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 .عممل ها :ءملةعدام اهنمةئاسالا ةدامعلا ىه نلازاكنإلا نوك نأ بث ناك كلذكف لامغالا هننزوب ىذلا

 ن وكب انملال يم الل دامقنالا ضخ هب هياغفلتا !نوكلىب 52 !فركك مهد الو لةءدالاماهخم ودهم الملق الا ثأر لا

 اضم ا دمعت كلقلمتلا نوكي لب انحراواذ | رفعااه جر انور ها لبد د_هقلاوةياكذلا يظن نك مالك لاىف

 هات نو .رلاو نيتلاب مسق أ |. ىلاعتدقت نال كلذو اهب مسقم فورللا هذه أو هورخ[هجو ادهديؤنو

 ناك تق رعتلاةلآو ةف هرعأأ ل ءادو» ىذا فن رمشل ا مالكلا لص أ ىه ىتلا فوراب مق اذاف امهلاغن سد

 للاعت ةلوق ىفاكدح اؤ نمأب عقو هللا نم ملا (لوألا) ثح ام همفاذه ىلع لوتذفا ذه تفرعاذاو ىلوأ

 ىصضلاو ىلاعت هلوق ىف كنب سعأب عقوو نو ص ىلاءتهلوقىفاك دس اوفر دعو مدنلاو ىلإ تدل وقو رصعلاو

 ةنالثبو محو نسبو سطو هطىلا عت هلوق فاك نافر<و قراطا او ءامسا او ىلاعت هلوق ىو ىبع ءاذالمللاو,

 ةعيرأبو رلاو مع دط قو ملا قام فرح ةئالثبو تايلانتلاف تاوجازلاف تافاصلاو ىلاسعت ازرق ق ارو مأ

 رومأ ةسوعو 1 ضملا ىاكفرحأ ةعيرأبو نيتلاو ىفو جوربلا تاذءاعسلاو فو تانزاذلاو قاكرودأ

 مو ىقسع م-و نضع. هك ىاك فرحأ ةسمو رع فااو فو تاعزامأ اوفو تالسرم اوفو روطلاو فاك ١

 لوصأ ة سخن نمرثك أب مسقي و اه اصذو رعلاو ىهوةدح او ةروسىنالا# امة به ندرك أبمسقي

 ىءعملاب لع | ةطاح اريع نم ب باكر نا اهل اقُدَتسا ناك ع نكر نيح لةئتسا او لاشثتسالا ةلكعمج هال

 ْ لا وو اولا ىو مسقلا فرحت دةدوهعملاءامسشالان مقل ادع (ىناشلا ثففلا) دشأ ناك ىءملالوأ

 امل مسقلاّنال مسخو قو لقيملف مسقلا فرح ركذي م فورا مةااد_ذعو سعشلاو مضلاو روطلاو

 « فورد انين الي وست ممل ةلهنوك عضو م ىف هدر و ملف هيا.ةسقم فرحا ناك تورمحلار هش قالا

 ءاماوةدرفاارهاوخلا هو اها وأ مدق و روطااو نيتلاك امشالات هللا مدقأ (كلاشلاتضلاز |

 نافورخل اامأو اهلاح نمسح ىلع اهم كر هدنعءاسالا ال بكرت غنم فوردلاب مسقأو « بارتلاو

 فرشأ درذملا نإ تحص ىء:الّت ؟رناو ضرالاوءامماواناو ةكاض ذا اناله ءانعع فلل عمي ودع تنكر

 ىلا ايدشالابو ةروس ني رشعو ةس امش لوثأ ىف فورااب مسفأ (عبارلاث

 لئاوأىف عمقو فور اربع روءالاب مسا! نال ةروسرمش ةعد رأ ىف سعشل اوريغ ى هو فورحلاد دءاهددع

 اذا لاو هلوقو قسوامو لدالاو لا«:ةوقوربد اذا لدلاورمقلاو 26 ىلاعت هلوقك اهانثأ ىو روسلا

 مالكلا ءانث اى هانعم مهفدالام ركذّنالروسلا لئاوأ ىنالا نس ملو دوت ل فورطان مسقلاو سعسع

 هلا ) فورا تادرغمب مسقأف

 لدغ اوعطومهل فورا سسقل اونا عضوم هلءامشالاب سسقلانأ تضالؤ مهفاان لذ موهفملا عوطنملا ١

 مسقلا (سماخلاثدهلا) اهلئاوأ ىف فوراان مقلا فصن ىل-ءروسلا لئاوأ ىف ءامسشالاب مقا !لعج
 ِس ريالا فصلا فالادح وبل ةدودءملا ابيار سو حدا انعم  نيفذنل ىف عقو فورالاب

 نأ 0 ء كد ا [نااش انال ال ذو تافاصا اوريسغ ريخالا عيسسلااىفالا درو

 باكلا كلذ م باّكلالد ز غنم

 مسسقلا كاذك الو عضاوملا ل ا ا اًدؤم ةزدعم نآرقلا عبج ناكجانلو
 مساهنالسق فايق صتصامرك دلو تودكتملا ةروس ف كل :ند أبا 2 تو ةدودملل و ءامشالاب

 تاكولو فقولاةرثكلا ءا رقلاَنأ اهدح اهوجول فيعضوهر ءاهسلا فار طأ سرا
 ركدا كل ذك ناك ولهنااهمانأ و هن د مسق أ ىلاعت هللا َنأِب لاه كل ذ لاقت ن نم نال اردالا ىف فقول ازاجامل لد ميسا
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 *لوالا* روماىهوةرو اان قلعت ام لو ةنريسفتلا لبقو (دمجن انارقااو قه مي-رلا ن-رلا هللا مس )

 هلوقو حورهلا كل ذك ىلاعت هلوقو ح ورا امو كلذ اهةىلاعت هلوقا ديلا ةالص ىف ار قتةروسلا.ذ هنأ

 باسالا تاضص رعىلا هجورخ ناسسنالا ىسني ال نأ ىصمذ.ف ةليزرلا م ولديعلان افرام 1ع مسدس كال ذىل دعت

 ريك ذتلاياسو هيلعهقلا ىلص " ىنلاىمأالو اروذالواة سف كالو اروفناح رفمودلا كلد ف نوكالو

 »* نآر ةلاو ق ق هلوقن مهمون ىف مهلاح بسان امع مهركذ دمعو فان نم نارقاابرك ذفةرو ا ارخآىف هلو

 مسقلل لد ؛ةوقو نآرقلابمسقلاو ملا فرح ابامهازثأ حاتننا فناكرتدي ص ةروسو ةروسلا هذه « ىناشا

 اهلوأ ىف لاق ص ىف ال كاذو نامسان:ءامهرخاو نيتروسلا لون أو هورخا:ى *قناكرتشيو سعتلاو ||
 اهرخآ ىف لاقو دم انآرقل واهو ىف لاف ىف ىفو نول اعللركذالاوهنااهرخشآىف لاهو ركذلا ىذنارقلاو ||
 ىلاةبانعلا فرمصةروسلا كلت ىفَنأو هو « تااكثلاو 5 || عتفأف دعو فاح س نارا ارك ذف '

 اوريصاو اوشم ا نأ ىلاعت هلوقو ادداواهلا ةهأ | الا لعد اىلاعت هلوشب دمحوةااوهو لوالا لصالاريرةت

 0 باس هوك ماخاونؤرغ لسا رقما ةروسلا هذح قو ملح 4 ىلع ْ

 ميا *الاناسلو و بهحا دف ةتفاناك انوةتاد حولا ل ء ءلد هنال مدآ ءديةباك<ي هقْسو

 لبح مسأ(ق) لف (ىلوالا ل2 -11) ل 2 هيففري هلا امو «راسأ_ةثلع ردم كل ذاع أ رس مهنع صضرالا

 || تمدق تاهبنتف ورا نارك ذ دقو هللا قدص ص ىو ىمهالا ىضقان| وق ىش همكح هانعم لدقو ملاعلاب طمحت
 : « قثافا | ىعملاو قثارلا مالاكسا |نمءوث هنود الو هملع دربام عامسا ىلع المةم عما.سلا قدما نا رقلا ىلع

 هانعم لعام ةمحراملا ف د_جووةرهاطظ ةمحراج اهنمو هن اسل اهنمو ةساقاهنم ةداسعل نأ ضد أ انركذو

 ملعك ليل دب لةعام ةساقلا ف دجوو اههرغو ىجسااوىرلا . نء يا لاسم اكهاسنعم لاتعد م اماممددوو

 نيلية ءاه دع ام امفد -وو لسرلا قد هو ىلا ءت هللا تا ف هورمشلا ناكماو دمجو ا 1

 نازملاورعُشلا نهقرالا فم سا انمدح الادو دما ط اريصااكع مدل | الولاهممز او قد دصتلا نكي ال رومأ

 ىدلا ' ب
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 هيل
 ايدي 1

 1 تالور دل كير نم قلم اودلب ءارتفا نولو ةر مأ نيملاعلا بر نم همف بدرال تاّكللا لد رن ل! ىلاعت هلوقاهنم

 سلو مسقلا ةَمي رط ىلع لءادلا ىلا ةراشا نوكي هماع هب سسقلاف هللا لوسر د غنوكىبءةلاد:زدتمنآرقلا

 ا انلقناامآو لوسرلا قدس ةفرعم لن رشملاب مزعلاة دمفم تاراما هنف لب رثملا ىلعال_ءادهسةدوف

 هيلع هللا لص دمت نوكوهو ةمااح هيرب موهفموف
 رافكلاّن اف قدا ة مص ةمالاكاو قالا ىلء لو

 ٍإ

 اه 2ءبورمطم أ لانه نوكي نأ ىذت#» اوسع ىلإ (قاشلاو)« هانركذامراستلاو كل ذنوركتياوناك

 | ىلع لو ةنفاحوطو :دي زنو نولوة:اكسهالا ام هلودرب دقت هنا ”ىرمذ لا هقفاوو ىدحاولا لاك لون كلذ
 هذع برك او ه.فاوكشمهناو دعب لاق هناكفر دنعل كنا محلا نآرقا اوقع هتاورئدةدلاَن اف هاته

 لبناكمالا درو لرتلاب هح رطو ىهالا قدص ىف كشلان اوءنسي ل ىنعي (رذنممهءاج نا اومعلب) لافو

 عض ومىف ميظعل اراصةخالا اذهىف ةمكلسا اكلءقناق ةسعلا روءالانمكلذ اولعد تح هنال اومزح

غيالمأب أو هنعبورضملاو هلع مسقملا فدحدح او
عم م وذيالو ميظعلاركذلا ددالا م-وع

 ك ركشل ا

 نءمهةيالروهظ هنم موفي عضاوملا ض»:ىف كرما اّنالهملع مستملافذ_-امنالوةنف زيزعلا قيفوتلانالا

 اذه ىفركذيال وه هريغ ل لاهاذاف همطع دق نوكم هءلع ىثأو سا ىف ميظعلا كل ا ركذ نمّنالكاذو ركذلا
 : ناسل لود ىلاعت هلل اف هرك ذي همحاسص ذمغةسيام قوذ هتمظع ىلعال ادرك ذإ كل رت ىلا د اشر الان ن وكب سانا :

 | رخآ ص أب هنع ب رضأو رك ذاذا هنع بورش اًنالف هنع بورما فذحامأو رك ذين أ نمرهظأ كتلاسر

 هلاثم بارشالا عءام_هركذ ن_ سعال تو افا ا مظع اذافام توا :نيروك ذملا نيب ناك ا ذا نس اما
 همظعي كلا ١ ليان الف مظعي باورلا لاقي ن أن _..عالو همظعي كلا ١ لبانالذ مظعي ريزولا لاسقي نأ نس

 بارالا فر ىناو اح رص هنع بورضملا ماكل كرتاذاف حر دا بارضالاذا ا دعب امه نوما! نوكلا 1

 ٍ لامامظع انتوافت ىناشلا لسه هنأ اهمنانثو هل.قرخ ا ص أ ىلاريسشي هنا امه د>أ نا صأ هه دفة 3

 || هباغىفهقال_ عطقلا نكساد.عب ناهريا |ماسق دعي كاشلا نال | ذكض اند اهو رك ذيالا#مو ن قكنام
 وذ موقأتأب تمأ لوةنردطملاركذ ةباشعنوكي لعشفلا عمنأ (ثلاثلا ثعملا) « دعنلا نمنوكنام |||

 ناكاذاو اذكواذك هوتالاهءاوج ناك مولاه نأالا هءاو- ناكسحام ل اوقنو ماسة اء ت سعأو

 زويالو قاسصلالا فرحري_غنم موقأ نأ تهأ لاق نأ زاج ثءح رد_هملاناستالا نع لزني لف كا ذك
 ىنءملاف ناك ناو مهءاجنأ لون همم نماو.ع ىااولاه كلذاو ءابا | نمدبال ل: ماسقلا ترمأ لا. نا ٍ

 لعفلا ىلعل+ ديالا او ةراح فورح اهلك هي دعّدلا فورحو فرحو لعف ةرودلاىف كلرقسملا ماةماعاف ْ

 هع اداوأ:م ارمثنأ نولوةب أون اكممالذ ر رقتلاامأ مهدت اطءالاروك :ءنوك نأ لصإ ومهما |

 0مل نك تا عم ةعبش رلا ةلزن ا هذي مكصاصتخ اروع فكه نأ ىلاةراشا اذاثم رشبالا سنام اولاقو | ظ
 ظ مهدد نمو م عاكهمءز عام هءاءروظو مهر هظأ نيب ى ريو مهما دحا وتاكاذا هئالذلاطبالاامأو مزآوللاوأ

 فال هننادنع نموهف ان_تنح نمد ادنعنمالو دنع نم سدلاذبهاول وقينأ مهيلع ب ناك

 عون لكل الر دقنال نه نولوةياوناك ممناف هنءنوز باس ىنأو مو نجح فالخ نم دح اومهءاحولام ا

 : راح لاطو الا ل:.قنأف هءاءر دةءال دا ناو ءاوولا ف ريطلارومطااورانلا علب ةماعنلا ةيصاخ نأف ةيصاخ

 | هدول نأ بجي مالكلا نالطيا نييملا لوق: زوجي فيك ل طابلارب رقتنكلوالطابن احح مهاوقنالا]
 ةةَماف وهو مكتم هلأ بدسد منع لاق كلذلف لطب مث هملع لل د هنا مه ودام لك هتف 71 ذيو نكميام غلب أ ىلع | ا

 : مّدق عضاوملا عّدمج ىف ىلاعت هللاو اري ذنو اريشد ناك لو هيلع هللا ىلص”ىبنل لق ناف بنا| اذ عا بنس ْ 5

 ناك انعضو.ةراشدلل زيعت لا فوه ل وةن مهتم ريش مهءاسنأ اورعرك ذي 0 لفاريذن هنوك ىلءاريسشب هنوك ا 4

 ئرشزلا لاف (بمع ئشادهنورفاكلا لاقف) ىلاعت لاه مث اهريغالار دن موش ىف 1
 ' رخابدهت اديه

 أ ردةااك اروك ذمن وكي نأ ملك (مسهنم) ىلاعت هل اوقو هملع فر لاخدا نم عئاملا م دعل مهمات
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 اق نم لعاغلا مس اوه لمقو هقاقدص ص ىفورمالا ضف ءانعمّنا لمقو الف كلذ هب ضوملا اذه دارم انآ

 دةنيح هانعمو فثكلانءا امسشالا عيج ؟<فأق ادههاذعمو ةضراعملا ىفوةادادملا نم داص نم صو وهدد

 انا ف ىل.ئاماذه نأ رقلا كانه باكل اَناانلق اذا نيم باّمكَى الا سدابالو بطرالو ىلاعت هلوةوغ

 اههفلماعال ذافقولااهتخ اذدأم ىلع ة هكدلعم ىهااقنا لوةةفاعاتءم ناس اورص»و ةرثك هنفدع ارفلا

 فيكل.ةناف فخ اللارابتخا فلا زوو نينكااسلا» ءامثلا نمارذ>رسكلا زوو تاوصالاءائبهب-تف

 هلو:ىفاك ىرخأ لأ ارح . الاو ةلكرخ امه دس أ ناك اذا نينك سلا« اقتادزع“ ري موانهه غفلارامتخ ازاح

 ةهمشل لعفلا فرمسكللا نيعو كد رحتلا يوان انهّنال لوقن نيذلادرطتالو اور فكن يذلا نكي مل ىلاذ

 ىلع ىنخمال ىلا ةرسكلا ترعتش اند ردا همف دج ولالو بصنلاو عفرلا هيلع درب ل< لءفل!ثال بار ءالال م

 نالها االفءاممال ارخاوأ ىفامأو بصنلاب هيتشال متذول وّرا همفزو< ال لعفلاّن ال رع تسل امن 14

 مم فرحا مناانلقناامثأو تس ل نكت نكي :لف ثالثلا تاكرطلا هملعدرت لمح ءامالا

 ىهاشلقناودجو: نأ اك ؛ابلاربدةنو لات الا هدو ىلع سسقانال و عف ءءله < بصئاازوكوّرالا اهقل هب

 لوةناك ّر-للا عضومىف خفف زةن.ح فرصالا الا منال خفلا اوقف كالذ عم اهبمسةمانات ناف ةروسلا سا

 اريخاها.:اعسنا عفرلا اهةذ ةروسلا مسا. ةلقو اهب اقع سدل هنااننلق ناو امهب مسقلا ىف دجحأو ميه رباو
 راطاف لج مساق ناو عارو عاداذهانلوةكنب ونتلا مط وفقي افق ن نمودانلقناو ى هذهدهرب ل2:

 |0 اوك الاوعو ريكا دوك ةةدلعولا لوقيترو قتل قا دتلو ةايست ناك ناني وئلاو

 دوجولا ف سلذا مب ركلا هللا اناوةكح دم ادّرغنوكيدقو ىتنلان ءزأع 0 جأ مب ركلا لجرلاو ثداخلا ن ءزيعمل

 لعف نا.فزيسقلاامآو جدلا دّرجن هنأرهاذنلاو نيه ولا لقي عضرمل اذه ومع ركسأ انهن ءزيمت ىت-رختادلا

 ريثكوش دما لسقو ىلظعلا دمحملاو لاخلا هيتريسانا رقّنأولو ىلاعتهلوق هملع لديو ءورقمالاعمانآر كا

 ركذ هنالو ةدئافلا يظعنأ ارقلان "الف م ,ظعلاوهد لا اناوق ىلءاممأ دم نأ ردلانيهجولا ىلعو مركلا

 نكي لا ذا يلع كلم لاقي ةمظعل اةناودو قالا ن هد هماع ر دقي مل هنالو مظع ميغ ام.أا ركذو ميظعلا هللا

 دس ًاهزثم ىلءردمدال ىدفاىأ ىلتغلا تارعلاو فاما نماهتس كلاس ”[دقلو ىلا هآوق هملع لدبو باغد

 هيلع علطي نأ نم طوف ىأ طوف حول فد. نأر هوه لع . ىلا عتهلوقو كيوم ىلع ةلاد ةزدتمنوكمل

 وين هءلعرو دةمربءوهذ هفاخ نمالو هندي نين ن ملطامل اه ١ ؛الوريغيالو لد الفىلاعت هعالطانالا دحأ

 لكى غم هناو هدحو هدودصقم هذمنىأط ن م لكم ركثآ ارهلاق مر كلاريثكوه درحل انلوق ىل_عاممأو ميظع

 دسجلاف در دمج كناانل اوقىفدمجل انو رةم دما َنأوه هملعل ديو مركلا ةباع جاستن ا ءانغاو هيذال نم

 (لوتالا) ثحابم هيذو مركلا ىف غلاسلا م ركدا اوه دم جلا ب مي ركوتنملاو ماسعثالاا ىلعر دم لاوروك- ثملاوه

 ةئبرقوأ ةمااح ةإ رقي مهفي نأ ام اكل ذ لو ةنن أب اهطبضو هوجو ةلوةناذام هملع مسةملافهب سقم نآر أ

 ةمد2:ءةملاقم ةلر رك رب ”نءموهفم هنأ :5ناف ةرخ أتموأ هب مسقملا ىلع ةمّدقتم نوكتن امنا ةبلاقملاو ةملاَقم

 لوا نآرقلاو ىاعتهللا اهلزنأق وأدم َِن ؛ارغلاو ف ِق او ريدشلا ن وكف ق الااغفلْل امهم َدةمءالف

 هملاقم هلي رقم موهفم هنأب اتاي اود .ارلالهلا لوقءوا* ءازذسلاب د رو شمل اوه ىا هلناو متاح اذ_ه

 وأرذنا كنا دم انآ رقااوريدقتلا ن وكف عجرلا ىناشلاو رذن[!!ءاهدحأ نا سأ كلذ لوةنف رضا

 سد ىلاعت هلوق هلع لديذ لوالاامأارهاظام يلع مسقلادرو ني هال نال نئاكل عجرلانا دما نآر ةلاو

 ىلا عت هلوق <. اعلد هةموو مهو انارذن أاماموقر ذنمل لاه نأ ىلا نيلسرأ ا نا كنا ميك ١2نآر لاو

 ق لاق نملوق ىلع دوه ةياغرهاظإ هحولااذ_دو 0 يل

 اهام ل زوج ا تال ران مرق ذنلا نال لالا تقل دنع رهط أمم نيهسولا 0

 روسى كل ذريةعاورسش ااه دءبو ترك دفورحلاا ارامو ارذنمو السرم هنوكم ست اوثآر هلا عم

 اهم
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 اندنعو لان الف ناكىلا ةمن تنلانامأ نيت يسمو هلئسىالان اسنالادنءدجو ال ادهو لد 211 'همق ْ

 لمست ظيفحلا وأ. شو !ءزعا» نب لعأ بالا فن وكي اي ىدنءلعلا نعي يَ .ة- ناتكص ظ
 ماه ا”سأ اناس ىأ اظفاملاى «عنوكي نأ لمتحو لب دّدمأ اوريمغت | نمو أ رغما: نيعنركللا |

 قدراو طفاسلا ىعع اظ.ةلانأ امهدح أن يهجول مدالاو# ىئائلاو ء اهتم أمس ىشال ثدي مهلامعأو 1

 وهف ل.ثقللانركذام ىلع باَكَسا نالو ماع ظمفح هللاو ىلا عت لاقو طف م ملع تن امو ىلاعت لاق نآرقلا

 بورما ام ل.ةناف مماعّدر (ق1اءاونذك لب ) ىلاعت هلوقو « اذ نأ نع ندد سموه وءامثالا اظذعت]

 مهن اههنع لاق 1 ىلاعت هنأ وه .يرتتوهاوبدك لبد ذثلا بذيل ردت امهدحأ) ناهجو هيلو هن |

 اود كص م هل رذنما بذكي ل ىلاعت لاقف بذاكرذنم انامل ارق ىنعم ىف ناك بمخع ءىأ ءاز_هاولاق]

 خيو هيلغام ا لما لوسر قدص قخرت اغلا ناشر لذا اهوحو له. < لوةن قلطاامل_قناف :

 اماه ةر هاما !ةزدعملا,ة داقااةومنااثلاشلا * ناهربهنال لوالا٠ نمتءرثودو لزنملا قاف رولا ىلاثلا ذب /

 ةجاج درو قا. ىلاعت هلوق ىفءاملاىعم انا نب لمق ناف ق-ووذ هعوقو نم دال ىذاا رشم عيارلا « قال

 رست فاتر از سرا لوعتمىلا ةيدعملل ىك لوف هفي ة متم نب ذكتلا نأ هيلا :

 نال كِلذو ةيدعتلا ىنعمر اوال ع_ضوملا اد هى ىو قع .ةدعو ثح هذ لوقت تاوتفملا كب انتو ١ و :

 نالذ ئبذك لو: لوةلا ىف ىرخأو لئاسقلا ىف ذبول ةران :ةمللانكل بدكلا ىلإ ةيسنلاوهبيدكتلا |
 | رغم ىهح ديز نالفا تاق لوتواد ذاك هل هج ىأ هب ذك لانقو نالقلوةنالفيذك لوةتؤأه دان 1

 دو:تريذكىلاعت لاقامم ودبو *اسبلاب لمعت سلك انقلافبيذكتلاو ىلوةبذكو ذكى تتادعرشأتف |
 لاقرثك ؟ءاماا نودي لت اقلا ىف لامعت_.الا تةريغشا ذكل وملافو رذنلان دوم تب ذكىلاعت لاقو نيلسرملا

 ءايلاب ل امءّسالا لؤةلا فو كل ذريغىلا كلبق نم لسر تب ذكدقف كونذكين او لاهو هوبذكم ىلاسعت 1

 نقدا ْ ر.ءاجذا قددصلان بذكو ىلاعت لاه و قاطاب اوبذكلاقو اهلكأشتاب اب اوب ذك ىلاسعت هللا لاقرثكأ
 برضلاريغه هر دصد برمضن مناف لعاسفلا نمردصد ىذااوخهئالرد دا اوه قلاتألا لودقملاَتأوه همف

 ىدعتف فرطان ع هروهظب ىغتسي لعفال ال هنوكل ارهاظ ناك اذا انو ريضم ىم-دف هيف عقبال تأ ريغ

 ىغتسإال برشلاو هءموقي ل تن ههلدبال برضا َنآبلعلل | ارهحتب رشو ارم تبرض لاق ب فرحريغ نم ْ
 نال هسفنىف هرووط مدعاة بدعتلا عمر هظمل فر ا ىلا ام ترص تاق اذاوهمف قة: بورد منع ْ

 برضلا نو دروهاظاا ىف نوكي دق لعفل نا مث هب رم نم هنم مهفيالو هرو ىه هنم موفي باصسلا ٌرملاق نم :

 فرش عمق وركاروملال قو ىلا نوما فرش الاس ْ

 اذاامأآ نريضلا هلآ هتاعس اذاالا ورهعب تب ريض لوة:نأزو<الاذهاو برضا اروهطظنو دروهظا!نوكلا :

 هب توعصو هر م لوتتتوكارتشالا عمالا هياورمزو حالو ءابلاةدايز هدقزو جال هريغوأ طوب هب رش ْ

 لضالاف نسخ هنأريغ ل. لءف ركتلاورورملاك راصفئشلابدنلارا سها مسملا ناله تركو هتركتو ْ

 بورما اق فذعت مس مدع شاش ا هلق رضاا فالؤع عيسلاكه ريغباعقاو هنوكو ليجلا لعفلاركشا !ىنآ]
 لئاسقلا ف بيذكتلاف اذه تفرع !ذاانث انوكش كلا مووفه ف لغ ادوؤو فلا الزلل رضلاموهغمفلخاذأ]]
 رووظلهمفءام ل الاب هيف لامعشسالا ناكر ءاطربغ لوةلا فو بذك,وأ قّدصي ىذا اوه هنالرهاظ ||

 ركذتلا اىلا هورتسؤي ل ىأ قا مهءاجانا قلاب اونذكمريدقت ب ذكملازه (مهءاجامل) هلوقو «ةيدعتلا نعم |
 نااباو ذكري دقت مممرذنم م ةءاحنأا اودع لب ىلاعت هلوةىفىءاملاو هانهاه ىءاحلا (امهناثث) ربدتلاو ١١

 اذ_ه نولوقن لب ء ىلا تقو هننوب ذكيأل ممل عجرااوه قملاا.ناوق ىلع ممبال لوالاو رذنملا مهءاجانا 1 ه

 رعاج < ىرخ ًاورح اس نولوةب ةران حجباحزلا لاق طاش فاش ىا( رح سهأ ىف موذ) هلوقو + نجرلا دءوام | 00

 تانالافر وكذملا فالخالا نام اذه لا ةينأ مدالاو ن وذل ىلاىرشأوةناهكلااىلاهئو.ستءاروطو أ]

 د.خحلانآرشلاو هربدقتو كشلا هنأ ارك ذ دقو هنع برضأ قداس ىلع لدي اورع ل: ىلاعت هلوقتالاذو || 05ْ

2 0 - 2 
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 هنوكح نوم وبرج ذيع د عر كلذ ايارتاكو انتم اْدْنَأ هلوقي هسلا راشأ ىذاارسش اوهورخآس نم

 لافورذشم مه ءاس نأ اوعو ه.ف لاو ثدح نع ةروس لوف رطذلاهملع لديورسشلا عوقو نمو ارْذَم

 ةراشاب ._عائثاذه مهلرقنأر هاظلاو نيرعأ نم مهب تركذ باع ؛يشلاذهّن اا دحاو اهلل ةهل الا لوس
 ماهف:سالاريغ باعئشلاذهتاركذ انهن أو هلوالا ه هوجو هع ل ديورسشملا ىلا الر ذنملا* ىجخىلا
 عتيام نكي لو بيع ئئادهانه اهلاهو باع ئشل اذهناادد اواهلا ةهل الا لعسأ لاقن ىراكنال 1

 دهد دو انهاد+ ىلاشلا « دعب عحرذ] ذابار انكهراانئماذنأ اولا مث «رذنملا ىجنالاهملاةراشالا :

 بعتلاكودو داعبتسا هناف دمهد عجر كلذ مهاوقوهو بدعثلا ىعمىَدْؤي أ ماهفتسالا.داعبتسالا

 ئءاذهكلوق لعج نم مزل جب رصصلاراركتلا ل_.ةناف راركتلاك ناكل هما||دئاع اضيأأ بهنتلا ناكولذ

 لوةناراركت نوكي بع ئاذه هلوقذ مهءاسنأةلوق نمل هنء مهين نار ذا ءىعت ىلا ادئاع مع |
 نوكيالامم ناسنالا بعت نأز اجو لعفلا ةغصصي او بع ل.لاها هنالك ذورب رقتوه لب راكم سدل كلذ |
 ١ و.عاملمه_-ماكف ببن سلامم كل. عتلهجوالف رعااىفلاقيو هلئا هأ نم ني.دتتأ ىلاهةلاقك اع

 انديه لاو ىل اعت هنأ هملع لديو هنهبدعنال فدكو بع ْئشث اذ هاولا_ةذ مكسعو مكلعفا ىعمال مهل لبق
 ناك اذكر راس مهل اررقّنال اذكر جاس اذه نورفاكل ا لاو ص ىفلاهوءاذا!فرح< نورفاكلا لاف أ

 اولاقذ كلذ هيلع اوركنأو اوبع ىأ مّدقت ام ىلع بتهم أ برع ئناذهو مدقتام ىلع بتصرغاشنعت ]|
 دعيلاىلاةراشالا ظفلب دمسد ع جر كلذ ىلا هةهلوقاضأ هملعل دب وهدم يدتنال ف.كف بيع'ئثاده

 عصإال كالذو اذهب هملار اشملاريسغلل ذب هيا اراشملا نوكي نأ ىئءذف بدرةاارضا ىلا ةراشا اذ ههلوقو
 اورهظأهتلاسر نميهلا اوروظأ ملم مناف (دمع عجر كل ذابارئاكو اذمم ادأ ) ىلاهت لاق مث «اماوق ىلعالا |
 اولاقو مان ديعيناك اع م دصي ندي رب لجرالا اذهاماولاه مع ىلاعت لاف اي اذ#نو همالكداعيتسا |||
 1 ل اودي م_ ممراكنا انا رامواننماذنأ هل وق * ( ىل والا هلثسملا) < لتاسسم همفو + ىرتفم كفاالا اذهامأل

 | هناك يلالا باقعلاو ىقملا باذعلابالا نكي ملا ملرا ذنالاّنال ردّ مهءاج ىلاعت هلوق هملع ل دمووةجوأ |
 اذه هلوةوراذئالاوهو هلافام ىلا ةراشا .كلذ( ةاثلا ”هلكسملا)« ايارتاكو انتم ادن ولان رمشعلل ةراشالا |
 اما وريضاح د>او لك ىءاساوء ىلا لوةنناتفصلا تفل خاطف اناقام ىلع ء ىلا ىلا ةراسشا بسمع ءىثنأأ]
 أ عري عجرردصم عجرلاو كلذ هيفاولاةةرمتاس+-|نع اراسخ ناك هيرذنملا نك ارضاح ناكنا وراذنالا |[
 حدي اضيأ عج رلاو هموزلد_:ءرد_صمىى>رلا كا ذكوامزال ناك اذاهرد_ىم عوجرلاو انّدعتم ناك اذا

 عحرلا دارأا نوكي نأ له< و ديعدعوجر ىأد يمد عر كلذ هلوقي دارملان وكي تأ لمتحف مزالل اردصم

 | نوع نم ىأ نو دو درمان“ ا ىلاعتهلوق ىناثل | ىلءو ىىجرل اكد رىلاّن ا ىلاعت هلوق لونالا ىلءل ديو ىدعنملا []
 ىلاعت هللاّنا ع هسفنىفارو دم هنوحص اوركنأ دقف ىدعملا نموهانلقنأف ىدعتملا عجرلا نمدهناف 8

 ىلا عت هبردقو ثءدلازا وح لءلد ىلا ةراشا ( ظءقح باك اندنعوم_متف ضرالا صقةاماةطعدق) لاعأ|

 ردافورخ الا ىلعدحا١ ءزرح هلع هبتشي ال نوما نمدح او لك ءازجأ ع... ماع ىلا-ءت هللا تال كل ذو هماع

 الخ دم لعلل لعج ثيح ميلعلا قالذن اوهوىلاغتهلوقك اًديهو ديعسه م عوجرلا سدلق فاأتل او عجبا ىلع

 نيضرالام وذ ىف اهشيثن بسدم_هوازحأ ا ةملع ىنذيال نعي ضرالا صقتتاما-:اعدق هلوقو ةداعالا ىف
 لعيم_#هءازجأ لعب اك ىلاعت هنأ ىلا ةراش كلذ ّدرا نهد ضال !ىفانااضا دن نولوتب اوناك ا باوس اذهو

 | ناك اندنعوىلاعتهلوق عم لاقي نأ ل متو نولمءياوناكاعو تولوةب اوناكام هي دعتو مهلظ نم مهل امعأ
 | ناسنالا دنعنوك اك "ىلا جالاف ”ىليصفتو ىلا ملعلاّنال كل ذوءا مثالا لي_صاق> ملاع هنأوه ظفح

 كلذ نكلآو باو اةدنعرض# باَكلا فن وك هلم س مهن نع لسا ذ | هنأ لعيو همه ةدواناّك طفح ىذلا

 ىلع صرع ا د_:ءنكحاو ال دفال_صقو أ انأناب ان هلاج ىف هلاب رطخالو فرعافرح ه.نمع بصن نوكيال

 ١ بدكىذلا باكل اوءام_كالا نعربهد ىذلا لدم ”ىليطفمااورظذديد تو رك-ة ديد ىلا اددعال نهذلا



 ثري او يايسمواكا ع

 1ْ ريس رجس هه زءامدلاناهماعل ديو ىرك ذصضرالا ىو ةرصم :ءا.ملا قاخ نا ىلع ضرالاو 8 1

 نيرهالا ن ءد>او لكىفادوجو م نيرهالا نم دحاو لكن وكينا لق< وةركذتضرالاو رمد ءامسأا ||

 / لذفلاو ىلاعت هلوقوراتخملاو هلوالاو دمد1لاب بلا تءةتوريدقتلا لاقي نا لق<و نيماعوأ ماع لكف عدو || 1 ظ

 لام“ دك وةتاقسانملانعت لوقو ل دفا !نم لا وطلا تاقسانلاو تو*و ةهك انرئلاوترت ورا ل اوف 0 ١

4 

 | فدع الا يسنأاك نفءضالا ف.لأتلاو قفصالا جسنلاك الا فيلأتلا نأ شالو مان مو حورف ناسناللو
 ١ تالاف ىلا«: هللا نم ىلعال اذوج وب مهلع عم نو دال |نو دعمتسي ف: كفى عأو نانا ذدءبع هألوالاو

 ْ ادادشاعبسهلوةوروطف نم ىزت لههلوقىناولاه كال دكو قرخلا لةنال* اعسلا نأ ىلعالادي الادوس الفلا

 | نوكح, دال ثلا مدع نءرابخ الاو كل دمدسعىف حب . رص ح ذرذ :نءاهلامىلاعت هلوقنال هيفاوذسعتو

 ا هلوقب مهلوةف الخ نيب ىلا عت هنا م هتاكم | ىثن ىلع ل ديإل لام نال ام لأن نءناف هناكما مدعنع ءارامخا

 || لاهو ادادث اعيسهلوق هلي امم ىف ةهاو دم ول ىهذ لاقإ و ترطفناءاهسلا اذاو لاقو تر أ ذك

 سدي ةلالدلا دورك ذامو مب رص مولع ةرلا ىف لكتلاو كا ذربغ ىلا ناهدلاك درو تناك ءامسلا تقشنااذاف

 لاه مشع ل وهم وكستن مىضسأ وفعضذأف لوةءا'مسهلمادامآو اضيأ ةمهغ ةلالد هل سدلو لد رهاظرب

 ةحوو رخآ لم ادىلاةراشا 26 + حب ؤز لك نم اههف نين او ى«اوراهبفأنمقل ًاواهانددمضرالاو) ناس
 ُْ لوقف ىوذلا كل هءلادومتال سانلاوتيذاغا هولا هتقراقو تاما نانا الا اولا نوه ضرألاةلالذ 3

 دوعت ناسالاكذكف ديزبووغيو تايذلا عاونا اهمه تش ىلاهت هلا و ادوجسرثك او ادو- تأ ضرالا

 تايئالاو ىماورلا» اًدلاو داا ضرالا ىف روما هن الث* ءاوسلا فرك ذاكروما هن الث ضرالا فرك ذوةامطلا هيلا
 عضو دان ال“ ءائملا لامي دحلاق داو لب اقم ىف دح او لكو حب ورش ةااّدسو نييزتلاوءانبلاءاعسلا ىفوامف

 ْ !قك ضرألا ف تانالا و اها زمةزوكسهءامدلا ىف بكاوكااو هس ”ايثضرالا ىف ىما ورلاو عفر اننبلاو
 ْ ىقئاذه تلعاذا اهمادعاو جور ذا ادس فال ىلع وهو اة ضرالا ام قش اص اةيصانا قامت لاك
 ناسللاو 1 ٌرهمءام_ثاونذالاو فنالاكه سا ءامشاو ةعوذ ص ءامشاوةءوضو «ءاشا ثنادالا

 حجورفاوأ“ ءامسش داو قافدل اك اف.عضاصسن ةبو ملا ةمسشغالاو سأرلازو دك ورفلا ةدو دس ءايسئناو 3 ا

 1 نساهم ريغدادشاا عبسسلا ىف داهملا|ذهىفدادضالا ىلعر داقلاف اهريغو مهلاو خامدلاو رخاالاك قوق ومشو َ

 ىلاءتهلوقو ه ن_سملا مهبلاو ناهتلةروس ىف ءانرك د دق ىسا ورل اريسقف# «داسحالا هدهىف اهريظن قاش نع ا

 ءاهسأ | امهو نيروك داانيرمالا ىلا ني داع نا رطفل اكرك نا رقخم ( بهم هدعلكذ ىرك ذوةرصتت)

 رك ذن اهنرخز ذخ أنة لكي هذ ضرالااماونامزلارو ره ىل-عقرملاةىثلاكى مذ ماع لك ىف: ةعكسم 1:

 ل "لاق م ىف ةنوطممةر مسه َنانآ اهمثناو 8 داو ةرصبنلا نب قرفلاو ٌكاَذكضرالاو :رمصش» ءا وسلا ّ

 ّْ رظنلاورك ذنلاو ركشتا ىلا عجار ىآ به تمد. عنيت ةوقو مات ادله: كه: هتف تا اضيلا | ْ
 ْ (تانقسان لفلاو دمها بحو تائح هبانسن اف اكر اش ( ءامع الا ن ءانلزن و) ىلاعت لاه « ل لدلاىأ|

 ْ لاز ا كلذوامهنم امو ضرالاو اعملي لالدةسالا وكي ضرالاو ءامسلا نيبأم وهورخا .1لءادىلا ةراشا
 أ مد_ةئدقلالدت_ءالااذه .(ىلوالا هلكسملا) لئاسم هيو ت2 نءتابنلاجارخاو قوةنمءاضتلا |
 هلوق لوة: دمها بو تانج «ياننبناف هلوقب هتداعا ىف :دئافلا ىف جمب وز لكن ماسيفاذشبناو ىلاعتدلوقب 1

 |عجدي رنأب دي نووي توما د«: نا الا ندب كاذك ذي زئووذت راخد الا ىأ تالا سفنب لالدتءاانشاف ْ
 || ف دح هيقد._مطابحو ءامدلا ءام ةطساوراصتال | ىلا هد. 5 امئااؤوشنلاةّوق هلا ىلاعت هللا

 : ؛ لتمر زو ةقاناهلوس ارا نلتخ تان للا وهو دمصأ-اعرزلا ب>و هرب دقت 1

 لذفلا نكل ةئس لكى ف ةءارزرمغ نمر غن و اهراس فاقت تانطا نآل نين -ن ءاللتاىلاةراشاتاقسأب أ ٠
 قابخو عرْزبو ةذس لكت طش امو واخ ىلاعت هناكفرشلاو ع رزلا نم طلت سةجو ورمي مريب أ:!!الولو ربتؤي 2
 توقالو ةهكافرام'ا ضع نالرامت ألا فذ نيدسأ + ن هتكر ١1قا>واهلصاءاقب , عم فلعدي فشل لكْعبر الام

 أ

 سس ار 8



 كاشلاّنال بدعتلا وقوفو كشلىلوال ثالث بتا م هذشو ١ وذكلب اومع لب كفا وكم ماورد كنا

 عزي ىذااو هب عطقي ءال هذكل ببحلا عوقو مدع داقتعاه دنع رتي بمعتملاو ناس دنعنا مالا نوكي

 هيلع ل ديو برم سهأ ىف مهف لاةةنيمزاجادراصو نيئاظاوراسهو نيك اشاوناك مث ”ىضكلذ فال

 ليقن افا م نوكيال هوركذاهفو م دة:ام ىلعامت ص حش ره ىمأ ىف ممم وكريسب ذنمهنال مهفهلوق ىفءاغلا

 ىهتنّناظل او نطلا ةحردملا ىوتني لاشلا تال لقعلا ىضتقم ىلءةزيقم نم رومأ هذهو طلخا ع رملا

 طالتخ الا لص هسفف هوركذامامأو كشلا الن نلظلا دنءونطظاا قبال عطقلادهذعو عطقلا ةجردولا

 هن_تفىلانودوعب ”اوناك نوذحت ىرخأو نهاك نولوةب اوناكة ران ل: بنر كل ذ ىف مهل نكي لمنال

 ٌجيرااوذاذهفرعشاادعب رخل ىلاو ره ملا دعب رعشلا ىلا ذكحو ن ونطاىلا هس ندعم ةناهكل اىلا
 هرعلوط ب ذكلا هاننجاو هتنامأبم_ىاعل هقدصب ّنظلا ىلا ك ثلا نم ١ واتح ناسا نأكل وق

 بئرتاااوريغ ءالف هناسا اوهب دب ىلع ةرهاشلاتازدعملا روهظا هقدصب عطقلا ىلا ّنافلا نمو م- هر ظأ نيب

 فات لوقىنا مسمن ىلاعت هلوق رع_سفت وافاد ور نانا ساو لا عيتلرلا لور نزلا نو

 ىف ةفمطل هبف ملت روم أمزللاو ّنظلاو ككلاامأو فلة ءالوق ناك هقحىفمسهمردصي ناك امّنال

 جيمصلا مزحلا ثالا صيحصت مزملا لذ نو كح مدع نعئني م-هءطقو مط ىلعجررملا ظفا قال طاَنأ

 ددرتهداقدعاىف عمرال هناف قذوم ان مؤملا فال ابرط طه م همن اكفريغتلا بحاو كلذ ناكفريغتال

 نماهلامو اهامزو اهانمأب فيك مهقوف“ اهسلاىنااورطم ,ملذأ) ىلاعت لاق مث « ددعت دقة عمى دون الو

 قاخ ىذلا شيلا كاست فوغ فا: كسس اذهيتلؤقب جرا فاش ةديىذلا لملدلا ىلا ةراشا (حورغ

 ساسنلا قا نمربك أ ضرالاو تاوعسلا قالت ىلا عن هلوقو م هنأ مرداتي ضرالا, تالا

 لب ىف دوما ىح نأ ىلعرذاب نولي بلو ضرالاو تا دي قاخ ىذلا هللاّنأ اورب لو أ ىلاءتهلوق

 لدن ةرانو هيف و اوالو مالكل ا ىلع لخدتةران ماهفتسالا ةزم * (ىلوالا "هل ملا ) « ل ع

 ٍ راذدلاف ديزأ لد هل تاع قرا لما رأت كو *قرقنيدل اسس نيب ل_هثواو اهدعبو هيلع

 هبقخ ةراشاو اولابريثد سعشلا تءلط دقو دعبر ادلا ىف ديزوأ لاه ذاق راكسالل هركذي نمعشلا تءلط دقو ذهد

 واولاتالدعبو رادلا فودهدي ز نعر دص نم عمم ام ىلع لود 526 « بق نيلعف "ةيعرابص مف عت د ىلا

 لق ناف راكن الا ىف:دانز هيلا واولابىوي هنكل قياس لانه نكي ناواهدعب اريام يعأ فيض ئل

 عجزلاراكنام-م:«قيسانهاهلوقنقرفلااءافااءاورظت لف انهاهلاقو اورظ“ لوأ عذوم ىف لآق
 لالدتسالا لانه لق: مانا ىص نم لا ةوقبكاذ يبس سب ىف ل .ةناف هفلاغي بستء«ّلا فر< لاف

 ىذلا اوم ل_ةىلاعت هلوقوهو رخآىل-ءادب ل دتسا راكس الا بمقع ىلع راكن الا بديلا ل تاوعسلاب

 هلوةامأو ءافاابركذفراكشألا ب تعا تح ل_ءادلاانهاهو رخآ الا لمل دا ارك ذمن :رءلوأاهأشنأ

 عجرلا سعأ او دعيتسااملانهاه اولاهت من 2 ىهو ةغملعأ هسف هبورلا ظذلب فاةحالا قورظنلا ظفلانه اه

 3 رطغلاَتاكف دو رلا نو درظنلاْن الع نيالا رلفأ لافو مهداعيتسادعب ةسأ دمع) :عجر كِل ذ مهل وه

 مُممدح ول مل كلانهو داعيتسالا لب انقم ىف داعمت_هالا عقباه و رلا ىلا ةجاحال عج رلاراكن ايهلعلا ل اوصدح ىف

 ءامسلا ىلا هلوقب هلو كا ذلكىلاعت هنا 3 || نم مت ىعىتلاهب ؤرايدبلا,مدشرأنروكس ذمراكدا
 ةياسغلل ىلا نال هسنعْئذرالئشل اىلارظنل او ةغلابملاو لّمأتل نعى : يذلا ىرظتل ال“ ءامسلاف ل_ةيلوأ]

 قعم ع هل ىت> همف فني نأ ىف جني ه«لارظنلا ى ونا اذاق فرظلا ىسعم ىف لوخدلا ىفمدنعرظنل ا ىهتنيف

 اهانش . ف.كىلاعتهلوقو مهنع بئاغربغ مهسؤر قوفره ا ظوهو ىأرخآ د ديك أت مهةوذىلا.ء هلوقو د 5 .ةرطظلا

 ناسنالا ناف ةلالدلا ه-وامأ عجرلا رهو عوتولاةيرقو و ةالالا هوي ةراسشاج ورف نما ملام اها
 تالا يماسأ نم ذرأ ؟ ءاعسلاانيفرصبلاو عمسلاكراوفأوىوقو ةماعدلاكى م ىتلا ماظعلا ى هنماسأ هل[

 تش هخدلأتف جورف نم اهلامءامسلا ناف ةدولدالا امأو محشو م مداسننالا بلت اءابسلا ةني زو

 تاسااللو
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 سل عسل 2 2 لا م يستلم قع نكد يع سورتم ٠ تعيس هب ا حت تت 2" عنج ع فس جي سس عج

 هوقذرشلا ناكما ناسسلال عرزلا تاسئاو“ املا ازا لال دةسمالا ن انلق ناو احاول ١ ءامحالا
 ريسغناكن اوءامحالانال لوالال وةلاباناةولام فال هاني تنأفهلوقلا ران نك نأ ىف عش هيانسحا 1
 الود ةرايزللجرخوت ةراصال رش لوقت: فطعل ازاج نب « رب اختم ني عا ىلا .ءدي ناك ا لالذتسالا نكل تاسبنالا
 تامل اريسغءاسيجالا لوةنذ ورش اريغباهذلا ناك اذاالا ةراعتلل بهذو ةرامجتنا حرخ لاقي نانو

 هءيزِفُمالو رانهزالا نم م عاوناا.ئمح رخو ضرالا ه ورضع ءاقسلا نم ءامملا لارا نال قزرلا |
 رُمااو عرزلاو ناك. .لكى دو هنال رصخلاو عرزلا ند .مءاوهر ضرالاهب-و ةئيز هب نوكيابماو تائقءالو
 نيو رارشخ انالث نإ قوتك نا ل ثاكف ل_.ةناف ءاس-الااده كإ ذك: ناكملكؤ نادجو الا ا

 تان ناكأمللوةنرغأاو عرزلا فال ناكم لكف دو هنالورغلاو عرزلا لوه-لبق نوكيضرالا || 1
 دنعاوذدو ترا ىفءاثا'تايثازاج لون اتم ةداب هل وق ىف ىلاشلا «ركذلا ىف هءدتةمعن لك ارغلاو عرزلا | ِ
 ةيوستلان الع الا ا هسفزوصف ل عاف عج يعن تءااو تنملل ف فنت تمملا تالا: تالا كلل َ 1

 ق توما دان ىو لسة ناف نمسا ئم بيرق هللا روز لا لي_هفلاىف أ

 لوعفملا نيب زل !ىلا ةساسلا نمدُشا لوعفملاو لعاذا نيب زيمقلا ىلا ةباحلا نالانلق ل اوعشذملا ىنيليعفلا 1
 عاش نيب ةفلاخل نالت اماوره ا يمل املا ىلا قو ىلا نا اراعاش 'ؤاالوءفملاورك دما : ٠

 زم ,مللمعفاا فل وتافاذ_هلعاذا 4لوعفملاو لوعفما نيب ة:لاسخلا نم دما فراساو نزولا ىف وعفلاو |
 فرع زيت الوريسالاو ريسكلاكلوءفا ىةعورم ديل اوريصتلاك لعافلاى بيدا كنف

 عضو لوعفمملاو ى امد ىنهللعضوالممف نا هم ق.قعلاو ىف دالا ةفلاخلادنءزيت .الفىرقالا فاما دنعأ] ١

 طفا ناكم ل .عفاا ظفا اوأمءّم_ساو ىن الفلا ىسءملل لوعفملا ظفأ اولمءتدسل لاه لئاغل نال ينقسم

 ىعملاريغتل اءدانت ظفالازيغت ناكألو ىنعملل عوضومل اكل وعفملاو لوعفمال عوضوا اكل سعف راصف لوعشلا || 0
 اذهنيب ق ةرغااامخل.ةناف مالا لقا طظفالاءازاب هنوكل ليعفل اريغ لو يفعملا ءازاب هن ا اوعنااربسغت | ١

 فصولا اهم دارأ ضرالا لوقن كانه ءانلا تن تلا ثيحاه انيمح اهم ضرالا مسهأة ياو اوقنيبو ا ||
 ةس ترا ص اذا ضرال ا نال ة امل ااهيف ىلصال !ةدلل اول امهر هال ةماعافلا ىعمنال ةّمماا ضرالا اقف |||

 ىسعع ىدلاو اه ثن ةيلعافلا ينعمنالءانلا امةساف ةدلب تراصفاهورعو سانلا ب ماقاو "لدا تراص

 تش 1م و لعافأاو ىفعر وطظ ثمح.ءامما | تدن |ثرح ةسطةدأب هل وقاذه قمت وءاملا همقثدأ ال ل_ءافلا

 هبد.شد*امسالا لبق نق ورمل 2 امحالاكىا ( جوردن كادك ) ىلاعت هلوةوزبز ثم اذهورهظي ا[ ثمحأ ا 1

 حرع وقةشن كاذك تاينلاابهنم رخو تف 0 24 ةشتفاسم ةدأب هباطيسح اهرب سقت لوة:ةخيورملاالحارخأالا َ

 هودعبتسأام مهل نيب ىلاعتةنالد عب عسر كل ذ هلو ىف عوجرلا ندعم عجراانلوقدكو ياذهو تاومالا اهم |

 : مهن ح ور اكلدك لاهالو حارخالا كاذك لوةي نأ بسانل ىذعتملا نءوه ىذلا عرلا او دوشساولف

 مال كا ور اللوق ىلع فلا عم هش لوقنواجورللاو اذ كح لان ع وج رلا اوركنا مهنا
 ىلعاهيش ةغلايمام_ميقو جورفلا تينا ىلاعت هاو جارخالا هع ىدعهتملا نموه ىدإا ع-رلااو دعبتسا

 حورالاو عودر ال بياكحارخالاو عسر ناوهاههبوو ناسا ان نع ة منغ: سمانا عمت أر ةلاةعالب

 لايك .ذ هنريس كح لوقت عئاملبيسملا هنعفاخإ دقد وا ذاو مزج بنس ا ىلإ ىفلا اذا بنسلاو ٌْ

 اوركن !مهناذهلعاذا م كقتامل بدلا ىف يال ىتااذاو هببس دود قف دو اذا بسم او ازا ناك تاو | 0

 بدسلا ننال اهلج نيرمالا اوركن اواوغلا فامزحهن اننا تع ةينتللا تن و هؤفلو بيسلادوجوأ ْ 3 ْ

 ىلاعت لاه مث جارخالا قينباع- جن مالااوغ' امكحس ح ورختاباعبج نيسمهالا هللا تدب 1 بسملا للا
 (عج .موةو ةدكبالا باصأو طول نارخاونوعرفوداعو دوو سرلاب .اصصاو حوت موق م-هادق ثبدك )| 7 2 ُإ

 كيدقيو م ال هريسفتو مهل اصئتس او مهك الهاي مهر ناو مولانوو مهلا مهل اريك ذتنييذكملاركذ ١
 هللا كد اف اوريضوا وب د ححص ل_هسرلا ن ههمالدق نم لاس هلاحّن أ ؛هينتولسموهيلعدللا ل «لونرلا |

 مسح 2 : حسم
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 ل #



  #غسشس  سسسمس هه. كسل

 هو فعضو هفمطا هنتر هنم فاحت. نا نكي هنا همف ىل-.ق ثا عرزلاّن ا ثدد نم كل هو راشالاو ةردقلا
 أ

 | تاقسايلا لختلا سلأ لاق.ف ةئسدعب ةئسرعتو قنا قةواهريكآت انلساو ةنس لك هتداعا ىلا جام كلذكت

 ىذلاوهىل اعت هللاف حام رغمركلاو لماع لع ىلا ةئس لك ة حاتم لفغلاو فرعذلا مركلا نمىرقا وريكا

 ضء؛فوفامضءءدوذ م ىأ (د.ضز علطاسما) ىلاعتهلوق «ردقلاو لوطلاو رغصلاوربكالال كلذل كال ذر دق

 اهنةداحاو لكا ضء«؛نمامضعب ةزيقم:زراباه راما لاوطلاراصثالا ناف بءعوهو عرزلا "هلءةسف ماهم اما ىف

 اهرر )ىلاعت لاف مث ه« د او لص ىلعنوكي ةد> اولا ”هلمغسل اكعلطلاواههريغوزوال اوزو1اكهئم حرض لصأ

 ىناثل او دامءالاتاينا اه انتر لاه ىلاعت هناكف قزر تا.نالا نال رددملا ىلع بدن ا.ه دسأ ناهد و هبفو ( دابعأل

 ءاسمسأا قلخ ىف لاعت (ىلو الا ”هلعسملا) لئاسءانهاهو دابعلا قزراهانّتبأ لاق هناكهلالوعفم“ هوك ىلع بصأ

 ةربهبتلا ريغ ةعفنم اضيأ ضرالا و ءاعسلا ىف وةرصنت اهفاضي أر اغلا واهز ر لاه امثأ | ىفو ىركذو ةريصءت ضرالاو

 | نيرمأ دوجول مقو لالدسالا لوشن نأ اهدح هوو هم لوةني مالا راستخا ىف مكس أن ةركد#تاو

 هدعب نوكي عج ورش مهريخي ناكل سو هيلع هللا ىلص ثلا ناف ةداعالا دددءايلا ىباثلاو ةداعالاا_م دوا

 قاخ يلءرداه ضرالار تاوما نإ ىلعرداقلا هللاف لوالا ام أف كلذ اوركتأو مئادلا باّمعلاو عادلا باوثلا

 دداهرمشلاو تلا نمقازرالا ارخا ىلعرداقلاو قزرلاءادلا ىفءاة.1 نالف ىناثلاامتاوءانفلا دعب قاما

 ىلع لديو قزرابءاق ءلابةرك ذتىناشلاو قالا ةرك ذود رمد لوال |ناكذ قو ةزلا ىف ديعلا قزرب نأ ىلع

 »تابنلا هئابناوهلازناوءاملارك ذبأ دب غنيت الا دعب كل ذرك ذ ثمح ىرك ذو ةرمه. هلو غب امهنلب ل غلا اذه |

 عافت اىلا ادئاعا ص ت سدا ةرهاظلا ءامسلا ةعفئمواه رك ذذ نزرلا ىف ةرهاظلا راملاةعفتمئااء-همان'أ|

 مهقوفءاعملامدعاومهوولواوككمنااونظارلاو عرزلامدعاومدولول مهما ى-مهنهذ نعاهدعما دايعلا

 / | عفاذألا نم كل ذرب غاهيفو هارب دب ق ازرالا بيس'امسل نال ىلو ا سكعلاب ىهالا نا عم كلذانرضدالاولاقا

 ظ رث دفءامدلا نم ةدْئاملاموق ىلءعو ىولسلاو نملا موق ىلع هللا زنا |. كحص شعل! ناكن كلنا راغلاو

 | هناق ماا ةياغف مو دكت وكل امعنم هنوك ىلا ةراشااهزر هلوقاهذلاب“ * عضوملا اذ_هىفسانللرهظالا

 ديعلا دمقف بنم دبع لك ىرك ذو رص لاه (ةيئاشلا هلثلا) نوكبام يةاوهو مئملابةراسشا نوكي
 | نار غدحا لك لص قزرلا نالاةلاعم دا.عللاهزر لاهو نيصلخم ' هدامعأ ةريص. اهةلخ لوجو ادم هنوكي

 (ةثلاثلا"هللا) دمقب قزرلا صصةيلذ ماسعنالا لك أتاكلك اي هريغو ماعئاللارك اًنارك اذ لك ايبدنملا |
 لك ىفضرالاو ءامسا ا فرك ذاك لذا او باو تان اتابنا ىهراضبأ هلالئاروماةب الاهذ_هىفركذ
 ظ هنا الا هذه ىف كلل ذك ىه لهف ةمساذمم نيم دقتملا ندي الاىئهنالءلارومالان ا تدندقو هن الثاروءاةدداو

 | لعىلا جاّتعالو ن:اهلصا قم ىتلا ىهو هنالثااس ان>الا ىلا ةراشا هبال اارومال !نااند دق لون ٠

 عورزلاوراغلا نمئثسيلو نا هال !هيذ مق ىتلاو لماع لع ىلا ةنس لك حام واهلصا قبال ىتل او ىلءاع
 ةدسارلال ابك ا,تائااوهو طسوودملاودوءا دب اهثالثىف ةرممحنمضرالارومأ نام الصا اهنع امراخأ

 | ىلعافطع  (ان..ةدلب هبانيمساو) ىلاعت لاق مثفراخزلاءنيي زتلاو تاالاوهو لالا ةياغوه اه ثلاث

 ظ | هلوذ قزرلا,ءاق.لا ناكمال ناكءاملا ل اًرئاو عرزلاتامناء لال دم-الانااناق نا لوالا « نادم هو هباذمالا|

 5 | لق ناف حورخلا كل ذكىلا.هتهلوق هيلع ل ديو ءاتمل ا ىلع لب ذ هنأ 5 ةداعالا ىلع لملد ةنأى ا ةراشا هن انيمحاو

 || لافو اميمةدلب هان او كلذ دعب لاه ىلا عت هنأ عمءاقمل!ناسل ناكءامملا لازئاوالال دّدسا كالوق حدي فيك

 | ءاقبالا ىلع قياس ءامحالاو ءامحالا ىلعلالدّسالا ليقءاقبلا ىلع لال دال نوكف (حورخلاكلذكز

 | ةداعالا ىلع ض ارالاوتحا ونعسلاب لال دتسالا ناك اما لوةنمعة_هنأ نيم قوملا ى<ي هنأالوأ نيبينأ تشب

 | ىلعلادءاقيالا ىلع لادا ليلدلا اذه لاسةذلر داو داع مءاقبالا ليل درك ذءايجالا ليل د رك ذدعب ابفاك

 أرك ذةداعاب ىث تانج هامنناو لاهو «ابلا ناي أدبف نيعطامتن يبل ذب هبل جانحربضوهو 'ايحالا
 اسس تم سصسخس دعا معد ويس مص هس سس تس سس

 ك0 ااا

 حسب
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 بسنه ا ا ا يبل ع

 01 ذأ 1 | ]| ]| 000011 نع

 ام-مبرق أو نيهجؤلا فر ءاادهو ةداعالا تةو هلزنم ىلا «ةوسدف ثوملاكالم نم هعورذخ اق أَ .قانملاوهأ]| :

 ا امكل دق ا,توملا ركستءاجو ) ىلا هلوقو ل ساح سعب دعقن كس يلطاوعد.عقلاو | 00

 اي ا :وهلوقو ةنامالاىلاةراشاتوملاةركس تءاحوهلوق نوكيو قملأ هس تا 0 1
 رجلا ' كلذ تفو ىأزمف' دوت مئداار د دصملا ىلا ةزابشا هنأ“ كرم ميركل هلوقوءابحالاو | 7 ظ ٠

1 

 هلوقو محرو دم ت أو ذلعرو ةضاخ هسلع عال آلا ةراسش1 كل 3 ناك هين هب سوس ولام لعتو نآس :

 ىلا لصيو همق ىرج مدلا ىرحتو د ىذلا قرعلا ديرولاو هللع لاك ناب (ديدولا ل نم هيلا برق ن<و)

 ىلاهتهقلاولعو هنعىنذيو معلا“ ازجبأ هبجحت قرعلا نال هلع كلذ نمبر ةأهتتاوندنلا» ءازأ - رم ءارس لك

 امان ع همف ىرخع ه.ةأنتر دف درفت ديرولا ل»-ن 1 هماابرقأ نو لاقي نأ لقوى هنع بوبحال

 هب داالا لوق نم ظذاليامدمعق لاما . نعو نيملا ن نءناسقاملا قل ذا) ىلا .عتلاه مث هقورع ىف مدلا ىرجي
 نأ ىلا: راسا همقو دير لاو نمهسملا برقأ نو ىلا ءندل وةىفام هنفلماعلاو ف ةرظذاو( دع بقر بقر[

 نوكنف هنع "قش را ويح دال مويلع لكدت ا م أ ىلء انام ماهأ اذ كلملا تال كل ذو ىدس كورتمزنغفاكملا

 1 كلذ مدع دنعءوهفهنءلفغي الو ىهالا الذ نعدءنال ناّكلا ةماقاد:ءتاكاذ اومْاع لكذ >تفولاك الذ ىف أ

 هل ظا اا هق رمنمدملابرتأ ةوقريلجت هس زرت ةل اطيل ا بطة ١ هيلءالاببق ادم اوهملا برقأ

 قاين الذ لاس لا. ةدسالا ٠ نم قلثا !لاسقينأ لق < اول 1 | هل اع : اميه نوكياو 'اموملع ىدعام دلعف |

 ناشلتلاو ديعق لاعمن عءو هذمع خ نعد وكي ناسةاملا هاا :ام تقوءانعمنوكيذ هجولا اذه ىلعو بكرلا |

 نيماصلا حاور أذ أيامه د ح[توملا كلم نم هحور ناذخاناذالا ناكلماامههحولا اذهىلعإ] ٠

 ىلاروءثلاو . هولا كَ اهلقسو نيلاطلاحاوراذخأيرخ الاو روّدنلا مول ىلاروم اورورسسل ىلا اهلقلي 0 ا

 ديعق ل_برلا دنءنوكي نيل ١ىأ نم هنأ امهل اًوسواموشل5 ثتقو ىلا .ه:لا_ةفروبتلا ندرمشحل امون

 تنالاك هلامعال نات كتح نارخآ ناك-اطمهدنعو نالزنب ناكلملا عي لالا ن نع دنعقو نيملا نعأ|

 اررمسمرخ الأ كلما ىلا عج ريؤرو رمسلا كم ه -ورذ_+ ًايزي_طاضصلا نءناكناف ناكنيليسقلا ىأ نم
 كلماهذ_تأ,نيملاظلا ن . ناك ناووهاهذ_خ أي 0 نك ارورمسم نكي لثح | 06

 رخكالا ىلا عنج ريو باذعلا

 قتاسل اود.عقا اود دمهشلاف دمهشو قثاسىلاعت هلوقانرت دام دي ويوو>' هدأ كنا 0ثيحانوزحمأ 1

 دج

 ةفيطا هرقو هنمانانتجاو هلامارتدا هنعام حث ن رعءامل :| «سق نال ندع ن نء تسلح ىلا :ابقلا لوقو مسهفلا ىلا |

 متم كام او هئاضعأ ىف لد ادملاهنازحال طاانخن اديرولا لج نم هيلا برقأ ن لاو ىلاعت هللا نأ صو

 نوكيو هلاوقأو هلاعف أب تكمأ دح أ هد: ساح أن م ”نكل بتاكل عن ملك أهءاناعنوكج ف هنعا]

 ريثكي ب ناكلا نمهملا برق أ هسفنفاوظع اراب نوكي ببقرلا ساج 4 ىذلا كامل اواريب اضهان بتاكلا ||

 دا راانوك نأاه دحأ اهوجو ل_ة< ؤملاب هلوقو نطفلا لهذتو لوقعلا بهذ كات (ديحت ْ

 ْ هرمض- أ ىأ اذكب نالفءاح لاقي هب دعتلل دمج ءاملاو توم ارمض< توما ةَدْدَ َناكسح ح هناف توملا هن (ُ

 || ودوالا دج أ نمامو توللا ةَّدْش دنعرهظي وهو قد هنال نيدلا نم هب أ ام قا نمدا راانوكي نأ اهينانثف
 هرهظي هوه هن* ى 1# قعمو بدغلاب ن نماو كلذ هنمعيسس نمنالا لبس الونكل ناميالاي ةلامعا كلف |

 همق ل_قهل ةرهظمت وملاةةش تناكامل و« رهظأ ىأ ملسو هيلع هنن! ىلسص يتلا |

 لة كلزدل اوقو عما بل و ميس لمأب كاتس لاي هيي اداوم نوكي نأ ل ه<دئنيحءابلا وهنأ

 باطخلاو. هنعلام ىأ قدرطاانعداحو قا ىلا ةراشان وكي نأ ل_ة<و ت وملا ىلا ةراش ا نوكبتأ |||
 || ود هد لاي نأ ىوقالاو برقأ اودون رذاكلا عم ل-.قو ركنم وهو ليو هيلع هللا ىلص "ىلا عمل

 !١اهيأديحت هنم تنكام كل ذلوقب هناكسص عماسلا عمّا باش ْ
 8 مشد ىلاعت هلوقو د عماسس

 اناس وك ةىلوالا ةثفتلا اما هئمدا ارااوتوملا 5 ةركس تءاحوهلوق ىلع فطع (دنعولام وكل دروصلا ف[

 قمل يد معولا موب كلذ ىلا ةهلوقتالرهظ او هو ةمئاشلا ةغ هدلاوأ توملا:ركجيد ءى م دنع نوكيال
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 سا ر ٌّ



 0 و1

 لاف نم مسمتمو بدع موق مه لاو نمي رمسفللا ن ءهوسو مه.ف سرلا با تاو مهرمصنو موب د تححم

 باص | مده لاه نم مهنمو مال_سلا هيلع ىسع موق مهو بسب لبر دا ىصقا نم مه هاج نيذلا مه

 ةروشق م دة دوو اركب رفحاداس ر لا ةيركلارفسوهو لءفوا هماااوءسأ عضو ٠ سرلاو دودّالا

 هيلع ميه اربا موف نم ةفئاطىلاال_سىم ناك اطرل نال حون موق لاهو طول ناو ا انهاه لاهو كل دنا غلا

 نال ع موقلاهو نوءرفموقلّسب ونوع رف لاهو ميظع قا ىل الس سه ناكح ولو طوأ فرا«مماللا

 لقي لو نوعرفار ابتءالا له هموقبا دقعم ناك وم ىهأ, 3 ةلا هموقب فضتسملارتغملاوه ناكدوعرذ
 ا هور بذكدح ١و لكنا امه دس !نيهسو لحي (د.عو وك لسرلا ب ذك لك ١ ىلاهتهلوقو نوءرفموقىلا

 اءهئاناو لور لكل بذكلوسرلل بّدكملا نا امه دح !نيهجو ىلعوهو سنللا في رهتلذشنم- ماللاو
 ةرمصن نم هللا دعوام ىأ دعو قذ لوقو ةملكلاب رمش !وةلاسرال نير كتم اوناكن ير وك ذملا نا مصال وهو ؛

 ناهجو همفو (ديدح ل نم سدل مخ لب لوال قمل لاي ادع ) ىلاعت لاق مث موك الهاو مولع لسرلا

 ىلانتاأ م,يرتس لاعت لاه م ةمسفنو ةمقفأ لثالدلا نارا سهانر كمان ال سفنالا لئال ديلال دا هنأ امه دسا

 ضرال اولا ةفواولا فر ضءب ىلءامضءد فطع فاق الا لئالد ىلاعت هللا نرقاسلو ممسفناىفو قاف الا

 | ىف ىلاعت هنأ ىهذ ةظفللا اما »هن وذعمو ةيظفل فئاطل هنفاذه ىلعو يبسفتلا لددلا رك داكل د رخو اهانددم

 نما ذهو سنج نم لئالدلا كالت نأ ىلا ةراّش ااه دعب هاغلاو ماهفتسالا فرسركذ ىمسغنلا ىلءادلا ىف اكرام

 هانقلخ انأ نان الارب لو ىلاعت لاف ثمح سدرخ او أ ىف ىعا سه ادهل_ئمولل ذا اعاده لعبت له سنس

 د.بعب عجر كل دهلوق» داعتةسالامممدسو انهاه ل_عاهتتاولوةنان»اءقفالا لادلا فطيم مث

 ليادمهسفنأى لبلالدت_سالا كلذ ىلا ةجاحال لاه هن اكل زن مث تاوعسلا اخو هو ربك الان ل دّسساف

 نوكي نأ ل م<ىناثااهبولاو ىلعال ىلا قتراو ىندالابا ديف مهداعبتسارك ذى :ةروسفو كلذزاوج
 ءاهسلا ىلا اورظن لذ لاق ىلاعت هناكسحو لوالاقا1ناود هنال تاوه-كلاقلذود لوالا ل1 ادارملا|]

 ىنلو ضرالاو تاوعدلا قل ىذلاهتتاثأ اوريو أىلاعتهلوق اذه ىلع ل ديو قافنا اذ_مماندمعفأ لاه مث |
 سوسوام لءنونإ.فالاا:ةلخ دقاوتي الادذ_ه دعب لاف ىلاعتهتنان أوه هولا اذه ديودو ٌنيةاذع

 ناهحودي د قلخريكتتو لوالا قانا في رعت فو تان تان اوءانملا ليزنتو ضرالاد هو ءامسأا

 هفزعت لو هسفنل لعب لدي دا قلك او ه_سفنا لعو دع او لك هؤرعل ونالت الن ا مالا ه-ءلءام امه د-أ

 قاذللمهراكتا ناسا كلذ نأ ىناشلا هجولاو ديدلا قا1 ان نيملاءاونوكي مل مهو مهنع مالكلاّنالو دححأ لك

 مسه لي ىل هذ هلوقو هءاكلا.هلراكت الا هجو ىلعام قاخ ا: نوكيا اولاف مهن اك ه-و لكس نم ىبناذلا

 ا لاقيو همفاْرَع بحوبال لعءافلا لاخلا حوقو عانم» اولا كل ذنرولوةءاواكم مالدي د1 !ىاا1تاوهو

 | اذهّنا لاقي هنا اذلق كسهال ىلا دنسسي رسدالا نا مث مذ اووره اظ هنا يقلل لاسةياك سلم هبف لوكشملل
 هارون وكي ئشا اّنال كل ذو سدا ىف مهلاق ثدحح ملا مالا دنس انه اهو سلم صأ اذءزرغ اطرمأ
 ديدس قل نم هلوقىف نمو سل ىف مه لب انها ل اةفىارلا بتاج نم هال ا ىن:ةفريصن هلارظ لاو باع

 || (ناسنالا ا ةلخ دقاو ) ىلا_ءتدل وقو * كلذ نم م4 ال_هاح ناك ساللا ناكةباغلا*ا دس ا ىهو ةدئاف دمسقي
 ءانعم لالا قالل انا .ف اانلوق ىلع اذهو ناسنالا ناي لال دّتساءادّ !نوكي نأ امها سأ «ن اهو همف
 ناسنالا قانوه لوال قال !انلوق اذه ىلعو ناسنال ا قلاش ناس ميت نوكي نأ امهيناناو « تاووسلا قلخ

 انقلخ دقاو لاهاس ىلإ_ت هنأ هناسو مهلاسقم نعمه دوع بج ولأ ىلع هسنتوه لاس دي نأ لق<و ةّرم لوا
-+> 
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 ع ةيهيسم

 نارفكلاريكر كلا اًلوق ىلعاذهو تيروذا.هدحأ ناهدو هءق (بيغ) ىلايههلوكو «ءاوازرقك | ْ

 ربغنمالام برذاال لو. ةباوثلاو ةرحخ "9 | نم تير ىف نال ةاكذزلا ىطعدال لوقي 20 ءاكرلا عنام عاشو ْ

 رخا تت رثدي , الا قواه .هنينءملا,تءاجهيارألاو ةهبشلا ءاقلاب بيرلا فريغلا عفوف بي سامه او نموعءأ]

 هلوةفرخ ."ال | مويلا ىلو هنا لوسر ىلاو هقناىلا ةبسسنل ايراغكلا لا وأ ناس اذه لاةي تو دو هانرك ذامريغ ْ

 ْ عنمف هللا لور خذ .هلاح ىلا ةراشا د ةءمريخلا عام هلوقو هنانآ دناغيوإ هيرفكي هللا عم ةلاح ىلا ةزاسئ ادي عراك

 هلاح ىلا راسا بنئصدل ارقو ءاذوهلا ةرثكو ءاذيال اب ىداعو هدلنع ن نم ىلءقاغنالا نمو هعامسا نم سانا
 |١ لك موج ىفايقل أ ىلاعتدل وق ل.ةناف ةُئاك ةعانساا نأ ظيالو باترتو هه بيريرخ الا مونلا ىلا ةم-_سنلانأ||

 رفكلاو اهرتمأ, تافصلا هذه همف عتجا نعاصاخءاقلال ان 0 وب كل ذريغ ىلا ريغ عانمدينءدافك ْ
 لاةءاكزيمملا فصولا هنءدارملا سبا د.نعر افكلكىلاعت هلوق لوةنف هيرمالاو مهج ىفءاناالا ثا ريا فاكأ ٠

 مذا لبس ىلءوأ حدملا لبس ىلغاما ةيافوصوم فوصوملا نوك ني ملا فدول ادارملا ليدهازلا ماعلا طعأ | 3 ْ

 ةمنادحولاتانآَنال رئاكراغكلاف عانمو دينعراقكل ا نأ دسفي دمنعر اشك لك هل اومف" ىلا متاحا ذه لاقي | | ٍ

 بيو عنج ووفقا نيد ذو هل دحدمي هنالريغلا عاشمو دينعو ةرفاو هداسع ىلع ىلاسعت هللا مثو ةرهاظأ 0

 ءابقل ا ةرخ . اذهل !هتنا عم لج ىلا ) ىلاعت هلوقو « تاغدلا هذ فوضوموةرثاك لكف ةرشملا قلاش هنالأ|
 ١ رافكل ك ىلع فانع هنأ هنن ان“ د.ئعرافك لك هلوقن هلدب هنأ اه دحأ هسوأ هنالث همف (ديدشلا باذعلا ف ْ

 'ج عم لعج ىذلا و ىأ دينعر اكلك مه ىفانقلأ لاق هن" اكمهج ىفامقلأ هلوق ىلءافطع نوكينأ اهنا” دينع 08

 1 اير هن, رقلاق) ىلاعت لاف م« مه باذعن مديد باذعىف مهجىفموةيقااامدعب ءامقا أ فرتآ هلا هللا :

 . لود ىلاطم_2ىناغط ابر لوةيراالا ف ادام ني-رفاكل ناكر ذم مالكل باو>وهو (هليغطأ ام | أ 5

 امالكى دي ماصتخالاّنال ”ىدااومصتتعال لاق ا ذهدءبىلاعت هلوذ هملع ل دب هتيغطأام اًءرناطكلا | 0

 ىل اع هل اودو مكي انجح نهال :1لب اولا صىفوةروسلا هددهىف ىلاءث هللا لاق ؟ اذهذقنمحو تانك ا نم ١

 | لاق (ىلوالا لكس ا لئاسم هيقوزاملا !لهأ مصانق قل كل ذّنا لاق نأ ىلا هدزف اذهانل مدق نما.راولاه |||
 اذه هملعل دة ساودمعقو دمهشوه ىذا كاملا الن اطسنم ؛ءااوهة ماهم الاف نيرةلاندارملا ىرشخترلا |

 || ناطمش لا دارملاناكول لالا ىف هنأ وه هناو كلذ لام ن نااليلد مصب اذهوناطشلا الكلم دارملا هرغ لاهو ||
 ىرش علا لاق ىءاوغاب هن دمع ًاراثللد:«مدششء ىدنءصخشلا ادهم انعمدتشع "ىدلاماذههلوتنوكنذ .

 لوةينأ ىرش#ءز الوهن : ددعأ هلوقااشقانم هّديغط امان هلوق نوكمف اذه ىلعو اذهب كلتري سفن ىف حرص

 هن :ًادسأ امو سصالاهل تاز دع هن ددءأل وقم ناطء_فتلاّن الوش نكمل نيهحو نم هع باوكلا ْ

 ْ اراهظا كلذ هب تاء فانا ىلوالا ةلافسا ىنف نملاح ىلا ةراشالا نوكتن أ امهءئانو ناطمشلا نءنالوقلا عديف

 هلو الرام هعم هنأو باذعلا أر اذ نيأ مهن وغال كنز هيف لاهاملادصدت مدآ نب نءماسقتنالا

 هديغطأ امانير لوقيف ك عت نو كذذم موج ْنالمال لوقأ قلساو قاف ىلابعت لاق م”باذغءاوغالا ىلع ُ

 هَ "الا ف لاهوو او ريغ نم هل رقلافانهاه لاف (ةداشلا هلّدسملا)بادعلاروهطظ د: ء هتلايقم نععجربا

 سف: لك ناو نيه #8 نم يعم ىلا تءقو ةراسشالا لوتال ا ىفّنال كال ذو ةفطاسعلا واولاب +: رق لاهو ىلوالا

 ا .# نام ءمْلاهديجو ل يناثاا فو لوقا١كلذ دمها لوقو قناس اهعمو ءىن تقولا كلذ ف

 همس مانم هدمغطأ ام ابر 4- رقلاو ىلا عت هل وق بسام ال بادعلا ىف ءامةلاف هلوقىفءافل و واولابركذي وح

 نمرتكسص فو بر لة لوا ر لاهو دسحاواإ هاه لت ءاقلا(ةشلاشلا هلكدملا) واولا'فامعلل ةمضتةمأا 5

 ىلرغا بر حو لوقو كدلار طذأ ىنرأ بر لاه هلوقىفاك بر لاه ادحاولئاقلانوكسص عم عطاولا |||

 ىلا عت هلو: ىفو كل ذربغىلا هزل !ىفاتني كل لع ىل نيا بر تلا اه هلو قو «ىللا بدأ ن نملا بر لاق ىلاء:هلوقو | 0

 | بااطا!لوقينأن سالو بلاط لئاسقلاعضاوملاكنتعسعج ىف لوذ:نوثعب مويملا فراظنأ بلا |
 ناايطلا ص_صخخ برات الابرز هركاتالاهلبعأ لوقياملاو !انكنح ىطعأو نسمشاوفوفاب 1 0
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موب عفرامأوارهاظانرك ذام ناكلادو صنم ناكول مون نال ف عضوعو د.ءولا مول
 مولا سفن كلذ تأ ديفي 

 ن*موهفملانامْزلا ىلا ةراشا كلذ لاةد نأ ىلو الاف نامزلا ف نوكيإغاو نامزلا سفننوك,الردب_كملاو

 ديعولاو د.ءولاءوب نامزلا كالذ لاق ىلاععت هن اكف نامزلا ىلع ل دير ملا ىلع لدياك ل عفلاّن ال ئفنو هلو

ساوعم سفن لكت ءاجو) ىلاععتهلوقو « ةازاحلاو« اًيالاوريثلا نم هيدعوأ ىذلاوه
 انيبدق (ديهشو قئا

 ؛-لل مزال قئاسسلاو بتاكل اوه ديهشااو هدعقم ىلا هنمو فتوملاىلا هقوسبىذااوه قئاسلاّن أ لق نم

 اوقنا نيدلا قمسواو رفكن يذلا ق.سو ىلا. عتلافورانلا ىلافرح افلاام وةنلسا ىلا قاسيئربلا ام أر خافلاو

 لامو ىلاعت لاهاي تنكدقا هلق واهل لاقي ريدقت ىلعاما (اههنء"هلفغىف تنكدقا) ىلاعت لوقو« مور

اطملاو مح-هج باوبأ اواخدال.ةىلاعغت لاهو اهخ مهل
 مكحلا اذه ىف لوخدلا مولعفرفاكللاامأ اع ب

سامي هلعام ىريو هنعا هع ناكحسام هلرهظوال عداد هناف نمؤملاامأو
 نوكسيفا يقي ربتعا ا ىأر ا

 تنك ام ىلاعتهل رفىنامهانركذناذللا ناهد ولاه.فو لفاسغلاك لاودالاة: دو لا وحالا كلت ىلا ةمسنلاب

 هال ان وكي لفاغلا و هياع الا ساي كلاشا نال هنمرثك أو سللاك ءاطغلا نم؛يثتهلفغلاو دمت هدم

 زأىأ(كءاطغ ْكْنَع انفشكف) ىلاعت هلوقو * فاغل اوهوهنع هءاقأ وع ةءلكلاب
 ل م همف) كتلفغ كذع انا

 لاقو )ىلاعت لوب ةراثالا هيلاو اللخ اين دل ىف ناكوتا ديد كني رقو الاكل بق نمناكو (ديد> مودلا

 ىدااوهو نايسعلاو هلرفكلا نيز ىذلا ناطبشلا امهدح ناهبو نيرقلاىفو (دسشعىدلاماذه هن. رق

 ةراشالاف نيرقلا سيف ىلاهةلافو نيرقدل وهفان اطم هل ضمن ىلاعت لاقو ءان رقمول انضمفو همف ىلاعت لاف

نأاه انعم الا" ءل_-ورافلل عملا هانعمددشعلاو قوسفلاور وفلان كنت رااقوسملاىلا ادهم
 ناطم_ثا !

 ىأهلب رقلاف ىاشلاهجولاو لالضالاو ءاوغالاب هند دعأ مهل تعم ىدنءوه؛ىئىماعلااذ_هلوقب

 0 ولا كلذ ف ناطم شل نال كا ذو هلامع باك ىلا ةراشا اذهو كلا اوهو هك. ذقمسىذلادمهئااد.عتاا

 نآامسولاثو هتفصديتعنوكيقدشءىدلاماذههلوقّثالو لوقلاكل لوي نأ ةناكملا نمهلن وكسال

 ءانعم ”ىذإلؤال اريخلا او ريخ دءداربخ نوكب نأ اذ ردحأ هحوأ هنالثاالق دسعنوكنذ ةلودوءنوكت

 هريغ نع د سءالزيمملا ف صولاك عمي "ىداوريغالربان اوهدشع نوكي نأ اهئ انأو دشءوهو ىداوه ىذا اذه

 رب مت هريغنع هملاراشا ازيقل ىئصو ىدنع نوكمفو رع ىئ.< ىذلا اذهو ديز ىدنء ىذا اذه لود تاك

 ايه ذحا ثاهسو همفو ليج اولارماود نوكمف مهب ف اقل دموشل او قنا سلل لاش مث هدعتاع هع

 نوك نأ لة« رافكلا دشعرافك لكهلرقو كلذ برعلا:داعامهن امثو قا قا لاقد اكرمالار ارك ني هنأ

 ىفديدشتلاورغكلأدي دش ىنمجنوكسفرفكلا نم نوكي نأ لقكيو نارغكلاريثكى عع نوكمت نارفكلا نم

 نهرافكلاناكنافدانعلا هئمو ا دوذعدنع نم لعاف ى:؟ل.عف دمنعلاو عملا ىف ةدْش ىلع لدي لاءف ةلغذا

 لاملل عئا اريذ كت امه دسأ ناهجو ه.ف(ريخلا عانم) ىناسعت هلوقو « اهترثكع مهلا منذ ركنأو نق ثارفكلا

 ثدحا دم ءرفكاا ديدش ناكف اهروهظو امموق عم هللا نا دحو لئالدركن وهف رفكلا نم ناك ناو بج اولا

 عماشر كي دنع ةمعت لكد:عهنم نارغكلاادوول نارفكل اريثكا ناكو مضاولا قاعاو مث اللا مالا رك

 ثمح ةاكرلا نونو ال نيذلا نيكرمشمال لوو ىل اعت هلو ةكتوكمف لاملاوهربول اوبلاطلا ىدسملا نعابترثك

 نمرافكل ا اناعس اذا ديد ةب_سانم هيفق اذه ىلعو ةاكرلا٠اّبانمعانسم الان ىثو درسا نانا

 انلع» اذا ةديدش ةم_دانم هسفذاذه ىلعو داسعلا بول ىف لخ دينأ نم ض#ريخ وه ىذاانا.ءالاوهوريغلا

برف كسص لوي هن كر ذكلا نمرافكلا
 نمريملا عم ىتح هركب عنشت, لو هللا

 هبف (دتعم) ىلاعت هلوقو هريغلا

 ى عنو بع اولادؤد م هانعم نوكمف ةاكزلا عانم ىنهءعانم ىلعامت م دعم هلوقنوك نأ امه دج أن اهحو

 ىلا.” مدغم هلوةنوكي نأ اء هان نيكرمشأ ا ةداعن اك اي ةقرمسلاو ابرلااضدأ ما رحعا ذ_تأ ىتح كلذ

 .نمناعأو هاذآو نما نمناهأو ءادعت د هب عنقي لو ناسعالا عنم لوي هن اكن اميالا عنم ىنعع عاشم

 رودس



: 

0 

 * 1 ع7

 دسم اطول اس يسم لس هم ممل ت1 يم د ا الس نأ ب يمال م لل سس سس سم

 لددال نيالا دز ا ك'ناطرشلا نا كفدنح اذهل بةنوكي نا ب ناك م كفاه

 : د 20 ماك ند :مكص ديفيال اها ناكر كلزالولا ةمريغسأملا دنع ناميالا ناف ىداناميال ار مكلا

 ل لاحلا قل :راثال ودا! لد ام ىلا هثهلوقو انهار وةواكرشا امامي ردل لوقهدشنالر كلا

 اذام لآ اقاالوةر عراضملا لعفلا ىلع تاخدا ذالا+ ااهم ياام نال لوقلا ”ىداموءلالذ ام لوق.

 امش لعفن ناو ا ايش لعف»ال لاقي دغل عفن اذام لئاشلا لاهاذاو لال! ىف ىا امد لعءفاام لاقبادغ ل عفت

 لداال ةلكنال كا ذو مل لوةنىءلاىفالوامقا راق ا دمت ىونع» ناد هش ىلدق ناف ىالاناسةدانز ديرااذا

 رامخالاوأ فذحلا قب رطدالا ثايثالا دمف.ال ماع 2 ناك قبو ىالةعوضومامموكل ىلا لعأ]
 نوكت ثمن اهلا ن ههربغأ ةدراوا مال ىنال طع مرقاماماو م هقاالهلوق فاك زاحلا قدر طبق رلعادأا

 لان املا الاى تاسثالا لاخلا ىف ىننل انو كيا اروع ةلاملا ىقلادفيال لالا قى ةاوام“ا |[ ١

 نأب لاقيال ىننلل ةضدحتم نكت ل ثيعع افن ض عشب ملا صتخأف هلل ٠ اخذاَلفسَ اميشت الا لعفيام أ
 زوصالذا كلذك سدا لوق' 5 ال امان ٌضعم_ت: ملامعلايقدسالا ف ىنتكاف لالا ىف تاسثالاو لانا ىفىنتلا

 نامزلال ءغ [نغ كلوت توكلت الا لدضيد ادق لجش 9 ةي اكو نالا لعفيو ديز لعفنال لاش نأ

 لءفبام اناق انلاثمىفو ل ا.قتسالا ةنمزأ ضعب ىف ىف: :ال ناكل لا. ةةسسالا ىف تل لغفن ال لونك لفازيم

 نامززي رب ن ”لاششسالا لا داو لالا انس ةنانداع لي دغدعيو ا دغ لعق.سانلقامو لعقمسو | ّ

 مولعموزيدقو نيمعتربغن م ل عقب وهو ديز لعد ال لاقي نأ س كمل اىفلاثمو نامز نع ل ابقتسالا ةنمزأ نءأ :

 ناناذلقاذاام ا اعمجنيهجولا ىلع مد-ةثاا بساذم (ددسعلل مولطداب أامو)ىلاعتهلوقو «ز اسريغكلذثاأأ|

 نالر هأظو هل لد كد د مه ناو ااولذ دال قهلوق ىف لك اهل ١لوقو هامقل ًاثهلوقنا ىدإ هلوقنمدارملا ||

 نأ اناقاذاأماو نريعلل م الظوه نوكيالذ ديم ارافكلالا نوكي ال ّم-هس ىفهأ. دا هلوق نانيب ىلا هت هللا || | 30

 ل-قن مز ذنا هنال كل رتتحت ”ى دي زم فوقولا لق ل: ديت بجاولا ناك لب "”ىدالوقاال 3ب,الدارا |

 هلوقن معا لا ىف ىهذ ةءظفللا اما( ودعمو ةيلغفا ثح ايم هنفو) لبسلا نيبو لسرلا لسرأ نأ دعبالا بذعامو []

 هن لعفلا ات نوكيال ثمح هب لوعفملا ىف لش دتءابلا لوشنفءاملا اما دعللهلوق نمماللا ىنو مالظن سا
 ناعف نوكيأل ثدح كرتلاو لاخدالازو ع ور وهالة اعف نو كسر تح هنقاهلاخدازو<الوار هاظ

 لدبا دنيز تيهدو ت> رخلاّرالو ديزب لسعففأا قاعتروهطظا ديزب تنرمد لاسةد الفءافلتاة اف ىفالوروهظلا | ٍ ا ١

 امري لال ذكَو تسول نكرم كش لاسقيو امن ديزب لعفلاق ةاعت ءاوذل د ديزن تءهذو تءرخاتناوق

 لاغفالابو ع ىلار ”"انهضأ اق احلا نالرتوهظلةءاغر هاطري_ءالعف هنوك ىف سلو لوعفا انابيب مناكام | |

 ناو كل وةىفام العفامن وك جماع ن1 حلو تساكلوق فن ,ونلاوءاتلاكةيضاملا | ا

 للءةلاك انزاصفاسم هم امو سدا ىف كلذ لوةنالو نكو ةنوكتو نوكيلوةنثيح قرغلا نيييلابقتسالا ف |[

 هر عسم لاق .6 لها ديز سهاوالهاج ديز سدل ل امي نازاسخ روهظلاه باع لوءغاانهةلعتروظب الئذلا| أ

 رو ا جوا دا ندا لاش 6 ادم ىدعت ميما أ

ّ 
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 ناكريس فهابلا لاش ذازوويالاكابلا نا مرقم لنا زوال نا أ 7 0 5 لاول (فاثلاث ثلا : ع
 ثدح برع "هلرتع هانلودا رهاط العف ناكا 1 ناكناوهولاؤسا|اذهربرقتو ناممالا ههفزوح سداربخو

 مس ينلرانإ وة اوقىلاار اظن هدحو نمالعذ ناك انا سداو هلوع ذم ىل انعنءاكمريش ىفءابلا لوش داعم

 امك هكرتو هريخ ىفءاملا لاخ داانز وج واط سوةمءانلعج سهالاو لايقتسالا غمصلاازظن اره اطالعق ن ل و

 كد ال ىذلا لئعفلا ةهلزتع نوكد نا جم ناكهج ونال _ءق نكي لام لامو هل تركشو هر كس لوعشم لا 2:

 اذهديؤنو» ابلاعمالا بهذ لوعذم" ىيالامءابلا مالا هريش ءىعب النا حش ناكو فرالا.الا لوعفملا

 ازوح ثمح الاى ناكر نان وف ىرخألا تبا ةينرم ةلص يديم حل ءأو أم نيب قرأ

 نك



 | نعؤي رطل فرصق لالضلا لعاذاو اريثك د_سقملا نعد: ةةمهمف قبو لال خلا ىف ىدامت اذا قيرطلا ||

 معتااذا مكنأب تلق دق لوقي هناك هندنافمدهل ناو ماصةخالا نم عئهالري رقت .(ديعولابمكملا تمدقأل]

5 
ا ب7ب7لاْإلللْللبلبلبلللإوللللللا727ل 07/77”

 

 هلوقو « هديغط اماننبر لاقف بلاطلا نودلاسإلا ضرعو ةملظعلاو سهلا عضو عضوملااذ_هىفامأو

 ىجطف لال-ذا!قالغلغتم الاض ناك امناؤ هئاقاان نكي ل كل نأ ىندد (د.عب لال-ض ىف تاكن كما د) ىلاعت

 نعالالض ربك أنوكي لاضل!لوة:دمعماالالضاا فاست اق هجولاام (ىلوالا "للّكسسملا) لئاسسم هدو

 قداص مالكل انام لعاقلا هب فص و بامر دصملا فصؤ ديعن لالض هلوّف اريثكد_قملا نع دءسالف بد رق

 تال ل الذل ارهظيو ان ريصي هف لالضلا دتماوءادمدعب اذا لالضااو دعبوذ لالضوىأ ةمضارةشيعو

 قنرطل !نَع”لض هنأ هل نيمو دصقملا نع ئربالو تاهذساو ناوءسلا هيلعريغتت همعدءداو قدرطلا نعداخ نم

 ىلاس«ةهننا هفصو لال ذل افالباةداح نم فال _+لالذا | تاراما هلروظيوزواسف مو ةبدوأ ىف عقياسعرو
 هلوق (ةيئاشلا هلثسسأا) دعب لالضف لاف ى رخو نيمملالض ىف ةرانلامذ عخضاوملا نمرنكىف نيفصولاب

 1 ماع كل سدلك دامعّن ا ىلاعت هلوقو نيصلخلا مهمل داسمعال اهل وق ىلا ةراشا دمع لالذ ىف ناك كلو ىلاعت

 هتللاودي نم مويلع ىف ناك مق دص م دق كالمدسن ىف مهاناكولو داتعلا لها مولءذ دا.ءلا نماونوكي مل ىأن اطلس

 هجوأ هن الث نمهنعباوكاا:لق نعم امو وع ال لاف هنأ عم هّبيغطأ ام لاه فدك (هئااثلا هلثسملا) ملعأ

 مهنعدال ىا مهن وغال هلوق نمدارا!نوكي نأوه ثا انلاو ىرمشرلا هله اعرا ذة ءالا ىفام دقت دق ناهدو

 هلودو انغاه كلذك لضر هنا لاقي اهكرعت الف ةّدالا ىلع تن ص هللاه اذا ”لاضلاَنأ اك هياوغلا ىلع

 ىلع ليل داذهَناانركذ دق (”ىدلا' وهدد ال لاه ) ىلا عت لاق مث « ىمءاغطالا١ادّناناك امى هتمغطأام

 اومصتةغال هلؤقو ىناغط أ اي ررانا | ىف قاما لوقوهو هّديغط أ اماير هني رق لاه هلوق ل.ةامالكثلانهّنأ

 دقو )ىلاعت هوقو » ىدي نيب فوثولاو روضاا لبق نوكي نأ جاب ناك ماسصتخال اَنأ هءو غم دمغ» ”ىدإ

 | اهناهدحأ هوجواييفاناق دمعولانىلاعت هلوقىفءابلا مكح ام للءةناف هووعبت ا دقو رانا نولخ دتناطمشلا

 تمرة هي دعم اهم انو هللان كو هلوقو ةدئازلا: هاهنا لاق نم لوق ىلع نهدلاب تدنت ىلاعت هلوق ىف[ ةديز:»

 "الأ دقو ءريدقترامذا مالكل | ىفامعاامث هللا ىدينيب اوم دقنالا و: مأ نيذلا اهم“ ا: ىلاعت هلوق ىف كتم دقت نعم
 5 | ىه اهعبار ىدالوقلال2ام هلؤقود م211نوكيف ”ىدل لولا ل يام دمع ولابابرتةممكملا تمّدق

 بح ام مكدلا تمّدق لاه ىلات هن اكن وكسذ «عمىأ هب رسو هما ل سرفلا تنرتشا لئاقلا لو ةي ةم>اصخلل
 هلوةنوكي نأ امهدحأ نيوجو لحي (”ىدللوق!!لد ام ىلاعت هلوقو ه راذنالاب هكرت ىلع ددعولا 5
 ليدبتلا عقبال كال دام هلوقب اةاعتمكل ذنوكي نأ اهرمنانأو ”ىدا لوقلا لّديام ىأ لوقااب اتاعمم ىدا

 مهةح ىف لاقام لدي ىتحاا ولافاملممأ وفاهدحأ هزجوهيدا ىذاا لوقا اىف لوالا هجولا ىلعو ىدنع

 اولخدال قو هلوق كا ذكو ئدإ لو ااذه لد ال ىلاعت لاسةؤءا.ةلئال مهر اذشع ا دعب هللا لوب امقلأ

 اهثلان' لوقا اذهل لي دمتال ىأ خوج ّن المال ئملولا قس نكلو هلوةوه اهينان“ هل لي دستال مهب باونأ
 نمنارقلاىفدرو اماولا# ثمح ةئبرملا ىلع ةرباذهو هللا داعم ىف فالخ اال اكىلاعت هللا داعب ا ىف فلخ إل
 اهعيار افعو فان دعوأ اذاوفووزمن ادءواذا مي ركلآاولاقو هنمائيشهتانقكالغب وو هفدسولا
 ءامقشالا لع له_عبو ”ىش اذه تلخدايعلا تةلخ نيس د.عسا ذهو ”قشادهّنا'قداسا!لوقلا ل دال

 هللا ق مشو ال ةداعسالو عاس عسب هل لي دمتال ىد_:ءلوقلا كل دوءاسقتالا لع لمعيو "قت اهو

 ملاعىناف ”كدي نيب ىرتذيالو ”ىدا بذكيالاهدسأ اضرأ هوجو لدِال ىففىناسشلا هجولا ىلءامأو ىلاعت
 ل وقالو ناطمىناغطأ مكل وتمديفيالف ىنطأ ناك نموا.غاط نكن مو ىطأ نمو ىغط نه ثلع
 ١ || ىلاعت هنأ تضاروناو ةلاف كارو اوعجراف ىلاعتهلوق ىنع.ىلاةراش اهينامث هتمفط أ اما ناط #ذلا
 0 ظ لبقناميالا,رفكلا ليدبتي لبق نماذ_هملدب منك ديدشاا باذعلا يفءامتلأف لوقاالن ا متدراؤل لاه
 " ل[ نا دارا ىدا اومصتغال لاه ىلا عت لوقىناناقاك ”ىدا لولا ل 3 ا.خن"الااماو ىدينمب اوغةننا

 د

 مس

 مذم اصدحاأ
 ا مهل



3 
 كني نت كون 2م

 ا ةو ص.سنعلا ضرغلال ص خلاء أي وارجوا ديز لوقن وو لأس
: 

 1 موهءلل ناكلا هيلعرصتقاول مالك الظب انآ امداوةف اذه تاعاذ هلام دز: ىطءيثالف لا وةمأ ضوصالا |

 | اماو 50 تضرر ماغا ل مهنوك ىلا برقا مهن وكل لب مهب اصتخعرظامدعن وكلال دسعلا ظفلب قاف

 |١ لاعاماو ىم علا ىد اهب تنام لانشف صاخل كلذ ىف دارا امناواب داه هسفن ىف ناك لو هلع هللا ىلم* ىلا

 أ هنمدا ارا نوكينا لق<ديسعلا (تااثلاثدملا) هديع فاكب هللا سدلا ىلاعت هلوقكل ذكو دا ديتسنأاف ْ

 ٍ نال ومهل مالظبان امو م-مب ذعأ عي لوسر ند مويا ”انامداب علا ىلع ةرمس> انىلاهأهلوق قاكراذكلا

 ْ فيلكت 3 رفاكل!!تجرولوقاا تادبول لونةي ىلا«تهللأن اوه ههجوو نين هزم هنمدا راانوكي

ا اذ هلح ال تاوهشلا نم -ممعنم لال نينمزلاىدابعلا اظدابعلا ||
 ظ ْ قأاتأي4 نعل ناك ناف موسل

ةدايعلاو ناعالا ع نه هيا اع هناست'ا ناكنل ند وااهلام رام ع نمؤملا 0 ١
 ٍ ىلاعت هلوق نعم اذ هوة دئاف د_ىف ءريغ

 ! نبذاا ىو س له لق ىلاعت هلر ىنءمد نوز' اهلا مهةنطلاباعصاةئملا باحصاورانلا باص ىوتسسنالاال ا ّ ظ

 َْ نوكي نامل -ة< دررمضلا ىلو ريغ نم“ :هوأانم نو دعامل !ىود_ءفالىلاهت هلوقونراعدالنءذإاو نواعي | ا ١

 أ اذام مويفز ماعلا (ديزه نمله لوقتدت التماله مها لوقن موب) ىلاعت لاه موي ميمعتلا دارا | 000
 ْ رئاسس ىف مالظر ان ام ل-ي لواذكموبات ام لاه ثم ثقولا ىناشااو اقلط .ماللفاتل ام لوالا هوو هسا 000 ٍْ

 || ماعلا ىئنلان م قي دصتلا ىلا برق صامل ىنالا لوةن صصختلا': دئاف اه لبق ناقهن اس مد ةئدقو نامزالا 0

 | لوقيالو هلاملاط نوكسعب مه ف.عشلا هدمعهقلا شدي موي لود رظنلا رصاف اف كلذ مهوتاا نال ظ
 : ريغو ا هسسقت لطي هلل مهو الوراشلا هلاش داب دمعاظي هنا مهوتواملاظنوكي هببرو هقزرب هاش مول هناي ظ

 ْ ةباهمالانامز اريق مهكرتيورانلا 3ع دكر ديالو د هزوححال اريثك الخ لدين مم هنأ مهو نب روكذملا هدم |

 هلوقو مهن ”ةلمال ىلاعت هلوق ةقيدصتل ناس تا ال ءالد لوقو مهو الامنو دمهوّام ىن :ةرلظا اريثك هل

 اسريمان رضوريغ برضا ن منا نيا ادلاايهر ام كان ام ءأ هن اامه د[ ناسهسو هدف دي ص نم له

 ءال الا نأ "المال ىلاعت هلر هل لديورخ ئذ قبله بورمضملا لوةي اش اف اعبقاةشممشي وا |

 لافول ذةةمحو ةدايزلا باطتاماودىناشل اودي زما باطت ى- لا عضوم موج ىف قالت لس« نأنمدبال |

 اعرمالكلا اذه ناانهد- هوجو نم هنعبا اولسالوة:َتأ المال ىلاعت هلوق ىعم أ ده عمم هفي فدكف لئاق |

 نمله اصعل عضوم اهيف قمت مماطتفراغكل ا ىل# ظدغت مهج نا ىهو رطل هبقو لكدلا لاخ دا ىلوق عي ا َ

 || هناي ادريمق نيئمْؤملا نم ىداعلا لت ديفا راخر اف تحجل | ند دحأ» ءاقب هتلغلاهءال_بمأ مو تالف ا

 (| ةدايزلا بلطت مهنا رامخال ا ضءب ىف دروام لمع ! ذو ىلهو ن حس :و اهظرع هناشببأ خ نكسيواترارح | ا 0

 : مب توكي نأ اثق عضاوتم ل ذاع هلا ىو أم ىل رعود اج و يلو هيد وايل 3 دا ىف 2[ 3
 || ناف تاحرد هلءلملانا ثلانلار اةكمأا نمد ل

 كلذ كمال ان" الم هنوك ىفاسني الو هريغ عسد رم كذا الماوءم لاش نأ مضر ب دكربغ نم لد هاذاليكلا | ٍإ /

 عع نوكحص.نأ زا يزملاو بيذعتلا ف: ذايزو اع ناكملا اتدضت دايز بلطت هلنااه< الم مس ف 1

 مرج كر وع حس حدب هدم هع م وبدا

 يشيب ون

 يع نأ اسال جس جن وجل

 ترق ىنةعوا اميرق دع ( د.عيريغ نيقتملل ةنلسا تفازأو) ىلاعت لاق مث 0 هب ديزت دحأ قب له ىأل وعما

 ىهواس نم برقي ةنكمالاو ناكم ةمأا نا غم بب رقدلا هجوام (ىلوالا هلّدملا) لئاسم هيفورهظا لوالاو |[

 || مودا كلذ ىف موي نمؤملاالو ىل_ةاتالولازتالة.:طانالوالا هوو نم هسنع اولا 7 برقثالا]

 ىلعف لق نأف بد رةئااو وذ ةنطاو نموا ندب ىو مآ هف اس ىوطن ىلاعت هلل هللا نذل اه دعد عماسويلا لاشتنالا» |||

 لون ةنللا تفلزا هلوةىف ةدئاغل اخ ةبساخللا نم منموماف الزان م ىلو أن ن نةؤأأل ءةنل افلا رسا اذه

 لوما نمتب رقىناثل ا هنم ىف يو هءل ١ ىشع نوم هللا قنا نموا فرش نا دارا ىلاعت هناكر سومر
 لف خمهنم ىاراذا مث كلذ نعدع»د كاملاواريطخار هماكلملا نة لاش ناكل ترغلا ىن«؟ال لوشداا ىف

 أأ بمالل ا است ةىن كلاح هملا ىنهما تازامو لالا ب زق لاقي هتجاحزارقا
 ا م مم د يمل سم



1 
 مدع دل اسس ا

لا ىف هنودسواورهاطظ لعفن احح نال سلا ر اخ ديزانز امو ناك اجراخديز لئاقا!لوق.نا
 | رو وظ

 مالظبأم دير لئاقلا لوقينازوال ثدح سبل فال اشرا مالكا ىراش دا نع ام ريس أنت امر وأو

جونالام بترئامبشب راصف مالظن وهام ديز لودمف همل |عحربام دعب ناالا
 .نيرطشلا د |نعرخ ود سنلو ه

 ءابلا قانا ف لوقلا كا ذكفءافللاور ووطل ان ءانرك ذامل ةءاكلان خوي ناكو ةماكلاب مالكلا فرع قونالو

دالا زوي ال ناكىو نا ىمالا زوي سدا ىفو*اببلا نع امرب_ت«الخ ا مضنال نا يهني ناك
 وها د-هو لاخ 

 ||| هيلع لخ دن مناف هملعءابلا لاشدا بغا ربخ لعجاذاام دعدامّنااولاه ثدح م ىن ةغل ىف هلع د بةعملا

 0 اربش نوكيالو رخآ هو ىلءوأ ءادتالا ىلءان رعم كلذ نوك

ناامو مهتلالض نع ىمعلا ىداهبت نأ امو ىل اعت هنن لاه نر قل اىف امسالو امري ىفءاملا لا دارثكالا
 وسب ت

 ضراوءل ا ىف اهفااخو ةَم.ةلسا ىف ىدملا ىف سا هيشاامنالالف بوولاامأو الطب ان مو نمر اذع مهامو

 هسة ةفلاغاوءالخالازا وذ ضخقم هيشلاف للام ا ىلا امهف ىفعاىفاماونوثلاوءالا قول وهرأ|

 ىضراعلا مالا ىلا عجاراذ هو ىق.ةلا مالا ىلا عجار هنال ىوقا ىذتتااكاذ نكل لاخدالاب وول

 مالكا اماوويءابلالاغدا بوحو هنم مزايالفري_ثأثلار مد ةنلاامأو نضراعلابامت ىوقا سفئاانامو

 تايثان هققااتافاطالا ىفاره وذ زامال ًءوديز مالغل اة ةفاضالا ىئءم قدح ماللا ل وقننماللا ف

 2 رخادافدي وذعمربغ همف ةفاضالا ناق ورع لتاقو ذيز براضانا ودك هيطفالا تافاضالا ىفاماو ه.فنب ونتاا

 لعافلا هيلا افاذم ناك ام بصْبو لصالا داعب نا بكف ناكد قف نيوتن تان ال ار تالا

 لءاشلا مسا ناربغ ىنءملا ىف ةفاضا نكت لو ظفالا ف ةفاضالا قمت لذ ةنمح هنال ماللاب قوبالو هب لوعشأ اب

 لاعفالا باب نمراصو لوعفملاب فلا قلعت نم فعضا لوعتللاب «_لعتراصف لعفلا نع ةسردلا طم
 ' ]| اديزبر اضلاقينأزاج كلذلف ف رحريسغو فر<لوعفملاىلا اه دءزاوج اذن ثدح قلعتلا ةفعضاا

 ظ | منكنا ىلاعت لوقف كلوعفملا مدقت اذا كا ذو هل تركشو هنركشو هب تصدصمو هّدفس هز اح ايدي ) براضو

 | ملطلا لصا تايثا هناثا نم مزلي وم اطغاا يف ةغلامم مالظاا ل والا(ث>اقةيونعملااماو) ف عضال نوريعتانورلل

 | نالف ل اقيناز اول ب ذكلا لصا ىنن همذن نم مزاد الو ه.ذكر ثك ايذاكنركي نا مزلي باذكوه لئاقلا لاق اذا

 | هللاو ملظلا ل_دا ىنأ هنم موغيال مالانران امو ىلاعتهلوق ىننانانحا بذك,هثكمل بذكلاريثكب اذكب س١
 صاَدْلا ىغعر اهتلاك ملاظلا عع م الظل انا اه دحا هسوا هئالثن م هنع باو لوقننهمق هولا اة ملاظب سدا
 دافت_سمد هحواذهو ملط ىذ ىءعذتنمس لاعفا نال ةيسنلا قيقكأ دسعلل هلوق ىف مالا ان وكي دما و

 لو: ىلا.ءت هناكىرب دق:ىها كلذ ناوهو ىرمث لا هركذام ىناشلاو هدئاوذهقاعا دا نيدملا نيز مامالا نم

 ىننامالط هنوك ىف نم مز ف كل ذيانأ ام و ملظلا هبات تل ذ ناكل ةح لآ ]1 ود ىذملا ف .ءذلا ىد_ب.ءتاط ول

 ىذلاموملاّكِل ذىف ىأ د_يعال مالطبأن أ ام لوةيث ص دسعلا اظفاراوظاهجولا اذه ىةدعواملاظ هنوك
 ماهفتسادي زمن م لهفمول عضو "ىف مو مهم ةقاط ىل ول لوقنو حصن ىتح ا|معسعم مهجتأ الّمما
 اذ_هو ملافااريثك بيذعتلا ةرثك بى نوكاال هلريمخال اددعابف لأ فا عمم وبلا كل ذفران تمن

 : نامزال اعمج ىف مالظ. ان امو ل وقن موب مالظبانأ ام لاف تس نامزلاب ىؤذلا داو تاونلا 7 0ب دوما

 ' [|| قلطي لو لظا | عاونأ نم عون ىننلا ص مخ كلذكف قلطب لو د بعل مال افران امو ل ف ثدح دبعلاب ص هخو
 ع ظ برقأ هنا صءصختلا ىفةدئاغلاو صدخ ناو دسعل اريغ ق- ىفو تقولا كل ذريغى فا اطنوكينأ هنم مزان لف

 |١" امال هنوك ىنن هنال ءادعام ىنن ع ل ديالزكذلان صيصخمل نا ىلع ل دي اذه ثلاثلاو ميمعتلا نم قي ذسصتلا ىلا

 ]| ىداال اوس ىف لاق اك مهرغلامالظ هنوك ىن هنم مزاي لو د عالم الظ هنوك ىننواملاط هنوك ىنذ هنم مزاب لو |
 || ىداهبثنأام لافو ةفاضاريب غنمددسعلا ماللع انأ امو انهاه لاو (ىاشلاثعلا) هسفنللاطمعمو
 ]| حرغالؤا حريق مالكلا لوق:ام_ميقرفلااف ةفاضألاه سو ىلعرومتلا ىف نم عمسب تن أ امو ىمسعلا
 ٠ [|| نافميمعألا هضرغنوكيو عنعو ىطهينالف لئاقلا لوي صصخخلا ضرغلالام سعال صد م موءدعلا
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 لاس



 لال

 ١ امها ظمفالاو تاوالاو ءامعنلاو ءاحرلا ددع هاتي ال ثدحم هظفح هلا ىنهتنا اذا مت هنمادو+ ومو

 1 نءعجرىذااودباوالاناوهو قدارخا هوجو همفو ظل اديدثبوالاريثكن وكم ىأ دل املا بان نم

 ْ هاوقث اهب لهكف هكرتد ال ه اوقفرشاب هكردا اذاىذإ اوه ظ_.فطاوهاوسام ىلءلاقالاىفهاوهذعباتم ||

 : وع باوالاوةريغي فره لوهركد مو ل.طءّدلاو كرم هلا قتا ئذاارهىئاملانال قتمللاريسفت اذه نوكد

 لاق مث *فةهادذءا_مء ئث ىلا هنع عجرب ىذلاوه اديفلبأو لات هارت ا لكن ع عجربو هريغب فرع ال ىذلا

 ىلاعت هناكىدانم هناا ممرُغ ًاودواه دحأ هوجو نهىو (بيخم باقي ءاحو برغل نجرلا ىذج ند زولاعت

 لكل ىلا ءتهلوقىف لكن ع لدب نم اهسانأو 0 ؟اشءادنلا فرس فدحو مال اهولش دا نوسرلا ىث نمانلاف |

 اهمفح باوأ ىلاهتهلوق ىف اهثلان'بمغلان نجرلا دخن 1ةئالا تفازأ هريدقت ردا فرح ةداع اريغنمباوأ |[

 ىدح ند .ىلا.ءت هلو ةف كل ذريغو أ دعو أ باوأ ص لكدا لوب نأ تصروك د مرغ مولعمفوصوم ا ١

 ئ نعال د,نوكد ن زوال لاهو ”ىرش لا اهرك ذةئالث موو هذه فوضوملا كلذ نءلدب بيغلا:نجنرلا | م

 لددملا مكح ىف لدا اوما .مكروك ذمريغ مواعم فوصوم هن فصودق ظمفحو باوأ نال اظ.ةحوأ باد | ||

 : قناع رلا لاقي اكىنسلاج ىءاج نمل حرلا لاقسالامبتفصؤفال نمو اهب افوصوم نمنوكتفهنمأ|
 ظ اذالف تالوصوملا نءاممنوكىف ناكرتشي ىذلاو نمنأ اذا تاق لاف تاق قرمشخمرلا مالكم ام ذه ىلا

 : ملأ ام لوةذك هدف هال نيم ةهئموأم نق هن هممإب ”لوةعم مالا لو امهيفمولازاو-ىف ناك رشد دال

 ْ بء>اولاوئ٠ ضرعل اوأئدر هوأاناف“ ءامسمثالا معأوهك يلا نكح هوه هموهفق ؟ ئىش :. لك ىلع عقب مهم ا

 ْ كلرهظاذامْئث : هناالو أ لوقتاحشدع.لا ن رمش نانا كال مهفلا صخالا ليكم ءالاو ود نكمملاو م ظ

 : رغىلا عاصم لوةةةؤقاذ اددي : دس و اذاق لح رود تلقر 1 ذهناكل نانا ذاف ناس !لوتتساما انصةغامهثم | | ا

 ْ دعب ة نصا نال ةفص نوكي نآذوجيالفئث لكل.قام مو وفخ مهفلا ىف صخالا لبقوهو فرع أ م_عالاف كلذ 0

 1 نس اج لجر مسج لاشيالف اهب, صو ال و و: اةلانالفودتأ | ثدحح ن ءامآو لوةءملا ثم نمازه فوصوملا

 اذنه عقيم لك اهريغبالاهفني موق: ةمقللاو فوصوملا: موي فدولانال ىنءاج قطان مسج لاق ا

 : وهورخا رمأ عمار فصولا موهفم ىف لخ ديف ةيملاعوأ لع لئن *هانعمملاعانلوقف ادكهلئ : ام توكيزيغال

 ْ نوكي نازي لذ :اذكوذءانعم ىذاارخ الا هالاودو فضولا هب مدام ههف دوب الف ءىشد تغام نكسلا د كل 1

 'هلةاعلا ىد اهلا ن ه امهريغو أ كزموا ناسسناه انعم ند مويفو مهربغىف !؟ءالقعلا فن لوةااناءاذاو ةّوص 0 '

 قرش م امرال ف رعت هموهفءىف ل ديو فاصوالاو قئاشلا ىلع عق.ىذلاامأو تافص عقنال قئاقطاو 2 ل

 1 ةغللا له ا دنع دحاوامه انعم فوالاو ةمش1لا (ىلوالا)ةيودعم ف اطل هن . الا فو نمثوداجفطمدولاز احم ّْ

 ىعم همزلب اهمسا اق ىف ىش حفورح بكر نال كا ذو ىذا ةءظءن يد يللا ناودهو قرف اهئ ن 2 3

 كلذو ىئاممللا فعض نم ةمشخ فوالاو ناسوماعنج هو نسلا ربكلال+ رلاو دم.شال مش لاقي ةدمهلا |

 ىف دروامل امهانعم ٍبرقالولو ةيفلناو ةةماشا هلع ل دتفعضا ىل_علدياهب_بلاقتف فو حبسكرتنال | ١

 هللا نا ىو ةفطالا كا نيمتاذه تلغاذا فت ادئاكفءضهمف ىنذملاو ةيضشو اع”رمضتو ةفمخو اعّرضن تارقلا

 | ىدكامن | ىلاعت لاه دخلا حظ نم فول ا ناكث دح ةمشاللا ظفا ركذ عضاوملان رمرتاتك لافت
 1 للان اف هللا ةمشخن ماع مدع اها رون قع هاته لال ءالغلا هد امع نمهللا 1

 نوةفثم ممر ةمسش> نم مهو ىوق لكان مظل .ناو هفعض نم فول نوكيا ف هيف رس ظ

 : كف ف ءضالذا مهااماظعا مهفانم ىأ هانت نأ ق- أ هاو سانلا ىنذكو ىل أهت لاقوءابوقا 5 الملا نأ عفا | 0 7

 تنحامو نوفا لاعو مسهل ة ماقال راغبي فال ىأ نزهئالو ف غال ىلابعت لاهو مهلا ةيسسنلاب |

 ١ نم مكس ولي هؤر كمبدسل ىأ اور الواوؤ ا ال لاهو ةفيعض هللا ةمظعىلا ةبسنلابمويلا ةفظعناكأ | ظ

 هن دول وادعي نأ قات فالاقو فرت ,اسفئاخىلاعت لاهو مكن ةءوذ دماهاكت اهورك 11نافرخ“ الا |
| 

: 

 : اناغط امهةهزي نأ انيشقت لاقو سف فءعداالنو ره نيعىف ىموم ةمظعل تدشسْخ ىلا نوره لاقو قالا أ
2 

 سس ار 1



 نءام لو هيلع هذا ىلص لاه اكىلاعت هللا ل_ذنالولا وا. هدق ىل_«فدمال :ردتالو اهل نق الاهناع

 اق

 ىلءر داق ىلاعث هللا ن اود ثلاثلا تب رقفرك ل |.ةد ىس ةفاسملا ىف ةدمسعب نكت لو لوهان هت ركود

 ىلا لافاك اهساعق تعج مانعذ تب رقائاانلف ناامأو ن ءؤ.الام رقمف ضرالا ىل'ءانسلا نمةنملا 3

 لء”ءوهنلوخدو لوط بيرة: تبرقالوق ىلءو هحولا اذه ىل< (هبل املا :لسملا) سفنالا ىهشن اماه

 اب رف نساحملا عسي ىف امأو كل ذ لبق نك : لو موما!كلذ ىف ىا تغلزأو ىلا ءثهلوق نوك, نا امه دا نيهحو

 لوخدهتاردقب مذا ادعبتمناكناذ ل.ةلوخدلا نال لو ماساىامأو لوخدلا تود ,راهف هللا دب ذر

 000 لا ا رةفةرخ "اعد دوران ىفةئا أ نينمؤملا

 كلذ ىلءالاالوه# كلذ نوكيالف ىلا ابو رقت فالزال أريسفت سا 1

رقلا لع لسنا (ةفلاثلا هلكسأا) يتسم وبلا !كلد ف تةلْزائا تقولا
 ىف :دئاغ اذ ىناكملا ب

م ف ناس نورك دقل وة ؛ةددحاوه هيض رع ف رف اكأ اونمؤاانا عمي ة مان صامت >الا
 كانهو د اوناك

 ودعلا ديد ثلاملسلاو نيلدرلا عوطةم هلام م دعبل ارا ىف رخال ا نعو برذل ا ةراعىفامث دح | ىناوهرخآ ناكم

 نءبرقلاةباعىفوهو عوطقملا ن عدعبإ ٌكِلَذَف دااند بلاويلا لبال ثان هعرسعو عئوم ىف اعمحا اذا

 دما ديهلاذت ”الئش هنرقب طوو دي دس نمّدس هب طم | امه دح أو ناكم ىف ن اصْضُش عقج ا اذا لوقنو | ىداعلا

 "1 لاهتهارقودودحلا رطوطملا نم بد رقو دو لل بلا ن نعد. ءبوه لاةي نا مدي سل كلذ هب طع مل رح الاو

 دمعت ريغ هلوةفا ذه ىلعو دمعد ريغان اكم ىأ ىنم ديعب مغ سلج الاقي فراظلا ىلعامصن نوكم نا لمع كسل

 بو رثمون ةريسم ىلعو» ىذأ ناك ناف“ ئثىلا ةمسنلاهادمعبن وكي دق سد رقاانالكاذو دمك انلادسفي

 دلبلاوأ مقالا دصسملا برق اال اهنلاعاذا ةنيدملاتاهزتمىلا منا ايدنعبو ةسئانلا دالمل ا ىلا ةمسنلا

 دآيلاو اوه برقأ اممالاف تاو بد ر يسرا باهل الاخ قرشملاوا رفا يمان وع ىذلا

 ةديعب اما امقل اقيال ثنح ا.دسنال امقمةدح اب رقاد رق دس.عب ريسغ تةةازا ىل اعد دل وق دعب وه لاش

 بد رقتلاةباغ كل ذنوك لاح تب رقهربدة:ل اا ىلءامسن نو كسي نأ ل اة< و ةمسانموأ ةسب اقم هنع
 بارتقالاو بارقالا اعمج نامنعملا لصق دعب ع رع ىو تا رق تذازأ ىعم نوكد هحولا اذه ىلع لوة:وأ

 هلوقب لوصحلاو د_هدريغ هلو قي ىفاكملا ب رقلا ناينعم لصق ناكمالال ل اوهطاوبرةلاداراانوكوا
 رد_ألا ىلع بصنرغنا انلقاذال والا اهودو لك ثدن ألا ىلع تءازأ هلرق عمد عب ريغهوقو تذازا

 ىر## لعاه عع ل._عفلع ارحا بد رق هللا بر نا ىلاعت هلوتىف [ك هضريك دنا! ىفاثلا دمعدرمغان اكم هرب دق:

 تفاز أ هربدق:فوذحمر دص ةفص هنا ىلعر دصملا ىلءامصن بو هنمريغلاق,ن ا ثااثلا ل وعْفَم عع لع
 لاقف+_:مبرتءاغاو برقءال ناكملاو ناكم بحل ناانرك د دفان اه انتر دق نعىا دمعب ريغافالزا ةئلا

 ”هلجبىع ىرمش را لاق (نو دعو اما ذ ه) ىلا عت لاق مت امهن هفاسأل ا ىوطنانافانتردقن ءدعب ريغ فالزالا

 لكدا نية“ 1 ةئلبا تازا لاهتىلاعت هناكمقتما نعل دب بازتا لكل ىلاعت هلوق نال كلذو نيم الك نيب ةضرتعم

 ادهّنا. لاهو لكلا ل دياذهو لاؤّشالا لدي كل ذناريغ ممول نوحرلاب رفكم نأ املعل ىلاعت هلوف ىفاك باو

 فالزالا اذهياتذازاهلوةء لع لول دملا فالزالا ىلاوانو دعو امباوثلااذهىاباوثلاىلاةراثا

 اذهدوعو لل لاقي هيدعوب امال ىنءملا لعلوم كلذ نا ههجوو ل ةّدسم مالكوه لااةينأ لقحيو هب مت دعوام

 نو دءوب فري_هذا١ن عالدب (انمف- باوا لك ىلاعت لاق مث »* مكب هن يلفاما دهلا# ىلاعت هناكو كل

 ىذلاوه لق عازلاناوالاو ريمذلان ءالدب باو لكل اذه هرب دةةن وكي ايلا قرقنا كا ذ ححو
 باوالالاق.نأ لد مك و ضةذلا نمد طفص ىذلا ظفاملا ا.ةطاوةر ةغسيو بونذلا نم عجرب

 هباعقاو ريش لكىري_فركسفلاب هملا عسر ى أ هر كح ىف هللا ظفحي ىذلا طيفلساو هركمتب هللا ىلا عاجرلا وه
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 ] ناسهاهواخدادانعموأ ة هم اللا, نين ورقم نيملاس أ اخس يعم ةبخساضمال» امأ اوةماركلاو ةداعس ااو

 : مراكمىلا نينمؤدللا داشرا كا ذنوكي نا وهورخ ا اهجو ىد نع لقوم ك1 هتكئال مو هللا مس مكملع

 اوسن امس م كوس ريغان و ماو د ال ىلا.ءت لاق تيا :دلا فايا اودشرأاكموبلا كلذ ققالخالا

 مراكعاولذتال وم ؟نتداع نعل ارك رتل لكل ومكلزنمو كر اد.ذه لاق ىلاعت هن أكف اهاهأ ىل_عاواستو
 هي هملسنو أهبأ نم ىلءامالس ن وعد وخالد اهولخداف مكقالسخا

 ا الوّقنم ناك ناهجولا اذهو مهماعاهبف نم مسواهت ن مىلء نواس ىاامالسامالسالمقالا ىلاعتهلوق هيلع

 : نا موبلق ىف لخ ديال ىّتح (دولخلاموب كلد) لو ةنمىل لد هديا لوةعم بسانموهذالو ذم نكي ناومعتف ْ

 : قتال اةيبا طالوت لا 0 مق ىف قب مهنع عطقنم برت

 : اهيداع دواذلا موي مولا كافدلا اهوقل يت ارلاعاول اكفاهولخدا وق دنع دوت, الوغتل ةنسلا '

 ١ رولانارب دة:موب كلذ هريدقت راع ادولللا مونهلوةىف ىرمشةمزلا لاق راكص الوقلاب باقلا . نائئمطا | ئ

 || نوك,نبانال_فاداون مويلوقتال_لوااموي ناكءأوس قلطملا نامزلاداريورك ذيموبلا لاقي نالقكوا |||
 || ةياهالامنانز 3016 كامتدلا اكف نامزرلا هب ديرتفال ءاحرو رسل ناكسا ليللابهلداوولو مظعلارورسأ | |

 ٍ ًاديىلاعت هنال كل ذو نسحلا ةياغىف تدترتةب الاى فو ( دي يصاستمي .ارابتزاشيامهل) ىلاعت لاق غم ةعادلا |||

 : يب اتا هني ا 1 ل ميال اذا

 ْ نم هيف تا ضودب اس كلم ىذل كلاما فرصت تاق نمرلا ىششسن ايزل انك ول او لكل ةوقبةطاضلا | 0 1

 1 ناانرب اماهولخ.دا ةلوب ماركالا ىفداز مث ضو ءريغب كيلا ىف عوجرلا ناكمال ضوعربغب كلم نم فرمصأ ١

 لاه مث مالا مارك الاب أ دق نوكيالنيلخ ادإ | بدسرب نم هيامب فقد لو سانلل هيا خا 5 َنَدَّنالإ ماركا كلذ
 1 كلذ

 : نيبال مث« اممددعب حورخال لوخ دادهف اهنمم كيوب ارش اثم لبق نم مم كش اماوتاتقال ىأدولقلا مو أ

 |١ سك رمعين اكن ماسئدلا ىف م دك م5 ةباح ىف مكءاقبو مكقازرا عاطقن ااوفاذعال لاه نو دلاخ ا بيق مهنا

 | دن :ءو ىّماملاهللا ىلاو تا مكلف هءنوعتتامدفأي الو دولنا مكل لب حاتحو

 : د 1 نم ةمظعو هيلءدجأ عاطبالو ا هن دب ند ١ لوثملاو هلا لوصولا

 || لودس ىلع مالس اهوا دا ىلاعت لاق (ىلوالا 5 لا) لئاسسم سفري سفتلا امأو ب 5 .رلاوه اذه دئعام |
 : اهوا دا ىلا.عتهلوق ناوغ لوالا هوجو نم هنء باو ذا هق ةمكا امم كل لو موا لاق ةيطاخلا

 ِْ نبي عسمجا ةمكملاو تافتلالا باين مهتاوهىنانلا انافداا اذه لعن وك ,الف اهول دا مهل لاسقي همفردقم أ |

 م-هروذ- ىف هن مهمرك !لوقد ىلا عد هن "اك, نيقر طلا
 ْ: روهقااوروللامتغىورو.لا مهروضح ىف

/ 

 ّْ ١ اواعاو ممتمدخجا واكو :كئالمال لود :الما عمامالكن وكي ثازاج مهل ىلاعتهلوق لاقيت اوه ثااشثلاو

 : هيلع َمنآن ور دقتالو مهااسر هذال ام ىدنءذانأ امأو نو اثيام مهم ديا نيب اورمضأف اهيفنئاسثبام مهان'

 : 0 ىلاعت هلوق فاك وكف ةدانزلا هان :توكي نأ لة دي نم ظفاناأنر تصح ذدقر

 ا ىلا هت لاف م نر بام نوكيأمو نوبجربأم لع ايززا مدنها 0 امم ١

 ٍ عب آم رف م دكؤ يه هدقلا يلام نيوتردل انلذله الاول كانا ,ءامل ع 1 3

 | لج الاب اقعلاو لجاعلا باذعلابراذنال نيب عمجلا كلذ ناك اذا اه دج اروما عضوملا | دهب صدت ىذلاو | 11

 : عمطلاو فوت« ءاعد كلذ نوكأ لون دي زم انيداو هلوقكلا نيَقّدمال ةنلا تفازاو ىلاعت هلوقامهطسون لذ | 1 :

 : || نمش ىف جدكن الا هتلاغ ماغي امسهرتةرخ اق كابوكستلالاموساماروزتل م ا َ 1 ا

 ا[ نيب تدل ١ ليقنأف م كاما كلها ىذلا كلوا لجاعلا باذعل ان نم بيدا :ااخ عادلا ىدبالا باذعلا | 1



 ان

 وأن "لمعت سماهم دح 0 اذاكنامالكلا لصاسو هبق فضا نكي ثحارفكو

 دهر لفل | ليش نم: كلئالمتس م هت دحو ف ولا لامعتساىلا تراظن اذاو ىشفلا ةملظع بدسب
 فدو نا عم نجرلا ىبثخ اداه ىلاعت هللا لاه (ةيئاثلا) ةمفاكترثكلأ نكل هنغ ىئدملا لات: اعرورثكألا ف
 ىلاعت لاقو ةمظعلا بدس فود أ نه ةبحرلا علت ل ثم قماح دم ىلا راشا ة.شخلا لباد د اماات ةجحرلا

 هلم ل ثيحرفاكلا مذ ىلا ةراشا هللا ةمس ثخ نماع3 صدم اعشاش هنأ ليج ىلعنا رمل اذهان ازئأول

 امنانال ءالعلا هدامع نم هلنا شذ امنا لاق و هفوخ ىل_ءةماعلا اهيفو هللا ةظفل امتع ىنت اي
 مدعو ىضتنتا | ماسق عم هتيشخ مددعنا ني نسا هللارك ذفءاثذع ال لهاذسا نأ ىلا ة ةراسشا همق ناكنف را

 ىلاةراشا نجرلا ةظنفا لوة:ناوهو رخآ أم_ثانهاه ديزنو س ةروسىف كل ذانركذ دقو ةج -رااوهو عئاملا ظ
 وذو فزراناةبلا بهاو ,ىسرلاو قاما دودجولا بهاو هانعم نيسرلا نال كا ذو عئاملا ىلا ال ةيشمنا ىضتتتم

 نظب دق قزرلاء املا نال مير هريغل لايالو قزرلاب قباثيح ميرو ةجرااباند- وأ ثد .- ناجر ائدلا ىف

 اندجوي ثءحناجراضيأةرخا الا فوهوان الف با ىذا اوه نالف ل اةفّرططملا معطي ن * يأن كلذ لثم نا

 هنوك ىلا اشا ميحرلا نجراا هللا م لاق اذاق ثمح ةكاسفلا ريسفتىف كل ذان ور دوانقز رب ثدح ميحرو

 دلملا زاكي ال[ فوتدعب ىرخاذ: لافت ةسر الرد سلتا لانسر اتا لع ان دلاىفان اسرأأ

 نيدلامو كلام كل ذ دعب هلوةب هءلعانما دئساو املا ا:ةلذ :رخ الا ىف ىرخ اهم نوره ىأ ميحرلا نجرلا

 ناسنالادوجو هنم نوكي نخاذه تاعاذا مورلا كلذ ىفالاا اوه نوكيوانقزرب مروا ان انقانغ ىأ

 ناكاذاف قامحلدوأ قزر عطقت نأ ك نم فاش هريخا لو اوقي لئاسقلاناف ةريغن ني ةقتش فول ةروكمال ا

 ملسو «بلعهتنا لص لاقو مدعلا هدب دوحولاهدس نم نأف ىشذ نا جم هوسولا هع رو لامن ا

 لكى مدعلا هيلعزو<ريغتلا له دو هللاريغىفركفت اذا ميكا نال ل ذو ةمكح لكس ارهتناةمشخ ||
 ىلعز دةءالرمضي نأ هتلاردتد لنا هتئاريغنالرا اريذالا نم نكت نأ لق همدع هتلاردقياعرو نيع فر طا

 دارأالا دارالف ىلاعت هلا امأو بذعملاوأ بعملا وع درمذلا لوزي_فهللارب دق هيلعر دق ناورزضلا :

 ىأر ىرتثيح رومالاروهط لق مهتيثح تناكحص ىألاطا قمع للاعت لاو هن ءاذ_ءارخآ الو

 برقلاكرتيو برد 5ىنئاسللانالكلذو ىرخا حدم ةفضىلا ةراشا بدنم باق, اجو ىلاعتهلوقونيعلا ْ

 ساحودو ىلا أف برهلا هعفانإال هنا لعبق ملاغل ا همك ثدت ىلا نا لءاذاو عفتنيالو ىشخملا نم ْ

 ىلاعت هلوةىفاهانرك ذا هوجو ل < هفءاسبلا بدنم بل ةيىلا.عت هلوقو قزالا به ديه سه ذي لو ءاجو لاسقف !

 ةيحاصملا امنانهيهذااذاهب بهذ لاي اي املساملق رضا ىأ ةيدعتلا اهدحأ قلاب توملا ةركستءاسو ْ
 ءاسلا اهفرع و هو اهئلاثثلهأ ع ا ب رس عم كأ هج رمص:ضرغل!نالف ىرتسشا لاسقي ؛

 هبلق ىفةنأنا تبيسالا“ احاموءاع لات ىامت هناك هلع ءاسرلابءاحو نالف لوبالا نالف ذخ ام لاسقن بدسأل

 ءاحذا ىلاعت ةلوق ىف يلسلا ب باقلاكسذملا ىلقلاو بد: ا هلق بلاس ءاحل هلباىلا الا عج غال هنا لع ٍْ

 ايينمن اكتم هللا ىلا عسجرب ربو هلناريسغ رئي كرمشلا نم لسن و ل سقلان م ميس ىأ ميلس بلقب هيدأ
 ١ ىلا دثاعريمذا اف (مال ساه واخ دا) ىلاعت لاق املس ناكف.كرمشلا نم ئرب هللا ىلا هناك دو

 0 نودءّواماذههلوتب مكلزنماهماههل ل تقو اميرقو اهتدسح لم اكتمل ىأ ةسنللا تفازاو ىف ىتلا ةنملا ١

 ِ ءاستلاب نو دعو ام ىرقنا لوقن نم عم باطلا (قوالا هلكدسملا) لثاسسم همفو اهلوخدىفمهانذا

 كَ اهولخ دا نيقتمال لاق: ىأنيق ما عم باطل ف» ايلابئرق ناو نيدوءوملا عمباطخلا نا ىن ال رهاطووف

 0 لون ءارك الاب قيلي الامرات الا ٠ نم هسفونذالا ىلع فقو كل دنا ىلع ل دياذه (ةئاشلاةلثسملا)

 هم-ربنمبايلا ىلع فتدالو هعضوم ىف ساو بابلاهل فيو هنا ىلا امركءاعد نمثاف الذكر سن |أ
 هبان ىلعف ين نمفالخ همارك الخ أدق نوكيد>أ لاند نكي /ناو اهل داف ىنادس تغلب اذا لوةيو

 ةمال لا ايح اصم لخد | ترضالا لوةياكمال : ىلاعنهلوقم ءاركلا ىلع لداي هللا مسانلخ دانولوةء موق |

2-2227 

 نجوي

 ا تب

 سمعتم

 ةداعسااو
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 همدعضرؤدقو عاو باق كنوكي هباَةب روض1+-1 دنع نوكمف هباقي رضا وهو ععملا قلا اذا ركذا اهلل ص
 ناوه هناي كل ذريغ ل ةحوهوركسص امدريالذ هب لةنولاذاو لاخلا نعي ديهشوهوهلوةنانالتاذااذهأ]

 نااوبع لبدمحن !نآرقا اوقةروسلال وأ[ ىفلاق اما ىلا عت هللا ناوههربرقتو نآرقلا ىلا ةراشا كلذ لاق

 تهراو بعرو اعقاوا هارسشل!نوك واق دايضإر دن هنوك نيبو مهي عف ديامر 1 ذو م[خهر دم م#هءاج

 تاقدلن نا ىرك ذا .ركذقيسىذلاث أر لاى كلذ ىفنا لاق مالكلا ماو الح اعوالج [باذءل او باوشلاب

 ىلا هد لاق انوادعه اشد انلسرا انا ىلاعت لافاك دمهش همه جمعت ىذلارذاملا ىأ دءهشو هو لاقوأ عهس ناوأ

 نمانسم امو مانأ ةمسىف امتنا امو ضرالاو ت وعملا انةاخ دّقاو) ىلاعت لاف اد. 4م كاع لوسرلان وكل 1 ٍ

 ْ ساد دال ماسسجالا ناالتو ةددعلا لا ىف كاذريس فتان ذ دقو ىرخا يع يلدلاداعا (بوُقل ا

 قالحا امه امننلدكو اهاح ترك 2 1هةا> ضرالاكاذكو عضاوموروءاءاهصدخو اهكرح تاوءلاهدحا | 0

 نكيال مانألا هدأ ارملاناوههررةيو هءلع لدي ىذلاو راوطاهمسىلاةرامشا مانا هس اهنا“ طاوا مانعا 0

 عولطلان مضرالا قوؤسعشلا د ثكم نامز نع ةغالا ىف ةرابعمونلا نال ةغالا عضو ىف موهفملاوهتوكيثا | :

 نب اكل هلل داون مون لاقي تقولا هيداربو قاظي مودا | نكلر قالو سم نكي ل تاوهعلا ناش لءقو بورغلاىلا |

 نك ةدالولا تقفنا ناو ديدش نزح نوكي نالف توبي مويو يظعرورسنوكي |

 ام مهذاف لاعفالا ىلا مولا ةفاضان ملام تاغعاذا تقولاو نيطادر < موناايدارأ هنال لقاعل ادا سه ىف ظ 3

 | هللا ادب اولا ثدح دوويلا ىلع ٌدرلاة الا نمدارملا ني ريسفملا ضعب لاقو مايا ةةسهلوق ىف مويل'قالطا دنع ١

 هشرع ىلع قلتساو تنسبلا مول حازتساو ةعملا موياهرخل مانا هج خيام الا موي ماعلا قاس قلعت ١

 تاوولا ىلا لال د سالاو لرشملا كك درا اداز ١1نأ ارهاظلاو مهياعادر بوغلن مهائييصام وقاص 1

 23 مان ةداعالا ىلعر دقنال ى َج-لوالا قاملاب انمعتام ىأ بو غل نم اسم امو ىلاعت هلوقو ادشبامو ضرالاوأ 080

 مهم فد رةاماوهذةاروتلا ع نم هولةنو دولا هلافاماماو لوالا قلختاءانيبعف | ىلا.عت لاف ام دي دعا وادتاو | 1 ١

 موىد_>اتارعسلا و واخ ناك ولف ضءنن ءاهضعيزممةنمزا نيزثالاو دحالا نال كلذو هلو أتاولعي لوا | 000

 ماسجالا قاخ لبق ق واخ نوكسش ماسس> الا نع ذم .النامزاوماتسجالا لئاتةستعتقل د 0

 ةياعةهسشملاو ةفسالفلانيبنابحتلان مو ةقسالؤلا به ذموهو ملاعلا مدّقي لولا مزل ف رخا ماسح 3

 هوجولا عسب ج- نم يي بو يل 2 ٍ

 نوكجلاو ”دكرطلا نم ماسح الا وص هلل تدشن ى مشملاو هنادو هنمعو ه:ةيتحو» هتامحو هتر دقو هلعف | 1 ٠

 اودخأف نيتلاس نو وراس ةافانم امني لوزنلاو دوعصلاو سول اوءاوتسالاو 3

 قعءاو تالا رميا .نالاكافةثلاهدماوذشاوظ دواخل

 مارك ذ مد نملاق (نولر يام ىلعربص اف ) ىلاعت لاو ماعم نآكم ماو نامزلا فاؤاضاواوأطخاف شرعلا |

 8 ىلءرتصا| هأ: ءماشناقام ىلعو ءاقاتسالاب بعتلا ثد د لوح نم نولوقي ام ىل_ءرب_صاهانعمنا نيرسةملا نم | ظ

 وقدر كايا هوبا رك ورز ههنا نزع: انرك دامو كير دم عيسو ب.عىشل ادهنانولوقي |

 هلوةكنوكسشت ةالصااب لسوهملع هنا ىلص“ ىبنلا هاهنا نوكي نا(اهدحا ) اهوجو لقت (كيردمحي عسو) ش

 ىفرط ىلا ةراشا [بورغلا لو سعدلاعولط لبق )ىلاعت لوقو لبللان هافازورااا قرطت الصلا متاىلاعتا]

 نالغشهللسو هيلع هللا ىلص ىذلات او ه اذهدحوو لمللا ن نم ااز ىلا ةراسث | ( هصسق لمللا ن نمو هوقو( ٠

 قالا ةدامعوهورخلا كة ش ىلع لبق 4 لق اوديو مها دا ذاق قلخلا هيا ده اه :انو هلل اةدامع امذ دحأ [

 : نع ههزنو ىلا عت هللا ةمظعي مهركذ لد :مهع انما ن نء مأس:الونولوةيامع ههزت ىاك.يردم# ميس (اناثز

 ظ همس لال قيما ههتاخا تقو اج بارا غلا لدقو عولطلا ل ةريش اوه ىذا | ن ركمللان ا

 | نع «لسرا دان هرذكب نءمأتنا ىجشااللب اذه هسوو ب رعلا عانقجا تق راضي أ مئاغلللاولا
 سس ل ل

 سس ار ١ 00 : : ١



 1 4. قل

 لاحرك ذاكهملعمءذاو لبق نم ملسا نم لاحرك ذي لو "هل الا قام عمك“ هلج اعلا ف سغرتلاو بسهرتلا

 اوناكاسغ او هن مهرك ذي لذم هذلا ىفنييلقتم اوناكز مهلا تاضودك تناك ةمغللا نال لوشن هكاه ف هب كرس نم

 هلوق (ىناثلا) امهب مهربخ أف انعم .نيرمالان ءنيلفاغن اون اكف ةزرخ ””الاىفاماو هب مهردناف كل الهلا نعنيلفاغ

 نم دولارا وبا نيل دوم قدح ىف لان لافاموه هدأ هوجو ءانعم ىف (دالبلافاوبقف] ىاعن

 الم اود_< ملورافسالا فاور اسىااوةناهئان* اهو.ةثوزوذهدلااوعطقو اهوبقنو قرطلا اوقرخ موق
 اومقنف اهثلابثر ان" "الا نم اهيفاماو زور امنسالا ىف وراس مه ىا ةكم لهادارملا نوكمب : نأ لحي ا ذه ىلعوابر عمو

 دحر يصت اهنال* افلا اده ىلغل ديو مم وقو ممثطب :مهدافاامدارا ضرالا ىفءايةناوراص ف دال بلا ىف

 انهاه كال ذكديز هيلغف اضي ضورع ناكو هءاغفدرع نم ىوقاديز ناكل وةنهاضممم ىلع سهالا بت رتدنغم

 ىفانركذام ىلع ل دياضيا وهو ديدشن!اباومقنف ىرقو ضرالا ىف ءارقناوراصف اشطب مهتمّدشا | وناكىلاضت لاك
 0س نمله ىلاعتهلوقثلاشلا استنراص عع بقنن ءوهو ثصلا بشنتلا نال ثلاث اهولا

 نمله صيخن نع او ىالوع موه لاقي نا لة< ديد. انأرق نم ة٠ارق ىلع (لوالا) هئالثاهوحو ١

 فتن اتسم مالكوه (ثااشلا) ص. مون كمل ىأراكنالا عع ماهفتسا اعجب تآار ةاإلع(ىفاثلا) صحم

 هيلع نو دعت مكل صرح نم لهف مهشطب :وا وت عماوكلهامهرلسو هيلعهتلا ىلص د #موقللوقي ىلاعت هنأ اك
 [ ىأصس صحف اوعقو مهلوقهملع كادي ةدْشلا نع برومو لدعم صرحا ناري_غدراكص.خلاو

 هال | نع ضاح لاالوارظن قد رظا!نعداح لا.ةيراش> الان مها ناكن او لدعم دمناو قمضو ةدشىف ُْ

 هلاق امىلا ةراشاوه لاق. نا لة<ولالعال ! ىلا ةر شالا (ىلق هل ناك نا ىرك ذل كل ذ ىف نا) ىلاعت لاق منا رظنأ
 هرك در دصم امسفن ىف ىأ ةرك ذ لاو رك ذتلاوهردصم مسا ىركذ لاو امهزبغو مه لمو ةنلا فالزا نعم

 نالفا لاب عاو بلقدل ناكن ىأ ىولا,فوصوم بلقدار ملا لمق باق هل ن اكن هلوقو ىركذو اركذو لن ظ

 ءامنخ ال ناورك ذا ادعب سعالا حوضو نال وه لاق نا ىلوالاو لكلا ىف دعم ىلع ل ديربكتن افرمثكى أ لام ْش

 ظ ةنسحولو اربخ لعن 1ةنللا لوةنوامهرد د ناكولو أسم هطعا ل امتِ 5 لماكر يغناكولو ام بلق هل ناكل هسذ :

 لانة اكلم 1 بتات ذل ذتثسو بلت لاتينا ميرا كر لذ فال اع هك

 هنموهل لقال هناكرت ذ د ال نم كِل ذك اهنم بلطي ال ةددغم م.ئمعاو مهتنسلاو مهنا آن نكت م ثدح ىبع مكب : مد ١

 أ را زلروته ةهلىا ةدينسم نشنخ تك لل اعند وقود املاك مذ ىالضا مه لد ماعئالاك كءاواىلاعت هلوق

 نال عاسالا ىفةياكك عمسلاءاقلاو عد ةسا ىا (ديهش وهو عملا ىااوا) ىلاعت هلوقوركتلل نا سلال ورك ذلل باق ئ

 باقلا ىفريكتسلا لاق ن 5م لوك ىلع لق ناف عاقسالا ل كح هلسرأ اذ سمو هع 1 قزح دا ععسبال نم |

 ثاكرل ىَر ذاءلذ ىف نا لود ىلاعت هنأ اكر يصب هنالك ذو عمسأا قلاوأ هلوقىفف سن رتن سر هظرريثكللل

 دا رماكلوق ىل_عامأورت ذةءفرذنا ان يلا قلاوأ هاك ذيرومالا حرس: ىذ عاو تاقاذ

 نسح أ بترتل ا نوكا مران ذام ىلع لون نسحلا اذه روظيال عاوربغناكولو باق ل لاين ا حد نم ا

 بدنرتلا لوةنن خو لعو ع و عود ىك ذ باق هل ن أك نم لكل ىرت ذاهيف لاف ىلا-عت هناك ريصيرب دق:لا نال كلدو :

 لق زمصال نكن مالو وهظل هيلفناكب ئكدحاو لكل ى رك ذ همف لوقت هل خل ءالا ىلا ىندالا نم
 نءئني عاسقمالا نال عقساوأ لقي ثيح عمسلا ىق وااو أ ىلا.عتهلوقانرك ذام ديؤيو لصاح عّمسي نلف دحأ

 عاملا دصقن )تاوالاسر اءاسر لب هعمل عال نأ ةلصاح رك ذل نأ» انعق عمسل ا ءاقلاا و دئاز بط :

 عمساال ىف 2لاتوصلاو عام-لادصتي ناو نذالا عفدّرجت د ع لصخ هناف نئاهلاتوصلاىف عماسلاك

 ريغنذاهل ناف لص 0ناف اهرو هظا هملق ن اكسفك باقل ناك نمل هل ءاح ىرك ذأ |لونف باططتو عامتسانالا
 لاعلل دمهش وهو ىلاعت هلو هذ ل. .ةناق هعامس ىف د تعم واداهتجان عتساءاوسهلا ناك. كس ةدودسم

 امم باقل نأ 'هلداح ىركذلا نانائلق انال هانركذام هصنا ذه لوقن فاكريغ م دّرجع عفسلا» امل انا ىلع لديودو
 عاو بلقدل سل نممانعت لوالا ىلعاماو باتل !نمةلابب رضاح وهو عملا ىلا ذاهدل لدحتف هل لص مناف

 كيل ا 77

 5 لدا
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 ل راهلا لوة.ىلاعت هناكوءازطادوجو بحمد وجودنع نأ دمي طرمدل!نال كل ذو هدسف ل.الا نم
 || ل لمللا سكعلال وقنوا عيستلا تقووهف عاطقنالاو نوكسلا لق لبا اما لغاوشلا ةرثكو لاغتشالا ||
 هلوق ف نم (عبارلاثملا) ههزنو كبر ه.فركذا لب هلفغلا لعبت الف ليلا اما لاسقف ةلذغلاو تاثلاو مونلا |

 اع هلزك ذيل اذه ىلعو هدعسف لمللا لوا نم ىأهياغلا ادتبال ن وكت ناامه دا نيود لقكل يللا ن مودال
 || نم فرصا ىا ضيعينا نوكيناامهبن انك رطل مالا ن مانا لاي اهمدعو مونلا ةيلغب كلذ فالتخال |

 دوعن ادايداو وق( سمايل تحل زويتنر اسم الد ٠ نءو عّدمكلام نم لاقي سنا ىلاافر طلبا

 عولط لبق كبر دم_ ميسو ىلاعة لاف هناكيورغلا ل قام ىلع افطع نوكب نال ة<لوةناذام ىلع فطع 201

 ةدئافلا نم انرك ذام هوو ا ده ىلعو هديسف لبال ا نمو هلوةامهنرك ذودود-كارايداو بورغلا لمقو سعشلا | د

 عولطلا لية دودسأ | نم عارف ها تقو ءاحاذاو سعشلا عولط لبق ميس لاه هناك مو ادملاب صالا هو | ا
 فرصطملاا ةراشا كلذ نوكح.,ذ هعسرورغلا لبق دولا نم ه غار ةلادعبو بورغلا لبق ميسو خيسفأأ ٍ

 اع .«جرورج ل اوراسملا ىلءاذطع نوكيا ذه ىلعو هصبسف لدللا نمو ىلع افطع نوكي نا لحيو عيسنلا ىلا ليلا 1

 اذه(بدر 5ناكم نم داش ادا مول عهساو) ىلاعت لاق مث دوهسلارايداو ههسف لمللا ضءعبو هرب دقت 1 ا

 نيقملا كين اب قس كيردعاوىلامتهوقكىدانار امتناو هللا هيزغتب لغتشا نمو ميبسنلل نراهن نابي ىلا ةراششا ل ْ

 نوكيز اسر ةومتمال شا حا هنالئاهو+و لقحي اناق هعّمسي ىذا ام (ىلوألا لِمْملا) لاسم هيفو 3 ش

 عوم-هداربالو ع.مطم عم“ لجروه لاي نيلفاغلا نيبضرءملاءالؤهل ثم نكتالو اعمتسمنكدوصقتلا|| ٠
 ىداأا اء ءادن عسا اهثلاب كيلا ىلا عقسا ا هيئان مدعو ىلطعي ثالفو ساكو نالفلا ةءاكهئسعل 5

 عمسا انلق نا ىلوالا هلع لا ىلع ىيموه لو: لعف ىأب بوضن» ىداثملا ى داش مول (ةيناشلاةلثسملا)| 0 ا

 انلق ناو ىدانملا ىدان .م9 نور < هزي دقن حو رفا مون ىلاعت هلوق هلع لدنام تدك لومشالا ا ع د

 ىدات .مونجولامى!جواموهورخآ !اهحوانرك ذام لمحو ىح ونامل هسا و هريدقيف وبامدل وعفم د 3
 موج واموات :دلا ف نوكي عامتالاوايث دلا فوهو عبس وريصاف ىلع فطع عمسالبقناف هعمس |ىدانملا | ا د ٍ

 امئدا ف لص ىا ةنجلا ل> داو لص لاةينا راوخ كد عزالب م دل دل لوةنايتدلا ىف عقسيال ىداثاا ىداش | 0

 انلق ناو اين دلا ىف علا لم كفرظ> | مج عقسا نأب لاقي نأل وانه اهل ذكم ىبتعلا ىف ةنلبا لخداو ا
 هنم باول لعءرتذىذلا لاوسلاو مقساوه فصواملاثأ ىرمشتت | ماظعاب ىدانملا ادنوهو ةوصلا عقسا | 3
 نمالا صرالا ىف نمو تاوعسلا نم قءدفرو د! ىفئغنو لاق ىلاعت هللا ناو هو ذة نح هلوةنرخآ با وحو ظ د
 ملعو ضو أقرب كرب نكم مهعزت لف اهلاوظةتساوةحدلا عوقو اولع نيذلا مه هللاءاشنمن اانلقهتلاءاش | 0

 هامر م االو لفاغلا ىلع ىشغد اعرةَوَعب دعراذأف لئاعرخاو هلع هسسيو هر اننفئرتدعرتوك 1

 ىدانملا ىداني ىذلاام ( ةااشل !"هلمسملا) مولا كلذ ىف قرعصو نم ن وكسصنالى كلذ عقسا لاقف عملا 1
 واكس الملاوأ ىلاعت هتناوهن وكلن ااماىدانملال وة:نأياهرمصحوةلوةعمتلوةن'هلق# هوو همضلوتن ||

 هوجو همف ىلا عثهللا وهانلق ناف ىداا.إال مهري_غورهاظا ا ىفّن ساو سنالا نم نوةلكملا مهوامهريغ
 اهوا دآ هلوق عم دينعر افك لك مح ع> ىفامقا أ ىدانبي اهنا" مهجادذاداواظ يذلا ارشح ىدانياهدحا ْ
 لاق بدرق ناكم ن نم داسنملا داني مون ىلابعت هلوق اذ. ه ىل_ءل ديهولغ فهو ذخ > ىلاعت هلوق هلفثمو مال_سد | ا
 ْ اناوق ىلءاماو كل ذريغو ىءاكرش نيا مهيداني ىلا «ةهلوقا امهريغاهثلاب“ثد ر ةناكحكحم ٠ نءاوذ_خاو ظ 0 ا

 || اوهةساول_طوللاو«ةجاةملابلا ماظل! اتياليفارسالوقاهدحا اضياهوجوهففهللارغىدانلا |||
 اهلا" راشلاوا ةنملا نم كناكم ىل+ دل كبر ىلا ىو !ىرنللا لاش يذلا عمءادنلا اهنا لصفال | 1 1 ظ

 ىدانملاا تاو ىل_ءوريعسلا فقد رفو نا ىف قب رف ىلا«: لاه امرانللءال لزدو ة ءالؤهدانمىداشأ]ا 20١
 دحادارملانا رهاظلاّنا الا كا ذريغو كلام اءاودانو هلوق ىف ىلاعت هنا نيباموه لسة, نا لمتحف فاكملاوه | ا 7 ا

 ,2 ناو هلا فرع ف ورغم ايذانمموملا كلذ ىف كلملا نوكو في رهتل ىدانملا هاوق نالنيتالا نيوجولا | ا

١ 
8 

 ا
1 

 عم
 قييفرسلا رولا لا

2 20 1 
 هس ا 7
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 ١ "هلل ةدئاف (دوصسلارابدأو) قات ةرئاف اذه قفاز ةزئاؤاولذك ا قطا وزبضو اود كوارذو 33

 ظ ّ ىا دوصقلازاردأَو هلوةفةياد_هلاو ةدايعلا نا ها لوسرلا ل_غشناانر تحدذامىلاةراشالا هو

 | دايداةيادهلاودوصنلابةدابعلا كل لسجل موقلا عانقتجا دنع ناهربلابكيرءزن تدبعو تدصسام بقع
 مهم الكب ظفادلا عع تءاج ةدو دعما طافا نال كلذو هللا ن اصسىلق دارحلا نوكينا (اهثلاث) د وخلا

 هند لاف نمل لاقي لدجو مكماغ مال لا هلوق هي دارب /سوربك ا هللا لئ اقل لوق هيداربو قاطبربك انلوةف
 ناسنالا نمرركشتروماهذهنا اذه هوو هننا نادحسس لاق نأ مجسسو هللاالا هلاال لاه نأ ىلا لاسقيو

 لوطرب حصا هتنالافواهتناالاهلاال لاو نال لثاسةا!لاهولفامءرا.خ الا ىلا وعدن ةحاخلاو مالكلا ىف

 اذهةيسانمامأو لوالا ىفامررك:مدعل كلذا ةدمذم ةدحاو ةظفا لامعّسسا ىلا ةجاسللا تسف مالكا
 ةداعلا ىف بج ون ناكمهءازمت_ساواهلوق نم ممجعنو لوسرا مه.يدك,نا ىهف هوه ىذلا مالكا هحولا :

 كءالك لعاو نولوةدام ىلءريصأف لاقف مهءاعءاع داو مهمسسو مهنعلب لو هيلع هللا ىلص ىذلا لغت_ثينا ||

 لاق ثيح مالا اهيلعحوذكوا توما بحاصكن كسص:الو هلذهاو هلل عبستأ | مسهباع ءاعدلا لدب
 لغتشساف مهرارصا سس كلة نعت ردخا ذاف كبر ىلا عدا لبارايدنيرذاكلان .م.ضرالا ىلعرذتال بر

 اج سا جيلا هللا لمعتسا (لوالا) ثءحاسم هسقو كسشنَف كيرزك ذي

 نمة-فةلانو كدر دم عجيسسو ميظعلا كلير ساب سف ىلا عت هلوق ىف ءاببلا عم م ىرخاو هنود سدو هلل

 ىهفءابلااما لون اهني قرفلا اف ىلءالا كير مسا سالو قو ةركسحر وسو هلوقو هعبسو هلوق ف فرحربغ أ
 مبسنمداراااناوق ىلءامالوقن: كبر دمع عبسسو ىلا عت لوك عضوملا| ده ىف ىلوا ميدةءاابو مالا

 ىل-عو هنن داو هنلا ناص سلق لاق ىلاعت هناكتوكمف هللا دم < انرتقم ىاةمح اصمالءايلأف هللا ن اكس لق

 ]|| ةذاعسلاناف هصيستل هللا كفو ثمح هركشاو هس ادم هنرقاو ههزنىاكلذإ هيما ادار ااناوقأ

 1 ْ 00 اش ةيدبالا

 01 ىف ةكتافلاةءارقب اساكل ذ نوكتحج »نا لق < لوأ : لصصا:اوق ىلعو كرد طابو وسو فتان خا

 اهيااءورقمئاهتنادح_ع لص لود هناكف دحا هتناوض لب ىلصو ا اذك ةروسنالذ ىلص لاش. ةالصلا

 0 ىدعت ميسنلا نال لصالاوه لوقنف فرحريغ نمهيذعةلااماو هو-ولادمداو هونيملاعلا بر هتلدجلا

 | مل رنا نوك.ناام_هد>انيهجو لمتحنماللااماو ءوسلان مدع هانعْمَنال سف

 0 | هجولممواقو هتانودك-ىار وظالان اان وكس نا اههنانثو تركو هنركتل ودل تضنو هتان

 || قرفا اافءانريغ نم هك_سف لالا نمو ىلا عت لاق مث كب ردم مسانه اه لاه (ىناثلا ثهلا) هصاام هنن

 مبسنال كل ذو كدر دم انتقم هللا عسر هيلا اناوق ىلع دحاو نيعضوملا ىف ىهالا لون نيعضوملا نيد

 قيسأم ةلالدلا نانو هدم كدردم< هلوقةلال دلال ارك ذي ل لوعفملانا رغههسف لئاقلا لو ةكسص هللا

 .[|| انما ىاشلاوةال_دلانا ما لوالا نوكي لص هج سسانلوق ىلع ىفانثلا باوملا كبر دمعك ذيله 1ع

 رك لاو لمعل اىلا ةراّشا ادهنوكي دئن.حو قلي الام ههزئلمللابو تقولا ىف كبر دم< لصو ىا هبزمتلاب

 لءللا نمو هلوةوزك ذااىلا ةراشا كبرد<هلوقوةالدلا وهولاسعالا ريخ ىلا ةراشا عميس لوةفر ىلا و

 || فصتإل هلا لعاو كركي ءوسلك نع ههزرن نطابلاءاقصو تاوصالار ده نير كسل | ىلا ةراسشا هحسسفأأ
 ١ رخآ هوو هريسسفت ىلاقيام شعب مدةتدق دول ارايداو ىلاعت هلوقو لاللا توعنو لكلا تافضالا

 1 هيدعسق لمللا نمو بورغلا لبقو سوشلا عولط لبق كير مب هلو ةف يبسنلا ةءادان هالا ىلا ةراسا هناو»

 1 هقلا جست لرتتالف ةالصلا وهو دووهسلا نم تغر ةامدعب عي دوك لارايداو هلوتو ةالصلا تاقواىلا ةراشا

 1 || اذا دز: رر كح ذاوىلاعت هلوق ةدئاف بهذ عيبستاا ىف كناقوا عجب نوكأ دوما رابدا واذ لب هممزتتو

 || ىلاعت هلوقفءافاا(ثلاثلا ث : ثلا)دودتلارابداو يرقو بغراف كبر ىلاو بصنأف تغرفا ذاف هلوقو ثدن

 | اردو هاكر نعي هنال كل ذو لالا نم عيبستلات مالا ديك أ اندست ا

 مس مما مصحح مم جس روس ل اسس ا مح



 هود بدم جت كاف عع يدا هوات و وود يمطر ا

 روج وا بو دع ات اع

 سعه لج" حجي بم

 د

 - دج بعيوب ا

 - 1مل 01011

 0 ا

533 
 اع و نع فسر 2

 رشط اكل ذهانعم نوكد نا لو اعأرم .هلوقب رس داو ةباهتلوادل جارح الاى او راشا نوكبنالقكو مهنءقةشنتلا

 صامةخالا ىلع لدي فرطظاا دم (رب ب انملع ) ىلاعت هلوقو طافلالا نم مدع ام لع رمشطعا نالريسو رمح | ١

 ”ارحالا رج ةماقلا مولد مت تخل وف ا عاوق ب ارح ةداعاودوطربغ ىلعال هان يلءوش ىأ | ا

 هك“ ةما مرلاو ةقرفتا امعالا عجو اه د بو حور لك نيب عم ىاحابشالا عم حاورالا عجبو ضعن ىلا اهضعن

 مهلاعا ىرنو مهلاوقا ملنانافاسنبلا ىوكشلا كل شيالو ءاسنظق اع لغتشا ىا عيستلا وربصا نم ملسو هيلع هللا | !

 ىاغشي اهب لغتشأ فيكف ميهيدهال ممل تاسرأ ىنأب لقتال ى اال بسانم راب م ملع تنااموهلوةف اذه ىلءو ْ

 دقرغمتلالترماافاريهردتومهصاودقعاطاتنسياسكناقينستلاوزالس لارا ع | : ١

وق نال فيوذتو ديد, ةلك ى ره( كس 0 اهنناو عيسورب صاف تغلي | | 1 َ
 : ريما ا انما او هل

 يس ا الملا نا ذقّمعي هنكأو كلا ا ىلا هيعدس يه نأ ملغ ن نم نال مكلم مهعل , ملعلاب ديدهتلا فرهاش | | :

 رهاطظوه»ولعان خو ريصملااةيلاو ىلاسعت لاقف عن هدوع هبلاو هبي ءدنعو ةلعب هنا لعاذااما ماسلا ن م أ َ

 قس لماشلا علا كلذ مق كلو هدرا ذوفنوهتردق ل كلبي هطعر ثلا نا نيرا نال ورمل را 3 ْ

 8 ءاوحالا ام ا ىنالو انتر دق لكل ريس :املعرمش> كل 3 لاةفورع ندب ءازحو دير ن دب ءاجج نعي دي ءارتج نيد زيت | | 3

 ْ راكم ذأ مواوق ىف نولو قام نوع لهل نف هانعم نوأوةباع لع ن نلف هلوةفاده ىلعو ع اع ناكملا| ظ

 م هنن دار !نوكيالو ةمفشو ةلاضاهنا اهنفنولوةي ىتلا ءازحالا معن نأ لوقف ض رالافانتالضاذتأ | ظ 1
 ا رخ الاهحولا فو مهاوقىانولوةبام هلوق ن نمدارملانوكق دير دصمام نوكتنازاج لوالا فو مسهاوق | ََ

 : دق لوة'ملعأ ند لود ىّت>ءاوسء ازال ا كال ملاعال ذا لع أ نم هلوق حدي الف لمادلا اذه ىلعو هيريخ نوكت | 1
 ْ ا
 : هنلاو ىلاعت هلوة ىف كل عفل ا لص اى ارت مال ىضتةيال لعفأ نأ (اهدحأ) هوجو ند ارارم هع ناو 0

 نءنولود» اعلعان 4 ءانعم (اممنانأ )هلعنودأو هو هلوق ىوادن نس آىلاتهلوقىفو هامش ترآ | / ظ ْ

 ا (اهدحأ) هوجو هيفرابجع مهيلعتنأ امو ىلاعت فوقور هش أو عضو اور هظاو عيصأ لوالاو هل باج لاع لك |

 ٍ فرص مل هنأيريخ !ةداسعا اوهو ىورخالا لغشا !لعلاقالا هيلع < نما هنالكلذو اضأ ةيلستلا هلا ظ 1

 ٍإ لدقأ هلو ةءامهدح ىف ءزع روظف نيلغشي هدسع صعب عأاذا كلان ااكثعبلاوهوزخك الا لغشلا نع ْ

 ىارابخي تنأامو عيسوريص | لاقف ا .منم هنع تزدع ىذلا ىلءرد شي نم ثهيند نواه ممرخ الا لغشلا ىلع

 كين اذهو كتوريج بس لوالا لغدللا ن نع فورصمريغ عيسفلاوريصلا لعل بق افاوعنمءاو تغلبو

 هلعدتلا ىلص ىبنلا نانا وه ( اهنا )مظعقاخ ىلءاكناو لاه نأ ىلا نري: -؟ كدر ةمعنب تناانو اع هلوق

 'اناسرأ امو ىلاعت هاوق ىفام اهو اري تو امم الان داهو ارذممهلذرا هنالك ذوةءادهأ ان نم هيلعامع ف ألو

| 

 ١ تغلاو أ :ريطع موياعو افقر ممم تنك لب : كدا ءوس نم اوزاهثافريكتو ا كنمربت بيسي مهعانشما ناكاش ظ ْ

77 
 1 ٠م يجن م دوووم ص جو مسجم

 ْ 5-5 :بلاو ةييلملا 2( :ةك وح روما 0 ٠1 ٠ اتا دلوش ماع ْ ١

 | للعفلا نم محفرتلا مو هلو:ىفاموه همق ىلءاعلا (اعارم م منع سدرالا نقشت مو) ىلاعت هلودو دودّةمال ناس

 : مملوك دقن م -مءىلا.عتهلوق نال نيس راخلل لاحاع ارم هلو واع ارسم منع ضرالا قةشن مو نحر ىا

 | ةئهاعارسرمسمف هنع فو ثكم وهف هنع فكل اة امرشا نم حورذنا د:ءققشتلا ناكف قةشتلاب نماوعفم

 ىلا ةراشا نوكيا لدك (رمش كلذ )هلو يركع جس ماركلاك عب رمم عدس عارسسلاو نيعرسسم لاقت هناك لوعفملا

 1 (دمعو فانعين هنأ رقاب دفر اح مولع تنأ امو نولوةياعرلعا نحن ) ىلاءت لاك م« عنب اىف دحأو لكلاو

 : ىلص ىبذلا هنرهأ ام ىلع مها ضدر و نم: مؤوملاو سو هيلع هلق | ىلص ىبغلا باقل ةمل-ت ( اه دحا) هو>ذ همق أ 1

 ْ (اهثنا زدودصلاتاذب لع هنانولمعت منك اعم كنف مكعج سمانملا مىلاعت هلوةك ذئنمح ا ذهو دي دهتاا ىف | أ ١ ا

 نايو وجت مح تاور جب دب مدن# ميرنا عه صا

 ا انيلع نالف موملا لت اقلالوق عم ىف ممءلع تنأ امو لوةوراشلاورذكلا ْن هم-عظذك اظيفح ماع

 ْ ره باذعلا لوزن تقو عدل ناس وه (اهثلان) مام ءىلاولا نم ىأ موملام سلع ع نم لوةءنمبا -

 || لاقف باذعلاتقو اذهن ا لو, ناك اونو ثور وظأو رذعاورذنا ل لسو هملع هللا لص ىنلا نالكلذ
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 «:دكن يس تت تشيسعللم لملاالايبب06060االاممملال

 ةرونلاهذه ىف قيسدةف دام ىلاعت هللا نااماود 1 قيسدق نكي ناو لسو هيلع هللا لص لاق لاّميضدركذ

 ناكمنمىلاعتهلوقو 0 ءادناذ_هو اقل هارقىفأ
 ىدانا ا لجن دءالف اذه ىلعو دح | لك ه عامتساىف ىوّدس ليدحا لع نال توصلاناىلاةراشاس قأأ

 اذهو برقا ىلاع هلا قم فيل دو 00 0

 ةديصلا نوهمسن موب ) ىلاعت لاه مث ناكملابكل ذ نسدلو ديرولا ليح نءهنلا برقا نو ةروبل ا هذهىف لاقي ْ

 مول قعصتال ىت> نيلفاغلا نم نك-:الىا عتساو هلوق ىف ةدن افلا نما ام قدقدع اذه (حورذلا موب نإ ذ قلاب

 ءارس هدق مه و تنا هئمديال عملا ناف هع وق ولاظة ردم عقست نا لبق نكىا عقسا لاق هنا ود هناسو كسلا ٍإ

 لة<مويو هه ديالامالا كمفرث وب الف عامس الا دعب عمت تناو نوةعمف عاقساربغ نم نكلن وعم ىهف |

 لعفا!ام_ميفلماعلاو ىدانملاىدان موو عقساو لوف ىف مولنملديهنا ىرش زل !هلاقام اه دح ا اهوحو |

 ْ هتبقلماعلانوءعس موي نااهيناناو ن وعدم مون نوجرخك ىاجورخلامون كلذ ىلاعت هلوق هلع لدي ىذلا

 '- م انرك داكىداندم وبىف لماع عقسا لاقي تاايئلابث ارك دامهمف لماعلا ىدانملا ىداشي م ول وكلذدل اوقىام

 ىد انيوهو هيلا فاضا اب انوص:هتوكي ناز )ناو ىد انيمونال ءالذو نوعم-: مول ىف لماعىدانرو ٍْ

 || ناك اذاايااوورع ناكمويوردت هبرعض م بهما سو ديز لاحرك ذا لاسقي هيابوصنم نوكي تازو< هرغن كل |
 انوصنم ايلاوورع ناك ولن وكسر الذ بابسالا نم بيسي مركي ديزر اصام دنعديز ةلذم نايس ديرب لئاقلا |

 هلوةب بوهةمورع ناكم ون نكلل برضا !مول كال ذو هةلذمو ديز لاحربك ذنلا لئاقلا ضرغنالركذاهلود»

 ظ نييمت قعصدو عزم نغن وكب الثاىدانملا ىدانيم 3 عمها لاو انه اه كلذكفالا وناكم ولورع هب ريض[

 _ نو ليس اننلا ضعن هعمسال ثرح ا مخ ءادننوكمال ىأنوهعسن مول ىدانملاى داش هلوقبءادتا اذه ْ

 7 || ناتلشالو نوعمست مكلكو قرسملا ف نم ىلا هك ب رغملا ىدقا ىف نم ىلا هتسن نوكت ثدي هؤادن
 1 هرك ذو لاعت هللا ةدايمعيسفنلا لغثد كل ذو هعاسمسالا ع .ع:منان تالا نوكين | بح توصلا اذه لثمأأ

سو ريصافهلوق نم هل. لب ةئافرهظف همفركفتلاو ّ
 ١ 1 ا ىفماللاو نوءعسمويو ىدانملا ىداشي موب عّقسساو م

 ىهامناف هلوقوةدحاو ةكصالا تناكنا هلوق فاك ارازم هّللااهركذ وا هاا فرعد_ةو فير عدلا ةحصلا |
 ىلع امنوععست قل ان ةكدلا ىا ةحملاءاًةلمدمنوك نازاح قإلعأ هلوقو ةدداو ةدغ:هلوقو ةدحاو ةرحز :

 اوهقجا موقاب ديز حاص لاقي امنوغمست قدوهورشملاب ةديصلا ىارشخلا قلسا(لوالا) وجو هيففاذه ْ

 قحاب دارااودو ىنّدجا ماظعاسب ةعصلا ن روعه ذا هرب دقت م الكل اذ هبماكتل امعّدسادس ىلعأأ

 هنمددو ىانيمذعو نظرال نيةمنالفحاص لاةدنيق.ءااوهقلاو نيقدلاب ىاقلانةكصأا (ىلاشا ا( ِإ

 ود ةهكحاضص و باطتاع [عس عسا لاشي ةوصلل ةؤدلا ىر# ىرييو هوه رنعو ىدمأ كالا قي حاصلا ا

 لاق, دو ولاوهو قالا, دنرتقملا ةصدصااءانعمنوك نا (ثلاثلا) َةََدَْلا ةدصأا لاه هناكسف ةيوقكاأ
 ءامل تافاناسدز ل قنافاو كموانورشم ىا ةداعساان عجراو ةمالسلاببهذا لاقرو نوكيو ىةحنف نك ١

 86 بهذ لات:ءا.لانوةكدفةردعتلا لوقنعضاوم اهذهىف قاصلالا نعم مهفي فيكسف قاصا الا ةققلا ىف
 حاص نم ة<دنوءءسن دارا اناوق ىلعفالوعفمراصف هداه د_بوف.ديزب باهذلا قصلأ ىنعم ىلع ديرب ||
 1 عفراى الا, ة<صلاهلوق كل ذكوورمعد ديز باهذ ئ.دعالاةيءاسل ابر ددملا هي دعت رد ىعقجا ماظعأ ب

 ' [| قط انوكيناىناشثلاهجولا ىلا.عت هنلاءانشنارخآعضوم ىف هذين د ءوم ةلورم اوهو قللا ىلعتوصل |
 35 ىناثلا نية هتعم» لث اقل لوقوه لوالا ناو هدفو قلاب ةددلا نوعبمد ىا نوخمس هلو ةباقلعتم :

 ! همف ح وردا مونلا] 3 ىلا هةهلوقو ف.عض وهو لا هللابةهمعلا نوععست ىا مدقق لان نوععس'اسبلا ظ
 1 0 لاق م ىدانملا:ادنىلاةزاشا كل ذا منان“ حور امون موملا كل ذ ىا موي ىلا ةراشا كل ذامه دحا ناهجو
 ! | تمغ وى هلوقاماو نانا هلوقد قاع ام سن ةروس انك ذدق(ريصملا ايلاو تدتو ىخذ نك انا)ىلاعت
 نانا م3 -ةفرسش غ لناس اتملاو هلوقو ىلوالا ةنوملاىلا ةراشا تذتو الوا ءاسحالا ءامحالا نس دارملاف

 فد رع



 وربنا ا اا ا 0 ا ا

 م4

 لوقن ناميالا حرف اهبجرخ ألذ لبق ناف ةداعالا ىلع ىلاعذهقاةردق ىلع ل. يا فدل ملذدك

 نمرتك ًاهملا صنف ميظع مالكم 0 .تأ ديرب هنأ عماسسلا لعي فلج هم الكل وأ ىف عرش اذا ماكس لاّنال

 موتا ىلد 1 ىتح نععلا ةر وصى لع كا فاحلاب أديقريتعع سدامالكلاَنأ مله ثيحح هم م ىتصنأ |

 ةروس ىف مالك- !!.ةمةودسسا دقو نيملا ةروصىف نينا ناسنتلاو نيبملاناهربلامهلج رشن هعاسم ىلع

 دحأت اش ال مقل ن اكفورااريغد اهم ادا ىف هللا م وااروسلا عج ىف (ةيئاثلا هل ملا)تافاصلاو
 ثنا مثال مسقي ل ىلاعت هنا ع نامعالا ام مد ل ىفوراللاو لا سرلاو هن اد_-ولاىب موه رد داملا لوصالا

 مهنال شل ذودح ارامل تااخو لات تاقاسااء يف موروسأ١كلدن مه هاتوا اللا

 ْى ار ىلا رمل مه دمع نك اوناكو ل م-هااود ؟فيراستو سلا ٍ

 بواطا اراك :1 ىف ةةرقلاىفاوغلابر لف هللا ع ٌناوقءل ضرالاو تاومسلاقلخ نم ممول أس نئاو ىلا لاف | :

 0 ةأاهنمنينروسيفو ناميالاع نمرثكد : لو ناهربلاب ىئتكاف لوالا |

 سه ّ ةيناشل اقوم كيد اص لضام ىوهاذام هنلاو ىلاعتهلوةوهودج اويمأرامهدح أ قالوسرهنوكو ١

 ا لانا كلذو ىلقامو كرر لع دوام ىدساذا لمللاو ىدضلاو ىلا عت هلوةوهو | 0
 تار م نم ّنأ هنف مكانك ةدفو ناسرملا نانا يكحلانآر تركت ةيطفاكن اوتار ْ

 روف لا قاءىو ناهررلا ىلا ةعقاو ةراشالا ىسقلا ىف نوكل هب مسقأف ثارقلا ملسوه بلع هلل ىل-ص "ىو ٠ْ

 كل دءافرتسا مدعود لان ع احراخ كلذف مهراكن!نوكلهؤ 2 ءاموءاز نور 1

 مسي 1 محروم :بوملا ةمالسلا عومج ىلاععت هللا مسقأ( ةثلاست | هلكسلا) فور طاب سقلاةرر مصفف ا :

 0 خلاد 0 2 نمنيخاصلاو لتيوةالصةروسؤةرك تم اةسالا لا 0

 قلوس لا سرلالو هيتس نارعالا قوس هيفمالاروهظةروصىالا دسوتلاا ا ١

 ملاصلا باول رمش تاشانكلءازطاوريشملاتابئا دوضاملا وكيت أ قيتارقلاو فورحلاب سقلادو د |
 لعل لعا هاو مهوضي مسقلا نوكين أى صال ا ن كف ل ةدعد ع نم ىلا عجار كلذ ةدّئافقحلاطلا با ذعو ا :ء

 0 را 6

 تافاصلاو لاق ثيح تاك اس اان سهالا لوأ ىف مسدنق أد اد_-ولات اال مدقأ ىقلاةروسلا ىف (ةعبارلا |

 هلوقهديؤيو تاعزانلاو لاق تالسر ااو لافو تابراذااو لاةف تاكد رمل مسفأ ةمقاسلاا عب :رالاروسلاقوا ا 3

 ق.لأ كر ردسي كل 3 قي رش مح هبقرش1اّنال كا ذو تاذاغلاو لافو تاقباسلاف تاساسسلاو ىلاعت
 ناصسلافيلأت ىلعرداقلاف قرفتو عمت ىلا ىو نيبام ىلع حايرلابمسقأ عيرالا رولا عمجب ف لون ثادأ ا

 ها ئشءاهراتنك ىتا قرط نمي رطب ةقَرفتملا ءازجالا فراأ:ىلءرداف هل -رااوةيراذلاحانرلا قرف
 حابرلا هورذت ىلاعت لافت اك هريغو بارتل اور ذت حانرلا ىه(لوالا) لاو تابراذلا ىف( ةسماخلا هللكسملا)ىلاعت ظ

 عمصأ لوتالاو تار اذلا بر (عيارلا) ةكن ”الملا ىه(ثلاثلا) عرسأ اذا ور ديار ذ نمبكاوكلا ىع ( ىناثلا)
 تارايتءا عي رأهلا أن وكت نأز اجو ةاسبتم ارومأنوكتنأزاج ةعبرالاروءالا (ةسداسلا هلكسملا)

 تارراملاو نادسلا ىهتالمالاو حانرلا ىهتايراذإاّنأ مالسلا هلع“ ىلع نع ىوراموذ لوالاو | 1

 خاَر رال عيرأتافص هذه ّنأ برقالاوهو ىناشأ او قازرالا نوع-ةينيذلا ةكت الملا ىف تاميسةملاو نفسلا هَ ||

 || هاما ارا ى هه ىتلا بهنلا لمت َىلاح اءرلا ىف م تالما.+ل اوال ناحسلا* ءىدنت اا حاررلا ىهتانراذلاف 0

 اهلا ىرش ىلا حابرلا ىه تايرانلاو لابج نم لة رافو أ ىهو ةيطعلا لو. ترج تك« اذا تأ
 ةعيرأرومأهذ- 000 2 لله و راضطقالا ىل_ءراطمالا قرف: ىّيناحانرلاى متامسعملاو اهلج دعت

 ا مود ف اهمضعن ت بآو ىتلا ءازحالا نال كلذو ةداعالا مم :اهم كي هبراروما هلباقم و ةروكسسلا

 ل فنحن ةراضعلا ةفشأا ازحال ا هو ءاوهااوج ىف اهشءيرودلاروعقىفاهشعإو نيسضرالا ١ ا

 ع هد حسا



 م:

 طاست مث نمؤي هنأ لعن نم مهنم قدنم اونمؤي ل نا ىباذعبرك ذف طاسعم_ميلع تن امو نولو ةءاع لع ا نغ ظ

 نء*نارقلاب اب رك ذف هلو شذا ذ» ىلعو لاما اًهيآ لوزن لق تازئادب الان اني رمسنمالوق اذ_هدبؤ. :دموباع | 0

 هلوقتاهوجولاد“اىفان تاسسرر# هوجو فو ددعولا مول فاس نم مهم قن نماكادمعو ف اخي

 نيِنمْؤا ارك ذو لب ةماكل هدي اد هلال ارتنالو لاو وددا هلا قي لبق ءاننرعسو نولوةيام ىلءريصافىلاعت ]

 نارتلاىفاعرك دف (لوالا) هوج و هفنآرقأاهل وقو نياهاذلا نع ض رعاو نيئم ومما عفت ىرك ذااناف

 زم هنوكل لوركا هب نب ىاتارشارك ذذ (فاشثلا)ةءقتملا هيف امببسب مهل لمص نأ رقلامهيللع لاو

 نمنآرقااىفام ىضتةءرك ذفدا رملا(ثلاثلا) هب ل وةتام عج ىف كلوق لوبقمهمزلالوسركنوكت ئاذاو

 ىاءيل_بو هيلع هللا ىلص ىلا عاسفل الثأر ةلاركذ نوكيذةنمحو ربك ذَمااو غلبت :لاب ةدراولا ىماوالا ْ

 اورك دبل نآرقلامهءلع لدا هانعملوالا ىلعو مه هرك ذتنابهفتربخ | اعوه زك دول ءامانآ رَهلا لعد ا

 ْ هيلع لدن امرثك أ ىلا ةمظغ ىلع ةلاد ة سئس ا نري 5 نيسأم ضل ىلا عت هلوقو هس

 هسفن فوخلا ل عج امدنع فوت الافو هدعوو هباذع فون العسامد:ءفاخض لاف ثمح فوذلا |
 لزئمريك ذتلامرومأم لس رم هنأ ىلا ةرا اركذو هلوق هن اللا لوصالا ىلا ةراشا اماال ا هذه فو ميظعلا

 ىلءلدي ديعو لوقف بطال اريمضورخ الاموءلا ىلا ةراش ا دمعو هوقو نأ رقلاب لاه ثمح نارهلا هملع

 ماكنا او ىدعو لاه ا داق بوص لك ىلا لهاسملام هو بهدي ناك هن ادعو ف اذ : نم لاهو هناف ةيئ ادحولا

 ١ روالوأأ ةرولالوأىاش دقو هفالارفشالا لوبقو هيلارشالا نعدءيأو فراعملا فرعأ

 رخااذهونآر ةاانرك ذفاهرخ ا ىف لاهو درجملا نآر داو ق لوالا ف لاف ثم ىنعم اف نايراقتماهرخآو :

 هلاو ء <ىبنلا د نيلسرملا دمسسو « نيمدنل امتاخ ىل !ء هتالصو ني اعلا بر هت داو * ةروسل ا هدهريسف#

 نيعجأ هتابرذو هجاوزأو هرعصو

 رك ]سن انم دروسا! هد 0 اداه رقو الما لاف اورذتايراذلاوز

 مهرب راب مولع تنأامو لافوريسب انملعرمش كلذ لا هو هد الد.رشل ا نيب ام ىلاصت هنالد 'الذو اهايقام

 نيملاالا قبل ماع نآر هلا :والتو ناهريلا ةءاها دعب رفكللا ىلعم هرارصاى لا ة راش انامعالا ىلا مهثلتو

 انااهلو أ ىف لاق ثيح نايسانمماهرخآو ةروساا هذه لوأو قداصا نودعوامنااورذتاءراذااو لاف

 ىلا نم تان نال اريس ف: ىفو نو دعو ىذل ا مسومول نم اور فكن يذلل لد : وةاهرخآ ىف لاقو قدا دا نو دعو

 تافاصلاو روس ةمظعلا بااطملاو ةقدرمشلا لدا ١٠ نم معسل ىف ة مكس اانرك ذ دق (ىلوالاةهلكسسملا)

 هيلع هلئا ىلص ىبنلا نوكبنوفرتعي تافوالا ضعي اوناكرافكل نأ (لوتالا) هوجو !.يذو انه اهاه دعو

 ةّوقب امماغي هناو هلو قي امد اسسفب هسفن ىف فر اع هنأ ىلاو "لد اجل اىل هيومن اوناكو لءلدلا ةماقا ىفاءا ان لسو
 ملغ هنا لود. دل قبيلو ل ءادلا مصقلا هيلع ماهأاذا سانا! ضد نأ كلاسقملا قصب ال ل دل ا

 نيم اريغ قدر ط ندربملا ماكّتم ري دا يد زملا ذاب مضاف وهو كلذ نءىزعولدحلا قي ر ا هلع

 ةاذافرخأ لم ءادرك ذنمرخااسقدر ط كول هبال كل دو لل- طابلاب ءالداج أ الو لوقأ اكممالا نا هللاو لوقذ

 ثوكيلاالاقسال فل د_هلا لءةوةيريرقت كل ذا لوالا ىف لاو أم لسشم همف م هلنالوةب رخأ الا لءلدإلا

 املأ دمتعتو هيذاكل ا نامعالان ءزرت# تناكبرع هلا وه (ىاثلا)ناهربا ةماغا كرتو نايالاء ل سفلاوأ

 ناكوان او ةءفرالا كل ذمدزب لو فيرش لكيناعالان ءرثك أ لو هيلع هللا لص ىلاّن ا ع عقالبدابدلا عدت

 (ثلاسثلا) نامزالا ضعب ىفهوركملا هلاسنلو نامبالا مْوْسهباص الالاو ذاك 0 ا ل ْ)

 همعتل لئاقلا لوف هلاثمنامالا ةروص ىف اه-رخأ لثال داهأك !ميىلاعت هللا فادح ب اناعالاّنأوهو
 مقل كا[ سم كلسيو كلا ماودا دهم بدس ىهو منل ارك ديف 'لركشأ لازأ الىفا ةريثكلا كمعن قو ١
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 || نب : رطاهبك اوكت هم ىفناف مودلا بس لاك_ثالانم ءاهسلا فام دارملا نوكتن !لدتصو الاا
 ١ذ_ه ىل_ءو قئارطلاككل ذرب دازوجلا ةعطتموروسل ناجم هبل وق» ىذلا مسنلاو برقعلاو نينا 1

 ْ لا.ةباهقافص اهكمج لءقو حوربأ تاذءاوسااو ىلاعت هلوق لثمو بكاو كلان درب هل اا ءامسلا هدار اا

 ْش هف ل قاما ذهاب قو ان 3 أعج رااتاذءائوسلاو ىلاعت هلوقك وهذا ذه ىلعو كيلا نسح 3! يوتا ىف ْ

 ع املك شاسع لاوقأ» ريسفتىفو ( فاتت لوق ىئامكل1) ىلاعت هلوةوهو هيلع مسقملا ف( ىناثلا ثحأا) |

 بذاك هناىرخأو نيمأ هنا نولوةنةرانملسو هيلعهللا صدت فات لوقف مكتأ (لوألا) || 1
 : نيالا ةجانالزا بش هنكالةض نسور مدرعات نساتا ررسر درت اا

 : نيمار يغ ىأ فل 2 لوقف 4 مكنا(ىناشلا ) نيم دكؤي تراك ريغ نمكلدنولوةياوناك مهمال اذه ىلع | 1

 : نينار ا (يمهبلار ىلاعت لاق هن ”اكنوك ف هداقتعا ىف اندم نوكيال لوق ىلع تشبال نمو رعأ ىلع | 00

 هنا ىلص تالاف منا ىهو ةدئاف هيف لوقلا اذ_هىلعو مدانعةدشل مزطنا نوروظنانغاو مداقتءاىف 01

 كناىأاورذتابراذااو لاق لدلا ن نعت نو لداجتامناو كلوق ىف قدا صرب غ كن لعن كن الو هيلع ١ ْ ا

 ىف مك( ثا ءلا) ميلع حالا سكعف قداص ىنأب نومزاج هلا و نأ لب ىلاعت لاق مث ادناعم تاو قداص | ّ '

 ار ءانآان دجوانانواوةتمث توملا دعب ةامحالورم-النولوةثم كالو :رشللا فام نطقانتس نلت خلوا 0

 ظ ا ىعصااقاو مهوةفلاخاذامك٠ ايآ بيصياذاق تيمللروءدالو توملا دعب ةايحال ناك اذاف ةمأ ىلع | ٍ ا

 | محوم دعبان ءانآبسننالان ا مكاوةل ىنعم الفى د. .تمملا ههركي ايش اناعولفاناذعت روملا دعب نأب نولوةي نم 00
 تاوعسأا نال دوار دعب وتاافامأو رباكالارودق لع وو رمنأو فيكو لالسشلا ىلا(
 || هيلع هللا ىلص ىلا لوقىفامأو ل رملا لا نوعج تو أ الاهلاوهنولوق:مث ريغالىلاعت هتئاوهضرالاو |

 | ىلا : زدتملا مظلل! مالكلا ىلءر دقي ف .كنوذجملاو كل د+ ةّوقب ا:.لغت كنا نولو نع نون هنانولوةةفلسو | ||
 نينمْوملل حدم هنأ (اهدحأ )هوجو هيفو (كفأ نم هنع كفؤ ) ىلاءت لاه مث « ةذقانناارومالا نم كلْدرمْع | 0 0 ْ

 مذهنأ (اهينانو) ىوتسملا لوقلا ىلا دشربو لوقا 'ال ذ نع فرمص نم فرص: و فلما لوقلا نإ نءكفؤيكأ | : ش

 نم هنع نفؤد كر ةوثارقلا نءكفود(اهءدار )رشا لوقا ن نءكفوي(ا علان ) لوسرلا نعني ءانعم | 1 ١

 'ء نمدا راانأ ىلع لدياذهو(نو مار اى 5 ) ىلاعت لاه مث ب بذك ىأ كف نم هنع كفؤ قرقلاعرتاا كا | ١

 ْ نوصار نا نعا هانءمو نوصر ديو نود م قب زامل شلال ىلءنيتبانثربغ مم فلا ثلوق ينل ةوقأ 1 1

 || ىرشالاو ةءلغفل امه ادحاتاتلثتمهنفو(نوهاسةر م ف مهنيذل') لاقف وصور دوركم مهيلعءاعدأ| 0
 ثود "كمه ورب دقو مههلوةوشا دتبمل اوريخ دعب اريد نوكي نأ لمت نوهاس لوقف( ةمظفالا امأ] ةبونعم | ظ 1

 ل.ة<وديز نع نيةصولابرامختالا لير الان له اذا فدو د.-ةىلءالرت اح لهاج ديز لاق منوهاسةرغفف | أ 1ْ

 ناسيل هب فوريغأل دعاسقل ازوهربخلا نوكي دعاه هب ىف دي ز لاقي اك هل فرات :رغ قوارش نوهانثتوكي نأ ١

 أ| هو :رمل 1! ضوزاع ال اهالولو ”هل جان ف ردملا فو يصر عالازو اوهسلاف رظ نابل ةرغى كل ذكدوعقلا فرظ | َْ ْ

 ةفص صارالا نو كحص قد لطاملاىف كامن الاوو وسل اب ضارخلابفدو نايف :
 مص ددقم كل ذنوكي ال صا رذنا هماعقاطأو صرا.لنا صرخ اذا غلا هلا لني سالا منال كلذ مذ ْ | ١

 نوص دلتا لق لاق: مْ نيشلاو ةفرعملا نم ىف صرإل'امأو كال ري غوركاسعلاو هكا ونا !اضارت فلاش ٠
 : كيفن رع ىهلوق دهر نوه اس ىلاس»3 هل وةورز لاو نما | ىف مهد رطنيعت نيذااال نوهاس نواهاج مه نيذلا | 1

 لمق ناف (نيدلا منن انآ نوامسي) ىلاعت لاق مث هنءاوعس رب همق مهسفنأ | سذو لطابو له ىفاوعقوممنأ |

 لا.ةفموملا فرظنانأ لءحانهاهو رخآف رظلافرط نامزلا ن وكي نأ ن كالو لاعفالا فرط لعج نامزرلا |

 مون كوكي ىت ءربدقتلا باولنلف ة ديلا وي كنا تب الو ةعهبا مول لاسةمف دير مادقن, ةءلاقيو نيدلا مون ناب

 نامزلا ىهىتل'نآو ماهفةسالا اهب عقم ىتاا ىأ نم بكو تاكيرملا نءنانأو نيدلا موب نوكي نانأو ةعج
 مم ”اكف عفاول نيدلاّناو عما د هو يبكراط نا وأ ىألاق هن ؟يسنناوأواكأ نمدأ|



 اخ سمس لا

 | تارئلاورذتىتلا ىهةراذلا نا ىلع رضرالا ن نمتابراذلل عماجلا ىن*؛تايداذلاو ىلاعت ةوقف نا ديالا نع

 ل دولا نم زجالا عسب ىلا ارقد تالمانلاف لان ةوقد ضرالا هو نع
 | باتا قاقالس

 عقد - ويوم حرك هام رع دج محمول هل دلل ىلا ؛ الج حابرلا هعفرتال

 ىلا راضاارابت نم هل قتلا نسلا ىرح : نمْنأف“ اما نم عمال ا ىلا ةراشا | رمستانرااق هلوقو؟ىثه:م

 داصاا طسووءا اوهلاو بو ضرالا نم عجل اّنأ نيت اذاف ريا ىلار أ نمءا رجالا لقن ىلءردقي لحاودلا

 | سعأن محورا لقحورلان ءكنولأ بو ىاعت لاه كدقنا سه تيرا كلعف رلا فن قبب عقسا اذاو نكمي
 |ناسنالانالتامسقملا رك ذامناو هلا رمأب دسملا فو رلا نفت ىلا ةكئالملاا يسأتامستماف لاسققىر
 ظ دادعالا ىف ةيراقام 1 الحرواس ار دحأ لكان اف ان افلا فااخ ريغ ةيعسملا ءانوسالا ىف

 اجمسقلا كلتو فال هناا اهم ةسسلاو ةق د رشا اًناف سوفنلا قريثكل !ٌتواسفألا نكمارا دقالاو

 | نم تانوصتملا ذه ام (ةعباس 1ةهلشلا) اسم تاممسقلاف اسقف رادؤثر وما موراتخم مسقع مسقتادنو اهتم ا
 | لت لاقياكديلوءفمو هفارقدامأوردصم نأ | ىلءانوصن٠ هنو كح ىف اس الفاور ذامأ لوةنفودناا ثمح

 فب أرق نم ةءارق هديؤبا طوس رض لاقي امردصلا ماقم ميقااعسان وكي نأ لمتعوالم" الدعن الذ

 01 ا اضيأوهف اًريسنام أ وواولا

 اارومهم ىأاريص هالتف لاش امكردملاةروص ىلع ىف أ لاحاماو لاماوأ قزرلا م نق نالف لاش أك لوعفم

 3 | ل تاون ارا الومشس ارو زناكنإ لق نا ةرودان اان [تامضاانهاع ذاع

 2 | قوستو بما راف دحاورقو ىلع دراود ىعو حابرلا ةفصان رك ذام ىل_عت الماما اللوق ون اراهوأ

 لوعتاءرواهقوتو ىرخأ ب عفباصصسلا قبس ةباصلإا
 ١ 7 هكلذكف حالا فالتخا بسب ةرسو ةنيهنع

 01 |لوق :وأا داو ا هأ مة نيرومأم نؤوك ةعاجتال هبل وعم وهانلقاذا!يمأتاعسقملا ىف لوقا
 : اةدئاقام (ةنماشلا لكما | ها ع تاممملاوا ارتوارقر تدل انف لاه ريركشلا ريدقت قوه

 مسقتق باصتأ ئثنت تاير اذلَتاف دوو ا فرو ءالا بدت رتناسلف ح ارلاتاذصامااناق نا لوق:ءافلا
 07 |لوقيهلا اك هب مسسقملا ف بتترتلل ال مس هل ا ىف بدت غلا املافةعبر روم امنا اناقناو راطقالا ىلعراطمالا

 1 'تالمام لاهل وقو تامسقملا ةكّن الا اء تاءداملان نفسلابمتالءاحلا بصسلاب تاب راذلا حاب رلاب مسقأ

 ا ءارحافرحلا ىفامأو بههسسلا اننا ناقامأ دنا وغلا نمحابرلا فام ناس ىلا ةراشاتاراحلاف هلوقو

 | نوكت ىل!حابرالاو قازرالا نم نقحلا ىرعو يصشلا لع لع ترو امون | راش تايدتملا ةرئيلا

 ا ىلاعت لاق كهنعلفاغوهو عبرت مهضعبو ع رتالو ىهتسشد اكس اسنل | ضءب نذس ىرذهذ ىلا عت هلل | ةوسقب
2 

 7 . اداعيالا ءانعمير دصم نوكتن أ لم_ميام ( قداس نو دعو امنا) ىلاعت لاق مم عشيعم م نس انوسق ن 53

 1 3 (فصوو ةيضار ةشدعك ق دصو دوانعم قدا اوقداص نو دءون ىذا ىأ ةودومنوك:ناوقداص

 ضحن فطا نالة لاكن مْنأ كف ةغلاسف ةدافا هر دصا أن لعافا هب ف مون اعردصملا
 0 أ نوكي نأ بج لحو

 ْ 1 أ هنأوههف هحولاو لايدق نوكسحب كل ذري_غو أمم لارهافتن اهربو قداص مالك لاق نم كل ذكغلايدف

 ١ أنيينأدارانرخك | ىو فاعا فرطألا ىف ءةفطل هلع ءىشن فقرطأل | ل أه هن "كة فدطا هلوق لد, فطاوه لاف اذا

 1 ااذهلاع هن اكف همالكب بس : ماكدملا موةي قدصلا ناكسحا ا ىفاشاىفواسغطل هلك هلع فطالا ةرثك
 ظ | اوقاسس توكل قداصلا قالطا ف فاكوهرل هل قداضلاىدلطاوسب قحرخا ."ىنىلا حوال مالكلا

 1 ْ نيملانال نا اوه ىاشااو دعوأ نم نوك, نأ ىله مو دعو نم نوكي نأ لم_د< نو دعول ىلا عت هلوقو

 أ دعوملاف ةرسشمل ادا عيالاف اذه ىلعو تاكءازخلا ىأ ( عقاول نيدلا نا ر)ىلاعتةلوقو دعوبالديعوبركنملا عم
 1! | باسل نأ عقاول نيد ّناو قداصا نو دءوناسغا هلوة ينيب ىلاعت هلأ اكفباقءلاودءاز1او باسط اوه
 د كيل تاذءاعسلاو لالا ثح امم هريسفت فو (ث.لتاذءامتلاو) لاق مث هقويباقعلاّت اوفو

 1 | الادب وداع ازين بكاركلاد :ارط دا را نوكينأ لمد اذه ىلءو قئارطلا لق
 ف



 ا
 همس سس نع سس مع سم

 : لسقاوت منا ةوثد نومعلاو تاتا ىلإ ةعجارام هولا اذه ىلعو است ها ذأ ءابناك امغاواحو فو

 : ا موو يب

 : لقب لو مهانآ م لاف فيك نوذخ أي لئاقلا لوق ىنعم فوهو لاح نيذخ(ة: جالا هلدساأ)ةنلسا ىهو كلما

 ش ماودلا ىلع هنت منوي هلوقو ضار ةنالا نع ءىلرم هانا هلوقن ال ملا قفاونو نالغفللا قفدما مهتودام

 : لاقي نأ معي فيركسص لوب ةاايذ_خالاانرمسف اذا امسالو هدبامنالو ددمتم مون لك ةنلس1 ىف هق'ءااو

 1 دتو ,ءاطعاام نوكلت, هانعم نال دربالريسفدلا نمانركذام ىلعام لوشن سما ديز هان" ااممودلا لل.ةن نالف

 ريغاس دل ىفوهو نخل ن نموا طمعا ىلا هت هلا لود هوركذام ىلءامأو موا كلم وسماع اطعالادحوب

 1 عال درك كل لا الو هان ؟اماريخذخ ًايامروذخ الا ةثه لصايلش ديوهتانهرابم قبل

 مهانا ام ىلعا رصخفم مهذخ أ ناكولنا عزل امنا تركذامو نمآانا اذاف غئاش كتم لد اعلا لود ياا كلت
0 

 1 نودخ ًايفمولا رطخ لام هللا 0 "وف هرهع م 4ااس رطءعمو كلذ ىلءاهوا> دمهامناو كلذك و أ

 : مهأنا ااه مذ وع لفت فود 1 1! باصص نا ىلاصت ةوقو معان ؟اماوذخ أمل اهولخدناوهتنامهمتؤدام | : ا ْ

 | م اوخ د لق (امه دحأ) نبوجو لق لوقناذام ىلا ةراشا كلذ( ةثلاثأ الكل ا) سيةروسف ءانرك ذدقو | ا

 مهأن ام هلا ءانا لبق (اههينان زاونس-أ ةنلس ا مولوخ د لبق نعي لوخدلا ىعم هنت تانج ىف ىلاعت هلوق نال |

 متقتدقو نيالا مون ىلا ةراشا كلذ نا ىدو رخاهوجو هضو اهوذن ًافةئملا ىهو ىلا مهانافاو: علا

 تاك كلرشلان هاكوشع | ىلا ةراش !ناكاس نقلا نا ىلاعت وقنا اسمو اهب قيس دقت (فئاطألام وأ

 | م- من الئاقلالوق نم تأ ةلالد كلذلو يتد اعسدي ملاندلا لمعل اع. ءناعالا نكل اونمانيذلا لاق هناك

 0 ىأهناالا 419 لافال الفن اسج لاو ةلرشلا وا دّهق هلا ال لاف ا هن الق 6 هلاةفيطللا) اوتحسلا| :

 نع راوقو ا نمو ىلاءت لاف ناسحالاىفو هنناالا 4١ الا ملاىوقتلاة- أك ىعم فلل_قاذهلو ناسحالاب|

 ]| اهو هلل الاهل ال ةماك, نايل الاود نا الاناناس الا الان اب الاء ارحب لهرب سفن ىف لسقو هللا ىلا اعد ظ 1
 ظ مهنوكلريسفتااك (نوءعجهيام ىل الا نءالملقاوناك )ىلاعت هلوذو »+ نامز الم ءامه لب نالص اذديال دقلمح ا

 ْ ىلع بو هنمالملق (لوتالا) ثح ايم هيفو هدوهلرتنالو هدوج وه لذي ناك امض ناك اح لو نعم 2| ظ

 ٍْ نوءعجم هلوةوه ناكريتو فراغلا ىل ع ضعب بهنمذ لدللا ضعب ماه لود : الد ءأق نوءعع#و هريدقت فراغا |

 ش 000 مو“ غ١ ىف ءانعماللقاواك لاةءناوهورخ آهجو همقو رو ىثااوهاذةدئازاموأ

 ةامقلهءنال امدعد ام نال ةيفان نوكأ ن اروعال لاقو ةمقأن اهدوكعرشلاو او ل: اقمو لاخلا 1 0

 : 0 كلذ سو برضأ م اديز لوةتاهليقاعف ل دسءبام لم هن نازو<و تن رضاماديز لو" ال 0

 ]| تاقاذاف ورهعب لءفقاعت تن ارع دبز ب ر ذتاقاداكن الت امث الا ىلع هلال ىبيذلا ىف ل_ةفيامنا ئددهتللا

 ٍ ةمايخ أنى اه اذه تبن اذان نا 0 !١ نأكل دل 43و قامت تح لعق هن هدسول ل هيرضام

 ْش ىئاملا 00 اذا لعاغلا مسا نكس لعفل ا لع ىلء_.ي هناف لفل ىلا ةب_سفااب لع اقلا مس اكتامثالا ىلا
 قسم ىطاملانالد" الاو مول انادفغ ارع براد دير لوقتو نس هاارع نراض ديز لوقت الفل ههنا

 هفعضل ل_عافأا م ءاوىله-ءدهنوقالعفاان جحا ةقيق- ل وعفاأن و راع .الفدوجولا عقوتةالوادوبوم ا

 : ناك ناو برضا لاماو قفشخ ىتلاو قاادت عقجاف ىضاملا ىف ىناللبرضام لوقنن اذه تفرعاذا لمه | ا

 . أ رع برا ديز لد اًقلا لوقف دجولأم هف دوف لقت سلا ةغمص ةغمصلا ن كك ىذا ا ىلا لة 5 :.سأاباقد | 5

 كلداعغاو نو ءدحم هلوةبانوصنمن رمهأ الأ ءاقلوةي لوةل'كلدب لداقلا ناريسغ هلوق ناس اذه لعأتادغ أ |"

 سنطاناساثوكين مو هعمجب لالا نوع ىأالمأ نو هدام لدللا نم لاه م نيلءلتاونك ىأاوناكربخ
 : تلذو معامل اةوتاحلاطداااول-عواو:.1نيذلاالا ىلا هلوق عم هس د ىهحولااذهو 5-2 1

 اون اك هلوقو تاااملا اوللع نيذلا دم همف نيإبس هلوتو اوذم[نيذلا عم ههفنيقت١ انا داوق ناانركذا"

 نؤكي نا لك هد اوان ناو غؤروهجلا لوغلا نع (ىناثلا ثدعلا ١ مهام ل قو ىلاعت هوق نعم هيفالبل

 ليج جويس ببحم ل م و د م ا م هجيج هج هوو وسم ب رس ب ممسسمم سس بم همسصسم
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 سيل مهطرْغَّنآ ىلع لدب نم نولأ سلة يل ثدح نولك_:هلوق فلؤسملا كلرتو ءازهتسا عقينانااولاه

 نوكينأ(اههدحأ) نيهجو لمت (نونمفيرانلا ىلءمه مون)ىلاءتهلوقوءاز حسانولث بامناو تاوملا

 | باوج مه ل كلذك معا لول بااط مهفةدملاؤسا ولأ ممن مذئنم-و عقب نانأ مولوت نعاباوح

 ذوالو لوالانم_جاهس نم ى وقأ ف اثلانمولوسون وننةيراثلا ىلع م_عموللاهف ثءح نيم لعم سم

 و دقم ولملءيالو هدف رم دقي مون سجنا لاه واف ديز م دقي ىته لاق لاو ا ذاف ىف>الا باوحلاز ركب, نأ

 دعت مك لاه اذا لئاقلاَنأاماناودن وكبالو باو> ةر وصى مالكا ناكاذاالا با ودا اذه مصنال هلا

 لاؤسةرود ف نامالكلا كل موب مأش ىلا لرشيو تضغضف فال خالا اذهب .ىلا اهةلذتو نا دع

 نونسفيراسنلا ىلعم_ىموب لاف انهاه نال ذكف باوملا هيدي ريىفاشلاالو لاو لا هب ديرب لالا الو باودسو

 هلوةىف همام مالك ادب ا كلذ نوكي نأ (ىفناشل او) ناسلاب ناتالا هجو ىلعال داعبالاب مه ازهتسا لب امم

 لل هةءريغ مكتتفاوقوذ هلو تنال هنم دبالرامضالا لوقنر اهضالا ىلا ىضغي اذه ىل.ق ناف (مكتنتفاوقو ذر ىل اعت
 ضرعراناا ىلع نر ذرءدهاشعد لاقي نأ ىلوالاو نوقر< هانعم ل.ةنونتفدو لا.راعذانالا هل.ةاعع

 قل أراشلاقواراشلا, ناكل نوةر < دارملا ناكولو كلذ شان تع ةلك ق الراننا لع بهذلا نيل

 ظ انهاهو نتفلار دم ىعملا كاذب ىنءفةرانطا دي روق هنا نمو هريتخ ا نم لاء امامأو ةيردقلا ىه ةنمغ !ّنال

 مكتنشاوقو ذمهلالوقم نون ةيراثلا ىلعمه مون تاعج اذاف لمق ناف ناسكمالا ةذشنلاو مكنت فاوقوذ لاف

 هلوقىفاكلوقلاحميرصب نوليعتس نت منكدارملان وكي تأ لقحانلق (نولدعتسنت هب َمنكىذلااذه) لوقا

 موبنانأن ولك ىلاءتهلوق انها ٠ هلع ل ديلا ذريغىلا اند .تاعانتأف هلوقو انطقانل ل امر مهنءةراكح ىلاعت

 داسفلاراهظاو دانعلا ىلعرارسسالاوهو لعفلا,ل اعمال ا دارا نوكب نأ لبو لاسعتسا ع ون هناف نيدل

 لاح نيب ندم رماني ركغأا لاح نا دعب (ثودع وتان-ىف مقدما ا) ىلاءت لاق مث ه هب وقعا ا ىل_هعن هتاف

 : اههالعأو كلرمثلا تي نأ اهاندأ تاما .هل ق-املا ناانركذ دق ( ىلوالا هلم #لا) لئاسسم ه.فو قدلاق غلا

 ||| اهععأ قز رف ةنللا لخ ديوال ار فكل بنا فاكم نما ةنلا قالا تاجر د ىفذأو هقتاىوسام قد نأ
 اذهىفاك اهعج ىرخأو نوَُهدملا دعو ىتلا ةئاا لم ىلاه: لاف اماه دحو ةرانتةنللا ( ةيئاشلا لمس ا)
 امالوقن هدقةمكمطااف اتم هبر مام فاش ناو ىلاعت لاةف اهانث ةرأن و تان ىف نمة11نا لاق ماقملا

 ةيسنلاباالث عجلا ةمكح امو ةدحاو ةنطرامالاوراصمالاو لزاما لاصتال امنالذ دمحوتلا دنع ةناإ
 ناريس غنحرلا ةروسرفاهرك ذن_ فة كنا امأود دعاهرمم الت انج امان ىلا ةفاضالابو ان دلاىلا

 ننءؤولا نم ى رشا هللا نا لاه ثدحا مشا دنع كلذكو ةنطادسو دع ولا د_ذعولاعت هنا انهاسه ل وه

 فال_1اوةدوسوهدءولا ف ةدانزلا نا ىلا ةراشا هع ءاطعالا دنعو ةنطام_هانأب مول اومأو مه فن

 نوكي نا ىذ:ةينوءءوىلاعتهلوق( ةثلاثاا)دوءوملا نود هنال ة-:ج ىف هنالوقي ناك مث تان دءوولام

 نيب كلذو نومءلالال-_تفءانع:لوةنتاعئاملا نم كل ذريغوأءامفناسنال ا نوك ىفةذلالو اهم قمل
 نوم امغاو راصثالا ىهةنل'نالا علال ىفو تانج نم الا انعم نسل تاب ىف ىلاعت لوق نأ لءادب راهالا

 هلوقو ةءودرلا ىف يظءىأ لبر نالف لاقي مياظعتلل ةفرعم امنا عمربك ذل او نومعلا ىف لودلاءادك اهب

 هيفلوةننيذخ ا ىعماماهت٠(ىلوالاف)ل الا امافئاطلو لئاسهه.ف (مهرمهأتا ام سيد !) ىلاعت

 (اسوئانأ) هلذبامنالامءاةمتسا عانتمال لاكي هنوفو: بالو اميشف ايش مهان أ امني ذيأف امد دحأ ناهسو

 (ثلان'هحو هضو) ىرم مرا هركذ ا ذهو اهلمقد ىأ تاه دصا اذ ايو ىلإ هت لاهم ضار لوب ةنيلب ا نيذخآ

 ةعلقو اذكدالب ذا لاقي اذلو كإ ! ىلع ل دينيذ>آهلوتو بس ىكسلا ىلع ل ديت ا:ج ىف :اوقناوهو

 كانه نكي لناو كلت ىأ لملق نثي هذه أ انا سوأ اراد ىرتشان الاقي كلاذك واوا اكدق+ اهلخ داذا ا ذك

 هنمدرتي ف ضو أريعت-سملوذدردلامفم_عاوشد نانا هن دئاف دة نمو ىذرب لو.قالو ا سح ضبق

 ةونءنكي ل كلمه ذخ أن اناسان وكي مهانآ هلوقو ىلاهت هللا نم هسفنوهل اع ارتشا ىذل ادكساموه لب ثاذ

 طعس وو سمسم د ع سمسم هدف اوس وج ص تطول ع: فم صوم هوي مخ مم ع معم ع تس حس ع امس . نجم مج همس"
 اح وءوو



 ؟ ا

- 

 ننتج ني دجال ا يزد

 ١ | نءريش اراض الاب ترفغم ساو لمطلاب تق لاق ن نعال كاذو م لوقت تواغتى دملا فام مند نوكي ل-هذ :

 | ىدشس هنالل-. الا ىف تةهلوق نم تقول |ازرحا نم ءارح لوو |عم لع«ةلادوجو ىلع ل دأ كلذو نيالا

 اهيف تكأ هلوقو دابلاءاطاحم ناكمنا دمفيال حك داب تق ةالئاةلالوق كل ذكو ل ءفااءنامزلا شا ودحا | ١

 عاف 1 .ذ عاقلا نال هبف تق هلوق نم ع راصتمال تو دو ةدلب لاب تا لآ : اهلا لوقن ذاق هباهتطاح ا ىلع لدم | 0

 ا ممناىلاةداشا نورفغتسيم هرا-ءالاو ىلاعت هلوةذ اذه تلعا ذادب لكنم همها اه سا هيمتاسقلاو هن أ ظ

 ناب هق نوكمف نورد مسار بسلا ودرس لوا عمو نوع جبسم ال ليل ايم مناف ةدامعلا ن ءامقو نول_ةعال ظ

 ينذال تقولا واذ لراصمسالاىفءابنت الا تقو مهمال بنذ مهنم قيس نأر غنم ني رغغت م منو كسا

 ىقيلاقيو ةعهملاموم تء-رخلا تالف“ ايلاباقورط ل_هء الانامز أ نامزالا ن نمناف اناس اندز لق ناف

 لمءةسب لو نامزلا َكِلْذِي نرتةم لصم٠ةء مخ ا مول ىف حورخلاف هب لصةموهفنامز ىف راحل ف لكن اللون ا

 ةهمملا ةهلءايوانر اهلي تد رخ تاق ناك المادي ددسة ما او قالطال | مهند .قراسفلا لوقت ةعمجا موس تحرش ْ

 |' ص و ملال للاو راهتلاف نسحب س2 مود وهح رخو دءسمو- تآرخ تاق راوندسلا ْ

 ْ هيف ناكأل ةعسمملام وبو زاوملا كل :لازاء_ممتدصخ داع دا زافاع املا لاضتلما زاجدستتو ]|

 ْ -رسسلاو زاوطا داعاذك مو ترش تاقو ريكتتلاب صوصلا لاز ثدحو .اينالاستساز مومو ئ

 ةصصوصخو تامصوصخوهو نامزلاريغ سا اهيؤ دو ل

 هلام لاسجحال !ىلعةروصع انك !لمصف": ااهحو ىلع لقاعل ادنعةرود# ريغ 5و وما ةقشطا ىفائشلا

 ١ نم بوقي هنكلا هصختريسي ناك امو ودلال جرا كقرا كم لجرلاوه هيف ماعلا لجرلا اذه تلقاذا

 د_هازلا تاق اذان لاهلا نع حرض ه:كحااصم آر صب ملاعلا تاق نافراصقلا نمبر خيو صودا

 ْ ىلا عاممت كلوا اذه تاقاذاف ' م هريغودلاغوركي و ديزءاشنأ نعي رخورعنب!تاقاذاف كاذك |

 نعءوشان الن امزب نرتةمثدح لءفلاو نامزاريغروما هيف نيعتملا نامزلا نذاف كل ذىفالا عمتجتال اهعجابا :

 !' ىفاماو صا1ٍ ىف ]_>اد نها ماعلا نال صا.1ظن اقوه ماعلا ىف ل-ه-امزال ميد, قف اماونامزلا ٍ. ١

 | م فارجو :ةماللا ثم اماو ةعامسلا هده ىفو ةعمطلا مول ىف لامي نأ حدف اا هف ىذلا ف لخدي !

