةدو ةماعلا ةءارق ءءء | ا

 2 م جل ب معمم وجم ريم معلا صج امص ص ا م ا م ١- دنس مممعسم عما م هحمست تع

 مي 3
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 0 دع رك ذاباهسخ لا 3و نوراهو ىءو٠ هي ناءالا ىلا اعد ىذلا وهو نيم ا.عل | تربانمآ ربدقما نال

 :مآ نوعر خلاق ) ىلاعت هلوق 5 لاكممو لب ريجو هز ءرو هتك المو هلودك اش رعت و

 00 دنأ : ٌنعطقال نولعت فوفاهاهأ امم اودعر أد .دا1]قهوقركمركتح 11 دهث ام 5 ل

 غرف أ انب رانت“اساملانر تان انانمنأ الاانم مةةتامونولقنم اير ىلاان ااولاوت نيعوس أ مك:دلصال م فالخ

 هربا وب مم ص قس ةباورف مصاعأرق (ىلوالا "هلكسملا) لاسم هنا الاى (نيإاسمانفوبو اريص انبلع

 محنمأأ ا.كلاو ةزجوركب لأ ةباور ىف مداعأر قو ءأ رعشااو «-طىنءا دكحوربلا طفل ىلع ةدا)

 ارذلا لاف ماهفةسالا ىلع هعمج ىف ةدو د ةدحاوةزه-منؤقابلا ًارقو نارقلا عمجف ن نازح عم

 ١ (مسوأعب ا ابا رع اين راع ةنرخ نمريسلا طفأم مم صفح ةءا ارقامأ

 1 ا معا (ة لة هلةملا) مملغفأ نازو ىلع مس 1 ويش ا درو ا مراء راكنالاو

 0 ا نأ ف اخ مي ظعلا قلت جاجا دنع عالتلا هبط ىءومةؤش رار كسلاب سانلا لع ءآتائأراانوعرفنا

 نال ةئشلا نت نع لاطلاق قلأت مالاسلا هلع ىسوم قل همم ىلع هموق دذع هبوو هج كل دريصد

 ٌناهلوق (ىلوالا ةمشلاف) مالسلا هملع ىموم ةزبث ة صد اقّدعأ ن نم مول ةءزام ةهمشلا كل ةريصتل م اوعلا

 مسمنالجال ل لبا دلا ةوقل سيل مالسلااهبلع موب ءالؤهناسعا نا ىندملاو ةن.دملا فهوتركمركملاذسع أ
 اذهب لدحاا ناعالا ادهن كنوشَر رةنو كد ن نمو'ن مؤ اذكو اذك ناكضح اذا هنا ىسوم عم اًوواط اون

 | لايطياو ةئيردملا ع نء مولا حارتخا هم هياع اًوطاوامفت رمسلاو ىموم ضرغنا ( ةيئاثلا ةهيشلاو) قت رطلا

 ' | نوعرف عمخ دومال بعص نم ةفولأملا ةم.عنلاو نطولا ةقرافم نأ: 0 دذع مول ةءوق 5

 : | نعشي دى ىدسلا نع رب رجب د# ىورو نال اذهىف مهتم ك وق دول التل نيتمتشلا نب نععللا
 : | ىموم لاق فاسم هيلا رصشلا ريمأو مو ما مسهتعهللا ىضر ةباصتلان مامهربغو دو« سم نب او سابع نبا

 | هيلغيالرصسا دغ "نت الر خاسلا لاف قا هبت ئج امن ادهشتو نم ون كةبلغتا كير أمال سلا هملع
 1 تتحا اذهنانوعرفلوقوهاذهفامهاوق ععسواههللار ظن .نوعر دو كي نئمو "ال ىنةءلغ نعل هلل اوفر كت

 ارمصءلنيبا!ق مالكلا اذ_هقلانوعر :نااضأ لمسككو له ذقن أك منا زك اد_هناملءاوهوّر كم

 أ مقام ىلع لءاد مكلنذ1نال.قهلوقو ىضاقلا لاف مالسلا هلع ىموم ة ةوما ئددضتلا ن نع ماوعللاقراص

 ظ هرسغ ةءهلاىلا مهو دي هنا عم هباو هود نا ىف مهلنذ أينازاجاسا اهلا ناكول هنال ةمهاالا* اعداىف نوءرف

 كا "ونا اها ةهشالن ولعت فو. هلوقام أن يلطمملا ىلعرهظب ىذلا ىلاعت هت ١نالذخ نمكلذو لاقت

 مْفال_خ نم ,كلجراو مكي دبا ّرعطقال لاسقف هرمسذلا ؛لمحن اد .عولا اذه ىلءرمسصتقي ل هنا م
 ش١ مكن ءاصال

 ىعل المل | نمام | نيدفلم 2 نيم دع ن نءاههعطقب ناوذو ىعأا فورعم فال ع نملجرلاو ديلا عطقو نعجا

 نيوظعلا نيرمالا يذهب مهدعوتف فورعق بلصل ا اماو ىنقلا لبرلاو ىرمسلا دمل أن نما ىرسسدلا ل>رلاو

 0 | هوجو هءوقو ىلع مهذعب حاوي ىهالا دس ا ىلع ل ديامآ الاف سنلو هنم كلذ عقو لق هنأ ىف اوفلمخاو

 | ضرالا فاود ف. هموقو ىسومرذتا ا نوعرف موقن د لا نع ىح ىلاسعت هنا (لوالا)

 |م توج ن“ لصانلا داسفالانع مهرداواضيام هزت 'دا.واتقامو ءاسحا هموقو ةرهسا | كئاوا كرت ةناولو

 |هباكح ىلاعت هلوقنا (ىناشلاو) ركذلاب مه دارفال هو الف هموق تءءاواخد مهنا هنع باق نان -تجءو

 هريصدن ا ىلاعت هللا نءاوماط يَ - ميظع دي دشءالان مهب لزن دق ناك هلا ىلع دياره _صانبلع غ رفأ ابر مهنع

 1 ]|| (ثلاثلا) هدمعو ىلا تافثلالا مدعو ناميالا ىلعروسملا ىلاعت هللا ن ماو لط منان هنع باي نا نكميو هبلع

 1 111 ا و مسلم لغات

 , 0 ع ءىلاعت ع اع اوكا
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 .٠ ع طال
 ب

 ب يديم اوم م مصل اح سب عسل سمسا
/ 

 || نأ تاؤاعاو م هرفك بجو كلذو مالسل اه لع ىدوم» ى 5 اوهركممنا لعل دي لوقلا ا لا لقا[ 5
 | تاازاماهناا وأراانروفاا ىلع لوزتا_ منا اونظف هناي شملا كالت لاوزبمدهدع رءاعال مال بنل اهنا سوا 1
 ةرفي ناك اما ذه نا لصاسحلاو هلهردق ىذلا تقولا ف دولا كال ذ مها زي ىلا عت هنا مها نيدو لاطاف ]| 1 ظ | ةلئاردعولا ب ويالاجل ازاسمول ناو هيلع ويزعم ولا كان ذ فيك ةفرعمىف هللا اوعجر ]| |

 ١ ] ذا موقا١نا ملعا وملعا هلا اودع ولا كلذ ةفكلاف اشكتسا ل ةلاسرلا مالسلا هيلع ىسر وم» ىخ نع 9

 1 ١ | هدف ىلاعتهقنا عمطيامو حاجزلا لاق قافشاو عمط ىرمع هب وديس لاق م كير ىسعمالشلا هملع ىدوم لاق كلذ

  | 0ءالاكت ءهناكح وه لب ىلاعت هلل ام الكس دا اسمه ىبس ع اننا نال فيعش ان هوي تأ لئاسشاو باور

  0ةالصلا هيلع هنوين ةبترهظ لودر نعرد_طاذا مالكا اد هل ملوقناناالامال_ساا هيلع ىموعأ
 ه.اءىءومىوةذفعضلاوراكنالان نم اه صاخام لازأو سنا ةؤقدافأ ةر ءانلاتا زعلاب مالسلاو | ا
1 

| 
 رافذبف هلوقي نب غمومذملا عزطسا اوكرتي ريصااباوك_..ةمادعولا مهدنع قةح ولولا اذهب مهبولق مالسلا
 أ ١

 :  5راظذاا هيداربد قرط | نا ملعاو ىلاعت هتاةعانض نقلا عيواثللاىرنجزصاستراس الا ْ

| 
 هقا لعاضت اوغو دج ورايت اقل !كرااوخ هقدحلا بم: هيدارب دقو لاحم هنا ىلعودو معلا دمفي ىذلا ا

0 

 |لاقايلعانهي اظفللا لج بجضو ةيورا هيدارب دق ةولاحم هللا ىلعاضي و دوراظتنالا هيداريدقو لا
 ىلسءمهزاجيامناو ممم هلعبام ىل-عءم#ي زاجعالىلاعت هتلانال مكتم كلذ عوقوب كلن ىرب ىأ حاجز رلا | ا

  || 0مزل.ف بقعا رظذيف ةلوق ىفءافلا نال لاكش الا مزل هبورلا ىلعر نال اذه خاجاذا ل..ةناف مهنم عقبام
 ا ىلاهث هللا ةفص ثو د بجو كل ذو لاعالا كل: لو كد ن نع ةرخأتملاعالا كال ىلاعت هللاةيؤر نوكت نأ | ا ش

 مزلب لف نانعالا فاهل دوجوال تافاضالاو تسذلاو هن داح ةمسسن ىلا كالذي ىلاعت هللادي ور قلعتانلق
| 3 1 

 ١ ا|صقنو نينا: نوعرف لاء دخ أ دقاو)ىلاعتدلوق + لعأهقاوىل اعتدت اتاذىفةيقدةلاةندل|ثودصأاا

 در ١ د دوس محب د نم وح ممم حانت

 ,هموقل لاف هناماللا هملع ى هوم غ نع يح ان كاعت هنالعا 225- نكلو هللا دنع مهر ْ سمو نءو ى-وعاوربطي ةشس مص ناو هذهانل ولاه ةنسسالام 2 ذيمهلعل تارمأا نع

 !"نادلا لاحد هدالاح نان مه.وةدونوعرف 0 : هلأ امرك ذبانهه ادب مرحال كو دع كل نأ م 17 ب

 هدمه لوزن نمافوخ لسرلا بيدك كسةااورذكلا نعرحزلا ىلع نيفاك-ءال اهيننن لالا يلا ىلا سهالا لد
 | ةئحفلا عش نينسلا(قوالا هلئسملا) لئامئناالا فو نن_ااننوعرخل آان ذخ أ دقلو لاسّقف مهجن ا
 | وهون دحلااهيداريرخ ”الاو ماغلاو لوما اهبذا ري( امة دح أ) نيدثعم ىلع ة نس !ىمراغلا ىلءوتأ لاق ا 1

 فسوإ نياك انينسمملعاولءجا والا لسوهلعهلا ىلص هلوق وقود . الا ءذه بدحلا هيديرأ مف بصق افالخ ٍ 1
 اينما هنأ ىلا اهب ىنعيةئسسلا تااكسحا ةةنسسلا ماع عقتالانا هنعاقا قنرزغ لوتفا| ||
 « فام نوةنسمةكملاجرورعاشلا لافاو دجأ لاةر اءكححص اوت لالا تدقلا نموت 4
 رعاشلا لوق <: موعا ارفلا لاه هوو نوثاا بر هتفانمم تبأرو ني:سذهل وق" برعلا ضءيديزوت ألاف ا ا

 ادانة شو اسس نيعل #* -ه:ئسن اف د ن مىباعد 0 ]
 تؤرعءاذاةنسااّةدش قوم تل يعل اةيياخللا مهتسم لاقي بو دخلا برعل ا مالكفف 3 نيل حاج لا لاه ظ
 | لهال نو: لاف ماعدعب : ايان طيلاو عمل ري سسسلا نو يل انذخأ نيريستلا لاخي اوةنفاذه | إ
 ظ رهاط (ىلوالا "لعمال ناتلعسم هيفو نورك دي مولعل ىلاعت لاف مك :رقاالهال تارك |١ نم صقنو ىداوإلا | 1
 دايقنالا ىلاداننءا او دَوَملا دعب رطن .ع اوعجرب نأ لب>ال *هاشمأا وده مويلع لن ايما ىلاعت هنادي ,” ال! 0

 | مكسم اذاوىلاعت هلوق هناعل تلدلاو هتلادب_دعامف بغرتو باقل قةرتة3ث0!لاوسأ نال ذوذيدوبعلاوأأا |'
 | لاه (ةيناشلا اهلكبملا) ضدر .ءءاعداو دف“ ثلا هسماذاو هاوقو هاباالا نوعدت نم”ل_ذضرصلا يف ريل 1 ١
 |رفكلان رم هملع مهأم ىلءاوءةينأال اوركذ نأ هنمةدارا كِل د لعف ىكاعت هنا ىلع لدن هب ًَ , الاهده ىذاقلا | ا ١

 1 | هللا ىلع كلذ نال مهن ىلاعت هنا قععال آر ةلافراستخالاو ءالثبالا انذلءاجدق لاب هنعىدحاولا باجأ ْ ١
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 ألا هموقل عضو دق ناك نوعرفنا لةف همضاوفلتخا دقفربدقتلا اذه ىلءو هلا عجب دارملاف كتهلآو ةماعلا
 | لاهو ىلعال ا مكيرانأ هلوق كل دف ماذصال اهذه برو ىلعال ا مكب راثأ لاقواهتدابعب مه هاو ارا.غمامانصأ |

 ١ زعل لّوعلا لماك ناك ام هناانلق نان وعرفنا ىلامب رطت# ىذلا لوقأو ماهالا دعب نوعرف ناك سلا ١

 دعب لكل ذهمهذ مناك اذاوانأالا هثداسع كيلع بي ا دح امكن لعأ ال ىا ىريغ هلا ءمكل تاعامهلوقو

 ءثارسا يءاأ لتق'نان كلذو هتعمشو هطهر للة:ىف ىسن نتف ةعشلاو طهرلا ةطساوب داسفالا هنكع ُ

 هلاق ىذإاو نوعرغا "الملا هلاك ىذلا نا ىلع لدي اذ_هو اورب_صاو هناا ونمعتساهءوقالاق هنامال_سلا

 ' || ضرالا وتاوو.لل افااخ هنوكه سفن ىف دةّدعب نأ ار< 0القاعزاكناو هملا لوسرلا لاسر ا ىلاعت هللا ةمكح ىف

 ب

 |هنوكوهو لادا ةَةءدق-ودام نوءرفركذي لاذهد نعت هيباذعلا عاونأ ل اًرئاو «سحو مالسلا هءلع ىمو#

 ]| نهال هموقو ىمومكرتهنمدودتملاونو رداق مهقوفاناو لوي كلذ ىلعر داق هنا نبب ممهءاسسن ىكتس سنو

 ||| ضرالان ا اوربصاو هتاناونيهّساهمول لاق كلذ دنعف هءلالصؤو مالسلا هءلع ىموم هنرع دقمها نوعرذ

 حووخص
 | لاقي نأ برقالا لب لقعلا ةرورمضب مولعمهداسف الكل ذ همفاو دقي نأ ءالقعلا نم مظملا عجبا فزع لو

 || بكاوكلا ةدمع نيد وهام ىلعاهيلا بوو اهدمعيو بك اوكلارود ىلءامانص أذ ادق ناك هنا لاةب نأ |

 || لث اسم هو نورهاف مهقوذاناو مه ءاسأ ىصتسسنو مهءانأ لق: لاه هنكلو مالسلا هملع ىموم نم افئاخ

 هم اهناوملا مدعل ه عنأملو هس لا اهنا هموق مه وب هنأ كح هبلعردقا شطبلا هيدارأولو فوخوزع

 ١ اذهىف ىدجلاامأو بك اوكلاوه ىلؤسلا ملاعلا ادهربدملرةيناكو عذاسماادوج وركن ا رهدناك هنا ا

 كلا متطملاو مكملع متنملا و مكس ص اكأ ىلعالا مكبرانأ هل وهن هسفنووذ مها ىفرحلاو ةنث اطل !كإةلو قا غلا ملاهلا ْ

 ّْ |باسلا اذ_هىف ىدنءاما ذهف هرهاط ىلع كيا اور ذي و ىلا عت هلوق لح ىف عانت ءاالفربِدةَدلا اذه ىلعو

 د | ىلء ديد ثنلاونونا | مضي نوقامااو فهذه اونوذلا خفب لق: دريك نب او عفان أر ق (ىلوالا هل ةسملا)

 | اننا مالسلا هيلع ىمومنا (ةيئاثلا هلئسملا) مالسلا هيلع ىموعنمآ نمو ليعارسسا ىن ءاشبأ ىنديربتكتلا

 1 مسهمو ىمومةدالو دنعءا دب اهزعف ام كلذ ىلعفي نآك لاف نم مهنة نورم هم لا فلمخاو هم هفوخ مدعإو

 هيلع ىموم نع ىلاعت ىدح مت لوالا نامزلاريغف عقو دي دما | ذهن ىبلءنورمفملا قذتاو هنم عم لب لاق

 1 ْ ىءوم ىهأ ناذلل ا امأ نيش مهرمشدو نشب هيما ا:ههف نيقّدمالة ةاسعل اوهدامع نمء اشد نم اهثروب هلل 6

 | هناعتسالارالوامهيماامناو هللاءالد يلعربصلا (ىناثلاو)ىلاعت هللابةناعتسالا( لوالافلاممبمالسلا هيلع ف
 ||| لهسي ةئنمحو ىلاعت هللا ةفرعمر وْ هردص حرس: | ىلاعت هللا ال ملاعل | ىفرب دمال هنا فرع نم نال كلذو هللاد |

 ٍ ةده اثعمدا دعتسساوهرب دّةتوىلاعت هللا ١ اذّةب لصح اغا هناءاليلا لوزن ددع ىرب هنالوءالملا عاونا هلع ٌْ

 ءاسشد نم اهثروب هنن ضرالا نا هلوق (لوال اف) امم رش, ناذال ا امأوءالا|عاونأ هءلع فذخ هللاءاضق ١

 ْ كلذو هكاله ا دعب نوعرف ضر أ ىل عت هنن !امهثرون نا ىف هموق مالسلا هيلع ىنومنمعامطا | ذهوهدامغ نم ْ

 ||| ةرخ الاىمادارملاليةذنيقتملل ةيقاسعلاو هلوق (ىفاشلاو) ف الا دعب فا خلل يشل لعجوهو ثرالا ىنعم |

 ُ هلوقونيرهالا عوم دارا ل مقوءادعالا ىلعرصخااورفظلاو خفااودو طقفان دلا ماد ارملا]ل قو طف

 || اًيذوا اولاه) ىلامتةرق«ة رخ الاواستدلا ىف ه:.عب هللا هفاغو ىلا عت هللا قا نم لكن ا ىلا ةراشانقدمال |

 1 0 فركر انف ضرالا ىف م_ك-ةاخسن و ودع كل عنا مكب رىبسع لاق انة ام دعب نمو اندت أنا لق نم ْ

 0 | اولافواوعرذواوفاخ د.عولاو ديدبتلا نمنوعرذ هركذاما وغعاملم السا هيلع ىءومموقنا لعا(نولمعت ١

 ١ مال_ىلا هيلع ىسومىعم لبقاوناك لم ارسا نال كلذو انةئحام دعب نمواندت أننا لبق نما ذوا دق 1

 1 ظ نم معن وةقاشلا لاعالا ىف مهلمع:بسب وهب زطام مذ اي ناكف نيعللا نوعرف دي نيفعذتس سم |

 ]| لاوزف مهواجر ىوق مالسلا هءلع ىمو.ىلاعت هنا ثعب اف مه ءاسن ىكسيو مه* نبأ لّدقيو منتلاو هفرتلا |

ّ 



)4 
 ا

 ىريال مهتم لجرلا ناك ىتح تدسن ىلا اًهيسارامنوالما متادلا ناف وطا مباع ل رافال هللا باس اه موءاعاعد ْ

 اونوعرقىلااوش رصف قرغلا مههاجوهرادنم حوردلا عسمطتس الواركالواسث
 ىلال رأت هياوثاغتس

 انماباذعلا اذه تةثكنافادحاوا رح صم تراصدعذباذعلا انءف شكلا لاهو مالا هباع سوم

 ىذلا اذه اولا طقءلةماوري ملام تابنلا نمح رخو ضرالا تففذ- حابرلا لسرأورطملا مهنعهللا لا زأنثبا

 هللا لسرأة دهعلا اوثكشف ليث ا رسا ب, عم لسرنالو كب نمؤنال هظلاؤالفرع ثنملاخكل انلرعش هنسانعزس ]| |
 ضعب ىلعاهضءب عقوو سعشلا ىطغت اه اريط دنع َتراَض تب مهباعرهالا مظعو تابذلا لك 2 رطلاملعأ] |

 تلق[ احب ر ىلاعت هللا لسرأف مالسلا هلع ىموماعدفرمدم لهأخ رصف تاينا!تاك اناعارذ نضرالا ف ٠

 | انمفكي قب ىذلا اذ هاولاةف مهيفكمهعرزو مومالكن م ةيقب نأ ىلارمصم لها ظنفرصلا ىف هتقل افدارطا ||| | ١

 او-اصف هنلك الار ضخ دوع مهضرأ ىف قيرلف تدسىلا ايس لدقلامهيلع كل دعب هتلر أفكب نمؤنالو | |
 لفرصلا ىفاسهتقل أف عب رلااهتاق-اواهتةرجأف ةراحاحي راهيلعهتتالسرأف هيرمالسسلا هيلع ىموم لأسو || |

 ةمعطالاو بايشلا ف عقوو نس ادلا لمللال_:ءرصلا نمجرفن كلذدهبعداضشلامهيلعمقالسرافاونمؤيا] ١٠١
 نا ههلاءاوفلحو مالسلا هيلع ىمومىلاا ور صف عدافضلا نم عارذ هسأر ىلءو طقسمهنملجرلاناكف | |
 ردااىلااهلق-اف رطملا اهيلع ل_برأو عداضاتام ًافىلادعت هنن ااعدذ كي نونا باد عل! د هانغ وف 2 0

 وو بذعلاءاملا ىلع اوردقي لفام دمهرامأترذ مدلا هيلع هال سرأفداسفلاورفكحلااورهظأ منا |
 راهم ىلا هموقفارش أو نوعرذ بكرواوخ رصف دهذلا مهم غلب ىت-بدطلابذعلاءاملانو د ليثا رشا |
 ْ نوبرمثبال كا ذ ىف مانأ ةعبساوثكمو ام ده دي فراص ف ردغا | ذافر بنل مهنم لجرلا لح دي لعفس ل. ارمسا ب 1 1

 دقوني سف ارثك ًادنع ىضرملا لوةلاو»اذ وذ هن الارخآ ىلا رلا ان تدك نا نوءرفلاقفمدااالا | |
 موقلاناة طماطم اريثكناك امءىش لك نمنافوطلا حاجْزلا لاقةنافوطلاامأ تافالتااهرثك 5 فعقوأ] ١|
 || فراملات وااو نافوط عد رذلا لّدقلا كا ذكو نافوطهل لاق هناف ة رثكلا ندملا لمشب ىذلا رغلاكم ها 2

 ةنافوط ساسقلا ىف هتدح او لاه مي ىّت- ئذلا,بفوطي هنال فوطلا نم نالعفو» شةشالالافونافوط | |
 لوة:فاذهتفرعاذ ا ادحاودل باطد نأ ىلا ة>احالو ناصةذلاو ناد رلا لئمرددمنافوطأ ا دربأ أ اهو ا 1

 | لاق هنأ هنع ءاطع ور دقو سا.ءنب نع هاني ورام ىلءريثكلارطااوهنافوطلا!ذهنا' ىلءنورثكالا || ٠١
 ناف :واطا| لاق هنأ لسو هماع هللا ىلص”ىبذلا نعاريخ هدانساب هقادجبر ىدحاولا ىورو تول ا وهنافوطل 0

 اذه مدو) لب ةدئاف مولع ب اذعلا عا ونأرب اسلاسرال نكي ملاوةسم أول ممنال لك شم لوا !ذهو توملاوه
 اممأو امهريغو ميظعلا ل.-سلاو ديد ثلارطملا ل ثم توملا باب مأ لود ىلعتوم ا ظفا لب بجو ربا

 ةدرح ضرأ ىناسعلا !لاهو هقرودا ردا لكس ادق دور تينوةدارح ةدحا ولاو فورءهووذدا اراطا |

 1 آوهو دكا نم هلك اذه لصأو عرزلا درج لبق عرزلا دار ابا ص اذاو دارس اه سل دقةدور#و

 تاسال:درح ضرأو درح هربو ب> ذدقىذلا بوثلل لاق هئمو قوس او تدهاا ىلدس ىلع ئذلا نءئذاا أ

 رج ْن دعس نعود ارا تاني ىهو هل ةتجأ ال ىذل اراه هلا اندلا وه لمقف هذ اوذلتادقف لقا امو اهف |

 مهراعشأو مهراشبا ف تذ افاق راصق اضع مال_.ىلا هيلع ىءوم هن رض رفعأ بيثك مهبنج ىلا ناك |

 مه:ءعفرف ىسوم ىلا اوعزفو او رضوا وح ا دف ىردهلا هناكم_هدولج مزلو مهبباو و م.خوبعرافمأو ْ

 نوكسو فاقلا ّحعِب لمقلاو نسما رقو اديك ب نمؤذال ن وعرف ةزعو ميلعرحاس كنان الاانم2دقاولا ف 0 ١

 ىورو فاعرلا مهملع هللا طاس لق هنأ فاشكسل !بحاص ل ةنو هانرك ذاخم لاامأو فورع ال ءةلاديرب يأ[ | |
 تانآىلاهت هلوقام أوتارالا ءذه مهي ني ةنسني رشع ةرصسلا بلغ ام دعب مهيف ثكم مالسلا هملع ىسوم نأ
 ىلا هللا تان 5 نم هنأ لقاع ىلع لكي الت ارهاط تانيبمىأتالصفم (اهدحأ ) هوجو هبفن تالصفمأ

 نوارغي ارو مول اوحأ هف نحت نامزب ضعب واهض ينيب ل هذ ىأتالصفم (اهانو) هريغاهيلعر ديالا |
 ىلا ثنسلا نم مسهيلع قب نا ذءلا ناك نورسفملا لاه ديلقتلاو فالملا ىلع نورتي راليلدلاوةجلا ظ

 كا داما الا ا راسا حسم هس يسم عل هن هوعمم ل وس ا ماسلا سمو سلسل مل مص حس مسسسس يسم
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 مهئالافتنعن م لعأهللاو انها ذكذ ناستمالاو «التبالاا هم ثن'ةل ءاسعم مولماع ىلاعت هنا ىعغلز لاحم ىلاهت |
 || هدهانلاولاه ةن.سلناممءاسا ذاق لاةف مرتد عمو مهرذك ىف ديزبام ىلءنوهدقب مهما نا ك1 :لوُرن دنع

 || ةمال_سلاو ةيفا.علاو قزرلا ىف ة«سلاو ىشاوملاوراقلاو بهطلاو يشعلا ةن_سطاندب رب ساس نبا لاو

 ١ 1 هللانم هنااواعي لو انقازرا ةعسوانء عن ةرثكنم ترج ىتلا ةداعلا ىلع نوهت سمن ىأهذهانلاولاهو

 1 |”ريضلاو ضرملاو ندحلاو طسقأ | دب ايري 0 هلوقو هبقةهسعتلا ق<«اوموش: وه.لع هو كش و

 1 اريطالاو هموقو ىموم مود ؟رشاااذهاناصأ اغا اولوقيو هلوممانشنب ىلع هر ىموعاوريط»*الإ .ااو

 ا ا ناكم نمام_مالءاطلا ىفءاتلا ت عد اوريط ل صال فوه اوريطب هلوقونب رسسفملا عي لوقف مؤاشنتلا

 1 أني! لامت(لؤالا) نالوقرئاطلا هلا دنعم_هرئاطاغاالأ ةلوتؤايانثل !لوصأو ناسللا فرط نمداو

 ١ | انههرثاطااف همكحو هناء اذ. "رسذلا مهءااعاى ا هلل ىل_ءق نم ىأ ىلا هت هللا دذع مهمؤش دن رب ساسغ

 11 ا |تمءاشتدقوءار ن١ لاف هللا دع + مرئاطلاف كعمز و كيانرمطا اولاق دوم ةقىفىلاعت هلوق لثمومْو ثلا

 " (لمقو ”ىرهزال الاه انانأ د. انراظمأتاقوانر امامأ تاع 0 داانل_مو هيلع هللا ىلذ ”ىنااندوهلاا

 2 | امنانرغ قيعنو اهحر اميرهطتا اواهرحرو ريطلاةفامعامأ 5 ن م ناك برعلا نال ةريطوريطور' انطمؤتشال

 ْ ىلع ىلاعت هللا لعأ م اهيمسومواشتل ةريدطوا ارثاطوا 2 قوشسلااوعستاهورانثأا ذاراس ءلاتاذاةذ أو

 ١ | لص ا وريطتي الو لءاف لو هيلع هلنا ىلص *ىنلا ن اكو ماهالو ةريظال لاسقذ ”ةلطاد مهم مريطناهلوسنن اا
 آ | لافلا سو هيلع هنا ىلص”ى لا تدل افدحاو ةريطااو لافلا ىفابهذم برعلا تناكو ةفيشا يزن لأتلا

 | حاورالان ا لاي نب رقالاو نيباسلا نيب ا نمد اةردقا هبوب اولا دبع لاو ةريدطلا ل-طرأ و

 || نكو«نادنالا نال ىلع ىر ىلا ةماكلافةيربطلاو ةبدملا حاورالا نم ىوقأو ىئصأ ةانألا
 . | لعاهبلالدتسالان كءالذ ةم.عض اهحاورأ اف عام ,لا تاكرخوريسطلا نا ريطفال._املالدةدسالا

 . [اوهو مهظح ىأ هللا دنع مهرب [طامغ اال أ ةدسع ولأ لاق ئاطلا ريسفتفف (ىاشاالوقلا) لاوحالا معو

 | لاما ترطأ لو برعلاو موار دقو مولع ىضقام مهر ”اطامنا لاقت هن امينا ىذر ص اع نبا نعىورام
 || لكن ا ىءللاناوتلاالك ىلع نارلعاو مهسلا كلذ للص ىأ هموسم نم لكمار اف م ودا |نيب هتريطو
 : | هللا نم لكلا نا نولعيال مهرب كح !ن كلو هرب دقني وىلاعت هللاءايضقد د وهذ سو ريخ ند مودصإأم

 1 هللا ءاضق ن نءاموعطتيو ةسوسملابا,سالاىلاث داو !نوف ضد قال ارث تحصأ نال كال ذو ىلا

 || هناذنززكح موأ هناذا دوجولا بج اواماوهف دوجوم لكن ال هللا نم لكل انا قلساو هرب دقو ىلاعت
 ١ |نوكيقيرطلا اذهب وهاذا ح اولا دا اءالاد_ب ود الهئاذان كمااوهناذا كم هاوسامو دحاو ب>اولاو

 ظ 0 "؟ةامهماولاةو) ىلع رقع دس سدو قامة فلا جد سالما نم لكلا | |0

 نحل م سس

 ا
 ظ "ا 1اعوندن الانام دوم ا اذ ص
 ا ابانن ء«ةمحاصعلا نالشنال_ةمتان' الأ "لل اولعس ور هسلا نيو تا ردهملا زب اوزتع ل مو اودوةلال_ذااوأ

| ١ 

 8 1 وادع ١ 0 كما 1 هنن نودج دمي ف ار
 : روم ايان أاهسوم ئدوملاولاهال مولا نا سانعْبا لاك (ةسئاثلا هلك_سأا) اذكو اديك 5

 ا أ كلذ دار تاو ل اها يتزمنا تسر اب اهنمؤتالا ن نكررصتملا ناب نمالدع ا :
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 مااتافتلالا مدعو تان الا نع ضار ءالا | ركل كا لق :لذقل قع دع ولاءاب فكف هرامتشات |
 00 ”نلةغلا بدك ةلاىلااوهذدق ةىسذل ألق ناف اهنءنيلف اغلأك اورامص قخاهنعاوضر مهلا
 || ىلع ةلالد .اعمنيذهل مهنم معنا ىلاعت هانا. ةي الاف سيلانلق امهريغنو د نيذها ماقال نوك<ف يكف |
 | نا ىلع ديكل ذواهنءاولفغتايمهّذكلذاو اهفر طنلا تاب : الاف بح اولاّنا ىلعلدت : ب . الاوءادعام وذ ا

 ىلا اهي راغمو ضرالا قراشءنوفعضتسب اوناك نيذل' موتا انثرو او) ىلاعتهلوقمومذمقيرطد.لقتلا | ||[

 اوناك امو هموقو نوعر :عنصي ناك امان رّمدواوريصاع لمد ارمسا ىتب ىلع سل كيو تلك تةواهف اراب ||

 مودع كام نأ مكحب ر ىسعهلوق ل ثارسسا ىئءارك دق ناكمالسلا هملع ىسوغنا لعا ( نوثرع
 نم نيئمؤملاب هلعف ام نيبب وقعلا هجو ىلع قرغلاب موقلا ل الها ىلاعت نيبال ان عهفضرالا ىفم كةاكسستو

 قرات منوفعضتسإاوناكن يذلا موقل انثروأو لاذ مهانذو مهظرأ م معو ؟ىاعت ئاوهو تاريسللا | 1

 7 , زدلا مهتمذخ أنو مهءاسن ىعتسي ومه*انب ألتقي ناكملا فاعشتمألا كلذ نءدارا او اهبرانغمو ضرالا |
 قراشو ىللعةلج مهظعبف اهنراغمو ضرالاق رادم ئعمىاو ةليحاو هقاشلا لايعالا ىف مواهعم_سيو !ٍ

 مناكراب ىلا هاوقاضيأو جي معلا م امال ام راغمورصمو ماشلا ضرأ

 قال كلذو قازرالا ةعس وبما ابايفاكراندارمل /

 عمر اذؤاخا قف لا لا كاد نايلسوا دوادىل 51 رمسا ىن لح نم حب رش هلال ل ذو نضرالا |
 نادبرنو هلوقكن رةلك نءدارألا لمق ل ارممأ ب ىلع قد 00 تو هلوقو سنحلا مساانهه |

 | عمو ةماكللل قا راسنا نذ امو اذ اف ةزرذكد ا ام هلوق ىلاضرالاىفا وفعشمربا نيالا لكي 7
 ماع عمل. و كءلع ىضماذارمالا كلمت مهاوقن متزساو مهياعت ض٠ لل_ثارسا ى ىلعتت

 اما.ةراغالا ناك اغ او ضرالا ىف مهذالختساو .هودعأل الهانم دقت ىذلا دءولا زا ا سلا ةساكلا

 | ىااوريصاءهلوقو لكو دعولا كل متدةف هيدوعو لا لصحا ذاف قاعملا ئشلاكقييئئثاادعولاّتالمالكللا |
 هبا هلك ع زان الملا لياق نْمَنا ىلعالا دوريصل | ىلءأن'ح هب كنمسحو مهريص بسد مانقلا كلذ لصحامنا 0

 هريظنو ىسحلا لِ تانك تقوةباور ف مماعأرقو حرقا هدا نعشرصنلاراتناو ربصلا اق نمو بلا ظ :

 ا ىأ ارامدنو صدي موقلا هد لاةيماَتلا الس ولا رام دل ث ملل (لافانر ةدوهلوقو ىربكلاهيرتاب نم أ
 | لاةءحاجزلا لاق تور ءباواكامو عئاصملا دب ري سابع نيالا هموقونوءرذ عنص: ناكأم هلوقواو 55 ظ ْآ

 ليقو تاشور عم تانج ىلا عت هلوق هنمو تاسنلا ندنوشر ردعل د اوناكأمو لبق قباذا شرعنو شرعي شرع | ْ ١

 ا رسكلا:د نود رعي ئرقو نؤءر ةوناماهح رمدك ءانعسلا ىف ةدمشلاةشالاع نمنوعفر,نوشرعباوناكامو ١]

 || نم نوسرغي ساننلا ضعب ارق هنأ ىغلب و فاشكلل !بحاملاق . مدفأ رميكلاّناىدي زيل اركذ ذو مضلاو ا
 أ[ مه. ذكتو هموقو نوعرفةصقن هىلاعت هللا هركذامرخا اذ#هو هنمافمصصتالا هبسحأ امو راصئالا سرغأ 10

 /اولاق مها مائ_مأ ىلءنوذكعي موق ىلعاو أفرحأ | ل.ئءارسا ىبانزواجو ) ىلاعت هلوق ىلاعت هللاتانأب ||| 1
 أ نولمءداوناك أم لطانو همف مهامربتمءالؤودّنا نول عد م وق مكن |لاقةها 1مهلاك اهلنا لعجا ىموعان | 0

 مسا رهام ميقا مترو هير ةفحأ نا للا | ىب ىلع همعن عاونأ نيبال ىلاعت هنأملعا

 هرهأا ىف مهريس ف. كرولا رئاس ف ىلاعت نيبو ةمالسلا عمرلا مهب زواجنا ىهو ىمظعلا ةمسعنلاب |
 73 وقاودهاشا لل ءئارسا ثانيا هلءجو اصعلاب رضلا ىد .ومبرذ دنءز مهلا قافنأبكلذو ةمالملا ا

 أ موةلاّنا كشالو ةهاآ 1مسهل م اهلنا لمح. قوما اولافواودئراوا واهج مهماسص أ ةداسع ىلع ن نوفكعي | ا

 |[ نوعرذ كلغ أ ىلاست هنااود_ داشمنوعر :ىةنءىءوأ ىلاعت تلااهر يطأ ىتااةرهايلا تاردهأا اودهاشانمل
 | اذه نوركذيتاماستملاو فقاوملا هذه دعب مهنامث ةماركلاو ةءالسلاعاونأب لئارسا نب صخوهدوثسو || 1

 ًأرصلا لبث ارسسا ىئبانز واو ىلاعت هلوقامأ فالللا :ءامول وحلا ياخ اوناك ل طابلادبماسغلا مالكلا ||
 | ناكملازاجأ لاقي نزرجأ ىنمانز وجرت ةواهب ربع هريغ: زواجو ."اروهقلتومةطقاذاىداولازوا لا ||

 جوس مح < مح و م
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 || ىل_عةبوص:متانآهلوقو جاحزلا لاق تالدةمتانآهلوق ىنءماذهف رهشبا ذعلا ىلا باذعلا نيو ثدسلا

 ||| نااضي أل منو بنذلاو مرا ىلء نب ريدم نيمرثام ءوةاواكو هللا ةداسع نعدب ايري اوريك_ سافل اوةولافا
 نام ىف اهنم ل: ارمس اوناكونوعءرف موب تعا دزج قو دنع امياكد اذعلا نم ةروك ذا !عاونالا هذه

 نافر> از ممم ىلارسالا نود ىلط.ةلانهصامصتشاو زدتمهسن: ىفووذاسونم دهاو لك ناك ثالو غارفو

 اهلا :دئافلا اف تازدعملا كلَ نوئمؤبالم_ملاماوقالا كءاوأ لاح نم ىلا عت هنا لعامل لئاق لاق

 1 ١ اهب اوم او قرفا!اخاوسج أ اخ تازمتملا اوءاط )سو هيلع هنا ىلصد# مو ةفاضيأو امتمرمثكلاراهظاو
 .[|| موقنء لع لعلف حالصل اةياعر ف ةلزتعملا لوق ىلءامأو دب ربام مكحوءاشيام هللا لع ةيفاشي ا مصأ لوق ىلع

 | اها نال سو هدلعمشا ىلصان# موق نم لءوةدنارلاتاز هلا كل ةروهط داع ع نمْؤِد ناكم هضعب نأ ى هو

 ظ 3 ْ || مدانم) ىلاعت هلوقلعأ هتاف قرفلاروظفا دانعوار فك الا ةرهالل !تازدعملا ل كا روهطظ دع دادزبال مهم

 3 ||[  ىبكعمناسرلو كلنئمونازجرلا انع تفك نئلال د_:عدوءاع كي راسا عدا ى ءوءاناولاه زج رلا يلع

 ]|| هوقدنعرجرلا ىءماترك ذانالسعا (نوثكدأير مهاذا هيغل اد مه لح ًاىلازجرلا م معان ةشك اسأف ليث اسما

 أح رلا اذهب دارا !ىفاوفلتخ ا مهما ٌمَباذعلل س-اوهو ةرقبلا ةروسىفءامسلا نمازج راو ظ نيذل ا ىلءانئارنأف
 ا ريب ني دعس لاهو م-مالزان ناكىذلا بدءا! نمةروك ذملا ةبهلنا عاونالا نع ةرابع هنا مهضغب لانة
 || اوكرتفدحاو عون نانا وع يطصلا نم هبتانخمهئاصأ ىذلاٍباذعل اوهونوعءاطااهانعمزح رلا

 . | ىلا فريصتيف ماللاو فلالا :ىل درغم ظفازج لا افا نال ى وفأ لوالا لوتاانال_ءاو نينوف دمري_غ

 8 ا 3 همؤكل اوكشخاهرغغام اواهرك ذمدقتىتلا سيلتا عاونالاوه قباسسا ادوههملاانهدو قداسلادوهعم ا

 "|| نم هملءاوناك ام نمي ىلاسعت هنا لوقنفا ذه تفرعاذا همفكوكشملا ىل_ءهل- نمىلو أ مولعلبا ىلع ظفللا
 أ ىلا ةّمالا عزفدملانوعزمي دئادشلادنءىرخأومالسااهماع ىدوءنوبذكت ةرانمهمال ةدعبقلا ةضقانلا

 ' وعدل باجماست هنوك هما اواسولا ىضتقي كلذو مهنع بادعلا كل ذ عقر هب ون اسينأ هنولأسي وابد

 أ هجولا اذه نئهردس هيلاطم ىلا ل_صيامغتاهناو همفن ءطلاو ه.ذك-:ىلانو دوءيدئادشلا كل لاوز دعب

 |لاقفكدنع دهعاعكب رانا عد !مهنءةباكح ىلاعت هلوقامأو ليوافالا هذه ىف مهسفن أن وضقاثي مهنًارهظرب

 |"ابلاءهذ_هفر :ّوئلاوهو كلدنع هدهعن قعملاو ةير دصمل دنع دهعابع هلوقىفام فاشكل ا بحاص

 | ةجولاو) :كلدنعء دهم :هيلاالسوتمانا عداريدةّلاو كب رانل عدا هلوقي هقلعتم املا (لوالا) نا هدو

 8 |اننعت ذك نال دنءهقاد يعبانوقأ ىأ كل نئمْنل ةوقاهم او-واعسنوكتنأ“ ايااهذهىف (ىناثلا

 85 اودع :وفديدشلا دكلابل- ءارساىنبا وذخأدقا اوواكح ل.ئارسا ىئك عم ناسرنلو لوقو كل نئمؤنازجرلا

 | هعممهلاسراو لدئارسس 0 نع ةيلغتلاو هينامعالا مهنعباذعا[فشكب :هتاعد ىلع مال_بلاةملع نوم |
 5 اقلطم باذعلا مهنعانلز أ امانا ىنذملاق هوغلان مسه لجأسىلا زج رلا مهتعاسنةشك املذ هلوقوةاشنيأ مهب بهذي |

 7 ||لب زئال لجالا كلذ دنعو نيعم لج أ ىلا باذعل ا مهتعاناز أ امنا لب عنافولا عمم فرج رلا مهتعانة شك امو
 | تكنلا او أس اف مهنعانةثك الف ىنعيا., باوجوه نوئكس:. مها ذاهلوقو هيمهكذم لب باذعلا مهنعأ|

 ًاانتايأب اويذك مه ايريلا ىفمهانقرغأف مهنمانمقتاف ) ىلاعتهلوق اوثكسن مهتعانغشك اك هورخؤي لو هوردابو
 || نعاوعنتع لو تاّركو تاّرم لبق نم باذعلا مهتءفشك ل ىلاعت هنأ عملات الدعاو . (نيلفاعاونعا واكو
 7 ل مستلا بستنللا قواستالاو قرغااب مهكلحأ ناب تمم ةداتقؤملا ل>الا اوغلبمت مهلهجو مهرفك

 ْ نام مظءمورصلا ةلسوه لو هرعقلر ديال ىذا ارصل | مي || فاذكل بحاص لافر كلا لاو باد علاب
 وع ماقتنالا كلذ ااسنتان ان اناوذكو مس منأب هلوةيىلاعت نيب و هنو دقي هب هينيةدسملاّنال مهمل | نم هقاشحتشاو

 |لدىتلا ةء_ةنلاىلاةدث اعان !لستف اهنعىفتباخلاىفا وذلتش ا نملفاغت اهنع اواكو لوقو بندكشلاكلذل
 ا رامتخاوهوتانأ الا ىلا ةدئاعةياثكلا لدقو نيلفامناهلول- لبق ةم_#ةنل ا نعارتاكو ىحملاو انما هلوق اهملع

 1 )_هعالر ناسنالا لعفن متدسدأ ”للفغلا لبق ناف مهب لزغت ىت وا تان . الا, نوربت عيال اوناكممخال ىلاهحاجزلا

 ءاوسلما يحب هزل

| 



 م ا شالا ا دع د ا تال سا نأ 7 قا د لط

1 
 ا 1

 باستا فومكل نوغيىأ ةنا 0 لاه يا 'ان الف تدغب لاقي 0 ْ 1 ا

 اج ةفص تنك ترخأأ ولى ةمدقملا لانطلا ىكلعربشو هيلوعتملا لعاهأا تمني نأ (ناثلا) الوعل || 07

 007 يس ا 8

 ينل اذسمل ةطااكذ نمماأ ةرشع اباد زيزأ ادا رحأت كسلا عير نناعد نم بط ماا أ ١

 نيث الثل ا ىلا يعن رال لسة ىف ةدن اذااوهاذهذ هماضرأ هلكو ق اوماأرم دعلا ىف هملع ةارو" لا تازنأ ملا هذ 1

 مالسلا هيلع ودوملا ىلع لدام هظةروسىف ىئاهفصالا ل سموبأ هركذام(ثلاسثلا هجولاو) :رشفلا ىلاو 1

 عججر ىهانس سلا عم هموقربخ ىلاسعت هقا ءاعأ لف ني *الثل امامت دئعروطلا أ نون نوكيا ىرأا ظ ِ
 هولاو) "لس. نوءبرأ مف ىرخأ ةزرمشعىف تالا ىلاداع مث ىلا هت هلل ا هدعوام مامت لبق هموقىلا | ٠
 ىناثلادءولاو هدحسو مال سلا ه. .اع ىوءوهدرمضحح لوال ادعولا نوكين أ عنتجال مهذعب لاق (عبارلا| 1

 نيثالثلا نمرمشعلا كلذ نا مهول ةلاز "هلل ني در لاهامنا ىلانعت هنا ىناثلا لاؤ لا نع .تاو لاو لعأأ 1 ْ هللاو ني رمضان لاح ف الة الا ان دءولاراضصف ىلا.عت هلن | مال تحح اوهوسل عم نورا ل ارضح ! ا
 هل اوقاماماهيالا اذ هلا زراف نمثالثراصف رمشعد هع أ مني رمشعناكه ناك نيثالثل ا ند رمشعب هانم الق < هلالا ا
 رّدفام تاقمملا نا تقولا نيبو تاقمملانِ» قرهلا (لوالا) نام همفف هلل نعد رأهب رتاقممَمق ىلاعت 1

 لست ارمع اىئزومأ ند ء لصين أ بعام ملصأو واحمل تمد نكذ لصأو مومف يفلح نكىوقىفىنلخاءادنلا | ْ 1 ١

 رلءافملا ىلع فلال ابان دعاو نوقانلاو فل ريغن ان :ءوورعولأ ارق (ىلوالا "هللا ) :لئاسمدب , الاقأ

4 

 ىلاعت هنا ماو ١ (لوالا) نالوقهمف نيملاعلا ىلع مكحكحاظطنهودو هلوتو هللاريغاسلا مك.ةنأ لوقت

 نمد الاهاذم لص لودر ءاملاتان الاكل مههش ىلاعت هنا (ىناثلا) مينات ل

 كلذ ىوس ةرن“ 5 امولع لعترع .اوأ د-اوامطع لعن لجر هاشمو لام ارث اس مهلضف مهريغ ناكن او نيملاعلا

 هونكلا 0 اوكا ةيدكلا وابل ينم اسلم ل تنسوج اولا ا

 ةرسسةم 7 هلا مده ازعاو ( يلف ءمكب رنمال مكاذ فو مان نورصتسيو مدا نوأنقم باذعلاد رح

 اها: معو هلا نيث الث ىمومان دعاوو) ىلاءتهلو5 8 ملأ هاو ىلاعت هللاريغ ةدابعب لام ثالامكي دلي

 (نيدسفملا لمدس عمدا الو لصأو وق ىف ىفلخ !نوره هال ىموم لاهو هلل نيعب رآ هير تاقبم مقرمش

 دعو مالسلاة يلع ىموءّتاىورهنالعا (ةيئاثلاهلئسملا) ةرقلاةروسفف:ءار ٌةلامذع نام رمدقو
 كلءالننورذيامونود ايامنا . همق هللا دبع نم باكي م ءانأ امو هللا كله آت ارصعع وهو ليئارما ىإ

 5 ةرقبلا ةروسف لاه ىلاعت هنا لعاو 7 ارودلا لوزن ةمفدك نا قد . الاءذهن بالا بر ىموم لا سنوءرذ

 ركذ ىفانهه ةمكحلا امو ليقناف دب . الا هذه ىف نمءدرألا كلت ل صفت دو "هلل نمعرأ ىموماندعوذاو

 هيد لك نال ةدياغا | نءراع مالك هلل نيدعنرأ هير تاقمم مه م ورم هب اهءامتامت نيئالثاا

 ىلاعت هنا (لوالا) هوجو ند وهف لوالالاؤسلا نعت اوك ااما1:15نيعن زآنوكا رشعلا عميثالثلاتا ْ

 لَو تف هش فواخر 1 انيثالثلا مأالف ةدعقلا ىدرهشوهو امون نعت لثموسيمالزسلالل دول

 مف ةولخ نا تانعامأ هملا هنن ىحو اف لاو #اايهتد سف أ كسا ةمح اركدذ ن٠ مناك حس الملا تااقف

 هللاىلا هر ّرةءاماهعف لح« دنا امول نيت الث مودي نأ ىحأ هانا لم_دفتلا اذهةدن اقىف (ىائلامولاو)

 ىل_ءءالوأ مهلاف ىدوما كل موقن ,ءئاعأ امو ىلاءعت هلوق هملع لالدلاو هموق لق هير تام ىلارد

 لاطا فدع بسن هل .!نيعبرأ هلوق (ىنانلا ثصلاو)الوار د ةمهرّدق ىذلل تنو كفولاو لاغعالا نمل عه :

 ىلع مذاب ئرقو هال نان فامء نور اد هوةذنوراههخال ىءوملاقوةلوقاماو ددعلا اذه اغل أمت ى

 | هوس ا اقف ماليا ان ودق شم :ناك نوراهّنا لءقناف هعطنالو هعبش الفدابسفالا ىلا مينستلا ل
 ا مال ا حل ص حسو يس امس سجس

 تا ار لحاف

 ظ فيك ةمظعلا ةمعنلا هذ ممكدذعم أ ىذلا رهان ا عضو ااه خيواعللا ذف:دئافلاو ةرقبلاةروسف

 اكسس 0 يووم ع و ورب وو وب زل و و ل و و رت ا ف وو و مم م و يي سويس
 أ
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 أ لاقءامنومي 3 :واهاعنورطا ول حاج لا لاه مهل مانسصأ ىلع ن 2 موق ىلءاونأت 7 قكب هزو-ذ أ

 َ ناك داتق لاهو فك همدوحسملا مزالل لاق اذهن رام كنار بن اراك ظنيت

 | ةسقناس ل وأ كلذو رب ل مساع مانصالا كلن تناك جمب رح نبا لاف رلابالوزن اوناكو م !"نمموةا!كتاوأ |

 | لقاعلا ل وشي نأ لمكتسملا نمَّنالءاو ةهلآ هلاك اهلااثل ل مما نوم اللات مهنا نع ىلان هن ك2 -مثلعلا |

 [نوكم نأ ن ناكالهربدة:د ىموم لع ل_مىذاّنالاربدموامااحو ةه'7 موأأك اهلا الءجا سوما |

 |نأمال_ل هيلع ىموم نما وبلط مهنأ برقال او لقملا لماكن كي ل كلذ ىف ك_.نمو هلاربدمو ملاعللا اا |
 أةدبع نعىلاعتدقتا ءاكح ىذا اوه لوقا !|ذهو ىلا عت هقلا ىلا اهتدابعب نوب رق ل. :فقوامانسه أمها نعب |
 ألوقلا اذهن اكل لوقين أل ئاقلفاذه تفرعاذا ىنازهقاىلاانوب رقملالا مهد.عثاماولاو ثمح كانثوالا | ظ
 أاهلا هنوكرمغلا كلذ ىف دعا ءاوس رفكى اعت هقارغ:دابع نأ ىلع مالسلا جلعاد الا لكمجب أل رةنفا رفك |
 | نعالا قملتال ميظعتلاةءاهنو ميظعتلاة بام ةدارعلا نال ىلاعت هللا ىلا مب رةهنتدامعنا همفاودةدءاوالاعلل |

 | لبانلقمهضعب نموأ ل 1 رسائلك نمردص لوا! اذهذ لق ناف مارك الاو ماعنال اذي اهن هنعر دسصد |

 الأ اذه لثم نع عفتر 0 نورا 'نوعبسا !مالسااهملع ىدوم عمن اكس هنالوهذعن نم |
 ا 5 ,رقتو ندا م ءوق يكل لاق م-مباجأ هنأ مال! هماع ىدوم نعى ىلا هت هنأ لطايلالاؤسلا |
 00 ةامحلاو س1 اقام وذ ابيل باع طر دس نعال ىلا الف ميطظعتل اةباع ةدا٠ .هلانأركذام لهل اذه |

 01 |ىلاغتهتاالا سل« ام_الاء_دذه ىل_ءرداقااو اهب عف ءلماءامشالا اخو لق_ءلاؤةردقااو ةوهشلاوأ ْ

 1 | يظعت ىلا هببرقتلا مانصال اكلت ةدابعب عب مه دأ سه 0 اولاف ناف هبالا ةدابعلا ق.انالن أب جوذ |
 ٠ | ل ةااكاهول.-اماوالصأ ةيلآ اهوذخت لريدقتل اذه فان ةدامعلا هده عكف هولا ىلاعتهقلا | |

 | ىأثيردصمنوكتن زوج ةها ايم مسرب ءاوةهل' مهلا انو انلزمحا مهاوق فاش كلذو | |

 أ ريمضلا كلذ نمل دب ةها او هملادوعد ريع م#هأ مهأو رات نأزوح وةهل مهل تيثاك |

 | ثنالا لاه همف مه امريتمءالؤه نا لاه هنأ مالسلا هنلع ىسوم نع ىلاعت ىح مث ةها !مهاوف ىذااكمريدق: ْ
 ' 31 !كهذلل لاقيو ارم ةةانربتىلاعت هلوق هنمو كالغال اريب:ءلاو ارابتريتي ءىثل اريت لاقي كالهلاراتلا |

 | ايت مدع نالطبلا لبق نولم_.هداوناك ام ل_طانو لوقو مد كله ٠ىأ 1 هيف مهامريتم هلوةفربتلا تدفَملا

 050 1 مق لمعلا كلذ نم م-يلع دوهال هنأ مسهل ءنالاعت نم دار ااوءدودةمو هت دئافم دع: وأهناذ مدعب ما

 " [/لاثعالا كلت ىل_غ ةبظاوملا ريصت نأ :دابعلا ن دوق انا با:!اذ_هىف لوقا |ى.ةدتوررض عفدالو |

 لغم_ثااذافاهمف ةفر هملا كلت لوص ةدمعحورلا كل”ريصت ىت- بلقلا ىف ىلع هقنارك د ماكتتسال ايف |

 ىلاعت هلق ارك ذ نع بلا | ضار عال ابهس ولعت اكل ذرمدب و هقفارعغب هلق قلع ىلا «تهتنارمغ ةدامغ: ناسنال ا |
 . || دهدض لمص ىف ىدسو عااضو لطانوربتم هنقاري رع داس اتلا دالاّنا رو قيقا اذه :روطاذاو

 : 3 رغةدابعب لاغ_ش مال او باَقأ | ىف ىلاععت هلل ١ ةفرعه خور ةدانعلا نم دوصةاَنأاشب انال هذقنو ءئش ع

 ّ ظ ريغ لاق ) ىلاعت هلوقل_ءأ هللاو بولطمالاض.ةنو ضرغلل ا ةضاذه ناكسذ .بلقلا نع هلف اة ع «ىل ني هللا |

 14 ولاهم ممنأ مال_سلا هيلع ىموم نع كح ىلاعت هنأ لعا ( نيملاعلا ىلع مكلذف وجو اهلا مكشيأ هللا |

 |لهطان مويلعم كك هنأ (اهاوأ) اهودوبا اولا ىفرك ذ مالا ا هءلعومهف ةهل مهلا اهلا انل لعج ا.

 [لالهااز نارمسغل لا سس ىأ هيقو هامرب:م ءالؤع نا لاه هنأ ( اهيئانثد) نواه موقمكْ الاسقف |

 نيدلاوان دإا فاشن مه دمفب ال قاسش ثاالمءاااذ هيأ نوام-ياوناك ام لطابو لاق هنأ (اهتان) |
 |هقاريغأ لا قفزيب وتلاو راكنالا بجوي هو ىلع م نم بعتلا ن هدب الا هده ىف ا (اههب ادو) |

 "!|ىذلا هتلاوهدلالا لب ذختنو سقلن و تاطب امد سل هلالا نا ىئدملاو نيااعلا ىلعم كلظنوهواهلام ك.غبا

 | نيلاعلا ىلع مكمأض وهو هلوق نم دارمل اهو منلا عج وةانملا» اطعاو دامعالابماعنالا ىلءارداهنوكي |
 3 لاق هرب_غةدابءىلا هتدامعن نءلودءاازو م فكس هن وا ل تا ةااارخ وحرم اذهف

 جرو حس

| 
 ا
 ا

 ا
 ا

 ب -- 0 اسس ال سلا

 ىف ىد١ا
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 ٠ هقلاىرئد كان زن نان ولو هماع" هلثس ماتور تكي كالذي نيلهاج وكيف موك نإ. ىلعتيؤرالأسأ] |

 ىلأو ىلع أ ب رطءذهو هملال.هسال كِل دَنارهظ اهنم تملا دروالف هسفتلالاي وزلا سود ل اسف ره ا |
 لبو يللا د - هلغأو زار ططانذر هأب ةفرعمه دنع نم هير لأ مال_تلاهملعى وهنا (اعأنو
 مشاه ١

 ىتأ !ةرهابلا تان االاراهظاةلأس لب :لوغيرم م-(م«و ةيرورضلاة فر هما هير لأب لود نم مزن نوفل
 ىذلاودوةرخ "الا لهأ فر مى لوشن هلعف نم تناكثاو هّنةرعش ع ني يزاهزلاووطا وللا لدزتاحدل ا

 ] | ةمعمسلا لئالدلا ن .ىلاعترك ذي نأ لاو لا !ًذد_هنمدودقملا (اسوهدارو) ىعكلام ءاقلاوأءراتخا

 ٍ ءالّدمال بولطم سهأ لث الدلا دضاعتو ىههسلا ل اذلاب تملا لملالادك ا انوعدبت -ةرعانتما ىلع لديام أ

 | لئالا هحولا اما انباصص أ لاهي . الاهذه ليو أت ىفةلزتءملالاوق أع ومما ذهف سدالار كب وبأهرك ذىذااوهو |

 لقأ هقنانإ- ءااىفناك ام مالسلا هلع ىءوءّنا ىل_ءءالقعلاعامجا (لوالا) هوجو هيلع ل ديو فيعضفأ]| |
  1أ هملع نمو ّناانطرفو ىلاعت هللا ىل عةيورلا عانتمابنيماعمولكتاك الف ةلزتعملا لذادأ نمةبن صوتةزئمأ]

 ١ أ لطا,كلذو ةلزتعملا لذارأ نمد او لك ةفرعم نء دل رد لقأ هللا .ةفرعمتناكّكإ ذ فرعي ممالسسلا||
 ٍ ١ الباقمنو نأ ب هنافادث صض ناك ام لكن اب ىروزمضلا معلا نوعي ةلزتعملاّن ا. (ىفاثلا) نياسملا عامباب| |

 || ناكتناق لعل اذه للطي لو أ لعل اذه كل مح مالسلا هيلع ىب وءْنا لاقي نأ اما لياقأا < فوأ |

 | ىءملا اذ_هزيوتو ةهطباوزي+لافالضاح ىلاعت هنوك نب وجت بج وبا.: سم ىلاعت هنوكل نيون تاكل إلا (|
 أ ناك او لقاع هلوةدال كل دوار“ اكمالببلا هيلع ىمو«توكم عمزابق ةلزتءملا دنع رفكلل ان جوت ىلاعت هبا ىلع

  0[انِض طرف ابروزمض انهي دب الع يلو :اهملا مكح ىو الب اقم نوكي نأ بني فرم لكنايرعل نأك اا لوقةنفوفاثلا

 : ّ ١ مولعلا عج هبفلصعم مالدملا هملع ىمومّتا لاقي تأ مزل مال ل + اع يبول الساس ناك اميجلا تخبل |

 |انونمم ناكل لقعلا لم كن 1 مال سلاهماع هنأن مك مه مزام نو: وهذ لال ذكناكن هوةيرورضلا ||| ظ

 ١  | 1هيا نص رفعمةيؤرلا عانتتماياملاع ناك ام مالسلا هيلع ى هومْثا لوقا اَنا تثفةمالا عامجابر هك كلذو |

 ََ ىناثلا ليو انلاامأو لأ هقلاوالطاب هب لولا ناك-فنيلطابلا نيمسقل نيه د [بجويةيؤرلا عندم ق ىلاعت|

 ! |[[ 1ناكولهنا (لوالا) هوجو هيلع لديودسافاضي وهف هسفنلال هموةادبُو رلا لأسامتا مالسلا هيلع هاوخو
 || ليوأتلا اذنه لطكل ذكنكي ,لاإف ىنو رينا ىلاسعت هتتالاقلو كل اوراظأم_ م هرآىءوملاةاكلذك الا

 مهعنم ةها[مهلاك اهل! انل لءجااولاهامل مهنا اك هنعمهعنا لاسملل ابلطلا لسا اذه ناكولهلا (ىناثلاو)|
 ْ ||| لعب ناك هنا (ثلاثااو) نولهت موقمكتا هلوقب هنع ٠ ظ ىلا هن هلا ىلع ةوطانقلا لأ الذل ةءاننا ىو

 هيلا لئال دلا كلت ن مائي شرك ذيال نا امأف لاؤسلا اذ_هنءلئالدل كلب هم وة رهقال ]| ش
1 
  1ا

0 
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 ثا(عبدا راو) نويل هئاو مالسلا هيلع : ىسوم ىلا بججاولا رتل ةيسن اذه ناك ةهضماضرف ناك اهرك ذ نأ | 1

 ناكن اف اهباونم امو مالنسلا هلع ىدو.«ةوينباونمادقاووكي تاما ةيؤرلااوءاطنيذلاماوقالاكئاوأ | |
 لاؤ لا اذه ىلا ةجاحالذ مالا هيلع ىىبوملوقدر 2# لطا.لا لاؤسلا كل ذ نع عانتمالا ىفمهافكل والا !
 نن* ع:مهللان الفال هن ولو تي منال ب اولاد او عفش ل ىناذلا ناك ناو مالا هيلع ى وهدرك د ىذلا| |

 هءلع ىدوم لوقىموقلل ةدن اهال نير دل ا الك ىلع نا تدق ىلاسعت هلق ا ىلإ هّتررتفا لوقا ذه لب ةيورلا

 ريدشتاا اذه ىلعتأ (لوالا) هوجو هالع ل دبواضيأ دمعبف ثااثل ال واتلااَمْأو كباارظنأىن رمال[ ١

 نالطب ىلءلديدن الا قاس الا فاضااو لوعفاا فذ مث لمأىلار اننا سها ىفرأةيا الا ىنغم نوكأ
 0 عا ل ْ 1

 دار ماو نافوطلااوءاضساادملاو اصعلاك اه دع هياعالامتان الا نءهارأ ىلاعت هنا( ىنالا) فاذاافدخا| 1

 أ(تااثلاد) رهاق ةرهاظ هنآ باطلا وحالا ذه دعب نكي ف يكف ليما لالظاومدلاو عدافضلاولمشلاو || 1
 1 رحال ركل ةياكرهظأل وب نأ يقلي فيك لاما هذه 0 عم مل ماك ا
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 أ ىلا لمالا ب مملان مناسأالا درو هموم ن نالاح ىلبعأ ناذ الا كي رش ناف هسفنا ةفءلخ لءج فدك 5

 0 ظ | ناف : رينا كإ:ىف لصالاوه مالا ه لع ى وم ناكناالا ترك ذاكتاك ناو يمالاانلق ةناهان وك تودالا

 0 ظ صال اذ_هنمدوصقا ا اذلق حالصالابءاصو ف. كف حالصالا الا لعشال<ى لاو ام .نوراه ناك اا لة

 ! | بر لاه هير هلك ءانتا قمل ىدومءاجاساو) ىلاعتهلوق ل-ءأهللاو ىلقنئوطبلن 3 ءاو هلوفكدكأتلا

 أ لع لمعلا هير لت انف ىناررفو سف هناكمّرَمَدسا ناف ل1 ١ىلارطن | نكساو ىنارتنا لاه كدا ارظنأ ف رأ

 ىتل' :دئاشلا نيي ىلاعت هنا عا (نين-وملالوأانأو كيلا ت تدب اه سلاو قافأ ال فاةعص ى-ودّرخر اكد

 | ةيهلالا مولعلا نم ةملاع ةغي رمث لاسم هن آالا ىفو هير :لكنا ىهو تاقل مالا هلع ىبوةريضححا عا حال
 2 هللا مالكسح ف نوفل سانلاو مالدسلا هيلع ىدوم اكىلاعت هنا ىلع هن الا تلد (فوالا ةلكسسملا)

 || ةرباغم ةست.ةسةفص همالكل اه نم مهنمو ةمطتمأا ةفاؤملا فورألا نع ةرايعهمالكل اق نم موتك دلع
 | انك اهدا هنوكت جي هنا ىلعا وقفا نولصحما «الة لاق لالا ل وذدلاب نولئاتا اما تاوصالاو فورد
 لوقلااذ_هو ميدتاودالاو فورا نمبكرملا مالكلاّنا هب ول و ”هلبانط تعزو نكي م ناد_ع

 ظ 5 | ىلعو أ عملا ىلع فورحلا هذ. ماك. نأ اما ىلاعن هنا امون تاق ىلا كلذو هملا لقاسعلا تفدلي نأ نم سخأ

 0 سناك اذا ةموهةمنوكح) ةاغاةموهفملا ةءوهسملا تاءاكلا اذه نال لطان لوالاو ىلاو هلاو بقاعتلا

 1 و » (ىناثلاو) ةثيلا!دمف«نوكياللا ذفةدحاو ةعندد و اهفو منو اذاامأفةبلاوةماهخورح
 | تبئام لك تال ث داس لوالاف ل مالا ىضقُي ىناثلا ىحت د: ءؤةملا وتمر اك اذافو رشا تال ديم هنداعاهتوك

 ] تنشف ث داحوهقهري-غدوبو نع ارخام ا ثداح ىنافلاو همدق عندما همدع

 ساناللوقنناذه تب اذان د وهذتاوصالاو فورحلادّر#ت نءةرابعىلاعت ها مالك ن وكب نأرب دق

 | ةيماّركلا لوقوهو ىلاعت هللا تاذوه هن داما ت اوصالاو فورخلا كالت لى ّنا (لوالا) ناهذمانيد

 نآوهو ىناثاال اوةلااما ةلزتعاا لوقودو اهريغو ةركشلاكىلاعت هللا تاذا نيام سس اهات نا (ىناثلا )
 ةفصلا كلو ةعاجلاو ةئ_سلا لد أ رثك ألوق ادهفنأ ودالاو فور اهذهلةرباغم ةذص ىلاعت هنا مالك
 ناد يرعشالا تلاقتف مال بلا هبلع ىبوم هعمم ىذلا هاى اوفاتخالوقاا اذمنولثاةااو ةملزأ ةعدق

 مسج تساهتاذنا عيا هيورردعتالاكو اولاق ةيازال ا ةقيقلا ةفصل اكلت عمم ماللسلا هءلع ىدوم
 || ىديزتاملاروصنمو أ لاهو © تالوار نوكمال همالكّن ا عمهمالك عام« دع.الكل دكفاضر ءالو

 ْ تسل ىلا ةيلزالا ةفدلا اماف ةرحشلاب ةٌءاه فلو .فورحو ةءطقم تاوصمالسلا هءلع ى هوه هععم ىذإ|

 هللا مالكعاسعسىف سانلا بهاذم لمصفت اذهف ةنيلامالسل ١ هملع ىدوم هدمعام لا ذةتو مالو فرع

 1 (لديفي . الارداطو ني رخآم اوقأ عم هلكو آهدحو ىسوم ماك ىلاعت هنا ىفاوفلتخا (ةيناشاا"هلئسملا) ىلاعت
 0 مستو 1 م و وقنال لوالا ىلعلدب
 أهقلامالكاضي أ اوعستاقمملل نورا نوعبسلا لب ىغاقل !لاقو ءادعاع مكسلا ىنذ ىلع ديرك ذلاب

 ٌيالدوصقملااذ_هو انه ىرجي اع مالسلا + لع ىموم موقاوربخ نأ مهراض اب ضرغلا نبال لاقى لابعت
 تمّدق:دقو زعم هجولا اذه ىلع مالسلا هيلع ىدوم ىلابعت هللا م اك نافاضإأ و مالكل مدع

 دتفي الاهدهائيامصا لاق (ةثلاشلا ةهلثسملا) ٠ ريغل ىنعملااذدر وهظن تداولا هدلع ىءوم زون

 0 مالسلا هلع ىءوم نا ىلع هلا دهب , الاّعا (لرالا) هدوأأ ةعبرأ ن نمهربرةنو ىربن زوجي هناصسهنا ىلع

 3 تاكولذ ىلاهث هللا ىلع عنصر زوعو باع انراع نوكي مالسسلا هيلع ى وهنأ سالو ةيؤرلا لس

 1 كذا ئضال لا استدلال ل_ءةزمث اجةيؤرلاّن ا انلعاهل اس ثمحو اهل أسال ىلاعت هللا ىلع ةعنسم ةنيئرلا
 ١ ]| فرعءام مالسلا هماعىءومت اهريغو نسحلاهلاقام (اهدحأ) + رآلاوتأ كل ذىفءاذعلا نم نول صحا هلاقأ
 ْ 5 0 .ونو هل دعتو هيرباقراع راانوكي دق ىنعملااذ_ميل هذا عمو لاه ىلا عت هلل | ىلع هرب *احرمغةبورلاّنا
 0 مالا هماع ىءوما (اهنانو) عمسلا ىل_ءافوتوداهزاو> وذو ةرلا عانتمانل_ءلان 2 نادعل

 هس

 ا

 ل د9070701545 اح م وب



 1 ا
 اص اب بيع يي سم ادسعا

 مهلئالداماتالووأَنلا ىلارهاوظلا هذه فرمص بجوذ هّتيور عن ىلاعت هنا ةدعمسلاو ةملقعلا ىلئالدلاب تن
 ةيعمدلا م_ملثال دامو اه رث ذىلانهةجاحالفاهطوقسو اهفعض ةءلقعلا بتكحلا فان دقفةيلقعلا
 هذ هىام ماعنالإةروس فن ببسذقو راصالا هكردتال ىل اع هلو بقلا بالا اذه ىف مهلامىوقأذ

 نم هبورل | مدع ىلعهي , الاةذيباوك- 2موقلانالعاو ةقيمعلا فئاطللاو ةّقبق ةقيقدلا ثداسرملا نمد لا

 نا ىلع لد هب . الا هَدِهَّنا لاقي نأ لالددسالارب رقتو ىنارتنا ىلاعت لوقت بقل (لفالا) هوجو

 هوو نماهرب رعد (ىلوالا ةمتسقملااما) الث تام َةَعِممَدِهَ ىرينأ عنتع ىلات هنا تدثا ذه ت 3 ظ
 لها لعالا ا ىوهننذيع هقلادبي قد اولا لو عود ا 10

 0 اس ومر ت١ 0 ع .

 لوصف رَّرَعم هام ىلءبوحولا فريد ىفال ةصدلا فرص يف ءانئثد_سالاربثأ" نال ف. .عضاضدأ اذهو

 اوةلف ناىلاءتهلوةكمتلا- فاش ءلهفَثأ ءانعمو ىئنلا دمك أثدمفي ذك ىلءف أنا وقنا 8 ثااثلا) ءةذلا
 قاوسلا غقوام ىنن ديك أل نانا باوداو ةمهلالل ةمقاسذ ءةيورلانا لعل دياره هلاوعتجاولوانابذ.

 ىءومرعغلهناسثا لولا اما لكحلان ءةبورلا فذ :. لئافو هارب اضيأ ىسومو هللا نوري نينو انا لوي 0 |
 ع عوتولا اىثنم لكن اىهذ (ةثلاثلاةمّدمااَماو) لطاب وهو عاجالل قراشلوقو هيوم سدس

0 

 هللا هيزنت هدمد ارم ا نوكين أب جوف هيزنتلا ةملكل اهذهو كن اص #- لاه قاف اا مالسلا هملع هلا (ةئئلاثلا ||

 تننةبورلا ن نعدلا هي زنت كناد سلوق ناكف ىلاعت هلناذيؤروه هركذ مدع" ىذلاو رك ذمدقتامع اعل ا

 نم ءورلا نوكس جوف تاه الاو صن اعنا نءنركجراماهللاهب ب ردو ىلاعت هللا هن زيت ةيورلا ىثثا اذهب ا ْ

 ةباك> ىلاعت هلوق (ةعبازلا ةحلاو) ةعنتم هللا ىلع ةبؤرلا نا تنثذ لاحم ده ىلع كاذو تاف الاو صئاقنلا ا ِ

 "لو ذهذ هوركذاعال عملا | كاهن نع ةي ون ةب وتلا تناكفني رقما تاي سراربالاتانسسحونذالاربغب | |

 نعلن هن االاوذهظافلأ نءدصلا ىف (ةعبارلاهلثسملا) باوصلا,لءأ هللاودن الاءذه ىف مالكلا | 1
 الكت نرعمسلا قولا 01 دوما ونوع كا هعمو مال_ىلا هيلع ىنومءاج لاقت هنا سابع نيا[ 1

 ةقدحلا ب لقت ىهواهتم دعم نعو ا ةيورلا نعةرامءنوكي نأ اما ا (لوالالاؤسلا) تآلاا ّ تال ١

 ا نأ نيلادو كلاود لو ضأن را يني ظ

 ُت 22 5
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 أ لعل اودامملا لوحي طورشم ناططخلا اذمايطا هنوكو ريطلاو هعم نأ لابجا لاه ىلا هد هلال

 أ( هنااولاةف ةلزتعملااماةيقرلاز " اس ىلا عت هنأ ىلع هن 0 هدلالد ةعيرالاءوجولا ذهبت ثق[ انكتب

 ظ تنفيذ امال بولطملا كلذلامغن ىنارت ىل هلوق ناكسف لاسإ-ا ىف ةيورلا لم صدت نع عقوابنالاوسلاو هنت
 | لئاهن انثالئاسقلااولاقف (ةينانلا ةمدقملا اما ةلثسملا هذسعريرقن :ىف م الكل "هلو هدف الفمادلا ىنناا

 0 هدهءانيبنالعاو لطابوهو عاججالا ف ال ىلسءلوق عوقولا ىنأ عمة صصلا تور :.لوقلاف ةصصأا| 0

 | هنا موتا خي املا ةماكل اء لالد تسال اذه طقسا وعض تنالاذ ىلوالا ةمّدقملا ةص ىلعةلالدأا | ْ

 أ دغاو ) اًم«ماهااؤسدنعرخملف ةزئ اج ةيؤرلا تناكولو اقعصرخ هنا مالسل ا هملءىءوم نع ىحىلاعتا ١

 : برلاّف هقوشمظعملَعاارب رص ىموم عمسالف ايف هيرقو ناك اولالا ىف هل بتكو ىبسوم هلام اكو للبطل |

 | ظذافوكيباار امنأ ك سفن ىنرأ ىأ فرد 4 نر ىلوعفم ىنا' ف اشكل ا باد لاق كلا راقثأ فرأ | 1

 ل. صج سس مست ههتمل مج يام سما محم و انعام أ

 3 ىموةديلا» اريالا دحأ نا تبن اذه ثدن ىهو ةمامقلا فالو امن دلاىفال ةتبل اهلنا ىربال مالسلا هلع ىموم

_- 

 : ةص ىفاش .,تنذ هناالوأو هنم أن املالاو نذ ةيؤرلا باط نا الولو كملا تب لاق هناقاقأا ىء«وه نع "3

 ْ اهلأس مالا هملعهناالا ةز اج تناك يؤ ؤرلااولاه ام . اص أ نارلعا و نينم موكا لوئانأو لاما ملالاو مالسالا | ٍ



 ظ

 هكر لاح لبخلارارةتسا ىلءةيورلا لود قلع ىلامث هنا ل_ .ةناف لطان كلذو ةبورلا تادهدح هاف 1

 ” 8 هلوةنات شف دوهفاااذ_هى_هح ملالاو ءانرك ذم ىل_هنأا نم دارا اناالولو هؤازجأ تقّرفتو

 ظ نأ عنتجال ل اوقئانا ال ايش ىرينأ عنتم داهلاوداجب ل بحلا لاقي نأ باسبلا فام ىبهقأ ةيورلاز اسىلاعت
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 ل م م بس سل ملل مسلم ل م مساس

 0 لوقلا اذهناتدثف كلذ نع هعنا ىن_هءال ناكاو ت َت ١ انالارب اس ءاطعأ اك هنا لا ءاطعال» دوو

 اعببأ وو هملع لّهعلا ل دام وقنةمعم«ةءاراهظا هنمدو هقملا لاقي نأوهو عسارلا ل وأتلااماو دساف
 ىلع ةدئاز هوو كنتو ةرعاساتماك رشي نأ نما! درأل اوقي نأ بحا رافال كلذدا 1 !ناكول هلال دعب

 (ةئانلاةار ةدسافانهرسأب تاليوأتلا هذه ناانلع ةيرلا بلط ل كلذ لقي ل ثدحو لةعلا فرهاظام
 ةيورلا ل.«تسم ناكول ىلاءتهنال كل ذو هيؤرلا رب " اح ىلاءتهنا ىلع ةل الا هب الاهذه ن م ةطمش* :ءلامو بولا نم

 | دالة خه لرش هناف هلك“ الاده اوان ناسنا 4لاقت رع لبر دي ىف ناكول هنا ىرتأل ؟ىراال لاسقا

 الق هلك تال كنكلو لكؤب ام اذه ىأ اهلك أنئالدل لاقل ةح افتر دخع ا لدب هدب ىف ناكولو لك أنالدإ ل ؤوةنالؤ
 نم .( ةثلاثلاة خلا ) ةيورلازئاس هتاذ ىف ىلاعتهنا ىلع لدي اذنه ناانلع ىرأ ال لة وىنارتنا ىلا عت لاه
 اركز از اذا ىلءقاعملاو زبث اج سهأ ىلع هير قلع ىلاسعت هنا هن هن الا هذه نم ةظننة_سااهوسولا

 ش1 زارقتسسا ىلع هستور قلع ىلاضت هنال زب" ام ؟ ىلع ه#تيؤر قاع ىلاعأ : نااتاقامنا : رب اجاه سنى ةيورلا

 اناتستف ةةهسفنىف دو>ولا زيئاج ىعأ لءخلار ارةةساو ىنارت فو سف هناكم :ة:#اناف ىلاعت هلوق لءادب ل.س

 ' ةافدوجولاةزكا امس هد :ةرووكتن ان دنواقع تناذاة سف دوسولا] امه ى م هتبكر نط ىاعت

 أ اما طرمشا كلذ لو هرب دقتيف لاحم هعوقو ضرف نه مزاد دوبولا زي'احا ىهأ طرمشا!كلذ ناك مل هنال
 | نوكي عطقلام 9 ةبورلا لود هملع بترتناف بترتءالوأ ةيؤرلا لود-وه ىذلا ءازيللا هيلع تترتب نأ

 أطرمشلا كل ذل صح ىب. هنا هلوق ةصص ىناده حدو هيورلا لود هماع بترتي /ناو لوما اجور ا

 زئاج طرش قعال لو هلا عنتم طرمش ىلع قلعمةيؤرلا لو هس نا تءثف لام هةكرح لاح ل لارا ارةتشاو

 آنآ .ال.ل نا الذو هدكرح لاح ل. طارارةّساوه طرمشا نا ىلع لا دلاو هوتلق ام ةدنح مزمل ىلذ لودهمحلا

 ا لوصح مزال قالا ناك افاكر مو انك اسناك د ؤرلا لوط اطرش هزار ةدسا لعام لاح هنا لاق

 0 رسس نك )الو اًرقَد_سمناك ام تقولا كلذ ىف لمحل لات اان ع« له ل ثدسو طارتشالا ىذدقع ةيؤرلا

 | نا تن فاك اسالاكر راف ذات هيلا لوسل اطرش نارغت يح ار ا

 : | ل.ل |لامرانعا اوه باوملاو لاح رار هم هنوك لاح اّرةّةسم ل#بلعا توكوهةيؤرلا
 8 اتوكلاو ةركراسا نع ولالا عذتمم هنوكو نك اسوأ لردع هناث ثددح نم هلاحرا“ ::ءالرباغمو» ثءح نم

 | ||| ناكادوبوم هنوكط رش هندخأول ئثلاناىرتالأن تسول لردك هناثدح نم هلاحر ا معا عمال
 || 0 د عطق عموهو» ثرح نم هتذ._ثأولذ م دعا بجاو ناك مو دعم هنوكطرمشب هتذخأولو ذوعولا تاو

 || )00 ماد دوجولا نكم ناك امودعم هنوكوأ ادوب وم هنوكن ءراذثلا

 "ا زئاحدو-ولا نكم أ اطرمث له ىذلا ردقل|ناتيئفدوجولا نكمردقلا اذبهو ىل_.طارارةةسا
 0 ا لهن ةطماتسملاءوجولا نم ( ةعبارلا ةغا ) لع هلئاو هلع بولطملا* 5 لل ىكيردقلا اذ هولودهملا

 هيلع لديو ةيؤرلاوهىلتتلا اذهو اكديلءج ىل_.ءلا هير ىلعالف ىلاعت هلوق ةيزرلازاوج تالاف ديالا

 راسبالا ن الا ئذلا كاذا ىلع اسذبأ ئئلاراهباوئذلا كلذ ل < ئثاابلءلاَنا (لوالا) ناهحو
 رذنم دوصقملانا ( ىنشلا ) ىلوا لك الا موهفملا ىلع ظذالا لو هبولعلا نم لك أ !بيلجم هن وكف
 لالا ىلا. هزدقا ىثرادل هتمانع عمل انا لي دي ىلا تدق ةيود قمطبال ناس الانارب رقت 0 الاهل ده

 هلا تين كل ذكرهالا ناك ىتمو هو از أ تك دنا ىلاعت هنا ىأر ال ل_.+ا ناو» اكد ءح ىل ىلا هبر ىل تالف

 0 لرلدلاو ىلاعن هللا تاب ةقلخت هةر هنف قلخ م موتنا لسا ا تادي ا دام ادعب

 سس يحسم ل



 هذ
 منكو كدت اامذذن لاه ةفظعلا ةم_هنلا نءنعونلا نيذ_هرككت ذا وناوثلار ناحلا ةطساؤ

 ةمدعنلا هذهوفلاو كش لغتشاوةيورلا كعن مبنسن كدلق قيضنالو ةمعتلا هذه ْذدَن عي نيوتاشلا |

 حاولالا ىفهلانةكو) ىلاعت هلوق * لما قارات الاسفار ما.ةااننريك انا اهركش لاغتش مالاو

 (نيةسافاارادمكير اساهنسسحاياو د اي كم وة سعأو ةودباهدذن ئذ لكلالمصفتو ةظعوءئثلكنم |
 ١ كو لاقفةلاس رلا كل لمص: ال اه ذه فرك ذ ةلاس رلان مالسلا هيلع ىم وم صخت هنا نيبال ىلاغت هناملعا
 ةاروتلا ىلاعت هلا ءاطعأو ةفر ء موب اةعدرخ ىدومنا مهضعل ن رع فاشكلا رع اسص لقت حاولال دل

 6 منا لمقو ةعيسسلبقو حاول ةرمشع تناك أن ااهاوطواه رهو ىفو حاولالاددعفاورك ذؤركلا مون[

 0 رسل! لاقو ءارجةنوق انوءارمضخ ةدحربز نم لءقؤ مالا هملع لد ربجايءاحةدّومز نم تناك ||
 اكل ةفنك اأو مالسلا هءلع ى ءواهتنااهذمل ءاهحةرد نم تن يهولاقوءاممتسلا نم تلزن بش+ ا

 ةناالااظقاىف سل هنا ل-عاو روئاارم نمدةساو ركذلا هب باكىذلا ملقلانلي ريج اه تكت رج نبا لاقف |
 بحو ىوق لصفنم لملدب ل._صغتلا كلذ تبث ناف ةياَكسلا كات ةسفمك ىلعو حاولالا كا: ةيقدك ىلع لديام ||

 ا دارملال ؛موم.لا ىلع سل هنا همف ةهبسش الفذ لكنم هلوقامأو هنعتوكسلان>والاوه.ءلوقلا ||

 لكلا اليصفتو ةظعو ٠ هلوق حياشملاو ن-سامخاد مار 1 اولاللان همه دؤهموقو ىسوم همأا جات ام ١

 ةظعوم[م_هدحأ نورس ىلا همسق ىلا عت هنالك ل ذود لك نم لوب اهمدق تا !"هله كلن اننااكوهف ئث 0
 قلارومالا نم ىلاعت هنن هرك ذام لك ةظعوملا ف لخ دف ماك الن« لهب :نأب عامل الصفر رح الاول
 : حرش هعداالز أ كل ذرّرقالو دسعولاو دعولازت ذيكلدو ةنصمملا نعةرقتلاو ةعاشلا ىف ةيشرلا بس ||

 : ةوةباهذفت ىموا لاق كلذ ح رشاد ئت لكلالي صفو لاقف مارملاولالخلا لصغتو ماكحالا ءاسقأ || :
 نيبنا كلذ ها طر ام سح ًاباوذ_خ أي ناب همؤقّيم أي نأ ىلاعت هلا ءىعأ م ةقداص ةئوذي وقير 1 ١

 هماع ىو ىلع ناكفملكلا ناني رسسةملا ضع لاق كلذلو دن اف لمصفت:لااذهىف نوكمل ار فن نفت !
 ءادالاو غالبلاهفاكث محن م هص*خ لد مودع لاقو هريسغل صخر امل صخرب ل ىلاععت هال 3ثأم الا | ل

 هيدا ل اطال اودولاو داهنسح ًاباوذ_ث اي كموقىم او هلوق فو ءادعامفهموةلاكراشماكتاوأأ] 015

 نسح أب سدلام قنا ىضتةياهتسح اياوذخأي هلوقرهاظو هنارومام لكلاتركسسو ءارؤتلا املك |
 فءااكشلا كلت تا(لوالا) اعوتو تع بار ١قءالعلازل ةرضاتتلقوو يلا ْ

 ىلع مهسفن أ اوامدص نأ مهرخ ىأريصل اؤراصتنالاو وفعلاو صاصة!اكنح اوهام اهنمو ند حو هام اهنم || ١
 |[ نوعقسينيذلا لوقو مكلا لزتأ امن سحأاوعنلاو هلوةكباوئلرثك أونا فلخ داوهاجذخالا || ١

 نسملاكذيذ_خالان عمدة نسحالابذخالانىامعت قل هللا مأكل فاولا#ناف ه« هنسحأ نوبت ل وتلا
 اذه لوزن يدب دثا ا ىلع ن_بحالاب دال ا ىلاعت هللا سهأ لمد ل وهو * امس>هن 2-- : !

 ىاعت ةرقل كل اهوا دم فاه اب اوزخأب براق اها اوملاىف (ىناثلاهحولا) ضقانتلا | ٠
 هتحت لخدي نسما مهضعب لاف(ثلاثلاهجولا) لوطاوزعا همئاعداتن قدزرغلالوقوريك أهتتارك ناو ||
 || نيةسافلا ران هل اوقاماو تايو دنملاو تابجاولا ةئالثل هذه نسحاأو حابملاو بو دنملاو بجاولا 3

 نانهجو هيضردقتلا اذه ىلءو ىلع هنا ع أ ةغا ام ىلءد .عولاو ديدتلاذار 1اَتا(لوالا) ناهجو همفف 1 1

 كرما قا ريشاع هجرك ذ نكلف ىأ م 4 ىهنيقسافلاراددغاحتو نسحلاو سامع نعا لاق (لوالاز 0 ْ

 اوناكن يذلا ني رفاكدلا لزانم مكبر راو ماشلا ؟كهد اسد انا (ىناثلاو) مهنما ونركنااورذحأ |

 [|| ىهنيةسافا اراد ىاك ١ لافإو لاكن نءهيلااوراصاموامباوربتءثلةقلامغلاو ةربابللانم اف نينطوتما] ٠١
 لوقااو) ىلايهقلامهكل» أ نيذلا نورقلاو دوو داعلزانم نم هاورفاسا ذااهياعنو رءاوناكىت جا نك املا | 1

 ىلاعت هلؤق #* ملعأ هلئاو مهرايدو مما دعأ ضرأ مئثروسىلاعت هناي ةراشنلاو دعول اذار نا (فاقلا َ ْ

 وا ازا وطب الهالك اور ناو وح ارد شالا و نوربك, يذلا نان نءفرصأس] |
 1! / معجم رح 701 انج 2 مصمم

- 



 لا

 1 ل ظ ارا نع ةبجتلاك اعف نيرا ةمدقم ىفرملا ةوج ىلا ةقداا بيل: ثا (ىاث ادا ىلاءث هلل ةولاتانثا | |

 3 أ اوسلا ( كارأو كلا ارظنأ تح كور نماكمه ى ىاعج ا ءانعمىفرأ هلوقثأ ( باو ااو) دساف كلذو | /

 : رأ(باوجلاو) نفخ :!ارظن [ةلوقل اة اطمن وكي ىتح ىلا رطنت نال قد مو ىلا رثن الاه ف.ءحسص (ىناثلا

 ف ' (ثااثلالاّوسلاو) هعمةرورال ىذلار ظءااال ةبورلا اوهدوصملا ناك يْؤَرلل م33 «ناكاملر طغلا

 ناوتيؤرلا أ يظعت هنمدوصقملا ٍ(باوجاو) هل. قاع ل.للاىلار طذان كلو هلوةىفكاردتسال ا ىلذثا

 ا 3 9 ارئارهظاا هنا ىرتالأ هدأ أنو هتوععىلا_تهشاداوقاذ:الا ىلا عتهللا ةيؤر ىلع ىرةبالا د-أ

 ىل.ءلل هرر ىلا هلر قاما ةيركرلا أ ميظعت ىلع ديهجولا اذ منمادسهف قىّرمنو لدنال ع لأ ةيقرلاو |

 | السا وذارملا تولحو اهم زر اذاس ورعل اتوا لاةيهنمو نابورهظ ىأ ىل حاجزلا لاقف |

 عماقو قدم هلهج ىأ ني و:تريغباكدوني وئتااناكد زود حاجزا لاو اكددلع- هلوقو أ |ادصا٠ نماه-ماعام

 ةزشان ضزالا عمنوكت .ىِباا ىباورلا تاواكدلاو ءاكدإاو اكددكدأ هتةقداذاءوشا !تككد لامي ضرالا

 لاو هنأ اكد ةلهح هلوق ف شفخالا ن ,ءهدان_ىانىدح اولا ىور مث سس ااكرلاو ردصم ذل ا.ه ىلع ذاسرملع

 و وه عفت ىهاضرأ ىأ» ءاكدرإءددارأ ادو د ءاكمأرق ةنءولاه هلو ذ لعد زوعو دك ءرددماكد دكد |

 | ىذغلا ل-ةمقعصلا ث الالاف امعص ىمومّرْخو هلوقو ايارت لعد لاف هبا سابع ب |نع كورا قفاوم د

 (ةىعص لاف نمو نءدو هذ قعص لاق نذ عدو لحرلا قعدلاقي ةمشغلا ةقعدلاو ناسنالاذسخأت |

 1 | هورسف ضرالا ىف نمو تاووسلا ىف نموءعدذ ىلابعت فرقه سنون اما ذا ىهءاضإا لانةتو اقوه

 1 [ةق ةقعاسلانما_صأ ق«دفاشكلا بح املاك نولوع ىأنوةعدب همك ىذا !مهمول هلوق هئمو توم ا

 ظ :حو ىلاعتهلوق سإمعنءارسذلوةنةاذه تفر ءاذا هسأر ىلع هب رضاذا هعدصْنمةعقادل اهل لانو ْ

 | ا 00 قافأ املفىلاعت هلوقل ىوقفألوالاو توما ةدا.ةةهرمسفو ىذغلا اًععص ىءوم |
 ْ اوام نذل! ىف لاك ىلاعت هللانال همشغ نم فافأ هناه هلع ىثغي ىذلل لاقي نكلو نوم ن :.مقافأ دق تحلل

 - | تينكنذاريغباتيث ل ريغ لأب نأ نع كل اهيزن زن ىأ كن اصسلاه هلوتاما .مكت ويست م اذن ُع
 1 مع 2 101 لاؤس نعل اكن تبن (ىاثلا)ايث دلا ىف ةيؤرلا لاوس ن مكبلا تيت (لوالا) ناهجوه.فوكدلا

 | « كنذانالاكنم لاو لاز زدكال هناي ينم وا لو امأو لايو ان دلا ىف يرئال كن أبني.« ملا لانو كنذا |
 ) نيرا اشلا نم نكو كبت امد ىث لكيو ىالاسرب سانلا ىلع ل يفطط ىلا ىى-ومان لاف ) ىلاعث ةلوق
 أ ةيلعال يلا ةمظعلا همعث هوجو هملع هل اد دعا-منم هللا هعنصو هب ورلا باطاملمالسا !هياعىمومتاىل#عا

 ١ اذكو اذك ةيطعلا مذلا نم كتياطعأ دف ةيؤرلا كتعئم دق تنكن ا هللاق هناك اهركش لغةشي نأ هىأو ظ

 دودة اواهر لكل لدار اهيلدسست ىلإ مب ار ' اسىلار ظناوةيورلا عنم بيس كر دص قيضنالف |

 3 قافتذقا ليغ احاورلاّن ا ىلع لديامدحأ ااضدأ اذهو ةيورلا عت م رع مالا ل عير لعل ٌْ

 : هلوةفةوذطلا صالتسا ءافامصالا نا لعأو ةلاسردقلا | ةنهرس :ىلا نامل اهنقن قة تناكولذا

 ىلاعت هنارك ذا لو سانا ا ىل_-ءك اذ ديرب سامع نب الاف ساسذلا ىلءةودص كن دعا ىأكتيفاطصا |

 |ىلعىلاس رب مفانوريثكس ارق نالكبو ىنالاسرب لاف ءافطصال || نه ل_هدح هي ىذلا عال اركذ ةءافطصا |
 | َنالفىئلاسرأر ةنمو ىرخ أ دعن ءهبلا ىو أ ىلاعت هنا كلذو علا ىلع ىنالاسرب نوفاسااود_>اولا

 | ىلع ةيلو سال ىلع كديةطص !لافاسماو عمل |عمضو « ىف اهذا رئازوخفردصملا ىرش ىرك < ةلانسرلا

 1 هافطصا ف يكل دق ناف « مالسا ا هءلع ىدوم هممع اك ةطساوري-غن ههللا مالك ع مست دق 86 اللاّن ال قلبا |

 | سانلا نود نم هصخ هنا نو :ىلاعت هنا اءلق + ةلاسرلا قف ءاواسدق سانلان هاريثك ناعم هنالا برب سال ا ىلع

 للم امنا هنا تثق هريغل ل_هحام ع وما | ددو ةاطساوريغب مالكا عمتلاسرلاوهو نب سهالا غو مت ْ

 ءاني فرش اديزم اسس ةطس او رغب مالكلل ناك اسغاو ةطساوريغب مالكلا كلذ عمم هلال انه صيسماعلا | |

 هنت نم ةس ها فرششأو الاس لغأ ث ياخ يالا ماو منال رماطلا تزعل اح ا

 و



1 

 0 0 هس

 ةمهيط سس ياا ل0 يمس هيي

 . ىلا ليدنو لمعلا علا ىف تا اودكاو قالا نيدلاو ىدهلا لددس نع را رلا ليدس (قاشلاث ثصلا) ا(
 أ هلناثان اننيبذكم موك (اههدحأ) نيرمال ناك امنا فرصل ا اذه تالا: نيب ْمكلدلاداضم نؤكيأم |

 ٍ .٠ هللاواهتعلفاغلا ةلزنعاوراص ىتحابنتع ضار ءالاإ-ءاوبظاو ممن ادارملاواهتدنيلفا موك (فاثلاو)

 (نولخمياوناك امال نوزع لدم عاانعأ تطرح ةرخا الاءاةلوانتاب اناوبدكنيذلاو) ىلاعتهلوق 3 رعأأ ْ

 نلف اغانهنء اوناكوانتان ان اياووذكمهنا,كلذ“ هلوقت هنانآ نبع نير يكتمل فرض ل -ءالامزك ذامل ىلاعت هنا ْ

 لاعأ ضب لهي نم فال باتا با دوت ني أذو مناد نيذكل قو لسد 1
 الاف ناسحالا اريثكتاكو أناس الا لالق ناكوأ اعضا اوتموأا ربكشم ن اك اوس مهعيجب لاه ىلانعت نيفديلا

 مهلانعأّن اىلاعت يبق ىضا ملا ىلءمممءارجو داعنملل ,هدخت كل ماب وعن رح - الاءاشاوانتانا ناو ذكيذلاو

 ةرقبلا ةروسف متقتدق طاسبحالا ةقيقح ىف مالكلاو ةطب |
 ٍ لاه م ةداعالا ىف :دئافالفء اضم :سالا ىلع

 ||| اوناكام ىلعو أ ن وله هي اوناكاعالا نوزجي لهريدقتلاو فذح همفو نولمغياوناك امال نوزجي لقى لاعت
 درع ب ٍباقعلا قصتسي باول رانا ىف مشاهى ل وقد اسف ىلءابآ الاءذ مبانبامصأ تحاو ثوام_عد أ

 ىلغالا» ازال هنا ىلع ل دن هب . لاءد_هداولاه بجولا كلذ دنع لعف هنمرد_هيل ناو بحاولا لعفيالثأ

 تاحاو تندوف سوست از اّنا ثيثف هلع ىز اهمال نأ بجو لمعي تداولا رت س ياو لمعلا

 امعا ءازملاّنان باول ااذهن ءانباصفا ناس أو ىلال دةيسالا اق ف ءازج باقعلا كلذ ىهسأال ىانمشاهوأ

 كرتدّرحم ىلع باَععلا بترتناف هيرومألا ىلع ثا فوئببهنلا نم عنم لا ف ئككسج,و ىزم هنالءاز ىعم |

 هتمعست نم عانتمالا ىلا لدسسال هنا تدثفءا زج ناكف كرتلا كلذ نعرح زلا ىفابفاكب اشعل كل ذناكت جاوا |

 م انهمكمالشلا اوريلازاوخهل اد الاع مويابح نم هدا نم ىسوم موةَدَعاَو]لا.عت ةوق هلع هاو ءازتج 1

 ألك ؟اسماهيذو لدتبلا سها !اذاذعا ةصق هبال ا هذه نمدار !١تاللعا (نيملاظا واكو هو دعا الدس مهي ةبمالو ١ ظ 1

 | نوقابلاو دك عاجلا ابلا دش :ثماللاوءال اريسكي مهماح قاسكلاو ةزوأرق (لرال هللا 1

 | دمجولا ىلءمهبلح نم مهضعب ًارقو ىدثو ”ىدئ كح ىل- عجءانلا ديدشتو ماللا رسكو ءاذلنا سن مهمل 0
 ' نونزتي دمع مهل اكل مم ارسسا نينا لق 6 اما هلدسملا) ةضفلاو بهذإلا ن ند هن نست ام م ءاىلطاو 1 ٠
 1 ىلا اكلت تبغي طب ماا هللا قرغأ 15 موملا كلذ ان.تلا ىلساوراعتساف ىلدحلا طبقا نم تورت سوو هن 2

 هناعىءوماولا دقا واكوردقاذ مههفاعاطمالجر ناكو ىلط اكلت ىرهاسلا عمن لبث ارسسا يبى دبأى |
 نمافك ْدْخا دقتاكم وة لاف سانا!فاتخا مالك ىرعاساا غاصف هنود, .ءياهلا مهل هجن أمالسسلا

 مرر اولا هئمروهظوام دواس باقناف لدعلا كلذ فوج ىف ءاقااف مال_سلا همالع لب ريب سرفرفاح بارت ْ

 كلذ لهح دق ناك هنا ةلزتعملا نم نب رسفم ارك ؟لاهتو ىمومهلاو مكولا اذ- هىرماسلالاتذةداوألا ٠

 حايرلا بهم ىلءلاثقلا كلذ عضودق ناكسصو صو مذ لكش نع بيانأ هوب عضووافولاعلا | 1

 هنانورح لاهو لدعل'ر أون هر_2:ص وص نوض هنمرهظ»و بدءانالا فوس ىف لخ دن رلاتةاكف

 ظ هيوع شلال ث ردح نم هذ م دن نم للا هم بصن ىذا عضوماف هنن لجو فوج ل اثقلا كلَ له ظ

 هده مالا نواعفب كس انلاو لولا اذه بح ام لاكراوذن اكضص هفوج نم ثوصاااومعسف سانا 1

 ندد توصأار لا رغو قيرطلا اذهبف كلذهيئثدامتارا وفا | ليسس ىل_ءءاسملا اه. نوري ىقلاريوادتنا ْ

 لالا لاؤسلا) تالا الا اذا ىف ىقب ىسومهلاو مههلا لدقلا اه نا سانلا ىلا قا ملاثقلا كلذ ا
 نتاه>و + .ةباوملاوهدحو ىرماساوهذختملاو ادسج الع م يمل» نم هدعل نم قء«وم موق دنعاول يقل ْ ْ

 لئاقلاو اك اولعفو اذك | اولاف يتون ل هيعوسج هب (لوالا) | 2
 (نانلا لاوسلا) هلعاوعقجام-مأ اكذ هب نيضار ه دانت ال ني دي سها وذ أكم ممم !(ىاثلاو) دحاو لعافلاو ا | 1

 | كيد ا ىلاعت هنا باول اودي راعلا لمدس ىلء موي ديأ ىف لسضح اسمتاو مسهل ىلا نكي لو ميل نم لاقل ًإ
 ركب قاست هرقل ل دوه المأرأ انما تراس ينو لارشا فن وص ا ٍ ١
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 سبتة سا( ايش: +. .دكاتتإوا ملا. .......مات# تسال تسسلم ال

 1 ا اذيتالا ف ( نيلفاماهنعا قاكوانتان انا ناو ذك مهنا ذالدس وذي يقل! لسا 7 رنا وا هو زذال ا
 25 ظ قف رن نيتسافلا رادركسص» 0 وقدم 3ةملاهياالاىف رك ذا ل ىلاعت هنارلعا (ىلوالا :هلكسملا) لئاسمإ

 0 لاا ءذ,باباعصأ جتحاو ضرالا ىف نوربك نيذلا ىلإبآنع فرص سلاسقف هنمواماعيامدب الاهدذه |

 هوك ذام ىلع الا لج نكعال ةلزتءملا تلاهو رهاظ كل ذو هذع ةصدو ناعالا ن نع ع: دق ىلاعت هنا ىلع

 نال هنان اناعالا نع مهفرصب ىلاعت هنا هذمدار 1!نوكي نأ زوال قابخلا لاف (لوتالا) ءوجو هملعل ديو

 مهفصو ىلاعت هنال فرمصلا اذه لبق نماوب ذكفاورفكم#منا ىلا« نيب دقو ل٠ .ةد_ملالر ان: فرصأس هلو

 1 ٍ ”ىِهلالس_ماوربناوال سس هو ديال دشرلا ىل هس اورينا مم انو قل اربغإ ضرالاىفنيربكشم موكب

 ا 3 ' ]| نءفرصاسهلوقّنأو ىضاسملا نامزلا ىفم ها ل_ه-دقرفكلا نأ ىلع هلا دب 1و اّناتدف المسدو د

 18 ]| فرصلا اذه نمدارملا سيل هنا ىلع لدي اذ هذ ىضاسم ا نامزلا ىف ل هحام فرصا ااذ هنا ىلءلدي قانآ

 1 0 نءفرصأس هلوقنا (قاشلاهحولا ) هللا رثكلا

 0 مهيفقلخ ىلاسعت هناماس" «٠ناكنل مهرفكوه فرمصلا اذ هن دا را ناكولف رفكلاو ريكا لذي وعلا
 (أ| هيلع يقاعملا لعسغلا كل :لثع ركل ىلع وقعلا نا مولمسو رفكلا ىلعمهمادقا ىلعمهلة يوقع رفكلا
 1 (مهدصوناعالان ءمهفرصول هنا (ثلاشلاهجولا ) رذكلا فرمصا اً ه نم دارا س دأهناتنةزوال

 0 مهلاف كلذ عم لوقي نأ نكي ف .ا ف هع

 || ىعكلا لاف (لوالاف) ىرخأ ءوجو ىلءاهاج بوف نكس ريغ هجولا اذه ىلع هن : الا لس نأ تنشف

 ش ل قعيوئادسعأ كؤلغ ا نمهيمال_سلا هملع ى.ومهقلا دعوامل مات مالكتلا اذ هنا ىناهفمالال مونأو

 | هيششوهوا هبناعالا نم نين مؤملا عن :م ىلءالو اوغملشن هىدوم عنم ىلع نور دقي الف موك الها مسوفرمص

 ٍْ أل عنو نأ ىلاعتداراف ساخنا نء ودع هللاو هل اسر تغلب اق لعفت ل ناو كبر نم كيلا لزنأ ام غاب هلود»

 (ىاثلاهجولاو) ةلاسرلاوةورنلا غ.ءلسىف همزاب اعمامقلان مهعتمو هنا ديا نم مالنا هملع ىموم ءادعأ

 نيدءملا ةماركلاو زعل نمت انآىفام لن نع نيريكدملا ءالؤه فرص أس ل اقف قاسمملا ءرك ذام لدوأ لا ىف
 ةيوقعلا رع ى :رعذذو مهلالذالاو لذا!لازناةطساوب كلذ نعم_وةرصياماو نينموحاو ءاسنالل

 | نامالا قيسدعبالا ام عافتنالا نكعالت انآ تان آلا نمنا (ثلاذلا هجولا) هلا ىلع مدربكستو مهر فك ىلع
 هجولا لا هنعهتنا ه-هفرمصي دشنشل تانءالا كلي عافتنالا مهنكعال ثم مهسفن أ اوريدض دقف اورفكا ذاف
 ام فزعسي ليام ل دم_ببال هناف ثان الا كلت دهاش اذا هنا مهضعب لاح نم معاذ ىلا عت هللاّنا (عدارلا

 1 هنأ نسحلا نعل ةن(سماخلا هجولاو) اهنع هةرص: نأ ىلاعت هللا نم مد هنم كل ذهل لءاذاف اهةم موةيالو

 1 ةرمداس هلوق نم دارملاف هبلقتام هلا لصواذا ىذلا دما ىلا ىهتشِو هرقكىف غل ا. نمراغكلا نمّنا لاه
 ْ 7100 يلع رق 38 دايفر سد هن  الاهدهنارهظو با. لاا ده لتقامايلحا ةهنءالوع قائم

 نم مهلّناو قلذن ا ضف ؟مهخا نور مهما ثورب -ى»م (ةن اثلا"هلثسا) مع هللاو لاعال قا رة .م ىف

 سل ىذلا لضفلاو ةزدّلا هل ىزإ اوه هنال ىلاءت هقالا نوك,الريكسل | ىن ىنعأ ةفدصلاهذهو مهريغا سنلام قالا

 | مذ ةفصربكلاا ةفصو اهريغ ىل لءسفنا اريكر اهظ اريك كامهذميلاوو | ريكستم هنوكق كسا مرحالفدحال

 اقدح هقح ىف كلذَّنالءاوس نم ىلء كلذ راهظا قدس هن ال هلالد لح هللا ىف حدم ةقصوذانعلا عجب

 | قط اءنوكيدةريغلا ىلءربكل اراهظااّنال ق1 اريخ هلوق دب الا هذه فرك ذىل عت هنا لعاو لطابهريغقح فو
 ااوري ناو ىلا عثدل اوقأم اةقم_صربكتملا ىلءريكذلا زوم 3 مالكلاىفو لطباا ىل_ءربك نأ نحال ناف
 /نيشلاو ءارلا فب دشرلا فاسكلاو ةزجأرق (لوالا ثلا ) ثحابم همففالسسهوذضتال دشرلا لمدسأ

 نافىلاعت لوقا حالصلاءارلا مضر دعرلا لاش فام تور عون أ قرفو نيشلا نو كصهسو ءارلا مض!نوقانلاو
 ١ | قاسكلالافو ا ىلاعت لاه نيدلا ف+.ءاةدسالا |ىيصغب دشرلاو انام ىأادكز مهن مسن 1

 0 ظ ردها نيةحتفاابو ا رلالبقو مة لاو مَمَسااو نزملا دز لشن داو معاقل

 ترم دس يا روحو ا ام. سس رع و د ذم ل نك رك ا يعل

 تيم ممل حمم هل ممم ممل مي ا يس ل حل الب سلب يصااسم ( ص م اج يح امم ب م سس مم هام دم

 0” تكلا)
 حعوحسسسسم



 اردو

 هلل_سح اهاجالىتاا ةلاطل كر ادم هن" كم دائلاف ظفطاو طمض !اوذخالا ىلع ناسنالاو دقي اهبوتااةلآ ال[
 كرادتاابلغ_ اعدل ١ كلذ لوصح دهب هنا ثيحح نم هنسفن ديف طّقسد: هن اكف اهفالم لغة ثدو مدخلا

 ضرالا ىدغباموهو ط.ةسلا نمذز تأ اذه نامهضهد نع ىدحاولا ىح (عدا رلاهجولاذ) ىفالتااو

 لئلا اهباصأ ىأانيلنو سصرالا تولت ملدا نم لاقي م ضرالا تطة_نهنم لا . مثلا همسش تاودغلاب

 لسع مل طمقدل اهدي ىف عقو نك قالو ةز ارحىفدانبوذيطسقدأاو اع. سل اهدي ىف عقو ىأ هدي ىفاطقدس عمو

 ةمادخلا تناكتحصو لثاط ىلع همهس نم لص لو هّتنقاع فر مسخ نم لكل الثما دهر اصف طقائث ىلعه نم

 نءزد# دوه يسهأى ريت هناله ديف طقس لاقيامنامداسنلا“ |ىلعلا ضءد لاق( سمانا هج ولاو): صارخا || | ْ

 ىديالاب طوس -١١نرق الف طقاسلام ك فز املاو دل ىه مالا رثك أف لاعالاةشيضزلالا
 هلحرو هدي تلض عنصب اا ىدا ميال ن نا فرعلا فلاشيو انتل ازقلا بسب له اف ديلا ىفط وةسلانالع
 تءاهءش ةرانواهلعادةعم هدي ىلع هعضرو هسار ْئل ام ألمي نأ مداسنل اًةداع نمنأ (سداسلاهج ولاوا|

 طوقسلان نكيفل ابنا ر تب سعال تناك دو ف وع طقسا هدي تءزنول همه ىلع هو نمرطشو هنقذ ا ]

 هلفاواها ,اعىأ لذلا عودس ىمكتيلصالو هوقكمعديأ ىلع طّقش ىعع م-يديأف طمسهلوق نوكيواهف 1

 [|| بع ىضاقلال اه ممتومسي هورصبأ مناك اندست مهلالض ونس "دق ىااواضدق مهنأ او اروىلاعث لاف مثلعأ | ٍ

 اواضدق مهنأ او أراملو لاقت ىلاعت هن" كف ةفرعملا دعي ناهةيامغا ريصلاو مدنلا نالامدةمرخؤملا نوكي نأ | |||

 نال كل ذوريخأتلا ميد ةلااذهىلا ةحاحال هنا لاق نأ نكع .و ةريسملا ميظع نم مهلانامل مهي ديأ ىف طقسأ|

 تسل نم هلله مدلل ِدَمْفأطْخو آب اوصوه لله هيلع مدقأىذلالمسلا نافاكاشراص انا ناسنالا||
 مدنا !لس<الالاءذ_هروهظ دنع زا ري_غالطايوأ ا دساف أو اءاونص هنوك م ءبالام ىلع مادقالا نا ||

 مازتلاىلا ةجاح الرد مَدلا اذه ىلعتاتيئفال_طابو اد سافو طش ناكملا روظيو للعلا لءاك كلذدع من
 ْج اورو الطاب أ واع ىذلا نايرعلا لوصخو مدنلا انهروهط د نعمت ا نكاستئيشرشأتلاو د

 فرتعا 6 ادهون رانا هننوكم !اننارفغشدو اي . رانمرب لنئلاولاةف 0

 نم مسن و كم يضنأ ىلعا اوقدصم هنرثع هلا اى هن رىلا غرو ه:مردصام ىلع مدنو هلعمدقأ ام يظ

 ْى 0 ومع وح رد»: لمح امتارافغتمالا ومدنلا اذهو مول هللا ارفخي ل ناني ركنا[

 مالسلا اهملعاو- ومدآلاهاك ني" املا مالك اذهوءادنا ا ىلع بسنلايانروءاتلاءانل رفغتو ابر انسرت نأ

 نمور ةفلخام:بلاق افسأناسضء .وقٍىلا ىدوم عجرالو ) ىلاهةهلوق :» انو رئوانارفغت ناو ا | أ

 اوداكو فوذعض ام ودان اعأنءا لاه هملا رك هش سأ ردخأو حا لالا قلو مكير م عام أىدعبإ 1

 تنأو تحريف الخد أو ىخالو ىلرذغا ب راع ناكل موتا عت لطب 0 تعش الف تولت || أ 1

 عنوالافسأ نابع هموقلا ىمو“ عحرااوهلو ةناولع قرا هوا هب الاف (نيحارلا مز /

 4 وح رلاد-:ءنو نأ را واكد بح ولالو للعلا ةداسبع ىف لبق نم مهرب فر ءدقنو كنآنم || ٠

 لاكو كلذ فرع رع مهلعهم رزعث دذع هنأم وق لاَةف هم اوفلخلا بسلا اذهلف كلذكر اصمهلاو -اةدهاشمو ||

 ىدومعجرااوىلاعتهلوقّدا (لوالا) هوجو هملعلديو برقأ اذ هو لبق نم كلذبافراع تاكل :لصوأ ||

 أ يلا اهجار ذاك امناوهواق 5 ناسشغ ناك ءبار ناك املاح هلا ىلع ل ديافس نابض غ هموقىىلاا |
 ىلاعت هنا( ىناثلا) ةلاخ اهذ ب ماع ناكم يل اهل ومو لبق مالسلا هملع هلا ىلع اذه ل دف مين وصو ىل.ةهموت|| ْ

 (لوالا) نال اوقفسالاىف (ةيناشلا لمس ملا) تاسةمملا ىف ةعقاولا كات عوقول هربخأ هناهط ةر رسفركذأ

 انافةوقباووكحاو حاسزلارامشتأو سايعنبانعءاطع وءادردلا فلوق ةوهو مضغ ديد ل ْ ١

 وهف الانا ىدسلاو نملاو سانعنبالوقاضن وهو (قاشلاو) ان وبشغأ ىأمهمانمقت از ًٌ
 ”ىد_-اولا لاف نيزح ىأ ف.تسالّجرركيانأ نا تلافانناابنع هللا ىهضرة داع ثيذح فني زطلا |

 1 تف غ كنود غنم هركبتامذلاب ءاحاذاف بضغلا ن نمنز لا او نزلا نم بضغلا نال نان راقت و

! 
 0 ا ل هلا رجم .ةعوم ا ا ا سس اسم اح سل حاسم رح عسا ا مسا



 ٠ب
 "هبا

 ا 1 نب رخ ؟اموقاه نثر وأو كلذ كس نيوك افاهفاوناك ةمعاو م رك ماةموزوذكو نوءءو تان نم

 لكم_-هلدقلا اودمءنبذلا ءالؤه (ثاافلالاؤساا)
 ذعار ىلام: وقنا باولاو مهضعد وأ ىموم موق

 50 ا

 | هيلع تحاو نوراهزيغ لمعلا او ديعمواكن سلا لاق مومعلادبفي الع مياس نم هدعن نم ىموم موق
 اىالولرفغابرةصقا! هذهىف مالسلا «لعىموملوت(ىناثلاو)ةنالا هذه موع (لوالا) نيهجوب

 قعاوشب ولو ءاعدلل الدأ ناك امامهل اري اغمن اكس نم نا ىلع ل ذب كلذو هاعدلاب ءانأو هسغ:صخ لاه
 ارفكلا كل ذناف هناعا ىلع تنثنمىل.' ارسسا تب ىف قيدقناكل بن و رخ لاهو كلذكن مالا ناك امل ناسءالا

 ! لاؤ سا الث وأ دمي هيو قاس انو دوي م أى وءموقن ٠وىلاغت هلوق «.1ء ىلءادلاو نيصوص# مو.” ىف عقرامنا

 || باوحلاو كلذ ل_,ةناكسصام ايهذ قب وأ م-هضعب هاام ىلءامدواسل لالا كلذ باقن له( مبا ارلا

 0 [مارخالادسج الع ىلامتةوق(لوالا)نيه+وب مهاوق ةسدس ىلءاودتحا لوالا لاسق>ال ا ىلا نو.هاذلا

 ..1] فينك مسج لكل مما دسملا لب لاهو كلذ ىف عزان نم مهتمو مدلاو محلا نم نوكييذملا مسيل عاد السأو
 5 قأءاماكلذوارا وخ هل تدب ا ىل اعن هنا (ةئاشلاةخغلاو) كلذكنك لو مدلا وم-كلا نمناك ء اوس

 | ىذر ”ىلءأرقو هيلعراوإلا ظفل قالطاد.ء.لراوللا همشأ ات ودل اكل ذناب هنع ببجأ و ناو لا ىف

 1 اذهمهنع كحال ىلاعت هنالعاو بابلا اذهىف ىل.ةاماذهفحاصاذا ارأح نم ةزمهااو ميخلان راو هنءهللا

 هيذختاالمس مسوي دهيالو مهماكيال هنا اري لأ هلوقب اهلا للعلا كلذ نوك دا سف ىلع متحا ةلاسقملاو بهذملا
 دشرلاو باوصا!ىلا مهيدي نأ هنكعالو مه ماكي نأ هذكعال لمعلا اذهنا لءلدلا اذهريرةدو نياظ اوناكو
 1 باصصأ جاو ةيهلالا طصإال هناف ني ريدّمدلا ىلعو ازجاعانا او.تاماواداوءاماناك كلذك ناك نم لكو

 ا ىهنااو مالا هل ىذلا اوههلالانال اها نك مليدسلا ىلا ايداع الواماكة من 2 ال نم نأ ىلع هن إلا هذه

 [/ الا نعزجاع لمقلاو ىرونل او شمالا هنم حدنإل اماكمم نوكيال نك اءاكستم ناك اذاالا لصعال كلذو
 قف ْ اىلا ايداه نوكي نأ اهلا هن وك ط رشنا ىل_علدتدي الا هديه ةلزتمملا تااهواهلا نكي لذ ىبناو

 | ذوي ىدهو ماك نأ مصول هنا بج ولا ذ يف ل رق ناف اهلا نوكيال نأ بجو «نءالضم ناك باوصلاو
 باوااومت :رث دامفةدئاهالفاهل ادخن: نأز وحال هنا ىف هيفنك كلد تام اناكسس نافالاو اهلا ذ نأ

 || ناك ناو ةيهلالا مدع همدعنم مزايفة هاالا لوص اطرش كل ذنوكي نأ دع_ال (لوتالا) نيهجو نم
 011) يشلاو رن | ىلا مهي دهبي نأ ىلعو مهءاكب نأ ىلءعر دق نملك نا(ىناثلا) ةءهاالا لوصح هلوصح نم مزاءال

 -[)/ الفاويسنو لئالدلا عضو ىلءاماف هبا دهلا فصو ىلع نور دقي اءاوذبا دولا ىلع نورد قبال قلذناو هلا وهذ

 ثيح مهفنال نما اوناك ىأنيلانظا وناكودل ويشن الا مخ هنالعاو ىلاهتو هن اصس لت |الا هءلعر داو

 ! اوأرومهيديأىف طقسا و)ىلاعت هلوق 5 لعأ هللاو لمعلا ةدابعب اولذةشاوىلاعت هللا ةدايعنعاوضرعأ

 هلوقنمدارملانا ىلعاوةفنام ملا لع ا( نب رسساحلا نمنئنو كلا انارة خب واني رانوسرب ل نئااولاه اولض دق مخ

 | ةراعتسالاءذه تنس لجالىذلا هجولا ىف اوفاتخاو لعل !ةداسع ىلع مهمدن دما هنا مهي ديأ يف طقس

 .نمناكن او ءوركم هيدي ف لد> لاقي اكمهب ولق ىف ىأ مهي ديأ ىف مدنا | طقس هانعم حاجزلا لاه (لوالاف)
 5 !ىاعقاو هنوكسفنلاو بلقلا ف عقاولا هورككا ىلعاوةاطأ مهناالا دملا يف عقاولا هور كل | لوصَح لاحم

 ١ «ديدتسا نم ناش نم ناله د ىف طقس م دن ن1 لاةيامنا فاش كلا بحاص لاه( ىناثلا هجولاو)انههاذكو

 لوزننعةرابع طوةسلانا(ثلاثلاهجولا) ايف عقو ىةءاف نالاويذاطو ة سم هم دنرهص فاست هدب ضعي نأ
 لع ىلع مدقأ نخةأرا!تطقسأو ءيئْلدي نم طتسلا_ةيؤرطملا طةساولاه اذ هلو لذسأ ىلا ىلع نمءئشلا
 هناا ذاف ةعذرو افرش هنرول لم_ءلا كل ناو باوصوريخ لمعلا كل ذنا هداقتعال هءلعمد ةياغا هناوهف

 أذ هلف تت ىلا قود نم طّءسو ىلغسالا ىلا ىلعالا نم طغادق هن اكفادساف الط ا نكسه لمعلا كل دنا
 ظفاقالطا نا تيثذ نضرالا ىلع ةطقسلاب كلذ اومبسش ةطقسهنم كلذ ناك أطخأ اذا لجرلل لاةب بسلا

 1 1 أ ىهدبلالوق:ف ديل اركذ ىفةدئافلا اخلاقي نأ قد نست مزئاج مدنلا دنع "لماما ةلاملا ىلع طوقا ظ
 2 تثق -ويسس يسيب.يسسيسسسس بسيسو بديوي ييجي خس سمسم

0 0 

 3 ال



 م. 
 سس سو سمو ١

 | ىافتالو لدعلا باص أ ىنعيءادعالا ىف تعشتالذ ىو ةد ١ وداكو ىب الكىلا اوف . يأت وةعضتسأ

 ىء«وملاق اذه دنعف مهلعف ىلع مواكب وةعف مهلاكك رش ىف امالىأل علا اوديعنيذلانيملاظلا موقلا عم

 لع مب طعلا ديد لا هكر ف خالو ةدللاو بضغلا اذه نم هملع تمدقأاهفىأىرفغا برمال_سلا هيلع

 ةصقلا هذه ىف تاناولاو تالاؤسل اهذه مانت نا لعاو ندا رلامحرأتنأو كرفان داو لعل ةدبع | ١

 ةقذومسم رنمبشعسولانيسلللا اود نيذلاّتا) ىلاعت هلوق «لءأهتاوهطةروسفدوك ذه
 نم كي رّنا اونماواه دعب نماولان ثتاشيسلا اولع نيذلاو ني رتفملاك ره كا دكر انالا ةاملاىف

 نم فاشل لوعفملا ناراعاو لولا دببعن ملاح حرم هن دلأو3 -هنمدوصقملاناملعا (مسررزر د ْ

 حرخاف ىلا: هلو فو دحملا اذه ىلءلديواد ويعمو اهلا للا اوذئئ ارب دقتلاو فو ذم ذات ال ىو عفم | 1

 داراانا(لوالا)ناقيرطي الاهذهيفني رمسفمللو ىس .ومهلاو كهل اذها ولاةفرا وخدلاد الع مهل | 1
 1 ه ىلعو مهب د نم بضم اندم مف لاه نيذلا مهو للا ةدايعاورشا. نيذلا م هللا اوذذعا نيذلات | 7

 نعي وتلا ضر عم ف مهسفنأ اولدق مسرب اعمق بأ م اوقالا كلو نأو وهو لاو ؤسهمفف ةريدقتلا| ْ

 ةايملاىف ةلذو ممر نم بضغ مهل اند اس هنأ موق ىفل اهتأنأ ن نكي ف.كح, مهلع هللا ب امناذاو بنذلا كلذ | ||[

 ىلإءتدقا ناود بضغلا كل ذرمسفتتو ةرخ كالا قالاسندلا ف لصحاننا بضغل كلذ تاهثعباوآلاو اننا | |

 هلوقىفنيسلا اولاق نافاول دفاولضدممناوهامندلا املا ةلذو هلوقب دارملا ههه ل طم ْ

 || ىموم هيىلاعتهقناريخ اع ةياكح مالكللا اذهاناق ا: دلا مكح ىلعاذه لمد تق.كف لاب ايةتسالل مولانيس ظ
 | ممن“ بضغ مهل انيس هلا تقولا كلذ ىف هريدخ اف للا مهذاذكاو هموقناتنفاب هربش نيج مالسلا هيلع ||

 اذهن ملي وألا اذه مصفةلذل فو لمعلا ف مهع وقو ىلعاقياس مالكلا اذه ناكفامندلا ةاما فةلذو |||

 8 هللا ل“ ىبلا نمز يفاون اكسس نيذلا مهءانب أل دهلا او دعا نيذاايدار انا (ىاشلا قيرطلا) رابخالا| |

 لعفت امءاءالا لاعفأ م !.ةب ءابال ا ريعت برعل انا ( لوالا) ناهجوهب الا فقد رطل اذه ىلعو ملسو هيلع | 1
 ريل فظو انج تادكن بمانأ نم ىطاو ملل ذ لعفانغاواذكواذكمتلعفءانء الا نولو تي بقانم لاف كلذ
 مهلاثيس هنان موياع مكس مث كلذ 'ولعف مهوانآناكن او لدعأ اذ اكان لسو هملع هنا ىلص "ىبنلا نمزىفا افاكبلا ١١

 | ةتكسملاو ةلذا مهياع تي رض مسهتفص ىف ىلاعت لافاك اسنذلا ةاسخا ىف ةلذو ةرشالا فم هير نمبضغ|]
 ْذ ىأبضغمهلانيس كلذ او مشا نيذلا ىألهعلا اوزتانيذاانا ريدقتلا نوكب نأ ( ىناثا اهح ولا هد 1

 لكنا ىنعملاف نيرتفملا ىزحم كاذكو ىلانعت هلوقام أ هلع مالكلااةلالدإ فاض !فذح من مهدالوأ لانس ||
 ةلذهسأر قوفدحوالا عدتم٠ن مأم سن نيكلام لاق امندلا ىف ةلذلاو هللا بضغوازف-هتلا نيد فرتشم | 1

 نماوأن مث تاشنس !١اواعنيذلاو ىلاعت هلوقامأ هللا ني دقرتفم عدتسملا نال كِل ذو هب . الاهذ_هأرقمأ 1
 8 و وو يم ووك ديب 0 لا ل-عنمتاديشياذ هقاونمآواهدعي || ' ا

 أ نيذلاو دوقدال ناوقفلا تح وابنمةيوتلا تا 1 2000 انا ىلع لدت ةيالا هذهو ريح | ا

 | مظعأن ماذهو هلاهرفخي هللا ناق بان مث 6 تائيسلا عبم#ت ىنأن م ناريدقتلاو لكلا لوا: تائيسل ااولع ا ا

 ىقوجاؤلالا ذأ تضغلا ىدومنعتكساساو ) ىلاعتهلوق ٍلءأ هللاو نيم .:ذملل خرفلاو ةراشبلا مفي ام | ا

 ١ توحد 0 !ِ ظ ) 0 00

 ىلعمي توب لاك ضغلا ناك ةراعتسالا نونا لعح رش مالكلا اذهنا )ل مالالوقلا) لا رك هلا
 : 2هناكراسصت ضغا١لازاأف كلا .خأ سأربدخو حاولالا ءاآو اذكو اذك موا لق هلو: :

  2 0 5تل دااولا ها تلدغ علا نء ىءرم تكححد ىءلاناذم ركعلوتودو (ىناشا!لوقلا)

 1 لاوزلاو نوكسلا توكسلايدارم (ثااثلالوقاا) ةوسنافا!ىف ىسأر تاخ دأ ىءملاو ىد ًارفةولقلا ْ 1

 51 ت57 0 9 أ 3



 | اوتو باد وانالاعةب اي «رغاشل !!لافاك امم أَبي هل هو ةفاضالا ءاب نمل ديما بغلإلا ! 1

 6 00 اال ا اد باج هيا ايجيم تعب أ هيب دج ع وع م يي + 1 را ها 2-007 - 0 7

 .[| ىموم ناك اذه ىلءذانضغىرخالاوانزح تل الا نيناه ىد_ ا ىعستفتزح كقوذوه نمالءاساذاو أ
 5 | انف دقانا هل لاقت ىلاعت ناك د قوم نتف ىلا عتهقنا نالاسم رس اسأ لدقلا مهم داع لال ه٠وق ىلع نامْدغ

 نماىءافلخ نكو قام, قاس, اسمن ىدعب نم ىوذفلشاامةيداوفام 1 ذلدمي نم نمو
 !ٍ 3 | ادهو ىدعب ن

 مالا هئلعنوراهمهو ليئارساىبهوسولوأ هعانشاو ىرضاسلا نم لدقلا ةديعلنوكيامنا باطما[
 || ثي» ىنوةفاخام سب ىتٍسعملا ن وكي لوالا ريدقداا ىلعو ىوقىف ىفاخا هلوق هاء لديو ه*«منوئمؤملاو

 || نماو هنت لثدح ىف ةفلخ امني ىنعملا نوكي ىف اكل اريدةذلا اذ #ه يىل_عو هللا ةدابع ناكم لدقأا مت درع

 باوملاو مدلا, صوم ماو للعافلا نم سد هضم نيا(لوالا) تالا وسا:يهو ىلاعت هاريس غةدابع

 1 ىدعنماهينوةنلخةفالخ سئيهربدقتاف فوذ# مذلا,صو هذلاو نو ةفاخام هلوق ءرسسفي ر مم لعافا

 || ميار امدعب نم ءانعم باول اوىنوةةلخ هلوقدعب ىدعب نم هلوقا نعم ”ىا (ىناثلا لاؤشلا). مكتفالخ
 قع لبث ارم َ !ىلح أ تن :ك امدعب نموأ ةلةداءلا صالخاو هنعءاك رشلا نو ىلاعت هلق ادا مح و نم ىنم

 "ياسا اهلولناّقح نمو ةهل .؟مهام اهلاانل لعج !اولاه نيح رقبلاةدابص نم مهمسأو دنسوتلا
 ةعرسلاو ةمومذمتراص كلذاو هتقو لا .ةئثلابمدقتلا :لدهل ا ىنعف كير صأ اعأهلوفامأو نيفلضتسملا

 ”لدقلا تناكوأ لوي نأ لئاقاو ىدحاولاهلاه !ذكع هنانوأ لوأ ف, ئذلا ل ءاهاشءمنال ةمومذمريغ ْ
 قع مكبر سم لع أ ىنعملا سامع نبا لاه ىضرتلا ف رثيلا تاعو مالا هيلع ىموم لاك لف ةمومذم :

 تأب لامن اوردق مج *ال كل ذو نيعب رالا نم مدعو ئذلا مكب ردعو نسحلا لاهو هل اوربص: لذ مكب رداسعمم :

 1 .قلدعلا ةدابعب ملعأ ى اكلا لافو مكب ر طضم ماعأ ديرب ءا طع لاهو تام دقف "هلم نيثالثا ا سأر ىلع
 : ش ْ ةابجو م بذغلا كا ذن اك امهدعب رك ذ نابض عجو ىبومّتا ىلا هنركذ امو مكبر رعأ مكيأ اننأ

 أ زج اعم ملفعأ ح اولالا ل:تناكحصالوةاروتلا اهي: ىتاادي ربحا ولالا قل أ ولاه هنا(لوتالا)ناضودو

 1 | شهدملا بذغلا لوص> دنعالا لمعلا اذه لثم ىلع مدقب الءر 1١ نال بضغل !ةد2 ىلع كلذ لداع اا هنا مث

 3 أ |ناكودح او عيس قبواهعا.ساةّةساهنم عفرف تمسكت حاولال قل الف عابسا ةعبس تناك اروتلان كورا
 ١ 2 | ىنومخ أ هقام -ريلاق ات ىبنلانعو ةحرلاو ىدهلا قبانى *لك لصفتعفزامف

 3 دل
 ا م
 ع [يكرقاف سيلاذهف تركت ثراها أهنااماف حاولالا ى انااا نآإ رقلا ف سل لوي تلكاشلَو مد

 |نعةداوتملاب قالا نم ( فانثإ مالا و) مالا مهلعءاسن الان ق ملال هلثمو هللا باك ىلع ةيظعتءا اركهنو

 || ةهكعف حقين 1لا قوس عضوملا اذه ىو هيلا ءَر رع هخأأ سأ ربدخاو حاولالا قاأو ىلع هل وقبضغااكلذ

 | نولوقءا. دبنالا ةمصعىف نوذغاطلاف :هو ابو ريمصلا باول عمط ةروسفف ءانركذ مالسلام لع ءاسآلا

 1 ياروسالا اولاه ءامسنالا ةمصعل نوتدشملاو فافذخسدالاو ةناهالا لميس ىلع هنلاثَر ره. أس ارد[ هلا

 01 وغلا نام نيا لافا ذاطف لق ناف ةعقاولا نال: مفك 7 ا لا دوه راسسبل هسقاىلا همخأ
 0 ]| ىنومن ا ل_ٍم”ارسا ىبللاوج مه وين فا مالا + !ءنوراهنا هنعباوا اان لق فوة
 5 | قوعاط امو قوفعشتساموقل انام نبا لاقفرقلا ةدبع ىلع ناضخ هلا هيلع نابض مالسلا هلع

 | 3 *: ام ىب لعف:الف لمعلا اذه نع مهب مهعنمأ ام عملا نم ىمنكي لو مهتءمندقو لدقلاةداسءالرتىف

 هرذامأو ماركألا ىلعال هناهال ا ىلع ىول عفت ىذل !لعفلا اذهنوام< موقلانافكْوادعأ موف هب ادعأ

 لعلم هطفو مياارسسكب عأ نبا م تاع ن نءركي ونأو فاسكسلاو ةزجو ماع ١.5 ره هنا لعاف عنب! ىلاعت

 وفك ةفاضالا ىلع لل ميلا ىلعرمسكلا قبو ف دحلا ىلعءادن ا نيم نال ةفاضالا اف ذغس أر يدقت
 00000 ةراكصا وا دازام“ا الود امها (امهدحأ) نالو هيفو نيئر وسلا ىف يملا فينوفايلاو دانعا

 0 ١ || فذح ىلعدنا (امسمناند) ريدعة خو توم رضي وف دمحاو مسا ةلزتع راف نيؤرأ ا نيده ب اعطصا
 د ص وا

 تن دا
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 | ثرتخا لايف عسا هيذالاجرلان هترخش ا كلوق كلت ن نم ىناسلا لوو« ىلا ىلعفلا ىدعت. ريما فرح

| 

ٌْ / 

 رعاشاا لاق ىندهلارفغتساو يندن ةهليأ اردعتساكلوقو اديز لاسرلا |

 ظ رعئاشلا لاه ريقشا دي ؤ ترم وريم انا ديزت هأ لاقي و ٠ 0 همصحأ تسلا مذ هللارذغتسأ | ا

 ىتنوءزاتخلاوريدقتلا نوكي نأوهو رخآه جو هدف ىدنعو .لعأ هللاو 5 هيت سعأام ل قاف ريتا: عأ | ١

 الجر نيعبس ةلوقو مهتم دوصّقأ اوهام ىلع ىذا مسالاه الطا م ئمني ريمعملاه مودي دارأ وانتا ةء هموق | 1
 ةياع ىمومتااوركذ (ةقااثاا هلم ساا) تافاكتلا نم هوركذامىىلا ةجاحالف هولا اذه قءونان اع || ْ

 نالجر مكتم فاختما لاةف نع ونينلااوراصق ةّس طبس ل كسص نماط سرشع نا نمراتشا مالا | 1

 اني نيتسالا ديو هنأ ىورو عشوبو بلاك د عقف حرخ نموجا لشمم كلا دعق نمل نا لا ةفاورحاْشم | ١

 اورهطيواومو هدنأ مهم أفا و. اودصأت مهراتخاف ةرشعنامسشلان هرانتخ نأ هملاهتلاىوأف ١
 ْ ىذلا تاما ىلا جودرغلا ودل هراضخ ال ا اذه (ةعبارلا هلاسملا) تاقيملاىلا مهب جرش مم مهبابث اوروطيو '

 ؛ نير سقما لاوتأ هبق خا عضوم ىلا حورخ كاوهوأ ةب ورلا هنثا نم ىسوم لأسو هم ىو .وه ىلاعت لنا ملك | و

 آلا مو ءاندالفانيسدوطتلا نيعيسلاءالوم حب رخ مالا هل هنااولاهدب ورلاو مالك !تاقماهنا (لو الار ||
 موال لاقو هيف لخدو مالسلا هيلع ىمو ماندو هاك ليطاب طاحأ ىدح مامغلا ن نم موب هملععقو لماسا نم 7 '

 لعفتالو لعفا هاني وه سخأ ىءوم ملكت يرعب 1 ارا مامغلا اوان داذا ىت-اون دفاوفدا 0

 تسال روج قايقراو» كلل نمو نأ ىسوماءاولاهو ةيورلاوماطق هلا اوليقأت مامغلا ف دكا مث ش 300

 مهكلحأ تاشول بد مالسا هلع ىدوم لا ةقهب . ال اهدحف ةروك ذملا ةمح للام دارملا هوتقعاسلا 1 ش

 ْ ريا [انا(قانلا لوقا او)ةرهجهاانرأمهلوق همددا رااقانم ءاهةسلا ىف اما كت أ ىاناو لبق نم 1

 هوجو ىلء هيفاوذل خا دق لوقا! اذه ىلعو ةبؤرلا باطو مالكسصلا تال رباغم تاق تاقمملا ده ١

 مهلاغتشا دنءلدقلاةدبعا وقراقاممسخاالا لدقلا او دب ءاماوناكتا ونيعيلاءالؤهنا (اهدحأ) || ١
 تاقمملاىااوبرخا مهنا (اهئلاند) للا:دابعزءىهتاىفاوغلاباموهنا (اهتاثو ) لعلنا: دابعب || ١

 كلذ مهماع ىلاغت هللار كي اندعباد أ هيطعتالو انابقادحأأ هطعت لاما ةطعأاولاهو مهم راوعداوب وسل 1 ١

 ةسقر5 ىلاهت هلا (كرتالا) رومان مييهذ.مةص ىلع لوقا اذهب نولئاقلا عتحاو ةفجرلا بع دخت مااكنلا (١

 || نوكتنأ ىض:ةي ل اك ارداظو ةصقل اهذبرب اهعنتأ م لدتا ةسقرك ذياهعسشأ مت هيورلابلطو مالكلاتاقبم || ١
 ىلذالا ٌةضقلا ىف مالكلا ملكا ادوع اذه نوكي نأ ن كم ةنأركس,ال ىتلا ةَم3َةَمملاةصءلل:رياغم ةصقا هذه ١]
 ||| ىلا اهمامت دعنا _مملاةتالا دحاو عطومفةدحاولا ةدقلا ىف مالك ماتا ةحاصغل اء قيلالا ناآللا ]| |

 مالكلاة.ةيىلااهماق دعباهنملااقنالا م ىرخا ةصقىلا همم لاسةتنالا مث ةدّقلا ضءد رك ذاماف اهريغ | ١
 8 (ىناثلا) هنع ىلا هت هللا مالك نوص شى والاو بارطٌطالاو طبقا نماعوت بحول 26 ىلفالا شلال : 1 ْ

 لأ ةروك ذملاةفحرلا تناك لف ةرهج هلئاانرأ اولاق مهن االاركشم كانهروظي لهن رلابلطو مالكلاتاقيع ا
 لةيلاظقانم ءاهغسلا ةوّقياع انكلتأ لاقي نأ بجوال وقل! كلذ بدسب تاسامنا ةياالاءذهى ا ١

 | مهمادتابدت تاصحاسشا ةقدرلا د هناانإع انما[ وفسلا لغفانا 1:كل م لاه لب كلذك ىدوعأ] ١
 | مالكلا تاق.ءفركذ ىلا هتهقاّنا (ثلاثلا) هب ٌورلابلط ىلع مهمادقأ بسال لعل ةداسع ىلع | |
 لأ تار ذ ىلا عت هللا نادي الاءذه روك مأتم راكب للا لح كوع توم تاع هايل |
 1: وخو ةفح لا هذ لانقي فدكو ةفجرلا هنذخ أ مالنلا هدلع بوم نازك ذي لو ةفجرلا دش[ موقلا ظ ]|[

 (| | نظد رقي ماكحالا ءذربنياقيملا نيد نمدحاو لكصاهتناو ىاناو لق نم مهمكلهأ تشو لاق ىذلا |

 | ىلاعت هنا ولاه ناني قرا باطو مالكل | تاقمموه تاةملا اذه نأب نولئاسقااتحاورخالا ريغامهدسأ نا
 ْ ظ تامترملا كدي ص هو هت تاقدملا افا نا ىل لعاب الاءذسه تا دقات اقمأ ىس وءءاساسأو والا د الا ىف لاق
 ْ | نع وه تاقيملااذهبدار نأ نوكب نأ بج وانتا[ جو ني س هموق ىموم داتخ اوت الاهذهىفلاهاملف |
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 1 . ياوالا تمص امو يسم كسا تمد ودعالو بضغلا ا عض م زاحاد فيلو

 0 ال . الارهاظ '(ةئاثلا هلثلا) بضغلافزوجالئالذ و مالكلا
 7 "|| ىكرذغا بر همفلاو ىذلا تقولا وهو هبضغن كسنإ ذ دعت هرذع ةحج ل اروطوريصقت همم عمي مل نوراه ءاخأ

 1 0 | نم هلءفام ىلع هيضغتارامان نيو دقبام لو أكل ذ نال هش ىلاوو ىف كاذب اه متم هيخال اهد دامكوىح الو

 دارملاحاولالاذخأ هلوق .( هم ايلا هلثسسملا) هبضَْعَنر وكسا ةمالعلاكن يلع كْمْدَّدَض لءذب نيرمالا

 ّناولط. لور سكس ملائما نا ىلءل ديا دهرهاطو حاولالا ىلا و ىلا ءتهلوق ىف 5 وك ذملا حاولالا هنم

 نعنرايعمسنلا ارم ىفو هلوقو كا ذك عال ا نس دل ءامسلا ىلا تءفرةاروتلا عامسأ ةّسن ا ن ءىل.ة ىذلا

 لأ لمالا ىفأم تلقت كنك باكل كلذ تمس تاق فرح دب افرح باك نعاناكت تك اذ اف لب وحل او لقنلا
 ظ ' اعأفام وب نيد رآ ماصف .ت هارعس ا ولالا مال_لا هملع ىب .وم يأ اش سامع نء ١ لاق ىناشلا ناكدااىلا

 َناانلةناامأو اهنمسنامفو ىأ امسن ىفو هلوق اذه ىلعف ىلوالا ىفامزيعامذو حاولال اىلاسعت هللا

 ||| ىهف ظوفحملاحوللانم هب ءوتكم تناك امن ك شالو اهاقاأ ام دعب امنامع أب ىموماه ذخأو سسكتت ل حاولالا
 ةلالضل ا نمىد» ىأ ةجرو ىده هلوقو ريدا اذه ىلعاضس نوكتاضدأ

 1 1 [نيذلل باذعلا نم ةجرو

 ٌ [| هلوقىف ماللا ىف :دئافلا امهم رنو.هربنيذلاريدقَدْلا لبقناف مهم رن م نيدد 2 11 ل ا ربن ويهرب مس رلمد

 الأ يطنوتي 0 ترف همس هيك ةودنم ءلعفلا رش أن (لؤالا ) هوجو هيفانلق مهب ر

 (ثلاثلا) ةمعمالو ءايرال نور هرب ممر ىلجال م هنيذلل ىنءملاو لح "الا مالاهخأ (ىناثاا) نوريعتا وال هلوق

 قلأو# :رولات أرةو ةروسلا فتأرق كلوةك ادعتم لعفلا ناك نأ ول وعفا اىف راف رحردا زيدق هنأ

 م-مب )هوقاذ_ه ىلع هنلاّنانولعبو رح ؟عضوم فو ىربهللانأب لهن نآر 21و هد ب قل اوه ني

 5 أ ىلاعت هلوةمكشرد عسل ناالا اون مو'الو هلوة ىفاذه لثمانرك د دقو مكل فدرهلوةك ديك أ 9 'لصماللا

 الأ ىاباو لبق نم مهتكلحأ تئشول بر لاف ةفحرلا مدخن اة-االحر نيعم_س هموق ىءوهراتخاو)

 | انحراواثلر هغافانماو تنأ» ءاشن نم ىدوتو ءاشن ن نءابىلذد تامامف الا ىف م ناانمءاهفسلا لعفاع لأ

 2 « ريذلا ظخا نملابعتفارانتخالا (ىلوالا هل ةبملا) لئاسمتي الا ءذهىف(نب رفاغلا ريش تنأو
 || لافو ف انا تيلق ةعتفاهلا قوءاملا كر عالق نايات ل ادي ترش عود ارم *ااراتخا
 ١ [|| امهيفءاملا تباقفريت جورب لصال اور امم ا «ميف لمة لوءفملاو لعاسفلا طظدا ىوةساسسأأ اذهاو عاو

 1 ْ ةلطاسصةيلمالا اهتمالسبسحةملتل !ءاضعالا نا لون نأ هيف مالكا قمةحتو ظفللا فا وةسافافلا

 008 ا |نيباملادحالاردهمريصين أ عنتما او" :.الا اذه ىلع ىن مادامو هد ضاو ىل»ةال ةلءاصو ٌكلرتلاو ىلع فلل

 37 | ادنازاع:لعفلا ىف هكنأب ناسنالا مكحاذاف لاحموهو ح مريد غنم نك.لا ناخج رمزلالاو ىناثاا نود

 1 ا لع فلاويصي باقل ىف داقةءالا اذه لوصح د ا و

 : ٠ رودص ناك الفال ءافريصي نأ عنةءارخ الا فرامل نماريش فرطا كلذ نوكيمك-!االولف رتل ىلء ادار
 / 0 اعل لاى سورا 1 رو ول يجامع ب ناو ء1ل|!نعلعفلا

 ْ | كاذذار يهنأ عملبج قهاشن م هس ع ريدقو بفن لة ةيدقنانالاّن ا لدق ناف لسعأ هقتاواب را تا
 كلذ سس هنأدقم دقت ءااداالا هسفن لق ىلع مدق الناسنالاّن الوهم دورمّشل ا ن نه لب تاريكنا نم سدلا

 ارشالاريخ نوكي ملغءال اررمضلا ىلا ةب فلان ل هسال اررمضأ او ىل: هلال د نم ءمظء أر ريض نع صاختت ى فلا

 ن ىسومراتخاو ءانعم نيب ولا ةعاج لاف (ةيئامأا”هلعسملا) ملعأ هللاو ىلا 'ارلاوساافريد.ةنااذد ىلعو

 || ادنز لاجرلاترتخاو اديز لاجرلا نم ترتخ ا لاقي بصنق لعسفلا ىل-صوو هد نا سال
 قدزرفلالوق اودشناو

 ,عزاعزلا حابرلا يهاذ !ادودو « ةحامس لاحرلاراة>اىذلاانمو

 هيف عست مدحاو فر ىاثلا لوءفملا ىلا ىدعتراملاعفالا ن منا بانلا اذه ىف لصالاو ىلعويأ لاق
 هيا تمص معمم م ممم بسس ل
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 انئنلو تن فوق نا لدعاو نيرفافلا هد تن ؤانجراوانلر ةغافاشماو تن كل ذ دهب لاق هنأ هنأ مالسأاهنلع

 0 نماهم لضتهلوق نم هرك ذ قدسأم مانت ن نم اذ هو تنأالا ىداهالو رصانالوانل ىوال هنأ هانعمورصط اذ في

 1 ةيظع:ءاركتنتفالا ىغناهلوت ىلع همادق !ناهئءدارملا انسراوا ارذعاف هلوقو ءاشتنمئدهتوءاشن

 نعزو اهنامناف لاوس نملك ناها:ءمني رفاغل اريخ تااَوَذ وقو اهنء زوامل اوابتارفغهللا نم تلطف |!
 توك. نارا ةذلاكالدف "هل ابو باقل ن نءةيسنحلا ةقرالاعفدوأ لب زللا باولو لماما ءانئالاءلطأمات'ذلا

 مركمل او ل ضفلا ض4 لب ضرغو ضوءنلطاال كدا. ءنوذ وف تنبأ ررمض عفدلوأ عفت باطل 1

 ةرخ الا و ةن ساي دلا هده ىفانا بدك او) ىلا عت هل اوقل_ءأ هللا وني رك اغااريخ هنوكب ب عطقلا بج وفا

 ةكرلانوهؤيو توق نيدلل ماك أ أسف ءىذ لك تعسر يد روءاشأن مهب بيصأ ىناذع لاه كيل اان د_هانا | 1 ُ

 هلودن ةفجرلا ةدها ثم دنع سو هماع هللا ىلص ىسوم“ اغدةقب نم اذه نارلعا (نوذ :موباشلاب أ مهنيالاو ا

 عقوتملانامئانسا و تن هلوةوهو ىلا هتهتنا الا هل ىلو ال هناالو ارزق هنا انعم ةذ :دحاشذلا هذه قناتك اوأ

 لصحت ىلع مدقهررضلا عفدو عفنلا ل صحت (ىناثااو) ررضاا عفد(امهدحأ)ناسهأرضانلاو ىنولانم | ١
 | هلوةوغو عفنلا لص بلطي هم. انجراوائارفغاف هلوقوهور رضلعفديلطب أدب بيسلا اذهلف عقنلا ظ
 بابعالا قعمب رك ذئدياكلاو ابل بجو أ ىأ بتكاو هلوقو ةرخآ الا فو ةذ جال دلامده فاذا بك 2

 مهنمو هلوق ىف مونع ىلاغت هن اره ؟ثدح ةمالا هذه نمني:ءؤأالاولسك ةرخ - الاواست :دلا ىف ةئسملا لاوس و

 تاطر نأ بساني ديعلل املو ىلاعت هن نوك نا لعاو ةن_بح ةرغ رح الا فوةنسحانن ل1 قفاشك اانيرل 50 ْ

 |ةيوتلادبعلا لاغتشااذياو هتمولاو ل ظةو هم ر تخران روظمل عفاسنملا ل .صعوراضملا عقد هنم دوعاا 1

 عرفوتلاملو ىلاعت هنوكوهوالوأ لوالاب تلاركذ ذفءا.ثالاهذغ باطب_ءاش عوشلناو ع وضاتاو |

 اندهانا اقف عوضا لاو دب ولا دمعلا لاغت *ازفو ىف ؛1بنسلاهدعن رك ذممءايسثالاءذهبئطهيلع
 َنالاضبأ تسلا اذهركذامناوةءوتلادوهلا ثدالا لاف كيل! انعج رو انت ىأ اند_ف نورمسفملا لاه ثأ» ا

 ,اننئوكواملوواب رواهلا هنوكن ب شالا نيذه عوجالا نبأ ءامشالا ءذه بلط نس ضف ععلا م 1
 دلما ذاق هيدوتعلا ةلذ دهع (ىناشلاو) هس ول رلا 5 نع وه (لوالاف)نيعشاخ نيعضاخ نيبئاتدلا لمنع |

 ىسوااناوس ناك امهدعن رك ذ6مالسلا هدلع ىو ءاع د ىلاعتهلت | حالو امنه ى :وقأ ب سالفاعقحاو ١ ظ
 نضارتعا ىلع دال ش :لوءاش أنف تاق اذانعما اشأ نم هب بيصأ لاذع لاه ىلاعت لاتف مالسلا د هلع
 :«اسالا نمءاسأّن 'رم نسما أر قو هلع ضرتءي نأ دال سدلف هكلم صل امل ىف فرص” ن هو كل لكللاّنال ا

 تعدو ىتجرو هلوةن مدا رمال قةريثكل اوقأ هبفئلك تءسو ىتجرو هوقو :ءار ةاامرده ىفاثلاراتخاو ْ

 ابنتك أسفهلوقب ةراشالا هملاؤ نيمو صن د ىهذ ةرخ ٠ الا فامأو لك !تعايندلا ف هتسرتأوهئث لك 1

 لقأو هتجرهلاىل_دودقوالادو+وءالذ ردها !ذ_ه ىلعو مدعأ ن نمريخدودجولا ل. .ةونوقتي نيذلل | أ

 سشرعلابافو بااغحار تاذلانامو ضرءاان يؤلطمريشا اوتاذلاب نولاطم ريخلاىل قو هدوجو بن ,ارملا |

 ةدلالاو جرا ىلا هت هللا هفلش دقو الا ىحالو ريذنا دا ارا٠ نع نايم عر ةلزيدملا تلاعو نولخ. *حوودح لح 0

 هلفلأ لانه له ناو ةرغثك تاه> ن داو ,وهنعافتالان ءاكتمو أاعفتنمناكث ا هنالرذناو |

 ْ ايبا [لامو دون لك ت عنو ىخرو لاه تلا اذهلف هتح رو كايندقاةمم م قوة رتكل لترا 1 ١

 نيذللاهبتك أف هلوقامأ ئ لكن م تدتوأو هلوقكص آخلا هي ديرأ ىذلا ماعلا نم+ئشلكتعسو ىتروهلوق |
 (لوالا) نيعون ىف ةرود# هللا فيلاكت عسجن ا ٍلءأف نو: :موداساناب أ مهنيذلاو ةاكرلا نيود نوعي :

 ةراشالاهئلاعونلااذهوابتمءاّقنالاواهنع زارتالاو اهك رنايسلالا لطم جا ءايشْالا ىهو'لورتلا ١

 هده ىلء وأ ناسنالا لام ىلع ةهحوتمنوكت نأاما فن ااكدلا كالو لاعفالا ( ىناما 9 نوةتينيدالةلوقب ١ ١

 هيفلش دق (قاثلا مسقلا امأو) ةكرلا نووي وهلوةيةراثالاهلاو ةاك لا وهذ (لؤالا مسقلاامأ) ا

 ايف لخ ريو ناكرالاب لمدااونا لا رارقالافلسدلامأدةفر هلافرعلاامأالءرانلعنانالا ل ءبجيام ا ش
 لكااككللبببملم>>>“كٌٌٍٍّللالل07

 - ار 0074 1 ش
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 ا أ ىوق أ لوتالا ل اوقلاةي وق:قةروك ذملا ةوجولانا كشالو فذ لذا !ذسه ا هبا وجو تاقمل اكاد ْ

 1 | نوراهو ىمو.٠ثا لاف هلأ هنعهقلا ىضر لعن ء ىورام تاقمملا هرم فتق (ثلاثلا هجولاو) عأهتلاو

 1 وههنااولاو مالا هملع ىسوم عجراسأف ىلاعت هللا هافو ف نور اه ماف ليج عفسىلا|.ةاطن !مالسا | مباع ْ

 0 ام لاهو ىلاعت هلل اءاسح اف وراه ىلا او .هذوالجر نيءبس هموق ىدو ءران اف نوراه لق ىذلأ ا

 ًااوفلتخا (ةسمالا هلثسملا ١ لبعأ هللاو بابلا اذه ىف لبقام لدا ذنوذ كلانه ةغج رلاممذخأةدحأأ
 أ ليث اريسا ىبىلا عجرأ ف يكب ران ىسوم لاق ”ىدسلالاق توملا تيحوأ ةفحرام ا ىل.ةن ةضسرلا كلن ىف ٍ

 دعب مهنمدحأ ىلع ىفوذمأب فدكو ل. اريس !ىئيالوقأ اذا دحاو مهنم عملو مهرامخ تكلهأ دقو ٍ

 اونيهمهتي نأ ف اخ مالسلا هيلع ىب .وم نأ ىاناو لبق نم مهتكله نب رسب سداح
 |انجو رخ ل ةانةكاهأ تئشول هيرللا.ةفاونام مهما ١ وقصي لو مهلا داعاذ ا نيعيسسلا ىلع لئارسا '

 أ اتوم تناك امةفحرلا كلتا (وجنبتل ا كرعااه) '"قووتالؤ كل نول اسيل ار او ناكف تاقيملل :

 |. اومهلسافم مهتم نيت تداك ىتحا اوذجرو ةدعرلا مذ ةمهملاةلامحلا كلت اورام مولا نكمأز و

 | ىلا عت هلوقامأ ةفجرلا كال: مهنع هللا تف شكفاعدو ىبذل ذدنعف توملامالسلاهملع ىمومفاخو مفرووظ :

 | كلوي ىلاءتهقل نأ مالسلا هملع ىموم ناني نأ زوال هنا لعل له لاقفاننم ءاهغسلا لعف اان ححابنأ |||
 | 0 دارارد اىسيامقتسادن (لوالا) نتاهجو هفوة , الآ ل وأ: ديفا هريغ بوت ذياموق :

 | اكل ال ىأ فاطعتسا م اهفتسا لهدربملا لاق .(فاثلا) كلذ عفت :ال ىأك مدع نم نيت لو ةناك كلذ ْ
 نار 0 عهلوقىف ةءاكل اهلنا هجر ىد اولا ل :ةذ نةنتفالا ىهناةوقاّمأو []

 ااموقاهيتالض ؟كتنتفالان 5: ءاوفسلا هيث عقو ىتلا ةنتقلا كلتّنا ىنهملاو دنهالا ىه ناوديزالاوه ْ

 ءاشن نما مب لضنت لاس ةف ىلا عت هلا نم لكل انا ناب دك أم قا ىلءاوششفاهنءاموق تمدغو اودنتفاف ||
 4 مهل قبيال تا ةي ردم | ىلع ةرهاظلا | لا نه هن ال اهديهو ىداولا لاق مءاشتو هىدبتو :

 1 3 هنالو نيدلا ن نع لدابعنمءاشن نم اهبل ضن لي للاعتهنال ةيالا ءذوبةي رجلا و واعت ال ةلزهعملا تلاه ْ

 |هلوقامأ ل وألا ىلع ةيالاوده لج بخوفاهب هللا لضد ال ةقح ةحرلان امولعمو ةفجرلاب ىأامىلذت لاه ا

 || اهب]ذت هلوقامأو اهياعربصلاب مهفاك ةفج رلار وأ الل هنال ل دعت ةدشو كنابتما ىندملاف كتنتخإلا ىهناأ]
 7| قنيو فاكملا كلذ نموز نأ طرشي باول او ةنلسا ىلا ناحتمال اذنهب ى دوت (لوتالا) هوجو هسففءاشت نمأ]]
 5 أ دارا نورك نأ (ىناثلاو ( هيلعريصيال نكل نمآثاوأ ن هؤيال نأ طرمش ءاشنت نم بقاسعتو ناعالا ىلع ْ

 ا م اذهناكاملهنا (ثااثلاو) ءاشننعاهفرصتو ةفجرلاهذهبءاشت نم كلمريدةتلاو كالهالا لالضالاب ||
 ظ ةعستم الد ,وأتلاهذهن ا لعاو هءااافاضينأ زاحلض نم لالضو ىدّتدان «دنا ده ىف ببسلاكن اتمالا ْ

 ةردقلان ا (لردالا ( هوو نماحرب رغتو هانركذ ام دارملا نوكين أ بجي هنا ىلعتلا د ةبلقعلا لئالدلاو ١

 || ةيعادل جال الار "الا فرطلا ىف هر أت ىلءنيفرطلا د- !ىفاهريث أت جرتيالرفكلاو نامعالل ةحلابصلا |أ]
 )0 | تامدقملا هذه تتيئاذ او لعفلا يم ةيعادلا كات ل وصح دنءو ىلاعت هناوه ةبعادإا كل قلاو ةجرم
 [نامعالا الا ل ب رب الآ القتل ع نمادحأ نا( ىناثلا) ىلاعت هللا نءلالضالا ناو ىلاعت هللا نما دهل نأ تدن

 مالانكب ميا يؤم دحاو لكوكب بجول«دصقو دان مالنا دل قدما واو ْ

 [ررسغ لاخدبعلا لعفب ةفرعماؤةءا دهاالودح ناكو لهنا (ثلاثلا ) .ىلاعت هللا نم لك نا تد ”كلذك |[

 4 انيوكشلاو لمصهتلاب نيداق:ءالا د صاع نأ عن أ لطاسلاداةمع ةحءالا نع نس | دا معالل مدع 1

 || مزليف هيلع :وع اك الأ دقتعملا كاذبا اع هنوكى ضت: جيلا وهرخ الان او قس اوهداّعالا اذهناب هلع
 || نوكىضتةبكل ذوالصاس قلسا دابقتعالا كا نوكب ةطورسشم داسقتعالا ل.-هك ىلءةردقل!نوكت نأ

 |١1 ١ مالكلاامأو دبعلا قيلختب لهل اوةيادهلا لوص+>:نوكي نأ عنب هنأ تنثف لانحم هناو هسفنب اطوزيشمئذلا
 3 ا || ىىوم نعىلاعت ىح ملسعأ هقلادذ صر غباكتلا اذه هر حصص ذى .س دقق تالد مات! كا تلاني ىف



 نسا

 كلذو هللا ناخ ىلع ةقفشلاو هللا هال ياظفتلا ماللاو :النصلا هدلع هلوق ىف ةزو صحم فورم ان ضال عماحت أ

 هلالس ل خ هتتاوهف هاذا جاولاامأ هتاذادو>ولا كح ءاماو هاذا دوجولا باوامادووملانال |||
 هنوكب ف ارتعالاو هتزع بان ىلء عوشالاو عوضا ار اهظاو هّتيدودعرا وااو هعظعت نمفرشأ فورعمالو |
 نافهناذان كمااامأو دادنالاو داد_ضالان ءانهزهتافاالاو ساشا نع ريملاكلا تانفسافوضومأ

 اهاك ىلارظنلا بح هناف اذه عم ةارخلاب طورمشم عافنالا نال هملا ريفا لاسصب ىلا ل.دسالفانا وح نكي 40 ا
 دا.اد تناك 1 تاقواذمل تارذ نمر ذلك ْناثمح نمو ىلاتهقنةقونذعابناث رح نم مظعتلا نعي |[

 لك ىفىلاعت هفّنا دعس ن نمو مارت ال نيعد هملار اينلا ندع هنا تعزو هد.حول ىلعار ءاناناهريو ارهاق |||

 ىوللا كل ذناكن اامأو مارتحالا نع اهلار ظذلا بصق ةءوخ اكو ةسعارا ١ تاعولخملا تارذ نمةدذ | 1

 ةللدو نيدلاولا ربهمف لشديو هلع ناسنال ار دقي ام ىصقانهملع ةقفشلار اهظا بج هناف ناوبملا سئسن ها

 : ةلك هاو قاض ىلع ةقفشلاو هللا هال مب ءظعملا ماللاو ةال_ملا هيلعهلوق نا تثق فورعملاث يو ماسرالا |

 رومآلادادضاهنمدار اوركلاانع ءمهاهذيوهلوق (ةسدا !اةفدلا) فورعملاب مالا تاهج عسجل ةعماج]

 م-رلاو عطقو نيد | ىلع هنن الز اسعر ةكملاو لءريغب هللا تانتص ىف لوقلاو نانثوالا ةداسع ىهو روك ذملا|

 1 رملا أف ن نمسا أ !نم تايبطأ ا مهأ "ل<وىلاعتهلوق (ةمباسسلا هفصلا) نيدلاولاةوةءوا

 تاللل مهل لوب الاريستريدةَدلا اذه ١ ىلعنا ( لالا ) نيج ودمر اذهو اهل هلام < ىلا ءايشالا |
 ىلا“ ا.ئالا نا ىردنالاثالت داع ن دن , الاحركربدقتلا اذه ىلعنا (ىلاثلا) رركشلا ضغأ اذهوأإ ٠

 كلذو م-: ءطلا بسحي دي اطةسسملاءاسسشالا تابسطلا نمدار 1! نوكي نأ ب>اولا لد ىف 8 كو مام هتنااهلحأ |
 «دسطتسست ام لك ىف لصالا نا ىلع ةلاددب الا هذه تناكف*لملا عفانملا ف لصالاو ةذللا دمي اهلوانتنال ||
 ٠اطع لاه ث احلا مهملع مرد و ىل اع هل وق( ةئماثلا ة ةسلا) لسفنم لئادلالا "لالا عب الاد ذاتسيو سفنلا ||

 | عيطلا هي سيام لك لوقأو ىف مكلذ لوقا ةدئاملا ةروس فرك ذامو مدلاو ملا ديرب ساسبعنبانعأأ

 عبطل اهئ سسلام لكنا هاذ ْمةمناكسف ةمر 1 اراضاا ىفلصال اد الل امدس هانت ناكر سنا اهرْذَعَّدنو | 1

 نا ىور هنال باكل عيب عرحت هللا هحر ىفاشلا عرذ ل هال اذه ىلعو ل سفنم ليل دلالا ةمرحلا هيف لتمالاق |

 تب ' اذاو هلع ثديحو ثد. خس باكلا لاق هنا نيدصعلا ب اَمَىف لو هماع هللا ىلص "ىنلا نع سابع !نعاأا

 س-رأ ملال ةمر#م رونا اضيأو ثئامخل ا مويلع م دعو ىل اعل اوةاامارحن وكس, نأ بجو ثيبخ هنمثنا || ا 1

 0 رح ثريحلااو «.1ء ةغالا لهأقادط | لءل دب ثدمخ سدت رلاو سدر هلو ىلا رمد ا ورنا ااه اوةلسلدب | ا
 تاك ىلا لالغألا وم-هرمصا مهنع عضدو ىلاعت هل وق(ةعسانلا ةفصلا) ثئاسلا مملع مّركو لاعت هلو |

 أ دحاولا ىلع مه ةرمانوقامااو عيبا ىلعم هراصاهءدسو صاع ناار ق (ىلوالا هلكسملا) ناتلكبم هيفو مولع | 1

 ىلا درةموهو هةفاضا كل د ىلع لد هظفادارفا عم ةرثكلا ىلع عمي ر دسصم رمدالا ىمرابفلا ىلع ولأ لاق || 1

 .دقر دام او دفا: ع دوهعلنمايورضدارأ عهبنمو مهراصب أو مهممسب بهذاهتناءاشولو لافاك ةرثكلا ') 1

 مدا, ىذلا لّقثاارمالا (ةناشلاهلّدملا) انونظلاهتانوئطتو هلوق فاك اهبورضتفاتخا اذاعمل ٍ
 هلوقو ةديدش تناكسح مالا هءلع ىموم ةعب رش نا هنمدارملاو هلل لارا نم هس ىأ هبحاص ||
 رولا ىف نيقنلا لدقو لوب. ارثأ عطقكم مماداع ف تنكى خاادنادشلا هنمدارملا مباع تناكىتلالالغالاو 0
 للغلا ناك لعسفلا نم عنج م رعخلا نالال الغ هلل اهام- ومعللا نمو رعلا عشا وةئمايذئ ايطالي 0

 مهق انعأ ىلا ميدي اولغو 0 وسملا اول ةال_ىااىلاتماق اذا مث ارمءا ونب تناك دقو ىلءفلا نع 1

 «”راضملا ىف لصالا نا ىلع ل دن ةي الاهدهنالعاو ةراعّتسمريغل اال لوقلا ذه ىلعفلامعتهقاعشاو | ١

 يدر( دم ىنتقو صنلا ل سم هايد + 5
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 ةرغبلاةدوسلوأ ىف ىلاءا لون هريطذو نو: ءؤياشتاب ١ مهنيذلاو هوتي ةراسشالا ع ومحلااذ_هىلاوةالصلا []

 ثور :روغبتي نيذاا)ىل اعت هلوق: « نوقف .مهانقزرامموالصا|نومقي وبزغلا,نوثمؤي نئذلا نيقدمالىدهأ|

 نا مهاهذيو فورعملامهص أب ل.ذالاوةاروتلا ف مسه دنعان و: كم هنو د< ىذلا ”نالاع ىنلالوسزلا |

 نذا ذل مهياع تناك ىت اال الءالاو مهري دا مهنع عضد 1 ةايهجللا مهيلع مرو تادبطلا مهل "لع وركذشملا ظ

 1 ةصنم نا نيا ىلاعت هنا لاعا (نومطشملا م هكئاوأ هءملزنأ ىذاارونلااوء تاوهورسنو هورزع ءو هبأو: :ءآ

 |نرك نأ كاذىلا مدتان الانا ءالاوةاكرلاءاتياو ىوقتلا ةرخ ”الاواسندلا ىف ةجترلا هل بنكتنم
 لاق كاذفا رفلتخاو ل الار ةاروتلا قوق دعب ,وتكم هنو دع ىذا! ”ىمالا“ىب ١!:, عاملا هّتفص نم

 هرعت تأ زوعالذا : ةارود !| ىف هدفصاو د_دو ثدح نم هنود ' دا.ةّثع ان ءوعبتي نأ كاذيدارمل !ءدهظس

 0 نم نال ل .خالا فان وكم هنو ددع-سو دا رمان ا لم الاو هلوق ىف لاهو قلدنا ىلا ثعبب نأ لبق هع ارشف
 5 (بفلوسرلا مايل يتم نا قت نم قط نمدارملا لب ؛مهضعي لامو ل خال تلا لزئأ ام لبق هيف ود < نأ لاما

 «ىناثلا لوقلاو « ”ىنالاةىنلالوسرلا اوعدا اذاالاةرخ ”الاةجر مول بنكيالنيقحاللا* ءالؤهّنا ىلاعت

 ْ ميزوقيال ةحرلا هذه نان , الاء ذا_م ندب ىلاعت هل 14 1 ومس سلما ا

 ذا لوسرلا مايأ ىف هتفص ءذه نمو ىءومن مز ف لئالدلاءن ماو ةكرلا آو قنا ن مالا لن ارشسا ب نم

 , سو هماع هللا ىل_صا ده فصول اعت هنا لو ةذفا ذه تفرعا ذا هع ارمث ىف ”ىبالا .ىبثلاعبتمل ذعمناك

 : |سرأ نع فرعلا بسحب ظفللا اذه صتخا دةوالوسر هنوك (ىلوالا ةذدلا)" ع-تافددديا الاءدهى

 : ىلاعت هلا دنعر دقلا عسف ةدهنوك ىلع لدي وهون هن و (ةيناثلا ةفعلا) فرلاكسشلا غلمتل قلم اىلا هللا

 235 ا ها لارزولسلا هلع أب رعل ام ةفص ىلءوه ىذلا <ىتالا ىنعم حاجزلا لاه ّمأ هنوك (ةئلاثلا ةمدلا)
 ةلصلا هءاع“ ىبلاو نؤرقبالو نوكيا وئاكأم مهرثك 1 برعلاف ب سحنالو بن كال ةضأ م ةآائاا

 ٍ ظ مالسلاو5

 58 - نم ناكريسستلا اذهب اسضأ هن :وكسصو قيةهتلا لهأ لاق اي اّمأ هنوكد ,هفصو نسل اذهلف كاذكا ناك أأ

 | 1 :انولطتم ىاعتهق باك يلعأزق دن ىمالللاو ءال_صلا هملع هنا[ لوالا) هوو ند هناس و هن از متم

 ]| ديال هناف اه داعأ غةبطخ لترا اذابرعلا نم بيطااو هناطكري_.غتالو هظافلأ لي دسري-غنمىرخأ ||
 "||| ناك امو بنك,ناكا مهنا عم مال_سلاوةالملا هلع هلا متريسثكلاو ليلة ابا تع صقن 07 زينأو
 لافسةرخ 717 ةراشالاهءلاو تازمعملا ن .م كلذ ناك فرضنا لو ناصقنالو د زرع غنمهتلا باك قلتي أر 17 3

 0 لصف نيلزتالا بنك ع ااطامر هلا ىاء.ءراصا:ءارقلاو طنا نك ناكول هنا( ىفاثااو) ىسنت الفكرة
 ١ ةعلاطمالو لعتربغن ءةريزكلا مولعلا ىلع لقشملا يظعلانآرقلا ادم قأانأق ةعلاطملا 1: نءمولعل هده | ْ '

 ٍ بانرالاذا كنسي هطققالو بام نمهلمق نماولد: تدك امو هلوق نم دارأ ا اوهادهو تا رجم ا نمكلذناكأ]

 7 | هلعت م دعق ىس ف داب طخلا نولعتي ةنطفو هاك ذ سانا لق أ ن اف لهُ طخلا معتنأ (تلاشلا)نولطبملا|
 ٠ قئاقمحلاو مولعلا نمداطعأو ني رخ . الاو نياوتالا مولع هان 1ىلاعت هنا غمهفلا ىف ا ع ىلع لدي

 [|لهبىذلا 0 ا ا حسم مجم عمو رشا نءددأ هملا للام 1

 تضل نيب عهبا ى رئ ان راج نيت ذاضتملا نيتل الس |نيتاغ نين عال اناكف اههفو المع قالا لقأ ىل_ءهاعن
 :ونكم هنو دع ىذا |ىلا.عت ةلرق (ةعبارلاةفصلا) تازمعملا ىرجم راجو ةدامالةةرانملارومالا نمكلذو

 ٠0 اذ نال ل. غال اوذاروتاا ىف نو ةكحد هنود ةصصو ه2ءانا ىلعل ديادهو لمالاو ةاروتدلا فمهدنغ ا

 دارمدالا نالها اوةلوب5نع ٌىرابصالاو دو ملل تارهذملا مظعأ نم مالكلا اذه ركذناكل ابوتكم نكي ملول
 نعسا.: لاف. وهلا ناصة:بحوبامف يسال لقاعلاو تارغنملا مظعأن م ناتببلا رانوكلا لضخ
 3 كاذو ليممالاو ةاروتلا ف ارو كم ذم ناك تعنلا كلذنا ىلا 213- هلد كلذ لاهالت هوقلوبت

 ةلوقنركين أ ز ودع حالا لاف فور عملابم هم أ, هلوق (ةسماشلا ةغصلا) هنن ةعص ىلع لئالدلا مظعأ
 1 أ لو أوافورعلاب وه أب هنأ مه دنع ايون كم هنو دوت ىنعملا نركب نأ زوو اف انمتَسا فورعملابم اخ

 بلح تتح 1 ١ م سس ريش سي ل تذ ب 2 هعد هتضستس مكح <



1# 
 ك0 3 ريس اسس ميس سلسل ممل

 ْ ضاوخ ن نءةسهلاهذهعوجتدار [!نوكي نأ دع..ال هنال بواظملا اذه تان 7 ىلع هتلالد لوانةءالريخت | اذه

 نوكهصاو> نم عومجما اذه نو حض نم مزلي لوهاوس دحال لسع لو سو هيلعهلا قص شاكومر
 هدالو أ عملا انثوعيمناكمالسا | هيلع مدآنأ لسق اضدأو هصاوخ ن نه عودجلا اذ هداعا ٠ نمدحاو 1

 1 وعيم ناك ةنمفسلا نمحرخ ام مالسل ا هملءاسون ناو سانلا عسب ىلا ان'وعبم ناكد ةفرب دعبل اذه ىلعو
 هلىذا! ىلا عت هلوقامأ م وةااكلذالاناكام نام لا كل ىف سانلا عجن ا عم ةعماون اك نيذل' ىلا |]
 1 هفدرأ مكيلاهلتالوسر ىف مولك ساشأل لوةي ناب هلوسر ىعأ انا ىلاعت هنا ل_عاف صرالاو نا اوعسلا كلما

 ةءيرأ لوص أر رقسال!امدئافر هطذالو منال ىوعدلا هذهنا لعاو ىوعدأ! هد. هد دع ىلع لديامركذأ]] ع

 تاومسل كال م هل ىذلا ىلاعتهلوقىف هرث دام ه هيل قت اردافالا سايل اول

 تاهح نمرداةلاملاعلا "ىلا عذ اصل | ىلا اهراَمَدفا ىلع ل د ضرالاو تاو سلا ماسح نال كالذو ضرالاوأأ]

 نسح ىقانر ةددااةاوريسسفتلا اذه فرو كح ذماهر,ر قتواهحرمثو ميلظعلا تارقلا فةدر ىذمةرثك |[

 ناوأ هدو>-و ىفرثؤد رث ْوءملاعال لهعالتأر ردع نال لدالا اذه تاسث !ىلا: ىل_.رلا ةشثعا و فيلكتلا 20

 لسرلاوءابدنالا ةثعس لوقلا نكي ؛ملر امش الاهالعافال تاذاان ايجنوم رثؤملا كلذ ناك نكلرثؤم هلل_هح
 | ةراشالا هرلاو َدنلاوّةضلاو كي رمشلا نع هزخءدحا رراعلا هلا تأت املا( ىاثلالمالاو والاخ مالسا ا مهيلع
 ربدعتبّن ال لالا اذ هرب رق:ىلالسرلا ةثءيزاوجو فيلكشتلا نس ىفانرقتفاامناووهالادلاال لوب
 ةداعملا لوسرلا وعدي ىذلا نا الا اذه لعلف قايلثا ىلا ابن نيهاالاد-ألءرأرتاهلاملاعلانوكثأ |
 ةدابع ناسنالا اذه ىلع بي هئافرب دةّلا اذه ىلءو ىناثا هلاللاتولذع ناكل اهو لع ناكمام هلال اذه ْ

 دجاوهلالا نا تننا ذاامأ ال_طابواطط هيلع ةعاطلا باسعاو هما لوسرلا ةثعإ ناك هتعاطوالالا اذه أ :

 امزاله.ه اونو هسه أوال لكلا داسةناو اذان لكلا ف هقماك ثوكي وهلادسع قاخلا عسج نركب دشنشل ||

 ىنرلاكتلا ىلع ةلةشملاٍب تكلا لازاو لرلالاسرا نكي ل ادحأو ىلاعتةلالانو تقيم دة تيثأإ 3|
 تئالنأ ريدقت: نال ةءامقلاو ثعبلاورمنلاو رمشحلا ىلع ردات ىلا.عتهلا تاسثا(ثااثل !ىلصالاو) ازيئاحأ| 0

 ى<أ وهتراكإلا ل سالا اذنه ريدق:ىلاواوغاو اًبع ةمصءملا نعز ارتحالاو ةعاطلاب ل غمس *الاناك لذا ١

 لعوريشنلاوريشملاو ةداعالا ىلعار داع ن وكمف اس ان'ءامحالا ىلع ارداق هنوك تدئالو أ امج امل هنالت معو | 0
 ش كلب همايقن وكيلة يدونعلاب هيلاطي نأ ىلاعت هنم دع الفاهظعاماعنا لالا ءامحالا نوكيريدتتالا اذه أ ْ ١

 ىناثلاامحالا ىلع هن :ردق لع لوالاءايحالا لداملاضي أولو والا٠امحالا نع ركشلاماةمامتاف ةعاطلا ||

 هنا تدنهثالثلا لوصالا وذ هةعصا لول !تدناسإ هنالعاو همااءا ازدلا لاصي ىلءاردات نوكتي دشن[ 0

 ٍلوءالو هدسءمهاك قا1: ارب دَقَدلا | ذه ىلع نال ف.ااكتلاب ىلخلاا ةمااطمو ىلسرلا لاسر | ىلا هت هنا ن مص | 31

 دحاو لكو مهتوم دعن مهيلاءاز ا لابصرا ىلعر داع هنااضيأوف معنلا م اظءان لكلا ىلع منم هئااضي ا وءاوس مهل |[ 1

 نمنح هناف لوالا بيسل!بسامأ قالا ىءطكت هنم نسحي هنا فما: ساالثلاتاسسالا ذهنه ألا
 هيلع مث ذا اةيلاطم مما نم نسخ هنالف ىلاثا بسلا بسحب امأو هّتمدخ و هيءاطن هدي ةلاطم ل١ |

 فاكملا ىلا َءاتلاءازلا لاصي ا ىلءرداقلا نم نسحي هنالف ثلاسشلا وسلا بسحي امأو ةعاطااوركستلاب
 هذه يف ىلاعت هل ااهرك د ىتا !لئال دا اينهثالثلا لوصالا تتدثا هناروظف ةعاطلا عاونأ نم عو هفاكد نأ
 ملكت ونانمودذ نأ ىلاعتهنمز وو للسرلا لاسرا هلقا نم نب هنان مزنللا مزلي هلاقّي الا

 ظ نس هنأ ىلءو دح اودلال | اذه نا ىلع واردافاملاعام> اهلا لاعلا نا ىلعةلادةرو تسص ذملاتانآ الانا | 1

 ةروك ذملا لئالدلا هذ ب ةروك ذملا لوصال هذه تد ب 11 ىلاعت هنا لعاو بتكلاا لاؤزئاو ل لا لاسرا هم ا 8
 ناالو أ نيبال هنال كلذو نسما هباع ىف يدئرتلا ادهو هلوسرو هلتاءاونم" ام هلوقهدعن ركذتن ل ها 0 0

 هللا دنع نمو لوسرا د نارك ذي هف درأ نكس مزئئاج ىهأ مال مهياع لسرلاوءاسسبنالا ةثعسس لوقتلا أ
 | هللان اونمأ 8 وقاد اوسس مال :ذاوج يأ هلع ببر بولت لوا نعال ظ ١

 سه
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 مقر رس عسر
 : : ١ م ما

 1 ترودو ويم
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 1000 "1 ؟
 (مأ

 00 1 [ن-اص لاه هورقو ىئءنهورزعو دولا نم ىءدساسبءْنبا لاه هباونمآ نيدلاف دعب لاه عستلا تاف هلا

 1 | كاهن لاق مث مسقلا ةدواسعمن نم عم هلال1-31نود برضلاو ءوريزعتلا هنو عالار زعل لس[ فاشكلا |

 قل الءقوةلاسرلاو ناسلاو ىدوهلا لمقو نآآرق اوهوم ملزنأ ىذااروتاا اوم اومو دع ىلع ىأ هورعصأو

 ١ ظ ذم عمل ازئأامنآرقااو نآرقلا ىلعانههرونلا لو نكمي فمك ل-.ةنافر وذلا نايبكب ولذا اى هنا ىذلا
 هذه هذهرك ذا ىلاعت هنامثنآرتا اروهظ عم ترهظ هن ا ب عم لزنأ هنا هاسنغما:لق لب ريج عمل نزئاامنا 1
 ١ ا ”ايلق) ىلا هئداوق  ةرخ ”الاواسن دلا ىف بولا ان نوزي' افاامهىنوحفأام هَ كزالاهتاغملا

 هللاناونم افت دعوى وهالا هلال ضرالاو تاوعسلا كلم 4ىذلااعبج-م_كنلا ديا لوسر ىلا سانا ١

 نيذالاوثك أف لاها ىلاعث هنا معا (نو دم مك 1١ هوس او هناسلكو هلام نموب ىذدلا "ىئالا”ىنلاهاوسرو

 1 0001 || ىالا"ىنلالوسر ةناهت يس وكس نشنملا لاول ةاديح طرمش نه نا ىلاعت نيب م نوقدإ
 34 ١ ا ]|| ةماكلا ذه واع مكللا هللا لوسر ىف سانا اهي الق لاقف ةماكلاب قام اىلا ها اسر الاءده ىف قةح ْ

 00 ا ارم او مداسلا هلعا دج نا ىلع لج 1 ه (ىوالا هلئساا)ناتلمسم

 ١ [ىلا ثوعبم قداص لوسرا د# نا ىناهغصالا ىسيع عابن ا مهوذي وسيعلام 4الاَشد : دوهباا نم ةفثاط لاهو

 ياخ سانا| اهي ا هلوةنالثي الاءهذهمهاوةلاطبا ىلع لدو ل.ئارسسا ىنيىلا ثوءيمريغو برعلا
 اقاضيأو سانلا ع..-ىلاانثوعبم هنوك ى ذَتَعيا ذ_هواع منمكمأاهللا لو وسر ىن الاه من سانلاّلك لواتت

 5 1 اق الر ب املا لاق تاما نملاعلا لكما توطبم هتاف ناك هاهنا د نمرتاوتلابمل٠ي

 أرنا وتلا تيئاملف همعدي ام لك ىفاق داص هن :وكي مز !بجوو هيلع بذكل ا عندما |ق-الوسر ناكن اذ كلذك

 ! ا كاذولوّلا اذه قام داص هنوكب جو قاما عبج ىف 'انوعبم هنوكى دي ناك هئاذب“ الادد_ه رهاظو

 ا نا امهنال-:اةلالوقامأو لئاريي ١ ىيىلاال طقو نسل ل نر نت ل ميل ا

 : | ضعتلا لوسر هنايلوقلا نا تدثف م هري_غىلاو برعاا ىلا الور هنوك ىفح دق ىذدَم :اذهفانة-الور ١ ظ
 3 أن ءاعجبمكتلا هللا لوسر ىلا سانلا اهي“ ا هلوق لوةنذاذه تن ”ازا ضتاسنةملطاممالكضعب نودؤانلا

 ||[  نم صيصخلا هل د هنااولا ةفن ولوالاامأ كاذركنأ نءم_ممنهو ص.صختااهلخ دّماع هنا لاه ن مسابنلا |
 1 | نيفاكملا "ل نماونوكي لاذااماف نيفلك لاء نءازن احح اذا ساس: لا ىلا لوسر هنا (لوالا) نيهجو

 / | تانل انعو غل ىت- ىنصا ع نع ثالث نعملقاا عفر لاف مال ااوةال_هلاهيلع هنالك لذو مهبااالو نكمل
 هنازدتهربخوهدوجوريخ هملا لصو نم لكى هللا لور هنا (ىاثلاو) قمذيى> نونا نءو ظةش ب ىتحأ

0 

 0 ريسخ مهغلس ل لاعا !فار 1 نهفرطىف موةلوصح انر دقولامأ هتعاتم كلذ دنءهنكك ىت- هعئارمشو

 لوخ دب لوةااركنأ نم سالان مو هن هد وماي :,رارقالاءني_ةلكم نونوكيال مسه هنازدعمريسخ الو هدوجو

 / باطلا اذ هو باطخ سانا ااه“ ان4وةنا هرب رة:ةلوالاامأ نيوجولانيذ- هن هل / لايف ص.دخلا

 2 ||| نيفلكملاالا اوساسانلا اهي"اندل اوةّتدت اول دنيذلا سانا اف كاذ كص ناك ا ذاونيغاكملاالالواسنت.ال
 06 | هتالف ىاشلا امأو ص.صختلا اذ داع سانا اهي ا ا هلوقنا لاقي نأ مزل» ,مل'رب ريدةتا|اذ_هىلءو سانلا نه

 |ماللاوةال_صلا هلع د#روهظريش مهخابي ل موق ضرالا فارطأن «فراطفل-هحلاقبنأ د جدع
 هلِثلا) نصصختلا اذهما زتلا ىلا ة-احان نكي ل دءعبت لاك كلذ ناكسساذاو هعئارمشو هناز#عمريخو
 داهيف سيلف قاما لكىلا ثوعبم مالسلاو ةالصا | هءلع ادع نا ىلع تادثاوةآ الادذ_ه (ةئاشلا

 ا كح له هنا ىف ع وج رلا بحب لب قالا لك ىلاان* وعيم ناك ام مال_تاا مهمل ءءاسبنالان * هريغاتا ىلع |

 |نآىءالعلا نم عجن لش لوقف لئال الارث اسىلاالمأ قاطخا لك ىلا. وعبم ناك نم ءادالا نع هريغىف
 مف تأ نوطغي لاس تيطع مال سل اوةال- هلا هدلعهلوقا قاما لك ىلاان"وعبم اكمام هريغاذسحأ

 أ( 1 اوي نألئانقلو ىتمالا هع اش اهتأبتش اف ةطعت لتتخ و ل .ثد ىلإ نمنود ةيذغلا تمعط وروي ا
 يبي يس يب يسري يل م يلم ا ل ل مم 2 امحسم نحل  مجصسس م سس سي

 له



 كت

 ْ لملةلكما (امهدحأ) اشم بقدوم كنما ةرقاأو وهاد لام ةوقال اناء بجو

 نيفاكملا لك ئم دارأ ىلاعت هنا ىضتقي هرهاظنا (قاشلاوإ هللوأتنم تب الف هتلادقدلي الكل ةوىحرتلل |
 ةرثك ارأ م بالا اذ هى قيسدق نيماأ ا نيَذهرب رقى مالكلاو ةلزتما!لوقىءنامالاوةيادولا ||| |

 ىلاغت هنالعاو (نولدعن هبو قاعاننو دم همأ ى هو موق نمو) ىلاعت هلوق ل ةداعالاف َةدْن امالفأأا

 قلاع نم مالكا هملءىسوم موق نمتازكذ تعب اتم قالا ىلع ست ةئاؤك ذو لوسرلا قدموا |

 ىأىو تاصح ىم ةمالا هذهنا ىف اوفات>او ةرثكلا نءئذ مالا ظل نال ةعاج مهما نيبو هلا ىاشو |
 مالسنبهتلا دع لثم او اسأو مالو ةالصا ا هماع لودرلا نامز ىف اوتاك نيذلا ذولا هلشف تناكتاهز ||
 هنء بالا نكي ةرغكتحل ا ىضَمَدي ةّمالا طظفاو ذ دعلا ىف نيلملق اوناكم هنأ لع صا تعال انوا 1

 ممن !لدقو ةمأناكمب هاربانا ىلاعت لوقا لع الا غفل قالطاازاب نيدلا ىف نيقاتغ فاك هان |

 نمر لد را نءهوناصو هملا سانا ااوعذو ىسوههنءاج ىذلا قا نيذلا قعاوتم موق |
 || هليدا وأخ دف بسلا اجت اىلا ةذ ىلءاوءاهأانوك,نأزوو عذبلا مهئادحاو ءارسسا يق رقت ١

 ]|/ اولتقور اورفك 1 لدشارسس قب ناني رمسفملان ءةعاجبو ىد ل!لاهو كلذل_قاوكذهاونوك نأز زوعد]]
 ||| ضرالا ىفاقف" مول هبا خفف مممهذ نب نأ هلااولانو اوغ:هاخرشع تا 1

 قاةيدوما!نيدبنيكسةماوةءمهخالاه نم مهنم اوفلتخاءالؤغ عنيدلاءارو نماوحرخ : سي فاوراسف] ْ
 تيسلااوكرتو ةيفكللا نول. ةُّمس لسو هماع هلت ىل_ص د نيد ىلع نأ الام ها لاق نم مهتمو ٠ َك الا | 1 ْ

 1 نيةّةْلا ضعب لاق دع مهتم[ ذم لاا مهيأ لصد الو نو دساخنالو نوماطتيال ةعطاناو عد

 ا الق نافريللا اذه ميلا وأم و هلعقا لمد مبا يي يا 0

 هبو نانو دهي ةمأ مسه وكي :مهذصو زو ف .كفراةكموفةيدوييلا ىلعاوترضأ مهنا من مهيلا هرب ل صو | ١
 ْ نا عماذم انملاع هر لصواسأ هنالد ماده دوم هاوس دمت بيلاوسر ستاك ال ١

 1 نابل ل ةالصلا هيلع دحربخ ميلا لصيال نأ لقعي فيكن مه راسخ أىل“ :ىلع رفوسال ىاودلا |] 0

 انربخ لصي لو ابل امهريخ ل ضودق حوحأ مو خ وح أ, نا سد اولاق ناف هرك ذو هربخ نمت ”الثمادقانندلا |

 |( لوةنفاذه تفر :رعاذ ا باسمل ا اش ىف ىل .ةأمهلجل ا ذهذ موهل اطنري ىلصي مل هنا فرعنبأ نك عونم اذهانلق مونلا | ا

 ا) لاقي قطابمكلا ل دعا حاجؤلا لاه تولدعي هيو قل انني ادهلا ىلا سانلا نوعديكأق ولاء نودهيهلوق |
 ]ا اذاو هزقو ءأسنلانيباول دءتنأ اوعطتست نلو هلوق كلذ نمو ل داع مك وهو لدعيو ق لان ىضقيو»

 [| هموقءاقستساذا ىسومىلا محو واممأ اطابسسأ ةرمشع قنثمهانغطقو ) . ىلاعت هلوق «*. .اولدعاق مناف |

 ظ انازئأو مامغلامهلعانالظو م رشم سان لك لع دق ادب ةريشعاتتت اهنم تح افرط الاصوب برضانأ ||
 ٍ نمذودةملا ناللعا (نولظب مه هنأ اوناكنكلو انواطامو م !:ةزرامت اب ط نم اواكى وأ سأأو ْى !امهياع | 1

 ْ دقو اطنس رع ىثا مواءد ىلاعت هنا (امهدحأ) ىلا رسا تي لاو نمنع ون حرشة . الاءذه | 1 1

 ا الز رشع ىتا نَءاوناكمم ال ةقرف ةريذع ثنا لمئارسا ب قرف ىلاعت هنادارملاو ة ردبلاةروس ىفاذغم دعت |

 ! مدع انعطقز هلام ناو اشواط ما اسال و | ا ُ

 (لوالا) نالاؤسا:عقو ف. هذاا مده |نعطقو ىرقو ضن نع مه.ظمزانزيمو أقر ةىأاعطق مهاتريض |

 ىن ام هائعطقو دارا باولاو الطء_سرشع «ناىلوالعراعو م ءثدج يوان درغةرشعلا ادام |
 اعنا: :رشءقنتالاف (قاثلالاؤسلا) ”هلبق عضو اطابسا عض موفطانسا دل لكو "هلق ةرمشع |
 ْ ثينأتلا يهذفامم هدب درك ذ ىلا هنال كل: لاف ءامعاءارفلا لاق باوللاثت زمالز ةماعلا ناعم
 ا ةرضعو *امهائعطقو ءملا حئاحرلا لاهو ازر اس ناكر ك ذمطم ها نا لحال رشع ثا لاق راو لاق مث مئالا ىلا ١ ؤ ظ

 ١ اطابسا هلوق سل ىءراشلا ىنءونأ لاهو ةترفلاوءو فود فقوضواشذاطااسا رافال ٠

 ىلع ةريشع تان ءلذبو»فاشكلا بحاص لافامثأ وقام: رشع قنا وق غل دب هنكلو ايست |[ /

 ا
0 

 | ا

 م و م ع م و
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 ١ يملا اذهلف «عدقت ب ىل_ مالا و هءلعع :روةلاسرلاو د و.ءاانناعالاو لأ هتان ناسعألا ناشد انالأ

 علا راشااذهنالعاو هناسلكو هقئان نمودىداا ىّمالا ىب_لاهلوسروهلوقب أ من هتلاياوتم" اف هلوق»

 نيءون : ىلع تااكرلدو هيلع هنا ىلم هنا ل اوسرتاز#*نا هرب رقتواة حاس هنوك ىل_ءالادلا تاز دعما ركذ
 6 | لؤذاتسا نمله لاش الحر ناكهنااهف رش أو اهلح اواكر امملاهتاذ ىف ترهظىتلاتازدكملا (لوالا)
 ]| ةكنعهتال وسر باغاموءالعلا داب ةححجم تناكأم هلال ءالعلا نمدحأ ةسلاجت لقت مواباكعلاطي
 : للعلا بايديلعمقا عقل ذعم دا مةريثكلا مولعلا لعنة ةسغلاكإةدمىَنالاة:نأن 5 "هلي وط ةسغ

 : ةيطعلا مولءلا دهر وهطظ ناك ةنيرخ الا ونيلوالا مولع ىلع لقسشملا نآ رمل! اذ لل قيقحلا و
 .ىنلا هلوقبةراثالاه لاو تازدعملا مظع ؟نم ناك لاطن ل اواذاتسا قايملاسش أالخرناكدلا 3

 | عوبفرمقلا قاقشنا لم هتاذجراختب نمترهظ ىتاارومالا هناز م نم (ىناكاعونلاو) ىّم

 ا اب رغا أ هنو د> ناك امل مالا هملع ىسدعتا ىرتالأ ىلاعت هللا تاماكب ىعسست ىهو هعناصأ نمب نمءاملا ||
 1 أ دع )ةداعلا ةقراشة .غاروما ثناكأل تاء ردها كل زخم ةلكقاعت هلا امم موالد املا اقلاع

 4 | تاز ردا سمعو هللانن هوي ىأ هتاطكو هتلانن مود هلو ة!دارل اوه عونلا ذو ىلاعت هللا تاماكب اه. جملا
 | لئالدلاب تيثامل هنا ٍل_ءاو هلقا دنع نمأق ءاص يبن هن وك ىلع ليلدلا ماهى د رطلا اذهبف هملع هنتااهر هط أ ىتلا
 | ةفرعم نكي ه.ئذلا قدر لام عر ل[ كرحر 1 لا ع د_# ةواهانر رة ىج 21 رهاقلا

 لعاو هوعلاو ىلاعتدل وفي ةراشالا هملاوهلاعفأو هلاوق أ ىلا عوجرلابالاْ ا ذامو لم_ذا | ىلع هعرمش
 هلوشب ام ل كح فاكمملا لماع ءناوهذل ولا ىفةعب انما اما لعفلا ىف ولوتدلاىف ةعداتلالو انت” ةعاتملاّن ا

 ١ عورتا ىفأام لثجنايتالا نع ةرابع ىنلعفلا ىف ةعباتا ااماو بهرتلاو بغرتلاو ىببهنلاو سعال قرط ىف
 ا :ّنا تيتو نيوسقلا لوانت هوعس ءاو طفل نأ تدُدو 'لرتلا فرط فو أل عه! !فرط ف ناك ءاوسدب

 الا وهو ىم *و ىعأ لكى هل داسقنالا بو هنا ىل.ءاللمل د وعش او ىلاعت هلوق ناكتذ بوجولل مالا
 للا هلو .رلا صاوخ نانا لس دفنملا ىلا دإاب تدث ىلاءا تالاوهو لذا دلاهصخامالا لعام لكى دب

 ااضرأ لق و هلءامجاو ناكدلذ قال هس لع دب نأ هلال قل اوسرلا هب ف5 ىذلا_ئشلا لق ناف لسو هدلع
 || ىلع هباننت ؟ولفانو دم ناك كلذ نا ل وس ىلع هبي هناريد ةدبفابو دنم ناك كل ذ نا 0 فس ىلل_عهن هنأ هنأ

 عادق نأ َتيثف هسا مبو»-و ىلَعْل دهن هر .”الاو هتعب امملاضقنو نعد انملاكر كلذ ناكانملعبحاو هنأ لمدس

 : ىذلالءذلا لثعنايت الا نعةراع لعفلا ىف ةعباتملاانلقانملع هب وجو ىلءلديآل لءفلا كلذ ىلع لوسرلا

 ا : لقد تأ ل ولو هءاع هعبانت هنا ىلإ ةلعفلاّ ل3 ىف هّقفاو ه ريغنا مث لعب ق أن منال لديع وبتملا هيأ

 1 ىل_ءبع نأ مزلةءباتلا بوجو ىل_ءابالا تادو ةمناتم عوبتملا لعق لذه نايثالا ناك الف هن همفهفااش هنا

 ا دصق ىل عكا ذب أ مال_ىلا هيلع هنا فرءئالاناانهه قبل و هماع هل 'ىل ص لوسرلا له ل_ثمةّمالا

 5 لمعلا اورهاظلا لعلام نارتالا لاحو مولعمريغ ئازعلاو ىاودلا لاح لوقنف بدنلادصق ىلعو أب وجولا

 ا ناوانع ةسةارومأ ا نريكل ىاودلاو ئاز ء*ولا لاح ٠ نع ثمل ا ىلا تفتليال نأ بجوذ مول_عمسو ا

 || هريرقتو ةمثلا هذهتلاز زا هتياعرنكع ىتاارومالا نمامنوكلرهاظلا لمعلا ىف ةعبانا بوجوب مكس
 : ليادلا هصخا ذاالا هلة نايتالا انملع بع نأ لوسرلا هله ف لعف لكى لصالا نا ىل-علا دةيالا هدهَنا

 | نملضفأ لعن لمعلا اذه ناالق لامغالا نءلعبوح وبمكحن ناندرأ اذاانا ل وةنفاذ_هتنرعاذا
 لوسزلا نان ل صاح ىرورضأ !ملءاا نال "لكلا ىف هب ىادق لوسزلا نا لعن دنس كالذكرهالا ناكسأ داو 2

 )| هنااماو لضفالا قيرادلا اذ مى أ دق مال_ىلا هماع هناا_نلعف لضفالا رت ىلع هرعل وطب اوي نأز وجال
 بااملاب أ مالا هيلع هنا تيثف مولملا ضراعبالال اوكشملاو لوك ثموهف ن_->الا فراطلاب نأ له
 10 « ريش لص أ اذسهذ» وعد او هن الا هذه ىلامةهلوقل كلذ اذماع ب نأ بجو كلذ تن ىتءو ل_هفالا
 ١ ىونىوألاوه نا ىوهلا نعقطنن امو ىلا 0 صورصنلا ىلءلادماكحالا ةفرعمىف ىلكن رئاقو

 رص ممصسم ممم ميس اصمم هل

 يي 0
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 ؟ 1١ا/

 ١ | بابلااولخداورقبلا ةدوسيف ةلوقوهو عدرا امأو هنقادغر ةوقالرت موجالف :هلءاكتم هقةذللا نك
 | نمد او لكي دقتْن_حيشلا ىلعهسنتلا دارماف هنم سكعلا ىلءفارعالا ةروسىفو ةطخحا وقود |
 | عوشالاو عودا ارانهظاو ىل 1| رباط فاس جدولا ناك انا ناالاوخ .”الا ىل_ءنيركذملا نيه |

 | انههلافو كارا ةرقبلا ةدوسف لاقت هناوهو سءامامآو ريشأتلاو عدقتلا بس لا تواذترل |
 ظ ءاعدلا !ذه.نابت الا دنع: رو ذم ىهفةزرثكوأ :للذق تناكءاوسبونذلا هذهّناىلا ةراشاوهفمكتائطخ | ظ

 ىف:دئافا افواولا فذ_جانههوواولا,ديزنو 5 رمل! ةرود لاق ىلاعت هناودو سدا_تااامأو عرمضطتلاو | : ا ْ

 امأو نينسملإ دي زنسه لدقذ نارفغل دعب لضحاذامو لاقالئاك ناكر بدةءلاو فانئ:_ساةناواولا ف ذا |

 [ضرعش لاسيإلاو ةرثكلاب رعشدال لازنالاّنالفانلسرأ هلوةنيبو |.نلزنأ هلوت نيب قرفااوهو عباسلا |

 نبوت هنا هلوقنيبق 2 رك ذامريظنوهو اريثكم ل هج مث لملقلا باذ هلا لازئاءأ دب ىلاسعت هناك ||
 مهنوكبنوذو هوموجالكاذف نوقف هلوق نيبو نولي هلوق نيب قرف اوهو نءاثلاامأو ترم اكو ا ظ ا

 رك ذى ةدئافا اف ىلاعت هللا ةعاسط نءاوجرخ مما لحال نيقساف ممنوكبو ممسغن أ اولظ مما لال نيمباظ | ظ ْ

 | ةفاتخل ا طافلالا هذه دئاوفرك ذ فلايلان ر طتامادوف نيرمالا نيده لوص - ىلءهسنتل ا نيةصولا نيد |

 تسلا ف نودءيذاركلا :رضاخ تناك ىتا!ةيرقلا نعمولمساو) ىلاعت هل وق « ىلاعت هللا هذعابيرعلا ماتو | ئ

 000 هنا لعا (نوقسفي اوناك اعمهولن كل ذكمويتأ انال نودبساالمولو اع رمد متي مول ماتم مهند ||

 1 فّرءتدودقملا مهلكساو ىلاعتهلوق(ىلوالا هل ملا] لئاماهيفوةرقيلاةروسفةروك ةماضب أ ةدقلا ١

 | ركذ نمدوهةملاامناو ىلاعت هقال_.ةنم لورا ةمولءءتراص دق ةدقا اءذ هال مهادق ندةصتلا هذه |
 | اذه لعاومدقأ دقاوناكمماربرق:لاؤسل اذ هركذ نءدو هقأ انا .(لوالا)ءامشاد-أ لا نلااذه |

 هتازدعمب و لسو هيلعهللا ىلص دمي ز كلا ىلء مهرارصان ا ىلغموااهنت ةء-اشاا ةيدعااو جيبقل | بنذللا '
 ةدئافلاو)مدقلانامزلا ن نم مهالسا الص ناكرأ رصالاورفكلااذهلب نام زل اذه ثد اتش دس

 لهاذريغو ةعقا ولا ط4 هنا كل بف رهملاذكو ا ذك عال | | ذه لله هريغل ىل ومب دقن ان الانا (ةيلا الا ظ

 صصقل هذه رك ذي هنا امك علاطي واطلعت لام البر ملءو هلع هقنا ىل م”ىنلا ناك واسهقئاه دنع ]ا
 نورثكالا (ةيئاثلا ”هلكسملا) اى ماي تن بلدتنا ظ

 تاناف ءالعلا نيورع ىلأ نعوةب رقة دملا ىعست نرعلاوةيريط ل. قوي دمى: قو هلأ هيرقلا كلنا ىلع | 1 ْ ْ

 رص جف ة يرق زر - !!ةرتضانب تناكدوقو ندملا لأن منيلجر ىنعيحاسجطاو ن بلان م مصقأنييورق | ! ا

 مارحلادصسملا ىرمش اح هله نكي لنا كل :ىلاهت لووك ةسغلا ضشرودحلاو هئطاش ىلءو هب ربو | 1

 ئرقو هنعاومم دقو تدل! عويبط داما آودو هىفهقاذ-نوزو انج عي تدسااىف نودءبذا وتو | ١

 اوناكو دا دغالان منوع ونيسعلا ىلا مكسر تاقنولادلا يف ىف ءانلا تمدأ نودتعي ودعوة هب | 01

 تتس ردصم تد_بلاو ةدايعل ارغب همف : اولغتس نال نأ, نوروم 8 مهو تسلا مويدمصلا تال 1 نودع | 1

 | مودوق كاذكو موملا اذه مي اظتىف نو ههيهانعمتدسسلا ف نو دعب ذاهلوقف اهتاسس تماع اذادوبناا | 0 ٍ

 نب رع ةءا رئانشب؟ءد كح زب وكوح شيال وا ونفوكعا .اعلدي و تدسلا سعأ يظعت مول هانع ممتن | | ا 1

 ْ أ نمءاسلا مضيت وتيسسيال هنع هللا ىضر ىلع رقد ءامأا مإ نوتبسيالُئرقو مهتاببسا مو زيزعلا دبع ||

 مهلس ىعملاو نو ده هلوقب بصن م ماس مهلا ًاتذاهلوقو لوءفمال“ انيلا ىلع نوي سال نس 1٠ نءواوةسأ |

 ءرشلكو ةءراشو عراش ع.وب ع رشواملا ىلع ةرهاظ ىأ اعرمش مويس مول هوقو نابت الاتقو ىفاو دعذا | ا ْ

 اذه ىلعو دعما نم تندىأ ةعراش موو قب رطاان هتندىأ ةراشرادو عداشووذ ؟ ئ:نءناد ُ

 ظ ىذلامونلاباو مأدوريلاَّنادهامو سابع نيا لاهاف ديد م مكي ثري ره !نمون دن تناكناسمطأف 8 1

 ظ هيفعتيإو نمو ةيقيشستلا مولع مزسوهبهقام هال اف تندلااوراستخ وهو صرت ةعبلبا موي هيت صأأ |

 ْ | ىالادوعتامو تيهذ تيساا ىضالا اذ ةرح فانيلا ووزن: شانيل امل تجرب :تيسلا موناك اذا |
 -ه- >>

 ْت 2 ةمييدو عاط
2 
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 5 هم تاب الحا مؤناتا :اكود_اولكودنددملا ةفشك ةءامجو ةيظع ةّمأ تناك امس لك تالامم ؟مهانطتو | ْ

 | ليئاراقبلاو-أحرشنم (فاشلاعوإلا) :نيدالرسك : ةرشعىتن كر فو ف :أ: ءاكنالو ىرخالا
 ١ مدق:دفاضيأ ةصقلا هذ- هو :ريطا اتسعت نرعطا نأ هضوقءاقس اس اذ [ىتزو ىلا انمحوأو ىلا.هتهلوق

 ] راج ان ا[. عرازناكس تا رعا و: اهذخ  اصعالاو هضرتعا ار حالا ناكام نيسحلا لاق ْرقتلا روس ىفاهركذ
 عم هنو ديرب اوناكو زا اصعب رمظي نأ مالسسلا هلع ىمومىلاس هت هنأ سهأف هنوب ريشرءامىلا هنشلا ىف

 1 ملا سك هدم هذا صافما وما رع امك مهسفنأ 1

 لءوباوسرا جفال او سانصالاو لاق ع ةغالا لأ لوقازهردفتاذا سنو سدناو سدنءاملا سح

 و لاهو :ةرقتلاةروسف روك ذم ارامفنالا نيبوانههروك ذا ساحنالا نب ضقانت الرب دقتلا اذه
 ]وب اينكراص الدق حورش ابدا الانا عدلا قد بو ةراكي هيو رج زاب هالو لقب انما حور سادنالا

 هلع املا للط هنا امرك ذ مويقسي ناك فك هنا ىلا ءترك ذاساو ءالعلا نيورع أن ءفئكومهقرفلااذهوأأل

 1 ىلاعث هنال ىلاعن هللا نم ةهظع ةمعن لاومحالا هذه عون اك شآلو ىو -ااوّنا امهمللع لزنأ هن انلامثو 5

 01 ا.:ةزرامت ابسط نم ازاكل اف مسْشلاراضم مهنع عفدو هو جولا نس أ ىلع بارمشلا و ماسعطلاا مهيلع
 || | مالكلا اذهّنال كاذو فذ هءفولنولظامو ىلاعت لاه مثهريغلرتو موعاملا كلذ ىلعم يسفنارمصقدارملاو

 1 ا عع +!لوةنناناماكلدوا لامه ما ماد دع مخول هز ديرما

 فاكملاّنا مواعمو هذم موعنم هناا عمشل ذ روغاول اس مهن الوأه :ءهللامهعأ :متقوىف لك الا ىلءاومدقأ ْ

 مه: اوناكر كلو انولظامو هلوتيهننو هيىلاعت هلا مهذصو كلذلف هسفنل ل اظووذروظحلا بكترااذا ا

 ٍِ -_- هسفن ةروزيصىف ىعسث مح «سفنالارضأ امووف ةمععملا ىلع مدق أ اذا ف اكملا نا كلذو نواطظب

 .اواوقو 2ك هش ثمح اهدا اواكو هن هرقلاءهدهاونكساموالمقذاو) ىلاتع)هلوق < * مع ظعلا باقءال

 أ |ق ىذلاري_غالوق مهماولططظ يذلا ليف نهذسحلا ديزخس مك امم اًئيطخ يرفق رهاب اناا

 ٍ 0 رشلا عمةروك ذءاضإأ ةصقلا ءذهنا لع :(نواظ اوناك انجءاسمسلا نما ما زجر مهيلعابتلسرأف
 أ (كالا)» .وعو نم:رقالاةروم ىفىتاادن الا ظافلأ فا اك ذي ال هذهظاغا أنا لاي نأ قنةرقبلا ةروسىف
 اه هنا .(ناثلاد) ةيرشلا هذه اونكس امها ل. ةذاو لاو ان يدذو ةيرقلا هذهاواشدااناقذاو ةرقبلا ةزوسىف

 . | ةملكلا ءذعو ادغر ةرقبلا ةروسف لاق هنا (ثلاشااو) واولاءاواكر ا:ههوءاااءاواكتف ةرقبلا ةروسف ]|
 | ةطحاولوقو اذه« بالا واش داو: ةرشلا ةروس ىف لاق هنا (عبارلاو) ةروسلا هذه ةروك ذمريغأ ٍ

 3 | مكلرفةنانهه لأقدم اناطش مكلرذ ارفغي ةرقبلاف لاق هنا ( سهاقناو) رب رخأتلاو يدقتلا ىلعانهه لاهو |
 واولا فرح فذ انههو نيد ديزيسو ةرقبلا ةروس ىف لاو هلا (سواب لاو ١ مكس ام.طخ |

 52 1 م م-مملعانلسرأف انههلاوو اولظنيذلا ىلءانلزنأف ةرقملاةروس ىفلاه هنا (عيباسلاو) |

 َّ | ةيراقتم ظافلالاهذهنا لعاز نولطب اوناكا مب انههلاوو نوةسفاوناكامع ةرّقملا ةروس ىف لاه هنا |

 1 أ رواخدا: ةرقملاةر ا يابا واو ا هدئاوذرك ذ نكعو ةسبل | اهتنن ةاف انمالو |

 رهذيناثلاامأو اناناهنوكس غالوأةيرقلا لود نمد الهنا قرغلاف اونكسا نهد لاو ةيرقلاهذهأ
 داوااءاواكو : ةيرقلاءذهاونكسا انهد لاهو ءانلا» اواكفةي رقلاءذهاولخدا ةرقبل ةبلا ىف لاو ىلاعت هنا

 دءنامامأو هلو> دلوأ ىف الشادنوك ان ١ هناق م دعت اهذعر دح - وبلاك ةصوم# 7 لوعدا!ناق رفا اوأ ٌْ

 7 .لنرارقساا سالو لْئاَز ةمذةنم ةلاح لو دإ!لوةنف اذه تيناذا الوخ دالان وكس نوكسش كلذ

 21| نوكف ةنقانترةسسمةلاغ نوكسلاامأو ةيرقلا هذهاولاثدا لاق اذهلف دعب ب.ق<!ءافركذ ذنسي|
 0 قرا فنك نانو ادغرد5 :رقيل ا ةروسفركذ هناوهو ثلاشلاا امأو قرف ار هافف هسقعال هعمالصاخ لكآلا| ْ

 ظ ذللك الا كلذ ناكالو متأو لك ناكل ك الا كلذ ىلا ةجا!-1نالذا نؤكمةب رقلالوخ دب. ةعلكألا |
 | ةمان اعف درعا هال ف هب رقلان وكم لاس لكالاامأو ادغر وق ءيفركذ مال |



1 

 هال رءل وخدس>وأ :ةيصعماضرأ هن نيبلأإو ةيصعماظدولا ل تنال. .ةناذ هب نوهت , الو اضع لاك 1

 بامئار كما نءىهنلانال مزالريغاذهانلق اولظنيذلاانذخ أو هلوق تع هنعنيهانلا ظءولل نيكراستلا || ١

 اهنا رهاطلاو سيتي باذعب مهذ ثا ىلاعت هناركذ خنيقاملا ن نع طقس ضبا هي ماعلا ذا ةيافكلا ىلع ||

 نزول سد (اهددأ) تآ ١ ارق ةظفالا هذه قودي دش ىأ سب باذعب هلوقوهركذرخأتملا مما ريغادعلا

 0 رخاالاو) دنشااذااسأب سؤ س وب نمالمعف نوكينأ (لوالا) ناهجو هيفو ىلعوبأ لاك لع5 ١

 !سدان وفر ةدفااذا اسيئيواسأيواسؤي سأبي لحرلاس الاقي رز ةذااودو سؤيلا ع نم هناومد دب زوبأ || ٌْ

 00 3 . (ةثلاثلاو) ردح نزول سلب (ةيئاشلاةءار ةاادإ مو سس ةفريق |

 سيدني ةزهع نلف ىلع سياق لكس (ةسمالشاو) لف ىلع نمش (ةمبارلاو) يئ ذ ىف بيذلاكءايز

 فاش تكلا بج اهاهلقتاار لا هد هو نيد ىف نيهك ساب فمن ىلع سب( ةسدايلاو)اهبفءايلاماعداو*

 او دوك مهل انلقهنعا روما عاومءالف ( لئاقع نمزءلاقفاو درع ةموببا ذعاا!ذه لوز :عممبجأ ىلع نب

 اوعاطأدّتفهنعواعا وتءاذاو ناندعلاوءانالا نع ةرابعودلا(لوالا) ثحح اننم هنفو (نيئساََم درك ٍ

 هنعاومام لرتنعاو" :ءالف ريدقتلاورامذان مدي الفك ددارم سدا هنأ مولَعَمَو هع ارهمئاتءاوبأ مهنالا|

 هلوقنا لاه نم سانا نم (ىناثلا ثحلا) ىهدالاناكترا كلذناك يوكل راوبأ داو هانا فو 1 ْ

 ' انمأامناهلوقنا ىلع ةلالد همقو لاف كلذ لعفىلاعت هنا همخمدا ارا لذ لالا نيم نسل ةدرق اونوكم علان '

 كاذكاونوكيناباو مأ حاج زلا لاقو مالكا ال لهغلا ىنعع وه نوكمف نك هللو#:نأ هان دي أ اذا ||

 ١ ارداهن وكي نأ تحي لعفلاب ر ومأملا نال دمعي اذه ىلع مالكللا اذ.#ه لونا لعاو غلا اب ؟ن وكف هم ْ

 ||| مهو موقلا عصأ سان عنب لاف (ثلاثلا ثصلا)ةدرقميمغن أ اوبلقي نأ ىلع نير داق 1 امموقلافهيلع ]|
 ||| با.نث نا امهنع ها ىذر سامءنبا نعل وا وكله م سسانلام «ارفان الث كلدك ا رثكم زرع ا

 ]|| لداوذسمنيذلا ناىفا وفلتخا ورهاطلا فالخ ىل_ءلوقلااذهور زانخخومشلاو ةدرقاوراصموتقلل |

 | .حسملا ف مالكلاو هماعدي , الا ىف ةاالدالو مهل عطقناواوكلهو أ مهاسنن م2درقل ام ذه له وقر

 مهياع "نئءمسل كي رن دان دا 9 ىلاعتهلوق ةلعأ هاو: :رممااَذو روس ف ٠132 الاب قيس دق تائحامملا نمهمق

 1 ىلاعتهلالءا ( محرروفغاهناو باقعلا عب رسل كب رن اباذعلاءوسمومو سنه ةماسقاا غو
 ْ راغملاو لذلاب مويلع مكح ماعت هنا هن" الا هذه ىفرك ذمهلامفأ حئابقو دوريا اع أملا هم ضع امهه حرت ا

 هل وق مهني ن ذؤم نأ ىلاعت وق هنمو مالعالا حاصو ىدانن ذأ زل ءأنذأهب و..سلاف ةمانمقلا مولا |

 ىععن ذات هلوّةف لغف ءانعم لب ههفسل ايش .رهظأ هنا هام سيلا: هه لذة هظفلو لعأ ىأ ن ذأ ىهعذألا 1

 : لم ناوولعلاه سفن نمر ملأ هنأ ىنععال عفتراؤ العم انعم نوكرم ةبانع ىلاعت هناصسهلوق ىف" ذا ظ

 (نذاتتذاوهلوقنال مسقلا باو نثعميا وق ىف مالل انا( لوتالا ) ن امم هغف موياع نئعسادل اوقامأو هيف كلذ |
 ىلا اهحارنراك« «نأ ىضني موماعدل اوقىف ةريعذلا (ىناثلا 5 ثعلا)رب ريل ا كال ةيامز اج هن دوك ىف مسن .ةلائرح ىراجن ا ْ

 بفيلكتتا مهيلع روسي لاوذم نيذلا نأ لع دق هنكسأ نيئس ا ةدرقاون ةوك اان هنعاو امم وتعالفدل وق 0
 ةيزقلا لها نافدوماارئاسيدارملا لب نورخ 1لاوو مهتءاوةب نيذلاو مهلست دارملا مهضعب لاق فاو ذات

 نا وهلا بالا هذه تورثكال لاو ةيقبلاب ذل قاو ىدعت مس دعم محاصْنياو اعمل 0 ًْ

 فيو ةءالاهذه نم دودق1 نال برق اذهو هيغل رم يلام هاعدو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهكر أ ْ

 || ءاقياواعاذا مالدي دووملا ىلعءاقبلا نعم>رج ا امام اور !نامزىفا وناكن يذلا دوونلا ا ْ
 رفكتلا عانت نيذلا دولا دارملا نا ةيثال (ثلاما هلاكصلا 0 اورجزنا ةمايقل | موديلا موياع لذ

 ةماييقلا موييلا فوقامأ مكمل ااذه نع نجران لبو هيلع هللا ىلص دمع هل | ٠

 .ايندلا فل ه<عاسغا باذعلا كلذن ا ىضنتقي كلذو ةماسقلاموهىلإ دو دم باذعلا كلذ نا ىلع نصمصأل ”ادهذ

 ىلاعغت 2و وشم يزطماذخأو ض م لان اوشا ل

 7 تن توا م

 امم مست ل. ممم



 ؟ ١1ه
 لص حس سو مصل. اعل سل ل ممم هس ملل ع سل ياا فسم مي م يمس

 ْ 1 دوا كلذك هلوقو مهمل اتالنوت سالم وهلوق قعم كل دق هب هللا م داليا الب كلذو لبقما تسلا

 لاب تسد نفخ ىلإ هه |عالبأ نما لع د تاو مهةسن ساسي مهوايندب ديدعلا# الءلا كلذ

 : ل | ردعال ىلاعت هنأ ىلع هب هد , الاوز ياناصأ جحاو نحلاوءاليلا عا اوي الا هاصءنموةرخ" الاوان ندا

 .فامدتنسلامو ولناتسملا ريثك :نأ لع ىلاعت هنال كل ذو امن اا ىفالو نيدلا ىفال مصالاو حالدلاةياعز ز

 ومل 0

 ف | 1مل اةباطرت لاب اعم,ميصعمو مه هرفكي لاس لو كل ذلعفالف ةمصءم اور فكل !كلذ نع مولانود

 لس مهي ذعموأم يكل عمهللااموق نوظعت ل مهم ةمأ تلاف داق) ىلاعت هلوق ىل اء هلل ا ىلءةمد اوربغ

 :نيداااندخأو“ ءوساا نعنوه“ .نيذااانمخ أ هاورك ذاماو فاس "نوي مهلعاو م كرىلاةر دعم اولاق

 0 همكحو نودعيذاةلوق ىلع فوطعمتااقذاوةلوقنالعا (نوةسفياوناكام سب باذن
 ةظفعوم ف لولذلاو بعصلا اوبكر نيذلا مهماهطص نم رقلا لغأ نم ةءامت مهمة هلوقؤ بار ءالاق

 اموةنوافعتمل هلوقو مهاغعو نع ن وعلب اوناك امنيرخآماوقالم-هاو.ةنءاو + أ ىتتنيذامصلا كئلوأ
 كد كلذاولاهامناو رمثلا ىف مميداقلا ديدان ذعمعب نمو أ مهتم نضر انارهظمو مهمرتتغى ا مهكلهمشآ

 رعت مصاع نع صقحأرق (لوالا ) ناثع همفمكب رىلاةرذعماولاه هلوقو مهعفنالا اهءولانا مهلعل

 0 و ةرذعمز د ةءدهابتع هحاح لا لاقف ةرذعم تصدت نمامأ ص ةرلانت وقانا ا وبدنلا»

 ابو :ذوب لاف زدعلاكرددع:زدعملا (ىناشلاش ف مهلا 7 'فوذخل اذ عاريسخ ىهو ةرذعمانل اوقوأ : 6 ردغم

 3 هب ىأ فرذعب نم لاسقد هردعل قو هرذاعب ماق ىأ دغلل  ىفرذع عمو ةردعموازدعمرذعأ هيردع

 2 2 : 0 دام وذ ىعما ذه ىلعذ هرذءدتقاىأ عنضاهئانالف تر ذعو ىرذ ةر

 1!( لامو نير و كلش نوكتفاناهفدقانلق.ركدملا نع ىبهنلا اق انيلوطاذااناف ىلاعت هتاىلا منسف
 لانه يماواما ولاق مهئاكراذتعالا مانقم مق اور ذعب رذع نم هلعفم ىلع مسا ةرذعملا ىرهزالا:
 اوةلوقو هترذعف هذ نمةرذعموارذعرارادتعا نالفرد ءالاقيو رادتعالا ماقم ءال | ميقاف

 3 لوقنفاذه تن رعاذا يذلا اذهاوكرتيو هللا اوف ظعول ا اذهباوع فتن نأ ان دنعز“ يأ وَقَن

 ةي ل نم مهنمو بنذاا كلذ ىلعمدقأو دومسلا داص ن٠ مهنمةيزقلا لهأت ا (لوألا) نالوقةن“ ال[:

 تن :هولءفلا كلذ نءمهرحزو ةسناملاةق رذلا ظعو نم مه:ءنيعسقاوراص ىناثلا مسقلا اذهو ب

 ْش اوم ينس كنيس ناسا عم مهوطعتم مهااولاقو نيظع اولا ىلءاوركس:أو طعولا كلذ نع
 5 دع ةدئافلا م دع ظءولا اًذهراصف هع نوعنع نو داكيال دس ىلا بنذلا ا ذ#ه ىلع رارضالاىفاوغاندك

 | ْ || ٠10 ةيدزنالا لستتيبت | قرا نت رفاف اكذب ةلا لأنا (بئابلللا لوقلاد) هكر تب جوف رثال

 ١ 11| كلذ دنعف عبقلا ىلع ةمدقملاةيد عاملا ةينأملا ةقرفلا ظعوبةقرفلا هذه تلغش اامأف نياوالا اولظءوو هنعا

 ' لوقاادىدحاولا لاق مكميزيم_ميذعمو أ مهكلهمهلئااموق نوانعت ل ةلظعاولا ةقرغال ةثذملاةقرفلا تلاف

 ١ اعلن هي دمعملا هقرفلل ةمهانلا ةقرفل ا نماباطخم ك, رىلاةرذءمهلوةناكو ني:ةرفاوناكو ل منال مدأ لوالا 5

 اسنناملمانلاْك رتنوي اصلا ه.مهركذاما وكرت مج ىنعي هياوركذاماو فالف هل وذاع نوع مكلماو
 ا ىلع ل ديب" الا طنفاّن ا لعاو ةمصعملا لعف ىلع نيمدملا نيملاظا'انذخأ او ءوساان عنوة نيدلاانم أ

 قنورسفملا فاتن ادن نولغعت ل اولا نيذلاامأ تي ركنا ن ِء ةهانلا ةقرغلاو تكلهةيذعتملا ةقر هلا

 2ك اضدأ هع لعنو هدف تفقوا هنأ اهنءهللا ذر سامع أن علقنف اوناكن يقي ؛ رفلا كأن م هما

 نع حبلا نعا وتكس نيذلاءالؤه نا لاهتو ىب دن الا هذهأرقاذا سايع نب ناكو ةنهانلا توغو نامقرغل
 النك انسلاةقرفلا نسا لاهو اًتيشل لوقنالو تكسن م اهركذنءايشأ ىرننداوكلهركشما
 ما مهكلهمهتلااموقنوظعتولاولافال م أي هيلع اوهحاو ةثلاثلا تكلدو ناثةرف ته اذهب

 ار ولف لمبلغ هنال هند اوكر اما متاواكنالاةشأ ملعب د ماو كمهنأ ىلع كلذ

 ع دعت دع منهو تسع م .-- مسح



 ه1 1

 ١ | لك ناكف ضورعهعجيوريناندلاو مهاردلا ىنعأ نيعلا فلاخاف ءاران وكسب ضرعلاامأو ريافااوربلااهنم.|

 ْ 78 ايري ىف دالا*ىيثل اذه ماطح ىأ ىندالا اذه ضرع هلوةيداراواضرع ضرع لكس شوارع ضرعأ||

 | لحاعهنال برآلا يعم : وبدلا هاماىندالاو ريةو س ست ىفدالااذ_ههلوقىفو اهنم هم عيش اموامدلا | ْ

 في رت ىلسع ماك الا ف ىد ءءرلا نم هنوذش اب اوناك امدا 20 امتاقو اهطوةسو لامملاوندنمام او بب رقأ

 هلثم ضرع مه:أي ناو لاق مت انلر غمس نولوةبو بن ذل كلذ نورة منام منع ىلاعت يعم مالكلا| |
 ا ندلا ىلعمهصرح نءرايبخا اذه نسملا لاقو بونذلا ىلع مهرارصا نعرابخالادارملاوهوذخأب | |

 ا ندا ر وتلا ىأ باكا قاثممهاعدخ ريل أل اقف مولعف حقىلاغت نمي ماهنمنوع:ةسسالمملاو |

 لفو :وشرلا ذخ !لجال عد ارم شل اريسغتو بالا بني ردت نع مهعنم دارملا ل_ققهلاالاهننا ىل_ءاولوتبالا
 مكحَتا لعل ديلوقلا انهن ليقف لما وق ذورارسصالا عم بنذلا اذهانلرفغسسا ولاه مهنا دارملا||
 عطقنال غو ةروفغم ةريبكلا هذه ناي نوعطذي اوناكممن اال هلرفغيال ةريبكلا بحاصتاوهتاروتلا ||

 1 لاف مادبغ عقنم باذعلاك1ذ ئايلعدق ابذعينأ دقت ثا لوقو نارففلا وجرنليتارفغلاب |

 ريس 0 ةرخ -الارا الو لاق م .وسردو هو ورق دقم_ملال مباع بخ امل نورك ا ذ مهف ىأ همفاما وسردو يلاعت |

 لاةيباكلانوكسءنيذلاو ىلاعت هلوقامأ .نولم_عبال_أةرقحما ةثد للا ةوشرلا كلت نمر وت نيذلل ||
 َن روقاسمل او ةغدحم ن وكس مداع نع ءركب ولأ 1 ارقو هن هن و يتكت ساو دب تكبقو الاب تكمأ| ١

 نكسمأ امنا واكف هلوق ةو كجوز كماع ا مأ هلوةوفورء؟لا سم اقىلاعت هلوق وقدم ماعةحام أديدشنلاب |

 القو هتكسمأ لاش هنالوةرثكلا هيدي رأ انههو ةراكذل ديد! نالىوقأ ديدشت 2 ولا اقم ع !

 نوكسص,نأ (لزالا)نالوق باكلا,نوك-ءنيذااوهاوق ىف لوقنفاذه تفرع اذا هيتكسم لاقي | د

 ْ اولعواونمآنيذلانإ هلوةكوهو مهرحأ عيضنالانا ى ىوملاو نيهلسملارجأ عيضن الانا هربشو ءادّالاباعوذ م | أ

 ٍباَمكلاِب ك سقلا رت نم دمءورك ذامل هلال نس هجولا اذ_هوالع نبأ نم ربأعيشنالاناتاملاصلا || ظ
 هلوقن وكيو نوت نيذلا هلوق ىلع اذطعارور نوكب نأ (ناشلا لوقلاو) هيل-:نمدعوب هفدرأ ||

 أ :الضلا ةماهااهتموةد اي لك ىلع لمْشد ناك اايكلسقلا ل ةناف هل.ةام ديك أ ماروك ذم ةدابز ع عييضتالاناا
 | ىلاعتةوق ه نايءالا دعب ب اداسبعلا مظعأاهناو ةدلصلا يحرص ولعل راها نظرك لب ثدرق فيكم | ْ

 (نوقت - مكذعل همفامأو رك داو ة ودي كانت ؟اماوذخ مهب عقاو هنأ اونظوتهلطظ هناكموق وف لبحلاانقتذاو) | ظ

 ةأ ماو هرصو هب ىراذا بارا يفام قَد لاشي هيىرلاو هعضوم نم ئذلا عاقىتناالمأ ةدسعوب أ لاه ||
 مسوق 1111100 ءانعلق ىأ ل. كاب ىءئاممراهدالوانى رتاهالاهدلورثك اذاقادنموقتان أ | 0

 عجب او طلاس جانجو أ ةياصحوأ تب فقس نم كال أ ام لك هلظلاو ةفيشس هل اكساءنبا لاق ”للظ هن 'كةلوقو | ْ ظ

 لاهو. اونقي أو الع نورنا لاه مم عقاو هنأ اونظو ةرةباةروس ىف ةروك ذمةصقاامذهو لالظو للظ |

 دنعهمفمالكلا ىطمو نظلا عم فرهظالاوهاذهو هوفلاش نا ممم عقاد هنامهسوذ:ىف ىوقىناسعملا لهأ | ظ
 ألا روطاا هللا عفرفاهلقثو اهظاغل ةار وتلا ماكجأ اولمقي نأ اون أ مها ىورمهب راوقالم مهن ونظبنيذااهلوق ظ
 او رظنانطف مكلع نعل ال اواهيئاسعا» رملمقْنا مهلل.قورح“ رفق ادم رخناكو مه ركسعرا قم م-هسؤر ىلع ْ

 ىرقزا كابل هوس نمافوخ ىنعأ هنبعي رظا و هؤرم الا هيجاح ىلعادج اسوهنه داو لكرْم ليا ىلا 0 ١

 هيوتعلا اهبانع تهذر تلا :دصسلا ىه نولوةيو ىنولا هنبعب رظايرو دو رمسنالا همداح ىلعالا دج! ايذووي ْ

 ناكَلا نم عك اني اماود_خ نيلئافوأ مند اننن ؟اماوذخانلهو ىأ ةوقبك انت 1 اماوذ_خىلاعت لاه مث | ا
 ْ نم ذاوأ ىجاوذلاو يهاوالا نم هيفام او ركصذاو هفدااكتو هقاشم لاق ا ىلع مز زعو ةوشب |
 نا هلوقك هنو منك نأ ةؤتب ةيظعلا يالا نم كاست [ام اوذخ دارت نأ زوو بامعلاو باوثلا |
 ةرهامل ا ةر قل ىلءالإل دل! ن م ةيفام اورك ذاو او دفن اف ضرالاو تاوعسلاراطقأ نءاوذقنتنأ مهطتس |

 ا ١
 أ لمه دشأو مه د3مهرو عظم( نممدأ نإ اه عش نتسكلد د ل موكل | ْ

 ا

 أ

 دعت اه ع عد ١ دا مءيسيسسبي

 ّ ار



 ا
 ل تل اال دسم لطلعد م يت ممل لمس تمم ديوب تيس يدل صةخ جه” هضم لس

 3 لعج لئاقا اذه 3 ولا. نم داهضالاو نبا رخالا لمتو لاتقل اوت !لقو اوخةثاخنأ ةلذلا مهيلعتي رم '

 ١ لذلاناوزعالو ةلو دال هنا ىلءدوهباا ىف كلارا“ هب , الاهذ_هورمضنلاو ةظب رقىئبو رب لهأ فانت الاءز_ه

 ا ناك كلذكمالانأ ان دهاش مث ةعق ةهقاولا هذه نعد نامز ىف ىلاعت هقاريش او مهةراغي الراخصااو «عمزاب

 مهنا ةانمق مدناد رهيلاوه لاجدلا عامأت أى ورمل اواز رم ناكف تيغاا نعام دارا ااذ_ه

 ر دقلاجدلا مهعاسشا تقو ف ناكل كل ذالولو لزتالا رسالاهاوركذف هتيولاماوفادثادووبهبورخ ل قاوناك

 1 هلوقب دو ملاراغصلاو لذلا مو "نا ىلع ءالععلا ضعب مجءاوذي . الاءد» فالخ كل ذوروةااؤ ةاذإا نءاودرخ

 قروك ذملاءانئسالا نالةيوق تساان علالدناالا هقا نءل.<الااوفةثام أ ةلذلا مهل ترش ىلا عت

 آربف لص لاهريسفتىف نحف ىتلاذب الاامأ لا ردالا لك ىف م-هالذلامو زل ىلع عطقلا نم عنع هن"الا هذه

 هالو بلذلاذهنوقملب نيذلا نا اوفلتخاو دج وق عملا اذه ىلع انهئلالد تناكفانةةساالو دق: ا

 كن 0 ؛ ماسقلااو مود ل ناو مهنم ةاظأ اةالولا لوخد ىلة<لمقو هَنَمأو لورلا مهذعب لاقفم *نمدوونلا

 وك دانا اذاق نب رفاكلا لع نطاشل اناسرأانا ةوقوحف قع نثءسل ةوفل سرت اًةلاادهو مهولذأاذا

 هنامث مولا اذه ىلا هريغورصن تذج دارملا لاهتلئاقل!اذهو ةثعبلا تلذكف عن ١|: كرت وةيلختلا لاسر الادار |

 هناوايثدلاىف ةلذلا عم ةرخالا ىف هباقعن ء زيدا دارملاو باقماا عب را ناو الا ع مح ىلاعت |

 قابعت ةوقاسو هيلع هقا لص دم_بوهقاينايالا ف لخدو ةبدوول اورفكلا نم بان يا

 )00 ناسشاب هايولب و كلذ نود مهنمو نوماصا !مهنءامأ ضرالا ىف 08 :هطقو)

 ' [ا عمو دوهبلا هل دارخام_ميلءنثعسيل هلوق نءمةةنئذلاّنا ىلع لديام د_تأمهانهطقو هلوقّنال-ءاو |

 00 100 وم لاه كلدلنا ديد ءاقي ؛ رت مهانق رفاكأم ءانعطق أ |

 0 1 | ةينمالا دو وبالق هنافمهانءظق ئعءمودوبملا لاح نم بالغلا كيوت باسعالا
 ] | اتا يفناك نال اللا هلع .ومنمزىفا وناك نيذللا مر وةلادارملا ل دقنوااصا !مهتملاق |
 : ىأكاذ نود منو هوقو هباونمآولسو هبلعدقاا ىلسم ىنااوكردأ نيدلا دن ريدها شو نماس, عاما لاعتو ظ

 "|| نم لذ نودممءوداوق نوكنأ زوجعال لبق ناف . ةيدوبلا ىلع ماغأ نمدارملاو كل نود موق مهنمو |
 ْ 04 ليددم هلوقناانلق ب درفأر العا | ىلا كلذ نال نياوالا حالص نود ناكه حالما الا اه اص نوكي |

 : 1 ِ تائدسملاب مهانولبوهلوقامأ حال-هلان ءجي رخو هد دووملا ىلع تدنن كالدب دا اراانا ىلع لدين وهرب | ْ

 نا بدق ا ىهتائيسلاو ةنفاعلاو بل اوعنلا ىفو ت11 ايرث ىلتبم ا "هل ماعم مهاتلماعىأ تاث.سلاو ظ

 || بيغرتلا لجالف منلاامأ ةعاطلىلاوعديتامرسااو تاما نمدحا و لكو ىناصملا لهأ لاهيا دشلاو ظ

 1 تاكل اورو فا مهدعب نمفاغل )ىلا عتهل اوقاوب وكذب رنوه-ر هلوقو بهرتل ا لحالف مقل ةنااامأو |

 || قاس ميلعدخ ونا هودخاب هلثم ضرع 2” انلرفغ سنؤلوةيو ىفندالا اةهضرءدوذخأي

 نيذلاو نولةءتالفأن وة نيذالريخةرخ الارادلاو ه_فاماو ءردو قالا الا هنا ىلع اولوعد مويا ٌْ

 1 !هرهاطظ فلخ مهدي نم فقل هلوقثا عا (نيحل هم ارح أ عمذن الان اةالصلا او ماهو ب باكا نوكسع

8 
 ا

 مدختنيذلا مهنم نيل اصا ادعب نمفلفندا راانوكب نأ بدفئالذكناك اذاو م وءذمىناثلاو حودمم لالا
 ١ نرقرث اىف* ىتب ىذلا نرقلل لاةي بسلا اذهاف كن ذ تام ك لع فلخ أ ام ىاخللا جبايسزلا لاه فل مهركذ
 ” اة وقد_مفلخ نولوةد :مهاكس الا ىع زد لاق و فاشاخب أ هف لاقي وفما>

 '1 مونمو ىدرلا فو ملاصلا فرك ذيدق فلل او فاذا لاه ن مة رعلال أ نمَنا مالكلا ل داو ريغالو كلل |

 لمعتسملا فلذا لوقب مخموه برحالا داك فان ف تدقبو» ددما لاه ملا صو ذم فانا لوةي نم

 ا انقل تكعرو هملال كمل هتمو فخ اوقلا نم «ىدّرلللامقي داسةااوهو فاذنا نم ذوخأ ٠ مذلا |
 0 ذخأب هلوقو هتحئار تريغت اذا مغلا كِل دححو د فاذا فاو افولش فانع ؟ى هلا فاو اذاخ ىطنو | ْ

 1 لسا ؛ رشا ضر عانت لامقإ ارا عنب ضرع اب دلا عاستم عم ةدسعوبأ لا قدالاا غور |

 جن 07
0 ١ 3 1 

 ا ثلج يي اعل هيي علا تع ا



 م
 ومص ع 1 م ب م

 مي سسسسسللا# 055235259595925 ههسل صير هت موسم دمع ب 3[ ع

 | دع ناف حمانتلا لهأ به ذم نيدو ل وقلااذ- 3 "لوب انو لاوخالا كلة نمامش زك دخال ندنلا أ 1
 | نمهقلا مهقلخ نيذلا قانا عج نا(ةسماسخلا ةيحعاز نع اندلا هذ ءازئلا اضن دع ب)لوقلا اذه مازتلا : ظ
 ا 10 ا ا نم ل_داسملا عومجلاف ةري_ثك ة ةراكحو مدفع ددع مدادالزأ ا

 ًاةاسللأل وسل طرمم ةدبا ثا( ةسداسا اةخلا) عومجلا كلذاعستي تأ دعم رغص ىلع مدآبلصورادةملاو ل ١
 أ اف: همامعاف القاع نو نأ امهلاتارذن نم ةرذ كح ىندع_ل كاذك كي مولذام_هفااو لةغلاو 1

 ًطرتش ةدبا|نا تيئاذاو تالاهطلا م ازتلا ىلا ىضشي بالا اَذ_ه فو ةقيقدلا مولعل ىف ةريثكلا فذ اصل ١
 | نم ةردقد تلح اذاال القاع ام_هافامملاءنوكتأ نكعال تارذلا كالت نمد او لكش ةاسملا لوصخ ؛
 ا قملذت لون دولا ىلا اورخ نيذلا صاخنالا كل: عوم دق كل ذكتاك ا ذاو ةيمدلاو ةدمعإلاو ةنبلا || 1

 | ةدحاو ءءف د اولصح مسه رسام ما لاقي نأ ن كه فرك اذ دلا ةصرع مهي ودتال ةمانقلا اقرت ىلا م دا[ : ْ

 | تقولا كلذ ىف مهتمهقناءذخ أ دق نوكي نأ اما قاثمملا اًدهاولاو (ةعباسلا ةخلا) مالسلا اهءلعمدآ باس 1 ئ

 عاج الاداةعناللطالوالاو اًمدلاراد ىف مواوخ ددنع مويلع ةحريصلوأ تقولا كل ذ ىف موياع ةجرمسما ١ ظ

 أ نوك. ناز والو َمذلاو حدملاو بامءلاو باوثل نيت م نوريصبال ق املا نمر دقن كلذ ببس نا ىلع 1!

 امثدلا ف قاثمملا كلذاور كح ذي لا ل مهئال اننداارا دف مها وخد دن ميلعةمحدل ذريصي تأ هنمولطلا | 1

 نوكمالةبدذلا كئاوا لاحّتا ىب يكل الا (ةنماثااةحخلا) ناميالا, كلا فم يلع ةح كل ذريصي ف يكن ١

 ىلع هوجو نكي فرك لفطلا ىل-_ءفيلكلا جون نكعملاملو لاضطالا لاح نمل ءلاو مهفلا ىف ىلعأ |
 أ نولي“ اتيلف تلاع لاه اكلقعلا للا للان ؤينادع_ ملال اقف هنعحاج رلاباسأو تارذلاكثوا

 | دصم ىتحريعبل لقعلا هقلاىطعأ ايو نسي لابمطلادواذ عمار حسو لاق حبسا ىت- مهفلا لمطلا ىل طب | : ْ

 تقولا كلذ فر ذلا كلو انا( ةعساتلا ةخا) انوهاذكف تمعدني- تداقناو تعم« ىتحتلذكاأو لو او.عرال 1 !
 نوق-امناو ةلاصال نفاكما وناكل والا ناك ن اف كا ذك ا ناك اموأ َردّقلاو لوقعلا لماكاونوكينأاما 1

 هذه مول وح نعتقولا كلذ مولا و [تزاتماامل كلك اوناكولو لال دتسالابهللااوةرعاذ نيفاكم ا ْ

 ىلا قا. كل ذتقو ىف فءلكل ارةنال قاثمملا كلذ قسى ا ادداا ىف ف ءاكملارت ةتفاولف ان دلة

 ا واكأم قاشنملا كلذ تقوف م منال اتي نأ وهوىناشلاامأو لاحموهو لالا مزلورخ 1 د
 ىلاعت هلوق (ةرمثاعلا ةجغا )ميا فءاكسنلاو باطلا هموت منتعذتكردقلا لماما ل وعلا ىلماكأ |

 نيدو و.ءا رناكل نيلماك نيمهافءالقعتارذلا كلن تناك ولو قفادءامنم اخ أش م ناس الانام
 | قفادلاءاملان ماهو 2 ناسنالا نوكي الذ .فءئىثلا كلذالا ناسنالل ىءالو فال ءاملا اذهلبقا

 قائيملاد نع ةردتتلاو موقلاو لقعلا لماكه تن ىلاعت هنا لات, ن آزو<الولا ولاه تاف نآ ارقلا صناةرشلذو أ 5

 هْنال لطانا ذهل املا هَذه ىلا هج رغاو الام - رى ىرخأ هرم هقلخ هنا مث هيردقو هءهئويلةعلازأ ماا ا
 ظ لد ىلعاقل ن كل نأب لي ءاد_ءالا لدس ىل_ءاةلخ ةفطنلا نم هما ناك امل كا ذكى الا ناكول | |

 لبطان وترك ذامْن ا ىل_ءاذه لدفأدتمملا قاالاوه ةفطناا نم هقاخ نا ىلع ن نرسل عجيأو ةداعالا | ا
 | لطاب فانلا لوقل او مهر غوأ سانا ءالؤه نيع ىف م لام. نأ اماتارذلا كإةّنا ىه م (سشعةيدامحلاةسحلا) | ا

 || ةَعلعو ةفطت اوناك املاح نير داق ءالغء اموفا وقيمنا لاقي نأ امنا لوةنلوالالوقلا قبعاجالاب |

 عير املا هل لد ناسنالا لاقي نأ ىضتمي ىنانملاو لقعلا ة مدس لطانلوالاو كاَذك ١ رتبامواةغضمو |||
 3 تاّرم ثالث توملاهل لصخ هناو ةمايقلا ىفاهعنا 0 وريقا |ىفا وعلان اضندلا ف اهنانثو قام لا تقواهلو أت اّرء|

 دعا فلاذعددعلا اذهورقلا ف ثومو امندلاقترمو لالا قاشملا قل صانملا ةاسح ادع توم ا

 |ناسنالا ا-ةنخدقاو ىلا: ءاوق( مشعة يناثلا ةعا) ني" 1 ”اانتيمحأو نذل اانممأ ام رولاعتهلوةىروك ذ ذل

 بطانذللاتفاكملاوخ هئالزانالاو هرذلا كل :ناكااصخصرذلا اذهب ل ولان اكو لف ْنطَن هةلالس نع
 ْ | عراة باكتلا شنو سول جال رمقواخعربغ ذل كذا واااو بقال بانا |

 هاا تس سم عب
 مص 03 . + هيض ا “0



 لمعلا 2 نر ىو,

 ؟1؟5

 اركاب ارش أ اتااول ار :وأ نيلفاغا ذه نع اك اناةءاةلاموهاول وددت أانده-ث ىلبا ولاق مك ؛ ربت تل مه سفنأ

 0 7 ةباالاف(ن وعسر مولعاو تان : الال_ىفن كل دكو نولطبملالعفام كلهن أم هدعبن هدر ذامكو ىل ق نم

 . || ءرجولا ىمقأ لع اهعباون عمماللا هلع ىبومةصقح رشا ىلإ. عتهناملعا (ىلوالا"هلُثملا) لئاسس»
 5 (لرالا) نالوقن : الا هد هري_سفتىفو نيفاكسملا عمم ىل ٍلءةحخطارب ردن ىر# ىرو امن الاهد_هىركذ

 |02 هن الا هسه نع لثس هن عءهللا ىذررعّنأ” قول اراسن نب لم ىورامرثالا لخأو نب ريشفألا غد. مودو

 هروط حسم مث مدا قلخ ىلاعتو هناك هّنناَن !لاةفاهنع ل*#سلل_سو هيلع هللا لص هللا لو رز تهمس لاف

 ةب"رذ همم حر اخ سأف هرهظ حسم ممن ولعب ةثالعا لهأ لمعبو ةنعلل ءالؤه تقلش ل مؤدب ”رذ هنم حر ضساف

 ةالصلا هيلع لات: لمعلا يقف هللا ل وسراب لح رلاةةنولم ءبراناا لهأ لمعبوراألءالؤه تقلخ لاذ

 ةنللا لهأ اع نم لع ىلءتوع تح ةنملا لهأ لمع هلم عسا ةنعلل درعلا قا اذا هلل انا مال_سلاو
 هل دمضرأنلا لغأ لاعأ نم لع ىلع ترعى ج-راناا لهأ معد هلوعتسارانلل دبعا اقلخاذاو ةئللالخ دق

 ش اقف هروظ حم مدآ هقلا ىلخ اا لسو .ءلع ىلم هللا لوسر لاه لاه هنع هللا ىذزةرب ره فأن ءوراتلاهتتا

 حرفن ينعأا مدارهظ ةرص حسم هّللاّنا لئاستم لاهو ةماسقلا مونىلا هد د نم ةمسن ل كح هر لظنم

 لاف ذلا ةةموكءادو دة اوه 00 711 كا 0 رذلا ةمهك* اضم ةن< رذ هن

 نبدلا باعصأ مهو ىتحربةناا قءالؤه ضرسلل ل اقف ىلا اولاع م كرب تس ؟مها لاف عدن ةرذءالؤه مدآ ا أ

 مدابلص ىف اعمج ي..هداعأ مث ةماشملا باص أر لاما !باعص أ مهو ىلا: الور انل ىف ءالؤه دو #ال لاقو
 نفىلاعت لاهوءا سلا ماحرأو لاجرلا بالصأ نم ماك املا لهأ حرذ ىت- نو وم <ءرو.ةلا لهاف
 / ني رمسةملاءام دقن ءريثكه ملا بهذدق لولا اذا هو دهع نم مهر تح الاندجوامو لزالادوعاا ضم

 ١ رمصتأ هلام منع هنث !ىذر سابع نب نعو ىلكسااو ةءركعو لاصغلاو ريس نب دمعسو بدسملا نيد عشك

 لاقوه نم لاةذارون .هدش أو هادحاو ىأرو ءا- ءامدن الا لاق مذ نم برأ: لاتةرون .وااموق هب ردى مدآ

 فا مدار 8ناكو ةنسندر كر عند هتيغو طق ل لكوغ مذ[ اه ة نس توفت لا هرعمكفلاهدواد

 ةئسنو برأ ىلح أن م قب لاق: هحور ضبا !تثوملا كلم هان أةنسنةسو ةنامعستمدآر عمتابإف ةندس

 | ريش لكل تك كل ذدن فاش ل ؟نعددح الق عسال تنك املا دوادكتباَن 7 هتبهودق تسل أل اَمف

 5 ْ لوقلا اذه داسف ىلءاوه> اوةحولا اذهبي .الا ءذهرب_تفتزو الهنا ىلعاو ةبط ادق لزتعلامة اهل

 1[ قيةرتنملدبم_هروهظنمهوقن اك ذالم هرووظ نم مدا ىبنمهلوقارناف (مولىلوالا ةحغا) وجوب
 | دخأ هنا ىلاعت هتاركسح ذيل ةريدقتلا د -ه ىلعو مادآ نب رووظ نمد قد +أذاو ىعملانوكمفمدا

 | نملاف التي ”ردلا نم !ءشمدارهطظ نم رخأ ىلاعت هنادارملا ناكول هنا (ةياثلا ةحلعا) اًماشمدآ روهظ نم

 | دار 1ع ناك ول متي دذةلوقكلذكو و دحاوروظالاهل سلم دال هرهظ ن «لوقينأ تناك( ليمهرووط

 : تيم زل 0 مر ترذما كَما ٠ نع كح ىلاعت هنا (ةئااثلا ةا) هني رد لاقامذآ

 6 | نكعال قاشيملاذخأ نا (ةعبارلا.غا) اكرش ناك ام مالا هيلع هنال م د[ذالو انى .لبال مالكلا

 2 | لاح قاثمملا كا ذاوطعاو*القعاوناك واو ءالغ اوناكل رذلاك كلوا نء قائم ا هِللاذتخ ولف لق اعلا نمالا
 0 ا اذان ا ال؟نالملاعلا !اذهىف مهاوخ د لبق قاثمملا اوطعأ مهماتقولا اذ_هففاورك د نأ تح 00 ظ
 ردك ! ١ ليلقلاالامش اهم ديال اءاك نامت اا ن : نأ القاع هنوك ع مز وجال هناف ةبس هم ةءانع ةعئاو هلّتءقو :

 7 ” 0 ل كاش دف اخ از تاكو لوعن اناف ميمانملابلوقلا لطب لءلدلا اك ميو ريثكلااءالو ٍ

 3 كدت مثيححو رح 1ددح فدل ذهل ةاكانانأ الارك دن نأ بحول ىرخ أ داس قداندخالا

 || ليادلا اذهو لادلا اذه ىلعالا سيل مسانتلالاطي ١ ىفانداقعا ناك اذاف الط, خسانتلابلوقلا ناك كلذ
 1 اقاشملاودوعلاانسطعأق اثملا تقو قانا لاسقي نأ زاجولف هاضتقع لولا ب>و "يلمس هذه ىف ياه هلل“ 1

 ]| اذعىان 7 ةتدبفثدبلا اذهل فانا لاقي نأاضيأزوجيالوف هنماشي شرك ذنتال تنولا اذهيفاناعما

 .-- م

| 5-5 | 



 عمو
 دعم سم سمع

 الغلا صضشا نارلعي ىلاعت هنا ىلع كلذ لمت مدا ىنيدوهظ نمرذلا حب رخ أ ىلاعت هلا ىلءىلديةيالارغناظ ل
 1 ١ ويك مادو يوسع ايدكس نالفذلاكلدو نالف هنم داو | َ 3

 ١ | سلو هنو. ىلع ل ديام الا ظفل ف سدلف مدآ بل ه نمةيرذلا كا: لكض حر ىلامت هنااماو ضد نمأ ١

 ا ٍ نارةلانمدآ ىبدوهظ نمديرذلا جارخا تنشف هماءلددق ريل اناالا هنالطد ىلعل ديام اضدأ هيالا ىف !

 ْش ًاريسصملا بجو ةعفادمالو نيه الا نيد ةافانمالفريدقتل ااذ_ه ىلعوربخابعدارهظنمةيرذلا حارخاتبثو | 1

 ةهلعسسلا) ماقملااذهرب رقتيف مالكلا ىودمءادهف ناكمال ار دعب نعطلا نعربخلاو هيالل ان وماعماهيولا | 0

 ىدح اولا لاك دحاولا ىلع مهيد ذ نوقابلاو عجبا ىلع لالا, ممانر ذورعوب أو ضاعْباو عذ ذايارق (ةيئانلا | ش 1

 لي عشب ءافرشبلاعزابسغ عم الع موتو دعب نع ء ىغتسادق هنافدرفأ نك عمار دح ا لم هن هيرذلا || ظ

 ْ رمش عم مو املثمرمشا الا مننا هلوقو انودهم رشا ةوقك لاصدار ذهام ةوقكد اولا ْ

 ّْ مهب ازاوجف لاكشاالفا داو ناك ناوةيدذلا تالاف عجن هوةيردلا عمجال كا ذكريسكتالو 0

 0 ا ال اعرب بأيد كالزاشبأ سمغامج اك ادن

 لع وج با لاي رك سلوق لعمار ءاولن ىلع ةلو © ءامشالا هذح لكذ لوثالا قاشمملاتيثأ 0 | : ١
 ا اذاامىر#م ابراج ذراصف مهو ةءاهبت دهشو هل وبر ىلع ةلدالا مسهل بصن ىلاعت هنا ىهماول نقلا إ ١

 كلدو 3 الملا مالك ههنا(لوالا)نالوذ همففان دهش هلوقاما هذا "اذ وبانرأر ارقاوانسفن ىلع مهدهشأ | ' ١

 | اولاه هلوق ىلع فقؤلا نس لوقلا اذه ىلءوان دهن ولاة فاو دهْما دكت الملل هلا لاه ىلب اولا مهئالا 0

 ةكتالملاناهريرقتنيلفائاذه نعامانا ةماسقلا موناولوةتنا هلوتو 1 :هه عطف" ادقةيرذلا مالك ال ىلب |

 ديرب مكب دمع نأ ىماور ضرالا ىف فاو لاهم ال ةلكطةسافانررقااماولو تب الئلرارقالادمهبلعان ذهشا ولاغ
 هلوق نأ (فاثاا لوقلاو) اولوّدي نأ ةهاركان دهش هرب رقت نيب رصبل ا دنعو نيمفوكلا لوقاذهم كبد الثا 0
 قلعتم  نيلفاغاذ_هنعاك انا ةمامقلا موناوأ اوقي نأ اوقف رب رقتلا اذهىلعو ديرذلا مالك ة يقين مانده ظ

 ظ انكاناةءاضلاموهاولوةيالئااذكو اذكب مهس :1 ىلع مهدوهشأ أو ريدق» :لاو مه سفن ىلع مهدوشأو هلوقب |

 ْش (نادلوةنالاندهش هلوتدنءفتولازوجالفريدقتلا ااه ىلءو كلذاولوقب نأ ةمهاركوأ نيلفاغاذه نعا

 ٌْ ًارةفاواوةنوأاولوة نا هلوقىفءاَر *«ةلا لاو هنءدعطقز يف مهدهشأو هلوةوحو لبتامئاعتم اولي ١

 يىلءمهدوشاو مهروهاظنم مدآ قبنم هلوقودو سلا ىلع مالكا نم مده :ىذلاّن الاعب ءاماانورعوبأ |

 ىلناولافو مكبوس ةرتوعر بديخ مزون زب انين و , اتيت موس

 اوكا ءاياَن الامر موو وشما لبق 00

 | ,يلءذخ ال ىلاعت هنالصاملاو نولطمملا لعفامباكلهتنأ ةلوق نم دا راااوهو كرمشلا كلذ هان دلقف ْ 1

 : اولاه ل ثال دلا بسن دوش هشمدار ان أ ىلع . الااؤاج نس ذلاامأو ردقلا اذهل مهيلع عتشما قاشمملا | 0 ]

 ||| نيلفاعاذه نعام انا ةماسشلا موناولون نا ةهاركل وتعال هانزوطأو لئالدلا هذ ءانيصتانا هب الا عما ١
 | ديسوتلا ىلع ةلدالا صن تالانفالسالد ل قل! لسس ىلعاخرشأ غنا ولوةينأ ةها روأ. هنئم هيلغانهإئانخ 1

 ازيهجودوسي لام مثءان الانءادتقالاو ديد ىلع لابقالاو هذعضارعالا فمهاردعالفموعن ماه ٠١
 قاالااوعجربف وجا , الار 0 هب 1 0 د ثان" لا | || ا

 |منارلرسال اطل 1 باس جا 0 فوم لئلا هرالا تار اا لؤق ةنسالا ىف 1

 |ءاقتكتإ امناث حملا اذهو اسس جب دس وعلا 0

 | ىذا[: مولع لتاد) ىلاعت لوقءه لعأهللاو ٍتاَكَلا اذه ىفاه رك ذ نك ال ةضءاع ةيلقءثامجا,فاشكتالا | ١
: 
| 

 أ ار 8
 2 و اك



 “كغ

 0! لثق لوقو نيطنمةةالسن «ناسالا انقلش دّقلو ىلا" هلوقزهو ةقلعلاو ةففظنلا نمقرل# نا مالا نا
 1 ادهن اناس ىفةر روكا اه وحولال_هذهف هقلش ةفطن نم هقاش ءىثىأ نم هرذك أامنا_فالا

 || جرن ىلا عدل تالوةهملا باير ا ورظنلا باص لوق يالا ءذهريسفتف (قاثاا لوةلاو )ف .ءذ لوقلا
 1 ءاسرأ ىف ىلاعت هللا اهب رخاف ةذطن اون ا كسضن مو جيارخالا كل دو مانا بالصأ ن ,هدالوالا امهو هب *رذبا

 أ مهمه ب راع مهسفت أ ىلع مودهجأ مداناك ياجوا وسارمشن م_علعج مث ةغذم مث ةقلع اهلعسو تاوهّمالا

 ١ لوقالانه نكي ناو ىلبا ولامن اكاوراصداهشالافهعنص بنار غو هتان بئانعو هادو لئالد نم

 || ةوقاوتمو نيعثاطاشت أ انلاهاه د ًااعوط ا.” ضرالاو اهل لاةف ىلاعت هلوق !م:ءرئئابطن كلذاو ناسسالا
 0 لاق« نقشت ل دتوللر ادم لاق « برعلا لوقو نوكيف نك هللوقننأ ءاندرأ اذا ءاانرااتعا لاضت ْ

  عخاادهف « ىطت لاوو ضوملا' الّثما «رعابشلا لاو هىناروىفال_>امىلارو يذلا ناقه يقدب نم لس
 || نيذهر مرق مالكل وها ذهف هلع مالكا لح ب ونمالكلافروهثمةراعت_الاوز احلا نمعوناا||[|

 ١ | لوقلا ةدعلامف انم كلذ نكيل ل وقلااذ_ه مدن نأربدقّيو ةَسسلا همق نعطال ىناثا!لوذلا ادهونياوَملا
 د | ناماقمانوغانلق هيف كد_:عراشخلا اف لئاع لاه نافال مأ عسي لهل والا ل اوذاانٌ ف مالكدل امنا لوالا
 1 | لج نكي لهف هبلوقلا مصينأ ريدقتب نا (فاثلاو) رذلا نءقاشمملاذخاءل ولا حمي له هنا( اههدحأ)

 ًاهانرك ذىتلا ةملقعل لئال دلاءاوكّق دق هن وركنملاف (لزتالا ماشا امأ) هن هب الاءدف ظاشلال اريسست:
 3 || ةروك ذملا ةيلقعلا» وح ولا ن٠ -(لوالا هجولاامأ) عزم هح وباء هتمداحاو لك نعبا اولا نكع ب ء واهات ير
 |1١ ةضاملالاوحالا لود < لءلاااخاتلقن الا هرك د نأ بجول يفائمل اذ هذخالوتلا عدول لاو

 مص كلذكن اك اذاو ىلا هت هللا اوداهقلاخ هيرو رضا موأعلاو هب رورمذ ةيلقع مولعلا ا

 01 ' اا سدا اذه ليكن ا لاسق» نأ اور وخادهمتز ق+اذاكا ولاكن اذ اهةلنع نأ ىلاءت هنم

 أ 1 1011 ا رع الار حد“ ”الاثك ناو زجءانالا لس ىلع

 ظ ٠ |قاثملا اذهذخ ا امأ اهامسسن ةداعلاى :ر شى عنتماارر وه دو نواس | هفانمدب وك رخأناديأف اك ١ ثامنا

 01 أ قرفلا اذهةصصن كاس رهاظلا قرغأاو هيف ناسا لوح دعبي لف قو“ لق أون امز عرسأ ىف ىله>حاما

 2 || ةظايدحاولا لمعلا سرام اذا امأ اه ايش نأ عنب ةرعثك نيدسس دحاولا لهعا | ىلع قبا ذا نانالاّنال
 31 أه وصج عنتو تا رذلا كلت عومي لاسقب نأ وهو (ىناثلا هجولاامأو)ق رفا ارهظدقف ادام دفة دحاو

 | ىزحت» ال ىذلا درفلار هوجو ةاملسا لو اطرمُش ترسدل ةمابل اان د طع انام مالسلا ةملع مدآرهظق اهريمساب

 : ماليا هيلءمدآرهظْذ ام جاقوفا درف ارهوج تارذلا لن نم دحاو لك ايناعجا ذاف ل _هلاو اعمل لاه

 . ||| ىلعنديلا ف ىزجتالءزجو درفرهوج ناسنالااهقاذاالا مسي الب اول ادهاالا اهعومجت عستيال
 رمتملا ف لاحالوز رمت مربغر» وج هناو ةّعطانلا سفنلا رهنانالاانلقاذااناوءامدقلا ضعءد بهذ م 20

 " | تنولا كلذ ؤةجن وكنا ىه قا ةمملاذخ !ةدئاف ها رةوهو (ثلاشلا هن ولاام أو ىلئا ازلاؤسل

 0 ًااودارأ اذا ةلزتعملا نمّن اس كااضيأو دب رم مكعوءاشيامدقلا لفي لوقت نأ ناو ادا ةامملا وأ
 5 ءاسشثالا هذه عاما ىف نيفلكملا ضعبل نوكي نأدعرالاولا#حراوملاقاطناو لامعالانزوب لوذلا مصعت

 فطا قاما ذأ تقويفءاسةثالا نمء ادعسل زيت يف دكسئالا !ضعبل نوكب نأ دع.الا: هبهاذكت ىلا
 نيهىلوهساهلعمالكلاو ةفيعض هوجولا ةسقإ وةماسقاا مول قاس ا الذ مهرك ذي ىلاعت هقئاّن ااضب أل فو

 || هده طافلال اريسفتءلءج نكمل هف ذل نم قانملاذخ اب لوقلا مصب نأر يدق ثاودو (ىناثلا ماقملاامأو)
 م روهظ نم مدآىب ن«كيردأ هلوةّنال كل ذا ةعذ ا دال أ ةرو حصد هئالثا ا ءوجولا لوشنف بس الا

 د ,؛ط نمةد ةوخأم ةيرذلا هذه تناك ولاضبأو مدآ يبد ووطن مكيرذخأ اداو هزمدا اراان اا ده مي رذ

 5 اةياورلا تع دناب لولا كل ذا نورمصانا |باج امس وةيرذ مسهرو عظ نم ليلو هتير ةهرهظ نم لاقل مدآ |

 .[ لوقنت نكريغ قا لوسريسفت ف نعل و هجولاذهيةياا«ذهرسفدلالسو هيلءهقاىلسقالوسر نع أ 6

 0اس و سيسبب ساو 1س ماو م اس جب اال وسطه نطوط اا ور جرا سه لاس هناا

 مكممما

 رهاط



 نيالا

 8 ث و ةلوق ب مفردا 1 ذذ قاوالاو ةرخ ”ل1ق نانو ىغذ رااو زا ربا[
 دش هزيم ةحلانداالاعالا كلت ةطساو عف رب ناكها مج ىله_علل هامعت :رابديش ولو ءانعمان احصأ لاق ام هانعت |

 لاهو رفكلاديربدةو ناميالاديربال دق ىلاعت هنا لعل دياذ هفهريغءافتنالئشلاءافتنا ىلع لدتؤل ةلغفاد || ْ / ش

 كلذّناالا اريجو ارهقرفكدا نيبو هه لو ناب هانعفرلا ءشول (ىاثلا )تاميالا ىلع روسي نأ ىأفةدئاز | || ةلزاع ف .اكستلا ةدابزب ءانعف راثكل ةعفرلا هلل: ىت> -فرذكلا كلذ لبق هناء فءاكتتلا لب زنو هحركم نايهلاسعأب |
 هناىلاثلا» نءودسع:ةنامالا ىلع ةعفرلا لست لوتالا نءباولباو هراشحلا عم هاكرت مرحالففياكتلا فان | 0

 باص ؟امتضرألا ىلا داحأ هنكلو ىلاءةلاقم ةعفرلاو باوذلل اسوم كلذ نكي لارهق نم هعئما ذا اع 9 ظ
 ذا ناكملانالف دا لاقي نمو ضرالا ىلا ماى نك ماودلا ىلع موز دالخالا لسسأ ةم رعلا | ١ ١

 ئ : دي وسنب كلام لأه هب ةم ةماقإلا زل ٍ 1
 0 اودلش ًافاوماه؟عوب ري نيورعو ن كلام: ايقئم "نجاه: 10 ا ٌْ

 ايئدلا ىلا نكس حاج نا لاو يندب تام لانو ان لا ىلا لمديري ضضرالا ىلا دلشأ هنكلو سابع نبا لاف ا
 نماهدفام نال ضرالا ىف مان دلاّنال ذوات دلابدب الاد ..هؤ ضرالااوريضءالؤون كسارات َ

 اهبلهكيو ىوةيامناو ضرالا نم رنه سم نا واو تابنلاو ن داعملا نماهتغتءأرتاسو عامذااو راقعلا | | ْش
 ةانهقرلانشول لقا هرهاط ىلع مالكلاءاجول لوةنو ضر الاناث دملا ن نءربعي نأ حصن ضرالا ىهاهاكأبن دلاف | 30
 عدلاو رق هماقم ميقأ موجال ىدملا اذه ىلع لدامل ضرالا ىلا دلخأ هنكاو هل رقناالا أن لاثكلو | 0

 ٠ ىدرلا ب وا هى عقو مرخالف ىووهلا عمتاو تاب الا نم هللا هان اامبلسقلانعءضرعأ هناءائعم ءاوعأأ ||

 ةلعر هناشو هتان اء ل حرلا اذه صخ نا د« ىلاعت هنال كل ذو لعلا باع ىلعتان ال323 نما الاهدهز

 كلذو باكل ةحردقراصو نيدلان سا رولا تت نيت ةضريرسوا ل ا

 1 فرم ةطاتن لع لقا عدها ده انخو 0 هارسوم يهمس نما ملا ْ ع | ا

 نمد دزتل ىدهد دي لو العدا دز ا نم مالسلاو ةالصلا هلع هوب ةراشالا هبل او مظفعأ هللا نع دنعن تاك | ّآ 1

 أ لاه ثوان هكرتتو أ ثهلاي هملغ له ن٠ راكلا لش كلك كا تلا هانعناده ظةلوأ اهنبالاهلقلا 1 1 ١

 ملعاو شافعل نم لال ماي فرط ةةشدضعوودعلاةةشدنع ءاعالا هلنذا اكلاذاو «ثهالاثنللا | ١

 سخ أو ناكل اود تاناوءللا سنو ثهاللا باكللاب عقواسناو بالكلا عسمج عقوام لئلا اذه ا |
 سخأباهمسشنم ناك رال ا ىلا داخ 5 وا_ندلا ىلا لامخ نيدو لعل هناا 1نكثهاللا باكلاوهتالكتلا || ٠١
 ءانعا نم ثواب امناف تهانى: لكّتا(لوالا) هوجو ليثقل اهرب رقتىفو ثداللا باكل اوهو تاناورملا | 3
 ىرلا لاح قو شلع لاس فو ةءارلا لاح فو ءاسسعالا لاح ىف ثواب ةناف ثهاللا تاكل الأ شطعوأ | |
 ةرورضو ةجاح لخحالال ةسفسالا هّتعسطو ةملصالا هن داعكه لع تظاو ءوهو ةعو هنمةداعللذ تاكف ا 0

 قلبو اذا باطلا ل هنا مث ساسنلا لا اومأحاسوال نص ّرعتلا نعءانعأو نيدلاو لءلاهقنا انت[ ن هكا ذك : 1

 ة:.لخأ«نفتدزمف ميلا لعفلا و سنام لوعل | ىلع بلغاو ثدح ثهاللا كال لاك هلاس تناك | يق هسفن | 1

 انثدلا تاطىلا هلع لسوب اذا ملاعلا لح رلاَنا (ىناثلاو) ةرو رضلاو ةجاهلالجالال ة سلتا هتعسطو ا
 رك ددنع هناك ثالوامقانمو همن لد اضف مهدنع رولظيو همولع عاونأ مويلعدرو هنا لجال نوكياسمنا كلا ذف ٍ

 ةددسشو ضرما ةراوح ند فرو نكت لميا مو هناسل عل ديت اراسبعلا كل”ريرشتوتاماكلا كلثأ] ١
 الو ةتاسرب_غنمادبأ هناا جرخأ ىذلا باكلا كل ذةلاحم ةبيدست هتلاح تناكف ان دلايزوةل ا ىلا ماهعلا ظ 1 1

 نابسنالا كا ذكف هيلا هثهالا زرال ثهاللا تاكلاّنا (ثااثلاد) ةسينسقلا ةعسطلا درع لب ةزؤرعطا 101

 هيلعدشنا باكا ااذهّناىعملاف ثهلي ه.لع لمت نا . ىلاعت هلوقام | هديل ا هصرح لازال صير ب ١
 | كاضا[ص: رشا يده كاذكبف هةيلسأ ةعيبط عيتلالعفلا كل ذثالجال ثولاسشن [كرثداو ثمل عش || ْ

|| 
 عم ا م سس ا وع ا ا حج ا ا م م ا حم م

 ٠ ةانعفرلان ولو ءانءم ىف ايلا لاق (لوالاف) هحولااذ فهىوس ىرخ أ اهوسو لق. نالا طفل ةلزتعمللا | 4



 ىلكمل
 غلاما اا ججببببببثببعئببءثءععءءءءءأ 00و د ا ل

 نطرالا ىلادلخأ هنكلر امي ءانعترلات ؛_-ثولو نيواغاا ع نه ناكف ناطءثلا هعبتأف اهم كلانا [- ١1

 06 اننا اياو دحس نيدااموقلا ل*«كلذ ث واد دكرتتو أ ثهل» هلع لمت ن تن اباكلا ل دك هلةءاوه عسا اوأ |

 " | دوعسمنباو سابع الاه (ىلوالا هلسملا) لئاسمةماالا ىف ( نوركسفنم_ىاعا صدقلا ص قاف
 0 | هيفوهىذلا هدلب دصق مالسلا هءلع ىمومّتال كل ذواروعابنب علب ىف , الاءذه تاز هللامهجز دهاجمو | ١

 0 أم- اهدنعوةوعدلا با ناكو ءوقو مالا هلع ىءو ىلعو عدي نأ هنماويلامف ارافك اوناكو هلهأ از ءو |

 0 هينا ىف لب"ارمس ارسساو يو ىسوه عقوو هلب ريع ساف هيلعاعد ىتح هنم هنوبلطب اولازانخ هنممم:ةماق مظعالا هقنا |

 ىءاعد ععماف ىلع هءاعد تعم- اك لاشف لب ءاعدب لاسشف هسدتل اىف انعقو بنذ أب بران ىبموملاسقف هن اعدب | ا

 3 ارفملا هسنم عزو هيلع ناك من هللا هلسف نامالاو ماظعالا هللا مس اهنم عزتي نأ هملع ىم وءاعد هيلع | ظ

 ْ ىبوم هلءاعدالف هلفاءاسإ أ نما ن ناكمنااضد؟لاق.و همسصق٠ لهف ءاضب . ةماماكهر اص نم ت>رذل |

 1 هذه تزن قوروبأو لسأ ني ديزو بيملا نب دمعسور عنب هللا دبع لاه ارفاكراصو نامعالا هم هتنا عزتنا ا

 1 ْ ||| نوكينأ اجرو تقولا كلذ ف الوسر لس م هللا نا لعو بتكلا أرق دقناكو تاصلاىبأ نب ةسمأ ىف : 23 لا

 "ارمي مو هيلع لقا ىلص *ىلاننم نونو ارئاكت ام ته دسح مالسلا وةالصلا هماعا دم هللا لسير ا انإق وه

 0 ظ دحوب هنا كل ذو نيئمؤم ار عشك رعشنا ديرب هيلقرفكو هرعش *نءآل سو هلع هللا ىلسض *ىبالا هم لاه ىذلا
 000 / ل لتكو راتلاو ةتطاؤيز و 1 وهلا قل نم هدمحوت لثالد 0 ذنوهرءش ىف هللا

 أ مالسالاءاسالف ةيلهاطأ ىف بهرتي ناك اسفلا لسو هيلع هللا ىلص“ى لا ءايوع ىذا بهارلا ماع ىلأ ف

 |تاقلو هلعهتلا ىلص" ىلا ىلع هدصتساو مه. ىأو را رض دسم ذاك اه نعقفانملا هآ وماشلا ىلا حرخ رخا

 ىلا ىلا نوئرعب اوناكب اكل ا لهأ | ىنذ امم ىف تار ىلئقو تسلا نب دمءس لوقوهو ادمو ادي رطل: د
 ةداتق لوقوهو هنء ضرعأف ىدولا هلع ضرع ءنمث ماعوه لبقو مصالاو نسا ن ن< مل سو هلع هلا |

 اذهانلق ارفاكراص نان ناك هن الاء ذح فروك ذأ الاقي نأ مصيل فتق لاقناف له أو ةمركو

 ةديبعنمادبءفرشيال ىلاعت هلا عل دي كلذو هنالاسر لعد ثمح م_ءأهللا لاق ىلإ هت هنال دعب

 هلاح اذه ناك ن ةوطظعلا تقانملاو ةملاعاتارذلاو فرمشلا دب زج ددسعل ارب اس نع هزامتما لغاذاالاةفانسرلا

 ةانالع قعبانتان[ءان 1(لوالا) نالوق هغفاهنم حاس افانثاب ا ان [ىلاعتةلوقاما روكملا هب ملي فدكف ا

 ٠ هللا حر نمو هتامعم ىلا ها ةب نم حب ا هنو لسا اهمال اعزاص تس هتلدأ هانذهف ود ودا مح

 وأ زك ذ ام( ىناثلا ل وقلاو) هنمز ذا ةملكل هاش قراف نم لكل لاقي هنمج رخ لسنا ىتعمو هلتق-ىلا

 1-0 اًدهو دعانستو ىرعو ءوئلسأاكلوقءاو .واهتمىرعو لبشي لفاه شنب ىأانئان هاند را لالققا هيام

 ١ ١ | انلزتامج اونمكب اكسل اووأ يذلا هيأ ىلاء:ةلوق هريظنو رفكلا ىلع ماهو ةلدالانن هز لر فاك لك ىلع عقب

 1 00 ا أر بذكف اهاكانئانآءاننرأدقاو توءر :قع ف لاهو ا و

 1 | ايداع ناكو أو ضرعأف نوراهو ىنومهملا ل سرأ ىاعت هنافنوعرتةفودوملااذهنوك نأزب احو

 نيدباملاءناكل وال الوذا! فلج رلا ذهن اوه نياوةلاّنيب قرفاالصاحَن 'ملعاو ناط.شالاعبتمالاسض
 ' الا لوقا او اهلوبق نم عنسما تائبلاو ىل' ال دملا هللا هان 11 ىناثلا لول ىلعو هنهحجب رخ مدح وو هللا ١)

 تازئاغاةبالاءذهنارابخالابتي دقفاضاأ و اهنمح رخ مئاهيف ناكهنا ىلسءلدي اهتم بنا هاوق تال ىلوأ | ا

 هوجو هفف ناطمشلا هعمشأف. هلوقامالال_ضلاو رفكلا ىلا هنم حب رش ميل اعتدقلا نيدباسااعناك انا ىف ظ
 افانلاد ) هلاعاستأ سنالارافك للب ناط.ثلا ىأماوغو سنالار افكت اطيسشلا هعشأ (لوالا) (
 تعبت لاقيو ةدسعوبأ لاقت مهتقطىأ موقلا تعش أ لاي دكردأ ىأ نال.نلا همت أف لسم نها دبع لاه ظ
 ةوقو مهكردأ حى أو هتمدأ ىح مهمل أتازاملاقيو نقط فلو قبس دق اوناك اذا تاعف أ[ لاثم موقلا ْ

 "|| فوأ نمت اناببهتمدوصقملا ىناعملا لهأ لاه .نءااظلا نمناكف ناطمشلاعاطأ ىأ نيواغلا نمناكتف |
 || كاان هتنم ناكتاطمشلا هب بعالت تال دملا ىلا لامو ىمسعلا داك رولا و لالفلا ىلا هنملناقاىدهلا |

 جوس صب



 + و
 نه

 ا اساسا مسن تن سس سس سة سس اسم سسوس تجسس وس تيس سس سس خيييبس نايس | 12 1 1 1 10

 أ كلذو انت دل قلما ىلا * ادتهالا لع ىدةهملاوهفهلوقو هنلاىلا ةرخ الا ةءادبسهلا قعدقاادهل 3

1 

 ا

 | مالكلا نك داون ىلا نيعجاز ءادتهالاوباددهلا ن وكت ن آن دع لب مظنلا فدك ا كراس و“

 | تارامخال اهذهلاشمأ بار مفزاسولو اظذلل هالو هومر .رابعشال مازتلا هناف ىناثلا امو .ملغنلا ندبح

 | رفضت ند أ لك نافع نوكس »نأ نه لج وزع هنفا مالك حب رخو انفتتتامثالا وام امشا قنلا بلقنال
 | انالذفد_هنالفلثاقلال وقتال ءحضف ثلاثلاامأو ةداقالا نءلكلا خب رخعدشنمحو ءاتامذن , الاف

 ٌْ | هلاوةغنلا ىف شانق» رثكوانالل اضن الخال وق للعاذهنم1قواندتهم هوك هفصو هنا ةبلا ةغللا قالاقيإل

 | ةلزكمملا دنع لعف دقق فلطلالا نم كلاعت هلئارودشمىام لكنال ل طاناشيأ (عبارلاو): داسفلاةباهتق
 | ىدتولارهنءاوق (ةياثلاةلشسلا) لع هلياو دعب ليوثأتلا اذه ىلعذي ' الالمفرافكلا عنج قس ا م

 1 ْ يس وصمم ضش

 كر اني رسلان :رطبتع ديالا اود. # تالمعي ىف صاع بربضو 1 2011 ١

 1 " اوال فقم نيرا ندع 5 يدم ةماجس نشد رفاوخ ٍ

 د أ اذ وه 'هلطون منو لد رب لاضي نمو هلوقامأو ءاملا فوده فاوشكدي ديزع ميل 0 5 ا

 ا نا نماريثك مهطان ار ذدقلو ) نا. *هلوق « رح - لالخ ن دل اوزرمسنىأ نورمسافنا مخك ئلؤأ# ا

 ١ مهل: ماعنالا كلو ابن ووعسال نا ذأ مهلواجستو رمال نيعأ مهلو اهمن وه ةذبال بولق مهل ستالاو

 | قاخ لع م ىفانيهذمةص ىلع عضوملا اذ هى انلاة لا ىهةياالا هذه (نولفاغلامهتتلو[”لضأ ||
 | نم ازيثكق لخ هنا عب رصلا ظفللاء يقاتل (لوالا) هوجو نمهررغتوتانتاكلا ةداراو لاعألا | 01
 | لولي ناثلا لهأ د ا كلا (ىناثلا ) للآن اس ىلع ديزالو مول رنآلاو ملا | ا ١

 م مدعف لاذ لاحملا ىلا ىضغملاو لاح كلذ لكواب ذكى دصل ا هربخ وال هجمت الع تلقت رانلالهأنماونوكي | ٠

 أ مهلخ ديإلن أدي نا مس قاتم كتخحللا رب نعد مم االاحمئشلا وكب لع نمولاخرانلا فمواوخ 3 1 3

 | ىلعرداقلاّ ا (كلاثلا) مهلا امنا هلع لدىذلاره كلو راشثلا ىف مول دين أدير نأ ب بيحس زاثلاف | 1
 | ارداهتن اك ناو راثلا قيل دين أ دارأ دقفر فكل ىلع ةردقلاهققلخ ىذلاقناعالا ىلءردقي 1 تارهكتلا ||| ٠١
 | لبق نم لصخ نا حرملا كلذو حبرملالرخالا عنيقرطلا د ناخجر نسم !اعم نامعالا ىلعورفكلا ىلع | 0
 | ادطقرانال هَعِلْش رّقخ روظال ةح وما ةمعا دلل قااخختا رحنا كافل اعتزل نم لص ناول كسنل عزل | ا :

 || ىعس درعلاّن امر دق م ةنالسا ل اوخ د بجولام لت ناسك ا قع ةناعأو ةنعلا هقاشولىلات هنا (عدارلا) ا ْ

 | نوكمزاف قلعت هقادا هل هيلو درءلادا حل شح ذئن .فنرانلااف لوخدلل بوم ارفكلا لست | 1
 | له اورتكحاا ير ريال ل فاعلا ا .( ماقتل ؛لقاع هلو ةيال كل ذو ىلا هذاهشا نفك وقأو ردغأ دبعلا |
 |الغ ةنلنا ىف لوختلاو باوثلا قاتضتتسال ةءحؤملا ةفرعملاو ناسجالا ديربامناؤ رانلا قاةصتسمال تسوملا |

 | ديلا لبق نم لوس وكيألاتأ بجو مدابتاو هدو ةشودبعلاادنمت فالخ لعل او رفكلا لح ِ 0 ١

 أ لططانلا دساغلا دافتصالا كلذ دق ف ىسامنادبعلااولاوت نا ىلاعت هتقا لبق نمملو دس نوكي نأ بحال |(
 | لهللا اذه قعقوانغ اريدةثلا اذه ىلع لو“: ا :ءال اوه هنا نطو هدلعزمعالل هينا هتذل || ْ

 | ناولاحؤنعو لسلستلا عزل رخا ل وذ قباستلا ليهلس كلذ ىلع هماالق !ناك ن اف م دعمملا لهل كلة لحال
 | ءنهّناتدتنناعربلاو ل داا دك أ انو مازلالا هو دف رخال هح ةقيانسلالءا دس | ىلهح ىلهدخ ىلا ىحيتا || ظ

 | نا نمارعنك خس هاتان ددقاو ىلانعتو هاش هلوق يرض هنلع ل دام ةصصن ةقطان ةيلقعاانيهارملا

 هنآ عاملا 3تانآ النسا رتك نال رك ذ اما الاهذدهن مدارملا نك نأ ن كعال ةلزتعملا تلاه ىنالاو |[
 | اونمؤنلار ذوارعشمو ادهاش كانلسرأْنا ىلابهت لام حالصلا اويل اوةدابعلاو ةعاطلا لكبلانضذارأ |
 ( لاقو ور ذنامهسس ءانؤرضد او لاهو ' هللا ندا ' غاطبلالا لوس نمانلن امو لاقو ةوسرعقاب |

 ديلا
 تيا سس سب تامسسُشُس-

 ا يمسح 4 ل د > د

 ثا ار 8



 عم

 َ 1 ١ | : هلةيثاذ ةعسط و ةيلصأ ةداعةراسالا ولالذااكلذثا لال لاسم وهن هلغمتلنا ولا طووهذهةلظءونا

 00 | اليلذ بلكلا لكل ق هناكل الا ىلع بصتلا الق ثهلاي دكرتتو أ ث هلي هءلعل م2 نا هلوة لعامل .ةناف
 || نيدكملا عج لشقلااذهبيف انتان اءاوبذكنيذلا موقلا لثم كلذ ىلاعت لاه متاهاك لاو الا ىفاثهال
 نممهءاج تهت ةعاطىلا مهوعديطعادو مهيد ,مابداه نون. اوناك دك لهأ ديرب سابع نبا لاه هنا تايب

 ثهلي هكرتتو | ثهلي هملء لم نا ىذلا باكل ا نيبو مون ىلْث قل ا ىلهفسد وبذكلف هتابدو هقدص ف نوكال
 باكلا اذهل ثملاوحالا لك ىفلالضا! ىلعاوة مف. لوس رلامهءاجانااو دةبيلو ١ ع رتاملاو دي لمنال

 مهلعلمهءاسنا اوي ذكو اور فكنيذلا صدق ديرب صصقلا صدقاف لاه مثلاوبحالا لك ف ثهللا ىلع قب ىذلا

 ' [لعا (نولظي اوناكمو_هناوانتاب اءاوودكن يذلا موقلاالثمءاس) ىلاعتهلوق .ه نولظعت ديرب, نور كسي
 || تيذكتلاو رفكلا نءكلذيرحزو انتان اءاووذك ن يذلا ءوقلا لدم كلذ باكلاب مواشت دعي لاه[ ىلاعت هنا

 مزاللعفءوسبءاسثمللا لاه (ىلوالا"هلمثملا) لثاسمهيفو الثمءاس ىلاعتهلوتب رجرلا باب هدك أ
 لمه الؤمءام هريدقت نوي وها لاق ة:ءاسمهءوسي هءاسو حقاذا ئسو هف هوس'ءوذلاءاسل اهب دهتمو

 هتزيمدقفاعو ترك ذاط فال هىوسرخاًمم_ثرك دن نأز اجءاسس تاقاذاكنال زيقلا ىلءالثم بطلا موقلا

 هاسللوةنوكيوأدتيسنوكبنأ (امهدحأ) نيهجونمهعافتراموةلا لوقو عاونالارب ايسنم

 اهةيمريخ هنا ىلع هعقر نوكمف موقلا تلقو» نم لل ةالثم ءاس تلقا كيا (فاشاو ) هريخ الكم

 لثماذكل ذنو حس ىض:ةءالثم٠ءاسهلوقرهاطظ (ىناثا'ثدلا) مولا لثمءاسىردخع اًأركو فوز

 ٠ فيو وفاضبأوءوءاناقو دو .نوكي فيكس ىل اعتقل رك دلا لا ادهتالرئاجريغكلذو و سااءافودوم
 ءوسلابفوموملانوكينأ ب وف ءوانافوصومنوك ف كف ناعالا ىلا ةونع هلاورفكلا نعرح لا

 ثهالل ا تاكلا ةةرئج كل ذي ل مثقل ىف اور اص ىت> اهنعمهضارعا وىلاعت هللانان ايوه ذكدتنةلثملادافأام

 'لدلازبح ىف ذئنمس لخ دي فاووذكهلوق ىلعافوطع.نوك,تأاماف نواظإاوناكمه -ذ:أو ىلاعتهلوقاما
 امو ىنعمبتهل_هلا نعاعطةنمام الكت وك, نأ اماو مه سفن لاو هتلاتان انبي ذكستلا نيب اوه نيذلا نع
 ىد.:اموظلابمه فض: اودشو لق هنكصاصةخاللوهذ لوعفملا ميدقتاماو بي ذك-لامو سفاأال ااواظ

 ( نورساهلامهكئلوأف لاضينمو ىدتهملاوهفهقتادعنزم) ىلاعتهلوق «» .مهريغلا مونعرلطا !كلذرثأ
 أمهلاسفّرعو روك دما ف ضولاءنيلاضا!فدصواسأ ىلاععت هنا لعا (ىلوالا هل أتا) نادلة" الاف

 008 | ةلزتملاتب رطض هذه دذعو ىلا اعت هللا نملالخلاّنا وهللانمهبادهلاّن ادب الا هذه ىف نيب روك ذا لثملاب

 "||| هدهنمدارماّت ا ىضاةلاءاضتراو ىفاب1ساءركذ ىذلاوهو .(لوالا) ةريثك اهوخو ليوأتلا فاو ركذو
 17١ || هناىلاعت هت! نيبف فاك اهف دشرلا ةقي رط كلاس اايث دلا ىف ىدهمل اوهذ ةرخ الا ىف باوثل او هلا ىلا هللا
 ١ [|| نورسالامهكئاوأنةنللا قب رط نع هالضي نمو هفصو اذ هنمالا ةرخكالا ف باوثل اىلاىد_ ال
 ١ لاذ: نمو ىدةهااوهفءادهمك تو لشف هللا اهي نم ريدة ةلاواف ذه بالا فنا مهذءد لاق ( ىناثلاو)

 1 |وهفايدتهم هنوكم هللا هفصو نءنا ىدعهلناهدهي نمدارألا نوكب نأ (ثلاشلا) رنبايلئاوهف لشي لأب

 1| للضإنمو حودماافصولا كا ذيافوصوم ناكرم قسفالا هال هللا حدمو حدملاك كلذ نال ىدتهملا

 1 1 فاطلالاب لباد دهم نم دارملا نوكي نأ (عبارلاو) نورساخلا هكئاوأذالاض هنوكي هللا هفدو ندو #3

 كلبا! ذهاب رخاف ٠ رام:شاهوسن م هنم مقاس كل ذ نع للطي نمو ىدتهم اووف ىدوا ةداءزو

 1 نا ىلع تل ددقةعطاسشلاةءلقعلا لئالذلاّن اان انا ملعاو نيرم-ا1ن!نمووف همفرتؤي نأ ن ءفاطلالا
 1 ||| ىادلالوص- ىلع فةوةلعفلاّن ا (لوالا) هروجو نم هللا نمالا نانو تسحب ال ل الضال او ةيادهلا

 - [|| نفعوقولا عننمقا مولعم فالخن ا (ىناثلا) هقلانمالا سيل لءفلاف هق!نمالا سيانمادلا لوصحو
 . || اذاف ةنرعملاو ناميالا لوصح دمّةي دحأ لكّتا (ثااثاا) 3ذاانورفكلا ىلغر دة لناميالا هام هقا لع

 ١ نم هلوق ل بج هنال فص ف لوالا ل وأتلااما لون مث رم نم ىلإ هنم سرا هن اانلع مية ءرذكلا ل_هح
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 فكل

 1 نيدلاىلا عربا جاه فعن نا الاءذنه مدار [!نوكي نأ ت جوة تاماكلا اهب نوةمس ناذآ آر تاع 0

 | ىلا جرام نوعمب و نوره _اوناكامو نيدلا ملاصم ىلا عجريامز ولقب نوهةفي اونا كسحام مهئاوعو
 ِ | مهعامعاو مهراصبأو م-ميولق نا عم نيدلا ىل صخب مهةاكى اسعت هباتد لو ةنفاده تن بتنا ذاونيدلا لاصم

 .تااه ولالا وه كلذ هن حال ا عم هفعدملاو ىلا نع عئاا ىرحم كرد وذو كلذدلةل اص تناكامالا

 ْ كلبا اهقث الرسغ عبق لمعلا ىلءهلةرد الن مفك نال م ةءاكمت هللا نم عبق كلك" اوناكولةلزتمملا ا
 ًايييشماوزاصابللاًتاقتلالا مدعو لث هال دإ | نع صا اريجالإ ةرغإبا ميما ةيسنلاو ١اَنا نعي الا لج توف

 | نم هترفن تدكتصأناذا ناسنالا ناب باوالاو ةعماشسن ذأ الو ناب 0 ||

 |رانسانعةفنامو ءوشلا ةصص ىلع لادلا مالكملا مهفن ءهلةعتام ةضءارلاةدك انا ةرفنلا كالت: تراصضءوث

 لئلا ىفاولاه بسلا اذ هلو هيسفن نم لمافو ةيساسسع ةيرورض ةيئا دو 0

 هماعلوسزلاة وادع ىناوغلب رافكلا# نءاماوق أَنا لوف اداه تن اذامسيو يسيل يوه

 لعلاو نم ىزؤقأو غلبملااذه هتلاشربف ارتعالاو هن .دلودق نءةرغنلاةدشىفو هذغب فومال ها اوةالضأا

 ءاشٍك اعلا ف لصاحوه لب ناسن الراسخ انس 1 تاَقلاىف باحاو ضغبلا لوه>- نان صاح ىرورضا ْ ١

 دديعلاراستخ ان م ل تاقلاىف ةوادعلا ور هلام هلوصع َنارهظل اوةئفادهتيئاذا 7-5 ماناسنالا ||

 ةوادعلاو ةْضءارلا ةرغنل ا كلت عم هنكعال ناسنالا ناف.بمةلا ىف ةوادعلاو ةزفنلا هذه تاصع ىتمهنا ثنو ُ
 | ىلع نينمؤملا ريمأ نع ل ةثو هنع ص.خمالام هو. ريخال ولات دءاذهتيناذاو لعلاو مهفلا ليصحت :ديدشلا | ظ

 بقاشم باك ى ”قوربل ادد أزيشلا ىوو . نسما ةباَعفوهو ىنعملااذهرب رقت ةيطخ بلاط نأ نبا ||

 نافنالاىفامسعأو لاذ سانا! باخ هنأ هيع هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع نع هنعهللا ىذر ىعفاشلا |

 ناوصرملا 2 عململا جاع ناو خولملا ههلوألاج رلا هل نس ناف اهدادضاو ةمكمللا نمّداوم همف هيلق: 1

 هانناو: طضسلاب قت ىضرلاب دعت ناو ظشلا هيدا ْدَعلا ك ضرعناو ف.الا هلق سأيلا كلهأ |
 ءالبلا لغش ةقاف هتضعناو ىنغلا ءامغط الام دجو ناو عزا هلتف ةبمملا هتباص أن او نزطسا هلذئش فول | 0
 هءاعفل_هقلااذهلوقأو دسةم#ل طا رذالكو رض ه هبريسدةت لكف فءضاا هيدعق عوملاءدهجأ ناو ||| 1
 بولا لاوحأب ةطون م حراولتا لاسع؟نالر دقلاواضتلا "هلثسمرس ىلع علطا اكوهو فرم لاو لالخ. ا ْآ !

 ١ || ةلاهل اذه ىلع ناسنالا قو اذاو اهاق تصح ىرخأ ةلاس ىلا ةدنةس ماس اف باقلا لاوس أن مةلاسلكو |
 به ذمرب رقت الصف ءامسالا امى هللا هس ىل ازغل ازييشلا رك ذوريدساب فارتعالا نم صالخال هنأ لع || |

 ىف نوكمف تكرت كلرتلا تم ناو تادف لعفلا تنس نا ىفأ ى دفن نمد سا فالق ن أف لاق مث ريخلا ا ١
 ناكنا ك سفن نمد خت لهو لوقنانا الا و و قريضشرال الأ ا ١

 هيفرمالا بعذلالاو كلذ لوقت نأ كنطأامءأ شن هءاشنالنأتئش ناو هتئسث ائيسث ءءاتنأت بش |
 30 ثمالف هتلمف أش لوأ تدسشف عمق هتقشاذاو ءيثلا كلذ ءاشت كنافأثت :لوأ تش 03 هلذباهمنالامىلا | ْ

 تح (ةيئاثلا ةلثسملا) .رام ةروص ىفرطضناسنالاف يا < ظ |

 مب وأق نع مهفلاو هقفلا ىنن ىلاعت هنال باقل اوه لعلا لم نا ىلع اهبن دوهةفيالبولقمولىلاعتةوقبءانلعلا | ظ
 ماعنالاك كئءاوأةلوقامأ ملأ هقلاو باقل اوه هقفلاو مهةلا لم ناكول مصيامتااذهو مذلاضرعمىف |

 ١ |] ةداوملاو ةصانلاوديذاغلا ةعساملا ىوقىف ةكراسشتم تاناوماساراسو نان الا نا هرب رقمف لضأ مهىلب |

 أامناو ركذتلاو ركمتلاو للا لاوحأ قو ةرهالفلاو ةنطاسلا ضمنا ساوحلا عفانم قفاضيأ ةكراشتمو | ا

 ىلا ةفرعمىلا هيد ىقااةب ركفلاو ةماقعلا ةْوَقلاِف تاناو .كاريئاسئينتو ناس فال نييزاستء الا لد | ١

 | لمعلاوقحلا ةفرعوركفل او لعل لاو -راسبمعأ نءرافكلاضرعأاىلف هي لمعااىل”الريدلاو هئاذأ ||
 | ناسنالاو لئاضفلا هذ.- هله ىلءاهل ةردقال تاناو لسا نال لضأ مه لب لاك ماسعنالاك اوناكريقتاب | ًْ ١

 مهام ا ةساالا» ن1 نَءعضرعأن مو ا ةرد قل / |
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 | أ نازماباو باكتلا مهعمانازنأو لاقو روتلاىلا تاللغا! نم م كجرذيا تانيب تانآ ءدبع ىلع لزنب ىذلاوهو

 َ أنوي ءلالا نمثالاو نمل تقلشامو لاهو مكيونذ نم ءمكسأر ةغمأ وعد لاهو طسقلان سانا !موقرل

 : || نكمل هنا انليعف نآ و وول عيا بوت جب الاءزهلاسشمأو

 || هذهدعب لام ىلانعت هلا. (ىاشلا هولا) . ءرهاط ىلع سال او نا نماريثك ضوطانأر ددقلو ىلاعت وق

 5 ا اواكولو مولّذلا نطرعم ىكلذرك امنا ىاعنوهداهبنورسسيالنبءأ هلو اب نوهةذيال بوق مهل , الأ

 15 || (ثاثااز ناسعالا لرب ىلع مهم ذ مبقسضرب د قتلا اذه ىلعو ةبلناسعالا ىلع نير داق اوناك ل راثلل نيقولخع

 ||| باذعلا ىلا ساشا اء دلا عفانمنال الأ ةمعزر افكلا نمد ىلع هناك ار انلل مهقلخ وايلاعت هناوهو

 ناكالوانوهاذكت هءاعامعتمن وكنال هناقاموعسعا واح ناسناىلا عفدن رك ناكورمأ اىف ةرطةلاكمئادملا

 مذلاو عدملانأ (عبا ارلا) مترك ذاك برجا سو ب نماءولم نآرقلا
 مهةلخ ىلاعت هناول (سءافنا) هنورمهأي ىذملا بهذملا اذه لاعب «يبهرتلاو ب .غرتلاو بامءااو ب اوثلاو

 م-يذرذكستللا قاخي راسنلا ىلا مهجر دتسسي نأ ىف :دئافال هنالراسنلا فءادتبا مهةان نأ بجولراننل

 نوكين أ زووجالو نيعملا عضوا كل ذل مسأ ُمهجنالو هانغلا لو ركم مهلا ًاوذدةاوهلوتنأ (سذاسلاو)

 دقاو لاق ةناكف فوذم مهنم هتاىلاعت هللا دارأ امن الا ةءنأو ديال هنأ ت تثق هنمادا ىهنيعملا عضوملا

 تةلشامو هلوق ىلءاهؤ اني بضفر ندع دع هيو هر الا تراسف مهب داش ديفاورفكي يرانا رذ

 : مهأرذ هنادار ١1ناكازا هنا (عباسلا) فذذح نود مياهر هاظنال نو درعنلالا سنالاو نا

 هنأ عم ةسقامللا نواس وكل ة بقال هذ هنأ ىامهابوأت قى مآل اداع مج ىلا اوراس اورقكي

 هناهوجولا دهب تيثفىلوأ انناوق ناك راثلا قاقحتسا عم "لسا ةيقاع قءاهانلكدق فورانا قاةعساال

 نسا نمريثك ةيقاع تناك اهنا هرب رقند ليدأ: مل اىلا ه.فري هلآ بس وفاه ره اط ىلعدي , الام زد لوس نكعال

 « رعشلاو نآرقا ىف ةريثكرث القنا ذهياو ةبقاعلا ىنءعماللا هذه 17 دزاج مهران ىف لو دا ىحسنالاو

 كلذاولوت لا وف ّرصام ىلاعت هنا مولعمو تسرداولوةءاوتاب لإ ىفء من نادك ىلا تهلوةفنآر نأاأما

 "ا المو نوعرت تدب . اكياامر ىلاعت لاو امو اهنا اذه دورو نس كل ذاولاهاا مهكل

 00 انزيواو دع مهل نوكمأ نوعرخ لآ هاقالاف ىلاءتلاهاذأو كل.سنعءاولذما يراستدلا ةاس لسا ىف

 لاه تايافرعشلاامأو طظفالااذهن سس كلذمه ره بقاع تناك ابل هناالا ضرغلا اذهل ءوطعقتلأ م
 نك اسملا قدنرهدملا بار للك اهلاذم تادااولاوذغت تودالو

 اهينينرخالا ب رسل انرودو ٠ اهعمن ثاريملاىوذل انلاومأ . لاو

 ار-كااوذاو تومالاودا « مون لكح ىدانب كلم هلا . لاهو

 00 فلا دلتام تومدالف » ىيزسحت الق امس ماو لامو

 0 أ لج عانتم !ىلشعلا لءلدلابتيئاذا نضام لب وتلا فريسملانالعاو باول ىف مولا مالك ىهتنماذه
 | لثمىف له وأتلا ىلاريصملا ناكامذلل ارهاظ هملع ل ذامالا رحال هنا ل لدلا متي ”املاماو هرهاظ ىلعءاغفللا اذه
 || :هولمملا ةرخازلا راصأاب ةضراعم نفذ ةلزتعملا بهذم تايثاىفاوبا وكس ىتاا تاب الا ام اواشبع ماقال اذه

 "ا زهنفشاد نم هلوقو»و ةبآالاهذه ل بقاما تام نمو ةنسسلا لهأ بهذم ىلع ةلادلا ثاياالا نم
 اويذك نيذلاو هلوةوهودن : الاءذهدعب اموانبهذم ب رصوهو نورساملا مهكئلوأنىاضي نمو ىدتهملا

 ةيلالا هذح ىلا ةامزاكالو ندم ىد.كححص تامه ىلمأو نوأعلال ثسح نم مهجردتسن سانتا ا م

 افيعضتياالا هذه لب و ات بوو ىف ةلزتعملا مالك اك انبهذم دم ثيوانلوقك :وشبامالا سل اهدعبامو
 هضفاهبن رعمسيال نايذ مهلدان جنو رصبيال نيعأ مهاد اهجن وهقفيال بولاق مها  ىلاعتدل اوقامأ اذ
 .[|| ناكلشالاولاقةلاعالا قلخ ىف مهلوق ةددص ىلع الاءذهباش امصأ حا ( ىلوالا "هلم ىلا) ناتلثسم
 [] اعنف رص نيعأ مهل تناكدنا كشالو ابيندلا ةقلعنملا | نط اسماهبن رويخميداتيو تارا اب
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 ةفصاا امو كلو أ الدو-وم نع ةرابع هنال ىلزأ عدقاناو ةكف ةباساا عم ةيقيقطا ةفدلا ام وروما

 ةفاضالا عمة يق.ةلسا ةفصلا امأو هريغ هقبسامو هريغقمسىذلاوه هناف لو امل اوكف لاا عمةيفاضالا
 ةق.قس ةفصلعلا ةفضف ل «فزر الام لعفد الو“ انشالا قناة ملء ىذلاو ه هناف ممكحا ناو قكف بادلاو ْ

 اذهتذ رعاذدا باس كبش الامل لعاف ريغ هنوكو تافاضاو بسن تاموا ملا ةةلعّتم ةغدا هذه نو حسو

 هن :وكو ةيفاضا ةفص تاعواخملل اًقااح هب وكف ةمهاسنتم ريغابضي أت افاضالا وةهاشتم ريغب ولسا ل وقد

 نم نيءوذلا نب له بد سنى هصخةصو هم ىرخأ ةفاضااضي اه ار هنوكو ةدوصخم تافاضا اع اس
 هاك دتك ةفرعم ىلا ليسأل ناك انقو ةيخاستت م وغدئارو دش نال قامت د كاما امال ءاو ؟تاراستعالا | |

 الأ هلعناكرثك ؟هتاهزلط قاةتيكعزا رسأأ ىلع هفوقو ناكن ملكشف هلاعتأ ف رع هتفرعم ىلا لسا امناو | 1
 عوناا) ىلا هللا ءام-أ ةفرعأ ب ةناههال كل ذك ةهلذرا خالو هل لح اسالار تاه ناك اناورثك أهلا ءاسعان | أ

 لك سيوزو و بج ام عاونأ هثالثىلاعتهقل تافصنا اوهونوداك ا هلافامهلنا» ءايعسأ ميسقت ىف (ىاثلا | 7
 َّق (ثلاثااعونلاو) ةصوص#ةءامعأ هنالثلا عاسقال هذه ع نمدجباو لبس افتكر لات لاا ظ

 عونلاؤ) لاعفالاتافص نم تناكوأ هب ونءموأ ةيئاذنوكن نأ اما ىلاعن هللا تافصّنا هللا ءاسعسأ ميس ٠
 وهف لوالا م .ةلااعأ زو الوأ ىلا عت للاربغ ىلءاهقالطا زوج نأاما ىلاعتهقا*ام-أ ميقنىف © دارلا | 7
 ناكناو دايعلا لءاوكالطازوع ظافلالا.ذ_ه>ّناف قااخلاريبكلا ف. طالازب زعلا بحرا يركلا اكاوتك 1
 ولام نءرلا هلا دلو ةكو يذل اثلا مسقلاامأو داب عاا ق- ف اهانعا ارياغم ىلا«ت هللا قد ىف اه انعم ظ ِ
 م- نانو تكىلاعت هللا + ىفالا اهقالطا نكءال تمحي تراص ةصومد# دو: .ةيتدنقاذااهنافلوالا ْ 0

 نم ىلاشي نقلا هاف يسن ( سماسهلا عونلا)نيضرالاو تاوعبلا نااشانو نيم ركألا ع رك انوئيحارلا || ١
 راضو تيعانلوةكت الذكنوكالاماهنمو ميكساب ىان نجر اننا اناا والا 3 كعامهقاءامسأ | |[

 هتلاءاعما مييقت ف (سداس لاعونلا) عقانيراضاب ت معانى كايلي بجيل ريل دارف ا ذوجال لاف ١ ١

 كلدو اهمدعىلءاددو> ولا سم ءامبش اللاب" دك هن وك ٠١ ىلا عت هللا تافصنم م لعبام لو لاسقي نأ ىلاسعت 1 1

 ماعلا اد هّنا ىلع لئادلا لداذاف هبلءتامكممادوبول لادم. سال اةاد ماوي هناصسودوسو لعئائاانال | ْ !
 حج لا وج اوما رت دك هتاذلمدلعااو دوبولا نكمكس ولا ٍ 1

 ْج ربنآاماح را اكلذ لوةنم ارثؤءواح رم هنوكر وه ىلاعت هنم لعياملوأ نا تشن هناصس هلزاالا نسل |
 ىلع رابغاهنا قبف لطاب كلذو هماودي اعلا مادلالاو لطايلوتالاو ةعصلا ل بس ىلعد ا بو وللا لمس ىلع ا

 هنوكيلءلا دعي هئم مولعملاتاتف ارداق ىلاعت هنوك الا سبا ةدصلا لس ىلا حره هنوكوةحصلا دس ٠٠
 هنوك ا اذا ماع ةوك ىلع نقمة. هنأ دوكب لدتسناذح دعا ارداف ةوكودانجرم | 00

 روظفامح هوك املاعارداق هن هنوك ن 0000 اءابسالان وكي نأ عشيري داشلا لاما نا !ءواملاعارداق ىلا |

 ين دا تاب مناعاور طلال ةدحاو ةحرد ىفاعتاو هناعمأب وىلاعتهنافدرلعلا 72- ظ

 تسل قسم !ءامسالاا نا ءاةعمورمصأ ا دقي ىيسللا» اعسالا هللو ىلاءت هلوق ( ة: امنا ةلكسلا) ضن د | ْ

 اماوهناذادوجولا بج اوامادو>وملاّن الك لدو عملا اذ_ه ةعص ىلع لدي دق ىلدعا !ناهربأ او ىلاعت هللالا | '

 هنادل نكح ةوهند- اولا نال ىوسامامأو هناص سوت اوهو دحاولا الا س .ل هناا حاولاو هتاذان »أ 1

 نيوكمتىلا ةميلسلاو ةيفاضالاو قيقا هتافص عم. .بىو هدو ىفو هن .هامىف جادة وهفهنا 3 نكم لكو | .

 5 وسام لكل امو هن اذا ل ماك هنا -سهتئاق .فرمد١بلسا او ضل ا مدعلا ع ق.اهال وأو هنا ذاب حا 97 ّ
 ل.س ىلع هريغاو هنا ذ فو هئاذلو هن ذب هناصس هلوهف ف رشو لالجو لاك ل كذ هناس-اوهدوج لصاحوهف 1

 ءامسالا نا نيدل |ناهربلااذ_مبتثق مدعااو نانا اودح اطاوردفااو مذ هناذ نم هريسغل ىذلاو ةيداعلا|

 ناصقنلاوءانفاار ع فقرغوهفهاؤسام لكس ناو هللالا ت سا ىن بط |تافصااو هقلالا تيا ننحلا | |
 ابوك بع هلئالا تبا ىلا تافصااو هتتالا تسيل هنا اعمأ نا ىلد“: 7 لا. ده تاذ (ةتابيوتملار ١ ١

 ا

 ا

 م ر 4



 ل لل
 مو صل معسل هل ل سس ل لا مصل مل ممم

 : اررعشلا ميكس لاقو لضأ مه ليرىلاعت لاعب يسلا اذهلفا نعزمعلا عماهبستكي :زمعلا عماهيستكي م نيالا نا
 : ثدبلاو ميلا لص ضال اة رت رتو * هدم شرعلا#لادنعجورلا .. .

 ع ناو .صسحالا ل وءقا (لصتا و « امه تالا كلما دش

 0 نط ولاحزانلا ثد رغلامامد ف نخاف ع نطونفف مسلس او هَ رغف جورلاف

 ١ ْ 01 لاوس :رفاكمل او ىلاعت هنن هلل ةعمطم ماعنالا نال مَعَ ص رخأو وجو لضم هليمفز وقري ضن ”ىقىلدقو

 ملا هنوركذيالو مم رت وفر عيال منعو ءركذ توام خنرعت ماسعخالا نال غاسعفال | نما رطأطخسأ مهلئانشم

 ١ 0 | اهراضم نيعزرتحتو اهعفانم ليصتتتفف ىمستف اهراضمو اهعف انمرصملا ماسالا نال لضم مهب حاتسزلا لاهو

 0 مهسقنأنوقليو هيلع نورصف كا ذعمو ثودناعسم جتا نواعي مهرثك أدانعلا له ورا فكل ا ءالؤهو

 | ىذلا ههلاو هم * دنع بريي رئاكلاو اول اصعموقن نموا باير أ ىلا دبأ فت اهنا لءقو بادعلاقورانلا

 |ءالؤهو لسزتالةدشرم اههمناكأ ذم دش هاهم نكي ملاذا لضت اهمال ل قو اهلدال مي هباعرمنأ

 ْ الافق : 3 ه اللا مخ ىلاعت هنا مث لالضل !ىن ودا دبره .ورركحلا.يلءلزنأو ءاسنتالا مهءاضدقز افكلا

 هناو) هلزا نامت اوقنانقعلا ن ههنا دعالو با اودلا نم ةيئاسملا والهشادعأانع انامءلاو نملفاغلا مهكنئاوأ

 ا ىلاءث هنا لعأ ) :نولمءب اووإ حصص ام نوزيعس هيامسأ فنودنهل»نيذأل اور: .ذواميهوع داى سلا ءامسالا

 ( 1 (ىسحلا ءاعتالا هقلو لانقذ ىلا. هن ارك ذي هديب ىعألت نولفاسغل ام كلو أ هلزوتتن : مول نيقولذملا فتصوادا

 ا باذعن ع صامغاو هللارك دنع هلفغل اوه مج لوخ دا بجوملا نا ىلاع هب هناك اذهو [ممهوعداق

 اذا باقل ناف كاذكم ال انا مهحاورأ نم نودع: دهانشملاوقوذال باضعأو قادت هللاركذ وه هج

 ْ ةمعر نم لة لاّرءالو نام راسارب رهمزو ص ردا باء عقوابتاو شوال دلا ىلع لبقأ وارد رع لفع

 بارهنلق ىلع متنا اذا ةاظىلا هاظنموبباطلا بلط نمو ةمغر ىلا
 ] أ ناريننع صاختنهقلا ةف عمو هللارك 3

 0 |هلكسلا) لئاسم#. الاف ونا ووسلا وضتالاب ر ةفرعج رعشتساو تاراسلتا تاريح نعوتاف النا

 0 1 (اهئاثو) ةيوسااةذه (اهارأ) ةعبراروس روك ذم ىلا ءاصعالا هاو ىلا هلوقأ (فوالا

 : | (اهتانل) حلا ءاهمالا ءلغاوع دئامتي آن حرلااوعذاو ؟هللااو ءدا لق وق قل .:ارمسأ قبة دوسرخ 2

 ْ |قلالا هتاوغهلوقوهوريشارخ 5 2 (افعبارو) سلا ءامسال ا هظوشالا هلاالشا هلوقوهوبهط لو آى.

 ]|| نحاعا ىهفقاغملا ىلعتلا د ظافل اءاعسألا ل اوقذقا ذه تةرعاذا سما ءامسالا هز قضم اعراس
 7 ظ ىفو للذات ,وغذ ةولاكلا تامه ذل ١ ىلا هت هنا قدح قئاسعلا ىعم الواتامو فمو اهبتااعم نيسست

 00 | ارمبك الك هللاءاعس أ ريسف فانا ملعاو :هملا ءريغراةتفا توتو ءريت ىلا هزاةتقا معن يعن ىف ةروض<#
 ا 1 و مل محم وءانعتالاريسفتى تاَدتنلا | عماولب ها بهم قئاقللا في رشق اهلا ريثك
 هحولا): ةزيثكه وسو نما عمدت كعهتلا» ءا أ نال وقنف اهتساكستو اعمل انههركذ ننوه عمج يلف

 ' ]|| ةمئاكتلذلا نع ةحراخ ةقصلو أت اذألءازسأ نم ءزياوأ تاذللامما نوك. نأ اما مسالا لوقت نأ (لوال ١
 ْ زن مداماورلرس تاتا مديقان# ءاطغلا شكو مظعالا مسالابى جك اوهفتاذلا مساامأاهج
 | نكم وهذ كل ذك ناكأم لكوءازرسأل نم كرما تالا فل في اننا ادهن الاخ ىلاعتهتنا قس وهف تاذلا

 ١ ةيفاضا وأ ةسش-ن وكخم:نأاماةفدلال |وقذو ةؤصا !مساامأو ٠ ءارسدل نوكم نأ عيمجدوخولا بيج اوخ

 بلس عموأ ةفاضا عم ةقيقح ة فد نوكينلامأ هنا ةعب رأ صونثالثلا هذه نع بكرتياموأ ةيبلسؤأ

 1 ةفاضالان ءةرزاعلا ةنةقللا ةنفضلا امأ ةيسلسو ةفاضاو' ةءةيقس ةفص عومتوأ ةفاضا عمة سلس ةفصوأ

 ِ اناوةكو ةيداما ةفص دولا لوس نمَدِئَعَذدِح اواتلْؤقؤأ ةفصدوخولا لوقد نمدنع دودغوماناوقكيف

 |١ انلودكتحا ةطحملا ةيفاضالاة فصلا امو: تافاضالاو بسلا نع ةيراع ةس.شح ةضفص ةاسا ناق ىج
 . || ةناضالا عم ةنقستل افضل امأ و مالنا سودقاااننل مك ةيبلسلاةصلا امو مولطم وربك ذم
 0 | الر ةيخيتس فن دنقل نإكيرانجاو مولا قامت و .ةيتيتج همك ةفصرلءل !نافردافر لاء ناوقكيف

 هم
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 ذقنيف- كل ذليلدلاب فرع اذاف ةسّقملا ةفي رمشلا تافصلا كا: باو صوم ااا رواهلاهلّنا لءادلاب فرعو | ا

 ءاصةةسالا ةر رك ذم:راكحص طةارشةوعدلاكإةلنامث تافدااوءامسال كامب همر زع دين نس | ١

 ةمودرلاد رابعا دس يزطالارهصتسم نوت قاكإ ب ناش اواو احلاها دبع ينال حاهخلا باك ىف

 لملق ناك كلذك نكي اذاامافرك ذل كلذ عقوم م هرىطعد ه وءاعدلا كلذ نس كانهفديدومعلاةلذ (ةل اثلاو)

 ] نأ ب هنانركحصأ هتاهئالص ع ر 2ىفل 0 م”نأردوال امم ىنعملا اذ_هلركذاانأو:دئافلا
 ةملق اقفلاو اوقو هند وهف: قمل ىف ”قاستدقاةيكحرالا | ةفرعمن 7 هنكمأام عجب ةبنلا قرض ْ

 سيلا .ةويف لالا يات 0 نم كرخلاوأ ل ٍ

 0 22: ا

 مزوافماو 0 لا ةردقران' ةرشعسي امل تارت لك | :

 قاف قا قواراب كا م0 0 ردع ْ 5 :

 شرع ءاا م رعت يرتار دتسولل كلا قيلت ىف اعتذر قران ندصحا َ

 ىعدر لاو نارفلا "هلو نم دكت الملا قمل ىف هئر دقران' ارضع س ثنا دودوملاهذا ه لك طرملا يظعلا | ظ 1

 هركذو هلّتعو هم هف هملا ل سنام ىدقأ بت ارااؤ تاجودا هذه ع نمرضح-!لازبالفتايئاورلا لاعدوذجو | ١

 اهازانمنياسو اهماحرد تواغت ىلع تا اوسلو تال احورلا هدد عممج راضصسا دنع مهلا خو هر طاغو ]|

 ىلامدعلان ماه-رخأو“ امسشالاهد- هل ىذلا دوبوملاىلا هقلاهلوةب ريشي وربك هتلالوةياهتتا ضو 10

 ْ ءؤاعو هزعو هنوريجو هنا ريكل هيثيال هنا ىأربك أ هلوقي و توعنلاؤ تاغ دلا نماهاانعا هدو دوجولا || |

 دهاولالا_ لا اذه تفر ءاذافءام_ثالاهد- 6 نمريك أ[ هنا لاسقد نأ ع ندربك أوه لب اوس ع :

 هلوق تدع ةءدوملار ارسال نم ةعسن كة ع ىلع ع 2 :اذهدنعو روعشلاو نافرعلا عمل _صاطاركذلا سقف | 3

 هلكسملا) لاس هش هتامسأق دودنلل يذلا اوزدوىلا.هةهلوقامأ اييهوعداك شا ءاعسالاهقو | 005

 لاق, نانغل نو دلي و نو دحل١ار هلا لاق لدفلا ىف قاسكملاو مداع ةمفاوو نو ددل» ةزحأرق (ىلوالا ||| ا

 لداسعل ادململا تيكس ١! نما لاه صقل نعل ااةغالا قداطالا ىعتمللا لكنا تدل سل 00

 لودعلا داسحلالا ةغالا لأ نم ورعوبأ لاقتو دلو نيدلا دم أ دق لاقي هن« سلام ه.ف لخدمل قطا نع

 دوحالاو هللا هجر ىدح اولا لاه زيقلا نان قرف ىزلا هعالا هتمو انتعفارغالاو ةماقتس الانعأ] ْ

 برعلا عجتداكي الود هلوتاع .عمالك قرثك أ دانخالاو داحلا هيفدرب نمو ىلاصت وقل ةماعلا ةءارذ هاا

 (لوالا) هجوأ هنالث ىلع عم هللا ءامسأ ىف داحلال نود ةلل1لاو (ةسيتاثلا هلكسملا ) د>النولوةب || 1 1

 كلذ نمؤ ها اءنانوالا نرنساوناكيس رانكلا ناقته ارغ لد :رهاطلا سايق الا 7

 ا |
 ا

 ىاكتس اور زعلا نماكز زءلاوهلالا ع نم تاللا قاةة او ةائملاو ىز لاو تاللانم «تاامانص أ اوعمو مما

 هي هم زوالا عهللا اوهس نأ (ىلاشلاو) نحره سفن يقل باذكلا لاسم ناتو نادل ن1 ١

 نوةلطي ةمماركلا نا لّدمو سدقلا حورونياو بأ ىرادنل ارو وج لوقو عيسمللابأ اسم“ نمةمعست لشم

 اذكى لامعتل_ءفرل ممالك ءانثأ ف نرلوةءدق هلزتعملاّن ا لهو هب هنو م و هنا سهّلذ | ىلع س.بحلا ظذلا

 هاننعم خدأم لكس دلو اب اصعأ لاق بدالا* ؤس ةرعشم ظافلالاهذهو عدالة سما هينس ناكل اذكو |

 لاقت !تازوصالم ماسالا عمو رااخلا أوه هنادهس هنا ل دان ثنا هنأف هللا ىدح ىف يسم

 ضرالا لا اهل اش: تاوراك ذإلا هدم قدم نع هقا زلت بج اولا لب نادرقلاودورةااو ناديدلا قا 1

 نأ (ثلاثلاو) ةفد ريشلا هليل اراكح الان ءاهريغىلا تاريسعلا م > اراب تارثعلا ل.ةمان تاوقتلار| ظ

 هذهف هللا ل الع قئالربغا سهأ اسمن ن زاك اع نمت | رومتالؤ انعم فرعبال نيو ديل 1

 ىلاعت هللا ىلع غذا قالطا ىف لوالا دورو نم مزلب لج: الاد ءايمالا ف داأالا ىهالثلا لا

 د موسسه وسي



 يف ١

 سس سس

 أ هقالظاز ووال هئاف لالجو لاك ةفص ىب ملا فد قيال م الك َناد.غرا ذهفلاكلاو نسا ةف اوْهْوم
 الأ لاه ئ كلا مسا ىلا عت هللا تا ذ ىلع األ لامهناناوقص بهن ءلقناد- ليج و

 سد ر وةر رأ*امس سس 3 65-3 ىذا مع ف ا كالذكم ناكسا او ف ثاأ تاح دنع اهد- ءنأ ةزاتاغرتك ؟وءاكمالا يشأ لع دق“ اةرال

 0ك أ ءاهسأ ن اذن الا هذه ىضتقعثدثلوةنفاذه تنلاذاو ةلالجو ةمترواف * ىعسسملا ف ديفي.ال هنان عظّقلا بجو

 3 | نركب هللا ةدوست عنتماف كإ ذ كح ى هائلا مد مانا تدنو لكل او فرمشلا ىلع ةلادنوكت نأ بحي هللا

 ١ | :؛ | تخاف عقو عازلا41!دوجوم وان اذوةةيقع هسفنق هترك قاعارتادس ه نر ك,نأ هنن ا ذاعمو لاق امي

 0 | لالطاو حدا ا دقي مساوهفءامشالا'ىثنم هنااناوقامافال عأ ظفال ذم هيمست مضي له هلاوهو طفالا |
 5 | وق (كرتالاف) لئالدلا نم رخاعاواةةءامذ هدك أ غاقح هللا ىلع مالا اذ هقالطا ناكف فرمثلاو

 0 ئثلك نا ىلةءلابت ناساف هسفن لثأ لثم ئشل !نيعنا كشالو ئث هاشم لم س دل ءاثعنم يش ن1 كن دل ىلاعت

 "|| ىلاعت هناا رستا ذ_ه ناكح ئشب سدا هللا لدم لثم نا ىلع ىف ارقلا ىلء ادلا لذو «ف:لثد لم وو وذ
 || مالكل جن نال هيف ةمئافالد از فرح لكس .!هلوق ف فاك !لوق» نأ ل" 'انقا شيلو ثلا م دأب ىئدمريلع

 | تول اد ىلاذت ناكولز“ ئثلكقلاخىلاءتهلوق (ةيناشل اة ا )دعب ةدئافل مدعو ثب ءاووخلا لها

 | ديال ءالك اذه لوشن :انال ص.صخقل الخ د ماعا ذه لاسةيال لاحتوهو هسفنلاةاابخ ىلاعت هنوك مل ءيذلا مس
 ١ |ردانل اداشلا نوءقي لكلا مان ةنرثك ال نمي منهاروهشملا فرغلا بص تيثلؤشنف هذع تصل نم

 الاوقحلأ اردانجزاخنأاذاشل'ىلاغلان اكو باغالارثكألا ل دحاذا هنا لوقنفاذه تيثاذا مدعا !ماتم

 ش 11 ولا كاس سيح سوم وةلسأو لكدان رثكسصالا كلذ

 0 | مظعأ ناك ىلا 2 مسا ىلاعت هللا ىلع قدصي نأر يدع نا لوقنف ادهتفرعاذاو مؤمعاا ص.صق بان نم

 1 | ترن يوت بذكلا بابن «نوكت ى مسملا 11 هلثم فصصختلا لاخداو ىلاعت هقاوهءا.شالا

 هللا باك دروام مالا اذ. يمل روذغلا اذ هان هزلد ال يح ئننلا مان ىهسص سيل ىاعت

 ريغ هنا ىلع ل-ءادااو هنم عانتمالا تس وف ءىئانهئاعد ىف لاق فلسا !نمادحأ ان ًارامو هلو مر ةنسالو
 هللا لقد داهشرك أ ئذ ”ىأ لق ىلاعت هاوق مسال |! ذه ىلع اعلاوسا مهوىقلاةنا الان اهلنا ناك ىفدراو

 أ لاه نأف همن مالكلا طق#ذدودةملا ىلءلدتالبا 9113 هنا ماعثالا ةروس فان دقو مكن و ىلا كهش

 أهلا اولوقتن أت جوف لال لاو فرمثل! ىلع لدنال ظافلأ مولعمو تاذوروك ذمو دوو ماسناوةذ لدا

 اىلاعتهناكلوق نمدارملاام لونان اوهو ل.صفتلا ب ايلا اذهىف قلعا لوةنف ىلاعت هللا ىلع اهقالطارودعال
 ًاراسغ نءكلذكووذ ئثودوجومو تبانأف ةةمقحو ثاذ هسفن ف ىلاعت هنا تنعنا : ةقءةحو تاذو ؛ ىلا

 0 هالنوع ل لرعقا طافاالا هذ ىداش نأز وك لهنا ة.بتدنعناو ةببسشالو كش

 ةقششعاتاذا لوةءادحأن ا انععمالو امرأ اراموةةد رمشلاءام“الارب , اسرلا ميرا نوران هلق أ اننولوةذ

 ظ 3 ا اعدلاو٠ادنلا ضرعمىف ظافلالا هذه لثم نع عانتمالا اكن مولعءانموهذمانا 1

 2 هناو ةنسح ءاهسأ هل تلص- ىلاعت هنا ىلع ل دياه.هوعداف ىلا ءام- الاهلثو ىل ان هلوق ( هعبارلا ةلثملا) ]

 35 اذه دككح ٌورامو ةء-الطصا ال ةمفقوب هللا ءامنأ نا ىلع لدي اذهو اميهقاوعدين أن اسسنالا ىلع يدع

 :لد.كلذو هيقثانيدبطان لقاعا لاقي نأالو ىضعاء لات: نأ زودعالو داو>الاةءنأ زو هنا ْ

 :الىعسل اري مسالا اىلعهب الاتحاد 0307 اهلا نورس ل تيوب اانا اهسأا

 هللاءامسأن ا تدئفاهق رذاف ةثال-كلا دست ىه ىو عتابا اظفل» ءام:الا ظفل نال ةري_ةكهللا» ءام«أّنا ىل_ءلدن ا

 ةفاضا تقي ئسملا» اعءالا هو هلوقاضدأو ى ؛لاريغ مسالا نان غطقل ا مزاف دحاو هلل ان اك شالو ةرحنك 1

 ا انعمالا هقولاه الو الطان ناك تاوذلا هنا ل ! .ةولفانضرأو لاحم «سفنىلا؟ كاةفاضاوهلناىلاءامسالا'

 6 لدنا مهوعدأف قس 1ع ءاسعسالا هتودلوق(ةسداسلالئلا) ىف م-هاربغ مسالا نا ىلع لديك ذواةدس ناك

 1 ءامءالاذإ:ىناممفرعاذاالا ق أتت الةوعدلا» لهو ىت-سحلا» اه«الا لب الا هء رو عدي الن اسن الاّ أ ىلع

 "يبدا - مبسمحبب

 فرعو

 03377777 تت 2م حج مسعم
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 لس جل 2_2 سلا يس ايس م ياس مص ماس ممل ل راج ءاممو ةصصل_امسص ملل مس لع ع معمسل مسممم مس لم 1 . ميسا ها يمس مع تمم م مسام 2 ممسس ل هس عسي يس يح وس و

 أ ىلعاب وتعلان هل اعاالو ىصاسملا فاوداقيل هرم ةدمم-هأ ىلا اعاو مهلهما اول ىلعاو ىنعق لب وط أ 1

 | نلاودب م ىركمّنادب ربساس .عْنب | لاق نيم ىدك نا لوقو ةيانالاودب وتلااهتعاوعلةءاةءصعملا | |

 ا اطافلال هذ بيردقا اوهاطقلاةلكمىفا وهدا اًباعضانالعاو ناتي تن لاشي ىوقلاوه أوت لك نم 1

 : رفكل ىلا هقو بام ديعل يدار ىلاهت هنا ىلع ل دئ اه كونيتلادمكل او ءالمالاو جار دسسالا نهوتيئالثلا أ

 .1 لا ىلاغت هنأ با ردت_.الا نمدارملا نان قا. | ىلعونا باحا ةلزت ملا هلو ةءامتض كل ذو ىل ات هللا ن نعدعيلاو |

 ٌ | 3 غب همقاوعقي تح كلذ ىلا م «ااج ار دّدسا نولعبال ثدحح نم اهنفا وهقيىت-تاب وقدلا ىلا مهجردتسسا |

 1| لاق ةرخ ”الاباذعن رو كحو,نازو# ولامدئةنسالاو لّتفااك امندلا فباذعاا اذهنوك ناز و دقو |

 ا رمخ !ىلاعتهتتانالدساف كل ذو لاف نولعيال ثم نمرغكلا ىلا مهجر دمسْتسدا رملا يجمل ضعي لام دقو | ْ
 1ْ | لابقتسمالادمقي مهجر دس وة نيسلانال ليسمع فدهيلا مهجر د د ىذلاق مه رزقك مدع 0

 ْ | دار ماه خا هك قمهعقولن البق متسع .عنازأ ودرع رجا رف ىلا مهجر دنس نأ دارا روك ت تأ ب جالو |

 ]|| اماؤ هسفن لعفي هيقاعبامتاو لعفو ةرفكلاورخ؟ ار فك دق قلك نان رفاكلا تقاعدال ىلاعت هنالو ءانلقامنذا |[
 | ئووذيالمهمالدن وقعلا مواج اعاالور فكل | ىلع مهرارصا عما. :دلا ىف مهمقياىناءانعم مسهل قماو هلوق :
 : لع نكد اسلا 4 نلأ ل5 اجو اذاعوخا دمك نال نيّدمىد.ك نا هلو ىعمادهو قوزعيالو 1

 اا "رك ذام انعم مهجر د فس انتا انا وب ذك نيذلا, وهلوقنا(لوالا) نيهحو نم هنء باول از نورعشتالا ا
 ّْ ادسامدلا تاذلا ؛مدز زوفريضتف انذلا قاريشو ةمسعت هللا هدازرفكل او بنذلا ىفايدا-ةاوداز الكت 0

 ْ | سانلا نضع فاه ده ان ةلأح هذ _ههللا ةءاط ىلا عودا ن نعاذدمدو هللارك ذنءشضار ءالاقمييداقلا| ْ

 . | جاردةسالا هثمدارملا نا به (ىاثلا) :راكشا ن كفك ةادهاشمانو اها اذه ناكتصاذاو |

 ْ نأ لءامل ىلاعت هنأل ال صل اوريخن الا هدمعب دارا أم ىلاعت هاب لوداا لطاذدا ل هناالا باقءلا ىلا ََ

 هرداراولف دي دشلا باّدعلا قاةصساواداسفوا رتكراوعاايرطفاهلاهذالااذهوالا ل

 لاضلل هاو ةتمكَح ق باع ناكتل لبنت وقعاان هتاداب امزلا كإ لاسمح وم ههريص نأ لبق هنامالرتملا

 ناوأ ف ءلكشلا دس ىف رتصب نأ لق همم هنكل هقلش ناو !باتعلا اديه نع هان وص ءادت اهقلطالت ا

 ةطرو ىف اقلأو ان دلا ىف هقاش الف ةرخالا باقعفواندلاتاف <قيوكزلاب نع هلانوص ةنلا قالا هقلخالا /

 قادس او ىسفلا ورفكمل ادي نهالا د ةيال كل 3 ناب هلع عم ىضاسملان مهنكموهرع لاطأو فيلكتتلا |
 ١ اريثك مهطانا رد دةاو هلوقىهو ةمدقتلاةءالا قهح رشا مراسالالاو باذمالالا هتلش ام هناانلع تب اقعلا ظ

 نما يا ماع وجو 0 ركام ور مهناف يتحمل هالو ازهن د سنالاو وي 1 نان |

5 

 ءاوق لع هقاد معلا اذه لإ سلب ار ةيه اولا تاماكلاو ةفيعضلا ل 3 1

 نءنيضرعملا ديدهتى غلادال ىلاعت هنا لعاو (نيبصري د مالا وهنا ةنج نم ميحاصب امافر هلوا١) لاقت :

 0 ماس ا ضاماورخف د )وأ لان ممابشن ءباول !ىلاداعةناند وهلة الدف لمأتلاَن ءنيلفاغل اهنانآ | ش

 ه-قلّمأتااوئثلا ف لقهتلاور :ذاا نهسماوهباةا!ةركف نال كل دو بالا, قمم ا تاطركقتلاو نأ ا

 ىلا ةقدخ-!بملق:ى ءو ةمدةماهلوءالطاو فاشكمت الان ء ةدو مذ ةلاحرم هلت هب قرلا ناو هلربدتلاو ا

 7 | لا نيقيلاو لعلابةامسملا ى هو ةراسبلاةيؤرلا كلذكفرصبلابتي ٌورلا كلل تل ابلط قرملا ةهسا ! 007

 1 فاتك الا كلْدلا.لط بن اولا ىلا لقغلا ةقد بملق: ىف هو هم رةماهلو ديار فاتلاوا ل 0

 أ راددتلاو لّمأتلاو رحح ايم أ اوركفن لو ىلاعت فوقف هتركفو لةعلارلغت ىعماوهكلذو ىلتكأاو |
/ 

 ااواعضاور : لو أريد ةدلاو فوذحم ظفالا وامان ا.ةقح اناقرع ىهاك ٠ ءامشالاة ف ةفرعم باطل كرتلاو

 نأ جوة نج نم هلوق ىف نملوخدو ةنكرلاو ةالاك نونلا نمتلاع لاو ةنج نموت

 ْ | نيوجوانوتللاىلا ةنوبسس اوناك نيم لهأ نمل اهلا ضعن نالعاو نونمللا عاونأن معو هينوكيال |
 3 2 1 ا ع ب مااا ااا 1 مم ا ومس سم سس ا رم ا عت نع حنا دعس

 - 0 00 ا
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 تس

 | ىلاعت هنا قحىفالم زال ريغ شل ذ نا ىدنع قي انلق قالطالا ىلء هزم قدما ظافا الارث اسه..اعقلطين ا

 | ءامسالا مدكرعو ةلوقاسمتمتانآىف ىلا عت هلل ق> ف درو ملء اظفاَنا هريرقتو* امن الاو كت ؟الملاق-فىفالو

 .ملعمانىلاعتهللا قد ىف لاقي نأ ومحال مث نآ ردااللع نجلا لعاب دن مما لعومل عت نكي مام كلعو اهلك

 |مدآقحفف درو دف ءاسبن الا سىامأو بم انلا-ةينأ ىدنءزو ال مث هنو. دمبتجلوق درواضيأو

 ْ هبلعى وم قدح درؤواب واغايسصاعناك مدآّت ا لاسة. نأ زوال ماكو غف هب رمدآ ىدعوم السلا هماع

 اةمهوللا ظافلالا هَدهَنا طباضل او اريج أ ناكمال_ىل | هيلع هنا لاي نآزوال ورحب اتبأابمالسلا
 | لاه متر اجرغةعونم ىدنعىهف اهنم ةقئشمل طاذلالا قالطاب عسوتلااماف دراولا ىلعابيةراضاقالا بم

 | ىلع تاددق ةي"الاةلزتءملا تلاه هللاءامسأ ىف دل نم دمعوو ديد ,ةوهفنولمءباوناك ام نوز ده ىلا:
 | دقلانو دو. ةماانةلخ نمو) ىلاعت هلوق * هلعفو هلع ىلعع رفم ءازا انا يلعو دبعلل لمعلا تانئا

 نوقولخم نيلقلا نماريثك ناريخاف سذالاو َنل !نماريثكم مولان أر ذدقلو لاهل ىلاعت هنارلعا .(نولدعز (نولدعيأ|
| ٌ 

 30 | هنارلعاو ةنبلل نوقولخع مهماريثك نااضِأ نيسانول دعي هيو قلاب نو دية! انشلخ نكو هلوَقب هعب ارامالا]

 " ممااذه ىلاعت شاداعأ انف نول دءب هيو قلاب نو ديم ىمومموق نمو هلوق ىموم دة فر تسص ذىلانعت

 1 | 0 7007 ىزلواسو هلله هللا بسد عوقدنمدا رملا نا ىلعني رمسغاارثك ًاهلكانود مالكم

 0 | هللا ىطعأ دقو مويف هذه لاه مال اوةالدلا هيلع هنا اذيأىورو ةّمالا هدهام محال سو هملع هللا ىلص "ىنلا

 |اموقىيَما !نمنال امن ' الا هذه سو هيلع هللا ىلم ىنلار 5لاه هلا سنأ نبع. رلان عراه ٠ىمو موق

 ا || نيرجاهملا مال لاو ةال_هل هيلع دمع ةّمأدي ري سابع نبا لاقو ميم نب يسع لرغي تح يالا ىلدع

 0 ]| هيلاىده وهب لمءدو قلسان موقي نع ةمباانامزولذجال هنأ ىلع لدت دي ذم الا ذه نام لاه راصنالاو

 لس د#تدوجو نامز دار !!نوكي نأاما ولذيال هلال لط ابل ا ىلع ةشمزالا ن نءئثاف نوعمتوعال مهجاو
 ظ هللا

 ظ | موقهيف له ةنءزالان ه”نامز لد-دقهنادارماوا هب , الاهم .5تازرن ىذإانامزلاردو مو هلع

 لّوالاو ةفدلاهذ_مينيفوصوم موق نعةسنمزالا نم نامزولذال هناك ذامدا رااوأ ةروك ذم اةذصلا

 | نع هرم عملا اذه ىلعدي الا لف. قملا ىلعهءاضصأو ا د#ّنأس اناا لكلار ةامظ ناك دق هنال لطاب
 | هقل هع ةمضامأ ا ةئمزالا فام نامز لصد دق هنا رو رمضلابلعي د ألك نالا ذي ل طاب ىلا اوةدئافلا

 : |موعاجاناو نيقحلانمموقنعنامزالخ ام هنا ىلءلد وهو ثااشلا ميقلا الاى دلف نيقحجلا نم عسب

 5 اياوودكج نيذلاو) ىلاعت هلوق ٠ ةحمالارثاس عامنا ىلع دياذوذ ريدتتلا اذه ىلءوةدع

 ١ ةيداهلاةتالا لاحرك ذامل ىلاعت العا (نيتمىديك نا م-هل ىلعأو نولبعإ الث دح نم مهجر دس تس

 لوان:اذهؤانتاب اناونذكن يذلاو لاف دمعولا نم مهملعامو ىلاعت هلا تان اب نيب دكملارك ذداعأ ةلدانعلا
 ١ لكلا لوانتت مومعلاةفض نالد.عب وهو ةكم له أ دارملا منع قنا ذرب سابعا ن ءو نيب كلا عج

 1 | ىععةحردلان ملاعد سا حار د_بالاق مهجر دم سنس هلوتامأو هنم ه-ورخ ىلع .ادل' لدامألا ١

 1 هاوطباكلاحرداوءاطش نيب براق اذا ىصلا جرد هنمو ة-رددعبةجردلاز::_ءالاوأ داعدة_ءالا

 ٍ ١ هوح رذلا نماذوخأما اظفالا اذه نوكأ لقكو مهضعب بيةع موضع, تام موقل ا ردو ؛ د دعب ايش

 1 لل زق ىنعلاف اذهتفر ءاذاا» را زج همطو 2

 1 5 1 كاف دارت سس ماعلا ةوغردت و هاا اما نودادزق ا 9

 3 4 |رو'ك هملا لحال هنع هللا ىتررعلاق اذولو نوكيأم لفغا مْمرَع ىلعةدحاو ةعذد هلام ها معلا

 إ لاو مث نواعنال ث ردح نممهجر دم سنس لوقت ,لدعع» ناو احر دتس ووك اناكب :ذوعاى اوال ىرمسك

 اعل ا يس را ميم هوو رع و 01011

 م يم رسل ا ]0



 مولا ْ
 مسا دج محل ماع مع مم رح يمص ل مل ميسا اا ا:3ُ2ٌُأاللسس ل ج2 حاحا

 ٍّ هدمب ثيدح ىأبف لاه ةماقعلا لئالدلا وةيلاسا تاناانلا هذه ىلاعت ةرذابلو يظر اعلناو ديدشلا فولعا ا
 ةرهاسلا تاندملاو : ةر هال تاهما كارو نم هءفام عم نار ةااادبا او:هؤد «ماذا مهنالكل ذو نونو | ظ

 غذا نا )ل الا باطل مَ ةريثك العم ىلع للا دان الاهزه نا لعاو» ريغب ناعال ا مهنم ىتذرب راف هكف |

 سعأن !(ىناثا'ب تاطملاو)اور كفي ل وأ هلوق كل ذك هال نا ىلع ىلدلدلاو لال دّتسال اوراغنلا ن الولي | 0

 ديو تلا ىلع ل ديامركذي هع يسرب ذنال وهنا لاقل هنا هبلعللدااو دولا ىلع دةتمةوتلا | 0

 لأ هلرقي ىضاقلاو قاما كة (ثلاثلا باطملاو) ةججاس مالكتلااذه ىلا ناكامملالاو كلذكسمالا ناالولو | 00
 اظفاناضيأو ميدقلادض ثيدس 11نالاولاهاعدق سدلنآ رقلا نا ىلءنوئمؤي هده ثب دح أيش ىلاعت | |

 | نولءضف ق.دمد سيلو ثن دع ىلا اد هنا لاة.كلذإو برق نع هنو دح ةداعلا ةهدحَن :مددشي ثيدسخلا |

 أ ىلع لاح دعبالاح ثدي هنال ثب دح هنا مالكا فلانةدو هدوجو نامز لاط ىذلا زنتملادض تيل ْ 1

 رظناانا ( م ارلا باطأا) هةر دج ىف عازئالو تاماكلاا نم ظافلالا لعلوم هنأه:ءاشاوبو عاسمالا | 1

 نأانهماسنأ حرش ىف مالك ال فقتل اهعاسقأ ةئرعءدعنالا نوكبال ضرالاو تاوعسلاتوكلم ىف | 1

 امأ زيصفملا ىفالاحالو ازيصتمالوأ زيها فالاحوأ ازرضم نوكي نأ اماووذ ىلا عت هلناىوسام لك لاقي | 31

 ىبهفةي ولعلا امأ ةملغساماو ةيولعاما ىو طبا.لاامأ اك نوكي تأ اماواطم_سب نوكي نأ اماق زيعتمما ا

 دوهعملا ثد. .ااوزانلاو ةئطااضيأه. .ةلخديو ىسركلاو شرعلا ءانركذامفحي ردو بك اوكل اوكلذالا | ا ا

 لخد.و ةع رالارصائعلاتاقيط ىهف ةماذ لا امو ماسقالاو ذهل يصف: ىف صقتساو عوفرملا ف ةسلاو | 1

 ناونطلاو تام :اوتداعماوةن ولعل اراب الاةعب رأى هذتانكحصر امو زوافملاولا.كاوراصا اهم 017

 اها |: برة ضار ءالا ىهوزحتملا ف لاما امأو ةعل ؛ رالا صان الا هذه عاونأ لهدف: ىف صقتشاب | 7

 ايءزا واواهماكح ب ئاعق ل ةاعل ا لّمأتاذا م ةريثكعاون آس نج لك تدق لخ ديو ان نيعن دن
 ظ ازيكم نوكمال دوبوم ناو هو(ثلاشلا م قلاامأو) 4لحابالر هل ىف صا هناكف اهنارتؤمواعراتار |
 حجاودالائ منا اوهو كب رعلاو هيدتا ماج باشامتمدركين أ امائالنامستووئزسلا لاس ١ ِ ا

 ابهالع اف لالا مقلااما ما.سجالاقث ال_عنعةأربملا ةمسدقلارفاوخلا ىعو كلذكن وكيال نأ اماو | 05
 هيل اهثدكمون مهةوذ كبر شرءلدحعو ىلاعت لافاك شرعأل لماما ةسّدقملا ةئاغلا حاورالا اهفرشأو | 00
 نووسب شرعلال اود نم نيئأح كالا ىرتو هنا سل اوةباهبااراسشملا ةسّدةااحا ورالاادولّو | || 0

 مهيديأ نيبام ملعب هنذامالا هدنععفشي ىذلا اذ نم هلوقب ةراشالام ملاو ىمر كل اناكساهول و مهبردم# | ٠

 ةيسدق1 ا جاورالا اهوا ضرالاو تاوعسلا هممركعسو ءاشامإلا هلعنم ئشبنوط.عالو مهفلخامو | 07

 نمو ارك ذتاملاتلافارحز تارحا افاق تل اوقبةرامثالامملاو عملا تاومسلا تاقيطف ا ١
 | ماع مهر ايو حسنا نوراض الزان دس يدك اللا هلانودعنال مما مهتافص | 8

 هلهناصس نا لءاف رصأا ىف ةرطقلاكهنوكذمو هللا كلم نمءانلصفو هانرك ذىذلا اذهتالعاو توام-عن |
 قر ك1 ذج نم ىلع ىسركو شرعل اذه نم ملغ ءأ شرعا هند داو لك ف ةورلاعل ااذهءارو لاع شل فلآ |

 ٍ هوق عمسنادعب هنوكلمو هلا كام لاك رشبلا قع ةطاسا نكي فيكو تاومسلا هذه نم عسو أ تاوم-و |

 رازسأ ةفر ءمىقصوالادارأو هلقعىف ما فقالاود هناسنالارم ارضه اا ذاف رهالاكيردونج لعزامو | 1

 ىردملا.اللاوبئاقامعنوانناعاالا ناو عالثن اس مولوق م وضهتهلاوهتمكح 1

 رهلاو سهشلاو هيمودخااىرخت . * كلف ع نم هلل كنساسنل ! اهي ان '

 - - ْ ردطخ هري-ع ىاويفانتلاك * انرباعو ا دضام هللا ىلعا: -

 هدَخي داتىلاتعن هنارعا (نوهمعب مم امغطىف مهرذيو هل ىداهالف هللا لاضنن 92 :ىلاعتو هناكشةلوقا 0
 لالدتساَناملعاو ه1 ىداهالذهقنا للضي نم لاةننيبذكملا نيلاضلا لاوحب أ تعن ىلا ىرخأ ةَرمب" الا| 2

 تابوا تال رار فلا اهي الا ىف قيسام لدم هه هلأ نيالا واع ديلا تا وبول الانيا |

 مس سس وسبب .وجسيعا ىجت تويم هجن



 1 قعالب ةماينذلا نءاضر عم ناكمالثلا هماع هنال كلذو مهلعفل اهل اخم ناكمالسا هما« هلعذ نا (دوالا )

 . .[) ةداثقو نسحلا لام نون هنأ همف او دقتعاف متقي رطلاغل اخت لعل ناك هللا ىلا ة وءدلابالغةشمةرخن ل
 1 ظ0 أناككن الذ باب نالف ىبابلاسقف شير ق نما ذل اذفنوعديافصلا ىلءالل ماقال دو هيلع ىلص ”ىبالاا ا

 0| لزرنأف :للءالا ذه لوط حاضلا ىلءثظاو نون اذه مكمح اضّنا :هائاق لاتف هب هباهعو هليأ ن نسأب مهرذخ

 هس انا الرا ذئالااءذامتا هنأ اواعما مالسلا هماعلوسرلا هى رك لا ىلعم محو َ , الاوذ_هىلاعهّلزا

 هنولرفصي و ههجوريغتبف حولا لوزت دنءةربع ةلاح هاسشغب ناكمالسا ا هيلع هنا. (قانا (ْ لاهطاة لا

 عونوب شيل هلأ دن هر , ال اهده ىف نيب ىلا ع:هاف نودع هنانولوةداوناكل )اهاساق ىبثخ اب ةهيبش اس4 ضرعنو

 ةرهابلا تانبلاو ةعطاسقلا لئالدلا ب مو هللا ىلا مهوع دي ناكمال_سلا هءاع هلال ذو نونا عاونأ نم |

 ' بط قلذنا نسح ناكو اتضر امن ءنورخ الاونولوالاز عثح ىلا ةحاصْلا ىف تغاب ةددف ظافاأب

 [|| مولعملا نمو نيملاعا العلل ةودق اهب راد ة:سح لاسع أ ىبءابظ اوم ةريسلا قتةقي رطلا ىش سه ةرمشعلا
 !ٍ نيدلاىلا ةوعدلا ىلعهداتجا نر هظا ذه تن اذاونونللانهذمو نكمال ناسنالا اذه لثمّناةرورمضلاد

 01 صمأٍفراغملا ناكسص الو نينمؤأا بمغرتو ن ني رفاكسل اس .هرتا نيملاعلا بر هل سرأ نيمهريذن هنال ن اكان
 ' ||| توكلمفاوراظنب مو لاةفدمح وتلا ىلع لديافهسقع 3 م مرج ال درجح ودنا لئالورن , ردت ىلع اعرف زمعة ا
 ةريثك ميدقلا يكمل عناصلا دوجو ىلع ضرالاوتاومسلات وكلم لئالدّنالعاو ضرالاو تازمدلا ِ

 يصتلاو أىثنمهلا يع 200 ار ررطأوارا مباتبلا هناساتامدل و

 ا

!ِ 
١ 
 أ

ا ءافل را حر ونالت ل
 و 0 هوضلاالوتتة لاش لا ذد را 

 0 ردا الا تاز 0 1 نمنيعازيطا كاذباهصاصتشا ْ
 كرا نءول غال ءرذل كلت ذا ذيأو ةناهسس هقتاو عفا ج ن تت :لناوهمفلاَو دلاداعام-جناكناأ

 ناو عمنيفمتنوبا هت نوكي اوبال ردح ناف ثذع لكو ثدحو ين كا ذكتكأم لكو نوكأ

 1 ضخم ص.هذ: نوكي ناو دب ال ف ث دح ىذلا نيعملاتقولا كاذب هصاش:>افهد. فيو كلذ ل ةةةومخ | ْ

 1 كلتَنااضيأو ىلاعتو هناهعسس هنا وهف | همبح نكي ناو هيف لا ول ' داعام سب ص هذا كا ذ ناك ناف يدق

 ا رثاسو عطا وعبطلاو لكشلاو نوالاىفاسول ةفلاذتو ةدمحلاو ريكا ىف ماسسج الار ساةي واسم 2كرذلا
 " ||| تازيئاخلا نمنوكين أو دبال ماس ال اريثآس تفلاخ اهراس تعا ىتا ا تاذصلا كل: عايم امتنا تاقتملا]
 7 | للاوهناع مخ نك ملناو هسفلزالا ثا اداعامدج ناكنا مج رااكلدو جب ىهنمهلدبال زب انطاوأ

 | ما تاراوةماتامس ورام وجب 0 عم هناحهس

 ا

0 

 5 دمار هنا ىلعل دنت ةناهل ءوشلك فو ا

 ًامذه ىلع ىلاعتدتتا هتالدنئ نم هللا قات امو ىلاعت هلونق ع نم كل ةديافاا ترهظذ مخل اذ هتفرعاذاوأ

 [لاقف :ركمتلاورطتلا اذهب تاثالا ديد ثلا سغرتلا بس ولان هفدرأ ةفمطالاقئافذلاو ةسدعلارا الا |

 ىسبع هناو هرب ده هلم نم ةغفخملا ىف م ىدعنأو هوة ى نأ ةاغذاو مهابأ برغت ادق نوكين أ ىدعتأو |

 |لاق>الا اذهناكاذاو رانلا ىلااو ريصوو ركن !ىنءاوك. 01ه ر ؟مهلاجأ لعلي دلزو اناا رمت

 و



 هربا

 |:اذ_ه لئىفهتلانم فوفناو لاؤسلاو بالاو ثعبل ا ىلا اهده:نورعت هي مهنا ن روابعب قاما نا تحن( "5 1
 نب را !ةكتالملا نمد لهب لو ضرالاو تاومسلافتمف> ىأتاةثىذدلالافو ديد مولا |

 | لعلا لضوت لقث ىأ ضرالاو تاوعسلا ف تلقث موق لاقو اهعوقوو اهثودس نوكيىتم نيلسر اء اسنالاوأ ا

 ْ ا هناولجرد عد ئذلا لوم لاف لاش. امكو.ضرالاوتا وععسلا لهأ ىلع نيعملااهتق ولأ ظ ٍْإ

 ْ مةقتام دمك ًاتاضي اذهو ةفبالا مك ًانال لاه متمهيلع لذي ثد هنا هب ىلا عت هللا رث 0 با يذلا لهل! ىف لاقي | ْ

 ظ ارو نمد ىل. ىبنلانعو قلخنا نملة غْنيح ىلع أخ ةلغبالا»ىيقال ث .تاينوك1رب رشتو |
 أ قوس هنعلب موقيل جرلاوهتب شام قب لجرلاو عضو ملص, لاق سانت ةعاسلا تالا

 هدم دمع س فت ىذااو لاق هنأ مل_سو هملح هللا ىلص "ىف :لا نع نسل !ىورو هعفريو هنازمم ضف لل-رلاو 1

 | كولو ىلاعت لاه مث كلذ نيدو هند ةعاسلا لوحت ىت- هيف ىلا ةمقللا عفريل لبرلاّن او ةعابسلاَن وقتل 1

 | نب إلاه فسطللا راببلا ىناسا(لوالا) هوجو ”ىنلا ىف (ىلوالا لّمسلا) نالئسم همفو .اهنع“ ىتسكناك | ٍ :؛
 | ىناك هلا ىلاهتهلوقهنمو ن_سلاءاقللاو مالكا نملاو ايذدت ل كو ةوافح ىف ىتس لاقي ىلارعالا 1

 موسما ةرمش»لا طا مهمراب كناك كنول سب ردا اذه ىلعذ .هن ”وءداذا قاعد بمجاذطلارابىأ ايفحا ٌ

 90 اهشدمت تااهاشد هرتناءيسفتىىوراملوثلاازهديز رو ى2لاوةداتقو نمط لوا 1 ١

 [قيدص كناكى أ ابهنع كاك كتواتسي ىلاع: لاف ةعاساا ىيءانلرك ذاب ارق دو انس نامالساا | ْ ّ

 | اهنعلاّولاريثكى أ اهنعىؤح (ىناثل!لوقااد مهرذكىعاوم ادام مباركا الك نا مع رابهلاا]
 ٠ رك صولا“ وسلا ىف فاجلالا وحاما-الاوهو ءان-الا نم لمعت ىت- لوةل!!ذه قعوا متفرع بلطااٍديِدُس | ٠ ٠

 | ى ىح كناك هلوقن ىمةّدسا ىأ هللا ىف حت مهلوق نموه دع وألا .هلعىشلانعصلاو لاؤسلا |
 | دبفي بئرتلااذ_ه فاذكحلا بحاص لاق اهل باط ف تغلأبو اهنعىلا اوسلاترثك !كناكىأ :اهنء ا

 | غلابدي قو نالفب ق-و فلل اذا هلم ملا ف ى- - اوهلاصتت القيل ءاذجاو برا ثلا ءافدا همموةغا[ لا

 | (لوالا) ناوجواهنءهلوقف ( ةدانلا هللا ناراقتءنالوالا نالوقلافرب دلااذه ىلعو هير

 | هنالو مالك !!لواعل اممهلوقفدح مث اهم"ىف - ناك اهنءكنولعب سي ريدشتلا وريخأنو ميدقت همف نوكين 0

 طفل الم " ى- كناك كيولم_سد ردت نوكينأ (ىناثلاو) هقدح بيس ساينلالا لمجال مول هم ْ 1

 |اهب" ينال دوم ارش حولا اذهدك يو نع ماكي ىرخأو ءايمااب رأت" ىدع نأزوع ىلا ا

 | اسنان هلوقو ةعالاماسق قو نعلاؤسا هاس سه نانأ ةعاسسلا نءكنولت دي هلوق (ةتلاشلا هلثملا) |

 | لالا نءتاجأرا ركشلا مزلي لف تي اهمو اه ثو ةعاسلا لفت هنك نع لاؤساهنع ىو كن اك كنولثسد |
 |لوالا لاول اَنانيتروصل انمي قرفلاو شادنعاولعامناهلوقب ىانلا م بااوف ردع العامر ا

 |ءامسأ مظع او اهتباهمو اهتدم رادّةم نعامقا وناك ىناشلالا قسلاوةءاسسلا ماسقت قو نعاسعقاو ناك ا

 | هقااناوقوهوةباهملاةياعىلعلادلا مسالا ةماسقلا ةذشرادقمنء لال ادنع ةوقوه ةمظءوةباهمدلا ظ

 |سانلارثك أن كلو (اهدحأ) هوجو هبفو نواعتإألس انا ارثك أن .كلو هلو الا هذه مخ ىلابعت هنامث | 0

 ايفل المال لق) ىلا.هت هلوق 1 قللا نع نيعملا هاقو ةدر «م ترف أ هلجال ىذلا بيسلا نولعلال | ' '

 | موقاريشي ؤريذنالاانأ ن اءوببلا ضسمامو ريخا ن هت سال ب فلا لعأ تن :؟ولو هللاءاشامالا |“ اًرضالو |||

 | كرمال وقثا(لوالا)ءؤسو اهلبقامعتدي الا هذهقاغت ىف ق(ىوالا ”لشسأا) لت اس سمي , الا ىو (تونمؤت |

 | نولؤقيو سنو ةرو-ىىلاعت هلوقءريظنورمشب ورذنال انآ نا برغلا !ملع ىعدا الان ىاا ّريضالو عفن تف 1 ا

 | ىور(قاثلا) لجأ ةحأ لكل قلاءاشثأمالا امفنالو< ريض ىنفنل كاماال لق نيقداص منكن ادعؤلا ازيد يما

 | لرنا بد ىتلانضرالانو عبرت ىركشت تح ءالغا او صخرزلاب كير كرينعالأ دهادا ولاه دك لهاتا|| ظ
 ا نم مالبلاو ةالصل ا هيلع عج راسأ م وذم لاف (ثلاشاا) هب . الامذ> ىلاعتهننا ل رانيا 00

 ا | ةعافر توعل هو هئاع هلق !ىلص 1 ور تردد املا ىف جب ريتا ةولوإ ال
 | مسح يس 3 بس يسب ير وم سرب

 ص ا 61



 ري

 ٍْ القا م عوطقدوهو فانثسالاب عفر مهن اءفط ىف مهرذنو هلوقو ةداعالا ىف : دمه الفم ةقنتام ثم اهنع |

 : كلذ هوو مزااوءاسملاب فا كلاو ةزجأر ةو هناصس نأ سا مدخل“ ارلا عن ةروءاملاب مهر ذيوررعوأ أرق ةو ظ

 : اهدفدام عمءافاا عضو. نال هل يراه الؤ هلوةن ماه د ءبامو" املا رم لواقع وبس لوبا | |

 | نانأ ةعاسا نءكنوائس) ىلامتهلوق » مزج وه ىذإ ا عضوملا ىلعم هردبو لمأ» طرمشاا با اوايمازح | ظ

 |كيولك د ةتغبالام كانال ضرالاو تاووسلا ىف تاقثوعالا مولا مياجال ىنر دنع وأعاسم ا لق اهاسس نم ظ

 |(لوالا) ناهخو هن « الا يظن ىفّنا معا (ن واعبال سانا ارثك أ نك-أو هللا د:ء اهلعاسف !لقاهتع "سك ناك

 | |ةلكلا بلاطملا اان امل داسعملاف مالكلاب هعداردقلاوءاضق او.ةؤىااو د. وتلا ىف ماكنا ىلا-هت هلا [
 | رتقادق نوكينأ ى-عناو ةم دل ”الاىف لاواملىلاءت هنا( ىناثل ا ) ةعد رالاهذهالا تسل نآرقأا ىف ظ

 نا نولقلا فق ةدمل ةءاسلا ن نع كولي هدعب لاه حالصالاو ةيوتلاىل ةرباملا ىلع كل ذياشعان موس أ | ا

 (|قوتابجاولا» ءادأو هب وتلا ىلا ةعراس 11 ىلء نيفاكملل الماح كا ذر همف قالا نع موتك« ةعاسلا تقو |

 ادومملا نهاموق نا سامع نبا لاه ومن ..ملئانسلا 4 ذَتاىفاوفامخا (ىلوالا هلكسملا) لئان سما الا ظ

 ظ ١ : اذنه دعاناولاهاثد رقناةدان ةون سلا لاهو هن , الا هدد_هتازنو ةعاسلا موقت ىتءانربخ أد هتاياولاق | ا

 ١ | ةيلاغلاءامسالا نمةعاسلا ف امكلا بحاص لاه (ةئاثلاهلثسلا) ةعاشلا تمانلرك ذاق ةيارق شنو ظ
 : 1 : ىيسة داو هع اداه ىَدَش قالا ب انس ّنالوأ ةتغباهع وذ ةولهعامسا ا ةماأ !تمعدو 1 انركللم هلاك |

 8 |ماهفتسالا ءانعم نانأ (ةئلاثنا "هلد-ا) ؤاولا دنع دحاو عا بك اناوط ىلع امال رأيا اذهل ةعاسلاب | ا

 0 | نالوق هقاقتشا فو ءىءء ذانأ نا مالكحلا ل _ماحو نامزلا نءلاؤسودو“ ىعيىذلا تقولان 2 |

 0 | تكس ناكملا ع نءلاؤسني أو نامزلا ن ع لاؤس نا اعتز ب نا ءركنأو نيالا نمةوانأم هوز

 ان نالعف”ىأ نم هق 0 انا ىد ئءاهراتخا ىدلاوهو (ىناثلاو) رح - الا نماذونأ» اههدحأ نوكي

 ا
 ا اًذكه هملا دنا ستم لكلا ناكملاوآ ضعبلانال هملا تيوأ نم هذ -ىأ هطفلو تق ةوىأ هانءمنال هم[

 ءامزالا نعم ردصما: مذ ىدراا اه اس سه 6 ةلكسأا ) :نههاا كن انا ىلسلا ارقو نسا هلا

 تيناذاوسرباسر لاقي تايثالاءامرالاواهواسراو اهوارحاىأ اانعؤافأب < هللا مس ىلاعت هلوقا

 0 0 القت ناكاذا*و هلا تامل مءاوهلب تانثلا قلطمل اء« سدلوءرلا ناك-ذ اهاسر أ لاسلاو ' ىلا هز لاه

| 

 | ىفتاقث دل وقلمل ديةءاسس )1 وه قاما ىل_ءءادشالا لقثأ ناكاملو ةنمذسلا ءاسواو لبخلا٠اسرا هنمو
 ١ از دتءانملعانا لق ىلاعت لاه مءاسرالا»امموبثو اهءوقو ىلاععت هللا ىع - مرحال ضرالاو تاووداا

 ةعانسلالعمددعمشاَنا هناحش هلوق هرياتو هناصس لزاالا ةمانولا مامق لد هيف ىذلا تقولا لعبال كأ

 5 ىله هللا لوسر ل رمح لأمالو اهيفخ أ داكأ ةينآةعاس ١١نا هلوقو ايف بيرال ةبنئا ةعاسلاّن ا هلوقو

 لءأب اهتعلؤسملا سيل مالا هيلع اقف ةعاسلا تم لاهو سوه ماع هللا
 8 بسدسلاو نوةة الاف لت اسلا نم

 ١ ةعاطلا ىلا دأ كلذ نو كس !هتمرذح ىل لءاواكنوكتى وءاواعب ملاذا مهن *!دامعل ا ن نعءةعاسيلاء ءافم>اىف

 الأ هروهط ىل_هتلاو ىتااراهظاةملعلا اتقول ماع ال لاسقف عملا اذه دك ؟لاعته مةي-صعملان عرج زأو
 لاق مث وهالارابخالاو مالعالاب نمعملااهتتو راهظا ىل_ءردتةبال ىأودالا نيعم ا اتقو ىفاهر هاذ ال ىئعملاو

 ]|| اموهوعة ارو نور ديو ىلا عت هلوقهريطنو لةثلا,ةعاساا ففصو دارملاو ضرالاو تاومسلا ف تاق ىلاغت
 : | انهما ذع فصوو ميظءئث ةعاسلا ةلزلز نا ٠ لاح ةفم طعلابةعاسا | ةلزلز ملا عت هللا دوا ضدأو ال

 0 أ كتث فوقف: نير سفملل لوقتقاذهتفرعاذا ديدش قا باذع نكأو ىراكشم ذامو لاقفةدثلان |

 ' 0 < دنع نا لحال ضرالاو تاومسلا ىل_عابتمم ىلدث نسف لاق 0 اا

 لد مو.لا كلذ فنا لجال ضرالا ىلع تلقت تاقثو مودا ترغت اوره-ةلاو سعشاا ترو تسنو تاوعسأ#|
 ءاعسأا لحأ ىلعا دج ليث موملا | ذهنا مصالا ركب ونأ ل امو .راصلاو لا.طا لطمتو ضرالاريغضزالا |

 أ نيولقلا ىلعلككلا ميظع مويلااذحنا موق لاو بولقثا ىل لش ثاذو مهكالعو م>ءانف هيفثال ضرالاو |



 موسع م مس
 مممعلام رم مع ممم ا امم مع لا ميسم ممل ماس امام مسس اهو امتد م2 مسسخسم 22 0مل اب ب سيل ح7تا77تلات

 ٍ تاس اهان شفت كاهل نكسرلاه بز اهتم لعد وةدحاو سفن نموكسقا ثىذلا 5 ىلاعت هل رقة نقم

 اهلاصامهانا الفني ر املا نمننوكنا اا صانشت !نالاهرب ر هقااوعد تاقث الذ هب تّرخ اف. فخ الد |
 ْ | سمأر رب رق ىلاةب الاهذح ىف عجر ىلاعت هناملعا (ن وك اف ءاكصرش هلالعس |

 00 ءمكةاخ ىذلاوه ساء نبا نع ىورملا(ىلوالا هلم ا لئاسماهيذوكرمشلا لاطناو دمتوتلا

 ْش اف ذر نم مالا لع مدآعلض نمل !هةلخء او ىأاهوزاهنم قلو مدآ سن ىهو ةدحاو ْ

 لأ اذ_هاملافو ل+رةروص ىف سلب اهات امطبى داولا لب ىأ تاغثأانأف انهض الج تاج مداها غن
 : | تقام كذاب قذش وأ لإ ةدف لرب د نمأ حر ذنب نمي دامو مي وأ ابل تركي ف احأ لن

 : .اهاص لمح نأ هللا تاأسنالاقو اهانأ أم كلذ ن٠ م*يفال زيف مال هيلع مدت الكل ترك دواَوَ-

 [/ كلذف ثراانكت اللاىف سلب ا مسا ناكسسو ث رك ا دبع همست كذطب نم سو رخ له د و كام ان وس

 [] ىأاكب رشهلالعس طا هان وا اوهقتاامخانت ل ىأام_هان فق ءاكرش هلالعس اطل اما.هان الف هلوقأ
 ْ هءاعل ديو دساف ليو ااذ هنأ لءاوة هقلا مامتاذهثرطلا يدار او اص ه رش ل١او وسو مدل عج ش

 / | ةعامب رمل اذا ؟نيذلا نا ىلع لدي كلذو نوكرمشياسعهقنا ىلاءتق لام ى لات لا .(لوالا) هوجو ١
 36 ه نم درصق انا ىلع ل ديادهو نرةلع مهواًمدش و واذ الام نوكرسثبأ هدد لاه ىلاعت هنا (ىاشلا) | ١

 0 تااثلا) ركذ . الا هذ_هىف نيهالا سداد ال ىرحامو ىلا.هت هلف*اكر مش .مانء ال ا ىلع ن م ىلعذرلا هب ال

 | ةغرص ذيامنا لقاسعلا الاء قاف الام لقب لو امش قا ال نم نوكرس ب لاق س لب اذا را ناكل ||
 ءام الا عدمه انماع ناكو سدلباب ةفرعم سانا دم ن ءناكع مالسلا هملع مدآّْن ا( عبا دارلاز ام ةغم دب الن ءأ

 1 ةوادملا عق تر اوه س لبا مس -اذارعدق نوكبنأو دال ناكف اهاك ءام»الامدكلعو ىلاعت لاف ' 1 1

 ش تفاض فدكو ثرخا دمعي هسفن داو ىعمفدك ثر اوه هعمانانهاع عمو مدآنيب و هندي ىتلا ةديدشلا| 32

 ازيملاا هنموبجريداو هلل ه-ول ائم دح اولا نا (سماسملا) مسالا اذه ىوس دع ل هناي لاا

 ْ هبلعمدأ افراكنال ادع هماع رك ؛ ومرح ءانم*ال اهد_ه ىلأعه سيدال ءايدوداتا تاق حالا

 تلمح ىتااةريثكلا باتو اهلك ءاصمالا مدآ معو فوق نملصح ىذلا ري: كحل هلعو هنورن عم مالسإل لاا

 | نم كلذ نا فرع ل فدكو ردا اذهل هين ل فكس ءباة_سوسو لسحال اية عقو ىتاا ةلزلا ببسن هل ْ د 1

 | ديعيدامتمالسسلا هيلع مدآن ريد قنا( سداسلا) اهنمزارتالا لقاعلا ىلع بع تلا ةركسشا ا لاسعفالا | 1!

 هنا ظفألا أدب مسا السور اغفللا اد ىلعح هنالاةينأاما لذ الف ثراا

 قديفتال ب اقلالاو مالعالاءامسأ نال هتناباكرمش ا ذه نكي ملدا ساقوم
 هلع مد[ن اال وقاذه ناكتاثلا ناكساو :لارشالا لوح اظفللا اذ مب ةيمستلا نم مزال لف :دئاف تامعسملا | ١١

 هل اوقبال كلذو مداريفكت مزمل !بجو كلذ ء ركل اوداعالاو قادما ىفاكت رشهتنثا دشتعامالسسلا || ١١

 | اذه تفرعاذاهيلا تفتليال نأ 1! لئاعلا ىله بح ودسافلوُملا اذ_هّنأ» وجولا ذهب تثق لقاع | 0

 لاَقْم لاما هركذام . (لوتالا لب وأتلا) دسافملا ذهن ع ةيااخةواس ةصتتءو وترا الالي واتى لوةنذ ا

 مولهج يف نيك رمانا !ءالوهةلاسب ةروص ةل الا هده نا نأ- و لث ا برمض ل ىلع ةصقلا هذهركذ ىلاعت هنا 1

 ةدحاو سنا نم مكنم دنحاو لكق اش ىذااو »لوي ىلاعت هن اكمالكتل !ذ هرب , رقنولرشل اما رقد ١

 جوزلا اعدل ارهظو هتسوز حب وزلا ئذغتالف ةئاسالاقهيوان سانا سا[ عسوراهستدس ع نمىلهحو أ : أ

 اداوهتنا هاب: اف كئام_هنوث ال الني ركاشلا نمننوكستلاب وسال ءاداوانشن ؟نالامهبر ةجوزلاو | 01

 وهاك عم ابطل ىلا داولا كلذ نو._.ني ةرانمهمال امهات 1 اهفءاكرش هللةبوزلاو جب وزا لعاب وساةاضص أ ١١
 ةديعلوق وهاك نانثوالاو مانمال نا وه نمستلا لوقوهاجم بك اوكل ىلا ةدانو نيمعتاسغلا لوقا 0 ٍ

 أ / ةعلاةباغىف باوادهوكلرمشلا كلذ نع هقنا هزت ى ؟نوك رمتئاعهقا لامتقابن لاقل مانصالا 1 0
 1 | د د هإ ليس ها لزسردهعف اوناك يذلا شب ؛ وقل باطمتا نوكبي ؛ نأب .(فاثلاليوأتلا) دادسلاو | ا ٍ

٠ 



0 
 يجب سي بسس |

 ]| اذهنمنورعتالأ همرق عمىأن هللا دمع لاقف ىت جان نبأ اورامثا لاهو نمةقانملل ا ملا

 | نيقفانملا نما سانت امالسأ و ةالسصلا هلع لاف هتقان نيأ فرعيالو ةثيدملا لبر تو»ن ,ءربع لجرلا

 56 | لقىلابعت هللا لزناف لاهام ىلءاهو دوف ةر مشن اهمامز قاعت دق بعشلا اد #ه ىف ىت:انو تدكو بنك اولاق

 ع 0 ءرانخالايءويلاطاملموقلان العا (ةنناثلا هلّمسملا) هقلاءاشامالا|<رضالو اعفن ىسفنل كاماال
 52 اك نملك نا نيب و ليلق ةلعو ةرصاعتهنزدق نارك ذ ةولغغلا ةلودلاو ةراكتا !لاوالا ءاطعأب هويلاطو

 1 8 ةردقأ هدهد لسع ف.كدرءلاف ىلاعت هللالا بل طين العلاو'لماكلاةر دقلاو كلَذك نك ا دامع
 لأ هللاءاشامالا !”سضالوا عفن ىدفما كلءأال لة ىلاعتهلوةب لاعالا قلخ ةلثىانءاصأ جحا ورلعلا
 | رفكلاوناسعالا نا ىل_ءلدب كلذو ىلاعت هللا ةئءثعالا السعال نأ بح و:تضرفكلاو مهن نامعالاو

 ٍ | ناعالل ةلاص نكت :0ثار ككل ىلع ةردقلان أ ارا ع هانرك ذام هرب رقثو هناصسهتنا ةئيشعالا نالصال |

 || ناميالا نعالدب اهنعرفكل ارو دص عئتما ناميالا ةطلاسص تناكن اورفكلللا ديم نوكي ةردقل اكل: قل اغن
 3 : | يداقألا عج ىلعنا تينف رفكللا دب رم نوكيةمزاخا ةدعادملا كل وان ةمزاج ةعادثودح دنعالا

 1 |لخف اوةرهاظنا (لوالا) هوجوب هن ىضاقاا باجأ هتئاءاشامالا !ضالواعفن هسفنل دمعلا كلوال
 ا نا رههلو نت تدس نان و ذاناالا اهذللا بسحب اماعناكحصن ا وهتناءاشامالا| تري طالواعفن ىسغنل كاماال

 1 | دنع هملع ب مف ضيخرلا رعت يسواعب ألن ع راارغساا تق تقوبكي ريغ ال اد مماناولاهرافكلا

 طمقلا تقو ٌيضلابدا ارااواهريسغو لاومالا كلت عمتلاب دا ارااو هلوْرت بدس ىلع ماعلا ظفالا لمدخف ءالؤأا

 دارالانا ىلع ليلدلاو بيغلا ليلتي اهفا<رضالواعفن ىسفنا كلءأ ال دارملا(ىناثلا )اهريغو ض ا مالو

 || عفنلاو رضا! نم ىسفنل كل ءأ الدارملا (ثلاشاا) ريدا نمترثكمسال برغلا لع تنكو لو هلوف كلذ
 اذاالائث ىلعر دقيال هناناس مالكلا اذه نمدوسقملاو هنم ىننكع و4 اعق ردي نأهتتاءاشامردقالا

 1 :ةأانا عم هيلاري_هلازوك<فيكواظفالار هاط نع لو دعاهرمءاب هوج ولا هذه نا لءاو هملع هللا هردقأ

 . || (ةئلاثلاةلمسملا) مءأهقف اود الا هذه طفارهاط هذع ل دامالا سيل قالا نا ىلع ىلةعلا عطاسقلا ناهربلا

 ريا نم ترثكدسال بغل العأ تنك ولو هلوةب بدغلاب هاع مدع ىلع زو اعملا لس لرسرا - |

 اهنتاتيضمراهتاف [عفدو [يناري_ثو ان دلا عفانم بلج هتمدار 1١ لبشت ري_لخا اذه يارا او

 | ىعبنيدملا عاب لص ام هل مدا را أل مقو باسسك الاو حابرالاو بد-لاو بصخلا,لصتيام هم لخديو

 ةرعدبل غ2 [فكنالاذف رثؤتالواذه فرئؤن قمل نيدلاىلا ىوعدلا نا لع أت ذك بمغا العأ تنك ول
 | نمترثكشسال بنغلا لعأ [تنكولريدش:لاو تالاؤ.سأ | ع نءباوأ اللهم هنمدارملالدقو لآذنودازه

 ١ | ىبمامو هاوقامأ ءريغو ةعاسلا ماق تقو نع لاول لم هنءهول أسىتلالئاسملاءذه نع باونلاورملا

 ١ نم تراكسال بسغلا لأ تنك ولو لوف دنع م الاكل ا متهننا هر ى د اولا لاق (لوالا) نالوق همففءوسأا

 أمهجاصبام هلوقىانرك ذ اكن ونا ىلا هوب مهمال كِلذو نونب ىف سدا ىأ٠و لا صام لاق م ريما

 لوالامالكلا مات هنا(ىنا.ثلا لوقلاو) هب 3 307 تطببح وو اة دو داع اوبل دعو يت نم

 ي-ءال ثا ثرمو تح *رننلا نع تررتحالوربكتا لست ن م تري «سال بءغاالعأ تنك ولورب د ةدلاو

 ىل غالاردقيالهلا قيساعنيبالو ىدن در «ط كال دك سهالا نكي لاو وس

  ةغلابمر ذنلاو نوئمؤي موقارب شب ورذنالا ن5 نا نق هييلعلا هللا ءاطعأ امال لءيالو هيلع هللا هر دقأ م

 ا ةلحا ولا لعث لعبا وثلاند زاشبلا ف ةغلايمريشلا رتادحا ولا ل رتو ىداعملا لءذ ىلع ب اء ارا دنالا ف

 َن ا هلاالا نير فاكلاو ننمؤومللم ورينا (امهدحأ) نالوث همضنونهود مو هلوقو ىداعملارتو

 زا مكشن ل اري هلوقكىرخالا ركض ذديف, امهادح ارك ذنال ةيناسشل ارك ذالرتو نيف اطلا ىدمح |
 7 |مع ةراشنلا و ةراذنلا كلب هناا ناالا لكدلل اريشد وارب دن ناك ناو مال لاو ةالصااهلعأدلا (ىناثلاو)

 00 |ىد هىلاهت هلوقري_ثف:ىف قعملا أدب هيب رن ىلا: :ةلابدقو ركذلاب هللا مهصخ بيل اذ هاف نونمؤملا |

 0 سلسل سدس ميشسنللا
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 ل مسج عم محل مسيح هي م سجل ٠ - ك0 تلا ل م ع ا صاب سل تامل سلا و سمسا كا

 ءانوسأ نمءازح نمءاودقلخ ىلاعت هنا ل وق: نأ ىلع اناس ىذل اخ ءادتبامد[قاذ نأ ىلعا رداف ناك ا

 ملف ددحاو مظع نم نانا قاخ ىلعر دقي ىذا اذبأو ءادتب ااضرأ اروح قا ىلاعت هنا ل ونال لو مدآ |
 تالا عالضاددع نءصقنا رسالا ب نال عالضاددعن لاق: ىذا! اذيأو ٠ادتبا هقلح لعردتت ال

 ىنم ةلك نمدارملا اف كل ذب لة: ملاذا لاةي نأ قرع رمشتا او سلا فالخ ىلءئن“ ةدش اوم همفنمالا
 بس ىرخأو هم بس نوكن ةرانءىدلا ىلا ةراشالاناانرك ذدقلَوةةفاه-وزاهئم ٌولْسَو ةلوق 1

 دارملا لب نيعملادرفل كال ذ دارا ا ساو هنالا السلا ها ل. ةءالءوضواذه مالسلاوةالل هلا هءلعلاه هع |
 ىلء ىموم هسف هلئار هظأ ىذلا مومل اوهاذ_ه ءاروشاع مو.ىف مالا او ةال_هلا هماعلاقو عونلاكلذ ١

 اناسنامدآح وز لعس ىلا عت هنا ىلع هسنتلادودقملاو مدآ جوز ناس الا عونلا نمقلخ دارحلاو ن وعرف 1
 | هنال كل ذو اه العاذا اها ثغتواهاثغدقو ةرا ىلع رلاناتانامش غن لاواهعماج ىأاهاثغئاافهلوق هلثما .