 ١ ١ ىرمث لا لاق ةدئافن ءلاخرع م*هاوقو اهأَر ةم_سأىرد * سعثا او ىلاعتهلوقريسس ىف هضعن م3:دقو '

 ٍ ١ لاه ه رغال نورفغتسملا مهفر ةغمسع سدا مهريغ ناكر اضغت الا ىف مهلك ىأ ني رفغتساراصخلا هدْئاَق ||

 ٍْ ىفطعالل ىلا هت هانا ىهو ىرخاة رئاف هيف نكسحاو دم وهو هيدّرذت هناك لسعلا ىفهلاك]لاعلاوهنالف ||
: 

عم دك وب ملواف نوعسس#ي ام لمل أع نمالملق اوناكهلوق ىلع نور” نم ةراصالابو
 حلصلم هةماكب تاثالا 

 ا ١

 لماق هنأ مهقد دق نسم سا !ىلاوى دودام الماق نالذ لوقت نورقفتسب امال دادمالابو ءانعن ولا نإ | 1

 : ءاذيالا لدلق هلوق قءم هيضرهظو مهفلا كل ف لاز نس وهو ىو امالءلق تاقاذاف ناسحالا لدلقءاذيالا /

 فلاشلا انارذ ةغاانير مهاوقي ركذلأب ةر ةرغغأ ا بلطاه د اا هو>و ىلة< رافغتسالاو ناس الارث تح ا

 ثلاثلا تادابعلا نما هريغوأ ةالصا| وهو نار ةذالاءاطرخ ؟لعفب نو ًايراصمسالاب ىأ لعف اب ةرمقملا بلط | 01 |!

 ةردغاانوةدكس راصالاب مهناكف هداص-نا واع احاذا ع رزرلا مدا بأن ن نمرافغةسالا اهبرغأوهو | | !

 ١ راهنلاو لدللا ةكئالم عمت ر سل اتقو لون ردسأ | ىلا همرفغم رؤي هللا ليقنأف5 رفغملاتاوا مهيتأيو | ١

 راسم رسفا ادنعىناشا اور وظل قالا و ىدرعل تر غغ ىفا مون“ الم ىلء هللا لوةرف دوهد.لا تةولاوهو | |

 هسفن ميظعترك ذ دهر ىلاعت هللا نارا سه انرك ذ دو دوو (مورحن او لثا سال ق- مهلاوماىفد) ىلاسعت لاه مث 0

 ميظعلا يظعتلا هئمدجو راصتالا هوجو فر فغتسا اع وعملا للقنا ك_ثالوهقلن ىلعةقفشلا رك ذم ]|

 لاقوميالاملافاضا روياالكسلل) لئاسههيقو قحم-هلاومأىفو هوقب ةقفشلا ىلاراثأف |

 ثءلا ركل ناكر عضاوملا كل: ىفنا هيبسلوةن توقفي مهانقز راسو لاهو هللا م كةزراماوةفنا عضا ومى

 حدف انهاهاما وا د اورقفلا اوذاذكالفم كوز زري هللاو هللا قز ب ملال عفر ل عفديام هعدنركذف

 و سس رك وصس وس رس يدوس ب

 بوس بس ا



 ع و

 نيو عين دا

 يش دست عا
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 نة سس 010-1 تتخذ | | | | | | + +ر107177ا

اق لاة ب نأ نكع (ثلاثلاثدلا) الملف اءوجش نون عجب هرندقتر ذصم ةفضالالق ظ
 ْ | ناكربخ هنا ىلع بوطئمالء

 | كدب تاننم ذل :نوكيو عوجسهلاو هاوناك ل ءاف نوكيف الرلق ل الان ءمهعوجغ ناكر يدقنةير دسم امو
 ||| جامي الفان هقلخ دي ز ناك_اسةيام الماق مهعوج ناكر اق هن اكن مهب لصتم موعود نال ل امثال

 ٍ هجولاوههجو نسح ديز لئاةاا لوق زب نوةر ف. لدب هنا ه.ةنولوةبالةاسناانال-ءاوةدابزب لوقااىلا

 || لاقشالا لدب باينم هنا لق ثدح نو لدي ىناثلا فو ةغد لوتالا ف ولو ةءفنسح ههجوذيز هلوق نيرو

 هعوع* لءلق نال كلوق ىت> رجأتلا دذعلثم رأاىف سل ميدقَتلا دنعال ل ةفالاو اهداطزنال عانت دا

وءبتم ام ناكءانعم لو ومام نوكي نأ نكي ا ذه ىلعو لد لاق هعوج“نالفو لد. سل
 : نمالبلق هيف ن

 نوبي عب ىت- م سدلرك ذإا ىفال_ءاق دة لوةنذ ىنعملا قاع اماما ظفالاب قلعت اماذه لالا

 ] مهدات انا دوصتأا ناكرمهل ةحار عورهلانا ىهودب ودعم ةدئاف همق لب تانآلا رخاواف نورمغتسو

 تاسنالا لفغبامرو هلّقاانةفصي ممهتحارالو روك ذملا ناكن وجسم اوناكلاوولذ ىلاعت هلنره سا! مهلم تو

 نوكيالءاةهلوق مدقاذاو ن وعجم مهما بسب نيس مهنوكو مهناسحا لوف مالكتلا دعبامع عماسلا

 هعود*لوقةرالو عومسملا ل.!5نالف لوقي اهمعارب نة دئافلا هذه و عيوجسهلاهلقمتوفلاىل !قداسلا

 000 نكي مولع وجحولا نافةرثكسحا اوال _ةاا فصو عومجولاا ناسال عوعملا!"هلق ناس ضرغل نال لملق

 7 ]| (ةئاثلاةدئافلا) رهاظلا ىف ةرثكلا اهل دي ناكل نكت لول اهمال عوسسملا ٠"لق كل ذكالو ىلو أ هللا ىف تاكل

 مونلا نامزوهف ل.الاامأو د ألك نم دج وبدقرامناان للة لا موناا نال كا ذو ل_.الا نم ىلاعت هاوق ىف

 7 1| عوجملاهللاتيال اراهنموئلاو لللانالا توكمأل ع ودجهلا ل- ةناف لبةمدمعتمالاةءاطلاىفءرهسال |(

 7 1| ماعلا ةذاراو ضامن ارك ذو ا صفاقط اناناومح تءر لوةذ نس- ص.صختلا:داراوّم اعلا ىهال ارك ذاناق

 ]|| ىلاعت اوقف لرةنف اذه تنرعاذااناومح اةطاناصصف تير لوةةالف عضاوملا ضءب ىفالا نال

 " ||| نورفغتستو نوكسي ل_.للا نماوناككدعب نو كم, نا ل_ة< ماعلاكوها مارك ذ لمللا نمال لق ونا

 " ]|| لاكش الف ءريغلو هل ةحلا ماعلا الا كلذ ضصخ هن 'اكف نوه لاق ا ذاف كل ذرعغو نوره سدو“
 || نو ديرب منو دهتجيو نو ده اوناكممناىلاةراشا (نورفغت سب مهراصمالابو) ىلا علام مث ل

 0 هوجو غاب أب أب مي ركل ةريسا ذو ريصقتل نم نورفغتسيو ه:«صاخ او كلذ نمرثك أ مهاع نوكي نأ
 ' 1 ْ هناوغو همم فطار آ هو همفو هب نيو هرثكتس سيو لما ةاانى أ يالا وريسقتلا نمرذتعيو هل ةةسنو مركللا

 7 ]|| مونلا نمردقلا كلذ نم ىأنورفغت_بلاه عبطلا ىضذتقم عوجسملاوال_ءلق نوه مما نيبال ىلا هت

 0[ وشل ةرثكب مهح دع لو عودجهلا هلق مهس دم ىلاعت هناوهو لاوس ب اوس ىف اهيدثت ىرخ | ةفمطا ةمقو لماقلا
1 عوجهلا ال دامجالاو ةناكل اوهر ملا نا عدم ه.ف ةمكلساانق نورمسام لالا نماريثك اوناكلافامو

 

 || مدهثدوأ عوجسهلا كل ذو اللق نيعج اهمهنوكي ىلاعت هللا مهسخدم ثيح ةدابعمهمون ناىىلا ةرانشا لوقن
 7 | راكتسالاوم-م.فناي باعالانممهعن موزا-الا هوجو ىفرافغت_ءالاودو ىرخأ ةذاسعب لاغتشالا

 ٠ |[ ضعيف لوق: فراقلا تسيل ىهو انهاه فرات تامعتسااهنافءابلا ف (لوتالاثصلا)' ثحابش هيفو
 " || ناضمرربش فو لءلانو نيّقب ريشعل تح رخ فراظا! ىف لاقي ضءن با ءاهضعب بوث. را فورح نا ةاعفلا

 لءقناف اهفواذك ةداس هيرو ارمفواذك ةئردملاب تق لوذ:ناكملا ف كاذكو ىفوءابلاو ماللا لمع اسف

 ١ [|| 4ث مريغ فورا ناريغكلذك لاسعفالاو ءاعنالا ناك فل: ناعماها فورحلا لو ةنهمف ق.ةدقلا ام

 ٠ ]|| ءاضسالا فاكدعاستو فانتاهضعبو فورا ضءب نيب نكسحا نالةةسم لسعفلاو سءالاو ىنعملا ةدافان

 ]|| لكوأ ضرفن نيعما لك كل ذك الو ثكمو نكس كل ذكو نانو افّتم نفاد نك لاو تدبلاناف لاعفالاو

 2١ || ناكميف نكنملاو اصل اللا ممالفءابلا اما دكر اشم ىفو مالل او ءاسبلا نيب لوقنف اذه تفرعاذا دجوب ئيلعذ

 ظ 0 راهنلاب الص:ماناع ذ بهذ هانعمراماانزاس لاق اذاف نامزلا ىلا ةم_سنلاب لعغلا كلذكو ىلل-د:م هب قصتام

 0 ظ ل.قناف !هينرتةءاهيفنئاكلا نال .اميانوتقم راب-الابالن هدم ىأ نورفغتسي مهراننالابو ىل اهتهلوقو
 كي ل يي ل ص بسسس سيبييبي -ب-يييبل

 لوو
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 | ىلا ة«4ٌاخ ضرال اىرتثن اهنانآ نمو ىلا عت لاق نئاكر رمش انا ىلع مسها دتنينةوملل تاءا ضرالا و
 .هومدظعفهللاا وفاح مناف نينا لاعذاءاقاعدن وكي نأ اه-مئاناو ىوملا يج كاهامح ؟ىذلانالافنا

 نوكن نمناف كل ذىف قالا مهتياص ىلع مسهسفن ىو ضرالا ىف 3 تامآ مها ناكو هدايع لعمل اورهظاف

 منوةغلانمكح ساسنلا سفنأ ىف هل نمو قبو ىثضفذئانلاةردسقلا هن وكم ةمسمعلا تان االا ضرالا ىف هل
 ركشل ادج نو داهد< ةمعنلايةدانعلا دمعلا لياهاذاو هتدامعل ع ومبسهلااكرترو ديد نأ قدتسس ةغباس :

 مدقئامريرةةاهفةرخ تملا ةثالثلا تان الاف هلاع لضدبالءامسلا نم قزرلا نأ لعا ذاوريصقلا ىلعر غغت سس 1
 رهظاو ىوق ؟لزتالا مالكنلا ضارثعا دعب مالكي دوءنوكي ضرالاوءابعسلا بروذ ىلاعت اوفا ذه لبو

 لكل ل ءاح تان الانا عم مهل ثان , الان وكسب نينقوا صصخ فيك (لوالا هللا ) لئاسم هيفدأ
 قانالوأ هنال كلذو نهربملا هب ى اي امرخ [نيعلا ن اانرت ددق لون اها هح أ ةّدمأ !ضرالا مهل ةناو ىلاعت لاق | ْ

 ردي لاا هلال لطابلا ىلعرارمصا ىلا مصقلا هس. نا نم هلديال قدسي ل ناو كل ذذ ف تصناف ناهربلاب :

 تانآ اذاف يملا ىف هبةد رطنيع ديف ةرباكلا ىلا همسو ل د#ل.اةوَتِب هل فرتعي هقدضصملو هيف حدق ىلسعأ | 1

 لاف دقي وتاب الارك ذو تانديلا ةداقا قيس ىلءتاداورذ تابراذااوهلوةب نيا نال مهدفتملضرالا | ا

 || عضاوملا نم اهريغو سدد ىسرف امو : كا اهتضدن عملا ةرصملل لص« م ناونينقومللتابآ ضرالا ىو اهيذ أ
 رظنس ع نا تانآ ضرالاا نا لاق. نأز ادلب ةتانآلا ركذو نول ايف لص ل ةماعال ضرالا تايآ هيف ل جتا اا

 2 .-و مهأ لل ذ: لصيسى ا نيزم عملا ايقغالاو لعفا شا الاانهنأ مسالاوهو (قاثلا باوطا) مق ظ ظ ١

 لاند لاهو تانآ ضرالا فو لاق اندلاع 6 اندلا للكل ازاولمأتواورظن نا, هول تانآاهمف أ هامعم لكل | ظ

 أ ى ربو لاح ىف ىل اع هلل | نعل غغبال نقوم انال عجلا ظفاب رك ذنينةوملتب . الا لعجادا لوقت ضرالا مهلةبآو | ّْ

 ىلاععت لاه م.« ةدح اولاد الاكدل لكلا نر كف ةريثكر ومأبالا هينتي الف لذاغلا امأو ةلادتانآ شلك ىف
 مهسش أ ىفو قافتالا ىف انتم, ريرنس ىلاعتهل ىةكوهو سفنالا ل.ل دىلاةراشا (نورصنتالفأ مكسفنآ فو | 1

 نكعالام اهفام أو اهفارطا ىف نافانهروهط ىلع نا هروهظا ضرالا فام قاف الا لثالد نم راتثاامناوأ

 باطلا ةغمصب قأ ااو يذم ؤمملا عمن وكي نأ لقي و ماعمكسفنأ فو هلوق ىف سفنالا ليل دفاهفانصادع
 ْ لاقي كفو دارلا نوكأ لسقحم , 1 ؟قو ىلامت لوقو مأهسفن ىفامب ناسنالا لع نؤكلر و نال ْ ظ

 ا١ دا رمان وكب نأ ل-ة<و تاك رااوسملاو ةأمكلا علم ىه حبلا سفن !اهيداربالو ةباصاه_سفنف ةراخلا ١

 فقو)ىلانعت لوقو اهروهظ ىلا ةراشاا ماهفّتسالا, نورصت الفأ هلوقو تانآم كتامحا مب ىتاامكسوغن فو ظ 1 |

 قازرالاربدةتاهئاان بودكم مكفزرءامسلا ىفاهنانر طملا بالا فاه دح أ هوجو همذ (مككزراعسلا - 1

 ١ ناسنالا نال كل ذو نحت بت ب ثالثلا تان الا فو توق ة- ضرالا ىف لد اسأ.ءال رلوءامسلا نماهكأ]
 دج ولو هقدللا رزماوديماولا قه تاش امو هس :ىوه دول يح اهقمس نم ديالا اجا <رودأ هل

 سفن ىف ْثتاءاضرالا ىو لاَةفاهةءسنمءدالو ناز الا حبا هع هملاو ناكملا ىهضرالاف اهم قساه دع :

 مكحقزرءامدلاىو لاسقف قزرلابهلاسةب م مكسفن فو لاق ف ضار ءالاو م اسحالاا ن نمرومأناسنالا

 يفملالاه يدوم ةذلبااهدح أ ءوتحو هيف نود عزفامو) كاعت ةوقو اتيان يال ءاهسلاةلولو 5

 هلوقفقرانلاو ةنلانمامانودءونامو ىادعول دعو نم لوءغذال 1و ةياانالدادالا نموه اها" ءاوسأا

 نوكي ذئمسو بادنعلا ن ماماو اًماعاداعبانوكت تانج نقتل هلوقوراملا ل عمهمونىلاعت

 قفنورفاكلا هيأ امن امأو ةبفاك نينقومال تابآ ,ا ضرالا ىفو لاق ىلاعت ةناكّنوكفرافكلا عمب راطللا# 0
 غانو م رطتولف قازرالاءامسلا ىفو ساب رلا بحو امندلا عاطخلا ب. نورفكتو تان الا روع نإ كضأ 0

 نءثو دءوناملء اعنا لط ايلا ضم الو ىذ رط لكك لص او هناف ٌىزرلا لحال ىلا مم تصرال لمأتلا قخ 7

 م قملا فو (نوقط# م 2 سروال واذ ىلاسعت لاه مث «لئانناباذسلا | ظ
 ذه ىعو نداصانو دعوانا« لاه لوق ديو 3طنودعوامىأنودءوام (عدشا) را ل 1



 ؟ 8

 اعرش لءىذلار دقلاوه هنا ل !ىفروه-ثملا (ةناثلاةلكسملا) ها صرخلا ىلا نكيلذ هولعن ام ىلع

 ملم لك نالحدمةفص سدا :اكنلاودو قح هلامىف لسملا نوكنال حلم ةفصادقخ قيال د نحو ةاكن لاوهو

 ناودهنع طقس لأ اذا هناريغ مولعم ىح هلامىف مالسالا عورفب بطاخن هنا اةلقاذارثاكلا لب كا ذكج

 «نعباوآالوقناحدم هنوك مهن, فدكف عقوملا عيال مال_سالاريغنم ىداناو هكرت ىلع بقوع تان

 قحهيلع قبيل هنمبواطاانوكانوكي دقر قدمريغ بااطاان وكل]نوكي دق عملا نامث ةبلاطملا نع

 كلاملاكل ذنافاه عوطتملاةقدصا وهو بااطاا ريغاو ةاكرلا وهو بلاطال ق> هلام ىف ىلاعت لاذ تااطدالف

 ذةلحنوكمف ايراسسخ االاؤس ل أ: لب ةاكرلاو هن زكا لمس ىل_عابلط هثمتلاطا!مركو اهم تااطنال

 ءارةفالهزارفادءريد_ةنو كلذ وه هضرفبالا نوكتال لاملا ىف ةةد_صلاو :ةد_صو:اكز هلام ىف لاه هناك

 ْ ١ ف راظال ىف ةلكتاف مهق وة فرط مهلام ىأ ل اسسلل ق> مهلا اوماقو هلوقناوه ىناثاا با واسانيك [تملاو

 ١ ١ 1 قلل امرط هنواءو الا هنوعم مالو لاا نويلطبال مه ل او ىلا هت هناك ف فوراغمللالا باطدال فرافا| 7
 9 2 هب

 ع

 اد_هقوننوكالو قوةءالافرظ مهلام لهذ ,هلام فرانااو فورظا او* فرظا | نم بولط انا كاشالو

 ام قّدص:: اراب دنوهب رآه نوك. نمنال كلذوالاْاق غابأ ناك لهل ئاسلل مهلام ل_.ةولق ل مق ناف حدد

 رثك أىَدْوا اراد ةمنوكب ةقدصااوةاكرلا ىّدأو ني:س شاعورتاو درت !اذا نكل اد هنق دص نواكتال

 «ءااوا»-ميف دصتقا نملثم نوكيال امهئءزع ىت> امج, هسفن دحاو فعضأول موصااوةالصاا ىف اكاذهو
 قباارهظالو عطةاضراال تدنملا ناف ذرب همف لغ وأفني:منيدلااذ_هنالسو هماعهتنا ىلص هلو: ةراشالا

 : نءهريسغ حور ىذ لكموره لاو د الاوهو قطان اوق لثاسا !نا اه دح ا هودو مورو لئاسسا ا ىفو

 ناروهشالاورهطالاودو ( اهنانثو)رحا ىرح درك لكل ل_بو هيلع هللا لص ”ىذاال َهمْر2!تاناومملا

 خا ىلاعتدل اوقك لوالاو امش همطءدالف امنغسانلا ضعي هس ىذأ !فقءثملامو راو لأس ىذلاوهنئاسلا
 1 لرتالا هولا ىلع ل_قناف مور اكمذاةلافترتعملاو عناقتل ا اودعطأر هلوقك ىفاثلاو مكماعنأ اوعراو اواك
 ىناثلا ه+ولا ىف بدئرتلا هبواخ ّعاهما!ةحاح عفد ىلع م دقم ىطاناا ةجاح عفد ناف نسا هيا ىف بدنرتلا

 + هلاح فرعي هنال دو-ولاىف مورهلا ةجاح عاف دنا لبق هتجاح عافدنا لثاسلا نا امه دح أن اهجو همف لو

 ع ' ناكنف هيلع عالطال ا دمرالا هد اح عفد_دتالف مولعمربغمورحاو هدجاح عف دي م دةمفهلام "هلق باطيو هل اة

 لأ: مه د ملا ذاف لاس! ىطعي لوف ءاطعل اةرثكىلا ةراشا كلذ نا وه[. مينانثو عقاولا بدترتلا ىلعركذلا
 ىمكسلا مالكلا ىف ةروجفهريغةيظفالا نساحن اناود (ثااشلا)الو5 موالثاسزن وكيف نسامح نءو»

 ماسح اننلعنا ممماا انما ناىلاءةهلوةكسصر ءكمماسح انيلعوانبلمهعوجر نا لثاقلا لرةناف

 هجروا نا ىئش ةفرعاانهحورر وت ىذا!ناسنالان اكو ىعملاوهو حور هلوظفلل اوهو مح هلمالكلاو
 هلوةفاذ_هتفرعاذا اهلظفاةكاكرلسوفناا فرثؤتال ةمءكح ةلكبرو مالكلا كلذك ةفاظنلابرهاظلا
 رادنالابر الوق نم ظفال' ثمح نم ن->- ؟مورهم او لئا الح مهل اوم ىف تور ذغتبسي مهراص-الابو
 ٠ ترك ذاملانهاه مورحنلا ىلءلئاسسل امد لق ن اف ل اسا او مورعملا ن>- مهل اومأ ىفو نورفغتسيم-ه

 ؤ ]| لئاسااتعااو لال ىذلاوه عاشا ا نال ريعملاو عذ اقل اهل وقىفلثاسلا ىل-عءموردل ام دقلوهودولا نم

 اة او عناشلا نا لقو نيهضوملا نبب قرفالف ل اسي ال ىذلا"رتعملاو لثاسلا وه عناقلا نا لبق دق لون

 لأسالو ددرتل او مال لاب د>الل ص رعي رتعملاو هش نم ح رذمالو ضرعال عناقلا نكل لأ سال امهالك

 || ةيلاطغ تسمو ؟عاس ةدلاطمريغنم قرفي  ندبلا محلف اذه ىلعف لأ سب ترتملاو لأسبال عزاتلا نأب لمقو
 ]| عونمملاىأ مور او هلوقو ةاكرلا لة راشأ لئاسلل لوف مامالاو ئاسلا وه لئاسو بااط اهل ةاكرلاوذب زج
 ! ْ ضرالافو) ىلاعت لاق مث« مدلل ءاطعا فال ىرخالا لبق ا.هادح اوا_معوطأملا ةقدصلا ىلا ةراشا
 ا 3 0 2 . كت
 0 ١ 1 مقاول نيدلا ناو قداصا نو دءوبامنا هلوشد اةاعّدم نوك. نأ ادد !نيهرحو له © وهو (نياقومالت اا ١

 صرالاق و



 و : كي
 تح و ا ا حر سنو كنب هل تت نيون 2210 بل ل م ل ل هدد رو افصسم نب ع مس ل مم سم سا مل. مسسلاو فنا هم

 | رمشع اننا سكنا رتل كانو كيمو يري جال لوقف ةكئالملانم:ةءاونكو سواطباو |

 | ميهارباموةنماون وكي مل مهو نيمرحم موق اذار ان مهلوق لما دب باذعلل اولد رأمه (ةعبارلا 0

 ةغلان ةمكعس همف ل وقن مالا ا ميهارباىلا مه ف ةنكطاابك طول موق نماوناك امناو مالسلا هيلع
 ئذأل كامملام ١ 1 مو همؤق نمط هوأ ناكو نيلس را ريس مالبل املك يها ربان امه دحأ نيهجو ع نم ايما و

 : امفذخو كتلاسرب هربخ أو كلم نالف ىلءريعا فلوق هريعىلا الوسر لسرب ناك اذا هّدع اط تدحنو هنأ دهعفو

 8 مالسأا هم ءميهاربا نزح امم كلذناكو اريدغاجو اريثك اموت ة لال مينأرّدقاسا ىلاعت هنو هام هنانثو هبأر 0

 ش ءاب .دبالا جور هم م٠ نهنوكو 'ال,مام فاض هءلصن ءحيرتم مالغي د رمشد مهل لاق هدابع ىلع هِئم ٍةقفشا ْ

 : سيجلب د اسم همقو (نورك“- مود مالس لاه امال ساول انت هممل ءاواخدذا) ىلإ ءةلاه مث «مالساا 0ك

 منوكب مهذ هواذلقا ماقنا ل عفا ىلا ةراشالا ى منكم 511 ىفام (اهدحأ) هوجو ه.ق ذا ىف للماعلا ام (ىلو' ا
 نأكل نماذهواوا د دذا اومرك لوي ىلاعت هنأ اك نوكيفمهمرك اللا هيلع ميهار اَنأ ىلعءانب نيهر ل ا

 اارددممدصلا َناا:اقانال لعفلا ىلع ةلال دلا نم ف .ذا ا ىفام م(!« لو دلا تقو هيض مزكي نأ مركللا| !
 ١ مهنيدحألات أام هريدةن لان" همف ل اعل !نوكم نأ لق (اهتانثو)' واخ دذا مهفاضأ لوهةن هن' اك توكسش 5

 هنالىلو أ اذهو مالعالل لب ةقرقس عضوللا اذه ماوفتسالل سيالهتال كلذ نآلا عمساف مواوخدتقو أ ٠
 ريمال_ساابار ءاقليش اذا (ةناثاا هلكسملا) اولد دذازكذا لاقي نأ لم:<و هبح ريضم لعف ْ ْ

 || بصت :ااامأ نارعالا ىف ف الدال ا هوو نيد مث عفرلاو بصنلا هو +والوتأ نيس لو“ ةروهتا ا ةءار ةلاىف ْ ١

 راسل لع ذكرت هيسصنو روهشا!اوهو سلا وهمالسلان مدأ رملا نوكيثأ (اهدحأ) اهوحوإ 55 .ذ| ا أ
 || نأ نم ماكتملا هنإلس مالكو ءو مالكلا عاونأ نءاعون مال_بلانوك,نأوع (امنان) مالت لم زي 0

 : رع مص يع مالا نم اوإس 1 ..بحاوأ اةؤ هملع اولد دال م-ماكف ميو ًاوغل | ا ١
 هسا لامه بورمذملا 'َتالابطوس هب ريض بابن 0 هنوكي الوام 34 نالف لاك لاق مالكلاوهلوقاا | 0
 : الق ىلاعت ةوقر امال ساولاق نوله اكل ام_مطاخاذاوىلاءتهلوق ةرسف مالكل اوه لوقا انهاشو طودلا | ا ْ
 ْ دا ارا ثان اذ- ه ىلع لاةءالامال_.كغل ل هريدش: فود < لذن لوعفم نوكي نأ (اهتاث) اان 0

 : لاهاملو ماعظلا مهلا برقي ناك الو نورك :م موق لوةيناكاس مالا دنع قنا لسر مونوك لعل كلذ ثاكول

 || مهاربا مهل أس نأ ىلا ىلاسعت هللا نم ءاولوقي ملوامالسك غلبت اولاق مما لة. نأز اج لرتةناناال رس برازرشزكلا ||

 1 اع مهارباثا مث مال_بلاا هيلع ميجارب ا يعزرتال ىلا هللا نم ماللاوه ىذلا ميلظعلا لالا هم هملأ اوءضولت | | ْ | ةظع م عيه تناكالم عب رد انال ا يظعلا حالا, ىأدال مكان الكا ذو مالسلا فنوغلمس نمي مالسلاهملعأا |

 ١ هم 0 مااو مالسسلانيب مهركمت غآرفا نيس ىلا لاؤساارخاو مهلاؤسن ءمهماركابلغتسا السلا | 2
 : | اضداروهثااو هو ةتأاود ىذا مالسلا هنءدار انا لم_<لوقنف عفرلا امأو بصنلا هسواذه مالسلا | ا ْ

 || لئاقلا لوقىف لم_:< ةركادتبا نو كحصو مكلع مالس هرب :فو ذم هربخ ادتبم نوكيذتنيسوأا |
 1 | هبل يالوق دار ١ نوكي نأ ىله-ت<و مالس هباوجاولاه ءريدة:فوذحم ا دتيمربخو ادا ليوو مك ءاعمالس| ظ

 8 مكاو اق اموال ةملاع نيم ىن*عمال_سىرماهرب دن فو ذحم ا دتبمري_خ نوكف ةمالدسأا ن نعئثوأ | ٠ ا

 موقغ :اوهمالملا© نعئ د مالسسم ؟لوقهريدقت مكلوقادتباا نوكيوأم كنرعأالا 1 1
 | نافذ ياش شوركم

 | روهثملاريسفتلا ىلعاما لوةنف قرغلا امأو عفرلاو بصنلا ىف ناشد هع "ىلع لك شالا | 00
 0 نماما) ئعملاث مح نمو ظفللا ثرح نم امها قرفلا لوقنف ةمصلا ىنهعنيعضوملا يف مالسلا ناو هو |
 ا هلم اعالورتلاك هنأ ثن ءنضركاو »و ادّديم هنوكل نسه-ءاوز وج امنا كءلعمالس لوف (اظفللا

 كاان وكيآلو مالسا ايدي أن ا ربا نوكي كل لعوامال_سرلس أيدت ىل انوهن٠نوكب نأ ل _هالاّنالا 1
 | تبرض لوق”كنأ م امالس لس أمام |١ماللكلاو مالكم نعءح زاياك نوكمفنادس كل ذرمغ ىفعملا ن ءاندأ 3

 ااا دعس ظاادو + تاسالومألاولغانلاوزمإلا نءابما علسلا كعنركي ايلا وا 1

 نم ار ل



 || عجارريضلا(اهين انث) ىهوه هملع مسقملاف ةنملاوهكلذَناانلقنانودعولام هوجو ىفءاشلقام لكدوغب ظ
 001 مكن أام لثم هلو شف ا ذه ىلعو اذه لملد هنع كفؤ ىلا: ةلوق ىانركذ ام فو قحنآر ةلاّناىأنآ رغلاىلا |

 1 عجار هن أ(اهعاانأ) هز ذنسو نوماكنت مكن ام لم همنا دع ن ملزا اا كلما هب ماكتد هانعم نوةطات

 ||| نيدلاموناا هلوقفروك ذلا مو.لاىلا عجارهنأ (اهعبار) عقاولنيدلاّناىلاعت هلوقىف اكو نيدلا ىلا
 لابقي ىدلا لوقل ا ىلا عج ارهنأ (اهسماخ) قيللام وملا كل ذ ىلاعت هلو ىف « قلاب مودلا هننا فصو هملع لدي

 ٠ ||| مّدقتملا عالااك سال هأ بمقعت ىدتتءافلا لالا تحا.مريسفتلا فو نولعتست هناك ام اذه

 | نيملاو مسقلاب متنيبملا ناهربلاب قل نو دعونامنا لوب ىلاعت هن"اكم دعما لمادلا امه دح أن اهجو همف لوق'
 ا ْ ظ فرخ ءافلا نوكيا ذه ىلعو ه ضرالاوءامسلا برو مث تانراذلاو لوقي ىلاعت هنأاك د

 0 فاطع ارقوتالما حط افاورذ تارراذلاو هلوةف «ورهعبتر سو لا-ةدن مدي

 ١ : | | نيمسقا نيب لصفلا عوقو هبف بسلاو » هفرح ةداعا عمءاعسأا| بروق هلوقو مسقلا فرح ةداعاريغنم |

 1! ا نيمَملاَّناهلوقو نونسفيراتاا ل-عمهمو هلوقىف* باوثااناسب وه مقا الا لاقي نأ ل-ة< و

 ]| نيب افثكلا نم مدقتام عمنيعلا ىلا ةسجاحال نأ ىل_ءاهش”نوكتءافااَنأ وهوة دئاف همفو تانج ىف
 6 اكىهالاّناهتناواذ_هءاوءدرهظب امدعدل: اقاالوقناك قال هنا ضرالاوءامسلا برو لوس هن "كف

 | ىهو ةمضرال ارومالاد لبق نم مسقأ ( ىناثلا ثدفلا) نيعريغن اوشا ردبو ذيئارقو خف هس ز خش ل

 78 | مسقي بترتلا كل ذك ل وقنا هيرب مسقأ انهاهواممرب سسقي مو كبطل تاذءامدلاوهلوق ىفءاسلابو حانرلا

 أ 0 ظ دال هلل او كد امحو لاق لاق اذا سانلا ضءب لأقا دهاو ىلع الا ىلا قرب هءقدصب ل ناف ىندالاءالوثأ م كما

 1 ْ أرفكلا نال لئاقل!كلذهلاهام فال ىلع الان اكناوداهثتسا !ذهورفكب ك شالك نامحو هللاو لاهاذاو

 5 ا | هقئاريغ بناج ميظعن ف رهاظي سل هرك ذامو رهاظلا ل_هفلابوأ باقل! ىهأ رهانلا ظفللابوأ بلقلاءاما
 1/1 أ كرق (ثلاثلاثحلا) هريغو ءوضولا ىف بنترتللا دمفمرك ذلا فربخأأتلا دجال هنا لئاسقلا كلذ نم بمعلاو ١

 1 | هيركملا فصوزاوج نع هجر ديال ةفرعملا ىلا فقمض ناو لثمو قال هاوةاافصو نوك دع 3 ةرلان لم

 أ 00 نيهبو لق<و بصنلاب لئم ىرق و ماهمالاةباعىف هنال افي رعتهدمضتال هنالورمع ل_ثم الحر تار لو“

 ْ يراشو أ ةقرخ نم لئاكدب دب زلات نأزاحالاو آف ؛ :ضرهوات ىف هنتماضألاط شن ركنات اآم-هدحأ

 ْ ١ هيووصتم هلابلاشو ف آلت كو لئم ان قسم ريدت:ناسلا ىلعاودنمن وك. نأ ام_هن ان هقشإ نم
 1 لاق هن* اكفنا ..الوسيبا فوقف ريمشلا سردار انئانداتا دوس دوك ةمويش بطر دم ظن

  [ثيدح لان له ) ىلا: لاه مث« همن شال رورجتامو نوةطانم كن أ ام لثم كلما هب قطن قط نارقااّنأ

 |0000 مهيلعع ا.وئالا نمهرغسغ تأ ناس .مل_بو هيلع هلأ لص ”ىناا بلق هما سا ىلا راسا نع“ هركملا ميظاربا ف. أ

 00 او لاو الدغلل نب *ىنلانوكو نيلسر 1 خيش هنوكل ميهارباراتخاوهلثم ناك ادا

 . ل ةلئسلا) لأ اسم هيفو نيل ذل نيبثذملا ىلع ةراخخلا لازز 8 ا مىرحامع هموقاراذناوءامشالا

 || ةراشاكلةنوكمال اوقن ةفامضا ا ةباكح ىف ةدئاف ىأفراذنالا وةملستاان هَنرك داهذدا رملا ناك اذا (ىلدالا | :

 |( 7 مهانتأق ىلا عت هللا لافت هب بسنت ال ثدح نم موه ءاس ذا اسغالاو ل هلسا ىل لءءاليلاو٠امسالا قس ىف جرفلا ىلا

 0 هّسناكم عافترا عم باذعلا لا نمربسخ مالسسلا هيلع ميه زاب رع : لف اومست< مل ثيححن هباذعلا
 1 ىلاعت هللا هيدكي ل اةمض مالسلا هملع بها ربامهبس>امل لون اوك : وا فمضم هاوس فيك (هياثلا 'هلكسألا)

 "| (ةثلاثلا ءلئملا)نوكمام لوي قيدصلاو لوقب امن وكي ق داصلنيقةحلات أكو لاقي هاماركاهءاسح ف
 1 فض موق لاني مولا ىلع عي فضلا لوق: عجب اب دح اولا ف مو فمك عجب نيم ركملاو دجحاو افا فيض

 8 نافت لاف اك نيمركماذ اع مهموكلام نير ملا مهفصواغاوارد_همىزرلا فاك نوكمق ريم هنالو |

 ِ ظ هجولا ةشاثيب اناق مهمرك اذ اعلق ن اف مهانامال_سلا هيلع ميداربا مار كسصالاماو نومركمد ابعللا ْ
 ١ ( لكالاب ف يسضلل فيلكتلا مدعو ان "انش ى ىرقشا ! ل_,:وانان' اهنالأو عتيؤلا سا قسد جاامالنا



 م يس ب بؤ مجم بحسم يحمل دسم د دهن مدعوما

 هتنسففا مه ع 5 5 م : .:
 ع ديري وج يا ربل نيس ورب سس هنا ض7 تي 4
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 تع عيل جيم جل

 راضء الا رد 1 غشا نم هس نأ دي اشرطسااا ةلابق ااا اقخالا خل ذكاضرأ قنا ا :

 حاتصام عندبف أبد ج رتاسفأ نمت سم فم ضأ نم ةظط فرشملا ةسغواًوناهلةي لوو» عار ثمح هسقل ا

 َهنَرَةْذةَوَقب ماغطلا ىلا م_هلقنال م6 ماا مامعطاا ع دقن مث نم»هلوشب دوجال ارا مع ةهئمءانلما هعنعو ةملا

 م-هلقنناف ناكملا لع فاسأل ه5 رقم فاَر سمه او لك نركب موقىلا ءاعطلا »تق ليال بلا

 ضرعلا مث ىل_ءال اىل-عقضدو ىف دالا برق ف سواب فالتخلا لانه لص اعز ماعطاا ناكم ىلا

 مايعطلا مهكرتيرورمصريسغ مهلك ًاينارو رسم فيضملا توكمت اركز مونواك ًانالآ لاق ثدح مالا ال

 ماعللا ف هني هّدئن لحار 1 طذوهر طق نوكتتصرو اًريثك اماعط نورمض<نيذلا نيفلكتملاءالذا | ضعب دج ناك ا

 (ميلع مالسغب ةورمشب و فتعال ازلاق ةغم ممم س و 9 ىلاعت هلوق هلع لدي هّنء هدي فيضأ |كاس# قع

 دنءردعل اراهطظابوو مث اواكأب م ثيح مهفاخ هنأ ١ هملع لدي ةلكاما قسظفس لك اذا هنأ فضلا بدأ عا

 ماعطلا هيدارمضح أو ام نوكي نمّنال كل ذورذعل ىف ةرابعلا نيسدت م فختال لوق هلع لدي كلاسمألا |!
 ماعطلا كلذ مذه نءةودلا فدعذ هن :وكىناثلا هبارمضم هنوكلا هل دال ماعطل اَنأ َنأامهدس نا أ كانه | ٠

 عنام لل وةيو ىرخالا ةرابعلاب أي نآنسحلال ىل ليال الغ ماعط اذه ف.ضأا لوقيالثأ ىيماش أ ا

 نع اوسبل نأ وهوة ثيح مال_غبهورمشنو هلوق - لداء شاضتأ لك 1الى .ىفو ماعطلا لك أنما ١

 هناقةعفد«رسإامجنا نال ريال نأ ةراشبلا زنا ب آم بار و ماعطل انا سنال اولد لونواكأي |

 رجا ةماعلا اولاك مث مالا هملع مي_هاربا موب سذأتساو اوس -م-منأ هلع ل دياض سه ثروبا ١

 تناكاذا تابلانودنوكيدقنيالاّناف فاصوالا نسحانهوغصو ىت> هاو عشقي لو ,ركذلاوهونيعوذلا ا
١ 

 و8 ةودلاو لانلاو نسالان مفاصوالار“ 1 وكر مما مدضا انْ الاو قا انا ة:ىس هقلللا يا تنبلا| 0 ٍ

 يور مادخل ا

 ا (يةمزره تاتو وجو تكلا ةيصقةاضاشللا | ىلاعتأ

 ىلءلاقالا ظفاو : كلذ ىلا: هتاركذف منع تضر ءاو تيس اه دال واهجوز عماوءاكنالف تمد ىف | ا

 نعم ثدح ءاسنل اًةداع ترحاك ة- 0 "مص ىق ىلاسعت هلوقو "كر الاا ٠ نءراندالا طفت لق مولحالا| 0

 تناكةمصا ا كلت لاقي نأ قةكو نسعتلاوا اصتسالا دزع هل ةداستعم ةجيص نب َنملاو- أن ءايش | ١

 نم نيةصول ككل ةتدع: اس نهب اعد ءاضب أ هِبولاكشودوه روس قلاذيأ الا هملع لدت اتليواناهلوقي | ْ

 نزيف دامت زع ماها دس لأ ىفنعو اهتسرغص ىف دلال تناك !منال معلا ىناشلاو ّنلااربك امهدأ اههعاستجا | أ ا

 فمضأ أ نمردهباكمهتمكلذ نا اهتسانظذ ةباحالا ن هاد رقءاعدمتوءدمكتماا,تلاف امن "كت تدعبتساف ظ

 امئاو# أعدب سما انما ذهول قفاداو كقز روال ام كمطعي هللا ىئادلا لوك ةمعدألا نمرايبشالا لس نا ا

 انرك ذ دقو ( ميلعلا يكط اود هنا) مهلوةباهداعبتسا اوعق دم (كير لاه كل ذك اولاف) ىلأءذ هلل هللالوةكلذ |

 كانهدراك + ١ثأاسن داما لوقت درجت دمج دوه يف لافو ميلعلا ميكا نهاه لاق مل لقنأ ةارارم امهريسفن 1

 رطل 'مامقل ا ىلا م هودشرأ تقدما هللا سهأ ٠ نمنيسعت أ مهلوةزداعبتسالا عقديام اور تصدق طسبأ | |

 ةراشاد.<2 ”مجياوقو ةنسللا لاءفال ا هنمقةدعن ىذلا اود د.هانأق دمج مولوقي هنمعتم »وز ةوالا ١ ١

 نيت اواو ةب ماا انهاهو هسفنل هل عسر هدمحامماو لمجلا هلعفأ هدم_كال ةمهاا ىلاعلا و ثاغلا ناىل ا
 1 نيرو اا ىف ىئار تنل ادهن يسرد لل قو لجو كا ىلءهسنتلان ءاه دعت عفدي ام ىلا اوراشا| 5 3

 هججولا كلذل اد ضاقت ماعلى هلعف ىذا وه 3 -1كلذكو لوةااءواعت دملاو لدعفلاقاعت دمهلاق | ١١
 يكل هاف الهنا غانو من لال ينج ل حا نكاهانئادردقءالاغفا اومهلعف قت مفالسما 5 0

 ىلا ةراشا تالا ىلا عجار ميلعلاو هف مي كح هل لاش مثم نعل ثيحب اهاتقلاد 0 قفاشلاسا
 لاف ىاصن لاق م «دص اقل اقفو ىلع ل_عذد ملناو هلعادصاةوهو 0 لولا قدسي هن



5 
 2مل ممصس سب ملح ل صم مسمسمل ١ تسسلم مذ ع مسسسل ءن مل ميسم يعم مس

 ٠ [اظ كيما ف ظ
 | بصنا !لاح ناك امرك مالسلا 8 وةبريدلا ىهو اهتم دبالة دئاغل كءلءريصتف كماع مالس لوف مالكعلا يف

 | مالسلافامال- اولاق لاسقف هنم ذو املا ىلع مدة لمالاو «:ءذوخ أ «عفرلاو لمأ ب صنلاف اذه لعاذإ
 : ىف نسح الانمملعد رنا دارأمال_بلاةءلع ميهارباّنال كلذ( ىعملاامأو) هنم عّرفمملا لعل صالا مدق

 | ءابنالا نم همف دب ال لعفا نال هنء ئذرالدبز سلجم قَناف رارقسالاو ماودلا ىلع لدأ هناف همء«الا هلا

 | لاقولو دّدِتلا نع ئبنيال ذاماودلا لة: !تيئالث الادود وم هنناتاقولاذ_هو ثودحلاودّدلا نع
 || انلوق ىلءامأو ادّرَه-همكملع مالس لاق امالساولاه الفان امل لقاعلا هركش داكل نآالا هللا دح و لئاق

 | ىأمالسمالسلا هيلع مهاربام_مال اقر مالساذالوقاولاق مناف قرغلارهاظف ةمالسلا ود لولا دارا
 مهو كر امو ةملا سم ىرم أد ارحل اذلق ناو” ىلع الا سلاف نورك: موق ماو مالسو ذمكلوق

 و ةيعمالا ىلا ةيلءغاا "ل1 !نعلدعت اولاق عوقولا ريك ةعدالاو مال !ناكت كلذك

 | للي لو مالس ل قو منع فص اف لسو هيلع هنق | ىل_ص ”ىبملل ينعم اذه لثثم ىف لاق و امال اولا نول هاما

 |ضرعتا اةمرك اسس كا ذن وكيال نيلهالا ىلءاواسوا نآرذا!ىفنيروك ذاارا.خالاّنال كلذو امال

 | مالسلق لاف مهلا ضرعتلا ةمرط امس كل ذراصا مباع لول ملسز هيلع هللا ىلع ”ىبئلااماو ميلا

 1 ٠ كغابناولاهاملههلوق:ة مال سىئءعانلوق ىلعامأ و سهأب هنا سعأ ىأب نأ ىل ا هانكر تهكر انس مكعم ىرهأ ىأ

 ٠ [| فرش هيدادزادقهنماذهناف هتان ءناكزاىأمال_سلاف نم هنأ مالسلا هيلع ميهارب اللعن موال
 ا لوالاو هدارعملعأ هتلاو هذ لاةب نأ نكمي اما ذه هريغ مال: فرش أ الو فرم هيو مالس هنم تغلب دقفالاو

 ' اممديأ ىأ راد وخةروسف لاف ( ةعبارلا ل5 لا) اهبل ةدقوى وقأام_ماف داسةءال ا امهماعىناثلاو

 | مالسلاع انهاه لاقو مهتم لعل هبي رقت دعدال_صاح ناك مهراكناَنأ ىلع دف مهركسجن هسءلا ل-صتال

 1 ىلع ل دفبيقعتلا ءافب( نولك ًانالأ لاق ميلا هب رف نيمسل هبءاذ هله أ ىلا غارف) ىلاعت لاه ٌمنوركتم موق
 ٍّ ! دازم رك مدهتمه دنعال وأ لد نأزاح ل وقن هيفهسولا اهمها راكنالا ل ودح دعب مهنم ماعطلا بد رقت

 ||| مهسفنأ ىفاوناكو سانلا هيلع نوكي امريغ ةّئيهو لك.ث ىلعاون اكم باو ع ا ذه ىلع ل دي ىذلاو مهكأ سما دنع
 ع نوركنم نأ لاه لب مكترك-: ألقي ملا ذهلو هيف هريغو مالسلا هلع ميهاربا لتس اوني ركشم دجأ لكدنع
 || قوفمهركتفدلا.الاوه مهنم مأ ةدهاشمدّرقت مالسلا هيلعميها رباثا عانمدحأ لك دنع مكن ىف
 : ظ انءاعّنأنانهاه هرك ذامم طسراهجو ىلع ةمك< دوه ةروسف ةلامحلا نكس لكل اىلا ةيسنلاب مهتم ناك ام
 ظ 0 لانج نموت عوقل! نان ” لاو قاصنارهروب ار كصم كانو لا حا

 1 ااه دفط_دأ ةفاضضالا ء+و ىلعْلا_:> ةمكحم هناك انآ لعب نيةروسلا لما نم هلي اىقر

 3 ظ ماركالاف ةفاسضا !بادآ نم هياون أ امو ةفاضال !بادآن م هيأ ام ناس ىلا د«ناو اه اهرك ذب لو دئازلا
 008 نسل اءاةالاوهو مارك الا نم عاون أر خ الا ىلع امهسهدسأ ل دو هن عمة نأ لبق فيض هءاج نءالوأ

 ١١" || ىذلا نحل هجولا ىلع فض نم مالسلا مئاقللا تقو نوركنم موقهلوق لوقنذهلؤّملاو هيلا حوردلاو
 2 || يذلا نسحلادرلا مث هنم مظعأو ه نم اغلبم هنوكلو اردصملابا دكؤ مهن وكلاما امالس لوقف بصنلا هملع لد
 ش 0 مكماعمال_سلقي لمال_ىلا هيلع ميهارباَناانلق ناءافو همف نوكيأل مالكا !نع لاسمالاو عفرلا هلع لد

 ]| رياردغلا نكل ماركالاءال_ ناك ن او كلذ َناف رك «مكمالسو مال. مك-!وقوأ ةءملاسسم ىسعأ لاق ىلب
 0 ا ىلاءتهلوق هملع ل دىذلا ىرقلا لهن مت مال#سلامهيلعءاسبنالابىءاتالهللاءا دعأ ةٌداومو ماركلا ميش نم

 0011 حاورلاوأ ىنفنارظنلا ىى_عمىذلا غورلاو ةنعرمسلا ىلع لدي ناغورلاّناف غارف اد اههلوقو ءاس نأ ث ءلاخ



 ّآ 1 وسلوةي نازودذ ىرتلا واسر أ لاي تاوسلا ىف لاقي لاسر الان النيم 2 ٍآ

 ا 0 مدان راتحالاو دل تاس محاسن ا

 || مادامةي رق رقلانافئس اوني نسحملا كريب هنا ناب امتنا رام الا ىلع لدن سلا ن نءمرجلا هتنازيمالق ش
 اندسواك) ىلاعت هوقو كلا نكن ناو ولعم ىهوّدب رقلا ىلا دئاعريملاو كارت لنمو اهيذ 3

 ْ قالام توافتلا نم نيد علا نيدو فالآ ةسمض مالا اهملع انو ةرمشهد اطول ناعأ ىل ات هنا نكمل مت |

 ْ (ةيناشلاهلثسأا) اهلا نم دج نم هدعد نم هموق ىلع انلرتأ امو ىلاءت هل وقري سة: ىف هنم اذ ارك ددقو

 ٍ عف دينيط نم هلوةف ةراد دريل ا ىعست سانلا ضءنناللوة:نيط نما_منوك ةراخ ادبك اتى ةدئافلاام ئ

 || ةئمه ىلع تارو دم نيط ند ةراحالا ءامسلانملزشاللوةءر طدلا دب نم ضءبن !لءاومهوتلا كلذ

 : ةىظعلات ا ولفلا نمر ايغلا دعصير اهغالا نا وه كلذ ب.ساولاه ةامرلا اهذ_خني ىتل!قداذبلا ةةىو دربلا

 : تالزاو ايطرانبطرعصء ف ىدنءاوهىلا كذ لودوقةّودالبلا شعل ىلا اهقوست حاب رااواهمن ةراعال ىلا

 ا لولا تارت ارت لا هتيار هلا ترظن مث قوفىلا ءاملا تءهراذاكنا لما دررادتسا قرغتو لؤئاذا
 | نم بدصمق لزتءف خو طارح ."الاك ة راج هتلعج ولسا يف ىتا!نارعنلا هيرمضانا فنا اذا لوزنل ىف مراتك
 : نال نوط ن نم لاف ادهلو هي ىر ديالو ىريالف امبةرامعال ىتلا عضاو | ىف اريك كح لزني دقو هكاله هللاودق |

 ١ لقعلا لما وكي هؤزؤةيضتاد هورطي ث.ارببكت وكي ال قءاوصلا ىف ىذلار ح اكنيط ن نمنوكيالام |

 أ لل تلا مزايرخ [ثداسحب عقوناف عقوانراصعالا كلذ لوقيذ لئاةلا كل ذهلاهام ىلاركححفلا دنس
 : ل_ءفينأ هلراتخلاو اراثؤذت ال_ءافع نوكي ناودبال ثدحلاكل دف ثد اح سس هل ثدحمت ىلا اهدالا٠ نمدبالو| ٍ

 ْ قد رطن مز1 !ىلاهلقدر طال لمعلا ن كلرا. ءالور مربع ن نمرخا هجو ىلع نيطن مةراخلا نا نأ هلوركذام |

 ٍ !مولءملاامناو ةمفيكل العث الو هب 1 ًاقديدرو صنل او للاب هذشخأ بوك <. اا ىلد ءلالصبالامو هثاد_ا ظ

 : رانلا ىف ثكمساسوا د. ال ةداعلا ىفاهمالاهريغ نمسغاعبرغأ ءاهبلا نم اهاوزن نيط نم ىتلاةراخخا | ْ

 : هب لشي دس أو سس ءادحاو لك ىلع بوتدكم اد دحأ !هو>و هق (نيفر سملل كبر دنع ةمسم) ىلاعتلرقه | أ

 |١ اهئلان اهريغو ةشآلا ىف عافم لال هق وأ 2 افراح الارث اسف ال مه دعتلو موه« اب تقلش اهنا اهيئانأ

 : ىغلا ىلع لدانوك ,بوكرال تسراابماو اهنعءانغتمالا ىلا ةزاما 4 .وسأا ل كنار ىاعت هلوقرمسفيا د مو 7

 : تاصأ اذاةراخغ انا نوءعسطلاهلود 4 .ام ف الخ ىلا ةراَشا نيقرم_هلل ىل عت هلوتو ةرطاقملاريط انقلاو لاقاك

 تاةبو ف فرتن يستاهل طن نت ماين ا قاع ال٠ نمعو كل دف ساشا ن ماداو | ْ ْ

 | ةموسةراط تاكا لقد يفر اله ادق مال اغاف اذه معاذ لسرأو قاشام لوف

 مره الوقت ةغالا ىف مرحي اريغ فرسدنا !نا عم مويلع لسرنأ نب هرم موةىلااننلسرأ انااولاق فيك نيقرسملل | ظ

 رع فرشاة لا ل هملهو مظعلا ىلع ةلالد هسمق مرا نال ميافعلا بنذلاء ىف ”ةالاوهأ ١

 نءواري_-كراص مضنا|ذاريغصلا ىلاريغما !نال ام رد رابمل ر ”اغهلا فولو فرسسأن ءوةرعسك .اانىف: الا 0 .ٍ

 3 |١ هللاتا ىثف هب ودعم ةفمامل همق ن نكاىيتاعتجانافصولافةدساوةعفدولرةريكأاتآ 1

 ٠ ثوفرعسم منا ملهي ىلاسعت هللا دع هليقت_تلارومالاب لعل !او مرآ ال رتوال ع دا ترمه ا فرمسدأل ايمو ءىلاعت

 || مو»ىلا انلنرأاب ااولاةةنم» رجا وناك م تهورمضاحلابق زاعت مولع 00 الااامأو مويلعا ول سراب رك اللا صأق .ه

 || يحس اوشاعولممناب انلعاذه. نم مْزلو فرمسو تمصدو نمؤد ال ن نا تةاخ ةران ع مهملع لسرما نيمر# مهلعت |

 || ءالؤهاةمو سم ىأ دههلا في رعتل لوشن دهعلا فد رعتاوأ سلما ف. رعتل ماللا ل.قناف مارجالا ىناودامتأ | ١

 مسا < 3 دام 0 اسالكم ةيزس راو لك اسست

 فال يومنا داع عانت ذا -فلاو بلغ اذار ةكلا ناىلاةراشاهمف (نياسلان ماس . مغاهف |

 ماعلا نا هلاثم فيل ةو نونزبو نوقرمسب ةريسي ةم ذرش مهيفو ةمقم#سملا ةقي رطل ا ىلع قايللارثك ولام |
 مس 0
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 3 ]| هدرش اع عن 1 نورك ةمهلوق لل دب ملاح لعامل( ىلدالأةلعسملا) ل اسم هيقو (نولسر ااا | مكيطخ اك

 || لاوقي ثم فيضملا فاذا نموها ىف أ مالا ا هماع هاربا لو" رب رغال ةراشلل م-وأوْز ثنو كنز اول

 ا 3 ءتكسيالو كب عاتجالا»فرشتلا ن ءانعنب ىذلا كلْغُمامو :لولاهذهام حور لا ىف رهف سااذا هفمضا

 | رسال ىذلا قيدصا|باذآ ع نءوهامعاو أ مهنا مث مهلا ةثتسا م هول » مهلا دعسان وكي نأ ةفان مسوجو رخ

 اج الو لها لع مالدلا لم ها ربا عالطا مول ىلاعن هقانذا, كلذ ناكواممال و دضل اىيددضلا ن ع

 م ءرك ذ ىضنتقا ىذلا اخلق ناف يعل ىلع مالسلا بلع قا ايبنالاونأو هو ل دبل اريذي ةراشرا ا ميدقم هلق
 | ةفش مم سحوأ ناك انا لون مكل لييعملا مكيطخ امو لاا ءعتتسال !اذهام لاسقا مترك 50

 | مظعلا سثالا اذه دعب ىأ كيلي ام لاهو الف اًعيشلوةيناك ام سام. اوةراشد ريغن ءارمسر خول

 من لوقت ظافلالا ن نطاق نع وال نلاظ طلي له (ةياثااةلشسسملا) مي ملال نئاحالا اذهام

 ىلع لديال كلذ لكو اناا وب لملف رعالاو لغس كلااهنم برقي ىتااةدر نما طافاالا ناثمحن ه كالدو

 مكءظخام لاذ ضل هدب ىلع نم مساظع ىلع ل دينأ ث ا ماظءو ميدظعلا مالا بطلا امو مالا م اه

 مزال ميظعلا كرغأو ريطقللا مكلغثام لوقي نأب بكم ظفاب لاقولو مي_اءىفالا نولسرئال مكمل ءاىأ

 هل(اولاه) لوةثفنيلس رم مموكف رع نيا نم ( ةثلاثلا هلم ملا ز اكالا عم ميظعتلا دافا بطل اف لدوطعتلا

 أدوغةروس ىف ةروك ذم اهطسب ةباك لا نااشس امانه اه ركذ لامتاو طول موق ىلا اناسرأ انا ىلاعت هلوذل .أدب

 لديثىلاعتهنتالوق ن وك اون اك مح هلق ادن ن نءنيازنم منوكمعكير لاه كلذكهنأر مالا زلال لوقرأ

 اهةيعرةياكل هذه( ةعبا ارا ةلكسملا) مونمفلا وسبا اودج ناك (نيهرجشم وقىلا اذاسرأانا) مهل وقنا اذه ىلع

 اولاه اذيأو بطلا نع ءم-ولأسوو رك وعورلا هنع لازام دعب السر أنا ولاه لاهو دود ىف ة.كهلا ىه

 | درو كاذاوأوةي لناف مهاوقن ءةءاكطاو نيم رحم موةىلا اا سرأ اناا هاهاولاكو: طول موق ىلا |: ار انا كانه

 | | حرغار ؟نادبز لاف ىرخ أ :نعلوةن حرخورع ديز لآف ديز نءاك اح لاه لاق اذا لوةنفاضيأ لاؤسلا
 | زا ف اخال ل هناوه لالا نع باو ناو ريزهلاهاماك ا-نوكيأل نأ امأف نالوق دبذ نمر دس ن وكي ناامآف

 ا موقىلااناسرأ انا اولوةبنا مها ناكمهم نولعذ:! ذام مهل لاه! ةطول موقىلا اناسرأان' فذالدلا ولاق ام مهنا

 ةدئاف انهاه ن كارت ال ترخ لومة ترخ ا ذامل ل اف تدملا نمت رخ لئاستل!لوة,اكمهكلبنا طول

 : ىررلالالغاو ىرلا مالم ن ََن ءمّمءاربملعتل هللار ءانوهكلم كطخام باو قاولاهاغامنا مر هرو دعم
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 ا | ترمهو رمعل ديز لاق ل وقتاكظفالاةءاكس نوكتدقةءاكلالوقن ىفاشا!نعامأو لاسرالا ظفلاو داعأف

 َ رغىفىرخأ :ّرم ل32 ناكلوج رخورع لاكي لوقتءانعج همالكل لاك نوكيدقو لا هلغفا كت
 ردم ظفا نارقلا انها هد زكض تاكوت .5تلقحجرخركو ديز لاقل لوف ىرخأ ةداغفلب ةناكلسا كالت

 "|| نامزافازمعم هظفا نكي لم ملعالزة«ناكءاوسو م#هنمناكءاوس مالسل | هملعاس سن مد: نمر دصامو
 ىلا امنا_سرأان !اولاعو نيم رجم موقىلا اذاسرأ انا هلاولاق ممم“ كف ظافلالا كلذ تاناكل !ءذ#هنوكتال
 3 ى2 لبادحاو كلذ نوكي ىت>م ىظفا ىكال هنالك نمآنم موقىلا انلسرأانا اولا لوة.ناهلو طول موت
 7 | ٠ فت )دوج وادع [لغمالشلا لرهفشا وع اا ىلاعت هنا ىرتالا ةريثكت ارا.عهلو هانعع ىيمالك

 1 أ كلذ دانرمسف دقو ( نيط نم ةراخ مهيلع لست )هلو قب اوأ_برأ هلجالام ني مثمالسوام السنيعضوملا ىف لاف

 1 ال (قوالا لك ملا) لئاسم هيفو طئاللا ىلع ةراخلابىرلا بوجو ىلع ل ادكل :نأب انلقو ثو.كتعلا ىف

 ١ (| ساي دقرداقلا كلل الوق: هح اد نم ةشي ربنثا دملا يلتقي ناك مهنم دحاوو تكئاللا نم موقرىا ةجاسال هنا
 || كلهأ ترف سم ذاغنلاراهظاريشملا ضمنا ةمدنم ريدطيللا لبرلا هأيو ريسطمللا لجرلا كلالهاب هريشملا
 لأ هكتالملا نءافالا ها ثمحوةردقلارهظأ ةامللا مب ىتأا عبرلاب لب ضوع. !او دارو ىل.ةلايريثكس اقلخلا
 ارهظيو مافع انع دام ةعاط تهت نوكي نم ذا ى هو ىرخأ ةدئاف همفو رمال اذاذنر يلف متل عمر دب لها الداب

 ل | ميظعتلا ناكرفوأ ددملا ورثكاو دعلا ناكالك وهل هنمامطعت كلذن ع قيال رباك أب هنمع. ولالا ان زيعم وو دع
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 ْ هنامد صدازأ اكسنت راش ايس نمو امش لاو -رابتخا ياسا نرد نام مد مع

 هرب أب نحل اف 313 الوربخ هنن فب ةدعسهأ ن -اكن اف رهستو طار دعمت و 5 لان ذكلا نع نالك

 ١ الاوت اج ىأ ام ضشميزلا ؛راكشارفاا ءوهو ميلا ىف مهان ذسنف ءدونجو ءاندخ اف ىلإ هت لاهم

 ْ ةروج كد ةياك ل اوردصلاوهو ماا قاع م هاقااو ناكر اذ أو هللاهذخأو وعني لق اءاوالا

 )كَ

 : ىلاعت هنالف هفرشام أني :مؤدال ةراشبو مال_سلا بلع ىمو.«فرع ناب , ه-قلوآت مياموهو ىلاعت هلوتر

 ١ نوعرفامأو اذهال ا بنس هل نكي لغنيلاعل هلا ايت ادعأ اله دير | ىنا هلوق دم مع هلع ءمالءاع : نأ هنأن لاك

 ا رشاعبزا لآ اهوا قرا سل[ هنء نذل ل انثلا لاهثا م <سح اذهو كلن هوس ناك ىلع *الا مكررانأ لاسقذ ْ 1

 ْ حدملاب نس طب ىلا امهضم ليدل! ةسسلن وكلش يشااعزال ةنسحا لوطعتملا هسعنالفو مهي دوف سأ.] لا

 ىلاعت هللا دات ماموعو توطاههقدااع نهنأآب سوو ن.هؤملا ةراشدامآورخ الامذو اه هدأ |

 ليئارسا أودبهب ثن :مكىذلاالاهلاال هنأ تنمآل اف ىذلا هنامي اهعفن.! ؛ هسيذتب هللا كلش أ نمو هد سأل ا
 لوت.انمراعر 5ك ل١ ناع اوروفهمساملاروهط تقو نموملا تندف هلع ماليا قاد_ام_ةالكدا 1

 || ىدوم فقط ءىفاه اترك ذ ىتاا هر بولا نم انرك ذام همفو ( ميقعلا حبرلا مهلعاتلسر] ذا داع فو ) ىلاعت لاق | ||
 || لو هيلعدتتا لص ”ىنلا بلق ةملست انه اه دوصقم ا نأ ترك ذ (ىلوالا 'لّمسملا) لا سف هبفو مالسلا هيلع
 37 ذف لوشن مالسل | املعىمومو ميهارب ارك ذك مه ءاببنا دوةوداع فرك ذيرلو ءاببنالا لاس هريك ذ تو

 نيئمؤملا ن نماهفناكن 7 ةاحتو طوأ موقةباكحو هتراشبو مال_سلا هلع ميهارباةناكس تاناكرس تست اناالا ْ

 أ|امآ نيريثكاوناكم مق نيجاتلا نال نين. وااو لسرلارك ذ تالثل ا تاءاكلا هذه ىفو مالسأا هيلع ىنو هةناكحو

 ١١ نكلودحاو تدب لغأ اواكنا رنيجانلاّنالف ط وأموةىاماورهاظق مالسا ماع ىدو ٠و ىهاربا قحفف أ

 ١ ني اسنل | ىلا َة مسْقل أد ب نيكلهملاددع ناكف حون موقو دوو داعامأو ةدحاو ةعقب له اضي  اوناكنيك-اهملا |

 ١ ث ءاا تاناكملارك كَ ةمال_سااهملعطوأموقن مني اسذأ | ىلا ةيسسنلاب نكلهملاددعناك ام فاعضا | ا

 ؛ هلوق لمد ةملستللو وك ذم لكس اوو دعا اال فايةملستا ةرخأتملا .ثالثاا رك ذ دو ةاصأان ةءلستل لوالا| 1

 : لاق نأىلا تو :وارحا_تاولاهالا لور نم م مسلم نم نيذلاأام لذ تان الار 20-- 1

 | ءانتآ نم كلذ تاناكلادعد لاف دو»ىفو نا :موأا عفا ىرك ذا !نافرك ذو مولع تاأانك مسعلو 1

 ْ اهدعبرذف ديدش بلا هذخأ نأ هملاظ ىهو ىرقل اذ اذا كير ذخ أ كلذكو لاف نأ ىلا كلع دقن ىرقلا | ا

 اهئال تاوالا نه تسيل ىأ مقعلاهلوقو ىل_.ةلاد_.ةيامانهاه تاءاكساادعيرك ذو ديدتلا دكؤيام |
 || كإ دركحو لوءفم ىنععذاك اذا ثدنأ امااء ءاندب قولبال ل يعفلاو مقلن تناك ف يك عاق 8

 لود ع .اواعيوج لعافال اولوعفمالا ءاجام لمع نأ هيدمسانرك ذ دهورو هلا ضءبىف لعاف ىعع ناكاذ١ |

 3 داو ثنا ازيت لق لوعفألان ع لعافل ازمات هلال همفركذ ملا ءدنؤل از الن ىلوأة لعامل ْن ع

 ةةدلاكرتصد ثدنأتلا وربك ذَتلا غ لعافلا لعفلا ىف لد ام لاف همل حبات < مالك_!!ن.هزجلعاسفلاّْ ال |

 ء لوعذملاو لءافا!نيبزيسقلا ناشي أ كلذ ىلع لديو ةهلوعتمو لوعذ-و هلعافو لعاف لوقت لو.٠ةملاو لعاقال ْ

 لوعفمل.قو ةماكلا لأ نم ىهىلانيعلاو ءافلا ند ةيلص اف فلان لءاف لمقف ة.ءاكسال حزام فري لعج ْ

 ةحانحلا ةَدّدل ةداكلا مطذريغ امهفزيمملاف ةملكل ارش ىف فرخ ناكثذن لاو ماللاو نعل نيب هلصافواو | ا

 لالا ان دس مدخول صدخم ني رض اءناكل وعفملاو لءافا !قزيستا !نالورث موي تناتلاو ب 1
 دنع فرد ثنا :أتلاوريكصم ذ0!ىزنسقلاو لوعشل اب نهتذكو اولاو ميم او لعاسغلان صتخي ءانفلادعب |

 لودفملا ع نع لمناةلإ در اتي ليغ تكل اذار هكا وسل ١ امذالا ق_اهمدع دنءو ثنؤملازيياهدوجو | 00[ ْ
 : رذتام) ىلابعتهلوقو هل صةمفزحالارخ الا نعءاسم د 1 -ءالرك دلاؤ ثنا 'كإذكل هفنم اناا | ْ 8

 ! ىلع ب ضن( امدح أ ) ناسهجو هنو هبار ءاف(لقالا) ثحا.مهيف ( يهرلك هتلعجالا هيلع تن نع : أ
 : يد مامي متاع ل هس ةئزد تاولاز يقعلاةئ طل |
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 : 0 نعال نان دب 'نا مث ناضل دله :دراولا يتلاوت <راملاو ةدرايلاة ب دغالاكر يا اصلا دونوو نبك

 الإ بااغل مككلاق امه الكيف دج وناوامنو هشيع باط عئانملا همفوراضملا نعالخ ناو كادر امضملا هيفو عفانملا

 قالطاو نول نم معأل لان أقل اورهاط نمؤا قمع لا نأ ىلالالدلاو دايغلاوداليلا كل ذك
 مولان مهريغ لانه نوكيال نأ ذهن مزليو نيابسملا نمانالا مهنم ,ءالا اندسو اف نيتمؤملا | انسرخ أ لام قاما اكن اءممووهفم دات ! ىلع لديال اسم نمؤملا ىمب اذا هنم عئامال املا ىلع ماعلا

 هلار, نوكمش ديؤري-غد [تاناوملا سسيلاقام فلوق اا نمتملا ىف نمد لئاك لانو

 ل ,الا فو (ىباالا ب اذعل نوفا نيذلل ة:اامف انكسر تو) ىلاءت لاقت م ديزربغناسنا لكرع تديلاواذ

 ماشلا نيد ىهو مهرايدف ةمم سه ةرادح لدقو لل ذاهنءحيرخو مهضرأ تقشنا نتنمدوسأ ءامو» لبق فالخ

 ةروسىف نول ةدد موا ىلا هت لاه فاس وهاجم عفتما اى يلالا باذعا ان رذ ان نيذللهوقوزاحلاو
 اداه لاوو نولّوع : موقا لانه لامو ةطب هنادلاسنه لاقو هنآ انهاه لاف ق قرف ١ ظفالا فامهتسو توب 2 لا

 أهفصو ثيدح هنأ د نأ ىلاعت هلوق هلع لديهحو غاب ابروك د لم لانه»لوة:قرف عملا ىف لهذنوفاذ نيدلل

 موقللاف كلذكو ةنقانةيامكل اهسفنن لاق ىلاعت هن اكف ضمعبتلل نمناف ايفو اهتم كصورو هاا ٍ

 موقلا فيون ىلاذلانه د صقل نأانركذام هببسور وظأ انه ةبسالا تناكق فث النا نمر ءأ لقاعلا ناف نولقعي ٍ

 نم تدريغاجيئاندسواف نيئمؤملا نماهف ناك ن مانجر أف ىلاعت هلوق ىلا ىرئالأ ىلا هل :ىلا انههوأ|
 ىلاعت لاق مث مدرسا. نينمؤماو نيإسملا احب فاو ناس ريس نم كل »أو لوصمانا لانه لاهو نيلسملا

 لة<و مولعم ىلعافوطعم نوكب نأ ل < ىمومىفو هلوق( نيمم نال ب نوعرف ىلا هاناسر أ ذا قسوم ىفو)
 ىو مهارباف كلذ دار 1انوكد نأ (لوالا) هو-وه.ةفلوالا امأ روك ذم َّل-عافوطعم نوكمنأ

 نا(ثلاثاا)نوعرفو ىمومىد ةريع هموقو طول فك ءوقل (ىناثلا) كلذ لعب يهاربارك ذنمّنال ىءوم

 7 [|| نم هضعب بيرق لكنا او نوعرفو ىسوم فو امهموقو طولو هاربا ىفاوركسفت ىلاعت فوق ىنعم انهن وكي |
 7 || وهو ىسو فو نينةومللت انآ ضرالا ىفوهلوق ىلع فطع هنأ (اهدح )هوجو اضدأ هسفن فاشل اامأو ضد |
 ىءوم ىفد نوذ ا نيذللة نأ اهيفاكرتو هلوق ىلع فطع هنا ( اهمنأن“) اهم ةب ةيسانملا مدءاورك ذلا ف ءدعبلدمعب :

 نءوائالو برةأوهو اكعرو اه.ستدلةتوادراع أمواذس ”امفلع هلاوق ةقيرط ىلع ىسوم ىف اناعحو ىأ ٍْ

 لوة:نأ (اهئلانثزةير ةلا ىلا داع امفاكرتو ىلاعت ل رهف رضا نأ رسما ضعن هب لاق اعاناقاذا فسعت
 بيرقوهوذنأ ىسوم ةصقىفو نو كم م ا ممباكح فاكتوري دةتلا نوكذ ةياك 1| ىلا عج ارامف

 ا ميهاربا فيض ثيدح انا أ له ىلعافطعن وك كينأ (اهعباد) مولعاا ىلع فاعل اودو لوالا لاّحالا نم

 | اف يهلعىومومو 0 52 م ا ا
 ' ىو هو ميهاربا فدص ىلا عت لافو ىفوفذلا ميهارباو ىءومفصص ىفاع أح لمأ ىلا عت لاف اك مالا

 نمهعم ناك مه4_:مدارملا نوكب نأ لة“ هنأوان 1 ةوقراغلانيمملاو ناهربلاو ةحغاةوةلاناطلسلاو
 نياسرهارمأو رحاسلار »نيد قرافل از عملا دارا !نوكي نأ لمحو نوعرف ا مبجياح ىت غ١ ةعطانقل !نيهاربلا |

 ىلايعت هن اكموقااىلاةراشان 1000 (لوالا) هوو هيف ( ء:؟ربىلوتف) ىلاغت هلوق

 5 11 93 الآو ارأن ىلاءتهلوق ه>ولا ادد ىلع ل دبو ا ذ كح ىلعهر كه. نالف لزن لاقي هموق عم ضرعأ لود ١

 | هنكرب ىلاعتهلوق ىنعم ف ىدانةرمشك لوقو ىلون ىهجوهورب دأ لاق: ىمبرب دأ م ىدعو بدك ىربكلا

 1 هتْوَدِب ىدوم صأ ىلول (ثلاثااو هد: :هع ىوقت ى ءيذئنح ةيدعتلاءامل اواماو دعا ىأ ىلوذ (ىفاشلا)

 ||| نوح ذئتحو هسفثبءم أ ىوتت داسفل ا ضرالا قر هظيالو مكشيد ل ديال ْءا ىمدوه لقا لاق هن 34

 ]| ىعو هريزو ناك هناف نام اه هكر نمدارملان وكيت أ لة<وذبوقلا هسفاو# ه:كزوروك كهريغلوعفملا ْ

 || نما فأي ىأرحاس لوقو نوتجمو ارحاس ا ذهفكأ (نون#و ارحاس لاهو) رهظأ ىناثلاهجولا اذه

 اهيهالك نو: مل اورحاسلاف مهدي الود ناك ن ا هنو نصقيو همم نول رقي ل مسهنم برقيوأ هرصس !

 0 ا 0 ب يبس م يب سسوس سس كساب
 تيفق : : [+ تمض تو هدشممو ص 37 00- نووي ةاج ةيك 1 7 ظ8 9 3 فم يا اا أذا |]|0107160515111]10 لدهن ظل ا تو تورم ياو د وهانرو حييت تيم يعل 0 ا ا ل نووي

 1 سس م 3 5

 ل 21 ا 111 لي ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا

 دا 5-6
 4 اي داو وجو
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 |١ كلاما لح اعلا ذخ أ هلفغ ىلع اهذ_خأ مهنأ مهو نأ مهونا ناكل هل دع ل_ءنا كولو هوراظنناو ا

 له<© (مانقنماوءاطةسااك) ىلاهتهلوقو فرظات اف كانا ىدصقد كن ريخا عامشلا زراماالوشد |

 ٍْ فدك م امق ىل العر دةءال نم نأف هغلاملا ليدس ىل_ءرارفلاو برول نع ءمدزع ناسل هنأ (امهدحأ) نيهحو

 هيف اذه ىلعو بر منا نعالضف ىش
 ىلاعتهلوق (اهادح ا! ةمظفل فئاطا

 ّ ةعاطتسال !نافاوعاطةساا_5

 أ عاطتسا نة لالقّتسسالاو ةردقلا مدع نعءىذبوهو باطلا ةلالد ةعاطتسالا ف نالدرد د
 ةراشالعفلا لقوا لعفلا ع مدعاطءرسالا توداك-لالوةياذ هلو «ساعر دقي نمو دناكض أ.

 نوعا رة ىلع عيطتست له لاعت هلوقبةراشالا هملاو هنمةذوخ ام ىلا عت هللا ن م ةيولظم ةر دقوا |

 ْ ةدانزبمامق ن نمىلاعتهلوق (اهءنان' ) مايق ىلع اوردقام لد اَملالوق ن نم غلب اوعاطتسااخءاوقو ءاتلايئرق |

 تاىلواما.ةلان ,ءزح اعلا نا ان اا بره هلوق لد, ماسق هلوق ( اهل ان') دمك 1 نم هشام تف رع دقوا ما[

 ىلاعت هلوقو هب مامق نم اوعاطتسا ام ىأ سهالاب مانشلا مامق نمدار ١1ناود(ىاشلا هجولا ولا) برهلا نعزعن ]|
 'ٍ هنكع ام لكدرمهتنمو لاقي هماعر هقول ن نموبرهلاوةعزولااو ءاطتساأمىا 00 "نب سدتنماوناك أن | ١

 هلوق ند م ارمصتنع وعام لث اهلا لوقنا' كر 2 قون رصانماوناك ام كلذ عم مهو حورلا نع عفدي هلال 0

 1 يوصل 0 ةضضعو هعسخ يس ص 7020 1

 ند 0 ناي امم قتام ىعافطعر ءانةرطا مآ لوقنامههسؤا4 سضتلاو | م

 وهفلالهلا ىل-ءلد مدع :ام نال لدقنءحون موقاتك-اهأو ريدقن ىلءف بصنلاام أو نالفو نالف فو ةريع | ا

 هحولا ىل_ءامأو ل.ةنم حون موقاكلهأو لون 2 ةاظو انعم لمق نم هلوةفاذه ىلعو لحلا ىلع فطع |

 اناودنأب اهات . ءامسلاو) ىلاعت لاق مث ممهريغو داعو دو لءق نم ةريع مكسحا حون موقفو هرب دقت: لالا | أ

 جو ديان اها يءامسلاو انهاه هلوقامأ و رش علان ناكم3_قئامو ةبن اد-ولل نا.-وهو (نوع.وم | د م /

 ير علا كول ارم الا مصنالف اش اهنم اوةلخ امها نود نمنودبعتامنانوفرعت | | ١ ١

 قا ىذلا سداوأ ىلاهذ لاهم انان' ماسالا قلخ ىل_عقر دقلا ىل_عىلل دءاعسلا ءائيو ىللدلا ةماقاىلا | 1 1
 ربسغتلا ةطيرش ىلعب صنلا ' (ىلو الاهل ءساا) لت اسم همفو مهلثم قل نأ ىلع ر داي ضرالا وتاوعدلا | ا

 : هاوةىفاهانرك ذىتااهودولا ضءف لوقن "لله ١كلتاق هءاعق هل ىل_ع : فامعلا ناكاذا عضاوم فرات | 0

 ْ ثددح لان !لهالوق ىلع افطع دوك ثد دح لان الهو داع شد دح كان الهو هرندق:دوعو داع ىو ىلاعت | ْ

 رورجل اوراسحاف هجولا كل درغ ىلعو هبفءاهنحلال ةملعف ”ل-مدشتام نوكب اذه ىلعو نيمر ك1 ميهاربا فيض | 3 ١

 : امليسر هلوتو مهأن د5 قاع هلوقنالو لوا بصتلابأم ىلع افطع ناكبف عف ذرلا ىلا هئم برقا بسلا ىلا د 3 ١

 1 (ةيناشلا هلكسملا) ارا دم بصئتلاراصف تادلعق هاك اوعاطتسااخو ةةعاصلا مدح اف لاعت ةوقو َ ٍإ

 ْ ضرالا لهب ىلاعت لاق هانب اعسلا م !ىلاعت لافواهان امو* امسلاو ىلاعت لاف تاومسلا ىفءانيلارك درر 1 5

 01 ىد هئم طّقسول ةماةلا ماسقىلا قاع ءانم ءلانا(اه د )هوجو ه رف لوقن هيف ةمكحلا ا فءانب“ اهكاوارارق 0

 ءامنلاو لشن ىوطدو طيش 0 لد.ءّدلاىف ىهف ضرالاامأو نجلس عدا ١

 اضرأداعوار<راصاماهنممكف ىضارالاامأو ادا دش اعسىلاه:هلوقيةراشالاهملاو ثياثلا ىيملاءاثبلاك ||
 ٍ :انناوتزعلل وس كرار و سؤرلا قو ةدنيملا ةيقلاكك رن“ ءامسلا نأ (اهم 9 اهثودحتفل | ق ا

 عضو ضرالاو حاورالا نكسمءاعبلا ءاكملا ضءبلاق (اهتثلانز اهكمس عفر ىلاعت لاه اككق ملا عوذرملاب | ١ ظ
 | وهلعفلاو لومملا ىلعل ماعلا يدقت ل صالا(ةثلاثلا"هلمسملا) لعأهللا را هوكي ملا نكسملاو لاعالا ||

 ٍْ ناكدي ًايءامسلا ا: هدو لاق ولو لعفلا ىل ءلوعفملا يدةنىف ةمكل ل ااهءامسلاىف لماعانش هلوقف لد اعلا

 نكح دق عناصلاب 0 رشا الهَدِف 0 رانا نم 0 3 وقر ١
 زملاءاعبلاو 0

 ل ل اا 9

 بجد بيوسح ا زن د محب نيج



 ل

 أ

0020 ٠٠ 

 1 | ييرلاةداعا نوكي هنأ امه د نيو نم هنف بولا لون تاركتلا الا اهب ف صونالو'ءلر ذتامو لولا

 . || جرلا كلتنالةركفزعملانأوه (اههنانث) رذتاماسر ىقعلاعبرلا موملعاسلسرأو لوقي هن'اكارب دقت
 1 راك أ اذهاو ةركشما م ثا ىهفاسهلثم عقوالو عمد ىنا حابرلا نم نك-:ل حبب رلاانل ءرأو لوي هناكة ركتم
 1 ا بادعاهف عرب مماعمسا|م ودل ىلاعت هلوق اهتلج ن* لاء اهذص وود ركشم اه ذنارما ا ىناه .ر ذام

 || لوةتلاحلا ىلع بن هنأ خدال اوهو (ىناثلا هجولا) لل ذريغىلااهردم ة.تاعرص مس حي زهلوقو ميلا

 توا نأ ىجشإ لا. اورذئام لاسرالا لاح نك:مل لءةنافاذكملا ىأ هتمهذو هتلعف أش موفي ام ىنءاح

 1 نامزب تاسراام دودي رلاوادغاك ار سم | ديز ىف اج لاة:نازو ع الف لعفلا تقو لاهلاىدعمادوسوم

 1 رذنال نأ ةمحالصو ةوق ىل_عىهو اهاناسرأ ىاةحالصلانن ايبأا هيدا رملا لوقت أمسئرذتام ترام

 1 اذه ناكمالاو ةيحال_هلان لاؤسلا لق ىأ الئاس ىنتئجأ شكل أس محامانأ ل دنع ماه أو ءاج نا لوقت
 ْ (ىفاثلا ثدلا) رذتام ىه هرب دقن فو ذ 2 أ دقي ءربخ هن! ىلع عذر هنأ لقحوروه ثا وهو بدن هنااناقنا

 ||| امأو حرذناوأ حرذعال لوقت لبقتسملاتدرأ اذاو ن الا ىأ ديز حب رخام لاشي ماك.:لا لاح ىنئالر ذتام
 . [|| هتلعجالا ايش تككرتام تناك سو هيلع هنا ىلص”ىبنلا عم مالكا ةلاح عيرلاو حرذ لو حرخ ام لوقت ىذاملا
 ! ىلاعت لاه ادهاو عوةولا لاح ةيكحم اهنا ىلسع ةردّقم ةناكلا لوقنرذتام لاسألا اظفاي لاه فيك ف ميمرلاك

 ١ لالا ىنءعهنم ناك املمءيانا ولء_ءيال ىضامملا لعاسفلا مسا نا عم ديصولاب همعارذ طساب موماكو

 1 تا ءيث لكل اه هن اك ءوث هلو فصو هلع تتاهلوةّنال ع قواموهلوق:اهبر أب ئذ لك سه دت ىلاعت

 ||| ماسجالا هبف لخ دياغناو اهيلع تتاامانالت اوعسلا همفلخ ديالو مي رلاكه لعج هيلع قات * وذ لكوأ هماع

 . || ادسق هيلعتت أ دارملا لوقن ميمرلكاهتلعجامو اهيلعتن ا روضدلاو لايخلاف ليقناف حابرلا اهيلع بي ىلا
 ' | مهانا ةدصاف تناكامناكف هتلادنع نم أب ةدومأم تناك امال كلذو م-هشورعو مهتشأو داعودو
 1 : أ ىنعلا نع فن الر يعمل وةدراملايرلارمصاا هنا عم ميمرلاكم ماعجال ا ءامشالا كإ: نم أ. ت حصصرئاف

 1 تناكاملا( اوه ليس أ)نالوة همف لوة:ثحىفام ه فو ثدشحو ثحح لوم ريركتر غنم ظفللا ف ىذلا

 ١ || قرع اهدرب: دش نمةدراباايرااوراذا لاو طام_ثرخآن م مانا ةينامث ىهوزودعلا مانأ ف تناكفةدراب
 1 رسما ةدشااو درا الدب ددااوهرمصأ او ةراج تناكاملا (ىنامنا وز اهددوسواوءهريغو رائلاوراصمالا

 7 || ميمرلاكهتاعجالا هيلع تنأ ئذ نمرذتام ىلا هن هلوقىف ( عبارلا تأ ) ّرلسا نم دش ىف ىأةرمص ىف ىلاهتهلوق

 ' || ةقر#ربغاهكر ثتامو ءايشأ ىلسءىان لاق ىلاعت هناكف نايثالا تاثا عمك رمل ا ىن'رذنام ىلاعت هلوق ف نال

 ُ هيفثصلاو (دوٌ 5و )ىلاعت هلوق كلذك هلع ملاعنامتالا ىندوكي هلءدحالاءيذ ىلعىفاام ل ثاَقلا لربقو

 : نيرمسفملا ضدد لاق ( نيح ىتحاوعدع مهل لقد! ىلا .هتهلوقو ىمو ءىفو ىل ا«ت هلوق ىف م3:امود داع فو

 | 4 | مهه»وج و ٌرفصتف مه اولا ريغنت مانالا كلت ىف تناكو ةقانلا مهل تق دعب مانأ ثالث هللا مهل هم اموه هم دارملا

 ٍِ 1 ظ اوعمع هلوتدعب ناكوءلانأ ىلع ليل دءافلا فر ممر هأ نعاودعفىلاهةهلوةّنال فدع طوهودوستو

 أ 5 ىلا عمم هكلوتب ل-الاةدملوهةودوالاد-أنماخ لالا نمسا هللار 3ةاموهدارا !نأرد ااه !نداف

 1 نعاودعف) هلوقو بيهن نمةرخ الاف كلاخالاونيدادلا ىف عمم اكل ل ه- دةف تاس أ ناف كاب أرخآ

 ول دش مهيأ ىلاعت لاق ىلغي لمعت سب ىتعن وهو ثحي هش (نوراا“ مهو ةقءاسصلا مهم دخاف مهبر سعأ
 د مير أ نءىلاعت لاق ثمف« امعتسالا عم هسفل وتنف نع ةماكعم لهعم_ساا:هاهو امدع نجلا

1 
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 ل ةقعاصلاو انملعزيكت نالذ لئاقلالوةكناك ل لاه تمحو هتدامعن ءنوربكس- بال هلو ة كسه ناك

 | ١ (|| نالف كبر مضي بورمضملل لئاسقلا لوقب اكع فدا ىل:ممردق م دعو موملس' ىنعجام ني نعم د ىلا ةراسثا
 1 ١ | مانأهثالثب ل_مق نم هياور ذنأ لب "هل ذغ ىل عال مدان باذعلا نأ ىءعاماو عف ديال هنا ىلا ةراث ارطنت تنأو
 لل 7 يس حس م مع ع م عمم

 هورطتاو ١ 1

3 



 ا (نوركذت مكلعأز ىلاعت هلوقو هنف ةرثك الدر ةهنا ىلع لدي كلذ لكو تا اكلاز قطانلا كر دملا .و تامثلاو |

 ْ كل اءاوا |ةلاش نوكيالو اهولخع نوكق كم ناكلاالاو جوز 4نوكيال حاولا قااشن نورك ذنمكلعل ا

 مك.] ىف هل !ىلا اورغف) ىلا «3 لاق من جايذالا عسب وذا سنس الارجل سرع ايزل قااغ نأ نورك ذن

 ٍ 1 وي هن اكد الهالا ةعرس نعئني اورغف ىلاعت هلوق (ىلوالا)فئاطل + ذو دمحوتلانا مه (نيممريذن هنم
 الأ اورفواعيرسس هللا ىلا وعز ذاق عوجرلا ىف ءاطنالا للا لق نا نم برقاو عرساٍب اذ_هلاوثلال_هالا

 || امولعم هنوكلام نيود دحال برهلا هنم ىذا ارك ذي لو ملا بورهملا ناب هللاىل ا ىلاعتهلوق (ةيئاثلا) |
 الإ هاك اماع نركلاماو اودع وذ اهو دع مكل ناطمشلا نا هم لاقت ىذلا ناط.لاوأ ب راذعا!لوقوشو |

 ْ سأر دعشتب 34 اادغات لكسص ناره هانز نايا ءهنلااورقف مك دع هناا دعام لكل وي |

 تررفاذااماو ردع لكل! توف.و لاملاسٌرفلتموريللاو قل اوهأم كلغ توغيورمعلاوه ى ذا كلام |

 كونا ءامقلا (ةئلاثلا و) هعمءانفال ءاقي كمطعي ول سهأ عفرب رنكلوكر عذخاب وهذ هللا ىلءتابقاوهقلالا

 1 ءالكتلاعونتف (ةعبارلا) ادب و ءاكرت هزغا وكس رئاو هلااورذف درفنيجوزلا قلاخ نا تيثاذا ءانعم |||

 مالكلا له مث انةلخ ْئش لك نمواهانثر رف ضرال اواهان: الار لاي ىلاعت هقا نو غار انزال أ

 فال ال نال كلذو ان ءلااورغق لقد لو نعي مريذن هنم مكسح) ىناهللا ىلا اور فذ اكو مالسلا هدو ل لأ

 نءداح ىذا هدلو عم ماصنلا نم ناسال ارثكي اذهلو ريس ان نيماكستملا فالتخال كا ذكو ايان مالكا ظ
 لها هعم ماك: هريسغا لوقي ث تاناكسمل اناهيساتاو سه اعل دو ام. غرئاع قافلة مالكلا لع ودداحلا

 ىلاعت هِي اورْئْو م امه الكمالكلا فال_خ .او نيماكسنملا فال !نأ سانا !ناهذ أ فاما عفني كمالك
 امالكرك ذغ تاناك-لان م ا اصافرطركذو ثان الاو تالال دّةدسالا نما ريثكو مالكلا ن ,ءاعا وأ 8

 ىناهلوقواورفذ مسهل لقت هرب دق: لود نم ني رمسفملا ن نمو + مو هيلع هللا لم ”ىم

 اه اس .:بءاعسلاو هلوقي هن مظع نب ىلاعت هللانا (اهادحا) فتاطلا ضي ةيفوتلا لالا ةداشا رت هتممكأ | ا

 هدأت "ويقلل علاء ,لءانلسرأ ىلاعتهلوقو مبا ىفمهان ذبنق هلوقب هتي.عواه ان_ثرف ضرالاو | 0

 وهو مكس دوج ردك زاشب امج بذعينأ ىلعردق بذعاذا نلاندت هناا دانك طول موقلو ةَّمع انس 1

 |١ هتنادارا اذا هواش هود دو>و ه:م ىذإابارتلا نأ ىل-ءلدت طولةءاكسوراثلاوءاوهلاوءاملاو تارتلا

 عسدرالا تاناكللا سيئترت لع اودوءقراشلاوداعؤءاووااونوءرف موقى كل دكءاملاوءانفلا بيسو عجب | :

 هلوسرل لاق هتيهو هتمظع ناباذا مت هنم أ شتوبكنعلا ةروسىفانركذ دقو ةعبرالارصانعلا ف ىذلا بيترتا 0 ْ

 (اهتانث)ةدئاف لوسرلار تس طهفادزاقتااكاادرسو تان الا يدَقَتب لو .رانأ لقو لاخلا م هذرع ١

 هلوقو مهبل لسر ما ىلا ةراشا مكل هلوةذ لكل ارك ذانهاهو هملا ل سرا اولوسرلاو لسرلاةثالثروماةلاسرلا ف ||
 ةلاسرلا ره ىف لخدأ هملا لس راانالركذإا ىف هلا لسرملا مدقو لوسر الن امريدن هلوقو ىلءر 1 ىلا راق

 اكلم ناكن او لسربالارب وأ ارب دن هملا لسريف هقفاول وأ هفل اذ نم لانه نكي ملول كالا او هألا ميه دنعنال
 لوسزلا امأو تعام || وهو نيد هنال لس رمان يافع ريغ تاك ناو لري قفاوأ اوأ ف ااا لد اذاو امظع

 لاةفهدا عءنمءاشن نمرا. خ 1كالمللن ال نيعتنال ل ودرلاامأو ةلاس رلا تنال نيعاملال سرا االولوهرا.تشاءفإ]]

 ٌْ هل ث داح لك نالتلاسرلا ف وعتاب اهيل ة راش ننم هلوق (اهثاان') لسرحلا نع لوتنرلل اريخ ايري دن لاه غم 1

 : لوسر ااه. فرعي ةمالع نم هلذبالو ةلاسرلا ؛ هب ىدااو» لوشرلاو لس راو هلا لسرملاف ةسءالبعو بأ ا

 د.بوتللاماتا : ( رخآاهلا هنا عماولهدمالو ) ىلا تلاه م ةزملاو أ ناهريلا اما وهو هيلا ةزاشا نيبمهلوقف || 1

 'لرشا او الصأ هلال لوب لطءملاف هَقيرطلا ىهدمحودا | هع رطو كيرمشتا او لمطتل نيب دمح وتلا نال كِلْذَو | 1

 جب يلوم هدوم د> اولا نو لطان نثالالرةلوةب د-وملاو ةهلا دوجولاف لود[ 1 ١

 لافادهلو نيب . الابد .سوتلا مدق داو نمرثكالا ىنئرخاهلاهقلا عماولعجتالو لاهاملو هقلادوبو تنل 1 ّ ١

 له بج اوال لاك اذا لطعملا نارا نم انت ذ دقو نيعضوماو نيماسةملا ىف ىأ ( ني.مرب نهتم مكل ىفا) نير أ ْ 10

 7 سس وح صحسسسخخمس عجاج يطمع دعم تمس 2 داق هس سمس سياج 2 سم 0



 ٠0 ظ 1
 و ا ا سلاما سس سس بج

 ا

 كيريشلامدعىل_علدأ هامش هلوقلوقنهنااهانبوا اهتتنيلقيلو اهانننب لاق ف.كذدم-وتلاتابثا 00
 ثروالانثبىلاعتهلوقن أوه ريرقتاا ماهتف كءرمشت همف نوكب نأ نكمي اهسهلوةودا دءةسالاو فرصصتاا ىف ||
 اماو هتوح# ماةصأ اما كلت نال انثي هلوق فريعذلا اهيلا عبري ىلا ىهاهمو دعب ا وناكىىتلا ةهأالا ناناماهما |] "

 ءامسلانمتنب ام اهنانوكشي الق هتوعتملا مانصال ا امأن اهعامطو اهروص ىلع مام_ىال اواو بكاوك |[ ”
 تينب اهنا لاقي نأ نكءاغاو امتنان ىهنركتالفابملا ةبات#ةءاعسأا ىف ىبف بكس اوكلاامأو امض |||"

 ةاكرشاما نوصي الو هنوعديو نولوةيامريغ نو نف اذن لاقاولاق ام مهوب ملا فانك امأ تاعدواها : 1

 نداف اهنابوءامسلا قلاخ نوكي الف ترها فءامسلا نو دوءاعسلا ىلا حاتم وهف ءاسعسلاريغوهام لك نال || .
 ىف ىل-« لدأ اهانش هل وقنا تدثذ كد رشال نأ ةمظعلاف هتمظع صنلادافأو ميظعتلا عجدا رملا نأ مع |

 موفردق ىلع مالكحا ااذلق مظعتلا ىلع لدي عجلان ا تاق لق ناف ه هللااهانو ١عدنب نم كي رمشلا |||
 ئذلا لعفي نم مه دنع ريبكلاّن اف بئاغلا ىلع دهاشلا سقي ناس الاونا-فكالاوه عماسلاو عمالا 00

 كلذك_و مظعت كل دقنن وكيوان م أبان دامع هلعف ىأ انلعف كلاال وقف هسفنرشامبالو هم دخ و هد: :

 لئاقا!لوةيامضار هيريغلا ناكر دحاو نم عقواذا لوقا !ناوهو (رخ الا هجولاو) بئاغلا قحىف | 1

0 ْ  هواّدقو عبس لةقاريثك عوسو رفغمد ح رخاذا ا" ضعيلابالا ميال لعف ىلع عوج عقدا اذاواذك انلك اناءف 

 لعفب سعأ امفيك ىلامةهتناف اذه تفرعاذا« هملا لكتلا دصقو هب لكلا ىضرلا ذكةدلب لهأةلتق لاقي ||| '
 ميظعلا كلملال اوةداذ_جاوانلهف تاغفلدب ل اوقب هلاداقنم دحاو لك ناكحوءدرد_النوكيالءىأ ْ

 اوةرمست هبوروهثملاوهاذ_هةوقااديالاو ةوق ىأدبأب ىلاعت هوقو سفن ءّدربالو دح أرك الث رحب اذعجسأ 1

 ظ امم ىف اعت لاهو ”ىدمب تقلخ امل ىلاعت لاق هنأ هلءل دودملا عجمدا رمان ا لاقي نأ لو بارأ هنا ديالا اذ ىلاعت 1
 لاه ث مح واىددب لاه تقلج لاف ثيخاده ىلعو لوالا ىءملا ىلا هَق.ةلاىف عجا روعواماءنأ اس ديآ تاع |

 ىهو :ليلج ةدئاسنل لونان ديأ تلعام لام اني دياب اعاني لقي لق لق ناف عما عدا :لب اة لاق نم ||
 ا رصت اني دي تاع ام كانه لاف كلذك تسدا ماعنالاو هقاريغا هقول اهنا دسأ لاسر طذعال ءاسمسأ ا نأ |[.
 ءانغتسالا فاض اريغن م ديابءاعسلا فو ىدسب تقل كاذكو ةطساوريسغ نه ىلاعت هنن قول ناو.1-4ناب |]

 0 01 3 ظ هنا لةيملف لوعفا ا ىلا دئاعلارنعضلا ف ذح دعب ةفاضالا تدل لانه نا ىهو ىرخا ةق.طا همفو اهنع
 1 د ناو قول ريغ نا ست الانا د أ لاس رطغ لانه نالاه اشنيانهاه لافو امد ديآ هلع لافال وىدس

 ا ظ اهاندني لاقفدل وعر غاسملا معزي لاهدلا ضعيف ءانعشلا امأ و هتلعالو «ةةلخ لقءملف لوهعمريغناومملا

 ' [/| اهانعسو !ىأة عسلا نم هنا (اهدحا) هوجو همق نوعسوملاناو ىلاعت هلوقو ةقولخم !مناباحي رمدتريعضلا دوب
 2 | عسا ولاءانملاو:الذ ىف قلك اهتعسوءامسلا ىلا ةم_سنااءءاوهل وءاملا ماهي طخ امو ضرالا ت راص ثدي
 اهمرادتسااهم عديت ةءاه ىلا وجات<ممالنؤوانبلااملعر ديال ةعساولا ةبشااناف برععلاءاضفلا
 8 |ىلا.عت هلوق ه:+و نورداةاىانوءسوملاباو هلوةذ ضءبب اهضعن لص ناىلا اهتارحا كساتاممتشو

 ل دهس كل ذنابلاقي نال (اهنانثق) ةرهاظ دن. ةيسانااوامردق ىا اهعسوالا سفن هنا فاكيال
 3 ْ هلوقىأك اهلاثءا قا نأ ىلع نور داةااناوءآمسل ا اندنب لوي هن اكرم اوهورخ الا دوصقملا ىلا ةراشا
 | قالنإلءقزرلانوءسوملانا( اهثلان*) مولثم قل نأ ىلعر د اتي ضرالاو تاوعسلا قلخ ىذلا سدلوأ ىل ات
 || اهات رف ضرالاو هلوقىفام ملء دقو ضرالا, لال دبا (نودهأل امء:ةاه انشر صرال:و) ىلاعت لاه
 |ىلاعتهلوقو شرغلا لمق ةداعلا ىف نوكي تبلاءانبنالءامسلا قاخ دعب ضرال اود دنأ ىلع لءاد همفو
 ًااجالالدتسا (نيجوزانقاخ ىو لكنمو) ىلاعت لاه ماهو دهام نو ده اا مهنذوا نمش ىأ نو ده معن

 | نافن الك اهنملااماو كل ذك امهنءامهيغذناجوزلاو نيتضااكىن'الاوركذلا ناف ناضل ا ام ناجوزل اوان
 |نكناعو سنللات ة نوكيام لقأو سن ائئلاندارما نومقطنملالاه دنو ةضوريظنو هش هلئا لك
 1 | لردملا الا نمو دما1لاو ىنانثلا ىداملا نمو دّواو ىداسا االثمرهو اا نمنيعول قا سنس لك

 نا ل

0 

 لاح اجو رسيازبجر داو تح اك وبلا د تقاوم

ْ 
 ظ
| 

 ا
ْ 0 

 ظ
 ظ
ْ 

 ظ
 تامل او
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 اداب ةةدايعلا نوكتة عكر فلادحاو لكل صاذاذلطق اموقو تتمكرر 3ك 0 لا رك اتا ْ

 ( َتاىلاءت لاك ىدتهمارحأ صقل الورجأ دهم لك داع ىلعهل ىداهلافدد- هلاودانز نعد. ..ءلاك ركل ظ

 عفنت ىركذلا ناف ىلادعت هلوقو ني دناسعملا نعْلض ارعا ةلاح لب نيِممْوملا عامنا بن دتدون ناوارجالشل
 | نيذلا اماق ىلا عت لافواناسعا و اذزيل ىلاعت لاكاك مني ةوق دارت نأ (اهدحأ) اهوسو لة <نينمؤملا :

 | اذا كناكف دس ذلا نيرا هاناو ىده مهداز ىلاعت لافواناعا ممدازفاون مآ

 ١ ىركذا ا نأ وه (اهثلان') نينمؤملا نم ل دعب ْىي نم هب عفتتمفرتاوتا اب كال ذ كنع ل ةنريركتل ايريكذتلا ثرثك ْ
 نيمو: :ييسيؤدا وكن سيحمل دهب [ناوأأ :مومراص هنالا:هؤم عفن :دقفرذاك نا عا دافأ نا ظ

 نا تةاخامو) ىلا. عت لاو مع اهوقثروا ىتلا ةسنالا كار ىلا.س3 وق ف ل_.ةىذلاوهاذهو نوءفتنتف |

 ا ريخاسويفهنا الاء هو (نودم“.ا الا 9 :

 ةدا.عالالا سدل قادما ناوهوريك ذل ابا ىهقأ يدعي رك دول ةءاا ىل هثدنأ (اهدحأ) هوجولفا ٠

 انرك ذانا اود(ىلاثا)نامز اعسبيشت ءادعام لكنا مولعأو هب مهرك ذفةدابعلاناسنالاداجان مد هه
 مولع تن ا اكم-متعلوت: ىلا عت لاف الف ق والت امرا دهو هللا ةدابع نيرهأ ف رمصدمءاسنالا غش ناارا صا

 قاذنا سلو اهل قاطملا قللنا وةمزالىهف ةدابعلاامأو ىدت وام دعو ساساا دزع طة ت دقي ادهلا نأ نيب | 1

 (تلاشا)اهف دهملا لذي دعب ةيادهلا ت 2 رتاذالصأ ىع ىلا ةدايعلابتنااذأ م ولع تأ ًااقتي ادهلل قاطا' | :

 ناك اخ هللا ةداءغا 0 م الاود_ه دكا نمت نفاع 1

 هللا مه رك ذي لو نياك 1 فان[ ن ءاضن دكت ؟الذا( ىلوالا) رئا اسم هيففرم_بفتلا امأو ةدايعللالا مهقلغ 1
 نويقت نال لاقل تر ا لاواذواو ةداسعلا ىه مهل ذوجو ىف ىربكلا ةسعفم ثا ١

 ب ..الا قلعت نأ هو بولا ضع فانرك د دق (لوالا)هو>+ونمهنع باول الوش: دف ةمكتساا قدا عنعأا
 رثك أ نلعا فرذ كسا نال سالاو نان ص ادهوهلاو ةكااد# باو ذكاا لءفيام عقنا [وابقاسع

 هبا ىلص“ ىنلا نأوه (ىناشلا) مهعضصء وشو م ودق ناس دوصقملا نأ انسانا ن هوما نءرْيك امه:هرفاكل او

 2 ذاابهتما صخ ةداسعا قالا نوكوهو هب ركذيامم_درت ذو لاق كف ناسا ىلا انأ وهب. ناكلسو داع
 || ةكئالملا قل ناشلا م_انعىلاعتهللا ناب نول و ةياواكمانصالا داسعنا (ثااشلا) سنالاو نارك ذ
 ةكتالملا ديعتف هللا ةدايعل صن الانم رد لوزن نو هتدابعل م_عةلخو هللا نو داعي موف نيرَدم ممولهجو
 ناكم_يذ سحالا نال ةكت المار ديل و نوديعلالا سفالاو نا َتقاشامو ىلا. هت لاس فهنا نو دبعإ هو

 || مهوراتتسالان مدل ص نذل نال ةكتالملا لو انش : نالبق (عبارلا) هيقعزأنماارك ذفموشلا زيبا تم |
 ادم دارو ةكئ اللا لوخ دان لا ميد ةّدف'ذ_هىل_ءوقلطان دوت 1

 قل ىلا تلاه نامزلاو مر ' فريد _ة:1 14 ناكىاذنا هللارك ذالك ا سانلا ضد لاف ( سءاخلا) ||

 رغىلا ف دم تقةلخ لاقو نيون ىف ضرالا اخ ىلاعت لافو مايأ سيف امردب امو ضرالاو تاوعتلا ||| 9
 ن حورلا لق لافو ثوكسف ن 2000 نأ اي دارأاذاءمهأاماىلاءت لاق الا افاد هرك ذ نك لامو كلذ | ْ 0

 ٌْ 00 م مه دس وأ سهالا ملاعن نمحاورالاك ةك٠ الا او رمالاو قاد هلال ىلا.عت لامكو ىررمأ |

 أ :وث لكولاخ ىلا هت هلو قل لطان وهو ةكتالملا ه.فلخ ديالف قلل الاء نءوه نهرا ة ةراشا تةاخاموهلوةفأأ]
 || لوال هوجو ه5 لوقن ةهكح دا ال سثالا ىلع نا ميت (ةيئاشلا 5 _بملا) قلالا ماعن ءكاللاف |||

 |١ ةدامعن نكل يره ا لع لبيت درنداو رفحا رس ةداسمعلاناو ع اضع ظ

 ديعي دقو هس ءاش ال هللا لمد :و هنافء ءابرل | اخ ديف سنالا ةدايعامأو ميظعلا“ ايرلا ناش ديال هيتس || 1

 ناكل الاو ,رطرغل سدا ىلا عت هنبا لعق( ةقلاثلا لعمل )نفعا كلدك الو مهم ةفاتغد أن الا نم ريض سبل هلل
 هياوكست ةلزتعملا لون هلعلاو نضر غلا هبا هال م_مقي ف.كف لماكه_سف:قفو»و لك ضرُلا
 |(دتا») تيا 0 الا ف اوغلابو صار الرا فالا ولا ل

 سس مآ

 همس تصعب صو مدس ١ هيوم صحا دمحم هع ا مي مع مص م ديجم

 0س سس سس سس سس م مسا وس سسوس سوسو

 سس ار ١غ

 ( بسيسو سس



 منيب

 || كرث أ دقف ناكما كهلوق فعاضت ىف لءج دقذدوجوم ةقدةللا ىف هللا نكل نكم دوج و م لكن افاكت لكلا |
 ' | عناقلاةلالدريرقىفانرك ذاملاهلا هلالا نوكىن هلوق نم مزاد هلا هريغناب لاهل كرم او هرب كهذا لعدسو

 ' || نوكيفةيهلاللايفاننو كف الص أ هلا دوج ولا ف نوكيالف دساو لكز ع مزال هتناالا ةهلآ رمق ناكل هنأ نم
 به ذم ىلعوذ هذكأ لطرم همدخ نأب فرتءمنيةيرفلا نمدداو لكو لطعم ْكريشملاو كرمشم لطعملاف الطعم

 ا ىلا ةراشا هنا ىهو ةفيطأ هيف اواهدعالو هلوئوان ا ده ىذلا هنن دل اولعيالودو لطم هسفن لوةروهف «هخ

 ' ]| ىلإعت هلوقىفقيسدقو رهاظ هنعباوملااناةال كو .وذذعاف هوتاذذخم لاف لاستدال ةلوعجت ةهل الانا

 (نوذجمو أ رح اساولاه الا لور نم مهللبق نم نيذلا تأ امك ذك )ىلاعت لاق عادا دنأ هلت انود نءاو دعا
 ىشو اه؟رتنال ةداو ةفيطا هبف نأرغ ةما تل تاراكلس اركذ نا ىلع لدي هن انركذ دقو قيسامم مولعمرمسفتلاو

 نيدرْرةن .ءايبنالانمنأوه (لوالا)”هلئساهملعدريذئن.-و بذك لوسر لكنا ىلعلءادةاالا هذه نأ

 ' || بذكي ل لسرا | مدآو فيكو 3٠ ليئارمسا ىنبءامساكهملعاوناك ام ىلسءموةلاقيوهلبقناك ىذلا”ىنلا
 ١ || هقدصيثيح محارم ف التشاو مجرثك ع مالوسر لسرب لو لسرلا بي ذكتهق اري دقت ىف ةمكلس ام (ىفاثلا)
 | 1 الالوسر نمام نال كا ذك سس داو رحاساولاه مهلك منا ىلع ليل داولاه الى أ ام هل اوق(ثااثلا) هنامز لهأ

 "||| ىلع نود لبلوسر هنأ ل_:الفرزقماأمأ لوقننأو*(لوالانءعباولاو) كلذاولاهاممدو موقهن نمآو
 1 | قالا ةاع دنعالا لسرءال هللان أوه (ىناثا نعو) ةر ورضاضدأ هيذكموهف هلوسر بذك نمو لوسر نيد

 | ْ نوكعمالوسر لريال ىلا هللانا مث لهما ةرثكدنءالار فكل رهظيالو ملاعل يفر كسل ارووظدنع كلذو

 | | حوضولا هي اغ ىف هلنيسبملا نكي ملاذا لهاهساو لبق الف سأل نامعاهيناءالا ناك-!الاوانرورمض هءنامعالا

 . || نآىرخاةسمانركذدقو هولا اذه ىلع قانا ىل_ع هلل !ءاضقد مزار دق أ دف ةلالضا ا ةطرو ىف قسفهل.تءال
 " ]|| اهنالسانلل ةطصم اهيفرانلانأب ىضق هتافردقلا فريدا اوريخو هذ هللاءاضقوهام لكلوةي سانلا ضعب
 " [| ةرار اا عرلصم جتانارانلا نكل برشلا ةلصم هبق املاو هللارك ذات اهريغور اسال | ىفاع امم انواع جيو رون

 1 | قرغيورقفا ابو قر نأ اههملعهنداعهتنا ءارح اء هومزلن كلذك اهموكو ىوقلانالملا.ءاملاوةغلا.لا ْ

 | 1 أءاشيامهقالعفي لوق:نأ ةنسااوروغدل مالكلا اذهور دقل ىف :”رضملاوءاضقل ا ىف ةعفنملاف نيكسملا اش :

 | لب مهمريثك ناك او اولاهالا لاه امناو مهلكل اهالا لتي مل هناف ماعب سدل كلذ نأ (ثلاثلا نعو) ديربام مكحيو
 ' || مهضعي لاقالا لاقو نيبذكسملارك ذاكنيق دصملارك ذيل لف ل, نافاولاهالا ىلاعت هللا لاه هينيلثاه مهرثك أ

 "|| بي ذك ىلع س أت ال لاه ىلاغت هناكف بي ذكتل | ىلع ىهو ةملسنت ادوصةملا نال لون تبذك مهضعدو تقدص

 ' [اوهولوقلا كلذبىأ(نوغا٠موقمهلباوصاونأ) لاف مث اوبذكالسرواوبذكئالبةاماوقأ ناف كامو
 || ضعبلمهضعب لاهو هءلعاؤط اون مهناكدح او لوق ىلعاوقفتا فيك ىأ بدعتلا ءانعمو نونو ار حاس مهلوق
 . || او_تفاونغتسافاوذرتا لكتلا نأ ه عماج ىءا تاكا اوؤطاوتلا نع كلذ نكي لاف من اذهالا اولوقنال

 |]٠( هبابىلامهلطيوةتمدعب دعقي عئشب مهفلكي لو ةعشب لهأ لهم أ ذا كاملا نأ اي هلسسر اوبذكُ اوغطودقلا |
 | 0 ||| نايصعلا ىلع اذ مهامصفناسملا هودجولا نم مهد الب نيستو نان اور ودق ا مهذانذتال مهباع بعصإ
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 7 ظ ىلص ”ىبنا!نال كا ذو ىرخ ا ةما ست هده ( مولع تنأ اف مهنع ل وتف) ىلاعت لاه مث« رخآكلمةعاطبلوقااو |
 هسفن بن قالخالا مركنم ناك لسو هيلع هنن :

 1 | غبليتلا ف ىريسقتل مهاميا مدع ا لوةيوريصقت ىلا

0| 1 
 ْ ظ ِهَدَعَدأ شمل ,هرغكو مهنع ىلونل 'لرضيالو كيلعا.ع تنتأدق ىلا عت لاف مو 1

 ا ا نافرك ذو)ىلاعت لاه مث دانعل او ضارعالا,نومولا امهاغ اوريصقلا بد مولع تسلك ناف نر الذ كتم
1 
| 

 / [ناكاذ' كرمت لوتلا الف عداو ضرءأو ل_قأو لول لباسةلطم ىلولا سدل دب (نينمؤملا عفان ىرك ذل -32
 ' د هّباده تناك اذا ىداهلا نآوهو هدم فطلارخآ ىنعم همفو نينمؤملا عم ناك اذاالا عفت ربك دنا الو مهتم

 ]| باوث مالسلا هماعىنلل نوكمال ذة. لوق, نأ مهودل عقد ناكل وتف ىلا هةلاو ا فرثك أهباوت نركم ةحفان |
 مولا ةداتكملوق نم ىدهلاةدايزو مها دهداز مهترك ذاذاف ةرثك نينمؤملا فن ال كال ذو ىلب لاقف ميظع '
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 اهحالصالوأق انرالا لص 2 ىف مب عاشت الا مم ا
 ١ اوركفتسلف ةعفنم نم يل الف مملح ىلا ىلاه3لاقف

 1 لهوأقزر نم همم ديرأ اق كاددحح اواو قزر ىل صدع مهتم باطب نأ لق ن 2 مهلد مسفن ىف 1
 ا نوهسعطي نا ديرأ اف كلذكا فلو مانعطلا بر ب ىذل فالكاو خاطلا توق خالصا مونم بلاط نممش أ

 (قوال "هل سا ا) لئاسءىف اهركذت فث اطل همفو ىظعتلا اوكرتيال نأ ثمنا .ةلقالا مسقلا سديم هنذام |[

 ١ َتاوهو ل ةنمءانركذ اوه لون همعط:ن دير الاهزر د ان نم ديربال نمو ئثدارالارارك:ىف ةدئاذا أم ا

 : هيكل اع حلل 0 اولامدمسال نوكي دو هنم قزرلا باظ رهو لب سكلا ديعلان هباطي دقدمدلا ٍ

 || الو كل ذ ديرا ال لاه د.لاق هلام نم هيدي نيب ماعطل اراض او لاما نم هلام هج اوءاضق هنم باطب هكذا |||
 || باطاال نئاقلا لو ةكاشتز الاباء نم كلذ لون ماعطالا باط ىلع قزرلا باط مدل (ةيئاثلا لئسل اذه ا
 انداه لاهو سكميالو نظالسلالب ءامالا همر كب نالف لاهو سكعدالو ىوقأوه نءالوةناعالا كم ١

 دابعلا نم بلطلاريثكرمأ كل ذناف ديسلا ىدينيب ماعط دقو هو كا ذ نود ودامالو اهدرم كم اطأ) ُ

 || ماعطنم مممديرأامو نوقزربنأ ممةءديرأ ام لاهول (ةثلاثلا هلا ا) مهنم بلطيال ب كلان ءراكت :
 لغشا لغتسشا نم ناف لعفل اال ىنغلا بلطي ب.كتاانّنال كل ذوال لصذام ىلع لون ةدئانغ:ا هذه لد ل :

 أ| ايلطءدجوو هتج ال لغشلا كرتاذا سسكتملا دبعلاك ل غتشي مناد ىغ 1 لص- نكنركيال غ4 ل علل
 أ راضحاله دبع ثعباذا عاد اكل عفلا تاذل ل هفلا هتمداربنمامأو بسكال اولغش ناكا ذا ذم هن ىذرب
 أ فذلي لقي لف غلا بسكتلان هدوصقةم لاق دملاه ب ىذربالاعز 5 بالهم نم لاما ذخ ابلغ شاف ماعطلا َ

 نيظفللا فام عماد ه مانعط نم مهئمدي رأ امو ىل_ةب لو لعفلا ظفاب رك دف هسفن لعفلا ن نمدوصقالاولعفلا |

 || هصمصدقو ماعطال اة دئافا ترك ذام هن عملا ناكاذا (ةعبارلا هلئسملا) عوذتلل ةلازاساو ةحاسهفلا نإ ل |
 || قزر نمهلوقب تكا لوالا باطما ىف همءاسا لون ميظعتل ريغ منهل هف بلط ملعد وصقل ناعمركذلاب ||

 أ دم_ىلا نيعتشسي نا لاعفالا تاجرد ىندأ نال كلذو ماسالا كذذ مياظ.تلاىلاةراسشا مومهلا دمي هناق |
 أ ىلاعتلاه هناكراصف كوالا قب رطد ىل_ءالا قاس فدالا قزومامالا ط1 ةننجق تراب ١١

 | دمسسلا نالهركذامق بلاطماريصختتال تركذام ىلع (ة.شماقلاهلشسملا) لعالو نيعنءمهنمديدأام |
 ءاوقمزز غلو هتف عبرلاو ةراجصتل هيرتشب لب ا مم لعباطلالديعلا ىرتشيدق |[

 7 (ةسداسلا هل ةسملا) امزر هم تاطد وهدف رهدلا درع ىرتشا ن نم ناف كلذ لوا تقرر زم مه٠ديرأ ام[ ٠

 م مهتم ديرب ال ىلاعت هلل | نك-اروك ذااادعام ىفن مهوب رع مذ ااولا1اىف ىالاد.ةيةس و ءااىفديرأام | 1

 ]| ىالالو لاخلا ف ىئالاملوق:ديرأ الو قزر نمم-مءديرأال لة. :لا.ةةسالاى الو لا ١ىفالاهذر ||| 1
 || هلوق نمهغارف عمك رتاذا هنكك ق دصبال لهفل اق وهو لعفلا اذه لعذ ال نالف لاه اذا لآ ؟اقلافلايةةسالا ف |[
 | ةالمصلا ف نان الا ناكحاذا هلاثمةروصا١ نمانركذامف قدصا1لدعشياملافولو لئاشلاق دز |

 , نلاصتال كنا تافانا لوق: ؛نأ مص هسفن ةالص عطقر اظاثلاه ار ظذ ذاق هملا رظناف ىل_عدام هنا ل ”اف لاهو :

 صوصخ ه.ف ةءقانلل نيظفالا ن نمدح او لكفازه تاعاذاف قدصا_ل لاخلا كاف ىصرام هنا لئاقلا لاتولو 3

 | اهكاهروم وان دلافةرختالا م[ ىفوهلامة#سالاوان دلال !نمدارملان الى نوأ لاا ىف ىنتلانكل| ٠
 صيإل وعدم د”لا نا ماوايسملان موايث دلا ةعاسىب 8 ىلا ةنهارلا ةلاملاءذه ف قاديزأا نوقف |

 | لافمت « كلذدافأامل ديرأاللافولو ماعلا الا ددغم ديو اهتلؤق ناك لبو هقذل "هبال تا[ 2

 تلط مدعل ل .اعتقازرلاوههاوةةنيرهالانم مدقتاملاللعت (نيتناةؤقااوذقازرلاو>هللاَثا) ىلاعتا ]| ٠
 هريغنءالع باطي نمواج احم ارش نوكد اهزر باطب نمنال لمعلا بلط مد وةلاوذ ىلاعت هلوقو قزرلا

 هنفو ىوق اف لمعلا الو قازرلا انآ ىناف قرر نم م-مئمديرأام لود هناكراصف هل ةوقالازجاعنو كي | :

 لوقن همف ةمكملا اة هللازنآ ب : د اغل | نع هب أكس ١ ىلع لاق لا قازر ىف ليلو ديرأ ام لاق (لوالا) ثحابم |

 | هو> واف ةرووهذشنلا ةء ارةلاامأو ترك ذام ىلع قازرلاانأ ىلا رك مْ_سو هملع هلل ىل_ص بث انا ىور دق |

 ااسُلاللاال
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 ممم يا صصشلا سيشل - ةميممم سول 2 تامل مح ملل ماسلا مح

 جس رخاذاهلاثم ةقمقلساىف هلنكي غنا وهءلع ظءللاهءلارظانلا قاطيام ىظفللاو ىونعمو ىلغذا لماعتلا نا |[

 ظغالاىفو كل د دو ها ىنعملا ىنفريغال هسفنركسع بعت نأ هبلق ىف ناكوو دعلا دالب لخسدو هدالب نم كلم د

 لاقولو هملع مديالو ئثذب سيل اذهل اي ةئا_سح دمذةسالو ارا ءاغتسالالا ترفاسامان أود لاوتولو مديال ْ
 ةريثعملا ةعفناا لعجوه ىلفالا لد عتلاف قدصل هيهرماوو د_علادالب ذأ لحج رغ ةروصل هذه لثم ىف لئاف
 ريغقن اق الوةنف اذه تفرعاذا هل ةةمشسا ىف نكن لنا دع رالر الاقي ةعفنملا هم ىذلا لعفللتل
 هب للعلا عصا ةعفنم هيف ناك اذا ءيخلا نكل ةيظفالا اهل اعمسصوصنلا نم موهفملاو ساثلا دنع ةمول_عم |
 ةداسلا لوقت هن اكوىفاعث هللا مالك ىف جرتلاو ىقلاكر دق: كلذ ناوه(ىناشلا) طوال ةقيقد عازل اوالغذا ْ

 ١ روج سم كد ريدي ثم ىأ رك د هلءل ىلاعت هلوق ىف ا.ناق 5ك اهل هنا ملم مكل اعذام كل :ناكولئثقا1لا دنع |

 ايهن تبةيدقمالل اناوه(ثل املا) برق هنانولو داود م دنعريصي ىأ مودع كا ينأ مكبر ىىدعهلوقو

 هيراقملا دارملاو نم دعل ندوةلطفىلاعت هلوقو سم الل داةالصا ا مق أى اعت لاه تقول اك اضرغ ملصبال
 ثضرخو مهتفلش ىأ ةذارعلا ضرفب ىأ ةدابعلاب ؤلفنا تنرقدان«منوكيذتن.حوروصا اعسج ىف كلذكو
 هلءفنوكي الف عفانلا نعنغتسم للاسعت هنن اًناوه قة اىلاعتاازاو- مدع ىلءل ديىذا امة دابعلا مملع

 | نوكيف لمعلا ةطساوريغنم ريغلا ىلا ةعفذملا لاسصي | ىلعر داق ىلا_عت هللا نال ريغىلاالو هلا ةعسار ةعفنل ٠

 1 صولا ام أو'هلك_تملاموءزل علال اطسوتملاوهالعف لعفيىلاعتهلانأب لوقلا مزلا ذاو”هلءلال كلذ طسو ظ
 هلاثمأو ءاشب نم لضد ىلا عت هلو ةكمقن | لعفب لالضالا نا ىلع لدي ام اهنم عارن أ ىلع ىهو دعت نا نم رثك أف

 كلذ مدع ىلءلدتىتاا من ارصلا امنمو: و: لكق لا ىلاعت هلو ةكهنتا قام اهاكء امس ثاالا نا ىلع ل ديام اهنمو أإ
 ىلا هف ضوفم٠ اهةةسالاو ديربام مكحو*اشيام هللا ىلع في ىل اعت دل وقو لءفياعل أ سنال ىلاعت هلوقك

 ” ]|| مهلعج لاعلاعتهق ا ناف كلذكسل لوق:فالتخا امن ل-هخنو دعبل لاهو اونراعتل لئابقوانوع
 1 | انهاهوز ذام ىلع لءاد كاقتأ هللا دنع مك“ رك أَن الاه هلوق وةدا.علا ميقلش للع انهاهو فراعتااءابو عش

 "3 ال زعاو مركانوكمف دو ولا ىف أ هزم نولطملا نوكمف الع صاخأو دسبعأ ناكيناناك اذا هنال هلق فاومو
 ” ءا]| مهطتللاه ولع ناك اذاءاملاهلاثمةدئافلا كالت ىف عفن |نوكي هدارفا ض ءبو دئاف هتءفنم ىذل ائثا اك |

 وهام هم د وىذلاددعلا ذك رخاءام نم فرمان وكم ةعفلاا كا ىف ةدنافرثك !هئمىفاهلأاق برشلاو

 هللا ىعال ياعم اننلق اها سنالاو ّنأا قا يا! ةدابعلا ام (ةسهاخلا ل5 ناا) غلب !هحو ىلع هنام بواطملا

 اف ةفاتتم عدا ريشلاف تادامعلا صو مخ اماو متم عرس لع )نيعوذل ني ده ناف هللا قاخ ىلع هقفشلاو
 لالا ىذيثاللا يظعتلا ناك انو ناكرال و طث اريشلاو ناك-لاو نامزلاو ةرثكل او"هلةل او ةسمهل او عضولاب
 || " ]|| لاس راهدانع ىلع هلا عادقف مالا مهيلع ل -رلا لوقب ذخال واهيف ع ارمذلا عامما مزلالقعملعيال ماركالاو
 || ١ ||| نعلاق هنا لسو هيلع هلا ىلص ىلا نع ىور فوذرعمل هانعمنا ل.قو ةدايعل ا ىو: ىف لبسلاحاضياو لسرلا !

 00 باوج هو (نوهءط» نأ ديرأ امو قزر نم م.نم ديرأ ام) ىلاعت لاق م« فرعا نا تدرأف اف ازنك تنكءنر |

 نالكل ذو ىلال ما ه.فعفتلاو نومعطلم_مقلخ امل اتن ة-اخل نع ئنٍ نصرغلا قلخلانا ردولاوس|

 نآكناددعلا نال كل ذو هلع لاملا طفح وأهل لاما ل.ص<:اما ف بستكي نا دم ساا قع ىف دعلا ةعفام
 لغشلا لعفي نمر امختسا ىلادمسلا| جات ال دبعل االول لغ شلل ناكت اورهاظ همف لءصلا ضرغفبسكلل ش
 | مهتم ديرأام ىلا هتل اقف بسك عونووف جارخالا نع هينغيو هيلع هلام ظفحي د.ءااو لام حارخا ىلا حاتدف هل ٌْ

 ١ || رناهجو هبفو مت دابع فت ويارلا مهلب ةدابعلا بلطي ةداسلاكت سا ىانومعط»ن آديرأ امو قزرنم |
 ١ [|| ىلع دسعلا نكل ةعفنم هدب ال فرعلا ىف لعفل !نال كال ذو ةدابعلل يقول مهو كلريرشت ا ده لاقي ناوهو

 || دالبلا نم فارطالامهطعيو مهيقسو كل |مسيمعطي ل ولملا كل |.كلاجلاو ةملغ الذ ركب مهنم مسق « نيعسسق |
 ١ مسقو « هيدا لاعألا ىلع يملا عضرو 5 هيديزيد لوثملاو ميظعتلا معةمدارملاو » دالتلا دمي فارطلا ,متودو . 1

 هل وسم مل 0-ان  عسإ
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 سس يي سس ل دس سس حبيس صا يبي سس ةكسيئست هع ع تاتا“

 هانا نملكأ ةزدعلاو مادقالا لزيور وشيو بلغي هنازرزغ افو مز الور عةيالو ف غبال هنانيستملا ىف

 ق*+ 4 :ورطظخ !! ق-ترظتولو هنو داع هنددامو لك الاء لك الا نر م

 قلامتلاق 2 « نيدئاعماراكنا قو نيركلادانع ىلع كهيمنت فن اطل ىلاعت هللا باك تبا را ل ممل 1

 (نودعوب ىذا مهمل نم ماورهك نيذلل لد , ودنولدتسي الف مهباصعأ بون ذلئمابونذ اولظ نيا تاف)

 ئدلا عضو نوكسحر هقاريغ:دابع عضوم ىف «_غن عضو نم نا نيب رلاعتهنال كلدو هلتقاأ بسانموهو | ا

 لاله مهاريغل اًةدامعدا واط نيذما ناف ةدامعلا قول سنالانا تيئاذا لاقناملاظنوكيف هعضومريغ ف ||| |

 عضو ىف ن اكسس ناواغةدال ءذم بولاطلا عاسف الا نءحجرخاذائئشلا نال كاذو مَدعَتن ملال هلثم ||

 ماسعطلاو ليطصالا اهنع ىلذ# ضرعو أ توم اياب اعفدنم ال ىتااةبادلا نا ىرتالأ هع ناكملا ىلع |
 عاملا نع حر هعضومريغف + بفن عضوو ملظاذارفاكلا كا ذك ءانالا هنم غرشيو ددبي نفعت كذلا | ١

 ءافلا هن قلعش .اهق (ىلوالا هلأ_تللا) لد : اسم ريسفتاا ىفو هبل الها | لوزن قدحو <. ءناكتملاءاليشا نسف 3

 مسيل ب ويصمباذعلالوة:بونذلا ةب_سانمام (ةد املا هلم لللا) قلعتلا سوى كلذان كذ دقو |
 ودو رخآه بوو ْك_ئءاواسور قوف تصوت ذك ايونذ مهسودقوف نم تبن ىلا «3لاف هنأ حصا ْ

 ناف لاف ىلاعت هاكض ساملا موف ف رانا هرارستا ىل_ءراب , ال١ نءنرقة-سبرعلانأ | 00

 مهم ات أ لاح هملع ناك اكس دصن ن ءةرخ”الاف مها نوك الوم الم ىأاءون ذاهتاسطو اسندلا نموا نيذال |

 ةيرلا قبلا وهف سعل ادغروهامناوكلال_هالو باذعب سدا بونذلاف اذه ىلءو اهوكرتو ايون داو ءاأ

 لاقفةرولا لأ فركسس ذامداعا مث لالا قأبآل غر في لام قزرلاناف نواعتسنالذ ىلاصت هلوثو ا
 هلاو د_ئان دمس ىلع هللا ىلصو نيملاعاا بر هلل د_ةلاو نودعوب ىذلا مهموينمادرفك يذلا لوف

 نيعجأ هدو ْ

 (ةيكمثانآ عمت ن وعبر روطااةر وم) ش

 (ميحرلانمحرلا هتلامسس)
 ةدوسلاءذه (رودتاار هدلاو عوفرملا مق لاورومعملات بااورو نم قرف روط_م باكو دوطلاو) | 1

 رخ ٠ اليسانمةروسلا هذه لواوام_مفرسشحلا ناو مسقلانحاتتفالا ثمح نم ةم 31 ةرو سال ة بسام | |

 كإةرخ [ىفو نيب ذكم ا ذئ.وب لد وفاهاوأ ىف :رودلا ءذهو اورفكَنيذلا ل وةىلاغت هلوقاهرخآ ىف نالاهابقام |

 هلّدسملا) لئاسم همفو عقا وأكير بادءنا انه لاهو باذعا ا ىلا ةراشا وذا واط نيذلل ناف لاه ةروسلا |

 ىبوم ىلاعت هلبا, ورسول وهروطا !(لوالا) هوجو ه.ةلوةنرواع باكل اموروطلاام (ىلوآلا | ْ
 دا راو يزل مس ءاوه (ثااشلا) نينيسروطو ىلا« هننا لاه ىذلا ل. اوه (ىفاثلا) هيلع مالا هيلع ٠]
 ىءومباَك (اهدحأ ) هوسواضيأ نفق ٍباكلا امو دوطلاك م يظعاالمخلاروطلاناريغ لبطأن م "هاا
 نآرقلا (اهعدار) قللنا لاعا فئات (ابهاان) ؛انثإ ءاهنلا فئألا ناغلا (اسيينانث) مال_لا هلعأللا ٠

 (لوتالا) هوجو همغفر وءعملا تيل اامأ ورود ةرىىل اعت هلوق :دئاف نم. و قوق ةرى ىهذناك امفدكو ظ

 (ىاشلا) كت اللا نم هيزيةئاطلا ة رثكل ةرامعلاب هفصوو شرعلا د_:عابلعلا ءاعسلا ىف توه
 هسقماللاةرومءلاثيبلا (ثلاثلا) نيفكاعلا هيئيفئاطلا جان, انرومعمرهو مارملاهتلاتنب وغلا

 زوم لار هااوءامسلا عذر ١1١ فةدااوةروهثأار "ا.هعلاو ةرزمءملاتوسلاب مد ا سالت ٍ

 مسءاهسلا ىف فؤرعمرع وهى وحومْلاءامءولاارلا وهل .ةوروننلا ترض“ لامي اران دقوا الق .| 1

 (اهدحأ) اهودو له: 2 ىهلو#: ءامسشالا هذه راستشا ىف ةمككلأ ام (ةيئاثلا ”هلكسسحلا) نا .اارد 0 ِ

 ْ نودرؤ“.ءامبنأ هثالثل تناكرك امأرو كم ار ملاوزو مل[ كسل اورو مو هي الما ن <ضامالات | !

 دع تيبااو مالا هيلع ىموعهملا لقتافروطلاامأ هنا عمباانخناو قاذنا نم صال او مهبرب ةزاالا فا '
 لعامل أ ىنوم لاقت كانه هلا اوطاش لكن او مالسلا هملع سوروه-مار داوم

 ا

 1 سينوعاوعم دبا

 وجسد مت م م رو سم( سمت متو سس مب سس مس سي حس ميححا» > م

 سس ار © ١
3 
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 ْ عوج او تافتلالا بان نءكلذنوكي نا (ىناثا!) قازرلاوه هللا ناد تاء ل ىئءملا وكي نا (لوالا) /

 | نال كلذواهزار هن وك د مفي هللا مسانا هوة دئاف انه اه هدف و تناغلا نع ماكشلا ىلا سفنلا نع ماكستأ ا نم

 1 دوبءااوه هللا ناكاذاو كتدامعى أك تهااولر ذيو ىلانعت هلوشب اكسةوارا هانم دومعملا ى٠ءهلالا

 || سثالاو نا تةلخام لاه املا نت فايهو دمسسلا ىلع يبكححا!اري_غىفدمسسلا هلو ءّتساد.علا زو
 ' هللا طفلب قازرلاوه هنن | نا ىلاعت لاذ مهقزر هيلع ناكوهن دامعو هسافنل مهماذسا ُئ انيب دق: ن وديعتلالا

 8| (ثلاثلا) انركذ ام لصعال نكلو تركذ ىنلا ةيسانملا تاصال قازرلاانأىنا لاهو لواهزار هنوكىلءلادلا
 هلوق ئءعن وكم قزر نم ممم ديرأ ام دهمان لق هريدةث مهم ديرأ ام ىلاعت هلوق د:ءارعخم لقنوكم نأ

 مسو هيلع هللا لص ىنل ا لوق نمقازرلاوه هللا نا ىلا«تهلوق اذه ىلع وكيو رجأ نمم هماع مك اثسأ ام لآ

 ا ةناعتسالا مدعو قزرلاةدارا مدعنم م دع:امربرةةدوهةملا نال كل :ودَوةلاوذ لاك لب ىوتلا لتي لو
 هدو قزرب سانا !نماريثك نافا داو قزرب ثم غلا نركىئكمآل قزرلا بلاط مدع ىف نكاريغاا

 قزرلارثك نم قزرتملانال باطلا هنملققزرلا هنمرثك اذاف قزرتسيو دخلا قزريكالاو قزرت سيو هريغو
 ىغيامام أو قازرلا لانة فقزرلا فصو ىف ةسغلابالاالا هلل هد دوهقملا كلذ نكي لذ هقزر نم قزرتس بال
 نيعبال ل نو دناك ا ذافريغلا نيعب :ونل ةباغىف ناك اذا ىوقلا نال كلذو كل ذ نو دفرعغل ادن اهٌّ#سالا نع

 نومعطبنأديرأامو لاهاملو كلذ دعب توافتتوامةئاعتس !نيعتشي كلذ نود ناك اذاو هءنحءتسبال و هرمغ
 مزاللا دولا فلاةءالاذنالىوقلانودىوتلا يدم ا ٌوملاوذ لاَمْفٌْوَملا نسف: ناش هافك
 .هزايالامم كل ذرمغىلاقءلخو نس قاشو ذو ل جو لاجوذو لوة*و لاموذ ىداالا ىف لاةءةنيلا
 ة.ققطا فاسوالا ىف در, لاذ_ىلو موز تاذ ةعررالا فالوب درف تا ذةئالسثلا ىف ل اتءالو امن اموزل
 |رءو دنا الا ىف لاق.و لعل او ذالو ةاء1-اوذالو دوبولاو ذ عم-:ملاذإو لاسعفالا نءةذوخ ١تسل ىلا

 ٌقلدلاو ذوارثك لسضفا اوذىل :هلل الاسةد لءفلا تاذص ىفو مب مزال ال ضرأع هضضرعامال ةأمحو دو

 هناوضاده ديؤي ىذلاو نيا موزالا نءالضف موال! اهنم موفنال ةيمصلا وهيروه.اص قءعاذك اذنال الماق

 زب كلذكو قرن ميلعلاو لعل ىذ نيف ل ءفلاب هسفن فدوو لع اذ هريغ للف مياءلع ىذ لكق وذو لاق ىلا +:
 | فراغا هلل ىلاسعت لاهو باسةعلا دي دش ىوق هنا ها مهذخ أف لاق ىلاسعت هنا اضدأ هديؤيو ىوشا او ودل ىذ
 | ناكرود]' هذه ىف نالزيزع ىوق هللاّنا ىلسروانأ نيلغال ىلا م: لاق وزبزءلا ىوقلاوهوءاشي رم قزرب هدامغ)
 | امر دق ةوَملا نم هيفكيريغلا ىلا جامال نمو جاسحالام دءانههدارملاو ةيظعلالاعفالابمايقلا ناب دارملا

 | هنغءامةةسالاو ىلعفلا كركر زركح» رقةحا1طام دع زال ةوطع ةوذ نم هل دب ال لءفاابا دا: سم موشي نمو

 ان 0 تةءسدقلو لاف ثءح ةرصنااب م_ه دعو ىل؛هتهتنأف الاون رمصاتسملا جات ال ال ني رصانلا باوثل

 نينمؤااودل هر بولةاةءوةن كا ذنوكحاى وق لاه لسرلا رك ذا ونورو هاما مهل مهما ريلسرملا ان دايعل
 ىلعالا ل ديالا دودلاو د نال كلو نيد للا لاق (ثااشلاثحأا) ني: ءؤاارو دصو مهرو د مل هءلستو

 نتمناف ىنعمو الغفل داو ناب نء نيم ا عموهو لزازتي الت بث ل ىذا اودو هنا فد ولاىفدا ريا ون هنا
 ىوقلا عمةز.ءلاككوقلا عمال اون د.]!ساسأ+ لع ىذلارهظأا وه نتءاو هنا" هءاع ىذلا لص اوه ىلا

 ديؤت ةفماا فوزي ز علا ىوقلا لاق وزيزء”ىوق لاقفْريْزع هناةّوَما ارك ذ عض اوم ىف ىلاعت هللا لاه ثدءح

 تااغلا وهرزعلاو لزازتي ال ىذلا تءامالاود ني خا نال كاذو ةوقلا ىدو ك ردا ىف ثددلا نم انك ذام
 يسئ سس سس سا سصب ينم مس 77م م ميسم ا و سا اس ا تو صا سس دم »صا ا م يجب رم و مم مم بام ب

 ىق'
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 هريفيام ىاحات ىف ىالادنءعو تايثالل قاطنم ديزالو عضوا عضا ولا نأ كح اةااعن» ديز زرسل وق إ

 لعاسفلاريفض هب قاسافاو بل وتسالئق اذهلو ةيفانل امناكم قد هيكنال هسو نم لعفوهو ريغ ظفب ,ىلق |
 نااكتاسثالا" ظفلامف ةيتايثا لل اقلطنم ديز سدل لب اقم ىف عفت نادا رأ م كلذ زاحامللءذهناال د

 زييغتلا اوهو لعفل ا نعم نم هذال لعذلاب هبشب سدل نال لعف نا نأ دصقي لونا لاذ ىننلا اهذأ ةيقاسشلا ىف

 ةهب *متراصف ةيئانثا هدلع تناك ام ىلع "هلل افريغت )ناامأو تايثاالا وهىذلااهلصأ نع "لوبا تريغامناف

 لامذالا, هيثم فورحامن الءاو تءاون ”كونأوْن اف نونوهملا هلوةداماذهو سدل ىهو لعفلاب ةهبا

 لوةناكبصنلاو عفرلاب امل ديز سبل لوقت لو عفا اكربشو لعاسفلاكمم ءااهل سلنا اك لوةنفاده تاعاذا

 اهريخو ب 1 سيل مما تفل اتي اع نكارشو سسااها ذا كلذكت اهركديز تاب

 فرح ريغ نمأداغتبمٍناكىذلا تابثالاالا دمفت الامنالل مالا فال ىلع دايز تناكاا نانال عوف سه
 بوم:او عوفر | له دوصقملا ل_هحاملاهالولو لصالااريغتاهنال لالا ىلءةدانز تناك سلو | ٠

 يو يو و يعمل ب 0 نا لالا ىلعسيلف | [|

 لعفاا ىف مزاج ديز اةلطذم س:]ىفواديز قلاع:منا ل اةينازو الف امزالاعدق" لع ايغلاب همسشملا ىلسعأ ا

 ناكناو ضراعل هتف اود رك أاهيف ل هالا لوقن ى رخأ خفنو ةراثرمسبكت ل ىف ء(ىناثلا ماقاا) لءفاهمال |
 ناريس ىلع ماللا ل دن (تيلاينل ا مايجلا) كاذكا ىح هم ةاا ىف نكنا ةاصخل !لوق فلاتر هاطلا ىفاذه

 ةحاممملا ىه تامل نال لص قاطنمديز ل" نقلا لونا قيسامم ج رخدتاناةةسوتفملا نو دةروسكملا

 ءايشالا ف لمالا لاةءاذسهاو ْهَر :ةسماياودأ ىلعف تا. مدءلاامأو كلذ ىفريغتلانافاهنعرانالا ىلا :

 لوقف قلطناديز ن اوه لو ةرف اًةلطنم ديز سدل لوف هلعدرلا ىلا حاتس دق هلعماسسلا نان هاتبلا
 نءةعّرفَدم ىهااو سل" هللاّةمىف تسل نأو قاطنملاديز نا هماعاد رل ود:قلط:ءديز سدل هم هشعادروق

 قانا دعنا لامول ات هلا ىهو ةزيزع ةقمطأ همف كيرباذعىلاعتةوق (اشلاثصلا) ةروكملا |

 كلذ هقطي نا نهمل_بو هماء هللا ىلص ىلا لب ولا فاض ناك ةبسهلاو ةمظعلا نع مم !هتلاو عقاول || ش

 نمأب برلا اطذل مسا نيس هنا كير هلوةب هدم ان ميد اون عزلستءرسأب ماعلا نعاس سمىلاعت هنوكلإ || 1

 ٌهَدْملا ىلع دأ عقاولاف داو بان معوقولاو عقاولاتافشلاىلاةراثاهيفعقاول وقال

 دقو 1ءال مالطب كيرامو ىلا عت لوقىف مد_ةندق همن ثحصأ او مفاد نم4ام ىلا هت لاق مث 5 نئاكلا نأ

 هسف'ن ء عف دين مناف عفادلامدسع ىل-عةفالد هسيفرووهسملار هلاورو.هملاّبااوروطلاو هلوق ناانرك ذ

 لوح دو عوفر 1١١ فة_بلاىلالودوأ !لبكل عفا الوراصلا يلبو لابملا لاقي نسهتلاب عقدي دةاءاذع |||

 لئاسم هسقو (اريسلا_كاريسستو ارومءاه-ااروتمون) ىلامعت لاه مث 5 مفديال دومعملا ثدبلا

 عقي يأ عئاو هيلع لدي ىذلا ل_فااوهكل ذنا روه#كملا لون موب بصانلاام (ىلوالا لسسملا)
 ا تاتا اي ملام هلام هلوةب هملع لولدملا لعفا اوه هنا هنأ ىذلاوارومءاسملاروة موي باذعلا

 رومو رمْمل- ا دءعد ىذلاوه فد , ونا هب ىذلا با ذعلا نككمودلا كا ذىف عقينأ عرايا ذه ىلع عئاولا باذعلا

 اوأرالا مه: ابعامهعفلم يرن وةىءعمىفنوكيروت مول عفاددل سبا ءانعمانلقاذااماو رمش ىلوق ءامسلا ]|
 ريستلابحلاو مكذبعا فروتءامسا|تراصاذاامودواذ_هانمويىف عذاد نم هلام ل وتب ىلاعت هناكانسأي

 انام خ نءاه>ورخلوة:ءابعسأارومام (ةسناثلا هلكسملا) مفديالو ادي عقلي الرمالا نان وةّدصنو

 فال ىلع ل دياريس لاس كاريستو ىلا «تهلوقر ارا م «_-هءض تاع دق ةفسالفلا هلوذناك ذلاوح وتوددرتت ||
 ضرالا| ةةزاز نأ, نولوةي مهوال ف.كوزياج هناكم ند ءميلغعلا للا حورخنا ىلءاوقفاوممنال كل ذو مهلوق | ظ
 دكردلل هلياهءامسلا لوقنة كلذ كس ناكا ذا وا هك هذ ضرالا تت مست متر اصب لاابجلا نم انييفامعمأأ|
 امنا عمتدكرلا ميج لبق اذاو نوكسل اهسعدط ىذتقي نك اس لبخلاو ثاشعسلا نعةسراغاهجا رخال

 1 ل ًَ .الةريدسبملا "دكر دلل لب امل! !مهلوقو ىلوأ هتف اوم يلعاوملا عم وح 1مربا_مابقي تالف عبط فال ىلع | ا
0 

 هس تم

 هو 0 صو الاب ماحس

 ا
 0 24 ١

 تل رم وس جس سس م سن و ع خس هه

 ل صصص
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 [21١ هيلع هللا لص دع امأو كدلارافنأ فرأ لاهو ءاشن ند ىدوءاشت نءاوب ل ضت كتنتفالا ىهنا انمءاهفسلا
 ْ 1 لاقف سول اماو ك سفن ىلع تن نثا ام تنأ كيلع ان ىه> اال نيماسسلا هقناداسبع ىلعوانيلع مالسلاقفلسو

 ْ ٍْ اماواهبىلاعتهقلافلخ- بابسالا هذ مبةفي رمش نك امالا تر اسف نيا اظلا نم تنكى اكن اصس تنأالا هلاال

 ْ روطلاب هنارتقاو باكا ىف مالكللاو مالك ىلاءن هللا عمن :كامال اءذه ىف مهل ناكءاسنالا 'ناف بالا ركذ :
 هعمو عوفر ا فقسلا رك ذاماو روطلاوهو هماع زن ب را هي يالس لال !ء سوم نالكاذ ىلع لدأ
 باذعلا عوقو ىلعناك انامةااناوعو (ابي ؛انث) سو هيلعهقلا لصد نأش ةماظع معمار ومتملاثننلا
 تاهوالا ضءد ىف هسفن ن ياس بد ديرو اة طعووم برهمال هنال كل ذو هل عفا دال هنا ىلعو

 نبا لاف ا5ىل عت هللار أ نم نصحتتلا عفن. الو ةقياضتم ىهو فرطاهل سدل ىتا|ةقه اشل ا لابخس ا كب ن صدك:

 5 | 2 مييسالافاسأز م مودا مداعال لاق ءاملا نم ىوصعي لس, -ىلاىو اسمال_سااهماع حول

 افلا لقعام لو قنا .ثالا فان في رعتو بالا ريكتتىف ةمكشا ام (ةثلاثا الث لا) مالسلا هيلع حو و
 ١ غلب اذافريزولا ىلع تا دورعمالا تيار لاف ماللاب فرعي سانسالان م اهلاشمأب ةسلملاروءالانم

 4 ةاماربسأت يار موبلا لوقب ةملضلابهفصو فدارلا ديرو هترهش عم سابتلالان هوب ثدحي ةرهشلازيسمالا
 نءحرخ هناىلاره_ثةريكذنامكنا همق بيساو مول_هملاريمال ! كلذ ديرت تن اودلولملا اهسسهملعو الاجر مات

 يل ةقالاام ار دأ امو ةقاملا ام ةقاملا ىلا«7هوةكنوكسف هاف هنكب فر ءيولسعب نأ
 ؟ةرمثلا ف سداروطلا انوه كلذكف فورعمري_ءاسواوهةدشنوك ةفرعملا نءاسو ربخا ن نحل ةفّرءم

 : |. ايرتكن ارئاس نطق دقن ركلا باتححلا امأوروم_هملا تملا كلذكو ريكشتلا دنع سلا نءؤد
 عد ىلكىنلان منيعماسلا ماهذا ىلا قمستال
 هدت لاس« امشالا كت ىفو ريكس ارركذللا ىهو ىرخالا ةدئانلا د_هقركذي لوا ماللابرت ذءاوسفب رعتلا
 ها حوالا كلدكو نآر لا هند راانوكص ديؤناذهواهلمهتسافي رعتلاة ل انالا فد رعتلا :دداف

 8 00001077 ع صو (ةعبارلا هلك_سملا) روهشم

 , اكسلروث نم قر وه لاف هيف ام ملءبال ىواطملا باكل نال كاذو حوضولا ىلا ةراشاوه لون هقرو

 نأبانلق ناو هستهل اطم نمد كعنعال مكسحا رود نموه هانعك طوفحماحوللادار 11! ده ىلعو هي وطملا

 هام اب اك ىلاعت لاق اكتفصو ناسادوشنم قر و هسا ةفرعلا مدسعل يك افدح لكل اعااكدار 6١

 رولا ضيف (ةمانألا لكلا )اهش برقأ ةف ةفرعملا ىلا ناك ف ءواذا فورعملاربغنال كل ذو ارو نم

 هده امدارفاءامضعد فو تاعزاننلاو ةلوقو تالسرملاو ةوقو تانراذماو ىلاسعت هل وقففاكع و. مسقأ

 دوالاكيعلا لب ادوطلا نمدار !!اةلقاذا اهسالوراصااوراوطالاو لقي لو روطااو لاف ثدح ةروسلا

 ١ تاكرصتملاب مسقا اهرثك ىف عوبلب اق لوةنهبف ةمكتلس|اهف للا ىأروظاا م «قوفانءفرو ملاعت هلوقىف اك

 ' اونايةَرة-ماهدار ةايالد تم ىهل» اهياعمسقلا عقب ثدح ةرهس» هس اثي تسلةد_اولا عررلاو

 نب ادرفلا ىلا الرق ملا عونلا ىلا ةراشثا تايراذلاو لاسةةريغتلاو لد متلابالا لمحل سلا

 ٍِ د اولابكل ذىف سسقافار هدوانامز عاد لاسبان هداولاو ريغتلا لملق تءانوهفل_ء!ااماورمَد

 مفادنم هلام عقاول كير باذ<نا) ىلاعت لاه مث ء « لءروطلاىفو هب مسقلا لعام عبرلاو براغ

 ةراو مالا بسنت ىش(لوالا)تاماقم هيفو نا فرح (لوالا) ثحابم هءذو هلع مسقملا ىلا ةراش

 ٍ.ذامزال غلا نو تسصاف طظفالااما _هملاو ظفالا ثءح 00
 4 :!نالل-ءالوةنف ىءملاام اوان نأ نان زو ىل_ءاهنمبؤمنملاوءاعسالا ىلبعلوخدلاب اهصاستحاو

 ةداراهنممهفقاطنم ديزاولاهاذاف تانثالا ىلع ل دي فرح نع اونغتشااذهلو ةمفانلا 'هلا لق ةمنا امئالا

 5 ٍ ةذ تا ؛الاوهو لالا نع اهريغي فرحاهيفديز ةّسئملا دعب تناك الل ةمفانل اودي زل قالطنال تالا

 م طيفتسم قاط هدير لآ اما لوقنا مقاطنم دير ل؟ الا لوقدغد اًقلطنمدبز ساراصف اًهاطدشم ديز سدا

 وج ممم لا ممم عم مصمم ل ماصص ويسا دحلا رجال: حس وج  يسوسحمم . يصوم | ١ مص يالا ع2 - 2 , ليسا م 2 5 عجم هيج ا مل يس يحل حا
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 سات سس نم مسكس سس

 تقول قلطم نامزهلردءماو ةنمزان صنم لاقنار و هناللاو شالا ل كلارا و شان

 هب اود زدايز عم حورلا موي كلوق دافأامدافأ ح رخ مول تاقاذاف ءريغو لوخدلا نامز نءزيمتحورخنانامز ْ

 اذاوةٌسهامالغن ءهتزيم لجو مالغ تلق اذا كن اك ىلوأ ارقد ا رهام ىلا ةفاضالاو حرذم مون ءزيت

 نمريخ موملاك لذ فيرعتا يرخ مون اناوق كل ذك نسح أ ناكسسو ةدافالا ىف «#لع ن دز ديز ءالغتاق
 | لعفلا صامت ال فاضإالهريغو لعفلا ىلا فاضإ ؛نامزلا نأ ث حملا رك هنمرهظف حورذلا مول كلوق |

 | ناكملا فرط ةماشا لالا ىلا فاشب ثدح نافسلح تمحا ساجا هلوقى ناك االا هرنغنؤ دنامْرلا
 1 .ةديز مول لاقدو 'لوخ ا ديز موب لاس#» الف لعفلا اهنوذن ةطساون عما ىهذ لب !ام و نامّزلا فرطا |||

 لاقيالو سنانم نيح تالو ىلاعت هلل هلا لاق ن امزلاب اهل اهعمس ا صتخي تال أ ةظفالا دنا اولا "هل نمو« داش

 ىرخا كرس وكر رح لك دعب ب ىرخا ةامح ءانفاادعب ق_الود 32 دعب ددح نامزلانال كلذو ءوس لجرتالا]

 قاخ ام دعب هنكل امر ثقاخي ل قاما لق ىأ ناش فوه موي لكىلاعت هلوقبةراشالا همل او نامز نامز لك د عنو ||

 باس 1طادءزرو باسات ايح دعي و ةاسمح اًنوم دعو تومان امد دعبف ءلاىأ :دعبأم_ثقلخ اتادادنأو ! ١

 ناف ةدابز ةيفاسنلفورالا ىفديز ىئنلا نع نامّرلا دهدالف لعفلا هناك رتبالو مزال باس ةءوأ متادباوت ا

 نالدوأ" سام نيح تال ىف لوةنكلانهال ةواكد  ءاتلا نرقن نأ ىج ذب ناكوع افمالا ٠ نءدعنأ ىلاتعت هللاف لق || :

 روه-ٌكداوهو صان منيح نيخلا سنل رب دة:سلب ةويشملا ىهالنأ اههد أ مترك ذامدربالاه,ملعو |||
 نيا نوكيالدقرابناو قبلا اهلاو للا نممودأ نينا لاو مرسلا هر ١ ضصتخاكلذاوأ]] ْ

 هنأو عفاو هاب اذعن أ لعاذا أ (ثومعاي ضو ىف مهنيذملا نيب دكملل د هول لد ,وف) ىلاعت لاه منوكي ا 1

 نالاها هال كلذو ناعالا لهأ ناماءن ادي الاودو عملا اسست ال“ اهلافزيبذكمالاذاليوق عا ا

 هقر بتلك او هو درسا“ نيب دكملل ذهول لب وذلاهاف نع هعقوم نان نيل عقاول كير باذنع | 0 ءاإ

 نك هيلع لزنيو باذنعلا هب عّقي نإ تاس نيبذكمالذئموي ليو هلوقناب تلق اذا (ىلوالا"هلئسسملا) لئاسمأ
 أ م ذهورتاكاا لهأ ىلععن ةيال ب اذعلا كلذ لوةئنون ذكيا منال نوب دعيالرلاكل الهاف بذي الج ا 1

 || قادال نمؤحلا ل وةك ريذنان اج دق ىلو ولاه دن مكن اي ل اهتنزخ مهل أس ح وفاهيق :قلالكقلاعت لوقف وةفأ]
 || ةدشلا نع ”ىنايلد ولاو نيذكملل لوولا كلذكف ما راع الاطار هطمل اهيف لخ دياهناو نا وربءاقلاال 1
 هيف ىلولاو انوقناك اذا ئولي ىولو عفداذاىول هنم ةدش عون نع فني الماللاوءابلاوواولا فور سمكارت ا

 : زاوسانرتذدقو ريال صلافعيبنكل نافشوم يلام فوتيل ل يوكو 1 ةوقلا| ُْ

 || مالبلاق ىلاءت هلق ىف ههدحو ىضمو“ اعد هنال بوم“ :لاري دقت ىف هلال ديم هنوكعم ليو هلوقىفزتكنتلا || ١

 لاهو اوضاخ ىذلاك مخ ىلاعتلاغاذيهلو ليطاالا ف عاف دئالانتآر ال امعتسا ف صخ سفن نظوألاو ظ

 0ع (امه د ل نيهجو لة< ضو اريكتت رنيضت اهلنا عم ضو اكو ىلع 1

 مهذءعيو ا!كناوةهوقوال ا ىلاعت هوة اك :ءلافاضملا ٠ نعاش وهن ردت نيكا نا (اموينان ) مظع لماك ا

 || وه امناو مهزيعام نيب ذكمأل افصو سد ضوخ ى ,هنيذلا هلوقو مهم فورعملام-هضوخ ىف لدالاو ضعبب ْ

 | لدرلا مرك !كلو: فالذ مرن سنا يذلا ناطمشاا ن ع هل دقدنرتالو ميجرلا ناطيسشلا لوةكن اكمال |

 || الوزيس جللال جدحلل م ظعلا هتناو ناش ىذلا هتنا حدا ىفلوشتو فير دلال هن مدلل يصرلاب ف ضولاق ملاعلا |

 || (اعد مم يجرانىلانوعدبموب) ىلاعت لاه مث «ربغال دح او هلفا نا ميظعن س هادا نعرض رمال

 بوصامهناز هاطلا لوقن اذا بوسذمموب (ىلو الا ) لئاسم اهيغن ة.ظفللا امأ ةيرعن ةعمو هن. طفل ثح امم يق 1

 نوبدكت أمم منن :كىتااراسشلاهذهمهال اةينوعدي مونءرب دقترانلا هده ىلاعت هلوق +. .طلدياتو هود 1 0 1

 ناٌكلذو نوب ذكملانوعدي موف ذ موي ليوذ هريدقت ذئمول ىف مون نءالدبمولنوكي ناوهر اذهريغلة<وا ا

 || نوءديهلوق (هياع ملا هلع ملا) رابلا اع نوع .مويوجم» ل اا

 مهو ابق ممن ةلد و ل دعا ن نماهيلا اهله نوعف دياسغ اواهنمنوبرشيال اهتنزخ نال هجران لود ىلع لديرانىلا ١

 نحب ديس دج سده ردوا هيام نخاع

 ع يس و ينس اي ني ل اع نجوي سيم ا د سو نينا انقسم تي
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 م
 هو تت

 فال لارا احمل نارك م تيس تالا كالا ةملارومة كاي ١

 روقءامنلالوظي نألث اقل ناكف اكرم ن نك الا لبطل اىرب هناف ةنمفسلا بك ارهدهاسشياك ةهطاشلت |

 1 برهم قالفكلدكتراماذا“ ءاممدأاو ةنمغ لا بك ارارت اسرمقلا ىرباكلابط ريس بيس نيعلا ىأر ىف أ ١

 ' ىلاعت هللا ةر دق اناق اهريسواهرو ىف بيسلا ام (ةقلاثلا هلةءملا) ض_رال ىف الو ءانمسأ !ىال عزنفمالو | ١

 | اواكمومكلاو٠امدلاو لايطتاو ضرالا نال كل ذو اّدلا ىلا دوعالناب مالعالاو نا ذي الاف ة محتمل امأو ١
 (ةعنارلا هلكسملا) ىلاءث هلل هتلااهمدعأف عت اهيف قتل دوع مهل ق فتيل اف اهب مد ى ىبل عاندالاوامندلا ةرامعا |

 لعفلانأف هعذوماذهو ىعاازظفالا فد اوف هنم لقاعلا د.ةّمس نامزرلا ىف ثدحإ تدعو تاكلثاه لاهو ١

 "|| نيقداصلا عمت موب ىلاعت هنت لاهو نالف ل دي نيحو نالف عب رخي مون لااقمف نامّؤلا ب عائش هملا فاضبال |
 ٠ ١ لوةنذ كل ذف سساااخ ل1 !ىلافاذد كلذكو ضرالاو تاوجسلا ان موب لاقو ءاعتلا روت مونلاكو |

 ١ 1 كلذكون ناكمىفالا د وبالر جاوا نما 7 ونام نامعالا فرط ناكل ا ناك لاعفالا ف :رطنامزلا ظ

 الا رخ !ناكم هلذا رهوج ناكملا ناكتااول اقف يلغ ءقاخريت ام مقو نامزىفالا دمي ال ص ارعالا نم ضرع أ
 ظ 8 ١ [لسل:ومالارو دف ناكمن ههلدبال [ قار - نم 4 ديال ضرعلافاذر ءناك نا وصعالا ل لستو |

 |[  اولامو كلذكس «او هيلا ةراشا الامفو أ هلد وجوالا## الصاحن ركبرهوطاف اضرءالوارهوس نكي ناد |

 ظ 1 : [ناكناو لا. .ةدسالاو ىذا هم تشي الف ةٌرَهَس ةسمارودالاك نو حسحرفد ةهمري_غنامزلانأكنا نامرلا ىف | ا

 0 [لسلتا!اومزتلا ةقسالفلا نان سعالا لد تفرع :"نامز نامز الف نامز فووف دة_تم لكو اددصم |
 "| ام-تاوقرتو ةنكمالاف لادتلا اومزتي لولاسعلا مدقي لوقل ىف اذه بد -داوعقوو ةئمزالاىف | ا

 5 | داعب أو دا دةمالابو اها ذءامال نامزأو مد_ةااناوناهو اعمجامهمفل-كاستلااو .زماا موقو قرافريغ نم 1

 0010 مهل ىرخالا نود اههاد اقانوةناو ةغسالفذلاو اعمج نياك ما قانوقلاخ ناو م_هواسهاةياممنالا

 03 | لوالاد دام ل_.ةنافنامزالاىف ما زتلالا لمد موشن أ ىلءا ركرتي لن م_هولا:داحاو حاد

 | هم دعملبق كالوق نم معأ دل. س 5 ملام وق لوق: مدع كو أةلق همدعف لاق نا 'ىثدلبق سدل لو اذام |

 51 ْ د سارفلاب ناو ل ةمدتانلوققدص كلذ مزح دبالو | ةدضضارتشأأبتا اوم مدآ لبق س داانلقا ذاانال ا

 ' | كلذكفا هاوالزادوسولا ف هلو دمدعو ارخآو الانا ومطلا كلذ ءانتنال مدآذسعب سأر فا, ناو خوأ

 0 ظ لوالا ددعملال قسلاناوقلوةن ماعلا ل.ةودو دو+وء'ئ ا ل يا انلقام |

 ” || دح و نامزلاو نامزالو هللا ناكسح ذا نامزلاد لق سدلذ ىلاعتاةث | اماو نامزلاب وْ دل مق سل هانعم وش
 | لايق الهرب ئ نكيملو هللا ناكءانعم لون هريغئث لك لق هلادودخو هما ىل 00

 ىئ.ءوهو مكّصرغنامزلاةيا دين ف هتانمثا نومو رئاسعالائشلا كلذ تدثيالو ؛ 2 ا مترك ذام
 ددععم د ردم لك لدق لب لواذة تءدوبولاىفرسدل مصخلا دنع ناد َدملا ف عازنلاو لوالاد3- ك2 قع

 ثود_ طابانلم اذا*ي عا ةملع دربال هناو مارلالا مدع امناسسن هانرك ذا ءارالل_ءل د كال ذانرك ذام ن نث لوقنانالأ

 كلذ كةالوأ اد ةمتمانلن ألون تسلأ لوقو مرني ثلوالا مالكلا لبن مازلالاو موزالاوداعنالاةبامنوأ

 انرك ذاكنامزلاءاغتنال كل ةنوكبا ناو اماعاسفن كلذ نوكمن مف نامزلات سم أ هلق سدل ىلإ ال لوقت م دءهل لق
 | اذها: هوب نال ضرع د هبادوجوم ىرخأر ضرع عءادوجو مة نامزلارادذ !ذ_هتاعاذا لاثأا ىف ا

 نامزلاّنا تفرعاداه_ءموه نامز ه4لوالا دددملاو لوالادذ هاا ةزيقم تراص اسهاك مانالا نم هريغوأ|

 تاقاذا كناف ةفاضالاو ىصولاب فرعد ىنانا ىهالاو ماهذالا ضوء ىلا ةمنلاب لكسش» امه ىعأ ناكملاو

 0 لإ د كضو مهفاأ ع نم برق دوسأوأ ضو ريبكو ريغ عالغتا ةو هتغط أو أ هدفصوا ذاق فرع م مالغأ

 3 ناسالا ىف تاقاذا كناف هب صتةءاجالائثلا تفر ء«دالونامْرلا ةفر ء«منمدي نكي لو بر هدير مدا تلات

 تم ناك نامزلا ىف .٠ هلم هدد ةةماقلال ب وط ناو تتاقاذاو م-هفلان عت لعد دو+ومناودحأ

00 ْ 



. 
 00سم زوي اوم حس دس

 هنا اهنمو ماعطا هلأ: :مالف ص را نم فا لك" الا نا اهتم دلا ىف دساهن ل! نماهب.ةنوكياعام_هولشااا ا 7

 مطلاب لو كج ألا عيت نم هيفا لكالاةالثلرتياجراندلاىفنانسنالاناق هيسمغ ىف بعنالوغاالو هنعأ| ا '

 دن :لا ىف كلذ لكو أنه الف هفامراَذقَد_باو ةجاسللا ءاضقن ههيقاموأ ةملاوابهتلا نم لمصعملاو ا
 امناو ةنحلا ىلضفي مكتلش داو مكفلاغو مكير فا ع مىأ لومي ىلاعت هنا ىلا ةراثشا نولمعت 3 اعىلاهتهلو# اوتو ١

 نولمعت م 3 امنوزء اغا رافكلا قوس ىف لاهت لمه ناف دءولاراغغا اًذهنال م يلعن ٌنمالفمويلاامأو ١

 اها ةلك (لوالاز هودحو نم ميظع نون اههنلإ تلق قرف امد له ولست دكا نسل قس ف لاقو 1

 ذةلمحو ضف نم هديزيو لعام فاعضا هي هناف نمؤملا ىف اذهرك ذيل و كلذالا نور دتال ىأرسعلل

 نوزهت ىأ جتكأمثلان ه لاهو منك اعانه لاه (ىنادلا) برمشلاو لكال اءال كل ذب نمف م دمع ىلع هللا ني ناكتا

 ق-ىفلاهواذه ناس مد2:دقو تاع امنمعءاذه لوةناك 0 اما | ىف غلا ملا ىلا ةراسما ع ١

 نانو رخآ امش هنن لا عقوالهئاز م أف دعا ىلا ا نم ناف عاطقنالا نع ئءازا نال ولعت | 1
 ىزملاب بطاخم لاا عض اول ل: ىف لوقباوثلا ىفنولمعت جنك اعءا ”رج عسض وم ىف لات ىلا عت هلا ىلءق ١

 انس 1ازوجارك ذر ا عاطقنالا مدعو ما ددلابلعلاديفي مقا رلعفت تكس اب لق,

 نءهدنع نوكم نم ناف هيدا ف اكنالو هيلع ةفاك ال ىذلا غراشلاو مهنا ان صدت ةئره هنافءاكنالا (اهدحأ) 1

 م

 اثلاومهات ا ورك ك1 ءانوكينأ(امهدحأ) ئيو-و لقي[ ,بطا باذع

 . عنو تاج مهل دأ هنأ نيد هنن قرا "لهنا ىلع هقوسأم ىرخأ ”هلد- كلذ نوكي نأ (امه انأو) مهاهو هنأي

 ةفوفص مرر ىل_ءن كح منول ع جك اائئنهاورشاواواك ) ىلاعت لاق م مط باذعمهاهوو

 لك الا متن ماوه نكسملا نوكيام لواف بدترتلا ىل_عميع: :ةلا باس نام هدو (نيعدو< مهانجورو
 اهتم داو لك ىفرك ذو سيئرتلا ىل_ع هللا اهرك ذة وماءذوفاوزالاةاسباو شرفااٌْثِبرشلاو
 ناكمّنال نمهك اه لامن ناكملار وهو ىرورش مسببا نك- بملاو نكسا ىلا ةراشا ت ان هلو ةف هلاك ىلع ل دبام

 لك الا امآواذهانرك ددقو هللا مهأن امم هنوك همس رااولعو ةهاكفلا بسؤيودؤما خش ٍ ١.0

 ىلا ةراشا انه ىلاعت لوقو امترثكو ا 4و !نورشااو لوكس ًاناركذكرتنقاطلانذالاو نرمالاو أ

 لكي م هديع دوسا ؟ لكناف عاطق االو ص مالؤ ةنللا ىف فخم لكلا او لك الاوذ بالف دافتلا فانا

 نامعالل مك ادهن أ مكن طع نع هللا لد ىلا.عت لاف ةلاسلا لاعالل كتقفوو مكتيدهذا اندلا ف ركل 1

 منك اعانهه» لامولانءءازل ارك ذ (ثلاثلا) اذهمكلمع يسمن انلا

 نير ألف ا لي 0 الو4ي ا

 ةقوقص» هوقو ,رشوت طاف ذاع وورسبا قر بخ لا طداو هةفط صم لس ادرشو

 رضذح ا ذأ همحاص هدب دلع ىكتءلدحاو عضو هلك ىف ليقل ة# و رقم تناكولا منافم ظعا ادرج هنا ىلسعلاد 1

 0-7178 راهو 8« ههنع مياجخ كس 2 جر
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 هودعو نم لا لاك لع لانه ا ابنرةنبا ارا ةمعنلا ىلا ةراشا مهانسو زو ىلاءتهلوقو عضوملا اذهىف
 ةدار ه.فامالا لعفيال كلذك ركب نمو امانهدابع حوريْنيفر املا ووهو جوزم اوه ىلاعت هنا (اهدحأ)
 هلعف ىدعتم و .وزتلا طفل نا عما َر رحم_هانحوز ولة مور وعم_هائسوز ولاه (اهينان) ءامالا اودامعلا

 ناىلا ةراشا كلذو اهك انج زارطو اهنهديز ىنقاماف ىلا عت لاه اهكةبوز لاة فرح ريغب نيوعفم ىلا

 قاعي فرحربغب لوءفملانالكلذو م مبدوحلا ةدالالروحلاب مهتدلل او>وزامعا وم-هأ عب وزتلا ىف ةعفنملا

 روحا هو قيرطلا اًذ_ممسهج اودزا انلعس ى_ععكلذنالرولا ممم قلعت عروزتلا كل ذكهيلعفلا
 ىفام نس ناف نس الا نم نس الاراتخاو ندسلساب نيةصو لب تاجوزرلا ىلعر اهتقالا مدع (اهئلان) ا 1 7

 ءاضعالا ىف حاملا ناس لذا يااا يروم نال اتا نضر 1

 راكم د1 تول 007 ا اوتسانا ضبا 0

 يس.

١ 
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 4لاَق ريتعم عد عدلا نأ ناذيالا ىهورداملارك ذةدئاف تركذ دقور دص ماعد (ةم انلا) اهنوبرتيال
 ان ٍ اذه نيهماو دعلاو برمضي سدلا ذه هلا ةدهسم ىف. فانا برعضا ىف لئاقلا لوقي اكعدب سدل هيف لاةالو عد

 ١ ٍ اعدناف اعد ٌمهجران ىلا نوع ديأرت نم ة*ارق ىل.ءالا ل-رب سارية للا ل-رلاورد اها ارع_غىو دعب سدل

 ْ ىلاءقهلوق لوةذنةيوذعملاامأ »و اهبلازيعوع دمرانلا ىلا اواغمهل لاقي ريدة: لاخلا ءابودنم نوكي دم

 راثلاف نوى: موب ىلا عت لاهو اهنعءادع ,هواهف مهنوندشي اهتنزح نا ىلع لدي ُحهِجران لان وعدي مول

 ىلا«: هلوق هءلع ل ديو ىوتاو دسار انى مهدلاورانلا ىف يهدأ ١ نركح فدي نم اهيأم-مموذدقي مهج

 (ىناثلا) لادا مهل نوكي كلذ دعب ئثرانل ا ةون ىف بص موا نركب ىأ نورك رانلا ىف مث ميا ىف نوح
 نأزاج (ثلاثلا)رخآمهمصسرانلا فو كلم مهعفديراذلا ىلاف ةكالم مد ص أ ىو نامز لك ىفنوكي نأز اج
 نوعفدب ةكن الا! نوك نأ لة <( عبا رلازراناا جرا بحاسلا ورانلا فنون لسال بسلا وكب

 ىلاراثلا هده ىلاعت لاه متاهفم من واو راثلا مودمنولخ دي مث ماف اذضسا ودئاها راثاا ىلاراثلا لهأ

 نءنالكلدو سال اًةءقع (نورمهدتال نأ مأازهرصسفأ )ىلاعت لاه ثرامض اريد: ىلع(نوبذكتا ينك

 سهالاماو قرم ىلا دءاعمالاما نيه دأ ل الن وكي أطخلا كلذ ءاربام ىلع مالا نوكمالوأ.ث ىرب
 اههثمدسح اوال ىأراكتا ماهفتسا لاخ كرسي ىف لخمأ كش قرا فله ىأ اذهردسف أ هلو ةذ قارلا ىلا دئاع

 ىلا تايثرملا نو._فاوناكم ناكل ذورصفأ لافامناو قك سبا هنا نولو ةنخنكدقو قح هنورت ىذلاف تبأن
 س#لردم امالاريصبملا عمم قلعت مولا كلذ فو رص« هلاثماورمقلا قاقشنانأب نولوي اوناكفرصملا

 ىلاعت لاه مث زانلا نمسالمتا بلط مهن عصاملال اورصماذهاولو ةي نأ منكم لةياغل امالدال ا غلبو سماللا ْ

 ( ]| هنأقةةواهراكنا مكتكب لاذاىأ (نولمعت منك امنوزعامنامكملعءاوساوربصتالوأ اوريصافاهواصا])
 2 ||| مدعنا- (امهادحا) نان دئاف همفاوريصتال وأ اوريصافىلاعت هلرقوادولصاف مراصب ىف لا الور صد سل

أب اما هسفن نع'ئشلا عف ديرع_صذال نم ناف ص انملاءاغد او ص النا
 هلا هيضغيناناماو هعئعف بذعملا عفذي ن

 هتاف ما دعالاب صاختيالو هعف دمف بذعمل ا باغوال نمن أف ةرخال ا باد عىف دي كل ذ نمئثالو هيرو هلة

 تواهفتيام نا ( ةيئاثلا) همف مو ديريصي ال نمو همف مو ديريضد نم نال همدعكر يصلان ذاف توعف هءلع ىفدءال

 دم اباماوةرخت الا ىفءازاابام اريصلاب عفتنا ارريص ن اايثدلا ف بذهملانافايت دلا باذع نعةرخ الا باذع
 :رخ الافامأو ناونلاو نان مدلاك عز لاستءذ مدن عزج ناو هناقىوتأامو هعبماام هل ل امان دلاىف

 اوريصتالو ا وربصاف هلوقب هملع لولدم هأ دةيموربخ ءاوس مكمل ءءاوس ىل عت هلوقوربصل ا ىلءباوثالو حدمال

 بقاعيال هقةعالو هيوثب ىذلارمشلاو هملع باثي هيون ىذلاريخنا نأ دافتسا هناعان نمّؤملانأ ىهو ةغطل هدف ||
 هنم عقر الو هدصقي ىذا اريل او هملع باثدال هلمعيالو هنود ذلاري1ناف دضا | ىبعراص هرفكي رفاكل او هملع م

 نم ناف لاه ىلاعت هللا ن'اكمرامدخان هءف لخدو كلذر اتش اوهو هيهريسخأ ىلاعت هللا ناف لظالو هملع بقاعي

 كلذ عمسام دعي هماعمادورةكسا | بكتزا نك اُماد هبيثأن مآنمواورذح افادبا هيذعأ اًرفاكت امور فك
 ودام ىلع( ميعن و تانج ىف نيذملا نا) ىلاعت لاه من اماطن وكمال هبءدعوأ اا مق اناد بق اعملا هيقاعاذاف

 بيهرتلا سمأ مما باقعلارك دس ةء باوك اركذو رذاكلا لاح ناس دعب نءهؤاا لاح ناس نم نأرقلاةداع ا

 نوكيدةروطانلا نكلرورسلا عض وم تناكناو ةنلاناف عض اوم فن يةدلاري_سفئانرك ذدقو بنغرتلاو |

 روطانلا نوك. ام الح رغتملانوكي انو هع اهف مهمأ دمي يعلو هلوقو ةسسطل اهيا فوه ىذا !نامسلا ىف
 لدين يوك اف لاه! ةلوغشم هيلقو هرغاظ ىلع معاتل اراب وكي دق معنتملا نال الذ ىفديزب ( نيهك اف )هوقو

 "ىث ىفندأءرسق سلا سسخ نوكيدق دك غلا نال كلذ ىف:دابز دمفب ( ممر مهاناع)هلوقو ةسطلاةياع ىلع |
 م62 مهاموو) ىلاءتهلوقو مهبز دنع نم ىهثمح مهمهذولعا لب مهحهون دلال نيه كاف لامة سس لقأبحرشدو :



 دنيا” 7

 لب اذا هن اءانمكح ريغص داو و نمآن م نأ لمل دب داول ا ىف د وبال الم اكن امال ناف هسنم ين ىأ ام ناميانأأ هانم ١لوة.وأ لماكصل ناميانممتانرذ م هاندا لوشي هن اكرركسنتلاوا صدا اماوهل وقن ناعاب |

 ىلا هتهلوقىفاكمملا فاضل نع ضوءال نب ونا !انوكينأوهو اذهربغدارانوكب نأ لقدعو ىرسشخئزلا ||

 (نيهر بسك اب ىىما لك ) ىلاسهن لاهم ناسح هجواذهوءاءالاناءاالااسدلا فن امالا بحونال | .

 تدك ا نع اك ها لك ى رد#عزلا لاهو دهام لوقوهو نيملا باصصأ الا ةنمهر تدسك اب سفن لكىلاعت |

 مهدع نم دبع نحفاوداز اذا انيندلا ىف لولملا ةداع ىلع راح كل ذنوكمل ةدابزلا نيب ماير ذ موب انلسأ د : ظ
 ماعط اموناف ممل او ةهك اهل اوهو عا ونالا عنرا لوك ألا نمراتخاو مهعاطق ار مهزابخأرا دقأ ف نوديزيأ 2
 أ د_:ءىهت_ثمريغ عونلا كل: نوكياع رفاءونرك ذولهنالنو تشي هرق فةنسحافاصوأ عبو نيمعنتملا|| ٠

 لي كلذك د لو ةنإلأ عوف هيفو عوملاكماهت شالا لبق ناف ىهت-ثيام ىلمعي دحا لك لاسقذ سانلا ضعب

 م
 اسم اجل هس سسمسسم ع

 اونما نيذلامهو ةمصدملاو لرشلا | وقتا نيذلا مهن ةدملا نا اوهو ةدئاف هيف لوق:مهبانةللاو مهانحورو |
 بالا بكترانا مث ة.:لا لها نمةداورب_هن ناعالا دوج وب ىأاوذمانيذلا انوه لاهو تايللاصاااولدعو

 ةيوذعم ةفرطا هفو بالا ليقنبالا نما لخ دياعرو دااولا لب هداو هب بقا.دال ةريغض ىلع ةريغصوأ ةريبك
 ريغز وع ل» (ةئاامل! هل ٍ_سملا)ءازملا ىلا ةراشا كلذو هبال عف ثيريغصا اداولا نأرامخالا ىف درو هنأو»و
 ىأ نيرو مهائجوز هيد: نيعروخ ىلع افاطءاونمانيذلاو ىلاعت لوةنوكي نأ زو معن لوة: كلذ
 جاوزالاب مسهل انه ىأ نيلبا هدم ررسس ىل_ءاناوخا ىلا عت هلوقىلا ةراشا اونمآ نيذلابو نوب مهانرق

 ل.ةناف ماو نسح ا لوالاو ىرمش زا هركذ هعجولا | ذهو مهانعبت أو ىل اعتدل وةبدالوالاوناوخالاو
 مه انبوز ف حد ائلق مهني نرقام دعي ىلاعتو هناصس هنأ عم ىضاملا ظفاورابنخالا هولا اذه ىلع مسي فيك |
 ىفممارذىرق (ةعبارلاهلثلا) نامزلارخ ايون هةلخ موب نماذم نو وْزرت نم ىلاعت هنئارك ذام ىلع |

 معن لوشن جو تاانثلل لوف م-ميرد فناثلا فد معابر ةلوالا ىف ىرقو درغلاءامخ مترو ذو عض اثنا
 دلو فلا هلدبوول هنأ ىدم ىلع دج و لناو ناميالا ىف هتابرذ هع نمؤملا نال كل ذو ىظفلال ”ىونعم|
 صرثك أ عبا.لافدوجوملا ف كلذو :ةءقح عامنا اك نوكيالفقاملالا ام أو اك نامالا ىف هعامتا واكل
 مهمأ رذمهانمدلا وهل وقىف ناميال اريكتتت ىف: دئاغلا ام ( ةسماحلن|ةلأ 11) ىناثلا ىفد رخأ ولوالا ىف عمذسق وململا |

 م

 رفك هنال ادن م نوكي هناي لقو عش م هنا هلوقب نينو ' دن سم نونكي ال هناي لاق ةسيئتااركتاو رفك 1 حرمدأ
 انكلا دناهد ولان ادهوىوت:» سدل هلاعانأ نيد فالملاا ذم بن ذاف ىلصالا مما دإ اوك هنامعانمكحام دعي |

 بسد ىأنانءانم_مابرذ مهانعت أريدقتلا نوه هنادو ىسحلا هتنا دعو الكو ىلاعت هلوقو ضءبمهعن |
 مدعو د نق: نءئذن ةفاضالا نكلءان الاناع اوهامغاو ناكن مو ناك ف دك ناعان سيل عامتالا نال مهئاسع ١ د

 أ ررغ نمءاملا مسا قالطاو مد:نامرلا٠امورصشلا ام لئاشلا لوق نافقالطالا ىلءاناعاناءالا نو كس
 ثيح انسب او رام ممن اء! مهعفم كب ملف ىلاعت لاه اميل فاضم نايا هنأ مهوب ناعاندل اوقف مصنال ةفاضا ظ
 هلأ لعبا نب ونتلا ضّوعو بمص ناعا هنأ لعملاهتدا راعم ةفاضالا عطقفاناعا نكي. ملوفاضاانامالا تدنأ |

 لاه ان, منوكمالذ نموا ام أو رانلا ف نون حيض م منافرانلا له ارك ذ ىلا دوعاد_ه ”ىدحاولا لاق 0

 هنمرهلظي ىذلاو نه .رلاب قرأ الاو هنقر ف اربح بسكن اف بسكااب هلا د_تعن وده ىه دوس لك ىف ماه نيهر أ

 ءأ هاو ىنءمانؤكمف لءاةلا ىعع المعف نيهرلا نوكي نأو هو رخآ سوي الاىفو دحأ لك حيف ماع هنأ

 اندلا ىف نأانرك ذدقو ا داةعرانلا ىفءاسأن اوا ديم ةنلسا ىف نسح أنا متاد ىأ ضار بسك ا: نع سه ا لك
 ناسءالاماود ةرخ الاىفو همفالا دج ونالو رهو ب ىفالا قبيال ضرعل!نافنامعالا ماو دي لاسءالا ماود
 قاملاو قانهتادنءامو تامل اصلا تاق املا نم ىلع هقئا دن عاهن وكامهلادعأق  هلناناف لاسعالا ماودب

 لاق ا (ىلوال | ةففطللا) ف اطل اهريسن: ىو اهفنوعز انتي ىذلا ساكلاف بو رشملاام أو مسللاو ةهكافلاف | 1
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 هم ||| لوك املاامأانؤرسشموالوك ام مهاندز ىأ(نر تشي ام مهو ههك افي مهاند دمأو ) ىلاعت لاق مث هلم "عم وع
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 7 || فاطعي رسام لعفرك ةقيسي لو لاح نيتكسشمو ضام لعب هرك ذمهانج مز هلوق لدقناف اهيلاةيوهحورلا |
 ' | نانثااهنم» وجو نم باول لون نسحأ لمس سما ىلع ل.ةّدسملاو ىضاسملا ىلع ىضا ا فامع وكلذ هيلع

 | (اهتانث) دين حرخوورع* ىجصو ديز١اج لوقت عضاوملا نمريثكىف نسح كلذ نا (اهدحأ ) ىوذعمو ناملغفل
 مولا ىف أرب دة: ىلع مالكلا نال كا ذو تام ىف هانم د أهرب دقن ميءنو تانج ىف نقلا نا ىلا هن هوة نا
 ران ىلانوع ديمولىف لود ىلاعت هناكف هناكم لش دأ دق نموا نولكد تقولا كلا ذ ىف رانلا فرفاكلا عدب ىذلا

 حق موملا اذه ىف وهذ كل !ةازءرك ذىلاعت هئاوهو ى وعملا (ثلاثلاو) ثان ىفن ونئاكي عملا نا 0

 8 ناميانممانرذ مهامه تاو اونم؟نيذلار) ىلا هذ لاق مةفز زالا مون فافزلا تارظّدنم نهو انءعاروح هدانع
 ببطاذهلو ةرخالا كل ذك ةرفو:مايندلا ىف ىهامةزرالا ةقفُْن ا (لؤالا) فداطأ ميفو (م عابر ذ مويا هلا

 ناتاب ' الا ضءبريب سفن ىف ترك ذ دق لمق ناف مهن عمج لدم مدالوأ :مههلونال هنأ هدايع نولقىلاعت هللا |

 وهىذلانءالا ة_دلا لهأ نموه ىذإابالار < ذ_:.الو سكملاموءانبالا نعءان الا ىل ىلاسعت هللا

 داولاهتا نط اًذهاو ضراعم اها دجوب لو ةئسملا اوبال اهدلاو ىف د_توريغمل دولا لو قيزاستلا لجأ لرش

 مال-سإلان ال كل ذو ه- اربغىلاب سند ءرفك ن اف لت: ساربك ١ داورغسلادنءا دلارادف مالسالا ىف د!اولاب

 ةرخا ههه ناوخالاو ةدالولا:وخا ىنهعخأ عع ةوخ نون ءؤاااغا ىلاعت لاق اذهاو بالاكنيإسملل

 كتالعح ن نمهةراص هس أ نيد هن . دفا ناف بأ فرع او سأل أ ثددح نم ءروكجاااذاو ةيحاو ةقادصلا |

 ٠ | نأ نئحانفلا عبقلا ن هنو ف ذلولا ىلع ةقذشلا نع؟ 3 * .يلغشب الن أ ىلأءان ءارالاد :اشراهضورخآ[ن أ عرشلا ١

 لهأ لغة شيال فدكو وناداولا توق لمدن ءنا م :ناتسلا ىف جرغتاب ناسنالا لغتشي

 اذاومتادذ مهبانقملا هوة: مهيولق هللا حاراف م هوزكذ د ىت> م هدالوأ نعني لار وا نم: لاقامة يملا

 || دوعن ماركلاو ماثللاهرؤجو نوففك هدالوأ كرت را راقت ةبعألا نسافلا لئلا كلذكت اك

 فرصتلا ضيرمالز و < لاذ هاو ةق دم هب هل بكم الالح الام هدالوأ ثرون نم نا ىلع ل دياذاهو هدم هنئاد |[
 | ىنانأ ىلغالءادنوكي نأ يش اذهفممانرذمهانعارىلاعتهوق  (ةئاثلاةفضللا) ثاثاا نمرثك أىف
 3 لأ ىديؤب مق, نأ ىل_ءدتداع هقارح ملا ذهاو راك أ باسسالا ةأعاسع ال داارادىفنالم ممول ةرخ الا
 7 || مغ نم كلذ ه.:ؤبةرختالا ىو هلك أي ال نعل او نسطا او ةعارزلابهل بستن ملاخ ءاممسلا نماماعطناسسنالا
 7 ]لمعي ل ناو هداو هب ملا ىلاعت هللا نا ىلع ار هال المل د كلل ذ لمد نأ ىجيذمف لمق نم هل جسام ىلع هل ارح جس
 داولا ع. 0 ا ا د رس اب و ملال اح سن كه معلا مودهشب ناو ه.لا كا اصالع

 نم درا نمو هدالوأ مال سان كحرافكلار مسن تأ لل ديرفكلا ىف هانآ هعيش لو ناميالاىف نيدلاولا

 مس انتل اةرخ الاف لاق مهانعش أ دل يف لاه ( ةعبارلا ةف.طللا )داو فكي مكعحال هلل انذ امعلاو نيملسملا

 نع يعاد !!لذنلالصأ ب الاو اعّسوه نوكيامناو عوبتملا: ةاواسم عبأ اريغصل ار ديال ا لاف تال كلذو
 (ةسماسخلا ةفطللا) ه-الام لثم ةحردأا ن نم 4 لعج هيهدأو هلْضهب هللا (١-1 ذافةرخالا ىفامأو الاربع

 دااولل لد ,داولاودل ولا ىلء عزوي بالا لع باوث نأ دوما مهوةلازاو ,ملةل بسطت مها 3 امو َىلاعت لوقف

 مولع نم ىلا عت اوقىف (ةسدا بتلاةفطللا) ةجروهننا ٠ نمالضف كلذ لثم هدالوالو يساا لضف. هل ءرحأ

 . | لدعلا ىلءرجالاو ناك اممولعءاقب ىلع لل دمهلع نم ممهانتلاامو ىلاعت هلوقنال كل ذو مهرخأ نمل مو

 000 هلل .لغدئازلا رييكل رجالا ىذلا لمعلا اقدىلا ةراشالاه ف نوكمف ةدابزلا عم

 89 هنالو لع اكرحأ وهف لع ىلع هد.عهللأ ىل طءرام لكسص نالء ١ ىفداءالصاح كل ذ ناكل شرا زر غانا

 | «نع اكل ارحالاب هي. لع لضم: ىلاهتهقنأ نا لاسقم ْنأ لقي كلذ عم ناكمهرع نم مغانتلاام ىلا-٠ةلافول

 |( 1 ) قت سم هيو اعنجن مدا ولون اكس لءنأ عم لد لد زل رحالا ءااءعأو صقانا !لمسعلا

 داع لكل ذكناكاذا (ةذاثلا ةيلعلا) نيقتملاناهلوق اوق ىلع ل وقناذام ىلع فطعاؤنمانيذلاو ىلاعت هلو

 | ريدْمَتل اريصي ناكو مهانج وزو هلوق دعب م جاندذ موبانقلاو ىلا عت هلو ب لص دوهةملا اكو اوم مانيذلا ظنا |
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 ىفءافلا نعم (ةمناشثلا“ ”هلدسملا)“ نقلا رذ نانا هلبقاع هقلعت لعد قررت دف هلوق ىف افلا ف( ىلوالا) لك 2 تنم : ١

 تساكن ارك ذفرؤز ا ةريسلال ذناق مه وها عشا الوريغتت الف ن نءاكب تسل كنا ىالعدق اًضيأ |تنااكهلوق

 همقلوقنر ءاش دلو ةب تولملا ساو هن ميزت فوق قلعت هحزاع ) هئلاثلا هلكسلا) ريك ذدلا بس كلذوروزمع

 نو ديوطظغص مهدنع ناكرعشلا نافمتخسلا قدوءارعشلاءاذنانع زرتحت تناكبرغلانأ (لوالا ناهجو

 هللا ىلص هنأ (ىناثلا) هوم ص:رتوريصلا انلسسسااو هرعشةْوَع انيلغب نأةف نع لاخلا هضراسثالاولاقو

 ةعابسلا مامق ىلا ىلت ىباكورهدلا دبا قب هءتمم أ ىذلا عرمشلا ناو هنا نيد قع ان الود ناك سو هدملع ْ

 انها[ ض عد نم هيدصسو هل رصان الور عشانتهلا ح ىفهرك ٌديئذلاورعاشوه اا كا نكس سيلاولاسةف | ١
 وهو نملا نملوعف تو.ال ماوه لدق لوية:تونملا بدر عمم ( ةعبارلا اهللكسملا) كلذ هب صررتنف لالالا | ا

 :لعجح ضد رثنمهاوقاد- ه ىلعو هن داود هبرورهدإ !نولم ا لو نونع ىمعمادهاو عوطق توملاوعطقيلا

 نية: .ةهلهو ثروبو هنهذ فعذت ار نامزلا فورصفارعاش 5 اذا هنأدا اراانوكينأوهو رخااهحو

 هتنا لص "ىو اهو سعالا ظلام ,اوددرت لاه: فرك لييدصاكم هرهشدالكره.ضاةال 0 ش

 ءانعم ديد موهامناو صان سل كلذ لوةنامارحناككلذ مهددرتو هر راو دغر أررسألا لحرف

 كدعت سبا ىفاف تاثاملعفا هدا نابضغل ادم_:لا لوقيامدح ىلعمكب ل الهلا صضرتن انف كلذاودرت |
 لوةمفديز لا لوك لو ةيد ل+رنهددهي نل لئاقلا لوغب هيرقتلا ىل_ءرطهالاني ويغلرم اوه ولفاغأ
 همفاك اوفوهلا ل ادكل ذ ناكل ىك_دنال لاول هنالك لذو ة:دئافةداز هفوكلذ ىنمرمال ىأقكتشا|

 اوريصا لاهتاك او ضررتالو أ اوس رت لاقل كل ذك ناكول لمقتاف هللاو ظفللا ثدحت نم ٌمان با و اف هانعم |

 كلذ نوكي ىكتتالو أ ىنكشالاثملا مءانرك ذاهف لئاقلا لاه. اذا هنال كا ذكسدل لون اوريصتالوأ |
 امناو هنع غرامات لوب هناكسصف فوللا مدع ىلء لدن وكب يك بتسالاه اذاف هم مقر مايا

 نيصدرتا | نم ممكعم اف ىلاعت هلوقىف (ةسداسلا هلكسملا) دا ذتعا لطي ىت- لعفاف ل دسفإ هنأ مهوتت
 هريغ فورد موناوكس اهادقو ,كحج اله صررتأ نيصدرتملا نم مكعميىفا (اهدجأ) ا 5

 || ناود اهءاسواه ءوحو لة مالكلا نأ وه ماقملا اذه ىفهلوقن ىذلاو نورثك الا هلام اذه مانالا نم |
 : ىلاوأ عم ني دارتملا ين نممكض»ءمىناهلوثن توم لانوذلان هدارملا نكن !نونأا بدرمب صارتت ىلاعتهوقأ ا

 ىل رلاهام ل اوق انة وريذنان امغاو هادي تمّد- ةاعىلعمدءادحالالو ىسفناال ءانتاالو توملا فان |
 5 نوءقوتناف لوصح مدعا كلذ كرسنالو هسررتمانأو قوما وصرف كباتءأ لعين لتقوأ تام نافأ | :

 || نوثملا بي رنةدارملا انلقناو باذعلان مك-:و٠صدرتم فاق نوما وضيرت لاك نوكين المو ىدعب | ّ

 هقأن د اذامرمكب | ىتح نصا رتل ن مايا و هناكف ةرثومرهدلا فورد نوكراكسن ءانعف رهدلا فوربص |

 نمر مارب اولا سلا ىنلا لوم نس رب دهملا ىلعو هدم ىبدداذأامو اكلهم نواعم ىذلا كرهد|

 َث رط يل-_ءريثأتلا مدعد اتدعا عم هصيرت يناثلا فو عوقولا داقتعا عم هصيرت لوالا ف ناريغنوتدرتيام | ١
 ا
 اذهلتاتامغاو ه-ءوتو عقوبام عوقو هس هلعا ركسمنوكنا ذام ىرب ىت>هرظ ::نامرطتلا اذياانا لوي نم ا

 مغةدار راو“ هكرت نم لو نونا بد رو>داروك دم هنوكا نيستا ا نم هوكعمىفا هلوتىفلوءفاالرنالأ |

 : نودلا لعاشسش مهب صدرت لو وفاهرتثأت مدع رهظل ارهدلا فورم صررتن (ىناثلا) ب اذعلاوهوروكذملا | 0

 : قانا ارا ىلاءونولا عاش وب صورت لف تلك ءاشتلاو خا مهدعب .ءاقي صرتي هجولا اذه ىلعو |
 انركذام ىلعاضيا هذه مأو(نوغاط موت م ةمااده.مهمالخا مهمه أت مأ) ىلابعت لاق ع نيص» رتملا نم مكعم | 38

 نولو:يو تورتغي نوغاط موق مهما نولوةداون اكسص اع مهم أ: مهلوةءما مم“ ىهادرو لهلاغف لعن
 لاق هؤركمهر هاطائ * لكك ذكو نابصعلا ىف دل اةزو ا نابغطا او المعدل ىذَتةمالو اعمم هيلع .ادالام |

 ١ نوك نلوم 0 تو ةذامدا رانك اذ نيالا سميفربالا طايل

 | مسما ك0 مس -
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 || ةوهشااعم .لصاامح ىرهت ملا ىلد ماى ىحتسشملا نو ديءاهتمال اىف هكرتن ال ىلاعت هللا وةذللا هبع اهتثالا

 || لوسحاماو ىهتشلاىلا ل اومولا نءةزحعو قداصءاتانامانيرهأ دحانالا لأ الان دما ىف ناسأالاو

 ش مهانتأ امو لاق امل( ةزاثلا ةفيطالا) رخ الاىف فلما الكو ةنوهةطوةسو دنع هي رششالاو ةمعطالا عاونأ

 [| وهورخ قيرطب لب ىواسملا ىلع راصتةالا, ناَصقنلا مدع سدل لاةف ىو الا لوم« قدصي ناصملا قو

 . [|| لش ةقارهق اما نولوةب نيفراعلا ضعبو برعشلاو لكألا ركذ نم هتلارثك أ لل ةناف دا دمالاو ةدازلا
 || نوامعياوناك اعءازرسىلاعت لاه اذ هلو ل ءعلا ىلعاذ» لوقن هللا ىوسام لكو برمشلاو لكالا نء لغاش أ

 برزنءالوقمالسزنوعدد اممهاو ةهك افابيفمها لاه اذا وكل دف كلذ لعل ١ ىلعامأو نولمعت مك اعلاهو

 || نوكمف( اس اك هين توعز انتي )ىلاءنهلوقو ىنازلاوةبرقلا نم هانةتام حاوراللو هن دكششتام سوةنال ىأ حر
 "|| ىلاعت هؤقو بريشلا نع مهو موو هكاوةةمهيلع لخ ديب رمش مها ات ىفاو ساس اذا كول اة داع ىلع كل ذ

 ]| ةيعالم بذات م مذاق نوكحيذئسو بذامتلاعزانتلا لاقي نأ لة<؟و نوطاعتي ىأنوعزا.تي
 "|| برشلا ةرثكب نورخ غيم مناف ايثدلا ف باترمشلا لاح هماءوهام ناس وهو ةذا ع ونهمفو ةعزاننم نذاختال

 ||| كربالو هفيرح هيرشاملثم برش نأ ا.باورخ الا ىرب مهد آب رمش اذا اذهلو لكالا ةرثك نورخ اهّبالو

 || ةنطاىلا :دئاعاهفانلةءاوسو( ميتا تالد اهيفوغاال) ىلاعت هلوتو هسدلو همي دن لكأ ام لثم لك اين أ ايدحاو
 ]| ةرخالاف برشل اف سل ىل اعت لاس ة فان دل ىفاه ىلع هّءاكحو بارمشا ارك ذ نار امهركذف ساك-!!ىلاوأ
 ” [|| دلع يضغلاو ةوه_ثلا ضوم بهسب ىذلا يثأتلا نمو لّشعلا لاوز بي وغللا نماثدلا ىف همام لك

 ” [|| ىأمؤيإلفايدلا ىف برشا, برا ا ىرتعياو هيرتعياللاقيتاو»و ثلاث'هجو همضو مهفلاو لعل اروفو
 ||| نسح بنز ههف نوكح,ذئاحوركسلا يثاثاا نمداراانوكينأوهو عيار هجو هفو من ا ىلاب منال
 1 أ ىذأّيالو ىذؤيالو مانو نكسنفةديرعلا د ايمعا مدع ل ةعلنيزز نوكيز ر كسي نم ساسنلا نم ن التلذو

 0 مهل نااعمهلعف وطبو) ىلاعت لاق ماهبفوغلال لاق دير عن نم مهتمو ىذه نمىحلا ععمشالو ىذ ب مالو

 ا : | نيعم نم س اكو قيرانأو باوك اننو دا نادلو مملع ف وطي ىلاعت لاهو سوك ان ىأ(نونك وو مناك

 ا دوهشماوحاذهو ماده ال او ىهنل او هال مهم فرمصتلاا ىلع ممردقب مهلام العا مهكسلنم ىأ مهل لوقو

 . | نال غنعةرغالا نالغزاشءانيبانن دلار نع ةرخال ارز ام نيبال ىلاعت هناودورخ اهوو لق و
 15 عفنلا عق وتاامامهسفنا ظل م_ماعذ وفوطي لولا او ةداسلا ىلتءاوقاطاذا امندلا ىف نالاغأ!نأف امن دلا
 : اذ_هىذلا مالغلاو مهبلا مهل ةساحالو مهعفنلو مهل ضم مهلعمهفوامف ةرخالا قلو مش ملارفوتلوا

 دفن وكملاوءافصلا ف ىأ ْولول مناك ىلاعت هوتودالوالا ةجرد غاسامبرو هربغ ىلع ةيزهه هنأش

 نامت لايت غمهفاكأىف مهفمه دنع نءحورخالو مهلزوربال تاردغاكم ممن امساوأ مماولاءافص ىف داب زر

 مودا ب ادعاناهوو انيلع هللا نو نيةف ثم انلع أ ىف ل.ةاك ان'اولاه نول“ استب ضع: ىل-ع م-ضعب للءةاو)
 اا رناكلا كل دكو هنوركذيو اي دا ىف موماع ىرحام نواعئ مهنا ىلا ةراشا( ميحرل رب اوه هنا هرهع دم لق نما ان
 ةنملا ىلا نسا نم تاق ا ه_تفن ىرب ثدح نم نمؤملا ةذلدا دزتم اين دللا ىف يعنلا نم لن اه ىسنيال
 . [|| ىلا يعدل نمو فاثلا ىلا فرسشلا نم هلق ةن مه سفن ريش مامر فاكلادادزبو ةعسااىلا قمل! نمو

 ” لأوهو نقف ثمانلهاىف لقاك انا نولوة ف فودلاو ةثانا ن ماين دلاىف ه.لءاوناك امنورك ذي مث مدا
 "|| باذعاناقوو اتسع هللا نغمتن اف انها كهل ا ثخنولوةف هبلا اواصوام بس نعمهلواسسن نكي مهنا
 || ةنلل ا اولزرال ٌمناوخالا ةقراغمو اهنمحورالاو ايئذل' تاوف ىلع مهقافشا نوكبناوهو ةفسطا همفو موعسلا
 3 0 نونأا بيرهب صرتنرع اشنولوةد مأ نو: الو نهاكب كبر تدع تنااخرك دف ) ىلاعت لاه ئمه أ طخ اواع

 5 ظ هنلانوذاذاموقدو+ولا ف نانبد ىلاعت هنالرع اطاهلمق عدن الا قاعتو ( نيصدرتلا نم مكعم ىفآق او هنرت لق

 3 نأ رغلاب ركن دذهلوذب ىلا هتالللا فانع نم ريك قل ر ومام ملسو هيلعهلتا ىلص ىلا و مهيلهافن رقهشدو

 . [|| هنقو هيرمأ ايتايثالا الا ف سنلق مالسلا هيلع لوس رلاام وربك ذنلا بجوف هرك ذب نم قة دمعو فان نم
 يسوم ل سس مصل ميسا د دحلان اسم رول يصمم يمس سس و مت سس سيسسم ا
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 مطاو سلا ىف ذل: دال اف ارش هنوكف ديز لش ئش لكتاف ئث لك لوانةديزل ثم ائيش تءأرام تلئاذا |[

 امن هرمغو كار دالاو دكر ا ىف هلم نا و.للاو ءامفلاو لوب ذاارءاملاوو شذا !ىفيإ-؛متاننلاو ناكمالاو

 راصد يزرتغ تاقاذا كنا فرعت اعر ةفاضألا عطق ددعوركشلإ ةفاضالا دعو هفزي_غاماو فاصوالا نم

 بأن نم ةرباغأ اوريغا!لوتتامي رةفاضالا ن ءهتعطقاذدااماوا ماريصخ الا زو أ لانني هاف ماسومأل !ةياغف

 ) غبارلا ثصلا)اسايعم ىنعم هيدي ر وأ دةب مدل ءدشو ا|ساةسالاءاسع“ "اكرسغلا لعضفرمدغتلا كل ذكو دح ا و

 هناونو' < هناو نهاك هنأ ن نم قيسام ىلا عدت ار شل ذنأ انك ذدقو هاون م-ملوةىف ى؟نقداص اوناكنا١

 لكلا ىفاوي ذكع نم ءاالو نآرتشل !لثعنادت الا موماعن اهل كل ذ نم ئنفنيقداصاوناكولو لوةّدم ةلاورعاش

 عم هلام برقي ام لعن اسال نءاوزع قادلا نا هيف كشالوزمعم نآرشلا نأ انركذ دق (سم اناث ثعلا)|

 فرصا از ««نوكي نأ اماو ة:#لا لهأرثك !بهذموهو هت اصفلاز تم هنوك نوكي نأ اماق ىد-كلا |
 نادالان م رداقلا عمو ةنم ب رقدامع قطنلان ءمهتنسا اهل ةع وهل_ةءناستالا نع ءالتش_علال اوةعدتا ||

 ار ذكو هن ءةيتتاس لا لاا ده لرد انا هرتنخل لل أه نم ناف ءريغ هملعر دقبال لهب د- اولا نايتاك رود

 ركم لمت داو ل تك نا ىلع هنمدعيتسز وءطوم نم ة- اف: لج ىلع قاللار دق, الالعذ مف ىنا لاق

 لاو مث انعيج ام,ممز موه لاقي نا ىلءو هيذداسفالو نيماك ا ضءب به ذماذهو ىوعدااب لت: اذا

 أرثك ؟نكل لب ىع؟ت سل مأ نا فالخالا_:عه نمو (نوقلافنام همأ ئثر-غنءا وقاخ مأ) لايف
 نماوةاشأ لود هناكف ةزه-هلاباما ماوة_سالا نم مالكا ار د-ص ىف ع-ةنام دارملا نا ىلء ني ريفا
 هريد- ةئومالكلا» انثاىف عقب ىذلا م اهفّة-الل عضولا لدصأ ىلء وهلا قي نأ ل ة<و لهوا: ريس

 اب ال قلعت هوام (قو اا ةهلمسسأ !) 1 وةااملاو_همأ ثري غن ا
 ل :ارورغستلا, نو ارنا تسصرا قارس تزور يارا

 لسادممسقنأ ىفو هنوب ذكي فيك لود هل اكممسف:أبأ ديو م ه.ذكتلال اطرا ةقدص ىلع لما دا ارك ذ كلذ
 تلاوه ابو ذق دم هز طيأم يللطا دالانزاي رق طار ددطسوتلا لاا ١ :ى هلوقن ال هقدص

 هد.عت الفارا رهههجو اذن دقو « دمحاو هنا ىلع لد هن هنآ هلا سر ناتانسسوتال

 مح ىلاعت هللا ناان ناره كد هناكماو ىلا ثلا قالا زاوس ىلع لا دل والا قادت !نالذرمش ل اامآو
 الا نكس ا (ةب انا ةلث_لا) نوكرشبا مقل اناس ابغا ممل مأ وقباماهفتسلا |

 م لفل ,ةناف هجو فالغلا عم قالا روهط كاذءاغتتاروهظا لوقا وةاامأ وق فذ لذ نركذام ىلع
 اذ مهرار ءالغا فلما سهأ اذه لس. .ةناملعما لوةن *رسغن ءاوةل مآل وة.واوةاخامأ وقير دعب

 اواعمهمال نالطار هاط امضي ئثرعغ ن نماو ةاخ مأ ةلوق لدق ناف نالطءاارووهطىه-:مبو رقروكذملا

 يجد غمماوك نال نالطبلا قرهظأ ١ لوالا لوقت ة_فطاوءامو بارت نم نوةولنعم_مناأ]|

 ءوثريف نم ىلاعت هلوق نم ذارا ا ام( ةثااشلا "هلك سأ |) ”ىرورض مال ركتمهركذف ةرورضأل اركشم هيعدم
 ريغ نم ارقاؤ مال قادم ئكلالاو لش ,جالقو قلاع نماوقلبخ ممنااهنم لزم اوت ريال

 مكقاذخ لأ كلاعتهلوقرل ادءام ن ءوأن ارتنماوةلك لأ ىأءىئرعسغ نغا وقلخ مأ لاقي نأ لقحماو مأو بأ
 مث ىلاعت هللا لاق تاسثالا ىةعوه لب ى: ل١ عم نيل ىناثلا ماهةّدسالا لاقي نأ لف ونيهمءاننمأأا

 كذلك وئشاملا نم مأا,مرصم مأشنأ منا نوعرازلا ند مأ هنوعر رمغأأن ولالا ند مأ هن وتل | ٍِ
 ا ىناثا !!ذهوه قداصا !ىأ ئثرتغ نم او ةلش مأ ىلاءنهللا لاه انه اه كل ذك ت دثم ىف ال ىو ىئذم لوالا ىف ||

 نوكي فيكى .ةنافا دوك شات نك: رهدلا نمنيح ناسننالا ىلع أله ىلاعت هلوق فاك ا ذهوذ م |
 + -ةلخىلاترافأ اذان اس الاف ءْمرت_غنءقلخ تارتلاو لوق: بارتنء ول ىد -الاوتابثالا كلذ أ
 متعمواروك د ئءريغ نءاوةلذ مأ دار ا1قو شو! يل جرا قس وترما ادّباىلارظنلات تددساو |

 ا 0

 زا ورع روع الاى ىلا ةثالئلار مدا يفجر (ةعبارلا ةيلئسملا) نيوملاءاملا مهد | 1
 ص ص ل

 قم لاي
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 | نيذاط علك اماو لوفي اا نوغ جياوتاكعذالوظم هنزكاماو قال عوام لشن ىلا اندم «نزلوش ام
 ١ نوغاطم ه لاه ىلاعت هللاو لقعلا عم مد نمل اولاهم فديه لاهو هباواهامرك ذاب ىاصتهقأ سفن قسوه

 مر ام لكن ىلا ةراشا ءهمالحأ, هرءأتهلوق(ة-' اثلاهلثسا) فالحل اءهبف عقو نيذللانير.ءالاركذذ

 مالحالاام ( ةثلاثلا"هلمسملا) هباروم امال عبد اوراص لهفالقع هلوق بو لامي نأ ضمني ال لمعلا قذو
 ||| كوشعملاريعب اكتو كف ءرملا طيضي لمعلا نال ىتءلاثيح نمدح او بان نم امدو لعل اوهو مل عجب لوقن

 "رهو ىهلا نمىهلا لوقعتل لاقي كلذكو هتايثوءرملاراقو ببساضي وهو لخسا نم لحس او هناكم نع كر تنال
 || غوابلا بسوهو لسغلا ةمليو لزتنف مئانل هارب اموه ةغللا لص ىلا نأوهو فيطا ىنعم ه.فو عنمل

 ” | لك ةوهشلا روهظ دنعو لةعلاةو وكلا نر «تمكح فطا نم ىلاسعن هللاّناكو الكم نانالا ريصن هدنعو
 زرت هب ىذا! لقءل اال لّدعلا لاه كر ذنهنأ لهل | اوهو هنراقي ام ىلا: راشالا,لةعلا ىلاراشاف لقعلا
 ل لأ ىئش ال ناسنالا نأا اجت ان همففا ذه ىل_ءورانلا لو دو لوشلا ىلم 2 ناسنالا |

 "|| ةرائااذه (ةعبارلا ةلثسملا) فياكتلا مصب هدنعىذلا نيز للا لقعلا هيءيمانامالالوةدال لب لوةع٠لك
 لأ ث.حالعفرالوق مهرهظي ىذلا اذهب ىا ةموسةراش اذهنوكينا (لوالا) هوجو هبف لوةئاذامنىلا
 ةاتوعن هاكوه مهل اوقىلاةراثااذه(ىناثلا) مالكلا نءنابذ<اانولوةءو نابوال او مام ءالا نو دمعت

 | صب رثز مهرمان مهلوقع ! ىلاسعت هلق لاه صر رمناولاهتاا مهناف صيرتلا ىلا ةراشا اذه(ثلاثلا)ن ونموه
 عضوملا اذ_هىفمأنوكتنا مديله( ةسمالا اهيلةسما) كيهوالا <. لاله عقو ملا دس ناف مهكال»

 | كاان تيلوتحر لاش يزال قوق لب :الوقر ءاش هنانولوةي هريدةن من لو لد تدع

 ىل نك نوغاط موق مهلب أ رقنمةءار ةهماعلديو انو:<#وانهاك هنوكنو دقشعي لب :ىلةعربغ نم مْءالوق

 ١ لصتموهو (نونءؤيال لب هوقتنولوةيمأ) ىلاعت لاق م ىنخمهمالح أ مهردأت لب ةوقىفو مضاو ا:داه
 ظ مهلَوعت مارع امش نولو ةمأ نه نولوةثأ انرك دام ىلع در دقتو دب سو زتزم ادوات ما لاا ََ

 | | 00 راحو ع ناتن1ىا(نوقداصاون طن أهلا اهات ؛ دحماوب ًالف) ماسقالا عم نالطما لاق

 ظ لسئعاو الف دئازلاو صقاسلافلتتعالو صه! صقير دئاصةلاو بطانا لترين موءاك ذالا ةنمكلاو
 ظ سدلوهو؛ئشلاةءاراو فاكتلا لءفنل ان اوهو فيطا ىعم ىلا ةراشا هيفو بذكلا هيداربلوقتتلاو هنىاأم

 ْ |نولوقا ون اكسع مهن اك ذو ضرملا «سف:نماكراو اضد سه نكي. ملى أن الذ ضر لاقى ربام ىلع
 ظ قدا صلاوهبذكملا نأ للعمل هب ةَقدةلاىف سداو لوقا اةروص هتروص لَو وها الرب سداو بذكلا

 01 اهنود_هاشياوناك ةزممملا لوو ىحولا لوزئنامز ىفاوناكم_مأ اذ_هنا نو*ءودال ل. ىلا عتهلوقو

 موهتأ كاونوكبو مهري_غدنءهلاو دمشد نأ ىضتةب كل ذ ناكو
 5 مهو مهنع هللا ىضرةباصعلا تناكاك نينمؤمال

 نءاونوكيناوهواضيا اونوكي ل كل نم لقأ لب كلذكاونوك,)
 1 الا دوءالا كالت اودهشي ل نيذلا نعنمؤا داع ن

 ' ل او أيذأ مهيلع بصق كل ذكن اكاذا ىابقعتال سم و ل
 هلوةءزيدعت ماو ًاملفءامعلا ضعب لاق (لوالا) ثحاسم ه.فو هم الك لاه و مهمالك مصل هبىلا ام لمع

 1| لق ل هنالةةقح ىلع ق.مانهاه مالا ثار ةاتااو هز عراهظاهضرغنوكيوالعفو ار. ءاىعدب نمل لثاقلا

 1 سصعاو هب ناسنالا بد طرمشلا كل ذدزحو ورب ذقتلا ده ىلعو نيقداص منكن ااوش 1لاعامنالباةلطماوشنا | لل

 سدأو رفك ىذأا تبق ب رغملا نءاهبت أف قرم لا نم سعشلاب أب هللانا ىلاعت هلوق ىلا 3 هنن !مالكىف زيتا

 ام”دحم نوكماثي د ءام-نآرقلاو ثدحت ثيدحلاةلزت.1ا تلاه (ىناثلا) مهمالك ىفاللخ ثروبانع اذه
 3 | دهعلامداقم ىف نع مهيد اذه لاقي د ممئازبل ومدقلا و ثد.جلل لاقي كركم مس [ثيدحلالوغ 1
 ا 0 ريكرتلاو ف رهتلا ف فوصوملا عم 2 ”ةفسلل نولرش ءاضل!(تااثلا]هفعارال كادوةيلوألا باس ىبمالا

 ا || لم لوقناد_هفيكنف ردت ملال انما ونارذل ىلا فاضمركنموهو ثي دس فوصوم لان كل |
 .[| كنانريكنتل باغ امهلانمأ والثموارع_ْءَّنا بل اوامولمم ودام لكك اذكو ةفاضال اء ناغّره.الريغو

5 

 0 م م
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 دق ىنعم (ةيناشلا ةلئسملا)ءاهلاندرتذ نسفن هلبقامب هقاعت لع دقو ذف هلوق ىفء اغلا ىف (ىلو الا ) لك اسم |
 ا كن اخرك ذفروز حا ةريسلال ذناف مهءاوها عبو ”الوريغتت الف نعاكب تسل كنا ىالعدق اضيأ تنااخهلوق
 هيفلوةنرعاش او نوذملا بدر هن صدرتن هلوق قلعت ه>وام هل اذلا اهلكسملا) ريك دملا بس كل ذو زوز

 نو ديوظغصص مه دنع ناكرعشلا ناف منسلا قتتوءار عشلاءاّذنأن نعزرتت تناكبرغلا نأ (لوالا)ناهجو | ْ

 هنن ىلص هنأ (ىناملا) هتاوم صنرتوريصلا انلسسابغناو هرعَشةوقب ايلغي نأ فام لاا ف هضراسل ال اولا ظ

 ةعابسلا مابق ىلا ىلّ يباكورهدلا دبا بي هبتدت أ ىذلا عرمشلا ناو هللا نيد قاس انا لوي ناك لبو تلعأ
 امها ؟ض عد نم هيدصسو هل رصان الور عشانتهأ ا قح ىف هرك ذبئذلاورعاشو هاما كل دكحح سااولاب: |

 وهو نملا نملوعف تو.ال ماوه لدق لوية:تونملا بدر عمم ( ةءعبارلا ”هلكسملا) كلذ هب صيرتنف كل الهلا |

 ؛لمح ضا رثنماوقا د ه ىلعو هن داود هبرورهدإ!نونأا ىل ونون ىب مسادهاو عوطق توملاو عطقلا

 نع 5 .ةهلهو ثرويو هنهذ ف عذت ابر نامزلا فورصفارعاد ناك اذا هنادا ارمانوكي نأوهو رخآ اهجوا ٍ

 هتبا ىلص ”ىبداا سهو سمالا ظلت , او ددرت لاه فمك (ةسماخلا ا هرعشد اكورد ضاداسف 5ك

 ءانعم ديد توهامناو هايس كلذ لوقت امارح ناكل ذمههبرتو هر راوح ديفيو ا رومأملا بخوف مشوا

 ٌكدع تسبل ىناف تاثاملعفا هدم !نابضغل ادمسسلا لوةءامد- ىلع مكب ل الهلا صرتن اناف كلذ او درت |
 لوةمفديز لا لوك ش أ لو ة يدل +رئهددوينل لئاقلا لوغي يلا لع راد ريلرماوعو فاش
 هنمفاك اوفولنا ل ادكل ذناكل ىك_ثةال لاهل هنالك لذو ة:دئافةداز هفوكلذ ىميبال أ قكتتشا|

 اوريصا لاهاك او ضررتالو أ اوس رت لاقل كلذك ناكول ل ءقتاف هملاو طظقللا ثدح نم ممن باوحج اق هاثعم |

 كلذ نوكي ىنكتنالوأ ىنكشالاثملاز مءانرك ذاهف لأ املا لاه اذا هنال كل دك سدل لوشن اوريصتالوأ |

 انأو هنءغراف نأ لوقب هناكسصف فولللا مدع ىلء لدن وكب نك تشا لاق اذافهنم هفوخ مدعأ دب 1: :

 نيصيرتمل ا نم مم «مىافىلاعت لوقف ( ةسداسلا :هلكسملا)ئداتدعا لطي ىت- عفاف ديغي هنأ مهوتن تنأأ

 هريغفوردب مون اوك ١ ادقو مكح اله صررتأ نيسرتملا نممكعمينا (اهدجأ) اهوجو لةحوهو ||
 || نوه اهاسو اه هوجو لة<مالكلا نأوه ماقملااذ_ه ىفهلوقن ىذلاو نورثك الا هلام اذه مانالا نم أ
 || ىناءا عم نيددرتملا نم محض ءمىفا لوف توملا نوذملا نمدارملا نكن ان ونا برد صرت: ىلاعت وق
 ئ رلامام لوقا نادر دانا بماو أدم ةاع ىلع مدعادحالالو ىسفتلال ءانغتاالو تملا فانا

 || نوءقوتناهل وصح مدعا كلذ كرسنالو هصيرتمانأو قوما رسال باتا ىلع ملفنا لتقوأ تامتافأ|]
 |١ ن نوذملا بد رنمدارأ! اناقناو باذعءلاب ماكو ٠ صد رتم فاق قوماوذدد درت لةاك نوكي نا لو ىدعب |[

 هنأت د اذامرمكب | تح نيصإ ملان اللا لوش هناكف ةرثومرهدلا فورد نوكراكس !ءانمخ رهدلا فورس | ْ

 0 ا ىنلالوعذ ونس رب دولا ىلعو هدم ىيدداذامو اكلهم نواعم ىذلاكرهد|

 َث رط يل_ءربث اتا مدعدامدعأ عم هصبرت ىناثلا فو عوقولا داقتعا عم هصررت لوالا فتاريغنوتسيرتيام ٍْ

 اذهلناتامغاو ه-ءوتو عقوبام ع وقوه بلعا ركسمنوكبا ذام ىرب ى> هرظاب امرظنتا اضياانا لوةينم |

 مغةداراو:هكرت نمىلو انوا لا بير دوا روك ذم هنوكا نيسررت ا نم مكعمىفا هلوقىف ل وعفا ل تنال | |

 ! تودالا لءاشش مهءصررتن لو وفاهرثأت مدع رهظل ارهدلا فورم صررتن (ىناثلا) با ذعلاوهوروكذملا |

 : يناهز ىلاء ودول لعام توب صير هتك ءاشتاول ها مهدعب .ءاقب صرت هحولا اذه ىلعو | ٍ ٠

 انركذام ىلعاضيا هذه مأر(نوغاط موةمه ما اذه. مهمالا مه يمت مأ) ىلا.عت لاف نيب رثملا نم مكعم |
 3 تد؛تنااماو عمد تيثتنااما* ايشالانآل كاذو اذ يم همالحا مهى أت مارك ذمويلع لزنااهريدت: 'هلصتم | ٌ

 ,نولوةيو تورتفد نوغاط موقمهمانولوةءاون اكسص ام مهم أت مهلوةءما ىمم-يهادرو للهلال« |
 لاق هؤركمهر هاطّئ : لككاذكو نايضعلا ىف دلع |ةزوا< نامغطلاو المعدل ىذتة مالو عمم هيلع لءادالام | ا ند

 ١ نوكنالل وأ ا طقسا لو ت تر *ذآمدا ربات اذ (ديالازللا انسعيفوبالا طايل الا ل

 ةجسبب بسسس توم سي ل هجم
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 1| ةووشلا غم لصاح ىهتسشملا لل اني ىت- ىهتسشملا نو دبءاهتسشالا ىف كربالات هللاوةذللا «ءاثالا
 لو.ه<اماو ىهتشااىلالو هولا نءةزحعو قداصءابئانامانيرهأ دحانالا لأ الان دلا ىف ناسالاو
 مهائتأامو لاق امل( ةءاثلا ةفطالا)ةرخ . الا ىف فلم امه الكو هتوهثطوةسوهدنع ديريشالاو ةمعطالا عاونأ

 8 [وهورخقيرطب لب ىواسملا ىبءراضتةالا ناَصقنلا مدع سدل لاذ ىوا ملا لوم قدنصي ناصملا قو

 ||[  له ةقابدقاةماسلن نولوةب نيفراعلا ضعبو برعشلاو لكلا ركذ نم هتئارثك أ لل ةناف دا دمالاو ةدازلا

 ||| نوامعياوناك اعءازرسىلاعت لاه ذ-هلو ىلهءلا ىلعاذ* لوقن هللا ىوسام لكو فرمشلاو لكالا : نءلْعاش

 1 || برنمالوقمالسنوعدراممهلو ةهك افايبفمهل لاقت اذنهلو كلذف كاذب ملا ىلعامأو نولمعت نكاعلاهو

 [|| نوكيف( آس "اك اف توعزانتي) ىلا« هوقو ىنازلاوةيرقلا نم انام حاوراللو هن هكفتتام س قانا ىأ ست

 1 ىلاعت هلؤقو برملا ىلع مهو موو هكاوثن مهاع لخ دي برمشا مه سااحم ىفاو ساس اذا كولا !ًةداع ىلع كل ذ

 1 ةيعالم بذا ,ريذا ع نوح ذئاسو بذاحلاعز انتلا لاق نأ لقكو نوطاعتب ىأن وعزا.

 || برمثلا ةرثكد نو رخ افي مهماف ان دلا ىف با ”رمثل | لام هملع وهامنادوهو ذاع ونهو ةعزاتم نذاخحتال

 ش ىربالو هفيرح هبرشاملثم برشي نأ ا. اورخ الا ىر مهد برش اذا ذهلو لكألا ةرثكب نورخ اهنتالو

 ةئاساىلاةدئاعاهفاذلقءاوسو( ميئًانالو اههفوغاال) ىلاعت هلوقو هسولو همي دن لكأ ام لثم لك اي نأ انداو

 ةرخالا ىف برسل | ىف سدل ىل اعت لاس فا: دل ا ىفاه ىلع اكسو بارسشل ارك ذ نار ا! امهركذِف ساك- !اىلاوأ

 د-؛ءبذغلاو ةوه_-ثلا ضو م بسب ىذلا يثأتلان ءولقعلا لاوز بنوغللان 0

 ||| ىأ مؤيإلفايدلا ف برشا براثا | ىرتءيام هيرتعباللا ةيتاود»و ثلان'هجو همفو مهفلاو لعل اروف

 بتزن هيف نو كي ذئاحوركسلا م *اخا نمداز :انوكي تاور دياي نكران نانا
 1 نسح

 0 .يىذأي الو ىذؤيالو مام يو نكسيفةديرعلاداينعا يدع لةعلا نيذز نوكيو ركسي نم ساننلا نم ن الكل ذو

 مهل ناساع مهلعف وطدو) ىلاعت لاق مثاهيفوغلال لاق ديره نم مهنمو ىذه نمىلا ععمستالو ىذ مالو

 39 نيعم نم س اكو قدرايأو باوك اننو دا نادلو مولع ف واعي ىلاعت لاو سوك انىأ (نوننك ءوزوا مهءاك

 | دوهشلاوحاذهو مادخس ال او ىهنلاو ىهالان مهبف فرمصتلا ىلع ممر دقن مهلامالعا مهكسشم ىأ مهل هلوتو
 - ||| نالغنعةرخالا نال غز امش انيبامن دلار نع ةرخالارخسزامتم نيبال ىلاسعت هناودورخ هوجو لق و

 ]|| عفنلا عقوتلامامهسفن ظل م_ماءتوفوطي لولا او ةداسلا ىلءاوفاط اذا ايندلا ىف ناللغلنافايندلا
 2 اذه ىذلا مالغلاو مهلا مهل ةساحالو مهعفنلو مهل ضءجمم مولع موفوطف ونال قانكو مغصلارفوتلوا

 8 دضمان وأ كللاوءافصلا ىف ىأ ولؤل ماك ىلاعت هلوتودالوالا ةبرد غاسامبرو هريسغ ىلع ةن نه هل هنأش

 ّ اقل لاول غمهفاكأ ىف مهفمهدنعن ءحورخالو مهلزوربال تار د اكم مم[ ناسساوأ مهناولا» افصىةداز

 0 موو-لا ب ادعاناهوو اذلع هللا َندنيَشف ثم انله ]ىف ل.ةاتك ان'اولاه نؤلءاستب ضع: ىلع موضع لءةاو)

 ىلا ةراشا( ميدحرل رلاوه هنأه روع دم لمق نما ان
 كلذكو هنوركذيو امن دا ىف موملع ىرحام نواعئ مهنا

 رئاكلا

 || ةنحلاىلا ن كسلا نم تلقت اه سفن ىرب ثيح نم نسوا ةذإدادزتمانندلا ف يعثلان ههلن ام ىسحال
 33 ىلا يعل ن كوانتمأ قارمن متلةةنمهسفت ىرب مامر فاكلادادزبو ةعسلاىلا قمل! نمو

 0 رهو نقش ثمانلخا قل يقال قؤلوخف فولاذ ة شالا نمايث دلاىف هلع 'وناك امورك ذ مث ميا
 9 | 1 ةوطلاوزانسلماةان ؟هلتاف اغا اة 5 دكش وارق هلا شوا بسن ءمهاوامس نكد : مهنا

 ْ : ةنللا اولزنا1 مناوخالاا ةقراغمو اهنم حورالاو ايئألات تاوف ىلع 'مهتافشانوكبن وهو ةفمطل هءفو موهسلا

 1 ا يا جر وب 10 7 رعت تق ا دعا و

 1 |[ نار رارقلاب كس دف رهن كلامها فاض هرمز عدلا لس ىلا ملغ قوت
 31 | يقر يرصأ اتاتالاالا هرم 60 ادخل نورا ار رك انك را هود لمين اكول

 2000( م ل ع و م بسسس سس ف جم
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 | م اوس ا ىف هل: دال افا. هنوكى دبر ل ئ لكن افئث لك لواذت ديز لثم ارش تدأرام تائاذا 1
 امنه رغو ل اردالاو: كرا ىف لدم نا ودحلاو ءامنلاولوذلاو ءاعلا دونلافيإ-ةمتاسنلاو ناكمالاو |(

 راصريزريغ تاقاذا كناق فرعتي اعر ةفاضالا عطت ددعوركملا ةفايضالا ددعوهفزي_غاماو ف اصوالا نم

 بألا نم ةرياخغأ اوريغا!لوتيتامب رةفاضالا ن ءهيعطقاذااماوا مارمصخ لا زوم لواننت هئاف ماسمأل دياَعف

 ) عبا را ثدصلاامانعم نعم هيدي : رو أ دةيم لعشر |سا لالا ءاس<أ اكريدغلا لعحت ريسغتلا كلذكو دحاو

 هناونو' < هناو نهاك هنأ ن نم قيام ىلا عجب ار كل ذنأ ارك ذدقو لَو ::م-ملوة ىف ىأنقداصاوناكنا

 لكلا ىفاوب ذك ع نم ءاااو نآرشلا لثع نادت الام الا ماعن اهل كل ذ نم ئفنبقداصاوناكولو لوةّدم ةلاورع امش

 يم يا ءاوزع قالا ناديت شال رطل ل ةلانأانرذدق (نمماق ايلا

 فرصا از ««نوكي نأ اماو ة:#بلا لهأرثك !بهذموهو هت-اصفلاز تم هنوك نوكي نأاماف فدا ظ

 نادال ا نم رداقل ا عممو هم برقيامب قطنلا نع مهتلس ااه ةعومل_؛ءتاستالا نع ءالش_ءلالوةعءدهلل :

 !و!1كو هل ءدهتشاس لذ ملا اذه لوم انا هرتغل لاق ن نم ناف ءريغ هملعر دقبال لعب د اولا ن ايتاك رود
 :ثم لمت داو ل تض نا ىلع هتمداغيتتز | وهطوم ع نجلا سول وع ا

 لاق مث اعبج اممز تمو» لاقي نا ىلعو ه.ذداسفالو نيماكا ا ضءب به ذم اذهو ىوعدااب لمت: اذا

 ًارثك ٠ نكل لب ىفع؟عت سيل منا فالخالا_:عةْن مو (نوةلامللام هم ( ىدرم-ءن ءاوةلشمأ) ىلاعت

 نماوةاشأ لوةد هناكف ةزه-هلانامأ م اهةذ_سالا نممالك- ار د-سىل عسي أم دارملا نا ىلع ني رعسفلا ا

 هريد-ةنئو مالكلااءانث ا ىف عمي ىذلا م اهفالل عض مولا لدصأ ىلع وهلا: نأ ل ة<و لهوا ئثرسغ
 زب الا قلعت وام (قو الا ةهلئسأ!) لئاش هرفو نوقااملام_همأ ثري غن ءاوتلش مأاوةلخامأ ١
 كي يا صم نلوم العا

 لاد ممسفنأ ىفو هنوب ذكي فك لود هن اكهمسف: أبدو مهد كتلال اطرا ةقدص ىلع لءادأ ارك ذ كلذ ع
 ماوه هنا وهق دص هيرل_هزأم م م-غن أ ىفةلاسرلاورسش او د_بح وتلا ف ءامسشأ ةئالث ف هل اوق ناله قيل
 هد.ئالفارا رهههجر ان دقو « دوساو هنا ىلع لدت ههنا هلئ :لكف ناانم ام دمحوتلا لءاد كل ذواوةلس

 مح ىلاعت لنا ناانركذام ىلع لدي هناكماوىناُدلا قالاراو- ىلع ادلوالاق الن 'نالذريثطاامأو

 الا ناكم اذا (ةيناثااةلثلا)نوكرشياسع هللا ناصستنا ريغفلا مسهل مأ اوةبتاماهفةسالا
 ملفل ية ناف هجو فالشلا عم قالا روهظكاذءاغت اروهظا لوقا وةاخامأ هلوق فذح لفن ركذام ىلع
 اديهو ارهاظ افنما أ اذه ل. ,ةناملءءا لون ىثريسغن ءاوةل مألوةدواوةاامأ هوقيردعي
 اواعمممال نالطلار ءاطاضأئ ثرعغن ءاوةاخ مأ هلوق لق ناف نالطءااروهط ىفه-:م بو رقروك ذملا

 نوكي سهأ نيةواثرب_غ مهنوكن ال نالطبلا قرهظأ لالا لوقت ةفطاوءامو بارت نم نوةولةعم_منا

 ءوثرعغ نم ىلاعت هلوق نم ذارا ا ام( ةثلاشلا "هل د1 1) ”ىرورمض مال ركنمهركنف ةرورضل اركتم هبعدم
 راغنم اوقاخ مهنا ل قواشمءئذلالا رتل مجالات ناعوت نماوقاخ مينااهنم لول امداد ا

 مك /ًأىكلاعتهلوقرل ادام نموأ بارت نم اوةلا لأ ىأىئريغنءاوقلخ مأ لاقي نأ لةحناو عأو بأ
 مها أ ىلاعت هللا لاه تاسثالا ىةعوش ل: ىن: 1!قعب نيل لاتناماونتسالا لاقي نأ لاو ل

 ءالذ لكتوئشنملا نحن مأامرصن مأشنأ منأ أ نوعرازلا نه مأ هنوعرزت من أ !نوقلاخلاع نن مأ هنو

 ىناثل !!ذهوه قداسا !ىأىثريغ نماو ةلش مأ ىلاءتهللا لاه انه اه كل ذك ت دثم ىفاثل ا ىو ىنذم لّالا ف
 دوكيف.كل .ةنافاروك مامي نكت رهدلا نم يح ناسننالا ىلع أله ىلاعت هوةىفاك ا ذهوذ كة |
 ه-ةلخىلاترافذاذاناس الاف ْئ مغ ٌءَنم قاض نارتااو لو: بارت نء ق#ل> ىد "الاوتابثالا كلذ ]|

 مةعمواروك ذة ئئرغ نءا اولد مأدار ١ال وقنو أى رع نم قلخ هن دوه رمأءادشبا ىلا رظنلاتدنسار
 لكة شدو دأ ىهكوة:هب الا ىف ىلا ةثالئلار ميار ترسل (ةعبارلا هلكسملا) نيهملا» انارو

 َ 5 لكيت
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 ١ 'ش '

 ا | نيءاط ممن وك اماو لوقعم هنانرعدب ا وناكموذالوتعم هنوكاماو ىف ال مولعم لدن ىلا ادهم هينول وة 8 ١

 ١ ا نوغاطم هلاه ىلا عت هللاو لقعلا عم مد ريغ ازا د نا لانر كارتطأنزل د[كانإ سفن وسوم

 : ْ لع نك ملك نأ لا ةراثا موالح رد هلوق(<-' املا 0 ا ا ل

 , (ٍ 000 0 2 0 و ا ا م حرم

 ةمزابو لزنف ملانلاءار اموه ةغللا لص ؟ىف لذا نأوهو فرطأ يعم ه- د ةوزعلا
 3 : ” اسس لدغلا

 0 لك ةوهشلا روهظ دنءو لةءلابةو كلا نرت هةمكح فطا نم ىلاسعت هلا تاكو اهاكم نان الارعصن هدنعو

 زرت هب ىذلا لقعل اال لقعلا ل مكسر د هنأ لءبل لل اوهو هنراقب م ىلا: راشالا,لةعلا ىلاراشاف لقعلا
 لوق.ن أى الن اسنالا نأان 1 ان همففا ذه ىل_ءورانلا لوخدو لوشلا ىلم 2 ناسنالا |
 ف ”ااذه ا 1 فاكتلا مصب دنع ذل نيذرلالقعلا هبءسانامالا لوقا ؛لوقعم لك

 ١ ًارءاشو» نهاكوه مهلوق ىلا ةراشأ اذه (ىناثلا) مالكم ان نم ناذهلا نولوشوتاتوالاو اخ الا نودعسي

 م 0 | صد رثنم» م ان'مولومعا ىلاعت هلفا لاه صد رثن اول اهاسأ م اق صدرتلا ىلا ةراشا اده(ثلاثلا)نونخحموه

 7 غضوملا اذ_هىفمأنوكتنا مدي له( ةمالا"هلدسملا) كلهوالا ه.دنل الع عق ةولادحأ نافمهكال»
 ا | كلذ سيا ىأ كل ذمهلوةءىل لسخ ديوالقع هنو دعمءا لال وقرع هيوررك هريدةن معن لو" ل: عع

 : 1 رع مهلب أرق نم ةءارق هملع لديو انون<ثوانهاك هنوكن و دقنعي لإ لةعريغنم مهنءالوق
 31 | لصتموهو (نونءؤيال لب هّوةتنولو قد مأ) ىلاعت لاه م ىنةمهمالس أ ,هرمأت لب ةوقىفو مضاو هاه
 || مهلَوعت مارعاش نولوقن أ نهاكنولوةثأ انرك دام ىل عه رب دقتو هب سد رمنرع اس نول وق.مأ ىلاعتهلوقب

 8 ْ | تالق ىفمرعاتوع ناكناىا(نوداصاوناكن اولا ماثد ؛ دحماوب ًاءلف) ماسقالا عمن الطما لاه

 0 | | لثعاو الف دئازلاو صقاسلا فلتعالو ص مهل! صقير دئاصةااو بطملا لرب نمو" اك ذالا ةنماكلاو

 1 ظ سدوهوئذثلا:ءاراو فاكتلا لهفنل !ناوهو ف.طا عم ىلا ةراشا هءفو ب دكلا هءداربلوةنأاو هيام

 5 ا | نولوةياون اكس مهن" اك دن مسو ضرما هسفنن هىراو اضد ص نكي م ىأ ن الذ ضر لاقي ىربام ىلع

 ْ 1 | قداصلاوهبذكملانأ لعمل ه ةقدةل اف سدلو لوقا اةروص هنرود لو" وهاغال وشب س ءاو بذكلا

 8 ا | امو د_هاثياوناك ةزممملا لوو ىحولا لوزن نامز ىفاوناكم_مأ اذ_هنا نو*ءؤدال ل. ىلا هتهلوقو |

 ظ | دلما هلل ىدرتباصعلا تناكاك نينمؤمال موصلاك اونوكيو مهري غدنعشلاو دهمثشد نأ ىضدةب كلذ ناكو

 0 ْ |دومالا كلتاو دهشي ل نيذلا نعنمؤاا دا ن نماونوكيناوهواضيااونوكي ل كلذ نم لقأ لب كلذكاونوك,)

 1 ْ |او أين مملع بصف كل ذكناككذا ىابرقعتلا» اهئااو الف ىلاعت ا

 ١ 1 وةءزيدعت صااوب ًايلفءالعل ا ٌضعب لاق (لوالا) كحابم ه.فو هم الك لاه و ممالك مديل هبىلا ام لمع

 5 لقي ) هنال دقق ىلع ق.ءانهاهمالانار ءأتنااو ز عراه هضرغنوكيو العفو ار» ءاىعدب نمل لتاقلا

 5 1 ا 1 عا ل

 د ان“ ' 0 رئت رس ءاع نارتلاو ندع تدل 1 تااه (ىناثلا) ممالك ىفاللذ ثروهائع اذد

 ٌ | هاه ويصعد يدع اذهلاقي تأ مسياهاو مدقلاو تدمملا لاقي ةلركشم مس |ثيدنطلا لوقن| ظ

 ا ريك دتااو في رهدلا ف فوص وملا ع ءتن"ةفصلانول وقيةاهلا(ثلاثلا) همف عار :ال كل ذو ةءاوال ا باس ىععالا

 ا لثملوقنا ف فكن فرعم فمما ىلا فاشا اون :ارثلا ىلا فاضمركسوهو ثيدح فوصوملان كلا
 ] | كن انريكدالاةبامن ف امهلانمأ والثموارع_ْءَّنا بل اوامولثم وهام لكك اذكو ةفاضال اء ناغّرم.الربغو

5 



3 

 معقم أ. .طذ ىل هذ لاه لكل :لماشتما الارخاو عاوسالا ىتوهودوءصلا ىنننم ءغلبأ ىننلا لون هع

 (امهدح أ ) نيهجو نم لوةنتا اوطااق هيلع عّمسل اة او همق عهسلال للا( ةبناما 2 سما ) نعم مناطلشب

 هلوقىفاكىلء ىف .ءىفناىدساولا هرك ذام (!همنانأو) <. .ةنيدعاصن وعقد دار 1١نا ىرشزلا هك ذأ

 للعدل ا)ريمغَتلاورامضالا نم هيف 11 فيعضا .هالكو للا عون ىلع ىأ لخغلا عوْذِج ىف مكباصالو ىل اذ
 سمها لهى أ ىسولاو ءعجسملا(اهدحأ) و4 فلوةنوهاذامو نوعقسالوءؤمرك دالرتلا 6 ا

 رت( 8 )نوكي الرمل !ناواكدرمش هلل ناو رع اشهنا٠ نمنولوةدام نوء:ل (اهنانأ )ولاه مش نوعقب

 ل_سرع سدا همالكو لوسرب رسل هنااو عب -ءايهسلا نم عامتسالا اةوثمول لد لود هن هن ”اكامأر لوعفملا

 م.مباط لون هلم ثد دمعاولا لق ىلاعت لاما كا وأ اف للةد و مهعّمسم تأيلف لاق (ةعب ارلا هتمنملا)

 اوألف 'لانهلاقفم-هلوةنالطب .ىلعلدأ 4سم اء موءاسقجا نوكمأ مسوق الصرب دق :ىل-ءنوهأنوكبام

 رذعتم عاقجالابل سلا ىف“ اةترالا امأو ثوعأ عاقجالا دنع كلذ ناف هلثِباَوأو اونواعتو هياءاوعقجا ىأ 1

 ناك ىذلادح اولاكيذ تأ اولاةفدد اوالاايلعلا ةبردلا ف هالو: دس أو دعد دج أوالا قترءال هنال ٍ
 باطول هنا ى هر هش .طاىلا ةراشاوه لون هب هردأ رخام نيبمناطا ب هوق(ةسماخلا هلكسلا) هعم<اعامشردش “>2 1

 ال لاقت اذكى رتفمف اذكر دك سلا ارت نادل ناكل عم-اعمهعتسمتأملف م 4 لءقو هوعم“ ام مم

 داسهو كرمت اا ىننىلاةراشا(ثوذبلام كلو تانيلا ف مأ) ىلاعت لاه مث « هملعل ديل ادتاطاهسارلا ١

 نف ارلاه مهملاف لكي رش الفر داع هّنباو زعل كي رمشا ىلا حام امنا فرضت !ناوهورخا قدر امد نولوةءام

 ىقاحو تانيلا هلل نول ءد فيك ىلاعت لامن هللا تفك ءاهنالاهمظعناغاو ءاكرم ؛اهريغو مائصالا هذه لمنال :

 نار يغنم لصالا عفتراو لسنا ا عا امه الدلاودلاالولو صامل ىلءءانفلاز اول ناكاغنا نيئبلاو تانيلا 0

 ءانا دالاهف ثومال» ءايلارا دوادلا نالةدالو ةتطلا قف نوكيالا ذهاوذلاو الا هادف لَطذلا ةمانشم مودي /

 ىلاعت لاه اذهلو بالا» انة ناكما ةرو ىف نوكء انا داولاه اذه تدل اذا 2 : الا ثو دع ةرامعلا عاقن د 5 1

 فءضدالوربغتيال موءقوهو هثرب داو ىلا جاك: توعال ىح ىأ مو.قلاى طاوهنا رع لاةروسلئادأ ىف ا 1

 مما لافوءوبولا غا اانا دع »ني قات نا ختار م ىراسسن ىف درو هال هما-ةم موةءلداو ىل ارقّدفف

 ةرثك ىلع نيعت تاغملا ةرثكنال كل دو لوأ مهل تانبملا ل واتح نيد مه سفن :ال نومل_.تو تانيه نواءدع

 أو صدثأاثو دس ىف عونا اة. ىف ةد-احالو ىلع انقالئذلا مو ةلااناىلاعت لاق ثكللا ىلا عملا 4

 01 ب ب سيو بر بجسر اجب دس يبت - نونا 5 ريغ 7 ابو يعصر ا و "مدل < :

 مون نكمل ةرفكل اوك ذلامتأو ذسحاو نمةريثكدالوأب ةدالولا: 0 رثكلا ثانالا نال دالوالا 0

 ئ ء الان عوذلا“ اقيانا ثدن اكل ذواردان الا ثاءال اتم بذي ال مع هلاناىزالادالوات السا !لامحا

5 : : 0 
 نولءدتو كل ذنء نغم_سهىلاعت هللاو ّننم نوريس ورثك !تانالان لاعأ !ءاقيو لداعلا تو مال نوطرهع

 كيرشأ | ىننىلا ةراشا اهو شا د اال هنا ىلا ارا كي رمل ىنذ ىلا ةراسشا ناكم 2 ةناسخا ذه ىلعو تانبلادهل
 قبال لاخي أ اذه نا عمو متهقاىا تاغبلا بسن مهل عقو فيك ليث انفال هنا ىلا ار

 لو: لول اا نهداش ؛لعلا ف فاكردقل انالذو فراكنلا طامىه ىلا لوةعا امهأن اكمولاو لقاع ىلع

 نك اودي ثم ةفءالفلا هذ ملاذ ىف مهيهذمو لقذا ارايتعا مدعو لقعلا عابتاهمأام هاعدلوغلا كلذ

 نال ةئالرامتعاالذقفاواذاو ىلقعا!قف واداالا عسي ال لز علل ةنا!نولوةدد خب ره '!ىلةعل ا عاما بد |

 داوناد »ع ىاند هئثروظاذالاةءاذعاوداولادو-و بحس هبال ادلاو ىعسي دلاولا اولاقت فاك اهل #قعلا

 هرايتشاالاياوأ ما 0 الا دوبو بيسات لنا اولاَةةطلاخا هنوهع ند داو ىن !نولوة كلذ نم أ

 قال_طازو ولاقت دما مهرابتعامدسعل عرمشلا اهب درو ىتاا ساس! ءاعالا لعام أ ىفراصتقالا || ٠ بؤجوو صقنلا مهونامت ةرمستا | نع كل ذب هتيهدت ىف هللا هب زغت بو جويل او”بغتلي ,لودلاولاب هوعسفا| 0
 قاتلا هحو (نول_ةدمم رغد نم م4 | رحأ مها بست مأ) ىلاعت لاق مم »هلال كلذ وموقافنابا د ولومالو ش 5: ابا ءومسي لرادااووانأ زهد راح اشم هوعسش هتافصو ىلاعت هللا ىل عة ةيشطاوةيزاجلاءام“الا|]



 *”و

 لوقلا نوركس:. كال ذاوالص أ اوةلخ امأ ل اهوا مهفةافرمشل اون ادولا,لوقلا عنب اهنمدعأ و

 نولوةر مأ ئءمْعْنَم وةاخ مأل الا ىلا ءافة الرمث ١نوركرو اذن اودو داحالا ءافةالددوتلا

 نءالو بارتنمءالاوةاخ دارملانا انلوق ىلعو اة.« مكانةل سانا ميش لاهاكةداع االفئذا الاوقلخ ممنأَن

 ادهاوءاسغالا ضع. ىلءاهولذغ هنرك ىعامعادبا نوكي لدائث نم نكي ملاذا قانا ناودوره اط هو هلذءام
 اه مث ةغضم مث ةفاع مث ةفاطن الو أن وكي ىذا نا الا امأ وقااخريغنءدسووافاغنا عفر ءامسلا ميضعد لاق

 ' [| هجوم-هيلع نع ثم اوةلخ مأ ىلا عت لاقذ هاو أ ريغت ةدها شم دعر هراكن ' نم دح أ نكس, ال امظعو

 لب تل ذكس دل ةةطنالو ءامالوابارتاه.5نونوكي مهيلع ةلاح قب سر غنم ءادتبااوقلخ نأب مهقلخ
 ْ اوناكمه

 مكاذع ىلاعت لاه اذهاو هنا دولا اوركذ حائر غنماوةلخ اخاةاخ هنماوةلخ ءام-ث الا كلت نماثيش

 نءمكةلذخ لأ 4 وقو ةفطن نمناسنال / امةلخ هلوق نم هتنارثك ًااذهل و قاض دعب نم اق مكناهتأ نوطد ىف

 1 عوممن اىننوكي نأ لة<ءام نم مكةاخن ل1 هةوقنال عضوملا اذهىف نيروك ذملا نيالا لوانت نيهم*أم

 1 قلاخربغنم ىأ ئثربغ ساوقلخ ماه:مدارملا لاه نم لوقىلءو*ام نال ماس لاه هناكتوكسف قلأن ا ىف

 ||| نوك نااماواكم نوكيالفاهولخم لاء! نوكى نب نوكي نااما عناصل ونال كلذو اًضيأ نسح بدت رهفف

 نوةلالنا مه مأىلا-«تهلوفامأو لاس امه الكورئؤ ءربغنم نكمملا عرف اج اد نوكي ال نكممل' نك اك

 || الفاوتلخ ام مهلوقاخ ىلخلابىعي هنا نا_ذالا باد نافىل.علا ةرثكب قلاخلا اردعيف قالا ن ودلالنامهأ ءانعم

 1 ىلاء:هلوقهلثمدز علا هيلااومسنف مهلثمقااخل اوله مأ قاما هجو مهماع ْنْسو اوقلخ مأأ هيل اهلا وهل تمشي

 ةفاة#رومالاا ولاه ثدح مه.لعد رالفدم ودلا ىلا ةءسن ادام ا ورم اىلا ةءسنااباده لوالا قا ا'اندمعفأ

 || نوقلاخنا مه مأ ىلاعت لاقفادح او اهلا ةهل الاىلعا اولاهو تارثؤملا ف التخا ىلع ديراب“ الاف الدخاو
 : اوةلش م ىلاعت لاه مغ « نأش نءنأشءةثيد-او لكو“ اذبلا ىلعطاملناو ةط ال ىلءز امه ار دةيال ثدح

 | مهاب نونةونال ممناوهو ىرمث#زلا هر امخا ام (اهدحأ)ءوجو هنو (نو:ةوبال لب ضرالاو تاومءا

 2 || نوفرتعممهىأهللاّناوةءاضرالاو تاوعلا قلخ نم مهتاأ- نئلو ىلا ه3 هلوق نعم ىف ذةنمحوهو اوةاخ

 | ىاكل ذكرمالا سبا ةريدقتو دحاو هللا ن أي نون ةونال ليدارملا( اهينانأوإ مهسفن ,ق اح سدلو هننا قا هنأب
 | نمؤع سا نالذ لاةبلوعفمرك ذررغنمالصأ نونقوبال (اهئلانو) هللاةدحوب نوذةوبالاغاو اوةلخام
 ١ ||| عمال هيفام ناسا ىدؤيو ىدؤينالف لئاسقلا ل اوةكلذكوالوءةموُ ناو هءهدمناسارفاكب سنلنالذو
 || لئالدلاءذ_مينونةونالو ضرالاوتاوءسلا اوقاخام ممناهريدة:نوكبذ ةنمحو لوءفمرك ذ ىلا دصقلا
 || اًواوقي اطقاس اعسلا نماغكاوريناو كلذ د_هبىلاعت هلو هلع ل ديدننآ لكب متت ج ناو الصأ نو: ةوهال ل

0 

 ع يسع ]| ىلاعت لاف خ» .سفنالا لياداوةاش مأ لدق نم هوقو قاف الا ليل ديلا ةراشاةياالا هذهو موكسه باده»

0 
 . (اهدا) ةمسرلا نئازرخ نأ ازاغا نمدارأ ا (اهدح أ )ءوجو هفو (نورطم ملا مه مأ كير نت از مه دنع مأ)

  (لاهرم ىتااتاهولذملا ئازخ( اهعبار) نا.ءالا نع ةفخما ةياالار ارسال ىلا ةر اما هنا( اهتلان'") بمغلا نئارخ
 َ | مهعأ ىلاعت هل وقو طبذتسم عبا ارلاوثااشلاو لوةزنمىناشلاو ل والا هوح يا عج ملونايسنالا
 1 اولعنف هللا هنزءاوسمام_متاىلا ةراشا كير نئ اخ مه دنع مأ لاهآاأ هنال كلذو مهماعرلا نورطنسملا
 الع نئاوملان للعلا ناف نا زانا ىلءافرسشمنوك نأزا واللعلا تي ةنرخ مهن وكءاغدادرعي سداو هللا اخ

 7 نير ._تااريسفت دعبالواماع نيطملا هن ارنا ةيشكبالو نرد مسا لاسقف ةنازاناى بتاكلاو نزاولاا

 || داسلانكرقو طلسملارطم_سملا ل ةو باكا ىف ل.عّدسب وهورط سلا ىلع دي بركزتلا نال هازل ا ةسبدكب
 د |لسمواعأ) ىلاعت لاهمث ه رطمط مورا... ىلابعت هل وقى اكءاطلا عم ىتااتا'ءسلا نمر دك ىف كلذكو



 نيب يح دوما ل 0 م < : ظ 0( ؤ

 ةيلعاو دّدعاف مكماعى ددعا نك لاهو اهل ثم ةئيد هئيسع اونو ىلاهت هلوق اك ىلا تقلا اظل هما 2 2 ١

 كر

 ال( يو لد تهور هتطركلل نضال هل ركلع ةمارغالو هي ايام ىلا ةجاسا مدع فاماو

 ل هللا هول م. د أ لاق هن *اكانرك ذاَم ىلع طسوتم م[وفةساوه لو ريد قتلا ىلا ةجاسالانلقرن دّمَتلا فمك ||
 ةهلكسلا) نوءشالف بيغلا مهدذع متوكل لوقتام ىلا م عل ةحاحال مأ ن وعاتمفا رأوه أستمأ ىلاعت

 لوةباكبغلا عون دارها نارهاتفلا ل وقندهغلوأس نط اذام فن رعتل بغلاف ماللاو ففلالا (ةسئاقلا

 ةداه_ثلاو تءغلالاعىلاعتهلوق قار [اواننءمالالو مكس لك ال ةق قط انام ديرب ملل ارقدش ا لئاسقلا

 ضخ ا ددءامو سمغلا مه دنع هت فك | ذهن ىلع (ةئلاشلا هلكسملا) بمءغ لكلا هقاز ,ةتساو سلا

 ىأنوذملا بدر هب رص: رتن لوب قاعتم اذه لمقو مهرمغن نءتاعام مهدنءرض -هانعملوةناسءثوكمال |
 دب قط اوبصورت لك ىلاعت هلوقنالو اررذ كلذ د غل فيعطوهف مك ةترع هنا نولعت برغلا كد نعأ |

 | سهالا حوضو ل اون نوبةكب موف هلوقىف:دئافلا ام (ةعبا رلاةهلثسسملا) اداة لاا

 ارايخ اواماكحاؤارارساو ارومأ ىسولاب لعب غلا لءنم لو هاء هللا ىلص"ىننلا دنءام نا ىلا ةزاشاو |
 عذسع ن وكي هن | كطخ هيبدك !ىل.ةنافاذكو ا دكىهالا سرها لوةياك سلوم زاجو »اهلك ةرثك

 [|| اعطاه ناكن او ظامنتسالاو نا لا دش ىل_غا ذك ا ذك ذا نكلو عطقلاو مرتاا هسف ىدأ الانا لوقيد [|
 ا ا ا ويلافنانيواودلا ىفاودننأو فعاد هاويتكا لوشب 1

 || نا ةمدسق نبا نع لةةداوضر ءاوه:ءاونغتسا حسو هيلع هللا لصد ةجر دف 'ورا مله ىؤعي نو.تكي

 1 دنيا وك ىأهتنا تاكد انس ضقامل_سو هيلع هللا ىلص لوب كاسكو نو كوع ءاندم مكمل ةباكلا نءدارملا

 0 ل ثلا ىهذع ىضقي نالف لاقي ىلانهت هللا باك ى امج هانعمراسممالا نان نموذ لب كلذدا ارا سيلو | ١

 : نوديرب مأ) . ىلاعت لاق مث » املا بان تصب اولعا ةسعّرال كما باك عم ىذلا لوسرلا لوقيو هفانمب | | 5

 نئيمالكلانبب ة.سانملاو ىافتلا هوا (ىلؤالا هلذسلا) ل اسم هيقو (نردبكملام هاو رك نيذلافا ذك | 1

 موف الو دمك, نأ نو ديرب ملاهي ردا ضعيفا دمك نو دنر مأهلوقن مدا ارخا ناس كلذ نيرباننلق | . ٠
 لوةدن .لوقبانلناذااذه قعو هنوضبالرصتبو هتيدب كنوسي قا ناف دمك ى ع كوز ديال قارا 0

 ْ اولاهامل مهن اونو نسل اهيا ىف بالرته- ف وذللاٍتيز ب صيرتت است ةلوتب لستم برغلا مهد شع مأ

 1 الامن ا د هلا ىل لل بالر و انام عا لعل اهتيدأر ١١ناان نافع . تس طورت لل 7(

 يلاعت هلو ن مدأ را'ثا(لوالا) هوجو هش لوةذف بومغلا ن نم هنوكس هيا دهالول هيءاجام نويلعثال او || 3 1 1

 متهوارجأ ما است ال تن لاه ىلا عت هنأ اكمهدا ىه لصف هتِغاْزاو ناطم شل نم ىف أ 1 2

 ١ ةدارالاو«تعءازاناوذرو ناط. -كادنك اوراششاد- ةفاوضر ءأو كلا نوج استمع روف بغا نواعيال

 الأ هللا نو دة -يل + دا لاه ايد حق قانا يغ . الا ثرح ديرب ناك نم نا. 3لاه اك ةيحاوراشخالا ندع ِ

 لع هنلاو دار نال اق ن !(ىناثلاهحولا)كمتاو ىمانءوس نأ ديرأ ىلا ىلا هت هاو ق كل ذنءرهاأو توديرت 1

 ةحوهاق نما مهن :اود مالكا بيئرتو نو دمك م رقنع مهومهبا لص اووف هلق أد اك نو ديرب مأ

 ! مسه الاس ىلا يدار مهل سيالالو رويل لسدأهقاوو هيب اذعلا لدزتذو ديره نضارعالا ْ

 ١ ءالمالاو د- كحاردتسالانالم_ةديكيو مهكلاعنأ اذا نو ديريموف نوضرعي م_هوره دع باك الو |

 | "لب اقملا قد رطبالاا ىلاعت هلل ىل -هف ىلع قاطإ ال :ءاسالاو دنكلاا نالد_تاقوه لاسقيال كلذك مئالا - ادزالال |
 ْ كلل ذد_د لام مث كلذ ني د ا مخالواركذاذاالا هللا ىدتعاالؤر افك ىلا هقنا» ءاسالاةدالذ ركملا كلذكوأ 0

 ٍ لياماو ب لزم ب دكا نوضللالا دكا ًاوا دمك نود , لاهو هللا كتر : :
 | هل .اةمربغ نمي ريدماولو نادي 7 انوا نهج الكاع مالسا هيلعمب هاربا نارتالا هسن دج نم 2 !

 سس او 14
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 ' اذاوموادولو«مدعلادعيدوبومااو:-والّقءهونظاما 3 حدب او عرش ل! او رطاا1 ني دس رشءانأو نيل

 ' عاما لرتو عرمشلا حار طاىل_ع مكلم< ىذلااممهالاسقفالا اريثالاو ءيدرفكلا مههزل ادلاو دحوأاو

 اولود.نأالا مهل قبيل من ذاولوةينامهعد ناك افاشش مكْمم هملطل كلذ له ملسو هيلع هللا ىلص لودرا

 هللاس اعف افضاسالا جوناموروزلا لوق كلغ ودي ىذلا قلل لوق ندع أترك مها لوةذف 3

 اغفللا ف ناس الاو ىنءملا ىف ل دعلابم ناد ىذا نوءبنتالو نولود: اك ىف-_«منكيل نااظفل ىلا عن
 ريدقملا نم نسا ةراتىفاذهو بدؤم ان سحلا اعفالا اواو عّدسساو و مْضاولا ول ١ىءلااوعما مكل لوةيو

 ثرح ل سو ه_.1ءهللا ىلسص ىلا لا وسو ةدئافلاام (ىلوالا ل ث-سملا) لاسم مت هزيزلاس# 1

 كال ذرمغ ىلا اد كْنو هب ما ؟ ىلاءت لاهو نولوةب مأ ىلاءن لاهم ارح نول أسما لقي مو مسهل ست م لاقت

 عاممشالا نماو مذ: .ااملمهمال ل 'وملسو هيلع هللا ىل )م7 ىلا لق ةنل_:(امهادحا) نان دئاق همث لو

 قيشرالف ك لعام تدنأ تأ هير 4لاقف لسسو هباعهقلا ىلص" ىلا ىلع بعض عاسالا نم ه اوةكنتساو

 م-هاشت ف كلذ تبلط لهفارحأ همم تءلط تنكول م 3 كامناو مولمريغ تنأ و اوذمؤد مُثءح كلردد

 اوناك مثال كل ذو كالذك ساو [ةاطمرح أ تاط ىن' مزانولأ :مأ لاهول هنا (اههتسأ مث اذاك لع حرحالف ال

 000 هللا ىل-«ىناا!امأو مسمثاسور نهرحالاب نو. اطيو نوك رمشد

 لاه نا (ةيناينا !"لكدسملا) لالضلا هناعادهو نلثا.سلا نوعشو نولا مهو مهلا سيال غو كنوء.ّال

 لوق» ىلاسعت هن "اك لوق: انهه كلذ فيكن اريدقتوأ ةقيقح ةطسوتمالا عقت 7 نا نيمتن !تمزرلأ لاه

 ناتانيلاهلمأ هوت ىفانانامهلءراكذنالا عوقو مدعل لوالا ل رتو ارخأم-4ا أستمأدقاهجولمييدونأ

 هنأب نيائاه مسهنوكو ىلاعت هقان مه.لعراكنالا عوقو مدعل لوالارث ذلرتو تاندلا هلءأ دس اورهاردقملا

 ىلاعت هلوو صو ه ىف ىل» (ةثلاشلا هلكسأا) 2 د دل' ىفرحالاو ةساررلا ديرب ا او ىلاععت هللا هجو ديربال

 ى*لوقلامد_ةندقو منلرقن كلذري-غوأ الاموأ ايش مهلأست م لاعولءريغف د_بودالةدئافارجأ

 ىلص<ى :لاهب قيام نأ ىلا راما كلذنا امهه رهظد ىذا اواهاعن الان او ةذئاف همف نآ ارقااىف افا لكنا

 تنأ لاةفرجالا هنمبولطملا د.ةبئوث لعف دنع الا تاطد الرحال !نال كل ذوم_جطص مه. ها مردبطولا

 ١ مهلا عب. مو ال مهبد مهل ةعقنلا ٠ نمكتوءدىفام لاءكسحاواعو ارحأ هيلع تبلاولا هيب |

 م_ءأهللاو ةدئاسفلا هذه تادحاملالاموأ امش لاهولو اري مهتم بلطتال اذه عمو م مدسقت أد 17 كلودفاو

 :دوااالاارحأه اء مكنت سأال لة ىلا عت لوقو مار م متم بالطب مل هنا ىلع ل دياده (ةعبارلا ”هلكسسملا)

 م هجالكو يسجل لب ع هو رو لزق ادبي :عبلبا كفار بط وبا ىلع لديى رقلاىف

 يا هدادعنم 000 هللاد امعناو ىلا عت هللا ىلا نزلا ىف: ىلا ىرجا
 هللا مولسري/نيذلا نمهقنا ىلا برقا ولك دابع ليمكتتل مسهلسرأو هولكو هللا مسوأك نيذا اهتلادامعو

 ىهابأ ىناف لسو هيلع هللا ىلص هلوقو ىرمت # أهملاو هللا ىلعالا ىرحأ ناهلوق ىنهمىووذاذ» لعواولمكي لو

 هلوقوال دلارحأ دار ماارجأم 4 است مأهاوقن انركذام نين اثم عرغم نم مهذهلوقو ةمايقلا مويممالام 5

 هانعم عطقنم كلذ نا ىدح يلا ةاحالو ىئتسام موه-عاادار ا اراه بلع ملعب الزل

 نول ةثم مرغم نم م 4«: ىلاعت هو( ةساجلا "هل 5 سسملا) هنم باطراف لا ذه هانرك ذ ددقو ىلا ف :ةوماَن 5

 يون دواب ارك !ئاك امرجأب م .ااطولو اعيش م٠6 ب)طام مبسو هيلع هللا ىلص هنا ىلا ةراشا

 نيِسعل امها قبيالام دعب نيدلا ىواعثف ليس هسييرملاب كك نب أبو تدلك م مولا

 مهل لاه ىلا« هناك ءانركذ ىذلا بيترتلا ىلءوهو (نو.تكب مف برغلا هدنع مأ) ىلاسعت لاق مث 0

 تالوةءملاامومست ىلا ةدسافااماهوالا مكانس صلال ملقا ييتاقر يسرب ربل ام -رطامب

 دما رغا1ىفاماردعلا نال مكلر ذعالف نولعتال ميناوارجأ م تص:مناطدال مل.سو هيلع هلي ىلسص" ىتاو

 اماو



 05 0 دل دس نييلاو !!ايا بيس

 دو

 ( لاش ةعاقلا ةملكلازولفاندن اما: نك كعزى اكالذ كة ال 1ث غراركسمءاسلا طئاثوأ ْ

 اورك ذنوب وغالاو كلا ةظفل“ ءامسلا ىف لمعتسا (لوتالا ثصلا) ثحاانم هنفو ةاءطق ا بوث نمةفسك ]
 تاردتلاو لاقت ىذمأ فو و داذواوروشناتوأ 'لايءامسلا همكىلا عت هللا نال بوثل!ىفاها اهعتسا |

 ضرالا ف داء لاى نبك وشما (ىناثلا ثلا ءاممسلا ىزطت مون ىلاعت لاهو تابواطم 1

 فوسكس عشا !ىفو فو سخر هةلأ ىف لاقي لاق نهلوق ىل_ءلديودو ٌض رالا م_مبفسن ىلاعت لاسةف

 ىلةسالل لغسالا فصو ىل.ءّتساف ذب لهم هقوذ فاكلا حرذتو فاكتل احب ر2نودءاملا نر 2 ناههحوو

 فآ_سالاو فو لنا ضرالاورم_ةلاقو فدكلاو فو دكتلاءاسسلاو رتعشلا ىفاولاف ىلءالا ىلعالاو
 هطقنز ودع ع نم دنع لفسأ نم هطةنامو رثدااقوف نأ ق وذ هطقنام ناعما و متاملا ىف مهل وقلق نماذهو

 لافورمقلا تحت هنا عماخ سك هل هو بادسا ىف ةلوقامأو ( ثلاثلا د تدل ا)رثبلا لفشأ ىف تت نا. ل ةسأ نبع |

 نادملاو فوسكلا دنع سءثلاودو هقوذريطظذ4فوسلنا همءرمقلا نال كاذو رمقلا ف تورمقلاىف | د

 ا او باهل ىلا ةي_ثلا فسخ ر مهلا ىف ىل_ن :ملذهملا نورظني ثم ضرالا لهأ ىلا هتداسن هيقريتعا |

 لة<اطفاس ( ةيئاثلا ةلئسملا) ضرالا ىلا ةءسنلاب لق باصتلا ىفو سلا ىلا ةيسسنلاهٌكلذ لقا ٠

 احح الاس نوكد نا (اههينانأ 2١ املاعادبز تد ؟1لاشلا نان الوغقمثوكينأ (امهدسأ) نيدو 1

 لوة'مل_ءلا ىععنوكت سعال ارث [ىف ماو عفم ىلا ىدنعتلا دنءةيؤرلا نال ىلوا ىف ثلا و امئاف هتيرشلاك | ٌْ

 لوترثك الاف ننعلا ىأر ىنء؟نؤكتذح او ىلا ىّدعت !|دنعو ارهاظ هولا اذدواصءبعذملا اذه ىرأ |

 نيعلاةنوردي الاى دازااو اد_رمثنلا نم ني رتاماق لاقو انس او أزال ىلاعت لاك اديز تيأد |

 ْ ىلعلاطفنالا زوال م ,هدع نال كلذو طوةسل اريغىف لصمال ةدث اهاطقاس هلوت ىف (ةنلاثلا هلكسسملا) |

 (ا.هدحأ 0 نيهحو نه هبؤ دة ءباملاة لام نوكته ا اطتاسلاةذاوطوبهو اهون نكءالو تاوملا | ْ

 :دئاقل امنه ضا اةل 1ي ريناولاهولو طوقسلا (رخاالاو) لايدفنالا |
 كلذوهب  الادرسدوهةمو» ىذلادانعلا ناس دم ا اهاواودن هلوقىف( ةعبارلا هلتسملا) | ئ

 ىلعو :دهةءراغ نمالو: باه: نولوةمف مب 7-1 هلا مهمزلد ال اه وجو نوح رخضتسي تقول كل ذ ىف مهمال |

 ةطقاساعدأ!نااونةدوا ناقدنأ ىلا فا وكمل مهلا دارملا اوريثاو لاق نال _ةءاذه |

 ةراشاموك سه باذس اولوة: ىلاعت هلو (ةسماخلا ةهلكسسملا) موكم باح ءاذهاولاهواودئاعو اوريغ| أ

 لل 5 || ىلا ن وهرب نضرالا ىلع ئذ عقيل وأو ة ينام مكحمءالوبيذكتلان نء نوزع نيوح مهم :|ىلا | ا

 باصسل اني م,ماعدرول أم مهسفنأ ن نءنوعقدب مهن دب اج ليلو

 (ةسداس بل هلك_سملا) ابوقام طم رانصف ماكر هنا نولو ف عذام ىوقأ | اذهو هش مسا دو قت عئعالءاوول ٌ

 نو: سالفدائءلاروهظو مالا حوضوىلاةراشا هناوااذهاولوةد لدن ثيح ةراالا هلك طاقساىف
 دءنولوة فلا همف لئاقال قيملأ دبا فذح عمموكس باصمنولوةيفءار ههعم قالا بعاونأب نإ

 نءلاجماذ- هو اوّروسامهماوع عم سالا دع ناو هل وهرب موكره باد ءانلق ةمهابا قللنا سبي دكت

 ْ رخال انهرنسفام_هدحأ ىلعر كنا ئرناف نيسه-و اذدل هدف ىلإ ةءالوأ هنم لقد هل لعيالو مالكنمفاني

 نيساذاىأ (نوةعصي+: ةىذلا مهمولاوقالي ىو ءردن) ىلاعت لاه م هدار ؟عرخ لوبقلا ىأرناو

 قتيل لاشي نأ بجص ناكو أ م هرذذ (ىلوالا ا لت اسم هيشواوقالي قد مهعدق نّوعج ريال مهن

 تعيياماجبع اوم هوو نم نع باوذاو كلذكس دلو مالسالاىلام ماعدزاو- ملسو يحل

 (اهمنان") فيعضوهو لاشقلا هن اة شو فماسهاك كل ذريغ ىلا مونعل وو ضرع افلا اوقلثمت ان آلا |
 ةدع لابو لا ديس هئاق هعد هبي ناىناجلادرعلا مس ل وقيام ديدتاادار ااامغاورمالادار راا سا "ا 1

 مومعلا لمد ىلع قانا وعدي ناك ابسو هلع هللا ىلص -ىنلاو نيعمزبءردو دباعب نمدارملانا (اهثناثرا | '
 21 لاق ىلاعت هنااذ ىلع لديو مهرذف هقح ىفدقلا لقي موهدانع رولي )نم باططنادا راانوكينازوهيد |



١ 

 ىنعمو مالكتلا اذه ىعم نيب قرغل امو نيف دمكملا مهاورفك نيذلاف ىلاعت هلوق ىف ةدئاعلا ام (ةن املا هلدسملا)

 قادنكم .رقاكلانوك ةدئافلا لوقننو دمكملا مدهفوأ نو دمكملا م-وفاد.كحص نو ديرب ما لئاقل !لوق

 ملثام لفلم مسهفيناكن و دمكملامهفادكن ودير ما لاه ولو دس كلاهتدارا ولد ؛ اةمىفال هرفك هلد اهم

 هباذسع ىنعب هللا دنكوأ ناطم_ثلادنك ديكلا مدار !ناانركذام ديوي اذهو نيد.كماونوكي الهو ديرب

 قالا هامو يلب ىأ قا ءدبقيو ناسا دلال ءامدودتسي كما مهاورفكن يذلا هلوق نال م هانا

 بيغلا مسهدنع مأ عامتالا نعنوعنموفمسهلقثتفارجا لأ هك د هأن ركاز اعزع

 85 باذعلاو باذعلا نو ديربف نيربخ“ الا نب سالا نبذه نم هاو سد 'ما ْك_:ءنوضرعيف كءلا نوح ان الذ

 ١ 7 :غ ريكشت قود افلاام ( ةئلاثلا هلك !)نوذعماورفكنيذل اف م هرذكلدوجولا نمهجول مهنع عوف دم ريغ

 ىهو ةدئاف همؤلوة:ماهبالا لوز كلذرغوأ مهسفتاب لزني ا دمك ا كيا دكت و ديرب ما لقي ل ثدح دمكلا

 ا ادا اربانوكيوأ لءهينهل نر كالو ةقفب يتألق هناكف نورع دال ثمس نمبادعلا عوقويىلا ةراش الا

 د.-وتلاداعا(نوكريشباع هللا ناصسدتاريغهلا مهامأ) ىلاهت لاه مت 5 اراسانرك ذاك هي -هظحل

 3 3 ةسغللا لدأ ناوهو في رستم هللان اسم ىفو نوئيلام_كلو تانبلاهلماىلاعن هلوقة تاق دب غي وهو

 3 نود: نيحو نو نيد هللا ناصسفهلوقريسف:ىف كلذانر تحص ذددور عيستلل لع مد | هننا ناك اولا

 2. 2 د15 نالعذنزو ىلع ناعس لوقنو رد_هم مساناصسلوةنناز وح لس. قناف دئاوغلان مان رثك او

 راج فرح نه ل دامقلا لوق ىل_ثم تدلؤش سلا 3 تاناحاتجم هلل ع اقبالا ع. طاو.مرب_غىف ناو

 ىلء رت لو مس الاكال_هس ذة ىفو نم نان باف هنعربخال فرخلا نا عم هنعربذ ثدح فرط ةلكذو ّْ

 عض اولان :ذامفدقا اكس كاذك ةسكلا ىف هفردلاو ديز نمت ذأ كلوق لهم ىف لمعتسملا هلأ

 انركذ ايف ميلا فالذع لسعف نزو ىلع ديز لاقي ايو نارا ا كرت ل

 هناكسءانعمتةير دصم نوكتنا ( امد د أ ) نئهجو لة<نوكرسشياع ىلاعت هلوقىفام ( ةعبارلا هل ٍ_سملا)
 03 0 ب زتصل اع لعوذزك رشي نيدلا ن كب (ادسيجا ريمهك ارمثا نع

 قاض لا كك دمام لذ راق نامعيلال بير ناش
 ٠ ١ م ا كل

 رابةءالا ةدرد نعاهطوةسو مهلا وقاداسف نيبامل ىلا هت هن اوه همف بدت رثلا هدحو 0

 ّن اوربنا كلد دهدو اونمود و تزع# او تزهوطظت انآ الا ناف راذتعالا هحو ند هئث مهل ل هناىلاراشأ

 ا تاك ءام_ثالارهظ أ ىفثرهظاذاهن الا نكل ان الا نورك ىأ باسم ولوقياطقاس“ اهلا نمافسكا
 2 عماس !الاس رطخعي اعرف ا دك هب لعق هنأ همأ ىعدأو هلم ع نم ماسحالا نم مسح أن ن نمناوش هناس وروطظأ

 نكل مهولا كلذ لوبا ذكدنم كلل هج نودي رتام+جاوباه سانلل لاق اذأف هعد .انأو هدد ىف هنا

 ليلا تناوسعرقوططتناو َُم ىتلا ءاعدلاو هشرفو هده ٠ىه ىلا ضرالا ناسنالا دنءءامشالا ارهظأ

 زوال تح هر زعل ةباغ هزنت نت لوي ثدح ىئسافل !لوقىلا تفتلبالو يهذملا لص ىف ةةسالفل بهذ

 لرش: نم بهذ مان هذمنوكما فرك ةق.ةلاىفادحاونوكل هتاذ ىلع دئاز فصوب هن اصتاو هور

 لانيؤاذخابك ا وكت اةوعدفف مح هراياو كلاىلا ثداوحلا ماا :الوةنان ودمافص هللا

 را طسؤفالا هحذم لل تسال ق تناك ةلهاملا ل رمل نا تيا ذاوانهذمدو ذم 2اوكاد مكاف

 ىلاعت هللا ل اقف كاكفنالاو لاصفنالا ع:ةاهعبط ءامسلاو نب ءوكتلا اهعيطضرالا نولوق.ف عد اطلا.نوأود
 1 اراثياو عئايطللالاطب ٠ املا نمافسك مهملع قسنو أ ضرالا بف كلنا عضاومف مسيح در

 3/ ىقلاءاعمااودو ءامسثالا رهظاىف ةءارغلاةءاغىف تيرغئشب ان ناان_هه لاف دا ولا ف رامةخالل

 5 فركُت كاذاوركنالاهطوة سب جو اماهريغوةد ودالابلمعنلابملا لصنال اد ١ ذأ لاراب

 06 اهلا سم ىف ةف_هالفنا د ذم ىلعاون اكو ماو ءانزك ذام دي ؤِب ىذا اورو مال ا ن نم كلذ نوداوف

 : طوسدوأ . 1
0 



 ١ اي ذ/

 || ريع ىف داقأ ةقمقلسا ىف هانعم ىنانغا هلوقنال كل ذوورمذلا ىنع ء عقد هنأ هسنم مهفب ع خا وقو لاا

 اود هال بل طد نم ل و ىر وصح نعىر.غ غافر وضالاىلاىئح و ل ىأ ع ىغأهلوق اوذو ديقاسم|

 ْ مهنع عفديال ىأ مسبنع ىئذغيال لو ةفروضملا ةقشم اضيأ ع عفدبف يع مكمنغي ىأ ني :د هنا ىدلو نع ْ

 منع غد موب لاهو ل نمو ا ىفامناو اعفن مهعفي الهلوق نم م علب ااررض مهنءعفديال هلوقنا كددسالو ررضلا ٍْ

 1 موهمنعل ن مهوااى لمعم_سأ هناكف مهق دص مهمنغد مول لاو هناك عمل مول لاسةف مهعفت هنم مهنا مهق دص:

 6 رةبركضتيو فرط نامبأ الع نمه دنع نو تسسصر نمالاهيلع علا الا. موهو مهنء ىخدالرفاك لاقو

 ىلع ز مذملا م دَمَت لصالاو لوعفملا ىلع ىلءافل ا مدت لصالا (ةئااثلاهلشسملا) هللا هقفوو هللا تانآةداهو |

 ْ ف تاكروكم عب رأ مزلب الن ماللا اونكساف تاعفا ولاقت اذهلو لعن لصتم لعاسغلانال_ةلوتالا ىفامأرهظألا | ]

 (|ثوكدهن الفرمذملا م دقتاماو لهةئموهو لوعفاارمذ فاكس 'ثالاونكسي لو كبر ضاولافوةدحاوةلك |

 1 نكي ل ناف ىابا دبز برمض كلوق نسرايهدخ الا ىلا ب رق آن وكب ديز قب رض تقاذا كيا اراستن ادا |

 "| مهدب بيك مهينغيال مول لاهولا فه اهو لعاسفل ام يد_ةنىلوالاق ىديز صو ديز فض كلوت راصتخاك انه

 1 لوةنلعاسفلامدقب ملف ىف ديز م ىفاشلق مراص مس نعى _غيال موي لاهتا ذاق لوعفملا ميدقت نسحالا ناك 1

 اذهل عفايسلان اكمهدبك ينخيال مويلاه واف ىلوأ مهالا مدقتن أو هو ناسلا لع نم ةدافتسم ةدئاق هيف |

 ١ هاجر عطقنا منع ىنغبال عمساذاو مهة- قريد او جرف مهريغم ٠١ د.كحص ىخغال لوشبامعر مالكلا | ز

 || هنالزن نمءوسي ل ءفود دمكلا | نعم نأ انرك ددق (ةعبارلالئسملا) نذمب سدا ىذلا مالا رظّناو |

 : مهلابعفأ مهنع ىتغيال مول لقب ورك ذااءو سب ىذلا لمعلا صيصْخت ىف ةديافا|اك هنمو دص نمم نس> ناو |

 يذم واق لذبو هيلعوت !ىص "ىلا ءس لعفي نوأب ا وناكمهنالىلوالا قد رطا اب سانق وهل اون قالطالاا ىلع |

 عتيل هب هنضنو ذقدعتا وفاكىذلا مهل انغأ ن انجل[ يئغأ ام لاف مهلاسعأ 1 نو دّةّيعب اونا تصفر |

 : نير اك نأ انلقدقوادمكن و ديرب مأ لبق نم لاهت ا ىلا .هت هناوعورخآ هو ه سيفو هنو داب مهءاجرا| 1

 م ايندلا فمع ديك م وقلي ال ىأ نو ديكبملا مه لام سو هلع هللا ىلع ”ىنلا لق يف مظ ريب دلت هي هيدا رمان ىلعأ 1

 ٍ متم هنأ (اهدحأ) ةوجو هيف نورمدنب مهالو ةلوقو مهرضب لبد كلا كلذ مهعفاب ال مون نولعفي اذا ٍ

 . اذا م ةلنملاوريغلابراسستنالا ىلا حاتحال ثيحي هوركسملا عفدلادوما بتريالوأ ىهادلان او ههسو ناس | ش

 ْ لوصحو سأبلا دنع مهريغ مب رصتنالو م_هسفنأ لاعقأ م ههفنيال لاستفرايغالايرسصتني كا ذهعفتيإل | ٠ْ

 الأ نو دقن :.الو ايش مهّتع انش ىنع نغت ال ىلاعت هلو نمدارماوهام هنمدار 1١ نأ (اينانث) مهلا اع نعسأ.لا | 1

 ْ مهد هام مهلوقو انو اعفشءالوه م «اوقوم انصالا ,تدابع ىأ اديس م_ه درك م-منع ينغبالمون لوقف | 3

 لأ صان صو أ أعيفش ةعافشاماباذعلا عفدو عيفشال كم هاريضنال ىأ نو رهن مهالو هلوقوانونرقماالا |

 يغبال لاق هناكف لعافلا ىلا «تفاضااللوعفلا ناردصلا ةفاضارهديكف ةفاضالا لوقثثأ (اهثلان')

 1 ترصتق!اذاقوزع برن يف ي .عاوا رع دنز ترم يي. .عألوق وقت كناوه هناسو مهانا ناطيبُلا ديك مهتع

 ْ: نوكينأ ل ة<ديز برض ىئببعأ لئاقاالوق تءء-اذاف ةمنااو ةنيرقلامالا لعبال هنلا فاض اور دا 1 ىلع ْ

 || ىلء ة, رقااتاده: ةرمس ىلع صلل | عطق .عأ لئاقلا لوقثعوءاذاف اورمض -نوكي نأ لة<وايراض ديز

 || قكالو اعطق عفتيال ديك ماديكنال مناد عاش لاتيه نم دما ماد لت ذا اوعفملاىلا فاضم هنا
 | دك جس: لرتن مقدس عفان هنأ ن نظيدئاكلا ديكن كيل ناب .ىلا حاشي الفدا ىلع كلذ ظ

 انذاك ملتسو ٠ لغهلنا ىل»”ى الامه ديك اماو عفنت اهنا نونظي اوناك م هومانصالا ةدابغ ىلعمهاناناظمشلا | . ٠

 تحاص ىلع باَةذِب لاكي خ الاف ةرخالا إلا سندلا ىف متهم فل ثااوبلطامغاوةرخالا ىفعنابال هنانواعيأ :

 || توداناذعا اولط نيذال ناو) ىلاعت لاه مان :اقامفت ركفت اذا | نيهج ولا ىلع لاك شاالو لوالا هسولا | 3١

 | هلال كال ذو مهرذف ىلا عتهلوقب لدتم (امه دا ) ناهجو مالح | لاصتا ىف (نواعيال ععرثك 1 نكاو كلذ | أ 4 "|

 ل ا عا هناك ددنصسحو ”لاتقلا عريش لي لزان هنأ لق د ةولائَةلاَز اوج مده كبل | ا َ ؛

 5-3 7 ار ولا



+ 

 اولاهنيذلا نوةفشملا مه مهرك ذي نكمهر ذفامهه لاما ن واجمالو نداكب كرر ةمسعن تن اخرك ذذ لق ْ
 (ةيناثلالقسملا] كل ذر خل نونملا بيد هب صرت عاشوا يذلا م ةرذي نمو نية فشم انلهأ ىف لقانا

 لوة'ومالكلادد_2ْمَو رااكلذ مم موءاكت الو موملا كل ذ ىلا مهر ذ لاه ىلاعت هن أ تح نوكفّدراغلل تح

 مهاعتل مهلك موملا كلذ ىلا مهءاكنالف مودي ب اذعلاو موةي باس !ناو ةقآ ةعاسسلا نا مكللقأ#ملا
 تول ق1 قو قس همعطتال لئاغل لوشن اه ملل ااه لعب ىقلااةياغل | تس مدأ ارمانا (انهينا ١

 زؤحيو لءلءتلا ىنعموةناغلا ىءم اهيف دس وف ضرغلل ىذلا ل_عفلا ى مي اه دع ضرغلل ىتاا ماللا نال
 يتلا كتاب نأ ىلا ىااذهنقملا كل: ىتح كيردمعاو ىلءذ هلوق نه دارملا لءلو !هبف نية ملكلا ل اهدنا
 قفدااركذ لاف نوكحامنوةع-سبهوقنمءذاراالوقن مولا كل 3 ىفالياضي أ هرذيال ند ىل مق ناف

 انرك ذ دقو هللاءاش نمالا ضرالا ىف نمو تا وس ١ ىف نم قءصق ىلاسهت لاتاك مسمتم ىنئتم نوكيو كامل

 ذعر دعرلا نا لعب نكن وكي ةدصل ا تعقو ا ذاف نا كسسص باس سهلا موب ناىلءو قالا فرتعان هنالايزه

 دعو لأعلا حتر لو لفاغلا فقرا ةكصلاتءقواذاف لفاغلاكنوكي مل-هيال نمو عاجل دعت ست ا ||

 ىأنوةعصي هبف ىذلا مسهمويةافالع نوكيا مغناو هموب قالي درعا لك نال عمون ةاه العدعوتا!نوكمأل

 ومد موهوءار هلا أ هير نم ةمعن هكرا دن ن االول ىلاسعت لاق امكصاذهو ةفملاهذهبفوصولامونلا

 ثوكيىذلاذبتلا ى:ماامناو يةسوعوءارعلايءانذ منف ىلاعت هلوق ل. دن نة هنالءارعلابذ.نلا سدل ىننملاناف
 عفرتو ةران لمقتسملا لعفلان هاه دماغ يو (هئلاشلا 'هل*دسملا) دول لاذهو امو: لم هءعموط

 ىت> هقفلاتلعت لود بص لاا ىف عقبال ١ ارافتةهال.ةةبسم ناك اذا لذ ءفلا نا امون لفافلاوىرخأ

 ىحناوهه.ةبدسلااو مانام وق طق ست ىت-ررك لون عفربالا- ناكن اور اهدند كناق رد عفرت

 ىت هلوةراضف ىنكسلل لوةرادلا تمل ةث لعفلاا هراهت ضرغل او ضرغال للعتاا مالو ذي اهل لمة تسلا ىف

 لايق: سالا ةدارادنعتمهألا ف سلا ترث ذامو ايش تلقام لدقناف نأراسعذ | اههبفو عفرال هلو ةكعذرت

 7 نهذلا ىدلابوه:ءو نيعلا ب صن نأ تضؤار طظدممناكاذا لمس ا لعفلا لو“ لاطاةدار ادنع عفرلاو

 هر : بنما ف ألا اح رانا فاشملانا ةفاضالا ىاولاع اذهاو هاشم ىف ناك ام «تاغفلد لع

 د ثذاو كون ١ ا الا ؤيىذلاو ةفللا ىف

 ألخ لاعت هلوق ىفاكبمانلاءتدنلا ناعنعو نأ. م .اللابقتسمالا نابض امزنا 2 فوسو ئغسلا

 معدلال يدع ن ناوناو لاش: تسالان لعفلا ضاصتخ اريغ ىعع اًمننل دبا او فوس لو: قضم مكدم نوكمس

 لايقتسالافاموهر اغدنملاو لاشتةس الا ىف عهدي تدثي لو ل مقشس ةمسالا الإ نيسان تشيملا ١ لاهم بالا الا

 لةتسملا ف وشو ةرفغملا وغواشرخ ليتل ةغراو أىلرفغي كمن اد عأ تاقاذا هلاثم لاب ةدسالا سفنال
 مالكسلان هدوصا نوكي ام ندب قرف وةزفغملا لابعد سا نيسلا ثني ىرلرفغتسأ تاقاذاو نامزلا نم
 هئمدؤصملات وكب أمنع ولا .ةّدضال ا هي نئسل ىنعمل انى اف ىنهمىفال ادوبي الل اي قتسالا نكتأ لابقتسالا نا

 مهالو أش مدع م6 ىغيال مون ىلاعت لاه مثلدوهةم لع نييشا لام قةسال ارك ددف لة ا ىف ىنعم

 : ماو نع مهمول هبي امرك ذ دو موهمون ةفص داعأ همو:ق الدرس افو رب لكو مه هوناوقال. لاما تدرس

 مؤ مون فلاذوعو ىءبال مون لاف ن نم هوما
 ظ لدا سم همقو 0 موبا ده +. لاف ىلاعت هناف نين

 : مدهمول نوقالبم ءىأاوقال فرظاه 3 مجهول هلوق نعل دب لوالا ن اهو ىغبال مونف (ىوالا)

 || كوي نم لَو ىو لود: علا فرط ممل نوكمت مافى مونلا كوكي نأ هش مري اذهل .ةناف

 دعو ىلاعتةهلوقىفافرط ةنوكزا وجو نامزلا ثانركذ دقو هذه عنامالو همتارج ينل مولن الفلق مويفأي

 ظ 5 دم خدك منع ىغبال مون ىلا هت لاق هن املا هلشسملا) نامز هنا عمنامّرلا لا مول!ةفاضاز اونجو

 ١ اله: مدهش كف انغأ ل انقلا لؤقناى هو هليلج ةدئافل ه فنب ىدعت ءانغالا نا عم مظهدلمك مه“ هبالموب

 هيأ
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 ريصاابدس لع اور يصاق لا ةذ حورذلاب قيال مك لايف تح رخل لاقي بدسل ا ىنهعلمعتستىتلا ا

 قا.دالام مهتلا لءقوءاعسلا مومن م هلا نمدارملا ليقو ناد رصشلاو مضلاو ىلاعت لاك دونم رتمتاد| 3

 بدقعلاق نم ثدملا فدرو دقو هنت !ناصصس ل ةؤةالصلا فئاظو نم تغرف اذا ىا ةغنلا ىف مخ ةقبظو | ٍ

 ميبملا تقو م ودتلارايدأ ن مدا رخاتأر ماظااروهشااو فثاظولا نمدوصسلان الاد اونيعضوملا ىف | ظ ْ

 . كارا

1 1 

 | لوأ(ىلدالا) هن هنم ن0 ناورعاسفتلا عرض لإ اسمم د ةنريس فعلا ىف عورشلا لدقو . (ىوهاذام وز | 231 ا

 تضرب سم سس سس مسمع ومس سل دما نشا حت مش سس ل ولسنا سس سس سم

 : ماللا ى هه " (ثلاثثا) هنرق لهن نالف تثلاس#ي كير مكل-تئاف لوي هناكف تايثلا نم هبقربصلا(قالا] |

 | اننمعاي انه اه لاه ( ةيناثلا ”لشسملا) جا دلال كيلع مكحلا اذهاريصاف ىريس اف لاف ثدح ىهالا لام“ دما

 ارز ذانونيعلا دو هدحو م مكرملا» ءابوهو لان هريمضلا دحوم لوقن ىرع ىلع عنصةلورخآ عضومف لاهو

 1 ىعملاث مح ن لهامأو نذلا ا ثنخت نماشهابشتشأ, لأنو نم !عجنونلاو هوائنمع أب هلوق ىف ع هب اريمض انوه

 دياكم هلاوعببو ساذل أهل عمج | تمدح ملسو هيلع هللا ىلص“ ىننلان ةجنرلا ةمطمريصلا نال مت انهاه طفلان الفأ

 عاقبلا لكتوك عم قرغلا نعت هظفحو املا مدعدمء ذاختالاب هرمأو كلفلاب هرمأ كال دكو ءرمأ ىفاوزو اشو ْ

 ذقانلقانه اهءاماا قلعت هجوام(ةثلاثلا لكسملا)انئ.عأب لاف قل ارطت ىف ميل ءاضفس ىلا املا تحت ةرودغم ظ

 ناكعىأ انمىأ رعمانعف لعلامة راننمعأب ظوذ# هربدَةَدف ظْوحلل هن أب اذلقن امهر وجولا عجب نمرهظأ
 ناكناوتلا ال القلاب بكل اَقيأك عب هد 4 أر لئاقا!لوةكوهذشنمحو "قران. أي كناف ءرث دقو كارثأ ظ

 :قرفلا امو انن.ع أب اذه اه لاقو نبع ىلع هط ىف لايت ثدحخنيعضوملا ىف قرفلا ا لمق نافةل اي تسيل هتلاذيود ||
 1 ىلع ىأ ى.ء ىلءهلءفا لو [5ىناعت هللا ها ضرب ام ىلع ىرب هنا وهل |: ه ىلع ىءملوقنءالانيبو لم 1

 ْ باقيالو هنق راظذنال هيض'ريالو هريغل أيش لءفي نم ناف هيلا تفتلأو دع ىف لخ دي هجو ىلعهري دقت: ىاضر | ل
 ءضوم نم موقن(لوالا) هوجو هيف موقت نيح لوقو اهانرك ذدق كبر دم حسو هلوقىفءابلاو هيلا هنيع |
 لسنم مهننا ناصس لاه نم نأربخا ىف درو دقو مامقلا ىجم نيحو مايقال ا ىلع مزءنام نيس مايقلا ىلنق دارملاو |

 : (ىناثلا) ساحل اكل ذفوغللاو طغالا ٠ نم هنمردصدق نوكي ابل ةرافكك اذ بتحح, لحم نم مو. نأ |

 (ثااثلا) ءابذنالا دعب ميسي ناكل سو هيلع قنا ىلص هنا ىلع ل ديريخ هبف اضيأأ درو دقو موذلا نم موقت يح :

 موللا كنا ةخلفأ احاتنن اى لوي ناك ل-سو هيلع هللا ىلص هنأ ربذلا ىف درو دقو ةالصا ىلا مون |

 هتنارك نإ كم اسقب ماقتنالل كءاصتت او ةاداعملل كلم اق لّدبو كور دمج عيسف مهيلع» اعدلاو مهتاداعمو كلموق | 8 ظ ةدهاجابصتنم تةاذااببسالوامرمالموقتني عار ا)كريغهلا الو ل دج ىلاعتو كدا كل رامتو ل دو | 0
 ىللعو ىلو؟ ماشا او هوءاغب ال! لحراهتا او نوكسلا ل لدلل'نافرابنلاب ىأ موق:نيح( سماذنا) هصيفستو | ظ 1 ا

 ىلاغت هلؤةو حصل لو أ وهو موصتنل ازايدأ كلذكو نامْزلا نم قب امىلا ةراشا ههسفلمللا نمو هلوةنوكب اذه ظ 1
 نردصصت نيحو نو. نيح هللا ناسف ىلاعت هاوةكوعو هرب فت مدع دق ( موكا ار اددأو هصسف لالا ن نك 7

 (.:هاه لاق ىلانعت هنأ ىب مهو ودد اهب ةروسلاه ده عوق وءانءمو تاهوالاهدهبصاصتخالاةدئافانرك ذدقو | ا 0

 دداس رو دوهسلان مدار 1١و ليوح اوىعغملا لاق. نأ لمحو دوصسلارايدأو قىفلاقو موعلارايدأو |

 لكون ولام ولا نضدارملاه! رالاىف نمو تاووسل ا ىف نم د هللو ىلاعت هللا لاق ثان | نمل ا

 للان وكيف ةنيسح فاأ هلي ةكتاّرمرمشع ربك أ هتلاو تاّرهرمشع هلل دل او تا رمرسشع هنا ناس ةالصلا

 نوح 4 نافل هدول نمانزك دام نيم ذئرحو سعشلاءوضب اها.ض ب هذيو ىذو مها اربدي ثدح ا

 ا موهفلارايداو هيفناسظةيناسنالا نوكي ىذلاردقلا لمللا ن همر مايقلا لحم هال راهنلا هنمدارلانأ موقت | 1

 بر هلل دو او ل_ءأ هللاو ةروسل | هذهرب_بغت رخااذهو موذلا تقوالا عييسنتلا نعحيرذيالف مبضلا تقو | |

 مسو كل 3

 ل _ (ةيكم نايا ونوس مهتأاةروس )

 (يعرا نسر مرا
 ٍإ

 0 يل ا ا لاا يا ذ# م سس



 ؟ 4

 مهرذف مش | دعوو انا نوكمف مهل امد صوت ث يح ردي موب باذيءة..اسمقلا مون لبق مهل لب لاًقري غن *

 ردتقال او لاه مهنع ىنغنال مه دمك نأ نيب مله الل ذو ىنغيالىلاعت لوب لص موه ( اموينان*) ردم عون با ذيعلا

 تاكمهدمكم نع ىنغيال لاهولو مهل دنعملا باذعل اودو رخآ ل يو غبال مهدك نا عمها لب ءانغالا مدع ىلع
 (ىلوالا هلكسملا) لثاسم هشضو كلذ لا زاباذعا ولط نيدنا ناو كلذ عم لاه ورمضد الن كاو عفت ال هنا مه و

 [|| ىفماعاواظ نيذلافريقلا باذعوه باذعلا اذلق ن اور دب مون ب اذعوه با ذعل الق نا هك «ىله ! مه اواط نيل

 ش مدايعىناثلاوموبن مهددكوه(لوالا)ءوبو ه.ذلوقن انهاهملاغلا نم دارم ا ام( ةيناثلا هلم سا ا) ملاطن لك

 نيرتسفاارثك ا لوق ىلع كا ذنود(ةثلاثلا "هل 5سملا) ىلاثلا ه+ولل بس انماذهو مهرفك ثلاثااو نانثوالا

 نرخ آن يهسو لة<وربك الا ب ادعلا نود ىندالا با دعلا نم مهئةي دناو ىلاعت هلوق هديويو كلذ لق هانم

 ناك شالو ماليالا ىف لّدقلا نو د برمنمل لاقي ةدشلااو ماودلا ىفكل ذ نم لقا ىا كال ذنود( هع دا)

 كلدو ميظعلا# رخالا باذع ىلع هفنتلا ةدثاق همففاذه ىلعو ىءملا اذه ىلع رخالا ب اذعن وداندلا باذع

 الا نركمال هنود ل:ةلانوكيام لوقيور كفل اركفتسفربتلا ىفان اذععو الّتق ىأ كل ذ نو دانا ذعلاهت اذا هنال
 كالا باذعلا نو دى دالا باذعل نم مم ذنلو ىلاسعت وق ىف ل انتي نأ نكي ال ىنعملا ا ذهف لل. ةناف اوظع
 دسافم كح الس تدع لد اما لوق هقنرط ىلع ىلاملا ادهانه اهدارملا نوكينا نم عنامال نكلو كلدمل انت

 ىذأا اهعضؤمريسغىف اهوعضو ثءح مهفنأ اولظهللاريغاو دبعاسل ماوه هنا-و بعام كضرغنو دو
 ةراشاهنارهاظلا لوقناذامىلا ةراا كلذ( ةعبا رلاهلسملا )ابا ذعلظلا كل :نودمكآ نا مول ل قف هل تقلخ

 هلوقف عقاو باذعىلا ةراش امهنعىذيال هلوقو نوةعسب هلوقىف (امهدح !)نا رخآناهجو هفو مومااىلا
 باذعلاّك ل ذنود ىأ كلذ نود هلوقو عقاول كبر ب اذعناهلوق مدة:دق لاب نأ نكعيو هملاةراشا كلذ

 لئاقاالوقوهوانلثم ىذلا لاثملا ف ههسوانه دقو دمكلاا ىلا ةراشا كان ذفمهددك ىأ كلذ نود (امهبنان”)
 (اهد أ )اهريسو هيفانرك ذن واعيال مهرثك 1نكسلو(ةسماسالا لٌيملا) ملعأهظئاو كنامرح كد التحت

 ماك: ىف اعت هللا نا ثنو: هم مهب مهرثك أ ىلاعت لاه اكرثكالاب لكل ا نعربعت ثمحح برعلا ةداع ىلع ىرح هنأ

 لف نمك نم ممنم( اهينان”) فلخللا نعا دمعي كلذ ن وكد ثرح ماكملا نماهنسحتسا هنا نا ملعيلةداعلا كال ىلع

 فشكلالاغاولعمهنا هلقاواولعلا اوحالا ضءدىفواولعن 0لاوحالا رثك أى مه (اهثلاثث) لعيال نم نكن

 اءاذعمهل نو هو مالا نمم دتنامودنوكي نأزاج نوأعيال لوعفم (ةسداسلا هل دساا) مهعفمي لناو

 ريصاف) ىلاعت لاه مث نولها نولفاعم_هرثك أدارملا نوكمفالسصأ لوعفمهل نوك.الن از احو كل نود

 نولوةيام ىلءريصاف ىلا هلوقريسفتىفهانرك ذدقو ( موقت نيح كبر دم ججبسو انندعاي كن اف كبر متم
 ىلاعت لاه اا لوقف ىسني دهعلا لوط نأف انه اه هضعب ىلا رعسشنو سمكا عولط لبق كرد. حبسو

 أ نمافسك اوربناو ىلا هت هلوق مدت دقوامهالو عفت مهتصذ ىف قبب مل هناىلا ةراشالا هنن نا تس ,ه رَْذَف

 ضرالا ىلءر ذتال بر مال! هءلعح ون لاق امك ءاع دلا ىلع ملسو هملع هلفا ىلص ”ىنلا لمح امم كلذ ناكوءاعسلا

 كيز دمع حيسسو مييسنلاب نعللا ل ديوريص ا ىلاعت هللا لاقف مالل ! هلع سن واعداكواراد نيرفاكلا نم

 كاف ىلا: هلوقو توا بح اصك نكدالو كبر مكهلسربص أف ىلاسعت هلوق ىلا ىرثالا مهكله ا مهللا كلو ق لدي
 ىلاةردامملا فرعلاىف ىذةةيامم كلذ ناك هنو دمك مهن نيباسا ىلاعت هنا (لوالا) هوجو هفانننعاب
 ريصاف لاق ىلاعت هنا (اهينانث) اسنفدعأب ظوفحمكناف فذ الوربصا لاةف مه د .تسسم عي الث موكالها
 نكللاوخالا نةنوكيام لضفأ ىلع نوكت نأ ىضتقن لالا هذهو:لارئانم ىأرع كنافمهلع عدتالو
 نم تأ( اهئلان“ل امم ىأرعكناف لضفال ارتشاف مهانقاخ دابع ىلعامعاد كنوكن م ضف اانا سم كنوك

 ثالاس كشنالوربصا ىلاعت لاق ك اشلا لاح هءااوكشملالءمدعنع*اجا هفنوكي هربغدنع هلاسوكشي
 نؤلوةب ام ىلءريصاف هلوق ىف دج وال عضوملا اذهب ةصمام لث اسه هبفول اوكش ىف ةدئافالف كارن انندعأب كنف

 هللا مكحي نأ ىلا ريض ا ىأ ىلا عع ىه(لوال ا)اه وحو لة مكه ريص اه هل اوقىفماللا (ىلوالا "هلشسا) ظ
0 

 ءنرو ياثلا
 لا



 هيمو سب هوس نسعي جرب جو

 يي جسوم اود عبدو ٠و وب
 لويس ورم اك يا كوبا ١

 ظ :

 ذمار نالو هب مسق أف تاندب تا : اي لك |نءزيمت سو هيلع هللا ىلص -ىئلاودسألكارهظوءامسلال ثا

 ْ رهظأ اهنال“ ءامسلا ىف ىه ىتلا مودضلا اوهراشملا نأ يلي اده نمو لمس احاضياو لسرلاب كلذو حال_هالاد | 0
 ىلوقلا( ةثلاثلا هلة سلا )ايرث ا ترو هظ هيفاضدأ ثار ةلا كل ذ دعب مث هملع لد أىوهاذا هلوقو عماسلا دنع | '

 نعادا نورك“ ءاوبسل ااطسوق ناك اذا مهلا لوقن هيوه تقوي هيمسقلا دست: ىف:دئاغلا ام( ةعدارلا لئلا | 00

 يناجهلاوزب نيمت لازاذاف لاعشلا نمبوذلاالو برغملا نم قرم لا هبل هذال هنالكر [بب !اهيىدتهيالصرالا|]

 ىلع ناكو نم: موملل هح انج ضخ ملسو هيلع هللا ىلع <ىناا كاذك لاعشلا .ه بوّللاو قرشا ن<برغملا ظ 0 |

 ىلء كل دب ميسم دصقملا ىلا قد رطهنركح د الن أةءاوغااوالص أ اسةير ط هدطةمىلا كلا ا دعالثا | 0! 1 .:

 0 رهاكللاك لاضااو لاض هنا لوةتالو د شرربغ همفس هن ادادسأ | قد رط ىلع س دأ ىدلا ن نمؤماللوةئكيااذهأ ع

 أ نافىلاعت هلوق انادي قالا قا طم لف الو رنك اس1 نضاغ لاب ىلاعت هناكف قسافا اكىواغلا ا ١
 سجل : : 6 : 0

 ما

 م سس

 | ىلع ايف ءاثا | تامعّم_ساروواغلاو ةرهشلا هبات ىف ىل است هنئا ةلكتاك امل ل وة: ميظعلابو ميحرلات كاك 2

 نه ناف ضعبلا دنع ىضاعر ءاهرغاماد ارو ىف نوك امال امنع سا دين ر ىءع مالو

 ىف كل ذ ناك ن او لوعمو لءوا ل_عأفو لف مي - ”رثلوةءاعر عطق دع ري ةردنلا ف عمو ميحرلا عمن

 || لوةنانا ىلع هتنا ةلكل هروهشسم الو مزال هما 0 اوةذملاو همم لوةثما ىف ةرهشلا ف ءاوسالا نك دعبلا هنا
 مق ل وق: كناان .ركذام ديؤيىذلاو ةيعكل !برت برعلا نع لن هنا ىرتالا لمعت سال نمالا دنع نا تاق :

 ' فاه ل هي ناس الا دنعو مسقلا نم لعفلا فذ دنع س ايتأالا ةفا همفءالا نال هان م.سقالوةت الو هللا

 لوة ىف سنلس افي رءدلو لوق ىف دهءلا في رعتلمكخلاو ىلا عت ه اوقىف ماللا (ةد ل1 ةهلشسملا) عي لف كلذأ

 : هضيلائااواسكىعا رلاىئدااشع محلا عاطاذا مولثاه لاه ابرثلا هم دا رملا مقلاو لاق ن ءلوقلوالاو |

 7 م ىوأاا,مذ هضونملا م ولا لب ال لمقو ١1 دّدهالل اهيف ةّسان ىف 2 ىتلاءامسلا مةوهم هلا (اهدحأ) هوجو
 ةيسائمرك ذناو نآرشلا مون ( اهئلان') هل قاسالام تامنلا ن م ىبهو ضرالا مود ( اهيئان*) نيطابشلل م 3

 سدتا,ال ةمالع نال قارلا دن عم وحلا رهط اوهفابرثا ادارحلا اناوق ىلعام أ اهنم راما همق نيدو هدحز

 -ىملاو صا مالا لق: فير تاركا ءاشعلا,ترهظ !ذاوراشلا كل اردا ناحركبلا قرمتملا هه
 دارملا انلوق ىلعو ةءااو ةيمكحل ارامل تكرداو ة.باقأ | ضا ىهالاو كلا لق رهظامل لسو هيلع هللا ىلصأ|
 ةهب اشملا ن نم اممم امل اهبهنل ا مسق أف ىراربل !ىف٠ا دةهالا اهيمدهلا لون ءاد_تهالل» اعسأا ىف ىتلا مهقلا ع

 نودعبي ءاس الاوءاعسلا لهأ نءنيطامشلا دعت موحلاف مولا ن ءموجرلا دارحلا|ماوق ىلعو ةيسسائملاو

 مل-سو هسملع هللا ىلسص" ىلا ةزممع لالدةءاوهفنآو ةلادار :[1١ اوقىل-ءو ضرالا لهأ ن ءنيطاسشلا |

 الو تالضام ميََّمسسم طارمص ىلعنيلسوملا نم كنا مي ك2 !نآرالاو سيىلامتةوقكوهنهتءاروهق ل

 ىلوأ ةملقعل اًةوةلاو اه الصو ةناعسحلا ىو تاث هب تابنلا لوةنفتا دئاوه ملا انلوق ىلعو تيوتا

 هرك ذم دعت دقو تال_سرهلاو تارراذلاو لاهوراوطالاوالو مودخأاو لقب ْ]ثدحرواطلاو ىف لوةلاكمهلاو | /

 باقل ظملغ طف تاكولو مها تذل هنا نم ةعج رام ىلاعت لاق اكو ميظعقلخ ىلعل كنا وىلاعن لاه اكريلظ ع قاخ

 ترد ا نفأ لف ناكاذا هي“ دتهالاكٌرمشملا قفأ ىلع ناك اذ (مضنلام»ا دتهالا لق نان كلون ءاوشننال

 نيد راماا ىف ىدوي هنالرثك برغم ا ىلا لث اموهو مدضلاب ادّدءالا لوقنلاوسأ ١ نءاباوج ترك ذام قلو

 نأ ىغو ةفطل هنقونيل» ” الا بح أ ال لماما لاه كف نب دلاامأو انك ذالفىو. .:دلاامأ قيدلاو ىوذدلا

 ةجرد غل 0 هنا ىلع ل دياغصو هيظعتب نرتف هددعبن 7 نيكرمشملا ن نم ناكو همظعو هف رش معلا مسقااملهقلا

 ىئلاو لالضا!نيباوةرغي لنبي رسل اراك أ(ىوغامو مكمح اص لضام) ىلاعت لاق مث لاو اه هناف ةدايعلا

 اورينا وىلاعت لاه دشرلا "هل اةمىف ىجلا وىدهلااهل اعمى لالضا!ناق رفا ةلواحم دذع مهعضعي هاف ىذلاو

 ا ق.ةدو ”ىمَلا نم دشرلان يس د5 ىلا .ع:لاهو الدسهو دا ىلا لسساوربنأو المس هددت الد ثلا لميس |

 لالضا !نم دارا اف ىو لوقنالو ل-رو ىريهد لض لوةتعضولاىفالامعتسا م أ لالطا!نأ هيف لوقلا|
:ٍ 

 _-_- ممم

 ئ ١ ْ
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0013 
 ٠ .٠ طصتمسج ل دس

 هلنعي مودتأ اراب داو هصسق لمللا نمو لسو هماعمتنا ىلص هسنل لاهل ىلاعث هللا لوة:ذ ىئعملاامأو سسةلاواو

 ىوغامو كحر+ اص لضام لاسةفءدعبر معلا اسو هلع هللا ىلسم”ىبنلا ةدياكمءازسأ ىف ء نس هنأ ||

 تايراذلاوتافاصااو ىه ْمفورا!نود ءاعسالاب م.قلاناهح انتفاو تم دق: ىنااروسلا (ةيئاشلا ةهلكسملا)

 د اولمكهلانا ىلا هز لاه [مةنادحولا تاب .ثال مقل اه .ةىلو الاه اهدعب ةرولاةدهورواملاو

 ماودإةثلاثلاىفو عقاول نيدلا نار قداس انو دعونا ا ىلا.عت لاق اك ءا؛ ازالاو رشملا عوتوأ ةداملايىو

 هللا ىلص "ىلا ةويناةروسلاهذهىو عفاد نم هلام عقاوا كبر باذعنا ىلاهذ لاه اك هعوقو دعب باذعلا |

 آل ىلع هلل امشي مل (ةثلاشلا هلم لا) ةوبذااو ريش او ةينا دولا هن الثلا لوصالا لمكشل لسو هيلع

 0007 0 ل ا هنالف ةمنا دولا ىلءام أ اريثك ةوبنا !ىل-عالو ةدنادحولا ْ

 امورمث ها ىلع مسقلا نمرثك أو ىب مضلاةروسىف نب سهابو ةروسلا هذهىف داو ساب مسسقأ هلالف ةوينلا

 ىلا جوريلاتاذءاىسلاو ىلاعت هلوقو اهاصضو سءثلاو ىلاء:هلوقو ىشغياذ الملا ل وق ناف هب ولعب

 لقاك ةنلقع اهلك ةريثك ةنادحولا لئالدنال كلذو هب قاعت اموأ رشا اهيف اهاككل ذريغ ْ

 دمحاو هنا ىلع لدت 3 هنا هلاوش لك ىو

 لأ هعوقوامأو لقعاان ترثب هناكمافرمشحلا امأوةرئاوتم او ةروهشملا تازدملا ىهو :ريثكاضي أ ةونلا!لئالدو
 هيففريفتلا ام أو امزاعا دابقتءا ءدقتعي د و فاكملا هب عطقمل سسقا ارثك ف عمسلابالاهناسيثا ن ركع الذ

 سن لاقي مدضلام سق هلا ارهظالاو ءانمدق فالخ هيفذمكلابروأ مدعلاب مسةالواولا (ىلوالا) لئاسم
 00 مسقلا لص ا ىف هابلا نال كلذو ضراع ىنع هسيفانلمعّساو اولاوءابل نك الصأ فرح لصال ا ىف سل
 00 موقأل وقياكو هان توسقأ لوشي هان تنعم ا لئاقا !لوق.اكفةناعتسالاو قاصاالل ىلا ءاماا ىه

 10 تسل 4ة.ةلا ىفءابلاف لقا د ب بتك ل وةناك ىنععامسيفءاسلاف هقلا نحب مسقأ لوةيودعلا ىلءهقانودد

 ووش لاقل الاغا ذأف ةنم نغتسي لفراكب ل هريغو ٠ 3 ء ىنغةساف مالكسلا فرك مقل نأريغ مسقال

 ٍْ امركذادءز قع رقرلر ايزو بهذاول ليز قاع لغد اوت ل كنتز هاا 1١ نال مبقلا هئمموف

 مقل ارتغىف سل كلذوءانغتسالاو ةرهشلا فذمحلا نأ ًالعأسش رك ذي ل الفءانغتسالا مدعلءاشالا ءذه ىفركذ

 | ايرك ذام ضر عاملا نكس سسقلل س دالصالاىف ءابااق ديز قع مسقأ لاه هناكف مسقلا لعف فو ذا نأ مف

 1 تاقاداىلاف ساينلا نعول ال اذه لاق همذ رطن كح ةلاثا مث مسقأل ءاسملا لمقراهت سالاو ةرثكللان

 ١ تذخأو تشم هادو ترذقهقانو تنعتسا هللا فوقك رافق رغول كرمز نان مالا 7

 أ ترك دىفامه و نااما «ءعمسملو هنركذ لعفدو>و مهو[ نا مسقلا ىلع هلو عمت ل ناو سسقل ا ىلع هلم ال 001

 || كلذباهذا ميكلا ماك ملاذارااذاف فقو مهفلا ىف ه.ذفةوتاضب أزف هعومامو رخآ ايش هتنانىلوق عم

 ا لك ك راجتش ال هنا ةلكىف اهب ماكتف هلئانت لاق وءاتاانءابلا لدبا ا مسسقل ا لعف وذو هنع قمنا هةر رتوراصةخالا م

 ثدب اع اوباطغلل نوكسدقو ةلصانوكتدق تاماكلا لت اواىف ٠ءاملاناف ساثلالا نم ن ءالاوهنلأ

 ْ ىذاعتو [ىذاهتوأ ارت زا نع ادمثلوةب ىداعوا ىداهو |ىعاروا عاد هعما ن ءءانلا فرع مس اوأف :ه

 ل 11 وول زارات او زيخالا ذاداوورز ناسؤز فش هةععا٠ نمف كاذكسوربئاذ

ل هذ اهف ماب لكلذ لوقنانال مقال لان ةدلاضالاواولا نات لوشن
 0 1 واولا ق كل ذك انئاو س

 قةكم لل_صالاكى هى خان أع .لا ىف كل ذو فغسكا م.قالو اولا لهءة_سب ل ناو تاقملا ْنء ئنيو لوة.ذث تدر

 ىتاا ايلا ماريلاو لانغبلا ىف ىتلا ةملصالا» ابل! ةسساللاقيو ةمهب عج ىف ما مبو ةمرب عج ىف مارب لوقت

 سايتلالا لامع_ةسالاّ ال ذ نم مزل مسبقا تامعم_بااملءاتلاام او لاعلوتذةفىارو لامكلوشباهة مل

 0 1 ءفسابتلاالامءابلا تكرتول (ىاثلا لاكثال او) واولاو *ابلاك تاو دالا نمافرح همم



 م

 اا دوك دمريعضوأ مولعمريمذوه ا فدارتلا ىلا ةجاحالف لصالا ىف نامفان نافرحامونا

 لاق ن نملوق ىلءا معو جوال ا نا ,ارقا ام لوي هناكنآ رقلاوهو مولعمريمذ هنأ (اهر نأ )ناهجو همفل وت
 | هلأ (ىاثلا-ولاو) دوك ذمىلا دئاعو وُ نآ رةلاوذ لوةد نملوق ىل لءامآونآر ةلاهنم دارا سدا ملا

 : ىوهلا نع قط أمر رىلاعت ةلوق نال كال ذو هم الكو ملسو ه..لع هللا ىلص ”ىالالوقوهوا: را رانا

 وهو قدأودعبارخا .اهجو همذو جرالا هقطاوهو همالكأمو لو ةيىلاعت هناكذ لوقو مالكوهو قطنل ا هنع ىف

 هلوقو نداك رسلف نا هبسمامو ّن ام هنأ هجو ىف هنم دارملا نأركذدق م كيساص لضام ىلاعت هلوق لاَ نأ

 ْش اموهلوقنوك ,دهنمسو نوواغلا مهعش شءأ ارعْسا١ناق رغاشب ثق قل وتساوقلا نيو تس كل

 [لوّدب رساو ىحرالا هلوقام لاةفر ءادلوق هلوقاولاهو ىهاكل وة هلوقاولاف ثءح مم ءاعاّدرىوهلا نع قطني |
 هلعسملا) نور ذت امالءلق نهاكلوةبالو نو:هؤتامالءلقر ءاكذ طم او لاقا عرعاشالو ن هاك

 .[|| اهتمناهءهلور د_همو بالا هانعم مسا ىحولا ناف نيهسولا لق لوقن : رد مموأ م .اىحولا »ا .
 ١ تاكا |ها عم مسا سولاف نأ رقلار ضوه انلقناف ماهفالاوةراشألاو مالكااوةياكتلاو ماهاالاو لاسرالا

 1| نآ "لا امى اردت وع ناش ت؟اضي ادع لع لفساو ل در طم قادر ناكل نر" !١ام لوشن هناك

 ْ وهدم .- ىحولاف همالكو هلوةودناهلوقن مم لا
 : روهشا ]و هام ف الر هاذا !(لوالا ثدتلا) ثح ابم همفو لسرمو أ هنلأ نم مهلم همالكى أ مه“ ىءعماهاالا |

 2 الا ىف اذ مهوب نمل ةدحالو ىو نعالا قطني ناك ام لو هيلع هللا ىلص ”ى :1 نأ وهو نيرسفملا ضءيذنع |
 : هلوق ند مداراافهلوق ىلا دئاعاريهذ ناك ناوره اظف نآر ةلازغومناكوا ىو ىوالاود نا ىلاسصتهلوقنالا

 أأ نار ةااو»دلوقلا كل دورعاش لوةبالو لاقذم ملعتتاةرورعاش لوق هلا هسة نولوةياوناك ىذلا لوةلاو# 1
 جاسر عهقاوسدل لعل اذه( ناتاشا مارال وار تف اوال 1

 تذل نع هل اع ىلاهت أفا ن نانذاو مر لها لاق امر ودبل توزانا كاف رهاطلا ع ل
 : نأ ل ة<و ىسوب حو نم نوكي نأ لة < ىحوب (ثلاثااثحعلا) هيلعابالا ل دئال تدثام ىلع لوة“م

 نمالخوأن مى ولو ةنفلءبلعاو لعب مل لع كل ذكو مدعولعاو مدعي مدع لوقت حلا
 ودهىذلا“ ءاحالارك ذي لردصا اركذ دا ءنآ رقلا ىف هلا نكلو يعم انا .هالكىحوأو ىو ناكتاد جد |

 ْ 2 كانو قت ؤلار دسك نادت اهلا ىحو هردصمىذلا ورك ذي 1لءفلارك ذد:ءو حواردصم ا!
 ْ ىفركذي ار دصملاركذ دن عىلاعت لاو دحساو ىنهعبح أو بح ناف بحو تحاى لوقا كاذكو ىوا للا |

 بدأ لاهتو هنو. موكب لاق لب هللا هب لقب لله فل دنع واح 3ْشأوا لاه بم اركذو بابحالاتارذلا |
 لفشل ازردسما ناو هو فرصلا لعن مرم هنو دلل دربغ ىلا نو ءاماوةفال ّىح ريا ا اول انت” نا لافر مدحأ | ا

 لد الاوه ىذاملاو ىذاملا ل عغلان مقدشدمر دصاا فرصلا* الع ضعب لاق ف الخ ام_مفىف الملا ىضاملا ظ

 : نوكسي لعن ايد عم ناك اذ له في لعفر دضم نولوةب مهئاف ى امذالااما ةيونعمو ةيظفا هوجو هيلع لل دلاو | |[

 | امأر انزكذ ام لملداذ»و لعف لو عف نم ىضاملا لعغا !نولوةيالورخكحالاف ل وهقا مزال اكا ذاونيعلا |
 قةكيو دجوب ىذلا ناسنألا هلاثم ماعلا هته فو صاخوهوال ادج ول الرو ءالا نمد ونام نالف ىوثهملا ا

 1 دج والو. نطانو نازو حن هنا كل 3 عض فو ىرتو أىدنه هلا هنعض ف ثوكيو اه-هريغواا ارعوأا د زضوكب ع

 : ْ اسضامثوكي تأ ن مك ذيال قةكتي ىذلا ل عفاف اذه تلعاذا رغوأ اديزريصي ماكر تمسي مناسناالقأ |

 2 دق نوكينااماف دو اذا برضا هلاثم هل ارقّةساو همم ن ءرطنلا عطق عم لعف هنأ هنعذ قوالب ةةدموا | 9

 نعاما اخ برمض هناثمح نم برضا اد والو لمتسمو ارضا ىفاثلاو ضام لالاو ضءلدءبو ا ىذم | ||

 ْ ا اكحرتشماساادؤءلعفسون "الا لفي وهو لعف نم كردي لقاعلا ناريغ لابقتالاوروضعاو ىذا

 1 برمذف أب رض هيهسفاكر كما عا ١ دغْب رض سوت الابر ضيوهو ب رض فكر دي ءاذكو العف همس | 15

 ّْ ا قةعتال ير ال اهمُقةحن رز مال تءضو طاهاالاؤ برمقا | هنم حب رغتسوالزاد#و |

 تسي ديوعملل مروج ا ب مج يصتسم هج سس سس سس
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 مرحسس --

 ة-ردا!ىفد_بافاادو-ولاكةءاوغااو مدعلاكلالضلا ل رةنزأمهلاومأ مهلا اوعقدافاد_# 2م 75

 برو تدل! بحاسص لاقي مكم-اصمرخ الاو كد_سلؤالا ناه-وه.9 5م < ا ههلوقو ةشرملاو

 1 اذ واعز قاض نوح كاف. نجام ىألضام هلوةنمدارملا نوكينأ لق وتدملا

 لب ىوٌغام هنا ىلا ةراشا نوكمف نو: «ريغارجال كلَناو نون كبر ةمعنب تنأام نورطسيامو لةلاون

 هلوقو هنلا ىبعالا ىرجأ نا رب نم هدلع مكلتسأ ال لق ىلاسعت لاه اكرخ اداشراب هللا ىلع لاددش مم دسشرو»

 بيتزا نيبنلو يظعقلخ اذه نان وول ل ع قاع .امو) انداه هلوق ىلا ةراشا مب طاع ىقاح ىلعل كي اىلاهز

 نء قط ..امو ية سم «بلعوه ىذا هقي رطىأىوغامو قد رطلا ىلءو 5 لضامال وأ لاه لوف

 الب قي ارفمدصقم ىلا لصرلا قيراط كل س نم نال كل ذو دوهّةاات مد فا هنعم بك ا رود ىأ ىوهلا

 ْ ةرمسدو ةنع لمع هنكاو انمآاعساواةير ادع اعرو كلاهمو بعاتم هيفا دءعب ادد رط هيلا ددعاعرو قد رط

 لاقي نأ نكموالو مو عرس ناك اهتتن كرو ةدادلا كل ساذاف لوطا هسلعرخ أنو دصقملاه تع دع

 لإ ىوهلا ند قلل الوعر ىو[ قسط فنك «ردشت فر غاسو لام ت1 علل قولا نع قطأب امو

 ترك ذام لمة ناف هنا لمسس نع كلذ .ةىو لا عسبنتا الو ىلا هن هلوق هلع ل ديو ىوهلا عبت نم ىلهداعاو

 | ىأ نسل ةءاغىف قطني امو هلوق ىف ل ةّسملا ةغمصو لضام هلو ىف ىشامملا ةغمص ىلع لوالا بدنرتا ا نم

 نعق ظني امو ىأرام هءانم ىف ىأرو هسفنب ىل:+انيح ىوغاموهر ةدحق نو دبمقامو كلؤتع امس لاب

 1دقنبنالاراصر ان واغالوال اضالوأ نك :8اتلدعاشال وسر ىلع جو مكلا لس .رآثم- ناالاىوهلا

 هقفاونالف ىلا نع قطني الودو لضب فيكه ريد: نأ ترك ذام ىل.ءامأواءداهو' دش ضو الالغام

 ةقرسسلاك ةبقلا تاعملاو نفك ل نءهرغص ىف هلاسر | ديرب نم نود ىل اع هلل 'نا هناسو ىل لوة:ةغصاا

 : ايتففتف لاه اعود او ىووهلا نع قط طئدال هناله رغص ىف لضام ىلاعت لاف بذكلا داسعاوانزلاو

 لوزن اؤونداا ىلع لد ىوه ىف ىلا فورملا ن نا هتسحأ ىنءع هوه ل اهي سفنلا نم كلة !اهعا وهلا

 صخخ اف توه دةف فسافسلاب تتلءتو ىلاعملا تكرتو هثرند تناك اذا سفالافةيواهلا هئموطوة لاو

 ا داعيدساد هن لامعتالا نكسا ةلافسلا نم همفام لازا ىباةب ءاوهأ تاقولو ءوسلانةرامالا سفئاانىوهلا

 ّ 1 حدملا عضوم ىف اهلحءتسم اهناف ةبحملا فلان ىذلا عضوملاىفالا وهلا لمعت سيل ثدح نب .رذاالامهتنا

 " ]| ىوهل !نعسفنل ا ىو هلوةىلاامندلا ةا_.كللارثآو ىهط نمامأف ىلا عت هلوق انر كححص ذام ىلءلدي ىذلاو

 ا لافالل ىلاعت هلال كال ذو نابلا ةملكب( ىحوب ىسوالا وهنأ ) ىلاعت لاف مث سفنلا 3. سول ء ىلا ةراشثا
 ىحولا هللا نع قطني امناوال اقف د اهتالاو ا لءلدلا نعأ قطني اذاعة لاق الئاق تاكى وها! نع قظنءامو

 لا نم مسنت ام ىلا عت لاهتنا ناكمطرشللام تامعتسا 5 ىنئللام ناكم تاهعتسان ا (ىلوالا هلع )لت اسم همفو
 || اموثوثلاو ةزمهلا نمتانالف ظفللاامأ ىعملاو طظفللا ثمح نءامهنا ةهباشملاو اهتمريخي تأناه وأنآ
 زا لءاديف ىف اشلا امأو بلقلا زاوج لمادة ل رالاامأ مااكن ونا ودزء-هلكفاالاو فلالاو يملا نم

 ىئنل | ىلع هءلالد ن نكلوبنسو مت اشالا ىلعو هدَجو نم ه ىلا ىل-ءلدتنا نالفىنءماامأو هبوجوو مائدالا

 دوسةملا ناك اذا امو دعم لاخلا ف نؤكي نأ س< نا ةظفل لامعتسا ةروص ىف ءاز اب اوطرسش ل١ نال غلباو ىوقأ
 || كلركشملا نيمسقلا لاح نايسدا رملا ناكناو باذعلا كلف ئست ناو باوذلا كلف نسف نا لوقت عنملاو أ ثلا ظ

 : 0 ريغ امهنءئ ةدودحو انههف لأ ءتمقفا رهو-ناكنا وف صن هتئقفاج اجز صفلا ادهن اكن اكلوقك اههف

 223200100 .الف عنملاو ثلا ىف لوصالا م دعك ا نههرلعلا مدعو لصاح له هلام دعو مولعم
2 

 نأ نسال: احلا لاق اذهلو لاخلا ناس ىف طرمشلا دوجو دنع كا ذف دوجؤلاامأو لعل ىقاماو مالا ىفاما

 5 عطقىف لاقي الس أد جونالاهف نا لامعتسا اوز وبول احمالدج وبس رهأ كلذ نال كآ ريسلاّر سانا لاي

 0 | نأ لعنةيؤرلا الورا ارذدسالا دج ول لو ىفارت فوسف هناك ٌرَةَمسا ناف ىلاعت هنن ' لاه ىملغت راقلا ضب !ناءاسرلا

 | ةطادرعانلاو هازهرخ ' "الا ناكم امه د [لمعةساف برقأ ام لولد ىلا هلول دم تاف متأ ىنذلا :!اعوتالد

 مج سدس سسوس يووسو

 ا مم
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 هاو لوة:ف يكف ىوقاادد دش هلو: ىف ىوق!ذ هنوك ناس . م دق: دقةؤقوذ دار ااانلوق ىلءل_ةنأف نس

 كرو وكر دلع ناو هناكز وال ديءاح نا امأو فدو دعبافضوءاخنا نسال كلذ لوقو ةهلو ة ديد بست

 مولوسر لوقا هناىلا.ءةهلوقك د دان. وهو *لماكوا ةوطع ةّوقو ذمربد_ة:و هلافضو سدلذ ولا ديدسد

 هاوق نم هاعريدقتو ةدشو ذ دارملا لو ةنانا ىلءن طاب لام هلو ةريثكةرهاافلا هلاومأ ىأ دحأ هفرءزال لام

 روهذملا ن اهدو ىود_ىسأق هلوق فو مس 'و لعل ا ىف ةلعس: هدازو ىلاعت لاق م حصص وسلا ىلع د : 3 ا

 ناروهشملاو (ىلعالا ىفالابوهو ) ىلا تلاه م 2 هةلش ىف ليريسج ىوة_ساق ىأ لد ريح دارملا ا

 دا رن ازرع اظل اون تماطتمل قرم اذاسف قرم نقال, لانس هللا هقاخ اك ئوتسا هريدقتو ليريجريهذو» ْ

 ةقة-الر دقلا ةعفرف ةلزئمو ةار راععلا ناك-ااودو نا تححم ىوذ ناءانعم لسو هيلع هللا ىل مدت ظ

 7 هناىلاةراشانمدملا و وهال اردةاو لود ىلإ هاو اذ_هزومي فدكل-ةناف ناكملا ف لوهاسا ىف ا

 ليربج ىأر لو ةملعهلتا لسد هناا ءاتل اك لوقت انطع أ عضوملا كل قدا لو: نيا قفالاب ليزيسح ش

 همه ىلعو هموت ىف ىحولا هتأب اباء الا ضدي راصاكا برادو ةياغلا غلبو ى مدنا سو هلع هلا ىلع

 لق ناف هري__ةترك ذ دنع هعضا وم ىف ىلاع هلي[ اشناانركذاسا هّتقفاوم نه: :ملوةنهنركصذام فال |

 ىلا هللا نا ثد د ا ١ سلو نكي ل هناانلفأم ع نحن لوةلفاقرسملا ذك ةنزوص لغد سو هملعهللا |

 مو هيلع هللا ىلد”ىبما !اىرأ لوربجن ا ل وةناسغاو ثيدحلا غل اخ مزلب ىتح ةراكدلسا كلن اءذهيدارأ | '

 ىلاعت لاق مث « كلذناس ممل درتي الا : نكله دسوق رمدلا بنا ارتس دقو ه.- انج طسبو نير سن | د

 ةيايدسب ىأإ سو دلل |لخاو 0 نما د لد :ريج نا(اهدحا] : ةروهدم هو>وهمقو (ىلد. ىلدنفاندز |

 اذه ىلءو سو هلع هللا ىلص ”ىبنلا نم برقو اهياع لوزن ا دانعي ناك ىب ٌجااةرردلا ىلا داع قفالابوهو هاش

 ىلص”ى لآ نم ان دو ىلعالا قالا ن نمىلدنمت هريدقتر خأتو ميدقت هم (اهدحأ) هوجو هنالث ىلذن ىفذ |

 نئادشااو (ثااثلا) برق اند لاو هناك دداو ودع ىلد_ةااوورلا (ىناثلا) سو هداعدهقلا |

 رشانأ لام ىمفرلاءاعدلاو نمللا لوةلانموم ادت عا لد مم د-اوكراصو مها نالو ةّمالاو قالا | ا

 هنمدارملا نأوهو فيض“ ف.عضوهو تا ةلاسرلا غلب و , ممل ىل دتو هتواع دعد قانا نماندق لكودم | 5
 ىامهشنوكي اذه ىلعو ةلزخااءبرقلا ديرب نأ الام_هالا ناكملاو ةسهملانيائاقلا بهذمو هو ىلاسعت هبروظ 1 : ١

 اعارذ "ىلا برد: نمواعار ذهماا تب رقت اريش ىلا برت نم ىل اع هن رن عن اكح ملبسو هءلعهللا ىل_طهلوق | 0

 هملع هللا ىلسص" ىنل انا نيام انهو ىز اما نما ىلا: راسا ةلورخهتنلأ ىلاىمنمواءانوسلا ا 5 ١

 ِس ار 0 از ْ ْ 1 : 5

 || دارفاناود باول1فرخ الاه ولاو ىوتة_سافةوقو ذهلعلاق هناكف نيكم شرعلا ىذذنع:وقىذ
 أ هلو لاس ل اريثك ن الذ ل اياهم هللا هصخ ىرخأ ةٌوق هلوةدي دش ةرو ه ثا !هاوق نا ناسا نركدا.مبررك ذاانةؤوق ١

 ١ ةقمطأ هءقو ةواخرو ةراقةدورؤص هوسح قود 5 فديسو اوقنوكتاعرناسن الا ناف ةدشاضرل هناذ قوةديدش

 : قو ارلاانا ىأ مطسا سااقوذلوةدش هسا ًارنيأ ل لاقف ل الهلا ثتد ًرلئاقلا لوةينيببلاقفالان وغو 4 : ١

 |١ كلا ا ةلزئمو ناسن الا رد نيب قراغلا قفالابوهاكا قرف ىانابأن مقرافلاردنيمااو ىرملاال . 2:

 ١ | 2يهذنام فال ىل_علدي هدعبام لة ناف نيتلرْمأ نيب قرانا قذالاو ىل_ءالا قى ثالا ىلاىل-ءاوو :

 ْ | ىل_ءلديكلذ لكى نمل ةردس دنع ىرخأ ةلزن ءآر دقلو ىلاعت هلو قو كال ذريغ ىلا ىل دفان دم هلوق ناقديلا :

 ىلد *ىبنلا ىرثأ ٍل_سو هملع هللا ىلص لو رب رج نارام الا ف درو ثم هنركذام فال ىلع ل دتث يدامالا ١ ظ

 ١ لو دف ىف« ىنلا فذ ىلا ضل ىلا نال ١ اء رَغَو لسو هلع هللا ىلص د6 ند |

 ا نم اند لسو هيلع هللا ىلضا دست نأ ىلءالا ؟فالأو ا, وهو هلوق فري_خالا هولا ن نمانرك ذام ىلع (ىناثلا) |

 ١ ىوماق د#© ىلع ل ليربج نون ىسوالا لاق ىلاعت هناكن الا مالك | ىنف اذ ف ىلعو "ىلا وب مكستاثم |

 قلو (اهعار) ةيلط لحرراوأ (اهنلاث) اعمج نيدلاو لتحل قلايطسسوذ (اهينانث) 1

: + 

 7: مدقق همس ف ةتسش أ رهو ىلاعت لاك نا ِ مصلا قوق وتلاديدش ةوتيذاراقأبس ظ

 بدع وعملا دوحو ا ميج جاب يس يومهم رجل لا بسس تس هسا حصا وسمو همس
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 ا يا ا ا ل يي ل ا ل ا ل شو

 ل وقي نا لاقي نأ نكءام اذه وبرمشلا لبق همغءالر ديال هزم د وباملالوتا عضولاف رخاءام_ثانمضىفالا |
 نآامتملئالدهلفدنمذوخ ٠٠١ ىضاااو ل_صاردمملالوةد ىذلاامأو هذه دوُامرد.هلاو لأ ىذاملا |

 نالوانءلا لق بارءالاو ىتبم ىضاملاو برغمردصملا الو مسا ردهملاو عرفتم ىل_عفلاو لأ مسألا ْ

 ( لءادبواو نم ةءاق:مفلالا لاه لوةذفر دما ىلا ات أَدرنامهتن قرغلااندرأ اذا عارو عارو لاهو لاق |

 تءضراطاغاالان ال_ةلوةءملااهأو ع-درلاو عورلا كل ذكو لها! ىلا ديءان نم ةباقئم هفلا لاهو لوقلا

 اذ_ه'لردملا لوس ءانءمردأ اذادوبوملا ناف نهذإ ١ ىف سانا لدق مانعلاو ناهذالا ف ىتاارو٠الل ْ

 ارهوج ملا له<نمدنع مسج ريغوا مسج هنالوةيرهوج هنا لردأ اذاف ضرعوارهوبدوجوملا |
 فارما ىمتش نأ ىلا مالا كا ذكو مانوه لونا مسح هنوكسص 'لردأ اذامثر_عطالا مدالاودو '

 هيلامضنااذامث ةدايزريغنمردهملاوهو لعفلا لوتالا عضولاف ميةتلاب هيلا اهتنال ا نكمأ نا ءاسسشالا |

 |بهذم ىلع لوةنفاذ» تاعاذا عصال اوهاذ_هو ىضاملا ليقر دسملاف برعض:-وأ برض لوة:نامزأ
 7 || تح نءامهاكنالةدحاو ةجردىف امه ال كح بح او ىملاف ىذاملا نم ىنالثلا فردها لود نم
 | نهذوذأم الثا ف شاملا لودي نم بهذم ىلءو ةّدر: ةمعشلار دهم لة قاالثلا نم رد هملاو بح
 ١" ملأ ةبعشنملار دصم ىل ةدئال قالئلاردسم لمعتساف سنع ةيعشناا فر دسم لبق الثلا ردصاافر كهل
 || ىفلخدابح أنال دّرن ا ىالثل اه د_فدالة دئاف دفن ام ف فاالا الذ ىواو بحاىف متل اماوإ

 1 ْ |وهلئاقلا لوقنم غابا حو الاوهنا (ةعمبارلا هلكسلا) هلدعتساف موزالا مهو نعد_عيأوةيدعتلا |

 "| كلذوم_هلوتىندارأةرعاش لوقوهنهاك لوتوهنولوةءاون و منا ىهو ةغل اب اري_غةدثاق همفو ىحو |

 ىحوب هةوةوهو ىرخ | ةدئاف ةداز هفو ىووه لب لاقفدازو نولوةءاكوهام لاف ىننلا ةغمسسب لصدع
 || اهرودعلا ديدشلا س رقلاناف ةةدقللا قت هسفو هح |:عربطب رئاطالو ىلاعت هوة تح كلذو

 | ]|| غلايو مالكا !فزرتحال نم ضعب لوة,كلذكز انازاوج ليزي هحانرط لاهاذاف رئاطوه لاقي

 ١ [زاسم كلذ لوزيى وي لاف اذافز متم هلوق لوة ا ءكحورهدس هرعش لوب كى د نالف مالك ةغلاسملا ىف
 "| دئاعهاعقريمتلانانيرسفملادنعامهرهشاناهجو هدد (ىوقلاديد_ثهلع) ىلاعت لاه مغ دعبوأ |
 : هوقك وهذ ماسولال !ناكناورهاظذ باكل اوه ناكناىحولاو ىوةلادبد ه-!ءجولاىأ ولا ىلا ْ

 دي دش ادم ل_ءدرب دقت لو هرلع هللا ىلص د ىلا دي اعريعضأ ١ل اةد نأ ىلوالاو نيمالا حورلا هب لزن ىلاسعت |
 ئ ىاليربجوهىوقلا ديد.ثو مكيساص لعرب دعت مكح_حاصولا ادئاعن وك دئنمو ليربس ىوقلا

 و 4 حدمملعملا دمنا( ىلوالا) د" اوفه.ف ىوقلا ديد هلوقو لءعيو لعيذة:ديد_كاهاك ةيلمع و ةيلعلا ءاوق

 0 ظ ىب (ةيئاثلا) ةرهاظ هل ضف هبلسو هيلعهلثا له ”ىبنال لص ناك امهغ مز لو لي ريج هلع لاهو لف لعتملا

 "|| ساننلا نمد_أ هلعيل لاقف ماشا | ىلا هرفس تقو اهعم» نيلوالا ريطاسأأا ولا ثم>م ماعادر هانا |

 لوةبق ولوهنف (ةثلاثلا) اللقالا لعل نمقواامو اهءعض قا نا.سنالاو ىوقل ديد. هلعم لد |

 لوةبق ولولا طرش ار دال اروقة نال قونولا تحري ام مج ىوقل ادي دش ىلا« هلو.قذ مال_سلا هلع ليرجج
 وه لوو هلوقب ننال ةاكشم هلة مرباك الا ضءن نعاشمل |لقن ممنهذداسسف د اوبانط ناانال لئاسقلا |
 لوةنال تس ةنامالا وقال دكواههسن نكتخلا اهكردأ لودنال ىتع طفالا ةوقءالذكو لاف امم-هذام :

 | ١ ||| نيكمشرعلا ىذد.:ءذوق ىذ ىلا عز ةوقكريصيف طئارمشا هذه عمل ىوقلا دي دش لاشف اهريغو اهفرحأ|
 7 است نكي ل ىلاسعت هه انا ثنحح نم ىهولسو هسلع هللا ىلض ”ىبنلا ةءلست همف (ةعئارلا) نيما لاه ناىلا ظ

 "||| لاقت هترد نءاص# نوكي هتط_ساوب لعا داق لسو هيلع هللا ىلص د#ت ىلا هتدسنكل وربج ىلا هتيسنف ناكتب |
 ||| ىلاعت هئاكفّرش ث.>ىموكن وكشف تيوةسا ام دعب تناوان اكل تبثيىوقلادي د_شهنالكلذكسدل |
 د نبدأ ل و هيلع هللا ىلص .راق د لعت نكس لام كلعو ىلاهتلاه اك ةط_ساوريغ نم هلعمت ةاظساوب هلعدق 1

 | || ةؤقوذ (اهدحا) هوجو ةصوذىلاعت لوقف (ىوتساف::صوذ) ىلاعت لاق م ىبدأتنسح افىبوأ
 ةمممسسسه سا

 اي 5



 اال

 اناضم !انمسأر تذشك ةعدخ نا لاقي ىذلاو ّنلا ن ماد نسلو هللا دسنغ نم كل «لبرع نا لسو هملع |

 0 د ومما الم رعملان ا لاهل كل ةعىدانامءضأا ةءاغفا 2 ١

 تال در اهلا كن[ د اهلغزب ه4 000 موصل 0 ا :

 هيو يصل ا صو وحب راب 2 دما

 ماكل ناب رورمض الع ل. ريسج ىف قاش ىل اعتهنتا ناك نام سالو ىجال كلم هنا دنع نم لب ريب نأ

 (ىوأ امو دبع ىلا جو 9 ىلاعت وك لوقنم نايات 119م ح اج يرد ١١نأو ىلاعت هتاوه هوم

 سو هنا هللا هلك ل ري ىلاءاحو أ ام لبوة لمقال هد لازطلا (اههدحأ) ناهجوهسف|

 ىو هنافر عن هب ى ذل هل ادد ىلاىوأ ام لد ريس ىلاىسوأ (اه-هأ ان') ايدورضالع ف قاشوا ا

 لعلاىأ احيالا ل_سو هرلع هللا ىل- م دل_ ىلا جواه هرب دقن ةير دصمام لاقت ثأ نك ءاذ_هىلعف

 (ىلوالا هلك ملا) ل اسم هف و (ىأ رامداؤغلا ذك ام) ىلا.عت لاق مث« َن راو كلا نيب قرفمل ءاحالاب | 7

 ماللاو هداؤذر نر تصامهناءانعم لو هيلعهلا لصد راك اوس نو مداوفداؤ لا ا

 قالا قئالازعو هلوقىفو ا ال_بلاو ةالصدأا هملع دمركذ قمل هلاخ لعام د رتل 9 كا

 م-هولاود بز كحل نال داوذل سند ىأداو وهلا يدك املاقينالق<يو مكب اص لضامىلاهتالوقو

 2 نم فطلا هنا عم ل ؛ ريب ىرب ف .كوأ أ هللا ىربف.كلوقي لامسخلاو ا

 لي ريس ىأرولو اهلا قرا نوكىانيإ لكتااو مره ىلءو ناكمو هج ىف ىاز هيو ىار نا لاسفلاو م هولا

 نءنامالا عفترال ل دزاجولو هتقسةح تالقأ ادقفريسغو أ ةمح دةروص ىل_ءراص هيا عم م ال_ سل هم لع ْ 3

 دنعور "اين مالسسلاو ةالصلا هلع د هارامىلءمالتلاةلغ لير شيث رو استهل كرا 1 0

 ىتعمام (ةيئاشلا هلّكملا) هركذتل.كأاو ةمهوأملا س ةذلا تناكتاو كل ذرك-.ال داؤغلاف باقل نه |إ]
 ناافانو ذكيا هبلقنا وهو ىرمش زل هلاقام (لوالا هجولا) هوجو ه5 لوتنرذكحام ا ْ

 لاه ثءح درعسا !هلاه ان بد رأ ها امفايذاكناك-ا كلذ هذاؤذلاوولو مسا سد ف رمل ءارام | ٍ

 ؛ هانعمو ديد ثلا داؤفلا نزكحام ىرق (فاشلا) ه ف قدصف ائيشىارامتداؤذااقد_صءانعم | |

 ملسو هيلع هللا ىلصا نت نان ءانرك ذاملررةءاذه ناو /كلاغ ماا هل ةةدقدخال لامخ قرملانالاقام |

 قلادصقانرك ذام ىلعوه سلو ل اء سبل هلال -عاررو رضا عدل هللا ا مالسلا هيلعلو ريد ىاراملا ْ ١

 م-هنم هللا ىلع ىن<بال ىلاعث هللا لاه زيك زاؤدللا ىفأ ١ ةدار' وعوقولا ىننوادذاكت وكي, نازؤامهريد-ةتو

 نين سحلارا عيضنال ىلاعت وق فال اوما ل لكت او لذ اهب كيدامو لاقور اسبالا هكردتال اقوئ |

 هلوةقففارلا (ةئلاثاا 0 عوقولا ىالهناف هب لرش ثار ةغبالوالع نس ن مرخأ عضل الو ْ

 ىذكصام لاف ىلاءتهنأ اكداو ها (لوالا) هوجو همق لوةث امهريغوأ رصبلاوا داؤقلاوه ىأرام

 (ىناشلا) عيمص ق دم هداؤفيءارام نان به لد ناطسموأ ىج هنا لقي مىأداؤغلاهارامداؤفلا

 داوةلاابذك ام (ثلاثلا) لا.خرصيلاءارامنا لقت لو ربل هارامد اْوَذلا بد كسحام ىأرصنلا ا

 د_ ءارام ةدن دهث:بولةا!ىأره اظ سلا داز وهلا اناوق ىلع ادهو مالك او ةال_دلا هملع د# ىارام

 ىلع لوقت ىأرام هلوة ىف قرااأم ( ةعدارلا "هلثسملا) اب فرشال مامرألا تاكا سو هيلع هللا ىلص | ْ

 لدري_> (ىلاش هلاو) ىلا برا ل ةثالثهوجو مالك ١١ لة<* ىذااو قدا سلاف ال_دخالا | 3

 هتف ح دقيال ثم ىلاعت هللا ةبور ن 6 فمك ىلا .ةناف ةمهأ الا ةممدعأاتان الا (ثااثلاو) مالسلا هيلع ف

 اذعلافو ناكم ىف دوجوملجر ىفركسغتو لم ًاتاذا لقاسعلا نأ لعا لو: هب ىفاعسج هتوك هنم مزليالا |

 امس دوم ىلا «ث هللا ه أريىلاعت هللا هاذه لاهو ال_هأ دجويال أ فرك "و هللأ» اري ىلاعت هناك | 5

 ا



4 

 بردت ن مهلوق ىنام اقمةدق هم هللا بردو لاه ىسأس ناكل |ىفال ةياقعلاا ةلزنألا لالعو ىوت_س الو

 دهمموليئاريجْنيبىأ (ىندأوأني_دوق باه ناكف) ىلاعت لاف مث » اعان هلا تب :ةناعارذ تملا
 نب ريبكلاوأ تمني ريمال ناف مهتداعو برعل |لامعتسا ىلعاذه درو لق أو انيسوقر ادعم مالسلا امهيلع

 اه-ماود نمو هيد اسم سوو فرطن هس وق فرطاهمئمد>او لكر وو امهسوةءاحر خا دهاعتو الطصااذا

 باو هل اوقنا ىفشو ةف.طل هفقاذه ىلع وةعدام ىيعسل كلل د واههمعابن هن هدفك همك 2 وكي سمع :رلا نه

 ةسيعرلاه بانا ذاريمالا نافرخ الا ىلءامه دحا لضفا ىندأو أ هلوقو ني ربك اه-موك لعد ىلع نيسوق

 رادقما منا ناكفني ريكي ريم اكام_ملاربخ ا ىلا هنأ اكفريمالا ها صيف سوق عسبانملا عمنوكيأل
 ىلص دل عل اكناكف ملسو هيلع هققا ىلص د_هعو ىلا تلا نيب اريغس مالها هلع لدئاربس ناكوأ نهسوق
 ملسو هيلع هللا ىلم ىذا لضة نم لوق ىلع اذه سوقا ال عامل ادع ىذلا عسب الاكر اصو ملبو هيلع هللا

 بجاو هللا نمالوسر ل#.ئاربج ناك ذا مهتءالملة الا ةم-سلا لهأ بهذم وهو مالا هملع ل.ئ ارب ىلع

 ”ىبذلا ىلع لدري-ج لضفي نم لوق ىلع هل عسبتلاكمدنع ملسو هيلع هللا ىله ىلا راصف عاملال اوم _اظعتلا

 ىلعو سوي سأف نم دهب نع ةرابعس ولان وكي نا وهو انرك ذام ىلعرخ آهجو همفو ملسو هدلع هنا ىلص
 ارمشن نأكل ا لك ىل-ء هناف ل_سو هيلع هلتا ىلص ىنلل ناكىذلا ىونلا دعبلاوهدعبلا كلذ لوةنفاذه

 كلمات اذةصف اان ىتناتاغملا نعلازناو لسو هملع هللا ىلسص ىنلافاكلم ناك لاح لك ىلع ليرب_-و

 فال او لكلا كرت ناو لد ريب كلذكو ةمقان تناكه رمش نكس ىوول او لو او بشغل او ةوهشلا نم

 رئاسامأو امتةمقس فالتخا الامان قس مذاكلم هنوكنعح رخل نكسحا باص الاوةيورلا عنج ىذلا

 ىلدنو ةيرمشداا نم ىلعالا قفالا غلب د لسو هيلع هللا ىلء ىلا عفترافامهتعتلاز لاوزلا ةنكمماتافصلا ||

 لعاف ىنفاده ىلءو امهتةمقحالا امها قي لوابراقَف ةيكلملا نم ىفدالا قفالا غلب ىتح مال ا هيلع لدريج

 | ]| هيلعلي ريج هنا( امددحأ)ناهجو .دبع ىنذ اذه ىلعو حوا ىلاعتهللاّنا(امذدحا)ناهجو لوالا سوا

 || اضيأ ىل اعتدنا (امهدحأ) ناهجوري_ثالا ىسو أ لعام ىف اذه ىلعو ليربح ىلا هللا سوا ءانعمو مالا
 "| (اههنان) جوملا يظعتو امرذفت هيلا ءاحوا ىذلا مالسلا هملعل:ريج ىلا ىلاعت هللا ىحو أذ نح ىنعملاو

 ليثاربج نا ناب هيذو لوسر لك ىلا لدريج ىسوأ ام ليربج ىلا هللا ىسوأ ىنعملاو لد ري_ب اناث ىسوآ ل عاف
 (ىناثلاهحولا) نيم أ مث عاطم هلوقو نيمالاحورلا هب لن ىلاعت هلوةك ١ذهو هما ا حو امى ىف نذي ل نيمأ

 ميذفنلا هئلا ىسوأام د_#* ىلا هللا جوا انعم لسو هماعدلن | ىلص دمت هناهلن اره جوملا اناوة ىلع هدبعىف

 ' (| مسيو هيلع هللا ىلصا ده نال كلل ذو نسما باهت ف ب هرت ىلعدرو ريسفملا نمانرك ذام ىلءاذهو ميظعتلاو '

 ةوينلا ةّد صف وهو ليريج نمان دمث ةوم:لاودو ناسثالا بتاىص نم ىل_عالا ذالا ىف لص لوالا ىف

 اراه ددرتي ل_ء>و قءفرلا لوا انم_ميااىل دو فطالاب ةمالا نمان دو لءاكتو ىوةساف الوسرراصف

 الو حس وأ لءافىف (ىناثلا هجولاو) ىسوأ ام لد رعسج ةطاسس اوريغنم هبلا هللا واف هءرو هم نب

 مهريشخت مولو ىلاعت هلوق فد اروك ذم نكي ناو مولعم هلثاو هنفا دمع ىلا ىأ هدع ىلا سو !لورم هن اوه

 ١ ]| نوديعي اوناك لب مهند د نماذيلو تنك ناصساولا# نو ديا وناك مك اناءالؤه أ دكت الملل لو ةن مت اعيج
 . || سوأ لعاففاذه ىلع ولو «اء هللا ىلص<ىننلا ىلع ظفلل ا !ذه قالطازاوج م دعب عطقل بج ونام ّنلسا |

 (اههبنانثو) يةيفتلل لوريس هاحواام هللا د2 ىلا ليرجب سوا ىألبربج هنا (امهدحأ) نيهجو لقال انث
 هوجو جو ىذلا ىفو هيلا هنتا وأ ام إ_سو هيلع هللا ىله د ىلا ليري- ىسوأ ىا ىلا_عت هللاوهتوك نا |[

 للخدئال مالا نم ةمأو كلبق :ذطا لش ديالءادنالا نم اد[ نا (اهبانث) ةالسصلا وأ ىذلا .(اهلوتا)
 مي ليربج دارا انأبانلوق ىلعاذ_هو ليربج هيءابام لك دارملاو مومعللامنا (اهئلانث) كتم لبق ةنلسا
 هيب رعلاث مح نمد رغدجو هيفورهظأ مالسلاو ةالصلا هءلعد دارم ا اذلوق ىلع نام ك311ناهجولاو

 هدد

 هللا ىلهد## فرع ملات.ناوهو لاو سنع باول | ضرعم ىف كل 3نيبشاو نيل وصالا دنع هاذعم روه-دم

 يتلا توج نو سوو عكا د



 0 2 دل 7"

 دما يتب

 0 سس هج وجم رو جرس سجس

 ساسمف متي 7 0+ تيب بورت,

 0 ا ا اك 1 1 1 1

 نت«بكر ن1 لاشي ادهلو سفنلا بكس و ىوها | نم ىلع لزن سو هب طاءهللا ىلص ىلا نا ( امه د ) ن نيهحوأ]

 ىهواهدضةةلزنلا نمدارملانا (امهينانث) ضرالا ىف ال_عىلاهتلافريكتساو ضزالاىفالعهن'ءاودأ]|
 معبأ زن لاسفاهل لري "الا ىف ىتلا ةرعلا نال ةلزنل ار اتش اانمناو ىزخ أ ةحز را هناكتيسا '

 ةلزغااو ىرخأ ةلزن ليريج ىارىأ مال! هتلعل ربح ىلا داع هنا( فاثلا لوقلاو) امندلا ف ناكىذلا نما“ ١ ١
 ضد ىف ذر وأم ىلع ل_سو هياع هنثا ىلص ”ىبنل نال ءانرت ذاك ملسو هماع هللا لص دن نوكت نا لة نيني : ْ

 ىلءولوةذم امهالكو مالا هملعل رحل نوك.تنا لة<و لو رب_بىلا لزغيو ةّرم لكز واي ناك يرق :

 ىلا هوقو هنرود ىل_-ءودو هسلع نا مارت هل ناكو تالرهل ناك لد راسم نال رهاط ىرخأ ”هلزخو هسولا اذه ع

 ءالقعلا لوةءرا<ت ىذلا نامزلا فىأىوصقلا ةرباا دنءءارةريدغتورسفلا عولط دفع تءلصل اَعباكنامز 3

 راحام مال_لاو ةالصلا «لعو هف ةريطساو ىل_هملا تاهوأ دشأن هتقولا كالذو مولسعلا أن مةبورلاو 10

 ديزراصشاو ديزر ادلة دكلام ملا كلما ةفاضا (اسبمأ ا مولعلا ىمام اهدنع ةردس هرب دقت ةر دلادنع 3 00 ١

 هنلاوه هناا ىهتذا اف ىست 11 كير ىلا ىلاعت هللالاك هلا ىبهتنملاةردسريدقت فوذحم ملا ىنوتنملاذ نيو | 1 : 2 ٠

 ىلتت ايو ءان ءذياعاب مي تلا ل قاقيو ماتم لاو فد رشتلاهملاثدبلا ةفاضاك ذك هم ١) ةردسلاةفاضاو ْ ب ١

 ىتلا ةنللا ىهىوأملا ةنج مهثعب لاه فالخ ةنلاىفو (ىوأاةنجاهدنع) است لام د ةالمأأ ا 2 1

04 

 ٌكاَذَف لوزن نم بالف سولدلا نم ةساك ىسهف لوزنل ا نم هلعف ةلزثهلوق (ةيناثلا هلا سملا) ماللا هشفزو

 أ (لوالا) ناهجو ه.فو نم ىلا داع هآر قريسعخلا نا ىلع ة# سم ىل مو هوجو هقلوة:تاك ن الوزنلا |

 فارامداو اوذلا بذك ام هلوق ف ىآرام لاف نملوقىل-عاذسهو ىرخأ ةلزنهتلا ىارىا ىلا هت هللاىلادئاع |

 نيهدو لة ةلزعأ افا ده ىل_ءونتر رم هيلي هير ىار لو هلع هلتا ىل_ف ”ىنلا نا ل.ة دقو ىلاءت هقارد

 لاقت الاو كرا ىلاعت هللا ىلع زو خ ند لوق (ا.ةدحأ) نانهح وذاذه لهو هلناهت | (امههدحأ)

 « منع ع نم لضفلاو ةجرلاب بري دق ىلاعت هان اف ىدل ا الىوذءملابرةلا,لرزنلا (اهبنان) لطابوهو

 ديعلا نم ثداو لالكاو ةءاغعلا ب ضعب لذا ى؟ قرأ بر مالسلا هنلع ىعوم لاه ادهاو دهلا و اريالو

 كلذ لة<ذئنسو ىرخا ةلزتهننا ىأر سو هيلع هللا ىلصا د نا (ىنائااهجولاو )ل ارال لاضفالاو ةحرلا

 ؛هملاداع مث تقرتحال 'هلك !توندول مال !هملعلب ريجهل لافو مالبلا هملع لد ريجز واج حاارعملا لزاما

 ارارمدّدرتةال_دلا ىهأ !ى لو هملع هللا ىل_ص ”ىنلان اللون ىرخ أ ىلا تف. كف لس.قناف ةلارن كل ذف

 ١ ءاهمأا ىف لسقو ق قبنلا لثماهءاعو ةمداسلا“ ءاممدلا ىف د ردن ةرد_سلاناروهشملا (ى خئااةردس دنع[ |[

 هردس ل قو 'هلدهفلا ناد " اك ا وتروو ردا ف لالةك 1من لاق ل_سو هءلعهللا لص هناريختا ىف درو ةسداسأا ا

 ةري- لقعلاراحي ام دنع عي بكارلان م ةمكرلاكتص ةردسلاو ةردسلا ع نم ىوهقأ |ةريخلا ىع ىسهتنملا |[

 قنامز فرطو أ ناكم فر ا دنع وق « ىاراماى ارو باغامو ملسو هبلع هللا ىلا ىين :ااراحاماهقوفةريحال ||

 فرط لءقو ى مالا ةردسٍب رقي هريسغوأ لد ريح ىار رب دة: ناكمفرظ هنا روع الوةن عضوملا اذه.

 دن مهفي فيك هللا ىارهانعمانلق نا (ةيناثلا هل _سملا) لأ هللاو هس لقاعلار اعنا هنأ ثنماتقو

 هنالطننا- ىفانغاان دقو لطابوهو ناكم ىف هنا ل-ه2 نم لوق (لوالا) لاوقأ هفاماق بتنا ةردس

 نوكي دق فراغلا نال نتن ةرادس وسو غر ل سو بلع هتاف الار (ىناثلا) : ةدحدلاةروسف
 لوةباعرو مطسدلا ىل_علو. ةهتيأر نيا هلئ اقل لاقمف لالهلا تي آر لاقي لانملا نءانرك ذاكفارالافرظا
 الضب ىنلانو'دنار هام ناهجولاف مالسلا «ساعليربجدار 11نااةلتناامأو ةينالفلا هرم

 ىأنمىسّتنا ىلا ةردساةفاضا (ةئلاثلاهلكسسملا) رهظأ ىهذنملاةردسدنع لب ريسج عمل سو هماع |
 دربلا نم لوطتالاذكةدلبراصما لاقي هناك ىلا ئىذلاةفاضا (اهدحأ) اهوسو لوة<«لوقن ةناذالا
 حور هاذا ل قو كاما دم ال عضومذ نس هن اقراسشلان موا_ذغالو سيال ة تطل اراد الاشيو

 ىهمالافا ده ىلعو داوسلا ل#و هّقفلا ناك لان همق لاا ىلا للا ةفاضا (اهويتانو) حاورالا نم

 تا ّ انف
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 | دوج الاعول هئالامولعم هنوكى ع سيل كل ذف ىناثلا مالك لا ب ذكيو لوتالا مالكا ا صصا ل_ةعزاهرذ ْ
 ( هانا مت امماع هنوكىهعءارتلئافاداعمتساو الاس همالكىف دو اسا هللا مول_عم مو دعملاو هللا مول_عم.|

' 

 ا نمكلدم هولا ىل 1 ءبعصياستاو هلالب اةمنوكي الو ةهجىف ل هالو قر دللالباةمرعهيالواست ار نروكي

 تبرام ةقرشملا فوارق املاىف ىرتكنااده صااعو بحخاو كلذ نال وةءف وع ىفالاامدشرب لهنا ثم

 رصما|نمحب راحل اعاعشلان الءاملا ىف رمقلاتدأز ةءامهملا قوق هناكمىفالاءالا ىلا كرطن ةلاحرمقلا

 ئئةيور دهعب ل ؟ءلب اما ىف هآرام رثك !ىأرامل ك_ههو نكل ءامسلا ىلا عاعشلا كل ذءاملاّةرق هيمل_صنا

 لب اقمالو ةقد_هلا لب اةمىف قرا ا ناك ا ذاالاّهب ؤرالو رمدقلا ىرأ ىلا لاق هلا هج وداابال ا هفلش ن وك

 دوءالانوكلا ل املا ىف لقعلا ب باغي م هولاف ءاما فر مقا! ىرب هناا ده ىلع' ءانينذام 3 ذ.ءاملاالاةقدملل

 اهدو>ول» ام_ثالا ىرتن ماهذالا ىلهنتو ماهوالا لورتةرخ باب دي نحر مووايسأ هل اعلا

 همقو مال_سلا هملع لد محئسؤرزاوس رك .نا همزاي ىلاعت هلا هير اوس ركش نهنامل-ع اواهريضلال

 هتناناكوأ وة. ىلاعت هللاهيورىف كش ننال كلذوار ذك نووكد ناداك ام هسفورذكو هو لانج اراكتا

 دعيلاةباق قوهالو باءارو نم مسدأ ىلا.٠ت هلناو ةيلس|:ساو- ناليؤورلا ياو تاكل ةيرلاز "اج ىلا عد

 روع ذات ادهاثملا تاسوسىلا ف حد هلا مزالءارنالو ىربنأزاحولف ناكمالو ةسهج ىف هنوك مدءاانع
 ملل ىلع لزم ناكم السلا هيلع لد ريح ١ هدد لئاقلاكلذإ لاةءفها ارئالو ليحان دنع ود تادرس

 بجو لوة:ابا ل انه نا لمق نا دحأ لكم ارازو دام ب>وولو ءاربوهو هريغمدنعو لبو هيلعمتتا ىل

 هللا ىلم ادم نا ثدرو صو .مذلا نا مث موبه ذم ىلعام ام ع ناك اذا نبال باغ !نافاءاحأل انه ىربنا

 بة دم ىلءوال ف كو هريص ىف هداؤف له هرم هآرو اهدا ىف هرمصن ىلءذ هداؤ يعز ملسو هيلع

 ناوديؤرناكرصملا قب رط نم ئذثلاب لعل |ىلاعت هللا ل_صحاذاف دعل' ةردتشبال ةدارالاب ةيورلا ةمسسا ا لها

 ىلءردق اكرمصبلا ىف مولع ملل لر دم قال علا لس نا ىلعر داق هللاو ةفر د نمدل صح

 ىنبا# عوقولا فال_ةخاو عوقولا ىف اصل أند اههف فلم ةلءبملاو باقل !فكرد_ءقاذ دعنا

 (ىريام ىلع هنوراق#أ) ىلاعت لاه مث «اهاوطن الف لودال !ىفةروك دمْهلءلاوزاوملا ىلءقاغتال نع

 |١ مزاجومفةيورلا دعي كشالو نيّملا نيعىأ رام ىأر هنا عم هلع مككوك نو درو هنول داش فيكى أ
 |١ ايس ندمت 35

 مس ن ةم'ن منال كلذو مدقت ”قزلا عملا دك وموهلاة»ءنان نكعو نيج اباصانولوقتودأو ند ةمدم

رن ءارد_ةاوىلاعتهلوق» ءنك اردت هياسسيسلا ع نعلوزبال ش < نوكيدق
 ١ ى تملا داس ىرخأ ةل

 8 "| الاة> ١ نمل نم هنا لاقي نا ل_ة<ناكسسم ضرال ااميسب ىلع وهو ءاران لسو هبا قنا ىلص هنالثلذو

 هنأب ىرورمشلا لسلا هل لصحراسو هيلع هللا ىلسص هناانالل دعبل اةناع ىف
 ا ديعبلا لامقحالاو لس سم كلم

 تن كلام انمون تقوز احا !نأب مرر هنااا متتاو ل_ءلابانغ ا ذاانا ىرتالا نيسةيلاو مزال ىفحد دال

 ٠ عمتراسالو تمدعام لابلساو تراغالو ١ ىلا اهدمبهيو اذمون تةو كلذ ىل_ءرداع هنا ناف كل ذ لاق 1

 الانعنوكينا ل50 ةسداسلااءابدسلا قوذوهو نا اةر دس دنعءارا.انموي ىف هسيلعتناكام

 ىءاردقوهو فركو ني#هلا ىأر ىربام ىلع هنوراةفأ ىلاعت لاف اًذدأ لاوحالا كل ذ ىف سناالو نِح

 لقو ةفطاعنوكتن ا ل< واولا (لوالا "هل ملا) لةاسم هنفوهمن نولوقت نور دقت اذا خءاعسلا

 ”لوكسشل ادارب لقكيال كلذ عمو هيف ك شيال هجو ىلع ءاراسبف هنولد اع فيكى أ اند .ام ىلع لالا نوكتنا

 كلذ عم بدرثتالو اهتءباوحلا هنكمالو ل وكشلا هيلع درت نكلو همفئشل دقتمملا ك شي اماريثك ٌّناف هلع

 دروأ اذاو ان-هع تراصام لاك او اه ذتراصامر اصل نا فك _كنالانال لاثملان ءانرك ذاك الا ثا ىف
 ٠ كثنالانا عم هنع ب اوما اننكيال اهداعأ يبق ىلاعتهقانا ل_ة<كمون تقو لوةيواكش دروم انباع

 نم ىأردقو هنوراقفأ لاقي لءهّ#لاناف لاعإلو اولا نوكىف اذن ماللا لايال هماع ىفام ىلءاهرارتسا ىف
 ْ امهالكو لعافو لعف نمو ريخو ا ديم نم بكرت ل4 اويل ون ىلع لخ دن'ل اعلل ىتااواولا لوةنانال مالريغ

 دود

 خيفا < رضع

 اهلا



 هلل

 هءلع هناا ىلص دهترمصت نا كل :ه+وو هقوف نمشي . ال ىذا |نيقيل ار دسىلا لو هملع هننا ى_ه دج لوصول ْ

 ل راصنالا ةداح ع نع هرمصد غب زب رضخأو اروصاو ارب ضس أ ئث ىلار هام

 هلدسسملا) لثا مهمقو (ىريكلا هيرتانأ ن نمىاردقأ) ىلاعت لاق مث 5 3طازواحم مو دعملا ىًرق

 ةيلطرو نال ل راق , لو هللا تان لدول هاى بلا ىارجارخملا "هلل نا ىلع ل ادهمف (ىكوالا | 1

 ْ هبرعأ لاق نا ىلا المل هددعد ؟رسأ ىذلا ناهس لاهو تان" الار , ورب معه حار عملا هصق مخ ىلاءةهتاناوه ا

 نائزتالاةيؤرلا وه غوش ريك تاكو هيؤرلا هب هالات ناكف نكعام ءافعأ كال ذناكل هد ىأر ناكولو اننان آنس

 (ةماقلاةلةسملا) حّرفتلانم مظعأ رلانأ الا حج ٌرفةتارفاسلااةيالو مع رتاو اسهل لاقي لامهلنم |

 لعوهل هت ةيروض قم البلا هيلع ليزيس ىار هنا ىهىربكلا هيرتأنآنم ىكاردّما ني رمسفملا ضء: لاق

 درو: نكلا هظعناكسح ناو مالسلا هرلع يربح نال كا ذو كاةريغ تان الاهدهنا ارهاطلا لوشن هلاوام

 خت انا هر يسأبا نم قار لو ىلاعت كفك الا تام ىربكلا او هنمملظءأةكتالم هلل نا راسخ الا ىف

 كلر كح ةهلا تاعرف هل نمريكا نا عمريكلا ىدح الا هن اىلاءتهننا لاه ل.ةناف تاب  الاربك |

 ىدح ااركلائىدحاز ةسلوقن هن ءربك [َتاناهنت نكن او هسفامو ليريسج نوكنت ىركْلاَت و "الا |

 فرةسنالوا شرك أ 1 لدري-> س هلف هللا تأب 1 امأو ةريبك ةوطعر شد ى ماودإلا قنا ند ءالوريكلا نعاوالا ا

 (ةئلاثلاةهلشسملا) ىركل ان اهتفص ريكلاب اهتقص نم مّرلد الف مالسلا هيلع ليربج نم بعأو ملفعأ اهسفن | ا

 ىربكلاهب الا هن رتانآنمىارد-ةادرب ,ردق: فوز ةفصام_هدحاناهجوهنفل وقناذامت ةفصىربكلا |

 اعيشو أنآ ركلات الانمىارد ريدقتافوذ- م ىارلوعء-ةم نوكب اذه ىلعو هيرتانآةفصام_ميان

 هءىدتس نأ ع امرك ذ ةلاسرلار يقال (ىرخالا هئلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا م ميأرفا) ىلاعت لاه مث

 لوقلا سفن م-هاوق لاطنا ىلا ةراشا جيأرفاىلاعت هلوةف'لارششالا نع قالا عنمودم-وتلاودو لوسزلا
 دلما دب ىذلا اذه ىلا اورطن ا نول وق هع دياعد علاق ءالقعلا آر ع كلما ىدا!ذاافعض ناك ٍ
 فكفامه اكئىأ ىزعلاوتاللا مر ةا لاه كلذ دافءضاروهظال كدب نيادتسمربغ هملع نير كتم

 هيشدف' اهريم 3 !ملع فةولالثا ةلوطم بتكت اهنكلتةاثملا فاكثمنأ 2 ءانتتاللا ىفءءاذلاو هتناناممن :وكرسشنا
 فئاطلاف قنا تناك - ىهوءاهتيلقئاف اههلع فقو ثنأت» انت سدل ةملصا هللا ىف ءاهل ا ناف ىلاعت هللا مسسأب

 أ

 تكا رس لاعلان ةده اوناكم_من الكل ذو ىواد ىول نم 'هل_عف ىح ىرمشئزلا لاق |
 ديدشتلا تاللا ىرقؤ تال تراصفاهامقام غفل اهنا اواولا تراق هول تقف نينكاسلا٠ اقتلال تف ذتوءانلا
 نثو هتروص ىلءذ- تدعو اتلاوم #لطبو ماعطلا نعسسلاب لي ناك لو نم دوخام هنا لق تانم

 هنا ىلص ”ىن :لا ثءرف دمت ثناك ةرك*ىهوزعالاثن اي ىزعلا امورك دتاللاف اذه ىلعو ثاللاب هوه»وأ

 رعشلاة رو نم سأرلا ةذو د كح ءانناطمثابام ترشو اهعطقف هنع ها ىضر دماولا نب دااخ لو هملع

 هتلا تيار ىفا « كناص سالك نارفك ىزعا» لوةنوهودلاخ اهلةةفرونشلاو لب وابوعدتو اهسأر برش |
 ةانمام أو ادب درعت نلو ىزعلا كلت لاق لعفو ىاراع هريح او ٍلسو هلعهتلا لض ىلا ىلا جرو كناهاذ#

 رخعبالا (قكوالا هل كلا) لد اسم همقو ةعارخو لي دها تناكحح ةر د ىشوافصلا مص :هلعف بوف |

 ايل قر لاشؤلوتلا أ ال_بروذأساتأر لاش هلذ ىنادللاك راش ع لوالانأك اذاالا لاقي نأ ميال :

 انكم ىلع ىو ىرخالا ثلاثا هلوقانههو لاحرلا نماعيجنرك قفاتلاولوالا لاربع ا

 ممم ١ و محب عج لس جس سمس سووا

 أ تفتلي لف هلباري_غىلات تفتلاام ىأ ىفطامو هسملا تف: ليف دارخ ةرد_ىا ا!ىثغباشلوةىلءامأ هجوالا '

 0 ىيطاموراونالا نءلامامىأ غازامهلوةفرونا,مثغاماوق ىلع ءاماوهننا يو. دارا اريغىلاالو دارالاىلا

 ْ لدا نالوزواجامولامام لمد و ئطامو غازام لاف ىلاعت هنن ناوه و( ةفيطا هاو ف 17 وام طام ىأ

 ٍ انابب كل نوكيناوهو رخا هجو هيؤو هنف نامغطل أو غب زل لوغت اق نامومذم ةزواناو عضو ا كلذ ىف

 الثم ندعشلا نيعىلار طم نلف فالخ طع رهام الخ قاع يالا قا رطاان ع لامام ىأ غازام سو

 ُ 00 ل 252م
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 | حاور أ نوكياه دنع ىرخأ ةنجىل مل..ةو ةمامارا د ىلاعت هلوق اك ةفاضالاذثت.حو نون ام دعو

 هذه ىلءو نحو لدالاْن -لاّقن ّنحا ى ىغع ّنح نم اهأأب هدد ا ردر تح :المالةن> 000 قوءادودلا

 نك اه ها رهاظااو ىرألا ا دمت  ةلزنتا دنع ىأ ةلزنلا ىلا دئاعا» دنع هلوق ىف ريهضلا نوكي نا لك ةءارقلا

 ةر دل! ىذغيذا) ىلا«ا هلوقرتزاجا منا لمقو ةءارقلا هذه تركنا شاع نا ليقو حالا ىهو ةر د سلا ىلا

 6 اوليقأم انلق ناف نا وو همف اد دعداموأ اهابق ام ذا ىف لماسعلا (قكوالا ةلثسسملا) لثاسم همفو ( ىدغبام

 ١ ّْ هيف ىلءاعلا خا الا لاق الاو ىذغي ىذلاةرد- سلا ىثغبام تاو ءار ىأ د .ارامهر هظأنالاة>ا همقف

 ذعبالا نكي ل هلوزنىأ ىشغيام ةزدس لا ىىثغي ام تقو ةلزنلا ل ىرخأ ةلزنءآر هرب دقت ةلزعلا ىف ىذل ا لع

 3 ةدقافرغنم عج ري هنا ىلا 5 نانا ةلزرتد_ت لزث ذئن ف ىذغام اهيسلغ وةردسااد_دع تئاعلا روظام

 دنع هرك ذةسو اهئ غامةردسلا نايشغتفو مرنم غازام ىأرصبلا غازام هيف لماسعلاف ءدعب م اناقناو

 ]| هلوتو يودمقلا ةريخلا ىه ياو دهطدومسؤلا سد نا ترك ددق (ةراقلا لما ةيءالاربشفت

 00 نانثغلا نمدارملا لاقي نا نك لو: هددعت نك لوف نالطبلاب ىداسشي هحولا كلذ ىلع ةرعسلا نكت

 1 ظ اراحأم دنعإلو هيلعهقلا ىل_سدس# ىارو نيقيلاوديؤرلا ةلاح ةريما ةلاح ىلعدرو ىأةلاح ىلع ةلاح أب ع

 ش ئذلا لقنلاناف ميسم اوه لوالاو هتمرو ىلاعتهق ا لفن 4 رطامةلاط ا كلت ىلعأر طام تقو هآرام ىلّدعلا

 ش لون ةردسلا ى دع ىدلاام 00 7 ا م ل القك اهةمةردس اثنا. نم انرك ذ

 5 1 هذ - نأ ىجع“ ل ءأ ديالا ت شيال كلذ نال فءعضوهو بهذ ع نةدارحوأ شارف (لوالا) هوجو هنف

 000 ١ ارتعبت المةردباا ىزقناكالا (ىلاثلا) هلءجوالف مدي )ناو ليوأتلازاو جن ه دع الفري

 | 0 نبي رثاز نيك بتم هب نيف ”رمشتم هسملا نوقترب مذ ككلااو ادءّرال ناكم ناكملا نال بد رقوهورومط م-مناك

 سو هيلع هللا ىلص ىبتلا نالر هاطودوىلاعت هقاراونأ (ثااثاا) اهيلع نوءمتصأ ةبعكلا نماذلاروزنإك

 كليثاو لمملا نم ىوقأ تناك :ر دل نكلر اذ! تريد ليلو( هادو رح اهيا لصوالا
 لئاقلا لوقي ميظعتلل مممود (عيارلا) دهم لزازت, لو ام عص ىمومّرخو ةرش رفرسكل اكد ل حلا لع

 ركس ىدغل (ةعبارلا هلكسملا) هجو نم“ اهنخالا ىلاو هجو نمر اهلخال ا ىلاريشي كاملا دنع تار ام تبأ ار

 لوق ىل-ءونالة < ناودولاو دن أب ىأ تقولك ىنا شغب نالف لاس ناينالا عم نموأ ىث اوغلاه حمو

 "لش سلا ) ىلأ اسم هيقو ( تطامورصتلا غازام ) ىلاعت لاه مث « ب تن رقأ نامت الاف بهذ.وقأن هللا لون نم

 ٍ غازام ىأ لو هلع هللا لص دخرمصد وهو فورعملا (امهدحأ) نيهجو لقحي رصبلا ىف ماللا (ىوالا

 هملا تفتلي لءانعت شارفااو دار اوهةردسأل ىئاغلا انلق نا هوو ىلع غيزلا م دعف اذه ىلءودعرصد

 | ىنم دل اناصماو الب انوكي شارفااو دارا نا.ثغن اذه ىلءو دودةاا نعدرطن عطقي لو هنلغتشيلو
 ]|| اتعلاطغ لغتسشاو ةرسدو ةنع تفتاي ل (امهدحأ) ناسهجو همفف هللارا ونا انلق ناو لو هيلع هلا

 ناس لوالا ىو هلع ىو رظنلا عطق هناق مالسا ا هماع ىموم فال هقعصل رصيلاغازام (اهه انوا

 || غازام ىأ سنا فيرعتل هنا ماللا يف (ىنامااهجولا) هتوقناب ىناثلا فو لسو هملع هنت ا ىله د6 بدأ

 01 نال مومعلا ىل_ءلدآ هنالرم غازام لاقل كا ذكن اكول ىلا ةناف 1 وم سوو الم أ رص

 ناكيا(ةيناثلا هللا رمص» هكر ديال لقي لو راصبال ا مكر دال هل اوقكو» لون مت ىلا ضرعم قف ةركسشلا
 كم دنع رمد نم نال كلذوال لوة:رمصملا غازام هلوق ةدثاف هءل_د< ناك هيلق غازام لاهو لذ د45 دار 1

 3 ظ هنمل-ة<رصبلا غازام لاك اذاف ىوق هملق نا عم هّيمظعل ار اهظا فرب و هبه هنا هسفن ندكرب ميسظع
 2 1| فاء ىتطامو (ةئااثلا هلثلا) رصملا باص نمرامتخ اريغ نمهرصد غرب لو اظع ناك هالا نا ةدئاف
 7 ]| لاثموورعلخدو ديز ج رخل ة:بملا لاثم هل ىلع ةر3-ةم هل فطعو أ ىرخ أ هل ىلع تلة سم ل +
 ردد غازامرونلارووظ ددع لاه ىلاعت هناك ( ل زال اامأ) نازئاج ناهح ولالوةنفلخ دو دبز ب رخةردقما

 ما | قعر هاطف : (ىاثلاامأو) .اننغاط ناك !تذفتلارلو تانتلالا بيس د ىتطامو لسو هيلع هللا ىلص دم
|0 
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 هللا ىلا اورسنالف نوهركمام هنن نولعدعو ىلا هت لاف اء كح نموه رك اوناكو تانيا اهنا ىلا اومن امناو |

 || باوجاذا (ةس انا ال ةسملا) قهربال فال ا اذهو ةرئاج ةمدقةيسنلا كلت نم لص تاثدلا |
 ىزيض ةمسق نونلا مكل ناك اذا ىلاعت هنا ىلا تاثبلا مكتناسن (لوالا) اهوجو ل_ة<لوقناذام |||

 نولماكم ملا مك داقتعا عم نينبلا مدام او تاصقان نما مداقتعا غمىلاعت هتلاىلا تانملا مكشسسن (ىناثلا)

 اذاوهانلقاذا ىل_مأ ام ل_ٍيِق ناف ىزيض ةمسق ةماعلا هبات ىف ىلاسعت هللا و ةراشملاة باف َمنكْضصاذا

 كراكو شعشلا تعلط اذ كديثآ !لوةتكن اوههناشونيوات اهيف لصفلا نع ةفانضالا تحاطت فراغلل فلا |

 ىأك ءركأ اذاه لوف كت [لئاه لاق اذاف سلا عولط تقو كت 5تاقو سمشلا عولطا اذا تفضأ
 لوة:اذاتاقو نيولتتل ف تنتألئاسشا!لوةىف هرك ذق ماسلا نامتالا تذ حالف كمرك قت اذا |
 ىلع ىرك ذكءافا اريسكي ىبعف ىه ىلوال ا ىلع وز ههريغتوز.ة هاا كئرق ىزيض . (ةثلاثلا”هلئسملا) هام .ةاالكو |
 || ندع ن نك فرن ماسلا ننال يم ةئاشلاة*آ رقلاىلءوةزن ”اضةعسق ىأ ل دع لح ر كمي فصور دصم هنا ||

 دوسأ لة هن لغفا عجب ناف ضسي لف كالانك كلل نع نيعلا لسن افل'ترمدكسف ء تا تناك ةماكلا |

 ءابلا ترمسكف نيعلا باق هنم مزاي ناكو ضن نزولا ناكجصو ضو نضسبأ نزتتورشوزج اود

 ربك اوريدكو ىلضفو "لضافو لضفأو لضاف لوةتةْرب ”اض نم ةغلامال ىزيض اذه ىلعو اهلاح ىلعءابلا' تكرت | ١

 ةرئانض نمىزيضوزئاض نمزوض لؤةناده ىلءو ىزوضو هز اضوزوضًاوزئاض كن ذك ىريكو ةرعكو
 لوال اراكنا ىءعىلينيرالاراكنا ىنعع سدل نوتيلا مكلو تائيلا هلمأهل وقنا لدق نمتاقدق لبق ن اف ظ

 ىلا كار كسل هناقم امان لك قاشنأ نواعتو ادادنأهقنواعبت أ لوقناك اشثلا ىمالايركشلارانهاتاو

 نالغحم ني حالا نأ ل انهانرك ذ دق لوةناعرج نيرهالا ركن أهلا ىلع لدىزيط ةمسق ا ذاكإ:هلوقانغاشو | 1 ٌْ

 فرك لاق ىلا هت هنأانركذا لف ىناثااو ءوجوب هنابف لوال اراكن امو روو ثم لا فر هاظن نيضالاراكناامأ | د ١

 قلاخودوكذا!ءاشن نمل ب موانثانا ءاشي نأ توم ىلاغت لاه اكدت ردة؛نونبلا مكاراصدقو تانبلا هلت نولعمت |
 ىأ ةيسسنلا ىلا :دئاعك ا: تأ ان دق لوةنذ ىزيض ةعسقا ذا كإتىلاعتدل اوقامأو تامدلن وكيل مكل يملا ظ ْ

 لوقن ةعسقل اركذملا ناكناو ةمسنلا كلت ركنملاف ةزغ اض ةمسق نينِل ا مكل نا عم ىلاعت هذ | ىلا تانبلاام كنا ||

 ىلع 'لرتكم و شاهكب رش ؤستاو دب :ناكاذاا داو نأ اعقاهتقتانبلا لمس ز رضا ردن را نا |

 هر ايم هيد عج هلاّقف ه.ساما هفصنو هملاظأ هفضن قاما !فصخلا ند ىطءيو هسفنل هةصتذخ اف ةيوسلا | 0 0

 ءاعساالا ىهنا) ىلاعت لاه م قابلا فضنلاهملا لص ون لهن ركذ نيدقح كاذف نئطللا هنوكلال | ْ

 نم هدمع نكي ل ناىوغللا اردان ءقدت تح م هدلو (ناطاس نم اهب هللا لزناام كوامآو م:انه متيم |

 تادود.عما موكوان' ا اامنوك ىأءامساالا ىهنا انعم لدق لو ةذفالزتأ همف ل.قامرك ذنلو ميظع ظح مولعلا 0

 لءقواهاةزعالو ىز ءاوضعب اق ىأ“ امس لمقو تادو.ء«ءالو قرة ح ثانان تسد امناق اهأ ى ءتهالءاععأ

 كشنالنغ اولا ممن اانسام ىلع كل ذو مهمالكن ءباو>ادهناوههوقث ىذلاو ةهلاب تسملو ةولآامنا علق

 :المع:_بهداولا ظفلأت ..ًاران اريغل امحالاو ةعماج اب لاجرلا داون امداون موءاسنلا داناكدلب م ىل ادت هلل هنلانأىف

 ىدعع هننادالوأ يذلا نكد ولو ام-هئمرعظياملةفشلا تنبو ليخلاتْذب لوب ملا ىف برعلا دنع ١

 دلولاو ةثومدالوام هائلقذ ثدنأتلا» 1 اهيف يو الملا نا مت هدالوأ مهنا انلقف ةطساو ريغ نم هييساو دسو مهئا 1 :

 لاق ةفسال هلا لوقتاكبداصالا ف قاهتهقانمو مسالا ةطساوال ىأ هللاتام مسهل اماَتف تنب ثنؤملا 0 |

 رب اج ربع كلذ صقنا |مهوبام هلنا ىلع ٌمقاطاو متت قاوم غنا هوقطتتسا ءاسسالا ده ىلاعت || ١ ٠
 نأءلواهلزنأ ىلانعت هن اريغة مهو ٠ ءام- أريخلاه دس .هلوقو هللا بنج فت طر ةفام ىلع انريسح ان ىلا عت هلوقو 0 2 ٠

 قريسفلا نيمناو هع رسشل ادوووريغ نم ضقت :لا مهول سمأب ان همهسي نأ دضححال سلور ادا امي هسقن ىعتتل | هلأ

 هذهاملاه هناكامسالا وهو مولعم ىعأى ا ةدئاغامنار ءااال وقنا ذام ىلا دئاعربم ى ه (ىلوالا) لئاسم ا

 مانصالا دهام ىأاه سفنأب مانصالا ىلا ةدئاع ىل ءلاق. نأ لع وروهلاو واود :أاهوقعضو ىتلاءاعمالا | 3
 دمج صم دعإوج ج0: بسم بح سسسب ب  يبوس سمسم باساب بم سصسسم . "داس وس سس بجسساالا ا م وا مس سيسي
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 8| ىرغالا (لوتالا) هرو نم هع ياولاو كنذكسبلو ىرخأ ةثاااسنءو ىلوأ ةثلاث“ىزملا نوكمنا
 ظ لاقي و عامتالا مه وم رخأتل ىأ مها رخال مهالوأ تلاهو ىلاعت هللا لاه مذلل ىل ءعّت: ىه اكس

 اذه ىلع لو::و'للذلاةرخ انما ةثلاشل اذانم و لو. ىلاعت هناكمذ ةفص ىنه5 بتاراا ىف مه رخأتل بانذآلا مهل

 ةانموت ا ةررصا تروم ىزعلاو ىداةرود ىلع انثوناك لال !نال كل دو بان رهيال_كامانم ا

 .ةانملاورخ أتم دال اف دام نم فرش تاس او تاسنلا نم فرش ىدالاف داج ىهةرخص رود اهترو م
 ىزعلاو تاللا مي أرفأ ءريد_ةةفوذ# همضىناشلا (باوألا) تارا نمثأن رخالا ىف ى-يف داج

 | ةراك اهفناكءانصالاناوه (ثلاثلا ب اودلاو) ىرخال ةدوبعملاةئل اما! ةانمو لطاسملاب نيدودعملا

 / تلاوثامهل لوي هن اكذ ثلاوت لان هف ةئلان' ى.هف دس وب ةفص لكف نيس: « ةقتم اذن أ!ذا ىزعلاوتاللاو
 هريدقتزيخأتو دقت هيف (عبارلا باولا) امويواموي لئاسقا!لوشك اهو ىرخأ ةثلاثثه ذو ةريثك
 اروهدثمنكح» /ناوموهفمواموهوأ لمعت ست ىرخالا لاقدنال:<عوةةااملا ىرخالاةانمو

 " ]| تاأهوقىلعتكسباعرو اني ذؤيءاجرخ“ الا ناسن اءاذآ اذا سانا! نم هب ذأترثكن نملؤةءاروك ذءالو
 ]| ّميأرثأ هلوقىءافلاةدئافامىلوأ ب ءترتاا ىف ىهو (ةئاثلاةلثلا) انههكلذكةضرغموفيفرشتالا
 ظ مءاكريث ِيأرأ هللا نود نم نوع دام ميار ىلاسحت لاهءاغلا ريغل عضا ومى لءءة_ادقو ىزعلاوتاللا

 ” 1| هعجأ ضءم قافالا دب ىذلا لسرلاىلا هللا لوسر نا هنوكلم ىهللا تان آ ةم-ظءنم مقاما لوق“
 ثت دبي م“

 ]| هلع جاوعو هيلا ميه ذام داسفاواعت ىزعلاو تاللا ىلا اورظناف ىرثل تح امو ىلعالا "الما ىفهرم أ ذاشنو
 3 ١ هذه مدار له ل وهن هنا وهو هنا مدمن دق لوةنامةدئافدمغي ىذلا ماللكلا | ةقن نبأ (ةقلاثلا هلكسملا)

 7 | لوقر اكلم ىدي ف يعض نوكركس ن هفانرك ذام هريسظ:ءاكرش حلصتالا-ملا ملعاهوتب أر نافةيورلا قح
 2011/ ةوركذلا مكلأ) ىلاعت لا مث« هيلا بهذنام نالطب ىلا اريشم هيلع اريصتق ءانالف فرعتاما هسدحاصل
 21| ضعبات هه د هنو نوئيل امكملو تاسنبلا هلمأهلوقىفروطا ارةروسىف هركذ بديام انرك ذ دقو. (ىنالا
 ]|| اذاءامشالا ذهن ا ىلءاهنمرخ آم شرك ذي لو ةانمو ىزعلاو تاللاركذاما لوقنف هنم برةياموأ كلذآ
 / ١ || ممفرعم ةكحئالملاناو هتمظعو هللا لال_ج ّم_هومدقو هلءاكرش ا منوا_عتو اهوقفرعواهوّيأر
 ١ || اممرثك لوقعملاه مي رطنعنيدنسعممموكف كش قييال لانه نوفةيو ةر د_سلا ىلا نووهتني مه واسعو

 ١ ]| لثاعنأ نما رقالو ىلاعت هتالثم سيلاسهنم اًءيش ناكل ثنال ند اول عت م مناكسف ل اوقذملا ةَقيرطنعاو دبعد |
 0 نوغةرو نوةتربممااولاهوءاسبنالا مهم فرتعا نيدلا نيمظعملا ةكةالخأروص ىلعءامشالا هدهانروصامناو.