 مك سايل نه ىلاعت لاق سدألا وئطغتلا همسشد وه واهالذع هلة مواهل ةمشساغأ |تدراع دّوزاغالعا: 1

 سأر ىلءوأ نطيل ىف ناك ام جملا او ىملاوةفطناا ديرياولاه اةم:تالسس تاجهلوقو نول سال مناد ٠
 لس ىلع ل-+لاو ءاملا,تّرونسا ىأ هيتركهلوقو ةيادلا ىلعو ار هظ ىلءىلجام ءانارمكب ل اورصشلا
 هبتركرمع؛نب ىعارقو فاشكلا بح انص لاو لة ثرغسغ نم ىثتو دعمتو موقت تناك امادا ارا ةغفللا

 اهسفنف خقو هانعمو هنو رامذأ ئرخأ ةءارقىفو هنوراس:ةأهل وك ةيراانءهبتزاكةريسغأرت وتغفختلا

 مدا ىءباه_مرهقا اوعد اهتدالو تندو لقْدلا لاح ىلاتراص ىأ تاقث الف همف تءاتراولجلا اذه
 هللاامهان [ ملفت ام_هنو كثال النيركاشلا نم ننوكتلا:اثمايوسادلو ىأاطاصانتت [نئاءاو-وأ |

 | صاعنباوريئكحنا ًارقءاصقتسالاب ٌرمدقهريسفتىف مالكلاوام_هانآ انمفءاكرش ةلالعبا اص

 اركب ىلأةياور ىف مداعو عئان أر قو عجل ةغضر ءاكرش هنع صفحة باور ىف مصاعو ىابكلاو ةزجوو رعولأ 1

 هانعملاقيو أ ءاكرمشلا وهو لرش ىوذءاران هلالغس هانعمو فاكل اني ونتو نيسشلا ريدكباكر شه نع
 | ٠اكرشاادارأو اوه ءاكسر.5 هقتاواعج مأهلوق هس ءاكرش أرق نمو دا ولا فاك ارشا هل انندحأا
 | ىل_ءانن الامد_هائلج اذا اذه نيطابسنلا عبج عاطأأ دقذ سدلب ا عانطأ نم نال سلبا ةناالا هده | 0

 نوكتصرشبأ ) ىلا عتهلو5 535 ل_ءاهققاو ليو أملا ىلا ةاحالذ هلةن لا ذاامأ ةروهشلاةدقلا

 ىدهلا ىلا مهوعدن ناو نورصاننخهسفن أ الوارمصت م_ها نوعيطت_سبالو نوةاتكم_هو ايش قاذالام |
 ْ هلوقيدارملا سيل هنا ىل_ءلئالدلا ىوقأ نم ةنالاهذهنالسعا (نيقداص منك ن'مكلاو يهل ّْ مهوعدافمكلاثم أ دامعهتانود نم نوع دتنيذلاْنا نودماص نماء هوةوءدأ مكماءءاوسكوعبشال ||

 | اهنع ةسنجأدن الا هذه تناكل كل ذد ارا ناكو لذا سلب ادق نمهرك ذام نو تحصر مذيع هللا ىلاعتف
 أ دوصةل اننا نمد وجالاريئاسف هأنركذام دارملا لب بوترتلاو م-ظنلا ىف داما اًهباعّكل ذ ناكو ةيلكدلاب
 | ةماهاّدي الاءذه نم دوصقملا (ىلوالاهلّمسملا) لئامتناالا فو ناناوالاةدمع ىلءّدرلا عباسي الانس

 ردةالام نودرعي !هانعمنوةلخت مهو اش قاذعالام نوكرمشي أهل وقف ةمولالل لصتال نارثوالا نا ىلع ة حا 00
 ْ مهو لاف مجم قلك دع وتاسقمكب ل.قنافمانصالا عنن روةواذم مه وىأن وةلخ مه و ايش قاذع نأ ىلع ' 00

 | ىلع عقتامةظدانا .(لقالا نءباوماو) سانلاريغعجبفنونلاوواولا رة فيكفاضيأو نولي ٠١
 | نيةه+ اربع ىلاعت هللاف عمدلل رلَوحتو اهظذارهاط بس نا دحولا غمصنمهدهف عجب اونينئالاو دحاولا 4 ا

 | (ىناثاا نعبا ودا و ىهااتنالةءاعرن روما مه ودل وق عجو اغذالا ارداظ مكس ةناعر قلع هل اوةدحوف 0

 | اًذهذروةزيقو لةعتاهنااهو دياعدةّتعاا1 لوقنةزو دك فدك لةءينءريغىنؤنلاوواولاب ع4! ناوهوا
 ارم دقلاو ؤشلاو ةوقؤ نوط كلذ ف ل كو انتل و قدرطلو ووو من وتو ةقسف ام تال

 أ اعيش نان الام نوكرشي أ هل 3 (ةيئاثلا هلمشملا) كتل ايما وخد اللا اهي ايدو قو نيدجاس معيد |
 | نعط ىلا عتدنال اولا هل اعفال قلاخالو د_بومريغدبعلا نا ىل_ءايالا هذ بابا صأ جحانوةلضي مهو ]| ٠١

 مسمع سيو سس سمج سيح مج معمم و يحج امص جل بسسس سس سل
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 ممم ل مس ا سل مم - سيستم م سمسا 2م م مس مم اسال مسيل يس

 3 رءاه-وزاهن- نم هلل_هسو ىدق سفن نم ةلسش ىدلاوههل وقن هدا رأاو ى دق لآ م- ةر

 ئ !ًمهدالو أسمن ثجامهان 1 اهفءاكر شل المج ى ولا حلاصلا داولا نما.أط امامهان 7 ]1 انفال نكسب

 ام-مباةءالوامهلنوكرمدد يف قريوضلا لمجو تاللادبمو ىصقدبعو ىرعل ا ديعو ف ام ديعب عد رالا

 : هماعمدآةصقحرمش ىف تدرون الاءذ- هنا نا (ثلاثلا لب وأتلا] ةلرسلا ف امسماودتقا يذلا

 ف هءلءمداّنانولوقياوناكن بكر شملانا (لوالا) هوجو لاكشالا اذه عفد ىفريدقتلا اذه ىلعو مالسلا

 اًو-و مدا ةصقىلاهترك ذفاهما ا ”رمشلا مفدو ريما باط ىف جرو مانصالا دعي ناكمال#لا |
 1 [مالسلا امهلع»

 1 ' [اوساداوامهان 1 ولىلاعت هنا ارك ذ كأني شل نعزن وكاس انجن الامام نمسك حو

 . [||[ ىععدرو ءاكرش هلالعج هلوقنءاكرش هلالعج اهلا امهات الف لاق م ةم_عنل اكلتركدداولغتشال اطاص

 2 | ىلاهتف لاه مم امهانآ | |مفءاكرش هلالمحا ل اصامهان طة ريدقت دقتااو دمع اوراكنالا ىلا. .دس ىلع ماهفتسالا

 [هيلعمدآىلا هنومسنيو ؛لربشلا,نولوةب نيذلا نيكرمشملا* الؤهلرش نع هقالاعت ىأ نوكرمشد اع هلئا

 دصقي هملع منا كلذ نا منا كلذال اي مث ماسهذ الا نم ةريثكه وجوب لر ىلع لبر معن 73 .نأ هريظنو مالا

 هنا ٌتاذكواذكبهملا تاسحأو ازج نالف قح ىف تلعف م: كلذ لوف 9 رمدلالامصداو نم ذ

 ءذهنالوقن نأ ب اولا ف(ىناشااهبولا) انوهاذكت دعبل  ىلعو يالا وةءاسالاو ترمشلاب يناباسن |

 ادله ا : ىف لاك_شاالو ١" سو مدكنح اه ركاز امد صغلا
 || هلامه دالوأ لعح ىأءاكر رمش هلالعح اب اوسالا ص اداو امهأن [ طفردقتلا ل وةنئاوفأن ا انف: :اكرمثهل ال هح

 أفوقءراظتو امهدالو ؟ق اعف ىاامهان 1امفاذكو همانةمهملا فاضملاةمافاو ف اذملا ف ذح ىلعءاكرمش |

 |ءاكرمش هلالع هل وقىف ةنثتلا ىف: دئافلا ام لد ,وأتل اذه ىلعف لءةناف ةبرقا له ل دساو ىأ: هن رَمْلا ل مَساَو

 أامسموكلةيثت ةينثتا| ظفايام_ممعرمع ةّرم ىأ الاورك دِلا هذمدا زك المح هلو غف قاأور# :ناهسق داو تالا

 5 |ىف(ثااثلاهجولا) هرم تا ا ىلاعن جل است ةرارهد عملا ظفلب امهثعربع ةيصو نب ولو نفذ

 . || هناليق هناالا مال ام يلع ءاوسو مدت ىلا دئاعا هان انك رشد لالعج لوك رهان نأ سبا وللا
 3 ”وطظوعاط و هلأ ةءد_خ ىلع اذقو ءالا_هدع ن نأ ىلعامز ءلامااى وسل اداولا كلذ امها" 7 انىلاعت

 1 | هلو يمأب او اك ةراتو اههفانمواسندلا لاسم ىف هب نوعفتني اوناك ةراتف كل ىف اههااديمث قال_طالا ىلع

 | اذهل نب رقا'تاثسراربالاتان_بحناالاةعاطو هب رذ انمناكن او لمعلا |ذهو هّنءاطو هللا ةم دع |

 |[نعاك ا حلاق هنا ماللاو ةالصلا هيلع هنعىلةءامّدب الا هذه نم دارملاو نوكرمشي اع هللا ىلاعتف ىلاعت لاه
 [ريدقتلا اذه ىلعو هكرشو هكر ث ىريسغ همف ل رمش الع لمع نم“ رمشلا ع نءءاينغالا ىغأانأ هناصتسس هلا ش

 مما لونان! الا ةروك ملا ةسصقلا كل: ةصص انا »لوشن نأ لنوأتا ىف (عبارلا حولا ) .لئاز لاكشالاف
 ا ىلا صخشأا كل ذءاعد بسن ضرملاو ةف < الان م لسانا هنااو دةّدع امسملا لخال ث راد .هباوم#

 | ل_ضافالا ضعإ ترا روافرح هنم تاعت نمد. ,ءانأ لثملا ق لاستي منمال دبع هلع منملا عبسي دقو ثراحابا

 رعاشلالاهنالفءدو دمع هناك تاو نم فءبتك |
 ١

 ١ دا 00007 10101010

 كل

 ١ اديعلاهيشئام دعب ىلة شالو ه. انوا مادام فيضلا د.عليناو

 1 |اذهو هثاعدت كرب تاق“ الا نم لسا | هنا ىلعاهيدذلا ثرملا دهب داولا كلذ ا.ه مالسلا ام_مءاعءاؤسو مد" 0

 58 ة نيب زل تائيسراربالا تانسح تاانرك ذدقان الا هقواخو دكولم هلا ةهس نم قنا دبع هنوك ىف حدقبال

 5 مالا ل ارتشالا بدس) ىله_علا اذهىنامثاعم مالسلا هيلعمدا اراض مزحال دم. هلا ظفل ىف ل ارك سال | لل صح

 . | اهقوشت الا اضافل ارفسفتىف (ةياثلاهلملا) ةيكالاهذهلي وأتى ةوقنام'لصاذوفد.علا ظفادرحف |
 أاهتهقل لوقو مدآ سمغناهناروهشللا ةدحاو سفن نم مكان ىذلاوه هلوق (لوالاثاا) ث انه |

 32 |اولاه مدا عالضأ نم علض نم اهقلش ىلاعت هنا مدآ سفن ٠ ةقواذث امنوكىهءواولاه ءاوسدار ااهسور |

 ٠ | كات دنال لكشم مالكلا اذهلزقأو مسا هج ةيجشناار لجءأنع :ل| ىلا س زلما نا همف ةمكاعاو |
2 

 ناك



 انا

 ةريضملا عفدىفالو ةعفنملا با ىفالةتبلا ة دن اق همم _هيعال ةىذا' نودالا سخالاةدابعب لغتشينأ :
 ةه.شااراعاضء»قلعت ةوذب ال ' هذه ىف ىلا: هنا هر كه ذىذل ا ىل.ادل'!ذهرب رقتىف ه+ولاوهاذ_ه
 مانصالا ذهل اضعالا هذه مدع لعج ىلاعت هنا اول اةف ىلاعت هلل هتلءاضعالا هذه تاس ىف 200 :موأ اهو

 ةيهاالاءدع ىل_ءالءاداهمدعناكل ىلاعت هقةدوجومءاضعالا هذه ن نكت وان اهنسهلا مدع لعالمأ د
 دودة انا (لوالا) نيهجو نم هنع باو او ىلاعت هلءاضعال اهدهتايثاب لولا بج وف ىلطان كل ذو

 نيعو ةشطايديو ةدشام لبر ناذنالا نال مهلا نمالاح لك أو لضفأ نان الا ناناسةن الا هذه ئم |
 ٠ اواو ةعماسر بيغ هدأ ةرص يدش نسور خطار عم ذيو ةسعاعز# لور لاو ةعماس نذأو ةريصان 55

 ْ نو دالا سخال ا ةدامعب ىلك الا لضقالا لاغ" "شو ُمدلان ,هالا ىل < أول ضف ؟ناسنالا ناكل ذكن اك

 | باول! (ىناثلاهجولا) لاهااءالؤه مهو هملا به ذامال ماكل اذهرك ذمدو-ةلاوهاذهنىلو+ |
 ارمصأ مهل نوعمط بالو هلوق ىل مود الا ذه ل قاهر ىتلاةحعاريزقت مالك |1١ ذهركذ نم دو هلا نأ

 3 هناك ذىلا.عتررق متررمضلاو ع ةنلأ ىلعر دّدءال ى هةداسع نس فك ىعب نورصس .مو-فهنأالو | 1

 نكمل كل ذكسهالا ن يا آو ةريدان نيعأو ةكطابدبأو ةم_ام لحرأا هللة <ممانصالا || ١

 نءاسلا. ع: ةمنلاك اووهذ س دعو ىلاءت لاعلا هلااماة ده : اهلو ؟عنسم افرارس ذالاو عافنالا ىلعةردات ||

 ريعلاو جلا لاك فوضو مرغوررشلاو ع هذاا ىلعةردقلا لاك فوم ومءهناالا:!ذءالاو راو ا هدد 9

 || لوسرلا نوةوذاوناكمهمان دل ممءاكرشاوعدالةىلاعتهلوقاما نيبابلانيبةرشلاروظف || ٠
 ا لاسر  ىلءاهأةردقال هنا كلر اغلا ثودنك م مكءاكرشاو م'لق ىلاعت لاسقف مهتهأ انمالسسلا هماع ْ 1

 الو هلو ةىف لثءواهوذذ-نوقاملاو نو دمكى ٠ ايلاووع وبأو عفان ”تثاوهوجولان هدول "ىلاراكملا َّ

 تناكحاذاتآاءلاهذهاو ةذسدقوىفا ىلا هيثتلل ةاويل ا واقي وقلاوىدحاولا لاك نو را

 ا ١ 0 ْ .: هلوةكفاوقلا ىف

 9 لءااىدويباكهيد- *« هزنمق سالحالا سلم ٌ
 | منآىد.كق اوؤاعاوىنوإ تال ىأ نورطنتال» هلوق عمو تاينالا وه لدصالاالفاهو تبث نيذلاو |

 |١ هنو د نه توعد نذل ونيكلاصااىلود وهو باك !لزت ىذلا هللا او َنا١) ىلاعتهلوق * ْمْواكر رشو

 مدو كيلا نورظن. مهارتو وعمال ىدهأ ىلا مدعو ءدتناو نورصتم وسفن الو كرم هل نوءيطتسيال ا

 107 ل هد تلاو عنا ا ىلعاهل ةردقال مانصال اهدهّن ادم دما تاناالا ىف نيب اا هنا ٍلعا(نورمصبي :

 ١ لصغانأ يذلا عفاشسوأ نيدلا عف امى .صخت لوك ىذا اوخ هلال ىاعت هللا ةدابع لقاع لك ىلع ب حاولا نا 1

  هيقو نيلاصلاىلو ودوةوقيدارملاوهفان :دلا عفاشم ل_هحاماو باكا لازنا بدسسنف نيدلا عقانم "لل

 ةنك اس حز لف ءان كوالا تا 1 انثالثي ىاوءا - هلا رق ارق هللا هجو ىدحاولا لاق (ىلو الا هل 5بملا) لث اسم ' 7

 |نءئورو ةفاضالاءانةُملاملاَو ةددشمع .انزاصف مق كوالا تغدأ دق ةدو كم ىهو ىلعفلا مال ئاملاو

 مهاوقن ءماللا ف دح اء كح لعق مال ى للا ءاملا فذح هلا كلذ هجوو ةد3 ثم ءاس هللا كوؤرعفأ 1

 ا رو اح يموخلا ىو هللا لو مل ةذ ةفاضالا« ءايف ليفءايسغدأ هلا دب تيلاماف 2

 ' هنثاروه قرممتو ىلغذ- لو ىذلا ىآ هللا ى اونا يناثلا هلعملا) لءأ هاو تآاي ثالث ”عانقجااوزاحأف 1

 ال مهتريضتالف ماده رسمت نيطساصل ىو نيدلا ىف ءفانلا ةيلعلا مولعلا هذه لعل ةثملا باكل !لزنأ ىذلا __

 ٍْ رخّدي نلك امي زءلا درع بر عّننا تعمسو .مه دمك رضي نأ ن 61 سشللا نمأي كلذ فدو ماداعنمةدادعا ١

 أ هباوذنيطاصلا نمناكناف نيمرحلا نموأ نيل اصلا نمنوكي نأاماىداو لان «ذهل ,ةفاميش هدالدال ئ
 ٍإ نيمروهألاريهظ نوك أن اذ ىلاعت لاك دف نيمرجمان م ناك او ىلامىلاهل ةحاح الف. !وهل هللا ن اكنمو هللا | 0 ٠

 م 0 يبس منوعدت نيدإلاو هلوقاما هتامويم حالصايلغتشا م هللاءر نمو 1

 | تالا تالا تا لابو جالسا بسر هيدر اانا (دمالا): نالو ةه.فق م 1
 1 مم اصلا



 | رئناةناخ تناكص ناريدق :ءناانقول ع ءاغعاع ند ضيا رن و6 ا ببي ءاسجالا ةيهلا ف

 ايبرنا ومشت بالارقام ضال رخو نا اءالطابكاذذاكألاو

 0 أادابع لقاعلا قلب ف .كحولاذك ولا تدي رضلا فدو عفنلا لاصبا ىل_ءارداقنوك

 : هعذد ىلءاور دةيول ,هرسكدارأ نم نافا هوركم مهسفن أن ا .مهسفن أ الو لاق مث

 || مانصالاهذهل ةردقال هنا ةم دقت اةبالاب ثدث تثااسا ىلاعت هنا ل-ءاو وع :ءال ىدهلا ىلا ,هوغدتناو لاق مث

 ١ هدمعب ىذإادو.. .هملا اذه نا ىنءملاوءام الا نم ؛ئىشباسهل عال هنا نا الاهدل_مم نيب 0 نم لم

 ( 000 يو ا ٌريضيالو عفا الاكواب 0

 "ءيالا كلف قرفلا ناالا الا كلترف ثح اا نم هضامانركذو 1 3

 000 هل مه رعوعداهلوقنال لع_فلا ىلسعم الا فطع انههو لعغأ | ىلع ىلهفلا فطع

 | كلتو ة:.كج»و :دئافاال ازودعال ةيلعفلا ىلع هةعسالا لجل فطن اتش هنالءاو هم ةموعا هلجنوةماص

 | تاببثل و ماودلابةرعشم مسالا ةغيصو لاحدعبالا-ثو دل او داب ةرعشملعفلا ةغيصن اى هةدئافلا

 ]|| كلتىلااوعرضت ةلضءم فو مهمىفا وعقو اذا اوناكن يكرمشملاءال وهنا لوةنفاذهتفرءاذارارتسالاو
 5 . ]| نآنيبو مهءاعدمكت ادد ند هد فرق ال مهيأ ىلل_هقف نع“ ماض نيك اساوشب ةعقاولا كت ثرد ملاذاو ماؤمالا

 ١ نا لاف ةيهاالا صن الاه اناس هتئادك امث ةظفالا هذهىف:دئافااوداذهف مكتوكسو مك هد ىلءاو مسد

 7 تاداججاهنا عمدابءاهن اب اهذصو نس فيك هناوهو لاوس ةيفو مكلاثمأ دابع قنا نود نم نوع دن نيذل

 :هلقاعامنوك اهبفاو دعي نأ بجو عفنتو رضناهئااو- ذاامانيكرمش انا (لدالا) هو>و نذ هباو>-و

 مو مكلاوص ببن وم دا لاق كلذاو مما دقعم ذو ىلع طافاالا ده درو مرح الف ةمهأف

 شضرعمىف درو اوغالا' دهنا(فاثلا باوطاو) ىلا لقي مو نيذلا نا لاهو مكل نيه لف م هوعداق لقب

 : مها لتضف الو مك- ااًممأدا .عمهت كلذ تنن نافءالةع ءا .-ااووكينأ مه مأ ىرانمق ىأ مهب« ازرتسالا

 لجرأ مهلأ لاقذم كلاثءأاذايءاونوك نا لطبأ ئانانرأ اوههلا اهو ةلعجوادسع يكسفنأ 1 مح مكيلع

 1 ش عفا لا بلطع ءاعرإا اذ به يدعو مكلاو .ىد_سلف مهوعداف هلوقب ناسلا اذا 0 كا

 3 : | لكدارهظاسا هنا قعغملاو زيمعتلا عم ىلع حال ا مال اوس -سإ اذهلوقىف مالا اوم ي-ن مراتطل اف دكو

 ادبعاب هال مالا هلع ميهاربا لوف هريظتو هب درو .عملل لست الاه اره ةناجالا ىلعر دقن ال اهخا لآ اع

 ا الو ةدايعلل ةّمتسصو ةهل امل 5 اعدا ىف ىا نيةداص مك نا هلوقوادش كنء ىغبالورمدرالو عمس الاه

 ْ 1ْ أ لفت ثيالنأداهبلا تغتال أل فاحلا ىلع بج وةيدوبعملا لصئالا نا ةينيقيلاةثالثلالث الدإ اة دهب تان

 ديامولمأ اهنوشع لجيرأ وأ 0 ىلا.عت هلوق« عفانلارامضلا مي ا ىلاملاءلارداةلاهلالا ةداسيعنالا :

 (تورظاتالفنو ديك م مءاكر شار عدا لفاهي نوعمس ناذ ١ مها مأ هبنورسصتي نبع مهل مأ اهب نوط
 نبرقتو مانصالا هذه داب هر لغدشي نأ ل قاعلا ناسنالا ن نم بتي هنا ناس ىف ل ءادلا نمرخآ عون ذهن لعا

 دعا الوناذ الاو نيعالاو ىديالاو ىل-برالا ىف موةعبرأ ءاضعأهب  الاءذ_ه ىرك ذ ىلع هنا

 تناكاذا اهنم ضف ن وكت دكردملاودك للا ىوقلا نم اهب قيلب اماهنمةدحاو لك فلماذا ءاضعالا
 نيديااخللا لج رلاودملا ن نم لضفأ سطبلا ىلعةرداقلادمااو ىشملا ىلع ةرداقلا ل-رلاف ىوقلا هذهن ءةلاخ
 ةوقلا نعنيتسل النا نذالاو نيسعلان مىللضفأ ةعءاسلان ذالاو ةريصاسبا نيعلاو ةأملاو هكرأل اًةوق نع
 0 ةباسنال لي مانصال اذه نمريثكبل ضف ناسسنال ن َنارهظاذهتيثاذاوةاملا ون ءوةءماسأاو ةرمصايلا
 721 فرش ىلا ىلشفالاب قلب كف كاذكناكاذاو لاء مالاودو ه ل ضف ىلا نان الا "هلي تشل



 بفك

 ية را وذعاادذخ وق نما ستع ناو ساو فرعءلانرمأو ةرقالاةخو سمة الا ا

 صون اربد اقل اءذاكرلا بادعا نكمل ةاكرلاءاذأ أ ىلءءاناحاذا مالكلااذهفاضيأو ليادربسعنم |
 نكي لذى زملا ىلع مالا ددشيالو سانلالاوءأ عارذخأ:النأبر دوم أم ةاك زاد نال كلذلافانم | 0

 1 صأ هنمدومةملاق نيلهاللا نع ضرعاو هلوةامأو ةيخوسنءانا هلا هذه ةروري_هلاببس اك لا باجي |

 م-لاعفأ الو كرك را مهلاوق أ ىلإ ؛انقيالث او موقال اء وس ىلعريشي نأب ل_سو هيلع هللا ىل لوس رلا |

 ضارع الاي مالسلا هيلع صو نأ عنج ال هنال لامقلا نم هع اننما ىلع ةلالد هيف سداو اهلاشمامةسيسسللا |
 اهلئممههاقسلباقيال عراشلا لاقي نأ ضقانمللا نم سدا هناف نيكرمُملا لاصق مالا عمنيلهالجا نع |
 نمد . رهالل |ناال !ئحسنلا مارت | ىلا ة_جاج الذ هني اك نيرهالا نو عجل ناك ذاو مهلتاف نتسحلو |

 كنغرتباماو) ىلافثهلوق ةجاحالو ةرورمضزبسع نم حو -ذملاو خسانل اريثكتي نوفوغ م ني رسما

 لزناديزوبأ لاه (نوالا هل اسملا) لئاسصم هبقو (ميلع مجم هنا هقئايذعت اف غزت ناطمسشلا ند |

 اماوهلوق لرنق بضغلاو برا, فيك بو هملع هقلا لص" ”ىنلالاه نياداملا نعضرعاو. ىلا.تهلوق | ش

 لوس امعيباةلا ىف هو هسواسو نعةرامع ناطم_ثلا عزنن ال بعا (ةيئاشلا هلك سلا ) 0 0 , :

 نوكيامرثك او حاعزالا غزنلا ل قو منءام تدسفأ اذا مولا نيب تغزنديز ىأ نع ىصاعملا نمناسنالا ٠

 جياع كلذ دنعن فرعلا ءسمأ ل ىلامت هنا مالكسلارب رقتو ”سشلا ىلا 0 ا ْ ْ
 نم ناك امو نيله اذا نع نر عاو لاقن هتلب قمن ع توكل املاعته سعأ كلذ دنع ةهاف سل ارهظيو هفس| 1

 دنعو ةةالسلاة لاح ىلءنانسنالا قالو طظيغلاو بضغلا جيجدق ةهاقلا ىلع هيف با ماقادنعن ا مولعألا 8

 حالعلا ىرت ىرج ام ىلا هت نمر مرجال بس الامه تابنالا كلل قالا تاطيستلا ل

 هلئسملا)ءاصقتسالا ىلع باكل لوأ ىف .سدقةذاعئدالا ريسفت ىفمالكلا و هقلان ذعتساف لات ض را اذهأ ء
 ةمصدملا ىلءمادقالا لونسرلا نمزوحي هناالولاولاقو هن ةن الا هذهيءاسنالا ةيصعف نو :عاطلا محا (ةلاثلا | "5 0

 َنا(لوالا) هودعو نم هنعباوحلاو هللا ذعتساف ع رن ناطمشلا نم كن ءْياماو هللقي لالاو بنذلاوا َ

 تك رثشأ لاه ىل ابعت هناا غنن ناطمشل نم كل ق ىف ل صح نادل لاق يلاعت هنا مالكملا اذه لما 00

 هناىلغ كلذ لديلو انادسفاهللاالاةهل؟اهبةناكول لافونل رش أ هنا ىلع كلذ لدي لو كلن عَنطبدأ 0
 حدقيال اذهناالا مالا هملع لو سرا سوسو ناطببثلانااناسان | بح( ىناثلا) ةهأ اه همفنلصت | ا

 لودر لاق لاه ىعشلا نع كلد ىء لدن الدنا ال او هنبسو -و لوسرلا ليقول هتمدعيف حداتلا اهنا! هتهدعف | ظ

 هللا وهدرلسأ هنكلانأ | ولاق هللا ل اوس زياش ولاق ناطمش هعموالا نان مام لسو هلع هللا ىلهص هللا | 7

 ناظُمشلاَنا ىلنعالال اك اذهر اح * رط دصسملا ق ميصال ناهياس ةوعدإل ولو قاع تذش اف ان د قاف 1

 ى-ةاذاالائنالو لوسر نم كلبة نمانلسرأ امو ىلاعت لاهو ل_سو هلع هَلْنا ىلع لوسرلاىلاإضو.سؤ | 00
 رثأ لتقن مالسلاو ةالصلا هلع هن او نم وسوي ناطءشانااذم سانا به (ثلاثاا) هشنمأ ف ناطيسشلا قلأأ 0
 او ئق ىلع ناغنل هناو مالسلاو ةالصلا هماعلاع ىلوالاو لئضفالا لري فالس هذه صخخ انااالا هيو سو | 0 ٌ

 0 راارك د نأ ةلاحلا هذه دنع هلنانةذ اعتبسالا (ةعئارلا ”هلكسملا) ةّر هنيعسهلالاو موب.لا ىف هلئارقغتسمالا| ا ١

 عيبطلا ىضتقم منع ضازعالا ىلا ني نمال ا نيد نمد او لكموعدسق هب اةعدي دشو هيلع هللا ملريلظعأ ظ ْ

 ماع سي ذأ هلاألا ل 7 رلا هيدقلا صخ*خ ناو باطلا اذه (ةسماالالمدملا) ع رتل سلع ظ ْ

 كلذاو ناطشلا سو اسوريئأت نم عذام ففطل هان 7 ذئذلالمسسلا ىلع هللابةذاعتسال نال نيذاكملا عسل ا (
 مع رىلءو اوما نيذلا ىلع ناطلس#ل سل هلا مججرلا ناطشلا نمهقئايذمتساف نآرقلا تأرخاذ او ىلا عت لاق 0

 رك أ ق هلع ةياناوملا تح -و ناط ثلا غزرن عفد ىف ارث أ ةذاعةسال مذهل نا صنلاب تيئاذا ونواكوت |
 أرمضح اذلال ادن فتال ناسلل اب: ذاعتب الانا ىلع ل ديريلع عمها هلوق (ةسداسلا هلكسسملا) لاودسالا | ١

 1 ٍإ ا لب ةذاعاسالا طفارك ذا لاه ىلاعت هن“ اكن ة ذاع دسالا نيرا جال
 ميسي دع 9
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 اني
 تكنسس ادن دنبح دل سمسم

أ عملا ذه دعأامنا ىدخارلا لاق لوقناعر ركم فددت افلاا3 ةمدقتملا تان . الا ىفةزوك ا
 : ْ 

 01 ًازووغال نمير ةدابعلا هلو نمْنِب قرفلا ةهج ىلءروك ذ:ءاذهو عيرشتلا ةوح ىعروك ذ.ءلّالا نال

 1 | ةملاصو نكمالف كل ذكت دل مانسصالا ءذ فهو نيل اصلا ىو: ثيم نوكي نأ ب دونها لالا لق هناك

 . || هتاري_غنوع دينيذلا نيكرشملاءالؤها تافصةروك دملالاوحالاهذ_هّنا (ىلاثلالؤقلاو)  ة.ولالل

 3 أل شط : لعن ورد قبال مهنا ىلاعت لاف هياض أو لسو هملع هللا ىلص هللا ل وسرنونّوءاواكرافكت لاا نم

 ف 0 مهلوقءءاوءوس 0 ناهربلاو ةحغاعا ونأ مظع أ ترهأو مهم وع دول كناىلا ةقاحلاز لول !ىفاوغتاب ا

 | مد:دقاسلق اك ذاع مضي فيك ماتسمالا كذمدقت اغاو نيكر ملاك ذ مدفن ل لق نافةتملا كلذ ظ

 ْ ( نورص,الم هدا نورا مارتو ىلاعت لوقاما نو دك كءاكرش اوعدالق ىلا.هتهرتؤق مظركذ

 || نءموتلاءوسراههجوب :لباقمامع وكس ةرظاناموكن مدار | اذلق مانصالا ىلعتاةدلاهذهاشلج ناف ١

 /)  سانلاىل' نورت, واكو و منا عملاق نيكرم ملا ىلءاهانا جس نا نال: اقدم أ نارظ !نم نالامح مول وق

 أ قعلدتاا الاةدِهو ىعم_مناك ا وراصفةيورلاو رن عا وما و ا ١ اذا

 لالدة:_بالااد> نع بج أورب اغتلا ىلع ل دي كل ذوةدورلا ىف :اةرطخلا تدب! ىلاعت هنالب رار غطا نا

 5 | عم كنورطظت ممن نق ىأ نوران الةقرقللا قمنا عملا نورظأ ل م أنهم ءانعمل مذ ٍ

 ىلاءةهلو5 *« ىراكس مهامو ىراكس سانلا ىرتو ىلاعت لاه ة در او نامسإلا ىهعةيورلاو كيو رصال

 ال حس مل ل م

 | ىذلاوههقانا ىلوالا يالا ىفنيبال ىلاعتدنالعا (نيلهالا نعضرعأو فرعا, ماوونعلاذدخ)
 م وقل يهمل ودامت الا هذه ىف نيرا رضالاوءاذيالا ىل_عنور دةدالاه.دباعو مان_طالاّ ناو هالوت و

 امولفلاوفءلاةغالا لهأ لاق فرعلا»مأو وفعلا لاقف سانلا:هلماعمىف يقسم طارصلاو
 لاخدازوح نأاّما مهنمذ_خونو ساسنلا نمو”_ست ىِتلا قوقل لوةذفا ذه تفرع اذا ةفاكر غنم أ

 هنقل_خديو وفءلاذ_ةدلوةبدارملاوهف لالا مسقلا اما زوال نأ اماواهبف ةسشاسملاو دل هاسملا
 /ةلظاغل اًكرتو ببطلا ىناذناب سانا عم قاذتلا اضرأ ههف ل ديو ةدلالا قولان قاتم لكى د3 ثنلا كرت
 لاطاوع دين نابل اذه نمو تاون نما هيدا ظلغاطق تنكولو ىلامةلاهاك ةظاطفلاو
 ىذلاوغو ىفاثلا مسقا|امأو نسح أ ىش ىتلانمسهل داجو ىلا عت لاه كف طللاوب قف ةرلا ىلا نيدل ىلا
 ا ٠١ قورتم او ةرانلاوقرتلاو قورملا ماي تأدنقم كحل ادق هدا ماو :لهاسملا ]وش دزودال

 1 : ذخالا ىلعرصنق اول مسقلا اذه ىفنال كل ذو ههدعن مردخ هدوححو ناو هىنايثالا نم ديال هنا فر ء صحأ

 ْ هناو قا لاطباو نيدلاريسبغتى اع كلذ ناك لادا ةةءةس نع فشكب وف را ان ماني ملووفعلاب

 ةهاشسلا ىلع نيلهاذلا ضعب مدق اميرفه“ ع :رنوركدملا نع ىنهنو هنق تعزو فرعلان سهأ اذا هنامزودمال

 7 اورماداو ىرخأ ةنآ ىف لاهو نيلغا ا نعضرعاو 2 , الارخاى ىلا علاق بسلا اذ واخ اذءالاو

 || وغلاف نومعسال ةنملا لهأ ةفصوؤ لاو نوضرعموغل ا نعمه نيذلاو لافوام ار كصق اورموغللاب
 قاهر انمفقالخالا مراكم ىلع لة ثمار الا هده ا تاعي مسقَتلا اذ-.ءالةعطاح أ اذاو امثانالو

 | نادمماب لاق اذهام لي ريجاب مالسلا هلع لاق ةياالا هذه تلزتاملة م ركع لاق ريغلا عمناسنالا“ "ريل اع

 | قياطم لي ربج ريسةتللعلا له أ لاق نالغ زعوفطتو لزم جن قطو اكل ين كتحاوغل وشب كير
 1 وةعاذاو فورعملابتدت أ دةفك مرح نم تدت ؟اذاو هنع توذءدقذ كءعطقن هتادوول ك نال دن ال الذال

 ٠ 00 | ماكل عمجأ هين ارقلا سلو هلع ىضر قداس ارفع لاو نيهاملا نع تضرعأدقفكاظ نع

 : | ىأ فرعا, م اووذعلاذخاولاققرخآ قير طابا الاهذهريست7ى نيرسفماو ةياالادذهنم قالخالا
 ةقدصلا ةضدرخىل ةاذهناك ولاه كلذ ءاروامعلاسسال وءزفلا وفغ هل وأ ام أ مهلاومأ ؟ نم كلا ةعام
 . [ريرقتو قلاني دلاراهظان ىف رعلانمأو ةلوقالا ة> وسم دنا الا ذه تراض ةاكرلا ب وجو يآ تازئال#

 110 و عل : انو سنماذ هو اولاق نيكرمش ثا ىأنملح [طس | ع نعضرعأو هل“ الد |
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 لع د هوما ذامدلا سرا واو هلوقىف ذي ةراكلا نأ ىلا واتا (ىنوالا لثسملا) لئاسمهيفنىتلاف مودع لا
 0 ء«ن(ليالا) نياوق

 نا نيطامنشا مهنمادادم كلذ نوكمف ساسنلا نووغي سنالا نيطايشف ناب نيطام_ثاناوخ وشاسنالا ||
 ناطاد لانا يدع اوس ءا نيذلا سانا |مهنيطامشا ثااناوخاثا(ىفاماا لوقا او لالضالااوءا وغالا ىلع

 ريسسفت ( يناثلا ةلعسملا) نيطابشلان ءان أر فاكسض لكل نا ىلع ناب هنال وقلاو هيفمهلا ددمنولوكي | ّْ
 هلك_تلازاوءاعمواه ابق ىلع فوقولا نع سفنلا لغشو اهلع ةءاهالاو ةسوسولا كل: ب وقتدا مالا اا

 | اهدحو جملا م ذوءاملا محفب م-منو دعنرقابااودا مالا نع «رياارتسكو ءاملا ضب مسهنو د عفانأر ة(ةثلاثلا | ْ 5 ظ

 لي زم 'ىفءاحامةماعىدعا ولا لاه دا همالا نمءانعم ّدمأو ب ذج هانع «ذم ىلءذو دعدمأو دعدم نانغا | 0

 | هلوقو هك ايم هانددمأوهلوثو نعي ولامن م يمهد امنا ةةوقك تاعفأ لع ددمأ ب سيو دمحم | 1 ْ

 ءارقانوههسولافن وؤمعت مهلا ءطقم هذع ؤلاه تددم ىلع ىم هناف هف الذ ناك امو لاسع نوذدَعأ| 0

 م هلوقو ماوس رمش هلودك هد_ذاريان اوهام ىلوءدسا ءاسلا من ندد ءاسملا خف ىهوةّمانعلا | ٍ 1 1

 تفك اذاارايدقارم 4 ؛ ريدا ن<تالذرصق أ ديزوت لاق ءئذلاو غلاك اا رابتالا ل ثدللا لاهنورصصقنال | ٍ

 ىفىرخا اامأو لالضلا ىذىواغلاامأ لالضالاو لالش نعنورصتيالم ساب عننالاق ىهتئاوهنع|]
 | نمر "اص اذه ىبر نم "ىلا ىح وبام عانق اهتسد االولاولاه هن انمعأتلاذاو) ىلاسعتهلوةلالضالا ل 5

 || نورصقيال سثالاو ّن ل نيطامش نا ىلوالاةي الا ىف نيبال ىلاعت هنالءا (نو:ءؤنم وقل ةجرو ىدقو مكيذ | أ
 || تانآثولطبا وناكمم :اوهولال-ضالاوءاوغالا عاونأن ءاعون دن  الاءد_هىفنيبلال_ضالاوءاوغالا ىف | 10

 : اءعوش ضزالان 3 درفت ىت- كلمن نلاولاو مهاو ةك تنعتلا لدس ىلءةدودخع تاز هو ةامعم |

 برعلا لوقت ءارذلا لاهاهتسّدحاالولاولاهك تاذ دنعفمنأي ناكسحام مال لاو ةالصلا هلع هاداعأ
 ام تئسواهتلعتفاواهئاؤ: الولى -هلاوكاسفنل بق نم هتلعتفا اذا هنت او هتقانخاو مالكللا تيدنج 000
 ظ | تاك ن ال دو.عمو كهلا ىلءاهترتقا اله لاقيو أ ىرتفم كذا الا اذ*غنانولو قرا راما ميسا 0

 : هوقوهو ىفا.شا باو ا اركذ,نأ هلوسر سعأ اذ_هدنعو كسانقلا نا وكل ءاعد لقي هللاَّنا فاه دانك '

 || ولار انشأ امنا و رومالا ن نم سم ىف ىف ىلعحرتقا نا ىل سدل هانعمو ىف نم ىلا ىحوبام عت امنالقأ 0
 ىتااتازمهملا كين ايتالامدعن ا نيب مث حارتقالا كلرتو توكدلا بح اولافالاو هلق هب ئمرك + ءىث لكف | 00

 ةزدعملا» ده ترهظاذاف ةرحأن هَخ ١ ةزدعمما ءاوءدقفو ىل لعن رةاارووط نال ضرغلا فحدةيالاهخرتقا | ْ ١

 اظافل [نارقلا فصو فرك ذف تنعدلا بان نم ةداءزلا باط ناكف دولا ميدعت ىف ةسفاك تناك ةفساول ئ
 قلوةعلارئاص,ل ايست ارقلا ناك اناوراسبالا ةرسبلا لأ مكب ؛رنمرئاصئاكههلوق (اهاوأ) ةهثالثأل ١
 ىدهو ةوث(!ونانو) بدسملا سءانبيسلا ةدعست ةريسصبلا ظفا هلع قاطأ داع او ةوئلاو د.سوتل ا ىلا 'الد ْ 15

 نيذلا( امه دحأ )ناوسق داعملاو ٌة» .ذلاو ديحوتلا فراعمف سانا نااهلبقامو ة.ترملا ذهني قرقلاو | ١
 اوغلبامنيذلا (فاثلاو) نيقملا نع باصتأ مهواهل نيد | ثااكاوزاص ثمح ىلا فراعملا هذهىفا وذل ١

 ميهو نيالا قح ىفنآرقلاف يذلا لع بانت م هو نمل دم_سلا تاجردىلا اواو م_مناالاّةلا كليا ظ 1 1
 قرفا|تناكاناو ةجرَنيئمْؤملا ةماع قدح ىفو ىده نرد مهو ىلا مسقلا و -فورتاصي نوقباسلا | ظ

 مكلغلاودسنأوهلاوعتسافنآرش ةاائرقاذاو )ىلاعتهلوق » نونمّوي موق لاق مرج الن ينموللان ثالثا | :

 ييرغل را ذاودلو يف در تح, رنمرثاسدد اذه هلوقب نآ رقلا نأ ثماخءامل ىلاعت هنارلعا (ترحتا 1

 لاقي عامتسالا وت وكلا تاصئالا (ىلوالا لش ا)لئاسسم ةيالاف وتوج رتمكد علاوة هنو هلاوعتسأف ||
 صالارهاطو سعأ اودصنأو هلاوعةساف هلوةنا كل شال( هذ اثلا”هلئسأ ا) هخاو ينهي ثمنلاو تدنأو تدأ |
 ل لوقو رسملالوقوهو (لوالا) لاوقأ هن ةساتللوا.حاو توكسلاو عامسالان وكي نأهاضتفف بوجوأل | ١
 1 داس لك ىلع بجو نآر ةااناشن الارق 1 مام انودرمك لذ , الاءذ هىرفانار ءاشناا لحأ | اا
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 ١ ميذعةدباقلافراعملا نودي ىفاشللا لوا |ةق.ةطا ىفو كرِي_«ذى اع ماع ىفاف اقرت اقعب داهم |

 ثنورمع. ممهادافاورك ذتناطم_ثلانم سئاطمهسءاذااوةنتا نيذلاّنا) ىلاعت هلق « رئالاوةدئافلا

 0 : الا ىف نيب ىلاعت هنا لعا (قوالا ةهلمسسملا) لئاسسمة نأ الاى (نورصتال م ىتاافم-مودعمماوخ او

 فن مث شانةذاعةسالا ةلامحلا هذه ح الع نا نيد و ناطمشلا هغزني دق ملسو و هيلع هننا بصل وسرلا نا ىلرالا

 1 ا يصل اوسرلا نال نامل ا اذه ىف لوسرلا لاح ىلعدي زيني دلال اح نان الاء ذه
 سا اادهو ناطمد ثلا نم فئاط مهس:نأرهو هملعدي نيام نيقنملافزّوجو ةسوسولا ىفءادتبالاكوه ىذلا

ْ 

 9 ةاًريغي ف طق اسكلا و ورع وبأو رنكسم نا أرق (ةزانلا ةهلشملا) غلا نم غلبأ ةلاسحم ال ن وكب

 لاش ديو لاهو ردطم هنا لق: ف.طا ىفاوخاتخاهتنا هجر ىدح اولا لاه فئاالابفت اطنوقاااو

 : اميين و موب ريدتسي لهج اذا ةذاط [ف طب فاأ و ريدأو ىل.قأ اذا افاوطوافوظ فواد فاسط

 ا | طل ص فيطت وكم نأ او ىراسنالا نبا لاعتمانم ا ىف”لأ ' ذا اهفمط فدطي لانا فاطو مم. اون

 ١ د هلاقام ىلع ور د هموه لالا لوقلا ىلهذةنك اسءاناوقب أ ونيءاملا ىدحأ اوفس دي دشنلا اولقثنسا مهناالا

 01 اًذاري جنيد سا رقىراد :الا نب !لوق ةصعأ دهثرو تدمو ترمو نيهو نيه بانن هوه ىراس الانبا
 ١ ةكن ممل هلالافدط ة-وسولاو بضغل او نوما ىم- مث طااىف ل_دءال اوهاذ_هدب دامت ان فط مهم

 3 نابذغلا نال فرط بضغلل لبق ثنو ذا برعلا مالكىف فرطلا ىرهزالا لاف ايم ةملهبشت ناطمسشلا ْ

 | 6 كلذو ذو ةبقاعلاو ةماعلا لثم فدطلا ىهءنو كس. نأ زوق ف" ةاطلاام ًاونونجماهم-ثد

 ْ مي ىذلا لامن اك ناك اموهؤءاو-ف لاو ف:اانلاةب الاءذهىفءار هلا لاه "هل ءاقو لعأق ىلع هفر دصملا

 جمامنا بضغلا ناملعا (ةثلانلا ةهلكسملا) رطاطاكف تاكو : ' ةرطخناك ف يطلا لاه نم مهنمو ناسنالاب
 ِ توضغم اف دق:ءاوارداه هنوكد سف: ىف دقتءاغ لاعالا- نمالع هيلع بوضغملا نم حق! ذا نا سنالاب

 ماسجالا لاعتالظ ىف اعقاو ناكاذا ةثالثلاتاداقتءالاهذ_هلو هس دنعفعذدلا نعازجاع هنوكهملع

 تاهجنمهئالثلاتاداشتعالا هذ_هتااز بمغلا ملاءنمرونهل فشكنا اذااماه رومالار هاواغب رتسغف

 ىلع مدقأامنا هناك فشكنا اذاف هلع بوذغل نم لعفلاكلذ حام ءاوهولوالاداقتعالا امأ ةرمثك
 مدقيالنأ هنه عئتما ةمعادلا كالت هد 2 قاخ ىتمو ةضءار ةمزاج ةمعاد هءف قا ىلابعت هنال لمعلا كلذ

 هده هم لءىلاعتهللاَنا ناسنالا لاس رطخ دقفاضبأو بضغاا لا ز ىنءملا اذه ىلحت اذاف ىلهءلا كلذ ىلع

 | مالسلاوةالصل اهللع هلوقب ةراثالا هملاو هضغَت ُك ؛ كلذ دنعذ اهكرثلا 4ل_سالذ كلذك ناك ى موةلاملا

 ! ةنوك همفثفهداةةءاوهو ثلاثلاو ىناثلا داقتعالاامأو بئاصملا هملع تناهردقأا ىف هللا ريسفر نم
 ظ هتادقتتب هنا (اهدحأ) هو-و نم نا دسافاضد أنا دا: الا انني ازحاع هءاع بوضغا!نوكواردأ#

 | (يناثو) هنعز واج هلأ ملام هقلا ةردق ةشبقاف اريس ناكر ءو ه.لءارداه ناك هتناو لمعلا ىفءاَسأ كا

 رك د نأ( اهعاانو) هنا ةردق ىلا ةيسنلاب نساعناضغلا كل ذكفنايضغا ا دي ىفزجاع هناك هملع بوضغملانا

 أرك دة نأ (اهعنادو) شاصصالاوم ابل لئلا وجرلاو بضغلاءام الر نم بهلاء يأمن: دغاا

 وفعلا راتخا وماقّتنالا ل رتناو'لئاقلا تاس او ةيذوملا عاملاكت : رمش ناكمه- او بضغاا ىذهأ اذا هنا

 | هيلعارداف ان وقفعذل اكل باةنااع ردنا ردت ن أ(اه اخف ) ءاسلوالاوءانبنالا راك الكب رمش ناك
 قامت وق نم دارملاف "هللا وبلا هتماناسج كلذ ناكا انعاذاامأ هوجولا او سأ ىلع هدمه” دخلا

 هانركذاماوركذتهلوةنمدارملاوةثالثلا تا داق عالا نم ءانركذام او ك ذي نااطيشلا نم فئئاط مهما ْ

 تارك ْدَدلا هذه ترضع اذا هنا ءانعم نورس هبه هاذاف هلوقو تاداقثءالا كال: فعض دق" ىت !اموجولا نم

 ” ]| لمع ز ىلءاار ف انكح :ًالاوراص.ةمالا لدحم وناطمسشا !فئاط س٠ هلو لانا ىف :مواوقغف
 ||(  كلوفك ةاجاف_الانههاذا نعمنورصبم مهاذاف داق( ةعبأرلا هلمسملا) ناطء_كلاةسوسون ءصالللا |
 ١ ا ا م او>ارملاعت هلرفامأرسسلار حااذا كدت 1كلوتكأ ءزنب ىد:موماذا هوقرف اذاوديزاذاف تجر ظ
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 7 ىلا نأ انعت نيب مىحولارظتتاناالا 20 وح الكنعأا وحلو 10

 ىفةنذ ةمأن ه: نارغااَنالَدَو :ومدلا ةمس ىف اهوحرعق ىتاا تازمعملا كلم نامالالرئامعا مو هلع هللا | 1 ظ

 أانلقواف نونغؤيم مول ةونرو ىدهو مكب رنمرت اصناذه هلوقب ىدملا اذه نعىلاعندقل هتلاربعو ةودلاتالا |[
 نب له ل مامالا فلخ مومألل ا ةءار ةهنمدازأا اوتسنأو هلاوغفساف نآرقلائرتاذاو ىلانعت4 وقنا |

 مالكي لب الئالذو بدترتل اذاسف ل هحومظنلا عل طقناو هوّجولا نم هو قلعت اهلقام نيب ودب , الاءذه |

 رتاصن نآرقلان وك دان هناه ربركتو هحولااذه ىوسرخ ؟اًدش هئمذا ارملا توك تأ تح وذىلإ مهلا | ْ
 ا امريشإلا رهظبال كلذك هتزكو مالسل أو ةالصلا هلع دهم قدم ىلع ةلادةز دعم هنا ثدحح نم ةجرو ىدو |

 ى-اوتم أو هلاوذة-ءارافكلاك ءاوا ىلعنا رارذلا أ رقاذامالاوةالدلا هلع ”ىناانا وهو صوصخم | ع
 دع قدتف لضالادا ردم هد :وكم-هأ 2 ةريثكلا مولعلا ن ههيقانع ١ رط.ع هو هتحاصف ىلعا وفي 1

 نأ نآرقلا ةْفصف هلوق قص مول ارهظدوتاز ردها ارب اس باط ىلعت ١ رارقلا اذها ونبع:سقلسو هيلع هللا ىلص |

 دمفملان نسمات ئرتلا لدحو ماظنلا ماَمَسا هجولا اذه ىلع الا املج اذ اان !تدثن ةحرو ىدهورت ادد هنأ | 5

 لدعاء نات: نرتالشخا ومظنلا د. مامالا فلشةءارقلا نهم ومألا عت مىلعاي الا ان ولو ١
 لوسرلاةءارقدنءرافكلا عم باطخ هلاوهتساف نآ رقلاكرقاذاو هلوقنا رهظاذه تيئاذاو لو ؟ءانوك ام ا ئ

 ْ هذ مموص+لالال دددسا طة اذه دئءو هو -قدص ىلعاز عم هنوكب حا بمحالا ضرع ىف نآرقلا مويلع 0

 نءىح ىلاعثهن'(لوالا)ءوجو كوأ ءانر تجذامىلءايا الا لنا ىوقيا.موءوجولا لك نمت لا 0

 الأ مهىمأن نأ بان كل ذم_مء كحال نويلفتمكلعل هضاوخااونآرقلا اذهلاوعمس:الاولاق مهنا رامكلا ||
 ًازانعالا 3 ىلا ةفاانسلا ةزثكلاهوجولا نمنآرقلا فام ىلءفوتولا مهنكت ىت-ت نوكرلاو عاقسالا ب
 ىلاع مك فن نوئمؤتم ودا ةهترو دعو مكب :دنمر "اصب اذهب الا هذ*ىلق لاك ىلاعت هنا اولا 0

 اوتملأوذلا وهم ساق نارقااىرئاذ او لاه مث مزاجاو عطقا لمس ىلع نينمؤ ال ةحر ثآرقلا اذ_هنوك
 مزج هنال نوح رتمكل الاف نوما م ُغ 0 هلاوةقساف هلوقب نو.طانخلا ناكولو نوجنرث مكن

 نآرةاا نزوكيهلءا لصفرعغ نمد دعب ل وقي فيك اعطق نا :مؤملل ةدر نآردلانوكم هد الا هد #ه لقىلا
 مكلعا هل وق دة اصح مدنو رفاكلا مدخا وددت اودلا ويقال ود نيطاخلا ناانلق اذاام أ, نيئم رمل ةحتر

 لوسبرلهاوْسْوقزاعألا لئالد نم هتفام ىلءنوءلطتم كلما اوكا هلاو عساف هللا نالن وجرت 1

 باطن باطلا ن انلقولو نوم. رتمكتلعل هلوق نس هانت ام ىلع ءانلسولااتاتسدرتل يا ا ا

 طةشي د ئةو نلو أ ءانركذ :ىدلا لد ءوأتلاىلع : 1 . الا لسنا تنشف هبة لعل ظفارك دنس نينمّؤملا عم ١

 رافكل !لواتتامناو نيْممْؤملا لو انئيام باطما اًذهنا لدا لاباس انال ءوجولا لك نم هب مصل لالدتسأ |

 نمرواان و دو مو اع ”رض' كسه: كيررك داو )ل اعن هلوذ 3 ةوعدلاو حولا غسلت اشنامز لوأف

 ال ىلاعت هنالعا (ىوالا "هللا لثاسمهب الاف (نيلفاغلا نم ”نكتالو لاما الاورت دلال اوقلا ||

 نارقل ا عاما مهنكمع ىحلاغ تود تآر اا ارقياثزان العا اوتسنأوهلاوعتساف نآرقلاىرقاذاو لاق +: /

 هللا ىلصا دع هنتا عأ ىر دراجي الاودزهتناكف مالسلا هملع لوسرلاالا سنا ىرااقلا كل 3 نا مولعمو 0

 لولا غسلت نمدو هقملال_هل كلذب يم أامناو عفر لاعتونهبموقلا لعن ار ةااأ رين أي لنسو هملع 0

 || عاضتناّنا هيف ةذئافلاو هسه: ىف هيرركذي نية يالا هده ىفء سم نانرمالا كلذ ف درأ ىلاعن هنا ع ةلاسرلاوأا
 عوضتلاو صال_خال اىلا برقأ طرشاا اذهب هنالؤهدلا هذ مم رك ذلا عقواذال مكب امنارك دلاءنانالا || 3 [

 كنق كب زر ذاو (لوالادمقلا) دوسشب اد ةمرك ذلاهلوسر صا ىلا«: هنا 0 ةماقلا "لئلا) 7

 . اولاككلاتافطا ارض سم هناشلب هاون ىقلاراك الق اهجاقراع ةنوك مسن: قهتنارك تداولا

 ى رالأةدثافلاميدعناك ب اةلابركت دل. نعاب راع ناكاذا ناآسالاب رك ذا! نال كلْذو ةمظءلاو لالل-اوواعأاو | 00

 همم مهةبالؤ طافلالا ذه ناعم فرعيال هنأ عم مذ . رةئاو تعب لاقاذا لجرلانا ىلعاودأ» 2 ! 1

8 

١ 
١ 



 ؟م

 ممم مملا سم يصمم مسلما

 ١ انا(فاثلال وقااو) ناسصلا لعمو نب املا ىرب اهل تاضنالا ب <لوتتا ذهن ىلع توكل او هعامتسما ظ
 ' أهي الاءذه تازئقةالصااف تو ماكي لع شا وشر رز ءوبأ لاق ةالصلا ىف مالكا امي رق ىف تازن
 5 |فن وهاك ١ واكو قو ميل مكمهلأ يف ٌةالصلا ف مهو أب لج رلاناك ةداتف لاو تاصنالاباو ضأو:

 7 |اموءارقلاب رولا كرت ف تاز الانا (ثااثاالوةلاو) الا ءذه ىلاسعت هللا لزناف مهدت اوي ةالصاا

 ئيعنارد٠ ارو هباسصتأ ًارقوذي ونكملا ةالصا ىف سو هيلع تا لص هنا لوسرأر 5ساس.ءنبالاق مامالا

 08 توكسلا ىفتازئاهما(عبا رلال وتل او) هب اصصأو ةفيتح ىنأ ل وةوهوتي الاذغ تازغق هملعاوطلفن ممحاوصأ
 | | سرينكو هلا دحر يقاعتلا نم لوقتم لوقا! بهو السو ده اجور ني ديحس لوقا ذهو ةماتادنع

 : ' [اذهلوقأو :دحاولاةروصلا هذه ىلعءرصق ز زوجي فيكو ماع ظذفالا لاهو لولا اذه ذعي:سادق سانا
 1 || كام اذا لح لانا هملعلمادإاو را ركحتلاديفتالامأ طار الا دمفتاذاةظفانالدعيلاةءاعفلوقلا

 . | مانارادلا تلشدا ذاق ةدح او ةقلط تقلط ةدحاو ةزمرادلاثلخ دف قلاط تنافرادلا ثان داذاهتارمأل
 0 [/ اوتدنأو هلاوعةساف نآرقلا ُىرق اذ او فوق لوقنفاذه تيئاذارار كلا د.فتال اذا ةلكن الق افنتال ان قاطت
 1 | بجوعانمضودقف ةيطلنا ف نآر ةااّوعا رقدنع عام سال انو أ الف ةداو:ّرءتاصنالا بوجوالا دغبال

 . .[|| ةيلالا بجوعلوقنانأالا مومعلا دمفي ظفللا ناانإس ةروصا !هذه ءاروام ىلعةلالد اظقالا ف ىو طفلا
 ش || لافاكمامالا ةتكسلاسىفةحت ًءاغاا مومأللا ًارقيدئنمسو مامالا تكسي هلل يبحر ىفانلا دبع نالذاذو

 ولاهدروأ لا وساا|ذهو تدش دامها ىف دءا رقلا معاق ناتنكس مامالل اس وبا ٌ
 | أ نأل" اعلو طرسل ىف ىدحا

 . الا ىناثلاو عام الاءلطان لوتالاو تايجاولا نم رسداوأ تامبخاولان ءهنالود:تأامامامالاتوكسلوةد

 1 كلذو مامالا:ءارق عم مومأمل ا ةءارق لصحت نأ مزاب تكيالنأريدقتبذ تكسبالنأ زوي نأ ىضنقر ا

 ثوكسلا اذهف اضيأو صنلا فالح ىلع كلذو مامالا:ءارقدنعتوكسا !كرىلا و عامسالا كرت ىلا ىذفي
 1 | نم مومأملان كمت, الاجر فةفطاو زنا, ةفلتع نمل ةنكلاو سوضرادتم ودود عذر

 كاس امنا مامالاف اضيأوروكذملاروذحما مزايذئئ.حو مامالا توكسرا دقمىفةحتاسفلاةءارق ماتا
 1 توكل اذهىف مامالا نالاماما مومأملاواموم ءمامالا باقم ذئئ.حو ةءارشلا مات !نممومأملا نكرأ

 | يدحاولارك ذوزئ اج ريغ ىدحاولاهدروأ ىذلا لاؤسل | اذهنا تدمذزب' اجريغ كلذو م وءأملل عب اثلاكري هد
 1 .(|| ناك ن اوان هنمرهملا كرات ىعست برعلاورهلاكرتوه تاصنالا نا لاقفةن  الاولسقلا ىلعاننامالاوس

 1 | نم هعنو:ءارقلارهلاغتش ار عاقسسالاءالوأ .سهأ ىلاعن هنا لوب نأ لآ اقلوادجأ عمس ملاذا ست ىفأرشي
 1 | قم عجل مالكلا كلاعب طم ث .< هنوك ن غراب عامسالافريغعاتسالااوريغعامساا نال عاهسالا |

 اذه تيناذاودانرك ذامدار ماو ىسونامل مقا كرت كيرتاانآو مالسلا هيلع ىءواىلاعت لاه لماكتلا هجولا

 1 لاؤساا)ةءا رق نعىببنلا دمفي عامقتسالاب هال ناانلع عامتسالا ن نم عءامدءار ةلابلاغَم_ثالانا ارهطو

 ' || موعنا بهفدحاولاربي نآرقلام وع صيصتز زو هنا ىلعاوهجأ ءاهدفلا ل وقت نأ دّةعمل اودو(تلاثلا
 |١ هدعةوقناالامامالا:ءارقدنعمومأ !توكس بحول اوتدنأو هلا 0 رقلائرفاذاو ىلا هلوق
 |١" مومعلا كلذ نم صخ أ باكا ةتافبالاةالسال هلوقو بات !! 3 ذب ارقي 0 نمل ةالصال مالسلاوةالملا
 0 |. !ةهوربمل ادبي . الاءذهموع ص.طذع ىلاريصملا بح وذ مزال دحاولاربنارقلا موع صء.صخت نا تنثو
 : 1 مومأمللز وال هنا ىذاشلل ميدقاالوقلا وهو كلام بهذم لون نأ ( عنارا لاؤاو) نسس>لاؤساا
 ١ | نالذب : رمسلا تاولإ هلا ىف ةءارشلا هماع بدو صنلا اذه ىضتقعالعةب رهألا تاوا هلا ىف ةعافلا أرقي تأ
 005 ' راق ةوت ناوهو سءانلوفت ًالافؤ نحلاَو كاذب أ اذهو ةلا طا هل ه ىلع اهيفةلال دالي هلل | ماه

 ااذهو نيلملا عماباطخ سدلو غ..اينلاءادتباىف رافكلا عم باطشاوةمنأو هلاوهم-كاقنآرقلاىرقاذاو

 34 | ةصود# تانآنويلطيرافكلا نماماوقأ ناد د ا

 ناكونر للا رمافاهتبتجا الواعي مهنأيال مال داو الملا هملع «*ىالاناك اذاف ةصودخم تازدعمو



 "موو 0

 | ىلا هللا ةمعنلب انآ يك ىلا فوغ و (اهئلانثث) ةماسقلام وي ىلا نئاكرها عقلا فحل اوةيمالسبا هيلع | ١
 . | كرير كشلا لوي ”ىطساولاركب ونأ وبأ شا ناكو ةرصاقلا ىراكذ او ةصقانلا ىناعإطب دحالو اسوأ رمصحال |||
 ْش دقفءركش هلانابس> اهوحو هبا ملدا مدا لعمق ودار ١١ لعل تاَقف ةماكل ا ةد_ف ٠ نءىنولأسف || ١

 : قااذااماق كلرشادهن ا الور كلا ىءو ةمعنلا كنم لوقي ديعلا ناكريسب رِدَمَدلا ادهىلءنال كلرشأأ] 0 1

 ةءارقلاامأف ) ةيدوبعلا ةحاز هم مشي انهف ع وضاناو لذلاب ف ارتعالا عموربصةلا فوخ وش عمركشلاب ||

 ' (قج فو ةدهدلاوارلابت اوشن عتاعاطاانودلدارب نبدتبلا نسف نال ةفز ةوكرع وق انلا ا د

 ىلهحو لغ وتلا اذه لك اذاف ةريغلا تبجو أ تامكتسا اذا ةبحلا نال كلذو ةرمغلا ءأشنمنيب ل هنملا ْ '

 |١ هلوت (عبارلادمقلا) هناسل لك هللاف رع نم مالسلا هيلع هلوق ىلعءانب ءافخلا نيح رك ذلا عقوءاننفلا | ظ ٍإ
 لافاكة تنال اورهطلانيباطسوةءنوكي ثدي ريباك نمش نادت داراو لولا نهرو انوذوأ] ٠
 ءادئهير ىدانذا مالسلا هل ..اعايرك ننءلافوالسس كلذ نيب غشاو اهب تفاذتالو كتالدب رهجتالوىلاعت] ظ 5

 | دارا ان اف هسفن عم هجو ىلع هيرركذينأ قدما لوا | نم ا هلوقريسف”و ساسي ء نيا لاك ايفخ]|
 لاما ارثأتو ركذلا كلذ نم لاس ارث 1 - هلاف هسفن عمس ثمدح ناك ذا ىفاسللا 1 نااو ف اسال اركذلا ل ها
 ظ هذهراون أس كم و ياللا ن اكرالا هذه نم داو لك ىو لاز,الو ىفاحورلا يار افقد

 . || نمقرتلاو ف امكنالاو ءال او ْءْوَمْلاديز امس ت اساكعن الا هذ هريصأو ضء: ىلا اهضغن نم راكذالا |||
 ' | اتيهولاصالا وود اندإ اق( سمامث اد. ةااو) مالاغااو رونا ارب دهرا ونأىلا ماسجالا لاءتاملظضض | ع
 هئمو اودعواودءو دغأتو دغ لانش. ن دصم هنا (لوالا)نالوترتدغل  ظفل ىف (ىلوالا هلك للا) لئانسم أ

 ءاسسملااندوهّمقو ىأ حامصلا اند لاةءاو او دغو دغا!تتو ىلع م ريسال اه دغى أر هشاهو دغيلاعت هلوق 1

 تاودغلا د-اوو تاو دغلا لدم عجنو دغلا ثمال الاه ةو دع عج ودغلا نوكي نأ (ىناشلا ل وقلا) هثق يأ

 دنعى أن يِلصْو م مهانئس لاقي لاق لمدالا لمالا دحاوو لص اهدحاوءار هلا لاه لاص ١ الاام أو دوغ دع

 لكراهنربآو لمللا لوثأ نم عورسشلاب آد اسمنا تلم, مودلاو لصالا نم ذونأم لمصالا ىلاةبو لاصتآلا |
 :لِدسملا) ىناثلا موءلل لصالاوهامملاة هام هنوكل الص ًارابهنل ارش ىبعسف ىناثلا مود. اللاب تسمو ا

 وهىذلامونلا نمناسنالا للت:اةودغلادنءناهمف ةمكسطاو ركذلا اذببلاص الاوودغلا ص>(ةاثلا |
 ةهيدطو»ىدلاروذلا ىلا ةبم دع ةعيبط ىهىتلا ظل نم يانتناملاءلاو امل اكره ىتلا ةافتملا ىلاثولاك |

 هفتاقني لاعلاوت ءوملا ىل !ةامخا نمهمف بلقب ناسنالانال 3_ذاان م الاف لاص الا دنعامأو هيد وجو
 ىوقلا بردها ارعمشتلا نم ناع ونلاناذهلدح نقولا نيذ_هىفو ةصااسلا ةاظلاىلا صااائارونلأن م
 هدهلف ةهانألارمغل اًةردقااو ةرهاببلا ةوكللا,فودوااهلالاالاريمغتلا اذهل ثم ىلءر دقي الورهاسشلا ْ

 دا رمااو نعتقولا نيذهرك د لاه نم سانا ن مو ركذلام سعالاب نيتقول اني ذه ىلا عت هللا ص ةيبدعقلا ةمكتألا | | |

 ادوعتوامامق هللا نورك دينيا هلوق ىف لات هنا صا. .عْنس | ع نءناكمالاردقب هملع ةبظاوملاوركذلةموادم |

 ىلا هنا هنهدا ارااواه دن عركذإاب هللا مال لاو الا هذه ىؤس ةعبار ةلاخ مدان مال هسولمم وج نلعوا| ١
 لاه" ًالاو دغلاب هلوق نا ىعملاو نيلفاسغل ا نم نكتالو ىلاعت :هلوق ( ص داسلادمقااوإ ماودلا ىلءركذإاءسعأ | ا 1

 ركذلاّن ا ىل-ءلدينلفاغلا نم نكت الو هلوقو تاهوالا لك ىفال اح ركذإ!نوكي نأ ب هنا ىلسع: لد ْ 1 ْ

 | ردقيميان ان رمكو هللا لال ٍس راطتسسا نعةد_او ةانل ناشال ا لدغ ال نو اماد ن وكب نأ ب ىلا ١ | ١ ١

 - رئالاعد رلا ىلا جنات اهم تدعم ندا ىف تاصح ةهلان لكو ندملاىلارث 1 نت حوراار هو هاا لدجرثأ لك نال ةببع ةقالع ندبلا نيرو حورلانيبذا لوقلا قرفو ةئاسنالا ةوةلاوذي رمشلاةقاطلا ْ ْ :

 . نم لزنةران' [ءذهف هندب نضم بضغو ةهوركم ةلاح لل. اذ او هنس سرمذ ضماخلا؛ىذلا لما اذا ناس الا |
 كلم تلض-تاّركو تار ءرّكو لابعالا نم لع ىل_ءنامدن الان ظاواذااضبأو ندبلا ىلا حف ولا ||
 ١ رضحا ذأ لو ةنف اذه تفرعاذا سفنل ىلا ندبلا نت دعصرام' آءذ.-هف سفئلار هوب ىف ةضءارةيوت |



 + نق ءا
 تسب دس هش ء4ءل.اسسل

 ١ 1 | ضدنا تعمم (لوالا مكمل ) ماك انركذام ىلعع رف و انهها ذكمءارعتلاو علا د قمن ال هنافاشيش '

 "|| ةيفصتلاو :والتاب هم ركذلا و ةولحلاننيدي رمان ءادح او رف اننا دارأ اذا ناكبولَقلا باصخأ نم رياكألا ْ

 ش م نيعستلاوةعستلاءاعمالا ةملعأر دي ةَماَتلا ةمقصتلالوصخو ةدملا هذه لاكش ساد عمن امي نيعب رأ

 |هرئأتاكؤق هعامم دنءكلق تدحو مسا لكفءامسالا هذه عامم دنع كيلقلاعربتعا ديراا كذا لوقيو
 1 أ هذيعب الاكل ةزك ذى ع ةبلطاولا ةطساوب العث اضئاكلملا باو فيا هانا فرم أف هقونث مانعو

 ١ [||تانثاىلعلدت ةءالا هذه نوماكلا لاق (ىااثلا مكسطا) بانلا ادهىف فيطل نس قي رطاذ فو
 58 ا || ىاسفنلا ركذلا ل اوسع فارتعالا بجو هس: ىف هر رس ذي نأ هوو عا ال لاس 3 سفنلا مالك
 5 أانلق ةقرعملاو علا ناسفنلارسذلا نم دار !!نوكينأ زودال ملاولاهناف كلذالا سفنا! مالك ىنءمالو

 , 7 || مدع لاسوأ هل وصح لاح هءلطب نأ اما هنالءادّسا ةيثلابىلعلا لصحت ىلءهل5 ردقال نا سال نال لطان اذه

 | ْ تاكاروصتنوكيألام نأل لطابى'ءلاو لاس وهو لصامخلا لست ىضتقي هنال لطانلوتالاو هلو د

 01 ْ | تارّومتلا لمسح ىلع نان الا ةردقال هنا تنشف ةةهلابل اط هنوك عنشب ء ئسلانع لفاغا او هنع الفاع نه ذا

 0 | قم قافتلارعذلا نوكيتأب جونا فنلارسالا رهالاوورو لعالادةبالاو هيرضالادورو منتاف

 1 ظ | كف: كيرركذاو لاق ىلاعتهنا (ثاانثامكمخلا) بواطا اوه كلذورودتلاولءلار ةفرعمال اريام
 0 ْ | لديكلذ لكو هيلا هسف:فاضأو ابر هن وك ساب ماقملا' ده ىف هاسممامغاو ءاهمالا ارئاسالو كول اركذاو لقب 0 و

 5 ا : م٠ دنع [مهشمماح راقشلا قسم هللدو كاوناستسلالاو ل شفتو كتوقتلاو يتركب لم

 0 11 ]| هيلعمتلا منماسقأ ديعلاركذت مسالا اذه عام« دنعو ل_ ذفااو ةس رتلان رعشم برلا طفانال مم الااز_ه

 1 9 1 |اذهفامكنادنمناهوصغال هللا ةمعئاو 3هةناو ىلاه:لاهاك اهءاسق ألف ىلا لفعل ال ةق.تلابو

 3 0 بالقلاىف لصحت ذةئسو فوالا ملظع ةف.خواعرم ذآ هلوق كلذ دعب عمم اذاف ءاجرلا ىو.ةي بلقلا ىف ماسلا

 0 ْ نموا فو نزوول اللا هملع لاهم ىلءنامئال المكي هددعو فوللاّتام-و.و ءاح حرلا تاج وم

 بوب ةة لاو عرضتلا اذا عامموءاجرلا بوب برلا هدأ عام“ ناىهو ةمقدانه ناالا ال دعال ءواجرو

 ةربتع ادومشا! نم (ىناثل ادمقلا) ىوقأ ءاجرلا بناس نا انا 2ءاجرلا بجوناميءادّسالا عقواملف فوملاا
 |لوةفملاونآ ارقلا هيلع لديوريتعم دمقلا اذه واعرض: ىلا هت هلو ةبةراسثالا لاو عرضتلا لو هحركذلا ىف
 لوةهملاامأو ةءغواعرضت هنوع دئرصل اوربلا تالطظ نم مكسب نم لق ماعنالا ةروس ىف ةلوةف نآرقلاامأ
 1 | ةلوقب جيانا دودةملااذهو ةس ورلا ةزع ء(اههدحأ ) نيه ف اشكل اب لصح امنا ناسسنالا لاح لاكن الف

 1 ١ ىلارك ذا ع نملاقتالافاعرضتهلوقب لمكءاغاكلذوةيدو. ءلاةلد :دهاشمع (ىلاثا ١١ كاس ف:ىف كد زوذاو

 00 جارءم ميامو دوعملا هيشب ركصذلاىلاعرضالا نءلاسالاو حارعملا نم لوزنلا هيشنإ ددلا
 ١ | عننو ىلقل ار كح ذااو فؤاناو عرضتلا ا هءزاول نم هللا ةفرعمن اودو ت<انه»و ة.سدقلاحاوزالا

 5 ةفرعملانأب هنعتمحاو فراثاو عرضتلااذ_هرانتءاى:دئافااانخ فواتاو عرضتلا نع هكاكغنا

 | كل ذنألا دحأ بقاعبال ىلاثهناناسنالا لفع فم ؟صسااعر هنال قالطال ا ىلع فواثاو عرمذل ااه ءزدال

 ف ةوالاوع رسدفتلا لمكم : لاذه دّمدعا اذافبذعبال كا ذك ناك اذاو هولا ةدئاف الوريغالءاثيا باتعلا

 0 و باشا! فوخ لالا نيعسق ىلع فول نابهنع سمو هنمدبال هنا ىلع ىلاعت هللا صن بسلا | دلف

 ف ةرعأناكنملكولاو زا عنتم فود ا اذ_هو نيةةخحما ماسشمو>و لالللا فوخ ىلاشلاونيدثبلا ماسقم
 . || ةفشاكمن نيماقم تافئاكملا باعمال نايبا وطاازه نع برج أو لك ؟ هبلق ىف ف واتااذه ناكها لال
 . || نمرك ذلا ماعم ديالو او كال لاالئابا اوندوك اذاواوءاع لاس اناوفشوك اذاف لالالا :ثاكمو لاما
 ًواولا تباتف ةذوخا هلص أ حاسزلا لاهو ةمضخو ىرخأ:ءارق فو ةفمشو هلزرق (ثلاثل ادا )نيالا ةباع

 | (اهينانو 2( لاعالاقريصقتاا فوش (اهدحأ) هوجو ىلع عّمب فوم اذه لوقأ اهلقامرانسكنال ءابإ

 | ناككلذلو تالا قمر مكمل قيسام ةالا رهظرامنا هنالة قب اسل نم هفوخ نوةقحلاو مافن قوش
 .دس د تدميس



 . - - صحم. سحسم ب مصعم توصل مصعد م 02 ل يسيل نش 6 همس سئ يش يسب 1 200 02217 ل 22 يللا يلا يبيت ل ا يلا يلا

 ا ١ ْ : ْ 9 اينكسانيان رمد ١

 0 > (يضرا حرا قارس ا
 أ هتاارمشاو مكحن» ناذ اوطصأو هللااوةناف لوسرلاو هق لابغنالا لق لافنالا نم كولش )||| ٍ
 |لئاسلا» اشأ ةسخ نع ثلا ىضتقي لافتالا ن ءكيولث سب هل اوقناللعا' ( نينم منكن ةوسرو | 300

 لافالااورسسن ىدىأن نع رسسفملاَناو ناك ماكحالا ىأ نع لا اولاكلذنوكو لفنلاة قش ولو لاو 3 |
 | قيس لن عرابش الانغنالا نعلن وامم_سهلوقن الوةنفاوناك نمنيلئا.سل !ناوهف .(لفالاثحلاام

 أاففللا اذه فراق اتمءماموا_عم لاو اذه نع لئاسلا ناكَلوزتلا ةلاس نال انهه كلذ نسسو مهركذ ا
 ظ ًاوهو(فاثلاث ثحااامأو) ةباصعلا نم ماوقأ مهو لافنالاو ئانغلاب قلعت مهلاماوق أ اوناكم منا كشالو مهبل | َ ظ

 | ىهام لاسغنالا نا وهو (ثلاشا!ثدلااماو) مو هلع هللا ىلص "ىنئلاوه هنا كسالف ناره لوكان :

 ىلءاهماوا سة نياسملانالالافنأ ٌئانغلا تدمدو لضالا ىلغةدانز ناكام'لفانل او ل ذنلا ىرهزلا لاه لو

 | لامو ل_دالاوه ىذلا ضرفلا ىلع ةدا زاجنال هلفان ع وطتلاةالصو متاشغلا مهل ل نيذلا مالارئاس

 | لاؤسلااذهّتاوهو ( عبارلا ثحااامأو) لأسم ىلع دان رئأ ”هلفات بوقعت وقاص اهلاتمهوو ىلاسعت | |

 1 | تناالا امهيمناكن او للا ؤسلا ظفل (لوالا ١ ناهجره.ذلوةن:ناكس لافنالا ماكس ىأ نع | |

 0 | ضيحملان «كيول بو ىلاعت هلو هرجسظتو ندا كلذ نعاضقاو ناكل او اوسااّنا ىلع لدي ب اولا نمدغت |
 ْ | نيعمريسغمكملا كاذو ىاستيلاو ضمحلا ماكحأ نم م مكح نع لاوس هنأ هذ لعق ىاشملا نع كولي

 ١ |اد هلدؤ صمدحلا ف ءامسنا!اولزت عاق ىذو هلق ضف اى لاه ىلاعت هنالا اء .ناكب اول اّنأ

 ريخ موأ حالص !لقى املا ىف لاهو ضمها ف ءاس :اةلمل انكع نعل اًوسنك لاو لا كلْدَّنا ىلع باومل

 مهلام ىف فرضت | ن نءاعقاو ناكل اولا كلذ ىلءنيعملا باولسا اذه لذفمكتا وخاف مه وطاانعن

 نءلاوسا!كلذّنا ىلع لديام هذ سداو حورلا نءكئول سب و ىلاعت لاه اضيأو ةلك اوما ىف مهتظلا
 أ لاؤسلا كَذَا ىلع ب اولا اذه لدف ىر رم نم خورلا لق باوااىف لاق ىلا عت هنأ الا ماكس الا ىأ 1

 لاةنالا ل لاف: الا نع لاؤسا|باوحْؤ لاةاملانهفاذكف انعدقوأ اند حورل توك نءناكص | :

 نا: (ىفاثلالوقااو) اهل كلا نمو اهفرمص» تف. كل اغتال نع هول سمن ىلعاذه لد لوسرلاو هنت |]
 أ ممن ريا ف ىورام ىلع ءاطغت هالالاؤسلا اذ هَنهدارملاو لافنالا نم ىأ لاسفنالا نع كيولددهلوق | 0

 أرق ارذو هم رك لوث اذ هند تاقم نع هما دع الف ”ولعأ ذك ىطعأ ةقالوسوانولوتب الاكس

 | نالوقنف لافنالايدارملا ف نيرمسةم!لاوقأح رشوهو (سماخلا ثصلاو) لافنالاك نولي هقادمع
 (لوألا) هوحوهمل عن دب واف سفأ: :لاو عراشتلا مهن عودت نوكأ ىشتتي اطوال ا

 ار راو مولا عنم هرك د نمدودةملانا ىلع لدب لو مرلاو هق لانةنالا لق هلوق

 ظ امهتن موسما تيتو نأ دصب للة نعول انغام الع لوي + تسول ,تاذاوهطسض أو هللااوقت نوت |

 | لق<لوقنفاده تفرع اذا كل ذ ىلء ل دينينمؤم ماكس ناهلوسزوهقلاا وءطاو هلوقثا (اهئلان) |

 دا ران وكي نأ لق< وارهقرافكلا نمةذو> أملا لاومالا ىهو مانغا !لافنالا هذه نمدارملانوكتأ |
 | | ماوقأ ىلعورمض- نم ىلءردب موف هوفغام مق سو هلع هللا ىله هنأاهدسأ ءوحو همفف(لوالاامأ) اهريغ

 ظ | هدلع هاف ناعمه داق نو رحاهملااماف راصنالا نم ةيسينو نب * رجاسهملا نم ثالث مهواضدأ او رضا

 | دلل ام_مثعد دق ناك مال هل ا هماع هنا ديز نب دمعسو ةحلو ةضي ص تناك منال هم ١ ىل_عدكرت رمال

 | هنلشرذتملا دبع, ناو مةيابلو مهدحأ رانمنالا «ةسياامآو ماشا قب راف خوربفلا ب
 ْ نيورعىلاءاحورلان هدر بط اس ث م0 هيلا ل ؟ فاح مجافوت> ا لو هيل هلأ ىلص:ىب '؛ ىلا

 يصح بصب مب بسم مسحس حمس عع و بوم وسم ب سس مم مع سس سس سب محسوس ا سم مص وسب مع ل سحاب ا ا ب ا سل د
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 اللا ل

 | ىلاسحلاارثالا كلذ نم دع سي ملال ىف فاسأل ارك ذللا كلذ نءرثا ل هس ه سفن ععسن ثرحي ىناسالا ارك ذلا [

 ا الأ ىلا مو ناسلل ا ىلاة دنا زران“ةداسورلا تاه ارمشالا كالت نم سكعنت م حورلار دو ىلا اءالجوراون أ دي نه

 8 اا اهضعبو وو ضعدىلا اهضعن اءارملا هذه نمراون الا هذه س هيمن ولا زبالو لمعلا ىلا رخو رم حلالا

 1 قنينراعلارفسا ةناهمال مجال تتارملارا ونأدبا رملة رمال ناك اناو ضع اى ضد لكسب و ضع

 4 كب رركذ او ىلاعت هلوق نا لسءاو دلة اهنال بولطمو هل لح اسالر < كلذو ةمسدقلاةيلاسعأا ن تاماةااود_ة

 | ةحردد_- الكل و نيفاكملا لكق حف ماع هناالا مال ىلا هملع ين لا عماياطخ , رغاظناكنا وك سةنفا

 1 مايقمدلال ا انمامو ةكّتالا ا ةفص ىف لافاك ةقطانلا هسفنرهوجدا دعت بس هاهم ة لسمو ةدو ه2

 هيد اممم ن نءنوربكم يال كير دنع نيذإانا) ىلاهث هلوق مول م
 1 لئاس همثو (نود عسل هلو هنومعسنو

 ا | كلذىف هيعاود ىوتيام هبةعرك ذ هملعةبظاوملا فورك ذا! ىفهلوسر هق اب غراما (ىلوالا هلم ل1)

 ا م-مداهط ةياعو مهفرشةباهن عم كالا انا ىعملاو هب دام ني نورب -سدال كي ددع نيذلا نا لاس“

 أ ةيدورملا ىلع نيبظاو..ا واكأ ا دس اودقملا ثداوحو بذغلاو ةوهشلا تعا وب نع مت*اربو مهتعدعو
 8 لأ ادعتسسمو تان ايبحلا لاءتانظ ىل_ةبه هب و حسم عم نانالاقع ودملاو عوشملاود ومسلا و

 ظ | ملسلا هءلع ىسيع لاق بيسلا اذسهلو ةعاطلا ىلع ةيظاومل ا ىلو أ ة#ن اسنالا ثعاوبلاو ذب ريشدل|تاذلل
 و (ةلثسسمللا) نيقيلا كأي تكي ردبعاو مالسلا هيلع دهم لاهو ارح تمدام: اكرلاو اللاب ىفاصوأو

 ظ 11 انرك ذانا هءاوجو ةهلل او ناكملاب ر«ثم دنع ظفلاولاهو كب ردنع نيذا!ناهلوةباو 5ك ةهمدملا 6 اناا

 "|| هلوكم دش هنا ىلع شرعل ا ىل-عاك وتس مهلوقرم ف: دنعةروسلا هذهىفةرقنلا او ةيلاقعلا ةريثكل |نمهاربلا
 ِ ةوجو ن هنو ةنال اذه ىف ليوأتل | ىلاريصملا بجو لوةذفاذه تدثاذاو ةولساو ناكملا قفالصاح ىل عت
 2 فءاجاظي أوان :ه ا ذك ةوماءال ةجرلاو لضفلايةهملاهذهنا كشالو مكعموهو لاه ىلاعث هنا (لوالا)

 [|| ناكملا لجال تبل ةيدنعلا هذه نا ف الخ الو ىل الم بولت: رمسكتملا دعانا لاه ىلاعت هلا ةيئانرلارارخالا
 دارملا سياوريمالا نم ةوظعاي هبرقريزوال لا .ةي فرشلاب برقلادار انا (ىناثلا هجولاو) انهاذكت ةهخلاو

 5 نااناعفريزولا نم ناكمل اوزبلاو ة لس اف ثا ىلا برق وكي ش ارذلاو باوءلانالةو+ان برا هم

 * ةاضاب هك”الملل فب « رشات اذهنا( ثلاثلا هسج ولاو) ةولا,برقل اال ف ريشا, بر ةااوهربتدملا برقلا
 تاءاطلاو حاورالا دعصمو راونالا لزئمهلءسو هفرشو همّرك ىذملا ناكل ىف مهنكسأ هنا ثم نه هلف اىلا

 1 5 قاملنا ىلا هللا لسر مهنال كلب ردنع نيذلا دكت ” الملا ةغفص ق ىلا تلاه اغا (عب بارلا هجولاوز تاماركملاو

 1 |(ةتلاقاونملا) لءاهتاوانوهاذكف دلبا ىف نبأ رذتماواكناو ملم رع ةةلطاداعمدا لاقي

 13 ]|| ةوسرممأ ا ىلا عت هنال ريشلا ن ملضفأ 39 الا اّناتاسث ا ىف ةنالاءده هقاهحر مصالار كوبا كب:

 1 | اذهو ةدابعلابقحأو لأ تنأف ىنعملاو هت دابع نع نوريكت_بال كبر دنع نيذلاَن |لاعركذلاو:دايعلاب

 1 انو مهنوك الأ مجاعاطن مركذ ( ةعبارلا هلك ملا ) هزم لضف أ دك الما تناكول مسيامن ا مالكملا

 دال مث مولعلاو فراسملا ىلا عجري كلدو ءوس لكن م ىلا هز هلها هيزنت نع ةزابم عبس انا تفر ءدقرو ْ

 ةعاطلا ف ل مالا ناىلء لدب بدترتلا اذغو حرا وا لاسعاىلا عجرب كل دو دوصلارك ذب هفدرأ مسستلا

 ؛!ءازعمورمم+ل ادة, نو دعبل هلو لوقا ضي اد حراوللا لاعأاهءلء عر ذو بولةلا لاعأةي ةومعلاو
 م-مئادا رخاو ن نوجا مهلك كالا ادصسق ىلاعت هلوةنيبو هذ ب عيل !تقمكف لا. 5ناف هللاريغل كو د هسنال

 لاننا ضرالا:كتالمءد< الاود_كىم نيدلا ىلاز ازغاازيسشلا لاق باوااو مد - الاو دص»

 هلوقو موم-هلاديفياذهف هتناريغلاو دمهسام مهنأ دفن نو د: هر هلوقنااضيأ ل قو الفتاومسأا

 ىنيقرغت_بماكلت الملا نوكى بع ةهلادلا تان الانا لعاو ماعلا ىلءمّدَمم صاخلاو ضاخ مدت الاودص ف

 8 ةئثالملا ىرو هلوقو نوه سا نحلاناونوفاصلا نكلاناو مهنع ةءاكس ىلاعت هلو ةك ةريثك ةيدو.علا ش

 7 يو 41 لعد" ىنالا يناادهجتان دمس ىلءهللا لصو للعأ هقاو مهب ردم نودهسي شرعا لوج نم نيفاح ||
 توجب س سيب

 تبوح

 ِ_- مدور جيد ع وو مس سس سس
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 الأ اوعيطأو ةوقب لودرلا ةعاط مددت مكن نا اوطصاو قلو ةوقيلوسا ا ١

 بج و ةعاطلا الزنا نح تح واهتس جي وزي وزن اف ةعالملل هذ .همازلابالا لوس ا هيف ميشو | ١

 نا.ءالا ا:ههوعوشلا اذ مدعدنءم دعئذلا ىلع نا ةماكب قاع اناهريرقتو : 7 , تت تاجالا لاا ا ا

 قامت هلوققروك ذم ”هلد_سملا هذه ما و ةعاطلا مدع دن نابعالا مدع مزل فنا ةهاكب ةعاطلا ىلع قاع | ا

 مهيولق تلجو هللاركذ اذا نيذلانونمؤملاامتا) ىلامعت هلوق #* لسءاذقاو نع توهتتانرتاكاوبتيتنا || 1

 مهثءاوأ نوقف مهانزراموةالسلا نومي نيذلا نواكو ممر ىل<و انامعا مهم داز هنأنآ مههلع تملا وأ

 ماكنا هاو روهقلااو هيطاو لاق ل ىلاعت هنا لعا(ميركقزرو ةر ةدبر ير دنع تاعردمولا 0 ظ ١

 201 حرص دي نص هد قدر ةعاطلا مراح نأ: لانكا

 كدب كايد هنارلعاو : 3 . الانوةمؤااامعا لاف تاعاطلا هذه لوصح دنعالا ل معال ن اعالا نا ا

 لاه مدت هقارأ دانا ذاةر (لوالا) ةسخروءالودع دءالا ل مال نا.ءالانا عا[ ظ

 رعاشلا لاف فاخاذا ل-وأو لسوو هالو لحول لجو لاس .ىدحاولا |
 0م لو ةسشماودهتانب ىلع « لحوالى او ىدراامْلروعل ١ ا

 ندا ةولسيرست  ىلا مة هريظنو هللا نما ةئاحناك اذا انمؤ١:نوكحرانغنا نه لا نادارملاوأ :
 .بامض ؟لاهو نوع شا محال ىف مه نيذل اهل وقر نوةةشم مجبر ةيشدخ نم مهنيذلاو هل اوتو مهبينوشا] ١ ١

 اماو ةادعالوهق باةءلا فوخاما لاللاو ةماغعلا فوثو باهعلافوخ نيمست ىلع فلا لاقل ْ 0

 كلذو الس ممادنو اان رة ءاكلهناكءا وس نيقولخلان هدسسأ تاق نعلو نبال وهذ ةهظعلاو لال_ظافوخ

 دنع ريض اذا حابتلا وهءاانوحات فتاد وحوأ اند ها رطرتاو وح وما لك نع هناذإ ىغىلاعت
 هنااا ام هنوكو هسنءامنغ هن هنو ب هلعدو 2# لب باقم! ن نم ةسها اكلت تدساو هفاضعو هبام غلا

 كالذذ لؤالا سمقا السولار دازإ انة ن قواتنا ده تاع اذا فول اكلذو هياوملا كلت ١

 نمدودةملا نال عضوا ا اذهب ق؛الل 'وهاذهو هللا باةءرك ذ نم ل-هعامناو هلاوتدت 2 نمي 5

 للا نسدارل اذاكش ااماو لاسفنالا ةمسقىف لوسرلا ةءاطو هللا ةعانطر دب باك م ارلا هن , الاهز_ه هَ

 تاو امهد لاه ىلاعت هنا ىل ةنائر امم الا "الا ىف :-احالو هلق اركذ در نءمزال كلذ ىفانلا مسقلا

 ىرخ أ: ب[ لافانضي أو اهني عيبا ف اكف هقفاركذي موبولق نئمطتو اونمآن يذلا ىرخأ ةيآ ىف لاو م مم ولف |

 ف هرم : ردصأاح رشو نيقذلا يل“ نءنركحه ان انانةهطالااثاق هقلاركذ ىلا م_-ميولةو مه دول بنيت

 .نافصولان ايه لوم: لب نمل اهلا نيتاهنبب ةافانمالو هب ودعا فو نسنوكنامغال_جولاو دمحوتلا
 رك ذ ىلا موب ولقو مهذولج نيلت مهيزنو تي نيذلا دول هئمر ءءء ىلاغت هلوقى مو ةداوةنآ ىف . ا[ ْ ْ

 (ةناث لا ةفدا1) هللا باوثءاج رد:ءممبول5 ومهذولج نيلتم هللانادعفوخ نم دولا شقت ىنءماو هللا | ١

 هنداز مكب الوقي نم مهنخ ةروس قات اها د اوف رمكرهز اناني مهتداز هتان سلع تلتاذاو ىلا هتهلوقا| '

 ؤهو (لوالا) نيوجو لعوب دصتلاوه ىذلانامتالا:دانز(ىلوالا ةهلثملا) لئاسسضهمق انا عاهذهأ ١
 ناكىوقاوزتك | ءاتع لئالل دل تنناكمو هلك ناهلنا هجر ىدحاولا ءاكتحام ىلع لعلا لهأ ةّماع هياعئذلا

 ةملع هلو :ةراشالا هءااو نيةءلا ىوقيو تا لوزءاسّموقو لد الدلا ةرث تح لودح دنعّنالاناءادبز 11

 || نمداراالوقي نأ ل ئاقاو ىوقأ هلا هتفر عمنا ديرب رليضرالا لهأ ناميان ركب ىنأ نامي نزول مالا ظ
 ْ نء ةلاحتال نكس و وفى. .ادلك نال كلذو لطابفليلدلا ةوقام | لئال دل ةرختو أ لت ذا ةوقاماةدانزلا» و

 عناملامزاعاناكناف نوكمالوأ ض.ةنلا نما هنامامزجانمباموز# نوكي نأ اها تامدةملا كلو تام دق
 مزابا نالت بقتل اذه ىلع ضع نم ىوق نال دلا ضءب نوكعنسما تامة لك ى ال صام يضرلا

 ظ ضعبلا وأ كذا ىفام !لداجرمغ ضنق نان نم عئاسا مزطسا ناك تاانمأ رنؤامتلاو ينال نسوان



 ' * و خ

 | برضو اورمض< )ءالؤ فريج نب تاّوخو ءاحورلاب "هلع هباصأ ةمدلا نب ثراسساو هنع غاب ئثافوع
 ١ 1 المس نملة , الا هدد تاز ةعزانموف 0 مهريغ نم عقوذ مه سب مانغا كل: مهل مل_سو هيلع هلل ىل_ص ىلا

 قولسو هيلع هللا لمهن ل وسر عماوفقو خام_هالاو اورسأواولدقنام-_ثااردي مونت اىور (اهذانو (

 000 مزين اولو مكسحلا«دراكخابشالا لافوانمزهو انلقانالانل متانغلا ناب ْثالاقذفامملا

 1 غلا لافنالا حجاسزلا لاه (اهتاانثو)ةب ال و م بجو دمتاتغلاب او. ملم الو

 نوكيريدقتلا اذه ىلع نال فيهض هولا اذ هو م-هابقناكن .ىلءامارس تناك( ملالا ممعاولاسانمناو

 0 أ دع راتاابانوب .تنم ناكل اًؤدلا اذه نا لل دانا دقو طقتىلاعتهنا مكح يلط لاؤشلااذهنمدوهقملا

 0 | دوج ةدقاكر نع داشالا محار ١!نوكين و ىناثلالانة>الااماو ةعداؤملاو

 3 نعدشاملافنالان هدأ رااتاناورلا ضعب ىف سا. عنب الاف (اهد -أ) هوبواضبأ لاقئالارمسفنيف

 ْ : 0 طع هللا ىلص ى: | ىلا وهف عاتمو أ دبعو أدبا دنم لاتقرعسعن نم نيل .ىلا ىلا نيكر مثلا

 ١ نعاولأسامنام وملاف لاق دهام لوةودو سونا لهال ةظادل هد ىذلا س منا لاسفنالا (اهذانو ( هاشم

 !مفملا نم همسهس ىلا دئاز ىزاغلا ىلا عفدي ىذا اوهو بلسلا ى م لافنالا نا (اهعاانثو) دب الا تلزنق سهلا

 + ||| مكتنلرق اوقيوامك.آو هذ حوض امّدي رشا لاهو هملس هلفالدتق تق نم مامالا لاهتاذ اال اَمَملاىف 4 اسغرت

 1 0| هنتلتقتر دي و ردع ىخأ لق لاق هنأ صاهو ىفأ نيدعسن و للا سالو هعيروأ هثل' 0

 01 دق ىلاسعت هنت اّن' تاقفلسو هلع هللا ىل هللا لوسر ىلا هب تمس ىن .عأف هفمس ثذ دخأو ئداقلا نيدعس

 1 !تءضو ىذلا عض مولا هسرطاكلالو ىلاذ» سمل لاق فيا !اًده ىلسهذ نكرشلا مودع 4 ع

 01 | ىلص هللا لوسر ىنءاج ىتحال قالا تزواجاسك ىب .امذخأو ىخأ لق نم هللا هلعئام ىو هم رطف مانغا هدف

 0 لاه هذخغت ىلراصدق هناو ىل ساو فمسلا ىت كاسكياذه- أ. لاقفلافنالا ةروس تاز :ادقو لسو هملعهننا

 ظ 1 |رابخالا ف مصناو ضعب ىلء اهب عيجرت ىلع لد ءاداهبف سداودب الاوإ هدد هوحولا هدد لكو ىضاقلا

 8 010 | هناف :ز و9 "اعلا ةدارال كلدكف زن احاهتمدب_كاو لك نااكو ىل ىلو <“ لكءاافأل او هب ىذق نعل | ىل_ءلدبام

 #11. بف ةيينغلا "هل هج نس هريس غل هن نأ مالا هملع هلام كل ذيدارأ !نوكي نأ برقالاو اهني ضقانتال

 او لفت ”ناكاموصكس رغنللةيوقتوداهلتا ل ءاضي رش لغو هتالاهاو جادتيو اهلودح
 ظ د ” افا

 ظ 0 هلو أ نيرمضاملا ضعبل خضربوأ لئاقل' لس هيطءي وأ ةعجرلا ددعو أ برمسا ىف غلاسيل ةيراحاءا دما

 1 |ذارملا لوسرلاو هنت لاغنالا لق _هلوقنوكمفري د هال اذه ىلعو هب ص: مال ىلا هماع ناكىذلا سنا نم
 "| ثصلا ) نائعهمفةلوسرلاو هتللاسقنالا لق ىلاعت هلوقامما نيدحاسملل تسد ناكام ىلءدنازلا صالا

 ظ ! مالا سداو هتمكح همضتقنام ىلعاجمسقب هنلاهسهأب لوسرلاو هلا صةخماهمكحّنا هنمدار 1 (لوالا

 . ![|ثاف هلوقب ةخوسنماهناىتسلاو ةمركءودها لاه (ىناثلاثصلا) دح أ ىأر ىلا اض وه ماهتمسق ىف

 11 | اهضسنت لوسرالاهاك انغلا نوكن نأ ىذة» لوسرلاو هنن لان:الالةهلوقنال كا دو .لودرااو هن

 | لق هلوقّنا (لوألا) هوجو نم هنء بح أو تاياورلا صعب ف ساي عنب !لوةودو سيلتا هب : اهلنا :

 ايتن ءانو دوما نكميالف ان دما اذهو لور الو هتاومف مكان ا .ًانغم وسلا هق لاغنإلا

 نيغاغللاكلم ةمنغلا نوك ىلع د سهلا ة بآن ا. (ىف'ثلا) .نيءاغللاك.طماهساجلا ةعب رن وكين أي مكح
 1 نم ةلض نسا! ضوءبل م ال_تلا هلع لوسرلا لفت امناو بلسااب لو مان غلايال ةرتسفم انههلاسفنالا و

 "لأ هللا ناقعارقتاف ءاذعم .(كوالا) اثم هسفو كش تاذاو طصاو هّللااو ةنااق .ىلاعت لاه مث حلاصملا

 هللا لوسر هنم كحامعا :اوضراو لاوحالا .ده بيس ةيداخناوةعزانا!اوكرتاو هللا ةمصعمىلعاوم دهن الو

 ألا اوذالا نم كش تاذاوهطصأو ىأمكن.تا ذاوطصاو هلوقف (ىناثلا ثءلا) سو هلع هلئا ىلص

 ب 0! انها لبق رود_صلا ةرعذم نئاكا ار ارسالاّن 1 نيبلا تاذاها ل. نيبل ا ىف ةءقاولاوقالا تناكانملو

 01 مك ةفلا نفع نعم هام ىلاعتدلا قعااو نينمْوَم منكن ا هلوسرو هلل اوءيطأو لاف مثرودلاّة اذ
 ا 0 2

 ارسرلا



+ 7 

 لع نقانمئالاو داهللا ف قافتالاو تالضلاو تافدصا اوت ااوكرلا همك لش ديف هقلااضرهىفلاملا لذ و ْ 007

 |زوديال هلا ىلدعةالا تعجبأو هتلا هقزرام فن نمحدم قلاهت هنا ةلزتسدملا تلاق رطانقلاو داسملا |
 | تال دعاو اراىهمالكلا | ذا هرك د قيس دقو افزر نوكيال مارمعان ا ىلع كدي كل درو مارا سقامنالا |

 [|نوتمؤملاع هكءاوأ هلوق(لؤالا) ةهثالثارومأ اهبنيةوصوملل تن ؟سهلنا تاما !هذهرك نال امتدت | '
 |دونمؤلا خلوق اس نالوق همف لد اذامعا.ةح هلوق (ىوالا هلم د دملا) لثاسم هبقو امد

 أ مهلاة لاهو أ دام 5 نونمؤم امهكئاوأ هلوقد:ءمالكلامتدنا (قاثلاو) ةقرةللاننونمؤملا مهى ْ

 دلني جضارقتا» اًرذاا لاق (لوالا) انهوجواة- باص !فاوركذا (ةيئاثلا هلثدلا) تيد
 أ دكؤمردصم هنا هيو سلاف .(ىناثلاو) اة-نورفاكلا مه كئاوأ هلؤق ءريظنوانقح ا راسب اى امد

 ظ ردقتلاحاجزلا لاق (تلاثلا) اهتدصاةد ناكمولءؤ ىذلاّناو ريِدَعَتلاو مالكلا هيلع لدي فود < لعف 07

 | نمؤمانألوةينأن هومالروح هنا ىلءاوةفنا (ةثلاثلا هلثملا) هم ١

 ل ودين أل والا" ىفاشا'باحصأ لاقذ المأاق-نمؤمانأ لوت.نألجرالزو<لههناىفاوفاتشاوأا| ٠
 أ لوين أك والاهقاه حرة فان أ باص ل اهو اقح نمو مان لوةنالو هللا ءانشنانمّومانُأل نزلا ١

 هبق موافق هللا» ءاشتا نما لإ ودي هنااولاهنيذلاام اهلا هاش ن !نمؤم األ وة. نأ زو<الو ام نمؤمانأ | 5 ١
 [نأ  (ىاثا !مانةملا ) ناميالالوص- ىف كثا!لود-لجال كال ةنوك نأ (امهدحأ) ناماقمأ]ا ٠
 عوج نع ةرابعهنءهللا نذر ”يفاش !ادنعنانءالان اور , رة لوالاماقلا اما كلذكرمالانوكمال | : :

 ]| ىف كشلاو همف لوكشم نمأ ةحاصل !لاعالانامت [ناسنالان وك تاك شالو لمعلاو رارفالاوداتعال ا
 أد ةتعالا ل اود امزاح ناك ناونافالاف ةصاملا كلَ لوصح ىفكاشلا بجو ةهاملاءازحأدأ ١

 : ظ اماو نانءالا لوضع ىفاك اش هنوكب جوبر دقلااذهن اكل مسعلا لوح فاك اب ناك م هنالارارقالاو | َّ ١

 | .ناعالا ىهسمنعاجراخ لو_ءااناكو لولا دام ءاللا.ه !نانعالاناكانافهقاهجر قدح ىأ دنع 3 ّّ
 رومالاعو# ن ءةرامعناءالا نا لاه ن نمنا تثةنامعالا فك شلالاسالا لوصح ىف كشا نم مزايا 1 1

 ناعالا نعئلشلا ىنأ همزلب ناعالا ىعسم نع حراخ لمعل لاق نمو ناعالا فكَّدلاعوقوه.ءزاب هثالثلا 1
 اذافهلاو-اودن وعن ماهعأو هنافص فرم انمؤم لجرلا نوكنأ (لذالا) هوجو هنفكشلا لجال سدا ا هتاءاشنا َنمْؤمانا هلوقّثا لون أوهو ان ماشملاماو دف ظفالا فالا سل فالكل اًنارهظاذه دةءو أ ل 1

 انكتالا لوص+ امس اذهريصما هناء اش نا ل وقينأ ب جوف حنادملامافعأب هسفن حمم هناكف نمؤمانا لاق | 3
 يدا ربالاعاتا لاق كناعا ىف ىنتست ل ةداتقل لاق هللادجر ةفمأ :-انأّناكو ر بحملالاوزوتاقاايفأ ١ ا

 هب تدددقا اله هاد سردفشحو أ آلاهةندلا مول طخ ىرفغي تأ ععسط أ ىذلاو هلوق ىف مالسل اهبل ١هيلعأ 025

 ْ اه الا هذه قركذىلاعت هنا :(قاشلا) .هتلاءاشن!لوقنءديالهنا لعل دباذهو ةشيأمطلاديرهبلطق ]| ٠ ا ْ ىلق نم ظمأ ن ناو لاق ىلب ل )اهنادعب هنال اوةيو بمحنأ ةداتقاناكل اوقأو ىلب لاق مؤن لوأ لوقف | : ٍْ

 | دهان يد ض الخال اولا نمفوذت!ىهو ةسجنا تافملاءاودومناكا ذا الا رَمنوكمال الل_-رلا
 |.هلوؤو هورصخلا ىلع لديامةبالا ل وأ فرك ذو كاست هنا بول زاك زلاو:ةالصااب ناستال او هقا ىلع 2

 ظ [رتصحلا دمفباشيأ اذهواستس نونمؤامعلاوأ هوفاي الارخ[ى زك ذو اذكو اذكمهنيذلا نونمؤااامناا] ١

 سلتا تافضلا ذهل ود هسفأ ىلع عطقلا هنكال ناسنالا نام يعل ذه ىلد عدن .الاءذه تادان | 3
 أ تاناعا ناعالا لاقف تنأ ن نمو« أ لافو لجر هل أس ن نسلاناىورهقلاءاشنا لوقينأ ىلوالا ناكمرجال ||| ش

 ||[ نكات قنك ناو نمزءءانافرخالامولاوءإسرو هبتكوهةكئالمو هللابنامعالا ن< ىناأس:تنكن افا ٠١
 || نا .(ثلاشلا) ال مأانأ مسمتمأ ىردأال هللاوف وذ م-ميوأق تلجو هللا رفا ذا نئذلا ن وم تملا هلوت || 80
 .هنوكب عطقلا بجول انمؤم هنوكي عطقلاف هس: للا لهأن وا قم ناكنملك َناىلءلدميظعلانارقلا ||| |

 ايت هلأ ان نم وم هنأ معز نم لاق هنأ كر ودلان نء لقد اذه از تسنوبلا لييسال ذو ةنللالهأن م | 0
 زو موس يووم

 امص اسم ل سلا



 | كاف ذب
 مهقيلتملل_ 0

 ف توافتلا ل ود ناانرك ذاع تدثفاناط لباطع ن ركتالانم للاخ اة اوةرامالب الءادنوكالكلَذف |
 ٍ 0 راسا نالكل ذكسمالاف لا الدملا ةرْثك تدب توافثلا لو هساماو لام 5 قفل انلت ال دلا ىف
 . الأ ناكن او ةريثكلا|لئالدلا عاق ادن: "نا وق ًاريصن نأ عنشمف ضيقا نماغنام ناك ن ادداولا لمادلا سنس

 0 | ؛و ألا اذهنا تنثف هنونظم لب ةمواعم ةصتنلا نكستملو ةراما ناكل ب الما د نكي مل ضم فلا نه مئامريدغ

 ا زاد <_-سلا ضد نال كل ذو ماودلا مدعو ماو اللا ةدازلا هذه نمدار ١١لاشب نأ ندم ارواب هد

 1 |نيفرطلا نيذهنييوتلا+ا كلتلاموا دمن وكت نم مهنمو ةد-او ةظلالا لولدملاو لبا دال ارم« نوكرال

 1 [نوةدسإ مع !قيندصتلا ةدانز نع ء(يل ا :ا!هسولاو)ةدازلانمدار ااوهو هنو افّدم بتارصو هدام طاسوأ !

 5 |ةبقاعتمل_دو هيلع هللاىل_هلوسرلا نمز ىفةيااوةمفيلاكتلا تناكاملو هللا ددع نمم_مماع ىلذ ام لكب

 0 نك فنانا قدس سدادها ,”وارارقأو 00 6-7 0 ندع 5

 هاش ل ميسا سس

 8 أناوهو ثلا 0-0 ياو نيد تاو نامالا ف :دايز كل ناكف ددجرا رئالاواةيدسةتاودهماكا

 نقوالكو هلل اسالر حت اذ_هو هتاهولذغ ىفهقاةمكحر ال 1ةطساون فرهثامغا هةمكسحو هلناةر دق لاك ا

 لقد ادةةرخآ»وث قءلذق ىف ةمكح «-بلطىلاه-:ملةةارخاءىذ قيلت ىفهقلا ةمكحران 00

 ش أةياهنال مرجالاهلةياهنال ب تف ارماءذه تناكاملو لك او فرش و انهنم ىلءأ ىرخأ ةست سه ىلا

 1 |ناهقنلاو ةدا زلال _.ةب لهنامعالاناىفا وذات> ا( ةئاثلا ةهلثسملا) ةفرعملا ككتاب لت بنار 1

 || َ ةناالاةدمب اودحادق5ن لم_ءلاور ارفالاوداةّدعالا عو#ت نع ةرام

 1 قرع نع ةرامعناسءالا ناكو لو :دايزلا لمي نامعالا نا ىلع ل دياناسعام ا ارةتا(لوالا) نيو>و أ
 أ | كئاوأ اهي نيفوصوملا ىف لات ة تيئارومالاءة عزك ذا قاما (ىناثلاو ) ةدازلا ل.فامن رار ةالاوأ

 . ألا نعت ر رهف ن ءىدرو ناميالا يهسمىف لخاد لالا كإ لكنا ىلع لدي كل ذو اقع نوةمواامه ا

 أ ةطام هاند أو هقلاالا هلاالن أداه اهالعأ ةيعش ن نوعسو عشينابجالا لاق هنأ لسو هءاعهقاىل < ىالا

 و# نع ةرابعناعالاّن ا ىلع الاهذ_ماودتحاو ناعالان م ةءعس ءامحلاو قب رطلا نءىذالا ْ

 اتوافتلا نال ةبالر ارقالاو ةفرعملاو ةدانزلا لق. ناممالا نا ىف ةح رص الان ال اولاو هماللثا ا ناكرالا ٍ

 |توافالال وخد دس نا ىتس لم اا ودا ةةءالاورارقالا عون ءةراس.ءناعالان وكي ن أبدجوذ

 | ماودلا مدعو ماودلام توافتلا نا اناا فءهض لال د:_ءالااذهو ناعالا فتواغتلارهظي لمعلا ىف ظ
 "هلكسملا) ل_ءأ هللاو ناعالا ف تواف:لالود- ىف ةىك ردع! ا>هور رارةالاو داقةعالا ف لصاح

 لود-ىف ةرئؤملا ىه تاب الا ا1:نان رعشمهرهاظ  اناع' ءايحدازهنانامهماعتءاناذاو هلوق ( ةثلاشلا ِْ

 1 بحوم اق كالو ناك الد ةدايزلا بح ونالت انآ الا كل سفن نال كلدكى مالا سدلو ناسعالا ىف ةدانزلا

 1 |( ةثلاشلا ةفصلا ( لع هاو قيدصتلاو ةفرعملا ىف ةدابز بجودت ان" الا كلن ةفرعمو أ ت تانب الاثلت عام |

 اهدعوف قدسلاءنفثاواووكي نأ نينمؤملا ةفصّنا لءاو نواكو مهد ىو ىلاهةهلوة نين هؤملل

 3 انورغالاهلوسرو هلااندءوام نيقفان ا لوتاكم م-هلوةنوكيأل ناو هلو سرو هنأ ق دماولو ة:ثاو هدا: دعوو

 3 |ةجزدو ةيلاعةدت عالاقل هذ هو مهمر ىلعالا ) نولكوت ال ا انعمو رص دبش مالكل اذ *لوتنم

 [تاقسلاهذ_هناملعاو هلا ىلءالاز ومالا نم ه5 ىف داةعا هل الريب ثء نافل انا ىشو ةف ةض رمش |

 |ىئههياشلا م رااو هللا باةءنم لولا ىف مىلوالا هس رأاناف بترتلا تاهج نسسحأ ىلع ةبل سماه الثا

 | ةلكحااداقعالاو هلا ىوسا-# ةماكلان عاطقنالا ى مةثااثلا ةرااو هلق ففلاكتل تاما دايغالا

 3 انوع نيذلا هلوق ( ةماخلاو ةءبارلا ةؤصااو) ىلاعتهقا ىو اع ةماكملاهىفغل الإ هللالل-ذذ ىلع |

 / ”نطاوملاو بولذلا ىف ةربتعم لاو [ةءدفتملا كي ٠١ 0< رااَتالعاو نوةفامهانقزراممو ةالدلا

 |ةالصلا قر .ةئلالذباهس' رو رهاننلا ىفةربتهلا تاعاطاا سأ رو ماعلا را ةياعرفلا ااه« لقت

 2 كلدو



 مصب مسسخسا

 06 هدم هلونّنا )م .تارلاو ثلاثلاوكل 3 مسسالانآل ل دإا لاو أت ساتال 5 "الا لاو اف |

 أها نو ماكل لاق ةئحلا مب هن عركلاقزرلا» نمو ماش سنع هللازواست نأ ةرغغملا نم ذارأا م 7
 اوه كلذ عومجو لنهلاومأرالاةث ورقم ةمئادةصلات عفاسلا كا ةنوكىاةزاشاوهذامم راقزز نوكأ |

 ||| نءو هظارعفب لافتشالا ببسب هل دال ١تالفلا ةلازا ةرفغما نمدار ١١نوئرالالاوو باوثلاة-- | ا

 ا الا لح أ لاقى دا ولا لاق هيمو هللا ةفرعم ىف قارغة بالا ببسا "لدا اراوالا ركل قزرلا |
 : هنأ, ق وصوم يلا هللاو هما أح ءانةدوهملاع ركلاو نسدكسإ و دودأم لكلا عماج م ءاع ركسملا|

 مكاش ديو لاهو ع رك وز لكن م لاف ع را قلاىلا قاتم سان: وصول ةلاوعرك |
ٌ 

 تادالاّن انيشنأ انههب < لوقأو شكلا انهو براشأ او لك < املا زيدل نم ةنملا مهل هلا دءأ أم ىنعي

 اذ هدنعو ةريثك عضاومقف باكا اذه ىف هما ذ ةانرك دقو ةئانمسملا تاذللا نم 20 ةداحور ١

 || لئاق لاه ناف هّددو.ءىفقا رغتسالاو هتمممو هللا ةفرع*ىهو ةئاعورلاثاذالا اوه ركل اق زرلاْا رهلظب

 : ا ٌكاذو باوثلاب زوةاابو باةعا نم اختل ان هملع موك ة-4ارو ءالاب فوصوملاّتأ ىلعلذي 5 . الارهاظ

 ِإ جلعاو مولا نمديال هنال نيسملاعاجسا,لطاءكاذو ةسيلا هذه ىوساف دبعلا ىلع فءاكتالثا ىضتش | ١
 : مهتداز هنانآم وباع تدلتا ذاو مهب ولق تلو هقاركذ اذا نيذلا هلو بأ دب ىلع هنانلق تابشاول اكان اس ءادآو' ١

 || تافدصلا ع نءصخ ىلاعت هناالا نيم الاكل نيد هتد2 لشادفيلاكدلا عبو نواكو تمير ىلعواناسعا ظ ظ

 ١ فرشأ نا ىلء اهي نم. .«الا ىلعاكرلاو الفلا ةرهاظلا لاسعالا نمو نممعتل | ىلع رك دلانلكو لا هن ملا

 كان نمي ر كلج رج )ىلاعت هلوق ةاكر لاو ةالد 5 رخال لامعالا فرشأو وتلا ةةطابلالاوحالا 0
 (نوراأ مهو توما ىلا نوقا ب امئاك نعمت امدعب قل افك يولد اع نوهراكا نم ءْوان مب 5 ؛رفثاو قلاب |

 هيفاورك ذو جارخالا اذهب وذ هءيشت ىضتق, كيد كج رخ هوت ن العا( ىلوالا :لكسا] لئاسء مالا فو

 البث ةلاق يلام 37 6 ول نيكر 00 عي تارا الرداد ىلص لانا 0 نر ظ

 هللا لزن فش رع غي نيم سملا| ع نما قب مه هتيم ءالّوه ترطعأ تلات نا نم كج كءاعا ومشت ملول ا

 فوباطلا نءنولبأ اك سم أف اشي اماهبف ع: ءاذحصت د لوسرلاو هنن لاه'الا ىلق لافنالا ن نع فوات غ لا

 اوناكرديموب لادم ىلا راسو سقاس قرت جر الات ايخهاز تضخلا نم وثمهذعب سفنأ ا

 أ ةدرعنبماشه لاو نال ضافلا في رشلاوهجب ركل فزرلافاج ركالوفامل لقو لاف ركالخدما

 : مهل العار 0 مه سف اب 3 ةكودن كموفو كي ادت ندقعان اق هللا |[ ْ

 ناك لوسرلاو هس لاغنالا ل ىلا ٠:لاقاملف ةمهاركلا كالت ةلاح حرس: سام ىلع هلاهقملا كانا نيهرا _
 1| لاسقلا ىلا وللا يل ن نم رالجرخأ يسد نحرك اونك نأو لاثالا ىف مكطااًذهبا وضر مهم اريدقتلا |

 | كملاتئردقتلا 0 (ىاثلا) انهةروك ذملا» وجولانس-أ هجول ااذهو هلنيهراك اونكن اوت . ظ

 مهثااوأ لاغامل (ثلاثلا) هوهرتناو لاشقلا ىلا كارا هنا مكن تدناىءوفركن او هنن للاسفنالا نان ا

2 
 ولاشك. :رم كج ارخاندقلا مك نأ كى ح نينو عنب 8 كهل اناربدةلاناك اس نوئموملا |
 | تبرع رعت روح اوكار هلوةوذو دعب انع قامة مفاكلا *ىئايشلالا (عبارلا)|

 اهلئملا ( أهتلاو هبف 000 توعرت جنات نينمؤملاو «قيرفءرك ىلع وحاب كتي نا هَ ا

0 

 نيورعو نا. ةدولأ مهنماكازنوعب را هممو ةرتكت لاومأ ايفو ماشلان ,*تلبق أي رقربع ااكورا

 ةراخل ؟بلربعلا مهم ًأفنيإملاريخأف ملسو هيلع هللا ىلص متنا لوسر ىلإ ؛ ريسربخأف نورحآ 1 ماوةأو ضضانعلا 0

 | كملجأ ركن نرخ را وأ 3 خان هس ورعر كم للهأ غاب اورو اوعنز لف موتاةلقو بسلا ا |

 ظ هازل قانا كلش لك نوهراكا نشلالا 2 رفا باوسلاومكتش اب ,

[ 



 م1

 ٠ 1[] نمل الغ نم هنامماطقلاىلا لماسالاك هلادوصقملاو ةيكالا غصت, نمد ةنحلا لهأ نمائاندهتيل عا
 : | ةفرعملا نعو باقلاب قيدصتا نع ةرامعناعالاّْتا (عسارلا ) نقوم هلا عطقلا ىلا ىلدسال كلذكف
 | باقلاىف "لد اخ ةف رعهملاهدهو ىز دصتلا اذ فا اما ةقيقلا ىفانمْومنوكيأسنا لجرلاف اذه ىلءو

 | ولف مالا سفن اما هقل مكس بسحب امو .نوكيانغاووذ حلا ذه للاوزد_:ءام افران ىف ةرضاح

 ظ | هانعمراضع ناو نانءالا ىعسم ةما دّتساىلا ادئاع هللا ءاش نا هلوةب دارا نو نأ دعس. لا ذنه تفرعاذا

 1 |طرم:نولوشي :افاوا ا باصصانا ( سماها ) لق ىدملااذهو هنع هلدَغو لؤهذ لوهتريغ غنمامئاداديأ

 01 االوه#نوكو توملا دنعالا لدهمال طرمشلا اهو ناعالا ىل_عذافاوملا ل ارض لاخ قام ومَد رك

 ( 08 |لوشينا (سداسلا) هللاءاشنأ نمْؤءانا لاق: نأ ندم -بسااذهانلوه# لرهملا ل-ءفوتوملاو
 ] 0 | ناكن اول>-رلاناف ةقامااو 1 انا ىلا ءانئةسالا ذه فرصدارااو توما دنع هللا ٠ءاث نا نمؤ-انا

 ْ 1 ا الصأ ةدئاف لص ل موو وح و ناك «بقاغلاىفناعالا كاذ ال نأرب ردَمَت ناالا لالا ىفاَئَمْؤ ا
 00 مزعل وه- ىفانبإال ةءاكلا ءذهركذ نا (عباسلا) ىئعملااذهءانثةءالا اذه 1 ذنمدوستةأ نأ

 1 ظ نينمآ هللاءاش نامارحلا دسملا ناس دل قولاب انورلاهلوسر هنا قدص دقا لاه ىلا عت هنا ىرئالأ غامتلاو
 7 انيغازكت ىفملااذ:_هءدايعل هتماملعت كل ذرك ذامغا ىلاعت هناتدثف بي رلاو كشل!نع هزم ىلاعتوشو

 ||| نا ءألا ماود ةملكتل اءذ#ه ةكربب لسع ىتح هلق ىلا رومالا ضب وف ىلع ةلادلا ةملكلا هذه ركذ لوألا
 1 مه كار أ ىلاعت هلوةوهو هلا باك هب وقيام مهامنا رو ةماكل هذه اورك ذفاسلا ن هءةعاسن !(نماثلا)

 ذوجو ىلعو ننءؤمنونز كي مم دوو ىلع ل دي كلذو همكح ىفو هلل اء ىف نو.مؤملا مهوانة- نون هؤملا

 1 / | نمال لولا مسقلا نم ةماكلا هذه: يذق أ[ حدها ءاشنا لوغي نملة كلذكتوفوكمأل ءنع

 لإ نا (ليتالا) هوجو مولوق ةص ىلعاو تدشن ةماكلا هذ_هركذزومحال هنا نولئ اقل اما ىفاثلا سسقلا |
 ظ دعانقلاو مئاقلا فل ولا اذكو هللا ءاثنا كركم ان لوق.نأزو الو ل رتءانأ لوقينأ زوج لرعتملا
 [نعمسملا حور نا اموهللاءاشن ا نمؤمانا لوة,نازوجالو امو دنع هولانوك نأ ب -وانههاذكف
 | لاوز لامق> اكل كوب نتدكر خلا ماسعق لاح اكر اك هته هن اوكي هم 5 مكن 1 ند عدعال ىلب سما ىف كر اكرم ةنوك

 ١ دفا نونمؤملا مهكئاو ألاف ىلاعأ هنأ (قىاثاا) لاما انمؤم هنوك ىف حدا ال لش: لا ىفنامعالا ٠

 1 ظ | لودحلاب هءلع هللا عطقا فن لاب حوت هللاءاشناهلوت ناك اًد-نيمؤ :ممنو كب مهيلعىلاهلإ لسا

 ! | | اكرم هنوكيهذضو نيو انمؤم هنوكيت ان الا فصو نيبقرفلا نا لوالا نع باوملاو زوال كلذو

 1 ىلع مكح ىلانعت هنا فاشلان ءو عبار ذه قرفلا لو هح ددءو اهانرك ذىتلا ةريثكل اهوجولا نم ل_صاح
 |بحويط رشا ىف كاشااو هيفا اركشمط رمثا!كلذو اق ني:مؤم موك ةر رك ذا تافدلا نيف وصوملا

 ١ 3 أ ىلاعت هنا امينأ ىتلا ماكح الا نم * (ىلاثلا مكحلا) لدعأ هلاوأ مه منيع ىون اذهذ طورشأ ىف كشلا

 7 ]|| ضع نم ىلعأ اهضغب بتا ممول ىعملاو م-مدد:عتاحردمهل ىلاعتهلوق ةسيللاتافصلانزيفوصوملل
 || فولناىهوةئاحؤرلا لا وخالاو للا تافصلا ىك (لوالاهثالثلا )نام ةر رك ذا اتاغدااَنالءاو |

 11| لابعالاهذهلَنا كشالو قالخالاو ةرهادلا لانعالا امه ناتريشالا ناةنثالاو لكوتل اوصالخالاو
 70| تناككرقا ناك الكر وملاك ناو ة .هلالا فراعاانءرتونت -ىفو باقاةمفدت ىف تارمث اتق ال الاو |

 أ اهلاضي ف راعملا تناكيتا صو تاجر داها لاعالاو قالخالا ءذسه تناك الفت ظاايو ئرق ارا الا
 ٍ ًارةقماضر أ ةنللا فمان !باوثلاو ممر دذءتاجرد مها هلوق نم دارااوهذكال ذوسنامو تاجرد

 || تاداعسلابتاصوتوملاد بو توم ا لبق ةئانورلاتاداغسلا تأ ضّناتثف لاوسالاهذ_هراذقب
 ءاذالوذةماّنا سا لمقنأف مهبرادنع تاعردمها لاه ىءملاادهاف ةفاسمو ةريثك ةنللا ف 'لصاخلا

3 

 1 [| ةزي بارت انك لعتلذو هشدع صختتو هءاق لاَ هنأف اهنع ةنامرحو لطاغالةملا- ءااتاحر دل! لوصتح

 6 1 اهل-جلايو ددهطلاودةلالوصدسن هةعنع ةتسارللا ندا مب د اولكقار ءَءاءاْنا اوما 4

 نب يي سسسس بيييسسسسب

: 

 سي مس و ب ا اب سيسي سس سب بسب .. عع ممر موسوس 15 مس

 5 لاوح اف 1 / 3



 مب
 مسا

 3 يعامل قاسا قي نأهقنا دير هلوقنا سدلا(لوالالاؤساا) تالاؤسهدخؤ هلاماكي قط اود ىرشألا '

 : اءزهيف هدعواميدس لوالا,دارملا نالرب رك ا:م4ه سيل باودلاو ضرب :ىقطا قدا كلذ دعب هلوق ْ

 عقو ىذلا نال ةعيرمشلا هذه ةرصنو ني دلو نآرقلاةي وق: ى الامد ارخاو ا ذءالابر فظا اورصنلا نم ةعتق ةعقااولا ا

 [ًاوهىذلا لطابلالط_و هلوّب هنرق بدلا اذهلو هتوقو نيدلاةزءلاسس ناكني رفاكل امردي مون نم: مري ا نم |
 هناذللطانلطابلاو هتاذل قس ىلا( نامل لاؤلا)ناميالاونيدلا وه ىذا اا لام تاور رشلا 0|

 لأ لطابلا لاطب او قا قمة نمدارم'انخ لعاق لعو لعاج لع هلم عنتج هناف هناذل وشال تيئامو |
 0 الط انلطابلا كلذ نوكراهطاو قسما كا ةنوكراهلتا لاابلا لاطباو قل رب تنمدارما باوك |
 : انباصصانالنعاو لطايلاءادوررهتوقلعاءاسورب وهن ةرانو تائنملاو لث الدلار اهلنان نوكب ةران كلذو 1 ١

 قاحاو هوكي و قلسأ دجوب هنا ىلع هلسبجواولا# قلق مما ىلاعتهودبلاهنالا قل ”لئسمىفاوكسمت |
 اولاهت ءداوعاو ىلاعت هلا نيو حست الا لصع ال قاسا داسةةءالا نا ىلع اذه لدف داقدعالاو نيدلاالا سا
 كلذ ةفاضااضيأ عنتم اف ذا علا لعفب لس -روهظلا كلذ نال هراثراهظا ىلع قل ى.ة لب نكعالو |
 (|| ةيسنلاب لصاح ىئدملا اذه نالاهيلع لئالدلا عضو هرراهاغا نم دارملا لاي نأ نكعالو ىلاهتهنتاىلا راهظالا 0

 الأ ةدئاف نعمل اذ ب ةعقا ولا هذه ص هنأ لصح الف اهدعبو ةعقاولاهذهليقو لم! ىلاورذاكتلا ىلا
 ظ قءقعدي ريال هنا ىلءلدناةب , الاودعا و لا 7 . الا هذه نمعنا -ةاضيأ ةزتءملات العاو |

 ْ هنالوقب نملوقلادس كلذو لالا لاطناو قالا قءةكد نري دب, ىلاعت هنا لب ةتيلاقطالاطناو لطاسملا || ١
 | ماللا و فلالاب ىلحما درفملان ا هقفلا لوصأ ىف ترث لابائباصحأ ب اجسأو هلدي سه ىلاعث هللاوالا ارنكالولطاال
 هذهقلطابلالاطناو قلاَى ة مدار ؟ىلانعت هنا ىلع تادا الا ءذسهف قباسا ادو وعملا ىلا ف رص اا
 از« انا وقةمنص ىلع لدنةنسالاهذنغتا لال كااتن دقت دودلا عج كاذك صالاّن ا علق ملف رودلا | ١ ١

 نع ةرابعربادلا عطقو رئاطأا ةربا دهنموربد أ اذاربد نم لءافرخ" الاربا دلاف نير فاكل ارب' ا 0

 عا نم هشام ريفنلا ىلا او هدو نأ ديرب ىلاعتهتئاو لاملابز وفالريعلا نو ديرت مكنآ دا راو لاصممتال 0

 نمفلأب دم ىف م كل باصساف مكرنوثتنذا) ىلاعتهلوق * نيرفاكلا لاستنسعاو ا نيدلا 1

 ٍ م كح زرع هللا نا هللا دنع نمالارصنلا امو مكب واق هب نئمظنلو ىرمشبالا هللاولء امو نيف دم كنا ا ركب الملا

 هيفو هناغتسالا دعم هرست ىلاعت تائب لطابلا لطي قا نك هناىلو الان الاى بال امتنا دعا

 | "لدتمم الات وكدف لطابلا لطع و لوقوهذا ىف لما-ءل نوك,نأ زوخم (ىلوالاةلثسلا) لئاسم]]
 هلوةىف (ةئاشااهلكسلا) نوث.غت ست ذااوركذاورب دق: ىلع ةف:أ سمان الا ن وكنز ودعو اهانقامع ْ

 ْ رع ىب دح نمامعنبا لاه ماسلا هلع لوصرلا نم تناك هناغتسالا ءذهّن ا (لوتالا) نالوق نوئمخ: ةخدسدا| 0

 الإ مهو هباضص أ ىناو فا مهو نيكرسشملا ىلا سو هيلع هلق ا ىل ههلق ال او ءزراظتوو ذب وب ناك امل لاق باطلا نا |
 ديعتال باصعلا هذه كل م نا جهال تدعو ام نزح أ هللا لوي وفوهديدمو للملا للي قس ا فمن ةماممتلت 0

 ب زكنتدشانم هللا ”ىناب كاذك لاه مت همزتلاممث ركب وأ هّدرو ءؤادر طقس ىت- كلذك ل زي لو ضرالا ف | ١
 | عفر دو ءرصناف قم ايانالوأ وللا لهج وأ لاق وَما تفطصااملو نال اءدش تازئف'ل دعوام كلز هس هناق | ْ

 هولا َنالنينمؤملا ةعاحج نمتناك هئاغتسالاهذهّنا (ىناثلال اولا و) روك ذملاءاعدلاءمديهقتالوسر || ١
 بوقالاف لونرلا فو نم دشأ ناكموفو لبم.يفال صاع ناك. ةناخت الا ىلءلوسرلا مدق اهلج الى ذل | 0

 مهسفنأ ىف ءاعدلا ىف هل نيعب أن هناعد ىل دع نون مود اوناكموقلاو ىورام ىل_ءعترضتو مالا هملعاعد هنأ 0

 : تاياورلا نبي عملا قيرطوها د_هفموقلا ءاعد لَمْ و هن هنوص ءاعدلا َكِلَدب عفر هنال هللالوسر ءاعدىلة:ة 0

 ىدغأ ةملز ىف عق ةاولا لوقي هثاعالا نو.لظت ىأأنوثمخةستذاهلوق (ةئلاثلا هلكسملا) بابلااذهىفةفلتخلا |

 نك اللا نم قلاب دع ىلا لاق ماجا ىلاعت هنا نيب ةئافتسالا مع ىحامل ىلاعت هنا زعاو ىنءجّرفكأ
 بايع ملغ هنورال فرخ تحس دينا وق (كالالث ل١ لئابتسدبفال ل

 ل ا ١



 ْ م51
 هدسصمسسسا سال امسمس سس |

 سديم .ءااتخ أت أردقوانيأاز طفت . ناعريعد#ذ>أنالولذو بعض لك ىلعءامغأا» سلا

 ( قيرلف اهب قلح مث لبا نم ةرضدذخافءامعسلا نملزن اكل مناك ت نأ راسبع تب :ًارفاانهيخالتلاقفانؤر |

 ١ أ ش : ف ادعم تس تروح الا 0

 أ
 ا

ْ 
 ا

 ا

 ا

| 

0 

 ا

 تالا بعت اًوانح ور برعلا "عيسي ف ةزاعملاو تانمشلا قىغور 4 رمد اورو 7 -9 ْ

 ظ اتادمصا لاو لا ري لزمه ةت_سا!قامؤ مهقو سا هدف عم سوت ب ب 0 اك دبو م وةاابر دنىلا ىضةرنعلا | ظ
 ]| لاقف باص لو هئلع هللا لص "نا اراشتساو نب قادت او دل انيتانلا يونا قيومت |
 ا 0 89 ارمسعلا لبا رلاقريفنلامأم كلا بح ارمعلاه لولذو بعص لك قلعت“ هنماودرخ مؤدلانا نولوة:ام |

 1 01 اهاورصلا ساس قغ تشم دقرسلانا لاف ]بيو هلع هلا لموت لوس هج وربغتفدعلا ءاقان ءاننلا |
 11 . | ل سو هيلع هللا لص“ ىلا بضع دنعما.ةفودملا عدوربلابك لعدقلوسراباولاقث ل_.ةادق لوس وأ |

 1 0 ||(  هتاوف تدر أ امفبج كممأناف هن هللا كل م امىلا ضما لاسشف ةداسءنب دعس ماه مث ا:حأفرعوركب ونأ | ا

 1| كاملا نم ءا هللالوسراب ورعنبدادّةاا لاف مث رابدنالا نمل>ر كانعفلذتإا ندعىلا ترسول |

 ١ ' كروت هبه دا ىو[ ق باث ارتساوتت كاع كلل وغنأل تدر فج كمان هبا |
 ١ ا ا هللا لور كصتف فرطت زيعانمتمادام نأ: اةماكعماب اًؤلناع :كبرو تنأ تهذالوة:نكلو نودعاقأ

 3 0 اردينمهتالوسر غرفاناو موقلا عراس مواز اذ ىل اك هنت او هللا كرب ىلءاورعس لاق من ,لسو هيلعذلن ا ىلصأ

 ُّ | هللانال لاف ل لسو هيلع هللا ىلص < ى لا لاق ف لصبال هقابو وقوظو ساند عااد ءاداتةريعلاك لع مهشعب لاق |

 0 ”ةلصاج لال اةمكا م وةنف ةصقلا هذه تفرعاذادل دءوام ل انطعأ دقو نتف اطلا ىذ_تائدع وأ

 ]| هقالوس رمق ولداح ىذلاق زطاونوهراكلنيئمؤومانماقي رخثاو نات هلوقل اذن مهاكلالمهشعبا | 1

 0 1١ نيثام دعب هلوقو زمعلامهراشال ريفذلا ىقان ل سو هءاع هلقا ىلحص [ ١

 ؟ياوت اوناكم ال كلذو لاتقلل بعأت 136 ان لم والو رعالالا انج .و رخ نك اممهأ وتمهلادجو |

 0 قاحسو لدا اىل ارد ب نم لاح مهن«رو مهعزف طر ةق مولاح هم ىلاعت هناملاسةلا 6

 | ىننممالسلا هلع هلوق هنمو عطقلا او مز نع دياي نورلظ مهو ةلو ذل: انو هنابخو م ىلارظان هامسال |

 ! ا مهثوخ ناكمنا لاو لعي أ هادبتمدقامءراارظب . موه ىلاعت هلوقو هبا هنأ لعي ىأ هملار | ودا ظ

 عدت (اهئلامثو)ناسرافالا مهيف ناك ام هنا ىور ةلاحرا وناكمخ !(اهتانثو ) ددعلا هلق (اهدحأ )ومالا ظ

 1 أ فاضاىلاعت هنأ مه نر ايتام هد 0 (هئااثلا هلمسأا) حالساا | ْ

 اما ىلاعت هللا قلع دمعلا لءمَّنا ىلع دياذهو قل اكن نمكير كج رخ اك لاف هنن ىلا جورذتا كلذ ظ
 لص هنا ءانعم ىضاشا | لاق اناوقوهاك علا بح ول اههع و نيذللا ةبعادلاو ةردقلا ةطساونو ٠ ادّماأ
 ْ |ىل_عمالكلا لد سال اورام هز امنا كثالالق هيلا فضاف هم لاو ىلاعتدقلا يعأ, وردا لذ

 | ,كلنركن ةكوشلات ا ذرعغ نانو دودو مكلااسخا نم: :ةئاطلا ىدحا هللا مة عيذاو ) ىلاعت ةوق هنشمةح |

 7 ُ أرعا (نوءهرخا» هرك قلو لطاملا لطي وقعا قا رفاكمل ارباد عطقي وهن اماكب قحلا قدك نأ هقادب رب وأ ا

 || كاعتةلوقءلثمو حاجزلاوءارفلا لاه نيتقئاطلا ىدحا نمل ديوكل هنأ رك ذا رانعضاب بوهنمذاهلوقّنا ظ
 : |نونمؤملاحرالولواضي أ هلوقو ةعاس !!بصن اكس دن عضوم ىف ناو تغب مج: نا ةعاسلا الا نورلفب ىلإ

 هكوشلا ثا ذريغو ريفنلاو رعلاناتفئاطل اوالؤلب عفر عضو مىف نأ مهؤطت نأ مس هراعتل تائمْومءاسنو |
 0 0 ' لم ةواتعت هم ةبلش ان دكو لاو مدعو مهد دعلريفنل ىف تناكدكوشلاو اسراف نوعبر الا يأن كي هنالرمعلا | ْ
 | مكلنركو نأن ون: ىأحال_سلاىك اشمهاوق هنمو اهنان_بانقلا وش لاس يول ثلا ةدسحاو |
 ف ةداط] | ىلا هدو ادار اهلنا ن نكدوىرخالا فن اظلا نو ديرتالو :دالواها دال ىت لا ةفئاطااا مالربعلا | ظ
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 ع َ 1
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 آ 3-0 نب ا مصل

 1 : ذر رذاذ الائاه لطأو هنن قع ديدكلأ قولا ءرئدع نم فاشاذافتاسأناتا ( ا ( ْ ١ ظ

 1 ٠١ الا كودو فزالاةلارا ىلع ل ديدي دش !!فودلا تقوف وا ايلخا مان | ْ 1

 ْ 2 الا 3 (اه: : 000 تم ا 2 تاهج نم 00 اه لا ْ

 : 5 0 م ودعلا را ا 5

 قراخ سعأ ديدشلا فوملا ىف ميلفعلا عملا ساعناا لو دحو م ةدحاو ةعفد سا غلا اذه مهم ع ٍْآ

 ْ كاذبعب اونا رف مترك اكسمالا ناكتا اف ىلةنافزدعلا م ص ىف ناكس اللا كدت لق بدا ا اذهاف ةداعللا 0
 : مسهنمموةةروريض نم عنجال كلذ وارودنمار ةان.مالسال دج لمحت ىلاعت هلال مولعا نال انلق ساعأ ا[

 ,4لوعفم ةنمأو لجوء هقتربمافلاف ساعت ب سنوديدشنلاو فب .ةضلاب مكشعل اك رقاذا لق ناف نيلو:ةم

 العف نوكي نأ بهل لوعفاا ناعم هلالوعذم ةنمأ هلوق ىلع جنك كت ساعللا 7 امغيئرئاذااما ||
 | هقتاىلادنسم ةةيقملا ىف هناالا ساعنلااىلا اد: مرهاظلا ىف ناكت اممان ةلوقاناق لاعملا لعفل ا لعافلا ١

 ْ نع ًاريظتو ميما نر ركج ب ةامأ ٌىرقو فاثكلا باص لاف ىنءلاىلاار ا مصفى اقت
 || ةالسملا فو هللا نم ةنمأ لاتقل! ىف ساعتلا سابع يالا ةجرمسرةنمأن نما ريظأو ةاسمح ىةنمأ

 يلاعت ةوق مس اذه يف ةروك ذم اصت قام عاونأ نم (ىناشا!عوذلا) ناطسستلا لة رسل

 رطملا هنم ذارملا نا هب الو. ناط.سنلا زجر مكن ع بهذيو هب مكص رهطتل١امءانمسأ | ن -مكذع لزنيو :
 عر ةفلا مها نركتتأ ببسلاذهاو 0 ,هيلغاوأو ادءاملاعشوميلااو ةمس - مولا ناربأتا ىو | 1

 : 8 بس 0 راف الما فرخ ناو تكئاراشلا حوف لحرالا فسر

 ْ را البلد تلة رامصرطملا كال ذىلاعت هللال زن اف ماوداومجالا 1 ةراك تنسو ودفلا

 ل ءرلآ فاعضو م اورذ مما ىور دف شا اللاوو (اهدحأ) تاهعن - هةمعتلا تامر لاكال

 كلذ نم ماواةغامهنا(اهزاند) اودوزتواور اطو هنساون رش تحءاملا يق عقتجاقريبكلا ضوطاكراسق ١

 55 لادا فيو انج ناك اذا هسفنرذل ة سنس داكي نم وانا: داعلابلع دقو مس -مءةبام ل 1تاازوقاما

 "هلك نم ةراهطلا ن* مهن سدة: وىلاعت َذ دعم رخآلف باسل اذه ىل_-ال هيلق ب راديو لاستغالا نم |

 -اوا اومانمث ءاما1و2- هه لواوثطعانا ما (ابعاانأف) ةمعث |
 رطملان ا مث ءامملا ىلا مهتتغاح تفغاضت اولد

 مواوم م دعت هيسعتم ردم سم م2 ةلزنأ]

 1 مهل ناظتشلا سومو :املا قغاولزت ار اقكتلا نا (فاثلا) ناطب_#كاسواسو نمثل مالتحالا |

 ]| سيلتا مها ل مه ركل ملتح اواوةانامل همنا قور' ةدوشنولا كالت تاازن زرطأ !لزتانأف كالهلا نم همه) وحَوأ

 | ىلع مودلغانل و ود | ىلع م كولو ٌمْسطع دقو هباذخلا ىلدء نول هت ناو قالا ىلع مكنانوعزت أ لاقو |

 لأ هلع تت :و- لذزلا دلتؤاوا تعا امانا ةولسأاذفق اد ىدارلا ىرح تسر قاهتدلا لرنأفءأملا

 ||| لق نافذا كفو ةيصعتن هةملاناطمشااوع ديامرب اسئاط.ثا زجر نهدازحلا نأ (ثااغلا) مادقالا

 | مكنه ذو لوقا نام واف مكتبا لوز ءانسعم يرهطي ةوقانلق لرأ هنالثلاءوخولا هذه ىآق

 هلوقنمد'زل! لاق هنء باح نا نكمو ىلهالا فال هناو ري ركشلا هنم مول ةبان ا ىلع ناظنن_كلازعر
 نع ىاازرهوجتلازاناطن_كثاازحر مكشع بهذيو هلوق نم ذارأاو ةينعردلا ةراهطلا لوتسسلرعامسلا /

 دال ل ذو ةدوسولا لا عدن ملأ مالثحالار :اةلازا ىءالوتل وان ثيطاسستإو :هناقمئاضعأ أ



 م
 تسمح هع . تح وتس هس قس ع حا دع دع صس# هس 5-25 ا .: سس م لا ف سس تسمم همس يتسم ص تس _ ا مس سم ةوسوسسمسجسسُْسس

 00 ىر#م بابا ءارجا ىلعوا ل ولا ةدارا ىلع :رسنكلاب مدع يلا أ رنا عنج نعو دعاس ظ
 سكي نوقاأ او لادلا تفي نيذ ده مضاغن ءركب وبأو عفانأر 5 (ةيئاشلا"هل41-2) لوقلا نمةبابتنالا |
 ا باودلا ىلءاوفدرأ ن يذلا موةلاكض »ب رثا ف مهضءب ىنأي نيعبامة د ىأن يفد م اّرذلا لاه

 َ هتك الم انا ىفا وةلتخا (ةشلاثلا :هلث#ا) مهيمهديأو مهب نيلسملا ف در أى اع هنا ءانغمو كلذ مسهب 3

 .[| ةنام جف لي اكسوركب وأ اهيفو ةنمملا ىلع لإ .ةناامسعت ىف مالسل هيلع لب ربج زن موق لااقفر دب موب ولاه
 ا.( التقيل وردي مويا ولت لبد اد اهو ضب با.” مما لاجرلا ةروص ىف با اط ىنأ نب ”ناءابفو 5 مسيل | ىلع

 0 مهسناكىذلا توصل ناك َنيأ ن 2 دوه سم نبال لاف هنأ له ىأن عو. نيد مولو بازحال !موي ٠

 ارثأ ىف دةثي وهام نيلسملا نءالحرّن اكو رو منأالان وبلغمهلهبول وأ لاقف هكبئاللانموهلاه اصمم |

 أ ههجووشذنو انقل مو دقو رمد لا ىلارطنف هقوف طوسااب ةيرضاتو ص ععسذا نيكرششملا نمل جر | د

 الأ نورثك,اوناك امن اواولناي )نورخ[لاقو ءاهسأ ا ددم نه هلاذ تقدس لاو هللال وسر ىراصنالا ثدخ |

 ]|| هحانج نم ةشيربكلعأ لي ربج ناف مهاك ابن دلا لاله! ىف فاكد تاو كلذ الاو نيمو نوت داود |
 71 دوك ذسدادمالا ذب ةيفك ىف مالكلاوةدسحاو يسمي جباص موقو دو دال: كاءأؤ طول موقنئ اد

 | هللا ءلءسامو ىلاعت هلوق لاس ةالاولزنام دكت الملاّن اة ىلع لدي ىذلاو ءاضقتسالاب نارعل آةروسف
 ع | حاسزلا لامد ىريشالا ف ادرالاهلتا ل ءبامرب دةدااو فادرال ا ىلا دن اعريمضلا» ءاّدذلا لاق ىرشالا |

 . [|| اكس ايعنبالاق ىرشلابل_هج ةكئاللادادمالاّنالىلوأ اذهو: ىريشبالا نيفدرملا هنا لام |أ
 0 |[هريعةعم سل هامع نعادعاقر بو تاكو وعدي اد عاتب ني ءااىردب موي ملسو هءلع لنا ىلص هلل الوسر |

 ٠ هتبارصنب ريش لافوزكيىبأ ذقت ىلع هم بريد متاسعن هسفن نم لسو هءاع هنا ىلا_ص هللا لوسر قة

 | ىريشلاهذه لومحالا مهل ارنا نم ضرغال هنا ىلع دي اذ هو ىل الامد: لب ريس انمى تيأردقاو

 : ةكاللنا ع هيل دومتلاو هللادنع نمالارصنلاامو. ىلاعت لاق م لاشقلا ىلءمهما دق ىنن :كلذو|
 || نوكي نأ بيع ل, كلذ ىل_ءدق يال نأ نمؤملا ىلع بجاولاّناالا نيْممْوملا ةقفاوم ىف اولزن دقاوناكت او |
 1 ْ رغاقلاو باغيالىذلا بلاغلايرعلاو ءهقلانا بال هت افكو هيادهو هرمدأو هللا هاعا ىلسءمداةعا | د

 ١ | هئم ةنمآ س اعنلا م اشغيذ )ىلاعتهلوق اهعضوم ىف اهعظمف ةرمصنلا نملزنئ اعف ميك اورهقب ال ىذا ظ

 ّ | مادقالا هب تيثيو مكب ولق ىلع اعب رملو ناطبشلا زجر مكن عبس هذيو هن مروطنلءام“ (ىسلا نم مكملع لزن و ْ

 1 |فود اونرضاف بءرلا اورفك نيذلا بولق ىف قاأس اونمانيدإب اودثف مكع هيل ةكمالا ىلا كير ىحوبذا |

 01 ديدش هللانافهلوسرو هللا قاد نمو هلوسرو هلئااز وقاشموعأب لال ذ ناني لك مهءاون ريضاو قانغالا

 0 ظ ىريشدالا هللا هلعح امو عم «ىل/تدناههضومداحاحزلا لاق (ىوالا هلكسملا) ىل' اسم همقو (باقعلا

 | عاشغبف(ةل افلا *لثسملا)ةنسأ ساعنلا كاشفا ارك ذاربدقتل ا نوكينااضب ا زو عو تقولا كا ذ ذى

 0 أ اشغب ةيث الا ه ب صنلانساعنلا نيشلا فمفذتو نيغلا توكسوءاملا مضي عفان رقىلدالا ه تاءارق ثالث
 [نوفاسلا ارق دةمااشلا ب ريثكن باوورع ىأ ةءارق ىل هو عفرلاب سانعنل انيغلا نوكسو ءالا خلو فئاالا

 ||| ةءارقلا ىدحاولا لاه مونلا مكسداب ىأ ب صتلانساعنلا ةمشغتلا نمءاسلا مضو نيشلا ديدشتب مكسنغي
 [دلسأ امتف عي ااعن ةنمأ هل اوقهتمخ ك |ثفدآ رق نك ىشغ نم ةثااثلاو ىشْغ نم ةبنانلاو ىثغا نه ىلوالا
 | مكث غيوأ مكشغبأر ق نموةن الا هذه ىف كلذكس اعنل بس ىهىتاا ةنمالاو ساعنلا ىلا كانه ل عذلا
 أ لاثو ىنغاماه اشغف لاقو نورمدنال مهف مهانيشغأف ىلاعت هلوق ىف اهبل زعتلا ءاج دقو دخ اون ىءملاف
 ظ 8 دانا اعتدنا (ةثلاشلاةلئسملا): وا لعفلافاذه ىلعو مههوجو تشغأ ءاكص

 | ةعس ةةسىهوزص:!ا هوجو همقعرك د اج اع حجم لاسةةرمصالاب مد دعوو م هءاعد ناسا

 1 | لسا هناف سامنو مون لك تامعاو هللا لعق ن هلأ هئمةنمأس اعلا اسفين هلوق (لوالا) عاونأ

 ِك || هوجو هيفاوركذوةدت ا دي نه نم هرف تي الذ ىلا «تدقنا نم هناي سساعنلااذ» ص._صضق ىلاعت هقا لب ةنمالا |

 ممسسم ا

١ 0| || 

 ||" ا

١ 1 | 

 م و 30 لجص

 0 (اهدحا)



514 
 يسلم حس وس ا كالخسما ةاصلا فدتاسالاب د كاما طا هلاق اتصال تت طلاظطلا 9 1005-0017 1  س م سستم قطط ةناسا 0 اا ال طل ضل اها دب

 لا عنلا ن نم ةرثكلا هوجولا ءذيهرك امل ىامعت هناراغأو: ةءراحنا نءاوزع مهنا عطق اذأف ةدلسالار“ انو ْ

 هوحولا هدف ع نم لاكسنلاو ىزاسا فمه اا ىلاعت هنا ىنعملاو هلوسرو هل ااوقاش م منام ل ذ لاق ن أملا ىلع

 قلو َنيِدِمْوملا ق ريغ قش ىفاوراصصو او.ناجاوق اش حاحا لاف هلوسروهللاا اوقاشمماب بفاس ةريثكلا

 ديدشهلانأف هلوسروهلئا قق اشد نمو لاق مث هللا نيدو هللاء ا اوآ اوقانث ىنعملاو زا هتئااوق او تناحلا ْ ٍ

 ادوطتلاو ةماضلا !ىف تاّدعلا نم ء مها هلله دع امم لملق ئث مودل كلذ ىف ممبلزن ىذل ذه نا يندد باّمعلا

 هيقو ( رانلا ٍباذع نيرفاكتلل ناو هوقو ذم كاذ) ئانستةةوغم هلع ملارزقكالا ل راع

 | مكل 3سهالا ربدةَتلاو فو ذم ا دديملاربخ هن :وكل عفر مكلذ حاج زلا لاه (ىلوالا هلّئسملا) ناتلئشم ]|
 انأالا ادت مالا نوكي هال ءاغلادعدام نالرب> هوقو ذف هلوقو ءادّمامكتاذ نوك نأ زوالو هوقوذذ | ْ

 نأاما مركشرادلا ف لجر لكو م-هردهل نأ اءىذااوغ ةفوصو هةر كنوأالوصوماساادبملانوكي ا :

 ( قلطتمو يف ىأ قاظنف ديز اذ_هريدقتلاو فوذ_ < ادتبملاربخ ا ديز له نأ الا زو الفقلطنخديز لان |||
 كلذ ااه نمزيبباسةعلا دي دش هلل 'ناف هلوسرو هللا ققانشي نمنا نيبال ىلاعت هنا (ةيئاسشلا”هلثسملا) |
 (لدعملاو هو هوةر ذم 1 د .همنو رج : الا ف ال-ٌومنوك دقو ايندلا ىفالعم نوكيدق هئاو هباقع ةفص | ا

 نكمل قوذلا تالأعوذءاعسكاذلم : ةرخ " الا ىفهوا لوما ىلا ةاضالانريسي كل نا ىلع سالو لتقل ان ره[

 لتلقلا قوذلاكأسن دااىفمال الان هم_هل ل دحام لاسعف ريثكلأ لاح هي فر عمل ريسيلا مهطفعتالا |
 | ىوهرخا قد ب هج اسال ةرخ . الا مهل عملا اعلا عالا ىلا ةمسسنلاب |

 تدءالوقيمالسأ اهيلعناكو ميركلاريزعلا تن كناقذ ىلاغت هلوفكودو ةصوصخلا موعطلاكاردا |
 قدر رطالرباغم ئاحور قد رطن برشل او لكس ال او قوذل | تاسشا ىلع دياذهف ىنبةسيو معطي ىو دنع | ا

 : | مولونمو رادالا مهول و الفا زاورفك نيذلا مما ذااو :مانيذا اهم ا ) ىلاعتهلوق ىنامسللا ا

 8 دن لاق ( ريض شو موج او امو هللا ن ,مبضغ ءايدقف ةعةىلا ازيصموأ لاقل افّرعمالا ريد دمموب | أ

 ]| ةدسقو موقي نأ لق هتسا ىلع ف-زيناوهو -ىمال فحرلا لص أ ىرهزإلا لاق (قوالا ةلسملا)لئاسم |
 | ام- ثم ةنف لكى ثوف لات ةةالاهتمح اص ىلا اممخم ة داو: لك به ثن نعال نمت ةفئاطلا ىثم <ىبصلا فس | ٠ ١

 فاسزلا هنصوْ دلاىلا الماق الملق ىدذملا فحزلا بلعُت لاق بارضالىفادتلا لبق ىرخالا ةئفلا ىلا اذيور ا ْ

 نيذلا حمقلاذاهلوق لو ةئف اذه تفر ءاذارخ ال ىلا امه د اف حزيف فرح نيفرح نيبامظةس رعشلا ف ا

 أن .طاخمللالانوكي تزور افكللالان وكيت أزوديو لالا ىلع بصن نيفازتم ىاشسز اورغك | |

 لاتقل مهما ٌمِهذاذا قعملاو عم < 0كلذاو ىذ لا ولدعااكه.ف وصومردصمف-زلاو نودمؤملا مهد | ا

 مازال اذه نع ىمينا لل ىلاعت هنا مهيليانمم مروهظ اولعذتال ىأرابذالا مهول والف ىئع٠و اوءزهتتالف ||
 هنا هوت دع ىلا لمع نا هنم دارملاو لام ةالاف رك تركي نا (ادها ديسلا نيالا فالا را ارهمالااذهنانبب | ا
 ةهد ع نعلازاذا فرخ او فرك لاةناهدناكمو براا عد باوب اد وهو هملءف طع م مزونم |

 لاق زوهتلاوزيهتلاناّدغا همقو ىضتلازيصااةدسعوأ لاق ةمفىلا ازيحتموأ هلوق (ةيناثلاو) لا

 ازيحت ىلا ىه- م عمتجاو مضناا ذازيتوزو ةوزاكخاف هنزع لاقي عم اوهوزولعا ن ءاذهلصاو ىدحاولا ||

 ريسصتملا ذه ناك اذاف ةءاهلاةّءفلالوةذف اذهتفر ءاذا هريغىلا ل و هنع لصف بنأيح ع نءىنتملانال ]ا

 ناكمعب ىلازع زم ناو ةدئافري-غنم لّدق تدثنا هنا :درغنم ا كلذ نط ىلع ملغ رةزثكرافكمل افون رفتملاك |

 كلذنوك نأن .ىذل ثا هيلا هوبره ىلا زيضلا هيلع بجواب رف ةراكلاب ودعاا ىف اعماطو ص الخلل ايجار 1

 أ ىنالا هريدذ مول مولوب نمو لاق ىلاعت هنا عنيتل السا نيتاهىفالا مارح دعلا نم مازب الانا لصاملا وازيئاج ||

 7 . الا مدعي ىضاقلا جحا (ةيناثلا هلكسملا) رجصملا نيو ّمهجهاوأمو هللا نم بضغبءايدقف نيماايلسا نب ظ ْ

 نيتلاملا نيتاهىفالا مزهملا نم نأ ىلءتاد هن هن الا نال كل دو :الدأ !لدأ نمىاسفلا دب طول ل ا

 ةالدلا لهأ نودرافكلا عا الا هزهاول هك ناكر دلل سنل دلاق مموجران هللا بذغ بح وتس | |

ِ 



 ءتمه
 سو تمم تسمي اسس بس ا مما

 / أل ىزاحم ا ”ىلقلا نع رولا ةلازاىفهريثأتاما ى.ةحريثانتوضعلا نع نيعلاألا زاىاملاوت
 ش نحر ىئنلاناب ملطقلا مل هساسولا اذه ىلع ب الا انلمساذاانا لعاو زاجل ىلع لح نم ىلوأ ةَسَها ىلع هذال

 2 ||| مسئلانم (ثلاثلاعونلا) رمجافزجرلاو ىلاعت هلوقلاًتلطما  هنوكبمكملا بجول كلذو نااهمش 1

 ١ || مهبول تي وفرط اذس ه لوزن سنا دارملاو مكب ولق ىلع طبرعاو ىلا عتهلوقةناالاءذل_هىفةروك ذملا
 ا ا نءلكءالاةدو اوطبارو ىلاءثهلوق ىف كل ذانركذ دقو دا ةغالا ىف طد :رلا وهموم همءعزفااو فولنالازو

 ١ 1 ||[ | ةدوىدس اولا لاق ا ىا طار لجر لامي ترطشد نا نعد. لق سدح هناكهملع هبلق طب ر رهأ ىلءريص

 0 ةلكنال "هل نوكيال نأ هيسشي هريسفت نم عقو امو رمصتلابم كيرا طبرأو كلو -لمانه" ىلءنوك, نأ

 ظ || عونااد) هتوف عفتراو املعالع هناكيي - ط:رلاكل ةنهت" الما بولقا انا ءملاق“ ٠ العتسالا دن ىلعأ

 3 | رطلا كلذ (امدحًراهوسو هيادركذومادقالا تيد ىلاعت ةرقانههةروك ذل منان  (عدارلا

 : رطملااذ_هالولواودا رأف مكه ماع ىشملا ىل-ءاوردةف هيفم_علج زآ ص وخنال ث هي هريصو لمرلا كلل دا

 3 بحو أ مهبول طبر نا دارملانا(اهنانو ( رطملا يلا دن اعهيةلوة ف رممذلافربدةلا ذه ىلعو هدلعاورذقامل

 : اذه ىلءو مهما دقا تنثمرحال مهموأق ىلاعت هللا ىوقا1ف فب ْموَرذاةمعض هيلقناكن منالمهمادقات ا

 ||[  لص[ امةضنيرفاكللل_دحرطملالزنااهناىكور (امانأو) طب ,رلا ىلا داع يهلوق قريه اهريدتلا
 . [|| لحولا مظءرطملا لزنا لف ل_حولاو بارتلا عضو «ناكهفرانشكسلا ل 'نىذلا عضوملاّناللذو نيم لل

 || لاحن!ىللعموهفااةلالدلدي مادقالا هبتدثبو هلوقفاو دار ام_ةدكى ثلا ن نم مهلاعتامكذراَسف ||
 1 00 وبذا هلوقا:ههةوك ذملامنلا نم (سمءاخلاعوناا) كلذ فالذي تناككا دعالا
 تشو مكتب ولق ىلعطي ريلورب دقتلاو بصن عظوم ىف ذا جاجزلا لاق (لوالا) ناث#ه.فو مكع .

 3 وق (ىناشاا) او رك ذارب دقن ىلع وكم نأاضي ازودعو اذكو اذكب دك د الملا ىلا سونام لاح مادقالا ْ

 9 ةالملا عمىأم همم ىلا عت هناي كت الملا ىلا ىحو أ ىلاعت هنادارملانوكينأ ( لوالا) ناسوجو همف مكعم

 1 "دلما ىلا ىعوأ ىلاققهنادا اراانو حر. نأ (يفاتلا#) نيا سمللا ءدر مولر املاح

 || اوناكامتكتاللاو فوختلاةلازا مالك! اذه نمدو هقملاّنال ىلوأ ىناشا !!ذذ#هو مهوسنو مهورصناف
 0 [أ ثينالا اذه ةمض.كفاوفاتشاو اونمآ نيذا اوّيثف لاه مثنوململام ا

 || نيم أ نيمو فّرءلوسرلاو نيمو ارسمانهللاّنا لسو هيلع هللا بص لوسرلااوفّرعمهما (لوالا) هوجو ىلع | ْ

 1 |هنكيثاملا كاذكن ناسنالاىل ةموسولا"اقلا نكي كتاطبشلاّْتا (ىفاثذلاو) ت.ئئااو»اذهف كلذ
 نوهشت.اوناكد كت الاّ ا (ثلاشلاو ) باملا اذه ىف تدب هلا وداذهفهنلا ماهلالا» ءاقلا |

 2 نم لارروسب

 . [|| هب الاءهذهى ةروك ذملا عنلا نم (سداسلاعونلاو) رذطلاو غفلا و نست نينوتب اوناكو و مهفراعم |
 ننال ب بلقااوهسفنلاريمأ نال كل ذو للملا منلانماذهو بعراااور فك نيذلا بولق ىف ىناأس هلوق |

 ْ |بواقفن رجا و بع رلا قلأ ناز داهعبم وما لاز زاواها زق هنا نيد تالي طردها ىلاعتدقنا 21

 ١ أ مصالاو هاذ هونينمْؤمللرمأ لب لقو ا وصاح تيب (لزالا ( ا

 ١ || نا ملا قف لصح هنا نيبال ىلاعت هلا لعاو هيراسلاو ”هلتاقا الحال 2 الما لزنأ ام ىلاسعت هناانسس ال

 0 ةظا اورصنلا تايجوم عج

 |قوفاوب شاف 1 مدل دينا نم نبأ ازا ارم ادع ناك سار اوعرنتلا قرفانا

 3 . || دارا لب 7 م مهنمو 0 ودم ع نحو ءةرايعناتملاوز

 || حاترلاوفويلاذخأ نال الآ ىه عباس الا نال ناسنيلا عطقو أ قانعال | قوفام برضوهو لّدقلااما |
 ا ا مكي مي ياسا هيام معسل ----

 راسو را أس 2



 ا

 سا

 ْ لءأشاو زاجل ىلا ارهاطلا نعاول دعت. كنك«الذانا اوق مص ىلع ةسماه ةيلقالا نيهاربلاوانبناجف ةءلقعلا |

 0 (ةعبارلا هلئساا) ءدوبام عفرو نكلو فيش ىردهنلا٠ نكلو مهلتق هللان .كلريكرت 0 (ةيلانلا ةئفاو ْ

 | هنادا ارااوردب مولى تازئاملانيرمسفم ارك آلوةودو (لوالا) لاوقأ ثالث هن , الا هذه لوزن بنسى ا

 | ىفلخدوالا كلرمشم قيل هوجولا تهاش لاو موقتلا هوجو اسببىرو*ابصللا ل نمةشبق ذأ مالسلا هيلع :

 مول تازئام | (ىاشلاو) : هب , الام ده تازن هيفو ةمي زهاا ايس ةنب مرلا كالت تأ 'ئءاسهتمهب ركمو هينبع ||

 |قيقلما أ نبال مهلا ةاتامس عراب لوط راسو ل ميس ل رام ا

 نب ”ىل أ ل: :5 يف ددحأ م ويف تازن اهنا (ثااثااو) ىيردقلا ّنكلو تمرذا تءمرامو تاز هسرذ لعودو

 هيلع لاقت يمروهواذه ى دين مدهتا لافو ميمر مافعب لو هيلع هللا ىلض ”ىب 'لاىأ هناثلذو فاش

 ىد_:ءناهتتالوسرا لاق ىد_ةناالفر ديمون رسأفرانل كلش دي مث كن مس مهقابس مالا

 مول ناك الف هللا اش نا كالتقأ انا لب لس هلع هللا ىلص ل اقف يلع كالتق اى ةرذ نم اعرف مون لكاه فلتع اسرذ ||
 نيمسملا نم لاسر هل ضرتءاف مالسل او ةالصلا هماع لوسرلا نماند تحس ثلا كلذ لع ضكرب نأ لبق د أ ا

 قي رطلاض عب ثانخ لم هءالضأ نماعاضرممكف ةير< هامرؤاورخأّدسا مالسلا هماع لاف ءولتقمل ||| ِ

 اهنع اج مالكة صقل ءانثأ ىف لْدلالاو ردب مول ىف تازن دب هب 11 ا 7 , الاتازن كل ذى ذأ ا

 هلوقامآ ته !صوصخعال اهفالا موه د ةريعلا نال مد اهولارث اس هنت لش دين أد عالى د قءليالكلذو ا

 ماغتالا البلا اذه نمدارملاو م ياوتتا اوبل وقىلعف ةوطعم اذ وذ امسسءالب همم نيم هوا ىلسلو ىلع

 ىلءاوةفت اني رسفملاّناالولو ىضاسقلا لاف باوئااورحالاو ةمنغلاو د رصنلابةيظع ةمدعت مهيلع م :ىأأ |

 هلعف ىذلا نا لاش ٠ تح داهللا نمد ءيامف فماكتلاب ةنحملا لة <ناكلالاو ةمعتلا ىلع انههءالس ل 1

 مخ ل اعت هام تاوزغلا نم كلذدعباب هلع قاف ءاكن لوصح ىف بي لاك ناكر دب موي ىلاعن | 0

 |رذعلا قر ىروياذهو كسب ,وأةلاوحأب ميلع مكمالكلا عمم ىأ يلع عسب هلل اّنا لور اذه 0 0

 ا ىلا ل ف اوة ولها اور امذأ | ىفام لك ىلع ىلء علا مىل اع قاالنانالءيورومالار ها اوظيد ءلارتغيالثا ب مهرتلاو | ١

 نا ال اوهتنت ناو حفل مك اب دقناوهفتست نانيرفاكلا دمك نهومهقلاناومكلذ )| 0 :

 ْش أرق (ىوالاهلثسملا) لثاسمةهبالاف (نينمؤملا عم هللا ناو ترثك ولو امد م كب مكنع ىغت ناو دمت[

 7 ندوم مد أع ن نعصفح أر ةوبهئاايدبك نيهوتلان 8 ءايهاا ديد ثدي ن نغومفرعوأدجتل تان ا

 | لئسملا) ةفاضالابونب واتلابوزر شت انشا و 5 لدمو بصنلاب ديك ف. رةضغاان نهومنوقايلاو ةفاضالاب

 ىلا هللا نيه يا( ةتانلاةهخدتلا : ,وقو ذة مكلذهل وقى ايبا ارعالان هوز ومكلذ ىف مالكلا (ةيئاثلا |

 اوسري ام نضمن مهل قد رن مم واق ىف ءرلا» املاو ممتاروعىلءنينمؤملا عالطانءايشأب نوكي مه ديك 3 ١

 تانقىتح ةلودعد مك تاهوأدق ىلا لوةينو هللا لوسر ى سابع نبا لاق م-4ءازعفالدنا بسال
 لوقوه»و (لوالا) نالوق هيفف فلا مءاج.دقفاوصغتست نا ىلاعت ةوقامأ مها *[ترسأو مهراسخ

 هقحاو نينردلا لضف أر صن ا يهالا د دب موت لاق لهجايأ نا ىور رافكلل باظت هنا ىدسلاو دهاجو نسما ئ
 نكس سنملاْتائىدسا! لاه و :ادغلا دكزغأف رذح أو موال عطق ناك ا . أموالا لاق هنا ىورو رصتالابا

 م ركاونيئثفلا ىدهاو نيدنملا ىلدءأرسما يللا ولاهو ةيءكل ار امسأ اود ر ديلا ع ورانا اودارأامل ظ

 | نيتثفلا ىده" الاو رصتتداك [اوبعفت سل نبا قمالو 1 هن الاد ههلثا ل 1 نينردلا لضنأ دنب ,زملا|

 | باطخهنا(ىناثلا لوةلاو) ءاضقلا ماج دتفا قلل دادد رخال اهو نيصتلا كاي احد ةفنيب زكام ماهل |
 0 بلطو ةباصعلا كل ذكو هتنايث اغّةسسا مهددع ةرثكو نيكرمشملا ىأر املا مالسسلا هيلعدنا ىور نيس ند ا

 "سلط هنادارحاو علا كلل اوس بسن نا لاقف هللا ىلا عتمضتو نيتمئ العلا ىدحا ن مهيهللا دعو ام | ||

 | لاه هنتعانارب 7 تاه هبمتدعوام لصحىأ خف امءاجدةذدعولا اهيمدق:ىتلا ةرصصنلا | َ
 | نايبلا ىلع تت ذأ |اناجسولاما نم امال قيال فلا كمجدسقت" ةرفذالد الرقاب ىتتاتإا /

 وس وسس ما -بح متم بسسس ص 2 كوس دس سسوس يسجسوم سس سس و و ع يس سس سب سب بت ببصااييايسعس سل سل تشل ماس

| 



 ْ ظ ىلءاهانرك ددق "هل ملاهذهنا لعاو ةالصلا له أب صتة# د.عولا اذه نال دمءولا تانآر اسف مهءعينمك

 01 امئااضيأ انركذ دقو نا الا دف الرهاوظلاهذم.لال دّتسالا نان ركتصص ذو ةرشلاةروصف ءانضقتالا

 | ىق:دئافالف ٠ ريثكلا» و>ولا نمدعولا تام وع بنا مجرتلا ناان ردو دءولا تامومعب ةضراعم

 ' [|| ىلع لصاحوهواردب مو ص تود له مك اذه نا ىف نورمس فلا فامخا (ةقلاثلا هل سلا) ةداعالا
 2١ الأ مو مزهنا ناكنع صنخم مكسحل | اذه نالاصضلاو ةداستقو نسلساو ىر دانا دمعس ىفأ نع لهدف قالطالا
 7 | ناك مو ه.لعهتتا ىلصهتتالوسرنا (اهددأ) رومأ مكسلا اذهبردي مون صاصتخاىف هذاا اواولاهر دب

 3 0 | نم ىلعاو فرش او هلي تا: ةلاراسدبىواسال هنا لال اما هيف هريغدعبال هروح عمور دب مون ارمأح

 . ]| ددشىلاعتهنا (ا«يتانو) ىرخأ ةئق ىلا زيصتلا مها نكي لةرغاغل اورمصنل ايه دعو ىلاعت هلفأن ا لجال اماو لكعلا
 8 ا مويلع بجو اذيولف يظعلا لاخلا هنم مزل همف ماز ما نيإسملل قفتاولو داهملا لرتا ناك هنالردب لهأ ىلءىهالا

 || نا (ىناثلالوةلاو) ىرسالا نمءادفااذخ | نم مولا كلذ ىف هللا عنم وسلا اذهلو ةغل اب او د3 ثلا
 ميقلاذااونم[نيذاااهي“ اىلاغتدهل وقنا ىلءأ دب بورما عجب اماع ناك هن الاهذه ىف روك ذامكسحلا ا

 ظفللا موم_هيةربسعلا نك-اردب ةعق او ىف لزن هنا بايلا فام ىمدق أ روصلا عسج لوانتمف ماعاورفك نيذلا

 (يظعركسعلا ناك اذار ان لد ةئفىلازيكلازاوج نا ىفاوفلتخا (ةعبارلا هل مسملا) بيسلا صوصخمال
 ليمهضعب لاهو زيكلا اذ همهلسنلفركسعلا ءظعاذا مهضعي لاف ةفخركسعلا ف ناك اذا تشيامناوا

 7 ||| تيمرذاتيمرامو مهاتق هللا نكاو مهول ةئ لذ )ىلاعت ةلوق « لدفي ل هئالرهاظا اء ن1 اذهوءاوس لكلا |||

 1 | دهاجم لاق(ىلوالا لع1) لئاسم هبف ( ميلع عمم هللا نا امس ءالب همم نيئمؤملا ىلمملو ىر هللا نكلو

 6 :رسكل اذه نا عتب الا هذه ىلاسعت هللا لّرنأف تاتقان ار خ الا لاو تانقانأ اذه ل امر دي م واوفلت>ا
 0 | هملع هللا ىلص هنا لوسر لاف شد رق تءلطامل هنا ىور هللا ةنوهع تلد اسناو مكشم لص 0ةريبكلا
 ا اهو ليربج لزمت ىنتدءوام كال سأ ىفا مهلل كلو سر ن وبذكبا اهردنو هال. تءاجدق شي رقهذه لسو
 !7١١ ا ىرفىاولا» اصح نم بارتلا نم ةضبق ىطعأ ىلعا لاو ناعما قتلاانلفاريمهمراف بارتنم ةذ.ةذخ
 || ىفءافلا وفاشكلايحاصلاف اوءزمناف هئمعب لغشالا لرمشم قب لفهوجولا تهاش لاقو مههوحوىف

 لاف مث مهلتق هللا نكمل و مهول هن نأ مولتقي تركنا نا هريدق:فوذ# طرش باو مه وا:ة:لذ هلوق

 نال ةة.شلا ىفاسمزام تنافاهت.سز تا ٠اهصللانم ضيقا نا ىنعب ىرهنتا نكلاو تصرذا تءمرامو
 | ىلااهلضوأو بارتلا كل ذءاز أذ ف: ثحاهامر هللا نكلو رشنلارث اسىبرهغل_امالاهرثا غلسال كءمر

 1 || عمد ىعملاادهلف هللا نمردمامنااهرئأو مالا اوةالصلا هملع لوسرلا ن متر دص ةءمرلا ةروصت ممومع

 ١١ (|| قامت هق ةقولتعدابعلا لاعفأ نا ىلعةيسالا هذ مبان اا جتحا .(ةيئاثلاةلكسملا) تاسئالاو ىنلا هيف
 3 | ناىلعاذ_هلدفاودرح مما مولعملا نمو مهلتق هللا نكماو مهول ةنلف لاق ىلا عت هنالالدتسالا هجو
 21| قوام ارزمالسلا هيلع هنوكت نأ تنمر ذا تءمرامو هلوقاضيأو هللا نم ل هباسغا لاعفالا كل ثو د
 1 ْ مهلتق هللا نكسلؤ مهول: لف هلو قاما لمق اف اةلخ ءامرامو امسك امر هنأ ىلعءإ»» ب>وؤ ايمار هنوكهثع

 (ىناشلا) ةفاضالا هذه ت صفد د أتو هرصنو هللاةنوهع رمست امنارافكلا لتقنا (لوالا) هوجو ء.ذ

 4 اوقامأو مهتام أهلنا نكسلو مه ودم لذريدعَدل او ىلاعت هللا ىلا ناكسص حورلا جارخاومهبا!ناكح رجلا نا |

 بارتلالوصو بجوالةددا ولاةمم رلانااهنمءابشأ همف ىذاتلا لاقى رهلنا نكس وتءمرذا تسمرامو
 |١ ناكءامرىذملا بارتلا نا اهتموىلاعت هللا لاصياالا سدل مهو معىلا بارتلا ازا اصب | ناكو ينم
 ' 1| بارتلا» ازوبأ نمرخأ ءا.سأ اهبلا مذ ىلاعت هنا ىلع اذهل دف لكل !نو.ءىلار دا كل ذ لودو عنسو ف الملف

 | هللا نكللو هلوت نمدا را ناكف مدميىلق ىف بعرلا ىلاسعت هللا ل أ هّتممر د:عنا اهنمو م ومع ىلااهلصوأو ْ
 | مالكلا ف لهالاورهاظلا نعلو دعهر ترك ذام لكن اباوذ-او بعرلا كل دب مهب واق ىرىلاسعت هناود حر
 ظ | لثالدلا ناف تاهبهل وةنف ىلاعت هلل قولذع ددعلا لعف ناب لوقلا نم عمت ةيلقعلا لئالدلاا ولاه نافةتمقلسا

 د يصممسلم مام عم

 2-ان بسس سس سيسس ييسسسبسسووييسس سيسبب سس يس بيس بي يبي سس ببي يي ييبييتيتبتبتلملل

 ا اييسصسسلا | ممممصتسجا د معا نسج يحسم أ

 1 5 هيلفعلا



 أ ماهواولوةاواهباو عفتك 0مومقرع_خال هناء ناد مهد أولو ميوغتو يلعت عام افءاوملاو جاتا

 أ مخاومأ نم هريغو بالك *ىهنمهل ىحنأ مالسلا هءلع لودزلا اولأسر اذكحاا !نا لة نوضرعم

 اوه تح ,هاسحالت اومالاءالؤه لوب مهعافت اوهواريخ موف لعول هنا ىلاعت نيب هنود ةدددا هوريخل ||

 1 هنلامهعم-أوأ ناو تنعتلاو دانعلا لمس ىلعالا مالكا اذ ه نولوةءال مما مهم لع ىلاعت هنكلو مهمالك

 أ مهيلع مكح ىلاغت هنا( ىلوالا "هلم ملا) لكاس مدن آلا هده ىو هنعاوضرءالو قدا لومق نءاولوتلم 2

 ثوكي كينأ بحو لوةذف هيلا هن نو عفش ء.الو هناا هنولشيالمهخاو قا ن عضصض) ارعالابو لثالدإ ا ن نءىلوتلاب | 1[

 عمو ا هدصريملا اذهءاقب عم نامالا كلذ دجوب ون نأ ام | ناكل ناءالار دصول هنالال احم مهئمناميالارودَد | ئ

 | لادموهو نضر: ١!: نيب عسج نامعالا مدعب رابخالا عم نامعالا دوو ثال لاحم لزالاو انذكميالقنا | ١

 | ل وةلااذكعو ىذقذملا ىذا انام نزلا ىف امسسال لاس ايذك قدصلاا هتناري د بالنا نال لاسحم ىناشلاو ظ
 ةلالدلإ تءذوول ةلكنواوةب نو وهلا ( ةئاثلا ل ( ارا لع قيء هريرغتوالهج هللا لءبالقناىف| ١

 ا

ْ 

 ْ مارك الا ل صامو» ىلا ل صام هنا دافأ كم ركال ىتئ-ول تاقا ذاق هريغ ءافّش الدال ىذلا ءاسفتنا ىلع 0

 لءلدلاو ظفالا اذه دمشقي الفريغلا» افتاىل حال ءافدالا اماه مازل“ الاالا دمفيال هنا لاقت نمءاهقفل نمو | 1 ١

 مهد لعولو وق ناجل ءوزكذامتداقولولةلكداهريرتتوةجالا هذه ىهقتجالاما راو ةيالايلع | |
 ةئاداتحم ء روكمف .اول ودل موعمسأر ولو لاه ممموعمسأام وا ريخ مهيق )عام ىلاعت هنا تقي مههععال اري ريخأا ١

 ّْ ىذاقن :رخاورملا ىّ : ىضتنتي مالكا لوأف تارت ا ن نمري ىلوتلا مدع كح اولووام مهناوموعم“أام | 0 :

 ضق انتل اذه بجو هريغءاغنتالئشلاءاهتنا دمفت ولذلك ناءلوةلاَّناتبثف ضقانتمكاذوريدلا لودح
 تناكولذ هسعب مهلا فنع لولب هم لجرلا مث مالا هملعهلوةفربفناامأو هللاراضالتأتَجوف ||
 ئثلاءافتنادسغتال ولةلكن تشق ضق انش كاذو ءاصعو هللا فاش هنا ىدملاراصاهوركذام دمفتول ةظفل ]] ٠١
 1 ءاندالارو وم لوقف الخ ىلع هناالا ن-سحا ل ادلاذهّنالعاو مازلتسالادرعدرفئامغاو هريغعاقتنال | 1 1

 (فاشلاو) تادوجوا اهلج (اهدحأ ) ماسسقأ ةعيرأ ىلءىلاعت هنا تامولعمنا (ةئلاثلا هلئسملا) | 1
 | (عبارلا) هلا ن وكيف .كفامودعم ناكو تادوجوا!نمدحاو لكنا ( ثلاثلاو ) تامودعملا لا

 | عقاولاب لع نالؤالا نامسقلاو هلا نوك,ف.كص ادودومناكول تامودعملانم داو لكتا] ٠١
 | وهو ىناثلا مقلا نم مهعمسالاريخ مهف هللا لع وأو هل اوقف عقاوريغ وخىذلاردخاابلغنائاقل اا ٍ
 مدر خل عا نةفاناانع ةراكس ىلاعت هلوق هرم طتو تاسعقاولابلعلا ماينسق نم سلو نارا قال

 ٠ نيو رصف دان خو نوع وجر :ءالاو رش نئل ىلاعت لاهو مكر مصننا سلوق ن او مكعمّنح ردا 0

 هلوقاضنأو هلاح نو كح, فدك ادوومناكول هلا مود عملا ىف ىلاعت لع فران دال ْن ناودءهورصننئلؤ |

 ىلاهتهلوق 5 هلا نوك,ف كس ادو-ومناكول هناء ودعا ٠ نعربسخأف هنعاو املا وداعا اوةرولو |

 ْ هماقو و 1اننبلو< هللاّنأ اواعاو ,تكخا هانا مك اعداذا لو والو هللاو سك سا اونمآ نيذل' اسمي 1

 هانعماو سا حالا و دسءوبأ لاق .( ىلوالا هل كملا) لئاسسمتب الا ( تورش هيلا هناق

 نا ىلع: هةفل ارث حصأ (ةئاثلاةلألا) بمج لا ذ دزع هيصسإ لف 3 رعاشلا لوقدشنأواومسجأ |

 ١ لعب هللا ءسهأ نم لك نا( لّتالا) نيوجو نم موأوق ةعص ىلع , الاةذهبا 6-5 بوجواا مالارهاظ | 1

 هلوةلةناف < هءلاهللا ءاعدام لك ىف ةباجاللا ن نءدب ال هلا ىلع ل دنا الاهدز_هو لعفلا كلذ ىلا ءاعددقف : ||

 ناتابثا ىلا مالكنا اذهل صأس عجب 4. فال ا عازنلا لهو بودولا ىلع لدي هنا ٌملق لذ سعأ هنن اوشا ْ 5 ا ا

 لا وهو هفلئشااتاثا ىذنقي وهو بوحولاد_.ةءرمالا اًذهنا ىل_ءءاننبو+ولل مالا 1

 اوستساةهلوق 00-1 لأ بو دنم هيف بغ هو يف يدنا عأام لكن |ةرورمّتلان مول لا نمثا باوطأو : ١

 |[ قل لل و تالا ولا اير رت راج اذ ه َن اك ىنعملا اذه ىلع ماعداذ لوسرللو هلل ظ

 0 اولعاو كلذ دعب ىلانهتهلوق ناب اذهدك أت .دلداطعالان ع صنلا ادهلانوس بوو 007
 0 ا |

 +21 وهما 2م ا

 ل 88 4



6 

 أ ىلع عفش , الاوز هريسف-ف مكلرخو هفاوتنت ناو هلوقاما رافكلاهيدارين أ عنشم لءاضقلاو كملاو

 رافكتا باطخ كل ذناًتلق نأ ئنمومللوارافكلل باطخ جتفلا مكس داتفا اوكفتست ناهلوق نا نءانرك ذام
 ظ ” [|| صالات ايف نيدلا ىفاما كلرشو نهي نكتو وا دقو لوس لات عاوتتذأ* 4 , الا ذه لب و اتناك

 7 . || ىااودوعتناو لاف مبا رسال لتقلا ن مصاللنامفات دلاىاماو تاوثل ابزوضلاو اعلا نم

 0 أ ناو مكملع ني مؤما] هللا ةرصفريثأت حفر عور دب مون كلذ تدهاشدقف مكب لع مهطلسلاىأ دعن لاقل ىلا

 | | ليوأتناكن ينمؤملل باطخ كلذنا انلقنااماوردن موب كلذ نغي لا عودا 1 مكلف مكنع قغت '

 2 م عقواك دقق ىرسالا ىلع ءادقلا بلط ن نضاوللو لامنالا سف ةعزانملا نءاوّمنن ناوهب , الاوز _ه

 ع | نعاوهشت نا ىلاعت لاق قمم رح ناك لول وب هللا مهد اع تس تسال هدف رع موي عازر

 7 0 مكترصا دعولا نال مكستر صن كري ىلا دعت تاعزانملاكإ:ىلا اودو«تناو مكلربشو هذ هلم

 ” [ نينمؤملا عمالا توك ال هنن ناف ةرثكلاو فلا, كعفنتال ع ةفلاخلاكرئوةعاطلا ىلع مرارهسا طرشن
 1 | 110 بادخ ءلا قمارشت سنو ةوئا واع نب رمسفم ار ثك نال ءعاو وال نوال

 ” || ىلع لجل ا لم<كلذنااش دقو لاشقلابالاقءلءال اذ نااونظف دعناودوءةناو ىلاعت هلوةباوصتحاو ١
 صاعنباو عفان أر قف نينمؤملاعمهللاّتاو هلوقامأو مجرتلااذه طقسف ْنينَمْؤ الا وحأ نم هأنرك ذام
 8 1010 فلا امااه رم كت,نوقابلاو نأ ىف فلالا مب هللا نو مصاعن ءصفةحوا

 0 | لسع أ هقاوءادشالا ىلعفرسكلا امأونيرفاكلا ددكن ءومهّلاّناهلوق ىل_عفوطعمو» لبقو نيئمْؤللا

 01 1[ ]|| اولاق نيذااك اونوكتالو نو عست دو هنعاول والو هلوسرو هناا وءطأاوذمنيذل اهم 9 ىلاهت هلوق *
 د

 ق 2 | مهعمس ”الاربخ  مهيف هللا لعولو نولقعيال نيذلا مكيلا مملا هللا دنع باودلا رشا نوععس الم 0

 1 ٍ أ ناووكلربخو هنا وتس 6 هوة نيمو! بطاح ا ل ىلاعت هيك ) نوضرعممهواولوتلم ةع اواو

 010-0 .[| ةوسروهتلاوع طأاونم[نيذلا اهم أن 5 لاسقف م-هدأت ةعبأ مدس مكستف مكسنع غل ناودعتاودوعت

 | ' | اهقاو ناك لانخمىلا ةروسلا لأم مالكلا ناالانوعمسيا ذام مهنا نيس مو نووعمست م :أو هنءاولوالو

 ْ ا امد نب سعأ ىل علق ا داهط اناث داسو1+ا ىلا ءاعد نو هوست من :ًاودا رااثال_ءداهملا ىف

 ناكو دح ١لك ىلع ديد ةقاش سفنلاب ةرطاخملا تناك ولاومالانزوفلا (ىناقلاو) سفئاانةرطاخلا

 . ا اوعبطأ لاقف ابل اذه ىف بيدأتلا ىف ىلا .ةهقنا غلاب مرجالا ديدشاه اشهد أ ىلعةردقلا دعب املا كرت

 ١ 5 | أ هانركذامرب رقت دوصتملاو هكرتب هنئا ءىهأ اذا لاما كرت ىلا ةب احالافو داها-اىلا ةءاحالا ف هلوسرو هللا

 0 أ هلا عمةدحاوتياكلا لع هن ءاولو الو لاك لذ لقناخ لوسرلاو هذ لاغنالا لق ىلاعتهلوقريسفتف ٠

 1 | ىفمصياغا ىلوتا نال اولودالو لاقت مث لوسر ةعاطرو هللا ةعاطب هأ ىلاسعت هناانلق هلوسرو هتلاركذ متقن

 3 ااووكت :الو كلذلادك وم لاه مث داهللا ىف هنوغمن ءوهلوق لوبقنءوهنعاوطرعينانلوسرلا قح

 1 ا نادعبالا همزتلب ناو فءاكستلا ل_بةي نأ هنكعال ناسنالاّن ا ىنعملاو نوعمسيال ماهو انعمساولاق نيذلاك

 ١ | نؤلوق, نيذااك ا ونوكتالو ىءملاو هدل_ب نأ هلثا عم“ مواوقه نمو لوبقلا نع ذالك عاملا لف ههمسي

 هلو مسممعهق اريخأ منيف انملل ةةصوخو ا منول ةنال ممول م | مم ىلاعت هللا ف فيرااكتانلي قانا مهتنسلأب ا

 دنع ب اودلا رش بْنَ ىلاعت لاق مث مكعمانا اولاق مونيط امش ىلا اولخ اذاوانم ولاه او:مانيذلااوةلاذاو

 عانف لالا نع مواودعو مهلهل باودأاب مهنبش لمشف باودلا ىفاو ةاءداو نوى ةعبال نيدلا م كلا مهلا هللا

 : ٠ | بدامل سا هنال باودلا نمم لي لقر تواتسبال مايوركا ملا همز ذاذاو مل لاو تولوا

 مهغنال نا ل اةياك حذلا هد د رط ىلس عمم. ا هقفصن مهعصو ىلإ هميشتل ا ضرعم لد هرك ذي لو ضدرالا ىلع

 مهواولوتا مهعمم أولو مهعم-الاريخ مهفدنتا لعولو لاف مث َمّدلا ةمج ىلع للطو دسجو عبس و >مالاكسلا*

 [|| هم دعمزاول نمهدوجوب هللا لع م دعف هللا هلعينأ بدعي هنأف الصاح ناك ام ل تحض نا ىنعملاو نوذدرءم

 .] مهعمس الريش موف لصجوا مالكلاا ري ردو هدوجو هلأ لع ملعب سفن قف هم اع نءرخ» عملا ع نا مريول
 ا 5 1

 1 ]اص اص 5

 م ممسمللا منسم دج يح سل سس سم م ا م ا ل م ع سس سس مكس

7 

0 



 خ58

 0-0 اا ا الا هميم ميس نس مس

 ءاينلاو وعسب هانم أي نزال كلذزاج و داس ةرحاع وف تا لا وةثت هللا لاعاف |
 فلكم ال ىلاعت لاق دقو ىلاعت هللا ىلع كل ذ زو فدكف ااه ةال هاا ص وبال نمزلا نا ىلع اوعجأذقو

 ا م ا ولا خر طقسا انيكسم نيتس ماعطاف عطتسي و نِرهاظملا ىف لاهو اهعسوالا اسف هللا ْ

 نءريذعلاو رجالا ضرعمىف مالكلا اذهرك ذو لوس رالو هل ةءاحتسالاب سه أ ىلاعت هنا نا (ىناثلا هحولا)
 ةيراجالا ل رتنعارزخزتوكمالو ةءاجالا كرتفانوفارذع كلذ ناكتا مت هك داداه ةباجالا كر
 ناكول ولوسرلا ىلع رافكلاة<ْن وكيلال ناكل ولع ل اوسرلل ةحن وكمل ثار دلال ردي (ثااثلا)

 نءانعنم امل ىلاغت هنا اولاقاو ل وسلا ل_عرافكلا ل الداا ى ا : الا هذه تراضات رك ذام علا ||[
 /ذ نكن داول اه ريدا لهأ هلاهام ىلع" الا لج نكمل هنا ءوجولا هذسهب تيثف هيان سه أي نت كنت ناسهالاا 1 ١

 نابل دي ى ىعيشوملا ب سب هيلقب عافتنالا نيبو هرملا نيب لو ىلا عت هلناَّن ا (لوالا) اهوجوألا الاىف| ! 1

 لوو هم دبال يذلا توملا حر أد تأ لق هريغو داسهلسا نمو تمر اهف ةياحتسالا ىفاورداست | 2321

 نوريشت هنلا هنأودل زقوهو هملع ل ديام هسقغ ىل اهن لاق كلذاو ىضامقلا لافت ونلاوةءاطلا نم ومكشي| |

 ىلاتءتهنادارملانا (ىناشلا) اهنم عنعىدلا توما لوزن لمة ةعاطلا ىلع ثلا هب الا ءذه نمدوصتملاو|

 لاس الانا اور دان لاه هن'اكف لمالا نود لو < لالا ناف هبلقب هدب رب وهانغ اميب و ءرا نيب لوك |||
 اظذل قالطا نسحامناو هيقوثو ءربغكل ذناف ءاقيلا لوط عقول نم م ؛ ىلق ىف عقب ام ىل لءاودقءتالوةطاصلا ظ

 (ثلاثلا) ىذداولا لاسمهاوةك هَ هر ' احهف رط مساءئشلا ةيمسن نال بلقلا ىف هل_كاملاىفامالا ىلعتاقلا | ا
 تبتساهتعاوعأ بالو ةعاطأاىلا ا رانيا اكفردي مو يلاتقلا نم نيفئاحاؤ اح ص نيئمؤ!١نا | ْ :

 نيلاو ةوقلا,فعضلالدسف لاوحالا كاتريغي ىلانعت هقلا ناف نيلساو فعلا نم مكي وا نو دحتام |||
 لود هنا ىنعملا ناكف ل قعل انهه بلقلا نمذار ادهام لاق( عب ارلا) بولا بلقم ىلا عت هال ةعاصشلابأ 0

 اهعافترادنعىت لولا لاوزتنمأتال اقدام اعالاىلاوردا.ت سلا يقول ٍ 00

 نم ىأ تاقدل ناك نا ىركذا كلذ ىف ّناىلاعت لاف مز اح ىلةعل نعدباك بلا لعجو تفماكشا!لاطسس | |
 هديعنمىلاعتمب رقد ا ىفملاو هباقوءرما نب لئاح هقاّناءانعم نسل لاك (سهاسإلا) لتعلن 0

 قامو كمعلاأ نطاب امم ئ هيلع ىنذيال ىلاعتنا ىلع هيبنلا هنمدوصقلاو هنمدبعلا باق برق نم | ١

 اذيهت زر كس اتامرسإلا "رلو-هذ-عذ ديرولا لمح نهةبلا برخأ نخو ىلاعت هلوق هريسظذو هريهذ ا

 هللا ىلا ىأنورمْسَت هلا مكس اولعاو ىأ نو ريش هما هْنأو ىلاعت لاق مث ردا اوربا باص الن ابلا 1

 ىلاهتهلوق + ”هلفسغلاو ىل كلا نعرب 2و لمعلا فدي دش بمغرت همذو نيلطعم نياههمنوك رثتالو

 رذس> اكىلاهت هنا ٍلعا (باقعلا ديد هتان أ اولعاو ةبصاخ مك.:ءاولظ نيذلا نييصتال ةنئفاوةتاذ] الإ
 ىلءرصتشت ممكب تازننا ةنتفاورذحاو ىعملاو نمفلان نمءرذح كل ذكسف هلق نيب و هش لاس ن آن اسنالا | '

 ةهلطوراسعو ىلع فتن رنا نعملاطلا وحاصااىلا لص و اءنج مكيلا ىتعتتلب ةضاخ نيم اظل

 اهيثومعملا نخا ذافاهلهأ انا انئطاموانامز اهان ًارقو انف تازئرمب لا لاف ةصاش ليلا موا وهو ريبزلاو
 دااموبلسو هيلع هللا ىلص ىالار ماسي ناكربب زلانا ىورو قفناف وب اولتتق ار دي لهأ ىف تاز -ىدبلانعو '

 دارا وكت !لومر لاقت لاتانب فاك هقدر كال زلاهمل كصغف منع هلا ىذر ىلءليقا | 2

 صغاللا نا وحى ةدك ومان وخلال وخدزاح فمك لق ناف هل: | هما رمادا تأ فمك لاقند_ثاوأ ||

 ىفئذكْؤ ملا نوذلا لاي دا نس> كلذكناكىتمو ىبنلا ظفلب ءاج الا با يرسم 3
 مكنك اسماولخ دا لخلا هي" ايىلاعت هلوةكو كن:-رطنالوا كرطتال ةبادلا نعلزنا كلوةكى لا كلذ | ظ ٍْآ
 ةناالا ةصاخم كتم اواظ نيذلا نست ةئتفاوقت اوريدقتلانا (فاشلا) هدونجو نايلسم كةمطختال | ٍ

 اول لهقو صاصتخالا كلذ نع تمم ةنتفل ا تاكن يل اظلانةنتغلا صاصتخا ىنىفةغلابم ىبولا ةغبصي*ىب | ا
 ىلا عت لاه مث ةراعتسالا لمس ىلع صاصتخالا مدعىف ةغلاسبملا هنمدارماو ةصاخ واط نيذملا ىنصتال ظ



 ب بجي هيج نأ

 مكحلا اذه ناكف باوث ىلءلهشمووهف همف بغرو هلا هتااعداملكو باوثلاب زوةااوهورش 1 ئث ىلءهلج | |

 | ةايطايداهطلا ةيعست بس مداهملاود مكانا نورثك الا لاه (ثلاشلا ) ةاسحلايةاملاتسىعس ||

 | فالتخا بس هريسفتفاتؤهبلقوءرملا نب لوح هللاّثأ اولعاو ىلا عت هلق (ةءبارلاءلئسملا ) ةبسطأ|

 [ناقا.11لاق(لوالا) هوجو نم هناس و تركذامب الا هذه نمدارملا ن وكي نأز وجالاولا-ةفردقلاب

 ليل
 -- مسا

 هجولا) باسالابالا قءلي ال كاذو دمعولاو دي دبتلا ىرجتراج نومك هناا هنأو هبلقوءرملا نيب لود
 ىل» ىنلاّْنأ هنع هللا ىذر ةرب رهونأ ىورأم بولامملا اد_هتو.ث ىلع هناالادهملال دمدسالا ف( ىف الا

 ىباجان<كعنءام لاقفءاجمثهتالسصف لهفذال هلا ىفوهو ها دانف بعك نب ىلأ باد ىلعّرم لسو هملع هللا

 |كبيجأ الا فوعدتالمرجال لا.ة:لوسّرالو هاوي كسا "ىلا ىسو ا مفربتت لأ لاو ىلصأ تنكس لاو
 ظ ظ موللا كل ذرب رقت ىف ك ةوةياجحالا رت ىلع همال هبل هاعداسل ل وهلع هللا ىلص ”ىنااَنأ هيلال دّسالاو
 أ ٠ نادل سم لون نم لوقو لال د مسالا كلذ مداملالاو بوجولا ىلع هن الا هده ةلال دالواف هن الاددمب
 || مال ا هل سم نال الانال فيعضدحاولا ريماهيفكسقلازوالف ةمعطق "هلّدسمبوجولا دمفب الا

 || ىف ةيفاك ةينطن |لئالدلاو لما !اهنمدوةملا نال ينط ل 5سمان دنع ىه لب ةءعطق هلدسم بوصول دمي

 ظ ماعداذا هلوقودو صاخ طرمشد لب قال_طال ا ىلءةرابسالاب سه ام ىلاسعت هنااولاه ناف ةيلوعلا ب ااطملا

 [/| ماعمكللا اذهنا ىلع ل دتب عك نب ىأ ةصقاناق سماوالا عمم ىف لصاحخ طرمشلا | ذه نا لق ملف مك جام
 |بحوف لاحت ىلاءامحان الد مسا نسف: ىلع انه ةامللا لج نكع الفاضي أو نيعم طرعشب صو هأربغو

 هلبا

| 

 اهوجو مكس <املكاعداذاهلوقىفاوركذ (ةثلاثلا هلمسملا) بولطملا دمغي كلذو ىماوالا عج ىفامماع

 هلوق هيلع لدي هنومرذكلاو بالا ةامح نامعالا نال املا هءفو مالسال اوناعالاوه<ىد.لالاق(لوالا)

 . [|| ىامىلاهوميج أ ىأ نآرشل ا عي ةدانق لاق (ىناثلا) رفاكلا نمنمؤم ا لبق تم نم ”ىبلسا حرض ىلا
 1 نآزاف-ةابحملعلاو لعلا ببسنآرتلانال ةاسطا,نارقلا ىمسامنا و ةمدعلاو دال وامل اهمففنآرقلا

 ||| دال ابيسيمظعيو ويامن نيلسملا عاف ىناثلاودعال ةامح ني دعلادح [ن هو ناوه (اهذح هوجو

 1 | نيس الو ىلاعت لاه ةمئادلاة اللاب جو ىهوةداهشا! لول بيسداهطانا (اهينانثو ) رافكلا عم
 . [|لتقلاو لقا! ىلا ىضغيدقداهملان ا( اهتاانأو) نوقزري مهب ردنع١امح أ لباناومأ هللا لسسىف اولدق نيذللا

 1 ةابخلا ىاناو.ملا ىف رخآأ الا رادلاناو ىلا عت لاق ةامل ان دعم رخ الارادلاوةرخ الارادإا ىلا لد 0

 ا | نامالاو نآرقلاهيفلخ ديفريدقتلا اذه ىلعو باوصو ق> لكداىأ مكس<ال (عبارلالودلاو) ةعادلا

 [ةايح هنصضضافىلاعنلاق .ةئادلا ةسطلاةاملا مكسح امل هاوق نمدارملاو ةعاطلاو ربل |لاسعأ لكوداهلساو

 ءرااني:لو<لامغلاو سامع نبا نع ناك ىدح اولا لابتف ربخس نول: اًةلاامأ ردقلاو ريا ىف سايثلا

 كواةلاو هللاءاضأ نم ثلا اوهللاهدعسأ نم دمع سلاف هتيصعمو عطملاءرمانبي لودي و هتعاطورذاكلا

 دارأاذا او هيلق نب وهنا لوح هناعادي ربال ىلاعت هللا ونمؤينأرفاكتا ادارأ اذافءاشي فك اهيلتي هللاد

 || كاذك الا نا ةعص ىلع ةيلّمعل !نيهاربل ايانلل ددقو تاق هباق نيبو هش لاح هرةكدي ربال هنن اور غكب نأ ن مؤملا
 ل امال هللااماولءلا اما ىهذدئاقعلاامأ ىاودلاوتادارالااماو املا اما ةءسلقلالاوحالا نال كلذو
 ش ْ اًعباطمداقتعالا كلذ نوكملءاذاالا كلذ لءيالو اع هنوكلعا ذاال اهل مس ىلا لعافلا دقي نأ عنتمف للعلا

 ظ |ناسنالاف لهاا امأو هسفن ىلعئشلافقون بج وبكلدو مولعملاب هلعقمساذاالا كلذل_هبالو مولعمال

 |كاذورخ 1 لهج قالا نافل ااذههل لمع الو لع داقتعالا كلذ ناَنظاذاالا هديربالو هراتذالةتبلا
 .[|| نعال ثو دحلا مزن لعافي نكي لنا اهلوهذ-تادارالاو ىاودلاامأو هسفن ىلع ئذلا فون بج وب اضبأ

 ىلعدصقا! كلذ فقو مزال اولطابلوال اوىلاعت هلام اودمعلا ام | لعاسغأ ١ كل ذذ ل عاف: ناك ناو ث دم

 | نارقلا ص:ةىلاعث هلتاوه ىاودلاو تادارالاو تاداقّدءالا لءافنوكينانيعتف لاحم و هورخ ادصق

 | نولئا.ةلاامأ هءانرك ذام قلنا تدثفّدل ذ ىلع تاد ةماقعا !لئالدلاوهننا نمبولقلا لاو أن ا ىلءلد

0 



 مالا

 ىفلرلا تنخاذ ا كنال» افولاوةنامالاةض ىف لمعتسس!نهصقتتا اذان 2 هنمو ماقلا» اولا نع ناك 1

 معا يصمم دوس دل يسم ل عب اسم سلا حا سس

 ريذقتلا (لوالا) هوو مكتانامآاون دوو هلوقىف (ةئااثلا هلكسلا) هم ناصقنلا هماعت اخ دأ دقن

 ردقتلا (ىاثلا ) مكتانامأ اونونتالو هتلادبع فرح ىف ىورام هيلع _لدلاوم ؟تانامااونوذالو
 افلام ةران با اوطارك ذتدق بر لاو مكسب نام مث :خ ذقن كلذ جلعف نام ؟تاخ لوسلاو هللااوو ال

 مكن ؟نولعن ع م'او(لوالا) هوجو ه.غفن ولعت م أو ىلاعت هلوقامأو كلذ ركذأ ن +ممموواولابىرخأو |||

 نسخو مي: لا مهقن ,واعت ءاذع م : :او(ىناثاا) وهسن ءال دمعت نع ءمكتم دو .و هناك نا عي نون و

 ىلع بع هنا ىلع ىلا عت هيث دالدالاو لاوءالابحوهتلام الا ىلع ءمادقالا ىلا عادلا ناكاسمل هنا نسما أ

 باعلا قغشنابنال يضع هالو أوكل اوءأامتا لاق نآلا كلذ نه ةداوتملا "اضا ا نعزرتحس نأ لقاسعلا ||| 3

 نمر, ةرخ الا تاداعسن ا ىلءانمس" ماندو اج :ةدلاثأو لاق ٌمىلوملاة مدخن ءاباجريصتو ايت دلاب | '
 وهاذ_منةةنامنالءاقب قبال ل ا ىف ماظعأ ور زوغلا فماظعأو فرشااىف ملغعأ اهنالاب دلاّن أ ا ا

 لفاؤت :لانلاغتشالا ن اناس قاب  الاءذمك سعر نأنكعو مظعلاب دنع ىذلارجالا هللا ف صو نغدارملا

 حاكد اا. لاغتشال او هللا“ ؛ء ميلظعا اارجالا دش لف اونلالاغت شالا نال حاكشلاب لاغتشالا نم لكن ظ ظ

 لاغتشالاف هللا دنع مظعل ارحالا ىلا ىضذفأ امنا عوامتوا 5:35كلذدو لال اىلا ةحامللا بح ونوداولا دقي | ْ

 مكنعر هك واناقرذ مكل لعجي هللا اوةننااونمآنيذلا اهم ١ ىلا.ءت هلوق * ةنتفلا ىلا قا

 بغردالوالاو لاومالا دن مف نعد. امل ىلاعت هناولءاو (ميظعلا لسضفلا وذ هتلاو مكارق رهغا ومكت ايس

 (ىلوالا ةهلكلا) لئاسس.ةياالا فو دالوالاو لاومالا محم ىف ىوهلاو ىل#ملا رت بج زىلاىوقتلاف
 هقلابؤيلبال كل ذورومالا بقاوعب الهاج اكن م ق-ىف نعام 5 1-1 ىف طرمشل لادا لوشد نأ لت اَمأ

 طرسشلا عوقو نأ امأف ءازدلل مزاد سم طرمدا !نوكا لا دسشبالا دك تاكا ذك ناكنااناو5 ناب اوطاوىلاعت ا 0 ١
 دايعلا ل ماهي ىلاعت هناالا ك شل ١ اذه ديفي هنا اضإس ظفللا اذه نمدانةسمريغكاذف مواعموأهيفكلوكشم | ١

 هلكسملا) نيرباصلاو مكنم نيدهاجلالعذ ىتحم ؟يوأ. ماو ىلاعت وق جرم هملعو كاشلاةلماعمءازطاىف | | ! ١

 عسب ,.بىهنلاع اقنالوأ 3 كل دو ىلاعت هللا ىوةئوهو دحاوءوثاهطرش ةيطرمشلا ةمضقلا هذه (ةذاشثلا | |

 ظرشالار راغمثوكي تأت وعءاز اطاو تامل اريفكت از ااا ىفركذ ىلاعت هنالرئاكلاباذهانصصخاناورئاكلا || |

عتاميسا| الجو رئاكلا ىوة: ىلع ىوقنلاانلهذ
امأوءا ارو طرمشا انعب قرفلاو ىظمارتاغ هأاىل

 ا[ ء|: زال 

 راهكلا نيب ومكتا قرشي ىلاعتونا قعمل اوان افرثم الدوح : هلوة(لوالا) لال وما طرمشل ا اًده ىلع برأ ا

 نا رفا! اذه لو ةنفر افكلا ني ونيممْوملا نيب ”"لهداطاقورهلاو عج ىلع هلج بجو اًقاطم اطذال!ناكامو

 يواَتلا لاوس[ يفريتءي نأ اماف اندلا لاوس أ ىفامأ : هرج الا لاوس ؟قوكاسنالا لاؤح فرش نأ

 صخ ىلا وأ هنأ (اهدحأ) روماف ِنوُلَملا لاو ىفامأ ةرهاظلا لاو-الا وأ ةنطاسبلا لاوحالا ىهو | | ١

 هردصهقاح رش نأ لاف [كحارمتنالا مهرو دصو مهم ىلق صا هنا (اهينانا) 3 رعملاوةنادهااننيممْؤملا 00

 عادت ادرك لد ؛ رب وم هج لأن ءدساأاودّقاطاو لغاا لب زي هنا (اهع امو ( هب ر نءرون ىلء وهف مالسالا

 ةهمزإ!قالخالاو ةسيسلالا او-الاهذ_ه نما هول هملق نوكير ذاكلاو قفانملان أ عمم هرو دسص نع

 تاتا هذه لك هنمتلاز ىلاصن قا ةعاشب رش ءاصاذابلقل انا دودالااءده لو هس سمسا او

 ةرهاطظاالاوحالاىفامأو ةلظلا لاوز نم دب الرول ارهظاذ او تال قالخ الا هذ هورو هللا ةفرءمنال

 لاهاكو نيئموهللو هلوسرلو ءزءلا هلو لاف اكر فاغلاو رمصنلاو جنفلا و قاءااننيملسملا ص ىلاعت هللاناف |

 عفانملاو باولافةرخ" الا لاو-؟ىفامأو كلذ ند سكملاب رف اكلاو ساشا مأو هلك نيالا لع رولا

 هن زحالا نم (ىنائلاعو“ كاو) نافرةلا ىف 'لذادلاوحالاءده لكو نكت الملاو هللا نم مريظعتلاو ةمئادلا ||| ||

 رفذلا نم ءاقنالا ىلع هللا | وة ناهوقانل سن الوقف م 5 "ايس مكنع رفكي و هلوق ىوقتلا ىلعة متر 1

 نعءاقتالا ىلعءانلسناو رخل 1 قلاتاشسلا عسج مكن امي «مكتعرفكبو هلوشب دا ارااثاك
 م م يدم بوكو سس و مساس عدت لب
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 ٍِظ 0000
 || لصاس ليقن اف هقتاباقءنمافوخ ةماقتسسالا موزل لعثملا هنم دارملاو باتعاا ديد هقناَنأ اولعاد
 ١ | ميكا ميبحرلا ةدجرب قملي تنيكو هريسغو باذملا مالزنول با ذع نم مهفوع ىلا عت هن الافق مالكلا

 ا || هدهد ةنامزلاو ىمعلاورةفلاو ت وما لزب دق ىلاسعت هن ااسملق بادي نء«ىلاباذعلا و ةندفلا للص ولثأ

 ا |حالصلاعا ون نم عون ىلع ذ لات ىلع ىلاسعت هناال وا ةيكلاملا مك كل ذ ىلاعت همم نسي هنالاماءادتنا

 ْإ | ذا اوركذاو ) ىلاعتهلوقرلءأهقاو انههاذكق نيوجولا نيذهدحال كل ذزاحاذاو نييهذملا فال ا ىلع

 ]| تايطلا نم مكقزرو هرمصنب مديأو او اف سانلا مكتطخنأنوفانع صرالا ف نوفعضدسم لولق نأ

 كلذدك أ ةيصعملاءاةنامهسهأ م لوسرلا ةعاطو هللا ةعاطب مهسهأا1ىلاعت هناملعا . (نوركشت مكسلعل
 |ةلذلاو'هلقلاةياغف سو هملع هللا لص لوسرلاروهط لدقاوناكم مانيب ىلاعت هنال كل ذو ةناالا دب فغيلكتلا

 |لاوح الا ناب امأ ةفلا خلا ٌكرتو ةعاطلا مباع بج وه كل ذو ةعفرلاو ةزعلاة باغ ىف اوراصهروهظ د بعبو
 | اوناكممنا (اهينانثف) ددعلا ىفنيلءلقاوناكم_منا (اهاثأ) هوجو نذد-هترووظ لبق اهبلعاون اكس ىبلا
 | موفطخي نأ نوفانياوناكم_ملا فاهذضةسالا اذه نمدارملاو مهفعضةس مهريغ نادارملاو نيفعضت سم

 قىريشم نم نوفا اوناكم منال برعلا موةطغي نأ اوفاخ مهداب نماوسرخاذا | وناكم ما ىعملاو ساننلا |
 لاو>الا كل:تيلق كاذك اون اكن اا دعب م_ملا ىلا عت نيب مثمسوا مسّموادعةدشو مهنم مهب زل برعلا
 ”رشنمنينما اوراصف ةلنردملا ىلا مهاقن ىلاعت هنا هنم دار او مهاوآ هنا( اهلواق) تاريجلاو تاداعسلا
 |نممكقرزوهلوق (اهئان'و) ردب مول فرمدثلا دوجو ه_ت:مدارملاو هرمصنن مكديأو هلوق ( اهينانثو) رافكلا
 . | مكلعللاه مث مالا هده ليقناكن م ىلعةم رم تناك نادعب تانغ امل "لس أ ىلاعتهت اودو تاندماعلا

 || ةعاطلاوركشا اءاولغتشت ىت>٠ال الاوءامعنلا ىلا ءالملا نموءاخرلا ىلا :شلا نم مك ناش: ىأ نوركشت

 ْ ا اونمانيذلا اهي" ان ) لاعتهلوق * لافتالا ينس ةعدانخلاو ةعزاذا اءاولغت_ثننأ مكب ولي فيكف ا

 !ِ | هد_عهللاّنأو نتف مدالوأو مكلاومأامنأ اواعاو نواعت ّمنأو مكنانامأ اولودو لوسزلاو هللاا ونوال ْ

 1| لئاسم#ب الا ىفو ةئامللا نم مهعئمانههف تاسبطلا ن*مهقزر هنارك ذا ىلاعت هنا لسعا ( مي_ظعرسأ
 : ْ ىف دي" الا ءذه تازن سايعنبا لاق ( ل ارقالا) لاوقأ ىلع ةناسلث ا كاب دارملا فاو فلتخ ا (ىلوالا هلمسملا)
 . [|| ةيابلانأ اناولاسقف مهيفءداوو هلهأ ناكومهرمد احا اب رق ىلا سو هلع هللا ىلص هللا لوسر همي نوح ةيابل
 | هنم الذ ناكتف اولعفتالف عبذلا هنا ىاهقلح ىلا ةءابلوب أ رااف انمف ذاعم نب دعس مكح ىلع لزنت أ امنا ىرتام
 ظ هلوثفذ ملسو هيلعهللا لص ىلا نمئشا!نوءعساوناك ءئدسلا لاق (ىنامألا) هلوسرو هلل هنامخ

 نوةفانملا عنصاك اونوذ نأ هللا مهام دي زنا لاق (ثلاثلا) كلذ نعهنام_هاهنذ نيكرمشملا ىلا هنوقلي و
 ىلد ”ىبنلا لعف كم نم حج رخ ناةسابأ نا هللا دبعنيرباج نع( عدارلا) رفكلانورمس و ناعالا نوروظد

 مرذحاوذخن مدي ربا دج نا نيقف انملا نم لجر هنا بكف هملا باهذلا ىلع مزعو هجورخ سو هملع هللا
 | لهأ ىلا بتك ني> ةءالب ىأ نب بظاح ف تازن ىاكلاو ىرهزلا لاه (سماخنا) ةياالادده هلتا لزناف |

 || نابرتالا ىضاقلا لاق (سداسلاو) مسالا ءاكس ايلا جي ورك ان ل تسو هملع هللا ىلص ”ىيال امها ةكم

 | اذه تفرعاذا ةرياغملا ىضتةيفطعا !نالثنامال اًةنامخريسغلوسراةنا خو هلوسر ةناسرع_غهللا ةنامخ

 . || هنال هلوسرلةئايخو هتيطعل ةناسخ هلال هل ةناسش كلذ لعجو ئاسنغل ا اونوذال نأ مسه سهأ ىلا عت هنا لوقنف
 || مهمزلأو نيءاغلا ىدياىفةنامأ لوسرلا ا هلعج دق ةمنغلا هذهو لورسرلا ناش دقفا مناخ نما مسقب ميقلا
 ةنامأ ناخدقناف مهنمناخ نق عدوملا ديف ةنامأ ةعبدولاو ةعبدو تراصفائدش اهتممهسفنال ولو انثرال نأ
 هبف لخ د.فربدقَدلا اذه ىلءو هيديغتام لك ةنامالابدب ريثأ لق و لاق ةنامالا ةض ةناملتاذ اساسا

 سنن يغ نم لاكسلاو ماقأ | لمد ىل_عاه ريما, ف ءلاكتا ٠ءادأ بام !ةن"الا وعم ناكف 5 ريبغو ةمنغلا

 نال اهلي الارمصق بمال نكلاف:ةلخاد ىهفةن الا لوزن سس ىف ةروك ذملاءوجولاامأو لالخاالو
 | صق:!!نوالا ىءمفاشكلا حاصلا (ةيئاثلاهلّسملا) بدلا صومعال ظفالاموم هد ةربعلا

 ١ ١ سمس م مصصم رسل

 كح



 ا
 مسي

 ردقولنب كان اريسخ دارا نوكي نأ (اهنانو) ىلاعت هللا لف هلو اقم ىف لاهي ووفركم لك نا ىلع كل ذب 2(
 ليل ضفة تلاوه سل ني رك املاريخ هلوقنم دارا !نوكي نأ (اهئانثو ) ا:سحواريشنوكياممهركم ىف [] [٠١

 اانعمسدقاولاه اننا. (مهلعىلس اداو)ىلاعت هلوق ه ىلاعت هللا ن مريس دي ركل لاي ةياعريخ سفن ىئهنادارملا 8 ١١

 امماع :راطماف ل دذع نم قدا اوهاذه ناك نامهاملا اولاعداو نياوالا رطاسأ الا اذه ن لا ذه لثءانلقا ءاشنول

 نورغغ:دب مهو ممبدعم هللاناك امو مهفتنأو مهيذعن] هللاناك امو ميل ب ادعبانت وأ ءاعسلا نمةراجح 1 ١
 نكلون وعم االا هوان وأنا هءاسلوأ ١ وناكام وما را دكسللا نع نو ده مهو هللا مهيدعبال م هلاموت 0

 نب رضنلا نا ىور دهن يدى م>ركم ىح دهم تاذ ىف مهركم ىحامل ىلا هتهلا ملعا (نولعتال م هرثك . ا
 وهو نيوسنقملاو نيئزبتسملا عمدعتت ناكو ةمدو هل لك ثيداحأ ىرتثاو ارجانت ةريخسا ىلا جرش ثراسخلا © ١

 نمدا ارملا وهاذهف نلوالا صشسصق نم ده ه. .ر ذيام ل-ثماهنا معزي نأكو نياَوالاريطاسأ يبماعأ رق مهنم | َ ١

 داقعالان ال كل ذو ث < عضوم انههو نيلوتال اريطاسأ ال !ذهنا اذه ثم ن1 ةلءاشنولا :عمم دقاولاه هلوق ظ 0
 ممناىلاةراشا ادهو ا. مباو أي لذ ةضر اهملاب برعلا ىدت ل سو هيلع هنا ىلص هللا ىلغازمت*نآرشا |نوك ىف ظ :

 ءافتالئثلاءاغتنا دف تول ةلك نا باوهلساو هملع لوهملا ليلذلا طوةس ب جول َكإْذَو ةسضراعل كاتب وأ |
 هناَرن[ ترانا نئيرضنا!ناتشفلافامولوقلا كلذ ءاشام هنا ىلع ل دياذه لثماذلقاءاسشنوأ هفوة هريس | ا
 امأ ةضراعملا» قول لههاادوهةملانال ف.عضاذهو اه. قال اهءاشول هناريخأامناو د راما قأام ||

 دنع نمو ارهاذهناكحسنامهالامهاوقمها (ةيئاثل !ةهبشلاو ) هذةدئافالفلوقلا اذه درع
 انباع هنمقشأو كل نمش باذعلا نمرخ عون ىأ ميل ب اذعب انثاوأ ءامسلا نم ةراسج انبلءرطمأف ا ظ
 كدنع نم قط اوهاذهناك نا عي وقنا (لوالا) نيهجو نملاكشالا بج وبمالكلا اذهل يق ناف ظ 00
 نموهورافكتدا مالك اذهناكو رافكلا نع هللا ءاكح ميا با ذعبان”اوأ ءاعسلا نم ةرامدعا بل ءرظماف | 001

 ليارساىئةروسىفاولاه م-منامهنع ىحاضي اور دقلا اذ_هىف ةضراسعملا تاص- دف نارقل ا من سد |
 مهمالكن ملصح دقفرافكلا مالكحض اضب أ كل ذواعوبش. ضرالا نم انلر عفت ىتس كلن مون نلاولاكو |
 نيذرتهءاوناكش يرقرافك نا (ىناثلا) ةضراسغملالوص> ىلع لديك ذو هتضراعمو نآرشلا ماظن هبشيأم |

 ناذعلا لوزنف مالسلاو ةالصلا هيلع د نمريثكلا ديدهتل وعم دقا وناكو هتمكحو هر دقوهلالادو-وب | |
 لقأ ناكل كا ذاوفرعولو ةغاليلاوةساصفلا باير أ ممن الازممم هنوك اوفرعا ارتمنآرقلا لوزن ناك ىلف |
 مهلا مهلوق ىلعا اومدقأ, ال كلذك اونكولو مال_سلاوةالصل ا هلع دمة وين ىف نيك انا وريعين ألا اومحالا | 5

 هذه لثم ىلءرس اهني ال لاشلا فةوآملا نال ءاسمسلا نم ةرامجح انيلءرطماف ل دنع نمط اوها ذه ناك نا
 لوالا نءباول او ةزد#ملا هوبولا نم هجونآرقلا ىفمهلحالام هناانلع ةغل املا هذبباون أث روسو ٍةغلاسبملا ||
 همفروظيال لملق مالكرا دعما !د_هنال ةضراعلا لوه- ىف كال مالكملا ئمر دّةلا ادمبناسنالانا | 1

 عقوامناوروسلا عبمج عقوام ىلا اناقاذاالا ىشع. الب اولا اذ_هو ةءاليلاو ةساصفلا هود>و ْ '

 نارقلانوك ىف هولا مهاروظرل هنا يه ىناثاا نع باول او مالكلاةوقاهيفرهظيىتلاةليوطلا ةروسلاب |]
 هلّئسملا) ه«فلاهلاتوامَدال هنافاوذرعنلواهجولاكلذاوذرعءاوسفيسفنىف ازمناكا مل هلا الازد ١
 تاْسدو ناك ريش ىلع قا بصي ةءارقلا حاسزلا لاه لدنءنمقلاوهاذهناك نا ولا هلوق (ةيئاثلا 07

 لاه ربح هناوا د هل ةفصن سل قملا هلوقنا معمل تلخدو ةدك ياا ام ةلزنع ىهواهل عضومالو لصفالوه ١ أ

 ىدرو ةنسةءارقلا كلو اّمزاحا ىف نيب ومنلانيب فال_ثالواوب أر قا دح أ لعأ الو اعفر قط اودزوهغو ظ 1 5

 ةبيشلا نع باول اركي ل نيتيشلا نيتاه حال ىلاعت هنا لعاو ابيار ق هلا سعالا نع فاشكلا بحاسص !١
 مهبذعيل هللا ناك اموهلوقوهو دن املا ةريشلا نع باول اركذهنكلو اذهلئماناةاءاشنولهلوةوهو ىلوالا ||

 نأ ىلا ترك ذ ءامدلا نمةراخح اةماعرطماف اة دمت ناك ن ا ّمهيلللا ولاهو اوغلانامل رافكلاناناوكلا ظ ٍ
 ا د
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 مساع ومس

 أ ريفككن مدارات ال عاد مكتارفغيو لوق (ثلاثاا عونلاو) ريثاغمهااريفكتاذ- هس دا رحلا ناكرثاك "كلا
 | ميظعلا لضفل اوذ هقلاو لاف تدار 5 |!مزاي العا ةءءاسقل ا ىاسغلازاةر 0 نمو اسدلا ىفاهزتس ثان هديا

 (لوالا) هوجول ريغ لاضفا ند ءمظعأ هللا لاضنا نا !:لقاسمناو هب ةنؤو ئثدعو اذا هناف كلذك ناك مو

 ناسحالاو لا ضفالاة.عاد هءلق ىف تاص-اذاالا نسحالو لدفت ال هناق هن اكس قالا ىوسام لك نا

 قل ىذلا هللاالا سبل لضفلا نافثكشي اذه دنعو ىلاهتهنقا ى.انتبالا لصتالف ةهئداس ة.عادملا كلت
 [|| نماضوعاما لامكلا عاونأ نماعون هيد ءفتسي لضف:نم لك نا (ىناثل ١ لعل ا كلذ بج وملاةمعادلا كلنا

 1 ةقرلا بتس: باقل !ىفلصاملاملالا عفدوهورخ 5ع ون نماضوعاماو ءانثلاو حدملان ءاضوعو ا لاملا

 || الصاس ناححامو ءناذإ لماك هنال ضاوعالا نم اشيش هب بلطب الو لضف م رع ع

 . [||انوةمريصي هلع لضفتملا نافريغل ! ىلع ل ضفتن م لك نا (ثلاثلا) هريغنمهديفتس ين أ عنتماهناذلئثلل
 : هتافص عمم كدا لك تاذإاد_-وملاوهو ىلا.هتو هناصس قط اامارغئمكلذو لذفتملا كلذ نم هءاع ْ

 ١ هيلع لضفتملا عفتني. ال هئاق هربغ ىلع ل ضف نم ملك نل عايل هناسح !لوبق نمفاكشنتسالا ل سيالف

 دنعو نأسحالا كاذب عفش ىتح ةعماه ةدعمو ةعماس نذأو ةرمصان نمع هل تاصحاذاالا لل-طذتلا كل دي

 « ميظعلا لضفا اوذهتئاو هلوق ةدحنيهاربلا هذ متنثق ةةءقلس ىف هللا زاره لطفا ن اف ةكش ذاع |

 ريخسهلياو هللا ركع و نورك ولو حرخع وأ كولي وأ لوبثءااورف كص نيدلا كب ب ركعذاو) ىلاعت ةرق ىلاعت ةرق

 | هلوسررك كل ذكف لبق ع ّمخأذا اورك ذاو هلوشب م هيلع همدعن نين مزمل ارك ذا ل ىلا سعت هلا ىلعا ( نيركانلا

 3 ًادهاجيو سانع نبا لاهنت ؟دمةروسلاءذهو نعني كاملا كمو ناكرششملا دمك عفدوهو هم ه.لعدمدت ا

 . [| خئةدوص ف ردلبا مهيلع ل دو ةودنلاراد او اون شي رق ةىكرمشم نا ني رمسفملا نم مهربغو ةدانتقو ٠
 3 1 هل بضغب هنال هرف ةحلدمال سلبا لاقفنوملا سرر هن صد رثث هو دق م-هذعب لاسقف د لهأن ةةلأز ذو

 0 أ هلال هيف ةحلصمأل سيلبا لاقف م 17 اذآن ماو ركست مكسنع هوس رخأ مهضعب لاقو ءامدلا كهف هموق

 8 ْ ارنيناسا.و رضدف الدحر لس لكم عمت نأ ىأرلا ل هبوب لاهو ممم مكن وهسفن ىلع ةةئاط عمي

 . | ذخ ا نوضرفاهاكرب رقةيراحم ىلء مشاه اوئيىوةيالف لئابقلا ف همدقرغتءولتةاذاف ةدحاو ةيرعض |

 ةئندلاىلا جورللاى هانذأو كلذب هين ىلا ىلاعتدقلا ىنوا ب تاودلاىأرلاوغاذ_ه سلبا لامفةنالا ا

 نا هناف قدريب يستهل لافتو هعصتم ىف تدمي نأ اءلع سه أو ةر مهلا ةهقانذأو هعمتم تييالثأ ءيضأو

 | | هللا مخ واومقاسلعاورصراف هععضمىلا اوران اوودصأ لف نيدصرتماو ايو ههركت هك ملا صلي

 لكزللا قعر دشي ال هلال تهل دقت 32 نم لكو كلود -ثدو 0 ما ع لودسكل هلوقو مهيعس

 ل-.ةولو:كسل لمقو تءئموهفنالف تدنأدق : دكر للا نم هعنت ها رحوأ "هلع هب ت مش ن نالاةءادهاو |

 | ىلا ارقوديدشتاانلوتسثل مهشعنأرقو هانعم حوض 9 "لحما فذ تءىالوتيثل ل_.ةؤالو دكا
 ظ او ةكم نم ىأ كور وأ قادنمل هج فأن ء انيك ىذلاوهو كولتةدوأهلوقو تاسبلا نءكوتسما
 ْ |ثارعلا ا ةروسىانركذ دقو نيك ارمخ هتلاو هتنارك< و توركع ولاه ئالثلا ءاسقالا ذه قامت ذ

 . || اولاتح !مهنا لص ان او ىلاتهقا قس ىركم لاري فتي ركاملاريخ هللاو هتئاركمواوركمو هلوقري_فتىف أ
 ||| ىتااةسصقلا ىضاسقلا لاف ىلانعت هلا عنصر هظو مهلعن عاضة ءاوقو هرصن ىلاعت هقااو ده م أ لاطبا ىلع
 . ||| ةروهل ةقناومهتروص تناكمئا معز هناف سلبا ثيد_-نماسهفامالا ناءرقال ةقفاوم سام« نبا اهركذأ
 زوجا هثالو طاب لالاو سيب لف نموأ هقا لءذ نمنوكي نأاما رب وصقل اكل دن ال لطان ءالدورنالا

 أ ردق. نأ ىلاعت هلا ةمكحم قمليال هنال لطاناضي أ ىنامااور كلا ىف راغكل انتغ.ل كلذ لعفي نأ ىلاعت هنن 'نم

 عاونأ ىلع سالب ار دقي نأ ىلاعت هللان مدعم مال هناف برم عازتلا ادهنالعاو هلل: ةروصريمغت ىلع سالب ا

 1 ريخالو نيب ركانملا ريسخ هللاو لاه فدك دق نق هسفنةر وصريرغت ىلعهر دقي نأ هنم ده ف دكت سو اسولا

 د | هبنيلدشأو ىوقا عضومريش عضوننب أ املاىوقأ دازملانوكي نأ (اهدحأ) هوسر هيفانلق مهر مى

 10 ااا ااا الاسطل

 الدم

 ا
/ 

١ 
 أ
1 

 ا
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 بح ىلع ءانئتسالا اذه حرف ةالصلا سنج نمي دصتل اوءاكملا ن انو دقتعي اون كما (لقالا) هوحو
 انلنكن ”هلصلا ماّدم» السا ماه أ ىأىت جاع قاض لءفريمالا تددو كل اوقك اذهّنا(ىناشا١) مه دقتعم ظ

 ْ ب.ءنالغاامبرعلالوقتاك هلةالصالف هتال_ةيدصتلاو» ءاكمملا ناك ن نمئاد_:مصرغلا (ثلاغلا) | | 1

 ىأ نورغكت منك امبباذعلااوقود- ةىلا.عت لاه مث هل معالف هبنع ءاضسلا ناك ٠ نمديرب « هضم ا

 ىلاعتهلوق نوزفكت جن : (عباذءلااوقوذف ةرخ الا فمها لاقي لمقو رديمويف.لاباذع || |

 نويلغي مع ةرمسح - م_ملعنوكلت م اهنوة فدع سف هللا لسسن ءاودصءام-هلاومأنوةفأ اورفك نيدلاّتا) | ْ

 | مج هكريق ضعد ىلع هضعب ثدمحل | لمد وبطل! نمثدرملا هازيدل نورشحي موج ىلاورغك نيذلاو | ١

 ةئدبلا تاعاطلا فرافكلاءالؤهلاوح أح رشا 1 ىلاعت هنالعا (نورساخلا «هكئلوا موج هلع | 00
 زتشع كا اوناكور دن موي نيم عطل انف تلزن لك. ااو لتاًعم لاف ةيلاملاتاعاطلاقمهلاوسأح ريشاهعملا | ا

 ١ | دحأ مويدم ب رح ىلع لالا هقافناو نايف ىبأ ىف تازندهاسجمو ريبجج نب دمعس لاقو شي رقراكن مالجد |

 | ٌةقوالاو ةمقوأنيعب رأمهلعقفناو برعلا نم شادهسا نم ىوس رس احالا ن م نيفل ارب امسا دق ناكو

 نءاودصمل لاملا اد هنوفهس .امنامماىلاءتنب مفاشكلا باس الأم ذكعال اةثم نودي دو نانثا | :

 ناك عكا ذكم هدذع نك «0 ناو هنا لديسوهو دمت عاما ن نءدصلا قافنالا ىف مهضرغ ناك ىأ هللا لس
 ْ لاحملا يه ذي هنال ةريسلاهتيقاعنوكيو قافنالا': 5 ده عقيسهلا ىنعيةرسسح مهيلعنوكت عاهنوقفذيسف | ْش

 نيذلاوطوقو قسدوامأن لغالوقا بنك ىاعتلافاكسمالارخآ نيوتن وهسنسي را ا ا

 نم مف ناك هنال نو رمش مج ىلاو لقي مل هنا (لوالاثحملا) |تاصةيقدورتم مهلا

 هج ىلا هلوقر هاطظنا (كاشا تلا ) كاذكح نووكي رذكلاا ىلءاوةي نيذلا نارك ذ لب لب
 اذهنمدوهةملانالعاو رصخلادمفي ربل يدق: نال م هج ىلاالا مهرمش- نوكيأل هنا دمفي نورمل
 باذعلاوانن دلا ىف ةسيلاو ةرمسإلا الا ت تاتاخأل كلت ىمهلاومأ مسهل نم نو دفن سيال مهنا مالك

 هبفو بطلا نم ثديحللا هن ازيسمأ لاف مث قافنالا كال ذ نع مي_ظعلارجزلا بجول كالذو ةرح .الافدع ْش

 قدرفلا لعكفْنيئمؤملا نميطا اد رفل' نم رافكلا نم ثد.د لاق د رفلا هللازيعل :(لوالا ) نالوق
 نونوكلا ودا قادت ةوقك اوك ان قع - مضلاو عجلان ع ةرابعوهو اعمجب هكرف ضعب ىلعهضعب ثييثلا

 ثي.1ابدار 3 (ىاشلا لوقااو) ثيبللا قي رفلاىلا ةراشاكءواهلوقنم_عماحدزا طرقل ىعيادبل هلع | ا ا ش 1

 3 السلا رصن ىف نامعوركي أ قافنكرافكل اداه ىف نمْؤملا ةقْغ:بيطلابو د ةوا دع ىلعر ةاكلا دع :
 هلوقك اعممذعيو خهج فايق ضءيىلا اهذعب ةثيبكلاوومالا كال :ىلاعت ضيف مال لاو ةال_دأ ا هيلع
 قاءتملو الالوهاا ىلع ثيرختامقاازيسول لوقف ماللاو مهروهطظو مهم وذجو مههاسج اب ىزوكد ف ىلابعت |

 ىناشلالوةلا ىل-ءو بطاأ قد رفلا نماثيسملا قو رغلا هللازيسعل نو رشم م_مخا ىندملاونورسش< هلو
 ىلاعت هلوق.« .اورذك يذلا ىلا ةزاشاوهو نورس مهكئاو لاه مسح - مماعن وكس مث هلوقب قاعتم
 1 دولا ات هنالعا (نياوالا تنس تضمدقف 'ودوءد ناو فاس دقأم م-هلر هغباو عشنا اورفك نيدلللق) |

 اوغذثااو رذكن يذل لقلاقو تاوضلا قدر طرلا مهدشرأ ةيلاملا متاد دايعوةث دبلامهت ادابعىف مهتالص |

 | ناوهو لوقا اذه مولجال لق ىأإ اورذكن يذلل لق فاشكلا بح اص لاق (ىلوالا هلم سملا) لئاسةيقو ل ا
 : نا ىئءملا ( انلا'ءلئسلا)اذكعدو«س نبا رقورغغياوتنتن ىلا يروا ىعتناكوادمهارشفإاو ١

 فاسدقام مهل هتلارذغهعت ارشاومزتلاو مالالاواخدو لوسرلا ةوادعور فكل !نءاو ,منانارافكلا ٠ءالؤف
 (لوالا) هوو همقو نيلوالا <: او ا الا وك دحم ا

 نيذلا نيلوالا ةنسّتض م دقف (فاشاا) ردب مول يسهر كم مممقاحنيدلا ممم نيلوالا ةنس تضم دقف دار 1

 ١ رامكلاناءانعمنأ (ثلاثلا)او منيل نا كلذ لثماوعقويلذ ارم دق نيذلامالا نم ممهئابرب ىءاوبز < | ا



 0 01 لم

 مسا يساهم سس عع مب م ل تسمم جه س مسمي سمسا تس سس سس سس سس سنا سس

 .[|| تأ (لوتالا) يرد هتوين ىركشم ىلعو ها دعأ ىلع ةراسخل ارطعال كلذ عم هناالا هلوق ىف احن ناكن اوا دمت
 | ةداعاضدأ ادهو هلاىطعت كلذ مم لعفي ال ىلاعت هناف مهعما ريضاح نوكد مادام مال سا او ةال_صلا عا دهن

 5 | دوف ق- ىفناك م اهم مهاومر حر ناد _هدالاةيرق لهأ بذعب 0 هنا نيم دةملاءاردنالا عج عملنا

 : ظ هللا مب ذعبم هولتاو لاف فرك مهملع ب اذعلا لوزن نماعتام مهمف ةروضد ناك اس لق ناف ط راو لاصو

 لإ بسلاو) "لتاقااوذب را لصاحلا باذعلا ىناثلا نمو لاصةةسالا باذع لوتالا نم دارملا اماق مكي ديا
 : | ءالؤه بذعم هللا ناك امو (لوألا) هوجو هرب سفت فو نورغخت مهو موب ذعم هللا ناك اموهلوق (ىناثأا

 ا ْ "لا لهآ لاقلاةياك مسهضعبذا رملاّثْالااماعناك ناو طظفال اق نورفغت_تدن وذهوءم-مفو رافكلا

 ا | رافكلاءالؤه بدعم هتنا ناك امو (ىلاشلا) مهضعي دارا او داسفلا ىلع ة الفلا ةدملل!لهأ مدق ًاوالسر

 [|| (ثااثلا)مميرارذومهدالوأ ةفصباو صوف هنورفغسسب و هتئابن رذمؤب دالوأم_وانوكي هنأ هللا لع ىفد
 : رك ذ نم بولطملا ناكفاوبذءيلاورةغتساول ىأ نورس مهو مهم ذعمدهتنا ناكامو”ىدسلاو ةد اتق لاف

 ]|| تأىلامهضعب بهذ اذواو هللا مومن عامل راغغتسالاراولغتش اول ىأ متمر افغتسالا ءاعدتسا مالكللا اذه
 ب رح نب نا فس ولأ مهنما اواسن نأ هللا معى ناكم وق مهعم ناك هن !ىعملاو مالسالا ىععانهه رافغتسالا

 هللا ناكأمو ىنعملاو ريثكد دعو مارح نب ميكحو ماشهنب ثرطاو بلطملا دع نب ثراسلسانتنامضسوبأو
 . (|| ىلعاي' الا هذه تاد ىناعملا له ألاف ناعالا ىلا هرمأ لوؤي نم مهنا هللا لع فنا عم مف تن او مهم دعم
 . (ل| دقنىنلاامأ رافغتسالاو هللا ىننانامأ مهنف ناكس ايعنبا لاف باذعلا نمةمالسو نام ار افغْ#سالا نا
 | ذي الا ف نييىلاعت هلال ءاو هللا مومذعبالأ مهلام ولاق مث ةماسقلا مولىلا قان وهف رافغةتسالاامأو ىذه

 لد لءقو ردب موب هيدءوأملا تاذعلا اذه مول مهضعب لاقت باذعلا اذ_هىفاوفادخا ممن نةلوسرلا

 مادا باذءوه منع ءامغتىذلا باذعلاوةرخ الا باذعوه باذعلا اذه سايعنبا لاقوة فموي
 او_صفنكم ممارابخالا فر وظ دقو مارا دصسملا نع نود هدمهو لاق مب دعي ]بال ام ىلا هد نمي

 اوناكامو هلو ىوءدلا هذه نالطب نيب مثدواسلو مهما ماعدال تود دد مما ىلع هنو ةسدطا ماع هذع

 نمت دنع هنولعةياوا حض ىذلاكت اركدملا نعنوزرت:نيذلا نوقنملاالا هرراساوأ ناهءاسماوأ
 || اواتقي نال لهأ تذامهف ماركا دصسمللاءاو نكي ل هلاحهذه تناكن منا ناس دودقملاو ةيدصتلاوءاكملا
 ||| ناك امو)ىلاعت هلوق » هحرش مدقنام ىلع كا ذي مالم الازعأو ردي موب هللا مهام ةفاون راك و فدا

 ظ رافكلا قس ىفلاق ا ىلاعت هن العا (ندرذ هت منك ايباد اوقوذفةيدصتر ءاكمالا تلا دنع محالص |

 1 ءاباوأ اونوكي نأ نءاورخ هيامهد*د نيب نوما الاهؤاسماوأ نال اقو ماركات ملا ءاماوأ اوناكام مهما

 || فاشكلا|بحاصلاك ةيدصتلاوءاكل ان ناك اناومدابعو مهم رقت تحءلا دنع مهتال-هَتاوهو تببلا

 || في لافاأن رئاطوخوءاكملا هئمو فصلا ءاكملاو رض اذاوكءاكم نمءاغرلاو ءاغتلا نزو لاف اكمل

 || قفصاذا ةيدصتىد ص ىدص لاقي قيضصتلا هذ دمتلاامأو هثاكم ةرثكل كاذب ىعتىكاكملاهعجو

 5 د مهذعب ركنأو نوزمتل ىأ نودصي هنم كموقاذا ىلا_هنهلوق ه:مو ل ادلا نم ءاسملا تل دبأف ةدددتاولصأ

 1 | ٌنءأد_-ات اقف تالادا ترك دةصنإ أ ىذه لاقو ةدسءىلأ لوقت” ىرهزالاو مالكبلا اذه

 ْ | نوةث-صد ونورغدةارءت بلان نوفوطي سد رق تناك سان ءنبالاق لوةئناذدهتفرعاذاءا
 ||| نوطلذع وتورةديو ههنؤنز مسيو فا وطلا ىف ل سو هيلع هللا ىل ىبنلا نوضراعي اواك د ها لاهو
 ااريفصتلا راسي و هلم نعتوموقي دصتملا ف لودرلا ىل_هاذا ناكل تاقملاقو هتالسصو هناوط هماع
 ٠ ا دهان لو ىلعو مهلة داع عوني دصتلاوءاكملا ناكس اع نبا لوق ىلعف هنالسم هلع اوطاضل قمفدتلاو

 3 1 ءاكمالا تيبلا دنع مهتالص ناك امو ىلاعت هلوةل برق[ لوتال او ملسو هلع هللا ىله ”ىنللءاذي !ناك لتتاسقدو
 جوس

 000 ]ذا

 هيلصت
00 



 ايي

 تاق ”الا 5 تانك هئانف قرانا ذم ناقل نك ا لورا موو أ قامثهثأ
 ىئامااوىبرةاا ىذاو لوسرالو هسه هلل نافذ ْءن ءمةعاعااو !إءاو ( ىلاعت لوك تاقوشا انو ْ ]

 لك ىلع هلناو ناعهلا دامو: نافرهلا ملام دمع ىلع انازنآأ امو هلقان من محنك نال هلا ن ناو نيك ابملاو 1

 ةمنغلا لمه دق "ل املا دن ءّنامولعمأان ءناكو مهولتاوو هلوقىف هل: امان عاام ىلا عت هنا ملعا ( ربدق'ئث | ا 1

 مخغي معلا ْئكاءزوفلا غلا (ىلدالا ةلكسملا) لئاسمةرالاىفو ةمنعلا مك[ ىلاعت نتا رك ذ مرحال أ 1
 لاي رهقلا لماسس ىلع نيكرشملا لاو 2 ن* نيم لا ى ديأ ىف تا دام ة هع دارمُشلا ف ةينغلاو ماغووفامغا ! ظ

 قعود نم هلوقوةلودو٠ئذن ءمْغام هلوق ىف انانكلا شاملا (ةيئاثلا هلأ ساآ) ب باكر لاو | : 0
 ىورو هسه نا بج اونو قرب دةتفو ذا دتيمريخ هلت نأ طمخغاو طاطا تناك ؛ ءىذ ىأأ 0

 باحالل ثدن اودك اروهدأاو هج هالف "ذهل ءارق عر دقت ركل دست هلا رب يلا |

 اهوحو لاو ريانا فدحااذا هنالك لذو هبل الش الا ىلا لمسالو همف سمختا تابث ا نمديالف ل. هناك | ا

 هسج ىرقو داو ىلع صناان ههنامالا ىوف أ نان مزال ود تاو تناك كارثك باردا سوا |

 0 ف ا ع ة.فكىف 1 ةماعلا ةلتسبلا رنوكتلاب|

 لوسرالاقامسمنا مانمتب راح و نايتع يهىوزاللتو نو سشدص و تومان 0000 ْ
 باطملا ا ةاوخا تاني كنوكما مهلضفركشرال مث ءاهون كنتوا ءال 1 ْ ا ا

 امنا مالساالو ةءاهاج ىف انوقرافي ل مهخامال_سلا هيلع لاسقف ةدحاو ةلزتعم»و ن امناوانتمرحو مهيطعأ | 0

 دعبامأو ل هلانياو نيك | سأاو ىت ام. ال عسأ هنالدو هعباصأ نيب كبشودحاو ئثبلاعملاو :.و ماهوب | : ش

 ىلا فرمصب هللا لو سرا ءهس مه أ سخن ىلع مسقي هنأ هللا هجر ىيفاشلا دنعت لو يلع هللا ىلص لوسرلا ةافو و ا ش

 نءفرقلا ىوذام_جموحال_سلاو عاركتحلان م ةازغلا دعك نيلسملا للانصم نه هيلا هف مص ناكا ش
 نيك اباوىئانءلامهوةثالثلاقرفللقاملاو ه نيشتالا ظح لدم 14 ذلامهنس مسقي مهارقفو مهئامنغأ ||| ١

 هنوم بيب طقاس همهم مالا اوةالصاا هلع لوسرلا ةافو دعب ّنا هللا هجر ةبنشح وأ لاق لسسلا نبا :

 ىلع مسقبف م دوانغأ ىطءدالوءا رقذاارئاسةوسأ موقع هرقفل نوطعبامناو ىبرقاا ىو ذمه« كلذ كحوا 1

 قءتش قارا مامالا ىأر ىلا ضو ودم سجلا ىهالا كلام لافو لدا نياو نيك اسملاو ىاشملا | 7
 هللا هجر ىفاشلا لوقا قباطمة نأ الا رهاظ نا لءاو كاذيلفضءينو د مهذب ءاطعاىأر ناو لعف اله | 0

 منعا منك ناد ال ارخآ ىف لاه دقو فيكواهنءىوتأ ل هفنم ىلا دلالا هنع لودعل از وجاالف هسذ عب رصو | ْ

 ةوسقلا هذ عمك ١-1 ىل ص ل ىّتم هنا ىل_ءل دب وهو ةعسلا وذهب اومكحاف هللاب منهآ منك نا ينعي هلئان |

 ماسق أ ة + ىلع مسقي ةذغلا سنا ةملاعلا ىبأ ل وةودو (ىناثلالوقااو ) هللا نامعالا لصحل |

 ناو نكذحأ لاو ىاشنالةنقايلا هيالثااو ىبرقلا ىوذا د تلا هنلالوءرلدحاوو هلئاهتمد-اوذ

 ن2 لوقلا اذان نولئاقلا ةسيلنااف# اوطالمت هلل ةمنغ | سن لعج ىل عت هنا هملع لل دلاواولاق لمسلا 1

 مالسلا هيلع هنا مهضعب لاهو ةيعكتلا ةراع ىلا فرص: لاقتن م مهنمو لوسرلا ىلا هنا موس فرصي لاق نم ْ
 نولئاقااو نل بعت هلل ىب مم ىئذلا اوذو ة.هكلأ هلع -؟ى نم هلع ضيقاه سلا اذه ىف هاب ا برمدا ن ثاك | .:

 :امو هلت كلماهاك ءاسشالا قا دق بي هتثأنلا هتمدوصقملا هلأ هنن لوق ناب «ةعاوباجأ لو الا لودلاب 1

 جتحاولو لاو هلل لافن الا لق هلوق ىفاريلظ +: لبس ىلع هقئارك ذ. مال كلا حانتفاهنءدو هقالاامغناو | ٠ ٠

 ىلامربمخ ما غق مها لاق هنأ ملسو هلع هللا ىل_ص هللا لوسر نع ىورامع لوقاااد_هةمص ىلعلافقلا |

 لوسرلا ميسو هللا م-هس نا ىل_ءلدب سهلا الاىلام هلوقذ مكشدو درع سهلاو سهئتالا مكلعهلقاءافأامت |

 ند ديزأ هم-عسراص لوس 1نانوكي اوه دس .!1تاانلق ناو سهتاال سدسلا همه. ماسالا ىلةودحأو |

 وهو قايلاامأو ةمذغلا سم ةوسق ىف ذك ااوداذ_ه سهلا الا ىلام هلوقره ا ىفامي نيل اوقلاالكو سما |
 سس تيس سس سا يس رسل ياسو عوسوسسس دا بوس سس سس سم حساس. مختص مع حمس ا
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 قاعد

 ودوم تحي سس ع م >> دو  ةدييسع ا

 1 نيلوالا ةنست ضم دقفاو دون او ىدا*ماورفكلا ن«فاسدقام مهارفغاواساورذسحلا نع اوهتناادا|

 ظ ضرال نأ ركذلا دعي نم روب زلا ىفانتك دشلو ا:ةلك تةمسدتاو ىل ءروان أ نيلغال هللا بّدك هلوق ىهو

 1 |امنأ معلاو الما ليقت له قبب دنزلا واى ءاهقفلا فلتخا(ةةلاثلا ةلمملا) نواناصلاىدامءاهثم رب ١

 1 عم لوا.د!فاسدقام مهارغغياوّت نااورفك نيذلل لقهلوق تاف ةياالاهذه (لوالا)ءوجول ةلومةم
, : ّ 0 

 1 | ىلع هم ع مثلا ماكح االق الم هّنق دز نمىهوتنا له هنأ هلاح نم ملعبال قيدنزلا ل_ءقناف رفكلا عا وأ '

 [| فاكم هنأ كثال (ىناثلا) هيفهلوق لوبق بجو عجرا فرح الفلان مكس نحت مالسلا هيلع لافاكرهاوافلا |
 |لاوهو ىلاعتدلوق (ثلاثاا) قاطيالام ف.لكست مزلىل.قنملولف هب وتلا هدبيالا هبلاهل د رطالو ع مجرلاب

 | ىلع هيالا ذهب ةفمنح ىنأ ب امحأ جحا ( ةعبارل ةلأسا) تائيسل! نءاوفعيو هد ابع نعم وتلا ىلبقي ىذلا |
 || نيبطاختاووكي نأ اما ناكل اهبنيطاساوناك ول ممنالاولاق عدارمشلا ع ورفي نيبطاةاوسا رافكلانا ظ
 1 رياعلان ا ىلع لدتتةبالا ذه ال لط ان ىناثااو عاج الابطال الا ورفكلا لاوز دعب وأ رفكلا عماجب ْ

 ]|| هب الا هذهرهاظ ىف اني تا دابعلا كلتءاضق با عاورفكل !'نامز ىف هلعّرم ا خشي اوبال مالسالا دعب |
 . ال ىلا ثادابعلاءاضق همزاي مللسأ اذا دترملا نا ىلع بال اهذهب هللا هجر ةفن نأ حا (ةسماخلا 'هلمسملا) أ
 5 هلقام بع مالسالا مالا هملع لاق (ةسداسلا 'هلمساا) رهاطةلالدلا هجوو اهلبق و ةدرلالا-ىفاهكرت |
 0 | لاموأ سفن ىلعةبانج نم هل ناكاموةاامملا وةِئدما|تادابعلانم ءىث ءاضق همزليمل رفاكسلا لسأ اذاف |
 |دي» هنا ةنآالا هذهىفىزا رلا ذاعم نب ىني لاهو همأهنداو مومكهمالسا ةءاسسودو هنعوةع٠وؤهق ظ

. 
 ل 1

 مهواتامو) ىلاعت هلوق ةعاس :ذ مده ىلءىوةيال فك ةذس نب عبس دم ونو ةنسنيهمسرفكم دوي ةعاس
 || مالوم هللا ااواعافاولون ناوريص» نول ءباعمتت'تافاو و2 ناف هلل هلك نيدلا نوكي و ةندف نوكمال تح |

 | ناوتارفغلا مها لص مهرفكنعءاووتنانارافكللا*الؤهنا نيبال ىلا عتهنارلعا ( رعصتلا متو ىلوملا مذ ْ

 ةنقنوكتال ىتح ,هولتاقو لامفاورصأ اذا مهلانقب هأ نأب هعمشأ نيلوالاة ننس نو دءوةممهفاوداع ||

 رعأو مهذعز نيلسملا نم نمتفاف هننا نيد نع نوذتغي ةوءدلا دممىف نون:موأا ناحص 3 لا نب ةورع لاه ْ

 هللالوسرراصنالا تعيانامل هتاوقو ةيئامثةنتفو ةشدملا ىلا او جرذي نأ نيليسملا لسو هماع هللا ىلصدقتا لوسر |

 دوهجنينمؤملا باص اف مهل د نعدكم نينمؤالا اونف, نأ شد رق تهاون ةبقعلا ةعب لو هيلع هللا ىل_ص
 «لابمّتاوهورخهجو همفو ةنثفلا هذه لوزتىت- مهل اًنق ىلاعت هللا م افةنتفا | نم دارا اودادهذ ديدش |

 | ءاذياف ىلا ءوجو مظعاب سبا ديارثاكلاف مه-اورأ مهح ىف مهنغاابم نم دش أ مهنايدأ مه ىف سانلا
 || رفكلا لازةلئاقملا تعقو اذاو ةَقشملاو ةنملا هوس وىف مماقلا فو مهم ولق ىف تاهيل ءاسقا | ىفو نينمؤملا |

 ْ 1مم ىتلا"هلعلا نيب مواامتي أ ىلاعتهنا ىذاقلا لاه ةءلكلااينتفا كالت تلازو مالسالا صلخو قش او

 ]|| اذه لصعاسماو ناندالاريئاس نم هللا ني دوه ىذا نيدلا صاخكو نتف نوكستال تح لاسقف مهل اتق بجوأ |

 || لج المهولتامو ذب الا نم دارا ان وكي نأ اما لوةنف اذه تفرعاذا ةءلكنلاب رفكحلا لازاذادوهقأا |

 لوالاوهةي الا نمدارملاناكتاف ىنعملا اذه لمد نأ ضرغل ,هوائاوو دارا توكيوأ عملا اذهل ص نأ |

 ايلاوح امو دكم ضرأ ىف هنت هلكن يدلا نوكيو دارملان وك, نأس حوف لالا نم ىعملا اذه ل هن نأ سمجو

 ذادالبل !ع.ج ىلع نكعالو برعلا: رب زج قنانيد عال مالسلا هلع لاه كانغلصح .دوضقاانال |

 هب الانمدارملاناكاذاامأو ه.هتتارهأىذلالاّشتلا لوص- عماسبف رفكلا قباملاداره كلذ ناكول ْ

 نعرفكلا هلا زا ىلع هل-عتتع لرب دقتلا اذنه ىلعف هلل هاكنيدلا نوكي نأ ضرغا مهولتاف هلوقوهو ىناشلا ظ

 ْ ص رغلا اذهل وصخ لاء ةلان مالا دارا ناكف لص هناف ناس اللام ضرغناك ام لك سدا هنال ماعلا عم.يجت ْ

 || نعاو ها ناف ىءملاورهصب نوملء_هباع هلل ان اق اون اناف لاق مل هد ملوأ سهالا سفن ىف ل محءاوس |

 .. || تاد موباوث ميلا لصويئىث هيلع نضال لاعريصت نوامعيامب للا ناف ناميالاو هب وتل اىىداعملارئاسورفكلا |
 . | نين مكتع ءالء !عفريو مكظ ف ىذلا مكتلو ىأ كالو. هتان ااولعاف نامتالاو دب ولا نعىعياولونا

 هنأ
 عا
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 ألا ىذقمل هلوقفماللا (ةئ اثلالئسملا) ةزدلاهذهةنبلا نمدارملاو ةرهاقلاةزمعملا,ذهاودهاشت املا ||| ||
 هللا لاعفأ ىلللعت ىضتقي هرهاظو نضرغا مال شب نع كلذ نم كال مل هلوق فو الوءذم ناكحا ىمأ هللا

 ةلأسلا) ةروهشملا ةملقعلا لئالدلا ءرهاظ نعماللكسل | اذه فرصناناالا ملاصملا و ضارغالابهماكتسأو | ظ
 أ حالصا اوريذناو ةفرهملاو لعلا لكلا نمدارأ ىلاعن هنا ىضتنقي هرهاط ةنن, نع كله نم كإماهلوق .(ةثلاثلا

 ةمولعملا ل الدلاب رهاطظلاا ذ_هكرتناكل وفاكملا نمرفكللا دارأ ىلاعت هنا نباص أ لوقف حدش, كلذو
 نعريضو ريتك نبا نعىزياو مصاعنعركب ونأوعئانأرت ةشسنعىس نمو وهلوق (ةعبارلاةلمسلا) أ |

 مصاع نع صخحو ماع نب او ساو !ةياور بري كسص نباوورع وبأو نيءاملاراهظاي ىحنم”قاسكلا ||
 فرصملا ىف هنالّدر ىرت ىرذس ىناث !ىف دكر ا موزالذ مامتدال ا اماق ماعدالا ىلعةدةئمءاس قاسكلاو ١

 ضعب زاجاو هتلك اشم ىلع ىرفس ى< نم هعرا مى ماهندالا عانت الفرا وظالااماو ةدحاوءاس بوتكس | ٠١
 ٍْ مك اح لعي و مءاعد عمسي ىأ ميلع عسمسل هناَناو هل اوقيذي الامن ىلاعت هلام ىف ماندالا نييفوكلا ْ 0

 ىف ّسعزانتلو َملشفلا ريثك مهك اراولوالءلق كمانمىفهللا موكب ريذا) ىلاعتهل وقمكم مم ملص اخ مكةعضو ا :
 لهأ ىلغاهبمتلا منأ ىتلا ممل! نم ىناثلا عوننااوها ذه نالعأ ( رو دصا!تاذب يلع ها لسهّنلا نكساو مالا ا

 ناقبرقلا مول نمنان'لدب وهوأرك ذاراعطاب بوصنمهتنامهكب ريذا (ىلوالا ل ملا) تاتلئسمهيفوردبأ[|
 ىرأدهاج لاق (ةنئاشلا هلّمسملا) مكتسعأى مهالةيقا لاصملا لعبىأ يلع عسمسلهلوةيقاعتموأ || |(

 لدلق موق! ”ىننلاانوراولاةف هباصصأ كلذب ريخأت اليلق هءانمىف رشي رقرافكم البلا هيلعت ىلا هللا

 لهفي نأ ىلاعت هللا نمزوجي فيك طلغالالقريثكلا يقر لق ناف مهب ولقةققو ممءارحاببسس كلذراصف || ١
 مكس شعل نود ضعبلا ءارأ ىلا هت هلع اضد اودي رباممكع و ءاشيام لعفي ىلاعت هنا انيهذمانلق كلذ ٠١

 نم ذارملا ولاه ةطقملا ف تناك ةءارالا هذ هنا نسما نع ونولماةممنأ: معار نيذلاك ماو ىللوسرلا |||

 اولئ ذلك ل ذاوهمسولو موال هنرك نإ اريم كح مهك ارأولو ىلابعت لاه مث. موزلا عضو موه ىتاا نيعلا ماسنأ
 | ىنهملاو هيلعوه اع هيس اص عزت هاو لك هي لوا ىذلا ف الخ الا ىعالا ف عزاشتلا ىدمو اوعزاننلا
 معيمأ مها هتنالس ل دقو مكي امفةفا اغا نم مكس ىأ لس هللا نكآو مكتلك تفاتخاو مكسهأ برطض
 عزانتلا نممكل سدت اّنكلو دارهلاَّنارهظال اوردب مول ع زها نم مول س لمقو مهرت دع ىل_ء مهره تح

 مهومكي ريذاو) ىلاعثهلوق عزنالاو ربضلاو نيكلاو ةءاراسا نما هيت له امللعي دودصلا تاذيميلعهلا | |

 ( رومألا عج رتهنا اوال وع-فمناكا ا|ىمأ هنا ىذترا ,م.عأى مكة داليلق مكن عأفف َميقَئلاَذا | 1

 ىل_ه-ىذدلا للان ادار اوردن موي نياضلل هشااهرهظأ ىتلامنلانهثلاثلاعوملاوهادهنالسعأ | ١

 ذاىءينال وهقمناريمضلا هومكي رذا وفاكلا !بحاص لاق ةاغةءلا ىف هلوصح كلذ دكصأت:موثلا | ١
 ددعاضيأ لاقو نينمؤملا نيعأ ىف نيكر ئااد دع للق ىلا عت هنا _ءاو لالا ىلع بصنالملقو مهانا مرمي |

 أضيأأو لسو هلع هللا لص لوسرلا انور قي دصت لواالا ليلقتلا ف :كلااو نيكص رمشملا نيعأ ىف نيئمْؤم ا ِْ

 نلسملا د دعاول تلال نيكرتشملاْت'ىفاشثلا لل ةدلا ىف ةمكلساو مهلع م تءازجدادزتو مهب ولف ىوقتل
 نأزوجي فيك لق نافمهلعنينمؤملاءالءةسالابس كل ذخراصفرذطاو يهأتلاودادعت سالا ىفاوغاا سيل |
 امأو ضع. نود ضعبا اح ىف اردالا ناش ىلاءتهقاَنالزئاسْ ا دمانلقام ىلعام ا نلقالءلقريثكلامهي رب أ |
 مه:قرتل داع دعبل ةناغاواكم مم ريثكلا لءلو الكت !ًكاردا نم تعنم نيعأا لعل اولاسقف ةلزتعملا ا 1

 ض#ءاشوع ءرك د ناكذ ةمدماملاَدَن الاف مزاكل ا اداه .رك ذ لمق ناف الوعُمم نأك ا سعأ هتنا ىضقيل لاق ما 7

 ىلع ني نمْؤملا ءالمتسا لصصل لامفالا كل: لعفىلاعت هناو» ةمدقتلاةب الا ىف درك ذنمدوصقملااتاةراركتلا ||| |

 وع سيلان هه هرك ذ نمدو هةملاو سو هءاع هللا ىلص لوسرلا قدص ىلءتلادةزتمنووكي هو ىلعنيكرشملا ||| | ٠
 ىلهفانا هناا هه نيب نيكرمشملا نيدعأ ىف نيذمؤملاددعلاق هنا انههرك ذىلاعت هنادو هةملال ١ ىعملا كلذ 3

 ىلاو لاه مت مهراسكت ال ايسدلل د راصما ردالاودادءةسالا ل. قرافكلا غااس الا أمس كلذري هل كلذ ا
 ل ا تم م ا مص اسس اج ا ل رح رطل اسس عا ع سمسا اما عمم رمل أ حا عم _-_-_-

 للا
 د 4
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 ريسطلاو نئاشةخالا ”الكلا بنتك اكءومستك او هوزاس يذلا مال نيالا ىوذةينغلا سامجأ ةعبرأ
 (ةعبارلا”هلعسملا) 5 قتيزك ذمةريثك لئاسمثب“ ال هذه نماوطنةساءاهقفلاودايطصالاب
 ٍإ َنافدلوةّنا هءلعلءلدلاو هنناهجر -وذاشلا لوقوهاكبرحلار اد مانغلا ةعسق روج هنا ىلع هن لا

 [| ةمنغلا ىفءالؤها اا توم ىضتةد لسسلا نباو نيكس املاو ىاتءلاو ىبرشلا ىذاو لوسّرللو هسه هلق

 [| كلاملا ىلا كلا | فرسالا ربدقتلا اذه ىلع ةمسقنل عمال هنال ةمسقلاز ا وجب بجو هيف مول كلما لص- اذاو

 | هحر ىفاشلا لاو مئاهوتيم هلءقىرقلا ىوذىفاوفلتخا (ةسمادملا ةلأسملا ) قافتالابزئاج كلذو
 0 || دوو سابعل اولمشعو رفعد»و ىلع ل ؟لدقو ةأنن « وراذلاريواب جحاو باطااويو ماهو 3 مههللا

 0 ءفاشكلايحاص ىح (ةسداسلاةلألا) ةفضح نأ لوقوهو بلطا دبع نا كيراخلا
 | فصنل من ةنالثور تبر دبدس عانق ب ةوزغف سمان كملنا هر ىدقاول !لاكور د تازتت- الاءذه

 س# نااوابعا ىعملاو هللان مما سكنا ىلاعت لاق م ةرحسلا ن ماروش نب رشع يا عدم

 | قا لما جك ناةعب رالا ساج الاناوعنق اذ ؟ءامطاهنعاوءطقأف ةسولا هوحولاهد- هىلا فو رصم

 نءناقي رفلاناعولاوردب مو نافرفلاموبان دع ىلع لزملابو قلاب حنس[ منك نا هدأت دم .ءىلءانلزناامو

 ئد لك ىلع هلناو مول اكل دف جفلاو 34 الااو تأءال | ن نم هيلع لزنأام هنم دار ماو ني رفاكل او نيلسملا

 | |' [| ةودعلاءمهوايتدلا ةودعلا جئاَذا ( ىلاءدهلوق ملءادهلثاو نولما ذ نول. إو منو رص ىلعر د ىاربدق

 1 | ا تاوتسمتاك !سأهقا ى ذغمل نكلو داعرملا ف َسفلَمْس ال تدع اونولو م 0 لاو ىو.صقأ|

 ||| هرتف (لوالا هل سملا) لد د أمم هي , الاىفو (ميلع عممعسل هللا ناو لدن ع نعى نم ى<و ةنانن ءذكالد ن

 ش ا قامت لاتاك ذكزاذك زئأذااوشذاوءانمم هن كفا (امهدحأ) تالوقا :الاةودعايتنأذا

 ريثكنب ارق( ةيناثلاهلمك#سملا) ثأف رفلاموبنءالديذا هلوق نوكي نأ (ىلاثلاو) لاق حنا ذااوركذاو

 ىدولا ودع تدكسلا نبا لام نانغل امهو مضاابن روقا.لاو نيرا ىفنيعلا ا درعوأ او عنان 0

 | نيد ا لاهو كل ذرم -غ ِء منع ععسا ل برعلا مالكر 8 ال ارنا ىدعو ىدع عجلاو هيناج هيو دعو

 ةيدعلاب و نوبئرقو لاق رجلا عاود فاتك يع اد عر تخل ارك اةودعلا ىف مضا !ىكي

 هدضو ىندالا ثدن افا دااامأو ةءشفلا ىفاك نيم ريغ اباح رسكملا نيب واهتن نال ءانو اولا باق ىلع

 الأ ناف ىزيكلاو زيك الاكىو لاو ىدقالاو انيكبتفا و ءىنت' وش لكو ىدقالا ثدن انوه ومنا

 "|| ءانلعلاكاب واولا باق ساسقاا ا: اةواولابةياثلاوءابمابامعا دا تءاسرفو اولا نايم عقم هاناك لق

 ىلي امان دل ةو دعل اي دارملا ( ةثلاثلاةلأسما) هلصأ ىلع هلامعةس.ءارثك ًاواذاش ءاج دةؤىودقلاامأو

 مهزاهظتسسان "اكن وكرمشملا اهب لن ىتا !ةو دعا ىفءاملا ناكو < 724 بنا ىليام ىوصتتلاب و ةئي دما تئاج

 متدع اوولوردلا لج اسىلا مكنم ل غسأ عضو ىف تناكاهلا وجرت كلارسلاب نكلاردنا يرلا نعت

 هناىأال اوه فم ناك م هقلاىنعقلا نكلو مهترثكو م كتاقا اضع مكضعي فلاسلن لاتقل ا ىلع كم لهأ وح 0

 هلو: نمل دب كله نم كلما هلوق ةو لعفل !ىلا ج ري نأ امجاوال او نأ امعأ ىضتبل كر ضار وهلئا مك

 ظ | فولنا ةءاتىف اوناكسمالا لوتأ ىف مالسلا هءلءلوسرلاركسع نا كا شال (ىلوالا) لثاسم هيف و ىذقمأ

 || ةياهراضرأ اهف اولزنىتلا ضرالا تناكو ءاملا نعني دعب اولزنو ةبهالا مدعو خفلا بسيف عذلاو
 ال الا لوصخ بيسوددعلا ىفةرثكلا سس ةوقلاةءاغىفاوناكف رافكلاامأو مهاحرأ اف صوغت

 0 سلاالو ىدملة لام تحبس بنا ولزن ىتااضرالاَنالوءاملا نم نييرق ةاوناكممن :الّتاودالاو

 1 | سكعو ةسقلا بلة ىاعت هنا ةعايبف هام بهلاربعلا ن هددملا < ”رع نودقوتياوناكر مهزوم فاح

 5 || كعتاشبلا ىرقأو ا ردعملا ماغعأن هكا ذواسدفنب رذ اما! ىلءرام دلاو نيإسملل د لغلا ل و تضقلا

 ١ | نعذالد نمثل« هلوةفرذلنااو عفلاورمصنلا دعو نءهبر نءريسخ ااهفل بو هيلع هللا لصد قدم

 2 1 ةاوةبنيذا'"توممؤملاوةز هلا ءذهةدهاشمدءباوكلهامنااو كله نيذلاّناودو عملا ادهىلا ةراشا هن

 كر يصل مسسصل مسي سس ا آ مسا بيس -_-7”

 ةام1-!



 ج وب

 ْ لئاقنام ناو ةقامط نم هقابانتلام هقاوف دمع هترأج هللا لت ”1ة: م نا اريخ ىحرلاو هقاةلازنج كيال لق |[

 فزءثوروجلا اههف برشنفاردبدرنئ-دمم لاتقن ء عجرنامهللاو دعا ضانلا ل عاش نأ ةقاوقسانثلا

 | ةعقاولا هذ -ميبرعلا عفست تح مسهقا وسأ نم قوسو برعلا مساوم نم ومار دين اف ناقل اهيذاتسلع

 0 او نأ. .هل أتاكم اوناام,ملع تحانو رجلا ناكمانانملا سوك اوب رشو اردياودروذنورمسفملا لاق
 اذاعنلا قيقا ةمعنلا فنان غ*اطلارطملا حاحزلا لاق رطيلا (لرالا) ءايسشأ ةثالثب مهفصو ىلاعت

 لسو: نااماو ركشلاو هلا دن ىلاعت هللا ع نماهنا فرعو هلاض سه ىلا بهةرص ناف دبعلا ىلع هللا نمترثك

 سائلاءاثرو. هلوق (ىلاثلاو) رطبلاو هاذ نامزلا لهأ ىلع ةرئاكملاو نارقالا ىلع 5 ةرخاشاا ىلا اهب

 قافنلاناقافنلا نيبو هنسقرقلاو نق نورك هتان عوج ل اراقلا قامشما ءةرامصءاترلاو

 لو هيلع هللا لم هناىور ةعدمملاناطب ا مي ةعاطل ا زابوللا ءانرلاو رغكلاناطبا عمناميالاراهطظا

 كلوسر ةب راسو كد ةضراعملاهئالمخواهر قد تانقأ اش رتثا مهللا لاو ردبفقوم ىفم_فارامل

 ىدحاولاركذو ن..>ربغ مسالا ىلع لءغلافطعو عراضم لدف هللا لسسنعنو تصرو هلوق (ثااثااو) |||
 | نوكينأ (فاشلاو) نيداسص ةلزنع هللا لسس نع نيو دصدو وق نك نأ (لوالا) هجوأةثالث همق |

 لعفلا سقي ةرأن هنال ىلاغلا ىئشبالهوجولا هده نماشنا لوقاو نواربو نوراعبي ةلزخعءاثروا اراعبهلوق ٍ ١

 فتجاولا نمناكواهشنح ىلع ةفوطع.ةماكلا ن وك هل مص !لعفلا مايقم مال امي دب ىرخأو م ميكاج ظ
 ديعزيشلاّْ ا ل اوقاو لعفلا,ثلاشلا نعو ردصملا:نياوال |نعريع ل-الىذلا بلا رك 1

 أ هلاثمو لاه ثودا او درا ىلع لعفلاو را ارقسسالاو نيكل ىلع لدب مس الا نارك ذ نا رار هاشلا :

 لعءفلا لاثمو ةعءار دم .ان'ةلابلسا كلت نوكىضتعي كإذو دمصولا,ه.عارذ 4 موباكو ىلاهت هوقمسالاف | | : ١

 ةعاسف ةعاسمبلاقزرلا لصو ىلاعت هنا ىلع لدب كل دو ضرالاو اعلا نم م مكقزرب نم لق ىلامعتهلوق | ١

 رطم ءلا ىلع ناو. .ث اوناكهتعمثو هطهرو لوجان الوفا ذه تار ءاذا رهاقلا دبع سس و هركذاماذه

 مالسااوةالدلاهماعد#ت ىّداىذلا نامزلا ف لهامناف هللا لس سنعمهتصامأو بعلاو ةرخاف ماو || ١
 ملعأ هللاو لعفل | ةغسمصي هلل الموس نعّدصا ركذو مسالا ةغ.-صبءامرلاورطبل ارك ذسسلااذهاوت وةّودلا |||
 نوكححي نأ نم مهعنمو هلئارك ذيلاغتشالاو تايثل ابو دعل اءاقلد زعمه مأ ىلا عت هلا مالكا لداحو 1
 هللا ةبدومع باط هيلعمسول لمان وك ناوءاغ ضو[ لب :انرلاورط.لا تابثلا كل ذ ىلع م هال ءاحلا | 1

3 

] 0 

 ةيدومع قيرط ىف ءانعل ام مه سهو قاخلاب للاغتشالا نم قاحلا ةوعد هرخ ىلا هلأ ع نننارالا لسا اسال ظ
 هللاو ةوتبتي الاء ذه مخ مرا ضتفالاعم ةعاطل نم صال الا ىلا برق أر اسكن الا عمة يصعملاو قطا |
 صور لا لقا ىلا ىعادإاو هل لما نا هسفن نم رهظ اعرناسنالاٌّنادودقااو طم نولم_تاسعل ١

 نولعا !لخاو دفاعاملاع هنوك ىلا تيه عقلا فك دكسمال !نوك ال هنا عم ىلاعت هللا ةاض سه بلط | ْ

 باائال لافو مهلا -عاناطشاا مهل نيزذاو) . ىلا«: هلوق . «: عممتل اوءائرلا نعرجزلاو ديدتلاككلذو

 ىرأأ ىنا مكنم ىرب ىلا لافو هسة ىلع صك: ناقل تءارتام ف يكلراجىلاو سانلا نم مولا مكتل |

 0 لال نماذهت العا (باقعلاديدشهتناو هللا فام ىلا نورئالام |
 هن قل جوهر را زذارك ذا هرب دة: لءقهوجو همف ذاق ل ماعلا (ىلوالا ةلأ ملا ( لث ام ش

 0 ائروارطءاو-رخ هلوق ىلع تطعوه ىل وني زذاو مهومكيريذااوركذاو هريدقتو عئلاربك ذت نم أ 00

 ةلأسملا) مهلامعأ ن اطيسشلا هاني زذاو سانلاءاثروارطب مهرادنماوبرخنيذاكاوكتال هريدق:وأ]| |
 ةرود ىف لو: نأريغنم هسوسو ني ز ناطمشل نا ( لوالا) ناسهجو نيبزتل اذه ةمفمك ىف ( ةيناثلا 00

 اودا رأ يح نيكرشملا نا ولاه نا الا ةر وص قروظ هنا 06 د) مصالاو نسما لوتودوناسنالا | 1

 روصتف مومارو نم مهوأب اينأا ونمأي لفاد_ اومينماولتق اوناكم مالةناك نب رككى نم اوفاعر ديول ريسنملا |

 ناطامشل ا نم دج ىف مهفارمثأأ نم ناكو هناك ركب قب نم وهو مشع نب كلامة رسولا ١
 2 م5
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 ا أ صيام اهتمدارملاا.ماراهتاوذإةدوصةمريغ اندلا لا 10 لضسس اة نم :رشلاؤرونال مخ قا

 1 اريك هللااورك ذاواوثناف هئف مقل ذا اونمنيذلا امم 1 ىلاءثهلوق« داسعملا موءلاداز نوكي نأ

 1 نب رباصلا عم هللانا اورب_طاوبكحر بهذتواواثفتفاوءزانتالو هلوسرو هللااوعيطأو نوط مك ]ها

 1 (طم# نوامعب اع هللاو هللا لمدسن ءنوتد_صنوسانلا“ ارو ارطنم هرايدنماو>رخنيذاكاووكنالو

 1 ةعامجلا ىو ةئفااباوةل اذا مهأعر دي مول ني موا ىلعو لوسرلا لع همسعن عاونأرك ذا ىلاعهاعا

 اا وتلاناهوث د الوءاقالا ىلعمهسفنأ او 4 .ول نأ اودوتا.ا (لوالا) بدالانم نيعون نإ راح نم

 نيركاذممبواقياونوكي نأ (امهدحأ) نالوقركذلا اذهريسفت فواريسثك هقااورك ذأ (ىناثلاو)

 ]|| ناسثالانا ىلعاهيسنتمولاوحأ دش ىف هرك ذبهءاما ءاوأ هننا هأ س اسبعنبا لاق هننا نيركا ذ متن سلأبو هللا

 || ءاضع لاومال اقفل قرمشا ا ىلا برغملان يل م هللارك دنع هناسسلو ه. !ة ىلا« نأ زوجيال
 || (ىاثلالوقلاو) ارجأمظءأدهت 7 اذا ناك هنقا لس ىف هفمسسب برضي برغملا ىلا قرمشملا نمرخالاو

 ١ نوت م كلعا لام م ىلا عتدقةنومجالا لسا كل ذنالر ,فلغلاورمصنل اب ءاع دل اركذل اذه نم دار ١١نا

 اة ل را لن ىرع ايراج كال ناك ىلا< :هقنا ةعاط لحال تناك ارفاكلا "زد اةمنال كلدو ا

 ' ||! زافانولةمراصن او ةينغلاو باو هلا زاق مدنا باغناف ةيدو+ .ءلاتاماقم ماظعأ وهاد_هوىلاعتهققا

 0 كاذ نكي لاما بلطواس دلاىفءاز :ا|ل اللب هتال :هلتاقملا تناكتااما ةملاعلا تاحردلاو ةداهشلاب
 3 , ةحءاناجا مهوبادهو لاح لك ىلء تامل !بحوة نأ الاءدهف لل ..ةناف حاتلاو حالفلا ىلا ةةلمسسو

 ٍ ركلات يراها تهل !تاسيثلا نمدارملاو هل باىف تامثلا بس وناب الاهذ_هانلق زيصتلاو فرعتلا

 فرعنا كابالا لحال دوصقا اذه فتان لا ناكل د ة 4 : راحل اىفتاشلالوه-ىف حدةنال زيصلاو

 .عمالا عقال داهلاّنال هب ضأن امرت اسىف هلوسرو هّقاا اوعطأو كاذلا دك مىلاعت لاه مزيعتلاو

 (ىلوالا هلكسسملا) لثاسم همفو مكر بهذتو اولثةئفاوعزاننتالو لاه مث تاعاطلارث اهكسقلا

 هلوق (ىناثلاو) يدق لسا زوم ول هنا (اءهدحأ) نيصأ بح وب عازنلا نا ىلا عنيت
 مجيرااباهرها ةسشمتو اهذ اه: تقوتةلودلا ت مشةلودلا عبرلاندارملا (لوالا) نالوق همفو مكحر بهذتو ١

 اهتمي حبب ربالار مدن اطعق نك مل هنا (فاشلا) هسهأ ذفتو ةلودلا هل تناداذا نالفحانر تبه ل اةياهج ويدو
 ارثوم مهعزانت لء>- ىلاعت هنالىوق أ لالا لودلاو روبدلايداع تكلخأو امصلاب ترمصت ثد دلاىفو هللا |

 11 ةرمصأ ىأ مكحبر بهذتو دهام لاه امضا|ب و. .هىفرئؤيال مذالتخان ا مواعمو عبرلا باهذ ىف

 || اولاقفاي الاهذم سامقل !ةاقن هن حا( انلاةلعسملا ) دحأ مولا وءزانت نيس دهم باصصأ عب رتبهذوا

 1 ناسامارح ساشا اءلمعلا نوكي تأ بج و ولدي , ال اءذهف ةمرحم ةعزانملاو ةعزانمل | ىلا ىضغي سايةلانلوقلا

 31 | ةعزانم !ناناسو تاساسقلا بس تافالتخالا نم ةءوام ترامصادلا نا ىرئاناق ةدهاسثمإ ا ةمزالملا

 هلوقاولاهو دن الاهذهبا وكت. ةساشلابهصصختز ودال صخل ا نان نول اغاااضيأوا وءزانتالو هلوذ ةمرحم ظ

 لاف نان ةع.شأ هيلع اصنام لكسص ىهلوسرو هللا ةعاط بوجو ىف عيرص هلوسرو هللااو ءيطأو ىلاعت ا

 | ْك.ةوهلوسر ةعاطو هللا ةعاط ل رتدةذ صنلان صصخملا سامقلا, كس نم نا مولعمو اول ثفتفاو عز اننالو

 | لكسيل هناب لوالانءاوباسأ ساسقلاوتدشمو مارح كلذ لكو لشفااو عزاشتاابسول ىذا ساسقلاب

 1 |[ لع ىيمداهلبا ضأ لاكتادوسقلاو نيرباصلا عم هلنانا اوربصاو ىلاعت لاه م ةعزانملا بحول سابق
 | ناةعثالونب رباجلا عطيف انو واوان ارواورباصو اوريصا ىرخأ را ىف لاق امريصلاب يه م افريصا |

 1 سانلاءاثروارطب ,هرادد نماوجرخنب ذا اكحاول ذوكنالا ولاه مةنوعملاو ةريمتلاة سلا هذسمبدار 4
 : | و ااوديواكترعلا طفل :ركم نماونح رخ ني شي رقدارأ انو رسفملا لاه هللا لسس نءنو اهنو

 | لوقيواجايسص كمسعتإ ىلأن الاف هانأالف هلزا |عمانادسهب هيلا لهج ىلال انتي . دص ناكىف 1١ فاما
 لوبيا تاءفىتبارق ةند فهن كلا ف-زآناتئشنأ حسا لاع را 35 نا تئشن الل |
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 | دا جرت نا سس اجت انامل دءالؤد زرغهلوقور دب مول نيكرم ثا عماع ءالؤه 5

 ءايخز مهسفنأ لثق ف نوعسءالؤهن ادا اراالمقو مهيد ل_عاودقعا,مناالاكاذامو لجر فا نولئاقي

 7 واحات نعل تيرس كا هللا لاه مثلة ةاااَذ ه ىلءنوباشيو توما ادعب ءانمح اوله ديت أ ْ

 نيب زع هنال هرمصانو هظاح هللا ناف هقلا ناسسح ا ىلع لوعيو هل شغب قئيو هلا ىلا هيه أ لب ن ءفرعأ يك

 أقوي ذا ىرتؤلو) ىلاعتهلوق ههنا ءاو أىلا باوذلاو ةحرلاو هناا دلع ىلا باذغلا لهون يك د

 َ ناو كي ديا تت دنا كلذ قير 1ط!1نتاذعاو ةراذو مهرايدأو مههوجو نول رثذي كن الملا اورفك نيذلا :

 |باذعااو .موم لاوحأ حرم :رانكاءالؤهلاوسأح رشا ىلاعت هنااا (دنعلل مالظب سلهللا |[ ٍء
 | ىلع ءانلان وتنذا ءدحو ماع نب رق (قرالاةلأساا) :لئاسضابا الاوت و 9 تقولا كلذ ميلا لهيدكذلا |

 تبرر دقتلاو فو ذو باو (ةيناثلا لك لا) عملا ىلعءابلانوقابلاو مهب اوةكتت الملا نذل تنل |
 | عراشم ادرتول نال تدهاشو تنب.اءولو ىرتولو (ةئااشلا "هللا )ا دي دشان'ذبعو اعيظف ا ساو الئاها رقما
 مناع نول رضنو لعفلاءاهعف رك الملا (ةعبارلاهلّمسملا) عراذملاىلا ىذا ا ناد را

 ((ةساعاتلا 00 ا

 1 جلا لاند ذياب اقننل قع وح اورأنوضذمةءاور ةكنيذااَفود َى قدم ىد١حاولا لاق

 كلذو ةرفاكلاتاذلا ىنوّدسا هنأ ىلع لدياورفك نيذلا فوت هلوقنال اعد حورلاو ههناود داذهنراتم

 رانغمئثناسنالانا ىلعرهاظ ناهربا دهو دسم |اذه نم تدفودسا ىت وأ |ىه :رذاكللا تاذلا نا ىلعل ديأ]||

 | ىلاموهرجوباولقأ اذا نوكرمثملا ن .اكسايعني الاه ميما وبيم سا هلرقود_طااذهل ||

 ٍْ عز تقوىف هلع هللا مهلياف مرح الف مهراندأاوب رضاولو اذاو فم_باانمههوجو اوي رمضنيلبسملا ||

 ا

 لءقما دلا لاعن نء ضرعموهفهدسج نم حرخاذا رثاكلاحور ناوذو هنمفطلرخآىعمهيشلوقاو || َ 1

 هتقرافمو تايئام_ىعلا هيحة3ثاودو تالطلاإلا ةرخآ الا لاعىف دهاشبال رف :تحجاوهوةرخ الا ىلءأ]]

 كاعد 00 ا الالب يدصابسصرلا

 ردوا راها قدر اي 0 م ,ءادارملا | 001

 تن نم دعاوقلا يهاربا مريذاو ىلاعت لافريث حض نآرقلاىفهريظاو قيرطاباذءاوةوذ لوقو ||
 دنع مهسور اوك نوم انا دول لاضاق ذل اننرنال وديو ىأانم ل بقت اًئير لب عامساو ا

 حل ماا راب اذءاوقو ذو مهلك ؛الملا لو سانع نا لاك اًمرنوأوشب ىأ انرممب اني ميد

 باذتءاوقوذو هلوق اذه ضاعبالاو ءازرالا فرابلا تيتلاامماون رمضاكو عماقمةكئالملا عمتك ||
 قف ىنا مسا ناذعا!اما لوق او ةرخ . الاى مها دكت :الما فوقنا ذهن ا يصملا وىد_>اولا لاف قدرا |

 نزلا هلل محا دلا قرافاذا لهاشلان ااندبانال كل ذو هيلع لّعلا هلال دلاضي أى ذ ىناحورلا اماو قدصو |
 نزااو فول اعف هللعتانظلا م ارتببسب دي دشلا فولناو ذيول ابدل ةقرافم بيس ديد_كا |

 | لدق مكي ديأ تم دق ام كلذ ىلاعت لاك مث ةيئاسورلارانا او ةَداحورلا ةق ةقركا نادجون امه الكنز أساو فودناو

 | هريخو أدتيم كلذ لاقي ناذ وع ىدحاولا لاق (ىلزالا ةلألا) لئاسم هيقوةكتالملالوق نعراب اذه
 (ةمنانلاةلاتسملا) مكي ديأ تمّدق ا كلذ انلعفرب دقت اوابصن كلذ ل ن وكن نأز ورخو مكيدي ديأ تمّدق اعدل ون
 قالك ذي كيدي تمدقام بيس لمح قو ا!باذعوه ىذا باذعلا اذه ىأ ادهكلذهلوق نمدارملا |

 | تمدقام كلذهلوةرهاظ (ةثااثلا هلئسملا) زي اجت ىنعملا اذهو بالا اذهءانممتاباتلا كلذ موق ٍه
 بنس مما لصو اغا باذعلا اذهنا(اهدحأ )هوجو نم عنتم كلذو دما اوهلعذلا اده ل عاف نا ىبدَدَس

 | فداكتلا هو الفللعلاو ةفرعملا ال2 تسادلا نا (اهينانو) دءلاال بلقااودر ةكلا لو يهرغك |

 لهبعلا ل ديل نازاحنااذ_هبدسو ةردقلا ىلءانهه دل لج تجوفاهبلا باذعلا لاصيا نك الفابياع
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 اننلدل
 تت تت ل تس

 ألو ا ,اىارانلف هناك ىف . نم مكرم ع مك-اراج ىفاو ساسنل نم مول م تح نامئال لاو ةيازهعمو
 | هذ هقانل دز ثرحلا هل لاق صاف ماشه نب ثراا ديف هدي تكل قو هدسقع ىلع صك ةكالم |

 | (لزالا ( تالاؤسةصقا اه هىفو اوهزهناو ثرا او دص ىف عفدو نورتالامىرأ ىلا لا ةذلاملا

 ||| كلذو مالا هيلع 0 ةزدعم همق باوأاو ةقارس ةروص ىلا سدابا ةروصري_.غت ىف :دئاغلا ام

 | تجلب تامل رس كلل ذ غم. .ةةقارمس سانلا مزهاولاه ”كمىلااوعسرامل ئنرت ر افك نال

 رمضح ا ذاف لق نافاناطمش ناكل ب ةقاريس ناك ام صذحشلا كلذ نا موةللنيمت كلذدن.ءف مكسدع ره تغلب ىح

 | يا زيج ف ىار هالات 101 د ارم نال زويل اعف ها يداعمي هت تيرا رد ديا

 ا عجم و نأ سمح وؤدر اطلااذ_ه ىلعت لةناف رهو فا سنسا|!2اف هكر الاا ٠ نما عم لد راخس

 || لصاحلاو نيلسملا عوج عرعو رافكلا عجب نيعيو رضتعيو رمشبلا ةروصت هين هنال نيل دبا شوت

 1 0 فض [ف يك هيلعر دقي )ناو نيلسملا عئافو رب اس ىف كلذ لغ في ال ف ىنةملا اذه ىلعر دق نا هلا
 ماقول ار ئاسىف اما ةعقاولا كلت ىفرمشنل !ةروص ىلا هنرو صريغاسمن ا ىلاعت هلءل باونملا . ردي ةعقاو ىف لمعلا
 0 قياخرتشللاةروصلا هتروصري_غاسمل ىلاعت هنا (ىناشلا لاو لا) ريمغتلا كل 3لعفي الذ
  [ل ريالا سوف:ل ةفااخ نيطايشلا سوو ةقطانلا «تغرهوعاناست ا ناك امناناثالاّت!تاولسا ارمشز
 . || بح اناا سل ناسنالا نا ىلع ةيعمسلا لئالدلا دسأ ب ابلا اذهو ةةمَطارينغت ةزوصا اريمغت نم مزاي لذ

 . || سانتا نغم ياك بااغالناطثاالوق ىنعمام(ثلاشلا لاو دلا) ةد 0 وصو ةرخاطظاا ةّمْش
 || م ماالاددعلا نب زيثكا وناكت او مهنا باولساو نيرا نيريثك اوناكمما عممالكلا اذه ف ةدئاقلاامو
 | ياك دع دالردبد او قرتلا فموي لكمال او ةالصلا + اعرجت ةلؤدّت دنا قدهاشباوناك

 رذلل ةلازا مالكا اذه سراب ارك دف لسو هيلعدتت !ىلض دمت موق نما نيفئا بيل اذهل اوناكنذ عقو
 0 نوني رز داذقو اسوسخ تركب ءرش نط مْ عْوي ناكمنا دار 1 !نوكي نأ لو مهبولق نع

 [| انهاهراطا عمو سائلا نة دحأ مكيلغيالف مكس !اريهط وقو تنكاذاىفا ىئعملا وكل راج فا لاق و مم

 0 | طظفاحن ىأ نالف نم كالراسانأ لوقت نرهلاو هرايبنغراجلا مفدي اكررمضلا عاون أ هم-اص نع عفادلا
 .لكتأرث رع ناءجبا قتلا ىأ  ناتئفلا تءارتانإف : ىلاعت لاف مث ه:مهور كم للا لص الف هنرمضم
 نورتالام ىرأ ىفا لاو عجر ىنعملاو ئشلا نع ماجحالا صوكسلاو هسة ىلع صك ىرخالا ةدحاو

 ةالضلاهملع" ىلا ىدينبي ىشعلي ؛ ربج ىأر لق مهفافن" ف الاا ىأ ارف كاحور هنا( لوألا ) هوو هشو

 هيلع <ىبنلا قت ىفرفاظلاو ةرصنلا رثأ ئأر هنا (ىناشلا) نيفد تدك. اللا نمافاأ ىأر لءقو.مالدمااو
 | 2 ىرأ اهوى قددنم ةدانكلا# هللا فاخأ ىلا لاه مث ةملب هملع تازنل ففقؤول هنا معف مالا اوةالصلا

 "|| رظن أ ىذلا تقول نوكب نا فاح ءانجسل ا نيم نولرمي ةرككالمل اكرام لق و هللا فاخ أ ىنا لوقف يذكو وزال

 سدلب ا مالك ة.ة,نمنوكي نأ ز وكف باقعل ا ديدش هن او هل اوقاما هس: ىلع اهافشا لاه امل اقف رض-دقوبلا

 ظ لرش ذا)ىلاعت هلوق ٠ باةءلا دددشهلناو هدعبىلا.عت لاف مث هل هللا فاخأ هلوق دنع همالكعطق: نأز وو

 3 |لثامهمشو ( ميكح زيزع هللا تف هللا ىلع لكون نمو مهي دءالؤه رع ص ىم ,ميواق ىف نيذلاو نوةفاذملا

 | فاظع نب زذاو لوقنال مهل نيزذاو لوقف تلخدو لوةيذا هلوق فواولا لخ دن ملامنا (ىلوالا هلك لا)

 1 ١ اذهافطعهف سلف نوقفانملالوةدذا هلوقوغوانهاماو ءائروارطد مهجورخو مهلاح ىنءنييزتا اذه
 أ ردت (لزالا) ناهجو هذا ىف با ارعالا ىله ءاعو بل ,قانع عطقذم | دّميم مالكوه لب : لف ام ىلع ءالكلا

 9 (ةيئانثلاهلَمسملا) نوقفاناالوقيذااوركذا (ىانثلاو) نوقفانملالوقيذا باقتعلا ديد هاو
 ١ . || ىرقامواواسأرئيرق نم موق مسهف ض رم مهب ولق ىف نيذلا اأو حرزاناو سوالا نم موقم يننوةفانملا

 ظ || كئلوأ لاه ملسسو هءلع هنا لص هللا لوسربرحلا او-رخاملاشرقنا غاوزبابيلو ميداق فوهفالغا

 3 .[أ ركز ناحل نيد لانا فاق "لقىف ناكن او هيلاانرخ ةرثكى ده ناكن اذان موق عم جر ذذ

 مناجرسسو

 يجي

 55 وأ
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 مم ميسم املا جيا

 و
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 1 1 لغمل كلذ هنعردسلسو واف للعفا!كلدين اال ناشادنعالا ل_ددعال ناك امل هنأ داراؤرشتلا ابها ْ

 أ هلل اثاذ ف ةفصثؤدفارثؤ٠ناسنالا لءفنوكيذشنف 03 بيو ربح معامل

 | اذ فهى نكميال هنأ تدق لةعلا يدب ىف لاك ذو افا رثومو هللا ةفصاربغم ناسثالا نوكيو ىلاعت

 ' نك الل الاوالو أ هؤاضو همكح الولف تانثدا تافص ىلع ةءلامت هليا ةغص نا قس لب هرهاط ىلع مالكا ا

 أ 7تأأاد ىلا هتهلو5 ىرخ 7 هر دىلا ههنا (ةثلاثأا هلْمسلا)لاوتالاو لاعفالا نم ئش قأب نأ ددغلل

 نال لوألا مالكلل لصغتل ا ىرت ىرجم ىفاثلا مالكتلا نا (لوالا) ةريثك ادوو همة اوركذو نوءرف

 اممم لزنام لو الادب رأ هلا( ىناثااو ) لمصفت ذل ذو موقار غارك ذىناثلا قو ا

 |اورفكهلوق ةوهلوالامالكلانا(ثلاثاا) رع رح ٠ الا قريقلا ىف ممبلزني ام ىناثلابو توا لاح ىفدب وقعلانماأ]

 ةمولالالئالدلا اذ ركذ ممن اىلاةراشا لوالاف مهب رتان اناوبذك هلوقو» ىناشلا مالكلاو هنا تامكان |
 نانسحالاوةس رتاالثال داوركن اق ةريثكلااهوجولاب ميما مثأو عارم 1 '

 'اذلهالاوهقاثلا ديد ”الاوذ_الاودلوالان م مزاللارثالا نان مهياعاهبلاونوامرثكسص عم 1

 هلوذب مالكا ىلاعت َم مْ راو وبلاو الهلا لود ىاهظعارثأ ةمعنلا نار هكا نا ىلءلدنّكل دو قارغالاو | ظ ١

 ءاذيالا بيس: ساشا ارث اس ىملاطو ةم-سعملاو ةكلاب مهسننأ ى ماطا وناكممناهنم دارملاو نيماظا واكلكو |

 هجوروطو نيملاظلا كلَ أ وللا ماسقملا اذهىفلوقأو ىهلظ بسب موكله أمنا ىلامتهئاّدأو شاحالاو | 1

 رابجايراهقان عف داق تنأ الا مهعفد ىلعدح أر دقيالو مده ةرشرك تو منتف تءاغعد تف م-,نمضرالا |||

1 

 1 نوض# م من مهنم تدهاعنيذإ!نو:هوبالموفاورذك نيذلا هللا دنعتاودلا َسْدّنا) ىلاعتهلوق 5 مقانمأاب| ِ 1

 مهضعب درذ أن يملاطاوناكلكو لوقب رافكاا لك فصول ىلاعت هنالعا(ن وقالمهوةّرم لك فيهدوعاإ ١١
 ةفسدلا) .ناتفصهلتلصح نمهلعو همكع ىف ىأهللادنعتاودلا سس َتالاسقفدانعلاو تشل فايز ٠١

 !تقاننوكي نأ (هيناشلا ةفصاا) ةةيلاهنع ريغتيال هملعا صه هرفك ىلعاَرْمسءنوكي ىذلار ةاكلا(قوالا |!

 "ا اورفك نيذلا نم تدهاعنيذلكاادرغك ن يذلا وق نم لدي م.نم تدهاع نيذلا هل وَمن ماودلا ىل_ءدهعال | ْ 0
 || لكى مهدهعنو طقم هلوقو مهفارمثنأ عمن وكتامناةدهاعملاناف ضيعبتا مهنمهلوقوباودلا"رسثمهو ا
 | نيا لاه رم دعب ةّرم دههلا ضن م.مأش نم ناناسل ىضاسلا ىلع لبا ف طعاما ىفاعملا لها لاء |
 ردي مون ىف حالا دان نيكرمشملا هماعاوناع أ وامو ةملع هللا لص هت !لوسر دوءاوضقت ,ناةلي رقمه سابع |

 | عجر نءةداعن اءانعم نوال م هوهوقو قدم |موباضب ًاهوضةنفئرخأ رم مهمه دش فأن أ اولاممث

 ار فكل ا نيب عج نم نا ىلاسعت نيبف هءالكب اوةثيو دل اوفى نءانلا نكس قس دهبلا ضقت قدنأم روما

 ا دمشق برا ىف مهنفةثناماف )ىلا عت ةوق 43 باودلا”رشناك م جولا اذ ه ىلع دهعلا ضةن نيبو مادلا ْ

 ملءا(نينئاسفنا بحال هقلاثءاوس ىلعمس.ملاذيلاف ةنامخ موق نم َنذاضعاماو نورك ذيمهلعل موةلش نم مه | 1
 هلوق امتءونيملاعال ةسرالا ل انلسرأ اموهلوق اهنم ةريثك تانآ ََق فاطالاو قذرلا ىلا هلوسردشربةرانىلاع هنا ||

 هن ال الذود الا هده ىف دن دشن دنلاو ظملغالا ىلا هدشرب انو نم 1 قمهزواشو مهأر ةغتساو مرتع ف عاق ||

 برحلا م.ةقثت اماف لاَعذ هناولمابعي نأ بعام زن: :ةّرم لك ىف مهدهعنوضقا نيدلاركحه داما ىلاعت

 عمٌقيرفتلا نعةراسعدي رعشتلاو هنانر ةانو ءانذ تأ ىأ اذكسح عضوم ىفان الف ائغقُث لاقي ثدللا لاق ا
 رافكلاالؤوببر ال ىفترغطناكناةنأ الا ىمخا و رثنودرشوا دورت ريش هزش لاب ياو

 ٌْ ل.ةومهريغ كفاه ىتح لثقلا موف نت ءاطع لاه مهفاخ نم مهم قرف العف ممل عفاف دهعل !نودةء نيذلا:

 ا مهعنوف لاكنلا كلذ نورك ذي موفلش نم لعل ىأ نورك ذيمهلءادهعلا ىضقان نم همهراعد ا

 | رد ولة هن" اكو قّرْذف ى-ه؟قوف نم ةطقاملا لاذ|ايذ سد دوعسم نبا ارقو دهدعلا ضةننعاللل)
 | اوريسك اذانيركسعلا دس ؟نال مهةلخ نم مدس اسناتماد شقد "رمش ىءملاو مهفلخ ن ءةويحولأ آرقدأ]

 ْ وس تمشي نأ لسمو هيلع هقلا ىلص هنا لوسز ماهي كبل ع وي وذو رمماكلاففامألا | 1
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 ًادحاور» د نامنالانا قيةهلانالعاو ةردقلا نع ةناكدما| لعد ن ودا لدم: رؤوااىهةردقااو

 01 أ ه1تاودأو هلتالك ءاضعالاهذهو ىماعلاو علم اوهورذاكلاوذو نمؤااوهولار الاودولاءفااوهو أ

 : ًانلكسملا) ناسذالاتاذردو- ىلا فاذم هش ىفوغو هل الاىلا رهالغل ا ىف لع فا !فءضاف لعفل ا ىف

 | تفرعدقو هنعردص ىذلا له فا !نءداوتملا ىهالاكباقعا | كال ذنا ىضَتَعي مكيديا تمّدقاع هلوق (ةعبارلا
 . ||| ناسنال ا اهستك ىتلا ةدذ-ارلا تاكململا نمو ناسنالا اممستكي ىتا!"هلطابلا دئاقعلا نه دلو اغا باعلان ا
 | 0 وم اسم همذو ديسءلل مالظب سرل هللّنأو ىلا: لاه علو ةءملل تب اطم مالكدلا اذه ناكرذ

 || عضو ومىف كلذ هلوق تاعس ناك ا (ىناثااو) هلل ان ان ىئعب ضفاشللا عزنب بصنل (اههدحأ) ناهجو نأ ل#

 1 ا ناكما دجالا ىلعنا فا ترسك ولو قاسكلا لاه هللا نا لإ ذو ىهعاضبأ عفر عضوم ىفّنأ تاعج عفر
 . | ناك لتازتملا تلاه (ةيئاشااةلسملا) هليقانعافطقنم دم ءامالك اذه نوكي رِدَمَتلا اذ_هىلءواناوص

 1 اتا نأو مكبدبأ تم دقاس؟ كل ذىلاعتهلوقاضي ا وامملاظ ناكل هبلعهي ذ-عي رف ذاك ١فرذكلا قلك ىلاعت |[

 1 اذ _ههيلع بج -وةسأام دق هنال باذعلا اذهباس اط نكسر ملاغا ىلاعت هنا ىلع لدي ديمءلل مالظر سدل

 | | ناك. واذ باذعلا اذه ىف ام لاطظ ىلاعتهلل' ناك! دقت كلذ :مردصب مل ولهناىل_غلديكلذو باد هلا

 | ع ءارداع هنوك ىلع: الا هذه ل دتاضر أو اماظ هتان وك بجول دعلاال هللا وه ةصعملاورفكلا دجوملا

 د ا |ءاصقتسالا ىلءاهرك ذوءسدق هلّمسملا هذه ناملع ءاوةدئاف همفنبحدقلا ىف ناكحا ل هنم مم لولذ املا

 ظ 1 | مولبقن ,منيذلاو نوعرذ ل [بأ دك ) ىلاعت هلوق »* لعأ هتلاوةداعالا ف ةدئاف الفن ارعل [ةروس ف

 ا 58 ]| اهمعتأ ةمسعن ارغغم كي لهللا نان كل ذ باقعل ا ديدش ”ىوق هللاّن امهم ودب هتنام_هذخاف هللاتان اناورفك

 |[ مرتان انا ونذكمهلبق ن«نيذلاو نوعر ةلآبأدكملع عع هللاّنأو مهسفن ادام اوريغي ىت- موق ىلع

 | ىلاعتدنا (قوالا ذل للا )ل اسمان الاى (نيلاظاوناك لكونوءر ل ؟انقرغأو ممم ندين م_هاكل هاف ْ

 ١ ملا قهتللو هيرط ند م نأ نيب نان هعس [هانحر ش امالجو الحاعر افكلا ن هردي ل هاب هز ام نيب اسا

 1 ءالؤهىزوخ مه رذك قنوءرفل 1 اك فهر نكس ىف الؤه ةذاع ىغلاونوعر ل 7تنآنك لام

 ااذك قبري نالف لاشي لمعلا ةمادا ةغللا ف بأدلا ل صأو قارغالا,كئلو اى وجاك ىسلاو لتقلاب
 1 َ : باتا ومو هن داع ىل-ءموادمناسنالا نالانأ دةداعلا ثرعم مهسفن بعت وبظاونؤ هنلع موا دي ىأ ْ

 |ممبلزنام ىوسارشدماياذعم-هلنا ىلسع هرنتلا هنم ضرغلاو باقتعلا ديد ”ىوق هللاّن ا ىلا عت لاه مث

 اريغم كيل هنا نا كلذ لاةف مهب هلزنأ ىذلا باَععلا ىف هلءلا ىرش ىردعام رك ذم لحاعلا باذهاا نم
 | نيبواارثك كيم هلوق (ىلوالاةلكسملا) لئاسم هيفو مهفنانام اوريغي ى- موق ىلع اهم تأ ةمعت

 أ ا | اهدشن تفذخافر طتعقوو نيللا ف ورح توءشاف ةضغ اةنغلا هم مشن لاهم هالو :ءاتندحامتانولوةي

 || فدسس عمرا ني لد نزيل مهاوي ضن اذ_هو ىدحاولا لاهو كيلو مربلو عدي للوةءاك ام

 ْ || دق لعف لك نا ل_جأ ن نملاعفالا 2! نوكيو ناك نا لاف هنع ىسنعنب ىل_عباح أو انههنونلا

 | سافل ولا اذكهو برض نوكي ءانعم برعضد و برعض ناكءاسنعم برضا: لو ةذ ناك عم همك لدصح

 4 فالف ذا !ذ_هتاة>اف تاهوالا رثك ؟ى اهل اهعتسسا ىلا جيتجاف لاسعنالا مأ ةماكلا هذه نا تدشن

 8 ال طعم يضاقلا لاك (ةيئاسشلا هلك ملا) لعأ هنا قرفاأر يلطف اريثك اهرك ذىلا ةاحال هنافنزيلو نكي ملانلوق

 دابعلاباولغتشينأدوصةملاو ليسسا! لمهستو عناوملا ةلازاو ةر دقلاو للةعلان مهبلع مذأ ىلاعت هنادي الا
 أ ىلاغتهتلا ةم_عناوريغدةفرفكلاو قسفااىلالاو>الاهذ_هاوفرصاذافرنكحجا | نعءاولدعيوركشلاو

 : أ لات هنا ىلع ل ديام دكو أن مادهو لاق ن نمناب عنلاو منلاب منلا لي دس اوة تسلا موجالف مه سفنأ ىلع

 مسوقاش لات ناك وأو تفاس ىداخم ىلع ءازججالا نوكم ال هلعفي ىذلاو ةرمضملا وباذ.لابادح أ ٌىدشيال

 لاهاع رعشماب الا يساطاباس[ لامة مسالا مؤقلاهلو رتب رانا ءادّسا مهل وةعو مهما واو
 أ مكح نال كلذو ناسنالا لعفي ةلاعمىلاعت : هللا هفص نوكي نأ مْ هملعدن < الا انامسولان الا مامالا ىضاسقلا

ْ 
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 لاقو ريثما ىلع ”الا ءزهأرق ةزو هلع ل لا كور (ىفاغ :اار ةملسالا عاوفأ:قذلان مال 8 (لوالا)
 ىلوالا قاعملا باصصأ لاف عبارلا) نوسملا ىخةؤوقاامهضءب لاق (ثلاثاا) امثالثا ولات ىرلا ذو ةااناالأ ' |

 هلوقوةوَقلا "هل نموهفد اه اووزغلا ل ودام لكو ودعلا نرح ىلع هيىّوقيام لك ىف ماعاذه لاقي نأ ْ

 جيلا مالسلا و ةالصاا «لعدل وقنااك ا اريثءم ىرلاريغن وك 08 ال ىرلا ىهةوةاامال_ىلا وةالصلا هلع

 انههاذ كف دودة ا ندد رمث هارت ذملااذ- منا ىلع لدب لب هره-غرابتعا ىئن الذ , ومدنلاوةنإ رع

 نم هناالا ذي رفىرااو ة.تسورفلا لعتو حال بااو ليئلايد اهءلل دادهتسالانا ىلع لدتا الاءد.هو

 طب رنا كشالو لم_مذو لاصفك طب رمجوأ ةدبارملا طاب رلا ل.ل ثا طاب رن مو هلوقو تاءاننكلا ضورف
 نبال اذ نول هلام ثلث ىو انالف نا نيريسنبال لاف السرنا غو داهللات ال 1ىوقأن هلدللا |

 ل.ل ىه لان ن هودعلا ىدوأ امال رلا لا ةنامماع ىزخ *ب و هللا لمس ىف طي هرتاق لم كلا هب قرتشي نبي ريبس
 ىرقااردمال للا نودطانا * ىدرلاى .:2 ىلع تاعدقاو رعاشلا لوقعمستإلا ٠

 اذا لمللا ىعست برغل نالوا اًذههحوو ءا رغلا لوقوهو ثانالا ل. الا طان ر نمو ةمركحءلاق | ٠

 لع لاا وه طابرلا ع عجلا عحوهو طاب ار ىلع طدر عمدت طم .راهدح اواط رتفاعو ةنفالا ف تظير |

 رماه رأاهااترافاهدال وابا ةنرازاات أ طد , ريام ىلو !اهخال ثاثالاب رمسذو هلا لب _سىفّدط ول رثا |

 راك تال زا لونقل | ىلع ظذالا اذه لو لب لود نأ اقلو ىد» اولا هرك ام اذه لوسفلا طاصرا

 ِ اعتب راحملا تناكفو دعلاورفلاو ركلا ىل_ءىوتأ لوعفلان اكشالو 0 هيلع ةيراخحت الد 2 53

 ٠و وغم ىلءاظفلل ا لبو نيهجولا نيذه نيب ضراعتلا عقواسأو اهب انذالااذه ص ص سر لوم |

 دادعاب م أ هل بالامرك ذىلاعت هنا مث ثافالا نموأ لوقل ان ءناك ءاوس اطوب صال.خ هنوكوهو ىلصالا .
 دا يدلل نييه أتم نيملىلانوك اواعاذا رافكلان اكل ذوو دعو هللاو دع ه.ءنو.هرت لاذ ءايئالاوة ده

 مهنأ (اهلوأ) ةريثك ارومأ دمغي ف وهلا كاذو مه وفاختالالاو ةحلسالا عسل نيلمك دسم ني ةعتدصو

 (اهعنا وهب زج مههسفنا دنع ن ماومزتلا اعرف مهفوش دهسا اذا هنا( اهمنان و)مالسالارادلوخدنودصقبال ١

 كلذرمسي نأ (اه اشو ) زاقكلار ' اسنو ةم»دال يما (اهعابو) ناميالاىلامهلاءعاد كل ذرا صا عر هنأ

 رثكت نأدا ارملاو مهلعي هللا مهنواعنال هنود نمنب رخ اوىلاعت لاو مث مالسال ارادة زلادب زاامسس

 مهنا لعنال نيذلا* ءادعالا يه ربكلذك ءادعأم- موك لن نيذلا ءادعالا به راك اماودأوداههللات الآ .
 هنو ايوزغلا بابس ا ريثككنأ ندملاو نوتفاتلا هبط مهنا مصالاودو (لوالا) هوجو: ف مءادعأ

 53 وءرك ذام ب تح ويفك لاقتلان ونال نوقئانملا ل.قناف نيقفام اةه رابح وبكلذكفرافكلا |

 مهتاددأو مال ةراكو نيلسملا :قفاو دهاسش اذا مها (لوالا) نيهجو نم باهرالا اذهانلق باسهرالا

 اوريسمدومونطا وو مهب وأق ىف رفكلا اوك رشد نأ ىلع مهام كلذو نيبولغماو راض أ نم موعمط عامنا

 داسفالا٠اقلا فلات و تاف”الارو هل نصا رتب نأ هثداع نم قذانملانا (ىاشلاو) نابعالا ىف نيصاخم ٠
 ةمرمذملا لاعفال اهدهْلرتو موفاخ ةوقلاهراغ ىف نيا ملا نو كس دهاشاذاف نيلملانيباهف قد رفتلاو ١

 ىلا نأ ىدر ٌنسارافكدار 1١ لاه هموم نب نا_علس ع نع. بني ءاورام بابلا اذه (فاثلا لوقلاو)

 لبةعالناطمشلان الاه مم نما مهنا لاقفم واعي هللا مرنواعتال منو دنءنب رخو أرق لسو هملع هللا لص ١
 ( تال ؟ريثكت نال لكشم لوقلا اذهو نا بخريس فلا ل هد نسما لاقو ق.تعس رفاهيف رادقاو

 هيداسب دق كل ذك رئاكلا هيداعتاك لسانا (ثااثلالوقلا و ) ناب اه راىفهريث *انلق_ءنالداوملا |

 ظ صارم لك هذاك كل ذك.ةراذكلا نم ها دعأ هف عاكف حال سا اريثك لاما ى وتناكاذافاضيأ ملسملا |

 هوحور "اسىو دا هلا ىف ٌماعوهو هللا لمس ىف ؟ ى*ن* ءاوةفلت امو لاوتىلانعت هنا حار فاكوأ | ناك اسم

 ع هن دإاىف هضوعهلنا لدتا وهرحأ ةرخ . الا ىف عمضيال ىأ هرج أ مكل فول ساب عنب !لاق مكمل فون تاريسلا |

 ( لت مداه ا ا ريسفتلا اذه سا.عنب ارك ذاملو باوثلا نم نوصقنتال ىأنولظنال ماو | ١
 معن 0 د ا م م ع مسح
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 امس محل 1 ا سلا

 ١ ْ' أ مهل اذبلاف ةرهاظ تار امان انككوذنايخ نيد هاهم موق نم قءبةنامح موق نم َنفاكاماو هلوقام و تقولا

 ' ١ كناانسافوشكماراب احا مهريخضو دهعلا ذم مهار نظن نأ كلدؤرهاطوت سهو مل رط ىلع دهعلا موبااحرطاق

 0 | بمال هقاتا كنمانابخ كلذ ن وكيف دهعلاءاقنم هول ىلع مهو برا مهر دامتالو مهو كندبام تعطق
 0 || هوجولا حق أ ىلعدوعلا ضن فة .ذب ه سحأ ىلا عت هناي "لانه قمذاكل ال ساحو دوومل قت ايلا

 انما سقما رم لذا هذشنو دهعلا ث 9 مهولام لك نم هوحولا ىدقأ ىلعدع ا

 . [اروك ذموهام ىلع مالعالا بجو لوتالا ناك ناف هباعوطةمارو هظو الحثارو ول رهظت نأ اماف بر

 ا . [| نيكرمتملا نم هعم. نمو ناءفسانأ اوباجا مث لو هماعع هللا ىلص ىب ملا او دهاع هاد رقنالكاذودن 0

 ١ 1 1 دش نأ مامالا ىلع بجيانووف هباحصايو هب م.نمردغلا فوخ هقلالو سرا ل هفسهقلا لوسر ىلع مهترهاظملا

 37 | 1! ا/انهسوخ ءاعوطةمادوهط ةسمعلا ضقت يظاذاامأ ف رطاس-مدوِد وءاوس ىلعم هدوهعموملا

 8 | هيلع هللا ىلص" ىلا هم دنم مهو ةعازش لش دوعلا اوذقناملممناف دكم لهاب هللا لوسر لعف امد وعلا ذي 1

 1 'باوصلانل_ءأىلاعتهتلاو ةدكم نم خسارف ةعد رأ ىلع كل ذو نارهظل اره هللا لوسر شيج مويا !لصو ليف

 لثانسم#با الا ىف (ثوز عيال مهلا اوةء_ساو رفك نيداانيسءالو) ىلاعت هلوق «ب  امااو عجر ماهملاو

 5 ان دافي تو من نك و برل اقوا نم ق- ىفلوسرلا ل«فيام نيرا ىلاعت هنا لعا(ىلوالا يلكسملا | ْ

 5 ظ تاك دف هملق ىف ةرمسح ق قب العا هري_غوردب موب ىف هناف نم لاحاضي نيب د علا ضعن هئمرهظ ن مفرلء في نأ ْ

 . ||| ىعملاواوةبساور فكن يذلا نيستال لا ةفاوظعا_غلبم مال لاو ةالصل هيلع لوسرلا ةيذأ ىف غلب نم مهيف
 هيض 0 الا ) نال وقانون هن وقصتسيام لازنا ىلعاو دق: ل مادا اوقبسإب 3

 ١ هللا نوز عيال ق٠ 5 اذ ممسمناىأ نوزدتيال مسمن 5 ةرح ال اذ ندو قايم 0

 |(ةيناشلا هلكسملا) ةمواقع الار ئبنلا نم نك-#: مو هن اق ٠ نهف لوسرلا ةءلستدوصقملاو مهنم ماقتنالا نم

 ٍ لاه(لوالا) هحوأ هنالث هميععت فو تدع ن 75 ةطقنملاءا.ملابني_سدال م هاع٠ نءصة-و صاعنباأر ارق

 الا ناك ا ذافانو.ة مس مهما دوعسم نبا فرج ىف امالانوةيسيأ دس ل كوبا |

 : هلل اريغفأ لة ىلاعت لاكن ارقلا ريك نأ ف ذخو موف ثدسحو موق نأ تيس كلوق ةلزع ىوينكلدك

 لالا لوعفملااو رفك نيذلا ل_هجنو نابسسعل الع افرعضن نأ( فانلا) دبعأ نأ ىدملاو دب عأ فورمأت

 ريدقتلاو لوالا لوهةملارعضي نأاضيأزوعو ىل_عوبأ لاف (ثلانثلاو)اورفك نيذلا نبسحيالوريدقتلاو'

 نم ةطقتملاع ءانااننيسحع الو اورقفءار ةاارثك ؟امأو او ةبس يهاياوا وقيس مهسفنأ اورفك يذلا نيس<الوأ

 او ناتلا لومقلاا وةسسولوالا لوءفلااورفك نيذلاو ملسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا ةمطاخم ىلع قوف ظ

 مُناهلوقىفنارمدك ىلعءارقلارثك أ(ةثلاثلاهلئسملا) نيةاساو رذكسص نيذلا ني_سعالو ينعملاو بصن

 انوقمسنأ تامسلا نولمعي يذلا بسح مآ هلوةكل والاب لدتمرغ مالك“ ءاد .اهنالهجولاوهو نوزءتبالا

 ١ ممناهلوق كل ذك اهابق ىت ا 11ه ع نه عطقنم نومك م٠ اسوق نا [كف نومك أم“ ءايفلاع ممالكلا متو ١ ظ

 5 ريدقتلا (لوالا) ناهجو هيفو ىلوالا لهب ااقاعتم هلءجو فلالا خشب مهنأ سهاع نبأ ”ونرزخإالا

 1 نيد دّودلاو "يلصال لمع دعو: أ لاق (ىلاشلا) مهرغك ىلع نوزجي مهن نولوفبال منال اوةءس موننسال

 3 ودعدب نوبهرت لسخلا طاب رنموةروقن م َمعطتسا امموااودعأ او ( ىلا.ءتهلوق 33 نوزدعإ ممن !نيسحال

 مكحبرلا فو هتنالسسف؟ ىد ند اوقفت ”امو م اعنا لنا ء_منراعتال م-مثد نم نس رح اوك ردع هللأ

 دش ٠ نآود يعلا ضمن همر اص نمد رشي نأ هلوسر ىلع بجوأ اما ىلاعت هنا ٍأعا (نواطن المن و ْ

 0 "ىلا باصصال قفتاامل هنا لق رافكلاءالؤهادادعالابتن" الا هذه ىفهىمأ ضةنلاه نم فاشن ةىلادهفللا

 : 1 | دأب هل !اودوعبال نأ هننا يد سأ ةدعالو ذل اال راقكلا اودسق نر دب ةصق ىف لسو هيلع هللا ىلص ظ

 | ارتب اول سل يسحر كل عقؤتلاجا ااوةوقوةدعو هلآ نم مممكعامر اهكسلل.

 صايم حل2ا-
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 ةنمت خلا هلام همس دبل”. 5

 أ تادارالاو داّمعلا٠ نم بواةاا لاو نا ىلع هن هد , الأهد ميا اصصأ تجا 6 اغلا لع ملا) ملسو هم هيلع هللا ْ

 0 يح ايدل .هلاو ةدوملاو ةغلالا كالتّثالكلذو ىلاءثهللا قال نم اسهاك تانلاكلاو

 فانصرف ةلعنال ديعلإ العو ناعالاناكولذ مال لاو ةالصلا هءلءلوسرلا ةعبا.تموناعالا

 ْ ىلا عت هليا ف اطل االول ىذا الاه هن ه الام رمص فالخ ىلع كِل ذو ىلا عت هنن الاءفال دمعلل العف هيلع مثار ا

 هنا هريظتو لد وألا اه ىلع ىلاسعتهتنا ىلا :دلاخغلا كات تفيضأةلاو-الاهذ.- 0

 لك باوثساو انيحاذكت هت :درثو بالا ةنوعجالا كل ذ لمده مل هنا لجال هبياىلا هي دأو داول مل عفا

 راذكلا قف :لصاح تناكف اطلالا هذه لك اًضي وز احلا ىلع مالكلل لجورهاظلا : نءكد دعوا

 ىلاعملا هذ عينين مولا صمصال نكي ل فاظلالا ىوسعو 9 . كانه لس هان نينمؤاا نس فاملو هج لل ْ

 الديه: ٍ,غرلابافو صومري_هينأ مدي باقل نال كل ذو د هن ال! هده هرهاطاو ةمىلةعلا ناهربلافاضدأو ةدئاف: أ :

 داعد.علاو» جبرا اذ ناكناف 0 منمهديالرخ الا ىلعنيفر نا انا رت سكعلابو ةرفنلا نع |

 ىل_-ةعلاناهربلا عب رضصردك أ 1 , الام ده عب رص نال هفدومهةملاو ين ىلاس عت هنا ود ناك ناو ميسقتلا] 1 ِ

 تاريملا (اهدجألا نيوسق ىلع تالاكلاو تاريسانا نا مث "لد احةرغنلا تناك ءاضغنلاو رشاارب وت :

 1 تاداقانلاو د هيرب د احورلات الاكل اوه كلذو لي دبتلاوريرغتلا تاج نع :أربمل ةمئادلا ةيقاسبلا تالاكلاو 1

 ايهماف ةيئاقملا تاداعسلاو ةمنامسملا تالاكلا ىب مو ةريغتا ا ةادبتملا تالاكلاو هو (ىناثلاو ) ةمهلالا | ||

 لحال قوشعملادبرباءأ قش ثاعلاو هلام د قشساعلا ديرباعغ اقوشعاانال ارامدحاولاموماا|ىفاههتنب ةرفغلاو ا ْ

 ْ امش هل هانا ةرحلا تناك مرجالف لانقتال اوريختلل نا هت سم نا حالا نادهو ةنامساةذللا ْ

 آ( بجواالوةئقا ذه تفرعا ذالاقتنالاو لاوزلا ىتعي هريس نيةمقانريغامشب -لامايلباةؤنا دعلاز

 رك

 لءقاوناكموقلانا ىلعي الاددهتاد (2 1 بسملا) بايلا اد هىف ىذاقل انرك ذام ىلا ةجاسنالف | |[

 ريسغي و اضعب مهضعب لمي ةديدشلاةرانهلاو ةشءادلا ةنو دلما يف لوسرلا عز اًءمو مالسالا ىف مهعورش | ا

 تاصحو تانو دانا تءفتراوتامو.هلئا تاازرختالا مو.لاوهلوسرو هللاءاون منذ ضع ا! ىلء مهذب
 رو لو ه-رّوصن دنعالا لمقال به انا بالا اذه ىف ققصأ ن ّْ نا لع ءاوةديدشلا ةيحاو هم ماَءااةدوملا

 دة ةياماس مزمل تناك ةلنياحر ن3 ادا ىتاصوصخغلارودتلا اذهب ةاع.ةلاج ةبحملاف لاكو

 هيهفاظءالامدي ز ةيصص ىف ه4نارو هي ناسنالاف لاح ىلا لاح نم لة قبؤلاك لدينلاوريغتلا دعب رس ظ

 ةسغرلا تاهسامع رقوشعملاو قشاعا انا لبق كلذأو هذغسن ىل_هحال لاما كلذ ّناهلابب طم مث |

 لفونلاةعب رس يه ا كانون :اك هن اهسلاتاداعسلاو آب دو : دل تاريلنا باطن اكس نا ةّدوملاو ةب ميل

 ةبعملا يوما ناك ناامأو .لاو رار ديلا عن رس هتالولمم تناك لانةتالاوىلاوزلا عيرس لامك |
 لام َالريغتلا ن ءةنمآ ةقاناضرأ ةيحلا كلت تناك لاوزلاو ريغتلا نع ةسّدقملا ةيقابلا تالاكلارقت

 للا ةرخافااو هالو ل امال نيءلاط لودرلا مدقم ل#بقا يناك ب رعلالوةنف اذه تفر ءاذا نيقئلاإلا

 نتفلاو نورا ىف نوعّمي بيس ىف دابا وناكو لاوزلا ةعب رم ةبحلا كإإ: تناك رج الف هلعلاه دهب ةللع هم تمكت

 ةرخالا ىلع لامةالاوان دا نع ضارعالاو ىلاعت هللا ةدابعىلا مهاعدو ملسو هبل هننا ىلص لوسرلا“* ءاحابإف
 باوأمهلءت كفن ااملمالسا هياء هتافودعبم نيقفاوتماناوخااوداعو مهنعةنوشل ناو ةموصالا تلاز
م مهضعب لئاقمو اضعب مهضغيتي راح لا اوداعالط ىلااوهجووواتيندلا | أ

 ] | قيقلابيدلاوهاذون ضعي ع

 || نولقلا يف فرم هتلا هنكع ر داؤرداه ىأ ميكحْزيزع هنا هلوقب ةناالاهذه مح ىلاعت هنا بابلااد ده فا
 0 ناقتالاو ماكسالا هبسو ىلءهلعفي ام لعيب كح ةيعرلا ىلا ل هو الا نمايبقيو |

 ١ هتاديرشسلا اج 1 ك1 قو قريؤلاورلج اق نلوالا فالتج اق عتاد مفااو ةحلدملل اقياطموأ

 0 ممل سم بس م سم م و درب يعل مم بسح

 ا رادع شعبا مه ذك ءونءالبم ال اك اهئافوق نس داو ااوهادهو "هلع ةلاملل عت لدنتلاوءاقيلاىف لولعملا ٠

 1[ كلذ ناك اذاه لاك لاكالذ نوال ءاتلاكل ايون ياكل ار وص :] ةعبان ةسحمانال>ال لا تنالاو



 1 90895 *؟

 | ١و دم هس سس سس ع سس .مسسسسنسسسلللا

 1 لأ نيا هنالعاو ( ميلغلا عيرمهسل اوه هنا هللا ىلع لك قواه مثججاف لالا وج ناو ) ىلا عت هلوق « ايش هنم |
 مكلف سلا ىلا ولام ىأ اونا !ذاباهرالا دنع مما ه دعب نيب راهافةسالاوةَوَقلاَن مو دعلا هب بهرام

 هيلا لولصلا ىلا اولام نا ىئدملاو هلعضخو هعبان اذ اهل خجأو نالفىلا ل_برلا ثج رمضنلا لاه ملدلا لوبق

 دعب نمدارأ مح رروفغلاه دسعنن مكيرناهلوةك ةعاجاو "لعفلا زهق اهم هسق هنال اهاقءاهلاثنأو

 رعاشاا لاق برها نهواؤض.ة:ثيئأت ثنؤت ملسلا فاشكلا بحاص لاق مهتاعف

 ١ عرس اهسافنأ نم كفكت رملاو 01 هيت. ضرامامهذخأ:لسلا

 ' ١ 1 ا ل و ار موو رسك لسلل م هاعن هزكلت و ازقو

 1 ةخوسنم ريغ ب , الا مهضءب لاهو هان نو:مؤدال نيذل اولا هنري هرج تح تطول ناااولتقا

 | هلماك َه كي سام دل نانو« الف مهطاصىأر اذاف هيف حالها ناك اذا لبعلاب صالا ت زمضت اكل

 أ ا
 ١
0 

1 
| 

 0 ىلص هلا لوسرب ءادتقااهملع ةدابزل ارودالو نينسر شع نبأ تملا موت داهمزاح نيكريشمااةوقلا تناك ناو :

 ىأ هنا كم_سح َناف لاه كلذ رك ذا ىلانعت هنا ةعزاذملا لرثو ةااسملا ىلع تا هلا مهلاو 00 نمرهاظاا 6

 ديرب نو رمسفملا لاف هرمص كدي ىذلاو »ىبسح |ذهو قيفكي اذن هنو اولنو كبسولة ٍإ

١ 

١ 
١ 

 ا
 ا

 0| ىلع لك وو ىلاعت هلو قام, 5211 لاكل بق دهعلا اوضقأ مع | مث نيم رمشع ك٠ لد نداه هتاف سو هيلعهللا

 اوضةناذامملع ل رصن» ىكاو ةءالسلا ىلع كلان وعن وكل هللا ىلا مه مهن دةءانمذ مالا ضو وفى لاهدقا

 ملاع نال حلسدلا ضن ن عرج زلا ىلع كاذبا سين ميلعلا عيمسلاوه هنا لاق كل ذاو ءاهولا نإ ءاؤلدعودهعلا

 | هد نيف اهدورووريضنلاو هظير ةىف تلزرن دب . الابهاع لاق تواوة يان ياسو خام اوريخب ام

 ! 1 كديأ ىذلا اوه هللا ك مسح ّناف لوعدذ نأاو ديريثاو ) ىلاعت هلوةلءأ هللاؤاهمومعر هاط ىلءاهتارجا
6 

 ١ 1 أ مهي تل هقات ّنكلو مب قاقنيب تفاأام اعمجب ضرال ا ىفام تّءفت اول. مب ولق نيب فلأ و 0 هرم

 | )| للا ماكس نماكح يالا هذه فرك ذ ملصلاب مدعم ادب الاف مأا 1 ىلاعتهنارلعا ( مب ك ذرب زعل

 01 | لصااتال رهان ىلع ىبي مكتماّنال ملصلا كلذ لورق بجو ةعداسخل المس ىلا ني اودو

 5 || لام كلذاو لوأ انهاهف نطاسلا ىلءالر هاافأ ا ىلع ناميالا مأ انامل ناعالا نمالاح ىوقأ نوال

 ١ ]| ةنامح موق نم منذ اكتام او هللا لاف س لأ لة ناف م-للاو تج ناو هلو: ىف هركذ مدمن مدارملاو اودي ريثاو

 | موقنم هنفاخاماو هلوتاشاق هن , الا ودهىف و دام ضفاش اذ هودهعلا كلذ ضقنر وطأ ىأ مهمل اذيئاف

 الأ لصح اذاام ىلع ةعداسخلا هذه ل متو املع هاد , وذ تارامأب فوانا كلددك ًاتاذاام ىلع لو ةئانخ

 . لأ ناك لب ةنّفلا ةران اورمشاا نيد صاه ممنوك ىلع ل دئتارامأ روطت هناالا رب وزتو قاف عونم_م.واققف

1 

 رخك ىلا هناسسح لأن م مالسلا هنلع ”ىبنلاسعأّنال أط>دسةالااذهلوقأو ردن مول هرم *. كناعاو لاو

 نة مواانو لاق مملخسدم هيف قاذنا بشكل ناك امواي قاءاربب دئوا هلا ]سمن اك ةعاسفة عادت افو تقو

 ىدح نيمو ىلا هرمصن عم ةجاس ىأف هرعلب كدي ىذلاوه لافامل لق ناف راضضنالا عي سانعنبا لاق

 بابسأ ةطساوريغ نم لصدام (امهدحأ) نيعسق ىلع هنك.] هللا ن مالا سل دس اتلاانلق نيئموملابو لاه

 || هوقنمدار ااوه (لوالاف) ةداتعمةمؤاعم باي_سأ ةطساوب ل هام ( ىناشلاو ) ةدانعم ةمولعم

 : أني فلأو لافف نينم قمن هديأ فيك هنانيي ىلاعت هنا مث نينم .زاانو هل وقنم دارااوه ىناشااو . هرصت د دبأ
 ]| (قرالاةلألا) لد اسمهمشو مهني فا أ هلق | ن نكسأو مهب ولق نيب تفل أ اه ا .>-ضرالا فام تةفنأولمهموأق

 )| لئاق ةمطل لبق نم لجر مطلول ىت- يطع مهو ة دي دش مهتفنأ |موق ىلا ثعن - ه.نع هللا ىلص "ىلا ا

 || لعاوقفتاو هاد ءانأو ها ىبرلا لتاقىت ةلاسحلا كل :نعاوبلقنامسملا من هراثثاوكردي ىتح هتلسق هنع
 : | ةديدش مهب تن اكسج ةمودخلاّن اف حرزاناو سوالام هلبقواناوعأاوداعواراصت أ اوراصو ةعااملا

 | ةبخاناهاي دمت و:ةديدلاةوادعلاكل:ةلازاف ةيحما وةفلالا تصحو نئانغشلاتلاز مةماددي راسو

 1 لسد بلو دص ىلع ةرحاظةزيتم كت ترابشو ىلاعت هللا ةمردتبالاب تنياسا ها رص
 7 ص000

 هللا



 مواقي باسيل ا اذه نم د-اولا ناك كل ذكرعالا ناكى مو م مزعو ىوق بلتنب ذاهلسا ىلع دش فانزو ||
 نرأ-ملاو مهتكوشو موق ىلءنولوءبانار كلا نا (ىناثلاهجولا ) .ل ارالا باسل نمريثكلاددعلا |[

 (ثلاثلا هجولا) ىلوأو ىندلأ هب رمغالاورصنلا ناك كل ذكن اك نمو عرضتلاوءاعدلاء مب ربثونمعتسأ ||
 همحاص ناك ةفرءماو لعلاب صتخابلق لك ّناوهو تافئاكملاو تاضايرلا بامصأ الا هفرعنال هجووهو ||

 كئاوأنافءادثالا لاهلاءابوقالا سانلا نم لاعدئعملاعلا لبرلارمض> ا ذا هتاف كلذلو قالا دنع اسؤم |||
 تأراذاةب وقلاعابسلاّتالوة:لب هنومدو هنومرت< وملاعلا كلذ نوناملاهملاءاذمشالاءانوقالا |

 ل-رلااضي اواسه ءنوكي لعل ارونمهفامسسىد الاّثاالا كلاذامو ه:ءتفرغاو هاش "يب رالا

 روهط د:ءىوقارو هحراوس 3:ثنو واذ ءأ ىوقت هناقىلاعت هللا ةفرعمرون هدق ىلع ىلو:سااذا ريكرللا

 لذي هناكفداوملا ىلءمدق اذا نموا اف اذه تفرعا ذا تقولا كل ذ ل.ق اسهنءزدعي لاس عأ ىلع هملق ىف ىلكتلا
 هحور لمكتو هيلق ىوقدف هلال الجرون دهاشا اك لالا هذ ىف ناكف هنا ناوضر تاط ىف هامه بفن ْ ظ

 توك نأ بح نمؤألاّنا ىل_ءلدت تافشاكملا بان نملاود اذه هماعهري غرد ةءالام لعردةي د | 1

 للعأ هتلاودرغلا دعب درفللو اردانآلا لمحال ىلهتلا اذهروهظ اللا ذف لص < )نافرذاكلا نءةزق ىوقأ |||
 نكي ناو نيت اماوماغد ةرب اضةناممكبنم نكي نافاةعض مك نأ لءومكنعهللاف خت الا ١ ىلاعت 0: وق د ٍ

 أ ىل_ص هناكور (لوالاةلأسملا ) لئاسمتءالا ف (ني رباصلا عم هللا و هللا نداء نمذاأ ا وافي فلآ مكشم | ش

 || له> وب أ مهمةلف موق ىلاردب ىل.ةاك ار نيث الث ىف ةزح ثور ةناملا هجو ىلا: :رمدعلا ته ناك سو هيلع هللا |
 ناوفص ني دلا ىلا سي !نب هللا دمعهللا لوسر ثعبو ةزج مهعنخ مهلاتقاودارأو بكس ارةناماث ىف
 | ناطسشلا تركذ هتيأراذاكنا لاةةىلهفص هللا لوسرا.لاقو هللا دمءردّاف ةءاج ف ناكحو ىلدولا
 تٍدَحو هنمتودالف هوه تج رف لاه هلثقاو هلا حب رخاف ىل عجح هنا ىغلب دقو ةرب رع يق كل ذ] تدجوو
 ه«بالاق هزم تاكعاذا تس هعم تءشمو كامو كن تدعم برعلا نم هل تاق لجرلا نم ىل اقف ةرب رعشقلا
 !نافاهيكحص لاو اسءىناطع ان هتلتف ىفا ترك ذو لسو ملء هللا ىلصلوسرلا ىلا تءرساو فيلا
 نبا نعءاطع لاه هن الادذ منع هللاهلا زأفنيإسملا ىلع وشف ءاك-:!! اذه نا م ةمابقاام وب كذب و ىف ةنآ ْ

 ابو دعو هب رغيف نو عابشانو دعو عام ند نراياولاهو نورحاهملا عض لوالا فماك هلا لزتامل سابع ْ

 ظ

 اهل يةيالواوللا تغلي الواي دلا ةاملسا هذ مبىلاسال هناق ةرخ“ الارادلا ىنالا لال ةداعسلاّن ا 3

 انود_هالغشرانالا لامو كلذكسل انو دعواندالواوانااوءاوانراددنما:برخأ دق نو مهيلها ف
 ناك ام لاحةئاملةرشعلاو ةريشءاربيسهد نأ لرلا ص امنا ةمركع لافو فيفا لزفات اوشا اندساوو
 ا نافرغن مف هبال نمّرف لج راسعأ سابع نب الاه اذ. _هاو منع ىلاسعت هللا فة اورثك الذ نيلملق نوم ل ْ
 ركنأو مده لاذ اللسان مكستع هللا ف فش ناالا هل وقنااوعداروههبانالءاساورخدقف نينثانءرذألا

 نورسشع مكنم نكي نا ىو الا هي الا ىف لاه ىلاعت هنا لاب نأ هلوقري رةتو مسنلا اذه ىناهفصالا ٍل_موبأ | 1

 أ نيرسشءلا نوكياطو رمشم ناكسهالا اذ_هناالا الا ىلع ريتا ذه لوخانابهفنيتئاماوءلغب نورباسص ا
 اىلءنن رداع |

 ب
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 1 ' 1 ]رم نوعا >1 نكي نا لاستملا ىل_عنم' رار ى لك ”اننيذمؤا) نم ك< ندد

 1 | 0 تاانن العا (نووقفيال موقمه اياورفك نيذلا نم افل اوءاغب ةئام مكسنم نكي ناو ند ام

 1 | و011 ذه ىلعو تازياالا خس” ىلع اقلطم يالا هذه فر فظااورصنلابءدعو ءادعالا ةعداخ دنع رصتلاب ِْ

 مذ فهى ىنعملاوم_هيمأهتلا ل افك كعادخاودارأناىلوالاّه , الاىف ىدعملاّنال راركتلا لوص> مزاءال ظ

 لادا رمخلاو لاثةلا ل قرد ةوزغ ىف ءاددسل اب تازرتاب , الامذ_هو ايندلاونيدلا ف هءلاحاتعام لك ىف ماعد الا

 ا ويبجت نب ددعس لاق 04 ا ا ل ا اعلا نم وزان ا ريسرلا وبلا وءارخ

 : ”لسو هلع هنتا ىلص<ى :1| عمملسأ

 | قروتيال قامو هلعدقا لس هقا لوس أب ذه رزق تمت ةكمدنالا هذه لولا اذه لذ

 3 | ا ل فاعلا ءا رفلا لاه ننمْؤملان م كاءامت ا ىفاكو كذاك هلاريدقتلا (لوالا)

 ظ ةعاخلا لام كتان وكمو هللا كفك, عملاو بصن عضوم

 ل ممل ام 1 1 مع سل م صصص < حس سس ١

2 10-00 
02 

 ش دنهمف سلا حصطلاو كيس 5 اصلا تقشناوءاصملا تناك اذا

 (ىااثلاو) كب سحو كبس> لاقي نأ داتعملا لب اأو كاسح اول وقينأ مهمالكن مريثكب سدلو لاق
 رص نأ نكعو ىانيوجولا نس أاذهوءار غلا لاكن ينمو ا نم كءامتا كلافكو هتنالافك قهلانوكنأ
 ك مكحلا دانس اضيأ وهّنئاريغأ امص تسد لطقتيو (هلاس د اد نأ عنتما هرمصان هللا ناك منان لوالا لولا
 | باع نأ نكعو هنعهلتا ىلاغتو مهللا كلذ لوصح ىف ىكيال عومجملا كلذ نمد. ولاّنا مهوب عومجل ىلا
 42 أ لصدام اهنمو ةداتملا ةف ولأملا بايسالا ىلءءابال لصحام ةرمصنلا عاون أ ن نمتاالاهقل نم لكل اَنأب هنع
 0 رطتب كنفكي ناك نا وىلاعتهنا نعب مث نيْممْوملا ةرمصنريع ا قرغلا اذ _هلف ةداّمءملاةف ولالا باءسالا ىلعءانن

 0 ىلاعت هاف لاتقلا ىلسعنينمؤملا ضر نأ ط رشبالا كل ذ ىلع لكشت ناب اولا نم سداذ نينمْؤملارصنبو
 1| نينمؤملا ضرح”ىبنلا اهي" انلاسقف ةدهاجملا ىف لاسملاو سفنل !لذب مهنم لص نأ ط رمسةيافكلاب كيقكيامنا
 لأ ادمعب رخآاهحو هقاقتشا ىف جاجزلاركذوئثلا ىلع ثلس اودو ضلك ةغالا ف ناره او لاتعلا لع
 0 ضراشاواضراح ناكمنع فات نا هنأ هنم معي شح ئن ىلع هريغناسنالا ث<ينأ ةغللا ف ضر مبا|ل امو

 : اوناكسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا ثحدعي لاقل نعاوفلذتول نيئمؤملاّناىلا اذهب راشأ كالهلا براك ىذلا
 || نوريشع مكتم نكي نا لاف مث ضرساو ضراملا ظفل نم قسم ضب ردتلا هدنعذ نيكل اه ىأ نيضراح
 | اوريصللف نو رشع مكسنم نكسم» نا لاو هناكسهالادار 11 ليريخلا هئمدارملانمسلو َنْيئاَماَو ءاغينو رباص

 (لوالا) هوجوريخلا مالاكلا اذه نمدارأا سل هنا ىلءلدي ىذااو نيتثاما وبلغي ت- لاتقل ىفاو دههأو
 لطاب هنا مولعمو نين مؤملا نمي رشءرافكلان هنائثام طق بلغت ل هنا لاةينأ مزار ا هئمدار 1 ناكل

 عم هللاو دعد ن مهلوق (ثااثلاد) ريذلاب هذم سهال ام قم أ حسنلاو مكنعهللا فنخن أ الا لاف هنا ى اثلا)

 اظذابادراو ناك ناو صالاوه مالكا اذه نمدا رملاّت ا تيثفد اهلا ىلع تامثلا ىفاسغ رثكلدونيرباصلا |]
 هنفو نهسفنأب نصب رتب تاسةلطملاو نيلماكن يلوح ن ٌنهدالوأ ٌنعضرب تادااولاو ىلاعت هاوةكوهو ريا ||

 مكحلا | ذه بجو أ امىلاعت هنا ىلع ل دين ورب اص نورمثع مكسشم ن نا ةهلوق (ىلدالاةلأ لا ) قئاضم

 ديدشن وكي نأ اثم ءا.شالودستدتع طرمشلا اذه لص<امناو كلذ ىلعارذاقارباص هنوك طرشألا
 لاتةلالا فرتمريغ نوكي نأ اسهتمو نابجريغاع اص“ «بلقلا ىوةنو حصر. نأا-مموادا ابوك“ ءاضعالا

 ىلع بح ناكامث ارمشا هذه ل اودح دنعف ةم دما ناءالا ىف نمل السا نيتاه ىئئتسا هللا نا ةئف ىلا رصتموأ

 عنا نمو هللا كلم س-ىلاعت هلودب قومسم هنال نسح امنا فياكتلا اذهناللعاو ةريشعلا  ش نآدحاولا

 له أنف: رص هللا لفكت نم نالالها:فراكتلا اذه ناكر صالاو ةيافكلاننيئمؤملا دعوال- ف نيئمؤاانم
 ئ نكي ناد نيتثام وبلغ نورباص نورمشع مكن ن :ركينا هلؤق (ةين اثلا "هلت ]هئئاذيا ىلع نور دقي ال اعلا
 5 ام رتل هب اهبنؤ ةسا ءازلا ثابت بوس مانا وزنل؟ نيالا نس ماققلا اول غي ةئاام مكدتم
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 | هلن وكتتأ ىب:اثاك ام١) ىلاعهلوق « لئاز كاندروك دام كط اثم هت رباصم ىلءاور ذةي ل ناو مكلسا

 هقانم باك الول مكر زعهلناو ةرخأ الادب ربهللاو ايلا ضرع نو دي رت ضرالا ىف نإ يح ىرسأ

 .نا ملعا 2.( ميحر روفغهللانا هللا اوةنا واسطال الح َمسهعامما واكف ميظعء با دع متزن أ فقوكسا قدا

 [| ظفل ىلع ءاثلاب و رعى أ :ءارقامآ١الاءنوقاسبلاوءانل ان وكت ورعولأ أرق (ىلوالا هلثسلا) لئاسسم

 ْ ىلهفلانالفءان' أيد“ ارملاامأو طفالا ثنو هوهذ .لاحرالرمك دتلا هب دارااناكناوىرسالان ال ىرسالا

 | اذا هئالثلا ذه نم داو لكو لعاسفا او لهذلا نيب ل_دفلا عقو دقو ىءملاىف نورك ذنمىرسالاو مَدَعَتم |

 هذه تعا اذان ةأآ سما ىَضاَعلارمضحو كءلرسق رضحو لاج رلاءاح كلو ةك لعسغفلا ريك لنا وأد رفا ْ

 ىراسأو في رعتلا ىلع ملسو هدلع هللا ىلصةىبنلل رق فاشكلا بحاص لاهو ىلوأ ريك ذتلا ناك ءايشالا ||
 م ساق |ميفاريسأ نيعبس أ لو لل لم بانا كىور 60 5 كا 2 0 ْ ه1 : - 0 و ل ؟ 0 سا اا

 !مهتمدخو مولع بو نآ هللا لعل مهةبةسا كله أو كموق لاسةذ مهم ركبانار اشتاق بلاط ىلا نب لءقعو ||

 ا ةمئأءالوهناف مهقانعأ برضاو موه دقفلوجرخأو لون : كح لاهو رع ماسةذ كباصضتأ اهب ىَوقتةيدف | 1

 | برن: دل ب سأي نالق نم ىكمو س ابها نءةزدحو ل.ةعنءانلع نكئادفلا نعلانغأ هللاّنا و ردكتلا

 بواةدّدشداهللاّناو نيللا نم ندا ن وكت ىت-لاج ر بولق نيلمل هللاّنامالسا او ةال هلا هلع لاشف مهتاشعأ |

 كناف ىفاصصع نمو ىئم هناف نعمت نخ لاه يه اربا لئمركيانأ ا كلثم ناو راجل نم دشن وكت ىت-لاجد |
 ١ كل مو ميكحالار زعلا تنأ كنافمهل ارهغتنا وداع مناف مب عت نا هل اوقىف ىسءلثمو مد روفغ ا ظ

 ' ىلع سمطا اثر لاف ثم ىءو ىل-موارابدني رفاكللا نم ضرالا ىلع ردنال بر لاه حولىل ةمرعانأ

 ارمعل لاق هنا ىورر كح, ىأ ل اوق ىلا لو هملء هنا ىلص هنن لو سر لامو مهب ولق ىلءددشاَو مهلا ومأ :

 نأ ىورو هّمأ هتلكثرمعل لدو لود رع لءف سانعلا لقانا ىف هأت ءاك امل وأ كلذو ص انأأن
 ْ هللا ىلصهناىورو  كجر تعطق سابعلا لل اةؤ تطل ريثكران مملعم رمضت نأد راح ةحا وري هللا دمع | ْ

 1| ىناقءاض نيل. هسالادوعسمنبا لانقف قنعلا برمطب وأ ءادفبالا متءاد_ او رتعال لاق لسوهباطع |
 ا ءاضس نب لموسالا دهب نم لاه مث ىفوح ددشاو ل_سو هاءهقلا ىلص هللا لو هو 0 مالسالاركذيهتعم |

 ءادفو ةيقوأ ني زمثع ىراسالا ءادف ناكو د_اءاو دهثتساف ءادذل اذ ان لب اولامن مم دعب مكنم دهشتساو 1

 ريناد ةّمسواامهردنوءب رأةئقوإلاو ةدقوأةئام مهو ادق ناكنب ريسْنب دش نعو ةمقوأ نيعب رأ سايعلا
 اوأووهاذاف لو لعلنا ىل_ههقالوسر ىلع رعلخ دفن الاهذه تازن٠ا دقلا اوذ_تاالمماىورو |
 | كباصصأ ىلع با لا ةف تدك است دجأ لناو ت.كبءاكب ت دو ناف فرخ هلئا لوسراي لاش ناك ركب |
 ا نم باد لزولو هنمة ب رق ةرصشلةرهشلا هذه نم ىندأ م-مب ادع ”ىلع ضرع دقاو ءادفلا مهد أ ىف ١

 : كسء(ةئلاثلا هلم لا) نأ ال هذه لوز بيس مالك لا اوه اذه ذانعم نب دعسو رعربءهنمااملءامسلا

 نأ”ىناناكامىلاعتهلوقنا (لوالا) هوسون مدي الا هذه مالسلام,ياعءابنالا همدع ف نوةعاطلا
 ١ 7 ىل ه- دق ىجعملا اذه نا متىلاعت هللا لبق نم عونمو هنع ىبنم ىنعملا اذه نأ فيرس ىرسا لنك ٠

 ا (ىناثلا) ىرسالا نم مكي ديأ ىف نم لق ىننل ااه. ايدي الا ءذهدعب ىلات اوت (لوالا) ناهسو هيلع لدي و |
 ا ناكفم» رم“ لإ رافكلاْتءلوال_ةةام مالسااو ةال_دلا هءلع هنا ىل_ءتاددقاهأ# رك ذىنا'هباورلا ثا ١

 ْ اولّدَمي لا إف بو ول مال ارهاظو ناب لكم: ءاون رضاو قاشعال اقوذاوب رضاف هلوقوةو رافكلالدَعب |
 ا ءاذغلا د اناكو'ادفل اذخان مك لو هيلع هللا ىل<ىنااَنأ (ثااشأا) ةيصعم رسال ناك أورمسأ لإ ْ
 نورمسفلا عج أو ةرخ "الاديب هللاو ا: للا شرءنو دب رثىلادت هلوق (لوالا) ناهحو هملع لدية ندد |

 سم وج
 ا

0 -_- 



 نالوا
 اه مل مسمسسسس لا وص سس عسا نمل ا سل تسل ع ص م دس يس سمسم دمع مسسسسمم ميس ممم سس و ل يووم ميسم مل

 [ءرثدنم مك نوب لءتادلدالا# الاّ مالكا ل ماسر اصف ٠الؤف ق-ىف لصاس ريغ طرمشا ْ ١

 اكلذ تء 14 : ل مرحالف ةعاسإبا هذهىسىف دوةدهط رشااكلذْنا ىلعتادةءالاهديهو صوص | ١

 1 رو ك:منك ناهلوقاولاهناف ةتيلا مسالا ل هه. لري قتلا اذه ىلعو | ْ
 ادا ارخانا لاق, نأزوال لا ناقم زالزح لاق ربِدَمَدلا اذه ىلعو ني: ”املا ٌهلِباَق قفنورباصلا نو رمشعلا نكما
 1 1 ١ درو هب "الا ظذل نا لصااو ,هداهعا ولغثدلف نيش املا لناس ىفثوربا ءنورم عىل هس نا : هب , الان م

 : 1 |ناهرب دشتوهز داط ىلعءاكرتدقن طرسشل اةياعر ىف ءاىمالا ىلءهانل بور هاظلا اًذهانغلا مانا: روص ىلع

 | مسن الفريد ملا اذه ىلعو مهمتمو اةءاولغةشيلف نيثث املا ةمواسقم ىلع ريصلا,نوةوصو ٠ نورمشع مكتم له |
 ' [انلتفرلكتلا اذه لبق مهاعاهج 0 فياكنلااذهناب رعشم مك.ذءهقافةخن الاهلوقاولاهناف |
 ١ ش أ ىلاعت ةوقكمالكلا اذه لثع ةصخرلا برعلا ةداعن الدلة ل.ةدَل الو هس ىلع لدي ىن» ندصلا ظالتال خال ْ

 ْ نأ ةفالاحاك: قالطا وهاسغاو حسن لانه س دأو ميسور اهلا شمال لح ليدل وم

 | كلذ نا لاق: نأ لف اوواكن ير شعا!ءالؤهنأ لوقا قو انههاذكف رث ارلاحاكن ع رطت_بالأ

 أل ىلاعت هناو موف لص اسربغ طرمشلا كل ذنا قنا نيبالف ميباءامزال فيلكا كل ذناكتذ مويف لصاح طرمُدلا

 ا | لدياممو مكنع هللا فخ لاسق»نأ مصفف ةولنا كلذ نع اوداذغ دهن كلذ ىلس عنو ردقيالءافعض ممفنا

 (ذوجالخوفمللانراسقسانلا لعجو ىلو الا : هب , الل هنراقه هب . الاءز_هركذ يلاعت ما مبسلا عدم ىلم

 3 اةافولاةةءىفنا ىرتالارتأتندقو مدقتت دقاهناف ةوالتلا نو د لوزنلاءخو منملاو ه١ ءانلا ىف :ريعلا اولام نام

 | |نأ ب ودوجولا فز ا يو املاثاق خوسنا | ىلعمدقم -- 1

 || ءمدتم خمءانلا ةأافولا ةذعىف هلوقامأو كلذ مترك ذام م :ًاورهاه ل_ادلال اي :نالارك ذلا ىف اري اسنوكيال | 1

 1 اهلعمالكلا اذه مارلان .ركحء«فذدف نآ رقلا فسم ,عاونأ لكركشي م لوّقنو حودبملا ١

 لأ ينل اذه لوط ىلع لم بأ لبق قالطالا ىلع ةمالا عامجبا تبث نالوقاو مل-ءىبألوقري رقناذ-هذ

 1 مح ا(ةيئاثلا "هلة لا) نسح 5 لم ىلأ ل وتلوةذف ةعطاقاا عامجالا اذه له مناف هيلع مالك الف

 0 | افهذ مكف نأ لعو مكنع هللا فون" الاهاوةءاهءوقودا :ءالاتاس؟ز را لءنال ىلاعت هللانا هلوق ىلع ماشه

 ْ | تقولا اد_هىفالا لدحام ىيةعض هلعنا ىض ةءاذهو اوعص مكن نأ هللا لعن الا هب , الا يعمق لاه أ

 ١ | ثدصس هنا هتمرلعي لب اعقاوالصاح هلعنالاو 3 و دعب لمق ىلاعت هنا هب . الا عم ناناوناج نوءاكتملاو |

 | هائوءافوُصض كن أدق غو مكتعمق أتافش نا الاهلو دق اعقاوان*د ل المع يرو و دع ةوألا

 | 0 لا اوال مان ناك صدت اة لذو هلوص-و هءوقوب للعلا يله ن الاناإ

 | مضلاءامهيةنوقايلاو هلثم مورلا فو داضلا فب افعض م كا رجو مصاعأرق ) هنلاشلا هلكسسملا)

 امهأرقو ف ةراا اذنه ىف ا.مساع صفح فلاخو ثكملاو ثكملاكف ءذلاو فءذلا ناتص# نامغل امهو [
 مكحر قس ةّساىذلا (ةعارلاهلمسملا) فراس اذه ىنالانآر ةلا نم ئث ىف اهصاع تفلاخام لاقو م

 || ارحوأ 0 ءازابفقو فالكم غلاب لملك ا هن  الاهذه ىطتق# هيلع فءاكتلا |

 | 4 تلح ثالث هلتاع نأو مزن نأهلف حالس عمود لوا هلئاق الاسم مادام َه 4 رع هلق هع زهلاف

 | ىلعم هوارمأو فالآ | هب الث مهو هيوم شدد فقو هنا طمس ىف ىدس اولا ىور نري هااو ةعزهلا |

 1 أزكرشملا نم لأ تام تهلدانةمىف ةحاورنبهقادسعمن بااط ىلأن ب رفهج م هيراح نب دي ز تقاسعتلا

 | نا هيفهللان ذاب هلوق (ةسماملاالثسملا) مادجو مكن مهو هب رعمسملاو ميل هنامو مورلا ن هناا ١

 : | ةدارار لاعذالا قاخ هلم اناوق ىلع ل د.ك ذو ةدارالاوهانههنذالاو هننان دادالا + .اغلا عقال هنا

 هلوق نم ىلوالا هي. الاىفءرك ذامدا رااو ني رباصلا عمهلئاو لوبن الا م م ىلاسعت منا لءاو ت تان”

 دومقلاو نيرباسلا عملتي الاءز هرخآ ىفنيمف نم:ثام اوملغي نورب امنورمشع مك: من كنا ظ
 وهو لاسم ىنآ ته ذم ةمص ىلَءل دي كلذو مهل نر اة ى.فزلو موعم ف رصنناف او ةقوو اوريصول ني رممملان ا ١

 | ١ يالا زا ل ءاوزاب نان رشعل ناف 5 ا تبانوحلا انواكمراساب تطاول 1

 م ١



 ل“
1 
0 
 ١

 انكللا
 # مع هيج صم جس مج عع دع مص

 ثوكي نأ لمع مالسلاو ةالصلا هءاعلوسرلاءاك,نااعب ارموركذ انع ب اواو « مظءباذع منشأ اف ا 5 ا ا

 هيلع لوسرلا مف باذعلا بجو ةسارسالاب لغةشاو لمآ ىف هنا ن5 فال ةباصتعل ضع نا لال
 قدمت !ماللاو ةالصلا هلع هنا ءانرك ذاماضنأ لق و مهلعباذعلالوزتنماقوخماللاوةالسطلا || |

 أطل !عتوو ضرال اى نكي ىح هلوةىف هب هناا ءيهأ ىذلانا_ةنال ا غلمم غلي ل ىل-هدحىذلا قل اّنأ

 هورك ذا.عناواساو + ىذملا|ا ده لجالءاكيل | ىلع مٍدقأف نيرة اتامسراربالا تانسحو داهتحالا كلذ

 لاسر الا ىلع اومدقأو ل ةاانهقاىعأ افلا ماوقالاك او انا :لزنامنا تاذعلا كلذ نا سما
 حرشىف (ةءبارلاهلثسملا) ملعاهنا وةلأسملا هذه ىف م الكلا ماتا ذهن ىلتةلان لاغت#الا مهيلعبحوام

 ندسح فدك لوقينأ لئاقلف ىرسأ ف نوكننأ ىنل ناك ام هلوتاغأ ةالاءذهىةلكشلا ظافلالا ||
 تمام ىأ هرزئتلاو الا ءانعم ن اكصهام هلوق باول اون” الا ءنهىف نوكت هاذا ىلع ناكة ظ فل لادا ٍ

 كلذ ىنلن كيم لوشن ةددنع وأ لاقداو نمي نا هلتناكام» 52 ر وك ذم ىنعملاهلنوكت نأ ىقشامو

 هلع د#«وهو ىنلا اذهل هلود> ىئبني ناك ام مك اذه ّناء| هذ <ىنلل ناك امر قنءامأو كلنكالف / 0 ١

 ةزي اح ىهو ىراسأ ًأرتادح الع الو لأق عملا عون ىراسأو عج ىربسأ حاحا لاق مالسلاو ةال_صلا ' 1 م

 (نوالا) نائخي همف ضرالا ف نفي ىتحالوقو هيأرق مهضعب نا لن هلا فان حلا بحاص نعاني |
 ]| ضرما ةوةّدَن_ثا اذا ض را هند أدق لاقي هتدش و هيت نع ةراسعءئ لك فنا الا ىد>اولا لاق

 ءانعم ضرالا ىف ندي ىتب هلو ةف نيك وهف ظءاغئث لكف ةظاغلادئاذْاو حارملا هنأ كل ذكسحو ءهددع
 هنادعأل تقى غلاتي نأ هتمذارلا ارلاف ني رمسف ما نءاريثك نا ئنرهتيو غلاي و باغيو دم شي و ىو ىتح |

 : رعاشاا لاف لقا دةشنو ىوقنامغا ةلودلاو كل !نال هملع ظفالا املج امناو اولا

 مدلاهمئاوج ىلع قاري تح « ىذالانمعفرلافريشلالسنالا
 ادهلف عش الام ىلعمادقالا نمو ةءارها نم عنعكلذو ةياهملاةة شو بءرلا ةوق بجو لّدقل اةرثك نالو

 نوكت نأ ىنلناكسام هلوةذةياغلاءاهتنال تح ةلك نا (ىناثلاثصلا) كلذي ىلاسعتدتنارسأ بيسلا | 1
 هلوقامأ رسال ىلع مدشي نأ هلضرالا ىف نان الا لود دعب نا ىلع دب ضرالا ىف رقي تع ىرسأدل ا

 هن اكف ماودالو تايثال هنالا ضرع اهعاتموان هدلا عفاشمىم-امتاوءادفلادارملافادلا نضرعنوديرت ا

 ةزطنا مال ماسسجالا تايثك اها تاسثال هنال اضارعا ضارعالا نوملكتتملا ىممكالذإو لوريم ضرعي |
 ىذفدأم ديربال ىلا.ءتهنا ىددةرخ "الاديب هللاو لاق مت ةنقاب ماسح الن وك ع م اهنع لوزتو ماسالا ىلع

 ةمعادإاةيقااا ةيورخالا تاداهسأا ىلا ىذفي ام دب رباماو لوزتو صرعت ىتلا هب ون دلاتاداعسا ىلا

 نمنئاك ال لود نم لرةداذ ىلع الاهذهب ىذاقلاو ئابملا تحاو لاوللاو لي دينتا نع هنوصملا

 ةنا اولاه ناهذع ةئسلا ل هأ باحأ و ناصع هءفن وكنا امنودة<ءاطلا وهو: رس الا ب١ ول يلا ئدؤبام

 رسال: اذ_هنوك ةدارا ىننم مزلالوانو ذأ مازئاج العو ةعانط مهتءرسال !اذهنوك نأ دارأ ام ىلاعت

 هتلاو لاه مث تاذلابهوركمضرعلاداىمئشا!نولوشي مهنافءاكااامأو دوجولاداس هنوك ىت ةعءاط
 رب دناىف ميكح باغبالورهةيالزي ع هللا نال كود ع مكملغي ل ةرخاالا حلطن ا مكنادارملاو يك زرع

 ىوقواؤراك أف نيلملق اوناك نيلسملا نالر دب موب ناك ا مكمل اده ساسعنيالاه ماعلا لاصم

 غضت قح٠ادفاما ودعت ا هام اق قام'ولاا ودشن مه وهنأ اذا ىت>اىك راسالا ىف كلذ دهب هقالزنأ مهاططس ٠

 قم ىبااذب الا مك ىلع ديزي« !دفاماو دعز انمامافهلوقنامهونمالكلااذهنالوقأواهرازوأ برذسا |١
 ناذمالا دقت نءدبال هنأ ىلع نال ديامهاةلك ناف نيَمَعْذا ودم نم." الا اًاكن ال كل ذك هال | سداو اه ريسفت | 8

 .[لاراك هلا لذعاو :ميظع باذع متذ خاف مكس قبس هللا نم باك الول ىكامتلاه مءابغلاذخ ا هدعم
 وهو (لوال !لوةلاف)ث حاملا نماهيفامرك ذنوادرك ذن نونو قراسلا ٍباَكَسلا اذ هريسفت ىف سانلا ليواقأ 1

 2. ا زا 3 '

 0 5 لكل
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 6 81 قدس قانا باك ال ولىلاعتهلوق (ىناشأ اد) ءادفاا ذه اوه انههاذ دا ضرع نمدارملا نا ىلع
 1 هلع هقا ىل_ه"ىنلاّتأ (عبارلا) ءادغلا كلذ تذخأ هلوقي دارملا نا ىلعا وعجأو يغع باذع ذأ اهف
 لأ ىلع لدي كلذوءا دقل اذ انمكح هنا لجال قرانا هنارلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حرس داكب ركب انأو لو
 ا رعالا هذما هال لزن ولو هلوؤزن ب رقباذعإ|نا لاه لسو هيلعهللا ىلع ”ىبنلانأ (سماهلا) تنذهنا
 ظ الوامورك ذىذلاهسولا نع باوحلاوّدن الاهد_ممموقلا كمت هوجو هل هد هف بنذملا ىلع لدي كل ذو

 .(أ| طرشي نكسلو اعورسش مرسال ناك هنا ىلع لدي ضرالا ىف نفي ىتح ىرسسأ لن وكت نأ ”ىن| ناك ام لوقا
 3 ا ردب موب اوإدق ةياصصأ انا ك.ئالودي دسثلا في وختلاولةةاارهناخذالا دا ارااو ضرالا ىف راو

 || ةعاساو رس ريثكلا لّدقلا دعب مسا مث سانلا عبج لتق ضرالا ىفناةئالا طرش نم سدلو ايام اهاخ
 ازيئاج ناكرسسالاا كل ذ نأ ىلع ةندب لال دةلا دة الا هذه تر اسفرسال زوي ناخشال ا دعر نا ىلع لدن هب الو
 || مالكلا اذه دك أَي و ةمصعمواينذ ناكر رمسالا كِل ذَتأ ىف ذيالا ءذهبثل#فلا نكي فيكفي الا ءذه كم
 ا اب الات ادةوتحرمشام ىلع اولا نافءادفاماو دعبآن نم اماف قابأولا او دشف مه رهن اذا ت-ىلاعت هلوقب
 لديامهدب هتنارك ذل هيلع باقعلا بدترتق ليال عورمشملا نأ اهانامتالاو ازيثاهس ناكر مسالا كل 3 نا ىلع

4 

 ه«تمدوصٌةم ا لب ننعم موأعم طباضدا طو يضم سدل ضرالا ىف نام الانا ه.ف هسولا لوةنف باّمءلا ىلع

 ولي ون: وادي راح ىلءارترت ال نأو ني رفاكلا بولقىف بعرلا عوقو بج وبث محم لم ةلاراثك ١

 || ةالصلا هيلع لوسرلا ّنظ ىلع بلغولعاذ دات الا ىلا اضوفم نوكي هن كاشال نيعملا #3. ادهيلالبفلا

 3 باقعلا بئر نسخ نب رقااتامسراربالا تان_..ىو صن اهبق سدا ةرروصى داهتسالا ىفاعقاو أطخا ذه

 || ىذلا هجولا نع باوملاو ةء_صعمالو اينذ ةتباانوكيال اذن عم بسلا اذهل مالكلا اذ_هركذ ىلع!
 . 1| عامال ةءاصصلا عمناك امنا باطل اذهّناقانعالا قوف اون رضا ىلاعت هلوقرهاطظ نال رقننأ اناث وركذا

 38 |باطللا اذهناكاذاو سفن رافكلا ل تةرمشاسينأ اروماءناكام مالا او ةالصأ |همل# هنا ىلع نياسملا |
 : 1 ْ هلا ىل_ص لوسرلا نمالم متم ارداص تنذدلان رسسالا ىلءاومدقأو لَدَعلا اوكرئال موف ةراصعلاب اصتخم

 . ||| مهفلخ ةاعصلا يه ذاوّرت رافكلاوايظءامم ممماؤلتقو رافكلااومز هام ةءاسعل انا ل ةنولسو هملع أ
 | ةباصعلا عوجرد ءبالارسالا ىلعمهمادقانلوسرلا دلو ماوقالا كلوا اورسأو لو سرلا نعاو دععامتو

 ٌكلَذك ىعالانا بهاولاهن اف لاؤ لا اذ_هلازف رسال اب سعأ ام ورسأام مال_سلاهيلعوهو هترضحىلا
 عراانبلا يانعالا وفاونرضاف ىلاعت وقل الا كما مهلمَشب صاب لملف هنرمضح ىلا ىراسالا | ولج ال مهنكلا ظ

 اذ_وذبرطل!ءاضق:اد_اماق برحلاب رافكنأ !لاغ#_ادنع برحلا ةلاحع صتخم فءلكتاوب رضافهلوق
 اذامب هنأ ىف ةباصعل اراثتسا مالسلاو ةالصا | هملع هنا هملع عطاسقا للدم او هلالو نم ناك ام فاكس | |
 ٌكيذاباطو همك كران عطاسقلا صنلا ماسق عمن اكل لالا كالتل الو انتم صال كلذ ناكو لو ماماغدأ]

 ةرااالا دم ةيال مالاؤ مأ قانءالاقوفاوب رضا ف هل اوةفاضيأو لام كلذو ةبادعأا ةرو اشم نم مكملا ظ

 ءاروام ىلع ةلالدلا مدع قب نأ بجوفةب رانا لاس ام اوناك ىودملا اذ_هّناعامسالاب تدنو ةدحاولا

 مكح مال لاو ةالصلا هملع هنامهلوةوهو ااا“ ءورك ذاع باوااوفاشباوملا اذ_هو ة:راحلاتقو :

 هللاوايدلا ضرعنودي رتهاوقامأو مرحم ٠ ادا اذخأ نا لال لوف مرت ءادفلاذخ أو ءادفلاذخاب ْ

 . ول الاهذده نمدارملان ا (لوالا)نيه-و نم هناس ومكلوة ىلع ل ديالا ذهلونف ةرخ ”الاديرب

 ركبانأ نا (ىناثلا) اقاطممر#ءادغلاذ_تأنا ىلع لدءالل 0 ذوءادفلاز خ5 ضرغل رسال ا ىلع باتعلا

 كلدا وبططاسا مهلا ىلع لدي كال ذو د ايلا ىلع هب ركسعلاىوةناءادفلاذ_أننأ ىلوالا لاه هذ« هتتاىدر ١

 د_> القادتالو ائدلا صرع ضءادفلا بلط نم مد ىلع لدن الاهد_هو نيدلا ىلع هءبئىوةتلءادغلا

 آل قسسدق نم راك الوات وعي مهكس#نءناناوملا اههامهتمعبناءاولسا ناذهو فاشل ايزيبابلا
 8 لل حيي ص يبا 5
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 دام تسمم بسس سس -_ دايس سي يني سل الل سس ا م ل يس م ل وب ملل سم و ومو ريس سس يس بس سم ين

 | ام تك سصامأا ل افق سنا مح ةيونلا هل ثلفرادب لهال عاململ اونمذ نيذلاةرمثعلا دح تاكو سانا |
 اًيلَعْناك دقق كل ضر هاطامأت كب زم ةطافانة ءركذ تام نكي نا مالساا همشعلاةف ىنودرك أم مأالا |

 نا الفاتماع ةيناقم سل تح روش ا "ىلع سهذلا كلذ دري أهلنا لوسر تماكف ساسعلا لاق |[

 و ما تر لذون٠ادفو ةاقوأ نير مشع بلاط ىنأ نب ل ةءىخ أ نبا٠ ءادقلوسرلا ئفاكو ٍ

 تقوى ذفلا أ ىلا: هند ىكذإا هذاا نيل سو هماعهقا ىل_مهقالوسر لاش اند رتب كس دهن

 ل_دىفلاو هقادسءو هللا دعو كلوهف ثداس ىبثدح ناف ىنبيصرام ىردأ الاول تلقو م نمكدورخ

 هدمعكنأو هتئاالا هلاال نأو قداصكن' دهشأانأ اف ص امعلا لاق ىف ر هب نريخ أ لاق كي ردبامو سابعلا لاق ظ

 انااا 5دةاو ل_.ءالادا وءقاسمملا هتعفددّةاو هلئاالاد_-أهلع عبس

 برضضمأ مهأن دأناوادمعنورشعد الاىل كل ذ نم اري هلل ا ىلا دب أف ساس. ا كلذبئتربخأ |

 ىورو ىف نئمةزفقملاراغس؟ انو ةكم لأ لاونأ محتابم قناة امو معز فاطعأوالا د
 نأ ساس ءلا ىمأو هقرف ىت- ىلهامورهافل 5 الملأ ذوتفاسفا ن ونامت ني رصلا لام لنا لو ءد ىلع مدق هنأ | ا

 ىف نورسفملا فاتن او ةرفغااوجرأ انأو مذ امريخ اذه لوي ناكو هل ىلع ردت بنتا |

 امنا نورخآ لاهو ةطاخ سابعا ىفامناموق لاق ىراسالا "لل ىوأ ةماخ ساسعلا ىف دز

 مكي ديأ ف نأ لةهلوق (اهدحأ) هسوأ ةّةسنم مومعلا ىذتقي ةنالا رهاظناللوأذهر لكلا ف تاز

 هلوق (اه ماو )ارب م كتوب.هلوت (اهعبارو ) م ك, ولق ىف هلوق (اهئلانثو) ىرسالا نم هلوق (اهنانو) |

 صصختلا تجوملا اسك موهعلا ىلع ةحامافالا هذه تادالف كتر وهلوق(اهسداسو ) مكن دش امم !
 امأ بدسلا صوص ال غلا مو.ءبةريعلاّنأالا سا.علاوه هبالا لوزن بيس لاقي ن أب ايلا فام ىدقأ |
 ناءالاريذنا اذه ئم دارا ان وكي نأ بح (نوالا هلئسما) نات ما وات ىف هللالءينا هلوق ظ
 لخديو ىصاملا عسب نعورفكلان ءةبو* لاو فيرااكستلا عسج ف هومر ةعءاطو هللاةعاط ىلعمزعلاو |

 ىلاعت هناهلوق ىلع مك ك1 نب ماش. مجحا(ةيناثلا "لك لا) هب احم نعي ودلاو لوسرلا ةرمدن ىلع م زعلا همق |

 |ارجو طر اذكو اذ كص لءئاريخ مكب واق ىف هلل هينا هلوق نال ةمالا ذم هنو د دنعالاع ئتلالبال
 يا لي يلا رم ءازذساو طرشا اوملءلا اذه لومعوعطرشلا ظ

 هللال- تع نا ىل_ءلل.ادلا لداما هناالا ماسه هرك ذم ىضتقد ناك ناو امذالا رهاظنا باولو ىلاعت لبا | ا

 لومه»> ىلع معلا لو ه- لدي هنأ ثي- نم مولءملا هيداراو لعل ارك ذ لاقي نأ بجو يل © نكي نأ عدي

 بحاص لاق (ىلوالا ةلأس ما ) ناتلكس٠ همفقمكارذغيو مك شم ذخ أ ا ماريخ مكتوب ل وقام موال |
 أ لاوق ريان اذه ىنيرمسغ ال (ةينااثلا هلك ا) لءافلل ءانبلا ىلع ؟ددلام ا ظفانكل ١
 م ؛ةرح "الا ىعأ هماع فمع ىلاعت نال ىشاقلا لاقت لاى ,همذش امم فئادار 1| (لوالا)

 ةلازا هنمدارما مكلر فغيوهلوقن'لوةء نأ ل ئاسقاو انين دلا عفامم هنم دارا نوكيب نأب ب مدقئافمكل | ا
 ةرخالا ف لضفتلاو باوئل ا اضيًا روك ذا اغلا اذ_هنمدا رمان وكي نأ دب ٍلريدشَدلا اذه ىلعو بامعلا |

 ىذلا ريدناف ةرخالاىفه:مدارملامكلرفغبو هلوقناف ةرخالا باوثريناذهنمدارملا (ىئاشلالوقلاو) |
 قعر ملح اذا لمق ناف لكلا ىلع لوجدنا (ثلانلا لوةلاو) امن دلافن رك تاس تا ظ
 ىعاذكم انلق هنم ذأ امم اريح هللا هانا دق ىراسالا نم صاخأ نملك نانولوة:لهفاسندأا تاريخ | |

 هن [ىذلا نماضر أ لءذالو لاو لا همةانباع هجو ىت هبي صلخلا نءملعنالاناالا . الا مكح نوكينأ
 وهو مي--رروذغهللاو لاق م رغكسلا عم هانت دلار يمكن م م مانعأ ناميالا عمات دلال ماقْنأ اناعدقوانعدقا ٌ

 ناوهلوقامأ مي-رروفغهلاد ةرذخا اد عوب يال, .ىك ىنعماو مكلر في وهلوق نمد رذىضطماددتإلا
 (كفالا)» د وةنا.كن اذ هريس سف” ىف (ىلو الا ةلأ 11) لئ اسم همغف لبق نم هنن ا ازنام دقف ك#: ايخاوديرب |
 نمدارأانا (ىلاك ا لءقن م هلل |١ ونا دق كياورةكنا وعل .رفكلااوهو نيدلا قنات هنهدارلا تأ | ْ



٠. 

 1 لكم وهو باذملام كسل ل2 ءالو كال مانغلا لح د اي قبس قا نم باك الول :دانقو رم. ومب لو 1

 3 ظ لماتلا ن بد ةولاكلذ ىف الصاس ناكى ه ءادفلاو عانغلا لم طعم نال

 (لصعم لبق نم ه.فانو ذأ مناك منال ملعب اذهل ا لازن ١: عمم | تق تقفولاكلذ ىفال_ماخ نذالاو

 ات ةولا كلذ ىفام ارح لع_هلا كلذ ناك ت ولا كلذ فال_داس ناك امن ذالا نااسناق ناو هلءذ ىلءباّقعلا
 | كلذ ىفامارح هنوك ىفحدقيالاد_هناالا كل د دعب لع مكبس هنا هلق لع ىف ناك هنا املا ىفام ىمقأ |

 1 1 1و ام علا الايد قيل

 ِ 001 0 ام ىلاعتدلاو تمت ابغو كح ةما ىبتلادعبالا ىؤغ ال ىلإ قيسمللا نمدباكك الولقاصما

 35 | ءادفلا كال ذ ةمرح بدول ىعرمش ل_ءلددجو ام هنالوقلا اذهل صاح لوةنانال فيعضاضيأ اذهو ءادفلا

 | أ كإ ذةامساوب هع ردت نب دق ىلانعت هللا نوكمف لهب الق نافال أ هتمرح ىضتقي ىل_ةء لما د ل_هحىلوف

 1 ظ عرمشلا ىفالو لمعلا ىف سدل هنااسنلق ناو ةمرلسا كلت ني ل ىلاسعت هنا لاسقي نأ ن نكح ءالو ىلّدعلا ىللدلا

 أ عملا نكيملاذاو قاطيالام فيلكت كلذ ناكلالاو السصا عنملانوكي نأ عنمما دمتم عنملا ىضتشيام |||
 , (ثلاشلا لولا ) .هلءف ىلع باقعلا بنت رثنكمي فمك الصا نذالا ناك 0 و الصاح نذالا ناك ال صاح
 أ لك شماضي أ اذهو ملسو ه اعنا ىلص' ”ىبنلا عمار دب دهش نم اد ؟يذعبال هنأب هللا مكح قمس دق موق لاق

 | 2 لم ناشغلانثجاودةقامورحلاو انلاو ىداعا اورفكسلا ن نما مهن ال !اقي نأ ىضتد هنال

 و |[ هلنأ مهدخأ 7 ف.كف كاذك اوراصولفاضب أو لتاعهلوقبالو مهنعفيلاكتلا طوقس بجو كالذو مثابقا

 | (عبارالوقااد) ىوقلا باقهلا اذه مهيلعهجو فيكو اهذبعب ةعقاولا كلت ىف هنمعب عضوملا كل ذ ىف ىلاعن

 1 3 000 ءاذهو باذعلا مهل هيهذخ اودال هناف ةلاهجع امنذ أ ع نم ّنا ىف قمسس هللا ع نم باك الوأ

 2 هللاوذعينأزو< لوةنفاناوق ىلءامأ لوةئنأبابلا اذه ىف دقعملاو هرذاورثك أدق سانلا نال ءاو

 0 ولا هذه نءوفعلابل نال ا ولءانعم قيسهقا نم باك الولهلوةنرثاكلا

 1 ل هو هحرلا هس ىلعم كب رنين وس هوقنمدا رااوهادهو يلظَع

 ش0 .الرتاكلان ءززتبح ا نمّناىف قيس هانم ناكل ولءانعم ناكشفرناكمل ا نع وذعاانوز رجال مه هزل
 ' |ناألا نيمبسملا عجب قد ىفا تان ناك ناو مك.لغا اذ دو ميظع باد« مهسملالاو ةروذغ هرب اغهترانم

 ”ةلناه ٠ ىلعمهمادقاو لسو هلع هللا لص دج هداقز اومالسالام هياو.قودو ةوظع تناكردب لد تاعاط

 نمديزأ ناك تاعاطل هذه ىلع ءوةهتسا يذلا باوثلاَنا لاقي نادعبالفة.دأو حالسربغن هرافكلاا

 راس نمبنذا!ادهرو دصانر دةولو ارو غم باذلا اذه راص مرحالف بندا | ده ىلع هوةعسا ىذلا باقعلا

 ' اولكف ىلاعت لاه مصاصة خ الا اذه ردن لهال له تواغتلان مردلا اذهبي سفاروغغ٠راصاملنيمملسملا

 | ةحاناوه لمقو ةيالاءده تازئفايلا م يدي اودع مومتاسدغا 1 نم اوكا ءزئانكؤر ا ساءال 0

 ! تصنالال م ةءاماواكف مئانغلا كل تعدت ربدعتلا انلق » اواكف هلوقىفءافلا ىندمام لبق ةناه هءادذلا
 مقلاوقناب واو يسررونغمقاتاهقا اون اوالالحالك أىاردصمالةفدوأ مونغملان لاطاو

 نم مسدنأام مب -رةلْزلا نم ىذاملا ىف هءاء مم دق أ امروهْغهَناَنااواعاو كال ذ دعب ىماعملا ىلءاوم دقتالف

 : .ةيضاملا لااا ةراشا يردوفثدقا أ ةوقو لقتل ىلا ة راشا هللااوةتاو هلوقف ةمصعملاو مرالا

 اذه امارخمكن :وباريخ مكي ولق ىف. هللال_عب نا ىرسال ا نم مكي ديأ ف نمللق ىنلا ام اب ) .ىلاسعت هلوق

 كح + ميا هاو مونم نكم اف ل يو ع ا ا ةغباو م 4

 نع ةتشش نست تسي سس واني ا عكا كت ا سيب ب هللا ال

 أ نب ل. ةعو نفانمعلاف ةتازناهبنم ذل يضر اخ نع | لاه ىرسالا نم هكدب أ ىف نالت ىنلااهب "الاف

 | مطيلاوجرخأ بهذلا نم ةءقو ان ورمشء هعمو ردب مولا ريسأ ساسمعلا ناك ثر اانع لخونو بلاط ىنأ
 رتل "٠-7 ااا ااا

 سانلا :



 50 8 ظ

 همس ا مح رس ١ يمس مس سس

 «اع اردت نسانلاةداع نمو ةمانقتا مو ىلا اب 34 سماع هلو تسئل سوادا ْ ١

 ,تاتدئف اهنف كر ادمان مهب ىلق ىلع فق نا نان دلاو نيدلا لاو- 5 ىف ههلاشمأ نمنؤربامب ىو”
 بجو كلذ ناو ة.ةاملاةءاهتو*ل.ضفلااةرامت ىلع ل دي نيلوثالا ني رجاسهملل ةعيرالا تافضا هذه لوس

 د نامز قف نب دوجوملا نينمْؤملا نم (ىناشلا مقا امأو ) مهلةداسونياسملا انور ىنوكيفارتعالا

 مْاالواذ هباصصأ نم ةغث اط عم موبملا جاهامل مال بسلا هيلع هنال كلذو رابصنالامهذ انسي

 ماكاو ملسو هملعهللا ىلص هللا لوسر ةمدخ ىف لاسملاو سةئلا اولذبو اورضتو.اووآ

 (مهمهملا (اهلقا) هوجولرادنالا لاح نمل ضفلا ىف ىلعأ ني رحاها الا نوكينأ بح وةتبلادوطقملا

 ةقشااوءانتعلا اوم مهما (اهبنانت) بقاساملاناواعو لك اضفااسئروهىذلنامنالا ف نوثباسلا '

 مهنا (اهثلاق) زاصنالا تامحام لالا ءذهو هملعاوريدصو ٌس رقز افك نه اديدمانامزو اريهد ارهد.

 نا (اههب ادو) رادن الل كلذ ل_م< لو نارملاو لدالاو تاطظوالاَهق :راقم نم حش ةثئانلاو اًضاااوامحت |

 مهاودةقاراصنالاونب رباه سلتا مزال هلع لوسراب نءةعب رمشلاو يدا الوب ىف بابلا تف

 مو ىلااهيىلع خ نمرحأو(هرحأ لو: َه ةديدحح هايم نب نم لا مالسبلا هملع هلاانرك ذدقو مهماوهبسشتو ١

 نيرجاهلاميدة:بحو لاوحالا هذه "لدم هيئدتدقملان مكن : م لقا ىدّست لا نوكن نأ بجوف ةماقلا | |

 أم دق نيش يهل !نيدنههلئاز .كينعي كابن تيلي ةيقثملاو ةجردلاو ل_ذغلا ف راصنالا ىلءنيلؤألا | |

 نيمسقلنيذهركذ اا ىلاعت هانا لعاوتيأ ال اهذه ىفامهزكذ درو بدئرتلا اذه ىلع وراضنالا ىلع رجاهملا | ظ

 |نيلي نءىدحاولاىلة م: ةيالولا هدسهب دا ارااىفاوفاتخاو ضءبءاماؤأ مهذعب كءاوأ لاق دي هن الاءلهىف

 ةرمدنلاوةرمسهلاثرالا سس ىل اععت هللا لع اولا هو ثاريملا ف ةءالولاوهدار ا١نا ماك نب رتسؤملاو سابعا

 ريغةبالولا طفلا لعاورمصا لو رحاب ل هنأ لجن هثرب م 0 هلا ناكوةنارقلا نود ١
 اطال لاقي و باجل اذه هن معضاوم ىف ءانررقأم ىلءبرّقاان رشم امذالا اذه نال عملا( ذوب رعشم

 بال دش الع وونزبع مالو مويلع فوخال هللاءاماو أن االأ ىلا هت لاو ثرالاد.ةدالو هل”ىنوال نم "لو

 , اصوصخ هنأ شبا 4 ضءبلل امظعم ميذعب نو كودو ثرالا ريغ ىلع لن كمف برقلا دمغة ةيال ولا: ْ
 ىر#ءانراج هريغأ دح او لك ب > نوكي ناوءادعالا ىلعة د اوادياووكب نأدوصقملاو رضا طال

 نولوة:م هواعسال طفل ا ةلالد ع نعادسعب ثرال | ىل ءدلج ناك ىنءملا اذهل القحم اضذنلا ناك ذاو هسفنا همح ا

 ىلع انلمحت ةجاح ىاو ضعى مهذهب ماخرالا اولواو ةيالارخاى ىلاعت دلو ةباخو فمراص مككلا كلذَنا

 ةيغفاذه هعمةروك ذمىرخاةيتاناخو تءراص هنأب مكتللا غ هي طظفنلا كلذأراعشاال ّىعم ىلع ظذالا لج
 عاسجالا ىوعدناالا هملارتصملا تع ذ شخ كلذدا ارااناىلعني رسفللاعانضجا ل يتازازلا جهلا دعا |

 لوسزلا اوقفاو م نيذلا نوْضْوا مهو مالسا ١ <لءلوسرلا نامز ىن ءْءماسق أن د (ثااثلا سسقلا) ديب |

 (لوالا) زنهجو ند .مهكح اع يفاووجاه داون م1نيدلاو هلوَدب نومءملامهو كميل ةيدةردملا ف |
 ىف ةيغنملا ةيالولا تاسعا (ىلوالا لأ سا ) لئاسسم ةيشواو رجاوي ينس ان ءموسبالو ند مكلامهلوق ١
 ةيفاملاةءالولاّنأ م ءرثرالا ىلعةيالولا كا: ىل_+نذ' «مدقت : ىذلا سلا ىف ةّدشملاةيالولا ىف ةروصأ اءدد ١

 ىلا 'نؤبهاذلا يح ارانوهاذكم ةروك ذل ات ارا ااوئاس لالا كلا لح نمو ثرالاىعانهه |
 هنأ هيلع لسسادلاو منا | ىف «ءةالولا امم دار 1[نوكين زو < الاولاه نأب ثرالاةيالولا هذ هن هدارملاْث- ١ ١

 نئذلا ىف:الاؤملا نعةرا. .ءكلذّن اكشالو رصنلاةكملعف نيدلا ىف كو رمت: سا ناو هلوق هءاع فطعىلاسعت |

 اذهو ةرصألا قمار ,اقمازم ةروك ذملاةءالولاددارملا نوكي نأ توف هملعف ةوطعملل اغمفروطعملاو ||
 ناسنثالا نا ىرتالا ةرصنلا ر باغ ىهأوهو ماركألاو ميظعتلا ىلع ةيالولا كالئاسن اج انال قمعض لال دال

 ميظتلا قف راونال هنا عم هناعالا ىف ع ..تمأو بعرضتيدقو تام مال ضعيف حلا لح نضل

 نم هحح رن نايا و رجا تحن وق ( ةيئاثلاةلأسملا ) .ليلدلا اذه رميا 1



 امام تام ممم تل اسم ام ديمي مسمم | دعس هيي هببع

 ْ | نأ مهمل عزمسالا نم مهقلط أ[ مالسسلا هب هاا قر“ (كثلاثلا): ءادفلا نماو: ا

 1 ١ ىلاغت لا ةفريسالاو سدخلا نم للطن نع فةداملا اوداذدو نيكر مشا :دضاعم ىلاو هس رام# ىلا اودوعدال |

 3 ]| نمان: ضأن نولوةباوناكم مم اذارملاو لبق نم هللا اوناخ دةف دهعلا 2017 اي تحاشإو ة مار ْ

 1 أ لماوصلقو ةمعنلا ىلا اؤلصو اذا مني ركاشلا, نمننوكتا السام انين: 1نْثلو نب رك اشلا ص: وكنا :امزه |

 01 . [لأ ىلاعت لاق مث ريشالااذهوهرهظالا ناك ناوهمف لكلا لوخ د عنعالو قاثبملا اوذتةودهعلااوثكت ةيلبلا ْ

 | زعلان ددش داكمالا لودغمو ناكر من تكي مالا قيك لات ىرحزالا لاق ويب نكمأنا

 ارسم او الق مهنم هذا ن نكم افردي موي لوسرلا دب راسخ ن نم هءلعاوم دق اع هللا اوناخ مهنا ىدعملاو مهتم زيةموملا |

 منك نكاد عداق ىلا دق نأ عاب هللا هم ةرفظااو ناكمالا هبا كلذو | ظ

 0 هدهع ضةأنإو هنو نم لك نه كم .هنان لسو هيلع هللا ىلص لوسّوال ةراشد هو الصاسام 5 !

 مه اوماباو دهاجو اورحاهراو: :مانيدلا نا )ىلاعت هلوق مه !اعانم مز اوك يكس مرت امو متطاوس ىارسلع |

 || ةلاءاورساب لواونم .١نيذإاو ضءنءاملو أ مهضعب كَلوُأ اورمصنداووأ نيدلاو هللا لمس قمهسف:أو |

 امتد مك:» موق ىلءالارصخلا مكح لءننيدلا ىف مو مورد :ةساناو اورحابهم ىدح ءود نم مهتيالو نذ

 ' داسفو صرالاىف ةانفن ؟:.ولعفت الا ضعبءاماز أ مهذعب | و ردك نذلاو ريص نواو_ءتاعهللا وقاثمم

 ةرفغم مهل ادع ن نوذموملا مه كئاوأاورصنواوونيذااو هلال سىفاو دهاسواورحاهو اونمأ [ندلاو ريك

 لأ لوأ مهضعب ماحرالا اولوأو مكسنم لدا أنمكعماو دهاجو اقرافو دمت نناوس ني الاوع 3 ف رري

 هللا ىلص لوسرلانامز يف نينمْؤملا مسق ىل عن هنالعا (ماعىش 0 ا
 ْ 1 ىلا لس هلع

 أ اناااعدو دك هنوبت ترهاظ مال-لا هملع هنا ةوسل اهذلهريرقتو مهنمدحاو لك م كح رك ذو ماسقأ ةعبرأ

 | نم مهنم نيم-ق ىلع نونتمؤااراص م دملا ىلا ةكم نم رجاه نيش ةننبدملا ىلا ةكم نم لقت امث يدل ىلا كانه

 1 |دقونولؤالا نورج اهملامهذ(لوتالا مسةلاامأ )لانه قب لد اهيف هقفاون ل نم مهنمو ةرعسملا كلَ ىف هقذاو

 01 !مهنمدار ١1تا انظقامناو هلال س_سىفمهسفنأو مهااومأب او دهاجو اورجاهواو:م1نيذلاناهلوقب مهذصو

 انا ارهطاذهتيئاذاو اورحا هود هد نم ارمي فاوشال ار ف لاق ىلاسعت هنالنولزتال !نورح اهلا |

 17 ٍ "الا مويلاو لسرو هينكو هتكئالمو هقلاءاونم منا (اهلو اق ةهيرالا تاغهلا هدب نوذوصوم“ وه

 ا | ىعملااذهد_ةينيذلاّناهلوةفاو در مو مهيأ الو هيلع هللا ىلص دم اهغلب ىتلا فرلاكتلا عسج اولبقو

 هللا ةاض م بلاط ىف ناريلاونرافالا اوك رثوناطوالا اوقراف ئعياورحاهوهلوق 6 اثلا ةفصلاو) | ١

 ناطوالا ةقرافم لعج مراد نماوبرخاوأ م كة: اولدقا نأ ىلاهتلاق ةديدشة لاس ة لال !هذهّنا مولعمو |

 ةشرملا فو ىلاهتهللاة اضم بالعمل هع دّقلا نان دالا اوك. رتلوالاة كر 1١ ءالؤ هذ سفنا! ل: ةثاةل داعم ]

 هلوق (ةالاثلاهفصااو) ىلضعت هللا ةامضرم نا ريسملاو ناطوالاو ناللناو برامالا او كسحزز مازعا ةئاقلا ظ

 تعءاضدقف نا.طوالااوتراهال مه: الف لاملاب: دهام امأ هللا لد_سيف مهسف:أو مهل اوم اباو دهاسو |

 0 د ا لل ال الدلو اسمومهرود

 اوناكممالفسفنلابةدهاح ا امو تاوزغلا كلت ىلع مهلاومأن وده اواكأاضدأو ة هع زعل كلت بن |

 : | ىلع ل دي كل دو مدسلاو اولا سدزصرملا ”اذعالا مم ءداعإلو ةق 041 رتغْنمر دي ةيرا<6 ىلع اوم دقأ

 1 لوأ اوناكممن أىذ (ةعبارلا ةفصا امو ) هللا لمس ىف مهسف:ًااولذيو ةاسحلان ع مهغامط  اولاز أنا '

 2 | لالا نيديوقتاف مرن قبال دهلولا وحالاءذ هلامازتلاو لاسعفال اهذه ىلءامادقا سانلا

 "|| الكو اولئافو دعب نماوقف:أن يذلا نم ةجرد ماغعأ كئاوأ ىل اهو متفلا للبق نم قف: نم مكتم ىوتسيال
 0 هللا ىضرناس> انمهوعمتانيذلاو ناتقالاو ب جاهلا نولو الان وةءاس ااولاهو ا ١

 ش 5 مهب مهريغ*ا دمقا بح وب لاعفال هذه ىلع مهم ادقاّنال ةهلمضفال اسوم قيسلا ناكاتماو هةعاوطرو مهنع |

 | هيلع لاهو اه. سانلا ىحأ ا: اكف اهامسأ نمو قاع لآك ملا اذهاز لاكلاو اد قالا مسك ةرعذبف | |
 : مالسلا ١ ل شئت ا اتكتت



 أ 1
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 دماحس هسا عسا م هلل هت حسمم معا تس عبوس لل تحسب جا ص وج نأ سل. يعمم ل معسل

 | ىرخأ ةّرم فاشلاو لالا مسق ا ركذ ىلاداعشلاثلا مسقلا ذهركذ امل ىلاءةهنا ٍلعاو مهب قامتأالا ىف
 | مهأاقح نونمؤلل مه كلو ا اورمدنواووآنيذلاو هللا لدسفف اودهاسو ارررحاهواو:م1نيدلاو لاذ

 | مهضعب يالووهو مهمك-نيرسلالو آ مهرك ذ ىلاصت هنال كلذو راركش سيلان هنا لعاو ءعمفزرو ةر ةرهغم

 ا أ :داعالا3ّ ١ (لوالا) نمهجو نم هناسو متجر دولعو مهنأش د ميظعت ناسنلا معد ىظرك 3 ىلاسعت هلا اضع

 مولع ىث أىلاهث هناو هو (قاشلاو) مم مطعما اوف ةرشلا ىلع ل ديك ذو مولا مانيقحالا ديزغ ىلع لدن | ا

 هلوقورضا ادة نونم زا ام 1 وةفاَعح نونمؤملامهكئاوأ هلوق (اهاقأ) هحوأأ هن الث ع نمانوه | ْ

 نال كاذ كضض قا تاق ضال نبدا قد رطوف نيقق يقم نوكأ موهفصو ةكاباادلسطاسا |

 لاملاوسةنلاك دلو نطولاو لهالا قراف» : غو هفااسلا ناءدالا كرت لسمص» لهب دىابةحم نكي ل نم |

 لعل رف هنا طم ركشتوةرفغم مها ةلوت( اه اناو) نيقباستملا نيعراستملا نمملا والا هذه ىفن كيلو |
 :رفغم موا قدملاو ةامطا كال: لاك ىلع لدي ةامح ىلع سائلا ض كك ممتددعلو لوقف ةريكتتلان ام لاكلا |
 في رشلا عفرلا باوثلاهثماو ااوع 700 (اه“ ءاانو) تاع ,ةلاو بوذلا عج نع ء”ل ماك ةضانت ا

 تن يس

 و جل يما ا ا 6 هنا ياشناو أ ١
 ا

 ا ب ا سا رك تزدوشرعاا) انين ا

 ْ ليه ىلا قب رطال هنا ىلع همن كلذو لاملاو سةثلا اولذبو نطولاو لهال ا اوكرتو ةءنانوسلا تاذللا | 0

 هنلع هللا لمده نامز نوم نع (عبارلا مسقاا) نانو .نانمسل ا هذه نعنطار ءالانالاتاداعسلا |

 ْ نيذإاو ىلاهتهلؤقَن مدا رااوهو هنلااورتاع كلذ دعي ومناالاةر هلا ىف لوسرلااوفاون ل نيذلا م*ملسو | ١

 اوهلتتا (ىلوالا ةلأسم ا لثاسسم هدقو مكشنم كئاراذ مكسجءما اودهاجو اورجاهو دعي نماوثمآ | |

 دعب لءقو ةداشأا ةرع هلا نئحو هنن . دما دعي سابع نب! ننع ىدح اولا لة: دين نم ىل عت هلو نم دارملا ىف[

 مهءالؤهو .ىلفالا هلافشاورياهنألاو دا ارا ثا حدالاو رديمو) دعي ىلتو هءالاءده لوزن | 0

0 
 مسالا :(ةيناقلا لأبملا ) هيغعا اوضزو معلنا ىضر ناسح ان مهوعمتنيذلاو لاه ناسابنوه.انلا |

 أو ادبأ ة ظن مزنغ ةرد ١1!نسحلالاقو مالسالا داب كمت راصءدنعّنال دكم عفب ثءاقنا ةرجهلاّْ ا | ْ

 قفتاولام أمالسالاةوذبو عقلا تءطقثااهنأق ةصوصخل !ةرمملادار اف خفل ادب ةرعال مالدلا هملعهلوق |
 0 رك مهعم مو وكت داسن رايفكللا لس و هلق هددعقو داب ىف نينمؤلانوكنامزالا ضعيف |

 هلاقام ىلع لاب يمزل انهوذ رافكلا 00 رخأ :دلي ىل!اولقتناو ةدلنل كت نم نو لا زحاه |

 1 ركشم كاد وق (ةثل املا اهلمسملا) هني دملا ىلا لكم نم ة ةرحفلاىف هلعلا لثم موق ل دحدق هال نسحلا |

 ظ ضرع رباعي اكن مهب «الؤهق لأ هنالزم#قباتنلا ني رعاه اة ته نودءالؤه ةمتيع نا ىلع لذي |
 ىلا ة د رالاماسقالا هذه حرش !دهذ ىعملا اذ به مصانملالاو ف رشا كوالا مسسقلان وكالولو في زيتا

 | لئاسسم هف و هللا ناك ىف ضعس ىلوأ مهذعب ماحرال ااولو أو ىلاءت لاه مث . 5 هل , الاوز ف ىلاءتهشااهرك ذأ

 1 د تالا ءزمغ اولا ثارعملا ةيالو نضر ام إو ؟ىهطعب كئلوأ ىلاسعت هلوق نمدازمل ولاه نيذلا (ىلؤالا لأ ملا)

 أل_ىحالت انوس:» كل دراص هق ن , لاو. ةرع بهلاو ةرمدنلا بيسب ناك ثرالا نا نيب ىلاعت هناف هل ةذ*انأ

 او رمز يذلا ايلول 7 ودف 5و 4 دا اهيقا عوار 0 ا دنا رمل ببالاثيللا ْ

 1 مالكلا اذه يددو متم اةوكمض لنا كداادصخامالا بلا بيبو قاف ثراها عفا

 كد (ةياثااةلثملا) زوال ةجاخالو ةرورمضرنغنم : هحدنلاريثكت نال ىو أ اذهو مهولا ا دهةلازا

 هده رودئلاز ةءج ىأىلا باك ف مهنع هللا ىذر با 0 ىلا نتساسفا

 ظ مارال اولوأو كاز ةوتلاتن كايا قعوح لو يلعتع ىف هدفا ردوا ةنالآ | |
 00 سس سا

 اعلا م احا دعا صج ل تع كالا شلل ج0 حصدت
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 هللا لازأةاةلطم مهني الو تطل سو هيلع هللا ىل_م هللا لودر عما ورح املا من مهو ؟وث نم مهتيالو
 ةيالولا كل:تدابعل اورجاهول ,مخا ىعياو رجاوي ىتح ئىث نم م ميالو ن ٠.متكسحلام هوب مهولا اذه ىلاغت ||

 ةنالوةي ىلاعتهللاّنا عمم ىتءل_باانال اهب برغرتلاو ةرجاسهملا ىلع للا هئمدوصتملاو :تلدحو

 كشالف هوحولا لك ١ىلع تداعرة.الولا يال: تل درج اهولو نيالا نيب وهنذ ةيالولا تعطقناةرحاهملا 1

 اه يسم

 ش ىهذةطاطاوةرايمةاك ةعانضلا نماسنخ اذعب مودل! ضعت ىلو قال ةيالولاريسك زو ع دقو نيشعملا

 | مكطاو) ناطلسلا فرسكلاو نيدللا نم: وهتيالولاّن ال دو بأ فلا ئسراسفلا ىلعول لاهو ةروسكم
 [لىلاعت هنا لءاورصنلا مكمل عف نيدلا ىف ورصص:ةسا ناو يلعن هلوق ثااثلا مسق || ذه ماك أ نم ( ىناثلا

 ئ

 ا ضعبامهضعب هناعاو مهءاةجاو نيملسملا ةرث تح ةرتاهملانمدوصتملاو ةرعسهل ىف هلابغ هريصت اذهنا

 || نوقابلاو .واولارسكبمهتيالو نم ةزهأرق (ةئلاثلا هلثسملا ) ةقرفتلامدءودكوشلاو هفلالا لوصحو
 ةرمدنلا نماس ولعب مف نم حابسزلا لاقت جيفلا»

 كم ةدامالاا ةلزنج ىتا ةيالولاو لاق ب سنا او
 ا نيبلصفال ةرو

 ش | قح ىفاك ةّماثلا ةعطاقملا 4: دارا سدل هنا نيب ْنْممْوملا نع ةفثاطلا ثا[: نيب ةيالول ا عطق ىف مكس | نيب

 ةأانهدر كصز هنال ن-للاةءاغىتنالا هذه هلل اهربتع | ىذإا بدرتا ادهن لا ) لوألا

 ةرجهلا كرت بيسي و ةماركو ل شف مهل مهنا بيسءالؤهق او رجاهي نيالا نؤتمؤملا (ىاثلا مقلاو)

 [ةرصانمالو ةيالو مهتن نوكيالف هوجولا لكن م منغ ني طقنم نيطتمملا نوكب جوف ل ذقلا باس نم

 د ىاوفاك شن رقرافكن ألاقي نأ لسا لب هنفلوقلا ند دقو ثرالا ىلعذيالولا اناجس اذا يدنا

1 
1 

|| 

 | (ىناثلا) رافك-لاب للا قاصق الاندس ةاطل اخخلا كلت تراصاس# رف مه د دع ةرغكورافكما !ةْزق نامزو مه ددع

 ف

 ]| ناسو ةوظعةدفمو ضرالا ىفةننق لصحت ةم 3م !ةروك ذملا ل صانتلا ءذه ىف همكم اماولعنت
 [|| هلقو نيدطسملا ئءعضنامز ف رافكلابا اوطاتخا واني ملا نا (لوالا) هوجو نم داسفلاو همم هده

 ] ْ هل اوق زامل هناىور مه ولذذتالو مدو رمصتاذ و ريدة ساَولاَو رحاب )نيذاانوةمؤملاءالؤه لت رافكلا

 1 لزتفا اوناهدانا أ ىلع مهتمعت لهذ لافورمب زلا ماقا ورح اه ىتدئثنم مه:.الو نم مكلاه ىلاعت |

 || مكلزو<ال هنا داو قاثمم مهتننو مكب موق ىلءالاىلاعت لاه حرصنا مك ]عن نيدلا ف كورضتتءانا 74
 د هلكسلا) لئاسم هبفو ضعبءاماوأ مهضعنا ورغك نيذلاو ىلاعت لاق م كإذ نم عئام قاثمملا ذا مويلع مهر

 ا ٍ بيل ولان اود كاذو لالذالاو لالالا نيباظ وةك مومكح نكت نب حوف ةلزان'ةلاخ م-ه]

 1 | 1 00 ل ورشا شاول نؤلركي جال !ممسقل ١ ده نع ةدهض كركذ لوألا منقل

 . |ثر”ىءو#لاق ةد_او هلم لداكم هاله فالت+خا عم هئراوملا ىف رافكلان ا لع لدبي ضن ءاماوأ مجدا

 || مالكلا اذه العاو ضعي ءانلوأ مهضءباورفك نيذإاو لاه ىلاعت هللا نال ”ىدوخلا ثريىفارمصتلاو قتتؤلا

 || ناكف هب راحو هئاذيا ىلعاونواعتواورمص ان لو هلع هلت ا لصد. ةوعد ترهطظاسأف دوومال ةوادعلا هنا

 || نو كرشااو هللا يذعم ءئثلاهدثو مضلا هلع ةهتطأَنا هاف ورشهلا ماقو كلذ ةناالا نءدا رأل

 3 ا مهذعي ماعضنال ةيسوم ةوللا ذه تراص سو هملع هللا لصد ةوادع ىف اوك ساامل ىزادنل اودوهنلاو

 || دحاو لك نالنيدلا لجال ةوبادعلا كلت ىنعاو م دقألام منا ىلع ل دي كل ذو ضعب نم مهضء:برقو رضعد ىلا
 || دسحلا ضخ ةوادعلا كلتا ىل_ءلئالدلا لدأ نم كلذ ناك لب هيحاص نيداراكنالا هبا ناكم خم
 | ناىعملاو رييكداسفو ضرالا ىفةننذ نكن هواء ذتالا لاق ماكس ال ا,ذه نيباما ىلاعت هنا شن دانعلاو ىشملاو

 6 نافاس رقما

 || هلا ( ثلاثلا ١ مهلعرافكلا ةءارلاسسكلذ ريصمف ريظع عج مهتمرهظد ل نير فتم فاك وانيت نإ
 || فلاخلا ةيغرو همف مهام متيغردي زااسس ءكالذراصةدعلاو ةّدعل ىف :دانزلا ىف موي لكن يلسملا عجناك !ذا



 - دهن نجي هديا ل د: توصل زو حا 3

 نونمؤملا ىلاوونا باج ا:لافنالاةروس م ىلاعت هناب ابل ا اذهىف ( عيارلا هجولا) ةممامالا لوق لاعب ||
 هللا نمةءاربهلوقىف عما اذهبح رص ىلاعت هنا مث ةدلكلابرافكلا نعنيعطقئماونوكي ناو ايضعب مهضءعن |||

 ١ ىنعملاادهّنا ىلع اهدذتامهن ميحرلا نيحرلا هللا هب بتك كرتو نيترباغتم نيتروس اممنوكى عابيشت اهم (

 ثا هنع باجأف مبحرلا نجحرلا هنن مسسب برا لهأ ىلا بتك ملسو هبلع هلا ىلص”ىبتلاّنا سيلأ هل ليقفانمؤم ١ ١

 بكت ل م رحال ةرو سل هذه نمد[ نكست لاملاهماو ةروسلك لوأ نمةن؟اهنوك ءابيدشت ان هه بتكتال نأ ا ْ

 نالوق:ءاربهلوق عذر فو نيدلا نم ترب لاقي انهن مو ةقلعانش قييإلو ةمصعلا اند تعطقن ا ىأ ٠ اربأربا 1

 فاودر وسم هن ام مهتم هل ارهظي نأ (اهد-أ) هسوأ هن الث ىلءالادهعلا ضة“نأز رعالا_:اقدهعلا

 دوعلا تقوى مهذعما طرش دقن روك نأ(ىناشلاو)5 رم لكى مه دهعن وطن نيذلااضي أ لاهو ءاوىلءأ| ١
 بهعلا عطقب ىلاع هللا ءنهأ لف عاتب ىلاسعت هلا ماي نأ ىلا ةّملا نمر كس ذاع دهعلا ىلعم_هر شيش :
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 ( هذه امهعومثو لاتغلا ىف تازنام متلك نال ةدحاو ةروسامهمهضعب لاَمف نانروس مأ ةد>او ةروسةيوتلا

 اوكرتٍب ابيل 'اذ_هىف ةياصصلا نب ف الخال ارهظ الف نانروس امه لاق نم مونمو ةدحاو ةروسةلزغعاههف

 : لوث ىلعاهست: اهئ ميلا نجحرلا هللا مدي اويثكا اموناةروس اه لوةي نم لوق ىلءاهسنن ةحرفامهشي

 ْ ءابتشالا عقو ا هنال كالدو ةيمامالا ب هد.هزب وحنا مزابال لوقا اده ىلءوتت دحاوةروسامه لوش. نم |

 ْش ملال الصاناكمامتش الا اد هّنا ىلع لديالع اولعونيلوقلاد_-اباوعطة د ةباصعلا نيب وعملا اذه ىف ظ

 كلذوريغتلاو في رصلا نعنآرقلا طيضيف نيددكءاوناك مهنا ىلعلد ةبشاانم ردقلااذمباوءاستب |

2 
/ 

 لدفلاعاتباناكف امبند لصافاا عوقو مزإ هلارب رَمْتو هلا دمك أنو مالكلا كل د نمعا ذه ناك الق هلوسرو ِ

 | نجرلا هقا مسي بكيل هنعها ىضراملءتلاس سابع نبا لاق ( سماقتاهجولا) عملا كلذ نيعوه
 ا امم سلو دوهعلا دو فمسلاب تازنةروسلا# دهو نام أ ميحرلا نوسرلا هللا سب نال لاه امن ميحرلا ْ

 ابل مالا مكمل ا ىف نملاولوةتالوىل اعتهلوقب هدك او ىءمااذهرك ذةندسع نب نامغسناىورب و نامأ |

 | عمان م ىلعمالسااو باكل ارخآىف لاه ءارتالأ مه دهعموبلاذش لو هللاىلا ممم وعدي هن ءادّس ا كلذ أ

 لاه (سداسااه-ولا و)قرفاارهظفد وهعلاذمنو هلال ىل_عتاتشادةف ةروااءذهامأو ىدهلا

 | ص نارقا نم ىيحرلا نوسرلاهقا سس نوكىف نوعزاذ مهنا سانا | ضعد نم لعامل ىلاعت هللا لعل انب اح

 ناو هللاىزعمرغمكناواعاو رهشا ةءب رأضرالا ىفاود_سف نيكرششملا نم تدهاع نيذلا ىلا هلوسرو ْ
 نالف نم ترب لاّةيةمدعلا عاطقنا ةءاربل !ىعم (ىلوالا "هل لا) لاس ديال ىفو (ني رفاكللا ىزخت هللا |

 هللأو لج لم للجر ىل!ترافن اذا كلوق هريظنو ءارشل !لاق ةءا ربه ذه ىاف وذ أد ّديمريخ هنا (لوالا)

 امكمت دعاع يذلا ىلا هل وسرو هللا نم "لاو ةءاربهذه ىعملاوةءاغلاءادء الن م هلوقو هللاو لمع اذه ىا

 ىلاهلوةواتفصهوسرو هللا نم هلوقوأ ديم :ءاربهاوقن وكي نأ (ىناثلا) نالف ىلا نالف نم باك لو:
 | هلوسرو هللا ىلا ةءاربلا بن نأ ف سلا اماولاه نافرادلا ىف ميّت ئن ملجر لوةنامريلناوه مت دهاعنيذلا

 ىلم هللا لوسر عم نوم تسملا ىفناف نيكرمشملا ةدهاعمىف هللا ن ذأ دقاننق نيكر شما ا ىلا ة ده املا بسنو
 مهرذح ابنواسملا طوخ مهلا ذننلا هللا بجو افدهعلا وضع: نيكرسشا اناث مهدهاعو ملسو هيلع هللا

 نوضةْء نوكر يشملا لغج فيج ارالااوةحرأو نوةفانملا فاو كو ةوزغىلاح رخال لسو هملع هللا

 رادو هءاعهتا ىلص ىذلا ضان, نأز وك فيك لدقناف مهبلا دهعلا سو هملع هللا ىلص هللا لوسر دينف دهعلا

 مومااذملاف هنامُح موق نم ّنةااماو هلوةادهعلا ضمن ةفرعم فاو و د تح مهلا دهملا دمنمف مهررمت

 | ىلص ىنلاّتأ ىور (ةن اثلا هلثملا) نيكرمشا نم مت دهاعامت ارب دق هلوسرو هانا | ولع ا لمقو كلذ نم |

 نمضرغلا نوكيو دهعلا ىذقنرو ةذلا ىضقنةةالجْؤمنوكينأ (ثلاشلاو) طرمشلا لجال عطق ممن
 هسسسسو سس سل

 همس محم ينوي | تتحم عرش جا امص م ماسح ااا را وسمو هوس و

 ْث 1

0 

ٍُ 



 ا
 00 اسف له هل

 ' لمالوت بح ون وادالا ذخر 2قن نيم يثةنال ايمو ةيراوالا توب له لدي ضع لأ يذعب

 | ماسرالا ىلوأ نم ناكر كي ايأ نا لاقينأز وجالو ةمامالا همف جردتب ذشنيجو ل ءادلاهصخامالا لكلا
 | || ىلعوف غل ا انركي نايا او هفلخ اءلع ثعب مث موقلا ىلا اهغاسل ةءاربةر وس ءاطعأ مال ملا هيلع هنا لقتال
 ١ 0 "ال ا ةداهم لالدةسالاهجووهاذ_هف هنم ناك امركب ايأ نا ىلع لديكلذو ىءلحرال ا ام دودال لاهو

 | اذ-مبد لعن ههّللال وسر ىلاب رق أ ناك هنال ةءامالاب ىلوأ نمامعل | ناك: ةلالدلا ذه تع نا باودلاو
 هب الادهم هللا هجر ةغ نح ىأ باص كت ) ةئمااثلا هل ْملا ( هنءرو هام ار ةءججوب أ باجأ هجولا

 ٠ ىذلائشلا ف لم ضعب ىلو امهشهب ماسرالا اولو أو هلوق نأب هنعانباصجأ باجسأو ماحرال وذ ثد رونو

 1 هدهتراضف هاك ىقهللا هند . ىذا مكلا ىفءانعم ناكها بانك ىف لافالف ةيولوالا هذه همق تاصح

 ١ | نوكي نأ ب جوف تابصعلا ثاريمالا تسبل ماكتسالا كلو هياّكىف هلنااسهنن ىتلا ماك الاب ةدمقمةيولوالا

 | ]|| ىتلكب هللا ناةروسلا ع مخ لأق ع ماحرالا ىو د ثير ون ىلا ىدءّالفطذ كال ذوه لمجملاا ده نمدار |

 ْش |ثيبعلا نم 'ئمامف سدلو حالصو باوصو ةبكح اهلك اهتلصفو ام رك د ىبلا ماكس الا هد_هنادار اأو مياع

 ' || نءاهيف لعجأ اولاعال ةكئالملان اءريظتو باوصلاءالا مككال تامولعملا عم ماعلا نال لطابااو
 ظ | ااواعاقتامواعلا لكي الاء ىفوك اعاد نمي شولعأ الام لع ىلا مهل يبجي لا ءامدإا كفو اف د سفب

 | | هله أو هاكرك ثلاودجلا هقوتر وا اءذفهريسفتمت لعأ هللاو انههاذك طاغلا نع اهزنم نوكس» ع
 ١ نمص الف هللا لأنو نا دغياهل لاقي ب 7 رقىدن اهسو ىدحا ةؤسن اذ مر ىف دحالا موي هد سمو

 بديح ىلع ةمالسو هن الضو د« ثايدللا كلما هنا .» نالدد ائاو ىئءلا لدأ دنكو *«نامزلا:دشولاوهالا

 0 ناعرلاو تازهملا باص طم ادت » نجرلا
 0 ّّ (ةهباغ نان ؟مهاوورشم لو ناو الثوة مامي وتلا ةيؤس)

 [|ةيزلاو ةدرسشملاو ةرئعمملاو ةشتشقملاو ةيوتلاو ةءارب ءاهسأة دع اهافاشكلا تحاض لاق

 ' ألعاب وتلااسم نال لاه تاذفااةروسو ةمدمدملاو ةلكذملاو ةرفاتلاو ةريثملاو هةعصخافلاو

 ا [هعرفضو اهريثتو اهنع تصنو نيةفاستملاو اريسأ نع رخ ء.تو هم ئزبت ىأ قافنل |نم ٌسْةْسَمَت ىشو نينمؤملا
 |هللاوديوتلاةروساهن وعسل كن! ةفد كس ع نمو مهيلع مدم دنو موي زاكو مهد رش مهب لكءاتو م ييضفنو

 مهنه لاثتو مهرف لزنتتاازام ةدضافلا امن !لاهةروباا هده ىف سابع نبا ن نعوه:متاانالا اد تكرئام
 تسلا املوق ناوينلا ىف ف تازر شل ةيوسوردبف كاز لاغنالاةروسدادحأ جدتالدأ نش ى>

 بيتر فايل « ىو لاثالاةدونسللاو نب ل1 نم شوت. ةروسملا ميما قب ميلا

 1 نمو سو هيل غدا لصف وتل هك ودام نإ توليف ١

 | ةرواةيلان ةروسلاهذهنوك نيب ممالسأ اهملع هنالاقي نأ دع. ىغافل !لاو امه نرةفامتةب ةهببش 1

 | ضء؛فانزوجولو ل# ىذا ا هجولا ىلع هلوسر ل-.ةنمو ىلاعت هللا لبق نم ست سنار هااتال لاف الا(

 | ةدحاولاةروسلات انآ آفورو لارئاس ىفهل-:ءابزول حولا لس ىلعهلنان ما مدقرت نوكيالنادو لا ١

 نآرقلا ىف نامدةذااو ةدايرلازر وجت نم ةيءامالا هاوقبام قرط هز وحنو 1
 : لد ةج هنوك ن . هيوح رد كلدو

 هقلامسي ف ذح مالا يلع ةئاو اجو لافتالاةروسدعبة وسل اءذسه عضو أ مالسلا ةملع هنا رض عل !.| ١

 1 | لاف هنا بعك نب أ نءىؤربامبابلا ادهىف (ىناثلا هجولا) ادحوةروسلا هذهلوأ نم ميجرلا نعنرلاب

 ا ظ ىرخالا ب: ام_ها د>اتعضوفدوهعاا دام ةءاربفو دوهعلارك د لاسغنالا ف نال كل ذاومهونامعا

سلاهذهاوهضوامنا مهناانلقاذا ميا اهحولااذهنال ايد دئاعروكحسذملالاؤ وبااوي
 ا |لافنالادعبةرو

' 

 ١ هلعل !ءذهل مو سفن لسة ندب ١ موعد لاغالا ةروستاريفإ وفاتح ا ةءاصعلاّنا ( ثلاشلاهّولاو | |



 لاقريك الا جام لاذ هنب اد ماجلبذخنأ الجر نأ هنعهق ا ىضر ىلءن ءو ىرلاو قلل اورضااو فاوطلا .