 1 هللا تاممهو هضرأ ىلهدانع نمرد_مدام هنناىلانوهنيد ىهنلاو ضال مهيلع دربو ىنممملاةر دس ادع

 ا ّ ١ ةهاللا لابد نادإ_صأ ناكوموللا ثدن انتاللاق ثانالا ءاعما اه امو ثانالاروص ىلع اروصاب نؤغاف

 3 نياصأ نيؤرح ىلع ةماكلا تءق.و ن.ءاهلااىدحا طقساف هه اال اريصتق اهيلع فقوب ثدنأنلا فرحا ا

 | نكح للا زعالاثدنأت ىزعلاو لاما ذو لام تاذياناعفاك ةبلصالاك اهانلعفش ثدنأتلا١انو

 ملا بوسنالاف ةمظعلا لماكهتاو نوام اكنينبلاو تاصقان تانبلا نا مكسفنأ ىف مفرتعا دقو تاذب هلل اع
 0 ةرصشر ةرذس مت ديعوراجن نم ل ذأ مكسفنأ مله ثدح ةلذلاو ةراقمل !هياغىف منا واصقان و لعج شكا

 | || اهلامينو مكسفنأ مالذأث يح اضرأ مكة رط ىل_ع ةرياج ةمسقلاو ذهفلاكلا مكسفنأ ىلا مسن مث
 0 مظعالا اولءدع نا مكن داع ىلع ناكو ىلاعت هاو هو مظعالا ىلا ّندومدسنو تانيأ اٌمضْغباو نياَعْمأا نم مظع الا

 5 ا (ىزيض مسق اذا نإ: )ىلاعت هلوقو مكل ىلا ةداعلاو لةءلاوركسفلا | ممفلاخ سن ن ذاف ريقدلل صقنالاو مطهلل

 0 ىزي_ض ةوسقة_ععقل ا كل:هر دقن فو ذة ىلا لونا ذام ىلا ةراشا كالت (ىلوالا "هل شدسلا) لداسمدنشز

 تانبلا هلو نونا اذل اولاهامواوم-قام مامنال كل دو ةعسق ةمسنل ا كال: هانعم ل انتين ا له<و ةلداعرمدغىأ

 مسسمسس --تتا



 ىلع عبتملا نا يريم او هير دصملا نيو قرفل او مه فن أ هبهتشت ىذلاو هريدقتهيربخ امنا (امهينان) مويلا 0
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 كلذك ءاجاشتيالار نخر الرد نم زعل ادئع لاغلا نالا عر ءالاءانيزودع ل وقننظيام ىرديأل مهلا |

 مهنكم أ دقو نافل اوعبتا ىأ ىدهلامهبرنم مهءاسدةاو هوقي راشااذ- هىلاوانتيلءرذعتي لنيقملا نال |

 ةنريخ سفنالا ىووتامو ىلاعت هلوقىف ام (ةئلانلاهلعسملا) اضيأ كلذ عنّتع لمعلا قونيقءلاذخالا |

 ا لق ن اف نم هنالا ىوهو نظلاالا نوعبتي نا لاه هلأ اكهرز دهم (امهدحأ) ناهجو همة لوق:ةيردصموأ |

 لأ ىناهن او ةدئاف همن لوةئلد وطن هسفوامةدابز عم لعفلا ىلاردصملا حب رص نعل ددعلا ىف. ةدئاغلاام
 اقراص نم باعالا نأ ىلوالا ةغمصا نم)لءي كعنص ىنبع أ لئاقلا لاق اذا ل وةنف انهاهرك ذن ذنمم غض مولا |

 ١ عنص هول عنس بع لامدلذ هساوهردسم نمباعالا نأ عننصتام ىيبعأ لان اذا اكو نش ٍْ

 معد سفنالا ىوهتامو ةوتانعا+ لوقنم !ذنهتسلكا ةارم عنسوجا بحل امارس مودلاعئسمو سمأ |

 لالض ىلءنيتباثب اول مما ىلا ةراشا لايقةسسالاو لالا فمهسفنأ ىوهتام نوعبتي مهنادا رملا نأ ةنئم|
 مهموب كح لب هلعاومادو هاومزتلإفةدابعلاعاونأن ماشيش ئذاملا ف مهسفنأ توهامو:دحاوأ]|

 مموهش ىذتقمب ممداسع عضو نوريغيوادغاهربغ اد موبلامهفص تشكل اذاوةدا.دع نودرد سس ا

 لاشك (ةعبا راتلأسلا) كعونصم ىنبعاتاقاذا امكىوهلا ىضَدَقءىناثاا ىل_ءوىوولالوالا ||
 اهريغءاوهتام ىوهتالام سوفنلا نمناف سفن لكدا ومامنوهدتيال مهنا عم عج اظفلب سفنالا ىوامو |

 ملحأب ساننلا جر لاقي سفن ءاوهتاممهمدسحاو لكعسما ةائعم عاب , عدلا هلباسقم بابن مود لون |

 ىلا عت هلوقلوقن دل مالكأ | ىءماتل نيد (ةسماخنةلأسملا) هل ولك الءزهأب داو لك ىأ |
 نيربد_ةننيصال اهبهرك ذن وكت نأ لة نا روك 3 !سفنالا ىوهمامو نظلاالان وعيتتا |
 نأ يجن .هب داع الا نال دسأف امه ااكو ةدام .ءلاو لمعلا ىف سفنال ىووتام نوعيّو داقتعالا ف نظل نوب |

 ناكرطخ او ف رشأ مالا ناك اكو ميظءلا سهالا ف نظااعاست ازووع فدكو نيقنلا ىل_ءءانبم نوكي |
 نوكينأ لو هتعداتم ىلع ىدت فيك ةىوهلل ةفا ان ةدايعلاف لمعلاام اورذح ادب 0 هنف طاشحالا|
 نظاانوداموىا سفنالا ىو محامو نظ :ااالا نوه نا لاقت ةجردةدرد لوزنلا هش رطلع دسم

 لاح ىلع مما ىلا ةر راشاىدهلا همر نم م مهءاج داو ىلا عت هلوقو اري هب نظييالام ىووت ةنورقلا نال |

 (ىناثلا)نآر هلا (لوالا)هنالث هوجو هي ىدولاو * لسرلا نع -؟ قدمو هيلعرو دقه ني, اانال هءددمبال |

 ناسنالل أ انعم ةعطقنهمانا روهشملا (ىءامناسنالاما) 0 تازمتملا(ثلاشلا) لسرلا |
 مهأوق (ىفاشلا) ةعافش مول س داواهوذع هةعافدلا (لوالا) هدر نتاع فوراس

 قت( عبارلا)ا داووالام ”نيتوال ةريغملا نيدماولا لو وة (ثلاثثلا) ىللدنعىلناىرىلا تءجرْلو |
 ”هلدةمانوهه ما نوكتيتيأ نكس« له تاقناف ةعبفرلا ةجردلا كل: مهل لصحت ملوءاببن ااونوكي نا ةعاسجب

 ْ ىتالاهلورك ذلا مكلاىلاعت هلوةىفةروك عانت منا (امهدحا) نيهبو لمت ذة ىلو الا "هل !معن لو |

 كلم دوعن ذح ومو ونت تو سنام سفن ال نول دق ىا عشا ىلع تا الإ هلورك ذلام لأ لاه هناك |

 اناوهكل ذربدقنو ةفو د# اهم أ (اههتان) نيلصةم نيم الك ن ني تضرتعا اهلا هريغو ىريضةعسقا ذأ ْ

 ملص نالذ لئاق لاف اذااك ليلدريغ نم كلذر وهطرىلا ةراشال او مسهل وقداسف ناءسا م 93 :ًارفاهل اوقثا اندب |
 ش الذ مدام نوكيو كلملل لسسيإل هنارك ذيالو نالف هلوةي ىذلا از_ه تأراما تا و لوقف كلما |

 ةدابعلا ناقكس ىاىزعلار تالا هارد ىلاعت لاه ا: عوف هلهح الص مدع ىلع اممم هدوم .ركصنفأ

 د.عبن اهل له ىاناسنالل ما هلو قف اذه ىلعو :دابعلا قدسي نكي ملناو هعبط همتشيام دمعي نأ ناسنالل ما

 لهذةدا.ءلاقكسالام مكسنناىوه.متدبعى اس ةنالاىوجاموىلاعت هلوقاذهديؤبوءاتسشالاو ىنتتلا |

 ١ || هو مالكا“ ءاهلا قامت (ىوالا هلكسأا) لاسم هيفو (لوالاوةرعغ الا هلذ) ىلاسعت لاه مث كذركلا]

 ىلوالاو ةرخأ الا هقذ هاهتثاو هانك أم ىلع هاد دفادونءمراتج ا اذاناببنالاهرب دةننا لولا ءوس ْ
 1| ليسسسسس + ل0



 م
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 . "1| ماذامءاذلا كلما امو مساالا ديزام ناسناريقحتل لاسقد زوتتلاو ةغل ابملا لس ىلعو عقاذه ىلعو ءاعسأالا ٍِ
 ظ هنود نمثو دءعتام ىلاعتهلوق لوةلااذهديؤدو سانا نيب مالكلا ىفريتعت ةفص ىل_ءالّتشم نكح ْ

 عين اعماهوتيمس#وقىفةدئافلاام (ةئاثلا هل ةسملا) ءامسأالا مان صالاهذ_هام ىأ ءامسأالا
 ا ىلاعت لود الامدلا م الواهيذ فلم لسا ل او: موياع رك لواه وعطو مه اه طع وأاه وعض رمهءايعالا

 || سانلا اهعضوناو اف مالكسحالف ىلا عت هللا اهازنأ ن اءاعسالا نأ و ههناسو ن اطا سن ءام.هقا لزننأ ام
 ىلا«ت هلا ت اذص ىف صا ! ماهم ا نكل اهنم ماع ةدسفم ةدئاسفلا كل: نعذ ىف نوكدأل نأ ىجمنف مها
 لءاد ءامسالا هد_هنىف دجول لذ مره |نعملست ثدحالا قد اقعلا ءام«الا عضو ز وجام ىلاعت هلناف اهتم مظعأ

 | ايها لزنأ ام اذاف لقاسعل ا ءزودمال ل قلا ةعفنملا لال ةيظعلا ةدسفملا باكرا نال ىلةءهسوالو ىلبق:
 اهلثملا) ةحجارلاراضملا هوجو نءاملاس عي هنأوهو ىلةعوأ ىلةن ل دبالازو عال مسالا عضوو ن اطلس نم
 مهنأ ىهو ةفدطل همف لوشن مول. تناكتس مهمانصال اسال هذه نأ عم م:أاهوقيمس لاه فك( ةثلاثلا
 | كلذو عضاولا ىدتيلاكوهف ظافلالا هذه قلطي نم لكما لدقانلبق ةعوضوم ىهامناو اهانمعس ام اولاعول

 ٠ [|| قلطي نك هعابتا بيع )ل ىلةءليل دب اعضاوالو ىلةن ل. ادي اعضاو نكي ملا ءاعمال هذ هل لوالا عضاولا نال
 || تعبلا ثيح كسفن تالضأ تنأ لبهل لمقل هلاهولو ىعالا ىناضأ ل وقي نأ هنم حدنال هقلط أ انالف نال ظفللا
 لوةناهوةيمسلاو ف دكق اهب ىعس امناو ىعستالءام»الا ( ةعدارلا هلعسملا) هيءادتقالل ملصيال هنأ تفرع نم
 اهوةءمه لمعة افاهوةعضوءاهسا لاه هناكف مسالا عضو ةيعستلا ناوهو ىوغل(امهدحأ ) ناناوج هنع
 وهوى وم (اهمناناد) م مدع“ عب اه وتمهسف ديار هّتمعسو أ ديز هنيعم لاةءواهوةعضو لامعا

 ىدتسهب ته« لئاقلا لوقنال امبهلوقىفءاءلا هب قاع أ مءال اريغ انه ناكل اهم سمع“ ءاعما لاهو هنا

 . || اهئامساءاروارابتعا مانصالل ل هج دقت نوكح ف كل ذريغو ا ىدبعو | ىئاديزبتدع* لوةترخآالوعفم
 07 لطاناذ_هل_.قناف كلذ نكي لاه تامه سمالاه نا ىفاهوةعضو ىأ اهو ةممسءاوسأ الا ىف نا لاق اذاو

 7 | مغمرصم تناكلالاوادوهقمترك ذام نك لو معرعام.همىفاو لشي ل ثدح مصضابهتسسىلاو ىلاعت هلو

 5 : أربتعاف نيلو فلا ركذف مي سم هتيمس لاف لانه نال كلذو مياظعنو امهندب لوة:مانصالا ىف تاقأك املا تفتلم

 ع ءامساالا ل انهأم ئاا هرتيمسءامسالا هنا لاةذانهاه اماو ع صه هلو اهوعاو اهتم هلوشد ميم قش

 ا 3 ه>وىا ىلعن اطلس نم امبهلنا لزن] أم ( ةسم النا ل 5.11) ميه ىف تربة ءاوانه اه ةقرش1اربتعت لن ةعوطوم

 ' ]||| هعمو ل ترائاهعاتم وهلهأب نالف لكتز الئ اقلا لمغ_ساكلوةنناطاسنم اهب هلوق ىف ءابلا تامعّتسا

 ممر نم مهءاج دّهلو سفنالا ىوهتامو نظل ال انو ع.ةب نا ) ىلاعت لاه ئانهاه كل ذك عاتملاو لهالا
 2 (ىدولا

 ' ||| مك قانار جناىلاعت لوقا بسانمرهاظوهو باطلا ىلعءاتلاننوعب”ناّك رق (ىلوالا) لئاسءهفو
 لأ مالكلا عت هناك انايفلا نوكي هنكلوهعم باطلا نوكي نأ (امه دحأ) ناهجو هنو ةسامغملا ىلعو
 ْ ع نالاق>ا همفو مهريغدارملا ن وكت نا( امهينان*) مولوق ىلا تفتلتالذ ّنفل الا نوعبةيال مهنا هسنل لاو مهعم

 ءامعا تسناهذ_هاولاق مهماك من أ اهوةمس لافامل هناوه ه ريدة: مهءانا دارا !نوكسس, نا( امهدحأ)
 00 ّنظلاالا نوء.تبامو ىانءاهاعمو لاق انئانآ نم انابق نمياهانسقلت“ ا.ءال ارثاسك ىهاماو نغاشه ا: ءضو

 56 نامز دعب نامزلا ض رفد هناك اضرأ لبق: بشملا ةغضد ولون ىضاملا ةبغمصدن وكيت أ ىئدني ناك لءةناف

 0 | عبتين ا لاه هئاكرافكلا ةماعدارملا نوكي نا (امهيناثث) هيعارذ طسانمهلكو ىلاعتهلوق ىف مالكلا
 / 1| ىلملافو هقفلا ىف عاما اذيلع بحو دقو هب مهّمذ فدكو نظا!ىعمام ( نامل "هللا نظل ال |نوزفاكلا

 3 ناكماز ا لمعتسادقو معلا فالخو يف ناغل اما لون ى ىدبع نط دن ءانأ ىلاععت هللا نع لو هيلعهلنا
 . ]||| اهسلاقتىف مل عفو رح نأ نيماعل ١ اريسفت فاش دقو ماعلا دملعلا هم وروهاظاا معلا لصاو هناكملعلاو معلا

 . ||| دوهطلا همفو ماعتلا اذكوادعاذا ل ازغلا عملو بارسسلا ضده ورهظاذال الا عملاهمو رووهطلا ىءماهبف
 0 ئيزظلا ه:موال ماءأم اهفأ ىردبال ن ودرب هنمو ءافذنا همضفملعلا "هلي اقم ىف ناك اذا نطظلاو تاع ءالذكو
 ةيييسياسسل

 5 7 ١ مم ينووور هع

 مها
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 ةفاضال ازيمما ف لصالا نا لو ثنا اوه ىلاثلا لاو لان ءباوللاوه باوملااذهنيددسوهبهاشياما 1

 لجرمكبو تن موك فوربسمت مك ىلا لوقنك را فرحه سلع لخدي مت ناوه ثااشلا نع
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 | لبق فهل عفلا لوأ لءاشلاو عقل اَقب راسال ةمءاشملا قيرطن وهف لالا ف لمس نا قداسشملاف |
 انك ذام مضوي ىذلاو هقب_بال لعاسفلاف ناب استيالل ذلاو لعاشلانالل عقلا قياس سلو لعل

 حج 0 رخآ الا لعج ىتهع لون الاء امورخ الا فالذي لعفا نع لوالا ن هدءارخ الانا

 ىلاهعسرىأ عجراذائ كانك | نءل ,رأتلا ب نا ذ:راقا قيد د رخام اا روق مالك 1٠ نم ىغما

 لءعفالو لعافريغن م لءفأ لوالاو للءفريغ نم لءافرخ الا ناف دعبو ل. .ةنظفالا نم دعبأو دا ارا عملا ا

 امل البق لبق سدأو لبق ىنءمنم همام لأ لوالا نالالصأ لءف نم ممهفيالف لعفأ الو لغافال دعرو ل_.ق وو ظ

 ْ كناهملع كلديرخ " ال١ عم نم هتأملا دعب دلعي ن دأو دعد عم نمهئامارخا رخآ الاو لالا ىئعم نم ه.فأ

 لكبل ادعي ءاسوه لوقنتالو لكلا ا ذعب ءاج هلال“ اح نمرخآ اذهلوقتفهبكعتالورخالاامهدح أ للعت | '

 ىققحت ال رم دا دهيواه دعب هي دعتال ىلا ىهو ةدود هيد الا ققكت الرخالا نام ديوبو ءاح نمر هلال ٍ

 هنلع هللا ىلصهلوق ىنعم لعب هنمو نامزلا ثادعا نمثحلا!ذهورخ ا أ سل لوال ا دهد طسوتلا نافرخالادالا

 كلذ 4_:ممهفي ىذااوه ىلاعت هللاو ةيدعبلاو ةيملبةلاهنم موفي ىذلاوهر .هدلاىأ رهدا|اويستالل_بو ا

 نافر هلا ااو.ستالفةبد_ءءلاو ةسلمقلا هيامالانامزال موهفمالو هللات امثال هقيقس ةليقااوةيدعبلاو :

 مالكفددو (ىاشلاثدلا) دعبالو لبقن اكسس |! ءالولو هقلايو هللا الا قال وسم 1

 لءضفتلل لعفا لوالا نا ىلع ل دن لوالا نال لو الا لام هسا ةحص هيفا . و»ولوالا ثدنان ةلوالا ب رعلا

 عضوم ىف 5 د سو هرك ذلوطي بدسا ةلعابةيزو لعاديز لاشي الف ثننأتلا ءاننهةطتال ليضفتلل لعفاو

 زاك بنرالاو عبرالا هاش لعاف هل سد داو لعفاناك ال لواناوه هنعبا اوما لوق: ىلاعتهللاءاش نارخآ
 ىلع ل دتلوأ (ةعبارلا 'هلّمسملا) ل ل-.ةفرغصال اوربكسضالا | هباش ةمص ناكا و هيءاتلا قالا
 ءاب نأ مالا همفزاج لبق نافاس نثر عوالو أ ديزءاج لاق يدالوأ هلءذالانقد ف كفرا الل وانا

 لوةنزوديال ىلوأ لاق نمونبوذتلازاخ ةعيرالاو عيرالاكر وهف هلأ لأ ثدن أت تان لاك نخىلوا رةلتأ ىلع
 نذافنآ رّقلا لامعّمسا هملعو ىلوأ هثدن ًاننأ ارهثالانالنيوذتلاكرترهشالا ناك نيدك ناكحا ذا

 هملع لدو ل_مالاوه هلاللنأ برعلا دنعو ىندملا ىلاارظغت وأ ل :اةيناىلوالاثننأتلا دنءناباولاا

 ىل_هنالا هشدنأنا نكي لا ذاالا نوكيال لف نم فرصلا عنمنأب لاقي امبروريغلا نم فعضا ناكناوليلد |

 تاوومسلا ىف كلم نم م مو ) ىلاعت لاه مث « فرم هنمرنغنوكمال هد كل ذزاجوأ» ءاتلاب هنأت ناكس اذاامأو

 هوح ولاىفاهامتامب اهةلعت هو لعدقو ( ىضربو ءاشن ن هللا ن ذأ, نأد #هد نمالا اًششمه مءامش ىغتال |

 هقنذ؛ئث مالا نم مهل سبلامهريغو ىزعلاو ثاللا نا ءانعمنا انلقنا ةرخ "الا هقذ قاصن لوقو ةمدقتلا |

 فدك لا ةنانواعفمءالؤغ لوقناناو أ[ ث هللا لرشنال نَ نولوةمش موك ارشازو الف ىلوالاوةرخالا |
 يداشلاو و هولك م(ىوالا ةلعسملا) لثانسم همذو ةعامشلا كالعأل تاومسل ا ىف نمو هذه عشت ٍ

 نيب ست نين اليل د دع كىأ ل ءاج السر كو هلو اعارذمكص كلوةك ةيماهفتسانوكتفاهتئابتسالاما |
 اهماد هنا اماوقث اًةللا هن اءدسالامو دار ةالا هن امتسال ىاو لاوخالا ةنامتمال فدك لئم ذقن ىف مهورادقملا |[

 0 رك الر َكلوقك ةيربخ نوكف لاجحألا ىلع ا

 (ثلاثلا)ةيرب ريغلل ىذلا- و ةمم اهفتسالاازيمم بصن ل (ىفاشلا) هيربخلا ىلعزاسو ةيم اهفدسالا ىلع نملاغذا |

 لمعت سد نمناوهذلوالان ءباوبلاامأ فرح برنا عماوم | لهج لفبر "لب اقم ىف ةيزيحلا ىف لمعت ست ىف ٠

 لامع تسازجمل ةساهفتسالا ف فضتملالو ةضفمتاش لوةنامةضفنءمتا لوةنةفاضالاننيعتملا عطوملا ف |

 نر لاحر نم ءمك لئاقاالوقىف 3 اعجس هزيمث لعسو نم امم نرقاذا م ؟ نا ىندما ثدحح نمو ٌثز ره ١

 قلاش نا نكوالفلئلقلا ءاشم موقئالنك !ليلقتلل ناكناو برو مهتم دخلاجرلا هريشك ءانعم نوكيإ ْ:
 هنن سس مما | اممم وبس را دم سس

 سس ار ©
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 و اج حت ا اح حل سس حس ص جس حدس هعمل تحط 2 سطل حمل رج ص سم سل م سل مح م ا ا مص مم م مح سس ممل

 ١ ىفامث لوقا كلم نم كر لمعت هثوقو ةرخ“ الاف+ و ةاعفاس من دإا ىف هبقاعت ل ناوأس دإا ىف ةلعف ىلع أ ةانعد |

 (ىاشلا) عفاش ةعافشميينغيالو دح مهين عفشبالو عقب مهناقعى ؟ىنعملاذهلا دكز لمحو كت مم انك قتال
 اذهاواعت لنا لاهو هررت هناكص سفنالا ىوهو نظاا عاشاب ىزع اوثاللا ذات اند اما ىلا عت هنا

 كلمنم كو ىلاعتهلوقو كارمثالاز ود فركف'ىثلهالا نءاسهل سل ما“ ؛مال اهذهو ىوال او ةرختال اهتنذ
 ةك'المروص ام افانو واعفش مائصالاهذهامن او اشي هللا. رمنالا رلاق مماك مالكب او ا هح ولا اذ_هىلء |

 لاف ىلاعت هناك ة مات اده(ثلاشلا) انيق ممعافش قغتالت اودى كلم نم مكحو لاف ْنّرَه م ١
5 

ال أ قوالاز ةرخ< الا هلو سان" ال لاةذاو“ 2: وق قينادسوو هئاسؤ تو كبس هيض كل
 أت نوزعب

 ( |وهناهلون مسو هيلع هللا ىلص“ ىننلا ةلاسر نيباا ىلاعت هنأ وه هناس- هلل د ىلع قس بدن رتوه (عبارلا 0
 |دهم قدص جعءاذا لاه دم>وتلا اوهو اسسو هسيلعدقتا ىل_ص د هي ءاجحام ضعن نيبو هر ىل ىجوب ىحوالا 1

 |قداصؤوذر شملان ع مكسربخا سو هسءلءهللا ىل_دهنال ىلوالاوةرخ .هال هنن ىلاعت هللا ةلاسر ناب /

 انوةمساماريخ نا تسول اولاهواسنم ىدهاءالؤها ني:مؤءال نولوةياوناكر رافكلان اود (سماسللا)

 متله لب مالا كلف ضءو ندسنم ؤملا طعب لو لاومالا م اطغا واسثدلام ؟لراتخا هش انا ىلا.هتلاَقذ هلا

 ىدم انئدلا ىف ماقام ةرخ : الاى اولوق ىلوالاوةرخ لا هذ ةشقل هذ #ه َمَعَممَو مه انغال هللا و

 (رادلا ةفصوأ ةأن .لاةفصلوةناذام ةفصةرخآ الا (ةئاشلا ”لتساا) ءاشب نم هللا ينك ءاببشاع ند هللا

 ايطالوختاكزل اه اوةننأ هقحن ءناكحكحهو رخ اتق هن هرخأ ل ون له عمم ريغ ىلعف نم لعأف مم 4 ىحدأ# / 3

 ثد ”أتلل لعفىلوالا (ةثلاشلاةلاسلا) ىلاءتهتاءاث نا ام ثدلا اذهل يا ةريغف

 أ لعفاو ىلعف لكتاف ىقلءفلاو لعفالا هنم دخأ لعاف ن هدءال (لوالا) ثحامص هيفو ةفصلعفانذلوتالاف /

  1أذخ انهاهلوقنكلذا لضافلاو "لذافلا. رم لشفالاو لمع 1:: دخول ل فا زبك تاو تيزأتلا :

 |هلذ لمعت لعف لكنأ ود كلذ سدسو لمعت سم ريغلعف نملءافرخ رح الانا نلقاك لمعت _بسم ريغ لصأ نم 37

 [امضامن وكي الق لعفلا ىف دعب لعاشا !ثاكلالا و لعفلا غارف مْزل همضام تامعتسا اذافا.ضامهل نال ا ذورخآ ١

 م : | هيدةعمررغ قبام نأىلاةر انشا لكا لو دف لملق هل قب بامدئءازو تمالا لكأ لكالا ف دعيوه نا لوقنالكناف

 اذ | ف ىشالامأو تغرففاكف هيدتعيال لاق قياما فم تغر :لوقذ ف تءرف غارفلان هبرق نأ لودنو

 لعاف نزو ىلعرخ فول ناكو لؤرخآل ءمسملا لعفالا ذاف هنعغار اروع هدب ول | 1

 لأ تاكف لاك لاو ماقلاب هدم سواك ار دص ءانعم ساكدر دصمردص هانعم ناكل سصأد سار خاب رخ اودلعف ١

 ارخآنوكيامهدغينوكيالفاهتم غرفو ةيرخ- الا مانت هنمدجو هائعم ناكرح آن الف لاه اذا لئاقاا نا يني 3

 لعفلان زو لوةنانالارخاراص ءانعمنافرخات انا اوقب لكم د لاقت ال هدود رخل لعف لكنا مدقتن لا ||[

 ْ ةق.شللا ىف سداورخ هنا ىريربك-ل اريغ ىف لمعتسا اذ اربكتلاو فاكسشل باد نم هنافان ركذام ةحص ىلع ىداشر

 ةزحهلا تاقنفرخ ا ناوقكوهو لق يمستغلابمو لف هرم هل ءافرخ الا لوف انده كلعاناك ”اذك | 1

 ىنعملا فليوأتلا هماعلديواسفاأ |ةزمولاو ةزو» فلاالاتراضف ةزمهلا ناكمىلا فاالاو فاالا ن اكم ىلا |

 دع رهام رن الا ولهما دع لصفتا او لصفئم هئع نامه رخكالاو هب ىل_صتم ه:مءزحئذاارخآن اف

 رخالا نم عفا ن نع د»:أ لوالاو لعف هل ساو لءاف هل سدا لءفا لوالاو هرخآ نم م ىلا 7

 هللعءىذاملا ١ ناللوأ ةلءالعن هنوكريس فل لعفلا ام ورخ لعام فصولا كلذالواو ىذانا ان هغ صو نم رخآ ||

 ذاف هنمدجوبوأ هبموقي لعاف ن مهلذبال لعفلا |١ فك لعفلال وا لعافلا ناك اذاف لعفلا ئالؤأ لعافا |

 لانو ا لوقلا نم لاقل اقياكق ب هس هع ءىشلال لاس 6 د ولاا رس ا |

 | لعفلا قيس لعافلانا عم يسالا قباسلا نمو قياسسلاهتمذخأ قيساشلوةنالاست.ال للا نم ||
 باودناىدسدق مدام لون كل ذزإغيلالمنلا ىلع ماققْس لعافلا نا عملا مدقن لاش كاذكر ”.| 1 ٠

 أ (لءافن مرد_صد نع ا هدم كلذ نأب هنع بس هةقمسسف ه*ةياس لت اقلالوش ق.سامأورخ انف[ ْ

 نواس



 | ةمشملا كلت ناملعما يضريو؟اثد نا لاف ىضرةنادهلا» اًساذاو هنضرب مدعي ةلال_لاع 0 1 '

244 

 | ءاشي نارغغي م-معانش دعب هن يشم ىلع ىلاعت هقلاف عفش اذا كارل ناف ىلاسعق هللا ةمظع ىنعم ىلع هسنتلا هذ
 نا لاهامل هنالك ذو داثرالا ةدئاف هل ود ىذرو ىلا عت هلوقىفةدئافلاام (ةسداسلا هلم -ملا)

 لاه ىلا ءّد هناف رذاكلا دن اءملاالرك اشلا دباسعلا هنا لعل ىضريو اقف هتئيشم معزالا د ةرثم فاكملا ناكاشي

 ءاسند نا لاه هناكف مكل هضراوركسثت ناورفكلا هدانغل ىذرال ومكسنء نغهلثانافاورنكخ:نا

 شر لماقارمدا ني نال ماهم ان نعت لابو كف أ باوحو ءابشد نملان انئوذ ربو لاف مث

 ىذريو لاق امه اضرب ل_مدقا لا ص أ. ةعافشلا هممت 3 ىاوه ىذربو لاف هناك« اثينمل هماعلولدملا

 ريثكو لملق لك ىلا ةراشا مهتع انش ىغثال لاقامل هنالنابنال طري ثوكي دقو ةعافشلا هشغت هشغت ىاوه

 رثك ا|ىغت 0 مالعمادل عوفشملا ىذروالءلت ناكحولو اش ىغتممعافش نا“ ”انثتسالاب ه دنع مْزاللا ناك |

 هننانافانضرلا ىف ىلا ةئشملاد ا رملاسيل اشي هلوق نا نيدنتل ىشريو لاقي نأ ن كيو ”انئتالا مزاللا نم ا

 52011 نوعسل رخالاننونم ودال نيذلا نا) ىلا .ه:لاق مث« :ةصاخلا ىعامنا ةماعلا ةشيشملا ى م

 نبدلالوةئف انعاه هنم برق. امرك دنو بالا هدهب الل ددسا ورواعلا ةرود ىف كلذ ام دقو (ياالا 3س عمن

 نولوةدذ لةعهنا نوع دبام نوعشانن اوعرمشلا نوهت الو لسرلاب نو مودال نيذأا م ا

 ةغالال ها َلوعب ه -هلءنواد:-سيورنغلا نمدو-وم اوهداولا نولوةبو ةسفدقون تسيل ىلا عت هلل اءابعا |

 لما تند دمر كلا تاب ىفلوقلااًذكو هنمدجون ىنءعّرج الا نم داو جا نالاتبادك وويل ا ا
 صو ثدنأأتلاءاننكت الما ىفاو رمت ُمداحصألا هع هدالؤامهفىفاعتهقانماود_تودكئالما وأم |
 ةك:الملا َن و هس ةرخالاب نوةمؤدال نيذلا نا لاسةذ هللا تاس اولاقذ ةكتالملا تدم لاقي نامه 1

 مهما لاسقي نا مدا فيك (ىلوالا هلكسملا) لثاسم هسكو تاشثانالا ىم- ام حسم ىأ أ الأ

 ربق ىن-ءاوكسهاوطدربنأم خداعن : دل دعا ا ل ور اوناكممنا عمدر رخالا هنود

 ٠ 'ْ هنوعز ردا ا وناك الم منا (امهدحأ ) نيهجو نم هنع باوكا لوقنف هملعرشي هلا نودةدعيو توع 0

 ىرىلاتءحر ناو ا ةعاسنلا نطأامو ىلا.هتهلوق هلع لدي* عفش انلق ناك ن اف رمث-ال نولوةبا وناكأ
 | د لسرلا در اموعو ضل لفرد الا نورس اواكهاممما (امهينان) ىلا هد ع ىلثا

 لاق. ثنا اهلعاف فل اقدو ثنا اهلعف ىفل اد ىل ءؤا٠ نم ىلعف ناس انا !ضءن لاف (هلا املايكساز أ :

 ثان ا ىل_ء اهعجس ل ادي كلذ فال. ىلءراك الا ىف لمعي تس ىنالا نا قالاو تنادي دحورك د دي دس | أ

 | رهاظ(امهدحأ] اا هع لو: ثانالا ةمعست لقي مو ىنالا ةمعسل لاه نك (ةنلاثلالئسلا)

 هقفو ىلع «اجاملعسضوملا ادهم قمأا ظفالا اذ 00 دارملاتاوهةرهاظلاامأ ىَبق درسآلاو

 امها تائنلا ايهدع [نيوجو لة < ناك ثانال | ةمهسلام_موعست لاهو هتاوه قءقدلاو طا الا أ

 نا نعت ألا ةديقنملا 1 كل دك تأ الا وست ناف ةصفسو ةشن اعكثاناالل ةداتعملا مال_ءالا

 عصا نا مهل ليقاملم- مما ىه اهلفانلتيآلا نه ةب-ساتمو تانبأآ وتلا ىهو ىذعل نوكج# : 0

 ْ | تاداوجتا ملال مان ال ادءعنال نع اولاف نذالابالا مها ةعافشال ى اكناسانحا متع نارهلشيو عفشبال

 | مظعنف بئاغلاندها.ك اانرك ذا دبانباهسو اهر وص ىل_ءاملافامدارعب ةكحت الملا ديعتامتاو

 | مهو عنسل اأو مهنوماغت دك جاغادر ىلا هتلابقف ناكملا عمفر ناشلا م طع برقم هلا تثثىذلا كمملا

 | نومتملةرخالا,ءنو:مؤبال يذلا نا لّةد لو ةكت الا ا ظفلودو كلذ فمه دنتسم هسفرك دم ثانالا ةبعست
 | ري-غنادملا ىجءانلا نآل لطانم هرازنءاوءا ةااياورتغا مما ةكئالملا نوعسل لاه لب تالا ةيهست كالا

  1"هلق امص فاك ما عم دمك اتلاف ءانلاو قالاطالابق شمل توما ىلعالا قاطتال تنبلاو قيقا ثينآتلا

 ١ هل «الماو زها فدخل الا نمر اصخا كلم او كلم عجبرو ممل ف ةكئالملا نال كل ذو ءانلا كات هش ىهو |1

 المىلاّدرَو لءامهلصالاو'ةلعءاذملوق'ا اه ىل-« كن هج هَ ولالا ا 3

| 
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 مس امص ةصمم شمل مس

 [أ ريشا ادوعلع معافا (ةمئاقلا لعمل هثكن عةرا. ءدهنأ مك قاثلقاك لق نعةزاسع هلانر | 1

 | مهتيأر لجر نم مكو هتيأر لجر نم م 5 لاش نأزودف اذا ال وألا ناكل هع افشلاهولو ىئءملاىلا |

 اولا لعذلا ةعاغش عن مانع افق ةثال لاهابل ىاهثةئاوهو منعت تاق ىونعم قرف مهني لفت تلق نا ظ

 ْ ١ | ىذتمهمعاغش نادحأ لاسر طن ناك ام رف هتعاف2 ئغتال دحاو لكك الملا ن هريثك هانعم ناكسل هّنع اه

 3 | | كلماظفا( اهنان') رب ريدكتلل هناف مك(اهدسا) الام ظءمىلا رشن اهاكروما مالكلا ىففاذه ىلعو تعتجا اذا

 | رقم نم موت "عون دو ملزتمولع ىل !ةراسثاا امن ا تاوعسلاىف (اهثلان) تاوواذلا ساما ف رمش هناف |

 | ثوءفشي مان_صالانامهاوقداسف ناسل لال ذ لكو مّمءافش ةلوق ىف ىهالا ىلع مهعاقجا (اهعئار) ةذاعلا .

 | قم_هداهنرشأ 0 الااو سائد الا سخ ًاداهلا ناف اهتم“ اندو اهةعضوا مز اقح عم عفشت ف.دكىأ

 | قةدئافلام (ةثلاشلا"هلكسسما)ت اداجلا ةعافش لقت ف.كف هى اللاذع افش لشن :الو تاوعسلا ىلعأ |

 ظ لوق:ةعافشلا كال ممم تار سلا ىف نم لك نا عم مدكئالملان م ريسشك ىوءع كلم ند .مكسم ىلا هت هلوق

 | هتعافش لقت ال هكئالملا ناكتام نأ نادل هعإل كلذو عقشن انصألا ذه, اع

 د ا 0 وآن مهفةع راك ا : وريتكلا وك دي

 نون نيد ند ةيوطعج

 ا 5 :هلوقو كلم نم مكصو قاف هز و 2111110111 لك ضع

 | سعالاك هج رخاام هناك لعصف هملاتفالمرب-غح رنا له نونمؤم مم. مهرثك !هلوقو نواعنال مهرثك ١

 ْ | اروك ذم مالك ل١ ناكن اف مالكلان هدوصقملا فال_ة> ان فانح كال ذو حرخ ام هناكم 1 نعجراشلا

 1 ظ هل ءاعدإ ا ةرثك ناس .ضرغلا ناك اذا كل نوعذي سانلا لكك ل مال لاقي هلاثم لكلا لمعة سد غلابي «بق مال

 ظ هلاثم لكدلا لم غمس الف هريغدو صقل نال هيف غلا ببال هنعحراخ نهالارو حسح ذم مالكلا نأك ناوريغال

 دس و يحي اجو صم ةراسثاىل نو عدي سانذلا نمريث5 قاعد مسمْعا هلل اق ن اكلملالاهاذا |

 | مهاوع دنا عمنوعفشيال لق لد ء مءافش ى *ةال لاف (ةعبارلا هلكسملا) 10 اعدلا ةرثك

 ا هنذانالا دنع عفشي كلا ةنمرغ غلط اوم ىف ىلاعت لاهو ىغتوا عفن مهتعافشنأال انو اعننشءالؤهنا

 اوناكم هى وةنءانغالا ىف 5 .هاهو عسفشلا ىف ١ عض الو ىلو نم م-واام لاهو نذآل| نودب ة-_عافش !|ىنف

 1 ْ مهاوغد ىفن لوةثمت ىئاز هللا ىلا نوير قل ىلاعت لاه كم معافش عفن نو دقتعب ا وناكو انو اءفشءالو اود نولوق»

 ىغتاللاةقةمنغم وقمع اعيننا مفتت ماسعالا اهلا بمال مهاوعد ىئئامأ.ة ةيطعت دثاف قلع لم-ثي

 ىأهنث' تذأي تأ دعب نءالا هلو ةي ىئئتسا ال هنالفةدئاغا امو ىغتال ةكئالملا ةعافش نا لدآدب مهتءافشأ
 نأ كعب ن نءالا لاق مث مهتءافش ىئنغتال لاه اذاف لمةنالوأ ىغتو ل.ةتاماناس هتف نوكبال كلو > ةشدق ْ

 | دم نوصل هلو ن نءو شرعلا نول م نيدإا لاه ىلاعت هنالةرانشل ا ىل هدي  ناتءانعمنوكشدقاذأ

 ْ ظ ةعافدزافغة_كءالاو ضرالا يف نانورذغت و ىلاعت لافواونم .!نبذلل نورغغت_ سنو هن نوئمؤنو ممر ْ
 32 د مرم دعو فجر أ سنلف هنذانالا دنع عفشي ىذا! اذ نم هلوقامأو ا

 0| | يخل ل قات ةرففاك هولك . الو د أ هترمضح ىف قطر ال هاو ىلاعت هللا ةمافع دار ااامناومسولوق

 ]|| نيهجو لمّ ىضريوءاشب نا هلوقىماللا (مسلمتل هلّكسملا) ءانشب نإ هللان ذأ نأ ده نمالا

 : | سانيا ناهتلانذأب نأدعب نمالا لاقي نا (امهدح 1 )نيّقير ط ىل :ءوهون دال ان ىلع ”نأ (امهدحأ)

 .نذالان ال عومشملا لف تدالا نوكح.رنا (ىلاشلا) ىذرو هعافشلا» ءاشدن ناةعاةشلاق هجن الملا

 يوت نأن ندعو صيصختلل ىءمالفمهلنو رطغت بهو هج جب مليم وحال ةعافشااقف لكدال لداح

 | نكيوءاشي نمل مهتعافش ىغتف ةعافش || ىف مهل هلا نذأب .نآدغ نمالا ىن وعن انغالاب قاعتن نا (امهنانف) ْ

 | نأبهنع باق ءاناشن ع نالالا لصال» انغالاو دك :الملا عغْثت نا ىضتقي كل ذ نال ديما ذنع نأبلاةينأ|

 7 1 د

 د 1 5 7 7 ١
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 ئرقو نوكر شيف لعن مهقلابمهلام ىأ لع نم ةمدقنملا دي الاف مدقتام ىلا دئاع هنا (اهنانل لسع ري
 كيال مهلام (اهثلا) :ىستلابمولام (اهينان ةرخ الاممهلام (اهدحأ) اضيأءؤجو هنفو اهبمهلام

 اوناكو هنتلاد:ءانواعغُم ماندصالان أب نولوةياوناكن او ممنااناق اا باو بو هفةرختالاب ءهاامانلق ناف

 نوكيالوهو ايار أ اعضونوكتدق ةرعستلا ذا كش ىفاو سبل مهما نوعي ممن اف مسهل ل صاح ةيمستلابل_علا
 نملوالا لاء ملعلاو ق دصااوبذكلاا همإ!قرطّ وانو: عمال امعتسا نوكي دقو عضو هنأب لعلان لب نطل

 هنافءامءاد_هرتعاو ءامال كلذد_ءرانلق اذا ناشا!لاثمءاوءاذه لاهو اهعوضوملءامسلا مساالوا عضو ظ

 هناوذارأ امناو ةمعضو ةممست نك لهنا تان اهنا كالا ىف مهلوق كل ذكو لداج وهف هدقتعإ نمو بدك

 : اعدارااوهاذ_عف ل هاج هدّةّدءمو ندك كل ذو مم تاذيلا طفل لامعتسا بح صاب نوذوصوم مهنا :

 امآونيتما اىلا لوصولا مدعدّدعة.عرمشا اوُأ ةمفرعا ١لاءؤالاو ة.ىللصأ ارومالاىف عسب نظلا ناانرك ذ :

 ىسغبال هنأب هلع كح فركف بد طي دق نا | سدل أ لة ناف قا نماء .ثنطظلا ىنغب الف تاداقتعالا فا

 ىف نكلر يما لءةملرمشلا نمرتحازيجو قاسا دعبل لطاسلا نم قاازيينيقي ىلا ات فاكملالوةنالصأ
 عضاوم ىف َنافلاربتعبا.رريفلل ا ىفو امزاج نوكي ال ن اظل او هقي اطم دا ةدنعال امزاج نوكينأ تش قحلا ||

 فاصوالا ىأ ىلاعت هللا نماًئيش دسغيال نظلا نا 5 عمو ىلا عتهللاوهق لا نمدارملال اعد نا لمحو

 ىلاعت هلا نا ىه و ةفطل هفد قا اوه هتان ا,كل دىلاعت هلوق هلع ل د,نوذظا انج رذستال ةمهلالا

 | اهنمناعضوم مشايءاعدلاو ةيمستلا سمقع عنملا ناكعضاوملا كلر: عجب ىفو ّنفلا نم عسنم عضاومةنالْثل
 تناطلس نم اهلنا لزن امك وانآو منأ اهومسةمعسءامسأالا ىه نا ىلاعت هلوق(اههدحأ)ةروسلاهذ هيف ٌْ

 (ثااثلاو). اًءيش قلل نم ى_غيال نغا!ناو نافل الا نوع نا ىلاعت هلوق(ىناثلاو) نظل الان وعن تا ١
 مه كئاو أف بتل نءونامالا دعب قوسفلا مسالا سنئب باسةلالاءاوزب انتالو ىلا عن هقنا لاق ارق ا ىف /

 طهذ- نا ىلسءل لد كلذ لكو باةلايءاعدلا بمةءّناغلانمارعس؟ او.ئتسااونمانيذلا امي اننوملاطلا

0 
5 1 

 ل--رالاو ىدبالا نم ةرهاطأات اًميسلا نم حقأ بذكسلا ناو ناكرال ا نم هريس اخ نمد[ تاس ُ 0

 هلا لسعن )نم مذ (اهثلانأو) ىلا ةممسمموعسإ نع لادا. ءمهنيذلاةكتالمامهومذلاقكساالا]
 بحاو لقاعلا لاحره اطيب ذال اوريتعم هم نامل لد نامل اال انوع. يال همف لق.لف لعنال هلا ن مح دمامأو |

 تغلب دقف معاد اكل رتا ىأ (ايندلاةأمدهاالادري ملوانرك ذ نعى ون نم نع ضر عاف ىلاعت لاق مث «
 ذب انو ذم ض رعاة ىلاعت لرد نمنارةلاىفام لكن أب نولوةب ني رمسغملارثك اوك ءلءناكأ امتد |
 هللا له ىنلا نال كا ذو هيه سني فركف لاتةلاذنا ال قفاوم ضار عالاب سه الا ناف لطابوهو لاسقلا
 مسهل داو هل لق مولبطان أي ءوضراعاسإف ةئسسملا ةظءوملاو ةمكنملا,ءاعدلاب ارومأ مناك سو هيلع
 الا نوع.ةيال مناف ناهربل او لل دلاب ماب اقتالو منع ضرعأف هبر 4 لأق عسفني ملامل مث نس أ ىه ىتلاب
 انو: .نو كرف كف لن اةماز اوس طرمشب ةرظان ا نع ضار الاب م_هلب اهو قل |نوعبتبالو نظل
 هلوةوا,هأ اذه دعي م_ملع ضرءتالو ضرعلالزا لاق هناكيلسلل هيف ةزمهلاو هاك أ بان نم ضارعالاو ا

 مهفب فاكس لوقا ىلا ىئددال نمنال ةرظانماو ضرعلا ةدئاف يدق: نايسلانركذ نعىلون نم نع ىلاعأ
 نافىلاعث هللارك ذ (ثااثلا) ناهريلاو لئادلا (ىناثلا) ثارتلا (لوالا) .هو>وان رك د ىفو ءازعم ظ '
 6 موىلاعتهلوقو م_هامطانأ ياسو مهل واهأ فال ا ىلعر# رااوأ دكت الا ا مهوانتاش ند عم | ْ ا ْ انه اءاو هناء امةلعت م دعل هلناءال 1قر كه تنال نغ نولودب اوناكمهو هتاهغص ف رهيفكى ثلا ف رطاإال نم 1

 ياو باب ديس تايم وو 0 :

1 

 ءال [قرظنلا كرتاذا هنالرتشلا,_هراكد ىلا ةز اش امرك ذ نعى ون نع هلوةف 4 نولمعب رش ؟اًءيشا#* ارو
 مسس سل

 سس ار ني
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 ااا ذأ 1 102م1 1 ع ا ذ ذأ]ذ ذآ ذ ذ ذ 1[ 1 10 10 1212ة2ة يا

 020 وق للدب كاملا ىلا ب ؤسنم ىكملم عوب"هلئاعف ةكرالملان ارهاطا او "هلاعفو لد اعف هبشت ىوف عملا ىف | 1

 نع عاودمولا يأ لاقرب نع نياق ةكئاللافسو قالا مز دعو فردت زن ْ

 ١ رق ديزعهللامهصضتخ انومركسج مدابعن ذا مهفنوبرقملا ةك# ؟الملا الو ةكئالا اقسو ىف لافتو قار ْ

 ٍ َ ا دوره نب زطتتنم وبا و |نيفقاولا نسال سل قزم ريم دخت تملا لوما ماك زم بام نواه ظ

 ةرايصلا ىفاكعلا ىف ةبسنتلء اتلاف ةكتالمو نودكملم مهف لاا فردة كململا ىلا نومستتم موف مزيلع |
 لهعتسااك ىكءلمم-مممدحاول لمعت س لادا نا (لوالا) هوجو نم لطاباذهلمقنافةر طانشلاو
 كلدك سنلو ةكّبالا ا نم نو كر نأ بحي ىلا عت هللا دنءريصي ام دنع ناسسن الا نا (ىفاشلاو) قريصأ

 [لاقيامناو عمسإ مل ىلعف عمن ىف 'هلث اعف ناوه (ثلاشلا) ىئد ”الاربغ سن ةكئالملا نم موهفملانالأ

 |هدحاو لامعتسا مدعام ل اون » كل مجال كل ذكن اك ول (عبا رلا) ةميشيلاو ةومملابءاجنلاةزامك :هليعفأ
 _ ةصو ةمظءلابفصوا ذافراك اههشدحو همدنخ ةقمكلا» ناكمظع ا ناكانأك كلاانا وهو بنسأ وهو لأ

 7 كياملاىفا بست نادداولا كلذامأو ممظعت فصو دع اوب ف صويالوريثكلاركسملا باسم لاقبف عما

 .اوفرعب ل ةكئالملاو هذع ىمل اريخخو أ ديم ل عكف هذمع فر عثام دش ء كل دف ىكمام اذه لاي نايربشتل نع ْ

 فرعا دنبملا فرع ن منال ىكملم ليريجا:لوق ىف ةدئافال ذئنمحو لمت اكيمو ليربك مهنمالملقالا مهايعأب َ
 ماو حاضي ا هنال مسجواناودح ناسنالل لاقي الف أ دتيمالربخلا ت وبث ناسلالا لها غاسبالوريفتا
 0١ كركوك ىلا يدا اماوطرغل ةرداتةررصقو الانس يرض كل لمعت دأ الامهللا

 ١ | كلف باس أ نمدحاو لوقت اكهمل نب رقما ةرثك ىلع هيف ةكرالملا نهدحاو لوي نا ىف ةماعلا نالالف

 1 وهل بوسنمري_غذلا | مسا لمعتسساد اولا دنعف غلاسبلا مب اظملاتدرأ اذاف كاملا بح امد لوقنالو
 ا قولا قلد كل مو ىوذلا يدش لاذ زقو ذو و ذ لا 3لاهأ< رو هت دل عوضوما

 امأو وهالا كر دوج لءنامو ىلا عت لاق اك ميظعتلل ةكسصع الملا لمعت | عملا دزعو فرعام ىلع اهيلاقت
 .] ه2 هراصوأ هريغو هد فص نم ضءبب صتخي فمول لوالا ىف مسالا نوكي دق لوةنف ىناشلا ن مدباوللا

 ا لاقي اعروامءادءادبدا!تاذةأرمال لاةءالو بدن م ”هل_ءاقيادلاك مسالا كل ذب ىعسن ال فصولا كالذي

 ٍ اهريغو اةىنذخال لب .تيدولاك لكلا ف ىذلا ماعلا بدلاري-غص وص بدب ب دئام لاح د_دذعة فص |

 1 | هللاالا اهدد_ءملعبال نينسب ىدالا قل لبق نم مهباسست:ا ل 0 الاعملا ْ
 لوقنف ثلاثل | نعامأو مسالا كل ذب ىع-الف باستنالا ودهعلا هلل_همدعال هبايبم وشو هللا ىلا لصب لن |
 امأو اهريغو نالعفوراصت او لام ءاك لاعفاوراغو لام لعف عىف لاعفك اهل عنامالةمسامقلا عوجلا|

 لاباس نوكيو هللا ب ايي اريثكلا عيا ةيسن نم ميظهنلا نم هفامب ىنتك !الدقالا دري ناو عسا ١

 ىف لعفذل ح6 عجللا ف ليعف ىلع ىليعف لح لوقنوا هنماذ_ه لعلو عئملاف عبارلا نع باومااماءاسنلاو |

 ناكامدنع سالب !تاانر كح ذام ديؤرو ل_ءافا لل_هذىف لاةدالو دامج دمج عجب ىف لسقف ىل هذ ىلع عملا ظ
 و دصق مدالاردعما ةكنالمقانظنارلاست ةوة لوقت ةكئالملا هلل ىفال_خادناك بالا اهقاوأ

 0 الملا نأ نم ةغالا لهأ ضد هلاقامام أو نذا نمراصو مبنعح رخ دسعباو فرصامدنع سيب الا |

 ا نااهتمريثكبآن رك ذامرا كس ١ تافسعت هضفتلابهرلا ىو هكولالا ن نم كلا مالالمل_صاوثلالم عجب أ
 .:ذ | بر 11 هلصا ىل_ء كلام لمعت ل لورهاظل فالخوهو لعفموه لد لدن نوكن ال كاملا ظ

 :ءواه انرك ذ ىتلاهتاوخ اكل ذ لعشي لوْ الم لع ملاكم نا اهنمو فسعتي الا دعي الام اه ريدغو لكأمو |
 لعاب فات وقول وقدرب ىذا او لعفم لك عج ىف امكحسص كئالم لقي ل لو ههه تقطالءاتلا نإ
 | نيلس م لسرلا تلعج ع تالا كولر كت الإ تلمح لاقي نا مصي الف لسرلاريغ ىهنالسر ةكئ المل
 ١ ' ةلانوواعلكلانا 017 فالكاو مل اهو تن ناتج الم ادالا رقاب هتك زمجم ١

 | درعا معن م هبمهلامو) قامت لاه مث م-هيلع ماوالا دورول هسمأ نوراظتس هب ديزي نوذوتو + |
 | نولوةباوناك ام ىلادئاع هئاوهو ىرمذةئزلاهلقنام اهدحأ) هوجوهي فرييضلا هبل اذوعيايصو(نافناالا ظ

 0اس سسوس ال 0س رس سمو

 نم



 ا( ١اق

 | رخ 1ث عموهو أ كب هرريخ لعأن ا لعبا دعبام عانم ىلع عماسلا قوتي امير دامسعلا اذه نع مالكتلاواش |
 | مهوتلا كلذ شال ءاود لاه ناقه دعب ىلا لله اديزربخ نوكت ورع هم لعأ اديز نا لاقول هلاسشمربخ | ٍ

 | لاع عج اريثكء ى لعفا لوة:نعرلعأ هللاوور عن ءملعا ديز لاقي هءلعالضغم ىضتقي معا (ةيئاثلا ةهلثسملا)
 | نم ريثكفر ورغاللاءااوهةقيقللا ىف ناك منا و هءلع ل_ضفملاذف ماع لاننه ناكنا ذشنمح ول ثم لاعال

 ١ تنال عذار وهالاريكاال 55 هريبك ال ةَعْشا ىفوريك هللا ل اة. عملا كل ذي هللا تقصى لعذا عضاوملا
 1 لوق ىنءءاذهووخالا مركاال ةمشلا ىفو كل م مركأ ال لاه هن 5 ”اكنيمرك الا مرك انتاوعدلا درو هنااذه

 (ةقلاث 1١ ةلمسملا) هريغملاعضرفي لاع لكنم لأ لاقي ثأن نكعو لاضلاو ىدةهملاب ملاع ىءعلعا لود نم ظ

 نءدارأانوكينا سنتي مهل دس نع لضنن ءلعأو» ماعنالا ىف ىلا هث هللا لاه نالمهّمسسم هب تاتو هتلبع

 00 8 ٍَج ااماو مولعملارو هلل اماو للا ةوةلاما ىوقأ مولعملاب هقلءتناكاذا للعلا ن' مولعملا | ١

 هفصنو لدللا ىئاث ع نءىدأ موق: كنا«: كب رناىلاءتهلوقىفاكن مغلا ةوقامأةّوق لءفاانو كحعلام او
 ىذلا هذ .ءلاو>أن ملاحوه ىذلا لوعفااب هقلعالماش امان ىلاعت هت هللا لع ناك انك ريهتنانأب لءيلا لاقو | :

 ىلاعتهللات اذ ٠ نمةفصوهىذلالوعفااب هقلعان داحا يعض ديعل ا لعناك امو فرحريغنم هنمىأرجوه | :

 اشي ن1 قزرلا طسن هتان ااولع لو أ ىلاعت لاف كنف مول_هملارو هظامأو فرالاب ةرمشبلا لعوب طيبحال ىذلا 1
 راانرخ ' الاوهسفئب هبلعفلا قلع ده اشم هن نسم هن | كل ذ لاحق ن نكي ملام" 'ارهقنانوكو أ ارهاظامولعم !ٍ

 ماقال رهلا.ةءنا نكعو هتناالا هلاال هنأ هاف ىلا وق ىف اك هب لسعلا ب وجو د.ك ثاماو

 ناىلاعت لافو هواه ن نلنالعىلاعت لاق ل_هفلاةوقامأ آو هللا كز :رعمرغ مكئااواعاو ىلاعت لوق كلذكو

 نمي لعأ كبرنا ىلا. هت لافو ف رحربغي ل وعذاب قلع هفلا ةفص ل هعتسملا ناك اك فدأ موق: كنأ لعبد | ْ

 ىلع لضنعرلءلا مدق(ةعبارلا ”هلملا) لوعفملابهتاعتل ولع بعض لسعف لعالا داسعسا لمعت ملا ناكل
 تالثروتسلا وده ان تموت دروس ابتو ايعنالا ةروسىف اسم عضاوملا نمي حصص ىف ىدتهم ان بعلا ٍ

 هيد توها نول دال مه ركذف نودئاسعملاو لسو هيلع هللا لص هيبتروك ذاااهاكعضاوملا ف

 هلمدس ع نع ىلذد نم مل وع عابر 1٠ نمدداو عضوم ىف لا (ةسماسخلا اهلكسسملا) مالسلاو ةالصلا هباع ظ

 علا ناو وذ ىلةءلا ام نعيلقن نرخ 1و ىلفع ثحب كل ذ نينو من تاقئث *همفل دنع ل هذ لض نعلاق هريغفو ٍ

 ثيحانلع لثم سدلو سم أر اهتف سمأ دجو هنال- ءسم دونا هدلعوهأم ىلع مولسعملايقلعتي مبا

 ضرالاو تاوءدلا ىو رد لا ةشم هنع بريال لد !ذه نمو ىفالا هللعنال ن نو سدا ءوذلا قة نازو |

 ناك اذا ل_هفا! لع لمعي لعافلا م ءانا(امهدحاف) ناملقنلا امو نيع ةفرط هلع نع غقاولارخأي الدال

 بتم ”تنكن ات ح اولا امأو سد أ ديز براضانا لوقئالفا.ذام ناكاذا إ-علمعبالو لبقتسملا *؟

 زوصو اناس ما ديز ب واش لوقت ةناضالا ناو ل ءاقلا رس ءالهعمست تنك ناوادبز تب ريض لون نا 1

 لالا ىف هلو ةحمالو لامق<- سالاىفهلد د الف دجو اذا لعفلا نا ه.ف بيسلاو ا ديز براضا دغانا لاقي ثا ْ
 لذ لاه ال لوةنفادهت دب اد هلاع ٠ نكمفدوجودلذ عقوترامو لانكا امأو لمعي نا نع فعضو م دعوه

 ءابلا رتل لض ع نو لاع لاه هناكريسيفٍلاع عع _عأ هوقو لعفمدوبو تقو هن قاعت هلو ابضام سحالا ناك

 هنالز "الاى لعدقناكن او عوقولا دنعلالضا العب ناك لذي لاهالو ىذاملا دع لءاغالالا عا ناكل ا

 لزالا ىف كلذ نكي لو لصحو عقو دق لالضا !نوكي «ةلعتوهو دج وس رخآق لعن كلذ دعب ملعلل نكل ليس
 هناك نوكمق لضمسهنالزال ا ىف ل-ءلاقينا ميمعلا امنا ولزالا فل ضان الف نالءىلامعت هنا لاقيال هاف |

 درع ن م هلك صلع اديز لاقي الف ل_عفلا لع لمعيوهو لم ةءسملا عع لءاشلا مس .!توكت :ف لسضي هناملعي | ش

 لغبملع ؟وج كيرا مامالاةروننىف داس تان ده هور نما لسا ديو لاشين بجاولاانغئاو | 3#

 نم هناك معأ اناوقو مزالىلاد راد عدم ناك اف دعم مريغ مزال لعف نمالا ىدب ال ليضفتلا لعأ ولاهو لض ن*“ ْ جا

 هلزقنأياذهن ءثدح اد قفانأاماو مزال لعن ءهناك اذكب هلع امانلقا ذا بههنلا ىف كس ْ ١

 انا مس جو وسل يل مصل ع ا هاشم ٠ ا يسسمل رصاص ل حم يصمم . ءامل حل لا ميسو ل ا 26 يحسم
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 ا |وهانع عج رالف فاضعال با سملاو ريشحلالةد ملاذ او همالك هعفن. الذ هلوسر عبت.الف هفرءبال ىلانعت هللا

 ابطالا بدترت ىلء قاف بولقاابدنط ناكملسو هيلع هللا ىلص”ىننل ا نالعاوءاعذلا ىف ةدئاف نذا ق الفته ماع
 فيعشل !ءاودلابهحالمانكمأ اموءاودإ | نولموّتسس ال ءاذغلاب هصالسصا نكمأاذا لاملانام_ه.يترتو

 أ : ْ ليقو كا اوديد_1اىلا اول دءاهرب_غوتابورمش ايةاوادملا نعاوز عاذا مث ىوقلاءاو دلا نول .عّسسيال

 1 | بولاق نكمطأ هلناركذ,َناف بسخ هتنارك ذب بوا_ةلاىهأ الو لسو هلع هللا ىلص ىنلاف ”ىكلا*اودلارخ 5

 0 لثم عفا نا 7 ذلان عأ هلئاالاهلاالا اول وقالوأ لاه اذهاو بلقلاءاذغ رك دلاف س وفنلا نممطت ءاذغلاب ناك

 00 نوراظ:.الفاا و راغا لقاور قي لوأ لاهو ليلدلا مهل كد عقتتب لنمو عفتلا نم ريغ ور ٍ ىبأ
 مث « حلاملادسفيالثل دسافلا عطقاو ة#لاعملا نءضرعأ لاف مهعفا لنادي دهتااو دمع ولاة أ مث

 هيئنوغلب_أم ةياعىاناتلا ىلا دئاعهنااهروظأ(لوالا) هوجو هذ كلذ (ملءلانمموغلم٠كلذ) ىلاعت

 معلا نمهوغلب ام ةياغراشنالا كلذ ىأ لعلا نممهغلسما.ندلا :امملا راشرا (اهيناثثو) َنافااننو ذخأي مها

 معلا هئمد اراانوكءاذه ىلعملعل او لعل نءهوغلب ام ةنامت ضارعالا كا ذو ىلون نع ض رعأف (اىشلانا)

 ||| مهضعن درر اا نآرقلا نا اذهربرةتونآرقلا فاموه مولءملابلعلاو فيرعتلل ماللاو فلالا نوكتو مولعملا
 ا غلبف لوسرلا ع.باو ةزدتم هنا ثم نمل تق مهضعبو ىوؤصقلااًهياغل |غابف هردص حرمشناو لو.ةلانءاةات

 <20 نولوالاف هباعو هدر مهضعبو بارا ا ىندأ كلذو بلاط ىناكم_ف فتون م-هضءدو ىطدولا ةجردلا
 هعم مالكلا عطق هنا لعل ا نم هغواب عضوم نا كحسسو مىمنع ض ارعالا بجو نورخالاو مهذع ضضارعالا

 ىلا نونو اهعسوالا ان هللا فاكيالو كلذ مهامنا نب ىلاعتهلئاناوهو ل اوس هملعو هنع ضر عأو
 ||| ناكسف هلل ارك ذنءاولون مهنا كا ذ ل ةركذ لون هللا موهقاسعي فرك لاق !قوفامج صؤنال ىبصا او هل عال

 | ىرسشةزلا لاه باسقعل | ىةدف كلذ ىلا لولا فاضمل مهمات هللار دقامناو ل-علا مهلوبق م ذعل مهأع مدع
 ]| الادر ملوانرك ذنعىلون نم نع ضرعاف ىلاعت هوة لهتلا و نيم الكنب ضرةءم مالكزعلا نم مهغامم كلذ

 ]| ضرعأ لاف ىلاعت هنكتوكيو هيالا الدو هما انركذام ىلعو هل دس نع لض نءلعأ و هكيرنا اندلا ةدخلا
 1 لولا برس مهر دع عطق ىلا ةراشا ىلو نك هلوقناكوئثمعمرهظامءارو دجوب الو مهتدا كلذ نآف مهنع

 ]| (ىدته ا نءملع وهف لميس نءلض نع لع أه كبرنا )لاهو أ دبا ثلجاعلار انياو ىلوتلان ناكل هلا ناف

 | هيلعمتا لص ىلا ناكو ضرعأ لسو هلع تبا ىلص”ىنال لاهم ىلاعت هنا (لوالا) هوجو ةيسانملا فو
 1 نرفاكل ا نم نمؤداعرو ةعف:هدهنىركذلا ىف نا هرطاخ ىف سءمهاعر ناك مو5 ناعيا ىلا لملادي دش لسو

 ُ نيفاكملا نمد ءاعدللا دّرم؟ نمؤدال هنا لع هلءدس نع لض نك لسعأ كير هل لاةةلاتقربغنمنورخ [موق

 1 ىدتدها نء هلو ةذاده ىلعو لالا ىلع لبقاو لا دا نع ضرعاف لاما اوفمسلا عينا مهبذ عفت اع اوأ

 1 ةءيو ضارعالا فس أيالو نا مالا هلع همت ثيالف ىدتها نمو هربدةثىفل-ذظنم لزالا ىفل-ءاىأ

 ا 1 ||| ىلاعت هلوقو نيمم لالض فو[ ىده ىلعا مك اا وأاناوىلاءتهلوق عم ل_ءوه (اههنان) ةراصم ىف رعلا ف

 1| ةح السو هيلع هللا ىلض ىننلا ماقأو نولطمم من أو ىدهلا ىلء نك نولوةب اون اكممنا+هجوو انش مكحي هللا.
 َ ان ولاض مهنا لعيو نو دنهم م كحسحنا لعن هناق هنن ' ىلع عقول رحأ ومنع ض رعأىلاعت لاسةف مهعفت لف مهياع

 1 االاوثلاذف قلاب مسا ف رتعاناف كلا ا دنع الارو ىطظ مهدوهةمرداه كلم دنعارظ انتاذا نا رطانتملاو

 | ]ل ىلاعت هنا (اهثلاث) لطيملا نم قل اب رلعأ هلقاو تنس أو تلداج ىلاعت لاف كلا دنعرهظي بيصملا ضرغف
 1 ااونمؤي نأ ١اجرد مكن ل_سو هملع هللا ىلص ىبذلا ناكو ميظع“ اذي ا مهنمر دص دق ناكو ضارعالاب ةسض أ أنأ
 1 لا ملعب هللا نا ىلاعن هللا لاسةفءامه عق ومما ذي ال له و ىعس أه هناكفا وذم ويل الف كلذ عج حسنف

 | || نماو:- بح أ نيذلا ىزو اولعام اواسأ نيذلا ركل ضرالاو تاوعسلا ىفام هلت نيدْ#هملاو نيدلضملا
 ش 1 أدنعنا ريغ مالكا ماع كبرنا لاه واوالسنواداعىممنود» .(ىلوالا هلم ا) لثاسمهمقو نيِدمهملا

 بسجبححجن”  1 بوس سمو -_-ب ممل ا ا مل مما
5 . 

 ١ قلد
1 



 ءال ”1فرطظد !1كرتاذا هنالو رشلام_هراكداىلا ةَراَش امك نعول نءهلوةذ هل نولمعيرخ 1 ئبئاسارو أ 3

 (ثااثلاع) اء ىلا نم 1 نظااناو نافل الا نوع. نا ىلاعت وق (ىناثلاو) نقلا الان وعما || 1 ٍ
 مسه كئاوأف بتي نمونامالا دعب قوسفلا مسالا سني باسةلالاءاوزب هتالو ىلاسعت هقنا لاق تارحا ىف ا 1 ١

 اذ نا ىلع ل لد كل ذلكو باقلا.“ اعدلا برةءّنافلان ماريسشك او.ئااونمآ نيذدلا امم ”اننوماظلا ||| ا ْ و

 تغلب دقق معلداجمدلرتاىأ (ايفدلاةامس 1االادرب موانرك ذ ن نعى ول نم نع ضر ععءافز ىلاعت لاق مث * | : ا

4 2: 01 

 (ىرقو نك ريشدف لع نه هلل ام كاما ملعنم ةماقتلا دا الا ىف مدع اس لا هتعمل (اهينانزول لعريغنمأ

 ةكيئالل اب مهلام (اهثلاب) ةىستلابمولام (اهينان”) ةرخ ال اهمهياام (اهدحأ) اضيأءوجو هنفو اهبمهلام

 اوناكو هللاد:ءانواعغُش مان تصالا نأ, نولوةدا واكن ناوم-ماانضاق انا باو وهفةرخ .”الاب هلام انلق ناف

 نآود»و لاكشا هيفذ ةيعستلا,اذلق ناو لعن ءه.نولوةءاواكام ع نكلا وبكر فوم روق ىلع ل الانوطبر

 نوكيالوهو اباَوأ اعضو نوكتدق ةيوستلا ذاك شىفاوسل مهما ن ولعت م مناف مسهل لصاح ةيمستلابل- ءلا

 نمل والا لاسثم ملعلاو قدصلا بدك !اهءل!قرطةءواو:ءمالامعدسان وكن. دقو عضو هنأب لعلان لب نطلانإ]|

 هناقءامعاد ىيهردعاو ءامال كلدد_ء.اناق اذا نام !الاثمءامءاذهلافواهعوضوملع ءاىئسلا مساالوا عضو '

 هناوذارأ امناو ةمعضو ةمهسل نات لهللاتاش ام اةكنثاللا فم هلوت تا ذك لها وه هدقتعي نم هلك ا

 1 اعدارملا وهاذ_هف لهاج هدةّعمو بذك كلذو مهفتاذبلا ايفل لامعتسا بح أب نوفوصوممسمتا ا

 امأآونءةءااىلالوسولا مدعدعةسعربشلا وأ ةمفر هاالاءذالاو ةيحلصم ارومالا ىف عسب نظلا نان 98 ذأ

 ىسفيال هنأب هسلع كوب بئركف بد صب داق ناغا ا سدل أ لمة ناف قا ما نظلا ىنغيالذ تاداقتعالا ىف ] !

 ىف نكلريملنا لءةملرشلان مرتملاز زيع ءو قا دع :عبل لطاسلا نم قاس ازيع يقي ىلا حاشي فاكملالوةنالصأ ||

 غض اوميف َناعلارمتعباعر رسلاىف وامزاج نوكيالن اظغلاو هب اطمدا.ةدعال امزاج نوكي نأ مني قا || َ
 فاصوالا ىأ ىلاعت هللا ن ماك اتغبالو نظلا نا هائعمو ىلا عت هلل اوه! نم دار 1١ لاعب نا لمحو 3

 أ قاعتهتانا ىبهو ةفيطا فو قا اوه هتان أ, كل ذ ىلاعت وق «ملع ل دينوذطظلاءجرذتسسنالةسهلالا || ل

 | اهتمناعضوم ميناءاعدإاو ةيودتلا بيتح عئئا نعد املا كا: عجب فد ن اغلا نم عسنم عضاومةثالثف |||

 ناطلسس نم اهبهلنا لزن امك وانآو َمنأاه ومستعم١افسأالا ىه ناىلاعت هلوق(اههدحأ)ةروسلاهذ#بهىف |

 ١ ل--رالاو ىدنالا نم ةرهاطأات اًئيسلا نم مق بذكملا ناو ناكرالا نم هربسغ طف نم ىلو نال |||

 222 مذ (اعنانز زعلان هاكز ءلاوتاللاك حدملا ىدستال نم حدم (اهذحأ) "هي اللا عضاوملا هذهو ||

 هلاح لعن م َن ءمذ (اهئلابو ( ىئالا ةممسأ ,ملوعسإ نءرلاداع. ءم#ص نيذلاةكتالم ام هديا وعسل ||

 بحاو لقاعلا لاحَز هاطبدخ ال اوريشعم همفْن نافل لد نناغا١ال انو عمتيال هض لقب لف لعبال ها مس دمانأو

 0 كيتا ارا منأ ارا ىفام لكن أب نولوةد نب رس ل ارثك وكل ءناكامب تنئأو |

 تا قس ”ىبنلا نال كا ذو هند ف فركف لات ةلاةناال قفاوم ض ارعالاب ع الا ناف لطابوهو لامعا
 مسهل داو هل لق مولمطاب 1 : هوضراع 010 ةطءؤا او ةمكسلانءاع دلاب اروم أ ناكل سو هيلع

 ٍ الا نوع. سة ال مهماق ناهربل او ىل_ءل دل نمل اتالو ممتع ضر عأف هير 4 لأه عسف لا غومتشا ىلا | 1

 انو:.نوكح» :فيكسف دلت اهملازا اود طرمشب ةرظ |. نع ضا رعالاب م_هلب اهو قا نوعبتالو ن-اظلا|
 هلودوا ص اذهدعد م_ملع ضرءتالو ضرعلا لزا لاق 26 راسل هيفةزمهلاوءاكشأ بان مضارعالاوأأ

 مهفي فاتكسص لوقلا ىلا ىئددال ن نم نال ةراظانملاو ضرعلا ةدئاف يدق” نايس انك نإ ءىلول نم ن ءىلاعت

 نافىلاعتهتاركذ (ثلاثاا) ناعربلاو ليلدلا (ىناثلا) نآرتلا (لوالا) هوجوانركذقوءانعم
 ان ع امناو هلنان امشلعت م دعل هن !ءال 1قركفتالن همن نولودب اوناكمهو هتاهغص فرهيف.كى ثلا فرط .الزمأ]

 ةانطاالادر لوىلاعتهلوقو م_هامطانأ نياسو مهل واهأ فالح ا ىلعر هرااوأ كتالللا ,هوانشاخ ن ند
 اوتثي ل عيان دلا ها ةامحل ان ٌمدضر أ ىلاعت لاهو انندلا اًمتامحالا ىهنااولاهاكرمشملا م هراكنا ىلا ةراشاانالا
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 مسامع ةهلتسس م22

 ارق تبلل دوس قكيلم عد ملأ اعف هك ث الاثار هاطااو لئاعفو ل اعف هبشت ىوف عملا ف |

 انتم ة اودع مب وجار ماكاو .واادعو فر د:ةمكلمذ:« |

 050 عارم صوتو دو ير جلا ”الماالو ةكئالا ا فضو ىف لافاو قارا

 ظ 0[ دووهل نيزانتنم مهباوب,نيفقاولا نيطال سل اهات نيم دتتسلاو لولا رضاك نو نم وبام نواطشيف

 راسل هللا ىف ةيسنالء اتلاف ةكنالمو نومكسلم مهف لال |فر دق كلما ىلان وبنستتم مهف ميلع

 ٠ داك يكلم ومةمدسخا ول لمعت سي ل اددسا نا (لوالا) هوجو نملطاباذهلبقنافةر اطابنلاو |
 كلذك سلو ةكّنالإلا نم نو كي نأ بح ىلاعت هقنا دنءريصي ام دنع نان الا نا (ىفاشلاو) قيم

 لاقياملاو عمسإ مل ىلدعف عجب ىف 'هلث اعف ناوه (ثلاشلا) ىئد . الارب_غسنج ةكتالملاَنَم مون اثالأ

 هدب او لامعتسا مدعام لو: ه كلم عجل كا ذكن اكول (عبارلا) ةبيشسلاو ةومملاابءا لايام :هلمعف|
 2 هدو ةمظءلابفصوا ذافرثك ا هعش-و همدخو همكح ناكمظعا ناكانأك كلا !نآوهو بنساوفو لأ

 5 !ىلاس ست ناد اولا كلذامأو ممظعت فصو دس اب فم ويالو يكل ركبت! ب باس لامع

 اوقرعي | ةكئالملاو هذع ىململ بري وأ دم ل عكف هذمع فرعثام د: ءذكل ده ىماماده لاي نايربشتل نيع ظ

 فرءأدتباا فرعنم نال ىكملم ليربجانلوقىف:دئافال ذئامحو لمت اكيمو ليربك مهنماللقالا مجنامعأب ظ
 / 58 اضألال مسجواناودح ناسنالل لاقد :الف أدتب الربخلا توبث ناببلالا لما غاسيالوريملا

 د م #4 وهو كململا ىلا بسن ن ااماو ضرغل ةردانةروص ىفوأ لام برمض ىف كلذ لهعمسس: نأ الا مهللا

 كلا داع أ ن نمدحاو لوةناكهمأ |نيب رقما ةرثك ىلع هءنف ةكالملا نءدحاو لوي نا ىف ةءاغعلا نالالف

 وا 0مل ساس اب وعسل 6 جلع تدرأ ا باس لوجتالو

 0 اسمن ام يس سس سا سل ممل سس أن ليس ال مس ميم اس مس سن ا 02 مهسشع اهي مهلا يس سا 2 سا يسيسس ل مدي نس حس اسس

 اووهالا يردون بامو لامن لاق اك يظءتلا ةكسص: الملا لمعت فلا منهو فرعا لع اهبل اهنا

 ١ 3 ةهراصولو هريغو هب فدي . نم ضءبب صدخي فمدوأ لوالا ىف مسالا نوكي دق لو ةنف ىناشلان ءباوحلا ظ

 ؛ 1هألاقياعروامسا ةبادبدل تاذترمل لاشقيالو بدن : هم انه ادا مسالا كاني ببال فصولا كذبا

 وأ :ئئذخال ل_ءلب تبدولاك لكلا ف ىذلا ماعلا بدلاري_غ صوص بدي ب دئام هلاحد_دذعةذصأ

 ' ا! د دع زمبالنينب ىدالا اخ لبق نم مهبانسنتال رطل ةكشنا 0 '

 لوقنف ثلاثا نعامأو مسال كاذب ىعسبالف باستتالاو دهعلا لهحيال اسي موقيو نتا ىلا لمي نخ
 امأو اهريغو نالعفوراصم او لاثاك لاعفاورامثو لامك لعف عجب ىف لاعفك اهل عنامالةيسامقلاعوجلا|

 اب نم نوكيو هللا ب ا, ىلاريغكللا عملا ةمسن نم ميظتلا نم همفاع ىنتك !الدلقالا د ريو ناو عامسلا |

 لعف ل حك عجلا يف ليعف ىل_ ىلمعف ل لو: وا هنماذ#هلعلو عتملاق عبا ارا نع با وحلااماءاسنااو |[

 0 امد نان ته ذامديؤيو ل_ءافا لمع ذى لاقدالو دام دمج عجب ىف لمقف ىل هذ ىلع عملا ظ

 ًاودصسف مدالاو دصم | ةكئالملل انلقذاو ىلا عت هاوذ لوقف ةكئالملا لد ىفال_خادناك بابيلا افقاو

 ١ الملا نا نم ةغالا لهأ ضد هلاقام ام أو نان نمراصو منع رخ د_عباو ف رصامدنع سيلبأالا
 نان ريثكيانرك ذامراكسص ١ تافسعت هففةلابسرلا ىهو هكولالا نم كلا ممل المل ماو ثلالم عجب |
 مت'امو بر 11 هلصا ىل_ءكل ام لمعت ل لوره الا !فال_خوهو لءةموه لد لهن نوكال اللا ظ

 اهنمواه ارك ذىتلاهتاوخ اء كلذ لعب موٌلالم له« لاكلم نا اهنمو فسعتبالا دعيالام اهريذغو لكأمو | ا

 لءاج ىلاعت هوت مهلوق درب ىذلاو لعفم لك عجب - ىف امكحسم كن الم لو هع مم تقال اتا1تزأ

 [|| نيلس سم لسرلا تلعب ميال مالسر كن الملا تلعج لاقي نا حصن الف لسرلاريسغ ىهفالسر ةَكّنالملا ظ
 ا : | درا كلانا اورك ذام ف الخ ىل-« لدياموريبغت نم هسيفّدب ال لعاب نال ابيرق ب شما لعجو |

 اان رعبتت نا لعن م هنمهلامو) ىلاعت لاق مث ه م-هيلع صاوالا دورول هسمأنورطسم هيديزيب نوذوتو م |
 ل نولودبا رناك ام ىلا داع هن اهو ىرمشخزل اهلقنام اهدسأ) ٠ وجودي ىفريوضلا همل اذويايثو(نافاالا الا ظ

 ا - -ع 22 0-
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 نس ببشي تول ! هنيمت 7102 لا 6 ا ا اال عال 0

 - ؟ئثعموهو أ كيرربخ لءأ نا لعبا هدعنام عانس ىلع عماسلا فةوّراسع ردامعلا اذه نع مالكتلا واخ ْ
 مهوتلا كلذ ىتناَل_عاوهلاه ناف دعب ىتلا "هله ديزربخ نو كت, ورع هنم لعأ اديز نا لاهتول هلام مربخ ْ ]

 ملاع ىععاربشكءى لعفا لو#:نعملعأ هتلاوورع نءملعا ذيز لاقي هلعالضغم ىضتقي لعا(ةيئاثلا هلثسما )

 نمرثكف وريغال لاعل اوههقيقملا ىفننك ناو هءلع ل_ضفماذف ماع لاننه ناكن ا ذئنمحو هلم م لاعال

 لؤت ينءءاذهووهالا مركاال ةقيشاا فو كلذ م 1 أال لاقت هن اكن رك الامرك !انتاوعدإا درو هتااده

 (ةقلاثااهلثملا) هريغملاع رض رفب ل اع لكن ملء أ لاقي نا نكعو لاضلا وىدت ومان لاغ ىءعرلعا لوقي نم

 نءدارملان وكب نا فني مهل. سن ع لضي نم لع وه ماعنالا ف ىلاءت هللا لاه نالم همس سم هب تابعو هتلبع
 هب ملعلاَب وحَو ديك اتااماو مولع اروواضااماو معلا :وةلاماى ولأ مولعملاب هقلعتناكاذا لعلا نام ولعملا |
 ههفصنو لدللا ىئاث نم ىفدأ موق: كن العب كبر نا ىلا هت هوة ىفاكنف معلا ةوقامأ روق ل لعفلا ن وتسعلاماو | ١

 ىذلاهدبعءلاوحأ نملاحوه ىذلا لوعفملابهةلعالما.شاماتىلاعت هتنا لع ناك ان ىريهتنانأب لعبملا لاو
 ىلاعتهقق تاغ نمةغصوه ىذا لوف اب هقلعانداحانمءضديعلا لعناك الو فرحربغنم هنمىرعو#

 | 1 ءاشي نا قزرلا طسب هللا ن ااواعي لو أ ىلاعت لاف كف مول_هملارو هظامأو فرط ايريشنا لع هب طيححال ىذلا |
 فرملاب رش ”الانو هسفئب هب لعفلا قاعده اشم هب نسم هن كلذ لبق نكي لا.ئار هتنانوكو أ ارهاظامولعم
 رهاطا | لست نموه لا.ةينا نكعو هللاالا هلاال هنأ لءافىلاهتهلوق ىف هءلءلا بوجو دءكسصأناماو

 ناىلاعت لافو هوست نل نا لع ىلاعت لاقذ ل_هفلا ةوقامأو هللا ىزدتم ريغمكلااولعاو ىلاعت لوقا ذكو ظ
 نع لعأ كبرنا ىلا. هن لاهو فرحريغي ل وعفااب هقاعل فلا ةفص لوعتسملا ناك ا ىندأ م .وق:كن أ لعيكير | ظ
 لعل ض نعمل لا مدق(ةعبارلا ةهلمدسملا) ل وهذلاب هقلعتل لع بنعض لذ ىلعالا داس! لمعت ملا ناكل ٠

 نالةرو-لاهدهىفانتمون ةروسىفاسئمو ماسعن الا ةرو ىف اسم عضاوملا نمريث ححص ىف ىدت هما علا : ٠

 هند بلا ةملستو مسهل ديد_جالوتا مه ركذف نودئاسدملاو لسو هيلع هللا لص هيينروك ذا ااهاكعض اولا ف ١
 لدسنءلضي نم لع وه غضارملا نمدحاو عضومىفلاهف (ةسماسلا هل 5سلا) مالسااو ةالصلا هياع ْ

 لعلاثاوهف ىلةعلاامأ نيماة:نيرخاو ىلذع ثححب يل دنيبنو مل تاق همقل دنعل هذ لض نعلاه هريغفو

 ثدح انأع لثم سدلو سما راهْئىف سم دحو هنا ل-ءسمأدسونا هءلعوهأم ىلع م وام لايولعتي ميدقلا ||
 ضرالاو تاووسأ ا ىفةرذ لا ةثم هنع بز.هبال ل. !ذه انموي ىفال | هذال ندكو سما ءىذلاقةحب نازوح ا

 ناك اذا ل_عفلا لعل هعب لعافلا مسانا(امهدحاف) ناملةئلا امو نيع ةف رظ هلعنع غقا ولا رخأالد ْ

 تصات'تنكن ا تح اولا امأو سأ اديز براضان لو ة:الفام_ذام ناكاذا لعل وعبالو لمةّةسملا ىك؟

 زوجيوانا سماديز بزاط لوقت ةفاضالا بجاولاف لءافلا مما لمعتست تنك ناوا دي تب ريض لوقت نأ
 لالا ىف هلق ةحت الو لامقة الا ىف هلد دكت الف دجو اذا ىلعفلا نا. بدسل ازا ديز تراضا دغان ل !ة.ثاأ

 لضلاه امل لوةنفاذهتيئاذاهلا.عانكمفدوسوءلذ عقورامو لاس امأو لع نأ نع فعضو م دعوه ٠ْ

 ءايلادل ارتول لض نءملاع لاه هناك ريصدف ملاع عع لأهل وتدل عفمد وب و ثقو هن قاعت هلعو ابضام سهال ناك

 هنالز الاى معدق ناك نا او عوقولا دنعلالضا اللعب ناك لذي لاقاما و ىضذاملا ئءعيلءاغالالانعاناكل |

 لزالا ف كلذ نك لو لصحو عقودق لالضا !نوكب هةاعتوهو دجو .سرخ قلعت كلذ دعب علل نكل لذي
 هناك نوكم لسيدنا لزأل ىلءلاقينا ييضعلاائاو لزالا ىف لضان الذ نا لع ىلامعت هنا لاسقيال هنأق |
 درع نم هلأ ص لع ديز لامي الف ل_عفل ا لع لمعيوهو لمة ةسملا ىعع لعاشلا مسا نو كتف لي هنا لع |
 مغيب لع اوه كبرنا ماعنالاةروسىفةادلا تلاها ذواوورع نمانملم_اسع م-عاديز لاشين ا بجا ولاامتاو |

 نه هناك ملعأ اناوقو مزالىلادربا.ة عمم ناكناف تعمم ريغ مزال لعف نمالا ىتدب ال ىلضغتلا لأ اولاهأو لضنن*

 بياني ىذااووهالاريكا الو هل: هريبك ال هعمل ا وربك آهنلا ل اةي عملا كلذي هللا تاهص ىف لعفا عضاوملا
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 |وهانع عجريالف فاضل باسماو ريشملاب لة: لاذ او همالك هعفل الذهلوسر عيت الف هفر نال ىانغت هلأ ا

 ابطالا بدنرت ىلع قاف بولا بدبط ناكل سو هيلع هللا ىلص "ىلا نال عاوءاعدلا ىف ةدئاف نذا قالك ءاع

 فيعشلءاودإاب هس الص نكمأ اموءاودلانولمءّسالءاذغاا هدالسصا نكمأ اذا لاملانام_هبيترتو

 | لدقو -ىلااو ديد اىلااول دءاهرب_غو تابورمثل اي: اوادملا٠ نعادزءاذامثىوقلا ءاودملا نول .عّمسال

 بولقلانئملعأ نارك ذ. اف بس هقااركذب بوا_ةلاىهأ الو لسو هملع هللا ىلص ىنلاف «ىكلاءاودلارخ 7 1

 ىلثم عفا ن نارك ذلاء رم [هقئاالاهلاالاولوقالو أ لاهتاذهلو تلقلا٠اذغرك لاف سوفنلا نم دات ءاذغلاننااك |
 كل دريغىلا نورظ:.الفااو راغنا لقا ور ه20وأ لاهو ل ءادلا مهاركذ عفتني لنمو عفتتا نم هريغور ؛ىفأ

 لاهم ه حاصلا دسفي الثل دسافلا عطقاو ةلس اعملا ن ما مانافدي دهتااو دمع ولان أمم

 هينوغلمبامةباع ىاَّن نعلا ىلادئاع هناا هرهظ (لوالا) ةونسو هذ كلذ (ملءلا نمموغلم» كلد) ىلاغت

 3 مهلا نمهوغلب ام ةياعراشنالا كلذ ىأ لعلا نم م-هغليما مندل: املا راشرا (اهيناثؤ) نافل نودخ أي مهنا

 1 معلا هنءدار 1!نوكاذه ىلع ملعلاو لعل نمد وغلب أم ةنامت ضار ءالا كل ذو ىلون نع ض رعأف (اتلانث)
 موهظهندروال نار ةلانااذهربرةنو نآرقلا فامو» مولءملانلعلاو فيرعتتلل ماللاو فاالا نو كو مولعملاب

 غابف لوسرلا ع. او ةزدعم هنا ثمحح نمهإ بق مهضعبو ى وصقلاةباغلا غامق هردص حرمت او ل و.اايءاقات

 رز 0نولوالاف هباعو هدر ممضعبو بتار ا!ىندأ كلذو بلاط ىناكم_.ةفتول مهضءدو ىطدولا ةجردلا

 0: ةعم مالكلا عطق هنارلءلانم هغَواب عضوم نا كعسسو مهنعض ا رعالا بو نورخالاو ميذء نصار ءالا

 ىذا نو: اواههسوالا سن هنا فاك هالو كلذموتاعنا نب ىلاعت هللا ناوهو ل اوس هملعو هنع ضرعأو

 || ناكف هللا اركدنءاولون مهنا كلذ لق 1[ اوةنهق ا مومقاعي فيكف هلاقحا وذامب م دال ىبهلاودللءال
 || ىرشتغزلا لاه باقعل اى ةدف كلذ ىلا لوكا فاضمل ,-مماون هللار دقامنا ورلسعلا مهل اوبق م دعل مهأع مدع
 [الا درب لوانرك دنعىلول ند «نع ضرعأف ىلاعت هلو: ل_هااو نيم الكنب ض ضرتعم مالكلعلا نم مهغلبم كلذ

 | رع لا ىلاعت نكت وكيو هبال جيالدو هت اانركذام ىلعو لسن عءللض نعملع ودكيرن ا[ دلاةادحلا

 لهطا ب دس مهر د ءعطق ىلا ةراشا ىلو نع هلوقناكوئئمعمرهطامءارو دج وب الو هت ات كلذ ناف مهنع

 (ىدتها نءلعأو هو لبس نءلض نع :لع أ هكيرنا) لاهو أ دا متل جاعلاراثب' !و ىلو لان اكلها ناف

 هيلع هنا ىلص ذل ناكو ضر عأ لو هلع لبا ىلص "”ىنال لام امل ىل اعت هنا (لوالا) هو-د ةمسانملافو

 نيرفاكلا نم نءؤداعرو ةعف:هدعنىركذلا ىف نا هرطاخ ف سيخانعو ناكةموةناميا ىلا للا دي دش سو

 نيفلكملا نمد اعدلا درك ن نءزدال هنا لع هل دس نع لض نع ل-ءأ كير هل لا لاتقريغن ءنورخ ؟موق

 ىدتها نع هلو ةذاده ىلعو لالا ىلع ل.قاو لادا ن نع ضرعأف لامها او فمسلا ع. 2 مت عفت اعف

 د_ءبوضا ارعالا فس أيالو نا ىهالا ه-' لع ه.تثيالف ىدتها نمو هربدةف ل-ض نم لزالا ىف ل-ءاىأ

 1 ١ صدا لدا ىدهر بل م ادا اولا ةوق نيم وعرف ١ (اهنان) ةراصم فرعلا ىف

 5 ةخحا لسو هيلع هلق ىلض ىبنلا ماق أو نولطمم م :اوىدهلا ىلعن 2 نولوةياوناكم مادهجوو اانا م كم هللا.

 1 نولاض مجنالعيو نو دتهم مكسحلا لعن لاند ىلع مقوالر ومنع سرع لامن لاقق ا

 1 الاولاد لاي .نسللا فرعا ناف كلا دنع مهالارو هلم هدوهةمرداو كِإم دنءارط انتاذانارظانتملاو

 7 ىلاعت هنا( اهثلان“) ىلطملا نم قلاب لعأ هلاو تنس أو تاداج ىلاعت لاقف كلا دمعرهظي بوصملا ضرغف

 1 || اونمؤي نأ "اجري حتي لسو هملع هللا ىلص ىبذلا ناكو ميظءعءاذي !م.نمر دو دق ناكو ضار ءالان هس ضان

 000 سا و ول وم هناكفاو:مؤي لاف كلذ مب حسنف |

 | نماو: حا نيذلا ىزدو العام اؤاسأ نيذلا ىزكل ضرالاو تاوعسلا ىفام هنن نيدة#هملاو نيلضملا |
 7 | عدا شمالك مالعأ كبرنا لاه ولو السفر اداعىممسنو» (ىلدالاهلثسملا) لآ ؟اسمهمفو نيدتهللا |

 1 7 قادح :
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 3 سس مو ص مد 4 -_ مدح يحب بسبع + ع. دووم دع مير سوو نيرو دب ع دوس وسو سس < 2: وسم دل معجم مدع معمل

 ا مه او:حانيذااف هبز دنعه_سفت ىف ةئسوه ىذلا عقلا بكستريالوئ سال ىذلاودو ام هن | سححأت ْ

 ىذلاو اعيبم نوكي مالاراكي نتيعال نم نال نسحلاوئدملاني آناذميو سلا مهاواورذت-انيذلا ||
 ىل:اونلاءى أي ىذلاق مان”ال !تنتحك نم وهناك نسحلاناوهو ةفطا همففا ذه ىلعو نب نوك اهنتدع

 مها نيذلا مهو اهق وذتادابزدلن وكي هقوف ىذلاف ةدابزلاب ن_سحلا دءوىلاعت هللا نكل-سلاقوذنوك |[

 هملع لدي ىذلاو مهل هتتارغغي الارث اكن وبنتحي نيذلا هرب دد#”مالكءا دب انوكي نال ة<و فعذلا ارت |||
 لاو ن_تحن اوءوملا لاهل ةئدمم اهلبق ام عمن" الا هذه نوكستا ذه ىلعو ةرغغملا عساو كب رناىلاعت هلوق

 مهيف دول ل نيذلا نايدصااكمهو تامل مهنمردصت ناو ةئيساوبك-تر بن نيذلا ,هوئسب لو نسخ ل نم ظ
 نم م اعئأزا مك لعأ وه ه دعب ىل اعئهل وةباذه روظدو ىف_سحل انو دوهو نارفغلا مواو فياكتلا طن ارمش

 نسخ ؟ نمو لضوءاس أن مرعام ةءاساالوابيفناسحاالىتلاةلاطا لهي ىاةسنسأ جت أذاو ضرالا |
 ىنملابهدعبام فلاخ ل_فاوذ_سحانيذلا نءالدبناكاذا (ىلوالا ل 5لا) لئاسمهيفو ىدتهاوأ] 07

 لئاقلا لوةءاكوهلوة:اومنتجا لةيلو نوينتج نيذلالافواو:سح أ نيذلاىلاهت لاف ثيحلابتةسالاو |
 ا أ م_عطءاو قولأس لاؤ#ااوددرتلام-هتداعنيذلا ىأ نيائاسىلانوددرتينيذلامتيطءأ ىنولآسنيذلا || ٠

 اهلعاومدقو ةّيماوبنتا نيذلاال بان تجالا بأ دو مّمداعنيذلا ىا نوينتج ن يذلا لاهان_وه كا ذك 3(

 مهاومضغام اذاو شحاوذلاو الارئاكنوبختحبنيذلاورئاكلا ىف لاف عضاوملا نمريثكىف لق ناف ىرخأ
 لو#: قرغل ا اخهتت' ىلا اوان واهود بعين اترغاطلا اوينتجانيذلاو توغااملادا عى لاقو نورذغي |

 روس امئالطر زدقتع ااهينتس | نخارعاظمادوجواذاداقتعالاودامتسالا لات ارسل
 قسافلارتس سد اذ جاو هلا دوعن وانامز هكرتف هم ساشلا لاو- فانك أ نزل اوبرمل! ل. هاماو ا

 || لاثوادبأ كرتلا ىل-ءنورلا تيوا.نادنوبةتبصنيذلا مان الاف لاقفلةاذا رفاكتلارتسسيالو باماذأ || ٠
 جدد عاونأوددعاهل ئالارثاكن الو لوما ىلع لدأن وكلا ىذاملاةغ.صباو.ةةجامانصالا ةدابعف ||| 0

 أ لايقةسالا ةغنص هيف لمعتساف د3_تورّوكش همفف ثلاث نع بنتو رخآن ع بنتهم وعون نء باتي تا ||
 || بائت-الاع وقو ىلعةلادإا ىذاملا ةغمسي قأو لام «ةبسالا كل ذهمفلرتف ددحمدمحاو أ مصل ةدابعو ْ '
 || لوقي هناك هلءفلا ةفصىه لوة:فوصوملاا ف ةفص ىهوذ ريبكعج رباكلا (ةئاثلاةلكملا) ةمشداها |

 | نمدح و ناب حاس تاب وقاذاامنالةرعمكت وك:ال ةم_سملال اون عذام هعئمال ةندسملا ةرييكلا "لعفلا أ 00 | لئاف لاقولو لاه عتتسالا ىف بونذلا,ةريبكحلاصاستخا لاول لبق ناف مالا نءرئاكلاتالسعتلا ٠١

 ىذلا دبعلا نم ةٌديسلا نك ءامه تناكلا وابقي هللا ناالولو رغدلا هياغ ىف نوكتىلاعت هنن ا رع هلب امم ىف ديلا 1

 || هناداب نع ضارعالاو برشلاو لك "الاب لاغشالا ناكل هللا ل ضالولو: ريبكمتلا عا وأب هلع هللا منأ]|
 | اهدعبش اوفا ا فراك اركذاذا (ةثلامااةلئسملا) اهضع ففخو تائيسلا ضعبرفغهتنا نكل ةّشبس |

 ةييظع لاق هناك جلا فصو نم اهفام ىلا ةراسش ا شحاوفلاو ةئيساارا دقمنماه.ةامىلاةراشاراكل الون |

 فو ربا بيكر رتوءاذخلا 4 نع هحقح راما بلا صّتخ ةغللافش-انفلا ورزسااةكةرداقملا

 تعسف لا رو د_1طبانعة-راخلا:ءادرلا ىنعم هبف ناك فدح تاق واهتماقاذاكناف لعل دنس الاقتلا ىف

 لافو مالا ن مشحاوفاا ليلا ذهلو ميل 1 ةلا همزالب شسفلاف لوبلا ةسصوص# ةئره ىلعتفةواذا ةفاثلا |[
 ١ ا رصراتلابه-ءاعهلتادعوامرثاكلا لةذُس اوفلاورئاكلا ىف ليواقالا تّرثك (ةعيارلاةلعسسملا) | 3 شحاوفلافالذجدو هةملالصحا لالا رئاكةلوقىف ةفاضالاياهزيبمنارئاكلانالمئالانمرئاكلا ىف || 0

 هللارةغيالا مرت اكلا ل_ءةوو سمر ذكءامرئاكلالدقو اين دلا ىفاد- هيلع تو ام ش> اوفا اوارهاظو ا

 ىلا ةدئاع ةغص ةريبك لاف مضار اهصق ىلا هش اولا و ميلف ءاه 8 دقم ىنااىهرئاكلا نان 1 دقزا هقوذو أ ءافلنا ىف لئمو١اعئشلا في رعتتافيرغتلاءذه لكو ةلزتعملا بهذم ىلءوهوةبوتلادعبالالءاقا[]

 وللا ةرهاط ةرببك هضطل ضايب هتلءصربالا ىفالثملاسقي اك ةيفيكلا ىلا ةدئاءةفصةشحافلاورادقملا || 0١
21 : . 
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 ملاعالو ملاع هنا ءانعم ن اسهال رثك أ ىف هللا ف اهو ىف دّةدعد نادي امان دق دقو لاعبا لطي مولع

 لامو لض نعام هه لاه مفلمقناذ رغال لاع ىنععوهلاةي نا نم نسحأ ًاوهو ممم ىلءلءانوكمف هب

 مشو هيلعدلتا لص لوسرلا سأب لصد ثمح دك أو ىذاسملا ف لالضاا ل_ىجانهه نال اناق لشي كانه
 أ هللا لسس نعالوا_ذب ض رالاىف ندءرث كسحأ عا اه ناو لق نم ىلا «3لاةذْ لا: دامأو ضارعالاب هأو

 ا ةفيص لمعت سيرف همف ل ءاس رخل الس ناك هق كعب تالضنا ىنهج ل شي نم ملء اوه كير نا ىلاعت لاه مث

 لال_ضاانالءلدسىلا ءاد_دهالاىف ل_ةءموهل سن علالخلاىفلاق ( ةسداسلا هل ثسملا) ىضاملا

 لالضالف لوسولا دعب امأو للا ف الا نوكمالا لالضلا نال لالذلا يف فاكودو لالخلاوهليدسلان 5

 لوطو الف لد. ىلا ىدتها نماماو كلي لو!المس كل سء اوس دوصقملا ىلا لصدال هلمدس نع لض ن«نالوأ
 ىدتمااذاالادتيمنوكيالا ملا ىدتها ن مولاضوويذ هلدسريغ ىف لض نمنا اذه صعيو و هكلسي لنا

 لاهو ىدتعا نع ل ات قاطملاءاد_تهالاوه ىت.ةملا٠ادتهالا ناكف نا-ءال اهب لوطا ر ماع "هل سم لك ىلا
 نيدلا ىزدعو اوا_عابجاؤ اسأ نيذلا ىزتحا ضرالا ىفامو تاوءدسلا ىفام هلنو) ىلاعت لاه مث + نيد

 رذاقأ|اقْغلا نءملعأوهكءرنا لوو كلذ دءبرك د. ءلهتردقو هانئ لاي ىلا ةزاّا (ىسا ااوذ_سحأ

 هلكسملا) لثاسمدبا الاهو ضرالاىفامو نا اوهسلا ىفام هنو لاقفءازما أ :مقةحتنالر دقي لو لعن منال

 ١ لاغيل اوله اوىلاعت هلوقىف ماللاكىز دل هوقىف ماللا نا دقة ءب هنا ىلع لدبام ىرمشزلا لاه (قلوالا

 امهنفامقلش هانم نضرالا فامو تاومسا ىفام هو لاسقف نفل لع كلذ ىرجوخواهوبكراريدحلاو

 |فاكةس .ةاعلل ماللا”ىداولا لاهو لازتعالا بهذم ع نم فرعءامل هرك ذا ىئاحت الوهوء ازا ضرخل

 ظ ضرغلا مالو ىت-ناوه هذ قة اواو دعمها نوكي هنا هةيقاعو هوذخ أ ىأ او دع مهل نوكمل ىلاعن هاوق
 | ناكمامه دحأ لمعت بي ذيراقم امسك ةقلطملا ةاغلل تو لعفلا ب ارت ضرغل ا نآل ىنءملا ىف نايراسقت
 | نك اغال تح عضو م ىف لمعت ست ىتا ىهةيقاعلا مالف اهلخ دا ىو اهلخ د ىّتدترسسلاسيرخالا
 لضةلوة:قالعتم ىرحا هلوقنالاسة:ناوهوام_مممىئن>أ ناكناونع-هجولان ءبرقأ هخوانه لاقينا
 ال نماكأ ى رحل ىد- هاو لض نءلع او هلاه هناكهرب د-ة:تاو (ييملاقام قاذيالو ل_ءلاالىدتءاو

 ا ة< واضرتعمامالك ضرالا امو تاو اب رابتر اورد ءأةشاو٠ا را ىزصاىدتءاو

 ىرذهنم هعامب نا العقدي رأالوةناك* ارا عقمل مهتعضرعا ىأ ضرع ًافىلاعت ةوة:قلعتموه ل اق.نا

 تقوسصا ردو فرب تاداعلا ن اكتم ادرتن وسو هلع ا تس ىلا :!امادامن الكل ذو هل_عزال

 د_:عىذلات اَذعلانالعملاروك ذهنو « دعت ىفدسالاب اود أنيذلا ىزو ىلا عت هلوةوسأنلا

 صخشو ه لب ةصاخ مكةماواط يذلا نيدصتال نق اوةنتاو هدف ىل اعت لاهت ىذا لم س وةك: هضار ءا

 | ةقيطل ه مق ى_سحل ان ن_سحلا قس ىفو اولع انءءوملا قس قىلاعث ةوقو ى_سحلا مهل مهري غو اواط نئذل اب

 1 :ى-طاىامأو بكذع نعالا بذ_يال ل اعف لاغلا م_هوبأم ىلع همنف بادع *ئسمملا“ اًرحنال

 ةبوملا هس! اانلفاذااذ ه ىعملاب لع الف لضفلا ةياغ فن روكي ةمس> ىل_ءالناكن ا باوثلان اال

 لاهو ىواستا اهذر تمص ذي/مهلاعأن اى مو كِل ريغ ةغدطل هسفف ىف_سكلالابعال!اناق ادام أو دان
 ماقمتنقأ ةفص ىئسلاو نيمالا نسدحأأ 1ك د تنح ةمااو مركلا ىلا ةراشا سلا نينسحنال اعاىف

 و مهنثع ثر فكنا ىلاعت هلوةكوه ذئن.-و سلا اهسالاىل هز ةوقك ى سلا لا.عالا, لاه ىلاعت هناك فودوملا

 1| ءأ٠ ازا مهنم دجو ام لك باو لعجعو مهلانعا نس اذخأي ى؟نوامعياوناك ىذلا نسح مسهل رعلو معامس

 "| ىا ىلا هنق .قاعلابوأ نسل اءيوم اود سح أنيذلا ىزدعو لاقت هناك ةيوثملاة فص هرأ ندسحالا كلذ

 لاق عه همن لخ ادريغق لضفلا دعب لضفلا ىه ىلا :دايزلاامأو بس ءازساذهو ة قالا نسح - م_هوازح

 0 نءالدب نوكيا لة<نيذلا (م-للاالا شاوفلاو متالارثاك نوبنت# نيذلا) ىلاعت

 هللا عفا س دن سلا نا هلنيس تو اود_دح !نيذلا ىزذمو او اسأ نيذلا ىزدل لاه ىلاعت ةناكور هالغااوغو

0 



 أ نمو كتوك ملء دق لبو هيلع هللا ىل هنت لاقانرك 3 نع ىلَو نءضرع أف لاك ىلاعت ف اناوعهربرقتو |[
 منال لالضلاا ىلع نأ و قا ىلء ن ف اولو قالو مهتع ضرع اق لطابلا ىلعزيكر مشا نوكو قاع ىلع كعم ||

 || نالمكور ومالا هلم معأ هللا ونيبم لالنض ىفوأ ىده ىلع مكا اءاوأ انناو ىلا هت هلوتك وهوروظأ خو سم 1

 ا.

 | مالكا "تدق ومك؛ لسع وه هريدقتنوكو املاع هنوكلاريرةنن وكنفا وركذا نوكي نا لقك و ءاشنالا ثقؤ

 أ اراسمانركذ هبل املا هل لسملا) بارتلا نم مكانا لاحاو 1 ذاف مكب هلعرم كشف ماكنا و
 ءاذغرمصي هناف بارتلا نءدلدأ دس لكن أ انررو بارت نم هنافمدآلاهنءساناا نمضرالانمهلوةنا
 نال مد[ ىلا ضرالا نممكأثذأ ذا فرمص نم دبال لئاع لاهول (ةئلاثلا ةلئسملا) ةفطريصن عام درع هي م

 ( ىلا دئاعمك ًاشنأ ذا ىلاعت هلوة نأ, تاقولو انين نكي مل هلاف هريغىلا دئاع مكتاهمآ نوطب ىف ةسنجأ جدأ ذاو
 أ امال كلدكس دل لون ةفسالفلا لوةو»و تاهءالا نوطب فة أ سانا اعجب وكي نا ىئنيف سانا عجم |
 1 لغو لوق ىلء ل اًرئالا دعز نم لكعم باطخ لعأ و*ىلات لوقو باطخلاا ةلاح ني دوو ملا عم باطما لو: ْ

 (ةعبارلا "هللا )ةقجأا وانك محو ضرالا نمءالؤه لكن اك شالو لوق ىلع لازنالا تةوريضد ند | ّْ
 | نوطد قف ىلاعت هل وقة:د:افاخاطةسوأاداوالا ىلا وراناد_ةيوثاهمالا نوط: ىف نيذلا مهةنحالا ||
 ىف الا يقنينللا لا لءنموةلظلاهناعىف مالا نطب ناف ةر دقتلاو للا لاك ىلع هسنتل الإ اوقنمكتاهمأ |
 | ةوكلرر مكبرلعأ وع 4 اوقنااناقا ذا ل وق.نالئاقل (ةسماخلا هلثسسملا) دانعا لاح نمرهظام هلعأ ْ
 الع هناف ءازملل ن ارو د.ك أمهناا لق ناام او رهاظ هب هقلعتمكسفنأ ا وكت الذى اء هلوقةلضنعاملاع | ّْ

 | اوئرتالفذ_ةاح هانعمل وقت مكس اوك زئالق هب قاع ف.كف ام داضا نادي ىلا اهد_.عيفءازحالا ْ

 | د_:ءمكيرلاعءاشنالا د تعمكب لاعلا نال بادعلا عقيالفءازجالاتةرفنا ولوقتالو باذعل نم وكسفنأ
 ْ (ةسد أسلا هل سا) هيلعم دقأاع هيسث.و هملا اه دتعمف هءازحا لغي ىأ قلنا نع لعأ هلوقا ده ىلعو ةداعالا

 | درف هنا هلعيف.كاولاه ممتااناوق ىلعاذ_هوراغكلا عم (لوالا) تالاسق-١ ثالث هبف نم عمباطالا |||
 || نينمؤملاعموه (ثلاثلا) رافكاو نيممْوملا نمهدعبو بانا نام زناكرملك (فااثلا) مهل وقمهياع |

 || ضرعاف لاف نم لوقف اذه ىلعو ىتطن مو قا نع لع أو وة ىلا هت هلن ىلا حالا ض وذو كلذ لثع مكتوب اي |

 | م_كلاملعنونمؤملا يأ مكيلعأ وه لاهو هللا مهطا-فننينمْؤملا دارا هنا ثلاثا هحولا اذه ىلع لاق ْ ْ
 || كنم زان وكنمريخان أ رخ الاولوت:الو ءالتخؤءانر مكسفنأا وكرتالفمكموب رخ [ىلا مكشلخ لأ نما

 مكصال_ذاوعطةثالىأ ة.ةاعلا نم فولتا بوجوىلاةراش اوهورخ ؟هوو هنلادنعسهالاناف قتأد ||
 أ| فرمدل هللاءاش ثان موءانأ لوقب نم لوق ديؤياذ»و قالا ىلءنوكد نم ةيقاع لعن هللا ناذ نونمّوااامأ

 ظ (ىريوهف بيغ لع هدنعأ ىدك اوال_لقىطءاوىفون ىذلا تءأرفأ) ىلاعت لاف مث « ةيقاعلاى لا
 | لص ىنلادنع سل ةريغملا نيدملول!ىفذي الا تازننيرمسفملا ضءب لاه“ (يلوالا هلئسملا) لثاسم هبقو
 | قال هل لاه مث كثانآن يدالرتت هل لبر 4لااقذان وقاربثأت هيف ةمكححل 'ترثأو هظءو عمسو لسو هيلع هللا
 <ىبنلا نم مالكملا عامم-و ظعولا نعىلولو هسمرتلا ام ضع هاطعأف كر ازوأ كنع ىلو_: ناو اذك نطعأو
 | همأ نمد وخأ هلل اقف ىدكءاطع هلام ىطعي ناكهنع هللا ىذر نا عىف تازن مهظعب لاهو لسو هيلع هللا ىلص

 هللارفغينأو حرا ونذىناناقع4لاةك-مأف كلام فينا كول ح رس ىلا نب دعب هلث ادع

 || هدي ك هاو باطام هالمعأفا ذك عم هقان ىطعت نا كرون ذ كعلم أ ان هو> أ هلل اقف ءاطعلا بسلا

 || ىذرنامعلاحرهاطورمتكاالو كلذرتاو: ل هنالمرك ذزوةال لطانلوقاذدو دن الا تازئفءاطعلا نع ١
 ىلون نع ضرع أ: لق نم لسو هملع هللا ىلص هدنل لاق ا ىلا-عت هلل انا لهب نا قس الب كلذ ىنأي هنعهللا |
 رضحعال ىذلانلانعلا ناف ىنغتلا ىلوف هعاوتأ هل -ح نم ىلوتلا ناكراسندلا امس الادرب لوانرك دنع
 || سنغلابلعأءانغت#تانءىلو ىذلا تن رفأ لاقف هربغليسمت ىف ىو ئثلاذل راجل سلات |
 .(| هتردقو هللا لءناد رمم لشن أم ودل رةنوءا ذاق هيلعاذه بترتيب امالك ىذتقتءاقلا (ةيناثلا ةلئسملا) |

 اذ دووم تا وح «
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 ]| ةيصعم لك ىف لصالا نااناق ام ىلع لوقنف ا #ه ىلءو ة.ة:رححا ناسا زوهلفلاو ة مكمل ناسا ةريمكلاف
 1[ نايسنلاوأطاناهدابعنع طحرىلاعت هللا ناربغةهظع ةئيس عما اًةفل اكو ةريثكمشلا من نال ةريبك ن وكم: نا
 ||| نينّرموأ ةّرم ةببغلاو دي ذك اكرهنم هدوجو ةرثكبأو أ دامعلا ىفهمومعلام ا ميظمتلا رت ىلع نال ديال ام#منال
 . [)| ءانغلا عاقسا نا ,اهصأ لاق !ذهلوراصءالا عج ىف ليلقاهنع بنتا ناف ةهيشاهبف ىتااحئابقلاو ةرظنلاو

 اال يرك دام ىلا ريغدلا تد اعف ىسقيال كل ذم أ نو دةعبال ةدلب لغأ نم هعّمسا ناو هب و سفي راتوال ا عم ىذلا

 فالتابروءالافاتعا ذه ىلءو ةريبكسالاك.:سهنركمآل ميانءتللا كسرات هو دعب ل ناءالقعلا نا نم
 لالدلاو ةريبكللابكت سم نوكي بعالا نمرثكيوأءاسنلا عش ناتءاذذا ىستملا ملاعلاف صاضشالاو تاهتوالا
 1| تنولا كل ذري_غى بعالاو ةالبصلا تقو بعللا كاذكو كل دكنوكيأل هل لغ سال ىذلا غ رفتملاو ةعانلاو
 (ةسماخلا لكس ا) رئاكلا نع هوفعو هلال ضفب هسورخ نطو أ فاكملا لعامالا ةريبك تنذلك اذهىلءوا

 عجب هناك عججاذا ليتل نم لوقلا !ذه ىلءوهو هقشحيالو نمؤملاهدمتي ام (اغدأ) لانوق  هيفو معلا ىف
 05 هناكنوذلا نم سموه ىذلا مءالا نموهو لانا ىف مدشيو نمؤملا هي أيام (اهءئانثت) هيلع عجبأو هءزع

 || مجونذلاورفغتساف هقااورك ذمهسفنأ اواظوأ ةشحاف اواعفاذا نيذلاو ىلاعت لوقا ذه ديؤيو هةرافو م
 | هلك أ نملق اذ ماعطلاب ملا لاي ولد وط ثا ريغ نم الوزن لْزنا ذا "لأ نم تاذلا نم ريغصلا ىمللا (اهئلاثز

 | هيفد_كارحو ش-اوفلانم'انثتساءاذنوكينا (اهدحأ) اهوجو لم ..الاالا هلوةف اذه ىلعو
 | لكناانيال عطق:مريغ( امه اند) س-اوفلا نم سل مململا نال عطقمم* ا (اههدسحا) ناهحو

 || هللالاه اد هلو ةس شح افو ةريبسك ىسهف هءلع نوكحصي نا بعامو ىل اعت هللا باج ىلا تراظناذا ةمدعم

 ١ 5 ْ ءانئتسا مالا ةيصعم لك شح اولا لاشي ازومأ ا هنم ىئثتن !ىلاعت هللا ناريسغ ة.ثح اغاوا_ىف اذاو ىلاعت
 1 1 فصول اذهو مهل اريغ شح اواو هريد_ةةورعغ ىمعالا ( اهناث) هنعوافملاءاءندعوو امم ىلاعت هللا

 , اريغلاجرلا لاشي اممريسغا ناكن او ةشح اغلا نيع مسمالاف ةيرال اىلو اريسغ لاج رلال اةء اك زع هلل ن اكترا

 1 | نوبنت< نيذل ىلا. 3 هلوق هملع لدي ىذلا لعفلا نم ءاننةةساوه (اهثلاثثو) الفنان و دمك أ ىفواجءاسنلا
 ظ ىلا«3لاق مث » ممالاوهر ةعق او هريغ نم ةبراسقمالا هن ولر ديال لاه هن كف هنوبريال مما ىلع لدي كلذ نال

 : ىزحم ن-سحا نالر وهل 'ةراع ىف مالكلا ا دب |نوبنم نيذلا انل اوق ىلع كل ذو (ةرغغلا عساو كيتا

 | بتذلااروفغم بانا ذارثامكلا ىل عمدة اوروقغمزيغملا هدد كلذكرلابكلا باةموروذغم هلو

 وهو ف دطارخنآ ىن_عم همفو ةعساو ةرخغا اف ا ملعاورص أ واؤاسأ يذلا الا ةريغغملا ميلا لسصت مل نمب قبلك

 ةرفغم هلا دار أولو ىل اعت هن ا ةعيشع كل 3 لب اهنف قيل سل كل 3ن نيب ةرغغملا نءئسملا رخل ىللاعت هناا
 نمو عبق ىلعالان نكي الوهورتشل !نم ةزغخلا ادترشخم منع قمضي ناك امو لعفل ءاسأ ونسخ أ نم لك
 ]| عم ىصال مات منملا ىزاج نم ناف اًئيسمارمصةم هد هللا مت ىلا هتبستو إ_هغف ترظتا ذا هللا هةلخ

 | مكيعأود) ىلاعتلافمث « هلفام ركس ىلا حان هنم لقأو أ ,هردب ةحضاولا هتملظع ورعاظلا هئانغتسسا
 ا ةيسانملا فوت( قتانعلءآوه مكسفنااوك زتالفمكتا هما نوطبىف ةنجأ نأ ذاو ضرالان مك اذناذا ظ

 || ارومأ لمعن نحن لوةيرافكل ا نم ل. اعلا ناكل ضنءملعأوههلوقنمّرءاملرب رقتوع (اهدحا) ه وسو
 11| مكلاوح أ نم ىنخأ مك ع سوال ا ةف ىلاعت هللا هلعي ف كح ىلا [تدبلا ىفويلاطملا ىاسألا فوج ىف

 8 |ىدتسهملا ولاذلان أىلا: راشاوه (انينان) لاوح>الا كال لاعهللاو ركنا همن وطب ىف ةنجأ منأو ظ
 38 غلا ىل_-ءبتكف تاهمالا نوطب ىف مه وم-هلاوحا قا لع هناق هلناريد_ةب هيل ءامهام ىل_عال بح
 ]| اًواسأ يذلا ىزكل لاهل هنال كلذو ءازنلا ناسو ددحسصأت (اهئلاثث) د-:عمهنا ضعبلاو لاض هنا
 |5١ نمدي ز ناك ام ةداعاو اسهقرغت دهب ازرجالا مجبور شخ انالا قةدتيالءازللا اذه نورفاكلا لاق او عا
 1| قفو لعهنردقباهعمصف مي أش نأ ذا ٍل_ءأ مكبوه ىلاعن لاقف نكممريغ طالتخ اريغنم هندبىف ءازيجالا
 || مكلعىالعأ هيلع ل ديام نركيثا لك ذا ىف لماسعلا (ىلوالا"هلكسملا) لئاسم هيفوك أن أمة سلع

| 



 ا . ب

 ا مالكا دق مك ملسعأ وشهرب دقن وكوانملاع هنوكلا ريرقتن وكنفا وركذانوك نال < وءاشنالا ثقؤ

 أ ارازمانزتك (ةياشلا را سملا) .بارتلان م مكماشنا لاحاو ركذاف مكب هلغنم كشف ماكنا لوةيغ

 ءادغرمصد هنأف بارتلا نءدلدأ دس لكن أ انرّرقو بارت نم هنافمد[لاهنءساناا نمضرألا نمهلوةنا
 نال مدت[ ىلا ضرالا نمي أش نأ ذا فرعص نم دبال لاه لافول (ةئلاثلا هلئسملا) ةفطةريصن تام درع هب م

 | ىلا زئاعم أشنأ ذا ىلاعت هلوةنأ تقولو انينب نكي ل هلاف هريغىا داع مكتاه مآ ن وطي ىف ةسنجأ جدأ ذاو
 أ نال كلذك سدا لوشن ةفسالفلا ل وقو»و تاهءالا نوط, ىف هنأ ساما |عمج نوكي نا دف سانلا عم

 ٠ لعو لوق ىلء لاززئالا دعب نم لكم م باطن ملء أوه ىلاعت لوقو :باطخلا ةلاح نيدودوملا عمباطلتا لو:
 (ةعبارلاهلث_ىلا) ةننس أ اوناكتص معو ضرالا نمءالؤ» لكنا كالو لوق ىلع لازال تقورعض نم
 | نوطد قف ىلاعت هل وق: د:افاحاطقسوأأ اداوالا ىبسإال حو راناد_ةيو ثاهمالا نوط: ىف نيذإا مهدنحالا ْ
 ْ ىلا مفنينحلا لاح لءنموةلطل !ةياعيف مالا نطب نافةردقلاو للا لاك ىلءهيسنتل الوش مكتاهمأ |

 0 وكلر رقت مكب لءاوع 4 ركون ذل وقنا لئاغل (ةسماخلا هلكسا) دايعلا لاح نمرهظام هيلع |||

 || ل_هي هناف ءازملل ناو ددكح اندلاا اق نا اما ورهاط هدفنا هك الفل قدا اوتفلضنماملاع ||
 | اودرت الفذ ءامس هانعم لو مكس اوك اللهب قلعت فيكف اهداخشا نادي ىلا اهد_.عنفءازسالا ا

 أ دع كبلاعءاشنالا د تعمكب لاعلا نال بادعلا عقب الفءازجالاتةرفتا ول اوقدال و باّذعل!نممكسفنأ 7
 (ةسداسلا هلْ سلا) هيلع مدقأ اع هسثيو هملا اهدتعيف هءازجا لهي ىأ قثا نع لعأ هلوقا ذه ىلءو :داعالا ظ ا

 | در هنا هلعي ف كاولاق مهئااشاوق ىلعا د هوراذكلا عم (لوالا) تالاق- ا ثالث هنف نم عمباطإلا ا ٍ
 | نينمؤملاعموه (ثااثلا) رافكدلاو نيمهؤملا نمد دعنو بااع1لا نام زناكنم لك (فاثلا) مهأ وقمهتاع || 0

 ا نمو كوك لع دق ل_سو هملع هللا ىلم هبدنل لا انرك 3 نع ىلون ن ع ضر اف لاق انا ىلاعت هللا نأوش هربرت | ْ
 منال لالضلا ىلع منأو ىلا ىلع نت اولوةنالو مهنع ض رع أف لطاملا ىلعنيكرمشأ ا نوكو قعأ ىلعالمم |

 || نا ليكؤرومالا دل محم معأتلا ونيبم لال ىف وأ ىدح ىلعا 1 اءاو أ ناو ىلاءثدل وتتكو غور وألا خا ا |١ ص رعاف لاق نمل وةذازه ىلعو ىتطنءو قنا نعملع اوه ىلاعت هلل ىلا حالا ض وذو كلذ لدم مكن واناش | 8 0

 | مكلاملعنونمؤالاايأ مكبر ء أوه لاعتو هللا مهيطا ف نينمؤملل داشرا هنا تلاثلا هجولا اذه ىلع لاقي |
 || كنم ورانا وك نمريخانأرخ الاولوة:الو ٠ الخف ءانر مكسفنأا وكرتالف مكم ول رخ [ىلا مكةلخ لوتأ نم

 مكصال_ذاوعطقرالىأ :-قاعلا نم ولنا بوجو ىلاةراسش اوهورخ ؟هبوو هلادنعءسهالا ناف قأأو |||
 ْ فرمصلل هللا ءامثا نم.ءانأ لوةينملوق ديؤي ا دهو ىتلا ىلءنوكي نم ةبقاع لعن هلل انا نونمّوااامأ ا

 | (ىريوهف بيغ الءهدنعأ قدك اواللق ىلعا وىلونىذلاتءأرفأ) ىلاعت لاف مث *« ةيقاعلاىلا ||
 || ىلص ىلا دنع سلح# رمغملا نس دملول!ىفذي الا تاز ني رمسملا ضع لاق" (يلوالا هلمسملا) لئاسم هيقو
 أىدال هل لاق مث كنابآنيدلرتت م لحو هل اقئان وقاريث أت هم همك 'ترثأو هظعو عممو لسو ةملع هللا
 -ىبتلا نم مالكملا عاممسو ظعولا نعىلولو همرتلا ام ضعب هاطعأ فكر ازوأ كلنء لدغ انأو اذك ىطعأو
 نمهوخأ هلل اقف ىدكءاطع هلام ىطعي ناكمنع هللا ىضر ناقعف تآرنمهضعب لاف سو هيلع هللا ىلص

 ظ هم

 هللارفغين أوبر أ اون ذ لن انا. عدل لاةفك_مأف كلام ذي نا كون ح رس ىلا ندع سن هتئادع
 هديك سماو باطام هاططعأفا ذك عم كتقان طعنت نا كيو: ذ كعلم أ انأءوخ هلل اقف ءاطعلا بسلا '
 ْ ىذر ناممع لاحرهاطورمكاالو كلذرتاو م هنالهرك ذزودتال لطانلوق اذدو اهب الا تازئق ءاطعلا نع | ] 1

 ىلول نع ضرعأ: لق سه لسو هيلع هلثا ىلص هدثل لاق ىلاسعت هلل نا لة نا قل لو كلذىأيهنعشا || |
 رض ال يشل انلانعلا ناف نْعَم لا ىلوت هع اونأ هل --نمىلوتلاناكراسندلا امس !الادرب ملوانرك نع
 || رغلاب لسعأءاذغت#تانءىلو ىذلا تنأرفأ لاقف هرب غلق ىف وسو ثا كاذر تكضذ سلات |

 .[|/ هتردقو هللالءناد نممةةتامودلوق:وءاذاف هيلعاذه بترتي امالكىضتقتءافلا (ةيئاثلا هلّمملا)

 ا
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 00 ظ ةيصعم لك ىف لالا نا انلق ام ىلعلوقنف اذه ىلءو ة.ةر حسا !نامبلروهلظلاو مك !ناس 1 ا

 ظ : : | نايسنلاو أطانا ءدامعد نم طح ىلاءت هللا ناريغةمظع ةكيس مناف اخعو ةريثكمتنا من نال ةريبكن وك نا

 1 اال نيئرموأ ةّرم ةسغا او ةيذكلااكربن ممن* هدوجو :شكلاو أ داعلا ىفهموءعلام ا ميظمتلا لت ىلعنال ديال امهنال

 ]| ءانغلا عاقسا ناب امض[ لاعا ذهل وراسعالا عضب ىف لرلقاهنع بنتجلا ناف ةيشاهف |امتابقااوةر اهنااو

 . || انركذامىلا: ريغصلا تداعت قسفي ال كل ذ نم نو دةعبال ةدلب لغأ نم هعّمسا ناو هب قسفي ران والا عم ىزلا

 1 1 فال ابروءالا فاتت اذه ىلءو ةريبكمالاك, :سهن وكمال مب ,افهدلل اكسس رانا هو دعب ل نأء القعلانا نم

 | لالدلاو :ريبكلل ابكت م نوكي بعللا نمرثكيو أ ءاسنلا عسا اذا سنملاملاعلاف صاضمالاو تاهوالا
 تنولا كل ذري_غف بعالاو ةالسصلا تقو ٍبعالا كاذكو كا ذكتوكيأل هل لغسثال ىذلا غر فتملاو ةعانلاو

 بسام هلثسألا) رباك ع نع هوذعوهللال ضغ» هسورخ ّنظوأ فاكملا لعامالا ةريبك ننذلك اذه زموأ

 مج هن "كف عجاذالي نم لوقلا اذه ىلعوهو هققصالو نموا هدستيام(اغدأ) لاوقأ يفور ىف

 ٍ هناكنوذلان مسمو# ىذلا مدالا نموهو لانا ىف مدشو نم وا ةيعأيام (اهءئاثف) هيلع عجبأو هز 3

 3 مهبونذلاورفغساف هللااورك ذم «سفنأ اواطوأ[ةشحاف اواعؤاذ ا نيذلاو ىلاعتهلوقا ذه ديؤدو هترافو < م

 3 هلك ؟نملةاذا ءاعطلابلا لاقدر وطٍِثيلريَغن مالو لزناذا لأ نم بنذلا نمريغصلا م مللا (اهثلاث)

 5 هسيفذ_ةحو ش>اوغلان مع انيتما ءالدنوكي نأ (اهدحأ) اهوبحو لود رمالاالا وف اذه ىلعو

 1 لكن اانا عطقنمريغ(امهي اناو) شح وفل ا نم دل مململا نال عطقمم“ انئتسا اهدا ناهحو

 0 هللا لاه اد هلو ةءشح افو ةريمك ىن هذ هءلع نو كب ناب امو ىلاعت : هلل ب'اح ىلا ت رظناذا ةمدعم

 / | ءانثتساامالا ةيصعم لكش حا اوغلا لاقي زوم أ اهنم قئتس اىلاعت هللا تا مضش كحارس اذ قامت
 1 دول ااذهو مهل ارمغسحاوذلأو ءريد- ةدوربغ ىععالا ( اهنا) هنعلاةءلاناندعوو امم ىلاععت هللا

 .ء اريغلاجرلا لاشي كءريسغل ناكت او ةشح ال نيعمسمللاف ةيرالاىلو أريسغ لاجرلا لاةءاك عسقلان اكتا
 | نوبنت نيذل! ىلا. 3 هلوق هملع ل دي ىذلا لعفلا نمءانةةساوه (اهثلاثثو) الفناسوددك 21 ىفواسءابنلا
 ىلا «3لاه مث »ممالا وهر ةعق او مربع نم ةبراسةمالا هنولرةيال لاه هنأ اك هنوبر قيال مدا ىلع لديك د نال

 | ىزج نحن انالر وهطا 'ةياغ ىف مالكلا ا دبا نوبنت نيذلا انلوق ىلع كال ذو (ةرغفما عسساو كب ذناز
 8 بزلاروقغم بأن اذارئابكلا ىل_ءمدقملاورومغمزيغملا هند كلذكر اركلا بن ة<وروذغم هسئادو |

 ودهو:ف.طارخا ىن_عم همفو ةعساو ةرشغم اف ان ملعاو سما واوا نيذلا الا: :رفغملامهلا لسصت منع قدا

 ةرفغم هنلادار أولو ىل اعتنق اةميشع كل 3 لب اهنف قيل سل كل 3 نان دب ةرغغملا نءائسملايرخ 1 ىلاعت هللا

 نم لكو عبق ىلءال نو كب الوهورتسل نم ةرغخل او هر فغم منع قمضي نأك امو لفل ءاسأو نر سحأ ن م لك

 / نما متوسلا ىزاتو مناف اًميسمارمصقم هد ةء هلزا منىلا هتبستو هذ ترظت اذا هللا هل

 مكيلعأوه) ىلا عت لاف مث * هلءةامرتس ىلا عام هنملقأوأ هردب ةعخاولا هةهظءورهاظلا هنانغت_سا

 : ةيسانملا فو( قنا ص ؟مل- -ءآوهم كسفناا وك نتالف مكتاهماتوط»ىف ةنجأ منا ذاو ضرالان نسل نال

 | ارومأ لمعن نش لوق» رافكلا د اح نءلعأوههلوقنمّرءالري رقتوع (اهدحا) هولا
 ا م كلاود أ نم ىنخأم ع سل لا قف ىلاعت هللا هلعي ف. كح ةىلالث [تدبلا فويلاف لا لئلا فوج ىف

 ًاعدت_ملاو لاضلا نأ ىلا: ةراشاوه (انيأ 9 لاودحالا كل ماع هللاو م كتاهم آن وطب ىف ةنجأ م :أاو'

 ضل! ىل-ءتتكف تاهمالا وطب ىف مهو مسهل اوحا قحلا لع ةناقاقلا يدفع امج دلل

 اواسأ نيذلا ىزدهل لاهاملل هنال كلذو ءاز ءا: لانايو ددكصأت (اهثلان') د -ةجعم هنأ رمعبلاو لابط هنا

 نم دي ز ناك ام ةداعاو اقر ةةداعبءازالا عبور كابالا و وةالءازملا اذه نورفاكلا لاق اوا_عاسع

 م لءهنردقباوعمصف مك أشنأ ذا ل- أ مكيوع ىلاعت لاةفن ريس اطالة ارمغن نم هن دبى ءازحالا

 مكتلعىاملعأ هماع ل ديام نوكيث دفا قوطالا (قوالا لش لا) لت سهو أشن :امةاع

١ 
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 ضمص ىف علو هيلع هللا ىلص نا امهات احل! لهو" رمذملا نال لك )| مدلل ادعو مسوءيلع :

 اموات يمان ذامف لئاقلا لوقياك اه هنوكعم فصلا قام دار 0 (امدهنان) قسوم
 5 داون نيذلا مسهنال باك لا لهأ عمم الكت اه اذ ىلءو هسنجال كلذ نيع ديري: ا ىفانعال ةيرقلا ىفاع د

 سا ةئاضماهنوكاوأ ةريئكمس افكام وكمل اهعجب له ميهارب أو 2 .ومفص# (ةيئاثلا هلئجلا)]]|

 لكو حاولالاَق ناو ىلاعت لاهو حاولالا ذخأو ىل اعلا لاق: ريثكاهنارهاظا |!كب ولق تْدص دقق ىلا هذ لاه اك

 سانأو ىرخ ار زو ةرزاورزت ال ىلا: هلوق ل و: اهي ىذلان دارملا أم (ةثلاثلا ةلكتملا) ةةيصص حول

 : دورت موءأ ردا 'ا' نأ أرق 0 نم ةءارق ىل-ءةروك دار ومالا نم هدعب امو ىسامالا نآس اللأ

 انئاورهاظلاوهو ىرخ ار زو ةرزاورزتالأ هوب هرك ذامود (اهدحأ) هوجو همفف ىسمتنا ا كبرىلاناوأ ٍ

 ناف عقلا ةءاز ةف العد وصقملا م طءماذه سداو طةفاذ هاهبق سل هارب او ىموم فدض نال ءريغ لة | ا

 اذ 0 هريخةرخ الاناوه (ابهنانث) نيبام ىلع لوصالا ع. نوكتاهيذأ 0
 ل لواهرمسأب بةكملا ىف ةر وك دماهاككدلا لوصأ (اهئلاث) ىءوءو يهاربا ف مج ىلوالا ف معلا ىف ٍ

 4 .د عورف أل عورفلا فدا رهاسداوهددقأم هاذه ملسو هيلع هللا ىلص هسنل لاف اذهاو اهنعاباتكسس هنا |

 كبر س٠ | ميس ىف لاف اك لقي لوانههىءو٠مدق (ةءدارلاهلكسملا) :كشريغن مهذب دعورفا ةرياغم| ا

 مه0الك ىف ءاوسريخ انلاو عدقتلا لب :دثاق هل باطدال“ اسنغلا ,ةلكلا ذهنك لوبا :

 دوما انه اهوراذنالاورامخ الا دل :هرك ذلا نا لا ةد نا نكعو ا ولجااذ_ه ىل_ءرسصتقي نأ

 امو لازنالا ف ىموم فصص ل_.ة ميهاربا ف عص دودولا بنت رت ىلءال ا: هر كج ذؤراذعالا ءافتاناس |

 لح“ راق اغا اق ناز ماج دش رولا هو باكل ا ىل_عأ عممالكلان نقد فانه

 لسر ىءوم لة ن ملسراو قح ةلاسرلا نانواعت همفاور طنا مهل لمق هن“ اكف دوولا :ريثكت ناكمال بلا |

 هاربا فص انأو اهمدقدوولا ةريثك دوبملا دع ىموم فص ناكاأف عقاو رشااو قدصدسوتلاوأ 1

 (ةدماجلا ل5 لا) اهرك ذرخ أف ىم وم ف مصكأل يهني اهف در وهم اهفىتلا ظء اوملا تناكوةديعب تناك ا
 نيكرمشماوناك مخو هنلا وح نع سهال ارثك أ ىف ىلئنم ناكهنال مالا هيل هركذ رخأف ىسو هللا ركذاماربثك | ٠
 هسفففو قامت ةوقأمأو مهانأ هنوكل مال_سلاهسيلع هارب ١ نوماظعياوناك نوكرسشل اوني دوما

 مامتكف ووفو لاي ةغااممالدب دشتلاف اذه ىلعو دوهعلا فرك ذي يذل 'ءافولا ن. هنأ (امهدحأ) ن ا ءا

 نأ ىلاعت لاق ايؤرلا تقدس دقدقح ىف درو حبذلل هذباعصخ اورد لاب ىو هنال رهاظوهو لّدقو لتقو عطقو |

 ىأ هافو لابو مامئتالاةيفوتلاو ماا اوهوءافولا نم ىنلا ةيفوَدل ان نم هنأ (اههنامثو ) نيمملاءالملاو عااذه| ا

 ىدثناقوة>ىل امءأ ى أ ىو لمتو نوءأف تاملكب هير يهاربا ىلتب اذاو هلوق نموهذاذه ىل_ءوامان ءاطعا]

 هنلع ىنوم فضرملو ميه اربا حدم ىدك أو الدلق ىطغأو هذيان لام نم دض ىل_ءوهفاذه ىل_ءو هندبأ ٍْ

 ىفرذل ا ا والاب ىهو ةفيطا همفف هتف ناس امل وةنمالسنلا

 حدمامأو ى رخا سفن هرزتال هر زو ناو ىىسامالا نا نال سد نأ له هلهتارغغي لود جعلان فدو رغغت اق

 ايقو.واسفو هوك دحأز ا .لونيلملاو نيكرمثملاو دوهيل نيب هيلعا_ةفتم ناك هن الف مالا «ءاع ميهاربا

 دقو (ىرخ دبل ىلاعت لاه مت مال سلا هءلع ىدوم فصو ىف نو قو تو ,كرمشملا ناك ت عروب

 نمدارا نأ رءاظلانأانيبانا (ىلوالا) لئاسسم عم طوملا ادم نبع ىذلاوتدكذ الملا ةر ويف هريسغت مدة | '
 اوس نورازال أب أنت 14 ,ل مآ هريدقنو ام ن ءالدباذه نوكمرزال نأ وش 00 ٠ امود ىءوم فض ىفاع هلوقأ 1

 نارارال نأ (ةيئاشلا هل ةسلا)لوص الا اموبنأتو قباورخةرخالانأ دار !!(امعدسأ) نيهجو لابدعإ ٍ
 نوكبام ذم« مزال افز, اس ريغؤْز اج مزالربغو مزال هللا فرفع و رزتال هنا لاه هناك هل دل نم 5 ةق

 نكمال لعغلاو ىندملاو ظّقالا ىف لعملاب ةبيشمامنال فرضا اف مزلو لعف ىلءلخ اد ىف نسوا 0
 هيلع ل داق ل عقلا بسانتف لءفلاناستة افرح نوكست ةروص ىلا لعفلا هميش ن نعجرخأت لعف ىلعةلاشدا | ا 1

 1 م وس سس رو ب

 1 نع 2 2 ل - 4
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 7 لأ نا_>الاو :ءاسالا ىلع هع وقو نمدبالء ازا نا نيبال ىلاعت هناوهدرب رشتو ءازلاب ن .هلاو نيل ادعو

 هعابتاولسو هيلع هلل ىل .دلامالكع ام نعا تن غةسمناسنالا يلف منال اريثاكب نتبع ىذلاوه نسل ناو |

 ضب لاهم ىلعىذلا (ةثلاثلا "هل :لا) راقتفالاةب هنو ةجاهساةياغدعبالا هلو نوكيال ىلَو نما ذه دعبف
 لبق ن ملا ىلا هت هنا نافروك ذمىلادئاع هنارهاطلاو دماولاوهو لجرلا كل ذوهو مولعم ىلا دئئاع نب رسما

 لإ تنأرفأ ل اعف نيدناعملا نمددا ول نصمم ريغ ضارءالايرمال نال مواءااوهوانرك ذ نءىلون نع ضرعأو

 مومغلل لو نع هلوةىف نمنالاولوب نيذلالوةينأ جبس ناك لق ناف هرك ذ قيس ىذلا ىأىلونىذلا
 ىلاءتهلوق «(ةعبارلا هلكسملا) مهلذ لقي : لودلف ةمس سل اىءام ءاح سيات لا مث اشريثك اظغالا ىفا دوعلا لون

 | كمًاموهو ىدك أوهلوقو دنا ءاولاءاطعأ ىذلارادقملاوه وه مدقَتام ىلع لون هنم دارا اامال_.اق ىطعأو

 قحريدغب ناكءاطعالا نالامومذ.«نوكيألءادتكتسصالا نال: :اه لاهولا د.خ ىل_ءو لكلا نس دو هةسنع

 ا | ه-.ةلوةامومذمنوكي هسفن داس ءاطعالا نال ةدئاف الءلق هلوذا قسالناخر اود اعمال عام مال او

 هنل_هال هنافرزولا لج ل الءاطعالا نم م عمم هل ”ةلف لتحل ام آف رعل او لسةعلا نعمسوجو رخ ناسيب

 ْ قبلي ىذااو عتبساو ءانيعالا مزتلا ثم هي شي موهودهملا,ءافولا برعلا نم ماركلا ةداعئالذ فرعلا امأو

 1 | بجعام البا نقم ف هوئاطعا بجوامءاطعا عياد اسم االادري وامك دنع ىو لوة:ناوهانرك ذاب
 ا هلا نم مدهفلبم 303 ىلاهت ةوق 7 ,انقمىف غلا اعءدس:ءأ ىلاعتهاوت ميار , داروشأ جالبمال

 ةرذاورزتالأ فو ىذلا مها ارباو ىدوم فص ىفاس أبي ل مأ ىلاعت هلوقو ةرخ مخ الا امو بيغلا مع ىأ

 0 | 88! نايبلاعج نيمالكلا نأ الاواسأ نيذلا ىزدحأ هلوق ىلا لذ نع عل _ءأرههلوق 'هلباقم ىف ىرخرزو ا

 | نيلئاغقلاو ئزعلاو تالل نيدياسعل اني دناعملا ني كسص مثلا لاح نيباسا ىلاسعت هللا ن الاسد نأ نكعو

 ا نوع اوناىذلا ل رم لا لاح تد رام د #هيلاقو تالا لهأ ناس ىف عرب هللا تان نيالا نأب

 | لوف تدك أدت نامز غلباداو ىلاعت هللا قوقح نامزلا ن مالا: ىلمعأو باك هلو ىو نم لاح تد أر فأ

 | لعفيدخا ازيدحاولكن١اهتدجوو همهم | فدع | ىف مول“ ل 03 م فديو ةيولاع ودلال

 0 | لهانمز وك ذملا لولا ناري ىفو ىذلا ميهارباو دوم فرص ىفاع أي ماا وقو هلدعب ىزا دو

 5 - ارت رفخمال ةءاصلا ضرالا ىهو هيدكلا غلب ن هوش لق ىدك أ (ةسماسلا اهلكسأا) باكلاا

 1 | هن دكحصألاقي ع:ا'ودرلا هنارهظالاورفالا ىدكأ لا.ةب رسعتوا رفا هيلع عني ءافاسهلا لص واذا

 : | هءاحوىلوآ ا ل-ه>دار 1اْنأ اهل هريس سقت ل- عدت ىريووهذب. غلا لعمدستعأ ىلاهتهلوقو هنددراكأ

 | هلوقو قالا ن نع بئاغود امل عىأ بيغلايرلعلا ىأ بن غال ءولاءقالاىلاةدانملا جدارا عتداوب
 ا

 | كامدو هبفنامعالا عفتي ال ىذلا تقولاودو ةبقرلالوه-ودوىلوتلازا او تقو ناس ه هع ”ىربو هذ

 آب 0101011013907

 هعفشيال هثنعب .دصقم ىدتهما ىأراذاف قد رطلا ىلا ىدم ىداهانالءارامفدح أ ةعباّم ب وجو نما

 1 | ىلا.ءتدهلوقو ىلودث ىوسةانرصب ادع ل, انرظن اءاع هلع ن وكي الف مآ رث يح بدغأا ل_ءله ىلاعت لاقف عامدلا

 ا مآ لوم ءرزو نا ىريوهف لاق هنأ رخ الارزو دحاولا لاقحاوه ىرب لوءفم نوكينأ 5< ىرب وهف

 1 ل اوعفم هل نوكنال نأ لقكوارو دعمن وكمل ل١4 مدع نعلفاغو لجان اعوهذ لوث ريسغهرزو نأ عمت مل

 1 | (قو ىذلا مهارباو ىدوم فحص ىفاعأب ::لمأ)ىلاعت هلوقورب دنو داه ىلا جاتك ربغر طن ىأر ىريوهف هريدقت

 ىذلاو هاعش ىهؤدال امان انعئشلا لع نم ناف قاطأا لوط اودوىلو تا امةردعي ىلو اللة داضم ىرخ أ لاح

 قوتلا هلز اخ لكلا لعله ىلو تا اذه لاقن صوب الاضيأ متانااكقالطالا ىلءلفاغلا ودو الط ال يح لهح

 لفأدتم هنئورو ذعمربغءىلوم !ىفوهفنتاكب نيرمالا نم دحاو الور دف الص ةوعد هغادامو امش عما ”لوأ

 5 "كفاه هن 1 ةقدالاب.فامدار اان ركيش أ(امهدخأ )زخهجو لة ىلع ىلا ءادل وق (كمألاب هلكسأا)

 .لئاقلالوق» هلام ىسموم ف ىف روك ذمرومأ هد - موكل ذريغو رشم اود وتلا ادني لمأ لوي نلاعد

 ١ هللا ىلص "ىىنأا هب اضن ىذلا ءاملا نسغت هي ديربال ملسو هيلعدقلا ىلص ىنلا هيأ وباع ًاضوب٠املاريغب اون نإ ١

1 
2 
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 جموس وسوس سوو بسسوس سس سسسسسس سس بو

 ظ لاةءت اوم ا نءزا# كلذ ناوهو ثلان همجو همثو ىرب ىلعفل ادع.فمو دعم لك ةداعا ىل_ءرداه هللاو ىزي

 أ (ة انشا ةلئشملا) قلرالاءا اراها ازمه مهدعب لاق اناد.هيوهو هلع»٠ از قأ كالا دتءكناسحا ىرتس ١

 (رطسام ناز وامن لاه نالووقمزلا قوت «انناا) ابان هيعسناسنالا زك م ىأ ىسلاريعض ءاهلا ١
 | ة:لطارمزنا هلع ىلع هللا ءارج لاش فر لعافمثالث ىلا ىدعتو ا رمخ هللا ل از لاةيوارب رحت :- ||

 ءازمللزتمضلا نأوهورخآ هو هرفو هجواذه ةنل اريخلا هلع هليا از لاق قلعفلا ل صونورالا فدو

 ااظ يذلا ىوصضل اور او ىلاهت هلوقدلثمال ديو اريسف:ىفوال ٠ 1 ازا اهلوق نوكيوءازحب ىزم مثهريدقتو

 ءازخ هنال نيل اصلا نينمؤاأ .ايانركذام ىلع والا“ ٠ راو اواظنيذلا ىوعتاااو رسأ نيذلاورب دقتا!ناف

 مج ناف هبلار اناا قوال نأ باع ليقام ىلعواروذومءازرجك از مهب ناف ىلاعت لاق ناو حلالا 1

 مالكلا ىخارتلواءا ازدل اى ارغل من ماس 20 قو اهسفنفف ىو مان الأ عفن : نمريشكر راك أاهر رضأ
 هئمدارملانأ رهاظلا نأ تبث دقو حاصلا نعءا زاارخؤوب فدكف“٠ ازاى ارت ناكن اف هازل ون غاكأ| .ٍ

 ىلابعت هللا نال ترك ذام عف ديف والا, فدمولا نأوه لا كا تاوع و نالت ناه-ولا لو: ماسلا |
 ةراشاىفوالالوةنوأ ةنلاىهوىفوالا ءازحلا هلرخؤيو هريخ ىل_«ءازح هيزم ملاسهلا تومي نامز لوأ نم | ٠ْ

 | ه.عسل اه ىلاعت هناكفةيورلا ى موةدايزو ةنحلا ىحو ىسالا اون. نيذلل ىلا عت هلو ةكزاطف ةدان زلا ىلا ل

 ذك نم قو ألقي ةنيبمريض ىطم والا ناقا اغفال اري سف قملي ةحولااذ هوديورلا قززي مث ىرب فو .ٍ

 فةاطان اع .قل(ةعبا رااةلةلا )ىلا عت هلمادبو ورع هب هه الو فاو كش «مقرأن وك تأ كدنمف

 :رزاولا نص لما مد لعالا ل ديالؤهو ىرخ ارزو :رز اورزتال» ىلا ق خخ ىف لاقت (قوالا) تانالا أ ْش

 الواهملع قد الفرزولا كلذ هللاو ع واهنع طقس نأز او1اغةلالاةرورمض نم اهاعرزولا» اني هنم مزلب الا ذهو | |

 قى لاقو رزت اهناءانمتسالا ةرورمض نم ناكسح ا هسف: رزوالاةرزاوررتال لاهولو اهرغاهنء لما
 ىو ئسام هن ااهف سل ةناشلا ةراسع ءلانال عس د ملام هل م ءأ لقد لو ى_هامالا نان الف نمنل ناسا |

 وس فمي روت انابيلا قا وءانئتسالا ىلا ارطن ىسام هنأ ىلوالا ةرايعلا | ظ

 : (ىهنااكب دىلاثاو) ىلاعت لاه مث بذغلا ةجرا قسىلاةراشا كلذ لك «_فوخ عطقت ذر امعب ظ 1
 ربها ئزقو قاتاوهر نصا ١قاشب اذه نا قضيام لع فاسلاقسةرسهلا متع ا 0 ١

 | نامروهشلاوهو (ههدحأ) ناهجو ه.فائلق بالا نم دارملا ام (ىلوالا) لئاسسم همفو فاسنئتسالا ىلع |
 أ لاه الئاف تاكماز زم مث لاهتاسل ىلاسعت هنال م دمنا لصتي و هفاذه ىلعو فوقو هنا ىدي نيب ساثلل ىاداسعملا | ]

 ْ (ا-يناثو)دزفكلا ىر هؤروكسشلا زا كلذ هنو هللا كاع -رملانالاةةنوكي ىتموءاز .لا ىرتال '

 اهب ىف ناريغمرك دنس عوخ راو ءا جال ا اهبف ىت 0111 مل اسف د_ةو دولا دارملا
 اذا كيال كلذو هّسنا دحوو ىلاصت هتادوو ناس .وه لو ةذفرهانط عضوملا اذه فورهاطظ ريغ م هزت

 ةرارخلاك رخآن كمت هنا نطظبامراه دج و مناغد_ب وم نما دب اهل دال ةنكمملاتادووملا ىلا ثراث
 اههدوجو مةن اتنكمرانلاو نشل لاق ران نموكوُت مشلا قارشا ن ماه ١ نامد هو قلءفركتىلا|]|

 نهالا ىهتني همااق دوجولا بجاو وهن نكمرغىلا* اهتالانم اديلةملاددع ملرخآ نكم ىلا ان”دنتسا ناف
 لاق هلا يك نبى أن ء ىورملاناف لوة:ءاقذاوملوقهةرهاط عضوملااذهقفاذهو ىهتتلاوهبزلاف أ |

 بجو ىلا مالا ىسهلا . ىأ برلا ىف ةركفال ىستنملا كبر ىلا ناو لاه هلا ملسو هيلع هللا لص ىلا نع َ 1
 ظ لاه هنا لسو هيلع هللا ىلص "ىلا ن نس نبذ للاخ و دودج لا هتاف انو نركب الذلاوهي دوو ١

 | ىمهنملاو ىح رلااهقذيالك عطا غلاف ساينلا ضءبامأو ان رك ذاملل_ةوهوارهتاف برا كا ذاذا |[
 ظ | ليل دام أو دوج ولا لبلد اذه م ينعملا اذه بمطاا م اكلا دعصي هلا لق ىنحريس سلا ادهام_هريغ ءوأأإ

 | | كح, ل ول هنال دوبولا بجاو هناثدح نمدودج ولا بجاو ىلا سها لاةعل انا ث دم نذ ةدادسولا
 ٍ | اذهوبجاو نأث حن دما بج اولاوح نتنمل ان دحوم 4نوكي لبى ..منم ناك ان دوبولا بجاو |

 ' 1 5 هد( بس ع سس اس ا وس امدصال واس سلا اس حم يح حاجمم هج جل محمل اس بع يمل حس م ب يمصم

- 
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 | لمحعال مالك اذ هبو هنءلمدعال* ى 1 ارزو نآ نادم ةروك دمدن الا لئاه لاه نا (ةئلاشلا لدم |

 ظ | رزو ةغراف لم ال لاهو لو امش ءحالاادس لكل ءيفاهرزوب "لفة نوكست ةدزاولا نال :دئافلا ءذدهأ .ه

 | ترزو ىنااالل + اورزولااهنم عقود ىتاا ىه ةرزاولا نمد ار !نال كال ذو تننطاك سبل لوقن غلب ناك ىرخا
 || نكت كلذاهتم عقوتي ىفلا 2 رزت لا ذاو لح لاا ىف هملع نكي ل ناو لل! ىفاسةش لاس ةء اع تلو

 || فاكملا لاوس أناس عت (ىسامال ا ناسنالل سبل نأ ر)ىلاعت هلوقو'هل ءاك:دئاغلا نوكتف اهرمغرزو لهن |

 | امخ لا .الا اص لمعي ل نم واعفن ىدالريغلا ةئسح نأ هل نيبدح أ هنعاهلمست ال هت سن هلئعب ال هنا
 أ لئاماشيأ هنزااقعدح نعل هضنيالواباوثرغلا ةئسح بيسي دوال« يملا ثأر هيو مب . ليكح و

 || قأيامنارابخالاف نأب «لعل دقو ملاوهو ماعهنأ (امهدحأ) ناهجو هيفناسنالل سل (كوالا)
 0 | هاله اضيأو همف عسب لئن ناسناللف عفاناضيأ» امدلاو تدم ىلا لسن موصلاو ة-قدصلا نم بم را هب

 3 د هلنرك نأ ىف 010 ننال ن1 تا بارحلاب ىسامتون ىهو اهل امم أرمشع هلف ةدسه ايءاس نم ىل اع

 1 ل ازعوا ل قامتدق لوقف ةدابلاامأو ىسامالا4 سلف هنقدص هلنو كي الن امالا, بيرلا ةةدص

 5 ىسدقف هيهللا لسة ام هللا متو نأ امجار ةنسسحب أ اذاف ةفعاشملا فاعضالابو ةرمشعلاو لاشمالاب

 | هونف ىهسلاو هبلاع رسأ اذا اذك ىف هس لاش *ىذاا ىلا ةردامملا ىلع ىسلا ملح نذا م :؟ لمق ناف لاثمالا

 ّ ىلء لو: هذ ىسامالا لاثا متر كسسم ذاك ناكولو لع ىأنالف سلاش لبغلا نوم قسامألا كاع
 ) دارملا لب سام نيع4نا هنمدار 1 سدل ىسامالا ناس الل سدل ىلاعت هلو:ناف ةدانز نم ديال اهم نيهسولا

 ا طامصالا ن عنومم هظوة ىىسامنادا رمل نأب لاق.وأ سام رأوأ ىسامالا باوث هلم دأ ترك ذام ىلع

 | ل.ةوف.عضوهر نمؤملانو درفاك ناس الا نم دارملاثأ (ىلاشلاهجولا) ةماسقلا مونهلءف 4 نذاف
 هملع هللا لصد عرش ىف هذسن ىلاعت هللا نا مدائن عرش ىف تكي سامألا ناسنالا سا ةوقنأب

 : ' ذام ىلعو قل! نأيامدعي فاكتلا | ذه ىلا ةجاحالذا لطابوهو عس ملامو عمم ناسالل لعسو لو

 3 لاه هب ىزم م هل دي ناس ةث الو ىل اعت هللا دنع طوف ىجسام نيع هل ءانعم همة م ىلع قمم ىعسام هلوةف

 1 رهظأةيردصما موكل وةنثب ردصمو أ ةيربخ امنا (ةيث املا "هلة سملا ) ءرياربخ ةرذ لاق ءلءءد نغ ىلاسعت
 . | قاضاذهلاقي ارثكو كك لوعفمللر دسلاو ىمسملا ىربفوسىأ ىرب فوس ه.عسناو ىلا عتهلوق لل دي
 ' [اروهثلالوقنلعلكن اسوأ ةحلاسا!لاععالا باون ناس هب الا نمدا ارملا( ةثلاثلا هلسملا) هقول ىأ ها
 ١ ||| ىلاعت هلرقىف ماللا اع لدي تاريخنا ناسمل هنا رهاشمااو هب بق اعمر مشل او هيلع باشمريملت اف لمع لكتل انا
 ظ معفانملا ف هيلعدهشيو هلدهشدو هءاعاذهو هلا ذه لو ةتراضملا دوءأ ىل_ءو عفانملا دوعا مالا ا ناف ناسنالل

 || اذركه ذنةمالسلاع وك لضفالا باغامجا اذاني رمالا نأب ل وقينأ لوال لءاقالرراشملاو
 | ”ىلب اقم ىفالا ن وكمال فوالاوىفوالاءازخلا .٠ اجي مىلاعت هلوقهءلع لدياشيأوروك ذا عمشانالا تعقجا
 نود ىضاملا ةغصي ىسامالا (ةعبارلاهلثملا) ة .اكلاب ابوفعلاو ا هنو دو أ لثملاف ةئ.باقامأو ةنسملا

 1 لوق :ىعسيامالاناسنالل سدا لاه وأىلاعث هلا اوهدهرب مرق وجا ملا لمعلا ف ىهسلا ىلع ثحلاةدا زاىل.ةقسملا

 ئ هلو هذ جس يغأ هنال ن "ال | تنصح ىف اًنيثم لعج مت امهر داذكب ف دصتأو ةعكرا ذكأ دغ ىلص أ فا سغنلا |

 1 أ ءاعداقعاالف هناو دعو ناطمثلاتالءوستامأو هن م غرفو ل هدو ىسدقامالا هل سل لاق <. .5ىاأم

 : ١ هتيرأ نم لونك :و هملع رعب ىأ (ىوالاءاز ا اهاروع مث ىربفوس همعستأو) ىلاغت لاق م

 | تك الم ىر نوكيو أ اهب حرغما حاصلا هلام أ هيرب هلنا نا كل ذوانرك ذام ىلع نينمؤملل ةراشب هسفوئشلا |
 ]| ناذلل ىرب هنعس نافرفاكلا نزامو ل_لاحرفاروك دموهورويثااوهام ىلع هن ملاعلاريعفمل هةاخرئاسو

 ا ةوسررم لع هنا ىري_سف اولمعا لقو ىلاسعت هلوشك ن نوكمف ىربىأر نموه لاق. نأ ليو هسفنا ىرو
 |[ 4 ' طش درف عم فرك لوعلا (ىلوآلا) لئاسماه دعي ىتلاةيالا قواييفو | :

 ونجوم لكن اف د. ريغانبذم ىلعوه (ام.ينانلاكءاص لمعلا ناكنا ةيعةررس يلع هأرب (امهدجأ) |

 0 م تحط ل سا ا ال حل حا م هصا سانس ج حط حاس تسيح حجل ٠س هد يسجل ا حا ا هس يحمس يمل صا جمس تاجا تل ”اصعما  تيخ وس م تصح حصل ا خخ حس يحسم سل دي اا. جيتس حس < تا يس دس. هيج سا تيوس سا. ا 2 سس حس سخي هيل أ جا حسا حس ا ل



 نآلدق ةلووس ةءطرلامامس 1 نه ةض دال ا كالت حب ور اثرعشاا تنال 5 3 راو ئبصلا حازم قال الا | 1

 هيت ايصال ولع تاير حطي موب ج2 ا يحلو

 دما
 ىوربح ع بيسوي»- بسام

 ْ ايحاو تامأ ىذااوهف قات هقاوهور اثم لعاذ لغشن وهن ةرورض نع 5 تاماذاق كلذ ٠ نمرثك أ ] 0

 ] هنقل وقنثوملاوذالا ىلعءانيةتامالاوءان حالا ةدهاشم لب كل ذل هيىتداسحأو تام أ ىتم لق ناف
 ١ صال !ناف لدقت#سملا دع وه(امنأن) تاماو اما لاق هناك مخ أ او عدقتلا ىلع هنأ (اهدحأ) هوو

 . ىلخ ياتامأ(اهتااثث) هن الاوءامالا كاك هنامزو هناكم برقاذ ا لشد لءللاو ل صو نالف لاقي بيرق

 || قيسوزلا قل هناو)ىلاعت لاه مث + اهيفدكرطاو سما قلاخ ىأاس-ًاواهيكر حرصا نعل ىفد وجلاوتوملا
 1 َْى ء”ااهذهيو ارك ذ قلناه ضعيف ةفطنلا ل-ءدواوتنىت َجخااتاداعتملا الح نءاضب أ ودو ا ”ىنالاورك دا

 ْ لنجل نما اتعب 12غ برق ىت الاى ذيوطرلاو دربلا ن نم هنا لوب كذا ىصدسطلا م- .عذ هملا ديالو

 اولاق امىوقأو ةمعللاتا.مئاهتءةسعارومااه دحتريبكل اوريخ ذأ نيب تازيمملا ف ترطن اذاو فمكصو

 ةيوطرلا هيام ىف ماسلا تناكا ذاق ما ملا ىلا ردي ىناسدر اي نم ةتوكمرو شل ااولاق م. مناةسللا تاس

 نامئقيضااحيرتلا نم هجورحرسعار ءثلا تراب فئاكحال او ةسوسلااةباغف تتاكاذاو ارعشنوكتي | 5

 2 ةرضمال ا قوف ةبقكق ولن هلال عق دنتف سأرل ىلا امأ عدنان ةدودخم عضاوم ىلا بذعت اولا كالت ١ ٠

 عضاوم ل_برلا فاذىاو لواغ اورثك [س أر لا رع نوكي اذ_علفدا والا كات هيلا د_ءاستتف ةنخ دالاو

 اهتءوتر 0 حارس 16 ةيوطرلا بذحت ةرارطاو بالا ةر اراردصا !اهمةنخ دال وةرذعالا اهيا تهت

 3 7 تايه 1 0 مال ناهلا امةمواضي أب ذ مدر وتشلاةرار نالوا ل :

 ١ يم موس والا نيبو باتل نسو ى هلا نسم قرفلا امو ةيملا ثيت)تهظقاذا | 1

 : لا ناتلثم همضو وأ نا تحل ةمهلا ةمكح ىلا اهض وف ةواوة هاو ر وغان ماك اهذعت | 1

 مكهزتممهوتاع رءاكملاو كصضاا نالكل ذو قب اوكضذأو ههناو لاا قاحوهدناو لقي لوقلخ هناوأ !ك ١

 اينما جلها هيلو ةباسبر نكلآ دعب مسهوتلا كل ناك ناو اسس الاوتتاغالا قو تاسنالا لعب هلأ ١ ا
 أ ىدالاو ركذلا قا امأو لسا ارك ذي كلذ دك اف ثم و ىبحاانأ لاف ثمح مالسأا هيلع ل لالا يهاربا ا ٠ْ

 ىغ اوه هلاؤ ىلا هلوق ىلا ىرتالا ل_كفلاد دك قرف سانلا مدح لهب هلا ددحام ءرّدالفةفطثلان [| ٠

 .توراف لاق ام م- ىلع كل ذ نا مه دقتعمىف ناكو ىلاعت هللا ىلا دنت مربع مه دنع ءانغالا ناك ثم ققاو | ظ ٍ

 دم برنو تس, نأ نو دعتتس اونأك منال ىرعشلا بروه ناو لاق كلذلوىدتعؤوم ليش ا 1

 اهريغف ءدك ولو داتسسالا ىلاهثدقلا ىلا ةيسنلا م هداعبتسا عتضاو قد تضاف ىرع كا برو* ||
 :ةغالا لها دنع روهشملا ةفضاسل نا« اوأ ةفصام» نام 155 الاو ركذلا (ةبئاشاا هلمصسملا)

 'ىريكسخلاو ىلإ اك الاو بزعل اوت ذإاه تافصئح ىااءاممالا نمام_مارهاظل اوئناشثلا 1

 .انقانماو ىار ف ىركتصلاك ان !انلقاناو ىريكا اكل تد هنااهلانع اهتالى رف ىل اكان القامناو
 لاقل « ياو مءهلئش : عقلي لا غلاك ها ها تنث ىلع قلطب ام ةفصل !نالناتفضام-ملا رغاظلان ا

 'ئثل عوطوم مساوه لب سهاد تنئينأ طرتثب شل لاقي الرهشلا نافريط اورضنلا فال_ذع كرس هلئثل
 اتانناوارك ضف ها لاقي همشأاب صولالو هيف دوب اذ. #ملو سها ةلئثل لاسقي مهم اركذلاو نبع

 4 لاغلا قد دلاوالعق فر ل الهلا بهذامناةغ هريغ سا هنا ىلا بهذ ىالاور هش مج لاقبالوزذ ْ

 ةرو كس الا نال. .1!بغذام ىلع لديالكلذو ىل لاو ئريكل او بزعءلاو نسللاو لها اولا علاك لعق
 ةرود ىف ددت هلعقو امل لعفلان ءال لاف اا هل غاسز الف ضعساهضعب ل دمتيال ىلا تاغدلا نمةثوفالاو | م

 1 4 وول دة ىذلانمن تلذاةوخال اوةزشنلاو بالاك لاعق تاضاضالا دوي لاهل كلا 3 ٠

 | ىأ (ةغطن نم ) ىل اعت هلوقو لدمتا لبق فاكتب ارث همك املا ”وءاخاو لا: لاعفا ةلدمتملا ت ايفاضاللا] '

1 

 ١ | | هدمت قط ن نمىلاهتهوتوزدق اذا ىع ىنمنموأ لزئاذا“ ىلا ئمأنم(ىتاذا)ىلاعت ةوقو امان رم ةعطق |

 ص ا اذا



 ات
 - اههمهسج مس سس سس سس ل سم محل الس ميس سلاسل يع ل مل سا

 أ بج اولل تيثي الف بج اولا كل ذ ىلاو أ بح اولا اذه ىلا |هتالا نم دبال هنال لّقعلاو ةشقلبا ىف دحاو ىنعملا | !

 ]| لبق عودا نال ىهتنل المقدس او لكتاكادو ولا ىف نام او ناكولف هيو-واذادعدسف بساو هنأريغ ىنءم | ا

 ١ ىلا ىلإ ءنهاوق (ةيئاقلا 'هلث_سأ) راص:ةالاةسو ىلعاموترك دنالءادن اددو ىومدملاو «ةبجاولا

 | (امهينانث )لقاعلاوأ عماس بلا اهي أكد رىلا هرب دست ماع هنا(امه د ؟) ن اهو بطن |ىف ىبسهتنملا كير

 ا /هدلع هللا ىلص هئكلاهل اوابر نع دين اكد لكن اف هب دةجتص ناس ,هيفر سو هيلع هللا ىلص ”ىنلا عم باطلا

 ْ ا . نمي بؤرالا بروعب ىبتنملاوحالب راذاف نكت لكمبلا حان د سود وه ىذلا ىر اقام مل-سو

 01 اسفل دا انيرمالا ديف ا دولا ناكسصم نمثل حماس |١١ ,باةوقنال نسمع ديدشثحو

 او دولار لاس لاقل ونطاز ندرسبا افلا ,هرقكي تالف ىلاسعت هلوةكنوكمف هللا

 ا | ىلع ىلا نال دههال لوالا هولا ىلع ماللا ( هلا أ هلكسما) نأ رذلا يف ريدك هاثمأو نوعجزت

 |يقروك دملا دوعوملا ىهت منا كءر ىلاناو لاف هللاىلا مكه عنا ادبأ لوقد ناك لسو هلع هللا

 ىلع وا ديموهو ى تنم لكن رلا ىلا ىأ مومعلل اش هججولا ىلدعو ملسو هيلع ها ىلا ”ىنلا مالكو نآرقلا

 ىسوتنمر :رظناا ع نعم م ةرهاظلا» ايشالا كلر ديالو أ ناسنالا نافتاكردملا تاكار دالا ىوهتنم لون هجولا اذه

 دا ارااىبتنملا هملاانلوق ىلع (ىلوالا) ل ؟اسم هيفو ( ىكب اوك خ اوه هناو ) ىلاغت لاهت دنع فق هلئا نا

 نمناف ىلاعت هللاةر دفا تاج نم مالسالا املع فقول" اسال تاتدثم تايالا هده 4 من دادحولا تاسنأ هن

 نيّدض دو اوه ىلا.عت لا ةنرداهال ب جوموه لون ن | اى قناق وع ماهتناثأب فرتدد ن »د ةقفسالفلا

 ن.ءالانوكي الكل ذ ناو ةدرس اوةدامىةثونالاوةروك ذل او ةاماو بوماو دح اول 2# ىفع ءاكبلاو كذا

 ناس ىلا ةراش اوهفداعم اناس ى -ّماملا كبر ىلان او ىلاعتهلوق نااسناو: ىن-عو لقاعلك ه.,فرغءاوردأف

 |(ةياثلا همسات ةرخآالا ىف هب له غي كلذك انوز اكان اهضعب فواسرف !كحاض اه ضب ىف نوكي كومة هىمأ
 1 أ ىلإ ةج االو رو دةاانانبلال هلا ةردقل ناةقودم امال عضوملا !ذهقامهل لوعممال ب او نصضأ ا

 أرامخا 6 :اايلا هلم لا ) ىلمءمواعونمت ديرب الو عذعو ىل طر اطعل او دنخالا د نالف لد املا لوي لوعفملا

 ظ سصاضةخاىف ىدبي ناني.عيسطلان مددسار دقن . الف نالاعيال نا سعا امن ملال ىناال او ركذلل نيغصولا نيذه
 5 ا

 | 3 ا | ةصدلاف الذم ىلاعت هتاوهفدجوم ع نع هلدبالو يمان لاعب ملاذاو ايسواهجو» ءاكملاو كهذا نا نالا ْ

! 

| 
١ 

 ؤ لأ قاوركذ اذا مهئااذسحىل لءكالدبو لاد_دعالا نعهجحورخو جازملا لالخ !!ممدسنولو ةر مهناف مقيسلاو
 7 5 ًارومال اةيؤر دنع تهاعرنانالا نال نالطبلا ياعفو هو بدعتلاةوقاولاه نرمهذلا هلا ما هذلا

 ةياعدنع ىذلا نيزلماو كصضيالو اريثك حرفي ناسنال ا نالكلذكس بلو حرفلا ةوق لقو كهضيالو ةبسجعلا

 5 | نانوبعسطل ا اهيعدي قا اروءالاناطعم هرثكال لية ناو ءاكملا فال نإ ذكو كهذا هكمذ)» نزاسا |

 ل ةدطانغملا ف ىلاكصاوللنا دنعو ميم ليلعت ىلعر ديالا ذا ةصوصةةروما دنع نيعل نم عمدلا جور ظ
 5 | هللاؤر دق ىلا ءىهأ نص وةيال ىذلاس د: لاووهعطقم بكاوكلا عاضوأ دنعن!اكىعيبطلا عطقني اهريغو

 : 1 وع دحو د( ىح أت تامأ اوه هناو) ىلاعت لاه مث« هنداراو ىاعت |

 5 ءاوهام هيلع فمع مدعي !لملعتلا نعل ملي[ نع :للا نع صخ ًاوهىذلا عونلا ةصاخ نيب لوالا | ظ

 7 كلانا لاو ثمل ىأ نا داض:مناتفصام_ هرءا .ءالاوةنامالا ىهو للعلا نعدعبلا ىف هنودو |

 3 نءامهو ىدوجو أ ةنامالاف ناك امغيكو اةيم عئتمملا ناكلألاو مدعل دز يرسل ذه ىلعتوملاوءاكتبلاو | ْ

 3 ءاؤهلاوران:لا ىهذذاضتمناكراع نم حازااوؤ حاز زاالادتعالةاسحلا ىف ىبطلا ٍلوةيوناو.لاضاوخأ ظ

 0 تاداضاملا نال هت و مالت اداضّتملا نم هنف بركس رئالامو ل اكفنالا ىلإ ةدعادتم ىهو بارتلاوءاملاو | !

 ' ااففع نأ ىلعردأه دم اهلغفو زم انعلا جْرمو قاخ ذلا ىلاغت لاقفءروام ةقر[ةميلطي دس لك أ

 : راها
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 4 نيا ١ ب م 9 8

 ا ا اول 0 ل ا لا للا

 "11سم يزن يو بما اال جد الا ١ وضمصع اا ضع للاب 7

 ا

 ْ توا ور دع ووك يي رووج وو نبرخآ موخلرقدأ لإ ْ

 | ىف ةأو ىفغأ اوه لاةخم وحلاب كلل ذو تملا, كلذ نا ىلا بهذي محعضعبو رمق لبسك نمو ىغسا بسكن 3

 / بروح هلوقو ىرعشلا بر وه ىلاعت لاه ع اهك رخو هو موعلا بر وه لوقف طلاع مومتلاب ىنغلا لئاهث او |
 | ىرخالاو ةساشامهادانابر «ث مورتلا فو ئضم مه ىرع لاو لصفلاب دك كلذ هراكنال ىرعشلا ١

 أ هناركذا ل (ىلوالا اداعدلدأ هناو) ىلاعت لاه مث » .امتودرعتا رئاكمنال ةيتاسملا داما نا رهالقلاو ةمئامع
 اد وعود اع لاحال لدول ىكو كله أدق ناركسشل بجو ىرعشلا ءاطعبأل هللا لذغب كلذ تاكو فاو ىغأ ||
 / مهم دقت ناسا ىلوالا ل ب.ةوةرخ الاداعم_ه دكا وناكموق نعتزيسة والامل .قىلوالااداعو ,هرغو ْ

 | نيوتتا نورا كوالا داعتا ١ رةهنقو هلع نويل ن نكللو هزيقلال ههصنف ىنءاج لالا ديز لوقت مهزيبلال :

 ' هللاوه لقو هللا نبرب زعةءارقكن ينك 1 اتلالاشب أ ني وننلا نوف طاةسان ىلو الا داعو نينك اسلاءاقتلالا ا

 انه ًارقوواولاز ازهيسىلْول اداعو مالا ىلا ةزمهلا ةعض لقتو ماللا ىف نونل ! ما دان ىلولا داعو دءدلا هللا دحأ |

 عضوملااذهىف ىهواولاو ةمضلل ةدصؤملاوةدقؤملا عضومىف اذهل ة<يوهو عض هلمادو هقوس لع ىراقلا 1 ٍ

 ىلاعت لاه مث » نسال هلوقو ىءوم ىو لسمالا ىف زها دوجول هقؤس ىفاذكو ةزمهلا ىلع كرت
 لاه ٠ نم نب رمسفملا ع نمو موماع قب افىادرمثو داعى ادئاع قيأ اه هلوقو دوم كلهأو عب (قبأا.هدوتو) | ْ

 نا لاه نم ىلع حالا كسعو ةقانن مموأ ىرت ل-هف ىلاعت لوقا ذه ديؤيو ادحا مونم قبأ اف ىأ مه اتي اخ :

 5 ءعطة:دومدو لبق ىف ةروهدم 'لل لاو ( لمق نم ( لبق نم) موكله أىأ(حون موقو) قب اخى اعت لو ةدوُعْن ماد 1

 ةمفلا ىلع توا ممالذ ةمضلا ىلءامأو ةفاضالا:ه: يضتلف» ا:.لاامأ ةمضلا ىلع بف ذي اغلاكصتف ةفاضالا ١

 ظ تن .وأو هلثم عفلاو بصنلا و وهستقنامز فورظانلا ثيحن هنار ءالا قدام هذ تلا ١

 ١ هل رقوا-جبارعاىت اذ ىفااذعام ىلع ىبف راحل راساوهو نارعالا هضتقبامب ىلء سهالا ناكل رمسكل | ىلع

 هلق ةلالس مس نس ن نءو هيف توم ٌدْمَدملا هين وذ دانل مه مهنالف اغلا ام !(ىئطأ أورظأ مهاوناك مهنا ]ىلا ١

 ١ اوعدترب لو دعالام-مي اعلاطو نعارلا رسوم قط ااوزظا تفايئاذ ارسم :

 هعطومريدغفئثلاعضاو ماظااو مدظعلارارصالا ديالا هموق ىل_عىتوع ديالو مدن ماعاعد ىح ْ

 دئازرن ف صو عمرياغم فاانخملا ناف تنااخن اوربي اهةملاكوهف لطلا ف لخ دا ئاطلاف ةاسازوانحلاعاطلاو |

 تفدودم هنيدوصلا نت موفور اوفو ارتياد نر ل رززراكا

 ركسحإء» اف لااا وناكم_هملاطاالوقنا وكاله اف نامغطااو ملاعلا هبات ىناوناكم_هلاهتاذاف كال _هااءملاطلا ||!

 ' ملط اهاوقىفةدئاغلا اف ملاطظ لك فان ةلظ مالا وكلحا لاعولاماو كا متالف انغل ابا نو ملاغأ !ىف يقلل
 ْ لؤطو مدام: الادي دشلا نارغامااولاغاا ىلءاوم دقي مل مهناف موماسجاو وو مم دش ناس دودةملا لوقت

 ' اثطر ممم دشأ ىلادعت ةوتكو هتةؤتلادزمهلا ل وبنو دوخ نس لاق مت دس اع ا

 ْ روهتملاو تاكفت وااو ى رث(ىلدالا لم سلا )لك ؟اسم هنقو لقال ةكقنإ وما (ىوه !ةكشتؤملاو) ىلاعت لوقو

 ا ّ ءلك دار 1١ لانش, نأ لع و تاكفتؤم ىهف تكلفت !عضاوء مول تناكن كل طول موق ىرقانمئاهسف

 أ ناكنم لكو نالفو ناله تام لود نك تاك تومان نيكلهملا محاد هلو هنك اماترث دو هنك انس تيقن
 !ذ أ ىلا" ىوهلان ماها وهال شفاهطقسا قءءاها وهاىائودا 6 اننا :هئىلا) مهلاكشاو مهلاثما نع

 [| ْ |اها «اواف ةعفت م متهتراسع تناك قنقو ابا مهدت بايع درسا ريس اهلج ثيح نضال
 أ ابلقهشا لد اهسفن تقل !أم همن ا انعم سدا لوقت لضاشلا ليتسمهت لقال كافرا 0

 | داع لاهو ركسحإلا ف عطوللا مسا ”دكفتؤاا نص اصتخا ىف يا (ةعبارلاةلثتل1) تراقناف ْإ

 | !نأعركذذ عضوملا م ءادوعنا (امهدحا) نيه و نم هنع باو لا لوقن وتلا مسا حوف موق دوت ْ '

 ثوم كمال وفلان تحولا مرا كفن اوعوقلا مناي حف وقوعشوملا .بدوغرووقلا مب

 يووم بج دمع وجود هلع ٠ - تول
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 ا ع دينا ىلع د ار دش ١ اذهلو اند م ىل-_ءنوكيام ب عاام الاوركذلاقلخو

 قاخن همهتلأس نكاو لاه امتحص هللا نوبل مهقلخ نم مهنا اسنئلو ىلاهتلافناذهلو تاوفسلا قل عدي

 ىلا هفةادها|ىلاعت هنا لنسضف نملاؤسا اوركمتل!لوط هدر هظ ىذملا ورمل ىلا ةراسش !نب رسغملا

 طااذ# ةرامالاال ةذد ه رمشلا سهما نال كل ذو هند خطاللبتالا ورا دارطان د نأ ل_ة هنا هللا

 هأنأ هنأ ما ماظعل اانوسك ىلاعت هلوقىف ةراشالاهلاو غدآ نب هلا ءّرك اهبو ةاطملا ةفشكلا ماسال |!

 | عاف نعدانالازترح الا قالنا!ذ_ميوام اع ةغطملاو ةغضم ةقاعلاو ةشاغ ةفطالا قل ريغرخآ املس

 | امسههلاو ةفطناا قا دعب رخ 1 اةلخ ءانأشنأ كلانه لاه اكتف تاكاردالا قكاملا ل راشو تاناوبملا ٍ

 || لؤقلا تو ؟ىذللورخ 5 اثنا كلانهل_هخاك ىرخأت أشلحورلا رفتل_هفىرخالااةأشنل ا هسلعنأ او

 'نفادع هو ىيقأو ىنغأوه هناواذ- هد. لاق ىلاعت هنالو ةداعا ىرخالا:أثنلاركذ نوكش كلذك والا

 ||| ةييكدسب بكل, ءانقأ ع هرغص ىف بالا ةقفنسو مالا نيلي ءانغ أ[ ةقي ريشلا ةمئاستالا حو رلاام_هيف زغنو
 ئشني هللا ع قاحلا اديشكاور طاف ىلا.ءتهلوق ىفرمشءلل ىرخالا أشنل |تدرو دق لق ناف ْ

 . | ىلع لح :ديلاركذاسا كانه نا ىلسءمّذةتدقو لعنارخ الانالرخ" الا نمالرخ الان مةرخا الالوقنا ا

 ||| ال_ةءهملعبصقرشملابالا د سيال كلدو ءازملا ةمك لا نمءنافال_ةء هيلع «مه دموهام ىلع ىرمش#رلا

1 

 | ىرخأ رمان ادؤجولا ذه نم ىلس مدع مزمل ن اى موةدئاف هسقلوتن ةأشنلاالءاشنالا هملعلاقينأ - سس <

 | نيلسا و ةساح أ ةعملا ف لاقي ثذ- سال جالا بان نم٠ اشنالا لئاه لوةياهر٠اشنالا هيلع لاقولو
 هقةحكو» شالا دوب ىأ ةأ دنلا هيلع لاق ذاق دجوبمل وأشمل دصقىأ أ ةامو هأشن لا مف ماعاخمنخأو
 | ةأثنلا هيلع ةوقنييو ى 95 :ر٠ةأشنلا هملع لئاقلا ل وقنيب له (ةثلاثلا هلثسملا) انزبدجو ثيم

 ]| هجوباريقت قد 0منكىغلا هل اقم قريقفلا نال اساس ركام , لو هتجاس عفد ىنءي ىغأ لوقف هريس: انرك ذ دقو

 أ هونغ لسو هملع هنا ىلص لاق هسولا كلذ نم ىو يف هجو نماربةف نإ نمو اقاطم ىغوتهةءوجولا نم

 ا ءاثعم ىنقأ ىلاعت د اوقو هلا جانت اام هان” آاذ | ءانعمورطغلا اك ز ىلع كلذ لوو مودل ده ىف :هلّمملا نع
 | فانقلاخ رغ ناك لو ة لذ ىنءملا ىف ةءسس ام فور! ناىدنع ىذلاوءانغالا فوفءانقالا هيلعدازو

 - ما نما

 ا رثكسس أ لوق ىف ىل مو (ىرخالاةأشنلا هسلع ناو ىلا تلاع مث » هللا ناوةء.آضرالاو ناوميدلا

 أ ةأشنلا هسءاعلاهاذاوالوأ ل_عدق# ش ء*.نلانوكمأل ىرخ اًةرمةأشنلا هسبلع لاه اذامسعن لوةنقرفىرخالا ظ

 1 (ىنتأو ىنعأوه هناوإ ىلع لاهم هيلع مولعملا كل ذ لوقنذ ىرخالا ةأشنلا ةقرق لع دق نوكي ىرخالا

 3 1 ب ايتماع ايطو فاتح ءاضعأ هزم ىلاعت هنا قلك و» ازرجالا بس ان مسج ةفطنلا ثال ةددقلا لاك لع

 01 ١ ءازملا ءازيع مىلاعت هلوقو ةداعالا نابل ني ركسصالا د_نءى لا كير ىلاناو ىلاعت هلوقناوه اذوب

 3 ىنالاوركسذإان ةاخ ىلا: لوب هناف نسحلاةنان ىف نترتلا نوكيأنركذ ام ىلسعو اسن دلا لاوحأ

 17 ”الاواشنلا*

 ا ةياالا قورخ ؟اقلخ هان أ ثثأ لاه مث قلع ةفطنل !انماخ مث هلوق ىف اك ةفط3 نم ه#ةلخ رك ذاننههو ةداعالا |||
 ْ لا هيلعناويلاعتهلوق ى_عماخ:داعالاهقلا ىلع بوعالو بوجولل ىلع (ىلوالا ل سملا) لئاسم

 6 1 نانا لاه ىلاعت هناف دعولا م ع ءلع (لوالا) ناهجو هش لوق:و لوةلا ادم. لوةنالن منو ةداعالا |

 5 || 0 راواحو عج نيبر وحاسم (ىناثلا) عرس ولو ل ةملا دع ولام كم هءلعف وملا ىلا

 2 دسم لا لت 2 ذلا رق 6 ءاغلاةهلك_سلا) هل تامه ى أهل فتن أنذاك ءلع بجو لاقي هنعاوزعو:

 1 | ّىرقو هملع ىرب: ؟هدم:اشنلا عت رم دعب هرم ىأ نين مط هن ::رمض لون ةرملل ىل هر ”هلعفنرو ىلع هب ريضااك

 6-1 | بجاولا ناكر مزالوهو أ شن نم مىدهف كر ةامفكو تلا مكلاك هلاعف ن نزو ىلءر د_هم هنا ىلع دملايةءاسشنلا

1 0 

 تن ضولعا» تت و 5 7 د 5

 نعي 2521111111111 ا هود يل ء ب

 4 2ك 23 نع 1 لال ه1 ال م او

 1 ل ناشالاونيدعلان م هّليأ ه ابا ؟اموهءانءالافاد ءىلءوءانغالا قوفةلاف٠ انقالا له نلا حر فوذ

 ا قدامك لاا قو امهملا جاتحملا سامللاو توقلا نم ىلامتءهقلاءاطعأ اموهوا ءابص ىف عاضترالا ىلا ءادهو
 خل 1 | ةراشا (ىرعشلا بروه هناو) ىلاعت لاه مث + ءانقاوهف هءاعدازام ل ككتصوءانغاوهف ةجاحلا هيهقا

: . 0 1 5 
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 كيرف اظص تي سا ريب ل للا ا ا ور ا دوور. ع وولف وا ور مي 0 ا ل رو وع او سس وي جس وصح صوم 8

 2 ستسسسساسسس بسسس
 لعافناناكاذااماممهو-و قلع عمي لاعمال ااذهو هن اكل تناك لاةدو ةعقاولا تءقو ىلاعت هلو كا

 كنعناو ىلاعت هلوقك هللا ال امي ىفانال( ايان زيجإلا عارفا اسال ولام هوقر ةءابسلالعمدشعوتلا | :

 تسلل اةينأ لمحو فشاوكلا ىلا ةء_بنلاياماعارفن نوكيف هللانود هناك اهل س 3 ريخأتو '

 توكمفلا اوقالان هرهشالا ىلع ءانثتسا هللاند د نم هلوَقذ ةذش اكس فن اهأ سد دل هانم نا تاقاذا (ةئلاثلاا ا

 زوق سال عب رصو» سدأ (ىفا د ةقمهللا ىعملاو مالسل ا هلع ىمدعن ءةراكج كف: ىفامرلءأ ١

 نيرو ديول هد 2غطط:ط: أ

117 

 العاف ناكىذلا ىأ لعافلا لعف لاقيف لعغلا لدم ىرخ اة سم هتمردص م لبق ن هلعفا كلذ لئ ل الع افرام

 كالذي الع اف ىلءاسفااريصر ام اهنمو هل ءذ لق نم كل ذهل غش نم ىأ كئاسملا هك اس لاقد ىرخ ١:”ىهالعاةراضأ
 1| نأ نم< :ؤز الا تةزأ لوقف هنعذ بصاع نعل ب هغاذاودلع عطشن ا ثيملاتاماذا لاقي ه_دمو له فلا

 كرَملاىفتدادزاو :برقد 131 ىسويذ ام رقد ادري مول لك ىتلا ةعاسسلا تيرق ىأ لوالا لرسقأأ نءثوكد |

 3 انانمل اوأ ةماعلا ةدحلا ىفاواءاف تفزأو اهعوقو برق ىأ ةقاولا تهقورلا هت ةوذكت ركب أ لو |

 هوجو هذ( ةةماكهللا نو د نءاهل سدا) ىلاعت هلوتو «اهلثموأةعاسلاوأ نر الا ةءامقلا تفز لاه هناكنأ ْ

 ناىلاعت ةوةكو يف ةلاهأن ا هراهظ او مابا ىلا عت هللا مالعامال اللهيال العب نخ هلل الا اهلر ,عافمالا (اهدحأ)

 .لخ دن ىف مر ةدشاك هلل اريغا عل سدا هرب دعت ةدياز نم (ىلوالا) لئانسم هفووهالا هلم ثاكال سطر هللا

 ميد: همن نوكأ لقت اذ ه ىل_ءو دس نم ىنءاجامو د أ ف٠ انامل شراك هر: :ة ىنالا ىلع

 ىعي ىلاعت هلل اريغ نم اهو ىبمو ىف ٠ امام :ءرق ىأاوهج # سفن دو ولا ف يمل هنأ مالكسلا ىفعم لب ةدئازب

 وق ىفاكرتغىععنرك.نودو دير رم الا فك لاسة ب هللاريغن مال هنا ن ٠ اهفش ءايافارة جك نا ْ

 ليقو ةؤداكس فا ىأ ثن واةفدةفئاك (ةزابلا هت تالا) هللا ا نرتب هلل نو د ةول ااكفنأ ىلاعت |

 ىف نم «مزابالو ةغل املا ةْغصإ ءْد ا حصص اهل نوكي نأ ىننهنانلاةيالاذه ىلءو ة.ءالعلا ىفاك ةغلاإ .هلل ىه |

 الواها ف شاكالذ لماكلا هحولانافءاكناكل د اهذ تكول لوةنانال فشاكاا نست ىف: قثاسفا !فشاكملا |

 اااط هنوك ىف 'هام مز , الواغا امماملاظ هنوك ىف ”ثددس نم دسعأل مالطر ان امو ىلابعت لوك وهو د- اه شك
 ا

 هلكسأا) لمآ الف لظلا هباع ف ساو رت درع ءملاول هلا كانداثكو'

 الو ىلايعت هللا لاق كلذ داسفال(لوالا) هوو نم هع باول الرج ةفضاكصلا | للاعت هللا

 (نومدهت تيدا اذه نخأ) ىلاعتلاه مث غلا. ىلا فش اكلا ءانثتسالا (بلانلا) 0 نوكيال نأ بف
 | رع نم نودع اونا حس ماقدر الا تزأ ثي دح ىلا ةراشا اذه لاقي نأ لة < و نآ ردا نملة |

 اذه. ١نم نوك هن و ما :نأ لق (ن وكهذأو 5( ىلاعت لوقو داسفا ا دعب ماافعلا عجور دابسالا |

 اضدأ مهاوناكو مال ىلا هلع ى .ومق>ىف نو كحد اممم ماذا انتانب مهءاجالف ىلاعت لاف كثي دحلا | |

 ىأد انشا خد عابس ممالصفل] قلطم ىلع اراك نوكب تل فعو نارقلا و ىلا ثيدح نمنوك ضن | ْ
 ناكىأ(توكمالو) الو) ىلا هتهلوقو دة نمحاو ك؟مضذتال نأ ادد ناك وتد رقةمامقلانا ممم دقو نوكصضتأ | ا

 مسايرك ذو نواف اغىا ربما ىلاسعت ةوقو هَدَصِب نونأتو كلذ نوكرختا هتءا وكم نا مكلا>- | د

 يا ىلاءتهلوقو نامدعيو نادتهيناصاامهف ىدعااو كدخلا اماو ةمتادتلفغلا نال لعافلا |
 اودصسان و:مؤااامأ لاه هناك نوكيفاناغتلا نوكي نأ ل تعو اماع حالا نوكي نأ لق ماودبعاد ||

 فلا ىف :دابعلانالاماوامولعم هنوكلاما هلا ودعا لقي 0و: ان.ءلاناولغتاوذيادهلا ىل_ءارك-ثأ
 ع .اذ هوةدامعب تا امال هلل اريغاو دس ع ةالوزو.ءاناناوتتافأ اود_.ءاو لاف هتلالا نوكنتال
 دهتان دمس ىلع هت الصو نيلاعلا برهن دهملاو مومعلا ىلءءانلج اذا متاو د.ثا ةبسانم هنءارق 017 م 1
 نيدعبأ بصر ف ىكءونيسالا مشل ناسا امس

: 
 نبت (ةمكمتانآس جو نوسجرهقا !ةروس) ا |

 ميحزلا نجلا هللأ مس
ْ 
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 ظ أ بذفنكااسلا ىوقي ةدان ةداعلا فنا هنعموقلا ند عضوم االو ىلاعت هللا با ذع نع مدهك اها | ا

 ' || نينمؤملل لصح ملا ذ_هو عئام ةعئعال هللا باذسعو هنك سنع ريف نكسلا ىوةب ىرخاو ةيكاسم نع

 ام هتوسح مهتعن امها ونظو ىلانعت لوقو مكتع سانا ىديا فكو ىلا عت وق (اههادحا) نيّتآىف
 |نكاسلا ظفس ىلع سلا ى :وقب ال قاثلا ىفو هنكسم ظفس ىل_ءنكح حاس ار دقي للوالا ى هله نم
 ع | نكاو ترث ددق تناكمهت اتا فا (ىناثلاه_بولاو)

 | نمروظالارك ذفةره الفاف بالسقنألا ران'او منك اسم تناك طول موقوارتاو:ءارو ه ثم ناكم هيما

 ٍ | لقحي ورهاظلاو *رالوعفمام نوكي نأ لق مما ىلاعت لاق مث « موق لكى نيالا

 01 | نوكمف ىلا هته اوه ىشغىدلان ركدأل-ه<لرغ و ادهىل_ع و هن ريض نم هب رض لاَةد العأف ن روك نأ

 1 (اهامغىا موملعهللا بضغ بس ىلا ةراشا كلذ نوكب .نأل_ة<واهاناموءامسلاو يلا عت ةومكسص

 1 ظ ىذا كب ل كاما هب رشف مالكب اكلم بضغأ خ نأ لاقي همدسد د مولع س ْمَغهللا نأ ى_هعبسلا م-مماع

 مالكا دّس اوه ل_.ةو فعلا ىفا ماشي اذه لق (ىرا# كيرءال 1ىابف) ىلا عت لاه مث - كي رض
| 1 

 1 | لاقي نأ لة و رفاكلا عمصاطخوه لمثو ل داتو اكشن عماسلا اهياعنلا *ىأبلوشب هناك ماع باطلخاو

 9 | لروةنان الى را ملسو هلع هذ ا ىل ص ىبنال لوةينازود ف. 1 ل انيق ء الو لبو هيلع هللا ىل_ص ”ىنلاعم

 01 | هللا لس ىبنلا ضرفولاضرافنا ىت> كدا اناكما همن قل دعي ءالع نطمصأ تكر : انا بانرمو وه |
 3 | رماو شا ماو راهم 5ع ناك ل ةالتارومالا ضعيف لدار! كيث نمء !بومملع

 2 و ىلاعت لاهو مب ركاب ربلرغام نام الاهم "انلاهاك ناسنالا اهيا ىرام# كنرءال 1 ىأي لود هناك

 ! ظ لون كيبرءال لافت ف يكف معن ال الاو مدعن لبق نمرو ص ذملا ل_.ةنآف الدب ءيثرثك |ناسنالا
 ل | ةاكل ا نارك ذوءانقالاوءاذغال أو همك ة فب رشلاحورلا هنو هي ةطذلا نم قال ازوهو معنلا لق نم دعامل

 ْ ]] كلالهالاركذا ا لوقئوا لمن ارا زي زلا باسم لتم ةسمن يرات كيرءالآ ىف لاه كلا همعت

 | هفوق فانا هديزتسو ىرامتت كير ءال[ىَأيفاياهتلا ظفح كلذو ممباص ا ىذلا كياصا ام تنال اشنل لاك
 | (كرالارتتا نمر -*) ىلا عت لاه مث + باذعلا عضاوم فناءذ_تضخناكبوءال [ىأبف ىلا عت

 ]1 هيلع هللا يصد (اهدحا) هوحو همق لوةناذاما دهم هيلا راشملا (ىلوالا 'هلدسملا) لث :اسم همقو

 ْ | شعبا ذه ذبح مانعمو نيكلهملارابخا ن هدرك ذام(اهئلامث)نآ رقلا(ابأ ان')قوالارذنلا سند نو سوا

 ١ | ىلعو سنا اناس نمورذنملا وه رب دنا ف ل_سو هيلع هلن ا ىلص دمت دار 1| اماوق ىلعو ةرذ:ءىهىئاارومالا |

 ||| نوكحو لعاشلا ىنع؟نوكي نا لم_:عوردصملا ىئععريذالا نوكينا لهتعنار ةااوهدأ را اناوق

 | كات وزمعم هلال ىلوالا فعلا سنج نم سدلثآر هلا نالف ىنءماما « ىعمرا_ظةاد عب نارقاا ىلا ةراشالا

 ]| ىلا ةراش ارينا ذه لاه ىراست كيرعءال 1ىأفلاهو ة.نادسحولا نيبال ىلاعت هنال كل ذو رد نكس

 5 ]| تاب "الا فنوكل ةماقلا ىلا ةراشا ةفز -الاتفزا كلذ دعب لأقو ةلاس رالانابثاو سو هملع هلنا ىلص دش

 : || هتاسيولوسرلا خهتنادحوو هقاوهلزالا لسصالا ناف ةبتسم ثالث لوصا تاسبثا ةمترملا ثالشلا

 أ 'نوكمو برقا هلال ىلوانيكاهملا ةءاكس نم هرك ذاخالماكن اكن اريذنل!نالفاغفا اماو » ةماسةلاوريش امن

 ا نوكسحررا عقوام ذ-نو ىرجام ضعبانرك ذ ىذلا اده ىا ض.عبشأ ا ة_ة.ةس ىلع قا نما ده ىلع

 5 نالفنمماكلا اذهو بائكلا اذهل اعقب ن ْنيِمدَعُمملا ني ردنا نمراذنا اذه ىن_هعفباغلاءادتال

 [| ةقرفلا لاء اكرخالا رذنلا نع هزيسمتو فصؤلاب فروضوملا ناسل لوالاركذ سدلاهأكلاوثالا ىلعو '

 0 ذيةىنءاجإلاعلا ديزلاقب كفو هوملل فمولا ناسا وهامناو ةريخالاة قرفلا نعازارتسا ىلوالا

 : ديز حرا اماو مولا هع رط ىلع هب ًانةريخلا ظفاب هركسج ذت ”تناوعلاو ا يتحا ناسا !ماملا

 ]| نيلوالا وذا ع نم لاغا عمجبا عل ناكواورذسنلا رهو خا اهلا دوعلا ىلع لوألا رخآضالاماو |

 ا ءو (ةنز الاتنزأ) ىلاهةلاه مث« ىت_عملاو ظفألا ىل_هنيمّدقتملاو م3 هناا ماوقالا نم لان |

 وص

 ١من

5 0 

1 
0 
 ع

01 
5 

 + اج
0006 



1١ 4 
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 الف ىلا اديس: برأ !ناكاذال وين أر ذاكلل ناميالا ميال أل بةناميالاوةصرغلازاجنالترتلا | | ا

 نوكي لوة-ءلاىفاذ رقاهناكماناكاذاو ىدالوأ دالوأ الو ىدالو أ كر دتالو ىنكردتالا+الاه«فوخ |
 و الا مورلاو ةينادحولاب فارتعالا فاكأم لأ ىلاجتو تا هاو ةةسالغلاو نيكرمشلا لعاغل در ناذ
 عقبال لقي لو هلام, عرشا ا درو امر اك: ادرج عْسشي لو ىسملف لاول رشملا لافت نئاكرش+ل !نأاولعالاقو
 5 ,اضو أ هب عنقي لو نكمربغ كلذ لاه لباسضي أ اذ_معنشيولو دمعي كلذ لاقل ن' انكي نس وأ |

 اما ذئ ا انتماذئ أاولاه اذهلو ةزورضا اء لا قوملاءامحا رزمو دعم ادام كارب غتر رد ْ
 هانتك ملا ودعتساالفسهالار وهطظ عمر اكسنت :الا هع ماه ةتنسالا اهفاب صرالا فانا اذ“ اامالغع ظ

 هعام سلا لعا كبر دامو لاه لب «ءطعرم دق: لو اعف بيرال ةمن ؟ةعاساا نا لاه: له_عوقو ناس :بةوسدو | ْ ْ

 الة ءابارثقا مهبانس- سانلل برتقا قمل دع ولا برتقاو ةعاسسلا تيرتقا لاه ىت-اهكرتي لوا رفنوك ا
 تنم زهور ماع ةق دا بم ة7نأ كريس هللا ىلع هنال نيع ةفر طنامز ىف عتدامر 9 .نازو<ال ّْ

 اذهلفرتشي'ىش ىضاملا ىلا ةي.نلانىفابلاوديدمنامزلاءلادوبو نامز نا ةءاعلا لوق هوة ىذلاوريثك | ش
 دة: ىنامز ناف ىذمب أ الو انه نيئاهك ةعاسلاوانا تثعنلسو هيلع دنا ىلص ةوقامأو ةعاسسلا تررتقا لاق | ١

 امو ل_سو هملع هلبأ ىلص" ىنلا نامز نامزلا نأ كشالو نيتاهكن اال ةعاسلاو ىنامز ردةعاسلا مايقىلا | 0

 كلما ن اكمل ا ساو أ همفذ ف ىذلا ناكملان !اممفوح نم ل ناك ناو هنامز نامّزلاف ةذفانمسماوأ تمادأ

 لءاىلاعتهلوق حصا تاق ب عوطةم هلا عم لو ةدملاب برقلا ىلع هلو مدي ف يكل مق ناف نالذدالب هللاقي |

 اد. باناكماال نكم ةعاس ل١ مايق نأأهن دئافو مؤاعم هللا د- :هرمالاو خر للان رقنوكت ةعاسلا |
 ْ 1 ل 10اق رند نامز ىف هتف فالس ةهقؤأ لّقثلاةناع ىفالوس انتامز ىف ىدالا لمت ادآعلا نع

 مهريمضو اولا ن وكت نذل عجلا(ةئاثلا ”هلةسملا) برقلا ها ىلا كما نكمك ةقدحلاٍبءلةتامأو اد.ءباناكما 0010 ظ

 ار افكلاءالؤهو هردقترافكلا هون ومؤلعم مهلوةت م-ه نخرو تذمر غاؤطر ءيواورب ةوقىف 1 ١

 ل 1ا)اوذر ءب ةئظعوأ ةبوقهنآاو ربنا ىا عظعتلا هن الا ريكنتلا (ةثلاثلالثسملا)اوضرعبةءآاورب - 1
 ل ةاوشنعءة- ماخاب -الانوك ناس هتدئاف لوةنهسفةدئانفا امر عدم ردءاولوةءوىلاعت هلوق (ةعبارلا | 1

 صا رعاال نيضرعم موك ايو اهلث؟ قانن اولوةءنأ اوردقي لم الم_همز/فارتعالا نو هبشلا | 2

 ميقتسإ ام لم ضار عالا هن ذم محلاة الا قرا ملقم يمان لوغدم ضار مم د

 نال ارصسادهءيش رسدلا ذهل وقد مت اهاثعنا تالا ىوعدو ددحأ ىل !اهتدسأ خ نءزديواهرخ ىلا اسفر اظن نإ

 هوجو هيف لوة:رقسملاام (ةسماملا ةهلكسملا) لوةا!اذهابفلوقنتأن دلال نكيذالاة لانا

 اولاشةذيواموأ ةيضرأ ةءلعنوأ ةماوق ةرمعج نامز لكفأب ناك لسمو هلعها دادي نافماد(اهدحأ) | ْ

 ىلءردقن مسهضعب نأف ةركسلار هه" فال مالسإ | هيلع ىبذلا ىلا ةيدسنلاب فانا متادرَم ضر ساه | ١

 نم ل فا ارب م ل. -نمىوقكأر هش (ايوتاق) لكلا لعرتاهوتاداهر جزع .ردعل و ةةالثو نب ضو سعأ

 رصسلان اف بهاذرام ىأ رت( اوضازف زاطتم «"صرصن ىأ ةرار 6٠ نم (اهثلابثو )ة د ثلا ىف موثرملا | ٠

 ادجماوزكصو (ا.هدحأ) نيرمأ ل ق<ودد (مهءاوغأاوء.تاواوبدكو) ىلاسعت لاه مث هلءاشبألا |
 هءاع هتلاىلص اد« اونذكاذلةنافر .هل1قاةشناى هون  الااوذك (اموياناق) ةعالا تازتا ب داما 1

 لوب نداكسضو نملا هن :نوذ#وها ولاهو تانالاا وازاو ةغااوكرتىأمهءاوهأاو هملاو هلوقذ مسد | ظ
 اوه او هوةرمقلا قاةشناياوبذكانلق ناو مهاره أ ءذ هفرحاستو لاسنالل تاموالاراضو موهنلا نع 1

 هلرقو انآ ككف مولوخ تال كو خؤاوج مذ هذين هسشو مراتلاو وسخ هاو رمقلار صن هناىف مهءاوهأ | 1
 دامو قع زبلطانلا وت... قا ناس ىلءر شتم ع لك (اه دحأ) هؤجو هذ (رةنسم أ 07 القلاعت 1ْ

 اه أب مكشم مق مكعدج م مك ز ىلامش ىلاعت هلوةكو مول_سوه لع هللا ىلذ ”ىبنلا هملستو مولا ديد. نإ وكب | 8 م
 اوقدصءارنالاو مهءاوهأ اوم اواون دك موف هم هءاغ ىنتنالالاهتدقالءىرغتسم سم لكد (!:)3- ْ 9 :

 تس يصوم دوو يح محا خم روم 717 ويووس وم موس ا مل سسوس ب صبا ١



 هل ١ ١
 -- سس -مصصصنمم مم مسا - مت تا يس مس سمسا ميمي ماسسس ا اس نييسس سم اسس سس سس لس اللا يضع

 د عا هات الا تفزأ هلوقوهو اهلبقامرخ" ال سانم ةرو لا لوأ مومغلا قشناو ةءانسلا تورتقا

 ' 0 0 رمان تورس لاو ارجل لا 017 0

 1 لانو وطمو هقشف هر ف ذز ماه هيف اقتتال ا لسو هلع هنن ا ىلص هنا لوسر لدم اولاهو هب اضعلا

 أ لبةّسملاو ىذاملا ىف هعنع ىنسلفا اوهو كلذ عنم نم نال ل ىنعءالو دعب وهو قشنسدار ١ ني رممسغملا ضءد

 هو معا عقوولذ لئاه ىعأ قاس ةثنالا نال بهاذا اكل ذ هسيلا بهذاسغاو لو وأمل !ىلا ةجاحال هز وح نمو

 3 نزلوا نر هلا ى دعي ن ؟كردز هلع لا لح ”ىنلا لوةنرت اوذلا ة غل نأ ىجمني ناكف ضرالا

 2 نوجد ال هما. ا ريق نار دلا ناك ةئعاوزنعز مالكا! سنوكمام حسني وأألا

 0 عضو م ىفرمتلا فدن لكش يل_عما فئثرو يانور مقلا فو. لثمهنأباولاق مالا عتواش وهو ممن

 4 هنعربخ أ دقو هرف ثبال هناك او 4 تدثم ىوقأو ليل د ل دأنآ رقلاو محاضرات ىف هن .اكحاوكرتف رحآ

 ”لازاوس تدل دقو ماعالاثد د ماتلالاو قرخلاعانتءا ثددححو ه«ءوقوداةدعا ب<«ةقداصاا

 . [ اوضرعبةبا ورينا مهنا مهتداعتا ىنعملا لاقي ن أو هورخآ هجو هبفو نونمؤبالا ذه دعب نورياماور.ناف أ
 2 ةعامسلا ن0 الوش دنع هوك نو ٠ دقو داما تاور ءارمقلاقامكااوارالذ

 ا ا امأ زعم اماف قاقثنالاةناوأ اوطر ء.افد أ اهريغاو رنافاون ذكواو ٌدردتو هي ' انآ نمرمقلا قاّوشنان و

 ل اهراطفن اوءاعسأا فاشن ار كن , لاعلا بارخر كتم نالف ةءاسلأ ةنااهنوك اما ورووطظلا هبا ىفةةزدتماهنوك 1

 3 / دارخ زاو> نانو هبل وةيام ف الخ تاثاهضعد قنا اذاق بك اوكلا نم ىواس# م ب لك ىنكلوق كا ذكو
 مفرعض | ذدو بي رق ْن ءرمقلاقاقثلا دعا سلا ماس. ةتام الع نم نأ ها: :عم نيرمسفملارثكأ لاهو ماعلا :

 / نأ هب اّكىفريخ أول ىلا. عت هللا ن اوه هذعذ نا ون 'هذالا ىلع مال اءاف>و ناكلاىمض لوقلا اذه ىنع
 3 عولطو ضرالاةباد حورخ لثم هعوقو نم دبالا سم كا ذ ناكل ةعاسلا مايقهمالعوهو ىُْن رمَهلا

2 

 3 011109 ءيةبااوربناو) ىلاعت ةوقو هد.ىئالفاراىهءايرك دو تاو هاو لا

 3 1 دانءاوكرتيلواونمؤي لوةيواعمستانآو ةيضرأ تايآاوار مهنافر حس ولوقي ةبااوربنا ادهدعبو هريدقت

< 052 

 ع ىثلل هر ردع تسداو بتاع ءامشالاو هدد ناك لسو هملع لنا ىل_ص ”ىدلل ةردثم نوكم الف برغملا نم سء«كبلا ْ

 1 نوكي الف بوغلا ن ءرابخالا لسقن ءاذهنوكي دة لوقت انالةز عم |وءوقو لبق اهنعرابشالا لاقال ش

 0 ةفااسلا يتكلاو ىنمعلا ىف هلاربخاف ةمالعوةز <« ناكك لذ نأب لا ةيالود_ءافكلذو هسأرب ةزمفموه أ

 0 هيلع هللا ىلص "ىلا ةئءد نال كل ذو دئنمح هي رق ةءاسلا نوكتو لو هماعهلنا ىلص ”ىللل ة :ز 2+ نوكي نأ

 ' | ىلم ”ىئلادوجويربخااىل هن عطس نعى ذهلو نيتاوك ةءاسلاو انا تنهب لاه ثيح ةنئاك ةمالعإ .و

 ش 1 داع هقامثن انك قشنااارمملااضيأورومال_.ادهدو+و ناكف نوكئترومآن علاه ملسو هلع هللا

 1 باص أ امأو بتكلا فاس نيلفاءاون اك مهو نيكرمملا ىلع ء ملسو هلعهللا ىلص ”ى ىتلالال دنتسا

 ةزاوس ىلع ادن اذا ىهفاهمرقيو اب نولوةد ,اوناكممن الةعاسلا ةمالع نا .ىلااورةدفب : ةدفب لف بتكلا|
00506 

 عقبالا ىمأ عمس نم لوة,ناهذالاو لوقعلا ف نوكي نأ له ةعاسلال و رق !ىنعم لوة:فاذهتئاذا

 عوقولابرق لعدل»> نال كال ذو هركس ناه ذالا ءافعض ضعد ناك ناو ناس هحوادهو دعبتسم اعنا له

 1 اهوانن دع ,ةسالاهلع نمو ضرالاف كِل زوو تن وطاذ ا تاوعبلان ال ىركلا :دمعأا اوهوتاووسلا

1 0 75 
1 | 9 

 ٍ 4 تبرتقا لسو هيلع هقنا ىلص *ىنلانامز ىفىلاعن هللا لاه لوةءذةدساف ةلدا## ن هرفاكلا ن ؟ءاناكم!الانامز

 1 نأدعالو عقيلو ةنسةنام ىذم م دعولابرتقا لرب ناكسص بتكلا فاضيأ ل ا نءناءنولوةدو

 هرناضرأو تارايخ الا, قوثر قبيالا ذه لثم ىل_ءان امز برقلا ظفاقالطا حدولو عقيالورخآف أ ا ىذي :

 تدراقاأ

 يت يي يي سلا ميا



+1 

 | ىذااىلا ىعادااوعديم ول ىأ٠ 9 رك !ممالاذه انمونىف ركتئثىلا(اهد>ا ( 1 1 لة كوخ 0 1 !

 ْ نا هنأ  نميأ نوكيالنا ىف شر ناك ل ئاقلا كلذ لوةيركنم ىأر كس (اهنا”)ن وجر هوركلا ىذلا
 لبق ناف ةيواهلا ىف موي جرب هلال عقبال نا ىئبني ناك مهدةعو هذ اذه ىلعوركسمل ا نع ىبني نالذ ل امي دج و

 هناف ار كتم نوك.الرشثنا| لق ناف برقا اذهو عمل شنل او اهل عجب او ابايسإ ا لوق:ركتلا ىدلا كلذام
 مهنع ىلا هز هلوق لءا دي لءدو فرعي لون هركتبل هبلع ىرج امورمشنا ا تقو ف رهدنبا نمرذاكلا نالو ء احا

 دارس ممن اك ثادحالا نمن وح رب م_هراصت !اعّشاخ) ىلابعت لاق م 0 اند نعى وانام ردانط وا

 كرت ىل_« مهراصبا عشا لئاسشلا لوق ىل_ءاعشاش أرق نخاعشخو ةعشاشو اعشاخ تآ ارق همضو (رسشت:
 لوق ىلء(اهدحا) هوجو هلذاعش ْ أرقنمو مهراصبا عشت هلوق ىلع ةعشاش أرق نمو لعفلا مدقتل ثدنأتلا |||
 هنع لدي مهراص ١ رعد اعْش ىف ( اهينانث) ثرغا رماىبواكالوةد نم ةّقرط ىلع مهر اهنا نعمت ل وقدم |

 هرمسفب ر عضم لعق هرف(اأهئلانث) م مسح ومع !لئاقلا لوقك لاشال الدب ىلع مهراص: !نوعشد ءردشت |
 ىلا ىآ رادها 2 نا ىوراعشاغ مجمل ١ ولاقشالا لدي ىلع مهراهبااعشخ ن وجرا# هرب دةتن وحر 1 ا

 اهمئاغ مالسسلا هيلع لا ةفمهراصبا اعشاخوا مهراصبا اهشخ هتف ىبناندل ل اقف هم انس ىف لسو هيلع هللا ىل 2 000
 عادلا عدي مول هلوةب لوعفم هلا ىلعاب وصئماعشش نوك. ناوهو .ولاهاممرهظطارخآهجوةءارتااهذ-هاوأ] ١

 وعدي ىادا' نال هيذةدثافال صصصخلانا(اهدحا) هوجو نم دساف ا ده لق نافءالؤهوء دب يأ اهم 1 .