 د 1 لا ءرضلا موي فقو لو هيلع هللا لص هللا لوسر نار عنب نعو ىتب اد نعل خ اذه كسول | |
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ْ 
روكسشيم مكيعش أكو هاوس يكل ناك اذ- 12 اروهطانا ريش ممبر مهاقسو ةرئكو ودل

 (عبارلاثحلا) ا
١ 

 ةدعقااوذو لاوثرهشأ ةعب دأ ى هولا وشف تازن:ءاربنا ”ىرهزلا نءوةعبرالارهشالا ذه ىناوفاتشا | ١

 انناورخ " الا عمدن هرمشعو لوتالا عبس دورس وزراة يفز ه نو رمشسع ىا ميل. ةومّرلاوةعاوذو

 امرح تناكا مخ لاتقلاو ل:ةاامرحا للمره اروشالاهذهف لاشقلا» لتقل اههذ مرد ناكهنالام رحت يع | ْ

 نم مّرحْا عم ةغا ىذ نم نب ريثعنال مرار والا نمةّدملا هذه ماسسف أ د نال ام رحت مسام لدقو
 2 تال لوألا عسر نمر شعلة دعتلا درع ننال ءادلباىل_قو مرطازهالا'

 هد ىهو ةط | ىدىف ةءناثلاةن_بلا قراص موف ناكىذلا ئسنلا بيسي تق ولا كلذ ىف ناك ةساا كلف |

 أ ثا وعسلا هللا قاخ م وب هتئاهكرا ددسا دق نام زااناالا مالااو ةالصلاا هملع هل وق هملع لمادلاو عادولا |

 فاماو ةىلسل ن كلو زعل سلاهمالااذهناا اولعا ل .ةف هلاك زم ريغ مكشأ اولعاو هلوقامأو ضرالاو |

 تقلط أو مك:اجمأ ىلادوهةملاو لاجىف هلا نوزهعنالم نأ نياعاوديسف هرب دق:لقو بان نه بودل |

 | كرع# و مك زد هللا لب هلل انوز هت المكن اف تاودالاوتال الادادعا نءهلعذ مكنكمأ ام لك اولعضاف وكل | ||

 وقر هءاظامواةق1 قم فتن 6ع تجسو كنالت وغلا فاضيال هلا لجال ل اههالااذسهنا اولا لدقو | ١

 | ناهذاذ_هحجاحزلا لاهو ةرخ ” الا ىف باذعل او اسم: دلا ىف لّدقلا, سابع نبا لاه نب رذاكلا ى :ر#ءةهقاّنأو | ظ

 ىزاناوراعلاو ةعضفلاراهطا عملالذالا ءازخالاو ني رفاكللا ىل_«نينءؤملا ةرمصخأ ”ل--وزء هللا | ْ

 نم" كى ربهلا ن أرب كسصهالا يلا موي سان ا ىلاهل اوسرو هللانمناذأو) ىلاعتهلوق مض افلا لاكنلا ظ

 باذدءياورفك نيذلارمشد وهل اىزتي «ريغ مكنأ اولعاف عمان ناو مكلريخو هف دن نافهلوسرو نيك رمشملا ١ ا

 هلوةو نيكرمم انة بصو هل همن هل - نيكرمشملا نه مت دهاع نب ذلا ىلا هلوسرو هللا نم:ءاربداوةتارلعا( ميا ظ

 ةّماع ىذو لرالا "هلا ىلع ةفوطعن همنا ىرخأ ةيلريك الا جيلا مويسانلا ىلا هلوسرو هللا نمناذأو | ١

 0 كلذ هقلكمملا م0 ا شملان وأاهق رعبذأ يم عضو ْ

 :لعلا) لئاسم ذو رهتشي و لكل اىلاربخما كلذ ل هما مظعالا ميبارهوربتسالا شامي ذيب ا

 ردصماوهوناذيالا ماقم موق م٠ انا ذال قانا ذا هنزرأ هتذا لاشي ىرهزالا لامن مالعالا تاذالا(ىوالا 0

 ىلال_هاوهلوسرو هللا نمر داسص ن اذى أس ا:!!ىلا هلوسرو هللا نه هلوذو ةالسصلا نا ذأ هنمو قدشلا

 نبالا_ةنريك الا يلا موهىفاوةلتخا (ةيناثلا هلّمسملا) نالفىلانالفنءرداص مالعا كل وقكس اسنلا
 دهابو شواطو ءاطعوربب زلا باو بنسملا نبدمعسو رعلوةوهو ةفرع مون هنا ةمر كع ةياورف سابع
 بطخ.ل اق هناوهو لو هباءهلنا ىلص هت الو ءر نع ةمر نب روس نعهباورو ىلع نع ن نع اورلاىدحاو

 ةياور ق سابع نبا لاق وريكالا يخسا مويا ذهناف دعب أمأ لاّمف ةفرع ة يسمع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةريغملا لوقو ىل 1٠ نءنياورلا ىدد-او ”ىدسلاو ىذلاو بشل لوةوهوردنلا مويا يلا مويءاطع

 ا ٠ مايأريك الا يلا موب لاو هناده اك نعش مي رحنا هاورام ثلاشلالوةلاوريمسنب ديعسو ةيعْدْنبأ

 نيل هيداري اجا مويو نيفص مدي لويد. ايك الا يلا مديل وينك ىروثل ا نا.ةسبه ذموغو

 مالسلاو ةالصلا هءاعهلوقةفرع مون لاق نم ةح ةريثكامانأ تما د بورا هذه نم برح لكنال نامزلاو
 جل ا هنأف د هناف ن نمو بحل اكردأ دن هكردأن هنالذذ رعب فوقولاو» يبا لامجأ ملفءأ نالو ةفر ءمبذلا

 ىهو مويلا اذهىف َمئامنا يلا لاعأن ا ىهرتأا مويهنالاه نمو « مويلا اذهى لماما كلذوأ

 مو.لاريسسفت ىضتقي هنال دمعبف مايالا كلت عوهش دار 1١ لاه ٠ نءلوتام وربك الا يلا موي ادهلاةةعادولا|

 وء١اذهنا(لوالا) هوجو هيف القرب كسحالا ميلساب كا دى« لل ل.ةنافرهاظلا فالخرهو ةريذكلا مايالاب ْ
 ممم سمسم ممم ممع حام حمم ل من م حل امص جل جل اا حا ا سم يصح

١ - 



1 0 . 

0 0 

 1 ا | هذ هءاروامفامأفلث اًمااوةيرات امرع ىلع هئاودوعلاىلا دوهبال هنا مهلرهظينأ :ءاربلا هذ_هراهاا ا

 ]| نائربهنمهلوسرو هتلاو لوةل!فاشور دا! ىرت ىر هنال ةّدباا دهعلا ص ةنزودعال هنالءلالاوحالا

 ل اممم سخسسسلا #24

 "لثلا) ةناكو ذو ةرعضون مهو مهنماساناالا دوعلا اوضَشن نيكرشملارثك أنا لءقو مهمةم ىلا هه دهع مهلا

 سعأو عسن ةنسةدو.ا هذه ل اوزنو دمسأ نب باتعاهيفريمالا ناكر ثاسُع ةنس ناكدكم تف نا ىو ر(ةثلاثلا
 ص ةروسلا هذه تازئالف سسوملا ىلع نوكي نأ عست ة:س هنع هللا ىضرركبابأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىئدلجرالا عى دوال لا ةفركب ىلأ ىلا امبتمعبول هل لمقف مهءاءاهأر قمل سوما لدنأ ىلا به ذي نأ لع
 ريمأ لاق هقلا لف ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر ةقائءاعر اده لاهو فمةوف ءاترلاركب ولأ عم“ ىلع اندالف

 ىلع ماقو مهكس ام« نعع م- مدحو رك ولأ بطخةيورتلا لرق ناكحصالف اوراس ٌثرومأ «لافروءأموأ

 نيثالثم_ملءارقفاذاعاولاةف مكمأ اهلا ل وسر لوسر ىنا ساشا ! اهي" اء لاقف ةبقعلا ةرج ل _:عرأا مول

 | لرسم ماعلا اذه دعب تبا || ذ_ه برة بال نأ عد راب ت أ لاف دنآ ةرمشع ثالث ده اجت نعو آن يمدرأوأ
 | دنعاولاعف ءدهعدوع ىذ لك ىلا مينأو ُةنمْوَم سفن لكالا ةنلال_خ ديالو ناب رعت بلا, فوطالو

 ا برضو حامرلاب نعطالا دهع هس وانْشس سدا هناوانروهظ ءارو دوعل اندست دقانا كنع نيا غلب ىل_ءاب كلذ

 || اولاقفموبلا ةلاسرلاءذه غدلتو موملع ةروسلا هذه ةء ارب املع ص ءل ال ىذلا بهسأ | ىف اوفا او فومسلاب
 نآزاخركب ونأ ءال وولف براقالا نملبرالا هضّةو دوعلارب رق:ىلورالنأ برعلا:داعن ا همف بدسلا
 ىضراسلع كلذ ةملوثب مسملع تحيز افاول يلا عرف دوهعلا ضن نماسنمف فرءئام فالخ اذ هاولوةب
 ||| ةياعرو بولقاا اببمطت غلبت اذهب الع صخ مءوملاريمأ سلو هتع هللا ىطرركبانأ صخلامل ىلرقو هنع هللا
 ا ْ : ىلأ فاش ىلع ىل_هب ىتحةلاسرلا هده علما هفلخا لع ثءدو مسوملا ىلءركبانأررقلمقو بناولا

 || هللا ىلص ”ىنلاّنالاةذ ىنءملا اذه ظساخارّرق ولعأ هللاو ركب ىلأ ةماما ىلع هسنّتلا ىر ابراج ءالنوكيو

 ناكفةءارب ةروس نم تانآس ال | ىلع أر ةياسلع ثدب و م«وملاءالوو ح1 | ىلءاريمأر كءانأ ثعب لسو هيلع

 م-هل قباسلاو مسوملاب عفارلاركي وبأ ناكر عقسملا ىلعو بطش م اركبوبأناكو متؤوملا لو مامالاركي وبأ
 .[| اذهن قم لجرالا ىنع غلببال مالسلا و ةال_صلا هلع هلوقامأو هنع هللا ىضر ىلءا نال ذ نكي لو موا حكالاو
 . [| اذا مهتمريبكلا دمسسلا ناكو مههبامف هنوفراعتياع برعلا لماع هنكلوركب ىأ ىلع ىلع لدفن ىلع لديال
 1 معوأ خاكه نمي رقلا هر راقأ نم لج رو هالا دّةعلاو دهعلا لاذ ل< ملا دهءدهاعرأ اذاح موا دع

 | ثامحيأ «ةفرهشأ ةعبرأ ضرالا فاو هسف هلوقامأو لوةل كلذ لو «.اعهللا لص "ىلا لاه ىعلااذهلف ||
 عمةرامءلاعضومون دملا نع دعبل اوربسسلا ف عاستالاو صرالا ف برضا |ةمحام_سلالدأ (لوالا)
 ودسف نو رسفملا لاه ذااو عطملا دكرتل حئاسلاا هبشي هلال منان عاصال لاقي بارسشلاو ماعطلا نم لالقالا
 ْ مالعالاو قال_طالاو ةحابالا دوما لب سعالا بان نم كلذ سدلو سدد فك اهفاوه ذا عد ضرالاىف

 : | لام (فاشلاثدلا) ةدملاءذهىف لاتقااو لتقلا نمن ومآ نأ عراف واعاةلازاونامالا لود

 "|| ىلا هطص رهشأ ةعب رأ نمرثك أ هدسهعةّدم تناك نكره ةعد رأ نيك مشملا هللا نم لجأت ا ذهن ورمسفملا
 ||[  نأ (لّرتالا)رومأ مالعالا اذه نمدوصةملاو ةءبرالاى لا هعفررهأ ةعررأن م لقأ هنّدم تناكن مو ةعبرالا
 ")| مالسالااماهئالثرو ءأ د االا دما ءذه دعب مهل سل هنأ العدو مالا اذهىفاوطاتدعو مهسفنالاوركسفتي
 ا 11 نوابسملاس .ةءالءل (فاثلاو) ارهاط مالسالا لو_ق ىلع مع]الماح كل ذريصتف ف.لاوأ ةيزلسا لو.قوأ

 5 ظ رهشأ عب رأ مولجأو ةءاربلاب لكلا مفداهماننيكرسشملا عج مينأ هقنادارأ (ثلاثلاو) دهعلا ثكنرملا

 ]|| هباعمشاىلص”ىنئااد' رأ( عنارلاو) دوهعلا ضةنالا كلل ذ مصننال ورافكلا ف. وذو مالسالا:ٌوةاكلذو
 9 1 نبالاه (ثلاثلا ثدلا) ةارعلا دها الع ةءاربلاهدهر اظن عاف ةي الا ةئسلا ىف يي نأمل سو

 | ىلا ةسغل ا نماعوجراذه نوكحج,.رأ او سموا لةذ ريدقةلاورهم هيأ لوقلا اوصف هلوق ىرامثالا



 اودعقاو ,هورضحاو مهوذخو مهو دو ثمح نيكرشملا اولدق "قاف مرحلار شالا لست ذاف) ىلاعت هلوق | 1

 ثلا تنلس لاقي ثبللا لافت :(ىلوالا"هلكلا) لئاسسم ا

 لك ا *االاصةنال مع 1 .مسلاورخارهش ىف لخدو هرم تلة نءل دفنا دم | 0[

 عومملااذهدج ون لام دنعف ةاكنلاءاتي او ةالضا|ةماق اورفكلان ع ةروثلا ىهوةثالثلا هذه ع و دنع | ض

 ام.موحوداةدعاو اممم رار ةالادا رمان وكي ثأزو< ال لاولاك اف ىل ءالا ىلعمدلا ةحانا ق نأ حو 0 ّْ

 انلقةاكرلاو ةالصا توجو داّدعا ىلع مالكتلا لج نم ىلْوأ أصمم الج ناك اولاف نافصيضتلاهل ْ

+1 
 م ص ع عسل دمع

ولا نيذه نم ايزدخام نيذإ١نا ىعلاز مهدهعمواا اوةافلاع مث
 افاءوتالو هدو عمهيلا اوةافنءو-

 هناك م“ م ”ىلس د ساس. نبا لاق يداك اما مهااءو ذآ ىأ مهدهعمولا اوءاف هلوقو نيودامغلكن اولا |

 نيىوس الن اىوةتلا ةمضقنا ىئهينيشدملا "بع هللاّن ا مهيديع ملال هسا ةعبت مه ءاهع نم ْ

 هن اطلاودهنادا اراانوكيوأ نيتلسقلا | ٍ

 اوتغإرأ ةمهترهاظو هللا لوسر ةبيغ لاح ىف ةع از ىب ىلعركي: هوب تدع هناكور ثكنلاو ضَمْدلان رعاضبأ |

 ١ تنام كودو لد مااحب فر 6 دذو نبال

 0 بفهدو »+ ادعوللالوثاش اشير قنا ها
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 ميديم ناميرنأ هللا ٠ نعم وةاسا دوهعل |ضقنو ثكتلا - اا1١

 ادمهمو مكسر انوا قو * اددع مطحلاب انوش مه 3 ْ

 «عدهعاو م 1 ىا[ديب رسما داشلا ودعت ل ئرتو كرس نار المال ااوةالصلا هنلعلاستف | |

 ةناالاف (مي>در وةْغهَلاَنامهل.د_تاؤلفل ة ةوكزلا اونو ةولدلااوءاهأوا وبات ناقد ضلال مهل |

 نحلل اذه نع محيهلاوب ولأ ف شكو هنم تح رجادارو

 هذماسامأ هفصت ى لا ل لك دادزن نحف هائسلو هيفانلش دىأ 3 روث لاله انالهأ لاشي لاقف |

 ككاو 0 نع هزل قىحاعز زك از هنم فدذلا لماكتت دعب امس نا

 ىلالهاوروهثلا ى 1 ىلتاق ل متل أيش الضال ك1

 ءىشلاناكمو هلفرظو هب طر# ناكملا ناك هل فرظو عوشلاب طم نامزلا نا ه._ف ناسلا مامتلوةأو ْ
 ماوس افك نمره اظل ملعسلل س املا ىواحلا مسا نمنطابلا لان عةرامع |

 رهدبا امتاذا كا ذك-ف ةقمقلساىف هناكم موا ملمس سااكلذو دال كلذ ن منطابل ا ممل طسلا نم لصفنادقفهدلج ا

 مرار عثالاامأو :هدنلاةماتةاخا نخالة اكلاتي داير

 نمدارااورخ الا عبر نمرشاعلا ىلا مول هو رهشأ ةمدرأ ضرالا فاو ديسف هلوقىف اهانرمسف دف
 بأ مبدأ نذأ مول اروشالاءذهءاضننادنعىلعنا ناي لاتلاورتقا محدث محا, نوك

 (اهين 7 ناتو تزيافدالطالا وميزات مس ا (اهاقأ) |

 نمّحورانانم راارصلبا ىعممورسساوورل (اهئلانو) ريسالاذ.خالاورسالاب ىأمهو ذخو هةوق

 مارت بلا نم اوعنعنأم_هرنص-ءارقلا لاو مهورصحاف او:_هنا ديرب سابعْب لاق طبخ

 ثدصر موق نم قدعلا هيف بنر ىذا عضوملا د-صر ماو دص م لكمهلاودعقاو ىلاعتةوق (اهعبادو)

 ىلاوأ تدملا ىلا هدفنو ذخأي قد رط لك ىلءعمهلاو دعت عملا نورمسةملا لاق هتبقرتاذاهدصرأ انالف |

 لاق مدص م لكى لءم-هلاو دعقاو ريِدَمَلاو فوذحت مالكا ىف ٌسذخالا لاق ةراصمتلا ىلاوأ» ل

 "ىفانثلا سا (ىلدالا هلأ ملا) لئاسصهمقو مهادساوافت ةوكرل اون آوةولصلا اوماتأول وبان ن
 اهمرح مثقف سا عم < اةاطمر افكلاء امد حابأ ىلاعت هنال لاقى سعب ةالصلا ران ن نا ىلءةيالا هذ بها هجن دا

 0 ىفاماورهاظلا نعلودع مترك ذامنأب هنءاوناجخأ 2و قيال ئك زل رانتنا هيلع لل ذااو |

 هلكسأا) لج اءىلوأ ص. هذتلاف ص.صختلا نيبوزاسلا نيد ضراعاا عقو امهم هناهةفاالوصأ ىف ثنث هنال |

 لماذ هللا غامئب قرفأ ال اا وئام زك داك الا هئبدش اينو قندداار كا نعلق (ةيئاشلا |

 ب أر 0ع 2



 1 ظ يلا ىعنتت ةرمدعلا نال رك الا يللا

 | || ريك الا يلا لاعف أ مظعم هيف لعغيامنالرعلا موي هيدي رأن ا كا ذكو عيا تافتاف اذا هنالهنابجآو
 | || دايعال هّقفاومو هبفزيكرسشم او نيا ملا عاق جالربك الا يام وب موءلا كلذ ىف« نسحلا لاق (ثلاشاا)
 ! || هحولا اذهىف مصالا نعط) رذاكو نم وم لك باقىف موملا كِل ذ يطعف دعب الو هلق كلذ قه لو باكل لهأ
 ِ / ظ فئئاوطلا عنمجب همظعتسا مون مويلا كل 3ناذارا نال فيعض نعطلا اذهو طقم همف رافكل دمع لاقو

 8 ْ (سمااو)ةنسلا لال: فاو نيكرمشملاو نيملسملا نال كل ذب ىمعم ( عدارلاو) كلو اريكأل ان هفصو نم ناكو

 ع ارغصالاونارلا ريك الا يلا (سداسلا) دهاجموءاطغلوقوهو نذل ارغصالاو هلق رءنفوقولاربك الا

 ١ | نيكرمثملا نم« ىربهننا نأ لاق ناك ء وش ىاءناذالا كلذ نا نيب ىلاعت هنا مدها# نعلوةةموهو دارفالا
 1 نم مث د_هاع نيذلا ىلا هلوس رو هللا نم ةءارب هل اوق نيب ف رذال لود نأ لئ امل )ل اوالا) نام همفو هل وسرو

 : عج مالعا مالكلا اذ_هنمد وصقل اوةءا رباات ويشرانمخالا ل والا مالكلا نمدوسدقا نا (لوال ا( ]

 0 بلا ةءاربلا ىناثا | مالكا | نمو دهعلا نم ةءاربا | لوالا مالكم ! نم دارملا نا( ىناشل او) تدنو لص اع سائلا

 ا 2 | ىلوالا ةءاربلا فنا قرفلا اذه لوص> ىل_ءلديىذلاو ديعولاورجزلا ىرتب راسا ةالاوملا ضمن ىه

 || اضعيمهضعيىلاوو ناينيملسملا لافتالا ةروسرخآىف أ ىلاسعت هنا دوصق ماو مهن« ىرب ةمناثلا فو مهلا كرب
 | نيئءؤم لا لور ام حس ىلاعت هنا نيب اذهاهذ مهئما ور نأو رافكلا اولا وبالنأ مويلع بع هنا ىلع هب هنو

 َ 5 هجولاو) ةءاربلل هلي زاد وتاارك ذب هعبت !كلذاو لوسرلا كالذكو مهنعاد وم-همذيو نيكرمشللا نعأربتي وهمذ

 21| قودهعلا اوضةنواو دهاعنيذللا يكرم ا نعةءارباارهظأ لوال امالكلا ىف ىلاسعت هنا قرغلا ف (ثلاشاا
 | : ظ ةءاربلاهذهل ب-وملا نا ىلع اهيمش”نيعم بفصوب م_مذصو ناريغ نم نيكرسثملا نع ةءاربا ارهظأ هبال هذ#ه

 0 ظ هلوسرو هللا نمناذأوِرب دم او فذ همف نيكرسشملا نمءىرب هللا ناهلوق ( ىناثلا تحل ا) ىهكرشو مهرغك

 هلوق عفر ف ناملع او هماعمالكلا ةلالدإ 'ايلا فذح هناال ا نيكح رشا نم*ىرب هنا نان
 1 ٍ هوحو هلوسرو

 5 ظ لوسرلا نعريذلا ىلع لد هللا نعربدللاو «ىرباضيأ هلوسرورب دعم اورعظم ءربخو ءاد_:ءالام عفر هنا ( لوتال ا(

 ]| هلاناهلوقنا(ثلاثلا)نيكرسثم لا نمهلوسرووه٠ىربرب د َعَدلا نافءىرب ىف ىوذملا ىلع فاطع هنا (ىناشل)
 ٍْ 55 |بصنلا ئرف دقو فاثكلا باص لاف لوالا أ د ا ىلع فطعةوسرو هلوقوهرب+٠«ىربهلوقوادّالان عفر

 ١ 1 مسقلا ىلع ل_بةوراو دا ىلءّرطابئرقو ممم هلوسر عم هىرب ىأ عم ىنعم اولا نال نأ ما ىل-< اهظع

 : | كلذو مكاربخو هفلرمشلا نعىأ عدن ناف ىلاعت لاق مث هلوسر حو نبكسح رمامملا نم« ىرب هنا ناري دة او

 ْ مبلول ناو هنم ةءاربلاءنيفوصومهلوسرو هنا نوكل بجوملا لرش نع عالسقال اوةنوتلا ىف هللا نم ببغعرت

 | لد.مالكلا اذ_هنال ميظعدبعو كلذو هللا ىزدتمرب_غمكنأ اواعافلرمشلا نعةيوتلا نع مضر عأ ىأ

 ! ىلةرخالا ىف لأ باذعب اورنشك نيذاارمشبو لاق مث مميباذعلا دش لازنا ىلعار داق ىلانعت هنوك ىلع
 ظفاو ةماسقلا مولهل عم ديد ثلا باذعلا لب باذعلا نع صاخ دةذلازو تافاملاتدلا باذنعنا ّنظرال

 ْ نيدلاالا) ىلا هتهاوق 0 ّمشلا مهمارك او برعضلا! مهّتسحت لاشي اك * ازهتسال ا ىل.س ىلع انههدروةراشدلا

 ظ
| 

 «ب هللاّنا مم دمىلا مه دهعمولا اوتافادحأ مك عاورهاظب لوائيش مود: ل مث نيكرمشملا نم مت دهاع

 ريدمَدلاو:ءاربهلوقىلا دئاع هنا حاجزلا لاه (لوالا) ناهجو همفداع'ذ ىاىلاءانئتسالا اذه (نيقثملا
 "|| فاشكاا بحاص لاق (ىاثلاو) دهعلا اود ةْمر ل نيذلا نمال ا نيدهاعملا نيكرسشملا ىلا هلوسرو هننا نم ةءارب
 5 هللا نمةءاربريدقتل و نيإدسملل باطخ مالكلا نال ضرالا ىفاودس سف هلوق نمىئثتسمءنوك نأههو
 1 ْ ظ (امهدحأ) نيا مهفصو ىلاعث هنا ٍلعاو مهدهعموبلا اوعاف كوثر ل مث مهنممتدهاعنيذلا ىلا هلوسرو

 | نأ لالا نم دارملانوكين أ برئالاو اد أمكملغ اورهاظ: لوهلوق (ىناثااو) مكسهو هن. لم هاوق

 | بر اف مهوبغريوم
1 
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 2 ( ف

 هده مععأ ذاانا معزالروننب ركب يأ ذاتسسالاّالءاوتا اوصالاو فورا مدد لوقلا بجنوب دق

لارت اسامأو ىلاعت هنثا مالك كلذ عمان غمس دق تاوصالاو فؤراا |
 | | لزقلا اذه هءلعاوركد ادق ناك ا

 0 ا اًراغمرخ اًئيث نوكي نأ اماو تاومالاو فورا هذه سنن وكيتأاما ميدقلامالكلاكلذتالكلذو ||

 ار دقألا اذه ىلعانال ل طاق (فائلاامأو) ءالةعلابىءل.ال كلْذوَد هي وشحلاو عاعزلا لوقوه (لوتالاوإ اه |

فلا رخا ايي ثانمي دقن تاوضالاو فوز طاءدهانعمسامل ا
 ممناكلتا اودالاو فورا هدهة هام 

ع لرد لواهاوسرخ يش عمدت ل تاوضالاو فورا هذه عاام كل: ءّناةرورضااط |
 ١ رخآاىغأ عمسلا ةسا

ل هعمست ىذلا اده لون نأ ةلزك ملا مالك ن نعمل باولاو مالكلا اذهطقتنق اهلا راغم |
 مالك نمعس 

 ناىلءلديام ةءالاف سد لوةذفاذه تنث ادالالد:سالاوراغنلا هلومدل ل هدول ءانرخأو ءاناهماق لءادلاو |

 قءعلل اءلاط هنوكتام الع ارمشأ | ىلعرهظ ىبت فرعءلابالاهرادقم فرعيال ل ءاونوكب مك "لوما ءذهرادتم :. ١

 ب ني ذاسالابنامزللاعما دطان رعاض رعم ةنوك هيل ءرهيظ ىمو كرو ل همأ لال دال هو ن عامان |

 |لخدناف ةراممل ل دوأ مالسالا ءاسرهننا مالك ع اقسساكى رمش ضرغإ اريك بسم 8

 ا هناك ىلا هلامو هسف:فاسور غل ناو هو هنمأم هغبلم بصق نام أ امين امأف نون وأ

 . مالسالارادىفالامذ تأ. ]لل د نمو نامأأ ةلاسرلاةالوسر مالسال ارادمهنمىلخدنموهلن د ا

 هلوسر دعو هللا دمع دوءنيكرمذ ما نوكب فيك 0 ىلاسعت هلوقر عأوهنثاو هلناماهلامنامأةنامأهلااو | ْ

 | ف.كهلوق_ ( نيد بحي هللاناءوااووةمسساف مكل اوماقةساانكما رمح ادصسلادنم عدها نيل
 : فكر دقت فو دن . الافو ئةبس تأ عش الو أ اشم قبسي فكل وقت اكراكت الا دع ماهفتسا | |

 مهنألجالءار ل ارمسملا دنع متدهاعنيذلاالا دوذلا» نم عقدايذر دغلاراعشا عم دهعنيكريثما نوكي ْ

 ىل_ عمك اومانقّسا اف مهواتقتالو مهرها اوصررتف ة ةرعهكوم ودناكودد :مهمأىل مق اوضق' امو اوئكيبام

 ىلاعت هلوقلءا هلئاو دهأع نأ هدوعي ىو هللا قا نم ىئعي نيَقْما بحي هانا لثم ىلء مها اوعةمساف دهعلا || ا ١

 نوةساف مهرثك اومومؤلق فاو موهاوفأب م كتوضذرب ةمدالوالا م مف او.ةريال مك | اورهافي ناو فيك ٠

 ١ نئاوأو ةمدالوالا ٠ نءؤءق نو.ةرئال نو عياوناك امءانس مهتاولدس ناو د هفالرقانعهقلاتانأب اور |

 0 ابواعم وكنا لطنلا فان ونوم قزق ناب ايتن رك فنك هلوقّدلا لع ( نودتعلام+ | ْ :

 امس مه حصص 6 0 و ع سس

 ذي يمس.

 ||| تاوصالاو فورا كل:لبالوأ اهقلش ىلا تاوصالاو فورم الا سدل هنا مالك تال مكيهذم لعد |||
 ْ ٍ انأن العار مكلع مزالوهفانملعهوقمزلا انا ثالا اهادث تاوصآو فورسانهتمنخولا هذ 0 ْ

 || قابوهدتاوصالاو فورعللرباغم ئتدقا مالك لاسقفاينعايهذم بكرا مارلالا اذهتّوقا قابحلا لعأأ|
 ! بالا هدهّنالعا (ةعبارلاةلأ ب 1 لعأ هقاو بهذملا اذه طوقس لل لزم يآ دقو ىرا لك ءارق عم ْ

 .فاكد.لقتل ناك ول هنالكاذو لالد تسال اورافنلا نمدبال هناو نيدلا ف فاكربغدتلهتلاّنا ىلعلدتا ظ
 ا بجولا

 ه:ءفواتااذ ارو هالهماىل كاد لهيب كلم ة:نااماو نمو: نآأاما هللا, .لب رفاكلا اذهل هجالثأ 0
 ] ةخلا نمديالل بف ريسغنيذلا ىف ديلقتلا نا ل ال ناك (غادقل ؛تااتلع ينم و ةلتتاءانسلع :

 لوةنف تارقلا عامسأايلاط هنوك هب الاءذهقروك فانا (ةسماا ةلئسملا) ملعأهتلاو هيلا تفتليل |

 تاهب_شلا نع باوههللابلاط هتوكو لئئالدلا عاملا بلاط هنوكمي قدكلد و 1 1
 بوو لاءىلاعت هنا هيلع ليلدلاو

 أ ادرس ءلابلاط توك مرجأت ىلا تاكو واعنال موق متايشل ذاق هنا اعرمخ هتوكي ةراالا كل
 هوجو هللا مالك مت ىتسهلوقىف (ةسداسلا هلملا). هنراحا تبجوهلهلا هذه هنف تلصح ئم لكووسلا |
الةءاربةروس عام داوأ ل قو هب تان او ىلبا دلا مات نالنارقلا عج عام دارأ لق ا 9

 ْ ىلع "لل ةشماهن

 : مظل ىواذلاب اكل ةنالرك دا اننا ةلا صخامتاو لث الدلا لك عام-دارأ ل دقو نيكرمنملا عم لماما ةيغيك |

 ىلع ايف نوئمأي ىِجلا هموقرايدىلا لصوامانعم هنمآهغابأ مهلوقو لتالدلا | :
 ظ دعب مث مهلاومأو مهبسفتأ

 ||| امونغمناكمالسالارادلخ دا ذا ىل راس ارفاكلا «اهيةفل لاه( ةعباسلا ةيلمسملا) مهلتقومهلاتقزو< كلذ | ْ



 4 1 هل

 | !ٍ ' هتاف مسعر اف اكل ىو ةالصاا ماقأ ا كلا وامر 2 ناب مرد ىلا ال بالا > ذه تاك مدرع

 1 || عتذلانماوعتتماو اهب وج وناورق أن اامأ اه وجواود جنائيياذهو ةاكزلا نماوعنئمااسإ ةدرلا لعأ
 ظ 0 | دقو مامالا ىلا ةاكرلا عف دنم وعنا ثدح نم / لنا عبو جو ىلا بهذي ناك نأ اذ ع نكةصاخهنلا

 ظ (]| (ةثلاشلاةهلثسملا ) ةرهاطلا عتارمش :اارئاس ل باكمال#لا هملع ل اوسرلا نيد نم مولعه كلذ نا هيهذم ناك

 ْ 008 نسا ى ور ”هتمدرتج ةلاكد مما قلك و قةزخبلا ة وص يزول يضم انيلك دف

 أ واسر اقرلهالقملا ف رعمالسلا هيلع لا ةفانثالث يه ىلا بو الو هننا ىلا بونا لوسرلا عمس ثم ىدان
 أر |روفغدقلانإمتامهمىفف رمصتل اىلا ل_.قو مارا تنلاىلا لق مهل ساوافن هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)
 م انيب مث تاف "الا عسجب ىف مهاملأو تاريخا عسسج مهي ويجعل هارعد اهي هروب احبأن نأ -ٍر

 | لضفنموجرقابندلا فتاف ' الا كان لك نعاوضاض د ةف: اكلااو اوةالصلا اوماقأ اور نكلا. نءاوبانول

 | ةالصلاف لهطلا نعي رظذلا ةوقااربهطتن ع ةرابعةيولاف اضرأ ةماسقا موي كل ذك سهالان ركل نأ هللا
 | هل |وق عملا اذهب 5 ونمةداعسلا لاك نا ىلعل ديد دو ىقيشالاع ةيلوعلا ملا ريهطتن ءةرامعةاك لاو

 الأ موقم أب كلذ هنم[ههغلبأ م هقلأ مالك عمد ىت- هرج أف كراس نيكرمثملا نمدح أ ناو ) ىلاعت

 ْ نمالجرّن ا لاق هنا سابع نبا نع لق: مظنلا هبورب رقت ىف (ىوالاةلأس بملا) لثاسمةبالا ىف (نولعبال

 هللا مالكعامالجالا اذه ءاضقنا دعب لوس رلا ان نااندرأ نا بلاط ىلأ نب ىل_ءل لاه ننكرمذملا

 هزم افىأ ءرجأف كلر اصنسا نيكرسثملا نس[ و لات ىلاعت هننا نا ال ىلع لاق لة: لهذ ىرخأ ةحا1وأ
 8 :ةمرطارهشالا خال ا دهب ب>وااا ىلاعت هنا لوقننا مالكلااًذهرب رقتو هللا غال كح معسل ىح

 | لئالذلاعاون أ نم كلذ لبق لوسرلا ءرك ذام ناو م-مملع تماه دق ىلاعت هللا ةحّنا ىلع كل ذل د نيكرسشما
 | تفتليالة ا ولملدلا بلطول نيكرسشث ا نمادحأ نا ىضتةد كل ذو مهتلغو مهرذع ةح ازا ىف ىنك تانيلاو
 أنآ الاءد_ههّنا رم رجالى لها!قاعقاو مالكلا اذه ناك الفل ةةلاناما و مالسالابام باطن لبهيلا

 : أن لا عامتسالابلاطءاجوأ ل.لدلاو ةنيجللابلاط اجا ذار ءاكحكجاا نانا . هنمدوصقملاو ةهمشلاه ديا ةلازا

 3 |نيدلا لوبقىلدقلا عرش نمدوصقلانا ىلء لدي اذهو هنم ام ىلا هلا هيا بعت ودلَدق مرح وهلاهم! به هناف

 أىذلا رفاكتلا ناف تاحردلا ىل_ءأو تاماقملا ىلعاهلنا نيد فرظألاَّنا ىلعاضي أل ديو د.-وتلاب رارقالاو

 | لوسرلا لعيب جوو ا ل2 لارو ا هوك هسقن نمره ملار د هموم دراب#

 أد الر اكساناو هريدقتورهاظل ا هرمسفي . رعضم لعفي عفت صدأ (ةيثاثلا هل5سملا ) هنمام هغابنأ
 أ حرك ذ امري دقتلا ناك انا لق ناف هريغ ىلع لخ ديال لعفل !لماوعنهناتالءاد .الانعفتريت أ زودعالو

 ئذااو مهالانوم دق. مهمتاوهو هب ونس هرك ذام همق ةمك-ملا| الق ق.قللا بن رلااد هل رتقةمك-طلااخ |
 لأ دب نم ىلع كل لد ل ءرك ذ م ققف نئكرمشملا مد ةحانا طتقي لل دلارهاظن انها دقو ىنعأ هن أشب مده
 ش حمس نأ ىلا لتعلن :رم هريسكت نأ مهن زك هط وا ىعملا حاج زل !لاه رادهالا ن ءهمدنودن ةبانعلا

 ا نمو اورفاكلا هعمسن هنا نا ىلع لذا هذه لزم تلاع (ةنلاثلا هلم 5 رحأف هناء الك

 ئ هامل ناىلعكل ذل دفتاودالاو فورا اهذشهالا س هل قادئارو عون هعمس ىذلاو قيد دااو قد دنزلاو

 ظ ملكت نال ةيدق نوكنالتاوصالاو فور اّناةرو رضل ان مولعملا نم ُمتاودالاو فوراا.ذءالا سبا
 1 |نال ملفنا ا مالكا اذنه هنم لص## ملاعم اهب ماك ناف تنترتلا ىلء وأ عمن وكي نأ اما فورا ا هذي هب هنئا

 1 او واحلا ميم وربح وسلا و ادافع قا ْ

 ك | كل ذورخأتلا ث دو مدقتملا ىضقلب نأ مزل ة.ةاسعتم تادح ناامأو مالكسلا ل_هعملذ ماظتنالا ل هس

 0 ظ فوراعاهذ_هاراغم ؛ ئ هللا مالك نا يلق ن اف اولا ث د م هلام الكّن ا ىبعاذ» ل دفثو د1! بجوب

 0ع . وشل ا امو تاوصالاو فورا-اءذهلالاهتئا مالكهلوةبرعشي ناك ام لو.-رلا نال ل طاداذهذثاو مالاو

 ا هقلا مالكّن اتوا وضالا) فورا هذهالا سيلهللا مالك َناةيالاهذ ميت دثاولاف سانلا نءى+لاد .[
 لوس مس وس وسو احل حس صل يشمل موو مسسسسس يس سيسي سم اسال

 دق



 ١ كى وهيو دومين ص:خنا هالاك نارقلا ىف افةالا اذهو دوه كذثأ ومدي الاهذه نم دارا ن أكف دووهعلا 0

 ةماكب ؟ىدلا ىلع قلعملان ا هنعنومتةامرناك اوبنتت نا ىلا»3هلوقريسف:ىف انني دقانلق ةاكزلا همزلتآلل لوطا ||
 الا مدعن ا ةماك ئذشلا ىلع قاعملا لاف نم سانا !نمولاؤسل!ذه لازةىشلا كلذ مدعهصدع نم مزليآل نأ ||

 نيك ر تشم ا عاكس أ نم لمقام لمأت ىلع ضدردلاو ثلا دو هةملاو نيمالكلا نيب عقو ضارتعا اذهو .٠

 تهدئ اتق اذان وملا نكل هلئمأو لام لثم ماما عجارمال ة مآ ةئالا ف لالا حاسزلا لاه قيقا ||
 :عامجاةهاركاءانلا ةرودكملا ةزمهلا نم تادياف ةّماأ تراضف ةزءهل ا ىلعاهتكرح تءقاأو ةئاثلا ىف ىلوالا |

42 14# 
 دوو جحتس»

 م كومو

 !اذهناك نيكرمشملا ه:مدارأ !ناك ولو ةّمدالوالا نمؤءىف نو ةربال هلوقداعأ ىلاعت هنئاّن اميهحولا اذه

 ىعينو ددعملا هك ءاو أو لاق مث ىلوأ كل ذناكفارارك.ت اذه نك مل دووما !هنم دارملا ناكولو اض<ئاراركش

 | اوبان'ناف ( ىلا.هتهلوق لع أ هللاو ٌمذلاةءاه كلذ فو دهعلاودّقءلا همسونأمو هني دىف هللا هة-امن ودمفد

 دءدنم مما ءااوثك:ناونولعب مودل تايذ |لصفنو نيدلا ف مكداوخاق ةوك زل اونآو ةولسلا اوءاقأو

 :نم لاح نيبال ىلاعت هلا لعا (نوهتش مهلعل مها ناعاال مهنا ردك !ةعااولئاقف مكن دىف اونعطو مه ده

 1 وماق أ نا مهن اعد نم نين هل دحام ى دعو قافنلا ىلع ىوظنيو دهعلا ضتنيو ةَمدالوالا هللا يف بقرإل |

 0 ناءالاماك- هل دف, وهو نيذلا ىف مكن وخاف هلوةيئشلا كلذ عمل موهكح فرك ةاكنااونآو 2 سلا |

 1 د-و ملم هنا ىذدشب اذ ف ئذلا كلذ مدع دنع م دعنا ةماكب ئذل ا ىلعقلعملا لمقناف لاطاحرمثولو |

 | ١اضقنال_.قنكل انغناكن اوا اقف ناك ار هنال لك ثموهو نيدلا ف ةوخالا لمحتال هنالثلا هذ |

 لأ ها نافاعمج ةاكراو ةالصلا ل-ذ ىلع ةفوقو م ني-!سملا ني مال الانةاخ اوما لاق: يهذ ءىثلا كلذ م دعدتع |
 ||| رة اذاف اهمكش رقي نأ هماعبحو هل ةاكرلا بو ولالعأ نكي ل نمو ةاخاوااتاثاىفاهطرش ىلاعتا
 ظ نيدلا ىف همةفأامركي انأ هللامحر لوي دوعسمنب اناكو :وخالا بحت هبىذلا طرشلا ف لخ دمك ذهب
 || وقف قد اهني هللا عم نيش نيب قرفأ ال هللاو هلوقوهو ةاك للا يناموخىر' ؛ وأ هرك دام هيدارأ
 ١ ًادتبملارامذاب مكناوخا مهف هاننعم ءارغلا لاق مكناوخافهلوق (لوالا) نائحي نيدلا ىفمكناوخاف |
 | لهأ لاف ماس وأ لاق (فاثلا) مك :اوخامهف ىأمكناوخافرهءانكاولعت ل نآف ىلاعتذأ ردكم |
 أ! ةو !ءاهدصال اريغو ءاهت دصلل لاقت طلغاذهز ةقادصل ىف ناوخالاو بنا! رخالانوغجأ 5 مهنا 1

 نسنلاىفاذهو مكناوخاتووأ ىلاعت لاهو بسلا نعل ةوخان ونمؤملا اغا ىلاعتدقلا لاف نا وخاو |
 فاشكلا تح اص لاف نراعيم وقل ثان اال لنصتفنو لاف ث'هلمقل لع أ ءام دقي الاهذه تمرح سامع نبا لاق |

 ٍْ ثكن لاي مكر د ىفاونءطو مه دوعدعن نءمنامعيأ اوثكن ناو لاق متاوملع ةظفاصحملا ىلعو نيدهاسعملا
 || ان'ناكنأ ةوقدعن نمىلاعتهلوق هئمو هماربا دعب فوهلا طش ث م هماك» | دعر هضقن اًذامدنهعنالف |
 اوةلحاذامماعانوطاسا وناكممالدلا مءارش ونمي فادلل لدقو مسقلا وفادلا وعني مجبناميالاو
 نال وق ه.فومظدوهعا ودع ىام-مناعأا ودك ناودل وقفهيفرلا نماانابع مسدقلا ىع“لمقو | رفلاضوأ |
 ىللح داراانا(ىنادلاو) مو هيلع هللا لص هللا لوسر ده علم ع -:دارلا ناني رثك الالوقوهو(لوآلا) |

 ْ نم ممماسعااوثك: ناو مهضعنأرق كاذاو ناميالا دع ممةزد اراانوكنف ناعالاد مي مالسالا ىءدهعلا|

 ١ ذاف نيغدص مهفنص ىلاعت هنالد علا ىذقانىفتدروتب ال ١نالو ةروودملا»* ارقلل ىلو 1لوال اومهدهعدعب

 نءطو هتعطب عرلاب هنعط لاقيم ثدى اوةهطو هلودو دهءلا ضق' ىلع ماها نمالا قل تان نم مهئهزيم

 ٠ (ىلوالا هلثملا) لاسم هيف وازهاولءفاف كلذ اولعف تم ىأرفكلااةمأ اولئاشف لاه مت همفاوح دقو مكر د ||
 للءنتزهم نوةاسلاو ةئاشل نينو ةدو دمربغ ةدحاو ةزههم رفكلا ةئاورعوأو ريثك نباو عفانأرقأ

 فاشكلا يساص لاف لوةنف اذه تفرعاذانييؤدتلا مدعي دلع راشخالاوهاذهةدحاو ةلك ىنئرمهلا|
 هر و4 ثم 20 مءا ةذنتزمهلا ق فد اماءاملاو ةزهسولا حر نيب دارملاو ند ني ةزمهاه دعب ةز هلأ ةظفل |
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 قيشاوملا و نامالادكأ 6 نم مها قمسامد عل م كملعا و نهظدا م اه-هلاح و مهد« نإ وكب ف كى أ

 : لاقي ةنالا ىف يو ديلا ظافلال اريسف: نم ديالو قءملاوهاذه مكءلعاوةو دهءالو فارع ىلا اورظن)

 | هللا نوطأو ئذلاب رفاظل ارو وافل ثمالا لاك هقوف ثرصاْا لطسلا ىلعترهاظو هواء اذا الف ىلعترولغ
 ا 0. أ ءاكئيدلا لع ءرهتل هلوقونبرهاظ اوصصأف ىلاعت هلوقه: :مو مهيلع م هالعأ ىأ نيكرمشملا ىلع نيملسملا ا

 2 زاص نمو هدضرهط أ كلذكت اكن مولاه ةدص»ل تاصح هرب غتلغ نم نا هن لوقلا و ةدهو هيلعماكأ

 د . ١ اهءزاول نم هنوكل ةملغلل ةناكروهظل اراطف هناصقن ىو هسفئر عظرال صقانااو صقاانلاكراص ان واغم

 || ةبقرهيقريناسنالابقرثدللا لاف“ مكفاو.ةربالهلوقو مكلعاوردةيناديرب مكملعاورهظي نا هلوقف '
 : لاوقأ هيفن «لالاامأ هلظفحش ل ىاىلوةبقرتو هلوقو مومراغ موغلا سقرؤ »را كاؤهز انرقرو

 ظ رعاشلا لاق دوعلا هنا (لوتالا)
 بذكيالدهءلاولالاوذو » مولاايذاك مهاندجو

 ناسح لأف نا ارقلا لالا ءارغلا لاق 0 دهعلا عد

 ماعنلالأرنمبةبا!لاك ه» سد رق 3 كلانا كلر هعل

 رجب سوأ لاه فاذا لالا (ثلاثلاو) ةيارقلا ىنعي
 3 فرشلاوءال الامه كلامو * ةبقسعلالاو كلاموْبالول 7
 ||| ةليسم نابذه عمسامل هنا هنع هللا ىذر قيدصل اركب أ نءعو ل_جوزع هلاودلالا(عبارلاو) فا عب

 ٍ رامخالا نم ةموأعم هللاءام٠أ لاقو لولا اذهىف حاج نزلا نعطو لانم حر ل مالكلا اهنا لاه

 0 ديد ةغالا همح وأم ىلع ىدنءلالا ةقمق- حاجزلا لاق (سماخلا) لاا لوي دحا عويس ملون ارةلاو

 13 » 0 بأا) ةبارقلاو دهعلانم رسفام عمق جرا لالاف ةللؤمنذاو ةيرخلا فالا كلذ نف ءىذلا ّْ

 5 الاوهذعب لاه (عباسلا) لال .ةف برعنوكي نأزياسفب ةناريعلاب لح وزع هللا اع ف م ىلا :'قردزالا

 : ا قش قب رح ة مدع ةللؤمْنذأو هن اهمال ل الاهممو يطا دالا *لؤد لأ مهل وق نءذوخأم

 1 | تناوشنمهنافدو هروهاا الا ىعمد دهعلاف تاولواذااهلءلاةأرا تعذرو هتوص هب عفربنينأ ىأ لملأ

 8 ِْ | ٠ 1م ذا ومحو ذهنلا ةتدلاثةةذالو فوقامأدوربشو ماو دبازمتر اوفلاحت اذا عوقلا نالؤ ار دغلا

 بتعام ى عي هنم مدام ةّمذلا هللا د.ءوبأ لاهو ةّمْدَم كامل هتعم ول ثدحي ناكو كمر أ لكودو
 مههاوفأب مكةوضرب هلوق امأ ح ردح أنو بوت هريدظنو ألا هسفن نعق لأ ىأن الف مذت لاق. ذلا همف

 رمشلاالا نورعضيال ممناف كلذ فال ممم ولق ىف ىذلاو ادطاولام الك مه: 8 ؛ نولوةد ىأ مهب ولق ىأ:و

 رافكح ةفصا!هدهبنيفودوملانأ (لوالا) نالاواف كو فوقنا غرك اودع اور دق دا ءاذيالاو

 : لاؤسلا ) 1 او ا قسفاا نم ث رخو عقأر نكلاو

 3 رفاكلانا (لوالان ءعبا اوطاو) ةدئاف نو ةسافم هرثك ًاوهلوَما ق.الفنوةساف موكرافكلانا(ىناثلا

 نم نيدلا رافكلا» ءالؤهن اان وهدار اأو دق رفقا ثنشا تبا ةزكيذكو هندذىفال دع نوكيدق

 يوغا مذلا ىف ةغل اء! بحو كِل ذو مهم اوقأدنعو مهنيدفنوةساف مهرثك ًادوهعلا ضةنمتداع

 || نوكي دقو ةعي د, اوركملاودهعلا ضةنو بذكلا!نعازرت#نوكي دقرفاكلا نال م دقت منيع (قاشلا |
 8 00 !افنايدآلا عنب قو نماثلا عتيج دتعامومالم نو كسب :صخدشلا اذه لثهوكلذافودوم ١

 ع

 ||| نوكنا دع_ال سابع !لافاضيأو ةمو املا تاسفصا | هذهب نرفودوم مهرثك أَنا نوةسافم مر

 . || كئلوأ مكمل ااذهن ء حرم ىّتح نوقسافمهرثك و لاف بيلا ذهلف باتو لأ دقرافكلا كئاوأ شعب |

 ! هنمدارملا(لوالا)نالوق همغفهلسس نعا وددف اللقا هللا تان اياورتشا هل اوقامأ عالسالا ىفاوا>دنيذلا ١

 دهعلااوضةذف ملسو هءلع ها ىلص ىنلا» انفاح لرتو.ءافل-برح ني نايتسو ا مطأ د هاجت لاق نوكرشملا

 || تين ضقن ل يكرم واع أ دويل نم ةفئاطنوكتن أ دعسال(ىفاثلا) ةلك الا كالت بيس مهندس ناكىذلا

 ١س 0+ هرسردوو نوم رح

 ينع- وم. 4 جانج دع يراد يصب باو 4 2
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 دوهعلا



 زوال هريس و ىلا هتهظارادقان تاص> امنا من اي. قلاراسو طاوالاو انزل' نا ىلعانةفاوان اضن أو انهه ظ ١

 اد_هلوقنةرادقالا نذادارملاناهلوقام أ انه اذكن اهنع عئاوملا عفادابو طاوال اوانزلا له هالي نأ ع

411 ' 5 
  ممصتم مساس صاع صب ميسم موسما مايياسم أ 0-5 ل لل كا دع تامل يس حمل يوسع

 | نيحاشي رق ىعيمهذهع ىأممامعأ او 'ك_:اموق هلوقو كم مف ىف بءغرئاموةنولت اةئالأ ىلاعت هلوق لاه هنا | 1

 | رصانقمولاريسي نأ هلوسر هللا سماق مال لاو ةالدلا ءيلعلوسرلا ٠ ٠ اذاد ةعانخ ىل ع ركبْسب ليدلا ىف اوناعأ

 لقر» دنع نامةسوبأو "نك ةىلا اوزود نأ ساننلا مأو كل ذلسو هيلعدللا لم هلا لوسر لعفف ةعازشإ

 كلذ تااهقتو تبافاهب را سل مل-و هيلع هلا لص لوسرلا تنب ةمطاق ىلع لخدو هم دما مدقو عجرا 1مورلاب| :

 ا م ملفايلع بطاخ مثدّدشتةرع بطاخ ع ىنافر كبانأ ب طاقنا_أفنيسااو نسم ااهنبال |
 | 2 .ًاهبفثامف انآ ن اهلنا ل اوسراب س اعلا لا ةفدل يس كاتو هتراجال لوسرلا هراجأو هزاجاف هاسفاصمناكو |
 اوماقغ: ناو يراد فسد 6 ىلاداعف نماوهف نانغس ىلازا دلخد نم لاف اثم عجاف أ

 لأ نر < نازوحمال ن-_باسالاقو سابع هلق ام اذه" كلذ دنع فلا لسصحواديدشاب رضهوبرضو هيلا]|

 ابخالابالا فال هاو مناسملا اذه قحزستو سس ةكم خفدعي تلز ةءاربةروس نال كلذ هم دارملا |

 كيلعنتك للامت طرقا لانقلا اذهاوه وهركم يما ىلع الاهذ_هتاد ممالاركب والاه (ثلاشن ءلاثصلا) |
 ال تع دق ىلاعت هنا ىضاسقلا لاق تانآ الا دم ىلا هت هللامخم“ اقم 5 هركوهولاةلا|

 | لاتعل هركلانهوالا عفن. ال داهل | ىلع ضي ركلا اذ ءلتنتاهاو زاثاف هدفا رصتمالو ةلاهراكتوكيالا
 || ضيردلا اذ_هالول ىذلا ءركلا لص<ال ىكا د اهلا ىلع ردنا اذه. ىلاعت ها ث<ناز وحي هنالاضيا مل
 هل 0 وءاددا ىذعالناو هبر ىش نا هني نمؤملانا ىلع هن الا هذه تاد (عبارلا ثهأا) عقدا

 مهمولق ظ.غبهذيو نينمؤم مورو دص ف شر د ماع مكرمص و مهزذ و مكب ديا هلف موب دعي مهولث اه ) ىلاعت |
 هسةءرك ذاموق نولن اقئالا ىلوال ادي "الا ىف لاهانا ىلاعت هنا لعا ( ريك ميلعهتناو ءاشنن م ىلعهللا بوو |
 لاةقلامرمالا داع'ن : الاه ده ىف ىلا عت هنا لاتقل ىلء م٠ ءادقا بح وناهت» دنعاو لك امنا ةعيسس| ْ

 ىووحا اذا اهبف.كف درذنا اذا هعقوم ماكي امم د ضو لكي انقل نءعاوت' هل اتا كاذىفرك ذوأ ئ

 .يدعد ىلاعت هناف قسوهوانادع كلذ ا يل حسم ؟, دياب هلل امهيشمي هوق(اهاواقز ١

 ,بيدعتلا ادد هنمدار 1١١ ا (ىناثلا ن هلا) ة هرج ”الاىلاءرخأءاشناوازدلا فل عءاش ناف ني رفاكلا |!

 : لا ١ ىلاعت هنأ سيلأ اولا ناف ه ءانزك ذام لكهيذ لخ د.فاشلاب لاومالا ماننغاو ىرخرممالاو ةرام ل ثقل | :

 ناك اموهلوتنمدارحلاانلق »م 9 ءديابهلاموي دعي انوه لاف فكس موف تنأ و م.م كعمل هلي 'ناك امو

 قرفااو نرحل او لْمَم !بادع يا ب اولاد ةءالاان راذعمبيفتنأو مهبدهيل هللا |

 باذعامأ باو ا ادب زملاسس هّم-ىف ناك ناو بندااري_غىلا ىذه دق لاصةنسالا ناذنعنا نيبابلا نيب أ

 قول دعا لفنان مهاوق ىلع اًءاصصأ مجدا (ثااثا!ثصأا) ب تذذملا ىلعار رمت فلا حاذغااه لمعلا |

 كلذن ا ىلع لدب صئاار ءاكنورسالاو لت ابك 11 أد مكي ديا هللا مهم دعي هلوشب ىلاععت هلق د

 اجد مدان ارت ردوهو دابعأأ ىدب دبأ ىلع دوجولا ىف هل ديىلاعت هناال اىلا هتهلا ل[ _هفرسس الا و لتقل

 بذعإ هنالاقي نأرابدس ني: مؤمن اىديايدافكلا بذي ىاعت هنا لاقي نزاسؤل لاقت نع قالب باج

 موهتنسلأ ىلع نينمؤملا ن نمان هرافكتاة: هل[ قف هءاس أبذكي هنا لاقي نأز اوني رفاكللا ىديانينمؤأا |

 | ىل هان رك ذاهب سنامنا ودابعلا لاسعأ قل ل ىلا عت هنا ل-ءةربحملا دنع كلذ درع لاهله كلذإ ا اغ ىلاعت هنال |

 ريسفتلا اذ م هيلا تاعاطلا عيجب فيضيأك هفاانلأو ه سه اد هل ببيع هنا ثم نم ع وتلا لبيس ىلعةه سفن |
 | الامترلا لعنانا اك ناسللاب هلوةنالانأ الا كل ذك مالافالع هوقمزلا ىذلااماا ولاقف هنءاناصص [ناعأو |
 اذكفناديدلاو سا! نوكماو تارذعلاو لاوبالا قلاغاب لوقنالانا مث ماسح الا م4 قلاب اوهأ ٌْ

 رد ميال ءفا١نافانههاذبناج نمر هاملا لما دااور هاه لما دلالا زوال كلذو هر ه هال نع مالكا فرندأ

 : | ممر لالا (اهينانو د) ىلا عت هللا ن مالا س دل ةمعادإا كالت لوصدو 'لصانملا ةعادلاليتاسالا

 كس مر م يع ل ص يوسع ل ع هع سستم و سوس س سس سس
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 اهب حرص نمو ءارق نوكب نأ ويالو ةءارقإ س لذا ءاانهعيرضتلاام اوني رص دلع ةلوشم نسل )ناو [ ١

 ١ لدشلا مت هناالا مهرس ماب رافكلا اولتاوت هانعم رفكلا هع اولئاذهاوق 5 (ةنئاثلاةهلملا) فرحم نحالوهف |
 5 لاف( ةشلاثلا لعملا) الط الا لاعالا هذه ىلع عامتالا نوضح نيذلا مه مهنالركذاانمممةداسلاو ةمئالا

 ١ | ناف نعطدال نب اءطو رمثم هده<نال مالسالا ىف نعمل ارهظأ اذا ىذلا لاق بوني الا هذ ءحاسزلا

 ا 4 ْ :اه-واهاو فاالا كب مها ناسعاال سماع ننا أ ارق ةموأ ناعأ ال مهما ىلا” لاق مث مهدهع ضدنو ثك_دق)

 ٍ ةرفكممنا(ىناثلاو ) ةفاخالا ةضوه ىذل ا نامعالا نماردصءنوكف مهو:مؤنال ىأمهانامأ ال( شدحأ) 1

 ا إم .ةطا ىلعمهاناعأالو هانعمو نيع ع وهو ةزمهلا خفن نوقاا اومهانيدالو قيددنال ىأ مها ناءاال

 1 هللا هر ىفاشلا دنعو اذبع نوكيالر ةاكلانيعنا ىلهللاهصر ةفنحوأ كسب ونايعابتسل م مناعأو

 )| نا ىلعليلدلاو نامعان تسلا هن اكممئاعاتراص اهباوقي لا مسهن اه دنع ةيآإلا هذه ىعمو نيع مهثسع
 م نكي لولو مهنا اوثكتناو ةوقف ثكتلااهفصو ىاعتدلا ناعا مماعا ِ

 : تكنلاباهفصو عصاملا دقعت

 1 مهم دجوام دعب مّتلت اقم ىف مكض رغ نكم ءاىأرفكلاة م اول: اةفهلوةب قاعتموهو نووتش . مهاعل ىل هت لاه مث ْ

 أ هلذفو هللا مرك ةياعن م ادهور كلا ع نءهءلع مهاعممتاهد !ىفاسستهل املا نوكت نأ م اظعلا نم دوام

 1 | ةرعلوأ مودم هو لوسرا حارخا او وهو م-ماعأاو اودع :اموق نول: اتدالآ) ىل امد هلوق ناسالا ىلع

 ! تيلارك ذيهعلا رفكلا ةمثأا ولتاه لاقل ىلاسعت هنا لع |(نيذمؤم م دك ا هوشتع نأ ن-!هقاف مهو شنت

 ٍ بويا هئمدح او لك ناس هال رك ذ ىلاعت هنا لعاو اوثكناموق نول: اةنالأ لاق مهتلئاقم ىلع موتعس ىذلا
 1 لاق د هعلا ضة: ىلع هلو نيرمسفملا لكو دهعلا مبتكت (اهدأ) عاقجالالاحاهبسبكُ ةاهب درغناول ,متلئاقمأ

 || ةءازغ ىلءركب ئباوناعأو <: ا اوثكن ةكمرافك ىف تاز ىاكللاو ”ىد لاو سابعنبا
 . | هلوق(اهناناو) .هريغل ارز كا ذنوكنل راغكلا نم مهريغل ادق نم ىلو أ نيثكا لا لاتقنا ىلء لدن الاءذهو
 1 ها ارخادا ارما موضعي لاقف هنف اوفلتخاو هلسال لاةلا حام دك وأن ء اذهنافل اوسرلا جارخاباوههو

 ا ادق ىلع غاقجالاوةروشملا نم هملعا زسيتأ اهيذخ دل نهدار 1١ لي م_هضعب لافو رباح نفسكم نم

 أل ةناعاو ديعلا ضةنوهو حورخنا ىلا ءوعديام ىلعاومدقأ ثدحنم هجارخاءاومهلبنورخآ لاهو لقا
 أ امالوسرلاجارخاب اومغَو هلوقو هيلا ةيعاداارومالا نم مهنم عقواملاهسوب مهبل حارخالا ف.ضاف هيادعأ |
 | مول لاقلاب عبّر ملوأم ودب مهو هلوق (!هثااناو) هماسقب لعفلا كلذ دج ولمل ناو هيلع مزعلاناماو لدفلابأ

 | اولئاقم مادارأ (ىناشاال وقلاو) هعم نمو اد لص ا سن ىّتح فرم الاول اه ريعلا لس نيح مهئالو د

 1 أ حرش لورا ٌئدابلانا لعاب مودي لاهاغاو نيرثك اللوق اذهو دهعلا ضَةْب اودف ةعازخ ءافاح

 | مالكلا ادهوني_تؤمح :5ناءوثْخت ناقحا هللاف منو شخ ا لاف اهيفداز هثالثلا تابجوملا هذه ىلاعن
 | ةعادلا هذه ىوةءامماهامصفتودب وقل تاسبجوملاديدعتنا (لوالا) هودحو ٠.ملاتقلا ةمءادىومب

 أ افئاخ هنوكىلا بنا فكتت نال هثماكب ره كلذ ن كك ءهخ ىشذت | لحرال تافاذاكنا عر
 1 أناقح ا هفافادحا ىش م تاكنا لق هنأ اككلذد.هيهودسخ نا قحاهتناف هلوقنا (ثااغااو) هيد ن

 ظ | باقعلاف هتنا نم عقوتملاامالتقلا اعمنم عقوالار رضلاو تل الطساوءايربكلاو ةردقلا ةءاغىف هنوكل ءاشخت |
 | مكناءانعم نينمؤم َمنحس نا وقنا (عبارلاو ) اي دلا ىف مزاللا مذلاو ةماسقلا فديدسشلا |

 3 | ديفابطا ومدقتل نا مكناهانعمو"لتاةملا هذه ىلع | ومد: نأ مكمل ء بجو ناسءالاءنينمز وم منك نا
 . [| ةلئاقمىلع مهلمت ىتلارومالا نم عاونأ ةءيسم ىلع لئشم مالك اذ_هنا تف نينمؤم اونوكتالنأ |

 لإ اذا اولا موخا فاعمل له ن نءىدساولا ىح (لوالا) باح أَن ."الاىف قيد هعلا نيضقانلار افكلا كئلو ا

 : ظ قة لءنىفداذ لوقن امناف لعفت تسلا تلفاذاو هدوحور دعم لغف ىف كلذ لمعت امئاف اذكل عفتال تاقأ

 ||[  ليق:_بام لعف ىلعاض.ضتراص فاال ااهبلع تاش د اذاف لقلب ىن“.الّنأ امهتبقرفلاوهدوجو |
 ا ال تاسانز ا هدو ساووساو ياو «ءادابوبخا فنا ممتساباو وأ
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 0 .ةيوتلا بنون هلوضح عفانملا كاتو ةزو حصاذملا ة4نعفاانم ا ىلا ىتغفي اهلئاقملالوه- ناتثفانزو 8

 | تاسنالا ىلءاجما وبأ خامفناو ا.ئدلا نادجو نالءاشزن م ىلع لاق امناو هلت كل ةقلعتم ةياوتلا تناكنف 1
 ] ١ ناننالا قارفتسال بيسر سيدقو ريا هن دازأ نم قحىف كل ذو اما دلا ن ءىلقلا ضايقنالاسزسيدق ص
 ْ هللاَبوُتي ةلاقو رك ذ ىذلا هولا ىلع سعالا فاتح االف هللا ىل بس نعاهبنسي هعاطقن او اهماع دكدل اهو اهيف |

 || هلاعفأو هماكح أى بيصم ميكح هنوكلمو هكلم ىف لعفيو لله ءبام لكسب ىا ميلع هقفاو لاه مءاسشنن م ىلع || ١

 ' هلوسرالوه انو دن ءاو دع مو مكنماو دعاس نيذلا هللا لءياوا اوك رت نأ يح مأ) ىلاعتهلوق#« |

 الانالعا (نولمعتاجريبخ هقاوةصلو نم:ءوالاالو |
 نمدوضقملاو داهملا ىف ةدغرص تناك ةمدقلاْ انآ

 ١ ظ ا

 ِْ | ىذل'ماهفتسالان .مأ هلوقءارغلا لاق (ىلوالا هلي -11) 0 اسم همفو بيغرتلا ف ناس ديزهدن الاءذه | 00

 | هتلخ داى ثلكةدسعوبأ لاق (ةنئاثلا لدسملا) لوبد فلالاءناكسادنسالا هيدي رأولو مالكلاا و 1

 | "لع ةحاولاف ةصأو مهنم سلو موقلا فن وكي ىذلا ل2 ادلاف حج ولولا مدل كأو ةصأو وذ همم س هلع هو

 ٍْ أ (ةئلاثلا ةلعسلا) عجلباو دوال صلو مهو ىداو وه لاقي ىداولا ىلاف لشد ند لش دلاك ليو نم

 : (لوالا) نيرعأ لو هح د_؛ءالا باع نع صاخضتإل ةعق ءقاولا هده ىف فاك ا نا ناس هن الا نءدودقألا |

 ا هنأالام_منع داهطارد_هينأ دارملا ومولعم ا همهدارملاو ملدعلا عدو مكشما ودها نيذإ هللا ملعب د نأ

 | جحاوهذوجو نع ةباكمدوجوب هللا لع لله مرسال هللا د_ةعدوبؤلا مولعم همزلب ءيقلا دو مل ايل 0

 1! ناك ناو الارهاظنالءاوهذوجو لاحالائ دأا لعيال ىلاسعت هنا ىلع هن هي الا ذي مكاني ماشه |

 | ةحصاو نيئمؤااالو ةوسرالو هتانود نماودْكِي لو هلوق (ىاشااو) هاندبامدودقملا ناالا رك ذام مهوب:
 (| هرهاظف الخ هنطاناقث انمنوكب لب اصاخت نوكيآلو دها ع دقدها-ل انا ط رمثل اذه ذنءدوصقالاو |
 عمدانهطلابا وأاذاالامهكرتيال هنا ىلا هتيم نيذمؤااو هلوسرو هقانودنم ةصملولاذخ:ىذااوغو |
 | هنانا-دوصقماونيدل اهم رطف انعام لاط: اور افكلاىلا دّدولاو انرلاو قافنلان ءاملات صال الا

 | همكفو لجوز ع هتنامال اداسغنا هب قوي نأ ضرغلا لب طقف لانقلا سفن لاتقل باح | نم ضرع سدا
 ا يلع مادقالااماو عامتنالا هب له ذ شن ف ىلاعتدق ان اوذر بلطف لاملاو سفثلا لذبهب رواتل هقلكتو |
 | مهضار ءاوم مما لاعىأ نول. هزاع رمبخ هقاو لاق مث الص دش. الامم لاذ ضارغالاريا با لاتتقلا |

 | يضر سابع نبا لاق باقل ةياعرو ةنلارمأ ف غابت أك اسنالا ىلع بصف ى. ايتمدسلع نع ارباع ل ا

 | تالاهاك ةءاقتسالا هقاذ ن مهللادي رباماو رهاظلا ف الش نطابا نوكي نأ ىذربال هقاّنا ام مْ:ءهنثا ا
 ل نمي نينمؤوملا ىلاوي نمزهتو هروغ نع قفانلا نيس لالا ضرفاملو لاه اوءاقتسا مم هتلااشيداولاه نيذلا |

 تبءاو ًارفكل امه أ ىلع نيدهاش هقادح امماوروعينانيكرمثمال ناك ام) ىلاعتهلوق#« م-يداعن | ١
١ 

 | قاوزولسلا ماقأ اورخ . الا موملاو هلئاب نمآن متنا دس اس هرمعب ا !نودلاخم هراذلاىفومهلاعأ تطمح ْ

 | ألام 210 (مهلزألا) لئاستب" الاى (نيدتهلان ءاووك. نأ كئاوأ ىسعفهشاالا سن لوةوكزلا |

 لال: تجونام مهدت اب امقو محن :انعاونأن هرك ذو كالذ با عاى غلابو رافكلا نعةءارباارك د بةروسلا

 | ةطلاغا نوكسحت نأ بو هناوتزأ اسريغةءاربلا ءذهّناىف اهات اهيسش مهنع ىكح ىلابعت هلا تقع ايلا

 ا يو يوم كلذوهب , الاءدد ىف ءرذاماهاؤأف ”هلصاح ةرصصانملاو 0

 ”ئءالاه .مأ ارا دصتملل نيرماعم موك تاضصلا كل هله نءو ممر صانمو مهتنو اعمو مهتطل اخ تحول ا

 .ش ١ ه4 مجاور هع طقو هلناي هر كي هوريعق نواسملا هملع لبق أر دب موي سابعل ارسسأ اسم امنع هلق ىىطر ساب '

 : ىلاعتمتتا لزتأف ىناعلا كفنو جاطلا سنو ةيعكلا جيذو مار اادح-ملارم_عن لاق نساحم مكلأ لاهو ىلع |
: 1 

 1 «نامسق د اسما ةراع هن املا هلكملا) هللا دصتسماورمعي نأ نيكرمشملا ناك م سانععلا ىلءاّذل

 1| ءاسلاقةفو رانا ةرامهلاناماو هانا هناينشغرُثك اذانالف دلع ر مس عب تالف لاقن اماستا ةرثكواه هوزلباما ا
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 | نينو“ نسل ذنينم لاك قب َر وهتم موف اودهاش ثدح ناوهلاولذلا نم مم لزئيام ءاسنعم |

 ١ | الا ىف مهب عقواسمناءازيخالا| اذهنا ىلع ل دياذيس مو يش ايامك اق دعب ىأم#هز يو هلوقىدحاولا لاف

 | | لصح الهنا ىئسعملاوم- ممل رتل ولىلاعتهلوق (اهثانو) اندلا ىف عقاو ءازخالا نااندب :ناملف.عضادحو

 ' ناكاملاولاه نافني رهاق موك ب.نيإسملل رصنا لد دف ني روم ميو حصص بدن مها ىزالا
 أ نم هنالك اذكى مالا سدا لوقف اع ركذلاندار ةاناكرصنلا اذه لو دحلامْزاَ_سمىزلا كلذ لوهح
 | مكرم :ولاها اقر بيس ةف 1 ها ل_ك<نينمؤملا ناالا ني-:موملا ةهج نم مها ىزدا لص نأ لقخنا
 | رك ذ دقو نينمؤم م رقزر هعيش هزت اهل رو)ر فظااو خفل اورصنلا اذهب نو عفتني مما ىلع لد ممل

 | مولهملا نموركب بن ءم هرودص هللا شت مدمج اواكد :ى>م-ميلعر ب شيرق تناءافاواسأ ة ه انرغنإ

 | 000١| وسب وة رورس سيما رجلا نسحأ ىلع هنم هللا هنكم مث ههه ن ءهنذأت لاط. نمنا

 ا
َ 
0 
 أ

 ١ /نيتمؤم موقرودص فشيو ةوق لوةبنأ نئافاوز عراد نم ديرو مساع روز ات اشو نيل

 || باوحلاوارا ارك م مولق ظغ بهذيو هلوقناكف ظدغ !باهذانيعود اهو ظدغ الأن م شب هنأ ءانعم
 مهرودص ىثفرحالا ثوملاراطتنالا ل فاكر اظتالا ةحز ىفاوفاك ةعفلا اذه لودحعم هدءو ىلاعت هنا

 بهذبو هلوق نب ونمو .موقرود_ص فشدو هلوقننب قر ذا ارهظي هولا لأ هىلءوراظت الا ةدز نم[

 ىاودلا نيكست ىلا عجرت اهو لاستّةلا اذ هى ىلاعت لااهرك ديلا هينا عفان 1 ىهءدوف 0 ع

 / زولاو لاومالا نادجو اف ىلا هتركذي لو اظ.غلاةلازاوراثلاٌك ردو ىئثننا ىهو ةسدضغا دولا نم ةئشانلا

 3 | ةقئالا موك. ىناعملا ه هذ هى م_-مغرفةفالاوةإ لا ىلا. ب موق برعا!نالثال ذو براس اومبعاطلا

 الأ كلتفى رح ىذا نال دكم ةفاةيساشمفاصوالاهذهنا (لوالاثكلا) ثحا.مانهه قيموعابطب

 ةلادان الا (فاثلا ثصلا) هنف ةدراودي الا لاقي نأزاج ىئءملااذهاو لاوحالاهذ_ول لكاش هنن ةيقاولا
 ارابخا كلذ نوكفرابخالا ذهل ةقفاومتءقودقو لاوحالاهذه لوصو ع نءريخ 1 هنال ةز عملا ىلع

 هللا لع ىف ني: هؤمةباصعأ !نوك د صو وع يوا زعم برغلانعرابخ الاو غلا نع
 ]|| ةبغرلا نمو نيدلا لج الة لا نمو بضغلا نم ءولع تناك موب واق نا ىلع لدتا مال امة انامع !ىلاعت
 ا 1| كلديمولهقافصونأ !لعاو نيدمؤلا بولقىفالا لدحتاللاو تاللود دو مالسالا نيدّواعف ةديدشلا

 || لاق نب رفاكلا ىلع ةزعأ نين مزمل ىلعةاذأ مهتفص لاه ىلاعت هناف ةفأرلاو ةجرلا,نيفوصوم م.:وك قيال

 || ىلعروك ذماذه حاجزلاوءا ارفلا لاف اشد نم ىلع هللا بوو لاه ممن ءاسر رافكلا ىلعءا 3ث اضبأ

 9 ال ءازس لحن كءالءا امد نه للعهتلا بو. وهلوق نال م هواه هل وةاااوج نوكي نأ نكعالو فا ةدسالا لمدس

 هلنا ميو لاقة فتأتسا غانوهمد الكلامتو كق ىلع مت < هللا[ ثي نافءريظنو اول اه رافكلاعم مهتلن اقم

 ىلاعت هنا(لوالا) هوو نم هناس وهل: اقملا كلم ٠ زج ديول هذه ىلع ج ع نمي ل اه نم ساسذلا نمو لظاسدلا
 || كلذراص هلئاقملا ىلعاومدقأ اذاف مدال اهلا به ذام ىلع مهضعد ىلع كل ذقشاس؟ رف تلت اتا امه سهأ انا
 ظ 00 ةظلاوةريصنلالوط> نا (ىفاثلا) ة.هاركلاكلتنعةب وتلا ىرتان راج لمعلا

 رصخا الصح اذ' هنل (ثلا1)بوذلا عسب .«- نع هب وتلا ىلا هلامعا دك ذرب سينأ دعم هقئا م :ىلاو دهاش

 | نكعءاحلاولاملا لوصح دنءناف مارا ىد رطلاب بلطتهنذإ تناكو عنلاو لا دل تركو مضار ةاظلاو

 نامهضعب لاق (عبارلا)ءوجولاهد- 5. نمةبوتلاىلاانعادهاخلاو لالا ةرثكريصمف ل الح قدر طب |عامصت

 1 ا ا اور أت فنا ذاف اهتاذاو ان دلا ىلا للا ديدش سفنلا

 ْ د ًاوهاذهو ان دلانع ءسفنلا نض امقأ :ال ا.دسكلل ذريصرف هنمع ىف ةريقس اين دا اريصت دعا مقس ةرهسد ةريقح

 | | ىدعب نم دال جين الاكس لم ىل يه مال ل | هءلع ناملس نعةراكح ىلاعت هلوقريسف:ىف ةرٌّوك ذا اهوجولا

 ىذلا كلا ١ اذه لود دنع نا فرعب مث انداا باطر لاغتشا سفنال قبال كال | اذه لوص» دهدناىد
 أهل ميقي الوان دلا نع بلقلا ضرءبذ ئه اهتاوهذ وامتاذإىف :دئافالو ان دلل ل_ىاحال كلامملا مظعأ وه ظ

 عييمسمصح كت نوت -2- نويضسبوجسجيبب

 الرر

 مد



 0 دوسملا ف رض هناف ةالصالامقم ناك ا ذا نانالانالئلذو همق رز وذا دصسملا ةرامع نمدا رااث أ يلع ٍ

 ] بلطا نيك اسملاوءارّشفلاتقتا اوطددسملا فرض هناف :(تصزإ لا ”ؤمناكاذاو هيدصسملا راع ل هك#
 بابلا اذه فريتعم ةاك لا ءاًيافءاثنل هلا لاسم ىلع ةرامهلا املج اذاامئاو هي ددحسملا ةرابع لضحفةاكر رادخأ ]|
 رهاطلاو لف اذلاب لفتشيإل سن اولا نءغرفب ملام ناسنالاو لذ اند صتملا ءانيو بجاو ةاكرلا ءاتياَنالاضبأ 1

 | قاالا شالو .هلوق (ةعبارلا ةفصلاو) دجاسملاءانب لغتي :اك زاب ةزمنكيلام ناسنالاّنا ||
 هم ىل_هي ناكوادكسم راد با, ىلع مالسالا لو ىف نإ +: :ء هنا ىذرركب ا انأّنا (لوالا) .ةو>و هضو 8
 نهسانلا فاخ ناو هنا ع ةلامطا كل :وهداز |! نوكم نأ لقصف هسسبب هنو دوي رافكلاو تارقلاًارقيو ْ

 فاض دق نموملاو هللاالا ل سب لو لاق ف.كح ىل ةناف هلا ني دةيوةن درو ىلا عت هللا ناوضر بلل ا

 هللاءاضر ىلءراتسال ناو نيدلا باب ىف ىوشتلاو فوملاا ةني.ثالا هديه نمدار اااماق نيدسفملاوةاظلا ا

 تال اهذبمبافو صوم ناكنم ىا هتان زر انم هللا د ابمرم هدانا لاق ىلاعت هنالعاو هريغءاضر ْ

 نونأي من نم سان أن امزلارخآ ىف ىأد ملسو ةيلع هللا ىلص ”ىنلاق ء اندلاتامهمحالصاوثي دا
 ثيدحلا ثيدحلا يفو ةججاس مهبقق سلف م هوسااتالاثدلا بحو انت دلا يه رك ذاق اهيف نو دعقي دج اسملا ش

 انااا

 ناكولو مهرفك قعرافكٌذلازتيرامنلا قدولفنا لمن ىاعثهلا مهفاقلا) ر رفاكملالا لصضال دولختاناثدث

 ةزامدب لغتشي نأهل نمد رفاكلان ا نيباسا ىلاعت هنأ مث هع رفاكلا ديد حصار افكت اريغلاباثم ك1 ااه

 رزع_ةدانعا هلوق (قوالا ةفضلا) ةديرأ ناتسياتودونبكيارأ تحح لدعلا ازين لقكشال ناز د ردا |

 عضو ان رع ةرامع دعا نال هتتان ناسعالاأ ندا هناانلتامتاو رخ الا مونلاو هانز 1 نسمات يح

 نؤكت تأ نم دبال هناا اقامععاو هنق هللا ديعد | هضوم دب . نأ عنتما هقابانمؤم كيلا هم هيفهللا ديغي ىذا ا

 هللاد.عب ل ةمادقلاركش أنف ةماسقلا ق دضتامغاىلاعتهقن!ةداعب ل اغتسشالا نال رخل مورلاو هللانا وم
 (كلوآلا) هو-وهت .ةانلقمتقا لوسريناسعالاركذي ل0 ل ةناف ىلاعت شاذدا+ هل انس نين لهلخا دنع ل نمو ْ

 هه .<

 عوملاو هتانناعالا اذ ذانهوذكالملاو ةسايرالاماط هللا ةلاسر ىذا اغا ادهن !نولوةا وناكنيكر شملان

 غال! وسما رك ذفذاعملاو أ دملاءناعالا الا سول ةلاسرلا غسادتنمىولطملاوقب هناك ة وبدلا "لرتو شالا

 || ةالأ ارك ياسا هنا (يفاثلا) ردتلا اذيهالا ةلاس لا نم 4 بوااسمال هلا قمرافكملا يش قسئلاركذ ف ذو 8

 1 امفاككل دناكس هو وينااركذ ىلع هلم شم ا.شالاءدحو دهذتلا وةماعالاونادالاعالا "يت الدال ملاو 1

 نم قباسلادوهعملا مقباسلا دو هعمل ىلا فرص ماللاو فلالاب يلف ادرةملاوةالصااركذ لا. (تلاثاا)[| ٠
 ١ | ىلع اليل دةال_ضا ارك ذناكف )سو هيل ءهتنا ىلصدحت اب نأ تاكىتا جا! لابعالا الا سم نيلسملا نمةءال_لا |

 ْ أ ءانب نم مظء الا دو سقملان ا همف بنسلاو ةؤلصلا ماهأو هلوق (ةل ائلاةؤصلا ( هحولا اذه نمو 5 ونص

 ا دا بااءاش ىلع مدقب ناعنتم!تاواسلا بوحؤبازقم كيانات اظ تاو ل اا

 أ لدي هتاكرصسملا ةراع فداك لاا اوةالدا١ةماعار ابتعات !لءاو ةوكرلا ف 1و. ةلوق (ةثلاثلا ةفداا)

 لع (فاشلا) ىلا عت هللا نم فوغلا دما دي هكلو معاشتإلو م يبلات دليل هناالا يصسملا اي
 د: هش هنكل ]وارسم ىورب 5 الفا لا ,ناو ةعمسلاو ءابرلا لحال الدصسملا ييتأ هنمدارملانوكيتأ

 ئ لوضف هف لخدنفةداسعلاريسغ نع هنوص نكد صمملا نا ىلع هدمأل ”هيفو رمصملا ديغتاغا ةلكو ةعررالا

 قو-تا ىلاعت هلقا لاه مال لاو ةالصلا هماع لاق سيشمل ةعببلا لك 0 لم أ دصسأ ىف
 مركت ناروزا ا ىلع قل تن ققذر ازين هم هم د فرهطلا ديعل ى وط اهراعابجت ىراوزناو دحا لا ضرالا يف

 جياداذا مال لاو ةالصلاهمأع هنعو ىلاعت قفاه: ًادصيتملا لأ نم مالسلاوةالصلا هيلع هعو .هريئازا
 0 نا لو هبلع هللا ىلص ب : نعو ناءالابهلاو دهشاف دحدملا دهاعتي لجرلا

 ايفانكا !بح اص واق: ثيداحالاهذهو ه ءوض دعما ىف مادام هلنورفغتسسد شرعلا هل_جو# يرالا ا | ا
 | !(ليالا) هوجو هسدقو نيدتولا نماونوكي نأ ئلوأ ىببعف. لاقفاسدالا ءذجركناين لالة ١ ا

 ةمعس#<

 (ق 5



 25 ع

 ' َنالكلذ لزج مامتاو "قبنانإلا جرش ىلع ميس نأ طار نمله كمان اك ىناثلاو» 7 ارا ناك ناف

 : مك.1ا ىف سفرفاكل ا اضدأو همظفيالو هني رفاكلاو امظع» نوكي نأ بيف ةدايعلا عسضوم دصسملا

 ْ انو نيفئاطلل ىئدارهط نأ ىلاعت لوقا بجاو دجا -ااريهطتوسغ نوكرسش م اانا ىلاهتةلوقأ
 || نيلسملةدابعداسف ىلا ىدؤيد كلذو دص للتي واتدصملا ف ةوشدفتاسامفلان هزرت_عالر داكلا

 || كم ةنملا بح اصرفاكلا رمهينأز زوال نيلشسملا ىلع ماعنالا 0 رك دصمملا همه ىلءهمادقا اشيأو
 ا دجاسنوقابلاود_كاولا ىلعهلادصسءاورمعبنأورعوب ًاوريثك بارق ( ةفلاشلا هلشسالا) .نيلسملا
 ١ (لوالا) هوجو عملا طفا ىل_ءأرقن مةتو مار ادصمملاةراع هلوقورع ىنأوريثكن باذخ عا يل | ىلد هللا

 || دجاسملا عيب صاعكء يماعت اهماماو اسولكدجاسملا لبق هلال دج [ سم ليقاسمنار و مار ا دصملادا ربثأ
 || نمائبشاورمهدنأ نيكرمشملل ناك ام ءانعم هللا دحام اورهعب نأ نيكرمشءال ناك امل اردنا (فاشااو)
 | ٠.١ اان ارح كذا مارل دج ةرابق نما وقالو ليأتي ٌكِلَدك هالا ناك ا ذاو هنا دج اسم
 31 عضواماد_اولا ناكم عملاو عي اناكم ى-اول!نوءضي دق برعلاء اري هاا لاه 0 ثااشاا١) اهمظعأو

 || سا ا < نالف مهاوق ىف د اولا ناكم عدلا عم طوامأو ديلا تاع وق ىنف عملا ناكم د_اولا
 مار ا دصسألا ين هي مسسا 3 رلا) دس اوك ءعمالا س طال هنا عملولملا

 || دوسمةراع نمنوع ونعم رافكا نا ىلعدي ”.الا هذه ت اد ىددحا ولالاه (ةعبارلا ةلئسسملا) دص»مىهف
 : | قعتسا ل منذ رب لحد ناردجالا لوخد نع عئوو هتيصو لقت ل اهب ىصو أولو نما بما دام نم

 أ .و هلع هللا ىلص هلذا لوتسر لّرنأ دقو اهتم مهعّمو دج ل ميظعت ىلوال اور زميل نذر ل->دناورب زعتلا

 15 اما رئاكوهو مار طاددسأ | ىراوس نم ةبراس ىف ىف نما لاما نبةما.ٌدشو رافكوهودصسملا ففيقثدنو

 ٍ 10 ناكام ىندملاو لاس نيدهاش هلوق املا لات ةكلاب ١ مهسفنأ ىلء ني دهاش ىلاعتهلوق |

 | | يبن عبس فامر جسد رفكلا,مهسفنأىلعنيدهاش مهنوك لاسدجاسل 1

 | هال مدااهءاعد# ةويراكتاو نارقلا ب 3 نادال *« امره لمادزلا عا تلاعب

 2 أ مالا ريف قرفكرهاج سفن ىلعدهشدقتءاشالا هذ ه لكب هسفن ىلع ده شذ نكرف هكدا دلكو مال_بلاو

 | وهركلابمهسفنأ ىلعم عداه ىذا لاف (ىاثلا) نيرفأ منان مهسفنأ ىلعاو دهشم-من!دارملا سلو
 || ب ىدومب لودشد ىدوبمأ او "ىنا ارمصن لوقمف تنأ ن هلل قاذا "ىنارصئلاَنا

 . [| دهم نيدبانرفك ولو ةياوناك مهم ةالغلاّتا(ثلاشلا) لوالاهج ولا ىفءانرك اب: رّرةّيامغا هحولا اذهو
 ا اهماءفوطنال نولوة أ رعنوذوطداوناكمم ١ ( عدارلا ) ) كلذدا ارا للفن :ارماابو

 | نولوةياوناكمملا (سماخلا) كلرمشلانمهسفنأ ىلع ممداوشوه دوف ءاتصل ودصماط وشاوفاطالكو
 1 0 لاك هنأ سايع نعل: (سداسلا ) كلمامو ركع كوه كي رشالا كلك رمشال سل |

 " مكسفنأ نملوسر كاس دهن ىلا عت وقلرسفتلا !ذهزاجا ماو لاقر ةكلان لوس رلا ىلع تو دهشيإ
 7 1 1 يتوب هملايا ازوويامناو ةةمشلس! نع لودعهجولا ذه ئناقلا ١

 0 1 كلرق نمرغكل اب موسف:أ ىلع نيدهاش فلسا !نمدخ ؛ًارقول لوقو زاجل ا ادب .هىلاريمل اربيل نتاج كلذ

 . ||| مهلانعأ تطيح كئاوأ لاق متر هاظا ان ء همف لو دعربخ نم هجوم! ذه خصم هنم سف: أور عو سف دبز

 ما ماركا لثم .ةربلا لاسع أ نم لم منع رد_صدقن اكن اهناوهو باكل اذنه ىف وس !لد غل اوهام هتمذارااو
 '[|| باو ىلعدن از مهر فكب ام عّنال لطان كلذ لكسف فنضلا ما راف هتاف ماعلا وتاطإ ,رلاءانيي نيدملاولا

 ||| دقن طابحالا فم الكل ااماو رفكلا عم مظعتلاو باوثل ا قات كسا ىف ل انة بوفل قبيالفءايشالاهده

 1 رانلا فنيدلذ# منوكىلا ةراشاودو نودلاخ مهرانلا فو لاق عهدي عتالفارا ما باكلا اذه ىف مدت

 ْ هلوقّن ا( لوالا) نيودو نمزانا !ىفادل قبيال ةالدلا لهأ نم قسافلاّن ا ىلعالي الا ذهبا امصأ غحاوأ
 0 |رافكلا قفا دراو مالكلاااذهناكابلو ا دا ًاريصاسادضي نودا اشم هراناا فو !

 ةهيشد 2|



َ 

 ا

 نوزئافلامهثئلواو هللا دنع جرد مظعأ مهسفنأو مهلاومانتا لمسفاو دهاجو اورحاهو اوم [نيذا!) 1

 هناملعا ( ميظع رح هدنع هللاّنا اديأاهيف نيدلاخ ميةم يعن اهم مهل تانجو نا وضرو هنم ةجرب مهجر مهرمشاب. | 1

 ةحرد مظع أ ناك ةعيرالا تاغصلا هذ ماف ودوم نكن منا لاَمفدن الاءذه ىف خب رصتلا لمس ىلءميجرتلا | ٠

 ةرملا (اهيئانثو)ناميالا (اهلواف) هذه ىه ةعيرالا تابفصاكلتو ةرامعل اودي اق سلاء غصت نم هللادنع |
 ةعبرالاتافصلا هذمبنيفوصوملاناانلقامناو سفتلاىداهلا(اهعبارو) لاملابهتا لسسىفداوما (!متاانثو) |
 لازاانحوزلا اما لاملاو ندملاو حورلاهثالثرومأ عومتالاهل سل ناسنالان ال ةعفرلاو ةلال_كساةباغف |

 سننل انا كالو نالطيلاو الهال نيضرعماراص د اهلاب لا غةئالا بيسو ناضقنا!ىفاسعقوةرسسملا ١
 سلط ناالولف لوالا نمل مكس ؟بو.هزوفللالا هيو نع ضرءبالناسنالاوناسئالاب وي لاملاو || ٠

 الصاو ناسالاراص ةعز رالاتافدا الود دعنا تءثنىلاعت هللا ةابض سه بتاطالاملاو سفئلارادهأب | 1 ْ

 ىلءمادقالانبو ةحردإ ام دهن ب ةمسسامم ىاو دكت اللات احردبنتاصض لوآو هب رمشدلا تاحو درج ىلا | : 1م ع ع 5 3 . ع ٠ 8. 3 ا 1 | ا

 ةحص نيةرلا ناهربل ذهب تنثذ ةعمسلاو ةساررلا بلطلو فالسالاوءان الايءادتقالا دّرملةراءسعلاو هيام 31

1 

 مهوال مه رك ذ نيءو) هنالةراهءل او ةياَقبلاب نملة #ثملا نم ةجر دمظعأ لشي ل ىلا عت هنا لعاو نوزيافلامه | "0

ّ 

 530 3 3 ع "اه * | 1 ّْ

 | لعاببنت تافصااهذ مبافوصوم نكي نم لك نم ةجر دهظعأ كا ئاوأ ن ادار !انوكي نأ (ىلاثلا) موقزلا| 0:

 أ رافكلاىلا اوداقيال نايف تافصاا ءذ هب نيفوصوماوناك امنيذلا نينموا نمل تف اوناكسصا ب مما

 1 ىلع هبوهنمحارلا نا دمي ال مهن ةاوا سلا ىفأ ناك املنكلو نوودسال لاف نيقب رنا فصوىلاهت

 مؤ نامع الل اوةلخ مسهماف مهن ال نوملاط نب رفاكلان انيبف ني اظلام وةااىدويال هتتاودل وقح ! رلا

 هناف مارا ادصسملا اواظاضيأو هعضو هريسغ فئ ثلا عضو نع ةرابعملظا نال نياطاوناكورذكلاباوضر

 || ىلاع:هلوق هءالط اذه ناك نانوالا 5 داعل اعضوم هولءف ىلا عتهّلن | ةدامعل اهظومن وكنل هةلخ ىلابعت

1 

 ا
ْ 

 اذ_هرك ذي هعس ١ 5 لهرلا قد ٍرط ىلع ما رااددسملاةرامعوةبانقسلا ىلع داهملا ونامالا يجر ذ ىلاعت |

 بي.ةلاملاو نديلاامأو اهبةَعْداللاتاداعبلا تايم ىلالدودّقف نامعالا هيف _دسورةكلاهنع |

 اوضرام و لابملاو سفنلا بناس ىلةرج الا بناج اورام لالاو لاملاو سفناانمم>دنءمتآناوضرلا |

 ا كئاوأو هلا دنع ةحر دمظع أ مهسف:أو مهنااومابهللا ل هس ىفاو دهاجو اورج اهواونمآ نيذلا ىلا عت هلو |

 ىلءمهاوس نم لك نم لضف أ مهن ىلء كلذ لدح وجر اركذال رتاملو مهلا ةبسسنلا,تلدحامغا ماشفنا ْ
 دنع هلوق نا للعاو تافدلا هذه نم لك أو ىلعأ ناسنالل هلمضنو ةداعس لوصح لعنال هنالقالطالا ْ

 : ةيدنعلا هئمدازأا سلو هّتعاطو هّتيدويعىف قارغتسالا هللا دنع دبعلا نوكن م دارملانا ىلعلديهقا |
 هدنع نمو هلوق فدي دنع ا ةيقئم يا تاص> !مكصت الل انا حواياذ_هدنعو ناكملاو ةهاسا بسحب | 5

 ةدنءتوهطتاذ اذن ريشلا ةمسدقل |حاورالا كلذ كف هنداسع نءنوريكتسسال ١
 ةيدنعلا ىلا ةريرعلا نم تقرتو لاكن لاعءاوضأ اهمذ ىلع وةلالحلارا ونابتق رشأ هبل ادسملا تار ىلا و
 || لق ناف المل دمع ىرسأ ىذا! ناك لاه كلذاو هر دزعلا ة..ةمقس ةدهامالا ةيديعلا ىف لاك اال هن*اكلب |

 . | عمةجرد مظع أ كئاؤ ا مهفصوى لاه فيكف نيرفاكلا و نيلسملاّ نب تناك ت افصلا هذه ن ا متريخ اب !6 ظ
 أ نور دةياوناك اميس> ىلءدرو اذه نا (لقالا) هوجونمهنعباوجلااننلق ةسردرافكلل سل ها |

 م ةرصن مريخ كلذأ هلوقو نو كر. امر يخ هللا لةهلوق ءريظنو هنا دنع هل ضفل او ةسردلا نم مه بقتال

 1 ةدنلا فاصوالا س

 ا امنا لطب|مماورذلا لابعأ نمةرامعلاو ةباَقسلا ناك شالو لاسعالا هده ىلع لابعالا كلن يجر | ١ || هنمدارملاو ةرامعلاو ةيايتسلا ىلع نمي لضف ارباهملادهالا نمؤملان ادار! نوكبنأ (ثلاسالا) فدأ ||

 اصصصمل رس ل ع حس



 1 هجو ل لسع سمح مس مس مع ع 0مم ا

 انوه ىسعموبأ لاق (فانشلا) دّدرْتلاو شا نعاما اهم هنوكلا باو هنا نم ىنسع نؤرمسبفملا لاق |
 زوفلا هاجر ىلعان بنو ايام !تاعاطلاا هذ هب نو أ, نيذل ثا عملا ناكسف ءاجرلا د. هد ؛ ودودأ. ع | ىلا عج -ار ْ

 لاعالا ذم نايتالا دنع د_علاّن ا همف ق.ةدتلاو اه.هطواف وح مز نوع دي ىلاعت هلومل٠ هادا ١

 | 0ةةااءلوسبف ةريستءملادومةلا نم داس.ب لخأ دق هنا هسفنن نءزو< هنال ن باوثلاب زوفلا ىلع عطقبال

 ةاوم نع نيكرمشملا دمعت هنمدا راااتاوهو فاشكلا بحاصءركذام هوبولا نسح وهو (ثلاثل او)

 ا أ اونم اذا ثاني اع نانا اورةاواهومظعتسا ىتلا مهلاعأي عافتنالا ف مهعامطا محو ءادنهالا

 ني ارثادمهل» ادّتهالا لوصحرابصءالؤ فهلا نم ةمشخلت !اهيلا اوعضو عد ارم نان لمعلا مهنا ىلااوعذو

 ' | فو د ىلاعتهللادنء نمري1 ان مهزو دب نومز هنو نو ل4 منان نو ظشد 0 اورام لا

 [| ةرامعو حامل اةباقس مام )ىلاعتةلوق « ءاجرلا ىلع ةمشمللا جرت ىفنينمْوان فطاءوضو مالكا اذه

 | 01617010 تاهتعتووتسإال الد هسقدهاحو رخاالا موءلاو هتان نمآنكمارطادصتسأا |

 ١ | ضءب ىف سابع نب الاه الا لوزنىفالاوقأ نو رمّسفا اركذ ( ىلؤالا "هل سملا) لئاس هدب الا ىف ( نيماظلا

 / | داهط او ةرسهلاو مالسالاءان وفة دس نكن ا سانرعلا لاق سابعا مالك ١! اظاغ املا ءاعّنا هنعتاناؤرلا
 || ةاقسندف دوا اولا نيكحر شا انا لو ةيءالاهذه تازنق حالا ق سو مار طا دصتماره-ءناكدقلف
 ْ م العنا لبقو لضفأ م نأمهلدوم وم ١| تااقف هءاصع أو دهم مآ لضف أ ن# مار لا رانعوج احلا

 1 لسو هلع هت ىلص هلثا لوس رتوفطال نورن األ ى عاب ةمالسا دعب تعدت !ىذز ساعلل لاق“ مالشلا
 قارآ املاق : هن الاهذ_هتازئالف ماركا ددسم ار عأو هللا تد حاخ قسا ةرعمأ نم لضفأ ىف تسل ؟لاقف
 دش نب ةولبط رفا لبق واريخ اهيفمكل اقم ا ىلعا اوهقأ مالسلاو ةالصلا هملعلاةذ انئاّعس كرانالا

 الامان[ نما: ءلالاو تاو هد انهم ىد- ترءلا باصات ا ةرلط لاف + لعو نفل ءأاو

 4 داق ىذتزاستسملا لاقت الا ءذهىلاعت هننال أف داهللا بحا مان «ىلء لاف اهماع متاةلاوةباةسلا

 ْ انالانبترحا_ملالقعو نيالا نيب ترحب هل اقمدن . الاهذه لاق. نأ لق هنا مالكحاا لصاح

 ١ ا نلفؤا!قس اي الا هذه دع ىلاعت هلوقباوكحا دقف نامل :ترحامااولاف نيذلاامأ نيرفاكلاو

 ] ْ | هللا دن ءةجرداضب أح وجر ملل نوكي نا اضن ىضتقء اذ هوهتتا دنع ةردملظع أك ثلوأ نبرحاهمل ا

 ظ | ناسا نيب ترا منااولاق نيذلاامأو هيلا اموت: اذا مالكلا ادهن 57 .دبسو نموا الاى ءايال كلذو

 ظ 1 اانمعا "لد ضافملا هذه نا ىلع ل دي اأو هنت ادع ما ال انتو مهلون ةعت ىلع ارهكا دق نيرئاكلاو

 9| | نوعا مالكلا اريرقنو ىدنع ٍبرقالاو هاذه هقئان نمآن م نمبو هلل نمؤد مل نم نب تغقو

 |( درعسملاربع هناي هسفن ىلئاضؤ ىل_ع تح ا سايعلا نا هللان نمآ نم هللادج اسمرم_هيامنا ىلاسعت هلوقري ف
 1 بح وامنادصنملا ةزامعنا ىو الادب الاى ننام (لقالا) نيهجول هنع هللا باج أف حاشا قسو مار ا

 ْ 0 ةتلاامفةدئافالفرخاكلا نعت هرالتم تنام نمؤملا نع ةرداصص تناك اذا "هلم_ضفلا
 1 ع مارخعادصمملاٌةزانع ن ااناسانا نه لاةينأ اودوثب الا هذه ىف ايو )ب اوان ءىناثلا

 0 َّى دناكف اد لماق داس هماو هنتان نامعالا ىلا ةيسنلاء اع !الا لم شفلا عاونأ نم اعون بح وبجانطلا|
 ا 58 ئذاان اذ #ت عسفرلا في رمل ائذلا ةهلباقم ىضتقي هنال الط دانهلساو هتتاينا.ءالا "هلز اة مىق لاسعالا

 1 | ثماسلا ةطنلا لد قدر اطأأ اذهوذنا الادده رذ ىف ه-ولاوهاذهف لطايةناوا ةح هفاتلاريقملا :

 ٌ ا هناصلاكرعو قسن مناردصم ةرامعلاو دباس فاشكلا!بحاص لاق 60 اثلا "هل 1)اهليقامدنا الا

 1 . لإ هيدشت ىضتقي ظفلل ارهاظف لعافلا ىلا ةراشا هتان مآ نء هوقو لءف:رامعلاو ةباقس لانا لغاو ةنافولاو '

 ع لاري دقنلا لوةننأ (لوالا) نيهجو نمزدو لي واثنان م دبالذ لا هناو تاذلان ةفصا اوللءافل ايل عفلا

 1 جامل ةاقسريب رلا نب لنا ددعتءا ارقهب وقتو هلأ نمانك مار اادصسلا ةزاسعو حاملا ةن اقل علمجأ | أ

 1 | قاعتد وقد رينو هللأن مآ ب سو ردقت لو: نأ (فاثلا وا عار ا! اذمسملا ةرعوأ
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 ١ عاقلا مالا تاق ىلثناعمدراتو قمل | :

 0 | هنو حب عوم؟ رشيتسامتالو : م-مرهلوق عامس راثددسالان!فر ءدالو هدم ةبعرب مير مه 2-30 |

 (عبارلاو) "للماك ت اداءسو ةملاعت اريج كرش اهلرمص>الواها دج ال ىلا مئاءابن لا مايرىذلا | 1

 رك ذ ىلع مه رد ماظل اعل( س.ءالناو)ه فن ىلاء_عفاضأامو ممااهسفن فاضافمممرلاق ىلاعتبا || ٠
 ولام ,عوقولا مولع ناك ام'ئذ ثو دح نعرامخالا ىهةراش ءلانا(سدالاو)ممبروهرمشنب لاشفت

 مودي ىددسعن هىلريشس ن م لاق ال_جرزأولاولاهءاه_ةذلاناىرئالاةراشب نكي ل عوقولا مولعم تاك |

 ىلا“ الم لاو ىلمملا ىلع هرطن ناك هلا اهذههل تاصحن هءنال كلدو هللاءاضةبا ضاردبعلانوك ةجرلاو || 30

 تدمع م ل وو

 ةوههو دج د ني دمعي 4و دفيما ف ءردوب

 ةحفنلاو ةنهلاوةلا نعل ذغو دس و وتا# ك نك

 هب م رورو اذ مب مهحا#ت :|ناكف مهب رمه 2 هوةدنءاوذقو نوةة#اوءال الاوءالءااو ةم_هئلاو |[ /

 هلوق عومد كالا هسفن عنق: الف ةماعلا سر دل كال" ”ىلا لد: ل نم مهمو هيلاموءوجرو هيلعم-ليوعتو ا

 ةفيطلاو نيقتحم ا دنع ةلزانلا ىه ةمترملاهذهو ةجرلابهراشيتسا نوكينأ ىه ناسا ةمترملاو ةحرلانارسث ا

 هما ركلاو ةخرلاب نم عازنأ ىلع "ا ىو مهم رم رمد لاه ىلاعت هنا ىف 2 الا ده لاول د ةياثلا |

 ةذئال نكن أس يدحا لك ةراشتا (ىناشلاو) ناسجالاو ةجرلانالا نوكت الةراشنلا نا (اهاتاز

 | اةصو نءلوقعااز ه0 تاريسةراشدلا نوكت نأ بجو نيمرك الا مرك أ أوه انههرشملا تالف هلا ا

 ال لاقت هناك ةبرتلا نم قةشموهو برلابامهه هيسفن ىمس ىفاعت هنا (ثااثااو) اهتعن نع ماهفالا رصاقتتو أ

 هلوةذكلذكس الا ناك اذا و نوة-عبال دعي نورية نيذلاو قّمعب ريخا كل ديرب نم لوافرحو وف ىداو ل

 | تاذاع..جوكل ذل قهوفر ءامتاداعسلا بنا رم نم بن يم لو ه-نع ارابخنوكي ندب المهري 0

 : .ذهنوكت ن ًاوديالفةراشن لوصح ن ءرابخالاو نأ ارقلا نمان دا ىف هون رعدقاماسطواهتاريتو ناسا | ٌْ

 ملعاو همركو لضفباهيلا لوصول ا ىلاعت هللا :ةزر تلا اهذصو ىلا لوقا ىلهئالت ا داعس نعةراشنب ةراشبلا ا
 هلوت(اهئاناو) هم ةجربهلوق (اهاو أ )دؤم او هو م_هرمشن هب ىذلا؛ ءيشاا نيب مهير مه نيشتر لاما ىلا عت هنأ

 ْ ةمض م ةمسض ار كير ىلا ىحراهلوق ىف هرك ذ امني هال نيذبيدارملا نا هتنا دنعرلعلاو نأ ناو ناوضرو ألا

 | هلاحن الص ا افرمغتل ا نع هزم منملاو ىلوم انال هلاحريخ يلمع ماو ىليملا ىلء رافت ناك ءوءاليلاوةم_عناا ||

 ' نمو نزلا ىلا حربفلا ن 00 اديأ ناكسفنلا 0 ءامأ ريغتاا نءاهزنم نوكي نأ بح |[
 ريسر ام دنعالا لصحتال ةماببلا ةسرلا نا ثدثذرلال ىلا ةذللا ن موةحار 1اىلا ةيصأ٠ ٠ نموّمغلاىلارورمسلا ||

 ةلالاءد بهريغىلا تافتلالا هماق نعل رب هناوش هم ةجرب مهم ر مط رمد هلوقف هللا ١ ذة ايضار درعلا

 اه ده تاتا! نان اهريسصت اذ هدنءو ناوضروهلوتوهو امض ار ريسيىلاعن هنا هئاضةي اضاردل »جو أ

 رام درع ل اةينرعلا لكل هيلا رونلاةناحورلا ةنيلا ىههذ هو ةرض سه ةميض اردل اوةىفنانتروك ذملا ظ

 نيدلاخ ممدم معا اهتموا تأ :-و هلوق ىب هو .ةامسحلا ةئل ارك ذ ةسدقا ةملاعلا ةنطساءذهركذ نادعي ىاعت أ ا

 | حرش دوصقملاو ميظءرجأ دنع هللاث الاه لاو الا هذ _هركذاملو بتارملا هذه ح رش قمسس دقو اديأ هذ
 |لديالو كمال اوط ىلع ل ديول انا نولو ةب اني اصمأ نان اسب لصفلا اذ_ه ّمدفاو لاوجالا هذه مب امعتأ|

 || دوللن ا ناكولوادب أ اهيذ ني دلاخ ىلا«: هلوق ىهو دن الاهذ_متابل!!ذهىف مهلوت ىلعاوك>او دن تلا ىلع

 اونم[نيذا'ابي ان)ىلاعت هلوق « زوم ال هناوارار كس _:دولاناركذ دعب د اتل اركذ ناكل دمأتلا دس |||
 (نواءاظلا مه ئاواف مكب دم مهو نمو ناعالا ىلعرف مَكَلاا و.صسسانأ* اراب اوخاوك ءاب'اودضتالا| ||

 أريغر اًمكمأ ل نسدءارإلا نأ قاعير ني يشع ل د ا

 ص امام وبأن وكي دق رفاكل الج رلاو ارفاكم وبأن وكب. « دقإل لا لج رلاناا ولاق نا ةهبشلا كاتو ةنكم ١
 , ةءاربلا كلنا اذكى هالا ناك اذاو عنتمملارذعتلاكميخأ وهيا ولجرلا نيب ةمانلا ةعطاقملا لوو |

 نعىدحاولا ل نو ةمب_ثلام ذه لإ زيلهب . الا هذه ىلا عت نارك نفر ذعتمل عنتم لا قاش اكايبهتناعأىتلا || ٠

 أ ءابأ . البناي حنات لبةيزرجاميل نأ كم حف لق ةرجب ب نونمؤللا ين ايلي هاما ١

 0 م7 1 ]11]#1# ا ." وص



 [ ني ال ىلاعتهلا معاو رثالا كاذروهظ عنع تادانحلا مظع أو هىذاارفكلا !مامق نالر ذك! ق> ىف باوثلل

 : أ مهد مهرسشب ىلاعت هلو ةبهلا دو شم ةلالح اروئافثاكم لالا! لالا دهاشءاد شن اسنال اريصم“ لاسملاو ْ

 ألا دحالا ةريض- ىلا ءانالا لص اذهدنعو ادبأ اهيف نيدلاخ ميم ميعذ اهمق مهل تانجو ناوضرو هنم ةحرب |

 / الجالاو مظعتل اوه اذ_هوناوضرلاو ة<رلان مهم زنم ”ناصاحت ةراش لاك: نر كس اهةرشأو اهالغأ ْ

 َح رفاانا لع ءاو مهيرم_هريش هل اوقدن الاهذه ىف ةر وك ذا ارومالان ءىلوالا راالوةنف(نيقاتسشملا|]|

 1 وى ه ىه ثدح مالا حرفي نأ (فانل او) ةمناهمال ةمعنلابحرفي نأ (امهدحأ) نيوسق ىلع عقب ةمعنلاب| :

| 
| 

 *؟57

 | ىنعملاو رصعللا ذ هو نوزيئافلامهممنا ىلاعت نيب هللا دنع ةجرد مظعأ ةرعسهلاو ناعالا,زيفوصوا انا |
 ظ م ومم ر دنع ىلاعت هلوةباهلاةراشالا تعقو ىنا!ةسدقملاة في رمشلا ةمل اعإاةدردلأاب نوزئافلام همها

 | ةلازاىلا لاتدعا ذه دنع مث امن دلا ىلا اًمفتلم هرلق قنا لقف هفرعو هللا نمآن منال كل دودي ددعلا ةجرد

 ا اداذافاسندلا تاذانمو سفنلا نيب قد رشسلانالا# سيال ةذل! تح ةلازاو ح ورلارهو> نءةدقعلا دش

 ان المدد .هلا م ةرعهلاب نال ص< ضقنلاوقيرفتلا اذ-هف امندلا بح هّقلعت ريعتاو قدر هَدلاكلد

 | اهذنرزابكح زهاسفن ىلع بوب ثدحي لقاعلا نيعىف !مرورعصو !وباعم ىلع فوتولاو اين الار اقصتسا

 : كلذ لعفاملالاواسندلار ةهسا هناالواورا او.ااولالهلل لاملاو سفنا|ضدر هنا داهحلا جراما كلذو

 الوسع دن :عمن ضفرولرتو صقنو قدرفت هن نمأ دم نافرعلا ناودو نيَقَّدَْلا ضن هلاق أم مياده دنعو

 أ سفنلا لذب ل _ه<اهت دهاشم ىفو ماركالاو لالا تافمص ىلارظنل انالغةسشم باقلا ريصبةلاطا هذ_ه

 07 هلو زبممب راويه ر يشد ىلاسعت لاق مث لودولاىف فوقولا قا هو ممر دع هلوق ن نمدار اوهودودلا

 | تاو ةراشالاهذهناملعاو ميظعرج أ هدن ءهلناّنأ ادبأاهيفنيدل- ميم ميعناهقمه' تان-و ناوذرو ْ

 3 ا نو نودالاف نو دالا ىلاالزان فرشالاف فرشالا.اهبفأ دب اىلاعت هناو ةءااعلا تاجردملا نم عاون أ ىلع

 ا ىلوالاة.ةرااف لوقتف(لوالا امأ)نيذراغلا ةقدرط ىلع ىرخأو نيملكتملا قد رط ىلع ةران'اهرمسم:

 11 نوك ىلا ةراشا ييعئابف لوقو ةيطعلا عفانملا وص ىلا ةراشا مها ت انو هلوقو هللا لبق نم

 ا نع اهولخالا ةم-عنلا ىف ةغلابملل قعماهلو ةمسعتلا ىف ةغلا«ميعتل نال تاردكملا نءةد هلا:

 (اهلثأ) تارابع ثالث اهماود نعربعىلاغق نا مةعطقنمريغةئاداهخوكن ءةزابع يقم ةزقوتارؤانكلا

 | نينمؤللاءالؤ هريشن ىلاعت هناانرك ذام عومت نم لع ادنأ هلوق,ابثلان'و) امة نيدلاخ وق (اهنانأو) مق

 | ءالؤه ص.سات :دئافو باوثلا ة_-وهكلذو ميانعتلا,ةنورق ةمةءادد_فلاخ ةءفنع نيده الا نب رحاهملا

 | نمو ةعنرألا دو.قااءذ_هنم داو لك نحب ةمترلا ىلاعةحردلا ماك اوثلا اذ_هنوكسي يمول
 أ هنو «ةنمدارملا مهل ناوضرو هلوقو اننذلا تاريخ مئمدار 1| هئم ةهرب مهر مهر هلوق لاه نمانغماكتتملا

 هتمدارملا معا مهلهلوقو عفامملا هئمدار 11تانحو هلوهوانثدلا ةاروللا قممنوك لاح مونع امضار ىلع

 سد راب ابق يدل ميةمهلوقو ةمعنلاىف ةغأ ام ميعثلا نالثاردكملان 1١ نع ةمااخ منلا كا: نوكح

 نيد انيةرانعلا قد رط ىلعدن الاد هريس :امأو) باوثاا ىف هلود> بدع ىذلا طعتلاو لالالا

 4 | ناك اذاامفلءأتف نيوسقلا !نيبقرغلا ىلا لوصولا نعل :هذزعناؤ هفرشواهب هصخ منا نا ثدح نمل

 . [|| ناطلسلا كلذ ىراذاف هتمد_خىفئغقاواوناكد سعلا رئاانسو مظعالا ناطاسلا ةريضح ىفاثقاودنبعلا
 | لبةحافتلا كلتل رع د عا عظعلاحرفلا كلَذذ اهءهحرف مظع دسعلا كءلو أ دحأ ىلا ةحافت

 ا | نم مهنمناوطرو هنم ةحرب مج رمهرشتي هوقانهد» كلذكف ماركال كاذب هس ناطلسلا كلذ نأ بدسإ

 ْ | كل هصض ءالومنالحرفا.او ةجرلا كلَ ولا حرش نم 3-5 ةجرلا كلَ رولات نة حرتنال

 1 أ مهن تاجرد اضيأ همف ل_ه< ماقملا اذ_هنا مث ةج-رلا ىل اطءأ نعى ةجحرلابال هو رةنوأكد دشنحو ةجحرا

 1 ظ هنالىلواانالا ه-رن نوكمالو ةجحرلا ىف صودا ىف لغو نم مهنمو مر هنال محا ارلاتهسرخت وكن َنَم
 | | قنات لذ قا ىف قرغت تمر غو هذ معخار هنا ثدح نم زا الو خشم مادامدبملا الا 3

 م ا يس

 ىقحلا
 دم يم مع يمل نع سس دسم ممل معو وسم . ص مس مس سس مس



 ْش و

 | ىح همها وق هللا ىلا ا وعرضت ان ماز منال لاح ىف مث .نيمز ئماوراس ص مدترثك اويعأ الف هولا وةرثكلا

 ا | هللا عاطأ ىتمواسيندلاو نيرا هتافات لا ىلسع دعا ىت ءناسنالا نا ىل ,عل ديكلذو راغكلا ركسعاوهزه

 مه ص ني ذا ْلع اوال يل اذهرك د ناكنف هوبولا نس أ ىلءايندلاو نيردلا هل اهانآ اايندلا ىلع نيدلا جرو

 .ليدس ىلع مهلا دعوو اهل عميلارعمصتو نيدلا ةحلم لحال نك لاو لاوءالاو ءاثيالاوءاناالا ةعطاةمعتا ||

 ظ اذههوحولا نسحأأ ىلع مهنتك اسمو مها اوه أو مهب راع أ ىلا مهلص ول ىلاعت هللاف كل ذاوأءذ نا مهنأي ٠ صرلا | |

 : نطاوملاو ةضاخو دءلا ىلع هنوءم ارم هزلاىد-اولال اه (ةيناشلالسملا) نسا هباغفوهو ماغنلارب رقت |

 يع انماد فينا ربو هناك مسيرا ياام رع اتاينالا يملا عضو لاروع عرج 1

 ْ تبعا نانو لات ان سصدنزارد تاع

 ظ ,لاتتل وتس لا اهجوت ودمج ورم موف تش ردقو 36 ل. هيلعدقل ىلع لوس عا
 ةتساوناكض اعئا» نءعءاطعلاةفلسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرركسعد دعى اوفلتن او ف.ةثونزا ودا ْ

 ىلكلل!لافوءاقاطلا نمنافلأو ةكءاورمضح نيذلا فال: [ةرتشعافل أر يشع ىنثا| وناك دات لاف واغلا رسثعألا
 !لنو لامار اوةلااملف ف الآ [ةعب رآ ف مقثو نز اوهناكو نيريثك اددعاوناكسف هل انو فال رضا |

 داو اوةنمدارأا ىهو ملسو هدلع قا لص هقالوسر تءاس ةماكلااهذهذ اهلقنم مولا بلغأ ن را نيك سملا ن 7 ل

 ىلا ةماكنل هذه دانءاوركب وبأ اهلا لمقو ملسو هيلع هللا ىلص دنا لوسرا ولاه هنا لدقو مكنت رك كتبعأ |

 ايدلا نع باقل ا عطقنم هنا لعالرتيلاوعيالاوثك | فاكس الديس زمر وياس قلل ا

 «١ىأاتش مكن نغتل هلوةف جالا عقدنام» اطعاءانعالا ىعمو ا ثمل كنع نغتملف ىلاعت لاه مت اهبامَساو |

 اءاوم تراك نو. .اغبال مهلا موأعاىلاعت هللانا مالكا اذه نمدوهّمااو مكة اح مفدي اثيش مكطعنم 1

 بحر لاقي تبحرام ضرالام 1 تفايضطو هلوقو يمزج ٠ ءاوراص مهمزخكي او عاابلف لارض: ؛نويلغبا]]

 ْ كنا / دم اوردصملا ةزنج ل هغا عم انوهاخامبسر عم دانعمو اهبسرب ىأ تدحراج لوف د ةباحرو ا. تحري |

 ابو دسم ء مرار ةا ل هياعض وءاهيفاو دجت لو ضرالا م كراع تةاضيف ولتانج ممكقلامةتشا
 نواسملا فد كناو ماهل نانا ةدساف مانغا ا ىلع مد كاو اوذدكن ا مرملع نلحظ ةامرنزاود تناكبزاع |

 ءاربل ' لاه ثراحلان بنا. غسول أو بلطملا دبع نب ساسعل الا هعم قي ملو لو هيلع هللا ىل_مهللالو دنع |

 | ناكر ايذ_تآناسةسوبأو هّيادو لاه طقهربد مو هلع هللا ىلبص هللا لوسر ىلواموجال اهلا ال ىذملاو |

 وكن هةلغن ن ص ربقفطو « باطما دمع نياانأ و تذكال ”ىبناانأ * لود ودو هنا دما ذخاسايعلاو | ٠

 المخ اتمالج رسا.عا!ناكوراضتالاو ني رايت زا .ءلل لأ مث ءامه* ؛هتلغ تناكو كاب الرانكلا |

 اذ_-اواقنع هنوداو عع“ نيس نواس اةاهخل ةرقبااةروس باح ان ٌءر َ هشلا باج اهللا دابعانىداشي | :

 م مهرمأ لازاسخ ءوجولا تهاش لاقو هيمان رف ىدلان ءانكبد لمريم لحفلال ا

 1 ب راركلا كِل تنم هايامع ت "التمادقو الاد أذ موف مهم .مو ىلاعت هلل مهمزه ىتحالي اكمهد-واربدم | ا

 ىذلا تاو غفتنال ةرثكملاتانيباسا ىلاعت هنا عاو. نيئمؤملا ىلءو هلوسر ىلع هذ قا لزنأ غةوقئاذف 0

 | 'باقلاهلانكسيام ةنيكسلاو ةديكسلالازن :ا(اهدحأ)ةنالئارومأركذدقان مالا ناك امرمهنلا ب سوأ

 و ردهم ,داؤْفوَر: فاعاذانامسنالاّناهفةراعتسالا بو نظأو 3 ”أم_طلاو ةنءالا بسويو سآنلاو ]

 ١ ,ةوقثال-ءاو نءعالان ع هن ناك ة ايكيا اذا له < نوكسال انجرمزؤمالا داك طخين نكس نم(

 الدب وى اذإا لزتصس ىلع فوةوملعقلاّن ىلع ل دينين موا ىلع هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مىلاعت |١

 | ةعاد لم ل مولا م ازمالاع ناو ون لوالا ناس امأ ىلاعت هلل | لة ىء الا نم داىادإال ودنا ىلع لا

 ةلمكش اا ابو 5 لب ت امم بلا نوكسلا لحي موجالف م بدات ف تاببثلاونوكسلا |

 مهمل سس

 0 ار افيفغن



 1 عل

 ٠ دعب تازئاغا ةروسا اهذهنا عل |نال لكثما ده هنع هللا ىذر فنصملا لاق اراذك اوناكنا براهالاو

 | هناوهو هنركذام ىلعالو نوكأ ىد ع برقالاو هوركذام ىلع الاه ذه لوس نكمي ف يكف الكم تف

 || لجرلا نيب ةّماتلا ةعطاقملا هذه نكم فيك اولاهت هياعبا ىف غلاب و نيكرمشملا نءاكربتلا, نين ؤملا مأ ىلاعت
 ابيسي ب جاو ناوخ ال او ذالوال اوءانآ الا نع عاطقتال انا لالا خا و همأو هسأ نيبو
 نلط هن "كمي عه بضسا لاقي يملا بلط بايت سالاو نامعالا ىلعر ذكلا او.هساناهلوقوذو

 1 |( رقي نوركساد وت ىغمنوكد نأ لق< ىجواا اهفل ناكو مهتطل ام نع ىهن نا دعب ىلاعت هنا مث هتب#

 اةماكرسشمديرب سابع نبا لاق نوملاظلا مه كئلواف مكنم مهنو نمو لاقف ةربسشملا لب زيامركذ

 (ش 100 نم منعال ى ملاذه ىشاقلا لاهتقسف قسفلابىضرلا ناارفكر رفكلان ىذرلاوموكر رسبت ىذر

 : / وانآ ناك نالق) ىلاءتهلوق نب ةاعا قه انيعتما نءورفاكلا نيد ءاذق نم عنعالاك ا. دلا ىف همسأ نم

 ّْ اسمواف داسكن وشد ةراحنو اهوقفرتقالا وءأو مكنري_ثعو مكحاوزأو مكمن اواو واسسأو

 موقلاك د_مال هللاو هما هللا أد ىدح اوددرتف هلدسىف داهدو هلوسرو هللا نم مكيلا بأ ام .ودرت

 نينمؤملان ءةعاجنال كلدوىلوالا هنا الا ىف هرك ذىذلاب اول ارب رد ىهد : الفد هناملعا (نيةسافلا
 ا اتا رتكاوام انآ نعاسنعاطةذ !ب ون :ءاربل اذ ف ناو ةملكملا يضمن كعفك هللا ل وسراناولاف

 1| + لم ب هناىلاعت نيف نيدث اضانءاقباوانراندبارخوانلاو 6 الهو انتر ٍباهذو انترع_ثعو

 هل ا! ةعاطنمىلو مدن دنعةيو يندلا حلاصملا هذه ةياعر تناكن اهلا أر ذواعلسنيدلا قيساو انثدإ اراضا ا هذه

 ةلجآوأ ”لحاعةب وقعي ىأءسايهقا قأي تح نوبحاسباوصي رتق هللا لس ىف ةدهاملا نمو هلوسر ةعاطو
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 »أ ذهو هّتيصعمىلا هّمعاط ن ,ءنيجر اننا ىأن يةسافلا موقلا ىدهيال هللاو لاق مد.عولاهئمدوهةملاو

 يم عجل ناب ل سم ابا يسال ضوجاوس كاع هودي د
 ولدالا لخأ لج رلاةريشعمكتريشعوهلوق ىدحاولا لاه انندلا ىلع نيدلا مرت ململا ىلع بجوايندلا
 اذ مجابأرق نمامأ دحاولا ل نوقاباد عجبا مكت اريشعو داع نع ا ارتب ىا هو

 عجبا ىلع ةعقاو ةريشعلا لات د رفأ نمو كتاريسشع تلق تعج اذاف ةريشع هل ني.طاخنلا نم دحا د

 عودت عنا تارت ع ىلع ةريشع عمت بردلأ داكنال لاق ضنخالاناذل ذىوةيواهمحينع ىغتسمو |

 ا | لع قاذبعا دلارومالارك ذلاعت ءنالعاو باس تك الاف ارتقالا اهوةدرتق !لاومأو هلوقور' اشعىلعأ/

 |ءانا الا مهو لسصفتلا ىلع ف ام-صأ ةعبرأ م_مرك ذو براهالاةطلاخم ( اهارتأ) ةعبر ًارومأ ىل هوراذكاا

 أىلالملا (اهبنانو) ةريشعلا افا دو لكلا لوا: ب ددساو ظفب ةقيلا رك ذ مث جاوزال اونا او>الاوءانالاو

 نك املا ف ةيغ رلا (اهعبارو) ةراجتلاب لا ومالا ىلا .صخ ىف ةيغرلا (اثئامثو) ةيستكملا لاومالاْ اسما
 ْ اكان ل سوتي هنا مث هيا رغلا ةطل اخنا ىلا ةمعادلا بابسإلا ملظعأ ن اف نسح بدترت رتل اذهناك مالو

 رخ رخآىو ”هلصاح ريع ىش ىتاالاومالا باستك |ىلا ةطلاخن ان لصور هنان ”رزماخلا لاومالاءاةءاىلاهطااخنا

 [| اذه ىلعءامشالاءذه ىلاعتركذف ىكسلا لجال تدن ىتلاروألاو ناطوالا ىف ءان:ءلاىف ةيغرلا بنارملا

 ]| هلا مرصندقا) ىلاعت هلوق رومالا هذه هل ةباعر نمريخ ندا اةباعرت ا ةرخ الاننيبو بجاولا تترتلا

 لف مكترثك مكتيعاذانينح مونو ةريثك نطاومىف
 3 راس ضرالا مكلع تقاضو امي_.ثمكنءنغت

3 

 |اورفك نيذلا ب ذعواهورتملا دودج لزنتأو نينمؤملا ىل_ءوهلوسر ىل_ء هتنمكسهنا لزنأ مث ني ريدم ّمملو مث

 .لثاسمة بالا هده ىف او (مي- رروفغهتلاوءاشد نم ىل_عدال ذ دعب نم هللا بو مث ني رفاكلا ءارحكلذو

 |ءامالا وءاب الا ةطااخم نع ضا ارعال ابجي هنا َةَمَدَقَمملاَدَ الاف ما دىلابعت هنا ٍلعا ىل والا هلكسسأا)

 اذهَناىلاعت هلا لعامل نيدلا لل اصمل ةباعر نكسح ا ار تاراعتلاو لاومالا نءورئاشعلاوتاوخالاو

 0 | نم هيولطم ىلا هلصوب هناف نيدلا لجالان دلال رت نم نا ىل_ءلدبامرك ذ نولقلاو سوفألا ىلا دس شب

 ]| ةباغ ىفاوناكنينح ةعقاو ىف لسو هملع هللا ىلص هللا لوسرركس عَن ا كاذو الثم اذ أى اعت برضو اذي اندم:

 ةرثكملا
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 ْ لت ايخازر كور تسع بيد انتا و ىفقو يما سرب رس ان مزكو سغ
 اكريشم عفاص نم نسلم نإ ءورزانل او بالكلاكة سف مث مم امعأ نا ساسبعنبا ن 6 فاثكلا اص ْ

 || (رهاطت العاو مهن :اديأ ايان ىلع اًوقفئادقنءاهننلاامآو هيديزلاة أ نمىداهلالوقوهاذفو ضو
 |تاان امل هيف عاجلا“ اعدا نكعالو لهفه لم .ادبالا هذع عب ريالفاساجا منو حصص ىلء لدي نآرقلا

 قم يزنشل ومنا هلا لس ”ىبنلاّنا ىورامب مهتراسوط ىلع ىضاقلا جاو لص خه. فالتخالا

 نأب هنعا واحأل اوال ل وةااءنولئاقا ١ وع الاسالل | تدهس سن كلذ ل د. بلاسم ههسج ناكو لاضي ف مهن | وأ

 الأ ناكمهنا وأن دن 1011 11 ربدق:.فاضرأو د_>اولاررش نمىوقأ تآرقلا |

 نارقلانملزئامرخ :؟نمةروسا!هذهنا (لوالا) نيهسو نم هنا 0 00 -»ه لوزن ىلءام دعم |

 .هلل ااهلاز أف هل_صاج مهعم تادف اعملا تناكو ىلاعت هللا اهمرفب ةزيأ اسرافكلا عم ةطل اغا تناكاضنأو ١
 نم فرعا! ل لال اّنا .(ىناثلا ) ىلاعت هنا همرف ازئئاج ناكم من اوأ نم ب رمش اي( لاقي ندم رالف 19

 كاد هناانلق اذاامأ أ ننعست لمس دفا كش لس هلاعوا رنا ول ناك انا ىكأ
1 

 ياهلا ناسا كاويخا بتطور رئاكملا ناكول ئذاقلا لوقامأ وأ انسان ل ْ ٍ

 نانولوة.نهذملا اذ مباع َنااضي ومع رمصلاضنلا ةضراعم ىف سانق هنا هنا وغمالالا سس ِ

 ٍإ |دوهجامأد لوقا اذهررتلا ةهفرفكلا مكب 0 ل 0-1 :

 ألم مهنا دارمل (فاثلا) ثديها“ نمت زر ضونالو يالا: نيرا ما نات نبالاع | ا

 | ةقصالا ةءاضلا ةلزنمئهل ةف دوه ىذلا مردكحسنا (ثلاثلا) هنعةرفذلا نوحو ىف سلا “ىلا ١
 | ةفيتسوب ألاف (ةعيارلا هل ثا 1) لملدريغب رهاظلا نع لودع هوجولا هذه لكنا لدعاو ئتلانأ ظ
 ٠ ءوض مولا ف لمعت _س!ءاملاّنا هئلعاوت ولع .و ةممكح تاغ ةسض ثدحا» ءاضعأ منع هللا ىض در هباصحأو |
١ 
| 
| 
 ْ يووم دنس جل 0 ل ن0

 ةسوئ اش دحللا» اضءأناب لوقلاف كلرشملاالا :ضاليف يتلاعب نسل هالك نالل اوقلااذهداسف ||
 نام سد سدل نمل نا قو نيه ةلرسشملاّْت | فب مع صخاااذهّناسمعلاو سنلا ايا ان |

 قلاءانلنااوعزو سه انو ان" د هنوك لاح نمو او رهاط كرش ا اولاهو ةمضقلا اوباقاموق وق ||

 أأ م_ماضء أى ءابنالار اك !اهلمعتسسي ىلا ءانملاو ةروطدةرهاط تدب مب مماضعأ ىف نوكرمشملا اهل هسا ظ
 اأن نموملا مال ىلا هماع هلوق لل اءاضعأ ةراوطب لوقلا دك بامو بئاسعلا ن ءاذهو ةظلغ ةشاغةدغ 1

 | اذه فراخ الاونآ ارغلا تةباط ةيمكحلل !تارايتعالا مْنآر ًارةالاةباط هريلا اذهراصن اّسمالو ان سال

 ىلإ تمزت ناطر مدع اككرلو هنالض للتت مهتالص فان” دم ل ولنا فا نا ىلءاومجب أ نيلسلانال نابل

 .بلئاو نآرةلاه بوثلا كلذ سنن ل هروث ىلا ةوادنلا كانت تاصوو ثدسحملاقرعولو هد, ردن ل ثد عدي
 يسعزضولا انقل الا ةينشوستملانغ كب ف.كف ثدحملاءاضع أ ةر اهطد لوم | ىلع تق ةباطتعاجالاو |

 رازوالا ةلازا ف له تست دقةراسوطلا نال فيعضاذهو ةساحتلا قيدسدعبالا نكت الةراهاطلاوةزاهط

 اريسهطت مكروب وتيبلا لهأ سجرلا مكتع بهذي هقلادب رباغا تسلا لهآ ةغ د ىفىلاعت هللا لا مان الاول

 دارملاو لروطو لا ةطرصا هللا نا مبيع ةهغص ىف ىللاسعت للاقو رازؤالاو مان“ الا نعال ارا احلا هله تسيل |

 نءءاضءالاربهاعتءوضولاّن ا ىف :بصعأ ارايخالا تءاسلوونف اذه تيا ذاو ةدسافلا ةمهتلا ن ءاسهريهطت

 | ىلا باهذللاو هتفل اذع ىلء انلمب ىذل انف ىنعملا ا ذهبةر اهط ءوضولانوكعراشاارسفاسأف را زوالأو ما لا
 : | هنع ىلاعت هقلاىشر ىفاشلا لاقت (ةسماخلا ا كجاسإلااهتالاواذل رابشالاونارقلا ل طك وذ
 در رايح نع ويرسم عام ممم

 ا

 000. اسسسولا | يسم ص سل دسم ل دع ويمص محم محم ع هلطاساو عم سمو ل ماممعس
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 همم ض1 1 بد اا ا ما سس بسس ت11 ] ]1 1 | “لاا ا 7 5231ج«

 َ هدنءاوتبو ماللاوةالسملا هيلعدق ا لونير لاا وهبرثابثلاونوكسلا ةسعادنم ةرانبءىه ىلا |
 | [) كلتكوه-تاوهوىناثلاناسامأو ةيعادلا لوصح ىلءفوةوملهذلا لو هحّنا ىلع اذه لدفاونكمو |

 د || هتاوهو هيلع داضب لعل او هلو سر ىلع هن: كس هللا لزنأ مث ىلاعت هلوق مب رصو ين ىلا-ءت هللا ن٠ ة.عاذملا

 ١ [|لامحوهو لتلستلا مزاورخآعادلو هح ىلءففونا دعلا ةهن م تاقلا ىف عادلا اذ لود ناكول |
 ١ | ىالخالو مودلا كلذ ىف هللادإ ف ىذلا ىفاثا !هالاوهاذ هّناملع اواهورتلادو' >-لزنأو ىلاعت لاهم 1

 َ | نيديمسلاو ردة دقق روك ذ ءوهاك كالا ا ةّدع ىلع ل دءامرهاظلا ىف سلو دكت الم ا لازما دارملا نا |
 ني دعس لاهو ردب مول ىلعاسامق ددوأ|اذهركذاءايلعاو 34 ذلأا نمفال [ةسماض همن هللا كمأرم بس ١

 3 1 مهتوفاتلمحنو_طلا ان دك اا لاه نمل موهتتكز القمل وحر كاني هن ظ
 ٌ [أاوبكرفا هجر ةاومراءوجولا تهاشاولا قت نانح ءوجولا ضم لاجتراناقت ءايهشلاةلغيلا بحاص

 | ]اجلا ساس ءاهان1ة:ىلاهباورلاو مولا كل ذاولتاه له هيتاللان ١ ل 2 1

 ١ ًاءاقااووفمولااذس هى مهلوزن او ردي مونالا اولتاقام كت اللا نا لاه نم م مهئمو |ولتاف مهن :اىلعأأ

 || هلعفئىذلاثلاثااسالاوهاذ_ هواورفك نيذلا بذعو ىلاعت لاق مث نيمو بولق فة ساعاو طاوخاخا

 ف ال سو عهارداذعأ و مخ سأ مول: :بيذعتلااذهنمدارااو موملا كلذ ىف لسو هيلع هنا ىل هللا لور
 1 الا رسسالاوذ_خالاالا سيلا بي ذعتلا نم دارملا نال هلثا قلذ دب علا لعفنا ىلع اذ مان اهم أ حا و معدادذأ]|

 . الاراسن كلذ ىلع لديدل نزف اكس ال ززأ م هلوقنااندب دقو هسفنىلا امش الا كلن بت ىلاءتوهو
 1 هلال هسفنىلا لعفلا كلذ ىلاه:تدنامناةلزتمملا تلاه ةل املا هذه ىفوا تان اليل دنيمالكلانيذه عومي

 ءازحوه سيدعتل كل ذنادارملاو نب رفاكلاءازج كاذو لاف مت 5 ةرصربسع هباوح قمسدتو نتعب لاح ْ

 امن او داس اف ىفازلاو ةئازلا هلو قب ريزعتلا عم دال ةلأ مف ١ وكس ةقيقلعا لهن العا و نب رفاكلا

 1 !لوتنف هعماعو رمثم هريغ توك ع ذع انفاكملللا نوكو ىفاكملل مسناءازلاوءازحس دانا نوكىءلدت ءأفلا

 00 ا يارب تينطتلااذعو ««ىلاعت هثار امءان ذو ىف كلا ه- *اسل * ازيا هننع ناوذللا

 اهب عقيامام»ا سدلءا ءازلاّتا ىلعةيالا هذه تلدف مهل رخدمةمانقلا ىف ةئادإاةيوشعلا نا ىلعأأ
 أ كاان كالذدتا نم ءمهبلع ىرحام لك عم | عب * اشد نم ىلع كل دعت نءهنلا بوت ىلا عت هللا لاق

 [| مالسألا هنن قاذور كذا هبلق نع لب زينأت مهضعب ىلع بو دق ىلا هت هنا اني اصأ لاه مهيلع بوش دق ىلاعت |
 3 اذهومهم ون ل_.ة.ىلاعت هللاّنافا وبانوا اواسأ اذاى رجام و هملعى رحنا دعب مهما هانعم ىناسقلا لاه ]ا

 || ماو ىلاعت هللا لبةنهمها تاص> اغا ديوَدلاكالتّنا ىلع لدي هرهاط هللا بو مث ىلا هتهلوقّنال ف.هض
 ]|| با”ناروفغىأ مي-رروفغ هاو لاه مث هملعباتف هلوق ىف ةرقبلا ةروسفر ل دس

 : دهسا اوبرقءالف سف نوكرشا اانا اودم[نيذلا اهي ان ىلاعتهلوقلعأ هتناواجلاص لبعو نة [ن ا يحد ]|
 أ ةيالاقو )مي كك ميلعءدللا ْنأء اسنا لصف ن مهيأ مكشغي فو سف هلمع ٌمَفْح ناوا ده مهماع دن مار لا

 | للعقل ىلع نال كلذو م وةلابولق فت عقو تلا ةثلاثلا ةهمشلا ىههذهنالعا (ىلوالا هلكساا ) لئاس»أ]

 ٍؤ | يل نيكرتشملا نةءىرب هللا ناومهدهعمبمل خش وةءاربةروس لوأ يسفر لعأر ةينأايلع هال لنوأ 7

 ]1 هذه تازنف تالوجلا دقفو لمس ا عاطقنالةّد ثلا نم هنوةاتام نواعشسس ديم له انسانأ لاه هلوسرو ْ

 الأ نمهللا مكنغي فوسف ةجاعوار ةفىأهل.ع ْمُهْس ناو ااوقيا منع ىلاعت هللا باجأو ةبم ثلا هذه غف دلة الا

 [ةملت كرس سدس الالاه (ةيناثلاةلأسملا ) قفاومنسحوهورظناا هجواذهف لف |

 0 لت الداب لوةاااذهانسصو ةلاسملا هده تةسسدقو راف كمل ا عم لوا: : له موقلاوو نايوالا

 1 مواعدو ءانشب نم كلذ نودامزفغي وهيل رمش نأر فغبال هنا نا هلوقب كسلا انوه دمةي ىذلاو ةريثكلا
 1 سوو ذءانعمو ارذةرذقواسغ سفر دض سا | فاذكلا بحاضلا# (ةئلاثلا هلأ - 51 ( لطاندنأ

 1 || لد رخأ ةغلاو س انف م وو سن لجدو ؛ ءينلك هو ساننلا نهرذقلا ءوثلا نسمقلا ثيل ام لانو
 نيس يي يس يم ل نيس يسيسستينع

: 
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 ركل نيت وو



 ما

 نوركتم موهنم ةمشملا نا بهذكل ذك يملسملا نا اك ةدحو ءمهنمو:ةهبنشم مهنمنانمسق دولا لق نافهلالا |
 ا ٍناانكلو ديالا ءذهتةنيلخادنؤنوكيالكئلوأانلق دوهءلاةد-و.فمكلوةاخالادوول

 ننال نانو وعل! يس و قوقل نش و هشام ىلء هب زحل بوجو تنئامل لاي ناب مشو رل ا :

 ةنهاالا ف انش كادلك وداحتالاو لوللاو سدٌةلاجورو نبالاو بالاب نول وقشبم-هفىراصنلاامأ وق ةرغلاب

 مزاد شنمحو ؛ ىلاعت هللادود-ولار كتم ناكها تافص نم ةفص ىف عزان نم لكنا مالكلا ل صاح ل_#ةناُف | 007

 ىرتالأ ىلا عتهق ا تافص ىف توفل مهرثك أن الىلاعت هتتادوحوأ نو ركشمنيماكت لارثك !نااولوق:نأ ||| ٠
 ددعو ءركنأ ىضاقلاو ةفصءاقءلا تن ىرعشالاف بايلااَده فادي دشافالتخلاا اوفلتخاةئدسلا لهأ نا ظ

 كلارداو حاورلالارداو موعطلا“لاردا تيثأ ىضاقلاو هوركنأ نوقايلاو ةفصمدقلا تيثدمسيهلا | ظ ٍ

 هركن | قاحساوبأذات_سالاو سمللاو قوذلاو ملاكا دارشلا وسو سلا ىفوةدوربلاو ةرارلا 1

 نبهللاد دعو هوركنأ لاو الا ةافنوتافصل اكن ةلاعم ةعبسالا و حأ عمل تافصال ىضاسقلا تيثأو ا ظ
 موقو وركن نوقابلاو لازئالا ىف كاذراص مئاريخ الو امهنألو ا سهأ ناكام لزالا ىف هلا مالك نامبعز دعس | ْ ٠

 مالكن ارو هشملاو ءادنلاورابضكتسالاوريخلاو ىهذلاو مالا ف تاك + هتلاوتنثأ باعصالاءامدق نم |

 نبفال_:خالالودحاذ_مب تنئثال مأرو دقموه له مولع! فالخَنافاوةاتشاو دحاوىلاعتهتتا || ٠
 هللا تافصى قرفاارئاسوةلزتعا !تافالتشاامأو ةريثكلا هوجولا هذه نم ىلاعتهتنا تافصفانباحصأ |

 تاضصاا فق التالانوك,نأ اما لوقف اذه تثاذاد_>او عضوم ىف هركذ نك نأ نمرثك اف ىلاعت |
 ناوهلالا وركن أ مسمخا لاقي نأ نيلسسملا قرفرثك ىف مزلهبجو أن اف كلذ بجوبالو تاذاراكنااجوم

 ناميألا نر كتم منوكداحنالاو لولما ىلا ىراسنلا باهذودو يلا ضعي باذن ممزلي كلذ بجو

 هللا مالك رق ةنمّنانول ودي ني_]طسملا ب ه وُ>و سعف ىل- ةماكلام ونقأناىراصنلا يهذخاضبأو هتلأن |

 ناسل فورا اذه نال ىف ل + ديلا ةفص نا عم ىلاعت قنا مالكو ىلا عتهنبا مالك نيعوه أرقي ىذا | |

 اوشن ”ااعغاىراصنااف مسا كل ذ ف ىلاغت هلا مالكسص لح دقف مسج ىف هللا مالكب تك اذاوءارقلا <

 : ند لك قولا فلا راسن الكف هقا ذلك اوتثأف قولا ءالؤهامأو ىسعق-ىف داحتالاو لواط ||
 وو قنا بدسلا ذم هللا نونمؤيال مسمن ىراصنلا نحف مدنافثآر ةلاهبق بنك

 لاف نمنا ىلعلدلبادلاَّنابا اوللاولاؤكااذه ٍَي , رقناذهف هتلانوةمودالم ها ةيلواخلاو ةم ةفو را 0|

 ركسنأ اذاق ما يف لاحالو مس نسلدوجوم ما.علاهلاّنال كلذو ىلا عتهلاللركسنم وهف مسج هلالا نا
 ثاذلا ىف لو ةفصا | ىف سيل د_وملاو مسحلا نيب فلان اف ىلا.عأهلالا تاذر كاد قندو+وأااذه منجا
 || مازااامأو قرفلار لفت ةفصل ىف تافالتخ !ىسهفاهوتدكح > ىتلا لئاىلاامأ هللاننمؤيبال هنأ مسحملا ف صف
 قالك لاح اودقتعامناببدب ىرامتلار هك ىلاعت هناق اهطقم هرفكت نحف ةفور ساو ةءاوأللا بهذم

 بتك ىتلاماسحالا عج فو نآرقلا أرق نم عسج ةنسلأ ىف هللا ةلك لواح او دةعاءالؤهو ىسدعيف

 لوا_ايلوقلانوكينالفريفكتلا بجوي ةدحاولا تاذإا ق-ىف لول اءلوقلا ناك اذاف نآرقلا مف

 مه اههتافص ند 6 املأ ةقصلاو) ىو ناكريةكّنلابلوةللابجوم م اسحالاو صاخشالا ع. قف

 ىلا نولدع مهناكف ىلا عسا ثعءااراكما ىراصالاو دوهملا نءلوقةنملادا معا ورخالاموملانو:مؤبال
 ل اوةلاةحص لغانالدو ةشاسو رلاتاواةثلاوتاداعسلاعاونأ باَكْلا اذهىف انسانا لعاو ىناحو للا ثعبلا |||
 هقلانأ ف رتعتو ةئامسملا تا واقشلاو تادابهسلا تدشن كلذ عمانا الا اهملمم ةريم ركل تانالا ةلال دامس هداه ١
 0 هب نءّتاْك الو نوعت#ب ىراومباب»نوب رشيد نواك أيت ةنجلا لهأ لعب 0

 كتم موك تدث ىدملااذها ني ركشم قراصالاو د وبلا ناك ساو نآرقلا عب رصر كت أدقف ىنامسا 0
 ا( اهو نق ةوسرودهلا رحامنومرصالو اع ةوق,جافصنمإةثانلاةفملا) رت . الا مويللا ْ

 ليلي الاولا 7 تدرس ويز ونأ لاه (ىناثلا و)لوس دا ارت رحامنومرال مهنا



 اذه ا ا

 ِ هللا هر ةفدنس ىأدل ءو د املا لكن منوه: ءكلامددعو ةصاخ مارا دصتسملا نم نونو رادكحجلا

 : 1 ”فادسز ةفتح بأ لوق لطد انهقولعنع هن االاو د_-اسملارثاسس نمالو مارا دصتملا نم نودنعءال

 ع رصا!صنل ا اذهل ماركا دصملا ىفءانغلاشو عنملا مدع مالا لوقنرأ كاام لوق ىلاعس اهموهفر

 أ مار ها رممسملا ن نمدا رمان اىفاوفاتخا(ةسداسل اهل! )١ لصالا قفو ىلع هريغىف قب, نأ بجوف عطاقلا

 ُ أمفخناد وىلاعتهلوق هملعلادلا وفاما!اذ_هوه ب رقالاو مركلا عم هننمدارألا وادصسملا سةنوه له

 3 أ نمدوصقملا ناك ولف د مسملا نيعوه سدا تاراهلا عضو نال ثا ذو اضف نمدقمكّتي فون "هلع

 1 | نماوعئماذاهلعلا نوفا اسغاو ل. علان نم عذملا اذه بيباوفاحلامل ةصاخ دهمان هعمل هب ”الا هزه

 1 أ نادسولاعتو هئاصسهاوتب لوا اذهدك اود الازم نسح لال د سا اذهو مءاوااو قاوسال ارو

 0 هيلع لوسرلا عقراما هنا ىلعاوعج مما عم ىمقالا دوصسملاىلا مارا دصسملا ن هال مل هدا .«د ىرمسأ ىذلا

 1 لاه هنال_سو هملع هلثا ىل.”لوسرلا نع ىوراسعاد .هدك ًاَياضيأو فاه مأ تل نم مالسلاو ةال_:ملا

 1 اءاف تك مامالناكولو نيكرسشملا ىلع مارح مرا | ولاه انباصم أ نا لعاو برعلا رب زف نال دعم مال

 اا! هام -رخأأ همف ص رخام اونم مراد رشم لخدناو ةلاسرلا عاؤسال لوا ىلا جرذلف نيكرماالوسر

 1 دارملا نا ىف ةشال (ةعباسلاةلأملا) ن نكم ا اذا هماظعانسرخأو هانثبن معي لو نفدو تام ناو ادد ض

 1 مم ةرسغملان هم اللا 4 تلا ىو نيكرمشملان مةءاربلاب ٠ ادناااهف لصح ىبلاةنسلا اذه .يءاع دعب هلوقب

 1 |[تسا ارقذ ممفخ نأ ى ءمألاو رقتفااذا ”هل عل معي لجرلا لاع لاشي ر ةعأا هل ءعلاو هل.ع مفْح ناو ىلا عت لاق

 َآ 1 يي سلال الس ترانس م هلثأ !ةسيفررافكلاعل)

 . ىلا فاش ركر كل نمالدبةيزالا نم د وامهقا لعب نسما لاف (كاشايب) نامل مات

 . | هلضف نم هللا مكينغي فو فهلوق (ةيناثلاةلأملا) مهري رثكورطملا مويلع هقلا لزنأ ةءركع لاه (ثلاثلا)
 ١ أ مةزم ناكفوا كلاب طم رمالا عقودقو ولك ند اسف مز لد ىلع ل .ةمسملا ىف بسمع ن نءران أ

 1 | نم عمم طرشلا اد هو 'هل.علافوخلا ةلازاربسلل ذنب ضرغا !لوة.ذلأسي نأ لئاسلو اش نا ىلا دعت لاه

 | دركن نولطملا اذهلودس لعدانةعالا لدال نأ (لوالا) هو-و نه هباودحو دومقةملااده:دافا

 ًاطرمشلا اذهركذ نمدودةملاّنا(ىناثلا)تاف الا عذدو تاريخا باط ىفىلات هللا ىلا اعرم ءادنأناسنالا

 1 تا دوسعل ا نإ (تلاشلا) نينماآهلئاءاشنامار 1 انيدصسملا نادنا هلوقىفاكبدالا هباعر ىلع

 قرراو هثاعد ىف لاق مالا | هن .اعميهاربا نالرومالا عبج فو تاعؤالا لك ف تروكمال ىدملا اداه لاوسفج

 | || لاف مث ضيعبتلا كل ذهنمدارملاءاشنا ةنآالا ذه ىف ىلاءتهلوقذ ص عدلا دفن ند .ةلكوت ارُعلا نم هلدأ
 ْ اا اوق «لعأ هنناو باوصو ةمكمس نعال عئيالو ىلعءدأل يكسو مكلاؤنجأب مب ماع ىأ 3 ماع هللانا

 | نما نيدنو ديالو هلوسرو هلنا مّرحام نودَر <عالو رخ الاموءلاءالو هللأب توسان

 ًاراهفظافنكر رسم ا مكجرك ذانل ىلاعت هنا ء] (نورْغأص متر لب ع نءةبزطااوط»ز يت باكل ا!وورأ نيذلا

 ٍ | ما زال ادضسملان ع مهديعش ىو مهتلئتاقم بو-وىفو مهسفنأ ىف ,هنع:» اريلاراهطظا ىو مه دهعن ءةءاربلا

 ا ا اوه مكح دعب ركض ذ ةودعلا تاناومااونع باج راهورك دىبااتالاك.ثال ادزوأو

 ا ” هنأ نان دوور كسر طث ريش هملع مهام ىلع نورد دن هي ركل !اواهعب نأ ىلا اوائاقب

 || تافدنةوصوماواكاذا باكا لهأ نا رك د ىلاعت هنا لعا (ىنوالاةلثملا) لئاسماب الافو دهعلاو

 1 [نامللعاو .هللان نوئمؤنال مهما (ىلوالا ةفصا اف )هب زاااوطعي نأ ىلاراا وس نأ ىلا ماقاقم تبججو ةعيرأ

 | | مسااالادوجومال نا معز ه.ءشملاو ةمشهدوماارغ اناى.ةصااناالا هللان ن نعونن هغ نولوةءموذلا

 |دوحوم هلالا نا لثال دلام تن امو هل اركنمووهف هدفالاسالوا فت نوكيأل ىذلا دو بو 'اماق هيفل-<امو

 أ درج رادرركتسدوولا تبت هلالادو>ولا رات دايرة رصين الام الي سؤربا

 هلال[
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 اقرخل

 1 أهذا زوصفلقالا ردتلاوهمانكذلاا ذهن نذشأ قع هزاع ةوطعي تح هوة تالا فئاكملا لأم )

 ااذخو ونا ( عدارلامكملا ) اهلعؤ_نأ ب حوفةمرطاةمقلصالاودن يزل ظفا هيلع ديول هيلعدئازلاو 1

 ا المر امهرخآ ىف ىلا هللا ههبر <ىفاشلا دعوة ملال وأ ىف كلاعت هللا هر ةقشح ىلأ دنعاب رخل |

 ْ ملسملا ىلع سيل مالبلاو ةالصلا هماع لوقا هللا هجر ةفينس يأ دنع تؤملاو مالاسالانان زا امة( سماخلا

 ْ لظابلا مه د ىلعاور قاما ءال وهات امصأ لاقت (سداسلا مكتا) انقالدقا هر ىفاشلادنءوةبزخ

 || مهديأنم ممهاكءاضيأ وليغالاوةاروتلاةعب ريثن مقللا ىلءاوضر تلا نيذلا ممئانال ةسرحتي زاعاذخَأ ظ ظ

 ااننهحوي توف يوم هج حا و م تورك ؟رفا| 1

 هاوق ىراضتلارف ةكميافعت ف ةرك ذهنالوةنونآر قا ىفنعطن ىدنوارل نبا ناك( لوتالا لا وسلا نالاؤسأالا '

 دعس نأ نجر ىيشاموا داو نجرالاوعد نأ اذه لابطا ردو ضرالاق ثنو هنمنرظفت تاوملا داكتت | 0

 موعئمأهو هيلع مهر رقا دس اوازانن دوئمدخ مهنا كالسا | دعت ىلا غاب لولا دوا مهرائظانانييفادلو | ْ

 ةدمهلا ماو: همد“ نةبساسئمدوصتاا لبر كلا ىلعهرب رتب زخلا ذخأ ن هدوصقا اس ل:ٍتاويلعاو هلم ظ

 الو ءلا) تامالاىلارف نك نملة فةلثالذةوقو مالسالا ن ام ىلع: دا هده ىف قوام ردنا ءاحر

 ارفكللرانغصلاولذلا قانا نماهعمديال هنا باود-او: الم ديزيللا عفد مدلا نق ىف ىنكي ل (فاشلا

 | مالسالار عددا هانثد وهوةدمر زارا وبا ذاغراخملاو لالا لم نع ءرهتم ل قاعلا عمط ن ناهيفيتلاو '

 اذهفمالسالا ىلا لاَعتنالا ىلع كلذ لمع هنأ رهاطلافر فكما ىف راغصا او لذلا دها يو هتصصلثال د عمس دا

 كلذ هلنا نبا مسا ىراضنلا ت تااقو هللا ني اريزءدوؤبا !تااقو ) ىلاعت هلوقدي راع رم «دوصةا أوه 1

 ظ ةهلكسملا) لد اسماالا فو (توكفؤي ىأ هللا مهلئاك لبق 5 نءاورفك نيذلا لوقنوهاضي مههاوقأب مهاوق

 كلذ حرش هلا,نونمؤيالم منان ىراصتلاو دوهملا ىلعةم دة ادي ا ع (ىوالا 00

 | هلالاركت أدق ةقيقللا قوهفهلالاو -ىفكذْرَوَ نموان. ا هفاوتنثأ م ممنءلتننأب كلذوتمالا هذه ||| |
 ا ذنعي نم نإ قرقال ذا ةقلتخم كر شلاء لوقا قرط تناك آو ل شل ىف نيكرمشملاةلزع مهن : |ىلاعتنيباضبأو | 1

 ا اذهل صحا ذافا دومعم هللا عم ناسنالا دخت نأالا ل رمشلل ندمال هلال يضل هلا

 ْ | نثولا باعت الىراسناا ارذكسم نمىفخأ نئولادياعرفك تاانلعل انلمأةولانا لب ل تارا 9

 | ىراصتلاامآ هللا ةعاطىلا هءل سوت ىذلاء ىلا ىر# هب رك لب ملاعلا هلاوملاعلا وااخ نثولا ادهّنالوقءال ١

 | تكر مسمار م هك كاذو دات الاو لولا نوتثي مهئاف 5

 | كلش ف

 | دامب م-مئااوعداو ىسعو ىموع مهسف:أ|و دضلأر هاطلا ىف مهنال مهتم ةيزلالومشب مهصخاسا مهخاو 1

 .دوولاءال لؤه الس رظمتو امه. يلغعتو نيمظ عل نوم رلا نيد ه يظعت لج الف لم الاوةاروتلا» |||
 مهث»» قرفال ةةءقلسا ىفالا و مهتماةيزخلا ل ومشي ىلاعت هللا م كح قالا نيدلا طال :راضتلاو ١
 ريع نب دسع لاق (لوالا)لاوقأ ايلا يرينا هلوقىف (ةل اشثلا هلع ملا) نيكرعشملا نيبو ظ ٌْ

 ةءاورق سامع نع لاع (ىناشلا) ءاروزاع نب صامت هعسادوبمأ | نم دحاو لح رلوقلااًدهلاه امنا
 نامعتلاو مكشم ني مال مهو لسو هلع هللا ىلم هللا لوسرلا دوويلا نم ةعاجج ا ةمركعيو د رعمج نب ل معس

 هده تازيق هللا نيااربزعّت ام ءرئالو امل. .ق تت رتذقو لعد "فرك اولاهو فصلا نب كلامو ىفو ابا

 ءائوهلاىالوقلا كلذ بن هللَاال ادوهل انضمي بهذا !اذهبتواماقلا نول نيذسف ىلعو ١ الاإ8

 ابنمادناوالا بكر ل هلماو لو لنا بكر تالف لاقي د اولا ىلع ةءاسمبا مسا عاقب اق برعلا ةداع ىلع |
 مهيفامشاف ناكيهذملا اذهلعل (ثااثلالوقلاو).اد_اوالا سلا يالولعلو نيطالسلا سااجح ن الف | 1
 .هلجال ىذلا بيسلاو قدصأ مسمنعهتناةباكح ناذ كلذ دوما اراك ابةريعالو مهنع كال ذهننا ى ؟ عطقنا مث ظ
 ةاروتلا ىلاعت ها مهإ ضف قحارم رتل ىلا اي ناهررانيوتل 0 ْ
 الفد هموقرذن اف هيلقىلا :ازوتلا ظفح د اعف هلا ل او هللا ىل اريز ءعرضتق مهزو ددنم نءاهسأو / ا

 م ل حصل

*«" 

 2 م تع ع دم مم



 "عاب ع١

 - هس مسساسماب سمسا همس دم ممسسسامم

 اونو نبذلا نمقحلا نيد نون ديالوهلوق ( ةعبارلا ةفصا) مهسفنأ لبقن ةريثكماكحأبا وا امهوفرجأأأ

 | مما نودقتعيالاى أ قا نيذ تول ديالوهلوقفهدةةءعموهفاأي ديد اذاادكب نيدب نالف لاء تاكا ْ

 اذمنيبنباّكلااو وووان يذلا نم لاق ةعبرالا تايفصلا هذه ىلاعتركذ الو قس! نيدلاودىذلا مالسال نيد أ
 ١ ريشلا نم هزيمة دوصقملاو باكل لهأ ن هن نم ةعدرالا تافصلا هدد نيفودوملان مدار ١1نا
 7 زحلا وأ مالسالاو أ لانمقلا باكا لغأ ىف سجا ولا و مالسالاو لامع |نيكر مش *اا ىف بح اولا نال مكدملا

 ىيهةب زا ىدداولا لاق ( ىلوالا"هلّملا) لاسم همقو تورغاصم هوندن ن رز اوطعي تس ىلا عت لاق مث

 | بح املاك دنع هلوقىفاوفادخاو هملعام ىضق اذا ىو ىزح نم هلعف ىشوه دهع ىلع دهاسعملا ىطعيأم
 (امهدحأ)ناهبو هيففىل طعما هندا رمل ناك اف ذ دو . الا ديو أ ىظدملا دب هن داري نأ انما دن نمي هلوةف تكن كلا

 ْ ٠ ايي كلداو داق: ن1 عبمطللا ف الذم هدي عيل عد ديماإو ىلأن منال هعب هرعت اومدينءدار 1!نوكيتأ

 هع هقذ | اعاامل هير عاف لاشك .ةعاطلا و فازة متل عاش ركل :|[ذام دب ىطعأ

 ََ طعملا دب ىلع لي. -أ دب ىلعان و ع.مالو ةئيتريغا دن ديلا دب نعاهوطعي تح دار !توكيتأ ( (اء,ينانو)

 ب زل اولفعي ىتحدارملا نوكي نأ (لوالا)ناهجواضيأ همففذخ الا ديدا رااثاك اذااماودخ الا دن ىلا

 ميلع ماعنان «دارا ات كي نأ ( اههينان 5١ نالفل اذه ديلا لوقن ايم لع نياسملل ةيلوت م ةرهاق ديزع

 3 | 10ج نإ حلاة نورغام مهودلوقامأو ةمظعة معن مولع مهح اورأرتو مهنمدي زا لوبقنال

 ذخؤيو سااحمل لاو عاق ودواهلسي وبك ار ريغانشامهسفنامقأينأبتاو هااو ل ذلاو راغطلا ىلع
 ١ | موعانمج راغدلا ىعمىل.ةوراغصلا ين ىعما ذهن هافق ىف حب زيو ا( دؤإ ناكن او را ذأ هلل اقف هت.لب

 : : اثلاهلكلا) هقفلا يتكيف ةروك ذمراغدااولذلا عباو 3 50 اهةفللوتب زب اءاباوعا

 3 هجولاو ىذلاب لقي الل لا تا ىل_ءةبالا هذه تللدةسا (لؤالا مكلا) ةيبالا هذه ماكس نها
 صاصقلا بوحو مدع ىلعو هلق ةح اما ىلع لقسم كل دو مهتلتاةم بان ا ىىضخة» مهوانأق هلوقّنا هرب رقت
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 ١ ” دي ايقماوج الادب هعومج نا انإع نورغاص مسعو دينع هنزل اوطعي تس لاق نأف مهلتق نسم

 | اقف ههدةساءاوولذق بوحنو عفترااذ :هيازسادسأعافتراعومجملا' اهنناىف ىنكيو هي زل ءانيمأ

 اولناف اوقلوةنفاذهتدثا ذا عومجلا ءازحجأ عسج عافتراىلاعومجنا عاف نا ىف ةجاحالو ع وما ند
 بواد , زكا اوطهد يد هلوق 0 وجو مد-عىل_ءلدي ٍباَكَلالهأن ءنيفودوملا

 | 1111 بو مهلتق بوديوزجو هنازجا دحأ ءاهتناعو هللا كلذء اهنا ىف ىنكت هنا مكن ا كلذ عافترا ||

 | ةديعونانثالا: دمع قيرف نامي رفرافكلا (ىناثلا مكحلا) ناك مصاصقةلاٍبوّجو مدعي زا ءادأ
 لع مه قد رذو هتئاال اهلا الاولة ىتح - مهلة سحو يزل اذخأب مهني دىلءنورقءال“ الؤه) اود شام

 لأ لويس باسل لهأ ىف مهلببس نافندلاناذهونوئءاصااو :سهاسلاو ىرانصالاو دوهملا مهو باكا |

 ا | هنأ ىورو ٍباّكلا لهأ ةنسمهماوتسمالسلا هءلعهلوقل باكل لدأ لا :يممهلدساضيأ سوجاوانبف عدبلا

 ٠ | ص يباع ,طااوطعب ىتس مهلانق بح ءالؤوفر مب سوح نما زج دج أو بلع ىلط

 طوق ىهو ةعبرالا تافصل اركذا ل ىلاعت نال باكل لهأ نمالاةيز ا ذو دال هناا:لقأااو هبزذلا» ادآ

 نقلا نيد نون ديالو لوسزو هقلا مرام نومرحالورخألا مودلاءالو هتلات وموال نيذلا اقلاع ىلانعت

 ا نمءاوقودو بالا لهأ ن :مموكيمهدبق نورغاسص مهودي نع ةيزطااوطعي ىتح باكل اونو نيذلا |
 ٍ ازوحال هناو هماعصوصنملا دةلااد هءاغلا ىذمي مهرغف مكصلل اكل ذتاءثاو باكل اونأ نيذلا

 | رع مقد اران دولة لك ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلا لووسر مسق سن لاه ديزل اردق ىف تلال مكسطا)

 . | ةينامقةورثلا لجأ ىل_عوني ريشعو ةعيرأ طاسوالا ىلعو امهر درمشع ىنن اهّمذلا لهأ ن مءارقفلا لبيع

 ْ | ةدايزلااومزتلاو اوضراذاف ىذارئااءالا ران ..دلا ىل_ءدازءالو راش ددب زكا لقأو اًءياصعأ لاق نيتعدرأو

 ا ذأ رت ل_صالا ناانرك ذام ىلع ب ادلاو ريناندةعنرأ ىنغلا ىلعو نيرا دطسونا ىلسءاش رب

 د1 لال

 لام



 مال ْ ملا 4

 ظ | لقعلا دنعل حل نكلاوالوة ناسلاءاولاع منا لص |1-او هقمربتعم ىنعم نم غراف هءنوه وذي اغقلالا وأ وأ

 | ألطانل اوتةعضابملاو ةعساضملاوةوهشااو ةس احلا نع زغم هنا عمهلاللدلولا تاسث انالرثأ لول كلذ ن ْ !|

 أدقناسنالانا (فاثلاو) مب ولق ف سبل م موهاوفاينولوقي ىلا عت هلوق هريظتورث أ هنم لعل دنع نسا :

 | كلذف هناسلب هركتس ذو هءح رسما ذاف ضي رعتلاو نع رلا لبس ىلءام او ةياثكلا للدس ىلعام |ايغذسر 2 .ٍ

 ادهم نورصب ممن اانههدار ماو هيالثاه هيلاايهاذ هوك 5 ةياهنلاو بهذملا كاذإ ةراسنافةءاشإاوا

 ةلاقملا.ذهتعقو ىحتلاقملا هذه ىلا قافلا اوعدم_مئادارملانا (ثلاثلاو) ةئبلا هنوفدالو بهذم |

 نيذا!لوق نو هاضي ىلاعت لام مث بهذملا ىلا النا ةوءدىفم_هتغلا_.م همم دارملاو ةنلالاوهاوفالال | ا

 اذهنادا رملاتا(لقالا)ءوجو ذي ال الا ءزه يسم معا لئاسم هرفو لبق نم ادرتوجلا ا

 ىأىراصنئالريهضلا ن 1

 نءلوقلا اذهنا(ثااشاا) ا منال هنا نبا زنزع دووم لوق ى هاشإ هللا نيا رم .سأ امهلون|

 ةهماشملا ةاهاضملا (ةئاقأا ”هلم-1ا) ثدص_بسرغو ينم دقرفك هنا عا مهام دق لوق ىه تدىراصتلا| ْ

 ةءبانملا ةاهاشملارمت لاو ةاهاضملا ىف ةغللالهارثك !لوقا ذه ةاهاضمو ايهش هتيهاض لاش "اوذل الآف

 ءاهلارمس تصب وةزمهااءنوئهاضب مصاعأرق (ةئلاثلا "همنا أ) همنا ىأان الف ىهاضي نالا لاعب
 ظ لى نيدحتأ لافو تأ رأو تسبوا لثم نانا هْأغاضو هتيهاض لاقي“ اهلا مضوةزمهريشبنإ قاملاو |

 لعل اذه مول لاقي ناي اقح أ مهىأن وكف ىلأ هللا مانا ىلاعت لاق مث ةز مهلا ىلعدحأ انهكاع عنا
 ْن نوكفو ودىلا أ م-هاعف بأ ام هنن ام-هلناف اعيدس ا اودكصر ْم وعلا لان اك مسهل اوق ةعامشما رم - : ِ

 هلوةفرمخلا ن نءفورصمى أك وف أمل رو فرصر باق ىأرمسغلا ن عل --رلاكفأ لاقي فر ولاا / 0

 01 هو ادإو هلل واع حل .ادلا حوضو دعت قبلا نعت وفرضيونودسيشنل هادم | ٠

 مهتايطاك ىف برعل ا ةداع ىلع باطلا اذه نكلو ؛ىثش نم بغت ال ىلاهز هتئاو قاحللا ىلا عجاروهامنا بعتلا |
 م #هرايح أ اوددما) ىلاعتهلوق ٠ لطالا لعمهرا رضا قالا يكص رئنم هيبته لال ةلأ وأ ْ

 اع هناهه_وهالا هلاالا دس اواهلااو د. 5 لالا او سهأ امو ميا يسملاو هقلا نو د نم اداب رأ ممم ابهرو ا

 راس ًااوَدَداهلوةبكرمثلان مح 1برُض ىراصثلاو دووم ا! فصو ىلاعت هنالعاو (نوكس رش

 رادحالاةدسعوتأ لاق (ىلوالا عسملا) لاسم هي الا فو هللا نود نمايايدأ يمن عيملاومسمابهرو ١
 ري وار اوهأ ىردأ | ال ىمدالا لاهو ريس لوي مشوي -لوش مهمل »احا ١ اوفاتخاوءاهقفلا

 نال اوقل دكت | نما و ثلا ناكو :ميكلازكشو ريغال حعلايربسر ابحالادسح او لوب حيهلاوبأ ناك

 هّنع انصيىذلا لاما اريملا ىناعملا له لاق بام! لهأ نمنوكي نأ دبا .اسموأ ناك ام لاعالربح ورب
 ىلع ةمهرلاراثثأ ترهظ و هملق ف ةءمللاو ةهرلا تنك ىذلا بهارلا واهنعنانسلا ن.سعيو فاس اربح

 2 اان ن انهرااو نورا أه دلو نم دووملا العا سم رابحالاواص لامعت الا فرع ىو هسسابلو ههبو

 ا ممن ابابرآلا نمدارللا سدلاولاه نب رسما نم نورثك الا (ةيتاثلا "هلشملا) عم اوصلا باصصأ ىراصنلا

 نيكس غن قدعدا لة مهيهاونو مهرها رأف مه وعاط ممئادارالا لب ماعلا ةهلآمهلا موفاودقتعا
 أاثنل تاقن لات الاه هىلا لصوفةءار ,ةروسأ رقد هوبسو هلعدقا لقا لوسو ىلا ىبت :اهاذ ارمصن :

 كلم لاه ىلإ لقي هولا دو هللا مرحام نولتو هنومر تف هللا لام نومر#< سل أ لاصق مه ديعن

 ظ اودجواعرممالاقف ل ارمسا بى ةونرلا كلت تن اك فيك ةيلاسعلا ىلال تلق عسب رلا لافتو مهت داع. ظ

 ظ هقلا ٍناَكْمكَحا واقي اوناكأمو م-هلاوقانن وذخألا واكف ناه رلا ورامحالالا ونأفاجامدقاباك ف ١

 | تأرقءاهةفأا ةدلقم نعةعاست دهاشدق هنع هبا ىضر نيدتملاو نيقغحملاةمتاح امال وموانخ لاقى اعت

 0 يي هجم كتناكولث اسملا ض »د فىلاعت هننا باك ن م ةريثك تانآء لع 'ء

 |تاعمتإنا الاه ذ_هرهاواغإ لم بهلا نكي فيك ب تقتل قانوزانلي اوقيواهلااو تفل ل0 "الا

 ف عول احلا حاشا ح0 ق6

 ا و م اهون 1 01
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 يس مص همجي تل 2 ةميسد - مسا ل ا ١

 | 0 ءالع رمق" لتقىاكلا لاهو هلفانبا هناالاربزعل اذهرمسدت اماولا قف هيفاق دا صو دو وير | |

 [الفاماذهفذ ةاروتلاف فردي دح أ مهف قطف مهولنق ةقلامعلا ىلا لاق ةاروتلا فرعيدأ مهيف قف |

 ىوتلاكشا اه نك ةرهاظ ىهف هننا نب اعسملا نولوق اوي مماىراسمالانعهقاةباكسامأو باملااذهىف أ ظ

 اذ ّثاف قابلاو ةوبالا ىلا صامل اةوعد نم نيئربماوناك مباع أو هيلع هقلا تاولص ميسملاّنا عطقنان هرأ]

 أ قابطا تعي فكم كل ذك مالا ناكاذاو مالا مهلعءاسيئالارباك أب قيل ف.كف رذكلا عاونأشفأ |
 7 هَ ذىلعر دة ف.كو دسافلا بهذملا اذه عضو ىذلان هو رغكل اذه ىلع ىراصالا نم ىسع ى "هلو

 0 السلاو ةالصلا هيلع ىسيععاتَنالاؤسلا اذه نع باودا فنورمسفملا لاف مالسلا هيلع عيسملا ىلا |

 اوبل لاق, عاصم لبر دوويلا فناكو دوويلا نيبو مهني برس عقو تح ىسدع عفر دعب قملا ىلءاوناك |
 ْن اوم خم نو انري_صمراشل اوانرفك دف ىسع عم قلسا ناكن ادوهلل لاق مث ىسع باد نم اعج لق

يناكأم ةمادنلارهظأو هسرف بقر ف مولضاف لاس ا ىناورال اانا دو ةناا اول دنا |
 قو عضوو غنص

 ١ هلا ىراصنلا ل دأف تدتدقورصن::نأالا هون كال سل ءاسعسلا نم تي دوت لاكو بارتلا هسأر |
 "الجر ماع فلضتساو سدّشملا تدءىلا ىذم ٌهونح أو هوق دف لدن الا لغتو جرخمال ةنسشثكمو

 ناك املاهو توسانلاو توهاللا مولعو مورلاىلا هسوبو ثالث اوناك هلال او يسمو يسع نا هطعو روطست

 5 | 014 لاي الح راود م تا: برقسي ف لاش رخال غو مقا هنكل وام جالو نابت يسع

 ك .هخاىلاسانلا عداف ىتفملخ تنأوهنم هدحاو لك لاوو هن الثلاءالؤهلاعد مث ودع لازرالو لزيل ها |
 ' هبفا حدف حبذا لشدمت ىسعةأاضر 1 ىسفن عبذأ ا دغ ىفاو عى درو مانا ىف ىسعتدأ ار داو

 ثا تاوطف ةرفكلا اذه عوقو ف ب.ملاوه اذهنه.هذموهوق ىلا سانلا هثالثلاالّؤه نم داو لك اعد
 حن الا ىف نيالا طفل درو هلعل لا-ةينأ ىدنع برقالاو ىلاعت هللا هجر ىدحاول ا ءاكح اما ذه ىر اضن 1

 0 .ااةوادع لجال موبملا نا مث في رششتلا ل.دس ىلع ميهارب | قس ىف لءملذنا ظفل درو كنب رمشنلا لمدس ىلع

 5 ا ظ الا اظنلاورسسفو اوغلا بف ىناثلا فرطا اف ا لاس دسافل ام_هولغاولب امد نأ ل حالو

 )امها ومال_بااهملع ىسع عام ؟قدساسفلا هذملا اذ_هاشنو كل ذاول.ف لاهدلا و ةمقمقحلا ةوذبلا

 59 إ نوتانلاو نيونتلا رب زعورع فأن ع ثراول ادعو قا كلاو مصاعأر ة(ةثلانلا هلعسملا) لاسملا قش

 (ِ اةبالف كل ذكن اك اذاو ري هلا ني اهل اوةوأدتمهرزع هلوةفني وذتلات ايلا هسولا حاسزلا لاه . نيونتلارمغب

 0 | [نرصتم لوكس سواس رعؤ أ ام ناك هاوس فرصا اريزعنإل ةعسلا لاح ىف نيونملانم

 ' ناوريغصتلا هغص ىلعهنا(ىناثلا 017 ولودوهك اممعأناكن او ف رم هايف فيقشل مسا هنا (امهدحأ)
 ف رعمو ىمعأ هنأ (اهدصحأ) هحوأ هنالث هف مهله ني وللا اوك زر نيذأاامأَو رغصمال ةمسمغالا ءامالا

 ظ دمع نءطوان دوبعم هللا نب ريزع ءردتتلاو فوذحرطلاو ةغصنبا لوقا ينانلاولفرمصن النأ بوف

 3 1 هيذك نك هنعربخأ مة فص: فصو أ ذا مس الا لاهو زاعالا ل ثالدٍب اك ىنهحولا 0 »قى ىناجرحلار هاقلا

 "|| هتلازيريزع مسهلوقوهراكنالاد را نترات لش ولا كل ذراصوره_هن ا ىلا ييذكتل افرسنن |١
 1 ١ نعطلا ادهور نكح كلدنامولعمو هقان اهنوك له>ومهلادو. مهني رك ىلا رانا شرقا دودعم

 0 اراكذالا هسورركتم هركن ًاورومالا نم مان ةغصب ةفوصوم تاذ نءربخ أن منا هلوقامأ فرعض ىدنع

 5 ا كلذلاءذكم هنوك نم مزلبال هنال ع ون اذهذفصولا كلذلاملست كلذن وك ودل وقامأو لس اذهفريللاىلا |

 5 1 اوسال فدعض وهو باطلا لملد ىلغءاناذدهو هقدصي لب هيذكمال ءاوسام نا ىلع ل دب نأ بيذكمل ام ربخلا 1

 11 )ناد وقىءاملاو رزعنم ةنكحاسنب وذل نونءا لالا (ثااثلاهحولا ) ماسقملا اذه ىلثءىفأ
 1 ءارفلا دشناو ى.ةذهلل نيو نتلا نون فذخل نيئكاسلا» ءاَدَملا نهد لصف ةنك اسهقنا
 | الماقالا هنا رو اذالو بتعةسمربغ هتمفلأف ْ

 امفلاب ايامنا لوق لكنا لوقينأ لئاقاو مههاوذانمهاوق كلذ لأق ةباكسملا هذا هب موتع ىكحامل هنالعاو ظ
 ' | افناهرب.دضعب اللوق هيدارينأ (لؤالا)هوسو نم باوملاو ةفصلا ذم لوقلا اذ وا مهصمصا# ىنعماغ |

2 
3 
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 أر هلاقف ماغالا كلذ ةمضمكنبب ءسمأ عب هنأو لاطالا كاذ ىأب ها ىاعت نيو لسر هيلع هقئا ص هع أ 1
 زوم ايوصيالا لمنال يلم هلل تاؤاصااننالا لاس لاك أو قطا يدك ديلا هوس ليلتأ ىذل أ ١ ١

 | ىلعالق_كمهلبإ دنوكا (اهن اناف) ىدهاايدل نول او اوقنمدارااوهوتا ردعملا ولئالدلات ةراك(اهلأ)

 أ ايئالا ىف ةعقنملاةةفاومو ةمكسملا ةسقب اطمو حال صااو باوصلاب ةفوصوءاهنوكد أ ا لكل روظدومأ ا

 | انلاغابلعاسلاعنايدالار' اس ىقعاملق _تمول ,دةروريص (اهئلانو ) ل !نيدو هلوق نم دار ااوهوةرخ' الاوأل |

 أ نوكبدةرتغ ىلع: ولا دوهظنا لعاو هك يدلا ىلع هرهطظبل فوق نمدارم اوهو اهيرك ذا رداماهدادشالا 1

 رمش نا زوالو كاذب رمشب ىلاعت هنا مولعمو ءالمتسال او ةملغلاءنوكي دقو روذولاو ةرثكلاننوكي دقو د ارا | ظ

 | لبق نافةلغلايروهظلا ىلع هلع بج اولاف مولعمررشم ةححل اي نيدلا اذه روهظو لصاحريغ ل. ةّسم سضامالا | 1

 اسلاعرصي ل مالسالا ناف كاذكسعالا ن سلو ناردالا لكتلاملات هنوكى ضتقن هلك يدلا ىلع هرهظمل لوقرهاظأ 1 1

 ةنا:(لوتالا) هوجو نم هنعا وناج أ انلق ةرذكنأ | ىضارأرئاسو مورلاو نيصااودنهلانضراىنايدالارثاسا || | ٠
 | عبمب ف كاذكنكي )ناد عضاوملا ضءنىفمياءاورهظو نواتملا مهرهقدقوالا مالسالا فالي نيدالا ا 1
 أ ىلااهالا وامو ماشلا دال ىلع ىراصنلا اوملْعَو برعل ا دالب نم يفر ويملا او رهقنمهعضار 0

 ' 'لرتا | ىلو ام مهدالب نمريثك ىلع مانصالا دابعاو لغو مهكل ام ىل_«سوحلا اوبلَغو برغلاو مورلا ةيح
 أن عارام خا كلذ ناكو لصحو عقو دقت الا هذه ىف هنع هاريشأ ىذا انا تدثف ناءدالار 'اسكلذكو دنهل 4 !
 : ادعرلا هلا لا هنغسقل يضوةري رهف نع ىور لوة:نأ ب اولا ىف (ىناثلا هجولا) ازدعمن 417 08

 ! لاهو ىسع جي ورخ د دع لص امنا اذه ماو ناءدالا عمم ىلعاس. ءلاع مال_سالا لع ىلاست هئايدتتا نم

 دارملا (ثلاثلاهجولا) حارخلا ىدأو أءالسالا ف لدالاد-أ قبال ىدوملا حور دنع كلذ ىدسلا
 أ راووكسلا نءادأ اههف قيام ىلاعت هنأف كلذ لص دقو برعلا ةرب زر ىف هاك نيدللا ىلع مالسال اريهلظ» ا

 ٠ْ انملع هعلطيو نيدلا ع ارمش عسجب ىلع هفقو نأ هلك نيدلا ىلع هرهظنل هاوق نم دارملا نا ع هجولا) 7

 ناالا ناسأاو ةجحل ام ءاك نيدلا ىلعهرهظنل هلوق نم دارملا نا (سماخلنا) .ئاهنم هيلع ىنذيال ىف قستلكلا ا |
 اضالالثأن متدلصاس تناك اسسلاو ةحلانةب وقتلاو هلعفم سى اعت هئاندعو رك هنال يعض هجولا اذه || ١

 عئمو رافكللا“ المتساو نيم لاس سدا تلا مالا ديم ىفنأن هنء باجي نأنكعو / ظ
 ' تاهبشلا تفمشةرافكلات رع مالسالا ةلود ةوقدءبامأ لئالدلا كلت لّمْأتلا نم ساسنلار "اس رافكلا 1

 أ نيداا اهب نيذلا اهي 1) ىلاعتهلوق ةدازلا هده ةراشدلا كلن نمدار 1!ناكف مالسالالئالد دووط ىوقذأ |

 نيذلاو هلال ممسن عنو صب و لطاسبلاب سانل !لاومأن واك اء نامه رلاوراسح الا نمازيثك نأ 0. ا
 ىئ وكشف مجرات قاهلع مدعم و ميل بادمر مه رمشدف هلل | لمدس ف اهل وقف الو ةضفلاو بهذلا ن ُ

 / فصوا.!ىلاعت هنارلعا (نوزنكت منك اماوقودف مكسفنالمترتك اماذ- 8 ا ْ

 1 | عمطلا هبا الا هده ىف مهفصو قاما ىلع عن ةرالاو نس ولرلا ءاعداوريجتلاو ريكتلانىراصنلاو دوهيلاءاسؤر | ١

 ل اوم أذ خ أر ذفل اوربدتلاو ةس وررلا كل:راهظا نمد دوصقللانا ىلع اهدنت سانلا لاومأ ذأ ىلع صراماوأ
 ْ | اماهن داك تان الاهذهدجو اننامز فر وزنلاو سومانلا لهأ لاو ىفلّءأتنمىرمعاو لطابلانسانلا | ظ

 ظ ميم نطاخ قلعت الواسن دلا ىلا تفتاي الهنا ندي مهنمدح اولا ىرتف مهلاوحأ حرش فو مناشف الا تاز | ش
 كلامي هارت دحاولا فرضرلا ىلا سعالا لآ اذ | ىتخ نب رق اكن الملا لم ةهدعلاو ةراهطلا ىف هناو تافولخلا | ا

 نءكامحالانا تفرعدق(ىلوالا هلثسسملا) لئاسمب "ال فو هلم ص ىف :ءاندلاو لذلاةباهن لمصتيو هنلعأ 5 ٠
 رك ول م-(مرياكسسص نع كح ىل ىلا. ءدةهلئاق ف هرعل | بست ىرايصتلا نه نا.ه رلاود ا 0 ا

 ةةيرظلا هذه نا ىلع كل ايل دا اريثك هلوةب كل ذددق ىلاعت هنا (لوالا) ثاحح !هنفو لطاسلاب ساسنلا لاا
 1 مظلول اذهغو عئتسملاك ل طابلا ىلع لكلا قابطاو قلاع نءولنعال لاسعلاناف لكلا قب رطال هضمي رطا |

 1 هانم ليال فال را مفاد فلس ةلئادا ىلعةظالاءذخ اهيا 00 0
# 

: 

١ 

: 

 اس كس حرب اريح امص د اسال. يع أ كل ١ دوج اص ممل جل سلاما تل كنان ا ل < دم اح كج حل  مصصم+ل ديسير ممسع راج جوجل .١ صم حايص ا ةدعسب سعال ل حا ميس سس ويس



*4 
 امص ماس مع ممم اع يس ممم ميسم ممم ل مم سم سم م مس م

 أ ن.رثك الا قورهايراسءادلا اذه تدجو لّمأتلا قح تاَمأتولو اهفالخ ىلع تدرو ائفاسنهةماورلا |
 ْ أ .اطتشلا عشب مافات تابعا ورابجالااوعاطأ ١ بدس مهرغك ا ىلاعت هنا لق ناف ان دلال غأ نم | د

 | هملتعبالهناالا ناطمشلا ةوعد لقي ناكناو قسافلان ان اومساو جراوهلا لوقوهاكمرفكيم كلاب وذ
 قرفل ارهطقمسمل :وملغعيو ناشرلاورامحالا لوقنولمقب ١ وناكعامت الا كلو |انمأ هب ىذت_تدو هثعلب نكمل
 ا ليودشن رهتودقو موضيش يلطف فاو قال ذا وااو ل اهلا ناهس . وبرلا هذ هرب فتى (ىناشلا لوقلاو)

 | مالا نا مهملا قلي دق نيدلا نع ادعي اند بئاط ناكذا زيشلا كل ذود احتال و لواغلامل وغلا ىلا مههبط
 ٍ || نإرهياصتأو هغاستا سمأي ناك نيدلا نع ادمعب ناك *نيروزملا ضعب ت د هاشونو دّقتعنو نولوةءاك د

 || ضعييالخولو اش أ داحتالاو لولا تيد نم ميلا قلي ناك ةىدسع حن مسهل لوقي ناكو لاو دصسإ 1
 أ أ ةفلاشلا مالا ىف هتومثدع فيكم ةالاهذهف ا[.ماثمناكاذاف ةمهلالا ىعداامب رفهعاما نم قولا ظ

 ا هللا مكمل همني قا اع وفاك اف مهوعاط أ مهن !!منمدارم ا نوكي نأ لقحيةس وبرلا كلنا مالكلا لصاحو

 ايار مهو ذخت | مهلا ىرختاب راج كا ةراسق هقاءاور فكم رفكلاعا وأ اولية مهن ااهتمذارملا وك نأو

 عقاوو ده اثم ةعب رالاهوجولا هده لكوداستالاو واحلا مهقس ىف اود ممن المتحو هقانود نه
 |لمضالاو ةاروتلا ناوهورهاظ ءاضعمو ادحاواهلا اوديعنلالا ا مةمالاهذ_هىف

 كي رشات روكي نأ نم هنادس ىأ نك رشي ا هناك بس .وهالا هلال لاق م كلذ ةقطانةمهلالا بتكلاو أ
 اةيانهخ بوو فكي رش هنوكبنأو ادومعمو ادوده مص هنوك ىف كيرش هل نوكد نأو تراكتلاو مالا
 ا( «كوارددو خينأالادقا أي ومههاوفا,هقارو اوثفطبن أ نودي ري كاعت ةوق - لالجالاو ميلغعتلا

 ىراملاودوهلاءاسور نعةرذاصاا ةحصبقلا لاعفالا نمثاان' عون ناس هتمدوضقملا نا ملغا(نو (نورفاكلا

 ,دةؤقو هعرش ةحص ىلع تلادلا لئالدلا ءافشا ىف مهّدجَو سو هماعدتلا ىلد دمت أ لاطب اى ىريعس وهو
 1 ًاثرهظ ىنلاةرع ءاتاا تازدقملا (اهدحأ )ا دج ةريثكرو أ ىهو هن ومن ةحص ىلع ةلا دل لئال دلارونل |نمدارملاو
 اا بال زكا رهط ثمل قدصلا ىلءال. ءادناك نافن روكي الو أ ق دصلا ىلء المدن وكم نأاماز هعمل ناق هدب اب ىلع

 | ةؤينؤ كلذ حدت قدصلا قع لدي ناد اهداص لسو هءاعهقلا لص د#تنوكس جوف قدصلا لودح نم

 نم هنأ عملو هدلع هنا ىلص د#ت ناس بأ ىلعرهط ىذلا ميظعلانآرقلا( اهب انو )مالسلا امهيلع ىسدعو ىموم

 لماحنا (اهئاانو) تازدعملا مظعأ نم كل ذو باك فرظناموداةتساامو علاطامو ملعتامهرخ ؟ىلاهرع لأ || ٠
 تاداعسف بيغرتلاوابندلا بح نع سفنلا فريصو هتعاطاد امقنالاو هيلعءاذنلاو هللا ميلفعت هنعي رش : ظ
 عضو ءابلاث ناك هءرشنا (اهعب ارو هجولا اذه نهالا هللا ىلا قيرطال هنا ل_ءلدي لمعلا ةرخ < الا ظ

 را اداب كا دقو هز ايق ىلا هوم دمسق نساودقنا قبطي الام تايبثا دعبل بوبا

 || لاوحالاهذ_يف كل ذكر الا قباملان”دلا بلط هدوضّةم ناك ولو اهبلاتاغتلالا مد عواد لاراقحتسا يف

 | طركموره دك جارنأو ةفضسلا مهن اهشو تكلكر ا مهتاملكي مهنا مهلوق هم ىف ةرهاه نيهاربو ةرعن لن الدب

 || م اهنيفني نأ بس سعشلا رون لابطب ادي رب نماكرجم اب راج اذه ناكف لئالدا هذه لاطا!اودارأ |
 1 هناء وهاوفانهتئارو ول اومفاطب نأ نود رب هل اوةنمهدارملا اوهاذ_عقانه_هاذكف عتاضل معو ل طا كاذنا |:

 .[|| مينأالاهقاىأيو لاقفة ةنرلا لاكو ةبردلاءالعاو :َرقلاو صن :||ديزم لسو هيلع هللا ىلصاد#ت دعو ىلا هز

 الا أ ىرجأ انلق ا ديزالا تنغبأوأ تهركلاغي الواذكالا هللا ىبْز اج فكل بة ناف نورفاكلا هزكولو هرون

 (|| لمادلاو عانتمالاو عنملا ىهر ةدارالا مدع ةدايز دمغي هأب ءايالاناالا كلذالاهتنادار امري دقتلاو درب ل ىرحم !

 نالت اهركب هناجدتعنأز والو كلذب حدتماف هانم اانلظاودارأن اودغ لو هيلعهقا ىلههل اوذ هيلع ا

 1 ىدهرونا!نالرونلابلث لدلا ىهساناو ءانزك ام علا ضلا بأن الف لاقيو فيعضلاو ىوقلا نم سبأ

 1 ىدهلاب هلوسر ل سر أ ىذااوف) ىلا عت لؤق ه نايدالا ف باوصل ىلا ىدهه”لئالدلا كِل كف باوصلا ىلا |
 1 تولوا مم ادعالا نع ىحاملىلاعت هنا لع (نوكرشلا هرك وأو هلك يذلا ىلع ءرع 0 ظ

 هج ممل مع ايل يول م لل ع هس رس ا حم ل ل

 يما
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 ناو ةضفلاو سهذل' نوزلك نيو هلوقد هدفت لاو وشال ارت :عاشالاو دلال 1

 لاو.أذخأ ىلع ص راى مهتةيرط حق فدوىلاع: هناربدةَتلا ناكَنيممْؤملا ن .ةك لا ا انما ناك 1

 ديد هادعؤلاو هدكرتفامنيبومهااومأن م ة.جاولا قوة حبا رتل اننا بدل ولا | راق |
 هفدرأمث طابا ءاانشانل ا لاوم أذ أ ىل- صر اب مهو ىلاعت هنا ريدقتلا ناك لكلا دارملاناكاو 1
 هيف: لام كن نم لاح ناك امل هنا ىلتع انه منت هلام نو ةجاولاق وقلما تارا ءعنتما نم هلك دبع دا

 لصأ (ةيئاثلا ل ثملا) ركملاو يوزتلاو لطابلاب ريغ امذخأىف مس نم لاس كتطاق انك األ ا
 اذاءا ءازحال ازيكم مجاذه لاشي زونكموهف ةضعب ىلا هضعب عجن نى لكو عدلباو ود برعلا مالك

 ىذلالاملاوهنورثك الال اهذ مومداازتكلا اذ هدار 1١ ىفةباصصلا ءابطعفاةشاو ءازحالا عن

 هناك تبدأ أم لك رعنالافو رك ري ياا ص

 اذارباح لاهو ضرالا قوف ناكتاوزاكو هف هناك دؤن لام لكو نيضرأ عبس تحت ناك ن اوزاك 2

 ىامبومةْبالو هلوقىف سابع نءالافو د : سدو < زمن هنع تره ذأ دقف كلام نمةق ده

 لإ #سال ةاك زلا عنب ىعملا اذ ه صمم ىذاسقلا لاق مهلاومأت اكز نودْؤدالنيذااديرب ٠ أ

 نيبو ةاكزلا نب قرفالو هنعه_بارخا بحوام هنع رخام ىذ| !لام اوه كلا لاقي نأ بجا

 قوةلاو نيداا ىف هبحارخا بح امزدو ةملاوأ ملا ةشقن نم مزاء ام نيبو تارافكحلا

 الخ ادنوكي نا ماسقالا هذه لكىف بف تانانلا شورأو تاغلتملا نامذ ولاسعاا اوالهالا| ا

 منحاو دْونلَوأهناكز تيدأ ءاوسموم ذملازئكلا وهف عمباذاريثكلا لاملاّنا(ىفاثلالوق لا

 | ىلع لدي كلذ ناف تدك اماها ىلاءندلوق موع(لؤآلا) روم: مهاوة دك ىلعلواالا لولا 0
 مالسلاو ةالصا | هماع هلوقو مكلاومأم كلاسالو ىلاعت لوقاذكو هةحوهذناسنالاهمستك ْ, للك , 1

 ىذأاممال_بلا هل هلوقو . "بنكي أ كك سا لكم افسلا هلع لوقو حلاصلا لجرلل لاصاا ل و
 نامز ف ناكمنا (ىناثلا) ارهاظن اكن اوزو هن لزيلو ك زين غلب اموانطان ناكن اوزتكي ,سلف

 رباك !نم مهد ءنمالساا هع ناكو فوعنب نوح رلاد_ٍعو نا ؤعكة عاج مالتسلا و ةالصلاا هملع

 1 رع لاما عن ناك وأو ضرملا ىف لقأوأ ثاثلاحبا رخاىلا بدن مالا هلع هنا (ثاشاز 9

 ىلان وبه اذلا تح او كلذب هتعص لاح ىف يضع! سهأي ناكل هلكب قدصتلاب ضي رملارقأ مال_سلاا هيلع
 ٠ ىلاريصا اق لاما عج نم 1١: ىلع لءاداهر هاطظنا كْسالَوَدب "الاهذهموع (لوالا) هوجو ىناثلا

 || لاس ىورام (ىناثلاو) لصف: مليلدبالا هلا راصي الفن الا ءذهره الا كل رتةاكرلا جا رخادعب حابم عملا

 هلاؤل اذان الئاهااه ةضفالاست بهذللا لو هماع هللا ىله هللا لوسر لاه دب الا هذش تاززنامل هنا دعما

 ءا رقص ةلرت نم مالسلاا هلع لاو هني د ىلع كد أ نيعت ةحوزو اهئانادقوازكاذاناسل لان 1
 هرزتثمق د جونرخآ وو ةبكمالسلا هلعلاقفراني دهرزأمق د جوف لجر ف ووانببىوك ءاضيروأ | ا

 | لاقت نابلا اذ_هىفةبادع ا نع ىورام (ثلاشلاو) ناتيكم السلا واللا هلع لاقت نارا د | ظ

 ىكواءاضسو اءارغص لك ةربرهىنانعودْوت وأ: كرا هنم تب أثكو هذ فال ةعبرا ىلع داز لام لك «ىلع ا أ

 عفت سه عضوم ىل_ءدعد لاما, مدقتربعلا ىأراذا ناك هناءادردلا ىفأ ن نعو زاكىهذاهب-اصايبلع | 00|

 (عيبارلاو) نوطملاوروهافلاو بو: او ءاسإلا ىف ىبنيزانكلارمشيورانلا لم_كتراطقلا تءاس لويد | ا 1

 عج من هت احن عفديام ردَق نا ذالل له اذاق تاحاسلا عقديلا اهم لس وبا لا ومالا قاشامن ىلاعت هلا | ١

 | نأ هنكع ىرزلا ريغل | ع نماهءنمو هتجاحردق ىلع هدد ارا هنوكلابب عفتني الوهت هنلع ةدئازلا لاومالا | ا ْ

 ناسحا لوصو نماعنامو هنمكروهان مانام عنملا ذ_مينا الا اذه ناكنف اهبهتباح عقدي | ا
 رثكلالاملا نيدلل باطلا ل-جرلا عمي النا ىلوالا لاقي نأ وطاقب رطلا نا لسعاو هدسعلاهللأ | '

 لوالاناناناماىوتفلا رهاط ىلعى فاما او. ىوةتلا ىلع لو لوالاف عرششلار ءاطف هنععنعول هلاالا | ١

 هم ار اةسكنأل
 24 و



 !ع"8' ءا
 م مس ألا مسن م ا

 ١ وه لاومالا عمب نم مظعالادوصقماناةراعتسالا ءذ_هىف بيساو نولك أ.لهلوةوهو لكالا»لاومالا |
 0 ٍ 31 ١ : : 8 «. 6 ل 2

 . || ةهباشملا تادحا لف هريغىلا لومولا نم اهعذمو هسفن ىلا لاومالا كلت مضدقف لاملا مج نمو هربغملا
 || اذاقسانلالا اومأدخ نم نالاّةيوأ لك الابدخالا ىعم هجولا اذه نم دال ا نببو ل كسصالانبب

 ||| (ثلاثلاثىملا) لكالابذخالا ىعمسيسل ا | دهافاه در ىل_ءردقأ الف ت.ةبامو اهتاك لاه اهّدرب تلوط
 | اوناكممن ا (لوالا) هوجو ىلع لطابلا اذهري-ةتىفاوفلدخ ادقو لطابلاب ساسنلا لاو أ واك م. لاهت هلا
 عادا ارمشحلا دنع نوع دي اوناك مما (ىناثلاو) عد ارمشا ىف ةحم اسملاو ماكح الا فش ىف ىنشرلا نو ذأ
 5 1 باطىف لاومالا لذيو مهتعاطو مهتم دع الا ىلاعت هللا ةاضرمب زوغلا ىلا دال ليدسال هئامسممماوعلاو

 | ثعبم ىلءةلاهتانآ ىلع لة ثم تناكةاروتلا (ثلاثلا) بي ذاكال ا كاب نورتغي اوناكماوعلاو ماض

 : ىلعاهتوامدنو:دافاضودحو اهل وأتف نورك ذب اوناكن ا.هرلاورا.-الا كءاواف ملسو هءاع هللا لص دمت |

 ا[ دنع نوررقب وناكمهنا (عبارلاو) ةوشرلا نوذخأبو بنسلا اذهيمهماوع بولق نوديطو اونكو ةلطاب لماع أ
 قبرطالواولاه مث بجاو قطا نيدلا هن وةتواولاه كلذاورّرقاذاف هءاعمهىذااوه قل انيدلاّنا مهماوع

 )أ قيرطلا اذهف ميظعلا عمل اوةريثكلا لاومالا باصصأ ءامظءاماوقأءاهقفلا كلو ناك اذاالا هب وقتىلا
 لا اومن راك أب هباؤاكىذلا لطابااوهاذهفمهلا ومأو مه .و.:موتم دخ ىفا واذ نأ ىلءما وءلانولمدغأ

 " || قحلاو ماوعلا لاوم أ ذخأ ىلا نيروزم او لاهم ارثك ال قي رطا وهو اننامز ىف ةرمضاحاهرساب ىهو ساسنلا ||
 / نمراسخالا ةمراستم نع ن وعنعو مهتعباتم ىلء نولتقا وناك مهن ال هللا ل سنع نودسدو لاه مث قادنا نم

 0 عم هتعناتم نع عنملا فن وغلا اوناكمالسااوةال_هكلاهملع د« نامز ىف نامزلا نم ءاداعلاو قاما |

 5 ىلاعت نيمف هادلساو لاما امن دلا ىف قاما بولاعم ةباع هنعهللا ىضر فهما لاف عادا اوركملاءوجو 1

 ل سانلالا ومأنولك هلو ةبدارهاوه لاس اف نيسهالا نيد مي نيفوغ شم مم ركنا.هرااورام-الا ةذص ْ
 امم قمحلا ىلعاد#«ناباورقأ وأم_مناف هللا ل. ه-نعنو سدو هلوقب دارااوهف هام ااماو لطابلاب |

 |١ اواكرردمم ا اذهنمفوملا ل_الفم_ممرح لوزتو م_عمكح لطب ناكف ذئتمحو هتعباسشم
 هو>و جارخ_باىفو تاهيل! ءاسقا ف نوغااسو ملسو هلع هللا ىلص دج ةعباسشم نم عن لاىف نوغلاس

 نرززكح,نذااو لاه غ ميمصلا هيهنل عابال اوولاه لرد لوبق نم قالا عنمىفو ةعيدشتاو ركملا
 (كوالاةلثملا) لئاسمةياالافو ميا باذن مهرمشف هللا ل هس اسمو ةفليالو ةضفلاو بهذلا
 لم<و ناهرلاو رانحالا كءاوأ نيذلا هلوةبدارم ان وكي نأ لحي هنال هن الث تالاةحا نيذل او هلوق ىف

 دارما نوكينأ لمتسحبو نيلسملا نم ةكزلاو عن ام هضمدارملا مهضءب لافام ىل_ءأ دمام الك ارملا نوكينا |
 نيإسما نمن اكسو !نا.هرااورا.حالا' نءناككاوس مح اولا قوةلا هم جب رذك لو لامل ازيك نم لك هه

 ردىلأن تريم لاف بهو نيديز نعئورو هئالثلاهوجولا هذه نمد_تاو لكل لم ظفالاّن ا كالف
 ةيواعملاقف ةضفااو بهذلا نوزنك,نيذلاو تأرقف ماشلاب تنكلاةفدالبلا هذه كلزت أ امر ذانأ ا تاقف |]

 نامع "ىلا يكف هلو ى» ةش-ولا اس كل ذراصن انفو مويفاخا تاقف باكل لهأ ىف تازئذي ال اهذزه

 ظ
! 

0 

3 

0 1 

 نافعا كلذ توك-شف لة نم فوري مسمناكى عسانلا فرخا ةلردملا تمدقالف ةىلا لبق نأ

 0 ١ 3 ا

 همعساف هوك رثذل ذموقلا عممالل هيد لح نم حرذت تح هفتك ضع ىل-ععضونو هن دب ضفرب ىتح هفدك

 رذأبأ ثيأر ةنيدملا تم دقاا لاه فنحال انعو لوقأ تنك ام عدأ نل هقاو ىلا تظفاسي رق نت ىل لااقف |

١ 
 ناك نا هنء هللا ىضرانالوم لاه شي رقىف عصب نأ ىسعاملاةذمهل تاقاماوهركالا ءالؤع تنأرامتلقو |

 م-هفصوملاعت هنارب دّمَلا ن اكحص ناكل ا له هو محرك دقءس نع دولا اذه صمم“ دارا

 || ضغأ نءح رذت ىح مهد أى د :ةلح ىلع عضوتف مهجرانىف هملع ىم < فضرب نيرفاكحتاارمشب لوقي |

 ل_خلاناضيأ مهفصوو لطابلابس اثنا لاومأ نواك أل هلوقب ساننلا لاومأذ_خ ىلع ديدُسلا صرملاب
 ا

 دل ١



 ا 1 اة نكالاضإأو ةاكرلا بوجوب لوقلا ف طاستالا ضي و هلال د تاهّةسف ىف لا ىلا لبا

 1| نيثيشركذ ىلا .عتدنا (ةسءاخن'"هلعسملا) ءانزك ذام ق1 نا تدثف ساسقا !نمريخ صنلاّنال سامقلاصنلا ١

 ظ ا يل رمال 0 ناهجو هيفو خلا م 3

 ا ارسل لمخلا . رب هفمرب ماع 0 مو لاهو ا اهلااوشقت تقثاا

 ّْ ىأوهببرغلا داو او هداوق نع ناكل ذك هالا وانو قف: الور دقتلا نو هنأ( ١

 | لاومالا فربما لصالا امهنالائلق لاومالارثاس نعي نمركذ لاءاصخ نا ىف بم دا اام لدق نا هن
 ٍ ملأ باذعبمه را لاق ةضفلاو بهذلا نوزنكي ني ذل ارك ذام. ىلاغت هال او زكلابنادصقي

 .ليصعت ىلا امسيباولسوتيلا مس منوزتكيإ غنا ةضفلاو بهذلا نرزكينيذلا نال مكستلا ليس ىلع 5
 01 ' اضيأو مشااالا س دلمهمازكاو برضلااالا سل مهتم لاقي أك حرفلار وها ده لشف ةحاملا و

 ]| 'ةريشبلا تريغتاذاام لوا اد_5و هولا ةرمشد نول هءد_س ريغتمف باغ |ىفرئؤي ىذأ ريخلا نع

 مموجرانلابلع ىمك مول ىلاعت لاق غلا بيسو أ حرشلا»
 || منمونجو مههابج ا. ىوكحتن

 | , ديداسا ىلع تمج ألاقيال(ل هالا)تالاؤسهمفو ,موطرو ىلأ :ءارقفو مكسقنال زك اماذهوه ظ

 1 ١ ىمتل اومال الن ادارملا سيل باوملاو اهيلع ىم حي مون هلوقىفة دئاغلا ام ديدكا تسأل

 | ٌرحو ىح تاذرانا ملء دقون ىأ ةضفلاو بهذلا ىه ىتلا لاومالا كل ىلع ىمحت رانلاّنادارملا لب

 أ مويدارملا ناكام لاو اه ناف :دئاغل امس هدفي مل ىتمتحت مولى ةولو ةيساحران هلوةنمذوخأموا 1

 || انييلع وقول لب هيل ارهاظلا ىف دن مريغ لعفلاو ىظفل ابهنأت رانلاَنالانلق ل ءةلازك ذهفاملعرانلاى مت |

 1 ( هلوةلبصانلاام(ىنانلا لاولا) ءاتااىهسكتأر ةدنا سماع نا ن ءو ثدب :انلاو رك ددلا نسح

 ْ | ءاضعالاهدهتدضخ>ملا (ثااثاالاؤسلا) اهماع ىو مول ١ يل باذعي م هرمشبف رب .دقتاا بار 1

 ْغ | هوجولا قف هرثأ رهظي بلقاا فج رةلودحلاومالا سكن مدودةم انا هدأ وا دار
 ا هده نيزئاوءلطاا» تهروها ىلع نيوسرطيرغاقاجا# هلو نا للا هس جيفات عشا 3

 هنالثااءاضعال وده نا (اوناو) روهلغلاو بونماو دابشمإ ىلع وكلا لمح مرجال ةثالثلا ءاض الا 7

 | .اجالالا اسفالخي اماارثأ فد لوصو بيدامملأت ملفي ةفيعم تال . "ا اهلشادفل-هحدقةفو# |

 | هليح -ضيقريغفا|ىأر اذا لاملا باص نالركذلا عضوملا هذ هتدمخ قارولاركب وبأ لاف (تل) |

 | نمامتا عيررالا تاهلا ىلءنووكي وكن مت قمل (هتب ارو مره لوو ةنس دعانا ١ ريشا ساخجاذاو|[| |
 | فطلأنا (اهسماخو) نيينملا ىلعفهراسنو هانم نمامتاو روهظلا ىلعف هفاخ نماماو ةهللا ىلعف همدقتم ||

 | قانيتالاءانعأ اسرع ذل وعلا هيتس ال ملاو ةفاطلا ف طسو ءااوضعلاو« :سناسالاءاطعأ.| 0

 'نا ىلع هنسنتلا هنم ضرغلاو ىكلا ىف ةروم_غمرمصت هئاضعأ نمةثالثلا ماسالا هذه نا ىل ادعت نيف رهط
 هولا لق لاهبجااماهتوقوهلاب ىف ناسنالا ندب لاس اكن ا (اهسداسو ٠) اضعالا ا: لص لاك

 |[ رمظلا اهلهم وةلااماو .ةيشكسلاب لالالا دف ةمللا ىف ىلا عقواذاف ةبمللا هحولا قف اضءالازعأ ظ

 [/ ءاضعالا ذهىف ىكال نلفت قاض النا خندنألا نعةّوقلا تاازدةناهيلع ىلا لدا ذاق ناشملاو |
 ]لا اف فمات دلمل امبالا سس لا لاوزولاهلبالاوز بجو ثالثا |

 مو سس
 7 جيل



 6 ع ا

 أراك !هملا هلوصو ناك اماكن اعيسث بح اذا نانثالا نا ( لوتالا) هوب وبريثكلا لاما بلط نعزارتحالا |[
 | عاضتالا ذاق ذي ) هناكف اريقذ ناك اذا ناسنالاف ىوقأ هملا هلم .و كش هل هم ناكر بك اهنادخو ءذاذتلاو

 لأ تراص املكف دش ل مرا صف ةذللا هر دعب دو لادملا نم لملفاكلماذاف ةذللا كالت نع لفات هناكو لاملابأأ
 1 | ينس لا ملاريثكت تا تيثقت شل بم ىلا لمع وهملط ىف هدرح ناكو'رثك أ هب ذاَدَما!تاكديزأ هلا ءأ ||

 "|| نآلئاعلا ىلع بجوف ديد هررضو باقلاو سفنلاو حفرال بعتم سرا ساف باطلا ف صررا اريثكسا
 ٠ ىسهتني ناك هناا ردقواف 3_ثأ ص راسا ناكرثك أ لاملا ناك كهنا انه دقاضيأو سفنا ايوارمضالا نعزرت دك

 71 ة_لا كلذ ىلا لوصول ا ىف ىس:ناذالا ناكد قل صرحا لوزربو بلطلا هدنع مطقن 3_ب ىلا لام !باط |

 ]| اذهل ةناهنال هناوريك ص راسا نم'ئئاسنل اررمضلا ناكر ثك ؟لاومالا كل ناك آسأك هنا ل_.ءلدلاب ت داما
 و

 أ لافاكمهالا لأ ىف هكرتت نأ ناسذال ىلع بحوف.بلطا !دَهياو ررضلا
 ًادعيهلظفحو ديد قاث لاملا بسك نا (ىناسشلا هجولاو) الوأ هرخآريسف « رخآىلا ىضغب مالا ىأر
 أ هلام افلا بعت ىف ىرخأو ليصعتتلا بلطف ةران ريع لوط ناسنالا قببف تعم أو قشأو ةشأ هلوصح

 | (ثلاثلا هجولاو) نيب انارسخلاوهكلذو تارفرلاو تا رمسالا عماوكرثد رخ الابو لد قااءال اهب عفتت.ال ظ
 | نه عم نابغطلاو ىغتسا هكر نا ىتطمل ناسنالاَّنا ىلا «ةلافكنامغطلا ثرون ءاذساو لاما ةرثك نا ||

 |[بحو ا ىلاعت هنا (عدارلا هجولا) نالدرلتاو نارمللا ىف «ةوبو نورلا ناوضر ماسقم ىلا دمع !لروضو
 هيلعلاه ل لسقناف هصرقنتف عرمشلا ىساممل للمضف هريثكت ناكر ولو لالا ص.ةنتىف ىىسكل ذو ةاكرلا
 : هسدق لدلقلا كل ذ ىطعأ هنالّدب ريخلا ةفص هن داق اهئ ايلعل ديلا الق ىلف_اادنلا مريخ اعلادمل ا مالسلا
 | تلمح ”لملقلا:دابزلا كارل لد هنا بهسو ةيرخلا ل تاصح ليلقلا ناصقنلا كل ذ هلام ىف لصح هنا
 هتف دوقتلا اك عنمامت ةاكرلا ىنامديعو ىف ةريثكل اراسبخالا تءاج (ةثلاشلاهلمسملا) ةيجوجرملا
 ا بامص ب ذعي ىلاعت هنا ثي دل اف ىوراست ىنناوملاةاكز عئمام'و حوران فاهيلع م مون ةنءالاهذه
 ىلع ةفاه ءاسحأ ف نوكنام مظعاكى ثا وملاك لن همااق و ناناملكزاودؤي ماذا ئىثاوملا

 دف | .اطتف ابمابرأ

 أ نمسانلا غر فب ىت كلذك لازتالف اهالوأ ميلا تداءاهارشأ تدف:الك اهنورقب موطنتو اهفالظأب |||
 ا 1 نوزتكينيذااو ىلا هتهلوق هءلعلملدلا و ىلا ١ىف:اكرلابوجوان دع ميدعلا (ةءدارلا هلم ا) بالا

 ” ]| لاجرلا لوانئ اغا د.ءولا اذهل قناف . ما باذءب مه رمشنف هلل لد ىف اتوقف الو ةضذلاو بهذلا
 3 ا مكح ةضفلاو يهذلا عجب ىلع د .عولا اذه بدت راضيأو هن ا سنل ىلا دكا ىذل' لجرلا ىف مك. نلقءاسنلا ال

 || ولذا هيلا هيقجاحال هنا عم نيجاتحا ىلا هفرمس نم هعنع لاملا كلذ عجب ناروهو هيسساني فصو ىلع بت سه |
 الأ تدلف هلم عذع نأ ساني حاتحملا نم لاملا عنم ىلع حام ل اريغما دقاو هعمج ىلءر دقا_ل هقافنا ىلا حاسم |
 تدثث هياللعم هنوكب دع هيسامب فصو ب.ةعروك ملا مكاو هبسازي فصو ىلع بتسهد.عولا اذهنا
 | تاموم»انااضي أو دمعولا كلذ هعم ل صح نأ بجو فصولا كلذ لد امنيأف عدلا كلذإ دمعولا ذهن ا
 ]|| ةقرلافلافو مكلاومأ رمشع عير اوناه مالسلا هيلع لاف حارملا ىللا ىف ةدوج ومةاك لا با اى ةدراولا

 . ]|| لاملاف سدا لاهو لاقثم فصن جرخ أف ال اق مني رمشع تكل ءاذاف ةلكز كءلع سدل "ىلع ايلاف ورمشعل ا عدر
 "||| بجو رابخالا هذه عيج عمتبالاءذهف لوخلا هملع لوح ىّت-لامىفةاكزال لاقو ةاكرلا ىوس وح
 ١ نارقلا ف سل هنالرداطوهو تاما | نموضصر اعملداذلا اذها دول لو لوشن مث حاملا ىلاسا ىف ةاكولا
 1 وهواربخ همفاولنان اص أ ّناالا ضراعماضب ار ابخالا ىف دج وبل وحامملا ىلا ىفةاك ال هنا ىلع لديام

 ١ | هيلع هقا ىلص هللا لوسر نع حميم لاق ىذمرتلا ىسيعابأن االاحاسبملا ىلا ىفةاك زال مالسلا هيلع هلوق
 1 ىلا ظفلو ىللا ىف ةاكر زال لاه هال ىل اللا ىلع هاء دةريمللا اذه مدن نأ ريدة اضيأو مريس ىلا لسد ١

 "|| قدوهعملاو هملا هفارصنا حو قناسدوهءمْلانهناكو ل هنا نعال ددقو ماللاو فلالاب ىل#درفم
 ةذ|افرمدنا كل ذك ناك اذا اسهم ولت ةماح هنماوتركستو  ىلا.عت لاق ىل اللا ىلاسا افا ف تآرقلا

, 

 مصل سح ١

 ىلا أ



 ظ أن وكيد (قانلا ماا لام : هلا الشام لوا نم ةقق اتاك قوه لءفرزقتءبجاوددعلا كلذ ناريرقا
 ًازوعال هلابك ىفةسئما رو ةرشع اننا نر دق ترشلل ةفط نوكي فو ذعاةاعتم هللا ناك ىفىلاغت هلونأا

 | مر ةعرأ اهتم ضرألاو تاودسلا قاخ مول هلوةيقلعتم هلال ب تكلل نم بام باكل اذ مدار [!نوكبنأإ
 |ةدعنا ردقتلاوردص .انه_دباّكلا لب علا مون و كمالغل وةئالف فوراغلابق لعمال نانعالا ديما د

 نوكأ (ثلاشثلاو) تاومسا!قاشمول عقاولا همكح ىف ىا هللا باك ىف | رهشرشءانلاهقلادنعروهتلا |

 ره .ثءاثاهقادنعروهشاا ةةعّاريدةّدلاو فوذ < لءنب قاعتم تاو بلا قاخ مول هلوقو تاكل[

 ةَدعّنا ةيمالا ماكس أريسفتىف (ةئلاشلا هلع ا) ضرالاو تاوهسللا قا مول هيثك هللا باك ىفانو تكل |
 |هنا سابعنيالاق(لقألا) هوجو هللا باريس ة:ىو هللاب اك ا روش مشعان لع ىأشادنع ليش 1

 ىلع هللا اهلرنأ تا بتك لصالا و هو لم ههالا ىلءاهرساب هنافولذم لاوح أ ه.ف بك ىذلا ظوُذ
 نا ىلع ل دتت ان ان زر ةدهراتاز هلا باكا نم دارملا مهضعن لاق (ىناشلا) .مالسسلا مهلع*

 ايوتكمم ك1 ١ازه ناك كلذكن داوم رمقلا ةذسسلا ىموسو هلق هللا هن للا أهم

 |مكسملا ل ودنا تو يسم م 0 وألا ) 2

 تاير ايلا 20 ع كاهن درسا

 | اهودكساابن ا ةيسدلا نامل قولا 95 كوع 0

 ا 0 ١ ا لجرلا ا اونا

 ْ تانلاعتدتلا سيصل و وة: ةمراادي ريالا ضع رت دو ظ

 1 7 اثات ىوقأ ايف ى ماعلا ةركوو نفنلا ناهطقاو رين اير كسصأ تاقوالا هذهىف ةعاط اع ْ

 ةياحاامق ىح رت ىقاتاقواالا ىف اينك تفنص نم همنا ىرتالا“ ءاكرللا دنع دعيت صريسغا ذ هو سفنلا ا

 ةالصلا هماع* ىنلا لو كلذ ب> و و تاب بأ انف تلصح ةئيعملات اف وال ١ك نا و دوتاوعدلا :

 اهارولجا سنار رو شمام ص دعب لضفأ مال_سا و ةالصأ] كل. لع لاسف يي وسرعا

 امولن وثالث مون لك هناك مرملا هللار 0 نم امول ماض نم مال_لاو ةال_دااهءلع لاقو مرح لا

 نا ىهو ىرخأ ةدئاف همور هش الا 3 هى لةلاعوقو بيب لاقل ىلعةيدلا اواماغ ءاهقفلا نمريثكو

 ىلاعتو هناصسهللاف مهيلع قاش قالطالا ىلع حمابق ةأامده نم همهعانتماو داسفلاو لظلا ىلعةلوبخم عا ب

 نا حما رامحالاو ميظعتلا ديزع نك امالا ضءب صخو مارت_>الاو مظعتل ادب زعتاهوالا ضعن صخ 1

 ١! نماعاونأ ب وب كلذو تاركنملا وحمابقاان + ةاكتالا كل: ىفو ةنمزالا كلتف عستتمااجوناسنالا ظ
 م انقلالَدي وح الاي وما يرون للا اوقلا اولتاسبتل"

 3 أر ١ ؟
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 ١ 7 وطتةم ناواطاوةاكرلا ن يداولاو دقلاوأ لاما كلذ لكو هنا. ؛الا ثدي ىلعاك ز ءك ىذلا (عس 'عبارلا ظ

 ادلذ ,نأ ب جوف هي قلعتمقساوالا«نتجال ىلب انسعم |هزتس هنم قدللا نكي مل نم حب رد ملاسمل هنال لككتا اةدناالا
 7 ةءال مترك اماذه مها لايف ريدقتلاو مكسفنال تزن كس اماه لاق ىلإعت هنامث ءانسالا لكب هما 1

 | ةطمةرح نم نمو أراس دو امهر د نم هبنوب دعب اماوشي اعاذام منال دمعولا يظعت هنمضرءلاواوقو ذه

 نأ . هللاوظعفكل دف الخ اوزوجو هعزم ىذلا قطا نءنوكي نأ هيفاوزوج امه دحأ ن وأ اهم

 نمهب صال او مكسفنأ عفن هنم قاقنالابتدصقالو مكبراضر هباورثؤت ل مكس بفنال متزنك اما ذه مهل لاق

 0 نك اماونو دف ىلاءهن لوق مث هنود هاشتام ىلع مكب اناقع لعضا ورش دا مكن اكمترمصف مكب رباع

 0 لذا اود قاسم 20 ايي دو مكس د عفاسنم ىف وف ةرصت ل هانعمو نوزنكت

 ةعبرأ اهنمضرال اوتاوعسلا اخ موب هللا باك ىفارهشرشعانلا هللا دنعروهشلا ةذعن !) ىلاعت هلوق
 م .هقناّنأ اولعاو ةفاكركل :واتاقأك ةفاك نيكرمثملا اولئافو مكسفنأن ييفاولظن الف ميقلا نيدلا كلذ مرح

 قعمهمادقاوهو نيكرمشملاو ىراصنلاودوهلا لامعا حنابقنم تلاثلا عونلا حرش اذهنارلعا (نيقتلا
 بوب ماكحالا كا: اورهغ اذاف صاخ مكحي تق تقو لك مكح ال ىلاعت هنال كل ذو هللا ماكتسأ مهريمغت ىف عسا

 ؛ 3 ةدان ز كل ذ ناكنف ممئارآ راو مسا وهأ بس ةئسسلا -ريمغلا ف مهم امعسل الذ ناك دن« ىلا

 ١ : رش ىتانعةرامع ب رعلادنعة نسا نالعا(ىوالا :لكسملا)لث ايمن , الا قو مهترمسحو مهرغك

 رونر.-ةلاوءامض نسعشلا لعح ىذا اوه ىلاعت لوقأاضيأو دن ال اهذه هبلع ىللدلاو ةب رمقلاروهشلا نم
 مسبامنا كلذو باسحلاو نينسلل ةهلعلزان ل انر مقل اري دقت لعف تاسالاو نينسلاددع اولعتل لزانمهرذقو

 اعو ياو سانلا تقاوم ىعلق ”يزهالا نع كيول ع س ىلاعت لاف اضنأو رمقلا ريس ةقلعمةئسلا تناك اذا

 ثلاةنسلانملقأةبرمسقلا ةنسلاو ةّماةروداهف سءثلارو دتْىتااةاملا نعةرامعغثاوطلارثاس
 ا انش !ىفاعقاو يطان وكمف لصف ىلا لضت نم رمقلاروهشلا لدن: ناصقنا | كلذ حسو مولعمرا دقع

 ] ١" |اعرفةراحللاو رمضم ميتا و رضحاذااضيأو بسلا ذم. مهماع سالا شي ناكو ى رخآ ف ضضلا فوة سه

 ا ]ل تبدل اذهمهنارادق با.س أ لناكوفا رطالا نمتاراكلاروضا-قفاو ءريغ تقولا كا ذناكحسص
 ]| هنعو ةمسثلا ةن سل اوريتعاو تاب ؛زلارعىف مواعموهام ىلع ةسيبكملا ل ىلعا اومدقأسددلا اذهل

 ! | *ىستلااذهف مهطاصءومهتاراكنب اوعفتناو مهتحل هل قفاوم نيعمدخساو تقوي ١ ادع ما نامز قيكلذ

 ||| هم هرهشأاب ميلا صخا ا ىلاعت هنال ىلاعت لنا -ريغت هنم عزل هناالاةيوددلا حلاصملا لوصاساس ناكتاو

 ا أدياع رلم منا لاف هفماكنت :و هللا مكحجريغت روهشلار ”اسىف عشقي ىسناا كلذ بدس ناكو نيعتلا ىلع

 ا |ءدهف ميظعلامذلا وسوتسا ىعملااذهلف هفيلكت لاطباو هللا ماكس أرع +”ىفاوعساسدلا فم قانا
 0 | | ىلااهرا دم غلب ذاف دا زلا كلت او جندب رمقلا تسلا ىلع ةدئا تناك ةيسمشلا ةنسلا نا لع اوس الا

 0 | ىتاةنسلا نوكت نأ هللامكح نا لاهو مهلع كلذ ىلاعتهقئار كشاف ارهثرمشعةثالث ةنساا كلتاواع> هش
 : | كح فالخ ىلع عقاو مكحار هشرعشعهثالئ را هنانينسلا ضعب ىلع مو مكتد ديزأ الو لقأ الار (دَرْضَع

 | | نامزلا نمبر هلابه دمنا ملعاو نيدلا فال# ىلع ا ذ لكو ىلاعت هللا ف ءااكستريمغت بجولو ىلاهت هلل |

 1 | مالسااوةالدا | امهيلع ل معا او ييهارب | نء هوثراون مك اذهو ةءسممال ةنرهقةذساانوكت نأ لوألا

 1 طاف ىراصنللاو دو ملا نم ةسيبكلاةفصٍلعت ٍبرعلا ضعبنا مم كلك نلف ىداصنلاو دوهيلا دنعاماف

 5 | ةدعهاوقبهللا باك ىفهلوق قاع نأز وال ىسرافلا ىلعوبأ لاه ( ةيناثلا هللا ) برعلا دال: ىف كلذ
 [|| لوقاو زوجعالهناوارهثرشعانلا هلوةوه ىذا ارب ا, لوموملاو هللا نيب لخذلا ىضتقي هنالروهشلا
 0 | هلوقوربخارهشريشعانلاهلوقوأ د:نمرو هش :ّدء هلوق لو: نأ (لوالا) هوجوهب . الاهد هبا رعا

 روهشلاةدعناريدقتلاو ضعبا!نم ضعيلالدبافورط ضرالاو تا وغسلا قش موق هللا باك ىف هللا دذع
 | ةملاواملاتال ا ديالا هذه ور ذ دف ةدناةلاو ضرالاوتاوعسلا قام ون هقإ باك ق قادس: ءارهذ رمش عا

 اعس 3 ٠ ير
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 700 ارفلا لاك (لوتالا) ثاديم هيفؤتفاكمكتولتاقياك ةفاك نكرم لاا قاناهو لامن الا تمم
7 

 04 لحدت 0 كلذإو ةماعلاو ةصاخلا لدمر دصم برترتىف امن *أق ”نلعاف اذا ىلعتناكن اواهنالد.حوتلاوءاهاا ||

 3 -هغتوصتم ةفاكح اعلا لاهو اعبجا اوماقؤاةماوماق كلوق ءدءىاهنال ماللاو ف لالا اهبف برعاا 0

 (ىاشلا ثدعلا) هبص اين ل ”الذكو و ممم لو نات ةاعم هولتاو تاقاذاك نام عمومالو قش نأرودالو لااا ظ

 ْ هده ىلع مكنولناقي مهام مولاتف ىلع نيع قم كاب مهول: اهدا رمل وكب أ (ملالا) نالوا لوقف

 نية ادم نيءمحت هللا دابع اووكسو اومطاقت ألو اول دانت الوكالد لءاورصااتو 'ونراعت ديرب ةفصلا | '

 نولصتسي مهما (ك لاتقل رتب مهسعب اون احتالو مهتلكي م مولت اك نابع نبا لا (ناثلاوإ» ادعالاهلتاقمىف |

 لدي همر ررافكلا عمتهلئاقملالوقبن مسانا٠ نمورهشالا

 اولعاو لاق مث 4 ه.قلاتق مار طارهشاان : عي ولك : هلوقرعس سه: ىف ةرقملاةرؤدف :لك ملا هذهانركذدقو ||

 اماع هنولكاورفك ني ذا هب ل_ كد رفكلا ىف ةدانز ء ىلا اغا)ىلاعت هلوق# رسدنلا مهل نماض هلاهليوأت ||

 هنامو ءسفلاو ةم_نلا مسالاو «لءهنرخأ اذاءاسنا هنأ فًاواهترخأ اذا أاناهانأ ضوطلازعلبالا
 نوكينأ ا ضيأ لة<وريكنلاوريذنلاكر دصمئمثلا ىدراقلا ىلع ونأ لاف لجأ ىف أو لجأ انالف هللاًاسنآ
 كلذ ىلع لنا هنال لوعفمل ا انهه هنم دارا ا نوكين أ ن كمال هناالا ل وقم ىعع ل متقك ءوسنم يع ئدلإ أ

 ءىسلان مدا راالبلطان كلذوارغ رهكلانوكم زلم فر هشلارخؤملاو رفكلا ىف :دايزرتؤا اامناد هعبمْنأك ٠

 تجرأ لثم ةزههلأ“ سنلا ىف ةغا لءاوءاسلا ةفف ىدنا اضنأ ١ هنعئورو نرخأ ىأت أن ملوك

 ءاملاةدان زل سلا نبال لة كلذكو هيفداز اذ انو ل_جال ىف اس: لاقي ةدايزلان لات للا

 اهريسدادزيلاممرحز ىأ اهت أف ةقانال ليقو نيالا ىف' املا ةدابزكاهمفدلولا ةدابز لعب تامحذ ا ارا تكنو هنف

 شن اهضعب طالاخ اريصيالّءل اهريغ نعام رخا ىأ ةقانلاتأ_:ذوامضيحرخأتل تابحاذا : اراات فر

 نالوَهنو نياوقلا ن يده تفر ءاداهمفءاملارثك ىت د هنرخأ اذا نيللا تأنو رعسسملان م نماعنأم :

 ناكو» ءاتبشلا ىفةرانو فصلا ىف ةران مو عقب هنأف :نرمقلا ةسينبل لل عاستسا اول ناولع قنا ا

 اوناك امدالبأار ارئاس نم ساسنل !راسن ال تاراندتلاو تاسارملا فاهم اوعفتأي لو رافسالا,_ملع شي
 دا امم لع رسقلا ةيسلا هاو يعمل ام نااواعفةقف ةفاوااةق ةقئاللا تاكوالاىفالا نور

 نيعمرا دمع 0 ىلع ةدئاز ةمسمشلاةئسسلا تناك انو ةماعلا ةنسلااو ردعاو كل ذاوك ريف

 ضع نول هعارواك منا (امهدحأ) ناسهأ ةسدبكلاا يبس فال سو ةيركلا وجاتحا

 سلا

2 

 1 ةفاكاهنكلوءاسنلل تافاكر ذاك لوقتف لاجرلا د دع لع ةعو#ثالو رك دم نوكتال 3 تاكا هرج |

ط (ثلاثلا ثحلا )رخ الا عنيا اد ساس عصي تسيرت والا لولا او 0
 1 هلوقر عا

 الل ترخةراشلاو لاشقلا لالصتسس ا مكسف: نسر اولظتالف ىأ مكس هن أنوفاو انقالف موس ةعيرأ ا نمدلوق )

 ظ حاجزلا لاق تامّرْملا نءبائمالاو تاعاطلا“ ادأىف هنود نيذإا هناساوأ عمديرب نيقتلا عمدقلاّتأ |

 ْ ا م-هاانعأ ءوس مهل ني زهنامرحام ولف هللا مرحام ةدعاوئطاوما اماعهنومّرتي و | 0

 | تأ ديزوأ لاق ريسخأتلا هنا(لوالا)نالإ وق* ىلا ف( ىوالا ل كارلا :اسسمااالا فو (ني رفاكلا |

 ْ رخار «(تىلار 00 ءرحرتخ أن نءةراءعروهشلاف يسأل ناكوريسخأتلاوهو «ا نالاومهردسلا

 م قار اواو مثل نزول 0 ل رط نم رش كسسح نبا ن ء ىورو هم رسحلا كله سل

 | لاه (ىاثلا لوقااو) ىسامقلافضذقلا ىلءاذ_هوةزمهر شاملا ددشم”ىسنلا هنعىورو تأجرأو |

 : ريخأتلا فلال_آنا وهو لوالا لوقلا ميدعلا ىد>اولا لاف ئسنوهفئث : ىف تدع :داز لكصو

 لا

 | روهشلا ٌضءد نم رجل القش حأك هن عفانلاو) تادايزلا كت عاق جا بهساروثرمشع هنالث نع :
 ٍْ اذكعو رفص ف هدعب و مّرلا ف دهب وه خلاى ذى ن نيم تسلا ضعب ىف عمي مينا ناكف هريسع ىلا ةيرمقلا

 ناسالا ناذ_ه سمكا ثد سن لل ةطاىذىلاىرخأةسصةصرخةةمدضإو ا 00 ١ ١
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01 

ضار ءالاىلا هعبط لمملايبس تاهوالا كلى اهل يدش امام تاهوالا كل :ىاهك ئاسا هنا
 1 أ نع 

 الإ كلثءانضقناد عبفاهيف ىصاسعملا نع ضرعاو تاقوالا كلت :ى تاعاطلاب أ اذا ناسنالا نا مئااناواقلطم |
 . | ًاءادأ دق ةَقْساو ءانعلا نم هلمعامنالطنلاب .هسامق هعورشراسص ىصاعملاو مهابقاا ىف عرش ةواتافوالا|

 نءهانتجال ايس كل ذري_صيق كلذ ىذ طربال نأ لقاسعلال اح نمرهاظااو تاهوالا كل: ىف تاعاسطلا كل:
 أ ءارتحالاو نعت هلا دب زم عاسقبلا ضءبو تاهوالا ضعب صممت يف ةمكملاوهاذهذ ةيلكلاب ىداملا

 3 | انئادقادنءروهشلا ةدعّناهلوقىلاةراش كلذ فوقنا (لوالا) نام همفو معلا نيدلا كل ذ ىلاعت لاق مث
 ! ٠٠) لاراسر انكلا نالذد [ كوالا نا ىد نمو مس سر بتم ةوقولاواصقناالوذي زاالارهخ رم
 روهثلاعفاوم نوريغي اوناكو: ارهثريشع ةثالثةن_لا اولعجامب رةسكلا بيس مهناالا مرحاهنما

 هوجو نيدلا ظشلريسفتف (ىناثااثدملا) هيلع ظفللا لوس ب>وفءالؤه ىلعدرلاة الا هده نمدوصتملاو

 | مقتسملا هانعم مقلاو مساح ىأ هسف:ناد نم سدكللا لاقي باسحلا هيداريد_ةنيدلانا (لونالا)
 |نحلالاه .(ىفاشلا) فول لدعلاو ميمعلا مقتسملا بالا كلذريدقتلا اذه ىلع ةناالاريسفتف

 الاوهو لوزبال ىذلا تا دا اريغيالو ل ديال ىذلا عاقل ا عع انهه ميقلافريغيالو ل دال ىذلا مي هلانيدإا كلذ

 | لاو مالالا ف مزاللا نيدلاو هديعتلا اذهنادا رأامهضعب لاق (كاببلا) «ءاع ساسنلارظف ىذلا نيدلا

 0 أظفا ىف لصالا لاش نأ ن كو همفز اجت هنال باس + | ىلء هل نم ىلو أ ةدابعلا ىلعنيدلا ظا لون ىذاسقلا

 1 |ةدعلاوداةنالا بجو هئالام ديم نايبلباب تدايقنا ىأ باور ا هل تناد ع نمالاقيداشنالانيدلا

 نيلسملا ىلعبجا ولا للعلا له لاقت باس لسا ىلء لجن هىلد أ درعتلا ىلع ظفللا اذهل نكي رفاش دعس

 | ةبلاههماك ا ا ل زلاوح أو ممنولدددمومهعو-ىفاوريتعبنأة يالا هذ د مكحي
 نان هيفومكفنأَن مذ اواظت الف ىفاعت لاق مث ةيمورلاو يملا ةن_سااراهتءامسما زو الو رلدالا

 اروهشلاففاو اطتالؤدا رااناسابعنبالوقوهو (لوالا) نالوق ء.فنويذ هلوق فريمضلا (لوالا ثصلا)

 . || (فاقاد) رمسعل اعجب ىف اًماطم داسسفلا ىلعم ادقالا٠ نءناالا ع مدوصقملاومكسفنأ ارمدع ومالا

 لإ ضعءاناان ”كذامهنق بسلا واولاف مرملاةعب رال ا ىلا داع نيف دل وقف ةريمضل نا نير كالا ل رةوشو

 الآ)  اذهناللع ءلادلاو تاروظلا ىلع باةلاو تاعاطلا ىلع باو ءاةدارز ىفارثأتاهوالا

 | تاروك دا !ٍقرفأ ىلاهدوع بجوةقداسسلاروك ذملاىلا دئاع نيف هلوقىفريهضلاّنا (لوالا) هوجوأ
 وهو ىرخ ادن ىف مارتح الا ديزع رهشالا هده صخىلاءتهشاّنا (ىناثاا) مرح ةجيرأ اهنم هلوقالا ل اذاموأ

 هر اهيخ ايقالا ديف هللا ىف لإ دج الو قوبفالو ثفرالف يلا نيبف ضرفن وه تامولعمر تأمل هيت

 1 لاه (ثااثلا) ف رمشل ىف اهم داب ايز ىلع اهيمذت مادالا هذه ىف اهنم مذا ف دحس ايلات هناالااضدأ أح اريغف

 "لإ ددعلاادهزواساذاف نين ةريشعلا| ىل اهئ الثل | نيباعف لون برعل !نال ةعرالا ىلا اهعوجر ىلو الا ءارغلا

 نع ءىنكاك ةراكلا عجن ء ىنكيو ةّْوم ةغاجب نع ىلا ها ىنكي هلقاا عجن ا همف لهءالاو اهمهاولاق |

 تدان" نب ناس لاق اك هو ةدخاوأ

 امدةدحن نغنرطةيانفامسأو « ىضلا ىف نعلي رغلا تانفحلاانل

 اوهاذهرطقتو 0 لاقل ةرثكلا عج مدولو لق عمت اين للاو ف اييبالإ نال نرطق» و نعأي لاه

 ةغباتلالوقك رخ الا ىرعامهدح اءارحازوج نأ

 2 مح سل يصل ل سمسا ا ل جب يت اجي سيم
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 بئاكلا عارقن . ,م لوا نوي * مهةوس ناريغ مهيأ بدعالو

 | فااوذمدأ ارألا(لوالا) لاوقأ للا اذهريسلفلاف (ناثلا ثدعا 0 ةراك عجب فود_ لاو َّنجلاسفأ

 1 ىلاعت هل فئااكت :ندريغبورخآ ارهشىلا همفهتماقانهقا عأ ىذلار هلأ نم عت 2 | نواف هنوامعي اوواك٠

 |هذيلتاانرك دان شنو نلضافلا عش نعى منهنا( ثلاثا او رهشالا هذه ىف ناقل نع يمبنهنا(اثا ولا
 | ءركذ ىلا عتهقلا نال سنلا نم م عنملا ىلع لح ىدنع برقالاو باقسعلاو باوثلا ميظعت فرثأ ديزمروشالا |

 ممم سس سس سمسم... / 1 م ب سمو عا ا سمو سس م

 ةندعع



 اء4 ©
 1 سطح سس عصمت سس

 | لانا ىلا مرح ارمهشلا بلقني نأ ب حوب كلذو نين_-سلا ضعب ىف مرحما نوري اوناكممناي* نون امر سس
 | هنال لكشم هنا انركذ دقو رخؤملاءوسنملاوهو ل اوهذلا ىلع« ىلا نلنول مصباغااذهّناالا سكعلاو
 ' لوعفملاوهوءوستأاءىسنل ا نمداوملا ناانلقاذاالا زيا ريغ هناوارذك رخؤمارهشلا نوكي نأ ىضتقي

 ٍْ رفكلا ةداز فايس" ىسلاريبصيهيىكذلا لم_لادار اانا ىلءزفكلااىف ةدايز ٠ ىفلاامعاةلوقانلجو

 تاطاو لاي ةغللا لهأ لاه هللا مّرْح ام ةدعاوطاو.ا هلوقاما ليوأتل اذه ىوقب رامذالا اذه س سو
 ًاظيدح او لكن اكه رلعا وغتجا اذا اذكىلعم وقل أطا ودلاستي دريملالاه هملع هتةفاواذا!ذكىلءانالف |
 ّْ | عمو داو ظفل ىلع نيتمفاسةية دنقلا ىف فاين أو هوا ذه ن هرعشلا فءاطيالاو هبحاضألطب ثمح |

 مو لالذلا نمارهش هناكماومرحالا مريللا نمار شاول ام مسمن اامسهنءهقلا ىضر سابع نبا لاقت دسحلاو ||
 || ةقياطم ةدبرأ مرا روشالاد دعت وكم نأ ىلجال مارا نم ايوشدلكتاداسأالا لاف ظ

 مهل نيز لاق: اركتموارفكل معلا اذدهنوكىلاسعت نيباسو ةًأطاوملا نمدارملا وهاذه ىلاعت هظامركذ ام[
 هللاو لمعلا اذه ناطمثلا مها نيز ديرب نسملاو سابع نيا لاه نب رذاكلاع وتلا ىدهبالهللاو مهلاعأ ءوس | ِ
 ش ىلا ملقان'ا هللا لمسفاو زمن مكل ىلقاذامكلاماونم[نيذلا اهم ) ىلاعت هلوق « مي :ًارافكلك دشرال | ظ 1 ١

 للا لئاس . الاف (لدلقالا ةرخخ الا ىفانندلا ةامفسا عاّمماخ ةرخ الان نمادلا ةامحلاب خضر[ ضرالا | 00
 اهب ايلاقو مهتلتاقم ىف ب.غرتلا ىلا ذاع مهن اضفورافكلا» الود ياعمح رشامل ىلاعت هنارلعا (قوالا || ٠

 ىفركذ ىلاعت هنا مالكل ارب نقعو ضرالا ىلا ماقان'ا هلال سس ىف اورغنا مكل ل فاذا مكجحلاماونمآنيذلا | 1

 هللا مم دعي هل وقك مهتلت اقم ن نم لد ةريثك عفانمرك ذو مها امه مج وم ةرثك اايسا هم ,اسلاتاناالا | ظ

 قيبالا ذه دمعو امندلاو نيدلا يف ةححبقلا مهاانعاوت ركسملامهلاوقأ رة واهل ومهزخيو مكيدياب ا

 ةداعسّن ال سيسخ عئاملا اذهّنا ىلا عت نيبفةاكلا بحو لمقلا فان نا درجمالا مهاتق نم عئامناسنالال | 1

 هفسو له+ ليلغلا يشل جال ريثكلا ريسملاالرثو رصلا ىف ةرطقلاك ةرخ الاةداعسىللاةيسسنلاءاتذلا ||
 ,مالسلا هيلع هنال كل ذو وت ةوزغىف تازة" الادهّنا صاسع نيا ن نعئودرملا ( ةيناشلاةهتسسملا) |

 دا تالاو رطل !ةد.2نامز تقولا كلذ ناكو و مورلاداه جب لمأو ةسايدملاب ماه فئاطلا نم عجرابم |
 ناناالقثةساااو نوةةحللا لاه هَ ١ الاوييه تلال وناشو موراوزْعا ومظعتساو تعمباو ةئيدما | ْش

 دادعتسالا ىلا ةباحطاو ةفاسملا دعت: .(اهينانو ) طءقلاو فصل | ىفنامزلا دش . (اهدحأ ) هوجوللذ |

 تقولا كلذف هني هد انراعلاكلاودا (اهعاانثو ) تاو نا اسف ةاعلا ههترحام ىلعدنا زلازيثكلا |
 تءقحا ةريكبلا تاهيل ف يعريلا) كسع ةناهم (اهسماغو ) .ت تقولا كلذ ىفرحلا ةَيش (اهعارد) | 0
 داهلس الا مامالارفنتسالاقي (ةثلاثلا هللا ) لعأهللاو وزغلا كلذ نع سانلا قات تدق تختقاف |

 || رفنتسا اذالسو هءلع هلا ىلص”ىنلا لوقهنمو هملامهاعدو مهثحاذا اروغنوارغن نورغني اورغتفدعلا |
 هنئمو ريفنلان اود رد نيذلا موقلا كلذ مسار وب>او مال ن احس م ىلا جو ,رذتاَ هلال بضاو اورغناف |

 متأطا ءانعمو شعالاأر ةهرو َملقاثنءل_صأ ضرالاىل ا ةاناهلوقو ريغتلا ىفالوربعلا ىفالنالفمهلوق ظ

 !١" | ىلا ىدفدالخالاو لسملا نعم نيضو فا. ثكلابحاصلاه .كبانربطاهلوقو متأراذاهلوقهرياقتو | ْ
 |( ىل ةوءاوهعست او ضرالا ىلا دلشأ» ريظتو هع اةمورف بلا قاشم مدرك اها وهشواستداا ىلا ملم ىعملاو |||

 |ناالااماهفتسا رهاظلا ىف ناكناو مكب ليقاذا مكلام وقواهف ؟ ءاقبلاو مكّسرا ةماقالاىلا ملم ءانعم ظ

 لي ايندلاةاسحلاعاتمانخ ةرخ الا نما دا ةاسمملابممضرأ ىلاعت لاه مث راكنالا ىف ةغلاسبلا هسنمدأو "1 ْ
 هيفا ضايخ ا ادجرب : دقو لالا ىلا ةمعادلا ةريثكلا تاج وملاان ركذدق لية هناك ىنعملاو لءاقالاةرخ الا
 : ندد عدج مكر رق مهتلت اهم ىلءلقاعا لب ىتلا مهن ايقوموهدع :اًضذ عا وأنس و لاتقلادنءلم ىلا

 | لهذةرتآالا ىف يلفعلا باوثلابجول دوبعملا ةعاطّن انواعتو مهلتانع : كرم أ دويعمثاس قاوم |
 عامنا نعل لدلاو انندلاف 'لضاملا ةريسلا ةعفنملا لحال ةرخ اة اا اونلا لري لئاسعان قيل |

 موسوس

 ٌّّت ار ل13
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 1 أ اظفانااشم دقو لنلا: رهشالا ريما زمانا ةر طاريخأت (قانشااو) روهثلا 34 ةذان زلا(امهدحأ)
 5 أ ني سعالا نيذه ىلع قيامنم هناف نيريدقتلا ىلع و نيقابلا دنع ةدانزلا دمغيو نيرثكالا دنعريشأتلا دمفي ئستلا

 ةنسلا ىلءاهؤامو 0 م دلا اضم لذةي رهقاةنسسلا ىلع تادامعلا ءاش نام الكسلا اذه نم لصاسلاو

 نهالا ءاشب مالا | هيلع لدعام# او ميهاربأ تقو نم مهسهأ ىلإ «ت هلل او ان دلا ل اصمةيأعر دمي هم ة.بعشأا ا

 3 اصل ةياعر ةيسعشل | ةنسلا اوربتعاو هب رمهلا ةنسلا ةناعرف هللا ماا وكرتمهفا رمل ةنسسلااةباعر ىلع

 5 0 وقل باع اانا ةهلزبرملا روششالا ىوسرشارهشف ميحا اوءقوأواسندلا

 4 : لا ده بدبس مهما مث ممر ل ارهشالا ىف يلي عاني ب مهم ىلاعت هقانالرفكل ةدابزلامبس كال ناك ماو :

 مرمقلاب وهشا | ىف هعاقياّناو بجاولاوهءاناعىذلااذهنا مهعاشالا ورك ذورهشالا ءذهرمتىف هوعقوأ
 ٍ اعاجامر ةكللا بول كلذو هتعاط نعا درو هيراعلا عم هنن م كس مهتماراكتنا | ذه تاكسف تجاوريغ

 الا تادانزلارب دانقم فرعي هب ىذلا باس 1اامأورغك- | دايز بجوي# ىسبنلا كلذ ىف مهلا تدثف

 اولاقفرخ ا اهجو رشأتلا!ذعيمفو 2 08 مهناثتو سف ا امو تاحترلا فروك ذه سثامكلا كل: سد |
 مال ااه ملع ل عامءاو ييهارب !نامز نم ةدنان'ةعب هرمش كلذ نأكو دم رالاروهشلام هد تناكمرعأ نأ ْ

 ١ 'اولاقو اهبف نوزنندال هيلا اوم أ هيالو | ريكو أ ميياع ىشف تاراغو بورس باص بزععلا تناكو

 نواهتسيو هنومرصف ر فصول محم ركن ورخؤد اواكو ن 0 ماش اهمف بدصنال مرحرهشأ هن الث تا اون :

 كفانا كي دساورشب صةخناكامريخأتلا اذهَّنا ىلءءادعلارثك أو ىدح اولا لام مرا |||
 | ةمسف ,<نأدارأا ملم اللا هملع هنا اوةفتاوهانر َرقام ىلع م لا جلا

 موكرادتسادقنامزلاّت الا مال_سلا هيلع لاستف ره قة اىذ روس يلياداع عادولا

 ؟--1!)اهعضاوم ىلا تعجر مرمر عشالانادارأو ارهشرشءانلا ةنالاضرالاوتاوعسلا قلخ مون !ٍ

 ايبا اوكا ظرفكلان مةريثك اعاوتأ مهنع كح ىلاعت هنا هان عمرفكلا ىف:دابزىلاعت هلوق (ةناشلا

 ١ ماقلاسةروك ذملا عاونالا كلن ىلا لمعلا اذه مضناكر ره حصص لمعلا اذهْنا ىلعانال ددق نو لمعلا |[

 6 أ دانقتعالاد رش نامالا لوشن م لوقداسف ىلع دي الاءهذ_مب قابلا تحا رفكلا ىف ةدايزرفكلا|
 كلر ناكتاماق انوككنأ بح كلا ىلع ةدايزاورذكلأ دا لمعلا ذهني عن ثال لارارقالاو ْ

 . .[انابانوكدقرار ةالازهفر ءملاريغنا تدثف رارقانالو هفر *ءسدل كربلا ا دغتار هاظواناعارشأتلا اذه :

 ظ فن هكر الاس اني فيعض لال ددسالا اذه هئع هللا ىذ رفتصملا لاق

 رح ار ص قو ةىه مرا ف لا عقواع رف ةمسعثلا ةنسلاانربتعا اذافذيرمقلار وسالان هالثم ةطاىذ ٍْ

 0 مك< مهنم ناك نا ةجللا ىَدرهْش ىف يلا عاب امس ملع بدال هناو ىزوع يح جيلا د_هنانيهلو قت ا

 بيسو لعلام دعب هسارمك اذنه ناك مالسلا اهمملع ليعاص-او ميهاربانيدنم هنوك ةرورضلانأإ]
 3 ' " ااضهلا اء سال هن ىغو ةماعلا ةءا رقادهف اورفك نيذلا هنلذد ىلا عت هلوقامار ارقالا مدع :

 أ مهريغا نلشماوناكتاو مهلا لالشل اداتسا نس دف مهسفن أ نيلاضا وناكتامهمال اورفك ن يذلا ىلا
 | ا داسلا اون الا ةدلض ةفوكلا لد دءا اقوة هسفت ف لاض هريغل لا ًنالاضيأ ندح |

 هن الاه هىفهلوتكل وعنا ىلا لءفل ادن_«أف روهشلا فريخأتلا اذن 1 ىلع مهام مهنولضي مه“ اريكتا | ٠ْ

 1 |لشي مهما وي رطنمةياور فدرعوبأ أرقو هيلع مهولماس كده ني ز ىأ مهلاعأءوس مهلْنيز

 1 | (قانلاو) اورفك نيذلا هيهقالضب (اهدحأ) هحو أ هالث هود اضل ارم .كوءانلا مضب اورفك نيذلا هب

 8 د نيدخ . الاو ميعبأت اورفك يذلا لشي اهاوق وهو (ثلاشلاو) رن افا كارم

 7 لخيهلوق فةياكللا نا ل-ءاو ناطمسثا ارك ذالو هللارك ذر هنال ىوق هولا اذه ناك نم اومهلاوقأب )5

 1 11 ءاسنالا لا ذنواي ىنءملاو « ىلا ىلا دئاعريمضلاف اماعهنومر ءمواماع هنوادع لوقو« ىسنلا ىلا دوعل هب

 أن ومركب م رخغا ىفاولت اقينأن و ديرب ىذلا ماعلا وهو اماع ريشأتلا نول ىد_اولالاك اماعهنومرعو |

 دل
0 

94 

3 

1 

 ناهس لوألا ذه ةنعافا شرا هع رحت ىلع مرخما نوعدي ىذأا ماعلا وعورخاماعزمخ أنلا | ْ



 ل

 لذ.:.بوىلاعتهلوةالوسرلاو» دارملان وكب نأ بحياولاهن اف لوتسرلاوه لئاتل"كلذّنا ىلع نص: لو
 [|| عنالةيالارخآ صومخا.ذاق لوسرلا الاكل ذيدارم ا توك نأ نكءالذا ايش ءورضتالو هلو د مريغاموق

 نيذلا ه- -رخأذا هللاهرضن دّةفهو ريمتلالا) ىلاعت هلوق «٠ هّعدلا لوصا ىف ءانر رقام ىلءاهلوثأ مولع نع

 دياوهلع هتكسدقا لزق انعمهقناّنا نزال همحاضا لو ذاراغلا فاو_ه دانعن دا ىلا" اورذتكص

 قيرطرت ذهن عا ميك ريزع هظاواملعلا ىههللاةثو ىفةدلا اورفك نيذلا هلك لعجو اهورت دون || |

 يو ا ا اس . الا فرك ذقلاصت الكل ةوداسهجل اق اهسلا» مم

 92 . الا فو ىلو أ انههف لللنح او لرال أ هعم نكت د املاح ءاوقو هرمصن هللا نا ل.] دب هرصم» هللاّناف هن

 ّناهناوجو طرمشال ناو هلناهرمصن دّمف هلوق نوكي فدك لو ة نأ لئا (ىوالا لكلا ) لا
 هناىعملاو دحاولا نم «لذأالو د-اوىل_كرالاهعمن د ملام نيح هرمصن نم هرمصن دس: هو رصتنتالا رب

 هللاهرمدندق ىنعياورفك نيذلاهحرش أ ذا هلوق (ةمئاثلا هلثملا) تقولا كلذ ؤهرصناكن الاه
 اههف ناك ىتلا ل السا ىف ىأ لاا ىل-ءبهننينث | ىناثهلوقو كم نماورغك نيذلا هجرخأ ىذا ْتق
 دححاو لك نانئ ارض اذا هنا لوقل ققتو ةثالث ثلاث هلوق ىف قيس نينثا فلا هلوقري-_سفنو نين"

 لاه ا.ه دح أوه ىأ ننثا ىنا'نالف لاةياوااق سد سلا اذهلفرخ الل نيثثال ا كلذ ىف امنا نوكأ

 لبا ىف يظع بةثراسغلاو هرخاذاهلوق نم لديامهذاو نوكلاءنينثا ىنان ئرقو فاشكلا ب :

 عم هكمل_سو هماعدللا ىلص هللا لوس ليليكم ةعاس ةرهسم ىلع نوف ر وث ل لاقي ىل لا كلذن

 او دقات نيكرمم ا نمت :ك<نمواشي رقّنااورك ذ (ةنلاشلاهلثسلا) نان'لديلوشيذاهلوقوان 7

 ونأدو» حر نأ ىلاعتهتلا هص أ“ اورفكئيذلا كب ركعذاو لزنف لسو هيلع هلا ىلص هن | لوس ىلع

 حرخو حورخلاا ىلا ٌرطضملاك م ولع مين اوهاورفكن يذلا هحرخأ هلوق : نمدارملاو راغلا ىلا ليل لاركي ا
 مههذهل 5 ارد ىلع ع طش نأ املع ع ًاوراغلا ىلا لمالا لو أر كح تجبر ؛ وبأو إو ه.لعهللا لص هللا لوسي 5

 سةلبالو أراغلار ب أل خدراقا ىلا الصوان هي هللا ىعأ ام ىلا هبح ا صووو» غلا تح هيلط نمداودلا ا ٍ

 ماوهلاو عام لاىوأمنارمغأا ىتأو ت'أ أب لاقف كلاملسو هيلع هللا ىلص ”ى لاهل لاةةراتلاىفامأ]]
 لاقت لوما ككؤيام جرو هيلع هبقع عضوفر  راغلا .ناكو كبال ناك وش هيفناكن اف ١

 1 نانزمال ماللا هلع لاةف ملسو هن .اءقلا لص هللا لوسر ىلءافوش ركب ونأ كيان ر ةوالانو 17 ك 1

 ناك هلا نسا ن ءاىورو دخن عع ومدلا حسب له مذ لوسرلا لاةفانعا هللا ن اركب وب لاقفانمممقا | ٠
 | قوذنوكرششا | علطامل لمقو هد نء عوم داود حسم عومدلا هدسمركذاذاو ىكب ركب نأ ءاكب رك ذاذا |

 هللال وبر لا ةذ هللا نيد هذ موءلابصتنالافو سو هماع هللا لص لنا لوسر ىلعر 9 وةماراغلا | .:

 اًضانرف ندماجس هللا ثعبؤراغاا بان ىلع ةءاعر يكب ولأ عضو راغلا لش دانا لقوا. هنا نيتثاع كنظام |

 'نوددرت اولمؤ مهراصبأ معأ مهلا لسو هيلعهقنا ىل هقلا لور لاكو هءلعتصسن تويكتتعلاو هلفسأ ا ٍ

 نم هذ هلا ىضرركب لأ هل.ضق ىلع هب الاه ذه تلد ( ةعبارلا "هلك ملا) ادحنوريالو راغلا لو

 هلتق ىلعاو مق, نأ نمرافكلا فادي ناكمنا ل الراخأ ىلا هذال مالئسلا هملع هنا (لوالا) هوحوأ
 ميسا ((الاو نيقيدسل انيق دال نين نيم ومما نم هنا ركب كأن طاب اب ىلع اعط اق ثاكم السلا هيلع هناالولف |

 هفاكتاضدأ آو هيلعمءادعأل ديتا ن 770 رهاط ف الذ ه: :طامن كت ناز وأ هنال عض دوما كلذ هنأ |

 ىلع نبت امطاق ناك مال سلا هيلع نا ىلع لدةلالاٌ:ق سفن ههطتس الفوت ىلع مدي نان 1

 الو هيلع ىلص ةقال وسر ةءدخ ىف ناكو ىلاعت هتان ذان تناك ةرععمأ !تاوهو (ىاشلا) هرهاظو قذو َ

 نما ىلا هت هلنا نانالوافركت ىلأ نم برقأ هقالوسر : َ رم ىلا بلا اواتكحو نضام <

 صو هضقو ةبدصاا هذي هذال نارهاغلا ناكلالاو"هلئاهلا ةبعصلا ةعقا ولا كلَ فركب انأ ب صتسسي نأ |
 5 اودداو 03 كباب كوسا نذلك نا انتر وج تر دلع رسل اذه ءاادقتا|



 ممبع يلم ايي يسيل يتسلم تم ا ل ص ل سا تسع 3 20ظخ111000لم يم ااا اا 11 0

 بن رقنع ةعطق:مو تايلبلاو تاه 6 الايد ه وشمواه غن ىف ةسيسخاسن دا تاذانا لملق رت : الا فان دللا

 ْ | نان عطقلا بج ولكل دوه هرم هن ةياذبا عاد تاقال الك نع ة اا ةءااع ةشارشةرخ ” الا عفانمو ةلاعال ظ

 | لاس لك ىفداهلابوجو ىلعلدن 5 , الاهده نال عا (ةعبارلا هلمملا) سدس ريد لءذقاءندلا عام | ْ

 | اركنملقاثتلا اذه ناك لامجاو داهللا نكي لولوركنم مداها نع مهلق امن نأ ىلع صن ىلاسعت هنال ظ

 | ناكام مالسلا هملع هنالهمق رافكملا موجف فاذع ىذلا تقولا ف يعامنا داهلا لو. نأ لث ام س لو | ا

 أ نإ رع لآ ةدوس ف :اهةتسسم داسهملا عفاشمو مهعمداهلا بجو أد قف كلذ عمو هملع مورلا موعتت فانع |

 | لوي نأ لئاقا (ةسماخلا هل مسملا) نيقاباا نع طقس ضعبلا هنماقا ذاق ةيافكلا ىلع بحاو وهاشباو |

 | ىلا َملقانثا هلا لمدس فارغ ايكل لقاذامكلام لاف نينا لكعم باطخاوئمانيذلا اه ايدوقنا
 |لدياذ- هوةءصعملقاثتاا كلذ و فماكشلا كلذ ىف نيلقادتما ولاكن يمْؤم لا لك نا لعل دياذعو صضرالا د

 | ةدارال لكللاباطخنا (باولا) ةحةمالا عاما ناىف حدقي ٌكلْذو ةص»ملا ىلع ةتالا لك ق امطأ ىلع
 ظ ىلاهتهلوق 2 هراجا,ىوءاو ىءعأ انا ههلوقكمالكلا عاوتار' اسىونآرقا!فروهثمزا# ضعدلا

 | هب , الافو ( ريدقئ ذلك ىلعهقاو اش هوريضتالو كرغاموق لد,:سيواعلأاءاذنعم كيده اورفات الا]

 | باوث ف سمغرتلا ىلءءايداه+لا فى والان الا ىفمهغراملىفا.عت هنا عا ( والا ةلكدملا) لاسم
 ١ | عاونا هن الث ى هو ىعاودالدب وماارومالا ن نمرخأ عارفا ىلع ءايداه1ط اذن ١و( هقمهبغرةرخأ . الا

 َ 8 | دارا ا نوكيناوابت دلا بامعأ ميقدا را نوكي نأ لق هنا اعاو ام اماأاناذع مكب دعي ىلاعت هلوق (لوالا)

 ْ |اولقانتق مولا سو هيلعهقلا لدتا لوسررفنتساام#معدقلا ىضر سابعنب لاهو ةرثخأ الا بادع هم

 رتكالا ٍتاذع هنمدارملا لسقو مهيلع لزني ناكئذلا باذعلاب ماع أهلنا نسل لاهو رطملا ممتع هللا كما
 ' ]] اسندلا عفانم عطقو ةرخ الا ب اذعو امندلا باذع ىهو مايسسقالا لكتب ديدبت هلا دقو هيالا قيل الب !الاذا
 1]// ئآدعأ ىلع رص لفكتم ىلاعت هنا ىلءمههمشتدا رمل كأم وق ل دب #بوهلوق (ىناثاا) ةرخ الا عفاسشمو
 | | ايملالح ومهري_غ ةرصالا تءقوا وفات ناو مم ةريصنلا تاد- حورملا ىلا هعماوعراس ناف

 مهنم ىغملا كل ذ نا ىلع سس لا ىف سلو ممالا ل_هال مالسالازعو نيدلا*ادعا ةباغنااومهو
 م هنوبحو مج موب هللا تأب فوق هللإ دنعم تس: دتر نماوذهأ نيذلاا' ان ىلاعت هلوقهريظنو

 لهأمهقوروأ لاهو صراف ءانبأ مهريمح نب دعس لافو نوعناتلا مف سامع نبا لاة:نورمفملا فال تا
 || ىلءقلطملا الكل !كلذل لج لد !مراعش !اهيف سدل هناالاّن ال هب اللارب سف: تسداهوجولاهذهو نغلا

 فيعضا ذه ىذاقلا لاو ةْلر دملا ىثهو مكر هيظ | نإ ن نم هجر نا هانعم م هالالاه اهودهاش ةةسعم ةروص

 ةنيدملا ىف هللارهظر نا عنشم الف اهرب غىلا ةسنيدملا نم لق مل اطل ةلالدال اغفلل نال

 ظ هلوق (ثلاشلاو ) كانه هنوكلاحاذدأ ”ركتالملا نم ماوقاي نسعي نأ عنتءالو وزغلا ىلع هنو تاماوقا

 | لوقىفو نيملاعل نع ىنَع هنال قا اورمذتال ىأ ىلا «ةهلل ىلا ةعسار نس !لوق ىفةءاكسل اوامنش ل

 هنع يلق ادن نا هلدذع ال ىلا هنالو س [: 1 نءهمدع هللاثال لوسرلااورسضنال ى أ لوسرلا ىلا دوءينتقاملا ١

 دعوا ذافزدعلا هءلعزويالر داق ىلاعت هنا ثمح نمرح لا: دش ىلع ه.داةوهو رب دق لك ىلع هللاو لاقت مث

 'اورفنمانوضؤملاناك امو هلوةب ةخوسنءةبالا هذه ةمركعو نسحلا لاق (ةن اثلا هل سا ا) لمف باقعلاب
 'اذه ىلعو اورفس لف ل_سو هءاع هللا ىلصهلن ا لوسر مهرفذتسان [باظنتيالا هذه نا نوتةحلا لاه ةفاك

 اورفط منا نءمّوملا نا نيد ه ثدح ةالصلأ لهأد معو ىلع لدت ةنالا دل مقاما لاك مالفزيدقتلا

 ١ نا ةّدرللالوةّكل دل ظمف ن نين :مولأ نمالا نوكمالد اهلا كرت نافراننل اب اذعوهؤانتلا اناذعمميذهي

 نا ملعاو قرغااب ل اهال هنال هريغ نا دكحصو داهدللالرتف موادمعولات ثا ذاو مهلدعوالت الضلال هأ

 | ىلءالادةبالاءذه ىضاقلا لاه (ةئلاثلاءلكملا ) ةرقدلا ةروس ىفءاصقتسالاءاهانركذ ددعولا هل دسم
 ْ اورفنامكل لقاذامكااماونما[نيذلا اب“ ألاع ىلاعت هنالهعمالو لولا عمناكمءا اوسداهللا بوو

 ف

١ 



 رمد

 ل ووعاسم ١ ١+ يفصل معصم رجم معصب 4 ا 0 0 سل

 | قريهضلا لاق نمو هيلع هثنبكسءقلا لزناف فوق( رشاعلا هجولا) توملا عبو توملادنعو توملا لبق ٌْ ْ

 ْ |تاروك ذملابرقأ ىلا هد وعس ريهشلانا )ل والا هح -ولا) هودح ول لطاباذ هذ ل وع رلا ىلا دئاع هملعدل وأ

 لأ لوي ذاردقتلاو هبحاصالوقيذا لاق ىلاعت هنال ركبوناو هدب الاءذنهىف ةمّدقتلاتارؤك لا برخأو ||

 | رمضاادوءبجوفركبوأوه :ةباسا!تاروك ذملاب درقافرب دقتل |! ذ هه ىلعو نزحت ال ركب ىلأ همحاصا دش |

 ١ 1 ا ماللا هلع هناق م السا او ةالصا!هءلعلوسرالالركب ىلال الصاس ناك فون او نزلا نا (ىاشثاار هيل /

 | ف رات راس درب مالنا ل رق ىلع هرمصم ,نأ هللا دعوات اةلا نكا اسانمأ ظ

 || لبق هنا عم لسو هملع هنا ىلص لوسرلا ىلا اهفرمص نه ىلو أ هفوخ لاوزل ايس كل ةز_هماركب ىف
 ]ا لابقي نأ بجول ل وسرلا ىلءةنمكسلا لازئادارملا ناك ول هنا (ثلاثلا) سفنلا ىوقيباقلا نا اسّنأ

 لا نعمت اَنانزتالر كيىلال لوي نأ هنكمأ اا كادكس هالا ناك و لو اةئاخ كلذ لل.قناك لوسرأ ..رلا
 ْ لزناف لاقي نأ بحول ولاقتام ىلع حالا ناك ولو هرم بلق نع فو دنا لد نينأ هنكمب فدك اهنا نأ

 || هيحاصا لاف مال او ةالصلا هملع هناالو رك خرب كلذكن كي لانو نإ رزختال هبحاصالاسقف هيلعهتتيكم -
 |١ ةزئكلا هذه لو زنا اناع هملع هنامكس هلق ال رئاف وةوهو .ةنمكسلا لوزن س.قعتلاءاغب وذ ذم

 ٠ ١ أ نوكتنأ بحو كلدكس ال اناكى مو مالسلاوةالصلا هلع لوسرلا بق ىفةنكسل لود

 ل هلا هئمدا رملاهملع هتنمكسهقنا لزناف هلوق ن وكم نأ بجو لق ناذ ركبىبأ بلق ىلع ةلزانةنبك

 ْ 1 ىدلنالاد_هو اهورتإل دوم هديأَو هلوق هلع فطع هنا هيلع لل دلاو لوسرلا باق ىلءهدنم ص

 بِحَو لوسرلا ىلا دْئاع فوطعملا اذه ناك اله ميلع قواطع .لاكر اثم هنوكا ب فواعااو قوش

 : ةصقرلا ةراش اهورت مدون < هدبأو هلوقنال ف. ءذاذهاتلق « لوسرلا ىلا  دئاعنوكيتأ هماعفو

 ا لوةيذاراغلا ةعقاوق هللاهرصن دقن هورضنت الادب الار دقتو هللا هرم دقذ هلوو ل _عفوطعمر ا

 | سعال اَن كا ذاوردب ةعقاوف اهورتلدوتخم ءدبأو هيلع هتجكسمقلا لاق انعم هلاّنا نزال هم 0

 10/ ةي"الا هذه نمركب نأ ل ضف ىلعةلادلا هوجولا نم( رمشع ىداطاهجولا) لا وسلا اذبه طقس دقن ذك ظ
 نب نمحرلا دينا يىلءو سو هيلع هللا ىلص هنا لو -رل'هإ -ارلا ىرتبسشا ىذلاوه :كيانأ نا ىلع لكلا قأط 0

 انآ تنكدقل لاه مالسلاو ءال_ذلا همم هنا ىور ماعاملاب امه امئئا انك نا للا مه ركب أ تابامسأو ركب أ
 ]| امجأ هذه لاف ماج هو هات أب ريح نا اوركذورّملا الا ماعطاما سداؤ امون رمثع ةعضب راغلا ف حاصر ا ظ
 آلا ىلا و رول ابدل وس .رهلنا هأ اسأ ور كيان هب هربخأو كل ذب إو هيلع هنا ىل- طال وسر حرف سم تنأدق || 0

 آلا لؤجر لامع د أ ل سغي ونيت ةوسكو ئاحرو نيل ىراشإثأ ندرلا دمع هبا هافركب ىبال هرهظأ ةسردملا |

 : مهنا ركب ول ؟فافن نبع ا اوح ذخر اصأالا ىلاريلتا ل_صو ة 4 دان ماير ةالفمال_تلاوةاللضلا ةيلع | '

 أ هلاورح او دا وهوه لوسرلان أ ا وفرع هي وت هللا لوسر سلاف مالسلاو السلا هملعلوسرلا نوفرغت' 1 ٠

 ]| نمتاءاورلا هدعاني ورب مول أ بايب هتقان تخانأ عمكلاخأ اومرك ومب رلاودصما مهللاقق ادصما |
 ٍ امرا الحا يوكو قب ودردأ ( مشع ىناثل هج ولأ) مصالار كب ىأريس#“ |

 ناكهنا ىلع ل دي كل ذوركءأنأ الا ادبسألسو هيلع هللا ىل_دهللا وسر عم اورامراصنالاوركبوبألالاهعم| ا

 ْ ْ أ دلو مرت زاازلاو هبلعاودار زاشاصص اناورضط او رغسأا ىف هيا أ نيو نم هسفَنل هنفاعصت |

 || همانموقنالثأ م *لرهدلا كلذ ملبسو هيلع هللا لص تنال وسر ىف ةوب هنأ انردقولذرك وب الادحأ رفسلا| ||

 ١ قيرظاا كلذ ىف ل. رتلاَو ىحولا ع نم ثدحام غل ال نأوركب وبأالا هم ى 1 هنضو نوكمألن أو ركبونأالا | ا

 ]| ضفاورلان الع ءاورك ىنال ةعيفراتاسردلاو ةيلاعلا لئاضفلا ىلع ل دب كلذ لكوركب ونأالاهّتم هتمأىلا

 ا ظ ءافخا ىرجم ةنراج ةريقح ةفعض هوجو نم ركب ىنأ ىف نعطلا ىلع ةعقاولا هدو دنا الاد مياوطتحا | |

 الأ ناكيا نزاسا كلذف نز كت الركب ىلال لاه مال_ لاو ةالصلا هلع هنااولاف (لوالاف) نيالا نم فكي سهلا 1
 ْ اضاعوانؤم ركب ونأ وك نأ مزمن ناك ناو هنع مالسلاوذالصلا هبلعل 5 را ىبت :فيكفاقح | ظ

 يي بييسسي ايس جمس م وسي سسسس بسس
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 1 و ؟
 سمسم ا مسه مس ل ليصل ممل تم ممم ل امس عا وم ميصحم 010ااا

 | !قهادص هليادشو همز الموهتل نا رم لعمل ينك هلا ويزن تماق وهاماملسو ه.لغةقا لضدتاا أ '

 | لعف نيثثا ىنان'ءامس ىلاعت هنا( عد :ارلا) ميظعا لشفلا سج وبكلذودج أ هعم قس ىذلاديدشلا فودتا ٠

 ا( بصانمارثك أ قدمت ىنان' كة ءلونموعب# ءايعلاوراغلا ىفاءمنوك لاس مالسلا هملع دع ىنان' ْ

 : 1 ' | | ضرعو به دمر ب وأ نمآركي ىنأ ىلع مال الا ضرعو قه ىلا لسرألسو هيلع قنا ىلص هناف ني دلا | ظ

 | لكلاو مهنعىلاعت هللا ىضرةباصتعا "يلد ن مني رخآةءاجو نافع نيناقعو ريزلاو ةملط ىلعمالسالا 1

 ىنان' وراك را علب هيطملا ىل ف هقاىلو مر يلا ومس اع هنامم هذي لبعاو مآ |

 هنء هللا ىضرركب ون ناك ة وزغىفل_سو هملع هللا ىلصه قا لوءرفقوالت اضبأو هللاىلا وعدل! فنينثا
 ْ هماقم ماقلسو هيلعهقنا ىلصهقلا لوسر ض مالو هلي فيمن فان ناكف هقرافيالو همم د ىف

 7 || ضعب نعطواضيأ كانه نيزث ا ىنان“ناكمف هين نفدرف ةوناملو نينثا ىنان'ناكشف :الضلا ىف سانا | ةماماف

 !١١ اعبارىلاعت هتان وكنممظعأ نوكياللوسران نينثاىنان هنوك لاهو هجولا اذ_هىف ضف ا ورلا نم وحلا
 ف ماع مكملا اذ هنا مهسداسوهالا خالو مهعب اروهالا هب الذ فريك و "هن الث لكس

 "|| ىل_ءىنلا نم لديال ن الفنان ال'هل.ضف ىلءالا دىلاعت هللا نم ىءملا اذه نكي لاف نمؤوملاو رفاكلا قع
 7, ًأريدتلا ورلعلاب لكم لا عم ىلاعت هن وك 'لا نه دارملاّنال راب سعت اذه تأ ب اولاو ىلو اكن اسنالا "ضف
 ضرعمىف ةغصا اهذهم هصمصخت ننث ا ىفان'ىلا عت هلوقودارم أف ا:هدامأ دأ لكربعذ ىلع اعلام هن نت دامت و

 0 | ىلص هنا ىلع عطاق ل ءلد عض ذوملا اذ -هىف هعم هنوك نا ىلع ةمّدقتملا ةئالثلاهوجولا انللددقاشبأو ميظعتلا

 17 |كسقلا نم( سماخلا هجولاو) رخ الا نم نين اذا دحأ نياف ءرهاطكهنطان ن اياعطاه ناك لو هماع هللا ظ

 | هللانمتلا, كنظام مالسلا وةالبصلا هيلع لاق نحاس هذع هللا ىذر ركاب ن أر املا ىف ءاجامن الاهذ مب

 و واولاه اوةلساذا اوناك نيدلا ىف ضفاورلان ا اءاو ةَعبفر ةجددو ”ىلع بصنمادهنا شالو اًمبع هلا

 / كيما ءنسملاو ةمطاقواملعو مل_سوهملعةتا ىل-ملوسرلانا هنأو دارأو لد ريدح م عسدأس ةسّول

 ( هتنادح رداأ ولا ماسالا نع كلاوركذ ذف مولاس داس هسفن لعج و ليريج ءاق:هلدانملامول 0 وبححادق ا

 ١ 000 اموتلان هللا نعد ابك نظام هلوةب هنمريخ وهام م كلهشاهحرلامذ نولوق اذكهموقلانأ ىلا

 ا قابسام وكب ركبأم 1 يا لك أولضف أ, اذه نادرو رضا

 هللا ىلصهّلنا لوسر بحار 5 , وبأن وكي نأ. رك أ نص لكلا ل ضف نب نيا لاهل ضفلا لاك ىلع لدي

 هتلانا ىلع لو, كلذو ركبوبأ وه هيحاصا لوةيذا هوت نمدارملان ا ىلعةعمت ةّمالانالا رفاك ناكل سو هيلع

 هلوقوهو نمؤءالامحاص هنوكب رذاكلا فصو ىلاعت هقاّنا ولاهو اوضرتعا ةايحاص هوكي هقصوىلاعت

 ابحاص هنوكي هفصو ناو انهنا باوااو بارتنم كَمْ ىذاا,ترغكأ هرواعحي وهو هيحاصهل لاه ْ

 ايحاص هنوكي هفصونادعيفانههامأ ترفك اهلوقوهو لالذالاو هناهالا ىبعل دياعهفدرأ هناالاا 1

 م ةرادعلا ط رذالول نيب ايلا نمي ةيسانم ىاف انعم هللاّن ا نزحت الهلوقوهو ميدل او لالالا ىلع ل دي امرك ذهل

 نمدا رمان اك ثالو انعم هقاّنا نزال ةوقركبىلأ لف ىل_ءدن الاهد_هةلالدىف (عباسبلا هج ولا)

 نمب لرمُش مال_باو ةالصاا هماعلوسرلاف '44انرةةوعملاو ةسارحلاو ةرمصنلاو اذ اية معاة ا ءدذه

 اهولج تاو هف لوسرلا لادا مهمزل دسأف هحو ىلع ةعملا هذها ولون اف ةمعملا هذه ركب ى أ نيب وهسفن

 0 هبعم هلل ناكر كب ايأ نأ ىلسعةنآ الا تاد ىرتأ ةرامعب لوقنو همفركي ىأ لاخدا مهمْزل في ريش عسفر ىل# ىلع

 0 نونسحم مهن ذا و اون انيدلاعم هللاّنا ىلا عت هلومل نيإسمل انهما نمنوكد هنافهعد هللا ناك م لكو

 ٍ نيم سحملا نيش ا ن نمركيايأ نا ىنع لدي كلذو مهريغعمالاو يا نيذلا عم هنباَنا ىندملاو سسصملا هس دارملاو

 7 [لصاملاف رمشلا ىف نيذثا ىنام" هنوك ىلع لديانعم هان اهلوق نا كبولطملا اذهرب رق: ىف (نماشااهجولاو)
 : أهوتنا (عساتلا هجولا) فرعذل هبات ىف بصنم كل ذوراغلا ىف امهذ ا زمثا ىنامثن اكاك ةمعملاه ده نم

 ٍإ 1 | كلذد_ءبركبو انزال نا ىضتقي كاذورا اركنلاو ماودلا يجوب ىهتااوا_ةلطءن زا نعى هنزل |

 ام يصحح  ةمصسص مص 20 ْ

 ” ةهسسلا
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 2 مدس دمع

 .[| فانئتسالا ىلع ةماعلااةءارق ىعو مذ ءذرلا ها ةلكو هلوق ىف رامتنالاو ىدذاولا لاق هللاآلاهلاآل ةلوق ى مو أ

 أها ةلكو لانة نأ دوحالا ناكملاه نول هنال ةءار لآل هىحاالو يمئلابهقا ةلكز وكف ءار هلا لاه | |

 ْ اى صحي زعءهقاو لاف ملأ همالغقّتعأ لوقنالو هال غلوب أ دءأ لوقت كنا ىرتالا|بلعلا | 0 ١

 || لاشمالا نمد برضو لوسرلا عمر ةثيال ن مدع ونامل ىلاعت هنا لعا: : (نولعت منك نامكلوبسخ

 | فن ىتل ا ةهفصاا ىلعَم :ك ءاوساورفن ا دارملاوال اًهثواف انش اورفنا لاف مزيلا سعالا ذي

 ظ | (لوالاف)اهو 0 رمسفملاو ةريثكمانسقأ همك لح ديف صولا اذهو لةثب ىلا ةغدلا ىلعوا
 | (ثلاشلا) اهترثكتلالاغثو مكلاع "رللافاخ ( ىناشلا) مكملع هننق :ةثل هنعالا ةثودل مك اشناروغنل

 | |ليزاهم(سداسلا)اخ وم وانا (سماخلا) ةاشمواناكر (عدارلا) 0 ّْ

 تمني كدت فدوروك ذملا سول نال همن لخاد لكلا ذاان :ركقام ميهلعااؤانضا سوانا ( عا

 ظ شاق نيزجاعلاو يضرملا تس سانلا عجب لوس: سغالا اذه نا نول رون لدف نا *ي تايب جرا

 ْ | تنااملاهر فنانا ”ىلعألسو هن: .اع هللا ىلص هللا ل وسر لاه هنا موتكحم ءمأ نبا نعد ىذ

 ظ لاهو حرج ى عالا ىلع سدا ىلاعت هلوق لزنف هي دي نيو ف قو همس الس سدل و هله أ ىلا عج بر لقثوأ
 الأ ها لاك لوو نيإسملات ا ورع ء نع فات 0و)-و هيلع لنا ىلص لوسرلا عم ارديدهش بوب اأن ,

 ْ | اش تيقاف صح ىلعانلاو تنكلاقورع نبت اوغصْن ” موال وا ففتسالا قدس الفال !

 ا أ لاقو هسجاح مف ةرفهنلاد_دعرو دعم تنأمءان تلق وْرْعْلا دب ريتاج يدستور ١

 10 أ وزغلاىلابدسملا نيدمعسح رخىرهزلان ءومالاهيحأن ٠.مناآلا الاشثؤاف اخ هللا ان ومَتَس

 | نعتز ناف لقثلاو ف فلانا هللار فدا لاقف رون نحن اص ىلا اعنا هل ل.ّمف همئمع ىدححا تن

 ظ هللا ل زن[ لاغفْرو نعت تأ اورءلادب رب همبمج صم ا ١

 1 | تراصتن نع نواز ارز الا وتلا يب نزلنا ناسا رات .ىلأ 1

 ظ نو“.هوااناكاموهوة ةشوسمىناسارخلاءاطع لاهو حرس ى عال 'ىلء سلا ىلاعت هلوةب ةبدخ

 أ :الصلا هيلع ا ىلغ اوقفناو كوت ةوزغفف تاز ةناالا ءذهنا ىلع اوةفنال وبن لئاقلو ةفاك ورتب
 ٌْ هنكلل نأ ا.عالا ىلع سا بوجولا اذه نا ىلع لدي كلذواماو ,ةأ لارلا ن مفقلشوءاس يسوع ْ ٠

 ْ همز لانه قس نانم هأ نمو ناقانافخ كذا را لومرا أنف تااضكلا ور ْئ

 ( مكسغنأو مكل او. اماو دهاجو ىلاعت لاهت مزحسنلاا مازتلاىلا ةجاس الفري دقتلا اًده ىلعورثلا كرت و قبيل
 ( لغلدف سفتلاو لاملاهلن - ىلع بانا دانه نا ىلع لدي اذه نا(لوالا) نال اوق همفو هنأ لدن 1
 داهحلا هيلع بجيالذ وحلا تالآ لمص ىلدع ةناكاوقت ل امالو داهسلل طاش فاس سقت ا ْ

 | مزلمه هسفمب داهم ن نءعفءضاذا لاملابو هناء ىوقودرفنا اذا نسقلاب بوقت داهلسانا(ىانثلا لوقلاو) ١

 سم ادها نوكمف دمع نم هم أرغن هنذع بدر ْنأَز اع نمنالوّقلا اذه ىلع 1

 | نأ مصيف يكل بقنا نولعن مثكن ا كلر خم ك1 3 ىلا .:لاه مءالعلا ن 5-5 اوماااذهىلات هذ[ ١
 ١ ريس طفلا (لوالا) ناهدو نم هن :ءباولاانلقو هنعدوعقلا فريشخالو هنعدرغقلان مريش دانولسا لاقي |

 | تازتآا ل ىفااوقكربش هسفنف هلا ىء«(ىفناثلا واللا ذ سري اذه ىنهع(امهنذخأ) نس وستللا ظ

 00 | هلا نم لصحدقو هسفن فريخوه ىأهنثا ع ا وسبا بس ىلا 0

 |ناانإلس (ىناثلاهحولا) لاوسلا طةسب هولا | ذه ىلع وقاثثلااذ_هدارملامكلريش مكلذ هلو ةفىلانعت ظ

 | يي ةيجر وج اللا عب دو ريدتقتلا الاء ي اريد نر كصمارا ما
 أت

0 
 الح

| 

 ْ اتاني فرم كذا لاا نيا لانريد ةرخاا لاف
0 

 3 |لدسف مكسف ا ومكلاوماناو دهاجو الاقثواف اف اورفنا) ىلاعت وق « باوضلا الا لعشبال تلاع 31 ماع ْ ْ
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 اكن هى هكزتول هنأ هنم فازه ناك نال مضلل طمس اهنا لاب تلف اولاك (فانلا 5 نزلا كلذ ف
 أ قاوملا متلو رشا ذولاهقد هسفنعيمذخاف هيناعدومدا يب | ىلع مهغقوب ناو هلعرافكسلا ل ديا

 ا شارو ىلع عاسطضالا نا مولعمو هسا رذ ىلع عسبطخي نأب امل يم هناال اركب ىلأ لضف ىلعةلالسا هده تاو :

 || ضيرعت هقالوسرلةةنيدصاةرافكتلا نوك عمءاسلإلفلا ”هلللا كالت لم ىف لسو هيلع هللا ىلههللالوسر |

 1 هلوقىف بت مهل لاف لاق ةهمشلا كال مونع كان فاما ىلعايأ نا لوالا نء(باو+او) بالا كلذ ىف | .[|| هوركذام لاح ءذ هن لوسرلل ايحانصربكي ىلأ ن وكن م مظعأو ىلعأ ىلع نم لمسعلا |ذهف ءادقلل سفنلا
 |٠ نعط كل ذو هفون ىف صاع ناكسحهنا ىلع لدينا ىلعالا تنأكنا فعال مالا هيلع ىمواىلابعت
 01 |قاذ لثم ىوشملا لجأ ةسق ىف فحتال لةكتن الم تلاقاثمح ميهارباىفىلامت وقف بو ءاشالا ف

 ٍ | ىذتةعلص- اف ونا كل دنااولاف اد اذأف «كلذ لثم كلهأو لونان نزحتالو فحت ال طرال مهلوق فو

 . || كلدك لكلا هذه مهلاناق »باقل غارفو نمالادسفنل فعال هلوق ىف كلذنملا عت هتلارك ذاغاو أب ريشنلا
 ا . الامذه لوقذفةنآ ال اهله عام عم فان ف مكسف سانلا نم كمدعت هتلاو لاقت ىلاعت هنا م هل اولاهن اف

 انمآت اك يهنكيلو لتقل مدع ىلع ان ناكل بوفاضي أو اهلوزن ىلعةقباسةعقاولا هذه ةسدملا ف تلزن |||
 ظ بيس حرف هنا اولاسقل انتا ناك امركبانأناانر دقولاناف مهنم بدتلاو ديدشلا مالبالاو حرملاو برضضلا نم ْ
 ابناو قا نوبلطيال مهما ىلع ل ديدلا ذر كلبك رلالاؤساااذه اولا ونفاخاموءالبلا ل اوسرلا عوقو ||[:

 || ركرانأناف ةيكاطفوسلا تاهبشن مخ ا هولام ىذلا تا ىناشلا نع (باولاؤ)نعطلا ض# مهدوصقم ||
 را دبع هتتباو هنبالابتاو انهنعز ف موا لاهوراغلا باييملا مولوصودنعرافكلانحاصاهلا مصاف اكول ْ

 الب اةعلع تانالا لمست ةسصع نم ةمصعل اهيا لأسنف هملعم كلدنن دم ناكم فرعن نر افكللءامسأو |[

 57 سا اط ىف نب ىلع عامطضا نا ركنتالانالوالا هوجو نم ثا اثلا نع (باو,طساوز ككرلا مالك اذه إ]

 0ك ديول ياس رك ,انأنا دنان الا ع..فر بصنمو ةيظع ةعءاط هللا ل اوسرسا رف ىلع ةلظملا ةلمالا ظ

 70 كيدازدا )بئاغلان مال اس .ىلعأ رضاخاو ايان ناك ”ىلعو ملسو هتبلع هللا ىلص لوس رااة مد ْ

 | عم هنوكتسسس هنافركي وبأامأهلا وضرع لوءوك رتباغاد# نأ اوفرعام اه دعامأ ةهلبللا كلة ىفالا نحمل
 || انأنا(ثلانلا) د 03 أ راب ناكف ةنحملا بام دش أ ىف ناكراشل !ىف مايأة ثالث مالنسلاو الصلا هملعدمع

 3 | مهوعديو مالسلاوةالصلا هيلع د نيد ىفسانلا بغرب هلابسانلا نيبامفارو هيشم ناكه نع هقا ىضزركب .
 3 : ْ نيدلا كل ذاوليق اغا م ناو نيدلا كلذنحلامسمنعهتنا ىضر ةياصصلارباك أن ماع اغدهناهئماودهاشو هلا ١

 ا 1 | سفتلابل سوه. ال ناكمالإب دبر امكلا مما نايس هنووعد سدس | ١1

 : ٍ لدلدلاالةوع دةنمرهظامو ن.سلاريغص تقولا كل ذ فتاك هناق هنع هلنا ىضز بل اط ىلأ نب ىلءامأو لاسملاو 1 ْ

 [١ دع ةئيدملا ىلا مهلاقتتا دعب ترهظامنا رافكلا عم هبت ر انك التاتسسلاو فبل ايداهجالو ةجطاو |
 1 1| ركب لأ ىلعر افك !بضغناككاذكن اك اذاولا اونالأ هده نم ئم هئمرهظام ةرجفلا لافسةريدم |

 1 ا ىلءوف شارفلا كلذ ىلع عيطضملا نا اوفرع انا مسملاف بيسلا اذهلو ىلع ىل_ءمسهضغنم أ ةلامال |
 31 | | هيلع هلا ىلص د# ةم دش ىف ه_فن ىلع ر كب ىف فو نا ان لبعف لأالو برست هودصقي لو ةدبلا هلاوضرعت ملا ١

 ١ ' | ىلع بابلا ادهىف هلوةناماذ هلك أو ل_ذفأ ةسردملا كل: تناكمف ههجو هللا مركى لع فوخ نمّدشأ لسو 'آ

 ' || كلذ4تبالفهورصنتالا لاق. نأ دن الريدة نا لعاف اهورتل دونم هديأو ىلا .ءتالوقامأراصتخالا لبس | ١
 | 71073/ن يا فا اورغك يذلا مينو أ ذاهرسملا ةدخاو قيرضتر قا (قدالاةروصاا) نيتروص ل+ ادب

 0 : 0 | دارملا نهوردب ةعقاو(ة انلاةروصلاو) هيلع تنيكسمقلزئافانعمقااَنانزتاله بح اسالويزاراغلا | ا 1

 0 | | هديأو هلوقف مهب لسو هملع هللا لهل اوسر ديور ديم 0 كن الملا لن ىلاعت هنالادورت لد ون هديأو هلوقنم | أ

 1 ١ اورفكن يذلا ةلك لمجو ىلاعت لاهتماور فكن يذلا هجرخ أذا هلا هرصن دف هلوق ىلع فوطع م اهورت ل دون | ا :

 1 اييلعلا هللا ةلكود و ةريق- ةشين داولف انس ال ريشل | ةلكر دب مون ل عدس ىل انه هن ا وعمل اوانمللءلا ىه هللا ةلكو ىلغسلا |[

 اتا لل

 ويس سس وب و ا ف



0) 
 تاو هدام 1 تاج - 2100 + اا ام حل ع ا اف : عب توست مساس دك سد عصا ب

 | مهنضيوخا .(قوالا هلِمسملا) لئاسم هنفو هذاا ن نءمهيخنا ىلءاذهلدمها تنذأ ل كنعمقااغع | |

 ىندتوفعلار كنع هللاافع لاق ىلاعت هنا(لوتالا) نيهجو نملوءرلا ن رع تنذلارو دض ىلعةن  الاةذب 1

 | نذالا كلذ نا ىلعاده ل دفراكتالا عمم اهفتسا ادهومهلتنذأ للاهل لغتنا (قاثلاوزبلا حام |

 | | هدهأو نيقفانملل هذا امهيفئشب مؤيد ل لوسرلا امهاعن نانثا نوعمنب ورعو ةداتقلاه ام ذو 4 ناك |

 1 تنذأا بحوب كذع هللا اع هل او:تاملسنال (ل اونالا نع باول اوا : ّ ,وعمستاكهللا هداعق ىزاسالا ْ

 هدنعاءاغعم ناك اذا هرغل لجرلا لو ةراكءريقوبو همظعت ىفهقلا ةغل ام ىلع لدي كاد نا لاش:

 ْ نوكي د الف قح تفر عام هللا لافاعو ىالك نعءذما وح اميئلدع ملا دروب رعأ ف تدلسلا

 همن عادتملا ىلا هب بط انج اسعف مهلا نب ىلع لاهو ميظعتلاو ل.تلا ديرزعالا مالكا اذه

 ادعبأ ن نا ٌكوفعت دوع) ه ةمرحالا كن ءهللاافعت

 .ىدهاد شروافعلومو .٠ هروطادع ادمغرت ل

 ىدرلا كنعفرصيو كقي 0 لزيإل نم كلاهتأ ىاقأ

 انزكيمااماد زقئانالراكتالا مسهل تنذألهلوقب دارملا لاقي نأ زودكال لوقننأ قالا نبا
 ْ | اذه ىلع عنم ا بنذهنعو دصام هناانلق ناف تنذ هنعءر دصب لوأ ةعقاولا هدهىقسدلوسزا ع

 ٌ كنعدللاامعهلوقذ بند هنعر دصدقناكهناانق ناو هلعاراكتاةهاتنذأ هلق نوكي ثأر

 د مدسجت ىلع هناك يثف هماعراكت الاهجوت نأ لكسب هنعوفعلا لوصح دعو هنعوفعلا لوص»ب

 | دنعو عطاق فاش باوجا د هواينُدم لوسرلا نوك ىلع ل ديم هل تنذأ لفوق نا لاقي نأ عن يدا
 د قلعت ام سنح نم ت'اكحف ةهئاولاءذهو اسال لك الاو ىلوالاكلرت ىلع مهل ثنذثأ ل هلوق لمحي اذه

 ظ | مكي تاك لو هلع هنئا ىل-ص لوسرلا نا لاق نمسانلا نم(ةنالا هلمسسملاإلا اذدلا لاصمو بو , 4

 مو و ع سعوا جيتحاو عذ ءاهولا ضع ىفد اهتحالا ىد د

 اإهب الامد مكلذ اودحسأ م مالا اذنه تحتالخا دناكف مسهل اديها لورا
 | لطاب لتالاو هنع هعنمامو فه نذأ اموأ هناع هعتمو أ نذالا كلذ فا #ن ذأ ىكانغتتا لاق, نأاها اولانقف

 | أ ًامريغب مكح هنا لاقبنأم زاي ريدقتلا اذه ىلءنالاضبأ لطان ىناثلا ومو تنذأ04لوقي نأ عنشماالاو ||
 | ةماعلا ورق ومااظلاو هكئواو نو رذاكتلامهكنلو افهنثال زنااسع مكحول نمو طوق تدك دل اود مرادف هللا |

 ظ كام تن ؟مالسلاو وةالصلاهنلع هناوهو ثلاسشلا مسقلاالا قف لوقل عب رمصب لطاب كلذو نروقسافلا مه
 أ درعك مكح هنال ل طاب ىتامثلاو كل ذك اك اموا داهتنالا ىلع اممم كل دن وكت نأ اماق هسفن ءايقلت "و نم ةعقاؤلا

 ًاهيلعتناالا قب لف تاوهشاااونعتاوةالصا اوعاضأ فلن مه دعب نم فافن ىلاغتالوقا ل طابوهو ىهشنلا
 ركع ناكمالسلاوقالسدلا هيلع هلا ىلع لدي كل ذوذابتجالا ىلع ءانيةعقاولا كلت ىفن ذأ مال اوةالتصلا |

 ظ اذه نم ةءتمىلاعت هالو وأداتحالاب مكمل 1-1هلزو عال هنا ىلع لدين اب اذه لة ناف داهتحالا ىطتقعأ 1

 ا | اوقدد_ص نيذلا كال نمدتي دس لاق هنالاقاطم نذالا كلذ ع نم هعنمامتىلاهت هنا انلق مها تنذأل هلوقي مكتمل | : ظ

 |ةمص لع لذي اذهفتياغاا ٌكلتلوصح دنع اهتنا سو وح ةماكب ةراغىلا دو دمملا مكاو نيب ذاكتلاللعتو ١
 |[ ناالا لقت موترك ذامانلق ىسولا ب رطن نيرتلاؤه نيرتلا كل ذندهدارملا نوكي نزال مفاولا#نافائازق ظ

 ْ ُ كرئاملق صنلارهظي و ىسولا لزنن ىّتجربصيا نأوةتبلا مكس يالنأ هفاكتريصرمترك ذىذلاريد قتلا ىلع | ظ

 | نموهلوق تحت ل خدف د اهتجالا ىفاعقاو أطمخ أملنا كلذ ناك انك ذ ذلا ري دّقتلا ىلعو ةريبك كلذ ناك كاذ
 ظ ( بوججو ىلع :الاهذه تلد(ةثلاشلا "لكس ىلؤأ هيلع مالكدلا لو ناكتف دح او رج هذ أطشاف دونجا ظ

 1 |[ ىحصيمفتلا ف ةقلابملاو رومالارعاوظررارتسغالا ل رتو ىأتلاو تدثنلابوجوو 'لدلا نعزارتسحال 01 ١

 ْ ْ هلام تاعةداتقلاه ( ةعدا رلاةلئسملا) داعب الاواسيرقتلا نم همهتس ا عوير لك لماغين أ هيك: ا 1

 ٍإ ْ ل ا يمس هل خرم هي 7 .الاءذنهقنوعمدنا | ْ

 رجس جبسم محض تدمسع د ممم هايس رع اسم دج دع ممن

 يايا ا س7ُ7ٌُُُ2لت؟؟ف؟لل

0-6 

 00 ا لا ا

 «هكمصم م تهستس»»

 حرت جبة + 1 1

 ةويوحما ا سول 5218 ع جبع



45 

 مس يس مام سن ب ميس ميس ل ل ممل ل مس

 1 انكلوتل وقتال دضاعا رفسوا.رفاضرع ناك ول) ىلا كوت «قدصو طوول ناقل وابا اوثاادلوةلاناو أ

 . [| (ثوبداكل مهنا لعيمقلا ومهسفن نب وكلهم مكعم انج ركن انءط2ساول هللا نوفاك سو ةقشلا م ماع تدهد
 ا كللءقاذام كلاما ونمانيذلا امان انهاوةزك ذه ناكو هلال .:سقداهملا قمه رق غاانامل ىلاغت هلا رع

 0 ني مدام لك عماماوفأن أن بو نيلفانم_موكريرقتىلاداع ضرالا ىلا مب لقانا هللا لميس ىف اور
 | ةماالا ودل اوعدالا دصأه ار وسو ا . رقاضرع ناكول هنا نميو لوس ةدزغىفا وناشد اهلا |ءثاءاودمع ولا |

 0 أيل اهنم لك 0 ؛ رمضاح ضر ايندلا لاقي ايدل عفانم نم كال ضر عام نضر علا (ىلؤالا هلك ىلا) لاسم
 || م دقتام ةلالدل تاك ءاف دة اداو ارفسهملاوءدا !ناكولريدقلاو فو ذه هذ حاجزلا لاه رحافلاو ْ

 لأ طارفالا نب اس .وا لال داما اذهلثا لمقام اواي رةالهسىأ حالا لاه اذ ضاهر فس لوقو هملع |
 || ةرزك لا ني طسوالان ا هقيقدتو دصتةم مت نمو هسفنا لاظ مهتخ ىلا عتلاه دصتقم هللاسقي طيرغتلاو !

 تاداعن ن نكلوهلوق حبارو ماتو نبال, «اوّدك دصقو ذدصاَةأاريسةوا دص أف ىب مسفر لكم دصقب ةهلقلاو

 ادهبلا ةقاشلا بلع ت دعب ىدملاومق انعم لاقي دهن ضز أ ىلا هريس دعب ةقشلاثنللا لاق ةقشلا مهتلع |
 تدعبأر5 هلاورع نب ىدع نع فاشكلا بح اصىلقنو اهكواس نا سذالا ىلع قش هنا مسالا ادهىفبدسلاو | ا

 لو ةوزغ نعاوةلخت نيذأ'نيةفانا ا! ىف تازئا الاءذه ( ةيناثلا "هلّسملا) نيشلاو نيعلارمسكي ةقشل !مهيلع
 و 1 د يوم يوك جاك رقرفسلاو مب رق عفاناملا تناكول هنامال اكل! عمو

 ىلا ادهافمورلا وزغنوماعتسسا واك مما بخس ةمنغلابزوفلا ن زم ني سل الك ا زاك رفا لاطأ ظ

 انعام !مكسماانبرخ ان طتساولهقاب نوفاحت مهدد داهلا نم عجر اذا هنا ىلاعت هارمسخ م ارذلخ

 عفن آن وكلا مما ىلاعت نيب مفلْتلا قرذعلا ةماقا ةقيرط ىلع ءادبااماوفلضلا بدمه اهبام 1

 ْ ءااهماعلاهاذواوءلال_علاتح وةيذاكلا ناعالانا لعلدب اًذهوقافنلا ربذكلا كلذ بسب(

 11 اعط سناك اممهلرق فن ,وبذاكل مهن اليد او لاهت ث عقالب رابدللا عدت س ومغلانيملا مالشلا 1

 امقالاقت رافافخاورفناهوقنا ىلغماالا تاد(ةثلاثاا هلم ملا)ح ورحنا نيعمطت م١ واكصمم اه[

 0001 | لعو أ لدتسا (ةعبارلا هلثسملا) فاذا ىف رذعةعاطتسالا مدعذاكقمارداع ناك 7

 : ْ | 0 نم ناكل لعفلا عم ةءاطتسالا تناكول لاسقف لعقلا عمةع اطننسألا نالط ىلع الاهم قاما

 ا | عيطة تاك اممهلوق نق ذا اوناكل كلذك مالا ناكو لو ل اقل |ىلا انعطة سم نكي ل لات: 1 ىلا جرت

 ]لأ اًسيآهجولا اذهب ىعكل !لدتساو لعفا! لمت ةعاطتسالا ناا:لع لوقا اذه ىلانعتهق امم ذك الو كاذأ
 د | باجأو ةردقلا غن هياوداز امو لساوالو ا سو اس مودا

 ا | هعاطت-الانمرهاظا اشيأورذعلا,ىلوأ هل ةعاطت_ءاال ن - جوردن ا لرتىفر دعب هل يعم

 ٠ الفندملاة 9 :ناسنالا هءفيام ىلع نعي ةلالذار امعاف لاملا هيديرأ اذاولاادوحو نودئندنلا ةْوقْأ

 | لعفلا ىلع مدقتتاللغفلا ىلعةردقلا نأ او اسةلزتعم | نابي صم باجأ و ةرورضر غ نم ةَعقط ال رتا نعم |
 | ار داع نوكبالناكملاف سلاجلا ناسثالا ناف عنتم كلذف ةرثك تاقواي هيلع مد ةنتنأامافدحاو تقودالا ١
 ١ 1 | هناكل قمالملا ناكملا ىفالعف لعذي نأ ىل_ءردةيامالب هْدَع دعب ناكم ىفالت لعفب نأ نام نا اذه ْ

 نع اوفا ىذلام وةااقددارنام زبالا لعفلا مدقتت الم وةلادنع ةردقلا نا تف'اذاف ا
 0 أ هللا (ىلص هالو مز

 نيل بويا ذه دنعوانيعوومزأامةجالا هذه نموه ءزلسف ةلزتعا ا لوصأ ىلع ني رداقا ناك امه و هءلعأ

 | لوسرلا اولاف(ةسماخلا ةهلعسملا) لالدتسالا طةسي دشن حو" هلوس ارئاودازلا ىلع ةماطتسالا لصف نأ ميلَسو ِْ

 1 1 و ا ا 0 يس مدع ابر

 لاا 202ه 2 ي1اُلٌٌااالا 1 ياي

 مس

5 

 ظ

 !لتاناردسوألا رقاضرع ناكسصول ودب نيب ىلا عن نا لعا (نيد الا لعتو اس تعال :

 1 'هدعب لاق (.افالمألوسرلا ن ذاب ناك ف اغلا كلذ نانا همفسلووزغلا كِل د نم موقف هناءلوعتال ١

 ميس لا ل



 ءم

 | ةفرغمل الغ ناك بتل اوه بْن رلا لع ناك م ؤاطقفكتلاوه'ْثنرلا ل2 نا ىلع ل ديم_مم واق تبانزاق | ا
 |لاةبلااذماورخ الا_طالالةوهن وكي نأ بح نيتْضا ادح أ لحن اليلقلا وهاضدأ نامعالاو | ْ ظ

 ةَعقلا ف بقاملاو باثملا نك قلا رغكلاو ةفرعملا ل ناك داو ناميألا مهب واقف تك كلوا ىلاعت !
 ظ أولا رملاّكاشلا ن اءانعمنؤ دّدرتي مهر ف مهفةوق (ةغبارلا:هلتسملا] هام تنوككى اوبلاو بلقلا ها ظ
 ذ وكي نأ اماداقتعالا نا ءرب رقتو نيضمنلا دان مزال نما دحاب مكربغتاشالاو قتلا نينا ددرتم ||

 ْ روذالا وولعلا وهن نش ن ءرع تاكن اف انس اطم ناك ١ ولهما وهف قباطمرغناك تا مز اخاف ن 5

 |ناومهولاود حوجرملاو َنظلاود حا رلافا عار رطلا د1 ناك نافم زاح رسْعناكْن ا ودل

 اودارأولو ىلاعت لاف مث نيفر طلانم_؛اددرتمناسنالا قس 5 دلتمحو نكملاؤسب , رااوهذ تاثر

 سامع نا لاق ةفاضإب و ةفاضارب_هب نعلا سكر ةةعاضبأ ةرقو هثدعكرق :تدعافاو دع

 فال اودارأ مهنا ىلع ليل دةعلا مهك رتو ديد نامز ودمعي مهرفسنال هل ارلاو:املاودازلا 5
 0 ةدعلاو ةبهالا لمص ىلع نيو داهريسامما اوناكم محاىلاةراشا اًمهنورخ رح

 تعب لاقي عال ىف قالطنالا ثاعبنالا (ىنوالا 'هلكسملا)لث اسر 0

 ايه نل لف سوانا طسنتلا و همف ذهن ىأاذكس ضال هثءرو ثعبتاف اذك سال هتئعنو

 عمم هجورخ نا لل.ةناف هنع مهفرمصف لسو هملع هللا لص ل وسرلا عم مسهتج وز هكا قانا
 ظ لوس .رلا بتاعلف ةديضنلا# هناانلق ناف ةملصم ناك هنا لاب نأامأ وةدظمناكمنا لاقي نام

 | معلا با وااو مه>و رخو مهام ا هرك ىلاعت هلا لاه لذ ةملصم ناك انلقثاو دوعقلا ىف مهيأ

 | هوقوهو دسافملا كلت حرشوة الاءذ_هدعب حرص ىلاعت هنا لل دب ةحلصم ناك ام لول

 0 لوسرلا بتاع اوحرتعالنأ مسالا بومالا ناكل ف لاسقي نأ قبالابخالا ىودازام مكيفا وحب 4

 | 1 دق ناك مال اوةالسلا هيلعهنا مهل تن ذأ م هلوقىف دل لاف هلا مسمى نء انبكحدق لوقف نذالا :

 ْ طقس هنافريد قتلا اذه ىلعو مها نذاف هغمح ىرخنا ىف ونذأتسا مهنا لاقي نأ لة ل.دوعقلا ف مهلن
 | بوف ةدغم ناكمعم مهجورخنا لءتادذي الاءدهناانلقام دك ىلع ليلذلاو لموبأ لاف لاو

 هل وقاهتمتان الارث سكالذ دك انو هعمحو ركنا ىف مهل نذأ مالدلا و ةالضا| هيلع هلا ىلع بانعلا كلذ لج

 لؤغش ىلاعتافوقابشوأ دن نم اور نال قف جورخلا لون ذأ ساق م نم هاف 7 اطىلاهننا كاعجر نافىلاعت |

 ( (ىناثلاهولاو) لم ىأ ة قب رطىلءلاؤسلا .اذه عفداذهف انوه نتن ا لق هاوقىلا َحقلطنا اذان وفلخلا ١ ا

 | رفات ميلا مالا ةالنسلا هيلع هلال هجؤ امنا مهل تذأ ل هوقف باتعلا نا لسن نأ باول ا نم 0 ْ

 ْ | نال دب مالسأ اوةالصااهملع هندانال وح اللد ةدسمناكد وعملا اذ نا لجالن أك ام باتعلا ٌكاَذ لوق |

 ظ لاه او سسفتلا مامتا لبةنذ أ مالنسلاوةالصلا هرلعدلا (ليالازوسر نست يوسف ا

 أ ( قاثلاو) ني ذاكلالعتو اوقدص نيذلا كل نيتي ىتح مهل تنذأ )ىلاعق لاف بيسلا بسس ٠
 | ناكومهتفنأ ءاقلت نم نو دعد . اواكمهفدوءةلا ىفمهانذأب ناك اممالسلاو ةالصلا هملع هنارب دهن ظ

 ظ لوسرلا نذأا لف مواوقباورتغب 0 يوسوس يسب

 | ل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسراونذأتااملمجنا (ثلاثلاف) ملاصملا كلت تانيا يي يابا

 | اودمقالبقو هلوقوهرب : الا ءذهرخ ىف هن اءاكح اكرحجزلا لمدس ىلع نيدعاقلاعماو دعقا لاوو مهيلعبنف

 | | اذه مهدنء ترك ذل ىثمهل تاذأ ملىلاعتلاقف اننذأدقا الاتو ةظقلا ءذهاومتغا مينا ننيدعاقلا عمأ|

 ءايبنالا قءزئاسريغدا جالا نولو ةينيذلا نا (عبارلا) ممضرغليصتتبىلا هياوا سوت نأ مهنكمأ ىذلا ظفللا ١
 أ مادقالا ناكو ى ولا نماونكامل بنا رياح رغد ذوداهتجالا ىذتقمنذ أ اناهلا اولاومال_اةمماعأل

 | رتاج ريغا ةهنااكف صنلا لود عمداهتجالا ىلع مادقالا ى رحم ابراج حولا نم نكفلا عم داهتالا ىلع أ[ ظ

 ١ درج اسوس هه نوجا 0 |

 نمو مس سس سس سس - --ايبسسم / ا 0

 ,. سي سبي ب م ارسم تسال

. 
0 
 ا 0

 0 صصص شيري يصل ا 1
 ١
 1 لاكو 1 ا

١ 



 5و 8

 مص ييسحبب <

 ا | اذا ذالا كلذن ا عل ديام ف سب مهل تنذأ ل ةوق قاهفصالا موب اف( ةسماا هشملا) مهنم

 ْ' |0010 دناطبورتلا تز تاروسو ب يتصور فن زانووبفلا قدداتسا مهضعب نا لهدف

 ظ 0 ' لئاوغلا نوغو نتغلا نورشي اوناكف نيإسملا ىلع نقف انهالانو ع اوناكم- ملا لحال اناوص هعم مهحورخ

 ةوزغف تاس الاءذه الد عب اذه ىضاقل لاق ةملصم لوسرلا عممسهجو رف ناكامي:كااذهلف
 مهلاحن او نيدعاقلا مذ ىلع لديشت الا هذه دعب ام اًضيأو نير د امملل حدملاو نيفاخخملا مذلا حو ىلع لوس

 ]| ىلع هقاومهسفن أر م_عااوماناو دهان أرح الا موملاو هناا ونمؤي يذلا كي ذأ :بال) ىلاغتهلوق:
 2 || نوددرتي مم رفوهفم_مبولق تباتراورخ الا مودلاو هقناننوذم .ودال نيذلا كن ذأت_بانمنا نيَمْللا

 ١ | ْ ١ 700( يدعاشلا عماودعقا لقو مولتن تئاعلاهقا هركنكلو ةدعهلاو دعالح وردا اوصارأولو

 زوالا دهنوقابلا لاو وت و-ةد ةوزغدمب ىأ كي ذأت_الهل وقس امعنب الاه (ىادالا ةهلشسسملا) لاسم ظ

 نيقفاسنا ا نعنيتسْؤملاز دع مالكلا اذهنمدوصقملاو لو ”ةصقىف تدرواه دعب امون الا هدهلمقامنال د

 نودلبتبونوفقوّ نوةذانملاواوةقو لو هنلا اوردا داهملا ىلا جورخلاب ١ و سحأ تم نيسنم ؤملاناف 0

 ىلاعت هنادوصةم او ىضاملاو ألي ةّمسملا اعقل هنغ ريع ءاوس ل صاح دوما اذهوراذععالا واعلان وأنوأ
 نيذلاكيذاتنالةوق (ةيئاثلاةلئملا) لعأدقا وناذةتسالا تقولا كلذ فى اغنلا ةيمالع لب ظ
 0 م اودهاج نأ ىفردقالاوفوذحمهف اودماح نأرخ“ الا موملاو هتلانونمْؤي | /

 را ربدقتلا اذه ىلعو رخآرامذ اريغ نمد ,رهاط ىلع مالكا اذهءا رعبا )ل والا) نالوقانهه مم ءروهاغا |

 اوةيراسسنالاو نب ء رج اهملا نمراكألا ناكو اودهاح نأ ىف كلوذاتنس نأ ننئمؤملا ةداعنم سيل هنا | |

 ا لطعسالاق :دئاق كانو رغأدعب ةرم هيل اانيدنا نر نافداهلبا فاسو هيلعمقا ىلص "ىننلانذأت-نال !

 لوصر» هامل يا اط ىف نن ىلع ن اع رئالا كاذم ماع قشلا دوبعتلابلونسرلا مه هو ثدحي ازفاكو | 1

 'رراه ةلزنع قم تنأ ل وسرلاهل لاف نأ ىلا ص رب لو كلذ هملع قش <: دملا ف 2 ملسو هملع هللا ىلص |

 7 ريغداهللا ماما ناذئتسا ارنالاولاهرخ اواعضا نمانهسه ةبالهنا (ىناثلا ل وغلاو) : -ىسزقم نم

 .ٍ "الزعل ذأ بالرد قتاو راعذالا نمدبالهنا تنثفناذئتسالا ادهأل رفهللامدهءد١الؤهوزر'اج

 | قولا ذه لع لد ىذا داولضت نأ كامن وقهر 0-00 ةنالاود ويصب

 يا 53
 .[| هتفقنود قرت ممم راش مهذ موس قلق تنانراو رخ الا مو.لاو هقناننونمؤيال نيذلا كنزا افا هنت 1

 1 | ناكا المرخ ”الاعودلاو هتاننامعالامدعدنءالارذصدالناذئتسالا اذهن انين (ىلوالا”هلثسملا) لئاسمأ

 5 ا ءالؤ رار وسو دم دولا و 1 ا كا دقناعألامدعأ

 ” || (لوالا)نالاؤ اوساناههودق ان نمؤمريغ نانارملا لاشلا نا ىلع لدي اذه و بو رلاو كان! سدس ناككامتا |
 1 | كاشلا عوقوو لولدملافكدلا عوقو ٌبجوي لالالا ف كشلا عوقو ناك ايلالدتسا ناكسح اذاراعلا نا ١

 | نءوملالجرلاتاىضتةياذهف لملدلا ةكضىفثكشلا لوصح ىف ىك لءلدلا تامدةم نم ةدحاو ةم دق ىلإ
 1 | حرذ ثأ ىضتقي اذه لوادملا اك 1 .ثرمصي نأ ل د تامدقم نم ةمدقم ىف لاكشاو لاو اوس عقواذا |

 "1| ءانناتثف لدطاب كلذ نا مؤلغمو لاكسشاو لاوس هلا رطخ هلا تمسي -ةلط لك ىف هناء 'نءعنطؤملا|

 | نانيالا ف لصالان ا لعةلاد ةيب ةيالا هذه تيراامفا دلقتلا قنا لبلاد لا ىلع سل ناممالا ْ

 ظ | االادحاو لمد تامدقمنضمعب ةدص ىف كشلا فض رعناو للا نا باوااو هج ولاة نسزعئاوخأ ْ
 | ناسلأ (ىناثلا لاؤسلا) !َرَيمامتاد هنانعاّقدبدعسلا اذ_هلف نءنطلا نم دنع ةولس ل ئالدلارئاسأ

 0 ية فانضقتسااناباو+لاؤكشلا وصح ىذتقي كلذو ىلاعتهتنا» اشيا مؤمنا نولوقيكباحأ

 | ةنما اركلا تلاه (ةياثلاءلشملا)امحنون ونموملا مه كشاو اهل اوقري_تفتقلافنالا ة ةرؤد ىف تلم ملا ةده '

 | هوق 00 هلثسسلا) ني:هؤماوسل مما الاءذه ىف مملغد هش ىاعتهنا عمرارقالا درت وهنانخالا' ْ

 مسعد ا سس و ل سا يي مس ور د سوسو



 ”ةاسيكملا
 دعما هدب ]1 1 1 ا | مم سس سم يمس رم يو سس بصوص مسموم سمسم مصمم وع سس سس ميسم ع حمص »تيس سس  وسس و سم م سس صل + مدمس نم دس 0

 | ةعسبر نأ نيورعلاقد قبرالا قريسلا دريل هنال لبالا نيعضوم ديري نوكيناذوجيالو نيعرسن دارأ

 ْ اعضو أو لك [غابو سما ن .لقو ه ىتفرعامناودملا,نهلاس 1

 ظصظؤذؤئ ”اللا نم دارملاف نيلوقلا ىلءَنأ لعاو دسعىبأو سةخالالوقلدهشنت ب :جالاو ىددشاولا لا

 عارمس الادازحاو مكس مهئاكراوءضوالو عملا نأكل والا لوقلاانريّتعا ناف مئافلاو سن رمشتلا نإ بلا

 اذاهغىف نوعرمس ممئادارما ناك ىناشلا لوقلاانربّتعاناو ىئاملا نم ع رمسأ بك ارلاَمالءاما
 ةقانلاّت دقو نماوصتوالوأو ةهنأرم : نزلا نيا ن نع ف اذكلا حاضرة: (ةياراوبلل

 فاالاةداب ايزبا وعضو! الو فمسملا فتكا فك ىل_ءقناف اوضفرالوّىرق :رتو اتسقواوتعرم

 لوزن نماس. رق عرتتا ىرعلا طفناو”ىب ررعلا طلخا ل بقال[ تناك ةفلانأب فاثكلا

 هوغو ىرخ افا اهتكفوافاأ ةزمها!ةروص اوييكحصف عابطلافرثأ ف االا كلذ نم

 ا اوسافهل اوقوار ماو الدان رخو هل |وق نمو مكب اهفئأ,كلالخ هل اوق(ةسماخلا هند

 نءحبرت قدولا ىرتف هلوق < امو لال ه.هجبو ْناَعِب_ْثلانيب ةجرفلا اوهو لااتان 9 .'

 مهلالخومهالخ نيب تا داذا موقلا تالت ىمصالا لاهو رطقلا بص+ جرا ىهو لاش نماك

 | لوقنف اذه تفرعاذارودلا اطسوو توسل نيبان لج ىأ مهرود لالخو "ىلا وبن لالخ ام

 ”ىمصالا لاقو مكلنوغبىأ ةنتفلا مكنوخ ةوقودافالاو ةيمنلابىأ مكلالخاوع 4

 ةذئفلا عمو هتسغبام ىلع ىعأ ءانعخ ىغبأ لاه اذاوءاوسىل غدأو ينغبأ ىنعمو ىل هسبلطا ى

 ْ مهو دازامم مفاوجرخول ,منأود مالكحلا ل_صاح نأ ل-ءاو سب :وشلازوهئطو ةملكتلا

 اهنءزارتالا ب < ىتلارومالا مظغعأ نموهو ىارلا فالتخا تحوي ىذلاذانةالاوه لاني ناوالاب

 نيب خهوجولا لهسأ لعراسكستننالاو مازهالا ل هك ىأرلا ف فالتخالا لوصحدنءنال بور
 هلوقب دا رااودورث حصا دا فالا نوكسو ةمممشلاب سباك ال انيب نوع ىلا ؛كلذ ىلع نورمصة ةءال ممن 0

 نواب مهل نودع مكمق دارملا (لوالا ( نالوقهفف مهأ نوعام-م .ك.فو ةلوق أم ف مكلالخ اوعضو '

 بقي ةيهباا هيجخ قدا (ىاشلاو) دي زب او دهام لوقا ذهو مكن منوعميأم

 لهأب م أ.ةلانعاهب ب اورتفو اهوا ق بلع !فءضا ةمسوملا تاءاكلا ن ءاعاونأ بوبا هلة 1

 برق نيف عنسجالا_نلق داهلجا ىف متو مهل دوق عمئنمؤلا ىعشل زوو فيك ل سقثاف ىف ط اء اكداهشلا | ١

 ْفءضَو لها ونبملا ىلعنيا و. سانا ض«ن وك عنمعالو مس يفنيقفاسملا لوقت ودرب ويت مالسألاب هدهع |

 نإعي ملا نورظتسف نيقفانملااسؤر ب راهن م نيالا شعب نوكينأ عتجالو بيف وسهلوةيؤيظ بلا ١١

 لاقي نأ اضيأ عندءالو م_يفنيقنا_اما نمرباكسصالا ءالؤد لوقرْثْوَي بيل اذهلف ميظعتلاولالجالا |
 نءيلاث ١ قد رقلا نا عد سفلاب ىتوالا ف بس هالو قاهنلا ىلعرص:ةءن نم ممم نيمسق ىلع ,ةذانملا |

 هلوقبي الاخ ىلا. هنا م مهيلا فيجا رالاو تاهمشلاءاّقلا بس داسفااب ىسلا ىلع مهنوامصنيقفانمل | 0
 ءاقلاق ا 0 هريسغا واظو مهقاسف: وم رفك بيس مهبسقتأا واط نيذلا نيملاطلاب ياعهللاو | ا

 رومال كلاودلقو لبق نم ةنئفلا| وغنادقل) ىلا هتهل لسا العا الاهوجو ىف مهريغ |
 تناواوطةسةننفلا الا ىتفتالو لن ذثالوقي نمم-نمو نوه راكم هو هللا نغأ رهظو قلاءاج تحال
 'لاة ف مهنطاب ثيشو نيةفاسام ار 57 نمرخآ عودي , الاءذ_هقروك ذملانأ لعا (نير ةاكلان ةطرف موج ١

 نيقفاسألا نمالحررشء تان أوه جب رحن الاه كود ةغقاو لبق نم ىأ لة نتن |

 موي بأن هللا دبع هله فامد ارا لمقو ملسو هملع هللا ىلم ”ىبنلاا وكسفمل ةءقعلا ليل عادولاةن'ىلءاوقو |
 مهدرو نيالا ءدباصأدصا اوبلط ل.قو هباصأ عم ملسو هملعهللا لص ىلا نعف هرم نياق

 || هملط ىذلاوهو ةفلالا دب ةقرفلل بوما فال >الاوهةنمفلا عمو ك نع نماتلا لي ذخعو رفكلاىلا ١
 ريدا لجالمديدزوةقير - "مالا بِقتروالا لاوبلقونةوقو هنمهقلامهلسو نيلسعلل نوقفاتنملا |

 صج لع و حج مع -

1 1 

 ا

0 
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| 
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0 

 0 اتسم ارآهتناءركب قعمان اص لاه مبيعا ها هركا 05 وق لدن ةهراكلا ةغصب فوصومود أل
 ا ميجبرت ىضتغت ةفص نع ةرانع ةذارالا نال ءلذواسقل تمن وكي نأ ملصيالم دعلا هب رمصبلا تلاه ئذلا كلذ | ا
 ا 5 ليست ن الب مدعلا,ةدارالل قلعت الر متسملا مدعبااف اضيأو ضم ىنأ مدعلاورح آلا ىلع نكمملا فرط دأ | | :

 ١ | مهارل ا نايلوفلا منشماف لاحم مدعلا, ةدارالا قلعتنأ تيثف لاسم امد عمدعلا لءبو لان لسصاسخلا | 1 1

 مونمدازأ ىلا ووفايشلا كلذ دض:دازاممقا قس قذها ركل ارسسفناناناناعع أب اسأ مدعل ادار ةهاركآأ ا
 1 ُّ | (ةئااثلاهلئسما) لوسرلا عمم هجري اهراكىلاعت وكيةدارالا هبه نعريبعتلا عقوفنوكملا

 1 الضو تاسبالا فرس شمر باكيت ىأ وطول اوةيردقلاو٠ اضَقلا هل 5سم فان ادعأ

 35 1تراصاداؤ هيلا عادلا لو هس ىلع فقول عفلاروانهناؤهو قاب اخسر صءاذاالا م ءال هيفمالكلا

 8 | نمتناكن ا ةرتافوأ ةدراح ةمعادلا كِل ةرورينم نا مت هنع لفل زو دنسم عنتسا ةسومب م ةزئاق ةمعادلا لإ

 "| تلمح ىتبو هللا نمالا تسيل ةمعادلاةيوقتال: دوصتملا مزاذئنمفستتا نم تناكتاو لسلس.لا مزلدبعلا
 - [|لقوةرشي الا م ىلاعت هنا تر دقلاوءاضقلا لم ىفانلوق حصد زان ولعفلا لو ه> مزاد يوقتلا كت ْ
 || "اننلامهقاطاو مسهمذ ىلع هندنتلا هنمدومقملا' (ىلوالاةلثكا) ناتلئسم همفو نيدعاقلا عماودعقا ||
 || هركذام ىلع فا اوظناد نوفلاذلتاو نودعاقا مهو ت توسسلا ىفدوءةلا مدسملاش نيذلا نب زجاعلاو نان. ماو
 0 اذ نأ لمتكم ناكن ممل وقلا اذهنأ ىفا وفات (ةبز اثلاهلمملا) فا اودخلا عماونوكي نايا وضرهلوقىف أ
 عاقتجالا اودارأامل ضعبل كلذ لاق مهض»:نوكي نأ لهو ةسوسولا لمدن ىلعن اطسشل اوه كل ذيل ئاقلا |[:
 بو هلع هلثا ىلص لوسزلا اوه لئاقلا نوكي نأ لمحو هلاك شاررثكتلا بعد اسفلا ىلوتي نمنال ف لؤعتلا ىلعأ]

 ناكو داسفالل مهو رثس ءركدق هنال هناصسد تا وه لئاسقلان وكي نأ لقخو هقلاهشاعف فاعلا فم هاندأ انا]]
 عدول انه نموت تما سوا اذه ىلعم كمت عينا هللا .رذقفنيدسفم دك اذاذارما 8

 ظ فلا مكتنوغ مكلالت اوفشو الوالابشالا مردازاميكئاوسرتؤل) كل :دص لات هلوةي كال د نبت :

 أ مهيورح لس ادسافلا عاود: الا هذه ىفنيب ىلاعت هنا لغا (نيملاظلاب مب لع هللاو مه! نوءام* م كفو م

 رشلالابلتا (ىلوال اةةلئنلا) لئاس هنقوالابشالا مو دازام مكفاوبرشولهلوق“(لوالا) هْنالث هو
 / لاقوار رشالا ىاكلا لاه تارا. .عنبنمسغمللو:ل وماي ةودعملاو ىلإ كنار هّبعلا ىعساهئمو ئث :لكىدامفااو أ

 ْ ارتكاز أع زي كلذو ىأرلا فبارطضالا لا.خنالمقؤ ١ ردغالا لالا لاك وانغالا ل قؤاركمالاناعأأ]

 | نمالابخلالاةلوقنييوضلا ضب لامن (ةيئاسلا”لكسنملا) مهلك قرتفتواوفلتضيل نيرا موقل حيت ||
 | انهعو الابخنالا اربخ مو دازام كلو ةكهنم ىنكّةسسملا سنخ نم ىثتسا !كوكيال نأ وهو عطقنملاءانشتمالا ||

 8 | الضتمءانثثهآلا ناكف ولا وهن ماعلاو معالا نمءانئةسالا عقورك ذي لاذاو روك ذدزيغ هنم ىنثتسسملا
 .[| رك هنأ ىوالاةمآالا ىف نب ىلا عق هنا ةلزتملا تلات ( ةئثلاثلاهلقنملا“) الايخالا انش مودازامزيدقتلاوأألا

 3 | كلذوةنتفلاو زيشلاو لاس ذه ىلعال شم هنوككث اعمنالا كلذ ةركأ ًايغاهثادما . الا هذه ىف نيبو مهثاعننإ

 ا عونلا) ةعاطلاالاديرالؤرنلنانالا ىضزبالو قالطالا ىلع دا بفلاو ةنتفلاورمشلا هركن ىلابعت هنأ ىلع لدنأ

 ش انال وقعاضبالا فوةئتفلا مكتوغ_مكل الخ اوعضوالو ىلاعتهلوق مهب ورش نم ةئشاناادساغملا نم (ىناثا |||

 006 | لامقي نأ زوصالو و دفلا لعرسملا لم عاضبالا تأ غلا له رثك آلوتوهو (لوالا):ىدخاولاامولةنا]]
 ٍ ءاّرفلا لات هيلعول اذا بك ارلاهعضوأو دعا ذاريعبلا عضو لاقي اثيش اريستسفن بن اساذا لجرلا عضوأ !

 9 | ٌسفخالا لوقو#نو ىناشثلا لوَةلاو عضو بك ار ال اولاها ميرو بكاارلا عضو واوةق انلا تعدو لوش”بزعلا

 0 ْ | ىور هنقانعضو هنأد ارب نأريغ نماشيئح ريس سفن راساذا لبرلاعضوأ لابتي نأ زوج هنأ دبع أو

 0 ! لاهو: 0 عضوأو ةئيكسلا هبلعو َه ةفرع نم صضصافأ لو هنلع هللا إب ص” ىبنلاّنأ دسعوبأ

 ْ 1 , دبل

 : أ تارمشلابو ماعطلاباوذستو# نبع كلن نيدصوت اناا ا

 ل 0 ال ا ا وا تمس لاس بسحر رس هس سس تحس سحاب سس بدرب 2 يمس اس ةيصسب وحس مح ا

 دارا

00 

 كلا ا ا



 23 ظ ب
 - ها محد عل بمدن د ومس روض مس صحح سيم دوعن تيس مصب عسل

 ا ايتانناةهتادنع هباننشةمهقا دنع امياعم هيكل عل يدق اتعاب رتكشهنوكو ها دنع بونكتانباع |

 , اياه نأ لسعءاو هردقورهياضقىلا ةمهتماعرمنأب تاكمملاو بحاول مجربالا ع ركب ال ن ا

 اذ هريرقتو لاح هيهللا ىضقاعى ئاازيغت نأو تان دحلا لكل لماش هللا“ ءاضقن أ فدا .الاهذهبنوكس# 1|

 | ىلعويفرط د حيرتي نأ عنشو نكمملاو نكمتاماوبجاوامادوبوملانأ ماحدا هوجو ندم .

 ' 0 وكسنو هريث أتوهداحانبجاوفءاوسامو هناذا ب جاولا حجرتولا هراهدا بوق هس

 تك ىلا عتهللانا (اهناثو) ةمايقلام وب ىلا نئاكوهامب لقلا فج مالا هماع" ىلا

 2 ولوج بالقا(نانالرمالا دل مكح-راهلعدتةظوفخلا حوللاف

 : .ءاوساور فك نيذلا نا ىلاعت هلوقري سف: ةرظانملاهذهح رش انينط دقو لاحم كل لكان <

 4 ةىفلوسرلل ةءلست مالكا اذ- هركذ اغا ىلاعت هنا لسة ناف نونمويال مهرذنلل مأ

 ردقل اى هتلارس لع نم لو هيلءهقنا ىلصالوق همف ب. ااذلق كاذب بهذملا اذه! قاعت ىاق هه

 ظ لمع و سفنلا نع ةعرانملا تلاز عقرال نأ عنتما !عقو ىذلانا ناسنالالعاذا هناف بئاسيملا)
 ةيقاعف ىأانا هللا بنك امالاانبب هينا يعملان وكي نأ هي الاء ذهريسف: ىف( ىناشا لوقا

 وضد وسرلا لاوح أ نأ نيقنانملل رهظ نأ دود ا و مهياعغالمسالا وودعلاب رفا |

 نيك هف مه أح نم ءرفظلاو رمصنلاو جحفلاو مها ةلودلا بق ةيقاعلاا فنأالام ءلاو رورمسلا ىف فات
 ' نير ولغمانر صا ذا ىندملا اجلا لاق ؟(تلاثلال اوقلاو) ح رقلا كلذ ف .ملعا درو نيقفاثمللال

 انو ردو ةرخ الاى باوثلا نيةحتسسمانرص نيبلاانرصناو ريثكلا باوثلاو مظعا رجالا نب 2 5
 ْ اًده بنس فتانز ىللاو بت ادملا كلت تراص كل ذك سال !ناك اذاواندلا ىف ل. جلاءانئااورعش ب

 ظ / لاق ملالاوه ميعتلا قالا الا ةنسح تناكن او لاوقالا هذهو ”لمكم ةملاع !تاسرالا ١

 لنبالدارأو اشيك ماعلا ف فرصتلا هنم نسي هناصس هنأانبادص هلو ةيأم يدار !ارانالومو

 .اناتاذاو مدقتام ىلع قيطأ, مالكلااذهف هلاسعفأ نه ىف هلع ضارتعاال هنالو مهل قلاشو مهلا

 دبع مهو مهالوملاعت هنالاهب ءاضرلا بح هناف بئاصملا نم اعاون أ هديمع ضعن ىلا لهو ناوا 8 |

 لاه مث 31 هلاعذأ نمئثىف هيلع دال ضارتعاالو مهاىوم هنوكدر دعي تافرصتل كا: لافت بم | 1

 نمل وءامشالا نمنئد دسغلا نم دجال هسيلء بم لناو هنأ ءانءمنونمْؤ ا لكو تلف هللا ىلع دقافتا
 أ لصالا ف نمؤملا لكوال نت جوف ناسحالاو لبضنلاريثك ةدمحرلا ميظعاذ نم عماللالاو ومالا نشا ظ
 |ادعو رمللادمفي نووملا لكوتملف هللا ىلو هلوقنال هنجرو هلضن نمال' هغمط عطب نو هنلعالا | 1

 "لحامل تاذللاو يود دلا بابسالا ىلعالا نواكو ال مهن او كلذ ن مدا ا نيةفاناملا لاح نأ ىلع ديال
 ْ نم باذعب هللا مكبدصي نم كم ضامن هو نيل ىدحا الا انين و هبرتل هلق ) ىلاعت هلوق ةنافلا| '

 'نيقفانملاح رف نعىناشلا باوملا .اوهاذهنأٍعا ( نودن رتم,تتحعمانااوهررتفاثي 1 ١-3
 ايلدلا ىفن ملا مس الاءزافالومت م انولغمراسصناف و زغاا ىلا تهذاذا ملا نال ذو نينم زا بئاسمإأ] ا

 | .مسالاولالحا لاك: دلافزافا-. لع راء ناو ةرخ ديانات سول ا

 ْ | قوهفهت قدعقاذا قئانملاامأ ومظعلاباوثل انةرخآالا فو ةّوةلاوةكوشلاو ةءاوجرلا هو للا |
 أ اين دلانمةسيسل ارومالان ةعانقااو بلقا|فقعضو لشفا او نياسا ىلا اد ودماموهذم هت دفق لاخلا |

 ا النول كف ورك مام دل نم: .نوزحاعلاو: ناسسصلاو ناوؤسنلااهبف هكراشره حو ىلع!

 ْ ,مهلتق فهنا نذأ ناو ةماسقلا ىئادلا باذعلا ىلا اوان ادّقؤا وامن اةرخ لس : الا فو مهلا ومأو مهدالوأو

 ْ ادع وم ني ا ماولقدناو ب لاورسالاو لّةلاىفاودقو |

 !ىدحا قفانملاب صب رتي لاو فرمشلاو ةعفرلاوةلال ارا ىف مهتمة او لك ونتروكسهملانيتلاطا ا ظ

 ةمايقلا باذعىلا لاقت ةنالامم ناوهااو لدلاو كرا معا اسمندلا ىف: ءانقيلا ىنعأ نيتروك ذملا نيلاحلا[ ا
 1 ظ

 ا وما وو ص جت جم مص م وس م ص اخ مم ور م فوم مم و دز 02 ني يسم اة يس وبس معتم مم
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 | لوح ندلف مملا وسو ف ف ةرصتملا لسرلا ف لاقي كي دكلاو كالت: كا ىف او دبش عي هه لأ أتلاو '
 | ||| ءالؤه نأ ىءملاو نوهراكم_هو هللاره ار هظو قلساءان تس ىلا عت لافت مث لدلعا هوجو ىف باق ىأ باق |
 : أ قال اءاين ىتحنيدلا لورق نعسان ارمفنت :وةئتفلا ةراماووكملاو دمكلا همس ىلءنيبظا وم اوناكن قذااملا ْ ْ
 .[| ضأي دارا اوروتسسملاكتاكىذلاهتتا ها رهظو د# ةوعدو نآرقلا هنمدا رملاو به اذملا مكيف نآكذا |

 4 |افامهو مالسااوةالصلا هيلعد# ع ريش ةوقىةرثؤماهلعسو ىلاعت هللا اه رهطأ ىلا بايسسالا هللا

 5 | مديكجو مركت رثأ الهنا ىلع هن: همقو نوه راكهللا يمأروهظو قطا اذه يحن مهو ىأن وهراك |||
 1 باقوم.ه رت ىقهدرىلانعت هاو دمكلا و .ركملا اذه تلطيقا وناك ذنمم-ئاف ريشلاةراثثا ف مهتغلاسمو

 ١ | مهنمو ىل ات لاق مث ليقتلا ف نوكيا ذهف ىضاملا فكل ذك الا ناك الف مهدوص ةمالضن أو مهدا ىف

 || اهوجو هنيف اوركذو جوردن ازمالا بسس ىتفتالو دوعقلا ف ىلنذناديرب ىنتفنالو ىلنذئالوق.نم |
 مغب تدءقو دوعتل ا نم ىنتعنم نا كناف ىلن ذأنالن ان مالا ىهو ةنّدفلا ف ىعق وهال ىأ قتفنال )ل اقالا.) ظ

 ذأ اونوكيناوةيرضسلا لمس ىلع هوزكذاونوكي نأ له<هرب دقءلا اذه ىلعو مالا ف تعقو كندا
 اهداص مالسلا هيلع د ن وكه ماع ىلع باغي ناك ةفانم قفانملا كلذ ناك ناوداا ليد ىلع هوركذ أ[

 انمىلةقاط الور: 32نامز نامزلا ناف كلالهلا ىف ىقادال ىأ ىئتفن ةدال(ىاثلا )لذي عطار رغناكن او

 ذالا تابعدق رسدق نيددلسا لاهت (عبا :ارلاو ) ىلامعو ىلام كله كلعم تح رخ نا ىفاف ىنتفنال (ثااثلاو) 6

 نم ىتتف:الو ع :رقو ىتكر تاق ل )اع سمأ نكلو مورلاءاسن قب زقصالا تاني ىتفتالغ ءاسنلاو , رغم أ 1

 ناف ةنسلاى الا | اوءةواملا|ىفوهو ةنشذلا ىفعوقولا نع نوزرتكت مها قمار زطتيتنتنا اقالكشتلا ْ

 للملا نعنيفلاغ نوةمب مهفاضياو فءلكشلا لوبق نعدرتلاو هلوسرو هللا رفكسحلا ةذئفلا عا ونأمظعأ ||
 '|ادحومنم طفل نال اطس ىلأف مص ىفو ,-هقاغن حرم ف تاما لزنيو هللا ءهعضفب نأ نم نمفئاخ ١

 ررغل كلذ هملع لطي ىلا عت هنافامضرغل هللا ىصع نم تأ ىلع هسا ةنقو ىناعملا لهأ لاهت ىلا عوج ا

 ٌْ |نوةقاوةنتفلا نيعيف من أ نييىلاعت هتاق ةننفلا ىفاو عيالنا داتا اوراتخاامناموقلاَنأ ىرتالأ !ٍ

 : | كلت بابس أن الدسقو ةمايشلا مول مب طم اما لبق نب رفاكلاب ةطدح مهج ناو ىلاه: لاق م نوطقاس

 ْ | هلا ةفرعمرون نمنيم ورجما وناكم نا ةيمال_سالااكنللا لاقتو اهطسو ىف مهناكتف لاما ىف:هلصاح ةطاسالا ْ

 ْ نمايهذاموائالا كوسة داعسوالاكم ونال ودنا واكامورخ رح الام وبل او هلدسرو همدكو هتكئالمو ٍْ

 |[  نودهاشي اوناكو ءوس لكي لوسرلا دصقو نيدللا فنع ءطااو قافنلاب سانلا نيياورهتشا 1 |متءاخلاو لاما ّْ
 مهلاومآو مه دالوأو مهسفنأ ىلع ف ولنا دش[ ىفاوناكو ديازتلاو ءالعتسالاو قرتلا فادي 5 مالسالاةلودنأ ||

 ||| هلجاعلالاوحالا بيس فول اة 5 فاوناكف ةن اسورلا تاداعسلا لكن عنيمورحم اون اكممنا لصانملاو
 0 ١ هلوقي لاوحالا كلت نعيملاعتهتناريعذ ةاسورلا ثاءوقعلا عاوتأ م اظءأدي دشلا لهملا عمدي دشل| ف ودناو 0

 | ةخدئاواوقي ةسمالبستناومخو قست ةن_- كيصتنا ) ىلاعت هلوق» ني رفاكلاب ةطمح مه ناو أ

 0 | (نونمؤملا لكوتيلفهق اى لءوانالوموعانلهقلا بنك امال اانيمصن نا لق الاول ّْ

 | ةنح تاوزغلا ضءبىفكبصننا ىعملاو مهنطاوب ثبح نمو نيقفاسثما دبكن مرخآ [عواذهنأ) 1

 . | ةيكتنم ةبدصمكبصتناو كلذ مهوب فارطالالولم ضعبلا دانا ناكو أةهنغناكو أ ارفاظنأك ءاونم |||
 2 |افةتلاو رذياوهو هينوروج ثمن ىذلا ان أ اذ: دقاولوةيو هنا اوهيرخ ةىركنك ةسومو ةدسو ([!

 ١ | نوحرف مهو مهيلاهأىلا هلع اةجالاو الذ, ثدعتل ا مام ع نعاولودو عقوام لبق ىأ لبق نم مزيلساب لمسعلاو

 1 | دارل اوه اذه نأريخج تيئنافدح أموي ف ةبيصملاوردب موف ةن_سللا نأ سابع نبا نعل هو نوزورمسم ْ

 1 || |لكف ىف مهنا نية فانا لاس نم مولعملا ذا ةببصم لك ىلكو ة:س> لك ىلع هلد- بجاولاهالاو هملازيسملا بجو أ
 5 2 ١ |هسر انلهلابتك امالا ائمفدد نالق ىلاعت لاه متانهههلنا» هرك ذ ىذلا فصولاب ةببصم لك دنعو هنبج

 ..[ردتموصوالا "اشر الو تشالو ايرالو فوخالو ”لشالوريخ انبيصي نل هنأ ىنعملانأ :(لوالا) :لاو لل

1 



00 
 تو صخسس م ا م حم هع حسم 0000220 م 2 0: :0:0:0:0:0:20:2:2:0:02:7:::0::0 7:7:7:722::02:7:7:77- ما

 1 ةعسبر ىأ نبورعلاقد قب رطلا قريسل درب هنال ليال نيعضوم ديرب نوكي ازويالو نع رسسفدارأ
 | اعضوأو لكأ [خابو سها ن مقو ع قنفرعا ل ناودعلا,نهلامت --

 ٍ | نيب سلات "الا نمدارملافنيلوقلا ىلعنأ لعاو دسعىلأو شةخالا لوةلدهشن نأ الاو ىد اولا لافت

 | عارسال ادازملاو مكس مهئاكراوعضوالو عملا نأكل والا ل وةلاانريدعاناف متاقلاو سد رمذتلا نا
 اذهىف نوعرسب مهئادارا ناك ىناشلا لوةلاانربّتعاناو ىئاملا نم ع رمسأ بك رلاّشال ا

 ةقانلات دقو نماوصتوالوأو ةهنأرم : رلا نبا نع ف اكل بح اص ملة: (ةميارلاةهتسلال

 أ ىتالا ةدايزب او عضو !الو فسملا ىف يتكف بك بقناف ١ وخذ رالو رف 5و ابتصقواو تعرمسأ

 الأ لو: زن نما رق عت ف ىلا طاناو "يرانا باشا سا يت اس ظ

 ١ وسال اوقوا رهام هل الشب انرفو هلوق ةهتمو كش اهفئأكلالخ هل اوق(ةسماملا 5-5
 نءحيرت قدولا ىرتف هلوق ه- امو لال ههجسو ْناَعب_ثلانيب ةجرفلا اوهو للاتان ةدلاصأو

 مهلالخو مهللخ نيب تلخداذا موقلا تالت "يمبدالا لاه ورطقا بصح راد هو هلاش نماك

 أ لوقنف اذه تنرعاذارودلا اطسوو توسل نيب ا: لج ىأ مهرود لالخو "ىلا توبي لالجاتلا

 -ىمصالا لاقو مكلنوغبىأ ةسنتفلا مكنوغيهلوقو دا سفالاو ةيمئلاب ىأ مكلالخاو 0

 ليلا ىو ايدام لع نتا اضمن نيبال 'ةارئا رمق اوين دما لل

 | مهو دازام مو.ةاوجرخول ممنأر د مالكححلا ل_ماح نأ ل-ءاو رد وشال ازوهظو ةملكتلا

 عزا حالا بج قئادومالالغعأ هوهو ىارلا ف المخا بوي ىدلاذا م ةالاوه لادا

 نب مهودجولا لهسأ ىلعر اسكس: :الإو مازهنالا له< ىأرلا ىف فآلتنالا لوحة نأ

 | فوشي دا رااودورن كس أ دا فالا نوكمذ ةممشلاب ىاك ال انيب نو ع ىلا ؛كلذ ىلع نورمصتةءالم ىلا

 نولذ .مهأ نودع مكمف دار 1 (لوالا ( نالوقه.ذف مهأ نوعام#م ك.فو ةلوقام أن مكلالخ اوع ا

 لَم هه ؛ و مهم الكع ع نم ءمكنف ةدانق لاق (ىاسالاو) دي ز نب او داس لوقاذهو مك ءنوعم أمم هد 1

 صاب ما.قلا نعاوب ب اورتفو اهولبق بلَقا !فءضا ةيجوملا تاءاكسلا ن نماعاونم-ملااوقاأ ذاق مس واو :

 ترق نع هعنسعالا_دكق د اهلسا ىف متو مهل دةوق عم نيذمْوملا ىلء كل د زو ف.كىل#.ةناف 0-2 مداها |

 ففءضو لد ةلاو نيا ىلع نيا وبحم ساناأ ض«نوكي منجالو مس يفنيقفاسملا لوقرثؤب نأ مالسالاب هدهع |||

 نيعيههلانورظ:سف نيقفانملا"اسؤربراقأن م نيلسملا ضي توكيأ عتمالو مهف سولو قل ابل 0 ١
 ِ لاقي نأ اضرأ عندءالوم_يفنيقنااملان ءرباكسصالاءالؤد لوق رئوي بيساادهلف مب طعما او لالالا | ا 7

 نها ١١ د رفلا نا مم داس فلاب ضرالا ف ىى_ بالو قاهنذلا ىلعرصمةب نم مهتم نييسق ىلءنوفانلا |

 وق الا مج نانا ةوهنافيسارالاع تالا ببيدوضا صلال

 ول ىلامتةوفزم ءامقاو تاغل اتناول الا

 أ ناواوطتس نتف قالا ند هفءالو لن دنا ل وذي ندم-هنمو نوجراكم_هوهننا غر هظو' قلبو

 'لاقف مهنطاب ثيشو نيقفاسنملاركمنمرخأ عودي الاءذهقروك ذملان أ لعا (نيرفاكلاب ةطيم محم |
 نيقفاسملا نمالجورسشء ىتانأوه عب رس نب الاه لود هقاو لي ةنمىأ ىل_قنمةنشضلااوغسادقا | ١
 موب ىلأ نب هقا دع هلءفامدا ارا لمقو لوط تاولم ”ىنلاءاوكشفمل ة.قعلا ةلمل عادولا ذل ىلءاوةةؤ | 1 ١

 مهدرو نيذلان عنا أ دصا اوبلط ل_.قو هباصصأ عم لو هيلعهقلا ىف ص ىهتلا نع فرست نيددحأ | 1

 || هملط ىذلاوهو ةفلالا دب ةقرفلل بوما فال >الاوهةنشفلا عمو كذع نمانل لي دخشو رفكلاىلا |
 ريدا ل لويطرو عي زابسلا : مالا براقترومالا كلاوبلقو لوقو هنم هللا مهلسو نيس ال نوةفاننملا |

 عع مذ مس بم

 ا مس سم
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 ا دسم

 ١ مص ووسام عل عل

 ١ مدعدارأ هقا ةرك عمان اصأ لام سمت اعبنا هل هركز كلو ىلاعت هلوق لءلدن ةضراكلا ةةصفقوصومود |[

 | | جرت ىضتقت ةغص نم ةرانع ةذارالا نال نا ذواقلهتمنوكي نأ ملتنالمدعلاةبرصبلا تلق كاتلذ ا
 ظ : ل.صتنال هب مدعلا,ةدارالل قل عتالرهتملا مدعلاف اضيأو ضم ىنأ مدعااورح "الا ىلع نكمملا فرط دجأ | :

 ا نمدارملانالوقلا عنتماف لاحم مدعلابةذارالا قاعتنأ تنثف لات امدعمدعلا ل ءجو لاحم بصاسخلا | 1 ٍ

 |[  مهتمدازأ ىلا هقوهفئشل ا كالذ دض :داز انها وس ىف ةه ارك ارسسفن انادا نا معأ باسأ مدعل اٌةدارا ةهاركلا ا
 3 محا (ةئلاثلا هلثسسلا) لوسرلا عممهجورذتاهراكىلاعت هنوكيت دارالا هذ 8 نءريبعتلاعقوفنوكسلا :

 ا ! لسصاح و ثاعبنالا فيسهتبغ رافد ذو موا كتف ىأ 1 موطبشق ىلا هت هلوةردقلاوءاضقلا هلٌدسم ىلا امعأ

 ا |تراصاداك هيلا عادلا لو هس ىلع قو لعةلاروادهناؤهو قانا درصااذاالا حيال هيفمالكلا '

 | نم تناك نا :رتافوأ ةضزاج ةمعادلا كِل ةرورينص نا مث هنع لعفلازو ددص عذشما ةمسومب سم ةررأف ةمعادلا :

 تاصح ىتمو هقنانمالا تسدل ةمعادا دب ,وقن نال: دوصقملا مزاد نفسا نم تااكناو للا مزلدبعلا |إ]'

 0 ل.ةوهوقبهن الا مخ ىلاعتهنا مردقلاوءاضقلا لم ىفانلوق حصد ذ شن جو لعفلا لو ه> مزة يوقتلا د :

 ١اننلابمهقاطساو مسهمذ ىلع هندننلا هئمدوصقملا: (ىلوالا"هلث_لا) ناتلمسم همفو نيدعاقلا عماودعقا |
 ا 1 ِّ دام ىلع فلاوذناو نوةلاذلتاو نودعاقا مهو تو.سلا ىدوءقلا ممماش نيذلا ني زباعلاو ناد ىدااوأل

 0 نوكي نأ لمتحف ناكن م لوقلا اذهنأ ىف وفاتخبا(ةنث اثلا هلم ملا) فا اولا عما ووكيناناوضرهلوقىف أ

 || عافجالا اودارأاملضعبل كلذ لاق مهضءتزكي نأ لق<و ةسوسولا ليدج ىلعناطمثااوه كلذ لئاقلا |[
 لسو هلع هنثا ىبص لوسرلا وه لئاقلانوكي نأ لّمكيو هلاك شابرثكتلا بحد اسفلا ىو اوت نمنال ف لذعتلا ىلع
 ناكوداسفالل مهسو رش ءركدق هنال هناصسشن اوه لئاسقلان وكي نأ لمت وها هضاعف فاعلا ف مهل ندأ ام
 | ين هندرسل ما هدرا اح ىلع مكدت اعينا هللا رك تف نيد فمنك اذاذارملا ||

 0 ءفلأ مكتنرغ مكلالخ ارمشوالوالابخالا مودازامهكئاوسرحول) كل دعب لعن ةوقي ثا ني :

 5 أ مهو رخنمءاض ا اذسافا ا عاونأةءاالا هذه: نب ىلاعت هنا لعا (نيملاظلاب يلع هللاؤ مها نوءام* مكمفو :

 ارشلالاسولا (ىلوالاةلثنسملا) لئاسم هنقوالابشالا كو دازام مكنفاوبرشول هوق"(لوالا) الد ضو أ
 |لاموارشالا ىلكتلا لاهتارا.عنيرمسغملاو لوبن انذوتعملاو لكتاب هّدعلا ىعست امو ئث لكى داسفلاو ||

 ْ أ مؤقلرم ندب كلذو ىأ رلا فيا رطضالا لانا لمقو | ردغالا كاملا لاقو امغالا لقوا ركمالاناعألا

 | |نمالابخالاهاوقيي وعنلا ضمب لاق (هبن اشلا ”ولمسأا) متلك قرتفتو اوهغلتضيا نب رشا موق هصيشتو 7

 1 | انههؤ الانختالا اريخ مود ازام كلوةك نم ىثتسسملا سجن م ىئتسا |نوكبال نآوهو عطقنملا“ ءانشتمالا |[
 . [ل الضاءءانثت دآلا ناكف 'ىثلا وهن ماعلاو يعالا نم“ اننسالا عقد ركذب ملاذاو روك ذه ريغ هم ىشتسسملا |||

 ْ در هلأ ىوالاةي.الا ىف نيج ىلاعق هناةلزتمملا تلاه ( ةثلاثلا قيد الايشالا انيث كودازامزي دقتلاو أ
 أ | كلذوةنتفلاو زشلاو لاسيلشاا ذه ىلعالة شم هنوككث اعبنالا كلذ ةركأ امناهناهما ..الا هذه ىف نيبو مهئاعبنا :

 ظ ا عونلا) ةعاطل الا ديربالورتل انالا ئضررالو قالطالا ىلعد ا بفلاو ةنفلاورمشلا هركب ىلابعت هنأ ىلع لدي :

 ْ أ نال وقعاضيالا فوةنتفلا مكتوغ_مكل الخ اوعضوالو ىلاعتهلوق مهجور نم ةشاناادساغملانم(ىناثاا

 ا | لاقي ناز وصالو و دملا لعرسبلا لم عاضبالا نأ غلا له رثك آلوتوذو (لوالا) ”ىد+اولا امولهن 1

 1 ا وا هجن ا ارسا بوان ريب جو انس! ذاوج را عينبأ ا

 1 | ور هتقانعشو هنأ دار ودق نماشتيثح سعف داساذا ل جرلا عضو لبي نزوات دس ْ

 1 لاهو 2000 001كم يامر ةفرع نم ضاهأ لو هلع هللا ىلبص“ ىبنلاّن أ دسعوبأ

 تارمشلابو ماعطلاب| وذسنو# ه  تنغمكط نيعضؤمانازأ '
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 نحب ض 6
 2 ما مح تيل 0323700- 00 ا دهس مص عسسل

 ا ايتانن ان قادنع هبايشةمهقلادنعامواعم هنوكى لدي هق ادنعاب ونكت هنوكو هقلا دنع بونكماناع |

 , انا أ نأ لاو هردقوهياضتىلا ةيهتلماعرمن أب تاثكملاو بخاولا عجرتبالا ع ركو ذل ن نكما اولكر |

 ١ ادد هريرقتو لاحم هيهللا ىضقاعْئ :اارغت نأو تامدحملا لكل لماش هلا اضقنأ ف دنا الا هذين |

 | ىلعويفرط د حيرتي نأ عننب نكمملاو نكمتاماو بجاوام ادوجوملا نأ (اهدحل) هوجن نممالكلا أ

 ١ ال وكنو هريث أنو هداج انبحاوفءا وسامو هناذا ب جاولا عجرتيلا هزاهدا ب وف هسفئلرتلا
 بك ا ىلاعتهتنانا (اهينامثو) ةمامقلا مود ىلا نئاكوهاملقلا فس مالا هماع نال
 2 درسا ردا راهم رمال لكلا . مك و اهلعدقف طوف حوالا فلا

 | ءاوساور ذك نيذلا نا ىلاعت هلوقري سفن ف ةرظانملاهذهح رشف انينط أ دقو لاحم نإ :لكوابن حصا
 04 هى لوسرلل ةءلست مالكتلا اذن- مركذامغنا ىلاعت هنا لق ناف نونمؤيال مهرذنتل مأ محدن أع 1

 ردقل!ىهلنا رس لع نم ل“ و هيلع هللا ىلصاهلوق هيف بدا |!:لق كاذب بهذملا اذها قلعت ىاق هر

 | لص-و سفنلا نع ةعزانملاتلا از عقبال نأ عنتما عقوىذلانا ناسسنالا لعاذا هاف :بئاسدملا

 .ةيقاعوف ىأانا هللا تك امالاانبب هينا عملا نوكينأ : 7 , الا هذهريسف: ىف( ىناشا لوقا ])

 نيلادل ةيبزرا لاوعأنأ نيقنانملل رهظ نأ دودقأا ومهما ال بسلا و ود _لابرفظا

 ّن روكسف ماج نمرفظلاو هرمنلاو خقلاو مسهل ةلودلا ةبقاسعلا فنأ الام كاورو رمسل ا ىف هايم

 سس ولغمانرمصأ ذا عملا جاحزرلا لاه (ثااثلالوقلاو) حرفلا كلذ ىف مهلعادرو نيقفانم الا .

 انزفو ةرتخالا ف باوثلل نيةصتسسمانرص نيبلاهئان رص ناو ريثكملا باوثل او ميظعا رجال ني
 اره ينج ف تانز راو بئادملا كل:تراص كل ذك الا ناك اذاواندلا فل. جل اءانُم مااورعش

 ا لاغز انت مملوتالاو» ميدصلا قالا نأالا ةنسح تناكن او لاوقالا هذهو :لمعتم ةملاعلا تاجردلا هذ
 | لج ل دارو ابك شيك ماعلا ف قرصتلاهنم نس اصيم نان اجأ وامير ااوانالومو»

 ا اا مالكلااذهف هلاسعفأ ند ىف هلع ضارتعاال هنالو مهل ىلاخو مهلذللا

 هددمع مهو مهالومىلاعت هنالاهب ءاضرلا بد هناف تئاسصملا ن نماعاونأ هدسسع ضعب ىلا لسو5ناوىلا سعت:

 لاق من هلاعفأن مئشف هيلعد ال ضارتعاالو مهل لوم هنوكدربع تافرصتلا كلت ىلا عتهنم نسل ١]
 لماالزءابكالا نمار دسهلا نمدحإل لعب لناو هنأ ءانمنوتمؤا لكوتلف هللا ىلع هللا ىنءوىلاعت ] ٠

 !لسالا ف نمؤملا لكوتال آش جو ناسحالاو للضنلاريثك ةدعرلا مب ظعاذ هم هناالارومالا نم | 1 ْ ١

 |ادهو مهلا دمفي نووملا لكوتملف هللا ىلعو هلوقنال جرو هلق ن مالا هعمط عطقي نو هملعالا | ْ ظ ا

 1 "للحامل تاذللاوةيويتدلا بابسالا ىلعالا نواكو تال ماو كلذ نم َدضلان نيف اسذملا لاح نأ ىلع هد هسئتلاك | 0

 1 نم باذعب هللا مكيدصي نأ م صب رن ونين سل اىدحا الا ا:نوهبرتل١لق.) ىلاعت هلوق ةئاقلاا

 ا نيقئانملاح رقرع قانزا ناوءاوعاة نازك ) نود رم ,تسعمانااوددرتف امر دب را ظ

 ا ادلا فن ملا مس الابزافالوم ونعم انولغمراص ناف و رخلا ىلا تعنت ناول اناث

 ْ مسالاولالملا لاا دلافزافا-. اع راء ناو ةرخ "الا ىفءادنيشللهلقاءةعأ ىذلا ميظعلا ب تاوثلاوأ

 ٍ قوهفه د .ىدعتاذا ىفانملاامآو مظعلاباوثل انةرخآ الاىفو ةْوقلاو" هكوشلاو ةءاؤخرلا ى هو لسا |

 ا ا نمةسسخلارومالانةعانقااو بلا اتفعضو لْشفا او ياسا ىلااد وسماموهذم هنن قدعق لاخلا | ا ا

 : موسم :[!ىلعنفئانادبأنؤنوكي خا سْدلا نم: .نو'حاعلاو نا.سصلاو ناؤسنلااهبو هكراشره حو ىل_عأ ا ا

 1 ' مهلك قوتنا نذأ ناو ةمانقل | قيتادلا باذعلا ىلا واخت ادّووؤا وامن اةزع وس : الا فو مهلا ومأو مهدالوأو | 0 ١

 ايو ب ا ءاولقّاو سهلاورسالاولّقلاىفاودقو |
 !ىوحأ قفانملا, صبري ماو فرمشلاو ةعفرلاو الما ةياغف ا مهتمة دحاولكو نيترو كسصاللانيتلاطا |

 1 ةماسقلا باذعلا لاقت الامم ناوهااو لذإاوةكزالا عماس اننندلا ءانقيلا ىنعأ نيتروك ذملا نيناحلا |[

 لس سا سال ]



١ 

 .1/ لوح نالف لهل هوجو ىف فرصتملا لسرلا ف لاسقي كب ديكللاو كامل عت إل ىفاو ده: با نعي همضىلءأتلاو |
 ]| ءالؤهنأ قءملاو نوهراكم_هو هاه أر هظو قؤساءاس تس ىلاعت لافت مث لمطسا هوجو ىف باق ىأ باق |إ]
 || قا ءاس ىتسنيدلا لويق نعسان ارهفنتو ةنفلا ةرامااوركملاو دكلا همسو ىلءنيبظاوم اوناكن يقذاملا ظ ا

 ||| ضأي دارم اوروتس لاكن اكىذلاهلتا هارهظو ده ة وعدو نآرقلا هنهدارملاو به اذملا مكَح ف ناكىذلا
 ]|| انهامهو مالااوةالصلا هيلعد# غ ريش ةوقىفةرثؤم اهلمسو ىلاعت هللا اهرهظأ ىلا بابسسالا هللا

 | | مددكجو م ركملرث أ الدنا لءهسن:همقو نوه راكهللا يمأروهظو قا اذه ين هو ىأن وهراك |||

 ظ | ادمبم رد ىف هذر ىلاعت هلا ودنكلاو ركملااذهباطفا واك ذنم مناف ريشلا ةرابثا ف مهتغلاسمو

 | || مهنمو ىلاهت لاه مث لبق لا فن وكما ذهف ىذا! ىنكلذك الا ناك اف مهد وص ةمدضب ىأو مهدا م

 1 اهوحوه.ف اوركذو جوردتايرمالا بدس ىتفتالو دوعشلا ىف ىلن ذئاديرب ىتفنالو ىلن دن !لوق» نم :

 الا ريغب تدعقو دوعتلا نم ىتعنم نا كناف ىلن ذأ الناب مالا ىهوةنتفلا فى عقومالىأ ىتفنال (لالا )||

 ١ ااضأ اووكيناوةيرضسلا لاس ىلع هوزكذاونوكي نأ لة<ةربدقتلا اذه ىلعو مالا ف تءقو كندا

 1 اهداص مالا هيلع د نوكم شط ىلع ىلغب ناكاةفانم قفان ا تل ذ ناك ناود1ا لد. ىلع هوركذ |
 | اهي ىلةقاطالورما:3ثنامز نامزلا اف كالهلا ىف ىنقانال ى؟ىتفنال(ىاثلاو )كل ذب عطاقرغ ناك او

 ]| راصنالا تاعدق سقندهلا لاه (عبا رلاو ) ىلامعو ىلام كله كل عم تجرخ نا ىفاق ىتفتال (ثاافلاو) 6

 || نم ىتف:الو كرقو ىنكرتاف لاسع كن ىكلو مورلا ءاسن مي زتفصالا تاني ىتفتالف ءاسنلا رغم ىفأ |
 ناف ةنشفلاىفالااوءةواملاا فه وةنشملا ىف عوقولا نع نوزرتكحي مهنا ىنعملاواوطةسةنتفلا ىفال أ هنتفأ | ْ
 للا نعنيفلاغ نوةءب مهفاضياو فءاكنلا لوبق نعذرقلاو هلوسرو قلاب رفكسحلا ةذئفلا عا ونأمظعأ ||

 ةالاد_-ونمنم ظفانال طقس ىنأ ف دصمىفو م_هقافنحرش ىف تانآلزنيو هللا مهعضفي نآن منيفئاخ.إ]

 | طرغل كلذ هيلع لطب. ىلا عت هناف ام ضرغل هلا ىصعنمنأ ىلع هسسنتهيفو ىفاعملا لهأ لاه ىندملاعومت
 || نوتقاو ةنققلا نيع فمن بىلاعت هلاك ةنمفلا ىفاوعقي الثل دوعقلا اوراتخاامناموقلاتأ ىرتالأ |||

 ]| كلف يابس أن الدقو . ةمامقلا مول مهب طم اهنا لبق نب رفاكلاب طم مهجن او ىلا« لاق م نوطق اس

 | هللا ةفرعمرون نمنيم ورم اوناكم منا ةمسالا_ىالاءاكسمل ا لاقو اهطسو ىف مهم اكسف لاهتا ىف نلصاح ةطاحالا ْ
 نم اهيفاموايث دا ىوسةداعسوالاكمهةنالذ ودق عبأ واكامو رخآ الا مم وبدل او هلدسرو همتكو هتكئالمو ٍ

 | نودهاشب اوناكو ءوس لكبب لوسرلا دصقو نيدلا فن عطلاو قاغنلاد سانلا نيب اورهتشا مهما مءاحاو لاملا |
 مهلاومآو مهدالوأو مه سف: ىلع ف ولنا دش ىفاوناكو ديازتلاو ءالعتسالاو قرتلا ىفادنأ مالسالا ةلود نأ '؛

 | هةوهل والا كلت نعمل ات هنن اريعذ ةلاحورلا ثاموقعلا عاوتأ مظعأدي دشلا لهملا عمديدشل!فودلناو مام بواد ديب لا ومال هو اب ل ٠

 | اةذخدقاولوقي ةبدصم كيصت ناو مهؤست ةن_سس كيصتنا ) ىلاعت هلوق. ني رفاكلاب ةطمح مهج ناو ||
 |(ن ونمؤملا لكوشلف هللا ىلءوأنالوموعانل ها بتك امال اانددصننل لق نوحرف مهواولو و لبق ن مان ها ||]

 . || ةنح تاوزغلا ضعي فك يصتن ا ىندملاو مهنطاون ثبح نمو نيقفاسثملادمكن مرخ [عوناذهن أ لاعا |]
 011 ةيكن نم هسصمكمصتناو كلذ مهو دفا رطالا ل ولم ضعبلا داقنا ناكو ةهنعناكوأ ارفظ ناك ءا وعاأأا

 5 [افق.تلاو رد اوهو هينوروم ثمن ىذلا ان مأان دنس دقا ول وقبو هباوح رف هو ركمو ةسصمو ةدشو |||

 ||[  نوحرث مهو مويلاهأىلا هلع اتجالاو كاذب ث دعتلا ماقم نعاولودو عقوام ىلبق ىأ لبق نم مزيخسا لمسعلاو ||

 "||| دارا اوهاذه نأريذع تنثنافدح أ مون ىف ةيدصم اور دب موه ىف. ةن#بالسا نأ سابع نين علقو نوذورمسم |
 01 لك فمها نوفا ا لاس نم مولعملا ذا ةبمصم لك ىلءو ة: لك ىلع هلج- بجاولافالاو هملاريسملا بجو
 1| هيفو انلهتتابنك امال انيندد نل لق ىلاعت لاه متانههدتقاهرك ذ ىذلا فص ولان ةصم لكدنعو ةنبسح

 / أردقم وهوالاءاحرالوةدشالوءاسرالو فوخالو“رشالو ريخ [ييصي نأ هنأ .ىعملاأ :(لواالا ( لاوتأ ْ
 هدا

 دك

 مال حل يتسم ل ا ل اس مول بو ب بسم ووبصسمسس هوو بوس بوب يجمل ببمم مم  انحص محسم

 اندلع



042 
 000 د مسالا دل اصلا ١ نم مسسسخا

 1 ا لاه ىلاغت هنالتاعاطلا م.همالزدقلا نأ ملئالدلا مشو نم ءالكلإل ذه رسب ذسهدنعو ركنا ا

 017 افلا الاكل ركص مومع للعم مكبلسا اذه لاقو لاس ل أس هناكف نيسافام وقمنك كذا ||

 | مدعناوهو ةبشلاهذهلازأ|م هيىلا.عتنيبف قسفلا كاذب ةفودوم لاسعالا كلن نوكص وص وأ ا
 ظ ادهن اتيثفا رفكسح قفا كلذ نوكوهو هفصو صون لباقف هنوكموم هلل مغ لوبقلا | |

 نونأنالوهلوسربو هقلاناو رفك م نأ الا مهتاقفن مهتملْيقت نأ مهعنمامو) ىلادت لاه م « . لطابلالددسالا ظ |
 ةذهعيرص رص”لد (ىلوالا هدو ل : اسم همقو ( نوهراكمهوالا نوقف الو ىلا سك مهو" ١ ١

 ىلا ع ةلزتمملالوق نالطب ف عب رص لإ ذو عملا ذهىف قسفهناثمح نم ىسفالرب أ نالهنأ 2 1

 |ىعوةثالثلارومالاعومجج لوبقلا عنمّنا ىلع لدي ظفالارهالغ“ (هن انا هلئسلا) هاني وءانصلل :
 : | لئاعلو همها ركل لبس ىلع قانقتلاو لكلا هيو لالا السلا نايتالامدعءومإوشرو هلئام ردك 5

 [رثأد ريغ قياللةنمدملا تلال اوم 2و ل املا نم عملا لقسم بس هلأ رفكلا لِ

 أ [لاوق ىلع دج وترامنالاكشالا اذ هنا هباوج ونسقاسملا نيب بسلا ىلاوكحلااذ دانس انكي 5ك
 ل اوف بجوال لافالا نم ايش نافان دنعانسأ مكمل اذه فموي دارك هنوكلرذكلا نا اولاهت ثدحةلزتعأ
 |نماذعتال وقلب لاتعد اولا ىلا ىلع ةريثكلا تاق رمال عامقجاو تاقررعم ىهاسمناو ةتبلاا ةغالو
 ا |' نأ هدلع لئل دلاواهملا ةدئاعد وبجوأ ماكحالاا هه ىف دري رتومرغ لامعفالاذ_هَنا ىلع ء ةقلا لئالذلا ىوق 1
 'ٍ | نأم زو كشطلاا ذهلامان اي امد -وماهتمددحا و لك ع ناك ولف م_هةخ دن ىف هيالثل از والا ءذه تلصح هنأ نيبيلاسفت

 [هحاؤلكن باو ريض ب لطللا هال اع قذر هلَقَمِبايسس أد حاولارثالا ىلع عمت
 |[لامفالاء ذه نوككلوقلا ناتنثف لاح كلذواهرسأب ا هنعنانغتسا لاح اه بالا ناقتلا عفا
 ْ ظ 'ىلعةءالا هذه تلد(ةثلاشلا"هلئسملا) الطاسي ل وتااناكذ لاحم ااذهىلا ىضفي ماكح الا هذه ةرْثُو وعما 0

 | نادوق نع وهن عهبا يكف لمقناف هقلانإ زذكلا عمهتتادنعالو بق ٠نوكيالزيلا لاسعا نم أايئدأ| [

 |ناىلعيا الا تلدو باقعلا ف مضعف هريث امىلا كلذ فرصي نا بجو لسلق هريازهخ ةرذلاتثه لمع ْ ]

 لاقيدان زوججأل لولا نامل ككل! هو قع اهلعف ىلع ىلا عت ها مهما! كا الو رذاكلاةمزالتالصلا ظ
 ارت اسكرجتان راج ليكتلا هجو ىلءاسيناستالاوه مدلل بحوملا لد: ,: ةالصلا ل رتوه سل مدلل بسؤملا ٍ ٌْ

 حنا كلذكت مهتعاط ل مشت نماسعذام لكل | هحو ىلع مه دوق ن وكمال امو د ,وعقو ماسق نماهمأف يملا ١
 :قاككلا حاملات بلنلا روسو ىاسكلا رمسفت ىذعم ( ةعدارلا هلم سملا) مويلع بحت لول ممالصف
 ا لكلااذهد ورسفملا لاك نارتحو ناركسف ىزاس و ىراكسو ف نالسكلا عجب غلو ملام ىلانسك ْ ْ
 ؛مىفزئاامغا ىلا اذه نإ تنك لاق لص ل دو ناك ا 3 لم ةمان قنا انعم

 ردقلا اًذهوسانلاةمَدَمَن مافوش ىلسباسغاو ةننا هال ةعادط ىلا هن ىلع كدي ىندملا اذه نال تاعالعلا ١
 ثودقتميمهنال ناك اغا لكلا نا ىلع لدر كلا مهفطونادعب لاعت هللا هرك داملاما رفكملا ىلع لاديال 0

 ص رغلا َن وقفليال ما | عملاق كن نوحر اكم- هوالان وقس الودل اوقاما رفكلا بح وللا ذو بجاورِيْعهنا

 |بجواذنهو مه ةعضوام رغم قاضنالانودعب ولاكن دو ةرهاظل ا ةلضملا ةياعز لب ةعاطلا 1

 ل قاقنالا مهتهاركم نيقفانممل امد ىلاعت هلق 'نال هتف لمس ىف قاذنالاو ةاك لا ءادة دنع ةببط سفقنلان وكتنأ | ا
 ْ نم ناك كلذ ءراكو»واه اذا نأف مكس وفنامب ةينظوكلا ومأ: اكزاودأ مالسلاهملعلوق ىعماذهو | ْ ْ

 0 ناغإلاتاعاطلاخوؤرنإ ىلع لدي تح املا هده لضاتسهمع هللا ىذز ف :دملا لاه قافنلاو رفكما امال |

 : ْ تراصانع رد: هسف:دعاق ال ”رغلا اذ سهلا تإ ود لناف ةعاطلاقداستنالاو# هند ويعلا ض رغلاإب |

 ْ || ءانلابليةييضل قاسكلا وةزج أر قمهماَمفن مهنم ليَعُتْنا موعنمامو (ةسمايللا هلئسلا) اهيا ىلعالانو |

 ٍ أرق نم هجووةظعومم»اج نخ هلو ةكق افنالا عم فت اكفنلاّن ا نيلوالا هجو ثدن ألا ىلعءاتلاينوقابلاو '

 || ارقوداح داو لوزا ل يقنتويب تانغ ةنادكتا بعامل ثتنؤومىلا دنس لفلان ا ثع أن أجاب |
 1 جي ص يس
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 هبي

 - يي

 1 | م ةءاندلاو ةساسللا ةياغ ىف نيتلا لسا نيتاه نم ةدخاو لكو لذلاو ىزخللا عمببلاو لتةلا ىف عوقولاو

 ْ | ىد-اىمكع وقد ثودد تم مكعمانا نيتي رشلا نتلاطا ىدحااثارا وصد رتق نيقفانملل ىلاعت لاق

 1 | عوقورطتنا ناك اذا رئئاو دلا نالفي صن رتب نالف لاق ”ىدحاولا لاه نيئازانلا نيم س1 انيتلاحلا

 11 لق كلذدأو هنن ّىجم هب نافع كل#مْلا صد رتل !ىناسعملا لهأ لاو هن مالكلا قيسسدقاذهو هن ءوركم

 هوتريسفةفاوفل او نسحالا ثنن أتى حلاو هرعسةداي ز نيسلادب كيسا ذا ءاضطللانمب رثن نالف

 2 انانذأينأباشي دنأب :دااماملا فمسيلع هقا هلزغي با ذعب ىأ هللا دنع نم لمقام ديابوأ هدنع نم بأ دهد

 1 اواكحاذاملا ةناف لقا انيدنأب وأ ةرخ الاؤاسشدلاٍب اذعلؤانتي هللادنء نم باذ.هب لدقو مكل 5 ىف
 ل روظناانبديأبدار 1 نسا لاه ا اق كلذ ىلاعتلوقيف.كفناميالا مهزاهطا عم مهلدق لحال نيةفاسم

 ناكن او اوصبرتق ةوقونينمؤملاانرسم خوك ى نيكرمشملا رئاسك اناكرهظاذام 4قافننال ,كصقا4

 0 ْ ىلابعت هةوقل_ءأ هاو ركحا ازيزعلات نأ كنا قذهلوق ىفاكديدتااه:ءدار | نأالا مالا ةغسسب

 1 ىلوالا بالا ىف زيي اما ىلا عت هنأ لع ( نيقسافام ,وق منك مكسنا |مكسنم ىل.ة.نااهركوأاعوطاوةفنأ لق )

 مبا ريلا لا عأ نمئشاون ناو م-متانيبت رخالا فو ا.ندلافباذعلا ىهنيةفانملا» الؤهةقاعّنأ

 نو مهة> ىف ةعمجت ةرح " الاواسندلا ىف باد ءلانامسأتأ ناس .دودقملاو ةرح 0

 ةزحأرق (قوالاةهلثملا) لئامةيآالا و ةرخالا فو انالا ف منع هلئاززم لا و ةحارلا بام_تأ
 نم مذلان فاة-الاىف ىعاعنباو مداعأر قو فاقحالاو ءسنلا قو انهه فاكلا مضن اه 1 قانكلاو
 ] | ىل_قو نانغل امد لق كلذ عمم ف فاكلا ضب ن وةاملاوها 0 الأ نم فلاب هب وتلا 00 هلا

 5 ١ |نيح سنق نبدا ىف تزن ساس عنب الاه ( ةسناثلا 'هلشساا ) هيلع تح زك ام خفلامو ةقشملا مضل

 5 | اضاخناك ناو ببسلاّنألعاو هيك ذمءأ ىلاها ذهو دوعقلا ف ل نْذَئا سو هيلع لس ينال

 : ' ١ 1و ظرشلا عم ءانعمنأالا ها ! افا هظذا نكن او (هركوأ اع وطاوةفنأ هلوقذ ماعمكملانأالا

 0 ف امن راقت رمالاورنلا تأ لءاو مكنم كلذ لة نلف نيد ركمو أ نيعااط جنا اوس يعملو
 | مهلرفغت_تالوأ مولر هرغق اكوا كرما ماقمرمالةماغمأ رح . الاماةماوهتم داو لك

 | نعض ريتا دلاولاو فوقكف مالا ماقموبا ةماق اامآواةمندحرلا هلددملف ةلالضا ىف ناكنم لق هارق ىفو

 : رثك لاقو : نوف ابني رت تاقلطملاو َّنهدالوأ

 أ 5 ْ : تاشننا ةءاقمالو اش دا« ةنولمال قس وأ اب ئدسأا

 ْ هلوسرو هقلا نءمازلا مغ نمنمعئاط (لوالا) نآهجو ه.فو نيدراكو أ يع اطدي رباه ركو أ هوط هوقو

 قانفثالا مسهأياهلنا مازلا ناكف نوةئانم م منال اهاركا مازلالا ىو هلوسرو هللا لق نم نش ركموأ

 لهأ'اسؤر نال مكئاسؤرنءءاركا رمغنمنيعت اطريدقت!نوكينأ (ىناشلاو) هاركالاك موماعاف
 ىلاعت لاف مث مهتهج نم نيه كم وأ هيف ةمحلبصملا نم نوري[ قافنالا ىلع 2 وع زاكناشنا
 نأ لق“ دمهنملاومالا كلت لمة الل سو هاء هت | ىلع ل اوسرلاّنادارا نركب نأ لمحت مكسنم لق ن
 | لوبقلا مدعتا ىلا ةراشااذهونيةسافاموق ع منكم كنا ىلاعت لاق هللاد:ءةلويةمرصتالاهنادار 00

 | مسهتقفن نأنبىلاعت هنال تاعاطلا طمدع 5 ىلع ةءألاتاد "قابلا لاق نيةسافمموكي لاعم
 هناءانعمناك كلذ لبق ملاذاو حدملاو باوثلاوه لبشتلا عمو نيتساف مهن وكب كل ذ للعو ديلا لمنال
 كلذ دك قابلا نا مىن_هملا اذه ةلازا ىفرثؤي وسفل نأ ىل_ءلد ى املا ذلاعالف حذمالو اوبال
 حدماابحو ةعاطلاو نيادلا با قعااوٌمذلا بجوب ىسفلا ناو دو لع لاههىفروهماللا مول .أ دب
 هيلع بحاولا ناك هنألعاوالاحم امهقاقتسال وصح نيب ع.جبا ناكف لاحم امن عهباو نتا لا باولو
 تلت نمودج انو هلوةوهوهوحولا غم غابأ ىلع ةهيشل اهدههلنا لازأ ام دعب لال دحسسالا اذهرك ذنال نأ

 ا | الالاععالاءذهلوبق عنم فرتؤمالدتأطقلااذه ب رص: ىلا هتني.ةهلوسربو هقاءاور ف مه الام مما“

 000 جا

| 

 ا



 2 آ ف
 اب ببب با لا مح ع معا 0229 ممم صيهمستا بحس

 أءاوامنافهقلا دنع هيامسض ةمهقلا دنع امولعم هتوك ىلع ديدق اهنعاي ودكم هنوكو هللا ددءنوتكمانساع: اء
 .انناحص أ نأ لءاو هر دقو هئاضقىلا ةستئما» رمنأب تاكمملاو با ولا ميجرتيبالا ججرتيال نكمملاو نك. ظ
 اذ هريرقتو لاح هيهللا ىضقاع هاازيغت نأو تامثدحلا لكل لما هللا“ اضقنأف انا الا هذببن وكس 1

 'لعوشر طدأ حيرتي نأ عاني نكمملاو كمتام او بجاوام ادوجوملا نأ (احدعل) هوجو ند كل ]

 اةكاومنب وكنو هريث ًاتوهداحانبجاوفهاوس امودن ادلب حاولا مجرتىلا هرراهتلا بجوف هنِمَاَل

 بيتك ا1ىلاعتهتانا (اهيناثو) ةمايقلا موي ىلا نئاكوهامجلقلا فس مالا هيلع <ىبزلالا
 5-2 دالهج علا بالقنا م زلاهفالج حالا عقوولف اهب مكح-واهلع دقن ظوفخملاح وللا فلاوعا هال

 | ءاوساو ردك نيذلا نا ىلاعت هل اوقري سف: ةرظانملاهذهح رشىفانينط دقو لاحم لإ ذلكران تحص : ١

 8 ةىلوسرال ةءلست مالكتلا اذ- هركذامغ ١ ىلاعت هنا لة ناف نونمؤبال مهرذنن ل مأ ممرذنأ املا

 : ردقلاىهكلا رس لع نم لو هيلع هلفأ ىلصهلوق هيف اا!ذلق كاذب بهذملا اذها قلعت ىاق ههراكمو هن

 لصو سفننلا نع ةعزانما تلاز عيال نأ عنتم ءاعقو ىذلا نا ناسنالا لعاذا هناق بئاصااهيلعب ,

 ظ ةيتاعو يان قلبك املا اني هينا عل انوكيذأ ةيالاءذهريسف:ىف(ىاشلا لوقلا) هيءاضرلا || ١
 نيللاول وننزل لاوس أ نأ نيقنانملل رهظ نأ دودةااو مهلعءالسالاو ودعلاب ,رفظل | نمان 1 ْ

 أن أ نوكسف مه.اح نءرفظلاو رمصنلاو حلاو مسهل ةلودلا ةبقاعلا فنأ الام اورو رمسل ا يف ةفاَتع تن 9 ْ

 أ نيو ولغمانر صا ذا ىدملا اجلا لاق ؟(تلاثلال اوقلاو) حرفلا كلذ ىف مهيلعادرو نيقفاثمللاظابتغا كلذ ١
 نزف زفو ةرخ الاف باوثالنيةحتسمانرص ني, ائانرصناؤ ريثكلا باوثلاو 'ميظعلا رجالا نية سم انارص
 اذه ينج فتانز راو بئاضملا كِل:تراصكاذكالا ناك اذاو ايدل ىف ب ءاننل وردك لالا

 ألام ملقالاو» يتلا قالا نأ الا ةن_سحتناكن او لاوقالا هذِجو مفتشي تبول تينوفلا |

 لخالدا راوءابش فيك ماعلا ف ف رصتل ا هئم نس هن احس هنأ اب اد هل اوةبام دار اا اومو#

 ا ملا مالكلا اذهف هلابعفأ نه ون لع ضارتع ال هتالو سهل ناشد مه كامل 3

 يل ع احا اضرلا بجي هاف بئاصملا نماءانأ دبع ضعي ىلا لسو تاو

 لاه مث 9 هلاعفأ نم *ىف هيلع دال ضا|رمعا الو مهل كوم هنوكدرمج تافرمصتلا كلت داس

 لماالزءابكالا نموت دسعلا نمدحاله لعب حي لناو هنأ ءانعمنوتمؤاا لكوتلف هللا ىلعو ىلاععت |
 أ لصالا فنمؤملا لكوّ ال نأت جوف ناسحالاو لضنلاريثك ةدمرلا يظعاذ_هعمهناالار حالا نم ظ 1
 |, ادعو رممللا دمفي نونو لكوتملف هللا ىلعو هلوق نال هنجرو هلّضف نمال' هعمط عطشي نو هيلجالا | 1 0 :

 "لج املا تاذللاوةبوتدلا بابسالا ىلعالا نواكوتال مناوكلذ نم ّدضل ا نيةفاناملا لاس نأ ىلع هسنتلاك | إ
 ْ نم باذعب هللا مكبدصي نأ مكي صيرت: نو نيماسملا ىدحا الا انين هنرتل»لق.) ىلاعت وق ةنافلا| ١

  نيقفانملاح رفنعىناثلا باوحلاوهاذ_هّنألعا (٠ نودن رتممححعمانااودررتفان ايو ٍ
 ْ ادلا فن حلا مس الابزافالوم ويضم انولغمراصنافو زغل ىلا به ذاذا للان الكل دو نيم ملا بئاصعأ

 أ مسالاولالخا لااا دلافزافا-. راع رادءناو ةرخ .-الا ىفءادهشللهقاءةعأ ىذلا ميظعلا باوثلاوأ

 أ قوهفهتد + قدعقاذا قفانملاامأو مظعلاباوثل انةرخآ الاىفو هو ةلاوةكوشلاو ةءاؤجرلا ى هو للا ||

 ِ يلا نمةسبظناومالا ةعتلاو باتا فش لشفلاو نال وشامومذم هلق دعق لاخلا ||

 | مهسفنأ ىل_عنيفئاخادبأنونوكي حءانلا نم. نوزحاعل اون نانمصلاو تارستاابف راك
 ْش .مهلتق هتان ذ ناو ةماقلا ىف ادلا باذعلاىلاا قاتدادقفا وامن اةزع رحالا فوم_هلاومأ ًاومهدالوأو |||

 ّْ ىدتيتاالا ولا ضيرخال قئانئ اخراشلا اقع قاابنالا نماولقدلاو بهلاورسالاو للا ىفاودقؤ | ْ

 !ىوينأ قفانملاب صب رتب لم و فرمشلاو ةعفرلا وةلالخلا اعف مهتم ةدحن او لك وننر وكس ملا نيتلاطا | َ

 ,ةماسقلا ب اذعلا لاسقتنالا نأ اوهلاو لذإاو زا عم اسم اضدلا قا : ءانقملا ىعأ نيت روك ذملا نيتاحلا |

 اي
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 ظ ( لود نالف لا وسو فى ف ةرصتلا لجرلا فلاي كب ددكيلاو كملت: كحا ىف اودهت 1 عي هض لأ أنآو [

 أَ ا ءال جت نمل و نوح راكم_و هنا ىهأ ارهطو قفساءاس ترس ىلا عت لاه مث للا هوجو ىف باق ىأ باق أ
 1 ْ قالا ءاجن ىتسنيدلا لوبق نع ساس ارهغنتو ةنتفلا ةرامئاوركملاو دمكلا هو ىلع نيبظاوم اوناك نقخاسملا 1 ّْ

 : ( ضأيدارلادد وتسملاكن كى ذلاهتنا هارهظو د2 ةوعدو نآرقلا هنغدارملا و به اذملا مك ف ناككذلا ||
 : |انفامهو مالا اوةالصلا هيلعد## ع ريش ةوق ىف ةرثؤ م اهلعسو ىلاعت هب ١ اه رهطأىلابامسالا هللا [8

 ظ ٍ | مدكخجو م ركل رثأ الهنا ىلءهسنت همفو نوفراكمّللا يهأروهظو قاس اذه عجل ,هو ىأن وه راك ْ

 || بلقو مهر ى در ىلانمت هاو دمكلاو ركحلا اذه بلطى اوفاك د نم م-.ئافزشلا ةرانثا فوهتغلاسبمو
 1 ؛ط | مهنمو ىل امت لاه م ليقتلا ف نوكيا ذهف ىضاملا ف كلذك الا ناك الف مهدوص ةملضن أو مهدا ع

 ا 1 اهوحوه.ؤ اوركذو وردت انرعالا بحس ىتفنالو دوعشلا ف ىلن ذئاديرب ىتفنالو ىلن دن !لوق» نم “

 : | ١ ايف دوعتما نم قتمنم نا كنف ىلن ذأ تال ان نالا ىهو ةنتفلا ىف مق وهال ىأ ىتنفنال (لوالا) ||
  لااضأ اونوكيناوةيرضسلا ليس اع ورك ذاونوكي نأ له<هرب دقتلا اذه ىلعو الاف تءقو كندا

 1 اهداص مالسلا هيلع دن وكه نظ ىل_«ساغب ناك ةفانم قفانملا كلذ ناك ن اود ل داس ىلء هوركذ
 2 اهيل ةقاطالورخلا: دش 3نامز نامزرلا اف :لالهبلا ىف ىقلتال ىأ ىتفتال (ىاثل او).كل ذب عطاق ريغ ناك نا و

 ظ راضالا تن اعدق سق نب دولا لاه (عب ١ ,ارلاو ) ىلامعو ىلام كله كنعم تجر خ نا ىفاف ىتفنال (ثلاشلاو) ْ

 1 ا نم ىئتف:الو ىرقو تك اف لامع سم نكلو مورلا ان عي زقصالا تاني ىتفتالف ءاسنلاو ' مرغم ىنأ 1

 1 | نافةنشلا ىفالااوءةواملاهلا ىف رهو نسما ف عوقولا نع نوزرتكي مهنا ىئعملاو| وطتيةنتنل اقالكدنتا ْ

 نءعنمةلاش نوةرد مهفاضياو ف.اكشلالوبق نعد رهلاو هلوسرو هلئاب رفكسحلا ةئيقلا عا ونأ مظعأ :

 : كة ظ ظفالاد_-ومنم ظفانال طقس ىلأ ف دصهىقو م_عقافن حرش ف تالا لزنو هللا وهعضفي نأ نم نيفئاخ ا

 ضرغل كلذ هملعلط_ ىلا عت هنافامضرغل هللا ىصعن م نأ ىلع هسنت هفو ىناعملا لعأ لاه ىنعملاع ومي .ٍ
 تيا | نودقاو ةنتقلا نيعىف ممن نيب ىلاعت هتاف ةنشفلا ىفاوعشب التل 20 اوراتخاامناموقلانأ ىلا

 | كل:بابسأن ا لبقو ةمامشلا مول مهب طم اهنا لبق نب رفاكلاب ةطرحل مهجّناو ىلاه: لاف م نوطقاس

 ْ | هقلا ةفرعمرول نمنيم ورحم وناكم نا ةيمالا_سالا اكتمل لاقتو اهطسو ىف مهناكتف لانا ىف لصاحة طا الا ٍ
 د أ نماهيفامو ان دلا وس داعسوالاكمه نال نودع واكام ورخ الام وب اوهلدسرو همتكو هتكئالمو ْ

 |نودهاشر اوناكو ٠ ءوس لكي لوسرلا ددقو نيدلا فن عطلاو قاغنلام سانلا نيب اورهتشا مهنا مءاهساو لاملا

 ظ مهلاومآو مه دالو أو مه سف: ىلع فول دس ىف اوناكو ديازتلاو العتسالاو قرتلا ىف دي مالسالا ةلودنأ

 ظ ”هلجاعلا لاوحالا هس قوم ا321قاوناكفةن اسورلات اداعسلا لك نعنيمورحتاوناك مهنا لصاماو ظ

 هلوقب لاوح الا كل نعيىلاعتهتناربعذ ةئاسورلا ثاءوقعلا عاونأ مظعأديدشلا لهما عمديدشا!فودلناو |

 1 اند أ دقاولوقي ةبدصم كبصت ناو مهؤست ةن_بح كبصتنا ) ىلاعت هلوق- نب رفاكلاب ةطمل مه ناو ْ

 (نوتمؤملا لكوتيلفهقت!'ىلءوانالوموهال هقا بنك امال اانمصن نل لق نوحرف محواؤلو رو لبق ن مانعا ا :

 0 زغلا ضعي فك مصتن ا ىعملاو مهنظاون ثم نمو نيقفاسن ا دمك مرخ عواذهنأولعا

 | هيث نم هسصمكمصتناو كل مهو فلا رطالااًل ولم ضعبلا داضنا ناكو ٌةهنعناكو أ ارفاظ نأك ءاونم ّْ

 |افقيتلاو رذملاوهر بنوروجش منح ىذلانرمأانذ- دقاولوقبو اونو وكشف هسصمو ةدْسو :

 | نوحرف مهو مهمااهأىلا هلع امجالاو كلذ. ثدعتلا ماعم نعاول نو عقوام لبق ىأ لبق نم مزماب لمسعلاو ٍ

 أ دارا اوه اذه نآريذع تنن نافدحأم ول ىفةبدصملاور ديم ووىف ةنللا نأ سابع نبا ن علقو نوزورمسع ّ ١

 | لكف مهنا نيتفاسنلا لاح نم مولعملا ذا ةببصم لك ىلعو ةنسح لك ى عدل بحاولافالاو هاربا بجو |

 | هيقو انلهقتابتك امال اممتصد نا لق ىلاعت لاه تانههدهّتنا ءرك 3 ىلا ف صولا, ةدبصم لكدن دنعو ةنسح خلا

 ردم وهرالا"نرالوةةالو»ايالو فوخالو الوب انيبسب نإ هنأ ىنعملانأ (لوالا:) :لاوقأ
 -<ب
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 ١ ل دسمصللا ةيييصصخشللا ١ تح تسجل

 "|| لافال ىلاغت هنالتاءاطلا بسال نقلا نأ ل مرتالدلا ضوأ نم مذلعلدهرسي اذنه دعو رفكلا ||
 08 ا اًهفلاعالا 1 :نوكح م ومعي للعم مكي اذسه لاهو ىلئاس ل أس هناكفف نية ساف ام وق ينك مكذا |

 : مدعناوهو ةمسشلا هذه لازأْام هيىلا-عتنيبف قفل كاذب ةفودوملاسعالا كات نوكصوبصوأ |

 ظ [اذهّناتيثفار 0 سف كلذ نوكوهو هفصو صوم لبامف هنوكموم نول مسعل

 |نولأدالو هلوسربو هل اءافرقك مهنأ الا مهتاقفن مس ليقتنأمهعنمامو) ىلادت لاه ع 3 لطايال د ّْ ْ

 ةذهميرصتلد (قفالا اةلكنسملا) لئامهبقو ( نوهراكمهوالان وقفت الو ىلاسك مهوالا المعلا ||| |
 ىلاع ةلزممملال اوقننالطب قعر رص لإ دو عملا ذهىف فهنا ثدح نم ىسفالربنأنالنأ

 |ىصوةهثالثلارومالاعومجلويقلا عن منا ىلعلدي ظفافاره الغ“ (هنانلا هلئلا) هان ناو
 1 [لئاَملو ها ركل لبس ىلع قاضتالاو لكلا هيو لسعالا الا نايتالا م ذءوملوشرو هل

 1 [رتأهريغا قساللقتسمللا تلال وصعد :2ءو لإ اوما نم ع ماى للقسم بسدهقنأب رفكلاب

 |لوق ىلع هج وترامنا لاكشألا اذ .هّنا هب اودحو نعمق مل | نيب تالا ركحلا ذب هدائسانكع
 ناو بجوال لاعفالا نم ميش نافان دنعامتأ مكمل اذه رؤي ارفك هنوكلرفكلا كااولاه ثم 0

 |نماذغنأل وق' لب لات د حاولا ئىشلا ىلع ةريثكللا نافرغملا عاقحاو تاقنرعم ىهاسمناو هبا
 كالو ارجو الا ذه: رؤس لاعفالاهذد_هّنا ىلع ةنمقملا لثالا

 ا أ نأ مزلوكملا ذولامان ابنيوما تمدح او لك ناك ولف م-هقح ف ةثالثل اووماللاءذه تلصح هلأ:
 اذحاؤ اكرام ذو لك قفت بي لوا نال لاغ كلذو 'لةّْة م نايس ا دح اولارثالا|
 [لامفالاة ذهن وكب لوقلا نا تنثف لاهم كلذ واه رسأب ان هتعهن انغتس لاح اه مس اهل هزات
 ْ أ,قعفيالا هذه تلد(ةثلانلاهلئسملا)' الطاسسب لولا ناكسف لاح اذه ىلا ىضفي ماك الا هذ
 أ |[نخدلوت نيوهشم عهبافيكف لمقناف هللا نرفكلا عمدتلا دنعال وبق»نوكيالزيلا لامعا نمأ

 | |ناىلعةبا الا تلدو باقل فدك هريث انرىلا كلذ فرمصي نا بجو الق هزيازم خ ةيذل امم .-_

 ًلاقيدان روحال لا ولاه ناكل كلا .!هجو قعاسهلعف ىلع كلا عت هقلا مهمذاا كل ذالولو رذاكللمم رد اكل مزال نال ١

 أرئاس ىرعت ان رام ليكتلا هجو ىل_ءابم نانتالازوه .مذلل بجوملا لو: ةالضلاكرت رم َ
 تحاك كلذكن مهتغاط لقت ن مانام لكلا هجو ىلع ره دوعق نوكيال مو دوعقو ماسبق نام اثر مصت ا

 فاككلا نح ام لاه ادا روسى ىلا كل ارمسةت ىذم ( ةعدارلا لمسسملا) مهيلع بحت لول مجالس
 م لكل اذه نورسفملا لاكن اريح ناركس ف ىزاس و ىراكسو من نال كلا جي خفلاو ىلا ىلا /

 ْ لوبق عمم ةرتااغا ىملااده نا تفند لاق لضيل دو ناكنا و ىلم ةعاس ىف ناكن ا هنا انهم :

 ردقلا!ذهوسانلاةمدمنمافوش ىلضناسغاو ةننا هال عال ىلسب ال هنا ىلع لدي ىندملا اذه نال تاعالعلا ا
 | نودقتسي مهنال ناك 0 رقكلابمهةضوتن ادعي ىلاعت هلا هرك ذاملاماريفكتلا ىلع لاديال |

 ص رغل ن وقفل مما عملاق ْن نوحراكم م-هوالا نوقف الود اوقاما رفكلا بح وبكالذو بجاوريغ هنا

 أح وب اذنشو ماه ةعمضو امر خ قافنالا نودع رداكم ما كلذو ةرهاطلا ةملسملل ةياعز لب ةعاطلا | ١

 ا[ قاشألا ميته ركب نقفانملا حن ىلا تهت !نالهقا لمس ىف قاذنالا وةاك لا ءاد دنع ةمبط سفنلان وكتشأ | ٌا
 | نناكس كاذانزاكوهواه اذا ناف مكسوفنا م ةينط كلا م اكزاودأ مالسل ا هملع وقى ءماذهو ١ ١
 1-2 نارمثالاتاعاطل خور نإ ىلع لدي ث حاملا هذه لضاسهنع هللا ىنز فنصملا لاه قافتلاو رفكلا تامالع |
 0008 تراصانع دل» هسفةديافالف ضرخلااذسهلا م تود لنا ةعاطلا ف داس نالاوت وة ويعلا ض ,رغل 5 1 ا

 1 !ءانلا ل يقيدل ئاسكلاو ةزجأ رقمها مهنم ليتنا مهعمامو (ةسمادالا ةلكسلا) , اها يلغالانو | 0
 ْ أرق نمهجووةظع :ومء'اح نخل وةكقافالا نعم فثاقفنلاّ ا نيلزالا هجوثدنأ انلا ىلعع ءاملان روقانااو '

 ارذوداح 21 4 ين نيه اتت رافاشكتلا حانعلاه تومان لولا أ 1 )
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 -- . حاس م عس

 0 | مث ةءاندلاو ةسا ناد ةياغىف يتلا حلا نيتااه نم ةدسخاو لكو لا لذلاو ىزخلا عمبهنلاو لنقل! عوقولاو

 | ىد-اىمكع وقد نود رتم مكعمان أ نيتفي رشلا نيتلا.طلاىد_اانباوهب رتق نيقفانملل ىلاعت لاك

 |عوقورطتنا ناك اذا راو دلا الفي صد رئب نالف لاسة» ”ىدحاولا لاق نيئازانلا نيم 1 |نيئلاملا

 لق كلدلو هنن جم هب : راغتتباسه كل _ةلا صيرتلا ىفاعملا لهأ لاهو هن مالكلا قيسسدقادهو هب وركم

 ردا قاوفلت او نستح الا ثنن ًاتىسطاوهرعسة دايز نيمنيلا + كننعا د عاطل لميزأ رعب نالف

 ||| انانذأ, نأباشإ دنأب ءو أ ايندلا يف مسييلع هللا هلزغي با دعب ىأ هللا دنع نم لمقام ديابوأ هدنعن نمسا هد

 | ازاكحاذالا ةناف لقا انيدنأب وأةرخآ الاؤاسندلا باذعل وانت هللادنء ٠ 0ءنانط ومر كت

 روظ ناني ديأب دارملا نسما لاهاسنلق كالذ ىلاعتل اوقي فدكف كامنالام هراهاغا عم مهلتق لعمال نية فام
 | ناكت او اوصب رت هل اوقو نعنم ؤمللابرس مم : وك ى نيكرمشملا ناسك قئاكرهقاذامهقافثال م تاق

 ٠ | ىلابعت وقل _ءأ هاو ع ركحا ازيزعلا تنأ كنا قذهلوق اكيد! هفمدار ١1َنأالا مالا ةغسما

 الأ ىلوالا يالا ف ني اما ىلا عت هنأ لعا 95 وق مينك مكن !مكسنم لبق نااهركو ا اعوطاوقف:أ لق )
 : مناف ربلالاع أ نمئشاوناناو مما نيبو رخال فو اسيندلا ف باذعلا ىهنيقفانملا٠ الؤهةقاعنأ

 ظ 1 أو مهة- ىف ةعمجم ذ ةرح - الاواسدلا ىف باد ءلاناتسأتأ ناس دومقملاو ةرح "الا ىف هنن هذيل

 ١ ةزحأرق (ىوالا الش لا) لئاسمأن . الا ىو ةرخ الاىفو امن دلا ف مهنعّيلتا زريهطئاوةحا ارلا باءت

 || نم مذلان فقالا ىف سعاعنباو مصاعأر و فاقحالاو*(سنلا فو انههفاكللا م ذاهر, < قاسكلاو
 7 |ىل-قو نانقلامهليقثكلةعبجق فاكلا غضبنوقابلاو ءاركالا س غفل لاو ءاسناا و ةقشلا

 5 نيح ساق ئب دما ف تا ارت ساس عنب الاه ( ةناثلا "4شساا ) هيلع تح 11م جفلامو ةقشمملا مع اا

 اضاخ ناك ناو بلان أ لعاو هب كمعأ ىلاه ا ذهو دوءقلاف 3نْذْنا سو هيلا نا
 3 ءازااوط رشا عم هات_عمنأالا عا ١ اظفاهظذا ناك ناو هركوأ اعوطاو ةفنأ هل وقف ماعمكملانآالا
 : 0 َنألءاو مكنم كلذ لةي نلف نيه ركموأ نيعااط عشنا 0
 | مهلرفغت_تالوأ مها رفغتسا هل وةقاكو انههكفريللا ماقم مالا ةماق اأمأ رخ الاءاقماومتمدساو لك

 | نعضريت ادلاولاو ةوقكف مالا مامر ةماقاامأوا تم نسر لددملف ةلالذلا ف ناك نملةهلوةىفو

 : | ريثك لافو نوسفنأب نصب رتب تاققلطملاو ّنهدالوأ

 أ : | ٠ تاقتنا د ءاقمالو اش دل« ةنولمال قس وة اس قدسأا

 ا هلوسرو هللا ٠ نءمازلارمغنمنيعْئاط (لوالا) نآهجو ه.فو نيدراكو أ نيعث اطدي رباهركوأ تورط هوقو

 قانفتالامسهاناهتنام الا ناكف نوةفانم منال اها 7 ارلالا ىمسو هلوسرو هللا لق نم نيش ركموأ
 لهأ ءاسور نال مكتاسؤرنءءارك اريغن مرات ايوا (ىناشلاو) هاركالاك موماعاه اذ

 ىلاعت اقم مهتهج نم نيهركسو أ هيف ةمل ملا نم نورا[ قاسفنالا ىل-ع عاستالا نولم<اونأك قاسفنلا

 | نأ لق ىمهنم «لاومالا كلت لم ةدبالإسو ه.اع هلت ىل لوس رانادا راان ركب نأ لمحت مكسنم لق ن آ

 | لوبقلا مدعي اىلا ةراشااذهو نمةسافاموق منكم كنا ىلاعت لاق هللاد:ءةلويةءرصتالاها دارا ن رك

 | مسهتقفن نأن يب ىلا عت هنال تاعاطلا طي هد قلانأ ىلع ةءألاتاد<قادحلا لاق نيةسافمموكي لاعم
 هناءانعمناك كلذ لبق لاذاو حدملاو با ونثلاو 5 لبقتلا عمو نيساف مسن وكب كل ذلاعو ةّيل ا لمت:ال

 كلذ دك أى ابملانامم ىفءلااذ_هةلازا ىف رثؤد قسفلانأ ىلسعلد ىسفاامكل ذللعاف حذمالو با ونال

 لا حدا بحو ةعاطلاو نيعادلا باقعلاو مذا بجو قسفلاناوهو هلم ءملاهذهقروهامللامغاءادب
 | هيلع بجاولا ناك هنأ لءاوالا كام وق اقعتسسا لو ه> نيب ع.هجا ناكمف لحمام عم او نيثادلابا ومااَو

 ترجل وءنمامو هلوةوهوهوحولا م غابأ ىلع ةبيشل هده هللا لازأ امدعب لال دجال اذهركذ نال نأ

 ١ | الا املا :ذهلو.ق عئيفرثؤمال م عقلا اذه رمص» ىلا «ةنم. ف هلوسرنو هتفاءاور ذك مه الا مهما:

 رفكملا 00 ا للا

1 



 نر
9 

 .(ةثلاثاا :هلكسلا) يش سلريخأتلاو يهقتلا اذ هبل اوقلاّتاتدثف ةرغ رخاالا قووكناك تا قدرعتدلا

 اما ةرخا : الاف باد ءللا مست وكن أ لمست<وابن ذلا ف باذالامسست وكت أ لع دالدالاو لا ومالا | : ا

 ا
 د سم و جب

| | 

 ظ هيراقولانو دنس ناكىوق أو دْشأ شال ةبح تاك ملك نا (لّألا) هوجو نماسندلا ف باذعللابدسا موك |
 :رالوالا وةرثكلالا ومالا مهل تاصحنيذلاف بعض أو دشأ هناوذ ىلع هف راك بغضأو ملظعأ ل وفىلعأ

 اى اوفاك تكّلهو تتاقناواماوف نم ديدشلا فول لأ ىفاوناكمه دنع ةيقان ءامسشالا كلت ا

 ما تاقلاحلان ن نع كفنيال ةينامسملا تاداعسلا تابجوم لوص< هنا ثدثفاتاوف بيسردي 0:

 اهلمم داهباستكا ىف جاتحي هذهّنا (قاشلاو) اغا ماوفع وتو نم نزلا بي ساما واما وو 1

 ايلف مظعأو بعضأو قشأو 3_أ بع اتمنا جات اهل رداع ةيطع هش شمو دي دس ع
 انذللا نعت نوكيا ديأداولاو لامل فو غشا هراست كا نم بعصأ هلوط- دعب لاملا ظ ع

 نا (ثااشلاو) يلق عفنل اوريثكب عتلاف لاومالا كلن مليلةلابالا عفت ال هنا ع كالهلا نعي

 هرعرخىلا دالوآلاو لاومالا هده هءلع قيتنااماف دالوالاو لاومالاهدها هيحوظعاذا:
 ةديدش * بورحلا ةةرا منال هترتسح ةنشنو هنرحماخعي توملا دنعف لوتال ا ناك اف لطبتو كلم لإ

 ةفسأ ملمع اسنالاةادح لاحظي وكلتءامشالاه دعنا اوهوىناثلاناكن أو نشاودساب

 0 نا (ع.دارلا) ايدل ف باذعلا لو هل بيس دالدالاو لاومالا لوصحّتا تننفا.ميسب هبل لان :

 ||| اماااهّسلكي سفنا | تفرصت اواهدف تقرغتساتااووو ترثكاذاف الا هلام ساوأساو ةريضخد»
 | 21 ءامساو املا ناكالكورهقو ةؤقوةوق عوف هلق ف لاح ها غمقازكذنعهئاعر !امدسكل

 ْ 1 يمل نلآ ارهاف ىغتسا ءارنا ىقطنل نان الانا ىلانعت لوب ةراشالا هملاو ىوق أ ةوسقلا : ٠

 الااهحا وهوا دلا تحل اوه-قوىناقلان هم رج الاسحو هللا ب> لا دزى4قئق وق بسدالوالاو

 ا ىلا ءانح الاوءان رثالا همس نمو ندسلاا ىلا ناتسسلا ن هلق ناسنالاةلاكت دوا اد نمو بل
 ش كرد باطاهم از وبا باولو رك نت مرج يرتترالألا طعمفهن ءركذلاو دي رغلاع

 ا :لكلل لضاح ىذه لق ناف هَ : الاؤاندلا قباذعلا لود بيس دالفالاولاومالا ةرثك نا ْ ١

 ْإ بابلااذهىفتادانز,ن وصون وقفانم الق باذعلا اذهب نيقفااملا ءالؤه صمصخ ىفةدئافا اف

1 اماواسدلل هيسرعفي لعل اذهفامتدالالرتت اللواخ هنالعرخ الا مويلاوهتلانمآاذاجرلاّنا (اهدحأ)
 

 ال مالك الا تناكو واهل هيحدتشاواههف هتيغر تمظعتءل اعلا تاريالا هذهىفالا ةداعسال هنا دقتع :«انقفاملا |

 ؤ لصاس: ب اذءلانمع وناااذهف هتامالعروهطو توما برقدنءىوةتوهقس قراك ا اهتاوف بست داخل ظ ظ
 1 ةنامهةلكو ناكل سو هملعهلفا ىلص ”ىنلانا (اههنان' و)دالوالا ولا اوءالا يس بي باثدلا ف مسهأ | || ٌْ

 | ضرع يجو كلذ وزشلاوداهلا لا مغدالو أو مهلاومأ لاسرا مهفاكيو تارا هوجو لاومالا | 0

 ٠ نا نود ةتعي اونأكو هللا دذعنمال وسر هنوكى قداص» نمدل ادع نا نو دعنا وناكم مرتو ليقول الا ا

 نم ديدشلا هوركملا اذهل مازتلا لّقلل مهدالوأ ضر رعّداو : هدد :افريغنم اهل عمدضن لاومالا كال قافت

 || (اهتلانو ). نيقفانمللءلصاح تناكبيدعتلا نم ةدانزلا هذ هفا دج باقلا ىلعو هةر
 مهدالؤأو مسها اومآل دي ىلا نإ قد اتحا اوناك مث محماس ولة ؛ مالا او ةالصلا هملعا دم ن وضغس اوناكمهنا

 رهظوا اوصطش نأ نمنيفئاا وناكم مع ااه روز يد تقاتل هذه شالو تدخل رووا

 مم اودرلا ص > رع دلنمسو رف نمبرخلا لخأ ر اناا نورعيص.فامان ار وهظ مه عع ا ا

 نماوفاخ لوسرلاو مهاعدالكو ةصضفلار وه نم اوفاختبآتازنالكو لاومالا بو هالوالا ىمورتقلاب أ

 أ باذعلا ديزمو بلقلا) أتت وام كلذ لكو مهئبخو م_هركتحم هوجو نم هو ىلع راب
 نب هللادبعو كت الملا هتل_غرجاغ ىأ نب هلافنكءامشت ادالوأ مهل ناك يةفانملا نم اريثكن ا ماهسانو) || 0

 ل 7 مم ب هه !1

 هد راطشونربالاواكمسهو قاف 1 نءنوريمريثكق اخ مهر ناك هللا نم ناكو ارديالهشت ينأنب هقايبع |



45 - ' || 
 )2 2922:2222 ااا

 | | وادع ىلاعتهلوق *« لجو زع هللاىلا لعفلا دان_سا ىلءم_ جما: مهنم ىل.ةينا ىللسلا

 ! يف عطقامل ىلاعت هنارعا (نو ورذاكم هو مهن أى ه توات دلاةامقسا ىفاهي مهيذعيلهقلاديراسغا مهدالوأ الو

 ْ ًايندلا ىف عفانملا باي نم من .ونلغي ىتلاءامشالاّت ا نيب :رخاالا عفاشم عمج نع نب نةفاسأ اءاحرقوالاةنالا

 اءذهق لّمأت نمو مس,لعتافالاو نحل عامقجا نايس اواستدلا قم همظعت باس |ولعج ىلا هناف أ
 ! |مهلا منيب مهلاعأ حئاضفو مهلاعف أ منان نيب -ىلاعت هناف هوجولا نسبسحأ ىل ٍلءةشرماهن!فرعتابالا
 ٍإ | ا ناددمم ةبلبلاو ةنحلا هوجو نمابن دلاى مهلاموديدشلاباذعلا نم ةرخ الا ىف الاف

 1 |قوهفايثدلاعفاشم نم هنانونظي امنا ب . الاه هىف نيد ةنملا ةماسقلامول هب نوعفتش الربلالاعأ

 ظ ريل عسجلب بااج قافنلا نا ارهظنادهدنعو مهلعةنما ديدشتو مهئالبو مهب ادعل بيس ةقدقملا ٠

 نكعال هنا فرع بترتلا اذه ىءناسثالا فقو اذاواندلاو نيدلا ىف تاريخا عسب لطيموا.ندلاو نيدلا
 اياطللا ده (ىلوالا:هلعملا ) لئاسسم هيفو قيفوتلا هللا نمو اذه نم نأ هجو ىلع مالكا بدئت
 ) ل لاوماياوبعت نأنبذيالى أنينمؤملا لك هنمدارمناالا مالسلا لعل وسزلاباص تخمر هال ىف ناك ن او
 1 ىلاعت هلروق هريس أو مويلع هللا معذ ربا اسنالو مه دالوأب الو نب رفاكملاو نيةفايملاءالو وه

 ْ نهيق ناداقعا عمو براتالا عع ئذداان رورمسل !باالا (ةيناشلاةلكسملا)

 1 5 قدعال هناف هللا ن نءهعاطقناوءيشلا كاذب سفنلا قارغتسا ىلع دن ةلا طا ءدهو

 اذار ياي ءاعا لا زىعملاا ذهااركحذتءناك ىتءناسالاوهريغالل عمو ناسنالا كلذ نع ىلا
 را ةي ماسلا هلع ناك هسفثرلا باعاو عبتمىوهو عاطم مش تاكله ثالث مالسسلا هلع لاه
 طمأت تقصنو أت ملب أف تسداوأ تدنفأف تاك أ امالا كلام نمكلام مالسلا هيلع لاو نورثكملا كإد
 5 * تراكه عراك "نمو هباسح د ْثاةلامرثكن ءمال_سلاهملع لوسرلا ىلا هعفروريع نب دنسع دو

 :ءدوصتملاوةريثكب اسبلا اذهل ةبسانملارابخالاو ادعب هللا نمداَدزا انرق ناطلسلا نمدادزا نمو

 هس تادوحوملانيةةلا ضءبلاه اهب راخكفالاو ام ىف كالاسبتلا نم عنااواسندلا ىلا باكترالا نع

 ىذلا (قاشلاو) هلالج ل جم اوهو يدب امان وكي ىذلا .(لوإلا) مابقأ ةمبرأ غلا ةقلا
 | كادر نص حداد نوكال واملز أ ثوكيىذلا (ثااشلاو)  ايندلاودوابدأ الواءازأن وكبال ال
 : 35 و ةرخ ”الاوهو ايلزأنوكيالو ادب أن وكي ىذلا (عبارلاو) هم دع عنسم اهمدقت يثام نا ل.لدلابت دث

 ١ لأ هناسملفاسصاعناكو ًاعيطمناكءاوس فاكملا كلذكو اها رخال يكل لو اهلورخال انا نيفاكملا
 أ هنه ةطانملا نة اجرت الا نمو فاكملا ناسنالا ند "راد اخسا ةسانملات- ات تئاذهتءئاذاو اهلونآالو

 ظ 00 ا ايس جيدا يباب رخالا قلخ هنا اذه نمرهظرو اءئدلا نيبو
 | ئلا) لئاسم هيفف ايندلا ةامطعاف اهيمهيذعيلهقناديرب ريامتا هلوفامأامندلاال ةرخ الا وك هل ىلصالا نكسملا

 | انبانرع مهيذعملاهمف مهل ىلعنأ هللا ديرباغا لق هناك وذستمالا ف نول دونا الاه .(ىوالا
 ْ دهام لاق (ةيناشلا ةهلئسملا) مكل نيييناكأ مكل نسي هللا ديرب ,ةوفكنا ىمعمإللااذهنوكينأ

 ْ |ةراعاابنالاةامحلاف مهدالوأ الو .هلاومأ كبهعنالفريدقتلاو رشسأتو ميدقتةبالا ف:دايتقوىدسلاو ١

 ظ | نانوكيال داولاو لاما لاق, ن أو »و (لوالا) .نالاوماذههو ىضاقلا لاه ةرخالا فاهم رمذع هللا |

 || اذه االاربخأتلاو يدقتلاءالؤه مزتلا اذه دنعف داع ىلعامبهلق ان ىتلا مئلا هانم امهىلب اياذع
 أ بالذ .اءاذعدلولاو لاملا نوك, ف دكف ريسخأتلاو ميدقتلا اذه دعب لاستب . هلال لاؤسلا اذه عفديال مازتلالا
 | أ كلذاولاءاذاو اال بست تدع وما بزعل ادار اوازخيدا مالكنلا ف ف ذرب دقن نم مهيأ

 ا | تناك يح نمايندلا ىفاهب مس عي تأ هقاديري لاقي نأ عصي نال ريخأتلاو ميدقتلا نعا ونغةتادقف
 | ًرثك ةدابزلاهذهل نكي املا ف مهدالوأ الو يميل ومأ كبها لان هناوافا ذنوب اذهل امدس

 ] امن بادعلا لاح كل ذكس دلو اندلا ىفالا نو كسي الداولاو لااا. باسعالات ا مولعملا منال ةدئ اف ١ اه
 سستم

 لو



0 

 |١ ىلكلا لات هنفلوبخ.دلاب رتتس نب ىذلا كلا ءاتعمو ح ؤلولا نم . لذلاك لوخدلا نم ىلءةفموهودنحاو ||
 5 ةرالثلاءوسولا ءذهدح ؟ىل_فاناكماود وول مما ىدعملاو :عوربلا قفنكسحاققث ديز باو |

 0 هفرص اذاهري-غ ىلوو فرضنا اذا هسفش ىلو لاشي هنا ودول هما اولول كمالارست ةرشأأ

 ذااوهو حومب ضرفوهو سرقللا حبي لاقي اذه ن ءوئنمهخ وجو دربالاعا رسا نوعرتسي ىأ نو
 1 ايوا ب تجا» ةدا_ثنم ممن دي 5 . الا نمذا ارهاق ماا

 امد اولكى .< نأ برقالاو لش دملاوتاراغملاوأيلملا ىل موءامسشأ الث رك دىلاعت هنالع

 : |تريسا 1 فيتملاو لاما ىف فوهكلا تاراغملاو نوصحلا لمحل هءلعرخ - 1 |

 | ناكموخ ولدخدا نمالشدمو لخ د نمال_خ دمئرق فاثكلا بحالات رانا الاول
 لكسنو رمد رفاأر ةواواحتلالىأ هدلا اولآولأرت 5و الخدتم به كسب ىلا رقو مهن

 اوطعأ ناف تاهددلاى لزب نممعمو) ىلا تهلوق ٠ داو نو 2 ثيونوزءعوتو

0 

 هللاانن_حاولاهو هلونرو هللا مسه[ ا اماوذر م-منأولو نوطضس م_ها دا اهم اوطعنمل ن

 ١ احنا أس ع نمرخ عون حرمش اذهنمدوصقملاناملعا (نو.ًءار هللا ىلاامأ اهلوسرو هلق نم ه هللا
 0 نم اهب ََر ود هنا نإ ول وهنو ءايشغالا ن نهتافدهلاذخأ تبس لوسرلا ىف مههطودو مد

 لاه (ىلوالا هلثسملا) .لآ هد ديك روز د عا رثال هناىلا هنومسننو هندوملهأو

 0 وهنا ىذ زيدا دق ا ءءاجذاالام مسي لو هيلع هللا ىلسص "ىلا اذن ب هع هللا ىذر يردخن
 ماذا ل دعدنمو كليو لاف تالوسرا ل دعا لاف جراوللا ل صارهز زن ضوق ةرخوو

 | هلعدللا ىلصهللالوسرل طاوملاووأ 1لاسقي نيةفالا نمبر لاه ىاكلا لاه نا الا هذه ت

 ْ | لوفر لا ةفءاشلا ءاغرف اهعذلونم عسا ازغالا ف تاقدسلا عشا نال ملا 6

 | ةالدلا هلع لاه هذان انعارذؤاد زاك اما عارى وم ناك اماكلانأ ال سو هم هيلع هللا ىل

 ىلص هلا هريسفت هنعهللا يفر رصالاو بون ا ىووو نو ةفاسم مهناف هباصتأوا ذهاورذحام

 ءاظعل اد لزحتو ساحللا ىف 4: دنا كيا الا لع هي ىلام لاس: نالغب ك كإعام هبانتأ ن *لجرل لاع ملسو

 انالفتءطعأول لاف هرمغ «ىلء دسف» نأ ف اخأو هقاأ نع ىراذ [نقانتم امال اا اةلاهلا

 ف ةونهي راد[ قفاشخاذهامأو هناغاىلاهلكأن !نمومدلا مالا وةال_هلا هءلع لاسقف همظعتام ضن ||

 أ كعب ةزآل_جر لاقي هجولا زمهل اكس ز مالا ثدللا لاه زان هلوق (ةذاثلا لعسملا) هداسقا | ْ
 اذا ملل تي راو [؟لسرلاتزا لاش جاجزلا لاهو برغل امك بعي ةز ءه لجرو كهجوف 1

 | ىلع دياَد- هو مه سعنو ساسنلا بامغب ىذلا ةرمالا ةزمولاو هانم .عاذااروه هز .أ زن اكول ٠

 هتعدا ذهن زا 0 اوزمهلا لصأو ى 7 ص 0 ب زمهلا نيب 2 1

 ل ءاتلالاق الا تاناوإلا فشخ معلا كسعي 1

 'رزأب نم م-موةلوةوهو تآرقلا طظذا هقاىلا ىاذللا ةمال_ءااانالو لاف تاهدملاقن ردفلاف كين 3 ش

 رمللا بدسن ا ىلتاداهانركذ ىتااتاءاورلاناالا بي لا اذهل ناكز مالا كاذ نا ىلع ل دالتاقادصلا ىف
 اقلطمتاوكزلاذ_تأاولوةءنأ لا اها وسرت هوجو لهتدع ناكل تاياورلا هذهالولو كل ذو* ظ ْ

 ءارمملا ىلا اهفرمصمل اهدخ اي لاب نأتاملاىفام ىدقأ ر "اسرع هدب ن هنا الا سسك ع ارت ا نالزا 5 ::

 هدد حلاصع ل فكملاوه نوكي نأ بجوفءاشغالا ىغأ ىلآ هةهقاّنانولوشن اواكج مهما هك 1

 ثااولاق ممماوهو دوما | ضعن : نع ىلاعت هلا ءاكح ىذا 'وها دوف لوةعمريغو هذ كا نان لضاي نأ اماف ار ,ةفأا

 حنت نأ بج وفرك دخان ىذلاناالا تاوك د ا ولوقينأ (اهناناوإ ءاننغأن مورقتقلا ش
 ا ديلا

 ا يو , عم و
 20( نع

 ص ٍ ار لامه
 هَ



 عامه

 [من م هشاتساو هبال !ىذأت مظعاذكه راصاذا نيالا او مباع نو روضرتدو مه ن واتس وقافالاف م 3

 ظ ةمدخفد ويهدي اوناكرهقاةضو ةباعصلاءا رهن ا (اهسداسؤ) مهباذعلا مد صدالوالا كلو هز اذ '

 ١ | ١ ةدوغاادملخللا«الاو ونبينا ممإلا منوم جينر اوزغلاا يلا مال_لاوةالصلا هيلع لوسرلا :

 | يمزلاابشامهت وا ااوزئفن وعيا وناك «اي وذالا دالوالاو:ر تكلا لا ومالا عمن ,وَمفانااءالّؤهو

 ا لاومالا ةرثك ناكو قافنلابةمسلاو ءاردزالاو تقملا نيعب مويا! نورظمي قانا ا مث صانلا نمءافعضااو

 ااامس تراص مهدالو أو مهلا اومأ ةرثكن ادوح ولا وذهب تدئفرللا وحالا هذه لوصطلا:بتراصدالوالاو
 0 ١ ظ # دودولا ىف لح دام لك ناتابلا ىفانباص أ جتحا (ةعبارلا هلثسملا) مهقح فاس دلافباُدعلا ديزا |
 قاهزادارأىلاعت نانا دب , الل وع“ تالاولاه“ نو رذاكمهو نيب ق هزت نيو .هل وب كا غت هادا م ١

 ٌزاهْزا دار ىلع هنا الا نعم ل اقتف قابحلا باجحأ رفكلادارأدقن كلذ دارأ نمور فكلا عممهنيفنأ
 دبطلل لو يدق ضي رالاّنا ىرتال ار فكل ديرمم ىلاهت هنوكى ضنشيالاذهو نيرثك اوبال هت

 دطأل لوب دقو هسفن ضرملا ديره هنوكى وال ةدارال ا هذ هف ىذص تقوىف <ىل_ءلش دن أديرأ ْ

 هركسعل ناطلسلا لو ةيدقو ةصارلا كلت لوصاعاديرم نؤكي نأ ىذتقيالاذهو يسار بط: نا ديرأ
 0 تاوحلا -او) 1:ىهاذكف بارما كلذملا ديم هنوكىلء لديالاذعو بارما ىلغمهءادقا لاح ةاغاااولةا
 ! ' اا ردلساون رح ىلا عرب اهلص ا اهرك ذ ىتلا"هل_ثمالا ع..نال كاذو برع هيت ةلاق ىَدلاَّنا
 ىف ىعستن أديرأ هانم ناك 0 نأ دير ددطال ضيرملا لاه اذافئشل كلذ ةلازا
 5 لاقاذاوةحا ارا هذه يع لب زتنأ ديرأ هانعم ناححص حارب بطن أديرا4لاقاذاو ىنرمالازا

 0 ممادعاواهلاطداو ةيراحملا كلن ةلازا بلط هانم تاكي بارحلا ىلعمسهمادقا لاح ةاسغبلااولتقاناطللا
 ادا م هدوحد نوكينأ عا :توفدتلازاو :ىشل كلذ مادعا بولطملاودارملا هلثمالا هذ هلك ىداتبنق
 7 5 9 اضل هرفك ةللازا نع ةراسعسدلرفاكلا سفن قاهزاّنال كل ذود الاءد فهفالؤم ا

 < سف قاهزادازأ هناي“ الا هذه ىفمشاركذ الف ديلا امهم ةافانمالو نابسانّم نا هأ امه ىلإ ةلازالا
 ٌّ ,ًالافوا هناك ناهزالا كلذ لوص*- لاح نب رف ام يكلاد ورك تا بسويرتكي جوك لاح

 ْ 000 نركب نأ ىضد» هنأف رامايف هوك رباح انالفقلا

 . [انلف هلارورضنهوهامل ديم عئذلادب مو رفكلا لوه-لاسالا هلوصح عنمع رفكلالاخ ىف قاهزالا

 1 ىلاعت هتوك مرا وورد نموه أم عج دارأ فايت دارآ نما تو ركل !لاح قاهزالا هتلادارأ
 "5 | مهنا هتان نوفاعو ( ىلاعت هلوق «هبردلا ضم ىفاب طااهدروأ ىتلا“هلثمالاّت تدنفرفكلا كلذلا دي سمح أ

 7 نوعم#يرسهو هيلااولولالخ دمو [تاراغمو الم نو دو ول نوةرغب موق مهنكلو مكسشممهامو مكسمل
 ٍ اندلاودرخ الأ عفانم عدمه نع نيا جايندلاو ةرخ الاراضم لكل نيم سم مهنوكنيبا كلاعت هنا لعا

 نوقفانا !ىأ هتانونادو لاقف ةيذاكلا نامجالا ىلعمهما دقا نيبو مح اضنو مه<تايقركة ىلا داع
 ْ مهنكلووكشي دىلعا وسل ىأمكنم مهامو ىلابعت لاق مت مكس دولعىأ مكنلمهنا مث ولاحاذان دم ملل

 اانمااولاهاونمنيذلااوقلاذاو ىلا .ءتةلوةكوهو قافنا!اوز زسأو نامعالا اور ها أف لدقلا نوقرغ. م وق
 |وهوقؤرف لبحر لاب ء هنمو فوم !قرفلاو نوزبهت_بمنوغامنا مكعمانااولاق مهنمطامسش ىلا اولخاذاو

 | مكوقرافلو هبلااوّرذل مكتم مهسفن ىلع ننمآهمف نوني اًرفماو د وول مما اهنمو فوم اا ديددشلا

 | هيف نصح» ىذلا ناكملاًايلملا الم نودع ءول اوف بلقلا نع نكسملاو رادلا ىف من امهقفاومنااونطتالفا
 | ىلا أل او ألا هلثمو ميلان وكسو ماللا حفبامط ألي اذكىلا أل نم لص وازومتهءاروص ةماعلا اهل مو |
 |رتتسيى أ هيفناسنالاروغي ىذلا عضوملا ىهو ةراغم عسى متاراغموأ هلوقو همااارطضم هتطبىأاَذك |
 | الخدمه اوقو نيعلتراغو ضرالا ىفءاملاراعهكمولذلةراغمو ف ترخف هشتزج ءوث لكددسعو لاه ١

 | جرا نما مهو ةدوهجلادلاوةسوم مها انالالا لدين ادلا دعانا فدع أحال لاق ْ
 لالا >>



 ففي
 ا

 ةفصو لاك ةفصةردقلا تناك الفون ذا وزكمناصقنلاو هتاذلب ويحم لاكلاو هتاذاامو 2 ن وكيلا |
 رشا قخ ىفاهل[اكلو ةردغا !كل:لوصخل بس لاملاو ان. ماذا وبحةردقلا تناك اجت اذاي وبهم لاكلا | ظ

 11 ناكين نربص رهن بويع اذط تقرت ايذلاولا فارع زشلا و-ىفةردقاابامسأى | 0 ٠

 ٍبغأتلا نعو هللا بح نع سفنلا لهذي هبح ىف قارغتسالا نال ان وبحم هنوك ىف ب يلاو» اذ

 اريك ارخالا كل رمصمل هدي نم هنم ةفئاسط جارخ اي لالا كلام ءاكستعرمذلا ةمكح تشق
 لص الن اسنال ةداعسن! ىلءاهلاهدنتو اهبل ةماكل ان سفنل افا صن نماعنمو لاملا ىلا لذملا

 دارماوهو ةمكملا ذهل ةاكسص زل بجو هلاصسدتتاف باقل نعانث دلا بح ض يملا نالاسلا هدم

 اندلا بلط ىف قا ارذاسالا ن نع مهكر تو مه رهطت ىأ امي مويك رو من رهطت ةقدص مهلا اومأ نمد - 1

 ديازتو ةردقلا ديازتيجوب لاملا يارتوةردقلا لاموْةٌَوَملا هد 5ى-ولاملا ةرثكناوهو (ىاشلا»

 لاملا ل.س فىبذألا ناسنالا وعدت اذللا كل: ديازئو ةردقلا كا ذاذنلالا دياز بجو

 ىلا ىف غلاءاذا هنالرودلا هلام هل مل اريصت قد رطل اذهب ةديازتملا تادنل ادق لود ا. 3
 اهنا

 د اب زر نأ ىلع نايننالا لمس وهو ةدللا دايدزاسحوب + وعو ةر دعا دابدزا بجو كلذو

 ف ةريصمل ىلا هتهقنا ةاضرم بلطف قاضفنالا ىلا لاومالا كل: نم ةغئاط فرص هبحاص ىلع ينجوأهلار
 هنجولا) هتاوضرباطو هللاةي دونم لاعىلا هوو هلرخالىذلا ىنالظا!قر ءنطلا كنا

 لام لا ةرثكنأ نم انركسص ذام هيدسو بلم ىف ةوسقلاو نامغطلا لوصل بدسلاسملا ةرثكذا (ثلا
 اهرغربصي نا_بنالاف همق قرغتسا هقو ثدمللصو اد اىشاعلاو اهتادلدءوم ةردقل ارش لو

 دار ااودادهو عئاملا كلذ عقد ىلع هنر دقو هلا مين اهدا هيلط نع هعنععنام ف ضرع نافلاسلاب اسف

 ”وفاهل ةقطانلاسفنلان ا .(عبارلا هدجولا) نحرلانا وضر بلط ىلا باقل اًدريو ناس غطلاا لاب | |

 هللا وا موا اد ومالنا هال يظعتلا ىفاهلاك ةنر طال: ةلاه ةءلعوةبرطت | ا
 انءاس قلخلا ىلا ان < هنوكبهفاصتاوهو لاكلا اذه حورلارس هوا لمع : اك لا هاب جواه[

 أ يح ىلع ٍنواقلا تلبج مالاسلاو ةالسصا | هملع لاقام ىلع لا تال هل امهسو منن تلامو مظلات ومس أمون«
 هلأ ن٠ةفئاط ملا فرصب غلا لح رلانأ اواعاذا ءارةذلاف اهلا سأ نم ضو اهملا نسحأ نم
 نوالاو ةمهلاوءاعدلاب هودمأرثك ؟لاملا كا ذ نمم_ملادف رصي ىذلا نا كرك اهامناك الك هناوأ
 ةزاحشالا هيلاو بصمن ورسمت ىف ناسنالا كلذ ءاقبلامستاوعدلا كلت تراصف ةرارح حاورالاوران'آ |
 ناك زلانمكلا ااومآ ١ ونصح ماللاو السلا هملع هودي و ضرالا ف تكه»سانلا ع امامأو ىلاعتهلوقب | ١ ١

 بجو ئثلا,1٠:ةةسالا نافئذلاب» مءانغتسسالا نم مظع ائشلا ن رعءانفدسالان .١ (سداسلاهجولاو) ْ ٍْ
 كلذاو ءانتلا غلا ووذئشلانعءانغتسالا اماف ءرمغنعءانغت الا ىلا هءلسوت هناالا هللا جاستحالا ||
 ءدسبع ضء:ىطعأ انا هناصسهقلاف قلو ةفصةوثاايءانغ:_بالاو قا ةدص ءىثلا نعءانغتسالات اق[

 سوقا نأد وللا ناك ةاكزلارءرمأ ادا ئذلا»"انغتسالا تان نما رفاوانمصت هقرر دقق: ةريثك الاومأ

 | حءالغزاك ابا حاف ىلا هت هق ا امض م بلط ىف لا ١ قافنان ل صحت امناو لانملا باطد لامست

 1 ا زلا باب عاف ىغتسسا هارنا طبل ن اسنالا نا ىلا.هتو هناصسمل وةبةراشالا هسلاوتاضالاأ |

 || لكتالاسشي نأ ن كال هنالا» رمغلأل اهنمءلو اهتاذإدب وبمحت لاكلا تافص نم ةفصةردقلاناهمق سس سلاو ]|

 ب ىومحلاءاالا فءاهت الا بح -وننالامحم امهورودلااماو ل .لا|مام زالاورخا قعا تو. .2ؤهف'وذ ١

 | ارخةواعطة ماهل عرمشلا تيئافرخ الو عطقم اهلرهظبمل رودلا هلم ةلثسسا !تراصانلو لاملا بلطف

 || هلا الخ اءاوقلت مالسلاو ةالصلا هماءلاعرسسلا اًذهلو متع تاف ”اللاصف اذ مبا |تاريخلالاصداف |
 تاق الا عقد وويل تاردلا لانا قانبعاس هنوكت سنا اولعاذا طنا نا(نسانشا ةجولاو 1

 || (عباسلا هسولا)ئشلا نعءانةتسالا اوه هم فرش و هنم ىلع وهن ىذللا مانتملا ىلا *ىثلاهانغتسالا ةسرد(]]



 ت7

 م ئذلا اها نجوي رايات همرتغ ىلا زفت االاريثكلا اذهدح اثنا نها ول اوقينأ (ابتااثو) كلذ نم لفاد
 نففانااكالواق الخ دك اكرىلعل دن الاوز فاعمل لهأ لاه هودارأ وعلا نا ىلع رابخالا تاد

 ١ |[ ءةعغلا قروملاىلا ءوبسنقل وسرلا اوناع تاه دسلاذخ أ ىلا مهدربثت ءةدشل هنال كلذو مهعاسسط ةءاندو

 َ اح ماقي اسو هلعقنا ىلص هللا لوسر ناك لاننا لاه اييئدلا ىلا لنا نع ىلاعتهقن | قاش دعب ناك هنا

 د نوففابملاامأو هلعهقانودمواوطعأاهنوضربنونمؤملاناكو هريثكو لاملا لملق نم هقنا دان آام
 لججالال بيصنلا بلطل مهططمو مهاضر نا ىلع لدي كاذو اوطضم الملقا اوطع أ ناواؤحرف ايدك اوطعأ
 اضن مول مانغا ا يدعو راسب ورم ”ئينل انا لمقو نيردلا
 : أولو لاه مث طضسل | اًوِافامتءاوطعب )ناو ىأ: أ افمللاذاةلك نوط سب م هاذا اوقو نوقفاسنملا

 ار وفن تب اطو ةمنغلا نملسو هدلعهتنا ىلصةقا لوسر مهاطع ا اعاوضر مهناولو ىئعملاو هنا الا اوضر
 ْ اطعأ |. ءراكسص ألو هناع هللا ىلص هللا لوسر اًيطعف ى رخأ ةهنع هللا انةزريسو كل ذان افك اولاهو لق

 -هااربخ ناكلرب د هَل او فو دممول با وج نا لسعاو نو.غار هنا اوهلاضفاو هقنا ةعاط ىلاانا موبلا
 ارتوءاكز وثق هللا ىلءاواكوسف م-مولق ىف ناءالا ارضع لو افلا مهم بلغ هتالثا دو سبط د وعأوأ]

 ,اىأباوملا ارك ذتال نان 0 رااكاوةكوهو لي وهتلاو ميظعتلا لسع لدآض رءملااذ_هىفباوملا ||

 /|نيدلا فم سم أ لآاسن لا بلط نمنا ىلع ل دنةبا الا (ةثلايثلا هل ةسسملا) (وظعا سمأ تدار كالذ تاعفأإا

 اذه بدا حاسما لموت ننال نمدضر غناكو هءفهقا نذ امر دقي اذ دلا باط نمامأ و فاهفذلا ٍ

 |. امتي مج اواولات نا ىزئالا هقاماشتب انا ترك نأباسل اذه ى ىف لءءالاو نا قدرطلا
 با م همف ةرك ذة نوي ءارهتناىلا انا هلوسرو هل-طف نم هللا اذ" قيقا اندسحا ولاقو هلوسرو هللا

 ا زمج يكسو الشناو ثيل نم ءزنم ركصحح ىاعت هنا اعل وسرو هللا مهان:آ اعءاض رلا(اهلوأ) |
 ظينأ (ةرنانلاة ا رااو) هما ضارتعاالواباوصواق- ن ,اكاضقو اكس ناكام لكور ومالا بث او هد

 ظ [انن لن دنو لاملا اوذخأان ريسغثاىنديهقااننحاولاهو وق ةودهو مسمنابل ىلءءاضرلا كلذرانآ ْ
 الانا هو (ةثلاسلا سن ترااو) هللااذيسل ةيدوبعلا ىف ةيظعلا ةمرملا ذه انزفدقف هئاضقو هلنامكحي |||

 1 رخأة--سم ىلا اهنم لزنهقنا اندسح لوقياهد_:ءيتلا ةملاعلا ةسجردلا كلن ىلا غل ملاذا
 | ةمرلاو) لضفأو ىلوأ هو ةرخ "الا ىفاماورب دة هاضتقان ا. دلا »فاما هاوسرو هلضف نم هلل  اند:ؤم#س
 1 5 انلانزوفلاو لاومالاذخأ ةعاطلاو ناءالا نم باطنالز ه1 نو.غار هقاىلا انا لوقي نأ (ةعدارلا

 : ١ | هناعد . الاطفال دام ىلءةندومعلا ف قارغتسالااماو 5 رع ”الاتاداعم باستك !امادارملااغاوامندلا ف

 5 لأ نوركذ ذب موب رم مالا هملع ىسع نا لةذو نوبغار قاب اون ىلا انا لقد )و نوبغا رهّتنا ىلإ انا لاهم هناف
 ١ 1 هقنانورت ذينيرخآ موق ىلعّرم م من ٌمدصأ لاقف هللا ب اقع نم فوم: الاه هلع مككمع ىذلا امل اةفىلاعت هللا
 . مل افون ابنيلفت ثمان مو وق ىلءزر مو حدصأ لاشةباوثلا ف ةبغرلا| واقف هيلع مكلمحي ىذلااملاقف ا

 ة-وررلاةزعوةيدورعأا ةلذراهطال لب با وثلا ىفةبغرالالو باقعلا نء فو خلا مرك ةنالاولا ذا
 0 فيرشنو

 || نوقف نوذحنا نأ لاقف هنزعو هسدق امص ىلع ةهلادإا طافلالاءن اسال! فاد رمتو هتفرهب بالا |

 || نيمراغلاو باهرلا فو مهبولق ةفاؤملاو اهيلع نلماعلاو نيك !ملاوءارقفالتافدصلاامنا) ىلاعتهلوق
 : ظ هلع هقا ىل_ض لوسرلا اوما ل نيففانلا نا لغا( يكح ميلع هقناو هقنا نم ةضب رف لدسا !نباو هقا لس فو ظ

 | مهل قلق اتماندسن ىسف: !ذخ الو اهمنإ قاعنالو ءالوه تاهدصلاف رشم مها نييتاغيسلا فاسو '

 | نم لبظلاذ أ ىف ةمكمل انا (لوالا ماسقملا)ن امام انهغو تاهدسلا ذخأ بيسي لوسرلا فنعط
 ' | ةناقلا قانمالا٠الؤهلاع تاس: (ىناثلاماةهاو) سانلا نم نيجاشحل | ىلااهف رصو»انغالا لاومأ

 | ىلا ةدئاع حلاسماهشعبر ا هلا باهعا ىف ةمكحلال اوقنف ( لالا ماسلا امأ )ذب ”الاءزه ف نبروك ذملا
 بتول (لؤوالا) رومأوهفلؤالا متلابأ :اكنلاذش ىلإ :دئاعاهضغبو ةاك لا ىلعم |

 بلال
 . ةسحب

 ع

 ا هتان اي سمسم



1 

 اهيا يع ١ تا

0 

 63 فري

 ككل َقباانع رمشلانا (سماسخلا ه-جولا) ريقفلا ىلا لاما كلذ نم ةمئئاط فرص ىنغلا ىلع ||
 هدي قبامب زعفا كامل ناسدةئا أكل ذر نم كلاما نكمئالملق '* زج هنمريقمل ا ىلا ف رمصو لاما كلذ ||

 لاومأ نم ةغن ةفناط هلا ف ريمي ملوافال_ ىذه سارية فلا امأ ناصقنلا كلذ لوّزيو عب ريولاملاكلذنم ||

 ا وهو د ل سواد نراك ذاك: سابق دلو الطمسإلا ا

 لام اوركش فصنوري_صف ضن نافصن ناهعال ا مالسل او ءالصلا هلع لاق (عباسلا هجولا

 لاملاكتنطعأ ىغلااومأ لق هن'اكو ربدلا بجو هئادةفو ركشلا بجو: هنادحوف ع
 0 لعوصت تح نمايتنالدي م جرخاف ني الا نمر

 يو 57 نمت 2700 رك كلم رادقألا كلذؤ اذان لانا نم ةفئاط كا ال
 (نماثلا هحولا) ان عمرك كااوريصلا ةفصن نقوصو» ءنفلكملا عم لعج فاي. ةاكحزا :

 'هتمردقلا كلذ ذ_خأتىتحدبلاع رض ناو كُلْخو دعب نأ هتفاكن كل ةرثك الاومأ ف :
 انآ !ىلريقفاا اهم 1لقفرا دا ا اذ كءلع تهءنأدق ينغلا لاق نافرانلا نم هةصاش ناب هب

 رحال لملم تورم ثاذع رت" الا وراعلاو مذلا نم اسندلا ىف كسا بيمعو
 ْلعأ هقناو هنتاالا سس دل هةمكحو هللا مكحرارساب لانعلاو ةمعانق اهشعنو ةنيقب اهضعب ةاكرلا باي ك

 لدن كتمم دس كراس كانا 8 1

 لولا والا اداجاسل سيئر نكمل ان َ

 هلاهتنااغاىلاهل اه كلذكناك املال وريم ادسغ:ة ةماكلا.دذهناالواو ءانأا نم ءاملاامغا مالسلاوأ

 5 ' ٠ ىنعالا لافرعشلا (ثلاثلاو) ربدغلل ةيهلالا ىنن ناسي دوصقااودح او

 2 #* ىدح مسغنمتك ايت : |

 قدزر فلا ناعتوأ
١ 

 ىلئموأانأ م ماسح ا ع نععفذادب امناورامزلا املا دئازلا انا 3 ٠

 مفد فريق غلا ىلافرصمل ىنغلا لام نم ليلقل اذن اانا دقو هياصتمو هءراهالالو هسفئلاهذخأي الو

 هفسلا نيع مس م راو نقفاشملازمهناك كلذكي صضالاناك اذاو ةمزاللا ةلملا و ةنيعملا ةمككساوه هت !

 ترآ ثمح ضأن كمنماالوامش مكنوأ ام لوي مالسلاوةالصلا هلع ناكفةلاهطاوأأ 9

 وهو اعَمذفاصالا ءالود ضعر ىلا ةةدصل|فرصزو ف هنأ هللا هجر ةفمشح أب هذم (هنل اثلا ةلقسملا) | |

 تدب ..لهأ ىلا تراظنولابر+ نب دعس نعو ىننتلاو ةبلاعلا ىلأوريبج نب د .هسو نمابعنباوةيذ ورع لوقا (

 5 وقلا نح ودا تلق در اها اهرغرةقرسلاك :ركصذملا

 | تنكناو كال نول سلسل ةريثكلا لا ومالا قتنمدق تنك ناوقتلا لوقي ع

 .هنأ ةيناملا فانصالاهدهلالا فرنمتالت اف دصلانا ىلع لديامورضسلابتاةلكتادربجإلا ١

 ءادو سأرلا ىف عادصوهفالاو قاههفكالف ةماعلا فانصالان م تنك نا لجرل لاق مال _اوةالصلا هيلع ا
 نيقفاسملا نءربخأ ال ىلاعتهناملعا(ةيناشثناهلئسملا) ى :وسةتمىذلالو ىنغلةقدصاا لحتال لاهو نطيلا ىف ل
 ةيناقلا ف انمالا٠الؤهل اهذ ايامنا هنا ىلاعتنييتاق دصلا ذأ ىف مالسسلا هملع لوسرلا نوزليمسأ| ١

١ 
 أ

 . م ار 001



 4 ا
 1 ا

 || ماداخ قرغتلا ىلع فرش لاوزلا عب رسوهو حاروداغوهذهملادأ لك ليم ةرثكذالام ىبسلامملا تا
 | ءاقي قيحاسملاور ريدناوربلا هوجو ىف ناسنالا هقفنأ اذاف قرغتلاو لال ىلا ىلع فرسشملاكناكم ديف ق قا

 1 (ناييثالا لوقي ادسساو تعمسو ة رجا الاف متادلاباوثلاوا لا ف مئادلاحدملا بسوي هناف هلا وز نكمال ع

 ا | بهذ دقفربك الا ناوضرلا بلطف هقيذنأ اذا هاف كلذ هنكمي لب تاق ا محلا

 ا أهبشن هك اسماوءاسالاو كالا اب هبشت ه.ثنلاملالذيناوهو ( نم اناا ه-ولاو) ةابسلا ىلاورجةلا ىلا هب

 : هناهيس قلبا تافص نم ةجرلاوريدا ةسضاف انا( عمانتل هج واد) وأ لذملا ناك نعم ىمذملاءالذأاب

 'ْ اهحولاو)ةلاسنالات تالاكىهتنم كل ذو هق قال اب نلخت رد او دقي ةغصل هذه لص ف ىعسل او ىلاعت 1

 رهؤج راص دقف نامعالاب سعأ اذاه لاملاونديلاوجورلاءايسثنأ هالثالا 4 نسل ناسنالا نا (رشاعلا

 ف ندملازةءازقاا ورك ذااباه رغتسهناسللاراص دقف الهلا أ املو ف.اكتلا اذه ىلا رغتسممحورلا

 0 ٠ 1 عامر يد] نلمطاربلا را قيانيرسملللا رمصد لولو لاملا قب لاسع الا كال: ىفاق وئام

 هد ايفر تازاعسلا (اهلؤأ هن هب دلت تاداعسلا تتارصنال له كلدو هن ديو هس ورب هدم قوفهللادع

 امثهفا ءاحلاولاملا ىهو ةمجراخلا تاداعسلا (اهعاانو د)ىل امسولا سل رمل ىعوةيدبلاتاداعسلا (اهيئانو)

 م لا لصح مةيدوبءلا ماسقىفالو ذبم حورلاراصا اف ةنا بفلا تا داعسلا مدا ىرت رت بنار 31

 7 لقاعلاا ىلع ب هنأ تنشف لهب كلذو ىف#مالا مودخملا نم لدا سيال

 ظ |. ايايع معلا ارك.شاولاه العلا نا (ريشع ىدالا هجولا) ىلات هللا ةاض م باط ىف لاا لدباضإأ

 باو ماا اركشن أ تنام اهو جوب لوقا بجوف ةمعنل ار كش ةاكرلاو منا ةاض م باط ىلا اهذ “8
 3 وقح الاوزون لا نيةةولا بسال لوس بجوئاكسصرلا باي ذا(رشع اننا هجولا)

 4 هلا: ةاكزلا باجيانم ةدشانلا ةمكلل نابي ةربتع م٠ وجو هذهذ تامهملا ن* كلذ لكو مهنع

 ىلااعت هتدقاذا (لزالا) : ةريثكى هذ ةاكر لا فس أين« ىف ةاكرلا باجي ا قم: دناصلا لابس اما ءاكر لا طعم
 ادب ابعأ ىف ارب عافت الا نكعال ةضفلا وبهذا نافاهتاو ذو اماسعأ اهنم بول اطملا سداو لاو مالا يلخأ
 تدري لسوق ٠ دوما لب لئاقلا مالا ىفالا

| 1 

 1 أةجالا ةفصىف نجاتارت اس هكراسمي هنال دكا مان ىلوأ و هناك :ءاحردشب لاما ن4 لص اذ

 ||| هديغ صاصتخا نم ىلوأ لاما كاذب هصاصتتاناكف لاما كا ذليصحت ىفامعاسن هنوكيمهنعزاتعؤهو
 0 8 ْ 000001 نايل سباو نجار اناس اريضدو ةحا_طاردق ىلع «لاملال ضفاذاامأوا

 ,ناف هن هباق قاعت :3_ثاضأو هل. .صعهو هياستك !١ ىف ىسهناوه'كلاملا قس ىفامأ لالا كلذ كلة بجوب

 : ايلف هن هتاعت يحوي » لاما كلذىملا هجاتح افريقفلا قس ىفامأو ةاحلا عاونأ نم عوفاشي أ قلعتلا كلذ

 44 ردع نيس_بلا نيده نمد باو لك ةياعرةيولالا ةمكللبا تضتق ناسف دن !نابب لا ناذهدسجو

 [|| انحرف حاستحالا قرية فلل ل_هحو هي هبلق قلعت قسو ب ااتكالا قح كلاسملل له لاق ف ناكمالا
 1| (ىناشلا) ناكم ءالار دقي لئالدلا نمبابقمف ون هنمارعسب رمل ىلا انف رسصو رثكن اهملعانسةبأو كلاما باج

 1 ||| هال ىذلادوصٍقملان نعالطعم قب هت ىف ناسنالا هكسم اذا ةنلضالا تاجاسملا نعل _ذاغا!لاملات ا

 1 1 هنمةفئاط فرصب هللا صاف زب اسريغوهو ىلاعت هللا م كحتح رو ىط نم عاملا ىتىعس كلدو لام لاقلخا

 ]| ةيادنماموىلابعت وقل ها لاشعءارةفلانا (ثااثلا) ةملكلاهةءلطعم ةمكسملا كإتريصتال ىتسرمشفلا ىلا
 1 ىلاعتقلا ناالولو هلا لاومأ ميدي ىف ىلا لاومال نال هقلانازب*ايتغالاو اهقزر قا ىلعالا ضرالا ىف

 اماهطهنط“" ! الم ءاعالو ىسلا أ عبسي ىك ذ لقاع نم م حسحف نس اهنم اوك !مايملالاز مهي ديأ ىناهاقلأ

 ةفئافطب فريم هنزانمن كاملا لو ةي نأ دعيت :سلفاذهتيث اذا وةصاوفعاسندلا هتأت فاجن نموا
 ْ ريسغ هنأ عم ىغلا دينة لكلا, لاما لاشي نأ (عب ارلا هد ولا ) نك دسم نم نم ابتحلا ىلا هنازللا كلت ىفامم
 بح نأ بجو: محل مكمل ةمكج قبالة كلوب دكلا نءرحياعلاربة فلا بناس ىلامهاو هيلا جاشحم

 ا



 ظ كحل ظ 4 ظ

 | نيوج هاا نال اسد شأ نوكإ هكا ديءادشالا عقو ىذلا نا ىلع لدبا هوب مجطمل المصل و مهم أسيل : ظ

 | | لاف مالا | هيلع ىلع لعن ا مع ضف نهو رعوركستت» ؛ول ألاقي هنأ ىرتالا م-هملا ىلع محال يذق :

 تشلا كه رعاشلالوقرع دثنأو نادقءو "ىلع لون نامت ىلءاسلع لضف نمو ىلءو ناس ءامهرك ذىف |||
 | نوككنأ بجو ءارقفلاركذبءادن.الا عقواسلف تبدشلا ىلعمالسالام دقاله لاست: « ا.هان“ رمل مإ ماو

 | هلصاريشفلا نال نيكسملا نمالاحأ وس أريقفلا دسعنن ده لاق .(فنانلا) ناكاانسملا ةحجا نادك 8
 حورختو عبطو خودطم لقاك ريقف ىلا روقفم نع فر صفهرهظراسقف نمر ةفتعْزن ىدلاروةفملا#

 مولعمو بسك قبلقتلنمةنازا هعنةوةديدشلا هثجاح عم تامل اغا رفلا نان 1 1

 ش دلل اوديكنأو لان اهد-ه نم دك [سؤدلاو لالقالاىف

 ا بزعالاربة ملاكم دازقلا عفر 0ك ترياطتروسل ا دبل ىأزاما .

 5 لداعوزومالاى ٍباقَتال فدعض لكلاالثم بري راقفلاروسكملاريقفلا تيبا!!ذه ىف كارعالا

 ةرقاغلا ظفل لع ةرقافاهب لهذي نأ نظن اندم ول هوجو ىلاعت هل اوقةوطعلا :3ثاايريقفلا ظف
 قلل شذ دوه ناكمالباا ورالصلا هملع هنا ىؤرام (ثلاثلا هج ولا) عا ودلاورشلاعا وأ ملغع
 ظ نيكل ةرحر قافزرشحاوايركس قت نكتتم قبح ا هللا لاق مث ارفك نوكي نأر عه

 امأهنم وس الاحل أس ْم رقفلا نم ذوهت هنال ناي داا ضقاننريقفلا نمالاس أو سأ نيكسا ا ناك
 لاسمالاكلام هنوكفاشيالا بكم هنوكنا (عبارلا هبولا) بلا ضقاسشتالذ ةكبلا نمد ةفلا :اذ

 "هلم ىوابترخلا نفس نم ةنم سال نم كسل اف صوف نيك اسس تناكسف ةنمة تلا امأ ىلاعت هلوق
 هلوق هماع لملدلا ولاه ن افا ش كل هنا عءارمقف ةىم-ناسنالان ا ىلع ل ديامدت باك ىف دف لوري:
 ىلانعت هنال ىلو أ 3 تل اءاذه الق ءاسثأن وكل مما عم رقفلاب لكلا دوف ءارّفلا منا وغلا هللا

 هللا ىلا ةمسااءاثيش ةثبلا العال ىلاءث هقا ىوسا ذأ ناف ىلا عت هلنا ىلا ةيسسنااب«ارشذ مهن كب م4
 اةيزقما ناندك سوا ةيرعاذامت ةيفمىذمو يف مانعطاو |ىلاتعأ هلوق (سئاشلا هجولا) اناوق

 || لديدمقا ادهم كك اادسةتفرق رقفلاةَدث نم بارتلاب دا دق ىذلازمفلا ةبرتملا ىذزيكسملا نمدأ
 ظ ىلعلدنادهف انش كلعنأ ريدة كلذكتوكيامتاو ةيرتماذ هنوك ف صو نع نا نيكسم لص دق:هنا

 || اههنءهّقا ضر سابع نب لاه (سداسلا هولا) ءامثالا نضعبلاكتاام هنوك ىفاسا.ال انيكسم هنو ١
 زا واكو لسو هم اع هللا ىلص هللا لوسر دهم َءَهم فضل !لهأ م هو لاه اثيش ديال ىذلا جاتحملاوهرمقتلا

 نوفاوطلا م هنيكاملاواوسمأ اذا هيمسهات ؟لف دنع نلملا نمار رخ مهل لزخءال لجون امعبرأ ||
 ناس نبا"سنفانافز اودلان ةمولعم ةفصلا لهًار قف ةةشنا لال د الادجو « سانا نولئ سي نيذلا |

 لاو*أن هد ةش'ايشادح أل ًاسيالىذلا جاتمللا لا وحنا تدمث نيفاوطلاي زيك اسملا رسفو مهيءارقفل | | َ
 هدجولا) ن نكسملا. نمالاح و سأ نوكينأ بحي ريقفلا نا رهطظ م-ملع فوطيو ساسلا لأ سيث جاستين هاا

 عرضت ىنم هنأ لعد مهبل عرضتو ساسنلا لسا ذاربةفلاق نوكسلا نءذوخ أم ظفا ةنكح ملا نا(عياسلا | |
 ةرلا, بدأ اذاهنال مالا اذ_ميىمس هنأ لهو قلقلاو فوإللا نع لازو هبلق نكس دقفاشيش وامعأ مهلا | ١

 ظ ريغلادنععرشتلاو لاؤسلان نءةباكن كسلا لغس بسلا اذ هلقلاز قسااداعآو برطضي لو نكس عنمو | ا

 1 عضاو ون دير نكسعو ثأت ىل هال مالسلاو ةالسملا هيلغال وقهنمو عضاونو نالاذا .ل_جرلا نكست لاسقبو]] ١
 || مهلاومأى و ىرت اةيآق لام ىلا.عت هنا لوقف اذه تدئ اذا لئاسل اوه نيكسملا نا ىلع اذهلدنعشختو |

 ا طز ورضا نوعتسصب نأ بجو قالوه نكمل تالا كاك نامت الف موردملاو لئانسلل بح | ظ

 (نءاشلا هدجولا) نيكس 1!نمالاس أو سأريقفلا نا تف نامر ا حأ ًاربر:ىفةغلابم مورا ناك شالو |!

 الأ وهو انكم مهتاماف هءاعد باحأ ىلاعت هنأ زهاظلاو ثيدحلا انمكسم ىئدح لاك مالسلاو ةالسصلاهنلع هلا ْ ظ
 1 الام هوك اشيل انيكسم هنوكتا ىلءاذد هلدن 0 امسشأ كل ناك ف قازيح مالسلاوالصلا هيلع ش



 ةيضرؤنا ]
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 ا فانمالا ىااهف رم م نيم لو ال هلل هجر ىىذانبتللا لاهو ىلا بج ناك ميم ويش نيؤفعتمءا رف ناسملا نم

 / أ باك |!صخذىف ةمسقلا ,ذي_هرك ذىلاعت هان تحاوزيزعلا دمعنب رعو ىرهزلاو ة هم ركع لوقودو ةسناغعلا ش

 أ ءارقفلا مسوس عفد تاف ةثالث ع ملال ق5 نال ةنالث نم فيدلك ىدبالو لاه هنا نم ةضيرف هلوئراحدك م

 قاتم الاد دعم ابصناقموستلا نمتيالد لا ءاربنلا مهسش انو عو ثلاسشلا بيصن نعذ نير يقف ىلا ٍْ

 || لكمهسأ ةسحت ةريشعلا تاعج مهار دةرسشعب قدصتت نأ كمزلو فانصأ ةةتددو نانا لثم هذ الا

 | كءزابالو ةثالثم_هددعلقاوأ نيمهرد فنص لكلا عفدت نأ كمزلي مث لضافتلازوبعالو نامصهر دوهس ظ

 : | ةعسق ةذص ٠ د5 م-هرد س دسارب ريقو ةو مهر دس اديسأ ةءسجارع رقنرا.هردا ريقث ىل طعن نأ كلذ مهند هب وستلا ٍ

 | ىلءاهفتلال دال الا هزعهّقاىضر هلا ىلا عادلا ف:دملا لاه هللا هجر ىوفانشلا ب بهدم ىلع تاه دملا

 ١ ىضتق,الكلذو ةئاملا فانسالا٠الؤهاتاقدسملا "هل لع ىلا هت هنال هللاه جر ىجفاشلالوق

 ١ اولعاو ىلامنهلوقذ (لقنلاامأ) ل قنلاو لقعلا هيلع ليلدلاو ةيناملا ءالؤه :ل4بنوكت نأ هنمعيديز ةتد ىف ؛

 1 : | التل عاسللا تتتاوطل الوم ةيدغلا ستنال الالوسرالو هةس هلل ناف يش نم جمفعامنأ ٍ

 | ءالؤهل ةونغلا عومي تاثادارملانا ىلع اودفما لد ف اوطل اهله ىلع مقرين ب بدع اق نسب بوث لك

 1 ءدصلاعومتانههاذكالف الق ءالؤه لك ىل_.ءاعزوم ةمنغلا ءازحبأ ن م : نأ اماه فا:.هالا

 | الادده لساهتيزوب بيعاهزيمب بز ةقدص نا لاقي ,نأاماف ةئامملا فانمالاءذهعوهنوكت

 ||| رح لكى هنوبثبجواال ع رم قادت كشلاناو يف (لقعلا اماو) ةثبلا هلع ل ديال ظفالافةمناقلا
 بنةملالدال ةيسال ا ظل ناانرك ذاب تيشفءزلس ا نيبو لكسلا نيب قرف قبال نأ مزايالو عومجما كلذ ا زسأ نم.
 ليواارانب دي رمشعالا كال ال ىذلا لجرلا نا( لقال ) وسو ا:أوق ةعص ىلء ل دب ىذل اه: ر دام ىلع |[

 قالا كالت نم داو لكراص امسق نب رشعو ةعبرأ ىلع هلع شن أ» انفاكولفر ام دمت جارخا هلع

 اهب اعرب ساسنلا ىلوأ ناكل ارب هم ناك ولف ءقولا اذهنا (ىناثلا )ريش عم مهمل هن عفسهربغ اريغد |
 اك !اراسو ذي ذغو سام ءنباىلاو باطلا نب ربعىلاربللا اذه لصول كلذ كن هالا ناك لو ةباصعأ

 | ةعتادجر ىفاشلانا اوهو(ثلاشلا )ربة «مريغ هنأ اضاع همفاوهفلاغ ثدسو هسف اوفااخام كلذك ناكولو |||
 || ضعب ناك اذا نانالاف تاهدصلا لقب وجون 56 «ملاما تاهادصلا لن ز و اوس ىف ىأرفاليخا ٍ

 0 .[|| قفتاوءابرغلا نم دحأه ّرعالو ةفاؤملان هدأ الو لماعالو زان دهاحتالو ىتاكم لان غن وكب الو ىرقلا (

 ١ هيلع ب وأع رفات نأ هلع بحوا.ذلق ناف هقءاكت فكف 5 ودم ناكنم هي . رمل كلت ىف رضع ل هنأ ٍْز

 1 اناوق مسي ذقن كلذ هنءانطةسااذا ودحأ هيل لل اوقْلاذف هنق ف انصالا ذه دع دلب ىلا ةاكرلا نم
 (ىناشلاو لوالاف) ةم ةيناملا فائصالا فد رعت ىف( ةعبارلا :لعنسلا) معأمتنا وباملااذهىفةوقناماذهف أ[

 لاقف اوهاتح ا مث مهلخ دي مهجرخ قيال ىذلا نوجا مله م ملاك شالو نيكسصاسملاو ءارقفاامهأ]
 || هشاىذلا نورخآلافو هءاصع أو هللا هجر فاشل لوقوهو رمَمُملا 177 ىذلامهضعب |||

 || ءارقسفلا نيب قرفال لاه نم سانا !نمو هقلامنهجز هباصصأو فس ىبأ ل وقوهو نيكملاوه ةجاح
 ظ هللاامهجر دو فسوب ىألوةوهو د اوبئثدوصةملاونيفصولا نيذبم مهذصو ىلا عت هللاو نيك الا ْ
 نيذلافنيكا-ملاوءارقفللو نالذا ىصوأول هناودو:هلش ملا ءذه فر هاظت هن دئافو قابخلا ىلع ىأراستاو |إ]

 فعدنل انالذااولاق نيك اسملامهءارذلا اولا يذل او ثاثلانالفا اولا نيك اسلاريغ ءارشفلا اولاع |||
 ة.ئاغلا فانصالا ف لوصالا مه مهمالتاهدصلا ىف ره سعأ دمكو تا نيم“ انه ءرك د ىلا عت هنا قالا لاهو ||
 . روطتال فال الا اذه ةدئاف نا لعاو مهرتا كال ناموستاه دضلا نم مهلا فرضي أ قتدئاقااضيأو ا

 نيسم نيك اتمالو نيا عءارقفال تصوأ لاهولال-رناوهواناصؤلا فرهظنامناو تاق دصاا ةقرغتف
 00 ناكر م ىلا هقلا هجر ةشنح ىنادلعو ةحاش 35 نأكد نءىلاهتتاهجر ىفاشلا اع نين "املا عفد بجو

 ا 3 انيداسالاءالزه نك اغشا تنام ايس 6 جس وقس

/ 
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 موتجاحل



 الا

 | ليلا طب وح نيصسْب ةليمعو مح 0 ركل 0

 1 أ فو عني كلامو مازن ميكحو لب انسلاوب أو ىنولاو رع نيل يوسو ماشه ني ثراخلاو صاع بن هور

 لوسز ىلمعأ ثراملا نب ءالعلاو سادرم نيورعو سدق ني داو عوبرب نب نوحرلا دمعو ة.مأ نب ناوغم
 نيس ءاطعأعوب رين نوحرلا دبعالا مالسالا ىف ميرو لبالا نمد اممهنم لج لك لسو هيلع هللا ا

 قح أ ساننلا نمادح أ نا ىرأ تنك مهنئا لو راب لاف ىلبالا نم نيعبس مازن ني ميكس ىطعأو لب١
 '؛ كديطع أ هنن الوسراب  ميكح لاه مث هن ”ام غاب ىي-اد تصحو ةرمدعدداز :هلاسم ةرمشغ هدازف نمل

 لاقفاهنءتبغو ىنلا لب مالسلاو ةالصلا هماع لابةفابهيت عنق ىا ا هذه مريخ اهنع تدر
 اءاطعلا َكِسمو هملع هللا لص هللا لوسو ىلع قث والام شسررقرثك أ وهو ريكس تامل ةفاهريغذخا

 ىردأ الو تاق دصل اناهل امثال نيم ول تا :اكامئااناطعل امدح هللا حر فذ :صاا لاق كلذيمهفلا

 الهلا ىف عنشمال هنأ ناس دارا ىلعاوهن الا ةذهريسفتاف ةمقل ا هذه امهنع هللا ىذر ساعي اركذاسا

 لالا ىلذنو سا. ءءاب ودل :الف ميلا ةكّرلا ف رص ارم فن كل 3 له نأ اماف ةفغل زا ىلا لاومالا«

 دوصقملا لاق ةّرلا ماأ هموق تاع دصو هنأه ةضا هءاجساسل متاح نب ىداعئل طمءأ نع هللا ىذر

 فات نعنيطس' ىغأ ىلاعت هانا ىدحاولا لاقت الملا نم تاهدصلا حارسا ىلءىم.مامالان
 ١ ناك ذا نيالا ىل_ءاهعفند وعي ىتلاطاسصملا ضععبلم وق بولق فاوي نأ مامالا فأر ناف نيكر

 ِن نوطعب عاف نيك وجمل نم ةفلؤمل ام انيك رشملا ىلا لاؤمالا تاوكز نم'و:فرصزو<ال ذازا

 ءاشبنيكرمشملا بولق فأن رع نيلسملا ىغأهللاّنا ىدحاولا لوةنالوتأو تافدصلا: نءال* ىف:

 اضيأو هتباا لد ملاذه نان انك مهيلا ةاكرلا نمايعسق عود مالسااوةالدلا هيلع هنأ مهوباسور هنأ

 مضأاو هريغ ريغو مملا ىف ماعاذهو مسج. واقةذلؤااو لاق ىلا نيكر رشم ةَفلؤوما نوك ىلءلديامتي الار

 لما دال هنال ةفاوأامهسمويلا عقديو فصولا اذه ىلءام وق فا أ: نأ مامالل نأو خو سنءريغ مككسااذ

 3 رلا كف ىفوريدةدلاو فو د هدقو حاجزا لاق باهرا قو هلوق (سماملاا ف:صلا) ةئيلا ةئحسأ /

 لاوقأ باهر ئاريسفتىف مٍباَهرْلا فو نيلئا باو هلوقىف ةرَمبلا ةرودىف هريسفم ىف ءاصقت_ءالا ىذطم دق 5و

 دعسنب ثيالاو هللا هنحر ىهفاشلا بهذ ءاذهو هياوق عا نيماكمملا ف عوضوم باقرلا مهسنا (لوالا)

 1 هلوقباده دك انو بناكملا ديرب باهرا ىو هوقلاه هنأ اممتعهقلا ىذر سا.عنءا نعىوراسع اوصدحاو

 عوضوم هنأ قاحصساو دجحأو كلام سه ذمودو (ىناثاالوقلاو) مكان اىذلا هلا لام نم مهونآ اول |

 رممج نب دمعس لوقو هباحتأو ةغان- ىبأ لوق (ثلاثلال وهلاو) نوم“ ةعمق دمع هب رت شن نأ رلاق معلا ا ١

 باقرلا فو هلوةنال بتاكم ام ناعبو ةبقزف اهتم ىلمعي :نكلو ةلماكةبقوتأك لا نم ىدعيال هنأ ذفلاو ا ا

 باهرلا م هسلاه ىرهزلا لوق (عبارلالوةلاو) هم هيشامأن هنوك ىف كلذو لذ ده هدف نوكي نأ ىضتقي.١

 نمنوةنعبت مهمالسامدقو اومابصو اولض نم باهر هب ىرتشي فصنو نيم ملا نم ريس اكمال فهن نافصن ٍ أ

 تين ىلاسعت هنأ هملع ل ءلدلاو بتاكملانذايدمل ىف هعفد باهترلا مهسىف طامتحال وا ءانصصأ لافت ةأكرلا ا
 بارا الو ارقذا تام دمل امنا ةوقوهي كلقلا ال مهركذ مدقت نيذملا ةعبرالا فانصالاتاهدصلا | 2

 فانصال كلنا ىهةدئافلا كلنوةدئاف نم قرغلا اذا دي الف باهرلا فو لام فر ماللا فرحلدبأ |
 | مهبصت عضوبت باقرلاىفامأو واش اهيفاوفرص ىتح تاهدصلا نم مهبسصن مهيلا عقدية مدنا ةعبرألا |

 عضو لب اواش فك ب يصنلا كلذ ف ف رمصتلا نماون كالو مسرملا عف ديالو قرلا نعمسهت. قر صدلختىف |

 | كى! فرب ةازغا او منوي دءاضةنلا لاملا ف رص!نيمراغاا ف لوقلا ادكو مهنعىَد وبن اننا رلاذإ ٠

 ٍفرصي لوالا ةعبرالا فانصالا فّن الصامل او كا ذك لم! !نباو وزغا ىف هلا توج اعام دا دعايلا ! ظ
 لأ تاو ىلا فرصي لب ملا لاما فرمصتال ريالا ةعن رالا فو اواشاك همف اوفرمص تح مسييلا لاما | '
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 أن ةركدأ رففلا داك مالسلاوةال_هلا هنلعهلوقاةديدشلا ةجاملا ىلع لدي هنافرشفلا امأ» ءاننشالا عنا أ
 | غلا درمفا!نا ىلع اوَمْفَتا سانا! نا (عساسلا هجؤلا) ةنكسالا نمالاحت ثأارقفلانا اذهب تشفارغك

 | نكسقلاو عفرتلا اولا ب ناد ض ةنكسملا 0 :لوناةضضالاوداؤ-!!نااكَناَدض

 ل انالثنا ١ ول مبلا رضتم ماو نعام اسم_هرشل المك“ منمافئاخ دحأ ؟لكلاداةنمناكّنخناّدض
 ْ ظ | نوفسي دقذا ذه ىلعو ىنغلادضن ءةرابعمولعذ زمقفلاامأو رباع نكس هلا اولاعو ةنكملاو لذلارهظ

 ش ظ لحرل ا نوهدصد دقو ه ضراملاكرتو ةعاطلاو عوضملا هسفن نمر هظ ناك اذا نكس م هنوكي غلا ل جرلا

 راهظانعتراسع ةنكملاو لاما مدعنعةرابعرقفلا نا تيثفةنكسملاو عضاوتلا نعاصفرتم هنوكبريقفلا

 5 | ماللاو ةالصااهنلعةوق(رشاعلا هجولا) هلو ىفا نال ياثلاو لا ١لوص-ىفان 0

 ١ ْ |لوةي نأ ب جول 3ث أ نيك اسملا ف ةجاسلا تااكولو مهمارقف ىلعاهدرو مهم انغأ نماهذخ زاك لاى ذ اما

 | نومالا أوس ًارمةغا انا ىلع لد اهانرك ذ ىتااهوولا هذ هف ىلو أ مسهال اركذ نال مهنمك ام ىلءاهدرو

 - ]| اننكتمواىلاعت هلوقباوصحا (ل انالا) هوحو :ريقفلانمالاسأو سن كلا ناد نولئاسقلا جحا نيكسملا د
 ب |. قال لاضتنااهبأرنت 3 ثااورضلاهئ اهن ىلع ل دي كل ذو هب رتم اذ هنوكب نيكس لا فصوةيرءاذ

 5 ىارلالوةباوكا (فانثلا) عوملا ةلاز ا ىلا ةجا. كا نم مظغأ ةق يسال
 ا ديسك رتيلق لاغلاق قو : هّب واس تناكىذلا رققلاامأ

 | هدف نكس تدب هل سدل هنأ ل_تالرعط#ثدحح ح نكسي ىذلاوه نكسملااولاعت(تاانل )دب ول هلوازهقف اس
 3 | طلاع فاننا رع ىنأنعو ىعدالا نع اولقن ( عيارلا) سؤبلاو رض |ةياس من ىلع ل ديكلذو |

 21| ىذلاوه نكسملاو هءفكيآم ضعبهلنوكي د_ةرعقغلا سنون لاهو هلئشال ىذلا نيكسملاو لك أيامها ىذلا
 3 مناانس أنا هن الام هكست نع (باوخلاو) نكسم ل هللاؤال لاه تنأ رمق فار ءال تاقو هلو 2١

 1 الز كسمدو هدق هلا ىلع كل ذلدةيرتم اذ هنوكب انهغروك دما ن نيكملا قام هلافانل دعنا الا
 5 | بجوأ هنامئانلق هيلا تارافكلا ىف بجا ولا ماعطلا تقرمص هلا هل وق :دئاق دنقل" اذهل مالا وةماقلا
 1 | نكسلا قاطم ىلا ف رضا! تجوأأ هنا ىل_ءل ديال اذ_هوهب رتماذ هنوكد دقي دمقملا نيكسملا ىلا هنف ةريص

 || هل تناكدتف اريقف هوك فوصوم نال اوهىذلا'ذه نازك ذ هنأ ىارلا تنس مهلالدتسسانع(باومطاو) |
 1 اوقف هنوكسح ب فصو ئذ هالرغي لال م ةبولح 4 تناك لاقي نأ ذومجال لف امش 4رثب ل ديلا م ةيول-
 فاوطااوهنيك_لا لبانلق تدبهلسدل هنا ل بالرض#< ث.دغ نكس ىذلاوهنيكلا مهلوق نع(باوهخاو)
 نزكلاماو هنودرو هتقزهس 00 ةيوكلاعا اة دكت ىمنو لاو لا ىلع هما دقارثكي ىذلا سانلا ىلع

 سولو و ربع ىأ ن :ءاهورك دىتلا تاناورلاامأ وم_هاءاهلاوس ةزاكز عم هن :وه.ذبال سانلانا هلع يندب هبلق

 ١ هقادا نار اَجن ع هريس: ىف ىلافقلا لمئات شرأو هتلاام هر ىراستالا ناو ىبفاشاالوت: ض ضرامعماذهف

 | نيكملاو هش سلاحلا ريقفا!نسحلا نعواور اهيل نيذلا نيك املاو ني رجاهملا"ارقفءارشفلا لاق هنأ |
 أن رطل م-#ءارقذلا ىرهزلا نع ولأ ىذلان ءكسملاو لأب الىذلاريةفلادفاحي نعو ىدنىذلا|

 نا ىلء ةَمدا اوم اهلك لاوقالا هذه هتلاىلا ىادلاانالوم لاق نولي نيذلا ناك اسملاو نودحر هال ندلا

 هلوق (ثااثلا فنصلا) ةحاح لقأو لهسأ نيكسملا ناكف دو لأسن مو لأي نكسملاو لأ الزعقفلا

 رهو مهااعاروحأ ردع تاهدصلا نمتوطعنءال وهو ةقدصلا هب امل ةاهس | ماهو اهباع نيلماعلاو ىلاعت

 ناهد ىلا نم نكلا نوطعب لاصتل او دهام لاو دن زنباؤرع نب هللا د.ء لوقو هللا هور ىيذاثا!لوق

 | ىلوم نا عصلاو لمعلاردقب ردة لمعلا ةرجا اذه لوقي هللا جر ىفاشلا ناالا دعا عماغفالار هاطو

 ىلا ل_سو هنطع هلت أ ىل ص هققا لوسر نال اهتم هلام تاق دسلا ىلءالءاعن وك. نأزوال ى اطار ى مناهلا

 0 نالاهلعنلماعلاولاهامتاو مسهنءموقااىل وم نأ تاءامأ لاهو تاهداضلا ىلءالماع غفارانأ تعبي نأ |

 3 ا وانتا اوق (ميارلا فذدصلا) هيلع الا وناك اذا: اذ كو دلب ىلءنالف لاقءاك ةالا ديت لعل ظ
 .سلسأ

 0 رضا يل ل لم ا اا

 100 نارك ةييس نر ا ولا ا

 1 7 ل ا

 هل وأ و



 8 فل

 ا ديخأ,نوقاسلا لاغو ةجايلا مالا :اليسلل للغ بطن اذخأ: ل هان غن اكحضا ذ!لماسغلا 1

 ىل زها نال نا ةاكرلا لام ىف لمانغلل مهضعن لاةفاوغلتخلا م لهعلا لع ةزحنأ هذخأي هنال انغ ناكماو ا
 لكل لص>- سفن أ ة امل لامع ىدوأ نمن'اكنماا هال صح نأ تح وذ فانصأ دن انت ىلع كن هنيبق |

 لعاوةفتا (سماخلا مكحلا) عهجاوةيابملا دسنع هتنؤمر دب هقحج لإ نورثك الا لافو هنن 7 او |

 قيسدقو طقف ف انصالا ضعب ىف هعضوزو< له هنأ اوفاتخاو ةءئاملا ذه نعحر ال اك *نأ.|

 لمايعلا رغفز روءانمعا اذهذ طقف فانصالا ضعف ةعضوز :ىصاشلقا ذااناالانيتلتسملا نق ١ لال ْ

 تاجوقفستماوا اولماعلان ا (سداسلا مكطلا) قافت الابزيئاجريسغلال دق لماسعلا ىف ملك

 1 ىفاشل (هوقنام ىلعةّسسلا فانصالا هذه ىل ناكل فرص ىوالاو ةّسسلا فانصالا همفف نام

 ٍ نك !بملاوءارقفلل لوق مومع ( عباس ]| مكاو )هاس أم ىلعم ًازح [ كلذ لعفي ل نااما طامتحالا د

 || اذاال مهرب ريغو نك .اسملاوءارّعفلا ىلا: اكرلا ف صزوحال هنا ىلءتادرابخالاناالا /ملاورذاك

 | جاحزلا لاق هبا نمدضب ى ة لاهم ولاو-؟حرشو ةيناقلا فانصألاهذهرك ذا ىلاعت هنأ لعاو

 ءالؤها تاه دصلا هللا ضرف هلوة ىرجراءالؤها تاهقدملا امناهلوق نال ددكوشلا ل-عس
 ةمستب ضر ل ىلاعت هللا نا لاق السريال ىنلا نعورهاشلا اذه ةفلاخم نع زاك

 مر تادبك ألاهذهنمدوصقملاو هتف . اهتونق ىلول تح لسه ”ىنالو برةم كال ماهال

 بودالازدامالا عريشبال ميكح حلاصملا ريداقع لعأ ىامب لع هتئاو لاك مفانصالا هذه نع

 هيأت ع نءؤيمكءآريخ ن ذأ لق :ذآوءنؤاوقبو< ىنلا نو دود نيدلا مهنمو) ىلا هت هلؤوق #2 أ

 رخآ ١" عواده نألعا ( يل بادعمهلهقنا لوسر نو ذوي نيذلاو مكنماونم :مآنادل]ةهحرو نع هلأ

 لثاسم#ب . الاقو مذلاو نعطلا هو ىلعنذأ هلاهقلا لوسر ف نولوتاوناكم ماوغو نيفانلا تال اهج /

 ىلءنانو' منيغوذ صربخ نذأ هنعر < فأنع ء نعرلا دعو ىشعالاة باور مصاعأرق .(لوالا ش

 نوقابلاو مكيذكت نأ نم همك | رسم كقاتصرو مكشم لبي م كلربخ نذاف نذأ هنا نولوةناكتاكذ

 | نوقابلاو نآرقلا لك فلاذلاةنك ابسنذا عفان أرقو رشنذاالرست نذا وه ىأ ةناضالاب مكسر
 ْ نةفانلا نم ةعانجسن اهنع هللا ىذرس اع نبا لاق (ةيناثلاللثسملا) رفظو ىنع لثم ناّتغلامدو مضل دل

 ل اوقنام هغل_ نأ ف اضف اناف اولعغتتال مهضعب لاسفل وةلانم ىتشالاعلسو هءلعهللا ىلل-- "ىنلااورت :

 | ةعماس نذأ د#تابغاواناوق لة فانلق امانا فاد وهبلابهذن مانكشام لوقن ليدي سن سو اق | ١
 ْ ءانش ثدح هفرضءاش نءنذأ ال! ل-رلا اذ - غامن ولون نوةفانملات ءاكنسحلالافوثنآ الاءدهثازتف رف ْ

 ْ ْ اهعفسف ريل !نءرشن مناة د## لو ةرامناكناهموّقل لاق مهم الدبر نأ مهالاكورو هلةعزعالا ظ

 : ا انغامهضعب لاف كلذ لبو هملع هللا لص ”ىنلا غلب مث ثراج رس اكلتاو زخات واتا اا |

 قفهآوقىفو ىلع الاوز تازئف كنق دصنل هل تهاحو هتمقاولو ن ذأ دمت ئ
 : ملسأ هللا لوسرا.لئاقلا لا

 ا نعةفانملا نءىلاعت هلارهظأ مسالا لاق مم هنركشال هنئاو "ىلع ن نغلا يظعل مالغل ااذهناو موملا لبق طق |

 تايب !ىفلزاب نم مسمتمو لاس ةذاوحرتآو لوسرلا ة<نوكما اهنورسياوناك ىتلا ,ممرفكخ هوجو | ا

 . كلذ لكفو بؤ. غلا نءرابش الا ع نء كلل دريغ ىلا هللا دهاع ن مموهنمو لاق مث *ىبنلانو ذؤيب يذلا مهنمو لاقت |

 "ىهنلا ىدّوي نعنيةفانملا نما كح ىلاعتدهنألعا (ةئلاسنلالسملا) هللادنعن ماا هنوك يلع لئالدأأ
 .باقلا مياسوه ل دوغ ددبإلو“ هاك ذهل ندل هنأ هلم مهر ءونذأ هنأ يتق دورتيرماباذالا كلل

 ْ نطو لمج لاقي نسلاو قم سوال انا[6نذا هنايمؤع«بدساااذهلف مسام لعب رارتغالا ْ

 ْ ٍس دقت او مكسلريخ نذأ لق هلو دب هنع باج أ ىاظعت هلا ئاذه#ه ادكةرومالا ءاشيقتمابونابأل ا

 ٍ نذأ هنوكنن مل دءدهاشو قدص لجر نالف لاقراملئمرش نذاهلوقو مكس اربخ هنكي نذأنابها ش

 ْ هنوكل هي +وااك هثالثلا هذه ىلا: لع مكدنما ونمآنبذلل ةححرو ني ّوملل نسوي هقايز هوي ةوقب ري |

 تس م هس
١ 
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 ٠ نراغلاو لاسنااو اوق (سداسسلافنصلا)ةاك لا مهس ودعسا اهلسال ىلا تافصلا ىف ةريتعملا تاجاحلا |
 ا اهناثا م أ هنوكلام ارغ قششصلا نمو مزال باذملا ما 2 قشبام مول ةغللا ىف مرغلا لنهأ حاسسزلا لاك ْ

 أ ا !امزالو نان الا ىل_ءاف ا هن وكيل امرغنيدلا ى ءمو نوباسعا اومناك اذا ءانسالابم رغم ن الذ هنموامزالو

 | ف رص نم دودةملا نال هن الا فلخ ديال ةمصعم بدسي لص نانيدلا لوقنو نون وهدملا نيمراغلاب دارملاف

 3 ؛دناهسقوهف ةموعم بدال لص- نار ةناعالا بحوت_بتالةيصعااو ةناعالا هنأ الافروك دملا لالا |

 1 لخاد لكلا ونيبتاذحالصاو تال اهيسسب لص نيدوةللدهىفوأةيرو رمد تان بدسس ل يصح

 ١م 5 ًاهلقاسعلا تلاه نيا ىف ةرغلان ىضقاسم لسو هلع هللا ىلص ”ىبنلاّنأ ءريسفت ىقمدالا ىوروْدب . الا ف

 ونةقدصأ!لعدج ناكسضو ما دص نم ةرغبمبنعا ةغباسلا نب كلام نب ده لاك هللا]وسرا.ةرغلا
| 

 00 يي ووشرا ةازغاا عب نوريسفملا لاه هللا لمس قوات هلوق عب الا فنصلا) ظ

 1 ١ رةايساصو ةقمئس وأ لاقو د سعى أو قاحماو كلام تهدم وهو امنغناكَن ا يا

 ل لكى لءزرصتلا بجوبال هللا لبس ىو هلوق ىف ظفالارهاظن اراعأو اي سات ناكاذاالا ل

 0 0 وخلا اهقفلا ضءدن ع هرعسفت ف لافتا لمت ىعملا اذهافةازعلا |

 لاو لكنلا ىف ماعهقال يس فو هلوق نالدجن ال !ةراسعو نوصحلاءاسنيو قوملا نيفكتن ءريشلا |
 .غفرغس اديرب ىذلاوهؤ ةقد_صال قكتسسملا لسسلاانب اهلنا هحر يقاشلا لاك ل دس نبا (نماشلا | ١

 54 0 ةحاط هدلب نمرغسلا شن ة نمو ناالا لاحت نوععالا» رق غولب نءز هيف ةمضعم |
 قالا هذه ماكحأ ىف (ةسءاخلاهلّمسسملا) ةيث ةناملافانصالاهذهحرش قمالكلاو هاذ هف ل.دببلا نبا

 «مةبجاولا: اكرلا نال ةيحاولا ة اكرلا مف ل خد تاه دصل اهنا وقنا ىل_عاو 2 ٠ (لزالا مكمحلا)

 دو ذةس+-نودامف سلمال_سلاوةالصلا هياع لاق وةقدص موا ١ اومأ نمدخ ىلا هت لاق ةقدصلات

 ١ الاهقلخدت لاق نم مهنةةبودنملا ةقدصا !اهيف ل دله هنأف اوقلتخاو ةقدص قس وأة نو داع

 7 و دنملا ةقدصا ااضي أهم ل_ث دن نأ نم لقأ الف ةبجاولا ةاكرلا هبف انلش دا ذاف ةيودنل نصت ةقدصلا
 | رهانههتاهدصلا طفل نمدارملانا برقالاو ءالؤهالا سيل تافدضلا عجيب فراضمناةشافلا نوكنو
 01 ةيئاغلا فانصالل كدلقلا م التاق دصلا هذه تيثأ ىلاسعت هنا (لوالا) هوجو هلع لديو ةبحاولا تاوكولا
 | تاه دصلا فرصم نا ىلع ليش : الاءذهرهاطن ا (ىناثلا) ةيحاولا اكولاالا تسنل مهل كول ١ةقدصلاو

 ١ اانلخد ولام ةبجاولا اوكرلا لمت اغاذسلا ذه انور عضانما رضا اذ هوةناصلا هال قهاالا سا

 تاطايرلاود_تابسملا ءان ىلا اهفرصزو< ةيودناا تاقد_فكانالرمابا اذ ه صنم تايودنملااهيف
 ١ ٌّ ءارقفلل تاهدصل امنا ىلا عتهلوقنا (ماقو هوجولار اشو مدزيهكتو قوما نيفكتو سرادملاو

 ١ |تافدصلاوهيلامالكلا ادهفزص: قحاهءاسقأو تاهدص ١١ كلت ناس .قيسدةناك ول هرك ذ ندم

 ١ تلد( ىلاتلا حشا )اهلا م الكنلا اذه فارصنا بجوف ةبجاولا تاو دصلا ىهاهاصقتو اماسي ق.سسىئبلا

 7 |. .يقا ادي لبا دارو نب لزم مالا ايفرتون كوت ةاكدرلا هدببهنا ىلع الانز_هأإ

 : (ىذلاوه لءاسعلاو لماعن متاوكسحلا هذه ءادأىفدبال هنا ىنعل د.كلذو !مفام هس نرلماسعال ل_عج

 ع أو تاوك زلاهذهذخأب ىذلاوه مامالا نا ىلع صنلا اذهل دف تاك لاذخال مامالا همدن

 م يه -ج ظ ا 7 ٠

0 

 لا هسفن ةنطاسبلا لاومالا ةاكز جارخهلزوجي كلاملان الو قةلاف ةقدصمهلاومأ نمذخ ىلاعت لوب صنلا
 | ناكاذاف مورحم او لئالل قح,هلاومأ فو ىلا هتدلوةبهناستا ف كلت ن را نككورخ 1لدلديفرعيامنا

 ٠ أ نا لعل دب نارقلا سن (ثلاثلا مكسحلا)ب ادّءاهءلاهعفدهزود نأ بجو مورحلاو لئاسلل يح قاسا كلذ

 : ا ردقاسغا لمعلا نال لاه هتدثأ ن ممن قح همفتل له مامالا نأ ىفاو بات او قدح ةاكلا لاه ىف هلل ماعلا

 31 0 : الا لاقو هعنم نم مهنمو ماهالاوه قمل ىف لع ا.عااف هترام او هش وة لمعلا كلذ ىلع

 10 م ا وو مو يس سوس مس تس م خش تس سعت سس سب يبس بسس بسم سس مسج بمس ست يعيس سس اسست أ اذه ىفاوفلتخا (عنارل مركحلا) هيلا املا ذهف رضي الف مهنعج رام مامالاو ةيئامتل!ءالؤهف 5 ةعزاولاعلا

 لماعلا



 عما

 ١  1هلوقكدح اولارك ذي ىئتك افامهوضريدارملان ركب نزوح (ثانلا) لعأف عا .

 فات مالاو ضار لدتع «+ اع تناوان دعا نح 4# ش '
 صخ ٍتيسلا ذهلفدقناالا ةلعيال باَتلا صالخ اوىلاعت هق اوهرابمذلاورارعس الانملاعلا نا )ع راو)

 : لودح عنتماو ىلاعت هللا"اض رلاةداطم لوس رلاءاضر نوكي نأ حوال (سماخلا) نك ذلان هس بقت لان

 ||| (سداسلا) قرجو دعت هلا اودي زناسح !لاقناك اًههدحأ رك ذيءافدكتحالا غقو امهنب ةفلاخلا

 نينمؤماوناكن ا (لوالا) نالوق هذ نين مؤماوناك ناهاوقو كلذك ةلونتاو ةؤضزتن اوشا
 ارا واز توق لا ىلءاورضأ ىهناالا لوسرلا نيذ ةعصن نمل اعاون اكس مهنا (قاثلاف) و

 ملامناعال اراهظانل_صعال هناء اضر نأ ىلع هلالددبا الا فو نيمو .وءاوناكن اىلاعت لاق
 هلوق * ناسللاب لوقلا الا س ءاناعالا نا نومعزب نذلا ةنما ركل! لوق لطسو تاقلانقدد

 «نم دودتملان العا ( ميظف هلا ىزخلا كل ذاهبقادلاح مهران ناف هلوسرو ههاددادعن مهيأ لعن

 ُ (قوالا "هلذسملا) لد ادمن ' الاف ولو تةوْرغ نءاوفلذك نيذلا نيقفانملالا ا

 4 0لاشمف لعن هنا ميلعتلا كلذ ف غلابو ةذم هدلعتنانالا لوا نك باطخ معن ملأ وق" ىف

 هملع هلذا ىل_كهننا لوسر ثكم لاط هنال كل تن سح اس اوة ديد ةدملاوهلد وطلا ثاعاسلا»

 ريمذ هلا دداحص نم هنأ هلوق ىنريمذلاف هتعاط ب غرتلاوهقا ةيصعم نعبر ذهل تاابش ترثكا

 كلذ نا ةلكد, ركذول هناوهريضلا اذ_هّىف :دئافلاو اذكواذك ناشلاو ىهالا نا ىناملاونا

 كلذل لد وهترف ميس هت دي نه بج وأ اذكواذكناشلاو هالا تلق اذااماق عقوريثك هلب نكي(

 ا ا سراح يور صا

 مهجر اند ءانعم (فانلا) خوجرانالناقخريدقتلا (لمالا) هوجو هدفو ُم-هجرانهلناف 71

 هللادداحي نم هنأ اولع: لًاريِدَعُدلاو فو 32 نم باوجلوة:نأ (ثلاشلا) ددكحوتالررك نا
 لقنو مقلانةءار ةلاوءاسفلا دعب نم فانئتسالا ىلع نارسسكز وو حاجزا لاق مه ؛-ران نافل هلو رز

 نءنوكحي ةغالا لهأورانلاءام-أ نم مهجل_بموبأ لاق دوج وم رسكلة ءا ارقلاتاءسفتف ىبمكلا
 . 1| طفالا اذه نمةذوخ ًامنوكت نأ م م هج فزاف مه دنع ماشهللا مست ةرعقلا ةدمعرلارثبلا نأ برعلا |

 لأ مدنلا وءايصتسالا ينعمو مدخلا عمن روكم دق ىزمللاو مادلادلا لنا وامماذهارخ ال ااه اهردق دعب ىنعمو | ا

 مهيلعلزنتن أن وةفانارذ) ىلاعتهلوق ه باذعلا اوأرامل ةمادنلا او رساوللمتةوةللوأاث |

 ةرفاطاة ربةدود نوعا وناكمجنا ل او(نورذح ام حرم هللا ا اوزهتسسا لق مهم قلق ىفاع مهم ةروسس |
 مسخ اف قافتلا نمحأ لع نيقفانما نمالحر رتيما يا عقم نسل وا نيت ترحل

 تءكو تدك ىلعا وعتحا اسان أن امالسلا وةالمفلا هملع لاقف متاع“

 ا تاذدحمالسلاوةالسلا هطلاتناوموتين للعقل دميراورتشتسنزاوخ ارا | ١

 [سفن بمطأ سمالا لوأ ىف تنك انآ ' الا لاقةرفغت ذو فرتعذاولاه متمسهيلع أ ىنح نالفابو نالفايمق ْ

 لافو ةلكلانا وجرخ ىت- لوةب لزي لذ ىنءاو+رخأ ىنَءاو بخ ةناجالا ىف عرمسأ ن اكهقاو ةعافشلاب | َ
 ْ اوكتفللالر رمشعاذلا ةيقجلا ىلع هلفقو كلوت نم مالسلاو ةالصلا هملع لوسرلا عوبردنءنا مصالا |
 ةفيذح عاف مهلح اورهودو برضد نوبل لسز رنه هاو لطم "هلل ىف نيؤئانم ١ وناكو ل ري هريخأف هن

 هيلع هللا ىلص <ىبنلا ركذفا دح أ مهنمفرعأ للاسف م وقلا نمتف ر* نم لاف هام نحأب رض كلذ
 نأ هر ألان ١ اس ا ربج نا لاهو هله دع زرمتامارتو

 دس

 5 8 5 5-2 ام سل كلم ءاعم - 3 5-- 0 ام ٠ 0 حا ِظ 'ط ١ هع ا لال
 تح

 28 4: 00 حا تل
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 06 ا

 نس وبهلوقوهو (لوالاامأ)ةي ريما كانا ىلاملاءذهءاضتقا ةمضمكن نيسافريخ ن ذأ مالسلاو ةالصا ا هءلع ْ

 | َ / ر(ىئاثلاامأو) لطابلا.ءاذيالا ىل-عمدقال هللا نمت ف.الناو هللا نمامنئا ناك هقنامن هأ :1 نم لك نالو

 ١ السد حاولوق ىلعاوتفاوباذا مهنا ىنءماومهلوق نينمؤملل لب هنا ىندلاف نينمؤءال نمودوهلوق

 ١ | ىلاو بلاي هقلاىىلا ناميالا ىدعٍل لة ناف رارتعالا مد عب رسبقلا مياس هن ور كه ان اذهو لوةااكلد

 ١١ ءابلاىدعفرفكلا ضشنوه ىذلا نيدصتلا هنمدارحلا هللا ىلا ىدعملاناعالا نالا:لق ماللا نم مْؤملا
 ظ / م تام اوقف اك ماللانىدعتسف مهاوقا ميلستلاو مهتم عاقسالا ءانعم نينو زا ىلا ىدنعملا ناعألاو
 ظ |( ند ذ [نأ لبق هل ممنم .اهاوقو نول ذر الا كاس اول نم ونه وقوهم وق نمد ردالا ىسوانما اكهوقوانا

 ١ || ىلع كم ىرك : نالتيرللا بجوال اذمنمكل ءاونمآ يدلل ةجرو ةوتوهو (ثلانلاام ًاو)مكل

 || فاصؤالا هذه نمدحاو لكنا تدثن مرات سك تهق ىىسيالو مكنطاوب نع ضيتقتلا ىف غااسيالورهالقلا
 لالا باذعلا بجوت_سا ءاذآنم لكنا نيب ةجرلاوريخللابدس هنوكن يب امل ورع_خن ذأ هنوكب جول ةالالا

00 | 

 معلا ةلكسملا) ىلاعت تاي الل بادمن وتس زوبن الش الفرو رسثااب او اريخو ةءاسالاب هناس-ا

 هماسةعاون ذأ ل قريدقتاا (لوالا) هوجو همفف نيملكلا فني ونتلانريسخ نذأ ًارقنم :ءارقامأ
 وهو نعام اذه داسف ىلع ل ديام هدهد ور دمنور تس ذتىذلا دسافلا نعطلا اذ ردكم 9

 |. ملل د ماقوسو ةناكو مناقعملاو مكنماونمآنيذلل ةجرو نب مؤملا نءوبو هلاننمؤب

 2 مضا نأ (ىنامااهجولا) راوتسغالا عب رم بلقلا يلس هنوكب هفصوزو عفيكو هسدقن ءطاازوس

 ْ 0 هنال مكة ىف ةيريك نا, فوصوم نذأوه ىأ متج ارخ نذأوهرب دّقتلاو

 9 ام. روحو متامادجلا) هقس ىف انعط ةفصلا هده ماع فاكفم د الاهد

 » لق دل وأنو لاما ىلع بصن هعضومنكلرهااغا ىف ءادّالاباءعذر ناكناو ند لاقف غنا

 0 0 لاحود ىأ مك. 1 تالا ودو .ريلظت ذو كر ذاعم لقي هنال مكلرمدخ و فان ذأ نكاذا ىأ
 ١ 7 رار قود راعضاو ملي اقاسودهو ءريدقتأ دبا ناكسم لاما عضوافو ذم ناك ااهناالام 5(

 انج ىدحاولا هنسعسادقناكناو فلكتلا ديدشهدحولا اذ_هوَدُي : الث مذ ىأ : هر الن ولوقبسس لا“ لات

 ه 1 ,-نوكي مالكم قسم ىأ ةجرورب_تنذأ لق هن" اكريخ ىلع ا مط عرس - طا د اةجروةزحأر ة(ةسمادلا هلكشملا)

 || وهربلتاماقأ ف رشأ نال القرين ركذ ذبمةء ةجرلارك ذى ةدئاف ىافرعخ ةجحر لكو لقناف ةسرااوريذبلا

 | هذه دنع و 00 » ناك.مو لب رسولك المد ىلاعت هلوقىف كرمان ارك ذ ديقع ةجرلار هس ذزافلةجلا

 فامعلا ةعص نم عنبال دعبلا ىسراذل ىلعوب؟ لاه هيلع فوطعملاز 5 فوطءملادعامت هنأ ةهمعب د ةءارقلا

 1 نافالبقلءرةعاسل لعدد نعو ءريدقت ةعاسلازءهدنعو ةوق ىلء لمينا برايهلقوأر ةنمناىرتالا

 ١ فدح هناالانذارمكل هجروربدةَلاو فود اهلا م" هلعىهاذلق تصتلاب ةورو صاع نب اةءارق هجوأم لق

 4 | ناهوضرينأ نحأ هلوسرو لاو عوضرب مكل هتاننوغلع ) ىلاعت هلوق 8 هلع لديمكلريخ نذأهلوقنال

 3 ْ | ءانادهل يقي ذاك نيملا ىلعمهما دقاوهو نيقفانملا لاعفأ عنان نمرخ [عوادهنالءا(ني:ءؤماوناك

 . 1 00 نقود نم طهر ىف تاز ىل قو مكلنوفاحت مثهةلوقاانؤمسو" ىأ !نودو: قعد مدش:أم ىلع

 5 ه ف تاز ميففاوفلسو اورذنعاو أل 0000 كو: ةدزعنع

 1 | هلونامأوانمآ اولاهاوم .1 ني ذل وقلاذاو ةوقءرطتو هفالخ نورتي أمراه ةيوتلاو صالخالاب

 3 ظ بد لب لمغارك نق زماا ذيال ىلاعت هنا( لوالا) هؤاجو همفن لوسرلا رك ذو هتناركذ دمدقت د ءاهوضرب
 م 1 ا | هرك ذ فعرصتقاف ىلا عتدقاوهتادازعلاو تاعاطلا عيم < دوستمانا(ىاننلاو) لا هظعترك نادر هن نأ

 | ماللاءدلعل اوس رلا ععسف دمجم ىلا بو وأالوهتتاىلاب وأ ىنا لاهو هنوص عار نافكلا نمادحاو ناكورنو |

 ْ ديد يل ني سل

 كلذ
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 ازهتبالا ىلع مدقت ةندق كيا به لوقي هن اكهنناىفءأ ازيتسالا عاش ا ىلءراكشالا ىضَتقن ىئابثلاو ءاز تسال:

 راو يسهل داب ازهتبمسالا عانجنا ل 2 هدقأ لفك لقب

 هللا نزح سس بسب أ مسهنع يكب ىلاعت هلا (ةينانلا”هلكسملا) .لوغللال_ ةنلط اره نوكي نأ نأ لب |||

 ءازعسالابدار 0 (لوالا)ءوجو هو ليوأتن هلق الف لام هللانءا ازمسالان ا مولء.و هلوسرونوانآو

 دق هنناءاعسأ ناف هلفارك ديءاز نببالا دار !نوكي نأ ل قي (ىناثلا) ىلاعت هللا فاكتر ءازهتاسا ل رم 100 00

 أ ملنعتب نمؤللا سماق ىلع الا كر مني امس ىلاعت لاو ايه دعواه ظن نمؤملا د تاك ازب رفاكلاْ

 | داريوهتلايأ لاقي نأ عنتجال هنام#أ ىف نود يذلا اور ذو اهب هؤعداف ىسااءامنالا هلو لاهو

 ظ لاهاهرو قو مأشلا نود نخب أ ىلع در دقي في تح اولاه ام نيقن ان !لعل )0ث ثااشلا):

 حدقل ابار شم ام الكرك ذ معه اذملا نم ل[ عطنا ضعب نا حم ممل ءهرمص رو كلذ ىل_ءدنس»ب هللا نع
 , نرد رةلااهيدارملاف هتاناودلوقامأو كلذ دارملاناكف ةدءلملاو لاهطا تاداع نعاك دا

 ارهتدالا لد دس قلع ورك ذاعاوركزايفا قلن[ ىلع ل تاخد مولعم هلوسزو هلوقو يدل

 ا ءىدحاولا لعن (ىلوالا ةلكملا) لت ب قو كذ ذاع ا دعب متر فكه قاور ْذمعال

 ْ تررم لاقي تسرداذا لزانملا ترذتعامهلوق نم بنذلاو نءةزايعتنا(لوالا) نياوقراذ م

 ا لوقلاو) ه.ذرثأ ةلازالواحرذتءلانال هنمراذةءالاذ_ أو سردا'وهراذ_ةغالاو

 ظ ٍ ةراخلاديرذعو عطقتاهنال ةرذع ةفاقلل لاقي هنمو عطقلاودر اذّمعالا نا ىلا رعال نبا نع
 ىعم مولملا عطقل ابدس اك ١ ايارذعااف تعطقنا اذاهاءملا تردب_دعالانقي ءو عطق:ىأر ذعت اه 1

 هلل( ةبراللا "هلك ملا) نان راق مولا غطقو بنذلارث او نالناب راقتمنالوقااوىد_تاولا

 اتنثن ةفزئاجريغ بعللا لجالر رفكل ا ىلءمادقالا نأ ىذ:ةيلقءااوار درا[ ةيلقسلا ازجسالا كل ذ نا نعني

 | اردع كلذ نك , مابا“ از مسالا كا ذ ىلع غادقالا ىف اق ارذع ناك ام سعلنو ضوفاك امامهاو

 اورك ذإل ىأ اورْدَمَع نال لاق: بجاو لطاسبلا مالكلا نع ع عنما نال هب اوزملا ”عب نأ نع هلل مسه امن ه

 (لووالام للا ماكحأ ىلع ل دي مك اعادعب مت رك و: (ة ةثااثلا هلمسلا) مرحلا اذه عفدؤرذعا

 ايدك يم فاوكسالا ىل_ءلديءازبتسسالانال كل ذو ةقاب رفكناك فبكنيدلاءازةسم
 نمل وق نالطب ىلعل دي هنأ (ىناثلا مكحلا) لادث امش « عمجباو ناكمالا ىصقام ىلا. اها ميظعت نال ١

 أر أرفكم-ممربد_هىذإامهاوقنا ىلع لدي( ثااشا ا مكسلا) بوأةلا لاءفأ ىفالا لخ ديال رذكلالوقب |

 لدي( عباامكحلا)الاخ الا .رفاكما نم ددصت نأ ن ع رفكل ناو ىل.ة د نمنيتفائما وناكناو ةةيةلاىف | ا

 ْ موةصو مدل ف كف نقناتماوناك ال موقلا لوق تأ ل اقاوم :موماوناكن ا دعب ثدحاما ارفكلا نا ىلع

 نادي ٍنيممْومذ ٌمرغ رهطظنورخ“ لاهو هوةروظ أ ىذلا مكنامنا دعب ترفك دار | نسا لاقت انلقئلذب |||

 لش أبم هفوة ف ”اط بد هن مك_:م ةفئاط نء فعن نا ىلاتعت لاق مهنا راةمنال وقلاو زيلسم م هدنع منك ْ

 نع كح ىلاعت هبا ينءملاو بصنل اهةفن اطو لاذلاممكو ن ولان بذعنو فعن نا مصاعأرق (ىلوالا هلئسملا) :ْ
 0 مسيرلام ىلعدافلا عفو اهضوداملابنوقابلاوةفئاط بذعيةفئاط نءف عينا لوقي هنأ هسفن

 ىل-ءةفتاطن ا اتلاب ةقئاط بذعتوريك ذَلاب ةفئاط نع ٍِ

 لوقتالو دياذلاب رهسس ل وشنا# فراعلا هبلادن.ل|نالربك ذتلا هحولاو لاف م بدن نأتلا عمل وعفمللءانملا |

 ' ثناف ةفئاط مح نت نأ لق هنأ اكى عملا نا ىلا بهذ هلعلا دهاس ناو. وذ هيءارق لد وأتامأ و ةيادلاب تريسس أ

 0 هل ةسملا)ثد اتلبةفئاط بذعتوريك دال ةفثاط نءفعبناةماسعلا ::ارقلا دملاو بي رع وهو كاذك | َ
 | كحاضلا كوالا هي نيلاويح او كك د نان أر تساهثالثا وناكى تغئاطلا نا نورمسفملاركذ (ةئاثلا || '

 | الف ظلغأ نيبز اهلا بن ذو هنع قا افع مرجال فحأ كِاضلا بن ذناك ل نورسسفملا لاو نايزاهل هي ”ائلاو |

 ' | نع وذعبال ىلاعتهناو ربكلابنتقئادلا عيكس ىامتنالدسبا دع ىضاقلالاواعتسوظا1 رج ظ
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 9 ةرذاكىفانملا ل_قناف كلذ هننااذمفكي لد مهلمقي راض سي زوس يدرج ازد وقت

 /ةدلعد وقفانملا رهظ ار ذح اذهل مو ولأ لاه (لوتالا)ةؤخو هنقاثلق لوسرلا ىلع ولا لوزئرذ ||

 :1!ناكو ىخولا نع هنأ دبوئ لك لكك دب ان مالا و ةالصا!ه لعل وسرلا اور نمد ءازهتسس الا |

 يليق وهطاور دس ىذلام :ةرمس رواظب هلأ مهلعينأ هصعأو كلذ هإ وسر هلفاربخ اف مهخداع امهكالذن ودكي

 1 ول اوشسرلا ني دب ني رفاكاوناكتاو مو !تا(ىاثلا) :هاناقام ىلءةلالد از مسا
 م فونوزا مقوتدب رمصلا ءذهلف هنوفكيو هنورعشاا مهري ناك مال_لاو ةالصاأهأ 8

 ا سبارك اجو ادت نما لنه الون يوك ووكر ءياوناكم هلا مدالا لاف (كثا انلا)

 | 1 لدا ام-ولادا# نوكي نأ هنردةدصو هل اوسريؤ لان اعلا فدع ىذاقلا لاهادانعو

 | ادع قع (عبارلا)تاسوسحلا ىعزاش شيحرام يلَقلا ىف ىوقاذا دما نال د.ءريغ

 ا ثااواهد اسفي نيعطاقاوناك امو هنو ةبعص ىف نيك انشاوفاكمب مسا (سماخلا)كلذن وةةانمارذصل ىأب

 5 عة قربا فاشكلابحاص لاقإث وصمم ةيرم فهل لزنت تا وفا يدل اذهلةضلاخ

 نالنيقفانهلل اهاكرت اهذلان وكنا اةنأز ىوحو نيقفاشمللمم_م.واقىف هل اوقىفو نيم وملل مهمل و

 ا وقاسم 1 وسلا ن أمهم ولق فاهمه ىعمو ماع هلَّزاَن 1 >انعمىف نا زئادا

 ,ةك دي د سه أوو اويز تسا ىلق ىلع مث مهري هن "ايف ةرهاط ةعاذام هرارنسا عيذتاهنا ىنعتتدكو

 داذائنانافدوسولا لا جربنا نا نرذتق ىذا اذ ىأ دورذختام جرف هتان اولععا

 | ا ب يا *َ 00 00 م مساع

 ن0قن © ٠

 لروسيا 3 (لوالا هلكسلا) ل ا مالا قامو ار را فت طبذشا

 اب 0 او ةغل تستر كود ةوز غلاف نيقفانملانمال_برنأرعنباىور (لوالا)
 3 ا ساو لاةق نيف واو لو هيلع هلثا ىل مهلا ل م ءيءاشللا دنع ني الو انشلا بدك الو

 ل مافن هقيش دكا ارقلا دوف سو هللع هللا ىلض هللا لوسرربخا بهذ مث قفانم تن“ الو تدك ظ

 8 ناك ير لت كرا د ثردتو بعاناك امنا هللا لودر ان لاف هتقان بك ردق ناكو هللا لوس

 0 نززمسن ماك اوسزو هنابآو هلئانأ ل اوةب لو هيلع هنا ىل هلل لود رو بعلو ض وخاك امنالوق وع
 ءارتأمم نوقفانملا لاف كلو ىلا لوسرلازاسامل ةداتقو نما لاق( ىفاثل )هيلع هدي زي و

 ًاذكينولئاقلا نأ لاهو مهاعذ هعوجر دنعف تاههتاههاهروهتو امنوضخت خيو مأشلا ىلءرو
 ىلضلوءرلا نع نيهلذملا نأ ىور (ثلاثاا) تعلن وض و مكامن وان واق ىفدحلاب ٌكلذناكاما 2 و

 هنأ سم لأ نءانمكح(عبارلا) ل اوذلا اذها راق ودلنت يس نعون 66 نال عا ولمس سو هيلع دهقئا

 | ليس قعرذملا اذ_هاوروظأ بم ولق ىفاع مهن ةرود مسييلع لزت نأ نوةفاناارذخهلوقري_سفتف لاق ظ
 لجال لين عطاا ل.س ىلع كلذ لةنملاولاه كلذ متاعف مل مسهل ليقاذا هنأ هب .ال ا هذه ىف ىلع نيمف ءازهن اال

 4 | مهنا ىلعل دتاهنافتاءاوراا هده ه ىلا هب الا هذه ةقرعموف أحال هئارعا(ىساقتا) بنو ضو

 ٠ | هتعاور ذتءاو اوذاخكل اولا مها كورلا م هريخأ إف ءازهتسسالاو نعطلا لمس ىلءادساقام الك ارك ذ
 ١ لالالا كلذانلق امى أ بعلنو ضوذغ امامنا مهلوة كل ذوّدلا لدس ىلعال نعال هجو ىلع كل دانا قامتااناب

 اًاووكبالنأ نيبعال متو كح نم مزلب ل كلذ نكي لول ذ ارم اا دمفتاننا ةلك نا ىل_ءلدياذ_هو نعللا
 نيطلاوةاملا نم عئام لوخدلا ضودلن الص ىذخاولا لاه (باولساو)ر ذهل ا اذخ مد ال ذشن.خ نيئز تسم

]| 

 | ماللكلا نم لطامآ ىف بءلنو ض وخخاخك انا ىنعملاو ىذاو ثيولت همف لزخ د لكل امءاراص تسر كح مث

 . [| ىلئاسهيقو نؤزتنساست منك هفوسرو هنانآو هقلانأهاوقي لوسرلا مد جاجا قي رطلا عطقا بكر لا ضؤيأك
 - | لع ىلءراكنالا ىطتقي لواالاف زرت هللانأ كلوقنعبو هللا ئزبتستأ كلوق نمي قرف (ىلدال ا"هلث-11)
 حبيس

 ءارهتسالا



 4 3 ةا

 ميتال كلك منال تح ل 0 + ماس ميتال وعتساقا دالوأدالا ا 1 رقمك |[

 يلاصت هنالءا (نورساملل مه نلوآو ةرخ الاوابثدلا فم ولانعأت طن ناو | وضاخ ىذلاك يضخ |

 د.ءولا اذهدك أهلا ةعاطب كل -ةلا مهك رت ىلعم هازاح ىأ مويسن هنا تاقفانماونيقفانملا ف لبق نمنيزا ْ)
 كثف نيلاخ نورا افكلاو تاقفانلاونتفانلا قل دعو اقف هذرافكلاىل نيتفاثلا مشو

 انهنم غلبأ :الو مهل ةيفاكه وقعلاّك ل: نا عملا مهبسسح ىه لاق مث تاب اءوقعت ا مظعأ نمةدل اغاران |

 ْ ملول نعام ةناهال ةددشلاةيوقعلا تا نا أ هقول اهدار |

 | باوحلاوارا ركتاده ناكفدحاوادلاخ ةنوكوامةمباذعلا نوك ىءملوقي نأ ل ئاقاو مةمباذع ||

 باذعلا ى وس مئادلا ييقملا بادعلنمرخ آ اعونمهلنا(لوالا )هوجو نم قرفل ناس و اريرككل
 مهلّنا ىلع لدي ميم باذعمهاو هلوقو متادرانلا,باذعااّنا ىلءلديالوالزارو حلل ا دوال او

 مم ىل م :دلظارانلا ف لاه هنال لكثملب دا اذهل قي نأ لئاقنو باذيلا نه رخ اعوذ
 عوبديلا مضسف كلذ عمو عاجالاو مالي الا ف مهبسحا مآ هياوجو هيلارخآ مد نم عموام اهم.

 هنعن وكف ال ىذلا لجاعلا بادعلا مسّدم باد مهاو هل وقيدارأانا (ىناثااو) مهيرذعت ف ةدايزو

 عاونأ نم ادبأ هنورذ_هنامو مهنطاوب ىلع لوسرلا عالطا نم فودناو قاسغنلا بعت ن ء هنوساسقرامو
 وهو هم. شتلا فاكلا اذهو باطما ىلا ةسغلا نم عوجراذهّن العا و مكلبق نم نيذلاك لاق عاضفلا

 م وع ونا حامل ونوم م مسج اعفءارشلا لاه .(لوالا) اهوجو لق
 كءاوأ ف صو ىلا عت هنا مث تاريخا نء ىديالا ضيقو فو رغما نءىمنلاو ركسملاب مالا ىفمهلبقا 1 1 0

 اوكلح مئات دلابة دماوعتمسا مث ادالو ًاوالاون راكسح و نيقفانملالؤه نم دوق دش اوناكم أب رافت 1 0

 كلدك اووكت نا لوأ كدنعاسن دلا تاريسخ" هلقو مكعض عم منَ اف مادلا با علا ىلا اوبلقناواودانو | 2

 ( مهلمق نعام دلا تاذا بلط جال ىلاعت هللا ةعاط ن نعمهلو دع نيقفانملا هبسش ىل اعت هنا (ىناثلا هجولاو) ظ

 قاجاموجو بسن |قالثاو وهال اوعتجما م منأبودالوالاو لاومال ا ةرثكبىلاءتمهغصو مرافكللا نمأ ٠
 اوعتوسا مهن ”١ىلاعتركذف دقت : تانيض ةبتاوبلا مالم لبق يي نسوي ْ

 رس ةدئاقلاا م. قاف م-هقالؤي نئاوأ عتةساممكف الذي عمة سا نو ةفاسنملا اهبأ ما :اقموق الع ١
 انلق الا نيلوالا سف ءركذ غ اننان'نقفانملاقحىف هركذ نزع لولا قف قالط ام عانتسالا ظ
 بدس ةرخ الاد اعس نعم همام رحوامثدلا ظوظ- نما وو ام عاتةسالا,نيلوالا مذ ىلاهت هنأ همف ةدئافلا | ||

 ا ف مهلاحي نيف انملاءال زهلاح هشة داع خذلا اذه ىلاعتررقالفءل_جاعاا ظوظالا كلتف مهقارغتسا|
 لقي نكن وعر ةلثم تاهل لود هلل : حق ىلع ةلاغل | ضع همشر نأدارأن مناهلاممو ةغلامملا فةيام كلذ

 .ىلاعت نيباملو دمك ًاثلانههرركتلاف هله انو هلعفام لثم لع ثنأو بجوم ريسغ نمبذدعب و مرج ريغن |

 لودح نيب ةرخ الا بلط نع ضاارعالا فو ايندلا بلط ىف نيمّدةذملا كئاوال نيةفاسنملاءال زد ةهباشم |
 اوضاخ ذلكم ضخو لاق: مهبردغلاو عبد اوركملا قوءاسالا بيذكتى نيتي رفلا نيب ةبماشملا | ظ

 00 مث لعفلا هيلعل دفودحمردصءةفصىذلافا وضاخ ىذلا مسهض وشك ديرب ءاّرفلا لاق
 هلا نملاسقمالاورقفلاوتوملا ساب دلا ىف مهاب تلطب ىأةرخ ”الاواسندلا ىف مهلا تطبح د

 مه ئاوأو بالا ةشأنوب .ةاعب لب نوب اشبال مهنا بد ةرخ “الا ىفو فعضلااىلا وغلا نمو لذإا ىلا |
 ابتدا ف تاريلا تاوفالا هنماو دوا: لسرلاو ءاس الا ىلع درلا ف مهسفنأ اوبعتأ ثيحنورساسللا | أ

 داو أ, نيتفانملاءالؤه لاح هبثاا ىلاعت هنا دوصةاوةرخ“ الاوان دلاف باّوعلا لود>الاو ةرخ الاوإ ٍ

 ّ :وقأا وئاكم من |عمراسل ناو ىزملاالاو لاسعالا طوبحالام مل لحل رافكلا كتاوت انيب رافكلا|
 لوا ةعيقلا لامعا ءذهف مهاد وكراشملانوةفانملاءالؤهذ مهنمادالوأوالاومأرثك أونيتفانملاءالؤ زها

 ممن ( ىلا عدل اوقةرخالاو ايندلا تاريخ نمنيمورحت - هرج .الاواينالا باذعفنيعقاواونوكيأ |

٠. 
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 : 0 لانارتكن الفورا رساننالا رفاكلا ب ذعبالا ضيأو مالءالاىلا عوجرلاو ةوتلادعبالار ةالا ْ

 | يعم هيوم ماي وص هناف مال_سالا ىلا عجرو هّنع

 مهذب هنأرش أ ىتلا ةفث ةفئاطلاناو مال_سالاىلا اوعسرورفكلا نءاونان م,ءوفعب هنأربخأ ىلا ةفئاطلا نا
 ارك ذلا ف موقلا قف اونإلو نعطلا ىف غلاب لاس د اولا كلذ لعلو مالسالا ىلا اوعرب لوركا ىلعاورمصأ

 | د م ريس ءحيورذناو نانعالل هقذو ىلاعتت هنا عمرك فخ 1

 ]| تاناورلان تيئاولا# (ةثلاثلا لل شسسلا]) لكلا ىف هءلعهننا بوت نأ لءلقتلا كلذةهكربب هل سر هناف لدلقلا ىف
 ا فاو ةمئاطناز اج لا لاو اددحا واناسنا نيتفئاطلا ىد_ح انوكت نأ وفثالثا وناكن يتفئاطلا نا

 ال ىلاعتلاه ةفئاطلاددحا ولاىعس نأز ومب مث : ثلا, تيطتنأ !محصصو ىذلارادقل اهنالةءابجااهلمأ ||
 ْ | تيتا يدر نمسا: نعهدانسا:ءارفلا ىورو ددحا ولا هلقأو نيمو وا نم ةغئاط مهب اذعدهشسلو |

 ١ خان منا (لوالا)» وجو ةقئاطل امدح | ولا ص ذضشلا ةممسنزا اوح ىو هةوثاخد حاولا ةغئاطلا لاق | ْ

 اود الك نطلع ليو ملط فوطي هبل هناكسف هلاريصأت هنعءاماذ نو كس. ل ازرال هناف هرمصنو اهم |

 اناس وبرعلا ىراننالا نبالاق (ىناثلا) بسلا اذهل ةفئاطدساولا ىهس نأ دع«بالف |

 0 م وعس منب معن ىعب سانلا مها لاق نيذأ! لو شب ىلاعت هللاو لاهلا ىلع ة راو جرتال رقتذا|

 8 | تاس ساهل نسم أ امئاطاهلص نوكيدحاولا اهبديزأ اذا ةفئاطل !نوكن نأ دعال ]
 1 -[ىناّمرتشا دقفر كلا ىف اّمرعشا ام نتف ةغئاظلا نالعاو نيمر ءاوناكم منان ةمئاثلا ةفئاطالاذعم هنوك للع ١

 'ث بيذعتلاانضي ا وزوال ةماعلا "ءلعلاب صامل كتل لدعتو نال ىد حلا, صتتق نيذعتلاو ا
 مل ل.لعتو ىضاملانامّرلا ف منع مرحلارو دص ىلع لدي نيمرخت اوفاك لوقو لسلسا ىف لاس |
 3 فنا هنء باوطانا لاعاو نومرت م- مانا ذل اقي نأ ىلوالا ناكل, زوجحيأل ةم دال :هعلاب لاخلا ىف /

 5 رلعا كا ذي لءاستلا عقوفىلوالا ةفثاطلا مر نمىوقأو اهاغأ ناك اشلا ةفئاطلا مرح ناىلدع هدا < ْ

 : 1 انوار هنت 35 بدعتلا بحواف لري لورةساو قب مره ا كلذ ناىلع هسنت نقاش اراغلفلا

 ٠ مهيسلفهفلاوسن ميدي نوب ةيو فدرعملا نءنوهوركمابنو ىهأ ان صعن نم مودعت تاقفانملاو ١

 ْ ٍ ناي دوصقملاو مه ابقو مسهحتاضق عاوتأ ن مرخآ عون حرش اذه نا ٍملع(نووتسافل امه نيقفانملا نا ْ

 5 | ضعب نممهضعبتاقفاملاونوةفانا اقف ةثسلنا لاعفالاو ةركذملا ل اعالا كل: ىف مهروك ذكمهئانانا ْ

 1 اذه :ركص ذالاو هيفذتن .انمال دح اوان ئمهأ ى أك دمانأو متن أن اسنالا لوةياك قافنلا ةفص ف ىأ |

 بيذكنانهه مانعالا ناالا عبق لكه #ف ل خدي ركنملا ظناوركتملابنو ىمأب لاةفةلمصغت 2 دمالكلا] ١

 6 |لوسلا ناءال اه همظءالاناالا نسسح لك همق لدي فوردملا طفلو فور#ملانءنوهتبولوسرلا

 اوي لك نع لءقوريخ لك نم لبق مويدبأ نوضرةب و لسو هيلع هلفا ىلض
 0 أ قافناوةقدسو زاك ز نم بج

 6 | كلذب هنو داهلا ىف قافنالا رت همق لخ ديو بحاول ارتبال ا مهم ذيال ىلا عت هنال برق ةأاذهو هللا لء.مسف ْ

 | ضيقدق ل_عو عن 5 نا لمةفءاطعا اناهطسب:و هدي د« ىظغملا نا اذ_هىف لصال اوداورلا نع مهفلذ ىلع ١
 "| ناسنلا ودان الو عايول هؤارجا نكمال مالكلا اذه نا لعاو مهيسنف هلنااوسن ىلاعت لاعت هدي |
 4 ُ ذيالف لا ىلاعتهنتا قح ىف اوهفاضدأو رشلاعسوف سلنام_ىلانالام ده.اعاوةهساامل ه 0 ١

 | مهريص نان مهازاف ىسنملا ةلزنع راص تدعو يهأأ اوك نت رم اءانعغم(لوالا) نيهمجو نموهو لب وأتلا نم ا

 00 ا روق مزال هسا ىلع اذهناجد هدجرو هياول نم ىلا ةلزتع 3 ْ

 | لج نسحامناوناسحالاوة رلانمدهرك ذهقتال رمق ا ىلع هملاو دا ءاانهقارك ذاوك رتاسافرك ذل ||
 | نالاق مث مزاللا نعت اك موزلملا مسا عش هركص ذي لاي ى سن نمل رك ذلاذل رتز تراك ناسا ْ
 | تاتا وبهاتاهادعوز قلاع وق لعأهقاو ىسفلا قنولماكل ام هى نوةساقلام هنقفاذملا :

 ا | ةثااواكمكلبتنم نبذإ اكيقم باذعمهلو هللا ىمنعلو ممسسح ىهابيف نيدلاخ مهجر انرافكسحلاو

 --حح -ح
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 ظ نمل ابيع انمعون ذعمالا ةالصلا ىلا م وقيال قذاتملاو نمشي نمل اوتو ورعان ءى هس ورك ان |

 ةلكللانوؤنونمؤاوم_مديأت وذ. ولاق امك تاس اولار“ انسوداك زلال قفانملاو هنمدتشلاب |

 كل ذيهلنا هةصو | . كح ريغ طمشرو هسفنب فل هناقداهدساىلا ةعراسملاهلوسرو هلئا» سعأ اذاقفاثل و

 هنأ نينمؤأ تافصركذ ان مدلوسرو هقلان وعلب وهون الاهده ىف داو |٠ ودو منمدضلاةتونموملاو

 | ةجريس ل ئلولأ لاف كلدلهةرخ الاب اوت ىهو اهلية بلا ةجحرلا نينمؤملا دعو دشن مهجرأن نيةف اناا دعوا

 1 امون كنه ًاملوةىفد .ءولادكؤ ناك ةغ ابملاوديكولا هللا مهجريسهلوق ىف نيسلا فرسرك ذولا
 ْ موو فوس ىضرتف كير كبطعي فو ساو ا دو نجحرلا مهل لءصس ريظتو كل ذأ ط امن ناو قنوفنال , /! عي )

 نعال نموهزب زعلان ال ب هرتلاو ب.غرتلا ىف ةغاابملا بجو كلذو ميك زيزعهللاَنا لاق ث مهروجأ |
 4 1و ا اوضلا هل مبا اب قف: هابمو أ 31 وه يك اطاودنوةءواةج يوما هقغلا ا

 هإ. ا «# زل. ا«

 ظ لبس لعللا هن ذل افاطعإلا 7 9 اشم ( ريا رولا 0 ا ؛

 ّْ ةمحرلا كلنا يالا هذه ىف نيب دحر لاب دعو ىناعت هنال كل ذو لمصفتلا لسس ىلع , الا هده ىف هركذب ااا 1

 0 دازآ ىلا عت هنا لاقي نا برةالاو اهبف نيدلاخراس ملال اهتحت نمىرت تانج هلو: (اهارتاف) ءابنشالا هال يم

 نأ تن د فوطعم او ن دعت انج ىف ةسط نإ ؟ اسموهدعب لاه ىلاعت هنال رظانملااهلو انتي تأ نع به

 ان .:نيناسنلا ىه يتااتانالا مه رظاشمو ندع تان ىف هتك اسمن وكنف هباع ف وطعملل ارب م

 ةيداح ىهفةرخ -الا تانلساامثو ناسالااهكس ىتاارادلا ى رم ىرت اأن دع !مخاناهفصوةد ءاق ىف
 | ةيطنك اسنمو هلوق(اه.تاناو) بابح الا ةاقالمو هزتلا لالالا ناسنالا به ذيدقىتلانيتاسيلا كرات ٠١

 اناو نيصالا نيت ارع لس نسما لاك ندع تاتز- ةفص قران "الا باس مالكر كدة ندعَت 57 محلا 3

 ظ ىلم لاَقف كل ذنعٍلسو هل هللا ىل لو لا الأس تاس ريبخلا ىلءالاققف ةيسام نكاسمو هلوق نع ةريره 1 ١

 ّْ ةد حز نما نوع.سرا دلك قءارجةنوقان نمارا د نو ةبس همفؤ اوللا نمةنلا فرس فا لطؤا ا

 قزيعلارودلا نمةَخوز شارف لك ىلعاشارفنوع سرب ريس لك ىلءارب رس نو ةمس تدب لك قءارضخا ١

 نموا ا امعب ةةمصو نوعمس ثدب لك فو ماعظاان ءانولنوعب#س ةدئام لك ىلءةدئام نوعب سس لك ١

 ىلع رطخت لو نيعاهرثإل تلا هقئارا داما سضاسع نبا ن نءو عجأ كلذ ىلع أيام :دساوةاهغي ةززقلا نع

 : لأ ع نءوارادهل تشي نأ نمهقنايلعأ ناك هناق هن ادنعْنَر اا راداهتا لات سايءنبا لعل لوقأورمشب بلق

 ةقدات قنة نعلو نس ذ نم ةئل لاتفاه ران[ بتم نعيد هللالودزاب بطلا

 ا 'تو.ءالب دواهتاو سوبالب يعتلا اهنفتوقاءل أور دل اهاصحو نار ةءرلا1 مارتورذدالا كلا اهطالمو

 : انهطسوامنانطب ىرهز الا لاق ه:1!نانطنندعتان>دوع_ءنءالاقو / دباب قفيالو نامت تالا

 1 ةمصق ىف سامع نان ءءاطعلاوو نطامهداو ليسا !ءاماف عقنتسي ىذلا عض اوملاةيدوالانائطنو

 تانالارثاسو ىدهلاةمتا رءادهشلا وءاسالاو ىل ءرلا ا مف ىتلا ةنن دملا ىو نوحرلا شرءاهفقسو ةنخلا

 لح دتف شرعلا تحت نم ةمبط عير بت بهذلاو توقاسلاو ندلاروطقامذو ينسنلا نيعاهبفو اهلو-

 ةسيلو حوربلاهلوح ندعهللا قي ارمصق ةنللاىفّنا ورعنبهقنادمع لاهو رقذالا كاملا نامثك مباع

 ىّنا مالكحاا لضاح لوقأو دمهشوأ قب ةصوأ "ىنالا 1ث ديال ةرح فال 13 سس بان لك ما
 أل اهانلقن ىل اراثكالا وراخالا هذهو ةنلا ف نيعم عض وال_عرسا هنا (امهدحأ) نالوق ندعتانس ||
 لوقلاو) :نجزلادعوىتااندءتانج هلوق ل طا وسواق امكن عال لوقلااذهى 2 1

 انودع ن دعب هب ماقأ اذا ناكملاءنالف ن دعكلوقن ءدوخ أ مندعلاىردزالا لاق ةئعلل ةؤص هنا (ىناثلا

 هتمو «-ريتالو هفاأتف ناكملا 34 الا مزلنن وهو اذك ناكينداوعنالف ىب لب تك لوقت برعلاو !

 اهلكت اند ااولاك قاقتشالا اذ م نولئاةااوه«_.:هاهعينمو هيفرهاوملا| قات ىذلا ناكل اوهو ندعم ||



2 
 مس اممم مسخ سس ل ١ يحس اس + لا لع د صم حاحا مج مسلم سم مصل معمل حمس سهل ل 0 ا ل ا ممل سل ا ل سم 6 مس مس

 ١ | يناير تا نلاقي دم باو يسها رباموق وةود :وعثوداعو حو ولم وقمهلبق نهنيذل[ ان 0

 أ 1 او هنالعا )ن رولز مهسفنأا وناك نحل او مهملاغنل هننا ناك اسك

 رك ذفمهنم نيم دقتملارانغكلا كتلو نا نمبمنبئادياق ةغلاسملاو ءاس'الا سب ذكت قوات دلا ىف ةيغرلا ف 0

 ل «رابيهكلحأ ىلانعت هللاو داعمهمناناو ا رخالابمهكلعأ هقلاو حوف موق مهاواق ةتسسلا فت اوطااءالود

 ظ امهكلمأ يعا ربا موقمهعنارو ةقعاصلاو ةحيتسملا لاراب مهكلهأ هتتاودوممهعااناو موملع يقعلا عب رلا
 تعش موق مه ماشو ذورغ غامد ىلع ةضوعبلا طلسىل اعز هنأ رامش الا ىف ىورامب اف ةصالا ناش قا 1

 رو وع اجب لاش ونيدمباصأ مهو 10

 جس ++ تاكتشتؤللا ىدسحاولا لاق ةراحخلا مهل ءرامأو الفاس مهضرأ ىلع ءبنأب قل موكلعأ انزل ءوق

 ااه الغاز انف تالغنا أ اهلعأب ككمتت ا ئرقلا كلتوةنالقنالا ةفللا ف كافتتالا قعمو كشته
 بالنا: نك افنثثا ىل_بقو ىرقأ اةفص تاكسف:ؤملافري /فتلا| ذه ىلعو باقتئاف هباق ىأ كفتئاف هكسفأ لاسقي

 ذو مسهلبق نمنيذلا أن مممأي )ل أىلوألا ل , الاف لاه كاعت هنالسعا و”رشل اىلارمذنا نمّنهيلا 57 ظ 070

 و تا نه راسخالاهذ_هاوع_مم ناب ةران' ءالؤج أن مهان اهنالئلذلافامغاو جا لا تتايدنا

 يلساشنا هران"آ تيقب دقو برعلا دالي نم ةبيرق مأشلادالب ىو فا راناةفعد العدا لسإلا ”
 ا ءالؤهأ. :مهأنا أىأري رةئلاوهدارملان الا ماهفتسالا ةفصفناكتاو مما

 اقالاو مالكلا ف رانمذا نم ديالوتا زمملاىأ !تاندلا لاف مث فئاوطاا ءالؤه ل كس لا عسارودو
 ارعرملغل ال نكلو مواظيل هنا ناك اخ لاق غموك الح هللا لعفاونذكسن |

 بدك: ىف مّمغااصو ةجبتلا مهلاعتأ بيب هوةهتسا ممنال هللا ن هانلظ ناكام موملا هللا هاصوأ
: 

(ملالاو رلغا | لعف هنم مصنال ىل اعت هنأ ىلع . الا وده تادةلزتعألا تلاه مهسف:أاو اطاونا ل
 

 دو هلع هيذعي مرفاكلا قرغكلاا قلخمال ىلاعت هنا ىلع ديكلذو ةميل للطب ال هنا ىلعل دك دو هب ٠

 راس 'تاكتلا اه ىف هزك دّومدق مالكا اذهو نولظي مه: اؤزاكن كلو هلوقودو د.ءلاوهملاغلا لعاف |

 كوه راقورعا انتو أي ضعنءانلرأ موضعي تاتمؤم او نو: موملاو) ىلاعت هلوقءاصحالا ن ءهحراخ 1

 (ميكزيزع هللا نا هللا مهجرمس كلو اهلوسرؤ هلت انوعمطن وةاكرلا نووي و ةالصل نومي د و ركسنملا و ءا |

 دبعولا عاونأ سعرك ذم ةشيللا لاعقالاو ةدسانفل'لاسعالا,نيقفانملا فصوى غلاب ىلاعت هناا 1

 ىلعربلا لا عورتا تافص:نيفودومننمؤملانوكنحالا هذه ىف هدعب ركذ ةرخالا واين للا ىف مهق> ىف ||
  3 0انافينقا ع«الاو عادلا با وكلا < مهل هللا دع ام عاونأ هد الا هذه ىف هدعب | ْ

 ىلاهتهلاىبدئاقلا امل قاف ضعن' اماوأأ مهضعب,تانمْؤملاونوممؤملا 2 اوق ىهفنينمؤملاتاهص 0

 نونمؤل او نينسؤملا ةفصق لاق انوغو تجند هسا اتأخلاو نوةفاناملاو نقنانملا ةفص ىف لاه | ْ

 ةفصوى هلرقاثلق* اءلوأ ظفا نينْوملاىفو نم ظفل نيقفانملا فركسض ذ رف ةضعب ءانلوأم عذعتانمؤملاو || 7
1 

 أ [هسفت ىف سمالاو فال الا قاضن ىلع ع رفا مالاك عادتالا فاس نا ىلءلدب ضعب نممهضعننيقفانملا

 ش [ىوهلاىضتقءسدو رباك الا كءاوال دماةدلا بس لص مهر ةكو عاسالا قاف: نال كاد كح
0 3 

 ةكراشملا بس لب ةداعلاو لما بيسال تاصحامتاف نيمو نيب ةلداسخلا ةقفاوملاامأ :داعلاو ةعسطلاو

 نيئسؤملا ف لاك ضعب نم مهضعب ن ةفانملا ىف ىلاعت لاق بدل اذهاف ةباَذهلاو دف ةوزلاو لال ذتسالا ف |1 .
  0برتلاةبالولا ظفل ىف ى_دالا نا مدتت فانز كذ دةووادعلا تض ةيالولا نا لعاو ضعنءاناوأم

 هنالءاو هنءزواحاذائذلا ادع نءةدوخام ةوادعلاةظْفلو ةواذعلا وهمالولا نأ: كآذ دك“ و

 ١ | لافتة عرتلاور مثلا فرغ ىرصام هدلعب ,رك ذ ضع. انلوأ مهذعب نوكيزيشمو !فضوا-[ىلاسعت

 ٍ | دفهلوسرو هللا نؤع.طيو ةاكرلاَن وو ويوةالطا!نوممتيو رك |نعنوهلي وفؤرعملا,ن ومب 0
 | ل نمأي ةمدقتلا هب الان كاعتهقلاهفصوام ىلع ذاسنلافقفاسنلا نمن«ؤملا زيت انم يلا: -هئارومالا

 يس سو

2 

 ةهيشسسلل
 ردحاما» كك . د
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 |امابسأ اوطاعتاذا مولع دودملا ةماقلا ىلع نيقفانلا داهج نسا لجو بلقلابذ عطب نأ ههجو ىف |
 ] لاع من قاف: ا ىلعت اذهل ن وكي الف قفاشع نمدل نم ىلع هبج أو ن1! ةماهتا نال ئُد سدلادهو ىذاقلا لاق 1

 ظ 13ج ذد ماب نع اعلا نأ زال نار قا او نا نيرعأ دال كلْذَن نساك ا ش

 | اورفكورفكلا ةلك اولاق دقلو اولاغ ام هتتانن وقلي )  ىلإ_عتهلوقنيةفانم اوناك اللا هءاءلوسرلانمز
 مهلازيخ كياوو و ناق هلضف نم هلوسرو هللا مهانغأ ناالااوم_ةن امواولات, لامع اومشو مهمالس د عز اباد |

 هدهناملعا . ( ريسنالو ىلو نمضرالاىمهلامو ةرخ الاواسندلا املأ اذ هلا مهين عباولوتي ناو ناو |
 اونا تاماكلا هده مترك ذمكنا مهل لىقاملمم ةدساف تالك اولاه نقف انما ن نءاماوقأن اى اطعلدت هنأ الا ْ ١

 هلع هللا ىلصةىنلا نأ ىورب (لوتالا). اهودو لوزنلاتابس[ق اوركذ نورس لاواولافاممهمااو حو || ٠
 | هللاو ديو نب سالذا لا .ةفنيفلذقملا نيقفانملا بيعيو ثآرقا هيلع لزني نير هش لو ةوزغفف ماه ل دال

 لاشفربسلا نم رش نوفا تف ارمشأ مهما نامت لا نم ورا وخاف د هلوقبامنأت نا
 لزؤنر ىلا كلذ غلب و رانا نم متر تاو .قداص اد ناهّقاو لجأ سالك ىراصالا سدق نب ص

 | دبس لكلا هللا لاقو هدي سهاع عرف لاقام هنأ هللا فلق سالو رض هاذ ل_سو هيلع هللا ىلص هل
 ْ و ع الاء ده تازنف بذاكلا بي ذكنو قداصل |قيدصلا

 ظ دمعىف تازئاهن أ ىور (ىناثلا) هنن ون تنسحو ساللا باف ماع قدصو مالكلا اذه تاقدشأو

 لو هيلع هللا ىل-ص لوس رااهيدارأو لذال ااهتمزعالا نجر ضل ةم دملا ىلا نع نبا لافال كأ

 تازنق لق هنأ فلحو هقنا دبا ىفأنيهقادبع لتغير ع جه لوسرلا ىلا هغلبو كلذ قرأ نب ديز عه 00 0

 0 مرخالاو ةنمهج نمامهدح االتنقا نيلر نا :داّتق ىور (ثلاثلا) هب . الاوذه |
 كلباكن عسىلقاجأالا د لثمو نائم امهقفاو ماا اورمصنا سوالا نان ىلأ ني هقاد بع ىداسنف يهل

 ال[ نمدارملانوكين أدع ىضاسقلا لاق فاح لعجو هلا دبعركناف مالسلا هملع لوسرلل | ءوركذن كلك أب |
 غسيصاهاك هن الار ىلارفكلا ةلك اولاق دلو اولاهامهتتاننوفا<ع هلوقنال كا ذو عئافولاءذهتبا الا[
 هب ىضرو لغ# ىف لاه دحاولا كلذ لءل ل_.قناف لصالا ف الش دحاولا ىلع مهلا ةغمسص لمحو ع ولا |

 لبلاف مملصالا فال> هب ىذرو هعمم نمىلا لوقلادان_-انالر مالا فالخاضبأاذهانلق نوقاسلا

 رمثغ ةسخ مهولودت نم هءوجر د ءهلئةباومهنمةذانلا نا ىورام ىلع . الاءذهلء 2 ناىلوالا 1 ١

 لع ماظل ناد" ١ رمساب نب رامعناكو ليالاةيقعلا مست ذايدا ولا ىلا هتلحجار نع# وعذ دين أ او د_هاهذ 1

 موق ا ذاف تفتلاق حالة عقعقو لبالا فافعشأ عقو ةفيدح ععسف اهقوساجذلخ ةفيدحو هتلحار

 هتويئىفاونعطدقف ضرغل !كاذلاوعقج !املمهن ارهاطلاو اون رهفهقاءادع اي مكللا مكمل لاسقف نوم ١
 اممأف حاجزا ر انتا لوقلا اذهورذكلا ةلك لوقوه كلذوةلاسرلا ءاعدا ىف عنصتلاو بذكلا ىلا هوبسسنو

 نمبا وماو مالكلا اذه م ميقءاي فدكفاولسأ ام مسهمنالوق.نألئاسقاذ مهءالساد عب اورغكو هلوق ||

 مالسألااورهط اد قف اوفانا ل مال بولعاضقنوه ىذا اسسلا مالسالان مدار 1 (لوالا) نيهجو '

 مالسالااورهظأنادمب رفكلااورهظأ مهنا (ىناثلاو ) مهب رحبجو نرحلاب اورهاا ذاق هملااوكجو |
 كلذبمالسلا هبلعل اوسرلاربخ !ىلامتهلل و لوسرلابكتفلا ىلعموقابطا دارملا اولا مابا ومصودلوتامأو ||| ||
 ,هيففلضف نم هلوسرو هللا مهانغأ نأالا اومنامو هلوقامأو مهدودةءىلا اوان د لو مهتعزرتحا ىتح ا

 ص ”ىبنلا مو دق لبقاوناك نمقفانملا» الؤهنا (لؤالا ) نهجولِضفلااده فنا (لوألا) ناثمي |

 || مانغا اوذخأ همودقدميو ةمنغل ا نوزوحالو لسللا نويكرب ربال ُسعلا نم كنض ىف هم .دملالسو هيلعللا ١

 هلجال لاملاو سفنلا لذيف نيد تجف نيم اونوكي نأ مييلع بجويكاذو ةلودلااو دجوو لاومالاباوزافو |

 | يخت افافا ريع ىئاهّتيدب لسو هملع هنا ىلص هنن !لوسر م أ: ىلوم سالولل لق هنأ ىور (فاشاد) |
 ا ةبوس ىد كلامه سدل هنأ ىلعهسنن' وزعم هانع 0 ارم امو اوال (فاتلانصلا) || ١



 ظ

 ٠ | ١ ا تادامتلا لوساهلا من مظناو ةنامسللا تارا كلصحاذافةواتشو ةداعس وصح املا !

 لوذلا) نيقي رغلاىلا عجار مهملع ظاغاوهلوقرهاظا ذكو اعمامهداه ع ىهالا ى تب نيفانلاورافكلا ١
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 ار ارك انها نيبناوضروفوكدب الا هذه ىفىل اهتدقتااهركذ يتلا دمعاوملا نم(ثااثلا عونلاو) ندع ثانج أ

 || تاداعسللان ا ىل_ع عطاشلا ناهربااوه اذ هنا لسعاو ءرك ذ فاسام لكن مربك ' أ هنبا ناوضر نا'ىعملاو
 | | هنءاضارءالومنوكبجاّتبالا نوكينا اما هنال كل ذو ةمنام سلا تاداسعسا !نم ىلعاو فرشأ ةناحورلا

 1 بجو هنعامضار هنوكب هلع لب كلذكس هالا سلوا هد سطات اذللا نمو ىلا ضرلا كِل ذب ل سوي نأو

 | | ىدلاولا ”لشسو ناك امنال لطان لوالاو رخآ ب واطم ىلا هبل سوت نأ يغنمهناذلةداسعسلاو جاهلا

 0 | هّتااهدعأ ىلا تاذلل ىلا ه.لسوّ ناهتناناوضز نمدوصقملا ناكولف دوسقةملا كلذ نمالاح ىلعأن وكمال
 أ ظ كلَ جاهّالا ناكلو ”هل.سولا لوص اج اهيا تاوضرلاب حاسوب الا ناكل برمشلاو لك الا نم ةنحلا ف
 د أ دوصقلابحاهمب الا نمالاح لقأن وكي نأو ديال هلمس ولان حاهتسالاناانإ اذ دقو د ومةماناح او اتاذللا
 ١ | سيل مالا نكل ةببطلا نك اسملاوتانحلابز وفلان مدل سنو داوالا-لقأهقاناوضر نوكما تآمر
 ْش | ست تنبلا و لجو ملفعأو ىلع أ ناوظرلابزوفلا نا ىلع صن ىلامت هنالثاذ كس

 ١ برجد قا ميمملا يهذملانا لعءاو هن د امهسملات اداعملا نم فرشأو لك !ةن اسورلا ناداعسلا

 :ءاازوفااوه كلذ لاق ةثالئلارومالا هذهىل اعتركذ ذالوهب الاءده ىفامهشب هللا عساك اهمامهيرا ارقالا

 ” ليس نتنك و ىناحور ىولع ف .ظانب ره وج نم قوام ناسنال انا(لوالا)ن اهو همضو

 أود :كلذنا كشالود ةقئاللا تاداعسلا ىلا الصاو دسار اهب تق ةناللاتاداعساانةْرب اف حورلا تناكص

 1 | دافيه وناكنيذلارانكلانا وهبشن مهنا نيقفانملا هغصو ىفنيي لعن هنا (ىفاثلا) ميظعلازوفلا
 هنأ ىدملاو يلعلا زونلاوه كلذ لاق م نينمْؤملا باو فصودب . الاهذ_هقنيبىلاعت هنا تاهءاسطو

 لوةيىلاعت هنأ ىورو اينالا تابياس منتلا نم رافكلاونوةفانملا هيلطنامال ميظعلازوذا اوه

 1 ذنأكطعأ ام لوةءفكةلخن دامس طم'ملام انتطع دقو ىضرنالانلامو نولوةمأ ٌمدضر له ةندلا

 5 امالالدتارعادادبأ م يلع طخ الذ ىفاوضر مكملع لأ لاف كال ذ نمل ذف أى ١ <ىأواولاو كلذ نم

 | هجولا ىل_عهري زقت مدع دقو د , الا هلال دك د نامسحلا نمل شفأ ةداحورلا تادا.عسا نا ىلع شن دحلا

 ١ | (ريصملا سلب و موج مهاو امد مولع ظاغاو نيةفانملاو رافكلا دهاج ىالا اهيا ) ىلاسعت هلوق لءاكلا

 1 ىلاعتهتناةداع تناكو باقعلا عاون ايم ءدعوبو ةئدسلل تافطلاءنيةفانملا فصول ىلاعت هنأ انركذانا ل ءاو

 5 : هفي رمشلا تافدلاننمت:هؤملا فصو هدسةءرك ذ : مرسال دمعولا عمدعولاركذيةيراج ميركل بالا دهىف

 : 03 رافكلالا اوحأ حرش ىلا ىرخ أ ةّرمداعم ةءلاسعلا تاجردلاو ع. .هفرلا باوثلابمس هدعوو ةسطااةرهاطلا

 . 1 لدتدب ”ناردجلاو] هن , الا قو نمةفان اورافكل اد ها تاسعا اءلاتف هبا الام ده فنية فانملاو

 ١ 0 ا قيود ان نك '..وءرفك راسب ىذااوه قفانملاّناف زئاجريغ كل ذو نيقفانملا ةدها< بورجو ىلع

 1 ١ لوةلاف) لاكشالا اذهب. الاوفأ اورت دساشلان ا ٍل_عاوهندهاجتو هن راك ز رك دك مالا

 ١ : ١ دهاج هلوقرهاظ نال دبا د دهو لاصذلا لوةوهو نيةفانأا عم لوقل ا. اغنورافكلا عمداه+لاْنا(لزالا

 : ا

 1 مك ني ماسلا هيلع هاا مكس نابل سو هيلع هنا ىل_ملوسرال نيبال ىلاعت هنا .( ىناثلا
 ١ د لوقلاو) : هر ' اسريغمهعمشب راخحلا تناكسف رفكل انوركسجا دمالسالا نورهظيا واكموقلاورهاظلاب

 1 ا ف.لاداهحلا كل ذنا ىلعلدبام ظفللا ف سيلو دهملا لذي نعةراس,ءداه> انا مدا اودو (ثلاثلا

 3 ١ ةدهالا كلت ةمفمك اًمأفنيقي رفلاعمداهللا بوجو ىلءلدن هب الانا لوةنفرخ ؟قدرطبوأ تاس الا وأ
 7 ا نا ىل_ءتايلدفنملا لئالدلا تلد لوةنفاذه تيثا ذاورخ [ لل د نمفرعياسنا لبا ملع ل ديال ةنالا ايزلف

 0 ظ راهتالاب واسنان' قفرلا ل رتيو ةران هلا اراهظان نيقفانملا عمو ف.سلابن وكت نأ بكي رافكلا عمةدهاجلا

 18 د رشكملف عطتسمي ل نك ناس الاب ةرانود_لانةران لاه نيقفانملاو راغكلاده اسهلوق ىفهقاد.< لاه .اثلاب"
 ٠ 10 001 0 يلا م ا ا سس رسم سس م مم سم حمس

 ىف



 | نمرافكلا فانصأ قف لقيورداقلاعناصلا دوو َنوَرَمملاعلا اذ بهرثك اوكلذل وةأالغمكو ار
 ١ بّرقَدل ان نكسج# هنانول عبو تاريدنا باوب أن اسنالا ىلع خفي ىذلا وه ىلاعت هناننوفرتعم لكد اوف 52

 نيح لءافاضدأ ونيك ؟ الانيناهماع قدم ر فايف قلتم ناسحالاوتربلالاعأو تاعاطلاب هيلا |

 رعشمب . الا اهةاواة وأ :ةرايض دهعلاب فب .مولام العالم املسم ناكدهملا اد_مىلاع ىتدقلادهاع ||

 اهيناظفاتلا لك نأ ةدهاحم اذه طرمش نم له (فاشلالاؤسلا) اه اذن مسه. ة عاف لاه ثمح هانركذ ا دانا ا

 ركام لكل اه نم مهنم( نا اوللا)ةدهامملا هذه تحت لحد هبلقب ا وولى طفلا ىلا ةحاحالواناسألاب |
 1 رانغاصأ لاه ناملسنب رّوعملا و ءىوري دوعاا اذه ىف لخ اذوهف هءاقبم اونزكلو هركذي | وأن

 قت اً ةرصبلا تمدقاسإف هب تملكم امو انا تيونوروذذلان هاعاواا' :«موقر ذئفرصلا ىف

 هناىرئالأ | مهنى هوو 0 سلا ده بادصأ لاقو هب ف با

 اهبظفلتلا لسا ذااعةد.قم ةدهاعملاهده نوما لاهو م جا ون و مهرس لعب هللانأ ١و اهيل لاق

 اذبهاضفاو أ هناوانفلت لواهموفت هب ثثدحام قمن ءافع قانا مالسلا هيلع وق هيعمل 0

 لول اذ ميه ماكس نعءزامخا نق ددنا هلضون ماين نا هللاد»اعن م ه مسممو ىلاقؤوشلا اضيب ؛

 لاما ءارخا نام لام حارخا همءدار 1 نةدصنل هلوق (ثااثاالاؤدلا) ناالاب لوقااب رغم

 ءادسا عرمشلا |مازلاب بحو مسقنا.عسق ب>اؤلاو ساورتغ نو حص:دقو اًنساوتوكما دق

 لئمة سف دنع نمد همزتلا اذاالا بح مل سسقو ةمحاولا تاقفنلا جارخ اوة.-اولاةاكرلا

 لال ذك عال سداو أ ةئالثلا ماسقالا لو اني له نقد صن هلودق هن الثا ماس ةآل ا.ه تفرعاذ

 هعدو ىلاعت هنا هلع لم ءادلاودي الاه ده تدت هل ا دريغت ةبحاو نوكتال ىنلاتاف دداااماانلق (بار

 كرانو رتل اذني مهمذ ىلاثعت هناا ضب ؤ بحاولا ! عنمنءةرامع عرمشلا فرعىف لضااو هياوإ ج4
 وهر ةلاحمال أ الات لخادوهذ عرشلام الا ب ىذلا وهو تابقابلا نامسقلامذلا تسي ال بودسنم

1 

 رذنلا ليس ىلع لام حارخا مزتلادق ناك لّئاسقلا كل ذنا ىل لعاب , الاهز_ه لدن لهلا-ة,نأ قب ةبجاؤلا | | 1
 رغشبالاذهو نقّدصال هلضف نم نان 1نئل لوفالا سنل افذللا ىف دوك ذملا نال هيلع ديال ظفالا تار وظالاو ١
 ىلءاذه ل دف هياع هللا عسو نأ ةيجا ولاتاهافنالا نم هم زان انعم وة ناىف هب ,ر دهاعب دق لح رلانالرذلان]

 كلبي مزاتاممتاو مازتلالا اذه بيس مزاتال 3 لاو مازتلالا اذه بيس مسهمزلاسغا مسهضزا ىذلا نا إ] ظ
 نع زامخااذهنالر وذلا ىلع كلذ نولعفي مما بجوي والنقد هوقاسناة لولا نالو> وبامذلا| 1
 نئوكشلو اولاف اك تقوى نق 3هئلاولاه ممتاكفروغل!ثحونال ردقلا اذهو لمت رةةسملا ف لعفلا اذه عاقيا |

 | جارخادهعلا اذه تع لخادلا ناءانركذ ىذا اري دقتلا ن نم جرغن ةالصلا موزل تاهو ىف ىأ نيطاصلا نم | ٌ
 ىفتازئانغاذي الاهذ_هناان وراع كلذ دك اء وءادّنا عرشلا مازلا ىضَمةءاسهأ رخاب < ىتلالاومالا |
 نينم مولاو لوسرلا ن وقفات . كم ملانيقفانملا ءال ود لاح نم نمب ىلاسعت هناكسف ةاكرلاءادا نم عنسما نم قدح | ْ
 قاقثلا مهقصو ىفةغلابلا هنم ضرغلاو نولو ةبامبنوموةيالو هيلع هيو دهاعباسف ميد نوقف اني كل ذكسف ظ
 هلئصف ند انام آنا ةلوق ق لضفلا نمدارملام (عسارلالاؤسلا)' ىذاسقا مالك ءلوصفلا هذ _هرثك أو | ١

 امهريغبوأ جاتنةسالاى ب رطو أ ةراصتا قد رطن ناك“ اون مناك قب رطىايلاملا ءايادأر ا (باوجلاو)| 2 ْ

 #0 تمندأ ءانلا نكلو نقد تنل لصالا جاجزلا لام ب ناواانقةةناقافدشا فدك (سماخالاؤسلا) |

 | ف.لكتلا ف همزلي اعل ىذلانعةرابعدسفملاو دسفملا دض حلاصلا(باو !ا)نيطاصلاَن ,ممضوكتلو |

 ,تاقفنلا ىف هملا حاتحم ىلا لاملاووزغااو لاقي رطيف هقافناىلا خاتح ىذلا لام او تاو تسلا لث

 |قدمستلافأ مخاذح» ارفلاو ٠ ىمدالا لاق لق اس لاقت هدملاو و طفلا قوما ثيللا لاق اهتءاهيرقاداصلا ىف[ 0 |

 ا | هلوق نمدارحلا ام ٠ (سداسلالاؤسلا) نيقد ص“ 0" ىز2هشلانا انيلع قذصتو ىلاعت لاق ىطءااوش :

 | ةياعت ناكءاهسبتع وقل ىند تبابويب الام فياكتتلا ف ةمزلبامموقي اع ةرابعملاسلانوكيتأ بجوف(|

 ميج -



 , 1 4 أ

 بوبس وبسم ب جوس ربوو وع

 ١ : رعاشلا لوقكاذهو |

 0 اوبضغنانوا<ربنا 8 الا ة ضأن ءاومشنأام

 ةغنانلالودكو

 بئاكنلاعارق نملوافن م « .مهفومسناريغمهنف برعالو
 ةيانحلاتردصامدعب مهبولق فاطع:#سا دارملاو مهلارخ كي اوبوتي ناف ىلا لاق مم بدع مهنه ص ءىأ

 ىءولاقامانركذ دقوتي الا ىف سده اونان ممن :اامأفرماتاباوزافا وبان امهناالا رهاظلا ىف سيلو مهنعةهظعلا
 ْ ةرخ الا باذعامأ ةرخ الاوان ا وتلانعىأ اووي ناولاه مسالا اةيون

 | لع يف برها لدأ ل ثم اوراص سانلا نيب مهر روطظالا هنأ هيدا رافال دلاف با ذملااممأو مولعف

 بالم ةنياعمو توما دعم علاسإامع لتقو مهلاومأ مانمغاو مهجاوزأو مهدالوأ ىبسو مهاتقو مهلا ام "0

 1 ايديال ا او زم مالا ىف ملا مورق هادم دام الدو اخف

 ١ مهان' 1 اف نيااصلا نم نأ وكنماو نق ددنا هلضف نمانان نا هللا ده اع نم مهنمو) ىلاعت ةلوقرم ئالو

 وئاكاعو هو دعواه هنئا اوفلش امج هنود مويىلا مهبولقىفاف امن مومةعأف نوضرع٠مهواولونو هباولذع هلذف

 اهراكحأ : ر وسلا هذه نارلعا ( بودغلا مالعهلاناومهاو شو مخرسرعب هللا نااواعن لأ نويدكي
 مو لوةءؤ ل.هفذدلا ىلعم هرك ذيل اذهل ف انصاوماقأ منا كشالو نيةذانملا لاوحأ حرش ىف

 نا هللا د ام عمو ئسالو وذ وقيم مو تادملا ق الزل نم مهو *ىنلانو دؤوب نيذلا

 ف ةدش هقرلف م كلاهلام هنع أب ةعئلب لأن ب بطاح نام _معهقتا ىنر سابع نبا لاق هلذق نمانان !

 +الارخ ىلا هللا وح هنمزيدؤالو ندم الل _ذف نءانان نيل راضنالا سلام ضعس فقاووشو هللا

 علا فالام ىقزرينأ هللا عدا هللا لو.رايلاق تطاح نب ةيلعت نا هن ” الا هذه لوز بسس قروهشملاو ٍ

 ) ىةزرنال قات كثعب ىذلاو لاقوهعسا رف هقماتال ثك نم عخ هر كهىدؤت ىلذق ةيلعت اء مالسلا

 2 2 3 ءاذاو لزتف ني دملا ام تقاضي دودلا وعر كي ا.غَدءاف هلاعدف هّةح قد ىذ لك نيطعال ْ

 | قلك وفطو عما كرت ع ةعبمل ا الا تول هلت ىت- ترثكو تغنت ا.-هاوسام كرتيو رصعلاو رهظلا ىلدب
 ْ | دوق لز ةيلعأ خب وان لاق مريخ ريخأف هنعلسو هملع هللا ىلص هللا لوسر لس ورابخالا ن نءعلأناكرلا ا

 | هب رخال اهذخام امل لاك كل ذٍدنءف ناهد ع اذذن ةيلعثبا يم لاهو نيل ر هلا ثعبف ةقدنص مأ اومأن هد

 | اذكو اذك كرف هنتا لن دق دل ل شذ هللا دهاعن م ميمو ىلاعت هللا لرنأ٠ ةقدصلا مف دي ملف هب زحلا تنأزأ

 ىغبارتلا علف كل ذلوبق نم ىةتمهقاّنا لاقف هتقذص لبقي نأ هلأ سو مال_تلا هماع لو سرلا أذ

 | سو هيلع هللا ىلص هللا لور شضقو هلزيم ىلا عج رذ ىعط اخذ تاقدق مالسااوةالدلا هيلعلاتف هسأر

 | اهلبقي) غركحب ىأبءادتقارع اهلبقي ل غ مالسلا هلع لوسرلام«ادتق اا ءلبةيولف هتقدصب ركب انأ أم
 | لوسرلانمز و2 فيكف ةقذدملاحا رخان ءيهأ ىلا هت هلت انا لل_.ةناف نامع ةفالس ىف ةملعت كالدو نافع

 | هنمةقدصل الورق نءمالسلاهءلع لونرلا عمم ىلاعت هنا لاق نأدعسالاناق هنماهامقد .ال نأ مالسلا هملع

 ظ | قضاقدسا 1- قاما لاا ؟ذغنالز تاه دفا اذأ نع عئش الف هب هريغرمتعبل كةناهال ا لمد بس ىلع

 |بسلااذ_واةقدصلا كلش : ملف كلذ مالا هباء لوسرلا هللا ل_ءأو ص ال الا هنجو ىلعال» انرلا هو

 | لصاحريغدوصفمما اذه ناكواهب مهمكزتو م هروطت ةقد_همهااومأ نمد لافآأا ىلا عن هنأ اند لقحتو
 <[ هلتساا) لعأهقاوةقدصلا كل: ذخأ أن ءمالسناا هلعهللا لوسر عشا بهسلا|ذهاف هقاخن عم ةبلعت ل

 ا أف راطملا هذعن فرضلالام هان” آول هنأ ىف هللا - هاعنمةفانملا ضع نأ ىل دع ل ديةبال ارهاب (ةداعلا |

 رذأ قئانأا (لوألا) تالاؤسانوهو دععلاع ا ذب ىفوام نان الا كل دو لاس ا هآن [ىلاعت هنا ممتاريمتا :

 | ةوينل اركشم ناك هنأ الا هتاناقراع نوكي دق ونانمملان او 1كاو ىلا هلق اها ءد نأ هنكم ف٠ يرذاكمااو |

 | نكماللاو السلا هلع دمت واركتم ةئوكلو هقلا دهام نأ نك هقلابافراع وكلت مالا هدلعد | 1
 0 يح - - 2 2 ل ب ص بيييسس-_ سيل

 راك

 ل يا



 441 ١ ويسب هوس
 همس م سيسس تهمس صمم اهي هسا ٠ همس تو همم سس مسموم و مس سم ك0 ا ا ا ا ذا ذذآذآذآذآذذآذزذ ما

 | اودعوو ءونافن هريس ىلع مهنقتاو ءوبذكم سو هرلع هللا ىلصى بنل اوف دج نيذلا ةساخ نيقفاسامافقفاشم

 | ىلعو هءاعبذكهتلان غثدذاذال اف ثري دبل أريسذ ديبعني ورعن أ لقنو هوقلث اه هعماو نأ

 ٍْ ىلع ةملق ناكف رمسللا يف ناخهقانيد ىلء نمت ااذاو هاد هاه نيفءرك نا لغ ادعزاذاو هلوسرو هد

 | مهاؤق ف هون 3-بوقميدالوأ نا فلاسقف لجر نسال أ لاف ءاطعنبىلضاون ا لّقنو :هن أملا 1

 ٍْ لوف هونافت ف سون ىلع مبهونأم هنمتاو هوفلش أ: نوظف اذ هلان اومهلوق فهودعوو هوذكو ألا 1 ْ

 كلدنا ىلع لدي هنوةلي مونىلا (ةعبارلا ةلكسسملا) هللا هجر نسحلا فقوتفنيقفاسنم مسمن : ١

 ظ هنق اصلن ' موةيلع ف1 لم ”ىبنلا أ ةبلعث نا ىور هناف هلاقباطم هربت عقوربملا اذهو اتفانم ام

 | نا ىلع لدفتامىت جدأ هتقدص لشاموةلاط اكلت لع قبو كنقدص لأ نأ دنس لام

 ظ ةهبشملا نا ابحلا لاه (ةسماخلا ”هلدسملا) ازهممناكف بمغلا نعارابتبا ناكسف افا وم عقوربلا|

 | هلأ لملديةيورلا ع نع ةراسع سل“ اتنلاو لاعت مالس هوان مودم. هلوقب ىلاعت هللا ةبورتامش ْ

 نع ةرايع سيل ءانقالا نا ىلع ل دي اذهف هنوربالر اذكلا نا ىلعاوعجسأو هنوةلم مون ىلا نيةفانملا

 وهو قفا قام حا اهب عطقبل ةيذاك نيج ىلع فلحن همالسلا هملع هلوقدن وهي ىدلاولاف

 ىذاقلا وانويداز تحف ناقعلا نمهتلاذ_ةعامءانةا انههءاقللا نم دارملا نا ىلعا وعجأون 5

 || لاثمأب مهسوفن تعنق فيك ل ضافالاءال زج نانما ني لوقأو مالكا اذه
 لف لد غنم لب ءادلربللا اذه قوتي الا هذه ىفةيؤرلا ىلع ءاسقللا طفل لدحر رتانال كلذو ف. عضا اهوع

 هلثم انمزلن ل ل ذفنم ليل د تامومدعلا ضعن يف صصخل !انلثدأ امان اىرتالآروصلاراسفف كلذ
 ىوقيامن!مالكلا اذهل اه ناف كلذ مزلي ملا ذه مزلد الكف ليلد ريغ نماهصصغ نأ تام وءعلا
 .ىأرنءولوصدولا نءةراسعءاقالان!كثاللوةنفعونم كلذو ديور نعةرا. ءةغللا ىفءاقللا نا

 نوكردملان ا ىموم باحصأ لاقت ىلاعت لاه غول لاوهلاز دالا نام ءاقاةيورلا تناكيفهملا لصو دفا
 ىلاعت هنأدودةلال.ةءؤرلاوه سل انههءاقنلا نا كشال لوقت تانههاذكفذي رلا ىلع هانا منوة م ا

 ىلاعت لاه هماءىزاجحت ىأا دغكلعقلّس لجرلا لوةكوهو ءءاضقو همكح. ىا هنوّةلب مولىلا اف اننمومقعأ |||

 لجال مهم واق ىف قافذلا كلذ ل..هحتب مهمق اعىلاعت هنأ ىتدملاو نون ذكءاوناك ايو هو دع وامها ودل ان[
 مهاوغو مهرس لعيهتنانأ ولعب لأ ىلابغت لاه مث بذكلاا ىلعو دعولا فاخ ىلع لاذ لبق اوم دقأ مهنا[ ||[ ْ

 وهو ةوهتلا نم ذوخ ًاموهو موني[ بهثاسب مهضعب همق ضو ايام ىودقل او ئهرو دص هيلع وطني امرسلاو |

 اياب رقو ىلاعتهلوق هرهظتو امهريغنم ادعانتو امهءمامهريغ لاشدااعنم نيمج انتل ثاك ىلا مالكلا |||
 ! اذا هلوقوك وقتل اوريلاناوجانت 'ناودعلا وممالابا را احنا ويلا هنماو كي ةساانلف لوقو |||

 ةيالانم دوصةملاف ىوتنلاورسلانييقرفلا تفرعاذا ةقدسص كوخ ىدينيب اومتقف لوسرلا حان ||
 8 ,ارمسةسال أ همق لصالاا ىذلا قالا ىلع نرتب فيكة مه اومخو مه رسمي هقلانا ولعن لأ لاك ىلاعت هناك |

 رداطغلا ىلء قاعي هماعبقاعي هن وره اظلا ملي ايمهلاخ نمل ذ لعب ىلا هت هنأب مهلععم مهتباعق باذنلاو أ

 هنا ذىلاعت هنأ دارملاو قلما نعايئاغناك امس اوملاعلا ىف ةغلابممالعلاو بومغلا مالع هلناناو لاق مم |
 رئامضل ا ىفاعاملاع هنو كح سمين تامولملا عسمج لعلادل لد< نأ ب جوف ءامشالا عيمج علا ىضتقت ص
 مالع تنأكنام اللا هءاع ىسعلوقائهه بونغلا مالع ظفاريطتو هنمءافخالان 5 فك و رئازسلاو | .

 1 هفوقلا هقأ ف فاكتلاو لعيامف فاك عوني ر عشم هنالزوال هلاف مالعلاب هتاف هوامأف بويغلا | 1

 رد“ مونم نورذتساف مه د هدحالا نو دال نيذلاو تاق دصا| ىف نيم ولان منيعوطملا نو زاينيذلا) ىلاعت | ْ

 ٠ اعوط تاهقد لان أب ن نم مهزاوهو ةمعبقلامهلا.عأ نمرش ؟عوناده نأ لعا ( ميلأ باذع مهلو مهتم هللا | ظ
 نأ ءثحو مووتاذ موبطخ ل_-و هيلع هللا لص هقفا لوسر ناام_.نء هللا ىضر سايع نب لاق اعيطو | ا

 م اهل امىل ناكلافو ممردتاا ب واع رالا تاندسلا وي |

0" 

 ا ظ

 لل
 ااا دا ل ا م ع م

 هي ار 1
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 هلوقر هبل دال د بقتل |ذ ده لوقأو ناو نق ةسد نا باووأ هيعمل عل ىلعت هلا دهاعدق 1

 ١ ه لام لك جيارخ ىلا ةراشا ني اصلا نم نن وكذلو هلوقو ة.اولاءاكرلا جارخ ا ىلا ةراسشا ع نفسنا

 0 ىلاعت هنا لعل دي اذهو نوضرعم مهواولونو هياولخج ل ضف نم مهان نظف اتيلا# ةقالطإلا لعمارخلا

 نءلوتلا (ةيناثلا ةفسلاو) قطا عنم نع ةراعوهو للا (ىلوالا ةفصلا). هنالث تافصب مهفضو

 ١ قل يوقف مهتعاف ىلا عتق رماواوهقلا فلات عءصضارعالا ( هثلاشثلا ةفصااو) دوعلا ||[

 هرك ذمدقتئش ىلا هدانا نمديالو لعناعاقنممةعافهوق (ىلوالاةءلكثسملا) لئاسمهمضوهنوتام مون |أ]

 / زودعالو ضارعالاو ىلوتلاو لضلاو حالسصلاو قدس اوةدهادملاو هركذ لح هتتاوشد كد ذمدقت ىذلاو |[
 ١ اهلعجزوجيالفريدمل لام ةثالثلا هذه نال حالصلاوأ قت متلاوأةدهامل ىلا قافنلا باق ءادانبسا ْ

 / هذه ل_ماحنال ضا رعالاو ىل وتل)وليصلا ىلا باتمإلا اذبهد ايشإ ازوعالو قاف:!لوص» قةرثؤ*أ]

 قافنلا كلذ نال ىلقلا ف قاغنلا لوس> ىف ارثؤم هلءج نكعال كال ذو بجاولا »ا دالاكر ات: هنوكسح:ئالثلا

 ْ تأ بلقا فلول لوس ىنارئؤمنوك,نأ زوجيال ب جاولا ضعب ل رتو ل هجوهورف تسحبلا نع ةرلبع
 0 ' نزف (انب# امأو) دوجبولا ارث ني درك اميبلايدرج لماياب معيجارلا كرةنالفالوأ

 1 0 . لا اًرثاس ل رتلا اذه ناك اق وب ةااقا كرتلا اذ_هنالذ ْ

 ام ىلاعت هنالف (اهبارامأو) ارثوم هنوك نءريوملا ح ردعال ة.عرمشلا ماكحالا فالح !بسسنالاعرش

 7 ع هلا ىلا اد: بسمساقعالا لعق ناحو ولف نون ذكي اوناك اجو هودعو امهللاا وذل اع هبال هده دعي :

 0 لا اوومهض ارعاو مهل مييقعأف دي هن الا ربدقتراصا ضا ارعاللاو ىلوت لاو
 سسب اقل ىف قافنلا ل اوصحو ىلو لا نعب ف رف هنالز وحال كلذو ن وبدكي اواكاعوءودعءوامهللا

 ا ىل!ءاميشالا نمثوث ىلاٍباقءالا اذه دان سازوجأل هنأ ءوجولا هذ. -مبت دق لطان مالكمنأ مولعمو :

 0 مهبولق ىف قافذا |بةءداك ؟دااوه ىلاعت هنا ئءملاراصفهملاهدان_سابحوذ هناك هللا ىلاالا اهرك ذ ٌ

 1 ماب اولضاسم مهن هانعم نا حاجزا هلافأ ىذلا وها ذهو ىلاعت هقاوه بولقا روكا ىلا نا ىلعلدب

 : 0 "3 لج هللا ىلا ددماق امن مويفعأف ل رغنأب لوقلادك ويىدلاو لة سلا فنيدلا نعمهلضا ىلاءةوهف

 | م قع هلرقنوكينأ ىلوالا ناك ىلا عتق هللاىلا داع هنوتلب ىلا.عتهلوق فريمذلاو هنوعلب مون ىلا لاقت هنا ظ
 ظ . || قافتلا لعاب وفعلا مهقعأف ىأم ميولق ىفاف اغنم معاق هلوق نم دارملا ىذاقلا لاه ىلاعت هللا ىلا ادش_م

 3 0 "الا ىلامجبكالذ مو ديو مذلاو لذلا نم مهلا. اموردصلا قضو مهبول ىف ملا ثودح ىهدب وقعلا كانو

 ىلاعت هللا نا ىلع تادةلةعلا لئالدإا نارك ذناهةبشالو ةرغنمرهاظاان ءلودع هنال د.هب اذهانلق

 3 7 لا (ةيناثلا “هلم ملا) تكدنالت امسا لالالا لم تعضوول اقع لئ الب مهاد انباع قا قلعالا]
 : ظ 4 ىلذهلا لاه كل ذ هرمأ ةمقاعتريص اذا ةما دنانالف تبةعأ لاقي ثدللا

 | علقتالد ةريعو دافرلا دعب 0 ةريس> ىل ويضعاو ىب ىدوأ

 ظ رخ [ىثب.ةعائث لصحاذا هنأ همفمالكلا لصاحو اري هللا ه.ةعأو امةس هتمقعأ ةلك نالذلك ألاقدو

 ,قافنلا ثروب دعولا فلخو دهعلا ضة:نا ىلع ل ديةنآ الاءدهرهاظ (هقلاثلا لثساا) هللا همضعأ لا

 ْ ولا و دمر حاشا نو وعرف هسعزارتيالا ف غلا نأ للا ىلع بحق

 هيف نكن مث الث مالسلا هيلع هلوقبو ةيالا هذهب همف كل تو ةلاحمال قافنلا بجو هنآ هللاهجر ىرصيلا

 : ىلا نعوناغ نةئااذاو فلخ ادعو اذاو بذك ثدح اذا: مون نار زوعانعو لصخاو قفانموهف

 ش متناول دسمان اوزكتون ل هدحاذا ة نما مكل لن أ ام ىلاؤا.ةن مالسلا هملع :

 نع مكجورفو ةقرسلا ن ءمكجي ديأو هناممللا نع ءمراسبأ مكسورفو مكيديأو راص: اوفكداونوذتالف |||

 رهن ءخنك نم ثالث هلوةرك ذانمنا لسو هيلع هللا ىلص هن[ هللا ددعنب زباج ثدمج جابر ىنأنيءاطع لاهتانززلا | ٌْ
 امممسسمسسل . تسسلم للا سورس سرس سس سو يسر سس يس يس يسمو

 ىقفانم



 ع4

 ا
 | هللا ىلص هنا لوسر لواسنب ا ىأ نب هلها دمع نم هلل اد عاع د لاق ىبعُسلا ىوزو مهل هلار غي ناف رم نيعمس 1

 نيةَنادمع تنأ لد لاه هللا دبع نب بايخ اان لاف تنأن م مالسلا هرلع4 لانش هس ةزانس ىلا لسؤ هلع ظ

 م ارهغت الو امهل اردغم_ساهلوقرهامط ىذاقلالاه هب " الاء ذهأ ,ق 00 ناطسلا اود بام ا نا هللا دمع

 ةناالا ده قلعت ف نرقال اورابخالا ع نم هنقىورام تاك - دقو رافغتمالا نم مولا ناط ىلع لال ذلك
 0 ' الا ءده تلزئةرافغتسالا او. اطنيذلا مه نوزاب اوناك نيذلا ناامهتع هللا ئيذر ساعه ركافاطامنل 5

 ددعلا كلذءار ابق ل افن نإ 4غ لدي يملا دذعلاب رض تتلى لايت نم سانا نع (ةئلاثلا 5
 نيعبس مهارذغتست ن اىلاعت هلوق لت ال هنأ هلع لءادلاو اولاف باطلا لل دينيلثاقلا هذ

 ءاوسىلاعن هلوق لزن ىت> هناء فرمصأ. و نيغبلا قست ديزالوقلاو مالا بلا مهل هقلارغغين

 ىو س كعلابلالدةسالا اذهل وةد نأ لأ ؟اةلو مهن ففكف دنا الا مهلر ةغتست ل مأ مها تزف

 ا|وامروك د ذماددعلاءا رواق لاس انا تين ةدبا مسار ةغيال هنأ مال_سلا هماعلوسرالم نيب اس ىلاعت

 هنالذهءاروامف مكحلا نوكي نأ بج ونال د _علان دس قتلا نا ىلسءلدي كلذو روك ذم اد علا 1

 هغم هلأ ةدع٠ ::موقالر افغتسالا,لغتستا مالسلا ةماعلوسرلا نا لاكن نه ساماأ نه ( ةعبارلا“

 هنعمامتىلاعت هللا مهارفغتس نأ مال_سلاوةالصلا هءاءلوسرلا نماوملط نيةفاسن أَنا لاق ن
 لغتساام مالنا هماع هناانلةاناو لعفلا كلذ ىلءامدذم انو حض ىلع ل ديال ىذا ,

 رفاكلرافغتسالانامالسلا هءلءهعرش فر وظدقورفاكق فانملانا (لوتالا ). هوجولمولرا

 كانغ سال هال هلوقىفالا مال ا هماع مي_هارباب ءادتقالاب هلو ءر قا مهأ بنسلا اذ -هاوُز
 هعف الرغاربغلارافغتساّنا (ىناثلا) هلع مادقالازوع فكفع رمثلا ىلا روه ثم اذه ناك

 ىرمم ىرح نةفانمالرافغتسالا ىلع همادقانا (ثااثلا) ةصملاو ملا ىلعا مهمرغلا كة ثاكءاذا |
 ' مالتلا هيلءلوسرلا ءاعد قب هملا هس مال ناك اذا ىلانعت هلا (عدارلا ١ بنذلا ىلعمادقالا مهثارغا | ٍْ [| ١.

 تناكبل لؤس رلاز ءالوشم ناكولءاعدلا اذهنا (سماخللا) هيصنمن اصبح وب كاذو هللادئءادو ده

 م ارذغتس نأ همم اوبلطامام وما نا مالكأا اذه نم دوصقلا نا تدثف ةباحالا ل وص ىف هريثكل ثم هلق |
 محال ةحاملا هلأش ع نالئاقاا لوةءاكود لب عماادي دع د دعا اذ هركذ نم دوصقملا دلو همم هللا هعلم | |

 ةمسالا ىف ىلاسعت هوت ذدك وي ىذلاو انوهاذ كيفاه شق داز اذا هنا كلذ دب رالو كلاوضق 2٠ هنيعمسس

 مهرفك ةّرم ئعبس غلب ناو لوسرلارانغغتسسا مهغفنال اهلج ال ىتلا"ءل_علاَنا نيف هلئاناو راما ا
 نأ عمطلا ةلاز ادارأ ا ناباده ململعتلا اذهر اصف نيعمءل ! ىلع ةدان رلا ىف غاهتى عملا اذسهو مة سفو ْ

 ىد يال هلل او ىلاست هلوق اضي آ ءذك ٌوِيورفكللا ىلع مهرارصا عم مالا هيلءلوسرلارافغتسا مهعفشي |

 لاف“ (ةسماخلاهلثدملا) هانز تصح ذامٌؤطاّناتنانةيادهلا نم عئاممهةسفّنا ىنعملاو نيقسافلا موقلا ||

 تاّرمرمشع ةعي_بلا عج نعةرابع هنالةاهةّم_سمةرأع برعلا دع نوءملاريسفالا لهأن ”نورخأتملا ||

 1 اذهوهءاضعءالاو موهااو يسااه الاوراجصأ او ضرالاو تاويل اوقع نال رشد د ءةعمدلاو ْ

 1 نيعيسس ةزح ىلءريك مالسلا هملع”ىبنلاّنا ىور هنالان درك ذلا»صخاما ددعلااذهمهضعب لاو ددعلا
 ( لك ىلاعت 4 وق هيف لصالا ليقو ةزج ىلع كنالصءا رانةٌرمنمعيسس مولرفغ بتنا لق هناكف ةريبكق |||

 ةئامعيسسملا اهلاثمأ ارمشعي هنأ :بسحلا مالسلا هيلع لاقإ وة ةنام ةهليخس لك ىف لب امس عبس تّيناةيحا|[] |

 || مه دمع نوفغلخنا حرف) ىلاعت هلوقهمف الص ا راص هلوسرلف.عضاألا ضر عم ىفددعل | اذه ىلا عت هلل ارك ذاق 1
 ١ إ| لقرط !فاورغات الاولاقو هللا لميس فمه: او مهلاومًاباودها نأ اوهر حسحو هقالوسرف الخ

 ( عواذهنارلعا (نوبسكي اوناكامع“ ارجارتك اوكباوالدقاوكعشلت نووقفياواكولارحدشأ مورا 0 ١

 | دي ربام-منعهّللا ىذر سابع نب لاه داهلسامرتهاركو دوعقلاب مهحرفوهو نيقفاسملا لاسعأ حئابق نم رخآ |
 ْ | ل.ةناف ىضم نمت كورتملا فخ اول وس ةوز ىف سو هما ءهلفا ىلص هللا لوسر نءاوغلت ع نيذلا نيقفاملا | |

 تى . 10 ااا سس
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 كسأابنو تلم امخاهقارابل افي رابتض رقأ ة ةعل درالا هذ ا و ةعيرأ ىلامعو ركل ل |

 اذوب رع ءاجوافل ننام ىلءنْلا عب هر نعرضان هنأ سها تلاص ىتح همف لوسرلا» اعدها ل. .ةلمق

 ([|أءاجو ةيطعةقدص ن اندر نائم: يدكدملا ارت نماسقسو نيعب#سن ىراصن الا يدع نب مصاع ءاسو |

 نم ئيغاص تذخ أف هلخغ ىلا٠امل أ لاسرال لجر نم ىسفن ةضاملا للا ترج لامو رّتْنم عاصب لمشع ظ
 دام دملا عضو » مل سو هيلع هللا ىل_ص هلال مالا الا تن رقاو ىلا عا اه دعس تكماف

 | عمركذيل هعاضبءاجاغاف ليقءوبأ امأو ةعمسو ءايرالام ماه دهب او احام ن نءطلا ه-و ىلءنوةفاملا لاهو

 :مو هلوق دنع ىضدز اريسفتى مالكلاوة الاءذ ع قامتدفال ارناف هعاص نع ىنءهئاوراكالارئاسأل
 ءباوبسدلا ؟ىلاعتهت ةءاطااودهو لفنتلا عوطتلاو نو ءوطملانوءوطملاو تاهت دصلاق لزب نم

 ؤ ظدوجالا حاجرلا لاك لقملا هب رس رمدعب لملاى :دهطاث سلا لاق حرخللا برق املا ىفءانلا ماهندا بدسو

 . ا قرغلا هنع تدكسلا نبا ىو ضرع مقل وزال لع ةنل شا ٠ ارفلا لاق جتفلاو ملا مهدهسو

 ائاوأ تاه دكلا ف نيع وطاانداراافاذه تف :رعاذا ىّتتاطىأىدهحاذه لوة:ةفاطلا دهاللا لاف

 | !ايءاجب ثدح لع وب مهد يالا نو دال نيذلاو هلوذيو ةريثكلا تام دصلاياون!نيذلاءاسنغالا
 "1 0 للملا جارح اذا غاو تهم ءرطم ىلاعت هقان نيب ممهنم نورذسن مهنا نيةفاسملا نع كح - عرقا نم

 مدارااودو "لذا نوكدقو ةيحاولات اهانفنالارثاسو ت اوك زا ىفاك امحاونوكيدق هلنا ةابض م

 اذ نبناممعو فو عنب نجح رلا دي عكريشثكلا,ق أ فانت ًءنوكيدق هلفانلا ةقدصا اء الامد ””الاءذ_ه
 هدوصقملا نال باو :|| قاةدكسا' ىف نيباملا نمب تواسفنالو لما د هب وهو ىل !ةاامى ًامفارعقف توك دقو
 هذا هي فأي ىذلا ل- املا نوك دةةفزاوصااو ىئاودإ| لاح راستعاو ةمذلا ةمقيك ةرهاظاا لاسعالا
 امني ناك امزيةفاسنملان هلاولاكئاوأن ا متيغلا هيأ ىذلاريثكلان 1 ا 2
 الالاهوجو ىلة< ريبعتلا كلذو لقا قس ءاينىذلا فلا كاذاورعفرومالار هداوظ نع مم هرطظن

 0 ريو ىلاعت لاق ةللضفل تابجوم نماذ- هناال ا هن ق دص ف. كفمملاحاتحممر ةذل هنااولوةء نأ

 | اذهن نال -اضبأ اذهو لءاقاذهارث ”اىأاولوةدنأ (اهةانو) ةصاصخ مهب اكو لو مهسفنأ ىلع

 هلال هرغمل 'ل6 نم هلا دنعامقوم مانعأ اووفهلعردقيام لك. لذي ةفهنءاحاذاف هملعالا ر دقي ملال ل_جرلا
 /رهتفلا اذهنا| ولوقبنأ (اهتانو) ىلوملا ىلع لكوتلاب ىئتك اواسندلا نم هيف ناك اع هلق قلعت عطق |

 0011 كليتنا انئعر منا اذه اا نمرباك الا ىلا« سفن مذ. ىلدلقلا اذهيءاساستا
 .غ امأو ةلاطبلاو لكيلا لأ ىلا هس: مضي ناىف ىعسي نأ نم هلريخ نيدلاوريخ ا لهأ ىلا سفن م منأىف

 9 ]| نيقتانا !ءالؤح نم لبق ىلاعتهنادار ١ محال لاهو بالا د هى نوناقلا تفرع دقق مهم هللار <- هلوق

 ٌِ ظ 20 ةالرآ وار فقتسا] قاعت ةوق هي رطملاكس كلذ ناكسذ هلع موس :ال هنا عمزبلا لاعأ نمهورهظأ ام

 || (نيقسافلا مولا ىد مال هللاو هلوسرو هللاناور فكم هنأب كلذ م هل هلنارذغب نلف هرمنا عمس مهل رفغتستنا مهل

 5 «,ةفان ا ىف ىلوال هن الا لوزئدنع ناامهنء هللا ىذر اع نا لاق (ىلوالا هلثملا) لئاسم هب , الاى

 امهلرافغتسالايلغتشاو كلرفغتسأس ملسو هيلع هنا ىلمهنقا لوسر لاسقف انارغغتسا هللا لوسراماولاق ١
 هتلالوسر نو ًاءاوناك نسما لاهو رافغمسالا لو هيلع هللا لم هللا لو مرالرتقدب . افامده تاز |

 مصالا ىوروذي الاءده تازئف اة فوبو اناس اال اان درأ امو يسلاالااندرأنانولوةد وهيلانور دشعمف ١

 هرصنو هزءاوهقلاهمرك أهتالوسراذ_هلاهو ماقلوسرلا بطخاذال وس نبا ىنأ نب هللا دب ناك نأ ا

 نم جرد ةهج لك نم سانلا ههحو كر ةكروظ دةفهلتاو دعا, ساج ار عدل لاق دحادعب ماقملا كلذ ماهالف |
 كلرف سهلا لوسرلا عجرا لاسقف ادقلا 21 كلر لاق موق نم «لسر همقلذ لصيرلو دصتملا ل ْ

 مهسؤراوول هلال وسرمك] 0 لئاذاو لزنف لرفغت_سبولوأ ىر ذغتسسا ىلاءأام لاس ظ

 | ردفغمسلت نأ (ةيناثلا هلكسملا) مهأ رفغت_بنأ لطابلا,نوالمي و نورذتعي د ادعي نوةنانللا“ ءاسو '
| 
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 ظ | مولغم يعد اهلا نيلسملا مغ تنال كلذو مسه اضذو مهقافنراهظ ا ىرو مهلن ءللاو مذلا ىرحم | 1|
 ىلعمهمادقا دعب وزغلا ىلا ورخلاا نماوعئتءاذاءالوه نا مث مالسسلا هلع ديم نيد نم ةرورضلاابأ

 مالسلا هءاع هنال عادة ئاورك!انينوصو# مالسالا نعنيجراغ ممنوكباحي رصت كل ذناكّنا دقتسالا ْ |

 انراح هصولا اذه نم م ىعملااذ_هرامصف مهعا دو مه ديكو مهركم نماز دنس حب وردا نم مهعتم منا |

 | هلوقىلا اهوذ_خ أتلماغم ىلا مةلطن اذا نوةلختالوة._.ىلاعت هلؤق هريظتو درطلاو نعللا ىرك ا ||
 ْ | نعدوعتلا هسنمدارملاو يملأ دولاب مضر مكن ةوقب نما كلذ للع ىلاعت هنا انوعبشت ١

 ايف ةجاحلا كل:تلاز كلذ دسعبو دا تناك مكة فاومىلا ىلوالا ةرملاىف ةجاسحلانا ىئعب كو
 |[ سسك دش امذللا قو مكل !تغتلن الو مكب: الكل ذ دنعف كر وضح ىلا ةجاسملا سدر

 م ىلءلادودواببلالوالا ظل ف٠ ضاع نا رماعضوم تعضو:يهلوافةىههاوةناودو ف ١

 |انتارك دزه لاقي نأ نيتغللارثك ناب هنء باج أو :ىم ىلوأ لاي نآىلوالا ناكسف تا را نمد
 ٌ ا (لزالا) الاوقأ فال اري_ة:ىفاوركذ نيفلادلما عماو دعق اف ىلابعت لاق ءاسناا ىربك لل: ا

 | نيفلام ا عمهانعمو هموق ىف لجرلا فا نموه وفلان مهدحا او عجب نوفلاللا ةديسعوب أو سف هَ
 دمعل ٠ رفلا لاق يشل خنايرسسفمنيفلا للا نأ ىاشلاو نوسربب الفتسملا فنوذلع ندا 0

 لاهو م-هلاغل اع ناك اذا هت لهأ ةفلاخ نالف شفخ الا لاهتو اما ام ناك اذا ف اان بحاصو فن
 لوقلاو) نوفلا نا تام تءحا ذاق نوفلاخ موقو فالحل ريثك فا اك ىأ ةقلاح لحرلا اذه

 ّْ نالا فاسو دف اذاافواخغ فلم : رم لكس نءفاخ لاقي مسالا لاه دسافلاوه فلاقلا (ثلا ْ

 نالاهتم دجاو لك ىلع هلح حمصي طفلا | نا كشاف هن هنالثلاءوسولا هده تفرعاذاو دسف اذاذ.دنلافلشو أ 1

 | نم ةرهظ اذا لجرلا نا ىلع لدن الا هذ هنا لعاوت اذصل هذه عم نيفوصوم ا وناكنيقفانملا كئلوأ | 1
 ةقلعلا عطةينأ هيلع بج هلاف هنابجومريرقنىاغلابم هيفادد م ءآرودبكو عاد وركس هيقاعتم 2 ا ا

 من |هربق ىلع مقنالوا دبأ تام م نمد ىلع لصت الو) ىلاعتهلوت ه هتبحاصم نعزرتح نو هدو هند | 1 ١

 مهلالذاو مهت:اهاو مهلي د فى نامه اور نم أ ىلامت هلا لغا (نوةسافمهوا ونامو لوسرو هللاءاورتك | ا 0

 مهلالذا بابسأ نمىوة بيست اوزغلا ىلا دعم جورملا نممهعنموهو والان الا ورك ذقءسىذلاف | |١

 أر خ 1تدسم_منم تام نم ىلع ىل_دد نأ نم لوس رلاعنموهو ةناالاءذه ىف هركذ ىذلا ادهوم_مئاعاو | وأ
 ل اوسر هداع لول نب ىلأ نيهنا دع كتشا هنأ مه هقا شو اسم نبع « مهلي ذْحَتو مهلالذا ىف ىوقا 2
 هلع لوسرزلا ىلا لسرأ هلا م هرعق ىلعم زقءو تاماذا هلع ىلسينأ هنم باطل سو هيلع هلقا ىل_م دنا | ْ

 : هداج ىلب ىدلا بلطو هدرق ىناق وفلا صيمّااهملا ل سرا همف نفكمل هصمق هلم لطي مالا و ةاللا | ئ

 ىد.ةنامالسلاوةال_هلا هيلع لام سدلا ردسرلا سة ىطعت ل هنعدق ا ىذر ,رعلاقنهنف نفكمل | ْ
 يقرا قادم نوتراشال ن نونا ا ناك مالسالا افلا هبل دين أها لملف انشق نمهنعىغبال | ١

 مالسلاو ةالصلا هماعل اذ هفرعي هنباهءاحتامالف فل ذم ول م.نءلسأ عفر نأوحربو ى ىلا اذه بلطي |

 لد مالا اوةالسماا هملع ماقق سم هملع لصيلهقنا لوسرأب هملع لصت نال اقف هنفذاو هيلع لص هبال | ا

 ماللا هيلعلي ريج ذخ ودب الا هذه تلزنف هءلع ىلسيالثل هلا نيبو هللا لوسر نيب لافسرع ماَقف هملع |
 هللا ىذررع بقانم نم ةهظع ةيقنم ىلع ل دياذهن العا و ادبأ تام مسونم ذ- ؟ىلعلضتالو لاق دهبوثأا

 ان م تكرر رانا نءءادفلا ذخ اَدنآ اهنم ةريثك تان[ هلوقق ذو ىلع لزن حولا نال كلذو هنعا ها
 هذه(اهماخو) باخ اءناو ل! ىمأةيآ(اهعبارو)"هلمقلا لب وت ةنا(اهئلاناو) رهلنا ميرة نآ (ايبناإ 07

 ا لاه ذهلف نيدلا ىف ةع.فر ةجردو اسلاعايدنم هنع هللا ىضررع لو َةقب اطم ىلع حولا لوزنراصقتي الا ظ

 نأىف بغرلوسرلا نالاقين أ زو فكل. ةنافاس رع ان تثعيل ثعبأ لول هقح ىف مال لاو ةالصلا ه٠ ءاعا ا

 .ميظحالاو لالجالا ىرجم ىرجت هلع لورا ةالضناو هرفك ىلءتامدقوارذاك هنوكرلع نادعي هماعىلهذ :

 نيا ار لك ©
 ا



2*4 3 
 ول ممم مسح ا سل د مص صسا

 ا لودرلان ا (لوالا) هوحبو نم باو لاو نو لطتملا حرف لاقي نأ ى والا ناكتف اوت ىتحاولاتح امنا

 نيفاذعمال نيفاخمتاوناكءالؤهف نوشو شون دسفب مهن أب هلعل هعم حوردتا نمام اوقأأ عنم مالسلا هيلع

 | ىلا هللا كدر ناف هلو ى مود , الا ءذعدعب قات جاد بسلا ىف نيفلخع اوراص نيف كلو أنا ( ىناثلاو) ا

 ||| نمىلاعت هلا م_هعنمانلف اودع ىماولئاقتنلو اذن ؟: يمارس رعاة خورتلال وذأتسافم_معممةفئاطإ|
 | ىلا هجورخ دي مالا هيلع لوسرلان مفاد »نما (ثااثاا) نيفل بدلا ا ذهباوراص هعمحورلا :

 | هنا ىذر ساعنبا لاه مه دمع لوقو ماه از قيف ضلي مل ثمح نم فنا هنأب فصوي نينمؤملا عمد اهدا 1

 ايا ايضاذع وز هدرص درع يع دمتم ليتات لاق اجمل ل ادعشملا: اذه ىل_ءفةلئيد فادي ريامهتع | إلا

 || قا كؤتسرإ ةفلاخم ىعي جاجرلاو حرؤااو برطقلوةوهو (لوالا) نالوق هيف هقالوسو فااخ ف رتو :

 | سو هلع هنا لصق لوسر ةفااخلاو دعقناب غلا دلل وعش هلالنوصن ءوهؤاولاغعاو هاهو رايسني>

 || هقالوسرد_هبءانعءورعنب ىسع نع هاور سنوات او فلخ ىنعم فالختا شفخالا لاك (فاثلاو) 1

 | قنة ةمبل مسافات اوقاااذنه ىلعو هلال وسر ف اخ أرق نمةءارق هولا اذنه ىونبو ٍإ
 || اهحودمةهج يكس هاوي بع ةهقهمادق ىلا هسوتءنانالا ناهمف ببسسلاو

 ا ْ صوخح "اللة دسع و ًا دشن لمع تس فا ىنعب فالخو اهيلا ِ

 اريصح ّنهني بطاوشلا طسب 5 انناكف مهفالخ عسررلا بتع

 ظ ًاودعكو فلختلا فس اور قمسبللا ىنعملاو هللا لمس ىف مهسفن أ ومها اومأب او دس هاج نأا اودركوهلوقنو ْ:

 || لعااضيأ و دمك أتلل ءداعأ كاسعت هناالا باهذلا ده اركىلع لدي ةماهالاحرفاا ناللءاو وزرغل ىلا باهذلا

 | رتل ورا هركو داو هلدأب هسا: سساو ةدابل 1ك ةههنل لسجل ةماقنالا ىلا هعبط لام هنادار ل
 لودر حورخ تقوى رة دج ورذلا كلذ نممهمةمامم اضيأاو رادغالاو لدا سفنلاو:ل اهلل ضن: رعت

 لطالبي اذه نع ىامت للاب رلى اورفثنالاولاقو هلوق نمدارم اوهوملسو هيلع هقنا ىلص هللا |
 استانملا ءذعد_يّناو ىرخأ ارادرادلا هده دع نا ىانووةقب اوناكولا< ردع موهضوانل دوه 1

 0-5 .مهظعيل فاذكلا بح اص ىورو ةيقان ةةثمكلتو ةمضقنم ةقشم هذه اذدأو ىرخأ

 تانضتاةهيش امنا مول“ ءانسما ع :اهدعب تقل ناقسأ ةدرسم ْ

 :نياهنأ ةءانسم اهبضقت ءارو »+ ةعانش ريس ولت ”ناب ىف ع

 | لصصتس دأب رابشالهانعمناالا صالا ةغمصندرو ناؤاذهواريثك | وكس دالئلت ١ وكصخلفىلاعت ل ْ
 |قاوكعضواوسرفتاو مهنا ذي الا عمون ةويسككاوناك انجاز كاذب بدل 2و ا ْ
 | عطقنمال ماد باع هنالريثكف ةرغ رجالا ىفمهواكيو مهنزحامأو :هلالق اه نسب امن دلا نال ل لق اذ هفم هرعلك |[
 | هلوقحاجزلا لاه ريش حصص اوكسلو اللقاوكصخماف لاو قلاده ل ْ

 ظ لالذ: ساو قافنلا نما داا ف ىأتوسسكياواكا مب ةوقو ضرغل اذهلاوكسلو ىعم ا 4لوخفم ءازوحأ]
 أةطسا وبالءادّجا مهيلارريضا | لصو اول ىلاعت هنا ىلعو هلاسءفال ا ْ

 | كمر ناف)ىلاعت هلوق ةداعالا نع ىغنار اسعد خلة مملعدزلا م دقن دقو روهشماملاط ناكل همسك

 | ةدضر مكن اودع ىساوائاقنن أو ادب ؟ىعاوج ردت نإ ل قف جورشلا' "لون ذ دساف مبهم ةفئاط ىلا هقا أ
 دعب ني مهمة رط ءوسونيتفانملاىزاختنيبا!ىاسعت هنالعاو. ( نيفلاخلا عماو دعقافة سم لوأد وعتاب

 داسفلانماعاونا بجو هنعم مهجورخ نال هاو زحف مهيصعتسسال نا ىف حالما !نا لو سرلا هءفرعام ا

 ناديرب هللا ل عر نافهلوقادبأ ماوس ر ن2 نا تف نقف اناا ن مى مهنم دف اط ىلا هللا كلع>ر ناف لاقف ْ

 هنددر كلوقكا ا.عجر هنعجر لابق.ه.فناكىذلا ناكملا ىلا ئشاارجصم عجرلا ىوعمو هر دملاىلإ هلال درأ]

 | مهضعب ناك لب نيقفانماوناكأم. ل دملاب ب ماخنأن م عبس نال ص منام متن ةفئابط ىلا هلوقو ادر :

 | ىرصاذهو ةوزغلا ادب عما وج رك نا لقف لع دوزغال ىأ ورشا كلون ذات_ساف هاوقو نيرو دع .نيصاخم ١
 ل يحس

1 

1 
 ا

 0 ا

10 

 لاومت

 ىرخ
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 مكس جييحبتيصسسللا

 أ ريركتلا اذ_هةدئافركذنمتوافتلا ف ةغيرالا و ولا .ذهدئاونركح نأ انماءبجوفةهرالا ||
 ظ ل لا افلاءثبعتالف لوفر ةىلاعن نآوهو تواغتانم(لزالا عوتاسأ) لوقنف(لوالا اقام |

 ٍْ مكهوالا نوقف الو هل وقد عدي , الاهذهرك دامت اىوالاهب . الانا سلاف ةيئاشل ادن الا ىفواولابو ىلوالا

 اذهلف لاومالا كال ةرثكب ندب قم مهن ركل قافثالا كلذار وهركامناو قام:الل نيهراكممنوكي مهفص نوهراك

 اذنهل قلعت الفانههامأو مهدال اوأال مهلا ومأ كيدهتالف لاقف برقعتلاءاغي باععالا كا ذ نعهللا |||

 | مهلاومأ كيهتالف ىلوالا "الا ىف لاق ىلاعت هلا وهو (فلاثلا ع ونااامأو) واولا فر<ءاخ هلي قاع
 لعأ ى.هعبال لاق: فرشالا ىلا قرتي ثنو دالانآ دن بدترتل ا ! ذه ل_ةمناهف بد لاق مق

 || هذه ىو مهلاومانم-ماعاقوف مهدالوانما وقالاكثاو ا بادعا ناكهنا ىلع ل دياذهورب ,زولا م

 هلل ادي يامن اذ لانهتل اق هنأو هو (ثلاش لا ع ونلاامأو) مه دنعنيمالانيب توافتلا مدع ىلع
 ] هنأو لاحم ىلاعتنا ماكح ىف لم اءتاا نأ ىلع هسداتلا همف ةدئاقل اف مويدعي نأ هلت ديرب راما لاق اعف

 هللا اودمعينانالا اورعأامو ىأهقااودبع.لالا | اوم امو هلوةكحص ناو انف للعتلا فو رح

 اهننتةاحلا ظفل طقسأو امندلا ف ةركذ انههؤامش دلاةاملا ىف ىلوالاةناالا قف وهو ( عنارلا عونل

 ظفل ىلءاه وة هتغراطتقالا نيم لبتانسو ميل نأ قتال املأ ىلا ةسسملا ىف تغلب انندلا ةامطا
 | ىلاعت هللاود نآرقلا قئاقعملاعلاو ظافاالاهذهنب قرفاا ف هوجو هذهف اهمءاند لاك ىلع اهدنت

 أ ىلارطاوذللاءاجو واللاب ذجءامسش الاد شأنا وهفرب ركشلا ةمكح نام . وهو (ىناشلا ماا

 ١١ هنأالاى يعمل ا يسرا نأ ايلا اعلا ومالا» لاغتثالاوهايندلابلاغت
 ||| هللاّنا هلوق هللا داعأ مرجال ىلاعتهقنا ةرغغمو هن ءؤملا ىلجرأل هس وغرملاو ةس  ىلطملا ىفءايشالا دس ناك

 نلجالن وكي رير هب ةاافلهانو نيته“ اسنلاةروسفف م نة نيداع رغغبو هيل رشي نو فَ ا

 هبال ىفاا اذ هر ركاغااضيأ ل قو رفتلا ىفةغلابمالةرفغملاة نا فو ريذحتلا ىف ةٌعاابمالا مه يف ديك اناا

 3 نبارجت < اما وقد <الا ذيب. دارأو اهلوزن توف دالو أ ولاومأ و ما نيقفاسأ ما نم وةىلوالاهن : الايدارأ ||

 انكم مهذب عمو هرك ذ نكي م ةفلت تاعوأ فني ريك م ارق يمر اوشا اذاد اولا مالكلاو أ

 كنذأتساهلوسر عماود تهاجو هللاباوذمانأ ةروس تازنأ اذاو) ىلاعت هلوق « نيرخ الا عمرك ة نعأأل

 | مهفمهب واق ىلع عسبطو فلاوخلنا عماو دوكجب,ناباوضرنيدعاسشلا عم نكنانرذاولاقو مهنم ل لوطلاااولوأ دادأ || 1

 هللا لؤءر نع تنل تشر قاولاتسلا نشات اسر نال الا ىف نيب ىلاعت هنأ ل_عاو (نوهقفيال| 1

 ١ حالا لع ولة شم هر ترن ىتم هنأ ىل مو ىرخأ هم هددازهب , الا هذه ىف ووزغلا نءدوعةل او لسو هلع هللا ىلص ش

 اولاهووزغلا نع فلختلا ىف مسن ةردقلاوةورثلااولوأ نذأتسما وسلا داليا نعالا يلا 0 ٠

 1 ةروس تزن ذاوةوقامأدلبلا ينك اسلاو سات نمءاضعشلاعمدعأ يدعاشاعمنكلانو ذهل لول :

 اماهضعءب دارين أو اهمامتةروسلايدارنن زود (كوالا) ثامحبأ هيففهلوسر عماو دهاجو هتلاباونمآ نأ

 : داهاط او نايعالانرمالا اهبفنال ةءاربةروس ىشةروبلايدار | ىلا: ةوهضعبو هلك ىلع باّكسلاو تآرقا | عقب

 اونمانانريدمَءلا وردا فرح ف ذم بصتنا عضو .ىدحاولا لاق هانا ونمآنأهلوق (ىانلا ثصلاا) 1
 ليصحتب الا ىضتقي كلذ ناف ناسءالابنينم ملا عأي فدك ل ودين أ لئاسقا (ثلاثلاثحلا) نامالايىأ ا

 :لوفاو و لبقتبسملا ف هيكل سقلاو هلع ماودملا نامعالابنينموملا أ ىنعم ناب هنعاوباج أل احوهو لصاسللا ا

 ريدقبلنالداهراب مالا ىلع ناعالاب ضال ا م دقا او مولع هجوم مالا نأف ب اولا ادد ىلا ةجاحال ٠

 الواو نموت نأ مكماع بجاولاف الم أ ةدئاق درفيال ناعالا لقد السا ىلع مادقالا نقفانملل لدق هناك
 هذه لوزن دنت اىلاعت ىو منيدلا فة دئافداهطلام تكتسب لاغتشا مكديفي ىحابنا' داهملا,اولغتشت ع 1

 نالوق لوطا اولوأ فو نيدعاقلا عم نكتانز ذاولاقو مهتم لوطلاولوأ كنذ أ: سا لاف نولوةءاذامةدوسلا

 .ءا ريكلاواسؤرلا عيرمسإال لام (ىناثلا) للملا يفةعبلا لهأدار 1 نبسللاو سادع نتا لاف (لقالا)



 0| 10 الم
 || | صيمقلا عفداضبأو ةتبلارانفكلارفغبال هنأ هلعأ ىلاعت هئالروظ# كلذو هلاعد دقة هلع لصاد ااًسب او 4
 ١ | هذاس سم ىذلاهسق تملا لسرننأ لوسرلا نم سلطان هناهمش سساالعل(باوملاو) هز ارعا بحول هنلا

 1| هلق بو تقو تقولا كلذ نالنامعالا ىلا لقا هنأ مالسلاو ةالصاا هملع لوسرلا ّنظ ىلع بلغ همف نفددل

 ظ هلوخد ىلءتاد ىنااةرامالا هذه هنمدهاشو مالسالا راها هنم ىأرالف رذاكتا هن نمؤرورحافلا

 ]| | هيلعلب ربج لزتا اف ةملع ىلصي نأ ىف بغروّنظلا اذه ىل_عىيفا اسمر اص هنأ هنظ ىلع بلغ مالسالا ف

 دامأو هيلعةالصلا نم عنشم| هقافأو ةرفك ىلعتام هنن هزيخأو مالسلا
 ىلا ظ هيفاوركسص ذخهما صيمقلا عف

 ناكواص ةهلاو دج لردساري_اذخأا ماللاو اللا هملع هال وسز مَءسابعلا نا (لوالا) اهودو
 كلداقئناكلو دل داةدئالانا ةسب دا موي هلاولاه نيكرمشملان(ىناثلا) هص.قهق ادمعداسكمفالب وط الدر
 5 الن أ ءس أ ىلاعتهتاّنا(ثلاشا او)كلذدهلهتناكوسر ركشف ة:بسح ةوسأ هللا لوسر قف ىلن اال لاف

 مقا اعنمنا (عبارلا) ىنعملا اذ_هلهملا هعفد هم صمقلا باطانإفرهتالف لئاسلاآمأو هلوتبالث اس
 همرك أل ورلا ناو نيا! نم ناك "ىبأ ني هاد بع نب هقلا دمع هيا نأ(سماخلنا) مركلا لها قملمال
 ص رن فا "الالماس كل ذراص هملا كصق تدف دانا كنا هبل ا ىو أ ىلات هنأ لعا (سذاسأ) هناناكمل
 ْ أ ئقفأنملا نم فلأ لس كلذا وده اشامل مهنا ىورو ض رغلا اذهل كل ذ لعفف مالسالا ف ل اوخدلا فنيقفانملا

 | هللا نمةح راف لاقو نيملاعا ةحرالا كل ائاسزأ امولاقاك هتلعةيلاغ تناك ةفارلاو ةجحرلانا ( عباسلا)

 ةذكراو ةهنرار اهطأل صيهقتلاهنلا مفدو ىلاعت هناا ضالة راع رفملع ةالصلا ْنَذ عتتمأف موا تذل
 ] | ةيقرعاذا

 395 | هناك ركشال فص هنالرخ عض ومى تام ىدحا ولا لاقت ادبأ تاممهتمدحأ ىل+ لست الو هل اوق ل وقنفاذه

 || ةرقنارعاو مهتمدح أ ىلءادبأ لصن الوريد ةدلاو د هلوقن قلعتم اديه وقو تدم مدس مم لح أ ىلع لبق

 || نأ ىلعاللا دتان الا ءذ_هنئارق نال لوالاوهدوصقملاو ىنثملادس أت لقكو ىنثلا د ًاتلقحت ادنأ لصتالو

 | (لوالا)ناهجو همفو هربق ىلع مقنال وىلاعت لاه مئات اداداك امم مهنم دحأ ىلع ىلصي نأ نمهعنمدوصتأ ا
 | لاق (ىناثل ا )ةنمامهد عنق هلاع ذو هربق ىلع فقو تدملا نفد اذ الدو هنلع هلا نصها لور ناكح اجزرلا لاق

 ظ ىلاعت هنامث هالونوءىمأ» افك اذان الف أب تالف ماهم _هاوت نموهو هربق تامهم حال ص انمقتأل كلا

 هيفو نوةءافم_دؤاونامو هلوسرو هقاءاور ذك مهناهلوقب هربق ىلع ماما اوهنلع ةالصلان م عملا لاع

 ةديافلا اغار فاكهوك ىلا اذ_هل.لعت فرك ذانوزفكلنمالاع ىنذأ قسفلا (لوالالاؤسلا)تالاؤس
 امي هلت دىف اهداف نوكي دقو هنيدىفال دءنوكي دقرفاكلا نأ (باوحاو ) اتسناف هنوكب كِل ذ دعب هفصو ىف

 نوةفانملاف نايدالا عجب متنسسم م1 د.كلاوركملاو عادخناوقافتلاو بذكلاو ةماوق دنعانو مم

 ةقيرطن ا ىلع اهبنترفكلاب مهقصو نا دعب ىسفلا,ىلاغت هقا م وغصو تافضلا هذ ب نيفوصوم اوناكأنأ
 ناعالارهظااذا هيلع ىلدي قفانملا نا سل( ىنلاثلا لاؤسلا)ملاعلا له لكدنعةم ومدم َةّش رطقافنلا

 | مك نحن مالسسلاو ةالبصلا هملع لافرهاظلا ىلع ةمنيم فءلاكستلا نا (با وملاو) هنقرفكلا مانق غم

 || كلدنوكب حي ربستهلوسرو هلاءاورغكم ماكل ذهلوق .(ثلاشلا لاؤسلا) رئارسسلا ىل و هقناو رهاطلا

 ||(  ةلعلاهذعو يدق هلل امكح نال لاو هو ىلانعت هلق امكح لملعت ىضتقي كلذو "هلعلا هذ هيالاعمىبلاا

 3 َ وله حلاصملاب ىلاعت هقلامكح لءلعت نأ ىمالكبلا (باوحلاو) لاحم ثدحلايميدقل ل سلعتو هثدحم
 1 ظ :امهدالو أو مهلاومأ ك.ههنالو) ىلاعت هلوق *َ هلع لدي رهاظلا اذهنا كشالو لف وطث ال مأ

| 

 اهنيعباهرك ذقيسدقتب الاهذ هن العا (نورفاك مخو مه سف:أ قهزتوابت دا ىفام مم دعي نأ هللاذي رب
 كيت الذ لاق ةمدشتلاةي الا ىف( اهلواف )طاف ىف امن تو اهتلا لصح دقؤ انه اه تركذو ةروا اهذهىف
 ةفوزحتال هلك انههوم_هدالوأالو مهلا ومال انه لاق هنأ( اههناناث) واولا,كردعتال ولاق اًهافوءاناأب

 لانه لاق هنأ (اهعبارو )نا ةماكب اهل ديأو ماللا فذ انهو مم. ذاع ل هنادي رباه كانه اوت هنأ (اهتلانأو)

 |هوحولا هده نمْنيتي الا نيئاه نمبت و افلا لصح دةفاش دلا ىف لاهو اسما ظفل فذح انههو ةامخا ىف

 ةعرالا
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ات دقفالثأك الروخ كل نمو د دنا لو قفا, قدتملا | / ْ:
 : ا نأ( ىاثلا هجولا) م ضر ذعب اج دةقدي رب«: ر

 || غلا لو رصقاذاا 1 رس لا ريصةلاوه ىذلاريَذعتلا نم نولءفمانلوقنزو ىلع نورذغ لان وكي ||
 | نورذعملا ناك ف فتعلا ةءارقب ان [ناف همشرصتف سصأ ىف هتيفكتس ا اذا ريذعت ماسق ن الذ ماق لات : ا

 : ْنيةداصاوناكم منال متع ردقتلا اذه ىلدفني رذتعل اءاعانرسفو ديدشتلا اةءارق 1 ؛انذهأ تاامأو نيبذاك 1

 مه دعو لاق . مر ذاك ىاعت نأ لئلدب نقد اضاوناكتورذغملا لا نمت رشا نمو نيذاكاوناك» مأو ظ

 ا قاع رونيبذاكبا وسل مما ىلع كلذ لد نمب اكسل | ن نءمضزيماإف هلوسرو هلا وب دك ٠

 : هللاعهانع يذلا مهفلطاناردءاوفاكتاماوق أنا لاف مالكلااده هلل.قاا هنأ ورع نأ نع :

 نودارملام_ه:ىلاعت هقا ىلءةءارحر دعةء_كلالورذعلالنورخ" الا فناذتو نورد.هملاءاسو هل !

 اوذك نيذا ا دعقو هلوقورهظأ لوالاناالا ل_ةحتورعونأ هاه ىذااو هلوسرو هللا اون ذك نيذلا ٠

 هوسرو هللا اوذكسح م_منأ كلذب رهظو اوردتعا امواواجام نيذلا با ارعالا وتفاستم مهودإ

 ىو لة ةلاياساذل ىف ميل ب اذعمهنما وزفك نيذلا بدصمسديدشتلاب | وبذكى أ ارق و ناعالا«
 ةظفارك ذف باقعلا اذه نع صاخت» رو مؤسس مهضعب ناياملاعناكىلاعت نال نم لافتا اورأ ١

 نوقف ام نو دجال نئذلا ىلعالو ىذرملا ىلعالو ءافعذلا ىلع سدل) ىلاعتهلوق« ضيعيتلا ىلع 6

 تاقمهامهتلدلو ونااماذا نيذلا ىلءالو -رروفَعهللاو لسن م ني سحا ىلعامهلوسرو هللا وعلا

 نيبامل ىلاعت هنا ٍلعا (نوقفتي ماو دحعالنانزح عمدلا نم ض فت مهنبءاواولوت هيلع مكلجأام

 | ىلاعت هلا ماكنا نيبو ةسقمشطاراذعالا باص ارك ذ هلرذعال هنا عمرذعلا مهوب نم قدح ىف -ٍِ

 1 لصف قاخ نمو خو.ثلا لثم فيعُسلا هندي فيما (لوالا) ماسقأ مهو طقاسم مءداهذاوو

 11 نياممفوطءملاو ىذرملا مهماع ف طع هنا هيلع ليلدااوءاسضعضاان نو دار ا م_هءالؤدو انيك افبعضتر

 مهيفلخدنف (ىضرملااماو) ىرملا عاوزين مهانرك ذنيذلا ىلع ءافعضلا لمح ملا هملع فولط
 (تلاثلا مسقلاو)ةبر الا نم نكسقلا نم هعنع ضرمعافوص وم ناكن م لكو ةنامزلاو جرعلاو ىمعلا ب

 ||| اذاعفناما وزغلا ىف هروض- نالنوةةّسرام نود الن يذلا مهو ”هل-ارلاودارلاو ةيهالا نود ال يذلا

 ةردّقلا هذه ل_دح لنأف هم هيلع هلمعي رخآناسنال امن يي مابا 1

 ١ لاكهثالثلا ماسالا ءذهرك ذا ل ىلاعت ا ثدوصقلاب لاغتشالا نم موعنعو ني دهاسلا ىلعالابوو الكر اصأ |

 جوورالا مهبلع مرح هنا نانا الا قنسدلو وزغلا نعاوفاذ نأ مهلزوح هنادارملاو ءالؤد ىلعحب رحال |

 ُّط رش مهداوسريثكسو أ مهءامم ظفحام !ةردقلارا دق نيد هاجملانيعملحرخول» اله نمد_> اول نال

 انمماطرشريخأتلااذهز اوس ىف طرمش ىلاعت هنا مث ةلوبقم ةعاط كل ذ ناك م ماءالابوو الك سفن لعب الأ
 راما ٠ نءوفيجارالاءاةاأن ءاوزرتسادلملا ىفا اوماهأ اذا مسملا ءانعمو هلوسرو هللاودتناذاهلوقوهو |

 : ناناماو موس تاممهمحالصادا اوموةينانامااورذاسنيذلا د هاجت ىلاوختا لاس

 لاق مداها ىلغةناعالا ىر< ةيراحرومالا هذه ”ءلناف مبا مهتو سن ءةراسلارامبخالا لاصب اىفاوعسيأ ظ

 ملاال هناوه لمس نم نينسحن | ىلعام ىلاعت هلوق تحت لخ د هنا ىلعا ودذتا دقو لسس نم ني:سملا ىلعام ىلاعت

 ظفالا نا معر نم مة هوجولا لكف مومعلاد_في له هنافاو دامدعاو داهطلان ع دوعملا بيس هيلعرأا

 بدلا صوصخعال اظذال|عوم_هب ةريعلا نا معز نم مهنمو موف تازن ةنالا هذه نال ىعملا اذه ىلعروصةمأ|
 0 نم لكسر ال !الاه1/لوقرعاهس روناسحالاٍن اوبس ارو ناس- الام قا الاود نسحماو |

 ادذهنئلسملا عج قل ىذنت ليدس نم نيذسلا ىلءامىلاء:هلوق ودو نيلبسملا نم ناكاهدةتعاو ةماكلا ||

 لددقهلامو هسفنىف هملعريغلا ةبلاطم هجون م دعو ةمذلا ةءارب سم لك لاح ف لصالا نا ىذتقي هم هع | 1

 لطف مل ادلالاذ_خالا ةمرج هلام ىف لصالاو لصفنم لل ذلالا لدققلا م رج هس: ىف لصالا نا ىلع 1 ١

 ْ اريتممالصأ نب رطلااذ_مّدن الاد ميما لسفنم لباداالا لاجمل نب كيث : هيلع هجوتالثاو ||

 ص221 22222 حطه..-ه.ه؛طإ<ط:ههج777/)لل------83

 َت ار مك



 نت أ 08

0-7 
 7 يرد تول لج بذل (لالا)نالوفرك ذلا,لوطلاولوأ صنت ىفومهلارولنملا

 ||| ىلا حا تح الرغسلا ىلع ةرد_ةالو هل لامال ن منال لوطلا اولوأر ةىلاصت هنأ (ىناشلاو)داهطاورغسلا

 1| اودعقاف وق ف ف لاما ىف ىصقَحم لا مالكا انركذو فلاودلنا عم اونوكي ناناوضر ىلاعت لاه منا ذئسالا

 ْ | اقف فدا !ءاسنان ءةراعم#ملااودلاءارغلا لاق (لوالا)ناهجو هيفانههونيفلاهلا عم

 ||| مستااوخلان وكب نأأضدأز نو (فاشلا) ءاسذلاكد اهلا نع ءمهفلخت فا ووكي ناناوضر ىءملاو نحربت

 3 ١ 0 رحالا لعاوف هعوب غم لعاف تأيل و ءارفلا لاق ب. ريغود ىذإ ا ةفلاحلاو لاح ىف ةغلاخ

 1 1 ||| لع بعص ناكو نو رسفملا لاه ةلذلاو لما | ىلع لدأ هنالىلو لالا لوةلاوكلاودو كالا هو سر اوفو

 ا | ًأاندنع ةرابع جدناو عبطلا نأ تفرع دقو نوهقفي ال مهف مهب ولق ىلع عيطو لاه مثفل اوه نان مههددشت نيقفانملا
 ' || الاهم نأكا1 ىادلانودب عفا! نال كلذو ناعالا لوص- نم ةعناملارفكلل ب وقل اةمعادلا لود نع
 0 | ةيعادلاكلتلوصح رذكحلا ىل_« عوبطماكباقلار اصرغكلالهب ولا ةذمارلا ةمعادلا لوصح دنع

 ُ |. رلقلا خواب نعةرابع عبطلا نسما لافو لم اسدوصةم اف هللا نم ناكن او لل لا مزادمعلا ن هناكنا

 | بلقلا ف ل_محت ةمالعن ءةرابعةةزتماادنءو ناعالا نعتام هناك ىذلا د1-!ىلارفكلا فلما يف
 || نومهفيال ىأن رهقفيالمسهت ةرقد مم ولق ىلع قام >هوقف ةرقبلاةروس روك دم همذ ءاهدةسالاو

 أ مولاومأب اود هاج هعماوتم .1نيدلاو لوسرلا نكلا) » ىلا: هلوق داهم ان حالا ىف هللا ةءكحرنأ رمس

 || اهنزيدارامالا اتش نمك رم تان مهل هللا دع أ نورطفملا مس كئاوأو تاريخا مهل كئلوأ 6 و

 ١ || نيذلاو لوسرلا لاس نا نيب داه1-ا نعرار ها |ىفنيفانملا لاس حرش ل ىلاعت هنأ ل_ءاو( مي_افعلازوفلا كلذ

 |١١ ةدلاف هن نكح هوقو هللا برقتلاو هتان اوضر بلط ىف سفنل او لاملا اولذب تح هنمّدْضا ابهعم اونمآ

 الة سلخ ا ومهم مريس » ن ههبلاه سو ددق وزفلا نع نوةفانملا» الؤهف لك نا هنا رب دَمَدلا نا ىهو

 || مهفمرالو كب ردنع نيذلاف اوريكتسا نافل اوقو اموقام,. اكو دقفءالؤهابم ركب نافهلوقك اداقتعاو
 تاريدللا مها ك هلو و هل وق(اهلوثأ) عاونأ ردو عفانملاو دئاوغلا نم مهل لصحام ردد اهلا ىلا ةعرانمملاب

 نويثىاعت هلوةلروملا تاريوا لمقو قط فلانا لجال يراد عفانم وان تا اظفانا لعاو

 نو ةملامههلوقو باوثلا هنمدارملا تار رش امهلهأر اوف نوحلفملا هك ئاو او هلوق (اهسنانأو) ناس تار

 نيدلاخرام الا اهتمت نم ى رق تانج مهل هقلادعأ هلوق (اهتلان و)باذعلاو باّدعلا نم ضلاملا هئمدارملا
 ىلع حالةلاو تاريهلا كل: لمص نأ !لهعو حالعللو تاريغلاري_فتلاك تانملا هذه نوكتنأ لقا مف

 مظءلازونلاوةرخآ الايا ون ىلعت ان1-١لمتو ةبلغلاو دقو ناو دما ركلا ووزغل الثمان دلا عفانم

 نا ارعالا نم نور دعملا اجو ) لاعت هاوق ه ةبلاع ةسردو ةعيفر ةىهتلا لا كلتنوك نعةراسع

 َح رشال ىلاعت هنأ لعا (مباأ باذعم_منماو رفك نيذلا ب بصمس فوسرو هللا اوبذك نيذلا دعقو مهل نذؤمل

 هلوقى تار ءالا نمنيةفانملالاوحأ حرش «الاهذهىفأ د. |ةن .دملا ىفاوناكنيذلا نمفانملا لاوحأ

 ىذلاديدشتلاب رذعملا ورد.ءهلىذلا دهتحن اوهرذغملا نا ىلا هذ دو نير دعما هللا نءل لاهو نورذعملا١اسو

 هذه ىلءورذنأ نم رذعأدقمهلوقهنمورذعلا ىف غلاملادهتحناوهرذنمملا نا لصاخلاو رذعالب ردع

 رذءلاب اون أ نيذلا مه نورو ذعملاف نيب ذاك ا نييور ذل ب اص# أ نمب لصف ىلا عت هللاَن اذن الا عمق ةءارقلا

 ل ةاطلا نب ىغاع طهر مه لبق وفاخلا ىفانانذئافا دمج انا والامعانل نا اولاع ناذطغو دسأ مده لق

 اوردتعا نانفطغ نمرغن د اش ع نعوم-هل هللا ل وسر نذاف ائملع ىط ب ارعا تزاغأ كلما زغ ناو

 ءارذلاءركحذام (لزالا) ةس رعلانمناهسو هلف ةماعلا ةءارق ىغو ديد ث دانت نورذعملا از ةرقنيذلاو

 تادباونيعل ىلا ءانلا ة صف ت وخل نورذتءا ا ظفالا !ذاهىفلمالا ناوؤهو ىرابنالانب او حاجزلاو

 ىفاكبذكلاءنوكيد قراذتعالاو :دّد_ثمألاذ ءاتلاراصن اهدعد ىت ىأالازلا ف تغدو ءاتلان ملاذا

 نزكيدقو اورذتعناللقهلوةب ادسافراذتءالا ادهن وكن مغ مسهلا هجرا داهكلانو رذةءدىلاعتهلزق

 ىدصأاب



 تيد

 ا ةةبغ : 1 ٍ

 هقلاكربسو ل م ا ةداهشا ةاطع 01 لاه متابياعنوة.الوأ 0١ صلا |
 لديام:داهشلاو بغلا ماع هنوكي ىلا عت هةصوىفاناق م هلوقىفةدن افلاامو هيل لان ودرت مت لشي ملف مكلا ا ١

2-7 

 ا" , ٠

 | نينسحمن ا ىلعامدار 1!نوالاةب ال !ىاولاو نيذلا مث ادكو اذك ناك - 0 تاامعادب الامده قلاع

 ١ | ءاش:ىذاا لم :سلااولاق مك اذهب صوص الا كان لسسلا ىننناوداهللاو وزغلا ىعأ ىف ليبس نم
 ْ انيذلاءاينغالا الؤهتا ىعملاو داهملاب صنم ىذا اوهو نيقفانملاءالؤه هّثأىذلاوهنينسحملا نع

 ةنملامهلرذعال و هح 0 و زغلا ىلا باهذلاب مهيلع هفماكنت و مزال مهيلء هنقا لبس فلما ىف كنا ةذاتسم

 ليةفءاينغأ مخ وا دابا مولانام لدق هناك ف انة +سا هناك اذلق هعق دوهاما وذرهل اوق ةلمقناف فاعلا ف

 ب ءم-ممرغن ف بد - لانا ىنعيمسميولق ىلعهللاعبطو فااوذلا هلج ىف مالغنالاو ةعضااوةءاندااءاوش 5 "|

 لاف مان دإاو نيدلا عفانم نمداهاسا فامن واعيال عبطلا ثلذ لالف مميوأق ىلع عسبط هللا ناو دا هم ْ ١

 نأرذتءللا ضرغنالراذتعالا نم عنمللهلءمكل نمْؤذ نااوردتعتاللق مهما ٌمعجراذامكملا نووذتعي ا
 لع مرابخا نمهتناان بدقه وقو كر هيلع جر هدو ذكي والا نإ لعاذاق الوقءءر : عر

 داو 0 درا او ثيالانم ممطر ”امضف ام ىلءهلوسر علط ال ىلاعت نال قيدصتلا 2 1 / ١
 12 بلاد 0 مادا 3 وةالسل لا هملع لوس 1 دي ظ

 رود خل و فدديكلا مرا نوز داوم ا.ضوةثيبخلا مس غطا وب ىلعاملطم هنوك :

 سد رم 'مهنعاو اوذرعاف ممنعاوضر هتلمهاا َمِيلعْنا اذا مكسحا هتان نوفلحس) ىلا هتهلوق »* مهل لمع

 نع ىضربال هنلاتاف م+مءاوضرتناف مةءاوضرتل مكل نوفل نوب سك, اك ءازج مه مهاو 8 1

 اوناكم ملأ 4 , الاهدل هىرك ذ نورذتء:مرنا كوالا هنآ الا ىف م منع حامل ىلاعت هنا للعا (نيقسافلاموقلا || ٍ

 رم منعا يدر ةامههلا ميكا :ااذا يلق رافت هل ونام ةيذاكلانابجإلا زازا 3

 لاق مو ووو طا دج با ارت امناو جورنال

 ْ ىلَد ”ىنلا لاه ل: اةملاق ,مالسلاو مالكلا كرت ديرب امنع هلا ىذر سامع نم لاق مونعاوضر عة ىلاعت

 مدلا ضارعااوءلط» الود ىلاعملا له لاق مهوماكتالو مهو اج الة دمام دقزبس ل سومشا

 مسمنطاب ثم نا ىعماو سحر مما لاسقف مهنء ضار ءالابوجوىف هلل ارك ذ مت تّةااصضا ارعااوطعاف .

 ةمداحورلا ساحرال ا ن نءزارت_حالابوبوف ةينامسملا شاحرالان ءزارسسالا ب ىناحور سحر

 ىلإ. هت لاه م لاسع الا كلت ىلا ناسسنالا عسب مط لابي نأ نع ارذ_-وناسنالاىلااسمنانرمس نمافوخ ىو ]]

 نولمجلا ضرع قاءنوفليح عمنا" قنا ايرخ طاع نو.سكم ءاوناكا م ازرج مهب مهاوأمو

 لاةفم_-منءاوضرينأن ع نياسملا ب ممىلاتهت هنا مءنولبسملا ىضربل نوفاك م محااضي انيبمسماذبا نع

 مهنع ىضربال هللا نأ عم م مع مضرنا مكدناىعملاو نيةساقلا مولا نع ىذربال هللا اف مهنءاوضرتناف

 تاب , الا ىف ةرو كه ذم ىناعااهذ_هّنالوقأ و زوال كلذّناو هلبا : ءارال ةفلااخمم 5 داواتناك |

 اذهو ةئيدملا ىف اوناكن يذلا نيقفانملا عم ب اطخلوالان ا“ ّنظأو ىرخأ هر ءانيههضااه داما

 لهأ نماوناكءا ىهنزاقدمنيقناناا قرط تناكأإو ىداومأ | باكصأو بارعال ان نمنيةفانملا عم باطُب 3

 لسا بارع الا ( ىلاعت هلوق 2 هيراقمد يهانم ىلءم وعم مالاكلا ناكمرجال هيدابلالهأنسوارتسلا

 ترتكز نسر ملح رع هو ةرسر لسا لواننا تارت انزع افاق ني 1 : ا

 | ةص ىلع لدتا“ الاف هنامعا ( ىلع مهتضاورو سلا زاد ماعز اولا كب صد رب وامر ةمّقلا | ' ش

 |نيبيسلااذواوبا ا ماو سد دوما ولا ماك الا هد راو اال ننإك اما
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 ا ا ا ا اا كك

 ا | ةصاخ ةعقاو و صاح مكح بوو ىلع لدي صاخ صن دروناف ةمالا :”اربل مالا ناريرقت ىفةعب رملا ف

 1 | نمو ةيلصالا ةءاربلار رقت ةىف فاكصئلااذبهفالاو ماعلا ىلع صاخللا دقت صاخنا صنلا كل ذيانمذق |

 مان زلال مدعو ْدّمْدلا :ءارب وه لسصالا نا ىلع لد صنلا اًدهَّنال لاه ساسقلا ىنن ىلعاذم تحن هسانلا |

 ْ 1 ٍ تندنامل هّمدلا ةءاربّن ال لطان (لوالاو) ةّمذلا لغش ىلعو أ ةذلا ةءارب ىلءلدي نأاما سامشل اف فءاكتلاو

 أ ا ا سلقلا كاذرسب :ربِدَقَدلا اذه ىلعنال لطاءاذيأ (ىناسثلاو ) اًميع سابقا ادام مث اناكصنلا اذه ىضتم

 1 ًاريصتقيرطلا اذ _بيواولا# نسابقلا نم ك وقأص ئلاّنا تءثاءازوجال هناو صل اذه موم_عااص هم

 ٍ 1 ا أ قال كلذو اهلةب امال تا !تافالّدخالاو بار طضالا نع دسءب ةصملا ةمواعمةطويسذمةميرمشلا |

 ١ || نىلمما كلت لهأ ىلعو كيلع ىنءاكن لجرلا هيأ هللا ةفةدلب ةسامسيلا هلاع نم ادحاو ثعباذا نانطل سلا |

 3 اذه ناكل بس مهيلعدحال سبل فيلاكلاا هده دعو لاو مالم فن لاكسشلاا ن نمعونةناممماعدعواذكواذك

 |نآب ناطاسلا كلذ فلك هناولو ةروك نما ةئاملا مابسقالا كلت ءارواعف مباع فملكستال هنا ىلع هتماصء انت
 /ٍ !ءافك لو هلةرايجال ىذا باءنإل الامعشا ناكل صفتلا لئبس لع :اانديالا كل: ىوسام ىلع صار

 00 لل 1من اان يحازكف تاسنو تن ركذايقالا لبيس د أ ىلع دسحال نسل وةننا كلا

 03 فياكت فا تآرقلا فرك ذىلاعت هنا ملبس د ىلع ةعيوجالت أى دمع اذ_هو لمس نم نيذ_سوملا

 ا 5 | .ءاروامفاماو روك دملافاالا كلذ ىف رود فءاكشلاّن ا ىلع هام كلذ مت و1 لقوا

 ' || ةنوعملاةريثك ةنؤملا هلهسةطومضةعب رشلاريقعت قب رطلا اذ. مبو ىسهنو مأو فءاكت قاما ىلع هلل سلف |
 . | ةوق رمديواقس مكشبد دمك تانك !مونلا ةوقنوكيو اكحألاو فباكتلانايانئاو نارا نوكيو

 ظ أ هررةياماذهف الص ماكحالا نم مكح ىف سامّشلا كسلا ىلا ةبلا ةجاحالو اقح مهيلا ل ازتام سانلل نيمتلا |
 1 أءافعضلا ركص ذال ىلاعت هنا لءاو بايلااذهريرقتف هباصصأو ىناهذصالادواد لئمرهاوظأا ناصسأ 1

 ||| «-خوكنبوهلوسرو هلل زيان اونوكمو نأ طرمشب داهأا نءفاتأام-هلز و هنازعب ءارقفلاو ىذرملاو

 |مهلمضتالوأاماذ نيذلا ىلءالو لاق نيرودعملا ن ءاعبارامسقرك ذىل هممولع سال نمهأ هناو نيد سم

 تاس لق داذ نوةفْ و نم ضن مهنسع اواولو هملء بكل وأ امدبأ ال تلق

 نود_ال يذلا انلق هن داعاق :دئاذأ اع نوةفشامنو دال نيذلا ىلءالو هلوق ت*ة نول >ادءالؤد

 اوكلمنيذلا مه ةرخالا هي الا ىف نوروك ذملاءالؤهو فلا نود مهعم سيانيذلاءارفلا مسهنو ةفنبام

 (لوالا) اهوحوب الا هذه لوزتسسىف او رك ذزوريسف او بوكرملا اود ع ملم_ماالاهةفئلار دق

 مهلك ن أ لسو هملع هلقا ىلم ىلا ولا سنرةمودناء-عذلاو ديو سو ىلةعم د ةوخاهثالث مهدها لاق |

 نوكح_ مهواولو ف هيلع مكذج امد أ المالسلا هيلع لاف ةفوسخالاسعتلاو ةغوب دما فاقذلا ىلع

 ظ هنولم سن لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر او هباحصأو ىرعشالا ىم وم ىنأى تزن ن سلا لاق (ىناثلاو)

 ان بهواواو تف هملع مكلج امد الو مكل ام هقناو مالا هيلع لاس ف امسض غن :مكلدوذاوو

 0 ل ا خرم مهاطعأف لو هيلع هللا ىل م هللا لوسر مهأعدف

 د ةءاورلاو) مع نع ترفكورعخ : وه ىذلا تننأالااهنم ارمخاهريغ ىراف زنع فاحأ ال هللاءاشن ا ىفاامالاةف
 مكلج ام دجأ ال مالا هملع لاف باودلا ىلع مهل مك نأ هولا سام ثعهنقا ذر صانع بالاك (ةثلاثلا

 1 بحاص لاق هدازو هءام هيلع .رعبو هيك ريب نيري»دىلا جاد لجرلأو ةدمعب ةَقْشل نال هملع |

 | تام نيعلاّنال اهعمد صف ن ال وسلا نورت اعنا نوي نمضمفن هلوق فادكلا ْ

 ( عماووكي نأب اوضرءاشنغ أ مدو كنون ذأ: س:نيذلا ىلع ىلدسلاانا) ىلاعتهلوق « ضئاف عمداهأكن اك

 | مكلنءؤن نا اورذتعتال لق مهما عسر اذا مكما!انورذتعب نولعبال مهن ممولق ىلعهلفا عسطو فئاوللا

 0 منكاع مككيفيف ةداههشلاو برغلا لاعىلا ودم هلوسرو ركل عهلتا ىريسو مكرابخ أن مهقلاان ادق |

 از نء نين | ىلءام ىلوال ار الا ىف لاه اما ىلا عت هنا (ىلوالا"لشملا)لئا سمت , الافو (نولغت
 ةهييبييبس

| 

 لاق



 يسبب

 يي زجر سس وح ام مهو ججما بو يعرج هجم ا وب كال لك

 '٠ 8ه

 : 0 ءوسنأ ماو رسل جدولا عادوا زا
 (ش ْ سفخالا دشنأو هولا

 ' مدلا ىلع لاحا امون همح اصب * امدىّاراملع نات 0

 مسيبق هفركم او ةءزهلاةرئادمهاعلبق هناكموركملاو:البلاو رشلاو ةرضملا هوسلايدازأنيسلا مشنرمو ل

 ةرئادنالءوسلا نعمان مفرعءوسلاو أ ءوسلا ىلا ةريئادلا فضت لول ىسرافلا ىل_ءوبأ لاق كلذ قد أل
 دمت ىفنوريالف نزل اوءالبلا مهلعرو دي عملا لوقنف اك هتذرعاذا ءوركملاىفالا لمعتسستالرهدلا |

 ْ نكد) ىلاعتهلوق ع مما ماعمهلوةلعسعم هللاو لاق ع مه'وسبامالا هنيدومالسلاوول

 ْ مهل هن رقاناالا لوسرلا تاواضو هقتادنعتابزققفنبامدخت ورح الا مومل او هللان نمؤن رم تارع

 هقافنادحن نم بار ءالا ىف لصح هنا نيبال ىلاعت هنا ٍلعا (مي-رروفغهللاّنا هتعرف هللا مهنخ

 ملعاو اهغم هنا لس سى هقافن ادخن نيدها نيلاص نين ءؤماموق مف نااضب ا نيبامرغم هللا سه

 ظ هنا ىلع هسنتلا دوصةملاورخ "الا مودلاو هللاباصّؤم هنوك (لوالاف) نيفصوب وب رفا اذه فدوىلا-
 هقفنبام دب ثدحي هنوكا (ىناشلاو) كذكاشي اداه فو نامالا مدع نءتاعاطلا عسمدجىف

 مظهجو أ هلالث تا ردلاف زوج حاجزلال اق (لوالا) ناي هءفو لوسرلا تاولمو هللا دنع
 هقفني امز ا ىئعملاو دم نان'لوعفم تابرق فاشكلا بحاص لاق (ىناشلا) اهمتفوا بئاكساو “أر
 ةكربلاو ريس انيق دصة مالو عدي ناك لوسرلا نال لوب .رلاتاواصو ىلا عتهتتادنعتانر ها لود ىذا
 وسن انماط الفم_ملع لص وىلاعت لافو فواىنأ ل ١ ا ىلع لذ هللا "5 وةك مهل رغد ِ

 اد هو ,-هل هن رقاجماالا ىلاهت لاهو تاولصو تايرققفنيام دن هلاىلمق تاوأ_دااو تان ر ةلا لوصطل 0
 ةداهشلا,ذهىلاعتدك ا دقو تاواصو تاب رق همم: نوكن م دقتعاام ةصصب قدما ىلاعتهللا نمةداهشأ]

 همحرق هللا مهل ديس لاقتددك اتلاف داز اهنا هلوقوهو قرش ا!فردوالا هلووهو هسنئلا فرح |

 مهّةقو ثرح موب ميحر مهم انتل وفغهللا نا لاك غدكأ أملا دب ص بح وبنيسلا اذه لاخدان اان 2 ذدقوأ||

 وه لصالاو ب تطو لسرو يتكو ف تةذخ م لصالاوهوءارلا مضن هن رقاب عفان رقو تاعاطلا هذه أ

 5 نانسح اي مهوعشانيدلاوراصنالاو ني رحاها نمنولوالانوةباسلاو) ىلا عت هلوق فيقتتناكمالاو مشلا |

 هنالعاو ( سلوا اهفنيدلاخ راهنال !اهتدت ىر 2 تانج مول دعاو هنعاوضرو مهنعهللا ىف

 ف ممهأ ةعأامو لوسرلا اواو هللا عتاب رقنوةفشام نودع نيذاانا رعالا لئاضفرك ذا ىلا دعت ا

 يلكسلا) لئام يالا فو نيارتالا نيقباسلا لز امم ىهو اهتم مظعأو ىلعأ لزانم مهتازغد ق وفنانيبباوثلا|||
 نءالاق (لوالا) اهوجواوزك ذو مد نمراصنالاو ني رجاهملان هنياوالان قا ماى اوذاتخا (ىلوالا 0 ٠

 ناوضرااةعب اوعياننيذلا م هىعشلا نعو اردياو دهشو نتلمقلا ىلا اولصنيذلا م هامهنع هللا ىذر ساسع 1

 || نيمو نيقباس مهنوكرك ذ هنا هيلع لدي ىذلاو ةرصنلا فو ةرجهلا نوقباسلا لنا كدنم لاو ٠
 ظفالا كلذ فرم ت>و ارا اونبرحاهم مسمنوكيمهفصو هناال ال ظفالا ىبف اذامت نوب اسما

 نولؤالا نوةباسلا هنمدا 0 ةرصنلاو ةرجهلاوهو اراصن أو نير اهماوراص هيامىلأ

 ةردسهلاّنا ثدح نم ةوظعةعاط ةرسهل الا قمسلافاضدأو ظفللا نع لامجالل ةلازا ةرصنلاو ةرحملا ىف
اصالوأ هيلع مدق نك عطل فلاخمو سلا ىلع قاس لعق ا ا

 : انوةم كلذ ناكو ةعاطا اذه ىف ءريغاّو دةر

 لوما اكةرصالا ف قيسلا كاذكور طا ٠ نع ةثحولا لاؤتزلامنسو مالا اوةالصاا هماعلوسرلا بلتلا ا

 ميظع بصنعا وزاف همل لاو ةريسنلا ىلا اوةييسنيذا!نا كسالف هند داامدقالمال_سل اوتالصلا هيلع ||

 ساشا !قيسأن ا لوةنفاذه تدئاذا ةرمسهلا ف نولوالا نوةراسلاو دارملا نوكين أت دع هوسولا كول 26 3 ٍإ

 نكسم لك ىف. اص ءناكو ماللاو ةالصا هلع لوسرلا ةءدخ ىف ناكمنالر كب ونأو هةر لالا ||
 : ني رسال نأ ١ ن مناك ناو بلاط ىلأ نب "”ىلعو هربسع تددت ن ” لم[ ببشااذه نمد لل

 نيل ُي 5 3 ت ار ١ ؟ ل



6 ٠ + 
 ا ستصل سم ل الس مست صخخ صرخ م ممم مع ص ار خس ل ل مح مر ل مصتصصتم مشل تويسامل ادعم يخطط سم حسم 0 ييممسل يح مس حشا يم محمص حل مع مك ماس يح

 ل اه (ىلوالا لمسلم لئاسمتب الاقو لك هللا لزن أ امدو د مهلهبو 3ثأ مهقافثو يعرفك |[

 || ٌمىدومو ىو لوقتاكبرعلا هعجو برعلا ىف هبسن ناك اذا ف رعل-رلانقب ةغالا لهأ نمءاذعلا
 ١ | اثمغلا اطقاسمبلطن رو دب ناك اذا فئاالان ىلا رعال جرو دووبلاو س ولالا عجبا ةيسنلا ها فذ ْ
 ليقاذا ار ءالاف بيراعالاو بارع" الا ىلعىار “الا عمجو مهللاوم نمو ب رعلا ن هناكءاوس ءالكلاوأ] 11

 ةيدابلا لئن مو برءمهف ةسرعلا ىرقلا نطوتسا نخدل بضغىلارعأ اند لق اذا ىل رعلاو حرف رغد
 امو ناعالا نم برعلا ب حلاق مالسلا هءلع هنا (لوتالا ) هوسو قرفلا ىلسعلديىذلاو بار ءأوون

 ٍتارعراصنالاونيرحاه_هاللاقينأزوال هنا (ىفاشلاو) ةيءالاءذ_هىفهللا مهم ذدقف بارعأالا ||
 | السرة[ سما نمؤنالمال_ىلا هملعلا# بارع الا ىلع نيدلا بنام ىف نوم َدةممهو برعم _هانمئا |١
 ةيرعباو أشن لمءاسمءادالوأ ثالا رعبرعلا ىمم امنا لمق (ثلاشلا) ارجاه٠ىبارعأ الوانموم قساخالو 1

 اودلونامنا منال مهنموهف مسمن اسلب قمل برعلااةريزتج نكي نم هلكو مهدلب ىلااو.-سنق ةماهت نم م ىشو

 صم ىرعاناسلل ناك شالو مدرب اهذ فامعةيرعم مهتن لأ نال برعلاداوعملمقو لعام“ ادالوأ نم 3

 لاق هنا ءاكلا ضعب نع بتكلا ضء؛ ف تدأرو ةئساالارث اسىف دج - والثلاز لاو ةحاصفا ع نمعاوأب

 ةمكحو مهماهوأ ف دتهلا ةمكحو سهلا تابيكرتلا ىلعنوزدقنال ينال كاذو مجغسدأ ىف مورلا ةمكح
 ةوالط كلذو مهنسلأ ىف ب رعلا ةمكح وةيلَقملا ثاببملا نم ملام ةرثكحا كالذو مّمدتف ىف نان ولا

 هيف لالا اللاو فلالاب ىلا عا لامن م سانل نم (ةيئاغلا هلثسملا١) مارا عةبوذعو مهظافلا

 ةغص نالاولا ةرورضلل قارغتسالا ىلع لج قداس اذوهعملادجو ناف ىباسلا دووعملا ىلا فرص نأ |201١

 قباسدوهعموه عجب لمح ناف في رعتلل ماللاو فلالاواهقوذاغ ةثالثل اهانعم لوصح ىف ىئكي عملا ْ 4

 لوقئفاذهتثاذا اولا لا-الل اعف د قارغتسالا ىلع لم ذئنمف دج وا مل ناو هيلا فا رمصتالا بجو |
  0اذه فرصناف تن ونادرا اوناكن ارع "الا قفانم نمنونبعم عجب هنمدأر ابار ع | 1

 افافنوارثك دشأ مهما (لوالا) نيبكسببا ارعالا ىلعم قام (ةثلاثلاللثملا) مهلا ظفللا |

 راطا اولا ءالتا (ىناشلاو) نئوحول انوه تو دبلا لهأَتا (لوالا) هوجو هف بحدلاو ١

 اوناكام هنا (ثلاشااو) مهيلع شيطلاو رِخلاو ةوزلاوربكلاو هينلا دي نم بجو كاذو مهيلع سنابلا |

 تاهطاتشأ ىلءجرخكاذكناكنمواؤاشام اوأش نفط طاض طءضالو بّدؤم سب دأتالو سث اس ةس امس تحت

 ةيفاشلا هناناسيواسو هيلعهقنا ىسدقاا لوس انعولا دهاشم ىسمأو عيسص أن ءنا ) عارلاو) اداسف

 هك اوفلا ىلباق (سماسشلاو) هربخ عمس: لوريم اذهرث اور )نم ابو اس نوكي فيك هلماكلا هناسيدأتو
 ناردجاوهلوق (ىناثلامكلاو) يدابلاو سطس لغأ نيب قرغلا ففرعتل ةمْئاَمسدل دك اوهنلاب ةملبدلا
 نابردجاو ريِدَمَتلاو ف دح دب : الاقو ىسأو ىلو [ىَردن اهلوقؤ وسر ل دعدقا لزر اامدو داو فعبال

 [اديح دمحوتلاو ل دعلا ةلدأ بنا م لءقو ماكجالاو ف.لاكتل اريد اقم هللا ل امدو دحرم ف: ىف لءقواواعبال
 لل نمبا ارعا الا نمو لاق هضنا ارف نم ضرفاسف ميكح هقلش بولق فام ملعهللاو داعملاوةوننلاو

 هللا ليوسف هقفني ىذلا نا دمدعب نم بارعالا نم نا ىيسعملاو ةما ارغااكرد صم مرغماو امرغهقةنام

 صرتبو هباوثءاغس او هللا ء_ولال» ارو نيمبسملا ع نءهمقنالا فذيال هنال كلذ دةةءبامناو نارمسنو ةمارغ

  3متنوكرشملا مكملع ءرهظيو لوسرلات وع مكماعر ومالا بلقنتنأرطظنني ىألتَعلاو توما ىنعي رث اودلام

 ىهدةبلاغةفم نوكتنازوبعو ةدحاو نوكن نأزوجيةر ادلاو ءوسلا ةربأ ادمن لاقف مهلا هداعأ هل

 3ك نيسلا ناكر 5 ةءوسااهلوقو صا ثا منمهلن وكمال ثد ةرب ” اذلاكنانالا طم ةفآآ ا[ىف لمع: _بامعا

 هل«جنيسلا مض نموةءاسمو !ءوس هءوسي هءاسللوةردصم هلال هحولاوه نيسسلا متن“ ءارذلالاه . .همضو

 هلوقفالو ءوسأىماذلوبأن اك ام هلوق ىف زيسلا مض زوجعالو باذعلاو ءالبلا ةرثادو_مماءكلوتك اععا |

 | الط دوال مفاسنو تاننلا لن مطرخبا جازم لوي تاك امر ردقتااراضاالاوءوسلا نين مدنلو

 ا

 سال



 ا

 نمنا ىلسع تدان الانا ل_ءاو ةمامقلا مول ىلا مهنيد ىلع نأ حان م هوعشتانيذلاو ىرخأ ةباور ف لاقاد َ ظ

 ةدآبا

 اذه ىلعفاض ًاورهاظلا فالخوهو رامضا ةدازاذهلوةنانال ناميالا ةفص ىل_ءاوقي ولمسهلاهّدعأ |
 ردت تانج مهل ذغأ ىلاعت هلال قرف قرفلارث اسنيب ,وحدا ا اذه نيروك ذملا ءالوه ند قئالردقتلا |

 ادهركذامعا ىلاعت هنأ مولعمو نوم اوراصول بها ىنأو له أ ناما»و ن ,وءرفلو رامالااهتحت
 طقةسفء ايلا وجدملا اذه نالطب يح وهو رك ذام ىلعءاتو لماكل ا ءانثا او ميظعلا حدملا ض رعمىق مالكلا

 (ةيناثلاهلّثسملا) اعطق هّتماما. لولا ةعص ىلعوركي ىنأ لضف ىلعةلاد هي الا ءهذهنارهظفلاؤ كلا اذه

 لوائَس د هنأ موق ل اة مهضعل لواننت مأةناصعلا عجب لوان 2 ١ له هن ؛ الاءدهىفلصانلا حاملات قاروس ا 1

 ضرءبتلادءفتن مهلك نال ةباصعلاءام دقال !لوانت. الو هفاذ.ه ىلعو ةرمهنلاو ةرجهلا فاوة مسي

 ْ ىلا ةبسسنل ايوة نيقباسم وكي نوفوصومةباصعلا ”ىل->- نال ةباصتلا عسجب لوانتي لب اقتنع :

 نولزآلا نوب اسلاو ىأ نيستلل لب ض.ءبتلا تساراسسنالاو نب رس اهأا نمدل اوقىف نم ةلكو نيلملارتاس ْ

 جس

 أ نمريثكو نائئوالا نم سجرلا اوينتجاف ىناعت هلوق فاو اراصنأو نيرجاه٠ مهنوك دوب ثوذوصوملا ||
 ىريذعالا ىطرقا بعكس نب دج امون تاق لاق هلأ دايز نب دم نعىورلوقلا اذه ىلا اود ن

 بصحجو وموعد رفغدقىلاع:هناناىللاقفنتفلا تدرأر مهند ناك اعف مالسلا هماعلوسرلا باصض

 نىلاعت هلوقأرت 24 :الا هنا ناصسلاو ةنللا مها بجوأ عضوم ىأ ىو تلق م ميمو مسحت هنأ لة .:1

 هيلع ”ىنلا باصصأ علب هللا بجواف ةيسالارخآ ىلا راصنالاو نيرجاهملا نم نولؤالا نوب
 نأ مهيلعطرتشا لاك ط راك ذامو تاق بلع هطرش رش اطرش نبعد املا ىلع طرمشو ناوجرلاو ةشلسا مال
 دا راالاقب ؛ دكا ذو ميباودتقبالو ةنسحلامهلاسع أى مهباودنقيناوعو لمعلا ىف ناسا

 كنس لاو ةملع اومدقأ امن نعطلااوهبونالناو ءوس مهم اولوةد الت اودو لولا فن اس اي يهوعب

 رعب ناكه نعدقنا ضر باطلا نب رعنا ىور (هثلاثلا هلكسملا) طق ,الاءدهتأرتاس تالا ا

 | هلوق ىلءراضن الا هلوق فطعب ناك ف ناس> ان مدوعبت |نيدلاراصتالاو ني رحاها ن هنولوالان وش املاوأا ا

 رعناكورو راصن الل اهصو هل-ع< وناسحاب مهوعسانيذلاوهلوقن هواولا فد < ناكو نوقب ابتلاه | ْ

 ملسو هءاعهللا لص هللا لوسر اهمنأر ةأدقلهقلاوىلا لاه هجولا اذه ىلع الامد هأري ناكهنعهللا ىذد ||

 انبغو مت ده تقدم هنع هللا ىضررع لاسقف ةنيدملا عميق شوب ُُظ رقلا عسوتل كن او ةبولا اذ ىلع | 0

 نب دي رز نيب درع نيبةرطاملا هذه ترح هنأ ىوروان رصنوانيوأ ن ف ناوقتل تثش نئاوانلغشو معرفو أ
 نوةباسلاو هلوق نم لصاملا يظعتلان وكم رع :ءارق ىلعز |توافدااو بعك نيىلأب ديز دهشتساو تبان

 نا ىورو لعأ هتلاوزب رخاسهملل ميظعت أ أ لب سح بد وفاهف راضنالامهكراشيالو ني رجا هلااصةخمنولوالا

 رك ذمدقت دعب اورج اهو دعي نماونمآ نيذلاوهلوقودو لافت الارخأب ةروهذملا# ءا رقلا ةعص ىلع تحاابيأ | |

 ةروسلو أبو مه دعب نما واح نيذلاو هلوقودورمدل!ةروس طساوأب وىلو الان الا فراصنالاو ني اهلا | ا
 ْ هربخو ءاد الاب عفت م نوقباسل او هلوق ( ةعبارلا ةلكسملا) مهجماوةليامل مئمني رخآو هلوقودو ةعجلا

 هه-عأ نم ملم صاف هنعاوضوو مها ةرثكو مسولاسعال منع هلا ىشر ءانعمومنعدقلا ىو ةوق |

 : رئاسقرريكص نءاةءارقىهورامالااهتن ماكر 2 -.لهأ فها سوف ايدلاو نيدلا ىف لالا

 نبا نعءاطعلاهناسح ايمهوعمانيذلاو هلوق (ةسءاذا "هلئسسملا) نمةلكرسغ نما فساسإل |

 وا نوركسح يومه اعدلاو ةجرلاو ةئملاب راصنالاو نب رحاها نورك دأب نان ذب ب ريم نع هللا ىضر سابع |

 ناسحالاادهانرمسفوناس>اب مها نيعبتم ممو بس طرمْد ب ناوثلاو ناوذرلانوةحتسيامنا مهعبتا

 ىلوتقلا نا ل نمنا نجوذ طرمدلاثل 3 ءاةتادنع قش هلق طرمُسد طورمْملا مكسأاو مهيف لوقا نا سحاب

 ناف بسلا اذهأ با ودلا له نم نريك. الن او ىلاععت هللا ن هناوضر اقص منوكيالراصنالاو نرجوا ا 3

0 

 ا عما رات ةرقاب اير لمدقاو ب الر مر باش أ ممل ةنوفااموا نيدإ الما

 ل سل



- 

نءهللا ىضزرعو ركيافأ لضف ىلءلئالدلا لدأ نما الاهده تراصف ميلغعتلا اذه لم هلودعا
 ْ 5 ىلعوام-م
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 ةويسضاسسْ 1111:077777  مدب  <ب7 تاسح افعل

 1| )| لوسرلا تامهل كم قيامنا هنا كاشالو مالسسلاوةالصلااهملع ل اوسرلا ةرمض دعن رجاهامنا هناالا نماوالا
 | [ل| اذهتيثاذافرنوأ ءلضفلا ذهن ءركيىبأ صن ناكفركبىلال لصحامنا ةرعهلا ىلا قيسسلاناالا
 0 ' ةيثاذاولشفلا نم تاعزالا 3213 كلذوةقأ نع :وش ىذرو هنعهللا ىذر هنان هماءاموكركي ونأراص
 ! ا .ىفاش ,كلدو تّدااو نعالا قدحسال ءلطار هتماماتنكولذاهقالو سر دعناقحامامأ نوكي نأ بحو اذه

 || ءالؤهنالراصنالاو نب رحاها ا نممالسالاىلا قيس نمدار !!نوكي نأزو يال ل_.ةناف اهتماما ةمص

 مهمالسا بيسي نيالا ددعربكو موبدسب مالسالا ىوتف فعضو "لق هس « دملاو مى ىلا ددع ف واوذمآ

 همس نس نم ل اك هيف مواا- ناك مهربغ مب ىدنقاو مالسالا ىف مهاود بيس لوسرلا بلق ىوقو

 ل ةبالا هذه تدق لخ دركبانأ نا به لوقت ث ةماسقلا مولىلا نهب لعن 6-0 زاده نوكتل نان
 أ | 0 نءريغت هنا لاقي نز وجمال لو ةلابسا كال ىلع قي هنا لق ل نكل نب ءرحاهملال وأ هنوك وك مك
 ش 5 نبتباسلا ىلعنيقباسلا لحنا لالا نع باوملاو ةمامالا كل قعمماذقا فس «لذفلا كنه

 أ ١ |قؤمستلا لعل نمو أ ةدملا ف قيسلا ىلع لح نكيرلةقلطم قبال ظذل نال هيلعةلالذال مك  ةدلللا
 | 1 اقوي مسا قيسسلا هنم دارملا هلوق وأ ةرعبمل | ىف قمسل | ىلعء] حتا اذدد نو رو الارث انس
 اظفللا لم ناكف ةرحفلا ف قمسلا خ نضال ماسالا ىف قبسلاو مال_سالا فق بسسسلا ونتي ةرجلا

 || نوتباسناوهر ةلوغناناالا ناعالا ىف ق.سسلا ىلع اغفالا لهده انا بهفاضإأ و وأ هر 4 1ىفقمسسلا

 : 4 | ا بم دو انسقا نر قعد لش بن بح وق ةعاس لع لع نمديالف حج ةغص نوفوألا

 ا قفا نيلوالا نمد الا نمركب انأ نا ىلعاوة فنا مهنكل ىلءنامعا مأ ريا كب ىلأ ناعاَناىفاوفلتخا

 أ ديزىلاو ملا نمو ىلعناسصلا نمو ةع دش ءانلا نموركب ون لاجرلا ن لأن م لون اىلءتيدملا لهأ
 ١ | لطفلا بجو انمن ا ناميالا ىف قيسلا نان دقاضيأو نياوالا نيقباس بلا مركي وبأن وكيس | اًده ىلعف
 | ؛ىأ نحف ىنعلااذهو هريسغل ةودقوغريصي و مال_ءااهذعل وسرلا بلق هن ىوةّ هنأ تمدح ن نم ميطعل |

 1 نمةعاجب مي ىدتقاو ساننلا نيباسف اروهثمّندسلاريسبك الر ناك ملسأ نيس هنال كل ذو لك أ

 ظ مبط مالسألا طز و نانفعن نان ءؤرد ءبزلاو ةملط ىلا بهذ ل سأل هنا لاقت هاف مهنع هللا ىضردءاصلا
 هلوخ د بسد لخ د هنأ رهف مالسلا هملع لوسرلا دب ىلع اوسلو مالا هملع لوسرلا ىلا مانأ دغن مهم "جم

 771 قالا ةنعدقأ ىقز نعى كضح ان ىناعلا هد دو هريغا ةو دق اذهر اصو مال سال ا ىف ةّوقمالسالا ىف

 دنع تقولا كلذ ىف همالساب لد ناكانخ تدبلالخادىف ىكاك :رحخأب راح ناكو نسا ريغص ناك تق ولا

 نءنولزالا نوتةبا-ااوهلوخ ىف سيئرلاو سأرلا نا تنئفءرعغا تقولا كلذ ىف:ودقراصامو مالسالا وق

 هلوقالق ةءامالا بلط ىلع همادقادعب ةفصلاهذ مبافوصوم قب هنا حلق ل هلوقامأركب انأالا سيل ني رجاهملا

 هلع والا لاحالو تقوال هنأ ل_ءادب تاهو الاو لا ودحالا عسجلوانني هتعاوضروب يعمل ىشولاف

 | تح لخدداءالولام ار ءانئتسالا ىضّمةمو ةمامالا بلاط تقوىفالا مهنع هللا ىذر ل اقمف هنمهؤانئةسا
 ٍِ فنيقباس مهنوكدارملا نا ىضتقي كل ذو نب رجا عمْنيقباس مهنوكي مهفصو ىلاعتنأ انسانا لوقنوأ طدلإا

 | قيسلاو هنعاوضرو مهنءهللا ىشرهلوقوهو ماظعتلا بجود ام مها تأ ف صولا اذهب مهةصواسا مت ةرعهلا

 الاعم مكملا كلذ نوك ىلع ل ديبسانملا فصولا برقع كحل ارك ذو مياغعتلل بسانم فدو ةرججل !ىف

 | فنيةءاس مه:وكب للعم هنعاوضرو مهنءهللا ىذرهلوق نم لصاملا ميظعتلا نا ىلعاده ل دف ف ولا كالدب

 ىقمادفدصو ةرعهلا قنيةباس مرخوكخرا_ ماءلواعملا بترتسجو ةدوسوم تمادامهلعلاو ةرعفلا

 لاه ىلاعت هنا لوةنوأ مهدوجوة دم عمج ىف ال_داحناوضرلا كاذ زوكي نأ بون مهدوجو ةدلم عجب

 1 ْ ىضذقي كلذو مول اهلدعو تان اكل: دعأدق ىلاعت هنا ضدي كل ذو راهنالا ارتحت ىرجت تانج مهل دعأو

 07 ىلاعت هنادارملا لوقي نأ دحال س دلو تانخلا كَل زيت سم اوراصاهاجال ىَتلا ةفدلا كالت ىلسعمه*أسقب



 ءانعمو ةةرعم نع :وشاررارقالا نع ةدابعفارعالةغلله أ لاق مهذبا ذرعا وق( ثلاثا ما ||

"1 

 جس تيحا ةه ا 29222222-جا ي000037ف ف سسسساا يي يس ص تسلل

 ل لسقادر م 0 دوسملاىر اوس ىلع مورس: اوةثوأو كالهلابا ماونقبأةزيفلضملا ىف لزنام مهغلبامل

 0 || مسوعلأسنيتت وم مه رق هرقس نم ءمدقالف هي داعمذه تناكو نيتعكر ىصخد هسسملا لش دف مسوهيلعدقنا

 ||| مهل اللا مق انأو لاق مولح ىذااوههتنالوسر ن هك مهفنأ اواعال نأ اومسقأ ىهنأ هلركذذ

 |ديعان هل اهغاواتا ومأ هذه هللا لوسراباولاق:مهرذعو مهةلطأأفدنآ امدح تازووق سرا نسا

 ْ 4 د الا ةق دص مهااو 8 نمدخ هلوثلزنف امش مكااومأ نمذخآ نأت رم املاّةفانرهطو اهب قدصو

 | ىلعاوفرتعا ن نكيلو مهريغكهلطاسبلاراذعالاب مهمل نعءاورذتعي ل ل5 هناك ةَقئق د همفو مهينذياورقأم

 بنذلاب فارئعالا للة ناف فلقلا كلذ لءمهسفنأ اومذو ةمادنلا اورهطأو اولعفام سم هنأ مهس 0

 مزعلاو , ىناملا ىلعمدنلا هينرتقا اذااماف .ةي و نوكيال ينذلاب فارتعالا دز ءانلق الم أدي: نوكي له
 ع وهحلا اذ_ه ناكىلاعت هللا لبق ن .تءاستمل وك لحالي وتلاو مدنلا اذه ناكو لة: ل

 نااولاه نوربسفملاو مهيلع بو نأ هللا ىسءىلاعت فوق لل دباوبان : دقءالؤه نا ىلع لملدل!لدههئاالا هبوب

 اذهىف (كوالا) نائم همفوأ._برخاواهاصالعاو طاخ ىلا_هت لاو اك مث بوجولا ىلع لدي هللا نب#

 ءيدلاو هئمديوتلا وهملعةمادنلاو بئذلابفا رعالاو» لادا !لمعلا (لوالا ) هوج وحلاسأ! ظ
 مهفلظوج 'ئدلاوتاوزغلاو“ اسىلا لوسرلا عم مهجور ملاصلا لمعلا (ىناثلاو) وزْغاا نع ا

 ىلع مهمادقا اصلا لمعلا نا تحسس نب نيلسملا ىس ىف تازئاءءالاهذهنا (ثلاثلاو) ل وو

 لادلا لمعلا نم داو لك لع م ةقيلو وهب نأ لئ امل (فاثااثصلا) مهنعترذتص ىتلاربدلا
 عضوملا فن بح امنا هتطلخ نإ اوةامأو قلطا ا علان ءةرامع طاخلاناهءاوح وهب طولخما اةاطول#

 كلو ّةك ةياصالا هيفص نءةطل املا كَ: سد ب ا ؟مدحاو لكربغتو 6 ”الابامسبنم داو لكحزتميىذلا | ا ظ

 قيال اذائسلا ىلههلاو اصلا ىله_علا نال لطملا عب اود عضوملا اذهب قئاللاو نيالامءاسألا تطلش

 حدملل ةمجوم 3 من ةعاطااو لطاب امار-الاب لوقت اند نم ناف بهدم ىلع ناكسص اي ام_غنمدحاولك |

 قل ىلع هم همدنل ”همف انس رج واما ضصال عاوظلخ ىلاعت هل وذ باوءلاو مدلل هَ ةيحوم قب :ةمصدماو بأ وثلاو |

 | ىلع . الا هذه نيعز امور رخ الان امه دسأ راينأر غن َ ناك اي امهنمدحاو لكَ هنا اوةطبانحلاب ل اوقتلا |
 نينقانأن وكي نأو ديال ناطلتخاو ةامااخن انو ول المعلا واصلا لمعلا فصو ىلاعت هنأ ةطياحمل لوقا ىئن |

 ءامقب ىلعل دف لاحم فوص رم امدع لاح ةفصلا ل رصجو نيطاتةحلل ةفص طالت خالانال امهطالتش |لاح

 لاوس انه (لوالاثملا) ثحاسم همفو ملء بوي نأ هللا ىسع ىلاسعن لاهم طالتخالا لاحزيلمعلا ظ

 نم ىعةلت نوريسف الاف (لوالا) هوجو نم هباوجو لا ىلاعتهن قف ةوهو كش ىدع ةلكتاوهو ْ
 ْ لزن نأ رَملاناهيف لوقلا ى قو كلذ لو عفان أب نأ هللا ىبعف ىلاعت هلوق ه.لعللدلاو بجاو هللا |

 ىل..هىلءالا هلا برجال هاف ارش هم جاشملا سلا اذا مب ظعلا ناطل لاو مالكا ىف ساننلا فرع ىلسع

 هلعف اامئاف هلعفأ ام لكل. 00 لهنا ىلعاهبنتل ءاوأ ىسع ةلكعمجرتلا ١

 هجولا) ةبأجالاب عطقنلا دمي هنأ عم ىنعملا اذه هبق ةدئافلا ىسع ةلئركذف لوطتل او لضفتلا لبدسس يل« ا
 راكذالا نمدغبا تالق افالاو عماملا ىلع اكمل نوكينأ بيننا هنمدوصقملا ب اولا ف (ىانلا |]

 نمالا لمدتال هب ودل انأ ىف حب رص م ملع نوي نأ هلا ىءهلوتانباكأ لاق( ىلاثلا ثحلا) لامهالاو
 ' . || ةدارا نال دمعل راش ان لصح ال مدنا او مدننلا هب وتلا ف ل مال نال هلع لبل داضب أ لعل و ىاعندقل قلخا]
 . 10| ةبغرلا ميلظعن وكيد نان الا نافاضدأو ى راشد راىلااهلعف ىف رقتف ادمعللالعف تناكن ١كلرتلا ورعفلا |

 : لاحو بلقل نع ةبغرلا كا: عفد هنكءال هيف بغار هنوكسص لاسو هيلع ةمادنلا مظءعريص مث نيعمىل أ[

 ةمادملا لع بخت ىلع ديعلل ةر دقال هنأ لعادج لدف بلقلا نجا هزل: عقد منكعال ءبلعام دان هيرورمتت

 نعف :رساإدا (باوملا 0 523 . ولقي هنأ هللا ب وهل وقنمدا رملا ةلزتمملا تلاعب 1 را ليست ىلع |
 صم مصمم هموم ريوصعوسام هيمعا ١> مصل اع مح ريصبصبللا

 ب 32 5 اة



 هو

 لساعة بحار هرعت نر عوورلا ىلاعتالوق « 5 2 ع

 كامتهنا لا ( ميظع باذع ىلا نو دري نيت م مهب دعنس مهيلعت ني مواعتال قافنلا '
 ْ قفائملاوح اجرت

 أ نانيبمث صاخ حلاص نمؤوموه نم بارع الا فن انني بارع الا قفاشم لاو أ هددعب ركذمةشيدملا
 ا هَ لدملا كوس نم ةعاض- نادي الاهز_هىفرك ذذراصنالاو نورحاهملانوقباسلا مهو مه نم نيْممْؤملاءاسؤر. :

 ١ | مهو نوقفانم بارع الا نم مكلوح نمولاقفكلذكم_خوك نولعتال منكن او قافنااءنوذودرم 8
 ا | ناثحي همفف قافنلا ىلعاودرم هدم لهأنموهوقامأواهلوح نيلزان وك ةرافغو عت أوس ة ةلسهج |

 ) أ ةنيدملا لهأ نم وبار ع "الا نم همك وح نريو ريدقتلاو ريخ أو ميد هت هم لصح هنا اجلا لاق (لوالا)

 1 | نمشي داع ربو ردختلا ب وكم زوج ىرابنالا نيالا (ىناثلا) قافنلا ىلءاودرمنوقفاشم ا

 ' ||| مانقمدل نمالا ديري مولعم ماسقمهلالاا.نمامو ىلاعن هلوقىفاك اسهيلع نم ةلال دن مرهضأ ف قافنلا ىلعاو دم
 1 ناو سنالا نيطامش نمدب ر ااواتءاذادب مودراموهفادو ىضدرعد سلاش (ىناشلا ثدفلا) موللعم ١

 ١ لضأو قافنلا ىلع او ده هنمو ىصاعملاو ربكلان لواطتل ادرملا”ىبارع الا نبالاهو انعىأ انش ع در دقو

 ]| هري غل وق ليقول نمناك ايس تبننال ىتلا'هلهرلاءادرملاو درحأ مالغو درم حرمص هن:ءوةسالم ا دورملا :
 ْ ا لص تفرعاذا ةسالملاوهكلذو ةتبلا هضريفت ثو دحر غنم ةدلصالا هتفص ىلع ناك اك قيهبلا تفتلي مو :

 | مواعن نح مهاعتال ىلاعت لاف من هنعاوبوت لو هيفاووقساو اون ان ىأقافنلا ىلعاود ره هلوق لوف ظفالا ّْ

 ١ 1 00 ارا اعل ىءملاومولعيمتنا مهنولعتال لوقكوحو

 ظ "|| نيترااريسفة فاورك ذو نيت لس منام ٍدعتسلاف مث كسفتو كس د“ اةصو لرطاخ ةوق عم مهقاشت ت تلا :العتال

 |١ نا كلذو ةرخالا باذعو ايثدلا ىف رضا سهالا ديربامونع هللا ذر سابع نبا لاك (لوألا) ةريثك اتوحو

 " ٠ 5و (ىناشلا) م انآ رغكورفكسلا ةدانز هدفي ر ذاك_1! نص رهو تاميسل اريفكست هدد ع نما صم م

 || اما نالت رخأل اقف ةعجلا موبايبطخ ماق مالسسلا هءلع ىلا نا كال امن سن أن عىدلا أ
 ًاوقلاباذعفاشلاو لوالا» باذعلاوهاذهف ىوصضنواساندصسملا نمح رخأ قف انم كناف نالفا برشأ
 ةداتق لاه (عبارااو) ريقلاباذعب كلذ دعب و ىبسل او ل ةلاءا دلا فدهاس لاق .(ثلاثا اهبولاو) 1
 ةتسلاقو نيقفاشنمل اع نم الحر رمشع ىف ةفي دم ىلارسا مالسأ | هملع”ىب نانا كلدو ريقلا باذعو دلل دلع 1

 لاه (سماسشاوأل اوم نونومي ةتسوهردصن هجرك ىح مهدحاذخأب راع نم حارمس هل .دلابدقتا ميلي ا
 نم مهيلع لخدياموهقاص-ا نب د#ت لاه (سداسلاو) ريقلا باذعو مهلاومأ ن«ةاكزلاذنخأب نساسا :

 كا "اللا برمض نبا ذعلادحأ (عباس ١ روبقلا ىف موسا دع مث: سحربغ ل هه.فمهلوش دو مالسالا ظغ :

 انزدلا ةامس ثالث ةايلعا بتاع لاقي نأ وال اورانلا ندعم مب لكوب ثعبلادنعرخ الاورادالاوهوحولا ]

ل دإا باذدعهئمدا راا نيت سم موبدعتس هلودذةماسقلا ةاسحوربقلاة ةامسو ْ
 ريقلاباذعو هماسسق أعما

 ىلاسعت لاه مث ةءاسقلاىف ةأحلا ىفد ةلاثلاةامللا ف باذعلا هنم دارملا مي طع باذعىلانودر ممهاوقو 1

 ٍ ا موب و دباوفرتعانورخآر و نات رك 9ك ا اعلا دوا نودنرب مث دن كن , الارخآى ْ
 حسابي سل

 ١ ةرهطتةثدض موااومأ نمدخ مح رروذغهللا نام ملع بو نأ هللا ىدعأ رخو اهلاضالعاوطاخا 1

 هلوق (كوالاةلكسملا) لئاتسمة يالا ىفو (ميلع عم“ هنناق مهل نكس -كتواصنا مهءلعلصو ام مويكرتو 1
 0 مها(كاشلاو)قافألان ءاوباننيقفاست ملا نم موق مهنا (لوالا) نالوق هيف مهب ذب اوفرتعانورخآو ش

 ||| ج-اواوات متاؤاعفام ىلعا اومدن لك !|نكل قاسفنلاورفكسللالْ لو تةوزغنءاوفاذت نيمللانمموق |
 فطعااو نوةفاتم بارع الا مكلو- نموهلوق ىلءفاع نورتو هلوقنأب لّتالا لوة لان ولت اقلا#

 ١ هيف ةغاابملاو قافثلا ىلع دورك اءلوالا قدر ةاارك ذالف اوبان'ىوح -مهتنو ىلاهت هنا الا كي رمشتل مله و

 باسلوب أ ةثالثاوناك م *أىور (ةيناثلاةلكسملا) قاف: !نععالقالاو هبوتلانةقر ةلامد_هممو |

 ! أ | هسا زتثزأ وت ةميدنا تما واك راع مازسنب ةءبدوو ةبلثنب سو اور ذا د .عنب ناو سه



 نال

 لك قمل دوك نأنذ ةيةقدص-هلاومأنمهلوقنا (قاثلا مكهلا)هقاا هجر فاشن أ ]

 نوكيالنأو ةمذلابة قلعت ةاكّرلا نوكت نأ مزل.ذئتحو باصنلا ىف كلاماناكي رمثمقفا ا نكي ل كلذكهالا |
 >1 ناك ام كله ىذلاف باصذلا كله تح ةاكلا ف طرفاذا هلا لوقنفاده تنئاذاو بادتلاب ةئبااقلعتاهأ |

 ىفاشلال 1000 امباصنلا لاله دعي بوحولا كلذ قي نأ بج وف ناك اك ان قا ل# لب قوبل ظ

 مكحلا) رداظوهو ناءذلا لام ىف ون وبدملا لام ىف ناكر رلا بجو م ومءأااذه رهاظ(ثااثلا مكل!) هللا حر |

 مانأ الا ع نمره ست تسال بت الكولا "الان عةرهط تنحوامناذ اكرلا نا ىلا لدقالا ارهاط(عب ارا ||

 نأ ب جوف غلاسلا قحىفالا لةعيبال كلو مان“الا. لود نكمي تحال اررتةليال مان“ الا نسر |[

 بجي هللا هحر ىذاشلاناالا هللا همر ةفيشح ىلأ لوقو *ام غاابلا نس ىفالا: اكحرلا بوجو,

 ملفت ةرهطامت وك مزن مهلا وم نم ةقدصلاذخأ دمولاومأن م ةقد هكاذأ ىلع ل دي ٠ الانال

 | الط -مكسملا» ءافنانيعمبسسع امن انء مزاد ال هنال ةرهط نو لاو ىبسصلا لاومأ نم ةاكرلاذخ
 كناق ةقددموااومأنمدتانذريدفتلا نوكي نأ (لوثالا لاو أره مهرهطت هلوقىف (ةنلاثلا“

 نسحامنا و ةرهطمةقدصمهلا ومأنمدخ ردقتلا و ةقدصا ان العم يا وكي نأ (ىناسثلا د)مهر

 خاس والا كال تءئدنادزهق ةدلاتذدخ [اذاق سائلا خاسو؟ ة هقدصأانا ءاحامل رهطم ةقددأ
 نوكي مهيك تو ةوقنا لوشننآت حولوقاا اذ ٠# ىلعنالءأ هقاوربهطتلا ىرجتب راجاهءاف 3

 اي نأ يب ص نزو ةقدملا لن هروطتةقدص مولاو أن ءدحايذخربدقتلا نوكيو لالا

 اهب تنأم هروطت علا نوكبو بطانخاريغذ ,مكسصارتو ,هروطت ىف؛ ءاتلا لعد نأ (ثااثلال

 مهر هات ئرت فاشكلا بحاص لاف (ةعبارلا ”هلثساا) ةقدصلا كِل ةطساوب مهمكزتو مهئهاه دخاردخ

 كاتو ىلاعت لات ثءانملا تانيئاباا هيك توري )ورم للاب اوج مما مهر هت هرهط عب هر
 لقوريهطتلا ىف ةءااص ةمكرتلا لمشف ةرباغملال وصح بجوريهطتلا ىلع ةفوطعم تناك ام .كزكلا نامل ءاز ش

 | لمقو ءاناللا هساك نا رَذق جارخ بيسي لص الا ناد ةنلا لمح ىلانعت هنأ ىنعملا وءامتالاىءعةيكزتلا ||| ٠
 دك موباع تلي 00 -منأ ةمظعيو مويك: زب مآلسلا هملع لإ وس رلاؤ ةمصعملا و بنذلا ةسامغ نع مهر هاظت ةقدصل 1

 ةزحأرق (ىلوالا هلعلا) لئاسم هيفو مهل نكس كنالص نا مهيلع لصو لاء لاق ءارقفلاىلااهسارخا ||

 كازكسسو ردثملا هنمدارماو دستوتلا قع ءانثا موو عرش كتالاعت ا هاع نع صحو ىناسكلاو | 7

 لاف عم ىلع دوف ف لادكو ك:اواص نزلابل اوديسوتلا ىلءواو ريغب ل مأت كتاال_ص ا دوهةروسف | 1 ْ

 / لوم هلق عج تاواصلاو ةالصلا اومقأ لاه هنأ ىرتالارثك السلا نال ىلو أ ىلوالا ةءا رقلاو:دسعوأ ||| ٠
 تدفنام نأ ىلاعت هنال“هلةال سدل تاول صا! !١ نالاملغ اذه متاعوبأ لاه تاواص سو تاولص ثالث | ٠

 ةعلالا لدسملا) تاماسملاونيللملانا لاهو نونمآتافرغلا ف م_هولاقو ليلقلادربلوهقتاتالك ٠]
 هس متافدص اخ وزر عا ىاعتذلاا ولاهو هيلا هد مركب ىأنامزق هش 9 وءئام محا | ]||

 نامولءمو نكسلاك اذ لوس« اطورمشم: زاك را بوجو ناك مهل نكس هنالص نارك ذو هيلع ىلسينا| 1

 هلع لوسرلا ريغ د ىلا ةاكزلا عفد بحال نأ بج وذنكسلاك ل :لوصح ىفهماشمموشءاللوسرلارعغ ||| ٠
 رمقفلا ةجاحلا عفد تيجوامناةاكرلا نا لسع تادتان" الا اريئاس نال فرعض هنأ لعاو مالبسلاو ةالسلا ْ ش

 (ةئلاثلاهلكسملا)مو راو لئاسلل مهلا ومأ فو هلوقىف اكو ءارقنال تاهدصلا امن اةةوقىف اماكض 1

 ةغللا تحي ءاعذلا دافأ ن الذ ىل-ءنالف ىل_مانلقا ذاف“ ءاعدلا- نءةرابعةغالا لدأقةال_دلان اكسال 55 ْ

 نع ل ةنذف نو رسسفمل!فلاتخا بيلا !ذهلف هيلع لص نِألا هلاهت هنأ دمغي ,فرعلا بسمراض هناالا ةملالا| 8
 ظ ةقددأاذخأ اذامامالاةْ+بلاو هللا هجر يفاشلا لاف مهل عدا ءانعم لاق هنأ امنع هنا نر ساب ني

 هللا ل وعي نأ ءانعمنو رش لاهو تدةبأ ا مف كل كرابو تءايءأامفهقناذل ارحالودبو قدصتملا اوع دين

 لآ ىلع لسمو لا ةقدصلاب + أمل قرأ بأ لآن امالسلاو ةالصلا هلع” ىنلانعا واقنو نالف ىلع لص | 3

 بج + بيع ِ سس لل 1 صل م

1 ' 

1 

2 



 او

 5 ارب نك اوما لال6نمانأ نما ما" رنبا نكعال هنأ لادلاء تدئاذا نعمت ارهاظلا ظ
 ناىذتقي مهلعب و نأ هللا سعال اوت (ثلاثلا ثصلا) ليوأأتلا نسي فنك رهاط ىلغالاائغالا []
 11 1 00 جا ا مهبوف ذياوفرتعا نورخآو هلوةو لة ةملا ىف لم تامناةءوتلا | /

 0 أ اهدعبل_ههتامتاةيوتلا ناد وتلل ةمدقم ناكل به وتلا سفن ناك ام فارتءالا كلذ نا ىلع لديكلذو |

 [|| ساننلافلتخا (ىلؤالا هلمملا) لاسم هبفو اهبمويكرتو مهرهطت قنص مهلا اومأ ن مذ ىلاعت لاهم | م

 ا | ىلاعتهقتا بحواف ةقدسلل مهلاومأ اولد, مهنالكلذو اوبان نيذلاءالؤهىلا عحارا ذه موضعي لاسةفدا راافف | 1

 | ا ْ ناكو نسما لوقاذهوةرافكلا ىرع مهةخىفاي راج نوكأ مه و لاك ىف اريشعم كل ذراصو اهدخأ ْ

 ||| لوقااو) متمرد صىذلابتذلاةرافك ةقدص ىهامناو ةمجاولاةقدصلا دب الا هذه نمدارأا سدل لون |[
 تاوك زلا اولذبو مهمالسا نحو وزغا!نءمهفلخت نماوناناملفى,ماعة جاو تناك تاوكْرلا نا( ىناثلا

 قخأ باجااهنمد وءةااوأ دتنم مالك ةنآالا ههنا (ثلاثلا لوذلاو) مهتاهذخأي نأ ةوسرتاعأ
 ك:لاىاولاهو تاو 5 لا ناعما ذب , الاءذ_مياولدةسا اذاء ءاهقفل ارثك أ هملعوءامنغالان «تاوكرلا

 ةمانتنم نوكتن أو دبالت ان الان ان م-هاوق ةعص ىلعاوحت> ادةفلوالا لوقا اءنوائاقأ ا امأ ةرهطاسمم
 |١ تراصواهدعباعالو اهل قاع قاعتتي الاهدهاق يلا دش ةيحاولا تاوك زلا ىءاهاناولامأ ةقساننم |

 || اًولاق ةبجاولا تاوكح زااذخ أ هنمدارملا ناءنولئاقلاامأو ىلا: هتنامالكب قماءال كا ذو ةءد'جأ ةلك
 لوب ةدزغنع مهلك نع ةمادن دنلاو ديول اورهظأ الم منال كل ذوري دقت اذه ىلءاضي أ ةلصاح ةبسسانمل

 . "اكفقافت الا نعاموص ىلءمهصرح ةدشو لاومالل ممس فاضا كلذاب جولات ناناورقأ مهو

 0 ةأك لا مزخأول ةمادئلاودء والا ءذهءاعدا ىف ركلوت ةحص رهطيامعا مها لق

 ةمااةسط نءتاوكز ا كنا رد ناف ناهد لحلم ركب ثاحمالا دنعو ىئءمل انالاررةّال ىوعدلا نال
 5 ازهر نكتدي راعلا اذن ورو زمنوبذاكموفالاو ةبانالاو ةيوتلا كلت نيق دا م نوكرهلغ

 تافدصلا دارملا نا لعل دياممو ىلو أ فلست ان الا ءذه ملفت قبهنأ عم ةمجاولاتا وكزلاحارخا,فماكنلا

 مياما اذ_هونتاه دصلا كل :دخ أ بيب بئذلا نع مهرهطت ىءملاو اهيموبك رو مهر هطت هلو ةمحاولا

 نولثاةا اأو ةبجباولا تافتدسلا ىف وصخ صيامنا كلذو تنذلا لصلم ةقدصلا كل ذخأ لول هناا لقول

 1 هذه هنت لوسر ااولاق م ؛ةاطاأو نس "اتاك ئثواردعاملمال_لااو ةالصاأاه. ءلع هنااوناةف لوالا لوقلا

 ْ ترسأام مال اوذالصل هيلع لاسقذ انارفغتساو انرهطوانعاهب قدصتن كعامل اه. ب ىتلانلاومأ
 ظ تولوا طل لبو كماغا لطرف الزر تع انتا الا هذهىلاعت هلا لزناف امش مكلاومأن مذخآن ا

 ْ ٍ ا نآلءاو ض-ءدتاا دم: نمةلكو مهلا و ادخ لقد موةَقدصم-هلاومأن مدن لاك ىلا عت هنال نيثلثلا لرتو :

 | نالف ةبج اوريغ ىه ىتلا ةقدصلا حارخان خيضرا مكن موا لق هن"اكءانربَحأ ىذا لوقلا مدمالةياورلا هذه
 ٍ | (لزالاةاكرا ماك أ نمرنك ى لعل دن , الا هذه( ةداثلالمسملا) لو تامجا ولاجارخاب نيض ار اورمصت
 8 مغ ضعبلا كلذر ادم ذااهاك اللاوم الا كل :ضءبذوخأ ار دقلانا ىلءلديم-هلاومأنمذخهلوقنا

 1 ظ ذخأى كي ىحريكسسل ا هلم دارم ا نسل 25:قادمو مقدم وف نهض رزك لا ظفالا عب رص:انههروك د د٠

 0 ظ نركب نأ بج وف بهذلا نمريةه ا ءزماوأ ةطنكا نم ةدح اولا ةبحلا لثمهلهلا ةراق ىف ناكن او ناكءرحب ىأ
 ا ظ | سمأةقدص مهلاومأ نمذخهلوق نوكي ىح مه دنع ةممكلاو ةفاكلاو ةفسلا ةمولعم ةقدص هنم دار 6١

 || اهقصو ىتا !تادصا!الا تسل ةقدنملا كلنا موله د لام ال الو نيذعتشل ةمواعلا ةقدصلا كاتذخأ
 : ظ هنأ ىعاجتةدصلسو لع نتا ىل مدقق لوس نو تلا ةقدصلاو اهترف كسص نيبو سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 "|| ناكف بتارأا نم كل ذريدغىلانومل تان الثو سس فو ضان تاب ني رشععو سم فذ خؤوب نام زهأ
 0 ا 5 , الارهاطو ةدوصخلاناسعالاو ةصودخلا ءامشالا كإ:ة-تأب ناب رغأ ةقدص مهااومأ ندد ةهوق ١

 | لوقوهام ىلعةنزج نوكنال ةمقلا نا ىلع ل ديا ذو بجباواهذ أنا ىلع صنلا اد_هلدف بو-وال ظ

 ىذاشلا



 1١م
 معسل -مسصسل مسلسل ممم ميمصوج ل ةيصمصت يس ع دمسسسا مع مم ج ممم ممم ل مس اح جل حس ا صل اهياسفس طخ” 0:

 ١ أربعا 1 (ىر ,ناسنا لكنا هلع ليل دلاون اول اعجب تيب دقعتملا عامسالاكهنا لوةنو ديزن لبنا تتالادار ناس ا '

 أ نانا
 نايدهثيهعيط ناالؤلو هعفدل بهأَتلاو هنع رارتالا ىلع كمت هعيط نا هف رهدال هنا عم هملاو دعي ناسنا

 يندملااذهاولاع ب هملا ىناسلاا كل ذرمن عقدا هأتلا لتعلا ةرطق تيجو امال اورسشلا ناسنالا ىف ليغالا

 ررق:ولفهنمزرت-او لوالان اومحلا ٌكِاَذَرذ هرح 1ناويحهملاادعناوم لك ناف تان اود لك ىف ىللداح

 نادو ىف ةبغرلا ىلء لم ةءسلمل لص أ نال فذي نأ ب جول ردن اوه لصاولا اده ىف لصالا نا هعبط ىف /

 را رفل| نوكي نأ بجو ىواسنلاو ل داعتلا ىلع ريشو هربخ نوكي نأ نا ودحلا عسبط ىف ل هال ا ناكولورييللا

 لهو كرت ىناثلاو لعفلوالا نال عس ولا ق لح ادد لك نعرمشا!فكامأ عسوألا قى س ءادحأ لكلا ا ] ظ

 لوالاده_:هةفصلا لووه<ناو. هملا هون ناوسح لك لي كا ذك مالا ن نكي لاني داعتم فولو ْ 0
 لوقت متيناذا رشا اوه ناو دما ىف لصالاناانلع با صال هنراطف درج هنعزرتحي والا كاد ءأألا أن

 ا نأ لم ناك سانا . ْذََص رشلا عفدن!(لوالا) هوجو هءلع لديوريهنا بلج نم مهأرم 3 ١
 لاصبانا(يناثلاو) دئازلا لمسص ل نم ماما خاوتي دارا رمل 3

 كلذوربشلا لصحدقفرمتلا 0 محملا ذا هنأ (ثلاثلاو) نكميدتة يامن الامل رئامأ نكمريغ تيان ام
 ريما ىفالناسنالا قبريملا لاسيااضيأ لصص,لا ذاامأو ةقشملا هنا فوحو نزملاوملالا لو هس بجبال
 | تينورمدلا لاصيا نم مهأرشلا عفد نا تيذف لهس ةقأ ا هذه لمحتو ةيلصالا ةمالنسلا ىلع رمثلا /و

 يي رطفلا بحومو ةقاذتا لصق نا وبان ا تدعو تا. ءلمااو نحلاوتاف الاورو رشااداداس انا ْ

 اذهلن نامال او نمالاو ةمالسلا ىف هس هنأ هف روبن أ تامهملا مهأ ناك نان | ىلا نانا لصفاذأ

 فئاطا نمو مكملع مال_بلوق.تأوهو مال_سا ارك ذيع داكلاءادشا عقب نأ ىلع حالطصال ا عقو
 'عرشلادبسي لقعلا بصب كاذك م الاو ةعاسج ىلع السلا عاقب هرهاظنا مكناعمالساناوق
 ءمحأ نوب ا وم مر ف روع دن تأ 0 َ

 لكلو 0 وةم : ري وةشدم دي اهددنوو 0 6 رااهشعبف ةفلتعا اونأ

 هب . رشلا - اهرالا كل نإلاك نوك ىرتىرام ور ةيلهسلا هن رمددأا حاورالا ف' اوطنم هدد

 أوه ىولعلا حورلا كلذو بالا ىلا ةبسإلابءا الاكولعلا حورلا كلذ ىلا ةب لا, حاونالا هذه نوكتو

 هذه ةلك املا امم ءادبأ نع ةقرافا حاورالااضيأو مونلا ىف ةرانو ةظقملاىفةرا'تاماهلالاءاهصتع ىذلا

 ريصت و ةسلا 1 اوهلك اثملا بيس ئندمأ | اذه قلعت ع و اهلل مع ةمصاخملا و ةعسطلا اوتاغصلا ىف حازرالا

 ا

 ىلع وصخ صختلا دبش 2 ران مكسجرم عزا اود بالاول ورالا 3 ءومسم

 ما ةماقاددت تل لل ا

 ؟رقي نأ دارأ نم ناف هيسلا اذهلف دل اسقتملا ةقرمشملا ة رمل لاشم ىلع ضعب ىلعاهضعباهراونأ سكنا
 عرشم هدات_سالوعدب مث ءاس الاو :كفالملا لص انثلاو قا دمص دب تأ بالا هذامسا ىلعةفيظو

 ةوةبدس نأ ىح ةرهاطلا ةسذملا حاورالا ءذهنيبو هسورزب قاتلا ىوقي نأ اسم دوسقملاوة«ارقلا ىف :

 | ةضئافلارأ اونالا نمهلقع فرقة سة بلاطلا اذه حورىف اهراثواهراونأ نم'ئئ رهطام رقلعتلا كلذ ]
 مال_تهريغل لاه اذاف مسه تفر ءاذامول_علاو فرادملا كار دا ىلع ضمفلا كِل ذ ددمب هحور ىوي واهتم ١

 اذمبفتكناوراونالا سك اهو حاورال !قداطت قلعتلا كلذ بيس لصحو دي دش ةأه_هتدي ثد- مكلع | ا

 هلوق (ةسداسلا "هلعسلا) لءأ هاو ناكملااذهن ءىبنبأ لصف اذه ناانركذدقانافبابلا اذه قردقلا |

 | نوكس بجو مهلع ل :واصّن ا ىءملاو هيلا تن يام ةغالا ف نكس ىداولا لاق مسهل ن 5 بياع"

 ا

ْ 

 ٍ نوكبتاودبال ناسنالافرمسلا اذه تفرعاذ اورمشفارش ناوريفن اريح نااهلاعأ ىلعحورلا ذهل ةنواعلاك |

 1 م را ع تيس
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 آل ©!
 -ه مسعح مل ب حل ص يس وس موسم وللا عم م اسم مممع عمو | مع نس ١

 1| مدل او ةالصلا كملع ى سمو هورمعل ىلع لاعتدأ ةزيسفت ىف ئكلا نعد ريض ف ىشاقلا لقنو ىفو أ نأ ظ
 أ د أ ىلعدحأ نم ةالصلا ىشدنتال لاق هنأ امهنعهلل ا ىضر سس ابغ نب نع لقنو لال دركنأ نم سائلا نموأ ْ

 ١ || هللا تاواسر كح ذنمنوءنءاس اص أنا( ةغبارلا للّءسملا) مالسلاوةالسصلا هءاع"ىبنلا قس يفالا |

 ا ضنا هيلع اوصت>او هدال وأو "ىلع ىف هنو ركذي ةعم_ثلاو ل وسرلا قس ىفالا مال_لاو ةالصلا هملعو هملع | ْ

 | نيسملاو نسملاو ىلع وسيف هركذ عد هك اكرلا ىذؤي نم وح ىف ىثزب "احرك ذل اذهنا ىلع لدنآرقلا |

 [١ اذهلدت مالسلام كو 1لانشي مكيلع مالم لاقاذا ل رلانأ سل لاق مهذهب تيأرو مهنعهقا ىذر ٌْ

 ' ةالصلا هنلع لوسرلا تب لآقح فد عنو فركف نيلسملارو هم قس ىف زياج ظفللا اذه رك ذنا ىلع |

 ١ هتقالوسراناولاه مخ هملع ل.كدلاو مال_سلاوةالصلا هلع وسرلا -ىفزب "اح هنا ىذاسقلا لاق مالسلاو | 1

 "| متم لآىلعو دمع ىلع لص را اولوق ييلعتلاهجو ىلع ل اسقف كيل ةالصلا يكف كالع مالسل | انفرعدق | ظ
 ألك كئمفزو هياكل نامل علوان و "ىن دهم ل سلا واجر مهاب الآ  ىلعو ميهاربا ىلع تبلص

 ريغ ىهو مكيع مالس ضعبل مهضعبلوق ف فتاطل ترك ذ دق تنك (ةصانللا هلكسسملا) لعأ هللاو ميه ربا

 | مكحرأع مال سءريغا لج رلالاقاذا تاقف عشت الئلانههاهبتك نأ تيأر ىناالا عضوملا اذنس,بةقئال
 | اذادفبامناراخالانالارلا زوال ا دتءءةركشلا لمح تااوعزو ةركتوهوأ دّد.م مك.طعمال_ب4 اون
 0 ” 0 ادت المن ا ةكوس وم تناك اذا ةركسالا اولاق مملاالا مولءمريغ سما مولا نعربشأ |

 1! ْ لاكلا ىلع ل ديريك ذل انا (لوالا) ناهحوات 4 هذادذه تنرعاذا رشم نمريش نمؤم ه.علو ٍكاعت

 ةاسدحت نإ دع شالا صرح ام-مدحتاو ىهملاو ةايح ىلع سانلا ص رحأ مهندحلو و ىلاعت هلوق ىلا ىرئالا
 ١ لاك م الس ة:مدارملا ناك ةركسم ةظفل عالسهلو د اذاسه تنل اذا ةعطقنمري_غالم اك هاد

 1 لمد .هس كا ذكناك اذاوأ دّتمماهلعج حدف ذو موتة ركتلا مزح ترانص دقفر قتلا اذه ىلعو مان“أ

 ١ نركب مالسدا اوةاةفص مكلعهلوق لع نأ (ىناثااو) مك ع مان لماكم السرد قتلو مكملع هاوقوهوروملا

 01 ناك اهرووماع نثاكعقاو مكباع مالسري دقتل اوربخ هر عذب وأ دديم مكملع مالس هلوقعو#

 السلا مكيلعو لاقيف بترا اذه لقد باول دنع هنالوةنف اذه ترعاذا يدفتلاو لب وهلا ىلعلدأ

 | نا ىلع لدمالسلا مكدعو لاق ان قعأ هتاشب مه ىذلاو مهالان ومدي م ممادب ويس ةلافام هيق بد ااو
 .[/لوقي هنءاكف رسل ادني مال_ءاا مك غو هلو ةفاضيأو لم ديد لئاقا كلذ نأ بسلا اذه ماقغا
 ىلاهتهودلال ور يس وهلعدي زأاناف ىلا مالسلا تاصوأ دق تنكنا
 | كاملعماللا هةوق نم لك اهم مكس ءمالسهلوة ف اطل نموه ددزو اهتم قيس وش ة نصت ٌمييحاذاو
 ...[لظفا مال اف كلغ ماله وقام و كيءلع عمر فير مان لماكم الس هانم كيلعمالسهلوةنال كلذو
 ظ أ لاوح الاب هيفراعشاال ةمهاملالصأ ىلمأ لارما اظذافاو ةمح املا لأ الا دغرال هنأو ماللاو فاالان ىل# درغم

 . || ىعلااذهدك وداممو كءلع مالا وقنملك كءلع مالس هلوقناكف ةيهاملا تالاكبو ةهاملل ةضراعلا

 | مالس لقفانتاب اءنونم .وينيذلالءاساذاو هل اوةكركتتلليدس ىلء درو ىلاء«ث هنا نم ماللسلا طا ءاساخي أ هنأ
 ش | 10 مدلل افلإم ارثك :لا اذه نمنآرقاا فو ىئطص !نيذلا هدابع ىلع مالسو دهلا لق هل وتو كلل ع

 1 د | ىلع مالكا كب رنمدب , الان دق مالا هيلع ىمولوقك مالسلا ممطء است الا نم ءاحاسعاف ماللاو

 : | اذهو تومي مونؤداو موي هيلع مالسو لاه مالا هملع حي هئنارك ذا" ميم ةروسىفامأو ىدهلا عشا ن نم[

 0 تومأ مولو تدأو مول "ىلع مالسلاو لاق مال_سلا هيلع ىبسع ةصق ىفو ىلاعت هللا نم مالا

 أبمسلا اذهلف كملع مال_ىلا هلوق نم لك اك لعمال 4 وقنا هوجولاهذهم تدثف مال_سلا هلع ىسع
 || مالسلا فئاطا نموريكتتلا لمس ىلء ىلا اهي أك ماع مالسهلوق دهشنلا ةءارق ىف هفلا هجنر ىيفاشل اراشخا |
 | ظ رارسانعدوثحابلا "العلا اتشاو نافانخلاو نملاو تاف<الاورورمشلا ندعم لاعلا اذه نا كال هنأ |

 | نييدقماملا عاجالاع اذهب رسشلا اهيفل الإ لاق نممهنخربشلاو ارينا ناوي" مج ىف لصالا ناقالخالا
 يس سييسصسسإ تس تتح

 ا

 يمي مم مصاص اممصجلم تايم هو يع م صمت < حسا

- 



 ه1“

 اذ هقح ىف بوخولا ندحت ل ةعبال ناس ةئل اوةدانزلاو ةرهتلاو ةوهشلان 3 اسلاعّم ناك ن مامأ لاح : ؛ ١

 ٍ | ١ادانالهب جدةانملابجاو كلذ ناك ولوتب الاءدهىفةيوتاالومقيحدق نلامعث هنا (تلاشلا ١ ىعملا || |

 ناهجو هئف هدامعخ نءىلاعت هلوق ىف نع يمال هةلكسساا) مظعتلاوءايئااو حداا دش الت اولا | ظ
 ند ؟ .ه ٠٠

 الا هنذساو حاد هتذ_خأ لاقي هدابعنمهلوق نيبو تابع نع ةؤقنيي رخال (لوالا)

 ْ ا اوقاو تاءقىئتاادب وتلاىلا هلمدس لمهست عم لولا نعش هنال خا غانأن نءلعل ئذانقلا لاه (قاشلاو)

 نع ةلكش ناالا ناب راسقتم نم ةسلكو نع ةلكنا 4 رقأىذلاو قعملا اذه ىلع نع ةظفل ةلالد ةسفاكو لا
 ١ دعبلا ن نم برض عم نك بنام كلذ ىف سلج هناداف أريمالا نيس نعن الف نملج ل بقا ذاف دعبل ظ

 : ' كلذ يدب 4ىلاصت هللا لوبق نع ءادع.مراضص هنأ هسفت ىدقتعي نا بع بئاثا!نادمفي هدامع

 ا ديال هلا ىلع هينئتلاكن  ةاففاف هسفن ةرمضحن ع هدسعبو هالوم هدرط ىذلا درعلا رايكناة لص
 ْ ةيالاهذهرهاظ ن أو هو لاؤس هن تاهددل اذخأبو هلوق (ةحدابلا هلكسملا) بئاتلل عملا اذهلو

 ةالدلا هلع لوسرلاو هدخ . الانا ىلع ل دب ةةدص مهلاومأ نءذخ هوقو هللاوقذخا الانا ىل

 تعفداذاوذاعءوه تاه دصلا كلذ آنا ىلع لدي موانع نماه دس ذهل مال بلا هملع هلوتوما

 نيهجو نم باول او ظافلال اهدلهند . واف كفريبقفلا وه اهذ آنا ده د ساء افريةفا | ىلا ةق
 نادي 1 م قرك لرد وعنا . الانأ ةقدص مهل اومن مذ هلوق ىف نيبال ىلاعت هلا )ل

 ىلعهمنتلا همد وسما وىلاعتهقلاذ د أ ماقم حاف لودرلاذخأ نا هنمدوصةا!ناكىلاعت هتئاود َذ

 نيذلاناىلامت هلوق هريظتو هللا اهذ_ثأي نأ ىرعراج ةقداهالهذلتأ نا ثدح نم لودرلا ن أش
 ْ باوحلاو) مالسلاهملع"”ى :لاءاذا هنمدا ارااوهشنانددؤينيدلاّنا هلوقو هللا ن وعباس مناكير

 سانلاىلا ةعقاول اءذه ىلا مكس غاواهذخأي سحأب هنأ ىعج مالسلا هيلع ل وس رلاىلا فضأ ها (ىناثلا

 ىلا هلو هب « فن ىلا فول ف اضأ ىلاسعت ها هريسظتو دخالا رئاسي ىذل اود هنأ ىنهع ريشفل ىلا فضأو ||| 00

 ةكتالملاىلا هفاضأو توما كلم اف لق قاسعت ةوتوهر تول كامدلا هناضأو م افوتيىذاوهو | 1 ظ

 ىلاو قاهناب هللا ىلا فمضأف كلو هتنو توملا عد_تأءاساذاىت-هلوقوهو توملا كلم عاسنأ مهنيذلا | ْ 1

 لاسالا نورشاب نيا مهموم نعي توملا كلم عاستاىلا» لمعلا نم عونلا كل ذىف ساب راثوملا كلما
 ميظع فو رشت تاه دصااذخأيو هوق لوق:ذ اذه تنرعاذاانوهاذكسذ توملاهقاقلاهدنعىتاا | ْ

 || ام'ملبقيالو ةقدصلا ليةي هقلاَنا لاه هلا مالا هملع”ىنلا نع ريمكس ه.فراسخالاو ةعابطلاهذهل |
 هنلادنعنوك_:ةمسقللانا ىتح هل.صقوأ هرهم كدحأ ىف راك اهحايصل اهرب و هنمعب اهلمقي هناواسطالا ا

 ىذاإ ىلا لدتف ةقدصب قد هلم دبعنمام هدس دم سفنىذلاو مال_سلا هيلع لافو دحأ نمم ظعأأ]
 فدوال هت طبقو هفكو هللا نيع ولاه ني ريفا نيَذَد نسا ىورادلو سا

 .مكلعهقاىريسفاولعالقو ) ىلاعتهلوق. « سيدشلا نم فكل او نيملا اذا ناا_ءاو؟وث هل د كرسل

 اللكسملا) لاسم هنفو (نولمعت منك انعمك نيف ةداهشلاو بيغل !ملاع ىلا نو درتسو نونهوءا از هلو سرد
 دانعلا لاضنأ لعيب دال ناك اذاد و.ءملا نال كِلذو بيهرتا او بغرتلل عماج مالكا اذنه نال عا ( قوالا

 اًميشكنع ىغيالورمصبالو عمسالام دعت ل هبال مالسلا هيلع ميد ءاربا لام اذهل وهل مفي دبعلا عفت ل1

 حفلا ة هلا ف حدقلا مالساا هياع ميهاربا|هرك ذىتاا ةمغا :ذ ذهن ءدوصقملا سدا سلاما ضعبىفتاقو أ[

 ار مورا اس نم نيفرتصتما فرنصتل ضزعماهناز: بيش ورججملاةروزيلاءصيدسا ال

 محا ربانامز ىفاوفاكمان_صالا:د_.ءرثك أن ادوصقملا لباهلا هنوك لقاعلا هود تدك كلذك ناكنموأ]] 0

 لافراستشالاو يثاب دس و عرسداو تاذلاب بج ومملاعلاها نان نيلئاقاا ةفسالفلا عاستأ مالسسلا هنلع | 1 ْ

 | نينجاتحلا اعد عمسالو زارمضالاو عافنالا ىلع ارداه نكي لو تاريدملنأسم اع نكيولاذاتاذلا,بجوملا ||

 ل وقف نءطلامالبسلا هلع ميهاربا ليلدن هد ا جلا نيك١ دلو رشق



 ةأا6
 ل م مل مال سم حس صم يابس سمو وع ل جب صا ل د صح مع ع. مس صصمب .٠ صام 11 لا ا

 ٍ أ |مسولراقو دانت لافو مهل ةمرتلؤاعدا..نعدقلا ىضر سابع نبا لاغ تاراسع نيرمسةمللو ةلارهسرتل | !

 ْ 8 | يو تيا ترخ سار هلا لاهو مسهل ةشن أ مط ىلكلا لاهو ْ
 ْ : يمه 0 ذو مل ده اعداذافد ”ردان قاض ةق 7-2 وقاعور تناك مالساا هلع دمت حورنا ل ونأو !

 أ راقت ومها رسأ تغدو ,هاورآ سلا اذسرم تقرشأف مهحاورأ ىلع ةناحورلا هنوق نمران' 7تضاف |
 : | ميدقاو لاه ةسماملا "هلثسملا ىف مدقتامهرب رغتو ة.ةاحورلا ىلا هب اىسحلا نمو رونا اىلا هلا! ند

 1 (نأو تام دصلاذخأب ؛وهدانعنعهوتلاىل.ةي وههلانا اولعبملأ ) ىلاعتدلوق « ماش ملعمهاوتل

 لأ منار مهجبونذنعاونات مهنا مهرك ذمدقت نيذلا موقلا نع ىكح اا ىلاعت هنا لءاو (ميحرلا اولا وه هللا
 ا : ةرك ذةيودلا لومق فا رص كل ذن اكحسامو مهءاءبوّ نأ هللا ىدعاوقالا رك ذب 1كانهواوةدصن

 !ٍ هلا لكثبغرتو هب وتلا ف بت )نمت. غرتدوصقملاو تاه دصااذخأب هنأو ةءوتل المشي هنأ : هن ”الاءزه

 3 ةيينسالا ةقدس كاك اوا ولعت لأ هلوقل موب لاق (قوالاهلثلا) لد اسمن تالا فو ةعاطلا ىف

 ا( أم اولؤةب نأ هنع كشا (ةلازاو بط اضل ماسه اف برعلا ةداع نمو سف:لا ىف رب رَمَملا همءدوهةملاناالا

 || "الوهىلا_هتهقارششنف هركسشش كءلع بع : كيلا نبح أ نم نأ تاع امأ هّتم د ك ماع بحي كلع نم نا تاع
 ا لاق (ةسناسالا ةلشدسملا) ميحرلا باوتلاوهو ةوقيادك ًاتءدازمم ماه دصو مهن و لو .ةيزيساتلا

 3 الا هذه نمداراانوك نأ (لوالا) ناهجو هفو ءاتلاوءاملابا اءاولعي لأ رق فاد كلا دحامإ
 ل.ةيو ةصدخلاّهب وتلا لسبقي هلناّنام ماه دض ل. ةنو مهيلع بان لبقاولعب ملأ ىعباوبان نيذلاءالؤ زحا

 ١ ياابن غرتن يبت انلارعغت مس الاء ذه نمدارملان وكن نأ (ىاثلاو) ةنااصولخ نعت رذيشلاتاهكدشلا

 ١ ايا دزمادوتر نيا لا ماده ولة قفز تراسل تاو الرسرذ ا فورت واذ

 هلاةلخ_سملا) 9 , الاءد_ه تازنقم_هااقنو-!ادععالو نوهلكنال انعم سمالاب اواكحاوان

 : هع لاو م هامعلاب ءانانهه هسفن ىهنىلاعت هنأ (ىلوالا ةدئافا )دئاوذ همف هوما لمت وهذوت

 اقرطت عاش ىذلاوذ هلالا نال كل ذو هب ودلال و3 بج واهلا هنو كح نأ ىلع هسن# همقو هن ان ولا

 0ك لاقب عتتو نيالا ةندسم هان سقت ناو نيه.طملاةعاطب هلاسدادزب نآ عمو هلاناصقنلاو:

 ىهنلا نمدودتملا لب ماقتالا ىل لع هلم هيضغو هترفن نا لاعب ىح ةمصعملا ن نعنزستو ماشا نزيد

 نءدامنوءادءدالزانموةرخآ الا ملاعىلا لقا اعدام كح ناوه ةعالا ىف سمغرتل اوةمدعملا نع

 وهف «تمدشلان ناك ام لكو حاصلا قي رطااو قطا لمدعلاو ةداعلاوهفةلطانلا تامنام سمايلات الا |
 ممنسخحأ نا ىلاعت لاهم فنالا عفتتال ع..امملاو هسفنالاريضيال بنَ لاق لامابلا لمسعلاو ةمسصعملا
 هلا لتحال بنما ىلع هضغ نكي لوا رك امكح محرز هلالا ناك اذافاهلن تًأسأن او مكسفت الكتعا

 ناتدثذ هب ون لوبق ملء بجوملاك همرك ناك ةعاطلا ىلا ةمصعملا نءديعأا لقتااذأف هداصعع ركضت

 لوبق ناكح هريغا لولا ع: قلطملاءانغ:_.الاناكوقلطملا ان ةّةسسالا نعةراع تناك امل ةموهلالا
 ظ أ صرستلا اذه (ةيالاةدئاسلا) نيب وأ ض راع وأ لدةةمرش [بدسلالا عنتملاكربغلا نمةهناوتلا

  [اهدربوةراثدب وملا لش وه ىذلا هقلا ىلامنا لو هيلع قنا ىل هللا لوسر ىلا رسل هبودلالو.قناوه
 ناكارمخ هللا ىلع ىنذعال كل نافاول_انيبئانلا: الؤهل قو هبلااهوهبووايببهقلااودصقاف ئرخأ

 ّ ا | لو قانباذصأ لاق وىلانعت هللا ىلءالقع بحاوهب ولا لوبق ةلزتعملاتااه (ةعبارلاهلثملا)' اريشوأ

 ] هب وتلا لو.ق بوسو مدع ىلعانباصصأ ةحوالنالةعءامأ ناسحالاو لضفتااودءولا مكع بجاو هب وتلا

 ١ وا 1 وو مو إو :همررقت ةدال نوح ولان ا (لوالا ١ هوحو

 3 | هناف كل دك ثاكن نءنال لام اد_هو مدالاةكسءراسسا اهلمقي ملول ثمحين 'كل ىلاعت هقنا ىلءةيوءلالو.ق 9

 | نا (ىلاشلا) 00000 ا همام لفك لاو لعل ف ال 2م

 | ناصعت هندسد هل ارهظطنو هعبط هدعرملبا 7م3/اسحم عنابع ثم ناك ا ذا لعفلا ن نموا عل /
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 جس امم ملل م حاج يوسوس سس

 لاح



 ملال
 سس هي هس مس سس

 أذنك ةرلادعبالا مضتال ةداهشلاو ةءابقلا مول ولهللاءا هش مو او لوس رلانا تذثفادنه الز ؤهىل_ءبإ | ]

 "| ةماسقلا مو نو ده ثيم ما ىلع هيبنتلا دوصقملاو مها انعأ نوري نينو او مالذسلا هلع لوسرلا ا كا أ

 ملاعىجلا ن نودرتسو ىلاعت لاه مسداشرلاو فاغعلاو دادسااو قدصلا لدأ م ماوي رح ” الاونيلو الاروض دنع

 ْ هنورمسنأم بيغلاامسهنع هللا ىذر ساسمع نيا لاق (ىوالا لا ( لد أسم هسمقو ءداهالا» ديه

 فر اودلاو ىاودلا نم مب واق ىف ل سحام بيغلا نوكسح, نأ دمال لوقأو هنورهظيام : هداه يشلاو |

 هس ”اةلاتادوح وأانامالسالا» م نهدمانضبأ ١لوق و مهد رازؤ> ىلءرهظت ىتل !لابعالا: ّْ

 نوكبجوذلولءملالعال هلءتلعلاب لعل نا مه دعو تاسوسل' تادوج ومال لاعا اكو أ لاع سا.

 ىلع امد ةم بغل !ناكنآ رقلا ىف مالكلا اذهءاانغيأ بيلا | ذهاف ةذاه ثلابل لا ىلع اتباس ب

 ا ناهس نارثلا لاسيأ ىل سهو العلا ىلع ورااكاناشاسناوةدابهشلاوبيغلالاعيفاو ا

 مكلاعأ لاو ا مكفرعي ىنعماو نولم_عت منك انعم كميت لاف مث باس ةعلاو باوثلا لاح
 ىذلاناد- أ لكفر مآ فد رع ادعالا ةرح . الا ىف لحال ىلاعتهتنا نم ةازاجلا نالا ماك

 هع ناكب اعلا لهأن ا انا تاعي ةناكن راودل لهن مناك ناف لظاللا ل 0

 ىناحورلا باوثل ا ىلا 5 راشالا مكن ع هللا ىري_فىلاعت هلوق نمدارملا مال_سالاءاكحس لاقو رثكأ :
 ' ىربهالومن ادب .علالعاذا هالوءاهبه حأ ىتااروءالا ق قاشملان ءاعاوأ لم_ةتاذادرعلا نال. الذو 8

 أ ةسرفنلا علطلا نمذلاهدنع د ذناكوامب هسج اه اىوقو +_رفوظعقاشملا كة المدتسم هنو كح |

 ةحضفلاو ىزالا ب اتءفش رحال اف ةداهشلاو بغلالاعىلا نودرتسو هوقامأو ةمظعلا لاومالاو

 اذاف ىصاعملا نم ةريثك عا ونأب ى أذا ناسحالا نم ةرثكلاهوج ولانناطلسلا هصخ ىذلا معلا نا هلاسشمو ظ

 ةيوضف تاكو همع مظعو هناوح ى وت ه حن اضفو هع ابق عا ون هبلعد دعو ناطا سلا كلذ دنعدبعلا كلذ ريض

 نمدوصقملاو هنمارذح ىفامسملا ىاذعلا عاونأَدْشَأِب لقاعلا ىضرامع رو ىاحورلاباذعلا نم عون اد هو
 ىلاءثهلوق تاذءلارل اسنمو هنم ةمصعلا هنت لأ ىناعورلا تاتعلا نم عونا اذه في رعت هن هن الاوله

 ةهلشعسملا) لآ ' انمي الافو .( ميكح ييلعهللاو مويلعب واما و مهي دعي أما هلنا صال ن ,ودح ره نو ريح ١

 || نادغاامدو زم-هلاينوقابلاوزمهريغي نوب ص مصاع نع صفحو <ىنادكلاو عفانو زجر ق (كمالا

 لوةلانومز# رمال مهمال مسالا | دب ةئجرملا تسمو هنرخأ اذا دك ربو زههلات هتمجرأو الات أسرا

 ناعالان نع لء هلا نورتو مسمن ال ىازوالا لاقو ىلاعت هللا ميس ءقلاعمرتزيما بناثلا ةرفغع
 نيدلانوةفانملا (مها 00 مايقأ هنالثداهللا نع نيةلضملا مق ىلامتهلا لعا (ةيئاشلاةلتسلا) ||

 95 .ةهناىلاعت نيبو مهم وف ذياوذرتعا نورخ 1و هلوش نودا رملا مهونويئاتلا (ىئاثلاو) تاتا اجمل

 ىناُدلا سسقلا نب قرفلاو دب , الاءذهقنوروك ذملا مهونينوقوءاوتينيدلا (ثلاثلا هستلاوز مهو

 اهبسهنءهللا ىذر ساعي الاف ماا اوعراس لع الؤهو دي وتلا ىلااوعراس كنلو أن اثلاسثلااذهنيبو |

 الجهل .دملال هأ هرفأانأ بعك لاش ةيمأ نب لالدو عبس سب رلا نب ةرا سعو كلام نب بعك اي الاءذه ثارت | ظ

 مدقامءابحاصداذكو هعذنص ىلعمدنف هيقوعللان املا أف لوسرلا تقطن تك نأ م ظ

 | ةيلعهيلاا رذّدءافهامساصامأو ىتب و لزنتىتح هلاواللاَتف كعءذص ن ةهملارذتعا بعكل 1لمق هلال وسر
 أ موفقوفهقل مال وج منور و ىلاعن هلوق لزنف ةئطلن ال اانلرذعالالا هذ ءاكفان ام لاف مالسل |

 نيلطأ لا نولاسراو مهئانلازتعابم «سمأوممسسلاجمن ءساتلا ىبمنو هن الادذ#ه لو نشا |
0550 

 ل : 1

 1 انئجودمهشب هم لك نمانّباذا فيك لاق اي ةالادنهش لوسرلاو . الااطسو ْدَمَأ ك اناع كاذكو 0

 الأ راغم ءانع«نارهظي ذاتي ,ورلا ىلع ركل هقلا ىريسف ىلاعت هلوقاناجح نا (ةيناثلا ليسا ١

 || حدملاراهظاب هانعمم ك1عهللاى ىريسف هلوقلريفتلاى رابراج ةداهشلاو بمغل املاعملا نو درك

 01 ل لا دج ياس كو ضاراهطظانو أ امن دلا ىفزازعالا
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 ١ ًادابعلالسح ذئ فت ا :زملاالاعناكو اراتخشالءاف ناك اذا تالا ومرلاعلاهلا ل وق
 1 [اسل دلا ىف هءلاتاوثلا لاصبا ىلعز دقو هتءايطدو. .للالععاطأاذادبعلانالكلذو ةمظعلا رئاوفلا | ظ

 1 | اهلها ل ومو ةفرت الاوانثدلا ىف هملابامعلا لاصبا ىل_ءردقو كلذد وعملا لع» ءاصعناوءرخ“”الاو

 0 1 وو مصل تو ماسالا دودو ظع س.غرت مكساعللا ىرمسف |
 |ءارولوسرلاءارو هللادارب هناوهف اسنداا ف همكحامأ اك ةرخالا ىفو امحاندلا ف مكحامماناف

 100 اوةرخ ”الاوامندلا ىف يظعلا باو ءااو مظعلاءانثلا هنم لصح ةعاط ناك نافن 5
 | حاتصام عبو ةعماج ةدحا ولا ةظفال هذه نا تدثف ةرخ "الا ىف ديدشلا باقعلاواسندلا ىف ميظعلا مذلا هنم

 الأ مكسلا) ةءاوصأ لئاسم ىلع الا تلاد (ةيناثلا ةلئسسملا) هداعمو هنشاعتمو ءامثدو هل دىف هلا رملا

 لأ ةاذعملاو راصالاى مدحاو لوعقمىلا ةا دغملاةءورلا نال تامث رملل ايثار ىلاعت هنوكىلءلدت هنأ (لرالا
 ًالاراصالا يو ركت دن ولو هما ادعناو ةرلاانهدو اهيقفادبز تدآ ارل وةناك للعلا ىب مه نياوعفمىلا

 ]|| هنوكىلعلدب رصيالو عماله ديعتإل مالسلا هنلع م ها اربالوق نا اشاللاريصبم هنوكى لع لدي كلذو

 000 الل ؤرلانا ىوقءامو*ام_ءاللاسئارواريصسم ىلاعت

 لا ريركتلا لودح مزلإعلا ىهةيورلا هذه تناكو لو :داهشلاو بمغل الاع ىلا نو درتسو لاف ةيالا هده دعب

 1 اوهكتخاو هَ .ور مصل هناف د وحوم لك ناش اك 5 بهذم (ىاثلامك1طا) لطا واتا ءىلامتا

 ْ | نيناوقااودحاو لوعقم ىلا: ادعمةنالاهذهىف روك ذملاه: و لا نا ىلعاتلل ددقاولاوةيالا هذهب هيلع

 ' | راصبالا اهانعمدبو را ءذه تاكف راسبالا هانعمدس.ا ولال وعفا ىلا ةادعملاةيورلا نان ةدهاشدب وغالا

 |2١" ناهاركلاو تادارالا كت بولقلا لاسعأ ىلا مسقن لمسعلاو مهل عملا ديو ةرلا هذه ىدعىلاعت هنا
 3 | .ذهنأ لءلديكلذو لكللاس ارىلاعت هنوكب حج ا ١ تيرا جرا اولا لا-ع أ ىلاوراظنالاو
 . تاكتلاو تاكرمللا ا زانت لوا ىلع بالا هذ مب تحي ناك هناف ىلا مدا امتأو ىلاعتهقن ةث ماهاكء امشالا

 لأ بواقلالاعالاسنا رىلاعت هنوك مز ف لالددسالا اذه مدنا هل ل فالف تاحارتنالاو تاءاتحالاو ْ
 ا هذه تادقئالنحر اوال اعف نورباغام هو نودمّوملاوهلوسرو هلوق هيلع فطع ىلا هنا هنع باجأف ْ

 َتالدم ءباذهو هلاعف وطعملا وح ىقدنقلا دنياه دست: بحو ف ةوطعملاو ق-ىحراو>لالامعأ,ةىورلا
 | فوطع' اق صلال ودق جاو راكقرومالالك قد دو د0 اماكن رشتل ا لص, الا د ةيال فطعلا ظ

 |قاعتهقاةيؤر لأن لالدتسالا لصأن ءباولا نكميو هءلعفوطعملاف:ص.صخلا وخد بجوال
 لاخلا فلساحريغرمأ مكلع هللا ئرعسس فهلوقودو هن ٠ الاظشا هملع لديىذلا ىنعم او لاا يف ”وؤص اع 1

 ىأمكحاع هللا ىريف# اوقف لانمعالاا ىلعءازيللا هسنمدا رملاناتدثف لايق سلا, صتخنيسلانالا ||
 عنك اهيك شيف ةوقووك دنم مهيأ !ءازحلا لاصيا ناب هع سمح نأ ب ردحلتو مكلانعأ ازين مكل لصف ا

 ىريسفهلوق ىف (ةثلاثلاةلكملا) زئئاجريغ ةناورا ركشلا متل نلء ازا لاب ! ىلعةيورلا هذه انا ولذ ن ولمعت ظ
 ءانغمتاوحلاو مالكلا اذه عماش دس لكما رالمهاعناوهو لاؤسنو:مومااؤةلوسر ومكل عه /

 جر ةوك الو اهل نادال ةرددىالع لعءالسرناول مال لا هماع لاه لكلا ىلا لهما كل درب: لوصو
 لاس أن ؤنرب مها فهقئارك ذ دءدنينمؤملاو لوسرلارك ذى دئافلاانخ لبق ناف ناك امانئاكسانلا ىلا هلع |[

 جداا نتم هل لأم للاصا | له_علا ىل ار ا وعدي امر دج نا (لرتالا)ن اهو هنفانلق نيبال ءالز وها

 ع هحرف ماع نؤنتمْؤملاو لوسرلا هنتظع لفل |كل خر تف اذا هنأ لع اذاف كلذ دنع هشملب ىدلازعا او مظعتلاو اوا | ْ

 1 لوسرلاة بؤر اه.سةءركذ مالؤأ ىلاعت هللا بورك ذ هنأ ةق.قدملاو ل_ه'ىلع ةشبإ انموهفةتيقر ثيوقو كاذبا

 هلل ةلاصاالا.عالا لعاف قلعة ب دومع ىفنيقدغا نق ان متن :؟نا لاق هناكف ننمّؤملاو مالنسسلاا هيلع ||
 لوسرلاو هو قلللا٠انةيروفتا ةللانملا لامعالا ل_عاف قالا ءانثننمل ءاوغتملاءاهذلا نم تنكن اوىلاعت ]|
 | لافاك ةماسقاا مي هقتاءاده نينمّؤملا ناو أ ءزك ذام اوما ىف (يناثلا هحولا ) نونمؤألاو ||

 كلدكو

١ 
 ا

0 
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 | لضئالو هنف لمتنا دصنم قب اولا نيةفانملا نال كلذو نين هولا ةعانجس هّمطساول نو ةّرشي ىأ نيم وانسي |
 ةماكلاف الد اىلا كلذ ئد ؤمف ءدصسم ف نواصي نيذلا ن نين وهشانق :رثو هعماتنلص همقانات ؟ناندعم: |[

 دلاو نها رلاسماعوبأدا را ولاه اوسرو هللا براح ن 1 اداصراودل اوق (ةعبارلا ةفصلاو) ةقلالانالطو ||

 بهرتو ة .اهاملاقرصنت دقناكو قساسفلا سو هملع هلا ىلص هنن لوسر ءاعسو نكت الألا هتلسغ ىذلا لاف |

 كنولتاب موق دجال لاهو همسابر تلاز هنال ءاداع لسو هيلعهقا صدقا لوسر رخال للا بلطو | ْ

 نأ نيةفانملا ىلا لسرأو مأ ثلاىلا جرش نزاود تءز مناع نين مويىلاهلتاقيلزي لو مهعم كتلئاقالا |||
 حرخ أف دن هدنعنمتآورصق ىلا يعاد ىافادح مىلاوي باو حالسو ةوق نم معطمسااعاو 7 ْ

 داصرالاحاحزلا لاه دصسملا كل ذ ىف مهب ىلصء ماع ى أ نحاورطتناو دصسملا اذ _هاونمت هءاحص وادم ||
 ناىلاغعت لاه دادعالا داصرالا نورثك الا لاهتوةوادعلا عم راظتالا داصرالا ةستق 5 ني الاقو را

 هذ_ميدصسملااز_هفصوانل ىلا غتدلا مم رارضل ادصسهءاس لق نم ىنعب لدق 7 وقوداصرملامل
 قفراوهو ىسحلا"لعفلا الاهئاثب اندرأام نفلكا ىأ ىسحلاا ال امندرأ نا نةلحلو لاق ةءد رالاث ا

 كلو لسو هملع هلق  ىلمهقنا ل وسر د م ىلارتسملا نعزمملاو :للعلاو فعضاا لهأ ىلع ةعسوتلا فن :

 ةيئاشلا'هلملل او ةرطملا"هل لاو ةجاخناو هلعلا ىذلا دصمانسنب دقان المو هملع هلناىلص هللا لوسرلاولا
 نارلعاو نيبذاكأ ؤفاحتبتا لعلوس رلا علطأ ىلاعت هتان ىنهملاو نوبذاكل مهما د هي هنناو ىلع 45

 روهسملا ديأ همقم نال ىلاعتهلوق « نيذااانرك ذ نمتو ىأ فوذ# هريخو ءادّسالا ىلع عفرلا هل نب 1

 نأ ني رهطلا بي هللاواورهط نأ نو. لاجر همف همف موقت نأ قحأ موب لو نمك ولا ىلع

 هللاو مهران ىف هير اهن افراغ فرح اف ىلع هنامأب سسأ نم ارم ناوضرو هلأ ن نم كوت ىلع هنا كلل |

 لاق ( ميكح ميلع هّللاو مهب ولق عطقن ن اال موب واق ىفةميرا ونبىذلا مهنامأب لا نال نيماطلا موقلا ىديمالا ْ

 هيلع هللا لص هللا لوسر باه ذ دنع ةدسافلا ضارغالا كل دصسملا كلذ اونب امل نمتةانلا نانو ورمسغملا ا

 , امل ىلصتنأ ته ن وهم ماشااو ةر طمملا"هلمالاو ”لعلا ىذلا دصسم انسب هتالوسران ولاه وبن ةوزغملا لو أ

 نم عراف هيفاننلصهقلاءاشنانمدقاذا ورهس حان ىلع ىلا مالا هلع لاف كربلامامل رعد وهمق

 لأ مانا دل ًذح لاو قفط اكو موقلا ضعب اعدخ هن الا هذه تازيف دحسملا ناستا هولأسل ود ةوزغ

 لوسر مذ نسكلا لاهو هم ةمامقلاو ف. ا اف قلد ةساك هناكمذختي نأ سعأو كل ذاواعفف ءون رخو ءومدحأف

 ش تفرع أذا ا دبآ هيف مقال مزلسلا لعلي رس ىذا ديس كد فا #سو هيلع هللا ىبسص هللا

 دصتملا كلذ ماتا نماوغرف عب رجب! لاق هم موةي نأ نعمالسلا هماعدل ممن همفمةثالهلوقلوةنفاذش |
 ىهنلااذهىف ”هلعل انين ىلاعت هنا منين الا مونى راهن و و دحالاو تبل مويو وبلا كلذ هيف اولصف ةعبجا موب

 || ةالصا | نم عنرخ [ دسم ىف: الصلا ثناكو 5 موب لأ نمك ولا ىلعامنبم ناك أل نيدصسملادح أنا ىشو |
 ١ دحأ نو كسص ل_.ةناف ىناثلادصسملا ىف :الصأا نم عن نأ ةرورضا ان مولعملا نمناك ىو ةلا دهم ىف |
 نيالا عومي عقو لالعتلاا نلف قانثلادصمملا قتالسدلا ةماهان معا سدح وبالل_ذن نيدصسملا |
 ةريكلا ثارالالمالَغشم ةشمىوةدلا دصسمو ةروكذملاةعب :رالاد ماقال اسطر رض ادهم نو ؟ينغعأأ
 هسدق ماسلا آى وَلا ىلءسضالا لأن مئبىذاادصسملاّنا ىلاعت هللا نمد لوي نم ضفاو رلا نموأا]

 أ ةمامالاب ماسقاانىلو أت وكب نأ بوق نيع ةفرط هللا رفك امايلع نا تيثو كلذكن وكيال ىذلادصتملا نم | ظ
 اوملتْخاَولا اوسلا اذه لازفةر وك ذمار رومالا ع 1 :؟ عقو لءلعتلا نانا وجو ءسحأ لو ىف هلنأن رفك نما ا 1

 هنا نورثكالاو دك ىلدمف ةنس لكىف .تأي مالسلا هيلع ناكو ءابقدصتصتلا ل ةوهامىوقلادصتمت ا ىف[ شا

 | لوسرلا ذصسم ىوقتلا ىلع سس ىذلا دصحسملا بيسملا نيديعس لاق سو هن ء هللا ىله هللا لوسر - 1

 مالا ةملع الأس ةءاترخ لاكو لوسرلا دص م[ هدأ لاذ هض افاد انيلصرلا نا 1 رمالسلاهللع ||| |
 | للعريس دس ل اوقنالركذلا اذه تحت اءدج امها وخد عنجتال ىذاقلا لاق واذ فهىدصتصوهلاقأ | 0
 ن0 ا اا 33344

-_ 



 كلاي

 ||| مأشلا نملوسرءاجو ةصاخ كل :ىفاها نذأفرعسك نيس لاف مانعطب هننأتنأ لأ لاله ة:أساتءافل
 ||| ضرالا لع قاض لاه نوكرمثملا ةف عم طن أ ىئيطخ نم غلب بعك ل اقفمهبقاسملا ىف هبغرب بعكملا

 | ||| هقاٍباتدقل ةلوقي مهب و تازئامو نو ىضماسإف هرمصب ىلع فرخ ىت- ةسأ نيل اله كو تبحرامت ٠
 ْ ا عب نسما لاهو هنأ الا ضرالا مهيلعتقاضاذا ىتاوفلخ نيذلاةالثلا ىلعو ىلاعت هلوشبو «ىنلاىعا

 1 نعي الا لاف هترضح نع هلا ل وسد مهأسرأنيةفاساملا نماموق هللارهالوسرم نور آوهلوقب
 ا ١ رذسو مهنم هلعام مهنعريتع لفهللا مهاجر أ نوقفانم بارع“ الا نم مكس وح نعد هلوق ل؛مو»و نيةفاساملا

 || لكسملا) "اسم هءضو مهلعبوتياماو مي فغياماىلاعتهقا لاقفأنآرق موف لزني نأ اون وي ناد 00
 ١ ]| ىلع مه سأ نكمل هنمدارملا هباوجو هنعمزغم ىلاعتهتناو ك كلام اواما هلك نا لوق. نأ ل ئاقل (قوالا

 || قا ىبعدواوقي دورخآودذم مل امتدت هللا لزني ملاذا اوكلهنولوةد سانأ لذ ءاسرلاو فوذلا

 رلانعمهفلتتو وزغلا نع مهرخأت ىلع نيمداناوناكموملان اال (ةئاثلاةلثملا) موأرفغت

 1 لانا ىلع ل دي كلذو يباع بوس ماو مهبدهيامنا لاه ل: نينث "ممم وكت م كح مل ىلاعت هنا مالا هملع

 1 ايا لورا نعأ نءاوفاخ م عاعاا اق طثارسشا ا كلئاف ىل.ةنافةن ونا اة ىفاستاك نوكيألهدسو

 |. لق ماضرفنسافةولالو ةصنس رغم جو دتتأ اذا ىو ةصضخلاو "هلخت ا ع نماوفاخوأ ْ

 ْ اموكسفنل ةيسمعملا ىلعاو :دنكل3 دنءف مه دنءمهحدمو موس دقق قالما لاو أ لهسنانلا

 ريغنءوفءيال ىلاعت هنا ىلع الاد دم ىفاسإلا جب وس (ةثلاثلاهلمسلا ) مهب و تس كلذ دنعو

 أالامكحال هنا ىلعل دي الدو مهيلع بوجبا ذنبا نيت وه ق- ىف لاه هنال كلذو بئاتلا
 لهل ثان مسقوهفهب ولاريغنم بنذلان نعوفءلاامو ةيولااماو تبيدع) ةااماودو نب الا نينه

 طن لي نيبلذملا عج نءوفعلا لو دع عطقنالانا(باولاو)ربّتعم رمغو لطان هلا ىلع ل دةرك د ىلاعت هللا
 ودار رفغيو لاف ىلاعت هنا ىرتالأ همفال اوكشم كاد هتنذمملا ع قد ىفامأ وال 1قوةعاالودحم
 00 قف لبدح لكى -ىفال ن كل رمدلا ىوس امنا رفغب عطقفءاشي نأ كلذ
 هوجولآه ىلاعت هنا ىرتالأ مدعلا ىلع لدءالركذلا مدعفاضيأو قالطالا ىلع ودعلا مدع ءالؤغ قح ىف
 7 فلا ةرفكلا| مه اشو مزق اهتءر ةرغا ملط خمو ةوحلواو نوتعؤملا عورات دم ةكح اضدئموب

 هس: ىلع ىف اما دنع لدي 0 ثااثلا مسقلا 534 ذمدعنامث نورفاكلااماو نونئمؤملاامانور يك نلف

 م-مف مكح اوف كح نينمؤملاءال وه واق فاس يلع ىأ ميكح ميلع هلفاو ىلاسعت هل اوقامأو انهدازتححف

 00 0 ىلاعت هلوق 5 مهناع ىذشو

 1 0 (نو ذاك مهما دهشي هللاو ىلا الااندرآ نا نفاكلو لبق نءهلوسرو هنن |براح
 هو نيئءؤملانمباقي رفتوارفكوارارضا دسم اوذذت ا نيذلاو لاق ةئادخلا مهدت ارطو نيفانملا فانصأ

 ةئيدملا لغأ فا مم فوه كلذكوو اورهغباو ذا نيذلا نماعبا و عفانأرق (ىلوالا “هلع ملا ىل: اسم

 نوح نورخ و هلوق نم لدي هنا ىلع (لوالاف) قارعلاوكمف-اصءقوع كلذكو واولا,نوقاس.لاو
 ىئدحاؤلال اه: (ةيئاشلا ةلكسملا) ارارضادهسماوذذت! نيذلاممئموريدة:!!نوكينأ (ىئاسشلاو)

 اواكارارضا كوسم اوذذاني دل هنع هلنا ىذرري_تفتلا ساحب ةداتقودهامو ساسيعنبا لاه

 ا ' هر تاهل دم سز ىلا متزن !لرقأو ابق دهم هن نو راضيا دهس اوي نيتفانملا نمالجرزمشع قا

 || هنالارارمذهلوق بدناو حاجزا لاق ثرامتلو ا قاقثلا نااكرمتدلا ةلوا<# رارضا اوارارمذ (ىوالا)

 ْ بصق لعفلاءاضتقا مال! تفقد امف هدعب روك دااروهالارب ا تكور ارمذال هود ع ا ىهملاو هلل وعدم

 1 ش لا ارارضهياوريتاددسم اودع اريدَعَتلاَو ىنعملا ىلءالو# ار دهمنوكب نأ 0 اسولاه

 : | ءاساعو مالسسلا هملع ”ىبنلانار ةكونئمّوَمالارارمض هيدي ربامتءهلفا ىذر صايع نبا لاه ار ذكوةوقا

 5 هرفتو هلوق (ةئلاثلاةفضلا) مالسالاو مالا هيلع <ىنلا ىلعن هاعلابهيضاورفكيل هو ذختاهريغلاقو



 ه؟ 1

 )| ةقياطم نس اال امم لاعلا فاك رئالو مهجر فر اهئ ا غافر اهنا اذا ناك من هحف ةرط نع هن ءوكلو طوقسلا| 2

 ءائيلاو هناوضرو هللا ئوة:هنانن انباهم ناد دقني ابلادح ّنامالكلا لصاسو لالا ادد نم نيَفانم امال 3

 اسسخ ىناشلا اكو ءاميالا تح اواي رمش لوالا ءانةبلا ناكف رفكلاو ةصهملاهئاشب هايد ضقىناشلا | :

 انهسراصناننيلا كلذ ءانبّتا ىعملاو. مهبولقىف ةراوذبىذلا مناسب لازبال ىلاعت لاه ثم دهلا بجاو | 7
 (لوتالا)ءوجو ةبيرللاب ءدس هنوك فو هب رال ادس هنوكل ا ّ

 مويلع كالذ لقت هب رذتب لو هيلع هللا لص لوسرلا ضأ الف را رضلا دسم انبي مهجر ف مظع نب ةقاننملا نا

 تر رمان ماللاو ةالصلا هماعلوسرلاَن (ىناسشلا) هنوف مما ترادادزاوهلمهضغيد اوأ إ
 تايلوالا لكون ايونوخ طعو هنعمسجنامأ ع ةةرافد لا لحاله يرضخ هان غاهنااوءظ دسم ١

 اودؤدعا مهنا شلاش مهلا ومأ ب هنو مهلدقب م ًايوأ همق معام ىلع مهكرتي له هنا ىف نيران عا : اصوأ

 نيانىم نيك اًشاودي يرن مالسلاوةالدلاهءلعءلوسرلا هامل دصسملا كلذ« نيس ا ١

 ىعأ همصءملا التر فغي لهىلا عتهشاّنا ىف نان 7 اودد ( مدارلا) هع ردن أ بدساك ىك'

 (لوالا ثدلا)ثح ايم همفو مهب ولق مطق:نأأالا لاف لالا يراه مصار دعسلا ال

 ىد_ ١ تفذ3 عطقتت ىدعةد دم ءاطلاوءاتلا عشب عطقننا ةزمحو مصاعن ء صو سم اعنبا

 هع -ةوءاطلا فب عطةنريثكسح نبا نع وهلعاف مسيولام ىلعءاطلاا ديد ةوءانلا مضن نوقابلا

 | قرغتو اعلق مهيولق لع ىأ موهبولق عطقت هلوقو عطقل دهم مي ولَعِب تن لعف: ىأ ب صنلان 1:

 اذيأ م ولقىفةقاب ةنرلاهذهَنادوصقملاو ةسرلا كل :لوزتد نمش ءاكمااو نزاااماو فيساا

 لدقو موطن رف هد : ىلءاذسأو امدن مويولقاهب عطقنندي هواوود ناالاهانعم لسقو قافئلا اذه لعد , ا

 توطق ولو ةيلط نعومه ولو تعطق ولو هللا دمعة ءا ارقفوناىلان ىلا 3 رقد ةرسحو ان مهبولق شنت ىتج ا

 مهلاو 6 ملص داو عكس ملم هقاو لات خ لماشخ لكوأ لسوس لالا نصل 1

 نمر نأ رقلاو ل. غال اودار ودا ىفاق هيلعادع و نولَمَع و نول ةقهللا لسى نول: اهب ةسلام_هانان

 عرش! ىلاعتهنال_عا (مي-ظعلازوغلاوه كادو هب سعيا ىذلا م كعب اورد ساق هللا نم هدهد وأ ٍ

 . الار كك دونا لاو حرش كلذ م-ةاسإف لو تةوزغ نع مهفاخت بيسا موكل ابقو نيقفانملا أ اضفح رشف

 نمىرتش قاما لام هنةمقدو داهملا ”هلضق ناس ىلا داع هباقت ال ناك ام, مسق لك ىلع عرفو مهمأسةأ

 ىلم هلال وسر رانسنالا تءباناملىطر دلا لاه (قوالاةلتملا) لكس , الافو مهسفن أ نينمؤم ا ]|

 تثامدلةناوكيرل طرتشا ةحاور نب هلادع لاه اف: ن وعي مهو نوع ةبقعلا هلم ]لو هملع هق'

 مكلاومأو مك دش هيمنوع ام كوع نا ىو امش هءاوكرشتالو هو دمعت نآى رلطرتشال اقف

 دهاحت لاف هن ؛ الا هذه تازينف لمق_بنالو لمقنال عملا ب راولاق ةنملا لاه انلاذاخ كلذاكعفاذافا ولام

 امي هللاك رشي نأ زوال ىفاملالهأ لاق (ةناقلاةلثسسملا) مسنة ىلغ اف مونمان'لءاقمو نسحلاو
 [هةزروء*اللومأ اراهةاخوه اسف: ىرتشان حلا لاهاذ هلو كاءالام ىرتشي اغا ىرتشملاّنال قة فا

 هللا ل.دسىف لاه ىمنمؤملاَّنااذ_هةةمقسو ةنعاطلا ىلا ءاعدلا ففطلتلا نس ىلاعت رذاذ عنكلا
 ا اذه لعذ لءئامل ءارح هن اةرخ . الا ىف هننا نم ذ-خا هنا لسى هلام قف و هحور بعذتف لقب د يح

 7 ةءارقادكو ةللا أ ةولا مهل نايولارعاو هش نموا مىرتد|هلوق ئعماده ءاريشوالادبةسا | ا

 | هللاونمؤملك اهب عيإةحار ةفكو ةارةع ع لا رم

 نك ةمكنادبال سبل مالسلاو ةال_تلا هيلع قداصلا لاقو ياام دارا نءوم سرالا ىلع

 .اذهوهقاوهىرتشملاو هتلاوه عت ايلا انههو عئانن مها يتسلل .(ىوالا ةفيطللا) نتا -الاق ْ !
 0 خ(هسييستسسي

 3 1 وعلا



 و ؟ هو!

 لاقل ليقتاف
 | || بنا ىلوأ اذه ناكل ازئ' اعدل ذ ناكولهنا ىنعملاانلق. رخ "الا ىفهمامق زودعال هنأ عم هءف موق: نأ قحأ

 || || (لتالاثصلا ) . ثحابم هيفونيرهطملا بحي هقاواورهطت نأ نوب <لاجر همقىلاعت لاق مث روك ذملا
 || (ىاشلاو) هريسفتمدقتىذااوهو ىوقتلا ىلء هنأ (امه دسأ) نيرمأب ىوقتلادصسم جب رىلاسعت هلا
 "| بونذلا نعرهطتلا هنمدارملا .(لقالا) نالوقةرايهطلاهذهربسف:فواورهط نأ نوبالاسر همنا |

 | نم برقا فرئؤا اود ىصاعملاو بونذلا نعروطتلا نا (اهاقأ) هوحولنيعشملوقلااذهو ىصاسعملاو
 1 | نيإملا ةراضع نا رمضلا دصتنم باصعأ فصو ىل عت هنا (ىناثلاو) هحدمو هياوث قاّةككسساو ىلاعت هللا

 نعئيئربم موك الا لاذامو م_ماسذص نم دضلا,*الؤه نوكب جوذ نيم لا نيب ىب رغتلاو هللا ركسلاو
 أ نطابااةراهط تاص-ولهتلادنعردقو رثأ اهل لص<امنارهاظااةراهطا (ثلاثلاو) ىصاع م اورفكلا

 أ ةراهط ناكرهاظلا ةناظن لص لو ىضاسعملاو رفكلا نمنطابلاةراهط تاص>ولامأ ىداملاو ركل ا نم |
 | ىشمي الا هذه تازئامل هنأ فاشكلا بحاص ىور ( عبارلا) ىلوأن طاب ةراهط ناك رثأ اها نطابلا

 |لاقف سواجراصنالا اذافءابق د وسم باي ىلع فقو تح نورج هللا هعمو سو هيلعهقلا لم هقلا لوس
 ||| مالسنلا هيلع لاقذ مهعانأو نون ءولمهناهقالوسراب رعلاسةذاهداعأ مم موةلا تكسف منن وسوم

 الأ ةيلعلاه مناولاع ءاخ رلا ف نوركشن أ لاه مناولاه .ءالبلا ىلع نوريصتأ لاه من ولاه ءاضةلانوضرتأ
-_- 

 "||| ولاه ءوضولا ف نوع: ىذلا اخ مكمكع ىنثأ هللا اراصنالاريشعما: لاك م ةيعكملا برو نوتمْؤممالسلا ||
 ١ ظ دارمانا (ىناثلالوقلاو ) ةياالااورهط نأ نو <لاجر هيف مالا ه.لع ىلا ار قفرخطاءاملا ع.
 || لعل و هنا (تلاثلالوقلاو) رامخالا لخأ ن هني رمسةمارثك ألوقوهورخ ادعن ءاملاب ةراسوطلا هم
 || نع:ءاربلا فزاجم وةءنعلاتاساكلا نعةراهطلا ىفةقمت- ةراهطلا ظفاّناوهو لاوس همفو نيرمالاالك

 ١ | (با وحلاو) زوالاءمزاجاو ةَشيةلبا فد حاولا رابتعالابدحاولا ظالا لاعتساو بونذأا و ىصاعملا

 ]| لوزبمئافريدقتلا اذه ىلعو نيمسقا !نب همف رت م مووةمردقلا !ذ_هو رْدَمَدسملِل مسا مخل ا ظفا نأ
 .ء هلاياب سس نخأ لاقذ ىوقلا ىل_ءامنيمدصمملا نوكوهو لوالا بسلا داعأ ىلا عت هنامث لاو سلا
 ىبملاائههدارماونارفغلاكر هصمناننبلا (لوالاثعلا) ثحايم همقو ريخناوضرو هللا نم ىوقت

 هحوست٠و هيو ريضم دار أو ديز جسن وريمالا برضا ده لاميرو وثم زا لوعفلا ىبعر ددملا اغا قالطاو

 ثدحلا) د-اولا ىف ةناينب اولاق مهخالا_مسا هتلءجاذا ناني عجن انبلا نوكينأ زو ىدس حاولا لاقو
 || سسوماوىفاملاود لعاسفلا كلذو لعاق مسيل أم لعف ىلع هناسشب سس نأ سصاعنباو عفانأ رق (ىناشلا

 نوك.:الةعاطلاّن ال كلْذو هياوث ىف ةبغرلاو هللا باستءنمفوغخلل ىأناوضرو هن نم ىو: ىلع هلوقامأ
 نم ةمه رالوىلاعت هللا هجولءانماأ كلذ ام ىفابلا نا مالكلا لداحو ةنغرلاو ةيدرلا هذه ددءالا ةعاط

 || هللا رفكحلا ةيعادإىفابلا هاني ىذا !ءانبلا نم لك أو لضفأ٠انبلا كلذ ناكهاونىف ةءغرلاو هياّةع

 ثحانبم هذ مهران ىفهبراهمت افراه فرح امد ىلع هنادنب سس نم ةوقاما هلنادامعن رارسضالاو

 ا ع ل دس عا
 ىلا افدوريف ةدادسعول لاق (فاشلاثدلا) قدعو قذعو لغشو ل غشك ف رحو فرح نام

 ىلع قو ىداولاف :رخاو لمس !لاساذاام وهفرحملاو ه:مان داذا ا دكح ىلءىئشا لاب هنمو هفرح

 ثدالا لاراههلوقو فرح اوهءىثا١!كلذف ةعاسفةءاس طولا ىلسءفرمششم ىهاو نيط لئلا فرط
 طقسا ذافرت اهراه فرح وذو هناكم فدع ترانوهو هفاخ نم عدصن اذار ومبف رطاراهردممر روهلا

 ةمكحم هيوق ةدعأق ىلع هاب دنانب سسأ نأ ىنءالوةزف ظافلالاهذ_هتةرعاذا « رورتو راهما دف

 وهو ءاّساهلقأو دعا اوقلا فعضأ ىهةدعاف ىلعهسسأ نّدارد> هناوضرو هللا ىوةنود ىذلا ىلا ىشو

 ىلءافرعشم ناكراه فرجا هنوكذف نهج ديدو أ ن مراه فرح هش ثم هلثم ىذا قاسفنلاو لطاسبلا د
 0 اا ممل يم ا يام يملا ل يسع هميم ممل ل امم ديلا



 ذعوانب ىفوأ د-أ ال ىأراكنالا عع ماهفتسا هدهعب ف وأ نمو هلوقو اهتعاهزن توكي نأ وأ تاسامللا ]| ١
 اكع "إيفل ول انكم هنا ملعاو ميظعا ازوفا اوه كلذو هب ّحعبانذلام كدب اورمثبتساف لاق مث قام 1

 ىرتشملا نوكشمهلاومأومهسفنأ نينمؤملان هىرتشا هللا اهلوق (اهارتاخ) تاد.كصأتا!نءعاونأ ١

 نغربع هنأ (ىفاشلاو) داهعلا اذه دزك أت ىلع لئالدلا لذأ نم كلذو ةنامخماو بَذكلا ن نغسدلآملاهللاود |

 هوت (اهغنارؤ) ق ح هللا دعوا دعو هلوق (ابعا انو د دكر هقوحكلذؤزءا رمشلاو عسبلابباوثلا اذه لاني

 ةارو" لاىف هلوق (اهسداسو) ق.ةصاد.تصاتااودواش-هلوق(اههاخو) فبودوال ىل-غ ١ هلا ْ ١

 7 به ىل_علسرلاوءاسدن الا عبجيو ةمهاالا ب بتكلا عيجداهشا كر 0 هلكالذو نآ رقااو ل.ل الآ[

 مكعد ب اورمشد# سافهلوق([ممانو) دمك ًاتااىف هءاعوهو هللا هو ده :ىفوأ نمو هلوق (اههاقلا نا ١

 تت و ا دك اناقةملاساقيا ؛ ءاميذلا |

 تالا م ريوقتنالا وهن ا 0 دلت ةلا5لاصياز 0 )ا :
 | لافطالاى ف 1 رحص لاما نوكي نأ بجوذ ةنملا موا نانمسولاو أو موس: نينمؤملا ند كرت ا |

 1 هفد د رمشلا ةعمؤرلا ضازعالا كلل مهل لصق ىت نة مهغالا نا أ ونقل ىلا مهلءزاسولز م ملا 1 1

 نأىف عقو الدنا انغناو مال "الا هذه" هلباقمىفتاناومملاو لافطالا تاريخ الوصح ركشتالل وة: نو أ] ٠
 ثوب“ 8 م11) ىلامعت هلوق « بو>ولا نان ن . ىو اشمسالاويعباوكلتمو بيباورشالا" | : "< 1

 راكسمملا نعءنوغعأا او فور غملاب نو م ”الاوو دج ال نرد أرلا ن نواسلا نودماخا نودباملا | 1

 0 نول 2 دورك جل . الا فرك ذانا ىلاعت هنأ لسعا (نيسنمؤلا رشبو هللا دود نولظااسلاو |

 ةعبلا تامل ةهيينوفوصولا ام هنينمْؤملاكءاوانأهن ' الا هذه قنبب ةنوللا ول نانمهلاومأو مهن | ١

 (لوالا)ءوجو نوح اسلانودفاإ1ط انو ديانعلا نوس '"انتلاهوق عنز ىف (لمالا هلدساا) نامل سم همقو | ا

 مهسفنأ ني:مؤملا نم ىرتسما وق ىفنوروك داانونمؤملا عد نو و ميشال

 ثوس ”تاىأ فوز هريخو أ دثمم ثوب ان اهلوقن وكي نأ دعسال اجرا لاق (ىناشلا) نوس "اشلامس

 ليال سواك يفشل سودارس ارتد تراس 0

 / ذءولا ناك مذلكلا لوال اعبان تر ا :موأا عمل ال صاح ةنحلا,دعولا ن وكي ريدم اذه

 (عبارا)ن ,وأتاةب هلوق قريه ن نم لدبلاا ىلع عفروأأ دتم«نو: "املا(ثااشاا) نيدهاسمللا صام ٌةنحلابأ

 ةقيقلا ىلعرفكلا نمدوخ "الا ىأري_خ دعب ريخ هن , أرح اىلانو دانا و73! نوح "تلا هاوق

 (امهدسأ )ن اهتسو هنفو نطق اه اودلوق ىلا الان نييكانلا هنن دعو أ ارو لاصحلا هذه نوءءالا مه

 هذهرت_سفتىف(ةاشلا هلم سا |)نمنم ا سا نركب (ىااشلا) حدملا ىلعامصن كلذ توك 7
 |لافدالرس يلا نمنوب ارمي رجال اتادرت(قرالاةي سلا

 لوانت م :ةماللاو فلاال اال مونت ةغض تور“ الا لوقو هم معا: نمةنون نوكست فور فكل ىلذ درك ْ

 ىلاعت هلوقريسع: ىف دب وتلا ةقة حرش ىفاذغلانانأ ؟لعاز كلا ضر قكلا نعي وتاب, صصخفلاف لكلا

 ةعيرارومأ لوصح دس: ءلل_عاسغاهن َودلانألعاو هم هلع اتق تالكمي هن زم مدا قاتف ءر ةداتروسلا ظ

 هع ( ( اهتاانو 2( ىضمام ىلع همدن(اينانأو) نع ةيصعملا كقترو دسص ىلع لاا ىف بلت َدأأق ارثؤدا (اهلقأرأ 0 ظ

 يي نجل يو ا 0 يلا قول

 'موملع ةماخ ني ري نيذملا امهتعهلثا نذر سامع نبا لاق نو دباصلا لامثةو وق ا دا[
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 ةطورمشم عسا اذه ةعحو*ارسش او عسا حلاصملاةاع هنكال ىذا لفطلا رحاب لا قحف مضيان |

 1 ارا مال ىذلا لفطلاءاهدشديعلا ن وك ىلع هممنتلا ىرحتراجبلثملا اذ_هف ةمظعلا ةطبغلاةناعرب
 ْ ةلوهسلا ىلدعمدنتلاهنمدودقملاو ةمانلا ةطبفلا طرمشب هلباصا ىعارملاو »ىلا عت هنأو هسفن حلابمم

 هنا (ةيئانل 'ةفطللاو)تاداهسلا بتاىمو تاريسملا تاجر د ىلا لاصبالاو بذل ن ءوفعلاو ةثاسااو
 نيرمأ بجو مهلا ةفاشملاومالاو سفنالا نوكحص نأ ب +وذمها!لاومالاو سفنالا فاض أ ىلاعت
 ىر«#ىر<ندءلااذهو قابلا ىبصالارهواأسان ءةراسعنافالانال كل ذك ه سف: ىف سال او م وأ نيرئاغم

 اكرشا هناصبس قاف بكرملا اذه م اصمةياعرملا "هل.سو واس لااا كل ذكو هل بكر 0 الا

 | يسمعبلتلا و ليعمل قيرمادامناسنالا نال مقتل اوهو ةنملا,لامملا اذهو بكرملا اًذهناسنالا نم

 ذاق غي رشلا تاجردلا وةسلاعلا تاداسعسلا ىلا ف وصو عضمنمالام اون ديلا وهو ل ديتملا ريغتملا سلا
 دقفهقانا اوضر بلطف قاف الل لاملاو لال ندبلا ضرع نا ىلا عاطقنالا كلذ غلب واهملا هنافتلا عطقنا

 ءادعساا نم نوكي اذه دنعف ىلوالا ىلعةرخ رخ الاوايدلا ىلع ىلوم او ىوهلا ىلع ىدهااجج ر ثمح ىلا غلد

 | يا يصرع ادجاوهقاود ىرعت داو ةيسدقلا حورلارهووه عئابلافرامخالا لضافالاوراربالا

 اذ ذهاو لئارمغلاو مهلاو لصاح عب رلاف َةمثادلا تاداعسلاو ةمقاسرل انها ىناشا | ضوعلاو ىناذا ا لامملاو

 ٠ فاشكلا نحاس لاق نول ةيو نول: ةمف هللا لمس ىف نوت اة لاه مث هب عيان ىدلا م كع اورمشتساف لاق ْ
 جب نةااكن ول: هب رو يكل رتاط ديل نودع ةوداعالا دم ه«.فنولت اق ,هلوق

 ا نلونشم مخ وك وهو لءاضلا ىنءلوعفملا يدق قاسكلاو ةزجأرقاهلم زاللا عالاكو ةعبابملا كلا
 "|| منا عملا نالرهاظف ل وعفملا ىلءلعافلا يدقتامأ لوخفملا ىلع زعافلاميدقتب نوقاسبلاو نيلئاقمهتوك ْ

 .ٍ ةنئاطنا ىعملات لعاضلا ىلع ل وعفا يدق: هأو نياوةماوريصي نأ ىلا منع نوعجربال ور اذكسلا نول

 )0( اكذدعنوةدلب هلتاقملا نع نيقامللاع دار ذرضز ل نيلوّدقم اوراص ناو نيملسلا ن نم ا
 ظ ظ م٠6 قينءنهوام ىأ هتلاىملدسىف ممباصأ اءاونهواخ هاو تح وهو ناكمالا ردعْمِهأ نلت اك ءادعالا
 ا | ال مآركذملا نع ىهنلاو فورءملان مالاو ةحح ادع ءادعالاةدها#ةب الا هده تدع لخ دله هنأ ىفاوذاتخاو

 هللا ىل .د-ىفنولئاقي هلوقب ءل املا ةيداسسملا كلر مسفىلاسعت هنال هال داهاا. صتخخوه لاه : 53 ممم

 هح اورنب هللا دمع نعءان ور ىداارباتا لملدب هيف لش ادداهلا عاون ألك لاق ن٠ ٠م.نمو نول ةيو نولنقف

 ىلع' لو هلع هنا ىل_ص لاو ”كلذاو لاثقلا ن نماران ألك ةدمحومل ال الدىلاةوعذلاو ةاداه1 ان اضأ و

 نسال هلتاةاابداهذلانالو سمشلا هملع تعلطامم كلريخ الر د اب ىلع هللا ىد ينال هنع هللا ىذر

 ردو>اهر هو- سفنالاو هيتاقملا دهان ءىوغهنأقة- حانداهللا امأو هاي داهلسا ذقت دعبالا اهرثأ

 ىشو هب ةماقل ا ةفدا !ىقداس ةلاامما هاذ داسفالو ل اعلا اًذهىف ماركألا دي دب زع ىلاعت هلل اصب بد رمش

 | ةلماا دلس ناىرتالا ىلو ناكرهولاو تاذأا» اقباعم ةدْشسافلا ةفدلا ازا نكمأىت هو له+اورفكلا
 هرقغبدفاهباها تت اله لاقفهئاشبا ىلعع رمشلا بح موال هو بولا ضعي نم هياعمم نا تتصامل
 | هلءاةااداه1 او دسافلا ةفصأا ةلازا عمتاذلاءاةباو دو ةغامدلا ى ند ىري ةح ايداه1اف هب معفد اف

 |ةاروتلاف انقح هيلعادعو ىلاعت لاق مث لسا الرالا ماسلا ناكف تاذلا ءانفا ىرحم ىرح

 | ةنطلام_هدعو هنأ ةللا مها ناب هلوق يعول قيسملا ىلا دعوي ل نأ ارقلاو ل.لالاو

 | لوةااق) رهام بكل! ف لص>ىذلا اذهنأىف اوفاتخاو ادكحؤ. ارددمالوق ادعو ناك

 أ ليوغالاوةاروتلا ىف هقل هدأ ادق تدان ”دعو هنن لسس ىف نيددانملل هدعو ىذلا دعولا اذه نأ (لوالا

 د ةمأ نس رت .ثاهنآ لدخالا زةاروتلا ف نيب ىلاعتهننا نأ دار 1١ (ىلاثلاو) آر ّةلا ىف تأ اوكص

 لاعلان مالا نا (ثلاثلا) نآ رقلاف نيباك ةئللا جوان انمهلاومأو مهبفنأ مالسلاو ةالَصاا هيلع

 ا بنك وللا كج قفل سطوع را نمو لاستلام عئارشلا عمجف دوجو ءوهداهجلاو

 لكحع ن نءىلافاهيلا هجامتحا عمناسنالا نمةخبق ىو محابقلا نم كلذ لكو ةعيدخ وركم هنأاضيأأو |
 امتسملا

1 

0 

 يووم تاحانطم | : تسع صر حدس هت صح
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 كتل اء

 ' اركملا «نوهانلاو ةوقفواولا لو دامأد 72 واقد زخم هرب دوس ار داهللاو. 1

 الأ توالا لباهو بذل ارفاغ ىلاءة لاف ىرخ أو اول اريغبو ةرانواولام* تدقدي وشنتلا نا (لّوالا) هوجو سقف ّ ١
 ْ تاب . الاءد_هنمدومقةملانا (فاشلا) واول اريغب ضءدوو اولا ضءبءاف لوطا | ىذ ب اسقعلا دي بش |[

 ركذملا نءنوهالاو فورءااننو م الا لاف ةيسلتافصل ارك ذ ةناصس هتافد اهلسا يف بيغرتسلا (

 سارناانرك ددقوركملا نءنوهاستلاو فوردملاننو سهاالا همس بااتافصا اييذ :ودوألانا ريذقتلار 71 ظ

 ١ انك ذام ىلع هردنتلا هيلعو اولا لادا نم دوق ان داهل اوه هس“ رو ركستلا نع ىو فورد الا 1

 ناسنإلا اب ٍتَأب تادامعتامصلا نم قيسبام لكنال كا دو الؤد ىلعو اولا لاخدا ىف (ثلاثلا هجولا) |

 د سلا نب ىلا ام اريغلاب اهنم ئذاو زاعتالو هس

 ١ ركشمانع ء ىهناا ناكف هلق لواحاعرو ىشابلا برمض ىلسع ىبنملا كاذمدق ارو ةموص1ناروهلظ

 || ةنلاوةقدملا ةداب ز نم ايف لصتام ىلعاهيدنت واولا|ملع لج داف تاعاطلاو تاداسمعل ا ماسقأ بعد
 نيعون ىف ةروص## ى هو ةريثك هنا ف ءلاكتنادومقملاو هادو دل نوظفابملاو هلو: (ةعماشلا فدا

 :ىلصملال اهب هللا سعأ ىتلا ىهذتادابعلاامأتالماعملا,قاعترام(ىاسل او) تاداسبعلابقلعتيام (امه -

 روذنااو قاشعالاو داهلاو مي او موصلاوةاك. لاو ةالصا | ىهو نيدلا ىف ةمعرص مللاصللب ان دلا ىفةبع

 تا قاع اموهو (لوالا مسةلاو) راضملا عفدلاماو مذانملا با, اما ىهذتالماعملاامأوربل لاسم راسو
 | مقاتل ىمفةلاصالاب دولا عفاملامأ ةيعتابوأ ةلاصالا,ةدو هةمنوكبت ن أما عفانملا كف عف الا

 [ملوهقفاا نمد رشالاو ةمعطالا باك ايف لخ ديو تاهوذم ا (اهلواف)ة بلاس اولا فرطن# ماها

 مييذلا يف ط رش ىلاغتهلتاو حيذلا دعبالا هلك أن كميال ناو اواناورح نوكي دقو انين نوكيدق م دل:
 لخ ديو تاس وامل ( اهيئاثثو) املا باكو مجايذلاو دمصا | بكه قفل ف لخداذه لج الق ةص تدارس

 نعد :وهاماهنم و عاض رلاباباضدأ هنمو حاكذلا با وذ و هل > كفي أم اهجاه نم عاف ولا ماك 5 باداهيف | 1

 | ناي_سالا نع توهاماهتموزوشنلاو مسقلالا اوحأ هب لصتيو نكسملاو َةقةالاورهملا لثم حاكنلا مزاولا
 تاسومملاب ةقلعتملا ءاكتسالا ن مونادللاور اهظااوءالب اناو عللناو قالطلا باك هبف لش ديو حاكلل هليزملا | |

 ينا والا هلامع:ساك ل دعالامو هلامعّتسسا لحيالابعو هلامعتسما لح انعو لكمال اعو هسلل<اعشصلا | 1

 ||| هيلارظنلال_<امبان ىهو تارصبملا (اهتلانو) ٍبابلا اذهىف ءاهتفلا مالك لاطو ةمضفلاو ةيسهذلا |||
 .«اهقفال سدلو تاموعشملا (اهبماو)المأ هعانمم لحي له باب وهو تاعومملا (اهعبادو) لحالاموأ ٠ْ

 بامسالا (لوالا) هحوأ هن ال نماهنعشصلاو لاومالا ىهف عمتلاب ةدودقملا عفاسنملاامأو لابعابلا :

 اماق ناسعالاه بمر مئاخا عيدأ 1نام ءالا مساماوهفعسلااما هريسجغوأ عملا اما ى مو كمل: ديمملا |

 همدلاق اونسيكرتسا اذا امني دلاءنيعلا يراه صلبا عيدأ تا .نوكينأ |

 نكلو ناكل ئلاكلل عسي ع نع ميما ايس عنا ورام ودعال هنا لبقو نيردلاءنيدلا عسب وأ|
 ةلاعلاٍباَمَو ةراجالا باك هيف ل_> د.ف ةعفنملا عسام أو نييدلا ىذا ة وهو عرمشلا ىف لاش م هل ل صح
 ا ,.تاوااءامحاو ةمصولاو ةمهأ او ثرالا ىوفث | هالة .وأا ب ام_تالارب "انام أو دب راضملا دةع باتحصو
 كلا بامسأ طيس ىلا قدرطالواهربعو تا اوك زا ذ_خاومئانغلاو ئتلاجأو طاَعلالاو

 . ئثااف فرصتلا كلا لارغا بج ون تلا بايسالا» اهقفاا ث-اصّم (ىناثلا عونلاد) ءا رقتسالا الا

 كلم فرصتلا نمكلاملا منع ىلا بابسالا(ثااثلا عونلاو)امهريغو ةعبدولاو داحس 0 ْ ٍ

 امأو عفاسنملا باج بامىف هللا فءاكت ماسقأ طءضاد_هف اهريسغو ةراجالاو سلمالاو نهرلاودو هسفن |
 سوفنلا ىف ل صحت نأام ةرشملا نال ةسجر املا ماسقأ ل وةئاراضملا عسف دباب ىفىلاسعتهننا فيلاكيت | !