 (اهثاان') لطان هناو جورخلا لبق ام شخ نونوكمفءاعدلا دعب ثا دج الا نهنوج رع هلو (اهينانث) حا لك ظ ٠
 د !لك نال كلذ عفدي ركن ىلا هلوق ل اةيناوهف لالا نع باوجلا اما لورق: اذه لطب اعشاش 3 «'رق 1
 رنسعلا بان س | ىلا ييادلا وجع دي مول ى_عيريسعلا تا طاركت "ود نم دارملا ىف اثا ا نءوركت'ئث ىلاىديال ||
 ة عاف مهعفاثافىلا.عت لاه اكرذنلا ئغتاخو اوركذا لب نوسرخوع ديمون ق لماعلا نوكيالواع |

 لالا ىل_ع بصناعشاخو نيتءارقلا نيب ةافاسنمال هنا ثلاثا نعومالك ءادنانوجرخينوكيونيعفاشلا | ٠
 ىلاعت لاه نوكسلاع ودةئاومهراسنااهشاغاموق ىادإاوءدي ل وةيهن اك وعدي وعف٠هنا ىل-عوا 3 00

 ميلا د:ربال ىلا عت هلوقىفام ةرمسد الو ةنعباةثلال لاح ىلع امنوكسراصرال اعوشخو تاوصالا تهدْحو ٍ 8 ١

 حوقلا وةرثكلاىف رشن:مادار1 انمهل 5 هرسشتنم دارج مناك ثاد_>الا نهنو- .رذع ىلاء3هلوقو مهف طا :

 ةبهدك ىلا ةراشا بديو بضرالا نم كر صن دا رجم ماك هامحااذا هرم عواطم رشتنملا لاقي نا لقيتو :

 اداسقنا هلا نيءرمسم قا ( عادلا ىلا نيدطهم) ىلا عت لاه مث 5 مهةعضوت اد الا نممهحورخ | ّ

 عادلا عدي مون ىلاعت هلوق ىف مول بصاسنل !لماعلا نوكي نا له_ت< (رسع مو اذ هنورفاكلا لوقي) 5

 مولا كلذ نانموملا هيت (امهادحا) ناندثاف هيفورسسءموناذهنورفاكلا لودي ىتادااوعديمونىأ ||
 هعفرمت زال ريسع هل عيري س ريغ نيرفاكلا ىل-عءريسع موي ذم موب كا ذف ىلا هت لاق كب سفسري سعر فاكسلا ىلع ْ

 دا رحماك ثاد_الا نم حورذلا نافرفاكلاو نمؤملا نيب نأك رتشم نا ة فتم نيرجالا نا ئه (اهوتسنان”) ||

 ها هنوف ءانا ىلا.«ت هللا نآمعانالا باذعلا نم أد الو فان مناف نِمْوَمال نو تحصر عادلا ىلا عاطدالاو |
 حوت موق مهلبق تب دك )لاف ءانمالا ضعي داعا ىلاعت هنا رمسع موياذاه لوةءفرفاكسلا قف باوُثلا

 لانك هلاس ن اق لبو هيلع هلا بص دم باقل ةملسلو ني م اهف (رحدزاو نونتاولاواند.ءاوذكف ظ

 قاسضتالاب زئاج لعالارك ذلءقلعفلا, ثوملاريمضق الا (ىلوالا هل م ملا) لئاسسم هيفوهم دقت نم
 ْ قرفلا ا: تبذكنوز وو حونموقاورذكن وز وعال_ذنيرثكاالا دفء عبقدب عما اريمذقاملاو نسحو | ظ

 بيس لعاشال ةثونالا لصحت لو ل3_:ةنأل هالعاسفلل ةروك ذلاو ةثونالانال عمل! لبقثنن ألا لوقت |١
 عمجلانال عملا ف الذه برضذلا لجال ىثلا هذه تناك هده تي رضا :لقاذا سدلف هل_ءافوهىذلااهلعف | 0

 || دوجولا ف مهءاقجادرحم سيل نونراض مهواوبرض عجبا :لقاذااناف هولعافمهىذلامولعف بيس نيلعاسأل ©
 | ديال لكلا برمذي ل نا نكلو عس م-هفناكمىفاوهةجانامملالنوبراضم_هواوب ريض نلوق مدع

 ل عر يصل ع مج < مح 4
 هه

١ 
  22م ايد
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ا مدت هيفأم هريسغعم لوقو هذع ضر
لودةلاعامدعب لاةذاذدأهداشرا دصق همف نوكيو هنع ضرعمل

 

٠ 

| 

1 

 . || لكو ربزلا ىف هول ءذئأ لكو : وسلا هذه ىف ىلا هت لاق اكو مونم هللا ىلع < ال ىلع هل ودك م٠ءاجاما وغايو

 هرومآن ميه الك لب ب هاذي: يهأ سد ىأرةسهردممولوق باوسو» (اهئلان) راطتمرب_كوربخ
 دايعلابفطاوهام لك نأ ىلا ةراسشا (رجد رم هفام ءاسينالا نم مهءاج دقلو ) ىلإ. «ت لاه مث رقدم سم

 1 ب ةءةعابسلا مايق ناكماو هق دص ىلع ىللدلا ماهأو ةعاسسلا بارتقا لوسرلا مهريخأةدجو د5

 | بيرللا وهاذ_هومهلاةي وك نيتي الا زيكاهملا ءامنأ مهل 39 دنووذاكحلا ل.واقالا اورك ذو ةيهاذلا

 "|| ىلعكلدبو ماظعا ارابخ ال ىهءاينالاو ةغلاب ةمكس هذه ىأ ةغلاب ةمكح تابالا دعب لاه ا ذ_او ىمك لا
 ' 5 ايظعءاربخ ناكحص هنال نمشي شب أبسنمكتئسو لاه عقودلاملالاءارالاوأ ذا درب ل نآرقلا ىف نأ هقدص

 0 [هن قاع اعف ثيثتلا ب امناو ةيةرعلارومالا نم همي-شدامو ةملاسمو أ هير احم ىأ أينب وساف مءاجنا لاهو

 - [/ انهاه ءابنالا كلذكف كماااهيسوف بيغلا ءاسنأ نم لل: ىلاهت لاه كل ذكو لابو ذ ص أ هلع بترتيو مكح

 "|| هريدقتونآرقلا دارملامهشعب لاهو بيذكستلا بيس نيكلهملاءاسنا د ارم نأرهاظلا وهءدهثب وأنت
 0 ٍْ |انركذامو هع اوااورحاوزلا نم نآرةلا ف درو ام عس.جب لوا. ءاينالا نم مكءاج هلوق ل _ةوءاينالا هذ مكءاج

 2 | (امهتان) رج دم همفىذلامكءاس ىأ هو وماما (امهدمنأ) ناهحوام ىفورجد نم هذ هلو ةارهظأ

 د 1 ظ ناهدو هفرح دزااورهظأ اذهواردد مه هض ناب فوصوهئثءاالا نم مكس اج هربدة:ةذو مود

 1 |لوعنااوهردصمانالريكرد_ىسملا ىعع لوعفملا طفاو قترمااكراح دراعضوم هه انو راحدز اا مذ ددحأ

 4 ءابنالا نممهءاج دلو لاه نملوق ىلع (لوالا) هوجو هنو (ةغلان ةمكح) ىلا هتلاق مث قيقحلا

 ]|| نءالدبن وكت نأ (اهيئانأ) هلا ا مهءاسدقا و لاه هناك ل دب ةغلاةمكح لاق نأ رةااهنشمدارملا

 0 | ىظم نئراذنالاو ل ءادلا حاضي او لوسرلا لاسر ا ىف ىذلا بدت رغلا ادد (اهدحأ) اهوجو لمت دئنح

 1 أ ةعابلاهذه (اهثلان) ةغلاةمكس»انالا هسفام لانا (اهيان) ة-غلاة مكس ىضذفناو نوزتلانم

 1 | ىأ رجذ نه ه.فام هلوق ىفام لاحلاو ذوالا-ن وكيف بصنلانئرق(ثلاثا١) ةمكح اههلع تلا دلا هي" ال او ديرما

 | نينا ةوقو كلذ نس افوضوم هنوك ل ون عبث لادا ىذر كنتو اركذم نوكوراج دا هيفئءابنالا
 ظ 3 أم اولا ىلا مهموةاوةطيواونغل اودع ملرذنا نأ ءانعمو ةيفانام نأ (امهدحأ) ناهسو ةف(رذَتلا
 ' || ىأ مهتعلوت ىلاءتهلوق اذه ديؤيو اظيفح مهياع لانسر اهاوضرعأ ناف ىلاعت هلو ةكوهو نيغل .ءاولسرا
 0 ظ تيىهأ ىنلا ةغلا.لا ةمكلطلا نم كءلءامع تت أ دقن تغلب, اذافء اننلالاو ءانغالا ءاسدنالا ىبعالو كدلع نمل
 ١ 0 [ةساهفتساام (امهنان”)ردقت ملاذا لوو ةدسل | ةءوملاوّْ_مككلاب كبر لسا عدا ىلاعت ةلوةبارب

 ا 3 1 ىلع رجا ممرذن اف اووذكو اهباعاي الار اهطاو ىوعدلا نم كءاعامع تدتأ كنا ذئن.- تانالا ف_همو

 | ىلاءتداوق رخ [ىث كءلع قد ملف اذهريغردنلا ىنغت ىذلاام وةغان هم حر هدوهفم_هدفإ لة نييذكملا
| 

0 

 2 شم

 ا ُ ظ مله رطانت ال هدمدارحلا لد كالدك سلو ح وسم لول هلوةنانولود: نيرسفملا نأ انرك ددق (مهتعلوتت)

 0| جمنلا هذ رثودال وادضش مدني نمنأ اك اانرك ددق ) ركن 'ئثىلا عاذإا عدي مول ) ىلا«ذ لاه مث ه مالاكلاب

 | || نمتوجرك) هلوقوهو .دعباموه مويىف لماعلاو في وذل ثادجالا نم نوجرتك عادلا عدب مول منع
 | ادانمنالمقف هنعري_ ثادق مولعم هلالداذ! ىدان موي هلوق ىف ىد اياملاك فرعم يعادلاو (ثادحالا

 َ ظ رك ئنىلاىلا .هتهلوةو لجرلا لاف ىل-ر اج ا:اوةك كلذ ن ركنامغاو ةيلعل ادح عطقرال دشن.د فيرعتااو
 1 سس ع

 ىا



 2 تور وو لط  نا 9 2

 د اواو الاوز ك ري دكت ه٠ ترم كو وحل ام كد

 نوي ا

1# ْ 05 

 ١ ءاعدإ | ىلع ىتلجو ىسفن ىتيلغ (ىلاشا) مونم ىلر مهن اق رافكبلا بلغ( لق ؛1) هوجو هف لون بولغم ا

 نيوبولا ن . ه بكن عع هدحو (ثالاثلا) فدعطر خو ةمطع نب !هل دن هسولا ل -*و ىبفت : نم ىرصتاف مهلا ع

 لات+اه_بقنى مادام هموق ىلءوع ديال لسو هيلع هللا للص يالا نا لاننا وهو اممم نهود وأ

 ليما ديةدع شالا دعبرشب لاسة>الاو كله هسأب نا ماله مهم ناعال مادام دّدع هسفن لاة>او لحو ا

 ىلاعت هللا لاهو تارمدب> م ماع سف: بهذت الو سفن ع خاب كل ءاهل_بو هيلع هللا ىلص دم_ ىلا عت هلوق ا :

 مملعع اندلاع ساق نبط ظنا سهلا اج دج لاقفنوك رغم ملا اولط نيذلا ىف ىن_.طاخالو ١

 ”هلكسسملا) قنة نما مئلبتم زم وعد لد عوتم لدغ ىأ هن رمشبلا مكي بولغم ءانعم نوكف مهكاف |

 هول باع راما 0-5 هوجو هنو بارما ت ترا رفرسلا ءانرع ا ل ا

 : 0 سيو درك نقئلاىوك ةرباذ زهر هدول ةهسفا

 : لثان به هقو كي ,: اعد بمد (ر.-ممءانعءانوما!تاوبااس صفق ) ىلا“ 3 لاه مث #2 م ىحنلا رص او

 (امددحا) نالوق هفلوةنزانوهوااهةئاقحءامسلاو باوال 'و مفلا نمدار 11 (ىلوالا كسلا

 : رهاظلان اف ةراع:دسالا قد رط ىلءودو ( امن 2( «فداعيةساالو قلغتو دن باوتا» ءاللو اهم هدس | (

 عدا ثتيار اع ترخ لد ءاولا راطملا ىف لئاسقلا لوب اكوهفاذه ىلعو با هسلا نم ناكماملا نا

 ْ نمراجملا تا كذشالو ءامملاباوا تحف لئاسقلا لوقي ثم ناك نافوطلا فرط اف كلذ هناكىأ بوقلا ْ

 1 اع مةدنأو مهتهرمص اهلنا نا ناس ان هفم ىلاعت هلو ) ةذمأا يلع باز نالطهل ارا ثاك قوذ | ْ

 ٍ؛ ةدحاو ةسودالا تناكنا نيلزنءاكناموءاسمسلا ن مال دع نا :ازناامو ىلاعت لاهت اكدلزرتا |

 لإ ابلا (ةثلاثلا هلكثسسملا) ممواطع مهكلهاف نحنسر طملا نزو مطر اوناك مهلا بست | ن نءوةر دقلا لكل اناس 1
 : تان نين نئاقلالوعف ووك ب امبةوقوفأ ١

 ٍ ريذع كامل ا حفني لوشن نم لوقري سفن اذ » ىلعو با. لا حقو ءاجحع امااّنأك لغ# ناوه هريدقتو حاستفملا |

 امدةمدومصةملا ل عي ناوهو يىنابعملا ع ا دب نى مهو ةقطل هب ففاذه ىلعو تابلا فيو فأي اخر دقي ىأ |

 1 كى قزر خفه هللا لعل لد اةلالوق كل دكولءاحو هصتفف لغم بامىلاءاج ل دوصةمناكلوةيودوولا ىف ا

 1 انورقم نان لاح (امهمنان )قزرلاب هكتددق هللا نوكمف «تفيو هعف دق قاغااكىذلا ناملاىلا 0 ءاةزرردقي ا

 ءاهسأأ نم حمر امملان ا هقوقعلا وادب دياب ا هالاوب داعبف اا نإو ءايهد لاف عمرمبنمءامب ا

 لاو مث 5 باب نم حي راخ لس جرو رخ حرت ن :اكموملال الذ فو هذرظ نم ص" هرغم حب ورخ باهل ا ىه مىتاا ٍ

 انردو لت اهلا لوةىف سداام ةَغالدلا نم هفو (ردقدق سعأ ىلعءاملا قلافانو ع صضرالا امر 2و( لالا |

 قاض كلوت هش الام تينااعرذ دير قاض تاقاذا عضاو 1٠٠ نءريثك ف زيبقلا نا اذ فواانو مع ىضرالا ن م ١

 ْ نالاباوبا ءاهسلا نكتشف ىل_ ةيلوانو- .عضرالاانر هول اه (ىلوالا هلكسسلا) لثاسم «بفو ديز عرذ

 .ش يرانمتالوذفانمالو تسانا لكي طوباس يانا اغا نوايا هدا مو ضرالا نءم-اتعاءام هلا

 : لوهلاك لذ خ- مس ىف ىفكسو هنق ةغلاسإ مال د 3-2-4>- نو «انرو .عضرال اانرثو ىلإ عت هلوفامأواهريغوا

 : اهانمؤ >امءامتسأ اع نم نازئاف لئاسقاا لوتال !ءاسمسل ا ىفاذه عم سي الو دث الئانو دع ضرالا ىف لسة كنا 1

 ا 2 فما اهلا نم لزنا هللا نارت لا ىلاعت هلوق همك اور تما ىفال ىء#ع ءلافءانرذ ىذلااذ- ٠4 ُدمو ْ

 و يالا متو دلت هر تا عع مهاد وةي الو هلل ام الاك ل ؛امعال همالكو هيف ةةاامءال ثم ضرالاىف م ءاشنإ .:

 | رغاطلاو كرت اراشم نيعلا هذان ارومشملالوةنزاس#ثو !ةقسق-» اناا نومءىفنويعلا(ةيناشلا "هلع 1) ىلغالا

 : ةريصاس ! !نيسعلا هتيشلاهت منالفءاملا نويبع فام أ |هريغىفز ايوزاسدبالا ةلآى 3 قلانيسعلايف ة#فيقاسمتأ

 ١ اننيلا غرام تمزانعانل :اريغنيسءلا ىف ىذلارو لاكن يعل !ىف ىذلاءامملا نال عبدا ونخ رى 2

 ْ هزم البلا نيا ىلع طفالا لمح الا مك#ف نم علا نييزي سا الا لاوعتسال اع لإ -_ ةنالق# |
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 : بفشل ا ةبيلعاما ردا قا اورو ووموو# و مدر و ردو رم ا

 موءاقج التالي نا ىف ذ 3 موجب ويرش مهلا بيسنإلا وش ل مجانا يحارب رض لات نار < مف لعذلا ١

 | بيسالامهفب ملثدأ 013 نام دنال هنال ع معو دد_:هتنرضامأواوب ,متنوراضلالوةءذ لعفاا ىف

 | اوراصف اوبر ضفاعج اوناك عملا س هأو ةيرانض تراهؤ برب امتمدسوف ىلا اا ىهىلإ تب ١ مذاملا

 ظ لدقو هب اعشنأتاادورو دعب طل | ىلع عم هدا درواذولو لعفلا فمه« انق-+ال نيبراضاوراص لب ئدراض

 ا واع حدادا ب ملاذ اوركذاالو قيئالالوا ظفالا عمدت لو تابراضو هيراض

 ا

 اوءذك ام انديعاوزتسحو د_.حوتلافمهوذكوالوسرهنلاثءوملاولاهو لمرلاح ونموقتبذ-ك ا

 ركشو لوسد لك ب دكب مايصالا دعت نمو مان_صالا نو دم_عب نيكرسش ءاوناك ون موقنال كلذو هريس

 ١ وذكم منودكم دااممهذمناكفبك او اوكلاىلاءمااغاو ىلف_!!ماعلاء هنن قاعتال لوي هنال ةلادرلا

 ل كنا حون موق تبذكمري دةةم-ماعدرلاو قيد_هتللاند_.عاوبدك- ةىلاعت وق (ثلاشلا)

 ' ظ لوقةناند_عاوذكو ىلاعتهو :ىةدئافلاام تس دك ىلا عت لاهامل( ةما :اشنا هلٌءل!)نواسملاو موق برم

 ْ (ىناثلا)اودكو فاقشنالاةيآواتتان انىأحون موق تو دك هوةنا(لوالا) هوحو نم هذعاب اوملا

 صا ام اريدك (ةئلاثلا هلثسملا) اهدا م بذكن ىذكح لئاقلالوةءاكق كا دكتع نكي ل ىأ ان دمع

 لكوان دابعن م هناا دمعرك ذاو ىد امعاب ىدابع نا ىلا عت اوقف اك هسف: ىلا ةفا الاء ني_حلاداا هللا

 فيرست هيلا ةفاضالا نارو مشملا ف لمقام (لوتالا)ءوجو نم هنع ب اوشا لوة:ه#ةرشسلا اذ هدع ذحاو
 هنلاةتانىلاعت هلوقو ىءارهطنأ ىلاعت هر كس اذ_هو فرش ءدابع هنوكب هصصخ ناك هدم
 سناالاو نأ اتةلخ امو هلوةلة داس .ءلل نوةولذ منال دا.علكلاف ان دبع ىذلا ىأان دمع نم دارملا ( ىناث 0

 ١ : ظ . | _,أ ىلاداءاووك ىلاعت وقاد هد قبو هد_هعرا مذدوصم اقم دع نم مم نكلو نو ديعنلالا

 نكد اناوسدوم#هءلّقب مىدلاو» اند .عىت_عكرمصحلا دفن انوالا (ثااشاا) دودة. اوددد

 هروما عسجو هيرمشو هاك اف هلل تقو لك ىف هن.اكب ىذل اوه فاضملا دس, علافاسولا ذا د5 هاوش عدلا
 انلو سر لاه ول هنا عمدعلا ظفلراش> ا ىف :دئافلاام ( ةعبارلا اهلةمسملا) مهام لئاقو ىلاعت هللا هول

 نال هلافولاناو سر هلوق نم مب دحسح: قو هق دص ىلع لداان دمع هلوق ل وةنم عله عبق ىل لدا ناكل

 نو 3 لودسرلا نم دمسلا مالكلاشي ركل قاد.علا
 1 ل.واق الا ضعب انملع لوةنولو ىلاعت لوةدكص

 | .ىلا هناىلاةراششنوناولاهو ىلا عتهلوق ( مالا هلم سلا) نيتولا هدمانعطتل مثنيهلا هنمانذ.خال

 ععذص حق ن اس ةدانزاوددا نمل !باصمءوهاولاوو «_ت:ءاوزعاماوأر ثرحح هقدص ىل_ءةلادلا تان” الاب
 م

 هن نطدام لوة» لقاعلا يذاك-ااو لقاع هل .ةيالاملوةب ىأ نو: اولاق لي بذاك هنامهاوة, اوعنقي ل ثمح

 1 سانا "هل#5سملا) بي دكا ف ممتغااسمم نيف لقاع هن لةد ملام لوب ىأنر:*2 اولاقف قداص هنأ

 3 ! .ىطءودو ىلاعت هنا نمراخ ا لاف نم مهم فالخ هف لو: مولر قهءاك- وا ىلاعت هلل أ ن نمرام>ارحدزاو

 .اذه ىلعو او ذو اواون دك ىلاعت هلوةكوهورحزو ىذوأ ىأرج دز اودو اوهذكمه ىأاولاهواونذكىل_ع
 ةيوقدوصقملا نالغابا اذه ليال لوقن ةبسا:مرثكسم | مالكا ناكمورسزواندبعا وبذك لاهو ل قنا
 مهئاعد نمراجزنالا بجوياماواعف ىأرجدزاو لاقن همدس د نمرك ذب سو هلع هلأ ىلس م ىبتلا باق

 نم ىذأت هاد نأك امءورحز لاهولو م-ملع» اعدإا ىلا ن ناءالا ىلا ءاعدلا ٠ نعل دءوم,ةوعدْلرث ىتَح

 1 لقال لمفلا لوصح د : الاهل دل و تلو ت1 نان كلو ىفوذ[ لا. ةعبلا ف نال

 ندا ءردزا ها :«مورحد نمْنو:_ءاولاه هريد ةةرح ذا ولاه م هئىأ مهأوق ةءاكح رج دزاو لاق ند *مهنمو

 ةياعىف ادنرت(سصتت اف بولغم ىفأ هيراعدف) ىلاعت هلوق هماع بئرتيو مدالوالاو رجدز'و نح اولا مماكوا
 أ رق (ىلوالا 'هلةسسملا) لد 0 يعاب للا ع اوس اواو ار بالسأ

 ىعمام (ةسيناثلا ةتهجلا) ىناب ىنعم ىلع حفأابو بولغم ىنا لاو دئاكف ءاعد هنا ىلع ةز هول سم دكب لا |

 بولاق
 "٠

 7 سال ا ل ل ا ا ع ا بع لا ل حل و. :

 11 1 درتخ نايل 2 وجم 0 1 0 8

 ١1 تك 8 الها ملا ايي رانيب معلا 1 +[

 0 ا ا ا لا

 0000110 “اسال # تابعو هلل شاسع عا طال ١ كالا هلا احا تطل ان "ان تان سانا
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 | نا لة اننبععأب (ة ضال ا ) ةغلايمالاءلط هاغفح ا لوةبالو كذمع بصن اذه لها لئاقلا لود انظف

 ىلءال هاورفك ام'ىلءءازح كل ذناك لام( ةسدا اا)زيعلا ناس !ةيؤرلا لاعب اذهلو نط ةمعذا رملانوكتي :

 ىأ ميا ارسكب ءازج ىرقو قابفانل هركسشءازعبامأو مهرفكى عهربسمءازرت ناكهيىزواه هركشو هناميا |

 الأ لدم رفكنوكي نا (امهدحا)ناهصو همضقر ا 'لل:اةمولات ةازاخحم

 . .[|| ىلاهتلاقو نور ةكتالو ىلاوركش او ىلاعن لاه كتركشو هتركش لاقي فرحري#فوفرحلابىدعير حصد |
 هن اثركن او هر مر تس نأ ءازج أنار ةكلأ ع نمالرشكلا ن نمدوكيت ايا زل 0 رفكي نك |

 ناهسوريعذلا هيلادثاعلا فو (ةيآاه انكرتدقاو ) ىلاهت لاه منه دارا اروهللك رو هيرثك لاقينا لو |

 انهئيع هللا رت (امهدحا)ن اهجو هيف اذه ىلعو حاولا !هيذ ىلا ةنبغسلاوهوروك ذءىلا دئاع (امهدجحا)|

 سانلاىفاهلثمل ر(امسينانو و)دنهلا ضرأب لق وةرزاءىدوملا ىلع تناكو تاعو تدور قح:دم |

 هحولاا ذه ىل_ءوروظالوالاوذةيآةذ هفسا انكرتىأ مواعم ىلاددت اعهنأ (نيلوتالا نيهبولا ىنانثد )ل رككذي | 5
 ثكر َرلئاقلالوةدةلوعحمو كورت متراصاهنم غا ارثلادعب اهمال نآ اها تلمس ىأاه انك رتلاةي تالت |
 هلوقورخ الا نعالدي نيلعفلا دس ارك ذفهلءبو دك رت يه نء غرف ةنم هناانب اا هتلعج ىأ لثمانالف'
 ١ وناكن أب مهما! لس رما بناجالا قاد دق لسرلا بناج نم صالا نا ىلا: راشا (ركذمن «لهف) ١ ىلإعت |

 ارحزوامد .وذ ملصإو اح د مالكا | اذهو د ةهمركسص دم نم لهف هللا لضفي نو دج نيركقتمنيرذنم | د

 ظ ندا اناا دامه اكد اهاناعسو تربكتملا ىف لافراعا فدل ا. اهلا (قوالا) لئاسءهضوأ
 لصف ر وك دمانهاهناكتماالان غار مل او للا ىلعل دب كرا طفل نكل هناس .مدقتام ىلءادسحاو | ٌْ

 اهاكرتلاقنامرح رك ذورسدو حاولت اذ هوةب نفل ارك دو ضرال اريج غتو ءاممسلا ع نمراطمالا نيب ث محا

 ىيكككاذكس حالا تاك !لمق ناف كلذ ضعبىلا ةراشااهاناهجو كانه لافورو دقملا لعفلا ماةىلا ةراششأ |
 و وك ذمانهاهةاحنلال اوقن ةنفتتللا باص و ءانسحغ آو لانه لاه وهءاحصأو لقد لو ءانل سوات هاهلاعأ|

 ظ مهلا ومالا ففحو هبات الاغفح ةنيغ سلا ظفحو اناتفح ىأ ان. ًايىردت لاه هنال انه هركذ اج خلرأ هو ىلع

 رخآناس.الالاومالاءاوغ ا هنم مزاد ال مة !باصعأو ءانم او هلوقف مهعنىلاتاناوبط او مهباودو |

 ىلاعت لاه م لوهملا نعي نينا نيجوز لكن ءاهيف لدحا اذلق لاف اذهلف متو ال ضغتدشأ دوه ةروسىفةءاكحلاو |
 ىلع ةيوصنمتنآ هلوقو اهي نم لكص الخ ىلا ةراشاو ةنبغ لا صال يارد ”ىدوملا ىلعتوتساو ظ ْ
 أل اك لوق :كناف لاس لاة: نأ لق كو ره اظل اوهو هنا . مّدقتام ىلع ل علسا ندمت هنالثلرغلل نان ل اوعفم اهنا |

 (ميصن لاقي نأل قحتوالا داه كرت اع هناكمانمءىف ىوف لوعفملاو لعاسغا!ثزو ىلعنكن لنا ىهوذبآ ىثدأ ظ
 هلص ورك ذي رك ذ نم لتر 31 )هَ اثلا 0

 ىلاوتلا ىل_ءاريقطنلا بهذد حي رغما ةنراسقملا فورالاو ءانلا جر نماسب رقلادلا جر ناكوركنذ.«

 آل ادريصت نأ نم برةنءاتلاوءانريصتنا نم لادلا ب ةةقطنلا دنع ءانلا عملا الا ىلاترظاذااذهاوأ ظ
 يتم والاد هان ابلق نم دورت دس لصالا عا را مونمو اهنف للا دات مغ دأ تالا دءاتل لعل ظ
 هلوق فوز كش لاريتعملا ركذملاو ةوجو لكذو مغ ديالو ءانلاباقدف ردد دهق نو وب نم نيب وغالا نمو أ

 الا حوضؤ ىلا اماو دال كرك ذل, نص له ىأ ىل. ولاه مكب رب تا هلوقىفامىلا ةراشاام ارك دم

 (رذنو ىلا دع ناك كف ) ىلا عت لاق من + اهنم دافشرك ديرك ة ممل واهونو اإل لح هلك

 ةيقاعلاب ا دعوو هلاهمبتت لسو هماع هللا ىلص” ىذا ن نماماهفتسا كلذ نوكم نأ (امهدحأ) ناهجو هيفوأأ]

 اذالءللاو ىلاعت هلوقىف ىرمسءاب فذ ام ةفاضالاءاب ءابهزم طقس أر ذنو قاشإل اهتسنت اماعنوكي نأ (امهينانتو) | ْ

 نوق:اقدادعأ ىلاعت هلوقو نو ذقنيالو نو ديعاف ىاناف ىلا.عتدلوق ىفاكريشك لذمو فقولا دنع كلذو سن ١

 .قءابفلا ىضتقاىذلاام(ىلوالا) لاسم همقو ىرذنو ىناذعءاما!تاشانىرقو نورفكتالو ىلاعتهلوقو[| |

 قل لاق ىلا عت هناكن لسو هيلعلنا ىلص "ىلا نم ماهفت تسال !ناانلق ناامأ لوق:ناك فدك ىلا عت 4 ارق |
 م

 ص ار مك
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 دومالا نم كل ذريغواهن» ء«تاسنغاو نيعلا نم ثد رمش لءههنإر ةالا راوذلا ىلع لال لذك ةلبب رشبالا

 تملا اراب لمس همة انس هذيعو نيعلاب هباسصا اذا هثمعي هناع لا ةيو عوبشملا فدج وب ىتلا

 رق املا ق:لافىلا.«تهارق (ةثااث هلا ول بما ( نيعلا هملع عقت ثيحيراص يانيعوان ايعو ل اعمه'ياعو

 ايضيا عمجتو فنص ليوأت ىلع سانجالاءامما قوش :ذ ضرالاءامو ءانمسلاءام هنم ناعونلا ىأ نآ املا لاف

 ف.طل ىءم هلوعاملا لاف روجشملا معلا هم ع اوناو نيعون لب دأت ىلءرامتاودوتو ثار ةىدنع لانة

 لافال فو, لوزئلاوهورام_ممال ارك ذوءامخ ارك ذرمومءامج ءامشلاب اون انهم لاه امل ىلاعت هنا كل ذو

 ءاملا قتلاف لاسقف دوب اهنم عبنءاملا نأ دمفيام لوقي ثا عسي ديلا نسا نمناك انوع صضراإلا انرذو

 31 | امللاد]- نقي وه نام ايمي وج ىربواوناعملا امب قلاو عفترا ىت - ودب ءاملاراه نيعلا نمنكأ
 9 ًاردق دق يما ىلءقاعت لوقو اذه لثمرو:: !ارافو هلوق ن.دارملا لاو هب لص هيلع دربءابعسلا ءام ناك لبأ

 5 رخ" الاردشب نيءاملا دار دق لاح ىلع( ىفاشا ٠١) اثم ىلاعت هلق ااهر دق دق لاس ىلع( لالا ) هوجو هذ

 ءاملاه نغم هنمورثك |ناك ءايعسلا» ءام لاه نم ممسمخق اوفلوشا سال نال كل ذورب داق ىل_ء(ثاايثلا)

 أذ ةواماا يم اة ظع ىلا ةراسثا لوالاو ناك رادة مقا ىلع لاسقذ نيبواس ست ءاناك لاق نم ءمممو ضرالا

 0 |لاقحا. .ةو هيمظع ىلا ةراشا لاقي نا نك.ءالئث نال ىلع ىرج لئ املا لوي كلذ ديفي مالا ريكبت ناف

 3 يذل نيل لعدر فواد ارودبق ناكرحد مك اله سما ىلع عما ىأ املا ىنتلا لاقي ناوهورخ] ١

 ا اادو+ةءنكو مق رغااو نام جرب لوح ةعيسسلا ب ك١ ركلا عاقجا تدسناكنافوطإ نا نولوةب

 0 |ههنانا هيلعل كوردقدم سصالال !ٌكلَد نك , )لاق ذهعوقو بجاولا نافواملا نم مزل مها كلل ذابناو تاذلإ

 يأ (انذعأب ىرجتر سدو ح اولا ت اذ ىلع هانلسو) ىلاعتهلوقو نيقرغملا نم مهنأب حج ون ىلا ىحو ا ىلاعت
 | ناتو رتسب قوس ةيكرم حاولا ن متناك 01 اوراغا ماشيين عافزو نفوس فالدتو ةليقم

 ' [|تاذةنفسىأى ردم هلوقوري ماسلا رسدلاو هللا لضفبي وهذ عقب لوةلوهس' هنا ىفانهك اكفنا
 0 انام كرار تش وين داب وكل دل 1نيسعلا نالاناتةجواانم ىأر ؟ىأ اننمع اءىلاعت لوقو ةيراجج اولا

 7 ا |كاذد وكما ىأ“ا نسءانلس ى أناناس ةوت ودب هبصننوك نا(ابه دحااهوجو لة (رفك ناكنملءاز)
 1 نع اكرام ى انظف ىعم هذ نال اننمعأ أيىر هلو: توك نا (اهيناثثو) مهارفك ىلعريصلاء از لجلا
 5 ٌ "ةماعلا نا اوبن لاق هناك هرك دام عوج نملماغ لعشب نرنكو «نا(اهثلاث) هله ازجائوعواذيدعا
 : ! 00 وي ا ءأ١ اراانالاد هانرك ذامناو هلء از ءانلعذ كلذ لكومانلجو انوع ضرالا

 أ ا لاسم ىف ئابطالا نم همفام 1 ذئاو لاعفالا ذ_م.هالوعفم هنوكب ايودنم» ازنب نوكين ا بجوفموأ
 لي لوروطفاسولامو عجرلا تاذءاسمل نال“ امسلا باورا انف فءاعسلا ىف لاف (ىلوالا هل 5تملا)

 || صامل“ ايلاكرامملا لعجاملل( ةمناثلا) ع دصلا تاذاسممال ضرال اانر هيو ضرالا ىف لاقو ٠ اجلا انةةلثو

 / || جباملاوانومع لاه لب ارامل ماوارا ضرالا نما رحاو صرالا ىفلدد لو ةعساو ةحوذفمباونا نم

 ظ ال ةرثك لياقتل ضرالاان رو لاف هاك اسهر  ىلاعت هنا ضرالا ىفركذ باءلان هحراملانودنيعلا نم

 ||“ ببسي ضغلا دنعركذ (ةئلاثلا) ةعسلاءل ه>امانهاه ةرثكلان ل هصقءامدسلا با وبا ةعس ضرالانو.ع

 3 اردت دق ما ىلعلامتةوقي ةبلاله الا ىلا راشاو نو. .ءلابضرالارفؤءاعسلا باونا متفوهو لالهالا

 ؛ ا ||| ةاصلا قي رطىلاراسثاو ءانلسو ىلاعت هلوةباح رصءاخن ال ارك ذ ة_برلا د:عو حرص لو ل الهالا ها ىأ

 || باحصاو ءانمن اف لاموا اوكلهاف لقد 0ونافواملا ,مذ_>افرخاعضومىفلاق كلدكو حاولا تاذهلوةب

 | لالءلايساشش ىأم ركلاةبانو ةج رلاةعسىلا ةراشالال_هالانحرمصب لوءاخ الان حرمدف ةتيفسلا

 1 ا ةاصلل لعسو ءايخا ءاجخالا دنءوانءمبكرا ىببان لو هءلع هللا ىلص لاو اكسدسلا كلذ مهرضامااوءجرولو

 م ذفتاصن اوه ءاهغالا د_:عدوضتا اف هس: ناك لبهرمضالا ترمسكناولو ةنمفلا ذا اودواسقي رط

 | نمغباانع ابكر اعد اوق ( ةعبا 2 رفيسلا ذنسأبلاراهظاكلالهالا د نعد وضل افلا
 وس سس 00مل مع

1 



 حو ىف لاف اك تاجاو مهيلع ءاع درك ذيزو حوف موق تبذك ل اماه داعترذك ل اقف مجيذعتو مميدكمالا 0 ظ
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 ] ا يل متي ففلت لاق داع دجاو ذود عوق نا (امهيتا) معالاب صألاو ىخالانر ولالا تضونالو دوه |

 | لديوهااو ةقص كلذ سدف دوه»موقداعل ىلاعت هلوقامالوقنانال ىنوالااداع ىلاعت لاق ادهلو ماوقا |

 7 د د_ةنىوالا اداعامأو ةركنلا ١اردق ةفرعملا نءلدس نأزودعو ةفر ءملاىف لدم نود نوك نأ لدءااىفزو<و

 ىبب 0 ىنااد# لوقت م« فيرعتلاوزيمقلل كلذ رشدلو اومدقت نب .ذلا اداعىأ مهمة ة7نامس !كلذن أ انمدق

 الرا لا ثلخد ل ر:ا«اهفيرعتوامماببلالف رشلانايسا ةفرثملا ةبءححلا بروىر ميركلاهللاو

 لقي ل (ةيئاشلا "هلة لا) فض ولاد وضصَقملا ن ني دق نءاد رلا نم دعازلا لح راند يادلا نمةرومعملا

 ٌْ مهاعد ثنح دشأو غاب آناكعون تءذكت 31 (امهداحأ) ن نيهجولكلذو اندبعاوبذكف لاف ايا دوهاونذكا
 ريغبيذكتر ذيزو عضاوم ف حون بي ذكت ىلاعت هللارت ذاذهلو بيذكتل ا ىلءاورصأو ةنس فلن ماب 2

 لاف حوت ع ةياكس لاهو كاغلا ىف هعمنيذلاو ءاتيبحت» لاق فار ءالا قاتم داو هيلعد ناواح رص حو | ظ

 | كل داوال لقال مهنم هريغ موق بد ذكَش حرصيإ عضاو اا!هذهفوىنومع م-منالاهو نوذكىوقذلا برأ

 ْ ادمن طاب اوهموقنءىلاه7لافو اسعشاونذكن يذل الاف و هوذاك- بع شرك ذ عضاومىف ىلاعت لاق

 ار ذيلفر اص .ال ا لمد ىلءانهاه ةروكذ.٠ داعأنب اكح نأ (امهنانا) اديكمان ومع هنال نيب ذاكتلاا|

1 

 ف.كف لاق مث باذ.علا نيب حون ةياك ىفو باذعلا نين نأ لذ ةىلاذغ ناك فدكف ىلاعت لاه( ةثلائثلا "هل سملا)

 ىل الع ع ناكف كف ىلاغت هلوقوهو انه اهروكذم حن ةءاكح ىف هرتذ ىذلا ماهغتسال !لو: هم هبف ةمككسا ا ناك | .

 || نوالا را نين : سه ناكف كف ذاع ةباكحب ىف ىكح ىلاعت هنأرم ريغ دوعدباك> ىف دعب نمو لب نسلق اود

 لوم طيفك اوقيشالث اس لو كلاريصماةئالفلا ”لشلملا فيك ف :رعبال نأ لعملا ل ودب [كنيسامهفتسا
 (لاشترعأ لقاقتنأ نيب مما لاق فاَذ غناكين كقداعتبذكل اهانعاهكلذكف اذكوا ذكاجنا .0 ١

 ل اوةمق تءاص و تاع5 فدك دوا.ثملا فراءلال لئاةلال وعَم ميظعتلل مهفاساف ة هعامااد جرااامأ و اناسرأانا

 | قرك 3 و ىلوال ارا: يدرك ذامناو ماهفتسالا,لعفلا ةمظع قم مصف ةسعل ثدنأ لوقو تاعقام مسمن
 ىلء اذ ىاذعناكف .كلاةفراص: تالا ب سدرابتعالا توفي ناكف رضاه .ركذ ةياكللا نال ارخآ عضوم

 تاتا متوكل رس ع الا مهم ًارثكأ نالف مهن اكسفراصتسالااساوركشلا 00 : 1

 نماولافو قارن ضرالاىفاوريكتساف داعام اف ىلاسعت هلوق: هما ل ديو ملسو هيلعدتت ا ىلص ”ىنلالوقىلا
 تناكامناو راك ةسالا فنيغل أيس سو هم .اع هنا ىلص دث موق ناكامو اريثك مهراكتسسارك ذو ةؤقانمدشأ ٠

 تيذكتلا نب ازتخ همركبرات ل هصختلا ىلع حوت ةلاجر تكتسح ذر نونا ىلا هنو بيذكتلا ىف مهتغا ايم

 منو هيلع لنا ىل هدم لاح اهتيسانم ةّدشل ل صفتلا ىلعاهر كت مالا ا هيلع لاصلاح كان ذكوراكشسالاو
 لاق“ (ىلوالا هل دلا) لئاسمهيقو (رتسم سم مويىفارصر صار مهلعان اسر انا) كاعت لاق مم

 قمار ؟ذامبا اوااو ىلا لشد وان“ انههلاهتواتا دع لش لولا مريعضأ ادمحوتب ىلا ذاع ناك دكفىلاعت

 تودلاةديدشلا ب راه دا ] وجو اهفرضرشلا (ةياقلا هلكسملا) * ءامسلا ياوبأ انكفف ىلاتعتةلوت :

 ثدح هدكو ثدثو ماداذائشلا ىلعرصأ ن هبو هلاة معاد (اهنان) يسب

 : امارتبأ تناكءاوساهبفصولالذ ساانجال ءاعسأ امأو اهب فص وأ نأل لصت ىتأ ى 8 ق ةكملاع امسالا نآوهو 1

 انلوقو ض- ؟ رخو ام نانستا لاس[ ءرش انزل ابالي طلال ال ىناعفموأ 6

 هلئئلاعلانافملاعل_-راسناوةىفكلذز ياو هفاذوخ ام مس بلسأ نوكيالو صاس هل ؟هانعم ضي || 00

 | اذاانأف موهغا ا ثدح نم يعمل ىف ىب +1 لخ ديالوام ل اعناكل اهم معلا عانق ن ك؟ماولوزاع .لئاودادملا تسرع

 | ئثةناف مواعمانلوق اروهلغ هديزيو لعيائش نا عضو طفالا لد * ملععل ما" عضو اال نال ىح كالذ نأ مهفيولاع ان 1 ْ

 | عقيف ضان هل مسخ اناوةك ضب مس اناوقناكا ضرس الا ىف مدسلسا لد دوو ميش نكي )ناو لعي سو ألعب | ل

 رامز 0 0 تمام ذا ئثسةطادافتسسملان ل ىداعازاتيم
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 ٍْ لاهم لون ةزماع ماهذتسالا انا ناامأو كلا اهلقي كل موب طاحأأ ام دعد ىأ ناك تكد ف كلءق ناك ه”تلعا

 لصننوخ لاقي نأ ل قيد لاذع نات فيكتر كذاب لاخا تاع نم, لاقو مهدوحو نضرفك ذم نم له

 مهفتسا فدك ردتلا الو ناذغاااو ًارام (ةمن امنا للسلا) ىفاذع ناك فكرك مهرب دقت كذم نم لهف هود

 ريدق: ىلعوهف ماعانما اوت لءامأ وملع ام لع دق لسو هيلع هنا ىلص ىبثلا نم ماهفةسالا اناوق ىلءامأ لوق: مهم

 ةرمالا ةملطح نءراسخ اوهامناو ماهةتسان سيل هنا لاسقي نأ لةو لاحلا ملءيراكّدإل ريد: ىلعو راكذالا

 1 رابخالا ةغمص نأ اكرامخ اللر كذي ماوؤسالانالادهو ةعراشا ام ةعراةااوةق ادا امذق ااا ىلا عتهلوقىف

 | 1| لاق ىلاعت هناكف تقدص له هدعوزخملا لوقيهرادلا ىفديز له ىععرادلا فديز لاقف ماهفةساللركذت
 ْ نءىلاعت لاه ( ةثلاثلا "ملء ) هنم مهفّمسد نم ع ىلا جانال ذ فرو اهظءناكىأ نتف يكو عقو لاذع

 . || نكعركملاءانأ ودو ىلغفل (امه د أ) نيهسول لون ايان ناكسغك لقي لوانةمءأيوأنر هو انصفق لبق

 ىناوتل تنذح انهو ىتااىرادو ىذا !ىئالغل اوقتن اك اس قتلا اذا اهفاريثك طقست طفنلا ىف امن الاخذ
||| ' 

 ' || ناكح نا لونان ىونءلاوهو(ىانلاامأو) فذختالفعجاريمض ىففلالاونونلا امأو تادال ارخآ |

 1 ل اوةنفةاصعلا بهرتلان رخو انه ىفوءابنالاريمغلا دمسو دف لسو هيلع هللا ىلسص ”ىئلانم ماهفةسنالا

 1 ناكفيكف لاق مكب ربت لأ ةوقبر يضل دحو الف مكبرب تس هلوق ىلا ةراسشثا همفركذم هلوق نأ انك د5

 اك ؟لوفنيغصل ور ا لا سمبل عججيدتلا .(ةعبارلا هلمملا)
رهاضلا وك راذنا ةيقاع و ىاذع ةمقاع ناك فك ىأانهاهردصم هنا لسعني رسفم لا

 3 .ىأ ءابنالا دا اره نأ

 . أ تافريصاف دحعاب لاما تلعاذافالمأ لسرلا بذك نم باذعلا باصأ لهءلسرو ها ءادعأ ةبقاعناكف رك
 . [|| ةجاحالو ضرفوري دقت ءعجف ناكا عجولور دصم هنال باذعلا عم لو رذنلا كءوأ ةبقاعكل ىهأ ةقاع

 . ||| مهءاج دقخلس لا امو متهجءاج تاراذنالا نالتارا تالا ىأرذن ايدو تب دك ىلاسعت هلوقىلقناف هلا

 2 م ء هنن لزن أ اماولاه و لرلاباوبذك هللاناوكسصر أ نيذإا مالا نممدقت نم لك لوة:دحاو
 0 | لاقي الف نيا ةرملاز مش هنوكلريخلا هيف نود دعي اوناكف مالسلا هيلع هاربا الخام لكا اي نيب ذكم نوكرشملا :

ه ع « ممنون ذكت نوكرششملا اهمأم كا كمه رسسانءا ءالاتىأر ذم اددو تيذك ٍْ
 ٌ ًايرس دقو ) ىلا” لا

 0 ىلع ظفد ىلاعت هللا بكن مى ءىث نكمل و لهسيو هظؤح نكمف ظفحلل( لوتالا) ءوجو همذو (رك دللنآرقلا دللنآرقلا
 0 ثدحظاعنالا هاناهنس( ىناثا ا هولو هظفح نم لهى أ( ردم نم لهذ) ىلاعت هوقو نآ ارقلاريغبلقلار 4؛ظ

 0 ا 1 ا طمونت نبال نم و هع اسد اّمسيو نولقل اب قاعي ثم هانلعج ( ثا اما ا) ةمكح لكب همخاندنأ ظ

اوهو (عبارلا)العو ةذل هشمد از ةعاس لكلب هعمسأ الف تاع د -ةلوقبالو همهخؤ هعع» ٠
 1 نأوذورهظال

 نري شاد ناقل زمنا لبق ةزعم ةداكو مالسلا هيلع فلام سو هياعهقا لص :جن
وروهدلارو ع ىلع قو ملاعلا فهي ىددنو ددحأ لك- | هرك ترك ذلل نآرقلا :

 ا ىلا ل رض نم لك جات ال

 7 ىلابعت هلوقورءةلا قاشنا ضعبلاركني اكعقوام عوقو د_>أر كال دعو ةزمعمر اهظا ىفةلًا سمو ءاعد ش

 ئذةد اذه لثاف لامولف اذه ىلعو ىنععءىب عام ايه كسج لءفتلاو ل اعتفال نآلرتذ مى أركذم نءلهف 4

 .[|| «بلعرطفام ىلا عجريركّدم نم لهف ىسسن كوه علل دامقنالا نم ةرطفلا فام لوقن ى:قراس ها دوجو |
 1 قعر من م ىلوذهلوقو رئذلال نارقا اان رمس ىلا«: هلوقانر مسام ىلع طظءمو أ طفاح ىأرت دم نم لوف لمقو ْ

ركف ىلا حاشحال هناكف سال ارو عظ ىلا ةراشاركذت دا اراااناوق
 ا 1| حاتسبال دب ع لص اس ض اون لب 

و (ردنو ىلا دعناكفمكل هداع تر دك ) ىلا عت لاق مث * هريغدنعامةدواسعم :
 1 | لام( قوالا) لئاس ءهمق

 011 ىل-ءهقؤدنأن 1617 : رعدلا نالكلدو دو»موق تبذك داعف لقي لو حون موق تبذكح ون موقىف ْ

 لأ هللا تءءتلقاذاكناق ملا ةفاضالاب ف يرعتلا نمىلو أ لعلا سسالاد في رعتلاو هب قوي نأ ىلوالاف غلب أ هحو |
 : ا مؤقتا“ مسادامثدمت كلوقدب .ةيامدمشبالهتتالوسر تاقاذا كازكح_ذةعكلا كلوقديفي ام دمةيال :

 ْ | موقداعلا دعبالأ لاق ثيح دوه موب 1 ةهيشمو ىلا دق !(امه دحأ) نيوبول فرع أ دوه موق لاقي ل
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 ا و
 ب 0 ا ا اا ا ماا

 | اذ_هىلعو دعرودعءرورص:ورصنو تافصا اريغ ف ذفتو ددنك سف ف.ةةئوع لوةءنأ ل-5< لوقت
 ا ساس لوق: نأ ل متو -ىب رثلا بنام ىلاعت لوقف لون اك سد نئاكموب هريدقت لقي نأ ةمزلب
 َ (ةمالا هلثسملا) مصأو بر:ًأوهورحو درب مول م ولو ةكسح نوك.فر د_هموأ نعم مساوحمل تع

 1 ىلا_هت هلوقك ا ذهو ماداّذا ىمالاَر رس | نم: دي دم هدم تدان" دنمم (لوالا) هوجو هنف لوشن ز سم ىعمام
 | اناقانةرحان مدي دش (ىلناثلا) امو هل اوقكلذكو دا دةمالاو رارقسالا ىنعم ديغي عجبا نال تأ ب ملأ ف

 آلا مي ةيذنلت اسف مانا ىف ىلع ودب ةراشالاهملاو دئادشلا مانامهلوقك ادهورةسمردس هل وق ىف لبق نم أ
 (رعشن :ملخ راع ام _ملكس اناا عزتن) ىلا هتلاع مث لف بادعلا نمرضملاَرملا موقد هنافىذلا ضدد

 لسر أ لاقي نأ عصيد اء نيرمالا لك لوقن لاحوأ ف صو سانلا عزنت(ىلوالا هلم ملا لت اسم هيف
 | لال اوذدوالاح اهلعس ن نكم بدك ىلءةناف ةعزان 2 .رلال سرأ لاق .نأ جصيو ساننالةعزاناريصرصايرأأ]

 اواسأو ركن هناق رح دع هنفامعاننالان 7 مهءابدقاوىلاءتةلوقىف هنمنوهأ انه مالا لون : ةركنأ]

 رصر صا ايةفودوم حب رلاانههل رن كاذكك املا تاذاهلعج ند سهل تدصختف ةفوصومامنأب هنعأأ ١
 ْ فتأتي مالكها وهو رخآ هو همضو لاس تاذاهاعب دع الفةئالثىهفالاو مظعنلا «.ةريكصنتلاو

 ظ تميصأف و مويلع انلسرأ انا لاق ا: يه كلدك ىإ د ءاج هرب دقو ىداحدب رزءاج لون لع أفو لعف ىلغ 0
 لأ هملاراثأ ام ىلا :راثاسانلا عزنت هلوق ىف"انتلاف رص ا ف م وتلا ىزتتقاغتدل وذهلعل ديو سانلا عزتت
 1 زامعا مهناكمهمءرمصت مهر (اهدحأ) هوسو ه فر عقنم ليز اع أ مدهتاكى اعت هلوقو رص ةلزشب

 ١ نال برذأاذهر لخزان أباك عزلا ديرما مز( اهيل لف زا عأ مهناكىرص لاه ا هك لذ ا :

 فروق هنع ععسض مرااوا_ةفاعد رص نو كف عّمش رعشممل ةرعشنو عزت 2 رلان اك عإ وق ةولا4ةراغقنالا

 دعيو# يذل اراعقنالا دعب هلاغ ىل!ةراشا ةيواخ ل -تز راع أ ىيناكىيرص اهفموقأا كرف ةتانلا ىف لوقو

 لاح ناف ةملكلاب ممم مها زان مول و مهعرص ىلا سدد لت بما 4 ل

 فدعب اهزن مهعزتت (اهثلان) هفذخالاو يورطا ف عورشل ا لئموخذا مانا اولذلا لم_عالراقنالا 8 1 ٠

 (اعدحأ) هوو علا فو ضرالا ىلع اماومموقىلاةزاشا اورعّمتمف مه رعت لخزاعأ ممم 0

 ىف مما ىلا ةراشا رك (اهنان) مسهدادقأل وطور هداسحأ ملء ىلا ةراشا كلر ذهنا أ

 | ةراشاءرك ذ (اهئلانو) عيرلا ىلع هب عنما نو دصقي و ضرالا قم هلجرأ نول ءعياوناكم م
 1 :ةلئسملا) ةسيأب ب اشخأ م ماكن وعض طرغم ا اهدربب مهقردتو مهلتقت تناكذ عب رلاب مهف اهي -ومهسناملا ||

 كد ىفنورمسفملا لاه اهعن افّد , وام ل زاع ًامرنلك ة ةال اى لاهو لكلا رك ذقرعتثءانهه لاك( ة املا |

 .مالكلا ناف نيج بارسوخو ردقنمو ره عمور ةسم هلوقا كل ذ ىذتشت تان ” الارخاوأت ناك ة رولا ||

 كيل و لعنلاو ل ةبااكد حاولا طفل هظفل لكلا لاقي نأ ن كو طظفالا نس ني نما سس ني زرأت

 قبسان لح وتابواخ ودب , واوواخ لذغو تارعتشنمو ةرعق سور ّشنم لد هلا. نأزودوف عملا ىعم

 لاق ا ذاو ىندملابناج عاري لو ظفللا ىلا رافال درج قسايوأواخو ا رهددم لئاك اتا اه ت اقسانو ةتسابو

 ةقسابو أ ةيواشو أ ةرعقتم لاه اذاولغغللا بناس عارب لو ىئعملا ىلار افلا درب تاقسايوأ تانوانوأ تارعنم

هيق لاو ظفللا ثء- نم دار ةالا ىلع ةرعقنم لاقاسجرو ظفللا ةدسحو ثيح نم نيراتعالا نيب عب ْ
 ءانت

 ىلء اهفضوو ثالث :عضاوم ىف لضفلا طظذاىلاعغت تارك ذ لوقف اذه تفرعاذا ةعاجلا ف قلاش ننأتلا

 رهقنم لح لاهو ةيواخ بحت لافأو فصولاكى هوا نم لاحا مناف تاسقساي ضتلاو لاسقفثالثلا ءوولا ||| : ٍ
 روءهموهد ةرعقلاهبلعدرو ىذلا هنال لو عفا اكس هال ام .ةس ىفرعقنا نال كل ذرات ناكرحتشيلا تل ||| ّ

 ليغك ةأ سما ل ا وأثدنأتلا ةمالعنءلوعفم وهامءالدخ ا ءانشعمو لغافسابلاو. ى رادلاو |

 ش امي ماق ما قو بلا نال ةقتيّةح تالعاف ىهتاقسابلاامأو ةريبك ةأ هاو ريبكةأض او :لرذك :ارماو

 ادهو عضاوملا هواش لل لاه هنأ ححفاهء-_طومىوانأل نال هبحولا نس بأ نم ىهفهن دنا َ

 و
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 ْ | دنهم لاقي نأ مديالو ىدنهر ةوىدنهد.عءلاق نأ ديف ده | ىلا ب وه فلم وهذ دنهأاامأودنهلاا

 ش فنالث اًملالاهاذاريعتت هذ فشنا سطفالا كال ذك قابأ بوثال لامتءالو سرذ ىف رخانولو قاالااذكو

 ساطفأ ف ناالو قلب أس رف لا دال نأ ىتبنب ناكو ةلملاب هةصونوكمأ ١ سطق هن فنا لاق هناك وكف س اهزأ

 ميرلاه اذ ةةدرابلا خب رلااهالرصرصلا ىلع دري لادا | اذهو باوحلا ا نولوةي مهو ده «١ف.الو
 ! ةدراعيرحرلاه هناكف بف ةدرابلاعمب رلا وه زصرصلانافةدرانعمي راناوةك كلذ سالفرصضرمم

 || ىل-ءىه ملءوئث همفف لع هلئوث ىلع لدي هناف لاعاناو تك ا دعاصف نا أ اه. اعم ىف ىنأا ظافلالالودنذ

 : 3 | ةكرشلا براس قاع لاو دوصتلاو هلا ا نركيت (اهدسحأ) ماسقأ ثالث

 , هموم ىلع هناث.س نم دوصة: ل اامأوانه دو هم ضاءسلاو برضا اولءا!طافاالا ل5 فدصاتأا

 || نا ضاسلا لبوه ىذلا مسا اهأود وسالاكه وسم لاشْخا ءرغنولإ لن ءراكم ولض اسبأا نا ىتح

 دوص ةملاوه لحما نوكي نأ (اهينانث) تضرغلا لت>اامل مسج ريغر هود ضانملا مامق نكمأو لد نا نكمأ
 ١ | وهر ل هلا انه دوصقا اف ةامطا هلئؤشل مءاو» ىذلاى ينل امل اةلام سنجل مسا هن "الثاومحلا ان و
 || ىذلا ىلا هتلاىل_ء اغفالا لولو نا اوبل لاقت نم دوصتت « لهححيال مسمع نس داى دجوول يت مشا
 1 املي ةاسملا قرات ملمتانناناو أ ماه صرف ىل_عن اولا ظفا لولو مالكا ضرغ ل_سهلن توعال

 ٍ هتومنان مناومح اذ_هتصوهو اه ناسناللاق اذا ل اقلاناف ضرغماك_ةملل لاس لو عفن عماسلل

 ظ نوكيام (!هثلان) ةاسحلا هتقراف نا او.وهف ناودح هنا تلق لب ”ىسهنا تلقاملوقب لب لاق اع عجرإل
 2: ارااورك ذناسنال عوضوم مسا ل_جرلا ناف لجو ةقانوةأ ضاو لج رانلوةكص نندوسةمنارمالا

 || لتخ ا اروثوأ اسرفرهظف ناومدح ىلع تةاطأ نا ة#قاسنا افرك ذربعيا لاو ىثن ار معبل ةقانل او ىثن أن انال

 1 لانملا عماماوهدحو اماادو هم لحل اناكئزود لك نفاذ: ت-اعاذا كلذ كال ناءن او ضرغلا١

 1 | مسج لاقي "هله ا, فصومف هل كلذ لع ابمناو ةقانرمعت لاق.الوث اوم مدس لا ةبالف هب فص ونالف

 آ ادنهملا كلذكو هحو نم ماعلا هن اشو هو نمتاو.حلا هنأ: سطفالاو قابالا نا مث ةفانو هريعزو تاومح ود
 نئالا فصولالا لاقي الل سطفالاو ف.لا خدملال ارك ذيالدنجاانالر هاط هسيةلاخلا حرت لل د نكس

 ٠ رصرصلاف اذه تاعاذا ةقانلا كلذكو هفصول لاةءال هنافن اول فال قلبالا كلذ حسو هنق.ق خلال

 5 زيزع ثحباذهو فمولاز اخ ديدشلاودر بلابل معيام هب لمعي نأ بجوف اه دربلو أخ رلاةَد ةفل اخ

 ا ] 1 [ماعانلع راذاداعىؤروطاا ىف لاهو ارمصر صار مماعانل سر انا انه ىلا هت لاه (ةالاشلا ةلمسملا)

 || ةدشلاوأ تابنلارمضي ىذلا دربلا نمرهظا بلا ىف مقعل !نالانه اهركنو كانه حبرلا ف رعف يقع خررلا

 5 اماو عوقولا ةري تس يو ارت ضان الواباضا ءىثندال ىو | ىه م مقعلا عب رلانالرادهث الا فدع ىجلا

 رذنام ةلوةباناس هداز ثفورعملا سنا اذ_هىأ ميقعلا ب رلالاقذدح ولالقثةدراملا كلوا ب رلا

 نودكت: الذ عوقولا"هل.لةذريصرصلا اماو مقعلا حانرلا ع نع تزيمجف ممرلاكه دلعجالا هلع تنأةوث 2-0

 1 لاهو تاس مانأ ف ةدصعسلا فلا وّرَوسف سم وبىفانه لاه (با رلاةل5-لا) اهركنفةروهث»

 أ 1 موي ىلاعت هلوق فاك نامزلاو تقولا ا“ هموملانمدارملاو اموسح مانأ ةناقولا. ١ عميس ة قالا

 | | نامزلار اها نعئنب .رارقسالا نال مانالا ءدنةيامد في رةسم هلوقو ابحثي امونو توم أموإو تداو

 01 اراصتخالا لبس ىلع ةروك ذمانه باكسصملا نال ىنعملاداسحت عم ظفالا فان خااسغاو مانآلا هنعْئذ6

 1 |مويةناضا سمول ام_هادردا نيتءا ارقهسفنامث اهةدسم كلذإو هرادةمرك ذ.لونامزلارك د د

 : || كسدتلاب مويلا فصو ىلع هام ارسسكو ميلاني ون اند سد مولا اههتدن انو سء:ثزرو ىلع ست نيكستو

 || سغمولأر ةدنمنال لا ةروتسأ ةفاضالاادلق برق أ امهّيأ ل_.ق ناف تاسع مانأ ىف ىلاعت 0

 ]|| هنمل_صعف سا اذصو رة نوكسي روم ست مولا ارقي نمز مودل ةفصَر للا لعد

 ١ | رسقلا ف لوتحا ذافءاسنما نوكي مغ موبار غي نه لل_قناف قبلا ورهط لرالافةسودنلارارغتخا



 1 اولاثدقاونوكينا(ام_هدحا )نيهدو لمع ( رعدسو لالض ىئااذاانا) ممْءىلاعت هلوقو داتا لاذَوؤل ا | ا

 |( م زريغسا قو ااربعسةدحاو لكتوكتن ا لقت< تاك مهبج ىف (اهدحا) وو نمنع اولا لون ا

 : 5 ولاَقف ةلغا ىف لزني فيكس ةديعيداهسلاو مسجلا اولاه مدهناكف ةريسسب ةظاس ىف كلما 1 1

 | انشد نم هيلع نوكيالى ل نااولاهمثالص ارك دقلة اماولاع م ناكر خاراكسشا هيلعم هاوقو لزنأ اولاقامو 0

 | نمءاقلالا نأ ىلا ةراشاللهتلاقلأ أ مسماوق نعالدب قل مدل وةوءاكذلاو فرعشلا ف هق ونود نمانفو أ |

 ؛لاذاه اقباسةنعابوريضما عا ىدتسسي لبا تاتا لعبا] مولعم ا اوركما لد اًهلالوةكوهفركت نا 1
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 ْش (اهدبح )كلذ ىلا ثاراثا ذي هن ”الا فنا لعاو عاست لا ٠ نت عابتتمالازاول بدول اازمدقفق3 وكلا ١
 ةظركتاو كنز للان م كل ذرعغو ا ةو بدلا ملا لبرلاو ا ايلساصد خبتااولوقب لواريشرااولاق تح: وركت |[

 سلا فدص نعام_ه د |نيرعأ له-تكوهو اةماولاه (اه* ا اليسر اولوقي طوارش اولا (اهينانث)

 تديلؤوانمتنا لد اللعب .وعماسسلا ىذائفانمتناةريسغا لئاقا ا لوقي ءانعش أ انماهت مانا رغ ظ

 نير لةءاذجاو (اهعبار) ضعبلا عش لكلا ال لكلا عبدي ضعبلاو ضيعبشلل نمثا هققتو ميكتانا |
 نرورشاارب اكل: نال اح الا نموه ىأ ادخاو امانه هفعضملا ةراشا اديضوامهدحا «اضرا ؛

 اىرج 3 تزكيإلا مدا وع نمانلا دان نموه لات: كرسي تا سال راحل الا ل امعّتسا ىف لولا قدقتو ٍ
 دحاو لاه لوة 5 نالذنياوانالف لاف هنع لرّةن نا نكعالفهفن هفرعيال نم هنع ثدس اذا تنالو بح || 1
 لام فادح او هنافوارثك !ىف قيبفدحا هملا مطانال لذرالا نال لونا ةناغ نا :نوكسه.ذدحاولعذو |

 (اهسمي انن) لالذ ىف نوكن هانعس نا لبالهل نولوة ف لالضىاونوكت وعش" لنا الوب نمباوتخ ىف 01

 رعسسو لالذض ىف نوكتد اعمل ناف ةدحولاو فعضلا نمانركذام هلاح ىأ ىدذمام ىلءاسترتكلذ توك ثا |

 اذ اناف ءوهبتتل ن امها لاقل ئاقلا نوكف باوملا لدس ىلءهولاف كلذ اناق ناف هجولا اذه ىلءنون ىأ |
 لذا! نم رعسس فو لال_طىف لاس! ىف اذااناف هانعمشاول لدال ولامن ىوةعلا فرس ىفو ل الض ىف لانا ىف :
 عج فر .كفداوةرخ الا فريعسلا (ةثلاثلا"لثسلا) ريعتسلاب نوفرتعيازفاك امم نافازانعةيدوبعلاو :

 باذ_عورخ ريعس ف نامزلك فوم "كا دول ج مها دن مس دول توضنالك هناف ملعب اذعلا ماو,
 لاحرو# ىلإ دخ اول بزب سل تالفدح اولا لخرال لاقي ركتسا تاكد نازل اري دنل امس (اهتلانار 2:

 قذر طب ىلا نامدقتدقو (رمشا ب ادكوه لتس ن نمهلعرك ذا! قلأأ) مسهتع ىلا هتاف مث ١

 َر ذادافاةش هيد : عما سلا نامهو وأ نظبوال_هباجنرك ذلا هسءاعلزناام لاف نمنال غلا ماهفتسالا
 :ىحالار ءاطاشنمز حت سعالا لمكة لزتأ ام هلو قدم عضاسلا نادانعم كوكي ماهفتسالا قيرطرا | ا
 ىلاهت هلا نم مركذي ام هب دارين ا لقحو ناك باكل اوا ةلاسرلارك ذل او لزنأ ام لوي دجحا لك لب دمجا ىلع أ 1

 ةياشاهيفو ل زنا لذب ىلا مهلوق (ىلوالا هلك ل1) لئاسم هيفو هللا نم لعام هيدا ريو قا لادا |
 حم ىجولا ىنءابنلوقي تاك ىنلاو ةعرمسد لاّرنا ءاقلالان ال كلدو ةخااملاق د رطل اوناكامىلا

 هلع قل اؤأوةي .ورك دلااوذّوع (ةيفاثلا هلك ملا) قىلاغتهلنا : نم نوكي نا نعال طف نكعريغءامسلا ْ 1

 ىتبنيال ىذلا نييملازهاظلارك ذلااو ركنا ل اعف ركن نا ىئشرالامل مهراكنا يح ىلاعتهلانال كا ذورك ذ |

 تسنلا ل ءافن م ىلا لاقدوأ ةفلاملل لعاف نم لانعف باذكلا (ةعنارلا هلكسسملا). قداس نيداوه لب ْ 1

 هلديالءىنثل ىلا بوسنالا نال ىلوالا بان نمىاشلاناىل_عرهظالا ميدصااوه لوالا لوقن رامتو طاشت |

 ضالاخ ىلا ةججاسو ةروزضلال بذاك هنا ىلا ةراشأرم : | لوقو هبق ني هالا نه د ةدءال هءءوةصواونوت بنا| ٍ: 13

 ولاه ث”ىوأب سدا هال ىضتقيال ركذلا هملغ قلأ ام-هلوق نم قلااماولاف مهنراكنالل قا أ مسهاوق لو

 ةغااملالوقنف اذه تفرع ءاذا طا هل لاس اال سه هن وئامو) طاح نم نافْئشلا ةلوا لح نمزثك ن 7

 لدقخو بذكلاريثكو لقغلا هلم الام لود ت ىذكلاديذ تاما بانكلاف:ةع ثااىفاماو ةرثكسلاىف

 ا اعنأم فصو لك ناك ذه مكعاض ادارأو مكس ةسءان زلات اطورطنو قغتسازهامناو فيعشلابذكبا |

 ا ا ل ل كد وح
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 : ىضتقي لسلدلا ناكف ظفالا ثدححن مةقدحاللاو ةنقباسسلا طافلإلا بسانم اذان أ ثدحزاسعالا باغ

 ىلاسعت لاه مث كهيس» .فاشااو نزولا لال فيعسملا تهذملا ىلع اهذالار اتت« ىذلارعاشلا فالنم" كلذ
 ف زقتللرب ركشلاو مّدعثدق هريسفتو ( كده نم لهفرك ةالنارقلانرسي دقلور وبا ذعناع فيك ِْ ١

 ىلع ني رسفملارثك لاقل! لافول باوجو لاؤسب تيثت ى هو اهانرك ذام ةفءطلرذنو ىناذعةوتىوألا
 لة: ثمح بادما ادم وقةمكطااكراذناءانعءرددموهىذلا رب دن عج عض واااذه قرذنلان ا[ 1
 قافشار اذنالا نال كا ذو بضغا | ةمحرلا ةءلغىلاةراشا همن لو: ىر ا دنا لادوو ىلاذمع عاونأ ناكفغيكذ |[ ْ

 ةريثكمعنلا تناكتف ةدحاو ةعفد ب اذعلا عقو عفت لاف ترئاوب ةجرو رهن ىه لانا زاد لاتحمل 1

 راكو*ال الا عجب ثدح نايذككذ :اكب رءالآ ىأبف هلوق ريس :نيح ناس ةدارزادس ٠ني.:سوة داو ةمقالاو ا

 انرك ذام ديؤياذه لوةنفرذنلابحون موق تبذك لاه حوف ةصق فور ذنلاب ل#ب مو تيذكل اه داع ةصق ىندنا ا

 ىلع“ انياعولا ديذكفم ىيذكتي ةيسرل|ياكن مابه ذسو تذاع نلف ولم رارمامج ذك اوقيفلر 11 نأ نم

 ١ كوالا دشن مراده مو ةزقاثا ذك تاعي لسر قف ناكر زل اوحس ار اعتنق هو فم دقت

 لقي لو نوب د5 سوقنابرح وننع كانه لاه ىلاعت هنا مث قارغتسالا فرعا عملا ظفايرك ذاذهلو:

 م دد رزغةسةقيسالفاذه تق رعاذا هما أ مهد .رلامناالا ةقيقح ممر دصصأم ىلا ةراشا كإسرا وذك 1

 داعو حوف موق لوقنف تاراذنالارذنلا ناانلقا ذا هلكأ ذهرذنل دوم تيذك ل اقم هلا موأوسرو نئيلوشو ْ

 بدك لاس وه ب.ذكتلا نالف رص ىدعف انتانت 206 1 وذك لاهو ىتوندك رانيطاو كر ١

 ادع اوانمارمشدااولاةذ) ىلاعتهلوق ىفوامف اشانا ل اذ هاش و كل ذانرك ددقو لؤقلا فالذي فز لأن ع ى:سف 1

 "لالا نوكيال لولا دهب امذ اولا ىلاعت هلؤق ىلا ارطت لون دوحالا رت مكس هع داو |||

 هتشسنم

 نولوكذف

 0 ريغهريسغت مدت دقو (رذنلان دو تيدك )لا غن نيرخآموق لاح ىلاعت هللا نيب ره نيثالث اهرركواهرك ذ

 71 1 1 او ذكأل نال كلذ ىلعء ات ءدعب نم بي نكت عمزلدو ميتا هب اواي وت [ترادالاو ذقت ساهم

 0 هلسراودعو مرتان ”الاو دج دام كو داق ىف لاقو ماني فدو ذكف حوت عوق ىف لايت ىلامتدا نااذنت له ظ

 || نيلسرما عج بيذككىلا ىضفي اماولاهواوذسك يدنا .رأنا حوت توق تيذك ىلا هتهلوقاماو ||

 ١  : 0اويذكو مهنءرودت تناكوةرم رصد نمةقانمها حرتاو اورذنلف دوام أو مهنامز فتروظ ىتلا تازمهملار جست 1
5 

رصف ةرهاطتانآو تارا دايم وم دكر ناكذأ
لاديؤي هعمتت :ادح اوان مارشي ااول اقف لوقو مب ح

 ناللوالاه-و
17 

 .لاولسرالادكمنوكيرش هب نمنيلسرلا عوق مارشي عال لوقي نم 0 ْ 5 1

 : رهظلئافلاءبب دكتلا قلتو ارا بذاكهمض لاقي لوقلاو مالكلا و ةَق'ش-ايذاكنوكي ىذااوه لئاقلاو ظ

 0 اذها نم عضاومفرا ةةعبصنل اوزئاج امهالك هل رض ديزو هني رظاديذ (ىوالاهلعسملا)لئاسم (هعبش |
 / 7 [|| عا يستلاراستخا ف بيسلاو ماسهفدسالا فرح دعت عفراو بصنلا هيلع دزبامن ولكي ىذااوهو عضوملا

 05 راو همالكل ديم م اهفتسالا فرخ دعو هرك ذاملءهعنال وسل ن م تلطي مهفتسسملاناوعنو لوةعم

 0 روكح دملعءذةلاحل ا هذخىلا مطا! اذاف' لاح ىلرك داودن ز نع قريش اءانعم ل دنع ديزل اه اذا هنعاأا
 7 انمريشدا ًارقنم ليغناف كلذ خالاغبج )ناو ة ترض نيرا لاي تازوصم بنغنلا نايل '

 ْ 5 رخأت ىف ةمكّط اهل ءفيابوصتم ريشي ناك اذا (ةئانشلا "هلكتسملا) رهطاو ىوقالوالاو قو اةسغسالاو

 1 3 اوناكم هورثك !هيهضرغزلعت نوكيام مالكلاىمدقي غنبلملا نا اراه مد" دقلوة: رهاظاا كل دفلا

 ٠ 0 مكعذ ءاذامو د حلا نكي ارمشب عستن أ اولاعولف عانتالا لت ف نيقحم منو تسص نيبدتا ثوديرب

 ١ ]| لعيدلاهفد م ةتعتا رغس للراس نمورششتاشعوت نموه اؤلاوو هلاحاوذ دقاذاه هعاستا نم |
 4 هعيش فكيف مدد بو ليخو مشحو دل هل سيلود بو دس اووهوت زدقنالامىل_عردةيوارغتالام |
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 ريغ" انيدنال نه ناك ن تبرعت لع دفا ولا مالسلا هلع لاص ةزمعم نم غلب ررتا ناك
 نحا ولا هلوهفم هةعمزكذو ىضاملا ىدعناك اذا ءاقلا مسان اود و(ةفا همذوإ) ملدو هيلع هللا لص دع ٌْ

 رو هديالق لاسعالابى ا معل“ امانة ناف لو هلع هللا ىلص ىلا م « ىلءاف ىذ حو لوة:ةفاسطالا

 رنا كل رع ورش همز احق هللا افعل قل هنلاز طاب ماكو ىلاعتهلوق ىف كلانا ىف ةياكللا

 نس الاف ليت سما ىءعتاكاذاو ىذمدق برذلا تأكَناوا رعب رش لوق:اكارع براضديزاذاف |

 نا هدف رقلاو ناكو عنو ىهالا ناكث حا دغور + برا ىفا تاقثاف ا دغار# براض فلو :لاعالا 1

 ىذانا فقمت لعفلا ناك ا ذاف لعفلا ىل_ءةلال داهل ناريغةةشلسا ىف ءاع-أ لئاهو قراس براضانلوق | ظ
 هناّضألا نم ممساللام ىلع ىل.دلا ب ضف عقوتلا ىفالو مقالا ف لهقال دوال ةققح مدع دقو هنأ

 ا اهقومو اارضاح لعفل' ناك اذاو ىضاملا,لعفلا نا د_ةفو ةهسالا ةيلغا لاسغالان ءلشعفلل اما |

 لعفااعدو" :لاعالاو سءالاةروهاةفاضال ا زودتف عقوتلافوا ةةدقح دوو هلف لاس :نالا ىف 1

 فاضن نا ىياالفاراض نو تكن ال دمي ثرمذد ن !لا.ةةدسالا ىف نال ىلوا لاعالا نكناوهدؤ>ولوا | 1

 برضي عمءاذا عسمانسلا ار براض ديزلاقاذا هنال هدو ووا لهفلا عقو نع ْئىد .وهذ لاسغالاامأ | ُ

 من طقس ثدحخ امنع دفن ةد ةانضالانا ريغ لاب ةسالا ف هعق و - لاا ري لا ذاف لعفي هنالعو رعغأ 1

 هم فرفذقلا نم هيفام عم ةقاننلا اولسن سم لون اذ -هتفرعءاذا ىسعمال غفار اتق نوذلاو نيوذتلا |

 ةئثق (ةسزانلا لد ملا) ةقاسنالسرنانال_.ةولام ف الذم ناكو قو هناك هزي دقنو مالا قه | ا
 سو هيلع هللا ىلص ىبأ :!!ىيددتهتس دوس ملا نكل لاسر الان مةدوسدّهأا ىل مدل نو تحت ولو

 ةنئفةزدعلانا (امتنهدحأ) ناهجو همف لش: هريسةناف ق- ىلا اف ردعم هنال مالسلا هءلعملاصوهو |

 ةاكدما 1 مهل ناك ذاالازافكسلا يدعبالءَز هلا ىلاسعت هنن نال بدهن نم باتي سلال . امم نال ا

 (اطديناتلا) بذكملا نع قدك اربع قيد تلا دعو قب دست اهئالءالتبا :ردهلاف هنود ثم نمأ م[
 ةعقو مهن اهتاهنارودو ميلا اهلاسراو ةزهمن ناك :رذملا نم ةقاشاا جارخاناودو قداوهو ||

 ءالتيالاو ةئتفلا فق فخأاو ةئثفةقانل اوبر غانا لقد لو ةنثف ةنتف ةقانلا اولس مانا لاهتاذولو ةنتف ناكءاملا | 0 ظ

 نوكي اماهنمقرطةنا دهللو اشي نم ىدوم ىلاعأ ”هللآ نأ. ىهو ةرفش ةراشا هيلاوارا سه مدقتدقنادكمالاو | 1 : ١

 ىلع هيلا هراقزو هيف ناسنالاركفت عقيوالاد يشق اثم بكل هل خ دمنان الا نوكيهسوىلءأأ]
 دن ىلع ءزمهملارانهظافدر ةص نم املا نعهنوسيو١ادْباهسملا هولا ةرانو هعيتنف قا هدينع جرتب هجو | ١

 امي مسوي ناك :مهنم بسكر بغ نمءاسدنال هبا دهو بسكلأ عم هءاددها» ءاشي نم هبىد مس لوسرلا |
 ةنتا نوكي نال لصإ هجو ىل_عءانعمو مهل لاه اذهاو ميلا ةراشا ةننق ةقانلا اوس هانا هلو ف ةيد سكر يغ ظ
 بادعلاب مه.ةئرافىامشنزاق ىلاصتهةوقولقا هموةباوتنوكي رهط هنزدعم تناكررم لك اًدِغ قو ا

 ديوي زيطصاو ىلاعت هلوقورمشلا باطن نع باين ة-الاو بدالا نسح ىلا ةراسا باذدعلا ب ةتراقلةء لو

 ىلات قولا برق ىلا ةراشا نا !نركيشال فك باذعلامهل لدعتست الذ كنو ذوب اوناكت ا ىئسع؟ كاذ

 ىأ (رمضن## برش لكم هنا ةهسقءاملا تام ثنو) ىلا هت لاه مث 0 ربصلا نعزي ث.ع سالاو امس حا

 6م ركلل لاقي ةغلابملا نم برض هيفوروز لوقو ملمءامةلوةك هم قةشملا هباذا رد سهملان فصو موسم ْ

 ةقالان ال اهوا تءقر ةئنقأ !نو كح :نا لة و ضم فاما نال لابو مركلل ا نيعوه هناكمرك |

 أمها ءانأ المش كلذ موماع ب عصقءاملا ىلع ى موءاملادرت الوامتمرغات مولات أن اومح تناكو ةدعظع تناك | ا

 نوكيجا ل تسو تاث او.للامويو ةقانلل مول هن رمق ءاملا لقا نوكت نا لء_ةكو موةللامونو ةدقاسالل امون | !

 مويريغ ىف ءاملا مهل نيذلا ناكف امون املا درت تناك ةقانلا هنا قاخا و موّنل مولو موقل موب ةقسق مهنا ناكءاملا | 5 ١

 دورولا نم, كنكم الف أ. ترخاام ةقاس لاوس ءأ ناكمكموإو مويلا ذه ىفاسنا هلك ءاناانولوي انه دورو | 0 '

 رهاطظاشبأ اذه زهرا, املا تريشتةقانلا تن سو قا ىلءادراوناصةئا!نوكسن مولا انهىفاضنأ ا |

 نم ار ا
002- 



 الور

 ا ةورسفلا لاف رشا رقد رسفملا لاف شاك :رقو ةرورضلال هيذ تس ناك اذا اهسالو هيلا تفتلبال بذاكلا نال عام الأ نم
 ]| ل_ىفانال هم لالا ضنرابغاو ىل ضفتلا لعفاتزو ىلعريخ ”الاوترم الا ىف ضونذرملا لالا ىف اذه ١

 ل ازاالعرت تصالاوه لات ريعالا ىنعمام لاق ذا هانم تان لمفأي فاثلاواضي ل منأ هرسشب دقرم اذا

 ؛ 1 ىلعفا اولاَصف هنن ن :رمال ىلءفال ا هب رمسف» سم خ نهدبالف لدم 'ئثوا ادد ءدي الا لاق اذ امرثك الا ىل_.ف

 | ل.« ةيريولا هلي انقم ف ريشا! نامت رع ريخأ همف لاقي الف ىلعف أ باءىف لص اريل ا وريم 1 نلصأ“ "هلضفلاو يل .ضغتلا

 | ىلوعدسسسا ره دهس نا مريس ال انهو :ائمىف «رشال اواذكن هريسشو اذكن مرمشوه لا ةيفري للاب ل فعقي ام هب '

 | ل.ءتنيريخأ اذهوربش اذه لاقي فالتخا ىلع لمفاو ىعقب ريثلا ةغلابم (امهدحأ) ناعضوملف
 . 1| ذخأ هنال ىلمعتبسملا لصألا رتدق نوكحي "رش أ لوي ني لصالا ىلعال ةوباشلا ىلءريتةغاابمىف
 ريخهاعنا لالا ىنعماذكو هريغ نموه قعع ض وقرا اىلصالايف

 0 السهل :َوغْنسزيبحو» وا رغ لع نم

 | لاه ناه (رمشالا ٍتاذكلا ن نءماد غنواعمسسإ ىلا مت لاو مث « هريسغو فعضالا ىف لوقلا كاد كن

 نيشتوملاد_ه.نال اولغدقاوناك لسو هيلع هننا لصد ىلءتارقلا لاز زنا تقوو لاية تسال ىلع يس ل تاع

 ّْ لوقا اذه نوكي نا (امهدحا) ناهجو هسق لوقنهسفلوقلا فيكف اواي اعاماو .اعدا_ةورومالا

 ْ 1 نواعيسرشا ناذكو ه ىلباولاع موب لاه ىلاعت هناكفرش باد كسصوه لب مهاوق تةوىف عوقولا ضورغم

 مهقربقلا بادعال مهب باذ,ءوهو ملال بادعلاب لعلا لوصع ال بي دمتلاب يدها اههرثنا (ابهناث د) ادع

 1 انلقنامن ناهذالاو ناكمالا فنامزلا برقا ادعىلا هت هلوقو لبةء_سمودو ه 5 ءامستقل !مولنوب دعس .؛

 1 انعم ىلادسق ريغ نم مهلوقلةداعا كلذ وكي ىلب مريس ىلا ةجاح الف بيدكتالال بيذ.عتلاب ديد ملل كلذ نا

 ||| ممباادغنواغبسءانعماد_غ نواعبس ىلاعتهلوقذ مالا ف احح انا. دءولاو درالوهانلقناو

 لن وكس نال ماد _غىلاعت هلوقواوذغتسااملاورشاواورطد لب ةرورضو ةجامملال اوب ذك نيذلانوب ذاكلا

 ]| ىلامتلاف غ«# لوتالا هولا ىل_عاذ_هوباذعلا موندارملا نوكيتالبق<و ةسماستلا مون ون دارملا

 ٍْ | ةمئانلا اوا_ىيماناهاوق (ىوالا هل شملا) لام همقو (ربطصاو ,مقتراف مهل ةذتف ةقانل اولي سمانا )

 ١ |لبمتلاو ودع نكن دب و ينجب نما مادمسمو ةتدملا اقعد ىشاملا ىنعب

 وسمو

 1 | 1 مل لاول قدم نا سان شان دارا تي نتي 0

 ْ 0 إ وهب زل قدمت وهاوسإ تهاوقورذ لاب موقلا ني ذكن رك ذ تيح ع ظوملا ادهىفةاصتةدسم

 08 ل.ةتسملاو ىئضاملا هجو ىلعةناكحرك ذب : :لالهلاو ناذعلاواهبمواعتامو ةثانلا وهو ةزيعملا رع دو نوواعمس
 3 ا | قل اىلا*اع رلاو ريصلاق لا هس ىدنق د ةفواه رسضاح هناك ملسو هيلعقنا ىلص ىال هف_صون رك

 ا ١ ا هذ-هقرك ذىلاعتهتنانا م او ةءطانقلا ةزدعلايكلدي ومينالاعت قاايءادعالا ىلع ريصتلا هن روشو

 ١ 1| ةهباشمرثكاا ناكل اص لاح نال هجومتا ىلعةر ركب سنب ةلابوتلا ةزدقل لجو منت اة روما
 0 | مالسلا هلع ىسعنالءاننالا هيءاجامم بمعا ناكى طرأ برح سمأب يأ هنال ملسو هيلع هلا ىلص دمت لا

 | ]| مالسلا هلع ىمومو اهل الب اه ناكل < ىف ةامحلا هلا ن ذاب تدل أف ةا.لل ال ناك. تبملانكل تنملاامحا

 ١ ةاوغلاف نا ودخل هيشرءافلا ىف: ققدف ناكتانن بشل نكل: [لا ةيشهتاىف هللا تيئافاناسق ءاسعتيلقنا

 | | لعالوة ايل لال داع اور 1 نتعب ردي افلا ناكم الا !!ميلع امويبعار 0
35 4 3 ْ 

 0 ٠ أ داوملاةكرتشم ماجا اما اولاقف تاضرالااامأو هقرخو هما سباب هع

 ١ || هلثم ىل_ءردرال هنا هتفاوغرعاع قاف كل ذللبقنال تاوهسلاو ىرخالا ةروصاسبنم هاو لكل.



 + ىون'
0 

 ما ها ول رسال

 أوه لاقي نا نكءملاذاراص ىلع ناك لح مزلي امناو هسفن ف ندع دح او لكراصو ناكن كازو عراد عضوملا|
 نكمال فاكلا الولو مي يك مه لاقب نان كءانهامأو خارف ضو.بلا لاقينانكعالثيحتبلا فاك اذك |

 | كلذدارما سيلو خوسمملا باقياك اهشهاويلقن امم ادارملا ناكاذاراص ىلع ناك لب لاشين ا
 | نافا ىف ديرما همشهلا مشاه شاه ىمءورو بكم لا ىأ موه اوه لون ميش ءلاام(ةيئاثلاةلسملار
 | حرم ىذلا ششملاكا وناك نورس ملا لاهتف سراملا ارمسكمملا نططاىف | اريثك لههدنسا مييشهلا ناريدغ ظ

 ظ ماعم ةفصلا ةماها باب نموفو حاررلا ءور ذا هه ىلاعذ ةوقب هيلع اول دّساو تتفتءالبلا ةديرت اظل! نم |
 ظ هييشتاانوكينال_ةانشلق هيمههشاذالا(ةئلاثلا هل ءسلا)ريعسلا لئمواح ستور لاق نات فوص وملا |

 | نماواممهماك اون اكف ةكدلااوعع- لوي هناكو نامز نماونام نيذلا ف وملا نيب شدشحلاكنيستيايهينوكسإ 1

 | ضءن ىف معضد نيلخ | دفومتادنعءامنرلا مط اك ضعد ىلا مهظعب اوهضن ا ممال ن وكب نأ لمع مايأ |
 | ايش هنم ىرتشي نمروضد اراظتنم ئثقوفائش هغصي ىذإ! بط اللا بط ضءد قف م-هضعب اوهةجاف |
 | ما ىفمموكناماكلذن وكي نأ لف وةريظطاكهذم لع ريثكلا بطحلا هد_ءىذلا ٍباطملا ناو 1
 | مهب بصح هتلانود نم نودبعتامو مكن ىلامت لوقا قو وف دمقولل ىذلا سابلا باع اكاوناك ىأأ

 الان ركنا الىذلا بطحلاك ١ وراصفاوامكلذكا راناول داق اوةرغأ ةوقوابطح منهما وناكف ىلاعت هوقو ْ ٠

 راركتلاو (رك دم نم لهفرك دلل نارقل نرمي دةاو) ىلاعت لاه مث ه» . ءانبلل ملصإال ميشلان الق ارحالا |
 ْ لاقت مهكالهاو مهباذع نين مت (رذنلاب طوامو5 تبدك) لاس طول موةمهو نب رخآ موق لاح نيد تراك د دلل

 ظ اذا بصح نم لءاف بماملا(ىلوالا) لئاسم هبفو .(رصسن مهانمخ طول لالا امصاح مهءاعانل سر ان؛) |
 لص نم ةرابج مويلعانرطمأو ىلاعت هللا لاق ةراسخج ا سفنوغ مييلع لسرا اوةراخج ارسسا ىهوءابسألا ىر |
 لوقن هنع باواسا فيكم بصاحب سبا مهيلع لسرملاف نيط ن مة مؤملع لست كنت الس !نعىلاعت لاهو |

 بصاي+ل !لامعتساراكوءامصللا ىهىتلا ةراخاءابسماخار مهيلع انلسرأ (لوالا) هوجو نمباوطلا|
 نالفاغفالاامأ عما واظفللا ثدح نمف.عضاده (لقناف) فروا ماعم ةةضلا ماهافةديدشلا عبرلا ىف |

 لافو ءسهأب ىرجت يرلا هلاثرضسان ا ىلا عت لاهو :ةسط حبري ةتاعرمصرمص عب رىلاهت لاه ةشؤمحبرلا|
 هنأن ب ىلا عت هللانالف ىءملاامأو ةسقلالواحاقا لافامؤ نق اول حاررلا ف ىلاعت لاو رهشاهود_غقاعت |
 ةلكنالللا ىدياب كل ذ ناكو ءايصح ىهست ال ىهو دا ولك ةمالعاهياع ةموسم لم د« نم ةراسح مويلع لترا |

 أ راصءاىلاعت لاهراصعالاكربك .ذتلاهيف بااغلا فانضأ اهلو قمح سداح رلاثدنأت(لوق: )ب زلاءال |

 أكتالملا ىديأب وءامص+لاي ال لس اب ب لا ناك هل وقام ا ورانهسفاك ذلاكن اك راه بضاح ناك فران هذ ْ

 اييصآس ىهسنهريلان أي ىذلا بالا وال ف .كواب_ماخ ىعس ةرا مج ىر عير كتل وقف حب راابال |

 (م- يلع ةراجلا تصح ىهو يرلااوكرح مناف دكمئالملاامأو للا ىف لا ةءال فدكف*ابضحلابدرمللا مشتت |
 باوللا) ضر غراملكو يرلاو باهسلاو اا وانما رقأ اذهو بصاح باد ءدارملا( ىناشلا باوذلا) |
 امبصاحو ةرانخلا لبس هوه لبس ع ىلع لدياشلسرأ انا .هلوة نال لكلا نم برق أو خ اًيصاح هل وت(ثااثلا |
 | ذاايصاحاشش لاه هناك طظذالا بنان حر فو دوم ارك ذي ملام لوق:نيدصاحتل وب نأ جرش ناكل #.ق ناف 0
 كرئنال :ؤم حب رلا لاف نم ىل_ءدر او اذهو باذعلا هدي ىل ءنمن اال ب ادغلا سئس ناس ذوصقملا |

 تب دذكل قي لفءاهنلاب ييذكتل ىلع لاسر الا بترام (ةيئاسثلاهلّمسملا لانه عجبا ةمالعلرتك ان: هثدنأتلا |

 تاناكملان م مّدقَتام قاسم ىلعةةومةءاكسملا نالءاوسلاباون  انصفن لافاك انلسر افرذنلاب ظول موق
 الراي لاةفانربخاف ميلعلا تنامناو هيانل لعال لق مث لبق نم لاه ار ذنو فا دنع ناك كف لاق هل : 1 ْش

 لو: ثالثلا ناناكذلا ىف لاه اكىباذع ناك غسكق لدي ل ثدح باذعل ال رت ىف ةمكحلا ام ( ةلانشل اتهمت ا)
 مو هيلع هللا لص لاهو امثالث تغلب لهالأ )سو هيلعهطلا إلاه اذهاو غلا, تارمثالثراركستلا آلا ظ

 ( ىلاسعت هنأ انني دقو دمك" أَتلا ل-هدراىم ثالثيف تاه ثالئرركراك ّدالا و لطاب لاب لطاباه اك نأ

 سمس يرحمة ساج تح - |

 ظ
 ا
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 | نكم لكل اوءاملاهدورو موياسلبنوفتكيوناك اموقنا لةنوطسوالا هسجولا انهروبش او لوَعَتمَو

 | بيسلاوةمسقلاة فاك امأ ىلاعت هللا باكي سد ؛ءاهمالةمسةلاوهواعطق ثلاثلاو رتاؤةءربخ ْئث ىف دربلو |
 | | كال ناكوأهنال مهرسسأب موقللرمضت< برم: لكى أ ثااثلا هجولا ديؤي اممرمضة < برش لك ىلاعت هلومو الف ظ

 | هنا نابل ناكناو روض ريغ نمل ري ناك ام٠املانال مول موهف ةقانل او ا موقللا ريضةمت برشا !نوكتاسل |
 ١ | موقءاملادربنا ىلع ةقانلا لبق د داعلا تناك اذاامأو هملع امذالا ىف ةلال دالذاموب موق اوام وب ةقانأ اهرمضخحت |

 | تاهةنريغنم نيقاسلا برش رن تعا [برك وت تناك ة قانلا تقلش ا! مرآ مول ىف نو رخآو موب يف |

 ا هوسات ماك ريش لكو هوسات صقان ترش ٠9املا موب لك او درف مول انهما كرمض < برش لكل اسقف

 امص واوج يس هيووعمو (مهحابص اودانف) ىلاعت لاق مث »
 هىط انعمق ) ىلا«ةهلوقو ممسترنوكينالءت<ورومالا لع مثاو عضم ناكو رادق مم ابضو |

 . (| (ثااثلا) عض اوهواهرقمف ةقانلا ىل طم اعت (ىناثلا) رقهثرةدأ الا ىطاعت (لوالا) اهوحو ل |

 هبحاص هيف دا لك مدقي هللا لهقل ناره قيقا ىاهعلا لعفلا ىلع مادا ةالاهيداربو 3ك ! ىلماعنل |

 ظ
 1 ا و حلا ل ب 0 , الا ءذه ناريغهرع-سفتو

 || 5ناسلل اهرك ةباذعلا ناس .ل ةرك دث رق هناس دهرو هنا .ليقداعةياكس ىفاهر < ةوباذعلا ناس .لدق

 .[| اهركذداعتياكس فوانوقىأ هني رهشكل اا ره لوشز نرشافاء رش -ىاانالف تن ؛ ريض لوب

 ىزلا ركذ دو ةباكح ىو ميلظعتلل ىذلا رك ذ حوف باك ىفف هنف بيلا انركذ دقو ماهغتسالاو نابل نير

 1 ةصصا و ععم (رطتحملا مب 721 دح ار تصسم تيلغاتسر اال ىلاعت لامن مث مبا همم ناك هنأ

 أ لكامل قرع رك رزاس

 1 اهضواخارف تناك دق نزال ااطق 5 اءاكحض ىل طماو رفق امني

 || ماعلا انتا ناك |ق.ةهلاوراص ىععاها ع ضوملا اذهىف ني رمسغملا ضءعن لاذ تراسص ىبع؟

 كإذ سيلفراص ىو :دئازو ةسقانو ةمانغ نانا اع ىذلاو دعس ولا ةمزاللا ةءضاسلالاعفالا

 ]توتو دادجو نسكن لال رهط رانش ١ واف الا بوب ْ

 1 رك اا تاقاذاف هنافص نم ةفص ىرخاوئنلا َةقمش- ن ركيةران دو ىذلا نا |

 الأ كلقاذاو هسذ'ق لد و ءاىلن كو ةئا "ك5 ةقللا تددو تاق كناكف ه-فنىف ئئالل اودطاودو- ىلا | ١

 || هنال لوة:املاعديز ناكى ف ولاح اع ااملاعديز دج وىف لو نانا ريسغديز لع دو ىأ اماعديز ناك | ١

 | ناش ىف ديزالوخلاودوجولا نأ هم مهغي اعراملاعدبز دحواةلوق ناريغاملاع دبر لص اناوةكربخ . ظ

 | ا انعم سدلاملاعديز ناكا.نلوةو لاخلا كلثىف ديزل ماسة! !نوكي ثءحابصم ديز ماه لوقناك | د
 1 لاحلااهاى 81 ةمزالا!لاعفالا نم هري_غ فال ىلءناكّنا بولا اذه. نكل اعود لالا كل:ىفوأ

 1 | مومااديز حرخ اًلوق نم همهفيام لاح نسح أ ىلع مودلاديز ل_محا وق نم ءمهفينمنال ديدش قلعت | ا

 || ءامصقديز ماه انلوةكرضاهحلاب لصآملا نامزلا يف دءودأم ىلع ةرانآ قاطد ىذا-١1لعفلا لوقو اذ_هأ

 ا لامعتسا ةنخاوناكف ىلاهنهلو قف دبز ءاق ف اكن" الا اه اديز نالاةءاعرو اذكماعا امد زئاك لاشإ ظ

 م ظ نا (عبارلا) عقادتلاذميوهذخ أف عفا دن هم هيف ناك هناك اطاعت لاَ : هماع م دلة يو هلبشي نك هنم ه سفن ربو

 4 1 1 مدت دقو(رذنو ىفا ذعناكف.كذ) ىلاعت لاق ع «ةقانلارقعوهاط اعدقالهح هلع ىلءهلاولعس مودل ْ

 0 0 ماعمطظعصانناك حوف موق باذ.غ نال نا سلا

 0 ٠ قععةرأن“ ىب م ةاصلا لاق لو: ماسقالا ىأ نماوناكف هلوقىف ناك(ىلدالا "هلم )لك اين .ةواوناك

اح نسحأ ىلء ديز ناك انلوق نم مهي ثا نم ع.:ام هعذغال ىز نسحأ ىف |
 ] ظ 1 ||| تفرعادا« كانه مهفام لثم ل

 | 7 ا [| ايرناكى لولاك ذكو ماها ديز ناف مقو مةفديز ماهانلوةكرم ذا انامزلا ىف ددوبام ىلع ةران 5

 5 || اذه ىف لمعتساول منا كلب السم ىأ اودافف ةديص لعل سرأ كلوقكو وف لامحلابل هتاامن املا ْ

1 



 للا

 1 هناننينمؤملا سو هملع هللا لصد ث ةمالا دعو هكلهنالوا.ل "دل ب اذ عن مه متن ل د تس نم نمل

 م- ادعو كلذ نا مدالا وهو (امهناو) 'نلءاشلا ةقبطللاتامندلاو ةماماتاكالهالا نع مهنودو

 تاسالام ويوم ملع معن مسييلعانمعت اك ىأاي دلا ىف هانم كلا هناكةرخءالارادىف تا اوثاانيهو اجو |

 د.عولا مكدي مزال: رخال ىف هلا باذع نمو مزالب رسيلابت دلا ىف تاكدلهالا نم اغلا نأ اذهدب ؤدىذلاو
 هتؤذ اندلا باوث درب نم ىلاعت هلوق هملع ل ديو 4 .ةنيملاظلار ديور انلا باذن مني ركاشلا هنا ىفي كلذكو

 نم ىرت تانج اولها متابعا ًافىلاهتهلوقو نب زك اسشلا ىز سو اهنم هون ةرغ الا باوقذرن نمو اهثم

 يلاعت لاه مث ةرخ " الاىفيهو وازحدا رمان أ لعف نسر كاشلاو نيزسحلاءا ءازج كل ذو اف نيدلاشراهنالا اهتهت أ

 بترا ىلاعت هنأف هلعاع أ هنن اميو مالسل ا هنلع طول هن ةيرين همقو (ردخ !اباوراقفانتشطب مهردنأدقلو ) ||

 لا ةفكلد نيب ةغاامل |تاراذنالا هملع مّدةيو هرخؤي نأ ةمنرلا نم ن اكو بي ذك هلا نع تي ذعتلا | ا

 ناكر تعقو ىلا ةثطلا دار ا (امهدحأ) ناهجوانتثطب هلوقىفو لة نم مهرذنأدقناكو مهانكلأ

 اهبراذناللاهرك دق ام مهيلع انكسر انا لات هناك ابصاح مهلعانلسران١ عت وق ه .اعٍلديو اهيموذو |[ ّ

 لسرلا نال كل ذو ىربكلا |ةٌثطم ءايطعف ىلاعت هلوق ىناكمرخالا ىفام اهب دار (1١ امهامثو) فو وضتااد | ا

 لافوكتت الا موب مهر ُدنأو لاهو ىلغ بارت مكتر ذنأف ىلاعت لاف اك رخالاباذهيموءوقنورذتناوناكمو كا
 ديد ثا كير سطب نايلاق ىلاعت هللا نا ضو دخلو اذه مدل ا رقانادع مانر دن انا ىلاعت : ٠

 ناك اذاف هشطد سن ناس ديدشل كبر شطب نا ىلاعت لوق نال كا ذوانستطن ليلو انتا انهاه لاو | 0

 ارموةمنوكي الثا ىريكلا ةشطبلا معارك ذق مال_بلا هءلع طولام أو هنم ىريكلا ف كفاديدش هن |
 هودوارداو) ىلاعت لاه مث ٠ تاراذنالا ىح ىعرذنا نأ لعل دب رذنلااوراةفىلاعت هوقو ابتلا ىف

 ةيلاطا نم ةسر5ىهو ةدارالا هنمو دورلان ءةدوارملاو ( ردنو ىادعاوقو دف مهنمعأ انسمطفه خت .ضنعأ ٌ

 لاي لمعلا ىفالا لمعت تال ةدوارهاو مهازدلانارع ديز بلاط لاقي نيعلا ف لمعتست ةيلاطملانأربغ أ ظ 1

ال كلذوءابلابةبلاطملاو نعي نان لوعفم ىلا ةدوأر ١1ىدعتاذ_عاو ةدعاساا نعهدرار | : 1١
 طوزم لغ-كلا ن

 هيلع نيمو صب ريش تلقا ذاف لال !قزفاذدهو هنمرامت اريغنمدج ول دق نيهلاو لءافلاراتخ

 هلوقو نالف ىحن نع ءديز قريش لئلا لوقاروهظ اذه دي زو اذكحن ءلبقاذاام فال نيعلايرعخل

 طبع ليت ا وودي نهال ىحلا ةق.كنعرامخ الا نوكيا ره شن فيلا نءناف هنمعع ىلري_ت

 ةمفدكسحو تايراذلاةر د ددقو ةعاسملاو د-اولا ىلع عقيف.ضلاو ىلا رف: نعالان
 هلوقو مونع هو دوارف طول ىل_غاولخ د ىدضداو ءمسو نيد سقم اوناكم منا ىفو مدقتامفةروك ذمةدوارملا | 00

 لد اسمدنالا فو مه اعاق م بمهوجو ىلع هج امندج ضءعبب ترمذذ م ومن اكلي ريج نا لوقن مهتبع أ امس سمطف | و
 سمط دق نوكمف 0 ل ا | دباع ناكت اهو دوار ىفريعخلا (ىلدالا) | ا |

 رادلا الش دنيذلا ىلا داع ناك ناو طولراداولش د نبذلا مهم للة نيعاالا قاعد طول ءزق ةنمغأ | ش
 موقلا نم سهالا ناك املن كل مسهنم عج نم تالصدح ة ةقمضح ةدوا رلالوةنهمق لوقا !تدكف مده ارك ذالف |

 ريعشلاداهذ ةددمقح نودوا رااوسه موق لصح ءودوارهلوةبمم ضتا ىلا ديب!

 اولص يذلا ىلا دئاعمهتالض مهن وكش مهتالص تعصفاولص اونم[نيذلا لئاقلا لوق هلاثم مهبل ا مهتمعأ ىف |
 امالكنكي ل م-وتالص تصف اوم نيذلا ىل-ءترمصنق اول كانال اونم1نيذلا درج ىلادوءدالو اوتنآام دعب | ٍ
 هودواردل اوقدعد لص > م ىلا لد اع ريضلا نأ لعف مالكأ اعد م-ممال ص تدصعف اولزض ني ذلا تلف ولو ام ولظنط| ا

 لاو مهتبعأ امسمطف انهاه لاق (ةنانثلا ةلئسملا) ردتلابني راققملا ني رذاملاىلا دئاعدو دوار فريغتلاو | |

 لاه هنا هثع لق: هناق ساسعنب!لوقدي ؤدامتاذهلوقن قرفلا اخ مهننعأ ىلعانسمطاءاشنولو | نما
 || اوناكفاسش كانهاورب لواوا_ثدوم من اريغءى م مهرمصت ىلع لهجاسخ ”لاردالا نع بحعا نيمطلا نمذارلا | 0

 توك جحفرع ”الاءنينغل ادع قزلا أ ةواشْغمن مهرب ىلع لعلب ءاشول هنادارأ سي ىفونيسو مالا | ١ ١
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 نذل

 ظ راذن الل ةدحاولا: ةرملا تاه عدد رأ تاناك ثالث ىف ىلا ذع ناك, كف 7 ذىلاعت هنأ ملعا واسع ناسلا 5

 ظ هاهو هرك د نايذكسابكب رءالآىأبف ىلاعت هوقو ةدحاولاةرملانلصحدوهقملانالزاك ذالا ةثالثلا تار او

 | ةرملاربغتث ارض ثالثر ذنو ىاذ ءناكسه أ كفذاع اميل الا: رااربغ5 يه نيت الئاهداعاو نامسال

 | | هن امام اهات ىف كاف ىلا ةهنرلا ىلا ةراتعا نانسلارك لاما رسشع ءال تزل رك د ناكذ لوألا

 | أ (ةسعبارلا هلشسلا) نعحرلاةروسىف كلذ نيت ماليبو اهلثءالا ىز ع الف ةشسلاب ءاس نمو اهل امهر مشع هلذ

 أ اعتني ئ رضاه داعاداعت هناكح قدا وع ةناكس ىفو راما وةءاكح» ىفىباذءناي كف ود

 ظ 1 أطول موق ادئاع مهلع قريمشلافايصاح ماشا لا قار ناكنا اذا*ءاثتسا طوللاالا

 | هموقنمهلاو طول موق تب دك هلوق دنع نة لن كل مويلع انلسر انا لاهت تطول موق تب ذكمهنف لاه نيذلا م هوأل

 | قريمضلا مهبلا داع نم يور دا نيهجو نم هنع با ولا كل دك ن نك«0واونذكذق هلآنوكمف

 1 | لهأ ىصعلئاسقلا لوقنال نيبذكم هلآ نوكب وبال طول موق تبذك هلوق ناريغ مهرساب موهتلا مهو مويلع
 00 | ناف ريغال نيعمطملا ن نم نانثاو ا دحاو موف ناك اذا فيك نوع هلماق ةم قرش اهيف ناكناو معنا دكة دل

 0 ظ تناك ةمئاقثأ لوقن: ةرجس) فن داط مونم اخ نأو حصا :مهيلع اناسرأ انا هلوتّنال» انئةسال ا ىلا ةيساح هامل بق
 واللا قرف داع وا دو ءانال ارك دناكف نمآن مها او بذكن ءالالعا ناسالا لمحت

 50 ظ ل ههنم مالكبوا انتا ايدوصةلا كلذ لاس نايريغنم الطالاو ميمدتلازوهيالا دوهقمريثكلا عب لا
 ١ ١ | لكن تنتواو ىلاعت لاهو اد ,وهةم ناك هنال د اولا ىنثتسا سلب االان وعجم «اك :كثاللادصسفةلاشم

 5 | :ءياذا هامه الك لب ادب احح ىفو تيتو امابنان اسال تيتو اهنا ناسي دوصقملا ذا هس لوى

 0 ظ د ومتملا ناك بيذكتلا دنعام وانه اهل سلا 3 ون نمو بق وعود اى ريكس نمنأ

 7 |ىلاعتةوقفاك اماعنوكيتلالهالاو منيع لاسرالا نركيت رايد طولا ؟الابصانكلا نساني ان
 1 | نموا دوسقم هيلع لاسرالان نه كلهأ بص ادا ناكسحن ةصاخ مك:ماولط نيذلانيمصتال ةنةفاو ةناو

 0 ا وق نم ”انثتسالا /انكي ماذا بقشان نيا تالا ضي ور روس 1 9

 1 ماو تعنيف وورماىضاكنال نعامة رتؤتتس لأ بعل ىو اناا اوك

 7 اسأانإلا 3م قثم باي او زيان ق تقلا شنكك نمزج وكي ل طول لآ او ئيمرخلا نم*انشتسا مس ةردهأانا
 ' | موقىلا (امهتا') مرجع لنممهف ناك او نومرجت مهن !مدلع قدس موقىلااناسرأ انا (نيبا وللا
 1 وأ ءاجخالا ثقو نامل ف: اسم مالكرصس مه اندمجت ىلاعت هوو طول لآالا لكلا مغيلاله انزيمرخت
 ا ا أ ملفي رلاتناكد داعىفاكتصاخلا ,مدددالو ممفاوتوكي تأ ن كب ناكاط والا نالءاشتنمالا ةسغ ناسا
 ْ ا ائأ رعسا هاش لاقف حوت موقىف ام انعف دم مها للعم وأ هوركعانهنم مولا تسب الوزناكتلا

 ألام ليلا مريخ الا سد تلاوه ليقو مدلا لسقرهسلاو ل_للارخآىف ةنرقلا نم جيو ردنا معان سعأ

 | أ ناككلولهالا كلذ نايم انمالشنناككانالا كلذ ىأ (رك-ثنم ىزك كلذك اندنعنمةمعن) ىلاسعت
 | ءكحلا لام ةصاخ مكتم اول نيذلا نيمصنالةئتف ةئافاوةناو ىلا عت لافال دع كلذ نا كح! اركل»اولو الدَع

 ١ |رداقتىلاعتهق اناري_غداسفلا لاصةتسا لصصل مصعلا نم هو هعم عطةد نأ دبالو عطقب دسافل اوذعلا

 | | ءازارادف نيقتسملا نم مهكلهأ نيذلا تش مث بّذكو نمآنمكلهأ ءاشناراةخمو هف مال ازم ملا ىلع

 1 3 ه4لوعفم هنا (امهدس1)ناهجو اهصنفو كاذلا ةزاشااندنعنم ةهع لامقف ذك نم كلخأ» اشناو

 7 | مهاعانمعتأ لاه ىلاعت هناك مانا هنمءاهث ال نالردصم هنا ىلع (امهنان) انم ةمعن مه نمت لاه هناك

 7-1 | نيرسفملارثكأ هيلعورهاظ ( امهدخأ) ناهجو همفركش نم ىزخ كاذك ىلاعت هوةراماعن* ءاحضالاب

 ىهو
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 | دافاةركبلاق اذافراغسالا دعب م ىلا ميصلا لوا نم ةريثك مرا ف ناس لا لع ناي ميصنلا نكارصلا | تقووهات اهانعم مهصص نو هوالما :دبعب ىرسأ ىلا هت هلوةدل”عالام فراغلا ىلعةيوصت هاما! :اوقّل |
 ْ هل َّك دل تقو هيمهذعوا ىلاعت للان ال ىمااو هجوا اذهوراة_ءالاىلارشا امو هذمءزس لوأ ناكمنا
 ْ مهدهص ةلوق درجتو مبصلا لوأ ىف بادعلا ى دعي هةقعراسخالا كك تداولا ند تاكو 15 املا يهد غو ماتا
 ا دارا نا نمانرك ذام هى أنف َ ركب وو لاو 5 رك سمأ ةدمصل ووة:”كانالى ودااذه 3 حلال ناك

 : برضا |عاوتادانيءاطوس هن ريض لا ةدالاط وس دن ريض قار د صا ازمغنوكي دةؤرد ضال ا ىلءان ريض ٌْ | هلي رضى بوصنملا نافاب رضاطو هني ريض باب نمردصملا ىلع بو هنماها ( ىئاثلا هجولا)ركتلا نم ةركي

 أ هديعب ىرسا ىف لاشي نا نكي هلم لدق نافراكب الاء ن اينالانوكيدقوزاهنسالا تقو نادتالا, وكي دق عبضا ١ || نال كلة نيبةركسب نأ اندب عق لوقنانال كل ذ زينب الف ةركب امأو هريغب تكي دقو طون نوكسي دق برتذعل نال |
 / ضرغلا قاعت مدسعن ارب نمانزك ذام هندئافو ردصملا ىلع بن هنا ىلع كلَ حصإ و برع لكىف هس ءدبال || اًذشناف ايش هتيرض لئاشلا لوةكو* لوةنءارسالا عاونانم عون نان كانه سبا لق ناق مئانقالمل |
 ٌلاوَح عطقل هيذ ودقملا قلعت مقل هناس ىلا حادا الو هب هسا رمذام د االئنال وق لئاشا! تاكو هعاوأب | إ

وةلا لا ذكفاصعبوأ طوس هن ريض ا ذانع ل ثا تلا ْ 1
 ءارسالا نع لئاسلا ل اوس عطة.ال#.ا هدم_هز ىرس ا ىف ل 

 قدا ه رماسم (ٌهدل اشلا'لكدسملا كد ريغوا لدالا رخاريلاوهى رضلاو لمالا لوأ ريسلاوهءازممالا نال | ٠
 ةعئدو ةتلاخاؤ ا هعقرو هما اراء دخار دقيالو تدثيو مهباعرةسي ىأ ه4 عفدمال نا ذء(اهد-أ) اهوسو ١

 مالا نم ضاعت ونا نافم_مومع عفدشرال با دع ميهان اام ناك ريحا ىلا اولةنا وكله ام مناف ئاد (اهينانث) | ظ
 أل مولع رقدنسم باد (اهذاان) مهضاخأم ممومؤ سنخلا نءسومحللاو ب مضل نم بفرمضا اة ىفذلا |

 دريلاك اهات م مياضا سهأ هنا لاقي اك سدا ورقتْساف هزات ومويلع هللا مرهق دق اوف ىأ مهزيغ كده 1 |

 طول ل 1 ادن كاوا م_ممكاما نةاوجرخول سدو قانفتا أ هنا هيزطظيو موق نود عوق عوز برمي ىذأ ا
 ||| موتلا داعنيذلا ىلا دئاعمهكدىف ريدعفلا (ةئلاثلا ةلئسملا) رَقَسادقا رم أ ناكهنالموعبت كلذ د لب

 آ!| ةلوقىف مضل مهلا داعنيذلاو أر ذنلاب اوراس نيذلا ىلا ىعمو برقلل مهبل اةظنفا دو عنف مندعأى ريمضلا |
 (امهدحأ) نيم ناك ا ذل نال ىرخأ م (زدنو ىف اذ ءاوقو ذف)ىلاعت لاه منه اننتشاس مهرذلا دقو |
 رو لت الام اذ وارا أت رمق دق( رت دم نم لوفرك دللثآ رَقلا ا رسسن دق وا ماع رخ الا ونتدوا رأأ ضاع | :

 (ردمةءزنزع دخأ مهان دخ [ةاهاك انا“ ناوي ذك زدَئلان وغرق لآ ءاج د ةاق) ىلع لاهم 2 اراركت
 ل الان ممعاموقا! لوقت نوعرذموقلدب نوع رذلاظفل ىف ةدئاغلا ام (ىلدالا لكلا لئاس , هنقوا ْ

 ||| مهرشو مهريش سدرلا ىلا لوؤد نم لكل. الاو هه أب نو ءوقيؤنا مه عاب سيئرلا موي نملك مواقف |
 أ سنلف هدا عمده انغناو سر لا نيعو» فرغبالو سنن" رلا هقرعبال ىذلا ذمعبل اق هرمشو ه ره مسهملا ل دونا |
 ا رهقي رهاش مهن نكي مالسلا مملع ىدومريغم_هنيذلا ءاسالا موقىفلوقن قرف تفرعاذاه” انوه |
 ْ دقات مكح مهتم دحال قيالاورثكا اذاءاسو رلاواعاستا وءاسؤ ررطاؤناكاما او ة دوساو هلك ىلع مهعمنعو لكل |
 ارخاالا هنثوءثديو مهتم د او ىلا نؤدلن مملالف لذارالا ىلءام أو رهاطف هل موه نم لع اما دا ىلدعأ
 | ثيم مهل خو لكل ارهقي ارهاق ناكف وعر فام وانعم مهلا لاسرالا ناكتفةسأربذحاو لكري هيفا
 ا نيعب انتلا نه ةبعاتجم د ناك هنأ ريسع داستو لوسرلا هنلا هللا 3 رق ,:كصال و للى هن وفلاخالا ١

 1 عض اوةىف لاه كثنح لاسرالا ىف هنا مهريتعافهن اه دأ ن اماه ماظل اهلا[ دنع مدقت نوراه ل منيبرقملا

 ْ | لافو نوراهو ناماهو توعرذىلا انتا“ انىلاعت لاق :ه ال_ءو نوءرذىللا انتا 5 أنو اندلع رادو ٍ

 : ماوقالا فالح لكلا نما اونمانا منال ّى ومري»ءأج دل وناماخو نوع راد تو راقوت ور. ءاا ف

 [| وعر: لآ اولا دأ هلوق فاما ذه لثمارتثك لاو رذتلا نوعرذ ل اح دقاو لاق: مهدعب و مهلبق ا وناكنيذلا
 1 1 زاثك اضنأ الآ فلن لاقو هنامبا مكن وعرف ل [نم نءوهل_ترلاعو ىلاعت لاهو باذاغلا 3-2

 م وب
 00 سمس .- ا ع هي يوم رسم وعم جد دمج 2 تح



 5 ب لم

 5ك د اولا 0 دوم معن راصواو عملا ءريغ لاهو ماع سمط دق نر ك.ف :دا- زيعلا ىلع

 ئ سدطلاواناذع كل ذنوكيال لانهاء شاورب لو نيرسصساوشبنام-منالىزادءءاوقو ذذىلاعت هلوقهد. وبو

 ] || نيعلا سطو خو ع ةواما: هاه ىح ىلا عت هنا لاقي نأ ىلو ال لو ة مف با دنع سامع نب اريغهل اه ىذا | عملا
 أمقو وما هنالراكالا مكي وءاسلا ا ةعفسااكممهوجو تراصص تح ةمساكلا« مرو در اهمتوذ باهذاو
 ش 1 الزلال يابطل ز هرج فرانو دب لكم ةياطر اتش قه ارودملا نكمل ايمهفوخ دقف لانهامأو

 3 مستنعأ ىلع انسمطلءاشنولو لاف هتداراوىلاءن هللا ةر دّتب وهو عوقولا ريثك سه أ نمعلا ىلء نفط قادطا

 3 أردان طول مودا عقوام ىلع مطلاو عوتولارث كس ناكمالار ءاذب انعاوفنو مهنمع نع مهنفجانقةشامو

 ' [رذزوياذعاوتوذنىلاءتهلوق (ةئلاشلا لئسسملا) لوبشلاىلا برقأ نوكسل م-عنمعأ ىلءئلانه لاسقف
 1 230 الما ناسسل ىلء تاقف هريدق:راسخا هيف(اهدحأ) مرا يقانلل مكونا منو معو نع باطخ

 || هوتاذاو نكاد مافى اذعاوقو ذن نو ذكت كح هريدق: بذكم لك عم باطخ اذه (اهام) ىباذعع
 || ديد وخد مرغب رض عا اذا ولاا نمددا اولا ناف سانلا مالك رذغ حرت مالك اذا (اهئلان”)

 ' 11 1117 لا قمن

 1 د | كا ذكفريثكا ذهو خرانصلا ثمغتسسم ا همالكب بطاخعو هم الكعم مسال تديهملانأ كاملا لعيو له اّمسسه

 1 |تناكناقذ لوي هلع هللا امض دق ناك | دناعم تذععاذا يشل هاقآ ًارجدسأ لكناكحالا

 ع 1 اواهظا كلذو بجو معس نم ابطانخم هينوكيالو لاذ _عاوقوذف اذ هيك هوبءاقلاوقو ذب ركلازيزعلا

 5 ًاودصدقانل لها 1 تن او ماعن ناو ةعاارضلاو حار هلا صلختتف كب دن « لفاسغد تساىأ ل ددعلا

 ||| ارقوذن نوذكت ءدكح لوقيانئر هنا ءافاابو لوق: الفءانااباماو ءافاا رغب عقواذه لق ناف كننم
 | ىلع لالا ةذ لاقيو همجومو كلءفّا ازاحم ىأ كلءفى دهاذعم لوق: قاذي فيكرذناا .(ةعبا ارلا "هل. بسملا)

 | لدقنافك رادنا نم مزلام قذ ىأ كل ءف ق ذمول وةكردنوهلوت وملالاق ذمهل وك ىلادءاوقوذف هلوقو كال ءف

 00( |لئاقلالوةكح نركيباذعااودو ىراذنا نم مزلامو نا دءاوقوذف هلوق نال فاعلا حدنال ا ذه ىلعف

 | باذعلاودو ىراذنا نمم كامو هزم لج اعلا يأ ىباذعا وقو ديف ىلاعت هل وةلو#ن ىاذبعو ىناذعاوقوذ

 8 (ليقدافلج الا ىباذبعو لاعلا ىناذءعاوقو ذ لاقت هناك هنا م دسةتام ىلع هيناكر ا ذنالا نال لد" الا[

 3 رار عانداع ال صةم هلو لح الا تاذعلا لون اوقو لاقي ف يكف دحاو نامز ىفانوكيملامد

 1 ةركيمهضص دسقاو) ىلاعت لاه مث اراناواخ دافاو 0 رغاناعتهلوةكوهو دح او نامز ىف عقاولاكامهف

 1 1 *5لا)لئاسم همضو ضعبلا نيعا سمط ىذلا صايخنا دعب موقلا معىذلا باذعلا ىا ( رعت م با ذع
 ١ ناوجو لة < ةر دي هلَوقف همف هفا رظنا نيستهندن اف لوقن ةركب عما عبصل | ىلع ةلالد همف م يهد (ىلوآلا

 1 ناودو ثح هدفو النا هدمعي ىرس | ىلا عت هلوق ىف لو ةنهل#ثمو فرظامل اىلسءةرودخ مام ما(امهدحا)

 0 قلتو لالا ضعب ىف ناك هنا ىلع ةلال دزيك-.:دلا ىف اياوج لافو الا هلوةىفةدت اهفااام لاه ىرمش#زلا

 0 أ تقولا نييعت نأ ناسسبلرك ذيمسمم لا تقول نأب لاق أ همفر يطالاو رهاظربغوذو لماما نم أرق نم ةءارش

 0 | نوكحي نأ ن مدبال حورلنا نا عمتاعوالا ضعيف انجرخ لوقياكهنامس ديربال هناؤ ماكتملا دو هةعرس هل ْ

 أ 03 الاواداو مجرع قم عياببلا لوي اهرفانسرخ لاوولو نيسعملا تقولا ناس ديربال هناق تاهوالا ضءنفف

 ٠ | نمةركب ىأ ةركب وكس لاعت ةلوقكإ كف هتقو نيعتال حوران !ناب هضر خنأىلار انا تاهوالا سضءلىف

 أ نمهديعب ىربس ا لاقولو ءازمسالا سفندو هقملا ناق هندنا الف ىلاءللا نمالمل ىأ الما دبسعب ىرمسا وركيلا
 75 أهل اال لاه هناكراصو هلا اروس عطق ىلاسملل | نم هلل 1 :هلءاابعا لوقي نأ عم اسلتناكنل ماركا دمحسملا

 7 ا .اقالا ىرسنا ىفاذه تاعاذاف برق اذهف تقولا لءاال لوقي هناف لها هيلعزو< نع لئ اغلا نأكثاو

 1 لقاك مد ارتاح امصارن عمجل لاك عع م عكص هولا اذه ىلع لا ةي نا لقوة ركب مهعص ولم
 01 اةركي م هصص ىلا عتدل ريل ينيعو مج لوولاب مسلك را باذ.ءلا مهءاس لاه ةاكفربلا باس هرب مشق |

 ل اما 5 اح اممم هد + 2 م سس

 ١

 يدم
 .تاممصسا



1 

 | كل دو ص الفلا بام امر بسلا ةراشا از كم (ةثلاثلاهلعسملا)«مقلانصتمال ص ظ
 ْ أ ىف نكي بسلا ١ك فم مق سحأ سعسز ناك ناف كلدكن وكمالوا مهيف سعأ بهسد َن رك ذاب ضدافتا نال ْإ

 ما تعاسمودق لش دوكذ,يفرمأ بسال ذكناوو مارش ووك هومدنت نذل ع نءمهرمغ 1

 أ | لكو مكلحاو مكس هللا نك كلم مريخ مسلما ن وكلب الف مهنمرهشم خنأ مهللاقف باذغلا نم مهارل هناعاو |
 أ اذاالا نمامال ل قاعما نا ىو ٌةمفطأ ىللاةر اشار ْزلا ىفةم ارب مكل م ىلاعت هلوفوا قطم تالف ف تمام ندخل و
 أ ىف ةرركشم نوكمو اهب قثوي ة مارب مكل اقف عقلا ن نم سال برش تانآهلرامصوا نمالاب مزيل هلم ١

 ٠ أ لاك ليدتلاو ف رخل هلا قرطتدق نوكم وا ليوأتت !ل مت اجبر بتكتل ا ضعب ىف لصاشماناقثتكلا || ا

 ' زود الكل ذك نك «لناف باذعلا اهدسي نونمأت ب تكف ةرركتم ةءاربمككل سس لعلام لدجغالاوةاروتلا أ
 | دعو 'ةظفل ةياغ نم ممسنمأ وكف باك هبشافالدخ او بآكءفالو تكف لست (خءاررلا نال | ١
 نمأب الدعولا نمهفلخ ن عال هب لي نا ن نملطايلا همتأيالئذلاهقا باك ىام عممنافنمؤملا لضفنيمتاذه

 أ نمىثتس نعدحاو لكنوكو .صصختلا لابقحان مدع ءولا تانآى فال“ اسنالا و ءالوالا ة-ود غلب نا

 ىلانعتل اهتم .سكمعلا ىلغ الا ةريش "الا فو ان دا ف نمار فاكلاو فئاغن هوما فاست ريو ةمالا ||

 | نركب نااما صالات نال كلو اهبق» ريصححو صالاتا مانقانانسل امد (رصتنم ع دج نوغ ن ولوقنمأ) |

 ناام اوتهيذ.ءدالف هملا نأ نم مف ىأرو ةءاجت ب ذعاذا كال اناا باذغلا نع صلخع نم قا ةدتسال |

 ضال لد كيو قمتي ناو همسريشف ةفدعش مر ارخص داو هل نه مف ىأرا دل صاخلا يف نهال وكي | ْ

 ةنافوديةيالهتكلةحرا تو امر ذعملا سف: ىلالو هيدا ضالملا قدتستأم هبف نوكيالثااماو | ْ

 قناجتف هدطذملا نوع رك ىلا متلاوتللل نمدساو برغاذااك واوا بشت ٍؤ

 ةابكما) لكاطسم هك وناوخ الا بزتتوناوعالاب ع. قلاوهو تلاثلاا مسقلا ىنن كل دن ياوالا نب
 هنقدوع و قمل ناف مو-رملا نم مالا قل برخأ لاذ قمنسمل نال كاذو بترتلا نسخ ف (لا 0

 ظ اير عذلم هلاموالصأ قةحداله بسالامو باذعلان م عئانملا دجوو كا هيف دو موحرملاو با ذهل تيس | 5 :

 هدذع نم ىذا !نالريغلا بدس ىذلا نمىوقأ عبن امان م بذعملاس فنى امو بنسلا ا 00
 | اهرو هنقذت مضي هدصق عطقيال عن :مْلا ب سرعغلا نمىدإاو ةدعادملا مدع دنع لعفلا و ةدالو ةيعادلا عنو 0
 ديزنال نكل هذغ) ناوا مناف ةمسرلهعئتو هبلقدل قرب نم ف الخ لبق نمناكام فاعضا هبيذغت ن كف 1 :١ ظ 1

 0 انذلا هلشسللا) ن نسل اهءاعيف بايزتاد_عةةردقلا ادنع بيذعتلا ىف هتدانزون4_سخو هلد ٠

 | هذهرتغ موقجالو راصتالاانلف نوقف ةمريثك لات هناك قافتالا ى رخالاو و رثكلا امها دحام قانا ظ
 | نم ةءلصالا هفورحب ةعامللا ىلع ل دي عسجلا نالت نيتدئاف هيقثا انلقامتا مد رمل طاقلالا نماهماستظتلا | ظ

 | لكل نضفمانعملاستي نالقحي و ةدصدأ امهتدعج او عجن مهملا ىلع 0 ابل وا"و هنز وقع مخأ ْ

 | كمداو كام ون حوف يف ىلاسغت لاهت هيدا دنع! البو هيلع هللا ىلص زنلا عنتانمنأى لا ةراثثاانعجراتتال
 نما ولاه مهن :6 ة-ةامال !عطقل ني ءىىومملان وكن عسب اره ىلعو ىأ 0, [ىداراسل ارأمعنيذلاالاتولذرالا

 ؛ ظ ساو هولا كلع ل وتقف عدلا ريعش نمش نأ عم مريصتملادا رفادحوام (ةئلاثلا ةلشسملا) ناثلاعشم

 ٠ْ | سناك عسملاو كار 2 مهو رمصادم سفح م 2 1لتاقلا لوةكو مفاربخ عقاولارخأ الا ءناا فىضو هنالإ

 1 نأ (امهدسأ) نام نيب هيض بارما لانلا جول ول ءامزو را ف رتم -ءانعمو داو اقل هظفا |

 | هفسوزاخ لالا فركتلاكراص نر عطا نكتب تسال ن مال هع جراخألا سانا عج ناكن ارىعلا ||| 4
 | ةقرعميريطلادحأ نركب زوجيوربخ دعبربخ هلأ (امهينانو) لوال هولا ىلاداعف طظفنلاىلااراظتر كلاب | 1 ١

 || عيج نم هلوةفاذه ىلعو ديرام لاف د. اشرعلا وذدودولاروفغلاوهو ىلانمت لاه ةركترشتالاو |! |
 لكن مف لاه هناك قلك فعال نجب أر صتنم سجن م ىعملاسةينأ لق<و ع.دج ةرواخن ءدرف ا ريص ْ ٍْ

 اد امواج نعيم 0 دفرث ردها او ل كحص نأ نع | اقاممحم لوقت ا انمدحاو ْ
 ١ عما دو سم ١ وس بمس ييسر بسسس مد ممح سع سمع ١ ام اجل رب بس حاحجمم مم ممل ممم صح 1

 أ
 د
 ا ْ

 مع اهو



 ا ابلا

 ا | نواس رم ءايخاكمهءاجأم مال_سلا « ءاعىموم نال“ ءاح مهريغف لةيولو ءاجدستتاو لاق هل اثلا ”هلثسسملا) | ْ

 أ نولمرا ا طول | اجانأفىلامتلاعتاذهلو مولع مدقف موقلان ءاس ”اهن ناكش مح ة هةروذع مظ *اح لب مه اوقاا

 | ءاجاك جارعملادعي تاوءماان رم هللا نم مهءاج هنالاضيأ ةسقءقحم كفا رس ماع ىلاعت هلوقو

 ا مزاكل افره اش اوهو تارا ذنالادارملاناكتارذنلا (ةئلاسقلا:لكسلا) ةقيقح ةوش ةقفدروطلان مهموق ىمز٠

 ١ ' مال-سلا هوملع نوراهؤىمءومنالوهذلسرلا دارا ناك ناو كلت دب و ىمومناسل ىلسعمهءاسىذلا

 1 || اودكح كلذ دء,هلوئو هللاةدايعودمحوتلان ءالاقام اولاع مهاكمبمال ةءا امهم دة لسع لك و هءاس

 1 1 ١ . | هلوقدنع ممالكلا نأ (ا.هدحأ) ناهجو هذ نا ىلع بيذكشلا بدت رب ىذنشت ءافريغ نماستان ّْ ١

 5 | | موق موقد ءاهرك ذ مدت ملكى ادئاعرمضلاودنقت ايست مالكا ؤيذك_هاوقؤوتسلا نوعرك ل" ايمدقاو أ ْ

 ْ ىاذع نكت .كحفلاق هناكف مدقتام قامس ىلع :قوسم ياكم انأ (اهيينان”) نوعرفل ىلا .

 | دارملا ىناثلا هولا لود ةره اظاهاك انئابآلوالا «_جولا ىلعوم_هانذ خافاهاكانتاب أن اياوبذكدقورذنو

 1 ! م-ممادارملا لاةءنا لمتو نيرمس فا ارثكا لوقىف عسل !ىهو مال_.بلا هلع ىع وم عم تناك ى لا هنايآ ١
 د ىلاعت هلوقو د_-اوهنا ىل_ءلدن ةناهلو هلك ىف ناف ةءاقءلاوةينومملااهاكهّللات انا اراب دكح 1

 | لوقف ومسبح اذ انالفريدمالا ذخ ؟لاقيد وصاع مما ىلاو انيقب "هلاك وناكم منا ىلا: ةراسشام هانذاق
 هيرغظروو دسعلا ىلع لغي نوكمدق رب زعلا نكل بلاغلا ه_ةمدار ارب رعلانا هوةفي طارد مزرزع

 |بلاعدخ الاقنابرا م ناكنا هت ء:لوابراهن كنا اود ى.لءذخ نم نك يغنو تب لوالا و .

 مهلاهبشت (رب زلافة ءاروكلما مكاو نمري مرافك أ) ىلاعتلاق مث » الهم ناكامناوازجاعنكي مل
 (ىلدالا وحن لئاسمهتفوا وكله نيذلا كلوا نمري- اوس ءبمئاف باذسعلا | وثمان اللا

 3 مهرافكن اكاذاو مكةلوا نمره منا لاقلالاور مهضعن يهر افك ن وكي نا جرن لكم لبغأ عم ناطاتأا

 1 ًاؤلاف لوقبالو مهما. امركل ناب لئاقلا لو اجمل مأ لقي وذ ارب وسكت مأ لاف فيك ق موضع ْ

 8 ١ ْ (نوجربال نيذاارفكلا ىلع نو ٌرمسملا كرافكصصأ هنمدار اانا (انعدنس1)نييسو نم هن باو لوقا: ٍ

 |ددبالا عّميالباذعلاو نال ذوقو اونةياباطللا مون دكم لهأ سارفاكناكمافظعاعج نال كلذو:

 ًأاوترصأ نيذل ا مأرع-ثةكم هله انرفكلا ىلع سو "مصب نيذلا لاَقف نموا ن نء مولا نم نإ هناف معلا ا

 أمكلمأ (امهدحأ) تاهت ار كلبا قادت ةرفامأز مهضعب عم ديدرتلا نوكا محدمف لببق نم

 ان نوكف تررصا| نا ةءارتمكل مأ(امبهينان 3( 1: اربمهلم وقى هنوكلا مكنم رمدملا فانيالفةءارب مكمومعل ْ

 |لوقوريخ ةوقيدار ااام(هين اثلا هلّمسملا) رارصالاوهوروك ذمريغ طرمشلاف كلذكديدوتا وام اع باطما:

 1 ةفصالوربخ مهين نكن لورخ الا ىلعامهدح ؟ناحجر عم ةدوه ةفص ف ني أ ارتشا ىنتقيريخ لئاقل | ْ

 د | اكريط اكريشف ه ناسح لوق «ءلعلدي'لارغش تالا ءاضتقا عمم (اهدحأ) هو-ونمهنعباو1+١لوقنةدو#ث

 5 | (اهبنان) ار ضوفاجبك ايا مدعم هاش 'ناربثلاو مالسلا هيلع ىلا نزين! نص اسيا عمود اددقلا ْ

 | نوعزباناكمهو اوكلها نيذلا نيم: !ارافكلا» نمريخم ملا كرافكنوعزبا ىأمهعز ىفام ىلا دئاعت لذ نا |||
 5 بابسبناك االول نا نولوقب ونار لسرلااذكعو نانوالا ةدمع نم مهم دق: نءفاذكو ريختامهسفنأىف |

 )5 ريخ مرافك أ لاه هناكف ةَوَق دما كرافكادارملا (اهثلانث) ةمومذم ةٌده ىلع بكأو كلا عاقجا ن هديواع#|

 ١ || ةدو#ريغىرخأو ةدو##تافص همن نكممدو+وملك نا(اهعبار) فرعلاىف ةدو# ةؤقلاو ةوقااىف
 ا | تافسلا ف كاذكو ريخلا ظفااهمش لمءدست ك رخالاءاههادمح ا تلباهو نيعضوملا ف ةدوجلا ىلا ترظذاذاف

 ' |١ ذك كاذرخ الا نمربسخ امهدسج أتقو نير فاك ىلا ترظن اذاف رمشلا ظذاابيف لمعت.ست ةمومذملا
 00 لاهلاو نسسللاىف رخ“ الا نمربخ امه د ديرتنا | ظ

 ظ
 1 ا مل در ا يايا ةيذالاف ىارخ" ا

 0 ل رسم وع ل دل ميرور يمك دمج ميج معمم داع ١ عرس ع ربح هاحل جارع ح تسال ص حمل ١ يحس مسمع يس سس سس اح ل



 لاذو

 || ني رسسفملارثك عه ىف الا تازن مق (قوالالزت اسمي الار رمسو لالش مرا لام ظ
 | ىموطلادب ملا نيدلا ضر ئيسشلا تعمم لاق ريسفت ىف -”ىدحاولا ىورايردقل اى ةةزان اما ىل-عاوةفن
 خارساا د نينو رادع مسءاستلاو ًاانريخ ألاف ىدحاولا ان رش[ اقر رابح ديغتعم- لاهرونانسش

 نو ردلادابتع هلا دبعاتن ةح عشألا مناص نينا ده انث للا" ىعكلاهقا ددعد#و انيس أ لاق '

 لاه رب ره ىبَأنعرفعج نب داسع نيد نع ىوزخما لرعاسمسا ني دايذ نعىرونلا نامغءانث حدو اد ىأ

 قنيم .رججلا نا ىلاعت هنا ل ننأف ردقلا ىف لو هيلع هللا ل ضهقنا لوسر نوعس اني شي رفو تسحر شم ءابع
 ىف تازئتبالا ءذه نا لماسو هلع هلا ىلع "ىف :1! نعلن كل ذكور دب ءانةلنءب :لكأنا هلوق ىلارعسو لال
 توءرجملا عهوةيردقلا ةمالا هذه سوم لاق هنا سو هيلع هللا ىلع "ىلا نع ةشئاعنعىوروذيدقاا

 (لوالا) ثح اصاييفو ةيردقلا ف ثي داسالا ترتكورعسو لالض ىف نيمرما ناهلوق ى ىلا هندنلامهامسنيألا ١ ظ

 تهدي لابعالا قلاش ىف قرف لكل وقذف موهقاعنالا تازئتمل دو هملع هللا ىلص ىلا لاق نيذلاةيردقلاى همف | ١ ئ
 هردقوهئاضقو هتلاقي سبل ةسهعملاو ةعاطلا لوةي نم ”ىردةلال وق ”ىريكساف همدخ» ىَر دقلانأىلا! | ِ

 هللا قرسبو زي نيمح لوسي ىذلا ”ىرب اوه -ىردقاا لوي فزت لاوردقلا نورك .م-الثير دق مهف ا ْ
 هنادمعلا نع ساو هبا قاذ فرتعي ىذا | ةنسسلا لهال نالوةباعمجامهور دّقلا هنامثال ”ىردقووف فردت ١

 هنداس اهاكشدا ولانأبلوةنو ردقلار كل ىذااوغ ةيالاهف لزن ىذا! ىردقلا ناو وااو ىئرد_:

 ردشقلا ىف لو هيلعهقا ىلهللالوسز نواحي سد رةوكرشمءاج هلو هماعل ديواهالاهناو بك اوكلآب
 ىنكمو كار دالا: وتو“ اضعال اة. النمىل قاش هللا نا هلزتعم ال وشامل ان تولت ودنا وثاكامو كل موب ذءنأف

 ىذف'رشفلا معطي أ قلو دامو لبا ةيصعملاوءاخلا ةعاطلا "ىف قا نأ ىلع رداع هنئاو ةمصعملاو ةعاطلا نم |

 قع امتع !ةودنإ نيكي همعط أ هللاءاسشيول نم معطن آن ولو ب اوناكنوكرشملاوهللا ل ذفيانأ همعطأ | |

 ةمالااماةمالاهذهنمدارملا ل وةئهةبردقلا مهةمالاءذه سو لسو هداع هللا لد هلوقامأو ماعطالا | ش

 هءاونمانيدلاهّءااماو مول اظفاكأو :مؤدلوأ هباوذما» ءا تمم ١الس سعىلسو لع هللا ىلض دم ناكتا | ْ

 موف لس ديالف تداولا ىل_عهتناءر دقاوركنأ نيذلا نوكرنشملا مه هنامز ىف هير د لام لوالاذا رملا ناكَن اف ْ
 ةدسيسنل ةمال هذه ىلا مهتهسف نيذلا ها: ه٠.نوكي ةمالا هذه سوم ةوقف فاشل اوهذارألا ناك اوةزتمملا |

 ةفلاخع ةشأوة عيش عض أمم عون سوحلاو ةرفك بهرثك ؟ةمدةا ةمالا نكل ةمّدقنما ةمالا ىلا سووا | |

 رانذلاق مهنوكي مزلبا كا ذ ىنمنقي الو اللد فءضأ مهتءاعون نوكتةمالا ءذه ىف دير دقلاكلذكف لقال |||

 ىلاغت هتلاريغةردق تيئيىذلاوأ ىنئللة يسن! ناانلق نا ىلاعت هللا: دةركش ىذااوغ ىردقلان أ ىف |||
 ثحلا) وقس سمّقث اذ هناورغسو لالضف هنو , عطب دش محوا تايثاللة.سنلاناانلناثداوالا ىلع

 ناتو لعن ندم مانا يلا تاتو زف ضنا فيلا ودق افوت ا

 ىفتكرع دنملاّكِب رحت ىل_عهقق ةردقال لوي ىذلاف ىلاعت هللا ةردق مهمغنل سمال اذ هبا ومس ردقا اانلق |

 هرب ل هناريغرداه هللانأب لوةيىذلاامأو مهف هلو د ذعيسالن كير كلا ابزلا ىف ركرسو ةالصلا |

 نامتمالاوءالّم الل لب دلاول ازدهلال هغم كرت 67 ئث لج ىف" ىب_هلا بر ىذملا دلاولاك د معلا ة.عاد غم .دكرتو ظ

 ةيردقلاناانلقناو انام ناكناوا ارهاط ىهيذ لش ديالفا ذه جا هريغا لاه اهل 5 وقال ىذلا جولف ال ظ

 أ اهقالاطت ا1 اوه لاه ىذما ىريللاو بكاوكلا نم هئاريغا ث داوأا ىلعةردقلا ممتامشال مءالا اذهءاوع# |
 كي هناقةيردقلا ىف لون ديف كئثالف ةحابالا له أ مه و ءريغنءلعفلاروددا:ئتردفءاكةزوعال ىذلا |
 مهنموهاخ لعفي اعل الوانفاكو اهر دو لاعفالا ان ىلا.ءتهللا واح دوةيكتلاعأو تاكل ا

 مسالا ةلزتعملا تلاَمفَد :رعاسشالاب عأ قحأ ةفزتدملاب مالا نأ بمعتلا ف نول :اقلا فلتشا (ثلاششلا ثع هل

 ىءابا ىسامالو هتاسث اورهدلاهاوةل ىرهد ىره دلل لاقي ىئذللال تاسثالل نوكتتةيسسنل |نالوأمكل
 أ تااهوردقلان نود : منو هلاشما كاذكو ةلطااورونا | اههو نينث 1 ناناوتوتار ااا || 0

 تاو هجر حمه سو جوس سس

/ 



 اهل ع

 أ هق اىل مادخم با غن انمدح اولكنواوةءاو اكم خاف دحاو لكىلارب + ادوع' دارفالار ات او عجبا كرتف ماع

 أ مهلعدرهقاو باغ ذ>او لكن ااوعدا مهن اوه ند طأ ىف ىءم هيفاذهو ىعمجبا اخ نب "ىلا لاف اكل سو « ءاع

 0 | لسادمم مهيدحاو لكبلذي تيجبةماعلاةوق وعدا اوهو (ربدلا نول نو عجبا مزوبس) هلوقي مهعجأبأ

 أوهولا وسر وطي ةئفمح و ربدلا نولونو هلوشب مهعيجب مهمعي ىذلار هاا اموفعض نبي ىلاعت هللاو لسو هيلع هللا
 ْ | اوناكد قلو لاه ونو رمل .ال مترايدالا كولرب رخآ [ع-ضوم ىف لاقو رابدالا نولوب لة. لوربدلا نولوب لاه هنا

 ْ ظ نيبقرفااامو دارفالا عيدصت فيكفرا رايدالا مهرلو الذ رخآغضوم ىف لاهور ان دالا نولونال لبق نم هنا أو دهاع

 201 | راولافرت ”لا لمن لاذ لمذو اذه لعف فوقك اوله لئاشا ل وقنال رهابظف مععتلا ام أ لوقن عد طاوملا

 1 | لكىأرخ" الالوبو لاذ لوبوربدلا | د_ه لوب اذ نولوب لوقو فطعل ا ىف يات اواولا باسم بوت علا
 3 ظ ىلا ةراشاهدارفا ريدا نووي هلوةندارفالا نس> تاءالارخ او ءاضتق الوقف قرفلا امو هربد لوب دوحاو
 . ||| دح اوريدك ةيلوالا ىفاوناكمهفف> نالذ [تبنبالو عمان بعدد أف اضا الف ةددحاو سفنك ةمل ءاوتلا ىف مهنا
 م ظ | مهيلو لانه ىهتلاس قل يدالزخا :ينأ ىف ذب هي دج دج او لك ىأرايدالا مهولوب الذ هلوق ىفامأو

 5 ا باطاناى هسأربدحا او لكل عش رئد ةملو نع ىونم د أ لكسف هرب د مرنم داو ىلونثأ ىهنألا ل مده
 0 أ لافدساو لكى أقتل او دهاعا واكدقل وذل وقى كلذكورايدالا هلوقبالا حالو مهولون الذ فوقي لعفلا عجم

 1 | نوفرفض مهو دوهلا او دعونب ال1نوقفا ادار 11 نافراندالا : ناودل هلوقىفامأو ىربدىلو الو تدثأانأ

 1 | لاهم مهاوس نم ىلع ةدحاو ا دياوناكموف غضوملا اذه ىفامأو ىتشمبولقو اء دج مربست ىلاعت هلوق ىلإ هب

 ّ مدمس ا ىلعر مست ةمربغ سعال نأ ىلا راسا (صاو ىهدأ ةعاسااو مهدعوم ةنءامسلا لب ىلاهت

 . [|| هنموهام يب عربدلا نمايث لاى مهيمسزامرك ذهناف مهدعو٠ةعاسلا نا هنم مظعأ سمالا لب مهرابدآو
 ١ 1 نم لكن! ماع ةعاس لابد اذنالا نأر اءانقلاو نيرسفملارثك ؟لوق اذهرارمدالا ةقيرط ع

 لنا 1 0 1 ناب يل لات رخضاوسل مالا هملعد#م موقواوريصأو كإبق نم اور فك نيذاا
 || ىفةمكاطاام (ىلوالا"هلسلا) لاسم همفو مئادملا مي !الاةاز اجلا ماعاف ازا اماال سلات دل بادنع

 َ ْ 00 ا ا را يع سوما ماس درك ماس

 1 وم :ذرقاكل ا امو هبا ىلا مالا ض وهن لب نو كح: ىتموهلو شد الفريصلابروماموريهلاب دوعوم نم هوملاو

 5 ا لاهو ا:طقانل لع نولوق, اوناكاذهلو ةماعلا مون تآ هلافريصا4 لاسقف باذعلانوكت تم لو ةدف ق دصم

 0 ظ نم ىضماع (ا عد أ) نيهجو لفك ل اوئناون أ ناز هذأ (ةساقلا هل سملا) باذعلا, وا وعسس» 3

 7 انلفرمأو هلرقن هدا اوس ا 10و ىهاودلا هدأ (اههين امرا يثدلاب اذع عاونأ

 ' سم 1 سماريقو ذل اوقو ىلاذع ارقودف ىلاعتهل اوقأ بسام: وهز نمةغلانموه (انهدحأ) ناهدو هذ

 0! | هنا ىلا ةراشان وكب ديدشلانا ملالاودي دشلا نيب نفلاو ل1 قى أ ماو د-ثأ يأ ىل حدأف اذه ىل_ءورقس

 32 نم ص الخلا ىلع ر دقي الراو أ هسلغيءام ىف قل ف يعض اشم هنوةب لأ هعف ديالو هتوقا دحأ «ةءطبال

 اا :ةدشلا ىف ناعرتي نكمل مالءالا فنانو استو باذعلاو ملالا ف ناوي ةهظعرانوأر < ىفقاأ“ى وقو
 رم  (امهتان) نكميريغ ميظعلارصأا نم ىوقلا ةاسحخو نكمم نعم هناعاب تمعضلا ءاملا نم فدعضل اةادت
 0 البادي لاتعد ووو از ذه[ ل وش نات ءاؤذلاىل ةراشا دياز ومرلك ١ مذاراملاىف ةغلامم

 1 ١ هانا ديدشوكيالةلتقبال ثح مادو موذيالفلازو بذعملا لاق ذا نابت دلا ب اذعناف

 | | ىوثو ل, فض نالفلئاقلال وةءاكمالكل نوكمناامافاذه ىلغو:دشل !ىهىتلا ةرما نموهو نيزملا

 ا د | ىلا ةسهادلان م1ةدلاسم ىهد أ نززكي نأاماو فمعضوهو ديك املا ىلا ةراش | نيفذارتنيظفلب أ ف ديدش

 ٍإ 1 ديدشال عوطرملا سس الكت رام ةهادلا نال بعص مأو هو هباصأ اذا اذكرم هاه د نم لغافلا ما نيه

 ١ | تلمعتسااهنارب ريغ كل ةاهلصأ ةه اذلا تناك اونيلعافلا١ام-أ نم نوكتأل ىلا ةمن لاو ةثطانلا هز زو ىلع
 | لام ٠ عقدنال ثدي ىل مآ قيضأوم 9 ءانعمنوكياذه عوام ا »اف تدتكوءانفمالا ل امعتسا

 ىلاعت ١ ١



 #2 رداهو هام نحرلاردق دقو « رعاشلالافو نورداقنامسهنفانر دقفىلاعت هب الاهرند_ةَتااردنقلا 0

 03022333 7-0 ا
 ةسصسسي س ربر7ا7ا47 777:7 - جيس -5 |

 ل ةلدخاذنوكتنءىئاننا ذأ نال ةلزك هللا ىلع ةدقن الافاده ىلعو مئاسلا كلذ دج ولا اهقو

 ْ قرف ثبسو لفات دهفدوئءامأو هلوقىف لوةداكل وقي أ هنكعملا مف ةرلانأ رق نمو ىلاعت هلل ةقوا_2 نوكتف

 ْئ لكو ىلاتعت هلو ةكر دقي وهذه انةاخ ئذ لك لود نأ همزلمف ًادتبم مطيالف ةر كلسون لكن ال عف ةراان |

 عفر :ءاز ةنكشع , ىزتعملا أرك ذومريسفت ىف ةطع نيا امهزك دناهبولاناذهو ىنعملا فرادقع هدنع 1

 أ 0 يعم * لكو ىلاعت لاق مرادتملا(اهدأ) هوجو ةمفانلقز دقلا ىءمام (ةئ هلاثلا ةلتسلا) |

 نم ملا متاشلا كل ذكو ه.فرهاط كل ذر سساساف تاذلا فر دقاأ امأ هتافصىفو هاذ فر دم ؛ى .*لكتف | ا

 ا نننالانافدرفلار هرااامادادحالا ىععالربد اقم اذه اه لوقنفانمه ريغو ىلوطاول_ءلاك |

2 
 ناك اذأ ماكتملالوةنءدوجول» ادتباالو ةلرا دة مالو هب فصو ىلع ها لدق نافانثد اخ ٠ ينك نوكل» ءاقملانف

 الغف دنساو ةفصا كدب ةنوصؤملا ءاشالاو ا مسالا باذن ةاهملا ءامثالا رد ذم معاي ىعسصوأ ةفصتاقوصوم | ظ
 لوقو دعا مهاكموتيأر :ثدلا اذه ف نم عسي تياروئاهقلالوقياكهنعوه حرض هيلا مقاس

 'باكرتلا قاب لب مسالا ىضتشقم هنو كح مدغاال هنعوه جزم هدب رضوأ ىفب رضوالاد-:|ثنتلا اذه ىفامإ

 لب نص صخملا قيرطيال دعب رذم 'ئث لك قااشو هانا هلوق كل ةكف ةدارالاا ع نع هسورخ ىلع لتئادأا نم
 (اهينانث) ماكس اريغلالا ذا ح عض وبل بيكسحرتلا اذه ناف ىو بمكرتل اناانلف اذا ةَةَديَعْط ا َقَن رطبا

 غقيفمهبسلا ىارلا ىت راكي دقتريغنءامعّش قاع م ىلاسعت هقلاننا ىندملافا ذه ىلءور دم ءوهامر تق أ

 لباب وقلل فال:ثالاو هناذإ ل عاف هنا ةف_تالذلا لوقبفالذو دقأك هللا و واس لد هر دق دق نكي عضومف

 تقاعت اذا اهنأ اهمزاول نمنكل كلدكن وكن نأ ىف امال هب ىذةموهو ءاضقبةراحرانلا قاب نولوةنف |

 نيك رسملا ىلء ادرس وم هنانولوةبام ىلعال هن دارا عممر هب ىّلَر دمي هأن فاح ئ لك هلودف:دارالا فام

 رهانلاروهثااوهاذه نك وةوهو :داو ةلكالا ىأ ( رضي ملك ةدجحا والان نع امو ) ىلاعت لاه مه

 هلوةوءاضقلوةااوردقةدارالاف لوقلاوةدارالا ناثش لان هف نك لاهم ذارأ اذا هتافاز_ه - وا : ١

 : |١ ناب (امهي امثل مالا دافن ىلا ةراشا لوقلا ري رككى ا ةجاحال هنا نابي (امهدحأ) "نيرمأ لمحة دحأوا

 إلا دح او لكسلا دنع.سافريغجلا لغلا قاس د نعد اك ياهلا نش علا قاع هءىماق ل إنما فالتخا مدع
 0س سيسر رس يس و رس يس ووسع ربح 0

 وج حج هيوم نو

 تي 5 8 50

 ْ ذادتمالا ع : هلزا دّقمالام رهوذساب متاقا اوهلرادةمالاف درغلارفوطاان أو ذاودلاو:نض اتاك تاسو حلا

 ْ ةانملفر 8 ريا ئاقلاامأو مقداد تمالا نود ه>املالاو دا تمالا هيدادزي امس لن أالولو : ةثالثلا |

 ّْ رادتمهفانامز كدت !؟ يش لكس نالذ ةئصااامأو ةفاشمم ةقواخلار دقلاو هن دانا ملعلا رادقكةيأدبو

 : ء يش لك ىلان عت لا_ةفرخا ادا دعتسالف اربكو الد وطءاح ىذلاو هندأم دا دعت_ءالف اريغصو أ ارتضقءاج ىذا |

 ءاضقلا عملا باموهر دقب ء(اهثلان) ارتغص هقاخز ام ريبكللاواريبكت وكي نأ اجرمغمل هانم دقي ءانةاخ

 : ردن همزاءاموءاضة فهما | دصةيأم نأ* اضقلا عم ىذلاردقتلا ى ةفضالفلا تلاع .هردقو هللاءاّضّقب لاش[

 ردقلاومل عل انف اهءاضقلا ليدساف مالكوهو ءاضةمالر دش و ف هقر دك لواعص بصق ىف تءقوو ازو ع ناشي

 وهوزرتسةمرعضعال مولغم لعب هس لاقي أو عورخآ هحو 4س صئااوهؤىلوالا رقاا لاش: نأ لقككو

 ٍ نال مولعم هنا الفا اورد: هانقاس وت لكانردق و أر ذة هانقلخ *ىش لكان ةلخانا لاق هناكانةلخوأ انرّدق

 ْ نوكيأل ذ::ىور دق هنا ىل عل دراد_ةمعهدنعئث لكو ةلوؤقو هسمانع لد لك للاخ كيرف يكل مكاذهلوق |

 . ||| ةئاشلاةءارقلا ىلءامأوئ : لكقلاخمقا هوقنالاطب غل يابو رتل لوق الطب ىلع الدي الافأ

 1 هحبو غلاب موياع ةءاه ةحلا نوكتز شنو بنر دغبمانقاوأ دتسايترفت وكي نآراجلوتتنل نل ١

 ْ ىرزذلا رون لاعب نمذو اخر تش هنلك هايل الا وضرر لل ارق نآل فيعشأ تنم لإ الف ءىنلك هلوتو

 :إ ةدناف ةدانز عضم هانقاخو رعو هان هاجر ضباب دس نوت نك ةزقاؤ لزفاف دئاودمق.ال ل نال عامل راو قف

 : || مومعلا دش مل ث رح كمر دنح ل ءاقلإل وق نسحب لو مونمءلا داقأ هنال نمو د ! تاور اذهلوا

 داس يعن ل يروم مد ا ا ا وس و وسو تيس يو
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 ظ / ا لالا ةيردقاواكام نم قر ريم ىلاعته تلا ةرد فق ىنش نم ىردقلا نأ لسع لدتصونمالاةرعاشالا

 1 شدوا ىلعار داق ناكا اولا مممال هير دسق نوكر مدن وحان ةلزتعملا تلاع هتف اريغل ةرددقم#اسي ال
 000 | ثداوحا ل ىلاست هتلاةر دق مزاول نم نأ او دةتعاغ زيقفلا معطالءاسثولواما دهل هللا» ءاشولف دهمان لوقت 3

 ظ |نيذللانيلسلا نم دحاو لكن احارصل ا! ىلاو ةرعاشالا اهيأ 0 ير جم |
 ش أ اركت تدشملاو ةردةالانفان ىئانل ار اصا ذاال !اير دك مؤنم د !وريصب الو هير دق !نع جراش نيمهذلنا ىلا امعذ

 6 |نومرجاذا ىرتولو قامت ةوقفاكانعاه نوكسصرشما هه نومر ا (ةيتافافتلا) تفك

 || موقف تازنناوةماهةئ الاف مهاهس تومرجلا فرعنهلوقىفو ىدتفي ول مرن ادونهلوقو مهسؤرا دينك ئ
 الدوم اسال !ىلع ىلاعتفقلا ةرردقزاكناورنشكن اراك او كا ريثالاهزذشل اذ لسزلا بي دكت مسهمرجو: صان

 جلا (اهدسأ) هثالثاهوجو ل < رعسو لالا ىف (ةثلاشلا هلْ سسملا) .ثداوءلسا نم هريغ ىلعو ةنامالا
 نابت وص دهوقثاذه ىلغونز ده الون ولةءبالن وننسو لالض قانذ هللا قيمه ىأ انندملا ىف نيمالا نيب
 اشزأ رعسسو ةرخالا لالاض ىف هس أ ةرخاالا ىف علا (اهدناث) برقأو#و ةر ونصلا نالت ىف مولا
 8 المسن و ردت ىن وادمصتم مسالم ىلاو أ مهدصة م ىلا ن ودنا لاالضنلا امأو رهاطظ اهيف منوكس ره لا امأ

 مهلا لاقي تو.هسد مون ىأل ولا فرظن ومده سن مون ىلاءت هلوق نالريًءالربتالا هسولا وه ميج ليبق ناذ
 روك ذمرإغ موهفمو روك ذم لماهرابوصنم نونكسبي نأ ل ةحينوبصس موب لوقنف كلذ نينو اوقوذ

 مدن رانص كلذ ناردعزة ضو نثاك قى غم وهو قاس لمعلا ,(امسدسأ) ناهس و4 ل والا لا_ةمحالاو

 باطملاو نوجز م !بضسي مول رقد سءاوقو ذءربدة:اوقو ذهلوةوهو رخأتم لمعلا (اهينام) اب ةننقف

 نأوه موهنملا َناىناثا!لاوجالاو ةءاربمكسأ مث 1 كلو! نمرعسخ كرافك !هوقي بطو نم مذ

 | نمقوذلانأوهو ٌةمكس هنفو ةراعتسااو قو ذ ىلا عتهوقوروههثملاو» ادهواوقو ذنوصس مونمها لاب ظ

 1 رئاسلر دبكه تسالمو هن وشو هيرو: رو هنرا رحانضدأ كردي ناسا قالا ذ!قو دما نافتاكاردالا "رج

 هنزا رم ىذأتران نم ىذأت اذأف مآ ناسالا ارداف نا سلل !رمغ دكر ديالو همعط اضرأ كر ديوة مدخلا هنا دعأ
 | لا ة:تاسوألاىف هريغ نم متأ سل“ اردا[قوذلا نذافهبزار معالا ىذ أتيال ءريغو !راطا ن جاتا لهو

 هعاودو هدم لوط همالن وهن 32 با دعلا ىف عد ةمفتاكاردالا تأ قوذاان موك ار دا نأ ىلا ةراشااوتوذ

 انرك ذدقو يظملاملالا لصف او دالا ن منوكيام نأ نعوهاءاو هلغثي هلرذعال هل كر دم !نوكسرو

 1 نعمروغ عم ب اطخخا ناكا ذار افذال |ىلا ةنج ان-ال هناانرك ذ دقو ر ضم لوو أ مهل لاسقي نيرثكالا لوق ىلع نأ |

 رتب سم لبو هيلع هللا لصد مدن وب ك1 !هيأ اوقوذ لاه هناكريصي هناف لالضىف نيمرجملا ناهس ىف لم ظ

 0 لئاسم هنو ١ سف قلص وع لك مال ىلاعتلاط م 0 رانا! ىف نوم دما نومر لا بها مول

 ناءازحوه ىأر ديم انتا ؛ىش لكان اقاوقو ذ لاه هناكرل ,ةانب قلعتم وش لكان !هلوقن اروهشملا (ىوالا)
 رق سءاوقو ذ هلوقدنعو مالك ٠ ادا هنارهاظلاو ع ركلازبزعلا تنأ كيا ةديلاعب هرعو توتا ركب

 مالك ارخآسدلر دم انقاخ ئث لك انا هاوقذ ا عل ذي: دحاوال انسه امون طء نال باذعل ان اننركذمت
 نمن وك ءانقلش و :لكاناهلوةب احلا ىلوالاد الا ىف رك ذدةو سمالاو قايل هلال ىلاغت هلوق هدلع لديو
 . || ك-ةلسو هملع هلل ١ع ”ىبنلا لوقنف ل دنا نم رك ذام ام أو ةددحاوال ان ع؟امو لاقف سعال اركذي نأ قئاللا ظ
 ١ 1 2 « الا أرد 17 : مو ةوالتلا د دق ىلع ىرخادآ الدؤ رس سماوقو ذهلوق ىلا لالض ىفنيمر حث انا وابي 1

 1 ماو زمام ولكأتالو ةيالا مكلل اومأ اوك أنال تالال د سالف لوق:اكة يب اللا لع نم لعد اذتكا ةريخ
 | | عقرلانر زوهشملا مدالاوه ربيت رقلك (ةن اثلا هشسملا)كاذربة ىلا هبا الا مني ادئاذاوتب .الا هيلعمل |

 | لعفلا كلذو مهل دع أني الاول الع :ردقر مشا او هاو ةكرهاظلا هرمسفد رعظ* لعشب هبضنف بصنلا ار قنذ | ٌْ

 هلوقى اى ثلةفصن وكبال اذه ىلغءانةلخوز دبى لكان انقليخ انا لاق هن اكءانغلخمل رد ةهرمسك دقو ءانقلش ردا

 ف وصوملا ىلا دناع محال هوك ةفضن وك ؛نأ نم عنبالانهناريغنيبج انقل لكنمو ىلا

 هس 1 0 ف



 لغل
 دع م بصل

 1 1 نكيدار 1ع ناك ولن داف» ءافلابنوك.فىلاعت هلوق ل لديهدءينوكلاونامز ظدا ٠ نك ىقفندن نر لل

 ننام ركادجوب نأن ؟علثاف لاه ناف كلذك ن دلو نامي دعت لوصال!ناكل توصلاو فرالا

 نالفل اوةءللاامأو اطذالا ٠ نم 4مم: :أم رع ىعم هل لهدج دقانلق نام زلاىلا جاد انما ك ىلا ت هلنا : اك

 لاق يك 1 دايحالاو قل باو انج ؤيتابللا شوو ”هلعو ىسهمل سدل نام زلاب صا ص الا

 نامزلا ف صرالا ةاحل اوعي تان كل مك ا!نماذ به لممو أ سانلا "رس ؤكتا صرالا واهلا نأب

 ووذىعل نذل ءا ص_صلا نذاف مهل ارقماضدأ تناك كل ذرم رغقاوهذاخ ول هنالم-هلازد رقمن وكتل ص وصلا

 مح ”الادوصقملسبالو تاعف لو ترمأ ل 1لاقيالورص يك ىذلارابخلا كلا ] ىعأ هيشيوهن ةمكنملا ضل !
 مع ىلا هلاشم نيلي اقم نيةسد و نع ءوأ ة:الث فاصوأ نع ةتال قولا ءايشالان اوه (اهعبادإ ؛ هيلا ١

 هنءاءوهامو هقاخمالزأ " ,ذاط اتاك رمتمو اخ يذوق نان مهلديالو ازيكد نوكينا قا دعب ديال |

 تا رضسم لاق نا ىل  مايأ ةةبسفف ضرإلاو تاومسلا اخ ىذلا هلام يرن ىلا اوق هبلعل دب هلا :

 لوتأ لسو هيلع نتا ىلصهلوق هملع لديو هيهأب امهريغو ن وكيلاو كرا نمابهتابدمياهلاملمبلا ١
 بَصَولا ف مالاو تعا ىف قا لع دافربدأ لاف ملبن ليقأ 4لابقف لسةعلا ىلاعتهتا اش ام | 1

 ضرالا ىلا ءاعسلا نم مال ارب دي لاق مث مايأ همس ام_منءامو ضرالاو تاووببلا ناشي اءتدل وقكلذكو |
 هقلخ ( امد دحأ] نيعسق ىلع ىلاعت هللا نافواخ (اهمسم اخ هر ستان رت ذ دقو هرا دهم ناك موي ىف هم احرعي مم أ

 تاينلاوتاوءللاونادنالا او تازومهاك لهو هقلح (ام مينانا) هريغ غو لةءلاك نوك.د امع رسآ ىف ىلاعتمسا| ا ْ
 هلام( اسد. م)ىناثلا هسجولا لج ءاذهو اهلا هيلع اطا لوم قوازماو حالا هىلءقلط عي رمس قول اف |
 دامال اوريدقتلاوهقلخل | ناودر اد ركو أ اءعوطاتئاضرالإو اهل ل امتف ىلآءت هلو قرم سغب ىف ىزارلا يدل ارغل |
 د وعلا نا ىل اعت هلق لع ىف ةيئامزال مد مرة دعب مدعي |

 رعاشلا لاف ىوغللامووهةملا نماذهذخاو ع دادغال اودو ىناثل او قلب لوال اف دابا وهو معاج حا
 ا عطةيوالوار ذم ىذلا طام ركل اكل صفي الو عطقي الو ردع ا ةرفيال م قلتي سانلا ضعبو أ ا

 نئاو ىلاعت هلوق هنم دا الادارأق واحلا اركذ ثم ىل اعت هنن نال نارمل | ىف لامعجبسآلا ديعد هنكلّدغألا ىلا |

 ىلا ام دج وس هناانر دق ان ادارملا سدل ءلو ٍةفطن نم هانقا> ان ناسنال ارب لو أىلاعآ هلوق هدمو , قلخ نم مهتلأس |
 مول مث ءل_يععالوا قالا قاخ هنا نافةداعالا هياموه الاوادم ادا الاوه لفل (اهمباس) كلذ ريغ

 هلوقو :دحاو :رحز ىهامنافىلاعت ةوةكةدح اوالا ان ىمأامو هلوذ نوكسف هلل نم عرمس ىف مهنية ام ابقلا |

 ىلاعت لوقو هس ناد_ولا ىلا ةراشا ردقب ءانةلش :_ : لكنا هلوةف اذه ىلءو ةدحاو ةنْقنو :دحاو ةخد |

 ناش دجال (اهنما) ثا الار مالا لال او لوتالا لصالا نيب هناكمؤرم شما ىلا ةرااشاةدحا والان سعأامو | ا

 نوةةوبالو مه يم ام هت! نومءبالذاواءقاواوكلع ا داذشلا اظالغلا دكت الملل لوقي ىعيرم أمادعالاو | 1 د

 هللانا ىشد ( ةفمطأ همنو لكالهلاو مد_لا هبّتءنّة دحاو ة سعد صاف ىرخأ : سه مالا ةداعا ىلع لاشتمألا | ا

 ١ كلم د .توا) لهو هيكل المودل سر +ساع طاسد لالهالاو مد ةجرلا٠ نموه ىذلاداحالا لم ىلابعت ٍ

 ٍ رد 02 : لك اناهلو ةمعنلا نمي هنال عضوملا اذهل سام اذ.هو 1م 1  ةامحلا لع لو توما |

 م ا هور كتل ديره لما را ارالاان سه اامو لاق ةمقنلا ىلسع هير دقنسبو | ا

 اهلفاس اوبل انا مجان عا ءاج الذ ىلإعت هلوقو اطاص !:. انه أ ءاسال ف ىلا عت هوقو باذعلا دنعرو:ةاارافو |
 مدع: أمىلا ت رظذاذاامسالو انهام كلذك هبئلالحالا نب والا ظلي باذسعلا تاناكل ا هده ىف ذركذاكوأ

 5 ا.ثأاكلهأ دقاو ىلاءتهاوةكل ذك و لوةا !اذهىوةيتاءاك-لا ك1 :نيع اهّتدجوو تناك نم 1

 نيعلا رانا (اوهدجأ) ناهجورصيلاب جملا ينعم ىف (اسهعسات )لولا اذه ةصص ىلع ديرك ذمن لوف
 ىانخا وللا, تدك لايف تال ”الاىفرك دمام ذئنمح ءايلاو يف. هد همل!ترظذ لا ةداكك سصس هس لاقي ْ

 هك را ةعرس ىلع مترومأ هند ونيملا نآل أبنا دج :ركرح عرس نعلأهز ظنلا نال لاثملا اذه ا
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 لأ هتالرمصبلاب مكر رومأل ا اذاف ةدح اان ره أ لاقت هناك ق نهالا ةسدشنال نوكلا هرب ةرصبلاب لكءلوقو
 : ٠ وهاذي_هريمبلاب اكد واضبأئ ث ْن < ةلكت اف نويل ح دم ةفص كلذ وكي المال ىلا اها تاكول
 | تاكمملا نه ىلا هت هللا تازودةمنا ىفواكحلاهنلا بهذ رغاط هو هششو روهشملار هاطلاربيقتلا

 ١ ىتا|تاككممل انا مدرب غ بيسلالهلوطا عسضومل !ذن ممهناس قدلبال فال ايهمدبغ ىو هتزدباه دول

 ||| ناوي او نايس الكا هدوجو مي اهماثتا اذنعةمثلم ءازسا ر روم (امهدخ أ ) ناف-قىلاعتهااهدسوب و
 الأ موقي امرئاببو ماج الارثاببو تاوعتلاوة#ءدرالا ناكرالا كلذ حنحو ةندعملاو ةنئانثلا ماشجالاو
 | بيكرتلا يفد وي الو دجؤ اههازبأن اف ثداوحو هلةردسقماسماكىهفاضض ارعالا نم ماسالا

 1 ءازسأ اها سياروم أ (اهيناثو) ضار ءالاو بيك رتلاوءازوسالا ىلا ار اروطن طن تار دقتاهيفف اهنممدماشتلالاو

 ا الياقالا ةةبالفلا عمم اهتبثا دقو مان الل ةرونملا ة#في رمشلا حاورالا ىهو ةيدادةمارب د اممو لضافمو.

 00 | كلف ثادهاجلا بايرأو تاضاي رلابا_صأ نم بلق هل نمربذك اهب عطقو نيناكستملا نم عج موةفاوو ممنم
 ا ضارعالاو ماسالا فالس ءانزحالا كلو قصتنا ءانجناالو ادجؤتس لد اواهدودوزومالا

 0 ا |. راسن هبال رسأ شاد عادرالاو بر دقت ماس الاواناذم تاما ذا ايان

 1 || هنامالكيلا اذ ممن ظين ا ىترنالاولاق م حاورالا ف هالاو ماسالا ىف نالت اف سمالاو قالا هلال ىلاست |||
 01 | الط هامالسلا هيلع هنءىورو لّعلا هللاَو دج اه ل1 لاق ملف هيلع هللا ىلسص هتاقرابخ الا فال ىلع

 عملا ذايع ١ ىل_عقلطأ قايلئافو * لك قااخ هنن ىلا هت لاهو ماع ىناايءاسجالا لبق اورالا هنا قا

 | عج قللخاقالطاو ثداخ ة.لكلاب لابعلا ناو زياج سهال انه .لع قاطبام ىلع قال: 1قالطا نال ىلّوعلاو

 1 نيبفرغلا الواو ثاد-الا ىف كلدك الو ةغالا لصفر دة: قاحلاا قة ىف ناك ناوزاو اهيثادسالا

 ل 0 هلوق نذاف يدق ث دن لوقينان نوم عيت سياج ميدق قولذمل لوقين أن نم ىنسلغلا ميقتسالالاو نيترابعلا

 | هيلعدلت !ىلص هنأ ىل مو ةيظع ةدئافقالطالا اذهىو هس أ, اهثدحأ ىنعم حاورالا قل لسو هملع هنا ىلص

 هي 00 ريل ىذلان ظاقلذثاب ماسجالاو نمالاب ةدوو.اهما حاورال ا ىف لاقو ةرابءلاردغ غول لو

 أاذا.اولاتو ةجبرثعد : مسيو هيلع نتا ىلض ىثلاو لضي ناكف هث د هك تسيل ىغعةقواذع تسدلخ ورلا نأ رارمكلا د

 | ||| ضرالاوتاومسلا را لامت هلوق او ىر أ نمحورلا لح ورلانءكنولأسيو ىلاعتهلوق ىلا: ترطذ

 1 أ نب تواغت اديشا مان ةبغِضا اها ةغضف ةقاعلا انَمافْن ملغ ةفطنل ا: ةالخ ىلا غن هلوق ىو مانأةتساف

 ا 1 | مرا لجيولل ةنموحا دتاامذ ماسخالا ضء:قالن له>ثرح حابشالاو خ اورالاوّقا1:او مالا

 || نااد- هانناوقي نظدال نا جس اولاومن كلذ حورلل ل_هد ملوانقافم هر انتل ةلوق.ا شرتواسخ ارت

 | ضرالاوتا اوببلا قل دار !نارانخ هللا هيفىلا«ةهقااهدجوي ىتح مايأو دم نامز نم اهل دال ماسجالا

 ظ 00 نكملو كل ذك اهةلانرصبلا مل نم ع رس ىفتاينل اور عشااو باؤ دلو نانينالاو
 ْ 5 ءازمالا دوو ذءباهدوج و واني ب دكر دا دودو ليقان تاز دوب وو ءانجت اهل تلمس تاادوايوم

 1 مي1اف ىلةعءبل :رتاؤهلو داو نامز ىفر ابكنال اورسسكا ا هللا قلمي اك ةثالث قهثالث ةنس ىهذ اق بمكرتلا و

 0 | 1 ياما ع نداساوا رارملا ه«فةفلذتذ رذام امفيكت ذا

 ٠ انركذام (اهدحأ) ةلوقمالاوةلوقنملا هو جولا نمجالاو قايل ىفامزكذناو مهل اوقاذ_هىلاعتدق اداجعاب
 ا ِ لأ (اهتلاث) جاورال اهتم نا ماسجالا ىف اورك ذام ( اهنا )ةدارالاوةردقااناموه قاخلاو نك ةلكوه يالا نأ

 ا ا نيعمرادةَم هلو نامزب ضم دوس وها ثددملا نانا 1 لمسنا 7نلاراوماضالا مازدا ناوغ

 | متلي هسزبنع ثيح أ دارالاب ىذلاو قلخ هتردقب ىذا ةدارإلاب نامزلا ينم اضن اوةردةلاهدود-وف

 عج نوكيذنأ ى هلل ؤقتنأ ابدا رأ اذاىلاعن هوة لوقملا امل اوةءملاول اونا هلع لدبو نامزب
 | لوصحلا نالن ونلاو فاكلا نم ىلا ةماكلاو فرط اوه سدا نك نمدارملانالعاو ةدارالا اعتلنك
 | الاد او ملكت منمدسجويالنونلاو فاكللا ناف اظفلل ا ةقَق 3+ قبض باج ا5انك مبا نمع طب
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 ايعوتم هر ا 5ك راسا ةرابث تانج قه انادا انيطال تان ف نوكتي ناسنالا |

 1 لاصتال بطلا مهانأب مهلاومأو مهسفن نينو نم ىرتشا هللانا لاهو ةنلنا لثم لاهام دنع دم وتاوإ

 رادلا كل ورادف تا ىفناكاذا(. ,ندلا ىف ناسنالاف اذه تلعاذاواهنم .ةيركلا ناعيا 'عوقو مدعو اهرامضما 1

 ثمحي نير ئباندلا ىف ناسنالا ناك اذا بر ةلاامأو اذك دلي ىف هلا لاقي ةئيدم ىف 'ةزدلا لال و ل ىف

 نيرهاادحاد_:ءوهلاقيام» دحأ نم برق اذاف ني رهن د ذع ساس هنا لاقي ءاوسلا ىلعامهتم هيرقنوكن

 تااشلاوني رهن دنع ن وكس نا نك اور اهناهث الث د_:ءنوكم نأ نكمال انفاراهإف رككرع“ الانودأ
 ةرخ الام أر كذي ىلاعت هللاو ران ادنعد_>او نامز ىف نؤكي سبل ةةمتلاقووف نب ىهنلا نمد م٠ |

 ْ تداق:ىاكةروامهلل كلذ نكلر مناف ىذتقي ناكناورمنو وقنا رم دنع لاقف ايثدلا ىف همهفنام ىلع |

 ْ راما اهيف ىردع دقة:دحاولا ةزلسان الان دنع ةمو وغم همس !هملالا اهتحت هىرم وقام ادا دافسألا

 : لله تو عيل انو د د. حوتلا اهبف رسم تان الاخ اواناعم هيفاماذوفةعيرأو ثالث نمزنكأةزمثك : ٠

 ]| نيدعنمورث وكلا رم الاون وادتتلا رهخالا مدفعا ودور ةستلا ىفو يظءتللكتتلا رخو كاسي تاأإ|
 تلا ىروشر اينالاوت اسو هدنعدهقم هنو دح أ لكو ةطغواف شه دسنغ لوداتاناكو ناوضرلا ١

 :١ فونيذ ءؤمادعانةمم دنع ىذلار رمل كاذ ىأرمتو تانج لابقف اهدنعدءاقاا نورالواهلهأ اهارنو

 أ | نانيوجولا ىلع اتحالواضيأ نمو اذه ىفو موا مولعمريغ هنوكسار تب مكد2.مهقلانا ىلاعتهلوق |
 نودعو تايداذلا ف لاقور هت فانهاه لاق (ةثلاشلا هن لاو شن ريا نوجا ياس

 || لالخ ابندلا ىف نوكي نا نك<<نادنالاف لالخيف ءاضعم رمش فاشل نانا لون "امش قرفلا اف |

 اراهاريسمتف ىرخ و هئمر مفتت نو.ءلاو ضرالا ن نعت ىه عضوه ىلع ناك اذا هب ط2 ةيبقك

 ]لأ كاد كفرت دنعد ارا ناانلقناامأو بسك ناره ىعنامن اور اه! ل الخ ىف نوكي نا نكمالودا ةتمال لن :ٍ
ىلك ىلا الضاو  دةعربنل كلذ نركب لوةنةدعاقم هنلع يلظء ىرجنانلق ناو 0

 ١ نوبعمد قم دنع ةودحن او 

 “ا ناكفةريسثكلا نويعلا عم عقب م طل ارمما | نأ عم هزيملاو حب رفشلل نومءااو فد رشتللر مااف ةعفانةريثكا ١

 : رك دنس لاهو ا:وهتان يارا رظنلا عم هاكاذهواهت رثكعمنوبعلا ماقمموةيهتدسوعدرهتلا :

 لءلالذاراه عاملا ىلعرممو تانج ىف ىرق (ةعبارلا ”هلمسملا) 0 ش

 ١ فرظولا ةراشارنىفو ىأرهو هلوقو ناكم فراظا تاس ىف هلوقف هيف هَ .ة- ىف ةملكم اذه ىكلعو كانه

 لهو ىرش لا هلت دسأ عج ةساكرو عج هنا ىلع نون امضو ءاهلا نوكتع مرج اقزاوانانأا

 ْ ٍ لئابم هيذو (ردتةكيلم دنع دص دعقم ىفر ىلا لاق مم رمش عجب فر غكر ره ع اهلا مضار لاقي نأ 1 ٍْ

 3| ةروص ىلع نوأك :نا(اههد )نم زيد عهجو لمة لوا هرم فاكق دص د قم ىف (قوالاهلكسملا) |

 | ارانءاعذطوم تا لأ د رك ه ىل_«و ا رادفاذك ةدلب ىف نالفلث اق كوةناك لذ |

 || نمدازملا نإ وبول هاك اسلال ال ك ملم دنع هلوق اديه ىلعو عضتاوملا نم تانملا ىف ام ىلع نع |
 : كءلمدمع لاقينا لمتحور دم كلم د معقد هدعقم ل لا ةنرم دنع ناس فرو تائج ق هلوق |
 ٍ ا
 | | ءريثك نملضف أني ءادذع لئلقو رمسعم ةمذ قرا د نمريخع ىلمةم ذ ف مهرد لو: دصدعتمة ند ٌْ

 : رونو تاشندب ةفضلاكق دصدتغتم فن وكلا نا (اهبت ان') أ دتبمدل هجن ىدحاملالا وةذص نوكسجؤ لا | 1 ظ

 اد_ كح نك هلْضفأ هللا لمس ةسفقو لوقت قد دغةمىافجأب نيؤودوهر و تقلا

 ّْ كلذو انا .لع لديأل ثنل لعل دن قدص دعت ىف ءلوق ؛( ةنناشثلاةلأا) هقص دعت ةفص كرام دنعو أ :

 || عرابللالارهظيال نكحاو قرف امه. لب اههشن قرفال < ١و دعا مهما نظيام قق-عاساس ا ودق نال ظ
 | ىعس 0 (لدالا) هوجو هيلعل ديو ءاضتقاو همم ْثكم همف سؤلج دوعتتل انأوهقرغااو
 ْ دكا 25 0 دااقدعإ اوةااركذ ذكؤيوللا تكن اى سوا ةالد مدا س او هل | || لاقيالو دعاوق ءايسنلا نمدعاوقلاو تيبلادءاوق ىمم هنمز ة قرة ثكملا لواعلا جم ىعسنالو ادعم

7 1 72 



 عمل ١

 | مو جر ةص اير ر هنم برش هيا نيعلا و غامابلا !هتيئمؤلةضصغلا كرا ناف اهتم'لرحلا برق .(اهدحأ)
 527 !اة- رحدناةاهلكشت را دتسا (ابتاانت) ماعلا فالي هنلع لةثتالولر ىلا ىلءىدعتالا مناف

 ل ةهكطانذهو اهعضو ءوهىذلا اوذءااىف ةقواذةيوط زىفاهم يع (اهءبار)ثلثملاو عب درأا ةخرخذ نم

 اهودملاو لج رالابدّصَقت ىتلا دصاقملاو تاع وعسملاو تالوكتضألا فال ةرثكلا هياعىف تاسئرملا نأ ىف
 مالا (ام يابو ) نامز لوطدعبالا لكلا ىلا لدوراأتارصبملا ل اردااممىيلا هل الاكس ءرسالولؤ

 ! ذو شرم ةوقك ةناعتساللال قاصاالل ذئنح ابل رسب رعورصبلاءفط ذه قولا ءانعمرصبلا

 28 هكر ح ىدتنو قرب ني_> قرا لاهوأ هناغا ةعرمسأا هن هبا ىهو ةدئاف ههفرصبلاب هلوقو ةعرسأ هبات ىف

 ش ر هبلاب نوكسصو ءزو م ئذلار دق اذه عم نكل حصا ضرفب نامز لقاف رخآ ناكم ىلا ىهتنيو ناكم نم

 ا امبرع ئذلاز دقلا ل نوتنمل ىلا دسنملا نم ىل قائل ملك اقف اجمال: ةادتمم نءثوكي ىذاا نم لقأ
 انيشالاو (ركتمنملوفمكعاسشأ اكلحأدقلو) ىلاعت لاق مث « ةعرسلاةءاهنو هللا ةناغ وهو
 ىلاعت هلزقورهاظ ىناثلاو ل الهالايدي دهت ةدحاوال | ان أ امو هلوق نا ىلع ل دءادغذا انرك ددقو لاكشالا

 تاذعلاو لج اعلاوه كل الهالا لي مهكالها ىلع ر مص ةمرحغ سعال ا نا ىلا ةر اا ( ربزلا ىف هؤاهفئث لك )

 |( لب الكم مفىلاعت لاو نيذلا ةيتكلا ىتك ىهربزلاو 20001 ول_هفام ىلع مها ةعموه ىذلا لج<الا

 3 اه هلوقو ل4 انف صو: ركنا وع ةذصوولءفو نيساك امارك نيظفاسحل م كلعتاو نبداا نو ذكخ:

 . لاروط تماضبا مهريغ لءفام لب هولعنام ىلع رستم باجل تشمل ىأ لل يسعنا رطتسةريبكو ريغص لكو)

 ٍ 1 تاوعسلا ىف "و خل ىلاعث هلوق انرك ذدتو ةريبك الو ة ةريغسص بع ا نعح رالف

 يالهاس نمنا ىفو ةيظع ةدئافركأ لوقف ناباكفالاربك الو كلذ نمرغدا الو ضرالا الو
 ش ارذخكير امباككرتباعدا خانت نمأي ى جا | ةيظعلا "لهل! هءاج ا ذاق وسفن الا رمالا تلات ىف همتكم امنافثاسنأ

 ةنودكم اهنا اهن ايست نم نمي تلا ماظءلار ومالا ىلا راثا كل نمريكا الو لاهل هنام_ن ف اذمام ةيتكم
 3 ًاىلاعتدل اوقىفوانهه لوشن كلذكم ع ناسسنأا نم نمالااهنمدوهقةملان 0ك واس اكلم اننباك تاسداىأ ||

 ٠ تنئلا ,ىدلا اهخال ةريغصلا مدق عضا اول هذه عيبجب واه اصحاالا ةريبكالو ةريغصر دابغيال باكل اذ ولام

 اذ امادي د اًذهومممداع ىلءرك ذلا هللا ىرح افق احلا ةداع ىف نامتنلا ن ٠ .ءاطقس ام ىدّشفةياكل ا هنع

 تادج ىف نيقدلانا) ىناعت لاق م« ماهمالا مدعو مودعلل هيءادنبالا نسح ةركت ناكناوالكن ا لة نم

 هرعت ءاهلاو نوذلا عفتآ ل رقهمففرمااامأو روطلا | متمروس ف تانكاو نية ارب فتانرك ددق( رهو

 :دللا لاك نا ثال(ىلوالا هلث1ا) لئاسم همقو خدالار هاطمااوداذهو راهنالا ماقم موو سفج ىءا

 3 :ءةئللا ىف نوكي نأب هذا لب همفناسنالا نوكي نارونلانةذللا نم مسدأو هيف نان الا نوكي نان امس هلأ

 ةروسف نو.ءو تانج ىف نيا نأ ىلاعت هلو ريسفت ىف اذه ن ءانمج ادة لوقنر هنو ىلاعت هوق ىنغماخرهنلا

 ىتااراصمالا ىهة_:كطا نأل تانج ىف كاذكو ناكملا نم اه اسعفو ثومعلا لالخ قدارملااناقو تايراذلا

 نانالاف: رئاسلار اصمألا ئه ةتاسا تناك اذاون ودعو لال قىلاعتلاقاذهلو سمشلا عاعشرتت

 .!|تاتح ىف دارا !ناوهورغ ا هجواذ يهدي زنورهلا كذكتاهلالخ قو أ اهتم نوكيا اوراضتمالا فن وكيال
 37 | استاملع لاك ةرواحللا مدع ردع هقالطا نسال ىزلا ظذللا قالطا نس :رواب !نوك-ار هم دنغو

 الا قالطالا ْنح فدسلا ٍَ نعتلا ةرو اج نكلو دلي ال عرلاو فاعبال» ءاملاواحرو افسسث دلة ئاولاهوا درا.ء امو
 00 ملادحو (ةيناسثلا هلة )ىف هلك ن ءلزتالا ىف هب أ اب ىفاثلا ىف تأن لانه كالذكت

 0 ا سو ا يع عضاوملا نءريثك ىفراهمالا

 , هلعلر اهنالا عامسىلا ةساح عماسلل نكل « لف لالخ ىفر من ىف ىنعم نا ننام لوشنف لوالا با وحلا ىطامأ
 4يةيتازاطراهمالا عمج ملوافرامالااتحت نءىرخت ىلاعت هل وق ىامأو لالخ نوكمألدحا ولاول

 | لوقنف الا ىعامأ ةريثكت انج فراج دم دح اور نوكي دفا اق اذاعات اها !
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 ْ | | ةجحرلا ىلع ل دئةزدعمركذب ةرو!اهذه عتفاو لاجرلادةو لايخت اّدد ىلءر دقي ردهقلاى د ىلعردّشب نمناف

 لإ :ر وبلا رك ذىلاعت هنا (اههينان) بوذلان نعءافصاان بولقلا* ءافش هنافعركلانارةلاوهو توجرلاو

 ايا ةىم دعت ةّرم نايذك:اكير الا ىأبف ةروسلا هذ هى رك ذو ةيمريغرذنو ىلاذعناك ف كف ةمدقتللا

 بساشم ةزودااهد- هلوانا مةجرلاراهطظ ةروس ةروسلا هذهو ةسهااراهظ !ةرود.ةرودلا كنان

 | لاهو ةمظعلاو ةسهباا ىلا ةراشار ا دةقالاور دسم كا مام: ءةرو.#لا كل: رخ آى لاه ثاحح اوليقامرخ ال

 ريدتغتلا ىف ثر اري الار فاغ مم نجحر رايقلاو رافكلا ىلا ةيسسنا امر دتقم مقتنم ديدشإ 8 ءزءاكأ نوح رلاانهه |

 ثلا ) لوةئفهقنا ةلكى ثحيلاا دعب الا اهضءي نيبتي الو ثاحانجسرلا ةظفل يف (ىلدالاةهلكملا) لئاسم | ا

 | لاه نموهم فانه ىلعو تاكمملادجوململع معا ماللاو فن اخباق نالوهو م سأاسإلا نم (لوالا |

 لأ ىأىحلاءامسالا هلفاوعدتاماأ نحرلااوعداوأ هقلااوعد|لةىلاعتهلوقي كسعو هل لع مس !اضيأن حجرا |

 1 فعضأ اهذعبو فرعذا ده لك ودي , الاه سةوهتلااز وج منح ران لك املا لوقموذهزوجو امهنمامانأ |

 أ ةزمسهلا تناكل كلذك ناك وأ هنالك ذو فضلا ضعي هيغفرلع م ءاماللاو فلالا عمدقلا هلوقامأ ض#د ند أ
 || هيف قلالي لمع اه-! موتو دجأ لع ء لاق اكنأ قلش لاقي تأ بع ناكر ةيلصو لع نأزوعالذ ةءاصأ هذا
 لضفلا ىفامماللاو فاالا عم لمعتسا عرلع مسا تاثكمملا دجومل مسا ءالوأ هلالوة:نأاما نيلوقلادسحأ |

 دو او د # هبال لوقف هلدولوم ىف له: ةسصاقتلا نكوهفاهلا هربغ ىعس ذا ده ىلعو ل التاو نب او سانعلاو | |

 نعريغلا عينءام عانطملا مالا نم فن د لدا هناص ستان 1 ا نيلعاناكتا د

 اهنا رئابسا اذا عاطملا كلا ف الع هداولو أ هسفنل مسالاذخ أ ورا_هتسالا لن تسجر م لوديوستلا |

 اكول نوكد ن نماصو مخ مالا كل ذب هسمنو أ هدلو ىعدي نأ كلم اهل مادام هيسالو تدع ى نمدحأ ئردسإال |

 اذاف هىهأ تحت ها دع نم لكو عاطم نإ ءىلاعت هئاو هب هدلو ىعسن ناالو كاملا ميسان هبسفت :: ىو نأ هتسكمالا ظ
 ْ نودّعم ةمعستأ| ىف نوكرم نااق ىدعت دود ىمه »نك مسالا كل دباوم تن أد. .ءالرو< ال امءا هيف ارث *ًاتيبا

 هلل ارم ن نعىدعملا اعنةماااو في رعملل مالاملاو فاالاو دعب نم م !ءالوأ هلا لوة:نأاماو نولاض ىءملافو |

 | ٍكلذاعوضوم مساهنام_هونهنال زو الانلق زو نأ يي نناكوي هبا دحأ ىعسولف لق ناف مسالا عئتما |

 0 مسا ىلع و ملعلا ىلع هل- نوكيام لكانلق ةزئاج.دو دولاو يركلايداولا ة. ست ل.قنافاأع هنوكلال ءانيالا | ظ

 ذوجعالودددولاو مركلايدسب اول ةيعا زوق ديف كل ةزوجص لاش ىلا ىضعيالىركذاظقل لل 0 ١١

 هنا ىل_ءدإ ورب دقت قعوزو ب يبعملاهيفظومل مري لع هنا ىلع هلوبري دقت ىلعنال ميدقل او اخ |رهيمهست |

 الذ لعل ا! ذه نم دورعملا معان نكازو< الذمدعلاوأ قاما« اقبارب ىلا ةردقل اكس هب مناف وه ىئعلنا ا | ||
 رعاذا قه سل لع ماللاو تااالا عم مبهأو ةو قب نيلولا نيد هد ًافهيةيوستلازوجح |

 ْ هللاف ثصلا تف

 م (ىاشلا ثدلا) لكلا ع نم فءضأ نجر انزيوتو هنم فعض أ لع مم ء!نسرلانأوهو هلع بترتياخ | ظ

 ًارعانل اوقىفاك لوالا مسالا دعب م ءالاكريصي ىذلا بنااغلا ىصولاو لوالا مسالاكىلاعت هلت ىفنعرلاو |

 00 || مهل ةفّرءملا مهفاصوأو ءاضلخلا ٠ 0 ا اج ىسومو ىضطترملا ىلءوقورافلا

 : فصولا «_ةرافوأ هب فصيل ناو صذشلا نا ىت وح ةءفصولا نء لام تسال اةرثكب تجرخو انهصو موا ١

 ّْ ناريسغك كل وابابص اص !فاصوال ا كاذل نا 6 ىل عت هلل هللاب ص صم! نجسرال نذاف ل_ءلاك كلذةل لاش ا

 1 أها فزومصالو ةمظعل اورا دتقالا ف سانا !ىوتسا ثدحاندب 1 عضول ازاج فاصوالاو ءامسالا كال: ىف 1

 هلالا امل قاطأ نم سانلا نمنااكوه لون ىنامأا ىلع نوحرلا ظفا قلطا نم سانا نمنال#ق ناف ىلاعت |
 قياس ناتجر ىل اعت هنن (ثااثلاث هلا لطاداةتعازهو ةغاهزاوج ىلا ارظنار ةكواندت هللاربغ ىلع أ ١

 ]| قزرلا نم مهاناءداح ادد قاخلا امم ىطعأ ىتلاىهةقحاللاو قاما قاذ اهب ىتلا ىه ةقباساهةقحالو |||
 ا نجران لاةياذ_هاز مي-رةقحاللاىلار طناارو نور ةقباسلا ةحرلا ىلارظ :لايلاعتوهف للا ذريغو ةيالتلا ْ ١

 | دح أ قاع لوةج رلا هذه هري_غىف دوب لا هت ربالوأ قالا قاح هنال ن رو هفةرخأ ا ردايثالا |
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 ةّقدقود نكي ل ناوءاضآقا هداعتق ا ماو دإ دوعق لبالا ندب وكسر هأل لاةدوة د -او لاح ىلعتامثلاو

 | (ىاشثلا)س الخ الادرب لو كلذ ىطتقا ٌعاددوعق عونهنف دو هناكبوكرال هذا او للا نع هنوداوهذ

 || فاقلا تمدقا ذاف لكل اىف ثكملا عمد !هتءاقو دعقىلا تر طنا ذا كناف فورا ءاا”:ىلارظنلا
 |ثكذ ١| عع ق دعو دقع تبر نيعل |تمدقا داو تقاسم ىؤعمب شأرغلا عدا ةمم و عع عدقؤدعق تيأر || ْ

 0 | ةقدوةلاو اف هعوقو دع هبلطد ءسعأ) ذارُك- هلا ىولدا اكد ب قدعأ لاقي شق دعفوروهظا !ًهباعَف || ْ

 : ارهاذظ عدلا ف ث ككاو قعدو عقد تب ار ل ادلا تمذق' ذاورثبلا ىف عقاولاولدلا هعم حري بالك هيلع ة شخ | !