 لس نأ اما هذ سوفنلا ف ”هلصاخ ارامل ا ام لو غلا فوأ بانالا فو ناءدالا فوأ لا اومالا وأ | أ ٠

 ديلا عطقك ن ديلا ضاعتأ نم ضعي فاماو ةرافكلاو أي دلاوأ صاصقلا اما هسبف مكاو سفنلا لك ىف |

 | ار 17 0 57



 6هو؟4أ

 | قسقأ لع ىلاعتاقا باعت: رعشم لعق ناس الإ . نع ةراسع ىهو ةدالاد او نيذلا مه نوملكتلا لاقو |

 1 وا و يو وبل ووك اواو مظعتاا فهوحولا |

 ن--1لا لاهتة هاما كتدارفا نمدر-5:لوص> هسق ىنكي تو ثلا بناج ىف سءالا لوصحو بالا لامعأ
 ا : ادبأ نماوذخ ؟موقةدانقل اقوءارم ذلاو ءارسلا ىف هلا اودمعنيذلام هنودياعلا

 || لوا ايان دهم ىلع ىلاعت هتاركش قى نوم ود نيذلا م هونود ماي“ اهلوق (ةثلاشااةفصلا)

 ١/ [|| اي الا قاخ لبق هتلانو درعبا وناكنيذلا ةفص ديممتلاو لملهتلا ورفتسنلا نأ: ركذ دقو مسها ةداع كلذ راهظا ا

 ٠ 1 | هل اًفو دبحي نيذلا ةةصوهو كده .-ن نضو مد[ لخ ل .قاولاه من أ مهنعربخأ ىلاعت هنال ”كتالالا هو ا

 8 | هتدمحلانأ مهاوعدرخ او هةر هو ىلا عنهن انو دم منايةنلا لهأ ن :رعربت أ ىلاعت هنالامث دإا بارح دعن ٍ

 : أ لان(لئالا)لا رقأهشر نوت اسلاهلوق (ةعدارلاةفدلا) نودماخلاو هلودب نودارأ مسه ونيلاع !بر
 م ىلا لاقو مامصلا وهف ةدامسسل اخ نمثارقلا ىف ةرك ذام لكس اء نب !لافونوةاصلام هس رة ْ

 | نوعد نيذلام- هلءقو ضرفأام وماذ_غنان سلا نع هماسلا قبلا سنس م السلا ةولسلا هلع ْ
 || عما س عاسلللي قى رهزالا لاق( لوتال )نا وجو حاصلا عئاسا ريسفت نسح هلال ىذلا ىنعملا فو ماسلا ||
 ٠ | هدهلق لك الا نع كس متاصلاو لك الا: نءاكس#ناكسح هعمدازالا ديم ضرالا ف مسسبىذلا نال ْ

 1 ْ | مسي ىذا ال اك ضرالا ىف باهذل | ىلعر ارقسالا ةح امسلا لص أ نا( ىاثلا) اعأاس حاصلا عم ةهباشملا

 1 | نارهورخ ”آهجو هى دنعو عافولاو برشلاو لك الاوهو ى.هتشملا ل رتو ةعاطاا لعذ ىلعر ةسب متاصلاو ْ

 || باونأ هيلع تدتفنا تا اوهشلاباونأ هن ىلع 3سو عافولاو برعشلاو لك الا ن نم عنتما اذانا_ئالاأ[
 | | ترها ابص نيمدرأ هلت صلخ أ نم مالسااو ةالصلا هماع لاه كلذاو ا و ْ

 1 نمو ماقمىلا ماتم ن ,منلقَدللا هلا لال لاع ىف نيكاسلا نمريسصتق هنامسا ىلع هنلق نم ةمكملا عياش ]
»« » |] 

 ٠ْ ْ للعلا بالط ني امل نمدارملانا(ىنانثلا لو او)تايناسورلا لاعىف ة> امسهل لصديق ةدر دىلا ةرد ١ :

بغو نعو َة هم ركع لوقردو معلا باط ف داب ىلا دلب نم نول دن
 .لكأو اي ىف ةحامسلا تناك همنم ن 
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 ْ مهنم ىجدداو حاسفول.ةنود اا ىرناكسحام ى ار ةنس نممد رأحاسا ذا ل_رلا ناكو 7

 ّْ ميظع رئأةحاسسللل اوةأونم كالا ىرأ امتنا ار 'الذدنءف ى أ تءاسأ نانىنذامبرا.لاقف اسم ريق
 ْ ىلا جاتصفداز عة دقو املعرب_دل١نمه ٌدبالف سؤبلاورضضلا نم عا 2 هاا هنال ىف البكا
 سنانتلا نءرباك آلا قل, دو ةصو -خ :دئاف د- أ لكن مدس غت_ نيفلتخم لضافأ قلي دقو هقلا ىلع لكوتلا

 لهألا اوحأ ف الخ ادهاشب دقو اهب عدل :ةمق ةريثكلا تادارملا ىلا لصي دقو م-متلبا ةمىف هةر قص سف

 ١ ةحابس اق لمجابو هتفرعم ىوقتق مهبةصاشللا لآو حالا نه فرط لك ىىلانعت هق قل ام بدا دلا

 نءذوخ أموهو ضرالا ىف نورئا لا نوم ”اسلال موب وأ لاه (ثااثلا لوقلاو) نيدلاىفديو قران اهل

 ىلوالاهن الا ىف نينمؤملا ث- ىلاعث هنأ هرب رو ارح اهمادهام حرش نم هيدا رملاو ىراتخلاءاملا يس هسلا

 | تامدا هذه عومس نفود وماونوكي نأ ى نثق نيدهامحلا تافص ناس فدي الاورهر دم داه+لا ىلع

 اهتاوىضاقلا لاق تاواسا !ةماقاهنمدا ارم افنو دخانلاتوغك رافي (ةسداس اوبال اةفصلا)

 هدوءقو هما.ةوهوةداعلل قةاوم ىلهملا لاك م ازا سنالةالصلا نع ةءاكدوصسلاو عوك رلارك ذ لع

 لاق. نأ نكي هربسغو ىلسملانب لضفلا نيبتب هيودوصسلاو عوك رلاوه كلذ فةذاسهلا نعحجر ىذلاو

 | رك ذااندو-لاو عوك رلا سفلا و اتدوصسلاو اهطسو عوكر رلاو ىلاعت هنت عضاوتلا تايه لوأ ماسقلا
  | 1ةف_لا) مظعتلاو عوض اهنا الهلا ن هدوصقملان ا ىلا دوبعلاو عضاوتل اه هناع ىلع امتلالدل

 | فورءملان مالا ماكحأ باك نا لع ءاوركنملا نءنوعاسنلاو فورءمانو يه" الا هلوق( ةذماثلاو ةعناسلا

 ٍ تالداه1لا بادعا ىلا ةر اما همقو انهه هداربا نكمالف لوصالا لعىفروك ذم ريبك باكر كنملان ءىنلاوأ

 رع كلا نعرجزلاو ناميالا يف بيغرتلا بج ويداهلاوهقاب رفكلار كنملا سارو ةانناميالا فورعم لا س مأدأ |

 مريوم بوس سس يحس بسلم مدمس رس ل ع - مشل

 داهطاو



 "هع

 ١ صمم تين يس تلمح

 هللاآلا هلاال لق معانءال_سلاو ةال_هلا هملعل وسرلا 4 لاق ةاف ولا بااطانأ ت رضخ | 1لاق سس نعييسملا |
 ١ | دبع هلم ىلعان أ لاف بلاعملا دمع" لم نع بع 7 ةصأىنأن بهقفاذادعو لهح وبألاققهللادتعاببشلحاحأ ١

 ْ نم ىدجنال كنا ةوقذي الا ءذسه تازئقكنع هنأ آمنا نرفغتسال مال هل اوةالصلا هيلع اقف دبأ بلطم ا ْ

 ىأ :امووالوزن نارا ارخ ؟نمةروسا !ءذه نال لضفلا نب نيسملا هدعبتسا دقو ىد-اولا لاه تبخأ

 هملع“ ىلا نا لاش نآس اب ىاف دعبتْسم ىدنعداعيشمالا اذه ل وأو مالسالا لأ ىف دك تناكشلاط
 عمديد شل ناف هن ال اءده لوزن تقوىلا تقولا كلذ نم بلاط ىنال رغم سا قد مال-اوةالم لآ |

 ناكونب رفاكلا نم م والاورذغت_سنأم-هلز :وحح ناكننم واالعتفةر ,وسأ ١ هدذهقرهظاغارا ْ

 دعبت صريغاذهف هئم هللا مهعئمةر وسل اهذ_ه لوزن دنع مث كلذ لعق انيامالسلاو نال

 ْ كي والر ةغمستا هل تان لاو ني كح رمشملا هي ونال رف تسإ الجر عمس هنأ ىلع ن نعىوري(ثلاشلا]

 هملع هلق | ىله هنا لوسرل كل تركن ف ناكرشم امهو هب ونال مهارب رةغتسا دق سدلأ لاقت ناكرشم

 : ةيلهاجا ىف أن اكلاقو مال اوذالسلا ءيلء لوسرلا ق الحر نأ ىدرب ( مدارلا) هب , الاءذغ تلز
 نم حاضحض ىف لاق من لاق | تحس رشم تام أ لاسقف ىلأ ن ياو هلام نم نو ف.ضلا ىرتقيو ملا

 موي لتي [لانأ نارانلا ىف ميهاربااءاولاناو نأ ن الافق مالسااوةالصلاةبلعداعدف كالا 4

 لة<نيكرشمالاورفغت_سنأاونمانيذلاو ”ىنللناك ام هلوق (ةئاشلا "هلك لا) رانلا نم“
 (لوال اف ) ىهنلا عم ىلع كل ذ مهل سدل انعم ن وكي نأو فصولاكَنوكف كلذ م-هل ىتيذب ام عملا

 11 و ا يل 5 م نم عج نان 01 ةودنلا ظ

 هلناَنا لاه اضأو خا باح مهنأ مهأ نيس ام دعنن مهلوق ىف ىلاعت هللا هركا ذام عنا ا اد له بدسو ن

 و. و ع عت يس

 باطةراشلا مسهل دي هلأ م_معربخأ ال ىاعت هنا يفسعملاو: اشد نا كلذ نودامر ةذدو هكر ريالا

 هنا ىلاعتهلتاءاضق قمساملاضي ا وزو ال هنأ و هدمعوو ءدعو هنا فذ نأ بلط ىر# راج م-ه1تارفغلا |
 طحو مالسل او ةالصا هلع ىلا ةجردناصقن بجو كلذو نيدود سعاوراصل هنا رفخاوبلط زال

 فاللا ب ورامغتسالا ذهن يطا باك أ مهنا مهنء لاقو مك بصتسأ ىنوعدا لاك هنااضأو هد م

 هلعفنال هنأ هنع هللاربخ أ امدعب ايش هير ذمعلا لاسد نأ ماهوب زوج دقوزومعال هناو نيصنلا نيذه دحأ ىف

 1 ه وو نم دعنا راع اذعو كل د لفف»ال قاعت 0غ مايل رخأانر رانا لهأ لوق اوقب هلع متحاو | ا ]

 هلطد نارقلا صن لو عونم كاذو نوبذكيألو نواهجيالت رح الا لهأ نا هبهذم ىلء ىيءاذهتا(لوتالا]

 | (ىناثلاو) مهسقنأ ىل_ءاونذك ف يكرظنانيكرش اك اما ر هتئاو اولاه نأ ال امهتنف نكت لمت هلوقوغو
 ا هنالزئاجريغماللاوةالصل اهملع لو.سرلا قس ىام ماكاو لاوس ١١ كل ذ نع م. درف نسكت *موة-فنأ

 ةيصقمو ا ثبعنوكيت أمان ةدئافالنأ)لءيىذلاا لاؤسلا اذه لثمن ا(ثااثلاو) هبصتمناصق بحول

 ظ بل املا ةهلثملا) عالسلا مهيلعءابنالا رباك أ ىلع نيزياجرمغو رانل ا لهأأ ىلع ناز "سام الكر
 ماو دو كب نان فاما ”نلعلا هدهو راثلا نا أ نم نم ممم ”وكنمست وهرافغت الا اذه نم ةعئاسأا" ةلعلا نا أ

 : 0 وقياننكح املوزنلا د »١نوكوىف رق ىلوأ اوناكولو ىلاعت لاق بسلا اذهلف دعانالا نموأ براهتالا

 ا ”هلكسملا) لآ اسم همفف هانااه دعو ةدعوم ع نءالاه سال مهاربارافغت_سا | ناكامو قاف ةزتان انامل

 ادع عم ىلاعت هنا ناسنامهوّيالنأ هنم دوصتملا نا ( لوالا) هوجو اهلتقاةيالاءذ- هقلعتىف (ىوالا

 | قةغااملااهايقاعتدي  الاهذهلاصتا سس ىفانرك ذانا لاقي نأ (ىناثااو) هبف ميهاربال ن ذأ ام ضعب نمأ '

 ةالصلا هملع دهم نيدي صةخمريغ مك-لا اذه نا ىلاعت نعب مث مم وم1ز مج اتارانكلان ء عاطتنالابادعا ا

 نوكتف مال_ىلا هملع نيهاربا نيدىاضيأ ةعورسشم تناكعاطقنالا بوجورب رت:ىف ةغابسملال ب ءال_لاوا 3

 مالسلا هبلع ميها ربا تصوىلاعت هنا(تلاثلا) ىف :وقأراذكلا نم ةانملاوةءطاقم ا بو>ورب رق” ىةعلابلا 0

 | ساندلابراضملا لوزن دنع عيفتلاو عجوتلاريثكى أ اهاوأ هنوكب و بضغلا لملق ىأ امله 20 الاهذهىف 1
1 

0 

| 
1 
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 ||| اماررضا ا كاذفلاومالا فل صا حلاراضا اامأو شرالاو أ ةيذااوأ صاصقلا اما هم بحاولاو اهرمسغو |
 ظ ا. اضل امو قرا باكوهو يف لبس لعوأبمغل باكوهوراهالاو نالءالا لبس عل محينأ

 .[|| باكءاهةفال_سلونيدن ةرملا ماكس أ همك لش مقر ةكلاامأ ةعدبلا ام اور فكل | اما ىهفناردالا ىف هإ_صاخلا
 'ةيوفعلاناسو طاوالاوانزلا مر هب لص باسن الا ىف -ل_ماخاراضملا امأو نمعدتبملا ماك أى ررقم

 ]| ككيالد_ألكناوهورع ؟ثدي انه»و ناعللا بابو ف ذقلاّد-باباضي أ همن ل ديو امممذ ةعورمتملا

 1 برسل ا اذهلف همصخ هلا تفتلي الف امبعض ناك امج ردهئال+ هن راضملا عفدو عفانملا نم هقوةس افرتسا
 1 ا نوكنأز < لالفةاضةلاوءا مالا رهو باوت مامالا كلذاوكي نأ بو ماكس الاذن :ةلمامالا ىلاعت هللا

 ١ ا | نوكي نأ دب الو :داهشلا ىهو ةصوصخم ةح قاساراهظالت نأ عرشلاف ةجخبادالاال وبةمربغاا ىلعريغلا لوق
 3 | ىلا عت هللا ف ملاك دقاعم طءضا دهف هلع ىل ثم ناي نم دب الف ةصو ع طق ارش ةشيلاةماق الو ىوعدلل

 011 سغأ ناب ةران و لمضفتلا هجو ىلعةران نآ ارذلا لك ىنا باس ا ىلاععت هللاو ةريثك تناك انيزوونس و او

 أ دود نوطفانساو لاقف دي الا هذه ىف ادرك 3 لج أى اعت هنأ مرج ال نم اكمال اهتمي ىتح مالا هيلع لولا
 ا عال سدو فيلاكشلا ناس ىفهورك ذىذلانأ اونطءاهقفاا نألع اوفيلاكشلا هذه "هل لوانّروهو هللا

 ١ أ مادقأ حرش ىل ع يلة شم هذلا بتكو بولا لاعأو حر اولا لاسعأ نامت نيفاكملا لا-عأ نافكل ذك

 1 00 لذ بواتلا لامعا, ةقاعتملا فيلاكتتلااماف حراما لا اهةقلعتملا فلاكتتلا

 ||| اهقئاقح نع فثكلاىف ةغاابملاومهأ اهنعشصلانا كشالو اهقئاقدنءاوثع:لوالوصفو اناونأو انتك

 | ظ | ةقطانىلاعت هللا ٍباَك ىف ةريثكل |تاناالاو بولا لاغأ لمد لال د ارتاغاحراوملا لامعأ نال ىلؤأ
 0 | ةطاحالاو ل وعشلا لمس ىلعماسقالا هذه لكل ل وانتم هللادودك نوطظف اذاو هناصبسدل 000
 : | ةمدقتلادن , الاى لاق هناهنمدودةملاونينمؤملارمشيو لاه هينا نافلة دك هركذامل ىلاعث هنأ لاو

 1 أنا لءاهنتنينمؤل اريشبو هلوقاهيقعرك د ةعستاا تافصا !هذهركذف هع معيب ىذلا مكعب اورمد“ 0

 ' ببيدلاام لبق ناف تاغصلا هذ منيف وصوم انينمؤماالا لو انتت“مل ارم: ا وقىف ةروك دملاةراثدلا

 لبس ىلع فرلاكل ا ماسق ار ئئاس ام اساههنةعىلاعت 3 ذم لمصفتلا ىلع ةن اغلا تانفصلا كات 3 قامنبلاو
 ملعلا باطل ةحابس !اوهقادسمتب لاغت الو دات :هلاؤتن وتلا تالاثل عشانا ةندلاةدققلاجالا

 اذهلف هتاهوأ بلغ[ ىفاهنع فلكملا كه الروم ركنا نعىسهلاو فورءملانمالأو دو هسلاو عوك لاو

 عسلا ماكح [لثمهن ادوأرثك ىف ا مع فاكملا كف دةف ةمبل ا امأو لمصفت | لسس ىلع لافت هلل ااه 2

 لاعأت نات ناونولقل!لاعأ ةيناملارومالا كلةةانضبأو تانانللا ماكحأ ةفرعم لثموءارمشلاو
 ةياعر نممهأ بوال!لاوحأ ةباعرن ا تفرعدقو بولستا! لاو-أرووهظاممدوصةماناالا حراودلا
 *« . لاجالا لّدس ىلع مسقلا اذهركذو لمصفتلا لسس ىلع مسقلا اذدرك ذب || ذهل ةرهاظلا لاوحأ

 مهل نيسامدعب نم ىبرق ىلوأ اوناك واونيكرشمللاورفغتس نا اونء1نيذلاو”ىنللناك ام) .ىلاعت هلوق
 ًاريت ها او دع هنآ هلنيسانأفهابا اهدعو ةدع :ومن ءالاهال ييها ربا رافعا ناك امو يطا باضأ ىنأ

 :ءاربلاراهظا بوجو عضوملا اذهرىلا ةروسلا هذه لون منيا ىلاعت هنأ لعا ( ميلح ءاوال يهاربا نأ هنم

 اواكح ناومماومأن عاءا ريلا بحت هنأدن الا ءذه ىف نيب هوجولا عسمج نم نةفانا اوراشكلا نع

 بوجو ناس هنمدوصةملاوم_مامحأ نعةءاربلا تيجو أي مالاو بالا تس نانآلا ن هبرقلاةياغف
 (ىلوالا”هلمل1) لئاسم همفو بابسالا نم بيس: م-متلصاوم نم عنملاو تاداغأا ىدقأ ىلعم-ممعظاق#
 كم ىلاعتهقلا عفاملاممنعهتلا ىفد سابعنبا لاق (لوالا) اهودوتب 1 طي هلو هسىفاوركذ

 دعق م هنود فةوو اهربق ىلا بهذ كمأ لقا دهع هيث دحأ هب , ونأ ىأ مالسلاو ةال_دااهملع ةىبذلالأس

 الف هيف ن ذأ دقلاقذتاكبوترز رزمم ءاكيتاورومقلا ةران بز نعاننممن لافورع هلأت كب واهساردستم
 نيدنعس نعئود (فاشلا) اهل ةحر تكبائيش هللا نماهنع ىغأ ال ىناو هللا ياذع نم همق ىهام تلع

-- 

 هتندشا



 ىلع تاعي نم ما 8 رئاسو مه اهمأو مه النورفغت باو اك : 2 لا ذه لوزن لق مناف" الاءذح || ؟

 ١ ىمهلع فوللا عقوف هن . الا هذه لوزن لبق ونام دقاوناك نيكرسش لل اورغغتسا نيذلا ن نيلسملا نماماوقأ ظ ْ

 'لصاحةلزنهملا تلات ( ةمئاثل ذل ملا) ب باّمعلا قيصس هن ىذلا مال ا مهتم نوكن : ىحىدهلا دعب ,ب وق ذآ

| 

 : ا . الاءذهى داعريسفتلا اذه ءانصلنىذلا بيرتلا ىلع كا ذى لوقلا لاط أ وابنعنيفلتتملا لاوح أ نيبو | ا

 اللا اعلا وبما ارااثا(لوالا) نسل ١

 1 لوب اوك>او لالضاانموبلعم كلا لالضالا اذه نمدارملا ةلزتعأا تلاه (ىناشلاو ) هيلا 8 ١

لا نمل :لبق منو دم مدن تن اوفاث أ" الاوت هتازئانإف ر نكلا
 : ' نافاضيأو نيكرشمالر افغت_سا

 مهذخ اوبال ىلاعت هنا نيبو الاء ذمبم ون فوم كلذ ىلاعت ها لازاف مهلاحن وكيف يك هنا نياسملا بولق

 ثادا را لمقو مظنلا ىف نس هو اد سهف هنعاوزرت<و هوَعَد نأ مهملع بح هنا مهانيي نأ دعبالا لعن

 زارتالاو معذب اسس بو جوو نيقفانم اور افكلا ةطلاخش نم عنملا ناس ىف عضوملا اذ هىلا ةروسلالو' نم

 رافكلاءالؤه قدح ىفديدشلا ديدشتلا اذه هبوملي فيكمي ركلأ مرا ةلانالض تكف 0
 بجيام مهل ني ىج دشرلا ىلام عاعدذا معن : هن وقعلاناماوق أد اوال ىلاعت هنان هنع سم اف نب ءتقا كاأ
 | ةذخاؤملا عاوأ 3ثانمهدخ اوي نأ هلف هلعلا لازأو رذعلا حازأو كلذ لعفنا دال هو ًانيلعأ

 اودارأ اذابرعلا نال دساف ليوأ: ءلاازه ىرابنالاركب وأ لاقو م مكمح فورفك أ ادعت « ت

 ةصص مك ايفرغك أ انس اوق نم مزادال هنال ل طاب تبمكلات دس .مسوجاتحاو لاشي لاضاولا دل

 ١ لاة:نأزوالوهرمسك لاقي نأ ز روع هلا ىزتالا لعفأ مص لعف هرف حد عضوم لكس دأ لل

 ةلالضلا عقومل هللا ناك امو ال|ريسفت ىف (ثلاثلاهجولاو) ماس

 لكي ل اممنانلل ةررقو هنعاسبتمواصيق لعفل كا نوكمأ نيت ًادعبالا ادع أذ اوبال ىلاعت هاتي الأ

 ضرالاوٌتاووس !|كلمهلهلوةوهو تاكمملا لك ىلع رداف هنأبو مم لع ين لكت هانا ةوتوهو تاما

 بدلا لعفيال ىغلارداقلاملاعلاواسات نكي لاذكعار داق 3 ناكن مناريدّتلا ناكف تمعو حي
 اهان رسف اذا عصيان اهب . الامطنفا ىلابعت هللا هلعشب ال نأ سوف عبق ةرد_ءلاةلازا او ناسبلا لبق باتل و

 نا (باوالاو) هينولوةنال منو ب باهعلاب ءادش الا ىلأعت هلل | ن نم عيشي هنا ىذتقيادهو هحولا اذه

 ىل_ع لال داهبف سلو هلعلا ةحازاو: رذعلا ةلازاو نستلادعبالا بقاسعيال ىلاعت هنا ىلع لدي هوت عرذامأ|
 تبعو ىدحع ضرالاو تاو سلا ك|مهل ىلاعت لاك ٌثباسبلا اذه ف كا طةسف كل ذهل سدل ىلاغت هلا

 تاومسلا كلمهلهنأ نيب رافكلا نمةءاربلابهأ 1 ىلاعت هنا. (اييدحا) . دئاوفانهه ىعملا انه ركذىف
 اولاهنيإبملا نمموقلانا ( اسيا ) :مرارضا ىل_عنوردشدال مهفمكسملا رصان وهناك ا ذاف ضرالاو |

 ناار كالا تاوشاو اندالوأو انتخاب اطلت نأ اننكمالذشنخل رافكلا نم عاطتنالابانت ممم

 تاووسللل "لاما ود ىذلا هلالاف ىهترصانمو مهتنو اعم ن ءنيمور < ترص نا مكن ادارملاو نير فاك ثمريثكلا

 فيلاكتل ا هذ مب سهأ ال ىلاسعت هنا( اهئلانأ 0 وعطَْم : نأ كرضرالف مرصان تيمملا) تحن او ضرالاو
 هلوقىلادسعمكتو ]و مكهلا ىفوكل ل قيلكتو ىمكمل اوداقنت نأ مكعب جو لاق هي ”"اكةقاشاا |

 عزرا :اموه نمةرسلا ةعانبك ون ايراد اير ا ”ىبذلا ىلع هللا بان دقل) ىلا

 كو.ةوزغلاؤحأ حرش ىدقتس هقتسأ|1 ىلاعت هنا لعا ( مير فور مهب هنا مهماع بان مثمسهنم قد رف بؤلق

 فز عون )و هبل ءهتا لص هلا لوسر نعر دص دق هلا ماك> الا كمة. 06 نمواهءاكسأنم قداص را

 : كلت فم_ملع بانو مهياع ضف هناىلاعترت ذفةلز عون نيمو انعاضباردصو ىلوالالرت ىرت هب راج |

 ْ ارغشلااذ_هنا ىيءرابخالا تلد(ىوالا "هلكسملا) لت د أ بمم هن , الاىفو *ىبنلا ىلع هللا بان دقالاقذتالزلا ||

 .ءانثلا بجوب اذ هو اهحرمش ئصسام ىلع نينموملا ىلعو مالسلاو ةالمفلا هيلع لوسرلا ىلءاذي داك امناك |
 : ينلا نع ردص هلا(لقالا) ٠ وجو نم (با ولاد رجاهملاو ”ئبنلا ىلع هللا باند قلل وقابل بأ ا 5
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 ١ | ييهاربا نا لمقدت "كفا ديد الر افغتسالا ىلا هبلق ليم ناكت افصل | هذهمافوصوم ناكنم نادوعةملاو

 |١ نالفرناكلا هالرافغتسالان نم ىلإ ههنا هعنص ةيماماو ةيهاوالائافوصوم هنوكك عمو هردق لال عم

 ا أ هيلعرما ربانا ىلع د آرقلا لد (ةيناث انلاةهلثسملا) ىلوأ ناكس» عملا !اذ_هنماعونم هريسغنوكب

 1 لرفَءااي رهنع لافاضدأو نلاضلا ع نم ناك هنا ى الر غو هنع ةءاكح ىلاعت لاه هال رعقبلا مالا

 ا كلن رف: الاضبأ لافو فرك اروغتس أس كءلع مالس لاق ميله ةر نسف اس لانو جل امو ىدلاوأو

 | اولا هي مهارا نما اد_هرودص ىلع لدب اذهنزوحالر >اكتلرافغتسالا نا تدنو

 ءايااهدعو دع .وم نعالا هبال مها ربارافغت_باناكصامو هلوةءلاكشالا اذه نعسان نامت
 1 ناك نمؤينأهدءو ءانأ نا عملا ومالا هيلع يهارباانأدعاولانوكينأ (لوالا) تالوقهمفو
 : ارثو هنء أر: هقو دع هنأو نمؤيال هنأ ل نيرتالف ىنعملا اذه لصحي نأ لال ارفخت_.ي مالسلا هيلع ميهاربا

 | ةرفغتسياءاأ دعو هلا كلذو مال#لا هيلع يهاربادءاولا نوكي نأ (فانقا) رافغت_-الاكلد

 ||[ ءانأاه دعو ن_حلا ةءارقليوأتلا اذ_هةص ىل_علءادااو ه:ءآربت هاو دع هنأ 4نيساملف همالسا ءاسر

 1 «يال يهاربارافغتسا نمدارملا . (لوالا) نيرخ [نيهجوباوملا ىف فصعد ةسالاد موءايلاب
 3 خد تاكو ن نارفغلازوفتو ب تاّقعلا٠ نم صاد ىدع نما . هل لو ب تاكو مالسسالاو ناميالاىلاهلءؤاعد

 | [ارسمت ومي هناي ىلا عت قنا ءربخ اسافر اف ةتسالا وج اذهف ةرفغا ابجوب ىذلا نا.عالا هقزربن أ ىف هقلاىلا
 | نيذلاو ”ىنلل ناك امدل وق لمس نم سانا !نمناباولسا ىف (ىفاثلا هج ولا و) .ةوعدلا كإ:لرترفكلا ىلع
 ١ 000 او ةالص ىلع ننكرسشملل اور هس نأ اونمآ

 ٠ نم عنم ىلاعت هنا هانر تهذدامدا اراانا ىل_علئلدلاوا ولاه باقعلا فضة رافغت_سالا كل ذىفةدئافلا ْ

 ١ نم عنصو مكملا اذه معد . الاهذهىوادبأ تام مهنمدحأ 000 وقوهو نيتذانملا ىلعةالاصا |

 . الاوفتخا (ةثلاشلا :ءلمسملا) بد رغلوقاذهو ْكرمشلا كلذ ارهظم ناكوأ اةذانم ناكءا وس نك رمشملا ىلع
 |هدحورارصالاموهضءبلاقو توملاورارصالابمهضعب لاق هنو دعوا نا ميهاربال نيتي ىذلل بيسلا ىف

 | ناميهارب اربال يسال ل وي ىلاعت ناكسذ ه٠ ًارتكلذدنعو ح ولان كلذ ةفرع ىلاهتمتناّنا دعسالنورخا 7لاهو

 | ىلا عت هنااعاو ميهاربا "كلم عت اوهلوقىف هاربا ةعباتعم ب اال كلتك ا ووكف متم ازئاش ودع مال

 | دنعلجرلالوقنمهاوالا قاقمْسا نا ملعاو ميلس ءاوال مي ماربانا لاه ةعقاولا هذه ىف ميهاربا لاسركذ اا

 | حر<ناسنالاف هقرس دة ثيو باقل لخادف ىلقلا حورلا قس نزل ادنءناهق بد سااوهوأ هنزح د دس

 تارابع همف نيرس_ةمالو ظفالا اذه قادس *اىف لصال اوهاذه هءام ضعي فذل باقل نم قرا سفنل كلذ

 1 هيلع هنا ىلصهقلا لوسو لأس هلارمم نعو عرضتملا عمافن اوالال اق هنا ملسو هلع هللا ىلص "ىنلان ءىور

 1 ..[ركنأت هنواريغب ام مالا و ةالصلا هءاعلوسرلا دنءتءاكت بنز نأ ىورو ءاعدملا لاف اوالا ن نءملسو

 ةعشابللا ةيعادلا لاق هاوالاامو هللا لوسرابل-. .ةةهازأ امافاهعد مال_سااو ةالصاا هيلع لا ةفرع

 ةرح "الا دما ددش نم ئث هلزكذوأ اريصقنت هسفل كذا لك اهاثأ مالا هيلع م مهاربا نوكى عم لبقو ةعرضتلا

 هينصوامأو ةشحلاب نمؤملا ءارتالا امهنع هلنا ىضر سامع نس نعو هام اظعتساو كلذ ماقام ها ناك
 : ةقرلا ةدشد هفصو ىل اععت هبال ماَعملا ادهىفنئغصولا نيد_م هةصراما ىلاعث هنا لعاو مولعمووف ميل هنا

 ْ ةداعلا هذه عم هنا ىلاسعتنيبف هدالوأو هس ىلع هتقر مظعت هناف كلذك ناكنمو لجولاو فولاو ةقخشلاو

 1 اف رفكلا ىلعهر أرمصاهلرهظامل هيلع هبلق ظلغو هس أ نمأربت
 هلوق هبضغلاادنعهلحّدتش و اذاءرملا نال فلعل اةّدشو بالا ةق رلخلا نايس دح أن ال

 كام ههقانا ميلعئ د لكسب هانا نومي ام مها نيب تح مها دع ذا دعراموت لضماهتنا ناك امو) .ىلاعت

 0 اي 8 0-0 000000 عم نين يشار
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 | م هفدرأ م بتالا رك ذ مسيو لقلاميهطت بئذلا لذ لبقةيوتلاك ذي دش قات هنا ( (لوآلا) هر هوو 1

 هنعافع مث نالف ن ءناطلسل ا افعل قاذا هنا (ىناثلاو) ممنأش ميظعت هنمدوصقملاو ةدوتلارك ذبئرخأ 35

 ماللاودالصلا هملعلاق ةّوقلاو لاكلا ىف ى ودقلا ةياغلا غلب دك ًاتموفع وفعلا كلذ نا ىل-_عشلاذلد |
 مهئعدادزأ ديرن مهملع بات مدلوق ىف سابعنبا لوق ينعماذهو ةّرم نير شعل لا لجرلا بن ذره نا

 ةعاسيف وعيت انيدلاراصنالاو نيرتماهملاو ”ىنتلا ىل_ءهللا تان دقل لاه هنا (ثلاثلاهجولاو] ١ ىتر
 م-ممولق ىف عن هن ناك ىلا نسؤاسولا «مهيلع بان ىلا تهئادا را نا ىلعل ديبترتلا اذهو رم 1[

 ثداف[ :ذابزلا هدسهف ممم قيرف بولق غد زتناك امدعد ند لاةؤهلعداز ىلاعت هنامم ةرسعاا :غ ١

 ْ موك فش م هد ًارطاخ ف ىرالثل ىرخأ ةرم وتلا ركب ىلاعتاهم.لا مرالف ةيوقسوااسولر

 0 0 تا ما لامتلاتعنتوانولا

 قار نبل ا ىلاءعت هلوق «لبقتسسلا ىرخالاو ةفلاسلا ةسرللاهسم ١

 10 ا مأملمال نا ١ ونظو مهفنأم_ملع تقاضو تءحرامع سرالا مهملع 0

 بالا لع فوطعماذه (ىلوالاللةسلا) لئاستءاالاىف (محرلاباولاوههئئانآ
 ةئالثلا ىلءو ةرسعل ا ةعاسف هوع.تا نيذلاراصنالاو نب رحاجهأاو ”ىوذل ا ىل__ءهللا بأن دئاربدقتلاو ا

 مالسل او ةالصل اهملع"ىب اا ذي ىلا هور كحذ مد نم نأ انبانا فاعل ااًذهىف ةدئافلاو اول ٍ

 ةليلاو السلا لع يأ لا ةهيونلو .ة نوكي نأ بجوي فاعل |اذهو هل الجاو همطعت ىلعالما د كلذ نأ 1

 ”لثسملا) تذل نية كتسسم يبن وكر ,م اش ءالعا بجو كلذو د>اوم ك2 ىفراصنالاو نب رجاهملاب ولو
 اوفاتخاو هللاممالنو-ىمنورخآو ىلا« هوت ف نوروكسح ملام هن الك هااءالؤهنا 0 اكل

 ااورمأءالؤهنادارلا سل هنا (اهدحأ) اهوسواوركذو نيل مموكاوغدو جال ىلا بيلا ىف |
 00 !كبداصل كلوةكوهلب كالذي مال لاو ةال_صلا هملء لوسرلا نم ءاض رلا لمحو فات |
 عضال ( اهنانو) هنع فلز هناديراماو هنع» اهنهلعل لب ف ذعلاب ءسمأ هنا هيديربأل  ذكعضومب لوقبف

 لمح امردق مال لاو ةالصل ا هملع لو ءرلام هانذ ا ةوزغلا ىلا باهذلا ةعز ءىلءاوفاك هن هالمااءالوه نا

 قع هنأ (اهتلانو) لوسرلا مهةلخ لاقي نأ حدف لكلا او يناوتلار ظ اوةبالفت اودالاو تالا الا

 | مموكج نيفلءالزه نوكنمدارملاف هتارمالن وج م نورجاو هلوتب نودارألا مهو ماوقأ ةصق
 !قكامتمقال وق هنالثلاءالوددحأ وهو كلام نب بعك لاق ىوالا ةفئاطلا نع ةبوتلا لوقف نيرو م
 ريثيلان م ألسو هملعهللا ىلص هقلالوسرريخأوهامن اانا نم سدل اوفلخ نيذل هن الثلا ىلعو امة ىف

 ل ىأا وفلخ ىرق فاشكلا نحاص لاق (ةقلاقلاةلئسسملا) هللارمالنوس م نورخاو هلوق ىلا هب

 ًارقو مغلف واخ ةفلاثتا نماو دسفوا اوزغل ا ىلا اومهذ نيدلال ءاما داو هاا داني زاغاااوفلخ

 1 أ بعك مغ ةثالثلا» ءالؤه (ةعبارلا“ ةمسملا) نيفلخل اهي ,الثلا ىلعو سعالاأر ةواوذلاخو قدا ارفعح ٍ

 ا الو هللا هتاف ساشلاو مس رلا نئةرا مو ناعلل اة همف تازن ىذل اة من لالهو رءاشلا كلامنا
 قانا شر أره دال نا لا لاق مالنلاو ةالصلا هيلع لوسرلا فا ناوبهذ مهنا (لوالا)
 ]| لص ى-زوافملا ن دياكالفهتنا لس ىف تأأف ىىهذ ذل سأالا هللا لو سر نع ىكللَح اهءاضرأ الاسقف مهرد

 || لسو هلع هللا ىلص هنا لوسر نع  ىنفلخ اممالعأ اب لاسقف له أ ىنانتلل ناكو لعنو راسو هيلعهلتا ىلص تالا ١

 || ردا ا الاسس ىلاملاةفل> أ الو لامه ناك امثلاثلاو للعفو هملا لصأ ١ تح زواقملاَّن داك الفل مأالا | |[
 هملعهلثا لصلوس رلانا وةحلق لو هيلعدللا ىلص هللا لوسز ىلا ل هأ ىت- زوالا ن دبا تسال هنئاونانطاب 0 ٠

 اوه ذام مهن [نيرثك الا لوقودو (ىناثلا لوقلاف) هننارصال نوجه نورخناو ىلا عتهلفا لزتافلسو | ١
 1 ل ا ها اع مالسلاو ةالصلا هملعبلو وغ رامتا 1

 ١ مصمم مصل ا ممسم يصبصو هع

_ 

 | >-سا هسا
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 تل اا يي للاللال9ل9الا7ا ا

 ا اش ومما تاذأ /كدعدق انع امن ةوشب بلا راشماوهو ل ضال باب نموت : مالسلاو ةالملاةملع

 ظ 00 ةرغن عون مملق ىف عقوامب رفاه-رمن نيام ىلع ني مْوملا ىلع وغلا هذه ىف نامزرا دس ال
 || عمت تن "سواسو لوقأ ب هملءاومزءلوقأ تساورارفلا ىلعر دق: انسلانا مهضعب رطاخىف عقواسب رو

 ١ ني رجالا“ ى“ :| | ىلع هللا بان ددالاةناهتءافءوإ_ذشب هناةرولاهدهرخ آف نيب ىلاعت هللاف مهم وأق ىف

 أ ثالز نءكفنبالهرعلوطناسنالاّناباوماىف (ىاشلاهجولاو) هب . الا هوعنتا نيذلازاصنال او
 1 ءام1نم_ةمؤاارتاسو مال_سلا هملع" ىبنلاّنا ملضفالا كرت باين ماماورئاغصلا بابن ءاماتاوذهو

 ا راس. دئادشاا كلت لمت نأ ىلاعت هللاريتأ نحناو دئادشلا كلت ىلعاوربيسمو هيءاممورفسلا | ذه قاش.م

 اهلكرءصاالخ الا, ةنور ملا ةيوتلا ماقماسئافراصورمسعلا لوط ىف مهنءتر دص با تالزلا عسا ارفكم
 1ث !نامزلاناباومللاىف (ثااثلاهجولاو) هب , الا”ىبذلا ىلع هللا بان دما ىلاءت لاه بدسلا | ذهاف

 لا ىلا بان م-مممدحاو باقىف د وسو ٌبعَو اماكف مهيبولق ىف عقت سواسولا تناكو رفسلا كلذ ف موملع

 أ ' رايسولا كل تارا سسد ير ا ا هباق نءابهتلازا ىف هللا ىلا ع”رمطتو است
 نءردص دق نوكينأ دع. ( عدارلاهجولا ) ةيكالا ”ىنلا ىلع هلقاباتدقا ىلاعت لاق مهلا
 ا رفلا كلذ ق اش ءاولمت مهنا لال مهتءافع ع 0 عاونأما وقالا كئاوأ

 ظ اوف يدق ناو يدل مهما ص منعا اهيينت م هركذىلا مالسل او ةالصلا هملع لو سرنا ركذ مط ىلاسعت هنا مث

 !|(ةيناثلالتسملا) ةيوتاا لوبق ىف ميلا مالسلاو ةالسصلا هملءعلوسرلا مضاهلجال تأ ةجردلا ىلا
 أن | يالا نان زلاامتمدارحلاو ل وش ةوزغب ةصتت اهنا (لوالا) نالوق ةرمسعلا ةعاسدارحلا ف
 3 أ ما ةرمسعو رهظلا ةريدع تاصحرباج لاق هن وعصو الار دعت ةرمسعلاو رفسلا كلذ فاد م_ملع

 انايوتنرتنب ريع د ىلع نو جر ذي نيمبملا نم ةرمدعلا ناكر سحلا لا ةفرهلغا اًةرمسعاما دازلا ةرمسعو
 عش نهى مه :ناكوةاوثلا الا ةرقلا نم قال ى-اهن ووانت ةعاجةدحاولاةرّمأ ص اعرف دازلا ةرمسع
 0 -رخرع لاققءاملا ةرمسءامأو ةمقللا نكن د <: :اذ_تأ هين ىف ةمقللا ُض ضواذا هدأ ناكف سوسم

 ةوزغلا ذهنالعاو هيرمشزو هثرف رص ف هريعل رضوا نا - دي دش سطع هءفانباصأو ديدش ظقىف

 ىلاعت هللا ىضر ةءاصعأ | ع نم هريغو ناعمه :4-وةرمدعلا .-وهفاف حرخ نمو ةرمسعلاا ةوزنغىب وسلا

 تاقوالاو لاوحالا عبج ةرسعل ا ةعاس دارا !نوكمن اول مونأ لاق (ىناشاالوقلاو) منع
 باك فاهضعب ىلاعت هلل ارك ذ دقو اهري_غو ق دنهل ةوزغهمأ لخ دم نيو ىلءولوسرلا ىلعةديدشلا

 م-موعذاهدعؤ هللا م كةدضدقل هلوقو رحا:طلانولةلاتغليوراصنالا تغاز داو ىلا.تهلوقك

 مالسلا هماءلوسرلا اوعبلا م-ماراس الاو ني رحاها ف دوهةمدودقملاو : هب , الا ماشفاذا ىف ود هندأب

 غب زيداك ا مدعي نم ىلاعن لاه م ميلظتلاو حدملا ةياهن دفن كلذو ةبعصا لاو الاو ةديدشلا تامتوالا ىف

 بولق داكرب دَمَم او بولة نوكم نأ زو داكل عاف (لوالا ثدفلا) ثحاسم هدو ممم قدر ةنولق

 .[|| قعحلاوناشلاو سم اللربسفت ل ءاسفلاو لفل اوناشلاو ىهالاريمذ هيفن وك.نأ نأ روحو غدر مهمنمقد زف

 الأ ارت | اي ستملا) ةرمسعلا 3 ةوزغلا كات مالساوذالسلا هيلع لوسرلا عاب ىلع نوننيالاوداك

 |[ ب711 جار مباع ضيم رع

 | 7 راقملادضت زي رشادضو اعتب راقملا فت وضعي دنع داك (ثلاثلاثحأا) ممقار : بولق تْعازام

 ١ | مهل هن مهيولق ىف عقو ىذلا كلذ ىف اوهلتخ او ةيراسةم اكل :نع ةبول روك ذملاةنودلا هذ هذ خوقولا مدععم

 | اك مهاذبانم ىلاعت لاك كلذ لف بست -اورب_ص هنكل لوسرلا قراسفي نأ ةهظعلا ةدثلا كلت د: .ءمهصعل |أ

 |نوكيىذلا نسفنا!ثي دل كلذ ناكل :نوزخ الا لاقو ريسسبل|سهالا كل ذ ىل_غاومدنو اونو اوريبص

 1 [| ةيمعم نوكينأ هنمافوشريسبلااذه اوال: كلذعمو مييواق ف كلذعقوةدشلامسهلانا مذ ةعز :ءلاةءدّقم

 | | ةفانلقرا 200 رماة فوق هب الا لوأ قةيوتلا رذ لق ناف_ مهياعب ان فيمتو اذا

 دع مح ص مخ مل

 ا

 ا ل ل ا 9 00777/42210222 2لالُسسسس بسسس

 هع



 تولوا
 ننس + 0 8 - لكك يمس ميجا ىلا يمس يسجل

 ىعارتال مث لكو مساع بان مىلاعتهلوقر اوك تان اوذاو ننال نمردملا و ْ م ٠
 0و سدا دعما ديريك ادت 0

 أ لعاو محراب اَوتلاوههتانا هلوةبنا الاَع مح ىلاعت هنامث عاب ال اال صاروا! دف. الوذو ل

 'ايوولا لج الالمركلاو ةجرلل ضحعلجالةيوتل لوب ةنا ىلءل ديب اَوةلارك ذ بقع مس
 اووكوهّلاا اوة:ااونم[نيذلا اهم ان) ىلاعت هلو قت« ةيودملا لوق هللا ىلع القء بحال هنا ىفانل وق ىوقن

 ا وهو ىذمام لعق نءرسازلاكن وكم امرك هثالثلاءالؤه دن ون لو ية مكح انمل ىلاسعت هنا لع' د(نيتداسل
 د اورلا سها فلان خم ف قنا اوقتتااونمآ يذلا مي. اقف داهلا ىف و هيلدا ىلصاقا لوسر نع

 نقةفان عم نيا واهنع ني ةاذعما و موكا وَناو غلا قدباصص ول وسرلا عم ه”ىعبنةداصلا مما ,

 | بيو قمونةداضلا عم نوكلابزينمؤملامأ كاصت هلا (ىوالا 'هلاسملا) 0 .الافوترو 1

 ْ دو لطاملا ىل_حلكتلا قاب طا نم عنب كلذو تقو: .لكف نيقد اصلا دؤسو ند دالف نيقداصأ | عم

 ةمالا عاجباناىل_ءلادي اذه نيش ونوكي نأ“ ئىث ىلعاو يطأ اذا بجو لطابلا ف لكتلا قارط

 ظ نأ ام نيطاصا!ةقيدرط ىل_عاوفؤكىأ» نيقداصلا عماونزوك هل اوةيدازملا لاش ز زودعال لق ناف هج ظ
 أ ىفاذو وم ناكرمالا ذهن ا لو: نكيل كلذ انلس كل ذالا ددغمال نيلاصلا عمنكهذا رللاهتاذ الرا 1
 | ل311 زالار 111111111 اف لورا نأ

 باوداو ةعنشلا هلو ة:اكهنع فءاكتلا نامز ٌوا ندع ىذلا مودءلاوهقداصلان وكبنازو<الل نكلا
 0و طورمشم كل ذو ممقراَفَم نع ىمنو نقداسدلا ةَمفاومع سعأ نيقداصلاعمارفوك هوقشا للان“

 ' ىلع لو# هناهوقو نيقداضا ادودو ىلا . الاهذهتادق اووف هيالا بدجاولا مسد , المو نقد 2

 | تامر ص اخ رهالا اذج هرقل كازبغ نمر هاف ا نعلو دنع هنا لوةنو نياق رطىلع اووكن

 ىفرحالا ناكتف ةامقلا مانقىلا نيفاكملا ىلع ةهجوةهنآر ةلاف ةر وك ذا ف لاكتلا نا مالم اوةالصلا || /
 (تاائلاو) اننا ةسسالا ةضص ل. !دياهلكتاموالا ل وانة اصلا تا (ىاثلاو). كلاذك ف ءاكتلا اذه |] ٠

 | نأاماف قانلا ىلعت له نم ىلو ضع ىلع ةنال لج نكي لةيحالا ظفأ فاروك له نيعملا تقلا ع نكيلاا
 أردو '(عدازلاو) بولت وهوا ىو أ ل طار رهو لطشتالا ئششنق تالا نسا

 |. امتدمنوكلا ال نأ ةلمص '”نملوانت امنا نعال اذهو ى وقتلانمها عأ لنا :ااوثمان يذلا اهي انداوقثأ

 | اندتقم هوكي حو أ اهلنا ئاج نكن منا ىلعّلا دان ال1 تاكل ًاطلن از اس ناكول كاز نوكيامناو 1

 | الل ازئاج ىلع ياو هنا ىلع لديادسهةنيقداص مهنوككىلاعتهقلامكح نيدلام هو ةيصعلا يحاو ناكن ا ١

 ا ءأطملا زراىكلاعنام أظلم نع مويمعملان 3 العا نءمودعملا عم هنوك 1
 .موصعملا عم نموا نو كر# دارا نوكب نأ رومجال لهوةنامزالا لكى هلوص-بجوذنامزالا عج ٠
 ا عو# وهموصءلاكلد لوقناناالا نامز لكف موصء من مديال هنا فرم ن هللا :اقنامز لكى دووم لا ل

 | هلججاو لكل ع بجو الامتمنإل لطاب امثل! ! ده لوق: ةمهتمدح و موصوملا كلذ نولويق سا :أو ةمالا 0

 | لهاملاال اوهن مقداصا كلذ نانامااع ناكص ول لاذ هنكعامما ونقداصلا عمن وك َن 0 وأان م ها

 | انيعمانا سنا لعنالكلز ودعال هلا وقاطبالام تلك: "1 روكلانار وما مناكو لف ود نم هناناإ ٠
 نقداصلا عماولوكو هلوقنا تدق ةروربضلاب ل صاح اسنالا اذه لسع الانامل .لاو ةمدعلا ف موافوصومب 0 1

1 : 

 2722 سس يش سس سس تأ ضيا تأ آذآ

 تأ ار ل 4
 خامسا #4

 | هللعد نيد نم رعاظل ازتاوتلال ترث هنا (نوالا) هوجول لطاناذهانلق: مالنملاوةالصاا هتلعلودرلا |

 ا لّدِف ىلعالادتن الا( املا ةلكسملا)كلذالا ةععاسجالااناوقا ىنعمالو باوصو ىجةّمالاع و لوت |

 ادحاونأ يور (لقالا) هرج والا دق سالارثلا ىلع ةلدأا وييرلاو مهديوي ىذلاو تسر دلال

 | بن هم هاناق هدامعخ نءغةهبوالا لج ة.ئذلاوهو: ىلاعتةلوقلودءلا ادهان-وملااولاه ناك ليبادريغنم ئ

: 

 كل ذو ةّمالا عو#ت عمنوكلا هنمدار ١ نا ب اذه لطبااو نيعم صد عم نوكتلادا م نمل
 ِ ََنا ىلع لدي
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 1 ْ | مهرذعن نوةفانملارذتعا ةسْإ دملا مدقاسأت ايعكسم دس ىذلاام مال! اوةالدلا هملع لاق وو اال 1

 ١ 5 ١ ةالصلا هلع هنامث كلذ لوسرلا بأن ىلرغتساف ذب تسدت-او ار ضاس ناكى دازو ىع ارتنا تاقو هتدنأو

 (غ امضرال امهيلع تقاضف مث' اسن كلذب أ ىتح مهني ادع هو هيالثل ا ءالؤه ة سل احم نعى مالسلاو

 ىضم اذا ىتح هرمون ىلع تفش ىتحلال» ىكي دنا هللا لوسراب تاهو ةءمأ نب لاله أ ها نا اجو تبحر

 ظ اوفا نيذلا هيالثلا ىلعو هلوق لأ او .نب رحاهملاو ”ىبنل ا ىلع هللا بان دوأ ىلا عت هلل لزنأامول نوس+-

 0 رذع هللا لزنأ دقربك آهللال اع ةلسعأدنعوهو هر ىلا لو هملع هنا ىل_م هللا لوسر حي زخ كل ذ دن ف

 : أ هداعهقلا ىلص هال وسر ىلا اوةلطن فم ماع بانا هللا نأن م هةرسشبو هياصال كإ ذرك ذر فلا ىلا فانا

 ولا ف رخأن ا ىلا عت هتلا ىلا ىتب وو بعكل اقف مهيف لزنام م-ماعالتو سو

 داى هلوق (لوالاةفصاا) ةث ةثالث تافصن هن الثلا* الود فصو ىلاعت هنا ٍل-عاو ملا هيئلثؤتاق

 | 0تبا ماادبلا ان ”ىنل اناناس جوربللا لا ويطل اا عدا

 : | لطتتانضوأ هلوق (ةئئانلا ةفضلاو) ةررسلا اة يووم تبحرام ضرالا هياء تقاضو

 ' ةناهالانيعر مها ساتلار ردسي م رو تالا دما را وتاب 1 ماو مهسفنأ

 1 هتاعد مالا اوةالصلا هملع هلوق نمهانعمبر ةيو هيلاالا هللا نمأحل»النااو :ظودل اوق ميداس

 5 || اونظو هلوق عم لاه نم ساسنلان مو ثكنم كي دوع آو كمضغ: نءلوذءبذوعأو كطخم نملا ضرب ذوغأ

 ىمهقح ف فص ولا اذهركذ ىلاعت هناهملع لملدلاو لاق مهبراوةالءم.نأنونظ:نيذلا هلوقىفاك اولعىأ
 مه ع 1فقونورخالافو هنباالا هلق نم ًيلمال هناينيملاعاوناكو الا كل ذكنوكبالو ءانشل او حلما ضرع

 ةدملا لوطن نوزّوي اوناكم نكلو قافنلا نع مهم*اربب ىسولا لزني هلل نا نيعطاق اوناك ام مهو ىسولا ىلع

 لاق ةثالثلا تافصلا هذمبمنا موذصو الو ةريسق 5211ك17نوك نب وجت ىلا داع ن نءطلافة:دثلا ىف مهماقيف

 1 تااشادا َو-ردقلاورامضان ماني ديال هالعا(قوالا هلا قاسم وو مهلعب اتم 3

 ةدئافل افمهناع بات مم هلع بانهم همااالا هلا نمأحلمال نااو :ظو مه سفن امم تةاضو تيحرام ضرالا

 شضءباوةعلاربرقت فاني ددارأاذاناطلل ناجم 1 اتللن سحر كلااًرهانلقرير كلا اذهىف

 (لوألا) هوجو هءقانلقاوب ودبل مهماع بات ممهلوق ىنعماك لمق ناف كنعتوذعمت كنع توفع لود هددسع

 || لعند ولا نا ىلءلدي مهملع بان مث هلوةفىلاعت هق قولئغ د. ءل | للعف نا ناس هنمد وصلا انا لا

 نوضح هنأو 5 و ردا دعا ليا العاج 0

 لص (ثلاشلاو ليتم فنون ل مهلانعاد كلذ نوكمأ ىضانملا ف مهلع هللابأت دارملا (فاتلاو)

 نكستف ةننرامملا لاوزو نينمؤم ا طالتخالا ىف مهتداعو مهلاحىلا اوعجربل م ماع بان' دار ااف عورلاة رولا

 'ء (س.ءاخلا)اهلط_اماوءجاربالوةنوتلا ىلعاومودمل ىأاونونامهيلع بات مث (عبارلا) كلذدنع مهسوفت

 "| ةلثسملا) مويا بو دعبالا نالصحال ناعنتل نا ذهوايباونمهلعرفوتيوةبوتلاداو هفتتل مولع بان
 ةيوتلا طذ ارش نالاولاف الع هللا ىلع بحاوريغةبودلا ل اوبقنا ىلعةي الا ءدهبا ناس أ جتحا ( ةيناشلا
 ةةموهكر مسهلا تفماب لوما ةاممالل واللا هيلع هنا تعال لأ نم تاصحبدقءالؤه حف

 كلنا لاب لاق نان هنع نا. ا باجأ كلذزاحاملالةءامجاو هيوتلا لويقناكولو رثك أوأ موب نيس

 6 م ًارصتيالثل مييلغ فملكنلا دي دش تدار لاقي نك مالا[ تراس مولا

 ناك لب ةءبوقعمهمالكرع مالسلاوةالدلا لع همهن نكي لاضيأو هريغو داهج ن هدب م ًاياسعت ل وسرلا نع

 ظ اذهب "هي الثلا الؤه مالسلاو ةالدا|هملع لوسرلا صخاسغاو ىضاقلا لاق فدكتشلا ىف ديدشنلا لس ىلع

 | ىروعامم غلب أرجزلا فنوكوب :مهلاحدهو مهيلع ىرجج ىذلاف بنا اوفرتعاو نما اوذعذا مال يدشن |

 ىلع
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 1 تفقو ىب مالا اذ هنع ميسا هاطماوا ءمهسغن أ, اوبغربالو هلوقو ةقشملاو ايفا

 ْ مهتسفنالاوهركم نأ مدهل سدل ىعملاو دكرتأ الو هملع هب لغأ ىأ اذ #ه نع نالفي بغرأ نأ او هلك رثؤهنع

 | ءال ود لكس ىنءداهطاديوجو ظاقلالاه د5 رهاظ نأ لعاو هسفن م السا هملع لوسرلا هاسضرب ام

 ١ ' اسفن هللا فاك ال ىلع هل اوةباضنأ و ىلةءلا لءادين ودودغنر زحاعااوءاذعضااو ىذ ذرملا ل جهاناالا

 لد دقن هنيعبدح لكى لءبجاوريغداولا ناامأودنأ الاحرخىب عالا ل عسل هلوقباضيأو

 مودمعلا م _هتالخاد نترودلانيتاهءاروامقنوموميعلا ادهن ماصود2نوكيف هلع

 ( بول وهوالا ةقدملا عاونأ نم عونر سل كلذ ىفمهه_ضرال هنأ ني فاضعلا نم عنمال ىلاسعت

 ةدشوهو ًامظ مهبسصمال منأب كل دهلوق (اهلفأ) ةسحارومأركذ هنا ىلاعت هللا دع ميظعلا

 (امث ءاانو وبعتلاوءايعالاهاننعمو بمن الو هلوق (اهيانو ( هدطعدةٌءااذان الف ًامظلاقن

 ١ (اهعنارو ) نطبلا صم نالف لاسةد هنمو ناعبلاروهخ هي روظي ةدي دش ةعاجم ديرب هللا لديس ىف ةصخخشالو

 ا هفخ هريعب عضيالو رفا سوخ ضي الوم دق ناسفالا عيال وبعأ رافكلا ظ.غبامطوم نوط الو وق

 : هيسضغأ ىأدحاو ىنعع هظاغأو هظمغو هظاغلاقي ىبا رعال نب لاه افكلا ظ.غل ادب كل ذريدي ث :

 ىلع هيمهل بتك ال ااريثكو أ ناكالس. اةةعزهوالتقو ارسأ ىأ الن دع نم نولي الوهلوق (اهبماشو'

 هماسمق ناك هللا ةعاط دق نه نأ ىلع ذب الا هذه تلد .لوةنو هقنادنع مول هد رق كل ذناكأل ا يأ لاسم
 كرب مظعأ اف ةمسعملا فرط ىف لوقلا اذكو هللادنعةي وتكمتانسح اهلكهنوكسو هدكرحو هيشهوهد 9

 هيف .اًرغاداهلفا لودر ص اوخ نم م ك؟طاادعقهةدا:ةلاّهؤا وفلتخاو ةيصعملا مو مظعأ امو ةعاسطأ ١
5 

 هللاا_ هزت ارسل للعنوان سارح زن الاف وردعالا هنع فات نآدحال

 مهاعداذاهقلا لوسر نءاوناذكي نأ مول ناك ام ةيطع لاو ةفاك اور غنم نونسزللاناك امو فوتيل 0

 الار تالولا مهريغ ذا ذكو أ !ذا هللا لوسرا ةعاطلاو ةيابسالا نبع ترتسم ' 1

 ليطتعت ىلا كلذ د“ الو ضعب نود ضءد لاذب س ضع ل دعا نأ بودنملا انغوسولا:الاو:نءواويدئاذا ا 0

 نوءطقيالواهقوذاخ طوسةقالعو اهةوذاف رت دي ربةريبكالو 5 ةريسغص همن نوف ..الو لاق مث داهملا || ا

 كلذمسهلهنبابتك الا ةيدوالا عسباو ل تللاكا سمن وكم اك أو لاب نب ج نقم لكئداولا هاو 0 ١
 نب الانا (لوتالا) ناسهو هضو نوامعيا ناك ام نس أ هللا مهي زل لاه مشرع ريسملاكلذو قافنالا |||

 بودالاو سخاولاودو ند سعال ا ىلع مهم ع ىلا اعئدقاو حابملاو بو دنملاو بح اولا اهيفو مهلعف غض نم ْ

 ل_نفأو لحأو مهلانعأ ن هند أ ود ءازح مهم ردع ىأ ءازعلل وص نسحالا نا (ىناثلاو) حاملا نود ش

 اوهقفّسل ةفئاط مهنه ةقرف لك نضرغنالولف ةفاك اورفذمانوم موا ناك امو) ىلا.عتهلوق *« باوثلاوهو ]|

 هنألع (ىلوالا”ةلكسملا) لثاسمب ٠ الا قو (نوردخ مهلعل م ملااوعسرادا موموق اور دنملو نيدلا ف

 امم داهطاناهل ةلطتالا دشتم مالك اهنا لاقي نأ نكءوداهدلا ماكح آش ن الامال نأ 5

 فلختن لوزغلا ىلا جرجخ اذا ناكمال_دلا هملع هنا ام-منعهللا ىذر ساعنبانعلقن ( لوالا لاقالا
 هللاونون مؤملا لاف لوم ةوزغف نقفان !بودعف ا قئانمالاهتعأ]ا 1

 ظ ةئيردللا مالسلا هملءلوسرلا مدقامل فاي رسم نءالومالسلا هماعلوسزلا عم تاوزغلا نم ئننءفلذتالا]|
 ىنءلاوذن الاذسه تازئف ةم د مان ءمدحو هوكرثو وغلا ىل اعجب نول ار فر افكلا ىلا ادار رندا لسبأو | ْ
 ْ ةعدخ ةفئاط قرت نتغتاطاوربصي نأ بد لب داهذساو دزغلا ىلا مهتماكب اور نآنيمؤ مازولا | 1

 .داهطلاوو هزغلا ىلا احات# ناكتق ولا كال ذ ىف مال سال نال كلذ و وزعاا ىلا ى 000 ل را
 ٍ انهم نوكي نم ىلا ةجاح نيلسملاب ناكو لزنت ع عئارمش رمشااو ث دق فرااكتلا تاكص اننأو 'زاثكلا روق 1

 | ىف نا تدثفنو ةانغلاىلااهغلس نو ف.لاكتلا كانت ظفحيو عثارعثلا كا[: لعق مالا هدلءلوسرلا ةريض# | ١ ظ

 | نورقنينيمقاادحأ نيم-ق ىلاو4سو هلع هللا ىلص هلل الو سر باص أ ما هنا تحاولان .٠ اكتَق وشن | ١



 "عا ٠

 لإ بذكلاو ةقرسسلاوانزلاورهتا بحأ ف االاكي نموأ ن أدب رأآل ريا لاقو مال_ىلا هيلع ”ىبنل ا ىلا هاج

 | اهنم دس او كري نم تءنقناف اه رساناوكسص رت ىلع ىل ةفاطالو ءامشإلا هج .ر2 كنانولوةبسانلاو

 .[| اوضرءمالسلا هيلع ”ىنلادنعن مح رخام لسأ م كلذ لبقف بذكلا ل رثأ مالسلا هيلع لاش فكب تنمآ

 | تملا ماهتأ تقد_صتاودهعلا تضقندقف تبذكو اهب وشن ع لوشرلا أنو تءزش د الاعن رونا هيلع
 ١ | هءلعهللا ىلصهتتا لوسرلا داعف ةقرمسلا ىفاذكو هكر تفرطاخلا | كل ذءاسخل انزرلا هماع اوطرعماهك رف ”ىلع

 | (ىناثاا) لكلا نعباتو ىلع ىماعملا باوبأت دنا يذكملا نع ىةعنم امل تاعفام نسحأ ام لاهو ملسو
 ْخ | ناو هن اىلاٍبّرَمي ”ريلاو ربلا ىلا بّرَشب هنا قد_ملاب دكا فينا هند قالا دونم نا ءىور

 ىلابّرةيروعفلاورودقاا ىلا بقي يذلا قاف يذكلاو 1 اياواقيدص هقلادنع بتكيف قدصنل ديعلا
 ترفو يذكر تربو تقدم لاقب نأ ىزتالأاءا ذك هقادنغ بكيت وس ذك لسا َناورانلا

 أ سدلب اّنا نيضاخلا مهتم دابعال ا ني_عجنأ مهم وغال كتزءمق سلب نع ةياكس ىلاعتهلوق ىف لبق (ثااثلا)
 |نذكحلان فكنت هناكف لكلا» ءاوغا :اعدا ىف ايذاكراضاءرك دي لول هنالءا:ة#سالا اذهركذامتا
 ا(عيبا رلا) هنم فكن ة سب نأ ىلوأ لاف ناب اهقميت كل سادس يبذكلاناكاذاو اع ذو

 إ * اسنمال هتمرفكل انا بذسكلا براعم نمو تاعاطل اريئاس نمال هنم ناسعالا تاق دصلا لئاضف

لا ضاالؤم هنو كره هما ىننتل خاص لاقفوهامهعنل ىضتل اذ سان فانا بوذا
 | ملاعلا 

 ّإ مءاسنااونمآنيذلا اهب "ايىلاعت هلوقانلا .لدوايذك هنوكوه هذهتل ىذتقللا ةرتمال لاهو نشنلا مباسمو

 ناك اع رفؤسافلالوقاولل. .ةثال نعي نيمدأن لعام ىلع ءاودصتفةلاهعاموقاو.دصتنأ اونساف 5 شو حأف

 5 ًازوكام در يجوأ امنا ىلاغعت هنا ىلع ءلدي كل ذو هيلع نيم دان نوريص:لعف بذكلا كلذ لَو ةنءداو:ءفابذك
 | ىلا ؤاضفبذكلا عبقل ىضتقمل انو 000 :ماصملاداضي مهلا امسضةم هنوكلا-ة>الابذك هن نك
 أنأ : كلذ ىلا لوصولا هنكمأو ة ضم عفدرأ ةعفنم باط ىلا عفد نمناب 12 لف ىذاقلا مج ايدساعلا

 | لس نأ هنكم اواو بذكل ا ىلا قدصلا نعل دءبنأ زوال هنأ لقعلاةريدس لعد شذ قد صينأبو بدك

 ناكل د 0 ةعفلا نس بذكلا ناكولف رخال | ىلا امهدج نم ل دعي نأ ز اس نيقدصب كلذ

 ساي نأ زوي نأ بول نس نأ ز احول هنالو اكمقالا نوكيال هنأ لع كل ذك ن كيملاماو قدصلا لاح هلاح
 | اهجاف!لاتغيستتا هرك ذاماذه هرابخاءقثوالنأ ىلا ىدؤي كلذو ةحلص»ن اك اذا هئلاعت هللا

 ظ
: 

 اساسا اسما وك لجال ب دكا عشت ,رعل وأن م هدنعرزقنانا ناسنالاَنا لوال نع
 عهبتلاناملع ةضسارلا ةداعلا تمكسلس اهماع مكمل تةفت |اذاةردانلا ةروصلا كإَدف هلام ةروصو هاسع بص

 | بولطملا ىلا» ءاضفالا ىف بد تكلاوقدصلا» ءاويسا ٌمض رذو ةداعل هذه ع نءاملاخ ناسنالا نوكممض ضرفولف

 أبذكلا عانّم ا نوتنت مكن ةيث الا ةيطعأ نءباوا ا ىف هللاةيو عجرتلا لوص- لن الريدةا || ذه ىلعف

 وهو روداا مل هننا نءعهرو د_ص عاذسماب عملا اذه َيينأولذايذلك هوكصااادبق هنوكب ىلاعت هللا ىلع
 1 د 5585

 |اويغرالو هللا لوسر نءاوفلي نأ بار 3 "الا نم مهاوح نمو ةنيردملا له ال ناك ام)ىلاعت هلوق » لطام

 ' ةلكساا رغب اًءطومنؤطرالو هلق المس ىف ةسقشالو بصنالو أ مظمهدسبال ممأب 5 كلذ هسفن نعمهفنأب

 ةريغد ةقفن نوتفاالو نين ارحأ أعضرالهللاّنا اص لع همها ب تكالا الث وادع نم نولان الو

 ١ || مال ىلاعتهتااّنالعا (نولم_هياوناك ام نسج هتنامم زحل مها بتك الااءداو نوعطقبالو ةريبك الو
 0008 دهاشملاو تاوزغلا عجب ىف مالا هيلع لوسرلا ةققاومف نوكل بوجوب نيةداصاا عماونوكد هلو

 1 وقلي نأ ب بارعالان ممول وسن مو ةايردملا لهال ناك أم لام هنءف خل ان ءايالا هذه ىهنف كا ذدك أ
 00 | نبا لق ذكعرافغولسأو عصشأو ةنيهجوتلب نعد ذملال وحا وناك نيذإا بارع *الاو هننا لوسر نع

 3| مكح ص.سختلاو ماع ظفالاناف ةئدملالوحاوناك نبذل بارع الا عجب وانتي اذ هليل مقو سابع
 ظ لوسرن وكام لاح ةعدااو طفش |مهسفت :الاوملطدالو هللا ل وسر نع اود تأ مهأ س داق نياوةلا ىلعو

 هللا



 "فب
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 اممم ل هصمامملل م مم حسو عار نب مم سس ميسس امس م اس ص اصل مامخس لع نيل يح مص سن

 ظ .مزط نآىادن هللا سلو ا داقو ةقرق ثالث لك نإ انههاهون ىذلاو لاوصالا نم لؤاسملا ناك: رقتاف 1

 ,اماو نئئااما ةفئاطلا نوك,نأب حوفادحاؤوأ نينئانوكيهثالثلان محيراللاو ةفئاط قرف لك نم
 | ملعا ةوقوم هرامحا ع نءةرانع مهموقاورذنبلو هلوقّال مهرابخايلمسعلا بجوأ ىلاسعت هلا غادحباو

 ف وة نانالاو ا دادح اولاربخ ثوكيتأ ىضتقي كلذو مهرابخاب اولم_عينأ مهموق ىلع باتا ثورذت< |
 عي ةعامب نوكتدق ةقئاطلا نال دج اولاربخ لمعلا بوجو ىلع لذئال ؛ الاهدح ىذاغلا لاق عرشلا ظ

 ةداهشلا همزاي دحاولا د_داشلا نا لوقلا بي )ناو مدي ,هموقاورذنماو هلوق نالو ةخخعااهربذي
 | (با اواو ١ ا ودل نعضنن را ديالا الز لزتقلا

 لك نمحج رن أ ىلاعهننا بحو انف قرفة لك نااننانأ هاو ةعاج نوكتدق ةقثاطلا هل

 نأف مهريخج للا لهي ةءامجب ةفئاطلا نوك لطب كلذوادحاووأ نينثااما ةنئاطلا نوكمزل ةفئاط ١

 مهلوقب لءلا لص ثدح ىلا ة رثكلا فاوغل مهلءاو فئاوطلا كءاوأ لوب لمعلا بجو أ ىلاعت هنااولاق | 3

 صاخ موقىلا ةدئاط لك ع وسر ىذنق» :كلذو مههوق ىلا اوءج رب نأ ةفئاط لك ىلع بجو أقات هئااثلقا 8

 مناو مصيموموقاورذنملو هلوقامأو بواطملاد غي كالذو ةفئاطلاك ل: لوةب لمعلا بجو ىنلاسعت هنا مم

 نورذح مولعا هلوةب لب اور دنما و هلو ةب د_>اولاربذي لهعلا بوجو ىف 2#: الانا لوةدف لوبقلا بي
 اذ يور اذنالا كلذ قفو ىلع لمع! باتي ا ىضتةيراذنالا كا ذ نأ ىلعءانيدذ- 11 ىف ىلا.عت هنم بغل

 بوو ئطتق:الردقلا اذهر اولا نمقتي راذنالا هلوقوهو كلاثلاهلاؤس وع باول اج رشباو ١

 ياخ ةوعذلدلاو ةقفتلاو نمدودقملا نوكي نأ بوحي هنا ىلع نأ الا تاد (ةعبارلا هلكسملا) هَ 1 0

 | ف هقفتلاب مه سم ىلاعت هنا ىلعل دن هب ةداالا نال ميقتسملا طارمدلاو ب ولا نيدلا ىلام هداشراو قطا |

 تنويع هدمت وز لنا دوز خص طا ووأن تاق وردا مهموقىلااوعجراذا مهنا لحال نبدا أذ

 هْمَع ل دع نمو ميقا ملا طارصلاو ميوقلا جينملا ىلء ناك ضرغلا اذهل لعتو هقفتن ملكدف نيداالوبقفا ٌ ا

 توت - ,مانومس مهواذ دلا ةاسلسا ف مهمعس لض نيذلا الاسع | ني رسخالا نمناك نييدلاناثدلا بلطو | 1

 , عملنا نا اولعاو ةظاغمكمفاو دصاور اةكلا نم مكنولي نيذلااولتاونمانيذلا اهم نإ ىلاعت هلوق_اعئس اعنمأ| 1

 راض تارت ةفاسز لا لات مالا لق تلت 22 "لاروع لاو دنا تملا نءلقنهئاعا (نيقتلا | ْ
 لاتقب سأل قاتلا ولاقو حسنلا اذهاوركن أ مهافنوةّمحلاامآ وةك ك رسما اولداههلوت,ةةوسنمأ
 برقالاف برقالا نماو دّدد نأ وهو لصالا بوصالا قيرطل | ىلا بابلا كلذ ف مهد شرأ ةفاك نكرمشما |
 نيب ر قالا كتريشعردناو ىلاعتلاف بترتلا اذه ىلءعقو ةوعدلا أ ىرتالأ دعبالاف ددعبال ١ىلا الة:

 مث برعلار ئاسوزغىلا مسهنم لهنا مث هموق بزاح مال! ةنلع هئال ترتلا د ه ىلع عقو تاوزغلاعأو | 0

 ناائاقاماو قا ارهلا اولد مأ ثلا سعأ نم اوغرفاملمهنع هللا ىضر ةاصصااو مأ كلاورغ ىلا م ممل ١

 الو ةرذعتم ةديحاو ةعفد لكلا هلب اةمنا (لوالا ) هوجول وأ ةبيرقلا عضا رئاننورتلاع ادا :
 حمم برقلاو مجرتلا بجو علا ممماوةيراحملاو رفكدلا نممييفامل ناار ,قلكلاىؤاستا| |
 رضاحلانءاددالار كلا نع ىبهنلاو فورعملاب مالا فنا ىرتالآت اهسهملارب اسىفاكو 5 وعدا فاير 1

 برقالا ءادّسالا نا (فانلاو) برقالا,ءادّالا ب جوفمهللااذهاةد.عيلاذالملاىلاباهذلانمىلوأ ||
 ةدهاحلا ةقرغلا نا (ثااثلا) لف تايدالاو تالا لاو باودلا ىلا ةحاخلا ولقأءفتاقفنلانالوأ | ْ
 مالسالاراداني روان'ّنا (عبارلا) ةنتفالىرازذلااو طرعدةفدءبالا ىلا برقالا نماوزواحتاذا 0

 رافكلا ضرعتنمرثك أوّدْشأمالسالارادامهضّرعت ناكءانوقأاوناكن اف ءافعضوأابوقأاونوكينأاما |١
 لوصحو لهسأ مهيلعنيإسملاءال.:سا ناك“ اًمعضاوناكن او عفدلاب ىو أرثك الاىرقالارسشلاو نيدعابتملا |||
 | ىكعناسنالافوقونا (سماثنا ) ىلوأ ,هيءادسالاناكفرسسدأو برقأ ,هراسكنا بل مالسالازع ||
 0 ىلع نيلبىلارادقاناك كلذ كنص ناك اذاو هنم دعب نم لاح ىلع هف رار ليام :مبردو نم لاخ |إ]'

 0 و

 1 2 مام يسب ميمام مم

 - ار َ ل



 يل

 نءنيبئاننووكي وزغلاىلاةرئاشا|ةفئاطلافلوسرلا ةريض<نيم2*«نونوكي ىناثااو داهللاو وزغلا ىلا

 ننام نيدلا صضأ نقب رظلااذبتو هقفتلا ف نب رفاسنلا نع نعمت ان ن ووكي ةمقملا ةفئاطلاو وغلا ىف نيمقملا

 نيذلا مهةعشملا ةفئاطلا نوكت نأ (اهدحأ) نالاقح ا لوقلا ا ده ىلءلوةنفا ذهتفرعا ذا نيةةئاطلا

 ليزتتلاو ولاا ودهاعشو مال_سلا وةال_دلا هلع لوسرلا ةمدش اود زالامل مها بس نيدلا فن وهةفت ا

 ةفئالاف مسمااوزغلا نم ةرفانلا ةفئاطلا تعجرا ذاق هوطبضو هوفرع عرش ثدحو ف.اكست لزناماكف

 الوان ريدةَدلاو رامضانماعاالا ىف دبالفريرشلااذهمو عئارمشلاو ف لاكتتلا نمهواعتاص._منوردني ةمعقملا ]|
 ىلا ني رفاسلا قد مسوموق اوردننل و نيدلا فن وعقملا هقفدمأ ةفئاط تماخأو هفئاسط مهخم هق رقلك نمرذن

 لانقينأوه (ىاثنالا.ة->الاو) لعتلا كلذ دنعىلاعت هلا ىداع«نورذحت مولمل ممل وعر اذا وزغلا

 هذهريصت ىدةفث اط مهئمةقرف لك نمرغثالولف دب الا عمو نسم الزوق ادعو ةرف املا ةةئاطاطخ وص هقفتلا ْ

 ّناو نيكرمثمل ا ىل_ءنيمملا روهظن ودهاسشب منا هنمدارملا هَسْفَما!كلذونيدلا ىفءاهمف ةرفانلا ةفئاطلا |||

 | ةرمدنلابمهصخ ىلا عت هانا بمسك ذنا نوع دس: نيكرمشملا نم ملا علا نودلغيممتسليق قا اد دعلاا |||
 | مهءر ةىلارفنلا كلذ نماوءبراذاف هتعب رشتب وتو مالدلاهملع د نيدءالعا ديري ىلاعت هناو دس أتلاو

 كشااورفكلااوك رتفنورذ_< مهلءارفطلا و فلا و:رصنا!لئالدما ودهاشابعمهورذتأر افكملا نه |

 نكمو نيدلا ىفاهةذ دعدال سلس اذه نال لاه: لوقلا اذه ىفىضاقلا نعطو لمحتاضبأ لولا !ذوفقافنلاو ||

 ًارانكلا نم يظعلا عجبا نوبل غيدازالو حالس مهل سيلنيذلا لملقلام ولا نأ اودهاشا ذا مهاب هنع باج نأ

 || هللا نمىغالااذ_هناوهودودةملاوه املا وها اذا نخ منكر وسان» وةزمع>السو مهدازربك نيذلا

 21| دعاصتل اودي ازتلا ىفنيدلا اذه قبال وريثكلا لبلقلا بلغاممل رمشنلا نم تاكو ةارعشبل | نم س داو ىلاسعت
 | هذهلاة.تأودو: (ىنانشلا لا الاامأو) هقفت هناك شال فئاطالاو داو دلا هذه مهل هينتلاخم ويلك

 | نيبال ىلاعت هنا لاقي نأ ةّزب رقثو هسفنب لقتسمأ دسم مكس وه لب داهلسا ماكحس أ اناقب نم تسدل د الا. |]
 لوسرلا ةهج نم هقفتلا ةدايع اًضي أ نعب رغسا اننان دانع امهو داوللا سأ ش ةرسمملا عأ ةروعسلا ءذ_هىف |

 ىلإ نيدلا ىفاوهةفّدسا لوسرلا ةريضح ىلا ةفاكاور فس! نونمؤلا ناكأمو لا ةفرفسلا«قلعقالو مالسلا هءلع
 الولذ لاه مث هلر دعال نملك همف حرت. نأ بح ىذلا هعمداهذا لا.ك<هلاحرساو ريا جريغو بجا ةزيغكلذ |
 نيذلا فاو وة لودرلا ةرضح ىلا ةفئاط دالبل ىف نيةكسس سلا قرغلا نم ىنعب مهن«ةقرف لك نمزفن |||

 ىلعو مهرفكن ءاوعجرب كل مهموقاورذسيو اور ذم ,_ماطوأ ىل!اودوعي وماراساو ىلالطا!نوذرعتاو
 ا ىلعتمالا لدتفأ لد قناه ملعتلاو هقفتال لوسرلاةرمض- ىلا ج ورانا بوجو دازملا نوكم.ربدقَتلا اذه

 1 لوسرلانامز فو: 0 لم ورفدلابالا همقلا نعز ع ىتماسنلق“ نامز لك ىنهقفتال جورلتا وجو أ(

 | عرس ديددج فماكرت موي لك ثددع ناكل ب. ةّرَقدسم تناك ام ةعب رمثل نال نا ذك عال ناك مال | هماع

 | ايحاورفدلا نك, لن طولا ىفرعلا لمت هنكمأ اذاو :ةة-سمةءدرشلا ترام دةذاسن امز ىفامأ ثداح

 ارفلاىفالا للسعال هنعفتسملاكرامملا للان اانني ار مرسال فسلا ىلنعال ادة الا ظفلناك املهاالا

 | ضر.ضضل ا ىنوع ناك لبفلا ىلع لخداذا ال وله الاهده لذ روك ذملا ظافلالازعةنىفا ) ةئاقلالكسلا)

 ظ له لج ّرال تاق ادا كال ص رعو ماهفةساوه و له نا تلك: اله نال الد ىعمع الون وكب نار اماما داله ل م٠

 تاقاذافد_هاو ضرعلا نيرمأ نم بكس ال هذ د وهوالو: هماع كإ ذختضرع كناكسف لْخ دله لك أن |
 ىلع هيسفتو لعل! بوو ىلع هسنت همفف تل ءفامىأ ال هعم تلق مث تلعف له تاق كناكنفاذك تاعنالد |||

 ىدع تاك ًاالولو * ىلع تلخ دالول تاقاذ !كنالالول ىفءالكللا اذكهون يحاولا | ذم لالالا لص هنا ْ

 تف ةكنالا اءاندت ا تامولهلوق هئمواسول ىف مالكل !!ذكعمو لعذولا#ب كر ورسسنعر امخ او ضر ءاسضرأ ءانعف
 مونم ةقرف لك نمرغ:الولذ هلوتف ض.ضعتلاو ب.غرتلا لكلا نهدوصقملاو هب راقّدم ظافن ا امولو الدوالول نا

 ! انينطأ دقو ة>دد اولاربخ نا ي رنا ةوتةحاب الاءذه (ةئا املا هلم لا) كلذاولعن الهفىأ ةفثاط

 0 ا ل ا ل الاي يم م ماي يل
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 ايم - تل يعل ل يات: نج

 ىلع لدّبْكل ذورفاكلا بلق ىلءرفكللاةي وقت :قايساملازاناكةرسجرىدماسجردبزيذال بيوم 32 0

 ككل ُ

 قارفكت سادت نيد اةرودنلا هذ لرتوت ةكتازاسالا الاول دلق ةئاشلارز لان نيدكتاواك |

 أن لاو دك اوركملا» وسو ظابنساو ةوادعلاو دل 1قاؤناكوهئادا ملا تاك اثلا ناك ناو ردكحأ]
 ىلءنولوع من د (ىناثلامالاو ( نضل ارسلان وارقام ةدعمزلا قالخالا كل:تدادزا

 خنق أف أ ] وأ ةلانلع اهذهو نش ولا ىف لصح ىذا اراثمد سال 3 انضما نهالاك ةلايثلا ءذهن وكف مد درك

 +.وادم نعةرابع هاا دن هوهساجرلادابدرا نع ةرانبع كوالا لالا تالا ذو كوالا نع

 نامعالاع نءد_هيدقىلاعت هنا ىلعمهجرملاا.سرومتدا رو وهل اوقباش اص جحاو هملع مم وهو رثكلا]||

 مم, وقى دة او د_دملالوص> ثرو) ةر ودل هذه عاجتنأب امااعناكىلاعت هنااولاه هنع ف رميا

 رفكلا كلذ سجوتالةروسلا كا :لوزناولاهواوباجأ مهم واق فرغكلل ادي هثرو د سلا كلذ ل ريتال
 لبق نم انشولعف م ,هةساحرلا كلت نا تدئفانامعااودادزاو ةرودلاكإ:اوعمس ني رخآ الانا لل ديدئازرلا | ١ ٠

 7 وني ناعالا سناج عر كباب يسري لتس ب ارواح ماتسادالا
 لدلدلاو رذكللا بجو ةلمعملا ةداعلاو نيعملا قاولانةفوصوملاو ةصوصخملا سفنللةروسلا هذه عاما |

 ةيششاةزع ه1لاعفالا كرت نأ هلحكف ةنغأ عدلا قاع ةلازا ذارلولاد وسلا نانا 7
 5 ةزدقلا صاف قالخالا عسجب فل وعلا اذكو هسفننعءاهتلازا هنكءالف دسحلاب اهسملا ةيبلقلاةلامل ام
 نال صا. اونو دوام ابف سانااف الخال ا ام لكلل لصاح ةر دق لضأ َتاف رضواطاورغ لعقد

 ةروسلات غعساذا د ةرح - الاوىلاعت هللا سح ءالت سا ةقوصوملااب لإ بدح ن نعءومةغلا ه - :رداطلا ن

 ىلع :كلاوتملاانذدلا ىلع ةصي را س ةنل اامأو ان دلا قع هترهنوةرخإلا فدتشز ةايدزالانح تاهطاو |

 ذاهلبا ىعتلقسشملاةزوسلا هذه تعم اذا جزتكالاو ىلاغقل ا تنع نع ننام ماش ةقا |
 رفاكلا ا ذه قس ىفةروسلاهذهل نانا تنثف هرفكىلع ارفكدا دزانبنلللاملاو لّقلل سونلا ضيرعت

 1 ثحابصاوب الاف قيرفكلاو ىتلاىف ههقايو دشرلاو نامعالا ن ءدعأ :ءوناسفالادصي دقات هناانركذام|

 | رك ذتالك هنالةراشدلاءاعدتساراشدتسالا (ىناثلا) 5 ةدك ْوَمالَم ةروستازن ا اماذاو هلو ىفام )ل رالارإ|

 || امأو لوق (ثلاثلا) : ةراشنلا ديد بلطي ركذتلا كلذ دي دخت ةطساو وهف ةراشبلا تلصحةمعذلا كلت

 لاو سول حب اوروكحلل اهظرك ضزماسول# و رلاتا ىلع لدي ضيم مسبوق فنيثلا |[ ا

 نوودال غر 505 رم ماع لك قنوت مما نوربالوأ) ىلاعت هلوق لعأ هلل هقلاو ةلضاقلا قالخالاو |

 ىل_عل ذيل ذو نورفاكمعو نوع ض رم مهبولق ىفنيذلا ّنانيباا كاست هتان ال سعا ( نور ذي مهالو | ا
 (ىلوالا هلك ملا) لئاص همفوايث دلا باذع نع نيتّرموأ ةّرم ماع لك ف نو ماختنال منا نين ةرخ الا باذلع |
 مطاخ اةءارت جن ئقفانلا ءاري_تءابااننوقاسملاو ني:هؤال باطاما ىلع ءاناان نو رافاتزعارقأ

 ىعملا ناك ةناغما ىل_عارق نمو ربدتلاوراظنلا نعني قفانملا ضارعا ىلع ازيد نول نعملا ناك |
 ١ هلسملا) راسعألا قسرا ازومالا ءمهة حاف ثد_ هام راقءالا ن نءضار ءالا * نيقفاتللا عني رقت

 || لصتموهنفطعلاواو ىلع تانسد ماهفتدسآلا تفل هذه نو ,رالو هل ىف ةلقا ههسو ى دس اولا لاقت ( ةئاثلا|

 ل ءامهامسلا نملزنأ هانا رم وق ل.للنانعدن وبسلاو هسنتلا لسان ىلع باطشوهو نيقفاذملا 2
 ْ اهوحو ةنمفلا هده ىاورك ذ (ةئلاشنا ةلعشملا) اكو اذك ناكف ءامءانمسا 1 نمدلنا لزرتأ هلا عا | 5

 كلة نمنوب ونال منيت موأ هَ ه ماع ن كص ىف ضرملاب نونكء اممم هللا ىذر ساسع نم ا لاق ا

 ىديزب هةةوموهن وذ درك دس كلذ د:ع هاف ض معاذ ا نموا كالذي ظهّ اك ضرما كلدبت وافعتيالو قاقثلا |

 ١ (نئاثلا)هقلادنءنمناوضرلاو ةحرلا ديز :ا هق اةصتسال امدس كل رع ظمفدلا نءافوخو اناميا كلذ مدي زيف هللا |

 وزعلابرهأ ىلابعت هناف داس عطا ووررغلان نونية. ةدامق لاه (ثاانلا) عودباو طسقاانونشني دهام لاق |||

 || مهنوكعضوزخلاىلا ونبه ذ ناو عيبقل ارك ذلاو ىزاناو نعالاب نئانلا لأ وست رئاوبلزةنل مهتداهطاو [[
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 ا ًأأرادنا (سداسلا) مهر ايس دعو م دم مولاوخأ ةنفكب مفاعل ل هس ند رقالا“لئاقم | ْ

 ل وصحو لهسأ ةنؤملا تناكراسفكلا نم مسهنم برقي نم لاتقب داب لكزه أ لغتشااذاف ةعساو مالسالا
 ظ بيسبرقلاو هي دقت بجوالوص-رمس أ امهدح أ ناكو نابجاو عمجا اذا هنا (عباسلا) رسادودقملا

 ْ ||| ةوعدلا ىف أ دنا لو هيلع لا ىلص هللا لوسر نا امانا (نماشلا) برقالا 0 تيارت رونا

 | | ةدئاملا ىلع سلام ىلار ع . الا نا كل دكت امهملاعسج ىو برقالاف برقالاب ورْغلا فو برتالاف برقالاب

 ||| ىلعهوجولاهذهتادف كيلبامم لك هلماللا لع لاه ةدئاملا كلت نمةدمعيلا بنا واساىلاهديةعناكو
 ظ دعبالا نال لص دعبالا ىلا برقالا نم ى امزتلا ناكاسع رل.قناف بجاو برقالاف برقالابءادّتنالاَنأ

 ةريثك ت الا_ةدحا اي ركب ذامودحاو لاق> اا ذاق نزول قبال هلال برقالازواجامنا هنا هبلق ىف عقب

 | عهبارذغتاذا ءاناقاسغا ءانلق ىذلا اًدهو لقالاو هام ىلء ةهدمرثك أ اوهام مجرت ىلع ةيئيمائذلا لاضمو

 ١ هَ , الاوذه نأ تنشف عجبا وه والانا ىف مالك الف لكلا نيب علب نكمااذااما دءدالاو برقالا "هل: اقم نيب

 ْ أاهرسكو ا ومضو نيغلا مف تاغل ثالث هيف حاجسزلا لات ةظلغم كفاو دلو ىلاعت هلوقامأو ةتبلااةشومرعغ

 ديالا ءذهو ةطضسلاك هل ةليلغلاو ةطفضلاك ةظلغلاو ةيظعلاه ّدِشلا رسكلاب ةظلغلا فاتك ا يحاص لاق

 1 ,نء هللا ىضر ةبابعصلا ةةصى هلوقو اون.تالو هلوقو مهيلع ظلغاو هلو ءرياظنو مهبلع ظلتلانسهالا ىلع لدت

 ا | 7 لياوراعاص ىلبق ةليلغل ريسف تارا: .ع نب رسفمللورافكل ا ىلع ءادشأ هوقو نيرفاكلا ىلعةزعأ

 ٠ رحزلا ىفاريث أت ى وق اهنا اهيفةدئافلاو ةمشنلا لالح ىف ةّدِشلا ى عو ةقرلا دض ةلفاغلا نال_ءاواطمغلبقو

 1 ىلا ىرخ أو فطللاو قفرلا ىلا ةرات حاتحي دقىلب ادرطم نوكيأل بالا اذه ىف الانا ع جيبتلا نع عنملاو

 الار  هاققتلاةاغلا لمراستقالازوبعال ل لاو ةلف مكنت او ديو لاف يبدل اذهان

 | ثيحاووكيناودبال لق هناك ةظلغا الملقن ىلع لدي ةظاغمكشف اودحاو هلوقذ موقلا قرت بجو

 | ةجرلاةاوسأرثك أن ف مصنامغا مالكب .ل١!ذ1_هو ةظاع مكيفاودجول كمئابطو مكقالخأ ىعاوشافولا

 ْ | 0001 لا يسال لست يارس ا ةيفلقلاازسع ناابعاو ةللغ عون نءدانص الف كلذ ع هو ةفآرلاو

 /ءا رشلاو عسببلاب لص امف ظماغتا اذهل بع نأامأف داه+او لا.قااناماو ةنيلاو ةحلاةماقاناما
 ش1 لاتةااوداهللا ىل_ءهمادقانوك.نأدار ماو نيقنملا عمهتفاّتااواعاو لاق غ ذلفةلك اًوملاوةسلاجماو

 | هلو.ق ىلا لامءاراذاو هلاتق نع مح مالسالا ليقهآرا ذاف هال او لالا بلط بدسال هللا ىوشت بدسا

 | يروستلو امانا ) ىلاعت هلو ىلاهت هنن امك فو ىلع مانغا اذ أو دعلارمسك اذاو هكر تي ز للا

 أمهم واق ىفنيذلااماو نورمشدم سب مدوانامع امهم دازفاونمآ نيذلاامأفانامعاهده هيداز مكس لوي نم

 : | ةيويبةنانملا إش كذا لايت ءئاردعل ( نورذاك م هواونامو مهجر ىلا اسر مهم دازف نص نم ٠

 | لاقذاوةلتت اواناعا هذ_ههنداز مكا لوي نمنيقفانملا نخةروستلزتأ اماذاو لاف ةحبتلا مهلاسعأ
 | ماوقال هنولوتي ب نورخآ ل اقو قافنلا ىلع مهموق متين هه دوصتنو نضع نتن نيم لومة

 أ نكعالو لة لكلاو ٌمزهلا هجو ىنعهورك ذلب نورخ [لاقو ناسعال ا نع م-هفرمص مهضرعو نيلبسملا ند
 |لدزن زن بح دب ني ءودملل لص هنا لاف باج أ ىلاعت هنا نم وم علا فنال لالا ةباكس نال لكلا ىلع لج

 | مهدي زتابتاود (لوالاف) نينمؤمال لد> ىذلا ام ناس أ اضيأ نب رفاكنل لصحو نا م أ ةرولا هذه

 ئ | هناصقنو ناعالا ةداب زيف ماكاو هللا دنع نم قحاب اوفرتءيواماور ذي نأ نماهلوزن دنع دبالذاانانعا

 ' ظ | للعةلج نم مم: راك دبسالا نم مها لل _صخأم (يناشلاو) ءاضقتسالا,لافنالا ةروس لوقأ ىف هانركذَدق ا

 |رورمسلاو حرفلا ىلع هل نم م:مورفالاؤرمونلا نمابتدلا يف ل_هعام ىلعةإ جنم مهتمو ةرخ الاب اوت

 ْ | نيرعأ نيقفانملل عمم باوثلا ىف ديزهىلا هب ل وتر هنأ ثمح ن مةدئازلا ففلاكمتلا كلت بيس ل مايل

 || اجر ممدازف ىقفان اا ىنعي ضم هم ولق ىف نيذلاامآو لاستفنيةمْؤملا فني روك ذا نبرعالل زاب اتم

 ١ | ا ىلا ناكلوالا نك نافاس ومدملا قالشالاوأ ةهلطايلا دئامعلااما سرلا نم دارملاو مهسجرلا
 وس سس
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 هوج وب ىلاعت هللا هد ن !ءالا اهامدع سعي ةبعص ةديدش ةق اش فلا كس: قالا ىلا ةدوسل ا هذه غلي نأ

 لكفمك:ءلوسرلا اذ هناوهو فيلاكتلا كل: لم ةلوهد.تحولامعتر ولام ةماركلاو قيفوتلا
 | هتيقرماظمتد كر مر رض هلع قدي لاح هنافاضي أ و مكلادئاعوهفاث كلا ىف ىف يشأ وعلا نمهل ل صتعام

 | اعرقفشااتطلا وكف .ةسف يح راب الاو قوش ا بيبطلاكو ذمكملا ةرخ رخ الاوان دااريخ لاصي ا ىف

 ثاقرءالماالاهقا تام 3 لم مدقأ امر محرلا بالاواهلمدتر سدي ةبعص تابنالا ىل_عمدقأ

 ىرخثدب داع تاسدأتلا كل :تراصو تل اوما تاخلاعما كل:تراص ذم بال اّناو قذاس سدنطلا |

 لكن :اوزوفتا ةقاشاا فيلاكسشل ده هنما اوابقاف هللادنع نم م قدح لوس هنأ مك رعاملانههاذكف ناسحالا | ْ

 ىلعل اوعو مهملات فةلثالو هك رتافا واوو اهتعاوضرعأ لياه ولبق؛ ل نافمالسلا هنلعل اوسزال لاه :
 هذهو مظعلا ش ةرعلا ترو» وتلك ول دلع وهالاهلاال هقا ى_سح لقو هنا ىلا ل رودأ عسجب ىف مج رمت ١

 لو.رلا فصو ىلاعت هنارلعا (ةيئاثلا هلشسملا) لاجكلاةباهنو نسحلا ديا ف تءاجةروسلا٠ دهام 5

 (لوالا). ءودبو هريس" ف ةوركسفنأن ههلوق (قوالا ةفصلا) تافصلا نم عاونأ ةمذعتن الا هذه

 دوخقملا رمكاشم لقلب ًاامناهلوقو مهل رىلا امو 5 نأ مع سانال ناك أ اهلوقك مكلثم هنأ ٠

 (ىناثلاو)ماعنالا ةروسىف هريرة تّرمام ىلع سانلا وضيامرعالا لل سفح نم ناكل اهنا ١
 | بس مالسلإ هيلع ”ىنلاتداودقوالا لق برعاا ف رسرا ساب عنيا لاق برعلا ن١ ىأمكسفنأ
 هريظن و ةمناطسقلا ,هنو.املاو ةمئاند- ءل ايه ن وبعس رلاو نول رضا اف اهناميواهعس رواهرضءتادأل

 هنرمصت :ىفثرعلا سخرت هنمدوصتلاو يهد نمالودرءمفثعبذانينمؤملا عظام دش ىلا

 مكشم هنال كر قل 1 نعل تدم ووهذامضدلا قةمق رااوةلودلا ع نم لماما مهل لبق هناك هتمدخ دقلاو

 لخأ مركا لهأ نومي اوناك برعلا نال ثاذو مرحلا دال باطخ مكسفنأ نم (ثااثلاو) مكبسست نعو
 ني دش هم دة ىل_بق م ا بر عال لق هناك م مامهمحالصاننوموت وقدوم وم د ا :ا واكو همصاخو هللا | 5

 هفالسأ ىلا ةماعلا بشي الدنا عيت اوراس 10 هفالسأ ةمدخيف نيد ا
 مكتريشع نموه لق هناك هنراهط ىل-غهسضتلاةفصاا ءذ_هركذنم دوسقملاّْنا (عنارلالوقااو) | 0

 لاسباب كتمت : ال اماد لعاس سرت تونر هنو هنامسملاو فاننعا او هنامالاو قدا اب هنوقرعت ْ 00

 نَمىا مكسفنأ ن ءئرقو مكيلع هللا معت هن ماغعأ ن 111111111 منسلاداببالا | ش !

 ىلاعت هلوق ( ةمئاثااةفصلا) امنع هللا ىذر ةشناعو ةمطافو هلال وسر ةءار ةىهل قو م كل ذفاو مكفرشا 1

 ناسالاىلا ةةشم تاصواذاف ةدشااو ةءاغلا ىهدز درعلاو ديدشلابااغلاوهزب زعلان العا م ةعام يلعب زنع ْ

 نع ازتجاع ناكمنأ لع اهعف ديل ثمف عفدلا كلذ ىفرممقاملل اهعفد ىلءر دقولذااهعفد نعا ميج رع ظ 0
 7 تنعل امو اذه ىلع زء لاه د ناسنالا ىلع . دنشااذابيسلا اذولفناسنالا ىلع ةبلاغتناك اهناواهعفد | ١

 | ىدخ نا كلذ ىلاعت هلوق هنمو اهنم جوردللا هنا عالة كشو ةقشمىف 0 ةواذا تدع تنعي للا تنعلاسقمف ظ ئ
 هيلعزيز ء ىئعملاو عفر عضوم ىف ّنءامهلوقىفام ءا ارقلالافو م كم د هتلاءاشولو هلوقو مكسنم تنعلا| |

 ذه عفديل لسرأ اغاوهو ىلاهت هللا باسقع نك ١ ىلواو م كهوركم هملع قسد ىأم هدنعأ 1

 ارم ليم وذا قلعتمنوكي نأ عنه صرحلاو مدكلع صرح وق (ةئلاشلا ةفصلاو) ءوركملا | ١

 | هلعزيز ءاوت نوكحي ريدشتلا اذه ىلعنا لبعاو ةرخ رخال اواسن دلا فمكلا تاريملا لاصيأ ىلع صب رح أَ
 | أ راركتلا لصح ال ربدقلااذهبو مكملا ةرخ رخ”الاواثدلاتاف آن م؟ىث :لوصو نع هنزعمديدش انعم نعام | :

 نءواملا يجوب هلالدعبادمو رانلاا واخي دتنأ مكيلع 6 * هنا انعمو مصشلا صي ريكا ءإ را 0

 هناا ءامهنعهللا ىضر سايعنبا لاف ميحرفورنيئ موال انهلوق (ةسماخلاو ةعبارلا ةفدلاو)  ةدث

 ةروسلاهذهىف .يذاكدقو كلذكن وكي فيك (لقالالاؤ_سلا)' نالاؤسانهه قيد :ا أ 0 _
 ىهملا اذهلانب رض دقانلع ىلاعتدقإ دبع نم قف ايلا اهل نعيدشي للا ةقاشلا فيلا فل

 يايا حس. مصل - يصمم حج مسوس مدس يدل ا ملا مل ا ما رووح جل م عمييصس»

0 || 
2 2 1 



 ١ أ موصضغي لئاقملاف (عبارلا) ةدئافري غنمبنلل مولا ومأو لقال مهسف:أ ا وذرعدقا وفاكن ب رفاك (

 0 0 و ا د ا تس هو سما سام هس مس م سس ع عج

 8 3 8 ا

 ظ ا ا هيلع لدربج ناكف نعطلان لوسزلا رك ذ ىلسءنوءةاوناكممنا ليقمسهرفكو م-وقافنر اهظان هللا لوسر

 أ[! نوظعتياوناك اخ مهلظعي واهيلع مه وبو مول 'ث داقسا كرك ذي ناكسف هذ ولاهاسج هريخعيو هءلع لزني مالسلا
 / فر. ءاوفرصنا مثدددس | نم مك ارب له ضعن ىلا مهضعب را ةروس تاز, اهاذاو) ىلا هذ هلوةنورحزنالو

 ٍ ١ | ةروستازناسلك هناوهو ني_ةفانلا ىزام نمرخآ ع وناذهثالعا (نرهةفدالموقم-منان مهب ولق هللا

 | ارظن ضعب ىلا مهضءعب رظنو اهءام+نماوذأناهوهع-و مهد اضف حرشو نيقفانا ار كس ذ ىلع ل ةنشم

 / وذخأواهفا ونعطوا- مباوزهتسا ةروساوءمءاماك-ف نآرقلا,نونذعسن اوناك لي نيةفانملا مث اضف ىلع هلَقشملا
 ١ ظ دا نم رول ىأ د- نم مارب لد ضعءءا مهضعب لاف موزهلاو نعطلا لءدس ىلء ك-اضتلاو ماعلا ف

 1| نآاوفافن ةماتلاةرفنااو دي دكار اكتن الا نم نطاملا ىفام ىلع ل ادرظنلا كلذَّنا ( لوالا) هوجو هفاذهو

 ]| دع نم مارب لهاولاف كلذ دنءةرفكلاو قافنلا ىلعةلادلا لاودخالا كلور ظذلا كل ذنيإتسملا نم دمحأ ىرب
 0 | اوذأتةروشلا كاتاوعمساذااوناكمهما (ىناثلاو) اًدخ كرمضا لكشلا ادهورظنلا اذه ىلعدح أ مك رول ىأ

 أاوج رالتك وأرنا هد دحأ نها رلد ضعبأ مهطعي لاةفدصسملا نمو ردتااوذارافاهعا < نم

 ًادحأن مك اريلخ(ثلاثلاو)ءاذيالا اذه نءاوماختتل دصسملا ماو بر خاف دحأ كرام ناك ناو

 الأ سفندارملا نوكينأ لق<اوفرصنا مىلاه:لاقدومسملا نم حورملا انبلع بجوف هب اولو ةننأ مكنك<
 ف | ناو همفنءطلاىلانآرقلا عاما نءاوفرصن مث هداربنأ زودو نآرشلا عاوساو ىسولا ناكم نم مهم رش

 [|| مهن ةروستازئأ اماذاو هلوق ىهو ةم تقدما" الا نيو هب الاءذهنيبت وافلام لق ناف م_مناكم ىاونن'
 هده قواناعاهذههتداز مك ًامهلوقاو 24 ذم منا مهنع كح هن الا كاتى انق اناا هذه هتداز كي ل رقي ع
 هللا فرم ىلاهتلاف مثرارفلا اوءاطووزولا لمهس ىلع ضء:ىلا مهضعب رظنب اوقتك | مهنا مهنع حدي الا

 1 هرف ممصوهو هنع مه دصو نامعالا نع مهفرمص ىلاسعت هنا ىلع هيانباصصأ عحاو نووقذيال موق مهخأب مجبولق

 مهرفكب الع عبطو مهبولق هللا فرص نسما لاوو ىدهوريخو دشر لك نعامهنءهلا ىضر سامع الاف
 ىنا لاف فك فناءالا نعمهفرص ىذااوه ىلاعت ناكو ل ةلزتعملا تلاق ىلا. ءتهنقا مهلضأ حاجزا لاو

 فرصلا اذ_هّنا ىلءل ديدن الارهاط ىضاستلا لاف ناميالا نع ف ارمدنالا لعم_مقاع فدكو نوفرمدد

 صهأب نزوة اكتاك- كلذكتاكول هنالةدوةعنوكمال ناعالا نع ف رمصلاو مهفارصنا ىلعمهلةب وقع
 هنءاجاعقثونالنأ ىدؤد كلذزب وتو نامالا نع سائلا ف رمصب مد يه ا.ناروحد ودالا ةماقانهءادأ

 دنكللاومغلا نم مهثروأأ اه مهبولق فرم لاه هنا (امهدحأ) نيهدجو لحي فرم هل! ذهلاف مثلوسرلا

 || ىلاءوجولا هذ هنا (باوملاو) ىدتهاونمآنماهب صد تلا فاطلالا نءمهفرمص (فناثلا)

 | لعفلا ناود مياس لمع لكمتع دهشي ىذلا ميصعلا هجولا امو اذج ةفاكتحتم امن ارهاظ ىضاتلا اهركذ
 كالذ لوصحو لا وهو جرااالرخ الا ىلع نكما فرط دسأ نادر مالالاو عادلا لود ىلع قو

 هبلقىف لد- | ذا رفكلا ىل_ء مدةياا دمغلاف ىلاعت هنت نموه لب ل_بلستلا! مْرلالاو دمعل ا نم سدا ىت ادلا
 ىلا ناءالا بناج نمبلقلا كلذ فرمصن ا ىئادلا كلذ لص اذاو ىلاعت هنلا نم لو هما كل ذور كلا يعاد
 البف صنلا اذه ىلع قيطتموهو ىتطقناصربب رّرقم مالكوهو باقل فرص نمدارا اوهادوةرفكخحلا

 اننرسسنا اواو تنال لاه هنأ قاص» ا نيدمم نع لةنامّن الا ثح ايم نم قراسمو تاءاغلا ىلعأ ىلا حوضولا ىف

 . || كرب لؤافتل ا هنمدوصملا ناكو ةالصا ااندضق دقاوأوق نكل مهم ولق هللا فرصا وفرن اموق ناف ةالدأ نم
 ةالصلا تدضقاذاف لاه ىلا هت هنافرححللا ىف ةدراولا ةلظفالا كلت ىف سسغرتلاو ىفيشر الامد ةدرا ولا ةظفالا هده |

 نعام هيلعزب زعمكسفن أ نم لوسر مككاسد-ةا ) ىلاءتهاوق« هللا ل ضف نماوغب او ضرالا فاورمشناف |[
 || مالسلا ةءلعهلوسر م أ ىلاعث هنا لعا(ىلوالاهلعلا) لاسم هذ (ميحر فور نينمؤملامكملع ضي رحأ

0 

 نا



 ا / '

 || (ةيناثل لكسملا)فورخالا امس اهم نا ىلع همندااةلامالا رك ذيددةن ةضومل !فورملا ءاممأ ل اناالا نو )ا

 عطاشم لك اشيالرلأ وق نا قرغلاوذيآءدحو هطداوق نا ىلءاوقفن ذيب[ بل ءدحورلأ هاوق نا ىلعاوقننا 1 ل

 مالكلا 5 !اشلا هلم سملا) هدعب ىتلاى : الا عطانقم لك امي هناف هطهاوقفال- هدب ىتااىالا || ||

 | ضعباضدأ يدرك ذناناالا ةرقبلا ةروس لوف مدقتدقتاملكلا نم عونلا اذهربسةتىف ىصقة سلا |

 نءرلا م لأ نو مجورلا لق ىريغ برال برل انآ لقو ىرأ هقناانأ ءانعمرلا س امعنب ا لاهل قام ا

 ىلا ةراشانوكي نأ لقح كل: لوف( ىلوالا "هل ثلا ) ناءامسم همف( ميكا باكل |تانآك ات ) ىلاعت هلو 0
 اشير تارقلا تانآنمةروسلا هذه مدقتامىلا ةراشانوكب نأ ل_ة<و تان الا نمةدوسلاءذ_هىفامأ|
 وهو نآرقااريسغهنمدارا ان وكي نأ لم_ت<ونارةلاوههتمدارلانوكين ألمت يكشا باكل 1
 نونكمباك فمر ناو اهنا يلانعت لاق ابا لك حسن هنم يذلا ىلاعتهقنا دنعنونكملا نوزننا بالا | 0

 ءاثيامهقتاو دي لاهو ىيكح للعلا دا باكل مأ ىف هناو لاهو ظوذ<# حول ف دم نآر ةوهل.ىلاعتلاهوأ

 نم ةعبرأ هوو ذئنمح انه#هل_ه تالاقحالا نمانر تصذامدو رعاذاو باّكلا مأ هدنعو تيثيو | 1

 ناكفةرودل!هد- هقةدوحوملات ان. الا ىلا ةرا شالا كال ةظفا نمدا ارملا لاقي نأ (لوالا)ت الاتقحالا

 ةالصلا هملع هلوسر دعو ىلاعت هنال كل ذو ثآر ,ةلاوهىذأا مب تصا ٠باكلاتانآ ىعت انآ الا كريد

 نزلا ةروسىفةةلصالاتاناالا كل:نارب دقت افرهداارو 8 نغيالوءاملاو ومجيالاباك هلع لز زان أ مال

 هلل هى :دوحوملاّت ا , الا كل:نادا رالااقي نأ (ىاشلا)“ املاءودعالىىذل مكحملا بالا كلذ تان,

 كائانلوقبةراش مالا نوكتنياوقلا نيذه ىلع تأ لعاو هتلادنءنونكملانوزف 21ناكلاتاناىهةرو |

 0 ل هتانآو بناغلا ىلا اهبراشد كلن اوهو لاكش |ةمفو ةروسلا هذهتاآى

 كلا كل ذل ىلا عزل وةريسسفت ف هبا عم قمسدق لاوس! اذ_هنا معاون طقلب هماار اشد نأ نم 3
 9 مادا رماد ثأر ملا تانآ ن ضصزرودلاد دع عدلان لااا ظنا لاشي نأ ( عب ١ راو ثاانثلا لامقحالا

 نالوةدبسالا ىفو ىلامتهقادنا نوزل!نوذكملا باكل كلذ تانآىه اهنا دا را كمارو ةلاتانآىه 1 ١
 ةروك دملا تان الاناريدقلاو ل2 الاوةاروثلا مي يكب باكل ن نمدارملان وكي ن/امهدس؟)نارخألا 3

 رويل عده يل للا صصقلا نا ىدملاو لحم ألاوذاروتلا ف ةروك ذملات ان الا ىهتروسلا هذهىفا

 ةاروتلاباملاعناك اممالبتلاو ءالبصلا هيلعادمتن ا عم ل.غالاو. ةاروتلافةروك ذا!صصقالةةفاوم
 لوةوهو ( ىناشلاو) هيلع حولا لازئاب ادبي 0ك حاو /ااب عال ةَمذ اوما هذه لوصخ ىل. ميالاو

 ىتلاءاسسألا ىه فورا هذه ىعي باك لاتأيا كارلا وقف ىجسهتلا فورح ىلا ةراسثارلاهاو قنا ل ىلأ

 ايلا سانلامالكن ءباكلا اذ درا ردم االواؤ ىددتلا عقو هيىذلا باكل اذهل تامالعو تانآتلعج

 "لجملا)الاحم فورحلاءذبب ظفانلا ىلع ني رداقلا سانلارب "اس نودوطنلا اذهبهصاصتخ ناكلالاوزدهملا

 ىلءٍباّكلا لاقا ىئعع ةمككاوذ وه ميكا نا(لوتالا]ءو+وامكح هنوكب ناكتلا فصو ىف (ةيناثلا
 . ىشعالا لاق هيماكست نم ةفصب مالك !فصو دار [انوكينأ(ىناثلاةمكملا |

 اهلاهاذنملاقملاتلقدق هب ةءكحلولملاتأتةسرغو
 قاب اكلا مدهعم ل أو ىلابعت هلوقدلمل د لعاف ىنععيليعف كا ايلا عمي يكب لان ورثكالا لامت(ثلاثلا) |

 | اهتاطخ نعا باوصزيتالاعفالا ىفواهلطأين ءاهقسزيقل تاداقتءالا ىف كامل اكن رقلاق سانلانيبمكصل

 | تيل ماللاوةالصلا هياعانإ اوسرا ىربكلا ةزد# نال ةورنلا ىززع دف قداص ادمتنا ىلع كيس ايلا 0
 | هومعال هنأ هتمدار !!ثوكفداسفلا ن نم عملا هانعم ماك الاو مكسحلا ينم ميكشانا (عبارلا)تآر ةلاالا |||

 || نا لاق (سمامللا) ضقانملاو بذكلا نعهنءاربهبنمدارملاو أ روهدلا هريغتالورانلا هق رحتالواثملا ||
 ا

 ا
: 

٠ 
 ا

 ظ

 أر اا ل نع ينو عرشلا ىداناد تاج الا ريلدملا هبقوكح ىل اعتهنال رب ك1 اي باكلافصو |

 (سداسلا) هيف موكل ءانه«نوكي كلا اذه ىلءفداصعن اباتاعمالا# نا نما هن تسول
 سل هي مس م سس سس سس سس يم م ا



0 

 || اوزوة.ودب وما باةعلا نم اورماتيل لاذ يب ل ثعفاما هنا عمل او قينشملابالاو قذامشسا بندطلا لكم 1

 || فؤرلا ةينأب جو: قسنلا اذهف مكملع صد رح متنعام# ءاعزيزعلاهامل(ىناثاالاؤسلا)ديؤملا باوكلاب

 1 لدفت ؛محرفؤرنينمؤملاةوقنا (ٍتاودا) يحر فور نينمؤا ان لافو قسنلا اذهذلرتلفنينمؤملا ميحد ظ

 ظ ا ردا هلاك اذهو ةجروةف أر مهلعهل س لذ نورذاكل امو نينمؤملاالا هلةحرالو ةنأرال هنا ىدعرمصللا |

 ةظدلغتلا كلذناالا اهءلفتلا ف ةرو#ا'هذ_هىف تغااناو ف الوش هناكاتملغتلا نمةروسلاءذ_هىفد روام
 قسنلا كلذ نع ل دع ةةبقدلا هدنهلف طق نيئمؤملا ةصوصخلا فاروق راماون نيقفانملاو ني رذاكلا ىلع

 ديرباول ون ناف هلو قام( ميظعلا ش رعلا بروهو تاكو هبلعودالا هلاالهقا بسح لقفاولونناف) ىلاعت ةوق

 هءلعلوسرلا د د صنو ىلاعت هلل اةعاط نءاولو. ل. ةوّكدَع اوضرعأ ىأ ًأاولونل بق نيقفاسنه او نيكرم دما
 || كترصن نعاواو لءقوةرول هذه ىفةررك ذملاةقاشلا فمااك- 2ا1لو.ةنءاولول ل .ةومالسلاو ةالضلا
 1 لخ دي ل فنمااك تل اءذها وابي اواوضرع ًاولرافكلانا نان , الاهذ_غ نمدوصةملانا معاوداهللا ىف
 ءال ال' تام اةمىلاهلا صا ىفوءادعالا يلع رس ةفاكو بسس هقانال سالو نزح سرلا باق

 .نمائىشا ثدالو تاكسملا نما ديمالن وكي نأ ب جووهالا هلاال ناك اذاووهالا هلال“ امسعتلاو

 ١ ل 0 ىزلا اوهناك ا ذاووهالا تان دحملا

 | بوسلاو ميظملا ثرعلا بررهو هيلعالا لك وبأالىأ ريدخا دش وهو تاكو هلع لايق مث هم هش م |

 انلومظعأر طاهناو لقعلا ىفرثؤملاةلالصروهطن كم 0 أو ماغع ران الا تناك الت هناركذلاب هصمسصخت ىف

 ريغ شرعلا اولاق ناف هنادعسس هللا لال ميظعت هركذ نمدو هةملا ناكسح شرولاو هماسجالاظعأ ناك
 | لات هقاة تاع حرش ضرعم ىف نكي شكن 5 هعل د رمثلا|توثدعبالا هوجو فرميإلف وسمح

 | نم» دقاوناك م ماا ضي دع_الو ىراصنلاو دو يملا ن نمزف شر انكلا ورز ترم [لعرتلا ةوعنو الأ 5

 بعدا ا وبأ لاق هناعس برلل ةذصنوكما عا هراان مب طولا ةوقأرقنمساننلا نمومهفالسأ

 نم دارحلان 1 ل دس اناني نر اغابتف آو نشرملا 1 هلب هةمص ميظعلا لعج نال ْ

 ةفصدائاعج ناورامخالا فروك دموهام ىلعه_ناوج عاستاو همهح مظعو همرحربك | .وظع هنوكح

 ملعلالاكو ضاءبالاو ءازرجالاو ةمم#ع نع سي دَمَدلاو دودولا بوجو ةهظعلا نم دارملا ناك مناد هلل
 لزنامرخأ ناني الا ناناضن حلا لاقو ماهفالاهملا لصتو أ ماهوالا ىف لم نأ نعاهزنم هن 2 دقلاو
 نان الاناناه لح وزع هللانادهعنآرقلا ث دس نعك نبى أل افو نآر ةامهدعب ل نأ اموت ارقلا نمهللا

 هللاىلاه مف نوعح رامون او ةن اوىلاعت هلوةنآر هلا نملزنامرخأ لوتد نم مم موري اج نب دعس وقوذو

 ظ

 لذ كاملا ادع أ تك تام تاذعلاةروس ودب وتلا ةروسلا هذه نوعست نأ ل ! اه هنأ قب كرس ع نعلةنو

 قرطت ىلعال ل دكا ناكل كل ذانز زو>-ولانال امي دك _:ىحةناورلاهذ_هنا لعاواهعنرن ورة: اههلناو

 ىلاعتو هناصسهللاو لطانهب لول! نا ءافخالو ة هنوكنعهبجرت كلذو نارا! ىلا ناصةنااو ةدابزلا

 ش ةعجلا مون فاهرم سه ن «هللا هجر فاّوملا غرذورك- كلاودلا هتوةرولاهذهريسفترخا ادهوءدارع لعأ

 نيمج أ هيو هلآو دمحم ان دب_ب ىلءةالصا اوهدسو هش ديل او هن امسو ىدحا ةنسناضءر نمرشع عدارلا ْ

 « (ةيكمتانآ عستو هلام ىهو مالا هيلع نيو ةروس) هه

 (محرا نحل هتارسإ)
 كن ؛ روهن نمؤدال نم م مونامو هن نود ند مهنمو دوقالا ةءكمةرون اهذه نا همنع هللا ىضر ساس ء نبا نع

 نباو عفانأر ة(كوالا"لةل1) لاسم همفو و (رلأ) هلال لج هلو قدو ملا ىف تازن لدم اهنا نيد فق انراعأ

 ةلامالا ىلع» اراارمكد ركب فأن ع ىدعو فابكلاو ةزهوورموبأأر ومس جفن ىلع ءارلا حدب رلآمداعوريشك

 ىدساولال اه ةهض تاغلاهلكت ا لعاو رسسكلاو فلا نيب مساع ءداوعو صاع ناو عفان ن ءقىرورزو

 نالفلام!نمامأو »الا نع ةيلَعْم تا اهتافغلانالالو امو تاماكلا هذه ىفلامالا لرتل_مالا

| 
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 . اه ا

 اندنع مكب رقت ىلانكد دالوأالو مكلاومأ امو ىلانعت لاف اك دءلالا لاكتلامس غلا نوكي نأ الوه دنع ٍ

 ةزمهلا(ةيئاثلا لش ملا)دساف مالك“ ةلاسرلاو ى ولابا دع ىناعت هللا نصيسخت نمزافكلا بدهن نا تدأف ةىارا

 !ء ناأ رقو هريسحا, هعو ناك -اانس-وأ ناو بمعتلا اذه ع نءبيدعتلا لجالو بمعتلا راك ال ناك هلوقىف ١

 دو>الاوءامو ل سءاهدا نه ن نا هلوةك ةفرعموه وءربخ انم-وأ ناو ع رك وهو اهسا هلل يع سامع
 || ناك ليلو ايع سانا ناك[ لاه ىلاعت هنا ( ةثلاثلاةهلئسلا): ع نمال دب انبجوأ ناو ة.ان ناك روكتتأ |
 هو.صنداهتمنوتتي دي ومع أ مهبسفتالواعتي مهناءا: عم ابعسانل ناك !ةوقنا قرفااوابعسانلا دنع

 || هلثسملا) ىعملا اذهايع سانلا دنع ناك اهلوقىف 4 سدلو هيلا بدعتلاو ءازهت مسالاو ةريطلا بولو هونعو |
 : | رولا مدةةامناوابحع هوقو ههربخو ناك م ءاودوردصملاردقت ىفاذبحو نأ | طوق ىف لفل ع هنأ (ةعبارلا ١

 رذن أن أ هلو فن اامأو مهدت وه امناذب , الا هده ىراكت الايد و هةمااو مالا نوم دقي مالاثههأدشلا ل عا ْ
 (| ىلع سانلارذنأ هنأ هإ_هأو ل. هلة نم ةغنخ نوكتنأزوميو لوقلا ىنعمهيفءاسحالانالةرسسفخ سانا || '
 لصف: هده نيبهاوسرملا ىهوأ هنأ نبال ىلاعت هنا (ةسماملا هلئسسملا) سانلا رذنأاناوقنأشلاناقعمأ] ٠

 لءفنعراذدنالا كذ بس اوعدت ريا قاسفااوراف حس لاذرا ذئالا امأ رشي اوراذنالا وهو بلا وأ 1

 ةندقم ةيلضا ا نالري_ثدتلا ىلع راذنالامدقامتا زابيف مهتدغرئ وقل ةءاطلا لهالف ريثما امر دىئذ

 همق قد بممدق4 اوق(ةسداسلا ”هلش سأا) يعش امل عف ىلء ةشرلا ىف «رلاق مدقم ىن.:.الامةلازاو ةيلقلا

 لاق اهو>واهنم ط.سلاىف ىدحاولا لمن دم ةغللا لح لاوقأامأ نب رسفملل لاوق أو َةغالا لهال لأ

 ةءرلاو ذ لافريخ هللا دنع مها ق.سدق مرملا ىئعملاو ةقباسلا مدّقلا م هاو وأوث

 رخ افمو ةفو رعم مدق مهل 3 ةياوذتدب لهأن دورغا يتاد

 همف م د ىذا له#عأ أ ن نع داك مدقلا ىرانالا نبا لاكوردخ نم تم قام مدقلا يبيني دجأ لا

 لص ال قءسلاو هسا نأ ىناعملا هذه ىلع م دل ظغل قالطا ىف بدسلا نا ملءاوءاطب !الوربخ أت همف عي

 مدقلا ةفاضاىف ةدئاما اذ لمق نافدمأا» ىلطمعناهخالا دي ةمعنلا تمم اك بدلا مسا بيسملا ىعسف مدقابالا | ٠
 لاهو ةيظعلاقباو سلا نم هاو لخقلا ةدابز ىلع ه.دنتل ا: دئاغللا انلةق دص مدق هناضسهلوقىفقدصا | ىلا ا

 مهشورو ةلاصلا لامع الا ىلع قدص مدق لج موضعبذلاوقأ مهلف نورسسفملاامأو ق دص ماقم دارا مهضعب| 4

 دشنأو قاثلاا ذه ىرابنالانبارانخ او مالسلاو:الصلا هيل دمج عاش ىلع هل نس مزنمو تازشلا لعل 00

 ' لازلاوراثعلام وصي ه امدقذختاوشرءلا ىذا د 0

 وهام ىلاعت هللا دّدع نم مهأن رمق رمثزو مهر ةمهنم لوسر مه ءاحاملنيرفاكلا نا( ةعباسلا ”هلمسملا)

 ءاذءالاورحاسوهلوسر هنأ ىديىذلا اذهنا ىأنيسرحاسلإ ذه نا ني. .هت<ماولاه هل ذذو هتءكح قذاللا

 ريغا دغر امضاو لافقلا لاق ناصرح )اذه نا نورئاكد !لاق مهرذنأ لف ريذقت ىلع نورفاكلا لاق هوقنأ ١

 لص دم هنمدارماورحاسلا ذهنا قاسكلأ او ةزحو مضاعورمثك نئاًأرق رق( ةئماثلاهلثسملا) .آزقلاق ىلاق
 لحم مظع ىلع ل ديار كس هن هوك ثار ةلارافكلا فصونا لءاونآر ةلادءدارا اورصملنوقاملاو لو هلع هلا |

 مهما دقانالعاو مالكلا اذهىلا اوجاتحاف ةضراصملا هنن مهيلعر دعت هلاوازمعم هنوكو مه دنعثآرقلا 07

 حدا ص رعم ىفهورك ذ مهنا لمتكيو مذلا ضرعم ىف هوركذ اونوكي نأ لة ارحم هنوكي يجي 1

 لاا ء:ةكحاررد» الفلا نسح فرخ م مالك ناهباو دارا مهضعب ل ات همف نورمسفملا تفلتش بدلا اذهلف 1

 اهنا لءاو رصسلا ىرم راج إئمرذعتو هس اصف لاكل هنا هباو دارأ نورخآ لاهو هل لصاح ال وةقسشلسا ىف
 مونم ناكل و هيلع قنا يلص هنالدابسفل اديان هنااساةامغناو هباوجركذي دان هلاةناعىف ناكل |

 0 لعتهنا لاقي ىتءاك ذالاوءالعلا ةداي كم ناك امو مها ونا دس الاخ امو منع باغامو مهني أثنوا
 لع نارقلا لسناك كاذكس الا ناكاذاو نآرقا١ اذهل ثجناستالا ىلعردقف مهمترع :كلا مولعلا/ءنوأ |

 ١ ناوعنلا قاس ىذلا هللا مكد رّثا)ىلا.عتالوق 3 هاو لرت ب ىلا اذ شاف داسفلا نام ام الكرمل | :

 ا سا ١#» 5 مم يس

- * 0 
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 نهذغ و

 زامل ع وو ازاخم هنآرقلا ف سواكن ن اودااوة وكلا لعفب ىذلان ءةراسع ةغالا لصأ ىف ميكا نا

 أ | وفا هسفنىف مب ك1 وه هن ؟اكراط قاتلا هده لعل دب هنآك دس نك تاوسلاو ةمكنل الع لدي هتاوه

 دنعقد_د مدق موا نأ اوممآنيذاارمشدو سال ار ذنأ نأ مهم« لحر ىلا امو[ نأ امع سانلل ناك أ !) ىلا عت

 نءاوبدتن سد رقراذكسحص نا(ىلو الاهل مثسملا) لئاسسمان الا ىف(نيبمر كسلا ذهن ا نورفاكل الاف ممر
 | اوسعتر افكلا نوك ناسام ب دعنلا كل ذ مبدع ىلاعت هنن اركسأ اف ىحول او ةلاسرلاب | دمت ىل .ءت هللا ص.صت
 | باعْئثلاذهَنا ادحاواهلاة وأ الالعسأ ىلاعت هلوق (لوالا) هوجو نص .صختأا اذه نم

 || اوبن نأ ىلا ةلاهلاىفاوغلب اذاو دارب ئذلا ذه نا مك.ول ؟ىلعا ورصاواوثمانأممء'الملا قاطناو
 ]| ةلاسرلاو ىحولاب ادت ىلاعت هللا صم نما اوبمعتي نآاضي أ دع_ملا داو ىلاعت لالا ن رك نم
 ْ |(ثلاشلا) بلاط ىأ ميتيألا هتلخ لاا دود وأن قامتاقا ذأ نو اوةباوناك د كم لهأ نا 2
 | رهو رتكبعتلا (ذسهناةماو يعد ردلا نمل جر ىل_ءنارقلا اذه لزنالولاولاه مما
 | ارش هقا ثعبأ اولاه ممارافكلا نع كحك الوسرارشب هللا لعين أ نماو.هتنن نأ (امهدحأ)

 0 صمصخت نءاو.ن::ىل؛ كل نماو.هءالنآ (ىاشلاو) الور

 ,مملعركحن ًاأىلاعت هقاّنا ناسامأو كلذ نماوبدعتر افكللا نا ناس اذهفامساريقف هنوك عم ةونلاو
 بع سانلل ناك أ هلوق ناف مهنم لجر ىلا انم-وأن اع سانا ناك اي الاءذ_هىف ةوقوه:بعتلا اذه
 ْ لوالا) هربوا بههتلا اذهراكنابحوامناوا. .علاذن وك نالزاكن الاءانع ١و ماهفت_سالا ظفل هاففل

 ل لاس نم ديالو عئلاو نذدالاو ىهنااوىمالا4ىذااو >كاللاو كلاللاو مسهل كال مو قلخلا كلام ىناسعت هنا

 د اسعأل 1-لاسر ا ناك كلذكس الا ناك اذا وداعلا ضعب ةطساوب نيذاكملا كما وأ ىلا ف لاما كرت

 لإ تقاخ امو لاق اك ةءدومعلاب لاغت#ثالا قالا قاخ ىلانعت هنا (ىناثلا) ل وةعلا ىفازّو<# ناكل عضم ريغ
 مسارك ذو كت نم مق دق لاهو <. لشن اشم ةفطت ن ء”ناسالا انةاخانالافو نود.عنلالا سنالاو نا

 هنأ اوفا اجنولفت شيال هدابعنا لا عتل مرش اوريخلا نه مهنكمو مهل وقع لك أىلاعت هنا ىل صف دن ر
 02 رلا كلذم ياا لسري نأ عب لا و مركلا ولضفلا بوو ب اذهدنعف اهتموالوسر مهملا لسرأ اذاالا
 ةنمزأ نم ايش ىلاعتهننا ىل> أ ام ىهأ ل_.رلا لاسر نا ( ثااثلا) هذم بدعي فيكف ابج او كل ذناكا ذاو
 | ريظنلا هقيسدق هنا عم هنم بدني فركف م ماا ىحوبالاسرالا كلءق ن ءاناسرأ امو لاف كممم نيفاكملا دوو

 امناملاعت هنا( عبا را[ تلا جلاب الا صدقرب'اسو هموق ىلا اح ونانلسرأ دقاو ىلاعت هل ؤقهدك ولو

 قد_هلامزالم يداك الاو مهتلا عاونأ ن نعاد.عبانبمأ هنو كححاوف 4 رعو همست اورعالسر مهملا ىلسرأ

 ' ل ديصاف هول: قلي كلذ عم هنا ٌتةتبلا ال_-هأاءاّك أ ارقامو ناردالا لأ اطلاع ل اممأ ناكمنا مفاعل او

 هلوقنءدا رااوهو تحعتلا ل ربو هلف ا دع ن نماف دصءاقداص هنوكى عل دي كلذو مهعث اهو نع مهربذخو

 ظ سم اهلنا) كدنع .هطختالو ناك نم بق نم ول تنك امزلاقو م-ممالوسر نيالا فثعب ىذلاود

 ئ مرشح ها دعا هلوقىفك لودر لك ةئعب دنع ادوجومناكة قتلا ذسه لثمن

 [| نوكي نأ اما بهعتلا اذ_هنا(سداسلا) مكنم لر ىلع مكن ر نمركذ مءاجنأ مبجيوأ لوقا اساس
 أ ادهم ىلامتمقا صصخت ن ءاوسنام او كلذ ىف سهقنال هنا اوإسوًريشلان ء.الوسر ىلاغت ها لاسرا نه

 'ٍ ( نمبال ىلكستلا لوص- عمنايدهاش لولا نالد.عبف لالا مأ ةلاسرلاو جولان مال ااوةالهلا هءلع |

 ْ ( ىلوالا لو ةنفاده تن اذاواهريغو تادارعلاكح ممناردأ ىفهلانؤج امام مانت مهفرعب لوسرو هانم ْ

 ١ | اكلم ءانلعجولو ىلاعت لاق اككرقأ هنمهفلاو لكأ هن هيلا مهوكس نوكمل مه سنج نم ناك م ملا ثعم نأ ْ

 ظ ظ امو السر اكل مءانعشلا نم مهلعانازنل نيذئمطم نوشمع دكت الم ضزالا ىف ناكول لق لافت والجر ءانلعمل | ظ
 ظ | ةلوسعي اوناكاموةلامالاو ىوقتل ورمل تافصيافو هوم ناكمالسلاو ةالصلا هملعا دم نال دمعبف ىناثلا | ظ

 أ | لاخناصةنلاسمرةغلانوكي نأ ىتشإ الف نمملاعلا وت اجلا تيا :وكمالا | |
 حس

 أ

 ا ا ا م ا م مم سم جو م م م م

 هددع



 . © غال
 1ع 8

 دعبول ان رهام هرم اج ل مالا تمس ا دج ١> عسا

 0 | دول عرس نما لونك مأ اجل لح نمدسح ولك س اسنخاة لفل ل !ىفال هيفادل_صاح |

 لاؤلا)تالاو هسه . الا قو هن الاءده يف ىلا_هدهننا هرك ذىذلا لءلدلااذهرب رقت اذهف هيف لوالاربرقتلا |

 ظ ديز نم كَل لدق اذا ةمواعم ةمضَقب هغب ردنةلو احم دنع درفمئث : ىلا ةراشالل تعضو ةلكىذلا لكنا (ل انالا|

 || انههفعماس اا دئءامواعما مأ ةاطنم هس وكن اكول نس امنا فد رعتلا اد هفقاط:مموبأ ىذلا لوف

 لاعتو هناصس هثوكتاكول نحاس !!ذهف مايأ ةدسىف ضرالاو تاووسلا قاخ ىذلا هللا مكبر رّنالاقاملا

 نس فكن كلا ذب نيل اعاوناك امابرعلاو عماسلا دنع امولعم !ىمأ مانأ ةدس ىف ضرالاوتاو هدلاةلاخ أ 1

 نوع زياملو أ ق روك ذم هنال ىراصنلاو دويل ادنعروه تم مالكلا اذه لاقي نأ هياوسو فيرعتلا اذه ١

 اذهلفمهتمهوعمماضيأ مهنارهاظأ افمموطلانحياوناك ب رعلاو مهدنعا روهثمكاةناكانوةاروتلا اوه هلاأأ ١
 | ىلاعت هنا باو اواههفهلنااهةل> ىتلا مانالا ناب ىف ةدئافلا ام(ىاثلا لاو لافي رعتلا اذه نس بدسلا | ا 4

 ىردتال ىتلا«ا رجالا نم بكس عملا هلا نا هءلع لل دل اورمصبل ا عل نم لقأ ىف ماعلا ع. قا ىلعيداف | ٠

 ْ م-ةنمنامزلا كل دف نامز ىف لصدعاسم ا هدا نابض رذولان ال ةعفدالا هدا د ع نكينال سرا ىذا ماو ١

 ئ هنم لمع مناف لد لوأ لوالا ن الاىف داع الا كل ذ نمت لصج لوف ةبقاعتم ثانآ 1نمةلاحمال

 أ ىاثلا نأالا ف ل_هحو ئث دا انآالا كلذ فل صح ناو داسالا دم نع راخو ون لالا ناالا ىف
 اًثرصم ىرصتال ىذا اءزللا نوكي دئتمخ ىزعتال ىذلا٠ز زاساكلد نمنيءزحاناكناام_مةرخ 1ئتداحما

 ةدحاو ةعفددح او نآىفالا نكعال ىزحتب ال ىذلاءزخلا دا !نوكيذشن طر اءشناكن اولا وه دو
 1 شالو ةد_حاو ةعف دولا علا عبجب داجا ىلعرداقىلاعت هنا تيثف ءازججالا عبجي داسجتاىفلوقلا اذكو

 لوق(لؤالا)نايهدمانههلوقنفادهترئاذاو جب ردتلا ىلع هني وكتو هدايا ىلءرداف ىلاعت هنااضنأ | ١

 طة لوا ا اذه ىلءو لل اسماو ةمكملا نمئشر هلاعفأ ن نيش لاغد الو دار الك دم نسل هوايا ٠

 ]| هعنصل :للعالو عضال لكلوتءانالةدعحا و ةظلسىف هقلخ امو مانأ مس ةمسق ماعلا قاخ ملل وق نملرلا 0
 نولوةد مه اودو ةلزتعملا ل وة(قاثاا )لاو لا اذه طة سف" «هلاعفأ ن م؟ىشالو هماكسأ نهءىث :لاعبالفا] ظ

 .قا»-ن وكحر نأ دعم ال ىىذاشأ الاف اذه دنءذةمكألا وةيلهملا ىلع ل ةٌثَد ىلاعت هلاهذأ ن وكت نأ بدع ٠

 | لاق م نيفاكملا ضعب ق- فران تعالا ىف ل_خدأ ة_دوصألا دا | هذه ىف ضرالاو تا اوعسلاىلاء هلا

 إل نم تاكمربغوأ فلكم نء ديال هنا وهفريتعملاامأ لاهو باس مر اشعال هو اموريمعملا ن نكلمق ناف ىضاقتلا 1
 زاجال هذ لمقناف انيع اههةلذ ناكلالاز امهغمو نيضرالاوت اووسلل هقلخ ىلقىلاع هللا هقلش ناوتخلا

 هب عفتن.الام قلخ مدين زوج الف توغل افاضخيال ىلاعت هناا فلق دعب نم هقلخي ناو .- لجال امهقلغ نأ ظ

 ]| فامنو توفلا ىثغانالر ومالا تام دم ىف كل ذاسنم مصياسغاو كاذ دعب ث دس نا وح لح الدسأ
 الا قل ىلا باس ناك ينال الخ ناربخلا ف ىورام مصدقف اذنه تيئاذاو لاه روصقلاو رعلا |||
 | فيكن ناكمال ضرالاو تاوعتلا واخ لم ةف ناك ن مميو] كال هكتالملا كءاو الق ناف ضرالاوتاو.جسلا |

 نكن! فك اهتنكمأ ىف ضرالاو تاوعسلاو شرعلا نيكسن ىلءر دقي ذل ااشلق ناكمالرم_هدوجو نكم || ْ
 ْ ريتعم لانه لص ال هناوهذلل :قرايتعالا هحوامأو هتمكحو هبردةياهز ا حأ 2 34 اللا كءلوانكسن | |

 ناك ماكس ولا اذ_ه ىلعش دح امنا هيلع لءلدلاو ىوقأ لاح دعب الاس دها ثاعهرابتغا توك نأ عتتجل ا ا
 هذه لهف(تلاشلا لاؤاو) كلذ ىلءل دال اق ةدح-او ةمفد واخ امأو يكد ل عاف نمرداص هناىلع ١

 ةنس فا اهنمموللك ة ةرجح "ال امانأ نم مانأ ةمس ةئساملا لاف هنأ سل. .ءنبانعىوراكوأ اسن دلا مان“ اكمانالا ||| 5

 ١ نوك.نأزو<.الوامهاهقلخ ةذمهدامعل فدرعت 7 هنأ كلذ فرهاطلا ىضاقا! لاو (با وشاوزنودقتاع

 ]| ةارودلا ف ةروك دملا ماءالاءمي رعتلا عقوامللوةي نأ لئاقاو ةمولععملا ماءالا هذ هةدااوالا ان رعت

 | لاؤسلا) ف.رعتلا# بص ىفاس داق كال ذ نكي ملانيندلا ما انأالو رخاالامانأ ل امهروك ذملان اكول بخالاو

 ا لقعي فركف اهقا- لبق دوةشم ينعلا اذه وابي ورغف ىنعشلا عولط ب نردق امنامانالاذنسع(عبارلا | 0



04 

 ا هو ديعاق اف كير هقنامكلا مكلز هند اذلكف رعالا غشت نمي رجالا رب. ىثرطلا ىلع افوتس م ُ مامأ ةتسف ضرالاو

 ا لازأ ىل اعت هنا م مث ةلاسرلاو ةئعبلاو ىعول | ع نماومد#ت ممن ارافكلا نعى امل ىلاعتهثال-ءا(نوركذالفأ

 ناوثلإةماسلا لانعالا ىلعماه رمش ال وسر مهلا قاللا قلاع ثعبي نأ ىفةدملا د سال هنا, بعتلا كلذ |

 تايثا(امهدحأ) نيرهأ تاثاب ل كيو ٌميامْتاباول اذه ناك ب اعلا ةدساغلا هط ايلالامالا ىلعوأ |

 ثعيلاوريثةلاوريشااتانثا (ىفاثلاو) فيلكتلاو ىهنلاو هال م "اذ فذ انارداقا ارهاق اهلا لاعلا | دجانا

 اذه ىفركذ هناصش هنا مرج الذ ام_جاو د نعءاسنالاربش أ ناذالا باقعلاو با وثلا ىل_ صحب ىتح ةمامقلاو

 ىذلا هللا مكب رّناىلاعت هلوةرذةمهلالاتابثا وشو )ل اوالاامأ) نيب ىملطملا نب ذه قة ىلع ل ديأم عض وما

 | هتنادعو اعيج م كك م هيلا هلوقيفرشنل اورشلساوداءملا تابئاوهو ( ىنانلا امأو) ضرال اوتاوعسلا قلخ

 | انحف رك ذدق(ىلوالا هل #5لا) لئاسمتب الا فو لالا ةناهنو نسلساةياعىف بيترتلا اذهناتيئفاقج ظ

 01 . |لاانهالك ثوداااماو ناكمالااما ىلاععت عناسلاادوجو ىلعلادلا للدلا نأ ةءلشعلا بتكلا فو باكا

 |تاوذل' ناكما ىهو ةءيرأ عناصلادوسو ىلعتللادلا قرطلا ع وجم نر كشف تاذمدل!ىفاماو تاوزإاىاما

 ْ ملاعودو ىولعلا ملاع ١ىةران ةريتعم ةعبرالا هذهو تافهلا ثو دو تاوذلا ثو دحو تاذصلا ناكماو

 ك_ةلاةمهلالا بكلا فر وك ذا !لئالداا نم ىلغالاو ىلذسلا ماعلا ىفةراتو بك اوكلاو تاوعسلا

 اة قررك ذملاو ىلذلاملاعلا لا وح ىف ةرانو ىولعلا ملاعلالا وح أ ىف نرانامودحو تافصا!ناكماب |

 مارجانا (لوالا) هوجو نمهرب رقتوااغصو اهريداسةمىث هي ولعلا ما رحالا ناكمايك قل اوهعضرملا

 قااهتا ىلا ةح انش ةلاحمال تناك الذكسالا ناك ئمو ىزمتتال ى جلاءازحالا نب ميكس ها من اكسال ل الذالا
 ع |بتكلاىفانالددقو ةمهولا ةمسقلل ول تال كا ايبا نواف اتا انازهتلاو
 1 :الدو ضاعنالاو ءانرسالا نماكسم هسفن فن وكي هناف ةممهولا ةمسقلل الدق : ناك ام لكن ا ىل_ءةيلقعلا

 | لطاندسأف مالكادحا راثش +سفنىفنوك هنك .اوةئوسقلل لباع مم ان أن م هوس القل اهل رت يذلا لع

 | قلاخىلااهراقتفا بجو اذه تيئاذاو ىزعتال ى جااءا حالا ع م ةكيضالالالا مارس أ نان داع تشق

 ْ اهسطس ىل_ءتاص> اهضءدو مرملا كلذ لا ذىفءازتجالا كا: ضد مقو دقق تبكر ئامملا من الزر

 اولاه ثمح ةمدةااهذهةصاانلاورقأ ةفسالفلا وةَقةْلاَو ةهاملاو عطا ىفةي واستمءارحألا كو
 لخادلافاهضغب لود لوقنفاذهتيئاذاو عئابطلا ةنلت ءازتبأ نم ةمك ىعامنوك عاتعو طا اسدابخا
 ارهاظ نطاسل او انطابرهاطلا باق نانو تودئلازل اح لوطا ن مخ ع حجرا 1 !ىناهذءب لوصحو

 ظ لخادااناهذعب ضم رهاقورب دما اهي.كرت لاحءا ل ىعالا ناك اذاو
 | مكح ملعي ربدقربدم ىلا اهتاةصواهاك ثاوام.كرتىفةرقتفمكالفالا نا ىلع اذهل دذحرا1اءاهذغبو أ
 | اهلك الذالا ءذهتاكرخ لوق نأرداقلاهلالا رق ليالي اع لالامتسااا ى(ىلاثااهحولا)|

 ليل دلاف(لوتالا عافملاامأ) رهاق ربدموأل ارت ىلا اهتاكرح ىف كاالفالا هذه ترقةفا كل ذكرمالا ناكىتءوذنب اد |
 :ءلّشتنم ا ةلاملاب ةبقومسملا ىضَتَمت هاما هذهو لاح ىلا لاح نضريغتلا نع ةرابعت كر اانا هع ىلع

 الأ كالفالا تاكل نا تدثف الاحم لزالا نيو ةكرخلا نيب مهب ناكنريسغلاب ةقوبسسملا فاش لزألاو 0
 | لنوع تن ناو لزالا ىف ةمودعم تناك ةيكذفلا مارجالا هذهلاقي نأ ب بو اب»تدنإاذاو

 |هلا اوهو (ىناشلا ماما امأو)ةبادبو لوأ اهتاكرطفنب ربدَمَملا ىلعو "دكر صم تناك انت تش نر

 | تقولا كلذ ىف دكر رابعا رخالا هذهءادتن |نأ هلع لال دلاكر هاك ريدم ىلا اهراَقتفا بحور كإذكو مالا اكأا

 ركنا بجروح عزو سدط سضتادوك نا هدعدام نو دو هلمقأمنو دنبعملا

 كلذ لمقال صاح ناك دك رعاك ل تحو» نالحال تقؤلا كلذ ل قةهكر 1/110 اهب تادخلالاو تاذااناجوم

 ا 1 وو زي رحم درب سروري دبع اذه لطءابإوت قولا

 رح الاكل دلاءازح اورج“ الا كلفلا ىفال هي لاس كالغلاب«ازججأن اوهور انِلادلالا دوجو ىلءالالالا

 جا ظ ةاقنل '



 هع

 سس | ميا

 اهلك زو اهصطستواهشب رعتىلادصقدلا سرعلا ىلعىوتسا غااوقيركذ ماهئاوذ قلخ هنا ضرالاو |

 | سشرعلا نم دا رااناني : رمسفأ اوه روو !لوةلاو هو (ىلاثا!لوةلاو) اهل ةقفاوملا لاكش الاعأ 1

 ىلاعت هلوقنااولاوءالؤهو ءاوسلا ىف ىزلا يلغعلا مسح اةيالا هذه روك ذملا
 1 نكعال سرعلا ىلع وبس م

 ىرخأتي , "ىف لاه ىل ابعت هنا ل_ءادن نيضرال اوثاوملا قش سب نرعلا ناس ىلا لا ءانسم نيك 1

 9 ا .لا قيلت ىلع قياس شرعلا ني وكستنا ىلع لدب كلذو ملا ىلع هشرع ناكو
 1 نا (ثلاثلالوةلاو) شرعلا ىلءونسموءو مالاربدي م دارملان وكي نآودنو رشأ ءوجويتلا الاهذخ
 | قاخاىلاعت هنادارملا شرعلا ىلع ىوتسا منهلوقف كلم ىّهشر ء ىو نالف لاشي كلما شرعلا نمدارملا: |

 لاو الاو ةعبرالال وصفا !!مارود سس لعجو بك اوكلاو كالفالا ترادتساو ضرالاو تاوم 1

 : | تاني اكلاو تاوولخاهد_ .هدو-و ىلسص> دق ثقولا ل ه ىذتاناو .كاو تاءنلاو ندانملا ن 0

 ا لصج امنا هنا دوجوو هادا دوبجو نع ةابع ىلا هندقلا كامو نع ةرابع شرعلانالصاطاون |

 | هللاو سرعلا ىلع ءاوبتسالا ىلع ىحارتلا دش ىذلا مث فرح لادا عيصم رحال ضرالاو تا وعسل | قملذت دع

 ْ لعفيو ةمكلا ىذدةمسسح ىلءر د دقدو ىذقب هنادانهمىهالازرب دب لو قلمأ (ةسبارلالئسملا)ءدارجلعأ

 ا نمدارحلاو عش الامدوجولا فل ديالك ابق اوءورومالاراءدأ ىفرطاننلا هلاعفأ ىف بيصملا عذب ام

 | لهب هذه عقومام لق ناف ضرالاو تاووسل!توكلم لاوبحأأو قال لاوحأ "رم دب عي تأشلا هلا
 هاو ةملتنل اهناهن ىلا سرعلا ىلعاي ونام هنوكبو ماأ ةيس ىف ضوالاوتاوعسلل تلا هوكي ل اقل 5: ١

 الارومالا نم أ ىذا لاسعلا ىفالو ىولعل !ملاعلا ىف ث دمع ال هنا ىل_ءلدل ”نلمحلا هذهب اهعبت أمم لالخ

 [ 0 1 اودرِدقا هبا ىلءالمل د كل ذرعص.ف همكحو هناضقو هرهب ناو هريدقشالا ثداوملا نمثداحالو ا

 ا نهامىلاعت هلوقامأ ١و تاءالا ىوتشلا : هبلاو تاكتمملا عبجب عديم هنا وتس هناو ريبدثلاو ةطاجالاو لعل و 1

 اهلوعاصوءام_هالل هريب دنا هم دارملا ناروهاودو (لوالا) نالوق هسفق هنذااهعب نمالا عب د ٍ :

 عضو لعأ ىلاعن هلال هنذادعبالا سس 0

 عسفشل ارك د قيل فب .ك لبق ناف حالصو باوم هنا نا عتالا» ءولآينامولزوجيالف باوصااوةمكسملا

 ناوهو جاجزلا ءركذام(لوالا)ءوجو نمباودلاو ةماسقلالا اوحايءرك د قيامتاو قلدتا ةنئد م ةفض | ا

 ْ قمهلعدرلا همدار مافهللادنعانو اعف مانصالا نا نولوةياوناكدي الاءذ هي نيبطاخعاوفاكَنيذلارافكلا || ٠ ٠ ا

 هحولاو) نجرلاهل ن ذأ نمالا نوماكالاغص تدك رالااو حورلا موشي مدي فاعت:ةوقكوتو لولا اذ |٠
 عزانمالو كي رشريغنءهمض فرصتلاءالةسم لاعالاهلا هنوك نيبال ىلاعت هنا لاقي تآ نكي وهو (ىناثلا ||

 نكع (ثلاثلا هحولاو) هئذادعب مالا عش ن مام ةوقي ذا لاح نيبو مال رب دبةوقبأ دل أ نيب | ا /

 حلاصملاةباعر نداهب رقأو هوجولا نسحأ ىلع لاعلا قلخ لوأ فر ومالاريب دي عضو ىلاعت هنا لاقي نأ اضيأ | ٍ

 مهلان بك دادعل ارظان ملاعلاهلانا ىلع اذهل دذ ملاصملا ليصدق بلط ىف عْمشي عفش لانه ناك ام ها عم ٠ ا

 اريسفتىف (ىناشلا لوقا او) هيف عفشي عمفشر وضح ىلا كلذ أك هناك هنوك ىف ةجاحالو مهي ةفأرلاوريغلا دب رم | 0 ١

 ل| فلات ىدلا عفشلا ن نمذوخ ا مودو ىناثلا اوهانهه عسفشلا لاق ىفاههفصالا ل موبأ هركذام عيفشلا اذه 7
 قاخ مث هئمعي كيررشالو هعم ىحالو هدو ضرالاو تاوعسلا قلخ ب الا نمت درفلاو جوزلا لاقءاكرتولا || |
 .فنمالادوجولا ف لخ ديطودحأ تدحيإ أ نادم نمألا ةوقسدارلاوعور شاور كالا 1 ظ

 7 هلوقب كا ذدعباهة>لاودالا هذهحرشو لئالدلا هذه نيبال ىلاعت هنا لعاو لصحو ناكت ١ - نأ لاح

 ْ ا عنا نع ساوخ ءامح لا يعاين الح الةدامعلا نا كل دا: موو ديعاق مكبر هللا كلذا

 ْ أ ركشضتا!بوحو ىلءكلذبالا دورك ذ الف اهدعب لاق مث اهفقصوو اهركذ ىنل ملا عم مئماوه هلا جال || |[ 5

 1 هل الد ىلعا مجال دةنسالاو ىلاعت هلقا تاهت ىفركفتلا نا ىلع لدي كلذو ةر هابلا ةرهاقلا لئالدلا كلت .

 1 د هنااقد هللا دعو اعمج يكعس ىعدملا] ىلاسعتهلوق * تاجردلا لكأو بنار ١[ ىل ءأ هتمظعو هنزعو | ا أ
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 لا كانه ل هول ةدمىف ضرالاو تاوءعسلا ثو د عقوول هناامب ل «<فيرعتلا(باوطاو)ف ب رعتلا اذه ||
 ]|| ةدملوه- ىشنقب اذهنلوقن نأ لئاةلومانأ ةةلةيواسم ةذاا لال: تناكءارقو سعمو ةرئادالفأ ||

 ا ىشلبةدوج ومريغ د1 كلن نا هياوجو ٌهدملامدق تجوب كلدو ملاع 'ثودح ايف لص ماعلا قل لبق

 || تايثا مزلالاو ىرخأ ةةميلا جات<ال اهو دو هب داح :ةسعمل ا ة211كالناهءلع لل دلاو ةموهوم ةضو رغم |

 | لاؤلا) ملاعلا ثودح ىف هلو: نفك! ثو د_>ىف هنولوةرام لكف لاحم كلذو اهلةباممال ةنمزأ
 [|| (باوطاو) امين الا: ذبيدارااف ءد_توراهنااهيداربدقو لما عم مولا هيدارب دق موملا نا( سءاخلا
 || ثحابم همفف شرعلا ىلع ىؤتسا مت هلوقامأ( ةءناثلا هللا ) هتلملب مو.ل ا مومل امدارب هنأ ةغللا ىف بلاسغلا

 [|| هطةروسلوأ فروك ذم همف ىدق: ملا مالكلاو شرعلا ىلعارقتسم ىلاسعت ةنوك مه وباذهنا  (لوالا) ظ

 || نا(لوالا) ءوجو هملع ل ديو اهرهاظ ىلع اهل نكءالذب الا هذه لوةذف ةزمجو ةرايعيانهد ىتكناكلو

 ]| انالفناانلقاذاانأ[5لزنو طقسا شرعلاالول ثم هملع ارسم هيلعا دّوعم هنوك ءانعم شرعا ىلعءاوّتسالا
 || الوا هناو شرعلا ىلااجاتحم هنوكى صتقي ىنعملا اذه تانثاناالا ىءملا اذنه هنم مهي هناف هرب رس ىلعو سم

 | لوقيالوهل ظذ اداو شرعلل ْكملاوه ىلاعت هظلان ا ىلع او ةءط أ نيلسملا نال لاح كل ذو لزنو طقس شرعلا [
 ظ ا ىلبق هبا ىلع ل دب م .رغلا ىلعك و+سا مث هل وقنا( ىناشلا وهل اطفالاو ىلا هت هلل كما اوه ش رعاانادسأ

 |ان' دم ناك اريغتم ناكنم لكو لاح ىلا لاس مريخ ىلاسعت هنا ىلع لديك لذو هنلءانو:سمناك امدلذ |!
 50 اذه ىل,ةناك ىلا عت هنا ىصتق» اذهف تقولا اذهىنءاوتسالا ث دحام هنا (ثااسثلا) لنط ان قافتالا كلذو |

 ]| ىوتساانا ىلاعث هنا ىلع ل ديدي الارهاظ نا ( عبارلا] تام'دحم اتافص نمل ذلكواكر كتم ام رطضم تقرلا ||
 71 | لبق ناك ىلاعت هنا ىلع ل د. كل ذو ىحارتلا ىضدقت مهلك نال ضرالاوت ا وعسل قاش نا دعب ش رعلا ىلع 5

 ١ | ةجاملا ىلا ءانغتسالا نمهتاذو هتققح بلقاتنأ عنتما ش .رعلا ق لش. اذاف شرعلا نعاسنغ شرعلا اخ
 | شرعلا ىل_ءارقة م نوكي نأ عنتما كل ذكناكن مو شرعلا نءاسنغ شرعلا قلب داعب قي نأ بج وف ْ
 لالدت_الا عزم اكل ذكناك اذاو قافنالا,اهرهاط ىلءاهلج نكمل هب الا هدهناهوسولاهدهبتدثف |
 اهظع|ىسجتاووسلا قوذنا ىلع نوم ملا قفا( ةثلاشلا "هلم لا) ىلاسعت هلت ةهلساو ناك اتابثاف ام

 نالوق همفهريغوأ شرعلا كا ذ هنمدارأا لهدم الاهذج ىفروك ذملا شرعا !لوقنف ديدن دلت سااوم ]
 ١ ىوتسا مث لوقن.هدارملا لب كلذ هنمدارأ ا سيل هنا ىناةصالا ل مونأ هراشخ !ىذلاوهو ( لوتال | لوقلا) ٍْ

 ىعسه د انواشرع ىعس هنافءاشب لكن اف اهكم“ عذرو اهءطس ضرالاوتاؤمسلا قا ا! هنا شرعا ىلعا ْ

 دارا او اهشورع ىلع هيواخ ىهف رقلاة فص ىف لاهو نودي ىأ نوشرعبا مورصشلا نمو ىلا هتلافاشراع 1 ْ

 رك داغاو هواش ىأءاملا ىلع هشرعناكو لاهو اهفوةس مايقو اهثلان ةمالس عم مهنم تلخ هد رقا اكلنا ظ

 || مدوتبالثا ةلصل | ضرالا ىلءءاملانعا دعا مءاننبلا نيالا ةردقلا ف بعأ هلال اذ لاعتمتنا ||
 أل ود شرعلا ىلءءاودسالاو هتلالن لاو هنردق ءالةملا فرعمل «املا ىلع ضرالاو تاوعسلا ىلا ءةهتئاوأأل

 ! | لعاو وةسدتا نوبكر ام ماسعنالاو كافل نم كل لعجو ىلاغت هلوق هماع لال دلاورهقلاب هملعءالمةسسالا ١
 ا ءانرك د ىذل اذه لم ظفالانا تنثفل_مونأ لاق هلع مي وتس اذا مكب رةمعناورك ذتمتهرونيظ 1

 لالدتسسالان ا وه هلع لس دلا و ءافسلا ىف ىذلل شرعا! ىلع ءإكزوةعالو هملع ظفللا لس بحو لوقف

 امأو كلذكس داءاسعسلا ىف ىذلا شرغلا ود هاشم مواعم ب لص نأ ب مصب ىلاعت عئاضإ اد وول

 د ميكحلا عناصاادوجو ىل_عاهل او ابل ادّمسالا ناكف ةس وس ةدهاشمىهذنيضرالاوتاومسلا مارا
 "|| ىلا ةراشا مانأ ةنسف ضرالاو تاومسلاقلخ ىلاعت هلوقنا كلذ دك ؤ ب اممو لاهتمتا:ببدساداو صا زنا سس
 ّ || اهللاصا ةقفاوملا لاكش الاباهلكشتو اهرهطست ىلا ةراشانوكي شرعلا ىلع ىوتسا مهلوقوا تاو ذى ات

 8 : اوكمسعفراهاشءامسلا مأ اقلخ دشأ نأ أ ىلاعتو هناك سدي اوقل ةَمفاوم نال اهدهريصت هس ولااده ىلعو ْ

 7-2 ايلا ياا مسا الرا يت رم
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 (غيدارلا لاسثملا) ة هرم لوأكرطف ىذا لقانا: نم ولو ة.سسف مرو دص قربك اماتلشوأ اديدحوأ

 ناك نم نافاهمداعا ىلءر دق,ال هنا لايف كف سانثلانادبأ نم هم مظع اوهام مل ىلعردقا 1 ىلاعم هنا |

 قروك ذم ىءملااذ_هو ىل وأن أك الهسهملعرمت لا له-لا لعفلا نووكم نأ الف الهس هيلع بءصالا لعفلا ١

 5 ( قوما ي<نآ ىلءرداسشب ن وةلخج ىو ضرالاوتاومسلا قلخ ىذلا هقلانأ او ريل وأ ىلاعت | :

 زاوح ىلعم ونلادمو ةظقما ل ودع لالدءسالا ) سماخلا لاما ) اهام ؛ ءامسلا مااقلخ دش مناهل

 هقلاىرخ آنآ لاتو قمل مهالوم هتناىلااودر مثنوطَر رديالمهوانتلسر هتفول ثوملا كل حألا احاذا وح

 ءامحالانا (سداسلالاثملا) :لشللاو رمد او ثعلا هع ىلع لا او>الاءزه لود لالدتسسالا

 2 هتناردقف ركن ريغ دناالادضاا لود دعب دض) !لددي هنا ثمحح نمال اركنتسال توملا

 ١ | ناف توملا دهب ىرتنأ ةّرمةاملبا ل وصح دعبت ب ف. كسصف زامل !س رقع توملالوصزاجا مل هلالىحاعت || :
 رانلادغاضيأو نقوم نك امو توملاو كت امر نحف قعملا از هااررشم ىلا لاف داو نيدضلام “َ أ ١

 ريضحال ارد مدل نيكل لع ىلا لاشنه لا وطرو هدرب عم مرمضخالار مثلا نما اهسدد داما ش

 رمشنلاورشحلا لوصحو داعم اءلوقلا نا اخ مل -قمالكلا :لد اذهفانوهاذكف نودقو هنم مْ اذاف ارأثا ارا

 عقااملالا رارضال اوماليالان ءاهزئمال داعانو>ر ماعلا هلا نوكي نأ القع بح لوةنن همن ناسي

 قاخىلاعت هنا (ىلوالاةطا) هوجو نمداءملادوجو ىلعاوتجا دف لؤالا قير ةلاامأديرياممكحتد (|

 تاعاطلا ىف مهنغري نأ هتدكح ىف بجاؤلان هوهةلس نإ منيطاسصا او هناملوأو هناسنأ ءا اءاوردكجصااو |

 متايقلا نعرحزلاو اهله ذي ب اوثلا طب ربالا نكعال تاعاطلا ىف سمغرتل اّنا مولاعملا ن مو هذا علار انانالداعأ

 زوال لمقناف طس ةلانتاهلاصا ا اوابعو اومن يذلا ىزحل ىلا عت هلوق ىهو اههذ نف ىتاادن الا نمدارملا |

 نيس نم لوةءلا فهلا عدو أام تاركشملا ن نع عدرلا فو تارم لنا لعف ف سءغرتلا ف نكي هنا لاشي نأ ا ٌْ ١
 زوال لفد_.عولاو دعولان مديال هنآ انإسد _عولاو دعولاىلا تاق را مشو تاروت

 ف راع ىذلا كل ذىلاعت لافاك ماعلا ماين هبل ضل "ن بدكرتااو برغرتلا در ه-:م ض ردنا لاق .

 دءولا نم هنعربخ أ ام لعب مول هلوق « ه.لعلدادلااق كل ذىلاعت لعفينا مافن وةتاف دا. ءانهدابع هبَةّللا
 كلذ بوجو ىلع لال دلا مايقلنا ,اردا!|تاموئعركسصأ ن ود هام دلل وةنفانذكهمالكراصا دمعو 1

 ناودبال هنأ ف ساب ذكنوكينأ تاصمصخملا كالت نم هنن راسل وايذك اذه ناكن اف 2
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 ' راجل اؤلرك لف قات هوك ناسلااذحق (ةنانقازك الاو) رمش اورمشملا ةوصص ناكما ىلع , الا مده |

 ْ هلوق (اهمنامثو)مهلثم قلك نأ ىلغرداقب ضرالاوتا اوهسلا قلخ ىذلا سلو أ ىلاعت هلوق#اهنمإلةر ةريثكت انآ |

 || لالا انو ىذااوهوىلاعت لاف توملا دعب ةامحلاب ةيدش ةظقملاو توم اوخأ مونلاناف رمثنلاورمشألا
 ْ هطفد مكملع سرب وهدابعق وفر ءاقلا وهو لاقف تعبلاو تولاا سهأ هسسقعركذ مراسل م رجام لعب ١

 ٠ كو رملاو نوركفت مول تان . ال كِل ىف نا هلوقىلا اهمانمىف ثقل ىتااو يوسي ؤتالا ظ ٍ

 ا ةمالان العا تحاو قح داسعملا نا ىلع ءتلالدلاةماهناق ( ةيناثلا هلك ملا ( لرتسلا فاسو

 ١ ءاشيام لعفي لب الص أيش ىلاعت هنا ىلع ببعال ل وة و ةدعاقتلا دهر كح نم مهنمو اهنم ممظعأو لج

 ظ تداذاورنشل اوريذتا ىلع نور دعب اجار دقم هاطعأو عيقلاو نبل انيب نوزيعاعب .الوةعمهاطعأو قاما |

 ٍ لهطان ءمهعنع ناو ءوسلابو هرك ذو هللا مش نءقللتا عنونأ دعو ىلاعتهقنا ةمكف بجاولا نكي اذه :

 ٠ْ ام حض هنوك ىف كلذ حق تاريخا هذه ىف بغرب لو ملال اكلنا نع عنب لول هاف تأثسطلاوتارمشناوأ

 ا ديالفانةداارا ذ ىف ل_طاحر.غهبددهملا باقعلاو هم بٌعر ا ناوثلاكلذو اهاعفب باقعلا طر ربالا ن ال

 وغاذغو لطانهلاوايداك هوك مزلالاو بول_طااوهو باقعلا اذهو باوثلا دعاه لضخ قرش راد

ع باقدلاو باوثلا اذ نا لاقي نأ وجحال) نكا كلذ كاملا للم ا 3
 0 | عاونأن مناسنالا ىلا لصياسع ةراب

 || (نوآلا لاؤسلا نع تاوخاو) .مومغلاو مومهلا ابق وتاقسالاو مال العارف نمونا نقاد



 ا با دعو ميس نمبارمث . يلا 7 طسقاا/ تال اصا| | مج اوم نيذلا ىزعل دسم قل

 1 ا ةص لع ليام فهر ادب تانثا عال دل ئال ارك ذأ ىلا عنو هاصس نع (نورفكياوناك اعمبلأ

 || لديو ةمهيدملا مولعلا نم سلرسشنل او ريش اراك: انا نا -ق(ىلو الاهل ملا) لث :اسم هيفوداعملابلوقلا.

 ١ دووم مو سالان هملاع هناكم ا لافو هعوقو مدعو هعوقو ىفناوفاتخا* القعلاّنا (لوتالا) هوو هملع

 اذاانا (ىناشثلا) هن فالتخالا عوقو علما ةهيدس ءلافع انتمالا مولعم ناكاامو نايدالاو ىلاملا بانرا

 هذهد لةضقلاهذهاضيأ اهلعانضر ءونيئلالا فهضدحاولاّن ااماعانضرعو ةمل سلا اذلوةعىلاانعجر
 [|| الوأةفطانا!سفنل!توبثب لوقننااماانا . ( ثلاشاا ) ىلوالا ةمضقل !لثم عاذتمالا ةوقىف ةبضقلا
 ]| عنتع /ىوال ارا فن ديلا س هذاا هده قاعت عم عال أم هناق ةماكسلاب لاكشالالازدقف هبانلتنافه.لوقت

 ل ةةصسمت لاقي ادعي الوان ذي لامتحالاى ةنلانلرقلاان ركن |ناو ىرخأ ةَرمثدبلاباهةاعت
 رك ذ هناعس هنأ (عبارلاو) ىرخأ :َتملوالانانالا قلم وان انئاسكر ةقرفملا ءا ركلة بكر

 | أ تقوةعئات ضرالاى رئانا (لوالا لاثملاق )انوه اهعمدش نك ورمشنلاورمشلس !ناكما ىلعةلاد ةريثك ”هلثما
 الأ ءاتشلاتق ةوابهماعرطملا لزني ىلاعت هنا مث فما قرط ا ةدش بهسب اهماعامأو م به س دءلا ىرتو في رذلا

 لأ رثتن حابرلا لسري ىذلا هقاىلاعت لاهاك ةدر هااراوالاو ةديدعل اراهزالاب ةيلدم كال ذدعب ريصتف عبر رلاو

 : هنانآن ءوىلاعتهلوق (اهةاناو) ر وشنا!كلذكا وم دعب ضرالا هناي أف تمدلب لامانع فاناضم

 ذواا ى_< هناو ق!اوههللانأب كلذ هلرقىلا تب رو تزتهاءاملااهيلعانل زن ذاق ةعشاش ضرالا ىرت كن
 خءاعرز هب حرك مضرالا ف عباسي هكاسفءامءاعسلا ن٠لزنأ هللا نارت ل[ ىلاعت هلوق (ابهئلان )
 || 0 :وكدارحلاو با.لالا ىلوال ىرك ل03 قنااماطح هلعم م ارصم هارتف مجم مت هنا ولأ

 |لاقو هماعطىلاناسنالا ايتن رم [اس نقش, ايلال رشنأ ١ءاشاذا مث هرقأتهتامأ مهلوق ( اهعايو)
 |نمالاروشنلا نيبو عسب رلانيب ةرياشملا لهحت لو روشنلا 56 1 نع ب رلام آر اذامال_ىلا هملع

 نمو نمسلا سس وغلاوةدانزلا نمهسفن نمانمدحاو لك هدام (ىالالاثأ) هانرك ذ ىذلا ه>ولا
 نركلزا املوقتفازه ثنا اذاو نوسلا,ىلوالا هتلاح ىلا دوعي دق هنامن لازهأا ب, لوذإاو نابدقنلا

 مكةثذنو ىلاعت هلوقب ةراشالا هملاو ةع:ةمربغةداعالا ن ارهظ كل د تن انو هلكن وك: اضيأ عانع ل هضعب

 اينان' مكن اح لاح مك ا ءاشنا ىلع مالو ًامكتاوذءاشنا ىلعارداهت ناكل هناحس هلا ىن ىنءينواعتالاهف
 ةملع عنتوال هنأباضي أعطقلا ب بجوف هناص#:تقو وهنو دس تقون نيملاعازفوكتن أر يغن ءاءيسشف اطسش

 ىلع ارداف ناك انا ىلاعتهنا (ثلاثا!لاشملا) . ةمامقلا مود رتطروبةل انه ىلا اادعن مكتداعا هناصس
 ناكل و مالاداجالا قيس عم ىرخأ هر مان دانا ىلءارداه توكين' اذ قيس ثمره نم ادت انقل نأ

 أ مهيار دب هلع 1 قالا دس هناهلوقودو هب ' الا ءذه ىف اهتم ةريثكت اب 7ىىلاعت هررق ماكل !اذهو ىلوأ

 لالا ةأشنلاج !عدتاو ىلاعتهلوق 5 (اهمنانو ) ةَر رم لو أ اه أ شذ أىذل ا اهدسح لق سد ةروسىئىلا هت هلوق

 | (اهسمانم) ديد قا نم سدل ىف مهلب لوالا ى اخ ءانومعف أ ىلاعت هلوق (اهعبارو ) نورك ذتالولف

 | 0 طرده الذزس هلأ هلوق ىلا ىنع ىم نم ةغطن كي ل أى دس كرت نأ ناسينالا بع أ ىلابعتهلوق

 . || هلوقىلابارتنم مم انقلش انا ثعبلا نم سيرف متتكتاسانلا اهم انىلاعت هلوق .(اهسداسو) قوملا
 5 ١ نم ثع ملل 'ناواهف ثيرال ةمثآ اهعامسلاناوربدق لك ىلع هناو ىنوم ا ىحي هناوئل اوه هلفا نا, كاد

 | ىلع لوالا قلاب ل دةسا هنا (لوالا) روماد رشا ةدص ىل اء , ال اءذه ىف ىلاءثدهشتمافرو لاى

 "|| لص ام لوقب ىلاعت هلك ب ارتنم م انقل اناق ثعبلا نم يي رى منكن اهلوقودو ىنابثلا قانا ناكما
 1 د« ىناشا!قاذلا لص نأ 3 زوال لفى رخآألا اوحأىلالاوحأ ن مماسسجالا هداه لابةاب لوالا قلما

 هلا (ثلاثلاو) ةباا ضرالا امج اب اهه<سث ىلا عت هنا (فاثلاو ) مبا تاقالتخ وديك نايس

 [| نم ةطبنتسملا» ؤجولا ىه هذ هذ ةمكلاو لعل مانةردقلا ل“ .اك ناك و ل كلذك نوك اماووط ارهاب
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 6 تم

 5 ْ كِل دبانضأ ار ناك كلذ لءفي ل ناف ىوةل ار داقلا لاطلا نم ف.عضلا مولظمأل فن .نامملعإة فدعا ارطانأ

 يكس رداع خاف ن اطلس هناصتسم هنا لو ةنف اذهت دا ذا نحن ارظانلا ميترلانىو.لمال لاما انءاضرلاو للا.
 دمحم نيموالا.: بيم فد تأ بوف تبعات نعت |

 ْ لمنع فاصتالا ده نيالا

 | ئرخ راد نمد الف ةر دقلاو ةزعل اًهباعفف قس مللظااو هتاهااو ةلذلا هباعف قبب دق مواظملا نالوا دإ ا هده ىف

 | نافاهري_ةتفنخ تلاد الامد هلاريسقتاهلعج مصب حلا ءَدهو فاصنالا اذهو لدعل ده مفر ولي |

 | لل ار هنوك' ىلع لدهن هزع امورادلا هد مىنراطلا ىلءلاظلاردقا|ل ىلاعت هنااولاك ا
 |ل_عف عن نع هزم أ دق ناكل لظا | ىلع ىلا عن هر دة, لولف ةعءاطلاو لّدعلا ىلعرا دقالا نيعلظلا ىلسعرا 1 0 ١

 | مقتخي ىلا هت هنا م ل دعلاو ظل  ىلعمزا دق لقعلا ف بجون يكتحملا قيليال كاذو تاغاطلاو تارت 1 1
 | هلا لاقي نااماف سانلا نمهمف نملك قلو ملاعلا اذه ىلخ ىلاعتدنا(ةسماخلا ةجحلا)لاطْا نم موللملل | .

 ّ ركملا ميجرلانقيلبال (لوالاو) ةهفممو ةحلصمل يه ةلخ ىلاعت هنا لاقي وأ ةمطصملالو ةعفنملالمهقل> ىلاعت |

 ام :رللا هذه ىف لم < نااما ةلسملاورمملا كلذ فرو ةمحلصمو دوست مهةلش هنا لاقي نآودو ( ىاثلاو

 ةمامسحلا تاذللاو ةئامسج ملاعلا!ذهتاذانا (ليالا) :نيهحو نملطابل قالاو ى رع اراد فق وأ
 قد الدلا نم دحاو لكن وكل اح الصاح ناكمدعلا |دهو ىدعر.ما مل“ الاةلازاول الا هلا زاالا اهلةةمقح

 انثدلا لبن ناو مالا ' الاةسورمم لاعل اذ_هتاذانا (ىنانلاو) ةدياف قملخضلا قا ١

 قلاظاا هذ لص |ارادلا نإ انلعفرصأ ا ىف: :رامقلاك ابيك ةذللاو تاململاو نحناو تاق لاو .هوريشلابةفئاط
 | ناذعلاةكابرانلا لهأ ٍملٌوِر ىلاعتهنا سدلأ اولاق ناف امن دلارادىؤوبم ىرخ أراد مد دوصقملا تامارلا كلل
 قرغلاانلق ةمكنالو ةهطصملال ماعلا اذه قالا قاع ىلا هت هنا لاي نأزومال منة مكحو ةط عم لج الالا
 ه.قعب نأ ب جوف قت مروغف امن دلا فل صا اررضلااماو ةئيبحلا مولاعا ىلع و كسررعضررضلا كلذ نا 5

 هل دوك فان كا ذو ا ذو مارب رش لعافلان وكي نأ مزلالاو ةفااسلاراضملا كِلَدلَد ا عفانمو ةيظع تارت ال

 | عجز س2 أناسنالا ناكل داعم ناسنالل لص ل ول(ةسداسسلا ةحلا) زيمركالا مرك أو نوجا رلاملرأ
 1 1 نسر اهدا اىفنانالا راضمناةمزالملاناس - هلم موزي اق لطان مزاللاوف رمثلاو نتا تاثر ومحلا | ش

 | ةساعلابلا ةغراف نوكتماقسالاو مال" الا فاهعوقو ليقتاناوب.,ارئاسن اف تاناودملا عج د اضم |

 ١

7 
 ١ أ

 ا ع 0

 ! لاوس الا ىف ديرك لقعاا نم4 لم امسس هناق نا نالاامالَمأ و ركف اهل سال نقلا ٍ
 أدل سحعو فسالاو نزلا نم عاونأ ةيضاملا لاو الارثك ؟بيسمل لضعف هلبةتملا لاو -الاوةيضاملا | |

 ألوم نأ تدثفلاوي-الا ثد خت فكنا ىرديال هلال فود نءعاونأ هت ال1 لاوسالازثك [ بيد ظ 0

 |تادللااأ و ةنوهااةديدشلاةباسفنلا مالا ”الاواسدإا ىفةعظعلاراضملا ل ول تسناسنالل للدسعلا | ظ ْ

 ع 0 وللا ااكبمط ل عملا قاذمى نق رمسلا نالت اناو .لسارث اسنيبو ساينلا نيب رك شم ىهفةينامسجلا 8

 بج -ول هن داس رولر لمكاتب د داعم ناسنالا لصد وأل اوةنفادهت نت ذهتيئاذابيطناسنالاقاذمىف | 0

 اكان الوصف را ءةااهلابعتلاو ءاقثلاو ةءانالاوةسلتاديزملاهسنوكمهناث] اذكن كام لكنا مولعمو رب را غنمنازجالاو مومغلاو مومسهلاديزمابسلةءلالاكنوكينأ | ٠

 أ ديال هناا ع اعطق الط اكل ذ تاكو نا ديدلاو سفاسملا ىتجتاناودللا سن ناسنالا ناكل ةيورخالا |||
 |ةيورخالاتاداعلاتابج وم بستكي هلذهبهناواسندللال ةرخ “الل اش نام نال ناو ةرخس الارادملا نم أ

 | نيهجو ىل-_ءهدسعيىلا ملا لاصيا ىلعر داق ىلاعت هنا (ةعباسلاة حلا ) افي رشىلةعاا ناك لا اذهلف |

 | ىلاعتمللا ملفا هنءةصااخ نوكمت نأ (ىناثااو) نازحالاو تاق“ الابدي وثم عنلان وكتنأ(امهدحأ) |
 [ة راو ةرد تلا لاهكل اراهظاى رع أراد ةيناثلا ة را انيأع مني نأ بجو وال ةن رااناندلاف 00

 . [|إ تاهستلاوتاوهشلاو موم_ولاومومسغلا لي زيد نيمنملا نءوشعنو نيعبطملا ىلع مني كانهف ةمكتملاو || ظ
 اهَدْمَأ داو عضا اولا َ «مأف ناكوشأ نط اند نجنأك نيح ناسنالا نا مالكا اذهررت ربو كا ذ ىو كلاو 0
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|1 ٍ 

 ' ل تاوهثلا فلام منالا ىلاةلاوع ديسفنلاو ىوهلا ناال رمش كرتورمل ا لعفىلا هوعدي نكت او لّقعلا نا |||
 . || كاذامو لماك دضاعمو ىوق حب سمن م دبالف ضراعتتلا اذهل ص-اذاو ةمئاد_جلا تاذالاو ةيئامسملا |أ]

 ا الإ اذا هنا (ىلا كل لاؤسلا ع نعباوطاو) لرلاو لعفلا ىل_عباقماا:باوثلاو د.ءولاودعولا سن ديارالا

 . || نال ةيهردءولا نمالو بتر دولا نم لنمعتال ذةنسفس ىلا هت هلنا ىلع بذكسصاالوص> نا نالازوس
 ريجالاكو هفاسندلا ىف هثامح قمادامد.علانا(ثلاثلالاؤسلا نعبارخلاو) ايدك هنوكز وج عماسلا

 1 قده ال هنافاع ذأ 5) هال هيلا اهلاكي ةزالا عفد زوججال لمعامل اغتستا لاسرمجالاو لمعلابلغتشما

 " ||| ىرئاضبأو لك ودبل معلا فدا تالا ناك ةرخ الاراندلاودةرسالاذخأ ل#ناك اذاام او لمعلا |[
 3 مهةسفأو مولهج أ ونازحالاوموسهلاو مومغلا عاونأب ىلّيم مهلعأو سانتا ادهزأ نااسن دل اهدنا ىف ْ

 || ةاسح نمو ى رخأ راد نمديالفرادلاهذهنوكت نأ عنتع ع ءازطارادناانلعف تا رسسااوتاذللامظعأ ىف ْ
 نع / قفين أ ميك لا ةمكح ف بجوب لقعلا ب 0 (  ةيئاثلا لا ) ءازداابههف لهكل ىرخأ |||

 لوم ةقرغتلاءذهراهظا حواس و ةعاطا ن ءةلزاعم دقو هب رفك نم لهال ناو* ىلا نين ونسخلا

 قاسفلاو رافكلا ىرئانالل طاب ) لوالاو ( ةرخالازادفوأا..:داارادو نوكي نأ اما ةقرفتل ا هذه أ

 سانلانوكنأالولو ىلاهد لاه عملا اذنسول ونهم دضل اداه نللوءانلعلا ى :رثو تاسارلا مظعأ ناين دلا ىف

 ىرخ ار ادنمرادلا» هذ دعي يال هلا تيثف ةضقنمافقسمسخرسبل نع رلا رفكب نما نلعل شد او ةمأ ْ

 ذارااوهو طسةاانتاحلاصلا اؤامعوا ونمآن يذلا ىزحأ هلوق ىشواهرمسغ: ىف نيغ ىلاهب الآ نمدارجلاودو ْ

 ةروسىف ىلاعت درةو واف رس لكك ملا بفن هداك أةينآ اةءاسلاناهط ةروس ق ىلاعت ةوقاضأ

 ١ | لبق نافراذفلاك نقلا لع مأ ضرالا ف نيد فم اكحص تاحلاضلا اولعو اونمآن يذلا لع مأ ص أ
 | نسح فامهني ل صفي لاكباقعلاو باوثلا فئيسملا نيبو نسحملا نيب لصفياال ىلاعت هنالاةينأ مترك أامأ ِْ

 | لقعلا مب رصف تيثهلاف انلبلدىوةياص هتركذ ىذلا اذه نا (باولاو)ب لايملاةرثك فو ةروصلا 1

 | ىرئاناف هتمدشلا ىلع هال | ناك ى ب امندلا ىف ةقرما | هذه لهن هنا ىلع سلس الدو ةقرفتلا بوجو |||
 ا اهفرهظيك رخ أراد نمدبال هناانلعف منلا مظعأ ىف قسافلاو رفاكلا ىرنومالبلادأ فدهازلاو ملابعلا ||
 | قسافلا ارذاكتل اى عفدام ءاطعأولدياعل ادها ةنللااذع نا لعىلاعت هنا لاقي نأ دع_.الاضب أو توافتلا اذ أ

 )ا ةراشالاهلاورشلا فد از دْضَمل!ىفهملع دازول ساسفا ارفاكلا كل ذناوا.:دلا ةامحارثآر او ىبد و ىعطأ ْ

 | هديبعفلكح ىلاعتهلا (ةثلاثلاةجطا) ضرالا ىفاوغيل هداسعلقزرلا هللا طسولو ىلا عت لوب |||
 خراف لءعناوتبالفو ثيهد بع ىحأ اذأ مب ككاو نوديعملالا ني نالاوبن قاب لاق ةيدومعلاب |||
 |ليصو تاذللا بلط ىلعاوليجس اناا د قيلاكتلاكلءادأب لافتشلانكيوتلا ىتحالا ظن لابلا ْ

 غرف الذثن سونقفل'تمظءاو حرملاو حج رولارثكلداعملا فون نم رباز مهل ن كي لوف مهسفن :التاحارلا

 3 يت>ملاعلا لاوح أ مظنتتل باتعلاو باويلارادلوصحي عطقلا بوف تادابعلاءادأيلاغتسمالل فاكملا ْ

 7 | هباهمولاعلا ماظن“ اب نكي هنا لاق. ن أنوال ل.ةناف ةيدوبعلاءادأب لاغتسثالا ىلع فاكس اردق |||
 لا أردقلو موبلع سحالا ب راقنال حج رملاو جب رهلا نسح او مكحول مما نول عي شان والاف اضن او اساسوئلوملا

 3 | ءاهمدّرممنا (باوللاو) نتفلا ةرانآ نعنوزرتحت ؟ىعملااذهلف مهلا وءاادخأو مهلتق ىلعمهربغ |||

 ا ظ نم فادعال ثم ىلا: ةوقلاو ةردقلا ىليدق وك, ناما ناطلسلا نال كيو كاذ ىف ىكمال نيطالسلا ١

 ٠ 1 للا ىلع مدقيذ شن. فسد اعملا نمل فووخال هنا عم ةمعرلا فاضضعتال نأكن ام مهتما توك« أ اما ةحعرلا ْ

 ناك ناامأو ةرخ الا ىفالو اسندلا فهل عدارالو ةعاق ةماسفنلا ةمعادلا نالءوبجولا مف ىلع ءاذيالاو لإ
 تدنخلظلاو مئابقلان ع !اعدار كل ذريصي الف اديدافوش هنمنوفاضال مرات :مرااناض

 انقلا ناطلسلانأ (ةعبارلا ةلعا ( هنعةهرلاو داعملاف ةيغرلاالا لمكيالو مياللاعلا ماظن نا

 9 اهحراك ”ناناطلسااكا 3 ىلع ب>و ءافعضمهضعب و ءابوق أ مسهضعب ناكو دسعلا نم عجل ناك اذا آ

 ارا
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 6م

 ممول نأ ممم حسم تن ييصعتمم ل ل ١ يحمل لل ميمصسصومل يعل ل اويمممل م موج حير هوما مصخره مم يسم مصل ا ومسلسل ١١ رمصتسم  تييمص مسج سوم 1

 0 همز ول من ةرع ةرعغص ةرطق ناكد قف مالا م رف عق ةوال ىأاكلذفاضبأو لرتالا عاقتجالا لاثم ىلع ىرخأ :ّر د

 .ةياغ هلأ كال ندببلا كلذ نا رغصلا ةياعف ند هلا كلذ ناكام لاح هءحورلا تقلعتو ناسسن الا ند

 4 1 .لاءازسال ا كل اًضيأو امان د 54 رغلا ةراوطا لع سس ةريثك٠ اس هم ىلا هنا ل مالو هن وطرلا

 اباشم ةلفطناكو لسهقن امم هم نطي فتاك ىذلا ناسنالا كل ذ نيعوه خيشلا ناسنالا اذه ناب ا

 نوكم نام !ناسنالا نام ,عطقلا بحوفهنسعب وهوه نا طفالا ناو لاخلا ةمئاد ةمندبلاءازسالا نأ تثق 1

 ا كلدكس الا ناكا اذافثدبلا اذه لاحت عم اقانانفيطلا. او وانس وكدا نااماقاد تعا زاضمارا 3

 تشنلؤالاناسنالا نيعدئاعلاناستالا اذه ن وكبو ىرخأ ره ةثللا ىلا هدوع عنتوالزي ريدقتلا 31 /

 ١ ةفظن ٠ نم ءانملشانا نانالارب لو هلوقىف ىلا هتدقلا هركذام (رمثعةيدااا ةخا) قدصداعملايلوقلا لا

 كلةنأن مةرشاسعلا ها ىف هانرك ذام ىلا ةراشا ةطن ن :رم هانا هن اكسل وةنأ ل -ءاونيبم ميصخوا

 نا اوءلا اذ ءابب كرت نم ناو ىلاعت هااهع_هذن اهيرامغم وضزرالاق رطتسىف قوش 0 |

 تاننااكلدناٌممتاسءنابهتم تناولنا . نيطلان م ةلالسلا نأوهو ءانركذ ىذلا هجولابعصيامغاةي الامد :

 دعت هناصس هنامثاي الا ءذهرهاط ملغ قد رطل ا ادهفة فطن بلقأب ,مدلام مدلاهنمداوتبف ناالا هاك

 ناكما نيب ىناسعت هنامن ميمر ىهو ماظعلا ى< نم لاق ىلاعت هلوقود وركسملا مالك ك- ىنءملا اذهركذ
 ٍبٍجو:نكم هلئمَنا لاقي نأ (امهدحأ) نيتي رطبالا لّةعبال ئذلا ناكماتابئ ا نارلعاو ب فهذملاا
 هنا نكماضيأ وهف نكم هنمالاس ىلعاز هنم عاطعأو هاا لاقي نأ (ىناثلاو) كما ضي اذه نو 5

 ١ بجوملاوتاذلا,بح وه ىلاعت هنانولوةد ةرانآ منال نلصال نيد ب مواهملالا هنوركشر الرشنااو

 هاج ا زيسق هنم عنتجف تارئز ل ارامل اع هنوكع شتم هلا نولوقي ةرانو نيوكت |! ىلا دصقلا هنم حيال أد ْ

 | هتيارك ذالك مرجحال نيلصالا نيذه نمة_ركسم ةفسالفل اهييش تناك انو ورع نديءانجأ نع ديز ندب 1 0

 «لالدةسالاوهوفاثلا قب نطلاءددسب اذ قاصقالا عنيلضالا ًيذسخري رق ةقددا داما" علا | ١

 :تازتلاو هب وطرلاو ةرارلانالا ىلسعتال ةابلاَنا .(لوالا ( نيهبو ئ»هرب رقنو ىف دالا ىل_عىلعالاب

 ةناريسا تود عينيا كفو ةداضملا نءاههنبام لاكعم رمضخ ال ارصشل ا ع نءةيرانلاةراركسادلون عت

 ارداق هنوكن م عانتمالا مكشك# يكف بكا وكلاوالفالا ما رجال قانا وه ىلاعت هلا متلسامل هنا مع ||
 نوكسف نك هلل وشن نأ ءاندرأ اذا" ءوشلان نم انمناهاوقي تابشلا ةّدام مسح ىلابعت هنا ع ريشفل او رمشملا ىلع |١

 لع ءادلاو مالا مسروبالا ةغطنو تاودالاو تال“ الا لوح ىل_عمضقو اله .وكتو عل نأدارملاو ُ ١

 نيوكتلاوداججالاو قلنا ىف اينغهناضس هنوك ىلع :لدف هيلع قباسبأ نعال لالا بالا قلدنا هيلع 01

 هلاهسىأ نوءجرتمبلاوئ دلك توكلمهدس ىذلاناصسف هناصسلاه م نالءالاو طئاسولان
 هناالاهذه روك ذملا نعم اوهو نيمااظنلا نم ني اعلا فصتشرالو نيم وانام لمي دوه

 و لاةحغلا) طسقلا,تالاصاااولعو اونمآنيذلا ىّرمل هناك بس ةلوق ىف مواهري_سفتىف ند يتأ

 مكمن لعتلا نال عدوك نط رداف دم هةبالو ثذغ لاعلان قتال دا لذا عنرتلما كليا

 اًذهلناتيثف لاحوهو لزالا ىفاهةلخ دق ناكلاال او اهنءانغنوكبنأب <وملاعاانمالاردهبالنةتملا || ٠
 هديسعلهعنأ لكلا نع ”ىتغاا كيلا اذهق حز زولهانل انام انامل نان غاملاءاردافاولا ماعلا | ظ

 | ةقيقدهمف مع ميلع قل لكك وغود :رملوأ اهأشن أ ىذلااهمس< لق لامةذالوأ ل والا قب رطا ارك د

 0 تسر مقل ل ياها ىلع قا لكب وهو هلوقوةزدقل لاك ىلا ةراشااو سلق هاون

 ملاظنةيزب رغلاةرارخسا نمةرارخلا ةفصىف ىوقأ ةيراثلا زار !الوقناناالا اههت ةداضملا تلصق ساندرا

 ييسر ١

 ْ عمءاذغلا ىلا ةجاحلاتاهحالو عولسا لص ان كلذالولو لالا ف نوكتتر معلا لوط ادبأ ةيقابلا

 5 ريسفتن ام نيكمر ارقى ةفاطأءاناعج نط نم ةلالس نم نانال ا انةاس دقو هلاصس هلوق هر

 ا

 !مهلثم قلح نأ أ[ ىلعر ذاب ضرالاو تاوهنسلا قا ىذلا ع ىلا هلوق(ىناثلا) بارتلا مرج ىف ةيزييرغلا |



 ه6 ؟

 دس ال اع ااسمصتس دمع سموم يمسح مهلا

 فش هنامم ىلوالا هلا نم فرمشأو بمطأ ةيناثل ا ةلادسا تناك نطب نم حب رخاذ ا مث !داسسفو ةنوفع
 ننللا لواشتن مل ةنننوالامو انو دعيو دهملان مجري ني دعب مناةيثو اش ةشرو دهلا ىف عضون اذ
 أ اريمً يصب نيحدعب هنا ةيناثلاةل سا نم بط أ اهنا كنشال ةثلاثلا ةلاسأسا ءذهو ةبيطملا ةمعطالا لوانتلا
 أ نم فرم أو برطأ ةعبارلاةلاسل-اءذهن اك شالو ءامشالا قاس ىلءافرسشماملاعوأ قلنا ىلع مكس اذذان ظ

نأ ءارقتسالا اذه مكي بحو اذهتيئاذاو ةثااثلاةلالا
 فرش أن وكتت ولا دعب ةلصاحلا لاما لاني 

 اذااناف طامتحالاةقيرط (ةنمانلاةحخا) ةبنامسلاتاريفتاو باد _1ا تاذللا نم عيبأو ىلءأو

 || اذ_هانرضي لال طانناك ن اوركنملا كلهر انو دقفاقح بهذملا اذنه ناك ن اف هلانبه انو داسعملاءاستمآ |
 ١ ظ ىلا بال نأ لقاعلا ىلع بحب لوقنانا الا ةمنامسلا تاذللا ءذهانتو فت هنا لاقي نأ باس.لا ىفامةباتداشمعالا

 . [||بالكلاوناديدلاو سفانملا نيباهيفلزتس شم اهنال ةساسملاةءاةىفابنا (امهدسأ ) نيرمالاهتوشب

 | لاقاذهلو داعم ا نايالاىفالا سيلطارتحالا نا تبتفءانقاولاوزل ةعي رس ةعطتنءانغا .(فاشثاو)
 0 ْ ظ راسل

 01 كلا تا تاومالاريش تال « امهالك بيبطلاو عملا لاق
 1 مكلعراسفلاف ىل وق حصرأ « رساخي تسلفمكاوق مدنا

 1| هلافرعشو فاو ارفظ لثم ئىشهنم عطقنا هنافاناو.-نوكيمادامن اوما نأمل عا (ةعساتلاةغا)
 ١ الارصثلا قورعفءاملان ابرج هئاضعأو هقورعىنانراج مدل انو كحسه,و لم دنا حرج ناوئ ثلا كاددوعب
 إ 8 لس لعن اوت واه رعل نءئث هنم عطق نافلا اوحالاهذه تبلقناتاماذا مث هناهغأو

 5 ١ ضرال ا ىلا انر طنا لانا ملال الاوداسفلا ىلا هلاح لؤي ةرخ ال انم هقورع دمت مدلا تن رو ,هأب لو

 |١ ناسغأ ىلاءاملابذتيوامهلالتورتوابنودعروغت عسر لا نامز قاهارئاناق ةفصاا هذ هب ةهمشاهان دجو

 |اهرامتواهرا واواهراهزأ حرذت مث ناومللا ندي ىف ىراحلا مدلاة لزم ضرالا ىفءاملاواهقورعورا“ الا
 هيلا نمذدح ناو جم جوز لك نمو تب روتزتعاءاملااملءانلزنأا ذاق ىلاعتلاقاك

 | ةهدث لاو>الا ءذ_هو مأتلا حرب ناو فاش اراصم الا ناصغأ نم نهغ عطقناو هلدمرخآ هناكم تدنو
 تدسنو اهم وطر تفجواهتو_ءتراعدرباا دن اوءات_ثااءاجاذا مث ناو.عللاهانركذ ىتاالاوحالا
 ىرئانامتةاسحلادذ_ءبتوملاةم«.:-2لاوحالا هذه تتاكف فاخاامةرصُش نماخ_هغانعطقولو اهاوب
 ىلثم لقعناللةنيترودلا ىدح ا ىف ىناعملا ءذ_هانلقءاذاف اسما كلت ىلادو عت ىناسثلا ع..رلا ىف ضرالا
 . [أ وهو تاينلا نم فرشأ ناو. او تان او. اراس نم فرم نا نالان ا كش اللولب ةمناشأ !ةروصلا
 ||| نااولاه ناف ناسنالاقاهاوه-ز وجمال لف ضرالا فلاوحألا ذهتامحاذاف تادامجلانمفرشأ

 || ةراعناننالانا (باوحلات) كلذكح تلق ضرالاامأوت ولا قزعتو قرف تاو.ملاداتأ

 ||| لأ نم ةمقان ةدلصأ ءارجأ نعةرانعوهن بهذ ملا اذ-م لفن لناوأق ان رغوب وهو ةقطاسنل | سفنلا نع
 ١ (ةرشاعلاةغا)لاؤ للا اذه لازفةقانءازحالا كلون دملاىف ةبراج ىفورمعل ار خآىلا نيل ان وكت تقو

 || دنعن أل ماديندبلا عسج نم تعقجاامنا ةفطنلا هذ هو ةفظنلا نمدلونامنا ناوملسا ندب نأ كمال
 ||| هيذغالا نم تداواامتا ةفطنلا كلت ةدامن ا مندلا عسج فروق او فعِضا | لص« ةفطنلا لاصفنا

 || قراتشم ىف ةقّرفم تناك ءازسالا كاوّدن رمصنعلا ءازحالا نمت داونامنا هيذغالا كانو ةلوكصأللا
 عزوتن مدهنمداو 3ناسناهلك أف تاون اوحا!ممدلوتف تعتجا نانا قفناو ايرابغمو ضرالا
 نيعمرا دنتم تانوطرلا كالت نم لاس ةوبشلاءالمتسا دمع مث ةقمطأ ءازأا متم داو تف هناضءأ ىلءمدللا كلذ

 تناك ناسنالا نديدلوب اهنم.ىتا!ءازنمالا نأ تيثفنا نال اذه هنمدلوتف رحرلا ,ةىلا بذناف ةفطنااوهو
 07 تاماذافند.ءل!اذهاهنمداوتةر وك داق د رطااب تعقتجا امنا مث ءا وهلا ح واو لان.ملاو رادهأ |ىف ةقّرفتم

 1 ْ حق نأ عنشمال هنأباضي أ عامقلا بحول اوقنذاذ_هتدناذاو لوالا ق ّرْذَلا لام ىلع ءازحال اك: تقّرفت
 كا شسسلالا -

 مي تع ل يل
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 وألا
 يحس يبل 7-05 هس سس حمل تاصسسا

 ةمجوملا ةم'اسفنلا تالاكل !نالةهل_هكملاوهرادلا كلت ىلعرادلاءذهعدقتل اةينأ زوال باوملاو | ٍ أ

 ةداعالا ىلا ةجاسالذ ةمةلذلا بتكلا ف ةهثلا هذه اناظرأانا با اولاو ”داسفلال شال ةتشالامو

 دن د كلذ تدث ىمو ةوولتع ل الفالا مارا نأ ىلعليلدلا ميقنن أت اهشلا هذه لاش ءاآلاطنا ف ىلدالاو ١

 يور ويلا تالاف ةررسلا منع قيقاسل نر لاذ هاو قزقلاو قرذتلاو مدعال ةلباقانوك ١

 سوهو ندمل اذه ن نعءةرامعنانالا( ةثلاثلا هبشلا) داعملا لولا ةدص ىلع ءلدياعاهندرأ مم كذلف 1

 لانا عم ناسنالاذغ ثودس بق ةدوججو تناك اا ءذهنال ثا فيك هازال هذه عة, أ

 ءازجالا كل: نت هنافد لا اذ_هقرحأ اذا هنا ضي وادوجوم نا حس امنا الا !ذ_هنأ ةرورضلا ||

 اذه نعد ةرابعناك امرانلاو ءاوولاوءاملا و ضرالا نم ةاطم_دلاءا زحالا كلت ع وي نا مولعمو ةلطم.لا

 صوم فد: ىلءاهعوقو طرش ناسثالا ذهن وكانا ءازجالا كلبَنا تف قطانل 'لقاعلا ناسنأل
 رودلاكلت تمدعد_6ةذ هوازحأ تزهو نانالا نآماداقةاضوصخغ روض صو هت جا نه م

 ادد لودح ىف ةريجملا ءازرجالا ضءب دوع عمي هنافرب دقت اذه ىلسعز لاحم مودعملا دوعو ضارعالا

 اذه نءةرابعنيملانانالااذهن اوال( باوكلاو) ىرخأ رم هلع: هدوع مانعنأ بحوف نانا سلا الأ

 فيطل مسج هلاانلقو ادري قرافهرهوج هنأب سلا انرسسف ءاوسسفنلا نع ةرابعوه لبدهاثملادسلسا ||

 هده (باوحلاو) لاحم كل ذو نيصدشلا ن مسالا ندي ىءازجالا كالت لاَقي نأ مزلمف رخآنا 20

 نع ةرابع هنا راو رنا سيل ا ذاع و# نع ةرابعنيعملاناسنالا نا ىلء ةينبماضيأ ةهبشلا 1
 نوداكتملا ات «نىتااىهو دلل نإ كصاشم ةيفانةفضا ماس او ادرحمر هوب سفتلاانلق ءاوسسفتلا || ٠
 مكعج رم هلا ىلاعتهلوق (ةعبا رلاةهلثسملا) داعملا للم نع ىلقعلا ثلا رخآ اذهو ةدلصالاءازسالاد | ٠

 اتت هلاصسمتنانوكينأ ىن ىضتَمي هرهاظوةءاغلا٠اهتنالىلا ةلكنا (لوألا ثصلا) ثا أ هيناغيج 0

 انةلقاذاأنا (لوالا) ةوحو نمهْلع (باوحلاو) قالا عيب م بلا لاقي نأ عصي تح ةهجبوزيس | ا

 هاوس مك احال ثح ىلا موءج سنا هنضدار ١١ نوكح. نأ (ىناثلا) لئازلاو باق درر هود سفنا ||

 تان الارهاظ(ىناثلا ثصل)ةاز اهلي همقدعولا لصح ثيح ىلا مهعس ىعنادارملان وكي نأ (ثلاثلا) |
 ةدوطشو ماتا رفنلا نأ لعاندب أل داوي لل نءال سفنلا نعةراسعناسذالا نا ىلع ل ديةريثكلا ا

 ليان ١ وم هنلا لس سى اولدق يذلا ني_.سحتالو ىلاعتدل اوتافزديلااذ_ه رع غئثناسنالانأامآن ديلا لق !

 هتقيقح نوكتنأ بجوذ ىح هنأ ىلعلادصنلاو ترم لوتقالا ندين اب صاح ىرورضلا ل علاق ءابحأ 1

 ناامأو مكسفن اور خارافكلا حور عزت ةفصىيملاعتهتالاهاضدأو تءاندبلا|ذهلارباغ ان

 ع 0 رلا نالاناق ام ىلء لدي مكه جه هيلا الا هذه ىف ىلا عت هلوقنالف ندملا لد ا فنا
 عما سفنلا اه ان ىلاعت هلوق هريطنو كل ذ لبق لانه ناك د قئشلا لإ: ناكو لل هحت امناعضوملا ىلا | ١

 0 رلا دمي عجرملا (ثانلاثعلا ) ق رلامهالومهتلاىلااوذر مث هلوقو ةضارلب راف سرا ا

 اذه نمدار 1 د لعل اد ءرعاتسالا لال سض عجزا كذئالال لسنا بو /

 ةناورصالا دقي مكعس يم هيلا ىلا .ءتهلوق (عبارلاثحلا) ةماقلاهتمدار ااامعاو ثوملاعجرملا 1

 ناله همففاقح هتادعو هلوقامأو هىمأ الازذانالو كال امكحالو ىلاعت هللا ىلا الا ع وهرالا :

 ظ دعولاءانعم مكعس م هملاهلوق نال ادعو هنا كدعو ىعم ىلعبوصنمهتلادءوهلوق (ىلوالا هل سلا[!
 انوا رز كس مدل ةوقلادت وبار دصست ذو ةوقتوكي يدتتاا وس ا |

/ 
 مح عسسل مجم مم حس

 تا 5 كي

 لاحم لاعلا قااخ ىل_ءكلذ ناو :مححالا ىلا لولا ن 2و ةردقلاىلا ز ل نسلق عش اناا ١ ع

وص دنع ئرادلاهدهىفالااهامدد ن ك«التيورخالا:داعسال 1 1
 1 زادلا ذه ءاقملا ناك تالاكنلا هذ هل

 ا هلدط الرب دل او ةربدّةسم كالقالا تاكرحاولاه ل تاريخا ن نءنام راو داسفال امس | /

0 

 ١ هيىدتغاو ناز! لتقاذا (ةعبارلا ةمشلا) هب ءآهلتاوريغتلا نع نوصمد ىلا اذهل لك | ثم صو.

 كا م يا ا و را ا يي م يم د ل
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 اوذيعيو هته_عناواكأب ,وهتنونر اودعجو ءوةشي نأ مول دب و ه.لعاو ذك. نأ مهل زوو ىدس كرو !

 لقعلا بيد, تءكح انههذ هدنسعوو هدعوو هممنو هنمأ و ركشو ا دادنأ هلا واع و توغاطلاو تنلا

 هذه لحالا:مكش. ثرعلان هند : رقلاةمكلل | نمدمع. .لا لها اهمفانالا قملتال فاما هذه ناب

 ا دوو طرت انوكجال امم نو زهق نوكيا دوص لما هنأت ايهنو اه أهلنا ةمَدَهملا

 باقعلابدعولاب ىهنلا رقي مو باوشلادعءولابىعالا نرش منا هنالزب اسرعسغ كلذ ناب لمعلا رمد

 آز زود لهانةفانلم أت غدس.ع وودعو نم دبال هنا تدثفد ياض لو يتلا رم الرخا !ٍ
 هنالزوعال كا ذناانلقف نانقعأا لهالمدمعونالو باوثلا لهال هدعوب قبال هنا مث دءءوو دعو هلنوكي :

 هناانإعف دمع ولاو دعولا ىفةدئاف قيال نأ بح وباذبصهو هديعوتالو دعب ق ةونولال هان كادر ولا]|

 اولا يالامو ثعبلاو رمش امالا سالك دنا مولس موت باقلاو باردا كك ن ميال
 وهف هيالا بج

 اهلك ذاه ةغيدسف مو اهلك اهطعب مص نمتلك شلاك ضع: اءاهضعب قام تام قم هذ سوف بجاو
 ميكتلا عئاصل ادودبو ىلع لاهل ثودد- لدو ملاعلا ثودح ىلع تاريغتلا» ذمهلانراصب أ ةدهاشم لذف
 أن و ىل_ءكلذ لدو باهل اوباوادوحو ىلع كاذلدو ىهتلا وصال دودو ىلع كلذ لدو ىغلا

 ؛.عدبلا مولعلاراكتنا مزلو ةروكسسانملا تامّدقما عجين الطب ىلا كلذ ىد أر مثلا تيثي لنافرما
 ممملاءازسالا وةرذفلا ماظلاو ةيلاسبلا دا سجالا هد سول ديال هنا تف ةمعطقلا هب رظذ م ولعل اراكناو

 < مل ةلاخا هذه لست ناف هيانةء ىلا« ىملاو هب اوث ىلا نيسنعتلا لهما توملا دعب ثعبلا نم قرم
 4-5 الاله ناو ةمهلالا لست مالصخ )ناو ىهنلاو مالا لص <« لال د لناو د.ءولاودءولا
 ا نيذلا ى :رصل هلوق ىهو اهرية:ىفن ف ىقلاهن , الان ءدارااىه دج اهذهو ملاعلا فتاريغتلا هذه لمت
 يا رظانافحراهلا لاعلا اذهل نأ ىلع“ ءاننداعملات ايثار رقت اك اذه طسقاانتاطاسلا اوانعو أو دمآ
 تابثا ىلا مهي رطف ملاصملاةباع رىلاعت ها لاعفأن والعيال يذلا مهو (قائلاؤب رفلاامأ): داسعل ا ىلا

 | تا.ثااما هتسعا مظةلا وف هنعاوربخأ مالتسلا مهملع ءانسالاو دوحولاز" "اس سعأ داعملا اولأقن نآداشا
 ' نوك.نأاماناسنالا لوةنذ لداقلا لاس نعش هدلا (اهلقأ) ثالث تام دعم ىلع ”ى.ءوهذناكمالا |[

 نياق نامتت ا ادن وقنف قلل وقلاوهو رسفنلا نص :راسع ناك نإف ثدنبلا نعو ا نضنلا نعةرامع
 مالكلا!دهو ازراحنوكج,نأ بح ةيناشلا: رمل 1ىفنديلاناهقلعت ناك ازيث اس ىلو الا را ىف ندبلاب
 ىقاننديلاادهل لك اثم ف.طل مسح هنااالقو | دّر2رهو> نع ةرامع سفناااذلق ٠ اوس ل عال

 ١ روق ا ذابهفدنلا نعترانس نا كنالا ناك تلاع لدشلاو للصلا نعنوضم ندسءا!لاوحأ ْ

 نأاضبأ بج وفاكمم ناك ىلوالا هر !ىف صوم خن اولا ىلسع ءازحالا كال: ف اا:ّنالوةاف لدواهالا

 ةمدتملاامأو) هنو نكم أ ىرخأ رم ندبلااذهىلاةانطادوعت أت دثفاكمم ةنانلا هْرافنوكي
 اد تاثكمملا لك ىلع ر داهر داقل | اذه ناو ةمحوم :هءالر اتنعر داق لاعلا هلا أنام. ىهف ( ةينانثلا

 السا تطلتخا ناو ديز ندي ءازحجأ مرحالف تاس ردا مسح لعل اعلا هلا نأ ناس فئه(ةثلامثلاةهدقملا ||
 تامدقملا هذه تّدث دو ضعب نع اهضدب نثق هنكمت امئزلسااملاع ناك ابل ىلاعت هناالا راصلاو بارتلا

 قدص ىلع لادا لد ل اوقنف ناكمالا اذنه تئاذاو هسفناف نكمم أ رمشنلاو“رمشلسا ناب عاقلا مل ةثالنلا
 83 ةالدلانلطاب كلذو مه_.ذكتا نمزلالاو هعوقوب عاق !بجوذ نكمملااذسه عوقوباوهطق مسهؤ ءاسب الا

 : اولا (ةئااثلا هلكسللا) داعملا سهأرب رقت ىفانلقعهملا لصوامةصالخ اًذهف مهقدم ىلءةلادلا ٌ

 0 :اكلىرخ اراديرادلاهدنه تاديولاول ات ( ىلوالاةهبسشلا ) رهشفلاو رمشعلل نيركنملا تاه. نع ْ

 ان : قاو ام ع لب دما ناكل الا ناك ناف اهنماريخوأا بنماريشوأر اهلا هذه لثمن وكت تأ امارادلا كن

 أ دوجالا كا ذ قلش ىلءار داق ناكل هى هالا لأ ىناتمارعخ ناكن او اهقس لي دسبتلا اذسه ناك اهتءارمث
 اضع ارداعتناكام ةتااشق ن اواو غسل 3 ناك ىدرال العفو 1 رم هيلع ردقناف هلعارداهناكاموأ | وأأ

' 

 ارداو
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 ْ نيئمْوا صيصخ2 نا (باوإلا و)  طسقااءاضنأ ني رئاكلا ى راجي ىلاععت هناعم طنسقلاىنيم هوملا ضخم

 ريسفتىف (ىناثلا هجولا) طامتحالا اذه دير نيصوصم همن وكىلعو مهة- ىف ةيانعلا ديه ىلع ل دي كلذي |

 اونمآث مح م_ي::ًاولظي ملواول دعواوط_قأ امي ومهطسقب اومم1نيذلا :ىزحل ىنعملانوكينأ ةناالا

 هللا لاه مه سف: أ اواظ دق اضي أ ةاصعلاو ميلظع لظا ل رسشلا نا ىلاععت هنن لاق ل كر مشل نال تاس اصن ااولبعو
 نيذااوىلاعت هلوقاّمأو نورفكياوناك ام ةلوة لي امى هنال ىوقأ هجولا اهو هسفئا ملا مهنخ :ىلابعت
 ىدحاولا لاق (ىلوالا ْلَمسملا) .لئاسمهيفق نورفكياوناك ام لأ ب اذعو ميج نم با رشم اورفك أ

 اهلةسبملا) ماسلا هنمو مسخ وهذ هتنطم ىأءاملا تمد لاقي هرح ىهدا ى-رائلاب نذد-دق ىزلا ميدل | |

 هنالارفاك نوكي نأ نيبو انمْو ءفاكملانوكي نأ نيب ةطساوال هنا ىلع هي ال اهذهبانبامسأ حا (ةفاثلا]
 ىلع لريال نيهسقل | نيذ_هرك ذناب هنع ىذاقلا باسأو نيمستلا نيدهرك ذ ىلعةيالا هذهىف رمصتق | ىلاعت | ُ
 ىني نم مونمو هنطن ىلع شع نم مهنخ ءام نم هبا د لك قلخ هللاو ىلا بعت هلوق هملع لل دلاو ثلاثلا سسقلا ىفذ 5

 رك ذياع كلذ لثم ىف نا لون لي عسارلا مسقلا ىنن ىلع كلذ لديلو عيب رأ ىلع ىدعنممهنمونيلسر ىلع ]| ١
 || فثلاملا مسقلا ىلاعت هللانيب دقورخ ؟عضوفىفنيبدق ناك اذاءادعامرك ذكرتي ورثك الاوأدودتملا ||

 ناموا_عمو ردانلا ىرىر<ىذلاثلاثلا مسقلا. كرتيايغال وةننأ (باوحلاو) تاناالاراسأ ١
 ةبادلك قلخ هللاو لات هلوقامأو .بابلااذ_هىف مهرك 3كرتزو<فمكو تاءاطلا لهأنسرثك ؟قاسفل1 || |
 بجولاهرسأب اهرك ذناكفةريثك لجرالا تاوذماسقأن ال سمانللاو عدارلا مسقلارك ذكلرئامنافءامن د ١
 || نمؤمال هنأ مصللا معزب ىذلا قسافلاوهو ثلاشلا مسقلا الا امه سبل هناف هلم_سملا هذه فالخباسنطالا | ١

 (ىلوالا هلم لا) لئاسم تالاف (نواعي موقل تان ال الصفي قطانالا كلذ هللاىلخامبابسطعاو ا 1 ظ

 قلمي كانقلا ىعةمهلالاو دمحو تلا تاسثا ىف ةمدقتملا لئالدلا نا لءاو ةمهلالا ىلع ةلاذلا لئالدلاركذ ٠ |١
 ةراشازيخالاعونلا اذه رمتلاو سعثلالاوحأب كتا! ىلا ةراسشاعونلا اذهو ضرالاو تاومسلا ||

 رشنلاورشطلا ةدعن لوقلا تن ىلأهت هنالك اذو رمشنلاورشاا ةعض ىل_ءلاذلا لادا دكح وياما |
 ةمكدللا ف سض هناورفكلا لغأ ىلا باَمعا!لاصياو ةعاطلا لهأ ىلا باوثلا لاصي |نم ديال هنا ىلسع ءانب :

 لزانَمةرّدقو :ارورمنقلاوءاسضسعشلا لعج هنادي الام ذه ىرك دىلاعت هنا مث ئسسملا نع نسخن ازيبت |
 ةئارطاو ةعارزلا نمهشاعمت امهم سدت رت هن كسوف نا سحلاو ننس ةفرعمىلا كلذي فاكملا لضوتسا
 ىفبجوأ ىدابعلا نععسطملاوئسملان ع نس اريمغل اون ىلامعت هناكف ف.صلاو ءانشلا تامهمذادعا و

 أ( مهلا اذهل مقلاو س ملا قلخ ةجرلاو ةمكسحلا تضتق ااهفروهشلاو نيةسسلا لاوحأ مياعت نمت ةمكنحلا
 || ىضقةي هلا عمتوملا دعبّئ ملا نعنسحلازيبق ةجحرلا و ةمكللا ىضتقننايفات دلا ىفالا هل عفن ال ىذلا
 هولا نمرمةلاو سعشلا لاو> ًابلال دّدسالا ناك [لفىلو أك اذ ناك ةيدمرمدللا ةداعسلاو ىديالا عفنلا
 ءانركتح دىذلاهخولا نمداعملاب لول ا ةدك ىلعو هجو نم دمح وتلا لعل دباديب الا هدهىف روك ذملا'

 نيهشلا لاوح ًابلالدتسالا (ةيئاثلاهلئسملا) . داعملا ةضص ىلء ليدل اركذ دعب ليل دل اذه هنن ارك ذ مرج ال
 نآكى موةيؤاسةماهتاهام فوتيل اتمام اوذىفماسجالا لاقي نأوهردقملاعناصلادوجو ىلعرمقلاو أ
 ةدو» رمقلا مسج صا اورهاقلا هعاعشورهابلا هئوضي سمنشلا مسج ضاصتشا ناك كل دك هالا ا 2

 ثا لعل مل دلاف اجت ايهامواهتاوذ ىف ةلئاقم ماسحالا نا ناس امأ املا ميكىلا لعافلا لجال ص وضخ | 1 :

 لإ ف ةفلاخلا كلت تناكل اضع اهضعب فااخولذ ةصرخلا وزيسعلاو ةممخلا ىف ةيواستماسهخا كشال ماسالا 16
 || «امزالؤفن ذا نكح ناك اذاودكراسملا ةبامربغ ةفلاخما هنامنا ةدو رض ةيمرطلاو ةيماءا دورا | ا

 ا لكلاواهباف وص :ومالوانواةفصالو أ اهساف ودرغوأ اهلذفصن وكي نأ اما ماسالا نم ةفلابخلا تاص- | 4
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 ظ هنا دعو رق 0 (ةيئالاةلشسملا) م كلا اذهىف تهنجا دقتادمك أ اثاهذهف ساد ءووقلا دكت وم

 ||| هنو هنركح ىلءلدياممدعب 7 ذرشنلاوريثطاع وقو نعربخ أل ىاعت هناراو لعفل ا ظفل ىلع
 ١ | موال دنا هنادس لوقو وف هسفنف هناكما ىلع لديامامأ هعوقو ىلع لدبام دعب رك ذم دوجولا نك

 || لالف اللا قااخ هنرركح لءادلابنيب ىلاعت هنا لما دلا ادشرب رش: (ىوالا هل بيملا) لأسم همقو هدمعي

 ّ ناودملا وتاينلاو نداعملاوتاداسجلا | نم ملاعلا اله ىفام لكلا ةلاحخ هن وك اضيأ همف لدي ونيضرالاو

 ١ ||| اهلآعناكو لاوزلا ةعنتم ةنقانهتردق تناكو ئثىل_ع ارداف نكن م لك نا لةعلا ف تيثدقو ناسننالا ,
 9 هتوم دعب ناسنالا :داعا ىلءرداك ىلاعت هب | ىلع لم ادإا اذه ل دف هانعب هنداعا هنكع هاف تامولعملاعسمجم

 ١ لهىلاعتهناىناوقاتش اولا .عا!ماسسج !مادعا ىلءر داق ىلاعت هنا ىلع نولسملا قفا (ةسانلا ةهلكسملا)

 كل ذو ةيالا هذه اويعتحاو اهمدعيملاعت هناموقلافال م اهمدعب
 ا هنأب تافولخما عمجب ىلع مكح ىل عت هلال

 0 أوه وهودو>وملاد اح امزلالاو اهمادعا د_ءبالا نكمالاهّ.داعاواضيأ ماسحالا ددن أب حوف وذ اهد.عي

 لأ ةداعالانانم كف هد_صن قلخ لوأان دباكب تكلل لصسلا ”ىطكءاعسلا ىوطن موب و ىلاعتدل وف هريطتو لاحم
 ||| ىلاعت هنا لاقي نأ بجوف مدعل نمءاد_:الا ىف اهقلذ امنا ىلاعت هنا لل دلان تن 3 م ءادّسالا لثم نوكت ظ
 | أبل قاما أد هناىبق ءناكصرايمذا الاهذهىف .(ةثلاثلا هلعسسملا) ل ماشي  اهديعب'
 مم 2ع اسأفلت اوم منكو هقلانورفك: فيك ةرقبلا ةدوسفلافاكمهد يعي ممعع خةداسعلاب

 ش ف كر 5 مك داي . الا هذه ل.ة لاك ىلاعت هنا ل>الانههةداس ءاانممالارك د دفذح ىلاعت هناالا مكس | .

 1 1 00 (ةعبارلا هل <ابملا ) اهيل لدي ةداعال ارك ذنالةنامالاركذ فذ وهو دمعاف

 4 ن ميدو فلا فو فان ةسالا ىلعف نا نم ةْره-هأ ارم 56 ن«جاجزلا لاه خفأانم يدعو وريسكلانهدسي عي

 | دعوريدةتلان وكينأ(ناشلاو) دمعي ع قاللاأد_هنالاع.همكع به هيلاري دما ن وكي نأ (لوالا)

 امأ قاطنمادي زن اق-كلوقك قالا أد سهلا قح عرفو أدم نم كدي ئئرقوهثداعا قلقا ادبادعومقلا

 نء ديال هنا ىلعةلال دلا ةماقاهنمدوطقملا نا لعاف طسقاا,تاطاصا|اواعواونمآ نبذلا ىزحأ ىلاعتهلوق

 ىلا بامتعلاو عببطملاىلا باوثلا لدي ىتتوئسملا و نسل نيبقرشلا لص ىتسرمةنلاو رشا ل امض
 ىعكححا الاف (كوالا هلثسملا) لئثا به مقل لءلدلا ادب هرب رقت ىف ءاصةةسالا قيسدقو ىصاعلا

 مأللخدأهنافاضيأو ةحرلاو اولا دابعلا اخ لافت هنا ىلع ل دياوئمانيذلا ىز ماىلا.ءتهاوق ماللا

 كلدو ميج نم باريش مهلاورفك نيذااو لاف لب ليلعتلامالهبف لش داق باقعا اامأو باوثلا ىلعليلعتلا
 | ةتيلارفكلا م ميفقلشامو رفكلا مهنمدارأ ام هنا ىلع ديك ذو باذ علال ةجرلل قانا قل هنا ىلعل دب
 ١ تاكا لعل كلم تناك يلءاالعف لعذول ىلاعت هنال لا ىل اع ”هلل !لاعنأ ىف لم ءاعملا مالنا (باوجلاو)

 هذهاضبأ ىعكلا لاق (ةئاثااةلّمساا) لاحموهو لسلستلام زل ةث داح تناك ناو لءعفل |مدق م ل ةع دق

 . || ريغ نم مهلا منلا كلن لاصي ا نسح وأ هنالة نلف مهةلخأ دبي نأ ىلاعتهننا نمزوجال هنا ىلع لدن دب هلا

 ُّ :لا كا: للاصي الل عم مهفياكستو مه ةلخ ناك موفيلك.:ةطساوريغنمو ماعلا اذهيف موقا ةطساو

 انا لطابوهو ل امتد ماك أ لعت ةمج لعاب اذه (باوحلاو) كل د ىلع ل ديدي , الارهاظو

 1 07! ةنا لاهي نزول عونم كإدو ىنحملا اذهب داعاو قلما ديانلمول صيامنا همالك ناآلا

 | هلوقامأ هم الك ط ةسرب د ةَدلا اذه ىلءو مهلا ةنملا من لاضيا ضرغل جدي ىلاعت هنا لخذفتا| ضخم

 ١

7 

 هطسقب مم زحل ىنعملاو ىزعا هلوقب قاعي وهو ل دعلاب طسقااب (لوالا ) ن ناهدو همففط سل اىلاعت ١

 ائازال ن وكي ىذااودلدعلاف لدعلابا رمسفم ناك اذا طسقلاّن ا (لوالالاوسلا ) نالاؤس هنفو

 1 لت ليس قعاتبثم عيال مسولاعأب ةوقصتسيام ىلع مما هنأ ىذمشد كل دوا دقأب الو

 "|| قاةصسالا لوص> ىلع دعاس نأ ر يدق يفاضيأو لضفتلا ضاضيأ ب اولا ناان دنع (با وجلاو) ءادّسا
 .[(فسدؤسم) هيلع ل يال املا ظل ةدبزلا نم عدل مافرجالاةبَو ل لديمسقلا انااا 0

 م



 -ج +11
 م مس دهسا. مصيصملا 2 معلا يم سلا

 5 راسن يرق 15 لئاجارع صلال عايز تينرمسفلا لبس د ىودأ رز فلو اريئمارقو 1
  هيفو لزائم ءانردقرم قلاو سب ةروس ىف ىلا عنهلؤق هريظن لزانمةردقو هلوق (ةسداس ما :لشنملاااهو |

 لزا:ءاذهردقو ىنعملانوك نأ (ىناثلاو) لز ام ءريسمر دقو عملا نوكي نأ (امهدحأ) ناهدو ا

 ٍ زا اللريضلا دسوامغاو امها هلا (لؤالا ( ناهجو هفهر دقوهل اوقف ةريخلا (ةعباسلا هلمسسملا) ||

 هريطتورمتلاو سعشلاريسسب فرعبامنا باسملاونيئدسلا د دع نال مولغملاب» انتكا ةضنتلا دس فزيوفالاو | :

 نال هدحورم_فلاىلااعجار ريمذلا اذه نوكينأ (ىناثلاو) هوضري نأ قحأ هاوسرو هقلاو اتت ةوق

 ةرم ةءااةئملاو لد" الادب , ور ىلعةسئمم ةعب ريشل ا ىف ةريش عم اروهشلا نال ذورو عش كلا فرعترْمْسةا اري د

 أ لك لا)هللا باك ىفارهثرشءانثاهقادنعرو هلا دعنا ىلاعت لاه اك ةبرمقلا ةندلا ىهةعب 7
 لدللا ناطلسرمّا اوراسهناا ناطاس سءشلاف ميظعرمةاارونبو سعشلاءوضبقلخلا عافتنا نا لعا( ةئماثلا
 دكر هوملاعلا اذهاصم مظتنتةعب ؛رالا ل وصفلاب و ةعب رالا لوصفل اىلا ةخسلا لصفالاس 2 كرو

 بيسو ملاعا| اذه تانوطز لاوحا فاتت هلاصقنو ةرشلا:دازفهافالتساوووهشلا)

 دقودحا ارالان امر نوكي لمللاو باطلاو بدسكمشللاءامز نوكي راها لياو رابتر

 هللا ةحر ةزبك ىلع ل دي كل ذلكو فاسامف اهبةقئاللات ان الارعسف:ىف رمقتلاو سعشلا عفانم ىفاندصت

 لكص اص: ناك كلذكن اك ىمودب واتم ماسجالا نا ىلعانلل د دةاناف مهب هتيانع م طعو قاد ىل-

 رداق ميحر يكس رب دءرب د ءالا سل ةنمعملا هدفصو نيدملا ريو نيعملا هعضوو نيعملا هلكشن مس

 رمقلاو سعشلاريسمو لالالا تاكرح يب اعلا اذه ىف "هل املا عفانملا عج -نا ىل-ءلديكلذو را

 اولعنوااظاال وقدام ىلاعتو هناحس مب كصلملا 7 رااردقملا ريد ازيب فال لب صح ا بكا ١

 قفو ىلع هتاخ ىلاعتهناهانعغمو قلاب آلا كل ذمق اقلخ امد 0 21
 ا ؛رضرالاوتاومدلا كلش قو كش هذاك ل [!فىلاءنهلوق هريظتو ةلصملا ةَعباطمو ٌةمكطا |

 , نيذلا نظكلذالطاناممبامو ضرالاو ءانعسلا انقل امو ىرخأ ةروسىف لاهتو كناصسالطانا ذه تتاشام | |
 , اديرص ناك ول ىلا ههنالربملا نالطب ىلع لدن دم هي .الامدع قل! لاع جيلوألا :هلكسملا) لئاسصم هيفواورفك | 0 1

 *لشلا) قلاءالا كلذ قاخام هن أن هسا فص نأ <11 لض نم لالضال ادي صو عبق لكل لاو لط لكدل "ا

 ةةيعم صاوخ بك اوكلاولالذالا مارح أ ىف عدوأ هن اصيسمنا ىل<لدي اذه مالسالا ءاكح لاق (ة ةناثلا |

 ناكل لانعلا اذه دئاوفو ران“ اها نكي لولذا ىلف!!لا.علا اذه ملاصم مظتنئاهرابتعاب ةصوصخش ى وقو
 ىعمو تاب 00 الصف هنا ىلا عت ند 0مم ملع اهناو كلذ قا صومنلاذهو د.ةمريغوالط ايوا ةيعاهقل

 لصفنهلوقفو نامل اوحرشلا عمالصفال فرخ الاي ءةءادح او رهاملال' الدلا ءذهرك ذوه لصفتلا

 هءفو نوأ علم وتللاك ممنوثلاننوقاملاأ ةوءاملان صفي مصاع نع صف-وورعو اوريثك نباًر قنات ارق
 ا هنافواة<دئاوف لعوركسفت نم هنمدارملانا (فاسشلاو) لكلا مي ىذلا لقعلا هنمدارملاتا(لالا) نالوق 1

 ىلاهتو هناصسمللا صنعي نأ ننال هنا ىفاثللوقلا حو ظفالاموعلوالالوّةااه_و هناسحاران و

 هلاعم اهاش * نمرذ:هتنأامعا هلوقىفاك ءاف-لأ الدلا ءذهب اوعفتتا نيذلا مهمهنال ردلااذهيءالعلا | ظ

 رعب يدق !ىلضانو نانا ملول ايتاشي ايلول #2 لكل ارذنم ناكمال لا هلع | ا ْ

 ناووسلا ىءاتالوأ تايهلالاوديحوتلا ىلع لد:ساىلامت هناملعا .(توقتيم وا تان الضرالا , 01
 راهنلاو لالا فالثخا نء'دلص احلا عفانملابهب , الاوذه ىفاثلانثو رمقلاو سعشلا لاوح أبا :انو ضرالاوأ 2

 هّلئا ىاخام لكب اهعبارو ضرالاوتاومدلاو قا هلوقرمسفىف ةرقبل اةروسىف هريسفت م دق دقو |

 (اهدحأ) ماسقأ ةعنرأ ىف ةرود# ىهوملاعلا اذه ىف ةثد احلا ث داو ماسقأ نعو ض رالاوتاوعتلا ف |
 حيولثلاو راطمالاو باسلاو قربلاو دعرلا لا وتس أ اهيف لطب دي ديو ةعنزالا رضانعلا ىفةثدانإلالاوعالا |

 (اه.ةانأو)فسخلاولزالزلاو قعاوصا!لاوح ًاورزدلاؤ دملالا وتاوراضلالاوع أ انتي أ امقلكدبر ظ
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 هم ادشسش سس اتت ا -ح «تصسسلل 20 دا

 أ تا وذلا ن وكشف تاوذل كِل :ٌءاوتانفص تاكو ل ةفااخلا تاصح هيامزالف (لوالا سةاإ) امأ لطاب لآ

 دام لكف كل ذكى مالا ناك اذا زر ةسالاماقؤتب واسةمتافصلا كلن عرظنلا عطق عماهسفنأ قف

 هبىذلانالاةينأوهو (ىناثلا مسقلاامأو) نواطملاوه كلذو مسج لك ىلع مصن نأ بدجو مسج ىلع

 ش كلذ نال ل-طاناضب أ اذه لوةنفرا دقملاو زيصل او ةيمسملاب ةفوصومروًااضعب ماجالا صعب فلا

 ' ||| ىلا كاذرتسورخ ؟لغ لا هراقتفامزلالاو لطالرالاونوكمالو أ ازيحتمو ام2نوك,نأ اما فوصوملا

 "|| ىلوأالا-رخ”الاوالحم امض دح أ نوكن كي لو لاسلل الم لحن نوكي ريِدَمَتلا اذه ىلهذ اضيأو ةياهتلاربغ
 . [ ريصمريغل لا كلذ ناك ناامأو لاحم كلذو همفالاسورخ اللالحم امهنم دحاو لك نوكمزلمف سكعلانء |

 || فل ماحو زيملابصدخم مدملاو ةه<قاعتالو زي صاصتخا هل ن وكمل ئ ثلا اذه لثم ل اوةنفمحالو

 7 هلوصح عندج ىذلا ىلا ىفالا نوكي نأ عنتمب ةهطاوزي_هلا ف لودحلا باو نوكي ىذلائئشلاو ةهدلا ظ

 . |أهرغالو مسملا ف لاسالا هج مسج فلاح هيام لاقي نأ وهو (ثلاثلاسدقلا) امو ةهملا وزي_هلا ف

 35 نوكت ذئنمخ هند قاعتال مسا نع اثيايماث_ثةىشلا كاذنوكم ريدقتلا اذه ىلعن ال لطاءاضن أ اذهف |

 3 ْ اهرسأب ماسس>الا ن أت دثف نولط اوه كلذو ةصاملا ماقىفةبواةءاتاوذ ثمخ نم مانس> الا تاوذ

 | عيجفةنوا_ةءنوكت ةيهاملا مات فةيواستملاءايشالا لوةنفاذه تيئاذاو ةهاملاماست ىفةيواستم |أ

 |ءوضاابهصاصةخا سءشلا مرج ىلع مصاف ابلا ىلع حدي نأ بجواهضعب ىلع خدام لكشف ةهاملا مزاول
 11| كلذكناكاذاو سكعلاب واضي ار ملا مرج ىل_ءرهاقل'* وضلا كلذ لم مصننأ بجو رهابلارهاتلا |

 ||| صصخم صين ف يعضلا هزوني رمقلا صاصتخاورهاقلاهئوضب سعشلا مرج ص اصّتخا نوكي نا بجو
 |١ ناو لعاج لمع ءوضلا كذب سمشلا صاصتخ انا تثن بولطماوه كلذو رّدةمريدقتو دجومداساو |
 . | وه ىلاعتو هناصسمل وق مص عطاقلا لا دلاب تدثذ لءاج لحم رونلانم.عوذلا كد رم_ةااصاسصتخا |

 لاو (ةئلاثلا هلثسملا) نولطملاودوا رونر.ةلاوامسض سمشلا لهس ىذلا |
 ش ءابضلا ىسرابقلا ىل بءوبأ

 | ءاض ءوضيءاضردصموأ ض امو ضوحوطا.سو طوسكءوذ عج نوكي نأ اما نيرهأدحا نمولذال |
 ءاضت اذ سمشلا لعس ىنعملاو فو ذحم فاضملاف هاو نيهجولا ىأ ىلعوامادص ماصواماسق ماه كلوةك

 رونلاو ءايضلا سف:العج اه,مةرونااو هوذلا مظءاما هنالك ذري غنم نوك.نأ زوو رو اذرمسقلاو ١

 قيرط نسريثكن انعئور ىدحاولا لاف (ةعبارلا:هلمسملا) دوجو مرك هناي ركلالجرلل لاق اك ||
 هجوالف مامصو مامق»انلْمواو نم ةباةنم* اسسضءاننال همف هطملغت ىلع صانل ارثك اونيتز مهب“ اًمض للنق

 نيعلارخأو نيسعلاعضومىىلا ةزم_هلا ىهىبلا ماللامدق لاقي نأ زوجي دعبلا ىلعو لاق مث اهف ةزمسهلل
 ملعأهقلا و هبابو ءاقسف تيلقن م ةزمه تءلقن اةدئاز فل دعباف 'رط تعقوالت ماللا عضوم ىلاواو ىهىتلا

 رونل!نمفعضأ حابصلارونناف فعضالاو ةشالا لبق ةضكرونلاّتألعا ( ةسمادلنا ةلئسملا)
 ظ عولط دذع ناردلاا ةمنف ىف ل_ماملارونلا نم فغضًأ و هو سمشلا عولط لبق راسل لوى لماما
 ا | سعشلا مربع مئاقلا ءوضلا نمفءضأوهو ناردلا ىلءسعشلا نم عطاسل ارونلا نمفعض أو هو سهلا
 | ءوضااىف ةتسهدوجو ناكمالا فوفو سعشلا مرج ىف هب سام ىلع ءوضلاب ةاعسملا ةمفمكلا هذه لاكف
 . [| نمضناسفلا عاعشلا نا ىف سانلا ف ل:خاو لوقعلا فقازوم نموهف سمشلاب ةئاسقلا ةمفمكلا نم ىوقأ
 ىقهثودح لهف ضرع هناتنث اذاو ةصوصخم ةفكوهو ضرع هنا قساو ضرعوأ مسج وه له سوسلا
 "هلت اقملا مارجالا ىف ةمفمكلا| هذه قلخم هتداع ىرجأ ىلا عت هتان أل جالو أس علا صرقرمث اي ملا علا !ذ_ه
 | تفرءاذاوتالوة ملا مولعباويفءاصقتسالا ق.طامتاو ةقمع ثحابم ىههف ةداغلا للسس ىلع سمشلا صر |

 ' [| هب وقةغات ”هلماكتناكاذا ةمفمكلاهذهل مساوهنءوضلا امأو ةيفيكلاا هذه لصال مسارونلا لوقنخ اذه |
 "| ناكشالو ارو رمقاابةَتاَقأ | ةينمكحلاو ءامسض سعشلابةمئاَقلا ةسفكسلا ىمم ىلا عت هنا هملع سل دلاو |

 ا احا رساهبف لعحورخ عضوم ىف لاهوره-لابةت اهلا ةض.كل نملك" أوئوقأر مدل اب ةماقلا ةيفيكلا ا
 يلا ضل ل ا يبي اا يا ا لالا ايلا اا هاا ياللا اا اتاني ا 5 - سس سس سمس اس اس ١

 كوس سمو
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 رخو



 اكو

 1 ىلاعت هللارك ذ دنع ةتمخاك تراصو مهبواق لبو ملفي »في وذتلاوراذنالااوعمساذاف لجولا مس ميدلقن لور

 ١ ماقماهضعب ة ماها نسسح را فورحناالاابءاااون ًامطاو لاقي نأ ةغالا ىضتقم (ةمناشلا"ةلعسسملا)

 | نولنائاضتإ[ نعمه نيذلاو ىلامعتهلوق (ةعبارلا ةةدلاو) اماوأمطلو لاه سا ١ادهاف ضعبلا م

 ا ىشأ | نع لفاغل !ةلزمعىلاعت هلل ءاقأ بلط نع ضارب ,ءالا فاوراسصمهنادار او 1

 تاداعلاب داعستسالا بلط نءهدعب ة دس ىلع هلادةعيرالا تاذصل اهلل بهذ هليابوئثلا كدذز دكسصداا |[.

 هناراعاو ةيومدلاتاداعسلاو ةمنام سلا تاريللا ءذه سلط ىف هق ار غّتسس اد ىلعو ةءناحورلا ةيورخ“ الا | ٠

 || نادل ثسهمقو نويسسكيا اك امرانلا مهاوأ.» كئاوأ لاق ةعيرالا تافصلا هذهب مهفصوال ىلاعت |

 لأ هنرا ارقالاو عسباملاب دعاص قرح * ىذطم ساو بح معسدج ى 5 ىلارانلا ماسقأ ىلعنا مثلا (قرالالتملا)١

 ةناحورلارانلا (ىئاثلا مسقاا) قحراننلاو ةنملايرارقالا نا ةروك دما لئالدلاب ت هنا حال بجساو ظ

 قرت هاف هملا ل ودولاه 0 ءيدلا كلذ هنععاض مادي د ابحابش بحل ندا ريرقتو ةملقعلا ||| 3
 رابنلاهذهملأ لات دورغا كلذ قا رف سن نطاسلا ق م باقل ا قرتدتان الف نا لود ىلقاع لكو هنطابو هن اق | 1 ْ

 بح ىف ةقرغ-سمتناكحص ىتلا حاورالا نا لوقف اذهتذ رعاذاةسوسحن ارانلا لأ نم ريثكب ىوقأ ||
 نيبو حورلا كل ذ نيب ةقر هلا تءقونا الا كلذ تاماذاق تامناحورلاملاع بح ن ءةيلثامت تناكو تانامسملا 0

 نوكف ماعلا كل ذ لعأ عم الو ماعلا كاذب ةفرعمتفجنييلو ملاءلا اذه لاو أ ىشو هنا وبهتد هناتوش 9 1 ظ
 || اذ_هناهلاوحاهلةق رعمالو امل فااال ة.نال طري ىف او هقو دعم ةلا نمحيرخأ نم لام هلاثم || ْ ١

 اهم اتمافراعتاسن اوسخلا هَ هنءاروف:ناكولاماانهاذد5كف حورلا لأنو ةثسوااةباعؤ توك ناسنالا || 1 ١

 نك“ ىفاسوب ناكر مل امام ناك هلل بحلا يظع قثولا ةورءلا قالا ىف ةمغ راد بخ نأكل اهبياعمو | ْ 1
 قرضحأو هنمح رخأو نصسلا باد خفنا قفا مك ولا تاق“ الاه ذولا تارمدلسا نم“ ولمن فعل غم 0
 ||| نيسنلا نم ميياعهقتا من أنيذلا عم كءاوأ ىلا ءتلاهاكءافدهمالاو بامحالا عمم انءالاناطلسأا سا َ

 ةاحلاو ةشاحورلاراسنل ! فد رعتىلا ةراشالاوها دهف ايفر كئاو أ نو زيا هااوء ا دش و نية ةصلاو

 ةرئؤملا ىهةقباسلالاسعالانأب رعدم نويسسكما اك ام وةىفءابلا (ةمناثلاةلثسملا) ةيناسورلا |||
 ظ ىلاهةهلوق <« ذسعلل مالظن سل هت اناوألا دي تِمّدقامب كلذ ىلاسعت ةوق ءريظتو باذعلا اذ هلود- ىف | أ ا

 اهيفمها اوعد ميعنلا تانج ىف ر اهنالا مرتحم نمي رج ماع ان معرميدعتاطاصاا اولعوا و:ءانيذلانا)

 لاو-أح رشا ىلاعت هنالعا ( نيملاعلا برهتب دا نأ م هاوعد رخآو مالساهيف مهند هت

 8 ذىلاعت هنالءاو نيدحلا نيمو ا لاوحأ هن ' الامزه فرك ذةم َدَمَملاَهَنآ الاف نيدسا ساو كا

 ناهلوق ىهفمماةصو مهااوأ اما امنان“ ةعمف :لاتاسردلا وةنسلالاوحالا نم مولامرت 1: خالو مجافض
 (ةيرطنلا ولا )نانوقاهل ةينا الا سفنلانا(لوتالا) وجو هريسفت قو تاطساسلااوامتواونمآ يذلا | ْ

 . || تاريللا لمت فاهااكو (ةيلمعلاةّوقلاو) هللاةفرعماهخاطلسو فراهملا سيئرو ءايشالاةفرعمىفاهلاكد أ

 || :وقلا لاك ىلا ةراش!اونما يذلا نا ومن مقا دم دن اهناطاسو ةحلامصل!لاعالا سيرو تاعابطلاو ألا |
 تناك ساو ىلاءت هللا ةمدع ة.امعلا وَلا لكى لا ةراث ا تاطاصا او عو هلوقو ىلاعت هقا ةفرعجب رظنلا
 (ىناثلا هولا) رك دل! قاهعدتت هوم رحالة رلاو ف ةرمشلاب ةءام_لا دولا ىلعةه دهم رظنلا ٌةوَقلا

 قيددتلااوةدح م مهبواةباوق ٌدص يأ تاما هلا اولعواوذ :م!نيذلا نال اهدلا ىلا هب . الا ذه ريسفتىف :

 مهيواق اولغش ىأاونمآ يذلا (ثلاثلا) ىلاعتهقلادنعءنم بنكلااو٠اسينال هي تءاجىذلا حلاصلا لعاب ُ

 رايتعالاب ةلوغتم مهنمعفةمد للان مبهج راو اول ىأتاطاصلااولعو ةفرعملاىل.-هت:مهحاورأو |||
 1ْ لوسرلا ىلا لزنأاماوعم- اذاو لاك اكىلاعت هنا مالكع امس ةلوغشم م: ذأ وراسبالا ىلو اءاوريتعاف لاقاك | ظ :

 قا ةعاطروبةلوغشممهراوجو هتلااوركذ ا اونمآ نيذل اه ا.ىلاعت لاه اك هلفارك ذيك وغم مهناسلو | | ْ

 نينيالا مف سواليف الدنا عاوضرالا اونا لعبلاب !ىألناحيرتع ىذلا هاو ده ب الأ لاه ا. كتخض |

 تاي

 هاا ووو. جمع سمو

 و سس



 مة وا

 ١) | لاوحأ ف السا (اهعبارو) تاسناالا وأ ف الدنا (اهئلاثف) ةريثك ةبع ىهزن ذاعملا لاو 7 ظ
 0 | ضرالاوتاوعسلا ىف هللا قاخامو ىلا هت هلوقىف ”ىلخاد ةعبرالا ما_ةالاود_ه "للجو تاناو.ملا |

 0 ا أ اذهماقألاوح اىفءالّوعلا هزك ذام لك لب دل فلأ ىف نكعالا#م لاوحالا.دهح رش ىف ءاصةةدالاو

 1 اهصخن نود موقت ان ال لاه لثال دلا هذه رك ذ دع: ىلاسعت هنا مث بالا اده نمرمصتم ءح وهفماعلا

 1 ا لاو>الاءذه ىفرب دن نم لاغقلا لاف راغنلاو رد! ىلارذحل ا مهوعد ف ةبقاعلا نورد مهنال نمد[

 ا ااهدكناكا ناك اذاو لع رادمولاهلعس لب مهلم_هأام موقلاشو اهةلاش ناو اه يف سانلا“ امثل ةقولذعال ذلاَت الع

 ّ 1 ةصع ىلع لا دةقم .ةللاىف لاول! هذاهف* ىملا نعنسحلازيقمل باقعو باوث نم مث منو سهأ نم ذي الف

 أ افا هطاوان دلاةا. اءاوضروان“ اًنانوحرب ال نيدلانا) ىلاعت هلوق «داعملات ا” اوأدملات اشاء لولا

 : لئالدلا ماعت أ[ ىل عت هنا عا (نوم-كباوناكاسع رانلاوهاوأم كئاوأ ن ولف اعانتابآ نعمه نيذلاو اهب
 هدعن ع رش رمشنا اورمش ل او داعملاب لوةلاةصص ىلعو ميكحلا مي -رلاهلالا تا. اب لوقل أ ص ىلع ةرهاقلا

 الروك ذلاوهفنيرفاكلا لاو اح رماماف اههبنمؤينملاوح حر ىفواهب رذكب نص لاو أح رشف
 1 ءاَمانوحر.النيذلاّنا هلوق (قوالاةذصلا) ةعب رأ تا سن مسه ةصو ىلاعت هنا لع ءاو هنا الاءهذ_هىف

 ىلا اوى امو سابعنبالوةودو (لوالا) نالوقءاجرلا اذهري ف: ىف (ىلوالا هلكسملا) لثاسمهقو

 057 :يهءاسرلاريسس ف: ىلع لمادا او ابن ونمؤدال منال كل ذنوفانيال مهما نهملاو ثعرلا نوفاس الم انعم

 اسراربسفتو نوةةدم ةعءانسلا نممدو هلوقو اهامدعن نمردنم تنأامعا ىلاهتهلوق فوحللاب

 ءاهعاح رللتاهتعلاذا «ىلذهلا لاق اراقو هقنوج 0 ىلا لاف اك زب اس فومخاب
 5 اذه نوكاش اون نوعمهبالىأان» اةانوجر/ال هلوةف عمل ام*اجرلاريس فت (ىناشاالوقلاو) |

 ْ | ىلع هاجرلا لج تأ لعاو رافكحلا ش.ام ةرخ الا نم اوم. دق لاهاكسأسلا هّدض ىذااوهءاجرلا

 تا هلع لمادلا و هلا هرهاط ىلع ءاسرلا لج نماذه» عئامالو زن راج ريغ ذااندضاا اري سف: نال د مهد ف ولا

 انوححإ نا تزل ايكو رششاو دمعلا ىلاعت هلق لالح ىلَك هم دار انك نام هكا“ *اهأ

 [تاداعلافرشأو تاحردلا مافعأو هذ لوتالا ناكناف هةجرىلاوىلاعت هللا باوثىلا لوصولا همدار |

 قا نموتسر دس لكمال كا دكت قتلا ناك او ءان ال فمكو هو ريال فدك ىلةاعلاف تاريانا لك أو
 | | نمل كحو هباوثوجرب وهف هللاب نمآ نم 2و او نو تاناظمو هباوت 7 ىلا ءلصوت نأ ىلاعت

 |مدعن ءةباك ءاجرلا ا ده مدع ل هد نس مرح الف ءاس رلا اذه هسفن ىلع لطب ادق: داعم ادالو هفاءن موب

 |لاغ قاعتهتاق-ىفاذهو ئثذااىلالوصولاوهءاقللا (ةئاشلا هلكسلا) رخالا موملاو هتتانناعالا

 اذا انالف تءقا ل ةي هنافرهاطظزاحماذ_هوديؤرلا نعازاحم لع نأ بجوفةياهنلاو 11 نءاهزتم هنوكا
 | ةينيقبلا لئالدلابت يثهلالعاو ليدل فالخ وهو رامذالا ىفةدابز ىذَمةي هلا باوت ءاقل ىلع لوو هتيأر

 2 |ةبقرااوه كلذو امناء ىوقبواهق ارمثا لمكسو ىلاعت ها ةفرعماهمذ ىلحت نا ىف ركام ركن داحس

 0 |ةمسملاتاذال|نادجوب توملادعب افادكم اهنءاضر عم املط ن ءالذ ان ناك نك تاداعسل ا مظعأ نم ىب هو

 1 |ىلاعت هوقراقكلاءالؤه تاق ن٠ (ةئاشلاةفصاا ) نيلاضا!نمناك عاهولاو برمشلاو لك الان
 ْ | نع هغارفو ةتاحورلا تاذللا بلط ن نع ه.اقؤاش ىلا راشاىلوالا ةغصاا نأ ل_ءاو اندلا اطنااوشرو |

 1 أ ٍباطق هقارغتسما ىلا ةراشا ىهف ةءئاشلا ةفصلا ءذهامأو 4 د انرلا فراعملاب "لماطاتاداعسلا بط |

 . ااماوتأمطاو ىلاءت هلوق (ةئلاألا ةفسلاو) اهلط ىف هقار ةباناوا ما وكنا امهسملا تاذللا | ظ

 فواناوىل-ولا ن٠ .عون هقارك ذدنغ مها لسع ناءادعسلا ةفص (ىلوالا هل ثلا ) ناجم همفو

 لاعت هللازكذ ىف ةنين اعطلا تا حلالا هذه تب وقاذا مت موبوأق تلجو هتئارك ذاذا نيذلا ىلاعت لاماك |

 01 | ةس «امطلا مهل لصق ناءان.ة.الا ةفصو بولت نكحاعت هنن ارك ديال هند ارك ذي مهب ولقنكءطتو ىلاعن لاه اك

 71 | نأ ةند ًاملطل اة .ةفاجاون مط او دن الا هذه ى لاه ام كسه اهتاذإ ىللطب لامغةش الا ىفو 1: ان لاي-ىف |

 1 0لدر 1

ٍ 



 ة+

 علا بجوز الئيتمدقم علا ا لعل داو م عامان مبرمج اقلب / ماما يقيني لاي لالا ْ

 ,.دادعتسالا اذه لصحا ذا م ودتنلل سشنلال اوبقلماتلادا دعتسالا لوصط بس نيت َدةملابلعلا لب ةيمتتلال | |

 هللاالا سل قاد اواو قاطملا نضا هلا نا ءاكدلس !لوق ىنعما ذهو ىلاعتو هناك ىلا نم ني وك ناك
 اهمثم ءاورعد ىلاعتو هناصس هلوق مالاك تاو دو مهما داعس بنا سمن ء(ةئاشااةشر [1) ىلاهتو هناك تس

 لاق“ ءاعدملا قعبانوهه»ك وعداانا(ل مالا)٠ وجو مها وعد (ىلوالا اهلمملا) لاسم هسأ و وللا كناصخ

 ىأمدها اوءدني ريسفملا ضعب لاق ..ىوكسجو ةءاكش وكشب ىكش لاةءأاكىوعدو 5 رع دياعد |
 لكب اهم نوعدب ىرخأ هنآ ىف لاهو نوعدب اممهاو ةهك افاق مول فلا له قىلاعت اهو عؤاعا | ٠

 | ىلاعتو هناصس هقءءادنا دهر عوللااولاه ممناوهءاعدل ا انهه ىوعدلا ن هدأ ارااناىوشباممو 0 |(

 دا اربنأ (ىناشاا) ديعت لا اءاع هللا تونقلاءاعدىف تناسقلا ل وقتك كد سنان سهلا كتاضسم ,نأوق عم

 03 ال ركن نو بمس دال هللانود نمن وعدتامو مك ازتءآو ىلا تهل قرات ذبل أَ

 فياكتلا لبس ىلعال 2 دلا كاذب مهلاغت ثا نوكيوهو دمع وهللاا ويس نأالا ةنللا ل هال ةداسعال هلأ. 1

 سفن ىوعدلا نمدارألان وكب نأدعال مهضغب لاق (ثلاثاا) ىلاعت هللا اركذي حاهتبالا لسن ىلء لب

 | ىلاعت هلا هيي ةرخ - الا قوام الاف نوعدب ةنلسالهأ نا ىعملاو مضفنا ىلع مصخلا نوكت ىتلا ىوعذلا

 نم ىلا همصخ وعدي مصخلا نالءاعدلا ن ءاضيأ كلذ لصأ لاغقل لاف : ةسهاالا,هلرا رقالاو بياع لكنع !

 معلا كناصسمهلو قوه كاذو مها دنو مهرارقاو مولوق ىأ مهاوعد سون لاق (عبارلا) هنن مكك

 مهنسو منأشو هسيدقتو ىلاعت هللا دست ىف مهتقي رط ىأم داوعدهلوق نهدارملا ىذاقلا لاق (سمافتا) :

 ىلعابظاومنوذ؟ ئذلل ىدملاناالا ىوع ديالو ءاعدي س دل الا كناصس هلوق نا كل ذدارملاَت اعل سادلاو 00
 اذه ىلءنيبظاوءاوناك(1ةنملا لهأت .ةمزالللاو ةبظاوملا كلت نعةءاكىوغدلا اذا له مرحالءركذ ١ |١

 هنونع ام ىأنوعديام مها فوق ىف لق لافقل لاه (سداسلا )اهيلءىوعدلا اظفل قلط أ مرجالر كسلا ا ا

 هناوه هللا كناصساب.ذمهاوعد هلوق نأ تري ب رج نبا لاق نت ىأ "ىلع تكئام عذا لوقت :برعلاو ,١ ١

 يرام الا ىلد . وأت حج رخدقف ىهتشم ا كلذب كل ا مهعت ًامفروالا كئاضساولاه هنوهشي ربط ميلا 01

 اذهىفو ئقلا نء موب واق ىف لضم مهاوعد نم دارملا ناكنف جالا كن اه ساولاه ئثلااوهتثااذا مهنا ىلع ْ

 ىلابعت هللا | اوصل نأ ةنما ف رهنق نا ىنملا نوكي نأوهو مدقئامم فرششأو ل ضف وه «بوربسفثلا

 || لة<واضي أل افق! لاه .(عباسلا) .هبب زمتو هنسو دقو ىلا عت هللا عينست ىفالا سل هنود اما مومن ىأأ
 هنو ريض سن و هلا نونكسي نم مهي ورح تاهو أ فاسنذلا ىف هنوعادت اوناكام ىوعذلا ف نعملانوكي نأ

 مسيوم ذأو هلل | مهن مم مهتوكسو ىلاعت هنا مهرك ذب ةنلسا فمهسنأ نأ ىلاسعت هللاريخ أف نالف لآادمهاوقك

 نكهدلوق (لوالا) ناهسو هذ رهام اكن اهس هلرقزا هل اشلاةهلكسملا) ىلاعت هلف | مهد بسمتي

 هوهتسش اربط مهب اذا جنب رج نبا لاه تاهت ا باط ىل-ءةمالع .رذلااذها ولعب ةنلا لهأ نال وشال |

 كين امسهلوق ىباكلا لاهو نيم اعلا بر هق ده اولاق مهتوهش هنماولان اذافهينوويفرهلاكناضساولاه |
 ىدنعلوقلااذهنأ- ءاو نو شراب مه ولأ مهاوق نمل ذاوعمساذاف ما دملناو ةشملا لهأ ني لع بلال. ١ ش

 اذهاواعنس ةندا لهأ ناىلا عجرب مالكل ا اذه لصاح نأ (امهدحأ ( هو>و ند هناس "واد انام 0
 (اهيناثو) ةساسنملا ةنامىفادهو حوكنملاو بورمثملاو لوك أملا باط ىلع ةمالع سدا ىلاعلا 0 00
 ملاذاو.بلطلا ىلاممب ةجاسالذريللا كلذ لك ًااوهتشا اذ اف نوهتشد ام مهلو ةنمبا لأ ةفص لاق ىلاعتءلا | ٠
 ظ هما سزكلا د رص ىضتةياذهن ا. (ابهئلانثو) مالكلا اذه طةسدقف بلطااىلاةجاح منكي ||
 || نادي الا هذه لب وأتىف (ينامثلا هجولا) .لطابادجو هب ظفالراعم اال نميسخ لب ىلا لاعبا ركل | !
 ظ ركذلا اذه ىف داع ا لجال هيلع ءاننلاو هدسمتو هناصسءقا سيدقتب ةنلسا لد لاغتشادارللا لوقت ||
 اذه ىلع هنعدرمال ىذلا ميصعلار وهل نتاادهبمنجالا ل سلب علا لاكو هيوهرو رسوب مهتياهتباو ا ا '

 كه ب ممم هموت نجل جس سس

 م 05 5 8 ا غ؟

 ا



2 . 2 

 مسمع ممم سلم

 / (قرالاةشرلا) 3 ةعبرأ ىشو مهما د اعس بنا سهو ىمجاما رص تابزد الكدم ركذ ةلاصلا لاععالاو

 ا ىف (قوالا هلكسلا) لئاسمهمقو ميعنلاتانسىفزابنالا متت نمىرجت مهنا عانمهر مهي دهب هلوق

 مهلاعأو مهغاعا ىلع مهلاداوث ةنلا ىلا مهي مده ىلاعتهنا (لوالا) هوجو مهناعانمهبر مده ع ّْ

 تائمْؤملاوْنمؤملاىرتمؤن ىلاعت هلوق (هدحأ ) هوجو ل.وأتا اذه ةصص ىلع ءلديىذلاو ةللاصلا ||

 ريق نمح رخاذا نمؤملان الاف مال_لا هملع هناىورام (اهبنانأو) قدا ليان هرونئس ا
 هريق نمح رخاذارفاكلاو لل اىلا!دئاهو ارون هلن وكسف كا عانأ هل ل اوقف: ةروصف لع هارّو وم
 نودمْؤملا دهام لاق (اهئاانثو) رانا اهل دب ىت- هب قلطةمف كال عان أ هل لويقمف ةئلسةروصىف ل ءةرود :

 | ماعز « هن لصت رون نع ةرابع نعال انا ىلق علا هجول اوهو (اه ادو) ةنلاىلامم ىذع دونمهانوك

 1 ىفاز وذلا طنا اذه لصح ناف سدةملاملاءلا كلذ نيب و نمؤم باق نمب لصتملا ط .كتاكر ونلاكِلذو سدَقلا

 0 | ىءاتىاروتلا لبطل اذهدج يملا ذااماف سدقتل ا ملاع ىلا عم رو روذلا كلذب ىدتةي نأ ىلءديعلاردق ْ

 1 ا ىلام-ميدهيمهناعأّن ا ىرابنالا نيا لاق (ىناشلالب وأتلاو ) هنمهلتابذوعن تالال_ذلا لاعتاإ

 ش ةلوكشلا اتطساوب لوزتو مسبب ولق اهبرين#تروثلا نم عماولو ظاسفلالا ىنانأ صو ةفرعملا ف صئامصخ ١

 ا ٍ و قاهاود-زوج از !اودئاوهلاو دئاوزلاهذسهو ىده مه دازاو دتها نيذلاو ىلاعت هاوةكبن :ءتاهثلآو ١

 ١ هجولا اذه ىلعاي الاانلج اذاو لاغدلا لاه توملاد_ع.ةرخ : الا ىفانهاوصح زوو توما لبقاسسندلا ِ

 52 رق لجو واولا فذ هنااا ميعن تانج قر اهمال امستحتنم ىرجتو مهنا عانممد مهد علا ناك :

 ُ 0 رب هن . الامذ_هريسف:ىف مالكلا نا (ثلاشل!ليوأتلاو) هلبقاسع اعطقنم اذ: اممم اريخ كر 2

 : لأ الا نابدهشي لقعلا عب رصو هَلظ له او رون لعلا نا (قمالا ةماقملا ) هوه تاب

 ,اهمهفاموامهدحأ اهمهفنا قفتاف نيصخمت ىلع ةفي رمش اهل اح 'ءلث م تسقتاً اذا كيل هروب امو كلذك

 |بسلا اًذهلواضيقنما للف ماسوبع مهفد )نم تن راعتناعر تالا ءمهاقلا هجو ىرتناف رغ رخكالا

 (ةسنأنلا ةمدقملاو) تانظلامرفكلاو لهما ن عءو رونلاناميالاول علان ءرمعتلانن أ رهااةداع رح

 حوالانأ ىش »و ةقمق دانود مح وللا كاذ ىف ةتئسوقنملاس ”وةنلاك فراعملاو مولعل او 0 والكحورلا نأ

 راض ل اود> نم عنامح وللا كلذ فش وةنلا ضعب لوف ةينامسج شوق: هيف تمءراذا ىنامسحلا

 فراعما شون نم ةيلاَغ تناك اذا حورلا ناف كلذ نمدخلا ىلعهتيسصماخت حورلا حولاماف هم شوقنلا

 اهنم لصحام ل م لد-ولاةااذاف مولعلا و فراق ل مث ةيلع بعضي ةناقمواغلا و

 ةينامسملا شوةنلاف لوسأ ةمقبلا لصق ناكر ثك الداملا ناتو قابلا لمحت ةلوهس ىلءهلانسعم
 || ٌكلذو ةةبلا لوصح ىلعانعماهضعي نوكمةمئاغورلا ش سوة اوقابتالوطع ءافئامل هم وكت

 ل لا.عالان ا (ةثلاثلا ةماقملا) ىناهسلأ لاعلا لاوسأن ء”تاضلاب ىناسورلا لا غلا لاوح أن ا ىلء لدي ؛

 | نوكتام ةمومذملالاعالاوةرخآالا بلطواندلا كرت ىلع سفنلا لمت ىتلالاعالا نع ةرابعةطاصلا ||
 ةفرعملاهذهروي هحور قرش د قف هتان نما اذا ناسذالا لو قنف تامددلا.دمه تفر ءاذا كلدن هدكلاب :

 | ضارعءالا قو ةرخ : الاىلاهحوتلا ىف: زن: .ءةححام هن تامح ةملاصلا لامعالا ىلعبلاواذام

 ناك اكو دْسَآ ف راعملار“ اس ليصدتأ سفنلادا دعما ناك ليك آلاوحالاهذه تناكاطكوامندلان ءا

 1 .ةباالثاكالو ىوقأ اهئاعلواهقا :اورثكح أ فراعملاج راعمتناكلك أو ىؤقأ ذادعتسالا |
 مهد ميدهىاعت هاوقبايلاراشملا ةيادهلا هذه بئاراةنانهتال مزجالةملةعلاراونالاو فراعملا يار 5
 ىلع نيا نونوكي مهنا هنمدارملا را مالا مهت نم ىرجت ىلاءتهلوق (ةداقلا لسا ) مهنانعا

 || ىحف انزع كَم كبر لعحد5 ىلاعت هلوق هريظتو ميدي ن مب نماكر تر اهنالاو نيتاسدلا ىفةعوف واف حورس

 اذكف ”ىدينبب عملا كك نم ىرجتراهنالاهذ_هو لوقا ذكو كي ديب عملا نكلو ا ملعةدعاه تناكام |||
 4 | هلام فراههملا سنع ماشي نيلع ةسترتلاةيادهلاو ةقرعل اوهنامالا 00 ا انيد8

 ىلاعت
 ا ال سس سل سمس



 ملا 2 بل

 رم هلاادعص ةراناوحا رعملا كلذ نع لزني ةراس2ف ام 0 ردم هن وق هر نايت لكل (اهياشزأ]

 | جارعملانيعف مهن: ملل اكياك_ساولاه اذاف هللا دممدتو هللا ميسستو ىلع هللا ةفرعمنيقداصل (نيفراعلاا. |

 أ هملا و نيج املا عيمج- ىلعري يللا ةنلاقا كو نما كلل ذ دنع لداحلا ناحح تاق ولخلا لاعىناهنما ولزناذاو أ[ |

 | بر هتدجلا لوقيدوعصلا دنعو هجارعم ىلا دعي ىرخأ :سملا م مالسابيفمهتسةوهلوقبةراشالا || | |
 نأ  (اهتلانو) حجورعااو لوزئاا| بنس دمعلالا وحأفالّدخاىلا ةراشا .ةمااعلا تاماكلاا هذهف نيملاعلا ْ 1

 كناصس هلوب وبلا راشثملاىهولال1-١تاقدىملاد.عا ارظن ةراثف هناكس قلبا تاذل ماها ذل وقتال وق
 اداه موالاهلوةباهيااراستملا ىهو هب رشنل ' ةقاطلاب قدليا را ةرضح لابن قرتلا لواضل |

 برهتلدولا هلوشب هءلاراشملاوهو ماركالاملاعىلا عجررا والا كلف لث اوأآوقرتخ اوناكملاكلذنعحرع | |

 | كلذكن كي لناوىلاعت هللا نمقمفوتااف ثةناف لالا فترادو لابلاترطش تاماكمذهف نيلاعلا ||
 نم ةغهْْلا ىه هلل د لان أ هلوق ىف نأ ىدح.اولا لاك (ةيناثلاةلةدملا) يلاعت :هللاةحر ىلع نالك لاف

 ه لعتنو تع نءلك كلاهنأ ه .هلوةكلعفلا هيسشنع في ةذلاناهجو لع لمسعتل كلذلف ةديدشلا
 اًذدهو نيملاعلا بر هتتدسجلا مهاوعدرخاوريدةا ارةمازابوخ نائل بشاسل ارا ل 1ع.

| 

 رمثلا سال هللا لدعإ ولو) ىلاعت هلوق« د_ملا بصنو ديد ثتلاب هلل دحلان أم عضءنأر و ئش سدا لوقلا

 ْ 7 : اسم هم و ) ب وهمدعت مهما اشطقانءاقان وح ريال نذلاردف مولج معلا ىَذَق ةارباتاب مهلا 0

 باوملا عم 0 رك تابش زك ذى ةروسلا:ذهءادا نا ان ىلع ىلغب ىذلا نا ا

 قالا ر 4و !مالاا ل ءزاع دينا وفارق نيام ََنس اوين موقلانا (ىلوالا ةبب_كلاف ) اهنع

 هيج لت الدو دمج لد الدرك ذم ممم ل حرا انمحوأ نأ 1 عسانا ناك هوب بعل 3 ىلاتكت'

 نيقانهب لفت باو ااسا مازغالا هدول ك.ئحام ىف الود 5-5 ناوالالماسو نجلا

 ىفاقح دمت لوةيامناكنا يللا نولوةب ادبأ اوناكموا موقلل (ةيناشلا ةهشلاو) نسف 0

 هرك داع ةهيشل اهذه ن نعل هنوقا بان لأ باذمياتاوأ اىسلا نم ةرانج انماعر طماق ةلاسرلاءاعدا |

 لاه (لوالاف) ىرع أ اهوجو هيفركذن مساينلا ن هو ماغي 44 5 ىفمالكلاوهاَدهف هنا الامه ا 0

 أ ءطاودهن عا رخ أ نأ اهدهةج نءنا ىلع ل دامب هعسأ د.ءولاودع ولام دّقئافف ىلاعتنيبامل ىشاقلا

 قا عت هناوهو لافتا ركام (ىناثلاو) تفداك !ءاقين نم عنامااكاسئدلا فامهلو> نالقي ون دإا ا

 ظ
| 
 ظ

 5 - صحم ذآ 2

 جحا تسع قا ب ةرابش نو بخل نطو تع ةتظااو تدع د .ْ : سس - - :

 اح سل 1 . 5-38 : -

 منسي جيد ادم : م - ا 0 - :

1 

5 
1 

3 

 0غذ11 ما ل او

 .٠ صج يحل يحس

 نيا هقاتانآن عاوناكواهباونامطاو امئدلا ةام :اسكاناوضرو هللا اقانو-رال ماب رافكسصلا ف سواملا]
 هنا (ةمئاثلاهلمسسملا) اهفسو مهتمالهس باذعلا ىلهتسا مهرذنأ ىتملوسرلا نا مهتافغنمثاننن |
 باذعلا كل ذاولبع سا بندلا ف باذعلا لوز اوفوش تم نيكرشلا الهنا ةرثك تانآفف ريش للاعت 1

 ىلاعت لاقو ميل ب اذعيانتثاوأ“ ءامسلا نمةراج اةنلعر طمأف'ل دنع نم قطا وهاذه ناكنا هللا اولاهاك

 |مهار امك ئلوأ هلوقوحوتي الاءذهىفةرخآ الات اذ ءناو دعونا مهنامث ةياالا عقاو باذعب لئاس لأس
 | نيذلا اهب لع سد ىلاعت لاه كل ذل_ه< ىتءاولاقو باذعل كي ذاواوعتسانومسكي اوناكا ع راسلا |

 .ةوقىلانيةداص م .؟نادعولاادهىمنولوقنو : هب الا هيلي روبل انس قاناقو اهبنوئموبال

 القني تانرلو ثيل البف ةكيسلاب كن واهب ودعرلا ةروس ف لاه ونواب هب ا َيسْنُكَد ق دقون ال1

 اوال مهبل بآقعلا كلذ لصوأول ىلع نال مهيلارمشلا لاصيا لمهن ىف مها ةلصمال مهنا ىل اع نيبف تالثملا 00

 نم ح رخام روكا ذد.- عب ونما اعرف مهتتاهاىفحالصالو كلذ رة الامن دلا ىف ماهسك رتنال اوكلهو | 1 .

 92 , الا افا ىف (هئااغلا هلكسملا) مهلا رمشلا كل ذ لاصي انمهلج نهب الن أ ىضمقي كل ذو اًمْوم ناكنم مهملص | : ٠

 لاممتسالا ولمدعتلاب لرمعتلا لباقي نأ بجاولا ناكو لادتسالاب لهما لبا فيكلاقي نأوهو لاكشا |
 | سانلمتا لب ولو مالكأ اذه لصأ ف شكلا بح اص لاق (لّالا) هوب نم هنع باولو لامعتسالاب ||

 ا هفابعساو هّساجا ةءرنساراعشاريسمل ا مهل هلع عضو هريخاب مهلا عتسسا| عضو هناال ريدا مهل هل.هكنرمثلا

1 



 ا(

 1 اةعياولف 7 1 يلطل اهارغ *'اءنيقتلا دعو ىلاهت نا ىضاقلا لاقت (اهدحأ) هوجو "الا ىنفرير قتلا '

 | منلا كلنتاو دوو ةنلا ةناسا لهأ لش داذاف طسةلاءتاحلاصلا اوللعو اونمآنيذلا ىزضلهلوقنءةرو سلا (

 || كمسن ىو مهللا كناصيساولاعن ذه دزعف مننلا كاس مهادا هدعو ىفاهداص ناك ىلاعت هفانااوذ وكرعة مانغا

 بالا تابردةبابتو ادعسلا ةداعستب اًةلوقننأ ( اهيناناو ( لوقلافيدكلاو دءولاف دذنا ْ

 َ ع -هنك ىلءعالطالاو ىلاعت هللا تاذ ةفرعم نا لعاو لالذلا فراعم بتارعمه داهتسا* املونلاو |

 1| ةةيسلسلا تافدل اممأ ةنفاضالا هئاقصوأةساتلا هتافصةف رعمىوصتلا ةباغلا لب هلا قلثلا ليس الام |
 1 اعلا ركذلا لاكن اك كلذلف ما ركالا تافسو ةاهسملا هذ ةيفاضالا تامل امو لالقساتاغصب تامسملا

 . || لقي لسو هملع هنن ىلض ناكو مارك لاو لالا ىذ كير مسا كرات ىلاعتو هتاصسلاعاك اهلعاروصةم أ
 الإ ارك ذناكمرجال تافاضالا ىلعةترلابةم دم بولسلا تناكا مو مارك الاو لال اذا. ىفطاأ |
 : بارك ذ عرسال نيماقحلا نيذهىفالا رم دلءادعسلا ةداعستة اعنا تنئاذاو ظفالا ىف ماركالاركذ ىلءامدقَتم 1ْ

 ةءاغالو هللا لال- حرراهمل ةناهخال ناك الو سدقملا ىلاعلاركذلا اذه ىلع نييظاوممهنوك ىلاعتو هناك
 ف !تاماقملاءذ_هىف ةسّدقملا حاورالا قرت تاجرا ةءانهال كلذ كف هناس او همارك او هتسهل حجرا د
 راعزالا رك دلا اذهب نيلغ ثم مال سلا هملعمدا :1 قيلت لبق اوناك نيب رمملا ةك الملا نا (اهثلاثثو) ةمهلالا ظ

 تلا ماو ى تح مدآ دالوأ نم ءادعسلا مهلأ هناصس قاف كل دقن كلددنص يسسنن هو اولا |

 7 أ هنمعب ئهف ىلاعل اركذلا نمملاعلا قل لبق نوب رم ا ةدكمتالملا هب ق5 ىذلا نا ىلع كلذ لد.ل دممحتلاو |
 هلا فرشلا اذه ىلءالق.ثمركذلا اذهناكاو لاعلا ضا ارقنادعب مالسل ا هءاعمدادالوأ نم ءادعسلا
 ملام ل دمو 26 مالا كنا لاهربك اذا .ىلصحلانافةالصلال رف هنءارقبتما ورلاتءاج مرحالا| ظ

 000 ا اهقشلا لما جنا ابنت حا نم نم( ةئلاثلا ةكرملا) كرم هلاالو ل دس ىلاعتو
 | نول دي هك.ةالملاو ىلاعت لاه اممالسل اهمها ةكتاالملا ةمحتو ماسلا نوكنت ضعبل مهضعب ةسك نورمسفلا

 د لاف ميسر بر نمال اوف مالس ىلاعت لاقاك مال_باااضد أمها ىلاعت هلا ةمحتو مكملعم الس تاي لك نم مهيلع

 | ناوهورخآ هو هم ىدنعو لوعفملا ىلاردسملا ةفاضا نم اذهن وكي ربِدَعَدلا ذه ىلع وىد حاولا
 | اذاقت تافانخناضرعمىفو تاف اللا لزغم ىفان دما ىفاوناكم نأ, ةرعشم ةملكسل اذ هركذ ىلع مهتتظاوم
 |تافاخنانمنئنماتاف الا نمنملاساوراص ٍدَعُق ىلا.هثهتنا ةءارككحس ىلا اوادووابدلان ءاودحرخا

 ء رطاانعبهذأ ىذلا هتندولا اولاوو هلوقىف عا ا ادهنو 13 ذي مم اب مهن ىلاعن هللا ريخادق وتائاصةيلاو

 ةعبارلا ةسرملا) بوغل اهيفانسعالو بصن اهيفانءال هلضف نم ةماملار اد انلح أ ىذلا ر ثروفغلا رنا |

 !هلشيسيملا ( لثاسم هفو نيلاعلابر هتتدهلا نا مهاوعد رخاوىلاعتو هناصسهلوق متاداعس بنا هنم |

 ْ ةئلا لهل اوح ىلع ةسّدقااةمااسعلا تاماكلا هدف اولهسني رمسفملا نم ةعاسج نأ انركذ دق (كوالا ظ

 . [اوغرنوا ولك اا ذاودل محو هلا للا كناصنس اوله امشا وهتشااذاةنلسا لهن ااولاعذ برمالاو لك آلا سمس

 . [||لثا قة و بورش او لوك املا نعءارخاوءامندىف هرظن قرتاملئاسقلا اذهو نيملاعلا بر هقدجلااولاغ
 5 ندحلاىور لا اوذأ همفمهاو كلذا وكر دقننوةَةلا نوفحلاامأو ماها مزيف دعي ناناسنالااذه |

 0 |نومهلتاكمييسستلاودجلا نوم_هلب ةنلسا لهأ نالاهت هلا لسو هملعهقنا ىل ص هللالوسر نع ى رصتلا |

 . | هركشب نوقتخيو هويزنتو ىلاعت هللا ميظع نوت ةفالسالهأَن اىلاعت هللا لعأ جا: لا لاه ومكسانغنأ |

 ا ب دئاصسركذباودعستساامل ةنحلا لهأت ا (اهدحأف) رخأ هو جون املا اذه ىدنع لرقأو هراعءانثااو |

 ||| ةنلالاوخالاءذهلك ّنا اولعت افا. او تاف الا نعةمالسلا نم هنفمهاماوثاعو كدمعو هللا |
 ١ ولاتفءانثلاو دل اناولغتشا م رجالف هماعتاو هلاضفاو هلاصس قدا ناسح انثرمستامنا ةمسدةلا تاماقملاد |

 | وا بمول اغتشا نال مالكلا اذه ىلع لن عقو وامماو نيلاعل|برهقدملا |
 61 | ادادتحاوا ةدلاقو لذة يو نعرخأ تار ك2, لاقتشالاو جلع لاتقل ظ

 صا

 عاويناناد)



 املا

 هكا ياو انا ما ل 20000 !إ ]1

 (لازئا ذا هناصسءلا (اهثاانو 3) ا ادا ىلع هدنع احجار نيدلا نوكينأ بوحي هئاف ةهلخجاي ويدل فاحالص | 1

 ءارضلاو ءارسلا ف ركسصشاا كاذ نءولذعال نورك ثلا ىف غلاي نأ هملع بوح هلاف ة ةءللا كان هنيفعأ ||
 ار دابع لضفاو لعاب مقابر” ا/االورتختم يساري ارا ءدالا

 00 57 ع 5 ا وكت صخشلا اذ_هلئمو ىلا اال اليل انالر وغشم |

 تناك انك ةمعنا|نافءاليلا عا ونا دش أن وكياهلاوز نم هنو ناف“ امعنلا لوص-تقوقاماوءالإلا |
 ةمعنلاب الوغشم ناكن منا تيئفاثاحا ىرقأوءاذبا دشأ اهلاو زفوخ ناكل ضفأو ى وقأو ذلأو لك أ 1

 ًاالوغتمءالبلا تقوفنوك ل زامعنملانالوغدمةم_عنلا تقوىف ناك نمامأ ةبايلا ىف اديأ ناك
 نعا فرم هب ولط م ناكو داو بولطم ىلع ادبأ رظذ ن ناك اد_حاو ىلنملاو منملا ناكحاذاو ,

 المار تا داعسلا رص قام ءامعتلا تلو واللا تفوق تاك كاذك نأ نمو لديتلان ءاسدقم غم

 نيلصاولان منكيبلف هءلا ل ضي نأدارأن نمو هل ل -اسالز < ناس .١نم عونلا اذ هو تالاكلاا ىصقلأ ٍِ

 لاقذ «يضااناسنالا سماذاو هلوقىف نان الا ىف وفاتح ا ( ةثلاسلا".لثسملا )رثالا يع ءاسسلا نود نيعأ

 اذ_هورفاكلا وه دارا ناسنالارك ذدمف درو نآر تلا ىف عضوم لك لاقو غاب ن*مهنمورف ةاكلا هنام

 نمْوملا نأ ةهيشال هدب هباّك ىو أ نمامأف < ه.ةالخاح دك كي , رىلا حداك كنا نان الا اهي" اةاوق دال لط :

 نيط ن نمةلالس نمناسنالا انقل داو هلوقو رهدلا نمنع ناسن ال | ىلع نأ لههلوق كذكو هيك لادا

 ْ لحئادرغ هللا طظفال الون نأ قدا لب دم .هب ولاق ىذلاف هسف: هي سوسو امراء نو ناسنالا نقاش دقاو هلوقو |

 بحو قداسدوهعمل اذه لص ناو هلا فرصنا قياسؤو وعم لانه ل هحاذا هنا همك ماللاو فلالاب | ا

 نع داالمعلاّنال رئاكلاب ونال انههناسنالا ظفلو لطعتلاو لاجالا نءلارصوتا سلا ]0 د

 .هنمدارملان (لوالا)ناهبوامئافدأ ادعاقوأ «.نلاناعدهلوقف (ةعب ارلاهلكسملا) ةدلال ساء قيلبال | '

 ادعافوأ اعيطضماناعدربدةّملاو هلع نيلا هلا فطعلبادبلاسملا عضو« ىف هينا ةلوقف١اعدلالاوح أ رك ذ | 0
 ىلاءاعدلا ٠ نعرتفيالاسع اد ل ازيالرو رضملا نا ءانعمانلق لاو>الاهذ_هرك ذةديافاخاولاف ناف امئافوأ ]

 هثالثلالاوحالاهذهنو ؟؟نأ(ىاثلاهج ولاو)امئاق وأادعاهوأ اهطضم ناكءاوس”رضلا همع لو: نين |[

 حاحزلا لوةوهواناعدامتافوأ ادعافوأ همنا تم ذلا نابزالا سماداز ذقنلاو تضل لاوحالا ديدعت | ٍ

 لاو>الاذهناب لوةلاّنالو "رضا اركذ نملاو>الا هذ _هىلا برقأ ءاعدلا ركذ نال مد ٌ (لؤالا ه)|

 بعاد دناك تعض رعأو ةملكلاب ءاعدلالرث اذا ع هعرياق دانا ءاعدلل لا 72
 لا سس لق والا هت رط ىلع ىذم هنأ ه-فمدار ١1(لوالا) هو>وههلوقفف (ةسماسلا هلاملا) |

 هلكسسملا) ههلدهعال هن هن اك هلا عجربالع”رضتلاو لاهتبالا نقوم نعَر 77 (ىاشلا) ديلا لاس تنل ظ

 | ليس لءهنعريضلا طقسأ انعدي ل هنأ تحري دقت هسم مضىلا ان ءدي لن "اكىلاعت ةلوق(ةسداسلا| | |

 | ءالبلا كل ذةلازا ىف هيلا عنصامو هفهااعدام ىسن نسما لاك اودِل لن ”اكلاعتهلوق ءريطنو فينتتلا | :

 2 مثليعَحبملل ةءوضوم اذا ناس الا سم ا ذاو هل اوقمظنلا بح اص لاق (ةعباسلا ”هلشلا) هلع |

 لع .ةسملا ف نوكي اذكهو ىضماوف ناكاذكه هنادي الا نعم نا ىلع ل ديمظنلا اذهذ ىضاملل اذهوائذثك |

 هنفام ىلع ىذاسلا للعفلا ن ههشامو لءةء_سملا عملا ع نم هءفأم ىلع لمة سلا لعفلا نمد الا فام لد 1

 1 ا ا ل ىلةعل 'ناهريلا لوقو ىذاملا عملا نم |

 8 ور حا
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 || هلع ترلطانالف تلع كلوق ةقسضحم يضع لاق (ىناثلا) مول لدهن ريهتاب مهلامعتشسا نأ اك ملا |

 01 || لعو قملااذهفرهظأو ره لادهتسالاو للا ةرق تيلط كناك ال اع هب تدنأ اذا مالا تاع كلدكو |
 0 لاق مهلجأ مهبلا ىضقا مهلريسملا:هلما ودارأ 5 سانالرشلا "هلع هتاد ارأأ ولت الأ قعم رعسب هحولا اذه

 || لعنملكنا (ثلاثلا) هن . ال ارهاظ ع نعلودعلا ىلا ةاسالفريدقتلا اذه ىل_عو هجولا اذه ىحاص

 || سانالهتتا لمعتساولو ربدقتلاربسرذالوعتتسم ناك التم نأك رم لكف كلذك نك اذاو لع باط د ةفامش
 الأ وه ىلإ ءتدب قئاللا نالاهلطب مهفصوو "للعلا نب وكسب هسفن فصو لات هئال يملي مهلادعتسا ىشلا
 ّ ىذأ هنالْب الاءذهىف ارش باذعلا ىم«ىلاعت هنا .(ةعبارلا لمس ا) تلطلاوش مه قداللاو ني وكلا

 اا( || ءازحو هلوقفو ةنسملا لبق ةئيسلا,كنوادعتسيو هلوقىف ةئيسهاعم هنااكه دنع هوركمو بقاع ا قس ىف

 ظ | قلىشقل ىعيبصتلاب هلأ فاقلاو اللا ف ىضقأ اعنا أرق (ةسماخن "هلثسملا) اهلثم دس دس
 | قس قرت ركدتم سيقام لا انسذَةل هللا د عةءارق ارقهرمصننو

 لوزن دنعاوناكمنا اوهريدللا نيكرمشملا٠الؤه لادعتسسا نمدارملا (ةسداسلا تهلك لا) هلعاق ميم ام ىلع

 1 ذاامكسماذامث رزقك :ريثك تانآ ىف كلذ مهنعىملاعت هللا ركح دةواهفشكي ىلاءتهتا نوع ديدناددشاا

 لأي لئاسل (ةعباسلاةلثملا) اناعدرمض ناسنالا سماذاو لوقو نور أت هاف
 00 نك لوشن

 فن قعم ندضتم سانلا هلا دعت اولد يارس اوما انءاشانوجربال نيذلارذ_:ةهلزق

 مالا مهن ايغط عم مهلهعف ىأ مهن ايغطىف مهرذبف مهلجأ مهيأ ىذش الورملا مها لدتا الو ل ة هناك ل يهعتلا

 ووكيل نأ عنتما هملاو ناسغالا نيب مكحا 1 ىلاعت هناانباصصأ لاف (ةنم اثأاةهلشملا) يبل
 1715 ك اذه عم هنا ملاحم كل ذلكوالطاب همكحو الهج هلعوايذك قدصلا هلل اريش فلق: :نأمزلال اوكلدك

 5 | هيت اناعدرضلا نات الا سماذاو) ىلاعتهلوق ه نيدضلا نيب عهب اب فلك لا ئرحم اب راسن وكي كلذو

 0 (نولدعباوناك ام نيةرئسملل نيز كاذك هس رض ىلا انعدب ل ناكر مريض هنعانغثكاكفاءاقوأ ا دعاموأ
 هناىلوالاهب الا ىف نيب ىلاعت هنا (لوالا) ناهحو مظنلاة ضدك ىف (ىلوالا هلثسسلا) لئاسسم هنقو

 هزعةياهتو هفعضة راع ىلع ل ديامّدب الا هذه ىف نيسبف هملع ىذقلو كاع ااسندلا ف دبعلا ىلع باذعلا لزنأول |

 مهن امسهنع ىح يلاعتهلا (ىناثلا) تاماباذ_لا هءاعلزئأولهنأ نم هركذامل ادكؤم كلذ ن وكما
 ناسنالابل نول هلال ل امعتسالاو بلطلا كل ىف نو ذاكم ا . الاهذه ىف نين مث باذعلا لو زنى نواعتسا ْ
 داس للا لل دي او هنعهمق دو هنع هلأ ى لات دقالا +“ رمد - هناف هي ذؤيو ههركوت ىفدأ

 ا |ءالبلا لوزن دنعريصلا ليلق ناسنالا نا ناسي الاهذهنمدودمقملا ( ةئاثلا هكا باطلا اذهىف
 [| امئافوأ ا عمطضمءاعدلاو عرمضلا ىلع لبق ار مضا اهم اذامءال الاو ءام_دعتلا ناد_بودنعركشلا لملق
 فعك اداه ةحنملا وةم_عنلان اهلي دست و نما كلت لازا ىلاعت هللا نمامااطءاعدما كلذ ىفا دهتغا دعام 1

 37 عدي لنمةلزنجراصو مامئالاردق فرعي لورضلا كل ذركذ لور كسشلا نع ضرع ةمفاعلاب كلذ هنعىلاعت

 .. ||| امناو هيلعةوهشلاو هلفغلا*التسا :ةشو ناسنالا ةعسط فءض ىلع لدي كلذو ه 2
 || ارباص نوكينأ لقاعلاناسنالا ىلع يجاولا لب ةمومْذْمةَعب رطل اهذهنا ىلءاهسن ك3 ىلاعتهتئارتن
 3 | ةحارلا تاكو ىفع رضتلاو اع دلارينك نوكم نأ هنأ ن نمو ءامعنلاءزوفلادنعارك اشءالملا لوزت دنع

 30 نأ ءرس نم لاه:هنأ لسو هملع هللا ىلص هنن 'لوسر نع ة ملا تقو ىف ةوعدأا بام نو كسص» ىتح ة.هافرلاو

 ' || نحو ةنممو ةداس قب ا اذا نم وأ اتارلعا و ءانرلا دلع ءاعدلا رثكلف د ادثلاو بركلا دنع هل باه نب
 | | يجوامتاو «لعناسالاو بلتلا ضرتءمريغىلاعت هللاءاضةبامضارنوكي نأ (اه اأف) رومأ ةياعر هملعي

 7 هتالوءاثباك ءاسإن نمو كلم قلع. نأ لف قاقصتسالابك/مو قالطالا ىلع كلام ىلاعت هنال كلذ هملع
 0 | ناك اذاؤ ب اوصو ةمكخو عف هلعفام لكف ثبعلاو لطانلا لعف نءمزخةوهو قالطالا ىلع ريكس ىلاعت
 1 ظ | هيلع بجيت لنحو لف ةرهذهنعاهلاز ناو ل دعوف ةنحا كلت هلع قب أنا ىلامتهنألءيدشف كلذك

 تك“
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 هزل أ 1

 الأ لاهو اذجرا العن < مير الهنا مكب أك ول! هلوقك هب ميزا ممتمنوكياملعلا باطن نم 1

 لاهو نولم_عتف.كرطاسنف اهيفمكفلتسمهتلاَن ناو ةواح ةرضخ الا نا اسو هبلع هللا لم هللا لوسر | !

 هلكسملا) د راهنااو للاب اري يكلابعأ ن ءهلئا اورأفاثلاعأ ىلار 1 ةبلالا» ءافاخ انلعجاماتنر هللا قدص ةداشق

 هده لمعرالماهقتسيالاو ماهقتدسالا فرساي منال نولمعت لوب بسن فيك عضوم جاجنزلا لاق (ةقلاشلا

 كب د اذاو) ىلإعت هلوق * نولمغتزشوريخ يف ل. اعلان اك ارش افحص رسم 00

 ءاقلنت نمهلدب أن ىكنوكنام لقهلدبوأ ا دهرنغثآر هب تان اقل نوج ريال يذلا لاه تاس انتانآ ا

 (قاوالا' هلك لا) لئابسم هيف ( ميظع مون با دعىبر تسع نا فاخأ ىنآ هلاواتال ام ٌْ ش 0

 هللا لص ”ىبنلا هون ف نعطلا ىفاهوركذ ى ل مهناسلكو مهام نم ثلاشلاعونلاوه مالكلا اذه نأ لعا | 1

 نأ م ركذن ىذلا بدترتلا 1ذه ىل_عفقو ع ند نأ لعاو اهتءباجأو هناك ف ىلاعت هاا هاكس لسو هيلع | ا 0

 ةبفا امدلهدغ ليتر نسال نما نعىور(ه هلال شيسملا) هوحولا نس ىلع ءبن ص نآرقلا ا

 صاعلاو ىوزخلا ةريغملا نب دماولا نآرقلابو مالسلاو ةالصلا هملع لوسرلابن ْوٌرهتسسي ارناكراغكلا نم |

 م-هنم لجر لكهقلا لمة "هلا نثر 1 ا و يدلل

 نيدلا لاق نآ ارقلا تانآمم اع ىلها مم أ ىلاعت هتنارك ذه نيثزهتس هد ا كانسةكانا لاقاكرخآ !ىدرط

 نوجربال م-ملانم «عةدوثا (لوالا ثملا) نانعهفوااتيوأ اذ هر غن ارم 2 ثقاان ءاقانوجريال ش

 هذ_هنسحرب رى مث ةماسقلاو ثعبان يركنم نلاو رمش :! اي نييذكم م_موكجس هيدي أ هللاء هل 1

 3 م موف ةعاط ىلع اريشات" اقلىف نو دربال ىأان“ ءانقل نوج ريال مدالا لاق (لوآلا) هوحو ةراعشسالا أ 0

 ةراضا ا ىلع ديدق هنكل عفاسملا لالا لمعتسيال' ءاجرلا ىضاقلا لاف (ىناشلا )اه وناخنأدعأثاثيسلا || 1
 .هدعوناماشيأف امال ياكل دسةلاوهو باوتلا نم هيردعوامئانقلا او رنال نم نال وجولا ضءن ن ما "||

 الا مصالا مالكن مبدر 5 ىذاشلا مالك نالعاو روشنلاو ثعبلل م هد نعدب اك كل ذراصف باشعلا نم هب || َ

 ايفئاخو هللا تا ونام ءبارنوكي نأو ديال هنافدوشنلاو ثعبل ابانمٌوم ناكن 0 لاق.,نأ مالا ناسلان ا[ ْ

 نس ىف هجوله اذهف ثعنلاءناميالا ىنءاجرلا ىن نم مزلف موزلملا مدع ىلع ل دي مز اللا مدعو هنابقع نم ْ

 ؛لديلا ىلع نيس أ دج الو هياعهللا مهنئا لوسر نم اويلطم#ملا (ىناشلا تحلا) ةراعتسالاهد- 0

 لدباذا هنال لاكش ا هسفو نآرقلا اذهل دن نأ (قاشلاو) نآر هلا كا هريغن آر قب مهنأي اءنأ (لوالاف)

 اضيأو ادحاو ايش ا متهنم لكناك كلذ كسسج ناك اذاو نآر ولا اذهرتغ ناري أ دةفهريغب تآرقلا اذه

 امهدحأ ىن ىلع باوسا ىفرمصتقا مالسل اوذالصلا هيلع ءنارخ ”الانيعوهاميونمديسلو لالا ل ئ

 خخ ”الا سفن وه نب الا نت ده ن مداو لكن أ تيثاذاو ىسفنءاقلت نمل دي نأ كوكب امالوقوهو

 باكي, نان الافرخ " ال اربغنب مالا دأ نا( با اومحلاو) الطان همفريم ثقل او ديدرتلا ىلعافالاءاقلا ناك
 عضو هناالانآر ةلااذ_مقأاذاامآورخآ آثار ةياناسل !نوكيهمظن لءالؤ ثار هلا ده بدترت ىلءالرخ

 ادهريغن ارقي ناسا الالوقنو اليد اذه ناك اعنا اهجرا ١ ناكم و اهحادم ءاننالا ضعف مدن اكم

 ادهريغي نآوه ليديتا اوهلاحم ابقاء باكا اذهنوكح عمراكلااذهىوسرخآ [باكب مهني, أوه

 قديش نجلا نعدوك ذا اوما انلق نيعسقل ا دسأ ىنذ ىلع باوخاىف قنك !هناهلوقامأو باَحَلا

 اناقابغاو فاشل ارك ذ نغام يهدي ار كذب ءافتك الا عقو كلذكناك ا ذاو: ىنانلا ميقا! نع باول نيعأأا .
 هنأ نيبال مال_تااوةالصلا هلع هنا (لوالا) نيهول ىلا ا نع باو انبع نيوسقل ادحأ نع تاولا ا

 هلم ىلع برعلار' اسر دق. الاكهلدم ىلءر دةمالو ىلاعتهتنان هدراو هنال «بؤنءاقلن نم هت-.نأزووالإ ا

 نكمم يال هنا ىلع كلذب مهل دد.ةف نآرن لا اذه لثعمهل هيدحب نم مدقت امس: مهسوف: ىف اررةتم كلذ ناكلف | 7

 نم هياوأب قارقلا 0 ا اي ا يا ادهرشضالل

 سم

0 

 0و بوم بج بجر سس

 ِ ليستر «٠-٠ هع . هعساسم
 200 1 ت 2 ا

 سس سم تس ب 0_0_0_ ا س سمسز



 1 | ىلعءزعو هفعض لجءالبلا هي لزئاذاف وتعااودّرلاو نامنلاورطءلاورورغاا ىلعاضيأ ليج وزيصا!ةهلقو | ٍ

 1 | نامسنااه.اءيلو سا ةدارلا ىف عقووءاليلا لازاذاوداسق:ألاو عوذةناراهظاو عرسضتلاوءاعيلاةرثك |

 1 د | تربط جنان نمل اوحالا هذهفنار ةكلاودوخل اونا. دجطلاو قبلا يف عقوو هبلا ىلابعت قا ناسي! ىبنف

 | كلذك ىلا عتهل وقىف(ةنماشلا ايلكملا) مهارذعال ونوروذ«ءنيك اسملا؟الؤوهف لابو هتقلخ مزاولو
 ع | عرنناطيثلاوأسفنلاو أ ىلاعت هاو هن زيا اذه»ّنا (لزالا)ثايحي أن ولمعباوناك ام نيذرنسملا نب ز

 ١ | افرع مرثاكلا هناص سميا ىمب هلجالىذلا بسلا نا ىف(ىناثلا ثلا) مولعموهور دق اوربا :لئسسس ىلع
 | 2 "الذ رسفنلا امامه عنمضمو هلام فو هسفن ىف فرمضرفاكلا مصالار كب وب لاه( لرتال ٠) هوجوميشو أ
 | ماحلاو 'ءا-صولاو ة ١ اق 0 دلو ال ملف لابملا يفام آو نئرلل اديعاهاعج

 ءالمل الاوز دنعو ءاعدلاو عرضتل اري ثكءالءا| لوزن دنء نوكينأ هن داع تناكن منا ىضاسقلا لاق (يناشثا) |
 1 للازوا كتم هل .د م ىفافريسم ناك هركّسب لختثمريغ هنعالفاغتمدق ارك ذ نعاضر ءمءالأ الالوزنوأ

 باو نمدكر تءامفافرسسم نوكي كلذكَف قامننالا ىفافرمسم نوكب اكءرملا نأ ىف ة سم الو هنعتلغ غلا ىف |
 ظ نا تقولا ذه ىف لابلابرطخ ىذااوهو (ثلاشااهجولا) ميفدح ازواج اذا يبق نم هيلع مدقيوأ

 : ادة ا اسيطو يت دلات اذان مولعمو سيسخلا ضرغلا لجالويثكسلا لاما نن ىزلا اوهفرسملا|

 كلتباستك التر دقلاومهفااو لة_علاو ساو اطعأ ىلاعت هللاوةرخ الارادلا تاداعستهلءانقم ىف

 1 نام-حلا تاداعسا ذهب زوذي نأ لحال هدب رمجلا تإل / الا هده ل ذب نا ةماعلا تاداه !| ظ

 مف رم ملا نم نوكي نأ ب>وفةهسخ ةريقح ءامسشاب زوي نأ لجالا ةريثك ةيطعع ءامسشأ قفنأ دقناك |

 0 لمد اذهر ءاكلا اذهل نب زاكى عملاو همشتلل كل ذك ىلاعت لوقف فاكلا (ثااشلا ثصلاا) ظ

 5 ّئ كلهآ دقاو)لاعت رق 5 تاوهشلاةءعباشمورك ٍدلا نعرض ١ رعالا نمنولمعي اوناكامنيفرسملل نيز |

 | نيم هر اموةا| ىزخ كل دك اونم ؛مؤيلا وناك امو تانبما نمط سر مهذ“ أح و اواظام مك نمنورتلا

 ناجح ْق (ىلوالا هلم لا) لئاسمةناالا ف (نولمعت ف.كرظننل مه دعد نم ٍضرالا ف فئالخ 1 انام

 انيلعرطمأف 2ع نم ى-اوه اذه ناك نا وأ نولو ة. اوأكم مهن ا مهنع ىكحانأ ىلاعت مال مكلفا

 نوب ذاكم مما نيو مش محتاعد هناحا ىف حالصال هنأرك ةنابهنعباجأ هلا با باذ عيان" اوأ اهسلا نمةراخ | ْ

 3 هن ياهل ف ثكلاواوتاازاف ىلاعتهتادلا عتّرذتلاف اوذخأ ةف مهم تازول هنال تطل اذهنىف |

 نأ هدم ض رغل او مهنعدلي زيالو لاصتتسالا بادعم_مبلزني دقىلاعت هناوهو ديدهتلا ىرجم ىرديام ديالا |

 مما“ اىسلا نمةراجح انياعرطم أف كدنعن مقالاو 2 م -هنأك نام-هاوقن ءمولاعد ار كل 3نوكي

 ٌكلذن ا ىراذئااودوهملا نم اوهمس مث لاصئتسالا باذع مهملع لزنيو مهءاعد بد دق ىل اعتب اَنأ 2 ١

 | اريثوأ اري نوامعت فيكر ظننن مهاكدلهأ ىتلا نورا |دمب ص هرالا ىف كان ةاذكسا ىأ مال_لاوةالملا
 ”لباةلا عم هيفو ىلاعتهقلا ىلاراظنلازاج فيك (لوتالا)نالاؤسدب الاف قد مكلع بسح ىلءمكلماهذف

 نابعدرطاللا رظلعلاا ده هبشو هيل! كسلا قرطّال ىذلا ق.ةلا ملءالرظنلا ظفلريعت_سا هنا (باوخلاو)
 ا ناب رعشم نوإ عت فنكر ظننا مه دعب نم ضرالا ىف فالك اناعج متهلوق(ىناشلا لاؤسلا)نياعملا
 ا ةلماعمد اب ىلا لماعي ىلاغتهنا همم دارا (باو1او) مهدوج ولبق مهلا وخاناملاع ناك ام ىلاسغت

 || | ةيفيك ىف. وقم نسسح هجوادهف مالكلا كلذرك ذن عارح ازومهااعدار كل ذراصةريثك اراىم عقو دق

 1 ا اولظ ىأ لالا مهتءاجو هلوق قواولاو اكل هال فرظامل ف اشكل ابحاص لاق (ةيئاشلاةلثسملا) مظنلا

 : زوعارتمؤمااواك اموهلوقو تازدعملا ىهو موقدص ىلع دهاوشلاو لأ الدلايمهاسر مهن :ءاجدقو بي دكا

 1 | لعنو“ مدل معن أم-منملعدقهتلاّن او قئلادكأ اناماللاواضا رثعا توك نأ وا واط ىلءافطع نوكي نأ

 لهال دمعووهو مرج لك ىز < كادكف لسرلا مهي دكت بال مهكلهأ اغا ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو رفكلا

 م . لأ هيلع دم مهيلا ثعب نيذلل باطلا فئالخ مانلعج ع هلوقو*املان ىز ىرقو هللا لوسر مسد ذكت ىلعتلكم
 د
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 : 6/97 ظ : ا ْ

 5 دست هد صمم دوب جو جحيتحعت مصب هس بسسس |

 ءاد_تالا مالب كار دالور كج نبا نءو ىنز وبذكتولا دل ا ينور دتءامدخ هنوالم ,كلعجأالو ْ

 نوكس) ازع ىرقو ىملا مذ ةروهشملا :ءارقلافهلق نمار عمك تثءا دقفىلاءتهلوقامأوءاردالاتاسثال ||

 | نارعاو (نومرجلا لفيال هناهنان انبدكو أ اندكهلنا ىلسءىرتف ا نم لظ أ نذ) ,ىلاعتهلوق .* مما 0

 ىايابعاهناىلاهو.بوهسفند دع نءهركذي انآرقهنماوسقلام.مال كل ذورهاط اهل .ةانعدي الاهذه قاعت|||

 ىجوبالا سل نآرةلا اًذهّناو لطاءكا ذنا ىلعرهالل ارهاق تاهربلا ماقأ هنا غهسفن دنعنمنآرقلا اذهب || |
 دنع ن منكي لو نآرقلا اذه َنادارملاوايذك هنا ىلع ىرتفا نم لظ أ نغللاق اذه دنعف هلي زنتو ىلاعتهللا | ْ

 لل ذك عال سدل هنا ىلع ةلال دلا تقأ ىو هقلا ىلع هنيرتلا ثدح ىتم هسفن ىلعلط اد ايندلا ىف ناكل هللا |

 رهطظاملا هنال مكس هسفن ىلع لظأال و لوا دح ان دلا ىف سدل هنا لاق نأ بحو ىلا عت هللا نم ى- وب وهل | ' الف

 اطأ ازوك-تنأ ب جوفهتلاتان اي ميذكدق عدكم وعتركنأ اذافهقاد :ءنمهنوكروكض ذم !ناهربلا ]|
 هلوقوه+سف:نع بذكلا ىثهنمدوصةاايذكهللا ىل_عىرتفانميل-ظأن مو هلوقنالصانلاوسانلا|| ٠

 ىلا.ءتهق تان ياودكو هللا لئالداوركنأث مح موب ديدثلادمءولا قاحلاهنم دوصقملاهنااءبذكوأ ||

 نود.عيو) ىلاعتهلوق * ملعأ هاو نيمالكلا نيذهنم قبساملديك أتوهف نومرحنا ليال هناهلوقامأو || ٠١

 تاوعسلا ىف ملهي الاع هلا نومدنت أ لق هللا ددعانو اعفشءالؤهنولوّةبو مهعسني, الو مهرضدالام هنن ثو دن ا

 هدلع هللا لص لوسرلا نماوسقلا انا موةلاناانرك ذانالعا(نوك رشاعىلاعتوهناصسضرالاىفالو أ ٠
 اهولءجىتل ا مانصالا مش ىلع ةشمنآرشلا اذه نال نآرقاا اذه لد ددوأنارقا١اذهريغانارق سوا

 اهريقت نأ نيربل مانصالا ةدامع مق ىلع ل ديأم عضوملا ده ىف ىلاعن هق ارك ذبيسلا اذهافمهسفنال ةهل [

 ثوددعد ١ واكما(امه دحأ) ني صأ مهنع قى ىلاعت هنا مع و نةسمىد رط وقح ص أ ان, ف افضسالا

 هلوش هداسسف ىلءىل اعدتن ا هن دقق لوال اامأ هل ادنعانواعنشاال وهنولوةباوناكمهنا(ىناشا او)مانصا

 هو دعنا مهعقش الوهو ديعي لن امهرضي ال حاجزلا لاق (لوالا) وجو نمدرب رشتومهعمش الو فتش الا
 ءالؤهامأو ةتبلا رمنتتالو عفنتال ءانصال ا هذهودياعلا نم ةردق لكك انوكب نأو دب الدوغملان ا (ىاشلا) | 00 ّْ

 ل ٌادياعلاناكا اذاوداسفالابك رخو حالصالابةران مانضالا هذه ف ف رص | ىلءنور داع مهف راقكلا | 0

 هنعردصنعالا قدلنال ىهيفميظعتلا عاونأ مظعأ :دابعلا نا (ثتااشثلا )ةلطان ةدايعلا تناكد وعملا نمالاح |

 عفاسملا تناك اذافدانعملاو شاسعملا اسم وةردقلاو لّدعاو ةاسلاالا شل كلذو ماسنالا عاوأ مظعأ ا

 رافكل !كءلوأ نا لاه نمساسنلا نمن الع 5 هللادنعانواعفش ءالؤه مهاوةودو هب الا هده ىف مهنعىلاعت ٠

 نأ ةلهأ انا تسل اولاةف ىلاعتو هناصس هنن اةدابع نم هللا مظعتفف دس مانصالا:دامعنإ اومهو ْ

 | ىلاعتت ادنعانلءامفث نوكتامنأو مانصالا هذه :دابعب لغتسشن نذ لب ىلا عت هللا ةدابعب لف ةسشن ||
 مسج ا(اهدحاف) ةريذك الا اوقأءفاو رك د وهلا دنع انواع شاهنا مانصالانفا ولاه فنك مهن ىف اوقلتخامث ا ْ

 ينص حورلا كل ذا ونس كالفالا ملاعحاورأ نم نيعم حور ملاعلا يات نم ميلقا لك ىلوملانااو دقتعا |
 .اديعنوك حورلاكلذتا اودقدعا ثحورلا كا ذةدابعم_هدوصق و ممصلا كلذ ةدامعب اولغم شاوامعم

 اها ىتلانهبك اوكا! نااوعزو تك اوكلا نود دا وناك مما (اهنانو) يدويه الغة شمو مظعالاهلالل |
 اهتدابعب اولغشاو ةنسعمامانص اهلاوعضو ب رغنو عاطت بك اوكلا نااوأر امل م ىلاعت هلل ةيدوبع ةداهأ ||
 مائسصالا كل: ىلع ةعمتافس طاوعضو مهنا (اهئاانأو) بك اوكلاىلاةدابعلا هجون مهدوصقمو | 7

 ' ىلع نانو الاو مانصال اذه اوعض دمهخا(اهعبارو) تاييدلطلا ناصعأ هلعفباك اهيلا اورق: م نانوالاو |

 اومظعاذا مهنا داعّدعا ىلعرباك الارويق ظعس قلخن ا نمريثكل اغا نامزلا اذه ىف ريظنو ىلامتهتادشع |
 راوأةكتاللاناو مظعرو هلالا نا اودع امملا(اهماخو )هلا دنع مهلءاعمش نول وكب مناف مه وبق :

 ام ار ل 3 ل ؛
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 ةئااشلا هللا) ءاشبام ىلع فرعض هناالا نيرهالا ن نءاناونج 1دب آن أ نق نوكياهفوق لمحو آر ةاااذه

 ئ 0 ىلءكاذاورك ذاب (امهدأ) نيهجو لة ساقلالا اذ هه ىلءرافك لامادقانارلعا
 || اذه ننمهضرغو كيانمآال هتلّدبو أن آرقا |! ذهريغرخ [ن آرب انةمحول كنا اولوقب نأ لثم ءازهتسالاو
 || نأ(اهدحأ] اهوجو لمت اشي كلذو دلال, دس ىلعهولاه اونوكي نأ (ىناثلاو) ريطتل اود يح

 نآرقلا اذهّاهلوةىفاناذكن اكمن أ اواع دال ذ لذ نا هنا تس ناحتمالاوةيرخلا لمس ىلع كا ذاول هاون وك
 || مهل مذ ىلع لةثمنآرقلا اذهّنا سا.ةلالااذهنمدوصقملان وكي نأ( اهينانأ و) هنا دنع نم هملع لزن
 || اووكينأ ريدة نا (اهتلاثو) كلذهمفسدلرخ ناك ١ و.سقلاف اهنمنوذأت اوناكمهو مهقئارطف ققفلبلاو
 : نارقب هلي دسو نآر هلا اذ هزمسن هللا نم مدل تا دقعاو علاهتادنع نمثآر هلا اذهنوك اوروجدقا

 || ليديتلااذهّنا لوقي نأ ىلاعت هللا هسه أ كلذ اوركذاملم وقلانألعاو هوحولادءبأ هولا اذهورخآ |
 0 | ىدع نامي_طظع'!باذعل يدعو م هنأ ىف هريسغ ةلزنجب هنأ ىلاسعت نيم "ىلا وبامالا عسأ نا ىمزيئاس ريغ

 ىسوبامالا عت أ الءانعم "ىلا حوامالا عتأ نا اوقنا (لوالا عرفلا) عورفدي الاوذه ىلعع رهو ١

 أ عرفتارداهجألا طق مكحت ل هنا ىلع ل دياذهو ىسولامالا مكحام ماللاو ةالصا | هم اهملع هن !ىلع ل ديان يذ<ىلا

 007 ىلعصنلا اذهلداولاةفةنآ الاءذهب سام .ةلاةافنكت(ىفاشلا
 :رفلا) هوه او ىلاعت هلوقل صخااىذتةعالا أ كمال نأ ةمالا عجب ىلع بعنأ بجوفصنلابالا|

 : ' نمو دقنامهقلاذلر ”لاوتبا يدستل نبأ لاغ ءااميعهها يضر سا ياباز ءلةأ (ثلاشلا

 مهملا ىلع باق_علا سن رتىفالت اديعتل او ماكس الا ىف لخ ديان ازهسنلا نال دهب اذهورخ أنامو
 | ا ىقاونوكلام طمورمشم منع موي با ذعيب ر تدصعن افا أى اهأوق نا ةزتعملا تاق (عبارلا عرفا !)

 26 || نمزو اندنعنالا اد: اهتعوفعبال نأوهو ثاان صاحت هرف لون ندثواهنم مظعأ ةعاطالوةيونالب

 . أدتفدك اردأالو مكلع هنولتام هللاءاشول لق) ىلاعت هلوق 9 رث اكسل بامعجأ ع نعءعوفعي نأ ىلاعت هللا

 أ امناموقلانافاساع لا: "بارع (ىلوألا هلثسملا) لئاسمهمق (نولقعت الف أ هلق نمارمع م سف تدل

 | لسس ىلعهسفندنع نم باكل اذ_مىأب ىذلا اوه ةناندومهتا ملم أل جالسا. ةلالا كلذ هنماوسقلا

 ةال_ها اهماع< ىبلا محا ى عملا اذهلف هلادنع» نءاسحو هنو كسص لمس ىل_عءاللاعتفالاو قالا حالا

 اودهاشدقا ناكر افكل !كءاو نأ ربر تو ذب "الا ءذه ىف ىلاعت هللا ءركاذان مهولا اذهداسف ىلعماللاو |
 /ذلتالو باك م لاطامهناو اواي نبماءاواكو تقولا كلذ لا هرع لقأنم نم مو هيلع هللا ىلسص هللالوسر |

 || يظعلاباكلا اذهب مهءاج هجولا اذه ىلء همس نيعدرأ ضار هن ادعب وأ نم ءلهتالو ذاجبال

 از عو نيلو الا صدقرارمس اوقالخالا ملء فئاطاو ماكحال الع قاه دو لودالا عرس د اهن ىل عل ةسشملا 1

 . 1| ىسولانالا لص الا ذه لثءنأ فرهي هناف مياس لمع هلنم لكوءاغابلاو اصعغل ار ءاذ علا هتضراسعم نع
 نأب مالسلاو ةالصا | هملع هنم مكح هرك اردأ الو مكسجملاء هتولنامهقناءامولهلوةفىلاعت هللا نمماهلالاو

 ةراشاهلمق نمار مكمف تئبل د ةف هلوقو ىلا ف !نمالو قالا نمال ىلا عت هلأ دنع نم جو نآرقا اذه

 | دلت لو لعب ل نمدي ىلعءاج اذا مىظعل بالا اذه لثمن ا ىنعي نول ةءتالفأ هلوقو هانرّرق ىذملا لملدلا ىلا
 مول_لاراكناو لد ست او حولا ل.س ىلعال نوكيال هناةرورضل ان لع ةل دام سرا ل لواناك علاطب لو

 0 أ ردي اردأالو ةوق(ةيناشلا للشسسملا) نولةعتالفأ لاق بسلا اذهلف لمعلا ةصص ىف حددي ةيرورضلا
 1 هيلع لءلدلاوءالاب لامع _سالاوهرثك الاوهبثب ردود : ردلاقي هب ويدس لاقل نعل ىن_هعتياردلا نم

 قيمل اوةئفاذه تفرعاذ هوك اردأالو لا ةاىرخالا ةغالا ىلء ناكر ولو همكحا ردأ الو ىلا.ءتهلوق

 ىلعهنك ار دأالو نسملا ارقفاثكلا ب اصلا هبوربخأ أالو هينا مكلعأالو ىأ بك اردأالو
 " ]| ءاورو هيمكترذنأ الو سابعنب !ةءارقهدضعيو هتيضرأو هتبطع [ىعمىفهنأضرأو هنأطع أ لوب نم ةغل
 1 | ىدملاوانزاد هتلثج اذا هارد ومتف دانا هنأ اردآ نم نوكيت أ همف هجولاوزمهلاب هيمكتًاردأالو*ارفلا

 ع |



 ا

 ال6

 اه يءانط رقت و يهدم اذه 2نئاودا لو هترستاوست لنك لنادي ت داتا لاؤوتبق
 نمنودبعنو لاق ىلاعت هنا (لوالا) ناهجو لوقلا اذه ىوقيامو هلاطنا نم

 مهترضإالام هللا نود

 ةمأالاسانلاناكامو هبسقعلاف مث لل دلاب ةلاطبأ ىف غلاممت هلنادنعانو اعفشءالؤه نولوةيو مهعفن.الو
 مذلكلا اذ هج مدل يدقلا نامْزلا ن .مفالما ناكرفكلا ا نهنا ناس هنمدارماناك ىلذةذحاو |

 ثدحامعنا رفكلا اذ_هونيإصاوناك مالا لوأ ىف سانا نا ىلع ءانلجولامأ ةلاسقا كالت لاطبا ىلعال لد

 ب>وف,هد:ءاهتروص .ش:قو ةلاَمااهذهفرافكلاداقدءافس -.راىلا بل سوتلا نكمأ نامز نسمي

 || اوفاتخ اف ةدحاو ةمأالا سامنلا ناك امو لاه كاع هنأ (ىناشلا) ضرغلا اذهلالمس هيلع ظفللا ندع
 ةروك دملا“ اسثالا برق ىلا د.عولا اذه فرمصو دمعو اذعنا كشالو مهن ىضقا كير نم تقسةلكآلولو |

 نون َى مق.سسأم ىلا الف الدخالا اذ_هىلاد.ءولا اذه فرص ب جوف فالتخالا دوه بر ةالاوىوأ |

 اوناكول .مالر فكل ىفال مالسالا ىفةدس او ةم اوناك لاين بجو كلذك ناك اذاوةدا وةمأس انلا ||| ّ
 بدسل لصا.لا فالتخالا نركحب نأ زووالو نامال ا|بيس مهفالتخ ناكر ةكلاىفةدساوةمأ ||

 ذئئسو رفكلا بس م وةالد> !ناكل نامالا فةدسحاو ةمأ اوناكو لامأ دمعولا ل اسال ١
 , رلكلاق :دنغاولآ اواكدا را لود ن نءلورق (قانلا لوقلا)ديءوللاببس فالتخالا كل ذلعج حم ملا

 1 وول مو حجو تلم تاج جب ةتاطنعلوقتس وشل ||

 قافت اف عبط نترك 10 لا اورفكلا ىل_عا وناكم لك رمانلان اف كشدلا

 ةرطف ىلءاوةلخ مهن ىف ةدحاو ةمأ اواك مادارا لوقين ملوق (كاشلالوقلا) نامجالا ىلع لعل أ

 هاوناف ةرطفا ا ىلء داون دؤاوم لك مال اوذالسلا +ءاعلوتب هراتشالا هدلاونانؤالاقاوضاتخلا ا ل :

 ا ةملقغلا عد اريشلا ف ةدح ارةدأ اواكدار ما لون ند مويس نمو هنأ سيو هنا رمصتنو هادو | ١

 لت اولاعتلقىلاتهلوُد ةراشالا هبلاو هللا قا ىلع هففشلاو ىلاءتهننا سعال ي_ظعتلانيرعأىلا | ْ

 امفاطصقةسا دق "لل ةفدللا هذه نأ لعاوان اسبح انيدااولابو امد هءار كرست النأم كيلع مكير مّرحام ْ

 4 فاعف مده ضل كليو نمشقب لك لولو لاسن لام انههردتلا ذي فتك .دلفةرقبلا ةروسفف | 0

 لانة,تأ(لوالا) اهزدو هماورك ذو ىف مام ةءاكل كال: نا ىل_ء لدي امن , الاف سيل هنا عاق نوفلتتي | ٍؤ

 ناساللا لعن مسه ذقن رئاكج اوناكن اوهداسع ىلع فءلك.تلا قي هنابربخأ ىلاعت هناالولا
 || بوصأ فءاكشلا ءاقبا ناكوءاسلالا بجوبو ف.اكتا ا لاوؤلا دس كلذ ناك امل ن كل مهرفكلا تاّتعلاو
 لاتحا ىلع نين مؤهلا بصتكل ذو لت املا اذهلاه مةرخ ”الاىلا باقعل ااذهرخ أ ىلاسعت هنا مزال لصأو

 ةيوقعلانةاصعلا لحاسعنال هنأ ف كب رند تةءةلكالواو (ىفناشاا)نيملاظلاو ني رفاكملا لبق نم هراكتملا

 كلتنا(ثلاشلا) 1 نظل ا نم سدصملاو لطملان مقوحازاستع عام مهن الشاق وسنن ىضطقل وس ملءاماعتا

 ىلع رتسلالابسا ةيلاغلا ةجرلا كلت تضتقا ةيلاغ هّمحر تناك انأف ىضغىتحر تةيسالوق ىف ةماكتلا

 || امنا لق هب رن مة هلع لزن أ الو نولوةيو) ىلاعتهلوق ١ «*  نادسولا تقوى هلاهماو لاضلا لهاسملا

 .موسلا|تاهسش نم مار بلو“ مالكلا ادهن ا لع |(نْيرظاسملا نم مكتوم ىااورظت فهن برغلا ْ

 باّكلاو تاماكلا نم عاونأ ىلع لهم باح هءانتُمج ىذلا نآرقلا نا اولاكممنأ كلذؤ هن ريف راكتاف |

 ا معاون امها ناكل د امهلوز رد ناك ام ىو ىدوم باك نا ىزتالا اره نوكمال |

 ةسولاولاه ماكامعتهقارخأأك ةضراسلا ناك ىدبنم ميفناكدقفاشبأو باتكلا ىوساع يل

 0 هلزعم نوكأ نآر ةلاىوسرخآ اعيش هم :ماوماط مرحأل لإ ذ؟سعالا ناك اذاو لك هلم انلشا | 04

 لوقينأ مال_بلاوةالصلا هملع لور هللا ضاف هن رن هنأ ١ هءاعلرئ أ الول نولو يو هو . كلذ متع ىلاعت | |

 باواااذ_هري رقت ىف هجولا نا لءاو نيرا :لا نم مكعم ىلا اورطتلاف هلل بيغلااغا لاؤسل1ادهدثع | ْ

ٍ 0 



- 
 6ةاأ/غ

 أ موقلالعا (اهسداسو) ىرخأ اروصةكنالماروم ىلعوزيك الا مصل اربك الا هلالا ةروص ىل_ءاوعضوف
 ّ الريد هلطانوج ولاهذ_هلكنا ملعاو# وةقي رشلاةءلاعاا مان الا ضعب ىفهلالا لواحاوز زوو ةءاول-

 ا ايوا نه ءانرك ذامهرب ردو مهعذتإ الو مه ضال امهللا نود نمنود.عدو هلوةوهوىلاعت هللا هرك ذ ىذا

 0 |(نوكرششي اع ىلاعتو هناكس ضرالاىفالوتاومسلا فلعيالاعهللانوم تأ لق) ىلا عتالوق «ةئالثاا
 َ | هنأ ابو هسفت ف هاري رقت كل ذي ىلاعت هنا لع ىقننمدارلانا رهوادحاو اهو اورروني رمسغلا نأ لعا

 || نأ ب حو لاغت هللامولءم.٠ نكي ثرحوىلاعت هتامولعم ناكل ادوبو منك نال كلذو ةتبأا هادوجو ال

 أرامل اوشب سفن نع اون ىثدارأ اذا نان الا ناف فرعا! فروو ثءمالكل اذهل ءوادوجوءنوكمآل
 1 || نوكرشياسع ىلاعتو هناصسهلوقامأ ف ةنعلا,نوثبذنأ كرو طق لاذ ل ه-ام هنا هدوستمو ما ذه ها

 ا ' قمل لت قوثنر ءاتلاننوكر دن قانكلاو ةزهًر قلم ثا كل ذ نع هسف: ىلاءةهللا هيزتدو دةأاف

 |ءاكر شا ع نع ىأةيردض.وأ ةلوصومام فاشكللا بحاص لاقت باطل  ىلعءان ااءاواكءوزلا فو نيعضوم
 ءا ابأرق نمو هللا نوئينتأ وتلف انانأرق ةنمىد١حاولا لاق مهك ار ا نعوأ هب ممنوكتحرمشإ نيذلا

 ' هناهسمت !نوكيئأزوكونوك رشي اع ىلاعتو هئارصسس تنأ لق لسو هملعهقنا ىل_ه< ئى' الل لمق هنأ اكف

 5 5 | ا سانا ناك ماعز ىلا.عت هلوق نوكرشياع ىلا.عتو هناصس لاسقفهولاف اسع هسفت .هزن ىدلاوه

 ةلالدل ا ماهتأا ىلا عت هنا لسعا ( نوت هذ اعث متن ىضقا كب رنمتةسفلك الواواوذاتجافةدحاو

 2 ًَ اودسا فل! نه ذملا اذه ثودح ةءفدك ىف بسلا نيبمانصالا ةدامه»لوقلا داةىلءةرهاقلا

 .[لديالتدساوةمأالا سانلا ناكاموهلوق رهاظن ا لعاوةدحا وةيمأ الا سانلا ناك امو لاستف "لطاسلا
 ]| نيدوعو قل انيدلا لءاصعبا و كما (لوالالوةاا) لا رم هذاا ظواناست داو ةمأ ميا ىلع

 ا - رتوالطاب رفكلا نوكناس تانأ الامد_ه. نمدوصفاانأ (لوالا) زومابهنلعا زدحاو مال_بالا
 1 | ناكح هوق نم ارم نوكينأ بوف لضافلانيدلاوهمال_«الان ارب رقتو مانصالاةدابعقي ر ُّط

 د أوناكمم مالاق.نأزوغالو رفكلا ىفاماو مالم !قاماّةدحاو هم اوناك مس ماوه ةدداوةمأ نباستلا

 ا ةمأ 0 منا لاقي تأزوخال هناا نقاد ا مالسالا فةدحاو ةمأ اوناك مهنأ قر :رنكلاقةدحاوةمأ

 تأو ةبالهق اد. هشو دبه شب ةمأ لكن مان باذا فدكفىاستهلوق (لوالا) هو-+وارذكنل | ىفةدحاو

 ْش 0 نال و مويفوالا مالا نمةم آتلخام هناتدئف الدعانمؤم نوكح.

 |تناكامل هنا(ثلاشلا) نوقزر.مهبو ضرالا ل هأرطءمهمماوقأ ن ءوىلاعت هللا د .«. نعولذعال ضرالا

 1 ]| ىدانععور دودة ١اذهنعةماكلا,ضرالا له اول دءسفةبدوبعا اودى الناىإ ةياصالاةمكلا

 3: ]| باكل العأ نم ةمقبالا مهحعو مهم 3 ء مهتم ضرالا لهأ ىلا ارظن ىلا عت هللاَن ا لاق هنأ سو هلع هلت ا ىلص

 ا منال اة فرك مالا ةالصلا هملع لوسزلاءى حم لل.ةنا._الا اوك موق ىلء لدي اذدهو
 ظمأ اكلم هلأ 001 اوع رتل ريب تاي راراتو عسب نان تيا ذايرتكلا دبس

 3 ان همم لوقلا اذ مينولئانقافاتخامث نامعالا ىف ةدحاو ةءأ اوناكم_منا تدثرفكلا فةدحاو

 1 أدحأ ل دق دزعا وفاتخ او هدإو دهع ىفو مدآدهعىف مالسالا نيد ىلعا وااكدهانجو سابع نب !لاقف كلذك

 : [|| ىلعاوقفلّتخا مث نورقةرشعاوناكو حون نمز ىلا مال_سالا نيد ىلع اوقبم#ملا موقلاهو ىناشلانبالاه مابا

 | رهظنأىلاق رغلادعب حون نمز فمالسالا نيد ىلءاوناك نورخآ ل اقو أحون ممل | ىلاع هلل تدعم حوت دهع
 .[| اذهو ىلنب ورعهريغتأ ىلا مالسلا هم .اعميها ربادهع نم مالسالا سد ىلع اوناكتورخ [لاقو مهفرغكلا
 لأ تنرعاذا ةساخ برعلا اوفلتخاف ةدحاو ةمأالا سانلا ناك امو ىلا.عتهلوق ىف سانا نمدارملا لاقل ئاقتلا
 ]| نيمار زق ىذلا ليلدلاب مانصالا ةدابعب لولا داسف يقام نيبامل ىلاعت هنالوةذف لول ااده لصف:

 ||| ةدابع قنو مال_سالا نيد ىلعاوناك لب ىمالا لوأ نم برع للا بهذم سيل بهذملا اهنا دن الاد
 1 0 امس هذملا اذهنا اولعاذا برعلانا هئم ضرغلاو مهفدساغلا بهذملااذهث دح مث مائصالا
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 هال
 يس م ميو يع سلا م مم م دج 0

 اذاو هلوقىف اذا حاجزلا لاهت ( ةثلاثلا ةلثسملا) وح ةءناحورلا تاداعسلا دوبوب لولا نا ىلع ل ديتلذو. أ
 | ةئيسمبصتناو هلوةكجرهو طرشلا باوج ركم مهل اذا هلوقىفاذاو ط رشة رسال اند ١

 اذان الءاراوطنق ةئيسوهبص” نار اوركم ةر سانل انة ذأ اذا ىئعملاو وطني مهاذ امي ديأ تمدقامع |

 (ةعبارلا ل5 ل1) هيلا اوعرانسوركملا ىلءاو» .دقأ لالا ىف مهنا هانعمءاج افلا دمت ركم مهلاذاهلوقف

 ءالؤهو :هلبحل !قيرطب رهاظلا ههجو نعئشلا فرص نع ةرابع ركملانالاركمهقاتب ا نيب

 رومالا ند كل ذريغو أر طاقم طملذقوأ ةهيثءاسقلا نم هملع نور دقنام لكس هللاثألا عفدانولا تحي ْ

 اذك ءون انمةسنولوقي لب ها قزر اذ_هنولوقبالءالؤدناودر ؟ياازه سوارا تالا
 قا ماه ,اهنا ا راقكلا'ءالؤ» نا ىءملاف نوركمتامنورتكيانلسر ناار كم عرس هللا لق ىلاسعت هوقاعملا

 ةعاسقا امون موهلدعأام ( لالا نيهجو نمو»و كلذ نم دش ركع م_>ركم لب اك ىلاعتو هناصستتافركملاب ٍ

 مهر ك؟منوسكي هللا لسرنا (ىناشلاو) لاكش او ىزاللاو ةدضفلا ع نما دلاىفو ديدشلا باذعلا نم /

 ىزالا وذمالا ةمضفلل دس كلذ ْن دوكسسميو ةمايقلا موب ةثيبملا مهتطاوب ىفام مهيلع ض رعت هن دوظذحو 5 0

 مجاني ريو كافلا ىف َنكاذا ىحرحلاو َرِيلا ىف مريسي ىذلاوه )ىلا هتهلوق ٠ هنمىلاهتهتئاذوعن لاكنلاو

 هللااوعدم_ممطم- آمن أ اونظو ناكم لك نم حوملاههءاجو فصاع حبر راس“ اجاهياوححرفو ةمبط حتي “ 1 ٠

 هن الاف (نولمعت منك اعمكشيناق مكعج هاذ ةملامئايندلا ةاسلسا عانتم مكسفنأ ىلع مكم كشبامتاضانلا اهم "ا 2 ا قطلاربغب ضرالا 3 نوغسمهاذامهاجن اف نيركاشلان ءنثوكسنل دهن ءانةحخ )نيل نيدلا هلنيصلخم | 0
 قبلان عار ادي نم ةجر سانا نق ذأ اذاو لات ل ىلا نارا (ىلوالا ةلتلا)لئاسم ا ٌ ١

 لةنلىلاعتهنن ارك دف لد اكلاءركذالا فاشكنالا مات انهن .الاملك امالكم الكل ا اذه ناك انتانآ 1 ا

 ىلاهي . اللةرمسةملاك هيا الا هذه نوكتى حالا .نانالاركلوالاعمةحرلا ىلاديدشلا ضل !نمتاسنالا 00

 كلذ ةَقةح نءفشكي مضاو ”ىلج لا شم ركذيالا نيعم كلا ماهفا ىلا لصنال ىلكلا ىلا نالثل ذواهلبق ْ
 مالا ح "قالا وصلا ةقفاوملا ةبسظلا حب رلادح روةتيشلاىراذاناثالا نول ئ

 ةديدثأ| ةفصانعلا حا رلامهممحت نأ (اهاوأف ) ةدحاو ةعفد الهلا تام العرهظت دقت هيوقلاةرسسملاو

 ناو عقاولالهل نا مهنونط ىلع باغي نأ (اهئلانأو) بناح لك نمةمظعلا جاومالا مهمت ًاننأ (اهنانو)
 ةرهاشلا لاوحالاهذهىلا ةقفاوملا ةسظاا لاوحالا كلت ءلادتالا نا ندالَو ةعقوتمتسيل ةاصلا

 د رصلاف لاوهالاو لاو-الاءذهةدهاثماشنأو ديدشلا بءرلاو يظعلا وما بجويةديدلثلا

 عطق مريس ص»و هّتسرو هلنا لد ىفالا عمطرال لاخلا هذه ىف ناسنالان ا مفودلتاو نعرلا ديه باستعاان ١

 نغىلاعت هللا ءاحت اذا م ىلاعت هللا ىلا اعرض مهنا زج أ عمجو هحورو هبلقي ريصتو قلفعا نم 0 يلا
 ىلا عجرب ريو ةمعتلا كلت ىف لاحلا قفةامخلاو صالللاىلا : هبوقلا ةرضملا هده نم هِلَمْنَو ةيظعلا ل !هذنه

 ىفروك ملا ىلكلا ىءملاكل ذرب رقت نكعال هنأ رهظف ةممذلا قال الاوهلطانلا دئاةعلا ن سلال اولا

 ادنحاو نأ كح (ةنناثلا "لئلا )دي الاءذهىف زوك ذملا لاشملا نم لك أو نس لاش ةمّدقتم اذياالا
 رصلا فرجت أل رانا لاقف كة فرح نع فرب لاسقف عناصلا تابثا ىنءالل دىلركذنا قداصا ارفع لاه

 تءاجو اهحاول أن هدحاو حول ىلع تدقيو ةنمفسلا ترسكتافر ديلا تيكر لاذ كلاس ةفكىف فد لاف
 |ىذلاوهكهلاف رذعج لاقف من لاقف ءاعدو اعرض: كبلق فت د لو لخرشس لامع ةفداعل احايرلا 0

 | هناك ىطلا فالخوه ىذا ارمثنلا نم مكرمشناب صاع نب!أرق (ةئلاثلا لثسلا) تقولا كلذ ىف هبل اتعرمتت |
 جتحا (ةعبا رلاةهلثسملا) ريمستلا نم مكره_باو أرق نوفامل او ضرالا ف اورمشتت اف ىلاعتدل وقم ذل

 | دايهلاريسّيأ ىلع ةمآالا هذه تاداولاتىلاعت هلق اتا نوك<ن أ بي دبعلا لعفّنأ ىلعتن الا هذهباش اتا
 هتئا نمو ٠مهنممهرسّأ ىلع دباذهو مهتم مهريس نأ ىلع ضرالا ىف اورب سلق ىلاعتةوق ل دو لات هان ا

 هب رتل ةبآ ىف لاو قاعام كَم نم كبر كج رخ ةقاعت هلوق هردطتو هللاةلخو ماتت وا

 ُت ار ١16
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 ظ | مالسلاوتالسماا يعمل :رهاسط ةرهاق ةزدعم هلع نآر ,ةلار دوه نا ىلءةرهاشلا ةلالدلاع اهأ لاشي نأ
 || مهعم ةنسنيعيرأ ؟ تناك ل ءذاتسالذلت مواناك علاطد م هنا اواعر مهو مه دنع ىبرتو مهامف شن هنا نيب

 ا | لة هرووظو هلع مىظعلا ثار ةاااده 7 تاو طق عما اوركفلاي الت ثم ناك امو مهلاطل انو

 0 || ىسولاالا نوكيال ل ءتلا بابسأن مئنهلؤف ل ىذلا ناسنالا كلذ لثم ىلع ىلاهلا فب رمشلا باتكلآ اذه
37 

 1 نآرقلا ىوسىرخأة نا باط ناكحص ادهتن اذاو رهاطر هاو ز دم نارقلان ا ىلءرهاف ناهرباذهف

 0 هلثمو هتلاسررب رقتو مالسلاو ةالصلا هماع هنوين تاسنا ىف اهيلا ةحاحال وأ !تاسارتقالا نم

 لكىلءيجوف سغلا بان ملاذ ناكفاه روظت ل ١اشناراهر يأ ءاشناف يدق +تااموغم

 | لاسر ءاعداق هةدصرهظو نوي هلا تايثدقف لعفي لو لعفءاوس نكلوال مأ هلفا هلعشب لغ هنار ظن نأ دحأ ظ

 ا 1 اذ_هري رق: ىفرها.ظ باوج باوملا اذهنا رهظف اهمدعيو :دانزلا كلت لوص دوصقملا اده ف .ةنعالو

 1 1 هللالقانتابا فركممسهلاذا مهتسسم ءاتريض دعب نمةجر سانا |انق ذأ اذاو) ىلاعت هلوق ٠ . بولطملا ]

 3 |نماوباطام موقلا نا ٍلعا(نىوالا هديعلل) لا ا هي.الاف (توركمام نزويتكنانتلسرنااركم عرسأ

 اهل غلا اننا هلوقوهو ءانررق ىذأا باو ا ناجأ !ونارقااىوس ىرخأ نأ ميول هللا ىلص هللا لوسر

 ظ 52 000 هى نيب ىلاعت هنا (لوالا) نيسهحو نمهربرقتو هب ”الاهندنهروك دملاودورخ انا وحرك ذ ا

 اول هين أر يدقتبف كل ذك اوناك اذاو فاصنالا مدعودانملاو جال اوركمملام اوقالاءالزه:داعنا

 . را ىلا انههرةنفنف مهاهجو مهرقك ىلعنوةبيلب نو: هؤيال م مناف ىرخأ تاز م لازنا نمدول أسام أ

 0 ىم هنا ناس ىلا ئدانعلاو حامللاوركملا ماوقالا ءالؤهةداعنا ناس ىلا نيرهأ

 | ل لحاف ردي لامتدق اذار يرفت(لذال ما ارتهاف تار هعللر امياهلإف ٍ

 5 الل ننال جر ان قذر ةو قب رتكلاتسااشم وهف بدكم لولا :

 نأ هنمدا رااانتابا فركم مهلا ذا هلوقوديدشلا اطسقلا كلذ هةنمدا ارا مهتم ءاترمض دعت نم هلوقو هعفانلا ||

 0 لاا زبهور نيلاعن هنالعاو ماصالا ىلاوأ بك ١ وكللاوءاونالا ىلا هيلا عفان كان مهتفاضا :

 انفشك الف ئاعوأ ادع وأ هين اناعد ”رضلناسنالا نس ءاذاوىل 1 نم مدةتامت ْ

 ىرخأ ة قيقداهريسفت ىف نحن ىتلاذنآ الا هذه فداز ىلابعت هناالا هبسم”رض ىلا انءدم ل ناك ٌرم»رمُد هم

 ةناالافولئاوغلانويلطزو ةجرلانا دج و دنعنو ركعممناىهةققدلا دو دب الاكل: ىناهركذام|]]
 . ركملاودانعلاو حاعللا ماوقالا ءالوه ةداعناانرك ذامعتدثفةروك ذم ةةيقدلا هزه تناك عة

 1| هنال تان الار 1اابأ ووجب سال واكيد ادا . وهو (ىناثلا ماقملا امأ و)لئاوغلا نلطو

 3 | تاحارتقالا هده نم مهضرع سل هنال امنولمقدال مهن رهاطلا تاز ازدهملا نم هوبلط ام عمجب مهلرهظ أولى ان

 ا نم عانتالاوب ريل ببيماض توصف لارا عفدلامهضر ءافاو نيدلا باطىددشتلا 1

 0 تاملبلا كل ل دبأو مهنع اهلازأ مم مييلع* الملا طاسو مهلع مالا د دب اا ىلا عت هنا هملع ليل دا اوريغلل ةعباستملا

 اة( ىلاتأ "الا م_مماع لزن أول اع هنا ىلع تاذ لدفدوخلاو س ذك لا ىلءاورةسا كل د عم مة تاريخا

 8 (ىناشل !هجولا) مدةَدملا لالا نء عطا باو مالكلا اذه ناانرك ذاع رهظفاهلا اود ل اهوءلط

 1 7 ريكنو درع كل ذك اكن ربل بايو اخرا بابسأ وما لدي مول ادادارللا 1 هرب رشف

 : هلوقودنلاو لا تاريخا ةريثكلا مالا ن مهدق مهام لحال تاكا ةداقلتاارتالاو الات الا

 نيكران ةنيعيطسلوصرلا دان مهاعضو ملا ل ماع ل هر كاست هنا ىلع هم ننااك اركم عرسأ هبا لق 1

 0 000 1 فاعل كاسات ايدل
1 ١ 



 وااو

 | ةوق قريعضلا نأ فالاغأ (لثآلا) نيوجو نمهنع باوملا هيفي لاق عبار شوهوكاقلاولا |

 (ىفاثلا) .ةسيطمتي ربممم ني رجو هلوق ىف ةووك ذملا ةممال حمي رلا ىلا دئاعةنا لو: لب كلغا !ىل ادئاعا منابع !
 فصاعلا ام (ىناثلا لاو لا) ناريسعفلا نسف عهباو د -اولل لدن كافل طا نأالا مت رك ذاما نإ سول
 | فمعم ىهف تفمعاو افودع تذدعدتو ةفداعو ىفصاع يف رلا حاعزلاو ءادذا | لاه باوملا

 لاقي ةعرسلا فعلا ىلسأو تدم شا عبرلا تفدع ىنعمودسأ ب ةغانفاالاو هاَرذلا لاقت ةغ هنو |
 | نألحالوأ وأ سان و نبال ل مقاك ف ودعت ا ددارب هنال فداع عير ىلقااو ةعب رممف رو دعو فضاعةقان |

 ءاملانم عفتراامح وملاو ناكم لك نحب وملا مدح ءاجو وقوف ( قاشاادشااامأ) ركذ مب را
 هلكأو 'لالولا نم برقلا اوذظ مهمادا ارااوممبطم أ ممااونطظو هلو ةووف (ثااثلادمةلاامأو) رحأاقوذ | 0 3

 هلوقىف ص الخ الا نمدارا ا ام (سماملالاؤسلا ) كالهانماونددةفدابوأ ءوقب اا اذا دعلا تأ |

 0 ءهناوكربش لو كلر شا! اركح ريدي درب سابعنيا لاف تاولاونيدلا نيستا قااوعد | ٠
 هنأب لعلا لحال نكل ناميالا صالخالا نيصلختقتاا وعدن _بطالاه ةمناد_-ولاوةس وب :رلابهلق اورقاو أ

 نوكرمملا» الؤهديزنالاهو ىرارطضالاناعالا ىرم راج نوكمف ىلاعت هللاالا كلذ نم مويدتنال

 ءاعدلا كلذ نم دارا نأ: دس ءىلأن عو هللاالا ا وعدي ل الما اورنشلاءاساذاف نوع ديام هللا عمنوعدي 1

 هلوقفءذ .ههلودب هءاارابشاا ءااام (سدالالاو اوسلا) موسةاب ىحاب هريسفت ايها ارشامها مولوق 3

 هده نمانتدغ أ ىلداز ما ليقو ةفصاعلا عب رلا هذه ع نم انجن أنأل دارملا با رجا نه نتا ٍْ

 لاؤسلا)اهيلع ل ديامركذ قبس هناالااهركذ قبسي )ناو ظاسفلالاهذهو دئادشلاهذهنءوأ جاومالا || ٠١
 نانيديرم نيل 4نيبلتع ةنئااوع دردقتلاو مت باوحلاو داما ل5 هن , الا ءذهىف حاتم له: (عبالا ْ 1

 انتم غن لوةبارسسةمريسصب هتاوءد هلوقّناال را.هضالاىلا ةجاحال لامي نكمو انتم نئااولوقي ||
 اذهمهن# ىح اا ىلاعت هنارلءا و لوةلااذهالاا اولاونام قي لسا ف مهف ني وكاشلا نمر كتل ءذهنم]

 ريغب ضرالا ىف ىلا ىلع لاما ىفا وم دقأ ةاحناو ةمايلا كل: نم ص الانا دعبم_ملانيب لماكتلا عرضتلا ا
 مظلاب العسال ا دصق ىجِملا عمو ىلا« هقلا ىلع ةءار رطاو يذكتل او داسغلا هيدن ايري س اعني ١لاقأ قحاأ] ١

 ااذ أ را تغيوداسفلا ىلا قرتاذذا ابغي خت حرملا ىئب لاقي ىعمصالا لاهتداسفلا ىف قرتلا تلا حاسرلا لان ْ

 ق#نوكال ىئبلاو قاناريغب هلوق ىنعماق لمة ناف بلطلا نم ظفالا اذه لص ىدح.اولا لاق ترغ 1

 عطقو مهءورز قارحاو مهرو دمدهو ةرفكلاض أ ىلع يملا ءالبتسا وهو قوما وكي دق ىئبلاانلف ||
 بوح لطانرمأ يخبل اذنه نا نيب ىلا عت نا ةلظي رق ين لسو هملع هنا ىلص هلا لوسر لعفاك هرابصنأ .

 لئاسمهمفو .ايدلا املا عاد ءمكسفنأ ىل_ءمكمشبامنا سانلا اهب ا لاستف هن ءزرتس< نأ ل قاعلا ىلع
 5 ةرلاامأ ندهلا تصم عامم مصاع نع صف>أ أرقو نمعلاعفرب عانم نورنكسصالاأرق (ىلفالا ةلثسملا)
 نمدارحلاواريب اذدلا الا عام هلوقو ادم مكسف:أ ىلع مك هلوةنوكينأ(لوالا) .ناهجو همن
 ىلع مكّسعب ىنبّت؟مالكلا عمو مكسفن |اولاقاف فوق اك ضعب ىلع مكعب قب مكس .أىل-ع ءوكش ةلوق

 عامم هلوقو هريخ م كضنأ ىلع هلوقوا ددبمم كغ هلوقنا (ىناشااو) اهل“ اةءالوام دل | عا ةعفتم ضعت ١

 لوقننأاوهجوفبدنلاب ةءارقلا امأواي دا ة املا عاّءوه ريدقتلاو فوذ_ ا دةيمربخان دلاة الا ]|
 ريدقتلاو دكو مار دما عضومىفايندلاةاسللا عام هلوقو هرب مكسفت أ ىلع لوقو ادب م ك4 قا || 1

 مالئسلاوةالصلا هلع لاه ىنداغملاتاركشم نمىئنلا (ةئاثلا هلثسملا) ان الا زامل عاتن توفت
 اناا قهقأامس واهي نات ىورؤ- ة ةرحافلا نيغلاو ىف يئبلااناقع مشا | لعأو مح رلا هل ءاياونرملثا ع ما

 نومأما ناكو حاملا ل دنال ىل ب ىلعملا .ج ىنيولابنعهقا عشر سابعا ن ءو نيرااولا قودعو ىلا | ْ 1

 : هينا نيا يذم ا

 هلدعأ“ رم لاففريخت عد راق .٠ ةءرصم يما ان أ ص لا ثحاصا ١
 2و

 ١ بيه ل بسس هس الل
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 . .(|| كضضأوه هاو ىرخأت يكف لاقت ريتك اوكساوالدقاوكصضنلف ىرخأ ةيآق لاو افرفكن يذلا |
 3 اريسمىلاعت هنو <حصامأ قامحلا لاه ىرشا ّنكلو تسرذا ت.مرامو ىئرخا آى لاهو ىكسأو |

 هنن والاخ عسوتلا ىلع ىل اعت قنا ىلا فيض أ اناف بلا ىف مهريسام أو كل ذك الاف ةَمدةلسا ىلءرمصلا ىف مهل

 أ نةزوص هنن ياقلادازو هنا هردقأ ىذلاوه لافت الف ة.بصهم هنم ناك ا مؤ هلم مستو هلع أف ةعاط

 ١ املع نوفرندت ىنااضرالا معوار و هربا ىف بكرملا لرقم ىلا عت هلا ثبحح نم ىلاعت هلا كاذ فاض

 وةئأرصلا وَربلا فريسي ىذلاو هلاغثاالاهو ريسل !مهيلعر ذعتا كلذ لعفي ل وأ ىلاسعت هنالاهل دك امان

 كلذ نايس أ مكل أه هنأ لحال مكلريسملا وهز مكل شاعمالاءلطرحصأاو كيلا فرع سا اىلا مكل ىدانهلا هللا
 وت ىلاشت ةقانال ىاغت ةقاوعر ملا ىلا ناكلثاللوةنخو هنعبا وما ق لام ”لجاذهريتدلا

 لعل ةنفةقشملا اوه لعاضا ا ىلا لعفلا ةناضا ناكشالو ةتيفسلاءارساف تاكراسا كاد ثدحل ا

 ١ | تاودالاو تالآ الا اطعا يع بريلا مهلا ريسم ناكولذاريسفتلا اذهب ريل فم عاارم م نوكم نآاضيأ

 || تهذم نأ لءاو لطابكل ذو ةدحاو ةعفد ازامجمو ةقيقسدحا لا اهفالا نوكمزاف هجؤلا اذهباز ام ناسا
 1 أنا لودي هناف مش :اهوباامأو دحاولا ىيءلاىلا ةيسنلاب ازاغوةقش ة ظذللا نوك ىف عانت ءاال هنأ احلا
 لومأ ءانطبأ دق اسما لوقت او نبه هن م اكو ىلاعت هنا لانس ناداه - لرد شبل مس لاذ

 1 او ناك نع ةّمالا نمد هيلي ل وذا ذه نال داي نر .ر* هب ماكنت ىل ادعت هنا مشاه ىلأ لوقو هقفلا
 1 ؟ (لوالا)تالاؤس هب : الاءذ_هىف قب هنال-ءاو الطأبنوكست عاسجالا ف الخ ىل» اذه ناك فلق

 لا رع .#نتا ىلع ةلاحمال م دمتم إذا ف نوكضهل ان عمر !ىف ريم تال ةياغ كلذلا ىف نوكللا لج
 1 95 اى وقراذا وس كوسي ىالاوهرةهنك الكل ردن وو ةياغكلفلا ىف نوكلا لع ل باودطساو

 | اذاّتسهوقىفاذاباوحام (ىناثل!لاؤساا) اًدكواذك ناك كلفلا فلوماا تا رعم_ستلا نال: "هل

 | هلوقامأو فاشكلا يحاصلاو مثفصاع ع رابتءاج هلوقوهامباوبناوهبا ولا كلفلاف 2
 | اوعدهلوق لجول ل_فافالا ضعب لاهو الهلا منظ مزاول نم مهءاعدنال اوُءظنءلدب وهنهتن !اوعد
 ؛ او:طو ناكم لكص نم حوملا مهءاسو فصاع يراوح لوقا هناكمضوأ ناك فان مسالا ىلع هللا

 ن*مالكلا فريد ىف :دئافلاام (ثااثلالاوسلا ) هللااوء دل .ةفاوء:صاق لئاه لاق مهبط تأ مهلا

 ىلاعت هناك ةغلابملاوهدوصةاا!فامكلا بحاضلاه (لوالا) هوجو همف ب اولا ةسغلا ىلا باطما
 ا أ نا ىئابحلا ىلءوبأل !او (ىااثلا) جيبقتلاو راكنالا ديم مهنم ىدت بواسمن*م ميممعمل مهريغأ مهااسركذي

 أ نمم لكو بئاغلا نعرب هنا ةلزنع ىهف مال اوةال_سلا هراء لوسرلا ناسا ىل_عىهنهدابعل ىلاعت هة.طاخم
 [قلابلاب رطخ ىذلاودو( ثاامناا) بئاغلا ا ىلا ىرخأ رم درب نأ هنم نس بطاخلا مام بئاغلا ماقأ
 | ًامأوما اركالاو ب درة ديم ىل_ءلدنروشملا اها ىلا ةدبغلا ظفل نم مالكسجلا ىف لاقتالا نالاملا

 [| ةروسىفاكف (لوالااما) دمعبتلاو تقملا ىلع لدي هناف ةسغلا طظغاىلارو لسا ظفا نم لاق الاوهو ءدض
 | كاناودبعنالاباهةوقىما اهتم لقت امث ةسغلا باط هلكربرلا نمسرلا نيملاهل!بر هن د+لا فوق ناف محتال
 ! | ةحردلاولءبحوب وهوروضابا ما.ةمىلاةسغلا ماق٠ نملة اهناكدس.هلانأ ىلءلدياذهو نيهت سذ
 5 | باطخ كلذلا ىف منك اذا ىّتح ةلوق نال . الا هذهىف كف( ىناثل اامأو) نيملاعلا بر ةءدش نم برقلا لاك

 ا أ | ىلع لدي كل ذو ةغلا باطخ ىلاروضأ ا با اهش نم ل !امهوف ةبنخلاةبانطشي مهي ني رحوةهلوةورودالا

 "اا رفكلاه هيل ىلاعت هلي ناسحا لباقي هنا هّتفص ناكنمنالءالؤه لا < قثاللاوهو درادلاو دمغءّتااو تق

 ص |باومحلا ها ارا ىف ةربءملادو.قلاو طربشلا ىف ةرب ربتعملادويقلا ك (عبارلا لاؤلا) هانركذ ام هن قالا ناك

 1 |(اهتاانو) ةميطلا عب رلامءالفلا ى رج (اهنانثو )كالا فنوكلا (اهاوأ)ةثالثأ طرمٌدلا ىف رم :رشمملادومقلا امأ

 |نالاؤس هفو . فصاعحم راه ءاجهلوق (اهلوأ) اني أ هن الث . اراساىف ةربدعل ادو.ةلاامأو !مجمهدنرف |

 85 | كيم نيربو ذوق فربمتا اود_>اولارييضوهو كة! ىلا ذئاعاهتةاسةلوةىرممدلا ( لوالالاؤلا) | ١
 ق0 5 ٠

 ىلا



 يسم همس
 0 و يئيبيش4ُُسااُااام ل7“

 كَ ةفوصومضرالا ك| ريس م ةدكلا, نسل كلذ لوف[ هند .زتا![ضرالا ضر عي نال ظ ا

 5 رجالا ىفءامحالا ٌةداعا ىلعا رداه ناك كلذ لعر دقن منا ىلع لديل لاش ذهركذذ ىرخأ:ّرم ةئيزلا ||| |

 لوالا,ىاماالاح هيهمشب لوق لثملا (ةيناثلا ةلثملا) ”رسشفاسسث ناوريفن اريخ نا مهلاسعأ ا ىلعمم زال [ 

 حاجزلا لاف تنيز او ةوقامأو انام املا ةفصامتا ريدتلاو ة فصلا لأ 1 نمد راانوكي نأ زوو |

 هلوقىفانرك داملئهاذ- هو لصولا فا اهل باس اف ىازلا ت تنكسو ىازلا فءاتلا تعدأ: تنزع

 كلُ, لهأ نا ديرب اههنع هللا ىضر سابع !لاةفاهلع نورداف ممئااهاهأ انو هلوقامأ ًاواوكدادا أراد

 نضرالاىلا ادن اعرهاظلا ىف ناك ناو رضلا نا ىرقصتلاو اهنا رك لمصو اهذاد- ىلعنو ردا ضرألا 1

 ا ديربامسهئع هللا ىذر سامع نب الاَقق انه أهان ؟هلوقامأو ضرالا قدوجوملاتانبنلا ىلا دئاعهلاألا ||

 لاهو اهفءوثال سايعْنبالاق ادعم اهانلعأ هلوقواهك ال مبان ع اهانأ عملا أى و.ةصلاواءاذع |
 د.صل ادا رملا نوكي نأز وجو اهتنئ دصح ىت نأ ضرالادم_مللا دا رمل اذه ىلءودوصحلا عيا لاصشلا | ظ

 قنمال اب نغن مناك هلوقو عوا_ةماو عوطقم اد. طل اهريغ لاهو لص أت.لا ديصملا ةديبعوب آلاف ثاب لا. ١

 اوماهأ اذا مهراذىفموقلا ىغمواوق نم منكي لن“ اكىأ سمالانن غدلذأ اك يئئاذا و ثال لاقن ثدللا لا 1

 هحولا اذه ىلعو سمالاب رمعت من ”اكءانعم حاحرلا لاقو تانثالةةصاذم نوكي هولا اذسع ىلعواب

 اهلا نوكمل سترتلا لءىرخالا دعب اهنمةدحاؤركذن ىأ تان الا لدفن كلدك هلوقو ضرالاوةدارا

 ىدويومالسلارادىلا وعدي هقلاو ) ىلاعت فوق «ةبيشلاو كدا لاوزلا بومو ني. ةوذلابه ءابت 1
 رغنامل ىلاعت هنا لعامظنلا ةمفك ىف (ىلوالا ةسملاو 0 د أسم هن , الاى (متس طاطا ل

 ىؤر امدرخ آلا ىف بدغرتلا هحوودنآ الاددهم د ةرح "الا فمههغر قرا سأالثملانامن دلا ىلا لمملا نءنيلق

 باحأ ل نق يعادل سرّأوةدئام عضووارا د ىبديس هش مكلثمو ىلث لاق هنا هيلع هلا لك" ىذا نع[

 درا هتع ضرب لو لك ايولو لخ دي بيع نمو دمسلاهنع ىضرو ةداملان هلكأو رادلا لشد ىادلا

 مسدد قالك ىناانءو مالسلا اعدت ىادلاو ' ةئذا ةدئاملاو مالسالارا درادلاو دم _كاهلناق.

 اهي نيلقثلا الاى واللا لك عم مب ثدي نادداش ناككلم اهسدنعوالا سعشلا هذ علطت مول نمام لاق هنأ ظ
 مالسلارادنمدا لانا بيسأل ( ةيناثلاهلثسملا) مالسلا رادىلاوعدي هظاومكب رىلااوإ>سانلا |[ |

 ْ 00 )ل والا ١ وجو ىلع م ءالا اذه لص هلال ىذلا بهسل ىف اوفلتناممئاالاةنلا

 هنأ (اهدحأ ) وسو دو مالت ابل امتدت ةعتق ل وت نس انههانماع بو هراد ةنطاو ىلاعت

 ىلار اق :الاىلا هتافصودتاذ ىف هحاشحا نم لبو ريغتلاو ءانفلا نملسد تف هتاذاد دولا بجا اوناكألأ
 هلل[ ىلا ءا رقفلا من :أسانلا اهم“ اىلاقإ وءارقفلا َم متو ىنغلاهقاو لاهاكهناهس هلالا تسل فصلا هذهورعغلا

 ءاوساملك نالو دمع مالكي رامو لاق هلم نماواسو الثا نا دع مال سلا فصول ىلا عت هلا (اهناثو)

 لهاحلا وأ زحاعلا نعاما ردصداعا ملظلا نالو اازظن وكنا ال ه سقت كام ىفلعافلاف رصتو كلمو هكلم وه

 فيصوي ىلاعت هلا دريملا لاقت (اهئلانثو) .هّقسىفالا ع ملاغا !ناك ىلاعت هننا ىلءالاحم لكلاناك انو جاتمناوأ
 نب زجساعلا صملخت نع ةرابعمال_بااووهالا مال_.لا ىل_ءردقيال ىذلا ىأ مالسل او ذ هنا عت مال لاب

 فصتشااوهونب رطضملاةوعدإ ب مغ اوهوزنب و.عا|بو.ءلرتاسلاوهىلاعت زلطاف تاف ”الاو هراكملانع |

 ةمالسغجمالسلا (ىناشلالوقلا) لردع مالسلا ريدقتلا اذه ىلعو دربملا لاقنيملاظلا ن رمن:موللملل | |

 ىقعع عاضراحكح ةمالبلا ىندميانهه مالسلاةتاف" الان م ءلساهلشدنءىتلا رادلامالسااداد عمو ||

 ناطم#شلا تاعئْرنو بئاصملاو مل ”الاو نطراو توملاكت اف الا لكن م لس كايهنا الان اف ةعاضرلا |

 اهلهأ ىلع لبي ىلاعت هلال مال ارادب ةذيلا ترعس لا (ثلاثاالوةلاو) ٍبعَتلا ودكلاوةعدبلاو رفكلاو|

 لك نم ميلع نولخ ديا كت: الملاو ىلاعت لاه اضيأ مهبلع نو ةكالماو بحر بر نمالوت مالسىلامعت لاق

 مهمالف اًضِيأو مالسا يف مهتمحت ىلاعت لاه مال سلا اضعن مهضعن ىدع اضيأ مهو تريصامع مكلع مالسب اب | 0
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 001 .٠ هفسأو هنااعأهةمالدنال ه ل ليمامو ب وباواف

 أ لم ركتبامنا ىلا. لاقركملاو ثكل او ىلا هملع نكمبف نكن م ثالث ىظرشلا بعك نب د نعو
 ىأمكسفنأ ىلدعركشبامنا سانثلا ابي“ اب ىلاعت هلو ىف مالكملا ل_صاح (ةنلاثلالثسملا ) مكسفنأ
 الأ ىأ انبل ما هئاضقنا ةعرسسو اهرصق غم مكن: امحةّدم ى جو دق اماأالا شب ىلع كشعب ركل أه ال

 ]| رابخالارهءاينالاواسندلا فن ولم عت منكحامع مك. ةيذنذ مكعحج سه مك -اامعأ ىلع ةازانملا نماندءوام

 ْ ةاسلعا لثم اغا ىلاعت هل اوق « تاعفا.علريخأس هريغل لجرلا لوةكٍباذعلاب دعو عضوملا اذه فوهو

 ٠ رفا !اذ تح مابعنالاو سانلا لكسح بام نضرالا تانئاب طلت اف ءاسمسلا نم هانلزتأءاك امندلا

 : ناك اد.صحاهانلعف اراهنو أ اللانمأ اهانأ اهلع نوردام مسمنااهلهآ َنظو تقرر مهن رع نفرألا

 1| هلالعا (قوالاةلئسسملا) لئاسم ةيتالاف (نوركمتي موةلتان الا لصق: كلذكس مالا: نغتل

 َ ىذلا بمهقلا لئم اذ يدعم مندل اةامملا عام مكسفنأ ىلع مكحج ضاماسانلا اها لاهام ىلاعت
 ا بهاتلاو درخ "الا يأ نع هضارعا ىوقيواهب هكسمت دَم_ثرو اسنالاب رتغبو ضرالا ىف جمد نط هم رض

 نه -و لق< مالكل ا اذا هو ضرالا تان هب طادخاف ءاعسلا ن م مانلرنا ءاك امئدلا ةامحلا لثمافا لاستف

 ٠ اذا هنال كل ذوءامسلا نم لزانلا املا اذه بيسي ضرال نان ب مات اق عملا ن وكم نأ (امهدح5
 لوزن ىل. قا ان نكي لا مفاذهو ةطلتخ# عا وتالا كلتنوكتو تادنلا نم ةريثك عاونأ هس ثان رطلنا لون
 ان ,ءزور: لو أقوهانغ اوزته لو عرعرتي ل هنكلو كثدن ”ىذلا هنمدارملانوكينأ ( ىناثلاو) رطملا

 1| كل ذزتهارخالاب ام_منمد او لك لصتا ىأرطملا كلذي ظاشاو هءلعرطملا لزنا ذاق هنودح ادبمو ضرالا
 || ضرالا تذخ اذا ّي-ىلاعت لوق نمد ارااوهو هم لاو قنورلا لاكىتكاو لكون سو طروتاننلا
 | هسثنلا ىلعاهنرخز ةذخ ؟ضرالا تاء ئثلا نسح لاكن عةرابع فرخزتلانال كاذو تنززاواهفرخز
 3 | ةر نم ةترزلا ف ةنكحح لل اناولالا عمم تنيزتو نول لك نم ةرتخافلا باشا تسدا اذا شورعلاب

 || حرفي هناف فصلا هدهبو هجولا اذه ىلع نام اراسص مهنا كالو صا .وةده ذود ردصو ةر ضخ و

 | ب.دهلاناّمسسلا ذه ىلع سرب ىلانعت هلا مث هنفاق رغتسم هيلقريصتو هب عافتنالا ف هؤاجر ملظعيو كلاما ه
 | هيلاه ةللطان عورزلاوراصئالا كل:تراسف لمسوأ عب روأدرب نمراهنو لملف ةدح او ةعفد ةوظع هفآآ 1

 | ىلعهبلق عضو نم كا ذكف هنزح د شيو ناّمسلا كلذ كلام ةريسح مظت هناك شالف ةحءلا تاصحام انهتاك

 اًذ-ببانندلا ةاسلا هماشت نا ل_عاوا ملع هفولنو هنزح مخي ءامسشالا كال: هن هتنافاذاف اهتاسطواندلا تاذا

 ظ ءراااهقفشي ب ااسندلاةادخلا هذه ةبقاعنا(لوالاف) . ىلاهتهلثاهمعر ىذاقل ااهدلناه وجو لفك تاننلا

 1 'نابلاغلا نال هنم سأسلا عقو هب عام الا ىف ءاجرلا مظء نيح ىذملا تاب فاااذهةيقاوكحص امندلا بانىف

 ١ |اوسرفاذا ىتح ىامثهلوق قعموهو توملاه د اياهيف هد بغر تمظعو هبلق هيلع عضواذاامنذلاب كك سقما

 الأ ةرخ الا نمنورسشان واهية مهراعأ اوةفنأدقو امندلانورساخ نواس مهاذاف ةةغ مهانذش أ اونوأانع
 ا | دمه ةبقاع عرزلا كلذال .<يلاكنانبىلاعت هنا همهشنلا ىف (ىناشلا هجولاو) اهلانوه+وتم مهنا عم

 | 1 لم هس_شتلا هو نوكد ن نأ (ثلاثلا هج ولاو) دوت ةمقاع هلل سعال اهل بل ا ا:دلاب رتغملا كل ذكف

 ١ ظ ثودح بد الطان عرازلا اذه ىسراصانف اروثنم ءاهءانلعف لع نماواعام ىلا انمدقو هناصسهلرؤ

 1| بائةاناهرعام نات_بل كلذ كلامنا (عدارلا هجولاو ) ا.ندلابرتغملا ىس كل ذكف ةكلهملا بابسالا
 ا أ ىلا ديدشلاءانعلاراص كلومل !سدسلا كلذ ثدع اذان اهب عافتلا ىلع هءلف قلع و حورلاادكو سفنلا
 ||[  تارمسحلا نم هبلقفف هلل_ه<اموهو لمةّم_ىلا ىف هلديدثلاءاَمشلا لوصلل ايه ىذاسلا فلم
 2 |ءانعلاراص ل انام لك هتافو تام !ذاف اهلم صدت ىف هسف: بعت اوام مئذملا ىلع هبل عض ذو نم لام كلركححن

 ]| لعل (سماللاهجولاو) ةرخآلا ف ها ييظعلاءامشلا ل ا ا

 ١ |ىىوصقااةءاغلا ىلاىهتنادق ىذلا عررلا ىزئانال كل دو داعملاو ن مود الن ل#تلا اذ: برضا اىلاعأ

 هدرحاا



 6 لا |

 أ وهما لا رسناه رخملا فزجابلع لد ةدرشم ةظفل ىدسملا ناووق ( لقحلاام1) ىلا زةلاضلل 1

 ظ انيذامو ةنك اوه ةلظفالا هذه ند مالسالا له أن ب رونا نيلَسملا نمفورذملاو مال لارا دودو قباسسلا |
 | ع0 فأن لكل اغما لمآ ةذانزلا نمدارملا وكب نأ بجو اذهتنثاذا و ميظعتلاو عفاسنملا نم

 هذه نمدارملان ا ىلع اذ لد ىلاعت هقلا هير ىف ماتا لاق كل ذي لاف نم لك راركتلا مزلالاو ميظعتلاو 5
 ا تتثأف ةرظان امر ةرضان دع ءون هوو لاق ىلاعت هنا (لواالا) نانوسواذحدكو ياهو القرا ةذانزا ا

 اهذعب رس في نآرقلاتانآو ىلاعت ةلث اى اراظنلا (ىناما او) هوجولا ةرضن (اهضدخأ ١ نيرهأ .1 ل

 لاه ىلاعت هلا (ىناثلا) ىلاعت هنا ةير ىلع ةدان زل لمحو هوجولا ةرضأ ىلعانهخ بلا له بخيبو
 | ريبكلا كاملاًةيورو ميعنلا هل تن "اري يكس اكلم وانس“ ثيأر غتيأراذاو مل-سو هنياع هللا ىلصص كر

 ىلءةدانزلا هذه لج زوال هنأ .(ىناشا!لوقلا) نيالا نيد ىلع ةداب زلاو شتا لجس ان هه بسو
 : يل .٠

 ةعئتم ىلاسعت هللا هور ا:ىلع تاد ةملقع !لئال دلا نا م“ هوك ال ,

 2 جس اسست م مسام مي حل < يسم مح يخصم بعل أس م2 محشي سمس متع باع سس لصحصساج و نس ممصمسسسسمسل ا 2 مح جسم حسو اج مس ص 22. مسيح يسم جسم

 ةنللا يفت د سن نم تسيل ىلاعت هلل اةيورو هماءدب زا سا ع نمثوكس نأ تع ةدانزلاث ا .

 اذهو لاهل هقانخسو كاز اهذلا ىهةدانزلاتاكوراموهنابلا اذهىف ه كسقىذلازيغتانا (كلا

 ( ةهطاق قزملاث وكب ىذتقي كلذو قرا ا ةهج ىلا ةقدأسا سلق 0

 ش هى ورلا ىلع هل نكعال طفلا ازاته نا تدشن 2و هي-شنلا تدئوو اضنأ كلذو صوض# غلاؤشعلل مندا :

 | هدي زيام ىهةدانؤلاو قكتشملا با وغلا نعةراتبع ىدطا قايطا ل اها ذهدنسوزخ انوش 5
 1 رقلاامأ :) ني رسفملا لاوقأونآر لاه ىلع لديىذلاو لاف لضفتلا نمت اوثلا اذه ىلعىلا# ٠
 لا ووو (نبرسفا !لاوق أ ام اه) لدفن موه ديرو غر وذسأ ميقؤ.]ىلاعتالو .

 ندمان رعواهأ ادم رمش ءة ذاب زلاو ةنساس اى م سلا نا سافع نسا ا |

 || ناةدابزلا ةرعننيديزب نعو هباوضرو هللا ةرفغم دا زأا ده اك ع نءونتفعتط ةئام عب بنل | انهلاءمارتك عا

 هْدهنعانب اكص باج أ مجرطمأالا اشيش نودي الفكر طمانانوديزتام لوةّف ةنطسآل هأب ةباضتلار
 اشامال عون :غادتهف ىلاعت هاب , ور عانستما ىلع تادةءاقعلا لث الدلانا مك وقامأ اولاقفءوخولا |

 2 ود نم عنجامل علا دج وبملاذاو ةفاضسلا ةناهث وفعضلا هيا لئالدلا كلتا لؤضألا بتكىف | 1
 وكل نأ ب نع ةذانزلا هلوقامأ اه رهاوظ ىلعاهؤارببا بجوتيؤرلا تابئاب ةدصعلارابخالات هاجوك اعنا ١

 نم 4 ءلاعو دانوزا نو كت نأ نك دنو نيبعم رادقع ارّدَمْمْناك اذا هماعذب زااكوقو هاغ دينا سئج نم أ

 7 )ل اوال لاثم) هلةفلاحم هماعةدابزلا نوكست نأ بحو نيعم رادقم ردقمرب_غناكساذاامأ هسنجأ

 ةطزطل٠ نءةدانرلا كاتتوكنتأ سحانهون ةذادزو ةطئلسا نمد ادمأ ةرشثع كن تظعأ هريغل لخرلالوقأ ظ

 روك ذملاو ةطنمل اريغةدانزلا كلن وكنت نأ بيعانوهف ةدايزو ةطنملا كدضعأهلوق (فاثلالاشو) ظ

 اهيلع ةدانزلا كل :نوك نأ جوف نيغمر دب ةر د ةمزيغ ةقلطم ىلإ مو هنأ لأ ن نهو نساسا ظفا 3  الاءذه ىف | ظ

 "تا 'ىل_ءوراظألا ظفل لعل مشا باسل اذهىفر ىك ذملا ريكا هل وقاقأو ةنجلا ىنام لكل: اراه اتتشا ْ

 ماقن عسا بابُ ادافأوةيورلاتايثادافأ ركاادهلوةنق هدشتلان امج -وزامه اكو ىلامآهق ةجؤلا ظ

 هداف ىلع لدا دلا هاه مل جسجل "كرت حوف هير عانتما ىلع لسلدلامقي لو معسل لهنا ىلع لملدلا |

 ريدنا كل دري رعت اذن ةجاحريسغن 2 » ورا ن ىه:دابزلا نا ىلع لدي ةب الا هذه طفل نان د ةفانضنأو: هوا

 ىنلاتاف الاكل ذ دعب حرش تاداعسلا نم ةهلا لهال لدامح رب انا ىلاعت هئارلعاو رعأهقادأ|

 اوشا بع هورتو اهاشغبال قعملاو "ل ذالؤرتق مههؤ>و قهربالو لاقفا نعدإ_ذغب هللا مسمن اص 1

 ةرتق اهةهرت ةريغاهماع د مون هوحوىلاعت هلوقىه (لؤالاةفضلاف ( فوك الو ناوهرثأ الوةلذ' 5

 ١ ْ ىنيتغسلا نيناه يف نم ضرغاو ةبصان ”هلهاع ةعشاخ داعمؤل هودحو ىلا بعت هلوق ىش (بضل

 تاهوركتملاب بوث مريع ضصلاخ ىلا هت هنأ هركذ ىذلا مههعن نا رع ل حيتعلألا زنزطاوف ةوذثا ناب ظ



 ه8

 ”اأا ١ سمسسلا . اهذل مسلسل

 8 تلا بانعص ؟نم كل مال ف نيعلا باصعأ نمناكن اام او ىلاغت لاقتامندلا لهأ نمءا دعسلاا ىلا لي |
 .[اىلاءدسعغمت وع دق مول دعم هدامعب هتجر لاو هتردق لاو ىلاعت هللادوج لاكن العا (ةثلاثلا هلكسملا) ظ
 ا منالرشب بقول راهدالو تعمم نذأالو تأز نيغالام اهف للم دق مال ل اراد ا ىلسءىل دئمال اراد ْ

 0 الاؤشلا كلذ لاح لاك ىلعثل ذل د بيغرتلا كلل ذ ف غلانو هبف بغرو انيس مان« سا ذا ميظعلا
 0 ميعف ةنجو ناي رو حورتهلوق لثم ةلللاف دون ءسد11باكلل اذه ها“ الم

 | غواشدلا فذغنا دغناسنا ىلكلو هدغل همويىف ىوسيامنا نا دنالا لوقنف بوأ طم ا اذهري رقت قاسلك

 ادغالز ديالدةناسنالا نا (اهاذأ) ةعدرأ هوجو نمانن دلا دغن هريخ ةرخال ا دغ لوقف ةرخ <الاف

 | .ةني نأ هنكمال لعافاس.ندلا ادغ لرد, ن أر يدقتتنا (اهباند) ةرخ الاادغ كردي ةرورضلايدانندلا |
 تيارا دب عافتمالا نم عنج ض ىف هندي ف لصخي هنالوأ لاما كلذ هسنم عيضي الام هفجامعأ

 : ع

 انندلاادغدج نأ ر يدق نا (اهئلانو) 9. عفتتي ناودبال هاف مويلأ اذه لال نانالا هبستك | املك

 لة صاغ ايلا تاداعسنال بعاد راضملاب ةطولذم عف انما كلت ناالا هلام مهني نأ ىلعردتبو أ

 بون قانجرلام بلط ن ممال.لا هبلع لاه كاذاو هملغلدي هارةةسالاو تانلملانةجوزمم ىه لب تاق الا

 ا ةسلاج ىف ةرخ الازع عفانمامأ و هءاع مون رورس لاهو هامو هللا لوسرابل سقف قرر لو سفن

 بدلا ” كاوا نالاوسفأر ريدقتت :نا (اه«بارو) ت ارذنملا لكن عةملاسنازحالاو مومهلاو م .ومعلا

 تالا عفانمواعطقنم نوكين أو دبال هناالا تاق الا اطلخ نعاسسلاخ عافتتنالا كلذ ناكو هبيسس عفتنرو

 + الات اذاغسناو ةعبرالا بويعلا هدم هنوشمايثدل تاداعسناتئفعاطقنالا نعةأريم عاد

 ا 00 :الاءذهبانباصأ جحا (ةغبارلا هلّثسملا)  مالسلاراد نها تناكسسلا | ذهلفاسهنعةاس
 5 نيب مت مالسلا رادىلا قلنا عسج - اعد هنا هب : الاءدهى نيب ىلاعت هنا | ولاق ىلاعت هللاءاضت:نايعالاورقكلا

 1| نااضأ كشالو :داعلاد 0 رباغمت وكنت نأ ب بم ةصاخلا ةبادهل !هذ_هف مهشعبالا ىدهام هنأ

 ةصاألاةبادهلا هذه ن نكن وف ةماعرومأ بتكلا لازئاو لسرلا لاسر او نيكس: اورادقألا

 هذهذنا ارلعاو هريسغ نود ةفرعملاو لعلاب هصىلاعت هنأ نم هانرك ذامالاٌلاذاموءاسشالا هذه لكل رئاغم

 0 يتلق كا ذام لاو تسلا ”للمسألا داربا ىلءاور دامو ةلزتعملا ىلع ةلكشمةب" الأ د

 را | قئاو عاطأأو ءاعدلا باجأن ناد وعدلا كلتةناجاىلاءاشي مهنا ىدهم ودا رمانوكي نأ (لوالا)

 نيه نءاش اص أ ب احأو فاطلالا ةءادول! هديه نمدار ا١نا (ىلاشااو) اهيااذيد_مهتناّنا

 0 اتلعمنوكيالابج او ناك امؤتبا دهلا هذ و لعف هللا ىل_ع بجي هنأ مهدنعءتاوهو دحاو فر نيهجولا |

 || ةدازو ف سحلا اون أ نيذلل) ىكامعتءهلوق ههوزك ذام ىلع لس عنتماف ةئبشملا,قلءماذخو ةشنشلام ١

 باص كئاوأ ةلذالوراقموهوجو ىدربالو
 , 1 راديلا ةدابعاعدا ل ىلاعت ةئالعا ( نودلاخاميفمهةنحلا

 | دهر فت ىلا جاتصقةدانزوىسطلاا اون نيذلل لاةفامفمهل لصد ىل!تاداعتلا رك دءالسلا ظ

 أ ةاالتلك او 1 دنيدللة انعم سامع ننالاةفاو:#-؟نئذلل هلوقوهو (لوتالا طفللاامأ) هثالغلا طافاالا

 ْ اوبنتحاو ىنذناكميرومأللاءاو أ ممن !ءانعمو هءاودمغتاملك ىف وحسسحأ نيذللهانهذ مضالا لاهو هللاالا

 1 .ةبلاعلاتاجردلا نال ب اوصل ىلا بزقأ (ىناشلالوقااو )' اهتعامتم تراسص ىلا هحولا : نم تانج

 : 000 ى.حلاودو (فاثلا ظفللاامأو) ثاعاطلا لهالالا ل محتال
 |١ ئثبتءنتلو دكؤنل كلذاواهنف بوغزملاةءلضلتاو وبخلا ةلاكلا ىلع ةظفالا هذه عقوو ٍبرلاو نسحالا

 000 ةءالا دهزماظاو ىلا هن وثملادارملا فاما بحاش لاهو

 ظ " لصاخو اهريتسفت ىف سانتلا فلنا اذه لج الو ةمّتبم ةماكلا هذه لوف :دانزلاوخو (تاانثا طفألا)

 | 7 | لقنلا هملع ل لدلاو اولاعتىلانعتو هناصسءت يور اهتمدارملا نا (لوآلا لوقلا) نيلوق ىلا عجريمنهمالك |

 هللا ىلارظنلا ىهةدان زلاو ةئللا ىه تلا ن ازرهؤ هسنقدرا ولا ضعلا تيد لاف (لقنلاامأ زلقعلاو | ١
 مس

 اسعلا

 جيس يسب سيسيسيسسييسستب

 ماعم
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 نأ (فاثلاو) هيلعن ىأمابصنمةيدففلافاك اهلثعةئكسسلاءازج مهلفريدقتلا نوكي نأ (لؤألا)
 لؤصوملا دباعنمدب الف ىلاشا اري د_ةلاذهىلعو ىرات الانبا لاق اهلثبهلوقف ءاببلاب ءازلا قلغي

 اهلدعةْمب_ءازح هلوق نال ىزا < ىلع فوطه ءوهذ ةلذ مهةهرتو هلوق امأو اهلثمب مهنم ةئرس | ارد ربدَعتلاو

 لمللا نما ءطق مهع وحو تيشغأ ام فم اوقامأ» ءا 1 ا رو اهاذعهميس ىزاحيم رب دقت

 رساف ىلا هن هلوق هئمو ضءدل! ىو ةعطتلاءايطلا نوكسب عطقتلاو ءاطلا خب نوقاببلا ًارقو هاطلان

 دا اوساابم_هه ودحو فصو هب الا عمو ةعطق عمو هفءاطلا فب عطق امو ةعاطق ىأ لبللا نم عطقب كا |

 أامأن هلوقكو ةدوممهه وجو هلل اىلعا وبذك نيذأا ىرتىل اعدل تمحو اوس تسل ا اهخ اك ىتح |
 اداري وسام 0 1

 ىلعوب أ لافواعطق هلوقا تءنودجاجزلاوءارفلا لافالظمهلوق (ةناثلاهلثسملا) نيعلاةقرزوهجولا ||

 موبؤ)ىلا.هن لوقو هتاظ لاح ىفليللا ن.ءاعطق مههوبو تدشغأ لبق هناك الاح لعب نأزودعو ىسمدافلا |

 انانا منت اممهؤاكرش لاهو مهتيانلي زذك قاكرششو متن مك.:اكءاوكر شأ نيد لوةن م اعمجي مدرع
 معا (كوالا ”هلمسملا) لداسم هنثو (نيلفاغل مكسند امك نعاكن ا مكن وانس | دمهش هللان دك نو دبعت |

 قياسلاروك ذملاىلادئاعمهرسشث مون وهلوقىرعشلاةرافكلا كئلوأ اضن ح رش نمرخ ؟عوناذهنا |!

 "نا ىلءل ذرفكل اولرسشل نم هرم نيذدلا *الؤد هلا فصوا ل فتائيسلااوينك نيذلاوهلوقوه:الذو |

 نامئدو.ءملاوديانعل ارم ىلاعت هنامالكلا لصاحو رافكل تاءد_بلااوء_بك نيذلاوهلوق ةنمدارملا |]
 ءالؤهنواوةءاوناكموةلا نا هنمدودةملاو هن داراو «لعن كِل ذ لعفام هنأ هلنيشو دياعلا مربي دوعملا |[

 ىزخللاةباهم ىلع ل دي كل ذو مهن نومي لور اغكسل !ءال ؤول نوعف شيال مهما ىل عن هللا نيبف هلقا دنع اعشش | أ /

 اهنمو اوعملا نيذلان ءاوعسا نيذلا اريتذا ىلا تهلوق اهتهتأنآ هرظو رافكلا“ .دزم وسوي ل | ُ

 اوناكل ب ممثود نمانماو تنأكناصساولاف نوديعياوتاك مان أءاءالؤحأ دكت الملل لوقت اوقثمث ىلاعتلوق ||| 1
 دحالادجاولا ىوسام نا ىهو ةءاّقع ةَقدق د ىلا عَرلا لد س ىلعريشن مالكلا اذهنا ملعاو نماتودمعب ]|

 اعمالعافوالب اه توك نأ عم ::ءدحاولا: لاو ءدهام بسب حانعمتاذازكحماوهتاذلزكك لا |

 ادونعمن زكي ذاب رطل ث د كيلر وكتلاو داحيالاىف لريثأتال ملا دحالادحاولا ىواشأ]|
 ,هنادادوسولا_حاووهىذا!قلطادو>وملاالا م داكلذو قلادجوملاالا سيلقملا دومعملاىللب هري-غا

 (ةيئاثلاةلثسلا) هدارعلعأ هللاؤ هانر هس ذانهثم دارا نوكب ن5 لقص يداغلا ل درر ار ١

 مكناكمو مهءاقجا لاح لكلا رمشكف ىأ لالا ىلع بصناعمدبو دجاو فقوم ىلا بناج لك نم عم ارمشأعا
 نالاعاو هيلع فطع ماكر مشو ريمذلا دسك ًاتمنأو مكناكم اومزلاريدقتلاواومزلا راما, بوصنم |
 ىأ كح كم نيدوب لاو نيدياعلل لوغي ىلاهت هنادارملاو دولا دي د سوتلامةصتخم ةلكم كتناكمةلوق ْ

 نودنمنو د.ءياوناك امو مهجاوزأوا واظن يذلا اورمشا ىلاعتهلوق هريظنو اولأست ىت-مكتاكماومزلا ||| ٠
 (لؤالاتضأا) نانح ه.ةفمهنب اسلي زف هلوقامأ نولوث_سم مهن! مهوفقو مبخحا طارصتملا مهودحاف هللا 1
 هنأب همقوللا مكح ىذلاّنأ همف بددسلاو رظت:موهو ل ون مدل اوقدعب ”ىذملا دل عشا ةماعلا ءذهأ 3

 انابز ” مىنانلا ثصلاا) ةنملا باح ىدانوىلاعتةلوق هريظنو نال نهارلا نئاكس اكراصن وكيس
 نمناضلا تلزبرعلا لوشن تقرفاذا تاز نموهاما ت نازك نه مسدلانلب زف لوقءارغلا لاف انزيموانقرفأ 1

 لوزيلازنمو*ذن الاهذهيفلاك هنا ةمدسق نب | نع ىدحاولا ىدواناب زفلثموهو مهانليازفكرقوألا ٠

 د .عب نزول م منيب ولد نيلاز نو لورلاَز نيبزيدع مل هنال طلغاذه لاه هنأ ىرهزالا نع ىح متانأهتاز و

 ا

ا هلم ) هصم*غ ا هانرك د ياا ل الدإاناالا هم
 سو ةلالاه (ةعبارل

1 

 اعلق ”ىءاسكلاوربثك نبا رقاعطق مههوجو تسبلأ ىأ تيشغأ (ىوالا ةلئسلا) لئ اسم هيففاللظم | 0

 | ىداولا لاك قيرهتلاوزيمقلا "هلي ازملاو لس زتلاو لب زلاق ىدحاولا لاه مز زيمت لفاجزيمىلزترلف رغما 1
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 همه:

 1 نودلاش منا نيب ةقالطلاو ةراضنلا نماس فام لي رو هولا ةمعفصربغل_محاذاام م,لعزوال هناو

 ١ يطفتاام هبو رقمةعاد ةصااخ ةعفنم با وثلاا ولاه ل اومالا٠اناعنا ل -ءاو عاطقنالان وفانعال السا ىف

 | ىلع لدب ةدايزو ىبسسحلااو:_سحأ نيذلل لوقو ميظعتلا هباع ىلع ل دي مال-ساارادىلا وعدي هللاو هلودف

 ةنللا بامصأ كد ءاوأ هلوذو ةسلاتا نون ىلع لديةن بق ورح :نعريزاد هلوقو ةعفتملالوهح

 |تاشسلااويسك نيدلاو) ىلاعت فوق « لءأ هللاو عاطقنالا نم ةنمآ هما داهنوك ىلا ةراششا نودلاخا مذ
 م :ررئاو للم لما ندماعطق مههوجو تدشغأامنأ اكمصأع نم هلا نم مول ام ةلذم عههراو اهلمع هئدس ءازس

 / ةيباالا ىفنيلسملا لاحح رشاكمنالعا(ىلدالا ”هلثسملا) لئاسمةناالاىف .(نودلاخ اهيفمهراذلا باضعأ

 اهاوأ ) ةعيراارو أ مهلاوحأ نم ىلاعترك ذوي الا هذه ىف تايسلا ىلع مدقا نم لاحح رن ةمدقلاا
 ش لاعت هنال تائيسلا نيو تانسسحلا نيب قرفلا ىلعهسنتلادمقلا اذه ن هدوصقملاو اهاثع ةئسءازخهلوق

 الأ هنأرك ذىلاعت هناف تاثسلا ل عىفامأو . ةدانزلا 0 وثاا اهي زيلغ-كملا ىلا لصوب هناربلا لا عأ فركذ
 5 .كسأتهضن دوك ونس كلذو الطف نو كباوشلا ىلء ةدابزلان اوه قرفلا او لثملانالا ىزامال
 : اوولاو دعولا لطبل هلعقولو لظووذ تائيسلا لع ىف قاقصتسالار دق ىلعةدا زلاامأو ةعاطلا ىف بسغرتن

 1 هّلبا ىلاعن هنمكح تاطب ملفا !لعفولو تكس اذا هاما كاذب ةقثاانال ريذحتااو بيهرتلا و

 ناوهلا نءةباك كلذوةلذ مهةهرتو هلوق (اهدانو ( هيض دم ىل_ءاعد رةث ىذاقلا هر تةاذكه كلذ

 4 ا وزتءقبتاماذا صقانلا نا فالاف هنادإ هو ركمناسهةنلاو هناذ| بوب للان العاو رقعلاو

 ]احكسمالاو ىزملتاوةناهملاو ةهلذاا لود اس_ساصقات هنوكبهروعشن وكف تالاكلان ءةملاخ ةضقان

 «ءاضننافةرخ الا ىفالوا دلاىفال هلا نم م مصاعال هنأ لعاو مصاع نمهللازم ملام هلوق ) اهئلانأو)

 ٠ | ةاسحطلاىف مهنا ةمصاعلا عابطلا ىلءبلاغلا ناالا تانثدحلا لك ىفدفانهرذقو تانثاكلا عمم طيح ل

 مصأعنم هللا نم هل سد هاب ٌرقيدحأ لكف نوم اد_بامأ ممحاداىمو موهلاسعأب نولغت ثم لاخلا

 نع هاسفنام تا.؛امالكلا اذه ن نمدارملاو اطل لدالا ن نءاعطق مهدودو تيشغأامناك هلوق (اهسادو)

 داوسلا اذه نمدار اااولاو مالسالاء مك نامل ءاو ةلذالو رق مه»و -وقدهر الو لاق ثم ءادعدلا

 هوجوهلوقف ةاظلا عبط معبط لهطاور ونل ا عببط هعيط معلا َناف دل اللا ةلظو ىل هل اد اومانههر وك ذا

 اهلعذشم هولهوجوو لوقو هبراشد و هرمشو هحو رو ملعلار ون هئمدارأ ا رشد سمكا ةرةسم ذم وب

 ١ ويسك نيذلاو هلوق (ةيناشلا هلمث_سملا) ةلالخا !ةرودكحر لهالا ةلظ هئمدار 00 ةراقاهتهرثةريغ

 او:_-أ نيذلل لق هناك او:س> أ نيذلل هلوق ىلءافوطعم نوكي نأ (امهدحأ) ناهجو همة تاي ||

 او.سكن يذلا ءازحوريدقتلا نوكيتأ (ىاسشلاو) اهلثع ةثيس ءازجتاثيسا اوبك ندا نسملا
 اذهو العد ازبال اهلم ةدس ةدحاو ةّديس ىزاعنأ مان ١ از نا ىيعم ىلع اهلثع ةئدص ءازح تاممدلا

 (ةئلاشلاهلثدملا ) لدعلاءالا سبا نيثيسملا قت ىفو لضفلانالا س دأ نيد سلا ىف هقنا مكح نا ىلع لدي

 تامالعن ءهحولاذاوسناب هيلعا اوعهحاو رافكلا تاما ١ وبيدك نيذلاو هل اوةب دارها ءهضعب لاه

 || دم ءونءوجوهلوق كاذكو مكن :اعادعمت رفك أموههوجوتدوسانيذلاامأف .ىلاهتهوقل ادب رفكلا

 ْ ميج مهرش ف مونو ذب هب الاهده دعب لاق ىلاعت هنالو ةرجقلا ةرفكلا مهكءارأ ةرتقاهةهرتةريغ اهماع

 | نالو رافكلا مهءال اؤهتأ ىلع لدي كاذو 'لرسشا ا مهةصو ىلاعت هنا ال“ اؤ>ىلادئاعمههلوتىفرعضااو
 لدحر ىلا قا ةفرعم هسبف ل هح بل لكفىلا.نهقلاةنرعموه فراسعم او مواعلاناطاسورونإ- هلا

 لوةيوادهم لدن, هيلع ىلاعت هللا ةحر ىلهشل |ناكوالص أ ةلطا | هم

 حرسلا ىلا جاتتريغ - بك ايننشا تنبلك

 حاب سانلا ىأي مون * انتحنومألاكه>و

 ١ تاكد اولا لولاة انا رفاكلال راهم تاو سلا او.نبك نيذلاوهوقنا ىذاقلا لاه و



 هع ا دق ظ ظ ْش /
١ 

 ا

 مهالومهقناىلااودرو لوفاّمأو روهثمزا# بيس ىلءبدسلا مسا قالطاو للعلا ثو دلل سس <)

. 

 لطانلا ىلوملا نعاوضرءأ ئعأقو وا مهالوملاع كلذاو ىلا هت هتلاريسغ نوديعياستدلا ف اوناكن
 أ مهتنءلضوهلوتامأو مامنالا ةروسىف هريسف# رمدقن قل !مهالوم هلوقامأ» . ى ا كوملاىلااوعسإ

 هينف ىلاعت هلا لاهم رةم مهم دابعناو ءاعفش مهنا هنو دبعيامف نوع دياؤناكم بمن ذارملاق 6

 نءلق ) .كانعتهلوق ٠ قالتخاو ءارتفاو لطاب كا ذ لك نانو وةرخ الاى لوزن كلذ ن نا ىلعىلاهت

 نماسملاج رخو تداانم ىلا جر * نمو راضالاو معسلا كلع نم مأأ ضرالاو ءاما .مكفزرب

 ىأف لالضلا الا ىلا دعب اذا قلنا مكبر هللا مكل ذاق نة القأ لف هللا نولو ةم.سف سعالاارب دب نمو ىلا

 نانوالا دمع اًضفنيباملىناعت هنالعا (نوتمؤيال مهنأأ 1 اودسسْني ذلا ىلع لير ةلك تةح كا دك ن وف 7

 نءامأ ضرالاوءاعسلا نمل_ضامناهناف قزرلاامأ ةامااوتوملالاو-5و ساوخلا لاوحأو قرن ررلا

 ناودح ٌلكءاذغنوكي نأ نكعالو ٠١ ذغلاىلا اشيأءاتعوهت نا وما اامأو ضرالا نمالا تبتيالف || | 1
 1 ىلا انهت ابص تاماورل انيذغأ نا تن لام لال دو هلتباهنالامىلا باهذاامزلالاو رخآ | اما ل 1 ا

 مولعمو صرالاو ءامسلا نمالا لصتال قازرالا ناد عطقلا مزاذ ٌضوالان هتاستلا داون نا ثنو تاكل ْ 1

 هذهرب دم نع مهلأس اذا السلا هملءلوسرلا نا ىلا عت نيب مقالا ىلعل دمل ىلكنلا مالكناد اهمةع مرتجال ظ َج

|| 

 | ىنءلاو لمعلا نهتفلسأ امر امدْس |تمس سف: لكربتتت تقولا كلذ ىف لوةيىلاعت هتان عانق مضاع|
 ْ لعف ام لعفت ىعملاو ةدمّد ىهفاصبق ناكناوتةدمعسى هتان توا نالياظ لافتا رعج اهلاح فرعتانا || 0 ظ

 . 1| اهلاعأريدخت سفن لكن ااهانعف ةدوهشملاةءارقلاامْأو . الع ن-ح اوكي أ كولا ىلاعتةلوةكر ل

 تائيسسلاو تان_بللاب مهانولب وىلاعت لاف امتخال نع ةرابعءالتءالا. (ىناثااثعفأا) تقولا كلذ فأل
 تفولاكاذ ف نالوةينأ لئاقلو ال تالا لبق نوكي نأ غن 5 الا ىأ ءالسالا مث ءالئاا لاقيو ظ ّْ 1

 ثاهاؤدو هال دارا تربع سوري لايعتالاراثغآ ارهاظتو لاعالا عئاتف يس :

 : باوثلاهللا مكح نا ىلع كلذ اهمدُم نا ةءو باوث نم هنا ن نءم-هأر نظام ىلا اودرودا, رخاترتسو ا

 أ هتبهلاردارقالا ىلا نيئلساولعس ىأمتاىلا او درو فوق ن صدأ اراانوكت نأ (تلاثلا ) رغذال باقعلاو ٠

 : لاوحأوهو ذي لايزحو هرك دام( والا ةخاف) بدل ااه دات ا ل تحزيابعت '

 ؛ 0 طاؤسوأ انا وكي نااما «٠ اذغلا نالذ ضرالا ٠ نمامأو ةتقاوماراطمالا لوزن.ف ءاىسلا

 ٍ ْ لاوحأامأو كاعت هلا نمالا سفل قزرلا نا تنثف ىلاعتو هناصس هتلاالا سال نيضرالاوتاوعسلاربدعنا | 0

 | عيأو مصتب رسب مناعجس لوب هنعدقل ىشر لعذاكو رمصبلاو عم كااهذرششانال لذ كف ساوحلا

 00| ىرلخا نم تمملا حب رك و ثدحلا نم ىلس احرح نمو هوقو ثنو بولا لاوتسأ مأو مل قطنأو مظعي

 ْ ىأ ىلا نم تملا رذوةضسسلاو ةفطنلا نمرئاطلاو ناسنالا حرمنا .(لوالا) تاهسوهبفو |
 30 رفاكلا نم نمؤملا ب رخم هنلاهئمدارأ انا (ىاثلا ) رئاطلاو ناسنالا نم ةضسلاو ةفطنل اح ردع
 ْ ا ب ا ا ا ا وج و الاو نمؤملا نمرفاكلاو

 ْ ماعلا فو ولعل اماعلا ىف ىلاعت هقناربب دن ما نق ن ال كا ذو سهال اربدي نمو هلوقوهو اك ام الكم دعب رك ذ َ

 : لمافتلا كلت ضعب رك ذا, فر ذعتلاك ا هاكر ث ذواهل ة ءاممالروم أ داسج الاو حاودالا ىملاعفو ىلدغسلا | | ا

 ل هقلانوةرعب اوناكمالكلا اذهينيبطاخنل انا لعل دياذهو ىلاعتو هناصس هت اهنا نولوق.سفلاو -الاأإا ٠
 1 نراعي اوناكو هقادنعانواعفشمماو از هتلاىلاانب رقتاهنا مانصالل مم دامعىفاولاه نيذملا مهو هننورشي و | د[ 5

 نأ ن ومس الف أ نعي نوقتتالفأ ل قف مالا هبلعهلوسرل لاه كل ذدنعفرضتالو عفنتال مانصالاه هذعنا |
 نمل صامتا زرتال اواني لا زحام لك ناب مك ارتعا مايد ومعمل ا ىف هلف .ءاكر رش نان الا |

 1 نأ (لوالا) تالاقحاة ف انههو هتمءاج ىذلا عضوملا لى ثلا فرص نع ةدابعترلا نال اف
 ]| (فاشااو) هرئالت ىف مالت اه ىلع هال مكحالث سل اوديو كاهل لافي وق ار



 هربأ

 1| مانضالاو ةهل الا نم مهئاكرمش نيبو نكرمشملا نيب اننقرخ أ انلي رق نو رمسفم ا لاق ع ءارفلا اقام لوقلاو |
 ١ ثحابم همفقنودنبعتانانا منك ام مهؤاكرش لاقو هلوقامأو امن دلا ف لس داوتلا نممهنبناكام عطقناو |
 | مانصالا كلا مهااومأنمابمصناواعج مهنا (لوتالا) هوجولمهملاءاكرمثلا فاضأاسغا (لوالا ثلا
 ]| ةفاضالا ف ىئكي هنا (ىناثلا) مهواكرش لاهو ىلاعت لاق ادولف اومالا كل: ىف موسفنالءاكرمش مهورمصف |

 الأ هلا (ثااثلا) مهيلاءاكرمشلا ةفاضا تنسح مرجال“ ةكرشلا هذهاو تبث نيذملا مهرافكلا ناك الف قلعت ىندأ ١
 ||| اوفلتخا(ىناثلاثصلا) باطلا اذه ىف ءاكرشاوواص مكساكم هلوقي نيدو. او نيدياغل ا بطاخا- ىلاعت
 لل اون ماعمج مهرس مون ىلا هت هلوةباو دهشتسا وةك الملا مه موضعي لاف ءاحصرشلااءالؤمداراأ ىف

 ْ | لقشم باطان ا اذهنا هلع لما دلاو مانصالا ىه لب لاه نم مهنمو نو دبعب اوناك مى اناءالؤهأ هئتالمال

 | اذهت زك ذ فك مانصالا ذهن اىفاوفاتْش امش نيب رقم ا دكت الملا يقلب الكا ذو دغولاو دي دتلا ىلع
 | لاهو مالكلا اذهركذ ىلعاور دق مرج الفاهيف قطنلاو لقعلاو املا قلع ىلاعت هقناّن' مه دعب لاقق مالكا
 |نالفرعض وهو مالكلا كلذ مهنم عمد ىتح ةامحلا اهيف قلع نر يغ نم مالثكسلا مويف قاخم ىلاست هنا نورخ

 لهذ ىلاعتهقامهامح أ اذا لدق ناف ءاكرمدل امه ل وقل كلذ لعاف نوكي نأ ىضمعي مهؤاكرش لافتو هلوق رها
 2و ريغ همامقتلا للا وأو هلاعف أ نم ؛ىثىف هللا ىلسع ضضارتعا الو ىلدحم لكسحل اانلق مهن وأمومقس

 دبع نم لكءاكرشاءالؤ مب دارا نا (ثااثلا لوقلاو) نأ نقلا ىفامءىلاعتهفاريخأ تا ل_لقلا الا

 ١ [ل ايده هناك شال باطانا اذه .(ثلاثلا ثهلا) . كلمو جو ىسن اورقو سمو محد نمىلاعت هلل انود نم |
 اهنالاولاهز وحال كلذ ناداونعامق مهما لزاما امم نيدومعملا وس ف ' ديد ن وكي لهذ نيدباسعلا قس ىف
 1| انباح أ امآو هلادمعولاو ديدهتلاو في وذكلا هوب نأ ىلاعت هللا نع عيشي هنافل با ذال نمودورعملل باذال
 |اوناكمهونو ديعتانابا منك اماولاق ءاكرسشلا نا (عدارلا ثحلا) لعفي اسع لأ سيال ىلاععت هنا اوله مهناف
 نوذكي ىله ةءامقلا لهأ نا ىف سانلا فالّتخ ا ماعنالا ةر وسىفانركة دقو ايذك اذه ناك ف مهو دعدق

 منك اممهلوق نمدارملا نا لاه نم مهنم ااه هركدن ىذا اوء ادة الا ىلع هلم ملا هذه تم دقت دقوال مأ

 ا .ناسهدو ءانرك ذامدارم انا ىلع لدلاواولاهانتداراو انهي انوعد عام مكحناوهنوديعتاناما

 اولاف مهنا (قكاثااد) مكسب وانتم ادهش هللا ىنكفا ولا ث.- كلذ ىف هقلاباو دهشتسا مهلا (لزالا (
 ْ ١ يسب هدايعلا كان نم نيلفاعإ وناكمهخا| وعزمماالاةدامعمهلا وس اف ناار خب داع نعاك نا

 ْ يرتب نمسانلا نمو ةعبلار وعش الو ئشاهل سحالّت ا دال موك ”هلفغلا بامسأ مظعأ نمنال كلذ

 || كلدنا (لوالا) اهوسو هيفاورك دمئاهو ديعامرافكلانااوربخ أ ءاكرسشلا نااولاهو اهرهاظ ىلع الا

 ظ أ نيئانابذك ىرجثو نادصلا ب دك ىر# ان ران وكب بذكلا كلذفةريلاو ةشهدلا فوم فقوملا
 0 | قعملااذهلومدعلاكا اهم الطبل اهولمحو انزورافكلا لاسعالا وماهأ امها (ىناثلاو) نيشوهدملاو
 ا ْ اوديعاا ةقمشحلا ىف مهف: ريثك تاقصاهو دمع ىتااماند الا ىفاول دع مها( ثلاثلا وزانو دبعام مما ا ولاه

 || ارومأ او ديءامناواه وديءاممهذتافصلا لإ نع ةملاخ هما وذ تناكاملو تافصلا كِل ةفودوهتاوذ

 هللا دنع عفثتو عفنتو رضتاسهملا مهمانص أ ىف اهول دع ىتلا تافصل ا كلتو ناسءالا ىفاسهلد وحرال واهول ع ْ

 1 | اوناك ام منع لضو قالا مهال وم هللا ىلا اودرو تفاسأ ام سفن لك ول كلانه) .ىلاعتهلوق » هتذازيغ

 . || نوكي وأ قوملا كلذ و ماقملا كلذ ىف ءانعم كلانه هوقو اهلبةامل ةقتلاك ديالا ذهن ارلعاو (نورتغي
 ]|| ةزحأرق ( لوالاثدلا ) ثحابم ولت هوق ىو نامزلا ناكملا مساةراعم_سا ىلع تقولا كا ذ ف دارالا
 1 | :ءارقامأ ءايلاوءالاءاوأ”نوقاءلاو لكس صنو نوذلاب سف:لك | ولن مصاعأ ارقو نئاشن اولدن"ىا دكلاو

 ]|| ىذلاوهدلعنالتفاسأام عبتتىأ اولتت لوق ىنعمنوكي نأ ( لالا ) ناهجواهلف ىءاسكلاو ةزخ
 ' [ريخ نما مغص ىفامأر قت سفن لكنا ىنملانوكينأ (فاثلا) رانلا قي رطىلاو ةنلسا قب رطلاهي دج

 1 ١ || ةءارقلمأد مهجاكتؤرقب كيلواف لاقو .ابيسح كيلع وبلاك سفنب ىنكك باك أرقا ىلاعتهلوق هنمدرشوأ
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 لس ل صحت نر سحو مجحو مصمم ١ مسم

1 
 ايلا ب ل

 لإ ديقتلاو ىودلا مهاعد ىذلا عضاولا رضالا اذبغ نع باهذلا فوسبنمبهعتلادار ااه ع نوكنؤن أف هلوق 1

 ْ أ ات دايغر ل اغتسشال اوكفاو يذكة هلآ |ناثوالا ْن وكنعرامخالانال هتفاامىلا ةقيعضلا ةيمشلاوأ َ 0

 أ لق قالا افي نط ركتاكرت ملغ ك] قاتتالوقه نفالا هيشي ةداسبعلا ذه مث سنالابما عمن 0
 نوءك. ص فدك م كاف ىده ناالاى دم الن هيأ عستا نأ قحأ ق ولا ىلا ىد_م.نكأ قعلل ىدهم 2 0

 | لئا تي 4 ( نولع_ةياسعمب ملع هللا نااًءدثقحلا نم ىغبال نطظلاناانطالا مهرثك أ عيش امو |
 | مالوأ قلاب عئاسلا دوو ىلع الد تسالا نال ءاو ةئااثلا ةحخ اوهاذه نا لعا (ىلدالا هلئسسملا) |

 يةلخىذلا لا ةف كل ذرك ذهنا مالسلا هملع لماذا نع ىلاعت كف نآرقلا ىفةدراعم :داعاسنان' ةيادهلاب]
 أارمعرمأ آو ىد» من هقلخ وش لك ىطعأ ىذلاانبر رلاقذكلذركذ هنامالسلا هلع ىموءنءونيدسبب وهتأ ٠
 ظ ةقرقملا قوهو ىدهةردق ىذا اوكو ف قش ىذا ىلعالا كدر مسا مس لا ةف كاذب لسوق ا 0

 |نالماوهد سلا اوحأب عاصلا دوجو ىل_علالدنسالاحورءاو دس #ناسنال نا فير لماذ | 8 ]| :

 | نم مأ هلوةوهو لوال ادن , الا ىف قالنا بل درك ذاملاطب أ انههذدي ادهلاوهحورلا لاو !نالدتسالا | 1 ؛
 |ةيادهلالود- د_بملا ناش نمدودقملانا معاو يالا هذه ىفةيادهلا لل دب هعدأ هدي عيت قاطاأد نا

 راسبالاو وسلا كل لعجو ايش نولعتالمكحهتاهمأ نوط نم مكب رخأ هللاو كاست: لاق كح ورللا 1

 [41نوكل ساوحلا ىطمعأ امناود_ىلا قاخامن |ىلاعت هنأب غي رصتلاك اًدهو نور كلم :دئثالاو 0

 |نمئنق ةوذيذاذّاالا ىلا اهلصاس عجربة سس ةيدسملالا وحالافاض اى مولعلاو ف زاك اى ١
 ْ قاب تالاك اهنأف ةمهلالا فراعملاو ةمناحو ورلالاو>الاامأ ةسول-لا تاسف.كلا نمءش سم وأموفطلا

 أ لوصح لالا فرشالا دوذقملاو ةنادسهلا ع. قافتاناانلعف داسفلاو ن وكلا عر دان ..الادبأ 5
 ْ أ نولقالاالا طلغلا نم ممل :لو ةطاتئراكفالاو بعص قلاو دب رطذلوقعلا لوةئفاذه تناذا ”ةءاذهلا 0

 هب وعماو هداشراو هّنيادهو ىلا.عثو هلاصس هبا ةناعابالا نوكحح, ال قلالارداو ةبادهلانابسوف || ْ

 نوءلطي قالا لكو ىردصىلح رشا بر مدقلامالكللا عاو_سادعب مالسلا هيلع يلكلا لاق مالا اذه 1

 ةداد هلا لوح نا ىلء لدي كاذ .لكو ةلالضا !ىفاوعقو نيرثك الانا عم ةلالضل ان ءنوزرح و ةيادهلا ||
 ' ىلا ةوعدلانءةرابعنوكت نأ اما ةيادسهلال ومد اذه تفرعاذ ا ىلاعت هقانمالا سداةفرعملاو لعلاو |[

 | بةارملافرشأا منا ىل_ءانلددقةنب ربدَميلا ىلعو ة هف ا ىلا | ١

 | تاداحاهئاف مان_طالا امو ىلاعت هتان رمالا تسيلابمأ ىلع ان دو ةسةيقطاثاداعنتلا ىلع أوي رشلا

 تاريلل ا ع. ىلا لصوملاوه ىلاعت هنا تثق ق دصلا ىلا داشر الا ىفالو قدا ىلا ةو عدلا ىفاسوإ ريثأمال
 | كد د نماوش ىف اهلريثأئال مانصالا ناو دسملاو سفنلا ىف تالاكلا لك ىلادءرملاو ةرخآالاو اينالاىفا
 ظ لال دّءالا اذه ىف مالكلا لصاح اذ هذافرص اهفسو اذ اله-اهت داعب لاغتشالا ناكك ِلَذك ناك اذا و
 ط دخلا نيتاهرك د ىلاعتهققاو دحاو يه قلل تي دهو قرا ىلا تي ده لاقي جاجا لاه ( ةيناشلاهلكلا)
 الْتاآ رق تس كدا مال نم مأ هوة ىف (ةقلاثلاهلثسملا ) قااىلاىد_منفأ ق علل ىدبمهنثالآ هلو ىف

 ارايتخاوهو لادلاديدشتو ءاهلاو هابلا خشب ى دوي عفان ن ءشروو صاع نباوريثك نباًأرق ( ىلوالا)

 (ةيرتا) ءاهلاىلا ةئدملاءاتلا ةكف تاقنولادلا فءاتلا تمتد ىدتم هل مآ نالمتاس بأ ددسءفأ ||
 ْ | نيك اسنيبهنءارق ىف عمخاهلاح ىلع ءاهلا تكرتو لادلا فءاتلا تمندألادلاة د3 ثم اهلا ةنك اسهغا فأن و لآ

 | ةضقىلاةراشالا ورعوبأ أرق (ةثلاثلا) عفان ىلع طلغوهو ىسعنب ىلء لاك نوم فارع ١ ا
 ْ | ئهسيعنب ىلع ةو فيلو بتخا بهذ ملصأ ىع لت زحل فلان وونعابشارغزم الا |
 ٍ 0804 نا رازؤ لالا ديدشتو اهلارتسكمسجو الا خشب مسانأرا 3 (ةعبارلا) عفانةءارق نم ميصصلا هنأ |

 ّْ ا ءاملإ رسكسح مص اع نعركي ىبأ نع مدآنب ىو داحس أر ق (ةسماختا) رسكلا, كرك مز1 اونينكالا ||!
 | ىءاكلاوتز 7 (ةسدايسلا) ديعتو نيعتست أرق نم ةغلوخ لق ةرمتكلا ةرسكلا عمتأ“ طي

 مم ديد سس يعل تم حاحا مم
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 || ءانعمومكي رمق مكل ذف ىلاعت لاه م ةئبلاريضتالو عفتتال نوال اهذه ناد مكفارثعاو هناسح اوهقلا سر
 [|تحو قط اوهاذه نا تنثاذاو همف بي رالاتامث هس ورتباثاا قالب يروه تفتر راق هذ همنا ْ

 ا | بجو اقح امهدحأ ناك ذاق نلطأانوكينأو نيتحانوكيتأ عن :-؟ نيذمةنلا نال الالضءاوسامنوك نأ

 0 ذو ثنوفرصت ىناذرهاظلا اداولا سهالا اذه فرعا مكلا :ءللاو نوفرمست قاف لاق الطانءاوسامنوكي نأ

 01 | ىكع لدياذه لاقو دب الاهدهبلدّدسا لق ىابحلانالعاو رهاظلا قاما اذه نعلودعلا نو زرصست ف كو

 1 نون ةرصت ىناف لو.ة» ن ًزاجا ل كاذك ناك ول هنال نامالا نع راغكلا فرصب ىلاعن هنا رجلا لوق نالطب
 3 | ى تةحكلذكةلوقامأ سب رقنعى أس هنءباوطانالعاو تسمع ىلا م 5 د ًارمهقل ى عأ اذالوةءالاك

 أنا ىلع دب , الاءذهباشاصصأ جحا (ىلوالاللثسسملا) لئاسم هيفف نونمؤيال مهما اوةسف نيذلا ىلعلب أ
 تاكلون واذ نونمؤبال ع اهطامزاربخ مهو ىلاعنهلامرقتوهتداواد ىلاعت هّللاءاضت» رفكلا

 |. ولام لاحاهدص قبب نأ مانع نمؤيال هنأب ريلشا نال لاي( لرتالاو) قالو اه دصريلتاكاذ قي نأاما

 لاح مبتمنامالار ودصّنأ تنشف لا ايذكىلاعت شن اريخ بالةناَنال لطاناضيأ (ىناثلاو) هنمنامعالا

 ناكن ا لو: هنمرفكلادارأ هئاورذاكلا اذه نم نامالا دارأ م ىلاعت هنا تيثفادا م نوكمال لامملاو

 0 نم ناكدقو هداسف ىلع لدن هين ةءوضوم اهب , ال اهدا هذ هب , رمل! بهذم ةدص ىلع دين وفرص ىنأت هاوق

 | ابنع بيجي ةجحلا هذ هركذي نأ هلوق ةمص ىلع الا كِلَس لد ّدسا نيح هرطاخ ةزق عم ىابدإلا ىلع بجاولا |
 2 نيذاانامدعب و ع.هلا ىلعكي رتالت سماع نباو عفانأرق ( ةيناشلا هللا هدودةم ىلصح يس ا

 ؛ ب اذ عسب فكرذلك هوقاسبلاو عملا لمئالاب هاك تالك تفح كلذك نمل محىفوكيرتانكبلعأ

 ١ ةاتسلاك هلا (لوالا) نال وق همفو هد دلل كا ذك هلوق ف فاكلا (ةثلاثاالثلا) نادح ولا اظفل ىلع |

 [وودص حا (ىناثاا) نونمؤبال مهنأب كب رةلك تق-كلذك لال_ذلاالا قا دهب سبل هلا قحو
 ظ | مهلعقحىأ ةلك نمل دينونمؤبالم منا( ةعبارلا هلمسملا) مهيلع ب باذغلا ةلك تة-كلذكمهتمنامدعلا

 | ريغتلا ليقي الق دص هربخو كلذ نع رايخ ااما هللا هلك نمدارملا (ةسماللا"لّدسسملا ) نامالا: افا :
 ْ هرمخو نمؤيال هنأ قلعت هللا ل«نيتةلا ضعب لاعو لهطاو ريغتلا ليقي ال ق- هلعو كلذب هلعوأ لاوزلاو

 ( ناعالا قلذ قاعتت ل هتداراو همفرفكلاا قلم لب هنفنامعالا قاذج قلعت | هتردقو نم ؤدال هنأب قلعتىلاهت
 ْ م٠ دهشأو هنا أ ىلع هلزنأو هتك الم ملع دهشأو ظوةحماحوللا ف كلذ تننأ او ه.قرفكلاو داع لب همف

 . || هت دار اوازع هئردقوابذكق دصلا هربخو الهج هلع بلقنبف امس الا ءذ- »تطل نا.ءالا لي حولت هلع
 ظ نم مك-:اكرش نمل هلق) ىلاعت هلوق ه لاحم كلذ لكوام 50 اسالاوةكئالملارابخاوالطانهداهشاو اهرك

 ْ أاهريرقتو ةينثلا ةطاوهاذهنارلعا (نوكفؤن ىف أف ءدرعب مث قاما اد هقن لق ءديعي مت قاطلا دي

 | ةفكو ةغضحلاو ةّقلعلاو ةفطنلا نمناسنالا قمل“ ءادم اةمفمكن هتان الاراسسىف ىلاعت هنا ح رمشام

 | اهرك ذي ىلاعت ىنتك !مرتجال تاماستلا هذه لص ماسإف ضرالاو تا بلا قيل ءادت اةسفمكن مو هنداعا
 00د رك ذف:دئافااام ( لوالالاوسلا) تالا اؤسانههو لاجالا ليس ىلعانهه
 - || ماهفتسالا ليدس ىلع 2 ذم الجار هاط ناكاذا مالكلانا (باوحلاو) ماهفتسالاولاؤسلا

 || نيركتماوناكموقلا (ىناثلالاؤسلا) بلقلا ىف عقوأو غلب أ كلذ ناكل و ملا ىلا باوملا ضي وفنو
 ظ | هلع لديامركذةرولا هذهىف مّدق ىلا عن هلا (باودسا) كلذي مهيلع جحا ف.كفريشنااورمشملاوةداعالا

 | لجالفاهعفد نم لقاسعلا نكت الدب وق ةرهاظةلالدلاهذسهو« ىلا نيبو ن سهما نيبزيدقلا بوجووهو

 [نايغوشرسهأ مل (تاانلا لا قاسلا) اقرار اهليرسلل وناس اويل ةاهروهظوابتوق لاك
 أ درو اذاف الج ارهاظ ناك اس1 ل.لدلا نا (باوخلاو) هن مما فرتءاول لصحي امام انلالاو كل دب فزتعي

 | مالكلا اذنه نا ىلءاهسنت اذه ناكثل ذكر مالا لوقي سفن هنامت ماهشتسسالا ضرح م ىف مصخلا ىلع
 ١ | امأ رفا طررةمممهالاف ركن ًاوأرقا ءاوس هناو دب مصخلارارق| ىلا همذ ةجاحخال ثدح ىلا حوضولاى غلب

 سم اصح احا

 هوت
1 



 ت4 :

 | ىلعاا الاءذإهتاد (ةمناشلا هلمسسملا) يبل م ويوسع مر كسلا نم ع ا ىلع
 | ةنسلا لهأل وة لق نافانمؤمن وكمال هنافانعطاوناكءامو لوضال ل ئانسمىف نظن لك نا
 بهدم (لوالا) ه وجو نم يعض | ذهانتلق فكما مهمزلب نأ بج وف عطقلا نم عن هلئا ءاشن ا نم ومان
 هذه نا ىف لصاح كلو لمسعااو رازقالاوداقتءالا ع و# نع ةراسءناعالان ا هللا هجر فاشن |

 هج ماققدشلا بسبب نيو ةديحإملا ءا ندافع يلام قايل َةَمْفا والا

 اا

 0 دل ةروسد اوف اف لق 000 2 | 0

 نمنيذلابذك كل ذك هلو أت مم ًاباساو هلعبا وط.ح ملامعاو دك لب نيقداص منكن ا هللا نو دنم معطةسسا :

 هلوقريسفتىانعرشنيحانالعا (ىلوالاةهلغسملا) لئاسم هم“ (نيملاظلاة,قاغناك ف يكرظناف مهلبق |

 ني هَلانأ مهداقنعال كلذاورك ذا وهلا نان ذ دبر نمنبآ هبلع لن الو نولزتيو قات

 نيام هلع عض وم ا اذه ىلا ةاتلصنو 5 را رشئثلا ب ريا ىلع تاناسل اكلة ماو مالكنلا اذه نع

 لزان حو هنكلو ىل اع هللا ىلعءا رتفالا لسس ىلع سل نا :ارقاا اذهممالسلا هلع د#نامتاناماسةملااذهىف
 كيو هلئم ةروسب اوان لقءارتفا نولوةيمأ لوقب مالكلا | ذه ةعحض ىلع جت < ىلامتدنأ م هقادنم علل ٠

 ميمصلا بث رتلاوهاذ يف لاعتفالاو ءارتفالا نعأرمم هنأ اولا هتهقادن- نمهيفعلا زان زدعم هلا ىلع لدي ا

 | (لوالا) ناهجو هيف ىرتفي نأ نارقلا اذهغناك اموىلاعت هلوق ( ةماعلا هلمسملا) يب نالاءذهمطتف |

 ادهناك اموت: مهلا نود نمءارتذا نارقل اذه ناك امو يعملاو ردد اريد_ةتىف ىرتشي نأ ةلوق ن 5

 نآرقلا اذ_هناك امريدقتلاو ماللا ىنععا.نهه تءاسنا ةلكن الاقي نأ (ىناثااو) انذكألامالكتلا
 الأ هلا ناك امو نِنمْؤملا رذمل هللا ناك امةفاكا و رفتمانوئمْؤملا ناك امو هلوةكحص 0 0١

 نسل ىأ ىرتفي نا تارقلا ادسهائش د (امكلذكف كلذاولع ذي نأ مهل ضي نكي ىأ بيغلا ىلع م 1

 هيلعر د _ةءالزمعم نآر ةلاورشدلاهيفأب ىذلاوه ىرتفملا نال هند ىلع هب ىرتةي نأ ن كع ؛ دفدو هفصو 0

 قانا مهاوق لمعتسا؟بذكلا ىلمعتسا ع عطقا هنردق اذا يدالاتي رفنم لاعتفاءارتفالاوريشلا ا

 زعهتناالا دحأ هملع ردّقيال نارشلا اذ هنا مالكلا اذه ىللبصاح راصف بذكلا ىفثددحلا اذعنالفا

 : ريرقتو هدي ني ىذلا قي دصن نكلو هلوق (ىلوالاةغا) رومأب ىوعدلاءذه ىلع تحا ىلاضتهلا لجو

 ْ ملعتلا لال ةدلب ىلارف اسام ا. امم الدر ناكحص مالسلا هملعا دتنا (اهدحأ) هوحو نم ها هذه

 اذه ناكف نآرقلا اذ ميقا مالسلا هنلعهنا ع مل-عاابتكنمئئابنف ناكاموءالعلا دل ةكمتناكامو

 صضأو ال |هلل_#ن 200 هلتواد_علاةباغفاونكموقلاو نياوالا صيصاهأ ىلع القسم نآرقلا ا

 ْ صمصاق الاة ذهب تع -كناهلاولا.ةلو همن عظلاىفاوغااسبلو هاوس دما لمغال اوةاروتلا ىفاما ةقفاوم
 كا قأهلانلع هنروم عيت ىلعو هسف نغطلا ىلعمهد رح: عمكاذدح لدي لاف ىنشراكال |

 : هيلع هلا ىلع ل دي كلذو اميةدح الذل الو اهعلاطام هنا عمليخمالاوةًروتلا فام ةقبانطصيضاكالا |

 ٍ ىلع تادةلزملا هللا ب 3ك نا (ةداثلاةخا) ىلاعث هللا ل قَنمىح وبءامسشالا هذه نعربش امنا مالسلا |

 : فوأىدهعب اوندأو ىلاعت هلوقرع سفن ةرقبلا ةزود فهر رقتفانبصةتساام ىلعمالسلا هلع ده مدقع |

 || ىلص هات ةراشنلا نم بتكلا كا ”ىفاملل اي دضت مالسلا هملع دم نع ناك كل ذكر هالا ناك اذا دكه 1
 ْ ناَقلا فربخ ا مالسلا هنلع ها (ةمااثلاةحلا) هندي نيب ىذلا قيدصت نعةزابعا ذه ناكسف لو هملع هللا

 ]| ةلوذكو هن'الا مورلا تدلغ لأ ىلاتعت هلو ةكري للا كذا ةقباطم تءقوو لمة ىلا ىف ةريثكل | بورغلا نع |
 / أ مف سا تاهلاسملاا واعو مكشما ونم [نيذلا هللا دغو هل اوةكو قلابات و ورلا هل وسر هلا قدصدقل لامع |



 هوم

 | ىدهفهتيده لاقب ىدتبم ىهجىد,ب لوقت برعلاو ىدتهي ىعم ىلع لا دلا فضتتوءاهلا ةنك اساكدهي

 1 106 . الاهذ هىف ءاكرسشا | نمدارملا ناوهو لاكش هب , الا اظذلىف (ةعبا رلا اهلكملا) ىدتحا ىأ

 / | هوجونم (باوحلاو) اهب قمليال ىدهينأ الا ىدبمالن ءمأ هلوةفةباد اا لم ةنال ادا اماو

 لأ دارالاو مانصالاوهه دمعي مقلط دسب نم مكنئاكرش نم له لق هلوق ن ءدارا!نوكب نأ دعسال (لوالا)
 هناصسالوق هيلعليلدلاو اهيلا ةاعدلاو ةلالضا او رفكسلا*اسرثر قرلس ىلا ى داوم نم مكئاكر شن له هلوق نم
 َنادارااو نوكحر شرا ع هئاهسوهال اهلاال هلوق ىلا هللا نود ن أباد ا -ااودخا
 ءالؤهامأو ةماقنلاو ةيلقعلا لالدلا نمرهظأ ام ةطساوب لسا نيدلا ىلا النا ىده ىلاعتو هناك س هللا

 | هقلانيدبكقلا ناكف ىلا.تءتاا مهاد هاذاالا م هرغاو دب. نأ ىلع نور دةيالم_مماف ءاسورلاو ةاعدلا

 ْ ٠ | ةهلأاهوذخت امن موقلا نا لاقي نأ باوحلا يف (ىناثلا هجولا) لاهالاءالؤهلوقلومق نمىلوآ ىلاعت

 0 3 مكل ام أ دابعهللا نود نءنوع دن نيذلا نا لاف ىلاعت هنأ ىرئال أ لة ءيو لعب نم نءريعب اي اسبنءريع م رحال

 || نم ىلي ىرجع ام ب. ىلعناندالا ىلع ظفالا ىرجأت مءاعداوهعسنال مدوع دنا لاقو تاداجل اهنا عم
 لمغانا (ثلاشلا) كل ذكرمال ا نكي ل ناو لمعي نم ةفدب ىلاعت هلقا مهفصو انهها ذكَذ لعب و لة عب
 اذاواهربغا ميد نأ دعبالا|اهريغىدهال هاف ىدبت نأ اهكع ثم تناكو لانا نعي ري دقَتلا ىل-ءكلذ

 ةاسلاةحصأ اطرمش رمش تسلان دنع ةينبلا نا (عدارلا) لاوس !لاردَمنربدَةَملا اذه ىل_عمالكلا انج
 اهنا نم مصيفريدقتلا اذه ىلعو لقعلاو اعلا :لباق ار حو اب_ثحاهنو حسص لاح مانصال كلن لمعلا
 أ انكر طاولقنلا نعةرايعىدهلا ن١ (ساخلا) ريغل اذياد بل غتشناها م هلقاعة مح اهلعع نأ ىلاسعت

 |ةيدهلا تمحو مثلا نم عر طاىلاىدمامىدهلاو هلا تاناذا ىده اهجوزولا ةأرملا تيده لاش:

 ْ 00 مسهل ا رقعم امن ىشع نآك اذانيثث انمب ىداب.نالف ءاسو هريغىلا لجو نم الاس ةّد الد يده

 | ناكمىلا لقتن ال هنا ءانعم وكم نأ لق ىده نأالا ىدهيالنممأ هلوقلوةنناذ- هتاذاهلباتو

 ةردقلاو ةامخلا نعةءلاخ تاداج مانصالا هذهنوك ىلا ةراشال ا دارا افريدَمَدلا اذه ىلعو هملا لنا ذا الا
 دسافلا مهههّذم نم بدع نومك فدكم كلا لاك ةرهاظلا خلا هذه رافكلا ىلء رزقا ىلاعت هنارعاو

 / (لوالا) ناهو هيفواناالا مهركسحأ عبتشامو ىلاعت لاق مث لوقعا!باررأ هلطابلامسااقمو

 د وعمس لد مه دنءناهربىلا دنتسمريغ لوق هلالانظالا ىلا عت هللا مهرارقا ىف مهرثك أ عبتامو
 (لوالالوقااو) نظااالا هنئادنع ءاعةش اهنا وةهل .[مانصالا مها وق ىف مهراكخأ عدني امو (ىفناثاا)
 امي قا نم ىنغبال نظاا نا ىلابعت لاق مث لكدااب رثك الار مسف:نأ ىلا جا: 2 ىفاشا !لوهقلا ىفانال ىوقأ
 ناقلانىلع سايقلابلم_لااولاةذدب الادب. ساسقلاةافنكست (ىلوالا هلمسملا) ناتلثسسم هنو

 لدئذلا ل.ادلا اولاةف سامةلاوّتنث م باج أ امي قا نم ئغبال نانا! نا ىلاعت هوةازو< الذب حوف
 ْ سامقلاب لمعلا نكس لف امولعم سا.ةلان لمعلا بوو ناك عل طاق ل يلد سايقلانل معا |بوجو ىلع

 معي ساسقلا نم دام ةسسملا مكطا ناك وأ لاة فلول اذه نع لدّدسسملا باحأ ام ولعم نأكل بانو نظم

 نورذاكل ا مه كو اف نث الز: ابعمكحي ل نمو ىلاعت هلو ةلارفك هي للملا رت ناكل ىل اع هتلاكح هنوك
 "| نمأم ملا نمدافت_بملام ججإالاا ولاه نان هبل ا هلت نع نورمعي دو هب لم بعل لطب كل ذلك ن نكيرلاناو

 7 را سا !الاو(لطاب لوإلاو) نطيالو لعيالوأ نظب وأ ىلاعت هللاكج هنوكرعي نأ اما
 ' [||لم_علاّواللطا (يناثااو) كلذكرسل قافتالابو نورفاكلا مه لاف لنا لزتأ اع مكي ل نءوىلامعت
 ا ش مكسلا كلذ نكي ملاذا هنال طاب (ثااثلاد) ائيسش قا ن ءىنغبال نظل !ناىلاعتهلوقا زومعال نافل

 "|| ةالصلا اوعاضأ فاخ مهدعب نمفاخن ىل اعل اوةلالط ا: ناكبف ىهشنل در ناك انونائءالوامولعم
 1! ظ ٍنابعلاو تاموبم_علابْك سلا ىلا عجري ليادلا اذه لصاحن ان ساسمقلا ؤتبثم باحأو. تاوهشلا اوعمتاو

 [| ةلادانوكج مزانافلانمل_هلا نم عنملا ىلعةلاد تامومسعلا هذه تناك الف نظلا الا ديفي الت امومعلات
 ' 1 ١ 101سم ل ا سس ب ل صم

 يع ْ
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 حمس احساس يدع مصمم عسسل و م صم ع جس ل سمس <

 أ ناك يدق ناكر قدوجولا يمص هج نانالا ناك ران كحوانن اذهو هقدص ل لع هنا دمع ن : / ّْ

 | لاقي مسانآرقلانا (باوماو) هيىدحلا مصيالنأ بوف سمالا سفن ىف الاحمميدقلا لثج نايتالا || ١
 ٠ ناىعازئالوتا وصالاو فورحلا ه ده ىلعو ىلاعت هللا تاذب ةماعلا ةعدقا ا ةفصلا ىلع كارت الا

 الا امأ .ةعدقلا ةفصلاءالاهبعق ةوامناىدحتلاو هقول هن دش تاوصالاو فو رخل ا هذه ن ءدنكَ را تاملكلا

 هدهبنامتآلان كادت هنأ ميلعت هنمدارملاف نيق داص م دك نا هللا نود نم ءمجطتسا نماوعداو هلوق ا

 ةريثكلا ل اوقعلا كت تراصت دضاختو تو اعئأ ذا ةعانلبا نا ذ ريرقتو العزير داع اناكول ةطراسعملا ا
 | لوقي ىلاعت هناكف متمدحاو لكز هتيام ىلع مهعور دق دحاوء ىو اووجو اذاف حاولا رة | 1 1

 أاضعي مكّصعب نعماو اوعقجاف نآرقلا ةضراعم جارت ساب ىنبال مكس: منثالاوذ_اولا لق ءنابها
 زدت هظيذ شف ةضرااعملا هذه ءدارفنالا ةلاحو عاتتجالا ةلاح كب زع مفرعاذاف هض امراعملاهذه ىف 5
 هنا عاورشبلا لعفال قنا لعف كل ذنارهظيذ شن خلا ةمفاوريغرمشبلاةر دق نال ناك اننا ةضراسعملا ذه ظ :

 هنا (اهلوأف ) ةدسنارةلا , مشو هبلعهققا لص هقالوسر ىدحت بنتا حنا ءانررقىذاااذم رهظدق |

 هلع نود أي النارقلا اذه لثع اًوأي نأ ىلع ناو سنالات ءهجا نمل لق لاف م نآرقلا لكب مها 2

 روصرشعد اون أف ىلاعت لافروسرمشعي مها دحت مالسلا هيلع هلا (اهيانو ( اريهظ ضعبل مهضعي ناك وأ"

 هنا (اهعبادو) هلثف نمةروسباون أف لقاك ةدحاو ةدو سب مها دج ها (اهئلاند ) تانرتفمهلُم

 | مهنم باطي ناك ةعب رالا بنا رماكلتىفنا..(اهسماخو) هلثم ثيدح او ملف لاسةفولشم ثي دمي مهاد
 ١ | بلط سنو ةروس فمن لعتلاو ذلتاامدعىف سو هلع هنق ا ىلم هنفا لروسر ىو انسي لجر ةضراسعملاب قي ظ

 | همدقتملات نا اراىفثا (اهسداسو) اهل «تيلوأ مولعلا عت ءاوسناسنا ىأ نم ةدحاو ةروسةضراعم مهنم ك0

 | نابئالا ف ضعبلابضعبلا نيعتسسي نأزوجو مهعدجبىدحت ةدترملاءذهىفو قالا نمداو لك ىدت
 أ ءوما ذه: يرتوت انههونيقداض جنك نا هقا نود نم يعطتسا ن ماوعداو لاه ةضراها اذ |

 أ تارقلا اوبذكه لحال ىذلا بيل ارك ذىلاعت هنا مش زدعم نآرقلاناتايئافقابعتهقااحرك تلال

 مهنا (لزالا) اهوجو لة<:مالكلااذهنالسعاو هلوأت مهنا ءاعباوطخ لاعاوبذك لب لاف
 [هتمدوصتل!نأ اوفرعبلو :نيلوالازي طاسألالا باكا اذ هى سلاولاه صقل! نما رسال |
 اذه ف فرصتلا ىلع ىلاعت هللا ردقناس (اهاوأف) اهلةرباغم ىرخ أر ومأ لب ةباكسلسا نسف نوه سلا
 ىلعلدتاهلا“ (اهناناف) .تهلماك ةردق ىلع لدي كلذوزءلا ىلا لذلا نمو للا ىلازعلا نم هله ل ةنو ماعلا

 | نان وكم لك ةياعو نوكس لَ - مم لك ةباتق قالا بدلا ناا_ مي فرعي نان الا نا ثدح نم ةربسعلا |

 0 ا م ا ه٠ حخ6(6يحححشحل

 ا | ىلوال ريع ءمومسقى ناكدبتللاهاك رش“ الا باطى هتنغر ىوقتو ايندلا بح نع ه سباق عف ةريفنوكيال

 | له ل هنا عم ريس غتالو فن ادت رهغ ن نءنيلوتالا صصقركذامل لسو هملع هلا ىلص هنا ا بانلالا |

 ترل» .:0021] سيار ةكاوم ءارعدلا ةروس ىف لاق ام ىلاعت هقلانمىنو هنا ىلع كلذ لد لو

 فؤورحاو همم انكمهنا (ىناثلا هعولاو) ني رذنلا نم نوكنتل كبلق ىلءنيمالاحورلا هيلزننيملاعلا

1 
 ١ يمس دمع مدمس يس م محمسسل

 | ىذااو» ارب هنعىل متت باجسأ دقو نآ ارقلانمونظ ءاسأ.ت اهنماوهسهفي لو :روسلا لئاوأ ىف ىيسهناا |
 | كلذراسن ًاسشف اش هرهظ نأ رقلانااوأر مهنا (تلاثلاهجولاو) ناك ابا منديات اعل ظ

 ْ أ هب تيثنل كاذك لوي هنع ىلا عت هللا باج أف ةدسحاو لج نآر ةلاهملع لزتالولاوأ اعف« ىدرلا ن نعطالابدبساا ٠

 0 ثلا تاما ع نمءولمنارقلانا (عبارلا جولاو) ناكرفلاةروسفباوملا اذهان -رشدقو داون

 )5 واةىفكلذرر قلو تومادعب: املا لوصحاودع.تساف تاسوسحنااوفل  دقاوناكمؤقلاو رشتلاو |

 امداسعملابلوقلا ةحص نيب ىلاعت هلفاو بذكسل | ل: ىلع كلذ ركذيانغغا مالسلا هملع ا دم نأ ازونطف
 ( موقلاوتادإبعلارئاسو ةاكرلاوةالصلابرمألا نم ءوام نآرقلا نا: (نيماحلاهجولا) ”ةرثكلاةرغاقلا ||

 ٍ ٌْ هلا ناعأف هدف ةدئافالئ شب أن نأ نم لجأ ىلاعت ههاوانةءاط نعو انعغنيلاعلاهلانولوقياوناك | 0
 مم 1 هه حلا

 َت ار 11-89
 هيل



05| 
 تا ب7 اد 0 222257 ضست7ستتتال  اسصساهسسمل ده مس ل مسسس

 | ثاكتف قامت دق نم ىخولا:لضعاما "يل. ةملا بوسغلا هذه نع رابشالا نا ىل_ءل دي كل ذو ضرالا ف

 ع كلاشلا هسولاو ةمضاملا ب وءغلا ن عراب انالوالا ناه-ولاف هب ديزني ىذلا قب دمت ن ءةرابمع كلذ

 : لئالدلا نم (فاشلاعونلا ) هن ديزيب ىذلا وي دصت نع ةرامعاهعوشو ”هليش ملا بونغلان ءرامخا

 ىأنمزهتمنآرقلا ناىفاوذادث ا سانلا نا لعاوئث لكل يهفتو ىلا.ءهئدلوق هن الاذهىف ةروكذملا
 نمدارماوهاددو 'لبقُدءاو ةمضالا بومغل | نءراسخ الا ىلءهلاّوشالز عم هنا مهضعب لاتقفهوجولا

 لءدفتوةوقب ةراشالا هملاو ةريثكلا مولعلا ىلعهلاقشالز عم هنا لافت نم مهنمو هب ديزي ىذا اًوِي ده هلوق

 مشقلاناكشالو همن دتساوأ ةشإ د نوكناامامولعلا ناب ايلا اذهىف مالكلا قة تو ئن ل كح

 || لءنوكتنأ اماف ةسشردلا مواعلا امأو ناتالي نم ةجرد لك اوانأش م ظءأو الاح عفر [لوالا

 ْ ىلا عت هللا ةفرعم ن ءةرامعوهفنادالاو دئاّوعلا ملءامأ لاسعالا لعن ”نااماوناندالاودئاقعلا

 ١ منافع ةقرعموونا ذةفرعم نع ةرئابع ىف ىلا_هئدقا ةفرمامأ رح "الا موملاو هل_سرو كود 5 المو

 / ىلع لقهش»نآرقلاو هيئاوعأ ةف رعمو هماكسأ ةفرعمو هلاعتأ ف زمر دار تا مف علو هلال

 || | لما هلم برقمال لب كسلا نم“ 20 *هيواسسيال هجو ىلعاهامص افو ايههد رامفتو لئاسملاهذ_هلئ الد

 || ل_عوهو رهاوظل ا. ةقلعتملا ف.لاكدتلا ل_ءنعةرابع ن وكس, نأ اماوهذلاعالا ل_ءامأو تافهملا
 1| ةضايرو ع نطابلا ةمْغصّ لعن ركب نأ اماو نآرقلا نم مهْث-ايماوطينةساامناءاهةفلا عسج-نام ولءمو هّمَدلا

 1 فورعملابماوزةعلاذخ هلوقكمريغفف دجوبداكيالام لعل اذه ثحاممن مناآرذلا ف له دقو سولَقلا

 ركل اولا شسفلا نك ى 4 وىلرةلا ىذءاّياو ناد الاو ل دعلادهأب هنئاّنا هلو قو نيادالبا نع ضرعأو

 00 "اسف وصح عنتالاقشا هيا يلق نإ رسشلا مولعلا ع. ل مدافن ىلع ل ثم نآر ةلاناثشف هاو

 || هريرقتف نيملاعل بر نم هيف بيرال هوقامأ ناكل ليصفتو هوقب ةراشالا هبلاو ازمه« كلذ ناكسف بتكلا
 ثيحو ضقانتلا عاونأ نم عون ىلع لسنا وديال ةريثكسل !مولعيلا هذه ىلءلّمشملا ليوطلا باكا نا
 او دج ول هن اريغ دنع نم ناكولو ىلاعن هلوق هريطنو ليزنتو ه.-وو هتلادنءنم هناانلع هنءناك_اااذه ىلع

 ثوكينأ هتفصو هلا قلبال ثآر ةلاادهن اذن "الا هذه لو أ ىفرك دا ىلاعت هنا لعاو ارغ اريثك افالتخا هنأ

 ظفاب ىرخأ :ّرمداع ةروكحص ذل الثالدلا نم نيعونلا نيذ هلع ماه أو ىلاعت هللا ىلع ةفمان ول
 ||| لوقلا اذ هلاطبا ىلع ىرخأ ةدركذ ىلاعت هنا مث ”ءارتفأن ول وقيم ألا ةفراكنالا ل ..س ىلع ماهفسالا

 ٠ .اهريرق :ىانغلاةحغاءذهو نيقدام سكن اهننانود نم ٌمعطتسانماوعدإو هلثم:روساونأف للاسف

 ش ' تاوقس نزسزوس وأن اياد ,ء ىلع اةلزرتام بد رف منكن او ةرقملا ةروسىف ىلا عت هلوقري فت ىف

 1 هلثمنمةرشءلا ةروسىف لاهم (لوالالاؤسلا ) تالاؤساههو نبق دان م منك ناهتلانودن: م ادهش

 : ناك علاطي لو د- الذل ل اسم الجر ناك مالسل!هملعاد# نا (تاوملاو) لثمةرو باو افانهه لاقو

 3 مدعوذلتلامدعيف مالسلا هءاعادمم ىواس نانا تاملف ىنعب لثمنمةروساَو أد ةرقملاةروسق لاذ

 : اذهنزدملا ارهظزماارهظثم-و ةروسلاهذهىواست ة ةروسا مولءلابلاغ>_دالا مدعو بتكلاا ةعلاطم

 ]| هلعد# لثمناسنا نم ةروسلاهذه ل ثمرووظنا ىلع لدي هنكلآو ةزمماهسف:ىف ةروسلاّنا ىلع ل ديال

 [|| قللت نافرةعماهقنيف ةروسلا كلن اةروسلا هذ هىف زيب ىلاععت هنا مث زحم*لعتلاوذلتلا مدع مالسلا

 5 مرجالفرودلاءدهن ءةدحاوةروس ةضراعمنامتالا مهنك<ال هنافاوركفتو اوغااطو اولعتواو دلت ناو

 ازال راهظاو ىدعلا باء ىف سمع بءترتاذهنا كالو ل_ثمةروباونأف ةياال ! هذه ىف ىلاغت لاه
 راكلاروسلا صتخي وأ راكلاو راغدلار وسلا ع. لوا لهل ثم ةروس' ولأف هلوق (ىناثاالاؤسلا)

 1 راشدنأن كعام برقأ امثال ة رولا هذه لثم دارا اف ةمكم ىثهو سول ةروس ىف هب هن االا هذه ( باوحلا)

 مالسلا دلع هلااولافتق واع نارقلا نا ىلع م" الادب اوكَمت هلزثعملا نا ( ثلاثا لاول ( هيلا

 | ةج لوك رهظهنع 0 ياسا يسد ءدارملاو نآرقلانبرعلا دخت |
 سجس سس سس 0

 ند

 تا بيو 0



 1 هقاءان الم قم فوقؤلا رداع نم ن ساهم قغناسنال لقوتو فان لعتلا كنك ةروصلاكاددا || :
 : مدل اذ هىلاةوادعلاو ضغبلا ىف هدا تغلب نم نافكلا كئلو أى نأ ىلاعت نيبف لئاضفلان ءىلاعت || 1

 "|| ةوادعلا ىف غاابلا ردعلا له نكمتال كالذكف اريصب عال | ل عجحالو اعممب مص' الا لع نكسسءال هناك |
 ١ ةالصا| هلع لوسرلاةماست غالكلا اوه ند دونحتلا وزني ناطق قدر ياي انقيدص دطااذه ىلا |

 | اضي م ىراذايدمطلاو:حجيالعلا نولمةءال ثم ىلا لمعلا سضىه ىفاوغلب دق َةد ةفئاطلا هذه نأن مالتعلاو |

/ 
' 

 سمح .وةسنالنأ كملع بجو كا زكحت حجءالعلل هل ونق مدع ند سدح ودل و.هنع ص رعأ حالما لتقل

 لاق رمل نم لف أ عمسلا نأ ىلع الان مب ةيدتقننا تحا (ةمئاثلا لما ) رافكل !ءالؤه لاع
 نوكنأب حوف رصنلا ب انهذالارظنلا باهذي نرةيلو لمعلا باهذ عملا بانهذب نرق رق كامتدقلاثا

 هللا ءاغن ىذلا هزني عمتلا عمدللا هات ىذا! نال اقف ليلذلا اذه راشالا نبا فيزورمديلا نم لْضفأ عمبل

 | حاوية عي ىذلاوه باَقلا هرمصبت ىذا او نورعلا راسب ادري و بولا اراصنا ذا رأ ىلاسعت هنال 0

 مّدقي بلغالاق هئافرصبلاو عوسلا هئارك ذالك ل اعف تآرقلا نم ىرخأ ةحب بولطما اذ ده ىلع ةبيتق

 ل هنال 'مهيلعزل ايريغف مهصلاامأ مالسلا مهيلع" ابنا قد ىف عقو ذق ئمعلا نأ (اهدحأف ) ىرخ

 قات قارن ارم سلس ن نءز#شباويلسا هءلعرذمغت يس مالتس اذان تيس نسال

 ٍقرملا لردتال ةريصاملاة وةلاو ناوخلا عج نم ع ومما ٌكردتةءماسلاةوتاانا ,( ةيناثلاةخ ٠

 دادبسسالا ند رعت دفتبانغانأسنألا نأ (ةثلاثلاةغلا ) لباقا انهو ةد_د-او ةه>ن 2/1 ا

 | ةوق لع فةودالو معسل اةوقبالا لصحح الة ىلعلا تالاكلاب سفنلا لاكش ساف معسا !ةوقبالا نكعالكل 1
 باقه ناكن ا ىزك ذا كلذ فنا لاه يلاعتهنا (ةعبارلا ةححلا ) ريصبلا سل شفأ عمسلا أك ءءلاا|
 لاس وس اذعدك ار لسلل ان رقعمسلا لمف لقعلا ا: ههبلقلا نمدارملاو ديهشو»و عمدلا قاأدأ |[

 ةحا) ريعسلاٍِناذعنمصالللاب_ىععسلااواعفل ريعسلا باصحأ فام لقعنوأ معسناكولاولاقو |
 ةوغلان كلذي عم د .اعاو .مالكلاو قطنلاوه تان اوماارث اس نمناسننالا هيزاتنع ىذللا عملا نا (ةسماللا

 كلذو لاكتالاوناولالاةلاردا رصبلا قاع مو نادال فرم لص هب ىذلا ىطنلا عم تاقلعتفةعماسلا ||

 تنين يبول سال راد ا ل «لشفأ مهسلا نوائاشااباسقام

 لك نأ ىلع لديك ذو ناس ناسعلا ارو ساروهشملا ل فا ىفاولاه منا ( ىوالاة ا ) هوجو

 ناسلااذهبولضفأو ى وذا ًارصبلا ناك مس رف لع هنمدعب امر ديال عمسلاب ونا وع“ عمسس ف وف لض»ام | ٍ

 دهم يسم حملا ممل اي وح ا يب ا حصل صل صن اسس اح مما معلا ١ 2 امل ل مصصخسم مما ل صحم تمس

 الا ىىةعماسلاةَّوءلاَدل آو روتلاوهةرضانلا ةوقل(ةل آنا ( ةئاثلاةحلا) راصبالاوهتاكاردالاهوسو
 ]|| ٍبئانعنا (ةئلاثلاةغا) ةعماسلا ةوَقاا نم فرشأ ةرضابل اةوقلاف ءاوهلا نم فرش رونلاو ءاوهلا
 ٍ لحم نهى نذإلا ىف ه:ةلخ بئابعن ءرثك أ راصبالا ل نه ىتاانيعلا قدا ىفىلاعت هللا ة مكس |

 ]| بكرو راصبالا#ل[يصعلا نم ةمغامدلا ةعيسسلا جاورالا نم داو حور مامت لع ىلاسعت هنافعاسلا |١
 ١ ندال او ةفلتروص ىلءةريشك تالضع نيعلاتاكي فل انعم تا ا, وطر ثالثوتاقيط عم بس نم نيعلا | :

 1 ىرب رعصبلا نا (ةعبارلاةححا) هوهْع غنملدشف أ هنوك لعل دن“ ئذلا قمل ىف ةيانملا ةرثكو كل ذكسيل |

 || (ةيمالا جلا ) دجاولا بنامملانمالالرديال ريصنلاو تناوذا لك ن ءالردي عمسلانامسهلوق عقاب |
 ٍ قيوم افاإأر ال مأ ال ذااىفدحأ !هار لح هنافاوفاتناو ايدلا ىف هللا مالك عمم هام «اسن الا ئمارثك نأ |

 30-5 مياس دج ودب و ومسل - نسملالا م

 لئثالد باءا ااذه رك ةنمسانلانمورصلان .وننأ مداد قمر ذيشافو علا لل

 : 1 5 اسنيو سانا يهب ءلرتشم عأ |

 ' عئارشلا ع 0 ١ اوهوةع يخل ومالا مو سهعناءببدبتامحاناو ةسش رلاتافملانمأ |



645 

 ْ أ اهلنتأسأ ناو مكسفنال منح من سحأنا هلوقيو اثيعم انةلشامنأ مدس هلوّدب ه:ءىلاعت

 1| و ىلعا وعلطب مواسم ةحا زفرءامر :أ ىلعالت_ثمنآرقلااوأرامل مهف ةريثكرافكلا تاهيشف لب نو

 لن ورا اوناكو تاسهلالا رارمءأ نوف رعب اوناك ام موقل !نألصا+لاو نآرقلابا وبذكم رجال اهينةمكحملا

 | مرعالف اتاليوأتءوسوالو اهمكح نوذلطياوناك امو تاسوبحن ا لاعف ةفولألا لاوحالا ىل_ءرومءالا
 ا ءامسشالا ذم مواعمدعىلا ةراشأ هلعا وطي ملابعا ودكم لباهل وقف لهل او بيدكتلا فاوعقو

 ا ةيقاع ناك دكرطتاف لاه مم رارسالا كل: بلطف مهد اهمجاو مه دج م دعىلا ةراشا ليوان مهماي الو هلوقو

 ا ظ ييلظعلا راسانا ىفاوقنف ةرخاالاوا_.:دلامهتئافاو امال فةرخ الااوكرتواسندلا اويلطممنادارملاونيملاظلا
 ]| بوريض نم لس .رلااوبذكن يذلا ممالاب لن ىذا وهو لاصئتسالا باذعه:مدارما لاف نم ساسنلا نمو
 || عقر تاليوأتلاب فراعربغناكن منأ ىلء لدي هيوانممأيامو هلوقو.ةخكلا لهالاق ا.ئدلاىفباذعلا
 الا مسو ناسنال فر عبرا ذاف ةضر اعتمنوكسحت اماهيف دجوي دق صو هزل اره اوظ نال ةءدبلا ور فكس اف
 ]| ليوأتلا ىلليزنتلا قبط ليوأتلا هجو فرعاذاامأ قدم سيل باكل !ذدبهنا هيلقق عقواسيبف ليوأتلا
 ]|| نمؤيالنممهتمو هنن مود نم مهنمو ) ىلاعتهلوق ٠ ءاشينم هرونل هللا ىد يرون ىنعارو كلدري سين ظ
 ( نولمغتاممءىرباناو لعأابن نومي رب مخ أ مكملع مكلو ىلع كلقف لوبدكن او نيدسفملابلعأ كدرو هب |

 داذعلا طمل_:هتمداراا ناكو نيملاظلاةبقاع ناك نبكر طناف هلزؤق مك !دم الا زك اس ىلاعت هنا ملعا ٠
 1 ناكىانعت دنع حالصلا ناىلءاهنم هن نمؤدال نم مهنمو هن نمد نم ب مهو هلؤَعب هع اامندلا ىف موملع ٠

 ١ نوكين أ برقالاو هب نمْوِد نم مهنم نا مولعملا ناك ث مح نم لاصئتسالا نود ةبقبتلا ةفئاسلاهذهىف |
 ا ْ لصح دف نآرقلا,ناسعالا لصح ىتم هنا لعب ملبق نميوك ذااوه هنالنآ ارقلا ىلااسجارهيهلوق ىفريمذلاا |

 ١ هب نمؤنال نم مهنمو هب نمؤي نم مهنمو هلوق ىاوفلتخ اوانضيأأ مالسل اوةالصل اهبلعوسرلا,ناعالا هعم |
 | نم مهنمنا دارملا لاهو لابملا ىلعدلبس نم مهنخ لاب ةتسالاو لانسلل لصد وهو لبشسملعف نمو ةلك نال |

 ا! لخ ديو بيذكا! ىفهرهاظكمذطان نم مهنمو بيدك اراسهظ او دخل ادم_ع هنكلانطاب نآر ل ان نمو
 ْ هن نموب نم مسعنم نا عب لبق _.كلاروه دارا لاه نه م-منمو ديلقتلا باصصأ وتاهبسشلا باص أ هبف

 || لع كيرو .لاقمترفكلا ىلعرةسي ورمسي نم مهنمو نانجالاب هله. رفكلا نع بوي تاب لدقتسملا ف |
 || لوبدكت او لاق مت هنععجروأ رفكلا ىلع اريصم قبيله هنا مسهلاوأب ماعلا وهىأ نيدسفللاب |
 أ مكلو ىلعءازرب ل ليقولرششلا مكلاع مكلو ناميالاو ةعاطلا ىلع ىللقذ لق .مكلمع مكلو ىلع ىف لف |
 1| لب لبقو عدرااورجزلا هي االا نعم لسق نوام_عتامم«ىربانأو ىلع امن وتب رب مين أ لاهت متمكلعءازعب |
 : يبان طرش نال دعب ادهو فيسلاة ب انةشوستمةي الا هذه ىلكتلاو لئاةملاه مهيولق هلاّمتسا هانتعم
 ا ةلاعف [تارمد و هلاعفان دحاو كح صا ماخا هي الاءد نجل ولدمو خووسنملا مكه اعفا رن وكن نأ ْ

 | هن الاه ده تالولدم نمادي-ثتعف رام لاعتكإ اذن اف لاسقلاةم رس ىضتشدال كإ ذو باَمعلاو تاوثا نم

 | اوناك ولو مصلا عمست تنآفأ ك مل !نوعقسسين م مسونمو) < ىلاعتهلوق_ «._الطايسنلا,لوقلا ناكف |
 ]| نكلواتيشسانلالظيال هتاّنا نورسص.ال اوناكو لو ىمعلا ىدهت تنأفأ كار ظن نم مهنهو نول ةنعبال
 || رافكلا مدقىلوالا ةنآالا فىلاعت هنارلعا .(ىلوالا:هلثسملا) لاس ةيتالا ف (نولظت موف: 1 سانلا
 ]| نوكي نم مهنمنيمسق هين هؤبال نم سقي الا هذه ىو هب نموبال نم مسمنمو هب نمو نم مهتض نيعسق ىلا
 ع لوألا مقل !فدوفك1ذك نوكي ال نم مهنمو هيد لوبق نعةرهذلاة ب اهنو هلو ا دنعا او هل ضغملا ةباغفف
 0 مالكلا كلذيةتبلا عفتشال هلا ثمح نع مصالاكن دون هنا عمم الكوس نم نمو لاتتذ ةنالاءدهىف ا

 ||| همالك باقم باطىلا ةهجوتمهسفنتراص هنع هترفن تمظعو رخآناسنال هضغب ىوقاذاثانسنالاَناف |
 ]| كلذكف توصااكلاردا لوصح ان, نعم نذالا ىف ومصلاف: همالكن اح تانهج ع سم نعةضرعم |

 || لوص ىفاشإ نعم نمعلا ف ىمعلاو مالكلا كلذ نماحم ىلع فوقولل ىف ان اكد يهشا !ضغبلا اذه لوص- |
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 تاذالا كل: تناكو ةريشكلا تام وءهلان ةطولذم تناك لب ةصلاش تناك اماهتسا تح - عماسل دلاتاذلاضيأو |١

 مالآو ةيود دلا احلا تاهو أ ضعي الا ثاصحامابئدلاثاذانااضيأو تاف”الاو تادواانةيواغم | / ١
 ىدذلا» ءزدلا نم لقأ ةيدبالا 5 ةرخ الاىلا انيدلا عج رك ةيديسإو هدبلا عطقتلال هن دهر يب 201 الا ا 1

 | تاريخ !تليوق تن هلا لوقافاذاب هتف رعاذا دوجوملالاعلا لثم لاعفا فل ىلا ةيسنلاب زتنال |

 ملاعلا عج ىلا ةيسنلا,ةذلل|نملقأت دجو رفاكتلل هل صاخلا تاف "الان تءلسا غلا ةامللا بيستياماحلا || |
 نءلد>حام بذح ىناهتر اة واّتلق نمهانرك ذامىلاةراشا رابنلا نم ةعاسالا وتل ل ناكل هرفأ| |

 1 مهذعب فرعي ( لوالا ( هوو همفق مهنا نوفر اع ةرقامادبدسقلا

 اوم اعاذا ةفرعملا عطقنتم رفكل اوأطللا نم هلعاوناكا عاضعب م-هضعب فرعي (فاثاا) اند 1
 هنعباوهلاو امج ميس لأسيالو هلوقدي الا هذه ىف اوف فمك لمق ناف ضب نم مهضعأ نونا ب 0

 قد رثلكلوقيفاضعم وشعب حبو مهني توفراعت مهناذي الاهذهن مدار اانا ( لوألا ( نيهجو ن

 | دعامو فشعتو عيقن فراعت اذ_هف حئابقلا نم ىتالفلا لعسفلا ىف تنيزو اذكم و ىئتلضأتنآرن رعد ||
 فاعلاو بحرا لاؤسدارملاف افج ميس لأسبالو ىلاعت هلوقامأو. ةقفئتو فطع فراسعلال طاق
 ةقرملا عاشت اولمبيا ذانوقداعتب مهنا وهو نيتلاح ىلع نتن الان يتاه لج باو 1اىف (ىناثاا هحولاو

 (لوالا) ناهجو هبفف هتلاءاتاباو كح نيالاريبخ دق ىلاعت هآوقأما امج مس لأسال كلذ
 هللا» اليا وبذك نيذلا رسخ دو نيلئاف مهتوكلاحو نيذر اهتم مهن وك لاح مه رنا ةدردقتلاتول 0|

 نا ىنعملاو نارسملاب مهملع هللا نمةداهشاذه نوكمف هننا مالك او ذك نيل ارمسن دق ن ا 0 0

 امأو ىنافلا سدس لا لماقلا >_خأو قابلا فد ه رشلاريثكلا ىل طعأ هنالرمس دقن ام دل اب هنرخآ عا
 اورتغا منال كل ذو ةراصتلا هذ هام ةءاعرىلااودتعااممهن ادار اق نيد:يءاواكحامو

 كلم |. لكي هارت راساف ةفد رش ةرهود اهنظو ةن-س- ةحاحز ىأر ن < اوراصف َةيقشلسا نع اواذغورهأب

 يل . رئاماو هلوقام ًاوبلقا!باذءعو عورلا ةقرحىف عقوو هلمأت اقوه سيرا نيوقابلا نلكاو دا

 با اوحو كأس .ةودنباو> مهعج مانبلاف هلوقنا معاق مهعس صانسلاف كاف فوسو |مهدعت ىذلا ضد

 كلذ ا لبن كذب و وأ لاذف امندلا فمهدعنىذلا ضعب كل را ريدةتلاو فوذ_# 00
 ا ممحون رفاكلا لذ نماعاونأ فوسر ىرب ىلاعت هنا ىلع ل دياذهنا لعاو ةرخ الاى ها كلاب

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةامح نامز ىف هن مريثكلا لصح هنادم الو هتافو دعب هملعدي زيسسو اندلا ىف |]]

 ةدو نيقحلا ةبقاعنا ىلع هسنتوهورثك أ ةماستلا موب لصحسىزلاو هتافو د_عباضيأ ريثكلا لدجو

 (نولطيالم هو تابع ئضق مهلوسرءااذاف لوسر هش لكداو) ىلاعتهاوق و ةمومذم نيبثذملا ةبقاعو

 لاذكجح مهءاوقأ عم ءامسالا لك لاسنانييهموق عم لبو هبلعدتلا لمد جلا اللا انامل 0

 الوسر موملا هللا ثعب دق مّدَقَت نم ةعادس لك نا ىلع لدن هب , الاهذه (ىلوالا ”هلكسملا) لئابساب الافو

 ىللبقناف رذامفالخالا ةَمأن مناو ىللاعتهلوةب اذه دك ًاَيوطق مالا نمد ل معأ ام لاعتهتلاو

 ْ لسا دا اانلق مهوانارذنأاماموقرذنتل هناصسءاوقعمو ةرتقلا لاوس نم هلعبام عماذه مص فمك
 | ميلاالوسر هنوكن معنعال لوس ولا متقن نال ولا عمارضاح لوسرلا نوكي نأ ب جولال هانركذ ىذلا |

 ءاسنإ "الا ةوعدفعض ىلءةرتفلا لمدتو ديالارخ كى شلاوع هبوكس٠م نماشتوسر من عبالاك

 | غلبد مهل وسرءاجاذاف ريدقتلاورامض! مالكلا ىف (ةبزناثلاةهلئسسملا) اهنف طماختلا تاس جومع وقؤي
 دح أدب , الا نمدارملا 6 الا هلّدسسملا) لصفو مكس ىأ مهني ىضق نورخ آ هقدصو مرق هندك ل

 رذعمها قيالف هلع لك حرز ةف ةحخاةماف او غسل لامهناف ةمأ لك ىلاثءناذا لوسرلان انا امان

 اءدظنوكالوال دعنوك.ةرخ الاف باذغلا نم مهلع ىرامن ا ىلع كل 3لدنف هيدنكتوأ هئفلاختف |

 ( مهن. هللا عج ةرخا الاى اوعّمحا اذاموقلانادار 1١ توكب وأ باقعلا كاذفاوعقو موسغن[ لبقنمممنال | | ظ
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 لي بو يو ااوصمو

 0 و ىلارثن الاه ةيؤرلا لأس الو ساسقللاوتلاؤ 1 ١

 ا ا أ رصبلا نمل ضفأ عمهسلا نوكي فيكى راسبنالا نبا لاقت , (ةسداسلا ةطا).: عاممسلا لاس نم ىلسءأةنورلا
 نيئيعلا ىهتبرعلاو اسعناسالا ثرولال مسلا باهذو هسع هاه ذيو هحولا اج لسه رصيمل انو

 درع أورهصق هنثع رت يهذأن هىلاعت هللا لود ثد دس! اهنامو اذه لثم عمسلا فدصتالو نين 5 ركلا

 528 ةقواذعد اغلا لاعف أ نأ ىلعان“ الاهذ هبا نام حا (ةثلاثلاةلشسملا) ةنجلا نوداءاوثد ض 21

 عاقسا ىلا ةبدنلابممالاكح نامالا ىلا ةبسسنلابرافكلا كالو أ بواقثا ىلعةلاد الا اواو اجت

 ١ .كلذىوتيىذلاواولاف هبذ نغم كلذكف عنتم اذه نأاكو ءاسشالاراصبا ىلا ةبسسنلابىمالاكقمالكلا
 | نا نالار امسح اننسل بلقلا ىفةديدشلا ةبحن الوصد- كل دكححو :ديدشلا هب وهلا ةوادعلا لو ه-نأ

 ]| عاوساىىعالاو ممالكرمسي لقا انا انرورضانادحو دح ةديدشلا ةوادعلا هذه لوصح دءنال

 || هتلامكحاناضيأو نواطملال مح دقف كاذكس الا ناك اذاو ةنان لا هلاقفأ ةعلاطم ىو ودعل امالك

 ايذكقدصلا هريخو الهح هلع بالنا ناعال الودح نم مزاب دةنمقم ناعالا م دعب امزاس كح اهءاع ىلاعق

 سانلان كلو ايش انلامظبالدقانا لات اوة:مهلوق ةصص ىلعاوصتحا دقفةلزتء اامأو لام كلذو
 م و تاركتملاو ابتلا «ذه ىلا ادح أ اً م ىلا ها لع ل ديه هبلالد تسلا هج نول, أ

 ٍ ال هسفننعملطلا ىننامغ ا ىلاعت هنا لاسقف هن ىدحاولا باج اهنورش امو اهملع نوم دقي مهسفن اراسخاب

 | ل لء_هلانال نولظن مه سفنأ سانلان كلو لاهاماو املاظن كيل كاذكن اكن مو هسف: كام ف ف “مم

 ظ ا وفرا عتراهتلا نم ةعاسالا اولي ل ناكمهرمش# مونو) ىلاعتهلوق هب كلا بنس وبلا بوم

 ١ ٌْ | انيلاف كتمفوتوأ مهدعن ىذلا ضعب كم رئاماو نيد_>يماوناكسامو هللاءاةلباوبدكن يذإ ارمس> دق

 ؟|ريدتلاكرتو ءاغصألا "هلة رافكلا*الؤه ىموامل ىلا عت هنالسعا [تواغفء ام ىلع دوس قاع مهعس رم

 الأ أرق (لوالاءلثسلا) 0 راهنلا نم ةعاسالااوثرلب ل ناكمهرمشت موبو لاق ة دولاب هعمتا
 هر مناكهلوق (ةيناثلاةهلكلا) نونلاءنوقاملاو املا مهرمشي مساع نع صح
 روحتو مهرس 5 ا يع هلوقو رابنلا نم ةعاسالا ثيلي ل نم نمهماسشم ىأ

 تففقت اوثبلي ل مهناكر ريدقتلا لمعدل ن ا ىشهدشن "اك (ةثلاثلا هلسملا ) لاح دءعبالا-نوكي نأ

 مقر وبقى لمقو راهنلا نم ةعاسالاابندلا ىفاوثبلي لن اك لمق (ةعئارلا هل ث_لا) دقن "اكو هوذك

 ا موضه: وأ امونا :ةملاولاو نيئس ددع صرالا ىف قبلك ىلاهتلاك نيي>ولانيدممدراونآرقلاو

 || نوترمبال اق نيرفاكلا لاك نيمؤل ا لحنا (ام- هد>أ) نيهجولىلوأ لالا هجولاو ىذانقلا

 | اوعفش لال ماهو رافكلان نصه ىهأ ىلع كلذ لت نأ بف رشم !تقوىلاتوملادعب مهعنلر ادت |

 : ا مهن» نوفراعت لاق هنا (ىلاغلا) هلقةسسيال هنافءرمع عفتا امل ن موماو ةفافتسا مهره عل

 ||| كالقسالااذهبسىفاوركذ (ةسماخلا هلمسملا) تامملالاح ىلا الة املا لاس لا فاضبامنا فراغتاا
 ْ مهزمفباو عفت لات اذإ ىلع صرحلاو تع ريب دعما وبألاق (لؤالا) اهوو
 أ .[| نممخزحزج رهام ىاعتهلوقهريطنو هواة تسلااذ_ولاف مدعلاكر رمعلا كل ةدوسو ناككفةشلا |

 [|| اذاناسنالاو ةرختالا لاوهأ نما ودغاشال مهدنع كلذ لق مصالال اه (ىناثلا) رمعين!باذعلا
 2 | رح . الا وهم ام تنس فاس دلا ف مهماقمم حدنع لق هنأ (ثلاشلا) ةرهاظلارومالا ىسن هفوخ مظع

 00 ل دور ا هد_:علق هنا (عسارلا ) ديوملابادعلا قو

 1: 1 | توملابيسياوفراعتيل مهتكواتالا قدوفراعتياناكا اكنوفراهنو.دلا نءيهيجورخ دنع ممن ادارملا

 ||[  يذم رفاكلا ب اذعن !بابلا اذه ىف مالكحلا قمح لوقأو فراع! كاد فرثؤنال هلق ةدمالا
 أ ىوقأ نال لذب ةذللابساسحالا نمىوقأ 2 ةرضملاب ساس الاو لال الاوةناهالاب ةنورقم ةئادةسصلا

 0 | عاف ولاةذاب روعشلاّن م ى وق أك اه هقايذاعلاو لاو ةريسغو اوذلا) ًايروعشلاو عامولا تاذإىه تاذنلا
 7 مم صخسصسسل مسام م ل ماعلا ل سس ا
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 قالطلا ل_هع نابجول قلع اذ - ه مصؤاف طرمشلا لود> لاح ل صاغ !ءازلبانأ ىلعتاد ةياالا |
 ناك و نيدضلا نيب مما بجو: كلذؤط رشلا لودح عمدلو ه-بدع ءازدلا نا تيثامل حاكالانراسقم |||
 اراهوأ اناسهباذعم انأناَحيارآلق ) ىلاءتدلوق قدلعتلا ا ذ_همديال نأ ب والطان مزاللا اذه 1

 اوق و ذاواط نيذلل لق من ولده ست هب عنك د قون ال اهب مما عقوام اذا ثآنرومر حلا هذم لعسسن | ذام ٠

 دعولااذهىتممهاوقنعىناثلا باوطاوهاذهنالعا (نومسكت جنك امال نوزخ لهدنخا باذع [| ٠
 نوئءلط: نيذاارافكل !كءاوال ل اةننأ باود ا ىلداح (ىلوالاةلثملا) لئاسم هيفو نيقداص

 نءؤن م اق نأف هن م كلة دئافلاامناذ ءلااد لزنيو نولطأا اذ هل دم نأ ردت باذعل

 امتنا شالكلزو ' رمقلاوءاملالا تقول صاح نامجاتقولا كلذ ف نامعالا نال ل طاب كلْذَف ه 5

 مالا موي ةمشقع لص مئابندلا ىف باذعلا الا هن ملصعع ف لصحول هنوبلاطت ىذلا اس هنأ تن د

 ١ ىلءلدي مالكي اذعل كل ذي ن رق: مقدر 11باذعا اوةوذاواط نيذال لاقي هنآودو هع 34 را (باذعأ

 اذ_ةناراوللااذ- هل سان نوي سكت مش : امبالا نوز 2 له لوةيىلاعت هنأ اوهورب هلا ةناهالا
 /| هلوق ا وتسنلل) كلذ لءفيال لقاعلاو عفنلا تاه ا

 اذه لغف تربل! ىفارهاظ ن وكي للا قناسنالا نا هم تدسلا واذكا لعنأ ب ما تب لاقي المل ىأات َ

 نال اذك لعفأ تللظراهنلا ف لاقرو حا او عا دولاك تسنتلا ل هرددم تادب ءااو لمالا ن ع ةراكاغفلا

 نا وسو امفاذام ةلكو تاس تقو ىأف راظاا ىلعاتاس بصتتاو لاا !ىفارهاط ن نكت راب فناسنالا /

 | اذنوك,نأزوحب وهقلادازأ اذ املاقولاكل اوس: منوكت رادخاوامءا اذامن وكب نأ ( امه -)

 || ىذلا ام ةائعمن وكف ىذلا دع وهوا ذهريثو ءادّنالا ىلع عف رلاام لو نيتك اذامنوكمف ىذلا نعت

 ْ مكان نادل اوق نالءاو نومر لا باذعاا نم لد سد ىذلا د :ىأءانعمو ومر 21 ع

 |! عي ىمعطت اذام كين ناكل رك ومهرحلا هنم ل #:ساذام هلوق هما ودجو طر . اراهنو اناس هب هاذا

 لوخ .دنا ل_عاف هب َء مِنَمآ ع قواماذا غأ هلوقامأو هنم هنولدعةت دوصةمىأف نولطملاا د هلد-نا

 عدر رقتلاد_في وهو نماف 1 ىرقلا لهأ ن نماوأ هلوقىفءافااو واولا ىلغ هلو دك مث ىلع ماهفتسالا فرع

 نوجرو نو:وتن ١ ال [لاسش : دو ولو نوريعي لب مهل عقاوريغنامعالا كلذ نا ىلا عتربخا مث م 2 وثلاوأ 2
 نالآ [ىرقو «' ا: مدسالاو ةب نطل لس ىلع نول عتسسن هي كل ذ ل 5# منك مكنا عمناعالاب عافتنالا ظ 1

 ووذدلللان ادءاوقوذاو (ط نيذلل لق م هلوقامأ و ماللا ىلع اممكرح ءاقلاو ماللادعب ىتلاةزمهلا فذ |

 اوقو د اواط نيدلل لق منول ست هي يك دقو نأ ال "لق ريدقتلاون ال لبق رهضملا لعفلا ىلع ف طع |

 0 لئا.سم ثالث هيف نووسكنت : منك اعالا نزحت له ىلاعت هلوقامأو دلتا تاذع

 ء ىغلا تناةزعلاٍبرا.لوةو لأسب الئاس ا لعل هده رك :باذعلاو باتا ايا لاعتا

 . ءادّاهلماغملا هذه هةلماعامانا لودي ىلا عتووذ دعولاو ديدثلا اذه حرب قءلب ف كف لكلا |
 بو م باذعلا بئاجو تلا حار ةعرلا تنايتا لسلة ولسا 100 ءانوج هيل الصو اذه

 رثاوهف ةفسالفلا د:_ءامأ لمعلا بجوب ءازللانا ىل_علدي ةناالارهاظ  (ةنانثلاهلثسلا) بولغم
 نلف لزتعملا دنعامأر اهلول م ةلعلا با اها رشاو باقلارب ونت ب جوي ملاصلا لمعلا نال لمعلا ||| ظ

 مكحي بجاو ازمجا كل ذنالف ةنسلا لهأ دنعامأ وىلاهت هلا ىلع اولا قا ةدسسا بح وحاصل المعلا | ١

 ايسكم هنوكن أ ان دنعو ةيربجلا افالخامستكم دمعلا توكىلع ل ذت هن االا (ةشلادلاهلْثسلا) ضحنا دع ولا | |
 أل ىلاعت هلوقانولئالدب ةفورعمهلي ىطهلمسملاو لعفلا بج وب ةصلا لن | ةمعادلا عمةر دقا ع وهي ناءانعم | |

 هب تدنفالضرالا فامتلظ سفن لكل َن أولو ني زعم ٌمناامو قدس هنا برو ىالقودقحا كنوئبنتسيو) ||
 رامكللا: نعربخ ا هناضس هنا ل_عا ( نولطبال وا را ورشا

 1 لوبرلا لاوس دع امنع كش مدقتامع ه:ءباجاو نيقداص مسن ؟نادعؤلا اذه تت تولوا ا |
 ا ل سمسم معو عم سس حس مس محسن مح عع هس تحبهم بمجمع يسع حسم . يرعع/ كك مس رس مم 7 اتسم ب ريس ادن تاع حسم حس حم سس
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 تس سس 0 م ل يم مما

 عم ءاو مست دهاشاسج مهلعد هشبل ىصاعلاو عسل نيب لسص قيصتا ناي رةيسامملاتنديف ماوس ذا

 را طناو ةل* اسماك اينادلا فرجزلا هي هنت دكؤ يام هل نم كلذ ن وكمت هب رتالاسر غلب هنابفا رتعالا مهتما
 ؟ دىلا عت هنا يلام !ا هولا اذه ىلعري رقتلا ماسةواهريغو نيز اوملاو مهلاسع أب مهيلعةداهشلاو حراوملا

 ش ْك |ذ عمو ةءاسقلا مولمهلاسعأ ىلءو مهملعد مشان لوي ىلاعت هناك: مهلع دءمش هللا نا ىلو ال ادب , الاى
 ةغلاملا ه_تمدارملاو لامعالا كدب م-يلع دهشيىتح مهلوسر موق لك عم ةءاسقلا فقومىف ةرضح أ ىنام

 السب هر اوقو الوسر ثعسن تح نييذعماك امو ىلاعت هلوةرهلوالالوقلا لءلدنال-ءاو لدءعلاراهظاىف

 / اقلولبةنم باذعب مهاكلهأ اناولو هاوقو لسرلا دعب ةحدقلا ىلع ساذلل نوكيالئلنب ديكو نب رشم

 لوقىلاطسوةّمأْك اناع» ا نكح امن هلوق ىلاثا !لوقل | لل_ءادوالوسراذم ءااتاسرأ الولاد دا 7

 /اهذ هوقو ارو 4« نآر ّدلا اذهاوذْختاىبوق نابراءلوسرلا لاهو هلوقو ادهش مكءلعلوسرلانوكيو

 رواوتب و) ىلاعتهلوق « ملغلا ىننىفةغلابملاو د.ك ادنلجال ,ركشااذ نولظنبال مهوطسقااب مهني ىضق
 ط ماذا لج أهم ؟ لكل هلاءاشامالا اعفنالو ارضى سفنا تاء ال لق نيق داص سنك نادعولا اذه ىتم

 لاى ةركتم تابش نءةسما.خلاةهشااو» اذهناملعا (نومدةة بالو ةعاسنو رات بالفمولسا

 5 نادعولااذ_هىتماولاق ناذعلا كل ذرهظي مون امز ىو بادعل ا لوزنب مهددهالكمالسلا هيلع هتاف

 والا ”لكسللا) لاسم , الا و مالسلا هلع هنود ف حدقلا ىلءهروهظمدعباو هيحاو نيقداص

 "لا طسقلاب مهند ىضذق هلوق نم م دقتامت دا ارا نا ىلع لأ داكدعولا اذه ىتمنولوقيو لاثعتهلوقنا

 ف رسال لاما نال ةزخ ”الارادلا ىف مهروضح دن :ءدءولا اذه ىتماواوة.نأ زوال هنالان دااف كاذب

 1 لوبنرال بيذكتتلا هجو ىلع كا ذاولاعامما م-خارهظال او د.عوودعو لك لوصأ ةفر عمو نيشي نانا

 | هنوكلداع. ةسالا هو ىلعو أءاناو الل ةرمصنلاو ءادعالا ب اذعلا لوزننم مهربخأ اعف مالسلا

 نيقداص نكن ا هلوقل ادب لوةلا كلذ ل_ثماهأوسرل تلاقة ا هل ديو رابخالا

 | باو ةهسشلا هذه نع سحب نأب ءىمأ ىلا غت هنا م لوسر مآ لكاو هلوشا قف اومز رهو عج اظذلكلذو ظ

 |ءادعالا ىلع باذعلا لا اننا نا دارلاو هللاءاشامال ا اعفنالو ارمذ ىسفنا كلم ال لقهلوقوهو ةداملا مس

 أ | دقو د.عولاو دعولا كل ذ|ن يعام ىلا-عت هناو هناك هلناالا د- أ هءلءردقيال اماواللةرمدنل اراسهظاو

 ظ ااطوذمتقولا نييعتناكف فالنا لوم ىلء لد تقولا كلذ فدوعوملا كلذ لمح لال لاقي قحاتمعم ظ

 بح اماو ملاصملاةياعرب هماكحأو هلاعفأ للعبال نم دنع هتمولاو هَتئَمثم بسواما هناصس هلناىحلا
 ٠ |ىلاعت هللا هتقو ىذلا تقولاريضح اذان حلاصملاةياعرب هماكح أو كاما ناك ندين: ردقلا لما

 ١ | ارعملا (ةرناثلا هلسملا) رخأتلاو مدقتلا هيلع عنتجو هيفثدس < ناودال هناف ثدادل اكل :ثودا

 1| كلعالديعلا نا ىلعل دب ءانئتسالا اذهاولاةف هلل اءا م امالااعفنالو اريذ ىسفنل كلم ال لق هلوتبا ومحا
 ((با اوملاو) امهم القَت_بمديعلا وك ىلع ل ديءانةةسالا اًذهف ةدصعملاو ة و ةعاطلا ال ااعف:الو ارمض هسفنل

 أرق (ةثلاثلالمسملا) نئاك كلذ نمهقناءاشام نكلو ريدةتلاو عطقنم ءانثت_سالا اذه انباصعأ لاه
 نومدةةسسالو ةءاسنورخ اًسالذ مهلج أ ءاجاذاهلوق (ةمبارلا "هلةسملا) مهلج أ ءاحاذاف نيريسنبا

 هلم هذهو هحولا اذه ىل_ءالا لتقيال لوقا كل ذكحو لج اءاضقنانالا توعال ادح أن ا ىلعلدي

 | ءاجاذاانهه لاقت ىلاعت هنا (ةسماسلا هلئسملا) ةريثكعضاوم ىفباّكلااذ- هقاعا انركذ ذدقو لد وط

 1 ظ ةءاسنورخ ات سالف هوقو طرش مهلح ا ءاحاذاهلوةف نوم دّةة الو ةعاس نورخأتس الو مولجأ

 ْ 0 ْ دع 0 . لاهدهوةنا الاوذ_هىقاك ءاردبا لسا غدا تعوق ءازدلا فرح ءافلاو ءازس ا

 1 ْ قع ل دياناو ىخارتلا ىلع لديال» افلا فرحناو هنعارخأتمال ُّط ريشا | لود عم لص ءازاان ا ىل ع

 ا 0 دنحأ يمال رلا لاق اذا ل وقشاذه تب اذا«: ار :ر كسي

ْ 

 7 هنالا
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 | ضرالا ىفام تاظ سفن لكل ناولو , الاه نايلنق لاه ىلاضت هلا اوداهلنقاعي , ال اذه اعنا لاق نم 7 ْ

 لعاوكلمو ىلاءتدقا كلمءامتسشالا لك ناقه ىدتفي ند *ماظلل رم دأ هب الا هذه ىف لاه مرحالف هب ت د ةةءال

 هعافتنا نوكي نم مهنخ تاقيط ىلع سانلا ناان ركذ دقاا لاقي أن سسالا اما ند هد دوعلا اذ هنا
 مهلي وعئامناو تاسعاشقالاىلا ن نوتغتاال مافن تن ةةحما امو تاداهريلاب هعافّ ا نمرثك تان .عانقالاب

 هيلع لودرلا ماو هو و-ااولاق مهئارافكلا نعىلاعتهقا ىحانلف ةعطاقلا نيهاولاو ةئيبلا لئالدلا ىلع

 ىلع عطاقلاناهربلاوهاسع هعس أكل ذرك ذا تامعانقالا ىر<راحاذ#هو ىروىالوة.نأب مال دلا 0

 لك ناو مي تس ارداقلا هلالاتاسنا ىلءناعرف ةيداعملا ةحصنلوقلاو ولان لوقا ناهرب رقتو ه : ش

 لعلي دكارك ذي لو ضرالاو تاوعملااىامهقتناالا هلوقب ينعم اذه نع ريعفكلغوةكلموهئءاوس

 ناهلوو»و ةروسااهذ- 8م نم قم-شاعف لد الدلا هذهربرقتىف ىصق:سا دق ىلاعت هنال ةمضقلا هذه

 لج ىذلاوه لوقو ضرالاو ثاوعسلا ىف هللا قلخامو راهتلاو لالا فالتخلا |
 ارورمقلاوءانضسعشلا

 تاس نم ملاعا!ىفام لك نارك ذو اهركذب تكحا اةرهاشا !لئالدلا هذ. مرد ءدةنالف لزانمءدّدقو ل

 َْت لك ص ارداعتنك ثاذكرمالانلك قعد هكسسلمز امومة رولز فوز

 ارداف هنوكل ىلا عتوهف تاه“ الاو صن اقذلا ن نعاهزيمتاج السا مسمن نعانغتامواسعملا لكب املاغ

 ىلءارداع ثوك وةرخالا فواد الاى ءادعالا ىل_ءبادعلالازنا ىل_ءارداقنوكي تاكمملا عم ىلع

 لك ؟الدلاب مال_سلا هماعدل وسررد سات ىلءارداه نوك و: ةرخالا فوات دلا فءاسلوالا ىلا ةسج رلا كلاسي

 ناك او هعرش هن وةتو هيد راهظاوهلوسر نأ ءالعا ىلع ارداف وكي وةرهاساا تاز عملاو ةءطاقلا

 | نا هززم نكت اف ”الاو ضئاقنلا نءاهزنم ناكل وتمعتلاو ءازرتسالا لطب دة كا: لكى دعا 4
 لا طاتات .دابعلا لاصمىعاربال ىلاعت هنااسالقا ذا ادد عقب ن اوديالف هبدعو ام لكو تذكلاو د 1 ٠

 اهزئم هنا قطا ناك اأو ةجاعلاوأ لودلاو ازهعللاما لقاعلا نع ردا بذكتلا ١ وةنفاهمعا 7 4

 رشنلاو :رمشللا لوص#و رانةكلا ءالؤهبباذعلا لوزن :نعريخأ انافالاسحم هماع بذكتا ناك لكلا نع
 هن ضرالاو تاوعس !ىفامهنناالا ىلاعت هلوق نا ناد هنااا كاسم تيثذ هعوق وب عطقلا بو

 هذه نع ندافاعممنا دارملاو نول عيال مهرثك | نكحاو لاه من قحهتلادعوناالا هلوقةدص) مز بو |||

 لاقت ىلا دلا انه دك أ | هنا مث فراس عملا هداه ع نءنيموراوةب مرجالذروهالاز هاوظنورور خ٠ هلت الدإ١

 قينأ بجو هنامااذاف ىلوال ا ةرأ1 ىف ءاسحالا ىلع ردقاملهنادارااو نوعحرت همااو ثني وى وه

 عشت ا ىلا عت هنامث فرو ىا لوقت أبهلوسر جأ احتلت انكي ذاع ولعت ةئاثأا ةرما ىف هن احا ىلءار داق

 ىرخا ةقيقد ضرالاوتا ومسأا ام هللناالا هلوق ىفنالعاو ةرهاقا!لثالدلا هد فهكذ مالكلا كلذ

 1 نولوغشم ماعلا لعأو نيعاسنلا طاقياو نيافاغلا ه. بلت د :عرذناما ةماكلاءنده نال .كاذوال اةلكىهو

 ورم_لئيراسكلاو ديزل مالسغل اوزي زوالراادلاو ري رعمالل اجمع سنلانوأوةدف , :رهاباقلا ناي سالا ىلار اهلا

 كالت هع نوذظي ”هلفغلاةدةرو لول [مونىف نيقو ختم منوكل قاللاو رخآ كلام ىلا* :لاورنضد

 تينامل هنال ذو ضرالاو تاون ا ىفام هنن اال هل ودي نيافانغلا نيماسذأا ءال ود ىردان قاف 2-7 |

 ءادّبااما هناذا بجاولا ىلادنةسمن كلانا تدنو هناذانكمت قاادالادد_-اولا ىوسامّنا لة عا
 قالا ارثك 1 ناك الف كإ« ةقمشلسا ىف ريغل سل ئااذكن اك اذاو هكلمو هكل٠ ءاوسامّنا تدثفةطسا 7 ش

 لعلءادنلا اذهركذي نأ مالسل او ةالصلا هلع هلوسر هلق |نهأ مرجال هب زي اعريغ ىنعملا اًدهدشوَعَ ءنيلذاغإ ١
 ةظءوممك:ءاجدق ساالا ام“ 9 ىلا.ءتهلوق 0 ةلالضلا ةدقرو ةلاهاا مون نع اظشمتسي مهتماددحأو |[ 1

 انمريخو هاو رهملف كلدمف هني ربو هللا لذي لق نيئمؤءلل ةجرو ىدهورو دل اىناماءافشو مكبر
 ع سس

 نا سعأ مالدبلا مهملع“ ءاسدن الاون تاق ىلا قف رطظاا نأ ل ءا (ىلوالا هل سلا ) لت هان سها الاف (نوع

 تعييصم سور: تجسس ا أ لوو وف كلذكن كن مكر هدي لعةزهتلا تر عظوة وتلا ىدادق صشلا اذهنالوةئأ(لقالا)
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 مو

 ْ لاؤسلااذهن العا ووهقدحااولاهو ىرخأةيضلاؤسلا كلذ نع ه ولأسو ةعقا ولاه ذه نيعىف ىرخأ ة مم
 : (اهين 5 ةدئاف :داعالا ىف نوكمالف با وخلا عملاوِلا اذه مدق:دق هنا (اهلوأ) وو نم ض# له

 || تضاذاو از عمن آرقلانوك ناس وهو هقاد_:<نم الوسر د نوك ىلع ةملقعلا غال د ارك ذ مدت هنا
 لاتافتلالاْ رو منع ضارعالا بج ول ىناسعملاهذهف هعوقو نعربذيام لكحص ةدصإ عطقلا مزل هنوبن
 لقو عئارمشلاو ةو.ذلاو نآرقلا نم هيانتئبام وا لبقود قحاهلوقىفريمضلا ىناوفاتخ او مسولاوس

 اا مهمص نا هءرهأ ىلا عت هنا م ايندلا ىفاذملع باذسعلا لوزن نمان دعتام لسبقو ةماسّةلاو ثعبلا نمان دعت أم
 ٍ 0 داعم مالكا بهعم ماكي و مولا نا ( اه درع |) راومأ همفةدئافلاو قاس هنا فرو ىالقهلوتدب

 اهينانثو) دخلا با,ىف لخداو لذهلا نعدجرخا دقف مسشلاب ,دكصأو'ئث نعربسخا نمنارهاساغلا
 | لب قيةلس ناهربلاب عنقيالنم مسونمو قيقا ناهربلابالا ئذلاب رقيالنم مسهنخ تاسقيط ساس:لانا
 ْ «وبت نع لأسو مالا هماعلورلاءاج ىذلا ىلارعالاناذ كلداو مسةلاودش ةيعانقالا ءامشالاب عندي

 ربزممج َمنأامو هلوقي كلذ دك !ىلاعت هنا تان وهاذكبف ميقااب ىوعدلا كلت قيقحت ىف تكا هتلاسرو
 طرغلاو مكس لءهلزني نا باذعلاب كدعو نمل نيزدت؟ من امودارم ان وكم فوذمر بدت نم همق ديالو

 لا اذه ناني ىلاعت هنا مث ىضقو دارأ امنع هعفا ديو هب ر عنا نا زوالا دج انا ىلعهسنّلا هنم

 ”١ اوىلاعت هتارهقاواعوةماسقلا لف ءاورمضحاذااماف ان دا ىفاومادام ماع زويا تاماكلا نم
 | رثثن لكل ناولو هلوق(اهاوأ )ء امش ةيالث منع كح ىلا عت هنا م ىرخ أ ءامش أي اولغتش او كلذ اوكرت هنو
 هبن امهلكو ىلاعت لاق أك اًميش كعال ةماسقلا لف ىف هنالر دع م كل ذناالا هب ت دة فال ٍضرالا ىفام تاظ
 5 لدع اهتمذ_>ؤدالو ىلاعت هلوقل ءادغلا هعفال هناالا صرالا نئازخ كاع نارب دم وا درف ةماسقلاموب

 أةمادتلااورساوهلوق (اهنانثو) ةعافشالو "خالو همف عسبالم وماااذه ةفص ف لاقون ورسم م هالو

 | امناال !هلبقةسملارومالا نم ةماقلاو ىذاملا ظفل ىلءءاج ةماد:زل اورسساو هلوق نا لعاو ٍباذعل !اوأ راسا
 |وهوراوظالاو ءافخالاوهرارسالانال_عاو ىضاملاك اسولف: ص هللا لعجع وقولا ةبحاو تناكاسا
 ْ يم مهلوق نمو هفراهطظالا ىعباه دوروامأو رهابظف ءافخ الا ىئءمب ٌةاظفللا هذ هدوروامأ دادضال انم

 ' بيسلاو ةمادنلا لل: ءافخا هنهدارملا لاف نمسانلا نملوةنفاذ_ه تفرعاذا هرهظااذاورساو وبلا

 ءاكيهدنعاوةرطب لفني ريم نيتووماوراصدي دشلا باذعلا اورام مهما( ل قالا) هوجو ءافخالا! ذه يف

 | (ىاشلا) ةملكب قطن.ال اريحتم انوهيم قب هاف بلصول هي بهذي نوف لاماك م دنلار ارمما ىوساخاردالو
 |فقوماكلذةباهمنا لبق ناف مهذب ونماف وجو مهنمءابح مهعاستاو مملفس نمةما دنا اا ورمسا مهنا
 1 ارانلاءقارتسالا لبق لص امنا ناةكلا اذه ناانلق هيلعا ومدق ف .كصن ريبدد ااذه نعزانالا عنع

 | (ثلاثلا) انتوقشانملع تيلغانب راولات ىلا هتهلوق لما دهورهظاو ءاف>الااذ_هاوك رئاوقرتسا اذا
 ْ 1 أ مميمكحم يقوم رساءاعدلا ف صلخ | نمو ةمادنلا كلَبىف هقن| وداخا مهنال ةمادنلا كلت اورمسأ مهنا
 1 ظ هباو أبنا مهيلع بج اولا نم ناك لب مهعفش ل هنو ريغف صالخالااذهناو اا مما ىنعيموصالخاب و

 ىلعةمادنلا اوةخاامن اممالرهاظ هلوف راهظالابرارسسالارسسف نمامأو فيلكتلا تقو اندلارادف
 (اهثلاثث) راهظالا بجوف ض رغلا اذه لطب ةمامقلا ىف و ةساب رلا طوح لج الا_ددلا ف قسيفلا ورفكلا

 لبقو عادتالا وءاسو رلانيب لمقو ني رفاكلاو نيمو انبب لع نوأظبال مهو طسقاان مهب ىضقو ىلاعث هلوق

 ىلاعت هللا ىذةيناو ديال هناق باذعلاىفاوكرتشا ناورافكل انا ملعاو مهملع هب وةعا!لازنان راكم ا نيب
 باذعنم فلم ءاضقلا كلذ ىف نوكشف هناخو اندلا فاضعن مهضعب لظ دق نكي نأ عندعال هنال مسني

 هملا لمد سالو نياظلا نم نيموللملل فصتن نأ ىضتقي ل د_علا نالنيقاسبلا ب اذهل ل .ةثنو مهضعب
 تاوعسلا قامهقناالا) ىلاعتهلوق « نيملاظااباذ_ءىفلةثيو نيمولط ا باذعنمفذنأبالا

 سانلا نم ناللعا ( نوعجرت هءلاو تبع د ىح وهنولعنال ىرثك ؟نكلو و هقادعو نا الا ضرالاو
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 نءىهنبو ىرقل!ىذءاّياو ناسحالاو لد علان أب هللاّنا هلوق ىف ىلاعت هنا هر كس ذاماهائاوأو ةدرجلا
 ضاعالا ىرمجمةيراج ةممذلا قالخالاو ةدسافلا دئاقعلا نا انركذ امال لذو ئبلاوركنملاوءاشسفلا
 ملاعةعلاطم نع ةعئاملا شوقنلا عجب نع ارهطمحورارهوجراسصو بلقلل افشل لسطح دقف تلازاذاف
 رهو الة الا ةدرملادعبالا اهو د نكمال ةملرملا هذهو ىدهلالوض» (ةثلاثلا ةمّترملاو) توكململا
 1 ةالضلا هءاع لاعام ىلع عطقنمريغ ماعةحرلا ضيفو ةولالاءاوضالاو ةيسدقلاانالدلا لأ ةةطانلا حورلا

 لوداوأزممللامان وكباملا عئملافاشي واهلا وضرعتفالا تافن كن رهدمانأ ىف مكب. :راّنامالنكاو |

 امناةيناحورلا» ءاوضالا هد هلو. مدع اذه مف عنتم هقس ف عناق منت ىطا قدس ىف لكلاو لذلاوأ |

 روذل ا لودصح عند ةاطلا ماسق دنعو ةاظلا يمامة الواد قالا 1

 ة.سدقلاسفنلارهوج قس دقا!ملاعءوض عة.نأو دبال_:قئاعلالاردقف لاوحالا كا: تلاز اذافأأ]
 | ىلكو توكلملا سقت اهيف عبطل ادق ث حم رنلءذعيمتلا اذه شف ىدهلاالا وشلل ئشمالو | 3

 ىلاعت هلوق اوطسو أو كد ر ىلا حرا ةندمطملا سفتلا اهني" اهلوقو» ةمّرملا
 ضرالاو تاوعسلا مغ هتاوهلوقاهءومشو نوبعلي مهضوش ف ,هرذ هللا لك هلوقاهرح ودق | 7

 تان : هريس“ ى ميسو نولمعتايع لفابغب كب ءرامو هع كسسوفو مدعاة اكل ا ٠

 ريدتنأى هذ (ةعبا راق رااامأو) ىدهو هناصس هوقيدار 1| ىه ةمترملا هذهو ىلاعت هللا نذاناهعذاوم ىف |
 نيصقاسنلا حاورأ ىلعاهراونأ ض فت ثمحي ةينان لاح .راسعملاو ةمئاحورلا تاجردلا هذه ىلا ةغااسلا م هلا
 صخامتاو نيئمؤمالة جرو هلوةبدار ا لك #همارعبا ىلع سمشلار هود نمروثلا ضيق ١

 م1 نال مالسلا مهيلعءاسبنالاحاورأراونان ءىضت_سنال نيدناعملا حاورأ نال ىنعملا اذ منيو | |
 تاجا دعو سعشلا هج ولالباقم هيحو نوكتح,ىذااو» سمشلا صرق نعر وتلللباسقلا ||
 مهراوناب عفاتت ل نيرهطملاءام ءاسن الا حاورأ ةمدخىلا هدح محور لك كلدكف هيلعرصتلاهوضعقيإلا || ١

 سءشلا صرقاةهلءاقم ن ركدال ىتلا ماسالا نأاكو ةسّدقملا: رهطملاحاورالا كد رايكابيلا لسصي لو ا ش

 كلذ ىهتش ىئ-دعنلا اذه تاحرد دءازتن ل ازتالو "هلباقأ ا هذه نعدعيلافبتارماو تاجردلاةشاتخما] ٠

 سوفنلا بنام تو اهلا ذكف ةنظلا صلاخ تبي موجالف سمشلا صرفنةلباسةمنعمدعبة اغلا مسا | 0 ١
 !مواقش تمظعو اهتلظ تن كىباا سفنلا ىلا ىهتنت ىتس دي ازت:لازتالوءاسنالاحاورآنعراوالاهذهلوقىفأ]

 ةظعوملانال_ماملاف تاءاهنلا دعب أو تاناغلا ىصقأ ىلا ةممذلا قال_تالاو ةدسافلا دئاقعلا ف تهتناو
 دياةعلا نعحاورالارب_هطت ىلا ةراشاءافشلاو ةعد ريشلاودو ىجش الامع قات ارهاوطرهطت ىلا ةراسثا
 وذو نق ددا١بولق فقل اروروهط ىلا ةراشاوه»و ىدهااو هد رطلاوهو ةممذلا قالشالاو ةدسافلا

 ىعز نيصقا.ذلل اهل كس رعسصت ثمحخ ىلاقارشال او لاكلاىفةغلانامنوك ىلا ةراشا ىهوةهجرلاو ةّق.ةلا

 مد ةئامرخأت نكسحءال ةمنآرقاا ظافاالا هذ هي اهاع لول دم ةمن اهرب تا صو ةماةعتاسردهذهفةّونلا |
 لقلاهةءولالا ةمااعلارا رسال ةذ#ه ىلع الا هذه ىف ىلاسعت هذا هيناسلاو هركذ رخأتاميدقتالو هرك ذ

 مالسالا“ ءاكح هررقام ىلا ةراشالا هنمدودقاو ن وعمد ا #رخ وهاو-ر ةءاقكل دق هتحربو هللا لضفي

 باكا اذه نمةريثكعضاوم قف قيسدقو ةينامسملاتاداعسأ نم لضفأ ةمناحورلا تاداعسلا نأ ند
 كالذمف هدجربو هللا لضفي لقهلوق ( ةثااسشل | "هلمسملا) ىهتنا ةداعالا ىفةدافالف ىعملا اذهرب رقتىف ةغلابملا

 ديك أتللريركشلاواوحرقملذ كلذبف ىرخأ :ّر ملوي مث اوحرفماف هتحربو هللا لذ ةبهريدةتاوطر غملف

 1 ا

 ىلا دلو مالتالا عفداا ةينامسماتاذللاهذسول الاول ندع فا تماما (لوالا) | ْ

 هو>و نءآلن ونعم | هك اةئو“ تافص تاذللاءذهنوكتنريدقتبنا(فاسشلاو) ينفي نأ ق تسال |

 تدم

 /- تت تيتا



 هلدزو
 دم سس ممم هلا ممسسسل

 باول باكنلا ل قت يؤ حالا نيدصت كلو قل كود نسكت نأآر هلا ا

 ع منك نا هللا نودنم ٌمعطَسسا نماوعداو هل ثمةروساوب أف لق هارتفانولوةرمأ نيااعلا بر نم همف

 ثرووو نيدلا ىوقن امن الا د هري ف ىفانركذ دقو نقداسم
 تاهشلاو ل وكلا ليزيو نيقءلا

 1 ا لطيو

 : حلاصلاله_علاو قطاداقتءالان اانا اوقعب لع نأ وون(ىلاغلاىد رطااامأو) تالالضا اوتالاهملا

 .ىلارفكلا نمساسلا لهن ىف ةبوق ةٌوقه«سفنا تاكو هلءمهلجوهنلا قالا ىعدوءاس نم لكفوهام 1

 1 | ةمعادلالا.عالا ىلا امدلا ىلا ةءءادلا لامعالا نمو ىلا دامةءالا ىلا لطاسل اداة ةعالا نمون'لءالا

 ا أ صقنلا عا ونأاهبلءلوةس ادق قاحللا سوفنناهرب رقتوقد_صااقداصلا لا ىنااووفةرخ "الا ىلا

 1 اصلا لم_لاو قاساداةةعالا,الا لصعال نانالا ةداعسن |انل وقعب لعت نخو ابن دلا بحو لهخلاو

 ملا دلالمعلاوهف ةرخ "الاف كتيغروا دلا نءكترفن ىوقام لك ناودو ديحاو فرح ىلا عرب هلصاحو

 5 ا ناسن اىلا نبات اوناك كلذكس ءالا ناك اذاو ةمصعملاولطاببلا لمعلا اوهذ كلذ نهدضاانناك املكو

 ما ةممنم نىصقاسنلا ءالؤه لن ىلع ىوقي ثء نوكيو ةعسطلا ىولع حورلا قرمم سفنلا ىوق لماك

 نيذلانولماكل او نوصقاسنلاهثالثماسقأ سانلا نأ ل صاخاف ىنلاوه كل ذو لاكلا ماقم ىلا ناسصقنلا

 1 2 افنيطقانلا لممكت ىل_عردةدىذلا لماك-!اوه ثااثلا سةلاو نيصقاسنلا لسمك ىلع نوردقتدال

 8 لعن ىلعةردقلا تناك امو ءاسسنالامه ثلاثلا مسقلاوءاماوالا مهىناثا ا سسقلاو قاذناةماعو» لوالا

 3 | رج مرايا ع اسردومفتع همام لاخلا ةجرد ىلا ناصقنلا ةمقودن همنيسصقاننلا

 ىقبءاسن 1ك نقم آ اعل سو هيلع هللا ىلص "ىلا لاف رس !اذ ولو ةغات ةودنل ا ةوقىفءاسن الاتارد

 ينزل قيرط و هيلدا لس دمع زن ةصب نيب ىلا هت هلا لوقنف مدل ءذه تفرعاذ لكار 5

 أ اعهادف رعمةوينااةّققح نعفشاك قد رطقيرطلا اذهو ىناثل! قد رطلاب تونة نب هناالا هذه
 ثاهربهنوعمت ىذإا قدرطلاوهقيرطلا ادهونالا نا. هرب نورقطنملا همهست ىذلاو هد زمعملاءلالدتسالاف

 ظ هن الامدم قنا رّدلا فصوملاعت هناملعا (ةيئاشلا هلم ملا) لضفأو لك آو ىلعأو فرشأ وهو مالا

 ( اه يرتب قاد انش بوك (اين ندا هللا دع ٠ نءةلفعوم هنركحصم (اهاقأ) ةعب رأت ادد

 ةصوصخم :دئافن ءتاشتااءهاعه: نمدسحاو لكءاد: الو نينمؤملل ةبحر هنوك (اهعبانو) قدك

 ىلعحورال ىزب رغب و ىهدبط قع بحس قلعتلا كلذ ناكو داس الاب تقاعتاماحاو رالانالوةذف

 ىلع نَرَعو سهناساوأل ا ةطاوبتاممطوىفا دسم ا لاعلا اذهتاستثعذتلا حورلار هوجن ا مثدسملا
 تباوق ثمح ةحرداارخ ىف لصءاغا لةعلارون نا مولهاا نمو اهداتءاو 39 رطلاهذ_هفلأو كلذ

 قالخالاوةةلطال ادناةعلا لو داب هس قارغةسالاكلدراصف ةئادسلاثداوطلاوةءسحلاقزالعاا

 عقو نم نااكو حوراارهومل ةديد ثلا ضا هال ىر < ىرت لاوحال ا هذهو حورئارهوج ىف ةعمذلا

 هذغاض نا ىو :١ناف ةلاكغال تامة اصااتاح العلا ”ةليافب قداح يبا وح (نانيدجلا كر ١١+ ىف

 1 رءاذامقسلا لازو ةعصلا تام اعر ذة اصل تاج العلل الب اهندملا اذ مهناكو ببطاا اذه لثم

 ىتلاهتوددأ عو# نع ةراسءنآرةلاادهوق ذ1لا ىبطلاك ناك سو هءلعهللا ىل_صادهت نا لوةنفاده

 نأ(ىلوالا) ةعب رأت ا ص هعم هلف ضي رماىلا لصوادابدطا نامت ةضرأا نولقا حل اعتاهسمك رتب

 , ا وهاذ_هو ضرملا كلذ ىف عقو اهدسب ىّتلاءاسسشالا كالت لكن عز ارت الامه هادو ىج.ذب.الام لوا نعم اهني

 ِ | نال الياس لت نع ع لاو ىلاعتهتنأ ناوضر نع دعى ام لكن عرحزلا الا ظعولا ىعدمال هناف ة_طهءوملا

 ص ضرملل ةء-وملا ةدسافأا طذل_ 210 همط أب ع نعلد زتةودأ همة نأوهوءافشل ا( اهينانثو) هلناريسغب

 لفن ءةرهطم م هرهاوطظ تراص تاروظلا لءذ نع قاما اوعنماذامالسلا م-يلعءايبنالا كاذكن
 قرلخالا ليسوتو ةيسنلاقالحالاةلازاو ةدهاين !كاذو: نطاسلااةراهطب منو سحأب محع الام

 ا مس سل لبلللا ا

 هكدا



 لئاسمةن الا فو (نوركشبال ,هرثك !نكلو سانلا ىلع ل ضذوذاهتلاّناةماسقا مون بدكلا هللا ىلع |
 ىذلاو اهتمادساو نحس االواهوحو اهلمقاعة نا الاهذه قلعت فاورك 3ساشلا تأ لعا( ىلوالا:هلثل1)

 كلاعو رطركسص :مالكلا اذ 5 ةضدو لاا (لوالا)ناهجو ىلا هتهن ا دنع لعلاو لاس اان ر طع |[

 ةمرحو٠امشالا ضعب ل<# نومكسحت مكن موقلل لاه مال_لاوةالضلا هيلعهلاءربرقتو ةؤينلاتاسثاف 1

 قيرط لوالاو هنهلنا مكح مي نوار ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا لس ىلع هنولوةن م ىلا اذهئاهذعب 1

 هذه نات دن اذه لطب اماو ةطساوردغ نم هب مكمط ااه ىلاعت هنا مولعملا نم مىناشا 0ك
 مكمكح نا مالاكلا لصاحو م كاهن ةثعب تو مكب ةقلاوإ سرأ لوسر لوب مكملا تلصوانمنا ماك أ

 لعل ديس وتلا مالت او نر "ناقل ف نكرلاةاراببت عم اهضعبةم رخو ءامشالا ضعدل اا

 ةيظعلا تاغلابلا هذهاوغلاست نأ مكنك# ف.كف كلذكرمالا ناك اذاو ةلاسرلاو ةّودنلا ةصعن مكفارتع رقع 3
 (ىناشلا قيرطلا) لوقعم نسح قيوط هن ”ركذ ىذلا هسولا اذه ىلعذن تالا لوسوةلاسرلاو ةّوش اراك ف 1

 هسفن ةود ةعص ىلع: رثكلاا لئ الدلارك ذاممل مالا او ةالصلا هبل هناوه اهلب ةامتي الا ءذه قلعت نسح ىف ||
 1 نانو مهماكحأ أوه ارش ف مهتشنر طداس نأ ..: كاف سلا امراكتنا لوقت اشو مهنالاٌوسو اسف ,

 دومةلاودسأف جراند لطان وي رط ل ةنالو لّمءال كاذب ده شي )ل هنا عم ةمرخساو لل! ايءامشإلا هدب >نييزيملا
 (ةيناشلاةلئسلا)باوب والا نم باد ىف'ئش ىلع ودا مهنأ آو مهماكحأ ىو مهماندأ ىف وةلا بهاد ملاطبا

 ىلاعت لوقاضد أو ماس او" رلمصولاو ةبب انت بأاو ةريكأ !امب رت نم .ورك دامام ارح ءوأ هس ىذلا( ئدااندارملا ١
 انحاوزأ ىلع مرو انروك نأ ةصا ا ماعن الاد.“ نوطبىاماولاهو وقار مح ثرحو ماعن اهذه اولاعتو ا

 امارس هن جام هلوقّنأ هملعلملدلاو نينئازعملا نمو نينثانأ ذل! نمحاوذأ ةنامتىلاعت لوقاضيأو |
 مهنعىلات ىحاملم هنلامالكلا اذههجوب يييؤغاده لايعلم كي لو مهن مذ ةسعأ ىلا ةراشا |

 | زن نالدس# يالا نحو نورتفتهقلا ىلع مأ مكل نأ هقل 1لقمالسلاو ةاليصلا ءاءهلوسرل لاه كلذ | َ ٍ

 مكل نذأ ه4 اوةب دارملاو هفىلا.ةهللا نم تناك اف هللا نم نكست رأىلاعتهتا نم نوكتن أم !ماكتحالا|
 هنن ىلع نورتفي نيذلا ّنظامو ىلا عت لاه مث نورت: هلا ىلءمأ هلوب دارملاو هذ هللا نم تسل تناكنا أ

 رغم ىدعأ رقو هللا ىلع ىرتفي نم دعو مهظعت هنمدار 1 مالعتسالا ةروص ىف ناكن اءاذ هو بذكلا|

 لاوح أ ناانرك ذا ىضاسملا ظفل ىل_ء هيءىبو ةماسةلا موو هون ّنظىأءانء:و لعفلا ظفل ىلءّنظاموأ
 ولا + اوم لك ديلا رحال ةمكملا ىف عوق ولا ةيحا وتناكاملابش االا بنا "تاو اا

 الف نوركشيال مهرثك ؟نكلو بكا لان :او لسرلا لاسر او لمعلا ءاظعانىأ ساننل ىلع لخنوذا قانا ْ

 هننا تك عام اءنو عفش الو هللاءاسدن أ ةوعد نوار قيالو كاعتدقلا لئالدفلمأتلا فلقعلا نولمعت سبأ ١

 أ رب بصتتمف ىذلا دع (امهدحأ] ناهجو هفدنن ال ارئأ ام م د أرألق.ىلاعتدل اوقىفام( ةئلاشلا هل دل ٠

 ناو ىلخ انههلزنا [نسدرخاسزلالوقوهولرابصاتضماهختسالا قا 0 الاو ا
 قزر نم ض الا ىفام لكن ال لازنالابق النا نءريهد نأزاجو جاوزأ ةينامتماسعنالا نممكل لزنأو ةوقك

 نوكنامو)ىلاهت وق ه .الازنا ىعم لازئالا.ءداجب !ناكا ط فامهريغر عرزو عرض نمءاعسلا نم لزنأ هذ

 كب رنعبزهامو هفنوض.ة:ذا ادوهشمكملعاك الا ىل غنم نوام_ءتالو نآرق نم هنه, واتتامو نأش ىف

 لت ”ايسم هن , الا ىف (نيبم باك ىالاربك الو كلذ نم رخص أ الوءا_هسلا ىفالو ضرالا ىف ةرذ لاق نمأ

 ٠ أ قورافكلا نها ذمداسف ىلءلئالدلادا رانلوسرلار مأىفمالكل !لاط ا امل هنا لعا(ىل والا لعساا)|
 | ةواسلا مات هه لصعل مالكلا اذه رة يم قف :رلانو هاذ لمحت ءسهأ ىو ىماهسش نءباوملادا 0

 هبلق قفاميو دحاو لكل معباملاع هناصس هنو حصوهو نيئذملل عزفلاو فوخلا ماتو ندع. اطملاَزؤ

 هنطانوكيو ىوةنواد- هزو ةءاطواكسن هسفن نم مرهطظ أ اعرناس الان اف فراوصا او ىاوذلا نم

 مءأن متلذ ناكر طا وبلا ىفاعامملاع هناي وما ناكاذاف اذن نكمل ناك ارا 0 .دعأأ
0 

| 
 - ار ل ©



 1 ا اهنا ثيح نما« حرفي نأ بججيلا ىه ىش ثء- ن ءامحرفم ال نأ لق اعلا ىلع بح هنأف ها ةاسورلا تاذلا :

 عما ل_ةقاو برضاوغ صولا فا اول داناشأ ءامّدلا اوثد_-و هلامعت نا ةراكل بطال اروأملا

 لا 6

 . ||| عافولا ةذلةسنامسللاتاذلل !ىوقأ نا ىزتالا اهتاذلب عافتنالا ن هائوقأ اهمال أب ررمضتلا نا (لوالا)

 1 لل وتلا مال الارئاسو .جاوقلاملابرنارمضتسالا ن ةءتسه لق !هبذاذتلالا نا كاشالو |
 ./ جرفلاو نطيلا ةذل ىنعأ نمقي رطاانيديمالاةن وو هناف ”هليلق ةئامسملا تاذللا

 ١ ة.ضاخا نم عون لكلو مال" الا نمرخ آعوهعم نا الا ندب ءازسأن 7 ءزب لك ناك مال | الاامأو

 1 ند ءعاون انة وز #نوكت لب ةتبلا ةصااخ ن وكن ال ةينامسملاتاذالانا(ثااشلاو) رخآ ”الاعونلل تسيل

 ١ (عاما) ىنكل اهةاولىفو اه:امّدَعم ىف سفنلا با.عتاالا عامولاو لك الا ةذاىف لد< ملولفهراكسملا

 ال نم يل_ماسلات ا رمسأل ا تناك ثك اسم ذاذتلالا ناك اماكف ةمقأن ن نوكنال ةينامسملاتاذالا نا
 ْش ئرعملا لاك كلذاو دس ورثك اهنا اود:فوخ

 1| دالملا ةعاس قةرورمسف 3 اعضأ توما ةءاسىفانزح نا

 ْ | تاذللا نا (سماسلن )هنو دنع لماما نزلا لدا عيال داولا ثودح دنع لصاسلس !حرفلا نا مولعملان

 || ذاذتاالا لاز عوما لأ لاز ام لباهل اع قتال لكالا ةذانالءاسقرلا ةءنتمن وكتاهاوص-لاحةرنامسجلا

 اذاذتلا|هناف ةسسخءامكئايذاذتلا ةمناهسلا تاذللا نا (سداسلا) ةدللا نالةءاق.ةسأ نكمل, ولك الاب
 | وفدساا ام اف ةناحورلا تاذلل |امافريغتلل دعم م داسفل | ةعب رمسءةوخر مايبسحأ ىف "لما تامفمكل

 تايناحورلابحرقلا وه لماكلاحرفلاامأ ولطانح رذةنام-4ا تاذللا,حرفلا نا تدم تالا هذ - 1
 تلج اذانتادما الا ءذ_هثحاسم نم( ىناشلا ثدملاو)ءاء ريكس ارونو لال_1-ا ملاعو ةس ةم اره اواو

 | كاناهنا ثمح نم هللا ة ةمعا جرف نم نودي 3ةبدلا لاق بيسلا |دهاف هد جربو هللا ىلضع وىلاعت هللا ند
 ا ةباممو لاهكلا ةياغره كل ذو هلل اب هح رف ناك هّلذ أن يبانيلا تون سبق معن جرف نمام أ لرمثمووف ةمعنلا

 3 ىهىل م*ثمح نمال مذ :ا كا او>رفباف ىعياودر مذ كل دف تربو هللا لضعب لق هناكسال وقف ةداعسلا

 ماع نمتزهطظ ىت كلا اك الاد هاهلع تاوهشا م !اعرارسا هدهف هللا ةجربو هللا لكفب اس مما ث اشم غ نم لد

 نارقلا رو مالسالا هللا ل_ذضفاولاذ نو رييفلاامأ بالا اذه ىفان د صخل” ماده لب ثلا اوجولا
 او-رغتلف ىرق (ةعبا رلا هلك ساا) هدأ نم مكل اعنا هةجرو نآرشلا هنا لضف ىر دنا دعس وبأ لاقو
 0 ريخو» دش باص انا 5 رغتلف كل ذيف ءانعم لاهو ءاتلانأ رقدنأ تناك نيديز نعرك ذدقوءارغلا لاه ءاستااب

 0 1 تئاغلاو يطاذملل مالا ىف لصالاوا وحر ةاف كلذيف لأ ةءار ةدءار ةلاهذهن ءببإ رقو لاهراكلا عم امم

 لعفنمماللااوذذح برعلا ناالادداو نيتروصلا ىف مالا يد ا وب ةصناب رقما

 ىورو لصالاوه كل ذزاالا اسعهلعشلالا اقهدجو هنالاو-ر غلف مهل ارو تاكل اهاكود هنءادمالا

 ءارغلا مالكملك !ذ_هاودخ هيدي ريمكفاصماوذخأتل دهاشملا ضف لاهل أ لسو هيلع هللا ىل لص ىلا نع
 باغياكيئانغنا! ىلع بطاخلا بلغ هناالا ندب“ اغلاو نييط املا نعىلاعت هنا ءوسووءالانن وعمق ةو

 لد>- نا. الان او دو هماقع هققد هيفو ةغال ا له لاق اذكه زي هوما دارأ هنا اكفثدن أتلا ىلعربك ديلا

 ْ | قهم هئيفو تاسن[سورلاجراممو بع الاعب لاصتالا ىلاو ىلا_هز هللا ةم ىلا هوع دب وعم همث

 ” || ب- نع فنإل هنافدسملا اذمباشاعتم حورلا مادامو ةناد سل اتاذالاو مسخلاو سالا ملاعىلاهوعدي
 ا ١ ةمومإل :تاصخلاق ونيذ راسعلا نيش دا! بطاخ ىلاسعت هن أكف ةناممسملا تاذالا باط نع ودسملا

 | ىكاوعدي هلال لعل بناخ ميجرتلاو ةبنادسملاةداسفنلاعزاونلا نيبو ةمهلالا ةيلقعلا ث داوأعا نيب
 نمنوعم *عاغ مكلرخ هتجرو هللا]-ذؤواه:اوهّتو ايندلا عج ىلا وعدت سفنلاو هتجرو هللا ل ضف

 جياد لق) ىلاهتهلوق #2 لء_تلاو ناطلاب ىلو وهف كاذك تاك امو قبأ اوريخ ةرح ”الانالاسدلا

 نورتفي نيدلاّن انامو نورتي ىلع مأم ندم [لقالالحوامارح ه٠ لعق قرر نم موكا ها لزنأ م أ

 3ع
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 نع هلوق(ةثااشلا لجمال كرام يار زمجام ذل هبقو مضلابنوقاسبلاو ىازلارسس ؟توءتامو

 لغااراغمرذلاو:ةرذ ىواسيام ىنءملاو ل-ةثلا ىف هيواسام'وثلا لاقثمو .ةدذنزوىأ :رذلاةث ا

 مدق ل ل_,قنافو هاط عملاق ءارسلاى الو ضرالا ىهلوقوادب نزولا ة.ة نوك:ىّشود ترذاه داو أ ا

 ةردلاةثمه: :عبزعيال نمغاا ملاعأ. س ةروسفف لاه: ىلاعت هنا عمءاعسلا ركذ ىلع انهه ضرالا زيت مهنا /

 هنداهشب ,.ال هذه ىفرك ذا ىلا عت هناالا ضرالا ىلع مدن نأ“ امسلاقابنلق ضرإإلا ىفالوتاومسلا ىف( ٠ ظ

 ءايوسلا ىلع ضطرالا مرة: نأ ب سان هنع بزديال هلوق كل ذي ىل_صومت م-هلاعأو ضوالا له لاو أ لع أ

 : ' اهيبف عفرلبربك ًالؤرغ هالو ةزحأر ةنايءا رقه. ورب كصأأ الو كإ 3 نم رغصأ الو لاه مث عضوملا

 ٍْ .لاة كد دنع بزعبامو هريد_ةنةردلا ثمن نب رنع «يزعباموةوقن عام بسن, نوتاسباو 1

 | هملع فوطعملاف ا عونا اك ورجال ا بد دج وورمج دبل نعل لوخددنعلا ثمالة هذ
 1 للا لء ف افع ناواحو 2 غم ناك ٠ فرص ءريغربك أ ورغصأ اغذل ناالا ارور# تاكو ءالغلا لع كامعتا ||

 : لاقوة ريبغو هريسغ هلا نممكلإمةلؤق اذكو لقاعو لقاع دحأ نم ىنانأ ام هلوق ءريظنو اعوذ سه هنوكس جو '

 ١ فانعلا اذه مسول ف اشكل !بحاص لاق نوب وحل ا هرك ذاماد_ه هادي د1! الو لا..طانان لف «رعاسشلا

 0 ىشاانوكيتنأ مزايذشنمحو ب با ىفالاءا.مسا | ىفالو ضرالا ىف ئث هنءتزعرامو ةناالا دهر دةةران ١
 ١ هتاانانا (لوالا) نيب وو هنء نيف لا ضعب باسو لطابهنآو ىلاغت هنا لع نءاجزاش اكَلا ف ىذل

 | ىلاعت هللا هدو أ مسق نيوسق ىل_ء ةقوللا» ا.سشالالوةئف اذه تيئاذاو دعبل !قلطم نع ةراتيءبوزعل

 1 لحم لوألا مسقلا ةطساوبهللاءدجو أر خآ مسقو ضرالاو تاوعسلاو ةكتالااك ةطساوريغ م ءادسا

 ةءاواغملاو ةءلعلا لإ لطف دعا يدق ىناثلا مسقل ا اذهنا كشالو دا هغلاو نوكلا ماع ىفةث داخل ثداودلا
 نمو فص الو*ا هادلا قالو ضرألا ىف: "رد لاةّثد هنع بز ءءاموهلوقف دوجولا بجاو دوو ة ارض نع ْ

 ْ وهوالا امتنا ىفالاو ضرالا ف: "رد لاقُثمهدوجو تم نعدع ال ىأ نيس باك ىالاريك ؟الو كلذ ُ

 ا اهباملاعنلكدشف دعف كلدكر الا ناك مو هفتامولعال ا كالت وصد *أو ىلاهت هللا هتك باي وذ ونيبم باك |[

 ]|| اك انا هلوقنمداراوهو تاس زطابلاعربغ ىلا.عت هنا لون نم ىل_عّدرلا هنمضرقلاواهلاواناطم
 ا ءانثم_سانيص باك ىقالا4 وقىالا ةلك لعف نأ با وذا (ىناشلا هحولاو) نولمعت ماكام يستحسن ||| ظ

 ب بد هدأمو هل اوقلادو رخآاناوج هتءوظتلا باص ىناج ردا ىلع وت رك ذو نيم با ىف ا 0

 عقو من عطقناو مالكسلا متانهه ربك ؟الو كا ذ نمر خص الو ءامسلا ىفالو ضرالا ىف ةرذلاقتمنمكبمنع | ا

 1 واو عضومالا عمت برعلاو لاه نب صلو قاضيا وهو ىأنيممباك ىنالا هةوقوهو رخآ !مالكبءادّتب الا[

 الذل هاوةوملط نمو ىنءيلظن ءالا نواسرملا ى لف اع ال ىنا ىلامعت هلوقك « ادّالا ينعم ىلعاريثكق دنا |[ /

 | يحاص باح و فسعتلاةءاىف هجولا اذ هواواظ نيذلاو ىنعباواظ نيذلاالا ةعجمكملع سانللن ف
 ا لا ىقعربك أ ! لولا : رغم الو هلوقانةطعاذاءاسانغا لاكشالا لاقف عبارهسو: فاشكلا

 ةءارقلا ىف هحولا لوةنىب كلذ لون الاكل لحنا بو اره اظلا بسحاما ءاممسلا ىفالو ضرالا ىفةرذ
 || ةوقربوءاد تالا ىلعلجلا عفرلايةءازقلا فو سندا ىنن ىلسءلجلا كلذ ينس[ و ةروبا صا
 ألا ,هالومملع ف وخالهتناءاسلوأناالأ) ىلاعتهلوق .« .حاجزلا راسنا هبولا اه دنيبمباكف |
 هللا تاماكل ليد تالة زخ ”الاقواسندلاةابل اف ىرشبلا مهان وة اوناكصو اونمآنيذلا نزح |||
 تنولق ىوةياعنا رة نمنع تاو تأ فن كلام هل اوقنااجانالسعا ( ميظعلا زوفلا ره كلذ | ْ

 1 ني :«ددلا نينقدانصلا نيصاخللا لارح أح رمش, ىلاعت هللاهسعداف نيةسافلا بولقرسسكب امو نيعنطملا ١
 ]| ةدةهريسمتق جاشانالدعا (كوالا ةلثسسلا) لئاسس هفوة الا ذه ق روك ذلااودو ّ

 'لددءفوهنملولاناامأ لوقف ةدعنزحلاو فوذنا ىف قاربت سفت نيدن مث وهنمىلولا نأ ن سن أك اذن الا [ |

 ب ١
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 | لو.سرلا صصخ ىلاعت هنا لع |(ةمناشلا”هلثسملا) نين ذملاديد دهتلا عاوفأ مظعأ نمو نيعدطمالرورتسلا عاوأ

 أ نارمالاام أ دحادئ نيكل لكعم باطلا ميهعتس لال ذ مدنا مني سعأ ىف باطخلنانا الاهذه لَزأ ىف

 رو ها اوقادبتم (لزالاف) ماللاوةالصاا هيلع ل اوسرلابناصوصخملا
 الا هنأث تأثاملوةتو شفخالالاق هلاحام ىأن الف نأش ام برعلا ل وقت نوؤشلا عبجباو ناطانا نأشلاو
 / 7 مدي اب ربت أم ىف دان نوكتامو سابءنبالاق ناهجو ه.فو هلع تلعام ىأ
 د1 فرشاة هاو نرخ زم همز اتت امو لات هاوغ اسوم --- ايف اوحواسندلا نأ نم ناشف

 | نآرقلاةوالتنال نأشلاىلا عجار هلأ (لرالا) هجوأ هثالث همف اوركذو دوعيا ذام ىلا هدمها وقفريذلا
 | ةوق تعتالح ا داذه ناكقردقتلااذه ىلعو أش, اطءموش ىلد سو هياعقلا ىلصهقلا لوسر نأش نم ناش

 | لاكبمو ليربجو هتكتئالمو ىلا عت هلوق ىفاك هين" سماع ىل-« اهيدنتركذلايهضخ هنأ الا نأ ىف نوكتامو
 | ىلادلاع ريمضلا اذهنا (ىناشلا) ميغا رباق ح يف نمو كنمو مسهقان دس «نيسلا نماندخأذاو هزقىفاكو

 | لكل م- .اوهكإذكف عومملل سس ١ ثنآر ملا ااك هنالءلذو نآ رق رذ ند نارقلا نمو :اموريدةلاو نآرقلا

 انآ نآرقن مول امو ريدقتاانوكي نأ (ثلاسثلا) ميظعتلا ىلعلدي رك ذل ليقراعمالاو نآرشا اءازسأ نمد

 لوسرلاءناصوس# نا رمأ نارق نم هنمولد امو نأش ف نوكنامو وقل وقأو هلا دنء نم لزان ىأ هللا نم

 > نأ ف بدسلاو ةمالا موب عم و ىناا عم باطخ اذه لع ند نولوعتالو هلوقأمآو سو هلع هلا ىلص
 /اكناو نآرقنم هنمولتلامو نأش فن 50 و هلوقناوه لكلا عم باطما معمئالوأ ب اطالنامل وبيلا

 اذاهنأم ول_هلانمهنال «تمنودا صوه#فنولخاد ةمالاناالا لوس رلااصت#ةاناطت>ر هاطلا بح

 0 ىنلااهمأب ىلاعت هلوق هلع لمادباو باطما كلذ ف نيلخ ادع وّهلان احسن مولا سد ا

 ْ || نولمءتالو لا ةفتااثلا باطلا لكدلا م عنيياطللا ايدي لوسرلا صخ نا دعب ىلاعت هنا مءاس سنلا مقلط

 هللا نال اذو اد وهش مكملع اك اة مث نيا والا نيب اطلناف نلخادمهنوك ىلع كل د ل دف لع نم

 1 إلا ثدال هلالرهاط هدف ىعالاف ةعامللاو ةنسسلا لهأ لوصأ ىلعامأ 'ىث لكب لاعوءىد لكى بعدها ىلاعت

 ' ةنطامااوةر هاطاا مهناع أوداسعلا لاعفأ نمدوجولا ىف لخ ديام لكف ىلاصت هللا الا د-رمالو قااخالو

 ٍْإ املاعىلاعت هنوك بح وذ هباملاعنوكينأو ددالكيشال دوملاو هثادحاو ىلاعت هللا دا ان تاص>- اهلكف

 7 داو لك لعيب نأ حصن هنافاسح ناكنم لكو "جس ىلا.ع' هنا واه دق دقفتلزتعملا لوضأ لعام أو تامواعملا لعب

 1 تامولعملا ضع ةنملاعلا ل وصح ءاضدقا ىلا هتاذ ةسذف هناصسدنا ذوه ةيااعلا كَل بجوملاو تامولعملا نم

 ظ تامولعا ا ضعب ةءملاعلالوصحهناذ تذنق االفتامولءم اراب ةمملا.عاا لودح ءاضتقا ىلا هناذ ةيسنك
 ظ دل | هلوقامأ تامولعملا عمه ملاع ىلاعت هوك تدثف تامولعما عمم ةماعلا لو هس ىضتقت نأ بجو
 ُ ًططاسبنالاوهو هنلا بايصنالا ةهج لع لمع !ف لوخدلا انهم ةضاخالا نا ءاق همف نوض هذ !ىلايعت

 | ,مراكحب هتماوعنداذا ةفرعنماوضاف دقو هدفا وعذدنا اذا ثدحلا ف موقلا ض اف لاقي لمعلا ىف

 هللا :داهشو هنن ن وضم فت نيد اد وهش كل ءاكالا مالكتلارب د ةةريصرف نيح عع انههدا ل ءقنافا ردَرم

 | أ لاؤسلا اذهاتلق لطاب كلذواه دوجو دنعالا»ايشالا لعام ىلاعتهنا لاقي نأ هنم مزلمف هاعن « ةرامع ىلاعت

 : | دبا انركنال ناو ذلاذاق وما ةعوالخب نما لاول ةداوجتا لفااح

 8 ملكا ءذه لسا نارءاواهن يده شا تركب فسوف الواب نيلاءالمل اكن لرسم .5 نما ادع

 ْ اقم نمي ر نءبزعي امو لاسةذ دمك ًاتةدانز مالكلا اذددك اىلاععت هنا مث ئىش هنا لع خ نع حرذجال هنأ

 (ىلوالا هلئسمللا) لأ ,اسص همفو نيبم باك ىفالاربك أ الو كل ذ نم رغص أ الوءاعسلا ىفالو ضرال ا فة د

 دعب عضو م ىلا اهلسرأ اذذا هليان لجرلا بزعو بلطملا دعب ناك اذا بزاع“ الكل امي دعبلا نم بوزع ءا لصأ
 ناسكلا أرق (ةِناشا !"هلثسملا) دعب اذا ىلع نع ئشلا بزعو لهالا نعم دعبلاب نع ىعم لجرلاو لزتخلا نم

 امو
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 : 00 قرح درع ناز والسند رملاو هشمبرقلاءاوفقوو عامسسلا تءاجو هعضوم ىف سلف مان فدو

 | ةطوعب تعقو ةناثلا ةململلا ىف ةلامملا كلت تاازو عصأاملف عامسلا كلت نماعزاف ناك امزيشلا وابثم |
 /امناانا بكا لاقف اهلبقاعةلابللا هذه قدات مك ديرملا لاقف ةضوعبلا كات نم عزمارهاتا هدب ىلع
 | ىلاهت هلا نا فعض انف دراولا كلذ باغ ى_.غلا دراولا ةوقسسءانامةءامةحراملاا اه

 ىلءاوه> او ةمامقلا لف# ىف فوخ م وأ لص<عأل باوثلا لهأ نا ْنَمَ ةملارثك لاه ا

 أرك الاعزفلا مم رخال ىلاعت هلوةءونو اره الر وسف وخال هلثاءاسا وأ ّناالأ ىلاهتدل ودب موأ اوقةصص

 عاونأ هب لصتع لإ لاه نممهتمو فوذنا لاصب هيومان الفءازحط اراد ةماسقلافاضي أو ةكتالملا مهاقلتتو |
 اونمانيذلا هلوقامأودحاولا ريخ ” نمىلو أت ارقا ارهاظن الا هملع دئار ابخأ أهمقاو رية واضوللا |

 جدملا لعب دنلا (يناثلاو) ءاسلوالل ةفص هنوكب بصنلا (لوالا) هجوأ ثالث همقف نوتئاؤاكو

 رح . الاف دانندلا ةاملا ف ى :رشنل ا مهل ىلا عت وةامأو ى رشنلا مهل هربخ وءادّيالا ىلع عفرلا (تناثاوإ |

 ايورلا ىه ةرشدلا لات هنأ لسو هيلع هللا ىلص ”ى ملا نعةطاصاايؤرلا هنمدارملا (لزالا ) لاوقأه ف

 ةالصاا هيلع هنو تارشملا تمقبو ورنا تبهذ مالسلاو ةالصلا هماعهنعو هلىرتو أملا اهاربةمعاصلا

 | نع قددياو هئمذ ةومديلف هفاضالح مدحأ م - اذاف ناطمشلا نم لكخ-او هللا نم ةطاصلااب و رامالسلاو | ظ

 نماءْزجنيعي رأو ةّدسنم يس وسما ”رمذد ال هناف تاه ُبالُث هلل 4 1

 ْ يسر يي حس يسلب ظ
 هَ مئذلاو ةوينلان ءرماءءرح رح نيعيسم نم ءازج هللا نم ةرمشملاف ثالث ابورلا ميهاربا ن و ةقداصل ا ايورلا ىح 0:

 + تذاعاسذ دوعأ ل ملف هن ةردعام كدحأ ىأر اداقناطمسشلا نم وختلاو ليالابها ر هلعلفراهنلانكلسحأ

 ل هل اوقانلج اذاانأ ليعاو قرخاى وأ ىاثد ىف هرضت نااسهتيًادىت | ىانؤر "رش نم هن !دكس ال 5 06

 لدياضيأ لةعلاو مهلالا هلال هذه دال نأ ىضتقي صنلا اذ_هرهاظف ةقداصا ابورلا ىلع ى رشبلا
 مونلادنعوهف كا ذكراك مو هللاركذيحورلاو باقل قرغة سمن 0 هنا "ىلونالكلذو هيلع ١

 انو ىدسلا وقحلاالاهدمغبالهلتا لالسج رونو هللا ةفرعمنا مولعملا ن مودا :رعمالا حور ىف قال

 ىلع داقءاال مرج الف كلذكى _ ماناذا هناف لظااردكلا ملا علا اذ_هلاودسأ ىلء ركفااعزوةمنوكي نم ||
 (فاشثلال اوقلا) :صيصختلاو رصلسا لبس ىلع ابين دلاةاملاف ىرششرلا مهل لاه بولا اذولقءابور ||
 تلقلاه رذ يأ نع عا ندسلا» ءانثلاب» ءابامهركسص نءوهل سانلا ةبئنعةرابعاخا ىرمثبااريسفتىف |

 0 ءاو نموا ىرنشب لجاع كات لات سانلا هسحيو هلل لمعلا لهي جرلاناهننالوسرااب |

 لاكلاتافص نمةفد فدنان ملكو هريغلال هناذ| بوم لاكلا نا كلذو ىعملاا ذه ىوقت ةن ةيلقعلا |

 ( ناسالا قرغت_سم هللا ةفرعمب بلقلا قرغّتسم هنوكن ءفرشأو ىلع ديما لاجسالو دحأ لكلاب يصر ظ
 | ةئيسلالا تراصت بانلا اذه نمسح هءلءرهطظا ذاق هللا ديدومع ءاضعالاو حر اولا قرغتبسمهلئاركذ |

 ئوقأ ةيملا ذه ناكر اكس ةقبريشلا تالا هذه تناك ايكو هيب لعتلو بح والا و ١ راي ا

 مئاهبلا نا يرتالأ عبيطلاءامو دن اضالا كإ ذر انصربض- باق ىأ ىنف تاذلاب مو دولا ةفرعمر قئفاضأد | ظ
 ةءاهمالا ل اذامو هبنمترزو هّباهنانالا تدمهاشاداامامث ناسنإلا نمىوق أن وكيدق عابسسلاو | |

 توملا دنع مهل ىرششداا لودج نع ةرامعامنا ىرمثبل اريسسفت ىف (ةئلاما!لوعلاو) ةقطانلاسفنلا |

 مالسفةرخآالاف ىرتشلاامأو .ةنطاباورشب اواوف ذردتالو اوناازتإل نأ ةكمئالملا مويلع لزنتت ىلا عت لاق ||
 لاه اكمييلع هللا مالو يكملع مالس ناب لكس نم مييلع نولي ديتكت المل وىلاعت لاه امميلعةكتالللا |

 مههوجو ضاس نم ميركلا باكل ااذهىف .هّلبا رك ذام ناسملا اذ فجر دلو مير بر نمالوقمالس

 (عيارلا لوةلاو) تارمشدملا نم كلذ لكف ةراسلا لاوخ الا نب ءاهيفنوقلي امو ميناج أب فئاسعلا ءاطعاو

 هرتفسلا باو رو نما ا سلا ةرابيع لانا ْ
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 | تا واكحو اوثمنيذلاةن الامز هقءهوقوهت نآ رقلاامأ لوم اوزثالاورب ناو نآرتلا هل | ا

 ! |همقو ةملخعلا ةوَقلا لاح لاك ىلا ةراشانوةّاوناكو لوو رانا اوما! لاح لاك ىلا ةراشا اونءآهلوة» أ

 ٠ أ لكلا فاسقم ناكمئاندل ولا فطن ٌثلم_:!اوداق:ءالاع عوج ىلع ناميالا لم نأ وهورخ [ما !
 : | هناصسهّتافصواذاى وددصلاف رشمل | لّقع هبط نأ نم ىلعأ هللا لالج نأ النزل وب ىرقتا اامأأ

 : (هف ةرع ىذلار دقملا كل ذ ىلع ارتضةقم لال والاك نك. نأ نعدتلا سة في وهف لالخ تافصن ع

 |كل د ةردقتم هئارربكب هَ اللاةمد1نان وكت 18 نع ىلاعت هللا س دمد ا ل

 || :ىنانأ نعمت ىظررع ىور ةريثكفراخالاامأو ىوقلاو فول ماقمىف نوكي ادبأ هنا تدثفرا دق |
 1 مهفوسوناهت اوفا منوطاعت لاومأالو مهد ماسر أريغ ىلع هلا ىفاوباسحت موق مهلا لسو هيلع هللا ىلص | ل

 هن الاهذهأر تم سانلا نزحاذا نونز<الو سانا |فاخ !ة!توفانإل رون نمرباشم ىلعل م-متاورونل |

 ن تآهين بيسلا قرتعلا لهأ لاق مهي قرا ىلاعت هلنارك ذي يذلا مسه لاق هلأ لبو هلع هللا ىلص "ىنلانعوأ '

 4 :اه سلا هت هلت اركذاساو عوشللاو عوشل !تانآن م مسهفدها شدا ةرخ ”الا ضاركذ توهتدهاشمأ| 0

 هلو ون نيذلا مد هللا ءاماوأ مهالار كسب وبألاسةف رثالاامأو دولار :أنممو»وجو ىفم_هامسهلوق ىف | ْ

 ملونة وقم امو هبلا ةوعدلاو ىلا منقل ةيدوبع قي ماقلااولولو نانهولايمسه ادهللاعتهاأ

 رقدوكي ىذااوهوث : لكىلوف برقل | عم ىلع ل ديءاسلاو ماللاوو اولا بم مك رتنأ قاقتسشالا ل-عىف
 رخو ناقل ناك اذا نوكيآمنا هنم برقلاف لاس ةودب او ناكملاب ىلاعت هلا نم برقلاو هنم

 م : :ثااي قطن قطن ناو هقناتايآ عمم عمم ناو هلناةردق لئالد ىأر أر ناف هناكس ىلاعت هللا ةفرعمروب ىف

 أ | نم برقا اةياغ ف نوكيكلا نوف هللا ةءاط ىف دهتجا دهسا ناو هنا ةمد ىف ْلَرَع ْلَرَم ناو هللا ل 1

 7 1 وهلا ىلاعتهتنا لاهاي اضيأ ف اسلو ىلاء«ت هنفا ناك كل ذك ناك ذاو ىلع هقنا ءاونوكيصخشلا اذهفهللا د

 1 ]| نمالالسعالب رقاا نال كل ذكص مالان وكيثأ بو روذلاىلا تانللا نءمهجرذاونمآنب ذلا |

 8 لا.عالا اتا انوكو ل ءادلا ىلع قيل يسجل ادافع الايات !نوكب نمهتناىل نوءاك- 1لاهونيبتاملا

 | فوخال ممفصىف ىلاعت هلوقامأو كول اريسغ:ىف مص ةخم مالك اًذهف دم: ريثلا هبت درو ام قذو لعةح اصلا

 'آ فان هنأ ىف ىء«مءىل.ةدلاىفنوكبامنا وحلا نأ (لوالاش ملا نا. همفث نونزخ م هالو م-ملع

 [| ىذاملا ف لص- دق ناك هنأ الام ا ىضاملا ىلعز وكرات انزل أو فوخلا نم لم ة>_سا | ىفءوش ثو د
 4 ل_ه<نأاما فوالناو نزلا ىف نا نيتها ضعب لاك (ىلاشل اك ثصلا) هم أ ئثتاف هنالوأ درك ام

 ]| اذهّدا (اهدحأ) هوجوللطالوالاوةرخ .الاىلا مسهلاق2الاسوأ ابن دلا ف مم:وك لاحءاساوالا
 0 | هماعلوسرا هلاهام ىلع كلذ نم ول<ال اسصودخ ن.ءؤملاو نزحو فخر ادا الا دلارادىف لحال :

 رانلا تف-وءراكمملا هولا تف لاهام ىل_ءو رفاكلاةن-و نمؤملان هما دلا مال_اوةال_صلا

 0000 ال | سمان مسه نمولذحال هناقاست دا ىف هشعافش تاو نمؤملاِن ا (اهبناند) تاوهذلاب

 أ مهالو مهلع وخال است هوق لمح بجو مسقتل اذهلطباذاو ىلاعت هللا ةعاطب ماسقلا نم هوغدأم ىلع

 ظ ّلاىلوفنرقلا ع نع ةرابعةيالولا نا نيفراعلا ضءعن لاهو قف مالك ادهفةرخ <ولاسهأ ىل-ءنونز< .

 أ ىلاعت هللا ةفر«مىف هقارغت#-ان ءانرمسف دقربر متل ااذهو ىلاعتهقتا نم برقا باغ ىف نوكي ىذا اوه ىلا عن
 هذه تناكىمو ةمانلا ةيالولا لصق ةعاسسلاهذ.- هىةهللا ىوساممئث ةظعللا كل: ىف4لاس رطنعال ثمحي

 ١ نزالاو ءىثلا نم فرورللاو كلذ لّقعد فركو د بدسد نزالو اش ف اذعالاهحاسصّن أف "لداعةلا1ا

 نأ عننوف ىلا زها ىو ام لك نع لذا هللا لالجر ون ىف قرغملاو هب روعشلا دعبالا لصحح الا شلا ىلع
 هذه هنع لوز دقةلا ل اهذه بحاص نا متاهفرعي) اهقذي ل نمو ةملاع ةسر دهذهو نرحو ف وخ هنوكي
 هريغل لص اك ةين اهلا لاوحالا بدسإ ةيهرلاو ةيغرلاو ءاجرلاو نز او فود اهل لص<ذئتسحو لاما
 تروق ةلاحرو عظ ىلانيللا صعب ىف قفتاف هيصصتباساو هعموةيداملاب ناك صاوالا ميه اربا نأ تعمو

 فا ةنينيياا 8

 12 ل م عم سس اممم سلا مدسسل وسب ١

 5 نشكو
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 (فاشااو) ئكلمو هكدام لكملا نا ىلعالا دنيتي الاع وجي نوكمف هكلمو هللا كام تحت نول دءالقلا 0
 نال ءلددا ركذاا مه هتامناونالقثااو دكئالملا مهو نوزممملا ءالقنعلا تاومسلا فنه دارملانا 1

 هلل» هارد مانصالا لمح فاسدق كلذ توك تبدوا نيو تادانلاف هكلمؤو هلاوناكساذاءالوه

 (لوالا) نالوقامةلكقو نافلا الان وعشنا ءاكرش هللا نو دنم نوع دينيذلا عش امو ىلا عت لاه مىلاععت ١

 000 رمش هونظاتيس اوعشااغ !ىلاعت هللا كي رمش اوعبتااممهنا ىنءملاو دج و ئه |
 انةي لبا ديز بطاخ هنا لاسةيال هنافا دي هن رادلا ىفانا.نا بطاذن اهي ناك امو رادلا ىفاديز نان اضول

 ءاكرش هقلانودنم نوع دينيذلا عسى ىأ لق هناكماهفتساامنا (ىناشلا) اديز هنظنم
 اوعساافامهئا ىعملاو َنظااالا ن وعشنا ىلاعت لاه مث ئم * ىلعاوسأ مما 0 مهلعف عبقت دوصقملاو 39

 ىعمانركذو نوصرذعالا مهناو هلمكحالّناملا اهنا نيب غةدسافلا مهماهوأو هلطابلامستونظ |

 لمح ىزإلاوه كفوف نو درعا هناو نتا! الان وهن نا هوتدنعماعتالا ةروسوؤصرفلا ]1 3

 نا هلوقركذ ال ىلا ءتهناٍل-ءا (نوععسن موةلتأنآ ال هذ نااريصمرابلا ويزول ليلا ولا ١
 ه.قنوكسلاب لالكلاو بعدا لوزيا لالا لعب ىلاعت هنا ىعملاو ب ه الاوذعب هيلع ا |

 «.ةرمصيراهتلاو رص ىذا ارمصبملاو راسالاب مكن اوس ىف هياودتاايسضم يأ ا رصيمزاسبنلا لدسو | .

 لدللامكل عج ىذلاوه هلوةنالقناف 7 م مسالا لن قد رط ىلعاريصنم هلعجاسْعاو ] ؛
 لدي نوعمسموةلتان الكل ذ فا هوقو هجولا اذهلالاهتلخامىلاعت هنا ىلع لدي هيفاوتكستلا|

 لدبلا ونكس:!ىلاعت هلوقناانلق لئالدلا نمةريثكحاعا ونا راهتلاو لدللا قيلذتي دار ىلاعت ها 8
 موقاتانال كذىفّنا ىلاعتةلوقامآ :ةمكتلا كلن لوصح ىضتت» كلذ لب دا

 ره هنادسادإو هتتادخ ااولاه ( لاعتهلوق « هينوريدعيو نوعمسن ام نوري د_دارم اق نوععسي |

 اذهنالءا(نولعتالام هللا ىلع نولو نأ اذهم ناطلس نم مدنعنا ضرالا ىفامو تاومسلا ىفامدل وعلا |
 دارا انوكدنأل ة<واداو هنناذ_ذت!مهاوتىهو رافكل ا نءىلاعت هللا اهاكس ىلا لنطادالا نمرخآ ع 0 َ
 ملة و هقلادالو أن امثوالا لوي نم لوق دارا !نوكم نأ لو هتلاتا ني ةكنالا الوب نم لوقةناكح | ظ

 وهمدعب لاه لوقل ا اذهركن ةساال ىلاعت هنا من كل ذاولاه ىراصتلا نم موف يت نوكحص,نأأ

 ' || لدي ضرالاو تاوهسلا ىفام لك ااكلام امنغىلاعت هنوكتالءاو ضرالاىفامو تاوعلا ىفامهل غلا
 .دهىفام ىلءاةاطم يع هناك سس هنا (لوالا) هوجو نم كلذ ناو دلو هل نوكي نأ لم تسي هنأ ىلع
 ديال هناف اس ناك نم لكو لاحمو هورخآ 0 ةةةالاحا هت ناكو ل هنال هدلع ل دياضيأ لفعلاوةنالا
 موكا ءزج هنعل_ هفذ نأ عنم اكل ذك ناك نمو نضاسالا و ءازحالا نعاشزئمادرفنوكي ناو

 تالا اذه ناكاذاوهلثم ءز ن1 كلذ نعدلوت م ناسنالا ءازسأ نم ءارح ىل_هفر نأ نءةرابعدإولاو ١

 ١ أدق ناك اينغ ناك نم لكو "ىئغىلاعت هنا (ةءناثلاةخلا) هلدلولا تومثن م عنعاينغىلاعت هتوكنا
 ىضَةْسإىذلا *يثللل] ماعاد ولاو ءاضةنالاو ضار ةننالا هيلع عنشم ا كل ذك ناك نم لكو أ« دمرسامق ا
 ا داود نو كسي نأ عنس هنا ىلع ل ديان ىلاعت هنوكن ا تدشذ هماقم اسعاف داو نوكمأ ضر وأ

 عنسما كلذ عنا اذاو ةذللاو ةوهثلابافو دوم نوكي نأ عيش هناف اينغ ناكر م لكو عىل اعت هنا (ةقلاثلا

 نال دلو ف نوكينأ عنتم امنة نأكن ءلكو ”ىءىلاسعت هنا (ةعبارلا ةخغا) داوو ةبحاص هل نوكي نأ !

 اسنغناكنذ ةعقوتملاو لص املا حلاصملا ىلعهدلو هنمءي ىت-اجاتحم ن وكي نم ىف نوكيامنا داولا ذاححا |
 هلابو اسم ناك اذا نيطرمشب هلا داو نوكيا !ناومخسا داو (ةماهاةلا) داولا ذاختا هيلع عنتمااقلطم أ
 اةلطم <يغىلاعت هنال لاحم ىلاعن هللا ق- ىف اذهو هنم هنَوكتوءدوجوءادّانوكيو ةقمةلساو هبط ىف | :

 مزانف هلاواسمهذلو ناكل داو دوجولا باول ن اكو لف هتاذادوبولا بجا و ناك الطم اهنغ ناك م لكو | ||

 ماذا دوغنم.داؤ نم عني دوجولا بج اوهنوك ن نكتدوجولا بجاواشيادوجولا بج اوراؤيولا ذأ ١ ١



01 
 ال هدجولا ةرشب ىف هرث أر هظي راسربخ نهقتسشم ةراشبلا ظفاّتالعاو ناوضرو هنم ةجسرب مهمر مهرمش»

 ٍِ لكلا نوكمف ةفصلا هذه ىف هك تشم ةروك ذا ارومالا عوثودن الا هذه ىف لش دكا ذكن اك ام لكذ

 ا كو انندلا ةايلسا ىف ىرمشدلا مهل هلوق تت لخادوهناسندلابهوجولا هذه نم قله ام لكشف همفالخاد

 مهلاوح ؟حرشوهللاءاسلوأ ةفصركذ ا ىلاعت هنا مث ةرخ "الا ىفو هلوق تحت ل ادوهفةرخ "الان قل عتيام

 لدم هلوق هريسظنو:اوسلوةلاو ةماكلاو مف فلخال هنا دارملاو هللا تاملك-ل لب دتال ىلاعت لاه

 ّةب هعاط أ نا ةءاركسحلاو باوئاانةتادعو ىرشباايدارااّناىوقيام د اذهو ىدالرقلا

 :اراذا و ىلامتهل اوةكوذو ميظعلاز وفلاوه كل ذ نا ىلاعت نيب 3 ناوّصرو هلم ة سرب معبر ماطر ماع

 ,دتا هل اهاهنا ىلعل دب هتلاثاماكل ليد_تال هلوق ىذاقلا لاق غ ارييكاكلموا معن تيأرمت
 ًاعتهنلا مكح ّنا ىلع مسنلا لوسي لالدةسالا اذ هرب ظنواي دق نوكينأ عنشما مدعلا لبقام لكو
 5 1نام-هاوقكنزالو) ىلاءنهلوق ههوسولا هذه لاممأ ىلعمالكلا قيسدقواعدةنوكمال

 ةانر دنم نوعدب نيدلا عشامو ضرالاىف نمو تاوعسلا ىف نم هلّناالا ميلعلا عسل اوه انعمجم هلت

 3 ىلا تام_شلاعا وأاودروأام وهلا نا لعا (نودرتعالام-هناو ٌناغلاالان وعبت ناءاكرما

 ااوأ دعاهانرّرقو اهانرمسف ىتااهن وجالاباسمنع هللا باجأو ةروسلاهذهنم م دةنامف«هنعىلاعت هللا

 مألاطن'ىفو كلر هت ىف سنت لاملاو عستلاباكأانااوعزو هونو>و ءودده م_ماوهو رخآق ب رط

 رعامنانانالا نأ لءاواعمهتتةزعلاّنامهاوةكنزالو هلوةب ب رطلا ذهن ع باجأ هناصسوماو
 أب و.غلا مالع ةهج نم ل_ءاذاف هلاسىف ارثؤ م هنو حصص زوجول هدبكو هركمو هدي دهتوريغلا دمعو ند
 1: اناالأ هلوقسسب.ةرخ الا نزتلوسرلا نعلازأ اك ىلاعت هنا مث هر انس ثوك نأ نه حب رخرثودال كلد

 |هتةزعلاّْ مهارة كنزحالو هلوةباثدا نزح لازأ كلذكف نونزحي مهالو مهلع فوخال هللا ءاداوأ

 ةلاعال ناكنيدلا اذ_هىلا مخوعدبهىهأ ىذلاوهو قاما ىلا ءلسرأ ىذلاوهىلاعت هللا ناك اذاف اسعمج
 فيكف لق ناف فوم لازو نمالا لصح دفهلالا تسل ةيلغل اورهااو ةزهلا نا تيئانلو ادمعمو هلارصان
 نااتلق لاح دعبالا- فا كل ذ دعب نم منرهل اوةر عملا ىلا جاتا ىت-افئاغ لزب لو كاذ نم هنمآ
 نوكيألن أن م فاي ناكت قو لكفوهفانعمناك ام تقولاواًةلطم ةرصصنلاو رفظلا هد دعو ىلاسعت هللا

 ةزعلاّنا ىلاعتهلوقامأو تقولااذهىف ماز.نالاوراسكتالا لصح ذئنمف- تقولا كِل نمدملا تقول اذه

 | براقيدافاهكت فوةروسككلا فاالانةزعلا نا ىضاقل الاه (لوالاثصلا) ثاحيادسفف اعيجنمق أ
 0 ظ هنزحي ناكمال لاو ةالصل | هماع ل وسرلاناو اه.جسهقةزعلانانولوةباوناكءوةلا ناىلاىَدود هنالرفكلا

 ١ | اهاسكلا باص لاف بارعالا لع هل ذف ىلع ل دياذهو اهاندتسا كل ذناك فلالا تر سك اذاامأ كلذ

 (فاشلا ثحلا) ليلعتلا مب رص ىلع ةزعل نال ىءيتيلعلامالفذح ىلع فلا, ةزعلاناةومسوبأ أرقو

 ىطعي ىلاعت هلل هةر دقل او ةزعلا عمجنا هلئمدارمللا (لوالا) رومأماقملااذه ىف هقنةزعلا نا ةدئاف

 زءاكلذب وه نوكيىت- مهيلعةردقلا هدطهب لب هلع ةردق رافكسلا ىطعنال هنا هدم ضرغلاو دابعلءاًشبام

 ان نيلغال هللا بتكىلاعن هلوقهلثمو ءاذيالاو لّدقلاب هب رافكل ارارضا نمل اوقا | اذهم ىلاعت هللا هنم اف مهنم

 مهلاومأو م همدخةرثكب نوززعت نيكرشملانادارملا مالا لاه" (فاشلا) انلسررسسنناانا ىلرو
 لرصْ ناوءا كالا كا: لكم بل نأ ىلءر دا-ةا ا وهف ىلاعت هللاهاكء امثال كلئوا-مكنوفونعو

 || ةوسراوةزعلاهقو ىلاعتةلوةلداضملاك اعبجهتتةزعلانا هلوق لمة نافْكءاام_هراددو مهلاومأ لة

 ىأ مبلعلاعيمسلاوه هفوقامأ هلت ىهذهقااها حض نينمؤملاو لوسراا ةزعنال:َداضمالانلق نينمؤمللو

 ضرالا ىف نموتاووساا ف نم هقناالا هلوقامأو لا ذبمهمةاكب وهو هملعنومزعب ام لءيو نولو يام عمست
 لدياد_هوضرالاوتاوهكاىفامهتّناالاةمَدَقَمملا تان الا فرك ذ ىلاعت هنا (لوالا) ناوجو هغف

 لإ لحنا ىلع د25 لةعد نع ةصدخم نم ةماكسف انههامأ و4 كإموىلاعت هنا كلم وهن لةءبالاملك نا ىلع

 ءالععلإ



 ْ هبلق ىلع كل ف هحولا اذه ىلعالا تناك ام لسرلا لك عمرافكلا ٠ الؤه "رلماعمنا عمماذ الوسرلا نأ | |
 اوغلابناو لاول !نااولعو صصقل ا هذهاوعمس ا ذار اكل انا (اهئاامثو) تفخ تعاذاةسيصملا لاشك ١

 عام-ناكمهءادعأ ارهت ومهديأو يه رمدلو ه رخ الام ماع ىلاعت هقناناالا نيمّدقمملاءا سنالاءاذنا ق

 مهرودصىلجولاو فوىللاعوقوو م_ميولقر اسكنال امهس ص دهَةلاهذه لا ثم الر اذححا اءالؤه ْ

 مال_بلاوةالصلا هءلعاد# نا ىلعانلل ددقأنا ( اهعبارو) ةهافسلاو ءاذيالا عاووا نمنوالةيذشنمسو

 كلذ ل دن اصة:ريغ نمو ةدايزربغنمو تو افتريغ نم ص.صاقالا هذ_هركذ مث اك علاطب لو العر املا

 ءاسنالا صصق نم ةروسل ا هده ىف و ذىلاعت هنا لعاو ليزعتلاو ىسولاب اهةرعاف ا لسو هملع هقفا ىلص هنا ىلع
 ناه>و اهفودنآالا هذه ىف ةروك دملا ىهو مالا هملعحون ةصق (ىلوالاةصقلاف) هنالث مالسلا مهملعأ 1 ْ

 3 دفق رغاانموك اله هللا لع دخلا ورذكلا ىلعاو رص المال اهدعح ون موقناأ (لوالا) 2 داما نعأ 0

 (ىناثلاو) ةوينلاودم-ولايدخلا ةقرافمىلا ةمعادو رافكلاءالؤهل ةربعةصقلا كاترعصتل مهتسقىلاعتهتلا || ٠
 ترذك هلنولوةءاوناكو مهل مال_سلاهملءلوسرلا هرك ذيىذلا باذعلا نولوعّتسسا وناك كم رافكن ا 1 ١

 اذ_مبمهن و ناك م السلا هءلع هنالمالسلا هملع حوف ةصق مها ركذ ىلا عت هللاف باذعل!ذهانءاسام هاف أ
 مالسلاهيلعاسوت نا (ةئاثلاةلثملا) انههاذكف ربخ معقوةرخ الاى غمض هتووذكماوناكو باذعلا ||| ١

 يحاول رشلانمهلو-اذ_هو تاكو هللا ىلعف هللا تاب امك ريك ذو ى اقم مكماعربك نأكن ا. وقل لاق
 ًاطيسدا| ىف ىدحا ولا لاه ى امم مكملعربك ناك تاهل وق (لوالادبقلا) نيددق نم بكس ع ووذط رشا

 قو مكملع لة سابع نبا لاق ةراكو اربكربكسي مظءاذا 'ئذلاو ىهالاربكو نسلا ىفاربكريكي ربك لاقي
 مضب ماشلاو ةماقاو اماسةم مهرهظأ نيب ماهأ لاقي ةماهالاكر دصم ىيملا مشب ماقملاو مكدنعم سهأ مظعو مكسلا
 ىركث راح اقم مكيلع ربك هل وقف" اهلا ومب هثملو «ةكمانهه ماهللايدا رأو هنق ماسي ىذلا عض ولا يبل ١

 فا مهيأ ثكم مالسلا هيلع هلا (امهدحا) ناسأ لّددلا اذهب هناملعاو لالا لت:نالفمهاوق أ

 قدارطلا وةدسافاا به اذملا كلت اوفاادقاواكراذكسعا١ كءاوأنا (ىناشا ١ 59 اناعربستسالا
 أ

 ناف اهتكاكرهلرك ذي و اهف الخ ىلا ىدينأ هملع ىلْدي هناف نيدلا ىف ةَعيرط فا نم نا سلاسغلاو”ةلطاسبلا | 1
 كلذ دا-ف ىل_عةرهاقلا لئالدلاداربا همنرتقا ناف ةمها رز داو لم اناكماع لا اوطكل ذي نرتقا || ا

 تاناءىربك ذتوهلوقوه(ىناثلادمقلاو) لقثلا كلذ لوصحىف بل اوهاذهفدشأ ةرغنلا تناكبهذملا |
 ىغالانعةرفنلاة دي دشن وكت لجاعلا تاذللا بلط ىلع ةصد رماد دلا,ةفوغشملا عابطلا نا لعاو هنا
 8 اين الا ةروص عبشتو توم ارك ذ عامسل ةهاركلا ةيوق تاركشملاو ىصاعملا نع ىهتلاو تاعاطلاب

 50 اوهورخ [هحوهن الاىفو ركل نعءاهنبو فورعملاهمأب ىذلا ناسدنالا لهم هناف كل ذك

 | اوماه ةعاممبا اوظعو اذا اوناكم ما ءاشعم هللا تان اب ىري حصص ذتو ىناسقم يكملعربك ناكناهلوتنوكب

 ناكها مال_سلا هيلع ىسع نع ىكي اك اعومسم مسه ءالكو ارهالغ مهخاكم نوكمل م.خوطعي مهلجرأ ىلع
 نالوق همففءازملاامأ ةيالاءذهىفروكذملاطريشااوهاذ_هناملعاو دوءقمهوامئات نيير اوشا اغعب
 ناديا ىلعمادقالا ىل_ءمكلم < ىلمكضغب ةةشنا عي تاكو هللا ىلعذ وقوه ءازاسانا .(لوالا )
 | ظفالااذ_هو ىلاعت هللا ىلعالكوتم اديأ ناكمالسلا هيلع هنأ لعاو هنئا ىلع لكوتاادالا ارمشلا كإ د لب. اه أ الاناو

 | ةعاسلا هذهىرشلا اذه عذديف هللا ىلع لك ونامنا هنا عملا نكل ةعاسل ا هذ_هىف هللا ىلع لك هنأ مهو |
 لعفهلوقو مءاكرشو مهأ اوعجسأةهلوةوه طرششلا اوس نا نيرثك الالوةوهو (ىناشلالوقلاو) 1!

 ىسح هقافائنش "ىلع تركنأ تنك نا مالكلا ف لوقناكهباوجو طرمشلا نيب هيضرتعا مالك تاكو هللا ||
 هلوق (لوالادسقلا ) بتئرتلا ىلع ةسخدو.ق ىلع هشم طرشلا اذه باو نا لعاودي رئام لعاف

 دشنأو حالا ىلعةع زعلاودادءالا عاجنالاءارفلا لاه (لفالا تملا نام ضد كسا ١

 ا عمم ىصوامونود_غاله .« عفلبال ماو ىرغشتنلا
 و ب
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 واسس م
 هو هداوال لامن هنا ىلع لئالدلا 4 وأن ماسك ىلاعت هيوكابا تنثفا داو نكي مهريغ نماداوت نكي
 ظ | نم لكو ”ينعِيملاعت هنا (ةسداسلاةحلا) ة ةوقلاهباعف لوال ا هن هنالثلا عمتيثالثلا

 | الاولاءاذه لك شي لق ناف دالوالا. نعاس دَمم نوكسس, نأ بجو نيدلا 00 عس ذم« نم لكو مأو نأ هل

 0 7 لوالادااولا قاب نأ ىل_ءرداقت ىلا هنو هنا هنال ءريغل اداو هنوكع نت ءال لوالا دل اولا اناق لوالا

 | ةعباسلا ةسجخلا) اقلطم انغناكامملالاو ني ونال اىلا هاتفا عندج هناف هناحسس لااا هنامدةي نب وبأ
 1 1 ١ىه تين اذا هريغىلاءاسشالا ثاد>!ىفرقتفي نأ عنتماااقلطم اينغ اكن ملكواّماطم 00

 ان «ناك ولذاهن اذادو+ولا بج اووهنا ع دقناكح نافانداحوأ اج دق نوكي نأاماداولا اذه لوقف
 1 | اركان و لا وهو دو+وملاداج !ىضَدةي رثؤملا ىلا ميد _ةااراقتفاو رثؤملا ىلارقتفالدوجولا
 5 هس قاءاوان'داحباولا اذهناكَنااماو هسف الذ: .هادوومناكل ب هريغلاداو نكي لهناذادوجولا

 نكي لو اقلطمادبعاذ_هناكمفرخآئث كي رمشن ريغنم ءادنبا هنا دا ىلءارداعناكنف الطم ”ينغ
 9 هل اوقامأداو نو حر نأ عندع عهنا ىلع ةلادلا”ىيغلاود هلوق نم ةطبذ>_سأاهوحولاهلجسهذهف

 ماحو ل ا ل ا هلوقريظن هنا لءاف ضرالا فاموتاو لا

 8 .- اولا ىوسام لكف ثدحم حاتحم لكو جام ن كم لكو نإ 49 قاادحالاد حاولا ىوسأمنا ىلا عرب

 اوةمجاصلات اس .هانلوقلا دا ف ىلع لديك ذو هدو مو هقلاحو هن دعم ىلاعت هللاو ث د# وا ادسالا

 دنع نا لانا وتلاو راكنالا, ملء فطع بلا اوفاضأْام عانت ما ضاولا ليادلابىلاعتنيبالو
 نأ ىلع نولوةنأ لاقفر اكل كلذ ىف غلاد مث ةمبلا كلذ ىف مه دن ةجحال هنا ىلعاذوب انهبنم اذهبناطام
 ل ابو سارا ةافنو تانايدلا لوصأ دعما لاطب |ىف اهم تحدي الاه ناانك دود دولعت الام

 ا ئةو ىلا تهل وق ه همف مالكا! .سدقو نياصالا نيَده لاطن ىف اينو دقداحالا

 0110 ايديدنلا باذعلا مهتيدن م مهعس هانلا ئاسندلا فعاةمنوحلفيال بذكلا هللا ىلع ىلغأ
 , لعل درئابقلا اذهل سيل هنا ني لطابلوق ىلاعتهتداولا تاسيئانار هاقلا لما دل اب نيباسا ىلاعت هنا لعا ١

 ةءال هنأفهلاحا ذه نمن ا نيبف هيلا هي قءلدالامل ةبسبنو هللا ىلءءارتذابهذملا كلذ نا رهان د ةفهلوت دع

 حض الةناةروسلا هذهرخ[ىفلافو نونمؤملا لف دق نونمؤملاةروس لو ىف لاه ىلاعت هنا ىرتالا مج!

 'هنكلو ةرودلا هذه هيف لخدي نول ال بكل هنلا ىلع نورتيني نيذلاّنا هلوقناملءاو نورفاكلا

 الخ اد ناك ة ني, ةحربغبو لءريغبالوق هنافص و ىلاعت هتلا ت اذ ف لاه نم لكلب ةروملاا هذا مب صةعال

 || نوحلفملا هكئاوأو ىلاعت هلوق ىف ةرّقءلا ةروس لت, ى ف هانر كحددق غال هلوق عمو د.ءولا اذه ىف

 ْز زوظبالو هس نال هن ود حضيال هنا ىف ىتعذ بواطأ او دودةملاىلالودولا نع ةرامعح الفاف ”هلجابو

 | نافدق هلاّنلظ ةسيسقت ادصاقملاو هلجاعلا بلاطملا نمئب زافاذان مسام نمو رمخو بال هيولاعع

 مث ايندلا فل لق عاتمسدسحللا دوصقملا كلذ نا لاه نايل امهلنا اذ_هلازأ هناك هلئاو ىمقالاهصقملا
 ْ باذعلاهقا هقيذينأو ديال عوجرلا اذه ةنعو هلاىلا ع وجرلان هدبال توا ادبذءو تومان هكدا

 1 وتو معأ هللاوةلاز اون ملا ةياهنو ماظتنالاةءاغف مالك اهو مّدقَاملاو ةكلا كلذ بيس دندشلا

 هللا ىل_عف هلل اثاد , انىريك ديو اقم مكملعريك ناك نام .وقانة موا لاق ذا حوت ًاننمهماع لك او) ىلاعت

 مكن اماه يم ءاونأف نورظنتالو "ىلا اوضق | من ةممع مكملع مكره أ نكيال م كءاكرشو كسا اوعجسأف تاك ول

 1 الدلار يرقى غلاباا هناصس هنا لعا (نيإ ملا نم نوك أنبأ تسهأو هننا ىلءالا ىرجأ ن ارحأ نم

 : هوجولمالسسلا مملع# اسنالا صدق نام - فكل ذ دعب عرش تالاؤسااوهمشلا ن 0 باول قوتاذببلاو

 لقتناذافةلالملا عاونأ نم عون ل صحا عرف مولعلا عاونأن م عون ريرقت ف لاطاذا مالكتلا نا (اهدحأ)

 ةوقو ةديدج ةيغر هسفن نمد+وو هباق باطوهردصح رشنارخ نةىلالنعلا نم مندا كلذ نمنا.فالا

 ا | 010 ندم نيقوبسأ ايجار باو نالملاهياعلو وسرانوكمل (اهنان) أ 0000

 7 نأف
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 ةياغلاغليدق ناكمال ا هيلع هنأ ىلع ل ديمالكل اذهل ثم نا م دلض مالكلا اذ ا 1 راظنا | أ

 ١ ناق ىلاعت هلوقامأو همفذغم ام هركمو هبااىلددالم هديك نأ اعطاه ناك هناو ىلا هتهّللا ىلع لك وملاىف ِ
 هقلانيدولا توعد لمالام مهتم خ أ مدنا لا ةءاشااذسج نورس الانتفب نم كتاأناخ يلو 2

 لاقي نأو هو رخآ هجو هيف ىدنعو بلقلا ىفاربثأت ىوقا هلوق ناك عملا ن نءاعراف نان الا ناك ىّتمو ىلا عت ١

 اما نئي_ثدحاب ل صامنا فوهلان ال كلذو هوبولا نمهجوب مهنمفاحال هنانيب مال للا هيلعفلا

 نآب دس مهئفاضال هناةيتالا ذهب نيب وم مرش ف ازال هل مدقتاعف نيف عفانملا عطتبوأ رمشلا لاصيإاب
 هللا ىلءالا ىرجأ نا لاه مشاري هما د ها :حااممألاو مصار |

 روم أمان أ هوارة لو أ مالسالا نيد ايقءا م 0 نالوةه. فو نيلسملانينوك تأت ْ

 ةوءدلاهذ_هلحال -ىلالسيام لكما ءالتمالانرومأ ا (ىناثلاو) مالسالا نيد ىلع نؤك أ نأ |

 هلا لسيام لكل مالستسالاءرومأم هنأ مهل نمب "ىلا اوضقا مت لاقل هنال عضوملا اذس م. قمل هج ولااذهو |
 او رغاو فن الخ مهانلءدو كفل ىف هعم ن وهاتف ءوذكف ) ىلاعتهلوق 5 معأهتلاو بابلا اذهىف ظ 3

 حوننيبت رجب ىتلا تاملكلا كاسل ىلاعت هنارلعا (نب ردا ةيقاعناك ف دكر ظن افاثتان انا ءاوذكا اي
 (امهدحأ ١ ناىمأف هءاصحأو ح ون قس ىفامأ ةءةاولا كل: ةبقاع تعجره.لاام ركذ رافكلا كءلوأ نيب
 ق-قامأو ق ةرغلان كله نم نوفا مما ع ف'الخ مهاعج هنا (ىناثلا) :تاقكلا ْن مهام ىلاعت هل :

 تناكه يبذكن ءو لوسرلا قّدصن : اهعمساذا ةضقلاهذهو مهكلعأو مهتر ءأىلاعت هناوهف رافكلا 1 ظ

 قلعت انشلا لعن ومال معاد تاكو تا موب لزنام ثم مبلزني نأ نوفا ثدحن + نيفاكمالارسز || 1 ْ

 لسس ىلعترحادارب دحعلاو برغرتلا ىف ةقبرطلاهدهو حونموق هلا لصوام ل هىلا اولصمل نامالا 0 ا

 م-يلع ءام ءاس الا صداه أىلاعترت ذ هولا اذهازعو ادتمملادمعولانم م غلبأ تناكم دقن نبع دب ةناكيملا | /

 ىلا السر هداعن ن نمانثعمت) ىلاءهتهلوق ه رولارتاسؤةروك ذم ىههفةصقلا هذه ليصافتامأو مالسلا 1
 | تالعا (نيدتعملا بولق ىلع عد #بطت كا لك لق ع نم هاودك امعاو:مؤملاوناك اك تانيلاب مهزاخ مهءوق | || ظ

 ' مهماعهللا تاول_ص سمعو طرلو هارب ءاو ماصو دوه مهتم ناكو هس لوالسرح ودعي نمانم#ن متدارملا || ٠
 ْ 0 "ىو موق جنم ىل_ءاورعج منا مل تومخا ةماعلا تار علا ىشو تانيبلاب نيعجا

 0 دا رمل ليم رنامزف ل هع مكاذّتالهاوبذك امنيسدارلا بلل

 ىلع عبطن َكلذك ىلاعت لاق معةدساواهئاكعمجأ مالسلا مهيلعء ا ءا.دنالا ىلع ةرهاظلا تانيبلانالتاثبلا |

 لاه رهاظورب رقتوهب الا هذهب نا. ال !نع فاما عنب دةىلاءتهقلانأ ىلءانباصصأ تحاو نب دسعملا بولق

 ناكولوال لقالا نوم ؤيالف مه رف كب يلع هللا عبط لب ىلاعتهلوق لمل دي ناسعالا نم عن امريغ عسطلا ىذاقلا
 ىلع ويس دق لمثل اءذ_هى مالك اانا ا ءانسالا ا فه مصا_اعنامعنبطلا اذه

 هصق هن اك اة ضد ( :داعالا ىف :ديافالف موهعم“ ىلعو م مبوأق ىلع هللا م > ىلاعت هلوقريسفت فءاصقتسالا ١

 اوركسساف انتا اند المو نوع :رىلانوراهو ىو-وممه دعب نماتمعن مث ( قلاتعت هلوق# ماللا هماع ىنوم

 مءاحامل نعل نولو ةنأ ىموم لاق نيمرحسل ا ده نااولاهان دنع نمق لسا مهءاساملف نيمرئاموق اوناكو

 موقلاناوهو دحاو لاؤسهمقو ريسفما ا نع ىغمالكلا اذهنامل- عا ( نورحاتسلا ملم الواد- دره

 ماهغتسسالا لبد ىلع اذهر صم أاولاف مهنا مال_سلا هلع ىموم ىك 7 فيك ةنيممرصسلادهّنااولاقاسأ َ ْ

 | كءاساملق ودل نولوة نأ لاق لب ا فهرخ»أاولاق م_ملا ممع ىحام مال لا هباع ىنومتا ) هباوجو) |

 ماهفةسااذهو اذهره-أ ىرخأ ةّرم لاه مث هماع لالا ةلالدإ نولوةت آلوعذم هنعفذد-مثنولوةنام ام ْ 1

 ليس موهعنص ل_صاحن ا ىعدنورحاسا رغب الو هلوقوهو رصس سنا هنا ىلع جحا مثراكذ لا يبس ىلع[



"1 

 || دياي مج ىأ سا عجأ ممول ون لاو نوءو#ي مهنموقلا تعمبتلق : قتلا عجب تدرأ اذاف

 أ داو ىمأ ىل_ء مز ءالفاذكل عفا ةّرمواذك ل عفا ةّرم لوةمف هرب دي لعس ىا هقرغتو لاه ارد ءناك ام

 / ا | ممعرماا اوعجأ ذا مهيدلت نك اموىلاتهلوق هنمو عاسمسالا ف ل_ءالاو هاذ ون اعج لعب ىأ هعجدقف

 1 ف هلا) الا تعج ,لصالاو هبله تءزع ىأ رهالا ىلع تعجب لمشف ىلع لصو ىت> مزعلا نعم راض

 ٠ الاه (لوالا) ناه+و همقو عمان هفاالا لموت مكممأ او عجاف عفان ن ءىيعدالا ىور (ىناذلا

 )ا كةم مالا ىو ذاو عجاف ىءراسقلا ىلءوبأ

 دّودااف مهركحمو مهدبكهوجوانو» مالا نمدارملا ىراسنالانبالاه (ىناملا ) تب تبول فاضملا

 الاتصل ثامماه.فو مكاكرشو هلوق (ىفاثا ادمقلاو) هوترض-أالا أت يرمأ نماوعدتالو
 ا 1 حل ب ل ءقعتانهه واولا

 وه-ىتاا نانوالاءاكرسشل ا نمدارلا نوك نأ لقي (فاثلاثصاا) كلك الدسالاو كاد: تءلخولو

 0 آف لتالاو هدارأاناكتاف هلي دو مسهل وق ىل-:ه ىلع ناكّن مامنه دارا !نوكم نأ له و ةهل "الاب
 «بون فان !اوه دارا ناكن او عفنتورمضتا مم نم مه ذم ىلع ءا ب نابوالاب هنا عتسسالا ىل_ءرافكم 1
 |ءافطع حف عفرلاب كن قاكرمن و ءارقا نم ةعاجو نحل أرق (ثلاشثلا تصلا ) رهاظابب ةناعتسالا
 يملا دك أتريغ نم كل ذزاجو ىدد اولا لاقت مك اكرمنو نأ وعجأريدق:ااو عوفراارب_هضلا
 كوكو لان م ضو ءلاكن اكف قوسنملانمب ورضا | نيب لصف كرعأ هلوق نال ةنلاك وزو تنأن أ

 فحاصملا ف دوجوبريغفرملا اذهوو اولاب ماكرشو بتكينأ بجولان ءال ا رقلا هذه مقتسي ا ءذلا
 وهف لالهلا انسلع مغ مهل اوقن ماهم ىأ مسهل اونأ لاق ةغمكلع كمن كيال عهوق ( ثااشاادمقلا)
 ةفرط لاق سدتلااذامومغم

 كامرمسلا "ىلع ىللالو ىرامن « ةمخ ىلع ى أ ام ىرمعل

 عب رلادسةلا) افتكتمارهاط كرم نكل ا حاجنزلا لاهت هلدتيلاذاءسهأ نم ةغىا هناثمللا لاهو

 | مكهوركع ىلا اوضمامتءانسعم ىرابنالا نبا لاق ( لوالاثصلا ( نامه هفوتىلااوضقا مدلوق

 أ قاشماو هماكحا ودل ءاضق مهذعب لاهو ىنعمو تامنو دب ربن الف ىذق ب رعلا لوقت ه.ىئودعوامو

 | اوضماو كم أن ءاوغرفا ىأ هىلا اوضقا مث هلوقفغ رفدقف مك اذا هنال ىضاسقأ | ىعسن هب و هنم غارفلاو

 | مهانلعأ ىأ ٍباّكلا ىف لئارس !ىبىلا انيضقو ىلاعت هلوق هنمو مكن و دن اماوءطقاو م تس .ة:أ ىنام

 ١ اذه ولا ةلك لوخ دزاجتو ىلاعت قنا هجر لاسغقتلا لافت مال ا كلذ هملاانيشقو ىلاعت لاه اعطاقتامالعا
 ىلا اوضقا منلاق ىلاعت هلاك ةرابخالا نعم هفو دهعلا نم كلا تجرخو كمل تنرب م-هاوق نم ع 0

 3 | ىلا اوهام ىعجعافلاب "”ىلااوذضفاُتّكرق (فاشلا ثدلا) همم اور غمايكحح هءاع مكس أرَ

 1 أ( سءاادمقلا) ةىلاءوزرباوىلاهناورصأ ىأءاضفلا ىلا جرش اذا لجرلا ىطفأ نموه 0

 0 | مظن دقو ظافاالا ذ_هريسةتوهاذهفهملع مةفناام ىانامكمالعادعب نواهّتالىأ انعم نورظنتالو هلوق
 0 ظ تاك ودها لعق رصالا لأ ىف لاه مالدل اهل هنالاقف هوحولا ن-سحأ ىلع مالكلا اذه ىضاقلا

 .[| ءاعدلا نم ىفعنع ءاذيالاو لتقل اءىابا ممديدبت نأ اونظنالو داعبملا فلذعالهنأب مزاج هللا دعوب قثاو ىناف
 1 | اومجبا مهل لوقي اك كرمأ اوعجبأف لاق توعد ةدص ىلع لديأم دروأ مالا هلع هنا مسىلاعت هقاىا

 1 | اومضي نأ مهسعأ لب كلذ ىلعرمص:ةب ل مث مكب واطم ل ودمح بجو ىتا با.سالاَّن م هءلعنور دةنام لك

 لأ لب ؛نيذه ىلعرصتقي ل ممسهيلا برام وهناك ىوقي مولاحن انوزي اوناك نيذلا مه“ كرش مه نأ ىلا

 ١ | ةنشاكملا ىفةياغ لك همفاوغل مي نأ دارأو ة:.عمكسيلء كرم نكيال م هلوقوهو (اماان*) امهبلامض
 |كلتلك اوه-ونادارملاو حلا اوضقا ثلاقف (اعباد) اهيا مض ىت- كلذ ىل_عرصتةي لن :رهاسجلاو

 ريغ ن هلع نوردقنام دس كلذ اواع ىأ نورظنتالو هلوةوهو (اسماخ) كلذ ىلاممض مث“ىلا روريشلا|

 0 يل ل وص ساس عم سهما
 راظنا



 أهنع موقلا ضار ءابسد مغ ناك هنال سو هملع هللا ىل_صدومل ةيلست كالا مترك ذامناو مر ١

 | مالسلا هيلع ىءوم نمرهظ ىذل نال ةوساءانننالارئانسن باسل اذه ىف هل نا ع نيبفرفكلا ىلعمهرا رؤساوأ 1
 || ىل-_ءةي ردلاندا رملافاوقلتحلاوةيرذالا مهتم هين مآاهغ كلذ عمو ملظعانيعلا ىأ ره ىف زاعالا ف نا تس ْش
 || ىلءموةلا نع هب ربعي هب رذلا ظفل سابعْي | لاهددعلا للقناهانعءانهه هي رذلا نا.( (لنالا) 3 ]ا

 ىل_عهلج بجوف عضوم ا اذ هىف ةناهالا هجو ىلعري ل ا ىلع ل جسىلا لمبسالو ريغصتل اوريقلا هدو ظ

 امارذكلا ىلعاوّرقساءان الا نال مهاعدنمدالوأ دارا مهضعب لاق (ىناشلا) ددعل الق نفع ريغصتلا |

 نم مهاب ناكموقغي رذلا نا (ثلاثلا ) فخ ارفكلا ىلع تابثلا ىلع معاد ل دالوالا بو م1
 ةأ ساو هنزاخو نوعرذ ةأ سا ةمسآنوءرذل 1نمةررذلا (عسارلا) لمت سس نم «متاهماو نوعوف مو 5 '

 نالن وعر ةموق نمو يرام راند ارم ا نأ اوفلتن ادقن هموت رم اوف ريسوذلا امأو اهتطشامو هن راح
 اوناكمياونم[نيذلانا لن هنالو ني روك ذم لا برقا هنال ىمومىلا دئاعهنار لظالاو مد اميعايل را
 نا (لوالا شهلا) تاما هيفق مهني نأ مسهتالمونوعر يفيض لمتازيسا 1
 || ةوادءاارهظادةناكو شطبلا ديد ناك هنالا دح نوعرف نم نشا او اونمأ يذلا ال
 ثحملا) هم نيفثاخا ا ماذا غاابي ناكىس .ومىلا مولا 7 لماذا : |

 | دارملاو عت + اظفان دحاولان ءريعي دق هنأ (لزالا) هوجولدحاو نوعرخ نا عم مهمالمو لافامنا (ىفا ذا ا

 | اذهنا 00 ثوعرفل !نوعرةيدارحلانا (ىناثلا) ركذلا انلْزن نحنان |ىلابعت هتفا لاك م 3
 طماستب مهر د نع مسهفرمدي ىأ مهنتشي نأ لاق مث نوعرفل ا انوع :رفيدي رأ هناك ف اضملا فت باي نم | .

 دانا را ل_قنيفرمسمملا ن نأ هناورهاف ايف بلاغا ىأ ضرالا ىف لاعل نوعرفناو لاق مث مويلعع البلا 1

 | نينمؤملاكءلوأ ن وكف ببسلا نا. هنم ضرغلاورومالان هىهأ ىهفل اكن ابيدعتلاريشك لكفلا

 / موقايىموملاقو) ىلاعت هلوق « ةمهلالا داق دسعلا سخأ نماكهنالاةرمسمناك امنا ليقو نيا . :

 نيماظاا م ومال ةنئفانلع الا راناكو ل هلا ىلعا ولاقف نيم منك نااواك ول هيلعف للأب م 21 7 منك نأ نا ئ ئ

 ؛ ان منمآ منك ناهلوقنا (ىلوالا هلكسلا) لثاسمةب الاى )نب تاكا مول ظ

 ءاهقملاو نرخ ايمو . الاو مدق:ءام_هدحأ نيطرشش ىلع قلعم ءازجنيلبسم :كح نااواكو هءلعف ْ

 هنأ مال لج لا لودي ناهلا ثموارخ ات منوكي نأ ب < مدةاملاو امدقتمن تح رخام اولا
 تاافرادلاتلخدنا هلوةع و#نالءاذك الا ناكامن اوادن زتلكن اقلانطتنأف رادااتاخدنا ١١

 : رخأتملا نوكمن أ ىضد قي كلذو طرمشلا ع نءرخأم ظورمشملاو اديز تاكا هاو اطورشم راصقااط ش

 لاح هنأ هال لوي هناك دسةّدلاو ىنعملا ىف ارخأتم ظفالا ف مدّملا نوكينأو ىنعملا فامدقتم ظفالا ىف

 تفرءاذاقالطلا عشيملاديز تلك نالبقق.لعتلا اذ - يد ولف قط تنافرادلا تا دنا اديز تلك ام
 4 رمش نيايسسم ممل 0 وكننأ ىذا نيإسم منك نا اوك و ولهماعف هلئأن بمد أ منك ناهلوقل وةنفازه

 تنك ن اهمال لاح ل هال لوي ىلاعت هناكبف اواك ون هملعف هللا منمآ ماك تاركا ا

 | دامتنالا ىلا ةراشا و دو مالستسالا نءةراسع مالمالانال كِلذك ص الاو لك ونهتلا ىلعف هللاننمةمؤملا ن

 باقلا ةروريصن ءةراببعوهذنامالاامأو درا كرتو عوضمار اهظاو ىلاعت هلا ن ع ةردانلا لاك

 ْ تاصحا ناو هفرصتو هرهقو هربب دن تح قوا#ثد#ءاوسامناودحاو هتاذادوجولا بجاو نأ اهراع

 هنلالعلكوتلاب ون بلقلا ىف لص و ىلاعت هللا ىلا هرومأ عج دبعلا ض وفي كا دد_تعفناتا السا ناناه
 ىلا ع هنا ىلا ةماك لابرومالا ضد وذ:نع ةرانيع هللا لع لكحوتلاو رارس الا فثاطل ٠ نمكن . الاذزهت

 | ىلاعت هللا هاغك تاق للا قىلاعت هللا ىلع لك وف نم تال _عاو ىلاعت هللا ىلعلا وحالا لك قداقعالاو
 || هيهموق ىءوم أ ىذلا اذهنا (ةناثلاهلثسسملا) هبسحووفهللا ىلع لكوتين مو هلوقا تان لكأأ
 ْ إذ .مايتعو تاك وادق! ىلمفرلاب هنأ السلا لس يملا تاء ىزلارجش لا
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 1 ظ 0 طسبال هللا اهلطبسمقاَنأ 0 000 ١ 0 وقلم حنأاما وقلأى 1 0

 | 000 (قلوالا هلثسملا) لئاسم هو (نومرحما هرك ولو هناماكب قاما هلا قودعو نيد سفملا

 || هلوق (لوالا ١ نيرمأب لو.ةلا مدعاوالعو مالسسلا هملع ىءومةوعداولمشي ل ممناهموقون وعرف ةنع |

 | لاشي ىللاء)_ص أو سه أ نع ف رصلا َةغال ا لص ىف تفالا ىدح اولا لاهم ءانأ هساع ان دو اعانسفاتاانتمسأ
 |اذاهلفو ءىشلا تفاىرهزالا لاه هملا ههبو لامأ ىأ هملا تفتلا لاسقي اذه نمو اهاولاذا همه تفا
 ٠0 انءانآ ام دو انال هملع ن ند ىذا ا نيدل!كرتنال اولاه م امالكلا اذه لصاسنا لعاو ولما نماذهو هاول

 لوبتلا مدعف (ىناثلابيلاو) رارصالا دري ةرهاظاا ةخغاوعفدو دما ءاناوكح دقق هيلع

 | الرصب سرق رعل او كلا ![كل نوكم و ىنعملا نو رمسغملا لاه ضرالا ىف ءايربكلا اكل نوكتو هلر وق
 رتعااذا< ىنلافاضي ا وا دلا ىعأ نم ب باطنام ريك ًاهنال ءاب أب ريك كلما ىعس جباجرلا لاق نوراهو ىسومل

 1 2 جلا ىلا : راشال والا سسلانا مءاوموقلا ريك أ ًاراصةهملا هما م دل اقم تراسد هقدصن م وعلا

 (ذهموةلارك ذالاو ةسادرلا“ امي ىف داو امن دلا باط ىل_ءصرملاا ىلا ةراشا ىناشلا بد_ءاودمل كلان

 واس ىناعملاهذ_هاو رذام موقلان ا معاو نينْوجاكل نحن امواولاهو مكحملا ا وح رص يسال
 ؛قاامنا سائلا دنعاورهظمارصسلا نم عاوناب مالسلا هملع ىسومةزمتماوضر اعين اوداراو كلذ دعب |

 5 ألاف نوذلم منا ماوقلأ ىموم مهل لاقفمهرضحأو ةرصسلان وعرف عمفؤر كسلا بان نم ىءوبم
 || ةىصعلاو لابطلاءاقلاب مهرمأ ماللاهملعهناانلق رفكرفكلانرمالاو رصسلاو رفكلاب ,هىعأنك ظ

 - || مهلايحاوقلاالف رخال مرا الالم نان رط ىلعال لطان سو دساف ىلع هب اونا امن ا قلي رهظمل
 0 شاى .وااولاه موقلانا هنمضرغلاو لطايلارصسأ اوه هي مدام ىموم مهل لاق مهيصعو

 ىذلاهيرقلاوركسلاوه هب عم ىذلانا قالا لطاهو رك ذامنا مالا هيلع وم ركسحف

 لطي كعك هئار وسل ارئاس ىف ىلاعت هلل اريخ ا دقو لطامل ا لاس و قا ق<ىلاعتهقانأب مه ريشا مث هئالطب

 هلوق (ةيئاشلاةلغسملا) ىصعلاو لاسحلا كل: لك فقاتدق نابعثلا كلذنا بد كلذو رصسلا كلذ
 لاهاعاوءارقلا لاه رمسلا اهريشو ءادت الاب ةعفت سه ئهو ىذلا عع هوس ماج هسلا هب محام

 ىسوم مها لاش فرص» اذه ىسوم مهءاجاملاولاف مهما ىرتالأ قيسمالكب او هنال مالا او فالامر مسا
 | ءريسفالج رلالوةيةفرعمتداعتداعاذا ةركنلانال ماللاو فلالا لوس د يسوف رصسلا هب مطعامل ظ

 : 1 يي ماللاو فلالايهد.ع.يف لدرلا نمهل لوةمفالسر تقل

 ْ يورو تاي يح ةلاهذه ىلعو ماهفتةسالاب ر مى 1وربعوب أ قو هلءرك د ىذألا |

 ا تنأأىلاعت ةوةكرصسل [عب رقالاو ب وتلا هو ىلع لاه من هب مش ءوثاىأ لق هناكربللا عضوم ف ١

 7 وقنا ماهفتسا هناىفهنملدبملا ىواسا ماهفتسالا همه: نا مزلو ا دّتيملا نملدب رهسلاو سانلل
 50 اددمملا ن نم هةلديأ اذا كنالربخر كسلا رمضن نا مزلي الو مكنمال دين ورمشع | تاء ف نولالث مأ نورس أ كلام

 . عأرهظي و كل يس ىأ لطبس هلق نا ىلا عت لاه مث هنعارمش ةنم لدبملا نعاريش ناك امراصو هعضو هفراص
 | قاقحا عمو قملا هللا قسيو لاق مث هلمكي الودي وقيال ىأ نيد فملا لمع ملسنال هلل انا هبحاص ةصيضف
 5 ثاعأ هللا تانك ىفوهردقو هئاضق نم قبسامب لمقو ىسومهدعوب ىأ هتاماك:هلوقو هني وةتو هراهظ | قا

 نم هيرذالا ىمومل نما اك ) ىلاعت هلوق ه باكلا اذه نم عضاوم ضب ىف اهان ركذدقو ةءلاعةةعةضماع

 7 | لعاو ( نيفرسملا نم هناو صرالا ف لاع!نوعرف ناو مسنةغ: نأ مالمو نوعرف نم فوخ ىلء هموق
 || لكلاصعلافتلتنم رهظامو ةيطعلا تازدعملا نم مالا هملع ىموم نمتاك اممدة:امف نيب ىلاعت هنا

 6 نم ةيرذالا مهنم دي نمآ ام ةمطظعلا نازدهملا ةددها ثم عم مسمن نيب لاعن هنا رهات ال" نم هوريضخأ ام

 ا

, 

 مهم رد
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 ١ #2 بج محعب دم يعج مو رام يووسمل جن مب يمحسل هو موجيعتل نا مم بتعمل صم

 | تيسلاوتل تو اراهتحاو لاق نما اذلغ رع مان و رصع اكموةل اورتن ل اقف باطما الا
 1 أ ءا مث ءان ءاس الا ىلا ضوثرام كلذو ةدام .عللانوسام_عموشا و نأ نوزامو ىموم أقات أذ 1

 ناو كلذ نال اههفةالصااو نوسأ اذاختابامهءوةلوام_هلاماعكاذدنعب باشا | :
 أ ضخ مث لكلا ىلع

 عج نم م ىل صالا ضرغلا نال ٌكلذو نموا رعب و لاقف باطغتان مالكلارش 1ىمالساا هلع قنو» ا

 ىسموهيوح ةلاسرلا ىف لدالا نا ىل_ء كل ذي ل دا اهم ىءوم ىلاعت هللا صن ةراشدا اءذهلودحتادابعلا |

 || هنالئاهوحو ةعقا ولا هذه ةيضفمك ف نو رمسفملارك ذ (تلاثلاثصلا ) هلع نوراهناو مالا هساع
 نءةضخ موس فاواهب نأب ني رومأم مهرمأ لوأ ىف اوناكمعم نو مالساا هيلع ىدومثا لد

 مالا لوألا اذه ىلعنونمؤلانك كمن دنع م*ونتفي و مهو دؤمذ مه.لعاوروظيالثا ةرغ كدا

 مهعنمو ل.ةارسا قب د اسم سن رت نوعر ةىمأمهلا ىموم لسفأ اما ىلاعت هنا لمق (ىناثلا) كفا 4

 هنأ (ثلاثلا) نوعءرف :نءافوخابخاواصيو متو ف دحاسماو ددن؛ نا ىلاسعت هللا مهيهأت ةالملا نم أ

 | امهموقو نوراهو ىموءىاعتهتلامأ ةديدشلاةوادعلا كات نو عرخروظأو مهيلا ىب "وملاك ا

 ا

| 

0 

 ىءوم لاهو ) ىلاهتة4روق ه ءادعالارش نع وس فاما غر ىلعدج الا ذاختإ

 موااومأ ىلع سشمطا انير كل د سنءاوا ذيل انيراذدلا ةاماسا ىفالا ومو ةييز هءالمو نوعرذ تان 1كنااثب

 ليبسناعبتتالو اهقتسساف اكتوعد تدم دق لاه لالا باذعلا اوربىق- اونمؤيالف مم ولف لعددشأ ْ

 دوف ىلء نب رص»موقلا ىأرو :رهاقلا ةرهاظل تازجملاراوظا ىف غلابامل ىسوءناملعا (ن وعيال نيذلا |
 متارملا كان ىلع همادقا بيسالؤأركذيناريدغلا ىلءو ءدي نم قح نو مهيلعوعدي ذخر اكنالاو دانعلاب ٌْ

 - كاان ؛ رمالسأ | همع ىموم لاق سسلااذهاذنيدلااوكرئاشدلا مو لجال منوه مهمرح نآك ُ ْ

 لاملاو ثننلا ثان اوباودلاو ساللاو لاه اوةمعلا نعةرامعةثي زلاوالاو ءآو طيز "المو نوع

 (قوالا ل ءسملا) نامل م هفو كلدس نع اىاضمل لاق مث قطامااو تماسصلا ن نم*امشالاءذش ىلعدي زب

 انياصصأ متحا (ةئاشلاهلشملا) ءاملا متفب نوقابل ارق 1 ايا مشب اولشبل مصاعو ىهاسكلاو ةزحر

 وقف لانا (لوالا) ناهجو ند هرب ر ثور مسهاالضا ديربو ساسنلا لضرب ىلاعت هنأ ىلعي . الاهذم

 |[ اواذينال-اللاومالاو َهْ زله ده متءاهع 1 كاز ءلا برا. لاق ىمومثأ ىعملاو ليلعتلامال اولضدل ظ 5

 لاعتهللالاةفمهب واق ىلعددشاو لاف هنأ (ىاشلا) نيغاكملالالض ا ديريدق ىلاعت ها ىلعاذ_هلدف || ١

 03 . الاءدل_هنم دارأانو كب نأ دوح ال ىذاقا!لاق دوصقملا لعل دباضأ كلذو متوعدتيمحادق ال 1

 (قاشلاو) ةصبقرفكلا ةداراو عبقلا لف نع هزنم ىلاعت هنا تنث هنأ لو الا) هوحو هملع ل ديو متركذ ام ْ

 قفا وبامبناسنالاالا ةعاطال ىئعمال هلالم- هاك ىلاعت هتلنيعاعمرافكللا ناكل كلذدارأ رلهنا|

 ناانزوجولانا (تااثلاو) بولا و لاوم ومالا سمطب موماعءاعدلا اوةتشا|أ كلذكا اوناكولو :دارالا | ||

 نيباذكلا ىَوَقي نازاملو لالذلا ىلا هاعدلا مالسلام يلع ءامبنالا تعبي ناانزولدابعلا لال_ضا دب 2

 نازومال هنا (عدارلاو) نآرقلابةقثلا لابو نيدلا مده قو مل تا رمعملار اهظا.نيلضملا نيلاضلا ظ
 نوءرذ لاا ذخأ دفلو لوقيناو ىدخيو أرك د لءلانملالوقهلالوةفمالسل ا ام.ملع نور اهو ىموأ لود

 نال اؤاض كعلم !مهاطعاومنمةلالشلادارأ ىلاعت هلام نورك ذي مهلعلتارقلان هصقنو نيئسلاب |

 هيلع ىءمومنالاةينازوال هنا(سماخلا) رخ“الا ةةفاوم لءامهدسأ لج نمديألف ةضقاسنملاك كلذ []|
 انغلالانأ ل _عاو نايالا ةدارا ىفهددشن عماونمورالن الجال مهلاومأ ىلع سماعي نأب هيراعدمالسلا | ظ

 ظ ةماكلا هده لب وأ: بحو لوقئفاذه تيئاذا وباَكلا اذه نم ةريثكعضاوم ف وجولا هذه رثكتف |]
 ( مهاذ وكب نوءر لآ هطغتلاف ىلاعت هلوقك ةبقاعلا مال اولضمل هل رق نزلنا (لوآلا) ٠ وجو نم كلذ |

 ادم ىعملا| دهن نءربع مرحال ىلاعت هللا هلع دقو لالءااوه نوءرفموق ةمقاع تناك اسأو انزسواودع | |

 ا 9 دسم ومنا سموا كاتس ردداع ر4 0 الا ُُط طفلا |
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 | ا راسا لوتس قد السلا كانا جلا ني توا
 1١ (ةقلاغلاةهلثسملا) ماسقلا ق وذ مالسلا هماع ىبومناكوامان مالسلا هملعح ونناكف كلذ,« ءوف 3 ْ

 أ ,هاهشو هيلع لكوتلاب مهم ؟مالسلا هيلع هناكرصاسا دمي لوال نال هبلعاواك و لد :لواواك و هماعف لاه
 ْ 7 انتو ف د دك_اموهفءاوسام لك نا تينا هنال ذك الاو ربغلا ىلع لكوتتلا نع نع

 2 مب ةماكللا هذه تءاج بيل اذ اف هريغ ىل_عناسنالا لك ورنا لقعلا ىف عنمءاهريبدتو همكح تو
 ا و ىأ انك ون هتلا ىلع اولاهو هلوقاولبق كل ذمه ىهأ اا مالسلا هءاع ىمو. نا ىلاعت نيب عةرابغلا
 ولاه نأ (امهدحأ) نيئشىلاعت هللا نماوباطذ «اعدااءولذ ثا كل ذاولعناسل مث هاو ددحا ا تفتك الو

 0 .االال ةيوقو نوعر ذانب نتفالدار اانا (لوالا) هوجو هنو نيم الغلا مول ةنيفاناععالا_ثر

 ه.فرفكلا ىلءمهرارصص' فدي وقةهيش كاذري هيف انما ءمهتطلساسا ولسا ىلعانك ولان مو واق ىف عول انما
 75 7كلذوةرخ الا فدي دشلا باقعلا او.حوتسال انملع مهتامل ولكنا (ىناثلا) مهل ةئئق انماع مهطماست
 راانوكينأ(عبا رلا) مده با ذنع عض وم ىأمول ةنتق عض ا ةئتق انلعتلال (ثلاثلا) مهلة
 «ءنب ركع: او قواخغ ا عع قادت ناك باج لوهذملا ىلعر دسمملا افا قالطا نال نوتة اةنمفلا ن :

 لا اد نءفرسصنت نأ ىلعر وقلاؤ لظااءانوامدع نأ نء مهنكتال ىا نينوتفمانلعتتال ىعملاو نوكملا
 وانما اكهوقودودب , الاوز هل _.قىلاعت هللاهرك دام دك 535 ليوأتلا اذ_هو هاساليقىذلا قحلا

 ووف' اعدلا اذه ىفىناثلا بولطلاامأو مهنتفي نأ مهمالمو نوعرذنم فو ىلعهموة نمي رذالا أ
 امد هبال قه ماسقخا ناك هنا ىلع لدي بنت رتلا اذه نا لعاو نب رفاكلا موقلا نه كد نباشجحتو ىلاعت

 [| اوطلسن ا مهما ىلءنيماظاا م وةللةننق انلع الاس رمسهل وقانلج ناانال كل ذو مهاين دهب مهماسقها قوذ رف

 ا رافكلا كتادأن وصي نأ ىف ىلا عتهنن 'ىلااوعرمضة لطاب نيدلا اذه ناىف مهل ةهب كال ذراص نيملسملا ىلع

 نيد حلاصعمهتانعنا ىلع لري كل ذو مهغتالةابعتلا بلط ىلعءاعدلا اذه او دقو ةبع تاريح 6

 مهول نأ نمر افك-لا كءاوأ ىلاععت هللا نكعال نأ ىلع ءانلج ناو مهسفنأ لاصع مهيانعقوفممادعأ ْ

 قلعو مئادبأ ملاسءمهمات» 1 قوفمماندأ حلاصءمهماقها نا ىلعال لد اضيأ كل ناك نيدلااذهلرت ىلع |

 رصءاكموقا|١و نأ هيخأو ىموم ىلا انمحوأو ) ىلاعتهلوق ه هش د رش ةفمطل هد هذ تارياقتا مح

 نيرئاكلان «نينمؤوماا فو حرش ا هناللعا (نينمؤاارمشب وةالصلا ودق أو:هلبق م ؟توياواعجاو انو |

 ا ىل_علا. ةالاو دجاملاذاكت ان نوراهو ىدوم ه5 نأب هع أ ىلاعت هللا ىلع لكوتلا نم هم-مروظامو

 "مموةلاتوس رمسجالعجا ىئدملاوانطو هع اذا هنطو هلوقك"اويمهددت ا ىأ ناكل لاقي تاولملا
 (لوالا ثحلا) ثاأ هنو لة مكحصتو- اولمجاو لاه مةاللاو ٌةداسعلل هيلا نوع جرتاعج صو

 | همسااهفركذ ذيو عف ةرتنأ هللانذات ود ىقىلاعتهلوق فاك د جا تومملا نهدارملا لاه نمسا نلا نم
 | مةالصلا فل بةةسيىذلا بئاطابتل.ةاااورمسف دق نولوالاامأ توسل | قاطم "دارا لاهم مهند |

 1 ا لاهو ةالصلا لال اهنولب تست دجاسسم م كنوع . اولها ىأ "هلق مكن و اواع> او هلوق نم دار ماواولاه

 ا أ ىنعيالبقىأ هلق مكحتوب اواعجساو ىرابثالا نا لاقو "لقا ىلا ىأ ةليق مكتوب اواعدحاو ءارغلا ِ

 ظ | تآر هلا ظفانارهاطف تناكن يأهل هلا هذهناىفاوقلتخاو عج ادارملاو ناد-ولا ظفلقاطافدجاسسم
 ١ نسل اناكومالسلا هيلع ىسوملبقةيعكلا تنك لاقت سابعا نع ىلةن هن الا هدمت ىلع لديال
 ا دعب مالسسلا هيلع لوسرلا مايأ ىف ىلاعت هلا مأي هنء لودعلا عقوامغاوءايبنالا لك 'ةلبق عكا ل وب
 ا 0 غن ادونسلا اظفل نمدارا ا نأ, نولث اعلا امْأو سدقملا تن ةهج ليلا كلت تناكض نور لاو ةرسملا أ
 ا لعجدارملا (لقالا) ناهجولبقهلوقري_سفتف مهلءالؤ وف لاق تبل |قلطم تن ”الاهذه ىف ةروك ذملا |

 ا أ دارملانورخآ لاهو ضعبلاب ضعبلا دا ةءاو ةمعملا لوصح هنم دوصقااو دلي اقتم ىأ لبق توربلا كا"

 1 هذ لأ نوراهو ىدوم صخ لات (ىناثلاثع ثدلا ( 2 رد ف اواصىأ "لبق كروداواءجاو

١ 
|! 

1 
|] 

 ا



 ظ قايحلا ىلعوت أ هركذ لب وانا ازهْنالاو وقنف كل «نعاواضيالئادا رأت أ ىلع كابس نعاولض.ل ل وقل ْ

 ٍ نك ةئدس مكب اص امو هلل أند 1 نمكباضأ ام ىلاعت هلوقرع_سفن ىف ع شامل هه الؤقأو هريسفتى

 ]| ةذهدعبتسا هنا مت راكنالا ىغع ماهفةسسالا لسس ىلع سفن نخأ ًارق هنا انب اص ضعد ع نك لق: مكس '

 07 كزتراككرا ىف غلابو ةينطابلاتاليو أت باب ّتناو هريسغتو نآ رقلافي رت ىضذتةنابنالاقو ةءارقلا

 | ناباب في هزي وجعواسفن تابثالاو اناث ىننل 'باقدنال كلذ سر انه ءرتذ ىذلا هجولا اذهو:ارقا |
 ' | نع باو اوه هنمعباذهو ةماكلاننآر هلا لطب ذشنمسو هنابثا قالو همفنىفال تارقلا ىلءداقعالا قب 3

 | لاهامنا ىلاعت هلع لف .طاومارتاس ىف ةلثمْر , وت بجو هزي وجت نافراكنالا عم ماهفتمالا هنمدا راما ةوق
 ا |قامتدناغ اهذعض الذ تاناوملا ةيقبامأو بعتلاوراكنالا ليس ىلء ةاك لا او اوةالصلاا مق |

 ْ لء.قنمىلاءنهلوق دنع سمطلا ىعمانرك ذومهلاومأ ىلع سهط اانبر لاق ةنا مالسلا ةدلع ىءوم نع : 1 ْ

 ْ ةراح تراصرناندلاو مهاردلا نا انف منع هقا ىشر سابعا لاق حسملاوه سالو اهوجو سمات ا

 1 ىلع دشلا عمو مهم ولق ىلعد دش او لاهم ةراخع م هركس لعجو ان'الثاو افاصناواساح اهتثاهك ةشوةنم 0

 نم كلذ لءةب ىلاعت هللا نا ىل_علما داذهو ىددح اولا لاق ناميال ااهلخ ديالى اهنمقاشمتسالا بؤلقلا |

 'هبقو لالا بادءلاأورب وح اوسوب افلا لاوسلا ادع مال لابد نس نسح ام كلذالولوءاشي | 1

 اونمّؤي الف كلسس نعاواضما امري دقتل او اوان هلوق ىلع اف وظعم نوك. نأ ًاروجي هنا (اههدنسأ) ناهجو |||
 ||| (ىناثااو) اًضارتعانو كبم-مب لق ىل_ءددشاومهلا ومأ قلع سمطاان رهاوقو لالا باذعلا اورن تح ]|
 قدس اهئاف اونمؤدال ىو-اهسقو مب ولق ىلع عيطاربدةتلاوددشاو هلوةااءاوس نوكضص,نأزوم 0

 ردا وكلا هوما ا اح تيا |

 ظ أ (ناقا) نبال ئاس عادلا 16 لئاسويتبيخساويوأتئيما ةرقدال ماذا ل ا

 1 | ءاعدلا اذه ىح ىلاتعت هنالاقن نأ باسل ىفامةباهت* اعدلا ارهرك ذامهنمدحاو لكض نوكينادعالا "1

 اير ا دنا را اوه ره ”ةلمو نودرف ثدن ؟كيااف .رىدوم لاقوة سرس ش

 ةحخلا مازلا ةدان نلاو ةلاسرلاو ةو عدلا ىلء اهقتساف ىنعب اهقتساف فوقامأو اضيأ» اعدلا كل ذركذدق نوراه ا

 نينعن رأءاعدلا اذه دعب ثمل نوعرف نا حبب رج نبا لاه المعتست الفال قالا ةنس نا هموق ف حون ثنل دف

 نيلامملا لبس ناعبتال ىعملا ( لالا ثدلا) نائم همفف نواب النيذلا لس تاع" الو هلوق امو 1

 ناسا ءاعد ىلا .هتهللا تاحأ اع رفلاسل!ىال_صاحد ومما ناك رام ءاعدلا ناك ىتم هنأ ن هونطد نييدإ |

 ظ حوتل لاف ماذ_هولاهملا نمالارددبال لاوهتسالاو ردقا ا هّتقو ف هيلا دل هونامتا هنأالا هن ولاهم ىف

 | ىموم نمر دس دق كا ذ نأ ىلع لدبال ىهنلا ادهناملعاو نيلهاملا ن نمنوكننأ كانءأ نا مالسلاهبلع

 8 لاه (ىفاش أ ثدحلا) هنم كرشا رود ىلع ل ديال 1 َن ريان تكرعاولا اوقنأ 5 مالا ه.لع

 ْ ا مااىلعتلخ دةديد_ثاانونلانأالا اع مالو رئت او مزح هء«ضوءّناهشن' الو هلوق حاحزلا

 | نبا ارقو ةنتثتل نونه بشت ف لالا دعباهمال ةرسسكلل !اهلزيتخ اف اهلبقّىتا تونلانوكسواستوكاترسكو
 انغبهدو:سو نوءرفمه«تافرحت ا لبث ا رمما ىدبانزو اجو ) ىلاعت هلوق « نونلا ف. فذ ناغيش”الو صاع

 1 نال نيلسملا نمو للا -ااو هب ت:م1ىذلاالاةلأ ال هنأ تنمآ لاه قرغلا هكردأ اذا -ازدعو

 سانلا نمازي: تحص ناو هيك فا نا نوكستل كن دس ادحتت مو.لاف نيد سلا نم تنكو لبق تدصعدقو
 فا رعالاةروسفروك دم رضأا ليا م اىثءانرواعو هلوقىف ظفالا ريسفتن العا (نولفاغلاش انآ ن ءاإ |

 هيانسأ مهلرمسنو ٌمولعملا تقولا فرمصم نع حب وردنا, لت ارساخيضأامهءاعدت اسأل ىلاصتهناقعملاوأ] ٠

 مهعبافةلوقزم وقع ىلعح رخ همكلم ةقرافم ىلءاوتمز ءواو-رخ مما اععسالف كلذ نءالذاغناكنوءرذو 0 1

 أ نأ وزو طلو وح وم, المتن سألا تاط يلا او دعو اف ةونلوت ايتن هع هعمالاق» نتا

 ار 0



 1 .ةمسملا مزجت ةرو بكم مال ىهوءاعدلا مال ماللا هذه مهضعب لاه (عدارلا) انههاذكت كّتذك أدارأ ا

 نم ةلا لاما هذه تيبش ارفكلاو ىئبلادي زمام سلاومالاكإ:ٌتراصو لاومالا هذ. ةمهاطعأ ا 1 ىلاعت ا
 «سفتفاش (سداسلا) ىفعملا اذه لال لءلعتلا ظفاب مالكل ا اذهدروف لالضالا ىلجال لاما ىطعأ ْ

 اال ضلاشبكالهلا ى هج نارقا|ىنءاجدقلالضا|نا ةرقبلا ةروس لوف اريثك هيل ضي ىلا هتهلوق
 وةءراتتو انوع اوكل بيل ءانعم كا هس نع اول شيل انبر هلو لوقةنث اذه تدنأ اذا هف كله ىآ نيالا ىف ٍ ْ

 لااذهىف لدقام لاذ هفايثدلا الا ىفاهب موبذعبل هلا ديرما مهدالوأالو مهلا اوما ك.هتالفىلاعت ١ ا
 انا !اذ_هىفاهضءي دهن نأبسأبالو باكل |اذ- هىف ةريثك ارا مهءوجولا هذه نعانن-دقانا لعاد ٠

 كنا نمل هسعلا نم سل هلوصح نا انلعهديربال ىذا 'لالضلا له لب ةيادهلا لم لال ةيادهلا | ٍ

 | اذه لع لو عدو صولا قاندأو هعقوأ دق مرحالف ىده هنالالضلا اذهب نط هنااولاو ناف ىلاعت ١

 | بنس قباسلا لهملا كلذ لود- ناك ولو قباسلا لوطا بهسد لهاا اذه لمحت ىلع همادقا :

 1 | لت أ لهجل !اهئاهتا نس دال تال الضلاو تالاهللا هذه ناتدثف لاعوهو لساس لا منلرخ ا ىلهد 1

 017 0 - ع ير ع موسع رجح
 < وأ

 ٍ ةماشلاءو ولاول :اولو نأ اندهش ىلإ ولاه ىلاعتهلوتكو اولضتالن ادار ااوا واضت نأ مكل هانم همك دكحأ
 كلذ ذمالسلا هماع ىبوم نوكي نأ (ثااثلا) مالكلا ريثك فذملا اذهلثمو اولوةنالئادارخلاو

 || لاومال اهذهنوق غال مناف ضرغلا اذهل كلذ مهتت 1كناكر بدقتلاو راكن الا, نورةملا بدعتلا لمتس ىلع

 ْ | .اقاكراهتنمالا فريف ذن تال سنعاولشيدأ ل جالالاومأو ة ضمه لاغهثكو هب هءفالا ظ

 رعاشلا
 ١

 كاس 00 <

 الاخ باررلا نم مالظأ ١ ساغ 5 .طماو تاز م كنس كم ذك

 ١ نءلال_ذاان موا د : ر ىعملاو نيرفاكلا هللا بذعماو نيئمؤودلل هنن ارفغمل لاش مالكلا اني عتفيو

 0 ناهريدقتو عقلا سف: ىال الا رهاط بسم نكل ل لعتلا مال ماللا هذهنا (سماخلا) كل.س

 1 فش الاددةيالد.ءلانا (لوالا ( هوجو ىلا نعت هنا نم لالضالا!لوصح نأ ىلع ل دي ىذلالوةئف |

» |] 

 0 مهاوتودو (ىناثلا هجولاامأو) لا لان ا ىلا ىذفملاو لاهحوهو انذك هللاريس بالنا مرر ةسسل

 اس جوس ع 00000 ااا ا ا م ا ا م لا

 تركي نبض وف»دض دار امناوههرك هلال هت روكتودسل!ثادح ا, توك نأ ن كءالكلذو لوا لالشوأ|

 | ةلازا هنكعالا يدش ام .-هاسطلاو لاس !نوءدك ث.ح اخلاق زاحالىلاعت هنا (ىاثلا) ىلاعت هللا نم ا

 01 يو دلت ارجالابج بلا ادهلوص> ناكتصو ةلاهسفن نعي طااذ- هلأ

 ْ أ ليس ىلعايدأت ضعبل اىلا ىداتي اهضعبءامسشالا هذ وفرفكسا !ابسوب كلذو هل وقىلا تاغنلالا لري رثو هلع 1

 || (ثلاشلا ) هالاو لام لا بح ىلءالو.< .2ناسنالا قلخ ىذا اوهر كلا اذه لعاشتوكمب «تأآ بو موزيلا ْ

 ٠ | ور تاسحل ىطنيفو اكرر ا د و 1

 | بس ىزقوالاوم ودم هندسو او رحت لس ناتو (عبارلا) كتل: ةنئراشإلاو ةباد-هلا 1

 ظ || هدايقنالاو مالسلا هيلع ىسوم ةمدخ نع ةديدسش ةرغن مهءاسبطف عدوأو مهب ولق ف ءاسللاو لاما كلذ :

 0 وا وذ هنامادع هنم ةمدد نءةرغنلاو 4 ىبرملاو هقس ىف منلاك نوعرقناكو ام امسال |!

 | 0 تبت هقدصراكنا ىلع مس هرارصاو مالسلا هملع ىموم ةوعدلوءق نع مهطارعا بجو كلذ :

 مهلالضا ابجومنوكسحي نأو ديالاس:دا!لاومأو ا اسدلا هس ر .ر٠4ودز نوع :رذ ىلاعت هلل ٠ ءاطعأع نا ىلةعلا

 لدم ىف ظفالار ها 2 نكي فدككحن عررصلا لقعلاب تنص تن لو طفالا رهاظهب رعشا امنا تنشف :

 هحولاامأ)لوة:ف اذه تفر ءاذا دج ةفرعذلا ةفاكتملاهوجولا ىلع ءمالكلا ل نس ف.كو ماقملا اذه ١

 اولاه ناف بقا اوعلاناملاعزاك ام مالسلا هملع ىموم نال فعضف ةيقاعل مال ىلعمالل | ل-هسوهو (لوالا

 الد نالالا_ #ث م( نامعالارو دص ناكنونموبال مهنا مهنع هلل اري لفن اق كال ذي هرب اىلاعت هانا



 م 0م 11 1 1010077 . تلا
 أ( تمدعدقون ”الآىلاعت هوقامأ هملاهاشن مال_سلا هءلع ليربح عفر رغام نوءرذنا خرا قدرغمأ ظ

 لبق ت.صءدقو ن ال14 لث اعلا نم (لوالالاؤسلا) تالاؤسهمضفنيد سف !ن تاكو لبق ْ
 / نيدسفلانءتاكوهلوق ركذامناو لبرمحوهلوقلا اذ_هلثاقنأ ىل_ء ةلادرا.خالا (باوطلا)

 مودلاف هدعبركذ هنال ىلاعت هناو» لولا اذه نراهن نا لاه نم ساسنلا نو نياسملا نمانأأو هلوق"هلباقم ىف
 | ىلا هتهق'مالك الا سدا مالكلا اذهو نولداغاا.ثانآنعساسنلا سارب_:ك ناو هلوق ىلا كن دس كن

 ةكوقياسلاذاسفلا و ةمدقمل ا ةمسصعملل همن و لقت لاما هنا ىلء لدي ظفالا رهاط (ىناثلا لاؤلا) .
 د ًاوالقع بج اوري غدي وتلا لو.ةنأ اننا. تأ بهدم (ناوهلاو )هب ودلال وة نم :ةالليلعتلا اذه | ئ

 هنوكع م ةمصعملا كِلس لب ةقياسسا ١ ةمصعملا درع عقوام لملء لاف اضدأو دن الاءزه كلذ ةح ىلع مهلئالدأ]
 | ايضغ بو الل نيطأ ا نم .ة الع ذخ أ مالسلا هءاع لب ريج نأ حسن له (ثااثلال ؤدلا) نيدسفملا نم |
 | تأ ناك اموأ ابان ناكسص فرلكتشلا لاقي نأ اما ةلا+ل اكل ىف نال مصاال هنأ برقالا (باوطاو) هلع
 0| هورك ذاع ء:مولفاضدأو ناودعلاو مثالا بءاونو ا عنالر ىوقتل اوربا ىلء اوفو اعتر ىلا. هتهلوقل ةعاط | ' ْ ك ىلعو هي وتلا ىلع معي نأ هدلع بوع لبن وتلا نم هعن نأ مال لا ماع لب رعج لعزء لاشان“ناكتاف |

 قيالذئتمحو مسةلاةدوانعم درت ىلع مزعبو هبلقي مدن ناب بوي دق سرخالا نال كمن ب وثلا تناكتل
 أ رك !انءاض رلاورفكلا ىلع هناقمب ىذ ردق :اك اًديودلا نم هعمل ولاضنأ وةدئاق مالسا !هملع ل رب لءفاملا ١ ظ

 : نم كلذ فاس مالنا هيلع ليربج نا لةولو ناميالا نم هعن< ناي مالسلا هيلع لب رب سمأن مث يشأ | 0 | رك دهلعلا تماالوق هلالوةف مالا !امهيلعنوراهو ىسوأ لوشن نأ ىلا.عت هلل ان قماب فيكفاضيأورفكأأ]

 | نم مهو مس مفص ىف ىلاسعت هوقو كب رسعارال 'لزنتنامو لد ربح لوق لطي اذ وذ ىاعت هللا سمانا ه سفن اسمع
 1 نءالئاز ناك ف ءاك.ةلانا ل_.ةناامأو نوامءدد سان مهو لوّلان هنوق._بسدال هلوقد نإ ودفشم هتيشش | 1
 م ولاق ىلا عت لاق السم ةدئاق هنلا لي مح بسنت ىذلا لعفلا اذها دال ددْئء ف تقولا لذ ف نوعرف | 0

 (ىناثلا) عفت را ناكملا هو ضرالا نم ةودني كمقلن ىأ كن دب كمت ( لوالا)ه ودجو هو كن دبي كامحت |

 لاخلا عضومىفكن دب هوو قرغت نأ د مد نك ورحل ارعق نم كموق هدف عقد ام كصاخخ رصلا نم جرت |
 هلوةىفاكمكتل!لدس ىلعةاحفاابهةدعواذهتا (ثلاشلا) كاف حورال ذئنمح هدف تنأىتاا لامعا ف ىأأ

 مالكلا اذه لثمو كسورلال كن دما لمقام اةاصلا ذه نكسا كدت هل لدق هن اك ميلأ باذعد مهرشبف
 ترة نأ دعب نك-لو نكسل ا نمْكل_ماذكو توما دعب نكللو كةدعذ لاقي [ك ءاز تسال لمدس ىلءرك ذيدق
 بنا قرغلادعبحرط هناكلذو رصلا ىلبام ةمحاش كمقان ىالهملا ءاحلا,كمدن مهضءبأرق ( عئارلا)
 انرك ذام(لوتالا) هوبؤ همفف كن د هلوقام و روث هن'اك ل حاسل ا ىلا ءاملاهامر ب عك لاه رصأا بناودج نم
 الماك كن دربك رف دارملا ( ىناشا١) حوررمغ نماضحت ندب تنك ىتا!لا+1ىفىالاحلا عضوم ىف هنأ

 ىأكندي كين (عبارلا) سابباريغنمانارعرصلا نمبر ىأ كندي كرتن(ثااشثلا) ريغ لاب وس
 !| نب انعلوة:- اذهو كلءر دبى كن د ةوقفنيمكلاريسةنوكي ىذلا عر دااوه ندبلا ثدالا لأف كعردب
 منال وقأ ف رعبل عردملا كلذ عمءاملا نم هللا هرخاف اهم فرعي به دن م عرد هلع ناك لاق ساسبع 0
 اموةنأ(لزتالا) هوجو همففةنآكةلخ نانوكشل ةوفامأو ماللا هيلع ىسوا ةزدتم كلذ ناكدةفاذ#ه |

 هس ىلا عن هللا رهظاف توعال ثم نأ اوعزو كلذباو ذك هقرغاو د_ها دلال ةمهلالا همفاو دمع ا نمع | ظ

 | لدئارسا ىنب رع ىلع هحرط مناك لمقو مهبولف نع ةيشلا تاازو هو دهام ىت- هترو سد ءاملا نم هجر[ نأب |
 مكتب رانأ هلوقهنماوعمس امدعب ةناهملاو لذلا كا ذ ىلءقاخل هده اشن نأ دارأ قاض اعلا )ف اكازأ ْش
 | لمت ةمظعلاو هلال اًدباهت ىف سمالا,ناكدنأ اوفرعيو هتقي رط لثم نعقلخللا رز كلذ نوكسل ىلعالا |

 هنا(عبارلا هنانارتاسك يآ ك ةلاحلننوكتل ىف اقل, كتل نا م_هضءبأرق(ثااشلا) نوريام ىلاءرمأ

 | هصمصخ ناكحارخ الاب هصخ لب ردلارعق نممهنمادسأ حرخأ امىلاعت هنا مث هموق
 هيج جل يسم م مس ل اوسع جمل يمل

 ظ
 ل

 ا

 عمم عم .ةرغأ ان ىلاعت
 .. جيو سس مساس سل -_-
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 أ اوهقوفمممدركسع عمنوعر :برقو رعلا فرطىلا اول_صو هموق عمح رخال مال_سلا هلع ىءوم

 ا || لعرصل | ىفنامي رط مهلر وظن ناب مويلع هقفا مناف ال عمدنسو قرغمر 2 نب اوراصم_مال ديدشفوخ ىف

 ا | | او رخواوا> دهباصصأ عم مالساا هياع ىسومنا 3 روسأ رب اسىاهما ةصّقأا هذهىلاعت هتنارك ذام

 ا أ | هقرغأ ه عج عم لخ دام, فروبعلا نم نكملا ىف هدو:-دنوعر 5 عملع. ءأ أسد / ىذ رطااكلذ ىلا عت هللاقداو

 | ناك امزيبوهدوذجو نوعرف مهع2اههلوق عمو هن زافلا لازأراهضءربءاسلاءاززأ لصوأ نان ىلاعت هللا
 0 د! ازوا عر هودعلاو مهلظو مهاد ىف طار والا هم ىو ىّجِملا نم مم ولو ىف

 نا (لوالالاؤسلا): تالاؤسانوهو ةف هلال نمد هنأ تما ضالبخالا ةظرهظأ ق رغلا

 1 ' 8 كس ذدنأ هدءىلا ءاهلا ىد فاكف ظفالا اذن طفا : نأ هنكعال قرغلاىف عقواذاناسسنالا

 |١ امناوهفناسالا مالك الر نذل مالكوه ققلا مالكلا نأ انبهذمنا (لوالا) نيه-ونء(باوحلاو)
 ١ ىلاعت هنال سفنلا مالك تاسا ىلع هن 7 الاء لدتسي نأ نكميو ناسسالا مالكدال سفنلامالكلا اذهركذ

 مالكريغ مالك توأب 5ف ارتغالا سوف ناسسللان هنأف ام هنأ لمادا اب ثدن رمالكلا لك -هلاه هنأه: ءوكع

 ترم ثالث نما هنا( ىناثلا لاؤ.-!١١)هن كب دلو لاف مدآ راانوكينأ(ىناشلا) نولامالا او»هوناالا

 بدسلا 8 نيلسملا ن نءانأو هلوقاهماان'و لت ارمس اوبهب تام اىدلاالادلا ال هلوقا نانو تنمآهلوقاهازأ

 4 اليتتط دعس كلذ لال هنا لاقي ىت> دودو ظمغ هقطب ن 1 نع لاهم ىلاعت هلاو لومقلا مدعىف

 را عالاو باذعلا لوزن دس: ن نمآانمن' هنا( لوتالا)اهوجو هسفاورك ذءالعلا ب اواو) رار ذالإ اذ_ه

 نوكتاللالا اذهىفو ءاملالا تقو لاملاريصي بادعلا لوزن دذع نال لومة مريع تقولا اذ هىف

 [عاهثا وهو (ىناثلاهجولا) اانسأباو أرامل مهئاسعا مهع ف كيرف ىلا هتاف بوسلا اذهلوت و .ةمدهي وتلا

 1 لكل اذذه نم هدوصقم ناك اخ ةزبانلاةنمطاو ةرمطاملا ةمل لاكلَك عفد ىلا اهب لو دس ةيلكتملا هذهرك د

 | هدهرك ذناك افريدقتلا اده ىلعوةيدو. عااةلذوةس .وب راه »د فارتعالاو ىلاعت هتناة سن ادحوبر ارقالا

 اءذبم ناكرارقال نا خناوهو (تلاسثلا ءبجولا)الوببقم ناك امييسلااذهلف صال الانانورقم ةماكلا

 هنأالا هللا فرعبال ايف رتعا هن" اكف لد ارس اوني هب تنمآ ىذا الادلا ال لاق هنأ ىرالا دملقتلا ضد ىلع

 ناكفهدوج واورقأمأ لا رع قب نم عمم ىذملا هلالا كالي ر ةأوهناو | ماعال نأ ل مما رس قنص خمس

 ءاشام لءتوعر ةنأ هيف قر .ةأادي هو ه:مالوبةم ةءاكلا رستم بيسلا اذهلف دملقتلا ضءاذه

 لوزتال م سحافا'داقمءالا اذه لثمو ىلاعت عذاصلادوجول نير كلا نم ناكو ةنرهدلا ن وك يوصف

 ديلَقَتلا ةلظلاهض نوكي هنال دمفي الو وف ضحما د لقلب اأو ةمنسقملا لئالدللا رةيعطتلا ارونالا هتلط

 اوزواجا ل لما رسما ىنب نم ماوقأ ضء-د:نأب تضل تن (مدارلا هجولا ْ قباسلا لوما ةلظىلا

 : ىلا ك3 فرن الما ءاوذب هي تنم ىذلاال!هلاال هنأ تن :هانوعر ةلافاف لمعأاةداسعب اول: سار هلا

يس هّقح ىف ةملكلا ءذهتناكف تقولك دى د اون يناازقلا
 3 (سماخلا هجولا)رهكللاةدا للان

 ا لةفنمأ منظا لعل ادا عب اولغتش ةسابدسلا اذهلاو يسهلاو هموم اىلا "هلا امم-م.ولق تناك دوبل! نا

 : وني هب تنمآىذلاالا هلاال هنأ تنمآن وعرف لاهو كلذك سمالا ناك الف هذ لزنو لدعلا ل لل

 || اذهلفارفاك ناكئالذدقّتَعا نم لكو لوزنلاو لوملا-او ةمم-ل ا فوصوملا هللا مآ هن : أكف لئارسسا

 | قامتقاةيئادحوب رارقالاّم :ناك اغا ناعال ا ىلءل (سداسلاهجولا) نوعءر *ناعا' مكابس

 هنامعا ممن محال ةودلارَقب )وةدادسولا نوءرفَزقأاملانو-هنمال_تااهماعىموم : ةوشب رارقالاو

 سماق نال نا عميل هنافهلناال اهلا ال نأ د هش :يمفاأ لافولرامنكلا نمد_اولانأ ءردطتو

 || مالسلا هيلع ليربج نأ ف ادكلا بحاص ىور ( عباسسلا هجولا ) انههاذكف هتالوسزا د« نأ دهنأو

 هد اسسلا ئذاو هقح دو هنمءنرذكف هتم٠ذو ءالوم لام ىفأ شن دبع فرعءال ا لوقاماهمخ اشفي نوعر :ىأ

 | .صتيرتالا هديت ود طال مسااء ازب بس دداول ياسا وأ لزشب اي نوعرق تكف هود

 0 ذآ

222323293030300 

 د مسبسسسم

 نا



 (مبلالاباذهلا اورب ى- دن لكس ,_ءاحولو نو موبال كير ةلكم لع تتح نيذلاّتا نب رسال ٠)

 مالكلا اذه لديال منيواسفبةمسقنما_منوكمزلتسسيا جوز ةسسملل !نوكن ا ءانعمنالو-مالكروفأ] |

 اود نمباطللا اذهب بط الا نأ ىفنو رسفاا ف لتخا 6 الا هلك سأا) هقالخ رخاًمش هوه ودام ىلا | ِ 1

 ني رفاكلا عطت الو هقلاقنا<ىلل اهم ان ىلاعتهلو ةكمزيغدارملاورهاظلاىف مالسلاو ةالسصلا هملع "ىلا عم | 7

 كلذ نوكمل مهيل ءاريمأ هلعج ىذل اريمالا كلذ ىلع باطما كالذ هوب لب مونل ء هياط هجونال هاف صوص | : ئ ْ
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 لئامسمدن الا فو كمل ا:ازئأام كش ىف تاكتاذ ىلاءت لا ة ف: و هااو نا رذلا ةدصىف هملق ى وقيامنا |

| 

 منال ءايعدالا كئاكشلاو ةفطهملا تودبلالاكشلاو ضءباهذعن كشامحداوهلا نمكئاكشا و |

 هسفتىلا همضو هبقلخداذاحالسسلا ىف لجرلا كل شو نومي ىأ مسئماوسدل موق ىلا مهسفن أن وكسشي |
 مذيوهناذهز وجو ادهزوكت نيديش نيب هسفنفقو هنأ اودارأرومالا ف نالف كشاولاه اذافاهانا همزلأو |

 باطلللانأ (لوالا) هوو ىلءاوفلثاف لواالا, لاه نمامأ هريغىل.ةو مالسااو ةالصا | هملع <ىبناالئقف |

 "ل ةمالا نمو سان تاق تنأأ يسع نب ىسعا, هلوةكو كاع نادل تكسص رشأ نئا دوةكونمةانملاو || ٠
 ةرو ار[ ىف ىلاعت هلوق (لوتالا) هوجو ءانرك ذام ةعص ىلع لدي ىذل او هراجاب ىمم'و ألان ةروهدملا |||

 هذهىف نوروك ذملا مه نهرلا ليدس ىلعدب الا لوأ روك ذملا نا نعم نب دن ٠ك ث ىف منك ناس اناا اهي“

 (ىلو أ هنود ىف هريسغ كش ناكل هسفن :ودىفاك اش ناكول لوسرلا نأ (ىناشلا) حعيرصتلا لمس ىلع دب"
 لوز ف .كف هسقت ةوين فاك اش ن وكنأ ردقس نا (ثلاشل او) ةماكلأاب ةهد رشلاط وة بح وباذد_ه

 ناآلاانمو ناك ن م موي ل ه- ناو راذحسحرئك الا ىف مهلا عم هنومن نع باكل له راسخ اب ل شل كلذ |
 قل انأ تدثن فر ىدعم لكرااف لل.ةالاو ةاروتلا نم مهم ديان امنأ ررةندقو امسال حي رسل هلوق
 اذهلثمو ةمالاوهدارملاناالا مل_و هلع هللا لص لوسرلا عم رهاظلا ف ناكر او باطما اذهناوه

 صايةيعرلا هأ, نأ دارأ اذاف عجبريمالا كل ذة بار تحت ناكو ريسمأ هلناك اذاريبكلا ناطلسلا نافداتءم | ٠

 عمته هنأدودقملاناالا كا ذ ف كثي ل لوسرلا نأ لعىلاعت هنا( ىناشاا هولا ) مدعم ولق ىفاريثأت ىوقأ ||
 -ىلء ةتلزأام نمفكي لب باّحلا لأ لوق نم ةحل ا بلطأ الو كشأ ال برادلوةيو حمصي هناث مالكلا اذه |
 اوحرصي نأ دوضت او نود بعباوناك ماناءالؤهأ هكتالمال ىلاعت هلوق هرنظنو ةرهافاا ىلئئالدلا نم |
 هماع ىسعل لاف مكوّن ١نو دبعياون ات لب م-منود نمائناو تنأ ل ناهسسا ولودبو قااباوحلا |
 مالسلا هماعىوسعحرصينأ هنمدوصملاو هللا نود نمنيسهاا أو ىنو دما سانال تاقتنأ أمالسلا ا

 ناكورمشبلا نمناكمالسلاوةالسصلا هبلعاد# َنأوه (ثلاثلا هجولا) انههاذكف كلذ نعةءاربلاب |
 داريابالا غفدتالرطاوملا كلنو تازيئالا نم هبلق ىفةبرطشملاراكذفالاو ةشوشملاوطاوما وصح |
 كا: ءرطاخ نع لوزت اهيسسب نا ىتحتاري قتلا نم عونلا اذه لزثأ ىلاصتوهذ تانيسلارب رقتولئالدلا |
 ريرقتلا مامت لوقو كلر د هي ؤداضو كلا ىسونام ضعب كرات كلءلف ىلاعتهل وق هريسطتو سوايسولا ْ

 راعداالةطرمدلا ةمضقلاو ةءدطرش ةضق اذكواذك لعناف كش فت: كصزاف هوقنا باسل! اذهىف |

 رشل كلذ ةمهام نان اسال |ميف سدأ لد عّمب ملوأ عقو ءازدساناءالو عقب ْلوأ عهو طرعشل |ناةتبا ااهيف ْ

 نيو انمي ةمسقنم تناك احوز هنا تناكناتاقاذا كنا هملع لما دلاو طقف ءازدسا كلذ ةبهاسأ ة.ءزاّمسسم

 اذهل محول هنا ىلءلدتدب الامد _هانههاذكف نييواسستع ةمسقنماهن أ ىل_عالو جوز ةسملنان أ ىلع اا
 ةفالد دي الا ىف سلن عسي وأ عتو كمل ١!ذ_هناامافا ذكواذكحح لعن وق هذ بحا ولا ناكل كنا
 نيقملا ةَوقىف ديزبامماهتيوةنو ل_؟الدلا ريثك.”نأ لوسرلا ىلع دن الاهذه لازنا ىفةدئافلاو هيلع

 دحوتلا لئالدربرقت نم هاك ىدق ار كصأ بسلا اذ_لو ردصلا نوك سو سذنلا ةئئأمطو
 0 ع يل 20 ا دلل ع دب هسا دابر عملا مسسسم

 ١7 !ر 4
7 
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 | ةّوينلاىوعد ىف مالا ه لع ىموم قدص ىلعو ىلاعتهقلاةر دق لاك ىلعاللاد ةنعهلا لالا هده 1
 1 ظ ا م نولفاغلا. انآ نع سانا انمار: كح نار |

 01 تما رحازكاذن وكمف مالا وةالصأا هماعا دمي بطاخو مالكل !ذ_مبكلذ محو ن وعرخة قاع ظ

 0 صقل هذهر حصص ذنمدوصتملانافاهبر اينعالاو هيف لماتلا ىلعم «لاشعاو لثالدلا نع ضار ءالا نع

 ( ||| ىناناويدقاو) ىلا عتهلوق « بابلالاىلوال ةربعمهسصقىف ناكد قا ىلاعتلاهاكراستعالا لو ه-
 | ةماسقلام ومنا ىذق.كي رنا معلا م هءاس ىتدسا وفلتحاا_فتاسطلا نم مهائقزرو قدصأ و «ىلثا رسا

 | ]| هذهىاضي ار كذ هدونسو نوعرذةعقاوف مانا هملع عقوامركذا ل ىلاعت هنارلعا (نوفلت< هيفاوناك مف
 ا |أويمليثا ارسا ىنبان أَي هلوق نا (لوتالا ثحلا) ن امم انههو لل ارمما به أ ىف ّملنا هلع عقوام هي آلا
 || نوكحي,نأزوجب (لالا)ناهجو هيفقدص أو سهاوقو ادو#ءاناكم ىأقدصناكم م 3

 1 .[| فصوامتاو امض سان اصالزنم ىنءملا نوكي نأ (ىناشاا)قدصأو مل وب مهانأ نعاس و

 ٠ |مدقو قد ص ل>رلوة:قدصلاىلا هتفانض امش تحدماذا اهنأ برعلا ةداعن الاف ده هنود اودملا

 ٠ | اذائنا كلدنا هم بسلا و قدص حرش حج رخ او ق دص لخ دم ياخ د5 بر ل قو ىل ابعت لاه قدص

 لا) نقلا كلذ قدسي نأو ذبال افرق موف ناي ام لكف هنم بولامملا ضر غللا-+ط ايصمقو ىفالماك

 مالشلا هيلع قدوم نم زىاوناكنيذلادوهلام هدي الاءذهى لمئارسا ب دارا نأ وفات ا(ىناشلا
 1 ذاملىلامتهنا مهلمادو م وق هي لاق دع ( ل اوالال اوقلاامأ) مالسلا وةالصلا هءلعد#ت نمزىفا وناكتيذلا مأ

 | لكردقتلا اذه ىلعو ىلو أ مهلاو أ ىلعةي الا هذه ل ناكم السا | هبلع ىبومةصق برع هب الا هذه

 1 الان سلا ةرشك دالب اهناف دالبلا كلو ريصمو ماشلا 0 2. لد انيس !ىنبانويدَملو ةوقب دارملا

 ' || نمدا ارملاوهلوح ار ايىذلا ىمقالا دصسملا ىلا مار لادصسملا نم المل هدبهي ىرمسأ ىذلا ن اعجسس ىلاسعت
 ش | تت ناكام عجب ل.ئارسا ىبثروأ ىلاعت هنا اهنمدار اااضأ أو عفاسملا :تادسطلان نممهاسقزرو وق

 نوفعضتساوناكن يذلا دنقلا يرق ل اتاك للا ثرطل اوبتما و قطان هنوعر :موق ىدبأ

 مالساا هيلع ىءوم موقنادارماو لعلام_هءاج يح اوفلتس اخ ىلاعت لاه مث .اهب راغمو ضرالا قراشم
 تااطملاو لئاسمالاومضدثنمخ ةاروتلا اورق تس فال: اريغ نمةدحاو لا ةموةدحا وهلم ىلعاوت»

 كلي هاا دلارادف قيبنأودبال ف الّدخالا نم عونلا اذه ا ىلاصت نيون ممن فالتخالا عقوو

 اوناكن يذلا دوهلاةنأ الاهدهىف لشارسا قس دارملاناوهو(ىنانالا لولا امأو )ةماسقا مون متن ضي

 ريظنلاو هظد رقمهو سامعنب !لاف ني رمسفملان م ميظع موقه. لاه ادهف ماللاو ةالصلا هءدعد# نامز ىف

 نمدالبلا كلتىفام دارااو تاسسطلا نم مهانقزرو ماشلا و ةردملا نيبام ق دض لزنم مهانازتأ حاقمق وليد ||
 ا ملعلا مه اى فالتخالا مهفرهطظي لق مهل د ىلع اوةءمهش امثدالءل| ف اسط اهلثم سل ىتلار ّملاو بطرلا ْ

 1 بيلا ةيعستو لعلا بس هنالاءاعءاعسامتاو ماللاو ةالصاا هملع دمت ىلع لزانلا نر ةلالعلا نمدار او

 1 اواكدوهللانا (لوالا) ناه-و فالةخالاثو دل ابدسسنآ رقلانوك فوروهثمزاس بد ملا "1

 0 ادسح هويذك ىلاعت هلا هثعبانإف سانلار” اس ىلع هءنوردعتشنو البل فود مورس

 1 ١ فالتخالاثو دحل انس نآ ارا! لوزئراسص قد رطلا اذ مف مهتم ةفئاط هب نمآو ةساب رلا* اةيلاراثي اوامغبو

 ًأاوقيو ةملكلااضحم ارافكتآر ةلا لوزن لبق اوناك ليث ارسسا ىبن م ةفئاطلا هذه نا لاقي نأ (ىاشل ا موف
 ١ | هلوقامأو مجرفك ىلع نورخ 1 [ماونأ قاد موق نم " افاوةاتخ اكل ةدئعفلعلام هءاح ىرد ةلا ا هءدن_ ه ىلع

 ١ |نمعوالا اذه نا هبنمدارملافنوفلت< هيف اواسصامف ةمامقا|مولممن ىذةيك رنا ىلاعت

 1 أ قيتصلاو لامبلا نمقحلازيقسف مهنه ىطقةب ةرخ ”الا ىفىلاعت هنأ و ان دلاراد ف هتلازاى هلال فالتحالا

 || كالبق نم باكل نؤرقينيدلا لاساف كمل اانلزن امكلستىفتنكناف) ىلاعتهلوق. » قيدنزلانم
 ٍ | نءنوكنف هقاتانآب اوبذك نيذلانم ننوكنالو ني رتسمملا نمننوك.:ال-كب رن ء ىلا ل ءاج دق

 ممم مسح تميت

 57 رمادا
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 ٠ ت5 10 ا لن ف تنل 00103 طل قه 27010 13 1ك هس حتت حد سمس هدسسسسسو

 أ نم لهسأ فقودملا حأ نا كالو نب دكسحملا نموأ هقدص ىف مغ :ودملا نمو لوسرلابنيقةصملانم ||

| 
 م
 فوةينقوتملاك ةءتق مرسال بذكملا | 5

 منيرتمللان/ننوكتالو
 ويسفلاا ذب هعمتا

 ةماركلابمهل ىضق اداب عو اورب غتبالفاتشلابمهيلع ىنعقا داس ع تأ نبل صفتلا اذه لصفامل قاع هناء أ ١ اا
 سماع نب او عفان رق (ىلوالا" ؟11) لئاسم مو نونمؤدال كب ر ةلكمهملع تةح نيذلاّن ا لانةفاوريغت الف ظ

 | ةيفنصلاوأ ةيعونلاةرثكلا ب تانك اهنا لوقأو دحاولا فا ىلءةلكن وقاسلا أ رقو عملا ىل-ع تالنت
 | هنعهرامخاو كلذ هللا مكحةماكلا هذه نمدا رملا(ةيناشلاةهلئسملا) ةءسنلساةدحولا بيس ةدحاو ةلئو
 0م

1 

 5ك

 /ءااورامخ لاو مك اامارثال اكل دل وصل ب>حوموه ىذلا ةمعادإاو ةر دقلا عوج د.ءااىف ةاخ |

 | دحأح رت /نيفرطلا ةاناص تن اك اا ةردقا !نالا.ضدأرهاظف ىادلاو ةردقلا عوام رهان

 ' طن

 اوهو بجاولاردتتااو مزاللا"اضقا!تابثاىف مهاوق ةصد ىلعدب الا هذي انباصصأ جتحادقو لعمل[
 نونمّودالممنادارملاو ييلالا باذعلا اورب ىت- د لك ممتءاجولو ىلاعت لاه ثهنع ص.تئالوةدصو قدح

 ِ لله ملا ذاف ىلا عت هنن ةناعامال | ىد مجال لملدلا نال ا ذو رص الو اها دال ىتل | نثالدلا مهم ءاجولو ةئيلا | 1

 | سنو ةصقةروسلاهذ_هىفةروك ذا صصقلا نم ( ةثلاشلا ةمقلا) لئثالدلاكل:تعاض ةهناعالا كلت |

 ١ مهنءانفشك اوثمآا1سنو:موقالااهناعااهعفنف تامآدي رقتناك الولذ) ىلاعتهلوق « مالسلاهيلع إل ١

 | تقج نيدلاّنا لبق نه نيبامل ىلاعتهنالسعا . (نم ىلا مسهانعتمواسندلا ةاملا ىف ىزالا باذع د ا ١

 | ىلعتلا داهمالةنتالا ءذسهب هعملا لالا باذعلا اوربىتح ةبآلكممءاسولو نونمؤيال كب رةلكمسملع |

 هيلع مكح- نءمهنم ناتي رفر افكلا نا ىلع ل ديل ذر ناميالا كاذب اوعفتناو مهرفكد عباونما سنون موقثلا ٠١ ١
 هلكسملا) لئاسمتب الاى و مقا و وهف هي هللا ىذقام لك وناميال اة اذه هملع مك نم مسهنمو رفكلا فايا 0
 لاه لاه طم_سلاىف ىددا ولاىور ىئنلاءانعمنأ (ىلوالا) ناسقد رطب الاهذهىفال واهلك ىف (ىلوالا | 1

 | ةيرق تناك الولف نيفرحالا اله هان ءفالوارك ذ نمىلاعت هللا باك ىفام لك سابع نبا بحاص لل امونأ
 || نم نورقلا نمناك الولف كلذكو اهناعااه_عفنف تنمآةي رق تناكتحام ءاشعماملاميا اهعفنف تامآ
 سنون موقالا اهمامعااهعفنفتنمادب رق تناك اخد الا ربدقت اذه ىلعف نورذلا نمناك اف دانعم مكلبق

 ْ ناكن اودي ثلا ىل_ءىرع مالكل | لأ نال لوالا نع عطقنم ءانئتسا هنا ىلع سنو موقالاهلوق بصتاو 1

 | اضيأكرتو « ىراوأالادحأ نم عبرلاءامو «هلوقكناكف ةيرقلا نم م وهلا ءانمتسا عقوو اهلهأ دارملا
 ىنل اىرقل ا نمةدحاوهب رق تن اكسس اله ىدملاوالهءانعمالول نأ (ىناثلا قدرطاا) ل ديلا ىلع عفرلاب
 ىضنقي ظفالارهاظو سنو) موقالا باذعلا ةنرانعم لبق ناعالا ف تصاخ أو رفكلا نعت بانا هاك لش
 ىعع عطقنمءانئتساوهو ىرقلا لهأ نم سنو موقءانثتسا ىملاناالا ىرقلا نم سنون موقءانشتسا
 ىلا ثعب مالسلا لع سنون نأ ىور (ةيئاشلا هلم ا)اذكو اذكمرباشاعف اونمآ اسس نول م وقنكلو
 | اوعو حولا اوسلف باقعلا لوزن اوذاخهو دقفا|فابضاغم مهنع بهذ هون ذك لصوملا ضر نم كونان
 لف كبانمآك الهلا باب اني ر نأ اولاقف دلل نيعبرأ مكلجأ نامهل لاق سنوب ناكو "لب نيعب دأ
 ناخدلا كل ذطبهو ديدشن اخد هنمرهظف داو ديدشدوسأ ميغءامجسلا فرو هلم نونالثو ستضع

1 

 00 ا
0 

1 

 يا

 اهدالوأو باودلا نيبو ناءدصلاو ءاسنلا نيب اوقرفوءارعصلا ىلا اوجر فن مهحوطسدوسو ةندملاف عقوىت> ]| |
 | ىلاعتهللا ىلا اوءرضتو هروتل او ناعالا اورهظأو تاعرمذتل تركو تا ودالا تلعذ ضء:ىل !اهضعب ند
 اودرين أ مهتب ول نم غلب دوءسم نبا نعو ةعجبا موءارواع مون موملا كا ذناكسصو مهنعفشكو مهرذ أ
 نمزيش ىلا اوجرخ ل قو هكلامىلاهدريف هساس أ ءاشت هملع عضو نا دعب ريغ | علقي ناكل جرلا نأ ىتح ملام ا

 "جابو قوما ىملاب”حابو ىحالنيح ”ىاءاولوق مهل لاقف ىرتاغ باذعلا اني لزندقاولابقذ متاع ةيمتب ١ ١

 تمظعدقاش, وذ نا هللا اولاه مم سابع نب لضفلا نعو مهنع ب اذعلا هلل فكس اولاستف تنال هلال 1
 ةعمدج ممم وس يصل مست تصح . 0 مسسلا

 م 3 0
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 ا | هافكلا بولقةلاةسا مالكلا اذهرك ذنمدودقملا لون نأ ىنعملااذ»رب رقتىف (عبارلا هحولاو) ةزوبنااو
 1 انطأو اغبس ارب كوهين مص ىلع ل دباس رخأ د عل هد وبااط مال كا ذو ناعالا ل وءقنم مه رّنو

 | تنكناف ىلاعت لاش ناعالا لوبق نعمسهلاعنامراسصءاصتسالا كلذو تابلاطملاو تادواعملا كلت
 ا || باطن ا اذه عم غهسفنوه هتوبنىفكشيالناب سانلا ىلوأ ىنعي لئالقل ا لئالدلاب كل سقم كوت نم كشف
 ' ظ تنعهنق سدلهناف ةرهاقل تائيبلاو ةرهايلا لئالدإا نم قيسسام دعب هسفن ةوبن لعالم أد هسفن نموه
 | ناك لئالدلا بلطد ريغ نم عيتتسيال نالف هس قدح ىف كل ذ هنم مهقمسسي ماذاف ناصةن همس ل صحالو
 0 أ هجولا)تا رظانملا رثكسص_:ىفمهعءامحلاتللا زاوم وقلاةلاوسا مالكل !اذببد وصقملاناتشثف ىلوأ

 ١ كشلا كلذةلازا ىف ةريثكَق رط كا ناكلاك اش تنك ولو ةتيا اك اش تساكناربدقتلان وكي تأ ( سماسخلا |

 ُ .ىنالفاا لاحملا هنم مزلا عقاو عنممملا كل دصضرؤول هنا ىعملاو امأد بغل هنن الاهل ؟امهمن ناك ول ىلابعتهلوقك |

 | هذهو لئازكشلا اذهن ااه. فرعتل ل.غالاوةاروتلاىلا عسراف كلا اذه عوقو انضرفولو انههاذكن |
 لمءاسشوهو كش ىف تنك نافهلوقىف لوسرلا بطاخ هّللاّنا حاجّرلا لاه (سداسلا هجولا) ”هلطابةربسشلا |
 ىتم هنالد.ءباذه ىذاقلا لاق ليواقالا ن_سح  اذهو لاق ءاسنلا مقاطاذا"ىنلا اهي 'انهلوةكوهو قاغلل |

 عموهدا رتأزاجنا درو وأهريغهعم دي را ءاوسلاؤ سلا داعدةفباطالا اذهتءالخادلوسرلا ناك |

 : ولا) لدصصتلا هلق ىلع لدي لووأتل ا اذه لثمو لاق مث رهاطلا هيضَتَعب اكهدارفنان داري نأ عنع ىذلا ان ءريغ |

 :ال لاو ابل سهأن ال تعي لسبق كش ىف تنك امىأ ننال كش ف تنكنا هلوقىفنا ظفانأوه (عباسلا |
 نآوهو (ىناثلا هولا امأ و)انسقي قوما ءايح !ةثاعج مالا هيلع هارب اداد زااك انيقيدادزتل نكل لاش

 هلنوبذكلاو ه,نوق دصملاهئالئاقرفاوناكهنامز ىف سانل نأ هريرةنذ لوسرلا عم سدل باطخللا اذه لاب
 | امم كشف نانالا اه تنكن الاسقف باطلا اذ ىلاعتهلنامهطاغن همف نوك اشلاهىعأىف نوةقوتملاو

 ش١ كلذ ىلا.عتهتن اد>وامناو هتّومنةعصص ىلع لول دل ٍباَكل !لهأ لأساف دج ناسا ىلعىدهلا نم كيل ااننازنأ |
 | هلوقو حداك كنا ناسنالاامبءابو كتل ىذلا ىيركسلا كب ربْكرغام ناسنالا ام" اب هلوقىفاك عدم ديرب وهو |

 الوانه هادكف ةعاماوهدارملا لب هنمعباناسنا تاناالا هذه عمج درب لو رض ناسنالا سم اذاف

 لايقخن وبذكملامه وقاثلامسقلاب | وتتطلب نأ نم مه ردح مسهنعك شل كلذ لب زبام مها ىلاعت هلا اركذ

 لؤوسمان أى اوفلتخا (ةئلاشلاهلثسملا) ني رسامخلا نمن وكف هللا تان اونذك نيذلانءننوكنالو
 نبهللا دعكب اكل ا لهأ نم اونم1نيذلا مه نوما لا قف م١ نم بالا نرش نيذلا لأ ساف هلوقىف هنم
 لكلا لاه نم مهنمو مسهربتع قثوننيذلا مهمهتالرابحالا بعكو ىرادلا ميَجوانروص نب هللا دبعو مال اس

 كلتو ليغ الاو ةاروتلا نءةنآ اورق مثرتاودلاددعاوغلب اذام-منال رافكل ا نموأ نيلسملا نما وناكءاوس
 . (| هدهنا مكس ذمناك اذا ل. نأف ضرغلا لص دةفلسو هملعهلنا لصد مدقعةراشدلا ىلع تلا دتي”الا
 ||| تان الاءاقش بيس اهرفرحامنا مهماانلقاهيلعلب وعتلا نكم ف يكف ريمغتلاو في رحل اهلخد دق بتكلا

 لتالدإاى وقأ نم كلذ ناكه يون ىلع ةلادت انآ اهف تش: نأف مالسلاوةالدلاهملعد# ون ىل_ءالادلا |[

 اهنا ىلع كلذ لداّتلاز ا ىلءممعاودرفون عم تءقباملاهنال مال_ىلاو السلا هملع دحت هون ةصص ىلع
 | هلأ (لوالا) نالوقهمضفف ءامشالاىا ةفرعم لاؤسا!كلذ نم دوصتملاناامأو روهظلاة باف تناك |
 | ىح اوفلتخ اان ىلاعت هلوقىلا كلذ عجر هنأ ( ىناشااو) لسو هلع هننا لص لوسرلا ةَونةفرعمو نارا ْ

 لاق قيرطلا اذهنيبأ ل ىلا.عت هنا ٍلعاو متأ هتفرعم ىلا ةجاسلا و مهال اوه هنالىلو أل وتالاو ملعلا م_هءايس
 تدثاف ىأهقاتان اءاوءذك نيذلا نمننو كس: الو نيرتمملا نمننوكس الفكي رن م قاس ا اس دنقل هددعا
 . || قيرط ىلع كذنوك.نأز ويعوهللاتان اءبيذكتلاءافتناو كدعةيرملا ءافانانم هيلع تنأام ىل_ءمددأ

 | لاه مث قحلا هنأ دهش أ لب لأسأ الو كاشأ ال هاوزن دنع مالا او ةالصلا هلع لاه كلذاود ةمنلار اهظاو جيبتلا |

 . نوكينأ اماهثالث نيفاكبملاق رقنا لبعاو ني رسساللا نمن وكف هللا تان اءاوذك نيذلانمزنوكتالو :
 يلا

 ظ
6 

 ا
 ا

 نم



 | لعاو انهذمنيع اَذ- هو مهلناعالا لوصحدارأا مهنا ىلءلدق ميخنامنالا قاخام هنكل لاق. غم ْ ا

 ىلع كل ةزدقال هنا ىندماو نم: ءٌوماونو كسحم» ىدسانلا رك تناقل مالكل ا اذهرك دال ىلاعت هلا 1

 لديال .ءاعءانئااوهركش لاغتشالاو ىلاعتهللاةفرعمنأ (لوالا) هوجو لقعلا ةهجن مدل أ
 نوك.نأ اما عفتاكاةنالؤالا ها لةملاب م كاد يضالد أس وفهمت :

 ركجالا هرسفركشلاب عفت . روكشملا دهاشلا فناللطاب لوالاوركاشا!ىلاوأروكشملا ىلا ادئاعأ] ١

 5ع

 أ تاعالاو كاستل نع ةرامع كل ذ ناكل ب ناسءالا ىلا ء ءابجلا اه ع 5 «0ىاشلا وهدارااناكناو هللاءاشي نأ الا
07 

و ةرهاملاةر دقاق ناس هنمدوصةااو د ىف فرص: ||
 | ىلا.عتو هناصسسو كتل ةدفانلا ةيشملا

 | سفنا ناك اموهاوةبع رمشل ادورو لبق“ اشالل مكحال هنأ مهلوق ةدد ىلع ان اصصأ ج0 ْ

 | حرا عفرو لع فلا ىفقالمطالان ع ةرامعنذالا نأ هب لال دم_سالا هجواولاق هنا نذانال نب نءؤتنأ ||

 ىذدلاواو اف مث نا.ءالا اذه ىلعم دقي تأ 4 نسل هلا عملا اذه لوصجلا ةناىلءلدب كي .الاءذه عراد

 هءؤسد الورك ثل اهرمسال هناف هناصس هللاامأ اانا رفكلاو ان_حركسشاا ناك مرحالذ تارفكلاهءوسيو | |

 ركشلا كات: لا ىف تعا 2 ثلا نال لطاناضبأ (ىاشلاو ) الصارك كلا دري عفتاالق نارتااتلا

 | ثآل باوثلا ةرلعركسشلا كلذ نا لاق نأ نكعالو ةّثبلا هب عفت 7 .الروكح انعم. نا لذو

 عب لول ثري ريغلا كن ذ نأك اذا لّة-ءداغ اريغل ! ىلع قاةدكسال ا ناف لا ىلا عت هللا ىلع قات سالا | 1 ْ

2-0-0 

 اني 2 ادويس م

 محسنأ نعةنامءاملاننوقاسبألا أ ارقو نوذلاب لعذو مداع نءعركب كب وأ أرق 5 (ةثلاثلا ةلّمسملا ١ اناوق كوش ا

 قامت ةوقبىلاعت هاو هنامالاورذكل الاخ نايمواوق ةصس ىلع انباصصأ محا (ةعبارلاةلعسملا ) ىلاعت
 ل هللا دي ربان !ىلاعت لاق به أ لمعلا هيدارب دقت سحرلا نهر ردو نولة ديال نيذإا ىلع سحرلا لهو | ٍإ

 : ١ افك تاك ءاوس عيينتلا لمسعلاا| اين مج لاو مد رااقارعسهطت كرهطيو تيبلا لهأس جرلا مكنع بهذمل م

 رفكلانا 00 هك 1 نست للا ىلا - اوما ركتوملظالا ظ

 اكسجر ممنانمبملع مك ىلاسعت هنا (ىناثلاو) ت تاكرشملاو نيكحر كدلااوتامذانملاو نةفاناابدعرو ٌْ

1 | 
 اياوصاق د طاق هنوكع مدننا باذع ىلع هل نمىلو أ مه :رفكو مهله ىلع ظفألا اذه لمخ- هركتسسلا 1

 ًازوع فيكف هتفم كلذ ىلامتدتت م كنالدعتلا هيا وهف مهتساجرب هللا مكح ىلعسجرلا ظفا ل جامو ْ

 أ تاومسلا ىف اذاماورطتا لق ىلاعت وق 35 ةرعاطاحانرك ذىتلا ةغ انا ثددف سحر هللا ةقشئزال اا

 | ناصقنلا نءاه زم هناصسو ل !ناكامدو هقسف نا دقن لوط قلسا كل د ءاطعا نم هعانتما بح والا
 ض# لمعلا ب سح ا عفند فب الركثلانو ناعالا لاغت_ثالانا تنشف هقح ىف ذ لقعي لةدانز انزلاو
 ناك امو ىلاءث هلوق ةحد عطاقلا ناه ريل اذهب تئفالاس> وملّقعلا نوك 4 عنتما كاذكح ناك امو

 هرادقابوأ هم لكتو أ هللا لهنالا هنعز د سيال ن .اعالانأ دا اراا ىضاقلا لاق ها نذادالا نموت نأ ى
 2 ءادلا نأ ان 0 ماستر مراسل تالا كلل

 : ىلاعت هللارك ذاق ةعاطل اوناعالا ةراهط ىلا ةمصعملا ور فكل س در نم ل د.عأ الق ريهطتلابو ةيصعم وأ

 ١ لدصعال س -رلانأ هدهد رك 3 هقدلكتو ىلا هتهقنا ةعيشهالا ل سأل ناعالا نأ ذي الا هذه لبةامف

 : لامك 2 لب ىأ نوال م رسل ليو هوا ازفلا ل00

 || لل دلاناندب دقانا باوثساو مهل لمت نيملا ةمساثل ا ةراهطلا نا ىنعملا 4. سد وكر 1: لا
 رهاعو هدضديراغاو هلل وك: ىلا دصةدالوهديربال هنال دمعتل العف نوكد نأ نكعال لها نا ىلعلا

 شدامف اهنع انحأ و هَ اهذ_ه ىلع تالاؤسا اامدروأو هدضقامال !لصحا 1 هب ناك ولف هدد لدص# ىىلا

 ردق-_سملادنسافااع نع ةرامع سجرلا نال لط امو وف بادعلا ىلع س حرلا ل سامأو تاك لاا ذه نم

 ْ مماعأ 3 (ىلوالا هلك ما ١ لد اسمن ا (نو ودال موق ءرد:!اوتاب الا نغتامو ضرالاو

 ١ ار 3
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 لئاه لامن ا(ةثلاثلا”هلث#لا) لهأ نحن اما لعفنالو هلهأ تنأامان لعفا لجأو اهتم مافعأ تنأو تلجو

 || مهيب لبقو اوبان مهنا سذون موقنع ىكحو هس ون لب ةي لو ىهالارخ [ىف بان: هنأ نو ءرف نع ىكح ىاعت هلا
 ظ ١ | كلذ لبةاوبانم مناف سنون موقامأو باذعلاد_ هاش نأ دعي ب اناما نوءرفذا(باوملاو) قرفغلااذ

 ظ ا | ءاشواو) ىلاعتدل وق« قرفاارهظفاو دهاشن ا لبقا وبات باذعلاب رق ىلع تادتاراماءوات رهط مهناف

 ا |نمؤتنأس فنل ناكامو نيشمؤماونوكي ىتس سانلا هركن تنأفأ اعمجس مهلك ضرالا ىف نم نم الكدر

 ا ناسف عضوملا اذ هىلااءاوأنمةروسلاءذ_هنارلعا (نواةءبال يذلا ىلع س.سرلا ىلء و هللا ن ذامالا

 لسد هيلع ىلع" ىلا نأ ممامشىدحا تناكواهنءب اولا عم ةوسلاراكنا قرافكلاتاهبشةياكح
 1 أ

 0[ اج ىوقيو مسمن اش ىلء دو مهرصلي هللاّنا هعاس ادعبو ني رفاكلا | ىلع _ اذعل | لوزن مهد دهب نا حسد

 ! ىلءباذعلا كلذ لادعتسسا ىفنوغل ان اوناكوهن وب: ىف نعطلا ىف ةهيش كا ذاواعف كلذاوأرامر اذكل انا من
 ١ ”لثمأ اذهل برض مث دعولا ةعص ىف حدر ال هيدو وم اريشأت نأ نيبىلاسعتو هناصسهقئاّنا مدي رذسلا ل. 9

 ا .ل ىف مثتاماقملاهذهىلا تاناسلا هدهتدشماونوعرف رقم ءمالسلا ام,ماع ىمو*ةعقاوو حول ةعقاو هو

 ثاهشلا نعباوملا ىو لئالداارب رقت ىف هّتغل ايمو عفْمي ال نامتالا ىف مواوش د ىف لوسرلا دس نأ نيا الا
 ا «اااذه لس ملاذا هتيادهو ءداشراو هتئيشءوىلاعت هللا وءلضتإ الا ل_صحب ال ناسعال نال دمنا

 ان"اكنلا عسمج نانمهاو ةذصم ىلعانباصمأ جحا (ىلوالا'هلعسسملا) لئاسسمت , الا فو ناميالا لص ل

 (ضرالا ىف نم نم ”ال كب رءاشولو هوقف رش“ اهتنلئىذلاءافتتادضتولةلك اولاقف ىلاهت ها ةثوشم

 لا ىلا هنا ىل_ءاذ_ه لدف ةملكلاب ضرالا لهأ نايا لصحامو ةْن ثمل كلت تلصح ام هنأ ىضتقي اعمج

 امثل نأهتلاءاشول ىأءاملال اة ثم دارها نأب امهريغو ىضاسقلا و املا باس لكلا ناميادارأام
 لأ "انللالا لس ىلع دبعلا نم رداصلا نامعالا نال كلذ لعفام هنكل وهنم كلذ حلو هب هملعر دةاناسعالا ىلا
 ظ مهن !ارارطضا مسهفرقد نأ كلذ ىلا محاراىلاعت هّللاءالسإ عمو ىابحلا لاهم ةدْئاق مدمفيالو هعسفن.ل
 | لواحنا هناانم ملعن نمنااكديلا اول اماواعفي نو دبالا ذسه دنعو كلذ نيبو مهنه هللا لاح دكر ئاولو احول

 اذهنالعاو انههاذكف باوثلاو حدملا قاةحتسال ابدس لعفلا كلذا دك رتنكي ملارهق هنم هعنع هناف كل« لتق
 ىلعار دا ناكل هنرفكل ا ىلءار داق ناكح نارفاكلانا (لوالا) هوجو نم هناسو ف.عض مالكلا

 ىلءةردقلان وكت ذشنمف ناعالا ىلعردةبلورفكلا ىلعر دق ناف هءاعارداف ناك امون امالا

 ١١ قادت الاعب نأ عز لاعت هقاوه ةرددقلا كان: نااخ ناكسس ا ذاف رتكلا ةمراتسرفكلا
 وهاك نيدضلل ةللاص ةردقلا تن :كناامأو رفكلا هنمدارأ هنا لاةينأ ب حوف رفكلل ةمزلبم ةردق مف

 جرملال ن اح رلا لصح دقف حب رملا ىلع فدو [نارخ الا ىلعنيفرطلا دح ؟ناسخج رف موقلا بهذم

 داعدمعلا نم ناك اف ىلاعت هللا نموأ دمعلا نم نوكب نآاما جب رما كلذ حب سه ىلع فذ واناو لطاباذهو
 ٍ | ةيعادلا كلتعم ةردقلا كلت وهم نوكيذئنش ىلاسءت هلل أن نم ناكن او لاس وهو ىللسنلام زلو هش ميسقتلا

 ||| هوقنا (ىاشلا) مازلالا داعذتنف ىلامثهقاوه ةيعادلاو ةردقلا قلاع ناك اذاف فك تالا
 / |. ااا موكل سعي نأ بطي ناك امو يلع قا ىل<”ىبننل نال ءاسحلالا ةةلشم ىلع ا زوال كب رءاشولو
 || نم الكب رءاشولو لام مث نامعالا اذ هله ىلعل م رال ةر دقال هنأ ىلاعت نيف ةرع رخ الا قمه دمقيال
 || عفانلا ناميالا اذهوحتي" الاهذهىفروك ذملاناعالا نم دارا !نوكي نأ بج وذاع. مهلك رالا ىف نم
 || (ثانلا) عضوملا اذهب ىلال هنافءاملالاورهقلاةئيشم ىلع اغفالا لجاماف امظّدنم مالكل ان وكب ىت-

 7 ا يشم قر دنء هفوخ مظعي "لئاه تانآهلرهاظ نأوهنوكي نأ اماءاملالا!ذ_ميدارملا
 || تان الاءذهلازنا ناد ال اذنه ليقاسعف ندب ىل عت هنال لطام ل والا ومعفناعالا قل تدارملان وكي نآاماو

 أ ل باذعلا اورب ى-- هنا كس ._مثءاجولو نون:مودال كبر ةلكو م-ميلع تقح نيذلاَنا 1

 / ارنب 0 امالببق ئ لك م.يلعان دم ملا مهلكو ةكنالما مسهل انا ناش ًاواواضبأ لاهو ميلالا

7 
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 - اوس

 كلذ ةدصصلا شرقنلا تانثا ىلعةمدقمنوكن تأ ةبالح وللا ن ءةدساْؤلاشوُةنلاةلازاناانكذاملا 1

 ١ ماركالاو لالملاة ياها تلد- ن عالا ق.ائال نهو ميداظعتلاةياغةدابعلا نال ىلا اذه بجوامتاؤحوألا 1

 ا نيبهللاري_غةذابع رتب هلا نيبال هنادوصقملاو مافي ى دلاههادمع ا ع نكساو هل أوو " ( ىئاثلادبقلاا) 0

 انو اراوطأوار ام نآ را مااا رااءذعو 20 3 ان فويل ْ

 سنج نم ىهو ةدامعل ارك قال هنا 1 ءأو ا هنوك أنأ ترو لوقا الاد هيفةروك لا

11 1 
0252525252522 

 ا
 غلب أو تاناسغلا ىصقأ ىلع لئال دلاركذال ىلانعت هنا أ-ءاو ( نلاسلانماذانناف تاعف ناقل رضيالو | 1

 هيه تاهسشلاو ل وكشا لو نت كل نيكرمشملان ء اء اراهظابو هذي دراهظانهلوسر ىعأ تاداهنلا

 | نال_ءاو نيد نم كش ىف منكن ا سانلا اهم . ان لق لاق راهاالاىلا ”رمسبلا ةَشد رط نم هنناةدامع عب رذتو

 ريا فوللسو هملع هللا ىلص هلا لوسر نيد نوذر ءياواكام راذكلاءالؤ وهنا ىلع لد هب , الاوذهر هاظ

 هلوقلا سافر ن هاربا نيد ىلع هلا مهل نيس نأ ىلا هت هنا ىمأف باصوهو ًايصدق هذ نولوةياوناكم

 افي ضرالاوتا اوعبسلارطق ىذلل ىهحو ته>و هلوداو اذا هللاتناف ةمأ ناكح مهارباثا 8 ْ

 مث لم_عفتلا لمه_س ىلع مكلهشبأاهأف ني دنوذرعتال منك نا مكن | ىنعااو نو درعتام دءأال وقاو

 ىلا اذه م دة:تحواغاو هلت انود نمنو دمعتنيذلا دنعأ الف هلوق( لوال ادقااف) ارو

 ا

 سخالاةدا: :هيلغت لهون فرشالا مل فكو ا .ئمالاح ف رش ناس الاورانحأ ان ١ :ان نان دالاامأو

 ا ىعو ةفدلا.ذ_م ماتا ادد ىفقطادو.ءااركذ ىف ةمكسملا امل قنأف هقلاةدابعب لاغتسثالا بوعلا

 كقع ىلا قاد ىفادا راانو حصر نأ ل < (لوالا ) هوحو ه.فاناق مانويل هلا

 باذملا لوزئاولهتس اان مه ١ (ثااشلا) هاا ركلات
 انلسر ىذن مني رطدنملا نم كتم ورفتتلق مهب: مارا نيذلامانأ لش ءالانورظتل لوف ىلاعتلاق
 ناك الف مهتلو دىوةبو نينم وااو رافكلاكْءاو كلوي ىلاسعت هنا ىلء لدن هناالاءذهف اونمانيدلاو ا

 مهر 7ةام ىلا ةزانش اوهو كاف وىذا اهلا هدعأ نكلو انههلاكم رجال الكسل اذهرك ديد هعلا بو
 'رومالا نم م( ثلاث ااد_ةااو) قاقباو موك الاب ندعو ىذلا كل ذدبعا لوي هلك الا كإ:ىف هو

 أ ةملاسلا لاسم الاباذي نهر هالفلارسسي لام هنا ىلع ل دي اذهو ةفرعملاو تاسوال اىلااهنملّقتنتا حروب لاسممأ

 ]| لث اسم همفو قمن - نيدلل كوج ومهأنأودل اوق(عدارلاد.قلا د)ةقر ءملاو ناءالاروف بلقلا فمله<ال هناف

 نا(لوالا) ناهجو + ماع فوطعملا فو بتطء فرح كهحو مف نأو هلوق ىف واولا (ىلوالا هل سلا ) '

 كهجو مقأ نأو هيلع فطع مث نينموملا نم نك ىلل_.قو هلوق ماقم ماه نوك نأ ترهأو هلوق

 [ نوك 1نأبت مم أوريدةااراصف هولا ةماهاب تعأو هلوق مانقم اق كهجومتأنأو هلوقنا(ىناثلا )

 ا ىلا ةيثكلا,لقعلا همس ون نع ةناكمجولا ةماقا (ةيناثلاهلكس ىملا) اف. نيدال هجولا ةمافابو نين مولان ١

 ْ هئع هف رصنال تدع هةلباقم مهو قب هنافع ءاصةئسالاب ارظن ( هنو ارسم نادر الا

 'ء لمح ا دقق لالا كلت تاطياذاو هلي اقملا كلة تلطب دّقف للةلانولو هنع هفرصول هنالريثكلااءالو ىلءاةلابال ١

 ]| هلوقو نيدلادبلطرىلا ةيلكلاب لّةعلا فرص نءةباك نيدال هولا ةماقا لعس نسح بيسلا | ذهلفراسصبالا

 لرتو مالا صالخ الاود مالكللا اذه لصاسو املك ضارعا ءاوسإ-عاضر ةمايلك اليميلاالثلم ىأ فينس
 ْ متأنأو هلوقو ناميالا له لمست ىل ارش نيمو ا نم نوك أ نأ تس أو الؤأ دل ةوةقءرغىلا تاغتلالا ||

 ٍ (سماهللا دسلاو) ٠ ءاوساع ةءاكللاب ضار ءالاو نامالارون فقار ةتسألا اة راش اش نيدالكهجف |

 | | اروك ذمراص كا ذنال نانئالاةدامعنءاممئاذهن وكي نأ نكمل هنا ملعاو نيكرمشملا نم :وكشالو هلوت ||
 1 | ةدئاز ةدئاق ىلع مالكللا ا ده لوس بحروف هلل !نودىمنودس:نيذاادمعأ الف د , الام دغ ىف ىلاعت هود: || 5

 نولقلا باح ا هعست ىذلاو هاذ هو اكرش كل 3 ناكءريغىلا كاذدع تذالاولف هالومف ,رءن٠ناو*ف



1 
 ل0007

 زم اولةاهعضي نوقايلاو رسكلا همت ل_مالاو نيتك اس تااءاَمملال ماللارممكي اورطنا لق 5 ةريجو ا

 5 اقلط الا سعال ناعالا نا ةفااسلا تان الاى نيبال ىلاعتهناولعا يكسو ماللاىلا

 ال لان ضارب! اوه قانا م_هوّالى تح لئالدلا ف لالدةسالاو رظنلابسعأ هتئيسشمو ىلاعت
 ١ ا هللا ةفرعم ىلا ل سال هنا (لوالا١) نيب ولطم ىلع ل دياذهنالعاو ضرالاو تاوعسلا ىفاذ ماوراغنا
 || قلاخلا فاوركشفتنالو قلنا ىفاو ركن: مال_بلاو ةالصلا هءاع لاهم ىلئالدلا ىفرب دتلانالا ىلا عت

 | رف يدانمسا لئالدماامأ ضرالارلاع هو تاووسلا لازم نوكسنتن :أاما لت الدإ! ناوهو ( ىلاشلاو)

 او لك هب سةخ امو يكاوكلاو رمسقلاو سوءشلا نماهفامواععاضو أو اهريداستمو كالفالا تاكرح
 #00 ةيواعلاريصانسعلا لاو - ىف رظنلا ىهف ةءضرالا لئال داااّمأَو دياوفلاو عقاسملان نداهنم

 ٠ 1 رأى سانجالاءذ- 5 نمد او لك مسام ةصاخ ناسنالا لاوحأو تاسنلا لاوحأو نداعملا

 ١ 00 حاس: قمل ىف هناك بس فات .ةدكف ركفتيذخأ ناسنالا ناولراهاة بام ثا

 ذهرك ذن مريح هن ايسدقنا نا ك شالو دئاونلاو مكسلسا كلت بنا سمن ةبت يس لقأ ىلا لهب نأ لبق

 ]ل.دهتلاركذي لو ضرالاو تاوءسلا ىفاذاماورظذا لق هلوقركذ سا ااذهلف دمجملا نآرقلا ىفلئالدلا
 ! 00 جراما الا ات كلا ةدعاتا لعد: اع كفا

 هنا كل ذ دعب نيب :لّمأَتلاو ركمفتلا اذهب مال ىلاعت لامن : دب ريثدلاةءلقعلا ةَوَقلار دقباممدحاو
 ةةلالضااو ءاتشلا لزالا ىف هيلع ىلا ذهل |مكح - نم ق>- ىف ذعفايرال تان الا هده ىف ريدتلاو ركفلا
 هفامنون وكلا لاق (ىلوالا "هلئسملا ) لاسم همقو نو:ؤويالموقن ءردنلاوتان الا ىغتامو

 نحف: ةدئاسغلا دمغتالرذنلاوتان الاهذ_هنا ىعب اضن نوكتنأ نأ ( لؤالا) نيوجو لم عضوملا
 أ ' يس! نركتنأ (ىاشلاو ) قفنت ل اذا لاس! كنع ىنغبام كلوقكَس وبال هناب هملع هللا مكح ند
 أ لئالدلا ى هتاناالا ( ةيناشلا لكلا ) راكنالا ىعبماهفةساوهو مهتعىغيئث :ىاكلرقك

 الآ او هتك نم ءابلا قشامونعرق 5 (ةثلاثلاةلئكسملا) تاراذئالاوأ نورذن!لسرلاردنلاو

 || نيدلاوانلسر ىفن غني رظدسملا نم مكعمىفااو رظنناف لقم-هلبق ن هاولذ نيذلا مانأ ل شءالانو رظدش .لهذ)ا

 أ دارملاو ةيضاملا معالا مايأ لش امانأالا نوران لدىءلانألءاو (نيئمؤملا ف:انماءاق-كلذك اونمآ
 || باذعل ا عاونأ ىلع "هل ّمْشَم مانأ ىسك ممامزراذكسص نودعو:.اوناكمالسل ا مهملع نيم دعما ءاسالان ا
 1 بلع لورا نامز اوك نيذلاراسكلا ك ذكري رضسلا ليبس ىءابتواعتسسيو بينو ذكيا واكو

 3 نب رطدنملا نم مكعم ىنااور طاف ةمهل لوب نابءىهأ ىلاعت هنا مث نواعفباوناك اذكه مال اوالصلا

 ىفنريست ةياورف قاسكلا أ رق (ىوالا"هلملا) لثاسم هم و اونمآنيذااواناسر جن مث لاه ىل اء هنا

 071 | فلع فرح م(: هاش اهلك سملا) نينم ءوملا ىنن هلوق فكل ذكو نادءاامغو ةد د4 نوقأسم ااًارقو ةمةخ

 | ف لوسزلا أم (ة ةشلاثلا"هلكسملا)انلر ىفن عاعب رس مهكلم نا ىضءاعق انتداع تناك الكل اريدقتو

 امأو رافكلا ىلعالا لزنيال باذعلا لاستف لسفتلا كسك باذعل رات ىرافكلا قفاولن والا الا

 | لا (كوالا"هلثسلا) ناتلكسم هيفو نينسؤملا فنا ذب :ءاعاقح كلذكل اق مثةاععلا لهأم «ةهعاسشأو لوسرلا

 ]| كلذ قح ىنعي ضارتعا اًملعاةحو نيكرمشم ا كاتو نيئمؤمارمصتنءاذخالا ل "ل ذل ثم ىأف اشكل بحاص
 || نينمؤااو لوسرلا صملذع نال بوجولا هي دارملا انماءاش> هلوق ىذاقلا لاق( يناثلا "هلّمسملا) اةحانملعا
 هيو-وتدناذاو ةقاشلا لاءفالامهمزلب نأ ىلا عت هنن | نم نس اس. هالولو بجاو باوثل ا ىلا باذعلا نم

 لوقنالو مكاو دعولا ب بس قح هنا لوةناناباوذاو مّدَعَلا سلا نيدلاءاضق ىر < ىرج بيسا ا اذهل
 سانااام ”اءلق) ىلاعت هلوق « ائشهقلاخ ىلع ةسالدرعلا نا تدئاا قاةرتسالا ثدسد قح هنا

 نأ تعاو م افوتبىذلاهتتادمءأ نكاوهتتا نود نمنز دعت يذلا دمعأ ال نب د نمش ىف تنك نا

 كعفالام هلا نود نم عدتالو نكرمشملا نمننوكئالو ا غمن- نيدال كه بو مق نأو نينمْؤملا نمنوك أ

 الو



 م ظ ا

 عارتخالاون وكشلاو غاديالاو نلللان ادت لامن هن :وك ىلع للا دلا تاناسمل اهذ-م 5 ةروسلاهذهرخآ كهلادإا تاناسلا هذ :د ىلاوزه - 1

 | ءاددهالاب لزالا ىف هليكح نم هنا (لوالا) ناهجواهريسفت قو ةيلاعلا ةفي رمشلا ةسمتافئا هذه ءاهجح ١

 ةلزتعملابق اللا مالكلاوهو (ىناشلا) هعفدىف ل بح الو كلذكف لالاايهل 1مل ظ

 هسفنل ىدةميامناف ىدتهانذ ةرذعملا عطقوتلعلا حاز و ةعيرمتلا لك أ هنا نيب ىلا.عت هنا ىضاقلا لاق ||
 ميظعلا باوثلا ىلا مكلاسيا ىف ىعسلا نم ” ىلع بالف لدكوب مكملعان امو اهلع ل ضياسناف لنمو | |

 ىلا عت هنا ملام اَدَن ' انة تمّدنالا هده سان. .ءنبالاق ف تاعفامم ديزأيلالا باذعلا نم مكسيلخت ىو |

 (نيكاهاريخ وهو هلام كَ © ىنحربصأ ركلبلا ىوبامعسا 9) لاقف ةغيطاىرخأ ةقاضع التاهل |

 مم مح ع مم ميم تح ممم ميس

 1 ارعشرسلا مهتم دشنت نك اهلارعخ ودو ءذقامصدأ و

 ريصلان مرمى ث ىلع تربص ه ىتأربصلا لهب ىح ريس
 ىرمأ ىفهننأم 6 : ىريصأو «» ىريصن ءريصأاز ادهن قرضا ا

 ْ باكلا اذه عما لوني هقول ن_سحو هقنانوعن هب 2 ارسسايوهدارعلعأ هلاوةرودلا هذهربسفنم | 6 ١

 ريثكر دصاا قرض تنكو ةناقسو ىدحاةنس بحر ممالا هقلار «ثنمثدسا !مولةروسلا هدهريسف# هءوخا أ 1

 لكن نم سهل اانأو ةجرلاو ةرفغملا 'ا ونا ءدسجو هحور ىل_ءهقلا ضاق أدم ماسلا داولاةافو بيس: نزلا | 1

 | نارفغلاو ةمحرلاو ءاعدلاب نيكسملا اذهونيكسملا كلد صاح نأ نيم ملا ع نمي عفش هوتاكلا اذوأ .ة رة نم | 1

 نيمو أ هيعصو هلآ اد دهم هقلخريخ ىلع هنالصو نيل اعلا برهقدملاوأ ظ

 هنآنورمشعو هن ”اممالاهيلعدوه ةروس 0
 1 ل بيوس ست سمم , دا

 ( مرا نعرا قاس 0|
 !1 هلوقناملعا (ىلوالاةهلئسملا) لئاسمب ا الاى (ميخ ميكس ندان تسند تمكح باك للا ر

 جااجزرلا لاف باّك.ال ةفص تاصف مث هئانآ تمكحأ هلوذو هريخ باك هلوقو أدةيموهو رول مم ١ رلا |

 هد-مفوصطوملاوهسدل رأا نالربخ تادف مث هنانآ تءكحصح ناك هوقو ادتمرلا لاقي ثا نووعالا

 هيفاروصخ هربخ نوكي نأ أ دئممائشلا وك طرش نم سل هنال دسأو ضارعءالا اذهوهدحو ةفصلا |

 |اذه رلا ربدقتلانوكينأوهو رخآالوقراتاحاسزلاناملاؤ لا اذه اسال عقو فدك ىردأالو || |
 0 هلوق عم هريدقتلا اذه ىلعنا (لوالا) نيه+ولفمعضلوقل ا اذهنا ىدنعو هنانآ تدكح أ باتت | ٠

 تاروك دملا برأ ىلا ةراش انوكيادهكل 0 اذه تلقاذا كنا (ىناشلاو) هيف ةدئافال الطانامالك| |

 ماملوقلا اذه ىلء همزامف هنآ ت بكم اكن هنعارخ رلا دئام حرب هدف را هوقوعشلكل |

 هوحو هنأنآتهكح أ هوق ىف ( ةيانلا ككسلار هأن ركذامباوها نات يثق لوالا لوقلا ىف ضرب |

 (فاشلا) فصرملا مك ا ءاذبااك لاخ الو صقن همف عقب لاك افمصرامطن ثمظن هنادآ تمكحأ (لوال | ا

 نكح تحاك كب عسنت ل ىأهابآ تمكحأ ةوقف ئثلاننداشسفلا عنمن نءةراسبع ماكحالان ا |

 ناك مل هناالا خو نم تانآ هيأ لصح هنالك بالا لكن وكمال هجولا اذه ىلعنا لعاو اهبعتا كااوأ

 ُ تاثلا مك.لا ىرجم بااغلا ف تباشل ا مكسنل ءارج ا هباءفصولا اذ هىالطا مم كاذكسس بااغلا |
 أمضي ل نم ةزم-اانالقننوكي ن زو تمكحأ فا كلا يحاص لاق (ثلاشلا) قلاىفأ
 ةمكحمدنانآتلعج (عبارلا ) ميك اباّكلاتانآ هلوقك ةيكح تعج أامكحراصاذا فاكتلا |
 ليقتال ىناعملا هذهو داعملاو ةزينأاو ل دعلاو دمحو تلا ىه باكا اذه ىفناغمنا (اهدنحأ) رومأ ف ]|

 ْ | اذاف ماكحالا دض ضقانتلاو ةضقانتمريغهنف ةدزاولا تان الانا (اهدانو و) ماكحالا هيا ىف ىهذسنلا

 رك الاهده ظافلأ نا (اهئلانو) ماكححالا ل ه->دةؤضقانتلا ء هناا تل |

 يي (اهعباو) ماكحالاو ةّوقلاب رعشماضيأ اذهو ةضراسعملا لقتال ثمح لالا 0

 تو دس

 تت ار ل



 ع

 : نان كمملاو كل هرضبالو كع نبال امهتتانودنم عدتالو ىلاءهلوق (سداسلا دمقلاو) ىئاناكرمشلا |
 || قنطاداانالا ةدوحو الفوط اىوءاخ كاذك ناكاذاو قطا دا اندوجو هو هناذملار اهنلاب مودعم |[

 ظ : قالا مكحالا لل ذكن اك اذاو ههجوالا كلاح ئ * لك قللاالا راضالو قيلسا الا عانالف ريدقتلا اذه ىلعو
 اخ ةكتاواىعب نيلاطلان هاذا نينا تاعننأف هن . الارخا ىف لاق لالا راق ءازسرالز

 9 ّْ «طومرباغفئثلا عضو نع ةراسعءملظاا نال نيملاظاا نم عرعأف هللاربيغ نم ة ٌرضااو ةعفنما بلطب |

 ا رغ ف ءيثللاهطو قلل اىوسامىلا ف * يانا اا تصل ,ءالو نعم ناسا ىوسام ناك ا ذاف ْ
 صالخالا كلذ ىف حدي له برعشلا نم ىرلاو لكلا نم عسبثلا بلطف لل_.ق نافاس ظنوكسف هعضوم
 | محال قاهنلخ ئن ذر عافنالا تلطو همن وكحيو هللا داب اهاك هنافصو زيبا دوحو نال الانلق

 نم ئث ىلع إةءرصا رض عّبالنأ ص الخال اذنحام رمناالاهنتاىلا ةماكلاءعوجرلل انفانمنوكالا]|
 قاواهستأب ةكلاشو قمل ادا تان ةدوبوموا.ّتاو دي ةمود.«ما ملا هلشع نيعب دها شدو ال !تادرجرلا

 ءابلاعهناسحا ض.نوهدوجوروت ىرواهسفت آب اذ امد عقلا ىوشام ىرب دفق !ءاسقيأب

 . بيسي لضفا دارالةري_.ل دري ناو هالا هل ف ئاك الف سضب هللا كلس#-:ناو) ىلابعت هلوق + لكلا

 قرَرق ىلاعتو هناصيس هناملعا (ىلوالاهلملا) لث اسم همقو ( مي-رااروفغلا اوهو هداسءنمءاشد

 .رلاو هيف ةهااو لوقعلاو هلا دام تانيئاكللا ع.مجيومبلا ةدنتسم تامل عسجن ا ةر و.-!اهذه

 ]تركن اماواعفانن وك نأاماو اراضنوك.نأاما ئثلانأ لعاو هم ٌضنأف دو-ولاودوللاو 1

 -ءناو هذ لاك مرحالابدوبواا يم ةريضلا ناك لو ريدنا مسا ف ناكر تش منامسقلا ناذهو اعفانالو

 لب هيف ساسسمالا ظفاركذي ل مرجالا مدع نوكيدقو ادوجو نوكيدقري_1نا ناكأملو ”رمضب هللا
 1 ند جلا همف لخدمذ هئاضقبو ىلاعت هللا ةر دة,ناقاو رمل ارضا نأ ىلع تلا دة ال اوريذعل دريناو

 تا نوت رلاو تاذنلاو مال الاوت اري ناو تاف "الاو رورسلاو نام_هغلاو ةعاطلاو ناسعالاو
 السم ةارالغ ارعسخ دحال ىضقناو وهالاهل ف ا ارمث دحال ىضق نا هنأ ىلاعتو هنا سنيمف

 | (لوالا) هدحوأ هن الث نم 0 و ا دو ىرخأ ةقدقد هن الاى ثلا

 ءاننتسالا نالت اضملا ل نيملا عت هنأ ىلءلدكلذو وهالا هل ف شاكال هنأ نعد." رمذلا ساس مارك ذا ىلا هت هنا

 3 تاذااءبواطمريمنا نا ىلء لدي كلذو هلضفا دار ال هنا لاك لب هستدي هنا لقي مريلنازك ذالو تانشا ىئنلا نم

 | عر تقبس لاق هناةزعلا بر نعةياور ملسو هملع هللا ىلص <ىبنلا لاقاك ضرعلاب بولطم ثلا ناو
 . | دالع لدنكلذو هدأ. 2 نمءاشد ' نم هب بدصا ريحا ةفص ىف لاق ىلاعق هللا (ىلاشلا) ىَدَع

 , بادو لعل دياشي اهو ىحرلارو غلا وهو ةلايدلا ت2 باغأو ىوقثأ ةرلاوريماا |

 1 ادبالاو نيو كتلاو داجيالاو قلفتاندر ةذم هنأ نيب ىلاعتو هنادس هنأهن .”الا هذه ىف مالكلا لصاحو ةمحرلأ

 1 » تدتو ضرعلاب ذا يه بشلاو تاذطدا ضرع انا ىلع همام اناالادومعمالو هاوس دينو ليلو

 : ىلا.عث هنا نورمسفملا لاق (ةئاشلا هلكسسملا) : هب 11 هىف هلوقناماذهذ ةةمعرارسأ بالا

 ُ |عفد لعاضي ار دقتالا من ١ الا هذه ىف نييعشنتالو ئرضتالاملا ماخ_صالا ةفص قلوالا هنأ الاى أ

 ظنهلاكسسعنا ايدبنعتفا وخر ساعّنالاع ريغلان ءلصاول ريدا عفد ىلءوريغلا نم للسصاولا

 مىدحاول لا ريسخم لدريناو هلرقامأو والاهل عفادالفر ةوو نع قع وهالاه فذاك الف

 ١ كم دخاو لكلادازاجرخ رح "لابد او لكى راعتا  هزكححواو رينا كي در, ناو هانعم وللا نم

 3 :دوصقشملا نا لعل ديري ل دريناو وقف ةيانعلا دايز ىلع ل ذياظفللاق يدتتلا لوقأو رخ الا

 اعتهلوق بيكرتلااذ_هنمالاداؤّتستال ةققدلاهذهف هلجال ةقولذ تاره ناري اسو ناسنالا

 ظ را لع لضباغأف لض نمو هسفنل ىدتهماسغ اف ىدتها نف مكبر نم قكسا مءاج دق ساسنلا امم الق

 1 )ا وتلا ف ةروكسصل لئالذلار راي ورانالا لباب ( لديك كيلعأ
 حلا يمل اسمملا سس ١

 ك0

 0 م ع

 رخأ



 ةقكسلس
 تاق كاسيشا بسلا بمس ببتس أ 7 2 222232بببب02ا2ا ب910 ا لاعب 0

 سس لمم مسسسسل  اس امسسل

 2 200- عكا رع دقاووشب رت نسكن فنا مهللوقيو هللالااو دمعيالت أ سمانلا | ْ 1 :

 ٍ | ىننلا نم“ انئتسالااملقاذاو هنلاالا او ديعبالن ان هى لاعت هنا (لوألا) هوجو نمفملكدا | ىلع ل هدم

 ْ قحلا ردك ذو ىلا هت هللا ةدا.٠ هبسمالاو ىلاعت هققاري_غةداب عن نعىهلامالكملا اذه ىنعمناكا تانئا

 ١ نءةرابع ةدايعلاوهدااو هللا نب وكس لصحامناو هب بول م قوام ثدد#وهئهللاك وسام ناشي انال ا

 تا“ م-رلاربدملا اطال يلاقي لانا عضاوتلا انو عوتلاووزتتلا

 اةنرامل سمت ةطورتتسق اةداص أوم اوركتمهللاةدامعن ءصا ارعالاو ةركشم هقااريغةداب< نأ |

 ا لم_وصت |سها هنن ةدامهد حالا ناكسف هندا. .هد عفش هدودعم فرعدال نمنال ةدامعاا ل_ءةىلاعن 1

 ْ | ىلعتلادلا لئال دلاب هعمتا ممكيداو دعاس انل ا اهيأاب ةرقبلاةروس لو[ ىلاعن هل وق هيو الأ ةقرعلا 4
 ْ ال :ةدابعلاب مالا نالثلذ نسحامماو كذبت نم نيذلاو كشاخ ىلا ةوقوعو عاسلادوجوأ | 1

 | ث-ابم هءفوري دوري ذن هنمماكسحا ىنتا لاق مث ةفرعملا لمست ىلع ل ديامرك د مرح الف ةفرعملا لص ||| ا

 ظ ثمبلا) هنهجن 8 ريش ريذنمكل فن !قعملاو ا لا اوقف رمال (دفالاز |

 يناثلا لع شيا هبت أي لن [ديدشلا باذعلا قامحلاءلوالا ىلءريذنمالسلاو ةالصلا هيلعوهذىناعت || 1
 ىلعراذتال وهو نيرمالا نيذهلالا تعي مو هيلع هقفا فص هنأ ءاو امى نإ مظعلاباوثلا قاما |

 نأو هود . الاهدهى ةروك داارومالا نم (ةيناثلا ةسرملا) ىجشرم لعق ىلعةزاشدلاو جس الام لعف آ5

 | ىلعنينجتر 1١ نيئاه نمي ق رفلا ناس ىفا وقابل او هبلا اون و موق (ةثلاثلاةمرملاو) مكب راورفغتسا|

 | كلذ مب بلطي ىذلائشلا نب مكب وذا: :رغغ مكبر نمار ودلطا اورغغتسانأوهلإ وقىعمنأ (لوالا) : وجو |
 | نعةرابع وه ىذلارافغتسسالاوهاهلع ضرحلاوذدب وتلا ىلا ىئاداانال هبلا اوب ون م لافي وتلاوهو
 ظ ةقمقلا ىف مالاودن وتلاراهظانالاهلن ادن نم رغم بلط ىلا لمعسال هنأ فه لدياذه وةرفغملابلطأ]ا

 ضا ارعالا كلذ نع عسج -رب لام دعامتلا ف ىداقملا ضرعملاو قا رط نع ضرعم فاذملا نال كلذك ظ
 | أ لس الثا :ناآلا يواطمل ل هجوتلاوهتاذاندوسةم اق تاذلاب دوصقملاىلا هسحوتلا هنكعال

 | تاسقءنماهن :وكل ةيولطمْةب وتلا نأ و تاذلانبواطمر ا ةغتسالا نأ تيثذ هداضياسع ضارعالانالا | ٠
 )ع هن وتلا ىل ءرافغتسالا رك دمدق بسلا اذهلف ىلطلا ف الوأ ناك لود ١ىفارخ: ناك امورافغتمالا 308

 |فنأت- لا ىفهيلااوب و ثبونذلا فلاسنم اورقغتسادارملانأ بترتلااذه ةدئاف ف (ىناشلاهولا) |

 | باطراةغةسالا (عبارلا):هلطابللامعالا نم اوب و مي ىماعملاو ل رششلا نماورذغتسا نأو (ثااسثلا)
 ١ | ءراانا لعل دبل رافغتسالا م دقق ضش الامتلازاىف ناسنالا نم يس ةيوثلاو ىئشالامةلازال هلا نم

 | لعاجن الب وتلارك ذرافذ:الادعب مث هلص#ت ىلءر دقي ىذا اوه هنافءالوم نمالائشا !بلطن الن أ بع ظ

 1 ىعس ةناعتسالا ىلعذم دعم ىلاعت هلل | لضف» ةناعتسالاو هرر كجم عف ديلا هيلا سويو تاسنالا هيأ ||

 | ئاشسلا وةعفانلا را“ الا نم اهءلع بترتن ام أةداعن رك دهنالثاا بتارملاهذدهركذ دام ىلاعتهنالعاو فلا

 أ مقدر رخ ”الا فو اسندلا ىفاهل اوصحخ وكي نأ اما هنال نمعوت وفتر "وصحت لااطملا نأ مولملا نمو ةيواطملا
 . | ةدابع ىلع لبةملانا يلءلدي اذهو ى مص لجأ ىلا انسح اعامم مكعدءهلوق نم دارملا ىههفةن ومندلا مفانملا| 0
 الأ ىلس *ىنلاّنأس لأ (لوالا)تالاؤستن الا قو لابلا فره لالا اطتنمابتدلا فقيباهيلغتشملاوهقتاأأ] |

 |لثمالا ءاسلوالا م ءاينالامالبلا صخاضب لام ورفاكلا ةنجو نم ءوملا نصمابندلا لاق لسو هملع ها 4

 ١ أ .ذهفةشن نمافشسام وسل نجرلاب راك ناس ضنا اناا نرتب تارا ىنكانتانوالا ل :
 1 بدصن نأ هب الا هده ىضتقمو ةيلئلاو ةدشلاوهامندلا ىف تاعاطلاب لغمسملا صن نا ىلعةلادصوصنلا |

 ؤ | داسيا (لفالا) هو>و نم باول ا امم عجبا فيكفاشندلا ف ةارلا تاعي ول

 ل م ا سم دعس ١ نب عا 0



 كلاولاز

 1 0 الام ولاول سرلاو يدكلاو كالا | ةفرعمو ىلاهت الا ةف :رعم وذ ب رظنلاامأ ةملعامئاوت ودب رطتامثا )
 ]| بيده نعةرابعن روكت نامت ىهنةيلمعلاامأو اهةئاطاو مولعلاهذهفئارش ىلع قم لاك ااذهو
 || اك دغالو سفنلا ةضابرو ةيضصتلا لع ىعو ةئاطابلا لاوحالا بيذبتنعوأ قفل اوهو ةرهاطظاا لاعالا ١

 [| ةيلاورلا بلاط فرش أ ىلع لقسم ناكل ا اذهنأ ت دق بااطملا هذه ىف باكل اذه ىوا ب ملاءلا ىف |

 1 0 ءانركذ مكمل ارع «سهتىف مالكلا ماتو مدهلا و نضةنلل لاق ريغاكم انك ناكف ةمهلالا ثحامملا ىلعأو

 || هوجو تاخد وقى (ةثلاشلا هلثسملا) تاك تانآهنم باك لاكلعل تأ ىذلا, وهىلاعت هلوقريسفتف

 ١ | ةودلاود.حوتلا لئالد هو ةدتاحورلادا وفلا,لئالدلالصفتاك لصف باكل اذهنا(اهدحأ)
 ' || اهنا نعم تلصق (ثااثلا)ةيآة باو ةروس ةروسال اوصذ تلعجاهمأ (ىناثااو) صدقا او ظءاوملاو ماكحالاو |

 1| عدافضلاو ل مقل او دارملاو نافوطل !مهلعانلسراف ىلاعت هلوق هريظنو ةدح و "هل تازئامو ليزا ىف تقرف

 ا | || ىأدابعلاهبلاحاتياملسق(عب ١ ىلا) ةبقاصتمق رغتمتان الاهذه“ىحم ىنعملاو تالصفمتانآمدلاو

 ٠ 1 :وارعأو ير را انارة رت نو نس تال

 ُّس لكىلع فرقولا لد#و اهمدحاو لك د باو: لهكتسست ىبح هريغب طاتخمرمغ هي درفأ دق لصف اهيف ىعم لكل

 ْ ”ةولا ىف ىخ ارثلل سمل تادف مث هلوق ىف مث عم (ةعبارلا ةلمملا) لك الا هسولا ىلع اهتمدساو بام

 ع رك نالف لوةناكو لمصفتلا نسحأأ هلصق م مم ماكحالا نسسح أ ةمكحم ىه ل اوقناك لاملا ىف
 اهتمكح أ ىأ تلصف م هنانآ تمكح أئرق فاشكلا بحاص لاق ا ع م
 قابلا جحا (ةسداسلاهلملا) لطابلاو قا نيب تقر ةىأ تلصق مالامضلاو ةمركع ركعنعواهتاصفمن
 0 1 :ًالولو لءافهنة:أىذااوه مكمن لاه (لوالا) هدوأ ثالث نم قولخم ثدح نآرقلا نا لة الادهم

 ' ||| ناك لاقي نأزوجالو لاعنالا ىفالا نوكن ال ماكحالا نال كلذ مدن ملالاو نآرشا اذه ثدي لاعت هقلا
 ' | دس لةيرلوان'دحم نوكم نأ [كحت هلعس ىذلا هضعب ىف ىف" :ةياذهنآلاكم هقلادلء+ م مكحربغ ادوجوم
 قارتفاو لا دفنا همش لص--هنأ ىلع ل دي,تلصف مت هلوقنا (ىناغلا) ثدحن هضعبو يدق هضعب نارقا !نأب

 ب بولاطملا ىلع ل دياضت أ كل ذو نوكم نيوكتو لعاج لعب لصح امنا قارتخالاو لا هغنالا كلذ نا ىلع ل دبو

 رخ (ميدق دنع نمل صح هنا لاقي نأ زوجيالميدقلاوهدنعنمدار ااوريمخ ميكح ندل نم هلوق وق (ثلاثلا)

 ناناناضأ ب اجأ سكعلانمىلورخ الا دنءنم لصح امهدحأن ان لول انكم منويدقاناك ولاممنال
 اكعد دلال او ةقولدم هن دم اهناءنوذرتعم نهغو تاومدالاو فورحلا هده ىلا ةدناعتوعنلا ذه

 ظ ريبخ مكح ندا نمهلوق فاشكلبحاص لاف( ةعباسلا:هلملا) تاوصالا وفور اءذهىوسرخآ أ
 ْ ةفصريبخ ميكح ندلنم هلوقورخلا اذهل ةفص تمكح اوربخ باك هلوق نأ امرك ذان ا( لقال از اهوجو لع

 ريبخ ميكح ندا نم رلاريدقتل اوربخ دعب ارب نوكي نأ (ىناذل او )ريم ميكح ندا نم باكر لاري دةملاو ةمنانأ
 تلسفو تمكحأ ىأ تاصفو تمكحأ ةوقا ةغص كلذ نوكيتأ (ثلاشثلاو)

 : اذه ىلموريسخ ميكح ندا نم

 1 | | ميكح ندا نمهنانآتمكحأ لوقي هنأ اك ةفطا ةدكناهرخآن يبون“ الا هذه لأ نيب لح دةفربد قتلا

 ظ أ نآورشبوريذن هنم مكل ىتتاهقفاالا اوديعتالأ) .ىلاعتهل وقهر ومالا تاضبكيإل اعريبش ندا نم تاصقو |

 1 أ قانا ناار و تاورلضذ لدفىدلكتؤب و نعم عم لوس أ ىلا امسح اعاشم م كعتمهبلا| ولو م ؟يراورفغتسا

 1 ظ 2 ”هلكسملا) لآ ١ اص هن بالا نأ لعا(ريدقئث لك ىلعوهو مكعب سهقلاىلاوبك موي باذع مكملع

 ||[  تلصن م هنانآتمكح باكر يدةلاو هلالوعفمنوكي نأ (لوالا) اهوجو هقاالا اودبعتالأهلوقىفّدأ
 7 ظ 000 ءرمشلا ناكلا اذه نمدوصتمال هنأ لعل د.لبوأتلا اذهلوقأو هقاالااود.هنالأ لحال | ٍ

 7 [ نالةرسفمن أن وكن أ (فاشلا) رسو باخ دة بلاطم اريئاس ىلا هرع فرص نم لكف د>اولا ف رم
 1 | اوديعتالأهل اوق ىل_ءفوطعم اورهغتسانأو هلوقنالىوأ اذه ىلعل+او لولا نعمت اد الا لصف أ

 ا | غني اودبهتالثل نعي وك نافى هناا ىل_ءافوطعم مالا نوكملاو ديعتال ىأ هانعم نوكي نأ بصف

 ممطع



 5 ا0/

 امسش 2س

 رم ةعظع ةراشدو ءونسولا فم نم مظعديدهناذهنا لوقأو ريدق؛ئث * لكى لءوهو لات ع 2كم 1

 الأ لوقو هملاال انس ع سيل هلأ ىلع ل دب كعج مقل ىلا لاعت فوق نالف يظع دي ده هاامأ, وحولارئاتن |
 4 عجراو تشل الو داش عفدالتارودقلا عج عونا ولعل ديردق ءث لكللءودو |

 ذنالف ةمظعةراشب : هناامأو لكشم ةمظعلا بونذلاو ةريثكلا بومعلا عمةفصلا هذه فوصوملا املا

 | أ ىلاعلا رهاقلاكلملاودبعلا اذهل يظعزعو مان فعض ىلعو كا! !ذهل ةمطع ةلالجو ةبلاغةردق ىلع لدي

 لود 0 و شملا لثملاهئمو ل الهلا نم «صاخع هناف كالهلا ىلءافرسشما زجاعى أر اذا تلاغلا

 ةلذلاةراع ىف ىناالا*ىش ىف ىلءاسرالو بتكلل ةعلاطملا وللعلاةمدخ ىفىرعتدنفأ دق باّكلا اذه فئصمأ

 ند وع دملا بومعرئاسو نيجحارلا مرا ونيمركالا عر حس |( كاك ورفغر دقاذا ي ركلاوروصقلاو |

 زواصعلاو ل_ضفلاءانصخت نأو ىدبك ةذلفو ىداو ىلع تجر لاصس ضف نأ نيرطشملاةوعد سنو 4

 معي مهباست ن وس غم ب نيحال أ هنماو هش م هرودص نون ممناالأ )ىلاعتهلوق 5  مركلاودو+او ا ٍ ٍْ أ

 ىناف هدعاطو هن داسع نعى عي اولول ناو لاقل ىلا.عت هنالعا (رو دصلا تاذب ميلع هنانوالعيامو نورمسام | /,

 | | ىسيمجاالا لاتنارم المنع لولاك انطاب كل ذ نعىلوتلا نأ هدعب نري. كح موهباذع مكلع فانأ ١

 | ءالؤع نع يح ىاعتدهئالعاو هنماو مخل مهرو دص نوب مسوهلعدقا صدا" 0 نم رافكلا | ٍإ ا

 ا . الاىفو هّنوطو هتةطعاذائشلا تن'لاسةبمهرو دص نودي لمس (لوالا) نيئرافكلا | ا
 | انشروا اثانيشغتساوانر وّيساتلسراو انا وبا نقلغأ اذا ولاه نيكرمشملا نم ةغئاطتأ ىور (لدالا)[
 نان "اكو قافنل ا نعةياكمهرو دص نون هلوق ناكر يد ةدلا اذه ىلعو ان ملعب فيكفد#ةوا دع ىلءانرو دص | 1

 مالم يبث نوشغت يزيسالأ اوف نخل هانم اوفذتسل نورهظيام فال نورعذا لبق 00

 ىثهللال وسر هب ًرماذا ناكرافكلا ضعب نا ىور (ىناثلامجولا) مهبامت نو غم سد نيدح همن 0 1

 سا مر ب وامد س2

 |الأهلوقو نعطلا نمنوبّتثنام م «يسفنأ ىفاولوقءلو نآرقلان ٠ وادامو هللال وسر مالكاو عم الثل ىمباش

 م تقو ىلع هبئمل“ اقذعسالاك ذ لع هيئتالالا ةلكررك ماو فنيل هنع نوفرممل منا ىلعالو أه شذ هسننال

 ممن الأ هللا نم اوفضتسل هنع نوفرصن ممناالأ ل هنأ كح مبباث نوشغتس دي نيحوهو مهئافنتسا

 د نونلعيامو نورمسبام لعب هلو مهئافضس ا ىف مها ةدئافال هنأرك ذم مهماسثن وش غي نيح نوذنمس

 ظ | (نييمباك ىلك اهعدوةصواه 'رةمسم عدو اهقزر هللا لعالا ضرال اى دب اد نمامو) ىللا.عت هلوق

 املاعىلاعت هنوك ىلع ل دياب هف درأ نونلعي امو نورسيام لهب هنأ ىلوال ادن , الا ىفرك ذا ا ىلابعت هنأ ل-عا

 تامولعملاعيماملاعن كب لولف ىلاسعت هللا : نمهملا لصيامنا ناومح لك قريد رك ذة تامولعملا عسم<

 نو ءادءادإا حالا لاق (ىلوالا “هللا ( لت اسمان الاف وتامهملا هديه تاسحالا ١

 ١ ا ار ل لتد انلاءاه ىلع ةظفللا هذه تدئيو ب بدلا نمذوخام مسا هن ةنادلا ||

 | لصالاعوضوملاّدب الاهذهى ظفللا اذهب دارملاو سرفلاب صتخا برغلا فرع بسحي هتأالا ىتاوأ ناك
 اهعاونأو تاناومملا ماسقأن أ ك شالو ني رسةملا نيب هلع قفتم اذهو تان اوما عمج همق ل دمف ىوغللا

 ةمفيكم لاع ىلا هتوهو هريغنو داهمص# هللاو لاسم اوردضل اوربلا ىف نوكت ىلا سانجالا ندو ةريثكسجص ١
 |قاطال اريدملا هالاف اهفااذعام واهةفاونامواهنك ا مواهموعسواهتيذغأو اهلاوحأ ؟و اهئاضعأو اهعئابط د
 أ هبلعىمو» «َنآىور اهلاوحاراملاءنوكيال :.كص نابنااوناو.ملا عئابطو نيضرالاو تاودنلا ظ
 | تةدناف ةرضد ىلعءاصعب ب رسضي نأ ىلاءهت ف اء عاف هزهأ لا رامي نامت هناا ىل وأن زندنعماللا |

 | تقكناف هايصعنا عم رمد ع هان ةردند ترخو تدشناف عواصم بريش ةيناب' ةردد تحرخو |

 مالسسلا هيلع ىدوم عم“ نعبامع ا عنرواهل“ اذغلا ىر# ىرع َْئىد *اهكىو ة ترذلاك ةدودابتن تا

 | (ةيناثلا هلتجملا) .ىناسدت .الو ىنرك ذيو ىناكم فرعيو ىالكع مسيو ىنارب نم ن احس لود ةدودلا عسي | ظ
 2 سس سس ت2
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 ماا ممسمس اسوم ميسا ا مسن لاسم سال ل يس الا 053 5” >5625095--

 ] قزرلا مما! لضوب ىلاعت هلا (ىناغلا) .اورفك نيذلا ىرقلالهأ ل مأتسااكلاصنتمالا ب اذه مييذعبال

 ا ؤ يدر (كللاثلا )كفر رننغاف زرذل أ فال اهباعريطنما وةالهلابءالهأ مأو ةوقب ةراشالاهلا و ناك ف دك

 [] ءواشنو هلاوزو ءريغت :عنتوىث ب لفت شدا ةبيودقلةدابعي لغتسثلا نا لاشينأ ىدنع ىوقألا
 ١ ْ لاكلا ناكاذكو لك اومن :1 قاما نع هع اطقنا ناكمت ما هيفدغوورثك ؟قب رطلا كلذ ىف هناعم ناك هلكد

 ١ ا را هيواطموخن نم نم هلال. أ رنورسلاو حباهتبال ناك رثك [بابلا اذ_هىف

 ع ||| انرطشم هبلقو اصغنم هشع ناكف هل اوزو بوب اتاوذنم فرحا ملأ ىف ادبأ ناكمقناريغ بح الغة ثمناك

 1 الأ ىلا ةوقلدي له (ىفاشلالاؤسلا) ب هدم امةاسح هن يخلف هتم دنع نيلغت_.كلا ةفص ىف ىلاعت هنن الاه كاذاو

 ا | كس لامتدهنان الا قوموأل باوماو ريخألاو مدقتلا كا ذ ىف مي هنأو نيلج أ ديءال نا ىلع ىعسص لجأ

 ' | هنكءلرخ [تقو ىف هل> ناكل نع ضرعأولو ىنالفلا تقولا ىف هلجأ ناك ةداسءلأب لْغمش ؟اولد علا | ذهناب

 1| الجأ ناسنا لكل نأ تدئفنيعملا تقولا كلذ ىفالا سدلهلج أ ناف المأ ةدايعلابلغت_اول هئابولاعىلاعت
 ا |هبنو قو اهتراسق ىلع هينلا لجال باول عانت اان دلا عفاشم ىهسل(ثلاسثلا لاو سلا) طقذادساو

 ةيضقنم ةسد دس ةريقح مل وكي ىلع ةلاددب ' الا هذه تراسف ىحسم لأ ىلا ىلاسء هلو اود ةيضةنما من .وك ىلع

 | دئاوفو فت اطلاهفو : وةبو رخالاتاداعسلاهنمدار !او هلضف ل_ذف ىد لك تودو لاه كال ذ ىلا عت نيبامل من

 ١ هالاو هلواعمو هلضف بجوم لشف ىذ لك تؤيو ءانعمهلضف لذة ىد لك تؤويو هلو ةن !( ىلوالا ةدئافلا)

 بابسأ لمص ىف ةمغرل هبات ىف ناكو هلناريغب لاغتشال ا ن نعدم.لاةنامنىف ناكاذاناسنالا نال كل ذو كلذك

 رنالعلا ناالا توهاللا سدقاسمب ىلكي ة! سهو توكللملا سمن اصق هيلقريصي دئنش ىلا عت هللا ةفرعم

 ا /اونالا كا: تقرششأ قد العلا ههه تلازاذاف ةسيئاسورا راونالا كار دك ةينابللا ةءئاد ا

 ٍ | ألن ىذ كح تْؤيو هوقنءدارملاوهاذهنتاداعسلا تاسجومتااوو*اوضالا كانت 0 التو

 52 | ةردّقما_منال كاذو ةءفان# ةرخ . الا ىف تاداعسلا بتا هنا ىلع هدللا اذ_هنا (ةيناقلاة دثافلا) هلضت

 || تاجرد قط اديدويع ىلع لاسقالاو قاساريسغ نع ضارعالا ناك انافان الا ىف ةلصاسحلا تاجر دل ارا دع
 |لضفىذ لك تؤيولاف بيلا اذهلف ة هان مريغةيورخالا تاداعسلا بنايه كلذكف ةهاشتمربسغ
 |ةرح الا تاداعس ف لاو انسسح اءعاتم مكعت استدل عفاشم ىف لا ىلاعت هنأ (ةئلاثلا د افلا) لسن

 هداج انالا سيلو هنمالا سيل ةرخ" الاواندلا تاريخ عسج نا ىلع ل ديكاذو هلذف ل_طةىذ لك تؤيو
 | بانا م باتا باسالاالوا لوب ىلا عت هللا هجحردلاولا مامالاا مْ اناكو دوو هنااطعاو هن وكتو

 .[| نأةدهاشم نع اهيمعي ةمنافلا طّئاسولاهذ_ميمهلوةءلاغتشاو ةفيض مهاوتع سانلارخكسحاف

 1 || تاذازكم» اوسامنأ او اعةة.قطاراونأ راح ىناوضاخو ةمهاالا فراسعملافاولغون نيذلاام اه هذم لكلا ١

 )| معناملاو ىطعملاو عفاسشلاو ناضل اوه ىلاسعتو هناصس هنأ اولعو ءاوسامج مهرظن عطقنا فدا ايدوجوم

 1 د ا شلال كلع فاخأ ىنافاولوب ناو لاه لاود>الا هده نيب 1 ىلاعت هنا

 ىرذلاو الس لضأو ىبعأةرخ < الا فوهفىب 0 نا نءو ىمع ًااسندلاىفراص هقئاريغةدامعن لغتسا

 اف هتبغر تمظعو ابل اهعبط لامو اهل همس ى وةاهتاسطو اه اذإو است دلا بلط ىلع لق نم نأ كلذ نيس

 ' (| ءاليل امظعي شتم هب وبحم ىلا لوصولا نعازاعراصو ماسلا لمم او ديدشل !بلا كلذ هعم قدت ام اذاف
 || انعةس'اغىهنلاوحالا كلت ل مصافتامأو م ولا كلذ باذنعنمات دنع مولءملاردّقلا | دهفءاقشلا لماك و
 لأ ئثلك ىلعو هو مكعج سم هنئا ىلا هلوةب ىلا هت .شاىلا عوجرلا نبال هن انين مت ةنومن دل ذاسحل ا هذه ىف مدام
 ' : 1 ىلا ال هللا ىلا اذه هنأ قعد رص دقي طفلإ ادهن ا ىهو ةقيقد ه.فمكعج مهنئا ىلا وقنا لعاورب دق

 ا ( ناالاةيومندلا ةاسخ- !هذهىفاضبأ كلذك ىمالاو وهال لاند فرصتمالورب دمال هنا ىلع ادهل دف دريغ

 اناا رادف وسم أ اونلظف بايسالا بسم ىلا لوصولا نعاوز فطن اسولاىلا رظالاهاواغتسشااماوقأ
 |ىلاهاوةيرصملا اذهنيب قعملاا ذهلف اض:ٌلئازدسافا لا ا١ذهف ةرختالارا دىفامأو ئ ىلع ور داق

00 
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 ملا ةسسسستس ا 2 - 0 همس ل 5 01 ح٠ فسح مص سصسح 5... نفق

 هايف نااولاف نيذلاو باتكلا اذه قيليال تال قما كانح رشف نورخ < الاب لاقت ىتلامعرلا واول ' 1 ١

 تاك وأالعف لعف ىلا هت هنا ها. ةعمو ضالار ءاط ىلع تدرو ل_لعتلامالا ولاه ملاصملابةللعمر دش ااا ْ ١

 عحديامناءالشالا (عبا رلالاو#سلا ) ضرغلا اذهلالاءل_ءفامللاصملا ةياعر هيلع 2 ود نم هلعشب

 ب وحلاو) هقحىفءالتالا عمل وصح لّةعيف.كف لام ىلاعت هماعكلذو رومالا بقاوعب له املا ىلع

 نود مكلعل ةرقمأ اريل :أ ىف ىلاعتهلوقري_سفتى ءانركذ ءاصقتسسالا لءدس ىلع مالكلااذهنا

 ردع مطل بنوا ذهن ياسمينا نالت سالما تسوي مايا رفاط ل

 * ىسمملا صمصصتتو باوثا او ةسجر لاب نسا صمصخت بجو نادمالاو ءالتمالا نال رشناو رمث

 ْ لاهو مالسا او ةالصلا هيلعا ده ثطاخا ذه دنعف ةمامشلاو داعملاب ف ارتعالا عمألا ميال كل ذوب 1

 نوركشتب مهنا هانعمو نيبمرحسالا !ذ_فنا اورفك نيذلا نلوةمل توما دعز نمنولو عض م ناتقو ْ

 نص وص الغز وكيام ردت هنأم هقصو نكع قذلا ل_ةنافثعباانل وقلادا سفن 8 « و مالكلا اذه '

 اذهناءانعملافةلالاق (لوالا) هوج ونرم هلغ ناو كا نلقرصم هنأبل اولا اذه ىفصو نكي فيكو | ٍْ
 تحت لوخدلاو مكلدامةنالا ىلامها از ارحاو امن دما تاذل نع سانلا عئملاه وّوعضو مكنم ةعيدخ ل وتلا |

 ى.وم نع اك اح ىلا هت لاه لطان مر سل !نأوهنيصرخم الا اذهناهلوق ىنعمنا (ىناثلا) مكتعاطأ ٌ

 نارقلان ا (ثلاثلا)نيبم لطاب ىأن يصرح ءالااذهنا هلوةذ هزطبسسهتانأر سلا هب محام مالا ا هءلعأ| ْ

 عرفلاىف نعطلا د في لصالا ف ن علمأانالا ريس هنوكب نآرقلاف اون عطو ثعبلالو ه< ماحلاوهأ ١

 5 بذاك حاسلاو ٍلسو هيلع هلا ىلص”ى ىبنلا نودي رب رحاسالا اذه ناىءاسكلاو ةزجأرق (عبالا)| ا

 مهنءافورمصم سيل مهتأي مولال أ هس امن ارقد هميم قاض ات علا مع انرخ أ نئاو) ىلاعتهلوق || :

 | لسو هيلع هلا بص لوسرل نوي ذكي م مارافكلان ءىحرلاعت هنأ عا ( نؤزتسيهباوناك اممهب قاحوت ١
 ياذا معان مهاوعو مهيأ مرخ 1 اعوب هب , الادودهىف مونع كش نييمرحسالا ذهن ا مهأو ! ١

 امنع هسدح ىذلا بدسل اامزولوةد و ءأ انهتسالا فاوذدخأ أ هب , لو هلع هتبا لس لؤسرلاو هدعو ىذا

 7 ل تدر ويس اف افلا ازعل كإلا لوزتل هللاهنيعىذلات ةولاءاجاذا ايناس ل

 هقاوكح نعم نسحلا لاق (لوالا) هوجو همقني رسسفهأل (ناوشلا ةرخ ”الا ب ادعوا ان اباخا

 كلذ مهنع هتلارخ الف ةماسقل موه ىلا كاذرخأو لاصتسالا باذعب يهنما دحأ !بذعنال هنأ : هب "للا 5

 1م مارا دداو ل ا يمالحاو م1تا(ىناثلاو ) حل هل زوسالا ليدس ىعاولات ب اذعلا !

 قءامستاقا ذا ةقرفا او سانل ا مهةّمالا ف لصالا نا (لوالا) نيه (باوجلا) ةدودعم ألا

 ىأةمأدعبرك ٌداوهلوقون وقس سان | نم هم هملع دج وىلاعت لاف ةعّمجم ةفئاط دارملاف سانلان مهمآ ١

 ةَمأ ذة ن”نيحىلا ىأ ةدو دعم ةّمأ ىلا باذعلا مه.نءانرخأ نئلو هلوقانههاذكفا ءانو دا! مكناس

 اراك نزلا ساشا ض شئادقو اننعهسحاذاماولا-ةالوةاا دءولا | دقه. ت ضرقنا سانلا نم ١

 | كلذفىأ رصعل اةالص نال دنع تنك كل اوكف ل_صدغام مسانئشلا ةرعسلو درع ولااد_منيدعوتم ا

 دوءوملااذ_هعاقياد ويم تقول لود ديلا ميال ءةقمالاقاشتشانا (ىناشلا ) نيا |
 باكلا اذه ىّرمدق (باوخلاو) عضل كذا عع ىذاملا طظفا لع قاحو لاه مل (كلاثلالاؤسلا) هم هنقأ

 ةغلا.مم ىضاسلا ظفلب ةماسقلا لاو - [نءري_ أ ىلاعت هنا اهم طياضلاو سنحلا اد سرت

 روةكس وو. هنا هنماه انءزن مث ةجرانم نان الا انقذأ نكلو ) للا عت هلوق #2 ريرغتلاو دك اتلاف

 اولعواوريسص نيذلا ال اروذت ح رفا هنا نع تائيسسلا به ذناوةيل همم ءارضدعب « اوبعتو انقذ ن لو[ 1

 هناالا رخأةناوراغكلا كد اوأ ٍباذعنارك ذاملىلاعت هنارلعا (ربكرجأو ةرفغم مهل كئلوأتافئاصلا |[!

 يول رح نب نتا

7 
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 دم دس يسم يم يو حست ني ا مع ميس ا. ميسم أ اسس اسم سس امس سس لس

- - 

 ١ دعي دياذهو بوج رف ت6 نا لاو ةناالاةذهبع اهنيشالا نشمي ىلاعت هللا لعب هلا مه قامت

 1 ةلثسملا) ارسل ولا بسم بجاو هنأ هباوسو هللا ىلع بجاو ةءادلاىلا قزرلا لاصدانا

 [| ىلا قزرلا لاصب نأ تدن هنالاولاف مارح نوكيدق قزرلا نأ تالا ىف الاذهبام احس اق لعن( ةثلاثلا

 6 رن دق م بحا ولا, لخيال ىاهت هلئاو قاقصتسالا بسحو دءولا بسحب ىلانعت هنا ىلع باو ناومح لك

 ىلاهتنوكسف هللا هقزر لصو ام ىلاعت هللا ناكلاعزر ماركا نكي ملولفءرمع لوط لالملا نملك ًيالاناسنا
 ايعد :ومسمواه رقم لعيو هل وقام اهزرنوكسححي, دق مار لا نأانلعف لاحم كلذو بجاولالخأدق

 ةضم - وأ محروأ بالصيف رارةةسالالبق اعدوم ناك ث مح عدو“ لاو ضرالا نم هناكموغ هردم_تملاق

 اذن مدقو هذ ثوم ىذا! اهعضوماهءدو:_موارابموأ المل هما ىو ات ثمح 0

 تبان' كلذ نا ىنعملا جاجسرلا لاه نيبم باك ىف لكل اق مث ماسعنالا ةروس ىف عدو: اورق ملامسة: *اصةتسا
 ٍ ناك ىفالا سرانالو بطرالو هلوقىفكلذةدئافانرك ددقو ظوفح احوللا فلاه نم مهنمو كاهن هلا لع ىف

 , وكي أمك قاسلءاملا ىلع شر عن اكو مانأ ةتسى ضرالاوتاومكا قلخ ىذلاوهو) ىلاسعت هلوق * نيم

 هلل ْ او ( نيرمرصمالا اذهنااورغك نيذلا ناوقماتوملا دعب نم نوثوعبم مكن تاق نئاوالع نسسح أ

 رارودتملا لك ىلعارداف ىلاعت هن دوكلءادلا ذهب تنأ تامولعملاباااع هن وك مَُدَعَمملا لملدلاب تين ال ىلاعت
 هو ىلاعت هلوق نا اسعاو هترد لاكىعودقل الع لاك ىلع ل دي نيل دل نيذه نمدحاو لك ةقيقحلا ىفو

 ٍ قا“ اصقّدسالا لمدس ىلع ساو ةروس ىف هريسف: ىذم دق مانأ ةمسف ضرالاو تاومهلا قلخ ىذلا

 : 3 هذ ةسهااناسلار طم ءارضضخ ةنوقانىلاعت هللا ناش بعكس لاق ءاملا ىلع هشرعناكورك ذننأ

 ناكوهلوق ىنعم مصالاركب وأ لاف“ املا ىلع شرعلا عضو من اهنّدم ىلع هانم خرا قات ةوتطاربات

 أتكو رخالاناقدتلم امهدح أن وك لميس ىلع كلذ سلو ضرالا ىلعءاعسلا مهلوقكءاملا ىلع هشرع
 | ةلالد تن ..الا ىف زتعملا تلاهو ضرالاو تاوءسأ | لبقاناكءاملاو شرعلا نا ىلع لد: كلذف ةعقاولا تناك

 ْ أ ل ىلاعت هنالا ءاملاو شرعلاب عفتشر دحأالو كلذ قا نأ زوال هنال اهجةاخ لبق كن اللا دودعو ىلع

 ظ | ةعفنمل امهةلخ هناوهو لالا قف ثدعىفاثلا وةططل الو 1 ةه فا يناخك ركحبي نأاماف امهةاخ
 ١ بحوذريغلاىلاو اررضلاو عفنلا نعاسل اعدم هن ركاب وهو هثناىلا ةدئاعززكمت نأاما ةعماملا كلتو

 ظ | ةكئاللاسنج نمناكى لاا ذاك تلاع نم لكوأ عفت سال ىللاري-_غَنالامحريغلا كلذ نوكم نأ

 أ ىضم دقو ءاملا ىلءناك تاوعسل اهرفانب ىأءاملا ىلعهش 0 هلوق ىنعم لاذ ىناهةصالا ل موب وبأامأو

 1 أ ءانللاناف رعأو عدبأ تاكح ءاملا ىلع تاومسل !ىبا داىلا.عت هنا نيبو سنون ةروسىف كل درعه

 “ | تالاؤسانههو ءاملا ىلع ظسناد نا ميلا رمالا اذهب ف يكف تبذي ل ةبلص ضر ىلع سسؤيولاذا فيعشلا

 1 | (با ودلاو) ضرالاو تاومسلا قلخ لبق ءاملا ىلع ناكهثرع نارك ىفةدئافلا ام (لوالاهلاوسلا ١

 ناكضرالاوتاومسلا نم مظءأ هنوكعم شرعلان ا ( لوالا ( هوجو نمةردقل!لاك ىلع ةلالد همف

 ءاملا كا ىلا عتهنا (قاشلاو) كلذ مدام دعربغب ليقثلا كلاسما ىلع رداق ىلأعت هناالولف ءاملا ىلع

 || شرعلاّت ا( ثلاثلاو)ءانرك ذام ىلع لدي كلذو ةدهانتمريغملاعلا ماسقأ نو كسس» نأ مزلالاورارق ىلءال |

 1 كلذو هقوف ةقالءالو هذحت ةماعدري غنم تاوع- عبس قوف ىلاعت هنئا دكسم أ دق تاه وللا مظع أوه ىذلا

 قلخ لبقاسي رناكن يأ هلت الوسراب لق هنا ىورب ام حمصيله (ىناثلالاوسلا ) انركذام ىلعاضيأ لدي

 ةفعضةءاورلاهد- هنا (باوخلاو ( 3 ءاوه هقوف :انع ىف ناكل اقذ ضرالاوتاوهسلا

 اش هعمناك ام و هنن نإك ملسو هيلع هنا ىل_ه هلوقودو لويقلاب كوارووهكملاريسمللا نوكي نأ ف والاو

 قلخ ىلاعت هلا ىضتقيالع ن سح أ مكي أ موال وق ىف ماللا (ثلاثلالاؤساا) ءاملا ىلعهثرعناك مغ

 ىلاعت هللا نا ىذتق: مالكل ا !ذ_هره اظ باو 1-او همف لالا فدك فللكملاءالّال ضرالاو تاوهسلا

 هو همف ةفئاط لكلو تع ل م وقلا اذ لاقذقو نيفلكمل اة ا ِه 7

 رح ١



 ؟ءال
 سلا صام حس ان يح مج جس

 دم رئاكلا نا نيب ىلاعث نا مالكلا لص هيرضضي مرسال :داعسلا هبات بواطملارئاسب زوفلا ناك امل | 53
 ١ ادريس نيذلالا لاقت ذرزقامل منبركااشلا نم نوكيأل امعناايزوهل ا دنعو نيرب اصلان نمنوكدال“ البلا | 0

 نم'البل ادنع نركب نأ هنمدا ارماااوري_صنيذإاالاهلوةذمدةنامةضهنمدارملاوتاحلاداااولعو

 لابقفمهلاح نيب من ني ركاشلا نمريملاو ةحارلا ددعنوكي نأ هنمدا رات ال اصاااولعوهلوقو نيرباصلا |

 وهو هنم صالالاو باقءلالاوز .(امهدحأ) نيد هب ولطمل |نيذه نيب مهل عم ربكر أ وة رفغم مهل كدلوأ
 اذه ىلع فقو نموريبكرب أو هاوقنمدارملاوهو باوتاءزوفا (ىناشلاو 0 ةرفغم مسهل هلوق نمدارملا |

 هينامم بس زعماضيأو ةهظاسفلا ب عز متم هناك ركلا باتكل ذهن ا لعءانركذ ىذلا لصُتلا

 ءاجو انك هسملع زن الولاولوقي نأ لر دسم هب قااضو كابل ىسوبام ضعي كرا كلعلف) امتار 5

 نيبىلاعت هللاورافكلا تالكن مرش ع وف اًذهنااعا ) لدكوءوشذ لك ىلعهللاورب دن تنألانغا كلم هعمأ 17

 ىور (كلوالاةهلّمسملا) لاسم همقو د أنلا ومارك الا مدبأو ءاوق ىلاعت هنا مةبدسي قاض ولم راوالا | َْ

 لافوالوسر تنكن ا امد ذ ملامح انا لف اادجمالا ولاه ةكمءاسورّنا اهمنءهقاى تر سابعنبانعأا ٠
 هلوقبدارأا ىفاوفلتشاوةناالا هذه تازئف كلذ ىلءردقأ اللانقف كتوم اودهشي دكئالاانانتثا نورخآ رخآاا

 انتثا سو هلع هتنا ىلص ”ىنلل نوكرششملا لاه امهنع لا عت هننا ىذر سامءنب الاف كيلا سونام ضعت كرات ا '

 لاهو ةيئآةعاساا نال وةبالهثما اوبلط سلا لاهو كي نمؤذو كعب ىحانتها 1م هسف سلبا |
 ظ هنا لعن واسملا عجأ أ (ةناش دا'هلتسملا) لطانلا ىلعرا رصالاو ديلغتلاو لهل ىلا متيسندار اا مهضعن ِ ْ
 نال هملا ى ل ا زتلاو ولا ف نو< نأ مال_ءااوةالدلاهماءلوسرلاىل-عزومالاا ١

 غسمامت ةلاسرلان ءدوصتملافاضيأو ةوبنلا ف حدقي كاذو فيلاكستلاو عنا رمشلا لكف كشلا ىلا ىدؤي هزيوحت 8
 اهم هن ولطملا هت دناقد فتن ن عةلاسرلا ترش دف ةدئافاا هذه لصتت ملا ذاف هماكح ةوىلاعتهقتاف.لاكتت
 مالسلا هملع هناىوسرخآ|ءيش كمل |ىسونام ضءبك ران كلف هلوق نم دارملان وكن أب يواذهتن' اذاو |

 "ادأ فصتتل ريانا ياست نا ويطعجؤتريا ونجا (لوالا) هوجسوهقسانللو كل لعق

 ' نودقتعبالاوناكم منا(فاثلا) ةغيلبلا تاديدهتلا هذه لاثم أىلاعت هللا ن م هماع درب بدأ لدا زتاوىجسولا أ
 نوكستيو ةئوابشبالام هيلا قلي نأ لس و هيلع قنا ىلص لوسرلاردص قضي ناك هينونو اهو ثآرقلاب |

 مه ازهتساىلاتافتلالالرتو ةدسافلا مت اماكب ةالاسبملاح رطو ةلاسرلاءادال ىلا عت هللا هحوفهنم ال ٠

 عقومويلا ىولا كلذ وب ل ناو مهتهاضسو مهي رض- ىف عقو حولا كاذ دنا هنا ىلع هسنتتلاهئم ضرعلاو
 لهسأ ممهافسر رسذ لم عوني ر رضلا د لمحت نمديالا داق همف هنا للا عاقب اىو ىلا هةهننا ىو ل رتىف

 نال ةققدلا هذه ىل_عهرسنتلا مالكلا اذ_هركذ نم صرغلاو ىلاعت هنا سوف هناا عاشبا لمت نم
 كرتلا بناس فررمضأ نا لع مظعر رض ىلع لقي 'لرتلاو لعفلا قرط نمدسءاو لك نا لعاذاناسنالا

 كالعلف هلوق لق ناف ءانركذام مالكا اذ هركذنمدو هةملاق فخو لعفلا كلذ هءاعلهسىوقأو مظعأ
 نأردقت تاع نعءهداعااودارأ اذا لجرال لوةتبرعلاورج رلااهنمدارملاانلقابفةدئاسفل اان كشةلك 8
 هلرغتال ءانعخ سهالا دمك ون ديربو هيك أ اهفريض#: كلعل ه أول داوللوةيو هبفلشالهنا عماذكل عفت | ْ

 قيضب نوكي قئاضلانا مهني قرفلا ىدسحاولا لاه قدضا! عبق ئاضلاف كزدسص هيقئاضو هلوقاّمأو ١]
 ديرتداو+ دس ديز كلو هل ثمو اردص سانا ةأ ناك لسو هلع قا ىلص هنن لوسر نال مزال ريغ ضاع | 3

 نأ لال “لرد قٌداض ىنعملاو دئاسو دئاس تلق ثو دملا تدرأ اذاف نيزقتسملا نيالا دول اوقخا 1

 ريثكلا لاملا ىعسي هنا ىل_عةداعلا ترجو زاكبامدار الق لزغي فيك نكلاا لمة ناف هماعل زن الولاواوقي ||
 0 نيزعكناو ءوملكىلعةر دةاام غصت ىذلاهلالا ل وسر كيا ىفاه اداسدتلاب ناا ولاه موقلا تكف الا اذهب |
 ”لراصنأ نيعتو كتامهم ىلع هينيعتستوءانعلاودكلان م كداب ىغنو هب ئغتستامكملعل زتاالهتمدنع |

 د رقاد وصقم لم ىلءداابعي و كلو 5 قدص ىلع كادي ناكل لعمق! لزنأ ااهئافداب داصتنكناو
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 0 انق دن لو لاقف باذعلا كلذأ نيقصتسم خلاف ومه 0 ىلع ل دبأم هدعد 5 ميو نأددبل

 عنا (لوالا) نالوق همف هب 1 هن الاهد_هىف نان الا فل (ىلو الاةةلثسملا) لثانسم هيضو ناسنالا

 7 أ اوا_عواوربسنيذلاالا هلوق هنم ىثتسا ىلاعت هنا (لوالا) هوبوهملع لدي وناسنالا قاطم هئمدارملا ظ

 ( [||لخاد هي الاهذهىفروك ذملاناسنالا نا ثدثف لحدا ءالولام مالكلا نم حيرخ ءانثتسالاو تاللاصلا
 8 | هلوةلرب رقم ةءاااذه ىلءةةفاوم : هب , الاءذ»نا (ىناغلا) .انناقانم ومال هت ذوزئاكلاو نمؤملا هيف:

 ل ناىلاعتهلوقلاضأ ةقفاومو تاحلاصلا اواعواونما نيذلاالا رمس> ىف ناسسنالاّنا رصعلاو ىلاعت
 | لو. ناسنالاح امنا (ثااثاا) اعوئمريخلا هسماذاو اعوزح رشلاهسماذااعواهَقلش ناسنالا ظ

 ' دودكس أف هقلا نم ةمعن كب تازئاذا مدآن يانا الاهذهرمسف:”ف جب رجب لافزدعلاو فعضلا ىلع

 نا (لوالا) هوجو هملع لديورفاكلا | هم دارملاّن ا (ىلاثا!لوقااو) طونق سوؤسف كذمتعززاا ذاف ْ

 4 بجو عنامالاشودو عن ئاملاالول قياسلادوهعملا ىلع لمس<نا ماللاو فاالاب ىلحلا درغما ف لصالا

 ناسناللةروكذملاتافصلانا (ىاشلا) ةءدتتللاة الا فروك ذملارفاكللاوهقراساا دوهءملاو هملع
 سأسال هنا ىلاعت هلو ةارفاكل اتافص ن ءكاذو اسوؤي هنوكب هصو هنالر اكل ادال ا قملتال ةمحال اذه ىف
 ا ًاشبأ هفصوو رفكلاب عب رصتوهواروذك هنوكباضبأ هفصوو نورفاكخلا موقتلا الا هتتاحور نم |

 ةاواسرذ هنوكباضيأ هفصوو ىلاهت قنا ىلع ةءارججكلذو ىنع تائيسسلا بهذ لود ةحارلا ناد-و ددع |

 ,ةلااذ ها نورظانلا لاق منيدلا لهأت تاءفضن+ءسل كال ذواروذن هنوكباضدأ هفصوو نيحرفلا بال

 ًاروذحملا هذه انمزانال عطقنملا انثدسالا ىلع هن , الاوزهىف اا وا لا

 'انادح وبناسنالا نادارحا ناكنف معطلا هيدجولا وبام لق دمفي قوذلاو ةقاذالا ظفا (ةيناثلاةلكسملا) |
 أس ايلا ىف عقب ةيلبلاو ةنحملا نم ليلقلا لة اردابو ناسغطلا ود رّمْلا يف عّقي "هلجاعلا تاريخا نم ليلقلا
 رادتملا كلذ نم ةقاذالاو لملق دحا ولاناسناللا ممل صاخلاو :لدتاه فان دلاف نارفكلاو طونااو

 عمو لاق نمل.لق ةقاذالاهدهذ نيسوسوملا تالامخو نيئانلا مالح هيشيلاوزلا ةعرس ف هنامث لملقريش : ٠ ١

 لاف امعنلاامأواهعم نسل قي رطل انن ابن الا ىلع هلريصال هاا ةاطال نانسنالا ناف كلذ
 جر تجرخ اهنالاهحاص ىلعاهرث ا رهظي ةريضم ٠١ ارمذلاو همحاص ىلب 35 رهط مامنااهنا يدحاولا |

 ”هلكملا) ءارضلاوة رمخملاوءامعنلاو ةم_عنلانيبقرفلاوداذهوءاروعوءا ارجو ةرهاطلالاوحالا

 طداضاّناالا لاّنالاو ل وحتلاولاوزلاورمغتلا ىفادبأ ىهلب ةبقام ريغات دلا لاو أن العا (ةثلاشلا |
 ًأوهوكلذ نم سكملا,نوكينأاماو تاف-الاىلاتاذللا نمو ةنهلاىلا ةمعنلانملّوكت نااماهناهمف |

 ًأاذاو هلوق نمدارخاوهف (لرتالا مسقلا امأ) تارسطلا ىلا تامّرحلا نمو بوبا ىلا هوركمملا نم لّتن نأ
 | كنسنالا ذه لعكس ان ل, الكلا لسا روغك سؤ تاهانعز ةجرائمنانالاانةذأ 8

 ١ ٠ داعي رفاكل !نالكلدو اسوؤيريصي ةمعنلا كل: ل اوز لاح هنا لاق. ناهرب رقتو روفكس و ود هنأب

 1 يما اتا ااا ةهمعنل اكلت لود-ىقثدسلا ٍ

 ظ ١ | هلضفو ىلا عنهللا نم تلصوتامنا ةمسعنلا كلنا دقتعي ىذلاللااماو سأيل اى عرف ةمعنلاكلدوع

 01 |لضفاو نب>حأو لك أكل ذدعب ىلا اهدربىلاعت هلء1 لو لي سأل اهل ل_صدال هناف هلوطو هناسحاو ظ

 ] ليبس ىلع ناك امنااهإ اوصح نأ دّمّدعا لل هنالاروفك نوكم هناف لص اح ةمعنلا كِل: نوكل اح امو تناك امم ْ
 7 :ل | كاان ىلعىلاعت هلت اركي لغتشي ال ذةنمف- م هدو ه لج بدسب اهادحناسنالا نا ب سوأ !قاف:الا (

 (ىناثلامسقلاامأو) اروفكنوكياهلودحدنعواسوؤي ةمعنلا كل: لاوزدنعنوكي رفاكلا نا لصاحلاف ْ
 ام اروذن احرف ثوكي رفاكل ا امههف ةم_نلا ىلا ةنهلا نمو بومحلا ىلا هوركملا نمناسن الالة ناوهو ا

 ةيورخالاتاداعشللركتموهودب ود دلا تاداعدلا ذهب زوفلاوهرفاكتلا عمط ىسهتنم نالف حرفل ارق
 هتالفاروذن هنوك امر اهبهحرف مظءي مرجالف تاداعسلا هبا غي زافدق هناكفاسندلا دجو اذاف ةيناحورلا |

 يي ممم يصمت يس وا صح < و ب يصمم مح نيستا ا سيسهم ع ص ممم حسام امم سس ممل اسم

 ا
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 تعاشستسا

 نينمومللو ل سو هيلع هقلا لص لوسررلل باخ اذه لاه مهضعبف نيلوق ىلع نورمسفملا فلتخا بيلا 1
 ىلءاون اف ىعماو هللا ل_عبلزتأ امنااو !اعافةضراعأ ا ناستالا ف مكلاوسعتسا /نارافكلانادار للا

 ىأن واسم أ لهفهلوق ىنعمو هللا دنع : نم لزعم هنا ىل_عمدق تابثو انس ةءاوداذزاو هملع مم أ ىذلالعلا 1

 معي لزنأ .غااواعارانكلل نوال اهيأ اواو قف ريِدَعَْاو رامذ اه ف لاق نمم نمو نودلخم مألوف. ||
 ا مياس اذادقا نو وضم توم دتانزلا نا قءااورافكلا عم ٍبااهاذ.ه نا ناشلالوقلاوتقا | َ

 دءد نواسم من5 لوف هللا لعب ل ازتأامنانارقلااذهنارافكلا اما اولعاف ةضراعملا ىلع هناعالا ىف حي |

 محا لوألا لولا ىف كت اللوالالوةلا نمىلوأ اذ_هاولاه لولا اذ. منولثاقلاو م لعل موز 4
 راهشاىلا هيف ةجاساللاقحالا اذه لعو لوقل راما لعوأ تاصايمالا لا 0 ٍ ل ب

 هب الاهذ_هق ني روكسألملا نرقأو ياو نيروك ذملا برقأولا رعذل ادوءفاضيأو وأ اذه ناك | 1
 هدحو مالسلاو ةال_صلا هيلع لوسرلا عم ناكسح لالا باطلن نااضيأو فاثلا لاقحالا اذه وه | 1

 هللا نود نم ممن سا نماوعداو ةوقيرافكلا ةعادج عمناكناشلا باطقتاو دوسري

 تالاؤستب ال ق.ىلوأ هاناقىذلا اذه ىلع لج ناكذةعاجلا عممباطخ مكل وسحب /نافهلوقوأ ا

 ةضراعمىف مكلاو بحس ل ناف ىنعملا (باوملا)همفا موا ىذلائثااام (لوالالاؤسلا)
 راما نم ( فاشن لاؤسلا ) للبعل ,وحو نامعالا لب ىف مكل اوي سي ل ناف مهذعب لاعاد تآرقلا |

 || ىلعءاناج ناورهاط كلذ نيئموملا ىلعم تسع او عسي )نافهلوق انلج نا باو او مكل هلوتب هنلا ||
 نيئموملاو مالا هملعلوسرلا نال ني:مومالو كلاود مناف دارملا (لوالا ( ناباوجهنعف لوسرلا | 0

 لوسر مظعتل عملا نوكينأ ذوب (ىاثلاو) مان لاوبستسي نفرح عضو الادبي ا

 : نم ماهيفام نيب واذن . الاهذ_هىف روك ذا طرم لا نمب قلعت ىأ (ثااثلالاؤسلا) مو هيلعوقا لسوق ١

 نأ ج انا لج جا وللا ف ىلاعت هللا ىلءىرتم نارا !نوكاوعداموةلانا(باوسا)ءازتلا ١

 دنءنم هنوكن عياكمنل لعب لزنأاغادلو ف هللا دمع نم هنا تدن هاعاور دقي لاو هلثم ىلع افتار دقي | ْ ْ 1

 ودالاهلاالناوهلوةاقلعت”ىأ (عدارلالاؤسلا) ىلعب ىرج مكنلانح ا الوتياكتل ١
 ا لايك ا اعوا (لوالا) هوجو نم هبا وكاو ةضراسعملا نع مهرب

 || عفاتالا مار هظذ نيش اسهنعم_هزعرهظ م ةضراعملا قمح ىف مانصالاءاونمعتس نأر انكلا نيبلطيأ 1
 موةلازعراصف ةجا مهن رك تالا وقلا لطب دشن كل ذك ناك ىتموةتباابلاطملا نم ءودفرضنالو |

 ميوملخملا ىلص د# ةوبن تول ”ىلعالرل دو مادصالا ةموا ال الطمم مان الأب هناعم_سالا دعب هضولملا نع

 مع ىف تد , هنأ (ىناشاا) مانصالا ةءولا.لوةلاداسفنمرهظامىل ةراشاوهالاهلاالنآو هلوقناكسفا

 ىلءومال_سلاهملع لوسرلا لو ةياهتابثان كمي ىتلا لئاسسملا نم هننا نع كي رمشلا ذب لواانا لودالا
 هيلع هللا لص د##ن وكتيئواق- نآرثا انوك تن ةضراعا ا نعموصان از ع تيا لق هن اكن فا ذه |
 تدب ةوينا !ىوعد ىف اة هنو كت ينال هلناالا هلاال هنأ نءربذك ناك هنا م ةلاسرلا ىوعد فاه داسص لهو
 لدلدلا اذهب تيئاسل لق هناكديدتلا ىرتراج وهالاهلاالناو هاوقركذّنا (ثلاشلا ) وهالاهلاالنأهلوق
 .: هءاذعو هرهتنمنيفئاخ اونوكمف هلناالا هلا ال هنأ ميلعو ةلاسرلا ىوعد فاق داسص مالسلا هلع نوك

 ل ناف ىذا اةيارك ذ دنع ةرقبلاةروسىف ىلاعت هاوق ءريطتو مالسالا اوارقاو رفكلا ىبءرارصالا او كرئاوأ

 نوا.-م م: لهذهلوقامأو نيرفاكللت دعأ ةراخاو سانا! اهدوقو ىتلارانلااوةنافاولءف:ناواولعفت| ٠
 ' رافكلا عم باطخ هناا اق ناو صالخالا ةدا زى سغرتل | ءانعم ناك نينم وما جابت الا ا 1

 مهلاعأ ميلا فوناهتشإ زوايت دل ايلا دب رب ناكن م م) ىلاعتدلوق « مالسالا لصأ ىف بمغرتلا ءانعمناك] 1

 اوناك امل طانو اهيف اوعنصام طبحو راسنلا الا ةرخ ٠ الا ىف مسها سبل نيذلا كئارأ نو هبال اهيذم هواريق |

 | نورهظباوناك ف لاو>الارثك أ ىف ملسو هبلع هللا ىلمادغ نوعزاش اواكرافكلا ناىلعا 0

 ا
1 

 ١ ا
 ا
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 بارثلانريشيمو باعلارذنم لوسر هناىلاعتنيبف قداصريغ تنأف كلذ كهلا لعفي لا فلرمأ ىف ةهبشلا
 لعق لءاشناو لعف اش ناف كلذ ىلعرداقلاوه سر ىألاو ءامسشالا :ذهداجا ىل_ع هلةردقالو

 م6 زاع ىأمهلاعأ مولع ظفح ىأ طفح ل .كسسصو عمو همكح قو.« ىف هلع دال شارتعاالو
 راهنالا امك نم ىردت تانوس كلذ نم ارع_> كل ىل_عس ءاش نا ىذلا لراس ىلاعت هلوق 3 هن الاودهريظتو ام

 ىلاعتهلرق « الوسرارشالاْت نك ل١ ىر ناحل هاوقىملا كلن مْ نااولاعهلوقو اروسق كل لع<و

 ملعا (نيقداص منك ناهننا نو د نم ّمعطسانماوعداو تانرتفمهلثهروسرشعداوفأف لق ءارتفا نول وة مأ)
 2 0 بلط ناكدحاولاز عملا ل هادو نآرقلا اذه ىزمتم لاه زمتملا هنماوملطا موقا١نأ

 :روس و ةرق ءلاةروس فم ةردق ءامعيتحال انم لكلا اذهوت رقت ةضرامل اوهأ قد نام ارم هنوكرّرق م

 الا ىو ودق نم تبسم ىلا دئاع هارتفا ه اوق ىنريمطلا (ىلوالا هل م-لا) لئا من الا قو سنوب
 ع لمد اوقو تاءرتفم هل: هروسرمشعب ازف أد ىتح مهل لقف ىرتش هكا | جس و ىذلااذ_هنااولاهت نا ىآ

 2, ارودلا عومي نالع و. حلاوه دارا نوكأ اشيادعسالو رو سلا كلت نءدحاو لك لعالج هلاثمأ
 4 وس ىهو ةنبعم ىدصتلا اذهاهبعقو ىتاةروسلا هذه سامعنبا لاق (ةئاثلاةهلمملا) ديحاو؟ىث

 (لاام,اعدو»وسنونوهنو>:اولافنالاو فارعالاو مامنالاو ةدئاملاوءانااهنار علآ اوةرقلا

 منال لاكشا ءءناذهو ةروسل اذه ىلع ةءدقءااروسلا ىلا ةراشا تأ رتفم هلة مروسرمشعد اًونأفهلوقو

 اهذف نم دارملانوكي نأ ن كمي فيكن ةمندم ةروسلا ءْذ ىلعةمدقةااروسلا ضعبو ةمكمةروسلا

 سكرت ةوقاهفرهظ:ىتاار وسلا لطب عقو ىدتلا لاقي نأ فوالاف مالكلا اذهدنءتازئام تااروس

 ا ا ساوةروسن ىدصلا لعاقباسنوكبتآو ديالروسريشعي عدلا نال_ءاو هفيلأتو مالكلا

 ا ىلءاهنم ترصتخادق لاه هنعدزع رهظاذاف تكامل ءر طساةرمشع بتك !هريغا لجرلا لوةينأ ل ثم |

 اكسنوي ةروسففو ةرقبلا ةروس ىف درو :دحاولا ةرو_لا,ىّدحتلا لوقنف اذه ةرعاذاوإ_ةهدحساورطس ْ

 1 ةيندمةرقيلاةروسو ةمكم ةروسا!هذ_هنال رهاظنف ةرقدلا ةروس ىلعةروبا هدد هم دقت امأ مذ

 ءانزكذ ىذلاللدلاو ةمكمنيتروندلا نيتاه نم ةدسحاولك ن نالاضدأ لئاز لاك الاف سنو ةروسفف

 اهلتدملا) ءانركذ ىذلا مالكلا يق ىت ة- سنو ةروس ىلعلوزنلا ىف ادعت غرو بو ؤكتنا اتق

 مهضعب لاهو ةساصفل اوه مهضء.لاقفازععم نآرقلا ناك لال ىذلا هولا ىف سانلا فتحا (ةثلاشلا
 سماخ لاهو ةريثكحلا مولعلا ىلعةلاقشاوه عبار لاهو ضقانتلا مدعوهثلان'لاقو بواسالاوه

 53 | بس رم هنانيرثك الادنعو ىدنءراتخملاو بومغلان نءراسخالا ىلعهلاهشاوه سداسلاهو فرمملا

 "|| نعرابخالاوأ مولعلا ةرثكوهزاسعالا هجو ناكول هنال يالا هذ ب مهاوق ةعص ىلءاومكحاو ةحاصفلا

 نال كلذ مص ةحاصفا اوهزا-عالاهجو ناكا ذاامأ نعم تارتخم هاوذل نكي ل ضقاننا |م دعوأ بوغلا

 هازمعم هنوك ىف هجولا ناكو لاي وايذكو اه دسص مالكلا ناكءاوس مالكلاد رهظت عيصفلا ةساصف

 ىلاعلا مالكلا ةلالد نمدكوأ بولطملا اذه ىلع ةحاصفلا ىفلزانلا ككرلا مالكا ةلالد ناكل ف رصلا

 2: دارملاو نية داص ع منك ناهلنانو ده همتعطعسان ءاوعداو لاف ىدحتلا هسو ررقا ل ىلاعث هناممةحاصفلا ىف

 تابئاف ال هنأ لعل ديمالكل اذه أر عاومارتفا نواوتيمأ لادا ارم هنو ءاعدا ىف نيقداص نكن ا

 ّ هدهو لملدل اذه مالسلا هءلع د ل مس موا لئالدإارب رقت نمنيدلا

 |١ اغأ اولعاف مكلاوسحس لناف )ىلاعت هلوق « ةدئاف ءركذ ىف نكي ملالاو ل.ل دلادالا سيال نيدلا ناالولو ةحغا
 1| (امهدحأ) نيباطخ ىلع تاقسشا ةمدقتلا بأ الان املعا ( نواس من ”!لوارخال اها ناودقن العب لزا

 [اوهو رانكحلاٍباط+> (فاشلاو) تايرتمول-ءروسرشعباونأة لق هلوقوهو لوسرل ا باطخ
 أ دارملا نوحي نأ لقا مكلاو بيعي ل ناف هلوقب هعمل لف هلنا نو د نم ٌسعطم_سأ نم ءاوعداو هلوق
 ؟اذهلفاو هيد سس !/هللانود نم هنوعدي نمنا لت او مهيلع اهرذععتا ةضراعملاىفا ودي مل رافكلانإ

 نفحلا



 تباري بكن /1لاسعالا كة نم "مده ة ع 3 ابزل نماو سر اذا اس'دلارادىف موك لاح ْ)

 :ل| بلطل حال لابعالاب أن نمنال كلذو اعطق هملع ل دب لةعلا نا لعاو نانالاالااجبتا هييازنيل ل ظ

 ةرخختالا م ىسزروامندلا لخال تارمفتاءف ابنا عنتمالناداعلانماهيذامو ةرتتالا قيس فرعولذ || أ ةرخلا بح هبلقق لس ملو ايندلا بح هبلق ىل-عباغ هلال الاذن ٠ ءانرلا جالو اسندلا ىف ءانلا
 ةرخ الل بلاملا دعانا ف ةبغرلا مظءنوكسج, :نأو دبالاسنادل الجال ربلا اعانى ”الا ناتثفأ]
 اههابص#ت ىلعر داق ريغان ا دجو نعازج اعقب واسندلا عفاتم عسمسةتوغي هناق تام ذاف كلك ىأأ
 0 نمسا نارين هلق ىف لعتشت ناو ديال هناف بولطملا نمب و هلي لح ماس 525 ١

 ذبةقئاللاةيويندلا ةعفنملا كات دجي هناف ةيوين دلا لاو الا بلطا لامعالا نم لمعب ىأ نملك نا ١

 0 يدوم وامل  الارادلا ىف لمعلا كل ذرعصيو رانلاالا هنمدلل ه<يال هلافثاماذا معلا :

 نونمؤي كئاوأ ةمرو ماما ىسوم باك هلبقنمو هنمدهاش هول و هير نم ند ىلع ناك نيا كانعثهلو 2

 سانلاراكحا نكلوك رنمقملا هلا هنماب ه ىف كتالق دعو هراسالاف بازحالا نمي رك نمو هن

 ةاَمطاديربن هير نم ةندن ىلع أك نك ًارتدقتلاو رهاظاها.ةامعتي الاهذ- هقاعتن العا (نونمؤيال

 هوةكرشك نآرقلا ىف هلثمو هروهلغاباوملا فذ هناالارانلا الا ةرخ الاف مهل سدلواسهتن زواسندلا
 ] امئاهتو اد اسي ملالاءان 1تناهوه نأ هلوقو اشي نمل ضيقا نافانسح هآرق لع هوس لزيز نخنأ ىلع
 لك ةعنر أ ظافلا ىلع لقمان" الا هذه لت انارلعاد نول ياليذلاو نواعت نيذلا ىوتسي له لق 4 .

 دارحا|م هنا (ىناثااو) وه نه ةير نم دن ىلع هنأب كل اعت هلق ةغصو ىذلا اذهنا(لوالاف) ل لمتابتمدحاو |
 اذ_هنا )م عبارلاو) هريغ ب.ةعالصاح هنوكوأ تارقلا هوان هلوةبدار ١1نا (تلاشلاو) ةنيبلاءذه ش

 ردو (لوالااما) هن .”الا هذه ىف نب رسفااف الة نارثك اذ وهلف هلع ةعبرالا ظافلال اهذهذ وهام ذ هاند
 لتقو مالسلاوةالصلا هيلع ىنثلا هب هيدا ارا لمقفو» ن نع هير نم هش ىلع هنأ ىلاعت انت هفضوئذلاادهنأ

 كتاوأ : 2 0 ىلا عت هلوقل ل

 ااا راعانم قطا اق 06 ةالاعبا ومبارك اطال 1

 ةلقعا تانلاةلالد (اهلوأ) ةهنالثرومأ نيدلا اذه ةصصرب رقتف عقجا لوق اوقب هنا لصاخلاف لاا ىلع ٠

 هر هما ام دانيت (اهئلاو ( :هتدعل نآرةلاةدانهش (اهبنانو ) هتصص ىلع :

 | ةَقباطم ىلا اهم ركاو هن ” الاذه قلب واهالا نحال اولا |اذهف بام: راالو كش هتك ىف قم مالهثالثلا | ٠

 ا ب مومو (لوالا لوقلاف ) رشا لوقا

 د»اكاريسفتىاورك ذفريدقتلا اذ - ه ىلءوةءار ذلا ىدعةوالتلاود هول ةلوقيدارملاونارقلاوه ةثسلاو 1

 هنلعد ىلع ذارقلا رقي مالسلا هيلع لب ريج لأ ىنعملاو مالسنلا هملعل ب ربج هلا (اهدسسأ) اهوجو ١
 ةمفللل | نيد نعذنا وزو نسال وق ةودو مالا هلع د ت ناساو» دهاشلا كلذ نا (اهينان د١ مالسلا |0١

 لاه هنمد_ءاشوواّر وةلوق تلق ىلاستلا ئنعمامو لاقى انتل تنأ ىنال تاق لاق امهءهللا ىنز ىلع نع |
 هولدو نآرقلاأر ةرامغاناسنالا ناك اواو هناعدتنا فصهتتألوسر ناسا هنكسحاو رهف أ تددو | ا
 (اهئلاثثو) قطان نابلو ةعماسن ذأ وة مصاب نيع لاقي از احلا لسسس ىلغاسمأن نانسللا لعج موحال هئاسسلب ظ
 نم دهاشلا اذه ئ أ هنم هوقو ةساب ل1 كالولي هنا قعملاو هنع هللا يضر بلاط لأن بى عوهدازإا نأ 2

 توكالثا (اهعئازو) مالا هيلع د# نم ضعب هناي دهاشل ادهني رشت هنمدار ماو هنمضعب ود | | ْ

 نادا رك تارا قسرا ذان م للءو ةنيبلا كلت ضقع دهاسشلا !ذهلوصس لينآرقلا» ٍوهلوقيدار ||

 جم 0 ١ ديت . رو ع هيدا مع 1

 بأ !ر 15 ١
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 ااكو لطاسملا لاطاو ا ةدعل تعز انمى غلابنامناو نوم نهغو لطما هس نا نه سف: نم ظ
 ريرقتلهب هد "الا ءذ.سه ىلا عتدقاالزنأف ةعباسلا نم فاكسنتسالاو دسلسا ضحت مهضرغ ناكل ب هيف نيب ذاك |

 ديرب ناكن م هوقو ديرن نأ“ اثاماهفهاناع "لج اعلا ديرب ناك ن م ىلاعت هلوق : هب ,'الا ,ذهرياظتو قعملاا ذه

 د اسمي , الا فو بصن نمةرخ .”الا ىف هلامو اهتم هبْؤنامندلا ثم ديرب ناكنمو هثرحىف دن ةرخآ الا ترس

 ةامحلادب برب أكن مدل وق نالراةكلاب ةدتخم اهلا (لوالا) نيلوقةياالاىفنا لعا ( ىلوالاةلكملا)

 .|مجايمطو اس دلا تاذلل عتقلاادي رب ردحأ لك ّنال قيدنزلاو ني دصلاو رفاكلاو نمؤملا همم حر د_ابندلا

 مامعلاعب صايم ماعلا اذه نهدارملا نا ىلع لدية الارخ ؟ناالا اهتاو يدو اماريخم عافت الاو

 ق ليال نولمسهياواك امزطامو اهيذاو ءنصام طمسو رانلاالا ةرخ ٠ الا ىف مهل سيل نيذا كيلو ىلا مت هلوق

 ب - ىلع ةرودةم هن :داوانوكت ىأ امتفاهتذ نو اندلا ةاملسا ديرب ناك م هه ' الار دةةراصفرافكسجوا الا

 هيفاوفلتالوقلا اذهب نولئاقلامث ادكواذك هيك نانو - الا تاداعسلابلاط نكي لواهتن .زواسندلا

 لوقاذهوانن دااتاداءسىفالا نوبغربالو ةرخ النور كش مناف ثعبلا وركتم مهنمدارملا لاق نم مهن
 ْ ممهوزغب نوبلطي اوناك نيذلا نيقفاسنملاف تازن هن الانا (ىناشا!لوقلاو ١ رهام هءالكو مدالا

 ادارملانا (ثلاثلالوقلاو) اماونوةرخ الاناونموينأ نود نم متانغلا مال_سلا هياعلوسرلا |
 ناك نمدارلانا ىضاقلا هراتخ اىذلاو هو (عبارلا لوقلاو) سن أ نع لوةنموهو ىراسمثلاو

 لخديو ناوملا ىلا ةعفنملا لاس: اوتادابعلانابهسقريمللا ل-عوابتن زواسندلاة ا. اريخلا لمعب ديرب

 ًادريشا ا عفدف ىسلاو قرطلاةب وستو رطاسنقلاءاننبو ةقدصااو محرلات )صو بلا فاسثلا سستلا اذه ىف |

 ىلا عفاذملا ونا ريخلا لدن اههسب نافام:دلا ىف ءانما الجال رفاكلا اهيىفااذاءامشالاهدهف راهخالاءا رحاو

 1 ارشاد راكللا م تار دعا اوستاعاطن وك-”لاعالاءذه مرجالذريلنا لاعأ نم نوكتاهاكف نيجاتحلا
 0 | بلط قع اهباهلعاف اانغاو ةبنلا كايتو وي لا ذاف ةصوص## تان, تاعاطنوكنامنا ىف تاذاسناامأُو
 5 | تفرعاذاو تاعانطلا بان نءنوكئالفاهمدعك اهدوسوراصامفةعمسلاوءاب رلال يصح و اسندلا هس ز :

 رفاكلا نماهرو دم مم قااتاعاطلا هئمدارملاا هش زواسندلاةابحلا ديربناكن مهلوق لوقنف اذ - 8

 قي ىذلا نمؤملا هم رد هنالوةنو مومعلا قاهر هال ىلعدي . الاىر نأودو (فاماالوقلا)

 هلوقنال لك ث ملوقلا!دذ_.دو هتفصادهىذاارفاكلا هسف جرد وةععدلاوءابرلا ىل ىل.دس ىلءتاعادطلاب

 ةرخاالا فمها سانيذلاكءاوأدار !١انلقاذاالا نمؤلاقمليال رانلا الا ةرخ “الا ىف مهل )سل نيذلا كئلوأ

 اوركذلوةلااذ_منولئاقلا ءانرلانةنورقملا نلطابلا لاعذالاو :د سال لاسعال هده بس راثااالا

 ' || بج امو لبق نزملا بج نم هقاءاو ذو تلاه مال_سل اهملء لوسرلا نا ىور بابلا اذه ىف ةريثك ارامخا
 2 1| تأ مالت او ةالصلا هملع لاقو نوؤارملاءاّرقلا همف قلب مه ىفداو مالسلاوةالصلا هيلع لاه نزلا
 || نع هنعهتلا ىضر ةربره ىلأ نعو همفريدخال ةارتش همنا ساشا ربنم ةماس.قلا موناناذع سانلا
 1 هنف تاعامللاقفنآ رقلا عجب لجنرب عدي ةمامقلا مون دهوك اذا لاعدتأ مسو هيلعدلا قسنقال اوسر

 ل كلذ لءتدقو راهن الفلا, نأ تدرأ لب تب ذكى اسعت هق الو ةءفراسنااو لمللاءان اهبت5 برا لوقف

 1 رو يم ”اهفتاءاذاخ كاع عسوأ أ هلهللال وقف لاملا باص: ىفؤدو

 1 هال مسول 3 : فويو كلذ قرداوج نان لاقي تدرأ لبتبذك كامن قالوقدذ

 قل لأ هئال# ا[ كعاو أ ةريرهابأاب لاف تب كر لو هملع هنا لص هقنا لوسر برض غ هئعذق أشر رن ره

 ىوارلالاه ةيواعمدنعشي دل ااذ_هركذ هنعء هللا ىضذرةرب رهايأناىورو ةمايشلامويرانلامم رهست

 مهلامع!مهيلا فون اهتنيز واين دلا السا ديري ناك فوسروهقنا قدص لاعتو قافأ م كالاه هنا اذنطظ ىو ىكمف

 لسب هناق باوُملا نم ما_م.نوقدعسنام لك ناوه لاعالا كالت روجأ ةفول نمدار 11( ةاشلا مث امخا اراض ِإ

 مهلا ظ



 3 ءال

 اوناكم_مناانم و هب رنم ةئا ىلع ناك ند ءأ هل اودد كاد ىلا هت هللا لطب دقو هنارد#مىف ن وحدتو | 0

 مالكللا اذهنال كل ذو يالا هذ مب كل ذىلاعت هتئا لطب ا دقو هقادنع مهؤاعفش اهنا مان_صالاف نوممزب ع

 مط أ نموهلوق نا ل_ءاو مالكل ا! د_ه همف لس ددّمف هللا ىلع نيرتفملا دعو نيبالف ىلا عتهللا ىل«ءارتفا | ٠
 عاونأم ظءأ ىلاهت هللا ىلع ءارتذالا نا ىلع ةفالد همفو ةغلابملا ضر عم ىف دروبامايذك هللا نع ىرتفا نم 01

 َّك ودن# مهمال كِل ذب مهةصوامو م-مر ى-عنوض ذرعب كاوأ هلوشءال ودون لاشقالا | ١

 نوضرعيم-مأ هيدار أ مناوافص كير ىل_ءاوضرعو لاهاك داسعلا لكى ماع ضرع! نال ضر لكلب
 لاكنلاو ىزمللا نم مها ل سغ مه.ر ىل_ءاوبذك نيذلا ءالؤهمهضرعدنعداهشالا لوة.نأبنوصضةشش

 فدكف ناكمىف ىلاعت هتانوكح, نأزمي اذا (لوالالاولا) تالاؤسه فو هيلعدب نمالام

 اضنأ زوو لاّوَسلاو با ءللد دما نكامالا لعنوض درهما (باوللاو) مهبر ىلع نوضرعن لاق | .

 لا اًوسلا) نينمؤحلاوءاسجالاو كت الملا نم هقاعأب قافنا نم هقا*اش نم ىلعاضنزع تل نونا نأ
 ااواك نيذلادكت الملام_هدهامجم لاه (باوحلا)ل وهلا اذهمبهلا فمضأ نيذلا داهم الا نم (قاشلا| ١

 دانه الا سؤر ىلع لاقياكسانلاداهئالا لت اقمو ةداّتق لاهو دا ىف م_ملعمهلاعأنوظذح
 نبذإ اند 17 ىلامت هنا لاه مال اوةاللا مهيلعءامسن الاوهنورخ ا لاهو انما سد ىلع ١

 | لاؤللا) ةيضفلاراهظاىف ةغلابملاداهشال |لوةرابّتعا ىف ةذئافلاو نيلسرملا ناد سالو مهيلا لس '
 أ ريمان و باص أو باص ل ثم دهاش عم ن وكم ثأر وج تاوملاو هد_-اواف عج داهشالا ا

 نال رأ هناكاذ_هو ىءراظلا ىل_ءوبأ لاف فارشأو في رش ل مدمهش ععبنوكي نأزوكو راصنأو
 ءالؤهىل_ءكبانئسواد هم مكماعلوسرلا نوكتحيو هل ارتك لعن قدح زيملا فك الذ نمءاحا "0
 نيملاظا | ىل_عهقنا ةنءلالأ لاقف لاما ىف مهلا نءربخأ ةما.قلا باذص ىف مهلا نعربش امل ادنهشأ ٍ

 ىءناعوع ا.مثوغ_وهقنا ل دس نع نود صن مهنا ممافصن ءركذ م هقنا دنع نم نونو لاملا ف مهن نيبو | ا ْ

 تاهيلاءاقاو قلل نيدلا نم عملا هملااوفاض أ دّقف لال_هل اور كسلا مازتل بم مهسفن  اواطاكمسمنا | ا ظ
 ة.ةمكص فرعي نمف كلدلامءامعاو اجوع ىت.ىداعلا ف لاش.ال هنال ةيقتسملا لئالدلا عبوعتو | ا ّظ

 نورفاكم- هدرع الانس هو لاه مثتالالذاارب رقتو تاهشل ا ءاّقلا بيس حجوعلا ةمفيكو ةماقدسسالا |[ 1

 نيزهعماووكيلكئلوأ) لجوزع هلوق هرفكلا فمهما مما ديكوتلا ةهج ىلءترّركمه ةلكحاجرلا لامن َن
 اوناكامو عمسلا ن وغم _تاوناك امي اذعلا مها فع اضيءاملو أن مها نود نم مهل ناك امو ضرالاى | 1

 (نورمسخالا هةر الاف مهنا مرج ال نورتذي اوفاك أم مهنع لو مهسفنأ اورس> نيل كءلو أن ورمص | |

 (نوالاةفلا) ممدلا ص "هم ف ةريثكا تافصنيدحاملاني , ركب !!ءالؤه فو ىلامتهقلانا عا ش

 مسمن (ةب انلاةفسلاو) ان انذك هقلا ىلع ىرتفا نملظأ ن مو هلوق ىهو هللا ىل-ءنيرخةممسهنوك | ٌ

 ةفصلاو) مز ل نوضرعيك ءاوأ هةوقىهو لاكسلاو ىزخلاوناوهلاو لذا فةومىف هللا لءنوضرعد |
 اونذك ٍنيذلاءالوهداهْشالا لوّةبو هلوق ىهو ةيظعلا ةريضفلاو لاكسحنا او ىز1نا لوح (ةئلاثلا | ٍ ا

 ةفصااو) نيماظاا ىلءهللا ةنعلال اهلوق ىهو هللادنع ٠ نمنينوعلم م مموك (ةعبارلاةفدلاو) مهبن ىلع |

 هللا لمدسنع نودص نيذلا هل وة ىهو قل ا ةعد ام نع نيعذ أم هللا لدس نا ءنيّداصم_ موك (ةسماخلا | ١

 ا وءامرغيو هوقىه و ةيةتسملا لئالدلا ب وعن 2و تاهسسلا ءاقلا ىف م_معس ( ةسداسلاة فصلا ٍإ

 (ةئماثلا ةفصلا) نورئاكح مهءرخ - الا معو ةوقىعو نيرفاك موك (ةعباسلاة سلا ْ

 د_-اولا لاه ضرالا ف نيزمعمافركي) كلوا هلو ىعو هللا باذع نمرارغلا نء ني رح - ايي

ْ 
 رالاىف ني زعم ىعمو ىدارص نع عم ىأ نال ىنزعأ لاقي دارملا لص نم عملا زاعالا]]
 - ىل_ءرداف ىلاعتو هناد هنال لام هللا ادنع نمد.علاب ردنافان اذعنعا و را

 داي ولا (ةءساتلا ةفصلا) فعضلاو :وقلاو برقلاو دعبل هر دق تواسفتسالو تاما
 ب ههيسمسس يسم حسسصسم ةيسيم عمس يمس“ مح يسم رع يح اسحسااما |

 رويس
 ممم بح سس شيام ديوس حاحا م ممول ديمصم مجمل يع ص 0

١ 
١ 
 أ



0 1 
 ا

 ْ) ارونسعس ل هنا لع هلقعب همل ارظن نم نال هق دب دهشي كل د لك هلاختو ههسور مالا هملع”ى'ل!ةروص

 ' أ الم ىنلا تاذب ةةلعتم لاوحالا هذه نوكهنمدهاشلا اذه نركب دارملاو باك الورحاسالو نهاك الو
 |!باصص وهو نونمؤملا مه ةناب ىلع هنأي ىلاعت هقاهصو ىذلانا (ىناثل!لولا) مسو هيلعدتنا
 7 لأ نم ده اش همقءيإو ىنعي ةغلا اوهىذلا باّكلاولّو ىأ هولي ونآرقلاةنيبلايدا رملاو راسو هيلع قا ىلع
 ا الذ لبثو رخ لاهو مالسلاا هملع دهم هنا مهضعب لاف د هاشل ا كل د ىلا اوفلتخالوةلا!اد_ه ىلءو ىلاعت

 !-ءهلا ةث اوه هحولا كل ذو ةز عم هنأ همفرظن نم لك فرعب هجو ىلعاعق او نآرقلا نوكوه دهاشلا
 5 اهنمدهاش هلوقو هلع ناسنالا ىلعرشلار دقي ال ثم هنوكو'هلماكلا ةغالملاو همالاةساصفلا

 دفدعا شوا وءاّرفلا لاق (اهتاانو) ه.ةَملعَتم تآارقلا نم هنافصو نآر لا لاوس نال ةددملا كل:
 عركذ ىلا مث هناءريرقتو قيد_صتا | ىفهولت هلا ىعملاو هلق لزنادقناك ناو نآرقلا وا لخالا ىعب
 الا لوغلا ناالا نيلتحتاناك ن او نيلوقلانيذهنا ملعاو هيناميالا,ىهأو لسجخالا ىف لو هيلع هننا ىلص
 نااماما هنوك ى عمو ةجرواماما هنوكي مالسلا هملع ىموم باك فصو ىلاسعت هنأ ٍل-عاو متأوىوقا
 5 .هلالف ةجر هنوكسحاماو عثارمشلاو نيدلا ةفرعم فهلا نو هجربمهلامأماو نيملاسعلا ىدمةم

 ةجرلا مس! قلطاةسح رالاببس ناك الف باوثلاو ةعحرلا لوصل- بيس كل دو نيدل اوان دللا ىف قمل اى
 :«- .نأب هللا مهةصو نيذل انا ىنعملاو هين ونمو كلو أ ىلا-عن لاه مث بيسلا ىلع بدسملا مءالافالطا
 ؛اماهنمو ةج ديلان اهتصص لءٍاماهنم نيهسق ىلءنلاطملانا ملعا اون وذوي نيدلا| ده ة ص ىف مب رم ة ب

 آما فراعملا لمص قدرط نال نيمسق ىلعىناثلا مسقلااًذهو دارتاو بلط ىلا العلا لمست ىف
 اًدللا ناقي رطلا اههناسقي رطل اناذسهف ما-هلالاو ىحول نم: دافتسال اأماو لّعلاب طينمسسملا ناغربلاو

 || ةناغلا اغلب رختالانام_منمدحاو لك دضتعاوانمتجا | ذا تالو ولافي رعت فام-ببلا عوجرلا نكس
 || مقل ناهربلا ناكو هتمص ىلعءاسينالا ت الكت ةفاوااذاف ةرثك ىلا عت هقلاءاسن ىف نامش قوفولاو ةوقل ىف
 ىلع ناك ن خأ هلوةفاملعة دان زلا نكسه ءال ثم ىلا ةوقلا ىف تغلب دق ةسكوملا هدهذ هدصص ىل_ءاس اه
 | ره لسح ىذا ىسولا ىلا ةراشا هنمدهاش هولتبو هلوقو ةمن-ةءل | ةيلقعلا ىل'ال دلا ةنيبل امدارملا هير نم ةما
 مالسلا هيلع ىموا لمح ىدلا ىجولا ىلا ةراشاةمرواماما ىموم باك هلبقنمو هلوقو مال لا هيلع
 .(|/ لاق ع هملعةدانزلا نكميال ثيحىلاءال+-اوروهظل اوةرقلا فنيقبلا اذه غلي دق هثالثلا هذه عانق جا دعو
 || دوهلاممفلخ دفر افكل اف انصأ بازحالا نم دارملاومد_عومرانلاف بازحالا نم هب رفكب نمو ىلاعت

 ىدوبي ىف مسإال لاهل سو هيلع هلا لص”ىبئلاَنا ىموم ىلأ نعرببج نب دمعس ىور سوجللاو ىراصنلاو
 سو هيلع قفا ىلص ىنلاّنا ىسفن ىف تاقذ ىموموب أ لاهراسنل !لهأ نم ناك الا فنمؤي الف ىفارصنالو
 ”وهدعومرانلاف بازحالا نمهبرفكي نمو لوب ىلامت هنا ت دج و ةنآرقلا نعالا اذه لمملوتتبال
 لاه م هدعومراذلا نكت هب رةكمال نمنا ىلع تادهدءومرانل اف هيرغكي نمّنأ ىلع ذي الا تل دا مهضع
 || نمونيدللا اذه ةصص نماء يمىفكنئالف (لوتالا) نالوق همفو كبر نم نما هنا هنم يره ىف كتالخىلاعت
 (ىناشلا) هارئذانوإوةب مأىلاعت هلوق نمم ةقنامب اقلعتم ناكف ىلا صن هلئا دنع نم الزان نآرشلا نوك
 نونمؤدال سانلاراكسح أ نكلو لاه مت مما مضي ة برم ئرقو رانل ار فاكل ادءوم نا نم هب يه ىف كناالف
 || اووي )وأ اونماءاوس لاه ان لا. الو لاعب امم تن أن كف ةياغلا فاروهظ قار وظاملريدقتلاو
 || اكرفا نعلطأ نمو) ىلاعتهوق هنآرقلا فصو نمهركذ مة ةنامب نوم وبال دارملا نوكي نأ برقالاو
 لءهقاةنعلال امير ىل_ءاويذك نيذلاءالؤه داهشالالوق.و م-مر ىلع نوضرعد كلو أ ام دك هنا ىلع

 | مهل تاكرافكلا نارلسعا (نورفاكمهةرخ الا وهو اجو عا هتوف هقلالببسنم نودصي نيل يالا
 0 ظ ْ 3 رظلاء ذه هللا لطب دقو اهل صحت ىف مهتغ روابت دلا ىلع مهصرح 23 ثا منك ةفلتحم ىف رطو ةريثكت اداع |

 لو هلع هنا لص لوسرلاة و” نورك اوناكممنااهنموةباال ارخآ ىلا اهتنيزوايث دما ةامحسا ديرب ناكن م فوة
 ويسرا ا

 ا سما هلا ام يسم ملا اممسحا ل مح سلا اعصسس حسم ميسا دي مل ١ يي سما

 َن رسدقو



 ١ رشعةناملاةفصلا) مولةحنوكي امراصبا نع اولدع مما هنمدارأا قو ةرعسصبلا هتمدارمالمشذ (
 اذه ناك ل اعتةتنا ةدابعب ةها”الا ةدامعاو رتشا مهنا ءانهمو : مه سشنأ اورمس نيذلا كئاوأ ل او ا

  1انممناعماو نورتفياوناك اممسهنعلضو هلوق( رشعةئااثلا ةفصا) نارمس نا هوجو ملضعأ نارمدللا
 ايندلا فن ارمسللا نيعادهو سي سما ذ اناوضرو في رمش ااوطعأ مجنالا ورم د ةفاسن دلادنيدلا وعاد ٍإ

 نورتفا واكام ,مءلضو هلوةيدارااوهورثأ هنم قالو كليو عض سس اذه 5 رخالا ف ع

 فيرشلا ىطعأ ام هناوهو م دقنام هري رقتو نورمسخال امه ةرخالا ىف مهنا مرجال دوق (ريشع ةعبارلا ةفصاا]

  1ناودبال لب قبال ثم س.سملا اداه ناك امام ةراحتلا ىف رس دقق ع طولا سسقلان ىذ رو عسبف

  0نورمخ الا مه ةرخالا ىف مهخأ مرجال لاق ذهل فذ ةراسلا ةفص ىف ةراهنلا ىلا ةراصتلا كالت تءلقن ا ىضذيو

  1برعا!لوةئاقد ةلزخع ترامص ىت-اهاامعسارثك مث ةلاحم الوب الاناوقةلزغءاهناءاّرذلا لاف مرحال لوقو

 || ىأمرجو ىنت فرحال (لؤالا) هوجوه.فمولفنوي وكتلاامأو نسم كنا اح ىنعم ىلع نست كنا مرجال
 | ناحاجزلال اه (ىاشاا) نورسسخالامهةرخالا ىف مهن مهنع عطاق عطقال هناءا:عممرجالاتلقاذاف عطق
 | ا مهل لعذل اكل دتدكو كلذ مهعةلرال ىعملاو لع_فلا كلذ بسك ءانعممرحو مهعفل هنااودطانأ ىتئالدلك

 | موقن انش مكن رحال ىلاعتةلوقريسفتفف بسك ى عب مرجان ذو ةرخآالاو اسندلا فن ارمسللا |
  0رفكلا لهأ ىلءّدرال ٌسةخالاو هبوبيس لاه (ثلاثاا) بابل اذه ىف لمقام ن.>أ نما ذهو ىره زالا لاه

 هب وبدس جحاو ,ميناريسملاو باذعلاعوقو مهرفكق ح هنا ليوأت' او معصو قدحءاشعم مرججوانرك ذاك | ظ

 |]| .'خ رعاشلال وشب : :
 اويضغد نأ اهدعنةر ازؤ تمرح 0 ةئمط ةطمعانأ تنعطدقلو 00

 مهيرىلا اودي أوتاخ اصلا اواعواونمآنيذلاّنا)ىلاعتهلوق « او.ذغينأ ةرازفةنعطلا تة-دارأ |

 ركب هعالا مارسخو نيرذاكلادب وةعركذ ال ىلاعت هناملعا . (نودلاابيفمهةنللا باعم [كئاوأ |||
 تبخو ةنئمطملا ضرالاودو تينا نمذو> أ موهو عوضالاو عو ثنا وهتاسخالاو نيم ؤاالاوحأ

 تيذملا هنمو مم ةمابت ىلاو دن أ دغ ىلاراص نمف لاقي كتبنا ىف لش دىأ تبن لوقف ىنتىأءركذ || ٠
 نالفتبخانلقاذاف ماللاو ىلا ىَدعَم تاسخالا ظفا وهيا اَن أ طا ىأ هير ىلا تب ىذلا ساسنلا نم | ١
 |١ اولعو اونمآنيذا!ناهلوقلوةنفاذه تةرعاذادل عش هان فدل تش أاناقاذا وهما نمط اهانه ا ذكىلا أ .

 0 رخالا ىف عفتتال لاع الا هذه نا ىلا راشااوتتأو 4 اوةوةلاصا!لاعالا عم ىلا ةراشا تاكاصلا !

 دنءمدمبولقتناكو هللا نو دبعب مهنادارملا ناك دنا مطاانتايخالاانرسسفنا نةسلتا|لاودالا عمالا |
 ََت راصو_مولقاننالاةيوأ ىلاعت ها وسامىلا تافآلالا نع ةغراف هتنارك ذي ةنئمطم تاداس.ءلاءادأ |

 ءانعم ناك عو ئفلان تام الاانرم ف نااماو باقعلاو باولا نمم_ه دعوأم لكس هللا ق دص ىلا ةدمءطم ٠

 نانبب مريصقتلاو لالالا دو>و عماهباونأ او وكي نأ نم نيلجو نيذئاخ ةطاسلا لامعالا وأب مسملا ْ

 لثم) ىلاعت هلوق « ةنللا ىف دولخلا مها ل_هعو ةنملا باعصأ مهفةثالثلا تافصلا هذه هل لصح نم
 51 دال ىلاعت هلال عاو (نوركذت الفأالثمنابوةسب له عجل اوريديلاو مصال او ىعالاكنمةب ءرفلا |

 نيرفاكلاو نيئمؤاا نمارخ ارك ذ نم ىلا عجار هنا لةفاوغادخا ما ةباطمالا. ءامجأ رك د نقب رفلا

 منان مهفصوو نيرفاكلاهدعب نمرك ذ مث هير نم ةنب ىلع ن اكن أ هلؤق ىلا عجر لب نوزخ[ل اهو ىلبق نمد |

 نارلعاو مهي نم ةئد ىلعممئانهللا مهفصو نيذلا مهرب هبلاو عسمسلاو نورصييالو عمسلا نوعا: يال |
 :كلذكف اعممو ارصن د سلا نااكو نمهتلا نمو دسللا نم اكرم ناسنال ا قاس هناك سم هناوه هند ؛ةلاهجو |

 :للاسملا نمئثىلاىد_:مءالاربكم قب مص ىعأ ناك اذاد ل انااكةرمهنو عم“ حورلاره ودل | ٍ

 لدذملا لانضلا لهاملا كل ذكفانوص عمسيالو هب ىدةباروور مص الت اطظلا ض.ض- ىهنانلاكن وكي ْ :

 .لءاهشم' نو وكزئالنأ ىلاعت لاه متاهئانااريئاح تالالسذلا تال ظ ىف ىبسف بلقلا مصأو ىمأت وك |
 ترج د وا 1017190000:0020490009 هدو وع دنيف وصمت ٠
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 | وة نادوصقملاو هقادنع مهو اعنشاهن ايمانصال امهقدو ىف مهلعّدرلا هنمدار +او مهنعهللا باذنع نوعف دبا دعا ا

 1 [|| نمهتانود نءمهلناكامو ةلوقو دار هلا ىلع مها ةردقال مما ىلءلد ضرالا ىف ني رممماووكي ل كدلو ؟

 0 ظ | عجرم نيبو مولا عجربامني ىلا عت عمسقم باذعلا كل ذ نم مههملخت ىلءر دق. الا دح أن اوهو ءانلوأ

 6 اموقلاةناوةلتت امن ةرخآالاو اين دلا با ذعنم صال_طئا ىف مهام عاطقنا كلذ نيبو م-هريغيلا

 ٍ أ ارمصان مهلنا لجالالو باذءلا لازنا نمدقنا عنم ىلعاور دق مهنا لسجال سبل با ذعلا لوزن مدنا دار 8

 د ًااذافمه :رفكن عاولوزيفاوب ودي كم ولهم ىاعت نال لاسومال ا كلذ ل_دحاسنا لب مسمءباذعلا كلذ عنب

 | نيزعمازو كح مدارملا ليمهضعب لاق ةرخاالاىفباذعلا ةفءاسض نم دي الف هيلعتاثلا الا اوبأ

 |مهنع كلذ عفديومهرممت املو نود جالو ايدل ىفوأ ةرخآالا فب اذعلا نممهيلع هلازرنا ديرباسع هلل
 هقااباورفكم نأ مهتح ىف باذعلا فيعضت بس لق ب باذعا امهل فءاضي ىلاعت هلوق ) ةرشاعلاةفصااو)

 عمممنالاقينأ بوصالاو باذعلا ف .عضتا اينسراصداعملاو أد-ملا, مهرفكسهذرودنلاو ثعبلابو
 م فيعضتلا ا ده لص ىجعملا ادهلف قاطاندلا : نءسانالا عئمو لالضالا فاو سدي د شل امهاالس

 ١ | مسار نورصراوناكأمو عملا نوءماط" "بس اوناكام هلوق ( رسثءةيداسإلا ةقصلا)

 اع نوط اه ومخ الامد ريانناصمأ عحاو سقنلا ىو هب باّقلا مهند

 رخ الا ىفو انندلا ىف ناعاللا ن نمرفاكسا عنم ىلاعت هنا لاه هنأ امسمءىلاسعت هللا ىذر سامع نا ءىور

 1 ةرح -الاىامأو ورم اونا اين عمسلا نوعي طت_باواكصام ىلا عت هل اوقىف٠ ايندلا نام :

 من مهنعريسخ أ ىلاععت هلاىلال د سال اذه ى مالكا لصاسوشوعطتيالف دوصسلاىلانوع ديةوق

 ْ نوكينأاماوفوركاو تاوصالا عممنوعما_ باوناكامممب ادار نوكي نأ اماق عفسلا نو ماع بال 1

 ' ||| اواكممنا ىلع تادةبيدبلا نال ل طاب لّتالا لوقا او ىلاععن هللا لئالد د ءفوقول |نءنب او وكدارملا
 || ةدابع نوكي نأ اما عمسلا ناي هنع قابل اباجأ ىاثلا ىلع ظفالا لسبب جوف فور اوتاومءالانوعمجسا
 دهتج وأ هنال «اعدبءلار دةءالامهالكو نذالا خام د ىف ىلاءتهننا هةلخع ىعم نعوأ ةصوصلا ةساس ا نع

 الام اهتايثا ناك اذاوالامم هضةعاطةسالاتانثاناكا ذه تن اذاو هءاعردعنا هكرتنو أ كلذ لعفم نأىف |

 اوناكام هلوقيدا رم لاق مان لوقىف حدقم الذي“ الا ارهاط نا ثدشف قاباؤزم هنغشع انتا الا ىفنناكس

 [| انماذهو هعم-أ نأ عيطتسأال مالكاذه لئاستاا لوةناك هنعمهر وفنوهل مهلامها ا وعما سو

 | ممنوكقث نيب م مانصالا داره اوءاما ءاو أمها ن وكب نأ ىنن ىلاعت هنا لاةفرخآارذع نا. اريغرك ذو دم هعمج

 ا 1 لحاَمُأ ناويلعاو نالوا نودي فكت نورصساوفاك امو عملا نوعياعتسسباوناك ام ةوقب اسوأ

 1 ضرعمىف تدرودي " الا هذه نال لط امفاريذ ىنهملا قل ىل_ءوةساسلا قل ىلع مهل ةردقال هنأ ىلء دي الا

 | نكي فدكفءاسبنالاوةكن الملا ىف لصاح يانج اا وم-مباصةخم عم كل ذنوكي نأو دب الذد.ءولا
 ملبسو هملع هللا لص لوسرلا مالك ع ام«نولة دس ساوناكم منا ىلع لو كا ذ نا هلوقامأو هياع ظفللا لح
 4 الوصح نااضب او وهال فالخرخأ عم لعلسغ.ةءاطت بالا ىف ىلاسعت هنا ناولسإو هنيرودرامناو

 ١ | هنم عنو )ناو دودقملا وهف عنم ناف عنج لوأ ضرغلا ىلا لوصولاو مهذلا نم عن نااما لاقنتس مالا كلذ
 | لداوبق !لاو-أ فة الولاردالا و موهفلا ىف ةريشعملا ىفاعملا ن ءابسد' أ ايبس كلذ ز زا جح ذئن.ؤ

 نأباكلااذهىف: ةريثك ارا يمان« دقاضبأو ضرعملا اذه ىف مهلاَمْد هلع بن كعب فيكف هيبسب ةفرعملاوا

 1 2-9 قلانيدلال وق نعافراص ىتعاا اذهنوك ىلاعتنيبانلف لاهم ف راصلا مام عم لعفل !لوصح

 ٠ | :ونمم تقولا كلذ ىف فاكملا ناك ت قولا كل ذ يف ميلا لوزيال ثم < موزالا ليدسس ىلءالو دح ىل_صح هنا
 ' 7 لعق اوال اقسام م ىلءمغاناف هلوقامأو بولطلا لذ ئنسو نابعالان 2

 هن االا هذه ريفضلا نوكي نأ ب حوف عمسلا نوءيطتسيا اوناكام لاه مثِباَذعلا مها فءاضد .لاق
 | نورص اوناكأمو. هلرقامأو قالا ايده ركسنلاب معن اهيلاداءام يملا ادئاع :رخأت(
 ب مع ل سل

| ١ 

 لقت ف



 | نال لوجاشيأ اذهو مهتاعانصو مهذ رح ةءاندو مههاج ”هلقو مهلام "هلق هشمدارحاو ىأ رلاىداءاناذا رأ 1|

 أ لوقن لب نغلا نم نيدملا ىل_ءنوهًارقفلا لب ةسنلاعلا بصاشملاو لاملاو بسملاب نوكتتالثيدلا ىف ةعفرلا || ١
  :وينا ىفائعطاتدلا ىف لاملا هلق هت فكم ةرع 0 "الا ىل_علاقالاواسن دلا'لرتلالا وشعبامءاسجنالا|| ٠
 قديعابتلا ادهو ل_ذةٌنءانملع مك ىرتامو فوق ىهو ةمااش!ةنبم فشلا افك 3 هلل أ كنس من ةلاسرلاو 7

 ىنناوفرع ىت- قلنا نطاول ىل_ءا وعلطا ف يكف لهسعلا و معلامالا تسبإ هتادنع ةريتعملا "لمسنا نال
 أ هنفو ب ذاكمكتطظت لب هعنتأ نمو مالا لع حونل تاهشل ا هذهر كس ذدعراولاه ع ليضفلا ذه ظ
 لا مردف نكن لمار او هموق عمو حون عماب اطخ ظأ هنوكينأ (لوالا) ناهجوأ

 هوعاو هباو 8 .'نأىناوب د حس ممأىلا مسهومسنف لذارالا عم أب اءاطخ ادهنوك نأ (فاثلاوزأ| ا

 لسرو هنالاسو هرظنم ىف ء لك نمنودلا وهولدر عج لذدرالاى دحاولال اه (ةيئاشلاةهلثسملا) أ
 مالسلاو ةالصلا هم ء ةوقواممرجترباك أ م-هاوقكسص لذرالا عمبلذارالاو لعفلاو بايثلا لذر ْ ٍْإ

 نمل ذر أوه لاقي نأ همف لصالام_هضعب لاثو عسا عسب لذارالا اذ#ه ىلعف اهئالن امكتساحأ 1 1
 ىأرلا ىدابهلوقو ةفاضالا نعاضوع ماللاو فلالا تراصف لذرالا وه اولا تراك اذكها
 اوم اورظانللاهزوربو اهروهظا ةيداللاقي ه:هورهطظ اذائثاا ادب كوق نم رهاظألاوه ىداسلا | |

 (ىفاثلاو) هفالذع مهنط ادور هاظلا ىف وعملا (لوالا) اهوجوهدف اوركذو ىأرلا ىدانفف | ْ

 نم هد هوايعال مو ىأرلا دا :ىفاوظا تح اابزو قالا ثواناح ءادشاف لوعمادا اراانوكي تأ ذو | ا ْ

 ىداب كل ذكم_مموك اولاف ةلاذرانموقلا اوفصوانا مهلا (ثااشلا) فاولاربدتلاو بئاصا اركفلا |
 اذهدك أو بشلا ىأر مال نملا ىأد نم علل اذه ىلءىأرلاو مهارب نم لكلر هاظ ها ىأرلا | راا|
 وبأ أرق( ةئااشلا "هلّتسملا) نيعلاىار ىداياناذارأم- هنيذلاالا أ رقي ناك هنأ دهام نع ل قنا عليوأتلا |
 لوأ ىنعملاف ةزم_هلائدابأرق نكزومهمريغ٠الانوقاسلاو ةزههلان دا اسكس( نعءعرسنوورعأ |

 تي رشللا وةكردصملا لعب صن ىدايورهظىأ هداه نمتاكز وءهمريغءاملانأرقنموهؤادّساو ىأرلا |
 تيمعفه دنع نم ةحر فان اوفر نة ىلعتتك نا ميار موقانلاف) للاعت هلوق .« برضا الأ |

 تاوبسش ىح امل ىلاصت هنا لعا(ىلوالا "للسما ) لئاسسم هب . الاف (نوهراك اهل منو اهومكمزلن أ مكيلع | ا
 || (ىلوالا ةمشلاف) تاهشلا كل :نعااوجن دوكيام دعب كس مالبسسلاو ةال_سلا هيلعحون ةوينكركتم|]|

 ةغص ىف ةقرانملا لوصح نم عنالةب رشولاىف ةاواسملا لوصح حوف لاسق فال ثمرشبالا تنآاممسهلوق ا

 هللا ت اذ ةفرعم نمىفرنم هن ىلع تنكنا َميارأ لاف هناكس | ىلع لادلا قب رطااركذ متةلاسرلاو ومنا

 ةوسلااما ةحرلا كدا ارااو هدد: نم ةجحر ىلا 1 ىلاعت هنا مث هلعزوعامو عندعامو ب امو هنافقصو

 ىل“< ردقأ ل هف مكاوقع ىفةسبتلم ةيتشم ةنظم تراص كأم تس اء تسعد وسااىلعةلادلا ةردملااماو ْ

 هللاوةداتق نعو ةنبلا كلذ ىل_عردق أ الهلا دارماو تنبأ مأ َحْدساهتفرعمىلا نواس: ثم كله نأ |||
 لضذ نءانملع مكل ىرتامواولاهت | لمهن امالكلا لصاحو هملعر دقن ل هذكلو اهمزلال هللا ”ىنعاطت_باول ||

 مترظنو حاملا و دانملا مك رتولاماق تمةشاو مكملع تبع ةحخل! نأ بيد كلذ نامالسا ا هملع حونرك ذ

 قاسكلاو ةزمحأرق (ةيئاثلا هل ةسملا) اهظعالضف مكملعانان"[ ىلا عتهتنان أن يسو دودةمار ولغا ىلءادلا ىف

 نوقانلاو تبهسو تسلا هج لءاف مسيوم ىلع يلاديد شنو نيعلا مضي مكبلع تيمعف 0

 دوفللعلا نال نعم! سمت ءااضح الوهم قباذائشلاناملعاو تويبتشاو تسلا ىأ ميملا همه نعلا عم ]

 نأ «ةيةعورخ الا نءازاجم اهنمدحاو لكل عج نسق ره اظل ارصبلاروراصبالاو ةئطاببلا مسا | ظ
 مهيلع تممعف ىلا عت لاه ىمعلابفصو و كاذكو ةرصبماشتانآم مءاجالف ىلاعت لافراسيالاب ف سو ةنيبلا | 0
 ماك اريعذ تاروضم ثالث هفاه ومكمزلنأ3(ةئلاغلا لكس زمك كملع تم هفةي الاهذ به ىف لاهو ءابن الا ا
 نا كاذو لامدرم أن ع كلذ ىدرو 0 اكس“ رفلاذاجأو بطاخحاربفضو بئاسغلاربسضو |

 مها سوس سي بسمو

 - 7 ع ا حسو ماسلا جل يعج جسم
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 : ؤ ايم |اذه لود- سب. لم اس اررمضلا نماكمت العلا ناك اذاو موصل اذهو ىمعل اذه حالع هنكع هلا
 1 ظ أ اذا ىلاعت هناي ةداعلترجبدق هلا لعاو ناكم ءالاردتي جالعلا كلل ذ ىف ىف بي نأ لقاسعلا ىلع بجو مدصلا اهو

 لأ قع ا اذهانزّرتام ىلع لئالدلا كلا دك ءاضركذ ةريصل صصقااءاهعس لال دلا عاون ار فاكل ا يلع دروأ

 1 |هلوق » مالسااهملعح ون ةصق (ىلوالا ةصٍقلا) صصقل ا ن نماعاون ارك ذةرو سلا هذه ىفو ةريدكعضا ومى

 ْ يلم ويب اذع مكيلع فاأ ىناهتناال و ديعتال نأ نيبمر ري دن مك ىلا هموقىل ا احون اناسرأ د ةاو) ىلاعت

 1| دئاوز نماهاملاضي ةروسلا هذه ىفاه داعأ دقو سنو ةر زمنا يشل اشف رك ذبأ ديدق ىلاعت هنا لا
 مفي لاقاسكلاو و رعود رتثك نبا زق (ىلوالا 'هل5ملا) ناةلثمهمفو مكمل عئاديو دئاو هلا
 نييمرذنمككفاةوقودو مالكا !ذباستام ءانلسر أ ءانعمو نيم هريذن ك1 ىناباسون اناس رأ ىندملاو ةزههلا

 مك نا لاف هم لعرسكلابهاذرةغهازلارئاسامأو ناك اك خءابلاوهورطا فرح ب لمت
 هل 1 رتل حا (ةيناثلاهلمسملا) نييمربذن

 «عنيبم هناو باععلا نمةاصعللربذنهنا ىدملان وكي نأ ىلوالاو باوثلا نم نيعمطملل هلل اد - ءأاماندص
 ل - اهناراذنالا كلذ نا ىلاعتئمب م رهلنالا ىوقال !ناسلاو ل كسالا ب رطلا ىلع ذنالا كلذ هل

 4 مهو ا انمءانثةسا هلئاالا او د معنال نأ هلوقنال هللا ةداسمهد سهالا ىفو هللارب_غةدامع نعى هنلا ف

 مهو مالكل || ذهب هموق ىلااح واتقسرأدتلو لاه ىلاعت هناك هن الا ريدقتنا لعاو ىثتلاريغ ىن بجو

 عج ىلا هلوق نم لدب هللاالااودمنالنأ هلوةفهتنا الا اودمعتالنأ لاف منير ذنمكل يفا هلوق

 . [اكلذ ىف ميدظعلا لالا ىل_سحامل هنا ىئعملاو ىلأمويباذعم كماع فاخأ ىلا هاوقب كلذ دك أ هنا متري ذن

 1 ايلا اللا لاقف) ىلاعت ةوق «٠ ماه كلما و ماصار: ,يلوفكسس مورا ىلا لالا اذدنسأموملا |
 1| انبلع مكلل ىرتامو ىأرلا ىدانانا ذارأ م_هنيذلا الا ك دعس !كارئاموانل ءارمشبالا ل ارنامهموق نم اورغك
 هماعح ون نع ىكحاسل ىلاعت هلا راعا (نييذاكم كفطن لد لضف نم

 : ىلاعت هللا ةدابعىلا هموقاعد هنا مالسلا

 توافتلاو مها هرمشب هنا (ىلوالا ةبثلااف) تاهه_كثلانم عاونأ ةئالثب هنوف اونعط مهنا مونع كح

 |[  ةهبشلاو) نيملاعلا عبجلب ةعاطلا باو مهنم داولارمصن ثدح ىلا هواها عنتمب رمشنا ا داح[ن يب لصاحلا

 ْ كعبتالاهداصتنكولواولاه ةسبسمل ا عئانصلا لهو ةكاسلاك موغلا نم لذارأ الاهعداام هنوك (ةلاثلا

 0 نولذرالا هاو كل نمؤنأ دك هب وس رج ورتب وجلال ضم مساك الا

 ٍ : الو لمعلا فال لضف نم انماعمكلى رئال ىنعم او لضف نماتملع مكسل ىرئامو ى اه فوق (ةئلاثلاةهبثلاو)

 . (|| فككةرهاظلالاوحالا هذه نم نيش ىف انياع كلذ فده اهنا ذا لدم: رقة ىفالو لبا علا حلاصملا ةباعر ىف
 |[  لعاو تاهبشلاهذهرب رقت ىف مالكلا ةصالخ اذه تاماقملا ىلعأو تاجردإ ا فرشأ فانملع كل فب فرتعن
 1 نكيفناتبقابلا نانببش ام قالطالا ىلءرسشبلا ةوبننوركس يذلا ةمهاربابالا قدلمالىلؤالا ةببشلا نا

 فارشالا الملا (ىلوالاهلْئسسملا) لئاسةنتالا افا فو اجلا رئاسة وبني زكأن ماهم نأ
 ببلاورمالاب اؤلمدقو هلاقطم ناك اذا از حسحر» ٠ ىلءمهاوق نم ذوننأم هنا( لوتالا) هوجو هقاقتشا فو

 : مهنالكلذباوغصو مهنا( ىناثل ا) اهرعب دنىفا ونحأو تامهملا بدترتي اًولم مهما مهيلع ظفالا ذه قالطا ىف
 1 (عببارلا) ةهبأسلاحناو ةسيد بولقا !نوؤاع .منال كل دباو ةصو (ثلافلا) هماعنورهاظ ىأن وول

 مهلوق ىشو كوالا ةمسشل!م_منعىل اعتهتنا كح مةس'اصلاءارأ الاو ةمجارالوةعلا اًولمممن ال هباوذدو

 لهسا ذهو كِل ءهملعلزت ا الولاول اه مهنا برعلا ضءد نع ىلاعت هنن كح ام لم موهوا ل ءارمدالا كارئام
 هقانال وة ل: ةقلذتاو ةر ومال دخلا و تدثنلاو ناهربلاو لءادلابةَّمالارشاس نأ لوسرلا قح نم نال

 ش تازمعملا ءذه نال ابا اد ةراط هنال هدل اسر ىف هملع نهطلا ف ى :وق أةمشلا تااككل اكلمرمشنل ىلا ثعبول ىلاعت

 9 1 ةبكشن أذهل ىوغأ ةودقو لك تزد 5 عدم هنضتدنع نما بن ئذلازه كال اذه لما ترهل قا

 1| مهنيذلاالاك عت اكلارئامو هلوق ىهو ةناثلا ةببشلا ىح ئرشلا نمالاالوسررمثدلاىلا هنا ثعنام
 ف خت ست صخسس حصن سستم سطح تت حنس ع اسم

 0سم



 < م

 ىردزتنيذلل لوقأالو لاش عبار قي رطننارسلا اذهدك ؟هنا م <ىلعاسعكلذ هلع تن كفءارقفلا |!

 رقفلا عم هعاشا نوب اوناك مهنا ىلعالال لاك اذهو مه غنى امبلعأ هلا اريخ هلا مهيتؤي نا مكةنعأ

كامي رفهقاالا هلغيال بيغلاو بنغلا با نمهنال كلذ لوقأال ىفآلاسقف قاضنلا ىلاةلدئاو | ١
 مةطاننا

 نيملاظلا نمثنك كلذ تاعف نا ىناف ه,ترب_تأامنايذاكنوك اه رخ الاك4ءهللام_متؤيفمهرهاظك

 اهلملا) ةرخ الا قريإلا م_هانأآ ىلاعت هللاّنا عم مهاريخال مسه اب مهغصو ىف مهل نيم اظاا نمو ىسنا

 يدا الانأل اهاذا ناسالان ا اولاقتو ءاسيبنال ا ىلع ةكئالملا لمضغتت ىلع يالا ذب موق متحا (ةيناشلا | 1

 لوةلااذهلئاه ناك الف لئاقلا كلذ ل او-أ نم فرشأ ءىثلا كل ناك اذا نسيان ااذهفاذكداذك |
 ف.كجصواولاه مءاسالا تاجرد نمفرشأو ىلع أدكمالملاةجر دنوكت نأببومالسلا هلع |

 ةعاسلاموة:نأىلا اوَتاَح ذماسندلا لوط ىلاعت هنا ةدامع ىلءاومواددكئالملاو كلذك سهالا ن وك الإ
 ترحو قلطملا :٠ حالا (اهلقأ) ءاشأ ةثالثالا تسل ةم'احورلا ةسدبةلسا لئاضفتانارب رقتلا ماتو د 1

 هننانث زخ ىد« مكن! لوقأالو وقفا منغ هنوكب فدو هنافريثكلا لاملا كلم نمنأ ايئدلاىفةداسعلا |
 (اهئلانثو) بمغلال_ءأالو هلوةبةراشالاهملاو مانلا معلا (اهينانثو) قلطملا» انغتسالا ذأ الينا ىلاةراثا ظ :

 هيأاوةكئالا ا مسه ةوقلاو ةردةلا ىف تافول_خل!لك أن رطاومللا فررقتدقوهلءاكلاةماتلا ةردقتلا | 1
 نم ىدنءل-صحام هناناس هنالءاارومالاءذ_هركذ نمدوهةملاو كإمىنالوقأ الو هلو. ةراسالا أ ا ٍْ

 .اًذاوهعدأالاناف قاطملا لكل ااماق ةمئاسنالاةقاطلاو دب رعشل ا ةروةلان قماد امالا هثالثلا بتارملاهذ_ه | : ١

 لعب نكمياضيأو رمثملا نم لك أ مهنا لعل دي كل مىنالوقأ الو ةوقنارهط دةذكلذ تح الانا |
 ىد_:ءمكللوقأالو لاةفرةفاايهعاسلا ىفاونعط م-مناف ةهبدثلا نءهوركذا معانا وج مالكلا اذه ||
 ةءفيك فرعأىت-بدغلالعأالو لاةفنوةفانممناناضبأ مهيفاونعطو٠انغأ مهلعسأ ىتسهننانئازخ اا ١

 لوقأ الو لاةف شاك اللاعنا نولأيدق بنان مهيناونءطورها والا ىلءلاوحالاىرحاامتاو مهتطان ||

 (ةثلاثلاءلكسسملا) ةيئاسفنلا ثءاوبلاوة 2 اوهشلا ىاودلا مج نءأربمنو كسعأ ىتس كلم فناأ]]
 نيمو ادرطنا ىلع تادذب الاهد* نا اولاَقذ ءاصنالا نم بنذلارو د ىلبع هناالا هدم موق حا ا ا ظ

 باطل ني_ْمْوملاءارةفدرطللسو هماع هللا ىلساد#عَنامث ىصادالوصأ نمراذذكس#لاناضرص بلطا ||| ١
 ههحونوذب رب ىشعلاو ٌةا دغل أم مسهم رنوءدي نيذاادرطن الو هل وقى ىلاعت ها ءداع در افك اذان سه

 هن الاءذهقروك ذل ادرطلا لمع باوملا 3 نذلا ىلع لسو هيلعدلتا ص دمت مادا ىلءلديكلذو ا

 تاهو أ ىف لءلة2ّا | ىلع ل سو هملع هللا ىل سد ةعقاو فر وك دملادرطااو د املا لمس ىلءقاطملادرطا| ىلع ألا ٠

 لوب باقعلا عف دى هللا دنعةعاةكاازوعال هنا ىلع ىفابنللا جحا (ةءدارلالمملا ) لاصا |ةياعرأ ةنمعم

 .ىنرمصل ئذلا اذ ند امر درطلا اذه ناكن !ءانعم مه:درط نا هلت !نم ىنرصْ نه: مالسلا هملع حوت
 اضيأ مالا هءلعح ونوح تناكل ةزئاج ةعافشلا تناكولو هباقعنم ىملخي ىذلا نمىأ هللانم ا |
 "لمس اهذهىف مهلالدتشاه يشب لالدت الا اذهنالعاو هللا نمىئرمص نم هلوقلط يدشن مو ةزيئاح | ٠

 كانهروك ذملا باوللاو نورس. مسهالو هلوقىلا ايش سفن نع سفن يزجتالاموي اوقتاو ىلاعت هلوةب | ١
 اندعتا عاش افانااد_حترثك اف اننا داسدقحونناولاه) ىلاعتهلوق. ه مالكلا اذه نعبا وطاوه

 محدن نا تدرأ نا ىصصن مكه ةنرالو ني زدتع َمنأامو ءانشناهتنا يمك ابان لاه نيقداصلا ند تذكنا |

 رافكلانالءا( ىلوالا "هل 5لا) لاسم يالا ىف (نوعجرتهماا وكي رو# مكد وغدنأدي رب هللا ناك ا مكس ظ
 حون ىلءرافكلا دروأ ةديدصلا ةَمْذاواتانا اوم اناهتءمال_ساا هملع حوت بايسأو ةبمساثلا كل تاو دروأاسا | 1

 هنا ىلع دياذهواشااد- ترثك افانتل داح دق حوناناولا.ةفّدل دال ةرثك هوةصوم-ملا(لوالا) نيم الك 3 ٠
 [ًدهوذ اعملو ةَو كاودم-وتا !تايثاىفالا ناك ملاذا كلذو موعملا دما فرك أ دق ناك مالا ةيلع 1 ا ض0 1 خا 1

 ظ رارصالاو لهلاو دماَةّثاا نا ىلءوءاسن الا ةفرح تاه, ثلا ةلازا قو لذ الدإ ارب رقت لادا اناىلءلدي ْ ادن ْ 1 هب كا 01
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 01 حاجزا لامن ل. ةمضاهدعب ىتلا ةكرلساو ةرسسك اهلبقو ةعوذ هاضبأ ىهو ييملا تنكسف تاو, تاكرللا
 لذ رع ىلأ نعىوربامورعشلاةرورمضىفالا بارعالا فرح ناكسا نوزيجال نيدرمهلا نيد وتلا عسج

 . | ناك-الازوعامناو زم اوهاذ_هو اه تنعو دكرالا فقع ناكهنأ هي وب دس نع ىدرو *ارذلا هنع هطبضب
 "الرجا هلعمكلأسأ الموقابو)ىلاعت هلوق «٠ بةهتسمريغ برشأ موءلاف *سنقا!ىسهالوقكرعشلا ىف
 "||| نس موقابو نواه عاموقّمك ارأ ىنكلو مم. راوقالم مما اونمانيذلا دراطبان أ امد هللا ىلع الا ىرحأ نا

 ِ |كلمىفالوقأ الو بمغلا لعأ الو هتنانئانرخ ىدنع مكل لوقأ الو نورك ذئالفأ مم درط نا هننا نم ىفرسصل

 أب الاف (نيملاظل نم اذا ىلا مهسفن أ ىاعملءأ هاري هللا مهوب نإ مكسحنمءأ ىردزت سيدال لوقأالو
 نملذارالاالاكاعبنيال مهاوق ىهو هن اشلاةهبشلا نءباو+اوهادهناملعا(ىلوالا هلّملا) لث اسم

 ةوعد غسل ىلع بلطأ الانأ لاه مالسا او الهلا هءلعهنا (لوالا) هوجو نمباوملا اذهرب نو سانلا
 ةقاشلا ةعاطاا هذه ىلع ىرحأ اغ اواسنغو ا اريثؤ بءسملا نوك تبدسال اطات وافد ىت-الامةلاسرلا

 هلثاك( ىناثلا) كلذ ف لاخسا توا ملءانغاوءارقذ اوناكء او_ذكلذكس عال ناكااذاو نيملاعلا بر ىلع
 تاغتشااغاىنا ٌمننظو اريقف نوت دجورومالارهاوط ىلا مترظن ال مكمن مهل لاه مالسلاو ةالصلا هماع

 رجأةلاسرلا غلس ىلع مكلعسأالىفافأطخ مكتم نظل اذهو مكلاومأ ذخ | ىلا اهي لسولال ةفركلا هذهب |

 جولاو) دسافلانتلا اذه بي ب نيدلا ةداعسنممكسفتأأ اومرحت الف نيلاسلا بر ىلعالا ىرجأ نأ
 . | ضن نمانبلعمكل ىرئامو هلو ىلا اناث ءارسشالا كارئام اولاق مما ب اولا اذ_هربرقتىف (ثلاثلا
 امارات دلا باطىف عسر مل كلذاو م_مياع ها ضف بجو ةريثكاع اون اءاطعأ ىلاعت هنا نيب مال_.سلا هءلعو ف
 || لوط>ريرقندارملالعاذ لكلا قافتان لئاضفلا تاهمأ نماسن دلا نع ضارعالاو نيدلا بلط ىف صب
 . | مه درط هولأس موقلا نا ىلع ىلا دلاك اذهناونم[نيذاادراطب ان امو هلوتاماق هولا اد_هنماءلل.ضفلا

 0 مهدرطاف كبت نأ واب تيبحأ نا اولاق مهنا عب رج نب اىور ءارقفلا كئاوأ مكراشم نعميستن الا عفر

 | مهنا مهنعةباكس ىلاعت هلوقو اونم ؟نيذلا دراطبانأ امو ماللاو ةالصلا هملع لاق: مهتكراشع ىضرنالاناف |

 ىلع ليل داك هن اليه درط هم اويلط مهما ىلع لل دلك ىأرلا ىدابا:لذارأ مه نيذلا الا كاعتا كارتامو ولاه
 نا قركسحذو مه درطام هنا هنع ىح ىلاعت هنا مثمهانقن اول موقلا ف ارشأ كعبتاول نولوةياوناكممنا

 مما ا,تماهوجو لم_ةحي مالكلا اذهو مهبراوقالمممنا(لوالا)ارومأدرطلا اذه نم عانتمالا بج وام

 | اهموةرخ الاىف مهم رءاسقل دنع ف شك مالا اذهنان باجأت موبرتغتالفاورهظ أ امفن وةفاشم مدا ولا

 |ةرخآالا ف ىنو.مختسا مج درط ناف مهم رمهدعو اماوقالم مهنادارأو درطلا نم عاتمالا ىف هلع هلع هلا
 نوني مانيب مف رص نمدجأ الف مه درط ىلع بقاعاف5 رخآ الاىف ع.ةئانا ىلع مالا كلذ هين هنا [ممو

 نم موقاوهدعب لاق مم نواه تاموق كار ىنكللاو لا قةرهاولغلاب رارتغالاو بقاوءلان لها ىلع مهىهأ
 ]|| نءؤملا ميظعت نم ديال هنا ىلعاسقب اطت ع رمش او لقعلا نا ىئعملاو نورك ذتالفأ مهتدرطن اهلنا نم فرص
 ' || لس ىل_عرج افا ارفاكللا تب رقو ةمضقلا تسكعو ةسصقلا تباقولذ رذاكل ارحاسفا اةناها نمو ىقتلاربلا

 0 | تنكو همكح سع ىلعو ىلاعت هللا م ةض ىلع تنك ةناهالا ليبس ىلع ىلا نموا تدرطو مظعتلا

 ريصأ دو نيلطبملا ىلا باقعل او نيقحل ا ىلا باوثلا لاصي ا نمىلاعت هلنا ص امدض ىلءمكشلا اذه ىف
 نورك ذتالفأ هللا با ذع نم ىئصلذع ىذلا نمو ىلا عت للا نم فرص ىذلا | ذ نف ميظعلا باةعلل اجو سم
 ىأهتنلا نت اح ىد-ةعمكلل اوقأالو لاقف ثلاب'ه_ وبناساا اذه دكأ ُع مسبال كلذ نانولعتف

 لصأ ىت- بيغا العأالو اعفدالو اذخا ال لاملاف ضر غرلالوالام كا أ ى فا ىّدأ ال كلذكف مكنثسأال
 . | نمو عضاوتلاو عوضملا قيرط لب مكملع كا ذب مظعت ا ىلا لوقأ الو ىامشاالو ىسقنل ديرأ ام ىلا هب
  [|*اسضالاة لاحم باطيالو نيك املاوءارقفلا ةطلات نع فكنت ال هناف هقيرطو هن اش اذ_هناكسص

 "||| ةطااخ بجو ىتقي رط تناكاذفنيعشا حلاو نيعضاملا ةطلاخم هنريسو نيدلا بلط هنأ شاسناو نيطالسلاو

 ءارقذلا



©©/ 

 8 - : تس 22222 م م 7 1

 قلعت ىاثلا طرشلا !لصح نا اذه ىلءذ دو ولا فطورمشملا ىلع مدةم طرشااو ىناسثلا طرمشلا اذه لود

 لوالا طرشلا كل ذيءازخكل 3 قاع لانا” روك ذملا طرمشا ادمحوب 0ناامالونالا طرسشلا كلذيءازخل كلذ
 مدقملا و ىنعملا ف مدعم اغفللا فرخاؤملا طرشلا ناءاهةفلا لاه عملا | ذهلف ب.كرتلا اذهىف ٍقةَهلاوها ذه

 دضو توما لة مك تافسىفو مكتاوذىف فرصتلا كلو مك ارو مك ةلش ىذا !مكهلاوهىأد.عولاةباسم | ٠١

 هني رتفانا لقهارتن!نولوقيمأ) ىلاعت هلوق « يذل هيام ديفياذهو هلامكع م توملادعبوتوملاأ| ٠
 عمجرءاهلاو هسفندنع نم هيءاجو هلعّدفاو هامش اهارتفا عض نا معا (نوءرعا ٠ ىربانأو ىنارح ا ”ىلعف ْ

 فذح باب نماذهو اهب اسك اوتاروظلا حارتقامارحالا ىنارحا -ىلعف هلوقو مهيلا غلي ىذلا ىسولاىلآ | 1
 “يلوذ هي رتف تنكس ن | ىلا ناوهو رخ[ف وذم الافو نار اب اةء”ىعفىعملازالفاضملا || ٠
 ةل الدلة مقمل ا هذه فذح هنأ الا بي ذك كل ذ باق مكدلعف ىو ةدذكو اهذاص تنك ناو جين تانقعأ] ١

 ةسق فت دتودي الاءذهو مالسلا هءاعحون مالك ةيّشب نماذه نأ ىلع نب رسفم اراك 0 5 ١ هىربانأ ىأ نومرهتامم «ىربانأو هلوقو ةدقبلا ركذيوو لدبللا ءانآتنافوهنمأةوقك هيلعمالكلا | ٠١

 لديال ىارحا"ىلعف هي رتفان ا لقهلوقاضبأو ا ذ>دسعب مهلوقو حوت ةباكحس ءانثا ى ملسو هساع هللا ىلص دمت
 .ىرأو) للامتهوق « لو.ةلانمسألادنع راكنالاهحو لعلاة.لوق هنأ الاكس ناكهنا ىنعأ) ١١

 (ىلوال لئلا )لئاسسم همف (نواعفياوناك اس ةتبنالف نم ادق ن مالا موق نمنمؤ» نا هنأ حوت ىلا ||
 ضرالا ىلعر ذتال بر لا-ةف هموق ىلءاعد ىلاعت هلق ا دنع نما ذه. ءاجاملامهن هننا ىضر ساس عنب | لاق ظ 0

 دن أو ههركيئش هغلباذا ل-جرلاس اب ادي زوبأ لاه نزحت ال ىأ سئس الف هل اوتو ارادني 0 | 1
 ةدسعوا |[! ْ:

  6 0«٠ه

 ا ا

 ْ ٠١  لابلامعءاناعريدعقاودب ه سئتيمريغليقا هلا مسقيام 1
 اولافور دقلاوءاضةلا ىف مهاوث ةدص ىلع نال هدم انباصصأ متحا (ةبناشلا:هلئسملا) هراك الو نيزح ريغاىأ 0
 ءاقي عمواهت دصريللا اذه اتي عماما ناكل مهنامعا لص ولف كلذ دهب نونمودال مهنا هموق نعربخأ ىلاعت هنا /

 دوجو نال نالطءلارهاط لوالاوالهج ملعلا اذ_ه بالقنا عمو اىذكربملا اذه بالا عموأ 1ع معلا اذه 1
 نامعالادوبو لاحالصاسناميالامدعب لهل نوكعمواه دصناعالا مدع نءرابخالا نوكي نأ عمناميالا

 نامعال ارودص ناك الو لاح اله هنا لءوايذك ةاربخ بالقنا نال لطاءاضأ ىنامل او نيضمقنل نيب عجب ا

 مهنأ عمالاحم مهنمنامتالارو دص ناكل اح امهنم د او لك نا تدنو نيمسقتل | نيذه ىلع نوكي نآو بال مهنم 0

 | هنمو هنعربخأ ام لك ف ىلاعت هللا قي دصت نامالا نمو نامالا,نيدومًاماؤناكم وقل ااضيأو هب نيرومأماوناك ١

 نونمؤبالم_مناب اوُصْوِبْن ان نيرؤمأماوناكم هنا لاق. نأ مزلمف نم[ دقن مالا ك موق نمن موب نأ هناهلوق
 'لدسملا)ا روطأوارارم باكا ادهىّرمدق مالكللا !ذهرب رقتو نيضةنلا ندب عجبا فءاكت كل هر ةئبلا

 مهين نأ مواعملا ىف ناكعوق ىلعلاصئتسالا با ذع ىلاعت لنا لزني نأ زو عبله هنأ ىف ةلزتسملا تفتش |( ةثلاثلا
 هلعحوت نءىلاهت هلا ىسحاعاوصتحاو زوال هنا موق لاسقفنمؤد نم مسه دالوأ ىف ناكو أن مود نم
 ارحافالا اودليالو ل دابعاواضي مهر ذتن اكنا ارايدنيرفاكلا نم ضرالا ىلءر تال بر لاه هنأ مالسلا

 هنأ ل ءىلاعث هنأ لال مهيلع لاسئتسالا باذع لازنا ىلاعت هنمن_حامنا هنأ ىلعلدياذهرارافك || |
 ىلاعت هللا نمل ن اا ن”ايلع نس ريك لاهو ىذاقلا لاه نمؤد دحأ مهدالوأى الو نمد نم موف سل | 1 ١

 كلدفارايد ني رفاكلا نم ضرالا ىلعر ذتال بر مالا هملع ون لوقامأو نمؤينممهنمناكناوزئاج || ٠
 ٌكاذوارافك ارجافالا اودايالو داع نولضي مسهنأ مولعملافناكهناثمح نمل 3 لأسامناهنأى لعل ديأ]

 | لازئازاج امال لولامهما ىلع ه.ذل مل دالفاضب أو نيّتاعل !نيناه عوم مال وق ناك مكسحلا كل ذ نأ ىنعلادب |

 , هنأ هلعاف مههت_نأ هر لأس ناكح مهناممال دي دكا مالسلا هلعاسون نا لاقي ناسرقالاو ل الهالا لإ



 مؤ

 نااندعتاعان'اف.اولاقذدبمهدعو ناكىذلا باذعلا اولدعتسا مهنا( ىناثلاو)رافكلا ةفرح لطاسبا | ىلع
 منام وءاشنا هنادي مكمن ايامغا لاق حمص با وو هنع باسأ مالثسلا هيلع هنا مم نيقداصلا نم تنكح

 ٍْ لازئادارأ اذاو٠اماكءاشن اءلعففىلاعت هللا قا نو هاغاو ىلا سيابادعلا لازنانا ىعماو نيزدع
 1 هلابفظصو فريغلادا صر ذعتل هدنعام لعسفي ىذا اوهزهثملاو هنم هعنمال ىأ هزيالاا د أ ناف باذعلا

 ” ||| ناباذعلا نمءاشرام ىلا عت هللا ىلع عندمالقمدنعام لعف ىلا مكل لدسال ىأ نيزك ما اموهلوةف ءزعأ

 صال: ىلا نيتباسب أ امو ل قو نياوسع نأ امو لقو نيعناسم أ امو ءاسنعم لس.ةدقو مكبهلازنا دارأ
 || ةعطاقةماخج مالكللا مخ مسهتاهيسث نع باجأ امل مالسلا هملعاسو نأ لعاوةب راعَم ١ لاوقالاهذهو
 | ميحاو ةتبلا عت كعف إال هناف مكب وغب نأ دب ربهللا نكن اا مكل مصنأ ناد رأنا ىمصصن مكمن. الو لاقف

 رودص عت هناف كل ذ هنمدارأ اذا هناو درعا نمرفكلا دب ري دق ىلا عت هلن انا ىلسع هب الاءذ_ماشماصأ

 نأد رب هللا ناكن ا مك عمن ناد رأ نا ىصصن يكف الو لاق مال_سل ا هماعاح وننا اولاف هنمنامالا
 ةلزتعا اامأانبهذم ىف عب رصاذهو مكذشيو مكب وغينأدي ربهللا ناك نا عن مكعفنيال ريدتتلاو مكي و غب

 لس اذه لوسرلا مصنب اوعفتن. ل موقلا ءاوغا دارنا ىلاعت هللا ىلع لدية الارهاظاولاق مما
 اًذهدارأ ىلاعت هلا خاق ل نكل نيصانلارمصن عفا ال هناق دبع ءاوغادا رأواىلاعت هنلاّنا فرعناناف
 ىلاعز هنا ىلع لدم مالك !ذهركذا ا مال_بلاهملعاحوت نا لو: لب همقالا عقوام عازتلا نافءازغالا
 "| نارولىلاعت هنانييمال_سلا هءلعهلا (لوالا) نيهجونم هناسو مهلاراسشنالا ضوفلب مهاوغأ م

 ]| 0!لءنرلسملا عجسأ ورافكلا حني نايهمأ امل :دئاف هيف نكسب لولف .ةدئاف مدنلا ىف قبامل مهءاوغا |
 . ل ابلاخ نكي اذاو ةدئافلا نع لاخر يغمضنلا اذ_هناانلعف متصصن وزافكلا ةوعدب رومأمالسسلا هلع
 6 هلا. (ىفاثلا) هجولا اذه نما ةحراسم :اذهفمها وع ام ىلاعت هنأ عطقلا بو ةدئاسفلا نع
 .(|| اهطقنم حونراصلو نعال ان مناستا مدع مهل ارذع اذه راما مهاوغأ ىلاعت هللا نان مملع مككسا تيئول
 ةدئافاند اهتج اوان دج ىفالو كن ىف قال هنافاناوغأ اذا هلت اثنا تاسكن اهل نولوقب مسمنال مهترطانمىف
 سعالانا تثنةوعدلاهذ_ه لوبقةانسزلي لذ نيروذعمانةلعس د ةفاناوغأ دق ىلا عتهلتانانتمعدا اذاق

 نآزوال مالسلا هماعاسوت نأ مولعمو مالا هلع حوت ىل_ءزافكلل ةعاذ_هراصا ما هلام كن اكو ل

 ىلع لدتالةي الامذ_هّناانرك ذاع تداةىلاعت هتاةحرب رقت نع ازخاعامزلمامسغم هيد ريصي ام الكرذ

 مهرفكنانوأو ةياوناكر ةربئ اوناكرافكلا كئاوا (لوالا) تلي وأتلا نم اهوجو اوركذ مهنا ةربحما لوق

 بقاعيناهلاشمواولاهاكىعالا ناكنا مهعف. ال هدصن نا مالسلا هءاعحون لاه اذه دنعت ىلاعت هللاًةداراب
 ى رجزالو ضضصناذا كءف نافدلا ولال وةش ه.لعانأ ام رغ ىلعر دق الدإ ولالوةضهلذ ىل-ءهداو ل> لا

 ىأ كح وغب ىنعم نسما لاه ( ىناشلا) كال ذاراكسنالا هجو ىلع ل؛ ه رك ذام ىلعهقّددد هنا دارملا ساو

 . || لوزن دنءناعالانالتقولاكلذف مسام اف باذعلا مكب لزناذا موملا صن مكعم.ال عملا أو مكي ذعد

 ىهةباوغلا قابحلالاه (ثلاثلا) باذعلا ةد هاشم لبق َمنمُأ اذا ىعصن مكعفن..امتاو لبةبال باذعلا
 وغبنمو « رعاشلال اه ةرخ الارخ نم ةنسخ ىأ امغنوةلب فو سف ىلاعت هلوق لما ذب بلطا نم ةنمالنا
 ىلاهضوفو ف اطلالا ىلاعتهتنا هعنم هبف ىدامتورفكلا ىلعرص أ اذا هنا (عبارلا) هامتال ىنلا ىلع مدعبالا
 تاكل جاذه.ءاوغأ ىلاعت نانا لاقي نأ نسح بدلا اذهلفءءاوغادارأ اذاام هسش اذهف هسفن
 ةداعالا ىف ةدئافالفاراوط أو ارا سه ءانرك ذ دق تاملكلا هذه لام نع ناوخلاو نانا اًدهىف ةلزتعملا
 ىلع قاعمءازح مك وغينأ ديرب هللا ناكن ا مكل مدنأ نات درأ نا ىعصن مكعف الو هلوق (ةئاثلاةهلثسملا)

 لجرلا نال كاذودود-ولا ىفامّدَقم طذالا فونؤملا طرمدا!نوكي نأ ىدَمَعب اذفورخ 1 طرش دعب طرمش
 | رداذاف لوخدااكاذ مزاول نم قالطلا كلذ نوكموهفملا ناكرادلا تاس دنا قااط تنأ هنأ ىمال لاه اذا |

 ظ طوريشم لوالا طرشا اكل ذبءازا كل 3 قلعت نا ىبعملا ناكز يملا تاكأنالوةينأ لدم رخآ اطرش دعب

 د

 يف لوصع
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 دبا ا هك صسسسسسمسسسصسصسسصصخ 01 :

 عب هلوقامأ روك ذم ريغنر دقلا كلذرغاماف نارقلافروك دمردةا! اذ_هنالنا ويح لك نءنيجوز

 مهئاراكف مهفارشأ ن نم ٌةَقَيط لدةر ةئاجن لمآ ناهجو“ الااريسف” ىف هنماورطمهموق نع ”الم هيلع ءالكو 0

 هللا ةلاسر ىع د” تنكح وناب هل نولو ةياوناكم منا (اهدحأ ) هوجو هذ دنورض نا واكل جالا هفاوغاتشاو

 كتفي كهلان اتاالارج دنا دان تنك واه رارش اوناكمهن ١ (اهناثد ) ارا كلذ دعي ثرم هذ ىلاعت

 اوناكو واهب عافتالا :.نمكعسع اوذرعامو كلذ لبق ةةضسلا اورامموعا(!مئاثو)قاشلا لمعلا اذه نع
 ءاما٠ نعدمعب عطوم ىفاهعنصي ناكوهو ةري 5 ةنيةسلاكتنا (اهءدارو) نورذإو هلم نون

 37 نم كلذ نو دعدا وناكفرابصلا ىلاو ةمظعلار امنالا ىل اهلقن كنكعالو ءامانه»سل نولوبا رنات
 ٌكلْذ ماو دهاشامو قرغلانههرذن ناكو موقلا عم هند تااظاأ هنا (اهسماعو) نون اوهفسلا

 اورطس مجال ةثمفل !لامعب لغتئ اال لاستا كلذ ىف ان ن اكمنوكم#منونظ ىلءبلغارث الو اربخ ىلا |
 نورضسلاكم كنمرضساناق انماورخستن لوفي ناكرن ا دنم يد لامن هنا ةهلقحمموجولا هذه لكو هنمأل]

 1 ب: مرهشاناو ةعاسلا هده ىفانماورخستنارب دمنا !(لوالا) هوجو هيفوأ]]

 شان م كاترين ال ٌممكح نا (ىلاشلا)ةرخ ٠ الاىفىرختاو ايي دلا ىف قرقلامكلع راق

 (ثااثلا) نمد , ردهسلاىلوأ َء يخاف هباذعو ىلاعت هلا ططسل ضرع: !اورفكلا نم هملع َم عتاافت لها مكلع || 1

 صالا قمع لهل الحالالا نب وامه سنال مكسنال دشأ و جمقأ امكلاهدتسا و ا !