 1 | وهدم ذلاضي قعد فو بارتلادسس !صو نان ىذلاوخ مقدم ارئقشلاو صرالاب قصتنملا بارثلا ٠ءاعقدلاو ا

 "ل هعدضوم نعابنم وشكر ميال ضعباهضعب لخاد_ةمهؤارحا ملص نوكسفا هرفاو# باودلا هأطت ناكم
 | | نم نو دءاقلا ىوتسبال ىلاعتلاق رك دامرهظطتريتءااذ دوعقلا فتالامعتسالا(ثااشاا هجؤلا) :

 1 لا رم سا د تمام يد لب ررضلا ىلواربغ نيئمؤملا ٍ

 هاا ذا ىلاعت لاقو مظعلاتابشل !ىلاراشاف صوص سنان من اكافصهلدسىف نولت اقدنبذلا بح هللا |[
 أئذلاوشعلا ىلعةدعقمقالطاو ثكمو تايثب لئااقملا اهيف نوكي ىتلا عضاوملا ىهنذا دعاةملاغ اوثافةثذ

 أ لدي هاف انههانهتمدئاوق كل لصح دوعقلاو سول! نيب قرغلا اذه تفرعاذأ هملءلدياضي ا دوعقلا هملع |
 ظ | اال فلوو دس لابتلا و ءونيسعلا نع ىلاءتهلوق ىفاهنمو ثمالا لوظو:ثككا ماود ىلع ١

 | تاعم سلط ا ظفل ل ديدمعقلا ظفاراتتش ىف ةدأ ا ا 1

 |بساش ,دنتعراج هلوقو دع *ىداوديرولا لمح هلوق نم ثان الارخ نا مماوج نوكير هش ساحلا

 د ةنوثعم "لدا ة داق ة كل نيس رك ذام ىلا ترظناذا !و عمسلا ف سدا ن آر ةلازامهلاو سلخ نسا الود عقلا

 | ردا اوه اذهو هعم سول !ناموا ديو هناهرافنالامتا ىلع لد ديعقل !نال بدال اهذللا عضو ىف ةسدكح 1

 1 ةمكحلا نيب ىلاعت هلا واظذللاع.ت ىنعملا ل بجو عيمسلا ورغشلا ةرورضل د سافلا ظذالاراتض رعاشلانالكلذو أل
 ظ مكخالقاذاا و:م1نيذلا اهم اءىلا-هتهلوق فىرخا :دئافو ضني ام نسحأ ىلعظفالانءانو ىضيذتام ىلع |

 ظ "ير اىلا ةراشااوصسخاف هلوقن أف اوزشاف اوزيست لبق اذاو مكل هللا حسفي اوصسفاف سلا ىف اوصسفت
 108 زالم بحي الذ سواج عضو ملال ذ تأ ىلا ةراشا س ان ارك ذ_ةسولاملا ل رتىلاةراشااورمشناف هلوقو

 0 ال أ)ناهجو قدصدعقمىف(ةنلانلا هلكسألا) هنوةراشتال ىح ديعدع ؟ سلو ا

 وسلا ّنظ جذنطو ىلا .هنهلوق ىفانهتفاناا ةروس ىف هانرك ذدةودساس لل ءوس لحرو ملاصال ق د_اىلدر لا:

 وهو هنعزبخا ع نماق دص دعم (لوال ال ناهجو هففاذه ىلعو بذكل ا رض هنم دارملا قدصلا امهيتاثولأ]ا

 هنادارملا لاق. نأ ل !ة<و هلوسر اد نو دح او هنا نان لاذ ق ص ن م هلان ددشم (ىا.شلا)هلو برو هللا ٍْ

 بذكلا هيلع عزتما هملا لصو نه و بذكلا هبلعل. عض مملا »وق داص ىلاعن هلت نال بدك همؤ دح ولال دعم أ

 هيذكي دفن سل بذكي نا ع نعدتل ا لضفب ئْغبسو ه 5 اينمالا ملعب هما !لصاولازو لوذلا بذكلا ةئانمن الا ١

 5 | ناكل او ىنغملابرقالناشلاو ةلزملا برق هثمدار ااواهانعم تف رعدقدنع ةلكو قدصدعشموهفاثنش ْ

 31 ادشأهنمب درقتملا ناك ارادنقا دش كلا ناك انكم ذي ذاك ولاا نم ةيرقل!نالر دّشةم كلم ىلاعث لوقو |
 / "|| نم نوكي نم نور ةيةلول !ناف لولملا نم برقلا عم نمهنمبرقلا عم ةفل اخت ىلا ةراشا همفو اذاذتلا |
 ٍ بري الر دتةم لاف ىلاعت هللاو هتوبلغف هود_عىلا اوراضدو هيلع اوضءد نأ ةف امم هنو عرب نمو هنونحتأ |

 وه .هعوهلاو هتتاخريج دهان دس ىلع هتالصو هلل داو لضف الا ادحأ ظ

 ٠ ةيكمتانآنانثوأ عبسو أت سو أ نوعبس نوحرلا روس

 ض - «(مي>رانحرا للامس)# ْ ظ

 5 5-15 نيهجوباهابقا[ةروسا!هذهةبسانمناالوأ لءا(نآدبلا هلعناسسن الا قاخ نآرقلا لعن حرلا |

 0 | رمقلاقاةدناو هو ةسهلاو توربملاو ةز :زعلا ىلع لدن ةزهه هركم ذ,ةم3511ةروسلا ٍق] ىلإ.عتهقن انا |
 ا اان اا هيي يللا

 محل

 ١ لص بسام نا و



 . ىذلاتاسينلا اهو ضرالا نم زيتر ءانان تو انج ا تسول لوس لس امنواتاقو أ ىف | (ٍ 1

 ةنيال لل ل ل ال را *#

 0 ينبع م

 الو ١

 : نءامهربغو مدآو ده هفلخديو قاخ ىف طفللا ىلاا ارظن حد لوالاو مداد ربا ليقو لسو هلع هبا ىلاتبع

 قطنبام هلعف قطاملا ناسمءاا لاه نم نيرمسفأا نم لوق هملعت فدكو نا.ءلا ام (ةعبا رلا ةللكسملا) ءايبن الأ

 قارب دقتىلا ةراشا ناسنالا قا هلوقو تان اولا نم ريغ ن عنان الازاتع هب نأف هع :ءام هريغموفيودي

 هداعاو نآرةل اوه نامبلا نأالو أ انرك ذام حرش دقو هريغنع ملعلابهزيع ىلا ةراشاناسملا هلعو صاسللا هس
 ىلع ا لئاقا!لوقي ثدحل اثملا ىفانلفاكنآرقلا لع ىلاغت هلوةءالاج-اهركذام ل-هف.أ

 نآردلا ف نآ رثلا لنور 31 و ع ب در فام هيديراردصمناسلاف اديه ىلعو بذالا /

 'اهرقن ارش ١ ىلاعت هللا ىعمدقو سانلا ناسا ده ىلا.« لاه 2

 حرض لوناببلا ءاعنيلو فار ؟ ذبح رص فيك( ةسمادلا هلكسملا)ثآر ةلاةداراو نا بلا قالطا ره

 || لوقنف نارقلاناسنالا لع هناوهنارقلامل-ء هلوقنمدارملان اانا ناامالوةن آ رقلال عفا
 لاقذنآرقلا ميداعت ةيفيك نأ -ل-هفمت هقاخ نام .ىلءو هلع نم ىلع 26 دمدقو ميلعَتلا ةمعت ماظعل هفدلس |

 ىلع معنا اديدعت دودقملا نالف :كتالملا نارقلا لع دارملا انلتناام أو كل ذنييد:و هك :وناننالاولخ

 ىلا عسا :دئافهنإ ناسن اللر يظر ال كت الملل هلعتو هب ب داكشأ | ع نم هعممو ك-ثاايهتب اسمو ناسا

 ْ لثمو هملع معنملا ديدعت ناسنالا لع ىأناسبلا هلعل اقف ةر هاط ةمعن قو ةاسيقإلا ءاعتامأو ناسفالا |

 هلأ نا هبلاوهو لسعيملامناسنالا ل دع ىرخاة سم لاق ملل نابي مغ .رقلايلعةرم لاو :اىقلاهاذ_ه

 ْ قايد لاف مث . هللا ياعم امي ل_علأ ل_صح ةمفقون تافالانأ ىبعةي الاء كاست نأ لم_عو

 لأ تنئاا ىلاعت هللانا رد(اه دحأ) وجو بثزتلا فو (ناده درصشلاو متل او نامسع هربقلاو وسعشلا)
 : د كداب تاتيقالا قاضأ ديو همعنزك دنارةلاؤهو ةحرو ءاف_ثوهام ىلاراشاو نر هو كح |

 ٍ نالوا ةزسزلاكوعو ناش لع ةوتيفا وزال مش ند.اوشي متت سرا ا

 لا امهر“ روامل ا معنلا عا واروهظأ امهئئر ها ظنيت. هن تامولعاانءرك دم عاضتنالا وعفتلا ]لم |

 || نء1 هر. -غف الذي ةرهاظاا معتلا نمريشك ث افا سمول ولو افلا تلارام سهلا الواورقااو سلا |

 1 ريغتيال ناي عام 31 و لاكي ماهم رهاظتام لممد- ١ لكل رجظنالاهفت ناف تاك أ وكلا

 الأ تاعاز لانا وع 14 قال مولعمريغا. هريس ناكولو دحأ اهب عفتنا ام عضوم ىف ةّباتثسمشلا تااكححولو |

 معنلا لأ و هللا ءابشامالا قزر ىدالل ناك انا تاننلا الولو همم هله قزرلا نا قاس هل ىذلاوهقاسال |
 امهريغو نيللاو معن الاكىفاودحاماو قايتاماقزرلا نال قزرلا ل ماوه تالا املقاتعاو رادلا قزرلا ىلع | ا
 ةطوطاك قاس ىلع عاف ناهس قوهو ل-_مالاو هَتاينلاو ناو كما شاعام تاس الواو ن اومانا ءازرعتأ نم
 ىذلابثعل او ند تاءاو ضرالا ىلءةطسدما ال وبلاك امري رعغوراملا ودا وراكااراصتثالا وريعشلاو | دأ

 ةدعج لاجرتتك ل نا داو (عم حان الا شاكره نايا ةلارك ا قاض سارخ ماهناث) ناودلا“ انغوها

 (|| سفنلا 4 نكت )نا ساسنلا ضعب ناىحلاةراشا تانآالا نماهيغورصتتلاو مهتلاو نابرمقلاو سعشلا
 || رك ذالامهراتخ ا امت اورمملاو سعشلا ا ممتابآق اف الا ق هلذنارقلا ىف ىلا لئال دلا هلا اههتغي ىتلا ةيكرلا
 نيمهدمطل ا نمل هلا ىف نم مةجاولو صود هجو ىلعادر طمراتخم لعاف ىلع لدت ناب صا هبتكرحنالا

 ءامرلا ىف مولعملا رنا نةملاو نيعملا بوصلا ىلع نيعملارمللا ىلءاممكرحاو: 8 نأاؤطاونو مهريغو ةفسالفلاو

 ص رالارك دو دارا كافتهشااههك بل وقيو دنا ىلا عج رينأ ناو هدا سم ددسأ غلب ادم ةع :ريسااو |

 ةيسعمسلا ل؟ الدلا ندنأ راردااىفاءإ ةدك وا ةسملقعا الث هلدلا نمانو ؟ هام ىلا ةرناشا اه هريغوءانعتلاو |

 نوكيا نارقا ةزمعمرك دف ةعمهلا باب نماهءاعتلا دةزدع؟ هصتشمةرو دلل اءنح ناانرك .ذانا اوه( تلا |
 سال ىلا ل سرأو بالا هبح: ىلع لزنأ ىلاغت هناود كل ذو هيلع انين ىذلا مولا ىلعةوءنلا ىركنملا اناوح |

 13م يكرس الاول ءامعسلا نم مرا لوز نك ففبك ني ركملاشءيلاشفيتالا انااا ْ

 ا
 ١
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 لاكن

 ا ١ 0 ثيلآةقاطلارد- و فالح (شح_ اواصت رايك واقل يسر رز -تغالاقن نأز ريما دنأ ١

 أ برأ لاقي ناز ا ةناعالاو قزراا اب ىتاا ةَق- اللا ةحرلان ءئشدجو ىراعلااسكو عئاش لا معطأو | ْ

 هان'دع اث دل انه ءانزك دام ىلا ام وعضمانرك ذامرمصي نأ اندرأ اناريغةحت افا !ةروسريسف7ىف هلك ا ذهانزك ددقوأ|
 | ةيلعفلا "هللا هري_خأ دام نجح را(ةقاثلا اللسملا) ةحق اما ىف هان ذاا ل.دف:ا اكج هلكاذه نالائهه |أ

 أنآ رقلا لع لاسةف لك دعب هلم قأ مث نيسرلاوه هرب د_ةنأأ دب هربخ نجحرلا ل 2.ةونارقا !لعداوق ىهىنلا
 و |نمهدبال نآرقلا لع ىلاعت هلوق (ةئلاثااةلث-ملا) ةيآنجرلا فعلا لوقأا ىلءو مصأ لّوالاو ظ

 0 [ةمالعوهىأ ةمالع سي لط لها (امهدحأ) ندعو نم هنع باول الوة:كلذاف ناثلوعفم ّ

 أ باي نمتزعمةروسلا ا لوأ فرك ذ هنأ اند ام ىلعرمقلا وُناوىلاعت هلوق 00

 1 أ مولعلان هرمشن هناودو ةجرلا بان ن « ةزمتم ةروسلا هذه ىفرك ذو هريغ دحأ هقشنالام قت هناودو ةسهلا

 1 عي اوقورت رايس[ هدف باراعابو .هحولا اذ: ىلعو نارقااىفام وذو هريغهريشنن الام

 ولعت ىلع ةرجا ىطءأو ل* 2+ ىلع قفنأ نا لاقيزاجم هولا اذه ىلع ملعتلاوركذلا نآر جالس شار فوقك

 مكه ددع ىلع هلزرنأ مم نآرقلام ولعت الملا نمربغو لد ردحوشو هقمديال ىفاشلا لوعفملا نأ ( اهنا" وز هلع

 ظ ةراششا همفو لهو هملع هللا ىلص دموه ىناثلا لوعفملا لاقي نأ لةك<يو كملف ىلع نيمالا حورلا هب لزن ىلاعت لاق

 ب رق أ ادهو ناسنالانآ رهلا ملء ىلاعت هنا وهو ثلان* هدس وهف ود_#* مالكال ىلاعت هللا م الك آرقأ !نأ ىلا

 [لوعف كرت (ةعبارلاهلثسملا) ”هلماشلامعنلا نممعالا ناسا هكتفمةروسلا اومعأ ماسعنالا ن وكل
 ةراشاماعطلام ءطب نالذ ل ادد صخم نو د ص“ ييلعتىفال ميلعتل ا ميوعت ىف ةمعنلا نأ ىلا 5 راثالوق:فاثلا ||

 هنولعلاةدافانان'لوعفم هلانلوق ىلع لو: ميلعتلا نعمام (ةسماخلا هلكسملا) همعطن نم نيدالو همركىلا |

 هلا اال هلوق دع فقد ال ن نمل وقت هلال وأتلرامو فوق عم نآرقلا ٍل_عىلاهت هوة ل فيك ليقثافأ|

 |[ نوذءارلاو ىلاءت هلوق فطعدو فكي ن نمو اذه هماع دربال ذرفملا ىلع در فما فطع هللا لع نوذءارلا فطهنو

 | عقوواهظعاباكيلءن هال نآ رقلا لع ملء ىلاعت هنا لوس هل ة- ىلع لو فطع هلوأتلعيامو هلوق ىلعلءلاىف | ٍ

 ظ أ هنقتو ىنالفلا باك ا ا اوملا كلت ىفام لف ةلكم عطاوم هيفو هيقام ىلعأ :

 ل رأت ملءباللوةن :وأ نآرشلا ميلعتىف لوقا! كاذكو نيد تالا با صداه ملء ن1 ناكناو هعسوردقب
 | بنكلا نم هريفكى ء ىلانعت هقنا باك أ ىلا ةزاشا نوكسف لءبملام هسفنءاقلت نم مملعبالذ هريغامأو هللاالا

 1 .!!هلعناسالا قاخ ىلاعت لاق مث « مولعلاو ؛.اكص لا وقدامفام حجرذك سن ىلا

 هكست الملا لعلعن هدارأاثأانرك ذام (امهدحأ) نع 1 ا ول يلا

 هناا عتةلوق هراعلديو ةقيقحنآر ةلا نيب رقملا هتك ؟الم ىلاعت لعف ناسنال قا لبق ةكرالملا هيلعتو

 أ هلي زنت ىلا ةراشا نيملاعنا بر نم لد زاتلاعت لاق م تدرول الا :تتعالوونكت باك ىفمب ركسص نأ ركل

 ةئافساوومأو ةيواعارو ارك ذ ىلانعت هنا ثد 6 نم كل ذودت از نسخ م ظنلاىف اذ 5 ىلعو هماعت د_. « |

 م-اهتىلا ةراثانآ رقلالعلاةفتانا الار ىلا تاملغ ىلا لم تارواعلا مدقو ىله_سدلا ااه وام لكو |

 ا اباقمىف لاهو تايواءا!فرمقلاو سعشلا لاهو نيبال ا ماعتىلا ة راشان اننا ءاعلاوونييولعلا ||

 ا (1ءمتاثو) اهعضو ضرالاو اهتلب اقم ىو اهعقرءاعسلا يا منا دوس مشلاو ىلا وتاتلفدلا
 ! 1 قاخ ل اةف نآرقلا مي-اعن ةمفيك نيب ئاماسعتا مظعأو ةمعن متا هنو كس ىلا ةراشا نآرقلا ملعب دقت نأ |[

 ١) يايادلعتعم أو هماع هتله بدالا ان الف تاع لت اقل! لوة كحسعوهو نام .أ ا هاع ناسنالا |

 ةيرسااهد- هند قرفلا ام (ةرراشلا هلك سلا) ميلغعلا ماع ءنالا هلال كلذ مدقامن او مقتل ناس تقفنأو

 ! ظ 1022200 .ر<كالاك رولا مثىلخ ىذلا كبر ماير قالا :هلاق ثم قلعلا ةز وسو
 . ظ | ولا ةنعنقا هركذ ىذلا يلع ناكو ف نآر قلا مب اعجب حرمدي ل ةروسل كلف لو: ميلعتلا ىلدع

 أدمدا راال قو سةطاوه»لوة:ناسسنالا نم دارملاا م( ةثلاغلا "هلمسملا)ناسنالا قاخ هلوق دعب ناسسلا
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 | ىلاءت هللا مالك دوروو ةغالءا!ىلا ب رقأ ناك لها درس اهدرسرخ الاف مالكل !ليوطت دنع مث واولابلوالا | ْ
 مالكأ!ناوهو تدب نيب رهاظ ”ىلهصغ:ل#بل د هلو غلبأ ىلاعت هنا هرك ذام نا ىلعالا د هاف حس هدلع ||

 بيلاطلاعا واو لارثكي لئاسلام!ليوطتلا لاخلا ىضنةءفرابصتخالاددصق ىلعالوا ملكشملا همن عرمشي دق

 ضرع ف ىل ص ةدلاو بانطالا دصق ىلع عربشي دقو بابسالا نءامهريغلاماو ماكتلبا مالك فطلل ةدابزلا باطن
 لوةننييمد <الا مالك ىف ءاجام كل خريسغو ملكتملاو أعم ءاسلا لقت ن م دوصقلا ىل ءراصتقالا ىضتشي ام

 دوهةملاوهذا هكنلا تأ نايل ةراسئالاب يمال دبة وسلل هذه ىنفهلالءدايعله دئاوذ ىلاعتهتنا مالك |
 هسنجءانبا نم ماكتملان وكيامدنع ماكتملا دايم لعدلعلا لماكب سل اسن ال نا مث ةرثكلاب صتخع اع ىاف | ٍ

 ريسفتل'و لد ملامح و تا.هذاو ىرخالا :دئافلا ىلع هب هللا ديؤ ىلا عت هلئا مالكم الكل ا ناكاذا فكف

 85 تسلا سيسر كاني ارا ”هلماك ةمعن اهنمدححاو لكتا ىلع ىيذلاو |
 ءارقأا مياهتكمدعتلان 3500 .ن انقلاركذفءاوسلا ىنءناعوتل!نوكل اناقمد_بالو ل .فابعال هي*ادسالاو | ش

 0 دهلاو ةهكصانا يذىلاعت ةوقاماواواسراود وري مءاسور أ كاذرغو ناسنالاقلشو 0

 دئازلانااا دي دعتل ادد نع دج .راخ هللا منناىلاةراشا هبفن روكسفةدابزلا عمةعبسلا نهةيناملاو لماك || 1 ددع ةءيبسلا نأ ىهو ةفطا ةيناغلا راتخا ىف ملضُفَتلا ىلع ضرال !ةميعن نامل: فاصدلاو ذبالساو | 1

 هيفر اد الا نايس ءلالد دعا دح ىلعةدازلا نام ىلا ةراشا اهنم ةيناهل اركؤذ انيمم انمعم نوكم ال لايكسلا ىلع

 ل مخ (ىناشلاو )هلق اسال ىذلا تابنلا(امه دحأ) اهو هيف لوقت اذام مدخلا (ةيئاثلا ةلشسملا) ١

 نادصسي هلوقنالو نيرو اعملي امم ىف نيمضر أرك ذرهتلاو سوشلاهلباقم يفرصشلا عمور ذ هنالروط أ لوتالاو ||
 ِكلْذك اًضرارمقلاو سءشلاف اذه ىلعو بو رغلاب مضت لاق هب رمشق نمنال» اهلا ىف سادارمانا ىلع لدي |

 صتخف دمعت اما الط دعنا دس لوةذف نامسضرا|ههانلق اذااماوةدت اف صامةخالل الفنار غي ٍ 0

 (ا,منان) ل الظلا دود“ نمائز يك دام (اهدحأ) . وجوامءدود«ىفو رمقلاو سمبل نو داب يدوصملا 1 ١

 رهقلا و سودا طسف ىلاعت هللا ن ذان املعام_ممامشو اموماودو ضرالان ءامهجورخو ىلاعت هللامهعوضخا ش 1

 ( اهتااثث) تيثي دج اسا !نال دو هه سلاما ملاكم ىف تابشلا همشف ق وذىلا ةمقتسم دكر ملاو ريدة ستكر

 نوهتفتالو كلو ىلاعت لاه اك قف ل ناو ام عنم لكعحب هلا كلة سمه ن نكت اناداعبسد سودا 0
 ىلءاممسور َة 42 .ةلا ركل اويضلاو ضرالا لع سارا يداسواةزيلاعضودوبمسلا(اهنا ا

 اهبرسشوابغواذت غارهشلاو داو هواَذَمْغاو هيرمث هءامناسنالان مسأرلا نالءاوولاىفاههلجر أو ضرالا ٌُ

 لثانا عوقود:ءاضغاساث اه-هتمئث قال مكلاورصشلاو ةامس + هنودب ق.تالسأرلانالو ام_هل دحام 3
 وهناسنالا ف سأرلانالراصمالا سمر عورفلا لاةيامناو اموملاعاو امهءورف عطق دمع قواه هاوصا ف ٠

 وهناممادضرالا ل_ءا.مسؤررصشلاو ضنئافاذه تاءاذا سوررت ماا ىلاعال ليقف قونةهج ليام ||
 رجقلاو سعشلل ةمظفل ؛ هنراوهر مشل ا ىلع مع محل ميد :ى(ةئلاثلا هلْمملا) ةقيشل اقدر 0 طبال همشأ ايامه دوص#

 سمثلا ناك ةَقق- دج !اضرالا لع ع وو هوما راودو ىونعم ماوأ|]

 بعص نيموقملا دنع سنل ذارمقلا ريم باس نمنيموقلا دنعرسبا هريس باسح نال لخدأ نامل ىف
 ىعم مولعم:امعسسلا فرو ( نازيملا عن طوواسوءفرءامسلاو) ىلاعت لاق مه جعيزلا ب اسس فرمشلا مي وقتنم ظ
 مقرا ناعسلاو وزال ايلات اههنربي ترتيل سوس جاج ن0 + اهمصنو ٍ

 كرا ىلاةراشاقنازملا عضواماورمقلاو سعشلاةثوق مولا هد 0 ١

 ركذول دءااركذ غنارةلاوهو مولعلا عاونا ف رشأ هضامرك 3 مللابالوا دب ىل مت هنا ى هو الد | ١
 نازيملاباولعفي :و باّكلابس انثلا لمعان ا زيملاو باكل اان 'نثآو ىلاعت هلو ةكوهو نا زمملاوهو هلرومالا صخا | ا

 2 ةوكف كال معلا لق ناف نازدملا وبال كلذ لدم نازيملا عضوو نآرَقلا لع اوف ٍباَكَل | هنويهز رعابام]

 ىطريالو نيغلا أت سوغنلا لوقن ال ”ال ا دعب امسسد ىتلا ةهظعلا ل نمهيشىذلا فنانو ةهت |

1 
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 ردع ام تكرس نأ ك شالو هتك س ىلا ةراشا نامس < رمّقلاو سعشلا ىلاعن لا ةفءامسلا ىلا ضرالاىف

 لوَةنف ةيراشتالب ةمعم ..طووكت نأن كال ةيدودلا كرا نا اولافو هفانوةقاو مهو نط م دلر امد

 | ىلءقوذىلا ناكر :رضقلاو للام ةماقتسالا ىلع ةكئئالملا لونأ را دتسالا ىلع راقي لمعلا ل دو

 ”هكرح نا ذك هن دارناو ىلاسعت هللا ةر دة :كلذف قوف ةهج ىلا دعصيال مكه ذم ىلع ليقثلا نا عمةماقة#الا
 كلدو انس نم 3 ذلاهلعلزنأ أ مهاوقن ءباوكلاىلاةراششا همفف ن امس هلوقامأو كلفلا لثممزيئاَس كلم ا

 ارمثوامواعم اهو كلمللر اخ ١كلذكاص وهذ ارادة موامواعما ومو انيعما رم امهتكر خل ر اخ كى اعز هنال

 . ]| امهلاف ثيح ىلاعت هللاىلا عجربام ىلعهسعدقت ىف ةمكسلسا ام( والا) ثحايمريسفتلا فو هل همن |: معم

 : || كوشن نامم ءلاهلع لاهو ناسنالا قاخ لافاك امهارحاو أ اوهر ضو نايس هنئا امهكزح لقي لوث امسح

 | ١ ةززا نسل فانا ناخ نم ءم-ظعأو تأ نامرلا هملعتو نانالا قلش نأ ىلا ةراشا نوكي نأ اهتم م كح هيف

 ||| مظنلا ىفاده ل“ ءانهه رهقلاو ريعشلا هلوق نااهئمو انه حرمدب و هعناصو ءلعاق داب ره علو

 "||| نوكيو تركشامواريثك تارمشعلاو داح "الاكل ىله-ارا سم تاثملاو فولالا كةنطعأ ىفا لئاسقلا لوب
 |١1 سمئلاهلوقنأ انننامللاهتءوريثكل ا دنع »اطعل ايععب رصتلا صصخ هنككى اطع نمو وم كل لدص> هائعم
 0 تفرع هيلا تراعت اذا لو ةعم هنا ىلا ةراش احرص تاعفل ةز لو معلا | ذكو ىلقع ل.ل دىلا ةراشا رمقلاو

 . (| نايس نمءابل قلعت هجو ىأ ىلع( ىناثلا) لعفلا نم هلا عجر باع حرمصف ىمعننلا امو هيتفرتعاو ىئمهنا |

 1 (كوالا)ناه>و نام-س1لا ىف لوةنفرخآه حو نم جرخو هن اس ن ,ماني اراسفتل اوامرغ سفن نوم ندوه لوشن

 | م تمدق لون ةيحاصمللءابلاقاذه ىلءوان اهسسحو اناس بس لاقي باسالا هئمدا اراانابوهشملا

 ١ اراد ءافلخ *لكانا هلثمو ام مبان اموعمونانر دك هرخقلاو سعشلا لإ ز كح ةريضانو رةموريخ غم ىأ

 7 كاذكت ت تعج" هللا قفو“ و تبلغ نوه تنزل إي ةناعتس الا نوكتذ 1 لمست رانج دنع وت لكو

 1 | ريديفرو ديامو>واحرلا نايس ةلاهشت كافل اوه ناس سلا نأ (ىناثلا هجولاو )هلق نم نايس نايرد
 1 ظ | ٌلكو ىلا هلوتكوهو كلفل نار و دياههفلقلاب ثدّتك تال "الا ىف لان اك ةناعتساللونوف ادن هل عورملا
 ًادحاونا.سحي امه الكون امسس# ىريعدحاو لكلهروهشملا هجولا ىلع (ثااثلا) نود سا لإ ىف

0 

 2 لك ىلاعتهلوةكووذ:دح. ىلعب اسح اممم دحاو لكل ف اهب اانرظن ن اف لة ام_هالكل ون دارا ام
 1 تاسح لكالو ىلاعت هللا ىلا انر اظن ناورا دّقعم دذعْئث لكو هلوقكر داو كلذ ىف عمج لكلا نأ ىنعبال كاف

 5 امواعم ادن ةثرولا نم داو لكل هسفن ثاربم مسقي نم هلاشم باس مهم امسح رب دق لكلا رز دق داو

 ل كاذكفاذك ضءلاوا كح ضعبلاو سدنلا ضعبلا ذه أنف مه ددع ىعالا فاتني م داو تاس

 3 ا|قةيكملاام (لوالا) ثحئانماطنأ همفف (نادعس رصشلاو مضلاو) هلوقامأو دحاولا بانا

 ' ||| كلذونع ون مالكتلا ع وذتمل لون ةفطاعلاو ارلاباهرك ذانه نمو ةةطاعواو ريغنم ةفباسلا لجل اركذ

 00 ازعأر قف دبْلانغ أ اريثك كءلء من أن الف لؤةدف فرحربغنماقشنر 6 ذي شرا هريغ ىلع مذل ادعي نم نال

 ظ دقؤءاف نركب دقواواو نوكي دق فط اعلا كل ذو ف طاع فر «اهزك دي ىرخاو فءض د_ءذ كاوقلذدعب

 1 مثْلاطعالوقيو كاتغاف نلعفلابز لوقو كلان دحأو كملعم_ناو كمرك !نالف لوقف عووكي

 || قرفلانييواناس هدز لقناف اع نيعوتلابديدعتلاركسص ذانه كا ذنك_ذكلا الا حوحأ مالاغغا
 3 انطوت سنا فرم كلرتق ةرينكتلا مسعتلا تاس هن دقن : هناك ف رحر بغت لوي ىرذلا انام ىندملا ف نيعونلا نيب

 ١ نوكنامدنعو اانالث معنلا ةزو ات ددعرهالا ىلغا ىف عونلا كلذن :وكءاذهاو مالك لي وطنريغ نم لكلا
 1 ةزاشا همالكىف ن وكشف تندلا كج وزو لاس ال اطعا نالف لو ةرف نيتمعت دنع كل ذركذ ناف ني: هعن نمرثك أ
 | لالةتسا ىلع هسشتلادب رب هناكف فر لوي ىذلاو حيذو الل نيةهءذأا ىلعرمصتق مقا او ةريثكم *:ىلا

 0 أ لردلوشتوه لايالاسأ كي هنأ لث اهلا لوقن نافريسفتلاو لذزلا م «قينافلاو اكونت ةسناا

 ١" (|| معنلارك ذ لذ ترك ذام ىلع ىهال ا ناكت ا ل. ةناف فررك ذاذاام فال ا عم نيت معارك ذهمالكف سدلف

 لرالا
00000 

 ا



 عر و حمل تور جور جس جد

 ءاطعالاب حرضتفا دك م د هب م عشقا انعم كءلال_صوو اذك كةيطعأ | سو ايبا !فلود كلذكو هيسفنأ ا

 0 لاا 1 1 1 1 1 1 0 : موكب دك تدار قم دعما الوم منار هانا '000|

 ىذلا للا نود عفنلا ىف ةهكافلاو ىلسءال ىلا ءاةئرالاو ىقدالايءا ديالا بانن نموح لون ثودلاىلعأ]
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 ١ ىدعىاثلاوثا زم عضو | الاز»لوالاف رخآ| حب: سح لكشن ا نه ثالث ىلا ههنا ا ازملا ونودز رولا |[

 1 طا .لكلاوك ذوِنوزوملا ىان ازيملا اوريست الل وعفا ثلاثلاو نزولا ىا نازنملا ىفانغطت الرد_صااأ

 : جنت اها ة2 1و3 قر ديلا سمع ىلاعت هللا ءركذ نار ةلاكوهو ة دئا.ال ل عشا نازيملا نااندناسا نازيسملا ْ

 0 رقن أولو ىلاعت هلوق ىفءورقملا همف ىذلا ناَكَسلا ىدعو هنآ ةو هعج أ ذم ءاعناهلوق فءور هما ىدعوةناز 3 3

 نم. ريثكى و ميبافعلا نأ ةااو ىناثا ا نءاعم_هلات ؟ىلاعت هلوق ىو هل لحو ل1 هناكف لابس ا هي تريس

 1 ةءالاململاو مهمف نار اا ناف ةيسانم نازي اوي وقل انيبو ركل ناحل اذهلثآر ةلارك ذ غضاوملا

 : ميد 220 ةدئاغلاام لدق ناف تالا لا نمهريغىف دج ونالام لدعلا ن مه فنازيدلاو بتكلا نمهريغف |

 اانرك د دق لو: نايملا عضو ولاق ثدح نازيملا ىلك ليففلا دقن واهعفرءاوسلا او لاه ثدح لعفلا ىلع ءامسنلا | |

 مذ هلا دعا لاععت هنا انجه رهاظا اورهظامالارسولالعاهب طمالدث اوف هنا تالكنم ةسلك لك قاداصأ !

 هيف م دق نا سذالاب ص اصدخال دن ب دش ناك بخ ضعي نم ن اضنالا» اهماددس اذه أ اهضعب ناكواش «ام ةنانقلا

 ىلا لعفا ادانساب لملف أى حرصت الفتارمشعلا كل تلصحو فولال ِ كتيطعأ لوقي ناالانا| ا اك مفلا |

 عد_ةابةعل رو وعأ 7 ذانهاهكلذكف كب رشتلاد دع ليما 111مل اصايل اوس[ طهطا ْ أ

 1 ىلاهت لاق مسالا عدقتب ةمرأ ارومأو نازبملا عضوو ناسبلا هلع اسنالا ةخنآ رقلا لع ىلإ تلاه لعفلا :

 || ناسنال ا ىلا هعفن نآرقلا مي-عتنا ا اهعضو ضرالاو اسهغذ رءامملاورع كااوم_كدلاو رمةلاو سعشلا |

 | ةكتئالملاال هب نوعفتنملا مه مهمال كل ذكتازيملا عضوو كال ذكن اببلا هيلعتو هب صتخ ناسنالا قاشودوعا |
 ناو لك هي عفتني ضرالاوءاسمدااور صشلاو مودعلاورملاو سعشلااماو تاناوم قل ندا فقال

 أ| ا ر>( ليال تماسك (مندا لاو 23 هامئاتخو سرا ل

 اههلءام لكل ةدعوذوم ٌصرالانا (اهبنان) ناسنالا, ص اصتخالا بجولال مانالل هلوةق ناويدملا | ْؤ

 عافت اة ةرثكلا مان الل لاةذ اهماعاع داهيفاعو اهم عفتني هنافرثك ١امب ؟ هعانف ا نالركذلا ناسنالا صخامتاوأ| ا ١

 عضاواان ءريثك ىفنادنالا هيداربورك ذيقلخاف قال اهلا انلقحاو نا .الاوه مانالاناانلقاذا اهب مانالا | | ا

 ةراش'فدعلاوذسملاو هلوثو راصنالاىلا ةراشا (ماكالات اذ ل ااو ةهكافابق) ىلاعت هلوقو « |
 تاذىأ ةمطار ةشنع ةَقي زنط عاما ةةزعاق ىهو سلا هب بدطنام ةهكاشلاو ردشب سل ىذلا تابنلاىلا | ١

 عده شو ناشطعلا اهب ىورب ىتلا ةيرقالةيواز لاقي لعافل ايدل ' الا ة مست ىلءأم اود لك ا.ىذرىكر | ْ

 رثكسشا ركن تلاو قاقتشارمغن مالوا تءضوراملا ضعبلاهءاراضمم هيلع ل-رباملاةل>ا رلاكمغلامملا | ||

 ريشي هلاك لئاسقلا ناوهو ميسظ هلا ىلعري كنا ةلالد هسوانرك ذدقو مي اضع ىأ لام نالغا لاقي اك ةزيثكى أ |

 || لل او ىلا ع هلوقو همك فرعي هنأ نع حراخ هنأ ىلا ةراشا كنتم دع ألك نيفيا اطر أل يدفع هنأ ىلا

 راسا ىلا ةوسقنم ىهوراصثالا لضفأ ةرئاار اصشالا نالراصشالا نمرخ الا عونل اىلا ةراشا مايالا تاذ

 عدن انسان افا تاتي دق دق ةهكاشا انام اب هكفتي دقو توت ىهرا. راش ىلاواهبتاتقيال دكاوذى مرا
 | ةهكافلا دق ىف ةمكنطعاام (لوالا) ثحابم هرفواهب هكفتمريغاهلكأبو اهب تْوَمَد هكاوفاارمغدجت لاا |||

 دلع لا عسجس ىف مانالا ىد_غّتي هيو عضاوملار' اسورادملا هءاعئزلا بلا نودوهو هكمتلاو توقلاهئمأ ا

 1 هللا هقلخ اذهلو ناسنالاحبا نه هتقذاوا ةمعن عأوه ئذلا بار كتبس ذ لتفلازك ذ دم  ةهكافلانأد بق 1 1
 لكلا في رعتو ةهك افلا ريكتت ىف ةمكسملا|م (انلاثلا) ةراملا دالسلابلئغا | صصخو ذالبلاز اسوق ظ ئ

 ا دع اووف ناداو نيج لكف لوادتمنامز لك ىف هيلا امس توقلا نا (اهدحأ) هوجو قرف جاوا ا

 56 و اد كك



 بهذيدعحأ الف ةيلغا هم دش ركرتن الف هي ةناهتاس !يلذ نأ قرن 559 ةلا قولو الاد ءاغب نأن:دحأ دجأ

 لاوزو لهاا دنع عقو [مءاضغيلا ساسالا نين اطمسشلا عقوال ىواستلا ْنيستلا الولف هيلغي همدخ نا ىلا |

 صخاو من ةمكط ١ لدغلا كاذكت ماعلا ة راع“ ايلايساراص لاو لقعلا نااكنف ركسلاو لمعلا

 ءاملاو:اوهلاكمملا لؤضولا ةلوهسو هتراكل هتمعتوو عظم دعا م الو "ند اكةمعنوهف نازيملا بامسالا

 ندا را لءقاذه ىلعو (نارخلافاوغطثالا) ىلاعت لاق مث « امه دقن دنعالا امهلضف نيشال نيذالا

 لدعلاةل اوه ىذا!ناريملاىفاوغطثالثالدعلاهناع رشلاه هناك هعرش هعضؤو لدعلال والا نازملا

 ةاقمهوردح ىلا نةغوه قاتلا وا ال اوهلوالانازملا لاةيو مالا سعد ناىلوالاو لوةامللاو هاذه

 الكل هل ' الا عضو لاق هناكف هّقدح قدكسسم لك ٠ اظطعاوفو لدعلا دعوا نزولاىفا اوغطن الثل ناريدملا عضو

 نءدءعولاو قاثمملا نم ونولاةذاراكنا زيا نمردصملا:دارازوحيو مهق وة نيقدتسسملا» اطعافاوغطت

 نيطاراالا ى [لادنملا ع مرد لاو ةرمنمنأ ناىناثل ا ه-ولاو نزولا ةل ١نا زيملا نم دارا تذاف داعمملا .

 | عضو لاقي ءنأ له وزئاج لذعال .ازياو عرمشلل عضولا قالطاو لدعلا ع رمش ىنه؟نازملا عضو نوكمت

 | نادغطلا نع 0 فنزولا همدارااهجولا اذه ىلءنازيملافاوغطتالأ هوقو نزولا ىأ ناريملا

 ظ 000 تار امام زيلانا ىلع ل ديدحاو هيوم 0 نزولا ف

 0 اناخجر عزو تزوول عملا نال كل ذو اطملاو ةخالا لع نقشت تال“ الا طلت 1 ةذلل تازتال ءالرمغلا

 لادا | يوم ب + حب يوجب 1 هال 1

 5 ار (ططسقا:ترولااوهأوز هلوقو لدعل ب هتماقلا نع اقناع و نازتال

 : 1 | ةراتورلا فر ىدعي ةرات لعفاانالاماو داما وع هوقىأ5 الصلا اودقاىلاعتهلوقى اكهبا ورموق ىع#

 5 1 | همموتو هتهادوعلا ىف لاق اوموقىهعاو م3 انو كسب :نا(اههتان' رهلبشذو هيشذال وة ههلاةدانزب ْ

 أ ىقلا* اه«الاور كصعسمدل مسا طس هلا لوقذ ل دع ىءعالرام ىتءع ا ءاج فك ل ف ناف لدعل أطسقل او

 فد أو فرط أ نالف لاةب اك تدثأ ىعع لعفا همن لاقي دسو ماه دوا وأ تأ اه قااذارداصمنوكنال

 هلل عج عمي برثلا لءأو مقاول ودان تنل سلأ لوقت فرغ ةنصو ةفر ادب ها هع فرعأ او

 : لدعء ىءءعوهو انك ادق هت امتلأ اذاق جرش آو سرفلا عل اذكو ةمالاما تأ أ عع لعأوالع

 5 هريغز اعرق لعف هماعدرونو ل_مال ا ىفار دعم ن نكي ملاذا م ءالاو رد سع سدل م ءانملعفووف ظدقأمأو

 هيريغو عافدالا نم هءاعناكامع هتسرخأ تاق كناكتاف كد تفتك ت اقاذا فتك لا هاشم هلداى هناءوهام

 3 م ده قيود شم اراتنم هل رتكتا# اونو نما ىلا اهاهشتسف همفتكت د دش هدفك ىن-«مناف

 7 نسداط #ةملاو طساقا ١ ل امي نأ ىلا جاع الاذه ىلعو نوكم نأ ضد :: ىذلا هولا ن نعريغت ءانعم لعفلاراصو

 5 | معاوىركتلال ازا قع ىكشأ لاقياك طل لازا ىنعع طسقأ لاقي نأ ن كم ناك دكو ادحاو [ههاضأ
 | ًادنعام أ مكاذىلاعت هللا لاهو نالفن م طسقأ ن الف لئاقلا لوقىف ةدئاف ه+ .ةثحلااذهؤ ةنعلا لازا نعم

 1 اق كلذكت لداعو لالخ نملدعاولطالوة:اد را قالثل ا نمنوكين !لمضفتلا ل هف أ ىف ل صال او هتئا

 1 |هحولا ىلءال همن لعف ط_سقو طسفلا ل ىالا اند ام لعام هنال كل ذكن كيلو يمل ا نء«نوكنا جمني ناك

 1 [|لماوهام خوي ليسؤفتلا لعفأو لصاللاةفاوم طسق أر ادفدإ »أ ىلا طةلادزو كلذ ةلازا طا.قالاو

 "|| ناكتاو طسقالا نا لصاسطلاو ل-عمن هال ملاع نم مع او للخم منال لاط خ نم ملظأ لاةءف هيلغ عرق ىذلان ءالاأإ

 | طسقأا نال طسقملا“ نمنوكد نأ ب< ىنءملا ىلا ارافذ هنكل طساقلانءن وكي نأ ىقينب ناك .ظذالا ىلا ارظن
 1 1| لا برق الملقا نماقتشمرا رانا ناق ران ولالا اذكالو طسقااودو قش لالا هترقأ

 | وصقاتال ىأ (نازياااورمسالو ) ىلاعت لاو مث ريش اوين لعلام تاذكر ىدمؤاذغنا لمالا ||

 مع دمع

 ثوروملا



 ا اق ٍ اه "م هد 5
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 نافناوتاثالا مسا مانال اها م سلا نم مانألا قام ايعشلاذاعق هر ذ قيس دقو سنثالاو نول مسا |

 داو اهفا:ن دكت كيرءال "ىف تذكت كيرءال .[ىأيف دازملا(ثلاثلا)امهعم باطخناوامهبااريعشلا داع

 'ئث قننالو لكل ارض امس نامسق هم لح دي ماعلا ن كل مومعلا دار [!(عبارلا) دمك أتلاراركتلادارملاو 1

 ىلا روظي لامورهظام لعق تلقوأ لةعبال ن مو لعد ع نه قا كل اعت هنا تلقاذ !كناف هنءاسراش ماعلا نم |

 ميسقتلا نا لءاو ناذكن اكبر ءالا ”[ىأبف نامسقلا اهم“ ايلا هناكف ميهعتلا مزلب ةرصاملا سساقدلا نمثل ذرمغأ

 اماوذداوسامانوللا تاق كناكفاهر.غاما و: :رةماماوأ ةرجاماوأ نصا. اماوأ داوسامانوللا تاقاذا هلام
 نمل ىلا كل ذكو ةر سيلاماو ةرجئاما ضاس رسل ىذلا م ضاس سلاماو نضاس أم او دارو.سنا ع 3

 .لوسزلاببدكمبذكملا(ضداسلا) اهيذكد ىلءر وسي ن أ دن اعملا ن نكميالا دح تغلب معنلا ناف نان ذك

 اهب "ان اه ىلاغت هناكسف 9 سفنالاو قاف. الاف ىتاا نيهاربلاو ىلةءااب تذكمو تآر ةاأر ىتاا ةيعمسلا لئالدلاو |

 قاخهلوةبو سنالاو نحل ارثئءمانهلوةو نالقثل | اهيأ مكا غرفنسهلوة: ةروس هذه نم تأب 1 ا

 1 و امهعدابا شر اضم الكأ انالئناسالا اهيا كب ردة ل وع ةروأناسملا اما "انلانةاخ و لاهل نم |

 | هذهريسفت نم غض اوم ناسبلا ىقان قا سسوران ن نءحجرام ننال 1:ةانوراشفلاك لاضاص نمناسنالا |
 تافلال ا بان ن موه لإ ون بط اخخرك ذقبسإ لو بالنا ىف ةمكتلساام(نماثلا) ىلاءهقلاءاشتاةزوسلا | ظ
 كومان ردم كشنات ارق ا لعن مسرلا لاهتامل هثاكف عمن نم لكعم باطلا ءةرودلاحاتتفا مذا ْ

 هبر لوش, هير ىدب نيب بقق اولكهسسضترضرعي لا فم بدكم فاعلا :باقةكرلاف عن ةدلل تاطلتاو ظ

 دعت دكت اء ءاصسا ىهسن اذه دنع دنا كشالو بذكتىءال[ىأض لوقي ماذكو ذك كيلعتمعلا |
 نايذكتاكبر لاق لف د اولا باطسد ار ب طاخاذاو برلا ةظفارايتخ >اىف:دئافلا ام( عسانا ) ةبمغلا ضر |
 نايذكت ىفال [ىأب لاه ولو بئاغلا ىلعادراو بظاذلا ىلا دما سم .ذكتا لمع فش ماك ارضاطاوهو |

 : اويذك لاقورذنلا طول موق تب دكورذ نا اندومم ثب ذكل اق هم ا ةروسلا ف لوةنباطقت اف قءلاناك

 :فروزتا كلذ ناك اتم ماكما اريمُك ىلا د انسال اناسهاكر نو اذ عنك: فيك لافو مهان ذاق لاعتو انتانكام

 .اذهاو مهان ديت اف ىةلش نيظعتلا ىف ناكل كل ةملاو أرد قا مهذشأ لاهؤلف منا نم ماظعأ لاعتناق ١

 1 را الوقع "تسلا وتوج دووجلا نا« ايو سش تاكيد ا ناجل

 2 ع وجم اج عج 0 ا م د سس سي 0

 : تسال ىفامه دحن أ ىوط دق نامسق لانه داز ناقاههالام نخاع الس! ورش نع حيرخيالرضاخلا |

 ' بيذكسلا(سماشنا) هللا عن ركبنا ئوشلألو دحال نسا نا ىلعني رضاسلا نيوسقلا ىلا زاشاف تاوسقتلا

 : ,اعيجن مهب نوكيدقو نيدناعملا ف اكبلقأ نو دناسالاب ن وكب دقو ئقناثملا فاكتاسللا نود كقااننوكي دقا

 | ميرعال ىأبف ناسسالاو باقل ام "اءلاه ىلاعت هناكف باتاانوا نانسللا/ثوكب نا: نعج رخال يذكلاف|

 3 :ةداراب مم_عئلاواريثك نآو اا ىفهدوروأ ناحوزلاو نا ةريدغ ىلا ناحل نلشوراشنلاكلاضا طن ءناسنالا | ْ

 | هلوقبام_مطاخ ناذالا سئالاو نما ناكولذازملا نالىلو أ ميههتلا لاب نأ نكعو عملا نب رصاح زيعاو |

 ْ | ناسنالااسمم*ا الانةاش لوةيو تطاخ ناكل ي نا ثالاَق ا ل اوةب ناك ام ناد ذك كير ءال 1ىأبف |

 ! 5: انقلخانانوعماسلاو قالت اان ايلا هناكر يسمي مومغلاوهو هريغ بطاخلا نا ىلع ل دن اسنالا قل لاق |

 ١ 1 همرمويبج هج

1 

 0 ه.ااريهضلا دوءزاج موعسلارانن ملسق نءءانقلخ ناسا قاخو هلوقب دعب ن هرهظوأب ونمناكحال ا

 اانا اهثلانت «ورعو ديز نمر اهمأ ىردأال لوقنئث 4 :ءركذي ناو ىونملا ىلاريعظلا دو ءزايسدةوال كو

 ىنالاو ركذلا(ىناثلا) نال ثلا نان دكت اكيرءال 1ىأض لاه هناك اهةللا ىفال ةمنلا قبطان وكم نا | ْ

 ظ ا ىلاعتهئافةيئادسولا تاناو ونآرقلا لعن رلا نافاةلاسرلا تانآتروظ دقو نايذكتاكبرءال 1 ىأب نايذكملا |
 ايييب حسا حا عدا سلا) ضرالا عضووءامعسأا عفرو نايبلا هلعو ناسنالا قا و 8

 ا لبو بدك سلتتو بذكت بدكم(" اءلاق نىلاعت شاف مقوم هنكل دب ملاوزخ ةللرملا ذكلانوكي

 : ١ نالقثلا اهنمر هالغااو ضعي نم اهذعب همس , ا دو نادك مكرعال ١ ا ىأمف نكت كنار



1 
- 

 انبام ىلع ةوكح اهفا!ناره (اهيينانأو) نضام الا ضءيدنعو نامزالا ضءد فثوكد ةيكافلاو أ

 ||| هكفتل اديرب شطعو ةرارح هيلع بلغ نك ئث تقو لكي سب دح ا لكدنع كو سفنل هب ب.طنو هي دكف ام
 | باو لضنا او اهركسشف ةئمعتمريغ ةهكافلاف هلاثم ووالي دكتفتلا ديرب نم سانلا نمو هل امم او ضءاسلاب
 ١ || عوتف ةوكافلاامأو ةريثكع فانماهي تقاعت ةهظعة معن اهدحو لذا (اهئلاثثو) اموذرعف نامولعم نا داعم
 ' ]|| ةرثكلا ىلع دياريكنتلاب ةهكسح اف لاقذ لكفلا ىف اك ةمسهنل ا ميظع همف سبل المم صاج ال اون وهن اكامنم
 ||| ةعوطقمال ةريثك ةهك افولافوةريثك ةهك اغباهيفنوعديلاسقذ رخا عض وم ىف ةرثكلابح رصدقو
 ' ]|| ةفوطوم امنا ىلع ل مدل ةركتماهرك دوا رصةرثكلاءاهفصوو ىل اع ةظااهرك ذةهك افااف ةءونمتالو
 ' ]|| ةهكافااركذ ىف ةمكحلاام (ثااثااثحلا) لذفلا ف الذاهنتمداؤلا ع ونلا ىف ةمعئلاب ةَئالل ا ةرثكلاب
 ||| ىلاعت لام ثمحسيةروسىف هنا- مد_ةندق لوق: اهرع مسانال اهمساب لْكتأ ارك ذواه راما سسانال اهمساب

 | لذلا ةرصشو ةريسق- بنعلا ىهواس ترم ىلا ةيسسنااب مركملا ىهو بنعل ا ةرصُم ناوهو بانعأو لكك نه
 اهرامج عافتنالاو اهنمفورافلا ذات ا نم فزعام ىلع ةريثكللا ناو فلا نم اهيفو ةمطع اهترمث ىلا ةمسنلاب
 [| رمغلا ىلا ةبسسنلا ةمعت تا ىهف ةفلتم تارغاهناك فام تاهو ا ىفات رهف كلذ ريغو بطرلاورمسدلاو عاطلابو
 5 1 (مدا رلاثحلا) اه را نيع ىفاهراصشا دنا اوذنافاه راخمان ودةهكافلا ارك ذو هعماب نخلا رمدفراعمالا نم

 0| اهاحخل هم لح دبو فاكلا سذد عجب ىطغب ام لك ماك الا(امهدحا)ناهسو «سبفل وذ ماكالات اذ ىفءمام

 8 عج ماك الا(ام-منان) راجباوهىذلااهلقواماصغا واهب عفتنم للا نا اكن عفتتم لكتااوا هاو راهفماو

 لوالا هولا ىلع ل.ةناف علطاا هنم حج رذكو قشنمفءاعو ىف الوتا نوي هناف علطل !ءاعووهو فاك ارسدكب مك ١

 لوةناهرك ذةدئاذا ىناثلا هحولا ىل_ءاماو معلا عاونا ىلا ةراشااهنال: دئافاهركذ ىف ماكالا تاذ

 فامق نمديالف ةرثل ا اهنم طةستل اهزه نكمعال ةبظع ةرصش لذلا نافام.عافتنالاو اهم ةلومسىلاةراثشالا
 | لاةفاهذاطق بعصل ةدحاوة دحاوافر فتم ةرعشلا نم حر هنا لاقي ىذلا زيجلا ل ثمناكولف ةرحشلا نم

 رافثاف بنعلا دق انعكنينئاوال-سر ىكمنمدحاودوةزعذخأ اذا ريثككىش كفن وكيئأماكالات اذا
 هج ديزأ ىتمزولاب هعم نكعمل رورعزلاوزيد4باكةقرفتمراصمالاىفايهتامس بئعلا ن اكسحول اهلا | ١
 ىلا«3لاف مث . .ماعثالا ماتا إ-نممامالاتاذاهوكف بطرلا كلذك ةعتجتد.فانعىلاعتهللاه_ةاحن ||

 رمقلا بلا ف لخدو اه-مافءاا منال لدفاع راصتالا نمرصتقا .(تاسحي رلاو ف معلا وذ بطعاو)
 .ةدجردفةجردءاقترالا لسس ىلع ركذلاىفهرخا هن اان دو هن مدؤيو اازيخ هب تامة بح لكوريعشلاو

 نيثلا(اهدحا) هوجو هيف ف دعلاو ذىلاعت لوقو نكسسامالا ىفادوبو معاو لأ | نم عمنا بوب اف ْ

 قاسا!بناوج نمةجراخلا فاسدل ىذلا تاسبنلا فاروا (ايهمنان') اننا تقا> ىتلا اياودد عفت ىذلا

 هعفناح رلاو بسف. لك ؤيامقرووهفصعلا (اهثاانث) اهلفسا ىلا هالعأ نم تهل .ذسلا قارو اكس ١

 اهسأب نارهظالاوة يو دال ىف عفا هرزيو ان دنع فور عملا ناني رلاود لءقو قرولا للبقو مشت ام لق هوجو

 ةراشا ف سهلافلَر دين اىلا دةءئبو بحل كاذب نكي رهزلا كل :نافدوصةمادوسو لص اوهورهزلاك ٠
 باؤدلافاغامهدح أ نمدودةملاىلانالوؤب امهنالاههرك ذامناورهزلا كل ذىلاناحرلاو قرولا كا ذ ىلا
 ]|| اهو بلا ىل_ءافطء عفرلابو ف معلا ىل_ءافوطعمرطلاب ناسي رلاكرقو ناسسنالاءاو درخ : الا نمو
 1| هيلع ف طعنت بعللا رب اغا مأ نوكمف موعشملا ناحيرلا نمدارا انو تينا (اههدسأ) نيهججو لق

 له ,رقاا لئساوىف ام هماةم هملافاضملا ةماقاو فاضلا فذ ناسك رلاود ربدقتلا روكي نا ( ىنامثلا دل

 1| فرش وزغأ ةيسضرالا منلا ع اونا هب مح ىذلا ناس رلانوكسحبانزك ذىذلا عمل بسام اذهوأ
 1| الااذهأرقيالو ناخب رلاٌىَرقو سترتلا كلذ ل د- |1تاموعشملاوافورعااوه ناد رلا نمدا رملا ناكر ولد

 1 ثحء امم همفو(ناذكتاكبر ءال [ىأبف) ىلا هت ل اه م« هنق نانهحولادوءيو ففدعلا اذ ىلعاو رب نصا

 ش 1 | مانالا لاقي ناهس » هجو اةئالث همقو نياو سال الوالا« هوجو هبف لو: نمعم باطلا (لوالا)

 1 ةلب اها 0 ايد 01 7 دولا ١ 2 5 28 خا 1 00

 2 3 4 ب ذة < مهجبتب قا. ينم 7 ََ نقب تو ملا هى ا 000 ا 00 يت را 5 تكول
 اوي 1 4 يول ١ تك : ديل هم 4 وب ع ا 7 0 زن 1 َ م هنو 7 5 هين | 27ج هن مح نوم دش اجل - ثيم ا 1 الا 1 3 تنيك رخ

 ابيل
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 مود نوب 2 وو 2 وصل وك



 ٍ ا نم ل ضنا ناسنالا ل مج و شلل لد نتا ن زاد ورد تجبح ف. دك لص ن مقل هنا | ُ |

 د ايلا ىاعت ىف(ىلوالا هلكسملا) لثانس م 5و (نايذكت مكرءالا أ ع يفداشيالالا لا ا : ْ

 تاو“ ١ وينو هنو رج وح 00 ا

 و 1١

 نت مع مدع د جم ل. بسسس ل

 ممم ءاكلملا وا ةةو أ لامو لم لاقي امدح او بان نمنافدو نذي و ناجلاف هي وك (امهينأت )مداودد

 | دب لعاق هلع الو ىلحرلا ع نج لو: برعلا ناوحو (ثح هيذو) مباملاكة فهلا لئمتاملاو ملاك :لا

 مولوق ىلعرصتةيو هيلءلا مدعل للءافلارك ذيالق نونو هةناذبا هنج كا ذ لمأو روك ذملا ىلع هعم لعفلا
 | لوةءامغاوانامد / ند أ نالب ا نالرلع مسا ناملا لوقي ال لوال الئ املا نا لءينأ ىتدنيو نونو وف ند

 قا هدعب نمو لاصاص نم مقاخانم لوالاف مدآ انوأناسنالا نمدا راانااكمهوبأ ناحلان مدا راانا

 ْ ناهحوه.5 مث طل“ لا جراماو جرام نم هقاح هدرذ نمو دهن ن هورأن - نمقلش لوالا نيا كإَذكماَص نم

 اضذللا ثرج نم حدا ىفاثلاو ةءفايصلارابنلا( فال او) نأ ديب ,وشاارانااودحج رامانا (ا هدحأ)

 1 يع ا لا نمحيرامن م لاه ىلاعت هنالف (ظفلل ا اما) ىعملاو ||

 ١ هنا اءعاونانوكي ىف اريغ بهذنم لكبل ا ىنءملاثوكسف طال>الا بسانتنا هيف بهذ نمهوقناف |||

 ١ هلوقىلعرصت ةاولن اكوا ذك نهلوةفاذابب ماتم لوة:نأ كف طلت ةادهتلتاذاام فالذع 3 . |

 لاق اكىلاعت هنالف( ىنءملااماو) نامبلا نم بلطا عال هيلعمر اصّتق ناكل ذأ هربغ نمو هس 2من .نماأ]

 مدي ف كل ل_قناف ةصااخرات نم ناسا قانا ندب كادك ٌردنيطن نمىالاصاص نمناسالا قاد ىف ا 0

 | حزتممائشااكى رضع ىف اهضعب ل_خدو تن مذ تن وقاذارانلا لوة:ضلاخهلا عم طلت ىععج رامهلوق |[

 ارهظ. كلذو يجنب طااىفاك ةدحاو 5 و ةَد,ة- نم هناكحصو ةطاتغلاءازسالا نيب هرفزيتالا دس اجنازتما

 ءازوساو ناداه ازجا نيب لمعي ال ضءب اهضعب جرام كِل ذكف هقر 2 بطاسا هثف برق ناروصسملاروتلا ىف ,ٍ

 نام .هجواقن اسأالا ىلعم :1!ديدعت دوصق الق ناف نيرا حم ىلاعت هلوق ىفاذ_هنيبنسو ةيسضرأ |

 |نحلاو ىنثالا عمباطخ نوت ناانبام (اهدحأ) هوجو نمهبنع اولا لوقن نال قاخ |
 ! نسكب نايبنالا ىلع ىلا: هللا لا_ذذ نان هنا (اسهينان') هدحو ناسنالا ىلعالمعنلا امسيلعد دسعي |

 : (اهث هانا ) هللاءال“ ايدك ف يكف ىلاعت هللا -ةفءالا فرشلا لانام هنال_ءهل_دأىلا و ظذ ادا هلاك |

 | لوأى اهرك ذىتلا ةسسئافلا مسعنلانب امل يلا عت هناكو ةمعنلا ناسبلالةردقل نابل روك ذمياالا نا ْ

 ١ ٍْ اهلعلديىتا!ةداءزلا فاهاوخ دو ةعبسوه ىذل!ريثكل اددهلا نعاهبورخ نامب 1 هين نقلا ةداكتةدوسلا | ٍ

 ْ هعيسلا ماقدعورع 1س نم نما“ :!!نأىلا ةراشاواولار 1 ذتنماثلا دنع برعلا نا انلقو انساك ةلا ؛

 ءالأ الاى افران ع نمناطاو بارثنمناسنالاو زا ىذااوهلاقو لماكلاهتردق ناسف عرش لوألا ا

 ' || هيلع تادامىلات ران اذاو نايذكن ةئماثل ا اهبلع ثادىتااو ةعيسبلا نمتقيس اا ةروك ذملاةريثكلا ||
 هتماظعو هر دق نمي هنًأرك ذ ام دك ٌكارهظي نايذكست مكرءال ىأبف ناش فوه مويلكهلوقىلاو ةيناملا

 ىلاسعت لاق مث #4 تانا الا كل :1_:عدماع دلي نادك الواامم دعا, ءال . الاكل ىأبف لوقيمن ١

 !ايربرغمورمقلاو 00 وجو هيفو (نايذكتا كيال ١ [ىأبف نيب رغما برو نيقرششلاتد) ||
 | امها نا لع لدن ايس رمقلاو سلا لاق ىلاعت هلال ةدانز عمويسسامةداعا مكس ىف ذئة سن ابسااو
 ٍْ ( ىناثلا) لاصاصلا هلا نيبفىْ نم قوام هنا ىلع لدنايبلا هلع ناالا قار 5 داماو يب رغ خ.و نيقريم

 ا|سمشلاو , ماش أ ةتس ف موي لك ن ا عماههصاصتخا ىف ةمكسأسا امل قنا فنيملا قرم و ءانسشلا قزمشم ١

 | فيصلا ىف اهعافتراةيافو ءامسشا !ىفس علا طاطخ اًةياع لوقت ضعيلا اهذعي فلا ترغمو قرسشم |||

 0ْ مسهك3ب رغملاوق رمش | هل ملفع كلم فصو ىف لئاسفا !لوقي اكو فاهم املو ان نيفرطلا ىلا ةراشنالاو ا
 نيعسق ىف رمصخخ# هاف ئذ لكنا اشد ام نيرا ا نبع ذل ا ىلا ةراسشا ةينثتلا (ثلاثلا) اًضياامهتامهلثاءأأ

 ملا و نيعشلا قرمش ٠ لاةيوا لكل !لوانتف نق رسم امهفاهربغ قريدمو سعشلا قرمش برلاقت هناكف |

 : ناءقتلي نيرحلا جرمه) ىلاسعت لاق مث « عجبا ىعم ىف دم م :ةوهفااههريغ قرمشم نم لقاعلا مهمل ا ضرغيامو | |

 اصح اج صج رجس مع 0-ان سس

 س ار غل
1 0 00 



 ا

 يعدم الا حي عم دل ماا مص ةسومعج ل ممتع - اا م اللا

 (|| 'لالهالاب_ئءةروسلا كاف المعتس سمس ثلا ىلا دانسالا ناك الف بن04 اوققوف دصولا | 7 5
 امال 7ىأبف لاف ىلاءت هناكف برلا فاوهو ةممهلا ليزر اظذا ةجرلا ناس دنعةروسا هذه ىفركذ بيذعتلاو

 هنوكودناالاهذهرركت ىف ةمكحلا ام (رشاعلا) ام انروهو ناب دك :اكرا
 ا باوآالوة:ةسهنيثالثو ىدحا

 ش ىلع علطإال هبه. .ةودادعالافصاللا دد_ءلااذهاماورب رملاريركتلا:دئافنا (لؤالا) ةودحو نه هع

 ١١ ىلانعته !مالكىف ةدمعبلارومالا حا ردقس اى ناسنالا غلا_الن !ىلوالاو سانل!ناهذا تارودقملارب زيد

 0 "بالااقهأ: ةرعدقاذه لكس عروس هنءار ة دنع هسف' عم لاه ثم هنع ىلاعت هللا ىذررع لوقب اك

 1 اوعملا لاق غ بالاامىردتالنأ رعاك بلعامو فياكتلا هللار معل اذه لاقو' هدس تناك اصع ضاز من

 1 "باول )ىلاعتهقاءاثناةروسلا رغسفت ىف ىلاعت همالكذ دئاف ى ا مسو» وعدذالاموناَّكلا اذه نم مككنيبام
 3 كلذ ىفام نابل ةمتارم عنرأر ذنو ىلا ذع ناك ك ةةمدقتا ا ةرودلا فرك ذ ىلا هنا ءاناقام (ىناشلا ْ

 | لوقف اهانرك د اوذدادعالا نيب ن نم عمسسلاو ثالث :الورب ركل اورب رقالل تاه ثالثو ىنعا ا نم مالكا |

 5 ة سه 2 سه ن5: الو ىدددس !ءال ”الارك ذتام ثالث باذعءلارذاإف رم[ ةععس دعب نم ذعر هلو ىلاتعتا| ١

 1 ” ناذعلار د تام اعضا تاس رشعةروك ذن.ال "الان وكدا يرق ة ع ني الثو ىلا نم همفام نامبأ ْ

 1 نا(ثلانلا)اهلثمالا ىزجيالف ةئيسلابءاجسز هواهلاشمأرمشع هلف ةنسط انءاجن ءىلاعت هلوق ىعم ىلا ةراشا

 [٠ هوركملا عفد قترصخم مئلاو سفالاو نولسا عم باطما نال ىلوالا ةرملا ىف نان.بلا دعبرب رك ةيهنيثالثلا
 1 |اهلوةئحلا مية دصاقملا تاو باوبأ ةعمساهلو مهجن اذ ء تاهوركبملا ,لفعأن كل دوصقملا لمصتو

 : | منلا“ كالت ثيتعا اذا ءاركاو ةمعت ههه ةئاملا باونالا عفو ةعم_ا!باوبالا قالغاق باوب أ ة#ن 5

 1 ةدئاف نامل ىلوالا رااورب رقمالر ركدلا تاره ىهو ةىه نين الث غل سنال او نس ىسنس ىلا ةمدسنلاب :

 1 | ىلع داصتق ا هر تحصص ذامو ةرخالاو ايئدلا م ةركذ ىلا عت هقنا نال ف.هضوهو لوقنماذدهو مالكلا ١

 ]|| ىلاءتدلوق نّمرانلا نمي د ولان واعتت تانآ عسر ذىلعتهقاوةعبزانلاباوواثاوه( عن ارل) ةرخالا ١
 5 ٠ لاه ثدح نين كلذ دعب 3 لاش خلا مه نينا تركو ىلاعت هلوقىلانالةثلا اما امكل غ غرفتس '

 ١ انك داما ىلا ةروسلالوأ نمرك ذونيقتمالا هلك خف باوبأ ةسمن ع - لكلو نامنح هير ماقمفاخن 1و

 ]| رثكاادد_للءافتسارت ركتلانرب رقتلل تاره عيسناب دكت اكيرءال 1ىأب .خ تاره نامث غب وذا تانآ نم
 1 1 راصفىلاسعت هللا « ءاثنإ 5 رط هم د نعطسو رح أ ةعم_س ىلا عدل وقى هصاصتث | بيسانب دقو ةعبس وه ىذلا

 ١ 1 ريثكتشلاو لصالا وهو ىنعملا نانبل ةريئكححلا مالا بيقعى مى اةدسا اولا رماة سم نش الثعوملا |

 ١ ْ ظ لاماصلا قو (راسغفااك لاصاص نمناسنالا قلخ) ىلا لاق مث »* ةىهئيالثو ىدنح اراهفزاركت

 | يطل نمدتس-لاصادا!نوكيونثنااذإ معلا لص نم نو: لا ىنعميوق (امه دأ) ناؤئحو

 1| ىلع هضعد عقي ىذلا سناملا نيطا اوهف اذن قو سوم نش ذعلا 2 الاكم ديالا لم لاشي لملضلا

 1 1 | عمس ةعتدمتع لصفتا مث اا قزكلا اذا ىذل ارملا بزاللا نينطا | وهذا توص امتنا مف ثد_هذ ضعي

 1 | تارتلا نم قلخ هنا نآرقا!ىفدرو فيكلاضاصلا نَءَولْشا ذاناسالا لمقناف توصل اهقثالا دنع هنم

 | ىرخا نيهم* ام نمو ةران' بارت م هلوقام لو: كلل ذريغ ىلا نيه م ءاه خ نمو هنن دو نيط | نمل هنادرؤو
 || قلخانا مدكقلخ الولو نيهمءام نما وقاخ هدالو أو أجنمو لاصام نم قلسخ مدآنيسصخشرابتءايئاذف

 0: . || تزال نبط نم هلوق ام أو هنمقاخ .3 جوه ىذا اءاص انا هع أ سنمقاسخ ديز لاقي نأزوجحيو هدالوأ |

 00 ىاخ مالسلا هلع مد[ نأ ىلا ةراثثا ووذكلذريغو أس نمو | ْ

 | لصا ىلع لمعّتسس »ف زدنا وهوزانلانخوبطا ا نيطملار ايفا وكل ذ نمو لاذ نمواذهن م ولخ هلاكف |

 || له ثةراصاذا تقفتلا هنأ نم ىذلاارتلانأثاذو ماعلا ى مالعلاكرشافلاةغا ابمؤهو قاقثدشالا | !

 1 ١ اق ىلاعت لاه مث + هسنس دارقا ىلغر اي الو تتفشالو تاعتا اوءاملا فر 2

 ١ | سئالاواوغانهروك ذملاناسنالان اكن !اوناؤه (امهدحا) ناني>و نا ا ىو (زانَنم كت '

 ا

 4 ا لا 6

 ب 3 يباح سور 1

 نوع

 201 تي ندعم 7 2

 صاح اج سم حمل يس

 ل ا ل م د

 5200011 ك0 دك عع حي
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 حلالا ن نمالا موسوس امزيضاوغلا نا ية بدع الا نوم مرت الزلزال نار نهو هلوةبقثوبال ىذلا || ١

 ءاما٠ نم هللا صاب جرد هع فددااناَع ماقول ان! سريغلا ىف دج ونال نا اذه نم مزلمال ن نك هنفالا هو دجوامو | ا

 زواعلااوعطق نيل نع تبغ ةرهاتاةيضرالاومالاو هب مزملا نكي فيكو عام اااىلابذعلا | ْ

 ا جرذعال هناؤاوالا ف مواوق عدنا لونا (امهينان' )موياعر لا رعق ىفام سحا ىف وال فدكفد :الياااورادو ١

 ناك امنامترك ذامنا(اهئلاثثر بذسعلا ىف ل وش دلا هنكعالذ كانه لقثف لدحلا لأ اواددولا ا شت دمع ىلا 0

 لاقي امكن ادّبال تسلن ءنا(اهعبار)ةدلب ىف "لش نم ثان, ن وم عضو من نمالا حير واذ < دالبف ||

 هللاام_هركذي ىتد نارا اوؤاوالا ىف ةهظع ةدعن <ىأ (ةئااشلا ةلمسملا) داو هنمىأءاملان مح رخ | || ؤاؤللا كلذ كف هللا مأ نم حورلا تدجوو بارتن م مدآ قل لاي اكىلنع*ادتباللب ةفوكلا نم تبلل ْش
 تارورمؤلا قاخ اهئم منلالوةننا(لوالا)نالوق باول !فوناسنالا ةخونآ رقلالعت ةهعذ عم ىلاعت ا

 أ نكي مل ناو عفانلا اهنمورم_ةلاو سمشلا ارجاو بوءملا عاوناكابرورمذن و : )ناو هلا حام ا ءاع 1 ٍ

 سانلا عفت اع رهلا ف ىرخت ىتلا كالفن او ىلا عت لاف 5 كلذ نمراسدملا قاخو هكاوفلا عاوناك هم لا اتمم أ ْ

 وك ىلا هتافاهتوسل ب ةيلدس همم اوجرذعستو ىلا هت لافاكإ ناجر ااوولؤالاك اعذان. نكي لناوة رلااهنمو | 1

 نال كل ذواهرك دمدةند ف متنل او مذلا ناس ال ىلاسعت هللا بئاع نا هده لوة:نا(ىف املاو) نآرةاالع ظ

 نك _ثال لاذ ى ذا لضافأا ع نعال ضف لسةعىندأ نمنع لل ةغيالامرك ذذ ماوعلا عم مالكا اذه || ِ

 كلو كافل كا نولو ةب كال ذ ىف مهو ىلا_هث هن اًةر دق ة-.ذ:5 ف مبهحاوراو مهااومأ نأن نوفل 0 هللا ةجر نورظد:م مهلك امناو كل فلا اذه ىف دال ف رصتالذاد_١ةةقلا ف كل عالرصأا ىفكالفلانآ | ١
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 لوعفمالثأ. ء+بنالاة:ناودورخ [هدعو هب .ذاده ىلعو ان ثنا. اطيال ىابلطا | ىزعب جدلان منانغيبال

 ل تاطيدنا يمبطلا ل ودبام فال الص ايش انلطنال وامّماذ ف ناغنالاو-ملا ناس وهل يدهس

 ميرءال [ىأبف ناجرملاوؤاوللا اءهنم حرخعي ) ىلا لاق مث » عضوه نع عضوم ف نوح ىلاوةركرما

 ءارلإ فب حرذمو جزخ نم حرذم ىرق اه ىت 1 ارذلاى (قوالا لكلا لتاسمهفقو (نايذكت

 نوذلابح رذخو هللا حج رع ىسءءءارلارعسكب حر و ناعو٠ ص ناحر ااوٌواؤالاف ني هسولا ىلعو حب رخانم

 هراغ_صناحر ااوردلار اكؤاوالاو ناح رااوؤاوالا بص نينءا رقلاىل-عءو ةدوسكلاارلاو ةسءوعطملا

 يلا ىكص: ملام لانمالاي رذالؤاؤللا (ةيناشلا اهلئسسملا) رجحالار اود ناج را لدقو ظ

 | سانلا ضع مالك مر اءمعالاىلو !ىلاعت هللا عالكر هاطنا(ام_هدحأ) ىوحو نم هع با اوال ||

 ةاوسلا ار وهورطملا ن نءالاؤاؤالا همقداوس الفدصلانا(اهدحأ) هوجو هه لوقنذ لامار هأانمالا

 يوتا سيال ابلاط همقر دااداّةءدث ادع حلا | ىف فدصا!لخ دي ماده اعمل ىف داو هن أ هنا (اهنان" (

 متاهتايبهدحأب ندب راخلاذادربال امهتمحب رد هلوق ىل_ءاماف امهم دس او لك نهحب رخع لاقل أدر ظ

 ل دواذكدالب نمح رخنالنلاتيوارون نوف ةرهشلا ل_هجو ىلاعت لاق اماءنمحب را ممم امهادتسأ |

 اهموءاقسملا بىذلا قزرلا كلذ كصو نكستلا دوو نكتاامل ضرال الولو انناكم ىهىَت جلا ضرالاك

 ةبداسسما +لا هبلة دج يحصتع ا 2: كو

 هلوةبلعلا هر ح ورلا ىل م ىتلا ةوظعلا د وةلاباهر صو 100 ان ىقلا ةعبرالا منلا عاونا

 نمنانالا هللا اخولو مما !باننمال بئاصعلا بان نم راننم ابا قاشو لاب ماس ساراس الا

 نييىلا«:هتلافرانلاو١اوهل اوءاملاو بارتلا ةعيرناكرالا لؤةنفاذه تذرعاذا اماعن ا ناكما هةاش ئث ىأ
 راب نمح رام ن مّناملا قاح هلوةب نيدو نيطو بارثنمه_ةلخ ناس الانا لا داس خ نس ناسف نق كار

 ناوءملاكرخ قوافل م أ املا ناناسرملاو واوا امسينم حر هاوقب نيبو بع قول لصأ اضيأراشلان ا !

 رهلاىفىنااىراو لل ذم هنو تح نيب لب قولغ لص أ نارك ذيلذ سو سحري غهنكل» اوهلاقب بيت

 لث اسم همقو (ناذكت مكبر ال ىأيفمالءالكردلافتا 1 الاراوداهلو) لاف مالعالا حض أ]

 لوة:اهيلعامو ضرالاو اهمئامو تاومعسلا هلو ةسصا ىراوأسا لع ف ةدئافااام (قوالا هلك

1 
 7 اع .- ماسلا حمس - نفاع يي



 ظ

 اذ 0 مشرالا رول فيكم قاف كنار عيمس اطال انوكيدزكرلا |

لا تييفلاعت لاف اكراصرخ 5ضعب نود ضرألا ضءبىف دربلا بجوأ ىذلا هجولا ىلع تفلت ظ
 ارفك ىذ

 3 . | لاغ ىلءانو ك, لاذاام ةردقاا ىلع لدانوكم هللا ةردةءوا هنن | ةردقوغ ىذا !خ زربا || هعدع ءوءاقتلالاو ||

 || ضعب ىلا بذي هضعن دح اوزيس هلءاملانا ىلءاوةفثا» ءاكلانا ىشو ةممكح "هل ةسمىلا ةراشا همفو ناقدلد :

 ١ جازتمالا ندبالفاه-مرواجم ماداذا ن كل درابلابجزتعالان امز همف تكحص ل نادرا“ امىفهنمءولعءانا ||
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 تح المع مموعامم ميسم دنا م اممحاس هب صحم مم ١ نص ةيهعسم معسل

 0 نادر رملاو سوشلانالنب ركااركذ كاذ سان 211 ناك رح امذو برغم او قرشملا ىلاعترك ذا
 نيب رذملاونيقرمشمل ا برةعني رصلارك ذة نوصس كال ىف لكو ىل ىلا«تلاقر هلا فنا الا ىرصاك كل ذلا ف

 ناكرلا نك ب رغملاو ف سثاانب رك ءكاوريلاراصخال رصلا ىلا ةراشنا امهيخنب رغملاونيقرسشأ !نالو
 ناكاذا ب ع (ةناشلاةلمثسملا) اروك ذمنكيملام“ يدرك ذئاهءضو ضرالاو ىلاعت ةوحاروك ذم

 حبس لو: حور نم ىل-تن لوران ع نم حرام ن ملا عتلافت يكف هنم برقي موا طاش ىنه«نأك اي ذس تم

 0 انزب رغنوكين ا لعف ىف لصالاو ح ريح رفكح رع سم نم جيرملاو جرامملاف مزالءارلارنسكي ضو دعم

 | الثسسملا) عضاوملا نمريثك ىف لعف كلذكو ىزب رغلا مكح هل تدني وامزال نوكي نأ ىزي رغلا ف ل_.الاو
 | هلاوول_لا رلا (اهينانث) ضرالار كرءلا رب (اهد_تأ) هوجو نيرا اى (ةثلاشلا

 لالا نمروطأو مصار هو جاحأ لماذ هو هيارش غئاستار ةبذدعاذهنا ردلاىوتس سامو ىلاعت

 ءامسلار م هم لش دن نيرصا ل انيعوذلا ىلا ةراشا هنا نابذكتت هلوق ىفو نيةرسشملا ىفانركذام (اهثلان)
 0 هلاو بذ_علارصا اوضرالار و

 أ هنلاق امك .ءاوهلادب طاحأو ضرالاهءلعو ضرالاناط. ار قاشوءاملا طر اهرئ ارب ضع و

 | امام طم طءخحلا رصلا,لاصت اهل ضرألا ىفىتلا رادلاهذهو ةروهثمرابخا هيدروو بولا ل« باضصأ

 |اسم نراب ضرالا نكت لرلاعق (لي ع أب طغدالو ص رالا ىلءناغ.ال

 هوه دنءنأف مالكعاا ىف ا ل اهلا

 قا ىلا عجرب لتعلان ملء ه دةعنوكب ىذلاف يد ا اذا! لبقناف اهن او- ضءبىلاراهأ !باذذذال

 1 اهعاضوأو سكس اوكا نم هءدس لهدم وعلا مدس ءتوكت دىذدلاو ه2 هدمدمو ىلاعت هلل | ةداراب هل ءجعو

 1 | بك اوكلا عاضوأ هلل _قاذا سأل ارت[ ىفو ىرخأ د هدة عاقم لك ىف عطقن واجن الب اقم فال او

 ]| ىلاعتهلوةفةدئانلااخ طلخا ىنءعحرملانأك اذا (ةعبارلا هلك ملا) ىلاعث هادا دهن ا قطعاىلا عجربو
 ١ 6 | نمو أن ا.ةنلب ثم لاسرالا دع امو ضءي ف امهضعد لشرأ ىأ نير ملا حرم ىلاعتهلوقلوة:نابقتلي

 01 | نيرصلاب نء لاح نام_ةثلي اذه ىلءو امهعبط ىفاسع امهعنم ىلاعت هللا نكلوءاقتلالاو طالتخالااه-ممأش

 0 |ةدن ”اهناف (لوالا ىلعو) ناجزتجالو تا الاىلا نأ. ةَدْلد : امسوفامهكرتدرب دقت فو ذ# نم لاس: نأ لق و

 | نالمسلا هتداعو هللا قاف اماه هل فو طعن لع امهضعي نيءاملا لسرأ اذا هناف غفنلا ف ةردقلاراهلغا

 1 : | ل هقفويلو ةمكحلا ىدب نم دعو هملع كل ذ ىلاعت هقنا» ارحان كل ذنيقةححلا» كه دع نارنغق مب انلا» ا

 2 1 غادحاوا..ماكم نوكحب ناامهاث نم ىأ نامل هلودف هعبطن هل كلذ لوةي نيمع.مطلا ن ١.مهليأ

 | ىلغاضيأ ةردقل انام . ىفةدئافلا (ىناثلا هجولا ىلعو راش الاو ةردقلان اهرب دفني زيقم نيناكم ىف امي

 مم ءاملاكاريسي انامز نامقرسلا لاما فناء زتعالامقالثاذا نيءاملانأف طالتخالا ن معذملا

 | ' . | قامت لاف مع ىلاءتهننا ةردةب كل ذذ ناجزتعالو نامقتلب نا ىلا اباه ذامهالخ ني رااح هىلاعتلاتف

 ا ازجاحلا خزربلاو ام_نداع ىلع ناب رملا نمامسهابا هعئم نمار كس ذامىلاةراشان ام الخ زرب أهدت

 00 جدام نوكيدق نيرا اناف قابا اى هنلا ةود-ب وشضعلاف قافتهقاردقؤوخو

 ارح . الا ىلعام_ه دس لظيال ىأ ىجبلا نع (اههدحأ) ناهحو هن امسغال هلوقو نوكس الدوو

 ل لاقيد ياو ةداضيبالا هه لافدح ا» هد املالوة وةبثدح ىربطلا لوق فال
 ع رع يم ا مس وو سل سل سلا

 نا
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 لمس رس مص 2 70ةحصمل

 اذه ىلءوذب الا اوبك امج سانا هتلاذخاؤي ولد ىلاعتلاق ةروك ذمنكن )ناو ةموا مى رسال |
 2 ا اهيا وجا هلو لال ىلا عن نال كلنو ماا ظ

 || حسو مب | ةممسم سا

 ْ ل د تانيا نير ظرضال لانك 0 بل ْ

 ا 'هلمسةهلا ضرالا بوسر ناك-ارب ظذلا لقاعا نءماوأوءاملا هدو ىلع نك هناف ضرالا هحجو ىلسء نم لكو |

 هناالادب ير اكس !ىلا دياع ريعضأ نا( ىنا.هلا) هف ةفمفملا كالفلا ب وسر نم ىلةعل ىلا ب ,رقأ هماع ى هىزلا« املاىف|

 راكذاه ؟يينكلمز ةأ ءانفل ىلا اهبف نملك نا ىف شالو ىر اولا 4 لاه ىلاءت هتكاهابقام ةرورضد |
 || لالحلا وذ كرر هو ىبوىلاعت هلوةوارضالو اه فن ةلاملا كال: ىفه_سفنل كاءال وهو ىلاعت هللا كلم ىف هنوك | ١

 .ضرالا هو ىلع ءام لكو*القعلل نم (ىلوالا هلةسملا) لد اسم هيفو لالا عيمصلان الع لدي ازكالاوأ

 رك ذلان ىلا هت ههصخشن لقال اوه في وذلاب ان عمتما الون ءالةعلاب صايصتخالا:دئافاق نقف ضرالا عما

 ْ لردك لوط لابس ءأ دعب قابوه قفيسأبب اع نمل كو ىذىزذااوهىلا هلا (ةيئاشلاهلكسملا) | (

 سل امو قأب رم_غوهو ضرءناسثالادوجو نأو»و رخآ ب اودو لصاو هنا بي رقال لاقي اكو تيه كنا | ٍْإ 1

 اذه لاقر له زارتساب ءاّميلا نال هلء اًةيالف ءاقيلا اما مدعو ثودسح نمش .ثنياسدلا مات ناهوهف قاس | ْ

 نم هلوق لو ةئانال ضرع ىف لقا ءكسص نين امز قبال مسلا ناب لوةلاوه ىذلا لطابلا به ذملاد تدب هلا
 نفوالا نع هوك عطب رمو جان يلع اتق مو ةحاشب تناول متاقىفالمهودلا كلذ فلي فرغم

 : قابل اغار ناكساك قيي) عومجلاف ة.ةايزيغ ا رعالاو امل! اهضعي نصا رعاه ماه امسح لو انتي |

 ١ اهياعز مران ماعأم س ل ىلافااف ن كك اهنا قسما قد رطب هلع قلطي سدلو مسا 01010

 ةدادعلا ىلع ثلا ا نمدنا وف همف لوش: ناف لاق ىلاه3 هنا ناب. ىف :دئافلا ام( ةنلاسثلا ةلشسا) قاس سيل 1

 اهنا ةمعن ىف ناك !ذ !لوةيالفءرمال نوكيا قوثولا نم عملا اهنمو ةعاطل !ىلاريسسملا نامزلا ف رصفألا ٠

 اروعم شايرفكيالف رمذ ىف ناكن اريصلاب هال !ابنمو هكا مو هلام ىلعا دقعم هذا ىلا عود رار ف بهذتن ظ ١

 كلوا. نم برش انرارتغالا نءرجزلاو ادويعمريغلا ذانضما لرئان مو لئاز ”رضااو هاذ رسالازا ل | ْ

 هلال يسلفع مدن ىف بيرت رقنعمهئماب رقلا قيمف بيرق لاوزلا ىلا مه سن اف ىلاعت هتنا ىلا ب بيقثلا كرو |
 هل ىششو هلم مقلط دس! لكو قلخلل | نيد قممقول بق كللاتامناو قت الادمعل كهل قلت م_هامق تامناأ :

 || دحودلا نس اهنمو هب وعصلاةباغيف وتلا دعب هيلع هللا الف اعيجيانام ناو هيلعربكتي اكن م كس |

 || لالداو ذكير هسجد قيو) ىلاعت لاه مث ديعينال لصيال اغلا نال اع.من ىنلشاورهاظاكلرمثلالرنو ١

 | مسجملاو تاذلا لع قاطي هولا (ىلوالاهلث_لا) لئاسسمهنقو (نايدكت اكيرءالا [ىأيفمارك الاوأ
 ظ ل ديههحوالا كلاغ ود لكىل اعت هلوذ نال نآ رّقلا عال قنلاو لقعا' فالخوهووضءلا ىلعهسولا له |

 أ ريغوا هتلا ةقمقحريغ قبيال ىنعملا نالهبف لاكش ال قلسا لوقلا ىلعفو ىلاعت هنلا هدجوالا قبيالثا ىلع ع

 ىلعف لا. ة الاسم لاف ىتاا هل رو اتينا ىتا اهدي قيتتال ثا مزاد مسحملا لوقىل-ءو كل ذكودوئث هللا شاذ
 | لكتاف اذاف تافدا اريغتاذااوات ازموةلع ولا نال هللا ةز دقالو هنا لع قال! كلوقأ
 | لّقنلاو لقعلا,هنءب اولا لوة:تافصالا.ة:مكلوقنوكف ا,نء تاغدلا ت+رخ هللا ةةقحالا كل دوش 1

 ا لوا: بوثالانالغل ق.) لئاقلا لوقناوهفلةعلاامأو عضوملا اذهريغف 7 ذم رش كلذف لقنلاامأ |

 |انل وق لاذكتذو هج ءاقب ىلع دال كال الا ويعمل وطلاون وللا نم هيءافامو بولا | '

 1 اكلنا 7 0 ا فيرس

 قثاة- ىلعنادنالا عالطا نال كلذو هتبأر لو ةرالالثم لجرلاو َ
 ْ راب سعمالاثك آقفءانشالا

 د حصا 5 دس سوس سس ل سو ل بسس م م م ل ا رس ل سلي سس سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسلا

 سس ار ا



 ادلب
10 
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 ١ الأ بيلعو قولا وةرانلاب ةيئيملاو- يدا ورافثو او رخ اذان هنلا كلذا اور ان ثومستيوكلملا |
 1 اذاف هلوقب ةراسثالا هيلاودملا كا ةلاوركل ا نومسسنن اوك امنودنو كالفلا كلام نوع دب لالهلاهودعو

 3 1 | مزاامعا تاكناف ةفصو ا ةئمفسال سم | ىهوهي راج ع مس ىراوألا( ةئاثلا "هلك سملا) هن الاّكلغلا ىفاويكر

 1 رن ديو فو وما ىل_ع ةيراج ةفدم!!نوكستنا لئ_صالاف ةفدص تناكناو همدعل_صالاو 'لازت_ثالا
 ' ب 16 ةئيف_بأا ةيراسكلا نانا دمملا ن نعل -ة:رىرع ىتااةفص نوكح نار هاطلا لوقف كيفونعوملا

 9 1 ىردضأ ركوامتملاو حاودزالاو ن كسلا ذات لانالدب راح :مكواما ا تءعمو ىرعلل ةعوضوما منا امل ىرعع ْ

 | ة.فسلا نا نمانركذام ىلع ل ةءاالدو ىرخت اهلا سارا ًاىفاسمال ةنمضسلا ف تلغاسنكلا تاو ا ىف
 ارت لناو كلذ اهياعقلطي راص,غ ةيراسلا ةثمفسلا ىلع قاد الا بدس تيلغاس ماربغىردت ىت جا ىه

 | دك وادمالو ىرتا ما ال ةيراجردولا لاس ىل_عةدو د_ثااوا ةزكصالا ةئءفدسلل لات ىتح
 أ نفسسلاىأ ىرا ودا هلوىلاءت هلوشف هعاتم فاس! تعقأو فو وملاك رت ةبلغالف ةيراجة_تلاملا

 ل ىثديردئءادلع هلعاف ىنعع "هل عف ىوةتضلاوهؤ نكسملا. نمل .تفاضإ أ ةئمفسلا نا لع تانرانملا

 0 كلفلا ىل_ءناش راج ةنيفسلاو“ وهن 0121 ودم ى_عهغعهرع دنع ةلوعفم ىعع 'هلهعف واءاملا٠ وكيد

 : اننيعأب كلفلا عئصاو لاه ةندغسلااذ امان مالثسلا هدلعاج ون سعال ىلاعت هلت نا ى هو (ةءاظفل ةفدطا همفو)

 | كاعت لاف اك ةنمةسااعام لاح ءدامامس م ترجح نكح لد ءنامال كلةلااوا لاه عالا لأ ىف ,

 |انو نع دوو ةيرالاى مك اناجءاملا ىئطامملانا نلانعت لاق اك هيراجاهامسو ةئيفسسلا ب ران أو هاش اف

 (ةشلاثلا لكس سملا) ,راخلامثةنيفسلام لكلا ل, كلفلاف اهب ةاهتملاك تراضو اهم رعواتلغلا نأ

 تعفترا اذا ةباصسلا تأت ن نمتاعوفر | (امهدحأ) ناههحو هسفلوةنتآ اناا ىئ_عئام

 || (امينان) عارم لات اعوف هاماو رحلا ف ةعقترماهسفنأب ىف ٍماماذ_ةنرحو «بعفراذا هللا ادناو

 0: ارصلا ف هلوق نالدعب فاشلا هولا ل_.قناف هقا> ىأقؤل_خلا هتاأشنانمتادوجوملات انتل
 3 باري غاذهو مالعالاكحر هلا ةاخ تلا ىرا وحلا و لاهن هلاكف تح اشناان قلعتم مالعالاك
 ]| انرك ذام ةحص ىلع ل! دااو دمج كلذو مال ءالاكرصلا ف تعفر ىتلا ىراوملا لاق هناكنوكسف لالا ىلءاماو
 || ترا ءى را لديلاعلا لح زااجلتولو اتي وكيف د الاك برا ىف٠ قىرطان عزل لَو د, كنا

 ٍ |"اشنالاناكف ودوملا ماعم تدقأ ةفصةيرادللا نوكنمانركذ ام تانأت اذا لونك ذك وكمال دالك
 5 راك نوكمف مالعالاكرصلا ىفةيراخلا ن ةدلاهاذعتس ريدقتلا نال مالعالاكر هدلاىفهلوقىاثنإ ال قاتلا قع

 | هللا ةردقب الا ىرمت ال لابحلاو لامحلا -مناكى؟مالعالار هأاىفىرت ىلا نفسلاهل لاه هناكةزدقالاناس

 1: سو همف بع الذ فورعموهىذاالءلاكع وفر 1١ عارم كااامأو لب اوه ىذا العلا عج - مالغالاف ىلانعت

 سا ا ن_بهلا ل جرلالوة:كنااك ةفورعم تااشنا نوكتوءاملا ف ليلا ىرج فب هملاك ه.ةبععلا

 اللاب او لاك اك نفسلاذاةردةللأ نم نوكمف سلاسللا ال نب تنل أ ارهقلاككالوققلعةمنوكمضر هقلاكم

 م وةنوك,نا دشن لقتيو نشلارسكبتاقشنملا رق ة(ةعبارلا هلئسملا)ىلاعت ها ردقبالا ىرخت
 [| لحرلا الو ىفءاج د_سالاك ل جرلالوةتالف لبا ففراعملا فصونالو ةفرعم ىراوخلاو لهب! مام م وقر
 7 [| الا نوكينا ىلعالا خ خفلاّوءا رقل هع الف ىف ءاح دس اوهلحرو ف ءاجدسالاك لحرلوقتو ىفءاس د ساوه

 || مالعالاهبش تك اثنملاىراو+ا لاق هناكنوكفامءا فاكلا لع نا (امهدحأ) نيهجو ىلءعودو
 | (ةسمانللا "هلمسملا) لاب ملاك ومىهوق هءالعل ديو مالعال كلود هناك همشاذه الاحر دقي( امتينان (

 | لاقواوزحلا ةمظع ىلا ةراشا كلذنا ىكو ةيظعةدئاف مال_ءالا عجورصلا دس وو ىرا ودا عج

 | ناك ذاامأو لاسلكى 5 ىتاائراولاهيشنوكتي ر 2 نود ردهأ!نوكمفر< ىف يراج لك تناكءارااا ىف

 ِ | ءاوقالان وكش ادعي لاسوافظعارم كلذن رك لاك اكتفت وع ىتلاكراوطعاهيفوادسا وردلا

 | ةئاعيمضلانا يضاارمد 0 ناشر ةئتو و نو نعل ) ىلاعت لام ةهلماك ةردسقب ْ '
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 || لبق نا !بانتامصو ىقنلا تاب نم ةلزتعملا دنع و نسا! لها د_:ءدال ذكتامثالات ان ن نءاممافرصءلا ل

 ١ لم سدل؟ ءئىشلا كِل ذو ئثىلا حاتم اعلا لو ةمذ لاعلاودو لد يا اند ءتانث الا با, تاغد :

 هقناالا ا اله دابعل ىل اعت لاه انه نمو امهربغو لعلاو ةَرَدَقلا لتنثن 2 لكمالو مات غالو اد ردا ماعلا |

 تانفص ىتن هللا رع ن نعةمهلالا ىئاوهللاالا هلاال أولو ةد ىت سانا لد :اهنانات هلو هماع هلنا ىلص لاهو ٠

 نادم ناغ دو ما الا ولالخلاو مس سل هقا كلوق هنمم :لهلان اب سدل مسلس ا تلقا ذا كنق هلأ ن نعهللاربع

 هسا د تأز يا الا تيس سلا سو اركالاوريغلا: انف ىلع بم رع لالحاق نيقباس نب رضأ م

 لالدا ىذو لالا او ذ رو ديرب نم م.ئانف دعب دو رف لاعرداهمركموهو قيودا دعامولذ ادع نمءائغن |
 لكضرالاوتا وعسلا ىف نم هنأسد رىلاعت لام مث « ىلاعت هللاءاش نأ روساارخآ رعسفت ىف هب نعت اَم 1 ظ

 الو بم كبر هحو قبب هرب دقت لاح هنأ( امه دحأ) ناهجو همفو (ناددكت مكرءالآ آىابفناشفوءمويأ ا

 ْ ةئاش ىلا ةراثا ناك كبر هحو قبو لاق م هئال ضقانتلا ىلا ىضغي هلا وهو لاكشا همفو لوةعملوةنم أذ هو دا

 ىلا دئاعرممضلا انلقاذاام اف ضرالا ىف نم الؤ -م تقولا كلذ ىف ن وكي ف يكف ضرالا ىل_ءنمءانندعبا|
 || قييالو هملاا رظ: ناف هنأ انساملاهدحأ د وحاهنعلوةزذ مدعلا ىلعام أو هجولا اذه ىف لاكشا الذ ةيراطسأ

| 

 نكي , لو اونفاذا لكلا نال ةةءق-ال ىف ءمال 5 تركنا الؤسمهللانوكي نأ حديفهشاءاقيانالا ||
 ئ 0 قيفرارةسالل قييو هلوةنأ اهئلا”لاهلا ناسلب نيلئاساوضرفم 5 هقئانالادإ وجو أ

 هلأسياذام (ىلوالا هللا )لئاسمهمفو رهطأوه ومالكءاد_تاهنا(ىناشلاو) ال را رالإ| |
 ب . دف هيلا حاتم امو ةجرلا دس أ لك هأسفءاطعتسالاوسدلا (اهدحأ) اهو>-و لة < لوشن ةنولثاسلا

 هدو :اعومرمأة قاع ءهلأس : د[ لكذوهال ا هلعب ال برغلا لعهد نعى أ مالعتسا لاوس هلا (اهي انث) هابل دوأ 3

 ناف لهاج نم مرمالا ةةمقح ىف مالكا ذه لون هللا لعو ليم فرش الكسل

 اًميش هاي الف هلت اةر دقي فرتعد ال نم نيدن |عيملا نم َنافدر اواضدأ لوالا هحولاَ فو هفدناعم لها هنأ

 لمد ن نعزح اعد أ لك يأ ةر دل لاكىلاةراشا لوالا ه>ولاو هناكمال هلا ناساب هلاسب نأكن او هلا 5 ا

 ل ذنا (ا«ذلاث) تامولعملا نم هللا دنعامب لهاج دسأ لكى أ معلا لاكما ةراشاىناثلا هجولاو هيلا جاتحام
 دام انهلاان ن اوقيو مول لك هنولأ بي دك الم ع نمىاسضرالاون أ ووسلا ىف نم هلوةو أ حار مما لاوس |

 ىلاعت لاه لوق هلال لاح هلأ سي لاق ن نم لوق ىلع لاكثالان ءرخ ؟اءاوج ملصي اذ هوان م أتاذاعو لف

 0 اللا نم ءاهقن م امأو ني دبالاخالولو .ددعمو هناك ضرالا نوكد اهلعن هو نافاهباع نمل

 ف الؤو ىذغدال ىلاعت هللا قبو اهملعن م ىفيأم دنعف اهتلزلز مه رضتالو اماعاوسلو اذم 4:ةيسضرالا|

 اشي ام دنع مهل لوق» مث نو صودا نولعفيو مهمًا اعم هامش لعقنا ذام نولوشو هنولأ بيق لاخلا كلت

 ىلا دئاعوه (ةم املأ ”هلةسملا) لاك شاالرخ الا مولا ىلعو لال آس لاقت نءلوق ىلءاذهنونوءثاونوم

 || لي ىنا نع ىورام «.1ء ل ديو نب رمسفأ ا قافت اهماع و ىلا عت هللا ىلا كئاع هنأ رومشاارهاظلا لوقت ند

 نأ ل ة<وءاشن نم عضيو اشي نم عفريو امرك رغب وابن ذرفغي لاف ناشلا كلذ نع لئسهنأ لو هيلع

 موب أم فصو هل نوكي ناش ىو مول لكى مهلا اوس عشب كأم اؤس فرظو» موب لكو مولا ةاعوه ل نإ

 ةفصنوكت ناش فو »هوقو ةحارلام انأ ىنا أب ىت> ىتح ار مونوه مول لك نالف ىتل أن لاقيأكقر ؟توعو
 كلذ ق ىلا عت هنافراهةااددحا ولا هلل م وما كلما ن نمل هسذ ىلا نعت لاه ىذلا م وءلانعناشاهف ىقلامانالل ةزء 7
 نم نيلثاسلاب قلعت نام ىفوءاموإ سبل هنالمورلا كل ذ ىف لئسيالو بس اوهو لئاسس /! وه نركيمودلا|
 نو> ردوا أهملا نوج امام نوءاطبق مم قلعت ناش فوه موب ىف هنولأ ب امناو مهريغو 2 الملاو ماشا

 لاق ٠ نمباو ىنمال لا هءلع هلوقل ةاف امال لوةئربختا ىف دروام فاس اذهق لق ناف هبفنولعفب اي سس مأ

 ةرفغم نم قالا نط« موس ةموسوم مادالا ضعب لج ىلاعت هتلاف ىأ ام ذر ةغلاقفناشلا اذ هام |
 ناش 13 زا مال كتاف ضرالاوتاوهتلافنم لأي ىلاهنلاقف بوركلانع جيرشتلاو بول
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 سوس ساس مص ٠ ممسشم رم معلا سس _ وم ان سس سم سم مسومسممم مصمم م. م رم رسم ص سس مصل

 أ ناءتامئادف زكام مهو قلع ال سلا نال هتبدغ لاح لعب نكسص» لام هنمرا عايش ىاراذاناسنالا ني |
 0 0 ولا ركل تدع رم أر هوك سم انش اراذاث ك2 سدااو لردب سانام هسظعبب

 . ع ماكحأب ؛هءاعمكح ناسنالا هجو ناسنالا ىارا ذاق م اك ةريثكءاضعا ههجوىف

 ْ 1 أ ءدبولا لمعتساف هربغ و و وااو .٠ ويورا ديس لات

 1 | لامس لام ىلا لشن مث ماسالا نه هريسغ ىلا لقن مث ناسنال ا ىف هيما ىف

 ||[  بنتكلا نم ضعبلا فرواط- وهاك ةهجاوملا نمه_بولا نا لاق نملوقو فيعض هدو اذهو ندسح
 1 أ لقتلاء تاك نا ىل_ةالا مالا نمر دس اود صا ا نملعغلا نال سكعل ا ىل_عسالاذائثب سلف ةمهشفلا

 ا 1 [بدالا ف عرابلا في نتمنا ةقاراسلا كلذ راو متم تش يلا سامو ضعال عضوام لو أ هولا

 || لوغنعادّ اوهام مهو: ىف عوقوربغنمةدئاذلا تاصلس هريغوأ هتلاو كير قبو لاهول (ةثلاثلا ةلئسلا)
 0 ا لاك 6 يالا ياا |[ مرعب 2-8 أ

 ا ماا مناولواي اناني عخاو لا ب وجو اظن

 5 وقام أوذالصلا كانه روكذل نالر نقدا جو 6-2-2 رج كروك ذل نيعضوملا ىف دار 0

 | ىتلامعنلا عض 0 وك ذااود 2 لماطسلا امذاو هللا جو نو دير نيذلل
 1 عم هنارهاظلا لوقنن هعمكيرهلوقي باطخلا ( ةسماسللا هل لا كدره_-ولاةف تاسالا ةيرئام

 ْ | ١ ”فويلظ مق !قسد# عمياطلل|نوكي أ لقحيو عم اسلا اهيا كبر هسجو قبو لوقي هناكدح ا لك

 : | دنع لوشن دحاولا ع عماباطخ كير ه4_جو لاهو نينثال | عماباطخش نازك اكرءال 7ىأبف لاق ف.كفىلق

 | تفتلتالف عماسل | اهي ”انىأ كيرهحو لا ةفهلاءاقبو دحا لكءانف ىلا ةراشالاتءقو كبر هحو قبو هوق

 ذاك ناف مهاكل ان ةدارالا ءح رام اريثكح بطال او نافد ادع. نم لكن اف ىلا هن اريغ دوس | ىلا

 دع ولا نع بطانلاح رد عضوملا كلذ ىفن ٠ لكتاب ال قاعأ ءوس عضوم لهأ نم كلا اوكشن نا تاف

 # ١ 0 او لكن اكل اكتر بو لافولو ناف ريغ ن أد لكم مل كب رهجو قريو لاسقذ عضوملا لهن مناكناو

 1| *انف ىلع لذا ناكباطخريغنم برا هجو ق..ولاهول تاق نافءانفلا نم بطاخلا هقمفرو هسفنج رذع
 1 فاالا ناي عضوم عضوم اور وتلا ىلا ةر اشاءاشر ءالاو فاعالا ىلا راسا برلا ف باطاخ تاكل وقن لكلا

 35 كرتنال هنا ىهو هر راج ةداع برلا ظذل فو باطن ا هملع ل ديام ىلع لد برلا طاب لاهو معلا دي دعتو

 0 مكلانآ برو مكس, :رلوةد ىلاعت هنلاو نإرغغا برو انا رفغا[:.رلوةيديعلاف ةسفاضالا عمدلاهعةيسا

 07 برو ةيبط ةدابىلاعت لاه ثرح ظفلا افاصوأ نهىرخأ ةذص عمرك ذةفاضالا لرتث مو نيملابعلا برو

 ا ا ابر هيرب هير لاش , ةسرتلا نءعاردصمنوكي نأ لق<برلا انذاو مي-ر بر نمالوق مالس ىلا عت لاهو روهَغ

 ْ 2 +. وعسلاو ببرلبلل نيطلاك بارلا قسغو ةضموه ىذا !برلا نم افطر تركب تأ ل اكو هس رب هأنر للأم

 3 ىذزلا لعف ىأ لفي ىلعف تام نملغف هناك نوكمف اذه ىلعو لعف بادن م نكمل كل ذل اًمءاو ىل. خلل لذلاو

 الإ ىذعتلا٠ نعحرخ أ مز اللا لعف بادن مهلافصو ناكؤ مكحأول-ءأنالف امن اقا ذاامف لقياك يزيرغلل

 رهوججالو مسج سل هللا اناوةكى ثلا باب نم ىه ةؤص لك ىلا ةراسشا لالالا (ةسداس ىلا ةلكسملا)
 ٍ ىف وهلال١1نأهبف قيقفلاوا نحاعن وكنا لدواعام# ن وك تاك لابي اد واو ضرعالو

 ْ 3 نأ نع لف ف.عض لقءهعسال يظءوهذلعف'اىف لالسإاو ةوقلاىفاهلصأ ةمظعلا نأريغ ةمظعلا
 1 ١ عيمسا امو ملاءر داق جانو ةكتايثالا با نم ىه ةفص لك ىل!ةراشا مارك الاو ليمن نهر معسل ْ

 رمصحعأ و

 دب ؤ
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 تبسي ل

 1 هشنو ورمسقلا فاتح ل ردنا قا ١! ناسلاب هققحت موعباشملا لا وقاباكربت مف لقامالوأ رف او (نايذكت | ٍ

 | لامعتسا داق ىغام ىلع ديدهتاا جرم كلذ حب رخ مهب لاقو لءفاان مدضةنس دار 11 نأ ىلعمهرثكأو |

 ظ اماو لغد هماعالا لاح اهراقدملا نوكح<:دقو كا غرتاش بضفلا دنع دعا لوقي دمسلا ن اف سأثاا ١

 نءنافرخ لعق داع | هعم هنكعال لعق ىف لعانفلا نوكي نأ ن نءةرانع غارفلا دع لوقت ةةاةسنق قيقفتلا |

 رخال لعفلان نم لع اغالاعن ام نيلعفل اذه توكل ن وكي دق غار ةلا مدع نكلة باكا غراب ام3املؤقب طع
 ٍ | غار ةلاغدع ْن روكي د_ةودباكلا نع ةطامطلا لوه م انأ لئاقلا ل وةفاكادك نءاذكب ل وخد رع سره ناش

 ( كلذ ىف هنركست ن كمال نامز يفاهسج الر ع ىذالكل ءافلا ن نمامنام هنوكلال ىلغفلا: نماغناملمغلا وكل |

 ىناف نيكسألا ن رءب رصاابلوغشمانا تقولا اذه لئمىف لادال نكلو نيكستلل غر اد نسلؤهف نام زا
 نيكستلا هيكجال لعاسفلا كلذ لءغبال كرس للاسف: قف نوك ن كل هن لو *ثمريغ ناكول عضوملا اذهلثءأ |

 تفرعاداهناكاان نم نكمل ذط املا ابهللاغَم االول لوالاةدودسلا فو كيرمتلا هتلاتسالالا هم همانشما ا 5

 | دو زانتخانىلاسمتهتناناك اذا لو ةنفلغشن سلوتالاو لغشب امهدح نيمسق غار ةلامذعراصاذنهأ ١

 نكلا لع اناا م عتوال لعف فووق هما دعا اه عم نكمال هدارالاو ةردَعلا ٌسياهداراةدغءاةباو نانسلالا

 مادعالا نكماثل ةددي الأ دا امدجو اذان لخت ةناكتاو غار غانا اذه لش وعلا عنب ْ

 | هس »ان لاعفاو هنسفن لاعفا ىلع ةرصتقم ةدهاشمناسنالل ناك نكلا غارشا!نةكف هنآ ىف ةدايزلاو

 | لغشلا هنمم نا غرام سد دل هنا هاغ اللا لم غراق ىلاعت هللا نأن نظي لغشلا بين مهتم غارفلامدعو [

 ان ؛مجاشملا لوقريغرخ ا! الوق نسل اذه نأ لعاو هان عمريغ ىلع اهلل لامن مزمز نأ ع نعش لف ةيالوهو | |

 ناب الا باير لوق نع حورخربغ نم نابل انا دع نأ ىلع هنتدم-او نيبما ذه نربغكدصةئسمهاوةلن كاس

 ْ عستمف نامزلا ف ناكناورخ نكن ستيف ناكملا ف ن اكن اثل ذنكيلولذا ىفهءغار هلال مأ نأ لع د
 ول ىلع غ ْع ارغلا ق لطف هنفولللاب قه ناكملا ن نكمل غدافرب رعو لعق نع غراف لغافلا نامز نأ لضالاف هدل |

 را اوه انالفنال غراما ذكت امز ىف ن الف لاقيو مول ىزب الف قم رنغ نامزلا و فالغل ف رظاق ناكملا | 1
 ا مكلغرةئسلا تدل اوقو هيف لدفلا هفصو هنكمف غراف نالفذجم زأَن منأم زلااذهناىل_مالاو نامزلاال |

 لقتال نكل نام لا كلذكم ذك ىلال اقبالو اذكسل ل اي الثا ذا ناكملا نال لالا ةظسالام ىلع ل هعتسا |
 ادكىلااذك ٠ نم غرف لعافلا ف ل.ةرخآ# ىنىلادهةد غار ملا دنعودهو غارق ىلع ل غافلا لس قو لعافلا ىلا ْ

 ةبسنلان مدل عئاملا نأ انزكذام ىو ةيودو لصالا ةافالم ىلع مكآ لاما ذكل اذكع نء عرف لاقي فرظلاف و
 ظ نآ ىههدعب ف صولا, نايئالاو مسيل ءادنو ةمكلالوقناه ةامأو « لعفلا ىلا ةستلابل لعاشلاىلا | ظ
 همالكل هيذّيو ععسي نم لك تلع ليشمل مسرب *ادن < مالو أل ون عامضلان ع همالكنوض ديزي يدانملا |
 ظ (اههدخأ) نا ىهأ ف مزتلاو لبرلا لوفد هوصقملا صصخي نيهءاشلا لابقا استعن هذه قي نع

 نيبثاللهلاوغو هسنم فرعالاالاذ "ايوا لبرلاايي”ابلوقتق:راشالا مسابفأ مالا فرمان تغضولا ]|
 كلف هيسئملااه طسولا (اه-ةمانو) ادع ان ل كس نضام علاو نجت لك لدغ مقاولا ملا ًْ

 اندبام, ىلع ريبقلا لسمأ و زيبقلا ىلا اتصف ماهبالا ةياهنىف هناا ةفاسضالا <ىأ ىف ل مالا نال فضولا نيبو | ٍْ

 الن ىأ لاوز د :عءفد ها رعتلا مال فذ انضيأ مزتاو ةفايضالا ن ع دض وماما هتف طسوةةفانضالا ظ ُ

 ا لجر ا. كلو فانك ذ ىذلا همنثلا ماللابد غال كاف ةدئافريسغ نال ولت الذ ىف نال لل تخرلا انا لوقت 1

 | ناك ف .ومدلاتدافأ املاهماف دب وئعملا ةفاتضالا د سنع غاللا طاةءا سوت وهف ماللاىلا 'ةساسالذد قم
 ذازملانأروهثملا نالقثلا ىل امة لوقو نيفّرغملا نيبانمدج هنو كحعدل :دئافريغنمالا وطن ماللا تانإثا |

 كلذيام» (اهنانث) ب مزن ذإاءنلقدم ام منول كلذيا.هءامهنا (اهدحأ) هد «نةوززخالا فل ا
 هنوك نع رخل هسنكسل مدا قلخ م راق للا ف فال ناو بارتلا ناف ضرالا هو ىلع نيل امهنوكلإ

 ا لش تزاصرانلا كاز تضحفا متين ارتلا نأاكفا ريس تذثك نابا قا ايقدلو افران ماوالقت ْ
 ْ ١

 كا ع مع هت د دوي ا رس هصم مس دم تصوم بج سوس ميسو ول دعس سيروب حس ل
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 م ةديشسلل شسش ماين د مح

 1 ١ أ لكتاكل هموم لعموي ل5 واذهب لوقتال كو لئاسالو اق ىادالن اة سموسوماهطعب لمحو | |

 أ ص. يضل اهل د ماع لاقي الام هللا ماودلاو مدقلاب لولا ىلا كلذ ىضفدف ناشو سعأو لعف هذ مون ظ

 أأ مون لكف لاعتهقاتوكروهدل لعذ (ةقلاثلا هلكساا)ئد * لك ص دئوئ لكنمتنتواو ىلاعت ةوقكا

 هنوجاوامبلضنالفن سخلس !ةيامت ىف ةلوةنمةءوجا هيف لون نت اكس وه اعملم ةأا فس دقو نا. ىف تقوو

 || ؟فج للان أءانعمو تنقاوملا ىلاريداقملا قوسدارملا مهضغب لاقف(ةلوة ذم اامأ لاه دعب اهرك ذئةلوةعم
 ا

 ||| امسمٍباح ل ضفل !نب نسل ا ىلا نامش نالوةلاناذهو هلادردقأم همق و دا سف هلعف همف هللار ل“ *لقو

 | 0 ا لدا جو سو لاورع انيق دبع

 1 | ةغي مالسأ | هملع هلوق نءهدوخامودو كل دريغىلا ازيزعل ذيوال ل ذز هيو املس ضرع اههقس ىف ةرو ىل ل

 1 | ىورخالا مدقو امندلايرخ" الار ةرخ 4 . الأ قاع اي

 | تسرالاو تاومسأا لعأ ا قلاخا ىلا: بنااناذه لوةننأ ىهذ (ةلوقعم اامأو) ىو.ندلا ىلعأ

 [مو- ١" هللا مرب الو ةذف موب لكر هظظي همكح ام نا ريغ ىذنماو همكح هم 5 مرباو ىضتو دارأ امب م < ا هبال ا

 ا هكا أستق هلع ويطاسأ اب هقلخ لعطرح نأ ن كالو سما هقزرب لو نالفقزر

 [|| نمو صاخ سان لعافلا بناح نم نيسان ةم)لعفلان أوه (ىفلاثلا) انلعوانرطنىف ناشكأ ىف موملا
 | الاس)ادةمتسوجونمرءانلا راتصتجو لعدد نكمالوروءالا ضءنىف لوعفملا تناح

 نرك-:(ىناثلا لاثم و) لصف ريغ نم هسقع دكرطان تامئالاو هنع ن وكسلا ةلازانالا ن كمال نكاسسلا كد رت

 عم هدف ىنغلا عقو ام امنغ هئوك هف ديرب نامز فارم «.ةاتول هلالثلل :فال_ن فزع ا لب كل ذك سنلف مهو

 ١ || موي لك هلوق عمو يفرخ"الا نامزلا رغوهنامز لكن ذاف انلقافالانلق ام فالخ نم هزمعلا مزال فهدارا هنا
 ١ [|| نمثل ذرمسغىل ا اري زع لذ أو المل ذزعاو ان غرغفاو اريقف ىن-غاني سف !لوقنمدارخاودو نا فوه
 || دجو نة ناعمتسالام_مافامهمكح ىف نالثملا ل نيفلتمىف نب رصضماسي نيدشلا نأ امتدادضالا

 0 ٍ | ناش سداو ناكملا كال : ىلا اضرأ ىرخا هكرح نامّزلا كلذ و همن دح و نأ ن كعال ناهز ىف ناكمىلا ةهكرح همق

 0 لأ ءانغاديزف عم نأن كعالو سماهن انغاو هر ات !نود انمول »ف ريةف٠انغاوأ ىنغراف |ىلعارصتقم ها
 || هللا ناش نماضد اووف لالا لدي :مرمالا ةقمقح ىف انرظن ىف ىنغالَر رةسملا ىغلاف ىوبوهءانغاعم ىسءاوه

 || ةاعنامربيالد اولا ناشل نأ ءانعمو نأ ها هلذثال هيركجب ؛فصوب ىلاعت هللا نأ لعاو ىلاعت

 ٠ | ضدستو ًاراذلاب هنطسي ةغيصد مسج ديو دارا اذ امم دح اوهلائمائلاهذأم نر هنااكرخآ !نأك نع ىلاعت

نام كل ذريسي هيذ عربشو امه دح أ هنم باطا ذا ناد امر انل اوءاملاو ءاملابم دربي متسج
 ١ ٠ْ [رخآالا لعف ن نمهلاع

 ْ هنو تو هديا سل > كلذكو امهندبىفانتالرخ 1 ض نمو مسج ديو ست نال لفلان ماءتأم لعفا | كلذ سداو

 | الل عفلا عنعالام هللا قس ىفو لعفل | نماعت امرصي لو هلعذ نم لءافال ا «ذامر اصل فل أف هيفىانت ال هغمصد

 اىذلكلهلا نم عنبامامأدحاو نآف ىمصالورممالام ةفلتلالاعفالان مىلاعتد بوف لعاشلا ع 2

 | هعنم نم دال ناو عنمالدقو اضي أل عافلا عني دقوهفن الا كلذوف هش. نأ هنكي) اقامت وسب

 |رخأارابسا عنة وبابسأ ن كسل الص أن اشن ءعناش ل هثدال ىلاعتهلئاو ضسدتل 'هعم نكميال ديو لاق لعاسفللا

 ناد دحر

 1 ىءمو اظفلنسح هجواذهو دج ور هذ لفل انهن دارا تةاعتت ةولا كال ذ٠اسا ذاف تقوو موب لك ىف نوكي

لثءموهو اهد5» نوؤشالا# دس نوؤش م هذ«:لاوو
 نوكس هنأب همكحريغتيال ىأ ىنعملوالا 

 0 يأن ن نكإو

 0 1 از مرا زس ريع رن ةيلقكانا مقوم باير وكت ا نكمي هناف نك اسلا

 1 ' || قلو دحاو نامز ىفةريثكلا ماسجألا قلش ىلاعت هللافاذه تفرعادا مسكس اء اقي عم كرد الو نوكسلا

 ْ نامز ىف اريقف هما ع نفنامزلا كلذ دعب رخ آن امز ىنال ف اه دا اف نامزلا كل ذري_غىف ةةلتحم تافص اه

 1 وأزعلا هنم مزلب كلذتأن اظدىذلاو رهاظاز_هو همفاربةف هقلش عم نامزلا كل خزيع ىفاسنغهقلش نكي ظ

 : | امير»ال ىف نالعنلا هبأ مكل غرفنس]ىلاعق هلوق ىف قد فهلا لداف أ دقف ثلا اذه تاعاذا لعافلا عنمالأ
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 امصسما

 ظ 02 نعام 1 اعطت سانا ركنا مو ةفمطا هسف لوة:ناطاسبالا نو ذهن ال قمق نم لا ونا رصتنتالف | ْ
 مر هل نوعطتس تالواوذيفناف م كرو ومكع اقجاناوذفنت نأ َمَعط سانا لاف ىلاعت هلا كم ةمظعو ْ

 دتءدالك عم ماع باطخ رهن ةرهاطأ ع ا وم * ضع مكذمك داضتعاو مكعامجا تنم ناب دقف |

 قع لاسرألا ناب وون مكماع ل سرب ىلاعت هل وةامآوناوخالاو نا وعالا نم هادا نم غممجملا ماهضنالا

 نيعوذلا ىلع لسريوهفرانلاو باذ.لا مولع لتسربال نيو سأالا عجب نال اهتم داو لك ىءالزيعوتلا ظ ْ

 مكلوار ةال لاهت هن اانرك اع ديأتراذهو الص ار اطقالا| نمدحأ جرئ الو هللا لضفب اممم ضعن هنم صاختاو ٌْ

 |(تاتناباوحلا و مانعب سل ضالملنا مدعو ماعر ار ألا مدل خ نكاعوت ولاد:ءمكا ص الخالو عوقولا لبق

 0| عماباطخ سدل اكءلع لشرب هلوقورمشعا | اهيا ىأ معطتسان ا هلوةفرئشعا عم باطلا ناوهاظفالا ثم نم |
 طم اساور فرغ اروع سلو ناعوت امهو نيرمم ذا عم با طشو» ليءادتاا

 || اذهو كبر*٠ال 1ى أمة ىل اعتدل اوقكىلواةمنثتلافءادنلاب ع رصتلا مدعدنمو لوالا ف زييدانمتاعوألا | ظ

 ب : رءالآىأبف كلذ دعب لاهو ريعشلا عمب»ادناابحرمص ثدحو نالّةثلا هيأ مكل غرفن_دىلاعت هوبي

 لءقو هنامسا وهوراملا بها طاوشاال رم سام اناا او كثلاام(ةئلاشلا ”هلئسملا)ءادتلاح رمه) ل ثيح |

 ا اذاراثاا نا ءاكملال وقنمدوتاماذ.ه نأرهاطظااو تاعألا ع نم ىذلا نام دما طاشمالالا لام.ال كلذ |

 الا زون هقىزيهلافرو صسملارونتلا ىفاكو داقتال د راع فن زكي كالركلا فن وكت ى اك ىزتال ةضااخ ترام

 ْ ر ذا اند :ءزوهدملا ساهل اوهورامقلا ىفاثأاو ناحل امه دس ن اهو ةفف ساضأا امأو رانوهو

 سنالل فن.نالا راما اف ذئن و دا ول دنحاو لك صاصتخال نوكن نأ لف < نبع ونلا باط+ دعب نيزمالا

 أ نلاو ةفيقشراتلاو لقت سنال نآقاشبأ» روب فلات هنال ,لا ل .مذلا ساعقلاو هرهوج فلاح هلال

 د-او د٠ ىلءامهدورو نوكي نا لق و نامدلا ساضلا ن هدأ ارا اانلق نا كل ذكو لمت سام اوفافخ |

 راشلا ىلع فاء هنا مءزولو هن رهيفيكرا اسافر ق نم (ةعبارلا هلكسأا) حمصالار هال وهو اهتم

 هرذق:(انهدحأ) ُيهحو نم هُنءبا ازهر نسا نس و وكلال طاوشلاو سان نم ابارةيزوكم |

 دوعالا نكي لطظا وشلا لوقي نر هاالاوهو (امهناثو) احمرواف._ىتدلق:م_واوقك سام نم

 نا دإاوهو نما ع نءوزان نم نكسسم مالظا وشلاق ناخدلاوهو ةءضراو :ئاوهءازسارانلا ف نوكيام

 لاسرالابطاو اا ض سل: دئانال اذه ىلع لة ناف بك ص هناريغناءشالدساوئ *لسرماهاذه ىلعو | ْ

 ٍباَدعلا نو دىرئال ىلارانااباذلا لوق:ناخدلا هع بهذتةوفةيوةرغدعرانلا كا: ثوكتاسإلا
 الفرو :ااكىرتوأ ىرتأل ةفرصلاراثلاوٍتاذعلا دادتماو سف عوفولا ل_عفو لن ام دقت 1 ىرت ىتلاراغلاب

 خ ”الانامه دحر صاني ا عسب قث نارم هت::الف ىلا عت لوقو ةيمهو بءعااوانوكي

 نأ لان ةريصااان سلتلارادتالاو رصتلم عمج نه اثدلا ف ن وأوةيراغكسلا ناك ناو امهري فبامهالو |

 | راغّدالاو ماقالا ايلا اذه نمو اهب سلئو هسفنا هنمةرمصنلا عزتنا هنا كح ه«فمرسمتتا رانلاذخأ
 ة .ةهللاق نعت ال ند ناريصةنتالف عانشمالا ىدعراضتنالا نا هيفلاقي ىذلاو تابلا اذه نمناهذالاو

 000 ىلاعتل امم هه كلذاعئامومهنت هزستالا السيرك هنالانرك دام ىلا عسساز

 ظ أ سنالا ىلع ظاوشلا لاسرا نم مظعأ روهاميلا ةراشا(نايدك_:اكبد“ ءالاىأبف ناهدلاك ةدرو تناكف
 | نما نمار داهل نع دهحاو لكمنم فاح امرك ذم نا_.ملا ه:مفائامالوارك ذىلاغت هلاكف نااو
 ٍ لام ا ىلاعت هنا لاق» نأ لد وبأ ركاب سثالاو نيل نكاشمو قشلابمهك اموال ثدح كاملاو سنالاو

 ظ همقوءامدلا ناكسل 1 اناس ءا سلا امد تغشنا اذاف كلذدعب لاق ضرالا ناكس ىلا ةراشا نافاجناع نم للك ا ْ

 ظ | نيذالآن كشلل ام زل برقعتلا (اهنس) هال وح و ىلع ٍتقعتلا ل ضالا ىفءاسذلاا(ىوالاا:هلثسملا) لئاسمإ# |

 ١ أ مانام محاور مامقو دير دو ءقن ديم ناورغ ماقةديز دق كلو ةكالقعرخ الارامه دس اقامجالا 6 3

 [نوكيداقاما ركاو رع ماَعقَد .ز*اح كلو ةكرخ ” الانامهدحأ لني نبذل قهذلا برقعتلا( مو نفاع اال
 - - يجدن ييجتس مههبس سيسري

 مصل م سس ع ديول حا ويح مصل ل ارسم تيوس سم -



'1/« 
 2 يباب

 || نارمعلا لاقياكبامطصالاو ةرو ايملل برع ال ىج.وريغالاههدحأ ل.ةثلا(!هتلا) كل ذبا.مسق نالقثامو
 || وهىذلا لئلا اهي اء لوة:نيرصضاطنيعونلاب مومعل ادار ا نركب نأ ل ة<ورقورعامه دحأو نا ارهَملاَو

 | ىلاهت لاق مث 5 نيامثلا مكمف ران ىنامالسلا هيلء لاه ميظعل اسهال ىةدل او ا ذك سس ىذلا ل ةكلاواذك

 ظ أ تاطاسبال نوال وذا ضرالاوتاومسل راق نم اوذغنتنأ عمات انا سنالاو نا ريشءمان)

 لأ لاه ا! ىلاعت هنال كلذو هدسحو سنترغلا هدسو ف (ىلوالا 'ةلكسملا) لثام هنقو (نايدكستاكمرءال [ىأتف

 .[|| عنام كانه لغش نكملاذا ريخأتلا ناك لف لاه الئاع تاك لغش هلنكي مهنأاشسو نآلا_ةثلاهرأ مكل غرفنس

 ةدارالاورايتخالادرجلاماو لاا ىف ةجاسملاماوريخ أتلايرهالا تاوف فوم لاما لعتسن لعتتسملا لاذ
 لكلا انف دغب قيام نال كير هجو قبيو ناف اهيلعن نم لك هلوقي لبق نم ةنج العا مدع نفيورمخأنلا هحنو ىلع

 تاوعسلا نم ورم ىلع نورد - ةئالو نونوغت اللاهوتاوغلا نم فوالام د_ءنيبفائ ىلا جاتعال

 اوناكفيكو اوناكسح نبأ مهذخ .اوهذ ىلاعت هللا كام نءاو رخاسأ اههنعماهسوزخ نكمأولو ضرالاو

 | «دنعيددعال علا نكلا ل ءاكلاددعلارشملانأوهمقب تو ةخلاةعاسم ار ثعملا (ةيئاثلا'هلثسملا)

 | تارسشع ثالثى ا نوثالثو نرش ءورشعانل اورمدعد_-١لوةدوداح ال ادعي تيبح هفقامءادتانآلا

 || أ فول انئدلا ف ناطفااًده (ةئلاثلاهلكسملا) 'رل ماكل اةريثكل ا ةرثكل اوه ىذلا رمشعلا لحم هناكرس لف

 0| | فوفص ةعبستودصت ب اذعلا ن مرار هاا نو ديرب سذالاو نأ! ناقةرخ : الاى هنا هيف رهاطلالوةنّورخالا

 كلم نع مك خرخشالو برومال نعج مامن انك ذام ىدالاو ضرالاو تاوعسل زاطقا,نيطبمم ةكتالملا نم

 ل مي دقت ةدكم ام (ةعبارلا "لمسسملا) هللا مكح مان اووكتاغرأ أو هللا كلم مف مجبل ' ةاوىلاعتللا

 ١ 1| لثعتاينالاو نكمأ ناقدلا ناب ضرالاو تاوعسلا راطقأ نمذوفنلا لون: هلثع نون أمال ثآ رقلا اذه لثع 0 | اونأينأ ىلع ناو سنالا تعج ان لك ىلاسعت هلوق ىف ناسا ىلع سناالاميدقتو :انه» سنالا ىلع نما
 ١ ا قعمام (ةسنم اهنا ةلعسملا) كلذ ىلعةردقلا هب نظي ؛نم عضو لك ىف مدقذ نكمانا قبلا سنالا,نآرقلا
 1 | الونوذفاتامىأ مدةئامفالذعاناس نوكينا(اهدس أ )اهوجو لق حي كلذ لوقت : ناطا بالا نو ذهن: «ال

 1 ظ مكه ةئيرال كلذ نا ناس ولوتالا مالا عوةوريدة: ىلع نوكي نا( اهينان) كلذ ةْوآ 5 مكل س هو مال وقم

 5 | (اهالاث) مهعمك أ مولهانم ولا رخ لاقي اهنا ن اطلس كءموالانو دفنت ام مدفن ناو اودفات' أمهربدقتو

 1 | نوذفنت :”ال لاق ذم يصالخ تاطىلاةداشا م-هذوفن نال كل ذو يدوس !ىحاي دوغان دارملاْ ا

 1 | نمصالمناوهو ذوفنا | نمنوماطتام نو دتالو باذ_هلان م نوداد# ال ىا ١ تاوهسلا راطقأ نم

 ع ١ | قدصلا نأ هب ديرتو تق ةدماذاالا» ءاكملا كعفنبال لوغنامكلربعالفالاو كمرجع هللا نمناطلسالا باذعلا

 1 وهههسووديحوتلاريرقىلاةراثا اذه نا .(اهعبار) ٠ ءاكمأ | كعفنمهتقدص نا كيناال كنعد هدو
 1 دعاشتادب أ تنأاذاف نضرالا وتاوعسلاراطقا نعمه ذب رك ناك نكمال لفات اهي“ اءل اه ىلا هت هناك

 ا |ناطلسالا دفنت الكن أ لءاف ضرالاو تاومسلا راطقأ نم دفنت نا به مث ةدمنادحولا ل ئالد نمال_باد

 0 | لامع "ءاكلا َه :وةلاوه ناطلسااو ىلاعت هينا دحو ىل-ع لادعطاق ضرالاو تاومسلا حرا هد

 ا | (ىلوالا"هلكلا) ل ئاس همفو (نايذكئ اكيرءالا ىأمفنا ارمهتنتالف ساخن و ران نمظاوشاكماع لس رب) ىلاعت

 : | لاه ىلاعت هناك ةةماسقلامون هيى دانتي «]1دنسنالاو نا أر مش ثءءان1 اق نال وة:اهلبقامب دي الاقاعت هحوام

 || لوقننانالاىفهادالاناانلقتاواذةئاف ذوفنلا اهعطتسا نا است |[ قي الفران نمط او شاكملع لسرب مون

 ا أ مكرم انالو ب اذنعلا ف عوقولا لءقرار هلا مك: كمف هللا نممكل برهمال هنا ىلا ةراشا سه هطم_تهانا هلوق

 ا |باذعلا ا رعت: الئارارغلا مفطتسان الاه هناكف مك.لعاهلاسراو اين مكعوقو دعب راثل!نءمكصلف
 مك-:أاولعاف مكءاعلسرأو هذ مقوي هن جوقولا نم مكسا ذيالو مك- ارا رفالنأ مك نيمتاذاماورغف

 أ أ ةلشملازاميبلا ليسالو دعب مقر رلابأماو عوقولا لبق عفدلانام ا ص الدنا نالن ذا مككنصالخ الف نورمهنتال

 ٠٠ دس وبال تيا هسو هدم دنا هموت مايد وضا جم اعلا
20 
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 ا :كرملا ىأ ةدحاوةدرو تاكف لامر انها ذكفاروك ذماشيش ناك اورغ اللا ثنن تلرمعلا ث :او ىه هرأ |

 قشنا ا نال قامشنالاةءولعم ةكرملاو ةسعفد بزخو لكلا لزاتوةدحاوةدرو تاك قاشتنالاايب نا |

 0 ناهدلان ااميناثو نهد عوج امهد ناهس هم ناهدلاكىلاعت ةلوقو لزازيو كرد

 ظ نب هائلا ام نكلو رجحالا ميدالاك ءاجسلا تن اك ءانهءنوكشضةدر ولل سانْم رجالا مدالا لق ناف

 : مو ىلاعت هلوقن هدا ارااوهام ناهدإا نمدارملا(لوالا)هو>و نم هنع باو ١لوشن ناهدلانيبو ةدرولا

 | سداقدرو دسا ل اقءؤدسالا لع قاطددرولا ناف ةبس ام امهنا وتدزلا ىدردر كءوهو لهم اكءاعسلا نوكت

 نذدلا نأ وه(ثلاثلا) نابوذلا ىف نكانوللاىف سل نهدلاب هيبشتاا نأ (ىناثااو) ىناةلارجالاوهدرولا

 نهدا هر نرككدارقلءانكرذإال سامراو لطلب اتسا بادملا

 سسانمرلاكال انف يزال ا ناهذلاك ةدعناو رو ووك اجب ول لع هناكو هربغ هر نسا

 ةراكو ءامسل ا ةمظعل ناهدلا عجو سافل اودي دا كل ذكو ىقاسلا قم قبو هب عفتنيو هنطاأ هنم بو ديىذلا ||

 لئثيالد_5ءوءف) ىلاعت لاه مث« اهريغفلاخت ب تكاوكلانافاهئازعاف الت الامم انوذ ٠ :ءلمام ]ا

 لاقي الو هما ع لا 0 [ىأبف ناس الو سنا هند ن ع ْ

 ريمذلاف اذه ىلعوهريسغو مسههوجوداوسب نوفرعي لدم كلم بتم! نءلايالو لرب_غوا بنذملا تنده ْ

 (امهيبنان 5( لأهل دنع ىأ ناجالو هذ نع سنالشسالءردقتوهدساع شعرهم لالا 1

 | ناجالو سنابنذمبنذ ءلّدس»ال لود هناكىرخارزو ةرزاورزتالو ىلا عت هلوق عم ن م تدرقه أنهم |

 | داسسف زاب لب ىنعملا نمترك ذام ةلاصصتسا مزلد لق م أ ىلا داعنا هن ىفريملا نال ىل اذا لاكش ا هسقو |
 | ضدي ناجالو سن ادعي كلوةنه_:ذ نعالثم ىدناو ادس>او ل وسم لثسيالتلقاذا كنالانسأر قدما ||
 روطملا عع ل« امناو ا داع ٍض رفيال نأ ( امهدحأ) نيهجو نم هنء باو ا ولات هناو نلعافب لعف قلعت ا

 هيلا دوعبام لبي نأ قحأ لوبقلابو قدأوهو (امهينا' ا)١بادم باذن هلا لاعب نعل يعوربسغال ُْ 3

 ةنوذعمو ةماغفأ لذ اسم همفو ناحالو سنا هينذ ن ءلةسال د مم و بناملاو مريدقت لاق ف لعفلا ىل,ةزيعشلا | ْ

 ْ بتاذعلا عقيءامسلا تةشنااذاف ل وق هناك ا نامز نوكمب نأ لق هنا وب ةءتلل اغلا ىوالاف(ةيظفللاامأ)

 ظ الذ باذعل | عقب لوقي هناكاملةء نوكي نا لةتيو خارتم ريغ نام ل صاغ لا رخالا نيرو ل سدال هعوقو مومفأ]
 : ' حورانان ورم لوقت هناكىالكلا بترتلا دار نوكي نأ ل تو مه.:ذ نءنولأسي امرا دّقمم مهقلعت خا

 ٍ | هلكسملا) نولث_ةامهيلدةمنوأوةاللوقاف» ءاعملاقاقثنادن ءدرعتتاللوفاوتارعداراضقأ أ

 د | لاؤساده ىلعوهو مك م بنذملا نم ممول اةدالمماانركذامروه مال وة:لاؤسلا نمدار ااام(ةداثلا ||

 | نال قو بذملا بن ذأ ل 4لاقيالىأ يبو لاوس ىناثلا هجوللعو مكتب بذملا نم لاقيال ىأ مالعتسا

 2 نمدسافا ده لق ناف هوغع كم باطأ ىأن الف تنذ كلاس لث اهل |لوة.اكةعاغشو ةبهوم لاؤسنوكي|

 1 ءاطءتسالا ىنعبناكاذاو خبوتلاو مالعتسالا ىئءعالاتوكيالز هبىدعاذا لاؤسلا نأ (اهدحأ)هوحو

 | ءريدقتن كالو اريد قت لقال مالكلا(اهئانث) ةمفاعل اووفعلا كلاس: لاسةيف نيلوعغم ىلا هسفب ىدعي
 ً(اهئلاع هشبل ع مالدجالا دجا ين ذ نعد او لك سبال لوقي هناكرسي عملا نال مالكلا قباطب ثيحي 1

 : ا وع حا حب نعباو1اامأ)لوةدكالذ ساما ال مهاهس نومرملا فرعي هيوق

َ 
 ١
 ٠

 نءعرا.خالا هتلأسىأ اذكع نعد ًاسلاةد هن قلعت ا؟قؤدو ىف ا |! فذ مالعتسالادنعنأر يغني و ءفم

 |ادك ء فريك نأ هنمت ملط عملا نوكضرو رت اوراناوهو نبيع يمول

 ايت مال اظن عملا ىلا هتان وك ريمخلا او نامالو همن ذ سن !لّمسدال ردقتلا نوكي نأ نأ (فاثلانعوزلا

 | ىو لءابقلاريمضاولدق :ة ىفام نال ىنعمال اظل اولدق كلة ىف ام ىلا د اعمهسفت [قريمذا اف مهسفنأ اولتق لون!

 ( هند ليال سنا كلذكف هرغا دحاو لّدق دح او لكدار ااناو هسفنلتةيال دج اولاذا لوعفملاريهش مهسفنأ

 00 ناسان الذ نع فءاد_ال لاةءال مالكلا عمو هريغ سنام دىأ أل
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 طل مو
 |تاطا سلاف كلا افريمالا فاخاال كالو ك ل اونقلا ف بدَقهَدلا ( اهتمو) انا مز ديز ٠ ىمم غمور# مامقاذهل ثم ىف

 ْ اهم هسوالا لمت اذه" !هئافاذه تنرعاذاناطل لا فاأ الل وقأو كلا فاخأ ال لوقأ لوقت كاك

 | ناذعىلا ةراثالاسرالا كل :نوكيو تاومسلا ف اةشنالمةنوكم مويلعاغا وشل! لاسرانالف(لوالااما)
 ظ أن وبروفرشها ىلا ءوقويظاوشل نازحسفتلا ىف درو ذارمشملا ىلا نيمرحلا قوس دع نوكي ام ىلاو ريغ
 | تاذعلا نوكيءامسلا تقشنا اذا ع ط او مكملع لرب ءانعم ا ذه ىل_عو دحاو عضوم ىف اوعة< نأ ىل اهم

 |داننءظاوشالعلسربلاقءنأ ههبوف (ىناثلاامأو) هللاءاش نانيبنسام ىل_« دي دشل!ب اساعاو ريلالا
 | باذم ادي دل اكاهلعو ءاءسلا ىلا لمي اهب .يل نأ ىلا ةراشاءارج نوكنءامسلا نوكل اسس دن وكف ساو

 |[ تغشنا اذاف لع ظاوشل لاسر ا تقو فن ارصصتن الف لاه ا ل ةين أ وسوف (ثلاثلاامأو) رجالا

 | |! ذاو داو بهل لسرملا ظاوشلا ناىلاةراشانارضتنت فك بئاذإا نيطلاكو هو للهم اكتراصوءامسلا
 0 اذا ةماك(ةذ اذلا 'هلمساا)نا ارمصتنت فاكفا راناهاكنامدلاو وخلا وضزرالانراضو تءاذوءامتلات ثنا

 ١ || نكل افرظاوهجوا ىف تناكناو ءأس امال لمءّتستدقو ه طرشا لمعت دقو . ٠ فرثفلا در لمعت سن دق
 ا 1 !ك كمت نترك أ اذا هلوق لثم (ىفانلاو) ىلا ذارابنل او ىشغب ا ذا ىلدال او ىلاعت هلوق ثم (لوالاف) قرف ابن

 | |[ روك دما تةولاف لغفا!نوكي نو ديال لؤالإ فو هللا ىلع لكوتف تءزعا ذا ىلاعت هلوق باسبلا اذه نمو
 | لا تيثرهق افصتا نكلان امز دهب باوثل !نوكو باثت ىتاعاذا تلقاذا كنئاف. كلذ مزلءال ىناثلا فو هبال ه2«
 ٍْ لّئقأدا تجرخلافولامأ بكرلا ىلإ أ ده اذاف تجزخ لاا ةيام لم (ثلاشل او)هبال.ه:م تقولا كلذ ف

 | لوقت انوهاذ الهمس هجر ئأ ىلع لو ةنف اذه تفرعااتا تسرخى تم لوقينمباوب فو هن بكرلا
 32 ظ ناسءامشلاتغشنا اذافهلوقناف ىنامزلا نسق هتلل افا نا ىلع ةدرملا ةيفراظلا ( ا.ه دجأ) نيهسو لة
 ' ٠ ءاهسلا قاّمشن ادنعو طاوشلا لاسزا ده ى أن اذعلان وكن ءاهسلا تةشن ااذا لاه هناكباذعلا تقول.

 ]| فدكتاطاوشلالاسرادنءنارنمت تالف انلوةوهو ثلاثلا هول ىلع كل ذو ةسطرمشلا (امهنا,ثو)ن وكم
 |١ :أس افاق غلا ام اوالص أر اضتنالا !وسقوتن الفءامسلا تقشنا اذا لاق هناكء اهسلا تّعشنا اذا نارمصتنت
 1 : * اغلا نأ ىف ىناثلا هولا ىلعالا كلذ لمدعالو دسعبف تةشنا دق. اهدلا اذاف ظاوشإكل# لسرب لاشي نأ ىلع
 ١ 1 ٍ (امهدخ 1 )ناهجو هلذشن سو ةيطرمشاالوةنةجوالا نمراتخخلا ام ( هلام هلسسملا) "يوه دل بسه هدنل

 ")| ناطلتناا بشغاذ الاقل لوقي اكلئاهىلكحم هدعب عماسسلا ضرغ ياس رافوذحم ءازاا نوكينأ
 || ىلع ةلادةلن قب اسما بدهتم ناطملنلا بمغاذا وق دنع تكسبامر مث هل هفب اذام دحأ ىر ديال نالف ىلع
 "|| بطغاذارخ"الا لو ةيؤ لتقي ناطا سلا بضغ اذا هناك ل ؤقيو بهذم لك عما! بهن ا مالا ليوم
 .[ ىلاعتةلوق اذه ديؤيوز اصتنالا مدع ناس ن مانام (اءهينان'و) كلذريغرخالا لوقيو بهن نااطلسلا
 | لس را ذا لاه ىلاعت هنأكفا رع سس# ني رفاكلا ىلعام وب ناكو ىل اه: ىلاه نأ ىلا ماهسخلايء اهلا قةشتم ولو

 الأ لاق هناكتوكسق ار يسع سهالا نوكسف نارمصتني فدكء امس |تغشنا اذاغ نارمصتنب الفران نم ظاوش ا«رماع
 .[لأ لغفءرملا قلي ءانمسلا تقشنا اذاف لاقي نأ لقكو رسعلاةناهن فايس عمال نوكبءاهسلا تشن | اذا
 "|| اح دكك ير ىلاحداكك نا ناسنالا اهم ايلا نأ ىلا تةدناءاوسلا اذا ىلا_هت لاق هياسسح بساو
 | | ىوطن موي ىلا عت لافاماهبارخو اهنابوذ تعش لوقن قاةثنالا نم ىءماام (ةعدارلا هلمسسملا) ه.ةالخ

 | ]| هوجو هنفومامغلابءامسلا ققشت مون ىلا هتلاه اممامغلا,تقشن لاقي نأ لقد اهمارشفلا ةراس !ءامدلا
 (ةسضايللا"ل علا )بار اوراطفنالا نم انههانركذام لثم نوكيف ماهغلا عمىأ مادغلاب هلوقزا اهتم

 تن اذادرو سرفكاق.ءارج نوكتلااىفاممأروهشملا لوقن ناهدلاك ةدرو تناك: ىلاعت هلوق ىو ءمام

 ا رفسلاكنوكتق نوذتةءاسملا ىف عفت رانلا بمهانأ ان رك ذدقو نوألاءارجب ىأ ةدرو ةرجو ٌءرلا صرغال

 | ةدهقلاو ةباجلاو ةعكرلاو ةدمهسلاك دورولا نمةرملل ةدرو لاين أو هورخ ا اهحو قو ءارج بئاذلا
 ْ ةثثاك :دح او ةصضالا تناكنا هلوق ىفاك تناك ىفريضا | ذئن.حو دوعقا او سواحلاو دوصسأاو عوكرلا نم

 | ا هس مج ب -- دا ديل مس م حج امي يسال لا يس 8 -- |



 ١ ان ب
 4 هوت دفين 2
 ١ فسم 0

 ١ ىلا قم 2 ءلعتلا هب واذن تاعديز برضب تلف لئاقل لوقف تمت اذا كاذ حصص دح العلني دو( | ١

 الغ تلقاذاو لغاشلا كلذ نعل غاش ديز برمضنئى ىلغ ىف هنم مهني هلال لغاشل اري اغت ل ءادنماو فم
 ىلا هه-و دنع روهظبأم لمر يطدالف ل دينا ناوافساوالوساا 1 111 جزر نوع ل دال برسغت .

 ا ولو مالكلادوصةماعلعسو ذخالا ةيفدك نيب ىصاو ذل ابد تؤيق لاوتا مل هلالذ لاكذل | ناسب امأ نيل وعم

 ا وهنوكمالف مالكا! ماع د هب تءاة داق ىصا وئاانهلوق نوكيو هدننع مي مالكلا ناكل نوذخْؤ ف لاق

 لود ى داو :!اء لاه اذاق كل ددوبو عماسلاو اغدذمف هب قله سه أن نم هي الفذ +ؤف لاق اذاامأو دوسقملا ْ

 ذخالا كاذكو ةناها والالذاةصاتل ايدخالا سفن ىفنال مهلاكروهطّدخالا ةسف.كىودوصقااوهاذه
 ظ تراوسس:نالازا دوطتو دوضأملا .نوكيال ثدع نوكمامنا ءابلامةيدسعتلا نأ ت رك ددق لاقال مدقلاب ا

 ١ ة.مانا او مالكل ادوطةمىصاوناايذخالا ناف امه ىانتال لوةنانال دوصةم اود ىد اوناادخالانأ 0

 ْ ذخالا ندد و مالكل ادو هةم نيب قرقو اذونأم اهحاصريصمت ذ_تأاناو ةمصأب اهتوكسفنلتذ ااه 1

 ْ ىلءو موه دقو مهم صان نيد عمد (امهدحأ) ناهحو ه- 0 مادقالاو ىصاونلايذخؤيف ىلاعت لوقو | ا ْ

 رهظلا بناح نم ممهمأدقامهمصاوتب طارق مهرو عاغ ٍبناج نمنوكيدككل دنا امه دح,نالوق ه.فخا ذه ْآ

 || مولجرأ عياصأ ىف مهيصاونو مهكر ىلع مهسؤر نوكتف مههوجو بتاج نال ذنا ىناثااو ان وهرو دص حرف
 || مصأ لوالاو لج ريرح مهضعبو هتيص اي دخوي مهضعبف | مس نو صيت مهم 3 (نناثلاهجؤلا) ةطونره ْ

 انههناروهشملاو(نومرحن اهببذكي ىلا مهجءذه) ىلاعت لاه مث ه عمشوأوأ
 || لانقي هريدةئارامضا

 : ماهم هيلا فاما ها ءانعملاسةينأ لمتعو عضاومىف هلثم مّدقت دقو مه هدهموهلا

 : هن هور منك مادقالاو بارع !ادنءمالكلا لاق. نأىوقالاوهملاراشملاوهمدقتامنوكيو فاشل |

 || رغم رقهدهنومز او | مج لاه هناكف هناكم برن ةاذالصودق ديزاذه لاقي امأ رتل خهجأ]

 : اهنبدكو ا مه هذه مهأ ىلاعت لاش لقد راعذ اب ناك ولمالكلا نال بدكم هل وق هعالبومهتعةدس ل
 | 1ج وتر لاعت هلوق :ريش ونار عدد هريدقتلا اذه ىلءوبدكم قيدال تق وأا!دهىف نالت نوم را :

 || ا .مءاو- ري نأ او دارأ الك ىلاعت هاوقكو لملاك اج اون اغباو د غتسسي ناوىلاعت هلوةكوه ( نآ مج نينو
 ( نودريف“ أم هنومظف ىلغم ا مه دي اصوش عن أم( ىددعن نم مهاروظ. ف نوئ. غةسفنوجر ع *,مالاهفاو دعا ا

 11 ناش امعل ان اممهءاعمأ عطق.ةارحدشأ هنو دديف بهل برش هنم نوبرمشيو نوع قش ناشطعلاا دربك هلع 0

 | ةراشا ميج هلوقو هشطع نك سالو هداؤف قركق ابع هيرشي امناو هقوذيالو هنع دال مءامىلالهواذا 0

 ا رانلا ه5 هناكذ عطقن ف هتعطق لاقي اكوهودلبق امىلا ةراسشا نآىلاعتهاوقوءالغالا نم هذ لعفامىلا ||

 : هقو(ناند تحسنت كب رءال (ىأبف ) ىلاعت لاق م « ةياممرطا ىف ىهتنا اذا ءاملا ناو ةنوضسا هءاغقراصق ظ

 : (امهدحأ) نحو نمباو طالوة:ءالآىأبف لاف فركفءال الان متسارومال اهذهنأوهو ثح

 ءاشالا هده ناقست تف نايذكن ةروسلا لوأ ىف هنلاان رمش اهاكم رءالآىأيفدا ارا نأ (اههمناثو )هان 9

 أى رتال ءال“ الا كلمنا متاحا ىه نات هير ماقمفاغ ناو هلوةىفلوةئ كالذكو باذعلا نم ةروك دما
 || راكنالا عع ماهفتسالا ن_سعالف بغل ماهي نامالا لص امناو ةث ص ريغ نا: نالرهاظاذهو
 || كلر ديامتامهريغو رمقلاو سءشلاورمشلاو ىنلاو ٌضرالاو ءامدلا م نع ماهعتنمالا ندا قدو
 || نامرت ةو باذعلا ناقكتستف نام ذكت امان اة[ بمغرتلاو ىم» رتل انك ذةنسل اوراثلا نكلادهاشنو

 ريكذتلا (ىلوالا) ف ئاطل همقو (نايدكت رحال [ىانتانتع هز اق فاش د١ ىلاع:لاف مث« باوثلا || ا

 معمل دعتاال َجااهمعلو دال ى وأ! بنارملا 5 رثكىلاراشا ة:ل باو! ىفو مج هذه لاق مح نسناذعلا

 : هلوقرم سف: ىفانركذ دق( ةمئا !1)تادايزو بتلهاه دعي مةثلل باوثلابرعلوأو خييباذعلاغا ١

 3 ىنخلا ةمظعامسفوخ ة.شاناو ىثاخن الذ ارس ة.شخ فوالا نا دمعو فانك نم نآر ةاانرك دنىل اعز

 | هللا سئاح 00 نا 000007 0 "الا هذا.« ندقا ىتنافا كات"
 7-25 ب 2 7-2 نا جل
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 نيب علب اف.كلوالاف (ةيونعملاامأو) لوم اوه دن. ىلاعت هللاو هللا نول اس مهلكامتاو ّنلساو سنالا

 ىلعلوة:نولؤسمموملا مفهوفتو ىلاعت هلوةنيبوهو نيعجسأ مهنا و7 , روف ىلاعت هلوقنيبواذ# 5

 نطوم ىف لم دو نطومىف لمس الف نطاوم ةزخ اللنأ (امهدحأ )١ ناناوجروهملاهبجولا

 مالعتسالاو «لل سالف لع اهلا لعفل هلوشب لمس ن كو مدد أ ىلعف ن نسل ال بلا اوهر(اهمتانأو)

 ' هانا اهلكسملا) ع مانام .ىلإةحاحال_ةلاؤسل ادربالف ىناد || هولا ىل_ءام أو زهب و لاؤس لسد لب

 دئموي هوجو ىلاعت لوةكمهلاضب وب هندداق روهشملا هج .ولا ىل-عل وقنلا وبلا مدعذ اس قةدئاغل ام
 هر مدع زب الد أناس الا ىل_ءومههوجو تّدوسا نيذلا امو ىلاعت هلوقو ُهرتق اهقهرت ةريغاملع

 نأ ناس متاوذفاتنأ ٌمعطتسانا هلوةب مار غءالنأ ناب ذم .اهيفذ ال نسسحأ تانالا بيترتنوكف
 عيفشالن أن اءيرخالا هولا ىلءو لّءسدالهل وشب مهتع مهل“ ادفال نأ ن اب متنا رمصتنت الذ هلو قب مونع عنامال

 ىنأنيدمكا غرف: سهلوت» رخؤمايندلا ف باذعلا نأ نيدامل ىلا عت هئاودو (ىرخا:دئافو) .محارالو مهل

 ايهما الو نو دونتال هلوق:مهار ةءال نأ نيبال ىلاعت هناودو ىرخا هدد ةافو لة أمر دة رخ ودالةرخالا

 0 لاح ايتشاو لو لظ ىو ااعر ينذملا لوةينأوهورخآا ىعأ نمد نارمصتتت الو هلودب م_يهلذم

 مهو بيس ماعلا باذعلا نءودتاعر ل لقلا ةمدرمشلا ناقايث دلا مأ فالذ نيسن ذا نم دحأ ىنذالو

 لامتا (نايذكتاكيرءال[ىأ ف مادقالاو ىصاوةلايدخؤ ف مهامس نوما فرعنا ىلاعتلاقف
 هحولا ىلءوري_سفتلاكن ومرح ف رعد هلوقذا ا 'رداطظروهشملا هج ولا ىلعاهلبق اعتانالا

 طح لاوس ل سال اناوقرعو دؤوبووهف رعب لاه فكءريغ لس ال عم ناك اذا هس بد نع ل دال ىفاملا

 لءة<وهو ةموسلانم وسل »أو ىزيضلاك اهسلا (ىلوالا اهلدسملا) لد ءاسم هسفو كا ذكاسبأ داوهعو

 (ا اثو) مههامجاهج ىوكتف مهران ىف يلع نم مول ىلاعت لاق مههابج ىلعك عمدحأ) اهو-و

 770 ةنيدرغ(اهئلاهؤ تدوس مهعوبسو للاعت لافو ووعوسو تذوب نيذللاامأ اوىلاء:لاه 5 داوس

 ْ خوي أ(امهدحأ ) ناهجو هيفلوقن نو ذرخألا مهو عج نيمر غانا عمذش وي دارفا هجوام (ةناثلا

 | ىلاءت هناكفذخؤي هملع لدي اعقاع نأ ( امومناثو) ديزب به ذلئاقلا لوبا ىصاونا ا ىلاعت هود قلعتم

 : دو بال ىلاعت لاه هسف ىدع وهو ءابلاءذخالا ىدع ف ركل دق ناف ىصاونلا نوذوخأملاذخؤمف لاه

 ذخ أنالىلاءت هلو ةكاضد اءاب لابو تذ كم سف, ىذعد .دحالا لوقت فذئالواد د لاهو هيد ا

 هو لعفلا هح وذ خالاما دوصقم ناك اذوخأمانأو هو قمكدت لامحتسالا ف نكل اراد ىلا

 نكي م11 هنال فرح هما ىدعت سدح دوخأملائكلاريغ دخالا,دودقم ا ناك ناو فرح ريغن مهملا ىدعتمف

 لامعتس اانركذ ام ىل_علدبو فرح ارك ذف هسفنب هيلا دعت ل لعفلا ناكو ذوخأل ا ل
 كل ذربغىلا حاولالاذخاو م.حلسأ اوذخأ ءاوىلاعت لاوواصءااىفهالواه دخ لاه ىلاعت هللا ناف نار هلا

 ىلاععت لاهو ىسأر بالو ىت.طيذشأت ال ىلا.ءت لاهو فرح ريت ن نم هيلا ىلعفا|ىدعد الابدوهةماوه ناكامل

 د_>الاندوصاللا نوكيا كلدريغىلا كد هللاذخاو ىدس دخ لاو مادقالاو ىصاوتلابد-> ->-و و

 َت ومرحلا فرعي لاه لو لالا لعل هسبلا هج وامريغىلا ىلعفاا همجوب ىف دئاسفل ا ام ىلءق نافانرك ذامريغ
 لئاقلانأوهو لائم مدد اذه نينو م-هلاح ءوسو مسهل اكن ناس هم هدف لوةن ىداوتلا» ذو فم هايس
 برعأ اذهأو هب هش هدهو لعاسفلا مانقم ماه لءاق مسيولام بايىف لوعفملا تافورع لقفز فيلا

 فرعي لاف هناكنوكذ فرع ءنم لءفذخ الا ناكل فرعي هملاه- واو عيل ادشوب فيو لوقا هبارعا

 لب ءامس هفرع ءنم هلك شل اليدسأ لد اهب هّق رعب مران كل فراعلا كاذم 0 أيف فراعنم هرحما

 ' رسول نر اسياد الملاو سانلامهفر ءددارملا مهاهس نومر ل 5

 | ىلا جاشاريغ نم مهسفن أن وفر» امج وفرعشدادثلا ظالغلا نكت الا ولاعالا ةيتكامأ ةءالعرلا

 نونوكض لاه هناكنوكي نودخؤدلاهواف ى- ألك دئعنيذورعم نونركي هاذعم فرع هلوةذ اهله انو ةمالع

 تنردو-ام



 ام

 لالا

 ْ ةئلبار د لاعت 0 أ 1

 | ةنعتراضرافقو هماهكاهت» لصافلا عوقو مدعو انك !بمواهراصم ا لاصتالو 43 ةتان!اونيتنلاو | ظ :

 اهناكمسطلاو حورلا هذتلتام لعاهلاشالو تان اهماكاهنك اسم ةرثكواهرامصمأ عوذتو اهتم_سلو ٌةدحاو ظ
 ام م(نادكسناكب :رءال 1ىأ. *نائفأان اوذ) ىلاغت لاه مث « حدم ةغص ىلا دئاع لك اف نان ظ 5

 ل وغنىوتأنيبهبولا ىأ ل سقناف راقلا نم عاوفاوراصمم الا نم نونف اهيف ىأ نذ عجب وأ ناصغأ ااوذ

 نانفالا نأ نطدالو كلذك نغلا عج يف نونه اورو مشا اوه نتف عوف نانفالا نأ( هر لوالا |[

 رثك !لعفىف لوعفا اورعثك ل عف ىف ل هذال او فني رعتلا ف ري فرعم عجبامهنم دحاو لك لينذ عجن ونفااو |

 انا نوكيامف كا ذ نالو :دئ افلا نمركذ العدس سم ناجوز ةسهك اف لكم امون ىلاعت وق (امبهناث)| ْ ُ

 كلذكن انف تاو ذا: لاف تانملاو نانفالا حد فيك لق ناف رثك اادوجوو انهذهفتواغتال | ا

 ناصغأ تاو دراصم الاوراصم أت اوذ ل_مالا ىف انئدلا تائسنا عهيدعل) ناهجوهسفلوقنأ 1!

 ىف ةفللاو ةجاسلاةرورضافاسن دل ةمدجام او رظانلا هزل ىهوراماو راهزأت اود ناصغالاوأ :

 راسم الالو_ماوالفةاملاامأو ةدللاهفامالا اهننوكحالذ ايتالاك تسل : ةرخاالا ٌْ ٍ

 قارو أ اهيلع نائف ام ةنكلافءاشامة.كناتسلا ف ددرتلا نءناسناالاةعئام اهيلاةباتءرومااهقوسو |
 ىأنان ا اناوذ هل وقبة ذألا هفامالا ةنلا فر لىلاعت هنا هملع لديو طالغقوسربغ نم ةممطرامتو ةيسمم | ْ
 || نيهحولا ع نم (ىناشلا د)اهت نماهلهاووحلا ف ًةفقاو ىه لإ ق ةرعو لبس[ نس رغنافتاذ ىهنحلا |

 تايذكن اكبر *الاى أف ثا رج نا بعامهيف) ىلا عت لاق م هبيتلا رارتكصتل ناننالا ركشتا!نآوها ْ ١

 نيم اهي ىلاعتلاغا؟ةيراجنيعامونم ةدح او لكوف ىأ (نايذكاكبرعالا ىابفناجوز ةكاف لك نم امسهفأ ١

 نابع امويذ ىلا ةوقريسةدنءرك دياهطهد لئاسم ايفو ناعوت هكا وغلا نم امهنمةددحاو لك ىفو ديراب ٍ

 ْ أمه ةونائذأ اناوذدل وننأ ىث(ى والا هلثملاف )انهم 4 داع عل ونامرد لءرةهك اناني ناتشساتلا |

 : هريدت د اولا مالكااكو وذ نمر وك ذملا نيدنمأا فاصضو اهلك ناجوز ةهك اف لكن مامويذو ابرك نائسع |

 | اهضعب لصف :دئاسغل اخ لمقناف ناجوز ةسهكاف لكن مام هيف نئاك ن انبع امويف تباثنانفأ اناو ناتج
 اه. نيمالكن عي لصفام بادعلار كذ فهنا عمت ارم ثالث نيزك: :ييرءالآىابغلاصتفلوتس دس

 لاهو طاوش لاسر اريسغ ساه ناسسر نا عمن ار مص الذ سالو ران نم طاوش|كملع لسري لاه ثدح |

 وهو نوءرل !اهبب ذكي ىتلا موج هذ هىلاعت لافاذكو ميا ريغ ميجا نا عمن[ مه نييواهنب ثوفوطو |

 بدهلغت همن لوةن ةروك دما هي , الانام لصفب . لورخآ مالك آ ميج نيبواس نوذوطد ىلا ءزهلوقو مان مالكأ

 شفا هرك ة:بلوتلاواغر ب ذرصقمل "لحام رك ذدوادرساه درس باد عملات ابان اف ةوسرلا تنامح |

 لك نمام_بفن انمءام_مخهوت ومب سنملا ىلاريوضلا دوعراركتو لصفلا,لاسقف عما سال بيطدهرك ذئال
 هلوق (ةيناثلا ةفأسملا) نسصتسم تاذللارك ذيمالكلا لب وطنو بوب بورن ارك ذةداعانال ةهكاف
 هاموم ناسوزةوك اف لك نم أههق هلوقو ”اكج جاو نعتيساو لك دكا ١ 2 ناتمع امهيف ىلاعت

 كلذ لةمدا اراانوكي نأ لءدحبو ناحوز كاوا ن مامن ديساو لك ءانويو أصل جدساو لاى

 ناكل ااناهساذااذهو ةهكاف لكنم ناجوز اعيم امهمفن ةهك اف لك نم ح وز نينا نمةدحاو لكفىأأ|

 ىف انئاكت وك نأ ن نكيالام ىلع نمتلنداذا هلاثمو نيجوزلا لانايبل ةهكاف لكن ملوضنو بجوز

 ةدحاو لك ىفدارملا ن وكم نأ لة<وق رشلا نمل جراهبف ىأل دبر قريشلا نمرادلاف كلوةك ىث |

 ءيتاهببف ناك ىأ ةهكاف لكن ءاسهين لاك هناكةهك املك ءهملع لديامب ةفصااكن وكي اذه طوال
 | *ذلا ىف نئاك ل انه نوكمن أ نكعالام ىلع "ناد نم نوكلامة نيب اذهو تايوز نئاكلا كل ذو ةهكاف لكن أ 1

 الويل وبانغإلارك دنع (يتلاناو داسوزت تا لكيم !ءرمخانلق اذا نك اسلك نمرادلاىف ٌكوَمك هريسغ ١

 نيبينمعلا رك ذىفةدئافلااغن ! وغلا |اهياعناصغالا نالابسا نسم ناكناجوز يكس اف لك نم اعبي ْ
 هسسسلا#



 لح

 نءاعدهةماعشاخ هتأرل لمح ىلع نآرقلا اذه انازن أول ىلا« لاهو نوة فش مهمر ةمشخ نمل وةكلذكو |
 هللا ةيشخ نم عدصتل عافترالاو ةوقا ىف يلظعلا لبلاك لزنملاب ماعلا هملع لزنملا ناك ول ىأ هلا ة.نخ
 نالا' كذا ىل_ءلدتة شالا نانانلقامنا وءاشخت نأ قع أ هللاو سانلا ىشو ىلا عت هل اوك كلذكو تيد

 تاتالو فودللا ىف ىلا: لاهو ىسش خف ةمظعلا نهم لوصح ىلع لدي سدلرمبكلا لخرلاو دمسسلل مشلا
 تفخ ىنا لاف ونواتةدنأ ف اخاه هلوقو نزئالو فال هلوفو ىدومىف فعذي ف وذخا ناكاملاه دعس

 لدي فيخالاو فعش هم ىفانللاو هنمسيرت ” ىنخ كلوق ناف فو حبل اتت هماع ل ديو ىءارو نم ىلاوملا

 اهارهسفنىلا ارظذاذا هنال ساخو ف”اخهتنان هدمعلاو ىدخمو فو ىلاعت هللاف اذه ملعاذاو اًضبأ هيلع

 فوق ىثاحلاا ة-رد نكل ىئاحوهف ةمظعلاة باغ قاع ارهللا ةرضحىلار طناذاو فثاخو وذ فعذا اًدياغَف

 ىلعمهسفتأا وظرفنا ذمهال مهيفارصتم هلءحءالعلا ءدامع نءهلنا ىشذامتا لاق ذهلف فئاسلنا ةحرد

 مهتيشخ دادزتلب هتيشخ نوكرتيال اولا نم هيف مهام عستم منع عفر هللا نااور دقو هءاع مهامريغ

 | فاش ناوىلاعت لاق كلذ نم نمااذاه- ةو> لةداعر د هقاح باسنوأ ه دكا نة والان

 | هشخلادنعو ماقال ارك ذفوملا 1 ذال(ةثلاشلا) ىئاللا كن طاخ فت اكللازه ناكاذا ونانذ- هير ماقم

 هللا ةيشخ مالسلا هءلع لافو هللا ةمخ نماعدصتءاعشاخ هيأ رل لاهو هللا ىشذع امنا لاتفم ركلا هع«ارك ذ
 1 ىذلا ماقملاىأ بر مام (امهدحأ )نالوق هير ماةمىفو هاش يف ةمظعلاب هير فرعي هنال هال لو

 ديعيئذلا م 1ةملا ىأ ىرابلا ديعم اذهو هلل اديعم اذه لاَشب ممتد امع مة موهو هبر ىدي نيد هسقوه موقد

 ٠ سف: لك ىلع تاهو د نك أى ات هلوق نم هد اع ىلع متاههلن | همف ىذلا عضوملا هبر ماقم( ىناثل او) همذ دمعل اهنا

 لاقي محتم ماقم لدقو هنع سغبالف هل طف اا ةةءة- ءئىذلا ىلع ئاقلا ن هادا مانو طذاح ىأ تيسكامع
 نال ىثالطتاو فت انانييروهظااةباعقرفلار عظيد-ولا اره ىلءوان الف فا ىأن الف سناح ف < نالف

 5 اف لعفتاع لكدتالو بساست ال كناف ديرتام لعفا هل لقول ىناسلل اف هللا ىدينيب هير مام فاخ فذ اذن

 0 لاقي وال فيكولقلا هنع عقرول هسف:ذالم ىل-ءم دقي ناك رق اذلاو مظعتلا ريغ كأن نأ هنكع نأك

 هلاج ةعلاطم ف نواس هنن اىدينيب نوفقاو برعشل او لكالا ن نع لغاش لغش ىف هللا ةمشخ ن ههنلا ةصاخ

 ناننجهلوقىف ( ةعبارلا) قرذام_مناب و ىءانا نم ف املا برق ىناثلا هجولا ىلءو هلالجر احم فن وص اغ
 ىنام_ةاأهلوقى لقاك ةد-اوةنددا رأأمسهضعي لاه هم هَ ذتلا ف لمقامر 1000 .امتسنةقمطلل ا هدهو

 نيمهسلاالمهسلاب هتعطق » نتيىمت رم نيهمههز  لئاقلالودبك سو مهج

 ناهمهمدا رمان أ ىلع لدن مهمسلاب هلوق نال لطابوهو هتعطق فريعضل ا درحوب لمل دبا دح اواهمهمدارألاّقذ

 عسطقهنداراودو بدعتلا نو دصقي لد الدحنو دصّقد , هّمعطق ىف ناك 052 اواه مناك ول هنال كلذو

 تعطقءرب د_ةنموهفمىلا دذ ”اعوهذري_هذلاامأ اوىوقلامزعلا نموهو داو مهسو ةدد>او ةيهأأب نيهءهم

 لاف لوه<و مولءمامه الكل امد دحاوال هظفاو ةمئثتلا ءانعم روصّقم ظفلوهوام_هالكلاقو امهاوط

 نيئدج هللا ىامهي نأ نم عنامالو ف سعتلا ىل امنيه ةجاحالو ظذالاد-وفانهاكا تنآنيتنملا اتاك ىلاعت
 هوجو هوو نان املا .صلاوهو ىناثلاوامهف لاهو نانفأان'او ذدهدعب لاه دقو ف.كو ةديدعاب انحو

 | ةنحو تاعاطلا لعفل ةند (اهيناثو) ناعونلاناذه دارا نال سنالل ةئو نجل ةزد اههملا (اهدحأ)

 لدتو ءازملا ىلعةذابز ىرحأ ةنجو ءازج ىه ةنج (اهثل اثو) نيعونلا نيذهبف.لكشل نال ىصاعملا ل رمأ
 ىلاعت لاق 6ناكححذ حو رىفة.-ورلاو معن ىف ة مسح ةمحور ى رخالاو ةيعسج ةنج نان لاقي نأ

 / .ظفالا امو ) يعن ةنجو ناحرو حور ىف برقملاو نيبرةملاأ نم ف”اخلان ال كلدو معن هنو نادرو حورف

 نيدنج فئات اوهو هريغنرك ذ ناعونا مهو نآ ميج نيبوران نيب فواطب هنا عراق ىف ىلاعن لاه امل]وةذف

 انهه لق لورخالا ف نوعقيواءاذءنوقرافمف نوذوطب ممن ال انهركذ هنكل مرا ند ىفركذام هل [ةمىل

 يم م اسم اههيفم هواك ولم ىلا: هللا مولع ىلإ ؛نيتثملا نيبنوفوطي | ْ



137171710101 

نوكتف ميعنملاوءاركالا ىلدع يبس مالا ةرخت الاقفوهوك رئراهلنالا | 5
 ئاطمل ارك درا ىاغااك نئاط. .لا

!1 07 4 

 ا مصصس بوس مع 3

 أاوحو هدوم حاس دلع نءنئاطنلا لج ف لص لاف حدملا ىتاٍبيسلا ىندااذااورهظتالنئاابلاو | |

 تاون يوعاب ءامدلاراد هيلا ا ايرار اهل او ا لال

 ةرغلاوءكةموهةرخ الا ىواه ور نغ دع. ءاكالا دنعناسنالاو ةرمشلا سور ىلءايت دلا ىف :رغلا نأ

 داو تقؤ ىف ناداواك ةرخ الا ىو ىك رخالا نع ههنا !!ةرص ةرك نهبرق ةنواسزدلا ىف (اسهز امثز هللا لزنت

 ةئللا صاوخ نماهلكت اعقل نأ (اهئلانث) ىرخا ةنسءدنم ةنس ف ّرقدسملا ةرخالافودداو ايم
 امئدلا فو ات اخبو ندا ىف ناك ام ف الخ لء نون تسصاس مهو مهبل رك 52 مولع ةرث اداهراصم أ ناكف 08

 ىف سو ىل اء هلن !ًةدامع ع نءدع ام لو ىل كب ل نمنأى هو ةقةلسا هفو نك اميرات ردمناسالا ظ

 ةحانمل الاوكرهئاوكر 2 نا هذاا لهاف كرس ىلا ود هسوعال نوكم قادوا ىه- 'تاريذا ىف اندلا |
 000 ما وغانا ةريسصتدقولا نا متيعَئاادعب ةسارتمسالالاو 8 اوزكسناو بالطو |

 بارما ركز ابلع ل خ دالكى اعتهلوق هيلع كل دي هدلاو ارث ادهبلاكرصتمقز رلاهمتأب وتس فاك 1
 هاسدم# نعامهو اء. نوكيا دباو هذ نيم -جاتاكنا ناتذملا (ةئماشلا ةلأسملا اهزواهد تهدم ْإ

 سروو , .كاوف نم دحاو لكشف ةدهسج ىرشالاو ةبجورأ مانعا كئاكر اوافرالوانّءوهو: هلاوسو

 (نايذكن اكبر“ الآ ىأبف ناجالو مهلمق سن "| ئوئمطن ل فرامل تارمصاف نهم ) ىلاعت لاق مث «:اهبودلت |

 هن زيتي ام نيد م ةنلسا وهو نكس ا نيد مالا لون الن هلم | ةراع ىف هثاو بدرعل | ىف (لوالا) ثحابم هءفو |

 ام مفلاقف لوك أملا نءلوانش امرك ذم نانمءاميفنانفاناو ذلاةفالوتا حيرغتياناتسب لخ ذب نم تاف | ٠

 نم :(ىناثلا) هعم سن ارفلا فن وك امرك ذم شارفااوهو لوانتلا دعب ةحارلا عضومركذ م ةهك اف لكنم | 1

 (اهنان") ففرظلا تارصاف» ل "الا ىف ىا مذل اوءال ال ىلا (اهدسأ) هجوأ ةثئالث همف لونا ذام ىلا دئاعرمهتل | ْ

 ءال "الاف نهنوكب تارضاقلا نص اضتسا نالف لوالاامآ نافعذضامهو تارمصاه ٌسرفلا ف ىأشرقلا ىلا | |

 اهلمح نشرفلانالاق ىفاشلاامأو :دئاف 4 قالا ذكدكاوغلا واعية نيذبعلا وءال الا ىف نين انا عممأ

 || ارمسفتن وكم نيف هلوةفنتث اطب لي لو !متئاط هلو ةب اهنا اريهضلا داعأو شرف ىلع نكشف لاش رظ أ
 مصالاف شرغلا رك ذ لانه نكي لو تاريخ نوف ىرش | ةرم ذه دعب لاك ىل اعت هنالو ةدئاف ناب ىلا جاميف ريوشلل |
 ام_مقو ناذم# ام, هوق ىف ىت وان يهريمضلا مجبو نينا ىلا د اةريضلانأوهو ثلاثلا هجولاوهت ذا | ل ا

 ىفايفلا عوقو مدعواسهراص[لاصتا (انهدسأ) ةثالث تارابتعا اهل ةشمبا نأ انيانال كلذو ةهكاف لكن م ١

 اهااوسا امم 29 لداف اهاصفب الة دحاو ةنح ام اكءجولا اذه ن مو :ىماخلا ىضارالاو هيف هماسهلاو

 رد مايضر لرسم الاغو فرخإالاو .ذو امن دلا ىف سدلاموامئدلا ىفام اهي ناف تاريختل ني رص السا نيع ونا [ابع ا

 نامس ايت مناك نع ونلا ىل_ءاها اةشالف ةما امج ريغتاذإو ةسنامسج تاذإاههةور د ةيالام ايفو هءفصو ىلع |
 ديشيد لو 4 ذى هنت نع ارناف اسمو اهرابن من آو انك امأو اهراصنأ ةرثكو اهتعسل (اهئلامو (

 هرشاسملاو عاوزالا عمد رمئاس مال ناو سلا عاتجا لوةن اذه تدثاذات انس هدو نمو ن اة نح هدسو نمو |

 ناؤسنااةلدلمادوأ ناكم الا مدعو أ ناكمملا مشا كلذو نكعالاسئدلا ف دسحاو عضو »ىف شارغلا ىف

 ةددحاو لكت ناكاذااماف نهنلا تغتلمريغىراوج نكاذاالا ته ىفءابسنلا نيب عمج ال ددحاولا لجرلا ناف |
 دادرت جاوا ف الا نمطاندا دزتاك امثال فةووشلا أ لعاو نتن مم الف امم ةيثكس هذلاةرع 1

 نم" عم ةناما ىفاناظللا لوقت اذه تثاذا هاء لدت ىالارثك أى ضانلالا تارة هلع ١

 دادزتن نانلغلاو ىرا اوان ماذكاذك اها ةدحاولانوكتف لاكتلاو فرشلااوزءلاو لاهجاو ةروهلا نسخ | ْ

 عهيدلو نه ىااهسانارضت خ اولا ناكملا ع نءام ليام ةدحاو لكل نوكينأ يبان اذاف اهلا تيس ةذللا |

 لكامل قرغنا مفرسافا مالا هاو نرخ لا ناب ةنك و بصف ل ا

 قف : .
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 نوردايالناّتسلا اولخ د اذا مهماف نيمعنتملا ةداع ىلعةنلاركذ ىرج لو نرخ الامام ددسأ ىل هما ني رمالا
 ىهتسشيو عوج ىت-لك ًايالامدل|ناد_: ىف ناسنالا نا عم لكالا ىلعحرغدل انو هدم لوراملا لك أ ىلا
 دعب نوكي امرك ذ متراسمنالا نانرجوراالا ةريضخب وهو ةهزتل | هب ميامرك ذف ةنلا ىف فدكف ةلؤمةووش

 شرف ىلعن يكتم ) ىلا لاه مث ىتامملا نيبا ىف ىفاعملا نع اب ى الاب ق أب نمناصسفراملا لكاوهو ةهزنلا

 ةهلثساا)ةبو:ءموديوغلوة يوه لاسم همفو (نايذكتا ميرءال [ىأبف ناد نيتنملا ىو قريتسا نماهنث طا

 لءاعلاو هب رمان فاخناودل وقف نم لا اوذو لاخنيئكت 2!ناروهشا !نأوه (هي وتلا نءىلزالا
 ْن وكي نأ ىل.:<«فاشكلا اص لاهو نان ءاكضن الا لاح ىف مهل هرب دق: ةراسملا ماللا هملع ل ديام
 لبءاكتت الا لاخ مهل ثسدل ةنلسان الكا ذو لاح هنا لاه نم لوقىف لاكشا ١ ذه ىلع لوسامنا حدب يطعابسنا

 هلوقنال ةهكافلا هلع ل دام ل ا اوذو لاح وهل اتي نأ لهو مه لو دلا لبق ىوذ لاح لكى مهل ىه

 غم هيف اهو نئكتم اهب نو كمتلا هكفتي لاق هناك اهب نيهكشم ىلع لدي ناحوؤز ةهك اف لكن مام ومف ىلاعت

 انيزعناكتاو اماه ْن واكأب مهف نالغل اودسعلاو مناو ل ومناكال_ل ذ ناكنا لك ”الانال كلذو ف.طا

 كل ارهالو لكالا ءدعّش عوج دنع س ل دك تمزيزعالاا يكتم لكانالوا دعاه لك أبعوملا مذ ةدل لكان ناكراف
 ناوه لعف ىاب قاعتم شرف ىلع وكلا لئاسملان م( ةمئاثلا هل سلا عانوا تان جفن ين 5

 ه.ذفن ىلعوأ ءاسع ىلع أكدت !نالف لاةد اك شرف ىلع نوءكْض لوك» هانوكب وح نيئكمم ىفاسع اماعتم نأ

 نو:ةاكلاهكف هرب دة هريغي قاعتم لوةنو» ا ذاخ هريغب اةلع م ناك او هناع "ال سس ءارفاانالدعدوهذ

 روظالا نأريغشرغلا ىلع ء مه زاك |نوكسحبي نأ لمتحيو هيلع نوثكيامنايب و ريع ن هناك تم ارت لع

 رهاطلا (ةئ ؛اشلاةلثسلا) مهل مرك أو مارلو عمد عج م هو مهتحاملان اب كلذ نوكملانرت دام

 هن وغللا ( ةعبارلا هلم لا) نونئاكاملع مهسشرف مهاكلف اشارذ داو لك ناال ةريثك اشرف داو لكسا نأ

 || لمعتسا معلا نمالا كلذ مهدنع نكي ل برعلا نأ بيس بّرع ءجاسي لا نأ مو نما !جاميدل اوه قريتسالا

 ٍ 0 هيفاو دازفرية سريغصت نيذخ عمي لرب ةم_سرافلاب همسأ ناوهو افرصت هما وفرمصت م م اربغ همف مدتملا م ءالا

 ىفةنيسريغ مهلا ناس !ىشبطلالكاو كراكو من الف ةزمهلامأ فاقلاب فاك اول دبو هيلع ة..ة فتم ةزمده

 نامثةْماكلا لوأ نوكسدنع لصولا ةزمهاوتنثا اك ةزمه همف اوتثأهن 1 عضاوملا نمريثك

 | لصالااىف ةءاكل ا لوأ نال عطق ةزم» اهول عج نورئكال او.قرتس انما ولاهو لصو ةزمهاهولعح ضعبلا

 ىواستدنعو لوال ا نيكست نم م نكمو ةدسافلا ةكرلا مهن +« طش ة ةزيحوم اوأنّدد_تاهدكر 8 ع نكار --

 فالاامأودك فاكر ليال نكست قر دنع تامل ارغاوأ وترغأنرك لا ىلا دوعلافدكر ا

 ىف برعل !نانسل ىنغىه ىلا فاكللا هنءاوطةسأْ رادو ل دصسمب 'ريتس همق مال فاكلا اوكرتولم-منالف

 سلا ذهو نعيم فرعنا اب لزنا نآ ردا ناو هوروهم لاوس هيلع غافام اهولدبأو باطغلا ماكلارخآ

 لصأ ىف ىه ةغاب لزن أ هنادا ارا سدلو ةغلب برعلا ننب نكس لاهاصأ ىف ةلغفالا نأ ق للا تاوحلاو < رعت

 ةغلهف لمعت لو برعلا نم دأ ىلع هامنعم ىئذال ناس سان لزتم هنادا ارا لي برعلا ناب ا ىنعاميهضر

 هللا ) زدقمالا سبا هلثم نع مهزمتف اهب ماكستلا ممناسبسا ةعو اطم مدعل لدم مهياع بعصمق اهب برها | ماكل

 هعسجر وما نوكت ىتااق باقل اةغا رفو مسا ةححص ىلع لا ذل تان ياا نم ولا نسال

 ردة أف تاس ىلع ءيث :ىلا دنت وأ قلتسيوأ عمطذ:ليلعلا نال ىقِشاأم ىلع هملق لا ومحاو ضب نام ىلع

 ةيدرالا نع هييننج فابيو ضرالا ىلع هقف نمو هسأر تت فك عضي ثم“ ءاكتالا امأو ةحب ارسم الل هملع

 لاه (ةشداسسلا اهلكسملا) زفوّدسم لرو هكر دجت :ئدباط ىف باقل !لوغشمامأو هملعر ديال رم أكاد

 7 نوكت قريه سلا ن نم ايمث اطن نؤك.: ام نافاهفرمشهب ال ىلع لدي قريش سا نم اهنث اطد هلوق ريفا لحأ

 وهو ىونءمرخأ هدو هن. .برمعاتلاو .قرلا حاس دل !وهو س دس نم ءرمصملا كردي الش هناكر انما ريح هرب اها

 ةئيزلاراهظا مهضرغ نالراهلغااكَن ئاطما اا ولعب نأ نم نونكِش.الو ةْسزلا نورهظي است دلالهأ نأ

 0 ا اا لابو٠7ف٠)ففل ا 2 تملا



3 

0705-3-22 

 ىلاعت لاق مم « فيطل قدق دئاذهودسالا ىواس تح هجر دنعادب عفردبسالا اديز ناحسصلاف نمو |[

 نآرقلا ف نأ لمة تح ةريثكه وجو هسمفو (نايذكن ميرءال ؟ىأبف نا سحالاالا ناسسالا ءازتس له | ١

 متدعن | ىلاعتهل وق(ةيناشلا) 1 ذآىنورك ذاق ىلاعت هل وة(ىلوالا) ل وتةئاماهتمةنالكىتاناثالث ا ٠

 رهثالاامأ برقالاو اهتمرهشالارك.ذنلو ناسحالاالانا.سالاءازس له ىلاعت هلوق (ةثلاثلا) اندعأ]ا

 نسج ىذلا ىلاعت لاهو كرو نسح اف ىلا«:لاهق هداج او نسا تايثا (اهدخأ) ناعم الثىفا]

 ا م1'

 أ [ناينكتاكيرءال اىأبف ناج رملاوتوقاماانهناك ) ىلاعتلافمث هه ايبتولاةفاشالا ثعنسورا ||

 هووزؤ ص  هيو#فا ©

 له(اهيئانث) ةنطالاخداهقاالاهلااللاق نمءازسىأ ل اريغد وتلا ءازجله (اهدسأ) هوجوف |
 متلاباستدلا ىف مكملا نأ نم ءازج لد (ثلاشلا) ةرخالاىفناسسحالا الا امتدلا ىف نآسسح الا ءازتس |
 هريغىلا نسح ا نم لكءازفس ماعهنا برقالاامأو ىوقتلاو ةداعلاب هملا اونسحت ناالا عناب ىقعلا فو |
 لمعت ناس الا لوةنف كلذ ىلا اهاكءوجولا عجرنو همف لولا قيقترك ذنلواضيأ همااوه نس < نأ |

 هن 0 ع ا ا -- 3 ا نم ىلاه:لاف سب رغااو فد رظاانامنالا بارغالاو فارطالاكن سك ان ناسالا (اهناثل هقلشة شلك
 رهاظلاو ا.يلعبال ىآ ةدعاقاا نس الو هناكلا نس الن الق ل اع (اهثلان )اهل اثمآ رمشع هلف همس ايءاج ْ

 لامع:سالا هلي رقبالامهفيالادهو امهتمدوخ امثلاثلاونالوالا نابه-ولا نايس> الا ف ىلدالا نأ

 نم د_<م عم ىلءنيعضوملا ف ناس> الا لج نكع لوةنفاذ_هثاعاذا معلا ةدارا نال ا ىلع باغبامم

 قى نمء از له ىأ نادال اءازوس ىله ل ومنذ (لدالا) امأ نفل نيماعم ىلءامهبذ هل نكعيو نينعملا ظ

 وه هنسسلام لك سا دبعلا نم نسا لعقلا نكسل ند سح لعفن هتلباقمىف فود نأالا نسا لعفلاب

 نس سلو": س> هرظن فّوفا!نوكج امر قساسغل!ناف هنء هللا هذ_بكسا اموه نسلسا لب |
 هيلطناعد.عا|ىنا(ك ديعلا همسلطرام هيف أنام لكوه هللا نه نسل كا ذك هزم هلنا هماطام نسلسا لو ظ

 مهو ىلاعت هلوقو نيءال اذلتو سفنالا ى.ْم«ثنامافو ىلاعت هلوةبةراشالا لاو هةمىلاعت هليا ْ

 (ىناثااامأو) مه دذع ن وهام ىا سطس اوم سحا نيذلا ىلانعت لاهو نو دلاخ مه سفنا تهتشاامق ١

 نيررادلاىفهلاوداىفو همف نسما هللا تمني نأالا اسن دلا ف هلع ىف نسا تن نمءاز ل هّلوُذلا
 تاندثا نكل اضيا همق نسل تنثث نأ الا انل اواو انروصىفو انف ن_سلسا تنثا نمءازتس له سكعلابو |

 سما

 نع لل ءكةك



 1 م

 ىلاعت هناق (ةفيطا همفو ) ف رطلا تاريصاق ءاسن نومذ لاه هناك اوزالاو أ ءاسنلا فوصوملاو هناكمةهصلا ْ

 تارصاف ةرانواءارئااطرع ةرانو نيعروس ةران'لاقذ نوي سنلسا مءارك ديلونهفاصوانالاءانل ارك ذيل ِْ

 | مسا نهرك ذي لف نهرتستو نهر دكت ىلا ةراسشثالا (اههدحأ) نيهجولاذكو اذكءاسنرك ذيلو فراملا آ

 000 رملا رتل تلق اذا كان اف فصول هه ثكرالام قش لسا نم تف شكيب سنللا مسءا نال سنملا
 1 | نهتسحدادزيل نها اماظعا(امهيناثو)ناسناوناوم-كاوشب هتَس امرثك أ ةريثكلا فاصوالاب هش نوكتال

 ' || تارصا# (ةعبارلا لكل ا) فاصوالابالا نركسحيال كولملا تاي نافةنملاب نيدوعوا!نيعاففأ
 ' [|| نمدعأ نوكوهوروصغلا نمو ًريسغلا ىلارظنلا نم نوذبعاتاعئاملاىأ عمل اوهو ريصقلا نم فرطلا |

 | لاقي نأ لق<و كاذكس اروصقلاو حدمرصقل ا ذارصقلا نم هنأر هاظل او لرق اريغال اهيفحامطال ةرصصافت |
 ظ لعافلا ةفاضا نم نوكسفتارمصاه ندو ةروصقم نهراسب اف نهراصن !نرمصق نا ىدمبرمه لا نموه

 | ىلاعت هنا ىهو ة-فماما هففاذ#ه ىلعو كلَذك سل روق او حدمرمصةل نوه هلع لمادإاو لوعفلا ىلا |

 | لاقي نأ (امسهد-1) ناهدو ةقو تارصا# نه ردتاروهة٠نوذتاروهةءرو> هذه دود نم لاه

 | تاردخلاةداعوه امماملا ف نهسفنأ تارصاف نهو فئافعلا لغشنركب اك نهراس هدأ تارصاف نه

 | وايلي كان فن رك, نأ (امه2 انأو) حامطل !نء نهر اسال ومالا ى نيسفنال

 | اهاناك اذاوناو» عون اهبفنوكيءاساو أ اهل نوكيالو اهسفننمعداراها نوكال ىنا !ةأراا نال كلذو

 | نرطميال جوراللا دنع نهسف:أ ىف نكاذاو نوتمظع ىلع ل ديك ذوزوربلاو حورخنا نع تهنّتماةزعاءاماوأ
 نوعنم تار قمم ىلا هل و نوتمظعىلاة راشالا نب عمك فثافع نه-سفن أ ىف نوف5 لمعلا وة

 ا هنا فعالا مات مث فرامل ا تارصاه ىلاعت هاوقب نوتفع ىلا ةراسشال انببو ىلاسعت هنا نويلو اموهو نهواسءاوأ
 1 5 امهاندأ ىو تا رمداه نيةنمللا ىلع ىفر كم دو :ماغعلا ىلع ل دب أم ىلع ةمَعأ | ىلع لديامرك دمدق ىلاعت

 1 0 د ةراشاتار دخل اءال تار دل اىنغموب نما ةمانءل | ىلع لدي تاروسةملانأ ىل_علديىذلاو تاروصقم

 5 اماقاغتو اهسفنا هذذن نم فالذع ركسلاىلديو ماسخلا ب رضا ىذااكنهرغ نوار داخ نهر دش نهناىلا

 | | ىلعو نهتفع ىلءةلالدا هيف فرطا!ثارماق (ةماهلا ه5 لا) دعب .الاريسفتىف هنامرك ذنسو اهد

 34 ظ نالءاملا ىل_ءاضبأ لديو مهريغىلارظخلا نءنهلغشي بج نهحاو زأنيبصف نهتم أف مولا نسسح

 . هوجوهسف نيئمطن ل( ةسداسلا د لا) اهسار عفرتالو اهتم كلر ال ةيرواساو نفل اكو فرطلا

 و

 | نها[ فصوب ق.!ًاو نولاح ىلا برخ وهو نهم (!هثلان”) نوع ءاح مل (اهمنان”) نوءرشنا (اهدحأ)

 ّ ناوىلاءذ لاه دقو ف كو نهسيىذلا اطفال اركذل سلا هم دارا ناكولو همضره اطربغ ثوطا | ظفا نك

 | 7 نم مترك داةل_.قناف *ىطولل عوضوم طغفاب حرمصت لواولزك_ءاق لافو نهو نأ لق نم نهووَملط

 5 ميعبلا ىلع ءاسنلا ّمسمالو | ىلاعتهل وقف مسالا امئدلا ىف“ ىط ولا نع ىك ىلا هتهناوهو قاب لاك الا |

 اهلك اوتاذللا نمةدو دعم فلس | ىف رهن اوال فركو محتل ا ءوسو نع درت ةرخ الا ىو ريثكلا لك الاكو»

 | هصقىلاةراشاةراكلام» اهلنا ةءاغىفر وة م ىزاجم ظقاباسن دلا ىف هرك ذ ىل اعت هقفاف كالذ رغىلا اداه وشو

 | نماء منال عافولاو عاملا نم لدأ ثوطلا نال مر رمص ظفايو أ مررصتلا ىلا ظاملالا برقاب هرك ذ ةرخالا ىفو
 701 لالا ملوك تالا (ةسبا ل هتموت «رجو نم ناشاةداماعوترلاو مب

 ناعم نال اركد ىفةدافلا ام(ةنماثلا "هل لا) كل ذكس باو نهانا نما ثدطل امن وكي ناجالو سنا
 ال مأ سثالا نوءقاوب له منا ىف فالملت ا امن او تانر ذو دالو أ مها ندا لب كلذكس دل لون عءاجال ناسجلا

 | ةعقاركنهابا سنالاةعقاومناكف بانأ الو با حأال ةنلساىفناك املالاو نودقاون مها روهشملاو
ْ 8 

 نا



 هس ميت ورسم سل.

 ا لاش ه عرزلا ن ءةملانلتا ضرالا لاقي نأ لق<ودا وسما بريضتةرمضالاةءاغترمضخ ااذا ضرالاو ْ

 لو هيلع قنا ىلص بنل لاو دابلا داون ل اةياكضرأداوساهل لاقد ةرومعم تناكاذاو ضرأض ام ا

 بحاص لوقامأو ناعالا لهأ ناكم ةهج ىلا امهمكرح امه الكف نينمؤملا بوص ىلا ناد ر2 نامت لا | ٠

 مضنلا نأ دار 1 لراريثك اوقؤضنلاو اريسي ىرانوكينأز اول مزالريغف ىراا نو دضذلا فاشكلا | 1

 ءال فاين نامزو لو ةيهكحاافامهف) ىلاعت هلوقام ا واير نيستا بود ىلا امام "دكرح نوكتف ظ ١

 رشتللا عاونأب نام هس عتاب رصشلا نم هريسغو ل-خكااو ذهب رصمو تاعورزملا تام_ضرالا نم | ْ

 امنهدحاو دراب رخأ الاو ”راخ (امهدحأ) كلذكو وا-ريغرخ ال اول (امهد أف ) نالباقلما ْ

 دالسلا هك اوفنمرخ الاو نام ادالمااءهحساوذن ءان افرخ الاو ءاذغوةهكا انآ

 زرادتم لكؤيام ام هدح او ةضلاءاهراصئارخ“ الاو لوطا ةباغىفاهر اهماام_ددحأو ةدراسلا ا 1

 ةاخالا لووتت نيفرطل ىلا ةرانشالاو ندذضااك ام سكح ءلابرشخ الاو نم ك لك ؤيالامو ا

 هلوقىف ناانيب دقو ةريخ عب تاريذاو نسما نهرهاظ ىفو ريخلا نوتطام ف ىأ (نايذكن كيرءالا 1ىأبف | ْ
 تارودقمروه-ىلاععت هلوقو) . اناس نهنوك ىلا ةراشا نمناك لاف نأىلا فراطلا“تارشا# لا ْ

 نوئمظع ىلا ةز اش .ثا(نانذكتاكبرءال ا ىأمف ناحالو مهلبق سنان وثمطي ل نان دكت كير“ ءال 1ىأبف ماكنا ا

 لحرلا تيبم ةمخلاو نولعرتسااءالداو نهل مام1:|برمض ىلا ةراشا كل ذاع او نويلعار حت نرمصقام نما ٍ

 هلوةلوقةنف اذه تيثاذا ةماقالا دعم هنال ةمخر عسشلا نمتيملا مست برعل انا ىتح ب شفا نمتددبلاك
 ئذل رحل ىلا جات_هال نا ىف نمؤملا نأ وهو فاعل ةاخف ندعمملاةراشا ماما ف تاو ْ
 َر ا ومينراعم معقم وهم ا لبا ولوك اق يلاذل 2

 مدقى اعتدنا عم عضوملا اذه ىف مه اسنرك ذنعمهاكستا رك ذريخأتىف ةمكسلسا ام (ىلوالاهلتسسملا) |||

 يراهم حب ووويسسبد

 ليلو

 | زيتاهى لافو نان ناو ذ نيسيلوالا ىللاق (كدالا) فئايطل تابالا قفا ديه لعو ةرضخلا هدر

 | ءانشالا ضعيف لهعتسيال دق نكلدوسا ىأئذلا ماهداو ةرمضا ادب اغنام" رض ىأ ن اتماه دم |

 اهو اهتناو ضاسلاوهناولالاءادّدنا نأ هب قمقلاو مهتموهذموقداوسرثكن مو ملفعالاداوسلاب مكمل

 دوسالا ىلءرفاكلا قاطي اذ _هلو ناولالا ن نمانيشلبتيالدوسالا ودول ل٠ دارج
 اممنا ىلع دياذهفداول اة ا اللاو ضا.سأاب ةغصتم عرزلا نع هبلاسلنا تناك او رخ' نول ىلع قاطدالو

 ضرالا نوري م-.مت ام ىل اورق اذاو مهلاظت نانفالااوريمهقوذام ىلااوراطت اذام يناناكمنسملوالا تق

 نام .عااامأو قوق ةوجىلا َك رحم امه ام نانرت نوعا ناتح است نان ام ناس ١و ةرضام |

 مهماكم نامل والا نانمعلاف مهته+ىل!نوكستءاملاةةكرشل ن نيمو ناكمناممعل اوولءل ا ةه ىلا ةكرخلا هيف

 ةريعو جقنلاو م ةمضرأ ةهكاسفلا نال كا ذو ناموز ةهكاف لك نم اه مفىلاعت هوةكوهف(ناندكت اكبر

 امهمال بطرلاو نامرلا امهو نيغو اجبفإك ةوالن رضشلا هكاوغلا اضيأ اهيفو ةيسضرالادكاوفلا اهتمت |

 ناسح تاريسخ نم ) ىلاعت لاه مث 1 كلذانمدقو نب رغما برو نيقرمثملا بر لاه اك امسهننيام ىلا

 هريشت عشبة نابلالم مديل تا نيت لام ةرقد رومتلا ىلا مانا روف تدوم

 لدا سم هسقو (نايذكتاكرءالا؟ آى [مناب بى تمو رم ىلاعت لاف مث *

 فرطا| تارصاه لاه مث ش ث رف ىلع نيكس لاق ثدحح نمد ةنملا نيتنلاىف مهمانرك ذ د ىلع مماكمت ارك ذ |
 هيلع ةئلا لهأ ا امهدحا) نيهجونم هن باوحاو نتكلم ناسح تاو نونا |

 ١ ضوفة سم عاقجا هلهأ عم عمة حت نم مهنم ماب ىلعاسن دلاىفسانلا نكس مث ادنومعتممهف دكرحو بعت |

 أ بلط ىف ادّدرم نكي نم مسهنمو بسكلل ضرال ا ىفراشتثالاو لاستغعالا لوعتسسد هر طوءاضةدتعو

 لبقامزال بعتلا نوكمفرطولاءاضقل بق بعتلا, نم هبلق يربو هلهأ ىلا عجرب لمص دتعو بسكلا |
 0 لالا
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 || ىلاعت هنت ا ةرمضخ هذا. عن امس: ن ضفانل اعفأو انتسفن [ىاضرأ نسلاتابئاف لاحم ىلاسعت هللا ىف نسحلا
 ناسح نمراءش الاف درووةرانثالا تغ+راذهىلاو ىلاعت ةةفرهعاننطانلاوحاو هملا ه-وتلاءانلاعفأو
 نم“ اجله لون نأو هفنييندملا ىلع لج اوهو ثااثلا هجولاامأو نيرذاكلاهوننو حبقو نينمؤملا هوجو

 ْ هنف مثاندسح هلاحو امسح ههجو له دهقولا ودحا عسم#ب فو ن نب ا هنق هللا تنثي نأ الا نسما لعفلاب أ

 - || اهيفص اولا ىلع ى.لكتلا همجووةرخ الا ىف ماوعلا نعفياكشلا عفر ةراىلا راش انف (ىلوالا) تان

 هلنوكمف ةنللاب باشي هنأ فك شال نم ؤملاو ناد الا الا نا_دالا٠ ان له لاو ىلاعت هنالذ (لوالاامأ (

 'لرتولف ةرخآالاىف قبول فملكتلا نالود ركشن هه نال لع ىلعا دنع ىزاج نمو هلء انجن اسال ا هللا نم
 ماذاماثدلا ف هتاذيعامل دبعلا ثالث اس حالا ْلرتباةعلاو تاةعاا قد سال فءاكشلاب مامسقلادبعل ا

 (قائلاامأو) فيلكت الو , هك رت لع تاةءالذ قبو مادامةرخ" الا ىف هملا نس نأ ىلاعت همركب قملي قدو

 ءادّ ىلا هد هشاأن طع .أىدلا ا ذهفانماع هل تدم. سدق مضل امن دلا ىف ىلاعت هللا د.عىلاسعت هللا ةصاخ لوف

 ناسخ الا سف:توكش هلع نونثيو هللا نورك ذيو هقذجلا نولوةمفهر كان يلعلةديدج ناسحاو ةمغن

 مهان روك ف ىلاعتب دامعمهسفن أ ىلا عمهن وض رعقو كل مسه أم امّهل اسوي دهس ىف ىلاغت هللا نم

 : نوديانت الو نون رشد الو نؤلك بالف نرمشلاو لك الاوزوضقلاو رولا نع لغاش لغه ةدامع ىندأب

 هذه لثماةءلكت كل :نوكيالف نويعليالو نوكانتيالا ذهانموب دكت الملا لاك م ملاح نوكمف نو.ءلدالو

 لدتن الا ذه (ةيئاثلا ةفيطللا) انهريغىهدذإ لك ىلء ةدئازةذا كلذ ن وكيامناو ةقاشلا فيلاكتلا
 ناسحالان ا اندبانال ذو نوعد امم-هلو ةهك أفاهيفمهل ىلا لاقامة ةرخ < الاى مك دبعلا نا ىلع

 3 نمؤملا هب ًافدا رااكبلطةدام_علا انم باطام هللا نكل ناس الانف أن مدع رح وهاس ناستالا وه

 هملطي اموهو هدنع ن_سح ود عقارا ءىلاةقا نسد نأ ئنطتقيا ذه اذكر اصف هنم سل ظاك

 || ىلع ةلادتي [هذهنوكت نا دعولا مك بصف ةءؤرلاب ةقلعتم ةدارالا نكل هندار | بسح ىلع م هبلطاسع
 "11| نم ناسحالا عاون أ نمناسنالا هضرفي ام لكنا ىلع ل دتةيا الاءذخ (ةثلاشلا ةفمطللا) ةمفكلملا ةيرلا
 ارانيداذك كلواذكل ءفاري_ةفال لاه اذا ءركلا نال هب ىلاعت هللا دعو ىذأ! ناس الا نو دوه ىلإ_هت هللا

 ناكاذا اذه هلنمعن مءاحر نمرثك أ رجأ هلزيعي ل نم ءاجز نوكي كلا نس نا ىلعا دك ل عفا هريغا لاهو

 0 لرب انا "ىلا نس ان مءازح لاه ىلاعت هللافاده تدنا ذا ىغلاةياسهتو مركلاةياغف مير ا

 هلاضفاو هم ركص قفوىلءكلدو هو -ربام قوف هللا ىلطمي ىذا اة همهتسةرامقوفهملا ل ضو أوه طيغب

 نايذكن كب رءال ا ”ىأبف ناتماه دمنايذ تسع اكب رءال [ىأبفنامنج امنود نمو ) . ىلاعت لاه ممم
 اًذهونا رخآ ننا:>وهو لم هدعبرك دءازللا ارك ذامل (ناددكتاك رءال ا "ىأف ناد تاضن ن اسعاف

 الأ ىف ريشلا ىفامنود(اهدحأ) ناهجو امو دىلاتهل اوقق وةدابزو ىنسملا| وم د سحأ نب ذا] ىلا هت هل وَعك

 | هد هىف هلوقو نانفأ انا وذنيما والاىف هل وقعم ناتّماه دمهلوق لاق وفاشكلاب حاصدران:تاامؤدو

 ةييكاف لكن منيو الا ىفهلوقو ىركلان نودحضنلانالناير هك نانبعنييلوالا ىف هلوق عمن انخاضن ناني“

 ل ذلرت ثمح قريتسا|نم اهنثاطب شرف نيملو الا ىف هل وقو نامرو لذذو ةهك افنيتا-هىفهل وق غمناجوز

 لئاقو هملعل_ءادرمضخ فر ةرز:اهقهلوق عماه أنا لوق_ع لالا ردا مدعو اهتعةزواهوا_لرت اهطلا

 ريخوأ كلذ هنأ ناطظلا نظيوالاْئث *دعبأشب .ث ىطمدال ةسانتمةرخآأ الاى قلاب اطعنال فرعض اذه لوب نأ

 مهقطا نيذلا مهند رذازيملوالا نو دنيتللا نينا نأ ى رشا هراتشا امل اريرقنهذع ب اص نا نكعو هن
 نوديرت نمامومفا اونكسأ مكسأ ناد رخالاناناهىأ مهيلعاماعتا مهل اههلعسان | هنكسلو م-هع امن الو مهب هللا

 اههنو د نبي رخأ نين ىل_ءقوف نمنوعلطيو نيتنجفف مماك ناكملافامهنوددارملانا (ىناشلا)
 || ا نود ىتلا فرغلاو نانف اهدنع ةملاعلا فرغلاو هن الا فرغاهقوذ نم فرغ مها ىلاعنهلوق هملع ل دنو
 منا يي يل

 اهضرا ظ

 "00 قوي أالا قدازا بسن ىلسعهنم هتءاطانم قأ نما از له ىا ناسحالاءازحن لسه لاه هناكفدد
 قوي : ءاطاع ىلا نم ءازح رعب 0



 دج ب عجم بجسم زم اج »سا يودع ع ع دوجس ا

 ا بوح يح يؤ خب رسم دوو جي وبمو عج 5 :

 هند 1 1 ب

 تان اركذ دعب انهه كل ذك ىعنلا متأ نفقا دنع نفل نوع وزدتقمثلنم دنع ةذع لاق ىلاةرر !

 1 لكاو ىلاءتهللا د ضع معنلا أن اىلاةراشا م اركالاو لالا ىد كير مسارات لاق م ءنلا نءامفامو ش

 لا ةروسلارخ 7ىقىلاغت لاه يت ةنعتو ناصرو ورق ذهدسي قلاوو ردا قالا اقام ١ هتلازك دتاذللا ْ

 اهتاوذىفا ئانفو تاتكمملا ع ندى لك مد- تول اممدلا من ةعدعب ةزاشالا نال كبر سس الراس ا

 ْ ةراشالاو ىلاهتهلاهحو قمرولاةفد حولا ءاغهقتادسو كانه ك اذالو نب رك اذلا عفن ىلاعت هللا ماو | 1

 رك ذب ةدجاس حا دنع دحال نوكيالو ا اقيم ْ

 11101110 ةقدعبولا معمار شااوااو امها ناهجو هيف لوةنكرايتلا | 0

 | (امينانو) كراس انها لامعم_تاروعن ءهريغو كلا هدب ىذلا كرامتو نيةلامللا ناحأ هللا كر اتق هلوق ا

 4م
 معا ل يصح سس يس انج ١ اه نم ع مسج 2 معصم سمي م نسل

 | اند انا كلدو دا لات عورتا هنت اكل عمات نعسنلبا مسارك دب ىتكاو هن رذ ىرشت ا

 أ معزناف رقايععضوملا كلذ م ءال١-دسةذ ىرق امعأرق نمامأو ل ةدَس الا ضعب ل مآسي ىعابرلا عجب نأ

 | عجللا ىف مناف همازتلاءاردالا فاكتام فالخ اغاكت مزتلا دقف بسن من ىرقدعل |عجج ناو مهو دقن هعجج هنا (

 | سيل برعلا دسنء نال هبسن مث عج اىلا ءةرود حاولا ف فاكست ىراقلا اذ هو دحاولا ىلاهودر اومسسناذا ا

 لأ عجل كلذ ىلا بن هلعجالاهف عجبا فاكت اذهذ رقابع لاقيو عمسجم ىدرقيع اهاكدالب دوولا ف
 ؛ لالا ىدكرر م ءانلراس ) ىلاعت لاه مث « ةيسنلاو عجب انيباو عم الثا بنش اسوق مهلا هرك.تءاندالاو

 معن مانا ىلاعت هنا عدس هوحو ه- وو بدت ملا ىف (ىلوالا" ة#اسأا) لثاسم همقو (ماركالاو

 ظ كير م الراس هلوقب ةرخ الا معن مسخ ماركسسحالاو لالا ذكر هجو قبو ىلا عت هلوقباستذللا

 مف ناوكونك الاو ةمناف امن دل اورمغال ىلاعت هللا وههناذا عادإاو ىقابلا ناىلا ةراشا م ارمالا ولالا ىذ |

 لاقفهننا مساركذ اهكروسلاهذ_هرشاوأ قىلاعت هناوه (اهينان') ىلا.عتهلل |ءأةد ء اءاهؤاقب نكل ةمق

١ 
 اهعءاونامتا ند ى هو عملات ذي لو تانما ف تاذللاعسجرك ذات( علا ثبو مسا عسا

 ىهوتدكربلا نم كرايتلا ل صأ (ةيناشلا هاء سملا) ىلاعتدتت ارك ذ نوعمسإ رضخ فرذر ىلع ناكتم لاف
 تيثو همس ماد(اهدحسأ) ءوجو هيقوامتا دابق نوكيءاملا نافءاملاةكربوريعبلاكوربابثمو تايثلاو ماوالا | ا

 الع ىنء عل رات( اهثلاناو )ريتا ىف لمعتستاهنكسل تابشا !نمتناكناوكربا نال دنع ريس ماد (اهين :انثوإ |
 ةرخ الامر 5 ددعب لاهو كرر هحو قبو اسمدلا معنرك ددعب لاه (ةئلاثلا لكلا اناكمالانأش عفتراف |

 أ

 ٍ كير م اكرام لاس: هنن ذد- 1م هنا ساني نيركسصا اذهللاءاةيانةن_هلا لحأ ءاقبناىلاتعقواند |[

 | ءاعس نوكس فيك همءاالع نكالع ىنععْلرا تانلفا ذا اما غلب ىعمىلا ةزاش دك فو لراس مسالا ن اوه |

 أ راكم !4هيظعتن وكي ه ءاارك اذلاى عااد دامت مظعت عوْالا هعماز 5 ذيال هنأش مظعادا كلا نال كلذو

 | ناطاس لك :اسرلا فاو ءوعاذا مه اكوا 1١ ةداع ترح اكماق هدعفساّذا ماسلا امسالازيسكتاتل لارا 1

 يوسي ةنوأ فحسب ةعما هضرئذلا ذك نعال هيل تالا هانانامت هععاعام«دنعنومرشت مياظع

 ! اما ىنعسملا ف دة ازولع ىلع ل دب م٠ الولع نا ىلءةرهاظل ا لءالدإان هءاذهوهب ديزيب ضرالا ىلع هانلا|
 أ ناطمسشلا برهيو رشلا لي زي ىلامعت هللا ماركس د ناىلاةراشاوهخ دنع ماج م ا

 1 | ةنلاقنيرك اذااماود ىلا ةراش اوهفهللا م اماد ىف عاشاق ناامأو تاداعسلا بزةيو رع رسخادب 2 ْ

 | قييوىلاعتهلوقىفو لال_ها ىذانوهةروهشللاةءار لا (ةسماسألا هلع ءسملا) لامقن مان اقام ىل-عأ

 : هسجولالانه فصوف برلاوه برلا هجواسأو ىهسملار مسالاو برا لاما ناللالدخلاو ذكره 1

 ! لاهاذاف بوررمنامزلا كلذ فول: ابر قباذا بزلا نام هوا بزلا قد :لاهولو هحولانود نراانههفدوو |

 إ بر هلأ دل ادلع اهلناو :دئافاا هدهد هحوأا ىفصوذ قع ءلااقيلان عطقلا لصح بوبراا ىلا هيششإ الهو |

 لو هيعنصو هل ةودمم ىلءهنال_صونيالسعلا | 0

 سس ار خال



 م

 أ كلذ كعامتجالا دعبو مهلهأي عامقجالا لبق نيثكتم لسا لهأ ناس ىف لاه ىلاعتهتلاف هدعرو طولا اش
 انيبانأوه (ام_مناثو) عانقجالادعبالو عامتجالا ليقال مسهل بعتالفنوكسلا ىلنوُئاد مهنأ لعمل
 نيذلام-متابر ذا نيترخ أ لاو او د_هاج نيذلا ةنلسا لهال نيستم دعما نتن نأ نيم 5# نيوولا ىف
 ءاكس ص ىتلا هتنج نمؤملا لخداذاف نهج اوزأ مودق تارظننم ماسلا ىف مهاهأو ام_مف مهف مهباوملا
 |١ شرفا ىلع مهماكت ا دعب نيتم دعما نيتنل-ا ىف ن موك ة ناسا هجاوزأ هملا لقتنتو شرفلا ىلعءكتي
 نومنوكرك ذمدقف انموب ىف لصاحريغ نمؤملا ءاكت او انموب ىف لصاح كا ذف نين رخأت لا نينا ىف ننوكاامأو
 ةوةفكلذو مهلمق سنان هث-هطدمل هلوق هءلعلدام هسفلماعلاو لاس نئكتم ولانه ءرخ أوانه نيف
 نيئكتم ىل اعت هلوق ىف لبق نءانرك ذامو نيثكتم نهوم_هطنممافنوتمؤملا الا نهتوطب مل لاق هناك انئتسالا
 نوكمف هتراضن نم غلب اذا عرزلا فر نمهلصأ نوك,نأ اما فرذرلا (ةئاثلاهلثساا) انهه لاق, شرف ىلع

 || اماو هب رقبءلا بامثلاو ضايرلا ىل_عنوتكشم م_مناريد#ةل! نوكيو ن اماه دم ىلاعت هلو قل امان
 طس ىلع مما ع1 !نوكسجمف هءاءلوزتلاديراملوحءاوهلايف «مو- ىهو رئاطلا ةفرفر نمنوك نأ

 اهمودام_مناناتنجاممنود نمو ىلا عن هلوقنا ىلع ل دبا ذأ هو ةعوذ سمس رذو ىلاععت لاه اك ةعوف مع

 نزكيو سنج مسا هنوكلا عجب نوكي ف رذرلا عع ةغيصرمذخ ىلا عت هلوقو مهثرف تعذر ثيح ناكملا ىف
 فرافر ىلعمسمال_ءنيتكتم لاقاملا هناف هلع لدي نيئكم ىف عسلاو لظحو هل ظنك ةفرخرهد#>او
 يكتم هلوق هءاع ديا ءافك !فرافر لقي ثمح فرفرلاو شرغلا نيب قرفلاام (ةئااثلا هلعسملا)
 عملا ئع لاذسهلو الفلا عن ملل_ةثاىعاب رلا عع لوقت كلذ هلع ل ديا. فكي لو شرف لاهو

 رقا.عوراذ> فرافرو رض فرافر ىلع ئرقدةو ةريثك ىيالثلا ىف عيبا "هلو دس او لام الا عاب لا ىف ١

 | اهنوكي ةنلسا باس. ىلاع:فصو ثيحرمض ا ىفةدئافلا اه طسلا ىهفرقرلا ناانلقاذا ( ةعبارلا هلم ملا)
 ” [|| هبا لما بسورثك ًاامندلا ف رمذخ الا نولل !ىلا سانا !ل-ءلوقن ريض س دنس ب !.ةىلاعت لاه اريضخ |

 ]|| بمحالو هيفرصبلا ذوفن منال ىذلاوهو فافثلا ىهو ةعسناولالا لو ءاابما نظب ىتل اناولالا نأو»
 ' [| دو-الا م قرزالا غرمضخ الا رجلا ئرخمالا حد دعب ضال مام هربغو ىفاصلا ءاملاو حجاج زلاكمءارو ام
 | شالا نيب طسوتمرجالاو فالللاةباغئامهشودوسالاو ضسالا ثالث ةءل_صالاناولالا نر هظالاو
 ناك هفةدوريل ! طرغل ناكن اذ جرن ام ىلع ةصعلا نكن 0ناف طسودللا نوالا لءقلخ مدل 'نافدو.الاو

 حجزتما اذا ض.الافرخالا ناولال ا اهنم لصح ةثالثلا هذه نكل دوسأ ناكهسف ةرارأا طرفا ناكناو ضسأ

 ١| افمالارتم اا ذلوزملاءابشإلا نم ةريغو مدلاب ريغسالا نمل حم هيلع ل ديربغض الا لص رجخالإب
 اًضداقرزالا له دوسالابرجالا حزتما اذاو مسيفلاب قوق دا صمحلا طاخ ه.لع لدي قرزالان والا لس>ح

 ْ معدقو قرزالاورذصالا نمرمضخالافرضخالا لص دوسالا,برفصالا حزما اذاو لممأ داونسا | ىلا هنكسأ

 ناولالاه ف لص-رمضخ الاف دوسالاو رالاو دوءالاو ضال نم قرزالاورجالاو رضالا نمرفط الا نا

 برقالاواد> د.عباذ_دو ةملمالاناولالا ىلءالّتشم هنوكل همل!ناسن الا لممنوكمف ةءلصالا ةثالسكلا
 هناو لئلا, ةروةسماهنوك دنع ضرالا ىفرظنلا ةمادا ىلءناسنال اردةيالا ذهل ورمصما !قرفب ض- الانا

 مدلاكر لا ءام_الاىلا وهيلارظنلاناسنالا» رك اذهاو رصبلا عمد وسلا ءاشالاىناوظنااو ره اثرولا

 نديىفىتلا ءامشالا نم زتمملانوألا ىل هدو ضء.ىذا اه دعب عف دّهُنالءاارومالا هيف عمجااارمذخالاو

 هتلارك ذرضخ الا ىلا ا دل اف سفنا ! لم ناك اد ودوسالاورة_صالاو ض-الاورح الا ىهو نا الا
 زقبعىلابوفم”ىرشبعلا (ةسماسللا"هلمملا) انندلا ىف هعبط ىضتقم ىلعودام ةرخ“ الا ىفىلاعت
 | ةغاايمتانرق.ءا موعسادمحالع ةلومعملا باس لاف نا عيضوم نم عضاو«برعلاد :ءودو
 ظ ا..عالع لب ىذلا لال لاقي ىت-اضد أ باشا اريغىف ىلعسو سنالا لنع نم تسيل اهناك اهنسح ىف

 سانلا نمار ةبعرا لذهار ىذلا ماسنملا ىف سو هسيلع هللا ىلم ىبنلا لاق دلبا !كلذ نم ىأ ىرقبعو#
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 روكجت سفنأهأ س د هرب 2-2 هيما تءقأفو دل هذ كه 4 هر بذاك (اهدحأ) اهو-وىل_ةع :

 امعقو ةذشل مودلا كل ذوف سفن بذكتتال ىأ للعدل نوكنت نأ (امهدحأ) نيهجو لم ب ماللاف لوتال ا '

 سل ةعقاولا تدقو اذا هريدق:ءنسو براض ديزل سدا لاقياك كلذو يدع نوكت نا (امهينان) يبقا

 0 ل شا

 اناط ميدنع سها ىلع مدسقي نم. لاسقي قاطب لهب سم ىه لوي بذاك اول سيل بع ودواذا ىفالماع ا ا
 ناهجو همغف ةغلاممالودو يناثلا هيرلاانق ناو وس او رمال|تايسما سول 1 1

 كس ال ميظعلا بذكل | ىلعمدسقيو بذكي نمنا ىنسعع ميظع ب ذك اسوا سدا (اه هدا

 ةيضئاغرخا ع فرتو هيفا مأ ضفنتف مالكلاريسغين مالو بذكي نمابّتءقول سدل ىأ هيذاكلا سفنلل : ١ اا مي 5 <

 مالكل اريسغي ب ذاكلاو مهيذكن اكما مدس ءو موءلا كلذ فقالا ق دصناسلةدابزو»نوكيوأ ةسعفار | ||

 ووو حفل ب دس

 ! زوظتةمض راع اراب طايل اءاوهلا وهءامهااو تملقدلا س لاو امثمءابهن وكنال سدت ملام لايطاو كوتا | ٍ

 قاطانالاامب قط ..ال ىبلاء ءانلاةةيفطاو اولات ] دباق فرح هلغغل نم لد ةءسضرأ ل .ة2ءازجا هظلاخأ ذا ٠ْ

 الا
 حس كل

 |ةعقتاولا عوقو موي ىف ىأ ةنهملا ثاص امةن :ملا باصأو هلوتاهيذ لمعلا ل_.قو ةعفار ةسضفاش هيلع ا ٍ

 يداك هلوقوة دج ارلا ةرملل :بعقولاف ةدجاوةبعفد مةناهتا ىلا ةراشلا اهتعدول سدل . ) ةعبارلا لأ ا بلآ

 هولا انلق ناف ةبق ادلاكر دمعت 8 .(اهثلان) هنا مد :دقو ةءقاولا ىف لوةناك ةغاام.الع ءاهلا (اهينان)

 هل_.ةو لاهو لوي اعف هق دصي دح | لكن ا عم اماع ايف: نوك.ف دومالا هطيضل نأمل دنع بذاك ال لاقياك

 الا لحال لاةءاكو سمالاروهظو اهتعقو :دسل ةمابقال لوقبف بذاك الو ةريثكر وما ىف بذاوكس وفن

 ةيذ 00 ىهلث اه سوف: هل قو ةءامقال لو 9و لزؤعإ !بدكمال دع اصاخامفن نوكف دحا لكنا هروهطظاراكنالا

 ناكل ة:ةوالوة ماقال موملا كلذ ف لاهو بذكو لا دحانا (اههناث) موملا كل ذلوهل بذكنا
 دوعيثلاشلا هولا ىل_ءزموملا لود ىلعلدالدالاو م وملا كلذ ىف ةماظعلاا مذهل بذاك الواهظعارذأك
 هرب دمت غفار ةضفاح (ةسمالا اهلكسملا) قد_ هيدا لك لب مولا كاد ىف بذاك الهنا ىلانرك ذاع

 ناسا سا (اهدحأ) رخا هوجو هنقو ىل+اريسسما !ىد هر دوسي ديو ةعئارةبسا !