 قيل فيكن ماهل اران انك ةنر طسأا ل_.قناف لاه1او لافطالاةداعوه اك لال ارهاظيرارتس ءالاو ١

 ةّئس ةئدس ءارحو ىلا. هل 'هلوتىفاك برت ءتم"لداقلا ى؟-ىلاعت هناانلق مال او ةال_#لا مولع هاون الا كلذ ١

 لطود تسلا قد أوه ن منولعت فوذىا هيزذع <«نادعو أ,نمنولعت فوسف ىلا .ءتهلوقامأ اهم |

 نوع فو سف ل.ق هن 11 ةىأى عام اهنتسا نوكينأ (امهدح أن اهجو هناي نمهلوقىفو ةبقاعدج وه أ

 لحم فنوكدو ىذلا ىدعنوكد نأ (ىناشااو) ءادبالانعفر نم لج هجولا ادد ىلعو باذع هيت ًايانأأ 1 أ

 انرماءاساذاىت-) ىلا عتدلوق ه هنلزنيو هملع بع أ ميةمباذع هيلع لو ىل اعدل رووا 1
 نما امو نم[نءو لوغلا ماع ق.تسنمال !نإد ا ونينلا نجوز ركسص نماهيفلحااناق روشنلارافوأ| ٠
 ادت ىف ىت> فايشكلا باص لاف ( لوالا لكلا ) لئاسسمةب الاف ( لاقالاهعم 0

 اهعنص ناك ةىأ كلفلا عئسبو هلو قلاب امنت تءؤور ءازملاو طرمشلا نم هللا ىل_ء تاخدأ مالك- !!أه مد

 نيهجو لم_ةان أ ءاجاذا ىتح ىلا.ةهلوقىف مالا (ةئاث ميلا دعوملا تقوءاسنأىلا
 100 اندرأ اذاءوثاان سم #فا لاق ىلا هلا سعابالا 'يب ثد هال هنا نيب ىلاعت هلا (لتالا) |

 هللا )هيدعوملاباذعااوهانهه مالا نمدارا!نوكي نأ( ىف ءااولاذهدار 1١ ناكفن وكمت نكسص
 لؤالاامأ ءريغ هنأ (ىناكلاو) هيفزي ىذااروند اا هنأ (امهدحأ ) نالوق روندلاف 00

 ءالؤهو دهام و ناو سان 2 ناك نب رعسفملا نم هيطع ةعامج لوقوهف همفزب د ىزذلا روثتلا هناود

 ةرادح نم ادرثتنأك ن-سحلا لاف مد الزاك ىل- متو مالسلاهملع حون رونا لاق نممعفاوفاتخا

 ف ناكل سا ناكح هنا ىعشلا لاقف هعض مدنا مخل مالسلاهيلعح واراد دنا وطال

 هللاقي عضوعماش ثلا لق قو امنت وع .سهبأ ىلصدقو لاق ةفركل ادصسم ىف هنأ هنعهللا ىذر ”ىلءنعو

 رونتلا كا ذ ىف زي تاكح هنأ سا تنال قو دنهاا رو ةلارافل-.ةدلتاقملوقوونادروزي | : 1

 سل (ىنا هلا لوشلا) ةديفسلا ىف“ ءامسالا كل: عضوب مولاخلا قف لغتشافروذتاا كلذ نم ءاملا ورد هن نرمخاف ||

 لاه ضرال هنو نم مةاملا ردبغت اهنأ (لوالا) لا رقأهمضذ ربدقتلا اذه ىلعوزفكتارو:”رونلانمدا َرااأ 0

 ضرالاه-و ىعست برعلاوردق دق هأ ىلءءاملا قاف انو مع ضرال نرخ رميساعباعلا باول 1

 عضوا كلذ نم هاما هيلاحيرخ أ دةر اهي ناكم ىلعأ و ضرالا ىف عض وم فرش روذتلا نا ( ىفاش ا .انوتكا 0 1
 «اهءافترال تو.شف ةعفترملا هن ءالا نمو شضرال ا ىلاع 0( نسال بانل حاشا ردد 0

 بس مس

 د ْ . ١
3 

 ا 0 لا

00 

 ا

 هكا ها ل١ #2 يسم
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 اني الذ دهب نم ىلاه لاه تالذإو ةبحها كلت نم همف لص دق ناك ام هبلق ن ءلوزءاد-أ مهنم نءؤدال |

 هيلي نمددع لق ناوزيزع سبدلا ناف ةلذم كلذ ىف نأ نا الو حغنالو كل ذ نم نع ال ىأ نوأءذب ,اوناكلا

 قيطاخالو اتم وو اننمع اء كالفلا عنص او ) ىلا .عثدل اوؤ * ه.لوةدنم ددعرثك ناول!ذ لطا.لاو

 1 | فر رعذ ىذةةد نما دقن ءالاْك موق نم نءؤد نا هنا ىلاعت هلوق نأ ل-ءاو (نوت رغمم من ااواط نيذل ا ىف

 : ا مذهب هنأ ىلاعت هلا هفرعف بيذعتلا هوسو ممذعب نأ لمتكك ناكف م يكلهمو مهبذعم هنأ مالسلا هملع حوت

 0 مرحال ةنيفسلانب وكن قرغلان م الا لمس هن ىذلا ل٠ هسلان أك الو قرغلاو هىدلا س ىلا اذهب

 ا || نافرثاطلا جوج لاشم ىلع اهعّدصي نأ هدل | ىلا.هت هلا واف اهدادعاو ةسغسلا حالضاب ىلاعث هاد هأ

 1 | نود ىلا هلل سال هنال باج ا سهأ هنا رهظالا|نلق ةحابا سعأو أ باحص ا سم كافل عنصاو ىلاع هلوق لق

 بججاولا يالامو بجاولالهلا نع سنا !نوصو قي رطلا اذبمال اك الهأا نءهريسغحاورأو هسف:حور

 ذم ؟؛نأ لزج وهو ةحانا م أ ن اكسس لب با. ا سمأ سهالا كلذ نوكب ال نأ لهو بح اووهث هنالا ْ

 (اهدحأ)“ وجو نم هرهاط ىلع هزار ا نكمالا ذهف ان:مءاندل اوقامأاهب ميةيواهتكسلاراد «سفنل ناسنالا

 عا و) ىبع ىلع عنصتاو ىلا عت هلوق رهاظ تلا هو ةريثكن يع أىلاعت هلل نو كب نأ ىضتقي هلا
 | [داعمو ملقلاب تدتكو نيكسلاب تعطق لاقي اك نيعالا كل كافل كلذ مالسا هبلع عون منسي نأ ىف:

 رخالاو حراوملاو ءاضعالا نءاهزتم ىلا عة هنوك ةماقعا !ةعطقا لد الدلاد تين هن !( اهئاانأو ) لطان كلذ

 | ال كما نسب ىاانلرعان قممتا(لوالاوءوجو نموعو ليوأتا ىلا هقرعسملا بجوف ضادالا و

 | لوةالوهلاو-أ نعاس فتم نوكيل هباع بصن نالف ىل_عنيءنالف لاب ةدمفسلا لدن فدك هفرعت د

 -ئشلا ىلع نيعلا عضو ناك الف هيلع هذبع عشب د هناف 'ئىشلابةبانعلا مظعن اكرم نأ (ىناثلا) هتمع

 نم ظفح اا انظف انعم نورمسفملا لاه اذهلف طامتتال نعةباك نعل لعبا هلاو طاسحالا غل امل
 دقا نا مالاكنلا ل هاسو كن وسلا عندكلعوذلار

 نأ(امهدحأ) نير ايطورعشم ةئسفسلا لمع ىلع هما
| 

 ا | عقدو امك تو ةلمفسلا فلأن ىئشإ فيك هناا اعز وكي نأ (ىلاشااو) لمعلا كل ذ نع هوادعأ هع ءال

 ْ بواطالا هنم ل صحي ىتح ةنسقسلا لع ىنين ف.كهنأ هءاا سون ىلاعت هنأ ىلا ةراشا اذم-وو هلوقو هنع لا

 ًارمخ أن نم يلطتال نعي (لوالا) هودحو همفف نوقرغم م- - ما اواطنيذلا ىف ىبطاختالو هلرقامأو

 برلاقو كلذ دعب مهبلع اعد كلذ مال_ بلا هملع حون لعاسأ فم كلا اذهب مهماع تمكح دق ىناف مهنعءباذعلا
 || الف اناولظ نيذلا ىلع باقعلا كلذ لمعت ف بط اضمالو ( ءا)ارادد ني رفاكلا ن مضر ا ىلءرذنال
 | هاو هنأ صا ءاواظ نيذاادارملا م اعنتم لهن ناك نغءم تقو ىف باذعلا كلذ لازنا زنا تدضق

 انماورضست نا لاه هتماورضع هموقن م "الم هيلع رماظو كافل عتصيو) ىلاعت هلوق * ' ناعن حس

 ىلا عت هلوقامأ )مي  (ميةمباذع هملع لعو هب زي ب اذعهيئاينمنوأ عت فوسفنورذست مكسر مسا اه

 || ةيضام لاحةراكسنا(ل والا ( نال اوقكالفلا عنصبو ل اوةىف (ىلوالاهلكلا) ناتلثمهمفف كلفلا عنضيو

 1 ىلع رصتةقاف كلفلا عنسي لبق او ريدقتلا (ىناشاا) كلفلا عصي هنأ هملع ق ذ_هي ناك تق ولا كلذ ف ىأ
 1 | هباعاحون نأ (اهدحاف) ةريثك ًالاوقأ ةثمذسلا ةفصوف اوكذ (ةناشا اهلكسملا) كلفلا عمصتو هلوق

 35 !اعارذنوةاهض رعو عارذةنالت اهلوط ناكو ننس عب رأى لقر نيتن سيف ةنمة لادا مالسسلا

 لفسالا نطملا ىف لمرات وطب ثالث اهل ل_ء وجاسلا شخ نم تناكو اعارذنوثاثءامكاىفاهاوطو

 ناكنمووه سل ىل_ءالا نامملا فو ماعنالاو باودلا طسوالا نطنلاىفو ما وهلاو عايسسلاو شوخولا
 اذاً اهاوط نكن بطال أف (اهينانثو) مالسسلا هملعم دا دس هعم لجو دازلا نم هلا |وجا حام عم هعم

 [| اتترعم ىلا ةجاحالرومأ اهنال ىيدنال ثحابملاهذهلاثم نا لعاو عارذش عساهم رءو عارذ ىتئامو

 . [|| ل ديامانه» سل هنان عطقلا عمام- سال لوضغلا با نماهبف ضوملا ناكوالصأ : دئافاهتفر هع ىلءالو هلا 1

 #10 انرجال او اوج ننمؤسلا عرق تس ةمدئل اق نإ هنا هلعن ىذلاو دمع ادب الا لع :
 - همهسو مما حان د يجي كك يو 1 عب مح مسسلا مل اعل

 ندور

 مس ” يصس رسم دعحمملا  حيصع 1 اسعاد ل000 لملم ماتحس ل اح 22-22-27



561 
 موصل مومو يصل مسلس

 | قوس نمال ا هل و اوهحااشبام أ نالعاو هنءادالا عقو بيلا ادهلفتاناومحلا ارئاس صماخت ىف 1

 || نملكنان رعشم لوقا هبلع قيس هلوق نالاولاهبجاولاردسةل او مزاللا ءاضقا !تابثا ىف لوقلا هيلع
 ض1 قشلاو همأ نطن ف دعس نم ديعسلا مالسلاو ةالصلا هملع هلو ةكوهو هلاح نيرغ.ال هناف لوقلا هلع قدس ا

 : ةيحان ىف لئاقم لاق نينامتاوناك اولا نمآ نمو هلودءامشالا كلت نء(ثنلاشل !عونلا) هم نطي ف قشنم أ ْ
 ْ مسالا اذهب تدهش اه ونب ةتمفسل نماوج رخال ءالؤه نال كل ذب تدع“ نينامعل اهب رقاجا لاةدةن رق لص ولا ا |

 أل وهو لةلامهةصوىلاعتدتاّناالا هتفرعم ىلا ليم الامم كلذو هنم صةن اروهامو هنم ديزآ و هاماوزكذ و
 لأ ةعاج اواك ةنفسلا ىفاواخ دو ةعماونمآنيذااناكتضان1ل ةناف ل ةالاه_عمنمآامو كاعت ةوقأ|
 | رفنالاهعمنمآاموانههرب دقت اورئاج نظفللا الكانلة نولملق ةمذ رشا الوهن اةلوقىف كنوابلق لشيول لف ١
 ]أ رثؤي ف مكو ىءاوهوأ ىران مسحوهو ّنْخا نم هنال دبع بف ةتنقدلال_خدسدلبانأىوريىذلااماف لدلق | ١
 || ىلا هتهلوق همف ودل كرت ل والاف همة دروام مدربخو هيلع ل ديل ىلاعت هللاباّك اضيأو هيفقوغلا | ش

 ١ مالسلا هيلع حون دي لافو هلوقامأ (محر روذغل ىرنااهاس هو اهي رجمهللا مساهفاوبكرالاقو) | 1
 ' | ئشلكورصلا بوكرو ةنمفسلا بوكرو هادا بوكر هشموئداارهظ ىلع اعلا بوكرلاواوبكرا هموقل|| :
 تاكرلااماو ةنمغسلا بك ار ةنسف سلا بكر ينم برعلا ىهسنو ثدللا لاق يذلا هبكر لاقي هبكر دقفامرشالع ا .

 ”لصنمنوكتنأ زوحي الاهفاوكراهلوق ىفىف ةظفاو ىدحاولا لاه ليالاوباودلااوبكر نمبكرلاوأ| ١
 أل تو ذم اومكرالوعفم لاق. نأ هجولا لد ةنسفسلا ىف تيكر لاشيالو ةنمغسلا تيكر لاق, هنالبوكرلا | ١
 فوج ىف اوكي نأ مه أ هنأ ةدانزلا هذه ةدئافنوكي نأز وهياضيأو ةنمنسلا فءاملااويكراريدقتلاو |[ ا
 | ىلاعت هلوقامأ ةنمغلارهظ ىلعاووكي نأ مهصأ هنا اومهوتل اهويكرالاهولف اهرهظ ىلءالكلف لا

 ْ (.ميرجم مصاعنع صفحو قاسكلاو ةزجأ رد(ىوالا"هلثلا) لئا ههيففاهاسمو اهي رع تنا مسن ١

 دهاح زر قفاشكلا باس لاهو ميملا مضب هنأاهاسممىفاوةفتاو ميملا مضي نوقاسلاو ىلا خشب 0
 || ءارجالاكر دصم ىرجلاىدح اولا لاه ىلاعتهق نيتقص لحما ىرور<# لعافلا مسا ظفاي اهي سمو اهيرت ]ا إ
 ااوهن يملا فب اهمرجمأ رد نمام أو قددص حب رك د رخو قدص ل خ دم اخ دأو اكرامم الزم هل اوقهلثمو | ا 1
 ىشو ناكل اهارحم ناكولو مب ىردت هو هلو ةءارقلا هده بحاص جحاو ىرجلالثمرد صماضيأ 0

 ْ مهر لاه هناكفم-مبىرجت لافاذاف عملا فنابراقني ممر او مهب ترج نأ ميملامضنم ةحو مسج رم ا
 | لاماو ىلاعت لاه هريغءاسراو ثنئاذاوسر لا ىسر لاقي ءاسرالاتص ردضماضب ًاوهفاسرحلاامآو |

 ىروت نأ دارأ اذا ناكل قو هنردقو هللا مس وسرتو هتردقو هللا مس ىرت دي ري سابع نب |لاق اهاسرأ
 || (ةيئامااةةلثسملا) وسرتفاهيس م هللامس لاه وسرت نادا رااذاو ىركفاهي رجيهللا مس لاف مسج ٠]
 الأ هللا مساوأدبا (ىاثلاو) هتامساوبكرا (لوالا) اهوجو هللامسف بارعالا لماع قاورك ذا ا

 نم نيضمرشعل لقو بجر نم موب ل وال تراساهنالةواهواسرا واهؤا رجاهتامس (ثلاثلاو) |
 | ةيئالاىف (ةثلاثلاهلْثسملا) ىدو1لا ىلع مرحلا نمرمشاعلاموب تو ساو رهشأة تس تراسةبجرلا
 | اذ اوامالك اهاس مو اهي رحم هللا مساهفاوبكحرالاهو هلوقع وجي نوكيتأ (لالا) نالامتحا
 لا ركذلا اذهب انورقم بوك رلانوكي نأ تي ىعياهاس مواهب. رم هقلا مساهم فاويكرالاقو ريدقتلاو
 ||| ارم نأب مهريخأ عبو كرلابمهيمأ مالسلا هداعاسون نأري دقتلاو نيمالك انوكي نأ( ىنائل | لابت>الاو)

 | أى ع رشي نأ ىئش.الناسنالان ا ىلاربشي (لوالا ىءملاف) هتردقوهىعأو هتلامسسالا سلاهاس هو | ١
 | كا ذدكري ن وكي ىح ةسدسق ل اراك ذالا,ىلاعت للا مسالارك اذ هنن عورمشلا تقو ىفتوكيوالارومالا نم | ١

 تسلةنمفسلا نأ, موةلازبخأ ةنيفسلا بكراملهنا ىلع لدي .(ىناثلاو) دوصقماكلذماقلابيسركذلا || ٠
 ] 0 قئرمماوهىلاعن هنامهربخأو ىلاعت هللا لضفب باقل اقرلعتو ةمسهلا طب ربجاولا لب ةاحتل الوصابي
 0| ىرح اوه هتاف هللا لضف ىلء مكي وعتنوكي نأ بح لب ةتمةسلا ىلعاولو «:نأ مانافةنسهسأل يمرملاو |

 ويس



0 
 ااا هد نشدسساسا همس سل

 01 اين ( عبارلا ) هنعهلتا ىذر ىلسءن<لوقئمودو مسدلاماطىأرونتااراف ( ثلاثلا ) ريئانتلا
 اوت اشي الا تي اراذاة اليو ا فيت مال ادم ثاءاننعم نوكب نأ لم رونتلا
 0 مالكا لجل مالا انماق لا وقال ا هذه نم مسالا اف لق ناف ةزيذ سلا ىلا عم نمو كلفني جئافرتكي“ ءاملاو

 1 | نأ ىف ل ةعلا ف عاشتماالو هملع اظذال ا لب بجوف همفزيخي ىذلا عم ضوملا ىف ةقيقجروذتلا ظفاو هنةرقح ىلع

 1 اننااذهو ماللاو فلالابروذتلاركذ لبق نافارونت عضوا اذ نات نيدم عضوم نمالثأ عيشءاملانالاقي

 ؛ | نا ىلءكلذ لمع نأ ب جوف هنأ شاذهرونت ضرالا ىف سدو عماسسا ا دمع مول ءمنيعم قباسدوهءانوكي

 | 01241 ارلاجب نأ دبعالاظ لس ومو زلال جان يرطب حالا هعوبندت_ثءاملا تي راذادارملا

 | 10 و افا قل ونيعاروت ناكوأ « ءارحوأ مدار: تناك ناد مالسلا هيلع خونامواعمناك

 :مالكسلا فرم لا ة>اح الفري دما اذ- هم ىلعو عقودقهالا نأ لعافروذي ءاملاتياراذا كنا هفرعو

 نأ يشار ةزق ردت نايات ةئ مع ةيمم (ةعبارلا هلثسلا) ه هرهاظ

 ندعالموقا كال هاةمالءناكرو:تلاروذنأ ىور ىذااوروذتلا نمءا!رافدارملاف روةيالرونّتلا سفن
 تفولانوذرعياهب ةمال<مهل لمع نأو دي الذ ةاحلاءنينمؤملا ىلاعت هللا دعو دقو ةيظعةعقاو هذ هنال

 ١ -ع ةظذارومَما !ثمالا لاف (ةسماسللا لقيم )ةعقا ولا هذه ثودا ةمالعةلا طا هذه لعج دعبالف نيعملا

 1 ءريديق ب رعلا هن ر «فاممع أن وكي دق مسالا نا ىلع ل دياذهو ىرهزالا لاهر ان هيحاصو ناسل لكي

 : رم برعلا مالك لح دام هريظنو اذهلق دروب :برعاا مالك ىف فرعدالوراثت لدالا ناكل ذ ىلءلمادااو

 | ترانم ظاقلالا هذه اوماكست برعلان اف قريشسالاو سد:_اورايدإ اوحايدلا معلا مالك

 | (لوالاف) ءاسشالا نم عاونأ هثالث ةنمذسا | ىف لم_< نا. ىلاعت هللا هرهأ كلذ دنءفرونتلارافامل هنأ لعاو

 انقل جوش لكن ضو ىلاعن لاه ناحوزامهنانثالا لو ود سوخال ا لاه نينثا نيجوز لك نم يف لج اانلق هلوق
 0 ظ ةأرملا لوقتو جوز لمللاو جوزرابنلاو جوز ف.صا اوحوز ءامئااو جوز ضرالاو حي وزءاملافنيجوز
 1 تينفىتاال اوركد ذلا نم وزلا قا هنأو لاهو ةًرملا نعي اهجوز امم اخو ىلاسعت لأف اينوزوهو رز اع

 . أ نمونيئازعلان هو نثث نأ نءحاوزأ ةمامت ىلاعت لوق كلذ ىلع ل دباممو جوز هللا ةيدقد-اولانا

 رخاالاوا اة هدا وكب نيش لكن ءةرامعناجوزلا لوقنف اذه تفرعاذا نينثار قبلا نمو نيئثا لالا
 صخر قكلذاو ارح الاو ا اونينل اةنيسلا لام _توع ال ةاذك امه نكت لكر ذقت و أ

 0 | نيجوزلا نا هملعلاة ال جوز ىثنالاو جوز ذلانينثا نيسوز د لكن ملجاودارأو نب ونا لك نم
 ]| هوقو نينثازيهلا ارذختتال هاوق ل اشم ىلءاذه لوقنامال نينثا نيجوز كوة ىفةدئاسفلا اخ نينثاالا نان وكبال

 1 | نيجوز لوقف ل خد له هنأ ىفاوذلتخاودراورغلاؤسدلا اذهفةروهثلاةءارقلا ىلعامأو: دحاو ةفن

 . ]| تاناويلا لكهسفلخدي نيزثا نيوز لكن مدل اوةنالل>ادفناومما امال اوةنف المأ ناومااريغنينلا
 0 (تاسنلا ان وجات 2 سانلا نامه دعسال لاخلا هل رقبسحي هنأالا «ءاعل ديال اظنالاقتابنااامآو
 5 17 | نأ مالسلاهملع حوف عطتس ل لاق هنأ ام_معهقلا ىضردوءسمنبانعتاناورلا ىف ءاجو هماسقأ عنمج

 | لاه هتلجاذا دسالا مطأ نيأ ن4 برا. لاق مالسلا هماءاحون نأ كاذو ىجل اهملع تقل ىت> دسالا لمع

 1 اةحاح نافاهك رتوالات املكلا هذهلاشمأو ىهملا هملء ىلا عت هللا طلسف ماعطلا ن ءلغشأ فوفىلاعت

 1 اةهلم<مالسلا هيلعاحون هتايهأ ىتلا ءايسشالا نم (ىاشلا) ىج هين بوراك ماعطلاى لا ليفلا
 37 هلءاش أ هثالثو مالسلا هءلاءح ون ةع.ساوناك اولاه لولا هلع قمسنمالا3 ءالد أو ىلاعت هلوق ةنمةسلا ف

 ١ امأو ماللا هملعحون ةجوزو ءالؤه ةئامماو اكاضيأ لدقو ةجوز مبنم دحاو لكلو ثفانو ماحو ماء مهو

 لقناف لالهاانام_ملع ىلاعت هنا مك-نب رذاك اناكو هنأ ىهاو هنب ادار اف لوقا اهماء قيس سنمالا هلوق
 - [وهولقاعنانالاانلق تاناو حلا ر كذب ءاد الا عقو هنا بيل .ختاناورلسا عسمب نمف رش أ ناسنالا

 4 تيا فدعب ان زباب اللامية رار د نم الهلا بابسأ عفدهلاو امةملاك هل ةسعل |
 0 م ب

 ف
 تنفأ



 عسسل < ل .ةدمسيسادم مهمل دس _

 لافنة ناسا تناك ان نر للا يش ناس نال لقمر ةاغألا كلاب لان كاصحام ةنامك اكل

 ىلع عطاقلا لملدلا م هياولزنا ذا همفدض ىلع سانلا لدت طولت اصاو نون ىو لهنا وا زنا كنا 1

 تاسطالنودسطلاو نيسطلا تاسطلاو تائمخلل نوئ بلناو نيثيرغلا تائيبحل ا ىلاعت هلوق بهذملا اذهد اسف |[

 ىل-ءكلذ مرسو كرش أ نازالا اهدكتيبال ةسازلاو دكر َرشموأةيئازالا مكتيال ىنازلا ىلاعتوقاضيأأو ||

 ٍةغللا ف لزهملا نا لءاف لزعم ف ناكوهلوقامأو لوالالوةلاود قالا نأ ىب_ءاسلاد دقف لانو نيبمْؤملا 1

 عضوع ىأ اذكن ءلزعع تنك لوقت داعبالاوةمحتلاوهو لزعلا ن هءزصاو هرجع خ رم ١

 اهوجواوركذ بدسلااذهلف ءوشىأ نم لزعم ىف هنا ىلعلديال لزعم ىف ناكو د هلوقنا معاو هنملزعدقأ

 تاك هنا (ىناشلا ) قرغلا نم هعنع لحل انان اد ناك هنال ةنسةسلا نم لزعم ىف ناكمنا (لتتالا) |

 ح وف ناظف مهنع درغنا هناكراهكسنحلا نم لزعم ىف نأك هلا (ثلاثلا) هموقو توالي يد

 لوةئةنيرفاكلا عم نكنالو انعم بكرا ىبابهلوقام أ مهتقراغم بأ هنال ناك امنا كلذ نا مالسسلا هيلع | 0:

 ناكلذو ريسكلا «جولا ىلعو ةلاعرسكلانوقابلاو نآرقلا عمجي ىف“ املا فب ىنباب مصأع نع صفح أر ق |

 ريقحتل ا ءايل ردع نأ مزلالاو ةفوذحلا ماللا درت نأ مزافريقكلاءا ءانتقةمللات .رغصاذاف واووأ» انا ع نمماللا |

 تناك اذانيللاودملا فورحرياس بلقثتاك بلقنتن أم 000 ولاممال ل رتال اهنكلأ بار رعالا تاكرج |
 تال تهيج ا كنف ىلا تفضأ اذا مرفأ | ىل_عابهتل الد تاطب تءاقن اولو انقواصءو ف نارعافورح

 اذاف ئباده لوقت ةفاضالل ىتلا (ةثااثلاو) لعفاا مال (ةبناثلاو) ريق اهتم (قوالا) تاانأ

 سوو اًقياو ةفاضالل ىلا ءاملافذحراسالاواهفذسوءاملا تاسثاناهسو همفراص هتّيدان |

 هنكلرسكلانأرقنماهدارأ م اضدأ ةفاضالا دارأ هناف“ املا عب ىبايأرق نمو مال_غابوغ هيلع ةلالد | 7

 « ىمشاو ىولتالا عةنبا اب «  لاقاك ابان راصت اف فاالاءاسلا نموةحتفل' ةريسكلا ن ملديأ |

 | ىح ةةسفسلا بكري نأ ىلا هاعد هلا مال سلا هماعح وف نع سال ىلاسعت هناا اوشا تالف ١ ْإ

 هءلعاربصمر هكللا ىفايداقم ناك نيالا نا ىلع لدي اهو ءاملا نم ودعت ل. ىلا ىو ١اس لاق هناهنيانعاألا 1

 همقو مسر نمالا هننا سعأ نم موم !!مصاعال مالسسلا «لعح ون لاق ادهدنعف هنعريخ انيق هينالاتذكم |

 مودلا مداعالهلوقودو مصاعل | ن نم موصعملا* انئةسا ن سك فيكف موصعم هللا ههنر ىذلا نا اودو لاوس ا

 اويكسرا لاهو هن الامهدهلبق لاق ىلاعتهنا (لوالا) 3 اهرط باو! ىفاورك ذوهتلارهأن مه[

 نيذلاءالؤع صاذع هدر هلاو يسحر ىلا عت هنا نيبف ميسر روذغا ىرنااهاسمو اهي رجم هللا مسام

 لح ىلاىكو ' اسلاقاملمالسلا هملعح ون نينا لوقنف اد هتفرعاذاقرغلاة ف نم هةتسؤسلا اويكو ا

 كلدالا عما اومسر نمالا هنذأ سحأ ع نمموملا مداعال تأطخأ مال_سلاهماءح ولاق ءاما نم ىمدعت |

 مي>رلا هللاالا هللا با ذءنم مودلا مصاعالدب -الارب دقت اصف قرخلا ناله صلع هتمسرب هنا ترك ةكذلا |

 ةناعىف ليو أتاذهو كنم كب ذوعأو هناعدىفمال_سلا هماع هلوقريطنودو و رع :

 رهذم نم ةوءانثت_سالااذهنادّةعلا لستحاصهرك ذىذلا اوهو ليوأتلا ف (ىناشلاهجولا) نسال

 وهو مر نمالا هنا هأ ن مدن ال مونلا مداعال ريدقتلاو هيلع ظفللا ةلالدروهاغا ظوفاملام 0

 هلع نقلة بعرستل لريال ادحأ برشال دقت نافاديزالا مويلا برضت لاوتك |

 نيالو عاراولاهغاك ةمدعا زال ىأ مصاعال هلوق نا ليوأتلا ف ) ثلاشلاه دولا ١ انههادححنال

 اذه ىل_ءوانوها ذكفانركذامهانعمو ةمضار ةشدعو قفادءامن مىلاعت لاهو نيلوذو حروذ هانعمو | 1 ش

 هحولا) هنم م-رنمالاهلوقءان :ةل_سأ مصب النحو موسملا هيف دية يسعلاوذوه مصاعلا دل

 000 ارتو دبع حر سلا وش قع ع تر نمالا هلا سهأ نم مودلامصاعال لوق ( عبارلا ||

 لا هسا نأ 0 1اوهّدح ا |

 5 وس ا

00 

 2 00ج شاوو هيتس < دس دعي مدتس هدو دم 277 ووو ع حل - سا

 به ار ل
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 ا + مدقتلا ل_ءؤركدلا ماقمبف ةنفدلا بؤكر تقو مال سل اه هملعحون ناكل والا ريدتلا ىلءذ اهل ىمرااو ْ

 | بلقلا قارغت او بايسالا نعرظنلا عطقوّوَدلاو لوطا نعةءاربااوركسفلا ماقم ف ناكسسصم ىناثلا |

 ٌْ 8 ةطاو ل _لدلابلاعتهللا ةفرعمبلطفركفئاذا ناالان ال ءاو بابسالا بيسم لال رون ىف

 ْ تعفتراو لابلاكل:تاءدق تالال_ذااوتااظلا جاو ءأو ريدمااو ركدحذلا ةغسىف ساج هناك |

 ىلسع,داتعالانهن وكي نأ ب جو :كرالاب ةيورلاو ةركسفلا ةنمةست أد ا اذا لالقلا د_عاصمىلا
 | اهوا عرج مقا مس لوقي لعلا انثو ىاقلا نا لب نوكيث أو لات هللا ىلا هعرتضتو ىلاعت هنا

 هيفقم 00 ماوتال ال_ذا'حياومأ نع صاذتو ةاحا اليحاسملاهر كف ةنشس لست

 نيزلا وقل لع هباوج ذلا اذه هب ولي ف.كفرهةلاراهاناو ل الهالا تقو تقولا كلذ نأ وهو لاوس
 أس اكلذتلا زال 3ك اذهب مهيب اتقان هكريانوذاماانامهسفنأىف اودقةءاةةمقكااويكر |

 ّ ةلءا ىلا جاضعووةلاوحالاع جيو تاوو دلاتاناو تالزلا عاونأ نع فنال ا فالا اقم ظ

 ومىفم-م ىرحت ىهوإ) ىلاعتهلوق ه هيونذلارو:غهللوةءاامحرنوكينأ و هناح او لضفو هللا

 لب -ىلا ىو أسلاف ني رفاكلا عم نكد الوانه .بكرا نان لزءمىفناكو هيا حوت ىدانو لاس هاك

 |ءاو (نيقرغملا نمناكسفح وملا امتد لاحو مر نمالا هلفا مأ نمءوملا مصاعال لاه ءاملا نه« ىعدعب

 ل اعد مح وم ىف مهب كرد ىهو هلوق (ىوالا 'هلكسلا) لئاس لاي اكج وم ىف مم ىرجت ىهو هلوقىفنا |

 م ” 11 لال ونود ىرع سودقا مد دواوقب اهفاوكرأ اهمةاويكرالافورب دهم او فو د

 الصح هنا ىلعل دياذهف ةفصاع ١ةديدشلاّد ب وقل حابرلا لوص> دنع ث دحت اغا ةيظعلاحاومالا (ةيناثلا
 | نابرطا(ةثلاثلاهلث_ل1)عزفلاو لوهلا ةد_2 نا هنمدو هقملاو ةديدش ةةصاع حاير تقولا كل ذ ىف

 0000000010 10ادا دار ةرفلا جوي لاند حولا ل شاد ةنمذسااىرخت ناوهحوملاىف |

00 
 || هنْباىدان هنا هذع ىلاعت هللا كح مث حاو# ءالا كلت ىل> ادىفترح اذا انع ةدسف سا كال توم ف تو :اوألانم

 هشادهنا (لوالا) لاوقأ هو هلا ءاناك ل_ه هنأ ىفاوفاتشا (ىلوالا هل خا !) لئاسسم هسفو |

 فرصو ىاب لاف هلع ضنا ذيأ حونو هثباحون ىدانو لاقف هيلع صن ىلاعت هلا هيلع لبادلاو ةترقملا ىف | 1

 ريغ نم هز احن ىلا هنت ةد نء مالكا فرمص بدلا اذهانبالا مساهيلع و لأب هان امر هنا ىلا اغفالا اذه

 مودءملا لوسرلادإو نوكي نأ اودع_ة_س' م مال .وفاا خا ارهاظلا اذهاوفلا + نيذلاوز وخال هناو ةرورض

 || ارثاكناكم السلا هملع ميهاربادلاووارفاكَر اكمل و هيلع هلق ىل_انل وسردااونا تن هناق دعب اذهوا ارفاك |

 1 ضرالا ىلعر ذتال بر لاهل مالا ه.لع هناىفا وفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلا غانهه كل ذكتنآر 21 ضن |

 نظف ءانأ قفاش ناكدنا (لوالا)ءو+و نم هنعاوباجأف هرغكو عم دارس ذا هاني فكلقا ارادنيرفاكلانم
 ا ظ هنأ حوت

 ١ لأ دهاشا هناّنظهنكار زاك هنا لعي ناكم الل !هملع هلا (ىئائل او)هناهغ بح أكل ذالولو ءا دان كلذلف نمؤم ظ

 ِ 0 00 ىنبانهلوقراصف ناسجالا لبقي هنافةيظعلا لاوهالاو قرغلا ظ
 0 ونال اةقغش ةقفشنا (ثلاثلاو) انعم بكراورفكلا ىف مهءنان ىأ نير فاكملا عم نكالو لوةب اذه دحصأنو |

 00 1 507 ا امس يعرب ءمدق:ىذلاوءادنا كلذ ىلع هنا اهلغل ا
 ||| نسحلا لوةورقابلا ىلع نبد# لوقرهو هنأ ها نبا ناك هنا ( ىناثلالرقلا) هنالخادوهنوكيالنا |

 نب ةدرعو ىلع ني دعأر ةو هنأ رمال ريمضلاو اهباح ون ىدانو رةهنع هللا ىذراسلع نا ىوربو ىرصيأ | ظ

 لاَقف هنع نسمات تاأسة داق لاهو فاالا ن ءةهفل انام فتك اهنا الا| منباناديربءاسهلا عشب هنيارعب لا[

 ١ هنا لقي )لاقف هلاننب ا ناكأم لوقت تنأو لهأ نم ننال هنأ هذع يح هانا تع هنباناك ام هقناو |

 4 | نولئاقلاو هدشرربغب هشا ارث ىلءدلو هنا 0-0 ىوق ىلعل دياذهو ىلهأ ن لاه هنكأو نأ

 2١ ||| نوص ب« ثيبخلوقاذهوا._هاتاغن طرلة أ ساو حون: أسما ىفىلاعن ةوةباومتحا لوقلا اذ-م |
 1 ( نادر سدلفامهاتافت ىلاعت ةوفامأنآ 0 ال تعوم نالا ب همم

 ا
 71 --- تماما
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 :انرك ذدقف لهأنمىبانابرهرقنالا (ىلوالاةلثملا) ناتلئمهيقو (نيرساملانمنك ١١ ظ
 اد ناوسعاو نال نم سدل هناح ىنانلاقهلا رك ذ ىلا عت هنا هد.عئالق المأ هلاثيا ناكل ح هنأ فالالا
 أ نوك نأ (اممدحأ) نيهجو د أ ىلءءالهأ نم سل هنا هل وقل نحو هلايا ناكمتا لل دلانتدنأا
 نالوّهلاو عم مخ نأ كت دعو نيذلا كله؟ نم سبل هنادار ا (ىاثلاو) كد لهأ نم سدا هنادار ا 1

 ْ د هقناف بسناا نار هبال ندإ] ةنارق : ةريعلا نأ ىلع ل دب الاءذه ) هن اثلاةلمدسملا ( نابر 3 0

 ىلاعت هللا ها غن موحال نيدلا ةنار ؟تيتااتت نكلو هو-ولاىوقأن ٍظ "لماع بدلا ةبارقتنألا 1 ١

 | ةغمص ىلع ء فاس كلاارق 0 مام ريغ لع هنا ىلا لاق مث كيد ٠ نم سهأ هنأ هلوقودو ظافلالا 1 ا :

 يي ورك عامرفالع وانا نسا باو نانا ا

 0 قلل اك دعو ناو ىلهأ ن 0 كزكرهر لع لا تلاازهتار 0 هللا ىلادئاعا ش
 اذهنوكينأ (ىاشاا) لطان لاوس مهتما دحأ ىفيال هنان مزلا مكلا قيسنا دعب رفا

 رثك اذالحرلانا (لوالا١) زالوا مرضت لوكا هدو قيردتلا ها لعو نبال ا ىلا ا دئاعربعم

 هيلع مكح "نلطاع ءلا لاسعالا ىلعح ون نب ١مادقارثك املانههاذكف دوتجو مرو يدع هنا 4 لاقي هناسحاودلع ْ

 هلع مالكلا ةلالدا فاشل فذ لطانلعوذ هلادار !!نوكد نأ (ىناثلا) لطاب لم هسفن ىف هنن ظ

 لاه ىلاعت :هنا ماعطق لطا,لوةا ا ذهو انز دلو هنا ىأ لئاصريغ له هنا هلوق ىنعم مهضعب لاك (ثااشلا) |

 ”هلعسملا) ناْاّمسم همقو نيلهايللا ن نمنوكت تأ كطظعأ ىلا رعب تلال :لًاست الو مالساا هءلعحونلا ا .ٍ

 لعوءارقنا (لوالا) هو-و نم مالسلام ماع ءاسنالا ةمدعىف حدقن هك ه الادمي تح ا ( ىلوالا | :

 لاما ءاسرب خللا اوت متنا لوم ىطت اذ هو ةمكك ىهذ هالاوتمءار ةييوناو عقرب | 1

 روج الورهاظلا ف الش وهو رامعفانالا مالح ون نبا ىلا داع هنان لوقلاف لاؤسلاكلذىلا اماو حونبا | 1

 اتنغسا دقق متت نادل اريمضلا دوبانمكحاذاانالا:هه ةرورمطالو ةرورمضلا دنعالا هيلاريصملا ١١
 أ ىألاصريغلعلاو لا اذهناريدقتلا ناكف لاؤسل ا اذ ه ىلا دئاعريمضلا اذه نا ت تيئفريم ذل اذهنعاأأ| ا

 ,ةمصعمو اسينذ ناكل اوسلا اذن هنا ىلع لد. كل دو ماصربغل ع هناي بلطا ىلع نم ءىباناءاوقأ| َآ

 خ _هلدف ىلهأ نءئباناهلوقوهقناملا روك ذملاو لاول نعهلىبن ناأسنالف هلوقنا (قاتتلاو ظ

| 

1 

1 5 

07 
ّ 

 تسي صج

 ءلامناأستالفهلوقنا (ثااثلا) ةصءموامنذلاؤسا كل ذناكف لاؤسلا كلذ نعماهن ىلاعت هنأ ىلع |
 !نأو ىلاعتهلوشل بند ءلاريغب لول اوملعلان ءالر دص دق ناحح لا اوسلا كلذ نا ىلعل دب ملعبك !ِ

 ناىلءلدب نيلهاملانمنوكت نأ كظعأ ىلا ىلاعت هلوقنا (عبارلا ) نولعتالام هلنا ىلسءاولو

 تنذلا نعمات لهل العدا ضرأو رجزلاة ياهو عسي رتل ئءاهن لعل جاذهو لها ض# ناكل اوسل كلذ
 هللا ذوع ا مالسلا ةملع ى هوم نءةءاكح ىلاعتلاوو ةلاهحءوسلانولمعي ىلاءث لاق نآرقلا فرو 4ث

 | ةيبسبلاو بنذلا ع مادي فرم مالسبلا يلو نا (سمااتاعوولا نيلهايخلا نغئوك تأ ّْ

 ' ني رساخما نم نك أ ىجرتو ىلرغتالا و لعهبىل س لام كلاس نأ كب ذوعأ ىنا لاك هنافماقلا اذه ىف ألا
 | ىلع لدن الاهدهن اد , الاهدم كسلا ىف (سداسلاهحولا) اندم ناك هنا لعل دي كل ذب هفارتعاو ا

 . ”ىبالافو هاو ىدانو هلرة ىهو ةمد2-|ه . الاو قرغلا نم هدإو صلت باطا هير ىداناحوننأ |

 نم ىنعملا اذهبلط نا لاقي نأ اما لوتنف ع ةاوملا هنا ع نم بلط مالا !هملعهنا ىلءلدت انعمبكزإ ١
 / هللا نم ىنعملا اذهب لط نوكي نأ بدة نال لطاب لوتالاو سكعلات ناكوأ دلولا نم هباط ىلع تب اس ناكمتتلا
 ءاهىلاعت هناو قرغاا نم نبالا كلذ صاةحال ىلاعت هنا هللا نم ععم دق ناكل نبال ا نم هبلط ىلءاتياسىلاعت |

 مانام أو نب رذاكلا عم نكنالو انعم بكرا قباب هللا ف.كاذهدعيو بلطلاَّكلٌذ نع ||
 أ ءرفك كاذب روظو ءاملانم ىعدعت ل_ء-ىلا 000 هلوةنءالا نم عوس دة ناك ام ةتم ناك ن الا نم

 خا ا اا ااا فه

1 

0 



 ايت

 : عاستاالا لعن مدب مهلامىلاعتهاوق هريظنو موصعم هللا محر نم نكحال ىعملاو عطقنم» انثسا مر نم

 7 | مداكن جوف هبطاعي نأ ن مح رخةلواملسا هذه بيس ىأ ج وملا امني لاعو هلوةينيب ىلاسعت هنا مشن ظلا

 | ال شدو اجو املبا قطر لو ) وتاب 3 نقرغملا

 اذااملبهعليم امل علب لاي ل ءام اب ا ٌض را ا لي ناف وطلا سضأ ييتولدألا ردقتلا ناكنف

 ىلتأءاعمابواهمتذب :عا مال ارمدكي علب ميسفلا ةغللا لحأ لاهو هغضعلا ا اعالتباماسعطلا علت او هب رش
 5 لاسقيءاملا ضمغو تكسمأ ا ء[ هلا فلفو هنعش اذا نعلجرلا علقأ لاقي

 ط اربج كلموانأ هتلعفو :ودلا ل_عأ بان نما ذهو انآ هنضغو صقن اذا اضاغمو اًضِمغ ض. غبءاملا صاغ

 ْ هم قئامو صن ىأع املا ضدغو هلوقذ هةصقنوّئذلا صقنو هنعلدو ثاسألا عث اوهرغنوا فلا فو هنربحو
 نان ربك ىلعو ىلا هت هللا ةم-ظع ىلع لا دا متم داو لك ةريثك ظاسفلأ ىلع ل ةسشمدر . الاهذهن ا لءاوئ ل

 لبق لمق ىتم هنا ثءحي ةمظعلاو ىلع او الط ف ناصصس هنأ ىلع ل ديا ذه نال كلذو لقو هلو (اهاقأف) ظ

 ىلع هجولا اذه نم هسذناذ_هووهوه ل امل 1كلذّن أ ىلاالا ركسفلا هوس ا ع 3

 5 (اهيناثو) وعالا ىلفلالاعلاو ىولعلا ل اعلا ىف فرمصتتمالو نيملاعلا ىف ماحال هنأ لوقعلا فررقت
 سادأق انتوقو امتد و ماسحالا هذه ةم_ظع ىل_عل دب ساس ناف ىجلق أ ءاسم# انو ءام جلب ,١ضرأ اد
 أ ةراصدارأو ان فدكح امفف ةرصةماهملعل اوةسم ماسح الا هذال رداق دود-وم دودجول لّعلا

 نا (اهتلانثو) هتك شمو هتردق لاكوهرهةولعو ىلاعت هللا لالج لاك ىلعةيلقعلا ةَوَداا فوق ولاد

 فان هفياكتو يىهأ نأ ىلءر هاظاا بسحب رعغشم "اان و ضرأاب لوقف تادالا نمصضرالاو ءامسأا

 |2١ ىلوأ ناك ءالقعلا ىلع اذان هرم ن 0 :ن لذ لال ذكر حالا ناك املهنأب مهولا كح اذه دنعت تاداجل ا ىف ١
 رهاظلا بسحب ىهالا ة+.ص ه.جو نادارملا لب لطاكلل ةناف تزيل ارنا لانسان هس يدل زم نسلق

 الا ىذقو هلوقامأو الماك ارب رق:هلالجو هتملظنع عون مهولا فررةيةديدس ا , وقلات اداه ا هذه ىلع

 ىلا عت هلل | ىذقام لك نا ىل_ءاسنت عقو دةفا_ه> امزح ءاضق لزال ىفهردقو هب ىذق ىذلا نادار أف

 مك 21( فكلابق اق هلو هضراق همكسذافلا نء عنامالو هئاضقل عفادال هنأو هتنو ىف عقاووهف

 نماريثك أ ( لالا ( نيوهحو نم هنع باول: اةرافكللا مرح بددلاسفطالا قرغي ناىلاعتهننا

 ىلاهنس غلب نمالا قر غي لف ةنس نعي رأي قرغلا لبق مهءاسن ماحرا مهعاىلاعت هللا نانولوةيني رمسفملا

 م | اهروهظ عمدعسو ةر هأو همك هنا كل د ناكل مترك ذام ىلء مالا ناكحكح وألوةينالئااو نعي رالا

 7 نا مزسولاووسل الحا ركحاوقاخ نمر مكسنا بهفاضي ور كلا ىلع مهراروسا
 | لعفيا علا يال هلاعفا فىلاعتهتتا ىلع ضارتعا الهنا قطاوهو ىناثلا باوذاو مبا املع فماكنال
 1 | :كلذو تاناوملساو لافطالا قرغا ىلا عت هنا نولوةي م عفةلزكءملا امو نولي مهو

 ىدوملا ىل-ءتوةساوىلاه:هلوقامأو:ديدكاَدق ةقاشلا لامعالا ف اهلامعتس او ئابلاءذ- -ه حبذ ىف

 10 ءاوثسا ناكفاضءذ"المج ليلا كا ناكو ىدوخلاهللاسةةرب زطسان لبج ىلع ةنمفلا توّساو ىنعملاف
 ادعب ل.ةو ىل اعت هلرقامأو٠اروشاع موءاوتسالا كل ذ ناكو ءاسملا كلذ ةدام عاطتتنا ىلعالمأ دهيلعةتيقسلا

 1 درطلاو نعال لمد_س ىلع كل د مهل لاه ىلاعت هنقا مالك نم هنا (لوالا ) ناهجو هيفف نيملاظلا 9 موتلل
 ظ ظ لئاسهلا عال نمل نم بلاسغلا نال هباصصأو مالىلا هملعح ون مالكن م كاذن روك نأ (ىناثلاو )
 || رلعش مهلعءاعدلا ىر<تراج هنالو مالكلا اذه ل ثم لاه مهتماغواوكلهاذاف ةلظا| نم موق عاستجا بدسب

 | ىحا كل دعو ناو ىلهأ نم بان ابر لاننف هبر حون ىدانو ) ىلا.هن هلوق « قرا ًارمثرلا مالكح نم
 | لع هيكل سلام نل ًاستالفلاصرعسغلع هنا كلهأ نم سدل هناح ونا لاه نيك المكس اتناوا

 1| قجرتو ل رفغتالاو ل-_عمءىلسلام كلأسأن ا كي ذوعاىفابرلاه نيلهاشلا نهنوكتنأ, كطعايلا
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 ” للاهت هيا (لزألا ١ نوم ليصل ةمال فاين ولامن ١ دكولاب ال أ ةمال_لابح وسمو د
 قعرتو لرغغتالاو هلوقب ىلا.عتمتنا ىلا ع رمضتو «ةلز نع بان مالسأ | ه.لعاس وننا ةمد01هن الاى ررخأ

 هب ون دنع مالسلا هيلع مدآن ع ىلاعت هنا هاك ىذلا عةرمضتل | نيعوه عترضتلا !ذهو نب رساخما ن م ا
 مالسلا هملعح ون ناكسف ني رسايل نمننوك:اانكرتوانلر هذال ناواتسة:أان[ طار هلوقوهو هتلز نم ٍ

 1 نمالا هل لديح انم مال بد. ح>احونابهل لبق اءافد .عولاو ديدبتل | نمم ةمال سلام ىلاعت هنن هرمش نأ ىلا اساس ا

 حج رخام دنعن ض رالا م..ج ىف اماعناك اماقرغلا كلذنا (ىناشلاو ) نيدلابةشلعتملا هراكملا عييج نم | ١
 ناك ناو.الاو َتاسينلا نم عفتني ام ئن ضرالا ىف سل هلال ةئيفسلا نم مالس.لا هلق و ٍ 1

 لال تورياللف لوك أما نم هسفن نع تاحاملا عج عق ديف يكو سعي فيك هنا ف ف ئاسملا 0

 نوكدالوتاؤ: الا نم ةمالسلا لوح يل+ لدتا ذنال فولت هنع لا انممالس طرهأ ىلامعت ا

 0 هو ةكجرلا .دءونايهفدرأ ةمال_لابم دعوا ىلا عت هنا مث قزرلا ةعسونمالاعمالا كلذ ا ا

 كراس هفمواهف ءاملا تونا ةكحبا هنمورلب الا كورب هنمو لمالا لو تاشل اوءاسقبلاو ماودلا نع |

 ف ةريص ىل عت هن ال والا لوةاافءاقيلاو تاسثل اذ_هريسغتىفنو رضا شيلد ظ
 | لني ةداتغسلا نم حو جرخامل هنا لئاقلااذ_هلاهتاذه دنءو لسن نم اوناكب نم عسمجب نالرمشدلاابأ ظ

 نورخا لاهو هردو هل_بن نم مهلك قاخلاف هّيرذ نمالا للا لصح لو هتيرد نم م نكد ل نممهعمناكنعا ظ

 هنماوداونامتا مواكق اناني ريدَوَملا ىل_ءو هّيرذو هلسن نم ناك“ نمالا مالسلا هماعح ون ةنسفس ف نك ملا ش1 ١

 رغصالا مدان اك مالسلا هملعاسوننا تدنن نقام || مههدرذ انلعج و ىلاعت ةوقهماع ل ءادااو ءدالوأ نمو أ 1 :

 تاف الا. نءةمالسلانهدعواا ىلاعت هنا (فانلالوتلاو ) اهيهقلاءدعو تا تاكربلا نمدارملاوهاذهف |

 فيئال لابعت هنازت رارغت تالاد نابع دااو دءازتلا ف نو :ةعارفلاو ةحارلاو ةمالسلاتابجومناند دعو ْ

 أ دارا !ىفاوفلةاو كءعمد نم ممأ ىلءد لا فهم اوزاك نيزملا كئاوك لاس ءالعن حرش :دكرلاو ةمالسسلاب | ِ

 ناكأم هنال تاعاجبو امم مهاءبو هعماوهخ نيذلا ماوقالا كا ئاو أ ىلعملس نم مهنه للا وق هثالث ىلعدنم | ١
 دارا لب لاه نم مومو اثأ مهاعس بيسلا اذ _علفمهالا رمشدل | نم دنس ضرالاع بس فتقالا 0١

 ”هلَقلان مسهملع ىلاسة هللا مكح دقو اونمآ نيذلاالا هعمناك ام هنا كاذ لا دواولاه اداونو السن كاعم نم

 ند ول ماين ا عم ني رضاطأ ع وتل: نمار الك حم مهنمو لءلقالا هعمن مهاامو ىلاطت ةوقاا

 ند نءةئشان مأ ىل-ءو ىعملاوةياغلاءادّبال ع٠ نع هوقىف نمو ىناثل لوقا اوهزا- ناو كلذ دعب

 ىلع مهفطع يذلا (امهدحأ) نيعسق ىلع هعمنيذلا نم ةثشانلا معال كلت لعج ىلاسعت هنا ٍل_عاو كاعم
 هم مهعبعس ىلا عت هنأت مهذصر مأ (ىلاثلاو) ناسجالا لهأ مهو مويا هناكربو هقلا مالسسلوصو ف حف ش

 لا اوناك نيذلا نم ةئشانلا مالا نان ىلاعتم شب ملأ ب اذعمهسعةرخ الا ئاسدلا ىلا ١

 مو.ىلا ةنمزم لكو نمؤم لك ةمالسسلاكإةىفلخد نورمسذلا لاقرفاكملاو وم ىلا اوهسقني نأو بال | 00

 ىلاهت هنا قمدحتأ !لهأ لاف مث ةمامقل ا مول ىلا ةرفاكور فاك لك باذعلا كلذ ىف وعاتملا كلذ فل دوةمايقلا ||
 0 لدبازهو انما لاه هنالهملا هنم تاكربل او ةمالسلا لاصي انس وننأشمظءامغآ |

 قفل ا ىو قلاع نماسماث تمدح ن نءةم-ءعئاانوح رفياسا ممنكلو ةمعن اهنا ثدح نم ةمعنااننو-رغبال | ظ

 ناف ىلاعت هق اص اوخالاهفوعبالش رش ماقماذهو قلل ا ىلا هههسوو قدلا مهلطو قلاب مه-رفنوكي | ١ ظ

 قحان نمامهم أثمن م هكربلاو ةماللابحرذلاو ريغدكربو ةمالسامه ثمن 2 رلابو ةماللانحرفلا |||

 نافر ءاتاث رعلارث [نم مسهضعب لاه بدسااادها ونانَر رق ابدص:ىفاشلاو قللنا ةّءاع بيست لولا 0 ريغ

 || لهو باقعلا ل هأامأو لوصرلا لب ضان ره ءالال نافر علارب نمو ىناثلا,لاهت دة || 1

 ايندلا عانمن مابدصت مومطعي ىل اعت هنأ م ا مل باذعانم موسع م مهعتعس مأو «لاوس حرقا

 رك ذالال مأينالاوطسي اةنبا 3 ذيل نيم وما لاو أرك ذال ىلاعت هناف امندلا ةسات ىلع كل ةلذف

١ 

 ا



1 

 نيقرغملا نمراصوه عنتمماو هنم كلذ بلطاملاحوت ناريه أ ىاسعت هنااضيأأو هصدلخت هللا نم بلطف .كن

 لدئة بسلا موس ولا هذه ماع" الادذهننيقرغما نمراص نا دعي قرغأ ا ن هما هلل نم بلطي فيكنذ

 | ىلاعت هللا هيزنتبوجو ىلع ةريثكلا لئالدلا تادام هنا لعاو مالسلا هماعحون نم ةم_صعملارو دص ىلع
 || تاننس-ولكالا ىلشفالا كرت لع ةروك دما ,ودولا هذه لوم بدسو ىصا عملا ن نم مال بلا ميلعءاب الا
 [|| لا اكينذا ا ةقياس ىلع ل ديالر افغتسالاههالاو باتعلا اذهل صح بيس !اًذههلفنيب رمل تامي-راربالا
 1 | نامولعمو هرفغتساو كير دم حسفاجاوذأ هللانيدف ريك يدنا[ يي جتا وبف راما

 ىلاعتلاوو رافغتسالا بجو بذي تسدأ اجاوف أهلنا نيد سانلا لوندو حفل اوهللارمصت ءىحم

 بيب نوكيدق راقختسالان العذل ذل دفزينذم معجب يلو تانؤلاو نينمؤملاو كينلرقغتسساو

 رقو ىئاأست ءاما|ثايثاو نونلا ديدي لمعامساو شروةياورب عفان أرق ( ةيئاثلا لمس ملا) لضفالا رت
 نوثلا فيض ورعوأأ قو الا تاسبئاريض نماهرسكز نونا يدشن نولاق هراورب عفانو هاعنبا

 ديدشتلا كرئامأو لصالا ىلعف» املا تاب اامأو دمحسص ا:ةدي دشتلاامأ ناأست ءالا ف ذحواهرسكو

 ىنانر لاه هنأ هنع ىح لاول اكاد وع اهناملىلاعت هنا ٍلعاو لالخ ريس غنم فيفذكالف فذلاو

 لاقأل ىلاعت هنا ىعملاو نب رساهنا نم نكح أ ىنرتو ىلر هغتالاو لع هب ىل | سيلام كلأسأ نأ كئذ وعأ
 ٍءردقأال ىناالا هيلا دو أ الو ف.اكتلا اذه براي تلبق كال ذ دنع لاسقف لسع هيذل سدلام ن رات الذدل

 ([كيذوعأىنا هلوقنا معاو ك.دوعأىلا هلوةبالوأ ًادباذهلفكَادهو كداعابالا هنمزارتسحالا

 هذ ءاعرا ذتعالاب لغتشا ملمسعلا اذهىلاد وعأ ال ىألمق:_لاىفانعرابخا لع هب ىل سدل ام كل اسأ
 ىف (امهدحأ) نيرهأىضتقت هب ودااةقيقسو نيرسافلانمنك أ ىنحرتو ىلرهغتالاو لاسقف |||

 . [|(فاشلاو) لعديد سلامك لأ سأن أك يذوعأىفا هلوقبةراشالا هملاو لرتل ! ىلع مزعل اوهو لبقتسملا
 اذه خو نيرساللا نمنك [ىنجرتو ىلرفغنالاو هلوقب ةراشالاهمااو ىضمامىلءم دن اودو ىذاسملا ىف
 | 0110و ةت| نا لوقنت مانا ذ جو مالسلا هباعحون نءتردص لا ةلزلا ن ءثحيأاب مالك ا

 نينمؤملا مكح ناكدقو نيةفاسملا نم عجبو هنامعالءن نمؤمو هرف ةكرهظ رفاكماسقأ هثالث ىلءاوناك

 ناكو افخم مهمكح - قف قافنلا لهأ اماو امولعم كل ذناكو قرغلاود نيرئاكلا محسجو ةادلاوه

 هلءحت نبالا قس ىف بالا نمنوكتىَتا ةطرفملا ةَقْفْسلاتناكو انمؤم هنوكه مضزو+ناكو ممحون نبا
 نأه:باطموتاان ءلزءعماراملف ةممعلا هوحولا ىلعلب ١ ارفاكهنوك ىلءالهلاعتأو هلاسع أ لج ىلع

 ّنظدةنوكينأزاول هرفك ىلع ديالك لذو ءاملا نم مدعي لمح ىلاىو اس لاستف ةنمةسلا لدي
 َ شد مودلا ا قرغلا نع هنودد هنا ىف ةنسفسل! ىف بوكر لا ىر 2 ىرع للا لم دوعدلانأ

 ١ 1 ىلم_علاو ناعالاالا هعمل هنا هيا دنءرّري ناكمالسل ا هماعهنا ىلعالا لديال محرنمالا هنا هأ نم

 5 ١ كلذنا نلهلقف قب دقنأك لا أ ءذه دنعفارفاك ناك هنأ هنبان م هنا لعل ديالاضنأ اذهوملاصلا

 1 | نأباماو ةنيفسلا ف لوخدلا نم هنكين أب انما قرطا نمٌقدر طب هص خت ىلاعت هللا ن ماباطق ع نهومنالا

 ل ْ | حوت نعةرداصلا ةلزلاف هن . دل هأ نم سدل هناو قفانم هناي ىلاعت هلذاهرب_2؟ كلذ دنعف 1 "هلو ىلع هطدع

 1 | عم نمو - هلأ نلغي ناكو كلذ ىف دمج لب هرف وهق امن: ىلع لدبام في رعت ف صةة سل هناود مال سلاةملع

 1 | هيلعمدآنا ف كلذانر رقاك داهتجال اذه ىف اطلت الا هنعر دصر لف ار ةاكتاكمنال داوتحالا كلذ ىفأ طخ هنأ

 1 ظ مالسلا هلعح ونع رداسدلا ناانرك ذاع تيثذداستجالا ىف أطخأ هنالالاةلزلا كلتدن ءرد_هتلمالساا

 ا |مولسبإ مغاحو اءلمق) ىلاعتهةوق 5 ملعأهتلاو داهتجال ا ىفًالملشا بانن موهااورث 9 !| بان ن نمناك ام

 ١ ”لثسلا) لئثاسم هب الاىفو (ميلأ باذعانممهسعمم موهعيجس مو نعم نمي ممأ ىلعو كيلع تاكربوانم

 5 |[ةنمفلا نم هموقو حون حبرخ دقلانهف ”ىدوحلا ىلعتروتسا|مناةئمةسلان ءريسأ ىلاعت هنا (ىلوالا

 ' 0غ نء حور ادا رهأ نو تس, نأ ل < طبه اهلوةذ ضرالا ىلا لءا كلذ نماولزن ممن م فاسق

 ظ | ىاعتدنا (ةيناثلاةلثسملا) ةيوتسملا ضرالاىلا ليا نم طو.هلادا سهأ نوكيت او لدا ضرأأ ىلا

 2222 > >>)#)ا)إال707700ببللبببتتبتتبتبتبلتلا م ممل

 هدعو

00 

 ل |



 اناحا

 لام اظذال | ىلء ةف_صرحلا ُىرقو رورش اوراس لم ىلع ةفص ع ةراابهريسغ فرق هريغهلا نم كلاما ونا
 قدوسا 7 اهلا مك اوق ؤوأ اه: دابع نس مانصالا هذه نام ا ركنا ىنديتورتفمالا أنا

 كرها وهناسالاوٌلار داالو اها س>ال ت ادا ىهو ءارتفاوانذك اذهنوكمأ ال فيكو ةداسعلا ||

 0 اهلا يظعت يارتلا ىلع ةيبللا عشي نواه دعي نأ اهعئص ىذلاناسنالا,قءلب ف.كفاهروصو 1

 نا ارجأ هياعمكل أ الموقانو لاف ناثوالا ةداس نع مهع هو د.حوتلاىلاوهدثرأال مالا وةالصلا | ْ 0 ظ

 تناكاذ |ىلاعت هل اىلا ةوءدا!نال كل ذو مالساا هملعح ول هرك ذامنيءوهو ىنرطف ىذلا ىلعالا ىرجأ | 0

 نم نم نما ىف بيصم ىف نول ةعتالف أ ىنمينولةعئالفأ لاق م باقلا ىف اهريئأت ىوق عمطلا سند نعةروطم ]|

 اورذغتسا موق او)ىلاهت هلوق ه لوءا اهنا دب فزوك سه هنأ اكعنما اذه ةصعن لعلا نال كلذو مانضالا ةدابع

 وهاذ_هناللعا (نيمر ءاولوت الو مكتوقىل اًةوق دري وار ار دم مكملع ءاعسلا لسرب هيلا اوبن مكير | ا

 ىلا مهاعدل ارتالا مانقملاىف هنال كل ذو هم وةلمال_ ااهماعدوهاق 3 ذىتلافيلاكتلا نم ىناشااعونلا |
 ةروسا هذه لأ ىف مد3:دقامرن قرفلاو دب وتلا ىلا مم رابنغتمالاىلامهاعد مالا ادهىود.حوتلا || :

 ىل-ءمدنااب دعب نماوب ولم مكاكر ش نم مدقتام م 5 ةخب نأ هؤلس ىأ اورفختسا مصالاركب وب لاق ْ ١

 مالارثكي ىلا عت هتناف كالذ سلعف ى ممكنا لاق مالا هيلع هلا ,لثمىلا اودوعتال نأ ىلع مزعلابو ىضمام ش

 رذعت هل صاح نكن مل نا مع ءااناف تا داس سل! نمداربامة راع اد سهو مذ دا كلت عافتالا ىلع مكي وقيو مكدنع ا

 | را 01 سلب راق مصل عافت الا ن نم عنملا هيماق ناو نأأالا هلصاس تناكتاو عافتتالا ْ

 لسرت ىلا هوه ةسلاو ةداع لاهيا لس انهوفاس و عافتلالا ىل_ءايلماكلا و ريالا

 ىلا: 00 نيو هلوقو ةمناومل ار اطمالا ىح مثلا لوص> ةّدام نال مئلارب رثكت ىلا ةراشا اوار دهم ع ا
 ةراشدلا ىف ةءءاج ةماكلا هذه نا كشالو ةمعنا اكلت عافتنالا نكماهنلا ىوقلا لالالا: راشا مكتوف |

 1 ءأطالا ءذه ىف لمأت . نأ لق اعلا ىلع بو ىلةءلا مب رص ىف ةعننم املع هدأ زلاناو تاداعسلا ليسا

 نيصوصخم اون احح موقل ااولاف م مناف نو رمسفم اامأو ةيفخلاراربمالا نم مب ركلا باكل اذه ىفام فرعبل ردم

 ] لدادلاو ةعبلاو بماعلاةراغ ىف تناكمةءرا صو مونت :اسننا (امهدحأ) لت نسوان[

 ٍ شطلاوت ققلاةراعىف اونا : (فاسشلاو) دال اىاهلثم قال 0ىئلادامعلا تاذمراهلوق هيلع

 ! ارح دعو ام رخال يدرب قايل ارم ىلء ني رخغمم وقلان اكل وةؤقانم د دس نوع اولا كلذاو |||
 ْ مهااس ىو ىلاعت هللا نك دب 7 وتلاورافغتسالاب اولغذ_كاو مان مالإ ةدانع اوكهول,منا مالا | |[ ا ش

 ! مييلامالسلا هيلعادوه ثءباىل لاعت هقاّن ااضيأ لقنو ةريثك تاجرداوت مهدي يو نيب قلطملا نيه ىف ْ

 ِ هللا يأ هللان مد نادو»م وأ لاف مهماسن ماحرأم ةعأو ننسرطملا مهم هللا سحو هوب د تصحو

 أبا نموهوردا اريثكل ار ار دم اوارار دم مكياعءابعسلا ل_بريهلوق كل ذق داولاو لاملا مكفز زرو مدالب
 كلذ لكنال ءاضءالا ىف هد ثلاوداولا ولاملاةوقا هذه اوريسفف مك-تؤقرلا ةؤوف مدزنوهل اوقو ةلابملا ||
 ىلاعت هللا ةدابعب اغم- تاوللاه مالبلا هلسادوه اوه مولكتلا لسا ا ناسنالاهبىوقتام | م

 ءالملا ض> لاه مدلل ورالصلا هءلع هنال لذكر مالا رس ءآو * هن وس : دلا تاريللا باوبأ كمل تدكشتال

 بءغرتلاءنآ ارثلاةداعترح دّةذاذيأو امه عملا فيكس: ل _ةءالاف لثمالا م ءابلوالا منءاسينالاب

 تاريخنا بن رت لحال تاعاطلا ىف ب غرتلا ام افاهماع ةيورخالاوةيويثدلا تاريللا بدثرتسس تاعاطلا ىف

 ا اهنا (باوحلا) ةاروتلافروكح ذهقدرطوه لنآ رقاانقملبال كل ذف اهيلعةيوسندلا | ل

 ا ورعاراوت الو هلوقامأو هيافكلاردقباسندلاريسخ ىف اضأ بيغرتلا دعم ةرورخالاتاداعساا ىف ا

 هلوق »* مكمان“ اوم مارحا ىل_عْني رص ماكأ نيم رجم همذ مكيغرأو هلا كوع دأااعو ىنعاوضرعتال هانم

 || لوق:نانيموع كلن ثامو كلوقنعانتهل ؟ىراش نكامو ةنسانتئجامدوهاب | ولاه ىلاعت

 قود.كف هنود نمنوكسص رشناممءىرب أ اودهشاوهّتنا دهش أ ىلا لاف ءوسانتوا 7ضوءي'لارتعاالا |
 ضغط ب د

١ 



 فلكي

 | ظرالاو انا مسملا تاداعسلا ةسانش ىلع ىيلثع هساتاذنهو اسنالا زيطعي هنا :نيرفاكلا لاوحأ
 نم كموقالو تأ اهلعت تنك امّ اا اهمسوت بغل ١ اسنأ نم كلث) ىلا هلوق « ةاحورلا تاماقملا ىف

 ا هعأ كال” لاه لصف ا ىلع مالا هلعح ون ةدق حرش سا ىلا عثهلالعاو (نيةتملل هب ,ةاعلا ناريصاف اذه لق

 | نعدس" 2 ىلارامحالان مىأ ب نغلا» امن نماه اند رمث ىت أ ل.صاغتلا كانو اهانركذ ىتااتانأ الا كل

 ااريخاضي ا هدعبامو نائب كلا اهنخ ونورا سسغلا» ءاينأ نموءادّالا ىلع عفرلا لم ىف كلت هوقفقاخلا
 1 | اك امانامازا لئاةلسقل ده فردت تنك اموللا قمااو كمر امىلاعت لاه ممثلا"

 ]| تناكدق سدا لدقناف كداب لد الو ثنأال هلة هدهفرعءتالن اسنال لوقننا هريظنو اضأ اوفر ءذ

 [||اماةروهثم تناك لاعمالا بسحي ةصقلا كلئانات معلا لهأ دنع ةروهشم مالسلاهءلم حوف ون نافواةصق
 ٌكموقو تن ًاريضادمماب ىعملاو نيقدمال هم ةاعااناريصأف لام مث ةيمواعم تناك افةروك ذملا لمصاملا

 رصنلا «2قاعربصلا نا ىلع هسن:همفور افكلا كثاو أ ىذ أ ىلع هموقو حو نريصأم رافكلا ءال اود ىذأ ىلع

 ٠ | ساو م 00 داع حونل ناك اكرورمسلاو حرشلاورفلاو
١ 

 سموا ا ا مع 10

 ةشنلا هذي ىلاضدق ارك دف ضاسالا فن وغلاباوناكر افكللا نا لحال ةدقلا هذه رة ةووننلا | 5

 ةاغااو متغلا لائزيس ماما مالسلا هيلع هناالا حون نامز ىف الصاح ناك ش اجار ارد ديالا لعراتكتلا ا مادغا 0
 ظ أهرب ركن ن نكيملرخ ا هجو نم ةروس لك ىف ةدهقلا هذ ب عاذتنالا هجو ناكالو دو هقةملا لاند اكل كد تان نكف

 ةذئافاا نءءاملاخ ٠ الأ نأ نا هريغ#ا نم ممكلام هللااو ديعا موقان لاه دوه هام أ داع او ) ىلاعت هلوق

 ةسقااوها ذه نالعا (نولتعتالفأ ىفرطف ىذلا ىلعالا رح ناارح هيلع مك! ال موقأب توراتمإلا |]

 اوانلسرأدقاو هلوق ىلع فوطعماذهنالعاو ةروسااهذهىف ىلاعت هقااه 0 مقل نم ةمئاثلا |7
 ظ مهرخأ هنأبا دوه فصو ىلامت هلا لءاو نا فامءادود هلوتو ادود م هاخأداعىلا اناسرأ دةاورب َدهملاو

 هذ_دهو داع "هلق نمال>ر ناك ادوهنال بلا ىف تناك امغاو نيرا ىف تناك ام ةوخالا كأننا موأعمو ]

 لج دارملاو ميلساخ أ ايو ميتا أ اب لج رال لاقيام هريظنو نءلاةمحاي اوناكو برعلان ماهل دق تناك“ هلسسقلا ]

 نيدلاهبا رقه ملاذا دمفنالي سنا اهدار ةنا نيف كله نم م سيل هنا حون نيا ىف لاقت ىلع هنا لق نا مهم ١

 ال موق وقةلاوسام ااكلا اذه نمدار اان امه قرفلا اف نيدإا ف فال الا عمةوخالا هد هتن'أانوهو

 نءممااالوسر نوكي نأ مهتلسق نمد و هنأعم ده ىف نو دعب :ساوناكهموقنال ربو هلك نا لمدك ١

 ش 0 داعيتسالاا ذه ةلازال دوم نماداو ناك الا هناوداعنمادحا و ناك ادوهنا ىلاعتهتارك دن هللا دع

 الإ ىلا مهاعد هنا(لوالاعوذ :لاق) فرااكتا ا نم عاونأ ىلا هموةاعدهنامالسلا هيلع دوه نع ىكح ىلاعت هنا لعاو

 ماع نبك وهو لاؤسهيفو نورتفمالا غ:[ناهريغهلانممكلامهللااو د_بعاموقانلاقفد وتلا |

 لئالد ىهو : : رهاظنلاعتهقادوو لئالدا لاق ىاعت لالا تو. ل ةلالدلا مانا ن البق ىلاعت هللا ةدامعىلا ||

 لإ رافكاا ةفص ىف ىل اعد لاه كل ذإو ىلاعت هلالادو-و نورك ةفئاطاس د دلا ىف د_جوناماقو سفنالاو قافآ الا

 هسرىزارلار عنبد_# تاكل ا اذه ف هملاقه هللاّن ارةمل ضرالاو تارعنلا قلخ نم مهتلًاسنئلو || 8

 أ دالوثك اودلالادوجوب فارعالا ىلع نةبلم رافكلا كلوا سس رفدتهلادالبتلخد ىسحلاب4 حشو هللا | 7

 ل | .ناك الا اذكهو ض رالا فارطأرثك 1تعةفآا مناف نا والاةدامع ف ناشلااءاوكلذك اضدأكرتلا

 ا أ اوك مهلع همالو هلا تاواصءابجالا» ال زهق مالسلا مملعحلاص ودوهو حو نام ز ىنعأميدقلا نامزلا ىف

 1 هببةعلاق هناهياعللدإاو هتاريغاو ديعتالءانعم هللا اوديءاهلوق ناكنف مانصالا ةدا.عنمومنوعنم
 : 1 | امأو مانصالا ةداسبهبلاغتسمالا نع ءمهعنم مالكلا اذه نمدودقملا نأ ىلع ل ديك ذو ءريغهلا نم مكلام

 رت



 ا

 :ةثلكلذن وكينأ لمتحانلت مهكذ الهاى رون فدك 2 رلاءذهف لق نافذ واخ لغز اع“ اك ١ زراف 1

 ١ امأو لحم كلذ لكف ضرالا ىلعهي رضن غضرالا نمناو.لا فاضت جوف دلو ًااهدربّ:3ّداو أ اهرخ

 ىلعةجرةمابلا كإ:نوكتذشنسو اعمرفاكلا ىلعو نموملا ىلعةكبل | ناين ازو< هنالعافادوهات مغ هلوق

 هللأ ةمكح ىف بجي هناف مالسلام ملع ءاسن الا بدك نع لزاالا بادعلاامافرفاكلا ىلعاراذعو نمؤملا

 انههىلاعت هللا لاه بدسلا اذهلف مد ا ىلعاءاذع هنوكه.فرعاملكلذالولو هنم نم رول افي نأ ىلاعت || ِ

 دهتحاناودح وهنأل اذار (لوالا) هوجو همفانم ةجربهلوةامأو هعماونمآ نيدلاو ادوهاشسم ||[ 1

 لمعلاو هللا ناءالا نم همأ !مهادهام ةجرلان مدا ارم( ىئاثلاو) هللا نم ةجربالاحلاصلا لمعلاونابالا ىف

 باذعنم مهانمثو هلوق امأو باقعلا ىف نيرفاكلا ن نع مهزيمو تقولا كلذ ىف مهحرهنأ(ثلاثلا)ملاصلا | |

 0 را لة ا 0 فانا ىهل را ندا رمق اظ ظ

 هش نوعي الو اخ. لغلا باذعلا كاذن 0 ا رقم اذا اراواشلغ | |
 م-هرودق ىلا راش وهنداعك لو لاةف لس و هماع ها ىلص د م وق بطاخ داع ةصقرك ذامل ىلاعت هنألعاد ||| وأ

 ةيقاهرت ذ ء_هئاضوأ مس لاعت لا ءاورمت :ءاواهناا اورطن ا ضرالا ىف اوريسلاه ىلا عت هن ”اكمهران' و

 مهنادارملاو مهم رتان اءاو دج هلوق (ىلوالا ةفصا !)هثالث ىهق ة ,-هذاصو أ اما ةرت رخالاوايدلا ىف مهلاوحأ

 اوناك مهنا ثنننا ميكمحلاعئاصاادوجو ىل_عتاث دحلاةلال داو دحو !قدمل ا ىلءتازدكملاةلالداودخح

 لسرلا عمج اوهعدةذاد-اوالوسراوصءاذامه أ همأ بدسأ اوهلسراوهءوهلوق (ةيناشلا ةفصلا) ةقدانز أ

 اوم اروقة ةغصلا)مالسسل هلع دوهالا م .ملالسرب فل رقودلسر نمدح نب قرشنال ل اعن ةول |

 نمدارملاو مكلشمرشب الااذهام مهاوق ىفءاسورلا نو داقد اواكح لذسلان اى دملاو ديشعرابس لك أ ||

 ركذموهفاصو أر كذا ىلاعت هلألءاو ضرامعملا عزان اوهودنامعماودونعلا ديدعلاو درا عفترم اراب ْ 1

 اعباممو مهل افي در نءللا لج ىأ ةماسةلا مويو ةنعلاست را هد هىف وع ولاقت مسهلاوحأ كلذدعبا 1

 ندي ىلاعت هنا مريس لك نمو ىلاعت هللا ةحر نمداعد الا ةنعللا عمو رخ”الا قوات دلا فابحاضمو 1|

 ميربادرفك دارأ ل يقمهيدادرغك اداعتالأ لاقف مهب ةهوركملا لاوح الا هذه لوزن ف سالابالا ل ظ

 لافالفدعلاوه نعللا (لوالا لاؤسلا) نال اًرسميفودود موق داعلا دال لاق مي ةمعأ اررغك

 ئتراسبعب رير كلا (باوملاو)داسعلادعبالأهلوقىف :دئافلا اه ةماسقلا مويو ةئعلا.ددلا هذهىف اوعتأو |||

 نيداعداعناك (باولا )دو> موقداءل هلوةىفةدئاغلاام( ىلاثلا لاؤلا) ديك أتلاةياعىلعلدينيتغاتخع |||

 ْنا (ىناثلاو) هامشالاةفازال كلذر حض ذفدا.ءلات اذ مرام هىناثااو دوه موق مهةدتلا ىلوالاف

 هللا ندع را د1 مهام 1 «دنك ل سس

  0١بيه هملااو وعدت نام قانا وان اسيل ده تااناهتت | اذه لبقا رع مات (

 لئثماهمظنو دوت عمجلاص ةصق ىهوةروسلاءذ هي ةروك ذملا صصقلانمةئلاشلا ةصقلاوهاذ هن ارلعأ

  0هلوق (لوالالملدلا) نياملدهرب رقت فرك ذد.بوتلاءمه أ املانه»ناالادوه ةهقىفر
 | نماموا ناكوهو مدآ لص ن هنوقول لكلا نا (لمالا) ناهجو هيفو ضرالا نم مكس ادن اوه

 | نمو لان قولت نا-فالانال كلذو ه:مبرةأوهدورخ اهو هبقنكل ع“ اذهل اوقأو ضرالا
 يذغالا.ةحوتبذغالا نسناس مدلاو الان ه”قولاخحم نافالافمدل' ن هداوامتا ىااو ثلا مد |

 داون ن ارغاطو تاينلا ىلا لكلا ء اهدنا بجو ةناسنالا لاك اهلاح تاناو.م لاو ةيتابئاماوةنث اومحأما |
 قاهاشغ نع .ةلكنوكت نأ ) ىناكلاهحولاو) شضراللا نمان 1 ةنا تدق ضرالا نم تابناا|

 210 ا
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 ل (ميقتسم طارمص ىلع فرت !جميس ان ذخ اوهالاهب اد نمام مكبرو بر هللا ىلع تاك ودا نوراظتتال ع 7 اعمج

 ا! (اهلوأ) ءابشأوهوهلموقلاءرك ذاماضيأ كح موقلل هركذام مالسلا هءلع دوه نع كح ال ام هنآ
 1 السلا هلع نأ واعلان مو لطابملا نم قل نينا مال ةشدب تيه“ ةئدبلاو ةد ىأ ةئدس انتكحام موأوق

 ٠ مهاوق (اناثد) تازعملا نم؟وشن ءاحام هنأ اوعزو اهورك كن مهاه< موقلا نأالا تازمتملار لغتنا

 ىلامتدا ودراضلاو عفانلا نان نوذرتعي | قناكينال كككراشبأ اذهو كلوق نءانتوا ؟ىراس نغامو
 مهك زداهتداسعزو يال هنأ لمعلا ةيديىفرهظ دف كلذك سهالا ناكىَ هورضتالو عفان ال مانصالا نا 9
 الهو نمزجشل نفامد هلوق(اهثااثو) سف :ل١ةهيدبو لقعل ارظن مكن ءىلد هلوقدر# نءنوكيالءّتها ا

 ءارتعا لاش: ءوبانتهل 1ضعءلارتءاالا لوة:ثامهاوت (اهعبادو) دوخاود اقل ورارصالا ىلءلدب

 ا ذىلاعت هنا م كاقعت دسفًاوانوذ# كدلععف انمها [تش كنا ى وعملاو هب اصأو هم ثغعاذااذك

 ىوددكف لاف هاطوهو هنود ن نم نوكرشن اع« ىرب نأ اودهشاوهقا ده أ ىلا مالسلا هيلع دوه لاه كلذ

 نورطتتالودا وق ىلا كءاكرشو كسهأ اوعجاف هموةامال لا هملعح ونهلاه امريظن اذهو نو رظنتال م اعد
 قوادعىفاوغلانمهل لاهو ميظعلا مولا ىلءليقااذاد اولا لج رلانأ كي ذو :رهاق 0 معا ضو

 وصرو هلغف< هناي ىلاعتهقا دنع نماقثاوناك اذاالا اذه لو قيال هنافنولجؤنالو ىاذياتابجو. فو

 و «ثاا تنم برعلا دع ةمصاناا ىرهزالا لاهاّتيصا د خ - .اوهالا باد نمام لاق مم ءادعال ا دمك نع

 ةةذااباناسنا اوةصواذا برعا نأ لعاو ةشمم مسأن ةمسصاي لانه تءانلار ءثاا ميا

 ” دقن هتضاش تذخأ نم لكس نال 4 عمم هنا ىأ نالفد.الا نالف ةسصانأم اولامعوضللاو

 1 ! طوف حريقا ةمالع كل دنوكنل هتيصاناوزج هماعّنملاو هقالطا اودارافربسالا اورسسأ اذا اوادكسو

 1 | هر دقو هرهق تدءوهوالا ناو. ا نءامىأامتمان ذسخ آوهالا ة باد نمامهلوةفنوفرعباعتآرقل ىف

 || نمام لاه ا ىلاعت هنا (لوالا) هوجو هو ميش سم طارمص ىلع ىنرّن ا لاف مم هردقو هياضَقل داّةذمو

 || ميةةسم طارص ىلع فر أ هلوقب هعاق ماع رهقو هللاع ةر دق كلذرعشأ اهتلصاخ ل 2000 اوهالاةءاد

 تااهباوسلاو لدعلاو قل اوهامالا مسعب لقف.الو مياظنال هنكل مهيلع ارداه ناحكه ناو هنا ىأ

 ىلع ل دب ية سمطارمص ىل-ءىرذا هلوقو دولا ىلعل دياهتبصا تن ذخ آودالا هاد نمامهلوق هلزكعملا

 همت[ قلما عي.جرهق هناطلس ن أرك ذاسا ىلاهت هنا ( ىناثلا) ل دعلا ودمحوتلاب امنا نيدلا نا تدتف لدعلا
 ظ 1 وهو ريق لا طارسسلا رك ذف براه هنوفيالورتتسسم هملع ىنذعال هنا ىف قع ميةمسم طارص ىلِع ىرزا هلو

 0 ٌنادا راانوكينأ (ثااثلا)داصر !اباكبرّنا لاق امهملعالا كل مدحال نوكيآل ىذلا قد رطلا هب عب

 3 مكتغلبأ دقفا ولوناف) ىلاعتهلوق » .هللاءاعدلامكلمحوأ ثععىأ ميةدسملا طارضلا ىلع لدي ىبر

 1 وزنا ةوقنألع نم ون لكى برش نور شقالو مر اموف يرفع وكلا بترا

 7 1 ّمنكو غالبالا فربصق ىلع بتاعأ ل اولردت ناف مالكل اري دقت (لوالا) ناهدو _ اولود ناف قعد

 غلب دةفاولوب ناف (ىناثلا)بيذكشلا ىلع متررصأ نيذلا م :1لوش: هن اكريحو جحش
 ١ مكملا «تلسرأ ام مكن

 0 بادعلوز نا ةنانشا اذ_هو مكن مهلل عوطأ اودند همكدعد قلخت ى قءب كراس رقى فل سستو لاه مث

 ١ همقو ظرف ئد ىلع ىرت الاه امش كلمن -سصة:.ال مكك الها نا عب ايد هنورضنالو لاصتتسالا

 : عركمو كرش نم ىئاظف< (فاشلا) اهلعميزاجي ىتدابعلا لامعال ظاشح (لوالا) " هحوأ ةئالث
 انعأ ءاجانلو) ىلاعتهلوق 1-0 ءاشاذا هكدميوءاشاذاكالهلا نم هانفحت ؟ ئى ؛. لك ىلع طاش (ثااثلا)

 اودعو مهب رتان ايأو د داع كلدو ظيلغ ب ا دع نم مها واندم ةجربهعماوتما نيذلاوادوهانمك

 ادعبالا مب راورفك اداعْ!الأ ةمامقلا موبو ةنعلات دلاه ده قى اوعدأو دنع رابح لك ما اوعساو هلسر

 ىح مه»هوجو ىلع ضرالا ىلعمهءرصتو مهرابدأ نم جرو مهرخانم ىف لخ دتمانأ تامر ناياوجم
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 هريسسسد 0000

 أ ةراعصلا نم اهقلخ ىلاعتهلا(لرالا)» وجو نم ةزثم تناك ةقانلا كلت نأ لعاواولاساك ةق ةتانااتجرفل
 12 ذريغنم الما اهةلخىلاعت هنا( اهئلاثو) ليحل! اهتع قش لبحلا فوجىف اهتاىلاعت هنا (اهناناو) | ١

 ' | يرش اهل ناكنا ىورام (اهماخو) ةدالوريغنمةدحاو ةعفدةروصا اكان ىلعاهةلخ هلا (اهعياو) 1

 نءدحاو لكو ميظعلا واذنا ىئكي ريثكنيلاهنم لس ناك هنا (اهسداسو) رخآ مون برش موقتلا لكلو مون | ١
 نم ةزمتم تناك امن ناب اماف ةزهعمو ديا تناك ةقانلا كاننأ الا نآرقلا ف سلو ىوقزمتمهوجولا هذه 1

 اهشوم موقل أ ن نءعفر مالسلا هيلع هنادار ماو هللا ضرأ ىف لكأتاهورذف لاهم هنا همف سلف هوجولا ىأ | ا

 فا مالسلا هءلع هنا ىورام ىلعابنءلب نوعي اوناكممالمهرضتالو موعفللا م ملةنآ اهنوكعمتراسف | ظ

 اهلاطباو اهث افا ىف عسي لب ههصخ ةحروهط بحال مصخلانافر ةكلا ىلع مهرارصا نم دهاشام مهئماهياع | ْ

 ءوداهوةالو لاهو طاتصا ادهلف اهاّمق ىلعم يمادقا نم فانعيناكسم بيلا ذهاف ناكمالا ىصقاب | ْ

 ممن قامت زب مابلإل ىلع مالا ا د كادي ةناذعب وياهوسمنا مهدعؤو |

 مولا ىلءبرشلاتةءض امالنوكينأو ةيلعا كات لاطن لاهو رقع مهنا لمتحيو اهو<ي ذواهورةعشل ذعم | ٠
 اوء::ةوقوهوكلاشلا مولاي برةباذعو ذخأفةوقراهيراهمصتقاوشرا م

 ىئعمو مانأ هثالث راد ف اوعّتت مالسلا هملع اص م الاه كلذ دنعفاهورمع مولانا ىلا عت نيب ع ماده 1

 هلوقو ةاسحلا نع هيرب#ع ىتللالا لحال عملا ناكامملو ساو و دن ىتااذالمل وعتاب ذل تقلا ظ
 لاقي فرصتي ىأ اهفرادي هنالر ايدلامدال#لا ىعست وداملارادلانمدار اانا (لوالا)ناهجو هيف مرادف |

 دريد ةردصملاو بذكر يغىأ بو ذكمريغدعو كلذ هوقو ان دلارادلايدا رانا( ىلا 0

 هنا امنع ىضر سابع نب الاه هبف بو ذكمريغ ل. .ةونوةملام كابو ل اومعملاو دواملاك لوعغلا ظفا

 هيلع اضم هرذنأ ةتانلا اورةعا مهمال كلذ نامالا ىف مهعردقف ةئالثلا مايالا كلت مهله مل ىفاعت '

 ْ ةرجم ىفاشلا ىفو ةرغصءلوالا موءلا ىفمكحو وريست لاقن كلذ ةمالءامو اولاَقذ بادعلا لوزن م دا

 باذ_لاءاوئةيأ تدوسادقمههوجواوأراسإف عبا عبارلا موملا ف باذعلا مكي ةدومثلاثلا فو
 ١ لةعيف.كل ءقناف باذعلاو ةّقعاصلاو ةدهصلا ىف هو 0 رلا مويلا مهصصف باذءللاو دعتساو رطاشا

 1 تماداما لق رفكلا ىلع رصمنوةبيمث مال_لاهماع ل اص لوقا ةقباطمتامالعلا هذه موفر 7 1

 ىميّتادقف ةمعطق ةنقب تراصاذاو رفكلا ىلعمهؤاسقي عنتع لنيقيلاو مزلسا دس ىلا ةغلابرب ريغتارامالا ||

 احلاصانمحنانرمأءاجاطف) ىلاعت هلوق_« لوبةمرب -غتقولا كلذ ىفنامالاو ءاينالا ىلا سهالا ||
 اومصاؤةصصلا او اطنيذااذخ وزي زعلا ىوةااوهكب رّناذئموب ىزخ نموانم جرب هعماوذما نيذلاو | ٠

 ىضمدقتي الاهذه لئمنالعا (دوُعلادعبالا ممبراورفك دوتناال اهفاونغيلنأ اك نيغاج مهرايدف 1
 هيفو فطعتاواو ىرخت نمو هلوق ىواولا (ىلوالا "هل سملا) لئاسم هفذئمول ىزخ نمو هلوقوداع ةصقىف

 هموقب لزانلاباذعلان ءانم ةجربهعماونمآن يذلا وا اصانس هي دقتلا ن روك نأ )ل مالا)ناهجر
 رهظت ىذلا بيعلا ىزمللا ىعمنالم_مااانوسنمو منع اروثأم هيفراعلا قبو مههزأ ىذلا ىلا نم نمو

 انس ريدقدلا نوكي نأ (يناشلا) هيلع قبام ةلالد ىلع ا داقعا ف دحام فذ لدم نم ىتسنو هيد 7

 نولافو رو ةباور ىف عفانو اسكلا أرق(ة الا هلةسملا)ذئممون ىزخ نم مهانسثو نم ةجرباطأا "|
 ارق ن خام مف ممملا رسكب نوقاسملاو د ءوب با دءحرراعملا ىفو مبملا فب ذئمون ىشعالا نعتانا و رلاىدحاو

 فاضملاناىرتالا ادنبم هلعج زو ىدملاىلافاشملاو ىيمدانأوذاىلافاضم مولنأ ىلعف حفلا |

 نم لب ىلا ف اشي هنا سد كاف ذا ىف ةريكلا امو انههاذكف ريكذتلا 1 « رعتلا ملا فاضملا نم ب سفكي | ا

 7 ترد تذرعاب ونتاالدءان ون هبلا فاضملا هنععطقانإف ةعلاط سلا الت نوت :ريختاوأ دّدمملا | |

 || هتفاضا نم مزاد لو موملا ىلا ,ىزشلا ةفاضا ىلعف رسكلاب ةءارقلا امو ني وندلانوكسوامنوكسللاذلا |
 د غل ىبح ميظعلا للا ىزخلاا (ةثلاثلاهلذسلا) ةمزالريغةفاضال ا هذهنالاسمنوكي نأ بما ىلآ [|



 ا
 مدس سس معسل

 / 1 هنعه فريد ىلا ةجاسالف هره الن ىلع مالكللا لج نكمأ ىتمهنال فءضاذهو ضرالا فك ترو ,دقلاو '

 1 ليلدلا) ةريثكا راه هان رشد ةف عزا ادوجو ىلع ل ديتفيكض رالا ن نمناسنالاداونناربرقنامأو |
 1 اورثك ادق سراف ولم ناك اولاق اهرامع ةكلعج (لوالا) هحوأ ثالث همذو اهيف يرمعتساو هلوق ( ىناثل ||
 | اراب امزءاسبنأ نم ”ىنلأسف' هلي وطلاراسعالا مسهل تاصح مرحالراص# الا سرغو راهالارفح نمأ

 ءايجافب واعمذخ أو ىدامءابيف شاف ىدالب او رع مما هيلا ىلاعتهقلا سواق راسعالا كالت بيسام |
 . ٠ لئاقا!لوقالاهملع لحام لام رع ةفضدأ ١

 3 رامكآضرالاىفهنوكالو « هن اًضتسال ىف ىتفلا سل

 ا (ثااشلاو)“ ءاققيلا نم كا ةيتسا لثمرمعلا نم ع راييف كراع أ لاطأ ىاعت هلا تل
 ”لءاه ضرالا نوكىف نأ لعاو كريغىلا تاقتنا م 0 انعأ لوط مكلاهلعج ىأ ىريعلا نمو أم هنا |
 ل السا عر عئاصلا دوجو عة داي ارداتنانالا نوكوناسنالا ة ةعفانلاتارامعلل '

 هلاذىف لصح هنا ما دا يارد لاو ارقي مو ىرخأ هبا ىلاعتهتنامركذام | !

 ثوصومضرالانوكو ميكا عناصاادوجو ىل_علدي ةعفا اوما تافرمصلا ىلع ةردّةل او ىداهل !لقعلا

 9 م.ورفنتساف فوناعأ مكحلا عنانساا دوو ىلعاضب الدي عذاسنملا ةةفاوم لاسمال 2 ؛ اطم تافصب

 5 ةينحاتحلا اعد برع عمسلاو معلا بيرق دنا نعي بيجت بيرق رنا فو قامأو هرب سف: مدقت دف هيلا

 اذهلبا ةاوج سهانمف تنكدق مساصايا ولاف لئالدلا هذهررق امل مالسلا هءلءاط اص نأ ىلاعت نيب مهتح-رو
 رص: نأ ىف مهاجر ىوق مغلسسق نم ناكورطامما ىوق لقعلا ىوق الجر ناك هلا (لوالا) هوجو همفو
 | قانا بولا ذهرمنارمش وخفض لبد تدح ينل ,تنرطر رو« هذ توفي 3

 نم كنا ك مفانو اجر ىوتتفان اضهدوءتوان ءافعذ نيعتواش" ١ ارةذ ىلع ف طعت تنك كنا دازملاو عضعب لاف

 | أ م ديدشلا يعتلا مالكل ااذهملا اوفاضأ مهنا مم ةضغبلاو ةوادعلات للا لا اوراصنالا
 1 بوحوودملقتلا قدرط» كيَملا مالكلا اداه نم دوصقملاو انثانآدمءيام دمعت نأ اناهنحأ 1 اولا ةفهلوق

 [هلا ةهل "الا لعجأ اولاف ثدح كمر اذكن ءىل عت هللا ءاكام بدعتتلا اذهؤيظنو فالسالاوءام الاةعباتم
 افةوّممناسنالا قم نأوهكشلاو بيرم هيلاانوعدنامت كش ىئلاش اواولاك مباع ءكاَرَهذ ادع او

 مهدات ءافحج ١> اء كج ولاد ةون وسلا « ناي ىزلاوه ب راو تا الاو تلا نيب

 ىلا عتهلوق « همالكف زرت ىف ة غلا بم اذهوهلوتداسف مهداة ّدعاىف جب رت هنأ ىوعب بد صه هلوقو وق ةدص

 ريغ ىو ديراغ هتنصعنا هللا نم ىرمصأ نك ةج-ر هنمىفان آو ىبر نم هند ىلع تنك نامي ًادآ موقايلاه)
 | ٠ أ باطخنأأالا ع ىف مان نمي ىلع ناكو كشلا فرع درو ىبر نمة دب ىلع تنك نادل اوقنألعا (ريسخم 26 رع

 1 | ةَقرشا ىلع «ىننأو ىبر نم ندب ىلع هنأ اوردق لاه هن' اكف لو.ةلاىلا برقأ هحولا اذهىلع اانا

 1 | رغربدفتلا اذه ىلع نودي زئاخهتناباذع نم ىيعام ن هاو أ ىف بر تيسعووكتعبان نانا اورطتا و

 ظ (ىناشلا) ا :واطمتو لامع نورمس عرب دقنلا اده ىلعنا (لوالا) ناهجوةماكلا هذ هريسف:ىفو ريسخت
 | نا رد ىلا كين ىأ عرسخأ نأريغهبلع ىنوامدتو ىل نولوقنامب قنودي زئاخردقتلانوكد نأ ْ

 1 ىلعتلال داكح هتيصعناهللان م ىف رص نذ هلوقنالبرقأ لولا لوقلاو نو رسان مك مكل لوق أو
 ١ نمريصأف نيدلاىفاناريسحالا ددزام هماافوةوعد ىذلارفكلا نم هيلع مناف مكعم أنادارأ هنا

 1 اه وستالو هلا ضرأ ىف لك ًاتاهور ذفةنآمكل هقا ةقان هذهم وقابو) ىلاعتهلوق « ن نب رسال نيكلاهلا

 ّ نا ءا 0١ درع سواد ماأ ءالث مرادفاوعنتلاقفاهورتعف بيرةباذعو دخ أبت ءوسد

 1 ىوعدبهعبت هللا ةدامع ىلا ةوعدلاب يدب نأ مائص الا نود. ,عدموقدلع هو ١: عدي نمفةداعلا

 | اوجرخ هموقنأ ىو رب« ناكسح اذكم مال_لا هيلعملاص مأو - ةزدتملا هسنمار وبلطي نأو دب الة ودنا |
 ! أ |. اساعد واود يسوم ْن ممسهأ حر نأود انيستا نأهولأ فم-هادمع ف

 اييبلي لرمسسم مدم-سسل

ْ 

| 
١ 

ٍِ 5 

 تجرد



 1 ظ 0
 لاف يلعاولسا واجمل مشاري غلا فنال مارحو مرحو لالو ىلح اولاه اكن ينءارةلا نيب قرغالءارغلا لاق ا ظ

 ْ ظ مهيلاهمدقأم لواشتن 7 وعتتما ممن اكبر اوودعلا فالخ ٍل_سنوكي نأ له-:<و ىترافلاىلعونأ

 لوااث نم عنتب اى اعط لو انت ن ءاوعنتمتالفودعالو برحي تسلو لسانا لاق ةفيش مهتم سجوأو مهركن 1

 ْ ١ اذهب مالسل ا هملع ميهاربا ملكست نوكي نأ ضم ربدَقتلا اذه ىلعنال دمر ىدنع هحولا اددوودعلا ماعط 1

 || ىلاعتهنال ماعطا اداض- ال ,ةدجوامغنا مالكلا اذهنا ىلع لدينارقلا نأ الا ماطل اراضح ادعي اغذالا 00

 ْ لهاا ذنب "ةجخ نأ لمكة لدن بقعتلل ءاغل اوذ من لع: ءاسنأ ثدلاق مالس لاه امالساولاه لاق ||| ْ
 | ىلع ريدقت مالس لاه امالسْك ءاعانلس هرب دةتامالساولاه ( ةيئاشلا "هللا )مالا ركذدعب ناك ن.ئلحا | | 1

 اها كم مالسدار ران ركب نأ لستم وىد اولا لاق حلصلاو ةمالسلا ريغا ديره تسل ىأ مالس | ا
 0 لءجريصفهلوقن فذ امريملتا هنعفذ ولاه مهوقةلةءاكح اعوذ رم | ْ

 افىلاعت وق هريظتو فذ.لا نسح مرحالذ مولءمدوصتملا انهذو ف ذا ادعيامواعمدوصتملا ظ
 وا ال لاسن فوقف روك ذهل نذالة اعر ضعب ىلع موتي انا هنأ ءاوريكلاف اح ىلءمالسرتد ||

 مكماعمالس لمعت_بامرثكأ (ةئلاشلاهلثسملا) اهلهأ ىلءاوستواو ذات_بتىت مكتوب ريغاتوم ١
 ْ اشم ةركشلا لهب زاج فكل يق ناف كيدي مخ مهلوق لنمو هذءاعدلا نعم ىف هنالشل ذو مالو فادي | | ا

 ,ىلع لدي عضوملا 61 م دوب ودوم تناكاذ ةركشلااناق ]|
 ْ ك.لع مالم لاف ىلاعت هلوقو كاطع مال سامو قهريظنو مكس عمان لماكم مالس لسدق هل كف لاكلاو مانقلا |

 لكم مهيلعنولخ ديتكئ الم او نيلاعلا ىف حون ىلع مالس بحر بر نمالوت مالس هلوقو بد كلر ةعشسألا

 ةقيقلاو ةهاملا هنمدارملاو زئئاجاضيأ اذهف ىدهلا عشا نم ىلءمالسا او ىلاعت هاوق مام كلع مالسب اي ظ

 ةغلاسملاو لايكلا دمي مكلع مالسهاوق فريكنتلا نال مكيلع مال لاهل وق نملك أمك.لع مالسهلوقل وقأو ]
 هلوةىرعنف مكيلع مالس لوي نم بر»لا نم شسةخالا لاق هاملاالاديغيال لاق مالسلا ظفلام أو ماسقلاو

 لاف خل قار: فيفتتلا اذه حاأ لامعتسالا ةراكشا كلذ فبدسلاو نيوذتلاو ماللاو فلالا ن نعمالس
 هءاسم كلذامتغاف فيض هسنأبال اهلل ةرمشع سخن مها ربات كم اولاق دين لب ءاح نأ ثيلاقىلاسعت
 ثدلاف هانعم دما لعب عب ءاسنأث ءلاخ لوقف : ذامتح لدن ءاجو لدعف مسهلثم راف اسضأ ىأرف ةكئاللا ||
 نم ةرفح ىف ى وشر ىذلا وهفذسنملاامأ ةرّدياادلو لعملاو همم ثءاا فريد ةمااوأ هلع لب هن« ىحلا 0

 أ ليقوخوبطسو نبط لقاك لصالا ىف ذون :عوهو فورعمةيدابلا لهأ لءذ نموهو اهلا ةرانجاب ضر

 : ىأراإف 00 اهرعر امد: بح لولا هملع تدقا اذا سرغلا تذنحلاةد هعم درطقي ىذل اذن ا 0
 هركن لاشي مر كن أ ىأ,هركن :لدقلا كل ذوهو م اعطلا ىلا٠ ءارفلالامو لوتلاىلاىأهيلالستال ميديأ ||| 1

 نواك أيال ةكتالملاو ةكتالم منال ماعطلانماوعنةماامنا فا .ضالا نآٍلعاو ه هركشتساوهركنأو || ظ
 ميءارباامأو ةفايضااءاف وغشم ناكوهوا محي ةفص ىلءاونوكمافامضال ا ةرود ىف هول اامناونوب رشيالو |

 نم مهنأ م مفدقتعي ناكل ب يدم مهن لعب ن اكسحام مالا هيلع هنا لاقي نأ امال رقنقمالسلا هلع ل |
 يحرس نام هفود سيسف لالا لاقحالا لعامأ دك الملا نم مهمناباملاع ناكمنا لاسشدوا رمشدلا

 اهوركم هياودي رينأ فاخ لكلا نماوعنتم !الف ساننلا نم دعب ضرال ا نم فرط ىف لزنب ناكسج هلل

 فومللا لم- لك أي ناو نءالا ل ص لك أنافماعط هملا مدتورمض اذا فرعيالن منا (اهنانثو)
 ناره أاض أر بدَقَتلا اذه ىلع هفوش بدسف ىلاعت هللا ةكن الم مرا فرع هناوهو ىفاثلا لاسةحال اامآو |

 م-هلورت نوب ا و (ىناثلاو) هماعىلاع :هليأ هركد أس ال مَهلوْرن نوكي نأ فا هنامامهدحأز

 كالا :|فرعامهنا لودي ىذا! اماانلق روظأو برق أ نيلاسقالا نيذه ىاف لق ناف هموق بيذعتل ||

 هكا نم من وكا فرعولو ماععطل اراض !ىلا عراست هنا (اهدحأ) روماي تن أه ىلاعت هللا(
 لدتسالةكالاانمممنوك فرءولو مهفاخ لك الا نم نيعن# مهارامل هنا (اهءنان 79 تدرج ْ

 ف ار 104



١0 

 لالا |. زخ ٍباذعلا كلذ ىلاعت هلا !ىيساعاواسن دإلا ىف ىزرخ رحمه 1كلذنيبرامن ا ىف ىلاعت لاه كلذإ وةصضفلا
 ْ لو هنا نيب ىلاهت هنال كلذ نسحامناوزي زعلا ىوقل اوه كير تالق مهااشمأ ام رب رسعب مقا ةمهضف

 0 ةىلع ردقب ىذلا رداسقلا نمالا مصالالزيبقلا | ذ_دو هنعنامعالا له دال رئاكلا ىلا باذعل اًكاذ

 | تدر ناسبازو جسار اةنزتوا حان كا ةشتتساولاو ماا لعصق» امشالا عئابط

 لقي لو ذخ أ لافامغا (ىوالا هلكسملا) ناتامم همفوا ول نيذلا ذخأو لاسقف مالا كلذ نمب ىلاسغت ها

 ل | لا لماع ولا مسالاو لعفا | نيب ل_هفاضب أو حامصلا ىل_عّل وجم حملا نالت ذخأ

 ناتو لو امساا لا اوركذ (ةنناثلاهلمملا) رئاظناهل قيسدقو ثان أاتلاءانت نم ضو ءلاك
 1 افابنم عجبأ اوناخ اهو عمم ”للئاه ةيظع ص ةصسلا (فاشاا) ةقءاصلادارملا ام.نعهلتا 0
 )د رج أ 0 هنالاش , مهش وجو ىلع مهطوةسم لهموثجبو مهنك اسمو مهرودىف نب نيعاح ىف ومومطو

 وكيالحامصلاواهةلخ ىلاعتهللان وكب نأ زوو امباون ام ىتلا ةحيصلا كايد مج جتنا نأ مالسلا هماع
 زاوبح اسف هقاش دةفىلاعت هلا لعفنمناكن اف خارمسا ١ كلذكو مفو قاس ف ثداسسا ت توملاالا
 د لك٠ نم مظع ا دعرلاتوص نا هملع ل_ادللا و هقلحو هخىف لصح دّةفمالسلا هملع ليريج ىلءف ناك ن او

 اند, وجو هيفانلق ثوملل ةبج وم ةحمدلان وكفى بهساااف لمق نافّحا رص هنادالو كل ذب ىعسن الو
 ىلاىدع- اع رديدثلاحوقلاكلذو ءاوهلا جوت بجوب ىوق ببس دنع ث دهتامنا ةمظعلا ةعهلا نا

 دزع ةيظعلا ةميهلا ثدحتت بهم ئناا (ىناشلاو) توما ثرو.ن غامالاءاشغقزءفناسنالا حامد

 تُددح | ذا ةهظعلا ةدجصل ا نأ (ثلاشلا) توملاتبوأ تيوقاذاة نا سفنلا ضارعالاواهثو دح |
 0 ون اسرار واس تاع طر ديدش قربامص:نأو بالف باحهسلا

 لأ برعلا نان تغجاجن اهراكوأ ىف تنايا ذاريطال لاقي نوكسل اوه مونلساو نيئاج م هرايدىفا اوصاف ىلاعت

 قحالهلادنعا ونكس ممن انيكلهملاءالؤه ىلاعت هللا فصوة توما نمره: الام ىلع ظفالا اًذهاوقلطأ
 غلاي هب ىلعا يقي ىذلا ماقملا ىغملاواودجوب لمن 'اكىأ اهيفاونغي ل ن "مل اوقوءامحأ وناك اممهن"اك
 || مداع نع صةحو ةزحأرقد وعلا دعبالأم_مراورفك دومَتاالأ ىلاعت لاهم مهب ماقأ أ اذااذدك ناكعلحرلا
 باهذا ف رصلاو فرصا اامهالكدوفلو نيون اانادوتنوقاسبلا ار قو نآ ّرذلا لكى نونمر خدود

 | ميهاربااناسر تءاجدقلو) ىلاعت فوق « "هلستلا ىدع ثدن تاو , رعتلل هعنموربك الا بال | ىناو أ ىل كل اىلا

 | مرنم س وأو مهركن همل|لصتالم هيدي ىأر الفذ نح لدتنءاج نأ ثيلاخ مالسسلاف امالساولاه# ىرمشنلاب
 | قاصم !ءارو نمو قا صم اا هانرمشف تكمن ة_ءاه هنأ او طول موق ىلا انلسرأ ان افذ الاولاه ةةخ

 ا | هلئملا) لئاسمانه_هوةرولاهذه ىفةروك ذا صدقلا نم ةعبارلا ةسقااوهاذ هنأ لعا (بوةع (بوةعب

 ظ 0 10 مول اسال صبت بابل نالانهج دق كضدنو ومنل الاه (ىلوالا

 اأ| ةهتالثل وصح عطقلا درغي اذه ثالث لقأو عمجا تكسر اظفلورمن ا دبك ًاتادقلىف ماللا تلشدو عقوتتا دقو
 ا هيلع رمح اكمهبف لصالانا ىلءاوعج-او رخآىلل ههالا هناا ىل لمدسالف ددعلا اذه ىلعدئازلا امأو

 ظ يذلا نالغلا ةر ود ىلءاكلم رمشع انما هعمو مال سلا ملح للرب ريح هأنا ألمقفتانا ورلا تفلتخ ا شمالا |

 | ليربج هئالث اوزاكسس امنع هلا ىذر ساسع نبا لاهو ةعنا وناكلاصغلا لاهت ونسحلاةباغفنونوكي
 "فيض ثي دحلان أله فوقف تايراذلاو ةروسف هللا م مرك د نبذلا مهو ماللاموملع لفارس او لب“ اكصو

 1 (لوالا) نه بو ىلع ىرشلاءدارملا ىف اوةلمخا(هش املا ”هلثملا) ريهاربا فض نع موتور خطا فو هاربا

 | ملأ هض دارا ان ا(ىفاشلا) بودي قاص- ٠ ارو نمو قاتم اياهان رش هوب كاد دعب هللا هرمش امدارا نا

 ظ ولثللا) لئاسص هيقفمالدلاهامالساولاه هةوقامأو هموقالهابو طوأ ةمالس مال سلا هنلع مهاربارمم

 .(| كتاب راذلا دفوف ريغبماللا نوكسو نيبسلا ارسلك ا اولاتقاسكلاو ةزحأرق (قمالا
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 ما ند ساو واو عا 07 (لدالاةلثسملا) نايتس عش نيرالم قال !ءاوونمل ناب ا

 ءارو نمو قاضءاناهانرنش ريدا نو تسج, نآوهذ تسلا هوا عفرلان نوقاسل او بصتل ا بوةءزو ْ

 1 دووموأ دواومبوقعب قاصم!ءارو نموربدةتلا نوكبن أو هف عفرلا هحوامأو بوعي علانسهو قانا 1

 قاما دعب ىأ دعب ءانعم ناني رثك الا لوقوهو (لوالا) نالوقءارو ظفاف (ةيئاثلاةلعسسملا) | 58

 منلاففكنبااذعل لبق هنا عذلان ءداؤلادلو ءارولا نا (ىاشلاو ) رهادنلا هجولاود اذهو بوةءب ظ 1
 تكا ١ ىلا.ءتهلوق « هنعوش هناك اغفالاو فسعتلا ديدث ىدنع هحولا اذهوهدلو داو ناكو 5 ءارولا نم 0

 هيأكرب و هلفا ةسحر هنا أ ن منيت أ اولاف بع ' ئدلاذه نا اذ ىلعي اذ_دو زوعان و ذاأأ ليوان | 1

 زحل اوهو ىولد ولا لس ءارغلا لامن (ىوالا"هلئمملا) لئاسم يأ الاف (د.ج دي هناتيبلا لهأ مكملع |

 الهلا ل _ع فرش أن ارجز حيو هبوب سلاقو كل ىزخ ىأ كا, و هلوةف ل ىزخ ىأ ن الفا ىولاقيو || 005

 تارحكحلا هو هبوو كيوو سوو جب والاهئاش ىلع عع -ألو لسلخلا لاق همق عقو نأ لد ىو | ْ 1 1

 فقتالا فاشكلا بحاص لاهو ةيدنلا فا فال هذ هلا 00 . هاوقاَمأو ىنعملاىفةب راقتم "1
 فاالاةريسكلا وءاملا ن ند وافوا ىف ا ذكحو ىتاي وادى ةناضال ا ءان نمل دم ىتايو ىف

 همفق اش ىلعباذهو زوعانأو داأأ هلوقامأ ةرسكلاو ينك نال جملا نال ةحفلاو

 عر نرقاناو هدف رب اورو قانؤرتك نب ارق 0 (ىلوالا هلكسسلا) لئاسم |

 بجو: ىلاعت هللا ةردق نمبهعتلاو ىلاعث هللا ةردق نمت 201م1 لوةينأ لئاقا (ةئاشلا دلكسسملا) |
 دبأأ ب دعتلا ضر عمىف اهنعتناكح ىلا عت هلوق (اهافأ ) هجوأ هئالئنمىلوالاةمد-ةملا ناب رفكلا |
 نانا اماو هللا ه5 نءنيمدت أ اها ةكالملا لوق (اهئلانأ) بسمع ئشل اذهنا هلوق (اهينانو ) زوعانأو |
 بجو كا ذو ىلا عت هللا ةردقب ا هاهج ىلع ل دب بتل اذهنالف رفكلا بح وبىلاعت هقاةردق نم يحتتتلا ||
 رب هريخ أول لكلا لج رلاناق ةزدقلا نحال ةداعل او فرغلا يد تيدعتاماامنا (باوخلاو) رقكلا |
 |١ هنأ لحالال ةداعلا لاو ىلا ارطن ىدعتن هنا كششالف اب ربابهذ ليلا اذه نلقي ىلا عتدقانأب قداصأ|
 لالا ىلع بو هتماضش نا لعاف اسس لعناذهو هلوق (ةثلاثلا هلكساا) كل ذ ىلع ىلا عت هللا ةردقركشتسا | ا

 ا امش ىلعباذه وهلوقناكفةراشالا اذه ةلكن اف هضءائوومتلا فئاطا نماذهو هللا هر ىدحاولا لاق |
 ه>وذشلا ىفوةصود اةلاملاءذهغ ار ءندودقملاو ايش هنوكلاح ىلهب ىلاريشأ لاقي نأ ماسقم مئاقأ |

 لعب وأ ميشوهو ىلعب انه ىأ ف وذ أ دنمربخ هلا ىلع خيش ىل»ب اذهو مهظعبأرق ( ةعبارلا ةدلمسلا) ١

 ىدملاو هنا سعأ نم نيبدعت أ اولاه دكت الملا نا ىلاعت ىح مني ربخ عم نانوكم. .وأربخ حشو أ أ دتبملا نص لدي
 كلذ لت رام رك ذ مالكلا اذه نمدوصقملا وتبلا لعأ مكلع هناكرو هللا ةجحرا ولاه مئاهبهتت نما اوت

 تاء ازدعملاو ةودنلا ىهو ةبقاعتم ةءلاوتممكردا هناكرب و ةرئاكسشم م كلع هنن اة رأي رددقتو بقنا

 تايوتا مدلل" كيس فتاداغلاق رعهتلانا تنثر اذاف "ةيعلا تار انفوتلاو ركل
 امو بمعتلا هيقرلي ف كف تازمتملاو تانيبلاثادحاو تاداعلا قراوشراهظا وأ ةعمفرلاةيلابعلا

 دّنو هناوهلوشب كل داو دك أم صاصتخ الا لعوأ ادللا ىلع يدنوهذ مسهاحدم هناف تيبلا لها لوقا

 دما# نمو مركلاو فرشلاوذوهو دحانلا دج او لامن ادم قالارحو دولا اوه دل اودحم 0

 دي ه واطم نعبلاطلا عنعال نام ركلا و لذفاا عاو ولأ نمو هن هرولطمو هدا سعىلا عسطملا بعل لاصي ١لاصفالا : ١

 : تك مالا سفن ىف عتلا اذه قبب يكف دمج دمج هاو لكلا ىلع ر ذاق ىلاعت هنا مولعلا ن هناك اذافا 5 ١

 ىرشلا ةنءاجو عورلا مهاربا نع بهذالف )ىلاعتهل وق« بعتلاةلازاتاماكلا هذهركذ نددوصقملا نا ع :ُ
 هيلع طوأةصق ىهو ةسانللا ةدقلاوف اذه نالغا (بيئمماوأ ملط مهاربانا طول موق انا داس ئ

 | فرخ لاز امل هنا عملاو هفامضأر كنأ نيس ةفدخلا نم مر.يو؟اموطوفولتاوق عوزلا تارا :

 | دخأ هلوقوهال باؤحو طول موق انل دايخ دلولا وصحي كرمشبا ىج بي -س رورمسلا ل-هحو | | '

 :نمادييككت !لو ب هدأ" فص ته كلا

 نمت كسل نس وتحلم سس ما هكا نيف دلما 3 هويفسش تت

 مويس سس ري ا
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 <«ال غ
 تكساس مامسسملا ممم ل ممسس ل ةيم ل اي مست ل مص نيم اصلا يس مصل. ل مح مم سم هل مم سس سسسسموبب سس 0 ئئاشجلظات يت لل

 ]| موك ىلعلديال كل ذورمشبلاةروص ف سمالا لو أ ىف مهآر هنا (اهتانإد) رسشلا وصح ىلع لك الار
 || نااذ_ةلاقياماو طول وقىل اناسرأ اما فمالدل وشب مح ا كل ذ فرع هنا ل ودي ىذلا امو كالا ا نم

 ١ ظ (.لسرأ انا فال اولا هنع فر كلذا ولاز ا ةكت الما نا ىناعت نيب تاولسرأ بيس ىاب فرعي لو مه رع
 0 | هلوقودو ى رخأ ةروسفف ه.اءل_لدلا ماسقأ رهذأ هنال طول م وقىلا باذ_علايانلسرأ ءانعمو طول موقىلا
 . [|| تنبارو- اننيرذ [تنب ةراس ىنعي ةعئاف هنأ سعاو ىلاسعت لاه مث ةراج مهيلع لسرتل نيمرجش م وقىلا انلسرأ انا
 | تفاخ اع راهمال لسرلا ىلا عمتسسترتسلاءا رو ند ةعاف تن اكس لق ةعافهلوق و مالببلا هيلع ميهارباوع
 نباةءارقليوانلا ادذهدك ٌويو يهعم سلاج مالسلا هيلع يهارباو فامضالا مدع ةعاف تناك ليقواذدأ

 نلوق ىلع كصتلا ىف اوفاتاو قاصساباه انشد تكسضف ىلاعت لاق مث دعافوهو ةمعاق هنأ صاودوعسم
 || ىلعم واج نيذلاامأ كدا ىوس رخ [ ىنعم ىلع ظفالا ا ده لح نم مسنمو لَا سفن ىلع هل نم منم
 ]ديال سا !كلذنا ىضاقاا لاق (لوالا) اهوجواو رك ذو تكمن من ىفاو ذات اف ككضلا سف
 هءلع يهاربا نع فومللا كلذ لاوزب تحرفاسمنأ الا اذامو يالا ءذسهف هرك ذىرج اميسس ن وكب نأو
 ةوخ لاوزب هرورسسبيسباهرورمسمظعو ط ْ ولموقىلاائلسرأانا فعال دكت اللا تلاق ثيحماللا
 'مالسلاهبلع ميهاربال دكت الملا لوق بدسب اهكصض ناك دقف "لابو نانالا كدخيدق لالا هده لثم ىفو

 ١ دقنف وللا لاوزب ةراشدلا تاه اكس نيتراشيةراشملا ءذ_ه لعغاهل لمقف ةراشدلاك ناكف فال
 ًاةياقف ليو تاذهو تقولا اذ_هىلارمعلال او نم هنوملطت منك ىذلا دا ولا ل وصعاضبا ةراشباا تاددح

 [| ثييللا لمعااورفكلا نم هءاعاوناك امل طول موق ىلعر اكنالا ةهظعتناك اهنا لمح (ىناشلا) نسحلا
 ل مالدلا هيلع يهاربا لاق ىدسلا لاق (ثلاثلا) تكصضفرورمسلا اهةل مهكالهالا را ىملااورهظأ الذ
 | ىلعهو دمحتو هلأ ىلع ىلاعت هللا مسا اورك ذئ نأ هنت لاسقف نئلاءال ا اماعط لك ًانالاولاه نولك أنالأ منهل
 ارذ هنأ سا تكصخفال.لخ هير هذي نأ لجرلا اذه لد قح مالسلا اههيلع لمت اكسا لي ربج لاس ةفهرخ
 كلفن ىلا هعضو كمشسأ نبا ىلا لسرأ مالا هملع يهاربال تلاه ةراسنا (عبارلا ) مالكلا اذبياهنم
 مالا هيلع ميهارتا ىلع كت الملا لشد مالكلا اذه مات دنعف مم دعي ىّتس هموق رتب ال ىلاءت هلل انا

 لود<اهرورسةدشا تكصخفاهلوةلا.ةذاوم ه-هاوقراص طول موق كالهالا اساسا مهمانهورب_أ الف
 مهن امال_سلا هيلع ميفاربا | وريخ أ ال كت الملا نا (سمالا) ةكئالملاءالك نيبو اهءالك نيب ةَمفاوملا

 || ىلع ةلادةزعم مهتم مالسلا هيلع ميهاربا بلط طول موق كاله الاواجسامنامسهماو رسشدلا نمال ةكتت الملا نم
 | اعوضوم ناكىذلا عضوملا نم ىوشملا لدتلا كل ذرهطف ىوشمأ | لمقنأ ١٠امح انموم راوع دف دكت الما نم مهما
 نمرفطدق ىوشملا للا كا تأرامل تكحضف ةمئاق مالا هيلع ميهاربا ةأ سها تناكو هاع سه ىلا هنف

 | لاشي نأدعرال(عياسلا) ل فغ مهو باذعلا مهانأاموق نأ ن مات تكحشابما (سداسلا) هعضوم |
 || تنب تقولا كال ذ ىف تناك اهنا لاق: هناق بحتنتلا لدس ىلءاما تكدذف داولا قلطملو.د ا هورشر مهنا

 || هللااه رش تكصخام مترو رسلالييس ىلعاماو ةنسةثامْنيا مالسلا هملع يهارباو ةنسنيعستو عضا

 نم ترهتاهنأ بيس تكصضاملا (نماشلا) بوقعي قاصساءارو نمو قاص-اوهداولا كلذ نانىلاعت
 أ عدقتلا ىلع اذهن !(عسانلا) همدخو همشح هعمناك املاح سفنأ ثالث نم مالسلا هملع ميهاربا فونخ
 1 | كصضلا مدت راشلا كلت بدب ارورس كصنت: قاح.-اياهانر شف ةمئآف هنأ صاوربدقتلاوريسخأتلاو
 ||| ةمركعو د هاجم نع لوةنموهو تضاح تكف يعم نو كحصن نأوه د(قاثلا) ريخأتلاهانعمو
 .[|| ءارفلاركن او داولا لو <ترمشب اهضبحرهظاأف فوم نم ةمال لاء اهح .رفدتع تضاحاذا تكصخ الاه
 || اهنرعدقنءالؤهاهنرعب م0ناةغللاهدهىرابنالا ركب وبألاه تضاح عب ةكصخن وكب نأ ةدسع وبأو

 ا | ةعلطلا ل اصخ نم هلصأ نا مهضعل نعى رهزالا ىكدو تئمط تكمضف هب االاهد_هىف ثلا 000 ريغ

 لافت لوالا وه رتل هج ولاامناودئاوز اهاكهوح ولاءذهنارلعاو تقةشنااذا ةعلطلا تكصخ لانت»

 ! ىلاعت 00
0 
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 ليل نر ل مصمم ل ممم عمم رح حا مسيل ل مير يصل يعج جل يحج مصمسم ءعيسحم دمتم هسا

 جالا هدرو مب دال ص سام وابد 5 اما موعالا ٍ ١

 ةروص ىلع يلع واش دوساو اعد رأ ن ني رتل !ولىلا يهاربادنعن 4 ا وسلا ش

 ْ هحوأ ةتس هك او رك ذو هللا دك العمد ايفل ل اوناكو مدا ى «نمد صه نامسش |

 0 (ىاثلا) مهتموأاقم نع اوْرع2ناو هموةث مخ م-مماع فاقت سنالا ن نم ممل ا نط هنا ) لفالا) ١
 نال كلذ هءاس (ثااشلاو) مهتفامض قي مامقلا ىلعار داق ناكأمو مهيلع هقفلي امد ناك ام هالو ع

 افاجاغا مهنأو هك الم م ارد اب فرع هنال مه. < هءاس( عسارلا)هرادفيضلا لادا نمهوعمم هن : و :

 3 , الا ىف قبو هماع هبلانوع روي هموقهءاجو  ىلاعتهلوق ةلالدإ مصال اوه لوالاه-ولاو موق الدال 211

 مزال لعفءوس“ اسو مهم هءاس هانعمو مهب« سم هلوق (لوالا ظفللا) اهريسفت نمديال هنالث طاشفاأ 3 :

 : ثتداكس كسواولان الا همم ىوسلهأ حاجزلا لاقت رمق هنرريسو لغد هتلغد لم ء ىف هيوس لاشي زواسجم | ١

 : ةقاللا مشوع مم عرذلا كج الك اعرد ممواضو هلوق(ىناثلا اظفالاو) ني سلا ىلا !مرمسك تاقنو |

 ا هءرد قاض هتقاط ٠ نمرثك أ هلع لجاذاف هبوط ةعسر دق ىلعاعر هريس هيدس عودي ريعيلا هيف لصالاو | ا

 ا ك1 جازفالو عرذةيلاع لة ايطل او سولازدلا نعةرابععرذلا قرض لعش هقيعدمو فعضف كل نع | 1١

 'اعارذممالا,تةضنولوةمف عرذلا عضوم ف عارذلا نولءبي منا هاناقام ةدص ىلع ل_.ءلدإاو ةقابط هيىلأ اهإ أ

 ناس الا بصعي هن ال بدصع ديد شال ىل ٠ قامعاو ديد_ثمول ىأبدصعموباذههلوق (ثلاشلا ظفالاو)

 قاس ءالؤه موقا. لاف تاميسلا نولمعب اوناك لبق ن نءوهملا نوع رم هموق .ءاجو) ىلا عت هلوق 00 رمل

 ْ ا ا حصص يس 00

 | هلا (لرالاةلئسملا) لئاسمهمقو (ديدش نكر ىلا ىوادأ: :وق مكب ىلن اول لاف ديرنام ملعتا كنا ق-
 || تءارامموقان رادلخ دهم وءاتااقفءواازوع هلأ أما تضم مالسلا هيلع طولر ا دكت اللا تلش داسأ
 1 ىلأسعت نيب ونوعرمس ىأ هملا نوعزبم هموقهءافن مهنم ةنح اربط الواناس فاقت الواهودجو نسحأ

 | اولخدم وةلانأ لقنتائيساا نوايا وناك ى ل. نمو دل رة, تيشا لمعلا نال نأ ١ ر موءأ سانا
 ا هدي مال سلا هملع لد 0 ريج هذ ن |تص ىذا تيبلا اولخ دين أ اودارأو طولراد ظ

 ا ةرمحسلاانرلع تلد دق طولاباولاقفاومسعف د. مونبعأ مسخ هؤرمسلا ىتحهحفاوةمطي لف ب ايلا ىلع أ ٠

 | طفل ىلع هيقلعافلا ةغمصتءاجام با, نماذهن !(لوتالا) نالوةنوع رمد ةغللا لحالو ةنسقلا ترهظأو |
 || هلا (فاثلا ل وقلاو) وهزلا نمورع ىهزو ديزدعرأو سهالا ىفنالف علو او لعاف هلفرءدالو ل وعفملا
 ١١ هه .ط هلو هلا ديز عاوأ لو : وًاتفاهولءاف فذ لاعفالاهذ- هو لوعفا ا ظفا ىلع لعال ادوروزو<ال 1 ١

 : هصرحوأ هفوخ هعر هدأ ءانسعم عره ًاوامهازهلام هلعس ءانعم ورع ىف مزو هبضغهدعرأ ل>رلا دعرأ ا

 هلوقامأددد_ثلاو دعلاوه نورخ ناو 000 عار هالا مهضعب لاف اضي اوفلتشار 5 1

 :ج ديعسو دهان لاقو هيلدا هياشيدا رااةدامتلاهنالوق همضذ مكلرهطأ نه فا ءالؤه موق اء لاق ىلا 20

 وخلا لهأ لاق ةوعدلا لوم ءقوةعباتاانهملا ةفاضاّر هاو تاشب نوسفنأ ىف ال هنمأءاسن دارم اريج

 با وهو مّ أه * «ًاهجاوز أو يلاعت لاق مهل ب الك ناكف مهلامد ها ناك هنال سس ىنذأ ةفاضالاا ع نسح ىف ىكن 1

 ؛ ىلع هاني ضرع ىلع نا الما دقاّا (لوالا) هوجو هلع لدي وراتحلاوهىدنعلوقلا اذهو 1 1

 ءالؤه لاف هناودو (ىناشلا ) ءادنال رباك أي فك ة«ورملا لأي قمادال دعبتسم صأر اجقلاو شاد وال

 لكاالةءاقك نيف هنمأءاس نام ميساظعلا عملا ىف :كبال هماص نما وللا هتانبف متكتحارهاأ ّنه ظ

 زوال نيتنيلا ىل_ءتانباا ظذاقالطاو اروعزو اًدزام-_هو ناتنب هناك هنا باو زرادملاا (تلاثئازأ َ

 أ ىلا موةاااعدام مالسلا هيلع هنا ىلعاو فنا دةف لوتالالوقلاب نولئاقلاامأَد الث عسب لق نأ تأ
 طرمُدّن مم جوزتل !ىلآم هاعدنا(امهدحأ) نالوق هو ّنم حب ورا !ىلا م هاعد هنادا ا زي ناوستلاانألا |

 بأ ار ١ ا/
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 الأ فوقنا لعاوانل داج عورلا ميسهارب نعبهذاملهربدقت ل بقوهلع مالكلا ةلالدلاغفالا ف ف ذس هلاالا | ؛

 1| هل لع :ءارماو هقا ىلعةء ار ىمةىلاعتدق | عم تناك نا ةلداصماهذه لل. .ةنافانلسرلداح ىأاناداح |

 | مضار ناك ام هنا ىلع ل دي كل ذو مكس اكل ذلازا ةلداملا هذه نم دودقاانالو نوذلا ماغعأ نمىلاعت

 000 ور اواي ةيط وا اولا 0000

 ِ ” لطب ناكل ىذخقن 20 مولا موي دقتعا ناو مهين“ ناننين ا ا

 ا ىلاعت هناىلاجالا باو اوهو (لوتالا) نيهجو نم (باولساو) ركنماذهو ىلاعت هللا رمأ ةفلاخم
 ا هيبقعرك ذا بوثذا نم لد ملا اذهناك ولو بدنم ءاوأ مبلل يهاربانا لاسةفةي“ الا هذه برشع هح دم

 | يس ةذاملا دع نم دار أنا ىلمهفما|باولساو هو (ىناشلا هجولاو) ييظعلا حدملا ىلءلديام

 لاةفةيرقلاهذه لهو كلهمانا اولا ةكئالملانا (لوالا) هوجو نمهرب , رقتت منع با ذعلار ريشأتف
 ْ نوثالثذ لاه الاولاه نوعب رأف لامال اولاهتانوكلهتأ نينمؤملا ن نءالحر نو امفن راك ول م :ارأ مهاربأ

 اننا لاه كلذ دنعنالاولاف بنوك بأ لم ل_جرااهيف ناكتا ءارآلاه الاولاه ةرميعلا م لالا

 اولاق ىريشدلانمهارباا ءاسر تءاحامو لاف تويكس ءااةروس ؤ!ذ_.>ىلاعت هقئارك ٌددقو طولا أ

 | عوج يفزع مءأن ا 0 دال تي 0 رذأو راع

 : اول موق تاك اثا مالسلا هلع ييهارباةلداحمنااذهبنابف نأ مالا كاهأوالو مثمنا نزةالو ْ

 هللا ةجحر مهقدأن نأ ىلا لبي ناكمالسلا هيلعدلا لاقي نأ ل#ة< (ىناثلا) مهند افق ْط ولم اقم بسب

 1 | تالداحمل ا كَ تءقواعرو ىصاعملا نعد ودلاو نامعالا ىلءاومدقأ اع رمبملاءاجر مهنع باذعل يختي ظ

 لدةيلإ رولا وبال مالا و ولط و ا يمل! لاببدبب هتارمأدا لوآ 5 كمارو

 00011 1 يالا رجلا جارت دان دخأثروقلا ىلعتلاد ْ ١

 صالاك لذ اظذا نعل أس مالسلا هملع ميهاربا لعل باول ىف ( ثلاث ا هجولا) دّمءلاود ىدنعهحولا

 ١ ,ةلداجما تاصخلال مأموقلا كلذ ىف لصح لد طرمُملا كاد نا فاو ذا اف ط رش اطوريش٠ىهالا كا ذناكو |[

 جدقلا بح وبال كل دو صومتلانكسملا دنع اضع موضع لدا ا امزىف ءاملعلا ىرت هل_هلان و هس

 93 'ىلاعتتلا نم مظعحدم اذ_هو بينمءاوأ يخل هاربات ىلاعتلاف مانهه اذكفاهمدحاوف |

 هريغ نم بي هنأف هلاحاذه نمووفعد ورخو فه ذ ىف لب هرمغةًاناك لعن ال ىذلا اووف ملل اامأ ب هاربال

 1 هلام كلذ ىلا مذ بانةعلاريخ أنتو للاب قلءتم سعأ ىف ناك هلا دج ن ا ىلع "هالدإاك اذهو د هقد رطلاهذه

 0 ريغلا ىلا دنا دشلا لوصو دهاش اذا ءو أ هلاف هريغىف مسا ل مع: هسسل نم نال بد: نا اراضي للا اعد زأ

 ئ 1 هللاهفصو كاذلف هملع هاي ذ#خأو كلذ سدس ١ هنرح مظع طولموق واه لسا هيل َىَخىأرالف

 1 ١ بطر فاق ريغلا ىلع ةيظعلا ةقذشل اذه همأ ترهظ نمنال ب بدكم هن :ًاياضنأ هقصور ٌةفدلا هدب كانا

 1 | نآبف دثادشلا ىف ءريغع وقوب ىضريال ناك نمنا لاقي و امنع باذعلاكلذةةاز زاىفهللاىلا عجربو بو و

 | ةيوتلابالا هلا باذ_عىف ع وقولا نعس هلا نود يىلا قد د رطالو ىلوأ ناك اسف هسف:ع وقوب ىذريال

 ١ || ءاحدق هنا اذ_هنع ضرعا يهارباان ١ ىلايعت هلوق اسنمنوكي نأ هنأ ش اذه ن مىفب >وذ ةيانالاو

 لافواعرذ مب قاضو مسمي ئماطولانلسر تءاجالو دو دم ربغبادسع مهين ؟مهناو كلب ررمأ
 ا | مويا ذه

 ا ءاس دق هنالال داما هده لرتا هلاولاه كن الااناءانعماذه ٠ نءضرعأ ميهاربا ب هلوقنارلعا (ِب تبدصع

 ا | | كلذلف هعفد ىلا لمسالف مك ااذه ىلع صنلا ةلالددجو حالاذاو مهلا باذعلا اذه لاي اكب رومأ

 0 0 ل 1 ااا دع نك لية رم :اجدقءئاوركةايوةداجب رف ورمأ

 بسس

| 
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 محا يوووس ممم حس ٠ يوم ام

 .ىعبدالاءوس ىلعم نم ادقاو موقلا ةعافسدهاشابل هلا (ثلاشلا) هتطساوب مهرمث ن مندأم انسصع ا 1

 ماصتعال اوهو دي ات نكر ىلا ىو نأ ىوالا لب لافو هسفن ىلعئلر دتسا مث عقدلا ىلع وَدَدَوةلود»- |

 اذ بيو هيل قاعتالو هلبقامع لصفنم مالكدي دش نكرىلا ىوآوأ هلوةذربدعَما اذ 2 ىلعو ىلاعت هلي هن امعت

 ىلا ىوأي ناك اطول نأ هللا م -ر مال_ىلاهيلعىبثلا لاق كلذاو مسالا ىلع لعفلا فضءمزانال قي رطلا

 تاغكلبالو ل. ع رسأف كلا اواصد ناي رلسرانا طولاداولاف )| ىلاسعتهلوق * ديدشنكر ١ ظ
 هلوقنأ لعا (بي رقب عصلا سلأ جسصلاو هدعومنا مماص اماهمدصم هنا كئأ ىهاالا دس متستمم |! ١
 ناقل: ف ناس هنأ لعل يدهش كرملاىواوأةّوَق مكي قول لام هنا مالسلا هلع طولن ءارتم لانا | 5

 تلاها كين دكالملاتأ رالف فاين ند ةعضفلا ع ولام ىلع شادوالا كعب وأ مادقا بيسي نزملاو 0
 هياومهامىلا نواطيالر افكلا نا (اهتاند) هللا لسر مهنا (اهدحأ) تاراشدأا ع نم عار أيءورشب أ ١

 كدكرنا (اهسماخو) باذعلا كل نم هلهأ عم هم: ىلاعت هنا (اهعبا رو) مهكل مي ىلاعت هلا (اهئلاثو) ا و
 ناك موق نا هللا مالسلا هءلعليربدّنا ىوروتاراشدلا هذ_#ههل لص ىلاءتهتنا وهل رصان نو ديد ا

 مهاسعاف مهتبعأس مطن مههوجو هحانجي مالسسلا لع ليزي برضف اولا دف بالا تفاف كيل ااولصيا ْإ

 ع هفمض ن نءهودوارد_ةاو ىلاعتهلوقكلدو مموج نأ نود:مالوودر املا نوةرعيالاوراصق ش

 رو كلها , رمسأت لاف كلذ ندب ومهند لوهففاناف هور تص:وءودىأكءلااواديناهلوقى ىعمو مهلمعأ :

 7 وتب رمسأو لال ان تب رمس لاقي نامل مهو فلالا عاقب نوقاسيلاو ةلودؤ ءرسافريثك نباو عفان |
 ىلا عنو هناصسهلوق هد فاال ا عامي أرق نك نيمغللات* ءاخ ل ىرمست ن :لو كمل !ترسأ « ناسح

 ىرمس ىرس لاسد :ليللا فريسلا ىرسلا ورسي اذا لدللاو هلوق هني لصو نمو هدب ىرسأ ىذلا ناصيس ظ

 اليل اوجرخ ديري ةعطقلا لم وهو هضعب لولا نم عطقلاو ل بلا هريساذا الفي ىرسأو للابراساذا
 ىربخأ امنع هللا ىضر ساسبعنيهتلادبعل قرزالا نب عفان لاق ميصلاهدعومىذلا باذعلا لوز اوةيستلا

 فدصنوقهنورخ لاهو لالا ن مقا :اط دعب ةداسق لاهو ر يعم لس الارخ اوه لاه للملا ع نء عطقب هللا لوق نع ظ

 تافئلالاو تافّدلالا نع هعم نم م ىو : د أمكسم تغتليالو لاق ع نفد علت تقولا كلذ ناقل أَ

 كالا افءام دصأو ةشقاو لاومأ :دلملا ىف مه ناكص هنادارملات ار حاطتاودءانواس ل

 قاعتعطق هنمدارلاناكو ةتيلااهبلا اوتفتليالوءامسالاك لن اوكسسرتيو اوج رخنأب مهو سعأ ظ
 ىلعو انف رصتل ىأ انشفلتلانتئجأ أ ولاه ىلاعت هل رتكاشأفكا ارمصنالا هنمداربدقو ءامشالا كلت نع / ]

 ريثك نبا أرق: سماالا لاه مث فلختلا نع ىببنلا د-أ ,كسهنم تةةليالودل وقنمدارلاف ردت ظ
 نتن ماهلعبدقرا.تااوهو بمن نمىدحاولا لة بسناب وق بلا ميرنا اادرأ ٠ ٠

 رسأف هننأ دع ةءارقفناةءا ارقلا ءذ#ه ةسصن دهشي ىذلاو كنأ سم الا كادهأب رسأف ىتعم ىل_ءلهالا نم 1

 تءةلءالوردقلافاوءفرنيذلااماو عض موملا اذه نمدحأ مكنم تفتلءالو هلوق طعّقس اف كد ساالا كد

 ميال لاه اذا لئاقا اَنالتافتلالا,ت سه اسمن >3 0 ةارقلاهذهن لق ناف كن سعاالا د مكشم

 انيحالاو عم لاهو «:ءىراسال ارك : وبأ باجأو مانقلاءدي زا عأ كل خناكديزالا د ام كشم 0

 اذهناك اذاو مهباص أ اماهبب هيف تفتلت كن ما نكل دحأم ك:م تفتليال ىنعم ىلع عطنا ءانئةسسالا ||

 طول عم تناك اهنا لاه هنا ةداتق نعىورامان رك ذامدك أَي وةيصعم جاتا ناكاعطنم ءانئتسالا
 نال ءاواهكلهأر حاب اص أ ةءاموقا,تااهو تتفتلا باذ_علا اذ هتءمسام1 هن رقاا نمجرخ صك. 1

 نوكمءانثتسالاربدقتل ا اذه ىلع ن نكل هلهأ عماهجورخ نم عنمت ب بصتلابةءا رثلانال ىوقأ عفرلاهةءاو لاا[

 زءارقلاامأو ني_-كسحوا اهلا عم دكلاه اهماف ةأرملاهذ#ه كرت : ودلهأب ح رع ناب اطول سه هناك هالا نم

 1 مفراانةءار لا عموالصتم ءانثتسالا قب صنلاةءار ةلاعمنال كإ ذورخ آهحو نهى وفا امئافيصتلاب 1

 باتا كال داهمصم هنادأ رحاق مهباصأ ام ايدصم هنا ارانب مارق ا ةنيقا نايتس بسال اريصر أ ا
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 || لة ف ناك اذكعو هنعب رش فرئاكلا نمةنمؤلل ب وزت زو< ناك هنا (ىناثااو) نامعالا] ومدعنأ |

 لا نمهتتبا حقو اكرم ناكو عسب رلا نب صاعلا نأ ن مابي رد هدباحوز مال ىلا هيلع هلأ لل دي مالسالا ا

 1 | نيكرسشملا روبل [يكلااومكمت الو ىلا هت هاوقب كل 1 بول ىنأ نب ةيمع
 ١ اكعسملا ظفاب نيتنثالا 1 0 وناشنب4ناكنوراكالالاقف اذبأ اوناتشاداوئمؤد ىّتح ||

 هد ةةمكلرهط أ نه ىلاغت هلوفام نتتت ثا نمرثك 1 نك نممالءقو م ولق تغصدقتف ةوخاهلناكن اف ةلوق

 1 هلا مواعمو ارهاط هنوملطي ىذلا لمعلا نوك, ىذتقي مكلرهطأ نه هلوقرهاظ (ىلوالا هلكسملا) ناتلكسم |

 ِ | اناناعتةوقاو ريبك هنا دارملاوربك هتلاانلوق ىرحر اج اذه لب لجرلا حاكن ىف ةرامهطال هنالودساف

 0 أو ىلعأ هلا "ىبنلا لاق ليه لعاوا دحأ ل عأ نامضسوبألاقاملد !هيفريخالو موةزلا ةرحش ماالزنربخ ٍ

 5: ارم نب ىسدعو ناوناو رص نب كلما دبعن ءىور (ةيئاثلاهلمسملا) مصل ا نمد و هللا نيب هراقمالو
 مف فدا نمد ودل ارثك أ !ناالا اش ىلعباذهو ىلاعت هلوةف انك ذل احلا ىلع يصنلاب مكلر 1 ّنهاورق

 مهقو دقن َنه لكن االا امش ىلءب اذهودلوق ريظن اذه ناكرهط أ ند قا: الؤه كرقولاولاع أ ًاطخ هنا ىلع
 0 ىق: و. ف نوزذعالو هللااوةناف لاه مث ه.فاولوطو الاس رهط أ لعج نم عنب كالذو نيبلا ىف

 :تالاهفذحي نوقاسلا ولصالا ىلع ءابلا تاسثام ىنوزذتالو عفاند ورع وبأ أرق (لدالا ”هلثسملا)
 1 دعنا ىضر ساب ءنب الاه (لؤالا)ن اهجو ىنوزذال طذاىف (ةيناثلاهلشسملا ) هءلعرم كلا ةلالدو

 78 (ىاشلاو ) ةدهضقلا هتّملس هوركملاب هفامضأ ىلعا وماذا مهما ديرب ىفايضأ ىف ى ودضفتال |
 لاقي فيشلا ىلا لوب مجيد لعف لك نم لا لثا همزلي فضلا ف. منال م_.يف ىول تال ىأ ضف

 أ لافطالا ماةم لفطلا ماهاك فامضالا ماقممتاه انههفضلا(ةثلاثلا ةهلكسملا) ىعهتسا اذا لج .رلا ىزخ

 | لاير لاقب دعجب نع خت بف اردسم فضاانوكي نأز وع واورهظب ل نيذلا لقطل اواىلا.عت هلوقف

 ١ ازهدربو قطا لودي ىأدش م ىنعمب دمشر (لوالا ) نالوق همفو دمر لجر م كتم سدلأ لاق مث موصأ

 كاىلامتهقاءدثرألدرمكف سدلأ ىءملاودديم ىععديسشي (ىناثلاو ) فاض نءشانوالا

 0 ل لوالاو عيبقلا لم_هلا اذه نع عنمقحداشرلاو ادع !انهدعساو حالسصلا

 نمناربدقالاو ةوهشالو ةجاح نم نان ىفاناام (لوالا) هوجو هسفو قح نم كتاب ىفانلام تلع
 (ىااثثلا) ةجاملا ىنننعةماك ى ا اي ا ا جا كف ىتىلاحاشخا

 ْ | د طللشب ال يالوةتبلا نوقانل سالو جاوزاءاشا سل ]نم بوب طم

 ظ || نمكناشفانلام (ثااثاا) ثيخنا لمعلا ىلا ةراشاوهو هديرنىذلا لمعلا مانقم نوم امق فدك نوبا

 1 ىللاعتهنا ثق نريفانا نوكي هالف كِل ذ ىلا كح ال ندذو نامعالا طرمشب ّنهح اكد ىلا انت 00
 || | | 1!)ناكتدمهيفوديدشن كرىلاىواوأةوؤ مكب ىلن أول لاق مالكل اذه عام دنع هنا طول نع ىح

 اعتهلوقءري_لظنو مكعف دوق تغلابلو مكتعالرب دنا او هملع مالكلاةلالد| فو دحتول ناونجأ (ىلوالا

 نالائههبا اولا فدحو ىد>اولا لامر انا اىلعا وةقفذاى رتولوهلوقو لاب لا هيتريسانأر ةنأولو

 هءىكوق:ً امن أو ىأ: :وقمكبىلت أول (ةمناثلا هلّدسسملا) عقدلاو عئملا نم ةربثك ع اونأىلابهذي م هولا

 : ذا طاير نمو ةروق نم متعطمساام مهل او دعأو ىلاعت هننا لاق زراجة ولان ةوَدل ا!بحوم ةمعنشو مكللع

 [ ]| نيم حلا عضوملا ه_:دارملاديد ٌثنكرىلاىواوأ هلوقو مهعف د ىبعةردةلانورخ لاهو حالا ادار او

 | ا رح اص لا اناق م مالا ىلع للعفلا فامءىفانعههجولا ام لمقناف لباسا نم ديدشلا نكرابهلاهيشتعنم لا

 ّ 0 اوانوآ او ةروق م ك,ىلناول لق هناك ن أر اسعذاب بصنل ان ىوآ وأ رق فائكذا

 ْ ا(لوالا ١ هوجو هشو :لقتسم ةدئاف لع نيم الكلا نبذه نمدحح او لك لج نم ال يدش «نكد ىلا ىواوأ

 ؛ أ هت ىلع هرخةواعتاو سفن اكتم ةوكر عدلا عادا هفنب وك زق مكاو وقبر
 ا | نمل ىلع ردقي هنكل عفدلا ىلعةردق هنوكمال نأ وهدي د نكرىلاىوارأ هلوةبدار اوم هييدأتو
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 | (ىاث ءلاو) ةغلاسا ا ليدس ىلع هب قأف لوزنل اف ضع قونانهض ب تأك ةراخغ ان 'الت تا (لقالا) هوحوأ| |
 ىلاعت هنا (ثلاثلاو) ضءبابه ضعت قدتلمو ضءباو.ةعندو ذم 9 نحالان ٠.م هيام ّنأَف رجلك نااآ

 ةوصدوطخم هلوق نالعاو ةؤلالالهالاه دعو ضدن وذا هضعي ضو ام داعمىف اهةاه دق ناحص

 همن مالكا ى طمدقو ة:!ءملااهانعمورا الل ةفص ةفصا اءدلهو ةموسم (ةئلاشلاهفصلا) ل.هسلا ا

 ىدلاو نسا لاف (لوالا) هوجو ىلعةمالعلا كا :ة.فيك ىفاوةلتخاو ةمّوملا لدن اوهلو قرب سفن 1 0

 طوطخا مف ةراج:ىناه مآ د_:ءاهثم تيار اص نب الاف (ىناثلا) ميئاوذنا لاثمأ اهلعن بج (١ | ش

 ل رولا يوكو رحنبالاق (ثلاشلا ١ عرزالا هع ه ىلع رج |

 ىلاعت لاق مث هياحنر نم مار ارت لك ىلع ب ودكم عسب رلا لاه ( عبارلا ( باذ_عللاهةلخ اغا ىلاعت د ١

 كمرافك هن عب اد .هنب ل اذنلا نم ىضامورلاو موهالادس اهب رست الى ج١ هنن ”"ارخىفىأكنردنعاأ

 مالسلا هلع لد ريح لسو ه.لعهلنا ىل_ص نتا ل وسر لأ س لاق هنأ سن ءاسمبم.هريملابعت هلا دو.هقملاو د

 لدقو ةعاسىلا ةعاسنم هءاع طقس رح رععوهوالا م مءملاظن :نامزلتتا ىمل اظ ع نءىعيلامفاذهنعأ

 نال كِل ذو دعس كمر أنفك ن نيتمتل ال هاف تءتو ىتااىرقا !كلنأمو ىأىرذلل ىهامو هلوقىفريمذلا |

 ر ةىهو ماشلا ف تناك ىرقلا كلت :
 نيدمىلاو) ىلا_عت هلوق 35 "لكم نم سد

 / اود.عاموقان لاق اسعش م هاخأ

 اهم © مول ب ادعم 5 ءاع فاخأ ىناو رضع ارآىف انازع ماو ناكملااودقنت الوهريسالا ند يتلا

 ةقينيدسغم ضرالاو اودعئالو مهءامشأ سانلااوضتالو طةااننازئملاولاكملااونوآموقانو

 صدقا! نمةسداسلا ةدقلارد اذن ند ناولعا (طمفح م كيلعات امو نيئمؤوم مم :كسص نا مكلربخ هللا

 بهذ نب رمسفملا ن مريثكو هلييقللا م« اراص م ميهارب ال نبأ مس انيدمناللعاو ةروسلاهذد هى ةروك ذاا]|

 له ىلا اناسرأو ريدقتلا اذ 5 ىلع وعم او مال_بلا هملع مب ها رباني نيدماهانب ةئبدم مسا نيدمنأى لا

 د_.>ولاىلا ةوعدلاب مالا لأ ىف نوعرمشي مال_سل ام ملع* ابنالاّناانيبانا لعاو لهالا فذ يدم | ١

 مثمهالا ف نوعرمشي دس وتلا ىلا ةوعدلا دعب مهنا م هريغدلا نم مكلاممالسلا هيلع بم« لاق اذواف | 1

 لاقنةداعلاهد_هْلرتىلا مهاعد نازيملاو لاكملا فسدوأ ا نيم لأ ن ن“ داعم ناكسحالو مهالا | ا

 نواس اق رملة نون ءاهيألا هز (امهدحأ) نيه-و ىلغ همك صقنلاو نازيملاو لاكملا اودقةنتالو | 8

 ريغلا يق ناصقن بوب كالو ب>اولا ن نمدي زأ نود امفءاذمتسسالا مها نوكي .نأ (رخالاو)هردق نم

 نمم_-هرّذح هنا (لّالا) ناهجو هذوريخم مارأ ىنا لاق ريغلا قسف ناةنلا لوح نيمسقلا ىفو | :

 0 ا ا لا 71لاق 0 ماتحس لا

 | (لوالا ثحأا) ثاحيأ همذو طم مول باذع كل تاما وارناف 2 فيشطتلا اذه ىلا ؟.ة-انالث

 فوللاو هدا اراالد نورخآ لاهو طم موب باذ لو هح لءأىأ فاأ ننعم شر ناسا

 وهل صا افا اه فد وخلا اذه ناك الو باذعلا مها لص نأ ةمشخ لمعلا كلذاوكرتي نأزو< هنال

 ةفص٠ نم طدحلاو دحأ هنمح ريال ثم مهب طمدع بادر يه دعو ىلاعت هنا( ىناقلا ثحأا) معلا ذل ناقل

 (تالاثلاثصلا) بدصع مولاذه هلوةكروهئمزا# كلذو باذعلا فص نع عملا فورهانالا ىف موعلا 2

 بادعلا ةطاحال بدن ىذلا موملا هنال ةمامقا مول ب اذعوهموضعب لاف ب اذ. ءلااذ يدار فاوفلتشا ١ أ
 لاصئتالا باذع هثمدارملا ليم ل الاوات دل بادعه مف لح دي لد «مهضعب لاق نيبدعملاب 3 ٍ

 ةرئال ةلطاسأكو سيب باذعلاةطاحاو هدأ باذعلك لوخد نرقالاو ءاسننالارث اسقحىفاك انت دلافف | 0

 لاكتلا اوذوأ موقابو لاق من هر طدحأو هوقكدءولاىف ةغااسم كل ذو هسو لك نع ءمهلانمف اهلشادايقاست |

 لاكذلا ودةةالوال أ لاه هنال هجو اة ثالث ن مدن الاءذه ىف رركحتلا عقو ل,قناف طسقلاءنازءملار

 نعالج ل سانلا اوت الو لاف مث لوال ا نيع | فهو نازملاو لاكحلا اوذوأ لاك م تازيسملاو |
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 ا لاه مبدل مهدعوم نا مالا هءلع طوال اولاق امل مهملا ور خصل عا وءنااولاو مث مهباص أ ىذلا
 : اذه عمال مالا هملعاطول نا نورمسفما لاق بن ر 3 .ىاارسا اولا ف ةعاسساا لدن لعادنرا

 ||| نمةراحا_ملعانرطماو اهلفاسابملاع انلعسان ها ءاساملا ) ىلاعت هلوق * ىلالاىفلهأبجرخمالكلا

 || ىمالاف (ىوالا”هلئسملا) لثاسمهب , الاى (ديعب نيل اظل ا نم ى هامو كد , ر دمع موسم دوضْنم لمح“

 مالا ظ فلنا (لوالا) هوجو هءلءلديو ىبنلادضوداممالااذهنهدارخانا (لوالا) ناهجو
 | ب اذملا لم انهح لع نكعال مالا ا (ىناثلا) كارت رتشالا اعفد هريغىفز است ىنعملا | ذهىف قش

 ذهنا ىلعديالاهذ_هتادفباذعلاوهلعم لا اذهو !هلفاسا ملاع اناعجان سهأ ءاساملف لاف ىلاسعت هنال
 الود هنا لاه كل ذب لاه ن م لكو باذعلاريغرمالا اذبهف ءازماريغ طرمشلاو ءازب باذعلاو طرش مالا |

 منا ىلع اذهل دف اسوأ ءوقىلاسناسرأأنا دن 71  الاءذه ل. 5 لاو ىلاعت هنا (ثااثلاو) ىبنلادضوه ىدلا

 لوقنف اذه تفرعاذامهيلا باذعلا اًزهلاصيانو طول موة ىلا باهذلاب ىلا هنا دنع نم ني روم ًاماوناك

 ْ اومدقأ ت تقولا كلذ ءاساملف نعم ترف يادملا كنا رك نأب هودالماا ناس أ ىلاسعت هنا

 لاقي نأ بجول كل ذكسهالا ناكول لق ناف ف. اكاد ىلا ةراسشاان سع؟ءاسا.إف هلوق ناكمف لمعل كلذ

 لعف نال انه ذم ىلع مزاءالاذ_هانلقرومأملا كلذ نعر دم لعفا !نال اهلف اساسيا اعاول عجب ان سه ءاساسإف
 45 | ىلإ هتفاض ا دع_ لذ هيردشب وىلاعتهقناىهأب عقواسما مهم عقو ىذلا نااضيأو ان دنع ىلاعت هللا لعق درعلا

 (ىناثلالوقلا ) بدسلاىلا هةفاضا اذرأ نست دقف رش ابملا ىلا هتفاضا نحن أك لعفلا نال لجو زع هللا

 ريسفت مدشت دقو نوكمشن كهللوة:نأهاندرأ اذا: ثان هانا ىلاعتهلوقانههىهالا نمدارا توك. نأ

 |رامخالا ىلا حاتصقربدّقَتلا اذه ىلعو باذعلا مالا نمدارا !نوكينأ (ثااثاال يقر صالا كلذ

 | ىلاعت هللا هفصو دق باذعلا كلذَّنا ملعا (ةيث اثلا "هلع لا ) اهافاس اهيااعانلعج |: ادع تقو ءاعالو ىعماو

 مالسلاهباعليربجّناىور اهلفاس اهلاعانلعج هلوق (لوتالاف) فدولا نءنيعونب هب الا هدهىف
 ريجلا قيهتءاعسلا لهأ عمم تح 'امسلا ىلا ارب دعصواهعلقو انوار ادم دك دمل ارا هيل انسه

 ىلع امم رمضو ةدح او هعف داملق مث ءانا مهل بكشيإو ةرحمولئنكذت مو لوب دلاحامسصو بالكل احابنو

 بو رقىلااهداعصاو ضرالا علقنا (امهدحأ) نيهجو نم ةرداق ةزجعم ناكل معا || َدَهَّنا ملعاو ضرالا

 3 ني" ترج شرالا لع دعبل ادعبلا لذ نم هاهم رضا ( ىلا ااو) تاداعلل قراخ لف ءامعسلا نم

 ١ قاب كندا ماك برق عم ءهل»أو مالسسااهملع طولمملا ةفآ الا لص: لو دما اهب ةطمحلا ىرقا ارئاس

 1 الا) هوجو ىلع لمعسلا ىف وفلتخاو لمد« نمةراملعانرطماوهلوق (ىناثأ١) اًضيأ ةرهاق ةزدعم

 || لاق ةبالدلاه باق قنوكينأ طرمشب نيطلاو ريا نم بكى ه ءو.ث هناو لكك س هلصأو برعم ىسزاق هنا
 ||| (ىاثلاو) قربت-الاوناويدلاو جاي دلاك ةريثك افورح تب رعدقوا- رعراص برعلا هّس رعاما ىردزالا
 1 هلسرم (عدارلا) ةراجل ا نمدي دش ىأ لمع (ثااشلاو) مياغعل ولد اوهو لحسلا لم ىا لبس
 0 | ةيطعلا لم هريدق: هةماطعأ ىأ هتلص»أ 2| وم ( سمانا ) هنم ليعفودو هتلسرأ اذا هتلكمأ نم مولع

 00 وهو لدسل |نموهو (سداسلا) نيدعملا اس ابله سنك ناكل قو راردالا ف
 || نغم ب نال ةيظعلاولدلاوهو لصسلا نمد أل يعسل واهب مهبذهينأ هللا بتكىأ لزالا ىف بونكمنم

 | تادبأ هج نمكأ نيصم نم (عباتاو) ةرخافاا ىهوةةل-اسملا نهذوخأم ل ليقو ةريثك اماكحأ
 0 هلوةلنيطلا لرصسلا ( عساتلاو) ديز فأن عالمصم ىعستو اذ دلاءاممسلا نم (نماثلاو) "امال نونلا
 أ ردرع باص هناال انيطلا نموهرخل | ل_صأ ناك سا لاه ةداتقو ةمركع لو قودو نيط نم ةراح ىلاعت
 : درب نم |مق ل امدح ع نالاج هةوقهسوةموم لاح ىهو ةراخا عضوم ىل.د هد ( رشاعلاو ) نامزلا

 3 1 دنيسللو .« نم ا-_موكسص (ىوالا ةفصلاف ) تافص ةراخ اكلت فصو ىلاعت هنا لل_عاو

 ا هبفو ضعب ىلع هضعبْئدلا عضووهو دضنلا نهلوعفمود ىد-اولا لاق دو“ :مىلاعت هلوق 0
 ةيييسيسسسسس
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 ' ]| ناوثلاب نيرقمنينمؤماوناكنا مهمالمهل اريسش هنوكسص ىفنامجالا طرشامن اونينمؤم سنك نا لاق
 لموت ىف سلا نم مهلريسخ باقل نمرذملا قو ناوثلا لمصحت ف ىساانااوفرع ب اةعااو ِ

 نءزرتح ل نمن ا ىلعاهرهاظب لدن هب هد , الاودهف طرمشلا مدعدنع مدع طرمشلاب قلعملا نا لعاو لملقلا كلذ

 نوكي نأ (لوالا) ناهجوهءفو اظمفص مكلعانأ امو ىلاعت لاه غاشمُز ومن وكي ال هاف فمفطتلا اذه
 يبقا لمعلا اذه نع مكعنص ىلع ىلةردقال ىأ امي مكيلعانأ امو ريخخا ىلامكتدشراو مك. هعنىا ىنعملا ||

 قا .ندقاةس لاوز بجو فيتا ورش, لاتشالانألا مد يراد ) كلا ٍ

 313 لسه: نآو زازا ليت المن تن الصأ بمعشاناولاق) قاصتةلوق ٠ 5 لاا |

 مداغنء صحو ناسكلاو 4 ةزخحأ ارق(ىوالا "هلك لا) لد 5200 , الاى (دمش رلا يللا تنالكناءاشنام | ١ |

 نئيشن مهصمأ مال! !هيلعابيعش نأ لعا (ةيناسثلا هلّمسملا) عمل + ىلع كناواص أ[ نوقاسلا ووا درع ةلالفلا | ]
 انواناد رعب امل رثت نا وقف ةعاطلا نم نعونلا نيّد_ميةىهأ هملع ادرك أ موقلاف سيلا كرتو دمحوتلاب ْ

 ناسا كرا هصأ هنأ ىلا ةراشاءاشنامانلاومأ ىف لعفنن أو أهلوقو ددحو تل اميه عأ هناىلا ةراشا | ا

 ناك ام ةداسءالرنبمهسعأب نأ هنماو دعبتسا مسمنالد قتلا قب رطب كسلا ىلا هيفاوراس أ دقف لولا | ا

 دملقتلا ضعي كس كا ذو اهكرتن فك انفالسأو ان" انآ نم اهاند_تأ ىلا ةَقي رطلا نعي مهوانادبعي | ا ْ

 راعشرهظأ ةالصا نال ناعالاو نيدلا هنمدا رملا(لوالا)نالوتانههةالصلا اغفاىؤ (ةثلاشلاةلثسملا) | ْ

 ليلا نم ىلسملا ذأ هنمو عاستالا ءاهلص الصلال وةنوأنيدلا نعةاك ةالصا ارك ذاولءذس نيدلا ||
 لاند م أ, كر ددارا او نيش ًمحانامهو قباسسلا ىولص ىلع ن وكي هسأر نال قباسلا ول ىذلا | :
 قفؤ بو اراذاهم موت ناكو ةالصل راك ناك اسعش نأ ىور ةص وصلا لا.عالاهدههتمدار ١انا (ىاشلاو)| ١

 علاطياهوتعم تبراذاكنيوؤزهلاو ةيرضسلاذل م أتناول م «اوةباودصةفاوكحاضنواو هات ظ

 انههاذكفةيرض ل اوؤزهلا ليس ىلع بتكلا كلةعلاطم نم اذه هل لاقمخا دسافامالك ركذيغايتك| ا
 لمفس ىلع مالكل اذ هاورك ذامغا مهوءاشن امانل اومأ ىف لدفن ن اك رمان كناواعا ١ الاربدة:لدقتاف |
 أ يهب وه قانا لبو اتادعو فكن نا شيأم سهل اون[ قناغان مياوكتلزوكلا اوناك ام مهوراكنالا| ا

 لمفت وأ وقفاذه ىعو.اشناملعف تنوين[ دبعيامثلزتنأ رم نكن واس ريدقتلا (لوالا) ُ

 ؛ل عت كناولص أر يدقتلاو ةيهانو ةماةالسصلا لعبت نأ (ىناشلاو )اوان ادعي ام هلوق ىفام ىلع فوطعم ْ 1

 ءاشتاماشلاومأ ىف لعفتنأوأ دلع ىنأ نبا أرقوءاشن امانلاومأ ىف لعفن نأ  اهنتو ناناوالا ةدابعكرتن ثان
 نمريخ هنأو ليلقلا لالخابعانتقالاو سضجلاو فيتا ذلرت نم ب مه ره أ: ناك اموهوامهيق باطلا ءان

 كنا ىنملا ن وكس: نأ (لؤالا) هوجو همذو دمشرلا ميلخا تنال كنا مهنع ةراكنس ىلا هت لاق متزيم زيثكلا مارتلا| ا

 ل أل ةرول سسلا ليضلل لاقي اكهيةيرضسلاوءاز مسالا لددس ىلع كلذاو كع مهن الا لهاملا همفسلا تنال ١
 ةحولا م)لدش ثرلاو محاكم وةدنعو كسفنددعفوص وم كيادارملات وكب نأ(ىناثلا 9 كال دمسل متاح 1

 | تنال كنادلا ولا متي رطةقرافع مهم الف دسشر يلح هنانمهدنعارو همم ناك مالسلا هيلع هنا (ثااثل
 دوصقا اواسنفالس أو انما "نا ع نمهانل نيد نعاناهنحفكف بابلا اذهيف ب رطلافورعملادشرلا ملا كَ

 ىلاعتهلوق ٠ هوجولا بوصأ هجولا اذهو دشرلاو )لانافوصوم ناكسص نم لمعلا اذهلثم داعبتسا || ٠١
 هنعك كك ؟فلاخأ نأ ديد أ امو انسح اهزر هنم ىقزرو ىبر نم ةناب ىلع تكن ا َحدأرأم وقانلاقز | ّ
 نأ ق اق مكنم ريال موقابو بون هبلاو تاكو هيلع هتاءالا يفوت امو تعطم_ساامحالمالاالا دب رأت أ ا 1 ا

 ارو يكب راورفشتساو دع وكم طواموقامو ملاص موقوأ دود موقوأ حون موق باصأ ام لم مكبدد |

 مالسلا هملع بمعش نع ىح ىلاعت هنأ لعا ايليا وسل لئاسمةن الا (دودو ميحر فرّتاهسلا ا
 هو ان_بحاهزر هنم ئقررو ىبر نم ةذدي قيعدت ناو َمبأرأ هلوق لوالاف مالك ن ءباولاىد هرك ذام !ِ

 مر يا يح ا
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1 
 ل ليل دعب رصم اوناكموقلاّ ا( لوالا)اهوجو هيفناانلقربركدلا اذهىف:دئافلا اف مدقنام

 زانلاو) مانقخالاو هب ةرانعلا 3 ةثود.ك ًاتلادمفي 7 ركدلاو دلك الا وةيئابملا ىلا هثمعنلا ف عسا

 1 أ ىهتاولدعلا اشيا تازبلاو لاكم ااونوأ هلوقو .صيقنتلا نع ىغننازملاو لاكملااوهةنتالو هلوق
 ْ ااذهنءامزالربركتلا ناكف هب م ئشلادض نعىهنل!لوة.نأ لأ اق سلو هيه الاربانغمئش اا دّض نع

 | هدض نعىبنلا نيب وئشلان سهال نمد عجلات هلا (لوالا) نيوجونم (باوالا) ل وقنانال هحو ولا

 لتناللوةننأ (ىفاشاا) نك اَمأاةياع ىلع عيبا اذهل ديقمههطقتالو لَا ارق لص لو ناك ةغاامملل

 نم عنم ىلاعتوهف نا لالا نقاب نيا و صينمأ | نع سهل نأ زوو هنال ترك ذاك سالانا

 نم عنمامناو تاعيابملا نعي لو تالماعملا نع عنع ل ىلاعت هنا لعل ذلدمل قاءافيانسعأو ص,قنتلا
 تااكف قوقحلا عنمو فيفطتتلا نع ةذتال تاسعباملانانوأوةي سانلان م ةفناطن ال كِلْدَو فيقطتاا|

 فيفطتلا نمىلوالا ةناالاىف ىلاعت عم لاسللا اذه لاطرال الف ةيلكلاب ةمّركت تاعياسملا

 "ضخ ىلاعت هنالربر كس يلف مهءامشأسانلااو وسضتالو الان هلوفامأو ءافيالاب مآ ىرخالا 22

 اذهب رهظفءامشالا عييجب ف مكسلا مع ىلاعت هلا ناز اذبملا ولاكملا ف ناصقنل اب ةقباسسلاة نا الاىف عملا
 | ىلوالاة الا فلاه ىلاعتهنا (ثلاشلا هجولاو) ةدئازةدئافاهنمدحاو لك ىفْلب ةرركمريغا 2 1

 | ىل-عهيناستالان ءةراسعءافيالاو نازيملاو لاكملا اوفوأ لاق ةئاشلا ىو نازيملاو لاكم لاا وهقنت

 1[ "هنا ءايتفلا لاه عام ااذهاو قحلا ىلءادلا ءاًراردق ىطعأاذاالا 2000
 0 أ قوالادي , الا ىف ىلاعت هنا ل صاخل ا سأرلا ءاحأ نم ءزح لغد نءالا لدال كل ذو هحولا لسغب سهأ

 85 ظ أ بج اولاءاداب نيقملاو مزا لصدعالو ةدانزلا نمردقءاطعاب هأ ةناشلاهن الا فو ناسصةنلا نع ىمون
 أ اصقان ريغ لام لج نأ ف ناسنالا ىس نءالوأ ىممىلاعت هناكف ةدان لا نمردقلا كلذءادأد فعالا

 طسقلاب هلوقوةدهعلا ن نءنيستملان حرخا هسفنلام صمقنتىف ىسلابسهأ ةيناثلا فو ةدازلا كلت هل لصتل

 ءانيان الاف: دهعلا نعح ورخلاب ني_ةءلا هعم لص ثري قل ءاقدان هال ادام عمو لدعلاب ىنعب

 دقوءام_ثالا لك فص ةنلاوه 0 ع وج وست الو لاه مث لضاحري_غكللذ ىلعةدانزلا

 نم عنملا ىلع تاددنا الاءذ_هدو نا زيملاو لاكملا ف صقنلا نم غسنملا ىلع تادلوالاةبآ الا ناانركذ

 هلوقذ مالا داسسفلا ودعلا ل_.قناف ندسؤم ضرالاىف اودعتالو لاف مث ءامشالا كح صقنلا

 ظ | (لزتالا) هوجو هينانلق نيد فم ضرالا ىفاودسفنالو لاقي نأ ىرجتراج نيد فم ضرالا ىف اوذعنالو

 2 ظ اوثعتالو هلوةفهملاررضلا لاصدا ىلا سل !ىلعري-غلا كلذ لج د ةذريغلا ىلاررعضلا لاصي ا ىف سن م نأ

 ١ حلاصمداسفا ىف مكنم ىعس ةةرقطا ىف كا ذ نافرعغلا لاصمداسفا ىف اوعستالو ءاّعم نيدسفم ضرالا ىف

 1 |مكترخاووك اند حاسم نيدسفم ضرالا فاوثعتالو فوق نم دارا نوكحي,نأ (ىناشلاد) مكسفنأ

 1 | ىهوهقلا ةيقنك رقمكلريسخ هللا ةمقب لاف مث ناءدالا لا سم نيدسةمضرالا ىفاوثعتالو (ثلاشثلاو)

 11 | لكلا ءافياد_ه:لالاا نم يكل هللا قي ام عا لوغن ىداعملا ن عفرصت يلا هدبقا هوهاوة:

 1 م قب رطب هلصاملا ةدابزلا كلن مريخ مكل ىذا لالا لامملا ىنعيف.فطتلاو سلا نمريخ نزولاو

 || ةعاطلا باوث نال لءلتلاردقل كلذ نم مكلربدخ هللا ةعاط ىأ هللا ةسقب نسما لاهو فرغطتلاو سلا
 || هيلع قيىذلالاملااما ةمقبلا هذه نم دارملا لوقاو مكلربخ مكي رنم مكحل- ةداقق لاف واديأ قس
 1 أ قابلا لاملاام!فرفطتلاردق ن مري لكل و هنعاسض اراه هنوكاماوهللا ناوناماو اندلاف
 ا . | تالماعملا لك ىناوعجرو هيلعاو دقعا هنامللان ءدعبلاو ةنامالاو قدصلاب اناسنا اوؤرعاذا س انلانالف

 | | قزرلا باون أ ق دضتف ةئبلا» وطلاخ ) هنضاوفرساركملا وناس انهوفر ءائاو زرلا بايهملع تفمقءملا
 ١ [|| هللاباولو ضرقاتو ىئفتاسندلا لك نال رهاطظ ىهالاف ب اوثلا ىلع ةيقيلاءذهانلج ناامأو هلع
 ْ |ريخ هللا ةيقبن ا ناعرإلا ادهم ت تداق .رداط مق هالاف ىلاعت ادق نو لوس ىلع ءانلج ناامأو قآ

 0 ةتسسسم . بصح -
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 ده 2 ل سس ص سمسم ع مص مس ص تمم تايمسع ممسمسا ميس

 أناسا ال هنأ و هورصملا دمفي تاكو مالسل اهيل هلوةنالدمحو:لا ضم ىلاةراشا تاكولم الملا

 أ لس الو هناي ناف هتاذا كمت هناسس قملا ى :وسأم لكو فدكو ىلاعت هللا ىلعالا د- أ ىلسع لكوتي نأ
 ىذلاوه دبل ةفرعم بنام مع و ىلاعنهقلا ىلعالا لكوتت ازبع لكل ذكناكاذاو هن وكنو هداج انالا

 ىلع ل ديسنأ ١ هملاو هلوةنال رصحلا دمفب اضأوهوداعملا ةفرعمىلا ةراشاوهف سن أهمل اوهلوتامأو ال

 مالسلا هلع بدعش *ركذ اذا ناكمنا ل_سو هيلع هنا ىلص هنن لوسر نءو ىلا عت هلل هللا ىلا الا ىاذلل عج مال هلا[ ١
 اهرك ذ ىتلا ءوجولا نم ( عبارلا هولا امأو) هموق ني همالك يف هّتعجا م نس سلس ءامإن الا بمطخ لاذ لاه ش :

 بكل ثم مرح ف اشكل !بحاص لاق مكبدصينأ قاقث مكتمرميال موقايوهلوقوهذ مالسلا هيلع بيع ْ 2 ا ١ ١

 آ هئمو هأنأ همسكو اند همرحو همس كوابنذ مرج لاق, نيلوعفم ىلا ىرخ أو دحاو لوعفمىلا ةران هني دمت 0 1
 | مضنم نك .رصرشك نباًارقو با ذعلاةءاصا قاقش مكن كيال ىأ مكيدصي نأ قاقش يكتم رحال ىلاعت هلوقأ| ١
 : 0 ىلءودحاو لوعفمىلا ىدعتملا مر نم لؤةنموهو هلايساكى أ هلامراج هتلعحاذا اننذ هةمرحأ نم ءابلا ا ١

 1 .ةروهثملانأال امني توافق: ال عملا ف ناو دسم نان“ ارقلاو هادا هتمرجأو اند همر نيب قرذالذ اذه | ١

 ظ 0 نسال تروا يحج ا 3

 يلمس رقماللا هملع 1 ل لا ١
 | سانا اهتز ءىتا| تاك الهالا برق مالسلا هملع طول موةلالغا نال نامزلا فدعبلا ىنندار 11نا(ىناثلاو) ١

 . لاكو ةفرعملا ةدايز دفين املا فو ناكملا ىف برقلا ناف ني رب دة ني ده ىلعو مال لا هملع بمعش نامز ىف | ١

 : ىح هدعزاتمو ىلاعت هللا غلام ن نب ع '”اكضلاو>الا ىلع فوقولا | ا

 | باجأ نيددعبي لاقي نأ بجاولا ناكو دمعبب مك :م طول موقامو لاه مل لمقناف باذدعلا كلذ لمع ءمكب لنا | ا 0

 : | نأزوج هنأ ( ىناثلا)دمعبْئث : كالحا امر دقتاانوكيدأ (لوالا) نيهحو نمف اشك لا بحاضصهئع | أ

 ا  ىيهنلاو لمهصلا ىش ىلا رداصملاهنز ىلعاهدورول ثنؤوااورك د دلل |نيب ليلقو ريكو دمعزو بي هرقفىوسي | ا

 1 نع ءمكب راورفغتساو لوقو اللا هيلع بيعشاهركذ قلاهو-ولا نم + (سماخناهسولاامأو) امهوختو | ُ

 | دودولا ىرابتالاركب وأ لاق دودو هر ”انلوأب محرىيرّناناصقنلاو سدلا ن ءعهيلااوت ون مناناوالاةدامعأ| 1

 1 هللاءاعنأ ح رش ناك ىف كرهزالا لاقو د وأ لجرلا تددو مهاوقنم هدابعلسحن ا ىلاعت هتلاءامسأ ىف

 : ا 3 ودون نيل اصأ | ءداسعناهانعمو نولسوب دوك: 2 اوعفم عال وءقدودوَن وكينأز ذو و ىلاعت | 1

 ركذفمالدلا هلع بعت هاعارىدلا بترثلا اد -هنألع ءاو قالا ىلع هناسسح اوهلاضفا ةرثكل هنو |

 ا لاو ةرثكو 4 ةنيبلارو هل نالوا نيب هلال كلذو فرطل بيترت ةس اءوج ولاه

 | ىلع بظاوم هنااسينانثنيب مث هفلاكست ف نواهتلا نع هدصبو ىلا هت هللا ىسو ىف هناا نع هعنمي نطابلاو | ا
 ا قد رطب همك نيب مما دشرايلح هنوكي مكفارتعا عمهم وه لغتشا أ ةرلطان تناكولو ةوعذلا هذ لمع 0

 ”يلطان ةوعدل اه دله تن اكولذنكفااتامحومءافخ و 00 0

 | بحذم ع قوادع كلمت نأ خب دب اللاقو ضراملا تن ىلاراشا همس رطةصص نيبال ماب لغم ١

 امل هنا م نيم دقدملاءاسم ءاسن الام اوقأ هسف عقو اك ىلاععت هلا ن مديت يامل فهنا 01

 مديلااو ول غارت القلاع «عئااو دمحوتلاوهوالوأ هركذامرب رد ةنىلاداع لت :الدلاءذ_ميهسقن بهذم "|

 | لش دودو ميسر ىلاعت هنال ةعاطلاو ناعالا نه مهعنع نأ صش ال مهنم ةبسمعمل اور كمل ا قيس ا مهل نيو ٌ 1

 م لاكلا هياغىفرب ر قتلا ادهو كل ذ بج ويمهل هبحوهدابعل هنجر نال قساسفلاورذاكل نم هبل اونامالا | 0
 | انيلعت نأ امو لان راك طهرالولو اقيعض انيق ارعلاناو لوقت 2 اريثكمققثام بيعشاناولاه) ىلاعتهلوق | || : ٌ

 1 هقفنأم بمعشاب قادس تامل وبان لاوريرتلاوق علب ادمالل هدول ع

 ظ

 ا

 0 ار اال



 اه

 أ نبدلاو وةياده'اولعلان مىلاعتهللادأن' ام ىلا ةراشأ ىنر نم هند ىل»ع تنكناهلوقنا (لوالا) هوحو

 ه.لعاس عم نأ ىورب هناف لال_1ا لاملا نم هللا ءانأآ امىلا ةراسشا ان_سح اهزر هنم ئقزروهلوقو :وااو
 تاداهلا مسمي ىنان ١" ىلاعت هنارب دهم اوفوذ# ةيطرسشلا نا باوج نأ لعاو لاسملاريثكتاك م السلا

 ا | هين وعي رمنو ل اةةرا ولاا هرةبنامسحلاتاداعسا او ةئملا ىثو ة.:احورلا

 ا متمالكلذو مدقتام دق ةشاطاادب دش باوآعا اذهو همهنو . ىعأ ىف هفااأ نأو هيحو ىف نو أ نأ ميظعلا

 |امتالاعق هنأ اكفانن“ فاق اهقم هناا فدكف دمر مب مالا تنال كناهلاولاو

 ْ ١ م :يكفهةلاسرلاو غبلبتلا ادب ىنرم أو هو ةريثك ىدنعىلاسعت هنن معن نال ناسا اذ_هىل_عءتمدقا

 2 ظ لود هن ”اكربدقتلا نو كسب, نأ (ىناشلا) هفيلكتتو ءىهأ فااسأ نأ قم قابلا معي عمم يلا

 | ديرأ ل_جرانأ ثركنم لع فيفطنلاو سضملاب لاغتسشالاو هلل ريغ ةدابعب لاغتش الا نأ ىدل عدس 4

 | هذه عم ىئعسي لهذا: _سحاهزر ىلا [ىلاعت هتناّنا لجال مكلاومأ ىلا اة-أالو مكلاو وح حالما
 |لص- امىاىبر نمش ىلعتنكناهلوق (ثلاشاا) همكح ىفو ىلا عت هلل حو ف نوخ نأ لاوحالا
 ”اس.ركذ ىذلاوهوالعالو ارب أميال هئادار ١ا:_ىافزر هدم ىققزرو هلوقو : :رهملان مودل

 اة[ همم ى'زروهلوق (ةيناثلا "لشسسملا) نيملاعلا بر ىلعالا ىرحأ نا ارحأ هيلع مكل أسأ المهاوق نمءاسإا الا

 | ه ف بسكلل ل_ثدمال هنأو هتاعابو ىلاعت قاد: :«نمىل_دحاما قزرلا كاذ نأ ىل_ءلدبا:بجاهزر

 | ىلا. الاناف ىل هللا نم لكلا ن اك ا ذاو ىلاعثهللان هملالذالاو ىلاعت هللا ٠ نمزازعالا نأ ىل_عه.د 1 همقو

 ْ امأو) اق عار :حاشراو اعتق يدري رقت ىلع نوك اغار مك ١ ةاوعح رفأالو مك ةةلاشع

 الأ مكامتأامىلا مكفلاخأ نأدي رأامو هلوقف مالسسلا .ءلع بيعش ارك ذ ىلا ةب والان« (ىناشلا هجولا
 ىلو طذا هنع ىفلاشو هنع ل ومتنأوهدهقاذا اذك ىلانالف ىفلاغ لابقيفاشكلا بحاص لاق هنع
 دق هلأ ديربءاملا ىلا ىنفلاخ لو.ةرف هيحاسصن ءهلأستفءامأان ع ارداصل>رلاكاقاءوه دم اه تنأو هنع

 نأ عي هنع مك مأامىلام كلا نأ ديرأامو هاوق هنمو اردابههنءبيهاذاناوادراو هلا بهذ

 موقلانأ همفمالكلا قيمدتو ةغللا ناس اذهف مكنوداهيديتسالاهنع كك امكتاو عشملام هبا

 ئ بوصال اب راو. لع يحاصر معلا ملا لكل ياو دبثد اح اوما

 نآوذب ال ىسفنل ىلةعهراتخا ىذلا نأ اواعاف ىلع لاك مسفرتعا المها لاه مال سلا هيلع هن أكف

 ىلا امهلصاح عج ريناصقئلاو سلال رتوىلاعت هللا د. ولىلا ةوعدلاو اهللصاو ق ةرطاابوصأ ن 1

 نمائث ف امها'لراتريغامبماع بطظا و.ءانأو ىلاءت هللا قاخ ىلع ةّقفْشااو ىلاسعت هننا هال ميظعتلا نيءزح

 ريسخ هي رطلاهذهَّنأ اواعاف هَعِب رطلاهذ_هكلرتأال فا نو زودشرلاو لطايىل عفرتعاالظ ةئبلالا اوحالا
 7 وهف مالسلاه تاع فا وحملا نم(ثلاشا!هجولااماو) عد داريشااو ناب دالا فرمشأو قرطلا

 الأ تعلطةساام هلوقو ىتكصنو ىتانعوم سطس | نالا دير لام قملاو تطتساامحالصالا الدي, تاءوق وق
 ' ادهج همفاول اال 1 و ا (لوالا) هوجو همف :

 دير ام ىأهلال وعفم نوكي نأ (ثااثلاو) هئم تعطتسا ىذا ارادقما ىأحالصالان«لدي هنا. (ىناسثااو)
 هناءاورق دق اوناكموقل انآ مالكلاذهن هدوصةملا نأ لءاو هحالصا تءطتسا|م صا نأالا

 ا ديبشر يلح

 0 ا نوذرعت مكن امها لاف مالسلا هلع هنأ اكف ةفصلا ذب. قلدنا نيباهفارو وشم ناك هنال كا ذي هلاورقأ امناو

 || سانلاءاذياكرتو دم وتلا مكتيعأ الف ةموصلت او داسفلا1ةلازا وحالصالا ىفالا ىعسأ ال ىن أ ىلا نم

 ْ ا | الذ ضغبأ ىنأنوفرعت مكناف ةنتفلاةراث اوةهوصخلاعاقيا هم ىذرغ سدل هناو ق- نيد هنأ اول ءاف

 1 ىلءرا.جالا امو راذنالاو غالب 0001 ل ارش رابفاو لحلا بحر امىعال ايو دا الو قير طلا

 | || نيبو بينأ هيلاو تاكو هلع هقلادالا قمفونامو هلوقي كلذ دك ؟ماللا هيلع هنامث هماعردق أ الف ةعاطلا

 ا 0 هيلع لون العا هنا دهو ىلا عت هلا قف ىلء ةماصلا لاسعالا لك هنت هداقع ارو ادم
 ةدسمسسسسلا

 مالسلا
 جروس تلج
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 هللا نا بز تاع واوانع اشكل كاان لاك أنبأ رهالاءارو دو: 1“ ' ك1 لطول |!

 نولمعتاعىرّنا هلوقو ةزههاا قيقا ارسمالا ىلإ يسلق هلق هز و يزيتفلا حدايق نرسل

 لماعىلا مكتاكم لءاوأعا موقارو ةلوق( اثلاعونل او)ا ممم 'ئد هيلع ىذعالذ مكلاو ان لاعهنا عيب

 لكو ةردقلاو ةزكم اة باغي نيفوصوم مكوك لاحاوؤلعا يعااو هلعنمامحاصا ينكسر ةلالنا ةناكملاو

 لاق تةردقلان هىلاعت هلل ا ىنان ار اشبأ ىف ”ىلارورشلا لاصبا نم م كحيتتاطو مكعسو فام

 لش مْ لوقد تأ: اه (ىوالاةلكسملا) 3 اسم همفو ب ذاكوه نمو هب زد باذع همي ع منول 1

 او هلع ا يللا بسم ا 0

 ىااوبقنراو لام ليوهلاو ةعادفلا باءفل< ًاانهه ءانشلا فرق ذسالا 0 ٠

 ةسللا ه رضلاكه بقر نم بقارلا ندع سءقرلاورظتنم ىأ ةيع .ةرمكعم ىلا ةبقاعلااورظناف ىئفملاو برقر مكعم

 عع عيئرلاو ريقفلاكب عرملا عمو يدنا ازريتملاك بف ١ رما ندعو أ مراسصلاو نراضلا عع ميرصلاو

 واط نيذلا تذاوانمةورب هعماو:ء[نيذااواسعشا ذمخ ان أ“ احااو) ىلاعت هلوق « عفترااورقفملا | ا

 سابع نع ىلكلا ىور (دو ةتدءبأم نيداادعالا اهمقاونغد لن "اك نيءاس مهراد ىف اوصصاو ةحخصلا | 1 ٍ

 حلاص موقاَمأذ حلاصموقو بر عش موقالا داو باذع, نيم ىلاعن هللا بذيل لاف ام-منعهللا ىضر ||

 هئمدارملا وكت نأ لح ان مآ ءاجالاو هلودو مهقوذ نم مذ أ بعش موقو مهتك نمةحصلا ممذخأف ||| 00

 ني ربدة2ا ىلعو باةعاارمالا نمدارملا نوكي نأ لقحو ةصصل ! كد دكت اللا نماكت مانرمأ تقوءاحالو ||
 ندد اا اىلاعت هنا (لوألا) ناهجو همفو هنمةجرب نينموملا نم دعم خ نمو انت نش الل ارد :

 نوكيا (اشلاو) هته رو هلا ل بالاس اف درعلا ىلا لصرام لكنا ىلعاهسن# هتحرضم باذةلا كلذ :

 ممىلاعتهننا قمفو.الا تا داماس ضبأ ىب مو ةحلا صا !لاعالار' اسوةعاطااو ناعالاةجرانمدارملا ||

 نا راشاماللاو فلالارةدعصلا رك ذامناو هدأ اواط نيذلا تذخأو لاف باذعلا كلذ ةيفدكف صو

 ىذلا هناكملمزالملا ما او نيءاس مهرأن دف اوصصان مالسأ ا همشع لد ريسج ينص ىهو قباسلا دوهعملا ا

 عقي ثدحب مونم داو لك ور وهز ةمصيصصلا كل: مهم حاصال مالسلا هيلع رج نأ عب هنعلّوهال 0

 ادعبالا ىلا ع لاو مث نيد درتص نيف” رصتم٠ادحأ مهرايدىف اوه: ل ناككأ اهف اون غب مل ناكابم هناكم ىف ]|

 لثم مويذع ىلع هناانرك ذاملد وع * ىلعم هلاح سأقأ اغاو ةظفالا هذه رم سف مع دقو دوت دعن أك نيدل .
311 

 صضأ اوعدافهئالمو نوعر ةىلا نيممت اطلسواثتا ان ىءوماناسرأ دقاو ) لاعت هلوق نو دوب اذ :

 هدهىئاوعشأو دورومادرولا سس وراملامهدروأف َة هد ايهتلاموي هموق م دقي دم سرب نوعرذ صأ امو نو

 ىلاعت هنا اهرك ذ ىلا صصقلا نم ةعباسأ ةصقلا هذه نألءاو ( دوفرملا دقرلا شب ةماقلا مويو#

 (كمالا) هوجو هيفذنييمناطلسو اثات ايهلوقامأ ةروسلاهدهنم صهَدلارخآ ىغد ةروسل ا هذ#ه

 ةرداقلا تازمعملا نيرملا ن اطلس ٠ نمو ماكسه»الاو عارم لان ءاهيفام عم ةاروءلات ان الا نم دارل

 ةرهات تاو ةرهاه تازحتكهانديأو فيلاكتو ماكحأو عا رمش ىءوماتلسرأدقاو ريدقتلاو ة ةره

 اهيهننا لزنأ ام هلوقو ادم ناطلسن مم د:هنا هلوةكرهو تاندملاو تازدعملا ىب متأن الانا (فاثلا 0

 ىلءىمو نيم ن اطلس ايف تان الاوزه نأ (لوالا) تاهسو هب . الا فريد لا اذه ىلعو نآطلسن : :

 عسن ىءوم ىل :طعأ لافت هنال كلذ زاهر م هنالاصعل !نيمملا اطلس ءاايداربثأا ( ىناشاا) هلو قدس 1 1

 تأ اولا نم ص نو مدلاو عداشضملاو لمقلاو دا ارالاو نافوطلاودملاو امل ا ىهو تاسست ١

 ةحلانأىفا اوذاد>او رلاى ٌوافو ل_.ملا لال_ظا سفنالاو تارغلا صقل دين م مهنمو سف

 هريغناطاسلا 20 :امرطنلا دنع هيعم ةحال ن نءروقد ه3 ةهط !بحاصن ال نيةّمحملا ضعب لاةفناطلسلاب تملا

 هقاةجح هال طلس وبس 3-- لاو ةغاوه ناشا- ا جاجزلا لافو --5-ر اهناب ةطاتفم واذ هلت
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 0 اب مربط اذ ناكمالل#لا هملغ هنا لو ةي نأ لآ : استقل (قمالاةلملا) لئاسم هنو لوةتاممارباك

 1 اوناكم منال لوةناسماريثكمهفئامدا راانأ (لوتالاف) تاناوذسا نماعا وأ هنعاورك د ءانعلاو هقفناماولا#
 مننا هوهةفش نأ هنك أ مريولق ىلءانلعجو هلوةكوهو همالكن عمبترغن ةدشل مهماهفاهملا نو امال

 لدحرلا لود اكتةناهسالا بو ىلع مالكل اذ هاورك ذانذو 4 او ماقام مهنكلو مهيدلقب وم-ع:مهنا

 ]| ةمصق مجعتقأام اهركذ ىلا لئالدلا هذ د_هنا (ثلاشلا) لوةتامىردأام هثيدح ا.ءبملاذا همحاصا

 أ ىلا لئالدلا ةعص ف رعن مل ىأ هقفنامم-هاوتفذق ةرمسأ او لاقل ارت نم ب<امو ثعبلاو ة ةوبدااودم>وتلا

 : ةفرعموغو صو مضغ لع ما هقذلا لاهنم سانلا نم ا "لك #سملا) بلاطملا ذه ةصص ىلع اه ركذ

 أ مثل اوقاا ىلا هقفلا فاضاف لوةتاسم اريثكه قفنام ةوق ىهودن ' الاءذ م اود>او ه٠الكزم م ماكتملا ضرع

 ٍ ش امهف ىأ نيدلا ىفاهشف نالذ قوأ لاقي مهذلا قلطل معما هنا لافت نم مهنمو نيدلا مولعن هنيعم عونا امءاراص

 اءايشالا نءىناثلا عونلاو)ليوأت هموغي ىانيدل ا ىف ههقفب اريخ هب هللادرب نءملسو هلع لنا ىل ىنلا لاقو
 / موقلا عتمه لع ردع ىذلا فرعضلا هنا (لوالا) ناهحو هئفو افمعطانمةلارتلاناو مهاوقاهو رد 7

 الأ كرتهنا (لؤوالا) هوجولف.ءذلوقلا اذهنأ لءاوريس ةغلب ىعالاوه ف. عدلا نأ (ىناثلاو) هس ن

 || ادساف ناكانسف ىع أ لارتلاا اقول هنا ىرئال ا هجولا اده ل ط_انمن هاوقنا (021ز) 0

 | :ؤئلاهنعاوفتف كلارا كطس»رالولو كلذ دعباولاف مهنا (ثلاسثلا) مهريغ ومن ىع أ ىعال انال
 6 ىتلانّوتلانوكس نأ بجو ةرمصنلا ىف طه رالاهونأ ىتلاةوةلاندار ما ناك الوهطهرففاهوتنثأ ىتلا

 | م ل لاعالا عاعلرم» |! فعض ىلع طفالا اولج نيذلاو ةرمدنا | ىه هع اهوفث

 هاننامل ىعملا اذهتاسبل ذا ىف ه.لال دّسالا نعال ظفألا اذهناالاءامنالا ىلع ىمعل !نوزودع اناصأ

 5 تاسامضلا ع نعزا رتسحالا هنكعال هنافا دمعتم هنوكل زوال هنا لاق ن ءمهخهمف او فاتح ادمنت زتعمل اامأو
 107 "الا هذعب قمليال هن مالكلاو ىلوأ ناك د وأ ع نم عنب نال_فادهاشو اك اح هنوكز زاو لذ هنالو

 كاطهرالوأو مهاوةاهو ركذىلااشالا نم (ثااثلاعونلاو) ىندملا اذه ىلعاهمفةفال دال الان اند انال
 ىلا لمقو ةريشعلا ىلا هثالثلا نم طه رافاثكت !بحاص لاف (ىلوالا هل عسسلا) ناتلكسم همذو لانو 1

 ْ دوصةملاوكانرلا :ةلم ىلعممنوكب بسب اند _:عكعهر ةمرحالولاولاق متل م ىلع هطذر ناكدقو ةعبسلا

 ١ مهم ارتحا لحال هولدقي لاا مهاد مهرو دص ىف هل عقوالو مهدذع هل ةمرحال هنأ اوذدب مهنا مالكلا اذه :

 ٠ ناك او لثةلادصق دع ةراخغ ان وكي دق كلذو ىرلا ن نع ةر اع ةغلل ىف مدزلا (هيناقااةلثسملا) هطهر

 ا هلرقو سغلاءاهيرهلوقك فذةةااوه ىذلا لوقلا نوكيدقواجبر لفل اوه“ مرحال لمقال امس مجرلا اذه

 0 درطاان نوكي دقو ميج -رلا ناطمثلا هلوق هنمو نع لاو مثلا نوكيدقو ددعت ناكم ن ن*بءغلاءنوذذةءو

 ' لانوس (ىناثلا) لانهما لان .رل (لوالا) ناه-وهن ,الا ىئنادهت فر ءاذانيطام_ثللام وجر هلرقك

 انملعن نكس لام كناءانعموزيزعبانملءتنأامو مهاوق اهو رك ذ ىتااءاسشالا نم (عبارلاعونلا) كاندرطو
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 "| هررقاملاعفاد تسلاهورك ذىتلا» هوجولا هذه لك نأ لعا و كناذياو كلتق ىلعمادقالا اةملع لهسارز
 5 ةهافسلاو َمكلابة خخ او للدلا "رلباقم ىرخ ةيراح صلب تاشيبلاو لئالدلا رااح

 موقابو طدحم نوامعتام ىرْنا ان رهظ مءارو هوت دك او هللا نم مكلعزن ءأىطغر أ موقاءلأف ) ىلاعت هلوقأ

 ع 1

 00 ٠ نءو هب زن باذع هني نمنواعت فوسلماعىا مكحبّاكم ىلع اولعا اولمعا

 اذهىف هرك ذامهنع ىلاعت ها ىح ءاذءالاو لد ةلانماللا هملع اسعْشا ونوخاملرافكل نأ لعا ( بقر بءقر

 || مكاروءوقذختاوقانم «مكياعزعأ ىطهرأ موقانهلوق (لوالاعوذلاف ( مالكدلا ن نم ناعون وهو مالا

 ١ 1| نأ لاقفهموق بناسياعر هءاذنا اوركرتمهخأا اعز موما!نا ىعملاو طم. نواه تاسع ىرناان رهط

 | هياعرىانامكظفح ل وعد هن ًاكتفء أ عب نأ ىلوأ ىلاهت هتلاو ىطهرلام ارك | ىلآت نوكرتن مكن أآنوعزت 7

 1 هلل 0 هلوقامأو ىطه طهر قس ةباعر ىأنا مكظفح نه ىلو أ ىناسع: هنن هال

 ظ
 هوةيسل



 ج0 ْ ١ يا )
 3 سمس | ايسحسلا "”8

 رمغم_هو دازامو كب رم ءاسال ثم هللانود نم وعدي ىتلا موا ؟ممءتنغأاق مه سفن اولظ 1
 اهركذىفةدئافلاو كماعهصقن ىرقلاءابنأ نم كلذ لاق نيلوتالا صصةركذاس[ ىلاعت هنأ لعا بس
 نوكجحم,امنا كلدو .لماكللا ناسنالا ل هحيانغا ضحملا ىلقءلا ل.لدلان عامقتنالا نا (اهلوأ ( زوم

 صخءصأف الا هديهو دنا نيلوالا صصأف أب َّ تدكصأ ع لد الدلا ترك اذا اماف ةردنلا اعف

 عا قص مصاعالا هذي طا ىلاعثدلا (ىناشلاهبولا) لوقعل ىلا ةيلقعلا لئالدلا كامل لص 7و
 م-ماهشو لئالدلا كادر افكلا تاعفادمركس ذيواهبنوك ست, مالتلام ملغ امبنالا ناكىتلا لئالدملا
 باذءفاوءةواوريكساؤاو رص اسأ م- مااهضعرك يابت اسأل ةيوس ابغي ماما ْ ١

 لئالدلا لاصيال ايس صصقلا هذهركسح ذناكفةرخ"الا و ا.ندلا ف باقعلاو نعللا مههلع قيوامثدلا
 نسح !نا تدافمسبيواقن ءةلاغلاو ةوةلادلا زالامسو نب رك_:١1نولق ىلا تاهبشلا نعثابا وااو ْ

 نم صل اهذهرك ذيناكمالسلا هملعهنا (ةثلاثلاةدئافلا) هانركذامىلاعت هلل اىلا ةوعدا! ىف قرطلا
 ئذلانا (ةعبارلاةدءافلا ) هانز 11 ١: ىلع لدن ةءطعةر دعم كل ذو دحال ذطألو بتك ةعااطمريغ

 جور اواسندلا ل رثىلا قفا: :ماو قةاوملاو قي دئزلاو قيدصلا ةبقاع نأ مه دنعر رمي صصقل اهذ» نوماس ش

 نم حر رئاكلاوةرخ الاف ليزا اوثلاو اندلا ىف لها ءانثلا عمامتدلان محجر نءؤللاناالااهنع |||
 باقل نيلي نأو ديالف عمسلا ىلع ص. ماه الا هده ترّرك:اذافةرخ - الا ىف باَمعلاو امندلا ىفنعالا عمانتدلا

 لملج مالك اذهذ لالدت-الاو رظناا ىلع لمعفرخ باقل ىف لسحيو ةوادعلا لوزتو سفنلا عضو

 ةراشا كلذ هلوقنا(لوالاثصلا)ثااهمفف ىرقلاءاننأ نم ئلذ هلوقاما ضدقلاهذهرك ذدتاوفف
 مدنا هن نازلس اناا ساس ىعَو تمد ىناا صدقا اهذهىلاةراشالا انهد هنمدارملاو بئاغل اىلا

 ىلاهثهلوقا ةعاجلاو نينثالاو دحاولا لل هيراشب كلذ ظفلنا(ىلاغلا) هنقبررال باكل ا كلذ هلوقف

 (تلاثلا ثصلا)اذكو اًذكوهانركذ ىذلا كلذدار !نوكي نأ ل قكاضب أو كا قاب ناو ءركبالو ضرافال

 ضعبر وكذا كلذ ىأربخ دعب ربخ كءلع هصقنر يسن ئرقلا "ان أ نم ادم هلل ذ فانشكل |بحاس لاق |
 ْنَم قبامهيشاك رغلاىلا دوعن اهنم هلوقىف ؤريمضلا و ديصخو عا اهتم لاه مث ك.لعص ودعم ى رقلا ءاسلأ

 هدفي فرألا كلن نا ىدملاو دان لطيرامتماقءامو هقاس ىلع غال ا عرزلاناهناردجو ىرقا ارابخا

 هوجو هدذو مه سف: اولظ نك اوم ههانلظامو ىلاهنلاه مث ةديلارت م همم قدامو الد اهضعبو ئث هئمقب

 ل ارت ىذلا نا (ىناثلا) ةمهعملاو اورفكتلابموسفنأا ولط نكلاو ل الهالاو با علان مهاسأ !ظامو (لوالا)

 رفكلا ىل- مهعادقا بيس مهسفنأ اواظالؤأ موقل انا لجال ةمكحو لدعو»ىلإ هللا نمملاظب :سد|موقاان

 ام-نءهقاىذر سايعنب لاق (ثلاثلا) بادنعلا كلذ هلفا ن . لاعالا3:لجالاو.تودساف ىداغملاو

 ىلاعت هقا قوة 001 حلا اافز-او دقن نكسلو قزرلاو ان دإا ىف ميعنلاا ن نم مها هةنامو ديرب

 مةتبلائث * ىف ةهأ "الاكل مهتعفت اماكأ ىء«ن رم هقانودنمنوعءدن ىلا مهتوا عتاب لاق مث :

 اذار يك ورسش اذن لاشي زي فرخ اههنعهللاىذر سامع نبا لاه بش " ريغمهو دازامو لاق :

 راشللا عق دوعف ذانملا ل مسحت ىلءنيعتاممأ مانصالا فن و دقتعي اوناكر اكل !نا ىندملاو نارمسللا ىف هعقوأ : ْ

 اودع رض ع الو عفت اجالا شا مما دو م يدلل ةجامسا ساس دنع مينا ريخ عت هنامث 1

 ا انيدلاراضم مهلا باحو ة ةرخ 0 ايدلا عفانم هيممنعلاز داقدعالا كل ذناوهو هدضاو دو دف كلذ :

 ىهوئرقلاذخأ اذاكيردخأ كاذكو) ىلاعت هلوق «ْنأ رسالات امحوم م ع نمكلدناكفةرخآ الاو

 ! دوهثم مو ٌكاذو سانل اهل عوج موب كلذ ةرخ - الا باذنع فا نا هنآ , الكا ذىفناديدش ماآةءذخ أن ةللاظ : )3

 فاأبىرةلاذش أذا ىردخلاو مداعأرق(ىلوالا"هلمملا) لئاسسمتن , الا ىو ( دودعم لالالا ءرتاؤلا 0 ظ

 لعفام هاك ىف مالسلا هءلعلوسرلاربخ أل ىلاعن هنالعا (ةئاشلا ”لشسلا) نيفلأب نوقابلاار قو ةدخاو ظ

 مهل مهلا اوكل منن بو لاصتنسال اباذعنم ءمولعاودرو لسرلااوقلاخ امل ءاسن الا نمل

 را تت ت73 :
 َت ار 0730



584 

 1 | ناوهو ثلاثلوقهسفو طبلسلا تيزلا ل بقاذه نمو هبءاضيام طل سااو طملسلان ءا اا ؟ءاوهذرأىف

 [ | مهعمام سي نيطالسلولملاو ةيلعلا د وهلال مهل كسي نطالس ءنلعلاو طنلستلا نم قد ثم نال !|

 ا حسنلا قيقتنالءانلعلا ةنطاسنال 4 ال نمىوقأو لك أءالعلا :تطلس نأ الا ةكملاو: ةردتأ | نم
  [اةن سذح نمءانعلا ةئطلسَو ءايلعلا ةنطا سا ةعبان" وما ةنطاسنالوام لقت وم ةنطلسو لزعل او

 ان ::انا,هلوقف ةروكصذلااتاتآلا لج اذا لية ناف ةنءارفلا ة:طاس سنج نم لولا اةنطلسو ءاسالا

 ' || بئارم ا هذهنيبقرفلا اهروهظللابيس هنوكمانعماضب أ نيبملاو لئالدلا ىلءاضيأ ن اطلس لاو تازدعملا ىلع
 ا نيقءلادفت ىتلا لئالدلا نيبو ّناغلا دمفتىتااتامالعلا نيب كر ثم ار دقال مم !تانالاانلق ةئالثلا

 نيو سحلايدكحؤت ىتلالئالدلانب ةلرتشملا ردقال مسا هنأالانيقيلاو عاقلاديغي ا مس اوهف ناطلسلا
 تا ءازدعم تناك ألو نيبملا ناطل ااوهف س طادكأ انىذلا عطاقاا ل.لدلاامأو سطابدك امال الدإا

 ىءوماذاسرأ او قعبدب ”المو نوعرف ىلا لاك اين نالت انش ااهنضو مولا اذكه مالسلا هءلع ىموم

 دا اراان وكي نأ لة و نوءرفرمأ اوعدتاف لاق مث هتعامجب ىأ هن المو نوءر ةىلاتانأ الاهذه لثعانتاب

 صا امو ىلاعت لاف مناسشلاو قد رطلا ىهالا نم دار !نوكين أل قو هتازعتمو ىبوج رفكلانم ءباءرعأ
 ناكدشرلا ٠ نءنوع :رققي رط دعب نأ ل-ءاو دشر ىذ ىأ دمشر ىلدو ريخىلا دشرع ىأ دءشرب نوءرذ

 اولغتثد نأ دلب لك لغأ ىلع م اماو لالا هلاال ل وب ناكو داسعملاو عنا دال ا.فاناب رهدناك هنالار عالم

 امفانوه ناك الف هّمفرعمو هللاد دام .عىفدشرلا نوكت نأر كيو ملاعلا ةحلصل تي اعر هّيدوبعو مهئاطاس ةعاطب

 مولههوقمدّقب لا _ةفهموق ةفصو هتفصرك ذ ىلاعت هنا مث : ةماكل ايدل نعاسلاخ ناك ني رهال اني ها

 هم د3: ىنععان الف نالفم دق لاَ ةالا ثدح نم .(لوالاثحلا ( نائحي همضو راثلا مهدروأت ةمامقأا

 وهو عملا ثمح نم (قاثلاثدأاو) را انوي ودب عامل ما لاقباك لجل هداهم

 هنوعبش مهو راسا ىلا مهمدقم لل : حصوايندلا ىفاوناك ام لاحلالضا ىف هموقت ةو دق ناكّنوءر :نأ

 راخلا مهلخ دمف ةمامقلا مول مهم دقي كاذكف ميهقرن غأور لا فمها دأفايدلا ىف هموق مّدقت م”لاةوأ

 رك و ةقانلا هببع هادم ماد كأ و ةوعر ةرمأامو هلوتبدير نأ اضيأزو ع مهقر 2

 للقب ) لل ةناف اذكه هتيقاعن ا عماد شر هما ن وكب فيكى أهل ااضياو كاذااريسفت هموق مدي هلوق
 عقودق ىذاملانالاناق ىذاسملا ظفا راثاامهدروأ:هموق مدقي لاه لب رانلا مهدروف هموآ مدي

 لاه مث ةغلامملاة باغ ىلع دىذاملا طفلي لق سلا ن نعرب اذا هعفد ىلا ةتيلا ليبسمالف دوجولا ىف سدو

 ||| درولات و لاقي نأ بذي ناكف ثنؤمرانلا ظفا (لوالاثحاا ) نام همقو دوروملادرولا سيو

 ]| لزنلا تمعنوٌكرادلزتملا من لونا نيزأ اجشس أتلاو ريك ذدلا ناكنفرك ذم درولا ظفانا الا: دوروملا
 | نوكيدةدرولا ( ىناثلا ده ا) ىدح اولا هلاقتاذكعرادلا ثدن أن ىلع بث نأ نمو لزنملا بلغ رك ذ نخر اد

 1 نوكيدقو ادرو مهجىلا نهر 21قوسو ىلاعت لاه دراولا نعنوك,بقواردصدم نوكسف دورولا نع

 || هيشفهدورو لص- ىذلادوروم ادرولا فانكلا يحاص لاق هملعدر واىذلاءاملاك هيلع دوروملا عمي |
 | هنودروا ىذلادرولا سي لاق مث املا ىلا نيدراولاب هعاسشأ هبشو املا ىلا ةدداولا م دقدنكع نوعر 5ىلاعت هللا

 ا ظ موو ةنعل هذه فاوء.أو لاق مث ءةضرانلاو داك الا ديربتو سطعلا نيك دل داربامغا درولا نالراسنلا

 كالا نمو هنا نم منعالاناءانءمو اضيأةايقاا موي ىو ةنعلايثدلا هذهىفا وعس أ م !قعملاو ةماقأا

 هدهفاوءشأو سصءدةااةروسفف هلوق هريلظتو م. لوزيال ة ةرح : الا ىفواسندلا ف ممم قدما مءاسمست الاو

 1 ىذا لسصأَو ةءطعل اوهدفرلاو دوف را دقرلا سن لاق مث ني-وب يملا نم :يهةمأم 4 عوير عل البخل

 ةنعللاوه لاك دوفرملا دفرلا سد هلوق نع اممنءهللا ىذر ساب عنب اقرزالا نب عفان لأس بوللطملا ىلءنيعي |

 انوع هتاعح؟و *:لكوةرخ الاى ةنعلو امل دلا ىف ةذعل ىلاعت هللا ن منامدعأ مهيلع تف دارت ةداتق لاه 4 :عللا دعب |

 ن قا ومهاينإظامو دصح ومأق اهتم كل ء هصشت ى رقلاءابنأ نم كالذ) ىلاعتهلوق * هيدي دقر دقق دل
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 تماداماهن نيدلاعةنحلا قناودعسنيذا|امأو دب ربامل لاكبر نا كب رءاامالا ضرالاو تاوعسلا ا ا

 مداعوورعوأأر ة(ىلوالا"ءلمس ا)لاسمةنا الاى (ذوذجريغءاطع كبرءاشامالا ضرالاو تاوودل ! |

 اهنعءازتسالاوءام ءلافدخو فاثكلا بحاضصلاق ءاسلاتايئاننوقاسلاو ءاملافذحم أن ةزحو ٠

 بحاضص لاف (ةئاشلاةلشسملا) هيومدسو ليلاتا ءاكسردأ المهلوق هوضو ليذهةغافريثك ةرمدكلاه | ْ

 ةءارقهدضهدو كب رقأبوأ هلوقو هللا م4 أبنأالانورطتي ىلههةودك قانغتهتاوع قابل ءافافاشكنا | 1 1

 ىلاعت هلناءاكح هللا مههتاننأالات ورطم له ةلوةنال ليوأتلا اذه ىيدعناللوقأءاسا اب هرخؤياموأز رقنم |
 هللا مالك رضوهنانههامأك ينو وق هير اني رسل كل رار مهنأر رهالغلاو ماوقأ نعا

 تالنو ًامكلانها لقب رءاحو ىلامعت هل اوةىف كل اوقاما ولاه ناف لكشم هءلا ناس الالهذداساوىلاعتا 3

 ىلا نانتالا دانسا فان رص ظفالا سبل انهعامأ ليو أَلا ىلاريصملا بجوف هءذدنكعالف مب رصوهفاضنأو |
 مظءتسسملا لت اهلا سموم اى اىقأنمونهئم دا را لاقي نأ تجاولا لب هنمعاسن الالم وف لاتقل |

 فاش كنا بحاص لاف (ةئلاثلةلئسسملا )في وتكلف فوقأ نوكسجما هن. رك 3 كاعت هنا فدك ١ ظ
 فذ هيفف هتذانالا سفنماكتال هلو قامأ رك ذارامضاوا ماك اللوق ةرد ف رانا نات لق للا لاا

 مهونىلا تا ”الارئاسن نيود , الا هذه نيب عملا فمكل .قناف ىلاعت هنا نذامالا هدف سفن ماكنت :الريدقتلاو | ظ

 نوفاعون ونذكي مهن اهنمو اهسفن نعل دات سفن لك أ: مول ىلاعتدل وقاهنمذي , الاهذهاةضقانماهنوك ك1

 هلزوقامنمو نو اوةسمم-ملامهوفق ةوىلاعتهل وقاهنمو نكح ريتا اناننو هنناو مهيأ وق ةوعو هلع هللاب ظ

 نم عنا ا درو ثمحن هنأ (لوالا) نيهجو نم باول او نورد هم مهل نذؤيالو نوةططإ يات( ْ

 ىلع لو وهف مالكل اف نذالادرو ثدحو ءل_طاسبل اي ذاكتل اراد _ءال ارك ذ ىلسع لوو هن مالا
 مهضفنأ نءنولدااهذعءب ىف فةاوم هو ليوط مون مولا كاذنا (ىناشلا) ةصمصعلا ما تاناودل
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 ماكالو مههاوفأ ىلع م ٌمياهضعي فو نوماك سف مها ن دؤياهضعبىفو مالكلان ع نوتضسواهةيااال |

 فاش .كلاتحاسص لاق (ىلوالا هلمسملا) لاسم همةؤدءعسو "قش مهنه اوقامأ مولر دهشتو مهيديأ

 32 ديم دق هنال هءلع ل دي هنذانالا سة: ماك: ال هل وةنالو مولعم هنالزك ذيل و فق وما لهال منهل اوق قرن

 فةوملا لهأ نا ىلع ره اظ لدي ديعشو#ق ةثمهكهلوق (ةيناشلا ةلكملا) سانااهل عوم هل رك يناشا ١
 نيوسَقلا نب ده خ نءنوبراخ مهو لافطأو ننام سانلا ىف سا لءةناف نيودقلانيدهنع نوجرذالا| |

 ذهب ىشانقلا تح اذق ل بق ناف نيمسقلا نيذه نع نو-ر خال مهو باسعلل اطأ نمر شع نمدارملا اناق

 لاقطالا نأ ل ساملاناق هب هيف مك!وقاقرانلا ىنالو ةنلا ىنال فا رعالا لهأ نا لايام دانسف ىلءةناالا الا[ ا

 فار ءالابام نالاشب كاضبأ :ًاذو الا ةنوبس اال منال نيمسقلا نيذه نعنودبراشنيناسلأو

 ةدئافالف مهباذع واس مهبأ وثنأ مهلا نمل« ىلاعتهتانال نوساحالاضب منال هنعنودراخ
 ناو دبال هناف ةما هلا ةصرعرضح نم لكنا ىلءاضد أ دن الاهدهب لدكتا ىضاقلا لق نافم مانعا

 اذهناالا لةعلا ىفاًرئاج ناكناو هناف هناةءاابواسم هيا اون اكس ءامافا دئاز هءاعن ركدأ مئازباغذوك كك

 باوثلا لهأنمنوكيىذلاوهدنعسلا نأ نم قيام هءف مالك |ان:لةدوبومريسغ هنا ىلع لد ى
 تلاشلا مسقلا ىنذ ىلع ل ديالركذااب نيوسقلا نيذ» صمصختو باهل ال هأ نم روكي ىدلاوه 0
 نوكدال ثاانارك دهمف سلو اسةفرفاكلاو نمؤا ارك ذ ىلتلقشم تانك الاراكصا نا كلذ ىلءلءلذلاو 1

 نم مزال تنك عم ثااشلاكلذرك ذمدعنم مزلي ل اذاف هتبثأ ىضاسقلا نا عمارفاك الواشم ومال 1 ٍ

 هنابةماسقلا لهأ ض عب ىلءن الا مكح ىلاعت هنأ لعا (ةئااثلاةلئسسملا) همدعثلاشلا اذه ركل ا
 رتسإ تأ + نلالاو هفالخم هنوك عذتم ا سهالا كلذ هنم لع روك هيلع هلا مك نمو قشهنابمهضصد لصقل 1 1

 ادمعساقارال قشلانأو قش باقل ير تثف لاحم كل ذوالهب هلعوابذك ىلاعت هاريس ||

 هلوق لزئانل لاف هنا هنع هنا ىذررع نعىورو ىدحإل اراه بالا اذهىف هلمادلا اذدهريرقتو |

1 
0 

 ا
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 ىلعرصمتقج سدا هباذعنانيبف ةملاط ىهو ىرقلاذخأ اذا كب رذخ [كلذكو هدعب لاه دلا ىف باذعلا
 || وهو ىرغل !ىلا داع هفري_هذلا ةملاط ىل مو هلوةو لإ كس نوكي نيملاظلا لك ذخأ ىف لاحلا لب مرعب ف

 ( | هيرق :نءاكلهأ و هلوقو ةماط تناحص برق نمانمهق كو هلرق هرطنراىلهأ ىلا دئاع ةقيشللاى ف

 ٍ إ | نيالا عجب ذأ ها ني ةمّقملا مال اذ أ ةييك نيبال ىلاعت هنأ لعاو اهتسشدعم ثرطب

 , أ ماليالا.باذعلا كلذ ف صوف ديد. ملأ هذه أنا لاشفةبوةتوادمك ٍَ «ديزياع هع.شأ هجولا كلذ ىله

 ملالاديد_ثنالالةعلاو مهولا فر ةرخآ الا فواسئدلا ىفديد_كنالو ملالاالا ا: دلا ىف ةصغنمالو :ةكاو

 ١ 000 هب . الامد ه نال ءاو

 . كئاوأب ةسدخم ماكحالا هد_هنا: ٌنظد نأ غش هالو ديد ميل هنايىلا عت هقلا هسفصو ىذلا ذ_خالا ىف

 'ةملاط در لامية لا وحأ ىتسامل ىلا عت هنال نيم دَعَا
 أ يدش يالاتعالاتذن مهكراشينأو ذبالفىئب ط .الام لف ىف نيمّدةدملا كئاوأ كراش نم لكنا نيبف

 | 1 | ءالؤهنا لاق. نأ مالكلا اذ هر رق ة:لاوّقلالاه ةرخ : الا باد فام ع ناب , الكا ذ فنا ىلاعت لام مث

 "|| ىهو كلذ لعادل ىفاويذعاذأف هتانمهكس ارشاواسبنالامهيذكلجال ايندلاىفاوبذعاما
 0 اذهاهبنت نم اريثكنأ ل-عاو ىلو'ناكءازه اراد ىه ىتلا ةرخ الاف هيلع اوبذءينالف لمهلاراد
 1 لافقلا هركدىذلا هدول اذ هىلءنال كلدو ف. عضوه ل 0 مل ثحأا

 ]| رهاطو قدصو قجريشنلاو ثءبلاو ةماسقلاب لولا نا ىلءاليا دان دلا ىف لاسمتسالا باد ءرو هان نوكي

 ْ ىءملاادهول اصئتسالا باذعروهظي رابتءالا لوه- ىف طرمشلاكى ح ةماسقلا نايملعلا نا ىضتقي هنأ الا

 ' 1| لطيف قد ةماسقا نان لعلل السأ لاصتن_بالا باذ_ معلا لوي لاغقلا نال لاسفل مرك دا داضملاك
 ظ 1 | هدهدوجول ريدا ناب للا ىلع فوقوم قح ةماسقلا نالعلا لافي نأ ىدنء بوصالاو لاما هر ى؟ دام

 ا ىلءر دامو راد لعاف ملا. عادلا نأ ناسنالا فرهزلامو تادلاب بجو م الرا -# لععاف نيضرالاو تاوعسلا

 ظ م :كءالهئاثقو ءفثيوكشالا لسال نيضرالاو تاووسلا ىف ةعقاولا ث داو اا عمج ناو تاذكمملا لك

 لءاقال ت اذلا, بجو .ءملاعل!!ادهدوجو قرثؤملان انوع ني نيذلا نال كل ذو لاس سال !باذعب ريثعي نأ

 :هيصلاو يساوى سلناو قرحلاو قرغلا لشم ءاب ءامد الا مانأ ىف ترهظ ىت ج١ لا اوحالاهذهنا نو عزرر اتم

 نوكيالذ ني. ال ذكرمالا ناك اذاو ضع اهضعب لاصناو بك او 501 تانا ارقد تثدحامت ااسواك

 0ث ادق ااذاال اناعالا كلذ مد الو ةماسقاابن موب ىذلا امأف ءاسبن الاقدص ىلءالءادا هاو مح

 |ثدارألا 5 وربح نإب عطقلا مر كلذكمهالا 0 تامئز نا ميم لاداو قاع *لءاف

 علاوط به بتساامناو اهدجوأواهقلخ ملاعلاهلانا ببسي ناكسحاما ةم ةوطعلا مداهولاو لتاهلا

 اذ_ميتدثقءامدن الا قدص ىلء اهبل دّتسسيو صدقا هذه عامس عفاش ذئتحو اانا 6 وكلا
 موبكاذو سانلاهلع و موب كلد ىلاعت لاه مث ةرح "الا باذ_ءفام نمل هبا ال كلذ ىف نا هلو ةصص

 هلعومت مو هنا (امهدخأ) نةصو موملا كلذ فصر : ةرخ ٠ الارك ذا ىلاعت هنا ل- ءاو دوهدم

 موب هنا (ىناشلاو) نوعمجيو موملا كاذ ف نورسشح مهلك يرخ < الاونياوالا فاش نا ف_هملاو سانلا

 ضرالا لهأو ءامسلا له هدهد نورخا لامورح افااورباا هده ثدامونع هللا ىذر ساسع نب لاه دوهثم

 تقولا كلذ فاوعجا ل مها ناسسنا باق ىف مقوامي رهنا» هرك دنم دوهةااوروذل ادوهُتلانمدار ماو

 هل ءاسملاو ةبساحم ا بب ب لكلل ةمولعمريسن عئاعولا كانا ىلاعت نيف ه سفن ةعقاوالا ددح لك ف رعب

 دودعم لجأ ىلءفرقومايندلاءانفاو ةرخأ الاررخ أننا نءملاودو دعم لجالالا هرخؤن امو ىلاهن لاهم

 ىهتليسةرخ ”الاربخ أنا لاقي نأ مزلمف ىنفينأو ديال هنافاسها نم ناك املكوءانةموهفددعهلام لكو

 مو) موا لاف اوق «بب رقتاوهام لكو «بفاشدلا بردت نأو همفةءامقلا هللا يقي نأو دبال تقوملا

دفاش قيهشوريفز يف مهلرانلا ىنفاو شيلا اماف دمعسو قثمهنخ هنذاءالا سفن ملكتال فأر
 : ١ تما داماهف ني

 م دييسيسيسل دل دم هي للا

 تارقسلا :

 مس سل

 و وع حل وصوم عر ةربسكحع 1 ولا تي ناو 5 2

 ب
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 ربا اك امال ء وش نم هللا نود نم نوءديىتلا ممول !م-منءتنغأاه مهسفنأا واط 8
 اهركذىفةدئافلاو كلعهصقنىرقلاءابنأ نمكلذ لاه نيلوتالا صصق رك ذا ىلاعت هنأ لع 6
 نوكسجاامنا كلذو لماكلا تاسنالا ل هامنا ضحلا ىلقعلال.لدلانعافتتالا نا (اهلأ ) رومأ
 صيصافالا هذ_هركذراص نيلوالا صصاقأب تدكحتصأ مث لئالدلا تركذاذااماف ةردثلاة اعف
 عا قص يضاعالا هذي طخ ىلاغتدنا (ىناشلاهبولا) ل وقعل اىلا ةملقعلا لئالدلا كال لصوملاك

 م-ماهيشو لئالدلا كاتلرافكلا تاعفادم رك ديوا ينوكس# مالا ملغ ءاننالا ناكىتلا لئالالا ||| |
 باذءىفاوهةواوريكساؤاو رمال م-ممااهسقع رك ذي حاس نع ءامبعالا وع رديماهعفدف ا
 لثال دإا لاصدال اءد_س صصقلا ءدهرك زناكذةرخأ "الا فو اس: دلا ىف بانتعلاو نععللا مهيلع قيوامدلا | 0

 نسح انا تدافمسييواق نع ةظلغلاو ةوسقلاةلازالاببسسو ني ركدنملابولق ىلا تاهبشلا نع تاياواساو | 0

 ند مصصقلاهذهرك ذيناكمالسلا هملعهنا (ةثلاثلاةدئافاا) هانرك ذامىلاعت هلل اىلا ةوعدلا ف قرطلا | ١
 نيذلانا (ةعبارلاةدءافلا ) هانر ق6 ةومنل | ىلع ل دن ةعظع ةزدعم كل ذو دحالذطالو بتك ةعلاطمربغ ||| ١١
 جورحل اواسندلا لرتىلا قفا: ماو قفاوملاو قب دنزلاو قيدصلا ةبقاع نأ مه دنعرَرقَصصقلاه ذه نوه 0

 نم حر رفاكلاوةرخ الاف ليزا باوثلاو ائدلا ىف لها ءانثلا عمامتدلان مح رت نموا ناالا|هنع
 بلقلا نيلي نأو ترالف عمسلا ىلع ص ماه الا ذه تركن ا ذافةرغ رخ "الا ىف باقعلاو ايندلا ىف نعال عماتدلا ا

 لملج مالك اذهفذ لالدت-الاورظناا ىلء لمع فرخ بلقلا ف لسحر ةوادعلا لوزتو سفنلا عضاتو | ْ ١

 ةراشا كلذ هلوقنا(لوالا ثحاا) ثاحعا همغق ىرقلاءابن :أ نم كلذ هوقاثأ نمتلك 1

 مدةنامهنع ب اوان االا ةرضاح ىو تمد ىلا ص مقل اهذهىلاةراشالا انهه همدارملاو بئاغلا ىلا 1 1 ٠

 ىلاءثهلوقا ةعاهب او نينثالاو دحاولا ىلا هيراشي كلذ ظفانا(ىناشلا) همفبيرال باكل كلذ هلوقف | |
 (تلاثلاثصلا) اذكو اًذكوهءانركذ ىذلا كلذدار !نوكي نأ ل قكاضب أو كاذ قاب ناو ءركبالو ضرافال | ْ 1

 ضعب روك ذا كلذ ىأريخ دعب ريخ كءلع هصقنريسن ئرقلا "ابن أنَْم ادم اذ فانشكل بساعه لاق |
 نم قيام هبسشىرقل ىلا دوعن اهنم وق ىفريعضلاو ديصحو عا اهتم لاق كدلع صو هقم ىرقلا ءابننأ

 اهدعبك :رقلا كلت نا ىئدملاو دمس هاب لطب ,واسمتءافءامو هتاس ىلعمتاتلا عد دزلان اهنا ردصوى رم ارامخآ

 هوجو همذو مهسف: أ اول نكد ومهانلظامو ىلاهنلاه مثيلا ارث أ هنم قبامو كله اهضعبو ئث دنع قب

 لزن ىذا نا (ىناثلا) ةمهدملاو رذكلابم دفنا ولظ نكلاو كل الهالاو با ذعلان ماس: !ظامو (لوالا) 1
 رفكلا ىل- ءمومادقا بيس مه اوال وفلان الخال ةمكسو لادم عل هقلانمملاغب سداموقلاب

 انينعدلا ىذو ناسا لاو (تانلاز بادن تدتهإ و م لاعالا2 1:لجالاو.تودساف ىداعملاو أ
 ىلاءتهقاقوشحي | را اظ-اوصق:نكلو قزرلاوانت دلاىف ميعنلا نممهان هقنامو ديرب | ١

 مةتبلائ :ىةها تالا كلت منعقن ام ىأ ئثنم هقانود نم نوع دي ىتلا موتها 1ع تسغااف لاق مث

 اذا هريغ هدو رمسخا ذا بت لاةي ري .ذكربغ اههنعهلق |ىطر سابع نبا لاه تش رغمهودازامو لاق
 ةراضملا عفدو عفانملا لمت ىلءنيعتامن :؟مانصالا ىف نو دقتعبا اواكر اكل انآ قعملا و ا رسللا ىف هعقوأ

 اودع مغ رض عف دالو عضنباجالائيشا ماو دج وام نيعملا ىلا ةحالاساسمدنعمممأ رب ريخ !ىلاعت هلام

 انيدلا راض مهملا باحو : ةرخ ”الاو اين دلا عفان ءهيمبنعلاز داقتعالا كل :ناوهو هدضاو بو دتتف كلذ

 ىهوئرقلاذخأ اذاكي ردخأ كاذكو) ىلاعتهلوة *نارساناتامجوم مظء نمل: ناكن ةرخاالاو

 د وهدم مول ٌكلذو سانلاهل عوج موب وب كلذ ةرخ الا باذنع فا نا ذي الكا ذى نا ديدش با آ هذ خ أن ةملاظ

 فاأبى :رقلاذش أ ذا ىر دخلا وم ا رق(كوالا هلكسملا) لئاسمةن الا فو ( دو دعم لالالا رخؤنامو ||
 لمذا هناك نخل علو اوسرلاربخ أل ىلاعت هنا لعا (ةئاشلا ”لئسلا) نيفلأبنوقابلارقوةذخاو |[

 ممل ميلا اواظممنا نيبو لاصئتسالا باد عَن م مهيلعاودرو لسرلاا اولا املءاسنناالا نم مة نم مت
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 ناوهو ثاان'لوقهسفو طيلسااتب ه زلا لبق اذه نمو هيءاضيام طملسااو طمللا نم هقامّدْساو هضرأىف ||

 مهعمام بسد نيطالسلولملاو ةيلعلا د وملا ىف مهل كبس نيطالس ءاربعلاو طمل تلا نم قّدثم ناطا ||

 سلا لب ةنالءانعلا ةنطاسنال ا نماك :وقأو لك اءابلعلا :تطلسنأالا ةنكملاو ةردتاا نم

 . || تازدعم تناكأمو نيمملا ناطا سااوهق س ايدك أمئذلا عطابقلا لل دلا امو ساب دك ان ىىلالتالدلا |

 || ىنومانلسرأ أو قعب هن ”المو نوعرف ىلا لاك ممنيبم ناطلسا ماب هقنااهفصو مرجال اذكه مالسلا هلع ىءوم

 ادا اراانوكي نأ لحي ون وءرف أ اوعتاف لاق مهتعامب ىأ هتالمو نوءرذىلاتانآالاهذه لثجانتاناان |
 || سامو ىاعتلاف مداشلاو نب رطااهالا نم دار [!نوكين أل ق<يو هنازمتمو ىدوعب رفكلاب اا :

 | ناكدشرلا نءكوعر :قيرط دعب نأ ل- ءاو دشرىذ ىأ دمشر ىلقو ريخىلا دشرع ىأ دءشرب نوعر

 | اهغت تين دليلك يبس موك رش داعم او عادال فانت رهدناك هنال ار هاذ[
 نوكت نأ ركن او ملاعلا ةملدلةناعر هي دوبعو مماطلس ةعاط» 1

 أأ موي همرق مدقي لامقف موق ةفصو هتفصركذ ىلا عت هنا غ : ةماكل ابد سرلا ن نعاس ناك نيب رهال نيا ١

 | همدقت ىعجانالذ نالفم دق لاقي ةغالا ثمحنم . (لوالاثحلا ( نائحي هو راثلا مهدروأنةمامقلا

 . دو عملا ثمح نم (ىاشلاثدااو) راجل زود يبس بشد لاح لض را ساتر

 هنوعدب مهو رانلاىلا مهمدقم لل ذكحوايندلا ىفا ونكام لاح لالضاا ىف هموةاةو دق ناكَنوءرذنا
 دانا مهل دمف ةماسشلامومهمدَقَتي كاذكف مسهقرغ ءاورك ١ ىمهاش دأف ايدل ىفدم وقم 33:6 لاشوأ |

 لوو لاقل وم جاسم مانو ىأ اي وعر + اا هلوةبديرب نأ اضي أ زوو مهقر 2

 لشي ل ل لق نافاذكه هتبقاعنا عماد شره ىمأ ن وكي فمكى أهل احاضياو كاذلاريسفت هموق مد هلوق أ
 عقودق ىذاملانالانلق ىذاملا ظفا راثااههدرو أ ةهموق مدقي لاق لب راثلا مهدرو.فهموقمذقب |

 لام مث 000 طفل 5 رمل بوكو هوس

 00 ًاتااو ريك ذل ناكف وسم درولا ظفاثاالا 5

 نوكيدقو ادرو ممهجىلانيئهر للاقوسنو ىلاعت لاه دراولا نءجِنوكي بقوارددمنو ك.فدورولا عع !
 افق هدورو لصح ىذا دوروا ادرولا فانكلا نام لاق هملع دروب ىذلا ءاماكةيلعدوروملا ىن قب |

 هنودرو ىذلادرولا سني لاه م'اس! ا ىلا نيدرا ولان هعامتأ هبشوءاملا ىلا ةدرا اولا مدع نع نوعرف ىلاععت هللا
 مولو ةنعأ هذه فاوء.لأ و لاه م ءةضرانلاو داك الا ديربتو ريطعلا نيك د: داربامغا درولانالراننلا

 هك ؟الاا نمو هنأ نمنءالان ا هانءمواضي أ ةمامقأ مول ىو ةن ءلايثلا هذه اوعبتأ منا ىوعملاو ةمايقأا
 هدهفاوءدأو صدقااةروسىف هلوقهريظنو منن لوريال : ةرخ الا فواسندلا ممم قدما انيئالاو

 قداس هءطعل اوهدفرلاو دوفر 1! دقرلا سن لاق مث ني-وب هلا نم .مهةمايقلا موو ةئعلاسيندلا ظ

 ات 810 تت

 انوع هتاعجاو *؛لكوةرخ< الاى ةئعاو امل دإا ىف ةذعل ىلاعت هللا ن منامدعأ مهيلع تف دارت ةداّتق لاه 4 :عللا دعب ا

 كلو مهانناظامو دمصحو اف تمهل ءهصق: ىرقلاءاسنأ نملذ) ىلا عتهلوق « هيدتدفر دقف ىذا.
 هيي سس سس ع

 1 اراط

 9 ب يوم درا ريا

 !ِ نوكيردةدرولا (ىلاثلا ثعل) ىدح اولا هلا ذكعرادلا تينأت ىلع بشن نمو لذا بلغركةنغلرا ْ

منء هللا ىذر سابع نب اقرزالا ني عفان لاس بوما ىلءنيعي
 أ( ةنعللاوهلاه دوفرملا دفرلا سس هلوق نع امس

 ن ١

 0 ةيئطاس سنح نمءانعأا ةئطلسو ءانلعلا ةنطاسا ةعدات كلولملا ةنطاسن الو امام لولملاةنطلسو لزعااو

 | انتا ا. هلوتف ةروكحألااتان ,الا جلوس اذ ال. ةناف ةنءارفلا ة:طاس سنج نم لولا اةنطلسو ءاسالا
 7 ا ارااهدهنيبقرفلااقروهظللايمس هثوكءانعماضب ندماو لك الدلا ىلءاضيأ ناطلسلاو تازدعملا ىلع |
 : امأو نيقءلادفتىقلا ل :الدلا نيبو ّناغلا دمفت ىِتااتامالعأ |نيب رم ثار دلل مس !تانالاانلق هئالثلا|

 ١ نيبو سار دحصْؤت ىتل !لئالدلا نب كرخشاا ردقال مسا ةنأ الا نيقبلاو عامقلا دمغي ال مسس اوهف ثاطلسلا :
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 541 ا

 تءاداما من نيدلاغةنللا ىففاو دعس نيذلاامأودب ربامل لاعذكبر ناك رءاشامالا ضرالاو تاوعسلا |

 مداعوورعوأ أرق ة(ىلوالا هلم 1)لثا تمم هنا , الاى اوت يمن رمدابو هوما نوما ١

 اهنعءازتسالاوءام ءلافدذ_خوفاشكلا باص لاق ءاسلاتاسئان نوقابلاو ءاسلا فذ تأن ةزح ْ

 بحاض لاق (ةئاشلاةلشسملا) هبومدسو ليلذا ءاكسردأ المهلوق ه وضو لي ذه ة خا فريشك ة هز ١
 ةءارقهدضهدو كب رقأبوأ هلوقو هللا مه أبنأالانورطتي لدهةوقك ىلاهت هتاوهىان لعاف فاشكلا 1

 ىلاعت هنن اءاكح هللا مههتاننأالا نو رطش له هلوقنال لبوأتلا اذه قبدعنالل وام رخؤداموأرقنم ||
 هللا مالك صوم انههامأ كبر تاز ةوق ادكو : هنف سل كل ذو دولا مده مهنأر ,هالغلاو ماوقأ نع ظ

 تالنو ًامالانء الق رءاحو ىلاعت هلوةىف كل وقام اولاه ناف لكشم هءلا ناس ميسا أ ْ

 ىلا نامتالا ذانسا فانك رص ظذالا سبل انههامأ ليو أملا ىلاريصملا بوف هعذد نكعالف مب رصوهئاضنأو | |
 مظعتسملا لت اهلا بءهملا؟ىشلا أن مون هم دا رمل كانقي نأ ت جاولا لب هنمعاس الا بجوفىلاعتهقنا | ||

 فاشكللا حاصلا (ةئلثلاةلئسملا)ب وتلا وقت وكسب هايدع 531 ذنامتهتافذخلا]

 فد همفف هئذانالا سفنم_اكنالهلرقامأ رك ذارامضاوا ماك الدل رقرح فرات تاتا
 مه وىئلاتا . الاراسوبودن الا هذه ند ب علب فكل مق ناف ىلاعت هللا نذامالا هدف س ةنماكتالرب ريدقتلاو

 تاو وك مما انمداهسضت نع لدابت فنا فأت د ىللاعتهلوقاهنمدب الاهدهل ةذقانماهنوك

 هلروقامنمو ن وأو اوةسمم-مامهوفق ةوىلا ع: هلوقاهنمو نكح ردا اناددو هللاو مهأ وق ةوهو هلع

 نم عنا درو ثمحن هنأ (لوالا) نيهجو نمباو+ او نورد: ه5 مها نذودالو نوقطأإ الموب اذ

 ىل-_ع لو«وهف مالكلا ف نذالادرو ثيحو ”ل-طاسبل اهي ذاك اراد. ءالارك ذ ىلع لو# رهن مال ٠

 أ مهنفنأ نءنولداحناهشعب ىف فتاوم هو ليوط مون مودل كاذنا (ىناشلا) ةصصعلا ةيقاعا تانا | ا 1

 ماكالو م ههاوفأ ىلع ءاهذظعب قد نوماك- فمه ن وياه ضعي ىفو مالكا ن ء نو:كص اهضغفوأ

 يا كلا تحاصص لاف (ىلوالا اهلغسملا) لئاسسم همفةد.عسو 1- اوقامأ مولجرأدهشتو مهيديأ |

 ركذ معد هنال هيلع ل ديهنذامالا سك: ماك: اله وةنالو مولاهم هنالرك دي لو فق وما لهال مونئهل وق قرع ا

 فوملا له نا ىلءءرهاظ لديد.عسو قمه هلوق (ةيناشلالملا) :ساننااهل عومج ل رق سانا
 نيوَسقلا نب ده خ نعنوبراغ مهو لافطأو ننام سانلا ىف سا لمة ناف نيودقلا نيده نع نوجرذعال

 ذهب ضان تح اذق ل بق ناف نيهسقلا ني ذه نع نوجرخالم هو بالا قاطأ نمرش< نمدارملا اناق نا

 لافطالا نأ لساملاناق هقمكل اوةافراسلا ىنالو ةنلا ىفال فارعالا لهأ5 نا لاةبامدانسف ىلع الا

 فارعءالا باح نا لاشي نأ اذووجيالاةنوبسا.<يالمبنالن يددقلا نيذه نعدوراشنياجناو ١

 ةدئافالف مهباذع ئواسيمببأ وثثأ مهااح نمل ىلا عتهنانال ن نواس الاضي مسهنال هنعن وحراخ

 نأو ذبال هناف ةما. لا ةصرعرضح نم لكنا ىلعاضد أ ةنآ الاهدهم: لدشنا ىفاقلا لق ناكم ماتا

 اذهتاالا لعل فازئابناكناو هلق باقدلابواس هباوثناكسماماغادئاز بافعنوكيوألاهئاز باو توك

 هت داودلا لهأ نهنوكت ىذلا اوهدنعسلا نأ نم قيام هءفمالكلااناثد :و>>وم ريسغ هنا ىلعلدنفتلا

 تااشلا مسقلا ىنن ىلع ل ديالركذلاب نيوسقلا نيه صمصختو باها! لهأ نمنوكب ىذااوه -قشلاو /
 نوكيال ثاابارك دهمف سلو اسةفرفاكلاو نما ارك ذ ىلا علة شم تانت الارتكصا نا كلذ ىلع ليلدلاو

 نم مزل» ال كلذكف همدسع ثلاشلا كلذرك ذ ذمدعنم مزلي ملاذاف هتبثأ ىضاقلا نا عمارفاك الواشمؤمال
 هناب ةماسقل | لهأ ضءب ىلعن" الا مكح ىلاعت هنأ لعا (ةقااغلا ةلاسسملا) هم2عثااأغلا اذه ركصذأ 7

 ريب نأ ملال الب هنوك عنتما مالا كلذ هنم عر مكه يلع هلا كح نمو' ”ىقش هلابمهضعب ىلعو ديعس | /

 ادعس لقال قشلان أو امقش باقن,الدرعسلا نأ تنشف : لاحم كلذوالهب هلعوابذك ىلاعتهتاربستس ||

 وق لزئامل لاقدهنا هنع هقناىضررمت نع ىودو ئمدضال ارارمناكلا اذهىفسمليلدلا اذهريرقتو |

 ا
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 ىلعرصمتقج سدا هءاذعنانيبف ةملاط ىهو ىرقلاذخأ اذا كب رذخ كاذكو هدعب لاهاي دلا ف باذعلا
 ا وهو ىرذل ! ىلا داع ه.فري_هذلا ةملاط ى مو هلوةو كا ذك نوكي نيملاظلا لك ذخأ ىف لاخلا لب : مدت نم

 || ةيرقنءاكلهأ كو هلوقو ةملاط تاك ةيرقنمانمهق كو هلوق هريطنراولهأىلا دئاع ةقيشملا ف
 1 نيلالا عجب د_خأيامناهنانيبنةمدقتملا مالاذ#خأ ةيضبك نيراملاعت هنأرلعاو اعيش درا
 1 ماليالاببادعلا كلذ فمدوف ديد. لأ هذه أنا لاتنةبوةتوادمك ٍّ هديزرامب هع. هجولا كلذ ىله

 | لالاديد_كنالالةءلاومهولافرةرخ الا فواسئدلا ف ديد_كنالو لالا الا: دلا ىف ةغنمالو ةدكلاو

 ١ ا يو الاول راد هلع بينزل لونا أ لعل: هب : الاءذه نال او

 الإ ل ءاوأبةستخم ماك>الا هذ هنا“ ٌنظد نأ ىف هالو ديديسش يأ ها لاصتءقا هيفسو يالا ذحالا ف

 .ةملاطظ ىهو ى اننا ا ا انعم لاه نيم َدَهَمملا لاو-أ ىكحاملا ىلاعت هنال نيم دعما

 دتدشلا يبلالادخالا كلذيف مهكراشينأو تبالف ىشرالام لعفىف نيم دةدملا كئاوأ كراش نم لكن انيرف
 ءالؤه نا لاقي نأ مالكل ا اذ هرب رق: لاهّقلا لاه ة رح : الا باذع فاغن 5 ال كلذ ىف نا ىلاعت لام مث

 ٠ | ىهردلذ ىلا دا ىفاوي ذءاذاف هللا مهك ارش 'ئاو» ايينالا مهيذكتلجال انالافاويذعاسا |

 ا اذهل هس نم اريثكنأ لعاو ىو ناكء از اراد ىه ىتلا ةرخ - الاىف هلعاوب د_هدنالف لم_ءلاراد

 ا | لافقلا هركذ ىذلا هول اذ_ه ىلءنال كلذو ف.عضوه لإ هجولا اذ#ه ىلءاولو اوعي رسفملا نم ثحأا
 ِ رهاظو قدصو قورشنلاو ثءبلاو ةماسقلاب لوقا انا ىلءالءادا.ندلا ىف لاصمنسالا ب اًدعروهظنوكي

 || ىدملااذهو ل اصتتسسالا باذعرو هظي راب عالا لوط ىف طرمشلاكق ح ةماسقلا نايملعلانا ىضتةي ديالا
 ١ لطيف قد ةماسقلا ناب معلا السأ لاسئتسالا ب اذيملعلا لمي لاضقلانال لابفقلا, مرك دال داضملاك
 [|| هذهدوجول ربدل !نان للا ىلع فوقوم قح ةما.قلا نايرلعلا لامي نأ ىدنع بومالاو لافلا هركذأم
 : ىلءرداعتو راحت لعاف ملإ.ءااهلا نأ اسنالا فر هي لامو تادلاببجومالرات - لععاف نيضرالاو تاوعسلا

 7 _كءالهت اقوه وكسإلا لستالنيضرالاو تاووسلا ىف ةعقاولا ث دولا عج. ناو تاكمملا لك

 لعافال ت اذلا, بجو ءملاعل!!دهدوجو ىفرثؤملا نا نوعي نيذاا نال كلذو لام ةسالا ب ادعي رعت نأ

 ةبصلاومسملاو ف هللاو قرملاو يقرغلا لثم ءاب ءاد الامانأ ف ترهظ ىف ّءاالاوحالاهذهن ا نوعزيراتخم

 ْن وكيالذ يه كل ذكرمالا ناك اذاو ضع اهضعبلاصتا وبكاو 511 انا ارقد تثدحامت سواك

 ' 0مل 4 ان ادع ان ولما تنزل ابق نوري يقلل عمل اا ءايارج

 1 ثدارألا د «يوريج نإء عطقلا مزإ كلذكمهالا ناكاذاو تامئز ردع ع يم لاعدباو وات ل ءاف

 : علاوط بس تسلا ماو اهدجو او اهةلخ لاعلاهلانا بدسب ناكسساسغا ةوطعلا عدامولاو ءلتاهلا

 اذ _ميتدشق ءام 0 طلال وي تلا بم امج عع دقحوامانار ةروبكاوكلاا

 موبكلذو سانلاهلع وش موب كلد ىلاعت لاه مث ةرح "الا باذ_ءفاخ نمل هبا ال كال ذ ىف نا هلوذ ةصص

 هل ع ومش مول هنا (امهدحأ) نيؤصو مودا كلذ فصر ةرخالاركذ اا ىلا عت هنال-ءاو دوهشم

 || موبهلا (ىناثلاو)نوعمديو مولا كاد ف نورسشك مسهلك نيرخ الاونياؤالا اخ نا ى_هملاو سانلا
 ع ضرالا لهأو ءامسلا له [.دهثد نورخا لام ورح افااوربلاهدهثدامهنع هللا ىضر سامع نما لاه دوهثم

 تقولا كلذ فاو عج اا مهنا ناسسنا باق ىف مزاج ردو هرك د نم دوهتااوروذحلادوهّسلانمدار ماو

 ةلءاسملاو ةبسامحن ا بب ب لكل ةمواعمريست عئاقولا كانا ىلاعت نيف ه سفن ةعقاوالا ددح ألك فرع

 دو دعم لأ ىلع فرقو ماين دلاءانفاو ةرخآ الارمخ أننا ىنعملاودو دعم لجالالا هرخؤنامو ىلا هن لاهم

 ىهتسورح ”ال اريخ اثنا لاسقي نأ مزلسف نفي نأو يال هنافاسها نم ناك املكوءا:ةموهةددعهلام لكو

 م مول ىلاعتهلوق «٠ بي رقتاوهام لكو «بفاالا برت نأو همفةءامقل هللا يقي نأو دب ال تقومملا

 ظ قنا داماهذ تيا جوي هكومتاهنممارإسإ اى وةشنيذلااماق دمعسو قش مونك هن ذامالا سفن ماتا
 ملص عع همس هضم

 - تاومسلا :

 ا

4-7 02 * 
 + ده وحن كوبا و »رو حب تح



 لا
0 
 جا سة اين ببن وسو ل ملا :

 ا ىلا هت هللا ىلا عجب ربال عقلا كلذ نا عفنلا نع هول ناس ابق نزوكمت مه عقنلا نب ل ناقعلا لذا | :

 ةنيلا لعأ نال ءريغىلاالو ضحررش هقس ىف هلال بقاعملا كلذ ىلا الوررضلاو عفناا ن ءاملاعتم هتوكسا 1 ]

 لاخررمض ب ادعلا كلذ نا تدثف مهريغقح ىف مئادلا باذعاا ذادتلالا ىف مهل ةدئافالف مهتاذلب نولو اشم

 رفاكتلابادعن ا ىلعاوةفتادقف ةمالا نم ماظعالار نيالا رممال نأ ب جوف عفتلا تاهج عبس نع ||
 تاوعسلا تماداماهفنيدلاخ هلوقامأ هن الاهذ_ميْكسَماا نءباواساىلا اوجاتا اذهدسنعو عاد | 5

 ناىل_عل ب ادلاواولاهاهضرأو ةرخ الاتاوه«دار 1 اولا (لوالا) نيباوج هبنع اورك دف ضرالاَو | | 1 ,

 ا وبه صرال اانيروأو هلوقو تاو هسأاو ضرال اريغ ضرالا لدي موب ىلاعت هلوةاضرأوءامسةزخ الاف ٠

 نألئاقاو تاوعسلاو ضرالاوهكلذو مهلظيو مولقيامم ةرخأالا لعالتبالاضي أ وءاشن ثح لسا نم ]| ١
 مكسات ودا ادبك أن ءربغ هب هيسشيفازوةءامواعم هب همشملا لاح ناك اًذاز ومو نسينا همك شةلا لوي ا

 اهءاقبنأالا امولعمهدوجو نوكينأر دقو مواعمرعغةرخ< الاىف ضرالاو تاوعسلاة وخلو هنشللا ف | ا

 الوهجاضيأ امهماودو قال ارثك الالوهةامهدوحو ىلهأ ثاك اذاف مولع ءريغةتبلا شيال هو ىل-ع |||

 ثبناا لاقي نأ باسبلا فام ىمقأ ةدئافلا ميدءامالكءاودلا ىف هبابةثالا باسقع هبيسشن هيو ل رثك < ١

 الا ه_.شنلا نس دئنمحو هب فارتءالا بجوامهماو دتدبو ةرحأ لاى نضر تاوهمذوع را ةلاي 1 ا

 ىلع لدعوسلا م عمسلاوه مهضرأ ماودو ةرخ -الا له تاوعس ماودتاسثاىفقيرطلاناكامللوقنانأ ْ ظ

 هده ىفو عرفا ىفهنمعب لصاح لصالا ىف مك تورث ىلع لدىذلا لءادلا منك رفاكللا باق ءماود |

 نأ اولا باوملا ىف(ىناشلا «ولاو) انههاذكف لاا هسشتلاو عف ام .سايقلا نا ىلءاوعجبأ ةروضلا ش

 ليللا فلتشاام مهلوق اضينأ ءريظأو ضرالاو تاومسلا تما دام مس ناو ةيدبالاو ماودلا نس ء نوربعي برعلا |

 || ءدهاورك ابل متهعؤلك وسو ةرع لة برعلا بلاش ابتمتأو ليام اهفيأ اامطاموزابهلاو ١

 ماودلاو ديالا ديفت مهفرع بسب طافلالاهذهنااتلعدان الادبأ ةمقاناسهم أب هداية دعا ىلعءابثيء مسالا ْ

 ضرالاو تاوعسلاتنادام اهنذنيدااخ لئاسةا!لوقن ا نوإست له لوةب نأ لت اًذاو عاطقنالا نعىلإل . ا

 لاك ثالاف لوتالا ناكَناه ىنءلا اذه ىلع ل ديال هنا نول وةتوأ تاومسلاءانف دعب ةدوجو ماهئاقب نم عني
 نم عنو تاوهسلااءاقب ةذاةيواسمراسنلا ف وكس دم نوكتنأ بي .أ ىلءل دا صنا نال مزال 1 ٍ
 عاطقناءلوقلام ,.كنزاب اهدئعق تاومسلا ءانف نمدبال هنا تن ٌمَتاوهلا» انفدعب رانل ىف مهتاسةي لوم تيس ا

 كيتا سالف طرالاو تاو ءسلاءانف دعي راثلا ف ممموكءاستب منعال مالكلا اذه حلق ناامأو باقعلا كل 1 َ

 اذهىف ىدتعنلا با ولا نأ لعاو مكاضني ريدقتلا الك ىلع باو اذه نا تيثن ةَمبلا با ولا اذهىلا ظ

 راناا ف مده وك ناك ني_-:ءاد ض رالاو تازهجل اتناك ىتمهنادن الا نمد وهعملا نأ وهو رخ ىو با ١

 طو ريشملا مدعينأ طرشلا مدعاذا هنا ىضتقيالو طو نشا ا لصح ط لاوس نأ ىذتقياذ_هفاسقأ

 انناذاامأ نا ودح هنا جحا هناق كاست اه:كلا:لقناف نا اوم-وهفاناسنا اذهناكنا لرش انة ىرال

 ااذك. هاش عيال م دما ضيق: انئتسا نأ قطنملا لع ىف تين هنال ن اود سي هنأ جن مل ناسسذاب سدأ هما كل

 اذاامأالصاح ,ماقعتو كين مرد زةءادتاومسلا نكلانلق اذاف مهب اقعمادتاو سلا تماد ّيمانلق اذا امه :

 تاوعسلا تءةيءاوسالصاسباقعا ناك اذافاولاه ناف مجباقعماو دم دع مزلي تا وعسل ترقي ام هنكلانلا

 ارهادارهد باذهلا كا ذذاغن ىلع لدي هنأو هو دئاوفلا م اء همف لبان قة دئاف هسشنلا ادهل قيل قت و

 اذهورخأ لئالد نمدافة-سكلذفال ما رخآ4 لص له هتالماق ءدادتماو هلوطب لقعلا طيءالانامزو
 (ةيناثلا ةيشلا امأو) تال وعملا نم ايش فل أن اسناهمهفيامغن اهنكلو قسباوج هتررق ىذل اباوع 1
 وهو باول ىف (لّالا هجولا)ةيوجالا نماعاون أ همف اوركذ دف كب رءاشامال ا ىلاسعت هلوقب بلسان 1

 هللاو كلوقك تملا هل«ةيالو ىلاعت هللا ءانشتسا ءانثتسا اذهاولاك ءارغلاو ىرابنالانباو ةبدتق نب اءركذ ىذا |||
 باوملا اذدهريرةتىفاواوطوائههاذكس هن ريض لعن وكت كن .زعدا مشا يش رأت الا كيال |

 م0010 داو 7
 اندر 0 ا أ



5 

 لا لاقفهنم غرفيم ءوث ىلع مأ هلم غرف دق * ىلء لمعت اذام ىلعن هنقا لو سراب تاق دمعسو قش م.نخ ىلاعت 1

 لققنةلزئهملا تلاه هل قاس ا. رمسم لكن كلو زادقالاهب ترجو مالقالا هب تةسور عاب هنم غرف دقئوث ىلع

 |.ن عازنالف ضيأو اياد رلاهذهب عف ديال عطاسقلأ لل دلا اسناق هلمعب دمعسو هل ءعب قش مونخ لاه هنأ ناسا نع
 أ ءانركذ ىذلا لملدلا ناك هردقو هتنإءاضّب الصح لمعلا كا 3 ناك الن كلأو هلمعب د هساسغاو ل هب قئاسغا
 الاوت وقشنيزاااماف لاقفا بتم داو لك لام رش نيمسفلا نيذه ىلا ةءاقل ا لهأ مقام ىلا هتان عا وابقا

 ظ , اهوسو قمه لاوريفزلا نيب قرف !ىفاورك ذ د (ىلهالاةلئلا) لئاسسم هيفو د هشوريفز اهيقمهلراسنلا نأ
 0 7 لاو هجبرخي لو سفنلا نم ديدشلا مغلا ىف توك لاسمر دص ل جرلا العنا ريفزلا ثبالا لاف (لوألا)

 داناسنالانالوقاو نطبل ا ميسظع ىأ ةرف زا ميظع هنا سرفلل لاشي ءار ذلالاقو نمهنلا كلذ حب رخي ذأ
 ان 8 ربو وا لا تيوقعذإا ارمهغ اا ذاف بلقلا ىلا دف ه.ءلق حوررمص < اع مظع

 يلقترا را كلت مب ورت ىلءىوقي ىّتحا دراباريشكءاو» لذ دس سب نأ لجال ىوقلا سفنلا ىلا نام الا
 تناكاسشو هايم فاني هر دص عفتريذشتم-و ندبلا لخادىف ىوهلا لاخ دّسا تقولا كا ذىفماغعي بيلا

 عرف ةحراطاءاضعالا ىلعةدوربلا تاوةساباةلالخادفارودىناو.اساحورلاو ديزي رغااةرارخسا
 1 برةيوردملا فارصخمريثكلاءاوها كلذ قبسف قنة سلاريثكلا» اوهلا كلذ عفد نع سفنلات الا[ َتْرَع

 الأ رقزلاءابطالا لوق ساق ىلعفءاووهلا كلذ حبا رشا ىف ةعساملا دمة ذشنمو هضم ناسسنالا قت« نأ ن»

 ا (جارخاوه قيوشلاو هبنحو ىلا راصث !س.س ىبلقاا ىف هل هال ا ةرارطا عب ورتاريثكلا» وهلا لاخدةسا

 معو دي دش ب 7 ىلعلدت نينلامللا نيتاه نمةدس-او لكو هجحا رخاف ةعسطلا :دهاجم دنع 1 وهلا نإ
 ١ ايراسحلا توصءاد_ |ةلزئج رهقزلا معضءي لاه دهشلااوريفزلا نيب قرذلا ف (فاشلاهجولا) ملغ ميظع

 | أ ةراسعرضزلا نان ”ركسه ذدت نسما لاه 06 ثااسلا هجولا) رامات ودرخ 1ةلزنع وهفقمهشااامأو

 ظ | نأقاوعمطو مو تاجرد ىلعأىلا اولصواذا تح هنود مومفري موج بدول زل لوقنف عافتالانع

 ىلاعتهلوق كلذو مهب نم ل ةسالا ردم ىلا مسد ّدريو دي دس نم عماستم كرت الملا مهتب رضاهم او برت
 |ىيهذلا وذ ىرخأ ةرم م يطاطخم اوريخزلا وهراتاا قمهعافترافا.يفاود.عأ اممماوجر ءرأ اودارأ انك
 ويسر وادم سفنا| نهر دا! ىف عم_ةامريقزلا لسمو ون لاه (عبارلا هجولا)
 [| هسقع لدخاميرو ةسشغلا امهتعساع رون زطاودب ركل ا دا دما دع رهظي ىذلاَتوءالاوه قءيشلاو

 ا || لاه (سداسلاه-جولا)ر دسم ىفقمهثلاو قاطا ىفريفزلا ةبلاسعل اوبأ لاق (س.ءاناناهجولا) توما

 | ال امهنعهقا ىطر سابع نبا لاه( عياسسلا هج ولا) ف.هذلا توصاا ى.هشلاوديدشا اتوا اريفزلا موق
 || مفزلا (نءاسشلا هجولا) عفد_لرالانوسو عطقلسرال» ءاكبواسلاءاسفنو ةءادبدط + رب قم هشو رفز اهيذ مسهل

 أ | |نوكحي ندع لوقف به تفرع اذاذغللا سدح ءانورقام ىلع جلاب ث :هذلاف ةوملا رشم

 ا | ةاعستمالا نعم هفعض قبه ثلا نمدا ارملاو ةمنا سلس تاذلال ا ىلاو ان دملا ملاعلا مهام وقر هْرلا نمدارملا |
 ا | تماداماهبف نيدلا ىلاعت لاه مث ة ةيسدقلاحراسملاو ةسمهلالاراونالابل يت سالاو ل داحورلا لاعب

 [|| عطقتمر افكلا باذعنام 0 (ىلوالا اهلمسسملا) ناتاثسم ه.فو كب رءاشامالا ضرالاوتاومهدلا

 | يمد نم اهي لالدْسالاو هب . الاءد_هاهتم. تان . افنآر ةااامأ لوةعااوزا رتلااو ص اودبا ماو

 || ةدلدبو اسم مما عة دمنا ىلع صنلا اذهل د ضرالاو نا وهسلا تمادام لاه ىلاعت هنأ (لوالا)

 ْ ظ قس نوكت نأ مزلف ةهانتمضرالاوتاوعسلا ءاسقي ةد#ه نا ىل عانةفاون مث ضرالاو تاوودأا» ءأمقد

 ٍِ | ىل_عل دي ةالذوم_مباقعةدمن ء ءانمتسا كلب رءاشامالا هلوقنا (ىلاشاا) .ةعطةةمرافكلا بانةع

 ٠ نولءاستن معةروس فلا عتهلوق اضيأ هءاو كح اموءانشتمالا اذ_>تقوف باذعاا كلذ لاوز

 ْ | ناهجوفلةملاامأو ةدودعماءاقحأ الان وكمال نا ذعااكاذىف مسيل ا ىلاسهتنيباباق !!يةنيثإال

 | (فاثثا) 2 زوال هنأأو لظ هل ةبان منال باعد ىهاسنتملا مريلا لبامةمو ةمهاذتمر ةاكلا ةهعمنا (لوالا)
 داو عدم كس

 نا
1 



 )أ
 ممسسسمل جل مدسس مل مسمسا

 ىلعاهُ اواي جوف عامجالا اذه لد !ة.”الا هذه ىفامتالروأتلا كامدح لع« انثتسالا كل ذلمح
 دي رباملل اعف كب رنا لاه ءانم:سالا ا ذهرك ذا ىلاسعت هنأ لعاو دن" ل تو يضر اذ_هئاهر هال

 لوي ىلاعت هن'اكراشلا نم قاسسغلا جارخا ىل_ءءانثتسالا انلح اذاذياالا هذه ىلع هقامطن ان سكاذهو
 امأو لاه مث ةيلام كح ىلع دال سلودب زأامللاعف ىنال ةسرلا ود رففملاتروظأ م ةردةااورهقلا ترهظأ

 هلذسلا) ناتلث هنو كبرءاشامالا ضرالاو تا وسلا ثماداما يق نيدلاع ةسنملا قئاو دعس نيذلا

 نيسدلا مضزاجامغاواهكتفب ن رقابلاو نيسلا مضناو دعس مصاع نع صفح ىنئابكيلاو نمنآرا ارق (قوالا
 لا دز قع هلم او دمر ار دعت اللا رك ةنتال ةفاسنالو دعسأ نم ةذانزلا فدح ىلع هلال أ || 1

 مدقتاعفةروك دملاةوح ولا دج لعلم بعءادعسلا تان ءاتشتسالا ماسالا ةلطبزل لل رلاءاعسأ | 1 1

 اواعتال ىلا ةعمفرلا لزانملا ىلاو شرعلاىلا ةنلسا نم عف رينأ مهضعبل قةنااكرهئاوهورخ [هجرانوهو || |١

 نك اضواهيفنيدلا ران منال ااهتت نم ىرجت تانج تانمْؤملاو نينمؤملا هللا دعو ىلاعت لاقى لاعتهتناالا | :

 هذح (ىلوالا"هلكملا) نام هيفدودجتريغءاطعدل اوةوريك أهتانمناوضرو ن دعتاشب ىف ةببط أ

 ةئللا معن ةفص و ىلاعت هوقدريتتو عوطةهريغىأذو ذر غ هلودف مهرباد للاذسو هعطتاذااذح هذ |

 اذ_هنمدار 1 سد لب وي الا هدف ىف رص! ىلاعت ةنآ ملعا (ةئاشلا هلكسملا) ةعونمالو ةعوطتمال |

 ءامقشالا بناس كل ذرك ذيلو ناسا ادمعض واا اذه ضخاإف ةعظةذمةلانطل اهذهنوك“ ءاًءماسالا | ا

 ناسا لاو 3 2 . الا هذ هى مالكلا مامتاذ_هنعاطقنالاوهءانثتسالا كلذ نمدارملانأ ىلع لذ لد ||

 معا( ضو ةذمربغ ممدصن م ءوذوااناو لبق نممهؤانآ دعاك الانو ديعي امءالؤه دمع امث دب م ىف كنتالف 0

 لودرلل حرش ءادعسلا لاوح أو ءامقشالا ل اوحاب هعمشأ مث ناناوالاة دع صيصاقأ ح رشاملكافتةلا
 نونلا فذ هنأالا نكتالف ىءملاودن ص ىف كن الفل اف هموق نمر اكل لاوحأ مالسلاو ةالسصلاهملع
 هوطقسأ مربالف ةنغل ادرجمالا هب ظفلتلا دنع ىري ل م الكا فرط ىلع عقواذ ا نونلا نالو لامة ّسالا ةرثكل اا

 نمم_-هوانآديعيام الانو ديعيام لاق 6مل رسلبلالا أ قنوديءداملاعن + كش الن لاو 0

 لهدف صو هلم ريغ مهدصن م هوفوم اناو لاه مث ديلقتلاو له1ا موزاىفم هءانآا تأ مه ادارماو لبق 1

 اور كس ناو مهنا دارا ان اركبنأ ل متو باذعلا نموهمنعامىأ ميته وف ةومانا دارملا ثوكين ظ
 انادارللانوكينأاضي أ لهست<<و هيدا تاربللاو قزرلا نممويصت مهوفوماناق قالا نعءاوضرعأوألا
 لهو ىتكلا لازناو لسرلا لاسر او لئالدلاراهظاو لاعلا ةحاز اور ذعلا ةلاز ا ن .مهيصتمهوذومأ]] ا
 نمتقس ةلئالولو هففاتناف باّكلا .وءاشدت ادقاو)ىلاعت ةلوق 5 اداره لكل نوكبنأاشيأ 0

 هنألءا (ريبخ نوامعياسع هنا مهلامع أ كي رمهنسف ويلاملالك ناو بيم هنم كش ىئامهماو مهن ىضقا كي دا ١
 هنود راكنا ىلعم هرارمصااضي أ نيب دم-وتلا زاك 1 ىلع كمر ان سر ارض والا الاف نيبامل ىلاعت |

 مهيلعءابتتالا لكعمةدسافلا ةريسلا هذه ىلعاوناكرافكلا» ءالؤه نا ىلاعتنيبو هناي مميذكنتو مالسلا هيلع
 :ركتأ هشه يقف دنا وفلتشا مالسلا هيلع ىمو٠ ىلءةاروتل الزتأ ا هناوهوالثم كلذا برضو مالسلا
 هوحو هفو م تشل غلو نس عاقل ولو ىلاعت لاه من 3 اذكه قالا ةداع نأ ىلءلد.كلذونورخ

 ىذلا ناكل ةماسقل ا مو)ىلا ةمالا هذ - هباذعريخأت ىلا عتهنلا ماك خ نممدقنامالولو دارملا نا( لوالا) 1

 مهتع كلذرخ أ هيلاضق ن نم مدقنملا نككميلع لاصتتسالا باذع لازنا رهرفك مظع دنع رافكلاالؤه هدد : '

 ةماسسقلا مون نملتخل نيب مك امن |ىلانعت هل انا ضلك ل تقلا تلا: الول (ىناثلا) مهانن دفأ]
 نا فو كب ر نم تقيطقلل الولو (ثلاشلا) ايندلارادفلطبملا نءقملازيمتبجاولا نمناكنالاو || ٠

 كش ىلا ماو لاه عملا اده ىلاسعت رق الو مهن ىذقلالاو هرهق ىلع جار ناسا نأو هبضغ تقيس تو | ١

 نين موةمودلا الك تاوىلاهت لافت ثب ض نأ رلا اذه نم كش ىلا كءوقرافكن ا ىعددبي صدتم ٠]

 ل رلاق ةص نموت رخآ نموه - ومع تاع نم نا ىعملا(ىلوالا هلثسملا)لئاسسم هنفومهااعأ |||

 0 ما



 ام
 ل ا اةسامل حا سلسال مس مل مسسلا 0-5 مس < ميس هنا

 ل
- 

 | ريغىرأنأالا كب رضال لاق اذا هنال ف.عضاذه ل ودب نأ ل املو ءانركذام هل هاسو هيف :لثمالا برضو ا

 8 | ٍتلص>دقديو ورلا هده نا ىلع ةدملال ديالا هوب رضلا ل رىلرالا نأ تنأر اذاالاْكم هرضال ءانعم تلد

 ظ | اهيفم_ف دواز مكمملا ءائنءمناق كي رءاشامالا ضرالاوتاوعدلا تءادام امية ني دلاع هلوق فالذمال مأ

 أ مالكلا اذه سايق لسحب ف.كف امزح تاصحدق ةشيشملا هذهنأ ىلع ل دياظفالا انووذ كيرءاشت ٌجااةدااالا |

 | الىلاعت هنأ قءملاو ىوس ىنعمت دروانههالا ةلكنا لاقي نأ ب اولا ىف(ىناسلا هجولا) مالك اا كلذ ىلع

 | تاوعدلاءاقب ذم عيجب ىفراذلا فثونوكتي مسمن هنمم 4 و ضرالاوتاوهسلا تم اداماهف نيدلاخ لاه

 8 ' || برعلادنع سلام هدول ىنالأرك ذن متادلادولذنا نم كل ذزواجتن ام ىوسلاه ماس دلا ف ص رالاو ْ

 ٍوااةدان زلا نم كي رءاشامالا ىهملاوكي رءاشامالا هوب هلرخ "ال ىذلا ماودلا هيلعداز مث هنملوطأ

 :اكف ففوملاىف مهذوقو نامز ءانئتسالا اذه نمداراانأوهو با ملل تاولاب ولا )اول ارخآال
 0 | لاو رانلا ف ننوكيال تقولك ذى ما ةساسعلامهةوقو تقدال دانا اوم م سداااماق لاه ىلاعت

 "| مذهو ايث دا ىف مهرع لاك رءامثامال ادارملاو اربقلا فم موكل احوهو كب رءاثامالادار !!مصال اركبوبأ
 01 ممباسعلل مهذوقورادقمو أ خزربلا فواامندلا ىف مهعكمر دق اههف نيدلاش ىنعملاو ةيراقتمةثولعلا لاو ةالا

 هرب رشنتو قمهشو ريفز اهمق مهل هلوقىلا عجرب رءانشتسالا اولاهبا والاف (عبارلا هج ولا) راسلا ىلا نوريص
 د || ءانستسالا لخ داداف دوالنا عم ق.م اوريفزلا لوصخ دقي اهمذ نيدلاخ ق.هشوربفز اهيفمهلهلوق لو ة:نأ

 ظ ]انتا عرمملا 03 امهنأ تال وقءملاىف ثد' هنكاعومجلا اذ_ه هذ لمدعال تقو لصحي نأ بجو هملع
 | نينك اساورعسصب نأ ىلا مالارخآ اوهنااذاقهب ازا نمد حاودرف“ افا ىنت 5 . كاذكف هلازجأ مج

 ١ || ءانثتمالا كذ مدين د عوممملا كل ذءازج أ دحأ اه .«ثوريفز مسهل ىرإ دشن ف نيدماش نيدماه

 || لعءاننسالا اذهل معن أب اولا ىف (سءاملاهجولا)راشلا فمه وك عاطقنان مكس ا ىلا ةجاسرهغنم
 ١ باذ_ءلاعاونأ رئاسورب رهمزلاو دربلا ىلا نولةْمبدق ليرانلا ىفاديأ ن ووحسحي,.ال ناذعل ا لهأ نا
 0000 لجلال! ادع موق لاه تاو اى (سداسلاهجولا) ءانمتسالا | ده ةدص ىف كب كلذو

 ًامكحلا اذه بمماعموكحم ءامتشالا هل نادم رانلا ىفاوةثنيذلااماف هلوةنالرانا!نمدمحوتلا لهأ
 أ عومجلا نعدولللا مكح لاوز ىف ىنكيو عوم لا كلذ ىلعمكلسا كلذ قبال نأ بجوب كب رءاشامالا وقم

 : بحور افكلل بجاودولذنا نأ تدثااو ءامقشالا ضعبل دوللن ا مكح قال نأ بوف مسهظ هن ءهلاوز

 || ل.قناف بابلااذهى ىوق مالك اذهو ةالصاا لهأ نم قاسفلا مه موهنعدوملانا مكح لاز نيذلا لاقي نأ

 اذ_هلثئاضد ًاواهداف ىلعل_لدلاا_فاهوتركذ يتلا ةااءو-ولاراس تدسفاذانيعد امنا هحولااذوف

 1 تماداماهف نيدلاع هنملا قئاو دعس نيدااأماو لاه 312 ىلامث هلافءادهل!سئاج فر وك ذمءانثتذالا |[

 | ىلع ل دالك: ”الاءذهنااند هحولا اذهباناانلق ذودم ريغءاطعكب ا, رءاشامالا ضرالاو تاوعدلا

 | نمقاسفلا جرخ ىلاعت هنأ ىف انناوق ةحص ىلء ةيسالا .ذ بلال دةسالا اندرأ اذا مرافكلا دعو عاطقا
 | رع لاح ىلع ءانثتسالا لجحامأو رهاظلا نع لو دعوهنىوس ىلعالا لك لجامأ اناقرانلا نمةالهلا لهأ ||

 || راسل ا ىف دولذتا نأ مولءملا نمو رانلا ىف دوليا ن نع عقو ءانثتسالا نالاضي دمه. :فقوملاو خزربلاو ان دلا

 0 راسلا ىفدواللا لود عنتماراشلا فلوصطل لب ةفراسلا ف قوس ثانهلا مة كح

 || قيهشا اوريثزلاىلا دئاعءانثتم الا هلوقامأو ءانشتسالا لوصح عندماو هنم ىئثتدملا له ل دوالنا له
 الأ نمهلقن'اةشتسالا نمدارملا ةلوقامأو ءانرك ذ ىذلا اذهالا ميم لمتد الا قد لةرهاظلل ل رتاضرأ اذهف
 ةدمءاضةنادعبالا ربرهمزلابباذعلا ل_هال نا بحول كإَذك سهالا ناك ول وةنفرب رهمزلا ىلارانلا

 مون لك لمح سكعلابورب رهمزلا ىلاراثلا نم لقنلانا ىلع تادةمم هماارابخالاو ضرالاو تاوهدلا

 ةمالا تعمنأ ل وقنق ءادعسلا تناج ىف ل صاح انثةسالا اذهل ثمنا هلوقامأو هجولا اذ 5 لطيفارا سه
 7 | ىلاه: وأن رفتفا عامبألا اذهل حالفرانلا ىلاهنم حر ذك م ةنلا ل ديادح نا لاقي نأ عنتمب هنأ ىلع ا

 ند 0 ك0 ا ف تت 22-2

!ٍ 
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 دعست ال

 ا اذكواهراستءاس>و رةملا نمرةءلاو لبالا ند لبالا١ادانةاك زلا ىف صالادرواملوت أ ام مقةساف 8

 ْ ١ صنااموعلداملهنالساسقلان صنا | ص زو ال هنأ ىد فعو ه.ىلاعت هللا هأ دروام لك فلولا 1 ١

 بان نءولاق مع هنعفا ارنا ساسقلاب لمعلاو ته أ اكوقّتسساف هلوّداءاضتةعم كيلا بجو م 5 - ىلع

 ىلعافطعنوكي نأ (لوالا) هوجو نم عفرلا لت ف نم ىدح اولا لاه (ىلوالا لسا لا انينمشو كج ||

 مس أف ىف امعل ا ةدعص ىف لص اريمذله دمك نأ نءراسملا.لصولا ىغأو مقنساف هلوق فرت رتت_تملاريمضلا

 ١ بات ن نموردقت ىلعءادّ انوكي نأ( ثلاثا او) ترم ىنريمضل ا ىلعافطعنوكي نأ (ااثلاو) مهو تنأ |

 ( كلتىفن ::قسفلاورفكلا نععوجرلا ام,ماع بق سافل اورفاكلا نا (ةن اشلا هللا ) مق:سلفكعم |
 | ةماقتسالا,لاغت_ثالا هنم حصن هناق قلاب و رغما ءتئاتلااماو ةماقّتسالا.امهلاغةش ةدشا مصيالةلاغا |
 ١ زواج نأ نامغطا | ىعمواوغطنالو لاق غقلاست قايد .ءقدرط ىلع ءاقبلاو ىلاعتهتلا نيد يعامل

 همارحاواتف نآرقلا ىف اوغطنالو ل.قو د-أ ىلع اوربكتشت الو ىلاعت هللا وعض اول دي هر سابع تبا رادتملا ||
 | دنع عضاوتلاوه .ركش ور راط نعول دعتالو لتقو كل 3و هب عم ااغاوزوانضتال لاق هلالحاومردتو ١

 2 8 دل رار هاا اطنيذلا ىلا اونكرتالو لاق ٌمهف لكلا لوخ دىلوالاو مكملع همعت مع :

 ا داوول نكرال نم ىذاملاو فاكلاوءانلا خفي ةماعلا ًارقو هنعروفنلا هضيقنو ةيحابهملا لمماو ||

 أ هلعاجءاضرااوهه نع ىبتلانوكرلا نوقتحما لات ةصيصغب تسيلو ىرهزالا لاق نكرينكدىرخأ ||
 .اماقبا ونالا كلت نم دوش ىف من مكر اشمو مهريغاتعو مهدنعا بتنا تو ةَعيرطلا كلت نيسحتو ملافلا نمةللقلا | 1

 ا تام | ىاراثلا مل ا وادي ام اسود و ٍ ْ ا

 ا 3 اج اغفر هارتنف الو رمت .نوردشااركا ونورت قا باقل

 1 مقأو) ىلاعت لوت « هسفنى مالا لاح نوكي ف يكف :كلذكن اك اذاورانلا «-ةنأو ديال ةملاقلا ىلا : 0#

 ! هلا ناف ريصاو ني رك اذلل ىرك ذ كلذ تائي_سلا نيهذب تان! نالاللا نءافازو رو زاهنلا ف رطةالصاا

 / ملفعأنا ىلع دي كل ةوةالصلاب مالا هذ درأ ةماقتسالاب هع اى ىلاعت نأ (نينسحم ارجأ عسذبال 1

 ا ' ىضاقلا بدك ضعيف تدأر (ىلوالا هلك )١ لت د اسم هي , الاقو ةالدلاود هللا ناعالا دعب تاداسبعلا

 : . نيهدتو نع .اتفلاورسغلا الا س أ بحاول ا ن نأ تاسثاىف دنا ا اوكستحراوخلان ا ىنالقابا اركب ىنأ

 ١ ادهن وك, نأ بجوفراهن| فرط ةالصلا ةماختا بجو أ ىلاعت هللاوراهنلا قراط ىلءناعقاوامهنا (لوالا)

 ! "نافوصومراهنلا فرط نافل فالانلق ىرخأ تاولص بجو: الان مافاروهلوقل.ةنافايفاكحردقلا

 امنوكيآلامناف لمالا ن ءافلزام موكب
 هنا باسلاىفام ةياغالما نوكمار

 .: ' ىلع ةفصأ | فطع ىذةةياذ

 ا .تائيسلا نيهذي تانسملا نا لاقى است هنأ (ىناشلا هجولا )رعشلاو نآر ةلاىف ريثك كلذناالافودوملا

 3 .: رئاسن !لاقي نأر دقق امها سيوااك ساس. مرسال |

 | عاجا لطاءلوقلا اذه نأ لءاو تاولصا ارث رتل ةرافكنو نأ بع اممماها ناالاة محا وا ىلصلا

 ا ماَعَت تلا ةالصلا نا برقال اوراهتلا فرطريسفتىفبهاذملات تر /

 1 سس ملا نورغهنمىناثاافرطلاو سعدلا عواطرابنلا فر طدح نال ك ذورصعل اوردفلا ىهرالاىفرطىف

 ْ الزر ةركاتم هل اداجنال برغل اةالصنوكي نأز وال ىناذلافرطا اور دفنا ةالموه لوألا فرن 9

 ظ ةفش- أ وق ىل لءالملدهب ا ا ا رعاذ ارصعلا ةالص ىلء ىناشا !فرطلا لج ٍبوفلدللا نم

 0 2 ل ديدي , الاد رهاظنال كاذو لضف ار صعل اريخ انت ىفو ل ذأ ردفلاب رت وتلا نأ هللا هج

 1 .ىنانثلانامزلاو سعشلا عولطل لرتالانامزلا امهراهتل/ ف رطن أ اضيوراهتلا قرط ةالصلا ةماها

 ١ . لمعلا رذاعت دقف ةعورشمريغةرورمنرمغنم تقولا كاذ ف ةالدلا ةماقاناىلعةمالا تعجن[ وابل | ْ

 ا راهتلا فرطن 0 الصأا متادا را'نوكي نأوهوزاجما ىلعما سب جوت الا هذضر هاظد | ١
1 

 ب ار 1



 "ل

 نافد.ءولاو دءولا ب الا تعمد ةرخ . الاىفمهلاعأ» ار موو ىلاعت هنأىف ا ميلاف بذكن مو

 : دمك و يريم نول مهياب هلا ىلاعت فوقو ميظع دمعو ىصانغملا“ ارجةمفولو ميظءدعو تاعاطاا|ءازتس ةمفول

 | ردقلاناملام ناكف ىصاعملاو تاعاطلاريداةجاملاع ناك تامولعملا عسمدهلاملام ناك امل هاف دمعولاو دع را
 ش (ةيناتلاءلكلا)ناسسلاةياهتكلذوةيزرجالاو قوقلسا نم؟ ّئىث *عضر النخل“ اًرخلان لع لكب قئالل

 ا نال كلو نا همذ 3: دن ىلا ىضاسل يف مالا ا ىلع أ لاق يجب نم امام عع

 ماللاوةيآال كلذ فنا هاوقو مب_رروفغل قانا هوقك مال همءاو أ ا هرب ىلع ل دينا ىضتقي نا فرح

 ! ىلعام ةماك- ةامهنس لصفتاام تا دنامال عدجا املو ناعفتا هللاو كلوةك مقل دعب * كن ىتل اى مددتاشلا

 || ناطسل نا مكنمْناو هل-ثهو م دةناكر رقتلا ةمقبو نم ىنععةلودومامءارغلا لاهو ةدئازربدقتنا اذه

 2 | ناي طيبدسلاو ناتفنخام الك أو ماصاع نع ركب وباو عفانوريثك نباًر قدي الادهىف (ةيناثااةءارغلاو)

 || كلوقىفافوذ< وامان لعسغلالاسغءاز ودعاكف لعفلا هس فتن أذل نال ةدتثء لمعت اك ةفف نااولعأ

 | امل الك ناو صف-و صاع او ةزجأرق(ةثلاثلاةءارقااو)ناو نا كلذكن امثاف ديز كيلو امئاه ديز نكي ل
 "||| نيعو## ىأ نيمولمالكن ا ىنءملاو اا الك أ هلوةكني ونا انما مل لص أ نا هيف لمقام ناو اولاه نانا د3 ثم
 ٠ ةيزجالا ةيفوت نعريخ أل ىلا هلا لاقل افالا ضعب تعمم (ةئلاثلا"هلعسملا) اعمجالكشاو لدق هن" ابك

 ْ (اهيناثو) دمك أتلل ىل مو نا دلك (اهلرتأ) تاديكوتلا نم عاونأ ةع.ساب يفرك ذب الا هذه ىف ني ةدهسملا ىلع

 فرح (اهعبا رو) اضيأدمكأ ماا دف: هون اربخ ىلع ءلخادلا مالا( اهثلانثو) دمك ًاتللاضيأ ىهو لك هلك

 هللاو مهع.جّناو مالكل اريد: نافر مضملا مسَقلا (اهسماخو) الوصومءار هلال وق ىل_ءداناء-اذاأم

 ]| مهيفويا وقف :دكؤملانوتلا(اهعباسو) مسقلا باوج ىلع كل خادلا ةمئاثلا مالا (اهسداسو) مهةيقومل
 1 ةس ولولا هأ نا ىلعل دن ةدحاولا ةملكمل هذ #- هىفديكوتلا ىلع ةلادلا ةعيسسلا ظافلالا هذه عبمش

 ١ مظعأ نموهورب.خ نولمعياس؟ هناهاوقب هفدرأ عرمشنلاورمشلسا سهو ةماسقلاو ثعبلامالا يال ةيدو, عأاو

 نيدااىلا اندكز الوريدد نولمعتاعهنااوغطت الو كعم بان ع نمو ته أ اك مةدساف ) ىلا عت هل ةتادكوملا

 هنألعا(ىلوالاهلكسملا) لثاسسمهيقو (نورصنتال مءاماوأ ن ءهللا نو د نم مكلامؤرانلا مكسقئاوإلط

 لك ىف ةءماج ةلك ةءاكل ا هذهو ترم أ اكمةةساف هاوسزالا# دمءولاو دعولاحرمش بنطال ىلاعت
 نأ كالو مث مت ارمشلا ناو ىحولا غسلت اةاعتم ناكوأ هباصت ناكءاوس لاعالاو د اٌةهلاقامام
 ىلةءلا ىلا ىنءملا ذهب وعص نري الاشم كلذا ب نط انأو اد لكشم ةمقسعللا ةماقتسالا ىلعءاسقيلا
 نأالا ضرعلا ىفةمسقلا لمةءالد_او ءزح ءوضا نيبو لظا انين لصفي ىذلا يَقَدملا طخناناودو ىياسلا
 صعبلان ضعبلا هيتشاءوذلافر ط٠ نم لظاا فرط برقا ذا هناف همفوط نع سما فزم#, الام طيخا كِل ذنيع

 فرعاف لاثملاىفاذه تفرعاذاهاوسام لكن ءزيع كح هزيعبطللا كا ذل ار دا ىلع سلا عي لف سما ىف

 انوصم ددعلا قب هحو ىلع ةفرعملا هذه ليصحتو ىلاعت هّللاةفرعم (اهاواف) ةيدوبعلا باوبأ عبو ىفهلاثم

 . ع نم ةفرعملا تاماسقمرت اسريتءاو دب وعصلاةياغ ىف ليطعتلا نع ىتنلا فرط ىو هبدشتلا نعتابثالا فرط يف
 (| اههوطي رفتو طارفا افرطامبنم دسحاو لكل لص ةيناوهذلا ةوقلاو ةيبضغلاةوتلافاضيأو كلسفت
 || هبل معلا مث بعص هملءفوقولاو نيبناكلا د أ ىلا ليال ثمحب امني طس وملاوف لصافااونامومدم
 بعص أ هي لمل او هملع“ ايلاف هتةرعمري دقو دب وعصلااةيان ىف ميقتسسملا طا ارمصلا ةفرعم نأ تدثف بعصأ

 مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تازنام ساء نب الام مرحال هب وعصل ا ةباعن ماسةملا اذه ناكسالو

 معا وخ أ ودوه ىتببش ماللاو ةالصلاهيلعلاهاذهلو دي الاه ذه نم هملع نأ الو دشأ هنآ نارغقلا عمجف
 اهتاو>او دود ئتسش تاقكنا كنعىورهلتاقذ موذلا ىف لسو هيلع هللا ىلص ا صلال
 ميظع لصأة أ الا هذهن العا (ةسضاشااةلكسملا) تيم أ كمة سف هلوقب لاقفةيآ ىانو تلقف معن لاسقف

 هل ةرقلاهف بتل ادابتع بجوال ة صءوض ولا لاسعاب ممالايدروا نأ رقاانال كلذو ةعب رمشلا ىف

 هي اه

 انه

 همسك“ يركب و ف : 1



 ككل 0 ١ ١

 ءتهقا ماتا ن سوو وإلا اياك ادا ماا دعب نم :راادشيلا |

 يار ءاي هاا فش ءااىلوالاس غرك ذنوكم رِدَمَما اذ _ه ىل_ءهنال الصدم انس مسا وز عح نكعالو | 5

 نيمع :رأخأ ع نمءائدلا ءانشتسا ديرت مهم املصلاالا نآ ارا! كمونأ رقالهلوةناكمممنيحانلان ءليلقللالا | را

 رار اها ةورتلاو م انسخ أ نغ الماقن 1 ارب دهم او عل ءطقبم" ادننسا هياانلق اذ هتثاذاونآ رقلاةءارق ىف[ ١

 نيدلا عم رة لا ل تاذع لوزن (ىناشلابيسلااو) ويكمل مهر ”اسو داسفلا || ْ |

 4 ١

 .ليصعت اواغم_ءاو تاذللاو تاوهشلبلط او عل او رححألا نع ىسهنلاو فورعملابمالاوهو نيدلا | ]م

 لاق مد هسناوقرتأ امارحاوعت اوىأ اوفرثأام | اوأط نيذلا عماو قعلا ةياور فورعولأ أ أرقو تاسابرلا |

 نوهلص ءاهاهأو ل_افي ىرقلا كابل كب رناك امو) ىلاهت هلوق ©« . رهاظ ءانءمو نيسءر اوتاكو |

 يقل لظبالا كر هلا لهأ كل»أ ام هنا نيو ىلاعت هنا عا ( نيدعجأ سانا او ةنملا نم مهجن دا

 ثا ,مال ىلاعت هلا ىئمملاو ميظع ملفا لرش انا ىلاعت لاق لرمشا !:ههملظلا نمذارملانأ(لوالا) هو

 اًواسأ اذا باذ_غلا كل :لزئءامتالب رذكلاو كرمْداْنيِدَّعَدعم موقاان ل 1
 "لها ماو ةحماسملا ىلء اهانب «ىلاعت هنن اقوة -ناءاهتفلا لاه اذ هاو لظلاواذيالا ىفاوعسو تالماعملا

 3 ا ىءكملظاا عم قالورفكلا عم قب كلم ارث ,الاىفلاش.و مالوش لال -و

 ىلسعاضعب مهضعب لماسي نيه سماوناك اذامهكرش 0 رع مه اهمال أ 6 :رقلا كمل كبر ناك ا

 ط وأو لاصود وظو حولم وقنا هماع ىللدلاوا ولاه دن الا هذهاة: تسلا لهأ ل وأتاذهودادلاو حال أ

 هجولاو) قالا لظو سانلا ءاذيا نم منع ىلاعت هللا كحال لاصئتسالا باذع مهيلع لزنامغن ا ببعُش
 ناكسا ل! نيمحلدممموك لاح مهكله اول ىلا عت هناوه ةلزأ#هملا هام ىذإ اوهو ىلب وأتااىف (فانا

 لعل كيرءاشولو ىلاعت لاق مث ولاعقأ“نلجال هكل مامغا لب كل ذل ءفيالم رجالفإلفلان ءامااع

 مث هيلع مالكلا قيس دقو راس الاوءاهللالا ةءءثم ىلع الاءده نول. ةهلزاءأاو ةدح وة ساس

 لعاو لاعثالاو قال_تالاو نايدالا ىف سانا !قارتفادار ماو بربسر ناله

 ضاررلاب هانمهىذلا !ائياَكملاسملف كلذدارأن هو عٌصوملا اذه ىف لاعلا بها ذم« اصقدسسا ىلا لد م
 ةمسسللا مولعلاب رقانءم-مْنم ناّميرقسانلالوةنف بهاذملل اعماسامسسقت انهد رك ذئانا الة
 ا مهثمو ناعمتعال تاثالاو ىننل ناا_:إعكت ةمويدبلا مولعلاو ةقيوم .ا هلال نا رانلا نانا

 ناقد رق مهو لاسعلا لخأ نم ءمظءالاروههبا مسه نورقملاو ةيث اننقوبلا 0

 هركن أن ممسنمو ةنرظن ةملع هاش اهنم تنسي ثيم ة.ميدبلا مولعلا كلت بسكر نكي هلا لس نم مه
 مهوملاعلا لهأ نم مظعال ار وهلا مه نوال نوبت هو ماعلا لا اظنلااضيأ نو رك نيذلام-

 ءالؤضو ًادممهل تنشد نءمهئمو نولقالام هوالصأ أدم ىلا عسحلا لاهل ا اذهل تيثيالن نءمهنم تاير

 هلالوةن نم مهو نامرزلا اذه ىف :ةسالفلاروودبمهو تاذلاب بجو ءأدبملال ذوقي نع «م-منم ناقيرف 1

 مهنمو دايعاا ىلا الوسر للسرأ ام هنا لوب نم مسونم ناقد رذءالؤد عولاعلا لع رثك أمهوَراَمع لعاف

 نواملا مسهو نايدالاو ع ارمشلا بابرأ ىناثلا مسقلاو ةمهاربلا هنولزالاف لوسرلا لسرأ هنا لود 2

 لوةءااو رصحالواوادحال تافالتتا ف" اوطلا هذه نمدححاو لك ىفو سوجاو دوهيلاو ىراصتئ لاو
 4 انصف لوةءنأ طارقن هن سدحأس أو ةعطق:مريغ لادناو مدولا تاعزاشمو ةضماغ بلاظالاو هر ةنرططم ١

 ةملاعل ا ,سااطللا هذهىف هركذ نسحب نالفرطخ دب رلاو رمد عءاضةااوتهلي وط ةعاذصلاو ريق رمعلا بطلا | 3:

 | دالقالا لام'عىلا ىلع

 متل هربا ىلا فرد دبا عينا حسان اوفرتي سيار اةفيشا وص

 0 مظعنكروهاعاوة عل ىأ تاركنملا نع ىهنا ىراتاولط نيذاادارأو ةشعا أد

 ٍ نب رةمل كح تاتو مهةاخ كلذلو كبر م-ر نمالا نيفا 2 نول ازيا ليوص رأسا لمني ورانا

 | باذعنالصاملاو م-مياق تالماعملا ىف نيملصم | وواكا اذا نيكر ش٠ .موكحص لل

 حماس ميسا
 عا لات هادم
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 سما جوال برق ناك تفو لعن كاذك ناك اذاو هعسا بلع ارم يلا الا

 59 داع نم عولطلا تقو ىلا برقأرب ون :ةلادزع رعقل اةال_صةماقاو ظفالا رهاط ىلا برق ناك ام ورغىلاو

 نم بورغل ا تقو ىلا برقأ هل ءئذ ٠ لكل ظرتصي امدنع ريمعلا ال_هدةماقا كا دكسو سلغتلا دنع

 ظ نأ تتنكر هلع ظفللا لهوا تت ةدلسا ىلا ب رقأن اك انكزاملاو هلم[ وش لك لظريسيام دفء اجتماعا

 ا ” مالا ىطتس وهفل.- ءالا٠ نمانفلزو هلوقامأو نيس! نيئاهىف ةقشح بأ ل وقىوش ةناالاهذ_هرهاظ

 | بوحو مكللا ب ميفنا.تةوءاشعااو برغملاو هثالث ع الق نال لعللان هفاز ثالثى ةالصلا ةماقأ

 | لسو هيلع هنثا ىلص "ىلا ق-ىفرتولا بوجو ثيئاذا و اهيفةالصلا عاقبا ع ثالث فاز لصعت ىت>رتولا

 | لبق كبر دم عسر ىلاعتو هلاهس هلوقاهمرا الاءدهريظتو وعم 0 ىاعت هلوقل هريغ قدح ىف بدو

 ْ ةالصرهاممورغل بقوه ىذلاو ردقلا دال ب فواط س ءشلا عولط ل. ةوه ىذلاف امبورغ ليقو سعشلا عولط

 أنو رمسفملا لاه( ةمااشل "هلك لا ) ليللا نم افازو هلوقريظتو هو ميسسق ل ملل ءان 5ن مو ىلاعن لاه م عرضوا

 الكقم رمش ةأ عا نم باص ل ىف لوق:ام لاسقفلسو هيلع هللا ىلص ”ىبنااف أل >ر في الا هذه تازز
 أ لزئاف لصياو مقبل لانس اوضو ا ضوتيل مال لاو ةالسصلا هياعلاسقذ عام اريغ هنأ هان *لجرلا هيدصد

 | نمافازو هلوقو ةماع ساسن الوه ىلب لاَقن ةصاخ هلا دم مالسا او ةالصا | هملع "يبذل لمقفدب الاءذهىلاعث قا

 | ىلزلاو ىئلزلا نم ةملكلا لهأو ىدحاول لاق فازلا عهجباو ةفئاط لدللا لت نم ةفاز ثدللا لامن بالا
 افازئرةفاشكللا باس لاق (ةعبارلا"» م سلأ) بركقأف هي رق ىأ فا دزاف هتفازأ لاةب فر 31 ىف

 ةرعمس ون نوكسلابفازلاو ةاظ عجب راظك ةفاز عجب فلزلاف فرق نزول يئازو مالا د اكنارانفازو ند

 رخآنمبرةءامودو هن رقلا قعع < ىرذلا نا ةفزلا ىمب ىازلاورسي ف رمسوخغ نيت! فازلاو رسسو

 هيفوتائيسلا نيهذيت انسانا لاه م لمالا نمأنرقو لدللا نمل زو هلوقرس ف” ىف لءقو لالا نءراهنلا

 سهناتاولسلانا ىعملا سامعنب لاف (لوالا)نالوق تام بلا ري سقت ىف (كوافاهلثسملا) تاكد

 ا لوق ىِهتانسلا نأ دهام نع ىور(ىناشلاو) راكلا ن نعبانتحالا طرشت نو ذا ارئاسا تارافك

 رضنال ةمسصعملا نا لاق ن محا (ةئاشلا هلك سملا) ربك أ هتناو هتلاالا هلا الو هتتدجلاو هلت ان اصس دمعلا

 تانسلانا ىلع الا تادواهاضفأو اهلج أو تا:لا فرش ناميالان ال كلذو هن الاهذ يتامالا ءم

 بهذي ةدرد تائسملا ىل_ع وهىذلانايالاف تاثيسلا ند
 ظ ناصعل ا ىف ةجرد ىلعأ وش ىذلار كلا

 لقأالف ةملكلاءباسةعلاةلاز ا دغي ل ناف ىلو أ ن أك ة جر دتاامئيسل ! لق ىف ىتا | ةمصعملا ىلع ى وس نذل

 ١ مقتسافهلوق ىلا ةدامشا كل ذدلوقف نيرك اذا ىركذ كلذ ىلاءتلا ندب يل !ئادلا باذعلاةلاز ادب نأ نم

 ظ سيال هلا ناكر او لاهم نيدشرتسملل داشراو نيظعتملا ةلثع نب ريكا ذل ىركيذاهزخ] !ىلا ت هاك

 ظ نم ناك الولذ) ىلا عنه اوةاهلعربطصاو ةالصل اء كال أ سمأو هلوةكوهوةالصلا ىلع ل.ةزين_لار#

 ظ اولط نيذلا عبس او مسهتم انين أ نممال_ءلقالا ضرالا فد (.سفاان ءنوهم 2, ولوأ مكلبق نهنورقلا

 || نآ آني لاصتتسالا باذعم_مبل>نيمدةَدلا مالا نأ نيبال ىلاعت هنألعا (نيمرحت اوناكو هنفا

 |( الولؤ ىلا عتلاةْفضرالا قدا سفا !نعن وهب موق مهف ناك امهنأ (لوالاببسلا) نا سعأ همك بد |

 أأ الاذله ءانعخال اول ةلكن منارقلا ىف ناك اذك لاق هنأ لملم نع ىحو ناك الهف ى-هملاو نورهان ا

 ا الوات افاصل اريغىف ىلا هت هلوق ل ءاديهنعةياورلا هذه تحصامو فا. شكلا يحاص لاه تافاصلا ىف ى -/

 اللقب مهل نكت تدكدقل انس نأالولو نونمؤم لا-رالولو ءارعلانذمنا هير نمةهعن هكرادتنأ

 ٠ هدوجأ «جرخهامم ىتبتسسي لجرلانال ةرقب دوال او لضفلا ىممو ربخو لضفولوأ ىنعملاف ة-ةب ولو هوقو

ق | دقي نمنالف لاق» ةدوطل !ىالثم اظفالااذ_هرادذرذنأو
 اياوزلا ىف مهلوق هنمو مهرامخ نم ىأ مو

 ظ وذم_عنمنأك الهو ىأىوَعَتلا ئععهمةةلاكىوقبلا ىعمبةمشبلا نوكت نأ روحي وأءاقب لاحرلا فو ارا. 3

 | هراغ :او هبقاراذا ه-ة.هاقب نم ةمقانزوب ةسقب ولوأ كر ةوىلاعت هللا ططم نم اهل ةنامصو مه سفن ىلعءا ا

 وفرتأام



 ال هبا

 ١ لامجوهو الهج لعلا تالقنا مرلالاو كل دبالقنا عنتما كلذ لعو ةسحرلا لهأ نمم#ماءنب رش الا ىلعو |

 ميرصتاذهو نيعجبأ ساشلاوةنيللا نم مهجن الم "الكور هلك تءو هدعب لاه ىلاعت هنا (ثااثلا)

 ١ || هلوق ليواتلا اذه ىوقي كلذو زانلاو ةلالخال نب رخآاماوقأو ةنلساو دبا دهللاماوقأ قاخن ىلاسعت هنن

 (نيئمؤملل ىرك ذو ةظعومو قا ءذهىفلءاجو ل داؤف هب سدت امل سرلا ءاسبنأ نم كملع صن اكو ) ىلاسعت

  4(ام-هاقأ) ةدئافلا نم نيعول هن ”الاهذه رك دروسا هذه ةريثكلا صصقل ار كذا ىلاعت هنااا

 اذاف ةملبو ةئسمب ىلبااذا ناسسنالا نال كلذو ىذالا لاق او ريسصلا ىلعوةلاسرلا» ادأ ىلع داؤفلا تدبثت

  1لعو صقل هذهل اوس .رلا عمسا داق تفخ تعاذاةسصملا لاياكمدلق ىلع كلذ فخ اكرام همف هل ىأرأ]

 (|| ألا ريصلا هنكمأو همموق نم ىذالا لمحت هملع لهسا ذكع مهعاستا عم مباع هللا تاولص ءاسينالا عج لاح ا

 ٠ | ةوحوهذهىفهلوقىفو نيئمؤمال ىرك ذو ةظعومو قلساءذهىف لءاسوهلوق (ةيناثلا:دئافلاو) هلع
 اذهب قثالربغدمعب ادهواندأا هذه ىف (اهئااند) هَ , الاهده ىف (اهنالدو ةروسلاهدهىف (اهدحأ) | أ

 كلذ فالخرولارئاسلاسنوكي ن اا هيف لسا مي ةروسأ | ءذ#ه صمت نم مزليال هنا لاو عب ضوملا | ظ
  1هلوقالااببذ نكي لولورو ارياف رك ذامالا-لك أةدوسلا هذ هفروك ذملا نسا نوكب نأ لاسق-الا ا

 : | | ةظعوملاو قلساهئالثروم اةروسلا هذه ىفءاج هنا نيب ىلاسعت هنا مئانركذ اكمال ناكل ته !كمةةساف
  1رذلااماو) ةو.دلاو ل دعلاو د سو تلا ىلع ة لاي |نيهاريلا ىلا ةراسشاو هذ( قاااما)ى رذلاو 00

  | 1اهلاو- أ متو ايندلان .رعريفتتلا ىلا ةراشا ىهف (ةلظعوملاامأو) ةحلاسلاًةمق ةايلالاعالا ىلاداشرالاى لا

  | 01هناال املاسعلا كل ذ نمءاجامنا حورلا نال كلدو:راقشااوددا,عسلان مكلانفالت ذااوةرخا الادادلا ف

 | ماعلا كلذ لاوح أ هركذي ىهلالا مالك افلاعلا كلذ لا وح 1 ىسن لاعلا اذه ىف دما ةبغ ىف هقارغتمال
 | نماما دال ةمهلالا فراعملان ا ىهو ةسع ىرخأ ةقمق دانه مث هملءركذلا طفل قالطا مدبدسلا اًذهلف
 | ةمهلالا فراعملا كل: ل تس ري ملاميلقااو باقاا وهاس علباقو بحوم نمو لدأق

 وهو باقلا حالصا ركذ ىلاعتهتتامدق بعسلا اذهلف لئالدلا عامس عاففتالا لسع ل ةسدقلا تاملكتلاو | ا
 قولا ىلء الإ ةشملا ةروسلا.ده» ىجث وهو بجوملارك ذي هف در لب الا لاح حالصرك ذامل داوفلا تدش | ا ظ

 ١ اولع !نونموبالْ نيد لقو) ىلاعنهاوق « ةلاللساو فرسشلااًهيامغف بيترنلا اذهو ىركذلاو ةظعوماوأ|
 هدبعاف هلكسهالا عرب هملاو صرالاو نا وعسلا بغهللو نورظدشمانااورظدناو نولماعانا ا ع : ْ ظ

  3 01سغرتلاوراذنالاو راذعالا قءراغلا غلب امل ىلاعت هنال-ءا ( نولمستاف لاب يرام هلع لك
 قعاولعا ةغلاسلا تاناسلا هده ممفرثؤت لو نوئمود الن يدلل لقو لوسرلل لاه ناد كلذ عستأ بيهرتلاو | : ا

| 

 | اولعفا قعملاو هموةللاق هنا مالاسلا هيلع بدعش نع ىلاعن هللا ءاكح ام نعاذدهو نولماعانا مكحتاكمأ

 1 ١ ّناالا مالا ةغمص هّتغمص تناك ن از اولا هلوقو نولم اعاضيأ ندنف رسشلا نم نسقط نوردشام ل
 ١ || كلجرو كا خت مهلع باج أو كن ”وصن مهم تعط سا نمزز ةةساو سلبالىلاعت هلوقكدي تلا امتمدارملا

 نورظةنمانآف نالذللانمناط.#ثلا مدعي اماورظتاو رفكصافءاشنمو سؤ ءاثنخ هلوقكا]
 انافلالها !اورظتناو امتع هنا ىضر سامع نبا لاك ناسحالاو نارفغلا عاون [ن م جرلا اندعوأم | 1 ئ

 لاقف ةسدقملا ةفيرشلا بااطملا لكل ةعماج ةملاعةفي رمش ةمتاخركذ ىلاعت هنا مٍباذعلا مك نورطتنم
 ىذاملا هو :ثالثرومأ :ةفرعم ىلا ناتنالا اشعام ع وم نالسءاو ضرالاوتا وهسلا بغهلاو
 هيلعم دقَملادوجوملا :لذودلبقادوجومناكىذلا دوجوملا فرعين او هذ( ىضاملاما) لب ةمسم اهرضاللاو

 وه هنكودلالا تاذةةمقح نام لعا و س دقو ىلامعت هلال او هكا ذو دوج ول ا ىلا مدعل | نم هإة:ىذااوه ظ - 1

 اًماماركالا تافصو لالا ١تافص نامسقهنافص نا مث هنافصرمشدلل مولعملاا_ءاو هثيلا رمشدلل ةمولعمزيغ ا 0 ا

  | 0ةققلسا ىف بواسلا هذهو اذكالو اذكالو مسجالو رهو سبل هناانل و ةكبواس ىل هو لال تافص

 ْ ةنسمذبخ انال انل وقف هيف لاك ال فرصلا ىف ىئلاو ضحلا مدعلاو مدع بوال اناللإكلا تاقص تسيل

 7-5 ار ظ 1 ا 2527 ظ



 ١ فالتخالا ىلع نيف نول ازبالو ىلا عت هل اوة جلع مكنا لةناف ىكوأ كلذ ناكة ضءاغاا ثحاسملاو
 | لامعالاو قازرالاو ةنساالاو ناولالا ف فال الا ىلع لمع نأز ومال لو هماع لما دلا اف نان دالا ىف

 | اذه لج دفةدحاوةّمأس انا! لعل كب رءاشواو هلوقوهتن الا هذه لبقام نا هملعلمادلاانلق
 | كبر م-حرنمالا هلوقوه ةياالاهذ_هدعيامو ةدحاوةمأ اونوكينأ نءمهجرذتام ىلءفالتالا
 |ماققامالا سيل كلذو كبر م>ر نمالا هلوق هنم ىنات_سي نأ حد ىبعم ىلعف التخالا اذه لم بوف

 ْ أقم دهب الا ل_هعالناعالاوةءاد_وااَنا ىلعاي الاهذ_مائياصصأ تحا كبر مر نمالا ىلاعت لاق
 اهتحرب هللاهصخ نملالا ل_هدال نيدلا ىف فال: خالا لاوزنا ىلء لدن هن الاءد_هنال كل ذو ىلا عنا

 ل نافرذعلا ة- ازاو ىلا لازتاو لسرلا لاسراو ىلةعا اوةردقلاءاطعا نع ةرابع تسد ةجحرلا ناو

 لاه ةفرعملاوذبادهلا كلت هيف قل هناكسهئاوه ةج رلا كلت كاةينأ الا ق.لف رافكلا قس ىف لصاح كلذ
 | هللاهر نمالا لّوكتو با وثلاهنتا هجسريف باودلاو ةئلسا لهأ نمري هين ان كبر م-ر نمالاهانعم ىذاقأا

 | نولازتالو هلوقنالف(لوالااما) فعضلاهباغف ناناواناذهو له ستو هفاطاًابانمْو هراصف هفاطلأب
 | ةحزلا ءذه نوكتن أ بجوف ةحرلا هذه بي ب لازامنا فالتخالا كا ذنأ دمقي كبر محر نمالا نيفلتنم
 فالة:خالااذ_هلاوز نع رخ أت كذبا وثلاو فال:نالااذهلاوز ىل_عمد 1 بيسلاى رمش هد راج

 اودو (ىفاثلاامأو ) د.ءيباوثلا ىلءةجرلا هذه لم لولعملا ىرجتو هل بب ملا ىر راج فال الاف
 | ق-ىفاضيأ هل اوعفم ىيذ نمؤملا قس ىفاهاعذىتاافاطاالا عجب لوةذف فا_الالا ىلع ةجرلا هده لج
 لود اضيأو فاطلالا كلت ىل_عادئاز امش نوكي نأ بجوف نموا هب صّتخا ىهأ ةجسزلا هذهو رفاكللا

 لالتدوو ناكح هيج وم ناف هم وبالوأ همدع ىلع ناميالادوجونا.حجر بجو له فاطلالا كا: |
 اش دقنناح رلا يجوأ ناو هسفافطا كب /:نايسدوصقملا اذه لوط> ىلا ةء_سنااناهم دعو فاطلالا |
 ىلع لديامو هللا نم ناي الا لو د- نوكي ذئنمحو ٍبٍجودَعف نا.تجرلا لد ىتءهنا ةماقعلا تكلا ىف
 عنتما لهطلا نعل لاو رفكلا نع نامعالا زغب ملام نال كلذف هنا قاذيالا نوكي الن اعالالود>نا

 نيداةدعالا نيد_ه دا نوكص لعاذازا مالا اده لصاغاو لعلاوناميالا نوكن ىنادصقلا |

 هسف:ىف دقدعملا كة نافرعولنالعلا اذ هلوص- متيامناو كلذكسارخ الا نوكو دةدعمال اتياطم |
 نال ذواملاعزاكن اد_عدالا ئثا العلني وك:ىلاد_صقلاديعلا نم حيال هلا بجولا ذدون وكي 0 8
 !|لودحو نيدلا ف فال الا لاوزنا تدثةلا<وه و لما ا لل.هعو ناكل نيو كح ىذا

 لاوقأ ةنالثهسمفو مهقلخ كلذإو ىلاعت لاه مث بولطااودو ىلاعت هللا قاذالا ل-ه<الذءاد_جااو
 لاق. نأزوالواولاه ةلزتعملار رهجراشمااذ_هوموقاش ةج راو سامع نبا لاق (لوالالوقلا (

 ىلاهدوع نمىلو أني روك ملا برت ىلاريمأ!موعنا (لوالا) هوجو هياعلديو مهةاخ فال خالو
 مهةلشولىلاعت هلا (ىاشااو) امهدعبأ فالّالاو ةجرلاوهابهدنيروك ذملابرقأو امه دعنأ

 فال>>الا كدب هلنيعمطمأ واك ذا هماعم-مذعي نأ زوال ناك ناعال ا كل دم-مامد ارو فالةخالل أ

 نودبعلالاسنالاو نا تةاخامو ىلاسعت هل ولا قباطمناك ىنعم اا ذم هب الا انرسفاذا (ثلاشلا)
 هج رلاثدن أنناانلق موقاخ كلذاو لة. لو مهةلاش كلةلو لاسقأ موقلخ هج رالو دار ا ناكو ل لق ناف
 | قاخ هلاراةخاودو (تلاشا !لوقااو) مهةل- فالتخالاو دارا نا .(ىلاشا!لوقلاو) نيئسحملانم' ا بيرقدتنا ةجر نادل اوقو ىرنمةجيراذ» هلوةكنارفغااو لخفلا ىلءال وت ناكسف امة مق -اشم أن سنا
 | لدتا قاخ لاق هلا سابعا نعملا.هوأىور فالةالا فالةخالا لهو ةجرال ةسرلا لحأ
 الهأ اها اشو رانلا قاخ والهأ ا واقلخ وةنللا قاخ وا وفات < نال بادعلا لدأوا وفل الثا ةرلا

 | نكعال لهل او لعلا نا ىلعةلادلا ةعطاشلا لئالدلا (لوالا) هوجو ليوأتا اذ هةك ىل_«لديىذلاو
 | نينا ممنوكب ضعبلا ىلع مكحا ل ىلاعت هنا لاقي نأ (ىناشلا ) ىلاهنهللا قءاذن الا دبعاا ىفاههاود- ٍ

 ىلءد



 هلثسملا) ضعدلاو لكلا ىلع عشب سند مس ١ثا رقلانالان ارقنار هلا ضءب ىعءواس ورعان ارتهوكحأ] | ش ا

 ند بك سه هنا ىلع ل دب باتكلاتانآ كلت هلوقنا ) عسارلا) هنو دم ىلع ل د. كِل ذواس رعال هزني نأ 1 ا ظ ٠

| 

١ 

 ىالامت قار دقاد>كل وكر دهمان لوعفملا ةهست باب نصْن وكلا نازوكوالاسرا 9 1

 يبدل كأ لما هالب (ة اك زئانار) بند يت اورستي (مداحارمخ املا لجان : 1

 يق ول

 | مارطاو لالطاو دشرلاو ىدهلا همق نيب هنا( ىناثلاو) و هملعهتنا صدت ةئ م رهاقةز ردهم نأ ارنا 1 ْ
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 لالا صصقه ىف تاسبهلا (ثلاثلا) ءايسثالا.دهلا شم باتكل ا ناكهنفءا.ثالا هذه تنم انو ْ
 'هلكسملا) لئاسم هيفو نولقمةمكلعلاس رعان ةرقهانل 20 لاه مْنيمّدقَدْلا لا وحأ هيف تجرشو |||
 نعو رصملا ماشلا نم ب وةعب ل ىلةّداملا ده اولسنيكرمشملا ءاربكل الاه د رهياءالعنا ىور ( ىلوالا ١

 | اون 5 هسا رع ظافل أب ةصقل اهذه نعريعىلاعت هنا اههفرك ذود . الا هذه ىلاعت هلا لزنأف سول ةصق

 أ لاحىف .فسوي ةصق هي يذلا باتكلا اذه انلزنأاناريدقتل واهب ةفرعملا لمص ىلع اردت

 ءاثلزنأانا هلوقنا (لوالا) 2 ماهولذع نآ رقاانوك ىلع الاءد مقاما 9 مهحا (ةيناثلا |

 ا رعةنوكي هغصو ىلا عت هنا (ىناشلا زلال نيديوشوةلازئاوةيتتتوحال دل ١

 ىلءارداهت ناكىلاعت هنا ىلع ل داس و ءان ”ةرقءانلز:أانا لاهامل هنا( ثلاثلا)ا.سرافالواس رعنوكدالدتلاو ||

 لدتا اكون اانهرشاب ءوسولا دهب نء(باولاو) 0 اكرم ناك املكو تاماكل او تان الا|]
 هءدق دن ىذلاامن اهمف عازئال كل ذو ثد# تارابعل و ناذلالاو تاماكتلاو فورا نم بكرملانا ىلع

 هش لا قؤنولةعت مامر تي ابني كا تاما "لمملا) لال د:_ىالااد_ه طقسفرخا عون ْ

 دارنازوجالذانيدلا هأ ىف همناعءاوا علا رعان ارقدانلزن أ اثاري د#ةَل او مودا لعل س
 هنا لعل ديال دودلت الداوفرعب نا ةدارال هزت هنادار 11١ نا تدثف لاحم هللا ىلع هنالك كلا نوأٌدعت

 ةريحجلا لوق فال فرع: نمو ممم فرع نم هش دىعأو هد. اولقعي نأ دابعلا لك نمدارأ ىلامعت 1 ||

 تيك ةةرمم مهمدازاوةزوسلا دع لْزنأ ىلاعت هنا ىلع لدي هنأ الا ترك ذاف ىلع مالا نأبه(باوذاوز |

 نك ) ىلاعتدل رقه حلاصلا لمعت او ناءيالا لكلا نم دارأ ىلاعت هنأ ىلع ل دتاهمأ حلق نكل وةسقلاءذهأ]

 || لئاسمهمضو (نيلفاغلا ناهليقنم تنكن اونارقلا اذهكيلا انم-وأ اع صقل! نسحأ كِياَع صن
 هول -.ناكو لبو هماعهقنا ىلص هقا لوسر ىلءنآرقلا لزنأ | ىلاصت هناريمب نب ديعس ىور (لوالا عيل

 لزهللا لزتف اذن ةسولاولاذف مهلعاه التف ةروسلا هده تازئف ام اًميلع ٌتصصتواهتلالوسراباولاةف هموق ىلع

 (ةيئاشلا هل ةلا) هللا ركذل مهب ولق عش نأ اونمآن نيذلل نأ ل نما مردولاولا ةفاناك تيدحلا نا
 هرثأ ىماىأ همصق هّتخال تاهو ىلا. لاه ةعباشألا ةغالا ىف لصأو اضع هضعب ريخنا عاست اصصقلا| ٍ

 أرك ثيثي دللا صةي ىذلا نال اهسقااكيللا تح اضاراتا اك ايسئاعأل [لصا لاا

 هذه ىف صصقلاوةبادعبه يآهنم اظفسأم عت ىأ لتي هنالءأرق اذا نآرشل الذ لاب أم اًميْس ةاًديش ا

 ايمقادو هدرط اذا اصصقو اصق هدقن ثد د11 صقلاةب صاصتقالا ىعع اردصمنوكينأ لق ةيال

 | صقن صقن ىعملا ناكر دصملا ىلع ءانلج نافانو برم ىًانواجر اذهو همولعم ىأ نالف لع باتا ترملا ا

 اذه نم دارملاو ةصقلا ىلا الن اسسلا نسح ىلا دون نسم اه ريد ةّملا اذه ىلءو صاصتق نس كيلع

 ةروك ذم ةصَقلا هذهنا ىرئالا زامعالا 3 ىلا ةساصفاا ىف علا تا

 ناكل وعفا ىلءءانل ناو ةغالرلاو ةس افلا ىف ةروسلا هذه هباشيالاونم امي نأ عم را ىدلا بتك ىف

 ذئاوغلا ىدح ا نافاهريغف تسل ىتل !بئاعلاو كيطاو تكلل اوربعل ان نم همفامل صصقلا ن بح هنوكى عم

 ْ رج ناسن الل ىنق ذا ىلا هنأو ىاصن هلا دق نم عئامالو اعتق اضقل عفادال هنأ ةصقلا هذه ىفىتلا ْ

 زافريصامل هناف مالسلا هيلع ب وةعب ود اكح رذلا حاّمفمريصلا نأ( ةمااشا !ةدئاغل او)ناصقنلا ونالذغ
 اذهكرلاانمحوب ىنءلافنآر لا ادهكبلا انمحوأاع هلوقاماف مالسلاه لم فسوق يفك ذكر هدو |
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 سبل مول مدع اكسحالاو كلذالولوريغتلا نعأ ربما عادلاطبحلا معلا ىلع هتلال دل لاكلا دافأ امنا مونالو

 لالالا دافأامئا مطيالو علي وهوهلوتو م ونالو ةنسهذخ أتال داس او تملا نا ىرتال الأ لاك ىلع ل دي
 نعل؛ببارشلاو ماعطلا نعاشغهناذادوبولا بجاو هنوكد مفي مطيالو هلوقنالءايربكلاو لاكلاو
 || ةلادلا ةيتومملا تاسفسلا ف رشأ وةمنإ وشا!تافصلا ىهولعلاوزعلا ولاكلاتاغصناتيثةءاوساملك
 الأ ضرعم ىفام ومدي الا هذه ىف هنا ىلاعت هلق افصو بدسلا اذهلف .ةردقااو لعلا ناّفص لالؤجاو لالا ىلع
 : عسب ف ذفان هلعنا دارملا وضرالاو تاوهلا مغ هلثو هل وفعلا ةفضاما حدا اوءانثااو مي_افعتلا

 ١ ١ ةلالد ف حرمشااو ناسا ماتو تائاغلاو تارضاحلاو تادووملاوث امو دعم او تاثر او تاءاكلا

 ا وهالااهلعبالب مغلا تافمهدنعو ىلاعتو هناصسسدإ |وقري سف: ىف ءانرك ذام لاما هيام ىلع ظفالا اذه
 ظ ردصءناكول كلذكن وكياسغاو هلا لكلا عج منا دارحلاو هاكرمالا عجربهملاو ةوقذةردّمااةفصاماو

 || تانئاكلاو تانثدحما لك عجم ن وكيهملاو تاككمملاعسملب أ ديم ن وكي ىذلاو وهوه لكداأ دممو لكلا
 لأ ناذهف ل.مكتل اولءفلاو ةَوملاب هلا راسب لمصصتا اودوح ولان مدعللا راهق ةشيشا اذنان ةردقلا ميظعناك

 || ىلع بح ىتلا بتارملان ء(ةين املا ةمشرا او)هئابريكت عنو أ ديملا لالج ح رمش ىفناروك دملا امه ناممسولا

 ! فراعملاب سفنلا ل.هكتالا كلذام واسثداا ىف 4 امحنامز ىف هلمهموهام فرعدنااهباملاعهنوك نانالا

 ||| ةينادسملاتادارعلاب لاه الاف اهّتيادياَمإيي دب امنوةيادب اهل ةيكرملاهذهو ةمسدقل امال او ةئاسورلا
 | ةقدصلا ربل اعفتأو مايسل تاكسلا لكأو ةالصا !تاكرخلا لضفأف ةمنادس+لاتاداهلااماةمناحورلاو

 لاه كضرال او تاوعبلاتوكلمىفىلاعت هلا عممبئاعقلّمأتلاوركفا اىهف ةمناحورلا ةدامعل اامأو

 لأ عطقو اهي ىلا بارسالا نمءاهتنالاف هم رااهذهةباهنامأو ضرالاوتاوءسلاقا>ىفنوركفو ىلاعت

 ||| لاعءاوضا ىف حوزلا قارغدساو لاالؤس!لاعرون ىلا لّقعأ ! ةقدح هءسوبو تاعدرملاو تاثكمملا لكن عرظالا
 ءانس ءاننىفانافاكل اه هئابربك ةحاسيف اهئانالورهمهاوسأم لك ىأر ةجردلا هذه ىلا ىلهو نموءايربكلا

 أ هللا ىلءلكولاهرخآو هتاذيدومءوهىلاعت هلا ىلارعسا'تاسرد لأن امالكسجا !ل_.هاحو هنامسأ
 لبق:سملا ةفرعمىلءاع لكل ةمهملا تارا نم (ةئلاثلا ةترملاو) هءلعلك ووءدمءاف لاق بل اذولذ
 هبلاو ةواقشلاوةداه ايف رثأ هلا عال له و ةم'امسحلا ةاما اهذهءاضقنا دعب هلاحريصد ف .؟فرءد هناوهو
 لاو- أ له-مالونيع.طملاتاعاط عمشدال هلادوسقملاو ثولمعثاع لفاغب كيرامو ىلاعت ةوةبةراشالا
 اوداعبو رمطقلاو ريقنل ا ىلع اوم_ءاحوةما.قل!فقومىث اورض< ناب كل ذو ني دحام !نيدرؤملا

 داشرالاب ةمفاو هب الا هله نارهاظةريعسل ىف قد رفو ةنس' ىف ىو رف مالا ةبقاع لصح متربيكل او ريغ ىف
 : هللاو ىهمتةمرطاوةللالو قديم لوةءالاهءارو سدل هناو ةيسمدّقلا د_ماقلاوةيولءا!بااطملا عمجملا

 لّمدنملا ةذسنلا ىف هلع هللا ىضر ف دصملا طدحو دقو هئوءو هللادم<# ةروسلا ت:باودال ىداهلا

 ىدح ا ةذس دكربل اوريولاب هللا هقخ بج ررهّش نص نيثالا "هلل يصلا عولط لب ةةروسلا هذاهرب_سغن مئاهنم
 بيسلا كذا قرت اك ىلقناكو هابشناوفنءىفدب رغلا ففوق ريس نسح حلاص داو ىل ناكد قو هناةسو

 كلذرك ذي نأ هب عفتاو باكل ا اذه ىفرظت نم لكو نيَعِيلا بلط ىف اكرم ونيدلافىفاوخ اهلا دشن انف

 | || انتدهذادعبانب ىلقغزتالا: رلوقي وهو ءاعد! اء نيكسملا اذ هرك ذينأو ةرغ_غملاو ةجرلابباشلا
 ١ مل-و « صو هلآ ىلعو دمت هقاخربخ ىلع هللا ىلصو باهولا تن أ كن | ةرنن دل ن ماما بهو

 ةيكمديآةريشعى د اوةئامفسونةروس

 ( مجرلا نحرلا هللا مس)
 ١١ [ارلا ريسفتسنولةروس لأ ىنانركذ دقو (نولةءتمكلعلاس رعان ارق ءانلزنأ انا نيملا باكا تانآ كلترلا)
 ١ |[ هده كلا تازنأ ىتلا تانءالا كلت ىأ ةر ول هذه تانآ ىلا ةزاشاكإهلوتف كهلان اكلا تانآذلت

 | نا (لوالا)هوجولاث دمه هنوكب نآرقلا فدو ءاو نآرلاودو نيد لا باكا تانآ ىهرلا ةاعتملاةروسأا
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 | لالعألا لصعالنأ ىصعندق! ةببعر نأكل ١ ق ىف اال نيد دي ام .ءتروظراتا ةدنخل ا قرلاوأ ا 1

 | لمه هنافريدلابمال_ءالاامأو لسقأم غااو نزلا نوكحي, ىف يد َوَضَو نرقدنءالارمشلا لودو ْ

 اوراك ريا كلذ لوامحن عقون بينسن"لصا ملا ةيسلا نوكت ىتح لد وطنامزب هروهطظ ىل_ءامدة-

 نمكلذاولاهاغاانلق هش ببسلا اف هتااغو هو ًارةلاو سعشلا نمدارملامهضعن لاق (سداسلالاو لال

 أ رهقلاو سمشلا نمدار [1 ناك ولواولاه رمصعناك ام لاح هلع تاخدامو تيذو و هيدلاو نر يملا ىفدرو ثمح

 : فموي نالابوقريخةجاءذهوابحو نوكش نوال السلا ,سيلعانيتالاةرتالتنامأ

 ساس يوراشلبا اركلا كلاي( عداسا!لاؤسلا) ءاسنالا نم تقول اكل ذ ىف ناكأم مالسلا هيلع

 فدو ّنهآد لام وتلا نم نبأ دبع ا ةفسو هيلع ىلص ىلا ىلاءاحاند ورينا ف انكحإلا
 مالساا اوةالهلا هيلع ل اعف كل ذب هريخأ ومالسلا هملع لب ربج لزتف سو هملع هنا ىل_ صدقا ل ىف رتكسفا

 ىلغلاو نتادوعو ساهو لانذلاو قراطلاو نانرج لاق من لاقلت له كنربخ أن اكد للا
 ءامسلا ند تازنرمسقلاو سمثلاو ف سون اهار نيفتكلاوذو بابوو غرفلاو حورمذلاو عيصملاو
 تةكلاقروك ذمربغ ءاسمال اهذه نم ١ ريثك نأرلعاو اهزام«الا_ماهلاو ىاىكد ومما لاقف ةتددمو

 كنتوا ىلع لام ور صصقت الى الاف ) لاهوت « لااا ةقيةعملعأهقناو بكا وكلا ةروصيف ةفئصملا |[

 سيو ثيداحال ا ليو أت نم كل عبو كب ر كبح كلذكو نيم ود« ناسنالل ناطم ا نا ا دمك لاو د 5 ْ ا

 0 "ل1 )مي يبلع كب رنا قاص»او هاربا لبق نم ني ونأ ىلءاسهتآ اك بوةعب لا ىلءو كساع هنهعن م 7 ا

 هملعبوةعينا (ةيناشاا هللا )سيبكلاءنوقايا اوءاسملا مت !|ىبان صةحأرق ة(ىوالا اهل سملا) لأ اسم

 مالسلا هملع بوةعمل ىندملا كا ذرهظو بيساا اذهل هتوشا هدسف- همخأو ف سوما تملا ديدش ناكمالسأا
 لاق 4نوعضتع هب وبأ ا“ هو !نأ اهلنا تناكو 2 ةرااهذه مالسلا هيلع فس ىل »رك ذاق ةريثكللا تارامالاب

 ردا ؤرائدحا ىلا لع (ةئلاثلا ”هلئسملا)ا دمك للا وديكمت اهلي آن وذ ةرعب مافي ري

 لاق“ ءامسالا ىرع ىرس ماسنملا ىف ليتم اذهاامءارايصامل هنأ الا ىروشلاو اقبل اوامق مااو ىرشدلاك

 '؛ امون قرف موجالف قبلا نود ماتا ىف هنمناكام ةيصتغاأآلاةيرلا نعم ورلا فاشكلا بحاص و

 ْ كابرون رارقي قاسكلا عمم اواو رول !باقي انور ىرقو بر ملاو هب ر ةلا لقا ثدنأ املا فرع

 نا ىملاونارامتشنابنو هنموهو اديك اودي ؟يضامثلاتم ةمرعش ىحواع سكو»ارلا مشو ماع ط

 ايؤرال لوك هلصالدك أتماللا هذهانلق نو د.كف لاق يتلو ديكف لب لذ لق ناف لو داك م يبلع تس
 ادكا وديك. عم ىلعددكلا *رلص نم ىه ليقو كل تركشو كةركش و كل تعصر النيل نإ وكرت
 ادّقح نح .ولامان ؤرلا هذه نماولعن لال اواي رلاريبعُس لعمهل ناكدق هنأ ىلع لدياذهو قيتصتا عالاقل ”
 : ناكل دمكلا ىلع اومدقأ واممنا مالكلا اذهىف بيسا او نيممو دع ناسسنالا ناطم تل نانا مايا

 مالسلا هملع بوة عينا م ناطسشلا لم نماذه مالا هملع ىموم لوق هريظأو ناطمثلا ىلاافاض كل |ذ

 || لثعئ لات اكو عي كبر كسي ع كلذكو هلوق (اها أ ار د رك دوا ورلا كلت ريبعت ةحيدتلا هذ_مميدصق أ

 قدشمايتجالا حاجزلا لاف ماظعرومال كيب كل ذك ن اش ريكو زعو فرش ىلع اهلارلا ةوظعلا.ورلاهذ : | ١

 لاف ءابتجالا اذه. دارملا فاو هاَدْحاو ضوملا ىفءاملا تدم هنمو كلسفنل هتدلش اذا ثلا تدمح نإ

 | ةهلال دالف ونا !نييعتاماق ةسرملا يظغتو ةحردلا» ءالعاهنمداراانورخ [لاهتو ةؤبنلا كبر كتبت نس أ

 ظ هام انورلاريبعت هنمدارملا (لوالا) وجو همفو ثدداحالا لبو أن نه اعدوهلوق (اهبن اناو) ه هءاع ظفللا

 هملع هلا اولاق ءهماشم ىف هنوريامف سانلاثي دامسأ لد 50 ىق-عنمانملاو ءاراهلاء سلوي هنالالبو

 نعدور رم ارامخ لاو ىلاعت هللا بدك ف ثدداحالا ليوان (ىناشلاو) ةياقريبعتلا لسع ىف نإ تسح مال. 1
 / نءةيورملا ثيدداحالا ليوانو هيو انو نآرقلاريسف لغتشيانتامز ءاذع نمدحاولا نااكنيمدقتملاءاببنالا |||

 | ل 1 ا دهاوثد ع داسالا (ثلاثلاو)لسو هلع قاىفالوسا ١ ا
 1 دج مي مجم دهس سمس وود شما

ْ 

| | 

 ا 1
|| | 

 مس حس سس

 3 1ر ١ ال ال
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 كل اسس مس و

 هميم مس لص ل

 ٠ أنا كلا ىحون نبق نم ديرب لبق نم تنك ناو لاه مث دصملا زن لعفلا عمام انلعج نار ردة اذهو نآر ملا

 أ نيلفاغلا نم ناك هنادارملالاهت نم مهنمو ىسولا» كل ذرعا مالسلا هيلع هنال هنو اوىدوة 7 ةصق نع نيلفاغلا

 لأ لاهذا)ىلاعت هلوق» ناميالاالو باكلاامىردت تنك امىلاعت لاف 5 كلذ لبق ةعب رمثااو نيدلا نع

 -- لئاسم همفو ١ (نيدحاس مهر ررمقلاو سعتلاواكوك ريش رشع دحأ تيأرىلا ةيأان<- 1كنو :
 اسبر عناكو ل هنال ىناربع مسا هنأ معلا فاشكلا بحاتص لاق فسويلافذا رك ذا ةنتالا ريدقت (ىلرالا

 ىوراشب او اهعتفن فسوبو نيسلا ل ل دلع يل فقرا را هاج سسول

 ميركلا باب ركل اولو قف ميركلآ نم ليقاذا لاق لسو هملع هللا ىله "ىبناا نءو ثالثلا تاغال هذه سنو ىف
 نبا ارق(ةيئاشلا لمس ملا) مالسلا موملع ها ارب ا نب قاصحسا نب بو ةدهب نب فسول مب ركلان بمب ركلا نبا |

 ىلع انسب أ لص الا ىف ناكل ههج وذ فل اماما اريسكبنوقابا او نآرقلا عجب ىفءانلا فب تيأأاب ماع
 ! لحد محا هعةرمسكلان ىف « اوءاسلا تفذخن ىب؟ايهطمافرسسكلااامأوءاهلاو فلالا تف د هب دم | ل 3

 | هر ةفاضالا هملعاواخ داق ةملكلا سفن نم هل ؟رام حامد مارك نأ لاش قولا ءاها ٍْ

 هلثسملا)ممتكعل اطملف مهم الكذارأن ءو'هلدسملا هذهىفاولوط نيد وهنلا نأ لعاو ىرابنالانياو بلمث لوق ْ
 ا ل هقلاو سعشلاو اكوكرشعدحأ نا مانملا ف ىأر ماللا هيلع فموي  (ةسئلانلا |

 3 هلمهغضاونتدوهسلاو مالاو بالام رمقلاو سعششااو ة ةوخالاب بك اوكل ارسفن ةرحالا ع نمارشرتعا ْ

 || بكا وكلانأ(لؤالا)نيهج ولابؤرلا ىلءاكوكر مع دحأ تب .ًارناهلوقانلجامنا وءمأت حت مهو دو |
 : لاير صصقتال مالسلا هملع بوةعيلوق (ىناثلاو) ولا ىلءمالكلا اذه لس بجو عد ملا ىف دصستال ا

 1 الا قءابالنيدج اسهوةفنيدحاسىل وو. ًارالوق (لوالالاؤسلا) تالاؤسديا الا فو كنوخ ا ىلع ١

 ةعاج ناانلقت اداب اق يىفءالقعاان ةصوصفملا ةافالا تزاج ف ركف تاداجب بك اوكلاو ءالقع 7 ْ
 ةوقباودتح ا كلذكوتي الاهذ_ماردتحا ةقطانءاممحأ بكسحا وكلانأن وع زي نيذلا ةفسالفلانم |!

 اهقصو ال ىلا عت هنا ىدحاولا لاهو ءالقعلان صمت نونلاوواولاب ع ملاو نود سب كلذ ىف لكو ىلاععت |

 ا مهوْكملا نوراغل . مهارتو مانصالا ةفص ىف لافاج لقعب نعربخيك | نعربخاف لقعت هن اكتراصدوصسلاب

 اكوكرشع دحأت ير ىنالاه (ىناثلالاؤسلا) مكنك اسماواخ د الغلا اهي هوة فاو نورمدسال |

 (ٍتاوحلا)ريركتتلا اذهىف: دئافلااهنيدجاس ىلمهتأر لاهو ةينان ةىماورلا ظفلداعأ مترمقلاو سعشلاو :

 لدتاةْ:انلاورمقااو سمشلاو بك اوكلا دهانش هنأ ىلع ل دتلىلوالاة بورا رك ذ هللا هجر لاغةل الاه
 هن اكف رمتلاو سعشلاواكوكر يع د تير ىنا لاعامل هنا مهذعب لاقو هلةدج اسامنوك ةدهاشم ىلع

 رح . الاوةيورلا نمام_هدح أوك نأزو<نورخ لاهو نيد-انسىل مهتيادلاقن تيار فيك لبق 2

 نييمريغال_الوةركذ فان ؤرلا ىل_عام أو ةيولا ىلع ل مكامن انين لئاسقلا اًذهوان قرلانم
 صدصختلا نال كت اوكلا ىلع امهلضفلامهرخأ انلقرمتلاو سعئلارخأ ل. (ثلآشلا لاؤسلا)

 دارملا (عبارلا لاؤسلا) ليئاكتمو لي ربجو هل درو هك المو هلوق ىفاك فقرعشل ا دب نع ىلع ل ديرك ذلان :

 لتحت امه زان ه رئاوعلاا دع“ همن كالا ىرت »* هوت ىفامكح عض اولاوأ دولا رف: دولاب
 ا || 1تدص- بك اوكلااورمقلاو سمنلا نأ ماسنلا ف ىرينأ عنامالو هتقيقس ىلعهل+-مالكلا ف لصالاو ا

 || كاذامافرغصلا لاحاهآر هناك الالقاب قرلاهذه مال_لا هءلع فسوب ىأرىتم (سماملا لاؤسلا) '
 ظ ددج نأ ن يئس عبس نباوهو مالا هلع فسوب ىأر بهو لامر اخ الانالا لعب الو هئسنامزلا

1 

 7” ا 2 يي ا ا

 2 با او

 10ص كررط جه صلو ساو بدكم هال ىلا ١

 ٠ مي الا ةرادلا ةئيوك ضرالا ىةزوكسح رم تناك الاواءاصعةريذع

 0 ريممو فسوإب دنياك قو دك كلو ديك ,هاهوشنال اقف أ لماهمتن لد دحست نك اوكلاو

 1 ١ را نع اعوبعز «ظيةدرلا اء ورلانانولوةد* مك انأ لعاو ةنيسنون است ل يقو ةنسنووعب رأيلادتوخا |

 اءورلاو



 000 اا

 سس سس سس سس سس

 ضٍ لمحار يا بوقعدحوزرت ا انالمفوالف ةهابو ةفاز ني رس نم نؤرخ ”هياد د رالاو بوة هيلا :

 نأ ىلع حفار يشب ةبارشك نب ناأ ارق نيلئاسلل تانآهل وق (هنئاشلا هلك_لا)ف سوي ونيماش هل تداوفأ ||
 7 اا :هلئسملا) ةضفنبةنااهنمدحاو لكو ةريدك تناك ف سوبر وأن ال عما ىلءتان[ن وقابل او فسو» ١

 ىذا! ىلع دوهمأ | نمريح لآ دس ايعني الاف (لوالا) اهودجو نيلئاسلل تاباىلاعت هلوقريسسةةفاورك ذ ٌْ

 نطاق ئارؤتلا ىف ى يمة نماههعم هنأ مهاعاق دوملاىلاداعف فسونةءأ رد هدم عهد لس هيلعدقلا لم ا

 تانآهنوساو سو وى ناكدقالْرَد ة نا هللا لاف صقل اذه كلع نم اولاقف مساك اووف مهتمرغت |

 هحولا اذه ىلعو نلئاسللتانآ !فسو ةعقاو فادي , الا نءموهفملانالد.عبىدنعهجولااذهو نلئاسلل | ١

 ريغ ٠ نماهذع ولع دقا لصد احا فتان الا تناكل و فسوب ةصقَف تان ,الا تناك ام هأنلقأ ىذلا َ

 لعلرجرا بانا زر ةكملهأ نا (ىلاثلاو) رهاظ قرف نيءالكل | نيبو ةعئاطمالو لعت قيس ' ا
 هذ_هىلاعت هتلارك ذف د سلا سدس هعم ةديدشل ا ةوادعل|نورهظرو هن ون نوركّس اواكو مالسلاو ةالمصلا ] .

 مهلعجو ءاوقو هرمصن ىلاسعت هللا ناف ةرح " الابو دسللا لجال هاذي |ىفاوبغلات ف سوت ةوخانأنيبوةصقلا |

 | (ثااشلاو) دسملا ىلع مادقالا نءهلد رجاز تناك ل قاعل ااهعمس ذا ةعقا ولاءذهلثموهتاروءديتحت |
 دعوا لىلاعت هانا كلذكف ةنس نينا دعي دوجولا ىف ل دوريبعم هلا كلذ عقو مفسوا ايؤرربعاك بوعي |١

 كل دل دي نامزلا نمةدمدوءوملا كلذ رخأتاذاؤءادعالا ىلعر ةظلاو رصختلاب مالسلاو السلا هلعادغا

 |فسو ةوخانا (عبارلا) هسولا اذه نم عفان ةصّقل | هذه رك ذق هيفايذاكمالسلا وةالصلا هملع دن رك ْ |
 هنش عساك ال ىلا عت هللا ءردقاكسمال ناكر غل او رصنل انهدعوا ل ىلا عت هلل ان ل هيمأآلاطبافاوغلانأ]

 لاطر اق رافكلا نس هرمضي ل ةجردل ءالعاهل ٠ نمضامل هللا نف لسو هملع هللا ىلص د ةعقاو كاذكف“ ادعالا |

 ىلا هتدل وقكومواهنعل أسيل ناواونع لسن 8 ريثكت ان[اهيف ةصقل اذه نأ معاف نياث أسال هل وةامأو أ |
 ْ هيو ة مبدع ن فو ادماش ًاىلابحأ هو> آو فسورل اولاه ذا ىلا عت لاق نيلئاسلل ءاوس مانأ ةعيرأفف |

 نااودارأ لان وهن قو دمك أ أن اهنفو ءادتبالا مالماللا فسوبل ةوق اوق (كوالا ةلكسملا) تانك
 تاكامهّمأ نال ةوخ اعجب مهو ءوخاااولاقامن او نيمايشي وه هوخأو هبف ةببشال تبان صأامهل هتيم ةدابز

 روع | نيب بتمعن لاح يح اخ اوم نيعيرالا ىلا لءقو ادعاصت رسولا ءادطفلا اوةمصعا اوةدحاو

 ( ةياثلا لسا ) ةمادصع خم هد ع نو هانءم لبق بمذلاب ةيصع ن نذو أرق هنا مالسلا| هيلع ”ىلع نعل ةنو

 0 0 وقع ناكل ذو فسولءاديااو ذصق هلجال ى ذْلا بيسلا ناس ,ةشمدارملا |
 ةرقرثك | اوناكم مها (اهينانأو) امهتمانسربك أ او اكمل (كيتالا) ءوجول هنماوذأتمهناو بلس اف دالوالا

 0 داو دسافملا مف ينوعاقلاب انااولاق مهنا (اهتااند) ,امهنم بالا لاء امامقرثك أ و

 هنا علئ اًضفل اهذه ىف همخأ اومسوب ىلءنيم د قدم مهنوك نم ءانرك ذام تيئاذا تاريطعاو عفانملا ل صحت ||

 لالضورهاظ ف اذه ىنعي نيبم لالض ىنل انابأ نااولاع رجال مهيعءاشأت فموي لضفي نآكماللا للا

 دةللا ثروب ضعب ىلعدالوالا ضعي لمسضف:نأ ةمولءاارومالا نمنا (لوالا ) تال وسان ا

 اشيأو لضفتل اذه ىلع مدقأ مذ كلذبامملاعمال_.لا هملع بوةءب ناك انف تاق“ الا ثروهود ىلا
 دالوال ارث ان ىلءامهلطفام مالسل | هملع هنا (باوااو) ةمضقلا هذه ىلق مف دعا عقتالاوهعااوساا

 (فاثلالاؤسلا ) مول كلذ سس هان الو هيفارو دعم ناكف رمشبا ا عسو ف تسدل ةبحلاو ةءحلاىفالا 3

 ه.لعاوضرتعا فركف ىلاعت هتلادنع نما -الوسر هنوكباونمآدقاوناكن !مالسلا هيلع بوةعيدالو نأ |

 هنا (با اولساو) مه رفكب حولا ذهفهنوبنا نيب دكماوناكن او لعف ىفاوزعطو هّدَشب رطاوشز .زنكصوأ]
 ميدل اناا نماوزوج مهلعل منال ىلاعت ها دنع ءاقحالو سر هنوكبنب تم مهب د نينمؤماوناك

 داتجالا كلذ ىف موأ ةيطخت ىلا ىدأ مهدابتجا نا مت دابتجالا درك ةصوصخشالا ف ااواعشي نمالسسلا 0

 لعل او ّنسلا فامسملعن وم دعم ن ةولماكل ا لّمعل ا اغابامن اس_ماههنولوقبا وناكممن :الكلذو |



 1 فادصاي لال د ةسالا ةيفدكث دداحالا ليوا نمدارملاو هتِمكحو هن وكتو ىلاعتهتلاةردقىلا ثداوملا

 ا | كيل تمعن جيو هلوق (ات انو) هنلالجو هتمكحو ىلاءت هلا ةردق ىلع ةيناسملاو ةد احورلا تامولغا َ

 الأ اشرأ ةؤبنلان انهه ةمعنلا مات ارمسغي نأ هدكخمال# وينلانءايتسالا ريس نمت ألعاو بوقعي ل ؟ىلعو

 ١ لأ راثك الاقاندلا تا داعسامأ رخالا تاداعسو ايثدلاتاداعس انوه ةمعنلا'ماارسسفن ليرار كنلا مزلالاو |

 ظ ' اخ اوءانتلا وبجو قالا بولةىفهلالج او مش اوهالساو لاملا ف عسوتااو عاتالاو مدخن او دالوالا نم

 ٍ ” ف نماناو لامتنق اة رعم ففارغتسالاو ل طاف قالشال او ةريث || مولعلاف ةرش الا تاداعسأمأو :

 | مامتاّنا(لوالا)رومالا ذهدك ايو ةّونلابةمسعءنل ماتا رسفي انههذ ةبلاعلاتاجردلا لمتي ءايمدالا ||

 ص ةولابالارم ثلا قس ىف لا ذامو ناصقنا|تاهد ن ءةماختل» كة ةمستلابضت يابه ةرام ةمعتلا

 لإ قلطملا ماسقأاو قلطملا لاجكلاف ةوساالا ىلا سناب صقان ةلاسرلا بصن»نودقالنا تصاشم عجن اذ ظ

 | ةمعنلا نأ مولعمو قاسساو هارب المق ع نم كيونأ ىلء اها كةلوق (ىفاشثااذ):ّو ويل االا سلرمشدلا قدس ىف ظ

| ماهقايدارملانوكي نب جوف ةوبنلاالا رسدارمثدلارئاسس. نعفاحاو ىهاربازابما لص املا ةفالا
 

هلكبوةءددالوأ نانم كلا ملون :انذي الأ لد فاترمسفاملاتالعاو ةوسلاوه ةمعنلا
 ظ | كلذوءاسنأ اوناكم

 ل ال ةمعذلا مات لوح ىضتقي اذهو بو ةدب ل ؟ىلعوك ءاعة دمعت مولاه نال ْ]
 نمدا رملا ناك انا بوةعد

 ا ا الاهلوصح مل: زب ئاوعتسمتلاءاما ا
 اسفتريشع دح اهي وان ناكواكوكر رشع دحأ تير ىنا لاق مال_ىلا هيلع ف سون نا اضي او هدالو أ قس ىف هي 5

 كلذو ىد:ماهبو بكاوكل نمو ضأأ ئثنال هنال ضرالا لهأ مهنيدو مهل« ىطتسسيو لاكو لشق م ْ

 يلع ءاومدقأدةوءاسنأ اونوكينأزو< فدك لسةنافالسروءاب أ بوةعيدالوأ لن وكي نأ ى ضي ئ
 | ةؤيناا تقو فربتعتامن ا ةمصعلا ان دنعو ةودنلا لبق مقو كا ذانلق ماللا هيلع سوي سف هن كعا ؤمدقأام: ا

 كاذ ف هدشنلا هو نوكيو نكلا نمهصالخ هلع هنمعن ميو هةرقنمدا رحلات أ (ىاثلا ل وقلا) اهليقال |
 قاكا هبا ىلءوراشلا نم هناا ميهار ,!ىلءىاعت هللا مات اوه مالسسلا اههيلعةاضخاويهارباب: ٍ

 0 ال ا ةمعئ امنالا ىف هملع هللا ةمعن لصووه ةمعنلا مات |نأ (ثلاثلالوقلاو) حذلان ههصماا ْ

 || نال لوالاوه ميحعلا لولا نأٍلع او ةنلا ىف ىلعلا تا>ر دل ا ىلا اهنع مهلقنواكولمؤءاينأ انثدلا قمهاعج ١

 أ ان مالا هيلع هنا , . اهيلا ةم_سناان ةصقان ىهقاعا اوساملكو ةوينلا الا ت هي ةلرعشدل | قد ىف ةماسدلا ةوعنلا' ْ
 8 ثرح مع هللاهل وقلاةراسشا ملعهلوشف مي 4 > ميلعدلو رّناهل اوقب مالكتلا م تتمالثلا تانردلا ذهب دعو |
 ا سفن ى الا ةويناا عسضيإل ثيعلاو هقسسأ | ن ء نسدّعم لانغت ها نأ ىلا : راشايكح لوقو هتالاسر لع. ل

 ' |” اكس هاا لا هط نونا غران وَلا تازاشدلا هذه لم ناف هب واءةقرمثم 5 ةرهوحو ةمسدق» 1

 ظ نأ هلع هبنشي نأ اج فيكون مالا هملع فسون ىلعت نىك ف اهتصصن اعطاه ناك ن افالم اهتصضناعطاع 1

 إ أأ هنع أو ٍبئذلا هاك اي نأ فاخأو هنوخال لاف فيكو وكل ينأ هنوخان مه.لع فام فدكو هلك أ رف :ذإا 1

 | هذه ةدلاملاعناكام مالسلا هملع هناا اقاذااماقالوسر هل ءحو هيب ص هلاص سلا نام هلع عم نواف اغا

 || كاذكو هلوقنوكي نأ دعتسال اذلق ددرتريسعن نم امزا كح اهءوقول مكح فدكو اهيعطق فدكف لاوحالا ا

 ناكمال_سلا هيلع هنا لاةيْنأ ريدقتسف اضيأو مدقتدسق كلذ رك ذنال هو د كيال نان اطورمشم كب دكت
 ةديد ثلا قياسضملا ىفعقينأ ع :عال هنأ الا بصانأملا هه ىلا لصمسس مالبسلا هيلع سو نانانعظ اك ا
 ءاكاننأ فاأوهلوق ىف-«منوكيو بيسلا اذهل هفوخ ناكف بانا كات ىلا لهيواسبمم صاخب م :

 ع 0 5 . تا 0 فيفا 0 ل

 ْ 50 بال نملوالا 0 يشأ داح .كاتغ ناد هسد - 0 وال نوع

 م ا وج
 لاح



 "4 أ
 سس ٠ سيب

 ىردمملا ارو بواطعلا علا ىلعلدأو صخأ د بحوتلاف نئسوي هبف بسب بذا نم ددحاو عضوم | ْ ْ ا

 هروغ بما هنأ خف هرك_سو اًءدش بدغام لك هب ةبامغلاةغللا لغأ لاق (ةيئامثلا هلكسشملا) بملاةسغىف ا

 اعلطق ت هطقاسمن الايج تمسي وطع تنسنل ىتلارث, )| تللاو هلذسأن 1 ءهنم باغامو |

 هحرطب راش أر يشملا نا ىلءةلالد بلا عمّدبايغلاتركذامناو ههشأ اموأ ىلع نم عام اريغابيف لسع ل ا

 عضوم يف ذ قلي نأ لق<ناكذا ىنعملا اذهةياسغلا ركذ دافأف نب رظانلارظن هقلنال ىلا نم ملظمعضومىف ا
 قباسلا دوهءملا ىضتقت باس! ىفماللاو فلالا (ةئلاثلا هلمسسلا) نب ءرظانلا نيدو ذب لوكال بلا نم أإ]

 وه لتاقم لاقو ندرالا ضرأب وه بهو لاهو سدة لا تدب رو وهةداتقلاة:بحلا كلذ فاوفاتخاو ْ
 ضع هطقتلب م-هأوق ى هو ا هور مد ىلا هلعال بذاكلذاو ةنعاماو بوةءد لزرْيم نم مس ارفهثالث ىلع |

 اهيف حرطاذا هنا لعب ناكو ارشك اهبلعنودرب اواكو ةفورعم تناكسحركبلا كاتنال تاذو ةرامس ا |
 اهفنانالا كل ذاو دهاشاهو درواذاو اهودرو اوزاج اذا ةرامسسلا نال برقأ ةماللا لانركح 0|
 لواشت طاقتلالا (ةعبا رلا هلم !لكالهلا نعدعبأ اهيف هو اَعل اناكتف هب اوه ذو هوج رخآ هايل هاشاذاو || أ
 اضيأ ةرامسسلا ضعب نال ىدملا ىلءءانتلاب هطقتلت نسا أر ةو ط.للاو ةطقالا هنمو قد رطلا ن نءئذلا || ا
 منك نا هلوقوةراملادبربس ا .ءنبالاق رفا قدرطلا فن ورعب نيذلا ةعاجلاةرايسلاوةرامسأا (|

 ردقل اذه ىلعاورصتقافدبال وناكنااماو الذ نما. اولءفتال نأ ىلو الانا ىل ةراشاهسف نيلعاف ا

 اولاك )ىلاغتهلوق ه كلذ اواعفتال نأ ىوال ا ىندد هب مق وعام لمجاو قاع مم اعذ م ةاعزاو ىلاعت لوقدرمطنو ] || 7

 اذهنا مل-عا (نوظفاهلس هلاناو بعليو عترب ةربادغانعمدل-رأ نوهت ال هلاناو فضول ىلع انماق ال كل امانانأ ان ٌ ظ

 لعاو ل اوقلاادها ولاعامملال او كل ذالولو فسوب ىلع مهفاذك ناكمالسلا هيلغب وقءينا ىلع لذي مالكلا || ١

 ةةفشلاةءاعىفو فسو.ا ةمحلاةءاغش مهنا مها دنع اورهظأو مالكلا ادهاوركذ مزعل اومكحأ المهنا |

 نمطت بحي مالسل ا هملع ناكدقو موعم هلسرب نأ هؤلأف ىرلا ىلا هدم هذعاوسغي لأم مداع تناكو هملع | ٠

 فاشكلا بحاصلاف (ىلوالا لعسسملا) لة انسمهن :الافرهمسو تدار هلرظيالا |[

 هب ريانا ديرنو هس نخو هماعانفاخت ل ىعملاو ماعم اريغبو ماسعمابماغذالابونينونلار اهظائرقانمأنال | ا

 ءاعترالا نم عقرننيعرسكبو نوذلانريثك نبا أر ة(ىلوالا)ت ارق سوس بوليو عرب ىف (ةيئاغلا هلكسسلا) أ ْ

 متر ه وتر «لكصأأ اذا ا.عراهاع رب الكللا ةمشاما رلاسقي تدع رم لاعتف'ءاعترآلاوءايلاب بعليوا ١
 مسه ممنال مهسفنأ ىلا هوم مث اناياعت ةرنىعملا نال مهسفنأ ىلادر وفاض أ دنو ى: اوملاو لي.الل ءعترالا|)
 نولماكن وغلا, منال مه: ىلا لاما 5 املا وفاض أ مما ىلءاطاو عرلا كلذ ىف سهلا ١
 فاضأأ عترب نم نيهلارسكو*اسلاام_ه الكمفان أرق( ةسناثل ا ةءارقلا )ه هرغسا فسوبىلابعللا اونا[ | 1
 ةءارقلا) نامب_صل | لهفكب علب ةّرمو عربة كل دب بر دّدما لالا ىررم اسي هنا ينعي فاسول 7 ىلاءاعترالا ا

 هرمشب لكالا خذ ةرلا ار ءالانب الاه بملنل_ثمو نيعلا مزجو نوذلاب عنرت سماع باو ورعوتأأر ة(ةئلاشلا | 1 ]

 كىورذ سملامأو ناسننالا ب فصووًدهو تاحانل لع مادقالا بعل ان ن.* -ارملا لدقو بسحللا هنا ل_قو | 2
 نمدارملانوكينأزاجاضي أو ءامدنأ أدم ءوباونو كب لاسقفءابدن مهو بءاننولو ة يف: كورع لال لبق هلا 1

 رباك لاق هنال_سو هيلع هلا ىلص ”ىنلا نءىو راكرد علا حارتنا لدعال تاساسمملا ىل-ءمادقالابعالا 1

 رافكلااعمتهلئاقملاو يرانا لعت تم ضرغلاو قايتسالا وعل ناكاضيأو كدعالتو اهمءالتاركب الف ||
 ةنوكلالهأأ ارق( ةعبارلاةءار ةلا)هنروص ىف هئالاعا هوعءامتاو قمت اذم شدا مهاوق هلع لماذلاو 7

 عئري (ةسماسخلا ةءار دلال مالسلا هيلع فسوبىلا بعالاو عترلا دامسسا شنو زسلا نوال اانامهملكأ| : '

 بعالأنا َ .رقملال بعللاب ابوه ح رق.لمهعمفقشوا ولا.سراا ولاسامنا مممالدءداذ# هون ول ان بعل وءاسلاب | 1

 اولاه نولف ان هذع م منو بذل هلك أي نأ فاأو هياوده دن نأ ىتركل فا لاق ) ىلا ءةهلوق لعأهتلاو 1

 مهلا رذتعا مهعم فسو وبس رب نأ هما و.لطاما مهنالعا .(نورم.اسن اذا اناا ةمسصع نو بئذلا هلك نيل



 41:10 اا سا نبل لات ن7 ا اناا 0 قنةاطتاا ا طا ةطسج ةطاتةط نرش 1 ةدستسحب» نو

 | ل_ادلا اذه فل انك انباع ف سو يدقت ىلعهرا رصاوتاوهمأب مام ةااوةمددلا ةرثكو ةعف١ااوةبابتكلاو'

 ْ فراكتت هيف ىلع هلل سولف ةقاطلاو عسولا ىف تسي ةباةدايز لوقي ناك هل مالا هءلءبوةءبامأو ١

 : (اممأ انأو) راغصامهو تن "نايت نأ (اهدحأ) هو>ول ناك هنا لّمدعذ ةرلاديزعامهصم_ماتامأو

 أ ناكنا وماللا هيلع ولعل (اهئاانثو) دال والاراسىف د« ملام ةباخااو د_هرلاران* نم هذ ىرب ناكه نال

 ْ نال _صاالاو دالوالار "ان نءعرد هد ناكاس# ىلعأو فرم أ مدا نم عاون ًابءانأ مدع ناكمناالا اريغص

 فالتخالاعوقو نم مزال. الث ةرامفلا تامجومو سفنل ا لء .م ةطولذ تناكوةيدايتجا تناك هللا هذه

 نيبالالذلا ىلا مهاأ اومسأ مهنا(ثلاثلا لاؤسا) هضرعىفو أ رخت الا نيد ىف نيمدحلا دس أ نعطاسربف
 قس نااداو ناش اذاعسالو نكح لوسرلا فنعطلا ف غلانن هو نعطل اومذلا ىف ةغل اس٠ ٠«كلدو

 ندر نعءدعبل ال ايدلا ىف ملاصملا ةياعر نع لالضا !هنءدار م١ (باوطاو) ميلظعتاا دي زم بجو ةّوالا
 ,نمدسطلاو دسلا ض# انمانب أ ىلابحأ هو>أو فسو.ا مهاوق نا ( عبارلالاولا) باودا او دّرلا
 د ”املاو مللاصأا خال كل ذ عسمدضت ىلعو دس كلذ بيب بذدكل | ىلعاومدقأ دقو اهسالرت اكلاتاهّمأ

 ىلسعا وم دقأو ميبانعلافسالاو متادلا نزطسا ىف مهانأ اوقلأو قذشملا بالا نعم دعو ةيدويعلا لذ ىف

 ةوصعلا ىف حدقي كلذ لكواماونأ دقوالا دا سفل اوتكشلاىفةقر طالو ةمومديه الس تقبا ةيبذكلا

 ' ةوس !لودح تقوى مال ا مويلءءاسدالا ةهد عاب دنعربشمملاناالا مترك ذاكسهالا(باولساو) ةوبسلاو ظ

 هحومكللذاضرأءوسرطاوأف ءواواتقا ) ىلاءث اوق .* ملعأ هتاو ب اورمغ كلذ اهليقاماو

 ضعن هامة بلس هبامغى هوذا أو فسوب اولذقتال م .نم لاه لاف نيطاصاموقهدعن نماونوكستو مكسأ

 هيب أ نع بكسل لامع ملا ن نمبالاولا يالا بو دسم ١ىوقام هئارسعاو ( نيلعاف م ١ك ناةراءمسأا

 هجبوالو هيأ عم هعاسفجا نم سأل الص ضرأ ىلابيرغتلاوألتقلا يشد ريس هلوسالفر

 ظ فسوا نا ىعملاو مكس أ هو مكل لك موأوآ ىف مو ه١ "لعل ورك كلذ نم ملظعأ ساما ها تشل ىف

 هوجو هيف نيلاصاموة دعب نماونوكنو ةيحماو لما 1انانم ماع ليقأ هدةذا ذأ هيأ ادع علا

 نءرع_سنو هنناىلاانم" كلذاةلمذاذااولا.ةفرثاكلا نم هملعاو مز ءىذاا كلذ نا اولع مسا (لوالا)

 ريسيو مكي دنع كناش ملص ىعأا لب نيدلا حالصام عهد وصقل سم هنأ (ىناشلا 9 يطال وقلا

 نوع رة النيشوو ثم مريس ثول | هده بحسب مكنادار ما (ثلاغلا ( مكن ثيالغتشم كل اي مونأ

 ا أ مآ ىذلا ل: املا اذ_هنافاوغلتخاومكن أاهبهم حالم ال مْ ةشحولا هذه تاازاذاف ومحال مال

 ١ راشأفاسنج أ اورواش منا (ىناثلاو) اذهلاه هيوخا ضعنا (امهدحأ ) نلوق ىلءناكن هى“ هلا |

 1 | 0و ةبوفي# هنا بهو لاشفاوفلتش ادق لوالا, لان هايف هنتوا ن م ىل >- كاد لقي و هل“ قيما

 ٍ ' اذهىف اوناكممناب هنع باج ن مسالا نماناق ءان معو مدرب اذ مق ملي فيك لق ناف لسو رلئانقم

 0 7 برب لاحتدلا ”ىلشمن 2 ىهنال فض اذهونيغلاناوناك [ف نيقه اص تقولا ١

 .افوكمارلامخاشإأ دعاس ”ابقلا نع مهعنب لقاعناسنامهعمنو وكيت أريغن 1 اة وطيوبتاب

 ا | بدككلاو عوصعم ينوه ىذلا بالاءاذيانال ديعباضيأ اذهو رك تلراب[نلاه اع 1 ب

 .مهنالاقي نأ عصصلا با اولا لب رئاكلا تاسهمأ نم كلذ نمدحاو لك ريغمل الا الها ىف ىىسلاو هعم

 ْ 00 او

 مجبح 7009 ةمصسصب

 | ام دا ا 0 . الا

 ْ 7 تلاد 0 1 ل دال قدام تاباسغلاهبواما نيف راسا ىف



 ال

 أ تقولا كلذ ىف ناك هلا موش اغا نك نايف كنذ ف ناكله مالا هبلعهلاق اوف >١لوثلا |

 اهلا ءلءجو هلة علمك ؟ىلاعت هللا ناالاريغص ناكهنا نو رخل اقو ةنسةريشع ةعبسس هنسناكواسغلاب |||

 (مءاهلالا ىسولا اذه نمدا رانا (فاشلال اوةااو) مال] هملع ىسدع قد ىفاك ةوينااو حولا لوبا
 ىحولا نم رهاظلا نال ىلو أ(لوتالاو) لدتلا ىلا كبر جوأو هوقو ىموم مى انمحوأو ىلا ع هلوقف

 ولا هةرشد نأ عنشمالا لق ةلاسرلا هغلي ددسأ لانه سداو تق ةولا كلذ ىف امون له فن. 1 لبق ناف كلذ ظ

 ْ الا ةلاذاوهفتنكستو هسينان ىلا يدقتة دا ترك تاهو هس لارا عماش ءصاو ليزنتلاوأ ٌ 0

 ىنوأ ىلاعثهللانادارملا(لوالا)نالوق نورعشنالمهو هلوقذ(ة ةاولا هلكسلا) هملق نءةشحولاو | ا

 دوهةا او فسوب كنا تقولا كلذ ىف نردر» ه«ثدال مهو مودا | اذه دعت مهعب ةهكتوحا هيضتتاسل ١ 0 ظ

 ىورو هتردقو هرهق تحت نوريسوو مهلعاب لود مريسيو هنا هذ 2 نع ص الذ اهل لسه هاب هيلي و ا
 ّناعف ءرشن م هدب ىلع هعضوذ عاوصأ ااعد نور كس هل مهر موفر ء ةطنلطلاتالعل هيلغاوللد نيه موتا ا

 ءاك أ مكسص.ال ملقورثر ١ ىف هوة-رطف فسوب هل لاقي مكسبأ نمخأ مكل ناكمنا مام اذه ىنركل هنا اقف[
 لا.عالاهد_مْكن ”وخ ا ئذتكنايرثبلا ىفمالآسلا هيلع ف سول ىلاانيحو ًانادار 110 نا (ىاشلاو) تئذلا | / ١

 دادزاان عرف هوفرعول مهنا مونع ىسولا كلف لوزن اخاف ةدئانلاو هيلع حولا لوزني ور عش وناكأم تمهد 1
 لوالاريسفتلا ىلع نورءشدالم هو هلوقائلج اذا («ةلاشلا هلع سا1) هلق نو دصقي اوناكسفم مدح ا

 سه-!!ادهافهسفنلاو تال ا نع هسفنرخسي نا ىف فون ود ىلا عت هنا ن نما مان 0 ١

 ْ م راض زلاجت قاوم 1 ةنلاك داق رش هم اذ وب هلع عم 5دلا كِل: لوط هب أ نع هسفنراسخأ م 0
 ئ مومغلا كت هملا لسصو) نأ مالسلا هيلعبوةءب ىلع ىضقدق يلاعنو هلاص سما ناكمن ةدارملا كلة عرش 0 |

 ا ةيلاع ةجردىلا لسيف ايدل نع هركف قلعت عطقيرو ىلا عتهنبا ىلا هعوج ررثكما ةمظعلا مومهلاو:ديدشلا || |١

 وك ءاشع يس يي ا وسولان 0 دوسلاف 0
 د ل دبر دما دم يدي سم يس

 ا (نوفستانمتاعتس قو لدجرسلار اكشلا كل تاوسلب لا بذك مدهسش ىلع ابد ظ
| 

 لعفانخ لاما اونا نش * قطف مكي لحانو يو يعزل زد الان ها 0 ا ْ ش

 هن رطف صدمشلا نأ لاهو حاصو ىكف تت 5 دل ا هلك أفاننءاشم دنع فوزا رتو قرة -ذانبهذاولاه فسو | 0. ظ

 ْ ىبعشلا لاسقن تكبف عب "رش ىلا تكا ةأ سم انأ ىورو صمم امد نم هوجو بدت ىتح ههجو ىلع |
 نلاءالا ىطقي نأ ن اسنالل ىتبشال ةيذك ةلظم هو ن وكيف سول ةوخأءاج دق لاه كبت اهارتام ةمم انأانأ 1 ْ ا

 ف .ه”أل مالسلاوةالصلا هيلع وق هنمو ىرلا ىفاضءبمهضعيقياسوحاجزلا لاق قابتسالا نعم اول او 1 1

 امهم نيتنل ن انئاىرينأوهمهلاءىرلا ىف قيسلا لصأو ىرلا لصتلاب هد رئاحوأ لموأ ف نىفالا| ٍ

 رسااماعاعب لكل ذالعف ذا اقب انو اقبتسالاقيف كل ذب نايم ارتملا فص ومن ةولغ د عنأو امهس قبس وكي

 ريسسف:ى(ىاشاال وهلا و)لضتشاذم انيهذاناهتلا دع ةءا ارقف نأ ىورامريسُتلا اذه ص ىلع لديواههس

 ْ أوةيدسننأ زاحف نك لمقنافاودععرسأاشي أنقل ودعنو دحثل :قمتسن للا اًممو ىدسلا هلام امقادتسال

 نورا وفاكو لخحا فقابتسالا لم ناك منمق امتسالا الق ناسسصلا لعبت نماذ_هونوغل ايلا نمد

 ةخلا ادا اذا برذلا ةعفا دمووتدعلاة يرام يف مولد ةالاكهتالوودعلا ىلعامموب رديو مه هنأ كاذب

 لرتالاوهةجولاو عاملا بئذلا لكأ اودازاواوضرع لسقو فسو بثذلا لكأ 1لق بئذلا هلك أفهلوقو

0 
 مالبلا هملءبوقءنأ عملا سبل (ىلوالا لمسملا) لئاسم هو نيقداص قلو انا نمو ثناامداولاه أ
 ٍإ كتي :3 كف سوو ىف ان مال ق دصلاو َةَعدلا لهأ نمل دنع انك وأ ىثعملا لب قداص هنأ لد ن قت

 ' ناوانا عملا ليتوانمهتتكنالانق دسنال لنكل نيقداصاكناوان ال احل اوانيذك د قانا تننظاومإا
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 ظ 1ْ هنوخ : (ىاشااو) .ةعاس هةءريصدال ناكه نال هنزح ام ءانا مقراافمو هب مهم اهذنا (امهدحأ) ناثاشب |

 : ١ فدوب ىلع دش بن دلا نا مو“ ؛لا ىف ىأر هنا لق هب ,يماعشا "لذ مهعاوأم معرب هنعاولفغاذا ىثذلا ن ههويلع

 1 تناكسص ياذا لرقو قمنا لكو .هالبامهلاشمأ وة منا هكر كلذركذاذه نف ءرذص نجف

 1 تتأاذا ب رلا تبءاذن نم هق اق ثا ل_مقو فهما ابو لصالا ىلع ز مهلا, بئذلا ىرقو ةريثكمهضارأ ىف

 3 | اذاانا ةمسصع نو بنذلا هلك أ نئا مهاوةباوناجأ مالكا ! اذه مالا | هلع بوةعب ركذاسإف ةهج لك نم

 |نيوجو نم (با اواطاو)بثذلا هلك نعل هلوقىفماللا ةدئافام (لوالالاؤساا)تآلاو اوس هءفو نور ساما

 ١ أ ذهن نورساخ نتف ةعقاولا هذه تءقو نا ىأءاز لأ امْزاَم سه ط لانو كح دمه: نا كنا أ (لوالا)

 1 | مسقل ارامضا ىلع لدت ماللا هذه فاش ثك١!بحامص لاق (ىناشلا) مازاةسالا اذه ديك ان لعيد ماللا

 | اولا ةبسع ضم هوقو اولا ةدئافام( فشلا لازلا) نيرساخاكمل بئذلا هلك أل قاوم دنت

 |مهلثيلاجن ةرمشع مس اهلا ميتين 00 0 ا وا انها

 : أ ل ىلاستءلرق ”نازازع انس ركل خا ورزتت (لوالا) زك ةلق(باردلا)نورسافل

 ١ | دي النية هكسسم نونوكي مما (ىلاثلا) نوزحاعل ىأ نورمءاخلاذا م كنا مكلثمارمشر م ما

 : 00 ردو ىلا عتناره ريس لاقي ناو رام لاو ةراس 590

 اكمخا (عبارلا) اهانريسحر اندشاو ٠ تكماه دتفاشم-أ ظفح ىلعر دقن لناانا ىعملا (ثااغلا)

 د 0 :«ماوزوفل باشا كال اولمعتا وهن اههعمايقلا ىفاودّتجاو مهيأ ةمدخىف مهسفق ا اوبعنأ

 | عاونآ نءانمر د صام لك انرمسخو لاعالا كال: لك اند ادقن ةم دخلا هذي هىانرمتولاولاةفءانثلاو

 ارخ : الان و دامهدحأ رعاوباجأ لف ني رذعير ذتعا مالا هملع بوةعينا (عدارلالاوسلا ) ةمرالا

 يهودا تذر اوءمء الف هل همس ةد رهو لوالاردءل! بيس ناكمواغ.غو مهدقنا(باوحلاو)

 ظ 0 مه ىهأب ؛ مهتما هس هنأ ااذمحوأو بالا هباءغىف هونعي نأ اوعجأو هباون هدااف) ىلا.عتهلوؤ سه هذع

 اولاكدب الارب دنا ؛(لوالا) نيعضوءىفةن الاءذهفرامخالا نم دبالهنالبعا (نورءشبال مهو
 ءاورهذالإف هلوق هبل هدي م موعمهلرأو هن ذاف نورسااناذاأناةءمسصعن هلو ىثذاا لكس أ نأل

 اليورو لاناوع ن نم بحلا هبامغف هواءدع نأ اوءجأو هن اوم .دذالإف هاوقل دال هنا (فاشلاو)

 ْ هملعال.ادروك ذل انوكي نأ طرشي رثك تآر ةااىفبا ارا ف ذحو اهنذ ,واعشل ! هرب دةنوروكحص ذءريغ

 أ لمجوةديدشلا ةو رادعلا كاورهظأ هنو ا عمزربامل مالسلا هيلع ف سوينا ىّدسلا لاه كلذكانههو |
 1 لود وهو هثول:ةءاو داكى تح هول رف اهحر ,مق ىربالو هب رمضمف رخ الاثمغت سف هيرضر حالا اذه

 | هنول ديب اىلا هءاوةلطناف ءولةةنالنا اًعُوم ىنوة.طعأدق سدلأ ادووم لاقف كباب عدددام لءذول بوةعنانأ|
 مسهل لاقفب وقعن ىلسءهوض رعد دو مدلأت» وةطلب نأمهضر غناكو هصءقا اوءزنا رابااريؤشي د قاهدم ودور هدف :

 | ىترتملا ىفهولد مك نؤما اكركرشءدحالاور.ةلاو سعثلا عدااولاق ف هيئراونال سرق + 1-ءاوّذر
 نظف هودانذ كسي هوه واهي ماقنذ ردص ىلا ىوآ مث همذ طةسفءامركملا ف ناكصوتن وعلو وةاأ أ عةصن غلبا نا

 أىورو ماعطلاب هنتاي ادوهب ناكو مهعذخا دووم ماسقف ةر ذهنءوذذر نأ اودار فم ماسأف مهتكردأ ةمسر هلا

 ||| نم ىل لعج !بولغمربغايلاعاو دمعيريغايرقابو بئاغريغا دهاسشاب لاه طنا قا ال مالدلا هيلعدلا

 أ مالسلا هيلعليربج .ءاخ هبامثن ءدررانلا ف قل امل ماللا هيلع ميغاربانا ىورو اجرختواجرف ىرعأ
 ||| ةمثىف بوقعي لم بوةءدىلا قاحماو قا“ ىلا مي_هاربا هعف دق ءابا هسبل أو ةنل اريرح نم صءم#-»

 | أ (نمحوأو ىلاعت لاف نهانا هلأ أو هجرخأف مال_١| هلع لد رج انك مالسلا هيلع فسوي قنع ىفاسوةلعو

 0 أ نالوق هملا انم-وّأو 4 اوقىف( ىلوالا هلم لا) لئاسم همقو نورعشيالمهو اذهمهىهأب مهئبنتل هيلا
 0 ةقللا نم ةيظعةفاط لوقاذ_هو ةلاسرلاو ةوينااو حولا ه:ءدارملانا (امهدحأ)

 آ
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 كع-و ثددتال نأربصا | نمئروثلا لاهو عرج ريغ نم ىأل_.ريسمت ده احن لاقو هللا ىلا ىنزسو ىنث ْ ١
 نيملاظلا | ىلعربصل اما بجاو ىلانءث هللا ءاضق ىلءربسل!ناوهو ثدي انهو كك هن كرتالو كتبدص جالو |
 انلقب وبةوخانا انهو ريغلا ىلا دئاعلار رض | ىف اهسال هتلازاسح اولا لب بج اوريغفنب ,ركاملا كما

 سول صلت ىف هنمامعس ثدهلاو ستفتلا ىف غلا ل لو كل ذ ىلع بوّمعي ربص لذم هتابشوميذكروظا

 ناتيثف هولق ممنأ حصنا صاسقلا ةماقا ىفوءابحالا فن اكحنا ةّدشلاو مليا نءمالسلا هءلع ||

 هنال مياس ى هلاناملاعناكم الل او ةالصلا هملع هنا لاوسلا اذه ى :رشاغو مومذم ماشملا اذ هقريصلا ||
 ولا نممالكلا اذ_هلاهامنا هنأرهاظااو ثيداحالال ب وأتن ه كلعيو كبر كاست كلذكو للام

 الجر ناكمالسلا هيلع بوةءيّدااضيأو هبلط ىف سين أ بجاولا ن هناك مياس حس هئاياملاعتاكاذاو

 هن :ومظءدو ه.ف نو دةدعيو هنوفرعدأ وناك ماعلا لهأو في رس : ادعت نا يش كسلا ميظع

 ةدسش عم مالسلا هلع هنأ ىف بيسلا اف سدبلتلا هج و لازاو رهتشاو كلذرهافا صعقتلاو ىلطا! ىف خلاب كلف
 اذهنا تدثنتامحاولا نم ناكه. ءلطنا عم هباطب لل 4+ .د هب اهنو مال بلا هماع كسول , روضح ىفهتيغرا ١ ا

 هناصس هنا لاقي نأ لا هيعباو لوقا هنع(تاوخاو) امزشوالقعموم مدا اذهىريصلا ||[

 نالاوحالاَنئا رقيب فرع هلعااضد أو هبلع صهالل اظرلغتو هراع ةنسعلا ا ديد._ثت باطل ان نءهعئمىلاعتو

 | هلدقو هنادي ا ىلعاو هدقأاع رفحا ىف غاابول هنأو صصفتلاو باطلا ن ءهنونكعال مهنأو ءاوقأ هدالوأ |[

 درب ةرح هلا مظعيس» م ناو ةذملاو ءاليلا نعفسوب نو ه:ىلاعت هللاّنأ لع مالسلا هيلع هلعلاضيأو 1

 عقورخ الا اغا نيداولا دح نال الدو سانلاةنسلا ىفمماقلاب ىذرامو هدالو رب ”ارسراتسأ كده

 داولا ىلع هءاق قرت هناف م ةَساْنآو مولاغملا دولا ىلع هلق قرا معشر منا هنالديد- كلاب اذ- علاىبالا 0

 ضد وفو توكس إاو ريصلا بوصالا نا ىأر ةيلبلا هذه ىف مال_سلا هماع بوعد عقدا بني ا

 ْن وكن د ىلع لدي لمجر يه هل اوق(ةعبا رلاةلّمسسملا) ةملكسل ا.ىلاعت هللا ىلا سع

 هتاصسهّناّنأ لعب م ىلاعت هلتاوهءالدلا كلذ لزم نأ فرهدنأو ه ل.4با ريصلاف . .ريغن وكيدقاموالمأل
 هلاعتام ماقملا | ده ىف هملق قار مس أري صمق هيسفت كإمىففرصت نأف كلام ا ىلع ضارتءاالو كاملا كلام

 ظ | خيال يلع لفغيال ملاعو لود ال مكح“ البلا اذه لزنم نأ معي هنأ (ىناشلا هج ولاو) ةياكشلاراهظاا |
 هدسولاو ) ضرتعيالو تكسي كلذ دنعف باوصو ةمكح هنع ردصأم لك ناكف كلذ ناك اذا و ىئطدال مب 3 |

 ةباكسشلاب ل اغّمْشالا نم هعنع ىلا رون دو هم ىف هقا رغتساف قا ع نشءالبلا اذه نأد فكي هنأ (ثلاثلا الا

 برصد 1 ءافولاتدادزاولاىملال* :افلاب صةنتالو ءافولاد ادزتال ةماتلاة ملا ىلق كلدلو ءالملا ن ُ

 ناك اذاامأ لم+جاريسهلاوهاذهف ضرعا الب تاذل انا ورحم نوكيال بمهنلا لصومو ظطاو بمصتل اوف ءااا|

 اطباضا او المج نوكبالرب_هل ا كِإَذَف ض ارغالاربثاسا ناك ل هن اص قس! اة ءاض رلال جال الريسملا ١
 انههوالفالاو انسح ناك ىلاعت هقلاةب د ,وبع باطل ناك ام لكن اتا داقتءالاو لاوقالاو لاعفالا ع.دجبف
 لههأ ىذا ١ناامفاشالم ان: لجرلا لم ًاتمافن وتفلا ل اَنفأ ولو كل.اق تغتسارئالا ىف ىو رام قدصرهظ»

 كلذكمسغن فن وكنال هنأ عم'ئشل بانو دفأ وللاعلا له ؟ناف المأةيد و.هلا بط هماعثعاسبلاو لم
 هما دقانا ىعملاو نوةصت ام ىلع ناعم ملا هلا لاف لمجريصفهلوق بوعد ركذالو ةئباا عفنهتمرهظ ما |(

 يىاودلاودب وق ىو عزجاراهلنا ىلا هوعدت ةبث اسفنلا ىعاودلا نال ىلاعت نا ةوهجبالا نكميالريصلا ىلع 1

 لس م ىلاعت هللا ةناعا ل صحت لاك نيفنصل !نبب ةيراحملاتعقو هن اكفءاضرلاوريصلا ىلا هوعدتةن اسورلا ||
 ١ ىرحم ىرعن وةصتام ىلع ناعدسملا هلل اول اوقو دايعت لانا هل وق ىركش ىردي ل#ء راسم ه4 وف ةيلغلا

 مالغا ده ىريشد ان لاق ه هولدىلداف مهدراو اولسراف ةراسستءاجو) ىلاعتهلوق 95 نيه: لاءاوهوق ١

 هنأ لعا (نيدهازلان مهيق اوناكوةدو دعم مهارد س# نع هورشو نول ءداسع مب اءهشاوةعاضةر | داإ

 لافر غلا ريست ةقفر د ةر ايست ءاجو ل اةذ ةنل ا كلت نم فس يضالخفلبلالوستلا ١) ' 1 ا
 "يل م م م مس 52-2-2222 000 ١ أ

 َت ار ”7 |١
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 3 انياصص أ حا( ةيئابثلا هلثسملازاشت دع ىلء لدن ةراما دنع ا
 م ىلا 177 ترفرف سسدارملا نيل نرسل نعةرابع ةغالا لصأ ىف نامالا نا ىل_ءات الاهدل

 ش ًاءاسقتسال |قمسدقو كلذكعرمشل فر عىف ق.نأ ب جو ةغللا لصأ ىف ءالذكسهالا نأ تدئاذاو قدس

 ا همفو بذكم دب هصمق ىلع اواجو ىلا هتلاه مث برغل اءنونمْويْنيذلا هلوقريسفتىف:رشبلا ةروس لوتأ ىف هذ
 3 اوجذل.ةمهتلاسةمىفنيق داس مهنوكمهورل مدلابئطلملا صرملا اذهب اراجانمنا (ىلوالا هلم ) لآ 0

 3 اولعفي نأ بما ةيامغىف هناقلا دذع هه.ق عزن ىف مهضرغلعاو ىذاقلا لاو همدب صمم! كلذ اوغطأو امد

 اهمنرقب نأ نم ةمصعملا ىف ديالو صحمهتقلا سفن ىف اعمط كاذاواع ذي نأ دعب هنالمهقدصا اددكوناذه

 مبذكح مءامع صرمقلا ب روةءيدها الق ىوقأ ماهمالا تاكل مدلاب هشطل عمو هوقرخ واف نالذلاا

 لاح ان مهلا ىلع اواج لاةءاكمدب هع. .ةقوف اواو ىأهص.ق ىلعاؤاجو هلوق (ةذ امااةلشسسا)

 بوذكمىأ بذكمديى را الا نياو حاجزلاو دربملاوءا ارفلا مهو ساو ءلا ناممسأ لاه (ةثلاشلاهلكسملا)

 || لعافااو لوءفملاو اولاه غلا مالا ذكهسفنلعج هنكلو بذك ىذ مدر دقت ىلعر دص اى فصو هنأ الا ه.ف

 .[|| ناهلوتكلءافااو: رولا يسن بوثو ريالا برض مهردو بو تم ىأ ب كسءام لا ةءاكر دصا ناسي
 ١ لقعالاولاّمف ا١-مباضيأر دسملا ىم-زدصملابا.عءانأو حوت“ اننو موصو لدع ل-جرداروذ كام جسأ

 الأ ةيسق ”ىبعشلا لاق قزم لك مة ماذا هلوقو نو“ هللا مكحي, اءىلاعت هل اوةه:مو دوال دلعإلو لو ةدملا

 لادهشالو هب ىلع هوذرعو مدأا ءولماو كارل د ءوةلأال مخالد اذو هد .ةىفاهاك فسوب

 ترا ههسو لم قلاف ماللا هملءبوةمد ىلا هص.هةي أو لبق ن دق هص ةناكنالاه دهاشاا
 ابيل ص...ةأان موقد ىلءاودتحاو مالكا كل ذاو رك داما فسول: :وخ انأىلاعت رك ذ مغ اريسمب

 اىعأ مكسفن أمك تنمرز لها نعم سامعني ا لاق رهأ مكه أ مكلا تاو ملي مالسسلا هملعبوةءد هلا

 ١ ولا ناك ىرهزالا لاف همامقاىف عماملا عم سفنلا ف ىوعمرب دقني وسنا او
 هفاوأتثتساب درعا |ناريغز زو4٠ه٠هل و٠ ريسغو لطامأ اسما اطل نزعت اهماطد ىقأ ا هدنمأ وهو ناسنالا

 لبهلوقلوقنف اذه تنرعاذا ءانرتسالاوهو لوسلا نمتلههتاّو.فاشكلا بحاص لاهو زمهلا

 مكل تن زىأ | سهأ هن أش ىف مكسفن أ مكل تاّوسلب نولوةناكس دل لاق هنأكحص بئذاا هلك أمسواوةاَد در
 هنا (لوالا) هوجو ىلء نيد ذاكم مخ وكسسص فرع هي ىذلا بنس !ىفاوذادخاو نوةطصتامرنغا أم نذل

 ةالصا الع هنال ىس هئاداملاعناك هنأ( ىفاشلاو ) مس وب ىلق ىف دب ريدْشأ آد كل !ف ردد نانا تشيل ذاقرا

 (ثااشاالوقلا) كلذ ىف نوبذاك مينا ىلع عطا لل د كلذو كي ركدبت# كاذكر فسومالاه مالسلاو :

 نءو هص ةقركن بئذلا هلك أول حيد ك لاف اهركم ناك امو بذكم دي هس ه.ة ىلع اناا ارنب نيد. .عس لاه

 هسة قرذيلو همحلك 1 احر ناك ئذلا كا هنالاق مالا هلع بوقعينا لاه هناىذددلا

 مهو م هص.خاوك رتوهواذق فيك لاق: صوصألاهلتق لإ ! مه ضعي لاه كل د لامها ماللا4. طعنا ل_.قو

 مالسلاهماعب وعي لاهم م-ميذك كلذ بد بفرءمهااوقأ تفلت انف هلذقىلا هنم جو أه س.ةرلا

 ريصفر د ةلاو فو ذم هريخوءا د الاب عوق م هنا لاف نم مخ (ىلوالا ةهلسا ا) لئاسسم همفو ل ةريصف
 ريص ىريصف ءانعم براعق اكو ل. .بريص هلعن أ ىذلا للا لاه أدم. .ارهذا نم مهنهو عزللا نمىلوأ ل مح

 يهعفر ناكو ءابجاح طقس دقم السلا هلع بوتميناك (ةن افلا 'هلمملا)ليصريصووفءا ارغاالاقو لمح

 لاشنىفوكشتأ بوقءداي هما | ىلاعت هللا ىحواف ن 'زحال اري حسو نامزلا لوم لايق دهام 4 عا رع
 تفلح نأ هقاو تلاه اهلا كفالا ةسق ىفاهنع هللا ى ترةشن اع نعىكورو ىلاه رفغاف ات اطخأ ةئطخ بزا

 ىلع ناعما هللاو ل.ريصف هداوو بوةءد ل كح م كلئءو ىلك ىنوردءةالترذةءاناو نوقدمتال

 هملع هلف | ىلص "ىلا لس هنأ نسسسا نع( ةشااسملا "هلة #ملا) ل ازئااماهر دع ىف ل>وزع هش التاق نوه سنام

 || اوكشأ امن اىلاعت ةوقآر هل | نم هملع ل ديورب صد مل تب ن نذ همف ىوكشالريص لاق :لصج يسن هلوف نع مو

 ةدببج 2222222 2222222
 ى

 0م 0 اسم ادام

 001 اج لالا اع تلا: 07 22



 الا وأ
 يي يل يا جراسا عسسل

 ىلا ادتاعنركمنأ هنأ ب هورشو هل وةىفاذكنف ةوخالا ىلا دئاعزي دها زا نمهمفا واكوهلوتف ةريمضلا ن 51

 فسو عئانأ (فاشلا لوقا او) عملا ىلعءارم دلااذهلج بوف هوعاوسهف كادك داك ناو ةوشللا 00 ١

 وهورخ 1لوقانههو ةرامسلا مأ هوعابهنوخ ا ملعأ كب رقاصءان د« لاو ركيلا ن مهو رس نيذلا مه 1 ١

 مهمال نيده ازلا نم هيفاوناكو هورتسشا موقل نأ ىنعملاوءارمشلا سفن ءارسشلا نصدارملا لاسقي نأ ل متحي هنأ |
 ايوتسيداو هئاشبأ اوفرعاعرو اندبعهنامهاوق ىف نوباذكح فسو ةوخا نأ لاسم نئار 7 داع :

 هورتشامممالةرخ الاء يورتشا كلذ عممهنأإلا عفا ولاء إ:رووظ نمو ىلاعت هللا نمافو هءارمث

 نما لماقت :ىلا كلذياواصوّ نأ مهضر ءو نيدهازلا . نم هبفم-موكمهسفنأ نم اورهظأ مهنا عم 0

 اوناكو دهان لاق هيف ةيغرلا يدع ىرتشاراص قرأ انديع هناا ولاه : ةرضالالا ا لمتعو 0 ا

 نبالاع ابحي هنوك(ىلوالا ةفصلا) ثالث تاقصل ع نما كلذ فصو ىلاسعت هنأ لعا قباب الل هورمثو نولو تب

 ىدحاولا لاق مار هنافاذهالا ناصةن هللا باك ىف سخي لكل اهو مارحر ا نتن الام ارح ديرب شاسع

 ةمركعلاقو «_صقن ىأ هلط لاسقيناصةنلظااو لظ سم ةداّق لاقو ةكربلا صقان هنالاسم مارثسا اوعس ألا
 ىدحاولا لام رابعا ةصقانافون زمهاردلا تناك ل يقوار ه١اطاناصقن ةمقلا نم صقانلقو للة عشلاوأ|

 (ةيناشلا ةفدلا) سوطم نك ىعملاو مسالا عضوم عضوردصم سلاف اهلكلا وقالا ىلعو ىلاعت هللاهجر ئ
 نودعدونوعدرالا ىعو ةءقو !غلب اذاالا نوفزيالاوناك ممن :النزوالو ادعدصت لق ةدودعس سها ردال !