 اقرحتدرعام لوةءاعرو ةديساؤدل نك اعتق رعام لوشن هسفن نع بدكحالا ىندارأاذامث | 0

 ةفصااو هتاف نم ةفص ىف بز كح, اعرو صال ة#ة.ة-ىف ب ذكي دق بذاك نال اذهوادحاو ْ ١

 ل_ىلاب ملا اة ةتامنوكيال دقو اريةعمان اهلا اهلا اةةتلامنوك,الدفو اهباا ام فءلمنوكي دق ١

 ا
 لاثمو) ةفعجلا مولءاحام (ىناملالاشمو) ءاحدقنوك.و دب زءاجام ىلءاةلالوق( لوالا لاشم) ظ ْ |

 نودىناثل اوةعجلامون ةركبلواءاسامو ةسع+لا مون ةركيءاجدق نوكيو ةسعجلا مول ةركي ءاحام (ثااشلا ا

 هتفص ىو رابخالا ف بذكلا هنع ىنن ةيذاك خلك فرعأ ام لئاقلا لاه اذاف لكل !نود عبارلاو لوألا ١
 كلذ قون نوكي ةدحاو ةفارعا تفرعام لوةد ىذا اود ءارو اما ىنن | داو افرح تفرعام لود يذااو ْ

 نمراغأ ) كاعت لاف مث « اريسس ناكولواريبغت هريغي نمىأ ةعفار ة_ضفاخ هيذاك اهتعقول سل هلوشف |

 ْ اطسينمالولابطاواهفت مابي ثك ضرالا تناك أ (اشينمءابه تناكفاسب لابطلا تسيواجر ضرالا

 ردا رك ذةدئافن اس . مدة: دقو شوفنملا نوعلاك ل ابلا فص وىف ىلاعت هلو ةك اةنمءايه تناكتف هلوقو
 لئابقلا لاه ذافْئ شب سل هنا همفلاسقيو هملا تفتايال امش ن كب مواريتعماب وق ناكل فلا نادفي هناى مو |
 لبماعلاو ئثب سدا اذه لاسةءامكتحدل ارقد برمضب س د هن أ همق لذ ءاقلا لوقبالاربتعماب رمضه ستي رض

 انرك ذاماهيف لماع !نوكمف تءعقو اذا نءالدب تجراذا نوكي نا (اهدحأ) يو ٠

 ةضناخهلوةوه ترا ذأ ىف لماعلاو اهتعقول سبل هلوقوه تءقواذ اف لءاعلانوك نا (اهيناث) لق

 ملام ضرالان ال ىنامزلا بدترتلل افلاو لامس اس و صرالا حر تقو عدرتو ةعقاولا ضخ مبدعة عقأو |

 ءاوهلاناة سام ىناعملاو فورا انبيبن انولوة نانا اوكف اوءاعش عقواذا سمشلا لامسف



 الايللا

 او ٠ ' ةبث دمنا نوع ستو تس ىهو ةعقاول !ةروس

 « ( مي>رلا نيحرلا هللا مسد

 (اهدحأ) هوجو نم كلذف اهلبقاعةروسلا هذه قاعتامأ ( ةعفار ةضفاخ ةيذاك اهتعقول سال ةعقاولا تدقواذا

 هذهو ٌرماكس ذكشلان ءهعئمو ركشلاب هةيلاطمو ناينالا ىلعم عا | دي دعت ىلع ”لةتمةروسلاك لنا

 تابت ةنضسةروسلا كلتنا(اهنان*) ركون وكول ”رمشلابو نكمل ريان ارءاردس اركذ ىلع لقثم ةروسلا

 ةروسةروسا| كال: نا (امثااث) دانتلا مولمهةس ىف'ازذلا ركذا كلذك ةروسا اهذهودا.علا قس ىفءال الار كذب

 رخ“الاءلوال |قلعتامأو اهاءقام ع«ةروسلا كل: سكع ىلءةبسول اراهظا ةروسةرو لا هذهو ةج رلاراهلظا
 !هفامىلاو ةماسقلا ىلا ةروسلا هده لوا فو تايئالاو نزلا بابن متافصلا ىلا ةرانشاةروسلا كا :رخآ ىف

 0 ' الاىف مث هئاطلسز ءو هتردق لاكو هن أش ةمظعو هعساواع ىلع ل دي !مرئمدحاو لكو تاروقعلاو تانو ملا نم

 0 !ءلزلاوأ ةعقا ولا ةماسقأ |تعقو اذادارملا(اهدحا) هوجو: هل اهرمسفتىف (كوالاةلسملا) نب

 ني رذاكلا ضف نيدناعملادانعلط_واهراكنا ن ندع نوح .الودحأ لك اهم فرتسعد ةءقاولا

 اف ةعقاولا تءقواذا (ىناثلا) ميعنلا ىفءالؤهو طاف ءالؤه ١ لا تاجرد ف نينمؤملا عفرتورانلا تاكرد د
 ْ | ةراشالا ىفاهلفاسا ملاعا- .اعج ىل اعتهلوةكى هف اذه ىلعو ضفذتملا عسف برنو عفت راا ضفذتف ساشا ا لزلزت

 ةضفذألا ضرالات راص ىتسامااعلفاسلاو مدهلاء الفاس ىلاعلا لعج ىذلا باذعل نال ةعقاولا : دش ىلا

 ةيلامعلا جوربلا ترادف غلبأ ودا هناك ةضفذنلا ضرال اكحص ةم_ءارلا لابسإلاو ةءسا ارلا لاباك
 ءازجاءاىسلا نمو ةيلاعءازجبا ضرالا نم ل_ضتف ضفتملا عفرت عمت ىتا!ةسعقاولاو ةواسم ضرالا عم

 لرم» ضرالاناىلاّةراشا هناف ايس لايكات سدو اجر ضرالا ت>راذ ا ىلاعت هلوق ه- هلع ل ديو هلفاسس

 ١ "؟لفاسلا ضرالاك ةععانلا لا .طاوة سا رلا لامطساك ةضةضملا ضرالاريصتف تتفنت لابطاو ةعز هاكر

 | ةيفيكودحألكلاهعو ةروهظ مقا اولا يفق واذا (ثلاثلا) رلمرملا ضرالا ىف ب رلا بوه لفن اه

 || لوقي كنوكف اق فن ةيذاكىلع فوطعم ةعفار ةضفاخ هلو روظي لو أدمالو بذاك اهل دج وبالف ا هعوتو ْ'

 : (|| (ةيناثلا اهلشسلا) عفت را ضخ الو ضفدنلا عفر ىلع دال ةردقال ىأ ا طخالو كرمال ىف ىلسدا لذ اهلا

 نوط نا لتكو اشم ام ىلع ةلزئزلاوأةمايقلا ى ىو فوز قف ةيناولادوكتتايزغص ةمئار تلد اذ

 ةننثاكلا تناكح لاس ةءاكدل اوهو عقا ولا مالا ه3 ىلا ةراشم ثمن انلاءاننوك و نيعمريغأسش فوذحلا

 تناك اوكا ةبسنلابارسي اكو سأثودحالا دضبال لاكمال اوقو ناك ام ا."اكس هال ناك دار ماو

 ةيوارنالف هلوقى ةغلا. .هللءاهلاثوكثاسنب د ادهني .ءلو اًميش هنو كس: ىلء دئاز فصو تاكل ىذا ةن: اك

 ( نالفنولوةيوريخلا دعب فموبا وايت مها ناكأي ادار هن :وكى ةغلابااناو أ, نأ او دارا اذا مهئاودو ةباسنو
 ةلكنعةباسنل مو :اولاقذ د ما ةدايز عمز اججالا ىلا لد ؛ واعتلا نعاول دعف لضافوأ نحو أ دبجوار

 اهناس نكعالامدنع ىنالا ناس مهمزلا خ ولو ين ال اظل ئ اهل |لوق لدي ةملاظ املق ثمح ثدن أاتلاءاهبانمتاك

 الديالاهو لاهو لاو لاق لد اعلا ل وق نعءالدب اولا انلق ثيحس عم ىف :ياكسلاكو ىنن اذان مهل وقدف ءاهلا

 ىقبذي ةدايزلا ىلع لادلا فرحا و ةلكرعىنغيفرحاو أي نأ اودارأةسغلاملا ىف كل ذكف لاهو لاق هلوق نع
 || ديحوتلاو ثزنأتلل مموكمدعد:ءءاهلا اوعضوذ هملعو ئثلا لصا دعب ةدار ؛'نانالرح "الا فنوك نا

 | ئسءماذه ل صح ةءقاولا تعقوو ةنيئاكلا تناك ىف لوةنفاده تن اذاةغا امال عا ىفال درفملا ظفالا ىف
 أ ءاهلانالف اظفلام أو نركب ام لصأ ىلع دياز ئاكل ا نا ةنثاكمل ا تناك مهاو تبا ودصق ممن الفىعمامأ اطفلال
 | ةعقاولا عقوو ةنتئاكلاناكاولو ةب نا جيش ناكل ب لعشلا ىفثأ زم اريسعت تاسيث از اجا ةغل ا .#ءلل تناكول
 ' مسيو نولث هن لوقت اذ اماذل ىف لماعلا (ةشناثلاهلكسملا) ةغلاباا هيدا رملا لوةنانال كلذ نكعالو

 | اهيفلماعلا (اهينان') ةمايقلاركذا لاق هناكر رك ذاوهوافراظال هبال وعفءاذا لعبع مّدقتملعف (اهدحأ)
 | لمدقد موق عقزو موق ض قصيت مقا ليس يف ملة مول وتاج جس: يا اهمقو ربي

 ااا

 هءاع
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 توةباننلااديأؤاوجاإلا ضيلالو دال طخ هزت دامرك دف ىلواباةءااو باو اءنو.هربونو.غنيريدلانأ]

 باح ارثذم ثو.غربو نوععسب نيذملا نيعلا باصصأ هناصس مددقف بيهزتوا بيغ ىلا نيجاتعربغ مهذ

 هللا نمند_هءالا هاا ال ناكثاو م“ :-رد نم برة نيسعلا باعصاد_مأ نيب داساارك د م لاهثلا

 ْ نيعم سداح ن نهري نورلا تايدج نم هيذ_بهلوقب ةراشالا هءلاو بذهاب اهلا قدا سااناف

 وغدر رقتو ةغالسلا ن ندهبرضوه ل وة كاعد هلا باصصأام هرق قفا (ةسماسلا ةلدسملا) 0

 ل وقب كهعام ىلعرد_ةبال عماسلا نا ىلارب مسخ وملك نع تكس مث سها نان ىف ماكتملاعرشي نأ

 لئاقلالرقءامكسصر ليز نا فاخا ال سفن ااس#وه لانه لوك 0 اعلا

 لاهاداه هيلعوه أمنا ماده لو هةصو عوماذا عماسلا نال هفصن نأ نم غلب ؛انوكمف الالف فرعد

 هبنأو هتضرف ام مظعارب_خلا اذه دنعنالف لوقي م اءيش هفغن نم عماسلا ضرب تبني 1

 مي ا اح لوةنءانعم فرهد هئمو هنأ ارعاام(ةسداسلا هلم ا)هنم تاعاممأ

 وقتا دعتلا دم ىلع ةمماهفتسسا :لجةامملا باص ام هلوقو دكرتو رك ذ نع عجرف هربسخرك دينا ١

 ميزنب بوو سل يي سس

 ملكستملا ناكنف اذه تفرعاذا باو !فرعنالكنا لوق:كناكموهغم كمالكنال هتهركاباجاولو كلاؤ- ||
 فرعتال كنااعاز انهم لاذ لاهو تكس مل منالب وطتراسخالا ف نالا شريم مث ار رمالا ل وأ ىفأأ/ ٠

 هلع لوط توكسا !كلدنوكب دقريلا نع تكسي مث ادتملارك ديو مالك ىف عرمب نمنال كاذو هبنك |

 ادتزتالاهو ل_ضواديز ناب هريغرب نا دارا اذا الث اونا امرين أرك كرم ع نمريمل العد بطاسن انأب |

 ةدئافلا٠ نع مالكلا جوردن ءاجلوقيالو تكسفهد_.:ءاسلاج ارو ديز ىلءهرصب عقوءاجهلوق لبق نأ ظ

 هناف ديز برحما لاق ءاج نم لاه نا ىنكي هدحو ا د ملا ناي اعل مالا لوا نمر ارك نع تكس دقو |||
 قرط اةرايتا غي نا ترق !انوكد دقو ءاجلوقنالو ديز لوة:امارثكواناوج نوكي ديز لاه ثا |

 نامصاف لاها1 لون ذاذه لعاذ ا هذع لوقااذام لودي مث تكسيو دز نءن اذغلا لئاقلا لوك ةصقلا| 1

 ريما لاسرووهلل هنا مهوب دق ثوكسا انا هس: ىف لاه مث هسنع تكسفريلايف أب ْنا دير هناكتاكةدنمملا |

 الاد كل ذ نوكمأ مبوغبال هنااسع ارادت ةنهملا باص ام لاف ءابس ع نمباود» ىف دب زىلعتكساك | ا

 وهوره اط هسجو هو غلب هجوادهو هسارغوهن اهحلن ل, صال ارؤهلغا نكيلا دبل ا ىلع هتوكسنا ىلع ش

 هناري-غماهةتسالا ليبسس ىلع رهأم ةنملا باصأو لاه هناك ةيمانهفمسأ ةردحاو "هل هج هن اءانعم لاش ؛نا|

 مه رعأ يلعن ىلا ةراشا ارولظلا'نايتالاو ةنجملا باص ام ةنهملا باصصأ لاتوزعضملا ماةمرواعلا ماع ظ

 كلذكو ةمأشما باحص أ ام ةمأ ملا باص و ىلاعت هلوق ىف لولا كلَ تسصو نيتها رهاظ مه دشثح | ٠

 ظفار ١ىفةمكملاام(ةعباسلا ”لثسلا)ةعراشلاام ةعراسشلا هلوةىفو ةةاملاامةقاملاهلوق ىف

 نيملا ل اوقن لامشلا بامصأ ام لامملا باصصأو مهلاوسأ ناس ىف لاق هنا عم ةنعملا هلب اقم ىف ةماشملا

 هي نعااولاقو نوعماذهاولاعو ع طاوم ىفاظافلا هنءاولعتساو هياولاق مالا فورعملا بناسجلل عسضو

 فرك نيهلا "للاقمىف لوالا نةالاراصق هقعش ىلا راش اريسلا" ىلا نم راس داا4 لب اعملا بناعللاوهضوو

 لمعت الو ةريسملا ةنسمملا ”هلاقمىفودرمسالا نعالا ل اقم ىفو ىريشلا قهلا ”هلياقم يف لاسةفرو ديم

 لب اقم ىف لاقي الف ةئمأا لمعت ست | ةمهشملا لمع: نالو لوما الو لمثل لاقد ؛الف يملا لمعتست :اكلامثلا

 لود اذهٍلءاذانامع "هلي اقمىف ماو نيا 'لناقمقفوهف م . (كلااماو مّوشلا باز ه طظفانيعلا
 | اغفلو د" الا نم فورعملا بناملا فنيعلا ظفل لاهعّدسا ىلءاورمصةقاوهوك رتب ملنمهلاب اولا ءامدقتا

 وذلا ىلا اوراقن مم (امهدحا) ياي تابعو بكا ]1 ىلا او راف *ال ءالدو لامذلا يا همنا -ناطظفأ ىاثدحو هنلب اقم ىفلاسعشلا|
 تاب ااا زازا يرق انه هج ادا وانس: ايما اواءجو ناستالا هسواه رم اواعج و ءاعسلا نم

 كاد لم رخا اا بوذا 0 اةمىفاو أر مغ فورو بوض غلاي اكتناملا ةوقابونلانىوقالااوعسن |

 رم ار 146
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 نوما باصص ام ةنمملا باصداق هئالثاجاوزأ منكحو)ىلاءتلاق مام لقثءابلا فوامةوةبنيتفشلا

 هرقباه دعا هرسفو فات ا ةثالث جاوز د م أ موملا كلذ ىف ىأ (ةمأشملا باصد!ام ةمأ ثلا باصتاو

 ىلءدروام ناو ريسفتلا ىلع دتءافلا (لوالا هلكسملا) لث اسم همفو ةزمأا باعصأ ام ةزدملا ناوصأف

 ةنعملا باص اماف لاف موق لك لاح ني ةمشملا ناتو ةئماا باصأ هن :الئاساوزأ لاه هناك تدل

 احاوزأ مدكو ىلاعت هلوق قيسو اهل اودحأ عمةثالثلا ماسقالا ركذ هناف هيلع ل دياع ىنتك ادالوا ميسم الرتف
 اضم[ مهةنمل بامسأ 6 00 لا) اهلاسناسلةدحاو لكداعا مت ماسقالا ديدعتن * غب ةثالث

 هللا نمرومرينت ممناعانوكلاماو ممناعانممتكن مهل نم مهو كلام | ةنمملا باصصأب مهيسمستو ةذملا

 ريكا ىلعللدلا هيداربنيدبلا نوكسل اماو م_مناميأيوم_ميديأ نيو مسهزوت سي ىلاهت لاق اك ى لاه:
 ىمكح مه أ هف لصالاورحزلا دنع شودولاو رولا نمنيعلا بناس دصقي ىذلا اسس انلءاغتت برعلاو
 ناسنالا سف:ىف نا ىت-هرا تشاو هر دق ىلسع لمل دئن لك ىف فن اك قادن ا ناخا ل ىلاعت هن اوهو

 نيلحم ىف نيمباشتم تايثاوأ نمهباشتم نيلعم ىف نيةام تاسبثا روما هاو أو دعتال لئالد 4
 بناس ا ىف عدو ا ىلاعت هنا مهب اسن نم قولك هناف ةبباشمءامشالا دا نم ناسسنالا لاح ذا نيام
 هللا ةردقريغاخ سههلاو رك ذينأ ىلع اعلا لها عقتجاول رسسبالا بناملا ىف تأ وق نانالا نمنمالا
 ةوقاببو نعالا بناملا ىفديكلانا لوقيءاك ذو ةساكى دي موده ناك اف هماعنورد_ةدال هنداراو
 دبكلا ناكملاب وةنمالا بتال اراهذ عفنلاةرهاط ةوق هدف سيلورمسالا بناحلا فلاعطلاوديدغتلا
 لمادد.كا|ناكم هل_ه24نيعلا هللا ص٠ .هذضو لامثلاك نيا انالراشخ الا ىلءاداذه لوقذؤ نيعأا ىلع

 رباكألا نعال بنامحلا| واءحو لامثلا ىلءنيملا اول ذ:هلامش ن هاك وقاهنسناسنالا نا تنثاذارامتخالا

 كلذ ىل_عرمالا نوكي نا ىجين.ف زيزعلا نزو ىل_ءاظفلهلاوءضوو نيعلا باصصا ن هوهةناكمهلن 1 لمقو

 ٌمكاادنعنافلاعفلاودو نزولا كادءادنلا دنعموه ذا مالا هب صةخ ىذا! نزولا ىلع رامسلا

 نيسعلا للتو ثامخا,قاسفانرانخلاب لاةمفرمدكلا ىل_ءءائيلا عمنز ولا اذهب نوي مومذملا م -الابءادنلاو

 نيو عقواملكو يول هبف ىذلا عضوا هناكسس "هلعفم ىف ةنمأاامأ و نيعلا لمعتسا كلذدح هن مراستلا

 لعج (ةدئلاثلا ةلئسلا) ةبعلم اناوةك ةاهموهق نيفلا عضوم كا ذف ناكملا نم بناج ىف ناسنالا
 هلاصعتو هئمع ة ةنعب درا ناسنالايئاودتال كاذو ةجرلاةناغل- لد ماسقا الث ىلءقاشل ىلامتدقا

 نيسولا باعصأب اي راشا ىلا هت هنا مث عاد_ةلا "لب ادم ىف فانا لالا "هل ,اقمىفني_هااوهمادقو ه-ةاخو

 تانصد ابو نوم .ركملا فرشالا ىئالا با هدأ نم مهو مهام م متكث وطعب نيذلا جا لا ىلا

 نوناهممسهو مهلئامش ممتك نوطعي نيذلا مهو نيمأ ا با صدأ فال ىلعم_وااح نيذلا ىلا لامعدلا
 ا ار ويبدا اع نءقلذنانوةء_سنو مملع باسحال نيذلانمقب اسل اركذو

 رمم-غا نوعف شي هريغلا قد ىف نوه اك ىلاسعت هللا ىدي عب نون رق امهو نعالا تناح نماسلعلا ةلزنملا ىف

 م وقم تاب اقم ىف لقي ل ىلا_عق هنن نيل !نا أ نم ةلزغمىل_عأءالؤهو سانا!لاغ-ثانوضقدو

 ةوسقلا تناكو ي-ملع ب ضغلاة دا مهما !تفتلياللاهشلا باصص أ نع نب رخؤم نيفاخت*نونو تسحب
 مواسم عبنمو هبسقنامل ا موث3 ىلا عت هوةكوهو هش الث لس ظغلا تسد تراصف هم اير ةداعل |

 باصأيءادتبالا ف ةمكتحلا ام (ةعبارلا ةللعسملا) لكلا ا يا
 ظ با لاه نبا !١لاح نيب ناسا ىف هنا عم نيت للا ىلا ملامشلا باصصأ ىلا لاةةالاو ني_هلا

 م-م ربلوغثم مهرس نيالا امأو ةءصوملا 5 دافئا هيكل قادت ه1 4 ٠هد عنو د : 1

 وذااناكو ىذالامض وتلا :مه.ةناكؤ ةهقاولا تءعقواذاىلاعترك دال بادعلانوزحالف
 ل

 نيذلاب

 1 ٠ هتلبا.ة ءاوعضوو :ْوَدلا ىلءلديوهو نيدلا دل ل مةورب هّتلاو ىلإ وطلاكريخي الام وريصبل او عسم هداك ولا

 ||| نوكيامناهلئاهلارومالا نماهعوقودنغنوكيامو ةعقاولاركذ لونا( باوملا وإن نترغلا ىلع لاعشلا



 نذكجت سفنأسهأ س هدأ هرب ل- ا تءقأف ذود ةؤصب ,ذاك (اهدحأ) اه وح ولتعا|

 بدل ةعقاولا توقو اذا هريدق:دئزبسو براضديد) سوا لاق اك كل ذو يدع نوكت نا (امهينان) هي ئ

 نوكتئالا ذه ىءواموق مفرتواموق ضخ ةعفار ةضنان ىمهف اهنعرب انا بذاك اهل دحوم ا

 اناط م_طع عا ىلع مدسق» ن الاق د قاطن ىله سرها ىهلودد بذاك ابهل سل ى ىبسعت رهواذاىالماع | أ

 ءكسجءال ميساظعلا يذكلا ىلعمدسقيو بذكين من اىعع م اع بذاك اها سدا (اههدحا) !

 دوءعيثلاشلا هولا ىل_ءرموملا لود ىلع دالوالاو مويلا كلذ ىف ةمظعلا مذهل بذاك الوم ظعءارذأك .

 ةيضفاخرخا ع فرو هيفا سعأ ضفنتف مالكللاريسغين مالو بذكي نمابّتءقول سدل ىأ ةيذاكلا سففلل | ْ

 مالكل ا ريسغي ب ذاكلاو مهبذكن اكما مدس ءو موءلا كلذ فقالا قدصناسلةدازوهنوكيوأ ةسعفاد |
 ,.اهرحتفرعام لوةءاعرو ةد-اوة لك ناك اعتق رعام لوب هسفن نع بدكحاا ىندارأاذامث | ظ ١

 الا

 | ةهقاولا عوقو مويىفىأ ةنملاتاعص ام ةن ملا باصحأو لوقا لماعلا لقو ةعفارةسضفاشا هيلع َ ٍ

 ةيذاك هوقو ةدح ارلا ةرملل ةاعقولاف ةدساوم فدك اها لاةيلكا اهتعدول سدأ (ةعبارلا لئلا

 هولا انلق ناف ةبق اهلل ضعي م (اهلات ( هنا م مد :دقو ةءقاولا ىف لونك ةغلامال ءاهلا (اهينان 1

 اهتعقو ”ةذشل مودلا كل ذف سفن ذكتال ى ل لمنا نوكت نأ (امهدحأ) نيهجو لمح ماللاف لدالا|]

 4 بقولاهد لوقي ثق د سود كت اودع انعاش دوز هومالا طبل تال عربا الاخ

 ةيذ 1 تالا يو تاكو داق لعل 9و لؤحإ ايدك اصاخايفن نوكدحا لكل هروهتاراكنالا ||

 ناهجو همفق ةغلاممالودو ىناثلا هجولاءانلق ناو لهب ساو كيدلع هال | تاهس ىأ كس ف لس هقدط» هنا

 ناكل ةقوالوةمأت قال موءلا كلذ ف ىفلاهوبذك ولاد- نا (اه-مناناو) موءلا كل 3 لوهأ ب نذكنإا

 هرب دعت ةغفار ةضفاح (ةسمالا هلكسملا) قد_هيدحا لك لو موملا كلذ ىف بذاك ال هنا ىلاانرك ذاه

 ناعما ةشلاع (اهدحأ) رخاءوجو همفو ىل+.اريسسفتا ا ىف هر د وسيدة ةعئارةبس 0.

 ةفصلاو هتافيص نم ةفص ف بن تسر اعرو صالا ةةمق-ىف يذكيدق يذاكلا نال اذهوادحاو | 0

 ال_داالا!ةفتامنوكيال دقو اريةعمان افلا ايلا اةسفتلمنوكرال دقو ايبا اًم فلمن وكيد |
 لاثمو) ةفعجلا مولءاحام (ىناملالاشمو) ءاحدقنوكبو دب زءاجام ىلآ 'اةلالوق( لوالا لاشم) |

 نودى اي ئلاوةءهلامونةر لوا ءاحاموة هه امول ةركيءاجدق نوكيو ةس»هملا موةركب :ءاحام (ثااثلا | ئ

 هتفصفو رابخالا ف بذكلا هنع ىنن ةيذاكة لك فرع ام لئاقلا لاق اذاف لكلا تود عببارلادلدالا | 0

 كلذ قوذ نوكي ةدحاو ةفارعا تفرعام لود ىذا اود ءاروا ما ىنن اد اوافرح تفرعام لود ىذااو ْ

 تجراذا) ىلاعت لاف مث * اريسس ناكولوا ريمغت هريغب نمىأ ةعئار ة_ذذاخ هيذاك اهتعقولس ل لوقف

 اطستمال.هملابطاو اعقت سهام ثكض رالا تناك أ (اشنمءابه تناكف اسب لابطا تسب واحر ضرالا

 ناداصملارك 5 ةدئافي ثان . مدت :دقو شوفغنملا نهعلاك ل املا ف صو ىف ىلاعت هلوقك ا: .ئمءاه تناكف لوقو

 لئابقلا لاه ذافئشب سل هنا همفللاسشيو هملا تفتليال امش نكي لواربتعماب وق ناكل فلا تاديمفي هنا ى مو
 .لماعلاو ئشد سااده لا.ةءامكدلار ةدهم برمض» سدل هنا همف لئاقلا لوقيال اريدعمأب ريض هب ريض

 انرك ذاماهمف لماع !ن وكمف تعقواذا نعال تجراذان وكي نا(اهدحأ) اههو-و لة<تءراذاىف
 ةضناخةلوةوه تجر اذا ىف لماعلاو اهتعقول سبل هلوقوه تءقواذاىف لءاءلانوك نا (اهينا”) لبقنم

 ملام ضرالا نال ىنامزلا بدترتلل ءاغلاو لاما سو ضرالا حرت قو عفرتو ةعقاولا ضةع هريدقتةعفارا

 ازهظت ةمضرا ءازحاب طاَمخْلاءاوهل اوهءامها او بملقّلا سلاو امد ئمءابه نوكسال سنت ملام لاب او لوح |
 ءاوولان ا ةيساننم ىاسملاو فوركلا نين انولوقي نيذلا لاقو ةوك ىف اهءاعسش عقواذا سعشلالامجسىف
 قابطانالا مب قط ..ال ىبلا ءاتلاةةيفطاو اولات ] دباق فرح هلغفأ ع نم لة ةسضرأ هل, يةثءازجا هظلاخا دا
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 ةيث دمدنانوعستو تس ىهو ةعقاول ا ةروس

 « ( مي>رلا نجحرلا هللا مسد

 (اهدحأ)» وجو نم كلذف اهلبقاعةروسلا هذ هقاعتامأ (ةعفار ةضفاخ ةيذاك اهتعقول سل ةعقاولا تءقواذا
 | هذهو ٌرماكبيذكلا نع هعنمو ركشلاب هتبلاطمو ناسنالا ىلع معنل ادي دعت ىلء"لقثم:روسلا كلنا
 تايبينتالةنهضصةروسلا كلت نا (اهنان*) زمكو كوكيلا "رمشلاءوركش نإ اريد ا.ءازدلا ركذ ىلع ءلةثمةروسلا ١
 ةروؤسةروسل كلنا (اهثااث) دانّملا مون مهةد ىف'ازذلا ركذل كلذك ةروسل | هذهوداعلا ق-ىفءال الاركذي

 ظ رخ الابلوالاقلعءتامأو اهلبقام عمةروساا كا: سكع ىلعةسهلاراهظاةروسةرو#لاءذهو ةجنرلا 1
 !يفامىلاو ةماسقا ىلا ةروسلا هذه لوا ىفو تايثالاو ىنالا بان متافصلا ىلا ةراشاةروسلا كل ةرخآ ىف ١

 هن ؛ الاىف مم هناطلسز ءو هتردق لاكو هن أش ةمظعو هعساواع ىلع ل دي ام,ئمدحاو لكو تاءوقعلاو تانو ملا نم

 ل !لزلاوأ ةعق ةاولا ةماسشا |تعقو اذادارملا(اهدسا) هوو لج اهريسفتىف (ىلوالاةءلّمسسملا) لئاسم
 | نيرفاكلا ضفضت نيدناعملادانعلط_واهراكنا نمدس أن حس الود لكامفرتسعي ةءقاولا

 ا ةعقاولا ثءق واذا( ىناثلا) ميعنلا فءالؤهو مي |ىفءالؤه الا تاجرد ف نيئمؤملا عفرتوراذل !تاكرد ف
 | ةراشالا فاهلفاسا_ملاعا اع ىلاعت هلوةكىهف اذنه ىلعو ضفختملا عسفرتو عفترملا ضفه» ساما !لرلِزت

 ةضفذألاضرالا ترام ىتحامااعلفاسلاو مدهلاءالف اس ىلاعلا لعس ىذلا باذعل نال ةعقاول ا! ةدشرلا

 || ةبلاعلا حوربلا تراضف غلبأو دكا هناف ةضفختملا ضرال اكحص ةيسارلا لاي_+لاو ةءسارلا لابخلاك
 | ءازجاءامسلا نمو هيل اعء ازا ضرالا نم ل_ءدف ضفتملا عفرت عت ىتا ا ةسعقاولاو ٌةبواسم ضرالا عم

 كلر ضرالان اىلاّةراثا هناف ايس لالا ت سو اجر ضرالا تسراذا ىلاعت هلوقه هلع ل ديو هلذاسس ١

 | ||| تالا شرالاك ماشا لاول اوةسا رلا لامخاك ةضةذملا ضرالاريصتف تفنن لاب لاو ةعز هاكر
 /ٍ 0 | ةيف.كودحأ لكلاسه# اناوومظ ةسئازلا تلقو اذا (ثلاقلا) ”رلمرملا ضرالا ىف عب رلابو.ه لفن اك

 فوطءمةعفار ةضفاح هك ومفر ىاظيلوأدمالو بذاك اهلدجو الفا هعوتو
 4 لوةيانوكسفاةسنةيذاكلع

 ١ 11/ (ةيناثلا هل عسملا) عفترملا ضفخالو ضفامنأا عفر ىلع دال ةردقال ىأ أ طخ الو كشرمالا ىف ىلسدا لالا
 0 1 ا نوكينا لق<وانام ىلءةلزازلاوأ ةمامقل ا ىل صو فوز ةقض ةضاول نوكّتنا لق ةمقارلاتقواذ

 مه

 ةئناكلا تننناكح لاسةءاكهلوهو عقاولا مالا: شن ىلا ةره سم ثدن اتباع ءا”نوكستو نيعمريغأش فوذحما

 0 1 تناك وكول ةبسنلا ريس ناكولو سأ ثودحالا ديال نكره الا اناوقو ناك امان“ كيهال ناك دار ماو

 00 ةيدارنالف هلوقى ةغلا.هال اهلانوكن ادب اديه نيب دلو اًميش هنو كس[: ىلءدباز فصو ناكل | ىذا ةن* اك

 ١ ْ | نالفنولوة,وربملادعب فموااو اب نأ مهاناكايوار هنوكىفةغل املاء وأب نأ او دار اذا مهئاوهو د هباسنو

 ]| ةلكرعاباب د فريق أنا ولاة دئاف ةدايز عمز اجمال ىلا لب وطتلا نعا ولدعف لضافوأ نسحو أ دبجوار
 1 ا ال1 .جالامدنع قنالا ناي مهمزلاذملو ىن اماطلا : اهلا لوق لدي ةاظ انلق ثمح ثدن أتاا» ءاهبانمتا اك

 0 الدال فو لاهو لاهو لاق ل ئاسقلا لوق نعال دب اولا انلق ثيحح عما ىف ةياتكلاكو ىثن اذان مبهلوق ىف ءاهلا

 || ىنيذةدانزلا ىلع لادلا فرح او ةلكرع غي فرحجاو أي نأ اودارأ ةسغلاملا ىف كنذكف لاهو لاق هلق نع
 ٠ | دسوتلاو ثزنأتلل موك مدعد_فءءاهلا اوعضوف هيلعو ئذلا لصا دعب ةدارزلا نالرخ "الا فنوكين ا
 ا 0 ا ا | جمان علجج ةيئارلا تقوو هن ل هدادعتب اياتفل ا بارجا فالدرفملا ميلاف

 51 ةعقاوا م ةووةن *ىلا ناكاولوةي نا تش ناك لب لمفلا فت ز امسم نونا ازال ةغل سمن تاكل

ث هنن لوقت ذاماذا ف لماعلا (ةئئاثلا هلثسملا) ةيلابملا «دارخارياوشناءال كاد نكيالد
 0 الجو كول

 : أ ٠ يق لماما 9 ةمايقاارك يا لا 0 0 الا
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 انوقباسلاامأو ريحا عفنلالرذهلا عطقارآ دامك دف ىلواباةءااو باو :لانو.هربو نومغنيريذلا

 باح ارتد ثو.غربو نوععسي نيذلا نيملا باصصأ هناصس مد قف بيها بيغرت ىلا نيجاتحربخ مهف

 هللا نم ند الا هاا .الناكناو مه“ :-ردنم برة نيسمأاباصاد_مانيشياساارك ذ م لاهثلا

 ّْ نيععم سة د أع ن ندري نوحرلا تايد نم هذجهوت ةراشالاه لاو بد_عفلاشإ اهيل قداس ١١ناف

 وهدرب رقت و ةغالملا نمبرضوه لون ةساوملا با أ ام هارق دمام (ةسماسللا هل ةبسملا) ةنع
 لوقب .اممعاعم ىلعرد_ةيال عماسلا نا ىلاربسني مة نع تكسي ضاتامو ىف ماكتملاعرشي نأ

 لئاقلالرقءامكسصر ليز نا فاخا الهسفءااس#وه لانه لوة.مت "ىلع ىرج اع ل ريش | هريغا لث اعلا

 لاهاذاف هءلعوهامتبانماذه لوقب هغ_صو عوساذا عماسلا نال غصب نا نم غلب ان وكيف انالف فرعي نم
 ل نأو هّتضرف ام ملظعارب نا اذه دنع نالف لوقي مث ميش هفن نم عماسلا ضرب ةيانالق فرعي نما |

 ركل رأيا باس ةيارإلل عد هئمو هنأ ارعاام(ةسداسلا ةهلثسسملا)هنمتاعاممأ]]

 رتناوبو ايهم لع ةيباعقتسا ل ةنيملا باصصأْم هاوقو دكر رك ةنص عجرفهريدبجركا إل 35

 اك ناك ةلاذاه تفرع(! بفودط] بغرعنال كلا لزق كناكموهغم كمالكن ال هتهركاب احاولو لاوس :

 فرعت ال كناانعاز امهم كال 3 لاهو تكس 0مئتالب وطتراس الا ىف نال مشرع لع اري رمالا لوأ ىف

 هلع لوسط توكسا !كلدنوكب دقربلا نع تكس مث ًادنبملارك ذيو مالك ف عرمشب نم نال كل ذو ههنك ||

 اديزتالاهو ل_ضواديز ناب هريغرب نا دارا اذا الث اه نا امربملا ارك ذرمغ نمربخلاا لعق بطاسغ انأب

 ةدئافا نع مالكلا جوردن ءاجلوب الو تكسفءد_.:ءاسلاج هآرو ديز ىل_ءهرصب عقوءاسهلوق لبق غأ
 ب

 هناف ديز بمحلا لاف ءابس نم لاه نأ ىنكي هدو أ دملا ناب ءبلعل مالا لوان ردا رك نع تكس دق |||
 لوطا ةراشاع كلا تركب /!نوكد دقو ءاجلوةنالو ديز لوة:اماربثكواناوج نوكي ديز لاه نا |

 ناساف لاه لون :ذاذه لعاذا هنعلوق اا ذام ل وقب ْمتكسيو ديز نءن امذغلا لئاقلا لوقك ةصقلا| ٠
 للا لاب وهلغل هنا مهوب دقت وكلا نا هسيضتق لاغت بنم يكن يفتاج أب نادب رب هناكت اك سنمملا | ||

 الءاد كلذ ن وكل مهيال لامعا زادكم ةهملا باص ام لاقفءاح نمب او ىف دب رعتكل ا |
 وهوره اظهسجو هسذو غسلب هجو اذهو هّمبارغو هئ اغلب مال ارؤهلغان كيلا دنيا ىلع هتوكستا ىلعأ ْ

 هناريسغ ماه ةتسالا لمس ىلع مهام ةنهملا بابصصأو لاه هناك ةمماسهفتسا ةدحاو لو هن اءانعم لاقي نا

 مه م يلعن ىلا ةداش ار ظملاهناسنالاو ةنملا باصص ام ةنهملا باصصأ لاهتوزعضملا ماةمرهظملا ماه ||
 كلذكو ةمأشملا باص أ ام ةمأشملا باص و ىلاعتدل رقفلرقلا كن سس ونيتسعارهاط مهركذث مح ||

 نيملا ل اوقنلاعشملا نامصأام لابملا بامصأو مهلاوسأ ناس ىف لاه هنا عم ةنعملا هل اقم ىف ةماشملا
 هي نعااولاقو نوهماذهاولاهو عضاوم ىفاظافل اهنماولمعتساو هباولاعت الرا فور عملا بناسجلل عضو

 فيك نيعلا "هب اقم ىف لوالا ظذالار اصف هفعض ىلا ةرائاريسلا* ىلا نم داس هاا لب املا بناعللاومضوو

 ىلهعم ست "الو ةرمسا ا ةئسعملا ”هلراقمىفودرمسالا نعالا :يب انفو ىرسلا قبلا ”هلباشم يف لاسةمفرو ديام ا

 ا

 اظفلرامت 1ىفةمكملاام(ةعباسلا ”لثسلا)ةعراشلاام ةعراسشلا هلوةىفو ةةامحلا امةقاملاهلوق ىف

 ا
 هل اقم لاق , الف ةنمملا لمعت ست م ةمهْشملا لمعت سن الو هل عملا الو لماما لاشي الف نيعلا لمعت سن كلامشلا

 لوقنف اذه ملءاذانامم'لياقمىفماشونيسأا لاق مفوهف م اشلااماو مْوشلا بانْن ء طفانيسعلا |
 اغفلو د ال٠ نم فورعملا بناملا ىفنيهلا طفل لا.هتسا ىلءاورمصةقاو هوك رتد لني_هلاب اولاق يا

 بك اوكلا ىلا اورافن منال الذو لامذلا (اههدحأ) هم5نارخ[ن الغفا مها ث دو هنلب اقمىلاعثلا|

 ناسنالا ىوأراككوقاامهدح  اواعجو نيام“ 'ايمبلا اواءجو ناسنالا هجواه ركن اواعجو ءاسجسلا نم

 كلد للعم رخا ١- ا احب وحلا لب اةمىفاوأ ارم فوروب وضع لاقي اكس اذاةوةابو:لاى وئالاا وعشت |
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 ] هبل باصص ام ةندلا باصصاقةنالثاجاوزأ مدكسحو ) ىلا هت لاقهم هام لقث ابلا وام : :وقبنيتفشلا
 هربا دعا هرسفو فائسا ثالث حاوزأ رد ١ امودلا كاذ ىف ىأ ( ةمأشملا باصص ام ةمأد ملا باهداو

 ىلءدروام ناو ريسفتلا ىلع دتءافلا (لوالا هلكسملا) كس اسم همفو ةزمأا باعص أ ام ةدملا ناصأف

 ةنمملا باص اماق لاف موق لك لاح ندد مث ةمثشملا رامصأو ةئماا بامصأ ةيئالئ اس اوزأ لاك هناكمم تهدأ

 5 وزأ منكو ىلاعت هل وة قبسواهلاوحأ عم ةثالثلا ماسقالا ركذ هناف هيلع ل دياع ىنتك ادالوا مب لا
 | كباس (ةيئاثلا للكس -لا) اهلاسناسمل داو لكداعا مت ماسقالا ديدعتن لفي ةثالا
 || هللا ن مرور ةسنمماعان وكلاماو مهتاعانمهماكنم "هلوس نم مهن وكلا اما ةنهملا باص أي مهتسمست وةنللا

 ريخلا ىلعلءلدلا هيدا رب نميعلا ن وكلاماوم_مناعأب ومب #م ديأ نع مس هزون سد ىلاسعت لاق ايىلاعت

 ىمكح م أهف لصالاورحزلا دنع شو ولاو رولا نمنيعلا بناح دصقد ىذلا اسس ال“ اف برع و

 ا ناسنالا سفن ىف نا ىت-هراستشاو هتردق ىلع ل#ل داى : لك ىف 4ةناحح قلنا ٌقا>امل ىلاعت هناوهو

 | الحمق نباشتم تانثاؤ نهب اشنم نلحم ىف نقلت تاب ارامتخالا لئالدو ىصخال أو دعتال لئالد 4
 ْ | بنام اف عدوأ ىلاعت هنا ٌعهباشت٠ن قوات هنافةهباشمءامشالا ثا نهناسسنالا لاحذ | نيف

 | هللا ةردقريغاخ سهدلاو رك ذينأ ىلعملاعلا لها عت ة-اول رمسالا ناملا ىف تا ةؤوق نان الا نمنعالا

 | ةوقاببو نالا نال فدبكلا نا لوقيءاك 5و ةساك فديه هذغي ناك أف هءاعءنورد_ةدالهيداراو

 ديكلاناكملا وقد نميالا يناس اراسف عفنلا ةرهاط ةّوقه.ف سيلورسسبالا بنامملا ىف لاسطلاوةيذغتلا

 | لماد درك | ناكم هل_ه«نمعلا هللا ص.هذتو لام لاكن يعل |نالرامشخالا ىل_ءاد اذه لوقث نيعلا ىلع
 رباكألا نيالا بنما اول حو لامثلا ىلءنيملا اول ذهلامشن مىوقاهنسيناسنالاناثنثاذارامتخالا

 0 | كلذ ىلع رمالا نوكيا يخف زيزعلا نزو ىل_ءاظفل لاو ضوو نيدعلا باص نموه ةناكمهل نا لدقو

 ١" ]|| هتلباق ءاوعضوو ةّوقلا ىلءلديوهو ندا هل ل.قورب هقااو ل وطلاكرمخءالامورعصيلاو ع .هلاكه حولا
 | عشلادنعنافلاعفلاوهو نزولا كلذيءادنلا دنعمومذملا الا هب صتخ !ىذلا نزولا ل« راسسبلا

 1 يقل لكر طابشاب ىافارابقتإب لاشنقرمكلا قانا عد نزولا 0 مالا“ ءادثلاو

 2-0 نبي عقواملكو نيدلا هبق ىذلا عضوملا هناكسح 'هلعفم ىف ةنعااامأو نعلا لمعتسا كل ددح .هنغراسلا

 || لعح (ةل نتلالا ا 4 بعلم ائأوةك ةزعموهق نيفلا عضوم كاَذذ ناك. 16 نم بن اح ىف ناسنالا

 1 هلامثو هئيع ةنعب رانا الا ناو نال كاذو ةجحرا هملغ ل. ءادماسقا ةثالث ىلعقاشلل ىلاعتهقا

 1 نيسولا باص ايراشا ىلاعت هنا ماد_تةلا لي اقم فال ولاهشلا لا ؛اقمىفني_هلاوهمادقو هدةاخو

 تا ابو نومركملا فرششالا ىئانللا با هدأ نم همهو ممل اعأن م متكن وطعي نيذلا نيج اس لاىلا
 اه مهو مهلد ءاعشل ممتك نوط نيذلا م_هو نيهلا با صدأ فال ىلع,_لاح نيذلاىلا لاما

 نولوكي نيذااوأ لاموأ نيب با-سري_ءنم قلنا نوةم_سنو م_ماع باسحال نيذلانيقب ال اركذو
 رم-غاا نوفي وريغلا ند ىف نوم اك ىلاعت هللا ىدي نمي نوب رقما مهو نعال بنا نماممغلا ةلزنملا ف

 7 وقم _-متاباقم ىف لقي ل ىلاعت هنا نيل! باص نم ةلزغه ىل_عأءالؤدو سانا !لاغ-ثانوضقدو

 | ةونقلا تناكو مملع ب ضغلا : قا مهمل تفتلياللا هلا باصص أ نع نب رخؤم نيفاخت* نونو تصحب
 م-همو ددتقم م.خمو هسقماماظم مةىلاعت هكوةكو هو هش الث ل_غلا ببسي تراصف مف اير ةدا علا ىف

 باي ءادتبالا ىف ةمكحلا ام (ةعبارلا هلعسملا) لكلا نع فانتم مو لقب 000
 ٠ 1 ا باصلاح مث يسقي لا لاح نيب نام مبا ىف هلا عم نيتي سل اى مث لامشلا ب اصعأ ىلا لاةةالاو نم_لا
 1 ظ نوكامنا "لتاهاارومالا ناهعؤتؤدنغ نوكمامو ة هعق ةاولارك ذلوةننا(باوحلاو) بيترثلا ىلع لاعشلا

 0 |م-مب ربلوغشم م هرسن نيذلا امأو ة.صعملان ءامعثام ه. كرام ىلاعت هللا 2 نءهدنءعنوكد د الل نأ

 أش وخأان اكو ىفذالام ضد وذتلا نءهسف ناكو جايمأولا سمعو اذا افتر يقاتل و ووصل

 ا

 تت سر

 نيدلاب



 ا

 لاف ا[فرغمزتغههفض ومو افرعم ضذشلا نوكي ناز اوت عمفرهمريغهءضوم لعد مما درف ناكتاقاأ]
 أرك ذدنعلؤة نة ىونفملااهأواضيأسكعلانوربو تان ىف نق !ثاو نودعو تان ىف نيقتملا نا ىلا
 | تانج ىف نونرقملا لهوا ىلاءتلاقو تانج ى نيالا نا ىلا: لاف عضاوملا زئانس نتاتملا عجب عملا
 اهقوف نسنل لزانم مهل نيقباسلا نامت امد !نيقياسلا رغنشتملا فو نقلا نمعونن وةباسلا واتحاوا

 ةنئهدحاو لك ف نقتملا قانا أو اهقوذ دحأ ال اهنالوأ ىلعلا هبات ىف اه وك ةقورعم تراند ىهفلزامم
 نيةباساا تانجو مهارانم فالئخال دد-او عقد اهعمدعال ةلزتمل ا ىف ةسانتم تانج ىف مهفةسلا ساد وذ و

 ظ هنادسأ لك ف رعبالو لزاما نيب هنئازغم نفق مهتمدس اولاامآود-١لكاهف رعد نيدلع ىلعا ىف داو د ىلع

 هجو ىلع نيةتهلل ئذلا فرعي لو نيب اسنالامنا لء يود[ لكا فر عبق مهلزانمامأو اهفرعي لف قراسل !نالغبأ|
 ناكملاق عشت امىلاناكملا ةفاضا لو ةنعا وفالا ىأ نم ميعنلا ىلا ثلا ةفاضا (ةيناثلا هلكلا) 13 1

 معنللد وكتدقا.ن دا! ىف ناسا نات دئافو يعثلا ةنج كلذكذ لدعلارادو ةوعالارادو ف املا رادلاة.| 5
 (ةئااثلا هلم ا)ريغال ميعنال امناف ةرخالا ىف ةنحلا فالذم اهرامت ناءانشدعتلاو لاغتدثاللن وكتدقو
 ٠ كئاوا ءريدةّدق لوالا اما ادحاو اربخ نو دك نا لق <وريخ دعب اريخ نوكي نا لك يعنااتانحقأ

 تائلاىفنورةملا مهم ردة: 6 يناثلا اماودب ريان لاعف درجملا ش رعلاوذ هلوذك تا:-ىثوتثاكت وب رق

 ةءاركو مههسج يعل ناس هن .اناق لوالا هجولا ىل_ءوةدلبلا هذه ىف كاملا دنءراتلا وهلا تراك هتلانمأ|
 كك وللا دنع نعي رقااف المع ميعنل اهيا ىف مهحك تانسفوةذللاهب اغىفمهفهقلادنعن ول رقم 82- 0

 اًذهلؤ لاغثشالا٠اضةو فوقولا نم بهتىفنونوكي لب ةحار مهم نوكد الن كل برقلاب نوذتناب مهتافأ|

 نيب رملاناف دكتنال لا نعزيمقلا هن دئاق ىفاشلا هجولا ىلعو تانج ىل_عرصتقي لو ميسعتلا تانج لافأ |
 هكرالا ا مهاهربغف نو رةملانوكمف ةنلاف نو رقاانوةباسا اوةكتاللامرهتاوعسلا ىفاذع اموت ىف 1

 اوناكناو يعن ىفاو بل مهن لاغشألل مهنيذلا كلما دنع صاوملا ب رقتك الملا برقا ىهو شمل هش |
 برة مها نوةباسلاو فرلكتلا مهنه عفةربالورمال | موياعدريهلفا باس نيمئاف نيةف شم نول ازيالو ةمطعةذإ ىف |
 نوء-*::و برغل انو ذل سها م ماع دربالو لةثمهدس نوكيال مهن لولملاءا تلح نوكيا هللا دع

 شد و هج دي هس جص

 ناار دودةلرخآرب_خركذ دافادقدوصقملا كلذ لوقت هد هبريت ءاس كن م هريغ ىلع مهما[ ْ
١ 
7 
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 هودحو نم فهذا ةءاغق اذهو نب رخالا نم هلو نيلوتالا نم ”هلث هد دعب لزنف مهتلقم_مبلع تعض يالا هذه
 أ[ ىم نم ىلا ةمسنلاب نامزلارخآىلا لب نامزلا كلذ ىف ناكا ذا لسو ةءلع هللا ىلص د ةماد دعنا (اه دحأ)

 اون انا) زاعربغ فلخ الا اذهامو نيلوالا نمربثكق لخ ىلع هللا ماعز نم مويلع ناك ا ذا لقتل اهب اغىفأ]|

 انهنلوالا نم هللا نالاده عقربالاهد من دروام (اهئلان) دعبل اًياغىف هناورابخالا ىف خلاك اذه نا ا

 اروذام.نعاةعفىلاعت ها موهجروا وراك - و هيلعدللاىل هد ةمانالره الهاذه ونيلوالا نمنيةب اسلا ىف ١
 ل نءام أو نيدلا باصأ مهو نيحئ انل اد ءرثكف ةعافشلا لو هملع هللا ىلص ”ىبنال لعسو مهربغ نع فعتل |
 مهواذه (اهعبارو)نوتباسلا مهو لقا ةياغىف مهذلسو هيلعدتنا ىلهدخ هما نمةرييكلا بكئربْلو ثان

 الوءانسنالاو ىلسرلا نم فقالا مهم لخ د نءاوالا نم”هلث لاه ىلا عت هنال هب الا هذ مب اوغرغا نأ ىضناكو ْش
 < ع
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 ميد ضيم ءالاو ةلزمملا ”هلراةمىف مش الاو هنءأ ثا ارخالا ظفالاو الاوم هوه ماعلا رام بئاحلا

 2 اح لع اهرك ركت مومن وجو مماضءاىفال هتلباقم ىف م ؤْساااوهضو لاخلا ءريغو نعلا نيعلا ن ءهاوذشاال

 نءنيهلا لوةتاكب نال ا ىف ولمعّد_ءاه.اعرمالارةسعاو كل ذاوعضواساو امْؤُشه-سفن بناوج نم
 | كرنو لاهشلا باصصأو ةمهشملا باص لاذ نيغا نيظفلبر افكل] ارك ذ ىلا عت هللا نكل هريغ ىلا بناسملا
 ًاركاس ءلاىف اولاه ا داو نيم»الا عطن :ارةهشملا باصضا انوه لاقذ مالا نوه ىلع لادلار لاو ةرمسملا ظفا

 | همثو (نو رمل كئاوانوقباسلانوقباسسلاو) ىلاعت لاه مم مؤشلا ظفل نمانانتجا ةرمسنملاو ةثمملا
 ١ | ةنملا باص أ ىل_عفطع نوقياسسلاو (اهدحا) هجواة ثالث هبارعاىف (ىلوالا”هلثسلا) لئاضم

 ٍ |نوةباسلاو هلوقنا (ىفاشااد) ةدحاو هلو-نوبرشملا كاوا نو تبا سلاو هلوقو مالكا متهدنعو

 ' ||« ىرعث ىرع_ثومكلاوناانا © رعاشلا لافاكو .تناتنالئاقلا لوقباك ةددح اول نوةباسلا
 1 1 | رعاشلادا صوشو هنءرب_نا ىلا ةحاحالف هيلع وهامباذتملا ماةرهشنوكينا (امه دا )ناهجو همقو

 ١ | هلم فرعيالو هنعرب_ذعالو هب لاعلا ط.خالاما دما! ىفناىلاةراشالا ىناشا اوةانضأا دنءروه_ثااوهو

 | هلوةؤ كلم هناالا كلا ا نم فرعاال لو.ف كاملا لاح نع ىنربخ اهربسغل ل ئاسقلا لوب امكوهو اهيا سفنالا
 0 [رشبلا لع هب طمدت نا قوف هماع مهامو مهلاس ناف مهسفنيالا م-منعرابخنالا نكمال ىان وتب اسا!نوقب اس !

 اا | ,لم نكحمازاعالاناكنا و ماهفتسالاب ةذهملا ب امص أ ام لاه ةنوملا باعت أ ىف نا ىف مو ةفيطلا 'يهو

 | | رعلا ىدم ىلءدرويزاعالل ماهفتسالا نالنوقباسلا ام نوةبا لاو لي ملانعدو ماه ة تحال دزوم

 اذكف رك لاّةيالو تبذك الاقبال لهما, فزتعي ناك اذااماو مالكا نيبة- ءت تنك ناه لاةمف

 م هع نيبنف ماهفتدسالام ماعدرو.ةنوعدب ثم# مهلء>ام نورا تااوىف كلذكف كلذ نءباوملاآمو

 | لوةك نوت الا نوقباسلاو ىلامت ةوقفا ذه ىل_عوزهلاب اد تنال نوفرتعم مهنا ىلع حالا خيل,

 أ لعا مقاما ناةثاالةياغا تا ناكا راه_ههفيال هنا لعب وهو 'هل_طعم هم سسم ع نءلأسنالانعلا

 ا 1 0 !اناوه (اهثاان) نايبلانلغتشدالو هلعوهام

 | ذدلا ىف تاريدن ىلا نيشب اس !!ناهتمهدارلاناوه»و رخ 1لوق امدسوالا هبؤلا ىلءو مدالالدعالاو»

 أن أ نوكمال اف ىتءافرمصللا ىذتةي تونر قلك مادا (ةيناثلا هلك لا) ىبةعل ىف ةنللا ىلا توغ اني مهنج
 1 لءةناف ةثالثلا جاوزالا نمنوبرقةملا كاوا لوة:نوب هرم م محا ةكتالملاقح ىف لاهتو امر م مهرب
 راهو لة وانغ دحالو برقا دنع ف نوقبانسلاو تاجردب: رةمال لوشن نر ا نماوسدأ ةنمملا

 قيرطىلاني_عجو:ءنيملا باحد ا نوكسص لاح تانلان منون َرَممْثوَعب انا دار ١1لاةءناوءعو

 لزنألانماون رقدقنوةباسملان وكم هن هنيه .هاكفويوا رم_سيأب اس نم وأ سا امرا دة نال ةنملا

 عافترالاوريسلا نا مث نول ردا هيلا لصو ام ىلا نوهبوتم دعب نيسملا باصد او ةشلسا ىف هللا ىلا ء-م رقو
 قداسلا ةجرد نم نيسعلا باهصا برام لك ةهلدانمن ال عافترالاو هلعاط قنا الهنا ىفريسلا ناف عطش, ال

 لودو لاح نيملع ىل_عاىف ميسعنلا تانج ىفنوب َرقملامه كئلواف هنم ىلعاءضومىلاوه لةثادق نوكب
 ]| ىلع مها ناب ىلا دعن 1 جاوزالا ماسسق ناس دعب .(ةثلاثلا "هل عسسملا) نيغل رولا ىلا نيولا باصدا

 رذااىفالؤا مسه.دق هلا عملاصمدلا باعس أر ك ذرخأ أو مهرخ أ هلا عم نيةب اسلا لاح نب لب مهركمذ بدةرت

 1 || فوملاب لاس فانتم الن مرخأو لاوهال اركذ هعف نم ءمدق ةعقاولار 5 ددنء نام دقلوةننةءاس )| ىلع ا

 همفو (ميهنلات انس ىف) ىلاعت لاف مث « هلال. شفوهتامضفاقباسلارك ذقن املا دنعءامأو ءاسرلاو

 نودي معن ةنجو ناحرو حورذةرو-!ارخآ ىف لاهو انهه ماللاب يعنلا فرع (قوالا هلثلا) لاا

 ةناضالا رعمهدهو تا: اود هنم ةنح هل نيقباسلانمد> اووهةرواارخآىفروك ذملاو ماللا

1 / 

1 
 ا

 1 ل سا جن د... تا هل هال و تاع سجس ا

 8 ب ونرعمنقباسلا ناو ٠ ىلع هان اق ىو:عمو ىلظ اذا قرغألا لوةثف اف نن قرغلاا5 هن 4و رعمر ع دالتو هقرعملا ىلا

 ||| نع رقما نم ناكّنا هلوةثال فر ءمرغووذلانداماواق رعم نيفروملا عضوم لد مهمنلس هقر هما مالا

 أ



 ص050

-- 

 |قيرانالاو باوك لاير م لس قنات الافو ا ةورعدل قب رالاوأ ْ
 ىلءو» لوة:سوؤكو لدي لود اولا طفاب سأ اكلاو عملا ظفلي قب رابالاو باوكال ارك ذ ثدح سأ اكلاو

 ١ وهاس ”ضلاامأومه دنع هعوطو٠ةدعمر مناامف ةريثكناوامهدنءنوكي ب ريشا! ىف برغل ةداع

 ىناواامأو دحاو س'اكنمالادحاو نامز ىف دحاو بريش, الورد: هيف ناك اذارجلا هيبرمشي ىذلا حدقتا ٠ ظ
 : فاوطااام وام دلا لهأ ةداع ىلع س“ اكلا,فاوطلا لق ناف اريثك دون دحاو نامز ىف اهن.:٠ ءولمملاردلتا | ْ

 ْ ةعسشملا قالا ا يافا رالي ايليا ا علا رابالاو بار تالا | د

 ةرخالا ىف مأو هس. ىب ف م ىتاا عضوملا ىلا عجرب غار هلا دنع هنا ليل دي هيلا جاتحم ىوفالاو اهلقثل فئاطلا نعأأ|

 هنقءانا سأ اكلان وهو ةغللا ثددح ن ءرخآ هو همفو لوعألالامارك !اهعمدماولاو اهسةئيرو دتةمن الافأ]

 اهفنوكينااهياعوي ربال ا مسا قالط ا ىف طرتشد ال ةدسن 1قيربالاو بورشا !ههوهغمف لخدبف ب فاك

 هقانعسأ اكلارابسع اف كاذكناك ا ذاوءاناللال همفاسلز ايدعالا ءولوملاء ايا لوتتاذه تناوب :

 ةفغرالل لاقي الف هعونتد فعالا عم_<الس نمل اوربّسعملاوهو دحاو ستج نم بورش هذ نكح |
 مودلللا لكلذكو نض !اهضعبو دوسااهضء:نوكي امد_:ءزابشالاقيان او زامخاد_-او سا نمأ

 ةيقيسملاا ايس2الااماو ناحل م_تللان مني_تعطقلل لاةءالو موعللا اه :ىقلاناوبملا عونتدنءلاسقي |

 | ر زغب ان اقب نأ: ارعالدح او سند نم اره تئامامل اهنكل ةريسبك تاه نا وحادقالاف. عمت | ٍ

 داو سنج نم باريشامنا ثدح نم ساكلا !نال فوراظالا ت2>رتئالذ ناكدلالاو سوؤك ل-ةءلفأ
 بق.ءانالا ه_فربتسعملاناف ق قا ريالاف ال2 فورظملا بنانا حرت ساي

 | تءءاذهو ر ا نمد او ع وناهيفامناكذا سووا ظفل هيفدريإ ث ونيكوأ ارقلا ةغالب نم دب اده ىلعوا

 ناكادابا وكالاميد تى اذكسف نسسح بهترت مر اكلاريخأتيف (ةيئاثلا ةلئسسللا) ةغالا قب رع

 نا نيبعم نم (ةئلابثلاهلكسملا) 9 "اكل ىف قب ىبالان مو ند ربالا ف بارما !بصد د هنمبوكلا |

 01 رهظأ لوالاو ن نيسعم نم لكما نوكي نأل-ة4 لون قب قيرانالاو با اوكال ايف امناسوأ .وأ ساكلا ىنامأ
 || ةفرءم ىلا حان تم عماس بلا نأكو بورم مو لاق هناكف سا تسصو لافايإف 00 سبل قاشلاو عضولاب

 قطاوعان "الم لك !!نوكن الف يب_هملاامأو عطولا سايورشلال تالف يسال

 ٍ رك ذد_:ءىلا عت هناود لوالا دي ؤدامو لكل! ىفام ناس رهاظلا ناكف ىمل.الغ رافلا»فاواعلا الو

 د_ءوذيالاباوكأو ءسضف نم من انماء فاطيو ىلاعت لاستناهينام عونالاه بنجر كح 3ىناوألا |

 2-0 زالةغراق تن اكناو قدرابالا, فاوطا انا ىل_ةدمف نيسعم نم م نماكب لاس ةذ اهمذ ام نيو ساكسا ارك ذ |

 الان ركن انا نسل قباب (ةعبارلا هلك سملا) ريغال مع :لاومارك الل وكتة رغب الاىفو لمسجتلاو |
 || اناقناو ىرحاذ اء املا نعم نمووف ىلمعفان مناف فرط ف ىضمولومفمداليمت ا

 ْ بويهمهنأنم هو » نويبملا نالرهظاو مدأ (لوالاو) هزيسمو هنيعي هسصطأ اذا هناع نموهف لوعفم |

 : نان ردا امأو هرفةدئافال لوعفالابف صولا د الو هنمع قت امااذاىفرضءانعمنالف تاع لئاستل!لوق نال | ١

 / نوكش امتدلا فدبجوب ال بدع سأ اوهذهريست ىناكناو حدمةفضوهأ ءاملافناكناوهذبورتشملاِ |

 ١ هلكدسملا) لثا سم هيشو (نوذزن الواسمنءنوع ديال ىلاعت لاه مث # رخ نمرامنأو ىلا. عتل اودكأ

 ْش عادصلا ىئثروأ قأن الف ىنع دص لاقي عادص اهنممهبيصبال (امه د أ ) ن اوجو هنق نو عدصيال (فدالا

 || ىذلالالا نال ا ذو هنم عادلا لص نأرهاظلاو عادملا نمابنو دف الو اهنع نوذزنيال (فائلاوزإ]
 1 قرط هناك عادصيىذلانوكمف هللؤف غامدلا ةمشغأ ىف جبد رو طاذع مال ارخص أ ىف نوكيسأأرلا ف

 ظ نسل ىف ل ءهتسملا نأ عماهت نس ف يكف عادصلا قندار م ا
 ْ ببسا| نوه (باولا)لوة: ضرملا نء ربل |قمق نعل امي ةقر اذملا ىفو ا ذك نس ضر لا امةمف نم“

 هنااا ووو ار ا



1 

 0 ا دفا

 ه-ردىفاوناكيذلااساوالاوءامسالاو ىلءرلا عم هنا نمالبلق لع ا داق مل_سو هيلع هنن ا ىلص د. م دعب ىل
 هجولا) ىل_ءارسا ىت ءاسسناكىماءالعمالسلا هيلع هلوقرىلاةرامثاهلعاو مهب ىفاماعن اكل ذ نوكي ةدحاو
 ىلاعت لول املععلا ةج ردلا مهل مهرثك !نافراصنالاو نب رحاها نمنولوالا نوقب سنا هنمدارملا (ىناشلا
 ّمنكو هاومذ اذه ىلعو مهنو1نم_ماوقحلا ل نيذلا نرخ الا نم ل اقوي "الا قفنا نم :مىودسسال

 "| انسنل بقاوناكنيذلانيلوالا ناس ه.فنوكيالو ليزنتلا تقو نيدوجوملا عمابااطخنوكي هنالثاجاوزأ
 لسلدلاب هريغه بف لح ديو طفالا ثمحح نم نيدوجوملابالا قام ال باطما نافره اظادهو مال_سلا هءلع

 أنيذلا نيوخألا نم لبلقو مهسضن أب تامحلاصلا اواممواونمةنيذلا نيلوالنمةهلث (ثلاشلا هجولا)
 ءاوسةرثكا ا ىفموف نب#علا باصص انما وناكنامممارذو نو:مؤماف محار ذ مهانع ناو مهيف ىلاعت لاه
 كردي املقذ نيقباسلانينمْؤملا نمناكنااماو نييل اباه !نموهف نموه هيونا داو تام ىص لك نال

 ددسول لة يسعموهسأف ريس بالا نمالاح نس !نمؤملاداو ن وكمام اريثكو نيةباسلا ة سو دهدإو

 01 ىلاعت لاف مث راغصلا نمزي باستا اني رخ الادثمدا رمانيلوالا هلوةفاذه ىلسءو ريسغصأ | نبال ا ىف

 5 [هئموىدلا وةمعللا ةيوقلاةجوسنملاىه ةنوضوملاو (نيلباقدماملعنيئكشم ةنوضومررمس ىلع)

 . ||| هنجلو ءاد سوم مزحلا هئمنوكي ىذلا ضد رهلا ل. اوه نيضولاو ةنوضوم ةجوسأملا عردال لا

 [ريرج ةلومسعم اهيلعم هل نوكيو باصئننم تاوقاسهانوكي كول_ءلل نوكسص: ىتااررسلاو
 ا ةسسفناا رهاوللا نماهمعاوق ررمسأ !هدهو ةبالسملا ىف ههبشيامو بشلل نم ما هنال كلد ريسعو

 نيةكتمررمس ىلع نونئاكم ما نسعملاو د.ك أل اهياعنيك م ىلا.عت هلوقو دودمملا بهذلا نماهضرأو
 اهريغ ىلع تكتم ررس ىل_ءنونئاكم-منا نظيال نو هدمك أتلا اذه: دئاسفف نيب امم اهيلع
 ١ (|| لامالف هيلع ءاكتالا رغ ؟ئذ هتحت عضو. ف اكتالل عسيال ربغص ىمركىلعنوكي نم لاح نوكي اك
 0 ١ هءف نيلي اهم ىل اعت هل وذو ررس ىلءاعدج مهءاكسن او مهرا ارقةسانا ىلعا د هل داهبلع نيئكتم .ررمس ىلسعع

 0 هقوف هريغىربال ني-ةباسلا نما دحأ نأ (اميينان) ادحأربدت_بالادحانأ (امه دحأ) ناهدو

 ١ ل ظ لياش دسا لك ناهان_همنيلب اهم لاقي ناىلا حام لوالا هح ولا ىلءناباةةمهلوقنال برقا اذهو

 6 | ىنبعم نوكمف اذه ىل_عو تاهج ف الن اهيضنوكالا مثالا اذه مهفيالو دح اونامزىفاد_خءا

 ! |حاورأ مهماسج انيذلا مهنيقباسلا نءدارملانوكسحرف روهظوراندأ مها سدلحاور أ مما مالكلا
 0 | فاصوأ ىلا برق لوالا هحولاو اد أر بدّ سالو“ * لك ىلا امي ىذلاروذلاكهجو مهتاهج عسج ةمنارون

 د لمعت ىلمالا فوهو ديلولا عجب نا داولاو (نود لة نادلو مهياع ف وطد) ىلاه:لاه مث ب تامناكملا

 ظ اولام مهما هملع لملدلاو نيدولو م مهموك نعرظنل ا عطق عمراغما | ىلع باغنكادولو م اوهو لوعذم عع

 نادلولاف ل اوةنناذهتيئاذا لية ةلاكءاهلا نءاهودرك لالا ىلا اورظنولو ةدملوة رغصلاهب رامبل

 مهنعىلاعتهتاربخ نوم اراغص نال فعضوهو نينا ار اخ م مهو لصالا ىلع هنأ (امهدحأ) تاهو
 هريغانمْؤم نمؤملاداو مد_نأزويالق هلداوال نمنيك اصل انينمؤا سانلا نمو مممابان مهقحلإ هنأ
 ناداولا نمهملءفوطينمداو هلنوك الن ا نوكيالوا نيل اصلا ضعي صاصتخ امها نوكي ناام | مزلمف
 رافكل اراغص مه لمق هج ولااذه ىلع وبالاب ةدقنم ه.فو ه-اريغمد_عرخ الا دلو نوح. نااماو

 هضاظلا ل ىذلا لامع سالا ىلسع هنأ (ىناثلاد) ةد_سفاان م انركذام هم ساذا لو الا نمنرقأو هو

 || مماعفوطيوىلاعت هلوقك ذةامح وهو نيدولو م مسمنوكن ءرظنا | عسطق عمراغصل !ةدار اوهو لالا
 ناهورهظي هجولا اذه ىلعو ماو دلاود واذن نم هنأ ( امه دحأ ) ناهس ونو دلت ىلاعتةلوق ىفو موا نالغ

 امئاداراغص نوم و مهلا نعنوريغيال(امه.ناثو)٠انفالو مهل تو مالو نو دام مها( ا.ه دح ا)نارخآ

 قيل اورهظ أ لوال او قلح مهماذآىف ىنعع طرةلاودو ةدا1نا نم هنا(ىناثلا هبولاو) نوحتأيالو نوريكمال

 أ|ناوجو بوكلا فو سل اجلا ىف نوكترهتا ىفا وأ (نيعه نم ساكو قيرانأو باوك أي) ىلاعت لاف مث و
 ادملا

 (لامهدح ( ١



١ 
 ا
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 روف : ليم ىندا هما امهسفت لمقف معا الا اماو مهر اش ا بج ىلعامم ه- رع نوهجش ايلا مجتف ل“

 نادينا ىحو هلوقو ناد اهذوطت ىلاءآ لوقا ده ىلع ل ديو ةوهشلوكأملا ىلا سه: !١لممو مه دنع

 ٍ ىورملافمسللا امأو نوما ذل ادايبشا لع لسا ءادوهفةعونممالو ةعوطة مال ةريثك ةيكافو ىلاعت لوقو

 ةيكافلا نا لصاحلاف هت شيام بس ىلءاملموأب ودم لزخ .ةدحل ىلا نمؤملا سفن لف ريطي رئاطلا نأ

 ةهك اناا نال كلذو لم ىنداهملا هسقن لدمتو َنمْوملا هيلطي معلل اوروضملا دعب ٠ نءؤملاريغكيف هد نعرض
 نوري لاق اه هثأ ىهو ةاما ظفالا ف نات هروذي نيعالاذليال معللاواهروض< نمءالاذ 1

 اكف فاكتلا با نمريختلا نو هو عملا فرخ -لاقلايهدس برت ياحطلا ١١٠١ قالا
 'هلة_لا) رارامضا ألو ةجاس 4 نوكيال نغالا دج ونالاذهو لاكلاهءامنفنوكححي ءامنوذخأب |
 (اهدحأ) هوجو نمهنءباوطلا لوقت مدلل ل« ةيكحالا مي دقتىف ةمكحلا ام (ةئلاثلا|

 اوسالواهيف لعام ىلعو هفاصوالا٠ مانيلا قلع ع توضو ةتئباو لكالاف 2 دقتلاابنذلا ىف:داسعلا | ْ

 لك أ ىضتةتامن دلا ىف ةمكسحلا (اهن اناو) ةنللا له أ برش لاح نأ دودغملا ناكحضو نرمثلا لغأ ةداعأ]|
 ةهكافلانالو مضلل ةدعملا ف لي وطلا ث كا ىلا ةحاح لقاوا راد ا عرسأو فطإ!مالال رأةبيكاشلا|]|
 هنأوهءاهتشالاو ريمضلا اظذا نع ىلاءاوان رثذامح رع (اهئلاثو) انهعف ديمءللاو لكالل ةوهثااكرحت |
 مدع ىلءاذه لد اهم الا د: :ءرض<و ىهش مهلا ودوح ولاور وذحلا ةعادةيكافلا نأ نيبامل لاعتأ

 لاح هبشي لافلام نال ةهك اقو لا ةفمعنلاهر امّتْحا نم 28 محلا ىلا هتجا عئاشلانالع وحلا |
 ماعلا دعبالا لكوتالامةكأ وهلا نم نال مصاهجولا اذهو اهمدقفرثكاةهكافلاىلا ليه مثالا ف ناعبشلا| كلاأ

 أ ١ رقامفو (نونك1 اًواوللا لا ثماكنيعدوحو ) ىلاعت لاف مث » لكذ اىفاما وج لوالا مديالف |

 ماه مللاىفتاروهةمرو- هلق لاه ل_-.قةناف نادلو ىل_ءافطعنوكيورو يد اوهو عذرلا (لوالا)| :

 هفءباوطلا لوقت نادلو ىل-عفطع هلا كلوق مهي ف يكف ةروة صو ةرددخت من : رك ىلا ةراشا|

 ريدقتل ا ىلع ىندملا فو أ ىهملاىفال ظفالا ف مهماعفطعوه لوة:ناروهشملاوهو(امهدحا)نيهجو نم أ

 مها نالغم_ملع فوطيو ىلاعت لاهامناداؤ مه هانعم نادإو مهلع فوطرو ىلاعت هلوقنال موهفماو|

 لهال لب سنح ف تارمممروللا تسل لا .نأوهو (اهنانو) نيعرو- مهأد عمب نيعروحنوكيف | 00
 :اقباىاداولا عش وطتروسو مداوشو ىراؤج نواد تاه راظس تاب

 فاطي فدك ىل قنافقب رابأو باوكا ىلعافطعر آ1(ةناثلا) ءاسنو نادلو مويلع فوطد لاف هناكنوكمف
 تايئج ىفنود فما ءاواىأ تاع ب ىلعافطعو ارب مخنو هلوقدنءقب_سباوحلا لوقت مسيل نأ ْ

 اذه نكل ىنءيفطعل اريغ ىلعةءارقل هذه ىلع ىلءالالءأو بمئلانابعاروح كر ةوروحو مي-ءنلا|

 نوود زسعرو» ماو لا ةفاعفار ردقلا ةيفاروحنوؤد لوةءف بدمانربد_ةننم 4 ديال ىراملا| 1

 || فاكلا(لوالا) ثحاسسم هيف نونكللاؤا زال لاشم اك ىلاعت لوقو فطاعلا ةقفاومنعجبورذلا مزلي الف |
 اكن يب عسجلا هجواخ ةجاح فاكل |ىلا نكي ن ونكمل اًولْوالا لاششمأ لاهتو لف هيف قم - لم او هيدشنلل
 :كلدك يل لقداف هءيشتلاىف:دايزلاو ديك ألا نادمفي .همشنل |ىتماكتاروهشلا باوللا لون همشنلا|

 لح ال ىذلا مالا قب هسشملا نود هش او والكوه الثم تلقا كنالا مه دحا درضيامناديفياللبأ 0

 || ةغل اما فنوكءالرهقلا لم موه تلقاذاف هلئمووذ لثم ناك ا ذاةىثلا ناوه هبف قمقحتلا لون همسشنلا |
 وه َكاَوْةوُول والا لم تاقكناكواؤالا لثك تلقا ذاق د اوهو دسالاكو هانل وق كل ذكورةوهكلوف ل-ثمأ
 ىئلانالئ *.1ةكسل ىلاعت هلوق ىف ان دم غد. الو انوهاند.في ثلا اذ_هوزازالكوه كلوق نم غ غاب ولالا 1

 سد هلو لوةزفهلءاقياك ىذلا تام د الا قعمم_مةد مام مالكملا ن م ىثنلا ىعمم هالو تاسثالا :لياقمىفأ

 فاكبلا ةدانزب ل_ةنلاذاءوثهلثكهلوق عم نكل هئثاام ىئنف؟ىث ذك لود نهلوق' ءلباستمىفئثهلثك|

 ْ هلع ةرلاو هيلعاّةر ناكشل ذك سلايلقا ذاق الشم هلل نأ مث ال دمنا ىلع لدي مالك اذهو ئث * ل:ملئمناوه|
 م6
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 | ل_لا ىلا ترطن اذان ارطنو نا صال اعف هلعف هناكم ىف تءةيو*ىث هننع لصف هناك ئشىفا هات. ىذإ

 اذه نم اذه لوف برس | ءلرطت عقمفئث ىا نم ءدوجوءادب اىااذام نماذه لوق: ايش هم تب رو
 لحن اءوهالاو هقراف هناك هئءعرد_مىذلار ءالاىرت بدسملاب ناين ىلا ثرظناذاو هنمهدوجو٠ا دنا ىا

 نوكياذههف سمالارثكأ ىف هنع لةناو همف ناكهناكب وسلاو ىرخا ره كلذ دجو نأ ن تجءالاد يلو

 ةرخالارش ناس اذههدا اراالوقنفاذه لءاذادعبو برتاسها ىتلارومالاو ماسجالا نم نا مالا
 اهسفنىو

 | ناكامل مهتمفصولا متع نوع د_مدال, مادو هقملاناكوأو نب راشلا ىلعالا_ماع عقوراف ::لأو اهياعام ناسو

 فصتتنكاذا امو اهنع لاق اهيلعرطم !عقو امفاها اس دم نوكي اه :رءال عدصت ال ىف ءلاهاذااماو[وااهدم

 هده لود رنا تفصو ا ذافرولنا نما دك نم عدصدالوه هّقح ىف لوقت هءلع هنوقو برشلا ةرثتحح الدر

 ءرك ذ نسعي ىذلاو تافاصا | ىف هريسفن م33:نوفزنالو ىلاعت هلوق ( ةثلاثلا ”هلث_.#لا) دح  اهنععد سيال
 ا 1 .:إ عادل! مهب المان وعد طي ىنهملوننااما لوةنف نوركال نوفزننال نعم ناكنا لوة:ن انه

 ىلاءت ةلوقناف“اقتزالا ةقي رط ىلع هنالن سلا ةياغىف بيئرتلاف لوالا لوةةلاءانلق ناف نو دقفيال مهنا اماو
 سل لئاقلا لوةكركلاثروبالو هدعب لاسقفَر كسلا الازيه نكلعادصلا مسضيال انعم نوعدصإال

 أن نونزئالانلق ناو ام_سهنوكيال سئرتلا تسكعولو ناسسال اهم“ هلءاقالو لوس مث ةريثك ةدسفمهمف

 ا ا نافنوركال هءرمث ماودو هنرثك عمنو دست ةيال ىانوفزنيالانلوقنال كل ذك اضيأ بدترتل اف نو دق

 ْش نوفر. الاناق ناو بحت بارمألل نوع دم سم مهلا 0570 ركس معن نكل بدهن سل بارسشلا دافئاركسا مدع

 ةباغىف بيترتلاف عادص ممص: ال ىععن وعد هداالن طنا اًضدآ لوف :لائهاذد د اكم مما رش د . ال دع

 عمامعنوع د صال ل اقفاللق مما رتتاكو !ب.ع سهأ ناس .نوكيال نوعدسرال ةلوقنال ٌكاْذو نحل

 3 ! ءانهم نال نسح بدنرتلاف اهنمنوفزنيال دعم ناك 010 و وتم ا

 ظ 5 | هسدام(لالا :لقلا) لئاسم همضو 0 ا

 ٍ 1 | | (امهدحأ) نيهجو نم هنعباوجلا لوق: كلذ ىضتقي فاعل اونا داولا مب فوطبال ةهك اسغلاو ملا

 1 د ةيكافلافاهم دع لاح ىرخالاو برشا ا ةلاح( ام_ها دمح | ) نما اح ىف ناملط ال دلاىف معللاو ةهكافلا نأ

 ' برعشلا ةلاحام أو كل ذرغ ىلا ن اذ مدنا جو لاهو :!داهةوطق ىلاعت لاهم ذخؤ نر ادصشالا سور نم

 ا مركملا عضب اممارك الل لب لكاللال ةسدقلا مودألاو ةيرغلا هكاوفلاممشولو ان فنادلولا مب فوط: نأز اخ

 00 ولاو) اهنمب رقلا فرخ خ يي ع جا كالا وهدذع هدب 5 ١ 0 ل

 انا اغر وافس داقتزاسدتواذهز وجعا كو يعمل ىفال ةرو الا 000 برا وهشااوْنوُءاَقَم
 نما فرح لك ىفوال ف.كو تاق ةغالب مللاي*اهتثال او ةهكافا اريمختلا صمصخت ىف له (ةئاثلا لكلا (

 ىلرهظي ىذلاو للقتل اىل (ءاببأا لصدالو لءاكلا ىدد اهب طمعال ناكتاو ةحادقو ةغالن نأ رَدلا فورح

 : ىلا لم ناعيشلا دنعارضح اذاو مسللا ىلا هسسف: لمت عاطل ا دطعارمض اذا ةهكافا اومءللا نأ هذ 4

 ْ لا.ةيالو لكأبال دري )ناو لك ادارأ نارات_ةعوهامغناو هّتسشمرهغ ناعبشلاو هتشم عئاشلاو ةهك اهلا

 5 ىهتشملاد اع معلا اسندلا ىف ناتثاذهلءاذا كوكشملا ىلءالالخ دال ن نال لك ادارانا عئاجلاف

 ةهكافااوءاعشالانمعللا صقل امن دلا ىف م هذي ام ىلع ةنلل اةياكو ةرامذ# ىسهتشم ا مغ دنع ةهك افل اورام

 عسة.ناذلا نآس الاو نيسان نمري_للاذخ ًاوهراشخالانا ظفالا ثمح نم ه.فقمةحلاو راشخالا

 هرطن هملغب ام ذ ايو ور كجم مام_هدح اىلا ل.مال راراّتنملل نوكمال رهاظلا قرايشخالا امن
 (هرضصساف اهب ةهك اهد باو ىهتشا نا اماو ةاسل مدع دةعنوكي اموه هكفةلاف رش الإ ل

 | ا ارا مالا هكا 0-0-0 اكقنع الر وفيلو

0 



 ىو ياواد نم ملا برق نءؤملا برقو نو هؤدام نولعغيو ىلام»ت لاق 5 + .اعهاوأح ردت بابان | ْ 0
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 ريس اوشن هءاج نم ىطعا اذا ركل 16 ابجاوالو اثمعتم نك لو اك هتلعج ىامكا زباذهوقب
 ْ ماع ااده لون نا محرغيخلا ذه هلوقرف عشوم ىلا ولدت «ىأيوأ عاديا هعدول + ٠ نامفاريثك انش

 تن :١ناف 0 طع دع كم بلطا الو هب تن اامءا ازحاذه هلوقيفذ: دموح ”ىل-ءبجوي ياظع

 اذااهاو ديءلاررغقالا نآكاذاهاكا ذ» لوقن اذه دنعو لضفلا ةياغاذه نوكسش ف ديد- باو اهلف ةمد

 | كدظاف لالخ ا عوف ىلعهي عاى ذا اهسسالوارجا هملع قمتسسيال هدم هباع بو ثامد.لا لعف ْ

 ١ كناممانم اس أو ا:_سفن | انم كالِع هتئاو ةمفما الا هدام مع نما ءالدي_بلانا عمل جوزع هللا عمانلا <

 دسم ممل اوفرتعاو نفصل اةياعةيدوبعلا نعم اوقةحدق مهدت ةندلا لها يه ذم ترن مناف

 "هلم انعم هلت ننبو مهد اواعجسوةيدوعلااوةقح لةلزتعملاو نيد دما | ىلع درعلا بدعالو اًمشنو كمال 1

 انلامعا أارهطدو ةم اصالا ا: ”ناس عفديو زرقعتلاةباغةيكلاملاانعم امتدت قف ناوحرو بال ّْ

 هيلع قنا نكي م ةيانجج نجا ذاوورطفةاكنب هموصرهظيو هنوسكو هماعط ايهدبع ةجاح عقدي دم

 : تاجاسملا هاو ةرح الا فانتا هنا عفدي كلذ تحصد اذنلسا ع نمهنتقز صلو ءادقر ا 0 ف
 وحراوانءءادفلا راش اءاناهر كا نع ريغ عم ثمح ناوضرلاوةرغخل اناندمغتو انعوةعيواتو رينا ا

 امهدحال لضفباعةيلاطملاوريمطقا اورق ا اب ةيساحلا ىف نال اعامللا لعقد ام ةلزتعملا انت اوخا عملعفبالثأ | 2

 6 ازا هتتارمصح دقوءاز - تناك ةبورةرخ الا ىف ناكول اولا ماض وكلا) رثكلاو لئلا

 تهوءاز ازااقوف هنءالضن نوكحت هلد ءا؟ ازج نوكت تناكو لانا حلق م لوق:نأهنءباوملاو زذامفأ

 ءازجاذك كتيطعأ هريغا لام نم نال كلذكس بل هناورمصح ءازطس ارك ذا مل ق ل نكلوءا زج نوكتاهما ا
 لدتالةيرقلانا ع حلق لنكا اريصخ هنابهو هيلعءا ازحاضداهقوفرخآ اعيش كتطعاوهلوق فاش .ال لع ىلع |
 | انيجالوةثةبؤرلام-ميرق ةنم مزلي لو نول رقم دكت الماالوةكمئالملا وسيف لاه لق ناف ةيورلا لع ]| ا أ
 هن دينمو فوقولاو فءاكن ااه .اءنوةحح  لاغشالا ءاضقل كلم دنع نوكي نمبرقلثم-جبرقثا |

 هلع ل خدي كالا باىىلا حوربالكس دا فاكملا برقا نكلا.:دلا ىف ةسااحم او ةملاكمالالا نوكيال|

 ْ ةراثاهمق نو رقما كاوا هلوةن اىلعلديىذلاو قرفلارهظف هلع ل+ديوالا هيلابهيال عنا ماو |

 || مهعر نعمه ارادقلا قس ىف لاق ىلاعت هنا ممراعفن اور اربالا رك ذنيغفطملا ةروس ىف ىلاعتهللاناوه ةيؤرلا ىلا |

 ١ لاح ةقا ام ىلعل ديامن وو 'هلداقم فرك ذي و نوبرقملا اهب برعثيراربالا ق-ىلاقدنوب ومنذ موب |
 || هلباقمىف هنكلةلزمملا ٌواَعَو برقلا ىلء الما دناكناو نيملعى هلوق نال بر ةلاو باحلا فراسفلا لا راربالا |
 اروهطابارسش مبهر مها سو ىلا .ءتهلوق عم نوب رقاب برم مه ةح ىف ىلاعت هلو ةف نيد ىفهلوق ْ

 هدهشد ةروسلا كر ىفتكت اللا قد ىف هوقو كال دنع كلم اءاس النو :ىذاا برقا اهنمدار 1١ نا ىلع لدي ا

 || دس اسن دلا ىف هناا كل اد_:عباسملاو باكل نوكي ىذلا برقل !هنمدارلا نا ىل-علدب نون رمل
 أ ىرقل؛ باسملاو باَكَلا برقراتكال ةمدخلا به سب كلا نم هب رقناكتابناكلاناف ر ”الاامه دا
 || ةرو-ىو هريغرانتعنا نو صاب اختلاط علا برن برقا نم عوناا كلذ نيبنا ثعدنلا

 |١ اناوقىلارطن.ال نأ ىجشو ىلاعت هللا ىلارظنل |نء نيب وعر ءنيبرقملا نا ىلعل دينو وعن هلوقنيففطملا

 || ناكملاهتمىاعلام وفي ىذلا برقلا ىلاو ةلهتلاو وةاارظن ىف ىضتةيىذلارطنلارهاط ىف كلم اءال- |||
 | ل دينولم_هداواكاعىلاعت هلوقاولاق (ةثلاشلا ةلئكسملا) رايشالاءاكط ارابحالاءانعلا راغبالا |
 :نونملاو لعفلل عضوي وغللا هم سلا ىف لمعلا نا ى عازرئال لوقت .مهلغفي لصاحو مهلم لمعل 'نا ىلع |

 7 را ىري دا لكو س1 اءكرديامل ةغللا عضوبالا سيل كلذو ا

 ٍْ ةردقلا ف مالكلااناورعا دعسزواحرئارو دت لودي [ك ةقيشللا لمس ىلءنكسو لرد لوقف نيمسملا نم |

 امئانالو ايفلاهتنوتمياز 200 #* ةغللا عضو نع حر راخ لذو قرا لحنا فرقا

 سس ار 0 ٠
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 ىل.ة مدمج ملاءديز لئاع لاه اذاف هتبثا ام لك ل امفاننوكيالا وما تكي ن ء ىلع ةارلانا لاشي نا قب يمص |

 ىعع؟ئوث هل كس دل لوقي نكاملاع هنوكمل اذان نوكححي نا! ذه نم مزل» ال ا دمج املاع ديز سدل هماعادر

 اد-وماضر اذارلانوكيالف لثلا لثا اسنان نوكي نأ لمح لب /!ةاامفان نوكي نأ مزاد الث هلم لدم سبل

 مزلئث هلثم ل-مسلاانلق اذ |انال دموتللا دمغم نو حسي لوة:ةديحوتلا:دافا نعمالكلا حرخف

 ةداهثريك يش ىأ لق قكاصتذل اوق ىل. آدي؟وش : وهو لدم لثمود ناكل لثمهل ناك ول هنال لثم4#نوكنالنأ
 لكل !تاناعإ مث أش م لثمن سدلانلو قي قنصوهو ثلث لم نوكسش دوحولاو»ئ كلا ةققح ناف هللا لق

 اماو لاثماك ىلاءت لوقىفةغا ا ءمالكنل ايف دمفي ةةمقطا ىلع ل جلا نال_هف دوت لدا نع جيرخحال
 |لون هلالا ىناودو ليطعتل ا مزلي الثل ةدئ از فاكمل العصف نو ا ناكنو لم سل هوقىفاهلع لمحل امدع

 دودجولا بح او ىلاعت هنالكلذو ىنذلا ىلع لدادلا هجو ىلا ةراشالا عمايسفن كلذ نوكيناو هو ةدثاق همف

 0 هناكولفدوولا بج اووه ناكاذاورهاظ هناا الدو لطعملا الا ا:ةلاذعالو كيرمثل ان لاه ن تابت

 ' || دبالف دّدعت دقوءلثم كلذ ناك املالاو ةق.ةلاىفالداعة هلم عم هنالدوجولا بجاو هنوكنعح رخل لثم
 ٠ لم هلناكولذ نكسسو# بكس لك نالاصحا ون وكب الذاك يم ناكو لذ هل هلثم نع 2ع هبهملا زيسع ماهضلا نم ٠

 نوكدوئثهإ-مهلدم سل هنا ىلع هانلج اذا ثهلدكك سيل هلوقف هيف:هل لثملا تارا نم مزاةوهوه ناكأبلا
 ْ هئمو هسعن هش نعحجرذ* لة منوكدو هلثم لم هنوكل اًسٌمم نوكمف ئثءهلثم ل مرفاكلا!لوق هناي اقمىف

 || كرمشملال وقنالطب ىلع لل دلا جو ىلا ةراشثالا عمدت ولا د.ةياظفل نيلثا اركدق دوجولا بجاو قبال
 ْ لرمشملا ىلع در لثما نق لوةنانا ه.ذنةفحااو ل.ل دىلا ةراشاريغنمامف:نوكي اًمشهلُدِم سااانلقولو |

 || اهلانوكيالف اج ادم كمت نوكمف لثملا كلذا ال ءوه ناكل لئم هل ن اكول لوتنو هملع لدن هن لثمالا
 1 ماب ةئش هسفاسابو ءيثيهكراشي هلل مم ضرخد:ءنال دو ولا ي>اواهااهتباناك 1 لثمهل ناك ولو
 ٌْ ئد هلذك سلهلوقف هلالا د ىق'ىلا ىذف»كي ريثلاتاثاأف اهل اهنوك ةقمشس ن نع حيرت ىل-:ءهلناكب ىلذ هكرت

 6 1 اا ىزارلانيدلا رهن مامالا مالكو هت أراذهن موتو لمادربغنمدمحو 'ئث هل-ْم شدأو لال دادس

 || اهصحاالد اوذ ه:٠«ثدص ىف. فره هيلا ىلع هر طاش ىرطاخ قذاواسم اذه ناك ع نمت ءرفام دعب هللاهجر

 ||| ءاوهلاو سمثلا هنول ريسغي لىذلا ؤاؤالا ىأ ن هئاسفص ةياغىلا ةراشا نو:حسحملا واوا ىلا ءتهلوقامأو

 ا رغاظؤهو هل لوعفم هنأ (امنهدحأ) ناه>و هين فو (نولمعبا وناك اعءاإ زح) ىلاعت لاه مم

 || ءازرح هلك اذه نا ىغملال وق: نأ ىه و ةفرطل هيفاذه ىلع ومهلا_عانوزجا أو ءازس عتتيلا دهم م لعف هرب دع

 || وهف هللا هل «فيام لكن! ىلع ل دلءادإ | تالر دصم هْنأ (امهبناثو) مك:مدح ا اهكر ديالفةدابزلا امأو مكلَع
 نمؤم اق ىف لاه نإ اعد هنأ ىهوزوابا !ةروس ىف هن دافانركذ دقاوناكا ع هلوقوءانس نوزم لاوت هناك فء ارح

 اول_ءفامءازج نيعباذ_هل !ناىلا ةراشات ؤلمسعت نك امنوزحتامن نيرفاكلا قد ىفواواكاميءازح

 مهيطعنأم مهلع بدسن مهمطدد لدب : مهلع نيع هللا مويطعي الفنولمهداوناك انعءازح باودا اومهناعةدايزالف

 إ ةمسأابءاحن هواهااثما ري شع هلة # سال أذ« اج خ نم ىلاعن هلوق ىعم همف نوف لب ةفام نمع هدطعب رذاكلاو

 1 اوه هتادجر ندلاوف:مامالا ا> ركذةملوصا (قوألا"هلثسملا) لئاتسم هءقواهاثمالا ىزخالف
 ٠ ءازاانال بجاو هللا ىلع باوُدلا لاة,نأ ىلع ل دياذه ةلزتعملا تلاه ىلوالافاهضعب ركذن نحو ةريثك

 || ةيفدوقاامركذي )ل هنادي نطأو ةريثك هيو خابهللا هدر نيدلارفن ماهالاهذعباجا دقو هي لاظ از وخال

 ْ لعو عيب ازد 1 لرتَن امك اذا لمعلا نال كاذو ةدئاف“ ءاسشالاهذهبدءولا ىف ناك ال مصول.و رك ذاموهو

 أما بج اوءازملا لاسناو: ودي زحأ امالءامشالا هذه ىطمز هللا نأ لعدج ونال هللا نم حبقلا نا لافلام

 || ءارخالاق,ال مولعمربغ سها ن عرين انالا ن زكتال : راما هالة ريب طس شا الا نوكتانيه زمان اذا

 !ٍ هقااناطعا ازا سف: تح واكل وقنانالاراثنماط ركز يالف امثال ُءَد يرينا اما وهنا ىلغانح او تاك

 ا ةفعزل لك اه هنا بانرلا ىف امين هامالضقتالا نؤكمأ 1 ”الاناوثن از ب4 قمل نسففاحإا
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 امال فورطا زامل نمىلوأ ءاع-الا زاجل لوقن مدقتام فالخ تاسيثا ف ناك راشمامممال نكل| ١
 ميلا مقالابال از اجريت ال فورا نال فو رااكلذك الو لاو> الا فريغتتوةلالدلا ىفريغتلا ليش ١

 هلنارتقاالو ازاجمنوكيو نربادسا تير لوة: كتاف فرح و نارتقال رف نمازاجمريسدد مءالاو

 | درحم ال |اهيف سيلو اهركذ ىف ةدئافال ماوق نيب ترحيرومااةباكسو ةرجج املا نع من انعم ن وكت لاس ةلاوأأ]
 ملسف تكسوأ حف اريخ لاق د_.عهللا مر سو ه.لع هللا ىل_صهلوقل ةمكسالو طظعوريسغ نمةباكسلا ٍ

 لاف لو هلءاف 1 ديلا لةنمذ و>املوةال مسا لال اوهلثاق عيل وهل مس !ل.ةلاف اه ىلسعو ١

 موقءالؤه نا برابوإةو ىلاسعت لود لطاناذه لوة. نأ ل ئاقاو لاهوه لق نمذونأم لاقا او هلئاق
 (5نونم دال موقءالؤوهنا براد لق هللا لءد ىأ لسو هيلع هللا لص لوسرلل يهل نافن قدموا

 ناىلا:راشاءالوهن ا برا مهنم لئاقل | ل_.ةىلاسعت هللا مع هي اع غلب مست رابع عم اذه ىلبعو نيمف وكلا | ظ

 مص اذهل وقبباطانا نكل ملسو هيلع هللا لصد تو هور وك ذمرعغ مواعمىلااماو هءلاري_هذأادوع مص :
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 اروماىدنعناف ةحناالا نذلا نمبر امدح الء انعم بح! ىناالا ب: ذىلاملئاقاا لوقلوةنةإذه
 0 ك_ةءاطىد# تملا تاجردلقا هلوةككل ةنوكمف فال_لنا ةءاغاهنس ده بنذاا ىلا اهتدسن اذا اهقوف
 أ لئا.قا!لوةباك ةغلابملاىلاةراشا حورل ظوللا بناج ىلع روما نم ها ىلقا بنا لذفا ىلا اهتوذو

 | ميظعاةئاف امالك اهف نوعمسي ىأاو غلا ببف نوعم-الهلوقف هقوفامىلا ةمسسنلاب ارقكتسسمعئشب اذه سد
 اا وغللا نم برةامن وعمد الف كءلعمالس ضعبل مهذعب لوقوغلل ىلا !مبرق او اهاندأ ةذلل ١ لماكة دئافلا
 | سوشلا ترمسك ىذلاءاملاوؤداصل ا دراي ءاملاهدذع ىذا ل ومنا هنمدعبي ىذا كئظاف امالالا

 ٌ قداصلادراباا نم دعي ام ىد_دذع سل ىااد_هالا راحءام ىد_دعسل ”راجءام هسنم تاطو هن دورب

 ازاحموغللا نوكح,ذئنسحو ةقثارلا ةغالبلاو هَقْئافلاةغلايملا هشضو اد هالاراللا نم برتيو ةدوربلا
 ىلعالا لملف هملا ةمسسنلاب هنمب رةءام ىلءوغالا لجوز اح نمد نك ملاذا ل_.ةنافالهتمءانئتسالاو|

 -0_-_س  يمع

 | نذل هلوقىف ماكتملا ضرغنالو ةعارصشلا لماكد ساي ديرتو دسا ده ل_برا تاق اذا كا ذكو فرح
 ٌْ ةغلابملا نم ةدئاف هنو تال ل مالا نعلودعلا نالو زاحملا نمترك ذاع لمالك! ىناالا
 القد وكش لودلاكر دصم هنا (ام-هد-أ) نالوقالمقىلاعت هلوقف (ةسمامخلاةللكسملا) ةغالدلاو

 | لوةلاو مسا هنا (امهنان) فرحالا لعفي لذ بادىف هلروظبال نكل رده لوقلا نا اك اردسدم
 د هنارهاطلال وعن اده ىلءو رهظالاو هور دصم اهحفب و مسا نيساارمسكب زيسلاو لد_اًاكوهذردصم

 ميل ودل مسا ل.ل افا ذه ىلعو لاهو لبق همالك لصاح نوكمفاذك لا ةفاذك هل لبق مت اًدكن الف

 مالسس لقو مبمنع مفصأف ىلاعت هلودذ اذه ىلعو كل دامع اواذدم_هرذتن انا مالسسلا هلع حوف لاق
 هللا صدت ىلا اف اضم لوةل!ناك اذاو هدنعح ون مملعاعداكمونم هسأي دنع ههوق ىلعو ع ديالثل هلداشرا
 اناوقنا (امهدسا) نيسهجو نم هنع ب اودا لوةنف هلئاف لعب لوقلا ه١ لدتلا نوكي الفلسو هيلع
 نم لوقىف هلامعت_ازاوىفاشال لصالا ىف لئاق عيه لودل عوضوملا لسقنمذ وخأم مسا دل
 1 ريهغلاكو هب رىفاكرب_هذهل.ةوىفءاهلا ل اوشن نأ ققدااباوحلاودو (ام بيناو) عوض وم ارغب ل-ع

 ىلا دئاعريغءاهلاو راصبالا ىمعتالاه اف لاق ندب رصبلادنعو ناشا ارعذودو نيفوكحا ادنء لوو |
 لوق هل بملا هذه فرعا او ةصقلا ريهذ هولندي زضيلاو موأغم رو نايس نعمف وكلا ناري غروك ذم

 اواعءاروسل |لهاو نوملاعممناواذب نولئاه مما هلعل نونمويال مهنا دا لك ىفلوقلا كل ذب صاضتخاالا ظ

 لارتشال لوق نيمنربغنم نونمؤبال موق“الزهنا برايلوةينملوق لءذاهلعي ةعاسلا معا دنعناا
 هلبتابفئثالو هلي ةروك ذم ىلا نوك, نأ اما مواعمىلا ادئاعناكولريعضلا نا اَذهديْؤِنو هسيف لكلا |

 ١ ا سو هيلع هللا ىلص ادت نال برا.كلءقو لود نأ ىضتقي نأكأ 0
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 هنا عمءازلا نع هركذريخأتىف ةمكتللا ام (ىلوالا ةلغسملا) لئاسمهسفو (امالسامالسالمقالا
 ةيؤرلا اهنم تلا ةدايزلا بان ن ءاسولعفمسعنلا تأ نماد هنا (قكوالا) فن اطل همق لون : ةمظعلا منلا نم

 ىلاسعت هللا م الك عاصم ةم_هناسمملال معسنلامتأن ماما اةلقامنا ولاعالا نماها لب اقمالو ضعملا دنع

 اتاعو ذيإن 0 واملا ا امال_سهلوق نءدا رانا نأ نيينسام ىلع

 معنلا متأبأ دب ىلاعت هلا (هبن املا) "ةءقرلا ىلع لال د هذ سيل نوب رقما ك كلو ااناوق ىلع اذ هو ء از هل_هدس

 نا لاعت هنأ ىه( ةفلاشلا) ةيطاسخا ةمعن ىهواسهلثع مو سماكراخنل ابدي ورلا شو ةيورلا ةم»ذ ىهو

 مهراكذا هلباةمىف ةماوقل ا معنلا رك ذ نولم بعد اون اكاسع از لاف ثيحمهلاسع باولو ةيساعفلا معلا

 ىلقلا لمعلانال مهداقتعاو مهصالخا ندعهب ولق لامعأ لباسم ىف ىتلا ةءلقعلا تاذلل اركذي لو ةنسملا

 هلوقي ةراشالاهملاو ن ذأ اهععمالو نءاهرت ل ةمعننوكت ةمعذل ا نم ىلاسعت هلل هللا مهيطعن ا عع لوريم

 ةراشارطخالو مالا هملعهلوقورمثب باق ىبعرطخالو تعم“ نذأ الو تأر نيعال اماهيف ملسو هملع هللا ىلص

 هللاانيراولاه نيذإ انا ىلاءثدل وقبطاا مهل اود هلي اقم ىف هد اوقلا ةمعنلانا ىلع لد ىدذلاوة دا ايزل ىلا

 "للثسملا) محرروفغنمالزن هلوقىلااو رشبأو اونزحتالو اوفاسضال ادكمالملا مهيلع لزنتتاوماقتسا ع

 دنع هناربةعمربغ مالكوغلل نأ اا هور كسج ملل ا.فنامت ًانالو اوغل اهبف نو ءمسإال ىلاعت هلو (ةداشلا

 ناتركذد هو ف يكاهركذ سه ىتلا ة#ظغلا , عدلا ع نم دسعبال هوركسملا ىنذو هوركم لاحرلان مني ريدعملا

 وهو مركمريغوهف مشيالو برضدال م رك ريغا ذكتدلب ىانالف نا لاق ولو تأ امنوكل ةهعنلا ءذهريخأت
 ءاعدري-غنم ممهعم برعشيو لك أذ نولك ايون وب رشي موق ىلء لخ ديىذااودو مومذم لغاولاو مومذ

 عولولا لثمهنمف رمد ام كا ذكووغللاودوربةعمرنغ مالك رابتعالا مدع فمهيلا ةيسسنلاب هناكفنذاالو

 رك ذيالءانعمو مثالا ىلا ةمبسنا اوهق مب *اتلاامأو عابسسلان نم هببثدامو أ املك غا !اولا ناكا ذا الا لاسةال

 0 هنالوقتاك ام اهله ىأ مث نان ,ءاوغالا تالق يدقتلاامأو لطابلا ىاالا اد ا هيسني الوالطاال

 | ]| صالاد_صةيوغلبالىذااووغلبالناىلاووغلب ناىلا مقل ملكت لاف لخجاد كلذ دو شو قراسوأ باف
 .اعْذخيالوهو ,ولاوق أب سانل اذ ًايقوكمملا نع ءىهااو فورءملاب

 ْ ردصيالو دحاوغادال ىلاعت ل اعف

 مأيال لاقفههبسشيام حقا لطابلا ناىفك شالو ما يالووغلب القداصلا هل لوةمفوغللا ه.شدامالووغل هنم

 انلف قرف امهنن لهذا ا ذكسحالو اوغا اف نوءعسالأب داةروس ىنىلاعت لاف (ةئلاغلا هلعسملا) دحإ

 مهادن دئافو تيذكرش ال لوقيادحاالوابذكنوعمستال مما لانهد اذعمو بي دكت اريثكب اذكلا معن
 ضنا ملعنان ف ايندل ا لاسو مهلاح تو ال نيعمريغ مهتم دحاو نمالو ساسنل ا ن نم نيعم ن نمايذك نو ةرعبال

 تيذك همحاصل ل وقيمه دح !نال ا اناذكس انا !ىف نا ام عطقن كلذ ف رعن[نافن وبا دك مهنامعاب سانلا

 ىف كلذك الو هئمعريخيو أ هنيعباناذك امل دل ىف نا ملعبف بذاكوهفقدصي )ناو باذكه م اصف قدصن اف

 ناز هنا هفرعنال نم لوقو مناف بد دكتل ا ن نه غسلب ًاوهواسمث أتالو اند لافو اهي ب ذك الفرع الا

 هيل الام تلةدحال دحأ لود الذ العن ع سي ىدلا فات داصنوكيدقو نأ هنافال نمر ا براشوا

 ةروس فون وشاسلا انهن رؤك ذاانال ماسقالا لاو ١ناس ىلع ةروسل ارمصق هنال غلب ا اذ ود مالك- اأو

 لوف عطقنموأ لصتمءانئتسا الدقالا (ةعبارلا هتيلا) قتلا قرخ ورامسلانا ان دوو نوما ءأبنلا

 الدقن وعمس نكل هرب دق: وغالا سذجب نم سبل مالسل نال عطقنم هن رهظال اوهو (امهدأ) ناه>و همف

 ىلام لود كنا هتادم نمو ىندملا ف نوكي دقزاسجلا لون نا ههدوو لدم هنأ (اه-منان”) امال امال
 نانا لوقا! اذهبديرتالك نال عطقنملا ديرتالو بنذلا نم هديت ىمتستف ب ذؤتا د هلف كمحا ىفاالا باذ

 هلا ثم ةطسوتةمروم ا امرثيو فالحل ةءاغامهتن ناوه» ههبوو بونذلا نع كثري: ىف ةغل اما | دي رئامت ا همحت
 قلطي طسو:لاوراهلا نمدرا.أ ىلا برقاو درابلا نمراسلا ىلا برةاوه ىذلارت امل! اه.خد هدر الاور احلا
 تدن اذ اراح هنا ل اًةءقدرامل !ىلا ةسسنلان هنعريكو درا اذه ل اًةمفرالا ىلا ةمسنا ادنعدراسلا سا هملع

 اده



 افصةتسردسلا و5 نافلوشا اذ وأم (اهدحأ) ناهجو همفل رةادوخخلا ىنعمام ( ةملاثلا ةللمسملا |

 أرثلااماوقرولاامالوةنفدوضنملام ( ةسماسللا هل ثملا) ىلاعتهقناءاشنا اهنيبنسو ةهك فو ىلاعتءلوق ظ

 الز لل قدا اع سس سمو ه0 110 ااطل/لا 1797/1 اناطاطكا هد اع حفاة طكاك قطان تا اظل ل0337 50515: رت فطن اناناس 30071750177

 امهئد ام عسج ىلا ةراشالا امه رك د نذدن نب هأ قر طز كن د غيلبلاناارا هانم دقانا ل وقنن أوه |

 اريبكلاوريغصلا ىضر انالف لشن وامهنيبام كك مو اههكلم هنا هئم مهفيو ب رغلاو قرمشلا كف نالف لاشك

 أ كاتو راصمالاب اهيف جرف ىتلا عضاوملا ني ثنا ىفءافشال لو قنف كل ذريغىلادح ا لكىضرا هنا هنموهفدو

 | نكل امون عم راناو اهرع ىلا دصقبب ةرانوهب لالاظتسالاو هيلا رطظنلاو قرولا سفن نم بلط:# راتراصثالا

 ًارغصا اةباغفرد_ءااوراك قارو أ وراغص قاروأ ناعون اهعمو ةريثكماسقا ىل_ءاهئاروراصتالا
 1 هقدونوكامىلاةراشا دودطنم لطو دود كر دس ى ىلاسعت هلودؤ ربكلاةباعفزوملار كودو طلاو

 | عرج ةعماج نيفرطلا ىلا ةراشالا تعقوذ !هنمربكلا ديان ىف هقرو نوكيا ىلاو راصمالا نمر غلا ةياعف
 | دصقلا دنع نامرلاو لكل ارك درك ذلا ىف هريظتو ةرصشلادص اًةم د !قرولازاهقاروأ ىلا ارظنراصمالا |

 | ارظنراصمالا ع..يب ةعماج اهلا: راشالا تعةوف هعضوم ىف هان م فالمللا ةراغامهت نالراغلا ذىلا ١

 ًاراصمالا رغصا نممركلاو ةرهملاراصنالا مظع | نم لخفل !ناف بانعالاو لكلا يف انلق كلذكو اهراعملا|

 | هلىلاعتهتا انهن ؤقداق باوجادهو راصنالارثاسا ةعماح ا هبملا ةراشالا تءقوف راضث ا امهوت رقما | |

 0 مسمع 2

 0 دود (امهين ا 9 ضع ىل اهضعد لو>دواهقار وأ يحل لطتاهنال كلذ ن :رعل ا هزتنم ناكل هال اولواهقرو

 | اهسورنأف رالا راصمأ فال ىوذ ىلا لامن دل فرد سلا ناصٌغا سور ناف لس ىلا فطعنم ىأ

 1 رش هلا ارهاظلا لون لطااام (ةعبا رلاهلثسملا) ا رثك ارعاهلناف ايندلا ردسفلاخي هنا ءانعمذ ءنمحو ىلدتت

 | لطلا نأشاملافدوض:ملطو ارقينم عم« مالسلااهيلعاملءناىور ةدئاغلا نمانركذام مب هبوزوملا
 | لوةنف فاصل الو<اللاقف كلذكف -اسملا ىفاولاةذ دمت علطو ىلاعت هلوة يل دم_باو علطو وهامنا

 ْ اذه عم-انو برعلا اصصف نم ناك يلع نالذ ةزملا اما هنع هلل ا يضر ىلعلع ةرازغو تارقلا زعم ليل دا نه

 مالكلا اذهنا هسسغن ىف لافو ىنعم ىلا هنهذ ةر داره هفورح قنا دق ناك امو هيلعروساو عاطلا ىلءهلأ

 !ٍ رثلاهنمدوهةملارحشلاو هبلالظت_بالل قرولا ه_:هدوصق#ملا ىذااركشل ارك ذ ىلا عت هنال نسخ !هءاغىف ٠
 | نم مصفاوهو ىلوأ عضوملا اذه ىف لطلا نا لع اظل ةقيقس ىل# علط !امل هنا تنيعونل ارك ذف هي لالغتسالل
 | ريؤي ىدلاو لود ال فمصملاف نظف ناك ا مريخ هنا ىلنيب فصصملا لاق ةس اصف ةياعىف هنظ ىذلا مالكللا
 1 ا :دئانرهظتن لطلا ىلع اماو ةذئافريغ نم فرح ا راركت ةريثك ةهكافو هدعد ىلاعتدل وق ناكل عاط ناكول هنااذه

ٌ 

 || اهترو ةطذملا ردعشك تيد وهو قرو دعب اهرو نوكي هالعاىلا هلا نمزوا ارسم نال قرولا دار! نارهاظأاو
 أ ىضقلا نيب ناكتبن اذااسن دلاز وذ بصقل ا ىفاكض عب نو داهضعي قبو هقاروا عفترثو ظاغب هقاسو قدو دعد |||

 ظ اهنا نوارتك" ١ اوهذ ضع «ةفءعبال فنعم هقرونوكب ةرخ 0 ازومو قرواوبلع سيلو 7 رفاه_ضعي نبو
 أ هيفصو فيكف دوض:مرم 4نوكءاغاو ادوضنم نوكييالووذ ار مش لطلا ناكاذا لبق نافرمملادوضنأ ال ةو

 : هحولاْ ل رتي دقو هسولا نسح دير ل امي هب لضتيام فاصت ا بدسد فصو هسول | نسح بان نموه لو." |

 ظ ؛رتزودالو مالغلا بورمض م ديز لاقي نأ مدبف مهوأ نا لرتي الو هجولا نسسح دارملاو نسحديز لاقيو
 هوجو همفو (دودسم لظو) ىلاعت لاف ع» هول ال رتزو يف هولا نس اماواطلخا مهول هنال مالغلا

 أ دودم (ىناثلا) كلذكى أ اولظو عاداهلكا ىلا: لافاك تادوهف 4لاوزال ىأانامز دود . (لوالا) |
 ا ضرالاو ىلاعت لاف اك طسنم ىأ دو دعدارملا ( ث'اشا|) ةذلا عشب نمدرتسيوريبكى ث ىلع مي ىأاناكم

 قفالا نم ةسيرقا منج دا ىل_ء تناك اذاو ضرالا هجوّدو سة لظا | مارت. ولسا ىف اهلط عمي ضرالاا أ تدق تناك ذا سعشلا ناف اعف: سم نو كس, دق لظا ا لوةنىناشل ا هولا نوكي فدك ل بق ناف انه اند دم |
 ىأدود_*لظودل وقف ةمطلا ةءاعف 37 وكمف ض رالاو_د-و ندهسال وولائذفضرالا هحو ىلع طسفأب
 ىلا هن هلل ا هقاذع لا ليراصمالا ل سدأ لظاافا د ىلع و لالا لظا ا كح صرالا ىلعاد وع هماق ددع

 سس ار 6هأ
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 وت: اذه قمت ذاالوا بطال اوه ناكو نيدباعلا لون آف دفو نجسرلل تاكَنا لق لبق نم لاقو ملأ
 ًامالسأم الس.الءقالا انهه لاسقذ ا سعاظو ل مانركذام ىرتآر هلا ىف لقا اظذل لامعتدسا ىف تركفتاذا

 ماكرو امرسانلاو هكدالملا نماق اد لوا |١ ذه عمسف لئاه نودلتاةبلوَقلا اذ ىه ص اصتخا مدعأ

 ادرف م ل_سملا ناك ثمحح ميحر بر نءالوق مال_-لاقيو لاق مالس باب لكن م م مهملع نول دي 2 المااو

 ًاطودثا ىف لاهو انك اص لعو هللا ىلا اعد نمالوق نسا نمو ىلاعت لاهو انمالوق مالس لاه هنن اوهو
 هع و ب وق هلوق نافال# ا ماه نم لكو ةمالا نم مدذهعتس ا نمو لسرلا م هو نيعم ىادإانالالسق موقأو

 امأو مهرا رقالو موفارتعالفمهامانونمؤبال مما لوةي دا لك نال برا هلقو ىلاسعت لاهو مة سم

 5 ًاتالواوغااشم .: نوعمسن ال لاه ىلاعت هناانرك ذامدب ٌوبو مهر اريصاو م-هفارم ءانمتانرفك.لف م هريغ

 المقال لاهو كرلع مال_.هلئاف فرعباللوقوحو هريخ ىلا ةمسسألاب عملا ىلا برشي لسستملاءانثةسالاو

 ”هلثسما)الوق مالس لاذ فلذا هبا م اهتيودعتلاةياعوغللا ن ءدعنالا اوهذ هللا اودو فرءد نملوتاماو

 | 0 ودلا تتسوا# 11قيقا تيفاسو نظل (اهدحا) هحوأ ةثالث همفام أل (ةسداسلا

 هرد_ةنرد_همود (اهنانو) بو.ءلان نءامملاسالمقالاءاشعمو موص موقو ل دع ل جر لاقي ثدح

 0” (ةعباس |" ؛بملا) أمالسالا هرب دقن الق ن نملديو» (اهثلانو ) امالس و ةيناالا

 ا لدا هالاندلا ف مال سلارث زأنال كلذو ةمعنل اماسقىلا ةراشا هيف لوقن ةدئاف

 ةرح الاف كلذكت مولسلا كدلعو رغ - الالوة.ةكءلعمال_ارخا الل لود امندلا ىف نيمقالاملا دحا

 نءؤوم ه دمع ىلع هلل مب ملسق نال در هل ن نكي ميحد بر نمال وق مال لاقامل ىلاعت هنا تام السام ال نولو ةب 5

 ||| هللادابع ىلعو انملع ل نمؤملالوةووذناكنا درلا لب د_-أ ١ ه.مؤدنأ ع نءوهزنموعةىلاعت هللا ام اه هل

 (|| امالساولاه ىلا عتهلوق نيبو امهبهئبام السام السلا عل هلو” نيب قرفا|أم ع فال اهل سملا) نيالاصلا

 امال تلا هملع مهار .اف كايلعام الل مهو نم غدلب او متأ كايلع مالس هلوقنا كانه انركذ دقانلق مالسل !او

 ع "الا ىلعةنلا لهأن هدأ لْضفَد الثانهام أو اومحام نسب م م. و رك ذاانم ماع لف نادارأ

 2ع سأا) رام اناناس روزا وهز هاو سن نم مهذا ةرودلا كلت ىف لضفتلا لثم

 ًارقنمو بصنلا, تراص ةروهشا اة رقلا لاياسف غلب أو متأ كد ءاعمال_سل# ؟اَماالوق ناكاذ :| (ةعساسشلا

 0 عومسملا ن م ذم ةسد هنالق اظفللا ام ىئعملاو اظفللا تع مح نم كل 3 لود تبمتلاأر ةىدلا لم سدأ مال

 مهاوقو ل_هتمءانةةسالا ناش انالف عملاامأو اوغاامف نوءعساال لودي بصخلاق بوص:ملوءفمودو
 ناكناو هريس : نموغالا ىلا برقأ نو كس. ءاامال_بالتقالا لاةؤام الس مولرك وغلا لعذر عالج

 نياسأ(د وضم - ردوذ# ردس ىف نم ١١ با صح ام نيعا | باصد ا او) ىلاعت لاه «هتعا دع هسفأ ل

 (ىلوالا هلك لا) لئاسم هسفو ةثالثلا جاوزالا ن زق ناضل نأشىف عرش ني ةباسسلا لاح

 لوة:ماسعنال اركذ د: ءنيسعلا باهصأ انذابو ماسقالاركذ دنع ةنوملا باصدأ طف مهكذ >ىفةدئاعذلاأم

 نملا عضوم ىنءجاما و نيملااسويذ تا ضرالا ىامكلا عضوا هك اكن يملا عض 3 0 هلا

 5 حاوزالان | عضوملا ىلع ةلالداوم ذ ةنوملا ناك ام رك 0

 نور نق نوعدص لاهو نوقرفتتذشمو اع هلَوَمَل وق :ره-3 نه *ذ نءم مدغم ر مالا 19 00 الثا

 ْ ١ معمم نه أد مس ل ا ناكحااىلعلدب انةاب ممل لوتالا قراما ناكملاب

 نوذخاب نيذلا نيعلا باصدأ (اهدحأ )هوجو هيف ةونيعلا با صدأ ولاتةناكملاوه وهنفمت < وكرأ أكرال

 ١ ةمكتطساام (ةيناثلا لك ملا) هنا مق دقور وتلا باصد أ([هئلانثز ةوقلا باصصأ (ايينان )له متك مه انما
 بطالوواالورعال ىداوملاراصم أ نءردسااوردس ىف «نوكى نوكت ةمعل هور دس ىفىلاعت هلوق ىف

 ناك اميل: ةةنلاناس رقتلاو باول فاورصةةاورخاؤالاو لئاوالا اهْنع تافغ ةفأأن ةمكَح همف لون
 قئالهق مالكي توه ىذا قئارلا قئاسنلاو قئافرغ هتكسحلو باولو اذوب زم برعل ادن
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 ىقناةرخ : الازك 5 3 نم عضاوم وان لا فلس عدق هلال شرف هيلع ل دمول_ملا داعم (اهئلانو) كلذ(

 ىفد ودام نيف دجون الفا راكبا لاف ةرمشءءوسابهنم ىربفاهسنس ريغب تجوزرت ماسهج وزار حر ممم ظ

 نوف ظفللاف مدآ تا نم نك نأ | ده ىلءو نولررغت الو ةنامزالوز ع نوةهلهالو داو نامز ىف نةلخ ٠ ل

 قاضاحل اص الع ل عاش ن نءوملانال ة:ءزاىدهنا ارءاظااو ةئمزاىفوأ نامزو ندحوءاوسب ارئالاك :

 هيد : اه لون نه انعقب لوو قزيتاسقلا ام لقوا( هبال هما. باع ثااقرخ " الا نمربك ناك اذا 1

 ءانعم نوكححك» اارتابةةلعتم ماللا تناك نا لوقف 0 نعل باهد أ ىف مالا ىلار اهذلاب نم هد ةرصهاط :

 ارقي 2يلاعت نا فشلا هذه 07 ,ىذلاو مكلعنودراو ءالؤه 1-1 لهال لاف هناك-ذ م ماكمرك ذ غالوا | 0
 عن قوفاهنوكل م ذدلا 0 شراع تان طورتلاناظاس نيرتممجنوكلالا ا ْ 1

 ان

 ايي اسيا كدت

 بامصال ارث رع نه انلعأ« ءاشنا نهان أشنا انا )ىلا: لاف مث« ريرسا ا قوذ ةعوؤرم (اهث ”ان") ضعي أ

 هسحو | ثالث هسمق ع نمىلا اع ن ءانأ ثنا ىف ريمضلا (ىلوالا ةلكسملا) لد داسمءاسشنالا ىو (نيملا

 ءاسنلا نشرغللا نم دارملانا (اهينان )ىرخ اةصق ىف نوعوقوو نه دعبل دهب وهو نيعرو> ىلا (اهدحا)

 0 ولاحار وتراصاد اواثارف تراصت يراسل لانة يوكل سابا نه ىلاعت هلوغل نوما ا دئاعريمضلاو

 فال_خ نع ءىنب ةءوذر ااناهفصو نالار [٠ هن ع نكالوالا ع نهبرةأوهواشا ارةرمصت هر راج ىلا ةمسناأب

 فرطلا تارصاف ىلاعت هلوق ىفانرك ذام لئموهو تا أ ثمان اظد ةءوق م شرخ ىو هريد ةتاناظس شرفا
 | ن-فرعامناوالصا قيقح طفلي ةرخآالاءاسأ :رذيلو فوصوملاماةمةخسلاماقاىلاءتوهذ تاروصتقمو
 رولا دارملانوكد نأ ىل-ة< ن هان اثنا ان !ىلا عت هلوقو نهر دعو نمنوص ىلا ةراسشا نهسابأو نهذاصواب

 ءامساىندعءاشنالا نوكنف مدآت ان دارا نوكسحي نأ لهحوءاد_تبالاوه ىذلا٠ اشالادا راانوكيفا]

 .داكب نينوك 0 ما اتنالانالياثلا لعل دئاراكبا است ةوقدا ا !

 م كلا (لوالا) نه باول الرس لوألا جفا ىلم هتان

 ا لدن جزتن نأ, ىذرئالذ جوزلا ةذلب ةفراعوكتال امن دلا فركب ءلانالة دن افلا نيب مهحاوزان ؟اذااهريغ

 | ةدد-اولا نوكتد مدآ“ اهب سفح ن نماونوكد ملاذاة م١ لها نكل اهفراعموامن ممارقان عيوزتلاراتختو هفرءتال

 هلوتو دعب لالا دوءئالةراكملا نافاس دلاةزاكب فلانه ةراكدلا ام او اراكب ا دارملا (ىفاشلا) اندااراكلا

 نوهاكربك الو رغس ىرخالا ىلع ّنهادح | لضفت الف نسل ىف تاب وهسم (اهدحا)اهوو لوح ابارثا ىلاعت

 رام .ع لجو لالا ىسأ ع نكلرخ "الا سم تو ىف سم هنال هن ى ء« نربك امه ان نهريغ ن نم نك ناو ةَةِمَعَح

 نمار اظنلا فت التاق *ابارت | (اهنان) ان أيا رئاةنط اروح ىلع قاطاف» ءالقولا٠ نم ننثالل دلل اكه كا ذنع

 نيسوزلا دا نال ناسغ:الا ىلا ةراشا هيف .وو مهنس ىلع ىأنيعلا باص ال ايارثأ (اهئلامش) هنا ءاشام أم نهم هل

 ءاشنالاو نيعلا باع ال ن نهانأشناءانعمنوك ن ءاناشناةقلمتم تناكتاوزو ديالا هو نهانا شا
 رثْونال لعفلا نالءاشنالاناراكيان ملوك ن وكي ث.راكبالابءاشنالا راع الذانارتاو اراكبا نينو لاع

 دردت مهماعماعذ الا نوكمف ةلعفب ناكءاشنالا تا ىلءل ديال“ اهنالل هفرص لوقف ابحاواريثات لالا يف
 اراكبان موك كلذ ىضتقاف بيسلا ىل_عبنسملا بت رتنوكملاراكبا نهانلعسفنيعلا باعصال نئاشنا
 ىلءىضتقملا ياررتل الاف اراكب ا نهلوس ىدَتَعي ناك ام حا وزالل ةرشامم رمغنمالوا* ًاشنالا ناكرااما 8

 ىلاعت هنأ ىل مو ةفمطل امه ن نكلهمفامانركذ دقو( نيرخ الا نم هلثو اوال ن ن٠ هلث) ىلاعت لاف مث ىضَمملا

 نم هلأ ؛نيعلا باصك أ ىف رك ذو روأ او ةيكص افااورريسل ارك ذلة نءاوالا نم هلثنم#_ةباسسلا ىف لاه

 ةنلا منو بورشملاو ل وك الاونيعلاروملا ىلا وةفتاال نوةباسلال وقنعنلا هذ ل ددءب نياوالا

 | مهرك ةننوشا سلااماو مك اذ ه لاق مم_ملعاه ر دمدقتاملان وتفتلي نعل بادو مفر رش |

 م

 ؟ لالا ارا هيلع ملأ سال لقلاعنوقبداشا ذه ىلا ووش لك قون هن هلبا نم ىيرقلا ف ةدومالاايندلا | 1



 000 دسم را هال او هدنع 4

 'لائهر مالوءاوهل !ىفابراس نوكي بوكسملاا املا نالدو د اريغ فراح( ىئاشلا) اجماع بكست ضرالا ىلع

 او 02 ذاف برشدو اف لب بكسي الزبزع برعلا دنع*املانال كل ذوريثك(ثلاثلا) ةنمل ا ىفءاسملا كالذك

 ةريثك ةهك افد) ىلاعت اهتم ي مصا لوالاو ايكو اتقاراباهتثكن «نوريسيوءال اةرثكتودعب منلا |

 هيفواه رعدصقي ىلاراصم الا ا هدءبرك ذاهقرو اهنم باطد ىتااراصمالا رك ذأ. 1 ( ةعوذمالو ةعوط مال |

 وهو ةرهاط ىهلوقن ةقروملاريغ غل ةقروملاراصنمالا ميد: ىف ةمككاام (ىلوالاةلئكسسملا) لئاسمأ

 ةم-ءلمتأ هكاوفااو هتوف ةمعنر كح ذىلاةمعننمءاقترالا قي رط ىلع ركشلا ىل_ءقرولا مدتها |
 ىضلوةناهرام هكاوفلاراصمارت ذواهسفنان ةقروملاراصئالا رك ذىف ةمكحلا ام (ةءناشلا هلمسسملا)

 ةلكسسملا) هقروو ناار ههش ل اقيفاهراصتلا فرعت اهيءامسا اها دكاوفلا تراصا دهاو ةعوطةموأ اهملع

 ةريكلااماو ةدالاو بمطلاءال |ةعبالا نوكناال ى هو ةوكف تاذ ىأ ةمضار ةشدعىفهلوة ىف ةمضارلاك ل ءاف

 اسندلا هكا ارقلا م دل ىأ ةبعوطةمال (ةعبا رلا :ءلثسملا) عوذتلاوزراكلاءاهةصوف رعنتلل ى هلة انما |

 الا ءعنتتالىأ ةعونمالو ن ا اوعضاوملا نمريثك قونامزالاوتاقوالارثك اىف عطقنتاهنأف

 ةهكاشفلانال سهلا فره اظنامتالاو ص اوعالا باطل سانلا نم وذسمملاو نامتالاو ضاوعالا بلال

 تءعطقن | اها ايندلا ىف لاق ف عطقاااماو ةع ونمت سلةرخا الا ىفو ةعوم_# ىف ش ضعبأا نع عن ايلاف

 ىلا امح اص ةاحو صوعلا باطلالا عنمتالا بدلا ىف ةهكافلا ن اعد ممل انتل درا ظ
 ١ | ةيئاكدسا نم ةهكاشلا عنةالن أ مزلفهل ةحاحالو ىلاعت هقااهكل امةرخا الافو هبةسجاح عفدل اهئ |
 | اماودحا نم اهعئمالو اهقر هن ناى كش الهودولا نم هحوباهلا حاتحالو عسبالو لك أيالو:ريثك يكاف ||

 تهملاقد د لب تءنم اهدوجو دنعلا.ةرالو تعطقناةهك انا ابن د1 لايم نر عا الإ

 تح

 ىرالاهدقتواهعاطقنادنعاماو ةعونم امنالوةءف عدم اه فئاهارءالو اهظفعواهز وا دا ىرب

 لاو عئاملا هساسح اد ,و>وو عطاقأ اندسا بح !مدعل اهسقل ةعطقنم امم اهمدعأ واح انهار

 || رغراظن ىف نامزلا اهعطّقي ىهف ةئمز ان ةداعلا ىر ع كلذاورهزا وول اوروهظا | ىلا اح اة #ث هنوكو هلو ظ

 نوكنالذاهعطة,ىلاعت لاو ةَدمزالاتوّساريرهمزإلوْل اذه سعمالادو دع اول ط ةنلسا تن اذاه قو '

 لاك بخ نم عدم ةنمال عواطتنس هلا لعيو هيف نا نالاركفش عوطتملافر هاطالو قمق- بدسب ةعوطتم :

 عطقلان امل هعوطةءاهنوك ىننمدق (ةسماسلاهلْم_سملا) 2 ءواه ةمري_صتالذ عطاق الة اىفوأ

 ة-طوهغ هةءونع نوح: الةدو>وم نكت 0 ناف عنمت الو أد جول اممالدوجولا دعب عمل اودوحو مال | 1

 |رطعاماششلرتنالن أ باناربغر دوما ءمنعالدو>وملاٌك لذ نا ناديأد-وتف عطقم 1لاقف

 اهيسورك دنو شرفلا ىنعمانر تحسم ذدقو 0 عوف م شرف ىلاعت لاه مث 7 اه*”نوكيو لاسلاب

 ١ | عيفر بو لاقيرد-ةلاةعوذ سم (اهدحا) هحوأ هثالث امفف ةعوفرملااماو ىلاعت هلل اءاشنا ايا

 | وداهسم هعوت يت عار مند 0 0 ل قامت ريدلظ ل و نق اورذقلا نسر زءاأ '
 . مصمم سه وعلا دس حا 000 ل 7

 ضع

 ١ تناك ءاوسدب ىاطماعسفناىف ىهذراشملااماورهشلا ىلع منوكد_دعاهنتسح قاروالا ناف ةر ءاطاشدا ١

 ةهك افلا ن٠ نع راةروت اع دق لوة:ةذالاو بيطلامال ةراكأان ةهك افلا فصو ىف ةمكل||م (ةفلاقلا :

 دقي نوككى تح ةجانللا عفدا تسدلا نال ةرثكلا ىلع ل ديامرك ذةهكاسفلارك 3 ثيح ىلاعتهللا ناانيبفا

 7 1 3 نا امعطقلا مدنع لما دىلا ةراشا همن نالن سلا ةياعىف ةعوطقمال ىلاعت هلوقذ ةعوطقمال ةعاطقنم ىده

 َ اهدوسو نامز ةهك افلا ىلار زا ذادا لكن كلر يبكلاوريغصلا هموفباسعالا ملكتي .اهل نا منالان ال كلذو |

 ١ || اهسفن ىهفةوك افلا هنفنكماراهنوالبل هنوكىلاارظأ نامز لكنا متلعرظنلا قح 1 دلا ىف متراطنول ىلاعت |
 ٠ || نامزلا دريل قة اريغ دنعو نامز نو دن امزب اهصمصخت واه اا هللا عطقل ىةحملا دنع دون الامغاو مطقتال |



١ 

 0 أ

 | لبا نمريدستعضاولل قايد تارو ذاقلا نعاطوذ مشوا دريس ف دعامات ْ

 الت قولا اذهل ثمىفةب واطم نوكتف سولعلا دعم :نتوكو اجامل فاطتابلع تان والا ضءنَف
 ره تر سالطب عدن ىافاعيوا نفسو ة عال لا رك الودراءال ىلاعت ةوةذ اهدربلالاهتما 7

 ا | نوكي أ لةعلا ىلا جرب ىذأاو هدرو» سا ىلا عرب ىذلاف ل_ةعلا ىلا عجب رب عالوأ سكنا ىلا |
 عرش :'برءاانأ» ارغلا نةىدحاولا هلةناعدار !اوهاذهز هيف ةمازك الودل ةربالاّهو اركب ع عوج

 ْ ,ناانرك ذام هم ق.قكلاو هع والو ةعساوب تسيارادخلا هذه ىلاةمق مركأأ ىتملاناكاذا عركي نملك

 ْ عماج فلي همل ار ادق ساس ا نع هنأ |ةلنىلةملااماو ظغفالانحرمصد ىىساساو ىلةعاماو ىدحاما لاكلافدوأ

 ]| ىلاعت هلوقرمصمف ىلّما |لاككل تعصو يفز همفنو حدملا فاصو ار هدا نم برعلا دنع مركا ركلاو ةءا ركلا نكس

 ا اوناكو نينرتم كلذ لبقاوناكمنا) ىلا هت لاه مث «القءالو اسحال الضآ لوما لال ظ

 | (نولوالاانو ادت ونو«ملا:ااماظعوانارئاكراندم اد: ]نولوةياوناكو ميدظعلا ثنما ىلع نو 2 |
 ْ باَدعلا فمن 0 (ىلوالا "هل سا ا) . لئاسم ىف اهركذن فئاطا تانك الاف

 لوقتف نينءذمني كاش اة لدفا وناكم منا لقي لو يعمل ىف نيم! باصص !نوكبدسرك را عمأ

 ْ باَعلا لا ستادنمو ةثاصا ماعلا لام رك ذي ال ب اوثلا لا سر ادع ىلا عت هللا نا ارا سهانركذ دقأ

 !مهوتءالركذي لوا هيسر حس ذءاوس لصقل زله اجلا ومللضن باوُدلا نال نيدسملا لاسعأ كذب |

 ىذلاو مهر بنسناهقم 57 ناني باقعلا بسمله. نا لدعلااماوللنو صقن لسنا

 أ باص ىس ىف لي لو نولم_.هباوناك امبءازس ني_ةباسلا تح ىف لاق ىلاعت هللا نا ةغافالا هذهديؤب |
 كلمال ف ىلع ماب د وجاتاا مهنمهلا باصص'ناأن ءانال كلذنيلا | 3

 : لدم ىف * ار هلرقنال ار - ىل_ةد مر مك معنا هذه لاقف سمحتم مهةحق لشتلا كذكناكاذأو|

 تلق ام مهل 4 لاةف هتان -ترثكن مق ال_ةجارورس مها تثيالم_مءوذعلا عضوموهو عضوملا اذن

 جا نموه نملك سنأو ل ا

 0 كل نكات بجبال كل ةرهال ةمعت ى فرت لع

 هقنأ مهئاورك يلو نيفرتمااوناك مهما لانقف نب رف ايس دهن لع نينا رفكلارو د_هنالثورصن |

 فدر اوقاهلا ناق ةريثك دس لكى هن دامعو هتنار د ىو تلا ,ءنلا لو ةنفاذه ىلهو بتذلا ىلءاورصصأ لإ | ْ

 : برا ةةمفارتالا ىف سا: :1 لاح نا بألا ىفام َهباَع لكلا لصاح هلع هلا صم فةودتو هبلا جامع امو 00

 ال فيكوءام ءالا ىغأن اكل ةعانّملا له هسن:لولورشضف هنا ضعي ىلا هينا ضعبلاقسىف لا ةنق |
 هضوح3 تيامؤدرتلاوذ وأ ىف ساناو هيلا ىوان نكسم ىلا ةرق_فعاه دوم فاس ىلاز اهناذانأنالاو

 لمص نعباغبالادسأ نا مع سمن منا هاع لمح ىتاا تالضفاان ءاذهريغو بورمثملاو لوك لانم

 0 ا رماها ن رع اوه سدلف ن نكي ل ناف“ ءارت تصاوأ٠ ارثشان نكس (

 رك ا بج + عى همسةكب ناكةرورضأ  عقديأ: عنتقاولف ْ

 | ريخ ةرعسك نء بول غمربعلاوالا عم دس لك دع ر امانا اراغناذأق بورشااو لوك أملا مأ قب ْ

 كلدرغوانطالوكاموارخافاسااواق رخ ماش ناسستال ادب رعفر ةذلاثَز وب ىغلا باط ناريغ أم هب رشو | ْ

 اسد عافت الا داس. ةراو هَرَمْف ثرون خلا كطو قاما لوضة ألا 3 .ةباسثلاو باودلا عار أن م[
 0|( لهنا كشال نيفرتم كلذ ليقاوناكىلاهت لوقف لَن اننا ىلع هر عا ريسكم هحر ةو هنن ةوهش "لم ابوهردق

 8 نيقرتم كلذ ل. .ةاوناكم مولع ئانقما موأ ناو ةرصابلا نيعالاو ةشطابلا ىديالااودةفاساروبقلا

 لرشلاناىلاعت لاقإك لرسشاا لون يظعلا ثنا ىلعرارسمالا ام(ةشلانلا "هل: .تملا)ةلاكسا كلة ىلا ةيسقلاء|] |
 7 كلذ لقا وناكم نا ةوقنةثالثلا لو مالا ىلا نال فراش لام لا ىو ةفيطلاهيفو مل راق

 ماسح موسم

 س ار 65(



 77 هج د دحيم

 اي رك

 0 اانركذدق مب رعنلات ا: هلوقىفاماو ىنازاندنعهناو اوقف ىئازلاينيلسر ما دعوو نيئموملا ىف ىأىبرغلا ف

 1 ش0 أ ءانقل متصاما نو ردد مهو هذ :لاىف نوب رم ةممج اف هك الملا ىف رقع نءنينهؤملاىل رقم زينقل هنا ظ

 ا | نيذلانوجانلام ةنيعلا باض“انمدارملانا اذه ٠ نم نابدقو هاردي ووزع اانا !لاخشإلا ش0

 | لاادلارك دئسو تركو مسج انسح تيلغنيذلاال ةماس- ىلدأ بدسل مسوعهللااضعواوفرساو اومذأ ا

 ١ لاما باصدأ ام لاعشلا باهدأو) ىلاعت لاه مث ه نيعلا ناعهسأ ع م رايس م4 16

 1 أ مبحلاو موع-لارك ذىف ةيذدظااب ( ىلوالا هلكسملا) لثا سم هنقو (مومحي نم لظد مجد موتة |

 / || مهؤامو موم«ميلع بهي ىذلا مهؤا اوه ل اقف العال ىلا ىندالا,ةراشا هسفل وةناهلاودأو راثاارك ذلرتو |

 ١ اشالا رضأ نم ميجلاو موعسلا ىاامهو ءانشالادربأءاملاوءا وهلا ناعم ميج هين وثمغتسسي ىذلا
 [|| لاقواو رسااضي ان دنع ىه ىلا مهران كنطافءامسشالا عفنا نمام مناف ابن دلا ىفءاملاو ءاوهاا فالع

 5 نءدرب الو م .ومسلا نمد الوانه لبا رانلانم رحااتشاتأ رامانالانراكمهراننا نطناكران فوه

 || ةراح جدوهروهشم الوشم وعسلا ام لق نافاهرحا عم مهلاح فيكف اهرح !مهلءاب ءامشالادربا لاقن لالرلا

 ١ ليش :ةسااذاق بناج ىلا ب'احن مالر ملا ع نف_هةمءاوه وه لاقي نأ ىلوال واسلام تةنوأ ض ركب

 امهريغو برقعلاو ةبلا مسك م بلا نم دا صو ناسنالا لتقوت وفعلا بدس هءاقدسفد هئمناسنالا

 1 ىنفالا مسنال ط ايلا مس ىف لوبا حل ىتح ىلاعت لاه اكةربالا مرو هو سسسلا نم ميلا اذهن ركل
 هدف مهام ةلظ ىلا راش عموم هل وقف اد._ه ىلعوالءأ ب,ما# صدم وعلان الو اهدسمق ماسملا ف كنف

 ا ليعف وهورال١٠املاوه ميلا (ةفئلاثلا ”هلثسملا) هتفاثكبدسراهنلانىريدق مومسلا نالا دح دمي هنأرغ ربع

 ٠ ةفطاانهه ناريغارا سه هانركذ دقو هنطس اذا ءاملا مح - نم لوعفم نععو أب ملاردتكي“ املا محن م لعاف ندع

 ١" || مووسلا صختئثدعب ايث بج بوبهلاةريثك تناك اا عب رلاو ىلا «ترركتا- لوعف نأ هودي وغا
 ١ || هضلوقنفم وم اام لءقناف م وح همق لقي 'ئثدعب اش دورولا هنءموفيالناك انراخلا ءاملاو لوعفلا
 أمعفلا وغدمجلان :ميلصأو ةلظلا هنا ( اهثلان') نامدلا هنا (اهينان ١ مهب ءامما نم مم ءاهنا (اهاوا) هوجو

 1 | اق دايرا دركناجرو هسف ملا كا ذ:دااهف فرحا ةدابزو هنم قدشم سمايهوعسف وذ هداو سل هناكف

 ف ||| مالامتادباذعلا فممنوكىلا: راشا ةثالثلارومالا ىفو هترارحىف ةدانزلاو هداوس ىف ةدانزلا نيمنعملتءاجح

 . || مومسلاهسفن نع عقدي ىذا هلع نياك ا ونكتسا ناو موهسلاوهىذلاءاوول !|مهءاصاءاوهل ا بهملاوضرعتنا
 ا ١ ميج نم ناكم ىفناذكم_بالاب موهسل ا هسفن ن ءدرلاداراناو مع نم للف زكي نكلانف ناختنمالا

 ٠ ||| موعسلا ران بهتلتو شطعيقهب رضي موعسأ | ناو هو د رت همف لاقي نأ ل قو يملا باذعنم هلئلاكفن الذ
 00 | فيك ليقتافم وما !لظلالا كِلْذَن وك.ةلظب لالط: بالا ديرو هءاعما عطق.فءاملا بردت هئاشح ا ىف

 1 لوقت ةناغلا» ءاد_الوهف موج مسا هنااشنلق نالوقنف موه نم ىلا ههلوق ىف نم لامه_سادحو

  اللقذ 11 1 ةلاف تاء ناو نم متاحا وةىفاكوهف ناخد هنااناقنا و ةنملا نم ميس ىف ءاجأ

 1 0 رن رعمناكمل عضول فءكف ر 0 ا لا مدين فنك |

 1 00 , مهب ءاعناك ف رصتمربغناكو ا م رعاك مالااو فلالايهلامعتسا |

 . مراكواودنغأ را ىذأ هعف دو فوهلملا هعفن لظلا مركىر شةعرلا لاق (مب رك الودرانال) ىلا هذ لاه مث ه ْ

 رن الاورلسا عفدامه د نا ىهأ لافلا ةديئاف لاسةي نأ برقالا ' دنخا و ىنعب مب ركلا اودرانلا ناكل كيذك |

 لسة ناك اذار أقدس مل سهلا نيع د_ضقد درتلا فنان الا نال كلذو م ركمهبقناسنالانوك |

 رهاظفرطا اما لبظلا ىفهسفن نعدربلاو راسا عفدي ناكم ىف دب ن وكت نيم ركسملاع نم ناك ذاف بانشلا |
 9 وكب اطفد ري_لابوا_طمرطا ىفىل_ظلا ن وكيف هئق ديام داشيأب عض 1 ضامن ير تفر رزأاما 00

 دع دق ةمارك ىذالو هدزبل بلطي در انال ل اقف ل_ظلا ف نوكسجي درإلال ةمارك اذ هنوكل ب ططدرعلا ف و |

 د_كراداا ماماوراصمالا تدع ىتلا عضاوملاك ل ظله عقي ىذلا عضا ومب !نال كاذو همف سوال |

 نست سعسم ةدوص وصح - تبدد



 ديكوتلا:دافافتوع هنا لئاشا!لوق ناانلق اكنوءويلاقلا لوق قو: نوعوم_قلاعت هلوقوريسأ]

 5 نمعأ خعف وهو صمأ ةدايز عمن وئعس ىأ نو رطني مه اذاف ةدساو ةكصىاةدحاوت رحزب مه: ء.هنااذه ظ ا

 مكعمج لانه لاهو دبك ال اظفلب نوعومحجملانهه لاق ا ذهل مالكل | نم مهفب ناكتاو فراسا سفن نمأ

 هتكرج تناكع ضو هلنيعو تقوهل تو نمنالزوضملا هءولطم ناكامتاو مالا همام ىموم بولاطم نكي ل | 1
: ْ : : ' 

 || د عمةروسلا رخآ ىف باطل اوايناث مب ذكوالوأ ملض يذل اهرااءلا.قف راغكلاا عمان باطما نازل ا

 مي-اظعا اثم ١ىلعر ١ رمال ام-ممردص نب دإا مم انههنل اضل نم ذا را انأ كلذ و من تلق رداء ليف :

 ثرحن لو هنلع هللا يل دم ةماركى ا ةراشا مهي ذكت مدة فاواض دننفازب ذكيذلا نوي دكلا امآو مالسف |

  7و١ 7

 [] هوجو هضخ نيام ىلع تامالع ةباصعلا نمرباك الل اون امروازوش انعرثك أاهتامالع ىل_ءاوعلطاانعز |

 صاوقتاو ما وعلا همق“ اراك دح ىلار ,وهافا ىف تذل ىتل ار ومالا "لح نما ذهن ا قاع لهل وق (اهادا)

 اهنا لف لاو دس أ ةقاوه لق ىلاعن هلل لاه ارهاط سعال ناك لاه عضوم لكى اذكهو اماعالوق لق لاف |

 ىلاغت فوق (اهينان') ىف هريغو حورلا مأ نمره اظلاوهاذخ ىأ بر رعأ نم حورلا لقو لاهو مكلثمرشبانأ |
 ركذا و رخأم-افن ولوالاان واناوأ مهل وقتاوحت ىف نيرخ الا ىلءنيلوالا مدةنني رخ الاونيلوالا نا

 مدقْم رمأ ىف هللا مهثعس مهن .ىورخؤت ومهثهنن ودعبت ست نيدلا نيل والا نا لا ةذرثكأ مويف داعب سال ان و ءاناالا

 | ىلاغتهلوق (اهئلانث) انبه حال نوكىلا ةراشا نيدعمةههوّرخا نم لاحت انثا هنمنيبتب ني رخكالا لعأ

 هس

 فدكو:دكرحلا ةر دقه نوكيالاعررسشح مثل وط دم بارتلا تدق قب نمناف ثءبل !قوفاذهو نانسطلا |
 لأ ىوقانهعموعو هكرح عرساب ةكرح هتردشب ىلاعت هنا مث دكرحلا هيلع ترذعتل ة دم هربق فاسو. .ء امس ناكولو |

 ! ثعبلا سفن نم حم داو تقو فىلا.هث هلنا الا مه د دع لءيال تاومالا نموهذععامجاو مولعمدساو ٍ

 نءمبعالاو ثءبلا سمن نو دعست منى أةدح اوةرحز ىهااف تافاسلاو هر وس ىف ىلا عت ردك اذهو ظ

 || نوه أ ىلاعتهّقادنعءاسحالا صاقءامشالا فرظل مع ةعاس قم هبننا اذا هناف سه نم فالذع مهرظنو

 و*لاّو-باوج ىفاهر كسص ذو ماللا نمثعبلا ىل_«لدا اسهناف ىلا فرح(اهسماخ) مان همست نم

 لافوا ناقل ةيولو مول_عم موب تاق ىلا نوعومجم اذه لاهو عجبا مويا مكعمحي مون لاقت ىلاهت هللا نأ
 ظ
 ا

 ىلع ةلادلا ىلا ةزاكحرك ذنيدعبت ملا نيركشمللاباوج عب ارك ذ ناكل لوقنانناة.1 ىموغءاجانأو

 روذنلا مهغيالو مول كمه موه لاق لانه عمو الو ثغبل اريغل هذ ىلع ل دأ نوكتل لاسقتنالاو كرا

 كانه عضوملا لوقت انتا.ةما ىءومءاالف ىلا: هوقامأو هلا تقول اريسموهو تاسقنم ىلا اذنه لامتو

 ..اكح لاف هنأمزال هعطضوم ف فوقولا م طعالا مالا لانهامأو أ ىلا ع.بتلانرمال مقل ا ىف

 ند رت نم ن ولك النو دكملان ولا ضل اهم أمكن امث) ىلاعت لاهم 3 رهط ناكملاو عضوملا ىلعاهتاالد|

 للاسم تانالاربس فتى (ميهلا برم نويراسشغ ميلا نم هءاعنوبراشف نوطبل ااهتمنوئااف موز

 لاض لك عم ماع هنارغاظلاو ةنكم ل_هأ عم نب رسغللا ضع؛لاق لوقننم عم باطشلا (ىلوالا"هلمسملا)
 نا للة همدنل لاه ىلا عت هناك سو هنلع هقلا لص <ىبنلا مالك ما وهو عضاوم ىف اذه لكم م دةتدقو بدكم

 انه*لاه (ةناثلاةلشسملا) .باذعلا نم عاوفالاذمبنونذ هتمكنا غنوعوم جن ني رخكالاو نياوالا
 نيبدكملامب دق نيلاضلا نيب د كملا نمناكناام أو ةروسل ار آى لاهو كاضلا ميد ن وبذككان ولاضلا

 أريام اءاوب ذككاننم اذئ أ اولاقو هلسراوب ذكمت يظع لالض كا ذو هودحوب لو هيلا اولاصن لو هللا ل.س ىف اولضفا

 مهل لان انه امأو نوهركتآم نولك ًاتلرشللا تركن نيذلا نوب ذكملا عكرشأ نيذلا نولاضلا اهي لاق

 رخ هو هيذو ميعنلا ىلا نو دّةبيال نيذملا نعال اق ينطق نولاضلا رمشملاب متي دكنيذلا نوبذكملاابهيأ ْ

 نيدلا ناعأ 7 ييعنل اةنج ونار دحو رفن وب رقما لاقت هنالثلا جا اوزالا لا 4 ني لسو هيلع هللا ىلص |
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 ١ ] ةلاسرلا رك شف ىغلا بيسرب حسم فركملا ذا ل سرلار اكن ان مهم ذ ىلع لدي ل امعتسالا ثدحح نم نيفرتم
 ا ظ ةفلاخضوكرشلاىلا راشا ميظعلا ثنا ىلعنو رمدن هل وقو هعيتنادحا وانمارشانولوةءاوناكن وفرت اوأ]]

 أ ازناكو ىلاعتفوةورشنلاورمشملاراكتا ىلا ةراش اء ارئاكو انتم اذ: نولوقب اوناكو ىلاهت هلوقو دوت |
 ١ [|لوق نمدك ؟وهونو رصباوناك ىلاءتهلوق (اهدسأ) هوجو نم تاغل ابس هذ ميظعلا ثلا ىلع نورصي
 ١ [|/ناكنالفاناوقنالرارقسالا ىلع لدن ىل.ةّمملاو ىضاملاىلضذا عاق انالاو رصأ كلذ لبق مهنا لئاقلا
 ْ لولغلاو ةمصع !ةموا دمرارعصالا نافراريدال ا ظفا (اهنانا) هلةداع كلذ ن وك ساسذل ا ىلا نس
 ا ةريغسما ىلسع عمي ةغالا ىف داكب ال ثذحللا ناف بنذلاق ون هاف ثنا (اهثلان') ييعأ ريسملا ىف لاغيالو

 ا ا لاعلا ةهلصمنآف عيبقءالقملا دن بذكلا سفن نال هوامهتسا نعل ف ثنا امأو ابيلع عقي بنذلاو
 نامث دساسغم نع بنتي الو للاضم همالكىلع ىئببالف ةقثدح أ لوب دال لم#«الالاو قدصلاب ةطونم

 ١ م هيج عخديمبلاب : مضر مالا ديك وناودازا ةدساف ضار غال سانلا نمريثكىد_بوان بذكلآ

 || ناريغ برشا اوانزلا اسف وذداسف هنم مزل.ف ةقثلا دمفي ىهأ ق.0ثنحاذاف اهقوفئثالو ناسعالا هملا

 . )أ لتقل اوانزلاكةريبكلا ىف هزي لو ثنا ف عرسشلازوج هرب غفل ا !ىأرو لقسم سمأ ىلءناكاذ نيم

 ظ اعأتنملا خاب ابل / وقد ريبكلا وهثنطانا ىلعلديىذلا ولّدقلا عوفوهلقو ناميالا عوقو: تسيل
 1 بدالا :ءاسا ىلع ةبقاعل ايروم ام ىلولا نال ةريغصلا هنع ىف ناك أم لب قو ةريبكلا بكرب ثم غامم غاب

 .[/ عمت ةالرومالا هذه نافلرشلا دارملا نأ دمفي اذه ميظعلا ىلا .هتهلوق (ةعبارلا "هلمملا) ةالصااك د
 ىلاه: لاق توعل.ةّدسملا ف نارا لامعتسان ا عم ملا رسب امم رشا فنك (ةسماملا هلشسملا) 1 ربغف

 ل-ةءلواونوملق ىلا عت لاهو فان زو ىلءتام أ ارمي لو تومأ مونو مالا ههماع ىسعو ىحينع
 |! (امهدحأ) ناهجو هيفاشق اوناضتالو لاف مكاو امتالو ل_ةي لو نتومتالو ىلاعت لاهو ودام لقا

 ' نام ىفةغاتاءتام (ىلاثلاو) سا.قلا ىلءمدقم عامسلاو توم اهيف لصف اهرتغ تفلاخ ةملكلا ءذهنا

 | لعفيام ىلع لعفلاةرثك (امهدحأ ) نيمالرثك أد جوي ىشاملا فرمسكلا نالريسكلا اهي امل معتساف تروع
 . | نوك (امهدح أ ) نيببسادجوب هلال مضل |!هلبشم. ىفو ف انك فاش لثم لعفي لعف ىلع هنوك (امه.اثو)

 - | رصقيرصق باد نم هنا لس« لدي لئاطلا نود ليوظلاب ههصو نا لوطي لاسط لثم لع قي لعف ىل_علعغلا
 1 ض1 أ فيك (ةسداسلا ةهلعسملا) مضااب ليتل فورسسكلاب ىذاملا ىف تلعف لوقت لعفي لعف ىلع هنوك(امهيئاثو)

 0 أدي زنا لاقي ماللا نار ركص ذءال ىننااىفو ىنئااوهدا رملانا عم نوثوعبمل هل وقى :دكؤملاماللا ىأ
 . | باولا لوقت ثعيتالانأ ىعمراكنال الا ماهفتسالاب هدا سعامو ماللارك ذتالف*ىجعال اديز ناو.« ىصل
 | مهنا (امسينا”) . هتغيصو ىنتلابعبرصتلا دوي ىفذلان عي رمصتلا دنع (امسهدحأ) نيهجونمهنع
 0 ديك انو هدغل ايمرثكتسن ن غو را مخ الا ىف غلا هن ريخلا نأ اورك دف ثعبلا نءرب نم بيذكتاو دارأ
 "| ةررةماهودةتعاروم ايلاراكنالا ىفاوراشا منا متراكنالا ىمعماهفتسالا ةقيرط ىلع مهمالك اوكف
 ش دعب اندهع لاطفىأام اظءو اءارتاكو دعب اولا لب هءلعاورصتقي لو انةم اذأ الوا اولاقف مهراكنا ةمصلا

 0 ّ ونوعبمل مكتاان1 لا. ةباذ#ه عماولاهواوداز مانافر ماظعلاوابارت موسللا تراص ىت-اناومأاننتوك
 || كر(اهثلاث)اهريخىف ماللا تابثا (اهيناث)ن ا ةلكلاصعتسا(اهدحأ ) هجوأ ةثالنمدمك أَلا قيرطن
 ١ | نولوال اانواناو أ اولاهواوداز ٌمنوثوعمل مكناانلاولاة فن اك هناكلوءفااءناسنالاو لاب ةّتسالا ةنفمص
 7 || دقو ثعبلا نكعف.كفةافرلاماظعلا لاس قوفمهلاسءاب الاواةوم دعبأبا تاك اذا انافدعبأ اذه ىقعب

 ا مهنا ىلا ةراشان ولو ال اانوابا ل رقوأ هانعمز ولوال اناباوأ هلوق ناانلق وءاكاذهتافاساارّدر وس اش

 3 ْ | نالق)لاسةف ى رخاةغلا.عةغا امم لك ىف با وذا ىف مهيلع درو مهباج [ىلايعت هلل انا مان عأ لاكسشالا ىف

 )| كلذو روهظا اهب اغىف الا نأ ىلا ةزاشا لقهلوةف( مولعم مويت اقسى نوعوممن نيرخ الاونيلوالا
 | ا «ايدنالاو اواكتال اولعول ماوععلا نال ةما:1! تقو نيمعت امله نءور ارياللالا لاة:الرارمسأ هلا سرلا فنا
 ا #ظ 007: سم ----3-0-0--3

 ا ااا ا

 و وول 7
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 بتل ىف(ىلوالا هلك ا) لئاسم هفو (ثورك ذنالوان ىلوالا ةاشنلاملع دقلو نواعتالاهت مكتسننو ْ

 ١ نر وتسنالموقسشما اذا ة ذل ةلأتم :كرادس از انا الساس ل3 لق نأ اعل هم متركفن م ١

 لامغنالا لق تناكةفطنلاف اوسارعشد لع و امدآ فاك ىامتهتلانا متادانم ا تس نوك 1

 ملعت تن اواذه تاعق مل عضوم قنولوةبا5تاعنالعاولا_ةفوكللا نع ماهفت_بالا فرع اواو'لعلان

 "هللا نعلاو و همت ةد تلعف ملئاقا !لوقنال ثح ةدايز همفو لقاعتن او اذ_هلعفت!نولوقب هداتدسف

 ةثاءامءمو هن هنشمةح ن نءلاؤس تاءذإ هلوقو هدو-وروهظزو<الفتر ه اطريغو ة.ولعمريغ هتلعنأ» اتمو

 ةاحديز لئاسقلا ل ود املءلا نعل سوامولعم لء-ودوجولا لس هناكيلعلا نعلئاسلا و نكم هج ىف
 هشام ملعت تن ؟وتاعفأ هلوة نود هيفام لعن تنأو تاعفم لث اتاالوقوهمللس مل دو>ولا ن نعلن :اسلاوءاسرلف ٠

 ملدعاذاو سهالال وأ ىف اما دل هس ىفاشل اىفو همم تاطت فش هلعل ء)_عف ىف بددملاكدل هس لوالا ىف نال |
 ةيطرمشلا "هل او ل_صالاا ىف طرمث ةلكى ملوةنفالولامأو لعفت الهو لعفت منيبام لع تاعفأو تاعذ م نيام |
 ل اوفي ارث و راظنلا ىف 8: دز رو دضاستعالا لولرفلا ون كلا جمد 8 يتماتسالا 4 7 1

 ول اهسرايخشتا اطمهنم ةقرا لكم ا ليقءسم ىلءو نابل قل 1 ال | 1

 ه.ةأم بحول اويقماهيف مالسالا وامن ندلا ف مهعم مالكأ ده ل ود وم : مق دصالولت لاو الو وركذ/ انا يه 7 0 ْ ١

 أأ| نكت لر غن الولف هلوقىفاماف هل ءاحة دئاسفلااو ةَرَوسمةصخاو لئالدللاو مكتءاس فنوةدصنالل لايق
 نورفاسستال دك ناف كل ختاف دقو لاما ىف ةدئاقلا كل لص مترفاسول لاسقف ةّدمدعبالا ل ةدئافلا

 ةذماكر ها اييخلللا نا هاا ن4 كولا لات اا نم لاه! ىلاعت هنال كِلْذو مان ةاخ

 ةروسلا هباشنم فرعض مسج هناو ىنا اذه ادله م علعادر ىلاعت لابقف داو ةسفطن ددحاو لك لمقو:

 ْ لدتا هلق ق وآخر غ قلاضم فارتعالان مديالو اهةا مربغمأ ةسفطنلا مدل ين :اف نوكمنمهلديالا| 1
 (مل- _فاهرونواهامس اواهروصو ةطنلا هللا و انام لوأ ٠ نمدحأ + ةباتربالو ى مدا امر لاو لطاسلا

 ةدانز دمفب ؛ ماهةةمالاوءادع الا ىف ما تن كمدمعب هنافءامسشالا ىلعرداهت دصص د دحاو هنا نوقدصتالا

 ا وكلام أ ل دنت لع نيقودتسع ن ماموّبوملا ماكذس أمر دق ع ن2 ) ىلاعت هلوق هارا كلذ تلعدقو ريرق#

 || م انقلش نف لاقفةاملاو توما قلخ ىذا ىلاءت هلوةكوهو قيسال رت رق: هنأ (امهدحأ) ناهسو هدفا
 ٍ ءاسسالا: نكمئارات# هنوك تدئنادضامهوةنامال اوءامحالا ىلعر دق نك توملام 17 «.انردق نك لاقت

 : بجو. هنأ هين ظمف اسنان" ءامحال ا ىلع ةر دق هل نكي لو هنمءامحالا ناكولام فالذي ةن امالادعي «:ءاسناث

 اانا راعاو هيفاوراظتاف م كرب تولاانزو دقو م الس نف لاذ نك“ ءيلك و ةردتالسول ار
 | ةمعيسطر وم أبت وملاو ةاماسا ن نكن نال رشم لوف نط تالا (امهيئانث) مكة كنننأ نورداق
 ْ كيكو توملا عش د لق ثنا أمتداؤو تصقن اذاو ة ةمح تدق ,ترفو اذا تانوطرو تارارح نم ماسسح الا ىف

 ْ ن2 ىلاعت ل اننذ هم لبو هد .هبمهف دعيو دسفي م هتروص ن سو هقلخ نيو ايش : قا نأ ميكط ابو ول

 نم معي امتاو كلذ ىذتقب ةردقلالاكنال مدهاذاماو ًاشنأاذالاو مدع اذاملم ؟لاوقدربالو توم لاانر دق

 ةلمامو قم لمتو هبل ا نامز فرص ىلا جادحت هنال .انفاوهرمسكو هؤانيو'ئىث ةغامص ىنابلاو غئاضلا

 1 هنو هملا ترظن ملورظنلا تدطق مل هللا ةيال هدواعي مث نيع فرط هنعهرظن عطقسأ "نا ران نانا لثمالا
 ا ةدحاولا# را ىف نكلبعتل هلاثمأ ناسسنالا ىلء دراونولو نامزو ءركرح نمديال انه نالا دهن ء ىلعالا لثملا | |

 ةيقو مرح :ركرح ىلا الوهل عمل نامزالو نام ز ىلا ل «فارامرفاالو سعتلان ع هرم ىلاعت هللاو بعتلا تيثيالا ا

 قو ىموهو هيفةاسحال امءمكلذ م 3 رذاهامعم نونتام َع َميأرع !ىلاعت هلوقن اوهواتمفطلارخ [هجوأ

 ١ قي - نوملاوك .انردق الز كاتلح اذان اوذعف ىرنأ ةرم لان هلاهابأ نست
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 عما

 وتو هيلعمقا لس دم عملات مالكلا نا ىله لدي ىذلاو مس يدك موباقع ىف بدس ىوقأ نا ننب

 لاوقا هن فاتخاو رخآ عطوم ىف هاند دةلوق'موق ةزلاام (ةئلاشلا'هلشنسملا) نيملا ب بانا نم كل مالسف

 داكبال دوس ارظنملا فو اذتنم ةئارلا فو ارام سمالا فو ارم معطلا ىف كلذ نوكىلا لاو: ةالال اموساثلا

 كاذو هدأ ىلع هبكرتانلد ةءرع .*اموقزلاناهمف ىوغللا قتصلاو هعالتسا ىلع ةركمف غمس هلك[

 || ىوقاو ةءاندلل مزقلا هنموهفتناذا هرعش قمز نمو زتهنم وركم/فذ لحمل مش ةقزاا

 || ةماق مملا عم قاقلاف سعال ارثك أ ىف هوركملا ىلء لدينيمقابل نيف نفرح لك عمفاسقلا نأ اذه نم
 0 [|| ةقملل ةقوتزلاو قزلافءازلا عم فاما! مورو اره ةمقمقااو تول اظدغلا ىماقم سكعلابو ةمققو

 | ا || لكالا/نرقرن عبقلاو ةهاركلا ليل داهع انقدجا فورح نم ةمللكلا بدكرت ىف عبطلار فنتق بوثزلا سكملابز

 1 كلذف نيللاو لهل او ديزلا ىنتهعط أ ى هع ق: :ةز لوة:برعلا ناب لاقي امامأو ةصغوذ ماعطهنا ىلع لدن

 ا ىأتيانغلا اد الر: مهل ع نمفوقو بح ذنمننوكب ىعبزاو نسخت بوث قشر أ مولؤة حسن ةناصلل

 الأ ثلا لكانم ىنتكيأكلكألا سفن مكتم ىةكبال ىا باذعلا ناس ىف ةدابز مم نواف هلوقو همم مكأو اذن
 ||| هتمدارا نو كينأ < نوطءلاورصثلا ىلا دئاعءاهااو نوطيلا اهنماوءلع ناءثومزلي لب مسقلا هلك

 . [|| نطيل االعمكشم دس او لكت ا دارا نوكي نأ ل_ةيو هنطب مكنم دسح او لك "الع ىا عهلاب عملا "هلب انتم
 1 نْواهفءاعمأ ةع.سىف لك 1 .ةناسنالا نطاف ثاافصو لؤتلل» ءاهءالا نواب نوك_:دئنمح نوطمااو

 1 ئأهملعن وبرانشف هلوقد_.ءولاؤ بيذعتلا ىف لتخ دأ ىناشلاوروطأ لوالاو اه رسغوءاعمالا نوطب

 . ل ءاملا نم موقزلا كلذ ىلعو ل وك أنا كا لدعاق ونرش ف ءاملا برش ىلا هير ارجو هترا هر هت لك الا بقع
 صأ مك أ نوكيال ىأباذعلا :دايزلاضرأ نان مهلا برش نوب اشف هلوقو محلا ناس م دقتد قولا

 3 هياصأ ىذلا لهب اوهو مهلا برسشيام لف هنم اوبرشت نا مكمزلب لبهنص كل هفانتنماراحء ام نرش نم

 || مهالا ل.ةناف لكالا ف اهنءنوئلاغ هوقو بادعل اةدانزل ب .ريشلا ف ناسا !دهو ىوربالو برمشنق شامعلا
 ا ًااوالاناةةذارانلا فر الا يلا برش نم مخ ا لهال لهن هيدناي لاما ىف نكلو هرمضبريثكلا ءاما برمش اذا

 | نزومزلي لب برعشل ا كلذب مسونم ىنتكب لو ميجا برش, نومزلي لاقي نأ ههجوو با د#علا ةدايز نانا كلذ
 || هلأ نونظمف مهفوج ىف موقزلا ةرارحدا دز اون رمش ذا مهوا ماسهلا هب ىذملا ميهالا لهب ابرعشب امك اونرمشي نأ
 ||| هلصأ ضسلا ف لوةااكيولا ىف لوغااو ىرلا مهو ىلع ءانباريثك ءدش هن نوبزمشنف ميلا نمال موقزلا نم
 . لأ ىل اعت لاه مث« شطعلا ع سا لاكرلءض ىذلاءادلا كل ذماسهلا و ميه سطعلا نم هناك يوب ماه نم اذهو مؤغ

 0 مث اعمال عطقاو هنم عطقوهو هنوةاباملوأ اذهلب باذعلا لك اذه س هدأ ىدد (نيدلا موب مهلزنا دهر

 1 ىلءالءاد(نوةلاسكلا ن ند مأ هنوةلذ منا*نوذ عام م أ ران وقد هتالواف مك انعاش نغ) ىلاعت لاف مث ه

 كات هقاره“ادنبالا ىف قلافنا نايدارقالا ىلع مارا هنوقلخت م :اأهلوقنالرمثل ىف لسرلا قدصو مه دك

 ١ 1 من او سدو ىلاعت هناهغصو هناذ فرطنلل لاح الو اسنان" ىف لن( ىلع ردات ناكالرلا قلقا لءارداهناكااو

 1 | ةنكماارومالا ن٠ ىف الوُهَتف ةعمبطلا ينمي ىند هءنم لوالا قال انولوةدو نركس كد لب هناوفرتعي

 2 نماهريغو ةعمبطلا قلخ كل ذكورهاقأ ارداقلا نم ىلا نوكمف فرعام ىلعريغلانلا هتاذ كسل زوو

 لاقضانةلاغ هنأ ىف كدنال اولاه نافال مالو مكقلخ هللا نأ نوكسشت له م للاغناشب[تاثفاللا
 ةدلع ىهااذوا مايا" مكةاغعنأز را هول نمالزأ كقلخ ٠ نقنافا ان" قلن اشبأ نوقداشتال ف

 و اذه مهل لامقسف ىمالو ةدلاوالت ىلا فدوى ىمنمالان نكمل زال نولو ةنوثركم دكا ةمولعم

 ا 3 م ئشالار اوي لوقا م كمزل» كلذذ هلع هتداراو تردي و هللا, نو: رمت منكن اف هللامأ هن هنوف ءطص م اى

 ش تافاذانالل ف ل مالاو ثحلاو ضال ضمتلا اهاندمم نناكن مةسن تكتسح سصة.-اك الولو ءةفعو

 || لوفناك هل'ءلعرك دتنأ كدكمالو لك آلا مدعل هلعال ءانعم ناف نام اهغّةسال زا تاك أ ام لو تاك الم
 || م اهغت_سالا فرحاوكرتمهنا مهل ب نسرك ذكدكعالو هل ب سآلا ىمأ تاعف ءان- ع٠ نوكيا عونم تاعنم

 ا /

 5ظ0000

 ا وي د



 ٍ قمسس نم نأف د ىلءنودح#ت هناق هدي املا اظفأ ل اوعم_سأ ٠ نءةذوخ أم هولا اذه ىف ىل طع دلك رهْدع |

 1 انردق نم هرب دةةوانرد- 0 نم ىلا هت هلوةب قاع رخ الاء جولا ىلءو بلاغا اوهف سمأ ىلءهريسغا ؛ ْ

 ١ هلا بهذامىل لعل -.ةنافر طأ هحولا اذه ىلع ىلع ةلكق اعتو حرخ همحولا اذ ءلعىأ الج ام عج ||

 || ءانعم نوكيو لثم عج لاثمالا ن ركب مكفاصواو مكلاكشا ىأ مكسحا اثمأ لي دس ىف لاكش النو رمسفملا |١

 أردت نم هلرةوهركااشما لدن نا ىلع هلو واعنا تاعو نيقومااري سف: ىف تاقام ىلعو مهتناكم ىلع 5

0 

"1 

 ا ب عم ل اهننفا تفل شا ا م ليتم ل دك 211111 1 عتب دلي فهو ارم يب .- سمول <( نا:

 ١ نم لكالدبال لوبد تثار دعا ذلة« قاد يري سترالدن مطارد دف رمز هدو ١ 3 ظ

 ا قأو قوس لسدل ةناانلق ن امنأو ل امماةلو ذل ن كيلو لعفامن لعف هنأ ءانعك عفا ةومسسع س هاودو هللا |

 لد نا لع ىلاءت هلوقهديؤبو «ناءنوهاوهو ىلامعت هز ةكن وكت نوه اوه لاعهل هنداعا ىف ةدحاح
 ١ لاه هناك انركذامدارملاو لد اس لاوس درو اذه لثمنال عمال ذه لبق ناف نواعتال اهفمكيشانو م كاثما

 ]هل هلوةنال كل ذواناملداده نب ولغمنيزح اعداد ىأ نيقومسع ن ثامو ريكلاة ما لدن نأ لع نور داقلاناو

 : ةرهاط ةدئاف نيةوب_سع ن امو ىلاعت هلوةانوكننانم ديالف ءزعزملاءافتنا :دئافدافأ نورداقلانا ا

 ' نيقوبسم نمو وتب قلعتب ل دبنن ىلع ىفاعت لوةدومشملا هولا وكل انمأ ل دبا ىلع ىلاعت لاق '
 ا
 ا رف هيلغ هناكء ثلا هقيس نم نا هجولا اذه ىف .ةهلاو لب دمت !!نع بزجاعي نت امو ءانعمو لي ديتلا ىلعأ

 ناىلءنالؤ يرخلث ؟اقلا لوةءاكسالا لوأ ع نم للسنأ ا عطق هو ىلعال لو دل ا هو ىلع م

 مها نسلم اشنولو ىلاعت هاوةكنوك- ةرزانشو ةدرقةرود ىف مكس و مكضسع نأ ىلع نيرخاعد نخامو

 نيرسفلا عدرا لذ« لوقت مهل < ىلعال عولانمأ لذ! ىلع ةايزاءلاجج 9 باطل هو نوكأ

3 
 دهيم ا باوجانع حمام ماا مهفاصو 20 لح يدم ْ :

 هولا اذه ىلع توم لا مكنءانر دق ءانعم لو ةذف لدم عب ناكن اه لثم عدجام او ىل+ ٠ ععبن ركيناامالاثمالا| 0
 |توملام ب انردقامو لالا مككرد ماغو.ث الو وكمان امش الا مط ارنوكتل فاسو ًاريغ نا وهو |

 [لوةذفلثم ع 00من ادوباو تف كال د تقوءاساذاالاةد-او ةعفد كا نا ىلع ظ ا

 00 نال يسولاده ىلع مالدي ايش هل لو الدي هله دس عمي هل ديو ال ديب كا اًممأ لعن 1 مالدنن قءمأ ١

 لاه هناكف لذملا ىلع ل دي “م6 مكل اممأ لدن لاه ا. ىل اعق هن جااذك نعال متاع لال ١١١ هندئاقا متالال دب اذك تعج ىل'' 'اقلا لوقنابابلا ىفامه باهت م_ملع* نذل عوقو ىلعلديالف الدب انلعجانا . ديفيأ]
 ا نا ىلع ءانر دق لب ةعتد ناطعا ذة نا لع توملار ذقن لهنا انك ةاميا حاسم مكلاشمأ انلعح ظ

 رويمشملا هولا ىلع نولعتالا_هف ىلاهت هلو قر مهدشنلن مت عمجج م كار من ممالي وط داع م-هل دب م جاشم لعد ْ
 فاسموالا. نم نراعنالا وفدا ب1نا رهاظلاو قال_تالاو فاصوالا نه ن ,واءنالام ىف هنا ريس ايف
 مءاللاقفاشنالاو ةعاسلا تداولات من أ تصوأ اني ىتمو تووىقتم أ ىردبال ١ ١ دام نامزلاو
 نولعتالا هفدلو هنا ىب مو ةذدطل هشضو ووش ا هجولا ىل_عمسفرك ذامدارملا ناي اناقاذا اذها ىببكحإ
 أ قنؤشن من أواذهاول وذ نأ نكي ف.كسسح لاق هناكو نوقااخلا نا ردا منا هلوةارنر دقت

 مكب ءاوهىلاعتهلوةكوعو هن اعريعئذل لا قااغن وكي فركو نوابعتال فاصو ا ىلع كاع نوط
 لدملا رسولا ىهو :دئاف همفانك ذام ىلعو مكناهم نواب ىف :ذجأ نا ذاو صرالا نمك ادنأذا

  ةكسربمس د ةراطا مارا دااو نوملاوقو ءاشنالاو ليدل نال حاصلا !1

 ناكمال ارب ,رغت ىلوالاةأش لا جاع داو ىلاعت لاهتو ةدسعلا دا دعا ن نءلفغبالو دا لوط ىلءناسنالا 1
 يول ددسن نو مأ هنوعرزت حناء نوثركام مم .ارفأ) ىلاحت لاق مه ةسيئاجللا 36 |

| 

 ظ

 ا

 لل د ىلا ةرامثا نوثرتام عي 1 رذأهلوقو٠اد يالا هيو قالا لءلدىلا ةر راشانونمتام مرفأ لوقف قزرلا ا
 ( لوك فانت رت هستدو لوك أملا حالم اهيامو بوزمشملاو لوكألاةثالئارومأْ رك ذوءابلا هيواقزلا 1
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 أ[ كاران ةدوسيلو نيو هضوللا ذهني قرفلاام(ةياثا ةلثسملا) فانلا فاك كلذاودعبتستالف ىرخأ رم

 ' 1 ىلانعت لاهتاكى مالا بترغلا ىلعانه مالكتلا لو: توملارك ذميدقن ةادلساو توما واب لانه لاه ثم

 . ١ || نوئيل كا ذدسمكت ا مكلذ دعب لاه عنيط نم ةلالسنمناسنالا انقلش دقلو ىلاعت هلوقاسمنم عضاو ىف
 | ]| فافثلا ف توما قا لاه هن ارك ذ ام ىلا اهءسرمواهت دئاف ىلاءتهتن!ءاسش نارك دن كل اةروسففامأو
 ا انهتوملانمدار 1١ للقورسل ا ىلا دوهو توملا دعب أ م ةةاموللا قلخ مثلاصتالا دنع ةمس امو كح دعب

 ٍ كلما ةروسف لاقوة دقن هت انهه لاه( ةثلاشلا لعملا) ةام ةامشالانهدا رااوةاسل ادد ىذإ!توملا

 ؤ 1[ ناكلوة:ةتوملا مكتناثر دق لاهو كان قل لاو انوهوق اللا كيلا لاو توملا رك ذ ف ةانخع اوت وما قاخ
 مانفع لاعتانملانهو ص وصلت ىلع ساننلا ىفالاقتلطم نقول ةاىلساوتوملا نوكسص ناي كلانهدار 1|

 |! لاملا ف ممومدج وهنا ىنبني ناكمكتوم امر دق نم لاهو لف مكت امح انةلش لاق هناكراضذ رك ذاانمهصصخ
 كلاذنك ملو نيا ع ىف نيقول_ةغاناك ءام [.ةاوت وملاق كانهامأو مكشيبان ردق لاف اذهاو كا زكح نكي لو

 لو: ةدئاق ظافلالا نم هريغن نعال دمك .ىلاعت هلوق ىف له ( ةعبارلا "هللا ) صوص ضءبىلا ةمسفااب
 توملامكمفانر دقو توملا مكلانردق لوةنفاسهماسقم موقت ولا طااخلال ا ىلارظنلا, نبت ىهو:هل.1ب ةدئاف من
 لود-فراناماهلاف نطو كاع دقن ثلا قئوشا ار دخت نال قالا ءمدرفي مكس ةانردق وقف

 ولذع ناكل توما مكفانر دق لاق ولف نيعلا ىف لءكلاو مسا فضاببلا لا ةياكه سيف لول»فرظو اهمها
 لاهاذا تال !ناذ سانلا ن ءايرخأتا نءئأب كلذ ناك توام كل دن ا ناو كن كبح دلو انيف

 ساشلا نيب ام وادنمانالا التو ىلاعت لاه اء كس كلا د_غو كريغام وبلا هناءاثعمناكك ل دعم اذ 1

 ازا نعني زحاعنييواغع ن ةثاموه-:هدا راانارو مشا نيومسسعن ماموهلوق (ةسماسألا هل كسملا)

 اذه ىلعو هّقم سول مو هلع ردقي لو هبلغاذائشلا هتاف لاستي مكللاصوأ قرت دسعن ؟.:داعاوم علا

 5 هوتوااردةودا. 95 قا هنأ ن اممم 3 مك أنار لق ن نأ هلوقن ان لغتي هيي نسا امنا

 ءذلا بجوملا فال ئشلا ها اياد ااا انعارداهنوكنيدضلا لاعلان

 رمدستلل ةبجوما عبط نال ديربتلا اهنكعالر انلا ناف هتوةيو «ةيسسدف نيدضلا ن نءدحاو لكعاقرا هدكعالا

 رار اءاةطناو ةياصالات ان وطرلاءانذنمتوملا نكي لولا ولاه ثءح مملعا در هركذ هن أباناقناامأو

 رغ امو لاق مدعيو دجولو مدهيو يفك كس |نال هعوقوزو ناك امراتذش مي كح قاذ ناكر ديزيرغلا

 نامز ىلاداالا فر غي هناف غااصل اوءانما!ن ,ماهنو عبد سا ىتلاهروجول ا ع نم هجوب نيزوب اع ىأ نيقوب؟

 امقوةوهفنوكشن د قا ىلاعت هللاو ناكساو كي ردت نه بعت هلا ناكماو لوعفملا ع نه نيكو ناكمو

 لذ فراظنلا تعطق ل لوقي نأ لئلا نم هلال ثمح ني عرس ىف هتداعاورظنلا عطق نم لئلا نمانركت |

 هكر ايرعسلا نامزلا ف ملا ىلعةماتلا ةردقلا ع دمتو ءاسجرلإ سالو ر ديال ىذلا فمطللا نامل

 اش لهب هنأ مهول ثم دملا ةَفْح باح لعف هملعكل دي هلطسمن هلثع فد مع هل ئش ىايةهدرسلا :

 1 ملف املساو ثوملا ىاخ كراش ةروسفهلوةلوةذف اده ىلءو ةردهلا هسفن نم ةءار راهلةع ىلا مث هلط مث

 وتد ةةءاولو مكلع نصف باقعلاو باوثلا نودق:ءثو هنو ديعتفر ان لعاف هنأ اولعتا امحاو تاما هانم

م ن نامو ةلوق نم دار غانا هاظأ اوروهشملاريسفتلا ىلعاذه امش دلع ان ان>زم
 8 ْ دهن شد نقو

 ناخىف (امهنان) ئئهلبق نكي لقالاوه ا ركينا (ا.هدحأ) نيدنش لق وهو انة.تامانأ

 نف اموال اذاامأ نان:دناق هنو رخآ عنم دقي 0 قءسأم م-مقتوملار د_ةنو سانلا

 نوغةئوهللا ىلا نوّمتنترظنلا قي رط نوكلل#ت هجو ىأ نم مكن ا ىلا ةراشاو هذ ئننانة سام هانعم نيقومسو
 فاطذلا» اننا مكه لفعلت ةسفطت بالا ل_.قو با ةفانلا لبق نولودن م منكن ا مكناف هنوزواتالو هد:

 توكياذ- هوىرغقباسالو ىلاخ لانه سلو قو.سسعت سل ىناف كل ذاناو قواذمرب_غق لاش ىل اءان" الاو

 | افرع ذيوقلا ةادهل لامن فا 0 ا ب ا نيدفا دلو را ىلع

 اسسسملا

 ظ
 . ىذلاو



 ا اع ل

 حا وم نش

 ذب 1 تا 6

 عا

 عضوم ف ءاشب سعال مدعلا مواعجولو لوكشملابنا تصةخاوولو نا امهو نيل نمام_هلدبالف نيمدق لعأ|
 ْ اهءوقو دعب نوكيدوءالايملءلا نال همكح ىفوأ ضاموهث هنمتينادةذرخاالا نوكم دع لءام نكلرخآ 1١

 حرخىضاملاو نركتالوأ نوكتاسمنا هلي ةةسنلارومالا ف كش انئالءاعمىفوأ لقت سموهذ همن كك شد امو ||
 اناناو. با وعا هذ نيد ل لماعلاب رخآف ال2 اامو ىضامملا ىلءول لدا لوةنفاذهتبثا ذا 5 دي ا ظ

 ا.ضامول باىءازملا ناكسحو طرعشلا بس ىلع ءازلما ناش بارعالا هيفنابىل قتلا ىلع لد |
 هلو دو هل. هنو كح نع هجورخ ىلءل دي فرح هل فايف نوكالو كر لادا سف نيتي مخ ||

 نوكن كل فراصلا فرلسا نع ىغتسا رهاظءازخلان واكل امدنع ل وةئفا ده تدثا ذا ةيلجس نجهز وكفى ||

 لقد مريخ هنانظياعقاوا ه5 نلاجاجا نزلا نملزتلا بورمشملاءاملاوهوتيت الا ىفروك ثااءاملا ||
 اماطح هنوكع_قوامارب_:كعرزلاو ثرااو رابخالا هب رط ىلءاجاسا ءانلعج لوشي ىلاعت هنأ هي ويد ||
 عقاولا ىف لا موهاسع هجرخما ءانلعلءاشنول لانه لاةفرايخالا هنممهوت ناكاماطح ءانلعجلاوتولف ||

 ماللا نءينغت شاف كلذ مهوّال هنال اجا[ ءانشلعج نزملا نم لزم بورماملاءاملا ف لاهو ةبءااططاوهوأ]ا
 لفت ىلع هل ادول تناك ث رح ولءازخ نعماللا طاقسانآرشقا !ىفتا ىهودب وأ ى رخاةيف طا هل ََ

 انادهولو انت "ال انمشولو ىلاءتهلوقىفاك الفا جو. .ءازلا اكو امضامول هلع لشدامناك ا دامو الما |
 :ش نال اظفذ] هزي نع تح رخآأ دةذءاثنولو هل اوقىفاك ىل.ةةسملعذ ىلءتلداذا ونال دوما اًمدهاهللا ١

 ناكا نانال هنعماللا طاةساواظفا هزيس نع حارخالاءازدسا فزاجسهزيس نع طرمشلا رشا ذاف ىضامالول |
 ريا ىفزاج ىتتسنا كلوةك انمضام هيلعن ا لخ دام لعج اذا ليش: #ملا ىلع لش دناو ليشتس ملا اهزمس |

 ءاشنول فو ءانلعل اشنول ىف لون يملا كرك او عفرلابكمرك لوف مزللا كرتو ءزيحنعجارتالا |
 |١ ثيحوا يةنسم دق هبل! ترطن اذا همعطا هللا ءاثدول نءمعطنأهلوةىف باو1سا نءانركذامو ءاناعج ||

 زئاجريغكل ذو ماكستملا دنءنوكي نأ اما هنال مهوب همف قري لو ءازججرخ الا نأ لع همعطأ هللا ءاثول لش

 درهمعطأ هللاءاشول مولوق نال انههّراجري-غل ال ذو مه دنعنوكي نأ اماو همالك ةَعَمَع لاع ملكملانال ||
 : مكعز لعدم ءطأ هللاءاشد وأ نم م_ءطنالف لعفءاش ولهنانا َْن ول وقت منع مسهعزف نيئمؤملا قع ظ

 اً وهوذاذلاو تاتفااكماطخم او ماللا نع ىنغتسا ماكستملاو عماسلا د.عامول ءمءازجج همعطأ ناكاشف |
 | ركحاموأ هوركم ىل_علدب مالارثك أى لاعفلاو ذذكاو تفاا نمذاذؤاو تاتغلا نأ كمطلسا نما

 تاينلاو سائلا ىفتناف آو ضاىمالعاد_دلاو راودلاو ماكزلاو قاوفلاو تامل اكف ىناعملا ىفامآ |
 ةدابز هنفوةلاصملاو ةداربااكءاهلا تقلا ذا اذكو تاتفااو ماطللاو ذا ذا تس ناسعالا ف اماو | |

 اذاف مضااوهو قاطملا لم_ةئثلا تيثي 0نوكسلاوهو قلطملا ف .ةذلا ه.ف نكي لاا ملكلا لئاوان ا تمتسلا

 كل دي عضولاو هرك د لوطي ىنأ سهالاف لعفو درب ىف اكلعي ملناو مالكالفانرك ذاك بع ناف ضر اعاوهفثنث أ

 || وهامتاكل والا هجولا ىل_ءاماناهجو هدف نوموز< نه لدن ومرذملابا :ىلاعت هوقو قالثلا ف هملع

 ىل_غامأو باذعلا ف نوُءاذ نوذعملانا اولوة:نأن<ذ-ةحو لوقب هناك م-ءردتم مالك
 ع وخلا, نوبذ.-ءللانا نوأوةب ىرخ ا ةّرم عرزلاةداعا نءنومور#و نوب د_هملانا نولو ديف ىناثلا هجولا ْ
 ةمارغلا,نوهركملانا مرغا!ىفىناشلا هبولاوءاملات اوغل عرزلاري_غب «_عفد نع نو مورو عرزلا الجب ظ
 نأ ٠نونرسشت ىذلاءامملا سيار فأ) ىلاعت لاق منو هوركسحملا موزلمارغلاو مرغلا لل هاو لتجرلا مرنم
 تفظناو ف طا | هنالركذ لان ه-ه> (نورك-كثنالولفاج اس ا ءاسنلءجءاشنول نولزت ان مآ نزماا نم هوةلزآ
 || فلل |باق هلة ىلع ل ديب اذعلا عاوف آن م هريغبالءاملا,لل.ثلا باهل !نزماو مهءلع ماسعنالابمولاريك ذتوأ|
 أ[ ءاملاهناجانآلاريسفتمدقندقو ضرالا نم ىذلا باصسلا تاغالا ضء.يف مزئلاوهو مالا ةعفادم ىلع |
 | ىلاعتهلوقىف ءانرك ددقو ميطلسا نم ماط1اكر انا ا جحا نمرا-أ اوه هن ارهانفلاو ةسولا 123 نمكرلا |
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 عا 1 ١" 1 : 1 |

 1 0 ألم الاوهام عوف لكسركذو حالصالا اهب قادانلا ع ءارسالا هيت بورشملا مث ٠ ةاذغلا وه هئالالؤأ

 ' [؟امنالرانلاتاطدملان هركذو ىلءالاود هنالءاما بورمشملا نمو لصالا وههناف بلال وك ألا نمرك دم

 1 اقرقلالوقنف رمسفتلااماو:بسترلاوه اذه هنودوهامابنمدحاو لك ىف ل دداهعاوتةيذغالارثكأ حالصا

 0 عر زلاورو ذبملا قسورذبلا ءاقلاو ضرالا با ركنءهنام دقمو عرزلا لثاوا ثرط !ناوه عرزلاو ثراسا نيب
 ا .: نودي ”امىأنوثرتلام أر أ هلودك قلخ ١! ىلعهناوّدساو هظالغتساو تابئلا جورخ نهثرطارخآوه

  [|[ساننا لعفي سل 'لءنسلا ىف بالا دابا نا ىفدسأ كشيالو هللا مأ دوصقملا امنوغلمت متنا“ لامعالا نم هم
 " ىلاعت لاه فدك عرا زااود هللا نا وياما ظودمال قسلاوردبأا* اعلا ىوسناكن ا م عاعقي سداو

 1 عرزرلاب ل هدم ثركسا نأريسفتلا نم تيندقانلق عرازلل عر الوب امل قسوعلا كاف عارزلا بخعب|أ
 0 نعالدب عارزلا بيعي هلوق نكارخ" الا ىلعامهدداقالط زويد ثرطارخاوا عرزلاو عرزلا لثاوا ثرأسأف

 . [|| تابنلا جورخ نم هلعف ىلع بترتي ا بمعتي امرخ ىدتتبا اوه ناكاذا ثرا انا ىلع لدي ارا بدتئهلوق

 9 ك:طاقثارحجادخااودوعتن يذلا عارزلا بدعي ل ةف مب طع“ 'وثالاه_بهبالو ىس مما اود ناك انعرازلاو

 1 عرولا لحسعب أ دتبانف ثراعل اقول نال ؛دئاق د عرار عرزلا لو هيلع هقا كه وقد ثار ما هبانعاب

 5 أرذبلاءاقلاوهورخ اتملا مالاب قأ نا عرزلافرذملا» تيدر نبا ادم ايات ويضرالاباركجتأا ِ

 1 لء< ضرال ا ىف٠اةاالادرءت هنالروطً اذهو هيلع ىلاعت هللا هجر ةقماس ىلأ ب ه ذم ىل_ءرذبلا هل نماكأ

 0 نلبي نومزغا الن وهكشت ماظفام اط- ءانلعلس*نول) ىلاعت لاقت من هام صاغو ًاكلام ناك» اوس قلءال عرززلا

 . || نأ دناعم نءد عبي )نوعرازلا نق مأ هنوعرزت نأ« لاهل وه هناسو تابثال ا ىف جب ردتوهو(نومؤر ١
 نولوة:اخلظايلا اذهم 31 البولو ىلاعت لان نري ريغ لعفب الو انلعفيالاعرز يصب هسفنب وهو ثرف نف لو.

 روهظ ل دقو بط ادادتشا لمقوأ هداةعأا ليقو باد ا دش ا لبق دسف. ةهبدصتىباا تاقآ الانع هتمالسىف |[

ن نع عفدي هسفنب عرزلا اذهوأ هنعاهوعف دتو أ اهنم هنوظفدت لهف هيف بالا
 1 (هنانولوقناكتاف الا كات هسف

 | دياب وعر هنلالضفي امتعهطفسوىلاعتهقانذاءتاف الا عفد نادحاك ثنالو تبني هبه :

 ثااشااو نيملاطلل ىنامااو نيددهملا ا لوالا هال نوكمف ضعن ىلءاهذعن هن صارو.هأ

 ا 1171 يعور قاوم اخو بلاغ الاقل لتس ة.افامالارخ] [ىف هذ كش ال ىذلا هالارك خف :

 "لأ ةنع ىرشةزلازك 3 لوقت اهني قرفل اس مالريغ نماجاجأ ءانلعج ءاملا ف لاقو باول مالي ءانلعت ||
 1 ايناناهرك ذنعدبف ماللا ركذب ىغتساةركذلا بي رقناك اماط- هانلع1«اثنول ىلا عت هلوق ( امهدحأ ) نيب او
 0 ةاتلعلل هلوقنم ب رقمها: مسأءاثزول رك موسي كعانسانسللا اكنول ىلاعت هلوقنال ف.عضادهو

 || رسمطلا نال عمال ارك درختالا نم بي رقام..هدح أ كانه لوقت ناالا مسالا اجا أ ءانلعجو اماعح
 1 تاولباو عمو اظفلانراسق:نا الاف ر هدلا فبورشملا ه_عم لوك أللاو ركمعلاءالو مسملاةسزايالا

 بورشملا أ نم مهأ ل وكأ امامه أ نأملعملل رك الاف ماللارك دف دمك ان عود في ماللانأ ىناثلا ||

 انوهو ماللا اهي لخدأو حملا رهأن هنوهأ س ماعلا فأن ال هءاعدراو ضر انر كذامو مظعأ هتمعن ناو

 | هجر لها ىلع لخ داذا طرسشلا فرح لوةنةول باوج ىف مالملا ةدئاف نعش يدق نيمبرخا باوج

 ً|طرمشلا نال لِمقّسملا ىف مزاد اود أف ىف ملا ىلء لدن ةمالعىلا اوجاست اف“ ىئعملا ىف دل جا منو كح نع
 ةللك نكي ةيسانماضبأ ىنعملا نيبو هند و عضوم ان ق.لانوكسوه ىذلا مزاساف لب وات هفو ءازجب ىذمَعي
 هسنقق_رقعتلاو امضام هتلعج لب .ةءسسلا ىلع تاشداداام اف ىسعم ىذانملا ىلع لوخدلاب ةهدكوأ

 ًاطرسشلا نآل عوقولا مواعم طرمشلا نوكمنا نمذيالثركذاذااملافءاسقا نءحرذتال ةطرمثلا هلا نأ
 53 ظ هل ىلا ةيداخسس | هل نع لو دع ةبطرم :"لد م الكسلا لع عوقولا مزال ءازدساف عوقولا موامعم ناكنا .

 ||| امزح كن [لوقيتأ قوالاو ليوطترم ِهْشلا تعلط نا كم: آل ئاقلا لوةفةدئافرمغنءلب واهتودو ةمقماعت

 ]| عقواذا طرمشلاف 00 نييك رداع دوك نأ مولذتال طرمشلا لام 11 لا ذاف طرمشريغ نم |

 ىلع
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 ١ .ردقتوله لسجل انآ ةيرال 2016 تفضي لرع تيخأ نيكيسأب انءاولا لو ميكو رسال

 ' ني هم*ارك دنيز زيف اولّوو تلقاذا ىأ كبررك ذيدارملا نوكينأ (امهينانو) عماسلا نيكسملا اهمأا

 ١ كلش ىلع لمةم كناف اوابقي ل ناو مسول هفصو نيبو تلقلاو ناسالابهركذا ى ىعملاو غ.ليشلالغتشاو ٌكموَو

 مان يسم ة لاهل بللاب حبست | نع يبني ناكد م_هاركذلا دافاام كبر ميسسف لاقولو خ..ابتل اوه ىذا
 3 ك ذلا ىلع مصتقي نأ هل سلو ىناسألار <سص ذاايرومام هلا ىلع ل داظةاركذي ىذل وه مسالاو كبر

 ير ميسي فيك (ةئلاثلا 'هلكسملا) : ةدئازءايلا نوكنالف ميظعلا كبر معاي اثدشيم عيسسف لاقي نأ لقسحيو

 1 النفلامأو رم ع نعوص# الثزعأ١ن ءّئ رير داهو كي رعملاخ نع هزئمدحاو هنأ همف دقتمي نايف همام لو وق

 ْ لادلا مالكلا نم هماقمموةياموا نوكر شيا هناص سو ميظعلا هللا ناهسسو هلل | ناصسس لاش:نابف

 نأمل هنقيقح فزوجيالام لك نعهزئم دحاو هنا تدقتعاو هتصتسا دا كنا زمعلاو كيرمشلا نع هبت و
 يع

 ْ ناكم يفالواض هرعءنوكيالو هناذا كل ق.تحدمحاووعو ةراثكءابسشأهمف محلا نالاغتسس نوال

 أأ وه تاقاذاو ئش نءالو ؛ئث ىفالو 'ىثىل_ع نوح,الو دمحوتلا هئع نس هزومالام أ
 : هللا امنا صالخالاةرزوسريسفتىف كل ذزكذنسو تافصلانماهريغر ةامحلاوةدارالاولءلا4#تيثرداف ||

 1 ىلعالا كذو ىلع ال أل ديانه ىيظغعل ارك ذ ىف لهو ىلعالا نيب و ميظعلا نيب قرفلاأم ( ةعبارلا تسلا )امن ا

 ١ ييظعلا نو هف ىلسءالاو ميلغعلا نيب قرفلا امأ لوقت ةدئاق مي_ظعلا لدي ىل_عالا كير مسا عبس هلوقىفأ
 لكْض ب رق سلا هرقل يلا مانام اوه هتايدعلا لعد ىلسعالاو برقا لحالي

 داوي ته ع

 || هاءوهامممطعأ ناكارخأ ءازرباو_فناكواف هعضوم هتعالتلت هنءدسب ول هلال نكم

 نواعتول مسقا هناو مولا عقاوع مسقاالف) ىلع لاق مث قرفااوداذهم افعالا نمال امعسا نسحا

 ْ ىدهلافوسرز هرااف قامت نا نازخت هيو فراق (قوالاةل-ل1) لاسم هسمقو (ميظع

 |١ ىرغا نعد مبدقفةسهجن برق اذارءغصا اامأو لكلا نمبرةدىذلاوه لكدلا ىلا ٌةيسسنللاب يظلاف 1
 ىلعلاف ىل_ءاناكو هنمدع أ نَوُكب قوفةسوج نم * 0 * نمبرقام نالئ د لك نعد.عملاوهف ىلعلاامأو ْ ١

 وكر دملاءامكالاف اذه تنرعاذ ايش لكن عدس هملا هب امن ىف ىذااوهءوش لك ىلا ةم_سنا اد ناطل | ا

 ْ امو هئمانلعاذاو انكسس ار دا هب طك نأ نم ىلءاوه لوقن نأ صف اساس عم هللا نماثاعا ئاوادتلا | ٍ '
 لدم ىلعالو ىل_ءوه انعم ىل_ءأ هلوقد فو. .”موهفمو ىلس موه غم هبففرل ثم ميظعال يظعءانعم ماظعأ | ْ | لوك دانلع هي طحين أ نم ىلء أو ملف أوه لوهقنف اناع هما لصو هرثك آ.وطعت دي, ةردقولعنماتو.ثأأ |

 مظعالاوقءمواظفا همقش ىلع لمعتسم ىلعالافرخآس سد م ىلعالاو ىلس موهةمىلاةراسشا ىلعلاو ْ

 1 ىلءالاف همف باسال فو: ؟موهفم ميظعل ' ىف لدصالا ناكو ىىاس ىنءم همفو اطفل هدم ىل_ع لوعتسدم 1

 هسه هازل س4 تيل هده 0: 0+ د 1

 : اهلامهّمساو ةعطاقل|نيهاربلا ىهر ةمكللا هان انهل ىتيذيالام لكن م هرهطو هل تدنن ملكه انك ق لسا نيدو

 : ىللعى ٠ ىلا ةةداحلاورو دسلل :روذملا بوله ال ةققر سلا تايون

 نمؤدالو كل د نكتص هيلع ىل ىدااواو:موب لوئذد هةيضراعم نع لكلا عوام قاف قرطلا ناح

 وهوةلدالا بكرت ىلع هتوقو ف دما نه ذوق لب ىئ دااروهاغل سدا نال ا اذ_هلرق 0

 قا نأ لعت تن :اهعاطقنا دئعرخ الل ني رطظانملا لوس الوش اعرو هلاقمرووظال هلا د ةوقد باغي , هنأ لعب

 || هلا اهتعيراخعال ىت|ناعالاب مسقل اريغ باو مسغلا ق.سالذتشسو قدنمتتالو قفشتتلسل نكن كاس
 : كتوقبهف ىاباغاضبأ ل _لدلا اذهو لوقب نأ هلناكلرخآ لل دبى اولهن ال كل ذو فص ههناورباكمريسغ

 : وهو انملع ل ضفتلا ديرب هنا اولا ىكبئنامز ءو لد هللا انا لو «بلع هللا ىلص ىنلا كلذكسف كةردقو |

 ٍ ادي هلو لث الدلا دعب مسقلا نم اعاونأ هملعىلاعت هللا لزئاف سقي نأ الا هلقدي لف هفالش لعياهفانا داع | ْ
 ْ ءا.لا قلعت ف (ةيئاشلا "هلشسملا) ةصاخربخالا عْب_لا قولو زنبنلا لئاو أف نامالا ترك

 (ُ مالا لاه اوئمؤدمو ع طاقلا لادا, ةمدظعلا هلو .قزرلاو قلنا ها هنا نيبانأ هنالو#'
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 ةدئاع ىرخالاو هءعط ىلا ةدثاع (انءها دس ا) نيدقص بيطلا» ا ىف رك دحاجا لما دهو تارن يذعاذ»

 ١" ى رخالاو همعط ىلا ةدئاع (اسهادح ا) نيّتفص اضيأ رخ الاءاملا فو ةقاطالاو ٌةدو ريبأ | ّيِهو هسأم ةسفدك ىلا

 تيرثر ركّشلا ماعطلا رد دنع لأ مل (نو ركشنال ولن) ىلا هت لاه مث ء ةراركسا ىه و هسا ةمفمكىلا ةدئئاع

 / ||| نوب رشيءاملاف لاقو نوركشي لقي لن واكأي لقي للف مهلكا ل ركألا فرك ذيل هنأ (امهدحأ) نيهجول

 أ ءاملا ف لاهو نو ركشت لة, لف امعس مها تءثاف نوثرق لاق لوك ألاف نأ (فاثاار) نوركحشب ؛لاقف
 0 وهو ثا ثأاث هنسو همقو نور كثزالولف لاقف ةمعنلا ضمشو وفالصأ «_.ذمكسا لعال نزملا نم ه هوقلزنأ نأ

 ١ ءاملا امدح ونال تلا ىراربلا ىف نأ ى رتالآ- ن درمملاو كال ا دءالا ّمتال ةمعنلا لاقي نأ نسحالا

 || نوركشتالولف لاهاناث بورمملاركذب هستاوالؤ أ لوك املاركذ الف ساععلا ةفاخم ادم ناسنالا لك أيال
 || امرعتئاسأ تا ( نو دن اكأ (نورو ىتاارانلا سبأ رذأ) ىلاعت لاه مث ةمامااةمعتلاو هده ىلع

 أ خرملاك ةدئرلاو دئزلاناممرالا ىرود ىتلا ةرصشلا اهنأ (اهدسأ) ءوسورانلا ةرصثفو (نْوسنملا نم مآ
 ا | لكن ازاعشتالرانلا نال راثلاداقيا لهب ل نكت : اولاهناف تامل اكر انااداةيال لصن لا ةرصشلا (اهذاث 0(

 1 |ءامشالا حاضتال تلصاما لءشتاداجن وكال ولواهت ردم ”دوقوو اهلهش ل ود (اهنل اثو) بطلان قاعد 6ئث 02

 | (امهدحأ) ناهجوةرثذت اوقف (نب وةمالاءاممو ردت اهانله-نل) ىلاعت هلوقه» رهاط قاسلاو
 |(ا.هتاند) دق ةوملازانلا ىاز اذا هياذعو ىلع هقلا ىدخي نأ لقاسلا ىل «بصف ةماشلا رانا: رك د
 | ندي ةبزيرغلا ةزارا عاديا نءردتنالرضخالارصشلا ىفرانا !عاديا ىلعر دق نم نال ثعبلا ةصعب 7
 |ءاوةف.دقواىذلاوهئوتملاوارانرضخالارصشلا نم مكل لءج ىذلا ىلاعت هلوةرم ف: ىف هانركذ دقو تما
 مهاركذلابو مايو رخال اًةدم الا نأ لعملاعاتما نوكىلء ةرك ذئاهنوك دق ىلاعت هناوهو ةفمطا همقو هدازو

 ر ذامل لون ليقاسع هّقلمت «<وىف(ىلوالا هلكسملا) لق أسم همقو ( ميظعلا كير مان ميشف) ىلا هت لاه مم

 | 00مل دش لو قزرلاو قاهناب ام ماع لءا دا ارك ةمئا دحولاو ريشا ان نيب دكملا لاح ىلاسعت هقفا ْ

 كال ذانرك دقو كبر مس-اي مبسف كبرل كابعو كلب رب كامعوهو كغ ىف لمكتن ا كتضمظو نا سو +. .لع هلئا ىلص :

 8 ,الامع هيزعتلا بسنلا ( ةمئانلا هلك _!ا)رخآعضومىفو سعشلا عولط لق كبر دمج عبسف ىلاعت هلوقىف :

 أ عدملاوه (امهدحأ) نيهحو نم ه: :«باو1الوقنف ميظعلا كلب رب عبسف لمي لو سال اركذ ةدئافاخ هب :

 .وطظعت ىف غلابو اهظع ملظع نم نال ميظعتلاةدابزة د اف هم لوةذف باوملا اذه ىل_ءو مسقم مسالا نأوهو

 نال كلذو قفتاام فدكقافنالا هجو ىلءالو ع ذو عضوم ىف هعسارك ذيالذ هملظءوالا همعازك ذي ل ظ

 اذاف كلذ لوةد ال هم مرضت ناكناف هلع مءان هزك ديف هتنغ د: همظعي العر هروض- د_:عاصخش مظعب ْ

 | ماكو ءاملاةدن :افاخ اذه ىلعذ ل_.ةناف ةمظعلا فاصوانالا ه-: همغو هروذح ىف هركذ يال دنع مظع

 اان ناسا لا لثنلا نأ ارا مدغادق لوغل مي-ظعلا برلاوأ ميظعلا كد رمسا مسسف لة. لو كالذ ظ

 ناك اذاو اديز تب رم يعم دب زب تب رسض لا ةد الف فر هسلاىكدعتيال روهظلاةبأعار هاط لوعفملا !