 نءوامهردنب رمشع تناكس ادع نبا : نءواممرثكل اهدعن م عمم ريثك-!!نال دودعم ل.لةلل لف اهنودام |

 ادوهالانيمهر دذ ا مهم داو لكس رسشع دحأ اوناكةونالاواولافاءهرد نب رشعو نينثاىدسلا |
 اذك فنالفدهز لامة ةيغرلا هلق دهزلا ى ءمو نيدهادا ٠ نم هيفاوناكوهاوق(ةئلاشلا ةفصلا)ائيشذخأي ل 1

 فسوب ةوخانأ( اهدحأ) هوجو هيفو عمطلا لق ناك اذا دهر لبر لاسةد ”هلقلا ءلصأو هم بغرب ملاذا | ا [| | ١

 هواطتلا مهنالنيدهازلا نم همفاوناكموعاءنيذلةرامسلا نأ (ىناشل او ) يده ازلا نم هذا وناكمهنال هوعاد
 هوءانمرحالف مهدي نم هعزنم قحتملارهظيث ااوذاش مهخالوا هع : ىايىلابسال هينواتمئذلل طقتمملاو |

 اهةلاوقال ا هده همسول قيس دقو نيدهازلا نهي اوناك هورتش ا نيذلاّنا( ثلاثا او) ناسمتالا س وان
 نُملا ىلا ادئاعنوكي نأ لّم<و مالسّنلا هياع فسودىلا اد اعزوكي نأ لمد < هف ةلوقفريمفلاو مدقت ١

 اعف نأ ىسعهاوشم رك ا هنأ سصالرمصم نه هارت هاىذلا لاهو ( ىلاعت هلوق 5 لءأ هاو سضلا ا 7

 رثك أنكاو هسه ىلع بلال او ثد داححالا لدو ان نمهلعنلو ضرالا ف ف .ويلاكم كاذكواداو هدتتوأ 1 ١

 ةوخالا نمامتاءارتشا ىذلا نارابخحالا ىف تي هنا لعا (ىلوالا "هلكملا) لئاسم همفو درسا
 زير ءلاوهوريفط اوأريغطق ءارتشا ىذلا نا لبتو كانه هعابورمدم ىلا هب بهذءاملا ىل_عنيدراولا ن و 1

 00 ق.لامعلا نه لٍجردياولا نبناررلا ذممون كلا اورمهمنئازخ > ىلإ ناكئذلا || 01

 اوهو زيزعلاه ارتسشاو أت مالسالا ىلا فسويءاعدق بعصم نب سوبا دهب كاف مالا هءلعفسو) ّ 0 |

 ١ و ةنس نيئالث نباودو ديلولا ني نايرهرزودسساو ةنسةرش ثالث زن ماقأو ةاشة راش 1

 | كلما ناك ليقو ةنسني مدعوة نام ساوهو ىف ىفولو ةن# سني د النو تالثنا 0 اوكلااهنلا
 || | لدقو تائبلاب لبق نمف سون مءاجدةلو ىلاعتهلوق لم دبة ل ”امعيرأ شاع ىءوهنوعر :هءانأف

 ![| كربلا هولخدأ ل قو اواض .,دنيرمدعت زب زعلاو ارتشا لقو فدو نوعرفدالوأن ه«ىوءومتوعرك
 كل ذيريفطت هعاد .اريرطاو قرولاو ك 1 نم نزولا ىف ب يم |

 أ تيثي لد نآر ةاا<.اعل دب لتاناورلا هده ع نمائيشناٍلعاو لءءار لقو اذهل ةاراا كلت مس-ااولاهت و نمل

 نم زرت نأ ل اعلي ءاالاف تاءاورلاهد هند [ىث ىلع فتوش ىاعت قا باكريسفتو كر رش فاض

 | اذان اكتب تدب ون كوة نمل دنع هماسقمو هلزنم ىًاءاوئمىركا هلوق (ةئاثلاةهتسملا ) اهركذ
 أ نسح ؟ىرهلا هلوق لل ديامض ما ءحاسع رك دنع ارثم ىلع | ىعملاو ءاوثااءرد_همو هنّ



 ا1 ]أ

 ريسغ ىل-ءنوممياوةلطناف قي رطلا'اوأ طخ اف رمهم ىلا نيدعن ءكوررسي موق ى أ ناستمانسابفبا

 نك /نارهعلا نءةددعب ةرغق ىف بخلا ناكو مالسلا هملع ف سول بجاه يف ضرأ ىلعاولعم هذ قدر م
 انيكلام هللا ةيال_جراوا راق مالسسلا هيلع فسوب هيذ قل أن يح بذعف اسلم» ةامناك لمقو ةاع :رالالا

 ' ران ساعد حاولا لفتومؤل دل دام عوقأل اق قم ءاءاملادرب ىذلا دراولاوءاملام هما تلطما "عازار ءذ

 | لسرأ اذا ءالدا ىلدي ىلدأ لاقي رئملا نماهع :نناذااهالدورتمل ىف اهلسر أ اذا هول دىلدأل ا هنأ ةغالا لهأ
 أ ةوذ_< انههو مال_غاذ_هىرشا. لاف“ الد عمملاو فورعمول لاو ح رخآو بذ_> ذااولدواديالدو

 1 للاب قاعتركيلار عق نم ةيحان ىف فسوب ناكو هول د دراولا ىلدأ مل نورمسملا لاق فسوت * رهظفريدمَدلاَو

 ظ اةزو مداعارق (ىلوالا "هلم ملا) ناتلث_سم هيفو ىرشإاب لاف ىدان هنسح ىأرو هيلا دراولارلطنف

 0 | 001)ةفاضالا ىلعءاسلا حقو فلالان ىارمشنان نوقاسلا و٠ ءلانوكسو فلال اريغب ىرمب قاسكلاو
 ظ أ اوقواذكع نمابع امهاوق هريظنو ةراشدلا دنعرك ذت ةلكاهنا (كلوالا) نالوقىرش:ا.هلوقىف (ةداشلا

 | اذه ىفءادنلا عم حاجزلا لاق (لوالا) ناه>وءادذلاريسفت ىففلوقلا اذه ىلعو سول ىلءافسأاب

 ظ |(ىناثلا) اومعا تلق ”كفءابعا تلفاذافةص ةلادبككحسص وو نييطاخلا دنت ب رجتال ىتااءامشالا

 ا ثرمالو ن الا تيطولخ بطاخ نم تاكولو كتقو تقول اذه ىرشبلا اهي ءلوقب هناك ىعولأ لاق
 ظ كل ذربسيو ملغع نب هعيناولافو نايا امالغاو دجو م-.نآوهةراشبلا ببسنألءاون روما

 الأ ىرمشب همسا ناكو هميحاص ىدان ىذا !ناىد سلا هرث ةىذلاو»و (ىناشا!لوقلاو) ىغلا لوس ابدس
 ظ ]| ىسراقلا ىل_عوبأ لاق ىرمشراب ىرمشب انهمس اة سعااعد لاه هنأ ششعالان ءوديزالوةناك ىرمش ان لاسةف

 ظ || ءادنلاب هصاصتخال لج رابلل_.قاكعف رلال فنوكي نأز اج هجولاوهو ةراشدللاه-١ ىريشلا اذاعج نا

 | ار لاك رص لو رسشنلا نس ىف اتا ءادنلا كلذ لع هنأ ريدقت ىلع بسنلا عضوم ف نوكينأز اجو
 | رمضلا (لوالا هلكسسملا) نائمه همفق هعاضب : ءورسأو ىلا: هلوقامأو ذابعلا ىل_ءةرمسح او الجراب

 : نظر قران اوتماءاص و دزاولا ل ادئاعألا (لوالا) نالوآ هم دود : نمىلا هورسأو ىف

 بوصالاف ةكرشلا انولأ سام رتشا انلق ناو همفانوكراثءانطَقَلا ةرامسال انلق نأ ولاه منال كا ذو باسا ىف

 || لاف هنأ ساسمعنب ان نعلق: (ىفاشثلاو ) رص مسهل هعيبتنأ ىلعان دنع ةعاضب هولعج املا لهأ نا لوقننأ

 اانمقيئاش دع هنااولاه لد ؛مولاخأ هنو ك اوذخأم-منا فل وهاس ادرما فسواةو>ا ىنعيهورمسأو

 ظ ىلءلدب ةءاضر هورسأو هلوق نال ىلو أل تال او راربعلا ناسلب لتقلايءو دعو منال سوا كل د ىلعم ععنأتو

 | (ةدانتلا ةلكلا) ف سوي ةوخ لال دراولام وبان اكلذو ةعاضر هناناومكح -ام لاح هورسأ مممادارملانا

 ا! لاا ىلعةبوصنم ةعاضدو حاحزلا لاك هتعطقاذا معللا تعض نم ةراصكتلل لعق لاما نم ةعطقااةعاضدلا

 اراااو نولمعبامع م 1ع هللاو ىلا هذ لاه مث ةعاضإ هواعحأم لاح هورسأو لاق هن اك
 ٍْ هملع ف سوا نأ هنمدا

 ' 0 ايدل رشا وح كادر 3 تادطممردلا قر مثعلاو ملوك اركل زان الحلا

 || هعوقو لعد ىلاعت هنأودوصةملا كا ذهلرست ال ىتس ديدشلا ءالملاىفهوعقواف هملع ىهالا كال 3لاطب ا ىف

 || كلة ل_هحورمصم كإ مراسص نأ ىلا مالا عاشو هعئاقو تدان رص ىلا هلودوىلا اب هسءالبلا كل ذ ىف

 اسس ىلا.عتهللا هريس نولطملا كلذ نع هعفدىف ءادعالا ع تلا نعد مونلاىف هارىذلا

 ةدودعم مهارد سف نب هورشو ىلاعت لاق مثنولمعيامم ىلع هللاو لاف عملا ادهلذ بولطملا كلذ لو هذ

 ظ نالون عتابلا كلذ ىفرب د قتلا اذ-  ىلعو ع.بلاوهءا ارمثلا نمدارملا(لوالا)نالوق هذ هورمشو هلوقاما

 0 رطاا فسوت ةوخ !ناامهتء هللا ىكر سا. .عنبالاه لوالا)

 0 اولاقفانمق: ان دمعاذها ولاه فسوناوأر الق ,هوبلط ةرا.لاران“آاوأرو بها ىفهوريلا لف هرب نوفر هي
 | لج بجوامناد تعباذائنلا تي رش لاق, هوعايىأءورشو ةوق نمدارم او مم هوعاقا ثم هوعنسف مه ا

 ا د_-او ئثىلادثاع نيدهالا. نءهيفاوناكو هلوقىفوهورشو هلوق ىفريمغعلا نال عسل ىلعءا كااذ_ه



 اا

 14 هن ةرم_هلا لاح ةهيس هملاس تناكف هش هنم قال نأ ىلا ص اق ةتئالاو عجارتلا فذ أيمن لايلاةباغ

 تفرعاذاقامحناو مدعلا ىلا ىهتنن نأىلا عجارتي ئامانار ديرعصي نأ ىلا دا دب لا ال افيعض الالهرهظر ١

 رق لكنك ماسقأ ةرأ رولا هذه تاجا ذافرسكو امد ورشعو بئر .ةلارودةدملوةنن اذهل :

 1 فمك ةفاذلا فدعض ناك داواذا نا سن الاف منرانالا لو اهيل فلاب اوترم 0و ظ
 ٌوقلاوءاكذلا ومعقلاران'آهمف له ةيناثلا ةعيسسلا ف لش داذا نيدين عسل مينأىلابيكرتلا ||
 عوبسالا ف ل خدرمثعة فاما ةنسلا ف ل خ داذاف ةنس ةرمشع عدر أهل ةايلق قرتلافلازيالم |[

 ىلاةلاللا هذه ىلع قرب لاازيال غةوهشلا همن رصتتو فماكشل ا ةس ىلا غاب و لا ةعلا لمكي ل انهوثلاشلا
 اذهونيرمشعلاوةناثلا ةنساا ف لت ديو ثااثلا عوبسالا ,ةلانهو ني ريشعلاوةيذاشا ةئسلا نين | ْ

 لق وءاملاووشنلاةذم تةدقف نو رششعلاو ةئماقلا سلا تقاذافءاملاووشنلا عساس رع ويسالا |||
 ع وبسالااذهماقبو ءدشأهسقناسنالا غل ئذلا نام زااوهو فوقولانامزىلاهمسءناسنالا ||
 ْع وءسالا ادهفنامتنلاو ةدا نزلا ىف ةفاتخم بنا ارااءذهنا مث ةةسنولالل هو بج ناسلالل لد< سمانا ْ ش

 دقو ئيئالثلاو ةثااثلا ىلاني رمثءلاو ةعساتلا ةئسلا نم أدّت لاكلاو ةةثلاعوبساوه ىذلا نايف
 ةلسملا) ءاسشالا قث اح لعأ هئاو بالا اذهىف لوةدملانرطا اوهاذهننيثالثلاو ةسماخلا ى لادم ل ظ
 نع سفنلا سحامهلسأ ةمكطلاووكشلانا .(لوالا) لا اوقأ همفو لعلاو مكاري سفن (ةثلاثلا ْ ظ

 مدقامناوديرظنلا ةمكحال الهلا نمذارملاو ةيلمعلا ةمكا مكن نمدا راافابتثباماهعئمو اهاوه
 ةمكسلل اىلا اهتءنوقرتي م ةلمعل !ةمكحلا,نواغ تشي تاضان رلا باص نال للعلا ىلعانه ةيلهعلا ةمكطا | |

 نولزتي مالوأ هب رظنلا ةمكمللا ىلا نواصي مهناف ةسناحو رئاراطنالاو ةلقءلاراكتفالا با امون رظتلا ا!
 تم دج وج هه جوا فاس وس رطوة لمعلا ةمكمل اىلا هته ٠
 نوكي ”ىنلانالةويئلاوه مكللا(ىناشلا لوقا الا لعو اكس هاشم 1 لاه بيلا اذهلف تافشاكملاباونأ ١ ١
 ة.ةملطملاهسفن ةزوريص مكمان هدارملان وكي نأ ل < (ثلاثل !لوةلاو) 'نيدلا لعرلعلاو قاد ىلءاكاس ش
 ةروهةمد هضقأ از ةيئا اوه ١) ودا تراص ىّيمواها ةرهاف اهماع يطعم سم ءوسلابةرامالا هس: ىلع ةكاسأ إ

 لولا .ةحو سفنلار هوب ىلسءسدقلا لاعنهةيهلالا» اوضالاو َةم_تدقلارا ونالا تضاف ةفدعذ 1 || '
 انادنع ثيندق هناالا ةءاَمَعل از اونالاو ةماكل !فرااعملل هلي اه ت اخ ةّقطاناا نيغدا اره وج نابانلااذهى |
 اهنةتايهاملاب ةلتخم ةيرشبلاحاورالارهاوج نا ةيولعلا تافشاكملا بسحبو ةيلقسعل نيهاربلا بس أ أ ْ

 ةوطعو تاسناسورلا ماع ىلا للا ةفظعانو ةسسخو ةفب رشاهنمو ةلدنوةرساهتموةددابو ةدكذأ]] 0
 نئئامالاو ةدئالا لاه ثاماقملا هذ نم دحار  لكصو: ريثكماسقالا هذهفتايناعشملا ىف ةسبغ را

 دادعتالادي دئافيرشاةرش ا هو ناك ناويناابناق نمتاالاوززا | 1 ١

 رفا !لاحفف نال” الاوز_هو ةماادسفبا تالا الالامعتسسا ساو اهلامنآ قسكوشناا تل :

 كل:تضخضن نديلا ىلع زب ررغلاةرار ا 1تاوتساو ناسنالا ريك اذاف اسهيلع ةماودسم تابوطرلا ن "0 |

 ةبناسنالا سفنلااهلمعت_نثال ةاءاص ةسنديلا تال "الاكل: تراسصف تادستعاو تاقوتاب وطرلا || ١
 احرار توتو انف راما قدك ةيندبلا تالتالا لاكدن ءذهفب رشاف رهو لأ نغنلا تاكاذاو | ا ١

 مح ءاشن 1 هلوقو ةندبلا تال ”الالادةعاىلاةراثا هدشأ غلبامو هلوقن اهيءاوضالاناعل ماظعيو 0:

 قوه ىتلاهندوارو)ىلاعهلوق ه لعأ هتلاوةيرظنل و ةلمعلا|اهتوق ةىفسفنلا لاكتساىلاةراش العو أ

 ١ (نولاشلا طغبال هنا ىاوثم نس-؟ىر هنا هللا ذاعم لاه كل تمه تلاهو باووالا تةلغو هسف: نع 1 ظ
 ناك ايهجوز نااضدأ لاقيو همأ تعمط أ رملا هن راسل نحسحلاو لاس اًةبامتىف تاك مالسلا هيلع سون نأ |||[

 عام او طولا مهنمدح او لك لواحاذ اه سف: نع ىف هتدوارو اه سفن ع نع هسترراجنالفدوار لاسقيازجاعإ

 ت ار ل 4 2



1 
 سل سس سس دج سح 1 و

 [٠ راقت ناكمتا لع لديهسفن ما ارحكص انودهءاوثمم اركاب هنأ سها زيزعلا هأ نو ةتحلا لاهو ئاوم

 . (| للعءاوثم م اركاناه مأ الو ىلاعلا س اهلا ىلعهنت !مالسل اةراكوهو ميظعتلاو لالجالا لمد ىلعلا |
 داو هلداوب الن اكمال دلو ءذضتو أ انتامهمحالصان موقي أ اداوءدخت وأ انعفم . نا ىبسع لاهناكاذ

 | لكم بلا نم مالا, هللع انمسن  !؟ىأ ضرالا ففسوءلام كل ذكو ىلاهة لاه مثار ديلا
 0 | | تارلءام ردم ضرأ ىف ىسجنلاو سهالا نءاكةمراصناىلا كدب لهون ىتزيزعلا بلق هيلع انغاطعناب

 | نيقصولا نيدو. ءركذ فس وب نأ ءالعا ل واحال هناصس هناولعلاو ةردقلاالا تسل ة.ة.ةللاتالاكلا

 0 ةفصق هلي مكناماو ضرالا ىف ف سو. | هلوقب ةراشالا هيلاف ةنكملاو ةردقلا ةغصىف هل. ك0

 انركذ انا لعاو ةماكلا هذهريسفت مّدقتدقو ثدداحالا لد وأنتَ ءهلعناو هلوقب ةراشالا هيلاق لسعلا

 هناىلعار هاطل د. كلادو اذهيه ىمأب مهن. دل هملاانمحوأو ىلاعت لاق بالا ىف ىناأ اا مالساا هلع هنا

 تق ةولا كلذ ىف هءلا ولاكلذنالا»نا دعبالفز 7 3 صاهرال اان دعو تق تقولا كلذ ىف هلا وأ ىلاعت

 روض# يل ةيستل لدرالو قو م نويردزكب اذار ودبل هب وشن لحال لد قلل ىلا هتنعب لال ناك أم

 غسلش قلذلاىلا هلاسراهئمدار ماو ثيداحالا ليو أت نم هلعناو انهه لاه ىلاعت هنا مث مال سلا هلع لد ربح

 3 ةلاسرلا ل_جال ناك ل وال حولا كلذ نا لاقي نأاضي أ لك و قطا نيدااىلا قالا ةوعدو ف.ااكتلا

 لك اهي ريصيتاجردو تادانزب هلا جوأ ىلاع هنا ىلع ثيداحالا ليوان م هاعنلو هلوق ل مو ةّودنلاو

 11 لاسقف فسولىف سره: نيح زيزءلا ثالث ةسارف سانا اذ ما دوعسم نبا لاقو هز .ةناك اممالاح ىلعأ مون

 ١ رك وبأو هرياتسا تبا تلات ىموم تارا 1 ارااو 77 اما كب ياا

 هيأ لعلاع (لوالا) ناهجوهف وو هرهأ ىلع بلاغ هنئاو ىلاعت لاه مث رع فاذا نيح

 ِ | ىعأ ىلع بااعهللاو (ىلاشلاو) تانيسمل هنيكادع نءعنامالو هناضقاعفادالديربامللاسعف هنالا

 ٠ هبدارأ هلئاو هوركمو ء وس لك هياودارأ هتواو همعس ناك امواسبهلا ناك هرومأ ماظن نا ينعي فسولا

 لمان منا لعاو هللا دس . هاكرمالا نا نولعنال سان ناارثك !نكساو ربدوىلاعت هللا دارأ 5ك ناكمفريخلا

 ىلاهتهلوق ه بلاغ هللا ءاضقناو هن هلك عال ا نا ندين و فرعءاسهااو- أب ئامعواسن دا !لاوحأ ىف

 هحو (لوالا'هلكسملا) لئاسماب الاف (نيتسسحلا ىز كل ذكوا دعو كح ماشن [هدشأ خايادمر
 ىلاعت هلت | هنكحح م نمل اودنادشلا كل: ىلعريسص هنامث هنلااواسأ امله وخ !نا ىلا عت نيب لاشي نأ م ظالا

 ىلعءاز خس اكتاكمنل نميزافم عسب نا ناسي دوو علو مكحلاهقلاءان آءشأغبال خضرالا

 دهتحانمنالاهنممهنمو ةنسملا لاعالا ىلعءازسةوبناا نا لاف نمسانا!نمو نحل كلت ىلعهربص
 ىلا عت هنانمواوق ةدعص ىلعا اووتتساوتلا تراب يستسدمع و لاستمت+ ءاهسعت ركسو ىلاعت هللا" ءالب ىلءريصو

 لدياذهو نينسهلا ىزح كلذكو لاف مث ةلاسسرلاو ةّودنا ءاطعأ هناركذ نوما كل ىلع فسونريصرك نامل

 قاسضتال دعب اذسهو بدانل كلت طع ناف فون اهي نأ وا ةمس سل اتاعاطاا فأن هلك نا ىلع

 ةئيلاابينالوالوسر ناكام فسوت نا لاق نمسانلا نمنالسءاو ةبسينكم .ريسغةؤبنا انا ىلءءالعلا

 ابن اكهنانسحلا لاقو عاج الا, لطاءلوقا ااذهو هدا هللا نسح اف ىلاعث هللا عاطأ اد.عناكامناو

 الوسرراص هنا ثالوسر ناك امو اذهمه ىهأب مهند هبل اانمحوأو هنت ىف ىلاعت هللا لاه ىذلا ت تقولا نم

 ىذلا تقولا نمالوسر ناك هنا لاقت نم مس:هو العومكح ءانبت هدأ غابالو هلوقى :ءأتفولا اذه دم
 هبابسث ىفءاهنم ىهتنااذاءذشأنالف غلب برعلا لوةةدربعوبأ لاه (ةّاثلاهلشثلا) بملاةبايغ ف قل

 | دقو مهد أاوغلبو مدس غاب لاقي عيمجاو دج اولا ف ل معمسي اظفال !اذهو ناسدقنلا فدخ امنا ىلءق .ةهيوقو

 دها نع جب رجب اىؤرف ريسفتلا امأو هدشأ غاي تح هلوقدنءماعنالاةروسيف دشالارمفنانركذ

 نناولا ىلع قابطنالا ةديدشةياورلا هذه لوقأو ةنسني الثواب" الث لاق هدأ غلبادو سابع نبان 2ءا

 | ىلا سوت نأ ىلا اء ءثفاثيش موب لكديازتيو مالا لأ ىفثدح<ينانالانااولاق ابطالا نال كالدو ةمسطلا

 ا ا 2 ا ل ا ا للا امكسإ

١ 



 ,2ىك4

 اي دلا ف ىزخ اهعبتبو لاق: ذإ ةذللا ءهذهو بجاو ررضلا نع يالي يعاشر اسوا ماحس 1
 هلوقفاينءزارتحالاو اهكرت ىنمتقي لةءلاف ديدشررضاهمزلاذا ةهليلقلا ةدللاو ةرخ“ الاف ديد َتاَذعو 1

 هلوق ٠ بترا ءوجو نسح أ ىءةبت مةئالثلا تاياوها ذهن تيثف هيلا ةراما نوما لالا َ ١

 انداسعنمهناءا.ثسفلاوءوسلاهنعف رسما كل دكمير ناه ربى أد نأ الول اهب دودي تاع دقلو) قلل ىلانعت ' ١

 اهلكسملا) لئاسمب الا هده ىفو اهتعشخصلابءانتعالا بح ىتاا تامهملا نمد الا ةذه نالعا (نيصلخملا 11
 مالتسأ اه. .اعتفسوين ا( لوتالا) نالوق لئسملا هذه ىفوال مب ذ هنعر دص له مالسلا <: اعهلا ف(قوالا || 1 |

 مهمهتءاور ىلا عوج راامهلعي قوثوملاثورمسفملا لاه طسسسبلاب اك ىف ىدحا ولا لام ةشح افلامها 01
 لك كلاز هبر نم ناهربلا ىأراساف ةأرملا نم لجرلا نماحم اهتم لجو اص #ام#ه25 رااءذهباضيأفسودأ]] ١١

 | عفطو هيف تءمط لاه هنا مال_سلا هماع”ىلع نع هدات سانهئعهللا ىذرقداصلا ارةعج لاق هنعءةوهش 1
 اهتم ساو ناممهلا لد لاه اه .متء هللا ىذر سامعنبا نعو ةكذتلا لحي ن أه هناابيف هعمطن اكفابف

 ةعدع تانأك ف لوطىدحاولا نا عدا عيا هاجر نيب ساجوهل تقاس !ملااضبأ هنعو نئاختا ساغ |
 نعم الو ةلاقملا هذه مت ىف هءلعل ومب اهتاشي دحالو اهب جحد ةركسذانوباهااته قفل 0

 ْ هللاهق ب.غلاهنخأ ملى ملعبل كلذ لاقا ل مالسلا هيلع سوي وناىورةدنافلا نعةيراعلاتاملكلا كلتىفأ 1 ا

 اوس ”أنيذلاو لاه ىسف:ئرب؟امو كلذ دنع ف سول انف فسولاب تمسمهني>الو مالدلا هملعلرربجأ ١ ا

 نيذلا نم ىلا.عتهقادنعمهلزانم عاف”راوماللا مهيلعءاسنالا قوة < فرعأ اوناكف سوال وعلا اذها] [|| ٠
 نءائيرب ناكمالبلا هيلع فسوينا (ىناءاالوقلاو) بالا اذه همالكة صالخ اد هف نعد ااا َ 1

 تالعاو باذنه ءو لو: هيو نيماكشملاو ني رفا ن نم نقدا لوق اذ هو مرحلا ولو لطابلا لمعلا | ١ أ

 مداه صقف ةرقبلا ةدوس ىف اهانيصقتسادقلو ةريثكم السلا مهيلع# ابسنالا ةمدع بوجو ىلءةللادإ!لئالدإا || 1 1 |[

 ةنادكناو رثاكل تارك ءنم انزلا نا . (ىلوالاة جلاف) اهوجوانههدب زتاناالا اهديعتالف مالل اةيلع ِ ْ ١ ظ
 ةصضفاا دج بوكا ةةاينالا انميسظتعلا ناسحالا 'رلراقءماضي أو نونذلا تاركسنم نماضنأ ةنامالا ضر رعمف | ظ ش

 مومو وكم قبوناشار حقىبرئاذا ىسلااضي او بوذااتا ركنمنماضيأ ديدشلاراعلاوةمانلا ||

 زاد يوتا سونا اذهمادقاف هنو لاكو هءايسثنامز ىلا هامص لأ نم ضرع |

 ا هيلع فدو ىلا اهومست ىق ||ةمصعملا ذهن الوق:ةادهتيئاذالاعالاتاركشم نم مطعما منا كلذأ 8

 ىلانعت هللا قاخ قسفأ ىلا تيسنول ةيصعملاهذه لثمو عب رالا تاهل ا هذه عمم ةفوصوم تناك مالدلا

 تازجهلايديؤملا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلااهدانسازو ص فن كف هنم فكنتسالريش لكن ع هدنأو

 ىلءلديكلذوءاشسفلاو ءهوسلاهنع فرصنل كل ةغقاولاهد- هريغ ىف لاف ىلاعت هنا م5 ةرهاسلاةرهاسلا

 شكلو ءوسلاعاونأ م نما هلا اهوبتسست تا ةمصعل انك شالو هن ةفؤرصمم ءايئمفلاو ءوسلاة هاما |

 ظ دق ناكملا عمءوسلا ن ماني رب هنوكب ةعقا ولا هذهنيع فده شي نأ نلاسلا بريقملب ف يكف اشغل ءاسقأ | ََ
 هذسهنأ تهلوقنان الكإدورخآ اهو نءاناوق ىلع ل دندن . الافاضي أ وءاشسفلاوءولاعاونأ ماغعانأ

 هللا ةمك عيليالفؤللل دلا» ءانثا او ميظعلا حدملا د. فتاهنأ ك شال هناالا هنع ةمصعملاه ذه ىنن ىلع لدئالذب

 بمقعد ”الاو جعادملا# اهعان هءلع ديو هج دع هنن ةوطظع ةمصعم ىلء هما دقات اسنان ع ىد نأ ىلاعن

 ْغأ وت ونذلا يق أ هد_بع ضعن نعناسطلس بلا ىحاذاامهلا م مناف مي-ظعلا باذلا كلذ هنع كح نا

 لسع هتاوانوداذكت اك ركشتسي كا ذناف هريقعغلاسلا» اشئلاو ميظعلاحدملاب هرك تينا لامعالا |

 ةمادخلار اهظطااه وعما او كلذ اوماغمةساةوذهوأ 2 زمهتم تردص ىممالسلا مويلع»اي ءايدن الاّثأ(ثااثلا

 لاما نمناكما# ركتملا ةريبكلا اذه ىلع انوه مدقأ مالسلا ءءلع ف سوي ناكسحولو عضا وتلاوديوتلاوأ] |

 ثدحو عضاوم ار ئاس فاك اهب هناسمت اهنعىلاعت هللا كله ونايف واورافةتسالاو ةيوتلاباهعتيالثأ || 5 1

 | قلعت اكن م لكنا (عيارلا) ةيصعمالو بنذ ةعقاولا«ذ_هىف هنعردصام هنأ نلع كلذ نم ئندجولال || ١



 نبأ م

 ' يفام ازيا اذااوسال ةرو_سملا عض ماوملا ىفالا هيدؤدال لمعلا كاذنا ب ءسااو باوبالا تةلغد

 ءزش لك ىف مولوق ن ةنماذه ل صأو ىدحا ا اهتةلْغأ ىأ با ونالا تةلغو ل اوقؤ ديدثلا ف الثا مانق

 .قاغأ لاقف فلالان ىذعي مث نه للا قاْغ نمو هضغقف قاغو لطاءلا ىف قاغلامد قلغدق هم زافئء ف ثنشن

 1 | 0 تفاؤل 000 ا اا ع

 ا 1 كل ته فخ الا لاقد ةغللا لهأ عج لوقف له 211117 اديوروحخ لعفال مس ١كل تاه

 1 1 | ىنداف أ ىرذنملا ل ضفااوبأ لاه ىدح اولا لاق اهعفرو ءالارسك ضازو<و يت

 1 ا | لهال غلا مناءاّرفلا لاقو ثآ ارقلا هب رعلاعت ىأ لامه ةناربسعلاب كال تيه لاق ديذ فأن ع ىزرربتلا نيا

 1 | تةفتا[تارو> لحأو سرقة غل نيب قافواذهو ىرابنالا نبا لاه اهباوماكتف ركب ىلا تطةسنارود

 1 ةغلوقامسغلا ف ٌلرتااو برعل ا هغلو لل_.سلا ىف سرفااو برعلا ةغاو ساطسفا!ىقمورلاو برعلا هغل

 ا | «اهلا نك ؟تيهناوك ذئب ةباور ف ىماعنباو عفان ق(ةيناسشلاةلشسملا) لولا ؟انىةثدااو برعلا

 ١ 1 ءاملا؟ اًرمهو ءاهلارم كب لل تاه ص اع ىلأ نعراعنب مانهأر قو ثمح لثم كل تهريثكنباًرقوءاستلا عفو

 ُ أ 53 اراان الاه ىلا.عت هنامانلا عفوءابلا ناكساو ءاهلا جتفب نوقابلاو كل تأسبت نم تنجب لش .ءاتلا عضو

 ا ا ذوعةىأ هلا ذاعمهلوقف ىاوثم نسحب ادق ذانعم مالسلا هيلع فموي لاف مالكلا اذه ترك ذاسا

 || نأ كلامو ىدمسو فر ىأ ىاوثم نس أ ىرثيد_لاو ناش هنا هلوق قريمضلاو ا ذاعم هناي
 : دنا ةصبقلا ةناسكلا هذه ناسحالاا كلذ ىلع هيزاجأ نأ لعاب قءليالف هاوثم ىزكا كل لاه يح ىاوثم

 1 | مهلعنالوأ مهسفنأ نوم اظممنال ةانزلادارأ لبءوو ةءاسالا,ناسحالا نوزاح نيد! نوم اطلا دال

 | اًرع ناكمالسسلا هملع فسونا (لرالالاؤشلا) . تالاؤسانههو هعذومريغف ئشلا عضو ىضَمَمي

 اذه ىرعأ مالا هملع هنا (باومساو)ةريكو بنذكا ذوابذكث وكي فكرهناهلوة:دحالا دنءعناكامو

 هوجولاب هيلع منأو هاير هنااضياو هلا دمع هنو نم همف نو دقةهياوناك ام قفو ىلعو رهاظلا بس مالكلا

 | ىلع هنوام_ي رهاظلا له تاف ةن_بحلا ضيراعملا بان نم اذهوهلاس ص هنوكهلابر هنوكب ىنعذ سيحبا

 || هملع فسول لوقل ديل ه(ىفاشلا لاؤسلا) هيلع امعممو هلا ص ناكمنا هن عب ناكوهو هلابر هنو كح
 ٍ هءاءهلوقنال ةرهاطتلالد هيلع لدي هنا(باولاو) ردةااوءاضةلا فان .ددم ةدص ىلع هللاذاعم مالا

 ةردقلاءاطعا نعةزايع تسيل ةذاعالا كانو لمعلا كل 3 نعهذمعي نأ هلف ا ن نمبلطاذاعمهتانذوعأ مالا

 اذهنم ىلاعتهتنارو دقم ىف ناك ام لكن ال ف اطلالا عفو عئاوملاةلازاو رادعالاةحازاوتل الاو لةءلاو

 ةذداعإلا كلنا انلعف لاحم هناو عن عتتمملا لمصمل ابلطو أ لصاحلا لمصءتل ايلطاما كلدنوكمف هلعف دقف باس ا

 يلق نعي زينو ةعاطلا بناس ةمزاج ةمعادهيق قلي تاالااهل ى جءمال ىلاعت هللا ٠ نم فسوب اهباط ىت أ

 ظ عقوال لسو هيلع هللا ىلص ”ىنلانا لفن اان احل رانا ىلعلءادإ او بولط ماوه كلذو ةمصعملا ةمعاد

 | ألا هلازاو ةعاطااةعاددب وقت 201111 كَم . د ىلع ىباق تدث بولقلا باقم اد لاه ت ذب ىلءهرمسب

 ا نمءدا اراباف نمسزلا عب اصأ نم نيعبسم !نبنمؤملا بلق مالا هملعهلوقاذكو انههاذكسف ةمصعملا ةءعاد

 || ىلا ترقتفالالاو اعتدت اقلاال ا نالص ال نادسعادلا نان اهو لرْتلا همعادو لعفلا ةمعاد نيعمسصالا

 هللاوالوق ىلع" الدلا لدن مهنا ذاعم مالاسلا هل فاسو لوقنا تدثذ ل سلستلا مزلو ىرخأ ةيعاد :

 هلوق .(اهدحأ) ءاسشأهنالث اهم الكع نع بال! ىف مال | هملع فسول 3 (ثلاشلالاؤدلا) لعأ

 | هجوافنوملاظلا فال ها هلوق(ثااثلاو) ىاوذ ء نسج ىز هنا ميلانهت ةين(يإكاوؤبقا داعم

 ا ىلا تهللا هال داقنالا نال كلذو نسملا ةياعف بتترتلا اذه (باولاو) ضءبباوملااذه صءلى 0

 ا مج ىلاعت هللا قاووتيا نارا شلاق ذاب اوقف بعل قبس ىف قالا او هماعز !ةرثك!ء١امسش مالا د ا ةملدتو

 ا همانعناهلب ادم قي قف مئأدق لجرلا اذ هناك الف ةءاعرلا ةيساو قاطتا قوةاذيأو لمعلا ادهن 2
 د

 هناسدعاو



 ,”ي<ي9ي01

 نآرقلا فرثكتاو م: 1كلرتزاناو هةلرهشفانالاشنال 4 لح انوكا كلا ايط ارق ابار بلص: روك ذم |
 هقدحو هكرتن امنا باوذلا ايو انو ذحتنوكرالن١لمالانأالانآرقلاىفرذكدنأعارنال لوقتانالا 207

 نيعت ىلع دبأم طظذالا ف سلف انو د2 با اولا نوكين أريد انههو هنمعت ىلع لدي ام ظفالا ىف لص اذا ْ ْ

 نمىو ا اهضعب رامذا ساو اهتم دحاو لكرامضا نسي تارا.مذالا نماعاونأ ةوهناف باوملا كلذ ا

 دقمهلانأاناسلوقننأ هيأ الا هذه ىلع مالكا ىف ( ىناشلام اهللا) ملءأهتناو قرغلار مظفقاسلاراما

 نم مهلا نال لات ةأرملاٌتاذيم_هلا قلعت نال هرهاط ىلع هل نكمالاهبمسهو هلوقنا لو نانأ أالا لصح

 كلذ قاء ملء صوص لءفراسصن ١ ن ءذبال هنأ تنشف ةءقاباا تاوذلاب قاعتال دصقلاو دصقلا سنج

 رخآ امش رهذل نو امةشحافلاعاشقبا اوهر : مثلا كلذ نأ اوعر مهفر رك ترابا لعفلاكلذو مهلا

 22 اسو هنا نءاهعق ديم_همال_س | هيلع هنادا اراا (لوالا) هوجو نم هناسوهورك ايبا

 ةًأراان قث اللاق هب قلي ىذلا دصقلا ىلع دح !ل كج قح فلم < نا بج وذد_هتااوهم-هاا نال منن
 نم ىئاتتارعزالا دسقا انانل انف !ثاوهملا قود .قئولاو فلو ماو لالي ادت | |

 ىل_هفاولاه نا هعفدو هب لم قنوات نع لاش ركتملانَع ىهنااو فورعءمابنمالا ىلاو هددصعم : |

 زيسه بو نم هنا و دئاوفلا مظعأ همق لو ,انناق ةدئاف هير ناهربىأر نأ الول هلوذا قدالردقتلا 1 ٠ أ أ

 لت رئت ان تناكلوأ هلم اهعف ديمه ديلا السلا هيلع فسول لعأ ىلاعت هنا (لئالا |[ 1

 مال_سا! هيلع هنا (ىناشلاو) الهلا. ا لانوس وأ اير نم عانتمألا نأ اصتدقهلعاُ | : أ

 ظ نأ ىلا عت هللا ل- «ء ىف ناكسهو مادقن مهي ول قر ناكسف هب تقاعتاسع رف 5 ةسفن نع اهعفدي لغتسشاولا 1 ١

 تناك فتاح. نماقزمم هب ون ناك ولو نانناود» فدو ناكل مادقنم قزةءول هون ن ايده شيد هاشلا | ا

 ىتحا نءابر اه ىلو لب هت نع اههفدب لغت شن ل مرج الف ىنملا اذ#ب هاعأ ىلاعن هتناف ةنئاانللا ىهتأرملا 1
 م-هل انغ ن أذ اَو 21 (ىاثلاهجولا) ةءسصعملا ن نءهنءارب ىلع هلة دهاشلا :داهشتزاصأ | ١

 3200000 هىئمهيام همهتشيالاهفلئاسقل ا ل ومب ةعئاشلا غلاف لمعت_بم اذهو ةوهشاا
 الولاءاهتشاو همس ادقلو ةالا ىنهذامه مالا هءلع فسول ةوهّشىلاعتهق اىعسف ىلا ءامسنث الام مأأ || ْش
 رم نال ذو سلا ثيد ملا رسفينأ (ثلاشا١) دوجولا ىف لمعلا كلذ لخ داب رناه يره 1

 مكمل نب لانه عقينأ ودبالدف ىوقلا باشلا ل_برالتأ.مو تفي زتاذا لامباو نسا ىف ةقئاغلا
 ١ :راتوةوهشلاو ةعسطلاةمعادىوةن راف تاعزانشمو تايذا لقعلاو سفنل نيبو ةدعيساملا ةوه أ

 ةيدودعلا يذاوجن ءةرايعناهربلاة يورو ةعسطاانذا - نءةرايعمهلاف ةمكحلاو لقعلا ةيعادىوقت ١
 0 ملا اردربملا باللعاىأأر اذا فت املا فيملا ف غاسلا حاصلا لجرلا نأكل ذلاشمو أ ١

 نشأة لالا ءَّده تناك انلك ل يبئذلا لوح ىلءل ديالا ذهن هنمهعتعءادهو هارد نأالا ه د رش ىلع |
 دي قيبلوهنلاانبح ذىذلا لوقلا ذه ةصص ىلاعتهقا دمر هط دقن لك ًةيدومعلا مزاولي  مامقل ا ىف وق

 اهنءانمال ةمش لولا كل درب رةتىفركذ دقن اكو لو نب ريسفملا ءاه«أ ديدعتو فلستلا در الا ىدحا

 ١ هنأ لو هلع هللا ىلص ”ىبنلان ع ىورهن : ضقت نسعي نال رع از نب نتتلا لاي ع ةباورا ىلءدازامهنأ ١

 1| ىلع لافرامخالا هذه: ثم لشتالخأ ىلوالا تاقةتايذك ثالثالا مالنا هءلع يعاربا بذكام ل

 مهاربا بي ذكتت مكمل |نمزل ءانلبقن انيك ايدل تاقف ةاورلا بي دكتاش مز ءلمقن 0نافراكذتسالا قدر

 بذكلا نع مالسل اهملع ميهاربا نوص نأ كشالو ةاورلا بي ذكي مك حلا انمزلءامنددر ناو مال_لاهملعأا ٠
 نم*# ىذلأ ن نءموىدحاواللوةنقلدالا اةهيشفرغأاتا بذكالا ء ل. امملا ن. ةفئاطنوص نمىلوأ || | 0

 (ةيناشلاةلئسملا) لعأهتاو نيب ذاكمأنيقداصص اوناك نيرسسقللاءالؤهن ع لوقلا اذها واقننيذلان 0
 (لوالا) هر قراوريسف دو ةيصعلل نوت دثملانوةةحناامأو هام ناهربلا كل ذيدارملانأىف

 سوفن ةةرهط ىلاعت هللاَنأ (ىناثلاو) باقءأا نم ىلازلا ىلءاوعل_علاوان رام رض ف ىلاعتهقاةح هنأ ||
 عويس سس دامو

: 

 7 391021690900009 ياطيب 177800170791-0:00 101, تالت كل نزلنا 717070 كص نا هس وم هود
 0 ض3 2 ما
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 مهمه سس ج جو وس سس سو سو وا 28 39 7 و4 ليد

 فسول ةعقاولا هذهب قلعت مهل نيذااَنأ لعاو ةمصعملا نم مالسلا هيلع فسو ةءاربي دهم دّقف ةعقاولا كال

 اشيأرقأس لباو باذلا نع ه:ءاربب دهم نيماعلا برودوهشلاوةو لاو اهسوزو ةأرألا كاتو مالسلا هملع
 فسون نأ ناب امأ بابل اذه ىف فةون ل_سملل قي ذم كا ذكى مالا ناك اذاو ةمسصعملا نع هنءاربب
 بر مالسلاهماعهلوقو ىسفن نع ى'دوار ىه مالسلا هملءهلوةوهف بنذلا نع ةءاربلا عدا مالسسلا هلع
 نء هندواردقاو :و.لل تلاه اهمالف كاذب تفرتعاةًأرا نأ ناس امأو هملا ىئئوءدي امم "ىلا بحا نسا |
 َّنأناس امأو نيق داسصلا نمل هنا و هسفن نع هندؤا ارانأ قولا صدد ن' الا تاه اضدأ و مصعت اف هسفت

 كذا ىرفغتساو اذنه نع ضرعأ ف سول يلظعنك د.ك نا نكد. كن م هناهوةوونكل ذيرقأ:أرما جوز

 امأو نيبذاكلا نم وهو تقدصف ل قنمّدق هص.ةناكنااهلهأ نمدهاش دهشو ىلاعت هلوةفدوه ثلاامأو

 ||| ىلاهنهتادهش د قف نيسلخت اانداسسع نم هناءاشسفل او ءو ل | هنع فرمسنا كل ذكهلوةذ كل ذي ىلاعت هتنا ةداهش
 (ىناثااو)ة غلاما او دمك أنللماللاوءو لا هنع فرصصنل هوت ( اها )تاع عيرأ هر اهط ىلع ذي الا هذه ىف

 ١ دامعو لاه ىلاعت هنا عمان دادع نم هناهلوق (ثلاثلا)ءامسقل او هوسلا هنع فرصا كاذك ىأ ءاشمقلاو هلوق

 ةمقو نيصلخلاهلوق (عبارلاو) امالسا ولاه نولهاملا ممبطاخا ذاو انوه ضرال ا ىلع نوشمب يذلا نعسرلا

 3 تاب ,رَملاو تاعاطلاابامث آهن 1 ىلع ل ديلعافلا مءايهدور وكل اوعفملا مسأب ى رخو لعءافلا مسايةران'ناناءا رع

 || ىلع وهترمض ءافطصاو هسفنا هصلخسا ىلاعت هقاّنا ىل عل ديلوعفملا مسانهدوروو صال الا ةفص

 هنالفهتراهطب رقأ سلبا ناناسامأو هبل اهوفاضأ اعاهزئم هنوك ىلع ظافلالا لدأ نم هنافنيهسولا الك
 نيسللا نمفسوبو نيملخلاءاوغاهنكءال هنابرقاف ني_هلخفا ىهنمالد ارعال انيعجسأ مهني وغال كنز بف لاه[

 ىدهلاةَثِب رطن عل ضأامر ءاوغأ ام هنان سلب ! نمار ارقا اذه ناكسفنيماخن اان دامع نم هنا ىلاعت هول
 |نيدعابلا نم اوناكنا ةعيضفلا ذه مالسلا هيلع فسويىلا اوبس نيذلا لاهم اءالؤه لوشن اذه دنعو
 | سلب |ةداهماول.ةءلفهدوذجو سلبا عامتنماوناكناو هيراهط ىلع ىلاعت هلا ةداهش وأ .ةملف ىلاسعت هللا

 6[|[[  ةهافسلا ف هيلعاندزف هلعا نرخ نأ ىلا سلب |ةذمالت مالا لوتأ فاك نولوةي م_هاعاو هتر اهط ىلع
 يىرراوآخ!لاه

 ىدنج نم سلباراص ىت-رهدلا ىف ٠ قترافسلبادثبنم أسم اتنكسسو
 ظ ىدعب اهتسسيلقسفقئارط ٠ هدعبن بحأ تنكح ىلبق تامواف

 مالكلا لوقنف اذ_هتفرعاذاو لاهل ءالؤه هلو قيا-ع٠ىرب مالسلا هملع فسوب نأ لئالدلا هذبهب تدشذ
 لمادلاواهبمه مالسلا هملع فسوب نأ لال لوة:نأ (لوتالا ماسقملا) نيءاسقم ىف عقب هب الاء هره اظ ىلع
 ا

0 

2 

 غو ذاشالول باوج ميدقت نأ (لوالا) نيهجو نمباوملا ادهىف حالا ندطو كساخ ان الف ن االول

 دقلو لاقا مت ركذام ىلع الا ناك ولذ مالا انا_ماوج باج الو نا (ىناشلا) عيصفلا مالكلا فد خيول
 هبرن اهرن أر ناالول هلو ةل ناكامل مهل اددسوب لول هناوهواشلا.'ال اًوس حاجسزلا ر يسرك ذوالولا مب مهلو تم»

 زاوج نم عنممال ءزاوج نأ ال ازئ"اج نس الول باوجريخأ:نأ لن انالدسعب حاجزلا هرك ذامنأ لع اوةدئاف

 ناكف ىنعأ هن اشد مه ىذلاو مهالاف مهالا نوم دقي مهنا لاه هنأ هب وبتس نع لقنو فدكو باول اذه ميدقت
 قيلب الام كلذف عنملاب ظافلالا ضعب نيمعنامأو ماسقهالا :3 ثباط وبه ريد أتلا وميدةتلازاوج ىف مالا
 ىرخ أبا ركذنانا مزوال ماللاريغب ءركذ نأ ىلع لديالا ذه امازيئاج مالا اءالول باوسرك ذاضي أو ةمككلاب
 املق ىلءانطمبر نأ الول ه,ىدبتل تداكن 'ىلاعتهلوقوهو نيلاؤي لا نيذهىف جاجزلا لوق داس سف ىلعل دن
 مظعأ هلي لوةنف ةدئافه.رناهرن ىأر ناالول هلوةلى_.ممولادجوب لول هناوهو (ثلاثلالا ؤلاامأو)
 '؛ نيدلثالدنأ لجال لب َنيلع هتردق مدعوءاسنلا ىف هتبغر مدعل ناك اماه. مهلا رتنانا-وهودناوغلا

 ١" || |ذهوااوج ىىدش_-تالوانا ءانرك ذامالول با او نأ ىلعلديىذلانا لوم: مث لوما كا ذ نع همن مهلا
 ١ هيا محم حس

0 



 فقد

 اهنع ىكحال1ىلايعت هأرعأ (نيتطاعان ااه كنان :ذ| ىرفغ ساو ادد ع ا ا :

 بلاملان محورذلا لراحوا متم بره هنأدار [او بابل اًبتساو لاسةف هب رهو اهملط ةقدكي د ةعم راش 6 ْ |

 لكد مي بابل ىلااردام» ك1 مشا نساشح دك ف ةمالاو اهسف:ىلا هذحل هفاخةأ ًارااتدعو[)
 جد امل'ت مدد كاب ما | رااثةسناوح رخو بابلا مق فسوب ى ءمسنأف هيحاضص نمي نأ اءوئم دحاو 1

 لءاو هموق نم ى الجر نيعيس هموق ىمومر اخ او هر نانا لاخلا متساىأ بال ااًةمتساو هلوقو حرك

 صد.ةلارب ,دىلا الا ل_هتلذ هفاخو دعت ةأر ماو حور ادارأو بام ءلاىلا اهةيمالسلا هلع فسول وهنأ

 افداصى أ بايلا ىدلاهد سامفاأو هلوق نمدار ١ رخراهخوزرسس فؤلا 35فوالوط سل اهل

 لحرلا كلذناك ولم ناك ا ار ا ا ع م أر 1١ لونا لعن ْ

 نم”ازجام تلامو مي.ةلا لفل, ثسون تمر نأ ىلا تردابف ةسوتلا ن ماء رات فاخ كلذ دنعن ةقمتلا ىف ]ا 0

 نأ لم ان نااها د ا) نتا الا قورهاط ىتءااو مب !؟باذعو نك-!نآالا|ءوس كلغابدارأ | ١

 نم! 140 زا نهب" تاق كوك ناضل اور عر نطلالاذلا رسل ىأ ةيناننوكت |

 كلو شوال اذه فنتق دةباعرلعاو ل فسو. اديدشلا اهح نأ ( اهيئانثو )ديزالارادلا ف نملوقاكا

 نأرك ذنلا ع اا شدأو بورت امالءاىف مها تهل باذ_اارك ذ:ترخأو نصرك ذيبت أ دبامنآل |

 ءواان ركذلا نعبوءمعل أنو ممصأ. ملكا رك دك ةترك ذ لد نب حالا نيد مدح ان ل ماعد نأ بدع فسوت |

 هناق عادلا س دلل اامأق فيفتتلا لا 1 ىلءلتأوأ امون نحكسف ن ادا رااو نحس نأالا تااهاشب أو ملالاوأ

 يود ملال ذك نور منة ىرتالا نيئوكسملا نم له نأ بدع لاء لب ةر ارعلاهذهب هتعربعيال 0

 فسول نمت دهااملاولا (!متلانو )نير صتملا نمكذاعججال ىريغاهلا تدم انئاهلوقىف مال لا هملعأ

 75 كر ؟ كا 0 ادم ع صل ل

 اهداقتع اماظءةوهشااةءاهتو هزل لاكورهعلانا اوةمع ىف ن نأك هنا عماوه «مصعت دا هنأ مالا هيلع

 نأ آهن نمتدد-رامو ءوساأب ل ن_كقمالسأا ءءاع فسو نا لوة:نأ تدحساو 4. ءازتو هيراهطل || ا

 0 نمتد-وامةأر اكلت ىلا راغثاف ضير تلا اذهب تنك أ لب ؛مييرسات الدبس ىلع بذكلا اذهب يسر 1

 ملا بنذلا اذه هن سفالآ ةءدرأ نمابسيرق دعب د هنو ء رهن ودخل الؤهناوبذكلا اذ-م هممرتنا ا

 ىرهتانراج اهنلا ةيسنلاء كلذ تاكو هسا ' نع اهعقديو اهم رضي نأ دار مالا ماع فسوبّنأ ( اهعبارو) ا

 ل رس ا ع رغما ىرر راح ٠ كلءادارأن ءءازحاماهارةذء لا

 نلعاو مالكلا اذه ترك دام ًارا' نأ لءاو ىن جس : لال دل د ول الا ءاطقوراهع:موأ

 كو ارش نءى؛دوار ىف لاشف ةمومأا ءدعتلاز ىلا فسوب حادسا مال_بأا هملع سول ضرع ا

 نأ لعاو صمالار يطأ ضرعلا ىلعو سهلا ىل_« فاخالا هنأ الا ىهالا لوأ ىناه رتسك هام مالا هللع |

 رهاظىف مالسلا هءلع ف سوبا لو ذ اف قدا هلا وه مال ل« لع ىسوب نأ ىلع ةلاد تناك ةريثكلا تامالعلا |
 فسوننأ او دها مهلا (فاثلاو) دحلا اذهىلاءالوم ىلع طا :نأ هنكعال ذيعلاو مهلا درع ناكمالا ا

 و اذ ١ ىلءرادلا نم جرتالو اردأل بناااعلا لسرلاو حج رضاأ دب دش او دعو دعب نأكم مال_تلا هيلع

 نمرثأ هلع ن ناك اكمال هياءفسونامأو ءوجولا لكأ ىلع اهسنن تلا نر 1 نأاوأدما(كااشلاوز :

 هلع سو: لاوس اودهاشدق وناك مهنا( عبارلا) 1 ع اا ةدعفلا هده قالا ناكف سهنلا نيد ورا 5 َ

 ىؤئيامعاشبأ 0 2 اذهل ثم ىلع دمادقا بس انحتنلا- 0 هل 0

 الا نا. رصلاافلابعرصتلا لن ردقاملا منجم نا هقول مالا حرص ها مالسلا للا ١ 1 ١

 "للماك م تناك 3 ارا قى ةوهشلا تاطران' ”وانرح اع تاك : رااح درت اىل_ق (سداسسلا) فن كالا 0

 نم نأك ةنتعلا هذهأ ديم نأ ىلع "لادا ةريثكلا تارامالا هده تاس اسأق ىلوأ اهب ةائفلاهزه قاما | 0

 فسو. 000 د نوكأ رئاوقداص سوينا تكسي تؤ لاي 1 ا | 2

 00-0 ب تام دي جيس سد مما يووم حيو يو مس دج هوب ووو مم رم سنع .١ ع

 2 ا ورب تاتو لج 372 تت رسولا ب وسسج بر نوم معد

 :.تسمسوب "هب
 1 و ا ا ]1 مااا م سس م م م م مما

0 

 اد: نوع سا ياو نيطيمما يول ميال ١

 روع روج بمسمج هجن ع و رتسمر وج عاج دع 10ج نعيمي حرص عبس جحود عع سا لج ها
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 | ديار انما : اهاك 00 ليك سورهط لامن هلا لو شلي ةعمذلا قالخالا نع مالسلا مهيلع* ءاسنالا |

 | | .قالخالاكل:لوم وه ناعربلاةيؤربدارملاف اريهطت كرهطنو تدبل له نس جرلا م حض ثءيذدا هلل

 ' | تنيلافةسفابوتكم ةئار أ (ثاايثلاو) تاركشما ىلع مادقالا نعمه ةءدارلا لاوحالاركذتو

 يعيد وشحاوشلا باكرا نم ةعئاملا ةوينلا هنا( عبارلا )المس ءاسو شد اف ناك هناانزلا اون رقنالو

 || اومدقأ مانع ساننلا اوعئمم-من مأ واف ' اضفااو متابةلا نع قالا عاملاو هي مالسسلا مهلءءاسنالا نأ
 0س وسال اب عتاوق تعازاخ ءلابهنافا رف ار اهعاونأ مآ لع

 |نودنت :ةوريلاب سا: !نو ىهأتأ هلوةب دوا اريعىلاعتهتناّناا.ضيأو نولعفتالام اولوةن نأ هاد نعادةم ظ
 ةيضعملا او. كيتا ماركا ئلاردب وا لوسرلا ىلا بت فدك دورنا! قو ىفاسع نوكيامو مكسفنأ |

 | 0 ةارملاثا | ولاق(ل رالا)ار وم ناهربلا كل ذري_غ”ىفاو ورك 3 ةذ مال#_ل | هملع فن .وب يا

 1 1 نأ اذه ىملا نم ىّقسا تااه كلذ تاعف ل فسول لاسقف بوب هترتسأ تدل !ةيواز ىفتوقاس.ءا اوردل ان للاكم
 ]أ سفن لك ىلع مناقل اىب يل نم ىقسأ الو مالو لق عيال مص نم منسم | نئابوو لا قف ةسصعم ىلءىنار

 ا | هنأ امتع هلا ىذر سامع نب ا نءاواقن(ىلاثلا)ناهربلاوه ١ ذهفاولاه ادبأ كلذ لعفأال.تاوف تيك امب

 ١ ىو ءادنالا ةصز ىف بودكم تا ًاوراسنلا لع ىلهعنأ هللوةبو هعبانصأ ىلءاضاعءار :بو ةعبهل لدم

 ان رس ناو لئاقمو لاضملاو ةداشقو ريبج ني دمعسو نسحلاو هاو ةمركع لوقوهو لاق هنم
 هناا ولاقت (ثااشلاو) هلءانأ نم هتوهش تحرفن هرد_صىف برضف بوتءي هل لمَ ريمج نب دعس لاق |

 اولد (عبارا) هنيزنسمع ديفز اذا ند رهنوكي ريطااكن كال بوةعبْنبااءلوةءالئاق“ ءا اوولاىف عمس

 ماع لد رج هضكر تح بوةعي ةرودطذن و هرب رحم م مالسلاه. اعفسو نأ امهنء هللا ىشر ساسبءنبا نع

 ] ذىذلااده ل اقر فاه:تاءاورلا. ذه ىدحاولا لقنااو جرخالا ةوهثلا نمش همف لف مالسلا |

 ظ

| 
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 هت تناول 201308

 تائئاستل اهذ_مبالا هبا اانيتانتال كن اهل لاة ف ليزنتلا دهاشنعليوأتلا اوذخ أ نيذلارمسغتلا ةعكأ لوق |
 هناوزئاج د اولاءىشاا ىلع لئالدلا فدارتناف اضيأو لءادلاو ة-فغل ا نماد# نيافاههف: دئافال ىتا

 ىوترح اونا. دهاجاا فاضن الف .اصالا لثال دلا بس انزلا ن .ءاعنت#م ناك مال_با اوةال_.ملا هيلع ِ

 : ءاعرب غب لانه قرو لسو هيلع هللا ىلص" ”ىنذلاةر »ل داورح نااولة: مهنأ بها او زارتحالا لكوراسالا 1

 لاح مال سلا هم اع فتسو: نأ أ اوعزانهعو امو ن ءيرأ هماع لوخ دلا نم م مالسلا هلع لد ربج ماس ءاف اولاق

 لمعلا! فذ نع مدس ل هنأ اوعز نأ انيأ بحلاو مال_بلا هيلع لد مول ءااسهذدةثحافاانهلاغت شا

 هءاع لحدا ذاف ةش- افي الغذ_ثمنأك مه فك اوقاللاق سفأن راولو مالسلا هيلع لو ربجرو صدع بدا :

 ىلع ا م ىلء لير !

 مجبغلا كلذ نءاضأ عنن ب لف .آاع ل دهردقةلالج ىلءمالسنلا هيلع لن ريصنأ مح هيلا تفالي لف :لمانأ ا

 ١ ىتاأن ءانكرصجب نأ هللا لأ فق ءرهاظ عه ضك ريثأ ىلا مالا هلع ىلإ ريدج حرام اق هروضع بوسا

 ١ - الا 0 أمن راي طلع يزل قدام اينو تل ايلاف نارا 3

 نيدلا ىأنيصاخلا ندا نمدناهةرفاماانزلاو ضخ 7 النسل يدويا اغزلاو "هليفلا ن 2 نفل انرشم أ

 هنأدا ارأتوكم ن نأ لمسته وءاوسالانمدقا منيياخ نيذلا دارأ اللا منن موىلايعت هللمون.داوصاخأ

 نياوريتكب ارق ةءبارلا 'هلكسملا) ةصلاخم م هان ماخ أ اناا ميق هللا لاه نيذلا مالسلا هلع ميهارب هير 3 نم ْ

 بانلااقيتسا و)لاستهلوق وق *+: ماللا عفت رقامااو نآرقلا عب ىف ماللا رمسكب ني سا او رع وأو سماع
 هبا دم دع عا عي ع عا يع يي

 تا'ذعوأ نس نآالا اوس ءايدارأ زنم م٠ ازرحام تاه باس ا ىدااهد.ساغلا وريد ن مهسمق تدقو

 نب د اكسل | نمو*و تق دصق ىلآقن "1 مدق هضم .ةنأكن'اهاهأ نءدها تدهشو ىدفنن ءىدوارىبل علاق مبا

 رك دمك نا نكن لكن نءهنالاقربدن م لق هم .ةىأر الق نيد اكأ | نمو*ءو تب دكفرب د نم دق هصمق د اكناو

 ْ ماعد



١ 

 0 ةمسسل الل  ة سس يس  صم حل

 فرعحو 0 م < تل ا مثنك ا ||
 | ممالاركب ولأ لاهو ىتينيالامىلءاهمادقا اهتم فرعي ناك هال فسومل الذأ رمال بذلت رحالا لأ ْ

 (نيئطاسللا نم لاغانقناو فانتكللا الص ل اترامة تنال. ازغم ىنتكاف ةريغلا ل_ءلقناكحيوزلا كلذ نا |
 لسنلا كا ذ نك ني_تطاسمللا لسن نمكنادارملا لاقي نأ لمستحيو ثانالا ىلعروك دلل ايلغتريك ذتلا ظفلب 0

 | اهامفدوارتزر علا ةٌأ سها ةئردملا ف ةريسن لاهو ) ىلا عت هلوق » ملعأ هقاو كف ثيمللا قرعلا اذه ىرمسأ ْ ٠

 "اكتم نها تدتعأو نرملا تاسرأ نهرك تعمسال ف نيم لالض ىفاهارتلا:ابجاهةغشدقهسفننعأأ|
 ادهام هلق ضاح ناقو نهي ديأ نعطقو هنربك أ هن. رالف نويلعج رخا تاهو انمكس نوئمةدحاو لك تنآ اد ٍآ 1

 (لوالا) نيهجولانلق ةوسن تاهو ليل ل( ىلوال "هللا ) لاسم ب ؛ الافو( ميرككلءالا اهنا 2ص |
 ىدعا ولا لاه( فاما! ) ثدب أتلاءانول_عف قل ل كل ذلف قم .ة-رجغ هندن انو ةأ را عجب درغم مسا ةوسنلاّت ا

 (هئاشغلا ها ع طاقسا ساق ىلعتدن :انإ | ةمالع طاقسا ىلا وعدي ىلعفلا مي دقت ْ

 هياود بح اص: ساو هنن بجاص ةأ ساو هزا. :[ صاوزيزءلا قاس ةأ حا عب رأ ند ىلكلا لاق |

 : ءاسنلااهبثدصتو تربت شاودلالا ىف تءاشةدقاولا نان اهب شال او بجاسلا 5 و

 هياشلا ةيرانل |ةاملاو باش ثلاثدحلا فل اهسف:نعاهاشفدوارت ةمولعملا ًارااهذه ىه مر زعلا :أ سحاو 1

 ةطم# ةدلس فاغشا انا( لوالا)ءوجو همف فاشل انا( ىلوال !"”هلء#سملا) نال ثم همقو ايحاهذذش دق

 || هديك تدصأ اذاهتديك لو: ام هفاغد تدصأ اذاانالف تعش لاقي بلقلا فالغاهأ لاقي بلقلاب |
 ةطاحا ل_ماهملقب طاح هيحّنأ (ىناشلا و)بلقلا باصأ ىت جدلا بلا لخدىأا م اوةغشهلوة# | ١ ظ

 هذه ىوسام لك نيو اهنن انا حراس هرب اهل اغّتشا نأ وهابي بملا كلذ ةماا قسمت 00 |
 تلقا اءادي وسو باقملا ةيح فاغشلاحاجزلا لاه (ثلاسثلاو)ءاباالا اهل اسر طذعالو .هاوسلقعتالق مح ا

 الك ميظعلا قشعلاو ديدشأ !بملا نع تراك ذهف لهب انو اهبلق ءادي وسلا همح لصو هنأ ىسعملاو
 دى غلبا ذا ىوهلا هع لاقي تكمل نبا لاه نيعلاباه عش نيعبانلاو ةياصعلا نم ةعاجيأرق (ةيئ الا ا
 لاَهْذ ئغملا اكد ع نع ةدسعونأ فدكو ق وارتالا د ىلا حلالا هن غم ,اذاريعملا» انهلافعشو قارت>الا ٍ 1

 كلذ ل_ثمهنم غل ن ار املا نها ذاريه لن أ مكس ه بع :ذا عم ب مىلقلا باق اربسانيعلا#فهشلا 00
 ىل_ءأىلا هيح عفترا اذانالغب فمش نممولاسل !يسبورفمشلاىراتالاالاوا ٠

 لالض ىف ىا نيبم لالض ىف اهارئل ابا لاق مثْرِمَمْلا لع بصنا ب هلوق ( ةثلابثلا "هلم بملا) هيلق نم عضاوملا

 نهيااتلسرأ نهر كع تعمالف ىلا_هت لاه متنيمملالض ىنلان انا نا هلوةكماد!اهبح بعبس دّشرلا قد رطنيع
 || تعمس اهنا نهركمب تعمسام1 ف هلوق نم دارملا (ىلوالاهلثسملا) لئاسمت الا ىفواكشم نات دتعأو ||

 فوت ءنورل» ءاعدتسا ١ مالكلا كل ذنرك ذامنا ةوسنل نأ (لوالا) هوحول اركمنولوةىمسا.تاونهاوق ١ ظ

 ْ نهدنعاهرذع د جبل نبماع فسونتض رع كلذ ناقاذا نممأن ذ رعنومال ههدجو ىلارظنلاو مالسلا هءلع 0

 رسلان رهظأ الق ريسلااذهناقك ّنهتمتبلطو فسودابمح نيبلاترسأزيزعلاةأسعانأ (ىناشلا) || ٠١
 ركملاتهيشاف ةغللا لمس ىلعركذ تاتا ةسغلاو تدمع نعقو نها (ثلاشلا) اركمواردغ كلذ ناك |
 هلام تنساه روما اثدازأ لل نها هما كلإع ىلع ادرالو نخلي اعلا (ةيئاقلا هلثسسللا) ! 0

 || هملع اكيىذلا قرفلا" اكتم (لوتالا)ءوجو هريسفت فو "اكتم نول تدّدعأو ند رباك !نمةعاج تعدو | 2
 1ريال ا ا مهطيل هنوعدنم نأ هيف لضالاو ىبتعلا لاق ماعطا اوه ”ىنملانأ(ىناثلا) | 2 ِ

 كلذدسعونأر 0 مال (ثلاشلاو) ةراعدسالا لءأكحص :ءماعطااى مسق| 01

 ] ىلا جاتصااماعاأكشم ( عبا رئاو) راحل كلذ ىف ةهك اذا! عاونأ نه دنع تعضو اهنأ ىلعل اوم هتكلو | 1
 ْ لداخل هان عاب طل دع هملع + اع نأ ىلانانالا ناسا كال دك ن أك تم ماعاملا نال نيكس اء عطقن نأ ُ
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 ع”

 1 || ةيلذملا ىهةأر انو بنذلا نء*ىرب هنأ ىلع ل ديو ةروك دلال الدلا كلى ىو رج ”االياد مالسلا هماع

 أ ناكر معنبا اهل ناك هنا (لوالا) لاوق أ هثالث د 0 ُتلااذ#ه ىو اهاعأ نمد هاغده.ثو هلوقودو

  [||بابلاءارو نم ةبلطا انعنمس دق لاف اهيا ءلخدب نأدي رب كلا عم ناك هنأ تق رلا كل ذىفقفتاو امكح السرو

 1 | لجرلاو ةقداص تناف همادق نم صقل قش ناك نافذ هيسامص ما دقكي أ ىردنالانأ الا صممقلا شو

 1 ” امهم ٠ نموئشلا اوأرو ص. ه-ةلاىلا اورظناسإف ةيذاك تنآو قدانص ل -رلاق هاش ن :رمناكناو بذاك

 ١ اول لاهو همك اواذه ع نءضرعأ ف سوما لاك منكم © ع نم ىأ ميسظع نكدهمك نا نكمل نه هنااهع نبا

 (ىناشااو) ني رمسفمان .ةعظع ةفئاط لوقاذهو كمئذل ىرذغة#سا
 0 ْ ” ةررئاعبا نعلوة:ءاضيأوهو

 1! ١ || رس امع نما لاةذ دهأ ا ىف ىلاعت هللا هّةطن أ امص نات ده ا شل! كلذ نا لاقل اوريم نب دعسو ا منعها

 ١ ا تدارلا مب رب بح ا.صو مب هب ىسعو نو ءرف تنبةاعشام نباو ف سون دهاشر اغم ةعيرأ دهأ ا ىف ماك

 ||| ةرقدر# ناكل مالك لا اذهب لفطا !قطن أول ىلاعت هنا (لوتالا) هوجولىلوأ لوالا لوةااو امس لاه
 || لق نم ص.هقلا قد زهلالدةدالاو5 :رداقلا ةعط اقل | نيهارب رلاز مدهنالاعطأف اناه ربوامفاك ةيذاك اهنا

 ١ ًانوججال ةيناقل ةلالدلاىل [يلوشبو اهي كل لاع ةنيطاتل اةنقطأ نءلودءلاو فمعذ ىط ىل دريد نمو

 1 نال: راقد ف لو.ةاان وأ نوكلاهاهأن هلاق اغاواواهأ نمدهاش دوو لاه ىلاعت هنا (ىناشلا)

 1 رد دودةملافرارضالاو» ءولاباهدسةيالنأاهلهأ ن هو ةأرااءابزقأ نمنوكب نم لاح نم رهالا
 (|| ةمنطةلالدلا نوك دنءاها ار اهدا تاصحرتا اهذهو لحرلا كلذ لوقد وة: اهلهأ نم ل+رلا كلذ نوك

 ا نوكي نأن ب لاسلا تو اهنالو ةعطاق هلوقناكل دهملا ىف ىذلا ىصا ان نءاردا.صلوةا!اذهناكولو

 | وي د دهاشل امانا (ثااشااو) رثادقلا اذسوا عا ذك .-واهلهأ نم نوكيال نأ نيبو اهاهأ نم

 [صيمقلا اوهدهاشلا كلذ نا (ثلاثلالوةلاوإاهب ةطاحاو ةغقاولابةذرعمهل تم دقت ند هىلءالا فرعلا ىف

 بشرالو ادم فصدولال صدمةا نال فءضا اهي اعىفا 1 هوربد نماهو قدم هصد ةنوكدهاثلادهاحم لاه

 :ءارب ىلءاعطق ل دئال روك ذملا ةءالءلا نال كال ذو لاكشا اًضيأ هماع لوالا لوقاانألءاو لحالا ىلا

 بروهذ هطعت دضغذأر 10 انّرلا تاطا ذأ راادسق ل-رلاّتأ لمكان مم نال ةدصعملا نا الا د قمرا

 تلا نوكي هولا اذه قعتاجسو ان رشدي رض نأدصقا هنو لجرلا فلخ ةأر ١1تدعف لحرلا

 بدك امالعن أد د ا ا ءةنراتركت | راانأ عمرب دنم اف ر خد

 لب اهملع م ك1 ىفاولوءينأ لجالال ىرخالا ةمالعلا هذه [م ١ اوعضقفنيشملا غل .مةغلان ةريثك تناك ةأرملا

 لهدح كلدو هد. ةىأرال-ف لاه وربخٌىلاعت هنا م تار ااوَتانوةا!ىر#ان راحل ذنوكي نأ لال

 (نمءاع امكلوق نا ىأ نكد.كنم هنا لاه همفاو ذات ا كال ذلف دهاسشلا ىلع راهجوزوه ىذلا دمسلا
 | ديكف صو فيكفاة عض ناسنالا ىلا ىلا عت هنا ل نق ناف ميا نكد كنا نكد مكن ما* ءوسئاله اندارأ
 | ةيسنلاناسنالا ةةلخ نال والا ٠ نع(با اوحلاو)ءاسسقلا دمك ىلعد زر دق لاح لادمكت ةاشبأ ومظءلاندأ رملا

 ميظع رشبلا د. كولا ةيسنلادن اولا ديكو ةفمهض ةةلش بك | اوكلاوتا اوفيمل اودك اللا ةقاخ ىلا

 نهد.كَن الو لاجرلل نوكرالام ل.طاوركملا نم بالا اذهىف نول ٠اس: لافاضب أو نياو ةاا نين اقام الو
 مالسسلا هيلع فش سوت ةءاربم ودللر هامل هنأ لءاوإ لاجرلا د.ك هثروبالامراعلا نثر وباسلا اذه ىف
 لءقوزي زءلالوقن هاذه نا ل.ةف اداه ن نع ضرعأ ف سو: لاك هنأ هن ىلاشت كسر كما :ليفلا فدع

 مظعلار اعلا ل_مالو اهري_> هل يزف لا دع نعضرعأ هانعمو دهام !لوق نم هنأ

 كلذرهاظو كذا ىرذغت_او لا ةةراذغتسالاب:ًأرااسهأ ةعقاولا ذه ن ناك قسو دره أ كو امج سب

 ريدقتلا اد زد رمنل وردم ارفق نش نوكمو نوزلا م داوملا ا
 ماوقالا كماوا نال هللا نمراذغتسالان دارا نوكب نأ لم><و هادااود لولا اذه لثاه نابرق الاف

 | لاه مال_بلا هملع فس وت نأ لل دب ناناوال | نو دمه واكح كاذعمم-ماالاعناصلانوتبأ اوناك |

 ا #5 >

 تانزاا
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 كشالاولا ذة الا ذهب اوتحا رولا ءلذفأ كلا !ناينولئاقلا (ةسماقلالثملا) لعأشاو 8|
 | ورع داعب يفسر دباس قلاب مالكلا اذه نركذ فانا ا 0007

 | نمالاح ىلعأ كلل ناكو لكل ذكرمالا نوكيآسناو هسا ”صالعاو هنأش ميلظتلابيدس ةبكتللا فلاش داو ّْ ٍ

 ْء الاس لاكوأر ءانافا قلن اوهىذلا نس لا ىف هلاسلاك ناس دوصةل!نوكي نما ولذال ل وة: ريشلا |

 أمي نوكبام او اع ركمنوكب هوة صو مهما (لوالا)زيهج ول لطا لوالاو نطاسمل!قللطاود ىذلان ساق[

 ظ همشدال ناسنالا هجوناةرورضل ان لعتانا (ىناشلاو) ةرهاظلا هَ ةاهنا بسال ةةطالا الشال بدت ا

 | ىلا هبوتم ةءنامسملا تاذالا نءاضرعمبضغلاو ةوهشل نعا دس.هب هنوك اما ميلا هئتالااءوجو

 أ ةكئئالملا نيبو لماكلا نانالا نيو همفلرتسم م مأو هذ همفحورلاو باقل قرغم_سم ىلاعت هللا هب دومع ا

 | ىرأ ةقيقملا لبس ىلع هيف ةهباشمل |تاصح ىذا مالا ىفثالاءناسنالا هب ةلوقنف اذهتناذاو | ا

 ف , الا هداه ىف كل اب مالساا هملع فسول همهشت نا تدم ةنيلا هم ةهب املا لحق ملاسعف كال امه يد تت نم 0

 ىلع أثاللا نوكينأ بجو كا ذكرمالانأكى ههناتنثو ةرهاظاةروهلاىفال طابا !قامنا ىف عقوامنا 1
 لهأة غل (ةسداسلا هلكملا) مءأهقاو سمتاملا نم لس كلانا ثدشف لآ افلا مذه ىف ناسنالا نمالاح ُ 7
 أرق مق ىئرةغل ىلعأرق نمو ماهم نهامهلوقاهنمو ارشاذهام هلوقدرو امو سلا لعام لايعازاخجلا | 0

 مم رككالمالاذهنا ريشا لواء دعب وهام ىأ ارمشباذهام ىرقو دوع م نبا ةءارق ئب مو ريثباذهام |

 ةءارقااوا ارحح, مأ اريك لاذ_هلوقتو ىرتشم اد هي ع ارعشد لدم اس ىأ اريشاذم هام لوقت ْ

 هيف ىنداىذلا نكلذفتلاه )ىلاعتهلوق « كامالرشنا "هل اماو فدصملااتةفاوا ىلوالا ىه ةريتعملا |

 ةوسنلان العا . (نيرغاصلا نمانوكمأو نص دل ءسهآام لعف» ل نماو مصعتساف هسفن نع هتدواردقاو ||
 هنرك (هنارانأ# نغم اهاع كل دما نيمملالض ىناهارتلان ام اهفغشدق زيزعلاةأ ماى ناقاملا] 0
 لاط هنا عماهل انام مظعأ نه: داو ب ننال ىدحأ ؟موللابّرخا تركذ كل ذدنعف نم ديأ نعطقو 1 0

 أ هوجو نم هنء(باوماو)ارمضاح ناكمال ا هملع فسول نا عمّن كلذف كاقلذ لبق ناف اهدنعةثكم] ٠١
 (ىف# اد ساهل نمهفا رمصت | دعب فسو) ىلا ن كلذ ةغمسس تراشأ ىراسثالا نبا لاه (لوالا) 0

 ل ناقد ن نك وغلا نليقامن عباره فاشكلا بحاصءركذ ىذااوهوأ]
 | عي هيف نتا ىذلا ىناعنكحلاادبعلا كلذو» هوت ارىذلا اذه تلاه ةثهدلا كلف ذ نعقوو هن. اراماق ظ
 ترهظأا ابنازعاو ةمالا ا هذ_هنتكرتل هنروصّن كلام ىف تاص>وأو هرو: < هنروصتت نكن
 نع تغشك هلام © :1-هشيىفةوسااذنءافردع ا

 ١ دعب مضعتساف لاه هنأ ىد سا | نعو ةموتلا كلن نعاشيرباكمالسلا هماع هلابعب رست اذه نا لاو

 لءغي )نّبلو لاه مث باكا صني ”هطابلا ةدساهلا ةدانزلا هذه قاما ىلعءزج ىذلاامو لد وارسلال ع

 عقوباهدا رم ىلعاهةفاوب ل نامال! | ملء فدل نادار اوني رعامضلا ن ءانوكح. و نها و ساما

 | لش ءرطملا ميظع سغنلاع فر ناكنم نم قف يرام ةراغسلاب دعوتلا نا مولعموراغسلا ىو نسل ف
 ميدل اوق كلذكو فننالامانإ وكما او ىلءناغشب ىناسكل او ةزجس ناك انو كمأو هلوقو مال_ لاه لءف سوا

 ' نهلا تسآ حدك قم تر ستالا وتلا قلو هذا "ىلا بدا نسل يول )ىلاعت هلوق ه لعأ هتلاوأ ظ

 | تاافانتأر 11 ناملعاو ( مياعلا ع.عسلاوه هنا نه درك ذء فرق هير 4باحساف نيله الا نم نك ا |

 ١ نهئارها ظااقدب دهتلا اذه نعم« ةوسفاار "سوني رغاصلا نمانو تعم لو ننصتسل مسه ام لعسةي ل نئلوأ 1

 | دئعفراغسلا ىفو نحسلا ف تعقوالاو اهنعأ ةغلاضع ىف كف ةحلصمالن اةو مالسلا هملع فسوب ىلع نعمجا 1

 أ كلانا ىف تاكا خازن ا (اهدحأ) ةدوسولا نم عاونأ مال هاا هملءعف سو ونيف عقجا كلذ 0

 ' نه تماندا ريد ف سوا لكلا لذ نا مزع ىلغتناكو ةورثولامتاذتناك اهنا (ىاشااو)أا '
 | ركمدرخآ د رقم هقول هل زنك يم دحازبلكو ه.اءنعّمحا ةوسنلانا (ثلاشااو) امها

 ْ مصحتمأف هس نع هيدو ار دهاو تأا_ةفلال اه هق.فس

 ا
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 اتمكسن نه ٠ةدساو لك تت و امسعم اس سلك خ نممةدحاو لكذ تدتءأو :ةوسااة اواتعءداهلا مالكلا

 ١ نوماعريعيو نوما احب رف ناب ماللاهنلع شنوا تزمأاينا مثمعللا عطق لجالوأ ةهكافلا لك أ !لل-الاما

 | ةلئسلا) ىلئا م انههو نم ديأ نعطقو هنربك أ هنأ اسافاهت ءاف ةوخ اهتفاانخم ىلعر دقام مال سلا هياع هناو
 ءاهلاو ىرهزالا لاق نط ندع نراك أ (ىناشلاو) هئماغعأ (لوالا) نالوق هنريكأ ىف (قوالا

 ٌدح ىلارغما اد نم حب رت + رمل ايام الريكل | ىف تلد هتنقرةحو تضاح اذا ةأر 1١ تريك أ لا ةب تكد

 ١ راك الاريسغت حصن اف تضاف هدلو تامةسأامجرف تعز وتنال ارااناودورخ هو هيفوريكلا

 1 هذه نسح ىف بدسلاو ّنرترعحو نت ث هد نعةبانكّن يدب نعطقو وتو هانركذ ام همق بيسل اف ضدحلاب

 || تئهداملام الاقي وأاهسفندب عطقت تناكو ةهكسس اذا عطقتاملا نات تناكسف تشه دا امن اةياكسلا

 "|| لص ناكف اهفكبنيكسا كلذ نمد الا بنا اذ أت تاكو اهديد_- نان مالت تراس
 ا لا ا قرا ل تورت الا ق فنا (ةسنأ“ الك سملا) اهذك ىف ةحارملا

 [| بك اوكلارثاس ىلءرديلا"هل كرما !لضفكن ساو لضفل ا ىف ضانأ | ىلع فد ول لذذ ناك لق لءاكلا

 1 هملعل هرب تاةفءامسلا ىلا فجرع هليامال سلا هيلع ف سو ترسم لاق ملسو هيلع هنا ىلص ”ىنلا نعو

 فدو نأكل -.ةو رديأا'هلمل رمقلاك لاه هنيارفكهقلا لوسرا:لمقذ فو: اذ- هلاةفاذو ٠ نم مالسلا

 : | هبسثي ناكل ةراهملع ءامسلا نم سعشااروف ىرباكناردخلا ىلءههجوؤا الثىرب رصصم ةفرأ ىفراساذا

 || هنريك أامنا ن,ماوهورخآ جو لقح هناىدسنعو هلعاوةفتاىذااوهلوقا!اذو هير هةلخ مون مدآ
 ش ةئهو ونا ةياهمهنمند_هاشو ماشة-الاو عوضاناراباو ذلاسرلا امسو ةودااروب ه.لعنيأر نم 0

 | كاّمانورقم ميظعلا لاهل ناكو يهب دادتعالا مدعو ح وك او موعاعملا ىلا تاسفتلالا م دع ىل مرة كلما
 ىدنعز نول ىف هنمةباسهم او بعرلا عقوو ه:مظعو هنربك أ مرجالف تل اك نم نيد فة هلاو ةسولا

 اهاوقليوأتلا اذه ىلع قطن ف .كف ذا ذكرمالا ناك اذاف لة ناف ىلوأ هجول ا اذه ىلء دي الا لحنا
 نارّردئدقاملاق ةيحلا طا ارداو قشسعلا ٌةوقىفاهل ارذع ةلامل اءذهريس:فيكو همف نما ىدلا َن 2 5 رق

 هذسف ةرهامماةرهاضلا يكلم اةزبسسلا د هوب.هتلا لانا اذه عمّنواتااقأ اهناكف عو.2معوذمملا
 ةرس ساو هل. 4 ! ىف تعقو ببسل ا اذهلف هلا لومولا نعسأبلا بجو ةبكل اهتريسو ديدشلا بيلا بول

 ' ناق ورعوأ أرق 5 (ةثااشااهلكسملا) ملء هقاو ن-س-أهب لاق وانو تسول ادعو ن ءاّمااوقرالاو

 ةىضملا ىو ةاشاحملا نم اهمال لالا ىشو عفان نع ىمد”الاةءاور ى مهو نيشل ادعب فل الا تالا هنفااح

 ىنعم دفن هلك اشاحو فدصدلل اعاسلا نس |الا ىلءاهرو دةرثكو فرفذتلل فاالا فذ ن ,وقاملا اودمعدتلا 8
 هلعانلعام هلل سشاح هلوقامأو لدم لس. قلخ ىف ءردق ثمحزمعلا نم ىلاعتهقنا هزي انهه ىندأل او هنزنتلا

 ظ مك ك لالا اذهناا رشادحام هل اوق (ةعبا رلا هلك ملا) هلم ف: .ةعقلخ ىلءعهتردق نمبعالاقءوس نم
 زكر لاا عت هنالاولاو هل ميظعلا نسا تاسثا هنمدوسقةملان اروهثااوهو (لوألا ) ناسوجو ه.ف

 محو ةفص ىف ىل اعل لاه كلذأو ناطمثلا نم محي أ ىحال نأ مب ١ كر مك كلاا نم نس أ ىحال نأ عابطلا ف

 اادكف ناطمسشلا اوه ءامثالا مقأ نا عابطلا ف رّوَعت هناانركذاسا كلذو نيطاء ثلا س قردنأك [عةلط

 مالسلا هملءف سون فصوىف ةغاابملا ةوسنلاتدارأ الف كلما اوهءانحالا نأ نا عابطلا ىفرّرةناتهه

 هك:الا|ناروهجلا دنعر وهيا |ناىد:ءبرئالاوهو (ىناثلا هجولاو ) كلاب همهمسلم رحال نسال

 ىلاعت هللا دمحوب مهم اعطق لالاو مهولاعزاونو بذغلابذاوجو ةوهشااثعاون نع ثدروهطم

 ةره هيلع يرو ةثلاّن لا تفنن مالسلا هيلع فسوين يرام ةونلا نان ىلاعتدق ىلع اانا مهب رو

 220 لان ءاّميسشالو ةوهشا ارثأ نمارثأ همفاسن ارامانا. ناقةراهاماا اهسوةةلاسرلا ة سهو ةودنأا

 لخدو همااسنالا كد ع نءقرتدقو رشدااىف ةرورغملاتافصلا ع من نويامثدق اد يف هل ةداسنالا نم

 قيسدق باوطاف ةوسناادنءةأرملا كلةرذع ده فكن مترك ذام دارها ناك نافاولاه ناف ةيكتلا ف

 حاصلا



 "يلم تكرت فنا لاك مقل رلعتب لصح مؤقتا نمىسواكت رخام موهنلاو هناهكلا هج ىلءامربخأ | 1 ْ ا

 ا
0 
1 
1 

ٍ 

: ْ 

 ا

1 

 اذهر ردا اراك امس فلا بمجال دم هراكا نم َدْس أ ناك داعمال مفراكشا لعاورفكلاب | ١
 ةرخ 'الام_هوهلوقو ًادملالعىلاةراسشاهقنابنونمؤبال موق لم تكرتففاهلوقن أ لءاودمك أ اهلل 6 ظ َ ١

 لو م (باوخلا)م ءوهو ةزدعملاب ىدتو ةوينلا داامل السلا هيلعذلا باوملا)مالكلا ازهر ىفةدئافلاام(لوالا|[| |.

 ,هلوقىف ةدئافتا|م (عبارلا لاو اا) داون مذ: نأ هلل ناك ام هلوقهريطتو رفك- 1 نءءءانارهط ىلاعت هنازأ] 0 ظ

 را مينيوبإل امي ميس امد ماس افيد و» .ههخترتك لئلا فاسص اتا( با 07 3 ظ
 0 ة (

 هل ”الاو لعل او ٌةر دعا ١اناطعأ ىلاعت هنا ىلع هر كنان ارمشب هل لاسةف هلالعف سدل ام ىلعوركش ثنا فءك-ف هنركش هغ ا 3 1

 | يلم هئاار كشنالانا لاهو سرنثالا نب ةما مبلغ ل دفرمش ىلع مالكلا بعصو لطانكلذقهلالعف | ا 1 /

 ا

 تسل ىأ بز ىناعا-ماكبل ذىلاهتلاق م كلذ لعل دام قانآ "هلم تعبتاو هلوقفو فد ىاعانمكلذهوق |

 ىناهوقىفلوةنأ ل :انقا(ىوالا د سملا) لآ اسم هيفو نورفاكم»ةرخآ الا مهو هتاننوئمؤبالموقأا| ْ

 نا (لوالا)ءوجونمهياوج لوقنف "هللا هذه ىف ناكم السلا هملع هنأ مهول هللا ا له ا

 عدالاودو(ىناث ةلاد) هدفاضن اع ناكدق نوكي نأ هطرش نم ضو: وشلل ضرمتلا مدع نع ةرامءلرتلا |

 دمحوتلا رهظي ال ناكل ذ ل رقدلعلو دسافا !مهدامّدَءاو مهع زبسج مهلا دبعناكمالسلا هءلعنا لاقي نأ |
 كاوا 'هلملرت ىرخا راح انهن تخل اذ هىف هرهظأ هنا مة الددس ىلع معمافوخ نامعالاو |

 مهصاصتشاناسل ن و هرذأك م هةرخ - الامه وهل ودى مهظفا و | تكلا "للملا )رهاظلا بس ةر ذكذا|

 0 0 0 مارا زاك

 لاؤسلا) لاوستفو برت تاس اوههار انآ لم تعاو ىلا عت لاق سبعا اوما ْ 1

 شسداسنال انافدل-رو هتلا١اسبنأ اوناكه اد. لا ناوكرسلا أت . لأ نم هنوك هين رق ب مغلا ١

 بوةءبو قاصمساو مالسلا هيلع يهارباةحرد نأ كفاضيأو هتعمل دعا هدو هبأ ةفرح ىئدا ١

 مهدات !ناكف لالالا نيعد هلا اورطاو هوماظعم_هداو هتأرهظاذافاندلاىفاروهشما مناك ّ

 "ىبنلاو ىنانآ :هلم تعم ىنا لاه ف كف امين ناكل (فاشلالاؤلا) لك أ همالك,مهبىلق راتومتأ هلأ ا
 دنعنمإلو سر ناك هلعلاضي اوريغت ملىذلادمحوتلا هدام لعامل سفن ةعب رشباصتنوكي تو ثبال | | ١

 ءلرششن نأا نا ناك املاقإل (ثلاثا!لاؤسلا) مالسلا هملعميهارباةهب رش ىلع ناك هناالاهتنا
 | دارملا ل, مهياعك اذ مرح هنأ انا ناكام هوةيدارملا سل (باوهاو) كا ذكنيفاكملا لك لاحو؟ىث نم هلا[

 لك ىلع درى نم هللا لرمدن نآانا ناك امهلودف ةعيبطلاو سفغلاو لة-ءلاد. هعل نم مهئمو بكا اوكلا ا 0

 ٌ هقلاالا قزارالو هقلاالا ىلاخالو هللا الا دجومال هنا وهو قللانيدلا ىلاداشراو قرفلاو ضتاوطلا* الود |[ ُ :

 نم هلام ل اردن نانا ن اك املاف هنأ ىهو لأسم همفو سانلا ىلدانيطمقا لشق نس تلا |

 مدعن ا ىلع لدياذ_هف لا رمشسالا مدع ن مم دش:ام ىلا ةرايشا كلذ هلوقذهننأ ل ضف نم كلذ لاه مثْئث ١

 رثكسح ؟ن أنين سانا قح ىفو هنبصب هقح ىف كلذكسمالا نأ نيب ع هللا نم ناعالالوددو لارش الإ ْ ١

 لهأ ع نءادح او نأ ىح ناءالا ةمعن ىلع هتلانوركشيال مهنأدا اراانوكي نأ سو نورك كيالسانلا ||| ْ

 ناو عام الإ تفلاخ دةذال تاةنافال مأ ناسءالا ىلعهتنا مينا رّدعملا نب لي ْ

 سدل ناميالا نا عم نامعالا ىلع هرك-ثن نأاماق 2  الاوةردقلاءاطعا ىلعءركج  :نأاسلءبدفألا 0

 ْ نأٍاءاو لوسمالكلا بعصا لرمي لاقف اروكسشم مهيعس ناك لوا لاف اك هيلعانر كشيهقلا لب نامعالا |

 راك أنأ ني هللا لكو نمل ارم :الام دع نأ نب ىلاسعت هنالك ذو دن كي : الاهذه صني لطانةمامث همزلٌ ىذلا ||| ْ

 ركيشنأ» نمؤم لك ىلع بج هنأ ىلعاذجل د مالا لتس لعمرك ذامتاوةمعتلا هذه تورك ءال سا

 ةراش !ءانلعج نا كال ذدل وق ىداقلا لاف ةلالدلا لمكتو ةحلاىوة:ذئنن>و نامعالا ةمهن لعىلاعت هنا



0*١ 

 ةدس+لا لاعفالا عبدو قالخالا مراكب انو ناسحال ارث 7ازام هانم (لزتال) ءونحو نم (باوالا) 30
 ىل_قو باصصالا وءاكرمشلا قد ىف ىانيمسحن ا نم كنااولاةة مهم زح سولو مه اض سه دوعي ناك هنا لق !1
 ناك مو نيدلا سه أ ىف نين-#لان منااولاة:ةال_دلاو موصلانمتاعاطاا ىلع ة.ظاوملا يدش ناكمنا ١

 ننبسمان مكارئانادا رأال -ءقو رومالار ”اسىفو ايؤرلاربسبعت ىف هوقيانعو ثوب هتاف كل ذك +010 | 5

 رعسيعتلا لع ةق .ةدجام عاجلا لازسلا) 2 د داحالا لب .وأت نم ىتاعو لاهاك طخ ل ربع ىتم هنال كل ذو ْ

 ب هذهوهننار نا |اما هدم ىل_ءنال د, نأهربلاو نآرقلا (با وخا) ١

 عئاملاو ظوفحملاحوللا ةعلاطمو كالذالا لاعمملا دو ءصلا اهنكمي ثم ةةطاناا سفئلارهوج قل هناصس |
 تعقو اذاف ةعااطملا هذه ىلع ىوةّدف لغاشتلا اذه لقي موناا تقو ىفو نديلاربدّس اها اغّتشا كلذ نماهل |

 ل رعماف لالا ملاعىلا يناسورلا ار دالا كل ذا ةب_سانم ةصوصخمم اران' ؟تك رتلاو الا نم ةلاح ىلع حورلا
 [ىتكلا قروك ذمهلمصفتو ل# مالك اذهف ةيلقعلا تاك اردال اكلت ىلع ةمااس ا اراب“ الا كلذ لد

 لجرلا ,ث دحام ايؤرةئالثابؤرلا لاه هنأ مالسسا |هملع ”ىلان ىو ةعب رشا او اًدولا ْ

 ةءلقعلا مولعلا يف 6  ر_ةناذهو ةقح ةقداصل ارا ىه ىتا يورو ناط.ثلا نم ثد#حت ايؤرو هسفت |

 ا كتابا لاه ) لج وزع هلوق « ةوينلا نماء نيعي رأو ةّدس نمءزج حلاصلا لجرلااب ور مالبسل اهملع لاق

 لأ مهوءهتلانونمؤيال موق هل ءتكرت ىلا ير ئلعا م كل ذاكمت اي تأ لق هلو أس اكن ارنالا هناعتزرت مانعط
 أنمكلذ“ *نم هللا لرمشن نأ انا ناك امبوةءبو قاصءاو ميهاربا انآ هلم تعم اون ورذاك مه ةرخ الاد

 نألعا(ىلوالا هلك لا) لث ادم هن , الاى (نوركسشيال سانلارثك نكلو سانا | ىلعو انماع هللا لصف

 ارك ذ نع لدعهلجال ىذلا هجولا ناس نم انهه بالف هنع الاسا ل باوهع سل مي الاهذ_هىفروك ذملا 3

 بصر هنأ نلئاسل ادح باو ناك مل هنا (لوالا) اهودبو همفاوركذءالعلاو مالكلا اذه ىلا ب اوما | 5

 أكاد مدقي نأ حالصلا تأ ىأر :مالكلا اذه عام# نع هترفن دمشتو هنرح مظع كل د عمم ىت ههنا الو

 (ىاثاا)ةوا دعو ةمت بس نوك. نأ نع هباود+ حجرخ كل ذ دعد نم اه.ءاج اذا ىّتح همالكو هلعب هعمرثؤدام
 م ءهنماوءاط مال كلدو همفاو دقتعا ام مظعأو ىلع العا ىف هتجر دنانير. نأ دارأ مالا هبلع هلعإ

 لمس ىلع بودغلا ن نعراسخ الا هّدكع هناامهأ نيمف نيم_ختل او نطل ا ىلع قيم ملعلا اذهنأ كالو رعب هعماأ
1 

لعف سانلا لك ىلعاشنافن روكي نأبف كل ذك هال ناك اذا وهذء قالا لكرع عم نيعيلا وعطقلا
 أريبعتلا 

| 
1 | 

 هريغل و لام ىلا هيفالصاوريرعتلا لع ىفاقئاف هنوكري رقت ةعدما كل 3 نم دودفةملاناكف ىلوأ ناك

 ا | ىلعروسقع سيلان قرلا ليوأتي هلعنأ كلذ, نمب مونلا ىف هنامزرت ماعطاكيتأي انال ىد سا لاه (ثلاشااو)

 . هلوقالبقو هيقا دقتعا امن أ لعامل مالسسلا هيلعدلعل (عدارلا) هليوو أشناكنت ًامئالا لام كلذاو ءرعغثو د“ | |

 ظ | نمىلوأ نيدلا تامهمحالصان ل اغم شالا ناقىلاعت هللا د: ءنءالوسر جركم قد لداما بدع دزوان

 ألخ دي نأ ىف دهتج ا بلصمس لج رلا كلذ نأ لعامل مال#لا هلع هلععأ ( سمانا اواي دلاتامه؟لاغتشالا ْ

 نم كالماو ديدثلا باقءلا بجو بالورفكل ا ىلع تومعال ىت> مالسالا ىف ٠ ىح نم ىو هلع ن ءنإه |
ْ 

 امكن يال هنأ ىىعملاو ةظقدلا ىلع لو ليو اكن ابنالا هناعز رت ماعط اك ايال ةوق (سداسا او)ةنس نع

 ئ ًاوهفنانالا هلك أ اذا ىأ هتبقاعنو ؟:ف.كووه وود نول ىأو وه ماعط ىأ كت ريخأ الا هناهز رت ماعط
 ظ | هيلا ل سرافامومساماعطهل عنسم نانا لقدارأ اذاكللانأك ىلق ةرح ”[هجو همفو مّةسل اوأ ةعصأ ا درفب

 ظ الا هناهزرت ماعطاكمت يال هلوق نم دارا اوها ذهال أمس هبف نأ |كتنرب#أالا ماسعط اكينابال ف سوي ل اسقف ٍ

 مالساا هءلع ىسع لوق ىرت ىرخعوظو بمغأ | خ نعرابخالا ىدا هنأ ىلا عجار ل ماو هليوأت اكتب ٍ

 ا | هوجولاوريبعتلا ٍلعىفاقث اف هنوكر رق لوالامثالثلا وولد كتوم .ىفن ورش دنامو نواك امامب مكتينأو

 ةردملا ءاعدا ىلع هن الا حزود فرك ل. 5نأف ىلاعت هلل ادمعن ماه دايصاسين هنوكر ب رةمارخالا هنالثلا || 0

 قناضي ورك ذ دق ناكدنا لاسقي نو تيال هنأ لدي نكل كاذرك كذب )ناو هناانلق ةّومنال» اعدا مدد لهنا عم | ٍ(

 هلو



 .ناكاذاالا اراهةنوك,الهلالافءاوءام لكل ارهاق نأكل ناماودوحولا ف ل_ه-ولذ !ادحاو نوكي | |
 ْ ريسغ ائيشالالا نوكي نأ ىضةةياذ هذ كل دك ن وكي نأ بيع دودعملانأك اذاوادخ اوتاكو هتاذااب> او أ

 |بابرأ نوه يكس اوكلا,ك 2 نماماث سفئلاو لةعلاربغو ةلظااورونل اريغو بكاوكلا ريغو كافل |
 ا وف:ااولودءلاوحاورالاو عئابطلا فلوق وما اذكوةراهقا مناف ودوم تسل ىشو نوق :رفتم |

 هده. ل يلا ا 7

 | ام اهيفمهداقتعال(باوشاو)كلذك ت ساواءابر ال هاع» مل (لرالالاؤلا) نالاؤساربق قيةياالا |
 هللامأ ريس ىهفانان رأ تناك ااهنا نعم اورب دقَتلاو ضرشلأ لمد ىلع جرخ مالك ااضرأو كاذكح | 0
 ٍ مريخ اهنا لاقي ىتح ىلاعتهقنا نيرو مانصال نيب لضافنلاز وع له (ىناشلالا قسلا) راهةاادحاولا 8

 ىوةريذلا بجولام !هنم لص هنأ كسول ىعم لاو ضرفلا لبس ىلع رخ هلا (باوجلا) راهشلا دا اولاهتلا |
 نماهي هلا لزنأ مك ابآو ع: هوةرمسءاعسأ الا هنود نم نو دبعتام اقع راهةلاد_>اولا هنئا مريس |

 ْ كلذوراهقلا دحاولا هللا مريخ نوقر فتم بايرأأة الاهدهىل. ةامف لاق ىلاعت هناو هولا ؤسهيقو ناطلس ا

 ٍْ لديانهواهوةءمسءامأ الا هنود ن منو دسعتامهنا الا كلت تع لاه مث تاعسملاذغدودسو ىلع لدي |

 | |لماحريغهلالاب ىعسملا نأالاةلضاحةدربوم تاذلانا(باولا) ضقا امو لصاحربغ ىهسملانا ىلع لا

 ْ ةمواالاتافصب ةفودومريغاهنأ الاةدوجومتاكناو مانص الا تاوذنا (لوالا) نيهجو نم هناسبو ||

 ةديعّن أ ىوري( ىفناشلا) لصاحالو دوجو ءريغ ةةرقل!ىفهلالاب ىعدصوه ىَدلاءُشلا ناك كلذكناكاذاو؛
 كا: ةروم لعاوعضوو ةريسغصراو أ دك الل انأو م انءالارونااوههلالا نأ اودقدعاف ةههيثم نانوالا | |

 اهسجاورؤصت مهناق ةرشملا لوق اذهو ةيواعمل راونالا كلتوهةق ةمقلسا ىف مهدوبعمو نانوالا مدهراونالا ||

 || ءامسال ادرعالا نو درعبالمعأ مصق ةتبلادوجو ءريغلا نملا رهو هنو ديعيو شرعلا لجأت سعارتبلا ٠
 ىلا ىهاجا عع ل اعلا ةها (مانصال امم# هنالوةنالن رم اولا مانسصال انو دمعي نفث ةعامجم ارعادأ|

 ىلا.عتهنلا باجاف كل ذنان سا هتنا اان داسةّدع ال اهمظعنو اهديعتو هلالا مدا اهيلع قاطنانأ الا لاعلا تقل | ١

 المل دالوااناهربالو ةح ةيعستلا هذه لو هى لزنأ امو كلذ ىلاعت هللار ماا ةها ”الاباهيممستامأ لاَةفهنع | ١

 سدا فراك لاو سهالارو كسلا لب مازتلالا بجو ىهأالو لولا باو مكس هتاريغا ساو اناطلسالو ١
 اع تس نعال قيلت الف لالج الاو سظعتلا هان ةدابعلا نال كلذوءاناالا اوديعتالا سمأ هناوشدلالا ||

 | تاهدرةردكح هللا منوتيادهلاوقررلاو لقعلاوءايحالاو قالا هنمنالىلاعتهلالاودوماعتالا |

 هريسفتو نول بال سابنلارثك ةنكلو لاه“ امسشالا هذه نيب اما ىلاعت هنا عة سهاتتمريغ قلينا كانا 1

 ةعكوكل 11تامسانأملاو ةيكلفلتالاصتالا ىلا ةمضرالا ثداولاثو دس نود: قافطارثك أنا ||
 دربلا ورك ملاعلا اذه لاو> أري نأ او أر ا ذاف بدس نم هلدبال ث دا. نأ لوةءلاىفررة: هنأ لحال ا

 دكر ةعب رالا لوصفلا اوطبر كلهلا عابرأ ىف سعشلا لا وحأريغتد_ذعل_ه«امناةعيرالا ل ودقلاو |
 ظ ثودمع اوطدر ةعبرالا لوسفلا فزلتشلابببع ةقلتعنا و.طعاو تايد الاس سمشلا |
 و قار ارثك أ عامط ىلع باغ قد رطاا ا مث ةعل رالا لودفلا ف الاب نا يدب لاوعباريقتو تالا ِ

 اناسنا قفواذاىلاعت هنا مث بك اوكساارئاسورمقااو سعشلا وهملاعلا اذ_هىفثداولاثود_اربدملا |
 ميكح ملءرداقر هاف عدبمو دوم ىلا ةرقشفم اه افصو اهم اوذ ىفا نأ فرعو ةج رالاهدبيه دقت |
 ل «نولعيالسانلازثك ؟نكلو لاه اذهلفةردقلاةءاغ ف نوكي صخشلا كاف ||
 هبف ىذا حالا ىذق هسأر نمريطلا لكسصأ تف باصيفرخ "الا اما وار هب ر قسيقاكد_ًاامأن -اامآن وسلا |
 هارك ذىذا!لاؤسا!نع باول ىلاداع ودنا اوديحوتلا ماررقامل مالسلا هءلع هنأ معا (ناسفشلا | ١

 نسح أ ام فسول هل لاق هما صق فك انركد دقو فسول ىلع هانور صقاسا قاسل نال كا ذورهاظ ىعملاو 1

 نم اضقنا دنع كلما كلا هول مابا هن الثقه ةثالثلان امغالا اأو كلأع نس و ةةجحلا نهتم ا ٌ

 ا

١ 
1 
1 
1 

 كلا ار 84غ



 ؟

 . [[| :راشانوكي نأ لم_ة<وهلموتو هقاطلان ل_هدحامتا هنال ىلا عت هللا لضفنموهفدمحو تلا, كل -ةلاىلا
 ا ؛ارتنوكينأ بجو كارمثالا ل رتوهدلا ذو دا لاروك ذملا ىلا ةراشاكلذنا (باوملاو) ةّونلاىلا
 0 ةريصامأ ًاورهاظالأك رت , اذه ناكسف ىل.هستا او فاطاال | ىلا هفرمصد ىضاسغل او ىلاسعت هنا لضف نم كارمن. الا

 لانه_هوحو تاروكسحملا نرقأ ىلا :ةضزصتةس ةراشالا ىلع ء لادلا ظفللا نال دمعبف ةوبنا ا ىلا

 أ | كايراهتلادساولادقا مار توفرغتم نايزأ[نصسلا ىتساصان] كافثةوق هن ”كلارش الا مدع
 1 ًءانآالا اوديعت الآ ىهأ هلفالا مكمل نا ناطلسنماهبهقنا لزنأ امك وادآو منا اهوقممس ءامسأالا هنود نم

 || ى-اصاهلوق (ىوالاهلثملا) لئاسمتب الاف (نولعبال سانل ار كح أ نك او ميقا !نيدلا كلذ

 ' ًاافمض لل #لق قم نسا ىفام_هتةذا ع تاصحا ل هنااضدأ لم_تحو نوهسشلا ىف ى-اضايدي رب نيهسلا

 نانىلو هر ع لوط هبحأو هللا فر نذاسبحاص هنو كصوف ةنفاكهلدلقلا ةلقفارملا تناك اذاو هنلا

 ةنالا د :وبناا ىذا مالسسلا هلع هنآلعا (ةيئاثلاةلثس-1ا) بحللا فراسعلا نمؤملا مسا هملع قب

 ثاسهلالاريرةة ىف ' الا هذ_هىف عرش مرحال تامهلالا تابث ا ىل_ءاسنيم ةرب :!!تامئ اتاكد والا

 هر ود ىل_ءامانس أن وذي م_منأ ف نأشل اامناورداقا !لاعلاهلالاد وح ول ني رقم قلالا ريك 1نك 1 و

 عنملا ىف ءايبنالارثك أ سناك مرحالاهنمرضلاو عفناالوصح نرعقوّواهنو دبعيو 1
 1 نيه عرش سسلا اذهلفمالسلا هملع فسوننامز ىف نوناسقلا اد_ه ىلع مالا ناكف نادوالا ةداسمعن

 1 |نايرأأدل وق(ىلوالا ةجحلا) خلا ولئالدلا نماعاونأ ًاركذو مانصالا ةدابعب ل وةلاداسف ىلع لدبام رن
 "||| لالنا بجو ةهلاالا ةرثكنأ ني ىلاعتهق اّنالوةننأ ةحلاهذهريرق:وراهةاادحاولا هللا مريخ نوقرغتم |

 لللظاو دا. سفا! بجو ةهل <الاةرثك فان دسفل هللا الاةهاآ اهرسف نآك ولهوةوهوملاعلا اذه ىفداسفا و

 ||| ئههلاهت تاناالارئاسيف عملا اذ هررقالف بهارتلا نو ماظنل !لوه>- ىضتَمن اد>اوهلالا نوكو

 01 (ةئاشلا ةحلاو) زاكنالا لس لع ماهفتسمالااهيمدار ماو راهقلادح اولا هللا مأ ريخ نوقر فم با رأأ ||

 ١١ || ىهناملءردتاهلاطاو اهرسسكد ارأ اذا ناسنالاناف ةرهاهالة رو عّةمو هل ماعال ل ومعم مانصالا هذه نا

 لاصا ىلعر دمر داقر اه لاعف لاعأ | هلاو |هتود ن نم ةرضمالو ةعفنم لوه> عقوّيالو الرد 5 الةروهقم

 دحاولاهّلنا ةدابع مريخ ةهللاذلا ةروهملا ها" الاةدابعثنادار ١١ناكفتاف الاورورشلا عف هدو تاريدللا |

 أ ىلا :راشا نوقرّم لوقو ادحاو ىلا عت هنوكه دلباةم ىف لعش ةرثكل ! ىلا ةراش بادر 1 اوةقراهلا
 1 | | لءبع عناصلاو تحانلا نأ بيسبلصحاممنا كلذ لكو لكشلاو نوالاورغصلاوربكلا ىف ةفلتةءامنوك

 3 |اراهقىلاعت هنوك هتلباقمىف لعدو ةزحاع ةروهةءامنو كح ىلا ةراش!نوقرذدم هلوقن ةرودا كال: ىلع||

 : أ كوكا (ةثلاشلا ةحعاو) ني رهاظلا نيعونلا نيذه ىلعةس الاءذ_ه تاقشا ءامس رمش ىذل قدر طلا اذهبف

 1 [تافآ< الاورورمدلا عد /فدوانقزروا:ةاخ ىذلا نم لعن ل نان'هل ناك ول هثال هندامع ب جوي اد داو ىلا هت

 1 أ نال كلذو نانثفالا ة دامعب لوقلا داسف ىلع ل ديام ىلا ةراث اهمفول اذ مأ اذه دعنانأ ىف كشلا عقرفا دع ش

 أ[ انعررمضلا| عفدوانعف: نأ لعنال ذ ئنرف ةريثك هنأ الا ةراض ةعفان اهنوكى بع ةدعاسملا لص نأ ب دم |
 ْ أ زمتسلا نا قكشلا عقب ذئنيسوامهتوأعمو اسكر اشعل ه>وارخ الا كلذ نموأ ماا خ ا

 | | ةدامعلل قكسمال هنأ ف ننقملا لصحو كلا اذه عفترادحاودوب ءعما نأك اذااما لاذ مأ اذهوهةدابعلل ٍْ

 ا | لإ دن 7 , الاهده نم طينمم فرطل «بواضرأ اذدهنوهالاّتا:”اكلاو تاهو لغملادوءعمالووهالا ْ

 ٠ ١ هلأالا نامسلطلا باص هلو ةرام ىلعرضتو عفنت ماسنصالا هذه نأ ىلع دعاسين ريدة نا (ةعبارلا

 00| ا ووذتارودقملا عمج ىلعر داو : ىلا هت هلالاو ةدود# ران ١ ابو ةصوصت تاهوأىف عفنت اهنأ ىف عازئال

 | أ طار لرأ ةداسي لاغتش ةت.شالا ناك قالطالا ىلع تاكل لك ىف ردود دشملا نقانق الطالا عراه

 أ لكل اراهقوه نركب :نأو هاوس د> أهرهةب النار اهقلا طرمش نال كلذو ةءاعةق : رمد ىهو (ةسماخلا

 |نأبحد ارداقال اال نازل: اناوسرولا تاو ةالا نوكينأ ىضتي ا
 ب وب 22 د با 2 اك ديو يح مدس تا يو مح تاون سع :- رد حس وعشت

 4 . وضد باجي حا عم معد ا ها ل يمسح حم مامس حسا سنا تسي دع 3 3 «نخ

1 1 
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 ان ؟ و
 يحول م

 ظ ”ارعشلا ين كاذو اير فانرلا ::ناانا ناكأم ةيسالا كلف لامها (ثلانثلاهجولا) نانزالا نا للا

 5 كلذا ضق انملاك ىلاعت هتئاريغىلا عوجرلاانوهةىلانعت هللا ىلا ةءلكلانرؤمالا ضن وةنو قالطالاىل عأ ْ

 || نيب رة! تاسرارالا تائسح ناالا ةدب رشا فزنا لظاا عفد سانلاب ةناعتسالا نأ لعاو ديحوتلا | ١

 | نأ أو ةملكلاب بابسالا نءمهرطناوعطقينأ ًأزيةيتصلاءىلوالا نأ الا قاف اعل از ا وانها

 أ ٍبلطو هئاريغب لست هنا نه لاق أدب , الاليوأتىف (ىناشلا هجولا) بابسالا سعالا اولغت_شيالا 1 ١

 أ ركاذ ع نم مالكل اكل ذ ىلذيال نأ هملع بمجاولا نماكهنأالا لكل ذدنعهلاسح رشي نأ قاسلاكاذنم| ]

 ا لاا ويولاج ء هالخ أ الف هلار دقوأ هباء ءاشنا لوين أل ثمهتلا ||

 !ىفلاكا 5 ىبنأ ناطمثلان ا ىدملاو ىءاسلاىلا عجاز هيررك د د ناطمشلا ءاسنأف هلوقنانلاق نأ |[ ْ

 ا ل لولا لاق نم ساذنلا نمو : بسلا اذ دس نيذسس عضل ن صسأا ىف ثماف حالا لاط سلا ركذ ذب ١

 نءو ندسلا ىف ثيلامكر دنع : ىنركذا لقي لول ف سول هلام -رلاق مالسلا هملعهنعىوراملىوأ لالا ا ْ
 باىلاىهتاامل هنا ىهتلا هاربا ن ءو هللاريغىلا هعودر بيس بةوع مالسلا هيلع شسوي نا ةداننق أ 5

 كلام نعو فسو» لاق ىذلا برلا ىوس نرد نع فرك نتن أ لاق كدحاحام هبح اص هللاهت نيمسلا |
 01 لاهانا

 | لوط لاهو فسو ىكمفك سنا رطالالبكو نود نم تدمع فسوب البق كور دنع ىفركذ قاس فها

 || هجر ىزارلانيدلار 9: تاكلا فيمملا# ىوخال لد وفةماكلاهذهتاف كومار سا 1

 ,( كاذراص هظاريغىل_ءروءالا نممأ ىف لو عاب ناسنالا ناهرخآى لا ىرعلرتأ نم هَ رج ىذلاوهتاأ]ا
 أ كلذ لس قلنا نمدحأ ىلا عسريلو هللا لعد بعل لّوعاذاو ةيزرلاوةّددلاو ةنغلاو البلا ىل ابد ا
 1 ه.فتغاي ىذلا تقولنا اذ ه ىلا ىرع لأ نم ىل نّرةسا دو هن 9 رضا منهن وسواس ا ا

 ْ هبا لضف يوت ىءليوعم اف ناسسنالا ةحلعمال هنا ىلع ىب دار َرَدْم_ءكاادهدم دف نيسهلاو عداسلاىلا | 1

 ْ نم لو لتر اكل ىلا ناطسسُلا ةسوسو فرمص زال ىفاُد :ا!لوقلا حب رنمسانلان مو هناسح اوىلاسعت
 || لوقلاوهو ودا نأ! - لعاو زم اجلظاان + صاختلا ىفدايءلأي هنا سالانالو قيددلا ف مون ىلا امهةرص |

 || ةةيتطارارس أ, كستلوتالا ل ئاسقلا هرّوقامو ةعب رمشا ارهاطر كم ىفاثأ ل ئاقلا !ذ# هك تل ١
 ْ هانرك ذاكسهالا نا فرع. .تومأ | برمته نم برس هب دود+ .علا ماقم ىف قو ذل ناك مو عد رمشلا مراكمو | ا

 أ هركذ ئاطمشلا ءاسنأف لاقل كلذ دارملا ناكو ل هنال فيعض لوقا !!ذهنا ىلع لديام يأ . الاظنل ىذاضبأو | ١
 "أ كل ذ ناك افناالا هءلعراكن اال ةعد د. رسشلا ىف زك اج ملطظلا عن هدى هللاريغب هناعهتمدلا (ةشلاثلا هلكسملا) هنزل

 |١ اذهدنءوهياذخا ؤم مالسلا هدلع فشوب رانص مرحال ةيدودعلا راج ىف نيلْع ودملا نقدا نماكر دش

 ءاسالاب ناس الا ةافاكصو ان ْرلا باط ىلع ما دقالاءاذخ اوم رد»نال يدق اذهباذشاومو رص دل ليك لون ا

 : هركذ لو ةياعامو يلا ةمضقلا كاف هدخاؤيلو دما انما ًارالق ىو ناك أ

 را هلكثسسملا ) هماادب ,وشللاو لالا هنن ابف 1 ًاريمناكم السلا هملع هنأ انلعءانملا وحدملاةوح ومظءأب |
 1 تاطمشلاو بلقلا ع نعمع ءلاةلازا- نءةرابع هنالالفنام_نلاامأو ةسوسولا اقل ا هنكع ناطمشلا. (ةعيالا | ا

 ١ هنأ ث محن مدنكي هنا (هباوجو) مد[ ٍنولق نعىلا.عت هللا ةمر «ملازأدق ناكلالاو هيلعالةردقال ||
 1 | كاتو علا كل ذرا ضخ سا ن عءدع '*علاسعالارث اهئناس الا لاغة_شاولاععالار ”نلاومدي تسر

 | ةغللا بسح (لوالا) ناة#هف نتف ماو نهم تدق هلوق (ةسماخ1لا هلع بملأ ) دف 2

 | مهلا عسل ار الورك ازول ناي ددعلا نم ةعطقلا هانعدو تءطق ىعع تعض ن نمهقاقتشا جانا لاق ١
 1 ترأراذكه لاق ؤ ةعستلا ىلا هن :الثلا نيام اصونسخم نوكي نأ ئضتقي كاذو نيمسنلا لا نيرعشعوأ ةرشع |

 م هنايفصال لاق مالسااوةالصلا هماع” ىب نأ ىعشلا ىورو هنامو عض»نولوةي مي ًارامونولوتبس أ |

 | عيمدتب مهيار 1| نأ ىلءنورثكالا قذتاو ةرسشعلا نو دام لاق لعأ هلو سرو هنن اولا عضبلاك |
 س+ت نينا ]ق قانا ناك لبو دسم فرك ذا ل تنبروا كليا لاق نيح مال سلا هءلع ف سو نااولاق نيْمس || ْ

 تس مح وجمل



«22 

 أ مايأةثالثتالثلا لالسلا تيا رام سن :هيلع صق نازابشل لاقو ن سأل ب تنك اكريصتق كال عىل لدرف ظ
 : ائيسئانبً رامالاق امم ًاريسفتلا ف لن كسأر نمريطلا لك أ انو كيادنف ْنَماَذَقنا دنع تالا لت ااهدسوب :

 [ :الكلا اذهاضوام منا لمقف ففاششام ازا الاتينبالاب لق نقتل او نات ناز هنن عال نمالا ىلع لات

 اذه ليقناف ائيشان ير امالاكت با ودا كل ذاه .ركاملاء-ملالبقو نات اج سوم

 ١ تالاو) ريبعتل الع ىلعءانيوأ ىلاعتهقنا لمقن م ىجولا ىلعءاني هركذ مالسلا هيلع ف سوت هركذ ىذا باول

 جان هنن ىذلا لاهو ىلاعت لاه اضي اوريبهم لس ىلع# اقامت لق انيستا يشر صابغتبا الل ظ
 ) 00 طقلا هنم ل_ه السا ناكل ىحولا ىلع امكم هرم+ ءمااذإل د ناكولو 5

 . | اهيرفيكنتنلا مت اا اوين قلاب نانا لعب طاع

 0 ل ل اس ةيقاعنا هيل ا ىسوأ ىلا «تهقتا نافاذكوأ 0

 8 باول الا ذ ىئ هنالاقي نأاضيأ دعيدالوريبعتلا لمه ىلع رك ذ هنا ٌنانلا ىف عقو لاو لاكلذدنع بلا 1

 2 هنأ هن ىتعلب ةلاسمال عقاو هركذ ىذلا ناهي ىنءام نامت ست همف ىذا! الا ىذق هر ءقو ريبعتلا لسع ىلع 0

 رك ذاامهتم حان هنأ ناقكذلا لاهو ( لحوزءهلوق 3 هركذ وذا! كلذهس: :عءالأمام ريبعل ىف همك

 (ىلوالا ةلئسسملا) لئاسسم هنف (نين:س عضب نكسلا ف ثيلف هير ركسج ذناط.ثلاءاسناف كيردنع |

 ىذلا لجرلا لاهتو عملا ناكل تالا ىلعذ جانا اوأ مالسلا هماعفموب وه ناتلانفودوملا نا ىف اوفادحا ٍإ

 | مادمت (لوالا) ناهجو ه.فذ لوقا |! ىل واس باف هنوكم السا ا همللع ف سو ّناف )

 همادوروو ل: :اقلا اذه لاه ىسولا ىلعءاني رعبعتلا كل ذركذامغا مالسلا هلع هناداذلق اذا اذ 1

 ٠ 1 الاف تنال لاوو مهبروق الم ممن نونظي نيذلا ىلاعت لاه نآرقلا فرعثكنيتملا ىنع ندلا

 َ 0 ا عدول ةكدتح لع نااذح لم دا (فائاد) هد

 1| كوغلاد) ثامداس اون انلاالاد. هنال ئقو معاذاذف ةروك ذم لا لوصالا ىلع ولا نس 98 ال :

 ظ هيلو ةتابوو نان ولة, نينم 3من نيلئاسلا نيابرلا ناف جانا اةنصّنافااذهنا (ىناثلا
 || فسونلاف ( ةناشلاةلكسما) ّنظاادر#الاام-هقس ىف دف الهلوق ناكتف همف داسةةعالا اس اناك ١
 دنع ىأ كبر دنع فركذا تالا ءدض ىلا ععجريو سماسان ءحرذ هنابمكح ىذلا لجرلا كلذا مال لا لع ْ

 ىَباا ةعقاولا هذ هىف موللغم هن مهو ءابو هودجرخأ اا هوا ةسهج نع ء موللظ م هنأ هدنعركذا ىنعماو كاملا ا

 (لوالا) نالوق ذو هبررك دن اطمسدلا| هاسنأف ىلاعت لاه مث رك ذل نهدار ااودادهفرسساهادال |

 نا.هجو هسفق لوقل اذه ىل ءو هيررك دين ف سوب ىنأناطمشلا نا ى ءملاو فيوي ىلا عجار هلا

 نأ تناكم: مللسمنا (لوالا) ه هوجو نءهرب رش: و هملع اكر دسم ناكهلاريغب كس نا (امهدحأ) ْ

 هدحىد ةيناوهلثاك :وسد_- أ ىلع هّتجاح ضرءبال ناو نيقولخلا ن ءدح ىلا ةعقاولا كا: ىف ىعمجرال |
 1 ' | ةحاح نم لهلاهو مالساا هماع ليريج هءاجراستذ ىلا ىيرعا ق.م دما ىف عضو نيح هناق م السلا هيلع هاربا

 1 | 701 طاش نالدشلا نانثا ذاق سو مرحال قولذملا ىلا فسوب عجراسله الف كاما اامأ للاسقف

 | نمسلا ف سمذنلا كاذا قب هناركذ كلذب هقصوا ل نيقوالا ىلا با ضرع ىلا هاعدو دم-ودااكادو ا

 أن نيس قتبادا فرع: قول اذه ىل لا هير ىلا عاطقنالا ن عل دعا هنا قءملاو نينس عشب |

 35 | ءالت-الايفسراص هنا (امهدحأ) ني رمال مدس رابص قولذملا ىلا ف سول عوسر نا ىه الاىلصاحر ؟

 ا عمار ةللي وط ةّدم هيلع ةنحما» ءاقيلاسسواصهلأ (ىناثلا) هيد ركذءاسنأ تح هملع ناطمشلا |

 ١ لو راسهقلادساولاهقنا مأرعخ نوقّرفَسم بايرأأ نانثوالاةدامع لاطي | ىف لاقت مال سلا هءلع فسوتنا ':

 () اهلادنو ؟ىءعابر ةنوكي هءلعمب 5 هنا لاةب نأ هقاذاعمو كبر دنع ىنرك ذا لا ثدح هريغابر تنث أ انهه

 ضنا رهاظنلأ بسحب هنلع برلا افا قالطا نأ ىلءبوثلا تروزادلا بر لاقي أك هس وبرلاب هملع مالح للا

 جم وس وس جما نوم جيم دنا تم

 ىف



 روك دموع ام ظظفللا الست اسس فتعدق ايؤرلا ريبعت نافل _هفام مثو كلا اد هركذ ىذلا ظفالا نيغب | | 0

 رودقا!كلاند مهتراو <.ف5بئال اوكلماو حالغلا دعي مع َ '

 رك ذاو دارملا نوكين أما هنا مالكسلا ل_صاحو يملا نوكسي ةدسعوب أ هركذو ميلا فب اهنا يعأاو بت 0

 مالسلا هيلع فسو.ا ناسنللا لصح لاقي نأاضي ل قحتو ترشلادادزيفهسبحولب نم ىذلا هيتالاراكذا ||| ئ
 ْ ميظعتلا لمن س ىلعءدحو كامالو أ عبلباو كا مالا ما باطخ نول سرا هلوقامأو ىنارمشل | كلذلاضيأ صحو | 35

 مئابلاوهويدصلاو قيد م5 لامو انأو لرافردقتلاو فوذحم فذ قيدصا!اهيأف سول هلوقامما | 0[ 1

 الا دارا. نم نا ىلءلدياذهو ةابورري. عت فق دص هنال ل_ةواب ذك <. .1ء برص م هنالة فصلا هذ يهفصو قدصلا ىف |

 ني:-سل ىلا ادنسم نيذدلا كلت لهأ لك [لعدف لك أتالةنسلا نافزا< اذه ّنها م فأنا هلوقو ١ ا

 ْ هلعج اذا انا صحا هنصح أ لاقي ن صحا فئذلا«اسقلاوهوزارحالا ناصحالا نون : «عامالبالا ةوقوأ ْ ١

 دعب نم أب مهلوةو اممتءهللا ىضر سامع نسا اظافلأ |ءاكر نورخ دتىأ نوزرتاممال. ءاقالادا ارااوزرجف | .:

 ٍ || ونس ةلاشلا ةعبسسلاو منلا ةرثكو بصلناو:سةم دَهنملا ةع.سلا نورمسفا ا لاق سانلا ثاغب هيفمماعكلذ | 0

+ 

ذه تاويل ايثار ملا تدوم تندأ نافوفرسق اذيش امو لكل! اذ سامه طرأت, ف نداتم |
 ١ لل ا

 أ نمله ىلاعت هلوق ريسفت قركذ ا“ ىيسلوةنذ ةمادع ركذاو هلوقامأو امهم ءاحخ ىذلا لاهو هلوق

 ىألاذلا رك او نسل نءعصفلا وهلادلان ركذاو فاثكللا بحاصلاه ردا ةروسف ركذم
 مادالا عاقجا دنع لصدعاممنا نحس ا نال كاذو نوح دعب ىأ دم دعب (لوتالا) هوجو همفف ةّمالاامأورك ذا

 (ىناشلاؤ) تاعاسلاو مادالا نم ةمأ ناك نيملاف ميظعلا عيبا عامتجا دنع لصحتاممناةّمالا ناك ةريثكملا |

 ىدعلافة.هنلاةمالاودز بهلارسكيش تاعي ىليقعلابهشالا ارق

 اذاانهم أ همأي همأ لاقي ناس دعب ىأ همأ ده ئرق (ثلاثلا) ةاضأاب هملع مئأامدعب ىتسعملاو

 هرك د اودا راو كلا ا دنع ءركذي مالسلا هملع ف سون اسمو أ ىذلا تقولا ن «ةردكلاتاقوالا وذم هلا

 ةّمأدعب ؛ ركذاو هلوق ل_.ةناف ناسنلادعب رك ةاووارإ ااوا كاملا كل ذدنُع ةمستلا ندعو دوب

 ذاك رابثالا نب لاقانلق مالا هيلع ولوه ى.ءانا!نولوةن أو ىلاريثلاوه ىسانلا نا ىلع دب ََ
 كلذ نوكينأ نءافوخ كلدلل هركذي لانا قاسلا للءاف ناءسنلا ميجا عك رخأورك د عك

 لاوسا اداعأ هنا مل الالاب ةرعشملا اظافلالابهيط اني نأو همظعي نأ هرلع بح هناف ائيثلبر نمرعتتأ |

 مهلعلألا ودق ساثلا ىلا عجرأ ىلعلدا رااق ن واعي مهلعل سانا ا ىلا عج -رأ ىلغل ىلاهت هلوق اما رعااكلذ ف |

 هذ_هباوج نءنيربعم ار اسزع ىأر هنالذل اوني سانل ا ىلا عجرأ ىلعل لاقامناو كلاعو كإ_ضن نول | ا
 لاه) لجوزءهلوق « سانااىلا عجرأ ىلع لاق بدسلا اذهلف هنءاضيأ ودرب نأ فاغن ةلتبسلا
 عمس كل ذ دعب نم فأي مث نولكصحاامالءاق الاول .:سق هوردف متدس> ام انأ دن: عبس نوعدزت ا

 (نورصعي همفو ساسنلا ثاغي همف ماع كل ذ دعب نم ني م نونصدتام الملقالا نه مم ذقأم ناك[ 0
 ندرك تاتتاطملاو هلوةك ص الا عع رخوهونومرزر لانا ورلا كلر يبغا 3مالسلا هلل ءا ٍ

 لموقف باجيالا ىف ةغلامللريولا ةروصىف مالا حر ذو ىهالا نعم ربما رذعامناو نعضربتادااولاو َ
 ةغالا لهأ لاهانأ دهلوقو هلددسف هور ذذ هلو ىهالا يعم ىف هنوك -علدلدلاو هنعربت وهذ دو هن ا

 : ىأانأ دوابأد بأ ديب أ ددقو لف ىف ةسا اذ اًذك ل هب با دوهو :دحاو ةلاس ىلعئشلارار مسا بأدلا |

 ْش نوكسف ةغا ةحتل ا لعاو ناكسالا بأ دىف نورثك الا ىسرافلا ىلعوبأ لاه نينا ءذهىةبلاوتءةعارز

 عضوم ىف عضور د هنا لتوايأ دنونأ دن ىعم ىلءانأد بدهتتاو حالا لاق رهخدرهمو عمشو عمشك

 ْ هوسو دف هاك أت درأ ام لك نواك اناممالءلقالا ليس ف هور د متدصح اخ نيس دنوع رزتريدشتو لاسحلا

 ىل_ءاهءاقب بج ولا وايئس يف ةيلطا ءاقبانال 0 دي لا ولباس ف فابلا اوعدو 1

 سانل ا ىلعد شن ىتلا باعصل ادا دشلاو تاب دم ني: عبس ىأ دادش عدس

 / لاعا

 دقن <

 ا رات 0طن فجل د: داغر هاا ستااطممعسس ومو دس ع بمحو يمس م معسل » همم تسجد معمم يمس محو مر ممم نم ير سمس جس يان 3

 هير ار ْ 8١1م6



 ليج هك. تسسسففك ل سلسل تح سم هس سصصلا لل همم أ ام مج ممم سم فيم عا زب دجاستد افكت كان كن م كفل يخل" ٠ 2+) ٠1 1١ د تح عمل ننال 11 1717:1000: 83330701 1 2 هد

 ١ ْ اقل لا مال هلع ف سو عار ضتانل امن ءهق | ىشر سان نيالاق ني منت

 1 ! نسا ناىورو 20 نسب عب عما كلا ندعسلا ىف ثيل كل ذرك ذ لف هجو زخ تقو برتقا دق ناكل جرلا

 ١ | ةدااولح نمسا ىف ثرااملانهلاق تلا ةءاكلاالواف سو هللا م-رهمال_بو هءلعهللا تاوادهلوق ىور

 1 كالا لاف ) ىلاهز هلوق #* نعاني ١) ىلا اع «ريضت يه اش لون اذ ن نيك للكورد ىو قف هلر وطلا

 | أ قوتنا“ الملا اما انت اساب وو فيا تح 0: داش ب نوهلكأ“ اي ناعم تارشب عبس ىرأى ا

 | اةامتداوتعا (نيماعب مالسالا لب وس نكفامو مال ثاغضأا ولات نوربعت اورلل من ؟ناىابؤر ىف
 .رحرخ نام* تار عد بس مونلا قرصم كلم ىأر مالسأ | ماع ف سول عرفان داملو ان انابسأ هلأ دش دارأ

 ساو حدتعنادةرتش تال” عيسارو ناحل فانجلا تع داق فاعتا رب عمبسو ساير غن«

 لأ نمدارااودو مهلاهر كح ذو ةنهكلا عمف اهلع نيلغت -ترمضخلا ىل_ءتاسباملا توتلاف تاسباب رخأ
 إ | ١ .يماهرتستو اهلبوأت نإ غر دقتالف ةطلتاب ورا هذه موال اَهف ىاؤر ىف فوتفا' الملا اه." أ هلوق

 | نوعي فع لعفلاو نمل باهذ فعلا ثمالالاه (ىوالا هلك سملا ) لثاسمهقو مالكلارهاظ
 | ىلءاعج ءالعفو لعف 5 برعلا مالكى سدلو ثانالاو ناركذلا ف فمع عبباو ءافغ ىت الاو فعأركذلاو

 | مهبأ نمو ناضرقنام_منال ف امعو نامسا ولاقذ نام“ ظفا ىلءاهواج ةذاش ىهو فاو فع ًاريغ لاعف

 |. 00 ظازطعللالوق لع نورتعنايقرال ةوق ىف عاللاو طدقنلا لع ص .ةئلاو ريظنلا ىلعرمسافنلا لح

 |سعالا اذهل نالف اكل ون اك ناكر رخابورانوكتنأزو<ك فاشكلا باص لاقو .لءفلا لع لوعذملا

 ظ اذااريبعتامريعو ةرابعاهريعأ ابورلا تربع لاًةيوالاحو ارخآ اريخ نوربعتو هنماكسقم هيالّتسم ناك ذا

 | ىلا هّدعطق قي رطل اورهنلا تربع ىنعمو رهنلا بتاحوهو ربعلا نم ذو أم اذه نا ىرهزالا حو اسّمرمسف

 ا أ نيفرطلادأنملقتني واسهفارطأ ىفركسفسفانؤرلا ىتاج لمَ هنالرباعانرلارباعا لمة فرخ "الا نئاحلا

 ١١ ||| قاس ىلع ماقام نوكي نأ طرت سشحلاو تنثلا عاونأ نم ةمّراحا اودو ثغشا اعجب ثاغضالاورن رخالاىلا
 | ريغءام_ثأن مطول تناكناابؤرلا لوةنفاذ_هتفرعاذا انغضْ دب ذو ىلاعت لاه لاطتساو
 ا ماللسلاهماءفسوب ص الل ايدسايو ةرلاهذه له لاعت هنا (ةئاشأ "هل ها] عشخلا ةيسف تناك ةيشانتم

 ١ ىل_ءىلو سا فيعضا | صقاشا ناد ه اك هنال هبىسن برطضاو ىلق» .اراما كلا ١ نال كالذو ندا نم

 : ةيذدك فرعامهناالارش *ااعاونأن عوير دنم هناو دع سلاذ_هنانهترطق تدهدن ىوقلاىلم اعلا

 ا ١ كا: ل.هكت ىلا سانلا فوشتم طعءرخ "أ هو نمالو و<© قبو هجو نم امواعءمراصا ذا ئذلاو ه.ف لاخلا

 َ كلذ ناكوهكلمملا عساو ناش 1 ياغع ناسنألا ناك اذا مسا صقاشا !مات1ىف ةيغرلاّتن وقو ةفرعملا

 ظ هددريص لعلا لسع ىف كلا كلذ ةمعاد هللا ىوق قب رطا!ادبمفهو>ولا ضع نم هترشا !ىلعالاد ءوشلا

 ! ريصمل مهيلع هاعوت هلة سلا هذ هباوج نع كالا !كلذ دنع اورمضح نيذلا نب ريعم از ارعأ ىلاعت هنامث اؤرلا

 اولا لب ريتا لهب ط بوجه ءا وفنام موقلاناملعاو ةنحملا كل: نم ف سوي صالح: اممسكلذ

 ىلا هللا رومالان ملاقتالا لهسف ةوظنمةقستنمابو للان وحس, اندم تين ىلءري_.عتلا العنا

 ثاغضالاب ىعسملا ودو مولعم بن رتابفت ركنالوانر امض ءاطات ةنوكيام هنمو ةءناحورا ةءلقعلا وداقحلا

 هذهاولاه مهناكو و مسقلا اد هريم« نيم اعربغ مهما اوريخأ مث اغضالا مسق نم كلا انور نااولاه موقلاو

 لءاكلا ناماسهياهمفو !ممانلقع طرحالو ايلا ىدتهخال ندتف كل ذكن اك امو ةريثك امش نم ةطلتة الا
 دةتعي ناك هناف فسوب ةعقاو ىبارمشل كل ذركذنةلاقمما هذه دنعفاهيلأ ىدت, يدق همف هيفردتملاو لعل اذ_هىف

 نواسرأف هليوأس مكشين أن [هَم أدعي رك ذاو امين ءاجن ىذلا لافو) ىلا هت هلوق «رعلااذه لا رهبم هنوكه مش

 تاسانرخأو رضخ تالبثس عيبمو فام عبس ناك ًاينامس تارقب ةيعسانتفأ قيدسصلا اهم فدو

 نءزدتلا,نورضاحلا فرتعاوابز ران ع الملا لأسامل كلما نالسعا ( نوا!مهاعل سانا | ىلا عجرأ ىلع
 هيلع يلون تعصق ع ا ااا هايس انالجر اا كالا 37 وحلا



914 

 ىف اها عمت دمس 4 ذي ل هلا( اهنانأت) لله ذو أ لهعب كل | أ ىرث ىرجعام ىلعظذ ال !للتسشد الا ةدفاولا

 (| كئاوانارهاطلا نأ (اهتناثو) ةوفلارثاسرك ذ ىل_ءرصتقا ل ليوطلا ندسلا ىف اتا ىف تءسىتلا ||
 ةوسناالانامهاوقدرجم ىلع مالسلا هملع سول ردتقأف ل كلا ا دنع عمن لعق تل و

 فقرا كاد دعب مالسلا هلع فسول لاه مث لمصفتلاو ني معا ال. هس ىل؟ ّنمءاكشامو ّنيدنأ نعطقى اللا

 تاق لاعلاوهىلاعت هلال ىلاعت هئاو ههنا (لوتالا) ناودو ىر نا هلوق نمدارملا فو مباعر هديكب

 اااعكالاا كِل ذنوك ىلا ةراسّئا ه.فوهلا ب م هنوكل هسفنلابرهلءجوكلملا هبدار ١١ نأ (ناتاوزرومألا

 همفتءوطا-ع روب كس وير سس ور ءاوّند و ند دك ٠

 بيغرتف تغلانّن نم ةدحاو لك ىلذل (اهينانثو) مبقلا ىلا هيسنئاو هدف نعطت تذخ ع
 ) ةانزوخال منا دمسلا حيف ةلامللا هذه لث تأ فدورو اهدا م ىلع هندسة قفاو ىف فسوت

 نونم حر دخسما هنا (اهتااند) هبات لنا لا: ىف بمغرتا ىف ْنغلاممىلا يلعن نهد تصب يرق اوك|

 لاذ اغفالا اذه نم دارملا ناكف كل ا دنعمالسلا هءلعف سون ةروص عيبقت فلول اوركملا نماهوتنو |
 نكبطخ ام نل لاهو ندهراض> انّ | أ كلذ سلال هلا ءال_ىلا هيلع فسون نع ىىلاعت هنامث
 نناكح ناو« ة:نعف سو نثدوارذاهلوقنا (لؤوالا) ناهجو همفو هسفأ نع ف سولت دوارذا

 نأ (ىناشا اود مك اردجدق ساشا !ناسانأ !مها لاه نيذلا ىلا هت هلوةكةد>اولا اهم ءدارملاف عهلبا ةغمص

 (ىناثلاو) اهف:نعفسويت دوار نونمةداو لك نا (لوالا) ناهجوانه»م ةعامجا باطش هثمدارملا
 اذ_هدنعو هوجولا هذه لكل لو_تحم اظفالافزب زعل ةأ سها لال فسوب تدوار نهتم ةد_>او لكنا
 نهاوةودو هح ىف مالا لوأىف نرك ذا د ؟ الاك اهو ءوس نم هماءاناعامهل سشاحناقلاودلا
 تارظاس: ملا هذهّنأ لعن تناكوذ را ر زدل اذ أ مان ألعا وع و كليمالا اذه ناا رش ادهام

 نمددح ن الا تااهو قا لوقل اتح .ردوءاطغل | نع تةثكف اهل>ال واهدس ثعت رامات ام ءقثلاو

 ] الن م ةمزاةداهش ذه ( ىلوالا”هلئدمل )لئانءهنضو نقداصل انا هناو هسفننعهندوارانأق للا
 ْنأ هو همة دانههو ب دويعلا عيمج نعارهطم ب دولا لك نع أرب ناكم ملع هنا تاؤاص فس و نابتأرملا

 ! نإلو نهرك نك رج ذأ نق قول: الالام لافت ثيحزيزعلا ةأ ما باج ىارمالسلااهباعشسوي

 1 كَدأ راف اهماع سحالل“ اف اواهينافم اىظعثو اهقل ةراعراهرك ذلرتا ما هنأ ةارخا كفر عفةتيلا أ ارا كلت

 تأواهن احن م ناك اك ذلان ا تنرتعاو* اطولاوءاطغلا تلازا مرح الفن لا لعفأ ااذه ىلع هناك نأ

 تعءداو ىذاقل ىلا اهح وزب تءاسنأ سان 1ىكا !ضع ىف ثدأ ارو لكان ٠١ ء ًاريم ناكماللا هملع ف سول

 ةحاحال حوزلا لاتةةداهشأ ا هماق !نمدوهشلا تابوا ةذاقلا ص اقر 4م هلع

 نمكةمذتأربأى نأ او دهثافّدلسا !ذهىلا ىتمركأ املأ رملا تلاسقف اهاوعد ىف اهقدص» ردم ىناف كلذ ىلا

 يواقلاف نك ءوفشك :او مضو هانعم قل! صدد >ةخالا لعأ لاق (ةئاشلا هلكساا)كيلعىل قلك |

 : ةغللا ىف هقاقةشا حاجزا لاه ضرالا فرق ساو نكمتاذا هكورب ف ريعيلا صعد> مها اوقنمسوةنلاو

 22 مل ىنأ لعمل كاذدل اوةنأىفا وفلتخ ا( ةقلاشلا هلم لا ) لطابلا ةصح ند ولسا ةصح تنا ىأ ةصلسا نم

 دءعالوءا ارفلا لاه مالا هءاع شوب لوقهنانب رثك الالوةوهو (لوالا)لاوقأ همفو نم مالكبمغلا ظ

 ةيرقاوا داذا ولا نا ىلا عت هلوق هلاشمو هدلع هلأ هي رقلاتاد ادارخآ ناسنامالكب ناسسنا مالك صو

 00 كلذكو لاف ىلا. عت هنا ع سم مالك اذهو هل ذ ؟اهلهأ ةزعأ اداعح واهو دسفأ ْ

 ال اًوسلولا ا ده ىلع قي داعمملا فاعال هللا نا لاه مث ع عادلا مالكه مق بيرالموما سانلا عماس كناامير 1

 ا لاو ةرضاخلاهيداحلا كلت ىلاةراشالا انهه د ارااو بئاغلا ىلا ةراشا كل ذهلوق (لوالالاو اوسلا) :

 ١ نمتاعف ىذلا كلذ لود هنكل وسرلا دز نملة فام ىلا ةراشا كلذ لدقو باكا !كلذدل وقف هنءانبجأ

 اذه مال_ييلا هملع فسول لاه ىتم (ىناشلا لا اوَدلا)ِسغلاب هنخأ لأ كلما مء.اناكامنالوسرلاىدر
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 1 هءلعلدنئ * مانا كل ذ ىف لص ا ةن#سلا هذه لاحام اواورلان هةءولعت ىشو ياهل و اموقلا

 ةرثك د كراسم ةئدس هن دهم ةعمسل اوةصخل ا ةعم-سلا دعد لصد هكر :ارك دمالسأا هملع هناكف حولا نمكلذ

 يذل انين لا نأ ىلع كلذ لدعم فاسقلا تناك الل .قناف هنسلع هللاهداز ةداّتق نعو منلاوريللا

 نماضيأ 2000000 طوقا ءانشتقنادعب لسانخا نأ مولعما نمو ددعلا 000

 الا تكلا اقرا هورسعب هيو نانا ناي دقو هز قالا لسنا

 نو هرطع هات عم سالا ثتاغد هل اوةوثا.ةةضرالا تايغدقو 0-0 ل ررئااذا ادمغاهشمغي دالءااهّلنا

 بد-لاب ركن ههمق سانا دع .ءاشغمو مغوأ بركن ههْدَعنَأ و د ”تانرطو

 بدال باهذ ىلءلدياذهو ارز نوتتزلاو ارم بنعل واشهد معسل !نورمصعدى أنور صعب همئو لوقو

 نورطء ءاسنعم ل_.قو هادا ذا هرمصع نم نور صعب كرقو عورضلا نوبل ل قوريخلاو بالنا لوصحو

 ىلا.ء2هوق * اما ءامتارصعملا ن هاتوا او هلوق ه:مورطا ان ترمصعا اذا ةءاصسلا ترصعأ نم

 ىرنانودنأن ءطقى اللا ةوسنلا لابأم هاسان كير ىلا عجرا لاف لوسرلا هءاجا-!* هب نونا كل ا لافو)

 ةأىعاتلاق *وسنم هيلع ا.ةلعام هلل شاحن طق سفن نع فاسو نادوار ذا ن نكيطخام لاه ميلعن مدنكي

 هلل اثآو برغلاب هنأ /ىفأ لعمل كل ذنبق داسصلا نمل هناو هسفن نع هندوارانأ قللا صءعد>ن الاز نيزعلا

 هيلع ف سول ه هرك 3ىذااريبعتلا هملع ضرعو كلا ىلا ىبارم كلاعجرامل هنأ لعا (نين "اي1ظادمكىدجال

 نم هصالالن اهي. هلع لءج هناصس هناف للعلا "هلم ضف ىلع ل ديادهو هيىنوذث الاسقف لال | هنسصسأم ا

 مالا اهيلعفسونىلا ىبارمشلاداعفةءورخالا ن نا نم ص الغل اببسملعلا نو كيال فيكفي ون دلا ةنحلا
 ةمتلا لوزتو سم م[ دك نأ دعدالا نصسلا نم حرم نأ هما يلا يللا
 نع لس نيحهل ارغذي هلل أو هربصو همركو فسول نم تب علاملسو هملع هلل إس ص ”ىبن نعو هنع ةيلكلا

 أنا 1 1 مجدا كج دوف 9 ناس جت © ولا ملا

 1 با ءااىلامتردابو ةياحالا تعرم ال ث ملام ن سلا ىف تثيلو هناكم تنك ولو كب , رىلا عجرا لاف ل

 ظ كالا ظ صبغت نا ىلا فةودااوريدلا نم ف سول ل ءذ ىذلا نأ ًالءاو نانا اذا_هلح ناك هنارذعلا ثرغشا او

 كالا بلق ىف قءيناك اب رفلاطا ىف ح رخول هنا( لوالا ٠) وعس ونم هنايبو لعلاو مزلابقئاللاوه هلاس نع

 ةم-هلا كلت نم هنءارب ىلع كل ذل د ةءق اولا كال: لاح ن ء ص مف نأ كلل | نم سهم !الفاهرثأ ةموتلا كل نم

 0 مانا نا (ىاشلا) هنو نعطلا ىلا! لس نأو "ند ءدرلا كلَ يطل :نأ دح ًاردّةبالهجورخ دعمف

 فرع حرت ثم .لحور 1 ابردا- .. هنأ رهاظاا هارخاب ىعأو كلا هبلطا ذا ةندس ةرمشع ىتل !نصسلا ىف قد

 ْْن ”الو مهنلا عاونأ عسجب نع:ءاربلانهسف دقتمو نال ابدسريصب كلذو تام ئااوريصلاو لقعل هيام ىف هوك هنم

 لديةونلا كالت نمهلاح صدقت نأ كل نم هسانقلا نا (ثااثل انا تهيوانذكتن اك هيف ليقام لك انكي

 ىبارشال لاق نيد هلا (عبارلا) ق._امرك ذي نأ افا ناك ام هجوباثولم ناكو لذ !هنراهط 32 ىلءاضرأ |
 هيلطأ م مث ؛ لو هلا تقلي لف كل اهب .اطانههو نيس عضل ن نوحسلا ىف ةماكل هذ" بسن قرف لب ردنع ىنرك ذا

 ا لا هباقىف قالنأ كلذ نم مالسلا هءاع هضرغ ناكدلءلو ةموتلا نع هنءاربر اهظان لغتشاو انزو
 كب ردنعىنرك داهلوقىف هملالسوآلا نم همر د_صاسا ىفاللا ىردثان راج لمعلا اذه ناكو هلومقو كلم ا

 | لانامءلث اف ةوقامأ اعم نيتلاخلا ىف ةطساو ناك ىذلا وههنأف ارم !كالذل عملا اذ_هاضشن ار وامل

 ازمهريغب هلف ىفاسكلاوريثك نبارق (ىلوالالثلا) ناتلئسم همفذ نم ديأ نعطق فاللا : رم
 ا.غونوتلاو قد نوفاملاو نوتلا مني ةوسنلا هلع كي ىلأ هءاورب مداع أ رةوزمولا هلأساف نوقا-- ءااو

 ناكل لفن الا عمنا (اهاوأ) فئاطالان معاونأاهفانا الامذه نأ لعا (ةنا هلا هلمملا) ناستغا

 كل: نع كلما ل سدا ىلع رصدها هناالا ةهتل ا كلل نعى ءاربلءل ن ”يااحامو ةوسنلال كل:نأثاملأسب |

 ةءقاولا ا تا ك7: 0
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 دايس ذة

 تنس ب سسسسسسم تسييس سس جندل

 | مالك. .ةلابهنخ ل ىف القمل كلذ هلوق نا اتقن اهاقامقالخ !بسسخ فات الاءذهر فت 1

 رسفن نخو كاذك اضن أ اذه ناك را ١ مالكما نم كلذ ناائلق ناو فس ول مالك ءانضيأ ادله ناك فس ول

 اولاقو هءاوكستدن وثلاف مالسلا هملع فسول مالكن ءاذهن١:لقاذااما نع ردم دااالك ىلع الا ءنه
 كافِب تمهف نيحالو 6 اا رمسج لاق بتاعج !! ناس يف سلا

 مهعىأ فر محرامالا اني أ 2 لان ةراممال سفنلا نا ىسفن ئرب امو فسوي لاق كلدد هذ كيو اريس

 فيعضمالكلا ان هنأ لءاو - 1 ءناتةقمتوا ىأ محر ه ه.تومه ىذلا مسهل روفغى رنا فر

 هن الاد -هنع م ؟باوحاقلاق.,نأ قيسنذلان ع ةنءارب ىل-ع عطاقناهربةم مقا . الاّ اش انا

 ىرجاب راجل :ناكبيغلاب هنخأ لن عبل كلذ لاقا.ل مالسسلا هيلعدا (لوالا) ناهسو هم لوقف ||

 ىسفنئربأ امو هلو هسفن ىلع كلذ ردتسساف مكسفن أ اوك تالف ىلا عت لاوو اهتيكرتو سفالا حدم
 (قاشلاهجولاو) ةمدصعملا ف ةبْغا ةبغارجئابقلا ىلا ةلاسم ءولايةرامال سفنلاّنا ىسفن كك زاامو ىعملاو

 هنخأ للا لاقالأ مالا هءلغ سوت نال كلذوهورك ذاع * ىلع ةّملالدتال " ب , الان اناولاىف

 ءوّدلابةرامأ سْمُنلا نال ةعسطلاو سفنلا لسم مد_هلو ةسغرلا مدعل ناك امال رت نأندبا !ترغلاب |

 هللا نءفوهلا ماسقل لب ةبغرلا مدعل ناك املرتلانا مالكلا اذسمب نيسبف تاذللا ىلا ةقاؤن ةعسسطلاو
 هندواه نع ىسفنئربأ امو (لرتالا)ناهجو همضفأر 1| م الك ةئق مالكا اذهنااملتا لاما قضت

 مم كلذ تلافانخ ابنا (قاسثلا) ىسق نع ىن دوار ىف مداوق ىف مالسلا هبلع_ مسوي قيدصت اهدوضتمو

 تاقو هءاع ب'ذإ !تاح أ دق نيس هتن> دق ىلاف اةاطمأن اسذنا نع ىسفنك ئربأ اموتااق برغلاب هنخ أ ىفأ

 امتراذستعالا تدارأ اه *اكنمسلا هتعدو أو ميسلأ باذعوأ نحسب ناالا اءوس كلهايدارأ نمءازتجام | د

 لكشم فس هول امالك ل عجانلقثأ رمال املك عم مقر وأ ف ودل امالكمالكلا 2000 |
 هشه نا.لوقلافمزخ ىلا ضعس هذطعن لوصوم مالكا صددح نأ الازيزعلا سات هلوقّنال

 ْ هلعج اضد و دم نيل ابو نل وةلانن د ردك !!لصاوقلا لاذع عم فسول مالك ضعبلاو ةأرأا مالك

 نحال مالكي مح رامالا للان ةرامال لمن نا ىسفت ةربا امو هاوق نال اشيا لكسشم ةرملاملك

 ظ لامار أ ق.ليال كل ذو سفنل ارسك ل دس ىلع مالكلا اد-هركذي ع ىداعملا نعزرت-ا نءالاهرؤدصا

 ظ ريدقتلاو نم ىن<بفر محرامالا هلوق ىفاماولاق 0 امااةهلثسسملا) ةيصعملا فاهدهج تغرفنسا د

 لأ ءامشنل ان ا ردك ىلاعتال اوةكرخ الا ماّةم موّةناممئمدحاو لكن موأمو ىب در مح رهالا |

 لض: هنأ (لوالا) ناهجو هم عطقئمو أ لصتم اذثتسا ىر مدر امالا هل وقد عيرأ ىلع ىثعنم عهنمولاقد |
 ا مكةالالك ةيصعلاءىبر هجر ىذلا ضعبلا الا ىأ رمح رامالاهلوةنوك نأ (لوالا)ناهجوهرب رقتفو |

 ْ ةودعلا تقوفالا تقولك 2 لانةرامأاملا ىسعل ىرةجرتتوالا ىأ فرم>رامالا (ىناثلا) أ

 || نوزمصم مهالو هلوةكءاسالا فرضت ىتلا ىه رة جر ن كلو ىأ عطقنم « ءاتشتما هلأ (قاشلالوقلاو) | ظ
 ْ تااولاف نوةةدلاو ى هأم ء اان ةراممالا سفنلا نأ ىف٠ مدل فاتخا ( ةثلاثلاةلّمسلا) انمةخرالا | :

 ْ ىلا تلاماذاو ةتئمطما سفن تناك ىهلالة املا ىلا تل اماذاف ةريثكتافصاهلودخاو وت ةمئانالا س مهلا |

 لون مءسفنلا نا هسبف بدلاوةغلان لادم ءو سلا ةرامأ اهنوكو ءوسلاةرامأ تنكيضغلاوةوهشلا |
 لمصعال كلذ هنل ا اهلمم و تادرحلا لاعب اهر روع امامكم واهيتذتلاوتاسوسلاتفااد_ةابتودح ا

 || || هرعلوط فاتك نالاودرمتل كلذ ل _مدامنافدحاولا كلذو دحاولاف دحاولا قسىف اردانالا | 00

 || لانعل ىلادوعصل ىلا اهايم تاكو ىادسملاملاسعا ىلا باذن اوه بلاغلاناك الفةرداتلاتاقوالا ف أ]
 ' سفنلا ىه ةنئمطملا سفنلاّنأ معز نم ساسنلا ن مو هولاةرامأا بتركب هلع كس مجالا ردانسعالا |
0 

 قطا ق دق ىف مداكلاو ةيلقفلا سدا نا زاغماع ةمدضغلاو هن اوهشأاس ةئلاامأو ةمقطنلا ةءلقعلا |

 ْ ' نالصالناميالا 7 ةعاطلاّ أ انا كسبت (ةعبا را هلثسسملا)تالوقعما فروك ذم بالا ادهف
- 0:0: 

 ف ار زياولكل
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 الاي للا ىلف لخ دانا مالا هيلع فو أمنع دقق نفطر انمع نبأ نعءاظع ىور(باولسا) لوقا

 دنعللذ لاهاغ امال_تلاهماع هناىلوالاو تاطخلا ن ءكالمالامظعتةسغلا ظفل ىلع هرك ذامن او للعمل كلذ

 0 تعقو هناسحلا هده (ثااثلالاؤلا) بذداءوس كلم اةرضح ىف مالكلا اذهركذ نال هنلا لوسرلا وع

 1 ٍ زيزعلان نخل فأكل لعبلدارملا لبق (باوذب اد) بيغلاهنخ أل ىأل+ اكل لودي فيكفي زعلا قس ىف

 ْ هاع فسول ىلا عسر امل ىلارم م1 لدور رلا نش نيسابالم هريزو ناخ اذا هنا ل قو ةسغلاب

 ديك ىدويال هنناثأف هلو مالكلا م لا م 2 .غلاب هنخأ ل ىف زيزعلا للعمل ١كلذ لاه ٠ نوسلا فهو مالا

 00 هنن ىصلخ ثدحو ةطرولاهذ_#ه نك تدق قمل خاملان“ ان تنكح ول ىنأ هئمدا ارأا ىلعاو نين" نا

 1 زيزعلاة أها مالكب غلا, هنخأل ىأ لبا كلذ وقنا (ىناثلالوقلاو) هما! نو.فاعأ ار

 0 1 وهو هيف لقأ ل ىأ هتمغدنع هملع يذلا تاحأ امى ل هروصح دع را ياو

 7 انين *نلنادمكىدهيالهتاقأو تاافو ل اوقلااذم قاد .كسصأتىف تغلاناجملا مقا فالخ نوعسل ىف
 "|| ىلاعتهتلا هرهظ مرجال بنذل نءائيربناك امل هناو تصضنفا مرجالركل لاو ددكلا ىلءتمدقأ امل نأ يع
 )| ساجنا كلذ ىف ارضاح ناك ام مالسل ا ه.اعفسوبّنأ هتدص ىلع دي ىذلاو لوقتلا اذ 0 ا
 ةلاكلا كلت ىئفنيق داصلا نا هناو هسفن ن ءهندوارانأ قدا صخد-حن , الااهاوقذ ار | ترك ذامل لاقي ىت

 ندسلا ىلا سانا كلذ نملوسرلا عسجري نأ ىلا هن حاشي بيغلاب هنخأ لف ألعيلل شسوي لوقي
 0| نيمالكلا نيب لص ولا اذه لثمو غلاب هنشأ ل أ لهما كلذءادتن ا لود ودي ف سون نا مث هداك اكلت هلركذيو

 ! ىلع لا دة” الا هذه ( ةعبارلا 'لئسملا)ةأر ١1م الكماست ن هادهنااعن اعف مظنالورثن ىفةتبلا ءاجام نيسنحالا

 : مالسلا هيلع فسوىلا لسير الثمان (لرثالا) ةيثكمودبو نم بنذلا نم م مالسأ |هملع فدو ةراهط
 5 نأ :داعااو فرعا بس لادتسال سؤبو ينذ هنمردص ناكدقو .ةلعف مهتم فسول ناكولق هبلطو

 ]| صفت نأ كلملا نه باطي هنا ْمينذلا ىلع م دقأ دق ناك و) هنالةعق اولا كل: نع صفي نأ كل !نم بلطي

 لقاعااو ةمف ةدردنمترامص ىَباابودعلا ديد 2 ىفو هدفت ةديضففف هنمادعس كلذ ناك د عق اولا كلت نع ٠

 نأ نمي لقاعلاو القاع ناكها كش ال هنا بون وأ هتعصع ف مهضعبل كشلا عقو نأ واتا: لعسشنالا

 ةرلافتده ثةوسنلاّنأ(قانلاه) ب ورعر اهلنا ىفاوغلاي نأ ل ادعالا ل قو هس ة ةعيضت ىف سد ْ

 ناقشيح ةيلاسثلا ةرما فو رك كلمالا اذ هنا اريثياذهام هنت شا ناق ثم هتهازنو هنراهطن ىلوالا
 || دقلو تلا ثدح هتراهطب ىلوالا راف ترقي زعلاة ماا (ثلاشثااو) هوس نه هملعاذلعام هلل شاحا

 ' هوجو نم هتراهط ىلعتلا ذي . الا هذهنأ لغاو دب كر . الامدهقةن اثلا ة ةراا ىفو مصعتساف سفن ن ءهندوار.

 هلوقىفقداص هنأ ىلا ةراشاو دو نق داصلا ن نا هناواهاوق (اهنانو) هيديقا نع هندوارانأ أ ارأال وق (اهاقأ):

 نورك ذيب وشلساو برغلا, هنخأ ل ىنأ ل« ا كلذ مالم اه .اع ف سول لوق (اهثأامأو ) ىومسقن نعى دوار ئه

 ْ تدحامو ةثيرللا مهتاناور نما دهو تممه نيحالو مالا هملع ل ؛ربج لاق مالكلا اذه فسوب لافاما هنا:

 (اهعبارو) نآرقلارهاظ غيرت ىف مسهنمايسعضوملا ادمءامنوقحلل مسه لب دعم نامي في اورلا .ذه

 نابحولا اخ تنك ولف حضاغي نأو قيال دنا يلخا بحاص نا ى عي نين "اكئادك يدم ال هتلانأ و هلوق

 نين وم ناك امىلا ىلع ل دب كل ذ لكف ةطر راد ساعت نيل 1 م ثيحو عضدا
 ة ت ةسردنم تراصةعقاولا كِإَ:تقولا ادن هىفناودو لكا!نمىوقأوهورخ .اهسوانههو

 ىلع مادقا هنامؤلا هوجو مظعأب هنا هنا عم بمغلاب هنخأ لى ل« كلذ هلوق ىلع همادقاف ه.تخم تراص

 ةحاهولا هذه لم ىلع ما دقالاو ام هجوب ةهلصم هي قاع نأريسغ عن م مظع بدك ىلءو ةوطع ةحافو

 تشثنءامصالا ةودقو ءالّةعلا دمسىلا هدانسا قملي ف .كف“ ءالوعلا ٠ نمدحأب قءلي الاله ةدئافرعسغن

 ىسفن كرب امو) ىلاعت هلوق * ةيوشطاو لالا هلو ةيانم هنءازب لع ةعاطاق ةلالد لدتا الاهذه نأ

 َتأِلعا(ىلوالا هلكساا) لثاس مب ' الافو (ميحرروةغىرذا ىبد م-رامالاءو لاب ةرام الس هئلان أ.
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 ل نءاسنغنوكيامناواولاه بقل لعفي ل كاذكن اك | ٍ ١

0” ْ 

 3 :وكتالفإ علا امأو ةنكمملا ل_هدعاهب نالذ ةردّا اامألءلاو ةز دل! نمانسكم هل هوك ىفديال هنالكلذو:

 لعفلاب ىئشرام صرصامت هنكءال ىشالاعو يئن اماملاعنكيل ولذا هيالا لضدعال ريما لابعفأ نماكقم
 نه ةراسعو هفاثسمأ هنوك ام لعلاوةر دتلابالا ل سضالانلكم هنوك نأ تلف الرتلاب ني الام صممختو

 ىلءلدياتنمأا كم هنوكن ا توثق مكمل ىادا ل ءفيامن الب ةوهشلا ىادل لعفلا لعق, الاهكج هنوك ||
 ةمكللا ىادإ ل عفي ثمحي هن هوك ىلعو داسفلاو حال هااورشلاو ريخلا عقاوعاملاعهن وك ىلعوارداق هنوك :

 تانثا ةفزتسملا تاواسا عملا !ذهلفهقسلا اورمشلا لعف هنعردصرال هناف كلذ كن اكن م لكو ةووشلا ةمعادلال 1
 ةييلامما .:غ هنوكب ملاع جبقلا مح م ملاعىلاعت هنال بلا لعفيال ىلاءتةنااولاع ينقل لعفيال ىفابعتاةلا ا .

 لاقت مالسأ ا هملع فسول نأ ىلاعن كح من بابا اذه ىف ذ نكءامةباهنانممأ انمكم هنوكب هفصو ناتدثف ||

 عال نورسفلا لاف قول لعمل )ل أسم همقو يلع ظرؤس ىلا ص ضرالا ال ىناعجا ماقملا اذه ىف ْ

 نيذسسلاهذهىف عرزت نأ ىرأ لاه قددصل ااهيأ ىرتاخ كال اهل لاق هب دي نم كل | ور مالسل ا هماع ف سوت أ

 اذهب ل صف نالغلا انعب ب ةيدحملانو:_بلاتءاجاذاف ماعطلا اههذ عمتو نئ ازا ىدتواريثك اعرز ةيصخلا ||

 5 ءىأ ضرالانئازنن ىل_« ىندعجا فو لاسقف لغشلا اذ مب ىن موكلملالاقف مظع لامي ر طلا

 ىذر س ابعنباىور قبال ادووعملا هئمدار !اويصرالا ىلع ماللاوبتلالا لج يما

 ىلع ىناعج ا لقي لول ف سوي نأ هلنام -رلاه هنأ , ال اهده ىف لسوهللع هللا لص هللا لوسر نع امهنعهلنا ظ

 ىباناملهنال يئاسعلا نماذه لوقأو ةدس هنعهرخأ كاذ لاقامل هنكل هتعاسن ه هلمعت سال ضرالا نازح

 هتلارخأ س ا.ةلالاركسصذىف عراست املوهوجولا نأ ىلع كل ذ هملء هنن ىلهس نححسلا نسحب وردت انع |
 هلم لا)ىلو أ ىلا عت هلق ا ىلا ةماكلاب ضد وفّدااو فرممالاكرتنا ىلء ل دي اذ هو هنع بولطملا كلذ ىلاعت

 ةرعمنب نحرلا دبعل لاه مال_سلاوةال_صا !هماعىبنلاوةرامالا فسوب باطل لوةينأ ل ئاسةا ( ةيناشثلا
 تاطىةيعرلار علغأ ملوةةءربصي ل لاضي اورذاك ناطاسن ء ةرامالا بلاط ف.كفاضبأو ةرامالا لأسنال

 زّودفك اضبأ وةمبتع ون ثرولاذ_هنا عم مالا لأ ف نئاز منا ع5 يلط ملاضي أو لاس! ىف ةرامالا
 هلوةىفةديافااخاضنأ أووكسفنأا اوكأ تالف لوقي ىلاسعت هنا عم ميلع ظمغ- ىنا هلو قب هسفنح دم هسسفننء |

 هلوةلملدي هللا ءاشنا يلع ظمفح ىلا ل ودب ن أن حالا ناف اذه ىف ءانمتسالا 20 م ظيفحلا
 لصالالوةنفاماودن و هلثسأ ذهن هللاءاشي نأال |! دغلل ةلعاف ىفاىش وقتالوىلاعا ْ

 ناكوي رط ىان همل | لص 0 زاؤ هيلعابجا اوناكقادتارومأ ىف ف ا وجم
 قالا ىلا ىلاسعث هلل 1 ا (لوالا) هوجول هءلعاسجاو ناك فرسه! اكل ذنااناقامنا ْ ْ

 ىله ميس هنأ ىسولاب لع مالسلا هلع هناوهو (ىناثااو) ناكءالار دعب ةمالا لاصم ةياعر هماع بلوسزلاو ١
 قانو كلذ فريدي نانم سهأ ىلا_عتهلهلذ ميملعلا قلذلا لاله ىلا ىضن أ عر ىذلا ديد ثااومضااو طمقلا | ْ

 نيةحتسس ايلا عفنلا لاصي ا فىمبلانأ (ثلامااو) قادنا قف طسبقلا كل ذورمز ىلةد هلال قب وطن
 حلاصم ياعرب افلكم ناك مالا هيلع هنالوةنفاذه تنن اذاو لوةعلا ىف ندستسم ىهأ م6عررضلا عفدو

 تاكف بح اووهف هيالا ب>اولا َم ميالامو قد رطل اذ مالا اهنناعر هنكف ناكاموهوحألا هذه نم قلنا

 ناكىدحاولالاقفءانشتسالا 1 ةياكل انتل مسالا تطةساسبجاو ناك الو هيلعان ماو قد رطلا اذه
 هبقبسلالءالوقأو ةنسدو.تملا كلذ لوص>هنءرخأ ىلاعت هنا ىهو بو ةعتمجوأ ةّئماخ نم اذ 0

 كش ا ةيلسملا هده طمض ىل-ء ل ةردقال هناي هلعل هركذامغا هنا كلملا هيف دقتعالءانئتسالا اذ هركذول هلا :

 هيسفن حدم هنال_بنال (لوالا)ءوجو نم هباوه هسفنحدم م هلوقام و ءانئتسسالا رن ىعملا اذهل جالف |

 باغدق هناكو قرف نيباسلا نيبو بولطملا اذه لود- ىف نيدعفاسنلا نيتفصلا نينا, باقوصوم هنوكنييهنكل |||

 اذهب هناباماع ناك ام هنككنيدلا مولع ىفهلاك لع ناو كاملا نال فص ولا اذهركذ ىلا حاسم هنأ هدط ىلع
 59 يدع ا ميصصخت صخصت تس ل ذا محتمل ل وعسل 2. لمسمصس تل
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 طفاو هةمربالا نوكد الريش | نم سف !فارمصأ !نأ ىلع . الا تا داولاه فر م_-رامالاهل اوةدهللان مالا

 ||[  لّمعلاءاطعا,ةجرلاهذهريسفتنكعاللوةنف فارمصنالا كلذ لص ةجرلا كل: تلد ىتم هنا اهرعشمةيكالا

 1 وهورخ ”آءئشاهريسفت بجوف نمؤملاورفاكلا نيب رشم كل ذ لكثال ىضاسقلا هلاك فاطاالاو ةردّلاو

 ١ بولاملاهنم لسع ذ ئنمو عطاشقلا ناهربلاءاضي أ كلذ انين دقو ةمصعملا ةمعاد يلع ةعاطلا ةيعاد ميجرت

 ||[  ىلع ىلعج الاه نيم نيكماشر دل مومل ا كنا لاه هلك اناق ىسفنل هصلطتسأأ ه ىفو ما كما لاهو )ىلا: هلوق

 || وه لاف نم مهةكمملا ادهىفاوفلتخ ا(ىلوالا هل مسملا)لئاسسمةب الا ىف ( ميلع ظمفدس ىلا ضرالا نئازخ

 ١ || فسويلوقنا(لؤالا)نيهجولروظالاوهاذ_هوربك الا كلا اوه ىذلا نايرلاوه لب لاقت نم مهنموزر زعلا
 ااا ناك امك ذ لبق هنا ىلع ل دب ىسفنل هصانتسٌأ هل اوقنا( ىناشلا) هدلع لدي ضرالا ناز ىلع ىئاعا
 ”هليسملا) ربك الا كلمملا وخلل !ذه نا ىلع اذه لدفزي زعللا سلاش كلذ لبق مالسسلا هيلع فسو ناكدقو هل

 مهألا لق لاهو سما وهو مالا هماعفسوب ىلع لشد مالسسلا هيلع لي ريجّنأ اوركذ (ةئاثلا

  نللاةبسه رولا هءاعدهتنا ل_ قف باستح أ ال ثدح نم قرر اواعركو احر فل د_ذع نم ىل ىل_هجا

 هداسقةءامظع هلا (اهدحأ )وبول فسؤب ىف هداسقتعا مظعدلا نأ مالكل ارب رقتو نممسلا نم هصملخت ىف

 لام هدعصا لقعل ادهشي ىذلا قفاوملا باوملا ىل_ءوهردقو باوملا نءموةلاز عامل هنال كا ذو «لعيىف

 هلنذأ ال نيث_عضن ن نوسلا ىف قينا دعب هنال كل ذو هنايثو هريص ىف هداقعا مظع هلا (اينانو د) هيلا عبطلا

 (اهتاند) مهتلا عيسج نعهلاح ةءارب ىلع ديام الأ بلطو ةودوربص لب جورخلا ىلا عرسأام ورشا ىف

 ناك ناز نهيدي نعلق ى اللا ةوسنلا لادام هلوق ىل_ءرصتقا هنال كل ذو هبدأ نس ىفهداسةةءامظع هنا

 ةوظع عاون أ امتهج نمهملا لصو هنا عمةوتلارئاس مال ضرعتواهركدرتسفزي ز علا ةأىمارك ذهضرغ

 | ةراهطلابهلرقأ مدخلا ناق مسهتلا عاونأ عمج نءهلاةءارب (اهعبارو) برحتلا بدالا نماذهوءالبلا نم
 ىلا ناسحالا ىفهداهتباو تاعاطلا فه دج هل فصو ىلارم كانا (اهسماخو) مرخلان ع ءةءاربأ اوةهازنلاو

 ناس بولا منم در اولكر ومالا هذهو ننس عض نيمسلا ىف قب هنا(اهسداسو) نصلا ىفاوناكنيذلا

 ! هبابسسأ عججائيشءتلادارأاذاو هيف كلما داسقتعا نس- بسلا اذهافاهعو#فيكف ناسالا ىفداقتعالا
 لاةذهشفنلهذخي نأ بغر مالسل هلع فسون نم لاو حال اوده هلل ارهظا لوةنفاذهتفرءاذااهاوقو

 نومسأ !نرد نم افطذسشم كلا | ىلا مق مالسل ا هءاع فسومل لاه لوسرلا نأ ىور ىسغنل هصاخسأ هي ىفوتا

 ءادعالاةتامو 'ايحالاروبقو ىوليل الز ائم هذه نصل باب ىلع يكف ةنسحلا ةّييهلاو ةفمظنا ا بايمااب
 ةزلش نم كير دقو كب زف ذ بيب لبن لانس! ونا وعز اكاديا نخدم وءاهد_مالاة بردو
 ْ ادهو'لارت_شالا ئاوش نم ْئدلا صول ىلط صاالسالاو هن اريعل ايهلاعدو لو هلع لدم

 ْ هسفئلاءامشالاءاودرفملا نأ كولملا داع ال هريغ هءفدكرا شيال هنأو ءدحو هلفسو نوكي نأ بلط كما

 هيلع ف سول لاق كلما نأ ىور درو ناولنا هنارقأ دير فو هنامز د_دحو هنأ كلما ل_ءامإف ةعمفرلا

 مالسا هيلع فسوب لاسقف يم لك أنال نأ ىفو ىلهأ ىفالا هنن نكح رش: نأ يد-اوالا ود نمام مالسلا
 ٍ . هلك الق لاق مالسلا هيلع للطلاب هاربانبا ..ذأا قاص»انب بوةهد نب فسونانأو كعم لك نأ ىرتاما

 | دال ن سعال لول اسلاحم ىفنالا ولات مال هلع فس وب كلا ملك الفار مانا (امهدحأ)نال وق همذو
 اةسوراساملل كلل! فسو ماك لفدارملانا(فاشل اور كلم اوه هب ئدس ىذلا ناو مالكلا انئدس نأ

 ١ ليدأتلاعىذلا وه اذك ىبارمشال لاف ااشان" دس كلما أ .اراطف ةنسنيئالث نبا ت تقولا كلذ ىف ناكو كلملاىلا

 | كنءاورلا ليوان معبأ نأ بح ىنالافو ف سوي ىلع لاف من لاق اهولعام ةنهكذ او ةرصسلا نأ عم كايد

 لاب نيم كمت ,دامو.لا كنا كلما هل لاق كلذ دذعف ءةععن هيلق دهشو اهافش ناوملا كلذ, باج افاه اش
 ا رعدق ىأنيمأ لوقو دي راما محاص اهب نكس.  ةلاحىهو ةلزملا ىأةناكملا نيب نالف دنع نيكم نالف

 بقانا اول اضفلا نم هيلا اتي ام لكل ةعماج ةلت نيمأ نيكم ارقنارلعا وهملا تي سنام كن“ ءاريو كام

 تالدو



 لكو ملعتلابانورقامئا داسلا اهفن نوكي ىذلاوه قلطملاريخنانا هوجو كلت لصاسواراوط أ ارا سم 1 ١ ا
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 كلا

 ١ اًيلوق ىلع لدين آرقلا ظفل نال ىلاعت هللا لمة نم تلد>امنادكلمملا كل :سف:نأىدناناهباوجو ىلا ه2[ |
 ١ (ةيئانثلا ةدئافلا) هيلا لمسالزاجن ىلا ظفللا اذ_هفرصنا.لوق ىوةي هانرك ذىذلا عل طانقلا ناهربلاو

 ىرح ىلاعت هنا ىلع ل دندن الا هذه ىذاسل لاه ة دفان ةردقلاو ةمهلالا يشمل ضحك ملا كل ذءامأهلا
 امافة نمل ا ةردقلاو ةءهلالا ةّميشملاب هقلعمرومالانا ىلعل دئدب . الااشلق حالدلا همضتقيأم ىلع همعت صا

 نينسحما رعب عيضنالو ىلاصت لاص مت هملع ل ديال ظفال انآ عم كلفن نم تنأهنريتعا صاف حالصا ادمق ةداعر

 ةعاضالا تناك ةىلاعت هللا قحف عنسم لكلاو لضأو أل بلاوأزمعلل نر كين امارتالا ةعاضا نال كاد 3

 هنا لولا ق دصولو نن:_..سحملا نم ناكمالسل | هماع فسوب نا ىلع ىلامت هللا نم ةداهشا ده نا لعاو ةعنتمم
 ول ىلع همكح ىن هللا بيذكتاما مز زلانه هذ نيتسحملا نم ناكهنا لاقي نأ عنسمالعب رالا اههسعش نيب نسلخ 5

 ىلاعت لاه مث قا و نامعالا نيعوهو هاوراعف ىو حلا بي دكت مناور فكل | نيعوهو نين سلا نه ناكدناد
 ٠ نالوقدي الا هذهربسفت ف (ىلوالا ةلكسملا) لئاسسم هنفو نوت اوناكو اونمآ ن يذلارعش ةرغخ رخآالا زنبالاو |

 | امن دلا ىف ةعب ف ةرلا تاح ردلاو ةملاعلا لزاذملا ىلا لص ودق اكن و مالسلا هملع فس ول نأ هنم ذا راا(لوالا)
 ت لا ازهىف اهانزكذدق تلا تاهجو لك أو لضف أ ورخ ةزخ لاق ةدقا وما ىذلاباوثلاناالا ْ

 ريا ظفانا(ىناشلا لوقل) ان دلا تاريخ ىف ةدوةفمو ةرخ الا تاريخ ىف لص اح ةعيرالا دومقلاهذنسن
 هنؤكتاسل لهعتسس دقو املا ن مريخ بالا لاقي ايرخس الا ع نم لضفأ نيريطنا دس !نوكل له يدق ||

 نمريخدي رمل عب هللا ن مره دي رثك ا لاقي اكليضفتلا ناس هنمدارملا نوكسح,نأريغن ءاريخ سقت
 نأ مزا لوتالا هولا ىلعها.نلم ناري ةرتبا الارحالو هلوقف اذه تنل اذاهللا نم ناس ان لصح تاريخا

 ايندلا عنانم نا لاشيالنأ م زاىلاشلا هولا ىلعءاناس نا اما واضيأ ةيريخلاب ةفوصومان دااذالم ن دوك أإ ||
 نفد را نأ شال( ةاشلاهلئسملا) ثيعف هاو امام اورع1ناوهةرخ ”لاريس نادي لهل ليتارخاشيأ | ْ

 ل قلد هذ يرن مابا ةزغل ابو لاعب رولا اوناكواونم[سيذللريخ ةرختأ الارحالو هلوق

 | نيقتملا نم قباسسلا نامزلا ىف ناكمن ىلع لجوز ع هللا نم صصنتاذهو نوقياوناكو اونم1نيذلا نم هلا |
 لأهت ىذلا تقولا كل ذالا نعمملا نم همف ناكها ناس ىلا حاتح مالسأ !هملع ف سومل قباسنامز انه سداو ||

 نءتقولا كلذ قناكم الا اهءلع هنا ىلع ىلا هتهللا نمةداهش اذ ناكتفاب مهو هنتمه داو همفهللا ||
 هلوقو نسما ن نوتاكمالسلا هيلعوتا لع نست هئاو ءةداهشنينسحلا رجأ عض الودل اوقاضي أو نما ْ

 | هيلع فش وبن ايدهشىلاعت هتلاناتثف نضاخلا ٠ مدنا لع لاغتدقان .ةداهشن_هلخمل اان داسءن مهنا[

 نيلذمل اني رسشإلا ند ناكدنال وةةداكو ثلا لعام او نيسلخلا ن ءونينسحل ان مونيا نم ناك مالسلا |
 لاق (ةنلاثلا "لع للا) نير مسالا نءناكّس ا دمك ألا هذه عم ىلاعت وهن اصسدتلا لوي لقب لن ءناكششالو
 نريعزب نيدلا جر 1 لوق نالطب ىلع لدي نوةّاوناكو اونم1نيذللربخةرخ“ الارحالو ىلاءت هلوق ىضاقلا

 | مزال .طفتلا لعفأ ىلعربخ ظفلا نا ناانال فيعض اذهانلةرئاكلا | قيل نم ةرخسآالا ف لص<باوثلا نأ |
 ك , ردنا نعم لأ ىلع ءانلجس ناوالصأ مهريغل لضععال نأ مزليالو لضف أ نيقتملل ل هاق |باوثل ان هوكنأ
 ءاسو ) ىلاع) هلوق « ريا اذه مها لصحال مهريغن ا ىلع ل دءالو ن نيقةمللريخلا اذه لود ىلع لدياذهف

 الأ مك -|نءمكل حافوتتا لاف مهزاهجمه زهجالو نوركشمدلم هو مهف ذرعف هملعاوش دف فس يول ةوا

 اناومانأهنعدو ارتساولا# نوبرقئالو ىدنعمكل ليكالف هب ىفو أن ل ناف نيلزنملاربخان أو ل. كلافوأ ىنأنورئاأا ٠

 | بعصو مالساا هملع بوةءبا مكسب ناك ىتلا ةدلبل !ىلااضدأ لصوو دالءل 'ىفطدقتلا معامل هنألعا ( نولعافلا ١
 او>رفن ماعطلا او دو مكمهار دب هملا اويدداف سانا اريعال اص الجررصع نا هءنيل لاسقف مهماعنامزلا أ ر

 هنلع ف دول عانقجا ف بيسلاك ةعقاولا هذه تراسصو مالسلا هيلع شسوي عادا دوةرشع مدهون '

 بم دارا وامل اميلي شز ةرن نا هاي سير | 1
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 3 | لواط اهب ل_جرلا دصقا ذاامومذم نوكياما سفئنلاحدمنأالا هسسقت حدلم هنابهلوةنمث مالا

 0 مكفنأ اوك نئالف ىلاعنهلوقف مر عينا | بالعومبولا |زهرنغ يلءاماف لح امريغىلا ىلهوةلاورخاةلاو

 ا .لرعأ وهدي الا هذه دعي ىلاعت هل وق هملع لمل دلاو ةمك زن م ريغاممنرك ملعيام لاح ا رن هئمدارملا

 7 | هفصوف ةدئافلاامدل وقرا عأ لاو هنم عوذم ريغا ذهذ قحو قدس هناباملاءناسنالا ناك اذاامأ نا نع

 0 | لاملاو ل دلا لمص نكي اهتم تام وجولا عيميظ.ةح لودي نأ ىرجتراج هناانلق مياع طم 1

 0 ركع سأعبا اذهوعوضالاو ةعاطلاب ', اهتلباقم بوو مباع كمركو كيدانأ ءودول ظيفح لا ةيدأ

 : انس رببدصن'1.ثدثحابنمأ وباب ضرالا ف فسوملا كم كل دكو) ىلام:هلوق « هدا رانانلكت

 (قوالا هل كلا) لئاسم هذ (نوقتياوناكواونمانيدلاربخةرخ الارحالو نيدسحم ارح أ عيمشنالوءاشن
 ١ م) دق لاق هلا كلما نع هللا كحل ضرالانئا نرخ ىلع هلع نأ كلما ن منقل مالساا هلع قم وت أرلعا ||

 1١ 0 فود مالكلا ىف اولا نورمسفمل|انههذ ضرالا ف فسودا انكم نا دكحو لاف هناك س هللا لب تاعف

 3 75 ولأ سام ىلا هءاجادق كلانا ىل_علديضرالا ىف هل هللا نيكة نأأ الا تاعفد_ة كما لاق هربدقتو

 هللا قلل ارئؤملاامأو رهاطلالاعف ببسهلكمملاديأحانأو ةرالتت سما ساماتوع درا الا "تدع هنلاعاع

 ان
4 

1 

 ظ . (| مماجا تاه ميلعسانثلا لاسم عدم ظءفس لاقيواهيلا لالا فرمسي نال صن ىتلا تاهملاب اع

 ٌْ ْ 1 الا هتردقةيسقةرلاو هو لودقلا نما ةمناك اللا كا ذ نال كل ذو ضرالا ىف «_دكم ىلا هناالا س دق

 لوقا حرت: نأودبالف لويةاالود- عنتم ا ىواستلا اذه يب مادامو ىواستلا ىلعدرلا ىلاو ل وهلا
 حبرملا كلذ ىلاعت هللا قلاذاو ىلاعت هلا قاع حرعالان وكيالعع رتلا كلذو كلملا كل ذرطاخ ىفّدرلا ىلع

 [|| عومجع كلما كلذ بلق ىف ىلاسعت هلا قل نءالا سدا ضرالا ىف فسوم نك.ةلاف ةلاحمال لوقا ل تدح
 1 هنقاو كالا !ةداج ارك ىلاعت هقئاكل رتبسل | اذهافرثالا بعامهل وطح دنع نتللا ةمز طا ةيعادملاو ةردقلا 1

 كلا تان حررخأو هون كما انا ىور (ةيئائلا"هلئسملا)وهالا س دق .ةلارث وااتال ىهيلال ا نيكقل اركذ ىلع

 مالسلا هملع سول لاقت .وقاسلاور دلا الاكم به دنءارب رس هل عضوو هقمسس هدلقو هعص[ق لفت

 نار ل | سامل الو ىساسمأ ن نم سلف انتل ام ودل سعأ هيريداف تامل امأو ككل ههيد_افرب رمسلاامأ

 0 ا اا ارا وزريفطق كلا! لزءو موتقلا هل تن ادورب رمسأ | ىلع

 لدعلا ماهو اشيمو يثارذانيدإو لت داوفءارذعاهدبوق تيلطامم اريخ اذه سلأ لاق اهلعلخدالف
 ماعلفلا ةخبف رمصم لهأ نم عاب وسانلا نم ريثكو كلل هدي ىلع 5 اوءاسنلاو لاجرلا هدب ا ورصع

 مئراقعلاو عايضااب غش باودلابمث ةيناشلاةنسلا ىفرهاوذاو ىلا سان م ىلوالا ةنالا ىف ريثاندلاو مه اردلا
 الفدلا دسع قاطعا لكراص تحس ثمل اذه نماناشم طظءأ كلما رام هظلاو اول ةف نيس مه ةرتسا ىتح مهباهرب
 ا نم دحال عدي ال ناكو مهكالمأ مملع تددرو مهر ن نعرصم له تةتعأ ا هلا دهشأ ىف لاعتك لذ عمم

 . || لعأ هاو فاشكللا بحاص ءاوراذكهنيقابلا ىلع ماعطا | قضي الئاريعبلا لج نءرثك ؟ماعطلا بلطي
 كلذ لدمو هىعب مدقتام ىلا ةراش !كلدو نيك هلا ةنوصتمفاكلا كلدكو هلوق (ةثلاشلا# : ملا)

 |[ فسودااكمهلوقو سدا مغ نمهانااشن ءاغباو ثلا باقنمءانااندب رقتىف هءلع انمعت اىذلا ماسعتالا ||
 : ىل-«سصن عضوم فو: .ةءاشي تاب أوتو ملاول افردي رام لم هاآنرد فهاىأضرالاىف

 ا ىلاافاضءءاسلاءنوقاسملاو ىلا عت هللا ىلا فاض نوذلامءاسشنري-_ةك نب نبا ًارقوأ و دنم هاكمهربدقت لابحلا
 ل هعزاشرالو دح أ هعفاديالث يح كلما قراص هنا لعل دي ءانثي ثحابنم(ويةهلوق نأ اسءاو فسو»
 ء[40نمانتتحر س ضن لاسشف هلق نم كلذ نادك رام ىلا عت ند متدارأو ءانثأم لك : الة سمر اص لب عزام 0

 ضرالاىف فسوملامكاذكو هلوةوهو ءاوسد>أ نءال هنا نمناكنيكفل ا كلذ ناالو ارك ذ ىلاعت هنا ملعاو
 لكل انا ىلع لدي اذهنا (ىلوال اة شافلا) نأ 7 فو” الخن سانت بس هوبا اة كاذدك 1غ ١

 هلق ن هتاصح مل ئ تراص ىلا هت هللا اهلدو روءانالا َمَن :ملا لكما كلت ى ذاغأ'لاه ىلا عت هللا نم | ْ

 ىلاعت

 سس



 وهو ىناثا هولا فعضد مالكلا اذه لوق أو مهتف امض نسححأ مولتن ي- هلال نيف دضا ارت ىأ نيلزنل مخ |
 كلذبمهوفاشولاو سس < ممل ىلا مهب ساو مهما هنا ىلع هج ولاٌكلدرادمنالني رمسةملا نع هانا: ىذلا
 هلع ف سول نم دعءاضيأو نلزمااريخانأو لكلا ف وأى انورتالأ مسهل لون نأ ه قيلبالف مالكلا

 نال ةءهتلا هده ع نع مهءارب فرعي هنا عم نو.عو سمس اوج نموا لوقينأاقي ددص هنوكعم مال#سلا

 «دع كالعاو .نوب رةثالو ىدنعم قل . تس الف ه,ىنوأت لناف لاق مث قيدصلا لام ءليالن امها

 فوأ ىلانورتالاهلوةووذ بيغرتلاامأ بيهرتلاو بدغرتلا نيب عجب حالا كلذراضا مهتم باطانا مالسلا ش
 مهمال كا دون وب رقنالو ىدنع مكل ليك الف هب ىفو أ: ل ناف هوقو هف ب.هرتلاامأو نيلزئ ارم أن ًاولنكلا ا

 هدنعروذلا نمموعئماذاف دنع نمالا هليصت مهنكع ناك امو ماعطل ا لمسصخت ىلا دجال ةياهخ ىفاوناك ١
 اناوءانأ هنعدوارتساولاو ف سول نم مالكلا اذه وعامل مهلا مفي وذنلاو بشرتلا هبابن كلذ راجح .

 ء١ نم ضرغلاوةدوار ١1د هنولءاعفلاناو هدب نم هعزتن نا ىلع لات ذو دعس ىأ نولعافا 3

 ادام نم ائعسو ىفام لكن ولءافا اناو لق<و هيك ء.ش نأنولعاغلاناو نوكي نأ ل ق< وديكأتلا ||
 نوءسرمهلعا مهلهأ ىلا اوان | اذا اهمتوف ردم ولعا مهاجر ىف مسمعاضب اولعجا هناسفل لافو) ىلاءتهوقأأا

 مكنمآ له لاق نوطذاحلهلاناو لدكناناخأ انعم لسرأف لكلا امم عنمان نأ انا ولاق مهسأ ىلااوء-رالفا]

 للمملا) لئاسمتب الاف (نيجحارلا مر أو هراطفاحريش هلل اف ىل.ق نم همن أ ىلء مكس :مأ كال اهملع
 ريغ نمءاستلأب هتف ن روقاملاو نونل او فا الاب نادم مصاعن ءصقةخو قاس || وةزجأرق (ىلوالا

 ددعلا ىف ىتفعج ةشفلا ىرسرافل ا ىلعو أ لاق ةوخالاو ناوخالاو ةبدلاو نار هلاك ن اتغلا هو فا ُ 1

 هلفمهمءاض نواعتعامع نوط. نيذلانالبلقلا دعا ىذلاءانباا هجوف ريثكذل ناسا او لماقلا || ٠
 ريثكلا عهلاه- بوو لءاقلا ددعلا نءالا هنوص بجو ةزارسالا بان نماذه نال نيللق نونوكي ملاح نش ش

 لمعل اكل دن ورش امينيذا| نود كي, نأ بجوذريثكل ادد عل ادمفت لاحرلاو مهلاحر ف مهتءاض:اولعدا لاق هنا :

 مهلاحر ىف ةعاضبلا لع ع نيماعا واكامفسونةوخاناىلءنورثك الا قفتا (ةيئاشلاةهلشنملا) نيرمثكا]
 بيسلاقاوفاةامث كاد لطب اموقرء مهلعل هلوق نال ف.عضوهو هبنيةراعاوناكميخا لافت نم مد منهو ١

 اودجوذ عاتملااوهتفىج ممن (لوالا) هوجو للعم وااحرىف مهتعاسضد عضوي فسوب ىعأ ل_بال ىذأا .

 ىلعص رولا و هيلا دوعاا ىل-ع كل دمهم ءسفاض# ءاض»و فسو) وان ءامركن اك كلذ نا اواعدنتم-مءاضن

 هب دارأ (تااثثا) ىرخأ :ّرم هن نوع ناغاقوولا نمسا هتعتوكيالدأ قاع (ىناثلا) هتلماعم]

 عم هنوخاو هنأ نم م ماعطلا ن 6 (عشارلا) طرقا نامز ناكن امزلا نال هس ىلءةعدوتلا 0

 مهفاقىف عقو مهلاحر ىف مهتءاضب اود هاش ميسا ءاّرذلا لاه (سماخلا) مول م اعطل اىلا متجاح دش 1

 بساااوذر «لاوعحر :*ايبنالادالو أو ءاسبنأ مهو وهلال دس ىلع موااحرىف ةعاضبلا كلتا وعضو مها : ١

 ةنمالو بمع مهةلجالهسو ىلء ميلا نك نأذازأ (سداسلا) :كلامىلالاملااودربلاوعتيروأ هن 0
 (قمئانلا) نعل ىف ةدانز باطتالو مانلاو ءاذيالا لحال الا كلذ تلطز الهلا افرع ناهدوصقم ( عتباسلا) 5

 دارأ (عماشلا) هخأ لاسراهسأ ىل-ءلقث ةيالق مارك الا دي زال ةبلطو مه هرك أ هنا هولأ فردي نأ دازأ

 كال:عضوتقزرطلا عطق نم صوصالا فاك ناكو نام رلا نش ىلس ٠ موا ةنوعم لام لا كلذ نو كح نأ
 ةءاسالا ىف م-ممغاامم لباقي نأدارأ ( رشاغلا) موب ىلا اولصي نأ ىلا مف قى مولاحر فم ماردإا

 لدكت اانم عنمانابأ اناولا# مو ىلاا وعجز اما مهلا مونع ىح ىلاسعت ةنامث ممل! نا بحالا ىف هدغلانع 7

 ليكلا انم عنم م4 وقف هنماوعنمهدن«قابلاحالاو مه الماعطلااويلطانا مهنا (لالا) ثالوقهفوأ| ٠

 لمك الف دب قون امل ناف فسوف لوقىلا راش اوهو لبغتسملا فليكتلا عئم ها (قاثلاؤ) هنلاةراشا 8

 ءاملانلثكي قاسكتلاو ةزجارق لتكتاناأ انعم لسرأف مهاوق كلذ دارا نا ىلءلملدلا داىدنعيكلل 7
 كانو ولات عفا" ره رقاب 99ص ورع ردح رملاو نو: لاينوتلبا# ' ْ



 ْ ؟

 ١ | هثالفمهفرع هناا ةنبلا هوذرغام مهو مهفرع فسوي ناىاعترب أو ثورعشبال هوازد مه هأن م مينتل

 ١ اهآرىتلاايؤرلا اضيأو هملءنولث ديو هملا نولصب مهاد مسه مأب مشتل هلوقف ءراخ ادق نأك ىلاهت

 نملك. ناكو سهالا كا ذلا دصرُم مال سا | همل ع فقسوت ناك ؛سأ|اذهاف ها نولدد مدنا ىلءالملد تناك

 دوا مهل هنياس ولا ءالؤه نا فرعمل مهلا وأ فّرعتو مهنع صحف ةدرعرلا داليلا نم هيانىلا لصو
 هوفرعامممااماو هنو ام منا هلرهظاس عك هل اودع أ ع نع صعق: هرادبابىلا سون ةوشالموالف المأ

 ةطساولانالا يعم امو هلا نممهوفقو نان هبا صا مالسلا هيلع هلا (لرتالا) هودولف

 || لكو فردا ةرثكناسجو ةجاملا ة3_ثو لالا |ةباهمامسالموذرعي ل مهمل م .رجال كاذكرمالا ناك دو
 1 اناكب لاف. وداني فنا وه (قاثلاو) ناف :رعلا لد هدنعىذلاءاتلالّمأتلا 0

 1 اربرطاٍن انت «لعو هرب رس ىل_ءاسا اج هوأ ارم_مناف ةدمهل او ىزلارمغت و ةمعلا ار وذو دعت هوأ رم امش اريغص

 | لوطا ماسلا هيلع فس ول ةهقاواوت اضدأ موقلاو بهذ ؟ نم حان هسأز ىلءو هذ نءقوط هقنءىفو
 . أ هذه نم دحاو لكو ةنس نوعبر أ ىضم دق ناك تقول اذه ىلا به اىفهوةلأ ام تو نمنالاة-فة3- ا

 7١ || قا ربكذتلاو نافرءا !لوه+نا (ثااثلاو) اهعاقجا دنعاوسال ةفرعملالوص>- نم عنعباسالا ||
 ” | مهب مهتنتل هلوقب هنعمربخ أ اناقتك مهبول فريك ذل او نافرعل كلذ قاخ ام ىل اع لعل ىلاعت هللا |

 لاف مهزاه < مهزوجالو ىلاعتلاه مالا هيلع فسوتازتمنم كلذ ن اكو نو رعشبالمهواذه

 | جاة<اموعو تءماو سورعلازاهج كل ذكور غسل مهزاهج مهلتفاكناذا زن هقموقلات زهجثرألا

 | ليل مف لعوهاكرارغلا ”قزعزالا لامث. زسكلإلزاهدا ولؤشي ةرمصتلا لهأ تعملو لاعت ههحو قتلا
 مهاطعأو لوزا اءاضيأ مهمرك أو اريعي مسنم لسر لكل لي نورمسفملا لاه ةددح تسل ةغل اةليكلاو
 مدهالاق معزا هزهج ال هناىلاعت ينم مهزاه# روج هلوقكلدذر ةلاىفهنلااوجاتحا|م

 لاجنعفسوب لاول اسم الاكل | كل ةرمدد ىتح قداس مالكن هبال هنا ل_عاو مكس أ نم موكا أب فوتث

 لج هيط»ين ا لكنا عم مالسل ا هباء فسو ةداعز | اهنسحس أوهو (لوالا) اهوجو هءفاورك دومه ٠

 نااولاَعو لام ةريشع مهاطءافةريشعاوناكه #لااو هذ يذلا فسوةو>او ص: الو هلع ديزأ الريع

 قب مهاخأ ناو رضحم هناوح هد سو هنس لحال م_ه هانأنا انو ةوذخا نناونكاخو اريك اًخشانأ ان 1

 3 لل ذاوركذالف ماعطلان هني رخآ ني ريعياضي اه هأز اروكف ماعطلا نم برغل ماضرأ امهل بالو هن ا ةمدخف

 ظ 8 ا مكلقءو ركل اهن عم مكسنال بمعائ اذ دهوك هنسن هديزأ هلم كسأب>نا ىلع ل دياذت_هف فاسو لاق

 1 لقعلاف ةهيوعأ كلذ نا ىبءاذ- هلدوكل هت نمزثك ألا كلل. ك2! ةسبغ تناك اذا , تصبر أو

 | انا مدبلا (فانلا ولاول بسأل يق ايجار وح ديوس وق لدفا!ىنو

 دهط انباصأ ماش ١١ لهأ نمةاعر موق ن ف اولاف نأ نأ نم ءمتهل لاق ماقللا مق اطعأو مالا ةملع هيلع

 بوةعب همس ىن قو دص مش دحاو بأو:ةوخان هم هللا ذاع ءاولاَةو ان ومع مدح م ك4 لاةف رامات

 ةرمثع ن ندفو كاه ىذلا كلذ نع هب ىل: بالا عمد او قيود اوانمكلهذ ل ا اولاه عنا لان
 اذه دنعفمكسأةلاسر ىلا غلرسا مكس - [نممكل حب ىفودثاو ةنمهر ىد_:ءوكضعنا ومد لالا ثدقو
 .مهلعا(ثلاشل اهجولاو) دن ولفت كوي أنس اك نوع عر هلا تباص أف مهتناوعر أ

 اهدها لاقفذحا وهدنع قب لب ادمحو هاكر تاماولاه اديرف ا دمحو هو كرت فسول لاق م هايأارركجذالا
 هدي نمرثك أ | هدم هنا لد الل الازلاتقظلال بت ىف نمل لمعال قمكلا :ذتنَج ةيعتالو ةاعتل هسو ةغالسا م

 ديزعهصخ هنا عةفزاحلا نعدمب كح ملاع لبر كانأ نا مترك ذا فسول لاق ادهدنعفدالوالارئاسسا
 تقاتشاف ءاكح» اءاعءالذن كارأ ىفا عمل لاكلاتاةدو لضفل!ىفمكملعا ئازن وكي نآس جوةسحلا |

 !هناو ممل هقاو لقت لاثلاولالاو نورس كك ىناثلاب هسا او هيىنودثا ف خالا ذل ذةي ور ىلا ىسفت

 انأو مكمخأ لجالرخ ربعي لج مديزأو هس الو هغأى لكلا فوأىفانورتالآل اه هنا هذع ىح كلامك ١
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 ١" لاو هكال_ه برق اذان الغي طيح أ لوة:برعلاو ىدنءارذعكلذنوكش مكلك اوومتناالا دهام لاق |

 | لاكلا,نيفوصوما ا موال دنا ءاملبوةءيءانبأن العا (نواكوتملا لكو تيل هيلعو ]
 1 ا نالوقه.ذ فودق ”َرَفَمم باول ن نءوا> داود_باو بان نماول خد المسوا لاه داو لحجر ءان .اولالاو ١

 | تاببلا (لوالا ماقملا) ناماةمءانههانلو مهلعنمعلا ن نمفاحدنا نيستا وهيل (لوالا) ١

 !ِ هن الاهذهنمدارملان ا ىلعني رمسفملان نيم دعما قامطا (لوالا) هوو هيلع لدي ىذلاو ق>نيعلا نا ّ ١

 | تاماكب ,اك ذمعا لوف نيسفساو نسا ذوءي ناكل سو هبلع قنا ىلص هلا لوسر نا ىودام (ىفائلاو) كلذ ظ

 | لي هيلعدق ا ىلسهلل) لوز هتاخد لا تءاسلا نية داعب عوراع (ثااشلاو) مويلع هللا تاواصأ ْا
 ١ قات امالسلا هيلعلا ريس> نا لاسةفافاععم هيأ رفراهلارخهيلات دعمت عجولا ديدش هتيأر فراهنا|لقأ ىف ١

ْ 
 ١  0صوب ناك اهنء هللا ىذر ةشناع تاه( عداسلاو) ردقلا نيءلا تةيسار دقلا قيسيئث ناكولو قت نيعلا

| 
دوقتق تعامد ءفدكلاف (ىلاثلا ماقملا) نيعلاب بيص أ ىذلا نيعملا هنم ل غن أضن نئاعلا

 
1 

 ْ ناك ن اف د لس تيد اللا سس ماك اة تاماشلم هركحح دقو هسقن ناهس و هسفقندأو ْ

 ,ودعإ ةمعنلا كلتل وددح بدس ميظعن زحو ديدش دس ناسعسال | أل ددنع لمع « هلاف فاشلا ناكشلاو إ

9 

 بد هباقووما ةهءىأ هللان مهلوقو 0 0 نالوتد لوعفملا ىعع ١

 ا قاو طاندا رمان اان انا لالا: وه ماللا تلده نتأمل هلوقو هيلع هللا مسقلا بي سو هللا داهم ايدك أن

 ْ لاه (لوآلا) نام همف مكب طاح نأالا هلوقو هب ىئنتأتل هقاءاو فاحت ىت- هريدقتن نيسعلا هللا نم

 ] وهىذلا تيثملامالكلاو هل لوعفم مكب طاح نأألا هلوةفلصتمءانئةسالا اذه ف اشكل بحاص
 ١ ثحأا) ةدحاوتهلعلالا للعلا نمهلعل هيناستالا نمنوعننتال ىعملا ناك ىنأاليوأتىف هىننتأتلهلوق
 | كالولاهانعم مكب طاح نأ الا هلوقنا (امهدحأ) نالوق همني رمسفملا ىدحاولا لاه (ىناشلا

 00 ل

 ١ 0000 30 كلحأ مياس ىأ مرن ميحأد 0

 : 00 وسو ىلاعت لاه منع 00 3 روهتسنيواشماوريضتتإ) طاعنأالا

 : هب ّحيفو ناف دهعلا اذه هملا لوكوم هنا ىنعع لدكو د دعثأ !نالدمهش ديرب 'لمكو لوقنأم ىلءهقنالاق ||

 / اول دتالىئالاهو) ىلاعتهلوق * تابوقعلا عا اناكممفمتردغناوءازخا سان كازاج ||

 تاكو هيلع هللالا مكانا ؟ ءىأ نم هلأ نم ؟دءقغأامو َةقَر ٌرفدم باوبأ نماولخ داو دس> او بان نم

 ١ قاوم او ل_.عاسمام_هارب اذوءيناك اذكه لوةيو همالنيع لك نمو هماهو ناطم ب لك نم هماتلا هللا :

 : (عبارلاو) تةفأف لاه كمفشي هللا دساحو نيع لك نمو كي ذود * لك نم كءقرأ هللا سس لاف ىافرق 35

 قرتسافأ ةعب رسم مهما نيعلان اهلنا ل وسراد ءاسسآ تلانقناضم انالغارفاك بلاط بأ بوتس سن كرر

 ْ ىبصاح دنعو ةلس عأ بدي لبسو هيلع هلم وق كو سر لخد (سماخلاو ) مناهل لاذ نيعا | نموهل

 ١١ مال سلا هملعهلوق (سداس بااق) نيعل ا نم4نوقرتستالفأ لاسةفنيعلا هّباصأ هللا لوسراءاول انف تشي

 ا هءاوفرتعانيذلاامأو ةدع ع نءالضف ةبش هراكنا فركذي مواغملب اراكتنا ىعملا اذه ركد أى ابحلا ىلءانأّنا

 : لمعمل, لصتتت ءازسأ نيعلا ن مددع هنأ ظفاملال اه (لوالا ( اهوج هيفاورك ددقفهدوجوباورقأو

 ا « أ .ثال اه دهر أتلا ةهج اغلا. ع ناك ن او راملاو مس لاو عسلل ارم ارعو أتك همف ىرسبتو هضرت تف ناسحتسم ا |

 ا[ هريث هاك ن سيال ىذلا صضشلا ىفرثؤي نأ بحول لاق اكرعال ا ناكل هنال فدعض اذ - هو ىضاقا لاق

 : نسا اذا ام ءاقب بدع دقف امدش ن بحس | ذا هنال كل دو فدعض ضارتعالا اذهنا لعاو نكتسسملا ىف

 حورلارامسغا بوب ديدشلا فود تاوهلاوز نم ديدش فوخ نا ..«سالا كلذدنع هلل ص هناقلوالا |

 1 ةلطدمه روق ةيفركسص ةرمداسبلا حورلا فلم و ادج حورلاو باقل ن نكس دقش باتلالخادىف

 1 ناس ادم نا تينت د ةنو ع هلم ب بلقلا لخادف حوزلاراسخنا بج وياشيأ نزالاو



54 /, 
 1 1س هات سس سس سس سس عس هه هس سس سس

 ا ..[|| مكتنمأ م الا هيلع مكنم؟لهماللا هيلع بوةءيلاه كلذاولاه اف هلنيظناح مهنوكاو:هدنوانثامل |
 ا | ات وتوف مالكا |ذ_ه لبقمت وذ مكسحنا ىعملاو لة نه هم أ ىلع
 ١ 1 د لاند ناك امالا ىناما انههنوكي لهف هنمعب ظفالا اذ همتركذانه» مت واطفال ا

 ا | ىتالاناظفا قاسكلا و ةز أرق نيمحارلام رأوه اظذاحرخ هتناف لاه مث انوه لدعال كإذك فانه

 1 أ لاخا علي قواسراف» <رددتوالجر مهريخوه مهلوقك نا كل حوهرش ىلعريسفتل اوزممقلا ىلع

 ا | ارقو مكحاذف- نمريخ نيمامخبل هللا طوس ىنعياطتح ريش ىنعير دسصملا ىلع فااربغب اظف-نوقاما او

 )| تقثوهانع٠لقو نيج ارلامحر ا وهو نيظفا+اريخ هنعهقلا ىضر ةريرهونأ أرق ةو ظفاحري هللاف شالا
 "ذل ان ناك امناكنف مالا هماع فسوباظ فس ىف وحسم,

 ا أ هثعب ل لمقنافئيماشي اظفح ىف ها ىلعلك وأنا

 | دهاشي ناكمنا (اهين انو)حالصا اوريدلنا ىلا اولامو اوريكم منا (اهد-أ) هرجول الق ده اش ام دهاش دقو مهعم |
 .[|| ةرورضنا (اهئاانف) مالسل اهيلعف سول نيد ومني ناك امل ثم دّقطاو دس ا نمنع هامأب نعد هو مخ سدل هنا ا

 | لدي له ل_,قناف هملا هلاصي او هظفح نعذو هلا ىسوأ ىلاءتدلعل (اهعبادو ) كل فادى اعلا

 1 لاقو هملع ل دياولاف نورثك الاانلق تقولا كِل ىف نيمامشب هْبا باه ذ ىف نذأ هنا ىلعاطظف احر. هتلاف هلوق : ش

 ْ هللا ظفح ىف ناكسحا مهعم هجو رخىفنذأول هنا ريدَقتلا (لوالا ) ناهجو همفو هءلءلديالنورخآ |

 || هلوق# ”ىهنا لعين اك هنال فسومل ىأ اظذاسرعش هتاف لاه ف سويرك ذ لهنا (ىف لا) مهظفدىفالا

 1 ١ ,ىوانملا تدرا:ةءاضب هده ىئنامانانأ ءاولاف مهما! تّدر مهتعاشب او دسو مهءاتماوكفاماو) ىلاعت ْ

 ا لك ىف ٌماعودو هب عّدمتسي نال حلديام عانوا ) ريسي لمك كل دريعب لدك دا دزنوان اج ظوض واناهأ ٍ

 1 | ممعاضباو دجو لاه م ماعطلا ةسعو أ هدارب نأ زوو هولح ىذلا ماعطا !انهد هيداربتأ ْز زوحو ٠ يو 1

 ! |فاثكلا باص لاق ءارلاريسكب ةمةلعأر و ءارلا مم ذب نوراك الاقتّدر فءارقلا فامحاو ماتش :

 ديز برضديز برضاناوقىفاولاه# م منا برطق ىكحو عسو لبق فاك“ ءارلاىلا تان ةغدملالادلاة رمسك ؟
 اذه ىلعو ىئالامن !(لوالا) تالوقاملك نذ ئداماركامًاوداشلا ىااهنكسي ن هقءارلا 5 10 ىلع ا

 0/09 لحب قعانم ذقن وإإ عوامل و عركلا بسوي اوذدودقاوناكممن ١ (لوالا) هوجو هم فقري دق ا

 فصولا اذ مب ىا ىتبئاممهاوةف كل ذ لعفا بوشعي ل ؟نءالجر ناك وأ دنا انس اولا زيكتلا أ

 غلا نادي هنافرخا .؟ىثاهءاروامةناغىلا ما ركألا ىف غلب هنا (اشلا) نكن /ئنرك دالوانذكمانرك د ىذلا ؟
 انعوسردنءكنم ىجبنال ندتفانملا انةعاضب در هنا ىنعملا(ثلاثلا) الاسد ةرفانتءاشس سعأاشما ركاف ْ
 ىنءملاو ماهفتسس الل ا:ههامةلكنا (فاشلإلوقلاو) اذ: اقلك انعم ىتلاهذه ناف ى رخأ ةءاضرهنلا ١

 ||| ناس أ ىلع ماعطلا ن نءانملع در مث ماعامل اناطع | ىأ اذهدسب ىنئااولاق تءاضب وسو ةردنا اوراس ل

 ظ 0 : قوذ تى ”ىأربدقتلاراص ماهغةسالا ىل_ءامانل اذا انا ٍل_عاو ل كلذ ءارو قمن قد <ىأنهوحولا ْ

 ظ 3 ْ بيب ريعب ل.كد ادزنو اناشأ ظفشو ائله اريسنهملاانيهذاذافانمل اانمهاردّدر لجرلا نام ارالاازه ل

 ْ َ ٠ ريءالوريسه دن ءام لاقي هسنمو ماعطب ىأ ةريجانأ اذا ارم هريع هرام لاقي ىدعصالا لاق انشأروض> |

 ا الا ءرخأ ريض اذاقريسعي لج لجر لكل ليكي ناك م ال_بلا هماع ف سوت نا هانعم ربعي ليكدادزنو هلوقو |
 ” أ انملاتدرانتعاض ذه هرتكائدس ىنبنال محلا ناك ىننلا ىلءام ةلكأ ًانلماذاامأو لما كلذداد زينأودبالف 1

 (لوالا) هوجو ه.ففري سي لمك كلذ هلوقامأو اذكواذك لعفن مث ىناثل |باهذا ا ىف ماعطلا ن أ ةيفاكم ى4ذ
 جاجزلارايمخ اوعو لدبلا ىلع هصرحو هناضسا نسسحملا لجرلا اذه ىلعري سن لم تح كلذ ل: املاك ٍ

 (ثلاشلاو)رب حالو سيطا بيسي هنّدمل اوطذ نا هل ثم لمبس سما هاما ريصقىأ امسي ليك كلذ (ىناشلا :( ١

 "هللا كات ل تبنت ىتانعم ناس ثعباف لق ريس سي ئث انما نودانملا !عفد ىذا كاذدارانوكي نأ
 هول الفكي طاخ نأالا هب ىذت أمل هللا نءاسقث هوم وون نع مكعمإ د رآن!لاق)ىلاعتهلوق# ةرثكلا

 | هسا قا 1و ءانسنوةنثلا ىاعزدصم قول نا! (يكو لوقنام ىلع فا لاف مهتنوم

 27-آ 5 0 1:1 جا ل مصسدو 5 حج

 ىعع



 نضال ل ل ل تا
 ّآ 5 ٍِء 3 2 ع 9 . :_
 أ لوخداانعو موهسلا نع زرت_كقو برشنو لك انانههأدكف هّمأنطدىف قش نم ىلا ناو همأ نطب ىف ا

 دولا ىصقأب ىدنأ هملع ب ديعلا نا قلسا لب ردة اوربخلا هلم تمرس نع وهلب ماسقملا اذ_م

 ءاضةيتركي نأو ديالف دوجولا ىف ل ديام لك نا ملمد هناف دمها د+او غملبلا مسا! كاذدعبو ةردقلاو
 ناملعاو هللالا مكسلسا نا لاذ دا اذذهدك 1 ىلاعت هنا ع هتمكحو همكح قباسو هّنع_ثمو ىلاعت هللا

 نم ءملاو مازاالا نع ةرابع مكسعمل انال كاد ردقلاوءاضةلاىفاماوق ةدص ىلءلئالذلا لدن ءاذه

 || هنالك ىعسامنا مك اوةدسافلا تاكرخلا نع ةدادلا عنمتاهمال مسالا اذ مةيادلا ةءكح تمعسو ضمنا || ١
 ظ مانا ىلا هتنيبذلوصللا م:تمرتساالا فرطلاريصب تحير ال ا ىلع نكمملا فرط دح أ مجرت ىذم# ّْ

 / هتمشمو هر دقو هن اذقىلا ةدنةسم تاككمملا عسججن ا ىلع ل د,كل ذو ىلاعتو هنا هسدتنالا سيلريسفتلا اذه 1

 ١ نأ تينا هنا هانعمو نواكوتملا لكودبلف هملعو تاك ون هملع لاق مث ةلساوباماوةطضاور ل007 - 0 ْ

 ! كلذو اهمدع ىلع تام ادوجو نا جر ىفالا تسدل ةبغرلا ناو هللا ىلعالا لك ونال هن! تدنن نم لكلا ١ ١
 || تاريخا لكل ودنان عطقتلا مزلف هلال مكحال هنأ ناه ربا امتدت و مك. اوه ضدقنلا نع عئاملانامترلا ||
 انرمشأ دق نخو لاع هد رش ماسقم اذ يف هللا ىلءالا لك ونال هنأ بح وب كِْذو هللا نمتاف الا لكعفدو

 لكودلاٍباَك ىف ىعملا اهرب رة:ىف بنطأ هللا هجر ىلا زغلا دب ءاسوبأ زيشلاو هرف قلسا ناهربلاوهامىلا
 | نماولخدالو) ىلا.هتهلوق » باكل كلذ عااطءلف همف ءاصقة#سالا دارأ نكنيدما مولعءاسسا باك م

 مع وذاهناواهاضق نبوةءعن سفن ىف ةحاحال ا 'ىث نه هللا نمم-هنع ىغ ناكصام مهوبأ مه هأ ثدح :

 | 'ى:نمهللانممكنءىغاامو بوةعيلاهاء1نورمسفملا لاك ( نولعبالسانلارثك !نكلووانلعاملا|

 نبالاه (لوالا ثدفلا) نائحي هيذو ئذ نم هللا نم نخب قرفتل كال ناك امو لاسةف كلذ ف هللا هقدص
 : ناردقول نمعلانا بازل لاهو هلا هر دقا أ الو هللاءا.ضقدريناك ام قرغدلا كال ذ اون هلل! ىذر سابع

1 

 ْ ردقلا عف ديال 0 2 0 و موعاقجاكم هقرفت ناك عامجالا دلحعم كلم
 ا هلوةكووذ (لوالاامأ ( هيلعافلاب عقرلاو ةماوعق لاب بصتلا 3< ٍء *نم هلوق ( قائلا ثخلا) ْ

 / هلاءاضةزم قغي نك اممهةرذن ادن الار دقت نو هاذكف اد أت را رامريدقش او دحأ نم تدأرام

 ١ ىنءاحامكلوةكف (ىناثلاامأو) ىلاءتهتاءاضق تت نماءيسش جر ناك اموَرذتلا كلذ ىأ امش |!
 1 هلوقامأ هئاضق عمئش هللا نم مهنع ىئغي ناك ام رب دل اان هها زكسجف د_أ ىف ءاجامهرب دقو دحأأ نم

00000 

 ' اهاضق بوعي سفن ىف ةجاح نكمل ىعملاو عطةئمانئتسا هنا حاجْلا لاقف اهاضق بوّعب رسفنىف ةجاحالا ||
 ا ةحاحلا كإةري_سفتىفا 58 ذ ماهاضق بوَقءد سفن ىف ةحاحءاضق قَرِفُدلا ةغص ىل-عل وخدلانا عب

 | (اهتلاند) رصملهأ دس- نم مهلعهفوخ (اهذ اناو) نيعلاةناسصا نممهماع هفوس (اهدحأ) اهوسو |
 ا هوجولا هذه لكو هيلا اوعج ربال نأ نم مهيلعهف وخ (اهعبارو) ريش رص* كإ مه دصقي نأ نءمييلعهفوخ |

 1 برةعدىلا ةدئاعءاهلاو هير صمام ن وكن نال مح ىدح اولا لاةذدانملءاسأ ملعوذا هناودل اوقامأو ةيراَقم |

 : وذاهناو لب وأتلاو املا :دئاعءاهلاو ىذلا ىنعع امنوكتنأ نكميو ءاءاان ولعت لجأ نملعوذإ هناوريدتتلاو

 | (لدالا) نارخ ؟نالوق هبالاف وئذلا كا ديلءلا هال صح امي هانا عاملانا ىعيءانلعىذلائذلل لسع
 أ نو هانلعأمدنا وذال_عوذا (ىناثااو ) هلة بقا موما_:طعااظفح وذا هناا ظفاسا لعلايدارحلا ثا |

 |(لوالا) نانهجو هنفو نول نال سال ارثك أ نكملو لاه م هلءامب الماع هنوكلا ةراسش وهو هراب* [| ا

 ( ةفملاهذ-مبوةءينانولعبال ( ىناثلاو) بوقعيلءام ل2. نولعبال سناره كح نكساو ٍ

 مهعفات ىتلا مولءلا ىلا هءاماوادشرا فك هللانا,نول بال مهماف نوكرمشما سانا ارثك ًايدارحلاول-علاو ١
 سدس الف كوخ ان ا ىنا لاه ءاخأ هيأ! ىوآ فقسول ىلعاولخ دااو ( ىلاعت هلوق * ه رتسالاوايثدلا ف |
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 ه6 ٠

 . ل رهظت ةنوزطسل هذه لل هال هنا نس ملاذ ام ف الذ نيعلا عاعش نسف ا دس حورلا نست ىوقلا |

 ' || نيعلاهّتباصا نمو ءوضولا.نئاسعلا لسو هيلع هللا لص لوسرلا ىهأ بيس !اذولو نيتروصا نيب قرذلا ظ
 ١ | نوكيوامسنمعلا نوكتنأ عنتمالدا ىنملبلا مءاقلاوبأو مئاهوبأ لاق (ىفاشااهجولا) لاس..ئغالاب |!

 1 ٌكاذ هقاريغي نأ هفماك_:ى هل ةءاصملا ناكحان اسدتسا ه,بعأو ءيذلا دهاشاذانيعلا بح اصنا ءانعم
 0 ركذول هنااضيأ د عال م عئتم ريغ ىف 1 ذهن دبا قط تاكل اكل كيلق وسال تع وذلا كل ذو شضلا

 0 ظ ةداعلاهذ ه تناك انو ةحطصملا نيعتل هدخعف كلذ دهن هير لأسو باعالا نءلدعو ةلامللا كات دتع هر ا

 | ةمدقم ىل_ءىئبم مالكا اذهاولاق ءاكل|لوقودو (ثلاشلا هجولا) قس نيغلا لق مزال ةدراعم :

 | ةدوربلاو ةراركلا ىنعأ ةشوسحما تايفمكلا هذه بسحي هريثأت نوكمنأ رثؤملا طرمث نم سدل هنا ىهو
 | ىذلاو قلعتاهب ةمنا.عسملا ىوقال نوكيآلوا ضنا اسسفنرت ماا نوكحوي دقلب ؛ةسودسلاو ةيوطرلاو

 | هماعىذملا لعناسنالار دق ضرالا ىلءاعوضو .ناك اذا ضرعلا ىللق نوكم ىذا حوالانا هملعل دب ظ

 || طوقساان ههفو>نالالاّلا دامو هلع شا نءناسنالاز هل نيمااعنيرادسج نيباهاعوضو «ناك ولأ

 ١ |ايذومنالفد وكرودناذانانالانااضيأو ةدوجوم يل اسفنل !تاريئاتلا نا|نلعف هطوةس بجو همم
 1 اد.منالو فاسفالارومدلا كلذالا سلة نوذسلا كار دمخ اد هح ا نم نضسو بضغهملق ىف ند 1

 ْئ | دعي ل صاشلا هندب ربغتب جولس فنل ارو هنا تيئانلف ةيناسفنلا تاروصتلاالا سيل ةيندبلا تاكرلا أ
 نوكلةعلا ىف عنشمال هنأ تدثفنا ديال ار اسىلا اارشأت ىد_هل ثيح سوفنلا ضعب وكب نأاضرأ 1

 ظ سوفنلا ضعب نوكي نأ عنشمالف ةهاملاب ةفانت2 سوفئاارهاوساضأو نا ديال ارياسسيف ةرثوهر .ةلاا

 : 1 | براجكلاو لق مأ عملا اذهناتيثف هنمبعتيو هاربنأ طرمشا ٍخ 1ناومح ندي ريمغت فرثؤد ثدحب ا

 ا اذه تيناذاو ك2 هعوقو ىف قال هدنعف هبت قطن هن وناا سوقتلاو هامدس ا بطالاب 0

 ' || هدر نكعال قد مالكن يعل اةباصانة يالا هذه ري سف ىف ني رمسفملا نم ثوم دما هملع قيطأ ىذلا نا تدن
 مس سد دم+بساسنلا ثّةصتورصجب اورهتشا بوةعبءانبأ نا ابمللا ىلع نأ لوةوهو 0

 دسح مهملع نم أي لف ةممهلا وذ دعلا ن «هبلع نام ىلس عدس او ب بابن 5 دما كالت اولخ دنال لاستف مهلا كو 1

 لحم مجولا اذه نا لعاو مهسحف 5 كلم ىلع ملظعالا كلما مهفاضهن أ مبياع مايل لاق وأ سانا ||

 بجحوف هملعاوة بط نورمسفملاو لمعلا بس هسفعاسضتماال هناانه دق لوالا لوقل!ناالا همفراكن اال :

 لاهو هلعىلا عجر مث دحاو بان نم اولُح دتال لات نيعلا مهملع فاس لاق هنا ن بلس ٠ نءل ة:وهملاريسدملا

 ل وني و نيسعلا ةباصاينأ الا ارمسفي ةداستق ناكو وشي تسيل نيعلا نا ف رعو* وذ نم هللا نم مكنع قعأامو :
 لوقلا ( هرثأ عفد ىلءرداه هتلاف حص ناونيعلا نالها لاي نم هللا ند مكنعءىغأ امو هلوقىف سل

 5 كلذر اهلا ىفه4نذأ ام ىلاعت هتان االا فسو هداوو>رمدم كلم ناناما اع ناك مالل- || هملع هنا (ثااسغلا 1

 ظ 1 ٠ لصينأ هضرغناكو ةقرفتم باوأ ن ءاواخداودحاوب اب نم اواخ دنال لاه هملاهءاسب :[ثعباإف
 | مءافئث : نم هللا نم مكنع ىنغأ مو هلوةامأف ىنذنا م هاربا لوقادحو ةولما ثقو ىف فسوي ىلا نيهان ١

 "|| لصبال هنأي مزعو دقتعينأب انا رومأت وملاعلاازهىف ةريتعملا بابسالا ىتا ربثأب و لمان الاوا :

 | ١ اا كليهما امدشالا ع نعءعرذ< نأب رومأ ءناسنالا نافردقلا ن٠ بالرز ا ناو ىلاعت هللا هر دقامالا هما

 35 نركح نأىج. حا نا راضما عفدو عفاسنا ا لص ىف ىمدبو ةراضلا ةيذغالاو

 نءاواخدتال مالسلا هلع هلوةف هللا ءدارأامالا دوبولا ىف ل هالو هللاهر ّدقامالا هملا ل هيال هنأب مزاج

 قعغاامو هلوقو ماعلا | دهىف ةربّدعملا نا.سال اًةياعر ىلا ةراشاوهفةقّرذْسم باو ن ءواخداو دحاو با

 0 ىوس ئث لكن عةءارملاو ضخ ادم وتلا ىلاو با.سالا ىلا تافتلالا مدع ىلا ةراشاءوث نم هللا نم م ميكسنع

 | | هبال 00 ص:قغرعلاؤسلاادهفنماوةلانيده نب عجبا ىلا لمس سلا فيك لث ةاسقإ| لوقو ىلاعت هللا

 ؤ نم دعسلا نادةزعنانا عم تاميسسأ او ىصاععملا نع زارتس-الاو تاعاطلا ةماه ا نمديال هنا ف عازنال



 الو ع
 سال سس تيس اسس 2 تاصمع مصممو تاتا ١ تميس عسب دمك يوسع ضو مْسي ا د 1 لا يووم سس سسوس هوس أ وصوم مسسم ل بسمو مم ممم 4 2

 | ءالعلاانلقةمهتلا كلت نع مهتءارب رهظأ الهو هركن أ الهفم سهاد كلذ ناك ام هناوهو ىناشا !نا كت ناو |
 | تاديرأى ادا لاف سوي هنأ هبخالرهظاانا مالدسلا هملعالا (لوالا) اهوسو هنعباوللا فاوركذ |

 ىل_عو كلذ هق ىف لاقي ناد ىضرف كل مالافاسه ب تنضرناف هيلا هذ بالا هنلا لمس سالوانههكسحأ |||
 مكسنادارملان ا (ىلاشلاو ( ابنذ هنوكس نءح رف مالكل!!ذ هس هبلقولا لري دةتاااذه ْ

 (ثلاثلاو) كاذكالانوكتال ضر راعملاو مالكلا اذ هاو رهظاام مهماالا هس أن مفسون نوقراسسا
 انذك نوكينأ نع رن« ريدقتلا اذه ىلءو ماهفةس.سالا لس ىلعءادنلا كل رك ذامبرن ذولا كلذ نا

 لا ارهاط ىلا ب رقال اومالسلا هيلع فسوب عأ نعءادنلا كل ذياو دان مما نآرقلا ىف سنا (عبارلا) | ْ
 ىلع باغمهالاد-أ لانه ناكسامو اهودجو اموةياقلاويلطال مهمال موسفنأ نمكلذا ولعف مهنا[
 نحرلا دبعوباًارقو نو دفن اذام مهياعاوابةأواولاق فسوةوخان ا تاهو د يذلا مه مهنا ممن ونظ |

 عاوصُ رفاشكلا ب حاضلاف كلما عاوص دةفناولاه ادسمقف هند واذا هند عفن م نودةفت ىلا ْ

 بارغك ناعمص عا اود عج مسهطعب لاق ةهعمزغ و ة.عمنيغلا اواهمضو داصلا مكب عوصو حودو عاصو.

 ةءاردهملع لبلد وعاوصلا وعاسلانيبق رفالزورخ [لافو با ولأ وباكعا اوم عامص عجو ناد رغو

 زوكلافءاقسوزركمهاوقكف صوناقسلاو مءاعاوصلا مهضعب لاهو كاملا عاص دفن اولا ةرب رهفأ
 ندوم اوه ميءرلادهاجت لاه ميسعز هياعأو ماسعطل | نم ىاربعب لج هي ءاس ناو لاه مثبت صو ءاسمسأ او مسا

 نعت : معولأ ى ور نول لهأ ناسي ل.ةكسحل ! يعزل !ىلكلا لاه لفك ميعز ريسفتو نذأ ىذلا

 . مع ناك ةلافكلانا ىلسعلدت هن الاهذ_هوهب تافكىأ ةماعزواعز معن ه.تعز ىناسكحلا ْ

 .لوهجم ءىشبةلافكمذه لق ناف مراغ ميعزلا هلوقىف لسو «دلعهنا ىلص هللا لوسرامبمكح دقو مهعرمش أ
 وهو ةةرسدرا لام ةلاغكح هذهن الا هيةلافكلا تعصف ىه دنع امواعم ناكماعطلا نم رس لجان 1

 ظ مص تناك ةلافكلا هذه ل ثمل غلو ةةرمسل ا در ىلع اًميسش ذخ أي نأ قرالل لال هنال سم لامع ةلافك

 ماكنا هوازحاخا ولاه نيقراساُك ام وضرالا ف د_فذلا:ةبام ماعدا هتناناولاه )ىلاعت هلوق# مهدنع

 اولا نود رمصيلا لاه ( نيلاظااىزت كلاذكج هيازع وهني رى دحو نمهوازجا ولاه نيب ذاك

 | قحاو هاف تادحوءا.5«الارثا سف فرصصتلا نع تفعضف واولا نم ل ديءاشل او ءاشلا نم لدي هللاوىف
 لجالاواجام مهنا ىلع: (امسهدحأ) نيرمأ ىلعاو هل نورمسفملا لاق . لوز هللا مسا وهو مسسقلاي ١
 لك الابال ةءاكلان سانا لا ومأ ىف ف رصتلا نممسهعاشتمامهلاوحأ نمر هظهنال ضرالاىفداسسمنلا ||| ٠١

 اونك و عرز ف ث عنالثل معاودها وغأ اودسدقا وناكم ما ىو رووح سانلاعرانعيف باودلا لاس رابالو

 ا اوناكام مهنا (فاشل ١ 2( ه قدلدال ضرالا ف داسغلافهتمم هذه تناك نمو تاعاطلاعا ولأ ىلءنييظاوم

 رضم ىلا مهدالب نماهواج- مهااسر ف مهتعاضباو دجو امل مهن اوهو عطاو دها.ثدهبف مهأ لص دقو نيقراس 0

 هيلع ف سوت باص أ لاه ةمهتلا كلت نعمهمءارباوشن ال مث ةتبلا كلذ لعفي الق راسلاواهذخ ا واصتسس لو |
 اوناكس اع نبالاف هثازجو عفدلحر ىف دسجو نم هوازجساولاهتو اوباجساف نيي ذاك ذكن ا ءوازجاسف مالسلا
 نوجو ىرجم ىر مه ءرش ىف قراسلا داع سا ناكو هتقريس قراس لك نو دعس نامزلا كلذ ىف
 مرخلاكاذءازحيوه صضشلا كل ذىاهلحر ىف قورسملا دجو نم م ريل !ذ#ه٠ازجب ىدملاوانعرش ىف عطقلا
 | نمو دتبم هوز لاين أ (امه دحأ) ناهجو همفو حاسزلا لاق مركسا كاذءازجوه هدابعتسس انا ىعملاو
 ءوازحوهفهلوقنوكدو ةقرسل ا هلحر ىف دو ىذل ناس الا وه ةقرمسلاءازس وعملا هريش يدر قد بو

 لأ دسو نمل اوقوأ د.م هوازح لاه نأ (ىناشلا) هؤازحو وهف عطقلا قراسلا ءازجلإ وقتاكناسلاىفةدانز -

 وهوهفهل_تريدسو نم» وازح لبق هن اكريدقتلا وأ ددملا ريخ عض وم ىف ىهو هل هو از وهفهلحر ىف َ 1

 نوبوصتلا دشن أو ناسبلا ف ةغلايملاو دك اتللرمذملا مام رهظملاماهأهنأالا ||| ٠١
 اريتفلاو ىنغلا توملا صغن: .٠ ئئتوملاق يس توملاىرأال 3

 ل سس دج حا حس



 ٠؟ ب ؟

 : نوقراسا مكناريعلا اه 1نذؤم نذأ مث هدخأ لدر ىف هبال لس مهزوم مهزهجالف نولمءداوناكامج |

 8 هوبا مهن معا ( ميعز هبانأوريعب لجح هيءاج ناودلا!عاوص دّقف:اولاف نود ةفتاذامم ملع اوأم ةاواولاه :

 || تأ ناكول لاو كيف هدحو نيماسشإ . قب فذ دمام ىلع مهنمنينما لك ساجأو مهفاضأو مهءرك نيمامنب هب هيج :

 لكم انمي نأ ىهأ م ةدئام ىلع هعم هكلجأف ادم-و وأ قب فسو لامتف هنعم ىف -اجال اممح فقس ولأ
 غن آب 214 لاق ياله هلخأ ىلع هفسأت ف سو ىأرانأو هملا هاوآ ف رسوب رتاق هل ىنان*أل اذه لاهو انس نمت(

 ا هيلع فسول كبف لمحارالو ب دوتعي ل دلي ل كنكل و كلثم اخ أ دج نم لاه كلاهلا كم ليلا[ توك ؟ |
 هلو الواد هتفر ءاذا نولو_ءباوناك أع سنع هنن دلق كوخ انآ ىنالافو هقناعو هما ماهو مال-سا |

 ا هلادر بهولاف نالوةه.فلوخ ا ىاداوةو سلا ىوأيناككذلا عشوملا هنأ ىأ هاخأهماا ىو

 8 او دّوفتاان شح وتدنالثل سان الا ف كم أ ماقم كل م وقأىفا هءدارأ نككاو ىسالانمهرخأ ||

 اا نالو سنالا لو دو ةثولاتلازا ىف ىوقأ كلذ نال بسنلافب رندا ماير رئاسة ا

 د .ةغالا لها لاقف ست الذ ةوقامأو ةرورضريغ نمز الا ىلا اهنع هفرمصا هجوالف ةءثةلا مالكلا ىف لصالا :

 ىاوءباوناك امتهلوقو سْؤمااو نزلا بالد-اسائبالاو:دكلاوررضااوهو سما نم لعد سدت |

 اف رمصنا ىلع صر اوان سس ىلعمهتماقانمنولمعياوناكاميدارملا (لالا) هوجو همف |
 ' نأ دارأن هتوخ |عمايق اصراصو ةوادعلا نم ين هلك قام مالكا هيلع فسوينا (ىناشلا) .انغ
 | ةقتامن» هوعنصام ىلا تفلت ال ىأ نولمعنا وناك اع سد ”الف ل اقناضيأ موعمامفاص هم أبا لعح :

 5 ود ممنالءواعناممسواولعفامنتامما(ثلاثاا)ايلعاومدقأ ىتلاةركستملامهلاعأ ىلاتغتلتالو أ
 ١ 00 اي فال وألا عرب سو كمال لبا ل ٍْ

 ىذر سابءنب ا نعى كلا ىور (عدارلا ( كد ب و ىتب عمج -ة هللا ناف كل د ىلا تفتلتال لاقو ةنئمةلمأف

 1 ابعي ناك امهم نأ مه دج نا بيس ءاخأو فسوإ نوريعي ا وناكمال_سلا هيلع ف سوو ةو>اناامهنعهلا |

 00 0 :و>- قرم فس ول ثرمأ فس ولمأ | ناو ماثصالا ْ :

 ىلا.عت لاق مولع أ هتناواند هيلع ناك امباناريمعتلا ن هاكأ لالا وع س ”الذ هللا ةذاهدتنأ'

 || لاقنةباَق لا ام ل-رلاوزاهلل |ىفمالكلا ىذمدقو همخ[ لحرف ةباقسلا لعج م هزاه < مهزهجالإف |
 ظ  نالدسب وهو هب لاك, اعاص لعب مث كلملا اهم ىقسيناك ل -غا وصااوهواهب قس ريثفاشكلا تحاصأ ا
 .اذهواضيأ ب لاكيداب قسن باودلا تناك لقواعاص ل عبي نأ ملسال هنءريبكلا كاملا برعشي ىذلاانالا 1

اةعص سم تناكل قو سه ذ نم تناكل مقو بهذأانةهرمت ةضق نماتن مهضعن لاه مث برقأ ١
 || اذهورهاودس

 1 انا ةيق لاثشءانالا كلذ ناكل امي نأ ىوالاو كاذكنوكنالاهيذ باودلا قسيت اة الان ال دمعناضيأ ١

 ْ ,هلعأ ىأ هئذا لاقي نوقراسل كنا ريسعلا اهتيأ نؤمن ذا مثىلا«ت لاف مم الزر :ىذلاذللااًدعىلا ٍ

 1 |«فنال مالعاد_.عبامالعا لع أءانعمت ذأ ىراستال ا نبا لاق ناهحو نذأن بو نذانبب قرفاا فو ِإ

 ريثكىف لعفا عب لعن له برعلا نا لسق نم ادخاوام العا نوكي نأ زو« و لاق لءفلاريرك بجو ||
 ١ وصتلاو ءادنل اءانعمنيذأتلاو امهنم قرفأل تاع[ ءانعم تا ذأو تاذأ هيو.يسلاهو عضاوأا نم 1
 ااغبااوريملاو لبالا نم هيلعريسام لك ممول اون لاق نوقراسسا مك: اريعلا اه. ىاعت ةوةامأو مالعالا 5

 بهذ ىأريعناهمال لاجالاا-ملعئبلا ليالاريعاال.ةو لطانةصاخ لبالاريعلا لاف نملوقو ريعووف ||
 0 و فقسكل ءذاسهعجيورمع عسجساهتاكريع هلا لك لق ىتح كال ذرثك ربما "لذأف ىهلءقو 1 ىو ١

 3 ' لعجو دوعسم نب اًارقو ىكسصرا هللا لمخان هلوةكريعلا باص دار [ارمعلا اه ألو ةنفاذه تذرعاذا

 . || ىح مهلهمأ هبخأ ل حرفيا 0000 0و ل ل طيباو تدع لعاياتنلا ظ

 5 أ معاي ناك اموأ ف سول أب ,ءادنلا كلذ ناك له لبق ناف نوقره_.أ مكن اربعلا اه .|ندومنذ أ مئاوةلطنا ْ

 الات وايذك ةقرملاىلا قون نش واما ار كا قالو ا . 0 سعأب ناك اف
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 ؟6 2#

 ةعقاو ىلءاسهب مصللا كاست ىتااةياالا لوح نتف ضراتلاعقو اذاو ءاعبالا عضتالو ىننأ نم لمت امو ْ

 ماعلا نال هيلازيهملا نمديال هنأالا مومعلا صمصخت تجول هنأ باما | ىفامةبامع ةصاخهيواو سوا
 ةهيدبوف لاحم درفملا لوص> نودي بكرم ا لوص-ودرفم هنم قمشملاو بكل قدشملاو لعلا نم قّدسمم ٍ

 ' سفن ىف ف سول اهرسأف لبق نمهلخأ قرس دَّعف قرسس نا اولاه) ىلامعت هلوقأس نبني ند نه ميج رثاا ناك لعل

 سكن: فمول ىتأ لحر نم عا اوصااح رخامل هنأ لعا (ن وفصتاتع لعأ هللاواناكم رش : منأ لاه مولاهد لو |
 و اراك ام لئحتار ىباناولاه م نيل نيدإو تدلو لمح ارا ةبسنت ةفقاولا هذه اولاقو مسهور هتوخا | 1

 لإ اذهل نولوة:من ةزافااىف» ,وةعيضو ىخ انعم هذم كن انلع الل ارثكحأأام نيماش ,لاقف مك. م ائماع | 1
 لعاو مكلاعر فةعاضبلا عضو نه ىل- رف هعضو لاقذ كار نم عاوصلاحب رخ فيكفدلا ولاقت مالكلا | 1
 اأن اه ىالا نأ ان هنمب د رغن سدل مالا اذ_هناكإ ال اولاه منا ىلا الارهاظنأ | |

 | ةقيرطلا هذه ناصةةئهوخأو وهو هنريس ىلءالو نقي رط ىلعام لانا مالكلا اذه نم مهْضرُع ناكواهراسأ ْ
 ني (لوألا) لاوقأ ىلمالسلا هملع فسول واىلااهومذىتا اةقرسسلا ىف اوفلتشاو ىرخأ مأ نمامبنال | ظ
 كري هلعلفاهرمسكيو نانو الا نر ناسا اروع نانوالادمعبار ذاكهم أون هدج ناكراشم نب ةيابل] ا(

 ىلا «هقديو هس[ ةدئام نم ماعطلا را ناكل (يناثلاو) ةقرسلاوهاذ هذ كل لع ف نان ”ءالاةداسعأ| ا
 اننح هدم تناكهتعنأ (ثلاغلاو) ةحاح د لقو نيكسم ىلا هعفدو هسأ ن ماقام عقرس ل سقو ءارّققلا ظ ْ

 نوكسس ربا وناكو مالا هلع قاصءال ةقامنماهدنع قبدقن اكو اه فندسنع كنا تدارافا ديدش | 07

 ا ليلا هد عبتلس و9 قرت سل قف رمد ع نم نان مهمكح ن :مناكو اهق رس هنان تلاق م 3 فدو 7 اطسو ىلع امد شف اسهم ٠ ا

 دعب فسو) ىلع بضغلا ن نم ةءوامم وهب ولق تناكو هوّدمبو هملعاوب ذكمن -1(عبارلاو) اهفندنع دكاسماىلا | |

 لغلانءرهطبال داما باق نا ىل_علدتةعقاولاهذ هولي وطلاةدملا كل: ءاض نا دعنو عد اق ولاكن |
 نام وباه رمسأق هل اوقىريعذلانأىف اوفاتحا ومهلاه د لوهسفنتى ف موت ولام سان اعتق ا الا 1

 ا ثنآامناواناكمرش نأ هريسفترهسفتلا ةلي رش ىلءراعشااهرساف حاجنزلا لاق نباوق ىلع دوعن ى أ

 ةماكلاوأ'هلهب ارمساق لاه هن" اكةلكمالكلا نم ةفئاطلا ومس م-ممال ةلكوأ أ دل اناكمرمن سن هلوقنال

 وبن عطو مالكلاو أل ولادي رب ريكضسذتلاب هرساف دوعسم نبا ةءارق ىو اناكمرش نأ هلوق ىش تلا
 ةطن د رش ىلءراعذ الا لاه (لوألا) نيهدجو نم حاجزا ىلع هكر د سااعق حولا اذه ىف ىسرافلا ىلع

 رخسفت :النرواهلعاريعش من يدي زالر منانلوك درذجرسفي نأ (امهد> أ )نب رض ىلع نوكيريسمتلا ظ ا

 راصبأ ةضح ا ثىهاذاف هلوةكءادتالا ف عقي اذه لصأو لمح رسفب نارخ ةالاورعملا لعاضلاكلذل ||
 نامث دد-ا هلناهالاو اورغك نيذلاز ام سنا ةانقلا قدما و دحأ هللاودلقو ارورنكحنبذاا | ظ 1

 ىمعت الاه افأمر ءهيرتأب نم هنا هلوةكن اوه اضيأ هءاع ل دئريفاو ادديملا ىلع ”رلخادلا لماوعلا | ْ

 اهنم ل ه-ىتل أ هلل ان ل صم نيمعسمأ !ااك رم ارمسفملا هطد ريش ىلع :رمذملا س4: ل وقنئاذهتف ةرعادا راصنالا |

 ' نم لضح ىتلاهلب | نع لصف: مريسفتلا !:ههو ااا ا,مالو لبا كات نءاجراغن ىكيالوراعشالا | ا

 اذ_هرك ذ هنا ىل_ءلدب كلذواناكم رش من لاه ىلاعت هنأ (ىناثلاو) نسال ن[ن حوف رامثالا ْ ١

 ذهن عاو ا ادكسم كلذ لاه هناهلوق ناكل مالكلا اذ هرهذأ مالسلا هيلع هناانلقولو مالكلا ا

 قالا امأو ثلاث مسق بة نيلوالا نيعسقلا نس ن « مزاد ال هنالق (لوالاامأ) هوبول فرعض نعطلا ْ 1

 0 ا لو هجايحوا هاسكي يعل مالسلا هيلع هنا ىلع كلذ لمت انالف | 0

 رساف لق نم هلخآقرس دف قري نااولاهت مهن اك ةناجالا ىلا دئاعاهرس فدل وققريهضلا نا رهو'(فاشلا |[
 ش نوكح,نأاضي أ زوحوناتقوىلا لاخلا كل: ق قمهااهد لو تقولا كلذ ىف هسفنىف مهتباحافسسول || 1

 معلا قولخلاق واذناندا راك ةلاقاا كل: قاتمة لاةملا نمدارملا ومهتلاةمافسول يول رسأ ىعملاو هل اة مالار اع - 1

 بول أم اهبأ س ! اي تترااكاب مهي لو ةقرمسا ا كل ةم ةيفك هسفنىف فيو رص ينمي مواعملا ا ٍ



 ال نه ؟'

 0 | ةمقين ماده لق قرتس| قرعم| ذاب رب نيم اغلا ءازسءازملا 000 نيملاظلا ىز رب كلذكهاوقامأو |

 0 ١ 0 ى ءر ف كلذكى وب باص ألاء ازحو وفل -ريف دجو نم هازرج اولا المهن ليقو ف سوت: وخامالكأ
 31 ! |فيولاندك كلذك هنخأ٠ اعونماهجر مسا مت هم أ "او لبق مهشنعوان أدق ) ىلاعتهلوق 5 نيملاطلا

 ل ل تع ع يس هل حمل مم مل ل الج نع انج ل اج يم اج جل نسل ال يي لل ملا هيل

 0 ١ ظ | ةوخ ان أرلعا (ميلع لع ىذ لك قوفو٠اشن نمتاجرد عفرن هقلاءاني نا الا كلا نيدىف احا ذخأل ناك ام

 1 ٠ | جتا سس: نم ديال هنا ند دوملا مهل لاه قرتس نأ هوا رطل هلخر ىف قورسملا دو نمناداو 710008 ولا

 1 | عضواذاام لكودو ءاعولا عم-ةبعوالاو ةمّتلاةلازال همْشأ» اعو لبق موةيعو ايدي سوم ىلا هه. فرصناف ظ

 1 أريسج نيدعسأر قو غلى ىو واولا م تاكا اعو نسحلا ًارقو هسخأ اعو ن ماسر ذه سا مث هيطاح أ ءىش *همفأ

 ةياقسلاىلا ثأ ا اريمض جرا ولاه اذلق ه2[ متاره عا وصل اريمضركذ ل لدق ناف ةزمهوا ول بلقف هنأ اعا
 اياكم ول لعل لاةد نااعابرادبلا و لك ناكفركذبو ثن رد عاوسلا لاقيوأ عاوسلاىلاركذالا ريفذ و
 هنأةداتق“ نءاعاوص مس .لصتامفو ةياقس مالكلا نم هبل صءامفعقو دقفاعاوصءدسعوةب اس .عسب

 ذخأدتازه ا وخأالا ملا ل هنا ىتح هيمهةذقامماس'ان هتتارفغتسا الا ءاعو ىف راما ال ناكل اه

 ا 0 موق 'وهناعو نمعاوسلا اور مساهعاتمىفاورظنالف اضيأ لاس نع صميفتتى تح بهذنالاولا ةفائيشا

 / ًااندك تنكس قادثلاو م ببوزا ىلا ءاورنو هتقرباودخ اف قوتي قرس نم ناناومكح دقاوناك

 || كلذو فنون اندكدبكلا كلذ لثمو ىئعملا(ل الا) نامي هيفو كاملا نيد ىف ءانأ ذخ اما ناك ام فس ,ومل

 ٠ ظ (ىناشلا)فسويلانمكح فسوب :وخاءركذ ىذا مكمل ا اذه لثمىأ قراسلا قاهرتسايمككساىلا راش

 : وهو ايلا اذهىف ارةءمانواهانرك ذاناالا ل ا ىلاعت هللا ق*-ى كل ذو ةعيدنللاو "هلم انرعش م د.كلا اعدل

 1 ظ رمسف:ىف لصالا اذهانررقو ضارعالا تابادب ىلعال ضارعالا تاي من ىلع لمد ظافلالا هذه لاشمانا |
 31 كيال خب ند ناسنالاءاقلاهتاهتو ةعيدخلاو "هللا ىف ىاادنكلاف ىب الذ نا ىلاعتنإو

 | د.كلايدارلاىفاوقاتخ ام ىع' |١ده ىلع لوي ىلاعت هنا قح ىف دبكلاف هعفد ىلاهل ل دسالو هوركم صأ ىف

 | | ءرمأ ىعأو هاوتو ءريصت ىلا تدق او فموي سمأ لاطباىف اوعس فسول ةوخا نأدا راامهضعب لاةفانهه

 | نآوهقرالاء از ناءاومكح نا هنوخا بولق ىف قا ىلا.عت هناوهدكلا اذهنمدارمانورخآل اهو

 مالسلا هيلع فدو نكملا هس كل ذراصو قاقرتسالاب هلءاومكح هل-ر ىف عاوصأا رهطاملمرحال قرتدد

 1 | قراسلا ىف كما مكح ناكمنا ىف ءملاو كل نيدىف هاش أذ أيل ناكام ىلاهتلاعتمث سفن دنع همخ ألام نم

 1 | الك واش[ !نيد لمد اس ميضندن عم مخأ سدح ىلع ارداه فسول ناك ات لا

 || مالكلا اذ هنااش دقن قامرتسالاوه قراسلاءازج نادن وهيا ناينلل ىلا يغرم ام دك لادعت هئاالا
 هيقوءاشن نمتاجرد عفرت لاه مث هللا“ اثينأالا هلوق ىعموهو هشفن دنع هسدحو هيخ أ ذخأىلا هيل سوت

 ةفاضالا:نرقايااو فاضمريغْني وندلا,تابردقاسكلاو مداعوةزجأرت (ىلوالا هلثملا) ناتلمثسم
 هصاخو دا ارملا غولب ؛ىفباوكلاءوجو هيريىلاعت هلا اوه٠اشن نمتاجرد عفرنهلوق نمدارملا(ةاثلاهلئسملا)

 ْ لعادئش لك قهنو>ا ىلع فسو تاجرد عقر ىلا عت هتاوه ايه دارملاو لئاضفلاماسقأو مولعلا عاونا

 "ل1 ا هذه ىلا فسوب ىدهال ىلاعت هنال تاجردلا ىلعأو تاماةملاف رشألعلا نا ىلع دنيا الاءدهن أ[
 0 تابدد عفر ةوقب مالا هءلع هاربا فصواشي أو ءاشن نم تاجرد عفرن لاف كل ذ لمجال هح دم ةركفلاو
 ظ 32 علك اوكلاورمّلاو سمثلا ةدهلان ءةءاربلاو دمحوتلا لئالد رذ مدار ادنعءاشننم

 اا ىلاعت اقر تواغتلا نمنيتبتر ملا نيكو "ليحل ءذه ىلا ادهالماشن نم تاسرد عفرن 3 وةباضيأ ف سو

 ظ ادا ز ناك ف سون نأ الاءالضف العا وناك ماللاهللءف سون ةوخانا ىعملاو ميلع لع ىذ لكقونو

 ناكل لعلاء امل اعناكولا ولا لعل امال هن'اذي ل اع ىلاعت هنا ىلع الاءذ ما وصح |ةلزتعملا نأ لعا وللعلا ف هيلع

 و لاري اس تاداولاه نباص أ نأ لعاو لطاباذهو يأ الاهذه موم عاكس مياءهقوف لهل كلذك ناكو لو اءاذ

 هلع < نمْئشب نوط عالو ءاعب هازئأو ةعاستلا لع هدنعهتناّنا هلوق ىعو ىل اعتق لعل تاب ا ىلس_ءتاد 0

 هع امو



 ون

 عضوملااذ هناك شالوانزو :دكسصؤلملا قيثاوملا لاو ماه ام مهمااضيأ مهوب ناكتاو لوالا نيالا ىف
 الف ةلوقنمدارااوهاذهفبوصالا ملم الل اباطرواشنلاو ضو اهندلا بجو كاذو ةريسو ةركسف عضوم

 [| افا -واوسايتساريثكرب انه ىوريدحاولا لاق (ةئاثلاةلكسملا) انكاوصلخ هنماوسأبتسا

 ىلانيعلا بلق سدأتسا لاف نمو بس<و بسح لثم سأسو سدي ناستغل سدس ىفوزمهريغب لسرلا سامتسا
 | ةدايزواو_دباوسأبتسا فانكلا بحاصلاه# ةزمهلا تةفخ م سأتسا ءلصأو لفعتساراصفءافلا عضوم
 صاخعْئ ملا صل لاقي ىد_اولا لاف اوصاخ هلوقو مصعءاهوقىفاك ةغلابملل ءاتلاو نيسسلا
 اسلواودرفناىأاوصلخ حامزلا لاه (لوالا ) ناهجو هيف م ءريغنم بئاشلا هنعيهذاذااصولخ

 باص لاتفام هلوقامأ ور هظالاوهاذهو ٍبناجالا نعاوزمتنوقابلا لاه (ىناشل او مهو أ مهعم
 ىلا عت هلوق هنمو سها لاو رمش اعملا ىتعمج ريهسلا وريسشعلاكىساذملا يع نوكي نيينعم ىلع ىذا فاشكلا
 ام اوصلخ ىنعم اذه ىلعف نيجانتملا عب ىوخلا ليقاكىجانتلاو» ىذلاردملا ىنمعوامغ هاني ّرقو |
 ىأاجاءونىأ ىو ىور امجانمىأ ا. مهاوسمهطلاالنيصلاغ سانا! نءاودرغناواولزتعا ||

 نءىهألوس-ل.كنءنالامجانتاوضعمت مسمن لاقي نأ ءوجولا نسح واضعي مهذب ةاجاتمادجاشم 0
 مهسفنأ ىف م مناك اوراص لا دبات ىلس_ءىحانتلا ىفاوذخأ ا إف ئشلا كلذ نيعر اص هنا, صو همفر ومالا | أ
 لدقو ل-وروهو ّنسأ | ىف .هريمكسص دارملا لدقف مهريبك لاق ىلاعتهلوقامأ هنةرقح ىجاذتلا سفناو راص | ظ
 اواعت لأ لاه هناريب كلا اذه نع ىلاعت ىح مم فسوب لق نع مهام ىذلا وهو ادوجيوهو لّدعلا ىف مهريمك |

 (ىلوالاةءلشسسا١) ناتلك_بمهمؤو فسو ىف َحطّرفام لق نمو هلا نماسةثوم مكلع ذأ دق كانأن ا | ظ

 هدئعانعاتماندحو نمالاذأن ناهللاذاعممال_ىلا هلع فسوب لاهاملامهتعهنناىضر سايعنبالاق
 نكس الفهد س- ل-ءهرعشموقيو تعضوال ا لماح هنوص عمم الذ حاصو بضغاذا ناكوادوهي بضغ ْ

 كلا امكسفك ان وريصم لهأ قاوسأ ىفوفكا هنوخا ضعبللاسةف هسءلعهديبوةعبلا ضعب عض تح
 | مالا هلع فسوي ص كرف عصي نأ مهو هيضغ بهذ هسف هسم هلريغص نبال مال_سلا هلع ف سوي لاةف |
 ةعافشلا ل وبق ماو الهزيزعلا اهي انلاه هدنعف طقسف هيذجو هسالعذشأو ضرالا ىل_علجر إ|
 صاخملا ف كف فسو ةعقاو: نوم تم نحف اضد أو هللا نمامظءاةثومانملعذش ادقان نأ نااولاعتد اوركا ذن
 اذهلبقنمهلصأنوكينأ (لوالا) هوجواهيذ َحطَرفامهلوةىفام ظفل ( ةمناثلا ءلعسسملا) ةطرولا هذه نم
 | ىلع عفرلا هلحمو دب ردصمنوكتنأ (ىاشاا) مكس ادهعاوطنلو ماللا هملعفسوب نشف َحطَرْف

 | بصنلا (ثلاثلا) فسوي ىف مكسحام» رف: لبق نم عقوءانعمو لبق نموهو فرط | هربسخو ١ دّبالا 1

 .(عيارلا) فسول ىف لبق نم مكطدرفتد مكثوم مكس أ دخ أ اولعت ل ريدقتلاو اولعت لأ لوعفم ىلسعامفطع |
 ' عفرلا هلو ةيبظعلا ةتامحلا ا نم فسول قدح ىف وق*دقىأ ءوقظرفاماذه لبق نمو ىئنءعتلوصومنوكتنأ

 ىلن ذأب ىت-رمصم ضرأ قرافأنافىأ ضرالاحربأ نلف لاهم نيروكذملانيهبولا لعب ستلاوأ/ا
 بيس هدينم هالو أ ىنأذ_خأ نم فاستتالابوااهنمح وردنا ىلمتامكحوأهماافارعسنالا ف ىنأ || ١

 هؤاسح هعمل وزبردعر رهط دارملافءل4انو لاو لدعلابال ا مكعال هنالك اكاربخ وهو بابسالا نما

 | ىلا هتهلوق ٠ .هوجولا نم هجوب هرذعراهظاىف ىلا عت هت اىلااعاطقن !هلاق هريغوأ هنأ نم ءلختو

 | ىتلاةيرقلا لأسا ونيظذاح بسغللاك اموانلعامبالااندهشامو قرس كن اناانايأناولوةفمكس أ ىلااوعسرا) | ٠١

 بوصالان ا مهلرهظوهام وصال ىفاوركسف:امل مهما معاو (نوقداصلاناواهيفاناقأ ىتااريعلاواهيفاتك (|| ٠١

 كلدهلاه لوةاااذهنارهاظلا وتواسف ريغ نم هج ولالا عةعقا ولا ةمفكمهسال اورك ذ,نأوع وج رلاوه | 1
 هتو>ارئاسث هنو رصم فوه قبول ور هنا لبق ىنأ ىلنذأب ىتح ضرالا حربأ نلف لاه ىذلارتبكلا | [

 / ىذلالاقفىفاشلا باولجاب بابسأ دقوهوامسال ةنيربغ نمقرس هناي هيلعاومكس فيك ل بة ناف بالا
 د اة ا مهما (ل اوالا) .ه و>د نم هنع(باوملا ر)مكحاس رو ةعاضبلا لع- ىذلاوه ىلسر قعاوضملا لج ١

 تت ار | 9
 ظ ْ ١ 4



 ا

 | لحالته ثالث مالا هماع ف سون بقوعلاه هنأ امهنء هللا ىطر سادعنب !نعىور نءطلاو ملا

 || هقلادنع ةلزغمرش نأ ىأ اناكسرمش من لاف هنأ فسوب نع ىلا-عت كح مثليقنم هلأ ق رس دعف مسهاوتب

 ٠١ ]| نامكييال لقت بلا قهوقحرطو مانأ مذخاف مك ؟قوفعو مكس خلان نم هيلع مسدقأ ل ىلاعن
 "||| دقلالازامّدتمملا نامزلاو هلي وطلاةدملادعب مم امهردنب رمشعبهو قع منو ذاكسص أو هلكأ بئذلا

 . | هقءاضر تناكف سوب ةقرسنأ دي ربنوةصتام ملعأ هللاو ىلاعت لاه مث ةقرسسل اه هوة صرف مكبولق نع بضغلاو
 00 اذهنايلعأهللا او ىنعملاو همااموللاو مذلا دوءاهنم'ئذ تجودال هنق رسىف ةروك ذا هوس ولاه دهف هلانو

 5 ١ ظ دفا اريبك اضيشارأ هلَتازب زعلا اهم اناولاه ) ىلاعت هلوق » المأهملا ةم ذمدوص بح وب لههنهوقفصو ىذلا

 0 2 (نوملاظلاذا انا هدزع انعاّمماندجو نمالاذ اننأ هللا ذاعم لاه نينا نم ارتانا هناكمان دحأ
 ىلا لودعلاو هنقثاوماوبحأ لبق نمهلخأ قرم دف قرسدن ا مهاوق نم ءوركذ ىذلا دعب مما نعب ىلاسعت هنأ

 7١ [أ ذه اووفعلانأالا ديعتسي نا قراسسلا ىف ىلاعت ها مكح نأ اوفرتعادق اوناكن او ممماف ةءافشل امد رط
 7 ||| نيدلاوردقلا ف نوكين زوو نسلا ىف ىأ اريبك اًضيشانأ هلنازي زعلا اهي اناول مف ازيئاجاضي [ناكءا دفا
 " [| لمح هناكماندحأذفلا ولاق مث يدلاووفعلا بجويردقتلا ري,ك لجرلاسيا هنوكنال كلذ اوركذااو

 . [|/ كيلا ءادفلا لصون ىتح نهرلا قدرط ىلعدارملا نوكي نأ لمحو د ارعتسسالا قي رط ىلع دارملا نوكي نأ
 21 لأ كارئانا ( اهناثو) كلذ تاعفول ننبه !نملارئانا(اهدحأ) هوجو هفو نيذسسحما نمارئانا اولاق م
 | تددرو.وجولا نسحأ ىلءان ولطماما تاصخوريثكلا ليلا انتيطعاو انممرك آثيحانملا نين سلا نس

 . ]|| ماعطلا هب نورتشي ائيشاو دج لو موقلا ىلعطسقلا دنسش امل مالسملا هملعهنا لن (اهتلاثو ) ماعطل انمئانملا
 "أ اولام مهلعلف لكلا قّمعأ هنا هلا دع رمصم له رثك اةروريصلا ريس كراس هنم مسهفنأ نوع اوناكو
 7 ||| ذه نم هقاتعا ناسنالا اذه ىلاضدأ اسس نكف قاتعالا,سانلا ةماعىلا نينسهللا نمكارئانا

 ١" | نأ تانذوعأىأ ءدنعانعاساندجو نمالاذخأتنااذاعمهقادذوءأ ىأ هق اذاعم فسوب لاقنةنحلا
 ن٠ ةلك تامةسا!فءريغب دح أ ذأ نم هللادذوعأ ىنعملاو بصنن ا عضوم حاجزا لاه باذمبامي ريذسخآ
 2 ناف هريغ نع ردص مرعاناساتيذ نا تاظ وتب دعت دّةلىأ نوملاظلاذاانا هلوقو هيلع لعسفل بتنا

 ٠ ]| مادقالاهتلاسر عم مالسل ا هدلع فسون نمزوجحي فيكف بذكوربوزئاهرخ [ىلا اهلوأ نم ةعقاولا هذه لبق
 ١ ]| ةمهلا هذ مه سفن دنعءاغأ سدح اذا هنأ لعيو اهسال يبسريغ نم سانا ءاذياو مّيورتلاوري وزنلا اذه ىلع

 ' ظ هلعل ( ب اولاو)د1ل-1!ذهىلاريوزتلا ىف ةغلابملا موصعملا لوسرلاب قملي فدكف هع دتشيو هس نزح مادي هناف |

 "| بحاس ىلاعتمأ 5 لدبلاذخأو مفصل اووهعلا نع هاهتو بوقعي ىلع ةنعمللا دي دشن لال ذب هرمأ ىلاعن

 ]| اولعت لأ مهرتك لاف احن اوصلش هتءاوسأ تسال ىلاعتهلوق « رغكو ىئطا قب ولن ملتقي ىدوم
 ١ 21١ أ كن ذآ ىت ضزالا حربأن لن فسول ىف مطرفام لبق نموه نماقثو مت لع ذه أدق م ابأنأ

 || عطقتاف هدزعانءاتماندحو نمالاذ_خ أنا هنا ذاعم هناوس ىف فسوب لاف هلذ مهنكعام ةباهوهو هن اكم 00 ا يلا كو

 1 ظ ةغلاامموهو ام اوسلخ هماوماسفاالف ىلاعت لاه اذه ددعن هدر ىف مال سل | هملع فسول نم مهعمط

 || نولصو نورو انت دارملان اش الو نوجا سانلارئاسنعاو درفت ىأ امن اوصاشو هدر نم مهسأي ىف
 " ||| قس نمهتماوناكنادعبو :دكؤملا قدث اوما دعب مه سنيماشباوذ ثامنا ماله من اوعقواسعفىأرلا

 م يحصساسس

 يولع ا

 01 اريك انيس ناكو مسه ىلا اود وعد ل 6 هنأ (اهدحأ) َ :ريشكن كش تامل مهلا هو درع لولف فس أ

 ماعطأ ا ىلا نيس اغا وتاكمم لهأنا (اهيناناو) ةيظع ةنمم هدالوأ نمد_>-ًاريغ نمهدحو هو ةبف

 ديدش مْغْكلذو ةءلكلا؛اوكله دالوأن اّنظ:ناكاسر مالا هلع بوقعينا (اهئانأو) ةجاحلاذثأ
 | ءوناغ ممنا اك نبالا اذهىف٠ وناخممجامهول ىهالارهاطن اف مهام ماغعل نيماس.أي نو ديمهس ىلا او ذاعولو

0 

 ا خ

 ١

0 
 أ
0 
1 

 ا

١ ١ 
 عمدصسسم+

 نب لا



 ؟+54
 غب: برب ٠للال

 ْ ىل اهياغلا ىلا روهظلا ىف غاب هئادارملاو هسنعءادسالا عيجبو ضرالاوءامسلا لس ف لاسةي دقفال ءاك امان

 | نيرناءزكلا نمموقم_مصص دقناكنورسفملا لاف اهيفانلبقأ ىتااريعلاو هلوقامأ لاسم همف كك ثلا قيام
 يلا انّ, ءاوس عين وقداصلاناواولاهري رقتلاو ديك الا ىفاوغلاءا مهنا مث ةعقاولا ذه نع مهلساولاف
 ىرجم ىرجي اذه نال مه سفنأب مهسفن أ قدصاوتش نا مهطرغ ساو نوقداص نةفاهيلا انيس لوأ ةمهتلا

 ىقداصان أو هدعب لوقي دقفئشلا ةعص ىلع عطاقلا ل.ادا ارك ذمدقاذا ناسنالا لب « غن ءوشلا تاسثا

 ْ مكسفن أ مكل تاوسلب لاه )ىلاعت هلوق ةهبشلا كن لوزتل تائدبلاو لثال دإا نم هن رك ذ اعف لمَن وعي كإذ

 نم عمال مالنسلا هملع بو ةعز نا لغا (ميكسملا ميلعلاوه هنا اعب هب مهب ىدت أين أ هللا ىسع ل <ريصقا ضغأ

 لمح ريصقا ع مكسفت امكل تاوسلا لاقف فس ول هما رقاكاو 1 دامت مهق صن ممالكلا كل ذهناسشأ

 ىل_عناعتسملاهتاو مال_ىلا هءاص فدو ةعقاو ىفلاق هناالا ةعقاولا ءذهىف هتمعب مالكا اذهزكذف
 ةلرقنامهضعب لاق (ىلوالا للملا. لئاسم همقو انعم مهم بن أين أ هللا ىسعاذنهفلاقلو ثوشنالاد ظ

 هلع فسوب ةعقاو ىف ةوقىف كلاش الاو بذكل ا انهه «ئمدارخلا سل ١غ مكسفت مك تاوسلب
 ريصملاو قعنيماسنب جا رخامكسفنأ كل تا ويوعاكل | ع مكسغن أ مكل تل وسلب لاه نيحمالسلا | |

 ءاحاا هللا ءاضقن اأو لو مكعم لاسر ىف "ىلع مت اوررمضو "رش ءالذ نم داغف ةعقنمال ا باطر يسم ىلا هب ١

 قرم امو قرس هنا مكسفنأ مكمل تارخ | أ كبس سفنأ مكل تاروس ىودملا لب ىلدقو مري دق: فال ىلع
 ىوكرتا لاق هتوخا عم به دي نأ كلما سعر صج ةءافالا ىلع مزعام لسور نا لبق (ةيئاشلا هلم ا)
 بوةعبىلا موقلا عجراملو هوعدفسوب لاس ةفانولج عطتوال | لماح ةأ سه ارمصمب قال ةهص نمسالاو

 ةّرم مبهذ مكضعي صقنوالاةّرم ىد مع نماوبر تعال "بأي لاهو ىكب ةعقاولاءهوري_ثأو مال_دلا هيلع ْ

 نأ هللا ىدع لافو ىب ممنيماشو لسور نصقن ةمااثلا هذه ىنو نوع صقن ةمناشلا ىفو فسوب صنف 00

 ىلاعت هنا لع هتنحتو هواالبو هنزح لاطام هنا (لّالا) هوج ولمكملا اذه. مكحامناو اغيج مب قيتأب

 دق ىلاعث يعل (ىناشلاو) هللا ةجحرب ْناغَلا نمسح لس ىلع كل 3لاتذ بدرقن ءاحركتو احرف هل ل عبس

 مال اعجب مب ىدت أي نأ هللا ىسع لاقامناو كل ذتامالع تر هظوأ ”ى هنا فسول ةن دعب نمهريشأ

 نال ةءاو داعرمصم ىلا ىهلسرأ اورسشءدحا قبو فسون عاضفرشع ثا اون اك فدو اوه ذ نيح

 مكحو أ ىلأىلهللا نذأي ىدح ضرالا حربأ نلف لاق ىذلاريبكلا كلذ سّتحاو فسونه_سح نيماسش. اانا
 ميكحلا ىيلعلا وه هنالاف مث اعيج وميت أي نأ هللا ىبسع لاه مرحال هثالثن رو.”اغلاناكالف ىلهتلاا'
 هلوق 5 ةلصملاو ةجرلاو ناسحالاو لذفلل قباطملا هجولا ىلع ايف يك ارومالا قدام ملاعاا وه ىئعب ْئ

 ركذت ونفت هللان اولاف ميسظغكو هف نزلا نمءاشسع تضد او فسون ىل_ءىسأاءلاقو مهتعىلونو ) ىلاعت
 هللا نمل_عأو هللا ىلا ىنزحو ىئب وكشأ امنا لاه نيكلاهلا نم نوكتو أ اضرح نو كس: ىتح فد 5

 هنلاحور نم سأسإل هناهللاحور نم اوسأستالو هخأو فسون نءاوس_سخف اويدذا"ىئان نواعتالام

 تكتل"

 مهنع رع واد هماق قاض هن اني مالكع عسل مالسلا هيلع بوعد نا مع و )ن و رفاكلام وقلاالا

 ىلونو .هلوةوهفممتهّرفو مهتءضرعأ هناوهو (لؤالاماقملاامأ) مهبلا داعو مهلطةرخ الان مت مهقرافو |||
 نيماسشب قسى نان نم هعمم ىذلا مالكلا بيسب هر دص قاضأا هنالعاو فسول ىلع ىسأ ان لاهو مهئع ّْ

 هده دف سو ةقرافم ىلع هنزح مظعامناو فسول ىلع سأانلافو مالسسلا هماع فس ول ىلع هغسأ ملغع ا
 ناك حدقلا ىلع عقوا ذا جدقلاو لماكلا ميدقل ا نزاسا ىوتي دي دخلا نزلا نا (لوالا) هوجول ةعقاولا | (ش ١

 ْ ةريفنيةملاقو عجوأ| ١
 كفاوسلاعومدإلافاردتا فر ٠ كيلا لءرو.قلا دنع ئمالدقو 0

 كذاك دلاو ىوللانيبىوث ريسقل ه .هنًّاررق لكخ ىسأ لاقف

 كيامرف اكسس اذيهف قعدغ م الات ع ئنالانإ هتاف
 1 هده د



 اهم

 ١ أ نمعا وصلاوجرخأ ,مئااودهانشا اذ مهالا دح أهل دي ناك ام عضومفاعو دوم ناك او هلاّنااودهاش | 1
 ةعاضبلا عضو نم ىلحر ىف عاوصلا عضو هلوق امأو عاوصل اذ >1 ىذا اوه هلا م متو ىلع باغ ءل>ر ١ ١ أ
 امأو مهلاسر ىفناهوعضو نيذلا مه مهناناوفزتعا مهبل ةعاشملاءاوعجر ا! انه نالرهاط قرفلاف مكلاعرف ||

 ظ 01 رقاب ورا عارابلا تريتاوع هنانفرتعي لادن اف عاوصأ || ذه

 ظ 0 امالااندهشامو مهاوي مالا اذ_مبنيعطاهريغممنااوذنب منال اذه ىلعءاشياو دهشف قرس هنا مهونط
 كلا الوقف قرس كدب انا مالكسلا رب دة: نا باو ىف (ىناثلا هجولاو) نيظفاح غلاك اموانلع || .

 قو ىلاعت لاهو كشف ددنغىآ دم_ثرلا مب مللسا تنال كنا ىلا ءتلاه نأ رقلا فريشك إ_ثمو هبامضأو !

 ا |كنباناباوااىف (ثلاثلا هجولا) ا لا ل عر 1 امال
3 

ح أ مساقالطأ اف ةقرس ىعسائشااادهلثمو ا
 ركألا هيلا ىم نيهيبشلاد

 ٍؤ كلذ ف ءاسن  اوناك امموقلانا (عسارلاهج ولا) اهاثمةئيسة ديس ءازخو ىلاعت لاه نآرشا |ىفزر' اح 1
1 

 كاذمهدب و ايشاوده اش دقوامسال ةفزاجملا لم .دس ىلع مالكا اذا ورد ممنا لاقي نأ دعي الف تق ولا

 ةقرسلاىلا بسن ىأديدشنلانقرس كن انا أر ةي ناك اهب تءهّلدا ىذر سابعنبانا (نسمماولتا هنجولا) !0
 لاشمأناناكلا اذه فان 1 امال رسااىلاهويس مولا نال ليوأتل اىلا اهبةجاحالةءارقا اهذ ف !|

 ىهةقط ا ةءارقلاو ”ءلطاءىلوالا ا ارّلا انلقاذا عفديامنا لا كسج ال نال لاؤسلا عفدنالت ارمله ُ

 ا وأ ةيناشلا ةءارقلاو ذه نها وسانقاب لاكشالا ناك ق- ىلوالا ةءارقلا نان سا ذا امم ةءا اردلاهذه

 رهاظ ءانعك انلعامجالااندهشامو هلوقاما ةروك ذا ا ءوجولا د_> أ ىلا عوج رلا نمّدب ال هنا تدثذ حن 0

 وكىضتقي كلذو انلعامالااندوثامو ىلاعتهلوق لا دي لعا'ريغةداهشا !نا ىل_ءلدي هنال 0 07
 و هانز كذام ىضتةياشيأ كل ذو دهشاف سهلا ل ثم تاعاذا لاق مالسسلا هيلع هنالو ل ءلإ ةرباغم
 ريغ ةداسهشلا نعرا.خالاو ةداهشلا. نءراسخادهشأ هلوقنال دهشأ هلوقن ع ةرابعاشبأ :داهشلا

 | مالكب نوما لا همس ىذاا وهو هذا! كسلا نعةراسع ةداهشا | لوةنفاذهتيئاذا ةداسهشلا
 00 (لوالا) هوجو هسفف نيظناح برغل امو ةزتامأو سفنلا

 ]| لعل ءانعم ةمركع لاه (ىناشلاو) هللاالا هلعبال برغل نافانا ةمول«مرمغف لاسم ةق.ة-امأو هل-ر
 1 نسحلاو دها لاه (ثلاشلاو) تاغللا ضعب ىل_عىللل < ءابرغلا ناف لدلل نهعاستم ىف سد عاوصلا

 ظ 1 ٍ كملاهدرىفهلنان ءانقثومُلانطءامو كلل ىلا هءانيهذام ثا ذانلعوأو ق قرمسد كنبانالعناككامةداننو

 : | ىئبعرشن ا كال | فرع فدك ن 1 قرمم هنأ بهق مس مل لاه مال_سلا هلع بوةهدنا لآ: (عجرم)

 اذ_ههلانركذدقانا مالكلا اذهدنعا ولاقف مكمل صر رغاهلهوةركذ من لي قرت رتسسو قرعم نم ثا ل. ارمم

 . []| ىلا ةراشانيظذاس بم غال اك اموةلوف اهذ عقنةعقاولا هذه نا لاك امو ةعقاولا هذه ىفانعوقو لبق 3

 لوةاااذه ىلع ىلا عت هللا مكح ءافخاىف ا السلا هماع بوعي نمزو < لهف لمةناف ىوعأ ااه

 كاملا دزءمكلملا اذهركذركنأ اذهلفاممهنمقو ردك ادن عام وم مكس ا كل ذناك لعلاناق
 ممنالعاو اهيفانلبقأ ىتااريعلاو اهفاك ىتلاذي رقلا لأساو ولاه مهنا مرنع ىاعت هنئا 82 -مث ارفاكه نط ىذلا

 ّ هرقلالأساوا ولاقف مهسفنأن عةمسهتا ةلازاهلا وغلانماللا هلع ف سو ةعقاو بيس نيم_مماوناك املأ

 || بان ىل_ءاب رقهئمدارملا ليموق لاهو ريصمهب رقلا هده نم دا رانا ىلءاوقفنا نورثك الاوان ام ىتلا

 سمات رغلا لهأ ل أساو دارملا (لؤالا) نالوق همف م شددهلاو ةقرمسلا ثن داب ىرج رمصم
 .[|| عئادو ىساقا!ىلعو وأ لاه برعلاةغافروهثمزاغلانمعونلااذهو رامتخالاوزاعالا فاضملا

 .[|| لأسا ىعملاىرانتالا نب ركبو ألام (ىلاثلاو)تاسوسحلاد-ايبو تايرورشلا عفادكة للا ىفاذهز او

 ظ دعبي الف هللاءاسن رباك نم كنال ءانركذام ةصص كلركذتو كل. .جحتاهناف ناطمللاو راد_كاوريعااوةيرقلا

 أ اروهظ رهظاذاءيثلاناو هوثلان* هسو هنضو ءانركذام ةعص) ريذك ىح كل ةزههمتا داب اءذه هنا قطن نأ

 امان" : 1131050107 طل 0 ا ا طاع هدو جسم سس عسسل سمول ص هس بمس سمس مس مج مص اسي 7.7



 الا

 قرغت م تاقوالا ضعي فراصامج رف ةفلت# ةعقاولا ذه ىف لاو تناكو ةعقاولاهذهىفالا ىلاعتدتا |
 ْ ةعقاولاءذهتراص بيل ااذهاف اهاوسالك اهرك ذ ناك ةعقاولا ءذهرك ذن ع ناذ ىلاعت نتاركذب موا
 ناسنلأ ل مق ناف ع ذلا هال عبذلا ىر يو مالسلا هيلع لل ةاراشلا ءامقلالا ىرةن راجهملا ةيسنلاب

 روك ذملا يظعلا باوثلا بوسي ىّت-نوعجار هبل اناو هتئانا لوي نأ ةديدشلا ةببصا !لوزئدنعىلوالا

 ' طعي مل هنا نيرمسةملا ضعي لافانلق نو دولا مهكئئاواو ةحرو ممر نهتاولد م-ملعكئاواهلوقىف

 اناهلوقنال مذ ىئدنعاد د»و ةيدصق م_ممياصأ اذاىلاعت هللا مهموك أ أن ةمالاهدهالا ةمأ عاجرتسسإلا |

 ' ديال هنأ ىلا ةراشا نوعجارهسلااناو هل وقوات دو اواشتلس ىذا وخو هنن نوك و لعانا ىلا راما هنن |
 ضع لوزن دنع فرع نك كلذ نوئرءدال مهالا نم ةمأنا لاقي نأ لاخلا نو ةمايقلاو ريشطان م

 كانهنىلاعت هللا ىلا هع رينز نقل لاف دال هنو كلابعت هني قا صال ل وأ ىف لص[ هنأ هب بئاسصملا ظ ظ
 || هلكسملا) كلذيفراعرب_غهتلانمؤملا روكي نأ لاخلا نموةسسملاكن:دنعةماشلا )ل ا ٌْ

 : د هلوةءو فسالاى دا هن اكردقءلاوابعان هلوةكوهو فمسالاءادن فسو ىلع سأ اهلوق (هث ةئااعلا || | ئ

 || صاح هلوق ريسفت فان“ 5 ةرثكص عا اومىف ىدعملا اد_هانررقدقو كس نا وأول وه تقو ظ 1

 ْ ان زح ىأ ف سأ تناف هقطق لو هل تنزف ىهأ ل ءاجاذا ثمالا لاق تافام ىلع نزلا فسالاو هنأ 1

 ا ىلا عت لاق مث ةعهفل | وفاالاةناتفاالااهااديازو د ةفاضالاءاءنأالا ىسأ ان لصالا حاس را لاهفاشأ ا |

 : ةيلغدنهوءاكبلا هبلغ سوي ىلع ىسأ !لافامل هنأ (لوآلا) هوحو هذو نز ا نمءانبعتضماو ||| ١

 ظ نزلا نم هانمع تس اول اوقوءاملا كلذ ضاس نمتض ااهن ”اكنيعلاريص:ننيعلا ىفءاملارثكي ءاكبلا |
 أ ىمعلا لوح فالءاكبلا ةياغف نزطاريثأت نأ لوقلا اذه ةص ىلع لسادلا اوءاكبلا ةءاغ نعةداك| َ

 ا
 1 ليلعتلا اذه ن سل ىدعلا ىلعءاسنلج ولو انس سح ليلعتلا اذه ناكماكبل ا ةيلغ ىل-ءضاضن.الا انا واذ

 امنع تلا ىذر سابعا نع طمسسلا ىف ىدحاولاءا ور ليلدلا عم ريسسفتلا اذهو لوأ هان "و ذاه تاكف

 أ| صممقي هنعىلاعتهللا فشكى ون تسال لكان ا ملا وهدارملانأ(ىناثلا لوقلاو)
 | فسول ىلع خد مالسلا هملعلب رحنا لق زيف تأ يأ هجو ىلع هولا هلوقوهو مالا هملع فسولا

 ١ لاهو هسأر ىلسع هدي عض وذ كيلع نزلا ن مبهذ كس ًارصب نا لاذ نيحلا ىف ناك ام نيج مال سلا هلع

 ا اوه و متادلا ءاكبلا بج ونمئادللا نزلا اولا ليوأتلا اًذ-منولئاسقا او بأ ىعازسالأ و دلتل ىاتيلا أ
 | ثر ول هنال ىم_علا بجون م ادلا ءاكيلا ناك امناوةطسا ولاهذ_مب ىمءللاببسن اكن زطاق ىم-عل|بجول
 أ نع فج ام ليقاقع شاك ارداذلر يشي راص نكت ىعامل اه نم ممم هو نيءاادا اوسؤ ةرور كح

 | ضرالا هو ىلع ناك امواماعنوفات دل كاتو هئاسقل نيس ىلا مالا هبلع فسوب قارف تقو نم بود ١

 نوال 0 ترا نتايلا ل بوعي ن مىلاعتهقلا لسع مرك ا دسبع /

 وهو دي دش نزحو ديد نزح هياص أ لاق» نان :ةلامنه مرقاتوجاوشلا نش خولطاو ل زنا موق ْ ظ

 1 00 ا ا با ور نأ نانا لا يا ظ

 0 هلوقامأو ءاد_اءالاب عفر عضو ءىفنود لاق ه1 نري كش[ ةوقو نزلا نع 1

 موظكملا مع نوكين زوو ةبدتق نبا لاه هرهظيالف هنزح ىلع لسمملا اودو مظاكلا نععنوك: نآزوكف |

 نأاض: زوو هثل ىلع هدئاذاءاقسلا مظكن نم رود فما أ هسفن قد رط دس عم نزأسا ن مءولمااءاتعمو أ 1

 أ اهنا ىلا عتنيمفهثالثلا ه هده ناسنالا» :ا تع كر قل اوم دال قع ان اغلا ٠ نم ولعت ىءعنو -

 ىذلا دددُدلا مغلاب تاقلاو ضار ممأاو ءاكيلاننمعلاو ىتسأ اهلوةبالوغشم ناكناسالاف هلا ىف دقن رغ تناك

 هانا ولات ىلاهن هاوذاما غلاك 3 فصو ىف ةغلابم اذهو هزمءاملا حو رش نكعالو دش ىذلا ءولعملا اعول' همش

ْ 

 ا
 ا ا
 ١

7 

ْ 

ْ 

 ا
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 70لالر ىنالا تعز ىمالا ناي با أ ديط نو مالف كاامهش [لك هئزحد تصف اربف ىأرهنال كلذو

 عجوأحرغلانحرقلا "ىنّركلو » ,هدعب تاييصملا فوأ ىتسنترلف

 | لك اةقمااماب وهلا فاسهني ةيباشمل تاكو ةدحاو نأ نمانك فديو نيماننب ثا (فاشلا هجولاو)
 || ةولس ا!بجوبامل ار ر عقوام عش ةوالك مال_سلا هيلع فسوبدبو هوررنع هّيورب ىلست ؛ مالا همأع بود دوا ناكف

 |اراسن ةرئاهبلع ىلا هيتاصم للص أ تناك سون ىف ةبدصملا نا (ثااشااهجولاو) دجولاوملالا ملظءف

 0 (عسبارلا) لكلا ىلءافسأ هبلع فسال !ناكوانازرلاو ىئاصملا
 || مهبذك لعي ناكمالسلا هيلعوهف فسوب ةءقاوامأو اهنعشحل اواهتفر :رعم نكم ىتلارومالا ى :رغ ةيراج
 ١ الوهن لعين اكمال هيلع هنااضيأوهلامواعم ناك اخ قيما ببسسلاامأوموركذاكذلا بسلا ف

 1 كيف , وتو هتقرافم ىل_ءهدجو مظع باب سال اهذهاف تسوأ "هنا ل ءي ناكس اخ فسواامأو ةامأا ىف

 ١ || ىننأا هلوق ىلءمالسلا هملع بوةءيباعنملاهذلا نم (ةئاشلالمسملا) اح لهللا ىلع هتبمسم
 ||[  سبل هناا وذي ءالعلاو زوال هئاو هللا نءةباكشلا ىرجتراجو عزءلاراهظاا دهنال لاه فسول ىلسع

 1 || كةوقنمدار 0 يهز هداك لتعم ةيلكل اذ هرك ذيل مالسلا هيلع هنا هريرة و لهاا اذه هنظاكرمالا

 |١ يطكح وهن هلرتنمدارماودو ىئيئيالام رك ذوةحامنلا نع ناسا كسمأ مث. نزالا نم ءانيعتضساو
 | يعل يت ذلك هللاىلا نزحو وكيت الما هلوق ليل دب قانا نمدحأ عم ةياكشل اروظ أ ام هنا
 ” || حدملاديبجوتما مرجالفةياكشلارهظأ امو ةسغلا عر توربص هناف هتنهم تب وقو هتبيسعم تمظعامل هل ا

 | فيكو لاق من لاه بوةعس ل-عذل له ليرب ريح لأس مال_سلا هباعفسولناىور ملل فلاب

 ||| نافدنهشةنامرجأ متلاقرجأ هيف هلل هف لاقت تو عدحاو داواهل ىتا | ىهو ىلك نيعبس نزح لاه هن هداوح

 ١ | مومولاو هنبانب اان لاقف ميهاربا تنأ 4 لاق فريبك خش بوقعس رم لاه قابلا ىلع ني دن ءىور ل. 0

 || لولىلال و قزعو ىدايعىلا فوكشت م م ىودح هن لا ىلاعت هللا جوأف َنَوقو فسم تد هدو قريع |

 هلناىلا نرحو ىئبوكش امنا لوةيدعب نمناكف كمد نم اريخامدو كل نماريخاهل كةلدبال 1

 سوقوُ مصب بهذأ ىذلاامهل لاذ حا ءخأبوةعمال اوقي ناك هنالسو هيلع هللا ىل-د ”ىنلانعوأ]
 هملا ىلاعت هللا ىحو أفنيمامأ : لع نزل |ىرهظ سوقو فسول ىلءءاكبلا ىرصب بهذ ىذا !لاسةفْلر هظ

 ازيشلام >رتامأ برايلاسقف هللاىلا فزحو ىئب وكشأ امنا لاذ ىريغىلا ىف وك: ىتسنامأ

 : ئ ةرمشرلانمال_سلا هملع لير ريصح هأنا ًافنيماسنبو فدول ناكر ىلءددراف ىرمدب تيهذأو ىرهظت سوق

 | ناكو نيكاسملاوءاسدنالا ىلا ىدايع يح ناف نيك اسال اماعط عنصاف كلامسهت رمشنل نسم اناك وللاهو

 '|امئاصناكماذاو. ب دوقعي عمدغتلفءادغلادا رن مهيدانم ىدانءادغل ادارأ اذا مالا هيلعبوت هوةعنا
 : ا رأىذلااذهاملحرهللاقفريكلا ن م ةقرخ هسسجاح عفرب رناك هنا ىوروراطنالادنع هلثم دات

 ' | ىلاهرفغاف اهتأ طخ ةئيطخ برا. لاسةةبوقعبانىفوكشن أهلا هقا ىو أف نازحالا ةرثكو نامزلا لوط
 1 | تس له لنوم! كامتاكورو ةحاتلا ل رو تايثااوريسلاءالات أي ل هنا ىلءانالد دقان اانلق ا

 1 ااوصناوكنزد نزح التم نكلو اللاغذ ىبمح ىرأ نأ لبق ضيقتل تح هللاقف مالسسلا هملع

 ظ ١ 00 ,نلاناىورو ىماعملانمسيلفءاكبلاامأو وصل
 1 د يل احوال نيعلاو نزيل لعل اّنالاهو مالسسلا

 |[  لاسراو.وأتلاامأو فءاكشلا تحتالخا دل :نوكمالف هراستخا سل نان آلا ىل_ءنزاساع ءالمتسدأف

 || لجال تناكامن اهفةم ةساعملاف مترك تلا تاياورلا ىفدروامامأو هعفد ىلعر دب الث 2 ريسيدقفءاكيلا

 ا .. [ريمغلا عضوم ناك ذا ناسنالا نا ىهو ىرخأ ةق.ق د همففاذدأو نيب رتل تاشسَر اربالا تان. نا

 َ اًيمراص مأاسح قي سوي نأ لهي ناك اممال_ل ا هيلع بو ةعبف ىلاسعت هللا ىلا عجرب رناود.الددرتلاو |

 1[ ى وسام لكن عتافتلالا نع هيلق عطقنيو ىلا.هتهقنا ىلا ع وج رلاراكيناكهفقوت بيسبو ارم ناجل
 مسلس 6(

 هللا
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 اهنكل وهناء صوس هنأ هملا جو أ ىلاعتهلعل (اهثاانثو) ئطنعال مالسلا هلع هل ثم ابو رو فسوب قس ىف ةرهاط شا

 هلاوقأ ىف هلاح لاكو كلل اةرتسب هوم ةريخ امل ىدسلا لاق (اهعدارو) قاتلا ىف قداذهاف تقولا نيعامىلاعت ||
 نيمامني نأ اعطق لع (اهسماخو) هلئمرافكلا فر هظي نأ دع لاقو فسولوه نوكححي نأ عمطةلاعفأو |||

 ماقملا ف مالكلا هلم اذ_هف فسوروه كلما كل ذ نأ :ظ ىلع بلغف هيرضامو ها ذأ ام كلم انآ عمسو قرسسال |||
 اوسصضف او.هذا ىانهلوقوهو فطالا لمدس ىلعمهعم ماكو هدالوأ ىلا عجر هنأ (ىناثلا اقم او) لالا

 همئمل لاه ة وك. دملا تارامالا ىلع ءا فس ون نا دجو ىف عوطأ مالبلا هملع هنأ لءاو همشأو فون نم 0

 ىرابيئالا ركب وب لاق ريصيلاو معسلاب هيدّدوهو ةساملاب ىلا بلط سسلاو ف سون نماوسسست | |
 روحو لاه نءماقم نم ماقأ هنال ف سول نمانههل.ةو نالف نم لاس ةيالونالف نعت سس لاش | ١

 ترك ذف ف سول راسخ ضه.اواعتساو فسون راسخ أن م اريخاو ست ىعملاو ضر عبتلل نملاقينأ ||
 نءاو-ُمئالو لاقت مث تارا ىفامهب رقم1 اباو ست ئرقو ضدعبتلا ىلعةلالدلانماهيفاملن ملت | ١

 ديفب ءالساوواولاو ءارلا بدكرتو هيلا نكسفقءاوهلا يسن نمناسنالا دام حورلا بتصالا لاه هللا حفر 1

 هللا ور نماو تال سابع نبا لاقوحوروهفهدوجوبذتايو هلناسنالازتسه املك زازتهالاو كرا || ||

 نسما أر قودب رام ظاقلالاهذهو هنناحبرف نمديز نبا لاقو هللا لضف نمةدانق نءو هللا ةمسر نم ديرب | ١
 سايءنبا لاه نورفاكلا!موّدلاالا هننا حو رم سأس ال هنا لاق ع هتدر نمىأ مضل ابهقاحور نم ةدانقو ْ ١

 هنناةحرنم سلا نأ ل_عاوءاخرلا فدو البلا ىف هوريريخ ىلع هللا نم نمؤملا نا امهنعهللا ىذر 01

 أ ميركب سيلو أ تامولعملا عمم ملاعري غوأ لاك ىلع رداع ريغالالا نأ ن اسنالادقّدعا اذاالا لص<الىلاعت ||
 أ هذهدخ |لوصح ذنءالا لسيعال سأنلا ناك ا ذافرفكلا بجو ةهئالثلا هذه نمد_او لكو ل. خوهلب ||

 هي الا هذه ثامن م قبدقو لءأهتئاوارفاكناك نملالا لصعال سلا نا تيثرفك اهنم دحاو لكوةثالثلا ||
 نعالف امن ناكنمالا ملي ال يظعل ا تلا | ذه ىلا فس ول بحق بوة-هب غولب نا(لوالا لاو )تالاؤس

 د اولا بلقلا اضيأو ىلامآ هللا ىوسئْث بل هبلق غرد م هللا بحأ نمو « بحأ هللا فزع ن مناف هللا
 هللا بح ىفاهر غم ناكمنا لاقي نأ عنمم ا هدلو بح ىف رغم هبلق ناك( نيئشل قرش ملا بعلا عال
 هقئاركذب ل غت ثي نأ هملع بج اولا نمناكمملع ديدشلا نزلا ءالمتسا دنعن ا (ىناثا !لاؤسلاو) ىلاعت

 .الضف لعلاو نيدلا لهان قملد ال كال ذه ف سول ىلع ىنسأ انهلوقام او هئاضل ميل ستلاو هملا صد وفتلابو ىلا
 مهاكهعو دحوم ولأ ناكوءاسبنال ارياك 5 نم ناكب ,ودعد نأآكمال (ثلاشا ١ لاوسلا)ءاسينال ١ رباك أنع

 ظ هدالو ًازعاىف ةمعص راه هعقاو هل تعقو م كلذكن اك نمواسن دلا عجب ىف نيروهشملاءاسننالارباك أن

 ةدملا تضقنادقو اهسال دس أ لك اهفرعي ثم ىلا ةرهشلا ىف غامتن أو َدبال لب ةءف ةعقاولا كل: قمتم هملع
 ظ دالي ضعب ف بوةهدناكو رصم ىف ف سول ناكو ميظعا اهفسأود. دش هن ىلع بوقعي قيوامف لد وطلا

 ثعبيإلل (عبارلالاوسلا) ةيفذ ةعقاولا هذه لثمءاقي عن ةفاسا برق عفرصم نمار قماشلا |||
 هنالدت وخاف ان ناك هنالاقيالو ةمالسلا قوةاسل ىف هنأ هلعيو بو ةءي ىلا! دح ؟مالسلا هلع فسول
 .لاؤسلاو) لؤسرلا عفد ىلءنور دقي اوناك ام هنو او هملا ل وسرلا لاسر ا هنكع ناك ارهاه اكل مراص نا دعب

 .ةمّتهيقصايو هنم هجرس مهمخأ ءاعو ف عاسلا عضي نأ مالسلا هملع فسو از اج ف. كح (سماملا
 عم هسفن دنع هسح ىفو هب ةمهتل اذه قاصأ | ىف بغر فدك( سداسلا لاوسلا) اهنعابيرب ناكنا عم ةقرسلا

 باقا!نء ليزت ةديدشلا نحنا هده لثم نا (لوالا نعءباوماو) ىوب و هببأ نزح دا درب هنأ لعي ناكها :

 لاغت.ثالاريثكىلاعتهقا ىلا عوجرلاريثكن وكي ةدي دشل اةنحنلاءذهبحاسنامترطاولنانمداوساملك ||| ٠
 ةاملا ىف لوزتالةبئاسنالا ىاودلانأ (ىناثلا نءو) قارغتسالا لكلا بس ذريص.ف عرضتلاو ءاعدلاب | ١ ١

 ةشبامأون وةصنام ىلع ن اعتسملا هللاو لمجريصفل وهب ناكةر انو فس ول ىلع ىقسأالوقيناكةراتفةلساعلا | ٠١

 ىلعاه ردت نكي نأ اماانبلاتلقنىتلا عئاقولا هذهلاقفنس-”ىلكب او اهنغباجأ ىبضاستلافةلئسالا || ٠١
 ةتدصح عيساوي سوس سو 0
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 | 0 لوا علا اسم هيففنيكلاهل ا نمنوكتوأاضرحن اوكذ ىتحافسويرك يؤ ::
 تتفاملاسي ةدنقنبا لاق دعا عمالا نهب ماكتيالو هلءفأ تحنربامو هلعذأ تدم -ةأمو عن تازاملاق,

 اوان نعم لعر مةمانهه ىالافرحونو وهنا ١ لاف ةنع تعطقناو هتيسناذا|ءوتفو اسف تاتغا تئتفامو

 | ماللار ريغل ن ناك لف: ناعفتلهقاوو ف نوثلاو ماللاءناكل تابثالادي رأول هنالهذذ-ْزاحوؤدف:الو أو فئام

 أأحربأالقملاو ءادمات حربأ هللا نيعتاقف * سقلا ىرمالوقاود_كنأو ةرعضمال ةلكنأ فرعنونل و

 أ قتال هاجم نعوءركذتلازتال ةداتقو ده اهو نسخ او سابعنب ا لاق نورسسغملاامأوريثك لمموا دعا

 ١" | لص نا ىناعملا لهأ نعىدحاولا ئح (ةيناشلا ةهلئسسملا) ني وخأ ءودذااورودفلا لعج هن كه مح نم
 : الع تلئاوذت دنا, رأت نالا لمانالف تترتةوقو بهلاو نزع ! ىلقعلاو مسلس ادا. ف ضرما

 | هنأ ةدارال وكي نأاما ضرح هنن لجرلا فصو لوقف اذهتؤ رعادال اهلا ىلع نيئموملا صرح ىلاعت

 ٠ 3 هنو ضرك ا ننعراصهنأ اكذ فءضلاوداسفلا ف ىهانتال هنا ا بع رحوذ
 أهفني رسفما لوتنف اذه تف رعاذا اعمامبةءارقلا تءاسو ةفصااوهفءارلارسسكي ضرطاامأو داسسفللا
 [ سابعئبا قرزالا نب عفان لأس (اهبتانو ) هلّمعو همسج ىف دسافل اوه ضر اذ او نض 000 رامع

 ظ أ أنأقور و.أرك ذوتاوءالاك الوءامحالاك ال نوكي ىذلا هنأ (اهثااثو) فقندلا دبساغلا لاةف ضرس نع
 ا || | اما درء شع لاو ءارلا نيكستوءاحلا مضياضرح نوكت تحرق كل امنب سنأ

 1 | |اكبلاودزحلابفسويرت ذملارتاللنامهيالا والسما الا عمو تاومالا نم ىأ نيكسحرلاهل نم

 ظ ١ 1 0 وانا لترات لعرما اذهان نا درا 0م 8 اذار!

 1 رك املا جيوتي صراع فارع ضو الانوار اوال

 ١ 1 ل ا هل 0 00 سأ كس عن أ < 5

 ' ىلع ىلو:سادقوهو هنءازحاعراص ناسنالا نا ىلع ل دب كل ذو اب كا ذ ناك ى أ م 1 ءاشهرك د, ناسالاو زاطناو

 ١ ||| فزحو نحلا ًرقو هللا عمالا لملقلا نزدلسا الو ميظعل نزلا 0 رق ابنالا

 تغلب اموكي د, فو كومسح فءعض بوةءدالافو لٍجر بو قعد ىلع لخدىل-. ة نيدوطل ىنارحو نيت

 امأطخأ ةئيطخ بران لاف قل ىلا فوكست ب وةءيانهبلا هللا واف ىو: :راكل ىف ىذلا لاشف امل اع اس
 امنا هملاهنلا وأ هنأ يورو هللا ىلا ىنزسو ىتو ثامنا لاه لسا ذا كل ددعد ناكو هلانهر محد ىلاهر عاف

 نيكاسملاوءاسنالا ىلا قلش ب>؟ّناو هومعطت لف نيكسم مكباب ماش ةاشَ مذ مكنال مكماعتدجو

 0 | بوةءي لاه مث تبع ىتح تكبفاه دلو عابفاهدلو عمي راج ىرتشا لقو نيكاسملا هلا عداو اماما عنصاف

 ||[  جرفلاب ب ًايىلاعت هناودو نواعتالام هنابسحاو هتجسر نم لع أ ىانولعنالأم هللا نملاعاو مزلزل ىلع

 ا .[أادو.أ عقوتلا اذهبي اوركذو هلا سوي لوصو عقود نأك هنأ ىلا ةراش او هذ بستحأال ثدح ند
 ا |ىلاراشأ من هللا ”ىنابال لاف بكسول قب !حور تض.ق له توملا كمان هل لاشف أ توما كمن ا(ادد #-أز ا

 ا | تاك لاكل او دشرلا تارامانال ةقداص ف ونا ورث لعل ا اهوريصم بناح

 تنم ٠
 هرضاط / ١
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 | قدصتملاو ةقد_هلاءاطءاوهقدصتلا اذه ىلعذ لضفتواىئطعامسهالالوةءامتاو باوثلا جد ئذلا |
 | | ذله أوان ساولاه امل مم ىورو نوراكسحالا ءانأو قدصتم لئاسلا لاقي نأ ثدالازاجأو ىطغملا ||| .

 ْ باكهملااوعفد ليقو همخأو ف سو. ٌملعفام ملء له لاف كل ذدنعف هانمع تقرورغاه.لا اوءرمضتورمذلا ||

 : د قاد ا نبأ هنا ل ارسا بوةءد نم همف بوةعن | لهأْ اناف دعب امارصمزب زعىلاهتنا للخ هاربا نبا هللا

 هملعامالسو ادرباهاعحو هللا ءاف قردكلراذا | ىف هيىرو هالجروءا ديت دش ىدجاماءالبلا انيلكومتدن |
 هببهذفتىلا ىدال وأ بأ ناكو نبا ىلناك فان أام او هلل اها دفف ىلةةما هاذ ىلع نيكساا عض رونىأاماو

 ىل ناك هملعءاكبلا نم ىانمءتبهذف بذل ' هلك أدق ولاهو مدلااطلم هصممقب ىنون أ مهي ربل ا ىلا هنو |
 ءكدنعهتسد- كناو قرسدق هنا اولاقو اوه بر م كملا هياومهذف هب ىلستأ تنكو همأ نم هان ناكو نبا
 ًارقاملفكدإو نم عباسلاًك ردن ةوعد كل ءتوعدال او “ىلع هند درناف اهراسدلنالو قرم ال تدب لهأ ناو

 | مالسلا هيلع فسوب نعىلاءتهقلا ىكح مف سول هنأ مهفرعو هريص لدعو كل اهيل باكل امال سلا هملع فاسو
 أ هلصاةمتدعترابوةعب هم أب اك ًارقاسل هنا لمت هيخأ وفسوب ٌساءفام ملع لد لاق هلأم اقملا اذه ىف
 || مهاماوةصوو هبلااوءرضتهنو اىأرا هنا لمقو ف سول هنانحرمموهواكب رثكو هبلق نالوهداج رعشقاو

 ف سور طف لعله لوقو فرو هنايذئتححرصف فلا هلكر ألا ةلقو نامل شندي
 لاقي اكوهو هملع ّمدقأام مجقأأم و فسون ىف ميكر اام مظعأ امءانعهو ةعتاولا ميظعت دمفي ماهفتسا

 انم-و أو ىلاعن هلوةلقيدصت ةناالا هذ »نأ لعاو تذااخ نم فرت لهو تدصع نم ىر دن له بن ذمال

 هدارفا بم سب رغلل هضي رعت نم هي ءولعف امدارااف هيأ هلو امأو نور« شيال مهو | ذه مه سها مهن نأ هبا
 قرسد عن قرمس ن اهّعس ىفاولاه ءاذيالا كلذ ماق أ هل بنمو هنو دؤياوناك اضبأو ه.هأو هسال هم أ نع

 لعفلا كلذ ىلع مهدقأ امنا نأ لاه هن اكرذعلا ىرحم ىرعو :نولداج نأ ذ اهلوق امأو لب, نم هلأ
 لاسةيام هريطنو كاذك مِن الاو ىعب رورغلاةلاوبىوأ امصلا ةلاوبىف ذك املاحركشملا عبقلا

 ىرختاب راجل ذنوكمل نع فصول اذهىلاعتركذامنا لمة مي ركل !كي رب لرْغام ىلاعت هلو قري .سةناف

 | افضتعو مهنءتلامشلاةلازا مالكلا كلذرك ذامن ا انوهاذكف كمركىنّرغبرا.دبعل!لوةينأوهو باولا

 كلن عفانأر قوريملا فل ىلع كناريثكب ارق فسويان أ لاه فسوي تنال كان أولا هنو ا نا من موياع سعالا
 نوتابااو عثاننعنولاف ٌدياورودو فلإلا هعاظن اور عوبأو ءايلايو دو دمر بلال عب فسواشلاا
 نمءارقلا نم ناتاارقلا هذه نم لصف مسوب ت'أوأ ىلأ أ رقو ماهفتسسالا ىلع ا ذ لكو نيت ميكن

 ءانانثاور مصب اف مسشتو لعل ه مهل لاهام فسوب نا اولاسقف نولوتالا امأر به انأرق نم مهنمو ماه ةئسالانأرق

 ماهةتسيسالا ةعص ىلع لدبو فسوب تنال: اماهذساهلاولا ةذ فو هوب وظن اًولوالاك تناكو
 ىذر ساسع نبا نء ىورام هتطريولا ىلعأرق نءامأو هنعاومهغدسا اع مرباحأ امناو فسولان لاق هنأ

 قاصساو بوةعبل ناكو ةءالع هقرذ ف ناكو هسأر نع جاستلا عدو ىت-هوفرعي ل فسو» ةونانأ امم

 ا

 دارأريثكنبانوكي نآز وو فسوب تنالثنا اولاقن ةءالعلا كلم هوئرعح الا عفراملا ةماشلا ه.ثاهلثم

 ىلا ىئاصو أىلاعت هللاو ءوجولا مظعأ ىلع ىنوةءلظ ىذلاانأ لاقت هن اكسف رمصما اورغظلا نم هنا هضوعامو
 || أ ازهو لاه اذهاو نورتاك ت رص متر كيلا ىف هءاسقلاو هلق مت دصق ىدلارحاعلا كل ذانا بصانملا مافعأ

 ( نم هملءامعئمراص هنا مث تنك م امولاغمناك اضيأ اذهو لو. نأ هدو هةمنال هنوةرعنا ناك -مناعم

 . ةرخا الاواي دل فزع لكن اههئع هللا ىطر سامع نب !لاق اساماع هللا ّنمددسق هل وةو نورت اك ىلا عت هلل | لبق

 ]| سانلا ىذأ ىلءربصيو هللا ىصاعم قد نمها:عمريصيو قم نم هنا لوقو ةقرفدلا دعبانس عب ان نورخآ لاقو
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 | ريعضأأ عضو منينسحما عضوف مهرجأ عسضيال هللا نافريصيو قب نم هنا نع او نيم حن ارجأ عضيال هللانأف |
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 | ءايبنالا نامز نامزلا كلذ ناك لو. ةنف ىناثلا ناكناو لاكش االف لقال ا ناكتاف نكءالوأ ةداتعملا لاوج الا
 ش عم مالسلا هيلع بوق عي ةدلب نا لاسقي نأ عنمع لذ دعبتمريغنامزل اذ هى ةداعلا قرخو مالسلام_ملع

 : ضن لمس ىل_عرخ _الاىلا امه د ًاريش لسن ل نكلو مالسسا <, اعفسوبةدلب نم ير ' ور | امنا

 ١ ال فواف ةام نم ةعاضء اذئبورضا | اذ اهأوان سرب زعلا اهم“ اياولاه 'هنلع وح داق ) ىلع هلق ةداعلا

 نولهاج منأذا همشأو فسو. .ملعفام م اعله لاه نيقد.هدملا ىزع هللا نا اةماع ق تصتو لل ته لااا

 رجأ ع-مضيال هللا نافريصيو قنم هناانملءهتلاّن هدق نأ اذهو فسوبانأ لاه فسوب تنال كن.” | اولا

 اوهذاهمنمالاقامل بوقعدنا ريدقتلاوافو د انههنا ىلع اوةفتانب رمسفملا نأ ل- ءا (نينسسحما

 مالسلا هملع ف سول ىلعاول دورصم ىلا او دانعف ةمصولا هذه و5 ن ءاولرق هم أو فسول نم اوس“

 ىلا اولدعاذالف هيخأو ف سول هأاو سبت نأ مه سمأ بوةءد ناكا ذا لق افي زعلاام *ارهلاولاهف

 فارتءالاو قرطلا عمم < مم. واطمىلا نولسودي نيسسحتملا ّنالانلق لمكلاءاغيبا او.اطو فوكس

 اا رومالا هذهركذ ىف هيرخ اولاقف باقا !ققربام ة جا اة دشو لاملا هلق ولالا ةقرودملا ق.ضوزهتلاب
 .[زيزعلااه "ان اولاهو ةعقاولا ةقاهركلا ومدقسسلا اذهلفانكسالاودوصةماهلانرك ذانا هءاق قر ناف
 1 ًاونعو ماعلا ”هلقو لابعلا دةحاط اورق ةةلاوهورضلاانله وان سم عما ار دال كل اوهزيزعلاو

 . | الملق الملق عفدلا ةغللا ىفءاجزال ا نعم ( لالا ث ثعدلا) ثاحعأ همفوةأج م ةعاضبب انشجو مهفلش نم مواهأ
 ْ  !|لوقلاان الف تم زو اءاحس جزر هنن نأ رت ملأ ىلاعت هللا لاق ب نامسلا ير مجيررلا لاشي ةمحزتلا دامو

 78-1١ 1 ةاج نمابنان ةعاضرل اكلت اوةصوامت !(ىناشلا ثدلاو) ليخابنامزلا عفدي ىأسبعلا ىبزي نالفو هتعفاد

 0 ]| ةامزااةعاضبلا نسما لاق ماسقالا هذه لك اورك ذ نورس ةملاواع.جامهل وأ انءادراوأ اهمئاصقنلاما

 || 2 1 تناك ام مهلا ىضر سابعْنبالاقف:ءادرلا كلف ار التقناو ةجور تناك ا-.مانورح لاهو ”هلدلقلا

 فوسلا بارعالا عاّمم ل_قوْهثر ةعتمأو ليملاو ةرارغلا نا لمقو ماعطلا نى ليقتال بدر مهارد

 نالمقوزءللافودلءةو لقا قد وسل. .ةو مدال اولاعتلا ل.ةو امقالا ل.قوءارضخللا ةبلسا لقو نيهسلاو

 ةلورةمتناك اخف سو ةرود اهي ناكاماعب اًواج ىتاامهاردلاو فسول ةرو هاهي شقنت تناكرص»م هارد

 لاه (لوالا) وجو هيفو ةاج م ةئيدرلا :لللقلا ةءاضبلا تع هنأ نابي ق(تلاشلا ثصأا) سانا دنع

 اهب عذادن ةاج نه ةعاسضبب اذئج انا ىعملاو لملقلا,نامزلا عفدي ىأ شسعلا ىيزي نالف مهلوق نم ىه حاجزا

 ا.ادسعوبأ لاه (ىناشلا) مايالا اهب ناجم ةءاضبب ريدةتلاق هجولا | ذو ىلءو هب عفش امم تسيأونامزلا |
 ءاحزال اوداسزالا نم ىف هو لاف اهشف> ..نم ةلو,ةمريغ ةعوذ دم ةدود سه اهمال ةاج لم دش درلا مسهاردلل لق ٠

 ع قهسرال قافنالا نعةءوفدةرجوم ىأ ةا نم ةعاضب (ثلاشاا) عفدلاو قوما | برعا ادع
 نم ىه ل. قومها ةغل ةاح نه باكل لاف (عدارلا) اه: هدوجأ وهام اهريضدة فلاب ات اورطضانمالا
 ٍْ لليوم رمدتلاو قاقمشالا فورعم ىبرعع اهل لج نا ىبنال ىراسبنالاركب وبأ لاه طبقا اةغل
 رلعاو ييشفتلاو بصنلا,نوقاسبلاوءاسملا|هلصا نال ةلامالاي انه قاسكل اوةزجحار ة(عبارلا ثدلا) طبقلا

 اوةصوو مهلا ةدشاوةدوالوامهعومجمو ًااماصةناوأ اهتلةلاما اج م ةعاضبل انوكف ءالكلا لصاحنأ

 ميةيوأدئازلا ماقم صقاناا يقي ناناما مهله اسد نادارملاو ىلكلا انا فواف هلاولاق اج سه! ممانمهتءاسنب
 ادا ئدرلامهلرعس نأو نيم نيباع ةءضاساادا راو انملءقةدتواولاق مدمحلا ماقم ىدرلا

 الدامي تناك ةقدصلا نا ةنيبعني نا.ةسلاسقف ةقدهلل م_هنملط كلذ ناكل ٠ هلأ ىف سانا فلنا و
 لدبس يبعدنا زلاردقل ا اوباط ممن ”اكريدقتلا اذه ىلءود ؛ الا هده لو هياعهلا ىلس هدم ىلإ ءاسجالا

 نود ًايومنال ةقدصلا بط ىف ان. ءاسبنال ادالو 5 لاسوءا.بنالا لاحاول هو تاذ نوق ابل از رك أوةقدصلا : ٠
 نسما نعىوروما اوس نع هيذنناعتسالاو ىلاععت هلق ىلا عاطقنالام ماع باغبو ريقولشما عوضالا نم

 قدمت اغا قدعتال هتانال اولاه ىلع قّدصت .هلل !هناع دف لجرلا لوةب نأ هر بتسا,بتآدهاي2و

|| 

 أ
 1 أ
 أ
| 



 ىورمكل هللار نهد مومل الاف لالذاف مهماذ مهلر غد مهد نا سب 5هّلنأف اوبانر اوةرتءاواوندحو اورسجنا

 اولاذ م كيالعاف ىورتام سد رقالافو تلا مو وةيمكلا ب ان قد اضعيذخ ؟مالسااو ةالصا! هلع ل اوسرلا نأ

 نايل ك1 بيرثنال فسوب نأ لافام لوقأ لام تردقدقو ميركحأ ناو رك اريخن ظل

 مكملع بيرثتال لام هيلع لئافإس و هءلع هللا ىلص هللا لوسرتدت أ اذا سابع اهل لاق للا اجامل تارفساأ
 اال ونكرر كاع نادك هللا رفغا سو هيلع هللا لص هقالوسر لاسقفلعفذ مويلا

 فسوب لاةةكيلاةءاسالان ءانمردص اك ذم تست ن فواعشعو هر كيك: دئام قانرم خدم كن اهيلا اوإسرأ

 اهب غلي ن نم ناصس نولوةيو ىلوالا نيءاانىفورظني مهنأف م 2 يع < | ناورمصم لهأ نا مال-سلا هيلع 0

 قوخ امك :ٌأسانلالءو اس1 نورعلا ف تمظعو مك« امئ انت الا تفرع دلو غلب ام امهر دنيرمشمد 2
 ارا طور تان انح سنا وبهذا عالسلا هماع فيولا مالسلا هملع مهارباةدفح ن مىلأو

 نوةة21لاه هص.ةمهاطعأف ءاّدسع تب هذاول انهن ءمهلًاس ف سو ههفر ءام نورسسفملا لاق اريصب تأ

 كلذ فرءا1 ىسول االولو ىلاعت هذ | نم ىو رممدأ !ةوق ب> ون ههحو ىلع صيمقلا لإ ذءاقلا نا فرعامت : ١

 ٠اكماا ةرثك نم هنأ الا ىعأراصام ءانآ نأ عمالسلا هبلع فسوي لعل لا. نأ ن كعو هيلع لديال ل ةءلانالأا] ٠

 ديدشلاحرفلاهبلقىف لصك نأوهردص حرش نأ دمالف هصنق هماع قا اذا ءرمصب فعض بلل |قدسضو 3

 ا.عردقلا اذهفناستنلا كلذ هنعلوزب و هرمصن كود ذئنمكل ى وقل نع عضل ليزيد جورلاىوةيكلذد ||

 هادهثيو ارمسيريسي ىأ اريس:تاهلوقو ىنعملا اذه ةعص ىلء لدن ةسطل نبا وَملاناف باقاان هتفرعم نكع ْ

 مكلهاب فوت أو نيقاسبلا ىف لاهو هلاوظعت رك ذا هدرف أ انماوريسب وهو ىلا تاءدا اراالاشو اريص دتراف ١

 مهلرمصم مالسلا هيلع فسوي موق لخ د قورسسم ل افواناسذ نيعبس نم اوحن هله أ ناك اكل لاهتنمعحأ ١

 رطللا صيمقلا لمس هتنرنألاقو باكلالادوه نآىورو أ سهاو لدحر ندد ن نمنوعستو هنالث

 || « اضعرف نينا ةريسم مهن و ناعذك يلأرم 2 نمرمءاحو فاحوهو هلب ل.قو هنأ اك هحرفاف هملا مدل 5

 كلالض لكنا هتناناولاه نو دنغ:نأالول ف سو مرر دجال ىنام_هوأ لامريعلا تاسفانو) ىلاعتهلوقأ |
 انانأ انا ولاه نولعت الام هلنا نه ءلعأى فام كل! لقأ لأ لاه اريصب دئراف ههجو ىلع ءاقا ًاريشدلا ءاج نأ الف عدقلا ا

 نمينالف لصف لاقي ( يحرتاروغغلاوههنا فر مكر ةءةسآ فوس لاق نئطاغ ام انااش وة ذائلر ةغتسا |[

 ناك اذاواب دعتموامزال نوكي ل صفو هلا هيفا اذا اناتكه.لا قم لصفو هدشع ن نمجرخاذاالوصفن الذ دنع ْ

 رمصم نمريعلا تج رخام نورمسف لاق لبضفلا هردصغ اي دعتمناكسض اذاو لوصقلا هردصخامزالا ]|

 مجيردجال ىفاهداو داوو هس ارقوهلحأ م نم مدن ءرضد- نم مالبسل اهب اع بوعي لاف ناعنك ىلاةهسوتل

 مهأ لاه مالسلا هيلع هلا لما دين يبت اعاوناكممنالهدالوأ عملوقلا اد -هنكي مو نودنغتنأالول ف سو ٍ

 مانأ ةرسشع ل_.5 هو مانأ ةيناسع ةريسم لب هن هنا سم اردقىف اوفاتخ اوهيخأر فسو نم اوصف اونهذا ١

 تّهصو : مري سبع دهان لاشؤ هلا ةيضارلإ كلت لوصو .ةركح ىفاوفاتخ او اسرق نوناممل دقو ٍ

 سدل هنا مالسلا هلع ملسعف 4: هلا رد-وف بو ة عبس تاصتاوا ندا! ىف ةنحلامع اور ت>اففصنمقلا ا ١

 ىدءحاولاىورو فوم راح ال ىف لاف مث نف صرمةلا كلذ نم ناك امالا ةنملا عير نمانالا ف ٍ
 ءوةلافاذه ىسيمياويهذاهلوقامأ لاق هنأ لسسو هيلع هللا ىلص هنن ا لوسر نع كلام نب سن أن عهدانساب ْ

 نم صه مالببل اهبل لن يس يلع لرتبابتل فيهاا كالا ,دا دور نافاريصب تان نأ ه جو ىلع

 : هيلع ميه فاربا اسك هي دوع هعم دعقو ةسقاطلا ىلع ةسلج أوص.مّاه سلاف ةنللا نم ةسفئطو ةنلا 0 1
 اهةلعو ةضذ نم ةبسصق ىف لل فاسو بوقءيءاسكو بو ةدد قاحم | هأس كو قاس صيمشلا كلذ مالساا| 1

 ىلا. هنا لاقي نأ ق.ةمكأاو اذه ىصيمةباو او.هذادل أوق كل دف هقدع ىف صدملا وبملاىفقلاف هقدعفف ا ٌْ
 ص: دمعبلا ةفاسملا هذه نمهبلا ةحب ارلا لوصو نال تا زماار اهلا لمس ىلع هسلا ةيحنارلا كا: لضوأأأ| 1

 ربت نيج مالسلا هيلع بوقعيل هيا برقالاو امهددحال هر مج اهنوكن هدنالوةز زم نوكشف دال ردح 7



 ال 7

 3 ا ! ماقلا اذه ىف هسف:فصو مال هيلع فسوبنأ معا (ىلوالا هلكسملا) نائل سم هششو نقَتملا ىلع هلاقشال

 أرك ذو هنمايذكل وقل اذ- هناك اًضاز قح ىف ةيوششعا هلو ةبام ىل_ءمدقأ هنو لو امقّتم هنوكي فني ردا
1 

 . ملا لام (ةيق ثلا هلمملا)ءالقعلابقءليال ىساعلا همف بو ورفاكلا هدف مؤدي ىذلا ماقال اا ذه لم مىف بذكلا

 ةلزع نم لعب نأ هوجوو نيا ا ىف ءاملا تابثان قّي نم هنا لمغق قدرط فريك نبا نع ىور ىدح اولا

 ايلط عفرلا ف دح هناا | عفرلا عضوم ىربصيو هوة نوكي نأ هحولا اده ىلعزودو مزحلا بح وبالف ىذلا

 . || هقاذلرث ؟دقا هشاناولاف) ىلامتهلوق «نيلالا فءاملا فذ نوقابلاو عضو دضع ىف فذاك ف.ةضنل

 . (|| اذه ىمدمقب اويهذا نيو ارلامحراوهو مكلا هتلارفغب موملا مكملع بد رثتال لاف نيءطاسلت كنار الع

 هللانا هنو>الرك ذا مالشلا هملع فس وبنأللعا (نيعججأ م كلها نونو اريصن تاب ىلأ هحبو ىلع هوةلاف

 ْ ا ظ هلاوفرتع اوهءشهرقدص هللا هعضيال هنأف سا.لاىذأى 1 ريصرو ىصاعملا قي نءهناو هيلع نم ىلاعت

 هللاكإ ف ىأاراش ارث 1[لاسي ىممصالا لاه ن.ئط املاك ناو انسلع هتلاكرث ادقز هلبان اولاف ةيزملاو لضغلا»

 | ل_ففلاو ل قعلاورلا وملعل ايام ءاع هللا َكِلْضْف دا ىنعملاو هتلصوول ضب هرثؤد ناكاذا نالف دنع رتانالفو

 ||| توكن ىتلابصانملا عسب نالءاسم ءاسنأا اوناك امهتوخ انا ىلسعآنآ الا هذ مبمهضعب متحاو كلللاو ن_سملاو

 قال ادق قاناول ان ا مىف هوكصراشولف هنلاةبسبتنلابمدعلاك وبنلاب صال ةرباغم

 . || تاواتدلا لاوحأ والا |ىفمملعا دئاز هن وكدار العا لوين هلاؤس بهذي ريدةَدلا اذ_مبدانبلع

 نيئطاسشنا كنا وهلوقامأو ةودناابصنم بنج ىفامم أبعبالا_ثدلا لاو ؟ناانمانال ةوناا ف هوكراش

 ماكس الا ىف دارت نآلاةدقرفاا اذهاف "طخماو ْيِ طاسلا نمو قرفو ادع ةّمطملابقأ ىذلاو هءرماذتا لق

 ىلءمهمادقاوه هةماورذتعا ىذلا نا ىل لعن زيبا رك ار: 1 لاطألو اع نا سرالل

 1 أ كلد نال كل 3 نم هملا اوردتعي ل منا قادما ىلعونأ ل اهتو بالاو تدبلا نع ديعمتو هعسو بلس هي املا

 ظ ا او روظيإل نان كلذدغب او أطخ آ ثمح نم ءاورذتعءااس او هزمرذتءيالفاسنذن وكيالف غوللا لبق. هنم عقو
 ْز زوال هنأ اذدان !(لوالا)ءوجو نمفرعض مالكلا اذه ودلك ا أيل بةذا نأ أو حن هنأ لعم !هولءقام مال

 | نمانعج جماد دوق»دلثم ىف درعلا نمهنال امصلا نمز ىف لاسعالا كلت ىلع اومدقأ م#منا لاةب نأ

 (ىناثااو )ىت ةيرام ىلع مهلمحو شا الامع نتج الكا لزيز هع تدم دنت رعسغ نم نيغلايل اريغ نادبصلا

 | نكمالاما كلذ نعر اذعال مهيلء بيعال هنأ بابل ىفامة اه لوقنانأ, الا قابلا 1 الا نأ به
 ا ادم ال اود وتلا دمود قمن هباقع ل نان اذإ ينذملانأ هملعلءادلاو هنعراذتعالا نعال هنا لاةينأ
 أ لذف ١ اوفرتعا ال مجنأ لع او هيلع ةبجاوةءوتلا وكت الامدنع بو دقاضيأ نافالا نأاناعف ىرخأ : رم

 00 00 0 ب ا 1 25 اول ياللا

 0 اولا ب تلانلاءا ا اعلاه دلخلا هلا إل تانجو

 | فروكلر ةءةسافوسبو قعد لوق ةويكنلع بد رثتال هن وخال مالسلا هيلع فس وبلوقىلاىرئالاخومشلا
 أىأبي رثنال هودي قاعتم هنأ (لوالا) نالوق ه.فواذاع قلعتم مونلا هلوقثا (فانثلا ثدملا)
 ْ ىناودورخ [لا حا همقو مانال رئاسي مكتنظاف بي رثتلا ةنظموع ىذلا موءلاوهو موا! مكب رثأال

 | عمم ءافتلا ىنقب ةاملا قزو ةدهاملا قلبي رثدال هلوق نالا ةاطم بن رثكالن ان مولا اده ىف تمكح

 ا اذهب تمكح مولا مالكلاريدةدف لاوحالاو تاعوال ا لكل لوااننملا ىنثللا دم كل ذناكن ةيهامملا دار ذأ

 . [| هللا نم باطاسستدلا ةمالم ,هتعلازأ هنأ مهل نيبال هنا م لاوحالاو ثاهتوال لكل لواسنلا ماعلا مكسملا
 5 قلعدم موي. لاهل وقنا( ىفاشلال اوقلاد)“ ءاعدلا هنمدا ركاومكلهلار هْغبلا.ةفةرخ“ الا باع مهنع لب زن 0
 اسس هى مه. درفغهلانأ مهرشباةلطم بيرثتلا نامل هنا كج مكلهقار ةغد لوقت

 5 ا ع د م حسم ع حمس مح ع عستسسسم



””4 
 11017 737 جبل 1 5 ا ب ا ص لج بج يججس جسم برسم بس

 ْ قى ةئس ني رمثع نيعشاخ ل ذأ امهةاخ اوماقو نمي هفلش فول ماقووع دياسعاف "هليقاأ د ثلا ل ,ةمساف

 دةعو كل داو فكن مدي ىلاعت هللا نا لاهو مال_سل ا هملع لد ريج لزق ةكلهل !اهنأ اوذظفمهريصلق

 فول 7 ىلع اولخداط) ىلاعت هلوق ه«روهثموهو ممن ىف سانلا فاتشادقو ةودسا | ىلع ل دعب مهقمت اوم

 اذه تءأا لاهو ادصمدلاو رخو شرعلا ىلع هيو عفرو نينمآ هللا امنارصماواخدا لاوو هرونأ هملا ىوأ

 نأ دعب نءودماا نم ممكن“ احو نسل ا نم ىنجرخ أ ذا نسح أ دقو اق ىبر اهلعس دق لبق ن مكابور لي رزنو ان

 هيلع ف سول نأ ىور هنأ لعا (ميكسحلا يلعلاوه هنا ءاشياملف.طل فرن ا قوش انو ىب ناطمستلا غزت
 ةعذ رثىفكلملاو 000 رخو هعم نعهءلاز ودل لح ارق مواز اه جه .1ىلا هو مال_ء ١

 رظذنادو ع ىلع كودي ىشع وهو مالسلا هءلء بوةءداوةلت موعججاب رصملهأو ءامظعلاو دنل-ا نم فالآ 1
 عتق مالسأ انأ دبي ف سوي بهذذ فسو ل داو اذهال لافرسصم نوءرف اذهادوبيان لاقذسانلاو ل.ل اىلا
 ! نوع .سو نال امهورمصم اول دهدإوو بوةعب نا لءقوكءلع مالسا | مالسلا هملع بوةءب لاقف كل ذنم

 الجر نوءدسو عضرو هن امسجو فاأ دي اس مهنم نول:اةمااو ىموم عماهبنماوسرخو ذأ ساو لبر نيبام

 نالوقهب وبأ هلوةبدا راف (لوالاث أ ا) ناثح همذف هيوبا هملا ىوآ هلوقامأخوء-ثلاو ناسصأا ىو

 تناك اها لقو تقولا كلذ ىلا ةمح ةمقان تناكهمأ نا لمقف لوقا اذه ىلعو هءأوةونأدار م1 (لوالا)
 مالسسلا هملع فسولأ قرأ اة مة دك هل تدعم ىو اهرب #ق ع نها هرمشن اراها[ ىاعت هفاّنأ الا تنام دق

 نناةءةاربعلاب نيم امشي ليقو نيمامنب هسّحأن س افنلا ف تنام همأ نال هتلاخو هوأ دارملاْنأ (ىناثلالوقااو)

 ماقماهماسةلاهأ دنيا رلانال نب وبالادح اي ىلاعت هنا اهامسف هناا ه أح ورتدمأ تءانالب عب ولا
 : ثملا) قاصماو لمعاسمءاو يهاربا كئانآهلاو ىلاعت هلوق هئفمو بأ ملا ناامكسح مأ ةلادنا نالوأ مالا ْ

 انلقرسم مهاوخد لبق هءاعوهاوش د ىنعمام ل_.ةنافامهةنتعاو هملاامهعذدي وأ هملاىوآ (ىاشلا |
 رصماولث دامهل لاقو هن وبأ هماا مضو هملعا واخ دف ةيخوأ كانه تيففمسهبل زنم-هلمة سا نيسح هناك
 لبق لوقلا اذه لاه ثا ىدسلا لاك (لوالاثدملا) ثاحيأ هءغفف نينمآهلاءاشنا ريض اوشا اوقامأ

 هلوّةءدار م! م معهقا وضرساسغ نأ نعوءانررقىذااوهاذسهو مهلبة تس دق ناكهالرضم مولوخد ْ

 ءانئتسالا( ىناثلا ثصلا) رخ“ الاناههدح ان ارتقالالوخند ةماقالا ىعمنينمآ اهباووقأ ىأرصماولدا

 ءاشن ا ننمارصماواخ دا عم او لوخ دلا ىلا الن مال ا ىلا دئاع هنا( لوالا) نالوق هذ هقاءاشنا لوقو»و

 لوقلا ىل-ءلوخدلا ىلا دئاع هنا لسقو نينمآهلناءاش نا مارح دصسملا ناس دَدل ىلا عت هلوقهريطنو هللا

 | ىلع هينينمآهلرقىنعم (ثلاشلا ثحلا) رصماولخدنا ل.ةمالكلا اًذهمهل لاق هناءانرك ذ ىذلا
 اطدبقْلا نم نينمآ ل.ةورصم كوام نوفاك فاساسفاوناكوا د نوفا ال مكءلهأو مكلاومأ او مكسفنأ

 لاه شرعل | ىل_ءهن ولأ عذرو هل اوقامأ ف لالا مرا. فسول مه هرضي نأ نمنينملمقو ةقافلاوٌةشلاو
 سلجي ناك ىذلارب رسل انهه شرعلابدارملاو يلع شرعاهلو ىاسعت لاف عسفرلارب رسسلا شرعلا ةغللا لهأ

 وعش ونانأ ناكمال_سلا هملع ب ,وةءينال كل ذو لاكشا همففا دص»هلاوّرْشو هلوقام أو فس وبهملع |

 هسفن قب نيدلاولا قس نرقفاناسح ا نيدلاولابوءاباال او دبعتالن أ كبر ىضقو ىلاعت لاق ميسظع ةوبالا

 تاعاشت وبوءاسنالا رباك أ أ نم ناك هنا (ثاانثل او) م #شلا ميظعت هملع تع باكا و ادعس ناكهنااضوأ 1

 رو مالا دتكباق ناب ويزن ن1 اياد هنمالاس ىلع أناكبوةءبنأالا امبنثاك

 زادتسا فدك بوعي ةمدخ ىف فسوب غلا نأ بجو) ادهن ةريشكلاتاهجلا هذه تعةجاالو فدسوب

 سابعتبالوقودو (لوالا)ءوجو نمهذع )ب اوجلاو) لاّوسلارن رقت اذهبوةميدصس نأ شون[

 كلذ نا مالكا !لصاحو ىلا عت هنا دصم هنا ددجو لد ال ىأ هلاو رح مهثاهب ١ الاه ذهم دارملاْ اء امعااور ف الأ

 اذه ةص ىلع ل٠ ءادلاو لحال نأك انادوصسلا كل ذناالا هتاوه هلدولافركسشللا دو“ -ناكدوصتلا ||

 / هلاودص»مث 2 ملا كلذ اودعص م مان رعشم ادسلاورْخو شرعلا ىل_ءهيوبأ عفرو هلوقنا ليوانلا |

 َُْت ار 501



 هللاّنا ىناعملا لغأ لاو هل :ز دعم ناك فرك ذاك هالا نأر يلغذ جال ام ىلا مالكا اذنه ىف هوء#سنو هنع

 ناكملانمحرفااوحورلا تقو؛ىكو ةاحل اة ءاضقنا دنع مالسلا هلع فسول ب رهملا لصو أ ىلاعت

 5 ىل-ءلدي كال ذو ة:سنينات :3هىف ىرخالا نه نيت دليلا ىدسسا برق عمها |هريش لوصو ن.هعئمو ديعنلا

 0 ظ ما فدو عير دال ىنعمو لهسلا قالا نامز فو و:بعص لكو بعص ةملا نامز فو وذلهسلك نا ١

 لجرلا دنفأ ىرابتالا نيركبوبأ لاق نو دنذتنأ الول لوقو مهشلا ةساحج هلا دجو هلال دوبولاب هن ءربعو

 وهذ فرخ نم للجرا م الكر ثك اذا جودالا نعو هيلا كلذ بسنو ل-هج اذا دنفو هل ةعري_غتو نزح اذا ١

 دنفتىت-ىأر تاذاهتيس د ىف نكترل اهنال:دنغمزوع ل اتالو دن ةمز لاقي فاشكلا يحاص لاه دفا ١

 هدنعنورضا1الاق كلذ بوةءدركذالو فرن ا ىلا ىنومسنت نأالولىنودنمتن؟الولهلوةفاهرك ىف :

 ىنعب 'اقشلا انوه لالضااب ىءي لئاسقم لاه (لوالا)ءوجو انه لالس غلا ىفو ميدقلا كلالض ىنل كلنا هقان
 ىنانذاانا هوب لئاقم تاو فسوب ىلءنازححالا نم دياكستاعيدقلا كئاقشش ىنل كنا عناوين دلا* اة
 00 الو ءاستتال ءدقلا كبس ىل ىأ ميدقلا كلالض ىن ءلذدانق ةلاهوان ام دءاقش ىانو' هد رعسمو لالض

 ْ ىنلاهواوةبنازودع ن نكي ل و ةظم ءغةلك اولاه دقتداتق لاه مث نادل لوطت ىلانانأن ا مهل اوةكوهو ش

 ض1 امان سوو يرقي دقو تامدق تمون هدا ا طسوبنام نس لا

 ةراتزك دتدقو بارعالا ن نماهل عضومال هنأ(لوالا)نالوقنأ فريشدلاءاس نأالف هلوقو باوصااو درا .
 برعلار هش !فنادوبوم اع. ناهذملاو عورلا مب هاربان ءيهذالف هلرةدكص فذ دقوا: يهاك ْ

 : ىحروظ ىأريشلا اح نر هظاسإفهرب دقت ةريشملا لعق ع رغضوم ىفام عم ىهنوب رصباا لاق (ىناثلاو)

 ٍ نا تلقو مدل ملطملا صيمتلاب تبهذانأ لاق ادوهم ودري_ثدلا ني رسفل ادوهجب لاق عقارلارمضأفريدشيلا ْ

 ال راشبلاحرط ىأ ههجو ىل_عهاسةلأ هلوق هتزحأ 5 همس رفاق ص.مقلاب موملا بهذاف بئذلا هلك أ فاسول

 دادترالا عمو اريصن عجر رئأاريصد دتراق هسفن هو ىلع بوةعب دام[ لاش زاخو ودع هدحو ىلع اوطنقلا

 ىلاعت هللاو هللا تااط لاق اك اريدإ هللا هريصىأ ا ريص) دن :راق هلوقواملعناكدن دل تىلا[ئذلا نالقنا

 نورخ [لافتو تقولا اذه ىف اريصب ءاعج ىلاعت هللاف ةساكل أدى .عدق ناكما موهعي لاف هفاوذل < خاواهلاطا

 فدسو ةام< رمشرو هه+و ىلع صدمقلا | وةلأالف نا وسال ةرثكو ءاكملا ةرثكن م" 0

 كيه ماسلا لاَزو هرمصن ىوق كلذ دنع هنازحا تلازو هوالم راقب همرت للم مالسسلا هماع

 ىندملا|اذهنالاب ورلاةهس ن ءافسولا زان هلعدا رهاو نواعتالامهنئا نم لسعأ ىف م كلل ةأ)1 لاه اده

 الامهّللا نمادعأو قليلا نزنو قوكم ا تافوق ءم3ةنامىلاةراشاوهو مدقت ام ىاعت 4 ىذل اوه

 لاه هتكرتنيدىأ ىلع ل ان عنمهأام لاه رمصم كلموه لاه ف سوي فاك لاهوريشبلا لأس هنأ ىور نولعت
 ابل رفغتسا انا اناولاهو ويرد رذقلا نتن الزاد اة طا كنق الا لاه مالسالا نب د ىلع ٍ

 مهلرفغتسسي هنأ م الكلا رهاظو ميحرلاروذغلاوه هنا بر مكلر غغت سأ فو لاه نيئطاخاكك اناس ونذ

 نبال اه (لوالا) هود-و ىلءىفعملا اده بي-ىناوفلتشاو كلذ دعب موأرغ همس هنأ مه دعو لب لاحلاىف

 ءاحراتاهوالا قؤوأ تقولا اذهنالر هدسلا تقو ىف موا رقت لب أجاز ا وراك. لاو | بقابشا اينو: سام

 قفو أ امال ةعبلبا "هلل ىلارافغتسالا رخأ ىرخأ ةياور ىفاه.مء هللا ىذ رس ابعْنبا لاق (ىناثاا) ةناجالا

 هنورام مه وب تادح لهوال مأ ةقيلسا ىفاوبان لهم-منافر «بنأدارأ (ثااشلا) ةءاحااتاهوالا

 اذه ىلع موادأ ىفاهانعم مكر فغتسأس هل وتو لااا ىف مهار وكلا (عبارلا) ال مآ ماشلا صالالاب

 ليقو ةنسني رمشعو فن فةعج هلمل لك ىف مهلرفغةس ناكمنا ىوردقف لبق لا نامزلا فراغغتسالا ْ

 ىريصهلقو فول ىلع زجل رغم والا لافو“ امسلاىلا هدي عفر غفار هسلاتقرىف ةالصااىلا ماه

 نيع.ج أ مهلو كل ترغدق هملا ىلاسعت هنن ىحواق مالسلا لع فسو) قد ىف هؤاعثام ئدالوالر ةيغاو هيلع

 ان الا 10101 عيشها سعب و لع فوةعن٠اننانأ كىوررو

 ا نحت م ج0 . خ22 نوه حسد 0س سم جم ووو سل د تدع دج ل. ا عا وصلو نح
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 لال اي
 مسسسقس لول 2 م سس بسسس مجسم مس © 7 يلع 1 كمس 1 هع مقسم تسمو م يسع يمسام امأع ميم ع يمس

 اة درمسلا تا نوعي و امس ومع اهاك-و ف.وناهآر تلا انورلا هذ م تراص كلذكُةظقملا ىف |

 لقي ل هنكاو هدل بر ءشقاوهلاهلل ذ ىأر ام مالا ةملعفسو نأ امبنع هللا ىضر سامعنبا ىح عسا | ا

 ةيغرلا حاد تنك كنامل لق هن اكبوةعد ىلع لا عتدتنا ديدشت ماست نمكلذ نوكي نأ دعب ال لوقأو ميس
 ديدشتلا مانت نم دوصحسل اكل دب هال ا ناكف هل دعماو هنزل -واذاف ها ارب دس نزلا تادوهلاصوىف ا

 نونامتل.ةفاؤرلا نيبو تةولا اذهنيبةدملارادقمىاوذاتخا (قاشلا ثدبلا) رومالا قئاعحبملعأ هلاوا

 نيعب رأ دعب تدصامن اان ٌورلا ليو أت نانولوةي كلذاو نيرثك الا لوقوهو نوعب رأ ل.ةو نوعبس ىل.قو ةئس

 ةيدوبعلا ف قبو ةنسةرشع عبس نب اوهو بما ىف قلأ هنأ نسما ن ءو ةنسةريشء ىناع لقوة

 هيام هر ع ناكسف ةم سس نع رش ءو هن الث كل ذ دعي شاعو هب راقأ او هنأ ىلا لو غم ةناس نين اسم ع نوسلاو

 اريثك لافت هملاو هي نسح ألاقي «ىلا ىأ ىب نسحأ دقو لاف ثوم الا قد اجي لعأ هللاوةنسنيريشعو

 ل نا ةملةمالوام.دإ 00 ةمولمال ىسح ًاوأانب ىئسأ

 بو ؛ رثنال هنوتال لاق هنا (لوالا) هو-وأ رثماان مهئكارخا ركص زرلو نوسأ ند أدر م ىئدجرخأ دا 1

 مركلا ىرخماب راج هلامها ناكف مولاي رثث كلذ ناكل رثبلا ةسعقاو ركصنولو مونلاوكيلعا ْ

 اده ناكن اكل ههوريصن مسسأ | لسرلللا ادع هوريصلب :اكءلمرمصت لركملا ع نمح رخام هنأ عقلا ٍ

 باسل رند هاش اراشملا ىف عقورتبلا نع ج رخال هلا (ثاابثلا) الماك اماعنان وكب نآنمبر 51 عارخالا ا

 ةعفنملا ىلا برق أ اذه ناك ةدمهتلا تلازو هنوخاو هس أ ىلا ل دو نسل | ع نمحرخأ اف ةأرملا مست | :

 هب م» بن 3 بد سا ناك نحمسلا ىف هل اوخدن ال مظعا ند نصسلا نمهحارشا ىف ةمعنلا ى ىدحاولا لاق (عبا هلآ |

 اجو هال در نجف رمل لوو ناكراو اذهو غنا ةيضير بطل | ليم ىلع لمعي ثأ ب اًذهو

 ناتلعم هيفوو دبلا نم مكيءاجو لاق منيب ةملا تامدسر ار هّقح ىف 08

 طنسو د ملا ىدحاولا لاقوةندامأ | ن نءىأودملا نم ءمكبءاج (لوتالا) نالودهي الاف (قوالا"ةلكسملا) ْ

 رضحو ودب لاة مفر دسم ا مساء اكملا ى م ماو ديو دين ادب نمولصأو دمعت نم صخشلا هسفر عظد ضرالا نم

 (ههنعهلئا ىضر ساسع نءا لأه (نانلا لوذلاو) : هب نيو س اوم لعأ ن امنكضراب هداوو بوقعي ناكو |

 اديىرابنالا نبا لاف اهلج تع دعس هاهم هلو فسول ىلع مدقاهنمو اهنكسوا دب ىلا لوك دق بتعب ناك

 لاقف ريثكاع_عبامهرك ذ ناعضومامسهوادبو بعشنيبو» لاقي ف درعم عضوم مبمأ

 امهاوسدالب ىناطواو "ىلا 83 اديىلا امعش تديح قلاقناو

 امادياوأ ادا و دينو دبي مولا ادب لاقيا دب هل لاقي ىذأا عضوملا ادهدصق ءائعم لولا اده ىلءو دءلاف 0

 بوقتك لو قل اذه ىعوا دس ورب مكيءاو احو هن 2 قىعم ناكو دوخلاواذااروتموقلا الل |

 طءسلا ف ىد_تاولا هلاع م الك انيهىلا اديد_ءقه عن كل هيدابلا هيدر ودعا نالزيد رض هداووأ|

 انيمسلا 3م دبعلا ورش نال ىلاعت هللا قاش ددعل ا لعق نا ىلعن الاهدميانياععأ كست(ةءناشلا لئلا ||

 مكبءاجو هلق هناحس هسف: ىلا هفاضض او ديلا نم مم و نيعسلا نم جرش أذاهلوقب هةئىلا هفاضا 1

 لضحايا دنادا رانا ىنيعاد ه ىلجو ىلاسعت هللا لعف هنسعب ديعلا لعف نأ ىف عي رص اذ هوودملا نم 1 ّ

 .تهحاصلاه# ىوخانيبو ىدب .ناطيشلا غزت نأ دعب نملاق مره اظلان علو دع هريسدتو ىلاعت هللارا دقاب ّ

 هس اذا هغبنو هغزتلاقي ىرملا ىلع اهلجوةبادلا ضكارلا غزت نمدلصاو ىوغاوانس دسفأ غزت فاشكلا |

 فسو نءريخ أ ىلاست هنالاولاهر يلا نال ىلع ي الاهذوب اودتحا ىذاسقلا وىعكلاو قابلا نأ معاد 7

 بجول ن رلانماضيأ كانك دلو نال ىلا غزل افاض أو هقاىلاناسحالا فاضأ لأ مالسلا يلع 77 ١

 ناطيستلا مدنعنالزانم ناط.ثلا ىلا لعفلا ادعم اسانإ (باوتاو) ملا ىف اك هيلاالاببسملا النأ أ

 ميس أف م كيوعدنأ الا ن اطلس نم مكيلع ىل ناك امو لاف هذعهتنارب_ث أ دقو ىلا مالكل نم نكتإل || ِ

 مادقاناكنافاضرأو كلذك سبا هنا عم ناط.ثل ا ىلا لعفل اذه ةفاضا ىضتتد كآر ةلارهاط نأ تءثفىل 20
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 ا زفاول ناف عض صا وتلا فلخدأ كلذ نال ريرسلا ىلع دونمصل !ل_قهلاو دصسل فينو كاؤدطت تع اولو |

 1 ا طا ه-:هدا ارااو لف ماو لاو افاؤس هتبًاا.هلوق قباطرال ليوأتلا :

 1 ًاررمغااو سعثلاو هلوقن ه داز | نر اذهلب ,انناقنيدجاسو_ هنأ اررءةلاو سءدلاو

 | لا ٠.١ اقبلت انها اذإو ىنمتح العاق يملا ناعم بانت جت اي اى ىل-ال نيددحاس

 1 دو فسول ىلقع ن م اهم ءةس) ال هن ال نعم م لد وألا اذهناىدنعو ٍْ

 مهما لاقي نأ بالا ىف (ىناشلاهجولاو) َةَو : :ا١ لاو نيدا او لعلاو ةشويتل او ةدالزلا قوئيسف :

 أ ةيمكلل تيلص لاقي اف نح ليوان اذهو هنادجو ةمعئاارك.ثهتاو دحمو ”هليقااكفسوب اواعج ١
 1 ارعش ناسحلاه ةبهكلا ىلا تلض لاب اك أ
2 1 

 1 نمسح ىلأ ع نعام مثا"نع #3 فرصنم مالا نأ فرع 7

 | نئسلاونآرقلان سائلا فرعأو » مكتلبتا ىلص نم لقأ سلأ :
 || ادعس هلاوّرخو هلوقو ”ليقالدصم لا.ةينأزو< كلذكو لقا لم نال لاش اروح هنأ ىلءلدياذهو ؛

 ١ .[|| عضاوتلا هس دق باو+!ىف(ثلاشا اهجولا) هناد-و ةمعنلا اركش هنئاو دعم مث ”ل.ةااكحسص هواء ىأ ا

 00 ال 1!ناكو يرذاو لأ اددسابف رك الاى هناوتت ادوصم

 ا |نانهنعبجأو هوجولا لك !ىلعةدحعسلاب نابتالاب رعشم ةدهسلا ىلارو رذناو ادم هلاو ت-ولاق ّ

 [|باوداف (عبارلا هجولا) ازعل ىنعيان ا بعواعم اهيلعاورخي ل ىلا عتلاق طقفرورملا هءىعد دقروردلا ا

 رش نيس لالا را ني ولالا ىلا دئاعرب#غ هلاوّرْوهلوقفف ريسعذلا لوة:نأ ا

 || ةغلابمشرعلا ىلسعهي ول أ عفروريد مدل او ةمئنهتلا لجل هماع ليت ديالا نمر ”اسىلاو هتوحاىلادناع ا

 || ليدات اذهتأا.هارق الدال ذهفاولاع نافنيدحاسولاو ردن نلخادلارئاسو ةوخالاامأو اى يوطعت ىف ١
 7/٠ ٠ ٠ وسولا لكومةتصلاو ةروصلا بسناب ٌررلانقباطمتوكن أ د تبدالاب ا ةرلاريبعت نا اذاق لبق ال نم ىانؤر 1

 ب وا نمي مطل ن نيوز قلو رعتلاو بك اولا وا ٍإ

 5 باوتلسا ىف (سماسللا هجولا)» دادملا نانا بورت ةروطا اوكقسلا قا قرا لضالاواسوسغتلا :

 اذهو هيظعتدوهتلا نممهدودةمناكو دوحسأ اود تقؤلا كا ذ ىف ماركالاو ةمعتا | اعلا دل ا لعمل لعأ ْ

 نم ناكل مافاك هال ناك واف بوق ع. اهتمافقد سوم .قيلآت ناك م يظعتلا ف ةغااسملانال دعبلاةءاعف ْ

 : مهتاج هتوخا لعا لاقي همف (سداسلاه--ولاو) مالسأاهنلع بوةعبل ف سو دصسي نأ جاولا :

 ا ا كلذ اواعفي لوا مهما مالسلا هيلعبوةءيلعو عضاوتلا لمس ىلعهلاو دال نأ ىلع الاب ةقنالا ا

 / مظعو هر دق ةلالج عم مال_ىل | هملع وهناموكذعب ةعدقلاداة-الاروهظاو نتفلانا روثلا.دس كلذ راصصأ |

 ١ كلذاممدحاشمرب ريما: ىتحدوصسأ| كلذ لعن )ءااوةؤنااو نيدلاىفمدةتلاو ةخوذشلاو ةوالاسهس هقحأ'
 ١ عييت تدارأ اذافابس تتح بصناذاريبكلا| ناطلسلانأىرالا مب ىأق ن ع ةرفنااو ةفنالا لاوزلاس_س :

 ١ ةماهاىف ىستحل ا كلذ ةعزا دحأ بلق ف قالت ىف ايدسكل دريصمل هملع ةدسسملا ةماها ىف ء:كحوم :

 ١ وهالااهف رعبال ةمذخ ةمكل ةدصسلاا كل بوةعب سه ىلاسعت هقئا لعل ( عباس !اهجولا)اتههاذكم ةب ةيسللا ع

 ) | لا يكف اشار نك اممسوووهالااهفر هبال ةمكدل مد "ال دوصسلابةكالملارمأ هنا اك ١

 || لبق نمىانؤرليوأت اذه تب ايلاف ةاكيازتام ىأرامل ف سو نأ ىلاعت ىحن ممتكس كل ذبمىهأ هنناَّنا :

 ١ هلوخاو هي وبأ دوس ى أرامل هناا. هللا ىذر ساسسع نبا لاق (لوالا) ناش هيفو اقح بر اهلءب دق ٍ

 ١ عياسلاب اولا ىوةياذه لوقأ !و ىلءق نمئابؤر ليؤأت اذه بوةعمالاقو هتمهداجرعشقاو كلذ هلاه

 1 .تص اع اذهناالا كل دإول دعست نأ ةومنل او نيدل او لعل ىف كل الج ىلع نال ق مليال تبأاب لوي هن 1 /

 ١ همأع مينا 10 اها رابع مجارراشد اك يابوإالا ص ةر نات يتضك فيك اكتر هب 1
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 نءةرا.ءراص مم غال ىف لصأ اًده تعدصت اذا قرولابرصشلاو تاس.نلاب ضرال ارطغتو قش اف هّدْقَُش ىأ

 مدعلا نع قشنا هن اكراصدوولا ىف لخ داس! فءافخو ةلظ ىف هن اكهءدع لاحئشلا كلذ نالداج الا
 نعءوشلانب رك: نع ةرا دع هنأ نظيد_ةرطافلا ظفانأ (ىاشلاثحأا) هنمئدلاكلذج رخو

 هنأ (اهدحا ) هوجو هملع لديو هيلع ل ديال هنأ قا نأالا ءانركذ ىذلا قاقتشالا لمادب ضنا مدعلا

 ءامسلا ىلا ىوتسا م لاق ثمح ناخدلا نماهةاخامنا هنأ ىلاعت نيب مث ضرالاو تاوعلار طاف هن دخلا لاه

 اممفو مكانا اهنم ىلا لاه بارتلا نم سانا !قاخا نا ىلاعت هنا عماهيلع ساسنل ارطف ىتأ | هللا ةرطف لاق
 هتروصو هنذام ل وص-دنعال_صاح نوكيامناءىشلا نأ. (امئاانثوإ) ىرخأ ةرانمكجرْخ اهنمو كداسعت
 مدع دئوذ ةصوصخلا ةفضا ان ةذ وصوم ةصوصخلا ةدامأ!ترامصاذا ادو-ومنوكرامنا هنافز وكلا للعم

 هنوك ن اا نلعف زوكلاك لذا ادحوم راص ةرودا اكلة داحاو ادو-ومعوم ل اكلذ ناك امةرودلا

 ادجومىلاعت هنو دقي الرطافلا اغا نا تئنزوكحلاا:ٌداملادجوم هنوكى ضدةيال زوكلا اددوم

 ةءلقعلا لثالدلا بس اهاادس .ومىلاعت هنوك انملاراصامتاو ضرالاوتا وعسلا تءكرتاهتم ىبااءازحالا |

 قمل ىلع مدقن تاوعسلا قلت نأ م_هوب ضرالاو تاوملارطاف هلوقنأ لءاو نآرقلا ظفل بسمإل
 كرا | نمعت بجو طا نمع” نال كل ذو اضدأ هدكٌو بل قعلا مٍبترْتلاد_.فت واولا لوقي نم دنع ضرالا
 اهاةبانهنالثا طم دد-اولا لكرملاب طب نأ نكمم هال طمحما نيعت بحوثال هلاهت هنسعتو كرا ا لودحامأ
 ضرالاو ةريثك ءاهسلا نادف.ظفللا اضيأو هئمعي داو :سمالا د اولا طمسملا ل_صد نأ نكميالاما

 (ىناشا او) بصنل اعضوم ىف فاضمءادنو»و بر هلو ةقصلا ىلع (امهدحأ) نيه جو نم هبصن حاجزا لاق

 عج حال ءاىلودت يذلا تنأ عل او ةرخآال اوامندلا ف ىو تأأ لاق مث نان' ءادن لع يصن نأ زو

 امنذلا ىفىلو تلا هلوقموعلط_. دا. ووهو» هللا هاىلو لا ناكل دنعأ | نم الذ ناكو لذا ىلاعت هنا

 نم ىتلعو كلما نمت ادقبر هلوقوهو ءانما ا هملع مدقءاعدا اركذي نأ دارأ ا مالسلا هلع فسوب
 نيالا يقل اواملسم ىو هلوقوهوءاعدلا هسقعركذ م ضرالاو اوه ارطاف ثيداحالا ليوان 1

 0 ىل هبرهلوقىلا انه نذ ندم وهذ تاس ىذلا هلوةؤ هيلع هللا ناواص ليلا املعؤأم هريظنو

 نافاوفلتخا (ةئاثلاهلدسملا) انههاذكفءاعدمالكلارخآىلافبهبر هفوق خهتنا ىلع ءانثا
 هلبةتوملا طق ىنْنع لو هيقودللا هير لأس ةداتقلاقف المأ ةافوالهنمباطوه له السم ىئنذون هلوق
 ىتيفوت اذاديرب ءاطع هياور فامهنع هلا ىذر سامعنبا لاقو لوقا !!ذه نع نب رمسفملا نمري كو

 ةافولا بلط هنا ىلعلديام همذسدلو مالسال ا ىلع هنافو هننا لمص نال سلط اذهف مال_.الا نيد ىلع نفوذ
 هسرف هتغر مظعيو توما نع نأ هلذع لك اذا لقاسعلا لجرلا ىف دع الو ني رهالل اص ظفالانا معاو
 نوكسج,نأ ىفو تا.هلالاءاملاع نوكب نأ ىف ءان ام ىلع ةناسث الا سفنلا لاكن ااسهنم ةريسثك هوجول

 لاكلاو ةيهانةمريغ نبع وذلا نيذهىف توافتلا بتاىهناانركذ وانام لاىفافرصتءاكلامواكلمأ] 1
 لاكلا ذاق اذو هناةنرو هش هلل صحاذاس قانلاو صقانر هذ كل :نودام لكو هقالا سلاف قاطملا دل

 اعيتم ناسسنالا هلو هناك امو هتئالا شدا قاطملا لكلا ناكسع اذاو بلطا!ملأو قاقلا ىف قيقلطملا ||
 هل ل هال هنأ ف رعةلال ا هذ_هناسنالا فرعاذاف بعتل !ملأو بلطلا قاقىفا يأن اسنالا قب نأ مل

 ت١ ع 7 بد ناي 0

 7 أر 4:

 ١١ ىلاعت هنا (اهينانا) ضخما مدعلا نمزئشلا كلذ ث دا هنا دس ةيال رطانفاا طظفانا ىلء لدن ناخد ىهو |

 | (ثاثلا تملا ) ضرالاو تاومسلا قلش ىذلا هتد_هلا هلوق ىف ءانركذ دق هذ ةمكسملا هجوو ةدحاو |||

 | نم هلك ةعاطا او ناعالا نا ىلع لدي اذهو قابلا كلملا ىناغلا كلما ل_صوف ةرخآال اواسندلا ىف فاه«

 ظ هءلع”ىبنل انا ل-ءا (ىلوالا هلّدسملا) لئاسم هنفو نيل املاب ىتلسأوالسم ىفو لاق مث 5 رخ الاو
 ١ هدمامع أ نولثسم نعىرك ذ هلْغش نم لاه هنأ ةزعلا بر نع مالسلا هيلعلي ربجن ع ىكح مالسل اوةالملا

 | انههنهقلا لسع ءانثا اركذهشعمدقي نأو دب الفءاعدلا دارأ نم ىعملا !ذهلف نيلئا.سلا ىطعأ امل ذفأ
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 وهو لال مزلرخآن اطش َبدسي ناكن ا ةمص»ملا ىلع ناط_ثل ! ما دقاف نطل ا تدسب ةدصعملا ىلعءرملا |
 قسفأ اوله ا ىلعءرملا مادقا نا تدق نا سن الا قد ىف هلثم لة_لفرخ ؟ناطمسسث بعس نكي ل ناو لام

 ىذلا قسفلاو لو1ار اس ا ىلا هعبط لالا دبحأ نال «سفن بيس اضنأ سلو ناطمستلا تيس سلا
 لطدقو عقوم نم هل دبال ىسفا اورذكلاىفهءوقوناكالوةرخ“الا باو ا ءثدإا مدى هعوقو بحوب

 ةناالاهذ_ه ىلع ةمدعم ا اًدي“الا نأ كا ذ د كسور ىذلا مب ىلا_هن هللا نم كل ذ لاق, نأ الا ق_ ل نامسققلا
 فى.طل ىر نا لاه مثىلاعت هللا نم لكل انأ ىف خي رمصو ديلا نم مكبءاسو نكسلا نم ىيجرخ أذا هلوق ىهو |

 سعلا بيطو ةياوةفلالا عمهنوشاو هسأنبو بئاسسول ند عاجلا لوس نأ _ءااوءاشالا

 هيايسبأ لهبئوث لوه-دارأ اذاف ف.طاىلاعت هنأالا لوقعا| نع دعبلا ةباقىف:ناك لالا غارفو
 ناك امنا هلاعفأ ىفافمطا هنوكن ا ىنعأ ميكلسا ميلعأ اوه هنا لاق مث لوصاس نع دنعمل !ةياغف ناكن او لصف
 كلذ لم_هت لهسيىذلا هجولاباملاعن وكف اهل ةناممال ىلا ةنكسملا تارايتعالا عمت ماع هنا لمجال
 هلوق « لءأ هتلاو لطابااو ثيعلا نعأريم هلاعفأ ىف ميكح هئاذق ىف ك اس لذ ىف مكحت ىأ ميكو بغصلا

 ايندلا ف ىلو تنأ ضرالاوّنا وءسلارطاق ثدداحالا ليو أت نم ىتلعو كلما نم تت ادق بر) قات

 هيلع ف سون نأ ىور (ىلوالا هلم لا) لئاسمةب الاف (نياناصااب ىةلأوامسم ىنوةرخالاو
 بايثلانئازخو ىلا انئازخو ةطغااو بهذ|!نئازخ لش داق هنئازخىف هب فاطو بوقعي دس ذخأ مالساا
 ىلءىلا تدت5امو سطارةل ا هذه دنء نال غأام ان لاق سدطارقلا نئازخإ د أف حال سا |نئازخو
 لاف هلأسف هلا طسبأ تنأ لاه بيسلا نعلسلاه هنع مالسسلا هملعليربب ىف هن ل اهل ايه ناُم
 هءلع بوةء؛ن أ ىورو ىنتةالهفبئذلا ءلك أب نأ فاخأو كلوةل كالذي هللا ىف هأ ءالسسلا هملعلب ريج
 قاحسا ه أ بنج ىلا ماشلاب هئةدينأ هيل | ىدوأ هن اقو تررقاساو هس ني رمشع .واعنرأ هعم ماهم السا

 ىف نرخ الا كإم ىك كل د دعو ةحدس نب رمح وان' الث هنأ دعب شاعو رمعم ىلا داع مث همفد وهمس ىذا

 نأ بدأ لكهنفدىفرسم ل-هأ مصاضتفارهاطاسط هللا هافوتف هدعنالو لق ىنهاساتام لمقو توما
 هون ديو همق ,وأء خو نه نه نماهو ده اولمعي نأ صال ا نأ اوأرفلاّمةلاءاوءه ىّتس تا ىف فدي |

 ميثارفالداوواسش نمو ارذاهلداوو دحأ لك ىلا هةكرب ل «ةلرمهم ىلا لسهذ مل عءامملارع ناك لمغلا ىف

 ردهم نم هماظعح رخاف يدوم هنن ا ثعب نأ ىلا لانه فاسو نسفدم ىعو* ىتذ مدعو نونادنو

 َتْوِب ل هلال ضرعبما ثيداحالا لبو أت نمو كل | نمهلوق ىف نم ( ةناثلا هل #سملا) هس. ًاربق دنعاهنفدو
 هقوذكالم.نو د ناكهنال الما نم لاهت امنا ىصالا لاق لي وأمأ | ضعبور مه« كله ض عنو ايندلا كلم ضددالا

 هورثؤبال ىذلارثأتملاو سدقتو ىلامثهلالاوهو رثأتيال ىذا ارثؤمل هلال تادوجوملا بنام نأ لعاو
 رثأت اهان روك الف ةّداَضْأملا ضارعالاو ةفاتْلا تافصلاورب وصتلاو لك ثنللهلب اها مناف ماس الا ملاع

 ' [|| لاعوهورثأ وروي ئذااوهو ثلاث'مسقامسوطسوّو ا دجنا دعاسبتم نا.وسقلاناذ_هوالصأ ئثىف
 |[ ماع ىلع تادقأ اذااهنا مث هنا لالحرون ملاع نءفرمصتلاورثالا لوف: امن حاورالارهوج ةيصاخم جاورالا

 تايهلالا ملاعب هقلعتو همفريدتلاو فرصتلاب ماسجالا ملاعب حورلا قلعتف همذ ترثأو هدف تفرسهت ماسجالا
 ليوأت نم ىتلعو هلوق و ماسالا ملاعب سفنلا قلعت ىلا ةراشا كل !نم ىتنت آد هلوقو ةفرعملاو لعلاب

 ناسقالاو لكلا ىف نيءونا ني ذه تاج رداةباهنالنأك او هللا لالج ةرضي اهةلعت ىلا ةراشا ثدداحالا
 ةقيقمللا ىف لصاملا ناكفءانتمرادةمءالا ناسنالل امهنم ل هك نأ عندما» الن اوءاللساو فعضلاو ةوقلاو

 ||[.  لاه مث ضيعبتلا ىلعتلا داهنال نم ةلكممفركذ بدسلا اذهلف لعل !ضاعبأ نماضعيو كما ضاعنأ نم اضعب
 || سايعن |لاه ةغللا بح رطافقلا اظةاريسفت ىف )ل والا ثدلا) ثاحيأ همفو ضرالا وتاووسلارطاف

 ||| انأوامرطفانأ امهدحأ لاةفرثيىف ناس ارعا”ىلا مكتحا ّتحرطافلا ىنعم ىردأ تنك امامهنءننا ىضر
 | رطغنافئثلا ترطفوا ديا ذاريعملا بانر طف لاقي ىشلا ةغللا ىف رطفلا لصأ ةغالا لهأ لاه اهرفح تأدّما
 ح

 ىا
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 قلت بويشزا رئامناو د: مامالا لاق ةهانت هريغةريثكعاونأ ىهف ةرخ الا تاداعساماةلالملا نحو ١

 تغلابو باي |تدفولوا مثلغوتاوآلا لا هده بحاصانا هناهرب هتلاران آباكتا اذه فئصموخو هيلع

 ترص نسل !ذهلف نم لملقل ا ىلا تاصو امو تا دلهلا تت حصان رف ةيئامسللاتاذلل هذه بوبعف

 كلما نم م ىو 2 : ادق بر ةوتودي مالا هيلع كفرا هةر د ىذلا هند هركذ ىل_غتافوالارثك 1 ىفا.ظاوم ْ

 مقتل و ارسم ذو وب ةرخالا واسندلا ف ىا وتنأ ضرالاوتاوهسلارطأق ثدداحالا لد دو أت نم دعو

 هربرق'و ااإسمىفو هلوقب ىلاعت هلف أ نمناميالا نانا اني اص[ ك ست (ةئلاثلاهلئلا) نيم الاب

 نما لطفا قوق هناكع رب رقتوادسافهللانم هيلط ناك د.علا نمناك اذا واقي او مالسالا ل.صت نإ
 عم لءفادبعلل لاقي نزوح فركف هللا نملعفا!ناك اذا نولوةبوانملع نوعم هدا دبا ةلزتءلاو لعفيال
 ىلاعت هننا نمال دمعل ا ن نمهؤاةباوناميالا ل صحت ناكسحا ذااضيأ انه»هلوةئن كف هلالعاف تسلكنا
 نأىلا مالسالا ىل-ءةماقتالا ىف ىف طللا تلط ا ءانعم ى وءكرلاو ثاببلا لاق هتلانم كلة بلطي يكف
 شياو رحال نءلو دع ف طالا ىلعهل فس مالالا ىلع عق ةولاؤسلان ال ف.هذ باول ا اذهذهماءترمأ
 ءاسالا لوةي نأ لئاستل (ةعبارلاهلئسملا) الام هنا ن يل تاك لعق دقق فاطلالا نمرود لا
 هاو لصاخلا لمص باطل اح“ اعدلاا ذه ناككف مالسالا ىلع ةلاحم ال نودوع منان واعي مالسا ا مهملع

 رةتسسي هجو ىلءىلاعت هللا كلل ستي نأ للا لاح لاكن ا همذ لمقأم نس-أ (باوحلاو ) زوال
 باقلا حسفنمر دصاا حرسشأم سفنل | نامطم نوكيو هردقو هللا "اضب ىذربو مال بتسالا كل ذ ىلءهملق

 ىهملا ه_ميمالسال اوهانههبولطاافرذكل اًدضود ىذلا مالسالا ىلع ةديار هلال اهذهو بالا اذه

 تاَحردلوأ حالدلاو مال امهياع ءاسننالا رباك أ ا نم ناكم السل !هملع فس ولنا (ةسماخلاهلّمسسملا]

 نءهريغوامسهنءهللا ىذر ساب عنيا لاق ةباديلا بلطي نأ هب ملي فيك ناغل ا ىلا لصاولاف نينو
 ماعردو مو.ئارمو مهم او ىف مهب ىنقلسا ىنعملاو بوقعيو قاضماو ل.ءاعماو ميهاربا هناي“ اب يعي ني رمسفملا

 تقرشا اذا ةقرافلا سوه: ل!ناوهو تافشاكللا باص[ نآس ىلع الا هذ هريس: نم رخآ ماقمانهدو

 اهنمةدحاو لك ىف ىذلاروذل ا سكعنا ةلكا يشتم ةيدسانتم تناكاذاف ةيسدقاعماوالاو ةنهلالاراونالاب
 لاوحالا كل: لاثمو 0 ىوةةوراوالا كم بافعتو ةسئاحملاو ةمزالا ا كد بيسي ىرخالا ىلإ .

 ىلاامن .ةدحاو لك مءوذلا سكنا اهماع سءشلا تق ريشا ىءابعضو تم شؤم. لل .ةدلاان ارخإ
 نو.ءلا هقمطتال3_ىلا ناءمالاو قيريااو قارشالا ىف سبت ورونلا ىلءكيوءوضااى وس لانهت ئرشالا

 مسمدل تاك امو كلا «سحوت س.غلءاسنأن نمدلاذ ) ىلاعتهلوق ه انههاذكف ةفيعشلارامدبالاو
١ 

ْ 
 | ريخّكملا همسولو بمغلا امن نم هريو» ان الا مقر كلذ لوك ناش (نوركم مهو مهصااوهجاذا

 مالكلاانركذو مه هأ ىلعاو مز ءئأ مهرمأاوعمجاذا سو ةوخادنع تنك ام أ مم دل تنك امو نانث

 نءراست ا اذهنمدصتلانالعاو فسوس ىأ نورك مدو هلوقو كرعأ وعجاف هلوتدنع ظفالااذهىف
 دحالذاتيلو بكلا عااطام لو هيلع هللا ىله ادم نا بمغلا ن ءراسخا هناناس ازد نوكمف سدغلا

 بيب هناستاق ءادعلا ةدلب ةدلملا تناك اهو

 قسدقواز 0 نوكرال فدكوا زدعم نوكم نأو بال مهعم ارمذاح ناك هنا لاق نأ اربع ن نموت

 مكتلا لمس ىلع 1 ةلانع تيك انو أ ممداث نك اموهلوتوا راره باكل اذهىف ةمدقملاهدهرب رقت

 سانلارؤكححصأامو) ىلاعتهلوق ودقم عرسال طيبا مس

 ريسغ نم طلغالو ف. ردت همف عدن ل هحو ىلع "ول :وطل اةصتااود

 ل

 ضرالاو ثاوهسلا ىفابآن مني اكو نيملاعلل ركذدالاودنارح ؟نءهبلعمسها|ستامو نيمو و؟تدرحولو

 نم ةمشاعو و.تأننأا اونمأف أن وكرمه مهوالا هقفان م عكا نمودامو نوط رعما معي هوا ماع نوزع

 رافكتااهليقاعتيا الاهذهلاصتا هجو نا لا (تورعشيالمو ة همغل ةعاسلا موت ًانوأهتلا باذع

 و لح سس مس



 ؟#

 ءامطلخاناتوملا ىنتأ (ىفاشلا بيسااد) ٌتوأا قع دمام تولابالا س ةهدلا نع بلا! م عفد ىلا

 نا (اهدحأ ) ةنالثرومأ ىلا عجرب مهمالكح لاس اإل استدل ةمذمف اوبتطأ ناوءافلبلاو

 دنع ماس اًةذالا نمد أ اهلاوز دنع لصاحلا لالاو ءاذفلا ىلع ةفرسشم لاوزلا عد رس تاداعسل هذه

 لذارالانا (اهئلانثو) تا اردكملاو تاصغنملانة حو رم ىه لب ةصلاشريغانملا ( اهنا ) اهئادجو

 تاهطاهذهف لضافالا ةندس نمريثك مظءأ لذا السا رلباهيف لضاف الان وكر اثد قاما نم
 تاه1اهذه عمالا تالا ذهل صحت ىلا ليبسال هلأ ل قس !فرعاملو تاذالا هذه نعةرفنم ةثالثلا
 دلع ىوكالاو هو ( ثلاثلاب لاو ) تاف'الاوزنع ٠ نءصاختمات وما ع مرحال ةرهذملاهنالثلا

 لكالاةذلف مال“ الا عفد اهل ساحامن واهل ةققحال ةينانمسلجا تاذللاءذ#هنا نيعجبأ هللا مهجر نيتحلا
 ىنا!لود> نم ةداوآلا ةَغ دغدإ بيس للص ااسا لالا عمد نعةرامع عاف ولاةذاو عوملا أ عفد نعةراسدع

 ةيسايرلا بلطو ماقال |ةوهش بس لما ا لالا عقد نع ةرابع ةسابرلاو ةرامالا ةذاو ىناا ةمعوأ ىف

 ةصقان ةلزان ةبسح ةريت-ءالقعلا دنع تراص مرجال لالا عفدالا سدل تاذللا هذه لصا- ناكسصااذاو
 ' || نا (عبارلابيسلاو) ةسسللالاوح الا هذه ىلا حاس الا نعصلختمأتوملا ناسنالا ىنأذشنمسو
 | اهتءدحاو لكلاو ةساررلا ةذاو: عاهولا :ذاو لك الا ةذا عاونأ هنالث ىهو ”هلملق هب ومندلا تاذللا لخادم

 ْ خش وقلا ملا بروعشا !ناف ةيوق ةذا تل تاذللا هذ هنا (ادهدسأ) بو.ءاهيفن لكالا ةذلامأ ةريثكبو.ع

 1 أ كيال ذللا ءذهنا (اهينا و ماعطل ا لك دنع لما ةةالابروعشلا نمَّدْمُأ هنم هقادذاسعلاو ديدشلا
 : ش |اهفعض عمو ةفيعض ةدسللا ذهن لك الايذاذتلالل هقوشقيرل عبشاذاو عش لك أذان سنالا نافاهؤ اب

 1 أ مقلا ف عقجناقازبلاياعطلا كلذ بيط رتنءةرامعلكالاناف ةسدسش اه سفن ىفاهما (اهتئلا ) ةيقانريغ
 31 ْ كلذو هنوفءلاونتنلاود اسفل ىلا ةلاصسالا هنفرهظت ةدعملا ىلا لدياسل مث رْذَشَم_سمرهنم؟ 0 » ناك ثالو

 1 عنذ وللاكل علا قاذمىف ثورلانافاهيذ ةكراشم ةشيسللا تاناو ملا عمجنا (اههبارو) رفئماضيأ

 امآو ناسسنالا«اذغلوانتءرك. لءللا كل ذكف للعلا ءاذغلو انتءركي ناسنالا ناو ناس الا قا ذم ىف

 ةديدش جا كلو عوطاذا دتشا دنع بطيامغا لكلا نا (اهسماخو ) سانلانيبامف“ ةكرتشخ ةذللا

 هنطب ف لخ دام هدمه تناك نم لبق“ المعلا دنع روصتسس لك الانا (اهسداسو) رفاو ضقتةصانظاوأ 0

 ءانركذام لكف حاكنلا!ةذلامأو لكلا ىباسمىف يل مسا رام هلا نم حرذام هتعقف

 رثكدف صام الارثكت د ءنمحو داولا لو هل ب دحاكذل انا ىهو ىرخأ امش عماذهلصاح لك الاىف
 لاه راصامب رواهل ة اهمال قرطي لاما ب طط ىف لاستالاىلااههسنناسنالا حباّتصف لاملا ىلا ةجانالا

 دنا لكن اودو دحاو بيسانوه رك ذنىذلاو ةرثكحا مو. ءذ ةسايرلا ةذلامأو لاملا باط بدس

 الأ انس ,'رريصين اى نانسنالا ىساذاف ارمآامو د_#نوكبنأ بيو ارومأءامداخنوكينأعبطا ادرك

 ةسانرلا كا: لص لوا ودو كلذ ىف قادنا لكعزاش هناك هاو سام لك ةفااذش ىلءالاد كلذ ناك 1 سعآ
 رثالالود> ةّوقسج و بامسالا مرثك نا الو هعفدو هلاطي انولو اك نرغلاو قرشا ا ىلهأ علوا

 نيح لك فلاوزلا فرش ىل-ءنوكي هناف لص-واو رذء:اكةساررلاهذهل 1 ا كاك اذاو ظ

 اَهلاوزدتعو ل اولا نمديدشلا فوالا فاهلوط دنءاهب-اصن اكو بابسالان ”بيس لكيت اوأو

 هتااعطق لع قاسملاهذهلّمأتاذا لقاعلا ناراعاو لاوزلا 'الذ بيدي دشلانزااو يلغعلا فمالاىف

 اهيلط ىل- ع ةلومك تقاخ سفالانا مث ةدبلا تاريإلا هد هىف ىسلاو تاذللا هذ هبط هلحالال

 مادامناسنالان اردو سا.قانهه قعد دشنمحو اهمال وصولا ىفةّماشلا ةيغرا واسماء دي دشل اّودعلاو |

 ةلىفوت اف الا نيعىف ناك املطي مادامو تاذدللاهذهل امااط نوكي هناف ةنامسملا ةام اطاهذهىفنوكي

 بسلاو ةيئامدحلا املا هذهلاوز ىن#ن ال ف ور كجماشبأ موزلملاف هوركم مزاللا اذهو تارمس ل

 رب ركلاو اهبلعةدانزلا نكميالو ةرّوكةداىسحلا :ذللا هذ ٠ تامحومناتوملاىفةءغراارومالا ىف
 سل م

 بدول



 ال الاإ

 |ةباذغنمةشاغمويتأتنأ اونمأنأ هزقاما مهاسعب«باوجو نانا زارقالادر 2 نعةرابغتانعالانا ظ
 | لالا ىلع بدن ةتغوة أك ىأ ةتغب ةعاسلا مهتأتوأ مهرمدغتو مهباع طسنتو م هاشفتةيوقعى أهلا | ١

 « ةتغبهلوقلددك انلاكن ورعثيالم ما اودقو 2ث .- نم مهأجاف اذا ةتفنواتغب ىهالا مهتغي لاقي

 :(نيكرشملا ءانأامو هلن ان اص سو ىنعمتا ن نوانأ ةريص) ىل عدنا ىلا وعدا ىلإ سوده ىلق) ىلاعتهلوق ظ

ىعمو ىجاهتهو تنمو ىلسسابماعانأ هلا د ةفيرطلاواملاو ءدأ ىلا ةوعدلا هذه مها دان لقن ورمل لاك ظ
 | 

| 

 ظ
 ا

 مو باوثلا ىلا ىَدوب ىذلا قد ؛ رطل ا هنالالمد_س نيدأا
 لييسلانالعاو كدر ىلع دسىلا عدا ىلاعت هلوق ل

واوروبا هاوفواولا كاببتادقتهاااو اشو ىو رطلاةخالال ْ
 1 

 ةج اركذ نم لكن ال هللا ىلا ةوعدلا است ةرهسسو ىت ىد رطو كريسولا ىعنلا نموانأن اهربو ةحو 0

 زوو ن-<<امنا ىلاعت هللا ىلءاعدلا نا ىلع ل دياذهو .هقلا ىلا هعمورا دة اعد دقن ةبم ثلا نع باحأو ||
ىلعو لو ةءام ةرمدإ ىلءنوكي ن اودو طرمشا| اذان عم |

 ارىرقلا معونة 5,1 ناف زيَقيو ىد 5 

 نوجا . هللادامع ىلع لسزلا ءانمأ» ءانعل ا مال_ااوةالصا ا هنثع لافو ||

 !هلوقو عمنا ن نةوانأ ةريسدا ىلع لافوأ دهام هللاىلاوعدا هلوق دنعمالكلا عطقن,ن اذوكاضدأ |[

 .امونوكرمشيا-عهّقلا زمن هللا ناس لةو ىل .سمذه لق ىأ ىل يس هذه هلوق ىل_ءفطع هللا ناك سو أ[ ظ

 .مالكلا فرحنا ىلع لدتا الاوزهو اذاوواؤةكوادنواَدض هللا عماوذ خت انيذلا نيكرمشملا نمانأ ||

 . 00 5 ةض تستس 220 ْ

 ا (نالقعتالنأاوقنانيذاريخةرخ لارا أ

 نوتاملاو باطلا ىلءءانااننولقعت مصاع نع صخح هباوروورعوبأ وريثكن باو عف ذانأ رق نول ةعب الف ا ءاملان 0

 ومر لامراد ارق مالملاوذالملا لعد قركتم هبش لبن «تااعأو يتاغلا ىلعءانلاب ||
 اذكع > لكلا ناك اله ىرقل ا لحأ ن همسربلا سونالاحرالا كابق ن هاتاسرأ امو " ىلاعت لاذ اكلمثعتل ||

 |تءملاضي ا وناوسنلان مقالا ىلا الوسر ثعنامهللا نا ىل-ءلدت هب كي ”الاو دا. كق-ىفاورصت فدكف | ١

 اور سي لفأ ل6 مل ديما عسا نمو اف دي زع مالسلاو الهلا هملع لاقت ةيدايلا لأ نمالوسر أ ظ

 سانللنالةرخ الاةلاطاراد ىءاوريش ةرخ ”الارادلو هلوقو ةيذكملا مالا عراسمىلا اوراظنبف ضرالا ىف أ ظ

 رح - الاناناس امأو ىلوالا هدي رفا !ةالصىأ لوال الص هلوق هلث مو 5 رح 0

 ىادكسلاونزمو مماعأر ة هناا (نيمرخا موقلا نعاتسايجيالو قمار حا

 ْ دمار اوفس رايت ا وودك قدرا نايل 4 مودا ناعان يسرا ىأ موقلات

 ارك ذانلق مدمااريضا | ذهدوع نب ىف.ححت مهاالس يار ييستسلا < لىل.ةناةرفلفلاو
 افرك اور :مخ ضرالا اوريسي ل فأ هلوق ىفىرح هر ذ نا تلق تن ثناو مهلا لسرملا ىلع لدي لسرلا
 ىدءعانهدن َناغأاو لسرلا ىذكم نه «مهابقن .نيذلا ىلا ادن.اعريوضلا نوكمف مهيايق ن٠نيذلاةبقاعزاك

 اذدواو دعواؤفاوب ذكدقمئااو: :اف لسرلا نا ىن لا نوك,نأ (ىئاثلا هجولاو) .نايسسطاو هول | ظ

 ءد لل-ال كاذكسهالا ناك امن اواولاه امنع هللا ىىذرر ساس عنب ا ن ءتيكمام لأ ني ن نعءلوةنمليوأتلا أ

 هلكم زو فكف ناعالا نء كاذب جرذك لب بذكلا هتان اندنأ زوممالنمْؤملانال دمعي هناالاذي ريشا | 0

 مهوبذكمالا نااونقي أو ىانيقبلا ىنمعَر اغا١نا (لوالا) ناهبو هضفديدشتلاةءارقامأو لسزلا ىلع (]] ١

 ءاكويالاب باذءم ماع هناك سنا لزنأ ل كلانهنميلعاوءدذئنيف كل ذدعي ناالامهمردسيالاي دكت
 ل مس حملا م سس

]| 

 و ار 0 1١46
 دا

ٍْ 
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 ١" ]) دقتعاو تنعتلا ليدس ىلع سو هيلع هنا ىل_مدتنا لوسر نم ةصقل اهذهاولط دووملا نم ةعاجبو شرق
 000 هب ال اهذه تازق مه رفك ىلءاوريصأ اهرك ذا! ةاو:ماتعرئاهرك ذاذا هنا لو هيلعدتق ا ىلص هلا لوسر

 ركب ونأ لاه ءاشي نم ىدهبهللا نكسلو تدبحأ نم ىدجمال كنا وق ىف ىلاعت هنا هركذامىلا ةراشا هناكو
 'لاقو تقةولتة لاشين أزوالفاهيلعامدةم نوك,الو باودب نال فوذ_ثوباوج ىراسنالا نبا
 08 تلط صرألا ىنعمو اند رح صر صرس: ذا .ثىرخأ ةغاو اصرح صر صرح لامير داصملا ىفءاّرذلا

 20 رك ذالاوهنا هلوقو رهاطظ ءانعم رجأن م هملعمولأستامو هلوقوداتسالا نم نكءام ىدقاب*ئدلا

 تادابعلاو فءااكتلاو صصقا اوداعملاو ةومئااو لدعلا ود.حوتلا لئالدف مهل رك ذنوهىأ نيمل اعلا

 مواولمقاءالقعا اوناكى لذ ال الوالام مهتم لطتال مةوظعلا عفان ا هذه ىلع ل مشي نآر قا !اذه نا هانعمو

 كلتتاهح فال_ة>!سساماواهئط واهتع رمى ا ماكر ةمفسكس ساما و ردام لردع نم دبالذم دعااب

 || ةراتو اهتاكرسو اهزامح اواهري داش عئاسصلا د وجو ىل_ءلدّت سي ةراستف ةسسكوكللاما رحالا امأو تاكرملا
 1 هذ وخأللالئالدلااماور ونلاو تاؤظطااولالطالاوءاوذالا ل اوضح قام ارت ةراتو اهتاوذاو اه:اولام

 11| دلاوملا نماماو رصلاوتبلا بتاع ىهو طئاس نم ةذون أ منوكسح: نأ اماف هب رصنعلا مارجالا نم
 [|/ حزتسوتوءاوهلاو للثلاو رطماو با صسلاو قربلاو دعرلاك هب قاعلاران' الا (اهدسأ ) ماسقأ شو
 | قرولاو بشالاةيصاخوتادنلا (اهئلاثو) اهتامفدكو اهتافصو اهعث ابط ف الّدخا ىلعنداعملا (اهءنانو)

 لاوحأ فالتخا (اهءدارو) ةصوصخش ةيصاخو صاخ مطو صان عطب ا: ءدحاو لكصانصتخ اورعلاو
 || ىوتلاع رو سانلا نادبأ عب رش (اهسماخو ) اهمشلَخو اها وصأو اهعثابطو اهلاكشا ف ثاناونملا

 'تاناكحو نياؤالا صصقاضي بابل ا اذه نمو لئالدلا عماجم ءذهفاهيف'هصاخلا ةعفمملانأسو ةيناسنالا
 1 امثدلا ف مهتم. لواونامدارعل ا اورهقو دالبا| اورو ضرالا ىلءاول وْ سا نيذلا 'لولملا ناو نيمدقالا

 هذه حرش ىلع ىو اباتكحلااولئالدلا هذه عاونأ طي_ضاذه ,ملعباةءلاورزولا ىن مئرثأ الو ربخ
 هركذدبدسلا اذ هاف هب ةطاحالاب ىندال ىريشبلا لّمعلاو لوسالا لاعلاو ىلعالا لاسعلا هل ح رشه لئالدلا
 هربخ اهيلع نو رعو ا د: هنا ىلع عفرلاب ضرالاو يرق فاشكلا بح اص لاه ماهبالا لميس ىلء ىلاعت هللا
 || ديعفصمقواموتوطراناوةب اهلعنورع هوق رسفد نأ ريدقت ىلسءبصذاان ضرالاو ىذدسلا أ ارقو

 00 ميتا ىئعملاف نوكرمش«مهوال اهلنا مهرثك آن مؤيامو: هلوقاما ضرالا عفربا لعن وسع ضرالاو هللا
 71| اوناكمتاالا هتاناوقيل ضرالاو تاوعسلا قلاش نموها سنئلو .هلوقلدادبهلالا دوجوب ني َرةماوناك
 | اشيأهنعو هقاخي هللا نوهبسشي نيذلا مهام_هتع هللا ىضر سابع نب! نعو ةيدودعما ا ىف اكي رمش نوت

١ 

 هك كلوهكي رششالا كل كب رمشال كمل نولو ةداوناك مال برعل | كرمش م ةسلتىف بال ا هذه تازن لاق هنأ ظ 1

 ار د

 حك عومسسسو مصممي

 | لاهواوكرشأ لباودحوب لف هنا ةكتئالملاو لكي رشالدحو نير هتنااولاه دكم لهأ نااضرأ هذهو كام امو
 ا تااهوهتلانباريزعومدو هتلا انبر دووملا تاافو هددعان واعف مانصالاو هدحو هلنااثءر مان صال ةدبع

 ءالؤهوهدو هللا اي ررمقلاو سعشلاةد.ءلاقو هنق |نبا عيسسملاو هل كي رشالهد_ىو هللااشبر ىراسدتنا |

 نا ىلءةياالاهذ م ةساركدا تدخاو هعمكيرمثالو هدو هللاانيرراسنالاو نورجاوملا لاهو انبابدأ

 ىل-ءل ديكل ذو نوكر مشع مهنا عم ني: هوم منو كب كس ىلاعتهنال طغفمناكللاب رارقالا نعةرابعناستالا
 |] | تديهح سم مح سس ل م



 ا 1

 || نارا! لكلا فدصو فصولا اذه لعجناف تنم باكل فانط تام .هلوقكتارقلا لك ىلا دئاع.هنا |
 1 الامر اسر مارط زو لان سر ماعدا رمان وكبواعدحو فسوب ةسقلافسو هلعح نع «قملأ ْ

 : نءوهفاعم 0 ىلع ىدحاولا لاك

 1 امئدلاىف ىدداهنوك (ةسماخاو ةعبارلاةفصلا) ؛ يَ : لكم تيد آو هل اوقو اف لد, ن أز وجت و: ظ

 : هلوق ىف .انرزقاكهءاوعمنانئذلا مه ممنالرك ذا انمهه نونمؤي موقلةمايقلا ف ةحرلا لوصاط[ هسو |

 ' ا ا و املاو عج .رااهمااو باوصلاب لعأ هنلاو نيةّدمال ىده

 | تاكدقوتي ام. سو ىدح ا ةّم_س ناوضرلاوريولاب مح نايعش ع نم مرباس سلااهبرالا مون ىلاعت هللا دم

 لدفلات أاحردب ه صحو نا ارفغلاو ةجرلاب هللاهدم_ةةد# ملاصلا داولا5 انو سساددرد_صلا هءلض

 زاججالا لمس ىلع هيثم ىفتاسال اهذهت وذ يناسألا و

 مسللاو حوران تاج نم لاسدَق « انل :دامئءرادقالا تناكوالف ْ

 .مسءالاو م 557 ةرااباهل امض « ةوشرذخأت كالمالا تناكولو
 اياد شرعلارقم نسم ىرس « هسنبح ناحاذام_كحهنكلو
 مكلاو فكل اىفكاذ نعفرخ الو 5 اًمتادمدلارمءل!كيلع بأس

 مللررتتتولا نن»حرلا كذنحمأو « هب ركب تنق دري ىل_ءمالس

 ىف اديا هلاالا ل_بحل » اندم ىذح لع نع ىندصامو
 م-افعلا نمكمفف نزملاراناود>ا * قدهرو ىافراوسمنا مسقاو

 ملا ةموادم نم لوأ توملالب # مدعي دعد داو قومو قامح

 ىكحم قزواحال ىلا ىل !إع] يع همك هلالا ىذمأامتدضر

 :ءا 2 نسما ىدا 01 م نم هيفامدافّتساو اكملاط نم ىصوُأ أو 1
 إل| ريثك اضيأ تنك ىناف ةرفغملاو ةحرلابّمالاو بالاو ناوخالا نعادمعب دن رغفتامدقناوعءديو ةتاسفلا |||

 ]| برهتدولاو نياربتك اهلنا سو صو كارد اانب - لغات لسد قى كلذ لعف نا ءاعدلا
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 حدارلاءزدللا هيلي هيلع هللا ةحر ىزارلار نفلاري هنن م ثلاثلاءزيلسا مت

 دعرلاةروس لوا نه

 لرمكساا صااخءزخلا اذ



 1 | كلذ نونق عا ممدوقالم مما نونطدنيدلا ىلاعت ل اق نا ارثا' قريثكححص لءلا ىععَن اعنادوروو :

 ١" || لسرلا نظف, هءوق ناسع نم لسرلا س أانقساا ا قتزيدقتلاو ناسا يدون ّنافلا نكي نأ (فاثلاو) ||

 / | ةروك ذملاةوسولا نس أر هواسنءهقتا ىضر ةشن اع نع لو ةةملوواتا | !ذهو مهو ذكممب اوذمآنيدإلا نا :

 0 م مالاوذكمجنأ 1 لسرلا ّنظو لاق هنأ ا هرتع هللا ىذر ساس. عننا د نع لق: هكلم ىأ نبا نا ىور مالا أإ

 فاعل كلذ ترك ذف لاق هقتارضن يمبدم اذو:ء1نيزلاو' كورلا لوقت ود هلروغييملا قالا اريشياوناك .
 ءالملا ن نكلو هوس هنا اع دقوال ااًءيّش ل سو هيلع هلل | ىلصا دمث هللا دعو أم تااعتو هتركنأفاهئعهتتا ىذر ْ:

 +ةياغىفليوأتلاودرلا اذهو موباونمادقاوناك نيذلامبذكي نأ نماوناخ ىحاسنالاءلزبإ :

 ا مساعأر قءاشنن .ىتفانريصنمهءاجروك ذملا دل ىلا لاسملا غاباملىأ انريصن مهءاجس . هلوقامأو ةشئاع ||
 (ُ أ هنالةدسعوبأ ءراتخاو هلعاف مسيل ام ىلسعءام ءانلا فو يادي دشتو ةدساو نوي ءاشنن مذ سهاع نباو :

 اماعدازودعالو نكاد /١ىفمغدت الو دك دهم نوذلا نال امخادم همسوضعت لاق“ بلا نوكسو يذلا ٍ

 كلذ مهب »فن نو ىنعم ىلع ل امقم_سالا ىلع ءا .|!نوكسو لاف فختو نينو: ::نوقابلاو يلا فنونلا ش

.- 

 باب االا لوال ةربعوهصق ف ناكَدقل) ىلا .ءتهلوق 00 ةيضامةعقلاو رضا اىلا ةراشادو دع نم ١

 | اوردر ١ رانا ةيئايشنو ةعتاؤل يبن لكل سغتودارا !(لالا)نالوقهبفد ىء ْ

 ن*أ/ 1

 نم بس

 : ا اديدشتو ةد-اونو: :ًارقو ىرخالا فن.نود بدو يروحو ءقىورو ةدحاو نون ىفءصملا ىف

 ذهو هةعسشن مازه هلوةناا5 لال !لعف ىحام او ىذمامت هصقأ اناىرتالأ لاحةءاكح اذهنالءاو

 نالعءا (نونتو هود مودل ةجسرو ىدهو ئىث لك لمصفنو هي دي نيب ىذلا قد امص نكساو ىركفداشن يع ا

 ه_-وورك فاو لّمَأَتلا «_:مدارملاو لولا فرطلا ىلا مولع لأ فرطلا نمروبعلا نع ةراسءراشءالا
 دعيه العاو تالاف هئاستلاد_عيفسوزأز ازءاىبلعردةىذلانا (لوالا) روماوو سقي رابعالا

 بجأ ام ىلء هنو او هيدلاو عم هعجسو م-هل درع هلا هين ونظباوناكن أ د- هذ رمدم هاكملو ندسلا ىف هس

 ظ اج هئعرا.خ الانا .(ىاشلا) هلك ءالعا ومل_سو هءلعهللا ىلصدتزا زازعا ىلءردال هل ب وطلا هدأ أ دعب

 رك ذ هلا (ثااشلا) ملسو هيلع هللا ىلص دش قد_ص لعل دزه“ نراكيف ب بغل أ ن نعرابخالا ىرخي

 | نابلال ا ىلو ال ةربيعمهدصق ىف ناكد ةلاهرخآىف رك ذ مص صقل انس>1 كءلعصةن نك ةرو-لا لو أف
 | نمدارااو ةردقلاو ةمكمملا ةفرعمو ةربعل ااهنم لصح هنا بيس ناك غنا ةصقلاءذه نسمح نا لعاهدنت
 د مدقت هن ال لسرلا صصق دار ١+ لاف ٠ نم سانلا ع نموه و هنو>او مال_سلا هلع فسوب >0

 ْ لاه مل لة ناف“ مالسسلا هلع سون ةصقدارملا نوكي نأ ىلوالا ناالا لسرلارث ان ةااىف

 0ك ال او لوتعىب ذاوناك لو هلع هللأ ىلسص د# موقناعم بابل ىلوال ةربع

 |امنوك ةريعاس وكب ةصقأ |هذهفصو نم دارا اورابتعالا نمنينكةماونكموعمجناانلق كلذبريتعيل
 ًااوعفتلاوامفا وَمن واوركةتو اوريتعا نيذلا باء الا ىلوأ نمدارملال اوةنوأ لقاعلا اهبريثعي نأ نكع ثمدع

 ذه فسوىلاعتهنالعاو ءانرك ذاسعالا قملب ع ما وح

 اوق ( ةئاشلاةفصلا) هرب رقت قمس دقو بانلالالوال ةريعاهتوك ل تافصب ةصق

 | و وامل لسع رطو باي عذاقا) ١1نا(لوالا)نالوق هم همقز 1

 نوكتش ري ةصقل اهذه ىرتفي نأ لاحم ا نوءانعلا طلاذ لود الذات لوٍبتكلا رقي ل هنال ىرتفينأ

 بذكلا ميال هلال هسف'ى بْذكيس: أ هنادارملان ا (ىناشااو) توافتريغنم ةاروتلا فدرواا ةقباطم

 ةصقل ا هذهن اىلا ةراشاوهو هي ديزمب ىذلا قيددت نكللو لآلة و ىرتةمريغ هنوكد كح أىلاعث هنا مث هنم

 :ددصت ناكنك-اوريدقت ىلعاةيدصت بصنو ةمهلالا بكل ارث اسوةاروتلا ىفاملقفاوملا هحولا ىلءتدرو

 ام محاجزلاوءاَرذلا لاه هللا لوسر نكلو مكلاجر نمد اند ناك ام ىلاعت هلوقكميدينمب ىذلا
 .لكلسفتو هلوت(ةثلاثلا ةفدلاو) هيدي نيب ىذلا قيدصتو د نكلو ىعم ىلعو كل! ساسق ىف هءفرزو يو

 ” هلأ
 . م
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