 ! 0 الابر ع سايز تم ذلاتبالا فرالا هملا ىدعتيالء افلا ةءاغعىف
 مسالا ناكو مسالاب خف هسنلا ناءامللوةنفاذ_هتثاذا لترك ودهن ”ركسُشو هب تدوسو هت لوغد

 8 3 قنافءابلا لا دوف سهو نم ضخ قلعتلا اكو برلاوهو هر اقلعتم قسم ىف جبس دلل اع بتم ١

 ٍإ | دقت انوه لوقت ىلءالا كير مسا عيسىلاعت هلوق نيبو عضوملااذهنيب قرذلا اف تايثالاو طاقسال ازاج اذا
 رومالارك ذاملهنا(امهدحأ) نيهو نمهريرش:و دن ازريغ مسسانهلوق ف* ءاماا لاقي نا ةمظعلا ىلع ليادلا |

 ىنءملا ف لرسشنال نحن اولاه ةمنادحولاءاوءاوطاذاو هللا نمروءالانان لكسلا فرتعاف من مأ نك لاهو |
 5 [|| قيقا ىف ههزتن نحت هتلاوه تاوعسلا نانو اهقلخ ىذلا هللاو ةوا 1| معسنو مسالا ىف ةهلاامانصأ دضتاناو ْ

 الأ موك ارتشا مدعب فرتعا ة-ةيقاسا ىفامهكارتشا مدعي تفرتعا لقاعلا اهيأ كن اكو كبر مسسأب يسسف لاذ ١

 | هللا يلم ىنلا عمدوكإ | 0ااانب لموت مري رولا 8 ميتاج ا! يسرع الو ممسالاخأ

 ا

 هلع



 00 ظ
 8 ل ل ل ا ل ني

! | 
 نااديز ل اةيالفاهدوجو ل,ةنوكرالامتالوم_عم ىف فورذا ل_عنال كا ذو مدسقءال طرشلا باوج
 لوءفملاو لع افلا نيبزيعو ىلاعغملا لوعت هم_ثم فورا لل عناهّسقرمسااو فورا نمهريمغالو ماق

 تبيرتضا اف لاقي نأزاجهرخأتو همدقُ ملعب سلا ىفهل عضومال ىعدملاو نم لمانعلا ناكاذاف اههردغو ْ
 اهرخ أت انلعدمب نك لف سملاب ل ردمرخ أنو مد_تاهلف فوراااماو هتبرضا دي دشأرضوأ اديز 0

 ةد_أو لكح ارخا ىئدملا ىف طرسشلا فرح لع لوةنفاذه تنثاذا ىاملا فالام دقّتماه دودو ضرف
 دعبل. اهتوكسح نع ىوالا"ل_+ب!جبارخا نكمالن او نم تلق اذاف لقدم ”هلدباهنوكنع نيتاهلبا نم

 ام دَمَدم «4_ضرذ نكمأ ىئعملا نأ عمدل_© ىل_ءهفقوتل عملا ىلع نم فعض ا هنرح نا لعمال اهعوقو
 دقاو ىلاءئهلوقىف لو ةنفاذه تدئاذا »ملا همشم للعفو رأسا لعو ىو:ءم لع لاعنالا لعوارشأتمو
 لطابوهؤ هنم عقو دق مهلا نوكيالذ الولب قلم اهم مه نا ظاع ولا ضعب لاف ىأر نأ ال وأ اهب مسهو هيتمه ْ
 تأيم ُماَقل اديز نانولعتول لاه نمنأف رخ أمال ءازح ملديلال م دةملا نال نالطمل ا ىف ل دأ انهو انك ذانأ

 كالذي دصقي ل ةملكلل ا, فو ذم باوجلا لا ةينأ(امهدحأ) نيهبو لة <لوقلافادهنيدتا ذا ةبب رعلان |
 ءوذلا عانم ءالركذتولنا هق.ةعو نوعثول مسقل هنا ولاق هنأ تكسو ول هيلع تاس دام ىفنداربامتاوباوج ||

 لءنلوأب اول اانلغءاوس_ تنم مهلعنأ ان دافأ نوع ىلءول لاخ داف لوالا ءاغّنا نم مف ديالفمريغ عانتمال ||
 اذه ىلعو ردقلاتائادا رياغعا ولو عمم هب دصقب الث مح عع و ىطعي نالف ىدعتملا لعفلا ىف مهأوةكودو

 نم نال ىنالادك أتهندئاقلوةنذ نولعتالو مها هناودلوقلرتو ةشمشلاريغىلا لو دعلا ةدئافاخليقشا
 لاه اذاف اذكماعفانواعتول لوةثلهنالان تاق لسقو باوطاذاف هنمىوعد كا :ناكنواعتوللاق

 بسو لبا ديهوق نءالوةنولعتاليكسحنا ل اوقأ لاق هناكف ىئدللا ددرهناك نواعتال مالا ءادستب ايف .ٍ ظ

 ذانواعتال ,كذال_هفءوةمظعام ككل ءوتمظع نول عتول هربد_ةنتباوس لنوكيا ( اميينانف) ||
 لوءفم هلل هنواعتولهوق لمقنا (ةيناثلا هل 5-لا )  نولعتالف ميلف عتالو مكن عأ يف معا ن ولعتول ْ
 لاقينأ لحي و مكل لءال لاه هناكو عنو ىطءينالف مهلوق ىف اكد لوعغمال لوالا هبسولا ىل_عانلقال مآ |

 مهنالالصأ اًمشنراعبال م-منال سلا ىف ل_تدأو غاب أ لوالاو لوعفمهنوكمش مسقلا مظعب مك لسعال ا

 مكب مص هل اوةكوهذةعطاقلانيها ارماا َ رهابطاا ر ومالا وده للعلا ءاشالا ىل وأ ناكلا وعول 1

 هوةمظعل سسقلاب لع محم ناكول(امهدسأ) نيوجو ل ة<اضبأ ىلاثل ا ىلعو لأ مهلب ماعئالاكةلوقو |
 ' هلي قاع نولعتول ىلا هتهلوق قاهت فدك (ةئلاثلاهلةملا) هودمظعل هتمطظعب لع مكل ناكول ش (امهيناند) 0 ش

 اقل .قناف ٌمقدصان رواعتول يظع مسا هناود ريدقت م الاكسل !ءانث ا ىف ص رتعامالكوه لوقنف هدعبامو 1

 '؛ ةمطعلاب هفدب نادار ا س.سقأ هناو لاه ل هلال ضرت_هملا ضارثعا عامي ماةهالا لون ضارتسعال |ةدئاف |] ']

 هلاباغ كاذك ناكوا نولوةياوناكو م_هئاارومأب للا نوع ديول ذنولد ها وناكراذكلاو ميظعهلو##
 ثن'ااشاقان الكل دوا ده نمر وظأ سعال اانرك ذام ىو عطقلا مكل لص! نولعتوأ لاسةذ نطو ل _عانل ل هدعبال |

 عطقن نو :روهظل انين ولوةياوناكراندملاو نيب, ق د_هينا نم داو ىضالا ءانعم مسقأال ةلوق ١
 لساد سفن قوهفاعسق هلنادإ هام لكن أ اشانا «_:مروظالاو كل دذكناكامل ايش نوأعتول ل [ةفهم دعب ١
 نولعتوا ىوقناهربو لد هناو ققحأ اذ_:ءوازوم مس هناو هلوةب مسقلا رخم هرخأو بولامملا ىلع ْ

 يك اوكلا صاصتخا ةفالدنال كا ذو رشا ىل_عةرد-ةلاو دموتااوهو هلول دع مفرتعال ههدجو ] ٠

 مسقملاام (ىلوالا هل مااف) هب ونعم ا امو هنمرهظ أ لباد ةةدسالفلا مزايالوروهظلاهباغع ىفناوعضاوع |
 (اههنانثو) كلذر_غوارصم ىرخاوارعشة ران هن واع اوناكتارقلا (لوالا) ناهجوهمفلوقت هيلع ١

 ةدئافلاام(ةئاشلا هل 5سملا) كل ذنينسو مالكه ادت, نارا هلوةدرهظاوهو رشا او دتوتلاوه
 مشا حوضول اذهب منق أ الءا:ءم نا تسجو مسقأ ال لاق لوقنف مسقل هناو هلوق ىف ميظعلا, هفصوف |
 لب هب مقأ الو مي -اغع مد وه لب ميتافع مسقإ سل أ مسق رشد هنال ا لم مسقللاكران تسل لاه هسئلع مي أ

 2 تت تت>”---[-©ل[لؤ[آ7_7”>>+9©0©7707© ل ةة33خ3خة37 خخ
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 اهقيف مف لوشن مسق هنا لوة7كن عم مسسقأ ال هلوق نم عملا ام (ةئلاثلا ةلشدسملا ) قداسل فا ةلقان مسقاف |

 5 هد الل ىل اعدل اوقىفاهلثم:دئازال نا (اه دحاف) لوةنلا ام لةالل ةفل اخئريسغةلوةعمو ةفوقنم هوجو
 ْ || ةمفانال ( اهتلاثث) فق ولا ىف ايك ال تزاصفاهتهف تعبشا د.كسصأتلا مالب مقالاهلمأ (اهنان) لعيل هانعم

 | لوقعملاامأو هسيلع مسق اراذكلا لوقاةده-ال هتهاوال لاق هناك هدهد مسعلاو مهتلاسة» ىل-ءهل_داو

 0 |[ الا ىفالل ودنثأ» ري دةتو ابيك رئازاس< مالكا ىفناري_غاسهاعم ىلع ةسفان ىهال :طكناوهذ
 1 [ىالنق حرش نأ نم مظعا هملع ىرج ام نا ىلاريشيإ «ىلء ىزح اس ع ىناأ#تال لئاقلا لوقىفىنهك انو

 : .[|| هناكرو_دطيد ةعقاولا ةمافع نا. الا ى ما1 كل نمهضز 'نغءنوكيالو لصفال لاؤسلا ع نههضرغنافهأس نأ

 ىلا مدلك ةقيتس نم هفراو لدع كرب ذمه لوذب عماسلا نأ هبلع ل ديو ميظع عأ ”ىلءىرح لاف

 كو ىتلأس م لاؤسلان ءن تهزم ثدح تالمأ ل وقينأ هنم مصيف ك لع ى رحاذام لاه | لاؤبسلا نع

 0 ” افيوت نؤسلا نعم انت ركسد*ءى لأ ستاللاهىذلالئاقل كاد لوةءاماا زيثكوال
 || مهفاهف أ قدرةنامل كلذ لك لاؤسلانءىئتعنمكنا لود. نأ عماسلا نوكبألو كءلع ىرا دام ل نغتالو
 0 |نوكلامانييدو دا نمدوح وماذه لشم مستلا ىف ل وةنفاذهلعاذ ذاىبنلاال ةءئاولا يلظعت دارملاا

 1 [لوةيفركل :. نأن هرثك اور مشي نا نمر هطظا هنال هالا اذه ىلع هنأب مسقااللوةدف روهظلا دبات ف ةعقاولا

 5 | الهي ام قوف هب ميسا نوكلاماوةر هداط ةىقاولانانمالعالاديربامتاو هيفنو مّقلا هيدي زبالو سيقاال

00 
1 
ْ 

 |ةف

نيه فقاا لد داع مدسقا ال لو هم ه سفن قد_مدراص سسقملاو
 ظ 8 ظ ناطاسلا سرب لبريمالا سرب مقا الو 

 أيهم اونآر لا درت بسلا ءذحداهيلعلديإ فنلاو) ماا هنوكلا دز ءادكب مسقااللوة

 | هب مسقا !ناانلق نا لاكش ا هملع دربال لوالاو ةقول غرو م ىفتءاجامن او هتافص ن ند ةفمل وأ قاطتمقا رو

 َ «غىلا نمملا برو ةماشلا برؤتافاصأا بر هئمدا را تافاصااو هلوق ىف امءا.شالا بر عض اوملا عبجن ىف

 ةلكسلا) هل ل1 كشل قرط ناو هملع مسةينا نمروظأ مالا ىأ موتا عقاو؟ سدقا الهوت اذاف كلذ
 اهدنءنافاهدو براعم او بز اغااو قراشملا(لوالا) هوو همن لون ىهام موختأا ع ةاوم (ةعبارلا

 عاتافاوعقاو# (ثلاتلا) اهازانمو اهحو زيؤءامسلا ف اهعضاوموغ (فاثلا ) 3 طوقس

 بول ئهفنآرقلا موك عقاوءامأو مودل ارغتنن نيح ةمايقلا موي اهعقاوم (عبارلا) ةسارملادنءنيطايشلا
 |له(ةسماشا ةلئسلا) ايف تدزو ىلا اهماكحاو اهنناهموأ نينمؤملا ىلساصوهل_مرو هتكئالمو هدانع
 | اهعقاوع مسقلا ناانركذ د ةاناا ماس "هلل ةدئاف مهنانلق ةدئاف اهب مسقال مودكلا قاوم صاصتخا ىف

 كا ذكاشيأ انه ىعه ل وقتفاه شو ضلا قو رولا فو تايراذلاو ىف ءانم دقو لئالالا 1 ىح كل ذك بسق ىف

 7 ةنالا ىف ني دما اد ا ا ىلا هنراشان زن هنومو ملا نءمداالا قاخرك ذا! ىلا عت هانا ثمح نمكالذو

 ا اةفءراشخاو هنرد هس قافال ا لث الد نمركذ سفنالا لئالدنمالادركذ امل مترات او هتردقو

 [اندعانارف ءاملاهقلشو ام اطد رلهحو هعزز ىلءهتردقرك ذو كل ذرم_غىلاءاملا مب أ رنانوتراعام يارا

 [ل_ادلاركذفاشيشةبوامدلا لئالدل ا نمركذ نك لورا نيدضا ! ىلع ر داس !نا ىلا ةراسش ااا ا ءلهحو

 ا او لكن وكر زال را.ةالال_.اداضيأ اهنافمودكلا عسقاوملافو مسقلا ضر عم ىف ىواسعسلا
 "||| عفاوعلاقةراتتم لعاف لل دةقمةلا ىف عضاوملا*اوّةسا عم عضاوملان مهري-غنود ءامجلا نم عضومىف

 0 أ قازرد# الا انتانآ,م هرم ىلاعت لاا ر «سحذإاةقافالاو ةمسفنلا نيهاربلا ىلا ريشا موكا

 ا مكفزرءاعسلاىفونو رص هال مك قو نياق وندلا تا[ ضزالا قو ىلاعت هوة تكتسح اد_هو

 1 رهضلاو لف درا عتولرس ناد ( ىلا ءذ لاق مث 5 انه كل ذك ئالثلا عاونال اركذ ثءح نوذ- ءوبامو

 رهظت] قاارداضلا ف صوناذ_جاوردمملارك ذ نوط هناف مسق | الف ىلاغتذلوق هذه ىذا ىم ىةأا ىلا داع

 لاسقي نود (ىلوالا لكلا وهلا امد ونعموة نو لاسم ه.شوأن وق هل رض لاق ف ل_هفلادعب

 ١ لما 0 هدطما نتا هدملو ٠ ضدد ه٠ب لوةباجرواذامنواتوا باو
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 لكنا اريزع هنوكلو لي دمتالو فةونريسغنم نآرشا !نورشن“ ارقلا عمو فرافرح لد_الو ةملكب ||

 نعمل

1 
 أ
 ١ ١

9 
 ههه مشل سس مصب

 7 ىلع ميرك اضي أ نآرقلا نكل يعج ءانعمو ميصف هلظغل لضغل اره ا لال ارهاط ىنعم مب رك اضدأتآرقلاف |

 | هبتحو هيدقسي ميكملاو هئمذخأي وهي ل دس سو همقفلاف هاطعأ اًءيْش هم بلاط نم لكن اف ماوعلا موهفم
 امدح هنوكح وازب زع هنوكي واع ركمنوكي نارقلافصو ىلا هت هللاو هب يومي و هنم دمفة_سب بردالاو

 | مواعلا نءمهةبال ساسنلا نماري_:كسم ناف هديربامه نم لان هسيلع ل -ب,قأ نملك اسع رك هنوكسلف
 | ةلك همري_غيال ثيحم ءأرقي باك ظفح صخضث ىراشقو هظفح هسءلع لمع نآر اان لغتشا اذاو اًميسُش

 هانعم هيلقي قلعت دكرت غهظفحو اراك أرق نم ناف بتكل اراس ف الذم ئ هنم هعم قسدال هنع ضر

 نأ عماسلا كشيال هتف مرت لجر نالف لا ةء اك باك فن آرقوهىأنآ را !( اهه دجأرتاهجوا

 هااضيأ ك شيالراسراغ ناكاذا ميركرغورادملا ىف ناك اما ميركمنأ هب ديربالو دعاه ادملا فهنا لئلا ده |

700 

1 
١ 

: 

 فوراملا (اه-مبنان') رافكلادئءامع ركزك مناو طظوذحملاح والاف م ركنارةااف 6 رك نآرق ذك ْ

 دار او ىلاعت هلابك ىف دوداءاملارداامو لا ةي اك باك ىفاذكوه ىأ رك نآرقىلاءن هلوق ع وو ها

 ءورةملان مياظعتلا ىف غاب أ لوالاو ميد لكل او رك نآرق هنا بوتكم هستعن ظوفحملا وللا ىف هنا ننس
 طظوفحلا حوللا هنأ مصالاوهو (لوتالا) هوجو هنف لوقن بالا نم دارا اام (ةسماخلا لل لا) ىوايعسلا |
 نمِباَك (ثلاثاا) فدملاوهباكلا ( ىناثلا ) ظوفحم حوليف دمي نآرقا هناىلاعتهلوق هيلعل ديو |
 | لاعف باكل او اياك باكا ىمدف.ك ىل_.ةناف ام_هريسغو لم ف الاو ةاروتلا ىف نآرةووفةلزخ#لا بتكلا |

 امهريغو ماشالاو سايللاكتكيأمل مساوأ .هريغو مامقلاو باس اكر دصماماووذ دحاواانأك اذاوهو |
 قرووأح ولف انوة5«نوكيامناو بودكم ؤنوكي الور د هللا هع باك نوكن ال نار ةلاف ناك اممئدكة|
 بالا نأ ىل-ءل دينيزاوملانمترك ذاملوةن ساطرةااىفن وكانا بالا ىف نوكالبوتكملاف |
 بوثلاهرف ناصيامناوصلاو هب مايام مانالا نا هءلع بوةكماوأ همن بو: كسااوهالو بوكا. ا سبأ |

 دود_بلاوهنونكملا (ةسداسلالكسملا) اناَك هتيعنت مص ه سف بكي ىذلا الا نكي لال حوللا نكسا |||

 امناورو:# ساو هذ حوالا باّكلا نمدارا ناكنافنونكم ض لاهو نوكملاواوالاك ىلاعت هللا لاق |
 لوقنف هذءباولا ف.كفرهاظارو:سءانونكم هنوكمدعف فدصملاوه دارملا ناكناورو ث:مهيفاوثلا |

 نوسلاب ىكبالازيزع اهب رش ناك اداه سامالرها.ظوهو نيعلاب اهذ< زيز ءريغ ناكاذا ظوذحملانودكملا

 انوفد_ءل_هج من انوز* نو تح ةراتف هرتسدا درب هز عدا دزتالكم نو.ءلانعرتسي لب نيعلاب ظفااو
 بابوهو موزللاداراومزاللا رك ذف ظفلساهءاغ طوف ىأن ونكمل غلاما ن وما مزاللاك راضرت لاه

 طوذحملاخ وللا نا (ثلاثااباولاو) دوجولا لماق ىأر أ تيريكن الفالثم ل وفن عدفلا مالكسلا نم
 وهذنارقلاامأو نورهاممموقألاهسملارظن.الو نوهو هم ةكئالمال ا هيلع علطبال نيسعلا نعروّدس#
 لكو باك هنوك ةدئافاخ لق ناف نيفرحلا ىديأ نء نوه منيل دملا نيعأ نع رهدلا ديارو: م بوتكم |
 هورقتم لاهاملف ىرتفممدنع نم عرتخم هنا ن وأ وقنا زاك. مالراذكلا ىلءدرادك ٍج اوهلوش' باكىفءو رم 1

 كالا هلع دي لزني ل ىأ باك ىف لاتذ نيا مالكو ف هملع!ءو ردم ناك نا اولا مهما مث مه ءالك عفدنا هسملع |
 ان ركن اك اذاانلق اذا امأو نملا مالك ن وك, نا نعالضن ةكئالملا مالكي سدلو وذ بكن م هذخأ ام دعبالا ا
 نيلوالاريطاسأ هنا لاه نم ىل_ءادر نوكسف نوذكم باف هنوكة دئافامأو ةرهاظ هندئاغن باك فوهذ |

 ظ
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 امأو ةريسبك اهمان'[ن ال ةسظاغم نبع هسق> ىف لوقت م مالظعلا نامجالا,ن الف فاس مسقملا ى لاقي مافعلاوا
 'المو بلت لكس نءهلوق برق ىذلاوهءانءم نال بسام اوهذل دو ميتافعلاسذ ل_توزع هللا دس ىف

 *المو ةيظعءامسشأ نم سرق ىذاا وه ميظعلا مسا ناك كالد هش ميظعل !ىعم ناد اا بعءرابردملا

 لئاسمهسفو (نيلاغلا برنءليزتت نورهطملاالا هءالنونكم باكىف ىيرك نارقاهنا ) ىلاعت
 وهو مولع ىلا (امهدحأ) ناهجوه سف لوةنفا دام ىلا داع هنا ىلاعت فوق ىف ريعذلا (ىلوالا هلثسملا)

 وه لاة ف ىطهدالو ذخؤدالر دصم ناري لاق ثمح اضيأ نارب_ل | ىامءدو هنو د امش ىطءدوا نارب_هل ا

 هلكسلا) نايرقااك هيرب امل سءاوه لاقيواروب<وارباج ذأ ال لاقي نأ زوو ورا سعب نآرقلاك |

 هناهوقىفة:دئافلاافاءورةمهنوكنوركشي اونأك ام مهذ نيكر مم ا ىلع درال مالكلا اذهناكاذا ( ةثااثلا

 8 | انآرق هنوكنوركسراوناكمهفمي ركنآرق ةلوةوهو لكذ !نءرامش اهنا( امهدحأ) ناه-و ه.ف لوقت نآرقل ْ
 ظ 05 هللا ىل<ىنلاناكو هدنع نم ع رت وهاولاف مما لوالا نم نسح اوه و(اهمناناو) نوري واكام مهوامب 2 ظ

 0 ىلصىبلانانولوقيا وناك امو أ ورقم مهد :عنآر قل! ناكاذ مكلع هنولتو هدعمم عومسم هنا لوي لو هيلع |
 3 || ىلص ”ىنلا ىلعاءورقم هنوك تأ نآرق هنا لاهاملف ءاثنالاو ةءارقلا نيب قرذو نآرشلا ار قإ لسو هيلع هللا

 ' || اندلا ىف هشعبدبالا ىلا ار قيو ٌكرقام ةرثكحلاانآرق امم نآر قل هنا ىلاءةلاةف ىلتيو ارقمل لسو هسملع هق
 " ||| نيعالا ف نووياريثك ئرقاذا مالكا نا ىهو ةغضل هما مي ركهلوق (ةعءبارلا هلتملا) ةرختالا ىف هضعبو
 "|| اذ هرركتملهلئاقل لاقي هم لم قولو اننان'مركذيال لواسملا سات ىفأ..5لاه نم ىرتاذ هاو ناذ لاو

 رهدلادبأ قبو ةوالتلا:رثكب نوال ىأ م ركض لاه أ رةبو ئرقءورقم ىأ نر قلهنا لاق امل ىلاعت هنا مث
 اددماذه نم دقسن دق هنا عم ثي دخلا, نآر اا فصونا عقيانه نمو ىرطلا ثي دلساو ضغلا مالكلاك

 7 ْ فولأب ىنلا لبق هواع نزلا هك اللا نال ةعاجلا عمم ع رئامو ةعالا م الكهناكن وعماسلا هممسا م دقو هذ

 عماج ما ميركنلاو لبق نم هلركذي مل دي دج مالكي عماسلااًاذتلا هب نوذتلي اند نمهوعمءاذا نيئسلا نم
 مركف لاقبال كر مغ هلأ نمن ا ىت- لضفل ارهاطو لصال ارهاط ناك ىذا اود رك ا لق حملا تافما
 لاقفد قت عمالا ميرك هللاقيال سفناا كزربغ لصالا كر نوكي نمو هسف: ىف ميركل لاقي لب اًملط»
 ةءاطعل مسيو أ سانللهءاطءرثكي ىذل اوه درا ىضسلا نا مهن ىف سدح ءذكحا لمألا مركوه
 مهطعب نم ن وح ساسنلانأ وهو بوسا كلذ نكلو ةة.ةملا ىلءال رخ لذ هل نكي ل ناواسع رك ىعسي و

 اذامهنااذ_هدب ؤيواع رك هنوهسالا لاعوأ ادهازاو أ راذاف ءريغب نور غب امرك أ ىلم»عب نعنوحرغيو

 م-مميلع بعص م-مممدسخ الا نااملءاطعت_.ءالا هكرد رج سلا ميركدت وعسإ ايد مهتم باطبالا دس اواوار

 | مي: هنا همس لاس ةدام هنم دلال نأ ىج.ذي «ةلماعم ىف ىضسلان ا اذه ىلع لدبو لذةلارو هظو لصالا ْ
 ناو بج حصل ع مس عبوس تا هدا تحدوج ب نسسعسسسس ومس“ سس يصمم سدس د مجم عمم ساس سس بوس مسح سة

7 - 5 
 نارعلاس

 .[| ةظافلاء فم رمالارثك !ىفني#علا ( ةئااثلا ةلعسسملا) هنقة حي ىلعو مالا ىيزلس مسقأ هام مافعأب

 أ 1 ردت هناورعش هنا نولوةيرافكلا اكو لكلا دنعافورعم ناكو لسو هسلع هنن ىلص د ىلع لزنأ ىذلا مالكلا

 1 ةعقاولا هر وس ىف ىلاءتدل وق نم قيسأم عمو .وهور وك دم ىلا دئاع (!.وينان”) نآ رقلهنامهءاعادر ىلاة:لاقذ

 ٠١ || اولاقتممنأل كلذو مسقل هناو هيف لاهت ىذلا مسقلاو هيلع ة رو تصسذ لل |لئالدلاو رمشلاو دم-وتلا نم
 0 ردهم نارقلا (ةيناثلا هلثسملا) نوذكم باك ىف مي ركنار شا هنالاقفهدذع نم عرتخمو د# مالك هاكاذه

 1 واوىلاهتهلوقىف هلثمو*ورةملاوهو لوعفملا هيديراردصم ( امهدسأ] ناودحو همفلوةنفر دهم ربغ م.اوأ ْ

 0 هلوقىفاكوهوهرو دّةم ىأ ىلاعت هللا ةر دق ىلا ارظنا مياظعلا مسا ىف لا ةياكاذهو لاح اهب نريسان ارق نأ ش

 ١ ض ىراكملا مف دب ىلحي امل ن اولساو هيب رقتياسا نانرقلاك أرقام مسا (اموينان) ىنورأت هقا قا اذه ىلا عز

 ||| ذخابو بجوامم ىلعأ ائيش ىطعب ةاكرلا با ىف مهلوقءاهقفلا ىنعدر نمل وقداسف نيرنس ا ذه ىلعو نهاكلاوأ

 | ةراهط نم يفبذيام هس عمت سا ىذلا وه مركسلا لا ةمف لصالا قامأو ةيدرلاةداعلا ىف هلك اذ هو

: 

 ا
| 

 ١

١ 



١ 

 اكل اد هل علاطملا هل منتي نأ ني فاما هفباؤ اد_هو تاطنام اراه ناكولوه الصن السن

 نيبوان رقنذالا دق ىل_ءمال_.اهول_تدأ لئاقلا ل وق سدا لاقي نأ نيب تقر :ىلاثء نم كاذو

 ناوَوَم لوةغملا تح نم باول امأوتآر للك اقيد_هقري_غىل_ءمالسباعولخ د لئاقلا سدا هلوق

 واخيالا دحأ ناف سه الارثك [يف جرفلا ةوه,ثاماو نطيلاةوهشاما ةوبشلاو ةويشلاةافاثمىلعةدامعلا

 ةوش قسال د- 5 نطملا ةومأ ع نك حوكدت :ااو نورمم او لوكنسأملا نءرخأ ايش ة تشي ناو انهنء

 نوكب ال ىأ نؤع_ثناممريسط مو ىلاعت لاق ا هلو فواا دع ةرورضو عودا دنع ةجاسريست ل:

 ةوهشاموك ن ءحرخ الف حرفا !ةووشام اوةرؤو لا !هذهىف هاطب دقو ةووشل ادرك لد ةرورضالو ةجاسمل

 | ةووشالاهبف ةدايعلاو ةشحم ةوهمن جرفلا ةووهشنأ ل_ءيالف ةٌرورضالال ةجانالا ل م ىفنوكنت تحرش ناو
 ةالصلاو موضلا نالطبو هي ربخلا نال. .عراشلاو كوس لد امق ةيئدب :دابعاتوكنعحرفلا ةوهش حرف

 ةالاصلا هب للم.تلاسمرو يا نو دموصلاوةالاسصلا هب لطب ةدر م ةوومشنكي لال نطبلا ةوهش 1 ءاضقامأو | .ٍ

 ةومثلااضق ل ساد ملا جورخو ةمئطملا ةوهشلاهاضق ل _ءاديرادلا حورخل وقف اذه ثم اذااضنأأ]
 د_ثعرع اال اري هطت ىلا هنا عاف نانذاحتمنطاسلاورهاظلا نك! فنا اريهطت مهب بحج أوف ةمنج رشلا |

 هنآ ل لاستلام هنا رمهطت ىف رافد ,وةريص هل ناكاذ اناس الاو نطاملا ةَمْفاَوأ لازنالاو ثدلا |

 مزال كلوق م هول لاهول الئاه نأ ى هود دطالا دوله انة هوركذلاو ةال_مااىف ةمغرو ةفخ دج هاف ١

 ا ا نص يدور ءايضق لكالا نال ثداساب ب اكلك الاءوضولا تمعن

 لكالاو ثادح الا كلذكف ج اليالابءاشضق هنوكل جالءالاداذكو ةوهشلاءانضق لم دات ركلالا رمل
 هنوك لعبال لك الال يقر ورطوةبل ابوك هللا الانأ ءاشباموهو نو: تنضم رسانهه لو ة ف |||
 ةءاسل نوك الفحي اليالا ام أو ةومشلا هنو كح ل_ءبالو لك اهنأ ل عش دحأ اذا ةمالعبالا ةومثلا |

 هللا ىلض هلوق (ا.هدحأ) نبل ديريهامتلا باحاعراشلا طانةناكامفنك ةوهشو هن ةرورمضلا نوكالو أ ظ ا

 ءوضولا بانا ىف لص أو هو جرام: اوه ثدأانأاكو ثادح الاكل ازنالا نافءاملان مءاناامتا ملسو هيلع | ٠

 ةصساملا» ءاضق نيس هد. :ءناق لدغلا باي اىفلمهالاوه حورخلا 00 نا

 هءاع ىلا هت هللا ىلص هنع ىورام (امهيناند) رهاظلا ىف عاجلا ىهتشدال لاز :الاد_ه:نانالان اف ةوهتلاو ظ ٌْ

 راهذلان الثا ذود ءادشدااحورخ ناامةووشلا . «اضق لما دل ذنافرانلا هسمام لك انم ءوضولا لدو |

 ةومشلا هنرضاعت هنأ ىلع ليا دزمبطلا دعي ئوشلا لك اف ناكامغمك لكأ اي ليرانلاب ماعطلا ىوتسينا ىلاربشرال ||
 ناب ىضق «بنع هللا ذر ئفاشلاف ا ذهنيماذا ليش نءباوملا ىلا دوهذو ةرورمذلا هب عفادال | ا

 نأ هزي ثدحم او نآرقلا بنما ارقي نأ ىتبني الف ةبانإلاةدابعلا عما خالفت ربت جيلا
 هللا مهرهط دكئالملا مه نورهامملاالاةلوق (ةحساتلا هلمسملا) :ةضخم ةومش نعنوكي سدا ث دل! نالأر را |
 نوروطااوأ نورهطتملاالا هسيال لاق ث داحا ىندارملا ناكولو مه ل” للازكباج ا ا
 ديا اذه ىلءو رايهطالا نمالوهطتلا نمنورهطملاةبسدعلا ةروهشأ 5 !ة«ارقااوءاهلاوءاطل ادي دشتي ْ
 ١ و [مهيلع همشلد هو نيلسا هي لوغي ءامدلا نموه ل ون ناكمهضعن نا ثد - نم كلذو رخ [هجو نمائرك ذام 1
 هسسعاماو نسا هسعال لاف ناك لو هماعهتنا ىلص ىنلان ولوةياوناكممماف ةنهكلا ودق نولوتتي |
 | مظرغو نوكف سالو نو دسفب الو القا ود اف الالع نونوكيالو تبقا نعادرهطن لا نوزهلملا | |

 ظء ةفمانوندجم هنوكيوارعاش هنوكبو ايركذم هنوكب نملك اعلا ىلعا درا ذه نو ؟.فهجولا اذه ىكءرهطعسدل |

 :يزعلاهقلا باكف اصوأن م انه> ىلاعةهقار تسح ذا هياء در لكلاو مولر كلذ لكواذهاكهنوكبو نا |
ااؤ رد صم نيملاعلا بر نمليزنةلوق ) رشاملا هلم

 : ١ كر زغموهامنا لي رعت سا باتت : فىذلان ١ رق

 هتلاقلخ اذه ىلاهتدلوت ىانلقاكر ثك لوعفملاةداراوردطملار 3 ذلوةننيءالا حورلا هب لزت ىلا لاف |

 5 ماو نالوعفم امه الك لزنملاو لزتتلا لوف عضرمل اذه ىفزاحما ىلا ةقشللا نعلودعلاةدئافام ل مقتأف |
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 ْن وروطملاالا هسعالت ,ونكم باك فوه لوال «_ءلعنر ءلطبال لوراسفكل ا_منوغلاطبال لفةرهاط بتكف

 لاو نم ىلءدر ٍباَكَّف لوقو ه دنع نم هرك ذي لاق نم ىل.ءا درراصإن ارق هنوكب هغصو ناانرك ذاسعف نيب أذا
 هبال اه نم ىل-ءدرنو: تصدم هلوقورخا 'ىثىف عزانواءورق# هنوكب فرخع !ثمح نحلا هماع هولا

 ميمعلا ىلع باكل ىلا دئاع ريض اهسعال (ةعباسلا هل ثسملا) نيلوالاريطاسأ نم هنكل باَكىفءورشم
 ةغيصلاو نورهطملا الا نآرّشل اسعالهام_عمو هناهلوق نمرمطملا سلا داعام ىلا دئاعو» لاقي نأ ىل_م#و

 ||| نك مالا ئ_ععرامخان صرتي تانقلطملاو ىلاعت لونك ىهنلا عع وه له هناىف فالذنا نكلرامخا
 انلقاذااظفلرابخ او هاكى_عمرابخ اوهلافان دام ىل_ء عال اوهو طوفحملاحوللا باَكَلا نمدارملا لاه

 ىبجن هنا ةيطعنب ان فدعض هحو هسفر هلوقى فاد !ىرسملادارملا لامن مو باكل سملا ىف رهذملانا

 نءدارملان ا مدالا ناك ادا( ةنماثلا'هلّثملا) هلهجوالو بارعاللال٠اهلاة مك هلا تيلجو قعمو اظفل

 هلع لاغتهتلا ةحر فاشل الوق مص فيكف كلملل هسعاليف ريمضل ا نأ يصصلاف ظوفحملاح وللا بالا
 ىنلاناف ةنسساا نمهذخأ هل عودي الاعب رص نمهذخأ هنارهاظلا لو#: ثدءملل فدعملا سزودعال
 .[| قيرط ىلعة الا نمذسخ اوأر وطريغ ىلءوه نم نآرقلا سال مزح نبور م ىلا بّدك سو هيلع هللا ىلص
 | عوتروهطريةر سملاو ميظفتلا مدع ىلعةلادااتافصلا نم ةسةصرهطري_غب سملانا لاهو طابنتسالا
 "|| ريغ ىلع رسملاةلباةم ىف رهطاان سلاف داد الالب اقتنا ىئذيدادضألا نال كلذو عملا ىف ةناها
 || ماركحاالئن انهو ةناهالا لب اقم ىف مارك الا كلذ كف امم ةدسحاو لكنع حورخ سما كرتورهط

 مب ل م تكتسل هدم ىلا وس. ع

 0 7 ا وب

 برشد نمو هللا هجر ىيفاشلابقءلب قءقد ى.عموهوزوالفةناهالا ثدحلا ىلع سملا فو ميظعمأ ارهطلا

 داراعةنآأل اهذهرمسةنىف هركفت لاح ىف فرعضا | |ذس وا تحال ةمهقف ةفطل هنا مث ة_بردلا ىف هنم
 ثدحنا عنج هلا هجر ىيفاشلانأو هو بالا دمسةتل اياهماركا ىلع بجي هللا لضف نم! مناف انهاه دست
 | طايتتساوهو ثدحلا عنب لو تآرقلا :ءارقنعبنحلا عئم منبر هطمريغاج عاعجبو فددعملا سم نم بذحلاو
 ' || سيل هنأ ىلع دل ذلدن ابنجالو هلوق عيرصي دعما نع هعئمىلاعت هلا نال كل ذو ىلاعت هنا مالكن م هسنم
 | لوخدلا رك ذلا لهال نذ ىلا هنال دل لوخ د نم هعنما رك ذال اله ن اكول هنالرك ذلل اله
 | نوذامد_ي-ملافركذلا فنوذأملاودي الاهم« اهيةركذيو عفرت نأ هان ذأ توس ىف ىلاعت هلوب

 | هيف ثكملاو د_صسملال وشد نءاعونم ناك ارك ذ_الال_هأ ينحل اناكولف ةرورضد_هملالوخدىف

 ٠ ظ ةياصعلا نم ناقد _هدملا ل وخد نعع وذم ريغ هنا ل_هناث دل |امأو امه د نع وامهنعع ون# هناو

 || موتلاذاانثدس موثلا سلو دعا ىف موقلا مون لسو هيلع هللا لص ىئلازوجو د_كدسملا لدين اك نم

 تبث د_صعملا لود نماعو'م نكي ملامو ة-ءالا نيب فال ا ىلع ث دواي تسحب | همزاب صال

 | لوقنرك ذ هنالر فغتسيو عبس نأ بنعلل زووعال نأ ىترني ناكو ل قنافةءارقلاهلزافس ركذلل لأ ريغ هنوك
 هلوقورك ذل! ىذ نآر هل اوىلاعتهتالاهوْك_موقاوكلرك ذإهناو ىلا هتهتلا لاهم قاطملاركذلاوهنآرذقلا

 ! اركذلاوةال_دلا هنم دارا او دوصسلل لم موقا ادصصصو | دصدم ىجس دصتملا نأ ل نانا عم همس | اهيفركذي

 [|| نارةااريغناو» لوةعملا ثدح نمو هم«! |مفركذيهلوق نم موهفم تار قل اه نارشا اوه ةال صل! ىف بجاولا ||

 "|| لاك نمو أب هسسفن نعربسخأ هتنارشغةسسا لاه نم نافرك ذريغام الكت وكف هانعم هيأ دب رك ذياسعر
 | هنافدح ؟هتاوهلق لاه نم فال نئاكسمأ نءريش أ كاد. تحسس ميلغعلا ىلعلا هتئابالا ةوق الو لون ال
 ىلع الر كذا ا دصق ىلعالا نوكمال ىذااركذا اوه نآرةلاف لوةلاهريغل ىماريغهل لئاه وهل هن ماك سن
 دارأو مالس اهؤلذ دا لاه ا ذاف لل.ةناف نوكنال دقوارك ذنوك,دقهريغو ناطملارك ذااوهف مالك اذصق

 ١ دارأورانخالا دسق ىلسع» ١ دنمو نارةهسفن فوه لوقن ارك ذوانارةنوكيالنأ ىفثرادخالا
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 لون اذ هاوان رق هنوكن ع حرا ناكناو نارةالاثراه هنو كح نءحرذ لوخدااىف ندالاورمالا

 10717 اطلق تن 101597015795 1 0 قا تهكم اق حتت تع كتر دوس كح دل
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 نانا 7
 ظ ا  وا - 58 5 ل

 | |قزراف هي 011 را راما طق الف لات دعب ذكن كيفك كلام 1

 ٍ وناكاماديدصتر دصم سد , دكا افا ده ىلعو قا قولخلاو ةر دقرو د-ةمال لاش: اق زر لو دع امال لد

 ْ نضرالا ىف ةراد نام ىلاععت هللا لات أعمهبدكتدار !١لوالا ىلذننو.دكتهلرقاماون مه دص ادم هب هن نوأ هدد

 ل لاف مث هاغفللا ىلا برق ةأرهو سي ذكتلان *ْهنمز دصأم عده دار ا ىاثلا ىلعو كل ذرعغو ايقررهنلا ىلعالا

 ]| نضضختل اتانأكن ماله ىتعمالولْن هذارخلا (ىلوال "هللا ]لئاسم هسفو (موةاذسا تغابا دا ا

 . ||| لئانقلا كوتا علاؤدلا عال تاماكداا لأ لاسة:نأنكءوالاو الهو امولوالول تالكع عدرأ ىعد

 | :ران ماهةتسالات مث الهاتلوق ه.شاافاهتمسا ةوكلالللضال اقام الق د صرنا تنكذا

 ماهفتسالال قلبهم ماهفتسالاوءاح لودي ا لهل اهم هذوحو تن نع ىرخأو ئثلا دوو نءتوكت

 ا هلوقو نونهدم مَن ث يدع اا ذهيف أ انههىلاعت هلرق هنمدريثكرهؤراكنالا لمعتد سب دق ماهفتسالا تاع | أ

 ْ هن ةمكللا انرك ذدقو ةريثك ا هر انو تؤدن رئهشا تود ةوا 7 امو ءىلاعت ةوقزنورذتوالع نؤعدتا ظ ْ

 اذهت نا ذا كل قانا ىلا جاتحالثل ىلاب ص رعف تطاسخملا بذكبت ا منال ى مامااوىانااثا هو |

 هناىلاارعشيا دك تاعف ل لاه ن نأ كلذ ناو همنسراكنال لي ماهفةسالاو لعفلاراكنال لم ماهفةسالاف

 نهار 2 تاغف ل -هلاف اذاززئاجريدغوهو عوقؤلا رين ءعقو لعفلا تاك لوةيو لعفال تبسال

 ش لوي ىناثلا ىو قنلا لعقد ناكل بدل عفال دوو لَو لوال ا ىف هاكو سوسرغسعغ نم لعفلاال لعفلا

 ظ نم الك“ ءاكسامالكى ذةنرؤ مالكل اردضفف عقب امهتمدنخاو لكنا( ةن داملا هلك دلا): ىدسهلدحو ولو ْ

 ]| اهادساف دكت امير كنكلءاح امو ذيز ءاج له لوتقتف نيدلج ىف |ياغشست كاهل صن الف لهن ىفاما لصالا ىف
 أ واب ريشي هنال نراعتول ىلاعتهلؤق ىانزك ذاكمازألا فت انهروا ذكن اكملاذك اكول لوك نافؤل قاد |

 ظ ْ كل فاك وعفا نولعنول زنا لاف راعي ا مرام لارا ءافلالاجاذا وادينا ظ

 لئاقلال وقاذافالل ل وعنك الأوله وال وراه رهو نط معلا تانك ترانس!( ةملاكلم وىمكلارتشا | |

 1| تف :أو نعفتالاو حاتحم هلا تنأ او لعفت اله هوقو عيقوهو لعفن ل ةر كن غتسم هنع تاأو لعذت لاه ظ

 ا ولدعال ظفالا لة:نال صن ةدابزالا ف دجو دقف تاغفام لو ل نةال ل هلوة حج امواوالول هلوقو جان هيلا |

 ا ىامويةالا تغلب ادا الولف ىل اعتالوقو هاند اكل صالا فام قدعامةدانز هس.ةراض ملا ناك ضف ند | ١ ١

 ارهاطاسة> هنولوةءامثاكؤلو ثاملكلا! قاف !نامزو رومال اروعيوط تقووهو توم ا د_:ءنولوق ود 0

 نكت توملا دنءنمويدتحا لكنا ىلا ةراشا اذهو ع زلاد تعا وكرشي نان حجاولا تاكل نوعزراك | ظ 3

 نر دكا نم نؤلوةلد عزتلا تقو فارتعالا منام عم» أم ىلدق ناف هلوق ن موب غن: «ناسمي لستتي مل |

 رامكلا ىلاف ةراسشالا اماةراشبو ةراشا اهنعبتن" الاةدهل وم :5 دلع توغو موةاملاىلا سفنلا غولب تقو ْ

 نا 2 00 زاكنا مكينات 0 نا ديس ا

 ْ 11 ا يسفا ع ادي 0 ل ميد ومو
 ناك نولوقيا# نزهة سان بط كلا يأ, اوولطا مولع بعم مهلس ضب ذكواون ذك انا لسرلا تالف | ا

 هلوقر حورلاوأ ةاملاوأ سفنلل تغلب قريضلاو مقانروبغزحو تولادنسمالاولوشواو 0ةورن الب

 لك, اسيل الغ ده اشم ست ضرؤ هال ارسم تق أ لزق ىأ قطا ناسادك أ ا”نورطتت دما منو ظ 000
 دعا ىف قرت !انركن دقو ت قولا كلذ ىف نوكي نأ بذي ا ناك ام مترك نام ناك ناف ةلاسلسا كل ىلا غاب نم | 00

 رش او ل بسر, نوب ذكيا ون كم نالابركذام ىلع ناب طم ىحملاو ظفالاوروطلاو ةروسىف دئموبهلوقىف 1

 ْ كِمااَذْن انولوةباوناكو ميظعلا ثنا ىلء نوري  وناك منا لات تبج مهم ةدوسلاءتؤوقؤلا الا 5

 حل مس سل دع 2 دجوسم هد امجج اسس يديد مح حساس
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 رفات ١ سو حج هل سس

0 : 2 
 لع 8 تس

 اذه لوقنخمنمئانقلا فصولا نعةرابع لوعسفملا قلعتو رثك ًاردسصلاةلعابشلا قلعت ع نك ساشا قاف
 206 نأد 5 0 م ا نعال نواب فا زان

 ةءاغعلا يم هللا: ردقا ذه لاغا ذاق هنق :سدلرودقمل ورذالا ف ةرشقلاناةرودقا انتو

 هع نياممربغ ميظعتلا راق ام ةيثلا تلعج اذاف هللا ةماغعبءوش نا ةمظءنال هتلارودّةءاذه لوةفنوكالام |||

 لزنم لق»لو لن زن لاف هنود نأكمب لوعفا وهو هتئانموةيالام ىفهلثم لاقي ظفار هترك ذا ذاو ماع أ ناك
 لخ دم هوقىناك انركص ذامدض ىلع ردصملا هنداريورك ذيدق لوهةم ا نأ ىحو ى رخا ةغالب انهه نا
 لزغلاكَقيزما 1 عع قز هما قب زق ىأ قزم لك ىلاعت لاك و 600 ولد ىأق دس
 ىوقأ قرااوا .:صريصب هب لوعفملاو ىربال لعفلا نأوه ذغالبلا هذ #هو ءاوس نبكعلا ىلعو ليزنتلا عم
 انه قيزقلاريصرو ةيؤرلا ةجرد غاب اب الع دحأ لكل مول_هم لءعفوهواقد ءزهمسهت نم لاف لغلاف

 هلوقو هقناقيفوس قفوملا جرخ سي ومالك عضاوعفاةخي مالكا واستر ءاسان'قزملاراصامكسسم
 مالكاذه كلا !لوسرل لاقي اد-هلو ماكل ةمظعب مظسد مالكا! نال نآرقلا يلظتلاضب انيدااعاا بو نم
 متافعنف وام لوسر لوسرلان اك اذا هنو دوه ىذلا كالا ا مالكوأ مظعالا كال !مالكاذ_هو. كامالكو ا كال

 .[|| مالا ريسفت ادن ه دقوا ولمم ةمافعال ةمظع هم نيت نمأ اعلا سر نم لاه اذاف ماكتملا ةم-ظعر دقب مالكا

 نورهطاا الا هممالو باتكف هنا نولوةي نيذلا مهو يرخأ ةفئاط لع در لد زنت هلوقو فثااطالا نم هيفامو

 ضفاورلا نم هفن اطناك ذو ىلا. ءتهثا ٠ نءمنوكيالو هدنع نمسانلا لغيوذخ أي أم كلا نحل هكئالملا مانؤ

 اذنه دنءواضب أ كلم اراشتان سدل هللا ع نءوه»ىلاعت لا-ةفد#ث ىلع لزنف "ىلع -قلعل ون لسا امر

 | أمكتزر نواهوفو نونهد. نأ تيد ل1 اذهفأ (َ كاستل اةفر اغكلا خيب وب ىلا دانعف قدا نيت

 ١ قالطاو نآرقل ىلا راشاةهنارومدملالوقنادامىلا راشااده (ىلوالا ةلئسملا) لئاسش همفو (نوذكت ظ

 “3 7 فضوو هيث دعت امل م !ثيدحلانافاةدوالاعا هنوكى ععريثك مدقلامالكذلا ىلة نآر ةاافثددملا

 ” || نأانب دقو هءالكو نالف ثي دح ىنرع أ لاقيو ديد ىأ ثيدح مسرو ثداحر ء1لاة يفد دمت امه, فم 3 4

 2 ||| ل.ةنم هاون د ام ىلا ةراشإ هنا( ىناثن ا هسولا) عمسب مل ىذلا ثد داعاو ديدحلا مالك اةذل هل دق نآ رمل

 1 | مالكلانالكلذو نولوالاانؤانآوأ نونو عتملانث اامالغءو اءارئاكو انةماذتا نولوةب اوناكو ىلاءتهلوقى ْ

 هلوقي مولع لما دلارك ذو نيرخ“ الاو نياوتالا نا لق ىلاهت هلو دب كالذ مبلغ در ىل اخت هنافم طيدم ىلقة
 : نذ

 0 ا دوش اانا ياو ورش ال عمار ةأن ونعم نيئارغأ وقبر معنا

 نونه دم م حض هي نون دعت ىذا! ثيدحلا اذهفأ لاهو مهم الكى ا داعم نار ةلهنا لون هنا نءرامخلا هلك

 ْ طبع ههدحو نيءاسو نومزاع رارضالا ىلعو نو مزاج هب سن امأ هنولوةنو هفالخ نواعتم اضل

 2 ظ 7 ةق.ةضلا ون وبذكل منا نارا امفأ ءانعم حاجزلا لاقت بذكملا هيدا راانهدملانا(اههذأز ناهح وقر

 | نعرعاذاودعلا نااكماكتملا نم مالكلا ةدصد اقنع ريغ نم عماسلااةلامقسال مالاكتلا نيملتناهذالان ا

 | أ انانثال امعتسا بذكملا ف نهدملا لامعتنسا اراصق بذاكوهو ةنهادمك لع نمو كل عادانا هلل ودب ودلع

 وهون اسللابقفاريو مالكلا فنيلي ىذلا وه نهدملا(ىناسثلا هجولاو) نآرةااوهثي دلل! ناانلقا ذا ذنهو

 : | هنلع جتا كلذو لام رمان ناو بذاك لانا لوقب نءمس ف نون هدم منال انف الات ا ىلع رمسَم

 ممهسب هلو عرتام مكلسكن مح لعب ؤفيرفكسلا نع اهنعض ممعنسو ّمقدص نا مكنا نوفاختو ةعابرلا نم

 ناف اظفلا عب ينل نئاظن فتلة و نك ني رشف ايارثك أ هملعلوالاول سرلانوردك.: مكينا مكتزر نولههف

 نيهدما وناكأم مهناف هتةمةح ىلءق بي نهدملاونو موعتملانا مو وق نع ةرامع رولا نانا تيبخا

 هوغو هسففنولذكتم 5 قاع ةزروءانبق فلم أ وانغ ريم ذسن »اينو كمل ابن لغز كارما

 د]ني رمق الك ا سيتم و:ءانرام نولوةثم "با هتلا معنا ار كش نواس ( لرقالا)

 مكحنا عم
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 ؟؟6ه ٍ

 هبفو ناععرلاوحورلا فني رقما نم ناكتسس نا ئزخماف وزو ةماق الارادفنومتادتوملادعب منَ

 نم ءاوسأتتالو ىلاعت لاه ة:جرااوه (لوالا) هوو همفو حورلا ئعمىف (ىلوالا هل كسلا ) لئام
 نيام عل حولا هنو ةعسلاحورلالساد حرفلا(تلاشلا) ةحارلا(ناشثا هلل ةحر نم أ هللا حور

 هلفهرب دةراعذا مالكا | ىف (هناقلاءلش ملا ( ةجرلا ىهجءارلا م: حورف كر و فلا نود نادرا

 ١ امهنوأ نع ناكاذا كاذكوءازحج اهنوك لذ طرم!ان”ل لبا طبرل ٠ زجءازحلان وكل هتءءافلا تعصف حور

 ءاسسشالا هدو اطلخاو ععسلا فرهاظلا مزدلا» ار هراكسس اسي ٠١ ارانالا. تطاموأ

 | امن موكل دل امهيأ مز انالف ىبتااو مالا ام أور هاظف ىبنبا او سهالا اريغامأ مزح لمتتالاه رك ذولا
 لما ) طرسشلا ىلع بنهءازلساو ىعأأ ىلع ىعأ بدترتل هناف* ءافلا اور اما همف از رعلا ةمالعالف نيءا:

 1 ممين5 م ااكهمف ا: هه نكساو نام رلاو فسعلا ود ىلاعت هل هلوقى هريسف: م دعت دقو ناحرلاىف(ةئااشل ْ

 لهأ حاورأن ا لدق دةفاذه ىلعو فور اتافاااماورهزلااماو قرولا اما همم دار وخامات كارل لأ ٠

 دولاناوهو كل ذريغان عهدا ران ان لمقو هيه هياط أ ع نءناربهبلاىونوالا ادا نءجرذتال داس | د

 هدم ةجرب مهبر ماظ رمش لات ونقل < الاف ةجرلا وه حورلا ادلقاذاف مسونع ىلاعة هللا“ اضروه ل قوأ 0

 كئاؤ أ هلوقىف نيةباس ااريسف:دنءابق لوقلام دقن دقو يعن ةنجامأو قم م عن اهف مهل تانجو ناوضولا

 قى ىانرك د( ةعب ارلا يس ؟سأا) انههريكسلا ةدئافو كانه في رعت 1: دئافان ركذو ميعنلا تانج نورها

 ةةدةدسقع ىهو هن الثووماقأ هنال كل ذو ممر م هرمشدب ىلا هت هةوق قو ان هه هنالئارومانيبرقملا | ا

 لكو هندسة ىل-ءهلنا حربة نت ”ىهتناكاهاكحراودلاوناسالاو تالاف ةنسحلاسعا اوةطةلكو

 هلئاالا هلال لاك ٠ نم لكو ةداهشاةلكىهو ةمسلعلا ةملكلا| ىلءامماددتنا هقزرو هللا هعسرب ةق- ةد.ةع#و نما

 مهاثاب مهلاو. ءأو مهسفن أ نينم ولا نم ىرتشا هللا نا ىلاعز لاه ةلاصلا هلانعأ ىلع هلة ناو م ركقزر لف ا

 قأنماد» ىلعف لدق ناف ىوألملا ىش ةنلا ناف ىوهلا نع سفنلا ىبنو لاهو هللا لدبسىف نولتاسقي ةنلا |

 هللاالاهل اال لاف نمالا هن ام_ربالو ةح رلالهأ نمن نوكم نأ ىف ىئَش ةبسطلا ةماكلا.قأيالو ةقطاةدمقعلاب |

 عالطاالةديقعلا نالدب مكح مال عمد لن اق سمطا ال ولا أي نأودبالذ ةّود- هي : دمع تأ اكن ل وقنا

 نفدي نم سانلا نمنرامخالا فدرواذوأو رارسالا لاعوهف ىلا هت هتهتناام أوال ل .ادلوةاافاهبلعانل | ْ

 نيم لات الرافكتلا عمرو نيإملارباقم ىف نق دنن ءمسهنمو نينمّؤملا عمر شخ ورافكلارباشمىف |
 (امهدحأ) نيهجونمهنءباوملال اوةنانال تركذام ىلع ةئللا فنوكتتال ةاساضا!لاعالا لمعيال |
 لوقنانا (اههنانو) زياجريغ نطرفو عقاورنغ ضأ اذهف لعالا هناكر كيال ةسطلا هتلكو ةقالا هنديشعنا |

 | ل ضف ضدمب لب ءازدلا هسو ىلءالالع لمعن ل ناو ةس:لا لخ دي هللاالا هلاال لاه نمام أو ءاز ربلبات سورا 0

 لاضفا! ن٠ :وةادتبملا ةةدضلا نوكيا لشفلا نهرا لصفلا نداشلا» ازا ناكناو ءازريغ نم هللا ظ

 نم ثاكن نء ناك ن ااماو) ىلاعت لاه منه هقز :زرالو هني ده قتال لغم كلم هبل اىدهملاو رخآ م ركلا كاملا ىطغنأم

 (اهاوأ) هوجو همفو مالا ىف (ىلوالا 'هلكسملا) نامل 5سم همفو (نيولا باضصأن كل مالسق نعل باصقأ

 امالسامالسال.ةالا اهثأنالو اوغل اهمف نوععمنال لبق نم ىلاعت لاه اينيعلا بحاص ىلعنيلا بحاص هب لسد
 هنأق قاعث نمل لاق ماذهو بنار 1 ل دع أ ىف هناق هنم كدلق تاغ أ نمانال ة مالى كل الاف (ابارا

 هدهنا ( اه 1ث ةح ارىف هنافل داو بناس نماهتراف نك 4لوقب مركدنع م دناكا ذا «تعبئاغل !هداوب | |

 ذح قوفحود 4#: هنأ ىلا راش !نالفهنا ل م_سحو هك .هانن الف لاقي كح مهلا ةماظع دنفت ”هلمبا |
 نوكح,نأ ل ة<لوقنن كلذ ضءنرهظ دق لوقأ :نم عمل هوة باطذتا (ةئاشلا ةللئسملا) لضفلا |

 هللا ىلص ىنلا بلل ةءلست كلذ نا انركذاموهو هو هم دنسحو ملسو هملع هللا ىلع ىلا ماكل ان نمدارأا | ْ

 كءهيال ةفاعو ةمالسف ممل اف ىهنم دمه ايل مالسف اهريغو ةعافشلا نمو ىلا نيج | ةحمربخ م هما لسو هلع | ظ

 هيلع ال م .انمل نأ ةماعلا لب ادن هيله هنبا ىلصدي غن رع موخوكو ممدختاي كل مالسف مهرمأ
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 تيك اوكلااضيأنولعتع اوناكمهنكل لزم ىلاسهت هللن ا نورك. اوناك ام مهمال بي ذكنلاب مهب رصتلاك اذهو

 مأ زمان م هوقلزنا من٠ لاه منويرتشت ىذلاءاملا جدار هلوق دنءىلاعن هللا ءرك دفر عملا ماو نيازتملا نم
 روهكااريسفتلااضيأو ةفالفلا به ذموأ ننكرسث ا بهذم وهام ىلء ضي وهلادو ةلعساولاءنولزتملا نغ
 ْ الف ابقي بزاف نئاسملا قطع ةزرلا لج امأو ركتزرر كسوة نواعجتلا هربدقتراعضا ىلا اتم

 دارملا نأ اننا هلبقاع لصتمم وذلطلا تغاباذ الولف ىلاعتدل وتفاذب أو هديورل-ر ف نالفقزرو هنا ىف

 هبايخافءامءاممدلا نم لزن نم مما بنئاو ىلاعت هلوقل عزل تقوميمنوب ذكمال لف لسرلا نوب ديكس مكمل
 ةيعكلا برو نومءتملا بذك ل سو هيلع هللا ىلص ىنلالافاك اوبذك مهما لعق هنثأ ن ياعسل 0

 ْ لالا ىلع قنانرك ذام ىل_عف نهد ااماو ف. ءذعلا,نوب زن ارقي نمةءار ةىلءاذهواوذك, لو

 بيذكَللاالقافذلا اودارأ مممالنوبذكمف بذك سبل كانه دارأا نأف نونه دفن هدتولاودو هقفاونو
 ةلكسملا) لئاسمهس» .فو (نيقداص نكت ا! وءعجرت نط د ريغ منكن االولف) ىلاعتلاه ثم رهاظلا
 اذاالولف ىلا:لاه ىتلا ىهاهن_معب يهو ةر زكمةداشلا ةرااىفال 2 رفا راك أ (ىلوألا

 ناىأ موةال !تغلباذا امنوءجرئالواف ىرنشةءزلا هلاقام ىلع هريددةو دحاو باوحاهلو موةلطا ثذلب

ىاده ع نخ ىده ىئم مكنبتأبامأف ىل ادت هل د وهم-هذطعب لاهو نعانإ دمربغ منك
 0 ظ مهلع فوخ الذ 

 !ذاالولذهلوةىفالول باوح لاة.نأوهواولاهامفالخر ءاطااوني_طرش ءازج فوخ الذ ىلل_هج ثدح

 مكفزربيذكللا نيل عا مكس ناسخ ةدم نوبذكل: ىفعي قمسام هلع لديامو» والا تغلب

 ةرااىفالولاماواهنو دهاشتو رومالا نولي تقولا كاد ف جنأو عزنلا تقونو :ذكتالوافمكثاعم و
 نم مونمو نيكولم دارملا لاه نم ممن ملاوقانيئيدمف (ةناشلاةلثسملا) اهنوهجرت[هباوخ هانا
 ا ماهتا اذا ندم نم «نييقمريغدا ارما لاقي تأ لق وهماساذان اطل هناد نم ىرمش# أ لاهو ونيبزحم لاه

 0 ش تايثان شوامك نيادم ناكل "هلعفمناكولوءاملاراهظاربغن منئادماهعجو ةْل .دااهئمو لمعفذ سوهو

 1 ركُس ناك هي فرتعا نمو باذعلانوركش م وتو حادا باذعلا نوركشي م وقناكلاقينأ ههجووءانملا

 1 1 متادلا باذعلا ف نوم الن ولو ة:ام ىلع منكن ا لق ةدو دعم مانأالارانلا نست نا ىل هت فوق لئمو هماود

 " ]|| هناكاذه ل ءريسفتلاف نيب زجم هلوق ىلعامأو ةماهالار ادةرختالا نكس: ل نا اينما ىلا مكسفن أن وهج رئالرذ مذ

 مك امث دىلام كفنان وعجرتال )ذ نيد زجمربغ كلذ دعب منك نافرمتملاىهتتالسر عزنا تون وقد سلاع
 نب راتخمازل اراد تنل ىلا اييدؤتبك امك ني رامخم جنك ازا !الولوري_غالءازجلل قيوعتلا ناف
 1 دملا<:مو كالاا وعم دا وا مح تحت

 ايت دف جنك اه اسيئالا ىلام كن ا نوعجز الإ فدحأ ةردق تق جسمك ذا, كنا ىنعجر وظأ مالا

 مالكملا عج -ارقمحلادفءدلذ لكو م-كبولق مو مكسفنأ أىنّتسشم كا ذنأ عمءازحراد تسيلىفاا

 ناو عابا,راواناو ضعي ندد ابشالا ميغا لذي وذ ياك بمحاو داو

 ئذىا هتترامتاالو كاذكن اواو كاذكتابنلاو ة.كسحاف باسا:ة داوم ىهو بصسلا نءراطمالا

 ردقيال هلا دي ىذلا ىيطلالانافذ ولوشباك رغال | ناك ا ىل اهذ لاَقف رشلاو لسرلاراكنا هيلع ءاؤسو
 لاوزوءاذغل [ءاقبلامهدنءناف كلذ ناكما ءدنع عطل ىف نا عم موقللس'ن «سنلا عجرب نأ ىلع

 ش باقوراشخ الا راكنا ْن .مهاوقىلا عج رنيكولمريغ ءانعم ني د ءريغانلقنافاذه لءاذ اوءاو لاب ضارمالا

 | نيبماحمرمغاناةناو و عبطلاب لول | ىبعءادب ا تا

 ١ فاكملل ان ءايشل ةتوكملرم ثا ادعب نوكيامزيومزالهدعب رمشاساو نئاكت وملا نأ نيبال م كلذكتنمي ةنيدز
 ناحروح ورفني رهان ناك نااماف) لاسةة بذكسلاو نانسصعلا ع نءدرةمللارح سلا

 ناكوامتوعجرت نيل 5 هريس مل :؟ناالولف لاما لوقف اطظدذإ هقلعتامأو قعم هقاعت هحو اذه ( معن ةنجو

 لاه هناكراصا دإاىلا توملا دعب مهل عوتحزالو ممتودق تك سل ندبلا ىلا سفن او ةامللا عوجر ناد
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 | ترعأ لدو ديلمهقلا لم ةوق ف لسقو اذهرنمؤلا لس تا لجلا دس كاءادع
 ريمضلا نا اهةمالا م-هلاوءأو م_هءامد ىئءاوهدعاهولاه اذاه هفاالا هلال اولوق» ى-سانلا لءامتانا

 ةانام فرعين أن يتلا نكاذكت الصلاو ةاكرلا» ادأةملكلا وح نو ةماكلا قالا ىأ ةماكلا ىلا عجار

 اهققدصاذا الا نوكيالو قدعالنيقملا نأ ءانعماذه ىلعو ةثالثلا حاوزالا ىح ىفوأ ةعقاولا ىف ىلاعتهتلا

 ىلا هته انلقو ريف: م دقت دقف ميلغعلا كير مسام يسف ةوقامأو هقصتسي ىذلا نيقملا قدس قي دست اف ندع لا

 مون ضعت الو مهكر ة:الذ اوعنسم|ناف قح وه اذه ملسو هلع هللا ىلص همدنل لاه افك عن عنسماو قا نيد 1

 كيرزكذا ومني سف دأر !ا!نوك. نأ لم <و لو ذك دالوكذس»ا ءتليرت نا هرممبسو

 هلن مس لاو هناكفتا اووسلا ىف اه هلت مس هذه ىلإ :ىااةروساا ىف لاق هنال هدعب اع لصاماذهو مظعالا همسار |

 لجوزع هللا عبسي كعمئن 9 : لكناف ةلاعلا هلماَقلا + هذرمشل | ىلا تققلت الو مقالنا ك.لعف تاومسلا فا ا

 سو هصحو ل [ىلعو دم نس ىلع هللا ىلسو ب املاو عجر [اهيلاوبا اوملانلءأ هاد ةدو اسفل |

 ( ةيكسس هنآ ن ورمعو عسا ى هو ديد اةروس) 1

 (مي-رلا نجح رلا هللا مسن ) .

 هللادبعس يسستلا (ىلوالا ”للكسلا) لئاسم همفو (ميك.لازي زءلاوهو ضرالاو نا وعسأا ىفام هلق يسم ا

 نءعسنأ|ناملعاو دعبأو اهي بهذ اذا ضرالا ىف س دقو ءاسملا ىف مس نمسدةتلااذكو ءوسأ!نمىلاعت

 ماكحالا دمعسو ءامءالا دبعسو اعف الا دعسو تاق ملا دنعتو ءوسلا ن ختأدلا قرفتلا هءف ىلخ ديءوسلا

 ةرثكلا فن مزلتسسي ناكمالا ىنن م هناكماو مدعلاوه» ديلا عنمناف ناكمالل ال نوكْألناف تاذلا ىامأ

 نوكي ناف تامل ىفامأو ةقاطا !ةدحولا لوصحو دنا اودضلا ىئنو ةمضر ءلاو ةمهسللا ىنآ مزلتسب اهنةنو |

 نع ةهز ناهد نوكتوتارو دحلا لك ءارداظ دؤكي» تامولعجلا نكي انس جسرا نعاهزم | ْ

 انام ل ءفوهف لاش مو ةدام لكنال لاثموةدام ىلعةفوتوءهتءاءاف نوكت الناف لاعفالا ىفامأوتاريغتلا | ْ

 |ةةوةومريغو لس هلا مزل ل اممو ةدامىلا هم ىلع أه ت رم ولف هلعؤو ف ن نكمم لكو نكفؤهنهاد- ءام لكنأ د

 نكم دعب وهف ناكم لكو اك نوكشف هم صمم ءازسأن م بك صو ويةنامز لكن ال ناكمو نامز ىل-ءأ ٍإ

 تاك .ىلاو نامز ىلا + سلع افترقنا اوافاثد_«راكف امم داو لكن وكشضز اح الادارفا نم بكس | ْ ظ

 مدر مجم تاج وع هوا يلا اب فناكمو نامز ىلا ناكسا اونامزلا ةاعاق ترةءقال ظ 1

 اة[ الا قول مكفءام-الا ىفامأو لا كا ذو هنا ذ ىفا قانا ربفبال. كح :سمناكلالاو: رض |

 .ارمشو الضف هنوكن اوريو ناسحا و ةمل مو وذ هعرشام لكن اوهذ ماكح الا ىفامأو اههوعداف قتلا

 هفملكت و همكح نا بابلا اذه نم ملعب نأ بحي "هله انو ناسحالا لمد ىلعلد هملع بوسولا لمدس ىلع سدا

 طمضوه اذ_ينالص أيْ هملع دال بوعالو فكنت الو ,كصهس هلع دال سيل هلاودحأ لكل مزال
 عراشملا اغا ىلع اهضعب فو ىضاملا ظفل ىلع هس تا وذل ا ضءب ف ءاج (ةيئانلا هلع بىلا) ميسنلا دقاعم

 ىذا اىف ا دبأ ةححسم تناك ى م ىلب تقو نود تقوب ص ربع ههسمءا.شالا هده نوكن اىلا ةراشا كلذ

 لاكن لص سف امهانأ ةمزال ةهمةدسما_مو تحن الكل ذو ل: ملا يفاديأ ةدسم نوكنو

 بحاولا ادعام لكتالاهتان هامل ةمزال فص ةءصسملا هدهناانلقاغاو تاب م +

 تاذلاىف وسلك نع هني نت ى توته اساور نسساولانؤكو بنون كا ارةنغمو يف نكس لكو نكم ١

 نوكتو ىضام ا ىف هل داس تناك ةمسملا ذهن أر عطف انس ام ىلعءا_ومالا و ماك--الاو لاعفالا وتافصااو
 ىرخ و ةروسااهذهىف اك ماللاب ىوهت رات لعفلا اذه ) ةنلاغأأ هلع ملا) لأ هاو. .ة:سلا ىف ل ساعأا

 ماللاف* سأا اع هب ل هبه تعم عمنالهسفني ىدعتلاأواليصأو ةركبمود دلو وقف كهسفأ

 ظ

| 

 سلا ودقلا لال ع يسن !ثاد.حا هق عسب دارين أ اماو4 ثدجنو هدتمصن ىف مال لثمد وكت ثأامأ
 نيو :هبلعمجاو لوةلاود ىذلا ميستلا ميستلا اذ مدار | ١نأ حاحزلا معز( ةعبارلا "لمسملا) هودحول |

 اة فتس ااا تالا هسا اسال تا تاما صدا فاس تلا هادا لل كالا /17003-
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 ىلا ةد نان يملا باح 1016 ق وف هس ا سو هيلع هللا ىلص "ىلا نأ ىشو هذا همفذاذه ىلعو ىياظعالا

 هنف ناكنيملا باح ل نم ناك ن اامأو لاق اذ نيملع لعأ ىلا ةبسنلاب ةنلسا بامصاكنيملع ىف مه نيل نب دا
 0 نكانياوالا نوداوناكن او ءالؤه ىلاعت لاق نر رةملانماوالا ناكريغ مدناكم نأ نا ةداخحا

 ش ماو ءداوو »أ ىلا ب ؟اغغااو كلل ١ىلا كلا سلب لوصو كلا نواصي و كوري مه لد يلستا اوةلاكملا مهن

 : نم ناك ناامآو) لاب لام » ممن ةبنه ىلعأ تنك ناو كن وقراضي الو كنوءزاليمهف نورا |

 ْ اللا نمانهه لاك ذا اسس نب ( ميدج ةياصتو سوس نم 00

 ظ الكسل ا مرش ألام دقتلا ةدئافانس دقو نويذكملا نولاض' ااهي أ مكنا ٌملبقن لاهو نيل اضل
 1 لاق مة ملا باحص أ لاقف ىرخا :راسعب .هداعأو ةرامعب ةروسلا لو ىفةئالثلا جاوزالارك ذ (ةمن :انلا

 ظ باص ارك ذةئالثلا عضاوملا فو انههم «تاع ار لافت لا بادتص أ لاه م ةمأشملا باص أ لاهو نيفا | باصمأ

 ||| قوؤقياس اا ظفلبةرو سلا لوا ىف نيقباسلا رك ذورخ :الاريغ ام دأ زيه نياففليوأ داو ظفلب نيسعلا
 | اظقلب م لاسعشلا باص اففلب مةمأش 1 بام اغذلب لوالا ىفرانلا باص ذو نير *ةملا اظل :ةروسلا خا

 | ةرااىف هرك ذفةرخ الاف ى رخالاو ىلوالا فامهادح اناتلاسيلف قباسلا أم لو: همق ةمككسا ا: نيبذكمم |

 ظ 1 ضرعلل فوذولا نيب ةطساو ى ره "لامس سدو ةرخ - الاةلاذاىف هلاع : ةن املا ىفو ىلوال ا دل اذسا ىف هلا ىلو الإ

 00 نمي رقمولاح نال نييراقتم نيلظفلب نيولا بامص ركذمنييلع ىلعأ ىلا لا ند ىلةرو» لب باساس | نيبو

 . || مهوةصوت مود عضو باصصأ مان مويلعا وكصف ايندلا ىف مناك ةثالث ظافلابرافكل ارك ذو نيب اسلا لاح
 ا / ْ مهماكنوؤيةرخا الاىفمماف لامشلا باصصأ لاه مث عضوملا ىل مهو 'هعشم ةمأكلا ناف ءْوَشلا عضو

 رمش ا لوأ ىف مسعلاسرك ذا ىلاعت هنا متر انلا لهأ نم ءممنوك ل جال لاهو ه عضوم فنوغشيو م هاوس ظ

 لاسقف همك بيسلا وكذا هم هيلعرصتقي ل مث ميجاو موعسلا نم مهل نوكي امرك 3 لاعشلا باص أ نه مدمن 7
 || باقعلل 2 ذيل داعلانأ ارا صاخسامل باقعلا ببسركذ نورصياوناكو نيفرتم كلذ لي_ةاوفاكممن
 1 | ناكن امو لاف اندلا ىف هولعامت رخ الا ىفم» رك ذفاسس لضفتلاو ماع الر كحال لذنتا ا 0

 "| ىلاغتلام مث « رهاط كاذريغو لدعل ارهظف باكل برذكست ىلع باقعلا بدترتن وكليب ذك نم

 ظ ١ ظ لون اذا ىلا ةراشا اذه (ىلوالا ءلمسلا) ناله همفو .(ميطعلا كب 8 مان عسف نيقدلا ق-وهلادهنا)

 ا ١ مالا هلكشملا) ةئالثلاحاوزالاع از (اهئاامثإةروسلا ىف هرك ذام (اهنان")نارقلا(اهدحأ) هوجو همف

 ١ بالا فاضأ م ةفاضالا هذه (اه د أ )هوجو هرق لوشن دحاو ىنعجا مهنا عم نيةيل ىلا لسا ف اضأ فدك
 ' | ردنا |نأريغةرخ الاراداو هلوقىف ةرخالا ىلارادإا فاضاو ىبرغلا بنام تنك امو ةلوقىف ”ىب هرغا ا ىلا
 َآ 'نيقما اتق صول ام و قا هلا فاضيو نية لان هدونال نأ ث. نوكي نأ كال ذ طرم نافرغ اري غامد
 3 مئاغو حاس بابو حاس نم باي اشيك“ ندع ىتلاةفاضالا نمهنأ (اهناثف) هلا ولسا ةفاضادعب
 كاذنأ ةيطعنبا هرك ذامامتمبرق وهو (اهذل اث)نيقملأ ن نءقااوهل لاق هنا تحن ةضن متاخو ة ةضفنم

|] 5 

 | ىذلاوهق وف لومدال ىتلا هتب انوه تيا ىأ باوصلا باوصو قا قد نما _هلاسقد ديكأ انعو

 2 || اهريغبتب وشم اهرثكاراونالا كلتو سطل اندكرذللاراونالا, دئءامرهظأ ناسنالا نا اذهرب رت عقو
 ا 0 أطدوتبف هريغن عزم .ال هيلع اظفالا قالطا ةمعص عمنا ماذكره أ ت دو لوي هلوأ ىلا ب باااملأ لسمواذأق

 5 ١ | لوب امش هقرط ا نمد اذاف ةوطع كرب ىلا لضي ممءاملا بلطي نمهلاثمهطسو نم هيولاغمذخأيو نلاطلا ا

 || هفرط ف ىذلاف لا 200 املاامأونيطوهامناوءاعسلاذ_هرخ [لئاق لوب اعرواموه
 7 ||| اذه لاما ذافرخا ع ئذ لاقي اجر ىفاصلاءاملا ىلا تبسناذا مى رخآ مانسجأ ىلا ةبنلابءامتةكرملا
 71 كلازنكنت ئث همف دح أ لويال ثدحاشس ءاملا ىأءاملا ق-اذ»لوق.نأهو دحكصأ دقنوك اقحءاملاو»

 ارتكاب لفتتو نيس سيل لاق سانلا 0 1

 ر

 ١ لا اححح
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 ؟؟4

 9590 0 دس ها الا لس هنااا ةحصس حس د هس سس دعو
 لكنالف هسنلا رقتةمءادعام لكن اامأوه ريغىلا ةيتويشاا الو ةبلسلا هناقص نمئثىفالو هناذ ىفالر ةّمغ

 اذهالا بحا اوالو رثؤم نم هدب ال نكما او دحا و نمرثك آنوكءالد وح ولا مج اونال نكس»+ءادعام

 اننامسجوأ ايناوررهوماناكءاوسواضرهوأ ارهوج ناكءاوس هملارةةةموهفهادعام لكن ذاف حاولا

 دوحولا بجاوفتايهاملا ىفالدوجولاءاطعا فدوولا بجاو دوسر يدان نا ىلا ءالقعلا نم عب به دو | ْ

 | اداوس داؤلا نوح ناكولهنالاولاهاداوسداوسل لع نا لمصتس هئاامأ ادوومداوسا العم |

 مكمزاي مسهل لاف لان اذ_هواداوسداوسلا قبيالنأ لءافلا كلذ م دع ضر نم مزاب ناكل لعاسفلاب |

 نوكيالنأ للءاسفلا كلذ مده ضرذ نم مزلالاو لعاسفلاءاضب ا دوبولا نوكيال نأ ردسقتلا اذه لع د

 اذ_هانلقدوجولابةفوصوم ة.هاملال عج ىف لب دوجولا ىف سبا لعافلاريثأتاولاقناف ادوجو دوولا |

 ابتويئارمأناكولذا ابتويثارعأ سيادوجولا,ةيهاملاةءفودومنا (لوالا) نيهسونءعوذدمأ
 لاحت وهو لساستلا مزلو هماعةدئازدوجولا,ةهاملا كل: ةءضودوم نوكت ذئندفس دوسوو ةهام4 تناكل أ

 ةهاملا ف لعافلاريثأثال لاقي نأ لاصسا اءئويثارهأ س دل دوجولاةههاماةمشوصوم ناكحاذاو ||
 كةنوكس:نأريد_ةبنأ ( فاشلا ) دوجولاب ةهاملاةبفوصوءىفهريثأتلبدوولافالوأ|

 نأ ل_عافلا كا ذمد_ص ضرف دس: مزلالاو ل_هاغالا رثأاهاعج اضيأ لاك -ااسيتو ثا صأ ةمفوص وملا |

 رثؤملاوريثأتلا ىف: مزاي ترد ساو تّولاهور كس ذىتلا ةهبشلانأرهظف ةضو وم ةسفوصوملا قمتالا| |

 | تراصامن اتاساملا ضي اذكف دوحولا بجاو ريثأ ةدوسوم تراصاسنا تانهاسألا نأ الب الصأ |

 كام هل ىلاعتهلوق قدص ىلةءلاناهربلاررولظقثاةلسا هذه تحالاذاو دوجولا بجاوريثأتتتايهام |
 لاكىلاهل ةمسنالل ةرذلا نم لأ كلم لاك ىلا ةبسسنلاب ضرالاوتاومسلا كلل ضرالاوتاوهسلا ||
 ريغىلا هيلا 4 بسال ىهانتملاو هامةمرعغ هكدلم اكو هانم كلمضرالاو تاوعسلا كا نالالصأ كلم
 مهلوةءقالتارثك أو سو دهام ىش هلال ضرالاوتاوعسلا كإمركذ ىلاهتو هناصسدنكل ىهانتما |

 تاوعسلا كإم قاف آلا ل الد نمرك ذا هناحسم هنا غل اوةعم ا ىلا سو حلا نمقرتلا مهنكعالق ةفدعضأ]ا ٠
 ةلثسلا) ناتلعسم هبفو (ريدقئ؛ لك ىلءوهو تدعو ىبعي) لاَمْدسفنالا لئالد.دعبرك د ضرالاو |

 ايندلا ىفءامسالا تنعو تعب تاومالا ى< (امهدحأ) نيهسوه.فنورسفااركسهذ (ليالا|
 ىدعو ءابحالا تدعو نيقطان نيسم»افءال_ةعاصاخنلا اهاعتعف فطنلا ىح حاجزلا لاه (ىاشلاو /

 هاساعم لي نينعم صاخه ابو نيعم نامزب ةنامال او ءاسمح الا صدصخت هذم دارملا سيل هنأو هو ثلا هدسو هم 2

 هنوكه نمدوصتماذةوشاو توملا قل ىذلا كم اةروسىف لاه اك ت وملاوةاسس قل ىكءرداشااوهدلا |
 لخدي ذئئمسو دار امهنء هدربالو عنام امهنع هعنعال قالطالا ىلعنيتهاملانيتاهداجتايدرُمملاوه هنا
 وه ىد م ىل_# عفر تدعو ىحي عضو م ) ةئاشل !هلثسملا) نورسقملاام_هرك ةناذللا ناسهبولا همخ

 : لع و اًيممواسم# هنوك لاح ضرال اوتاوهسلا ك1. هل قه٠ىل_ءام_هننوك. نأوو خو ثبعو ري

 ءرذ لك ىل_ءوهو لاف لكلا لوا اطفلرك ذاينان"سفنالا لئالدوالو أ قاف“الا لئال درك ذا ىلاسعت هنأ

 نطابل اور هاما اورخ الاو لوالاوه) ىلاسعت هلوق « كلا !ةر وسلوى :روك ذم الاهذه دئاوفو ريدغأ

 لاه هلا ملسو هيلعهللا ىل_ض هلال وسر نعىور (ىلوالا هل ةسسملا) لاسم هيو (ميلعئ لكي وهوا
 بسهم ماقمماقللا اذ هنأ لءاو ةيئهد عب سلرتالاوهىث لبق سل لوتالا هنا يالا هذهريسمت ىف

 (اهدحأ) هوجو ىلعل_ةءبائشلا ىلعئذلامتقننا (لوالا) هوجو نم هيف ثصلاو قمت ضاعت
 مّدعَتلا نوك مّدقتلا اذه نم دارملاو تامل دكر ىل_ءام دقت عبصالا دكرط نأ ل _ةءئانافربث اتلاب مدل
 معنا ناو د_اولا ىف نينثالا جاشح ا لةءنانالربثأتلابال ةج اان مدنا (اهن اند) رخأتلاقارثؤما

 مّدقتلا(اهعبارو) رع ىلعر حص»:ىلأ مدة:5فرشلاب مدقتلا (اهثلانأو) نينثالا'هلع سدأ دحاولانأ |
 اذملاانلهح اذااك كلذو لوةعم ادم نموأ مومأملا ىلع مامال ام دةنكس وست أديمنماماوهو 2 / ّْ

 سس ار 604



1 1 

تةفتال نك آو هدمت يسيل ى :نمتاولاه ىاعت هنأ ( لوالا)
 ام هسنلا نم دار 1 ناكولف مهم ست ن وه

 ناكواذ نسب لاب دواد عمانرضسو لاق ىلاعت هنأ (ىفاثلا) !موَهةةياوناكتل عذاصلا ىل عئصاارامخآ كالو

 ١ || مالكلا اذهنأ ًالاعاو مالسلا هيلع دو اد صرع كا ذىف ناكل عناسلا| لم عضلا 4! دن ةراصا متيشت

 0 || ناف كلذاوهوجولا قدأن م هلاعفاو هناغصو هللا تاد هب زن ىلع مابجالا هذه لال دنالف لوالا امأ فمعض
 0 1| هل اوةفاضر أو ةلالدااهذ#ها ولوي>ماوقاىلا :راشا هل-عءانويةغثال كسهاو ةوقفام فارغا خا ءالقعلا

 1[ ىلا الكل ذو كل ذاوهةفام* الؤه لكل اف هناكف لكاا عم باطّسو ف نيعم عججىلا ةراشا ع نكي لن" نوه ةتنال ْ

 0 |[  قطن ىت- لمحلا ىف ةامح قاخ هللا نا لمتحلا نم لانه نال ةفصعضف ةناثا!ةجا امأو موضعب هنية في نأ

 ١ قطنلا لردس ىلع هلا عيسنتابخ !لاحق»نأ لم صس نا داج [منا ةرورمذفا العن 0

 هنوكى لع ىلاعت هقا لاعفاب لدتسن نأ اننكم 1 تاداهلا نءمكحنالعغلا رو دصانزوجول ذا ميبستل اك :

 ىون.ف ىلاه:هتئاب فاعلا لقاسءلا نمالار دصيال لوةااوه ىذلا عبستلا نأ قالا لءرفككاذو انخاملاع

 | داجلاو لقاعلا ع نه لصاا ماعلا مستلا| ذاه تاداهبا نم حدي ال كلذ ل_ةمو هن احس هنر هر رتلوقلا كاد

 : | نا(ىناثلاو) هيي زنتو همظعت ىلع لدئاهن عع مست ١ (لوالا) نيهبودحأبا رمسغم نوك ناو دال

 1 هذه تنرعاذا عفادالو عنام هنيوكسحتولءذ نعل سبل ديرب فيك اهي فرصتي 4 ةداقنم اهرسأب تاككمملا

 ' || نمتا ومسلاىفام هلوقي دارا ناكل ولاب حبستلا ىلع الافروك دملا عبستل | اءلس نا لوةنف ةم دما

 5 تنأ كناكساولا# نوب رةملاءمنمو نوك:كي ردنعنذااغ او ريكمسان اف شرعل اهلج مهنمو تاوعسلا ىف

 0 1 موك ضرالا فمه نيذلا نوص ملام أوان ىمأ ناكأم كنا صساولاه ريتال“ اسمهتمو ممنو دن ءانملو

 ١ نود ةباصعلاو كلا تي: ىناك ناس ىموم لاهو كن اكس تنأالا هلاالنونل اوذ لاق | اهسالا

 تاومسلاءازحاف ى :وندملا عبستلا ىلععيستلا اذهانلس نااماورانل!باذ_ءانتفكن املا 1

 ١ جوللاو ىءركلاو شرعلاورانلاو ة:طلاو باو الاور صل اوراكلاو لامرلاو لابلاو ضرالا تارذو
 || هللا لالإ ةعضاخ ةعشاخ ةوسسم اهاكض ارعالاو ماسجالاوتاغصلاو تاوذلاو :لطلاو رونلاوملةلاو

 0 | دوصسلاب دا رملاوه عبستلا اذ هو.دم_خ ميسبالائ دن هناو لت أه نم ::ءلاق ام هللا فرصتل ةداقنم

 ا هعراش .الىذل ارداقل اهنا ىنءملاف يكس ارب زعلاوهو هلوقامأ ضرالاو تاوعسلا فام ددصسد هلو هلوةىف

 || تاسئزملا نمئ لع نع بيه<ال ىذلا لاعلا هنأ ىلا ةراشا ميكملاو ةردسقلا لاكىلا راش اووف ئذ

 ا "او حامل "وكي ل-هاناك اماوباوصلاو ةمك1!قفو ىل_ءهلا عفا لعب ىذلا هنا وأ تاماكلاو

 1 0 نيزعلاوهو ةوق نأ ل_عاوركذلا ىف بكمل ىلعزي زعلا مدق موجالاملاع هنوكيرلعلا ىلع

 | هلال ير دوف 0 0 يحل م

 كح الوزيْز هد سدل هريغ نال دحاولا الا

 ١ 2 و ا ا ولكل نأ لعاو ) صضرالاو

 ْ || هتاذق نغم هناامأ هناصدوهالا سل ني رمال !ني دم فوصوملاو مهئاف عفو مهماو د ق هيلا هادعأم

 ظ ٌ بجاو نكيوذاناد مناك هناذلاكمم ناكلربغلا ىلا هناذ رقت اول هنالفءا دعام لكن ءهتافص عبو

 مام لكن التءادم امل عسب ن ءةفاضالاو ةيمللا هن افص عيمج ىف نغتسم هنأ امأو دوجولا

 كات ا سة سل انو آى ةيفاك هناص سي وه نوكتنأ اماه هل

 أ 0000 كمتيوه تناك ن اف كلذ ىف ةمذاك

 1 ْ نو ةغسلا كلت تو نعْلاكضنالا ةعنتمةيوهلا كلن وكت ذئنمفس ةمفاكة د وهل اكل, نكت ناواءاجعاوأ

 ئذلا ىلع فوةوملا لعفوقوملاو هءاسورخآىهأ تورث ىلع افةوّدم نوكم[ملسو ةفصلا كلوب مئاهملس

 ' الس ةلعوأ ةفضاا كل :توش 'لء قة ىلع قةصلا ةفوقومنوكن هناصس هم ه وهذ'ئىذشلاكاذ ىلءفوقوم

 | ريغ هاوس تا تيئقفاخ اذه هتاذادوجولا نكممهنا دل دوجولا نحا وذ هناذلن كمريغلا ىلع ف وتوااو

 تكتل“ - 4 حس موو



0 

 ايلا

 أ هي نرتقي نأو ديال هناف ىلقعلا لا رطتعام لكَنالرتش اه لقعلا دنع سلف مَّدَعَتلا كلذ ةمفدك امافة سهلا
 لاثجالا لددس ىلع م واعمالوأ ىلاعت هن وكن ذاف لادم كلذ لك ن نأ ىلع لماذا! لدذلةو نام زلا لات نم لاح

 |ن.«(ىفاشلا عوتلا) رباه نم قلللا لوقءدّمع سلف ةنلؤالا كلل ةطيقص ةطمالااو لانسفتلا لس ىلعامأت

 ٌْ ىلءلزالا مّدقتم قاس ئوسأيثلزالا سلو لازباللا ىلع مدعم :هلزالا نأوهو عضوملا اذاعه باو

 تح فرطو اديه هل لازبالل !نوكي نأ دمعي اذهذ لازيالل نيبو لزالا نيزانتمالا ىدت سي لازاللا ظ

 نال هل.قالصا ناك لاارياللا ناف هنض رف أ دمم لكن اللاب فرطل | ده ضرف نك زاشمالا اذهلصح
 ظ لازال |ديبع - نمال لازباللا "هلجب ن ءنوكي مست ام ةدابزب ضورة لاف ,رطلا كلذ للنق نض رقي ىذلا ًاديملا ||

 أازه ضم اوغنم(ثلاشلاعونلا) لاحم كلذوادوبو هناك نأ ل هةادوب وم لازباللا ىعمناكد تف
 | | نال لام لزالا ةقمقس ءاضةناو لزالا ةقشحءاضقنا ىدتسنملا نراللا نع لزالاز اهتم ا نا عض ضوملا |

 ازايما عنج اذاف لازياللا ةيهام هببقع لمح نأ عنماهؤاضقنا عنسما اذاوءزاضقنا عنج ةلأالامأ

 | | مدقتلال وصح عئشما زاسمالا اذهل وصح عذشما اذاولزالا نءلازءالاازاينماو لا زباللانءلزالا |

 أ ةيرشلا لوقعل ريح بيسإالا ىهامو ةيلزالاو ةيلوالاو مّدقَتلا ةقدقسف ةضماع تان !ءذسهفزخأتلاوأ]

 | قو لةعلا ءرضعتسا ام لكو هيطاسا اذا ملا فرعيامتا لقعلا ناف ةيلوالاو ةءلزالا ةمهاملالجدونف|إ| 1
 | نطابرحاط هناصسوهفهنعة جرا نوكت ةملزالاواض انش ءنو كسب طاخحلاو هناطا_كريصب اذن هلع

 ا
1 9 

1 
00 
2 

 ظ نمرهط أ الوأ ىلاعت هنو فاهلع مة بوه ىلا تايد ادانسابةدهاش لوةغلا نالالوتأ هنوكفأ 1

 أ رهنثلعو ٌكالَدع هب طاجا مت لك نالت زع ةسماوالا كلت ةقق-فرعت نأ ثدرأ اذا م ةهحلاةذهنمرهاظأ]

 ْ هذه - نم هتريتعا اذاالوت أ ىلاعت هنوكف اهنع راش ةيلوال |نوكتفاهانشمنوكمن كلع طاعو ٌكإ ةعدو د ا

 | نمسانلا نخارخآ هنوكنع ثيل اام الو أ ىلاعت هنوكن ءثدلا واذ #هف نطاد لك نم نبأ ناك ة هلا || ِ
 ْ | ءادعاممدعن كلءادسعام لكمدععمو» قدول» ادعام لكلا رخآ نوكماغن !ىلانعت هلاللانكتاذزهلاق أ ْ

 ٌْ | نامْزلا دوو عمالا» هادعام لكم دع ضرف نكس الا ذافةسئ امزتيدعبلا كنتواهدوسد دعب نوكيانما

 ا ضرفنذاف فاض ادهذ ءادعام لك مدعي لءادعام لكم دع ضرفام لاح ن ذاف هب دععملا كات ق قت هب هءىذلا ||

 | دقو نامزلاهالا ناررةتيالرخأتلاو مّدقَتلا نأ ىلعاضيأ ةبنب م ةنمشمأ نهولاجيااعالاج

 | مهةهناقب عمدا دعام لكم دعناكما اواسنيذل اامأو ةجبشلا هذه تاطبف ةمدق هذ هذاسسف ىلءأسأ :الداأل 1

 أ باوثلا لصوب هن اسسها معز هناف مهج به دما دهو لكذل ارخا 1!نل امين وكذا ةدب تس كلذ تح وأن هاا

 ظ نين 20000 واهله أ ورانلاو اهلهأو ةنلسا ىف م باَمعلا ىلهأ ىلا بامعلا لسونو تا هني |[
 | لازاللا ىف ادوجوم ق..ئنالو لزالاىفاد هوجو مناك نا كفالصأ ئه عم قسالو كافااو كلل او[

 لكل ءانفدنءالا ارك نوح ,الورخ الاوههلوق ) انهلوأ ( هزجوب هسملع ٌجحاوئثالودان الادبا :

 ناك اهباملاعناكن اف اهباملاءنوكيأل وأرانلاو ةئلا لد[ تاكرسد دعب ام اعزوكي نآ اما ىلاعت هنا( اهينانو) ||
 اهدملص<نا ودب ال نذاف ةيضانسة' كا قغأ ناو ةاف زان وهف نيعم د دع 0 :

 ثداواانا (اهئاانو و) لاحم هنن ىلع لهلاو اهبالهاي ناك اهم اسلاعنكي ملذاو ضةنمريس غىدبام دع
 |. ءاشالا هذهرارقشاناكمانا(باوطاو) هانم وهذ كل ذكن اك املكو ناصقنلاو :دايزالهلداق هل مقتسملا |

3 

 ٠ اعنمم مت اذا نكمملا بلش ن أم زلاهت اناكم تلازول تايهاملاءذهناوههيلعلدلدلاو ديالا ىلا ل صاخأ]| |
 ظ بجوف لاحم ك لذو ةهاملا تزلقنالرثأتلا عانتما ىلاريث أتلاةبحالص نم هللاةردق تبلقن اولو هتاذاإ
 | هن الاكسل امأ فرصل امدعلا ىلا تان'دحم امد ءاهتن 1نجال هلا تيثنذافادباناكمالا اذه قيبنأ ّ
 5 نيعم دعوا سدل هنا لعد هنا |هب او( اث لا ةيبشلاامأو) ىلاعتهللاءاشن كلذ دعب هنع باول ارك دنس |

 | ىلعتتنأو نعمددع هل نكي ماذاامأ هلعدالو نيعمددعه نوكي نأ لهاا اغاال_وجنوكس» ءالاذصو ألا 1

 ظ اديادوجولاىلاهنم راسنا ناب او (ةئلاسشلاةيشلاامأوزالعر بالو نوكبآلا ذه جزل انهيلعإ] ١
 بآل

5 
1 



 ا

 (اهسماشو) سعال بلقن اءاننلقولو رخأتد_ثأناك الفت 3 شأ عونلاناكاملك ةناف ىلاعغلانمن1 اوه
 ْ 00 اذهفرخأتلا ناماللا ىف دوجوملا ىلع مد ةّدم م دعما نامْزلا ىفذوخوملا نو هو نامزرلا مدنا

 ءازعا شعب مكة: ل ثموهو اسداساعسقانهه نأ ىدءو مدقتل و ةيلبقلا مانسقأ ن ه لوّدعلا بابرأ

 ١ || مرن امزباطم نامزلا نوكي نأ بو الاو نامزلابام 23ه سدل م قتلا كل ذ ناف ضعملا ىلع نامزلا :
 ١' ||| اهاكنوكتث مع باهت ىلا الركن امز نامز لكب طم نأ مزل.ف هب طاسحملا ف مالك اكاممحملاكل ذى مالكتلا
 ا أةياهت ىلاال رخآرضاخ فرضاح لكص نوك, ل, ادح اور نتالا اذه نوكرالفن الا اذه ىف ةرسضاح

 ١ ع ومجاف ةسضاملاث انآ الا عوم نعرش أ ءةرض ال !تان'“ الا كلت عوم نالفاضبأو لو ةعمرعغ كلذو |
 1 | نام لا كل ذاذاف :ئمزالا عوج ىفالشا دناكأنامز ناكأمل هنال لام كل ذ نك اهب اع رشآن امز ةمءزالا
 * | ىلءنامزلا ءازحا ضعي مدقت نأر هانفلا ناهريلا اذني ير هاش اعز هنغ حراز راف ذل نفعا

 ناد و لولعملاو "للعلا ناك اعماد_-ولالاو خا ادالو ةماعلان رسل هنأر هاطو نامزلاب سل ضهءلا

 تف ناكملاءال وفق ةرمثا اان ساو اعم نأ دع وبنياثالاو دا ولاواعم
 لعام 0 ءازس اضعب م دة:نأ

 ١ ىلاعت هنأ ىلع لد نآرقلا نا لوةنذاذه تفرعاذاو ةروك ذملا ة سمعا ماسقالاريغنسداسمسق ضعبلا

 نكملكو نكك بجاولا اد_ءام لكلوةنانال ىعملا اذه ىلءاضنأ ل دناهزيلاو ها عام ل كحضا لوأ
 هلال نكمي نجح اولاا دعام نا انلق اما ا دعأم لكل لوأ بج اولا كل ذو ث د وهف سيء اولا ا دعام لكذ ثد#ت

 ةزيامملا هيامريسغ" دكراشملا هبامو نيهتلانانإ (.ةوقاذلا تودحولا قاكر راسالام.ماد|نام-او ناش دحوول

 انبات بوجولا فز ا لركشا دقفا. حاز ناك نا .ةرب نم داو لك ماكر اش بنمدحاو لكن وكم

 نيمحاو انودحح» ملناو لسا تلا مزلواك انضر نيئزملا كن. ذ 3 نمد اول تح نوكش ةمصوصألا

 : 0 ولااد_ءام لكناتثفانءباونوكنال نان ىوأ هن مولا لكلا ناك ابحاو امه د نكي 3

 1 | ناقمدسعلا لاحوأد وحولالاحامازاةّفالا كِل دوريا ىلارةّدْفم نك ملكرال داس نكمم لك و نكت

 ظ ّق | تذاف لاعوهو لصاملا ل._ستو دوجوملادادكا ضعي هلال لاحموهو:اقءلا لاحاماف دوجولا 065

 ١ || لكنا تشناثد# ع نكت لكن ثوكينأ مزل.ذ نيردقتلا ىلعو مدسعلا لاحوثو د 11لاساماةح الا كلت
 ْ 0 | ل والنتاط لك ل تظن كب بح اولا كل ذ نذاف بجاولا كلذ ىلا حاج ث دم و هذ بجاولا كال ذا دعم

 7 ||| قاضمرثؤمو» ثمح نم رثؤمل !ًتالريث أتلان ةملرقلا كلت نوكتن زوال انلقف ةملبقلا كات ةمفك ل قسعلا
 0 حامل اّنال ةحا حاد 2 نوكس:تازوجعالو لبق نوكيأل عملاو اغم نافاشماورثأ أو» ثدح نمرثال ايلا

 ١ 1 | هناف فرشلا ضغ نوكت نأز و الو ةعزمم انههةمعملا كل” نا 0 سل

 ' | لطافنةناكحاااةل,ةلاامأو تاكمملا ن مف رشا ىلانعت هنادّر#م انه#ه ةيائقل | هده نم بولطملا س

 ماتقئااامأو ةهطابرخ" الاقوذ امهدد تيوس

 داو َنمرثك !نوكءالدوجولا رح او نا انا الوا امأ ثد_هثو نكماضدأ نامْرلاّنال لطامف ىنامْزلا

 5 دعن دوام لكو ةنقاعتم هن اءرجا عجن ال ريغ اكرهظا هيف ثودخاو ناكمالا ةرام |نالفا ان'اماو

 ١ ١ | موقتم لكلا وان دو انكم نامزلا ءازرجا غسسج ناك اذاو ثدةمو نكم هنا كش الف دو>ولادعدمدعو مدعلا

 0 ثدحو نكمهن اريجابو هعو.؟نامزلا نذاف ثو داو ناكم الاب لوأ ثد#حملان كمملا ىلارةّدفااف ءازحالاب

 7١ || كلذفف مزافالاو نامزلا نو حيال ةئمزالا عيجب ىلع مدقتملاّنال نام لان 0 وممدق |

 رباغمفرظااو اهفرظ نال اهتعاسراخ نوكتن أو نامزهنال ةنمزالاعو# ىفالخادنوكح» نأ نامزلا
 نامزلا نالفانلا:امآو لام هنءاحراغوءيثىفالت اددحاولا؟و لانو تحج نكمل ةلامحم ال فوراغءال

 امونذ ٠ عج افريغلا ةيقوسملا فاش لزالاوريغلاب ةيقوم سما ىذ*ةد د كالذو دددهل اونالءسل !ىضذتقت همام

 ظ لك ىلع مدعم هنا لةغل ادت عدلا نذ اهدا نام لان سل ءادعام لكى« عئاضلا مدن أ تدن لاحم
 ا ماسقالا هده راغب مدل ن نمرخآ عون هلا قرف ةسمنلا هوولا هذهدحأ ىلع مدقملا كلذ س دأهناودادعام

 ديا



 ب ءىلاعتا وق هسامودن واع اك ن داني ؤط كيل وق ةنمنيلاعزيلاغ 18 ءرخاظ اوم ومص ىلا وق

 || لاسعلا هناا زلالاةنطايلاامأو ءيئكقوذ سلف رهاظلا تنأو ثيدملا ىف ىورام ىنعماذهو نو روظ |

 ! مالا اذهب نطب | تنأ لان ثمللا لاقت ةنطابلا لاو أ لهي كأ نالف مهأ نط. نالذ لئاققل لوب اكنطباسع

 'تالرطت هبفىدنءزيسفتلا اًذهورومالان طاوسانا اع هنوك اذطاب هنوك ىعهنط اننريشا ىأ ن الف نم

 ب دقتل ريس هنالهعقو منسي هناف لوالاري غالا ىلءامأ ا دارك وكب ميلع؛ئ لكب لكب وهو كلذ دعب هلوق

 0 هزيطظنو هريسغ ل اون «ىن هلع دال هناودر ارمسا ىلا لصب الو هب ط.عالا دحانأ لق هنا تح

 ىلع ىومسام مانا همس ىف صرالاو تاوعدلا اخ ىدااود) ىلاعتهلوق كس فن ىفام لعاالو ىسف:ىفام

رذيامو ضرالا ىف مل! امولعي) ىلا.ةلاه مت ةردقل ا لئالد هنمدو هقملاو فا رعالا قرسةموهو (ش علا (شرعلا
 ج

 ةردغلا ف صو مدقااومل- هلا لاك نمدوضدقملاو أنس ف ريس ةموهو (اهمف جرعزاموءاسعسلا نملزتنامو أهت»

 نا ىلا نية محملا نم .عج بهذ كلذاو املاء ىلاعت هنوك ملا ىلا ةارداق ىلاعت هنوكبرلعلاّنال عا ا فدو ىلع ًآ

 نيريدقتلا ىلءوارثؤم هنركب لءااوه هللابلعا !لوأ نا ىلا نور[ هذوارداه هنو كي لعل اود هتئانإلهل!لوأ |

 ةهلثملا)لثاسم هسفو (منكامنر ١ مكعموهل ) ىلاعت لاق مث انااع هنوكي للعلا ىلعم دة ةمارداف هنوكد ,لءلاق

 لودون ذاق يحاولان مهدوسوف نكمت لكو نك وهف او ادعام لكنا تدثدق هنالءا (ىلوالا

 وح دناحسو 1 اق ة. .هاملا كإةلدوجولا كلذ لا ب>اولا:دافاةطساوباشدو>ؤىلا ةنكمااةهاملا ١

 لاه رسل اذه نمو ةمهانملا كلدوجو نم رقأ ةيهام لكىلاوهفاسهدوحو نيبو ةمغام لكن ب طم طسوتملا ظ

 لاقو هنعمهتتا تي روالا ا نتا رامنؤطسولا لاو لبق هقاتيأروالا انش ترام نوةقحلا |
 اهلعض اوأاهذه ىفاهانرهظاىج يا قداقدلاةذهنأ لدعاو هد عب هللا تي ًاروال أ ت2 تب رام نود رهاظا

 (ةناثلاةجردلاو)ربدتلاو لءأتلاو ةنورلاو ةر كفلا ىذتقعاملا نا سالا لصينأ (امهادحا) نامحرد 0

 ىلا قوذلا عمار دالا ةمسن نوكتو [منعرعمعتل ع نكمعال هذ ادحو ةلاحو ةقوذ ةؤوقناسنالا س ةنلقفتتتا |

 لاق (ةيئاثلاةةلكسسملا) هئاسآإ هو الح فضي نمىلاركسلا لك أي نم ةبسسنكفوذلا عمال كاردالا ظ ١
 ا و ردَقَمْلا ىلعو ةسارالاو ظفاساياماو ملءلابأما ةعملاهذهنوماكساللا | 1

 عضو « ىف ىلإ :وأتلاانْزو-اذاو ىلا وأما نم ه- ةفدال مكعموهو لوقا ذافزحاو ةهلساو ناكل ادانعم سنل | م

 امس الكاذو اهنا رثتان "ال اءذهق نأ عا (ةثلاثلاةلئسملا) عضا واارتاسىفءزيو بجو |||
 اهلا هنروكح زم تانئاكلاو تامل عبنماسولا هن وكنطاااورهاظااورخ<الاو ل واللا اود هلو نيب 0

 نيوكللا وداحالار ردك جاهل :]هتسعم م ماكافي ا مكعم وهو هلو ةب نيب منيضرالاو تاو عسلاو ش :رعلل ||

 تاناالا هده ظ افلا ق ل .اتمبترتلا اذهةضكف لش تفانتانا ووانرهاوظرا اع دئوكوهو لعلا بدسيو 1

 مج رثهظا ىلاو ضرالاوتا وعسل اكلم هل) ىلا تلاه مث ة ةسملاعر وشأ ىلعتاهسنو ةسعارارسا اه ناف ظ

 ْ راهتلا قلما وو و) ىلإةت لاه مث داعملاتامشا ىلعلوقلا اذهب لدوها وس لالا هال ثمان أ /ر رومالا ظ

 ةعماج ىهورو ل ارئاس فاهريسفت مدع ةقتاذق تان الاهدهو (رودصل 1 تاذب ملعوهو للا راهتلا يؤبو ظ

 ركشلاب لاغتشالا ملم لاو قتلا ىلع غلا اه داع نمدوصتا او همعنر هاا نيبو هنر دق ىلء ةلالدألا ني 0

 اهعساةردقااولعااودمحوتلا ىلعلا الدلا نماعاو أرك داما ىلاعت هنا لعا(هلو هلوسرو هلاءاونمأ) | ىلاعت هلوق ظ

 فرعي ل نه ٠ عموأ هنف! فرع نم عم باطن او:مآ هلوق لة ناف هلو سرو هللا ناسعالاد مالا ديو فيلاكبتلاب 00

 ناو لا وهو لصانملا ل. هبا أ كلذ نوكمف فرع نم هفرعدناباسهأ كا :ناكل والا ناك اه هنأ |
 هرم اب افراعن وكي نأ لاصتسا هيافراع نكيمل نمو هءافراع نكي نم ىلءاهسوتم باطلا ناكياشلا ناك ]|

 قاظالام تفءاكتاد- هو غال |كلذي ارومأ مهو كسص فر ءينأ ل ختم نم ىلغاهجوتمنهالا نوكبق ٌ :
 , ةفرعمضالا اذن هنمدوصةملاانغاو لكل هلداح عئاصلا دوسو ةفر 50 نمسا: لان م باول ١

 | هذهىف نبك رحامولاوقنتاو مكتماونم[نيذااف همف نيفلخ سم كلام اوقذناو) ىلاعت لاق م تافسلا |
 ل 0 هس سس 1 221 2 سو
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 فلل

 أ عانجا ىلءادب راسل او ةنلاءاة يف اولوعا دبالاسعلاءاسق,ناكما اوتبث اس نيماكتملا نا ماسه انس نوكيا
 اوةلتشادقفاديارانلاو ةنلاءاقباواسنيذلا نيإسملار وهجامأو اف ريرةت ىنالو تاب الارهاوظو نيإ ملا |
 قةصتف ناكمملاو لالا عسج غي ىلاعت هنا (اهدسأ) هوجو ىلءارخآىلاسعت هنو كض ىناعمىف
 ٠ لكلارخآن وكي نأ لمعلا ف خدي ىذا ادوجوملا نأ ( اهنانثقإ) ادبااه.ةيواه دجول هنا مئارخآ هنوك

 (اهثلاثثو) ارخ هنوكي ف صر مرجبال هن احس هب ةصاخ هايشالا لك هب رخآة مص تناكا ل ةوهالا سلءاسشالا

 امنسموه نوكسس, ىذااريخالادوبوملا ىلا ىهتن, ىت-لزنيو لزني لازيالو ىدتي ىلاعت هنمدوجولا نأ
 اذهنمقرتيذخأ ىهتن ااذا مالو هناصس قطا نوكيرابتعالا اذهفرخ وشل اس نوكمالو ها دعام لكل

 لو هناصسوهف هناهس قط ادوسوْ ل انهذقرتلارخآ ىلا ىهتذن تح ةجردف ةحردريخالادوجوملا
 مهذعب قببو قلطلا تنم هنا (اهعبار و) هيلا تاكمملا نمدوعسلا دنع را تاثكمم ا ىلا هنمدوبولا لوزن ىف ظ

 دوصتةماّناللال دم_سالا ىف رخاو د ود ولا ىف لأ هنا (اهسماخو) رايتعالا اذ رخآ هناكس وهف ظ

 ةريق> ىههف عناصلا ةفرعم اه:مذاربال ىتااتالالد الا رئاسامأو عناصاةفرعمتالال دّدسالا عج نم
 تانئاك.لا نم امس ىرتالكناف دوجولا بسر اظ هنا ل_عافانطابو ارهاظ ىلا عت هنوكامأ ةسسسخ
 هنوك امأو ءانرر قام ىل-عريختلا تاهج نع هنءاربو هتمةسو هو ثو هدوجو ىل_عال.ادنوكموالا تاكمملاو
 كالفلا ىلع تءادول سهشلا ذهن افانطاب هنوكل بسارهاط هنوكلاكنأ (لونالا) هوجو نانطابىلاعت
 تناك امامنا الا اممتاوذاةشةمءامسشالانأ ّنامناك امب رلباماس لصحاسث!ءوضلا اذه نا ف عزا ا

 هذهنأ ذ_ةنمحان اع ملاعلا اذ_هنعءاوضالا تلازوراونالا تلطب تبرغىتماهنا ىرت مث برغت ثم

 تاكمااهذهدوجو نأ ننس رهظل تاكمملا هذه نع هتلادوج عاطقنا نكماولانههذ سعشلا نمءاوضالا ١

 نافياهر هنا ىتح ةربشلا عوقولادسهلاكو هءاو دراص عطق لو دوملا كلذ مادام هنكاىلاعت هللا دوس نم 0

 نمو هدوجو لاكن م عقوامنارادتسالا !ذه نر هظف هياذ نم هلئذ لك دوجو لب هنمسبل دوجولا روننا

 ىل_ءهسفن نم هكردا اذاالا ئُدلاةهامرودّش الناس الا نأ هلعل ديو ةَمِبلا رشا ةلوةعمربسغ هدمهام

 نوكيالامامأف تاو لارئاسو موعطا او ناولالاكه سه دكرداو أ ام_هريغو ةذالاو ل ”الاكّن ا دجولا ليدس
 نوكست الذ كلذكت سل هلالج لح ةدوصلا هتيوهو ةتبلا هتمءامرو هنأ ناسنالا ىلعرذعت,كاذك
 م سل هلاوهو بوالااماو دوجولا اما قللت ادع هنم مول_هللانا اضيأ هنسلعلديو رشللةلوقعم
 روءالا ءذهاةرباغمةصوصخلا ةَقمشطاواذكو اذكهنأ نءىذلا مالا هناوهو ةفاضالااماو رهوجالو
 دقو املعامدةّمو تاهولذغ ا هذولا قلاش هنوكل معلا دنءهنمءاسشالارهظأ نا هملعلديو ةلوقعمرعغىهف

 رخ الاوهو لوال اوه ناهض سما ءات قت[ عوهظ رهف ةناقإل املس ةفرعس فن ثعادو لفل راه غرم ش

 دوكرتشل)لبفاةنتالا ذه تلزنام هنا ىور ناكدنا لوي هللا هتهسر ىدلاو تععسو نظ الاوهوزهاطل وهو
 اولا لال اوه هلوةب دس اوهلالا نا تامثا ىفءالعلا نم ريثك جحا (ةيئاثلا ةلكسملا) اودصعو تنااوك
 طرشت ال اًهةهد ل نيد معى رخشا مترو هف هتيرتشا كلوامم ل اوآلاهواىءملا اذهاوقباسلادرفلاوهلوالا

 هنوك ةءلؤالا طرشّت الى دعب لاددحاو دمعك ل ذ دعب ىرتش اولف لدحت ملام ههوةيدرفلا لوصحالوأ هنوك |
 اغلا عناصنأ ىلءةلادتي الا تناكفادرفنوكي نأ الوأ هنوكىف طرمشلا نأ تيئف لص+ ملانههو اقياسس
 هن او؟ئث لك دعب هنالرخآ هناوئش لك لبق هنال لوتأ هنا اولاهتنيريسةمارثك ١ ( ةئلاشلا "هلثسملا) ..درف

 رو دي هملع ىأ هنطابو هره اظو هرخآو مالا اذ_هلوأوهنالف لئاقل!لوق لم ظافلال اهله دم اولاه ا

 ىلا اب نكي لمه لالدتسا اهب طةسد هنا عماهانرك ذ ىتاا هوجولا ىلعدي الا لج نكمأ الل هنا لع او < هنو
 هنموئث لك ىلءىلاعلا تاانغل اوهرهاظلا نأ نط ايلاورهاظا | ىفاورك ذو ةاسز اجلا اذه ىلع هن الا لو
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 ' [| نا (ىناثلاهجولا) هرونلاكب اهنءبحت-او هروهظةدشل لوقعلا نع ىتشا نمناكسفهدوج ماود

 لأ موج ٍناوج نعاوزعا ل ةءامنوراصبالا نع بت ساومللا نع نطابهناو لئالدلا بسعر هال
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 ا أ هقلخال هقافن مدعي لو كلذ مدع" اوسهلال دعم مكر نمل تانه تانآ» كاس لع لي 00 ىذلاو ٠ قامت

 ا هسقت ف سين انكي ل كلذال ولورونل ىلا تااظلا نم همسهجا ضاعف دع تنلب هنا كالذين ذادارملافريغتيال

 اذهنالعاو تالظلا ىلارونلا نم مهجر 2 هلاب ه سفن فصن نأ نم لو أرونلا ىلا تالا نم مهجر هنا

 مالا دعاه سماكولب املاع ناك ىلاعت هنالك لذ ومل-علاب ضراعم هتْعورو هس ىلع مالكلا

 رخ”الاّدضلا مايقب هلع عمنيدضاادحأ نيوكن مهفاك اذاف ناسعالاد وجو قاشلعلا اذ_هناناملاعو

 اذهدأ كشالنأحالاووطلاكاذء هير رنأ كلذ عم لعب لهف هلاطباو هنل از نكمال ثدي دوجبولا ىف

 مهضعب لوس دق مب رف بهتان و ةوقامأ وتلا ات تااز ةضراسعلا د ته-واذاو لئاع هلوددالام

 هب نكسب امرئاس عم لل ذهمف لدي لب هل هجو ال ص.صختلا الهو طةفلسو هملع هللا ىلص دهم ةمعد ىلع

 (ضرالاو تاوهسلا ثاريم هنو هللا ل سسفاوقفنل ةنرعالا مك- !امو) ىلاعت لاه مث فيااكتلاءادا نم ءرملا

 ديك 02 < !ءذسه ىف هع نايالا باجي ةمدقتلا , الا ىف دك 1مقافنالابو ناميالاءالوأ سعأ امل

 لاملا نأ ةمقحتو هللا ةعاطف نافنالا فهوةمدقالهف نولرونفنواوةسم كنا ىئءملاو قاقنالا تالا ||

 نسعالا» رثناكل والا هح ولا ىل-ءعقوناف هللا ل سس ىف قاسضنالاءاماو توا اءامادلا نع جرت نأوذبال

 ديلا نع هجورخ نم دبالناك اذاو ب اوثلاو حدملا هرثآ ناك ىناثلا هج ولا ىلع عةو ناو باتعل او تقلاو

 ٍنامعلاو نعال بةعّتسي ث محي هنمىل اوأ ب اوثلا وحدملا بقعّتسي ثم دسلا نع هو رخ نا لعن لقاع لكس

 مكحتمىوتسإل) لاف ةلبضفلا مانق قافنالا ىف ةقباسملا نأ نيد "هلمضف قاشنالا نا ىلا عت نيبال مث |]
 ”ةلكسملا) لث أسم همقو  (اولتافودعب نماوقفن نيذلا نم جرد مظعا كئاوا لئاهو معلا ىلمق نم قفنا ند

 ىوتسباللافاك فل ادعن ىدقفنا نمو فلا لرق نم ىقنا نم مكتمىوت يالا الاريدقت (ىلوالا

 | عن فل اذهبدا 17 (ةيئاشلا هلئسملا) لاش حوضول فذ هنأالا ةئللا باص اورانلا باحصأ
 لاهو متفلادعب ةرمعال مالبلاو ةالسصلا هيلع لاق هملا فريم .فراعتلا ىف غفلا فلق الطاّنال كم |
 مظع هت |نيب دقف ناك ام ماوابي رق ةادتق كل :نودنمل عفن هلوغب ,رخآ مف ىلع نارقأ !لديؤل_مموتأ |

 هنال قي ةصلاركب ىلأ ل ضف ىفةي الا هذه تاز *ىلكلا لاه (ةثلاثلاهلئسملا) حفلا لية قافنالاعقوم |||

 رم هللا ىلص" وتلاذنم ادعات ت:دضةالاتات زدت ق ف كرس قراكا نتا سالت ١

 ىرأ ىلام لاذ مالا اوةالضلا هملع ليربح لزنف لالذعهر دصف اها دقة امع هملعو ركب وأ ءدنعو |||
 هنعر دص نمنأ ىلع تادةكالانأ ًارعاو فلا ل-. .ة”ىلعهلام ىفنا لا قفدردص ىف اوال خ ةءام امعهملع ركباما ْ

 دادعب نا سلا نا ذه هنعر دض نمالاح مظعأ ن وكي حفلا لبقهللاءادعأ عم لامسةلاوهننا لسسىف ١ قافنالا
 قافثال !تحاص مدقىلا. ءتنا مث ىلعو» ل انما باسو ركبوا وه قانا !بحاصنا ١ مولعمو متفلا

 ٍتاءنم لاتةلاو ة»رلا باننمقافنالاّنالو ركب أ عدقتىلاءامجا ةفو لاتقل بحاض ىلع .ردلاف أ

 وه ”قابفنالا ب ساَصْل ب لنقنان قامت الا حاصل قمسسل !ناكنف ىضغ تجر تةرس ىلا هذ لاهو بضغلا

 ةتيظعلا عئاهولا ف قفنا أذاالا قةصتبالقفنا هنانلوقلا قالطانلق مافطلا نونم_ءطب وقاتنمت ةرلطل لأ
 لو قاملع نال كل ذومالسسالا لع لئن نم لو ناكركيانأ نا طسلا قىد_اولاركذو ةوظعالاوما

 نع فس امتةءاذش ناك هنافرك وأامأو لاتقلا نساضن تح, لواريغضاسع ناكمالسالاروهظ
 ًً , الاءدهدمحوتلا» العلءح (ةعدارلا هلكسملا) توما ىلع هن فرش ابرمض همم برعض ىت- مال #_فالا ْ

 اهنرلا اون و مف !لبق لسو هنلعهلفأ اص ل اوسرلا غم دهاسو قفنن اومال_.سالا ىلا ىبس نسل يا و

 ددعفو لال اكل: ىف لانا قافقناو سغئلاب ذا زهرا ففلإع رلاةرصن عقوم مظءوهو كلدفا]

 فلا دعبام فالذي دشأ ةنواسعملاو ةرمصالا ىلا ةسامللا تناك.و دهددعو وةكوشنب رفاكلا فو" هلق نيل :

 نمنولو الا نوعباسل اوىلانعت هلوق ه-ءلعلديو ان.عذرفكحوا اوابوق تقولا كل ف راض مالسالا تف !

 غلبام ايهذدحأ لدم مدح أ قفنأوان وام أ اوبستال مالسلاو ةالصاا «لعهوقوراضنالاو نب رجاسمملا ||
 اا للا اسال
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 | كرت امنانث مه مآ مهلا ةعاطب اولغتثيناءالوأ سانا !ىعأ هنارلعا  (ىلوالا”هلّمسملا) لئاسمة يالا |
 ْ هلوقنءانههدارملاوههتالقهلوةفم_هرذ مثلا لق لاه مهنا لبس ىفاهفانفن اوامتءضارعال ادامندلا

 ةهلكسلا) هيفنيفلذة ميكا مجاممارمفناوهلوق نم انههدارخاوهم_هرذمم هلوقوهلوسرو هللا اونمآ
 اهلهئاشناو هقاجهللالاومأ ىعامن امك ديأ ىف ىلا لاومالا نأ ( لوالا) ناهسويآالا ىف( ةمناشلا
 | هدهىف هفرمس: ىف فاكملاف عربشا!نذا قفو ىلءاهب عفتنمل هفرمصت توتو فاكملادي تحت اهلعج ىلاعت هنا

  ىلعله-ياملاومال كل: نمقافنالا مكملع لهب نأ ب جوف ةغيلل ناو بئانلاو لمكو لا ةلزننب ل اومالا
 | لةن هنا لجال مكلبق ناكنم نيفلذتسم مك عج هلا (ىناثلا) هيفهنذا اذاهريغلام نم ةةفذا للجرلا

 مكربغ ىلا مكنم لقةنة#ف مكمل مهتم تاقننا اك انهن اف مهلا اوربت عاف ثرالا لس ىلعمكملام-هلاومأ |
 نو رخآ لاهو ةيحا ولاةاك للا وهموضعب لاةنقاف:الا اذه ىناوفلت>ا (ةئلاشا !ةيلع ملا )امج اولضنالو

 ١ ريبك ارجا كلل ذ لذ نأ نذ* ىلاسعت هنا مث ربلا هوجو عد ىاماعن وكينأ عنسعالو عوطتل اهمف لح دي لو

 لم الرحالا اذ_هنأ ىلعلدنذي الا هذه ىضاقلا لاف ريبكار رحامهلاوةفناو مك:ءاوذمآن يذلاه لاف

 ةاكذ نم بجاولانلخ نم نأ ىبعءلدي هجولا ادهنث هيلا قافنالا اذه فاضل قد درغنملا ناتعالا

  ةبجاولا ةاكرلانلخ أن منا ىلع لدن هي الاّنالكاذو فءعض لالدةسالا اذه نأ لءاو هلرجأ الذ ا هريغو |
 هتلانونمزنالمكلامو) ىلاهت هلوقالص هلرجاال هنا ىلع ل دتاسبن !ملق ملام ريبكل رجالا كا ذ هل لصد م
 هن'لع |( والا هلكسملا ) للاسم همفو (نينسؤوم منكن ا مكق اممم دا دسقو مكب رباو:مزدا كوع دي لوسرلاو
 ىلع لم ثمل نآرقلا مدياءولتي هنادارملاو لوسرلاوعدي نأ (امه د أ ) نب_طرسشب ناعالا رت ىلع و ىلاعت
 ' لوبقعلا ف بصنام (لوتالا) نيهجو قام لا ذأ ىف اوركذو مهبلع قام اذخاهنا(ىناثلا) ةحضاولا لئثالدلا |

 نم دكو أى ولولا بوو تضاقا5لتالدلا كل :نأ لو لوسرلا ةوعد لوبا ةبجوملا لئالدلا نم
 لوسرلاو لوقبف لقنلا ام لّمعلاو لقا! لئالد تقياطتهنايهالا لصاحو اه اًميمهاع- كل! ذلف نيعأاو فاما |

 عننيت ثدح ىلا مالا غلب دقة ناعوأل !ناذه عّتجا ىتءومكق اسم نسخ او دقهلوةءف لة لا امأو كوعدب
 '؛ ءاي مهمذامغن ا ىلا.عت هنال لاه عمسأاءالا بيعال ىلاعت هلل | ةفرعم نأ معز نم "الا هذهم تحاو هملع ةدايزلا

 ْ ريسسف:ىف (ىناشل هج ولا)لوسرلا ةوعددذعالا ل_صال مذلا ف اتكسا نا ازاعف مهوع.ايلوسرلا نأ ىلع

 مكيرب تلا لاقو مدارهظ نمم-هجرخأن يسح ديري نالت اق او ”ىاكلاو دهاجمو ءاطع لاه قائيملاذخأ ١
 كرتفرذع مهل قي هنافاسس كلذ نوكمل قاثملاذخ ارك ذا ا ىلاسعت هنال كِل ذو فءءضاذهو ىلءاولاه
 'ئ ةفرعم لبةفلوسرا لوةدالا موةللمواعم ريغمدآرهظ نم مهحارخا تقو قاثمملاذخأو كلذ دع نامعالا

 ادحأ لكل موا تائدبل اولث الدلا تن صنامأ ل وسرلا قددد_صت ب و>وىف ايس كلذ نوك.اللوسرلا قدص

 (ةئاثلا ةلثسملا) زئاجريغىؤعملا اذهب الاريسفتنأ انلعف لوسرلاءناميالا بوجولاممست وك. كلذف
 لعسفلا نم نك ال ناكل د لاش.نأز وجنال ذانامعالا ىلعمهتردق ىلعل ديمكلام وهلوقىذاقلا لاه

  نيدضا| ةحاص ةر دعا !نأ ىلعو لعفل ا لبق ةعاطتسالان ! ىلعاذه ل دمف ض.دنالو لوطتال كلام لا ةءالاك
 "لعافللءانباا ىلءمكفائسصذخادقوّىرف (ةثلاثلاهلّمسسملا) هللا لخالد رعلاب ل صح نامعالا نأ ىلعو

 - [| تقباطتدق نافذ الا نونمؤتال مكلف لدلد لج الئثب نوضْؤن منكن ا ىىسعملاف نيدمؤم منكن ا هلوقامأ
 | هدتعىلعلزتب ىذلاوه ) ىلاعتهلوق ذة: اهياعةدابزلا نكعال اغلمم تغليو ةءلقعلاو ةملقنل لئالدلا

 هدانمناكلَدب نب ىذاقل ا لاه ( ميس رفؤرا مكب هللا تاور ونلاىلاتايفظلا نم مك ريل تشب تانآ

 كلذدك أوروثلا ىلا تالظلا نمم_هسرذ نأ تازدتملا نمهريغو نآرقلا ىهىبلا تانيبل تاب الا لازناب ْ
 مهي كلذ قانورفكلا تالظ ىلع تامشا أمسهضعل نم دي رب ىلاعت ناكولو يدر فورا مكب هللا ناو هلو
 نم حر خي ىلاعت هنا ىلع لدي هرهاظَن ا سدلا ل ناف لوقلا اذه مدي للاوزلا لة دالاري دقن مهل هر دقيو
 | هلوقل نكي ل هيف نامالا قاس جارخالا اذهبداراولا لق ءلءذ ن منابعالا نوكينأ بعفرونل ىلا تايلظلا

 للاعت

 تنال و وينتج وجل تح سسج دوبمو حور جس وجبل جمد

 امتع صستةة عدت: سعدت تاتش سديم 00

 تيس

 وصح |



 ضرتتا اذه ىلع نهذىلاعث هن |( ىلوالا ل ءملا )ادا ءسم هش د( م كرجأ ةودل هفع اضف لاق ىلاسعت هنا ع

 نست وو د

 ىءرافل | ىلع وأ لاق ءافلا مو فلالاب همع اشيف ىءاسكلاو:ةزجوورعوأو عفان أر قوءافلا متفو فللالاب 8

 ىل-_ء فوطعم هنالرهاظ ههجوذ عفرلا ام بصنل او عذرلا ةءارق لملعت ىف ناشلا امنا عج فعضدو فءاضد 5

 ذئن.ك ماهفتسالا نعاباو> هفعاضتف هلوةنوكيو انس اضرقدح أ هللا ضر ٌةدأ لاه هناكسف صرب ىذلا ||

 'هلةسملا ) لت اسم هنفو (مهناعابو مج ديأن بمهروت سد تائمْوملاو نيئمْوملا ىرتموب)ىلاعت لاق مث بص“ ْ ١

 نءدارملا(ةيئاشلا هل ءسملا) مومل كل ذلا هظعتركذاب بوصنمو أ مركرجأ هلوهلوةا فرط ىرتمون(كوالا ||

 نم مهلاعأ ف ثامح نوؤرءادعسلا نال ,ناعابو ميدي أن يبلافاةاوةاضالامسنوكيامروثلانمدارملا||
 روذلا اذ_م.دارملا (ثااثلالوذلا)مهروهظءارو ومهلث انعم نما 3 ؤيءابقشالا نأ اك نيدوللا نيته ََ
 قئوروروهل مالا اذ_هلاةءوالصاحدرصقملا نكن ل!ذارون مالا اذهل سللاةءاك ةنحلاىلاةءادهلا ْ

 ارق( ةثلا.ملا"هلئسملا) الصاحد وصقلان6 اذإ)

 م

 مص تنأو نأ (مدارااد) اذكن الغلو اذكنالغا تاق قارتلا تغلب اذا ىتسح ل همتالو شدعلا لمأت هلم

 مكل رخو فار قفل ااهوؤتواهوغة ناو لاه ىلاعتهنال كذكماام ةقدصا| : تسس:نأ (سمءالتا)

 اميدصق: نأ( عباسلا)ىذالاو ناانمك_:اه دص اولط تال ىلا علاه ىذأال وانماهعبدتالنأ(سداسلا)

 نايمتالابموم دم ىءارملاّنالو ىذرب فو ساو ىل_ءالاهيرهسجوءاغت!الا لافاك ىءارتالو هلا هدو

 ىلاعت هلق نمدارملاوهاذهوةهلملق اهلك ايندلاو 1. دلا نم ل ءلق كل ذَنالرثك ناو ىلمءتامرةكست نأ ( نماثلا)

 ىتحربلا اولاذت ناىلاعت لاق كلا كالا ومأ ب> !نمنوكو نأ ( عسا ) تالبوأتلا د أ ىفرثكشننتالو
 ريقفلا ىرتف كر طن ىف سكعلاب مالا نو كب لدريقفلا لذو كسغنزع ىرتالنأ (سئاسلا) نو.عامم اوقفت

 م ىرثو اهةزرهّنا ىلءال !صضرال اق ا دنمامو هلوقد هلمه ىذلا هقزر كءلع لاحاىلاعت هللا ناك

 ةرقيلاةروسىف ةريسف مدن "الا هذهو ا :سح ا ضرق ةقدصل اتناكت ءّمحا اذاةريشع فاصوأ هذهف ريقفاا نيد |

 هفر ميركرجأ هل ةفعاشملا عمنأ نيوةرقبلا ةروسف اهرك ذام ىلع ةفعاضملا ام هدأ نبرها نما
 نءهل-ثمباوثلار دقىلا مضي ىلا عت هنا ىلا ةراشا ةفعاضملانأ انبات أل وةوهو: (لوالا) نالوت
 ملزادنمالا لص < ملا ذاف لضفت اضيأ باوثلا نأ مك.هذم لءةناف باوثلا نع ةرامع ميركل ارحالاو لْضْتلا
 اذكردق لف ىفالفلا لعفلا هتمردص ن ءلكنأ ظوفلا حوللا ىف بّدكىلاعت هنا (ٍناوجلا)ريسفتلا اذه َضس

 لوقوهو (ىناشلالوةااو)فءضااوه لنا كا ذة هلم هلا مضاذاف با وئاوهردّعلا ل اذف باوثاا نم

 وه هنالاعرت هنوكيرجالا فصواغاو ةةعاضملا ره كاَذف باول ىلا ض3 ض اوعالا نأ ةلزتعملا نم قابلا
 ريثك نياق (ةلاشلا للملا ) هجولا اذه نم اع ركن اكفةدانزلا كلت تلص+ هي سبو فعضاا كلذ بلح ىذلا |
 هفع اضيف مصاع أر قوءافلا مفي ىماعنباوءافلا مطب أر قر دك بانا ما ريغب ةدّدشم هفعضيف صاع باو ||

 اذن ملاقا ل هنااهيحوف بصنلاةءارقاماو فءاضدوهف لبق هناك ل وثالا نم عاطقنالا ىلعوأ صرت ||| مس سال

 ل-ءعروتلا سفندارملاموةلاه (اهدحأ) هوحو ىلءروذلا اذهىفاوهأتخ او ةيساحن امونوه مولا اذه

 ماظعل |ىف ةياوثو هلدعر دق ىلءرونلا هل ل_هدحي هناف باثم لكن ا ل_سو هملع هنا لص هنا لوسر نع ىورام
 لبا لة مهرونن مموهتموءاعدص ىلا ندع نيد امكرونهلئطذ نم مهنف فلة شر اونالا :|سهاده ىلءةرغصلاو

 ا ىرغ أ دقو ةّرمع يفطر هم اها ىلع هرولنوكد نم ارونمءانداو همصدق عضومال اهرون هلئضيال نم موثمو

 ةمامقلامولىدا وال ادع نمام دهام لاهو أمفهربيغو هد ادقودوع_-سمن.انعلوة:هلوقلا اذهو ٠

 ىلاه:هلتاوهّق.ةطلارونا !نآروتلاة:ر وسقف انسانا لع اوهئمهتا اذ وعن كلر ونال نالفاب ,ولروناه نالفاب

 هللا ةفرعم نأرهظ كا ذكن اكس اا ذاو رصبل ارو نمارون هنوك» ىلوأ ةريسيلارونوه ىذا! لعاارون ناو

 نأ (ىناشلا لوقلا) اسندلا ف فراءملاريداقم بسح ىلع ةسا.ّةلا مونراونالا ريدا ةمامقلا ىف رونلا ىه

 مهرون يعي ىعماو ةزم هلارمبكيماجايو برعشنب البس
0 2 2 



 1 ؟ 7 5
 02200 ؟ت؟ت؟)ت؟ففس تت | |

 |١ هلثملا)لئاسم هيكو (ريم نول ءتاسع هللاو ىلا هللا دعو الكو ) ىلاعت لام حف.صتالو مه دحأ دم

 || تاسردلا توافت عمة شلما ى مو سلا ةيرشاا ىأ سلا هللادعو نمقد رفلا ن :دسداولكواوأ ( ىوالا

 . .ًارقو دعو لو «فمو عذاريس تدعوا ديز ةلزنج هلال بصنل انالكو ةروهشملا# ةءا رهلا ) ةل اقلا ةلك_سملا)

 ل تيرس ديزاولاه مهنا هيلع ليلدلاو همف لعوب هلوعشم نع رانا فلا نأ تحبو عفرلا/لكو ضاع
 رهشلاف 3

 5 مما لكحابد "ىلع » ىدئراشلامأ تصصادق

 أ لاما: ادعي اذ_هىرهانلا درع زيدل ن نأ لءاورحآب جو هنع لعءفاا رخل مف راب كور
 11 هو بوث ذلا لكل «ذام هنادي بصنلا نال كاذو عفرلاو بصنلا به تو افي تببلا اذدىف عمان

 ا أ هنا لا.ة-ا قبو لكلا ل_فام هلل دافا بونذلا لكتل غنام لاو اذا هناف بونذلا ضعبل العام هنوك ىفاسن الأ

 | ةياورامأ بونذلا ضعب لسغف هنأباف ارثعا كلذ نركب ةهحباطللا لل د نان لوقي نم دنعلب ضعملا لعف

 ١ هانعم نوكمف عون ريغ هئاي هيلع موكحم بوذذلا نمدح او داو لكتأ ءانعف عنصا ل ءاكهلوق ىعو عارلا

 ١ ثو ادي ىهملا نأ فك عف ٍبونذلا عسدب نع هءاربا ايدي نأ رعاشلاضرغو ةتءلا بونذإا نم ودب قام هنا

 ١ ءانةلخحئ : لكنا ىلاعت هلوق باسبلا| ذه ىف بارعالا تواسفن ببسي ىنعلا هيف توافتيامو بصنلاو عقرلاب

 : 1 لو ليصلا ناش اعتدنا دغر عفراء لك أرق نءوردشب لكلا قلخ ىلاعت هناداف! بدلا * لك ارق نك ردشب

 ١ بجوبال ثدي باب ءاااذهىف با ارعالا تواسن:نوكي دقور دق هقاخاغ اوهذ لاى ولت ناكام لكن أد مف

 2 أ ده ىف ذكتدحاو دما ناف بصنلابوأ عفرلانرمقلاو تر ةءاوسشكب افدانر دقرمشلاو هلوقك ىعملا رامز

 1 ' تواغتمريغدحاو عملا ناف ىلا هنا دعو لكسحو نأر ةرأ ى ل هللا دءوالكر تأرقءاوس دب الا

 ا ا 'ىذلا اذهأ هلوقىفاك هروهظارع مهضلا ىفذح دنأالا ىن 1| هقاهدعوالكو دنا الارب دقت ( ةثلاثلا هلثسملا)

 / هلا يندم او ريبخ نول معتاج هقاورلاقغ اس فن نع سفن ىزجتالاموناوةناو هلوق اذكوالوسر هللا ثدد

 13 || هنكع ىح نامولءملا عمو تار ! ااملاءنوكينأو دب الف باو: ؛لامزيتسملاو نيقياسل ادعو ال ىلا عت

 مهلاعفانو مرباملاع نكي لولذا رقكتملا ىلا باوثل لاصبا
 3 ا ةدهعنءحورخلا نكمأ امل لمصفتلا لمبس ىلع

 ا

 ىذلااذزنم) ىلا هتلاق ع ريسبخ نولمعئاجهللاو هلوقب دعولا كلذ عمتأ ابنولا اهيلق افلا ديلا
 5 0 انه لوزتب تع لاعدوهلان ءالحرن ا 0 (ىلوالا "هل ثلا )لاسم همقو (انس> اضرق هللا ضرع

 اسو هبلعهللا ىلص لقا لوسر ىلا كلذ ىدوويلا كش ركبوبأ همطافرقتفا قحد#مهلا ضرةةساامانا الا

 كلا اونوأ نيذلا نع ءتععسلو ىلاعتهلر : نون مج بة نأ :وتقن يكلم ايذلاهقنالل3: دولاب لال

 ا ءازهتسالا لمس ىلع كلذ لاف امنا ىدوبمل!نوةّقحغا لافاريثك ىذا او 0 رش | نيدملا نمو مك. نم

 || ىلاعت هنا(ةمناسثلاهلّْمسلا) ءامنغأن نو ريقف هللانأ مهر اوةىفل ولا اذكورقد فن هلالا نأ دقتعي لقاسعلا

 | ءارقف ةاساومو نيرفاكلا لاستقونيل ىلا ةرصن ىف مهلا ومأ اوةفش نأ فس انلا ب.غرتذيا الا هذهبدك أ

 ١١ دارااىف اوفلتخ ا( ةثلانلا "للملا ) ضرما ايا ميد نة +: ا هيدبع و ثدح نماضرق قاسفنالا كلذ عمو نيا
 | برقالاو ثاعوطّلا فو» لب لاه نمم_.منمو ةبجاولا تافافنالا دارملا لاه نم مسمخقاذنالا اذهنم

 01 لئاشمل اف (اهدس أ )اع وجوان_-ضرتلانوكىفاو ركذ( ةعبارلاهلم_ملا) هس لكل! لوخد

 ا خرقا اءاذعلا ضعب لاق ( اهثاانأو) هللا هجول مب ق هد عب ى الا لاه (اهيناند) هضناوب ةممط ىفعي
 | هللاّثا مالسلاو ةالصلا هملعلاه لالا نمنوك. نأ (لوالا ١ ةرششع افاصوأ عمج ىّت-امسح نوكي ال
 لواضنمةقدسالووو وون ةالس قال: هد تيما ماسلا طلاع هيلا بط

 1 ا ىلع لاملا آو ىلاعتةوةيدارم اوهو ةامملا رج دل بلا عاتفو ديف تناوب تنس دأ(ثاشث

 ىطعت نأ ةةدصلا مالبلاوةالصلا هملعلاقو تاليوأتا ا دح ىلع ه.ح ىلع ماعطا|نووعطبو هلوقيو همس

2 

 بتاإث



 نب

 ةممزلا قالخالاو لولا ءمزتملاو ”لضافلا قالخالاو ةمهاالا فراعملاباستك ١ن ٠ داو امناراوالا ا

 لاه نم مهخخ رولا ىفاوقاتش ا( ىلوالا هلك ىلا )نانا اسم همقو ياجعل اهب ءهرهاظو ةجسرلا هرفهئطأب ٌ

 ادا لك لاه در لك ادماو لع ىلا بف ةدقو اولا سمروبلا نوباطت ولان تالت نقناكا ورك فدو

 املا اورظنا انوراتنا وقد ءدار ااه فتوملا دمع عتااةلالسا هذه تناكناف موق تالا >ال ا هذه نم

 راونالا كلَ اواض سا مهمادقن م ءمهراونأ تناكو مهيلعاوأ.قا جمومهماعاول ها دقق مب | اورظناذا منال

 وهن وك نأ ل ة<تانورظنا هلوق ن٠« دارملا ناك ةئلبا ىلا نينمؤااروسم دنع عقفامناةل اا ءذسه تاك ناو

 اوعمطنوةفانااو حيارمس ااوأرانلا» ن*"هلهشلا سدلا ( ةءدارلا أ دملا) مهلا رادقلان وكي نآورايتالا

 لاعالا م ةراونالا كلت نال لهجم مهوهوام دل نارين سس[... د هرو سدد نأ نيئمؤار اونأ نم ىف

 نسا لاو ةرخ : . الا قراوالا كل: لو هد عدم است دلا ف لاسعالا كإ:دسو لانف اندلا فةطاسدلا

 كسالاو تبيلالكلا ن ن4 بفاممو مه-رح -نمذخؤي هنا ثول عر دق ىل-ءارون دحأ لك ةءامقلا مون ىلع

 ءاونطاكى وا :سحز ىنحت مردبلا ”لءارهتلاكم-ع*وجو نيئمؤملا ن نم ةرهز ىضذقث قد رم

 انورطنانينم ومال نوةفانا الوش كلانهف يقف مارون“ يات ل مهاشغت كلذ ىلءمثءافسلا ف بكاوكلا

 مءارواوءجرالسق ىلاعت هلوق نم دارملا ىفاورك ذ. :(ةسمايخلا هلم ملا) رانلا سفك كرون نم سقت
 هذه نافكلانهراونالاذهاو فلانانداارادملا اوعحرا هنمدار ١ نا(اهدسأ) اهوحواروناو ِملاق

 لطيف نونوك,س اغلا ةماماونأ لام (انهمنانل) اينالا ىلادوعلا عانما اودرو سلا برمذ زم دارملاو

 | لام كروف ن« سم شئانورطت ا قفانملا لاق باهذلا ىف نمؤملا عرمسأ اذافراونالا نوطءد نوم هوامش هدب دش

 | مهعداخوهو هللا نوعدا < لاف منوققانملاابب عدش ةءدخ ىهولاق اروناوسقلاف مءارواوءجدا ل

 مسه انورممرو-!١!نو دحف م_ملانوفر صنف اش نو د< الفرو لا هذ ممسق ىذلا ناك | ىلا ن وعرب

 لوقك ةءاض* الا - نع نعالج تماوم وا ندموملا لوق نمار مال .ءونأ لاق (اهثلانثو) نينمؤملا نيب و

 هناباوعطتد نأ اوعسرا هلوةنمدودةم الوقلا اد_ه ىلعن كلع. وأ ل ءارو ه:ءبرقلا دب رب نأ لحرلا

 بانةلروست ممتد برمضت) ىلاعتهلوق عوز لادم الا ال ادهن ا د-ويىلا مها لمي سال

 ةندعا نبي طن احدا راالد نورخآ .1 لاهو نيدمْؤملا بلط نءاوءنءنوةءانملا ىأ ةلوأ. .طاو بانل اهنمدارملا

 وهو ل هروس ةوقىف ءانلا (ةثاغلا للدملا) فار ءالا بانجو هدهاحجم لاهو ةداّتق لوقوهوراننلاو

 ىأةسرلا هرف هنطاي ب ابرو سلا كلذ ىأ با ألام مث ش فخ الا هلاهاذكدوسم مب برضريدَعَتلاو ديك أَنا

 هلبق نمرو سلاح راخو نعي ره اظو نونمْوملااهف ىتااَةدلا ةجرلا ن «دارملاو ةجرلا رو سلا كلذ نط ايف
 هلق نم مست نيرفاكلا ىلد امو ةحرلا فق نيم موملا ىلءام دا ىعملاو باذعلا هريتأي هلمق نمىأ باذعلا

 نم ةنل-انولخ دينو هؤيااق بادر ىسبل اناذأوإ روسااوهواطتاحرانلا وهنا نيبّنالصاسألا وباذعلا

 ىلي اولاق مكعم نكن لا مسموداسي) ىلا عت لاه مث واس لاو باذعاا ف نوقس نورفاكلاوروسلاك لذ باد

 "هلئسملا) نائم هيقو (هللا م امح ود "ىنامالا مكن 0 ا مك-ةكلاو

 تاذامعلا ىف مكعم نكنملا(ىناشااو) ايي دلا يف م ل (لوالا) نالوقي الاف ( قلوالا

 ايس ءامسشا لعق مكتأالا انعم منك ىلو .اولاه نينمؤملا نا قالو قت مانع دوه امل طع لاردالاَ م ْ

 كرا ابلاو ةنلانيدعملا (ةيئاشلاةلثساا) ندخاوه لراديو كل ا
 كاردالا نم عنجالديدشلادعبلاّنا ىل_«لدياذهذ لفسالا كردلاققراشلاو تاوعسلا ىلءأ ىف ةنعاّنال
 اذهل م نال ن يلع ىلعأ ىلا نيلفاسسلا لقتسأ نم غاس تحير اذكلا ت وص مظع هللا نا لاسقن نأ نكميالو
 :ءال دعبل نا اناعف توصا !ءانشو فعلا, نوذوصومرافكلااو قب وقالاءادّمالاب وكليامناثوملا

 هلؤق (اهبأ :انو) ةننف ا اكو ىداعملاو رفكلاب أم ا منت مكنكلو (اهادأ) ناذعاا اددهىف ٌمعقو

 لماما كتر معسل 1 وون مصير ساس لاق (اهدحأ )وجو هيفو تدب رد
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 ىلاعت لاهتمث كل ذي نئاكك لذ ى ألا دب تم دق اس كل ذ ىل اهت فو هريظنو جلا كل ذ ىله> ماسعابو موي ديأ نيب ا

 :لشسملا) لئاسم هيفو ( ميسظعلازوغلا وه كاداسبف نيا راجالابتش ن م ىردش تانج مويا ارش
 ةكئالملامها لوةتودن"الارب دقت اولاهأ غاونم[نيذلارمشرو هلوقرم ف: فاه انرك ذةراشبلا ةقسقح (ىلدالا

 ةياالاءذهت اد (ةيناثلا هل سأا) مكملع مالس باب لك ن*مهباعن ول دي دك الملاو لاه اكموملا كامب
 صم هرب نم ماسلا مول مهمفص هله نأ نيب ىلاعت هنال ةماسقا موب ل اوهأ مولان ال نينمؤلا نأ ىلع
 ةراشبلا هذه تحت لخدا انمْؤ مناكول لاذ نزع سدل قساسفلا نأ ىلع ”ىبعكلا تتح (ةقلاشأاةهلعملا)
 قسافلا نأ (باوطاو) نمنع سنل هنا تن كل ذكن كي ماس ةنلسا له نم هنان عطقل كل ذكناكولو

 اسبيف قبو ةنلسا لش دو اهنم يرذيسهنكلا عل د ناو رانلا لخ ديال نأ اما هنال ةنلسأ لهأ نم هناب عطا
 ىلادئاعكلذ هلوق (ةعبارلا هل ئلا) لال دتسالا اذه طّمسف ةنللا لهأ نم هنا عطاق ناو دان الا ادبأ

 وهةلك طاقسايزوفا!كلذئرق (ةسءاملاللم#ملا) ةداخلاتانملابىرشبااورونلاوهو م َدعَتام عج
 لوب موب)لاةفنيقثا:1ا لاححرمشب كلذ عسأ 2٠ امّقلا فةومىف نينم را لاحح رشا( ىلاسعت هنا ملسعاو

 لئاسمه فو (اررناوسق اف مءارواوء+را لق كرون نء سن ةنانورظنااونمآنيذنل تاقفانملاو نوةفانملا
 ةزجأرت( ةجاشلا هلثسأا) اريدةنرك ذا, بوص ماضإ او هدأ ىرت مون نم لدب لودي مون ( ىلوال المس ا)

 بورمذ ىلء ل مع_بيراظتلا ظفل ىءراسذلا ىل_عونأ لاقاورظن انوقال اوءاظااةرومكمانورظناهد-و

 نسحلاوب أد شن أك لعفاا له ولو رابط ا ف ذكفءوثل ىلا ترظت هب ديرتنأ (اهدحأ)

 ءابظلاْ ل ارالاراغ اكن ه« رظمر نسحلاو لالا تارهاظ
 نءْؤباديزرظناف بهذ اكلوق مو تربدتو تامأت هب درت نأ (اسمنانثو) لارالا ىلا نرظر ىءملاو

 بذكلا هللا ىل_ءنورتفي فدكرظنا لاشمالا كلا وب رض فدك ظنا كافل لوقت ولهما | هيدا اذنه

 || اذهو تتاخ ف .كلب الا ىلا نوراف:,الفا هلوقك ىلا اذه ىدعتي دقو لاق ضعب ىلع مهضعي الصف فمكر رظنا

 ضرالاوتاوم-لا توكل مىفاورظ لقا هلوةك ب ى3 دب دقو همف ةمكسلسا هسو نيبو لمأتلا ىلع صنأ

 هلوق فاك ةيؤرلا رظناابداربتأ (اهئلانأف) مهسفنأىفاو رك وأ

 ارظنمكامعب رظات لف ترظن .* هنود ل الاون اروح ادبالو
 ىل_علئالدلا تادهنالزالا لسس ىلعاذهنأالا لاق ل الا ىف هفرعتارظنم كاسعب رثل-5 تراظن ىنعملا 58

 ابلاغ همزاولورظنلا عباون نمي وزلا تناك املف هي ؤرلاساقل ا قرا و ةقد1سا ببلقت نعةرامعرظنلاّنا

 ملفترظن هلوقنوكي نأ زو ولاق بدسملا ىلع بيسلا ما قالطا للدس ىلعرظنا ١ ظفا ذب ٌورلا ىلع ىرجأ
 اد_غمارظأ ترظن امو تراقن ا: عده اذكف دف. مالكب تدلك امىأ تماكتامو تماك: لاقي اكرظنت
 نير ظتنمربدغ ىأ هانا ني رظانريغ ماسعط ىلا ىلاعت هلوق هنمور اظتنالا ندع رظنل | نوكي نأ (اهعبارو)
 ٠ ريثكدحاو عع تاعتفاو تاعفء ىو ترظتلاه انعم ترظن نوكي هجولا اذه ىلءوهغولي و هك اردإ

 (لوالا) نيه+و لة-<انورطنا هلوقفاده تفرعاذاترقتساو ثرشحو تد وةساو تب وسمهل ودك

 انورظنا (ىناشلاو)ةاسمنوةفانا او ةفطاخللا قوربلاك ةناسا ىلا نينمؤاان عرس هنالانورظتنا ىأانورظن ا
 ةءارقامأو هينوئضتسف م,يديأ نيب رونلاومسوهوجو مهول .ةّنسامهباااورظناذا مهنال انا اورظنا ىأ
 هللا ل وسر سعأو نوثعب موب ىلا ىنرافنا ىلاسعت هلوق هنو لاهمالاو رانا | نم ىوفءاظاا ةروكمانورظذ |
 انأ نارلعاو مهل اراظنا مهماو ةحل نأ ىلا ىشملا ف مهداثنا لعج هنا ىعملاو رمسعملار اظناي لسو هملع هللا ىلص
 ناهلعا (ةثلاشلا هلثملا) اهبسدجون الارهظدقو:ءارقلاهذهة عك ىف نانعطياناكشفخالاوةددسع
 ىطعد ىلاعت هنامث تاللظل ىف لكس انا !نوكي نأ (اهدحأ) هثالث بالا اذهىفتالاه>الا

 نينمْؤ!ناٌتراونالا ىف مهاكسانلا نوكتنأ (اهينانثق) مهتما موءاطب نوقف ا:ماوراون الا هذهنيممؤملا
 ||| نوكينأ (اهثلاثو) راظتنالامهتمتويلطبق مهءارونوةينوقفانملاو اعد ريس نو رمت تانيا فنؤنوكب
 1 ا

 نرذمؤملا
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 لوةينأز والف بلقلا ع وشخ عمالاة-ةةملاىف انمْؤمنوكحرال نمزاانأىلا اوهذ م_هاعل |
 ةفئاطلعا (اهدحأ)اهوسو هن الا لم. لوقلا اذه ىلع مكلذكنوكبال دقو َة._ثخو عوشخ|| هلنوكيدق نمؤملا نكلا ةقشملا ىل-_ءنمؤءوهنم دارأا لينو رخآ لاهو نوع سدا نملالا كل ىلاسعن |[
 مف ناك اموق لها (ابزانثو) ةنتالاءذهب هءلعاوشأ ةترالو ع وشش ديزهم_مفناك امْندمْؤملا نم
 اومدقالةباصصل انا لاق شالا نع اهيلا ةدواهملا عاود عوشملا كلذ ةذش مهم لاز غرتكعوشخ

 ركب لأ نءوذن الاءذسهب اوةوعف«لءاوناكام ضءب نع اورئقف ةمهافرو شرعلا ىفائ لا وناصأ ة-ثدملا
 اذكه لاف م-ملارظنفا ديدش ءاكباركتحيف ةماعلا لهأ نم موقء دعو هيدينمب تئركذي الاهذهّنأ ْ

 قرتن أن ي:ءؤءالناحامأ ةاالاريدةةّنا (لوالا) نالوق همضف نارك ذا هلوقامأو بولا تق ىتاك
 لءاغا ىلا فس ضر دصمرك ذل اذه ىلع و نارذلا فاهرك دْيااهللا ظعاوم ىأ هللارك ذام_مبولق ا

 اعود رك ذلام_مم روننأ بدعي ىأ هللا مهرك ذا ىئعملاو لوعذما ىلا فاضمرك ذل انا (ىانلا لوقلاو) أ
 هلدسملا) لثاسم هسفقللان ملزنامو ىلاعت هلوقورك ذالهبلق عش الذ "هلفغل اند ور 3 نكت ون ركنال و ١

 ةرئامؤرب دسقن ىلع فوذت هنلادناعلاو لوصومو»و ركصذاا ىلءفطءلابرج عطو م ىفام (قوالا ِ

 مفانأرق ىلع وبأ لاق ( ةئاثلاةهلكسلا) نآرقلا ىعي نان م لزنامو هلوقىف ساسعنبا لاق مث قطعان

 ةدددلم لرئامو مهاعنءركب ونأو نرقاسبلا ًارقو فة قالا نم لزنامو مصاع نع لضفملاو صقحو

 مج ولق عشت نأ ىلوالا ةءارقلا قريد اوىازلاةرو-كمنوذااةعفت سه قطا نملزناموورع ىفأنعو

 قلنا نملزناو ةكاثل اًةءارقل! فو قا نم هتناهلزناملو ل اكلاةءارشلاىفو قل انملزناملو هلل ارك ذإ

 هناو ةظءوملاورك ذل نيذصولل عماج هلال نآرقا اوه قل نمدار 'نوكي نآ_ة< ( ةئلاشلا"هلثسملا)
 نارا اوف قا نملزنامب داره او اًملطم هلل ارك ذوهرك ذل نمدارا ا نوكي نأ لو ءاعسلا نملزان قس ٍ
 لصةءالةءم_كثللاو ف واناوع وشمللان ال نآرقأا نم لزئاس ع وثيلا لسع إلا داع ودانامدقاغاو |

 ىلا لاه مث هللا رك ذ ىلع نأ رغلالاةثا لحال لاذفنآ ارقلا عام د_ةعاهاودتاماقهتنار ذدنعألا |

 امزج ناكول ولاهاونوكيالن أو مهب ولق عشت نأ نابل ءانعم بدأ عضوم فوهءاّرفا | لاهاونو ححرالو

 اونو نيذلاك لاه مثتاغّلالا لسس ىل-ءءايتلانأرق نمةءارق هولا اذه ىلء ل ديواناوص ناكى بهنلا ىلع
 ريسف:ىفاورك ذ (ىلوالا تهل كلا) ناةلثسم همفو دءال امهيلع لاطق ىراصل او دوريلا ديرب لية نمباكلا |
 نيا لاه (اهناثو) مسهبولق تقف مهئابنلا نيبو مهني ةدملاتلاط (اهدسأ) اهوجودمالا لوطا
 ةوسقلا تامل "لفغلا يف نهرا عأ تلاط (اهباانثو) هللا ظعاومنعاوض رعاو ان دلا ىلا اولام سامع
 موياع لاط اذه ىلءىنعملاو دمعبلا لمال !انيهدمالنامحنب لت انتم لاه( اهعبارو) بحتسا | كاذب مهبول ىف
 مولع لاط نا. عاسنب لئانتم لاف (اجسماخو)) مهب ولق تسق مرججال مهلامآ تا اطامل ىأ لل ءالا لوطب دمالا
 ممبولق نغامهعقو لازذ ل الاو ةاروتل ا عام مه دهعلاط (اهسداسسو ) مال ١ هءاع”يبالا يورخ دمأ

 (ةيئاشلا هلدسملا ):ىطرقلا هلا كلذك اونوكي نأ نع.نينمؤملا ىنمن ىلاسعت هن اكف مس, قلق تق مرحالف
 ىاملنوشفار مهيد نعنوجراغ ىأ نوةساف مهنمرنثكو لاف مث كوطالا تق ولا ىأديد.شلايدمالا رق
 ىلا لاهت هال ار [ىف فلا ىلا نفي سهالا لو ىف عوشملاا مدعنا ىلا ةراشا هنأ كو نيباكلا

 لل.ثتهنا(لوالا)ن اهو هيفو(نولمعت مكلعل تان الا مكلانب دقاس وم دعب ضرالا ى<هللانأ اوذعا)

 ىعام .اهيلاعو شالا ةامدوعل سدس ركذاا ىلسعةمظا وملافةواسقلا دس تنام ىتلا بواقلانا ىئعملاو ||
 كال ذركحص ذ:تاومالاثعب اهت ومدعب ضرالا ى< هلوق نم دارا ان ا(ىفاشلاو) ث غلاء ضرالا هللا |
 ا هللا! وطرق أوتأه دصا او نيف د_هملاّتا) ىلاعت لاه مث ةواسقلا نعارج زو عوضخللاو ع وشالا ىفاسغرت |
 نا ارق ىت-رافاا ىل_عوب أ لاهت(ىلوالا هللا ) لئ اسم همقو ) ررجأ مهلو مهل فءاضرانسخاضرقأ

 ّنا داع نعصف-ونرقاباا أرقو فيفضلاب تاهت دصملا ونيةدصملاّن اركب نأ هبا اور ىف ضاعوز يك |
 ع

 هوسهسسسمسس سس سو



 نك

 ١١ اوصاخورافكلاءاوةحاتاءوسا !ةريادن ودد رت منك ( اهئلابأو هنمح تست ترعنأ كش و ّملقو

 .ةويتومككش (اهناثو) هقاد عوف مككش (لزالا)موجو هفو عيتداو ةوق (اهئلانؤ) قافنلا نم
 لطايلادب ربس اع نبا لاه ىنامالا مك:ٌرغو 4 وة( اهعبارو) ةماشأ اوثعملاف مككش (اهثلاب ولدت

 عدخىف اولازام ىنمماو ثوملا ىنعي هلناهأءاين تس نينوي رئاودلا لوزن ن منوم .اوناكسسامودو ||
 (ىلوالا "همس !) نال سم همف (رورغلا هللاب رعت )هل اوقرانلا ىف وه اقلأ وهلا مهام ىتح» رورغوناطثلا |

 مر غىأ ف اضملا فذ> ىلع هرب دةةورارتغالاهتلان كر غو ئعملاونيسغلا ضب رورغلا برس, كانمسأرق
 ف وخال نأ مكدلا هن اقاال ناطمشلا وهنمغأا مس د رفأ ا( ةناثلاهشسملا) رارتغالا عم هذم مك الس هتلأد 1

 ىدتفيامةيدفا!(اورفك نيذلا نمالو هيدق مكنم وزال ودلاق) ىلاءقلاع مث ةازاصعو ةبسا# نم مك '
 دارما لب (ىنا.هلاو)ءاندلسالا لمحو فاكسلا ل ازدةنةيوالوناميامكتمذخؤرال (ل اوالا)نالرق هضو هن
 لعاو ةعافش اهعفنتالول دعاوتم لمشدال ولاعه رقكمكسفن أن عباذعلا اهبنوعف دنا دف مكذم لستدال ||

 المع بحاوريغدب ولا لو,ةنا ىلءلديادهو لاملاو هب وثلاو نامعالا لوانتي وهفهءىدةغامةيدفلاناأأ
 رغذبوتلا نا ىلعتلادةي الا نوكتفةي دف ةيولاو الص أ ةيدغلا لنقيال هنا نب ىلا عت هنال ةلزتعملاهلوقنام ىلع

 ثم همفف اورفك نيذلا نمالو هلوةامأ الةعلو.ةلا جاوي وتلا نكت كلذكتاك ا ذاوالصأ ةلودقم ||
 نيسب ةرباغملالود> بوجول ارذاكق فا. ا نوكسحي ال نأ ىذتقي قفانملا ل_عرفاكلا ف طعنا وهو ||
 مك اوأم) كاع لاق مئرفاكق فانملافالاو رفكلا اوروظأ نيذلادارملا (باوملا و) هلع فوط»ملاو فوطعملا ||

 كرصم ىأك" الوم ساسعنبا لاق (اهدحأ)لا اوقأ انههللوملا ظفاففو (ريصاا نشوى الوم ىهرانلا ظ

 هءاانوإدتو هذم نوب رقةىذاامكعضوم ىهرانا!نا ىنعملاف برةلاوهوىلولا عضو م ىوملا نا هةمقدعو 1

 قعم هولاه ىذلا اذهنالعاو ةددسبعىبأوءازفلاو حاجزلا لوةوهو مكب ىلوا نعد ىلكل ا لاق (فاشلاو)

 رخ الا ناكس ىف امهم د>او لك لامعدسا مدل ةغللا ىف د او ىء؟ ىلوأو ىلومناكول هنال ظفلل ريسفم سدلو

 ىلوأ اذه لاقي نأ عدد ر نالف نم ىلوأ اذهلا ةباكنالفنمىلوم اذه لاستد نأ مدي نأ بحي ناكف

 لاق هالوم ىل_عفهالوم تنك نم مالسل ا هلع هلوشب ىل_ءةماماىف كءاا ىذترملا في رشلانالةةءقدلا

 اذاوىلوأ ءانعمىل اومن أبي الاهذه ريسفت ىف ةغللا ةسعأ لا وقان كل ذ ىف جاو ىلو أ هنا ىل وم ىناعمدجأ

 لوقنال.ادلاناّنس دقذ نم ام أو اءذكىناثل ارب دةَدلا ىلعو ام علال ارب دل ىلءنوكمف قتدملاو قدعملاك
 رة قع ناوهورخ هح وذي الا ىو هيلالد الا: امسي ذكحوراسفتال قمم عضوملا اذه ىءالؤه
 هذيعمو نالذ تلا هريدان لان [كهل لومالذ هالومرانلا تناكنمنال ٍكالذو مكل ىلومال ىأ ك الوم ىع
 ىلا.ءث هلوقهنمو مها ىلومالني رفاك !!ناوىلا.ءتهاوةبدك أةمهجولا اذهو نيعمالو هلريمانال ىأءاكملا

 اووكيالو قا نملزنامو هارت ذل مم ىلق عشت نأ اوذمانيدللن ايملا)ىلاهت لاه مث لهملاكءاعاوثاغي
 نانتلأسمهفو (نوقسافم-منمريثكو ممولق تسةفدمالا جلع لاطف لبق نم باَكسلا اونوا نيذلاك
 هلوقل ىنناءاو لعفا هلوقا ىف اماهياعدب زم ملامللصأ ىح نبا لاق ناناملا نسما أرق(ىلوالا هلدسملا)
 اهذاو ى-عماها ثدحام عمملاويكر املمناالا ام هس: ىف ديز مرج الدق تايثالا ىفديزال هنال كلذو لفي دق
 طظفالاامأو ديز ماك كماق تقو ىأ ديز ماه تقاس اولاةفافرط مضاوملا ضعف تراصاسم اف ى#هملاامأ
 تة-لوة,نأزوحالو: ناد ىأ الو ت:-لوق.نأزو<فاهموزحم نوداملع فق نزوح هناف
 ندي تآنم ني ملأ ىرقو هتقو ىأءانءاج اذا ىنأ مالا ىنأنمنأي ل ار وهشم اف نأب لأ اورق نيذااامأو لو
 لاةةهقاركذلممب واق عشة نأاونمآ نيذللنانملا هلوق فاوفلتخ !(ةسناشلا هل ةسملا) .ىناب ىف سعب ظ

ْ 
 مولعل

 سير سو »# بو يكل ان 0

 2 ||| هذهىل_عانهيناغ اوريسفّ سلو ى_ عم مولاه ىذلا ناانلع ل ذ لطد الو نالف ىلوما ده لاست, اكتالف د دل د يي
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 أ ءامتالا نم ورصانلاو معلا نب] هوكسكت و.كانيباما هادعام نال ه_ءلعملو بجو هل لمحت ظفالا نا تن

 5 3 رقلااذ_ميحولئابغلاو ع وشذلا نيامملا قافنلا ,عيواقيفو ناسعالا اورهط أ نيذلا نيقفاما | ىف لزن معذعب

 0 شل تصوير سيفو 2 يش دسسسم سا اص اعل



 بغلا.:دلالاةفةرخ الا لاح ميظعتو امندلا لاحرية ذم الا نم ىندالاد ودةملا (ىلوالا هللا ) لئاسسم

 ٍ ناوضرو !ماددب 12تاذءىهذدرخ الاامأوةرت#رومأ ءا.شالاهدهنا ك شالو رخاغتو ل زدوهاو

ْ 
 منكو هلادت وردك فمك لاقفةامللا قام ةنا ما ءىلاعت هنالو ةرس الا ىفوأ امنذلا ف تناكناءفاتذتال |
 | ةمومذ هريغاس دل ةاملسا نا ىلعان ركذام ع و# ل دقة[. اوه همع:فانصأ نم رك ذام لواف كام اهاناا ومآ

 اوه لادن ىوهلا ةعباممو ناطشلا ةعاطىلا لب هللا ةعاط ىلا الان دإ !ًةاسدلا هذه فرمص نم نا داوملا لد أ

 ةئيز تاب هناص لوط لغتشي رفاكلا انا عملا ساس.عنبا لاه اهتعدسافملاهذهةلازا نم لقاسعلا نكسر ||
 تافصاانمكا «٠ عافت (اهعبارو) + هلمغووهسرو رغما. كتامح و لمقأك اذهوةرخ الل لمعلا ودا دلا ||

 ماسقالا ذهن عحرذعا ذلا باصصأ ةعش هجوال هنا لءاو ضع قوف اعضعب تال ظو هف هللا طخ اسمىف ||

 .ءاك ابئ دإ|ةانلسا للم مها ترضاو ىلا ست هلوق هريظن و رطملا ندعي ث ست لكلاقفالثم ةاملسا هذيول ىلاعت

 هو لاب رافكلاة ب .الاءده فا
 هدهد رك ذ ىلابعت هنا مسالا ةروسىف رسغ مة الا انو ثدغلا كلذ نم تنام ىأ هتان هلو قو امن دلا ةداعس ||
 ناوضرو هللا نمةرغغماو ةذصل ا هذ ميهتامس تناكنأ ىأديد مثباذع ةرخالافولاةفةرخن الا لاح |

 ١هأ

 ا تا 2222 2 0 00اااااا0ا001 80-0-2022 ال

 ا هللا ىلص بنل انعىورو هنن !لمبسفف او دهمذتسا نيالا مهءادهشل اريح نيدو لتانقم لامتو ادبسث « الؤه ا

 لولا ناركذ غل لقلانذا ىنءأءادوشن الاقذلوتقالا ولاف مكمذءاذبمشلا نودعتام لاه هنا سو هيلع ْ

 لاسركذب هعمتأ نينءؤملا لاجرك دام ىل انءهنا لعاو ثي دعا دن شنوءطملاو دنهةنوطءماود ه5
 نيرفاكلاو نينءْولالاو- ار كذا و محلا باص أ كة ؤاانتاراياؤيذكو اورثكنيذلاو لاسق:نب رفاكلا

 ||| ةمل زووهلو بعلاسندلاةاماامتااولعا) .لاقذ ةرختالا لاح لاموانتدلا ةراقح ىكءلديامدعب رك ذأ

 نوكي مث ارفصمها رقف محبي هتانرافكلا بعأ ثءغلدكدال والاولاومالاف رثاكتو كش خاقرو
 هن'الافو (رورغلا عام الا اءندلا ةاياسا امو ناوضرو هللا ن «ةرفغمو ديدشب اذع:رج الا قوام[ اح

 : كلذدلاو تاودو ةمكحاستدلاةايلل!نالعا(ةيناشلا هللا ) مظع كلذ نا كشالو ماودإا سس ىلع هللا

 نالو كلذ لاق ا نا وصو ةمكتح ا مناال ولو ن واعتالام لأ ىفا لاه ةفملش ضرالا ىف لءاس ىف !لافام ا

 امعركا انقلخامنأ ميش ل 6 ىلع ثرعل!لعفدال هناو املا وتوملا قلح ىذلا لاا هقلخ ةامخلا

  ءامشالا نيد ةدسو مهنا عمل لص ىه لب ةمعن :امملانالو الطانامتءامو ضرالاوءامدلا انةاسامو لادو

 | ناماّدج مه_سفنأ نو.عتي نيذلاناددلا لهف وهو بعااهن|(اهاوأ) دوءااهنصوىلاسعت هنا غموعأملا

 ٍْ ى.الاهئاضقناددنأ بااغلاو نايشلا لعفوعو وهل امنا (اهيناثو ) ةدئافريغنم ىضقنت”بءانملا 2

 تدادزاس غنلاو ةْضة>هةدالاوامهاذرمعلاو ارهاذ لاملا ىرباهتاضت:!دعب لقاعلا ن الثا ذو ةرمسكلاالا

 | ناوسنلا بأداذهوةلي زاهلا (اهئلاثو) ةيلاوتم ةعمج راضمان ركسفانمادقف عماهجبلا اثطءتوافوش
 لممكح:ى دا. مجالاو ادارخريصينا ىلسع فرشملاءانبلا ةراعو عبشلا نيس ةنيزلا نه بولطا ان ال |
 فكن اماذإةدسافاسبت اذا ةمسضتن ءاسندلا تناك اذا ىناذلام واقيال ىضرعملا نا مولعملا هو: صقاسلا |

 هلوق(امسماخو) ةيهاذ اهاكورك اسسعلاو ةودلاو ةردقلاب رخافتلاوأ ب سناابزتاغتل ااماوهوتلئازلا ةسافلا
 هفرصو هللاءاملوأ ىلع هن هادو هلأ ططس ىف لاما عم سامع نبا لاه دالوالاو لاومالا ىفرئاكتو

 رع ةرخ الا ةراعىلا ىَدْوِبام ىلا اهنع ل دعي نأ بحيف هوجولا هده نه لع ملاذا اس دلا لاح نا ندب و

 ة::زووواو سءلهوقل ةفص نوكين أ (امهدحأ) 'نيهجو نم عفرهعضو ءثدغلثكةلوق ففاكلاو
 نالوقهمف هناسئز امكلا تعأ لوقو جازلا هلاقربخ دعباريخن وكي نأ (رخ الا 9 رثاكدتو مكشي رخاغتو
 رذبلارفكب هنالرذاكعرازلل لوقت برعلاو ىرغزالا لاه عارزلارافكلا نمدارملادوعسءنبا لاه (لوالا) |

 رافكلا.دارااّن ا (ىناثلا) نسحلا باع وهف هنمهاع عمهتاببت عرازلا بعأ اذاو,رضرال! بارتي ءدد ىذلا

 ىوسةداعسنورال مال نموا نما رحواسندلاة ل زباباسعا دشأم

 دش ياذعاماةرختال انا نييءاضقنالا ةعرمسو ةر اقطاب اسندلا ئصوامل هنال كل ذو هّتعاط له ار هئابلوال |
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 بهو سس أ ىم

 ىعمان روكمف نموا قدصملا عمن وكن لو الا ةءارقألا لعفامهفداصلا ديد شتي تاهدصملا ومنيقدصملا ْ

 ىلوأ ةءارقلاهذ_هواولاه مم ةمللاص'!لا.عالا نم هللا ضارقاّنال تامطاصا ااولعوا ونمآنيزلاّتا

 اكورتم ةيسالا رهاظريصف دءولا تق لخديإل ان هؤم نكي ل اذا ضرقأو هنن قّدصت 7نمّنا(لوالا) نيهول
 ريسيفهللاضرةيىذلاوهقتصتللاِّ ا (ىفاشلاو) فيفضل اةءارق 5 ىلءاكورتمريسيالو ديد ثلا ةءار ةىلع [

 مزلبال هناف فرفذعلا ةءارق ىلءامارار كودو ادحاو اش هشلااوض رقأو هوقو تاهيدصملاو نقصان لوقا

 تا(ىناد اول الات اهات صتملاو نيف نا لأ :ءارقىّنا( امهدحأ) ناهجو لمُبنمةحوراركتلا

 تشأ ةمدصالو هن ةفدا |ةلزنع ضارتعالاو هنءربخا وريانا نيب ضارتعا اذاضرق هللا اوضرقأوهلوق

 ىسعملا ىلع هفطعن اكو ضارتعالاىلس-عاوضر ةأو هلت ل هغالان اءنولوالا باسأو قيدصتلا هنم ة همر رالم

 هتلااوضرقأواوقتصنيذااّنادب الارب دةنرا.صفاوق ةصنيذلاّناهامعم تاهد_ىملاو نيةدصملاّناىرتالا
 لاه انوه همازتلاىف ةدئافا اف عبق مسالا ىلع ل عفا فعن اوهو لاك: الاف (ةيناسشلاهلكسملا)

 لعاقلا م «او يذلا عج ماللا نال نيق دما ف لعفنملا نعم ىلءفوطعماو ضر أو هلوق فا كلا بحاص

 نام , هسيف سيل هناف لاكش الا ليزبالاذ_هنالءاواوضر ةأواوق 3ص نيذا ا نا لد هن "ا عي 7

 تاهل او نبةذملا ف ماللاو فاالا نا همف ىدنع ىذلاو ظفللا اذ_هىلا اهفالا كلذ نع لدغ هلا

 ةقدصااعاونأ نس اناولأ مهنانمهنعريخ أرينا ركذ لبق م فصولا اذهي نيذمءم ةمعاجسرت ذ هناكف دو هعملل

 يارد رضرفأو ون مسي اشر ةوقو»و دعب ذ د اواو ااا رجم

 تملدال ع متل ضا ارقالانو بجا ولا قةصتلادار لايجار راعوطتلا اد ولا معا لنا ْ
 تعدقن م رعأ !مهلو مها فءاضردل مقا الا جال ماخرص كلذ ىلع لال دلاكضرقلاب ٍإ

 :لّدسسملا)نانلأسم هي 07 , الا ىف مث نب رفاكلا لاحو نينمؤملا لاح , الارك ذو نيقفانملاونيئمؤملا لاعةي“ الا

 :نمآن ملك لاه دداحخ نه ذمو هو لسرو هلئان نمآ نم ه لكىف ةماعب . الاّا (امهدخأ) نالوق# هن الا

 مهولانيحلسراباوثمأ يذلا مهنيقيدصلا نا نيلت اا لوبقودو ةصاختنأ الانا (ىاشلا) نودحوملا

 ضرالا لدأ اوقيسة.تاعم يف ان . دىفامأو نوعرف لآ !نموم لهو نيسان ل آلم طقةءاسمهوبذكي لو

 فرعا موبهللا هقللا رمت مهعسأتو : ةزحو دعسو ريد زلاو ةحلطو نامعو ديزو ىلعو ركب ونأ مالسالا ىلا
 ريدقلاو ىلوالا ةمحالا ىلع فطع هنا )ل رالا) نال اوقهفءادهشلاو هلوق ( ناش | هلم )هتف قدصنم

 ءذهالتودم مشو قددضؤهف نمؤم لك دحام لاق“ ادهتلام هونوةيدصاا مهل سروشاءاونمانيذاانا ْ

 دعءادمشلا مهنينمؤاانالم مضعب لاةفا دبش نم 31 ىع*ملهنا ىفاوفلتخا لولا اذه ىلءو تملا
 ادهىف بدسأ | نسما لاهو مهم داهمش لبق: نيذلا ةرخ رخاالالودع مهمادارملاو مهلا ع أ ىفدابعلا ىلع موب

 اهف ةداهمشل انىلاعت هل هلل متاع هال لم هم ن نمؤم لك مدالا لاهو هير ةم ارك د هشي هناف ع نموم للكس نا مسالا ْ

  ناانركذ ددقؤ ل_بموعأ لافو ىصاعملاورفكلا ةمرحو تاعاطلا بوجوو نامعالا بوو نم هيمهدبعت

 *ادمش كلداوراضصت هلوسرو ىلاعت هلا ن اعالا ف قد صا ات دص عجز قدصلا| همن ءرثكن 1تعنىيدصلا

 هزب_خو أد ةيموهلد مد_.ةنام ىلع افطع س دل* ادمذلاو هرقنا (ىلاشلالوذا!) مفرش لايع ْ

 . الر

 ١  20ذهل ةزك امانا ) مط ابا كئاد أننا ا أ م 07

 ا 1 رولا مترا ب ناٍالا ىف قدم ىلا اهدص عجيو قدصلا هنسرثكن ا تعن قيدصلا (قوالا

 : ىأنوةيدصا امه هلوق ف ساسعء نان عءىوراماد- 1000 الاذهأرق مقيدصو وف هلسرو هلا

 ٍ 0 :نمدار [1ىفا اوفاتخالوقلا اذه ىلءو هرج مهل ةوقوه هريسشو ةةص اذ نوكيوأ م-مردذع هلوق

 .ك.ةىلاعتهلوقل“ امن الا مه -احزلاوءاّرذلا لات ةءادج ءأ|
 1 ىلع كيس ة-فودمسشب ةمألكر دق اع هدأ ذا تقم



518 
 0# ا م ذآ1]**]|]|]ز]>|زذ ا

0 
4 

 ىلا | ولقن عةدما وبذعاذا ممنال منع باقعلا ىلإ عطقنال ومسهلا ةذحلا ل وس عطقن انلق مهل باقعال هنان |
 5 تدع ل_خ دينأ بحوف هتنان نمآدق دةرملاق لمقنأف مها ة دعم ةنلا تناكدةفدان الادنأ اهفاوقب و ةئخلا :

 ْ (ءاسشن نمهمتؤيهللاىل_ضنكلذ) ىلاتلاه مث هادعاما ة> مومها | قسف مومعلا نع صخ تاق الا
 ةلزتعملا نم ىمعكلال وقاضب أ اذ هو لمعأ أ يغسل لا لضفت ةذحلا معن ناانامصأ روهجمعز |

 | امئاولال ددسالا | ده مسي الفنيتفصلا عاما مصاذا|م اق ىلاعت هللا نمالضفاس موك يبو ةةدعسم ةزملا إ

 اه هك نماهعمفاكملا نكس قل ار والاب لطفا اوهىلاعت هنال نيفص ولاني دله نيب اه امال هن ااثاق

 |١ اذه تيئامو لاه ا هبالض فم ناكق اقعسالا اذه باسأ بس كمان الط فتم ىلا عت ناك الف قاقعتسالا [|
 وب اهل نمل اول نكي كلذالولو هةده_س نع اطورمثمن وكن نأ و 2 الءاشد نمهسود هل وقنا تن ١

 أ( هنوكي ج وبال يسكا | كل ذ بابس دال هم ىلاعت هنوكن ال فدعضا ذه نا لعاو ىعم مكب ر نم ةرغغمىلا |
 نىك ناسنالا كل ذن امانا قوذاو دواد_غاك ناسسنا نم بهو نم ناف ة#فتلسا سفن الضفة ىلاسعت 0 ْ

 قمه س مهنا لاقي لب لضغت نمل كلذ“ ادأنالاسة,ال يهاولا نم هعابو اغدمم دغاكلا كلذ ىلع دادملا كلذ

 ا ىءنازرك تملا اوقياس لبق نءهلوقا نكسر مالاو قاتلا نمديءالهناالوأهلوقامأو انههاذكت |
 ْ عمالا لفت اال لوةدوءاش طرمت ىأ هذ غنت ىفطرشب نأ لذغتملل نال سمع لالدّتسا اذهناهءاوخ

 نال ال ذو ةنللا لاح ماظع ىلعهسنتل اهتمدارملاو ( مدخلا لفل او ذ هتاو) ىلاعت لاف م طر اذه

 [ ىظعءاطعأ !كلذن وك. نأو دال هناق ه سفن ىلع همدسا ىف اودسقت هي حدمع المع ىطعأ ادا ياظعلا لضفل ااذ

 ْ ءاضقبالا نوكمالراسلاو ةذللا ىلا ىَدْوا نا نيب ةرفغم ىلا اوةءاس لاه[ ىلا عت هنا حاسزلا لاه( ريس |

 9 ةيبصااو هللا دنع هب وكم ىهوالا بئاصا ا هذه نم ةيدصم دجولال ىعملاو ةبص نم باصأ ام لاسر دقو ْ ٠

 اهف سفنالا ىف ةددصملاو عوملا عياش وراعسالاءالغوراُملا صقنو تاينلا هلةورطملا طش ىه ضرال | ىف ظ

 امنا (ىناشلاد) اهاعدودحلا ةماهاودالوالا باه دورّفل او صا مالا ىهابهما (لوالا ) نالوق

 ١ باك ىفالال اه مث مانت 1 اعاوسرغتالو مكتافام ىلعاوسأت المكل كلذ دعب هلوقل عجأ رسشلاورموللا لوا.

 عبجن ا ىلء ةلاددب الاهذه (ىلوالا" ةسملا) لثاسم هبفو طوف لاح وللا ىف هللا دع بو كم عب ٍ

 كاذ لك تك امناونوماك211لاه طوف احوللا ىف ة بوك مدوول!فاهاو دل دق ةمضرالا ث د اولا
 | لبق ءامشالا عسسم املاء ىلاعتو هناص ستوك ىلع وتكمل كاذب ةك-:ال11ل دّدسسنل (اهدحأ ) هوجوأ
 : . مهتررر موةاخ ىصاعملا كلت ىلع نوم دن منت هلع عم ىلا عت هناق هلل هك ةرعما (اهثانو) اهعودو

 أ تاعاشلا ىلع مهانا هقيفوت ىلءىلاعت هتئا اوركّما (اهعنار 9 ىداعمل !كلت:لاثمأ نماورذحل (اهئلاثثو)ا
 أ مهو ا غ1 تاربدملا مهم_ممانهللام_هفصونيذلا ةكنالا انا ءاكملات لاهو ىصاعملا نع م-هأنأ 0

 | ..كحح لغل اتاكرحلا ةطس اون ىلغسل ا لاعلا اذهىفثداوألاث ودل ىدابملا ىهاناايهأ تامسقملا |
 ا ناكىنال !ىلاعت هلوق نم دار اوه تاء لا ىلا با.ءال اك: قاف الاهتاروصتف ةسكوكلا تالاستالاو
 . افالخ اهعوقو لمقءامشال اب لاو ىلاعت هنا ىلعدي الاهذهبدمح وتاا لهأروهج لدتسا (ةيناقلا هلم ا

 سال ا بث اسم عسج لوادي مكسف: أ ق الود وق(ةثلاثلا "هل ملال اه سءاناجاملاعناك ىلانهتهنااناع

 18 وفلاح والا ىفهب وتكم اهلم_ضاغ مهلامعأ عس.جنا ىلعلا دي الاف مهيصاعمو مهرفك أببفل> ديف[ ْ

 ' مه اواهمدعا فانماهدوجو هللا لءنالالا < لاسعالا كالت نمعا ذممال ا ناكف ىلاعت هللا لع ىف ةششمو 1
 أ هللا معني وانهم دع نيب عملا ناكل اوزلا م.م معلا اد_هراهدوجورلعلا ل_صحا اهلا. نيفاناملان ب
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 بجبجبجججججتجتتي سس سمس
 | ا يلع لبق أن ى_ءيدورغلا عادءالاابن دل اةاكساامو لاق ث باوثل !تاسردمانءأوهو ناوضرامار حئاد

 اذااماه ةرخ الا يلط نع كدا 1ذارورغلا عاّمما.:دلاريبس نب دعس لاو ةرخ الا باط نعاهب ضرعأو

 نم ةرفغم ىلا اوةباسسإ) ىلاسعت لاه مهل .سولا معثو عاملا معنف رختالا باطو هللاناوضر تلطىلا كدعد |
 2 رئاكمو مكن رخاذم نكسا لاه ىلا عت هن" اكدا اركاو (ضرالا وءاعسلا ضرعك انهضرعءةندو مكب 7

 هلوقىف ةعرالابرمأ ىلاعت هنا لعاو ةرخ "الا بلط ىف مكب اسم نواكتن أ ىلءاوص رج ا ىلب هيلع نأ امريغف
 أ مهئارقالنينبالا ةعراسم اوعراس لاستنف ةعراسملا كل: ةيفيكانهه حربش مث مكب د نهةرذغم ىلا اوعراس
 بج ىنامىلا ةعراسملاهنم دارا نا كدا (ىلوالا هللا ) . ناتلكسم همف ةرفغم ىلا هلوقورامع ملا ىف
 هسءق ل دف دي ّحفاك امرئاسىلا اودباسدارملانورخ لاهو وتلا ىلا اوةءاسدارملا موقلاسةف ةرفغملا
 ١ تاعاطا ا لكب ل اغتشالاو ىداعملا عمج نعءاتنالابالا نالا شر ال ة#فاساوذ رفغماّنال حدأ اذدهوةبوتلا

 أ بوو ىلع تادةي الاهذ_فهاولاقفةب الاءذ_مدوفلا دفي رمال َناينولئاسقل ا متحا (ةيناشلاهلثسملا)
 لاو ضرالاوءامسلا ضرعك اهضرع ةنسو ىلا عت هلوقامأ اروح ىضارتلا نوكي نأ تسون ةعراسملا
 عبسلا تاوهسلاَن ا (اه دحأ) اهوجو همئار رك دن ضرالا د تاوهسلا امذزع ةنسو نارعل ىف

 (اهنانو) لئاقم لوقا ذها ضرع ىف ةذلا تاكل ضعس اهضعب قزلاو حئافص تاعجول عبس نضيتلاو
 هللاّثاىذدسلا لاق (اهثاان'و) ةفصلاهذهبةنج نيعيطملا نءدحاو لكل ّن ادي ريسا.عنبا نع«طعلاه ||
 ارك ذف هضرع نمدي زأ هلوطّناكشالو ع. 'نيضرالاو عبسا!تاوعسلا ضرعب ة'لسا ض رعهمش ىلاسعت |أ

 مام وفن ىف عدي وهنواقعياعدابعلل ل شعاذهتا (اهعبارو) كلذ فاعضاهلوطّنا ىلعاهمدنت ضرعلا
 ! راسن اوهو (اهمماخو) حاجزلا ل اوقاذهو ضرالاوتاوعدأارا دةممهسوةنىف عشيامرثك ا ومهراكشذأو

 انهه دارا اف نامنج امهنو دن ءو لاهو نام هير ماش تفاخ ناو ىلاعت لاه ةعبرأ نال انا سابع نبا
 نيذلل تدعأ) ىلا عنلاه مث عمساا نيضرالاو عبسلا تاوعسلاب ضرعلا ىف نانا كلت نم: دسحاو هسشن
 | تلاه ةقولخع ةنلل انا ىلعاذ_ميباضصالار وهج جحا (ىلوالا:هلثسملا) لئاسم يفر( هلسرو هقنااونمآ
 | نعل ديمتاداهاكاىلاعتهلوقّنا (لوالا) نيهجولاهرهاظ ىلءاهوا رجا نكعالةي الا هذهةلزعملا
 ( كلاهءىث لكىلاهتهلوق ل_ءادب تدنفل ةدوسومنآالا تناكولاهنكل ىفتال نأ اهدوبو دعب اهتفص نءْنا

 اهنمةدحاوىفامنا غزو مالو ةعباسسلا ءامسلا فن "الا ىهو هقول ةئحلانا (ىلاشلا) ههحوالا

 نيهجو نم كل ذو لد وألا نم دب الهنا نيهجولا نيذبب تدق اولاه تاوعسلا لك ض رعك اهضرع نوكينأ
 دعو لاعت هنا عه دعو ىف فاذا عصاالا هكح ناكو هلع عما حديالا رداع ناك ا ىلاعت هنا. (لوالا)
 ظ هبال ءرملالوةيدقو عقاولاب اهطق عقساملاههشنموهلةأم لا ةدعماك ةنخلا تناكف ةنلسان ةعاطلا ىل_ع
 ٍ هتااهدعأةرش الا تناكاذادارألانا (ىناشا و١ اهدسوب )ناوايلع مزءاذا :أفاكملا كل تددعأ

 | نا(باوملاو) ىدانةسايقلام وبناكا ذا ىأ ةنللا باص رانا! ب امض أ ىدانو ىلاعت هلو. مها ىلاسعت

 | هلوةامأو ماعلا ىلعمدةمصاسلناو صاغ ماداهاك اهلوق عم نيت ال تدع هل اوقو ماع لاه: لك هلوق

 ةفصى مالسلا هيلع لاقام ىلعةعباسا !ءامسلاقوفةتول ام اانلق ةءباسلاءامدلا ىف ةقولش هلا انام“
 أ مظعأ شرعلاناسيلأ هنءماظعأ ئشلا قوذ قولخلا نوكينأى داهبتسا ىأو نجحرلا شر ءاهفقس ةسنملا
 هلسر و هللانا ونمآنيذالت دعأ هلوق (ةسساشأ الملا ةعزالاءا.هدلا قوق قول هنا عم تاوولخ ا

 | رخآ أ: هنامبالا عمرك ذي لودل_سرو هللاءنءآ نان أ ةدلا نارك ذذا لمأ ىوق أو ءاجر ملظءأ هتف
 ,ظفانام اوفرتعام_ممكلو عرمدلا ف رمت مك تاعاطلا "هل دفي ناعالا ظفل نا اوعزناو ةزتعملاو
 !آ 3 أياممومبلعةج هن الاق قي دصتل اودو لصالاهموهغم ىلع قات هناقءاءل | فر < ىدعادا نامال ١

 نم اهيتؤوي وهف هل ماعمال لضف ةنط انا عي ءاشب ند هشؤد هنا لضف كاذب الا ءذهدعد هلوقانرك ذام هب
 | اوعطقت نآوةاصعلا عج ةنللا لوصح | وعط ةن نأ مكمْزا ف لق ناف ىدعوأ عاطأءاوسددا .بنمءاشب |
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 الكل وق نم دارملا سل دربملا لاق (ةئااشا :هلعسلا) ه ل يد اعلا نفر 4

 | مكغطيان زحاونز لال هانعم لي قالطالا ىلعحرفلاو ىسالا ىف كان [اعاو-رغتالو مكتافام ىلسعاوسأت

 | اديدشاحرف ٠ اوحرفت الو مكتم باسام تاوغبالو باوئب او دقتعتالو مكسفنأ اكلنا مكحو#<© ىتح

 أ لات ىلا حرفلا مذدنا ىلعا ذهب ل دف لاتملك الهقاو ىلاعن وق كلذ لل دواورو هذ اورات

 : نأ نع ةمركعئدرام ىنعم هلك اذهو موهذمريغفاهلعركتااو هلا ةمدعبح رفل اماوراطو هسح اص هن ا

 ْ هدهب ىضاقلا مح اواركربخلاو اربص ةبدصما اواعجا نكاو نز< وح رفيوهوالا دحأ سم. لاعت هن | سامع ْ
 | ةدارالاو ةمهلانيب قرذ نءان اص أنماريثك ناهنء(باواطاو) دا.ع <« |لاعفا ديربال ىلاعت هنا ىلع" الا |

 ىلاعت لاه مةدارالا ىاطم زن ةدارال اهدده ىنن نم مزلب الف يا وأ دارا ىهو هصوص# ةداراةيحلا لات 1

 | (ىلوالا هلّمملا ) ل اسسم همقو ( دمها نذل اوه هللا ناف لو نمو لدحلان سال انو سب و نول نيذلا)
 نيذلا بمحالو لاخلا سمح ال لاق هناكروشم لاسم لك هلوقن هلدباذه نأ (لوالا) نالوقي. الاى

 هي نولي مهدنعهتزعو ف م-هيحلف ايئدلان ءاظحوالاماوق زر اذاف ىضطملاحرفلا نوري نذلادي رب نولخم |
 ظ دعب لاق م هتباصا دنع مه راطإو هب همي - -رف ةكينن كال ذ لكو هي لأ ايس انل نو سهأب لد : هياواذع مما يتكألو

 نامت الاءحرغلاو تئاسفملا ىلع ىسالا نه هنع ىببناسع هس لو هيهاونو هقاعاوأ نع لوني نمو كلذ
 || نيذلادوهاا ةفص ف وهو هلبقامع هلاعتال فن امس مالك واخ نيذلا هلوقنأ ( يناثلا لوقلا) هنع ىذهتلا
 : ناف لو ن هو هلوق هلع لد فو ذم هربخ و ادنص و عو هنعن ناس اواو مو هيلع هللا ىلد د# ةةصاوقت

 || لاق( ةمنانلا هلعسملا) لاما «تريسانارقنأولو هلوةكن ارا ا ىفريثكريهلا فذحو دما ىئغلا وهدلنا

 .؛ لهأ ف حاصم فوه دل ذكو وح اغفلاون ذو دسم ا ىغلا هللا ماعنب او عضانأ أرق ىبراسقلا ىلءونأ

 نال ا دس.مالالصفةن"ال ا هذه قود نكت نأ ىتش ىلءونأ لاق دسجلا ىنغااوه نوقابلا ًارقومأثلاو ةشبدملا
 | لف أ ان !نرتنا هل اوقكى عملا لخي الف قدح دقو با رعالا نم لصفلل عضومال هنا ىرتالأ ل هس أ هنذح للا

 | لضب هلعررض دوعب الف ىَعهَنلاَتاءانعم دمم ا ينغااوههقلا نام هلوق (ةلاشلا هلث_سملا)اداووالام كم

 1 | لاما كل ديري هناءاملاع ىلاعت نلك ا لاشي هنافانههرك ديل اوس نع باو هناكدمجلا هلوةو لمخلا كلذ
 ١ | دمسلل قصكسسصو (طمعالا كلذ ف دبع ىلاعت هناي باجحاف للملا ا ذءاطعا لف تاعامابلا ةوجو ىلا هفرمصبالو ا

 1 ْ انلمرآدقل) نلمر ا دقلإ ىلا عت لاقت من هيل دئاع ابو ناف ةعاطإا ىف دبجلا رصق ن اف هةمعنو هتجر باويأ هيلغ تف ثيحح

 ةرهاطظأ ا تازمتملا ىهاهنا نامماسنب لاهل وق ةودو(ل اوالا)نالوقتاندلا ريس ىف و (تانيبلاءاناسر ||

 || هلا ةعاط ىلا مهوعدتىتلالاعالا مهانلسراىأن ابح ني لتعم لوقوهو ( ىناشا او )ةرهاسقل !لئالدلاو
 ْ انلزناو) ىلاعت لاق مث تازمغيلا َكِلَس .تتيئامعامتودنالهجولاو هلوالاو هلئاريغ نءضارعالا ىلاو

 ريطن نأ لعا (سانل عقانمو ديدش ساي هيف ديدخ انئزئآو طسقلاب سانا م وقملنا زيملاو تالا مهعم
: 

 لئاسم انهو نازيملا عضوو اهعف رءايمسلاو لاهو نازيملاو قاب باكا ل زا ىذلا هللاهلوقةن الا هذإاه

 : نأ هل وتاىذااودو (اهدحأ) هوجو ديدحخاو نازيملاو باكل انيب ةبسانملا هججو ىف (ىلوالا ةهلثسأا)
 | وهلؤالاو هرتىئ-شاملرت (ىناثلاو) هلعف نام لعف (امهدسأ) نب نيرعأ ىلءفتاكةاارادمأ

 ٍ لالا ىفال ءاح ناك رتلاّث ال د أ ىاذعال نأ ول كرت اوه ناكول تاذلا: دو دةللانال اذا دوصتأ ا

 اا ره ناكلافجراولسالاعاوهو نذااو أف راع اوهو سغنلاءاةلعتم نوكيت أ اماق هلعف بشر ام لءفامأأو
 أ ةهشلان ماو لطاسلا نه قا ازعت, هيْزال ةناسفنلا لاغتالا نم ىم_شرام لعت ىلآ هب ىلءوتد ىزلا

 .: هسفة ديد امو صقانل | نعدئازلاورلتلان ءلدعلا هيزمع ىذلاوه نازي او قالا "لم اعم ىلا عج رياموه | ش 1 لاعالا ىف ةقاشلا فملاكتل ام انعم ناف ةمئدبلا لاعفالا ع نم ىج» شام لعق ىلا هن سود ىدلاو د نازيملاو |

 ْ مل اىلانازيملاوهب رلظتلااةّوقلا ىلا ةرانشا ناكل نأ ل صاسملاو ىف ةالا-ع قاغلارخازوهو ديد ض أب |
 ْ حاصلا ةياعر مئاسورلا حلا ةياعر ماسنقالا فرشأ ناكالو ىن» ت.الام عقدت ةرابشا رول
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 ني دم نسم ل

 لاوح اه لخ دامو سفنالاو ضرالا كلذ صصخ اضإ أو لاحم باكل ىفاه ايئاف ةمهانت ءريعرانلاو هل: ىلا

 زوءرلاهذه لك ىفو سفن الاو ضرالا ثاد ادعسد الل س ةثالاو ضرالا بت 1ك رعت تاوهعنسلا

 لاهو بئاصملا هذه قاذع نأ لبق نم ءمبضمد لاقف هش اوفلتش ادق اه ريتنأ لبق ن م هلوقامأر ازس اوتاراشا

 ناك او مّدقتدق لا ارك ذ نال لة لكل او ضرالا سفن دارملا لي نورخآ لاهو سفنالاد ارا لب مسه
 !| مدق ل ناو تاوؤل ل او تاهو لذا ًأربن نأ لبق نم دارملا نورس لاهو دوصتملا ىم اهمال ةس ملا سفن برقالا

 نالوت هبفوريب هللا ىلع كلذ نا لاعتمنءانلزنأاناهلوق ىفاك اهيلاريعلا دوعزوبياسهرو واقلام الااسهركذ

 ناكناو هللا ىلعريسب ٍباَكَسل اى هئرثك( ىلع كلذ تاسيث انا( ىفاشل او ) نيه هللا ىلع لد ظفحنا (امه ددأ (
 ريسي هللا ىلع ذ نا باك الا هرع نم صن. الو رمعم نم مرمهأمو هلوقدن الاءدهريظتود اعلا ىلع ارياسع

 لئاسسم هبفو (روذن ل اتش لك ب عال هللاو كأن ”؟ا.عاودرفتالو مكت ”افام ىلعاوس ًاالمكسا) ىلاسعت لاع مث

 ماسقلا نادمفي هناف كب رضال تقلوقتاكءرخ ال اس مالكلا لوأ لعسدءفت ماللا هذه (ىلوالا هلملا)
 ةتشموردقأ او“ اضتلارةعقاوءاشال هذه نوكن ع هللار امخ ا نا نمب ىلاعت هنال كلذنك اًمههو برضلل بدس
 ٍ دارملاوهاذهو عقب لاس نزح :ثيال نأو عقواسج ناسنالا حرف 3 ثيالنأ بجوبريغتبال ىذلا 2

 ظ لهأ به ذم ىلع ن اه مالك !قءةو بئاصملا هلع تااهر د1 !ىفهتا ريسفر < نص ماللا-* 7 هلو

 مءىلاعت هتان ا(اهدحا) ةعب رأ بابسال اضي آب حاو عقب يلام لكم دعوت بعياو عقوام لكعوةؤا ةنسلا

 (اهتلاثثو) امنت ةدارالا كلت ترلقنا عمي لولذ هعوقو دارأ هللا نا( اهينان'و) الهج لعل بلقن عمي لوا هعوقو
 هعوقوب مكح ىلاغت هللا نا( اهعن ارو )ار ع ةردقلا كلت تيلقنال عم, موف هعاسشب ان ىلاهت هللا ةر دق تقلع هنا ْ

 هده نريغتل عقب لول عقو ىذا اذه ن زافايدك قدصلاربمن ا كال ذ باعن ال عقب لولف ق دصو» ىذا همالك:

 كلذل عفا دال هنا انلع اعندم كل ذناك انو ثو دخلا ىلا اهم دقن ءو صّةنلا ىلا اهل امنة عب رالا تافملا
 بهفةلزةءملاامأو بئاصملاو 1 هس 17 الل ع ا يد

 ||| ىاف نيتفصل انيتاهىفامزالربل-اناك اذ اوربا او لعل |ىف نوفا ولينكس وةدارالاو ةردقلاِف نوعزاترمم

 0 ا ريتا ضم وول ل ل

 از 11 تالختأاو ةماهذلا تاروصم ماا اسنالا لاعفالا ثو د اوطبر مهمالكلذو

 نيدلاهن د رهدأا م اواهفلاخكام عوقو عانيو ةرذقم رهانماهل ! كلا ةيكتشلاراو دالا, تالبخأاو ناروصتلا

 نكن لاقت تنكاذا وةقافتاثداوللا ثودح ناءاوأوةينأو ديال مهف تارثؤملا نمأسش نوال
 هوركناوأ هباورقأ ءاوس*القعلا قر ةنمدس ال اذه ع نعةحو دنمال هنا رهظفامزالربسلانوكسش ةيراسحا

 ديعلا نوكىفانيهذم ةصص ىلعتللا دن , الا هلزكعااأت تااهتي الا ذم ةنسسلا لهأ لال دّنسا هبو ناس اذه

 نوكب مهربخ |انمغ ا ىلاعت هنا ىلع ل ديمكتأف ام ىلع اوساتالمككهلوقنأ (لوالا)ءوجو نم كل ذوار اتغاكتم
 لاعفالا كل: ىنعنوردام مماالولو حرفلاو نزلا ن ءاوزرتح نأ ل جال باكملا ىف ةسّتنثمبئاصملا كلت

 جرغلاو نزلا مدم» عقي نأ ديربال ىلاعت هنا ىلع لدتةبإ الامهدهنأ( ىناثلاو)ةدئافماللاءذها قباملالاو

 هللاو هال ا هذه دعب لاق ىلاعت هنا( ثلاثا و) مسمنم كلذ لكدارا ىل اعتدتن انا ةربسلا ل رقفالخ ةلذو
 ةرين الوقف الخووذءاوسةدارالاو ةملاّن ال كِل دديربال ىلاعت هنا ىلع لدياذ_هوروذن ل ايم لكس ال

 نأ ىلع ل دياذهوالمكل هلوةبمل «ف ىلع لماع مال لحد | ىلاسعت هنا( عبارلا) ىلاعتهتلادا ىمووفعقاو لكنا
 قلمتور د قل اوريذا,تان" الا هده قلعت ةمف نم ادد بدع :لقاعلا لوقأو ضرغلاب ةالعم ىلاعت هللا لاعفا

 نوقانلاةرقوارمصت مكان اج هدحوور عون أرق ىسرانلا ىلعوبأ لا (ةناثلا لعمل هرثكا نوت ةئاطاا دلك

 لعفلا نوكي كل ذكمكتاف هلوق ىف تئاخال لعذل ا نأ كف مكتاف هل اوةلل داعم كاما نا 0 ]1
 ناك 3ءاذاهنانيقابلا ةجحو لاف هنا عوذرملا ركذاانيّجءاكل ا ىف لوصوملا ىلا دئاعلاو كانا هلوق ف ف الل

 0| هناحس لا سماىلا ادئاعاريعض مك اننآىف لعسفلا لعاف نوكيو كا ذل ىامعم اودو ىلا عت هنا ملا ابو سن«. كلذ
 اهم ب : ١ د |

 . ىلاعتو



 "د يجسصتخمي بازغاا قيد اونا وج

 4 ساسي

 2 ما 1 ا ع لا

 ع ىدلا و باكل بحاصريسسي نأ ىذل !لاجلاك نال باكا ىلعةوشلا م دقامناو 1 نمناكوالا |||

 نم نموأ ةيرذلا نخ ىأ دهم مهنذ(كوالا دلدسملا) لئا سم هيو (توقساف م.نمرثكو ددهم مهنخ) ىلاعت لاهم | م
 اكل ةيلغلاو قسأف مهئمودت هم مس نأ ىعماونيلسرملاو لاسرالارك 2م-ميلع لددقو ميلا لسرملا | 3

 'ء منعالا اذهنال نكي(دأ ار ةاكناكء اوسةريبكلا بكترا ىذلا هلا (لوالا) نالوقانه» قسافلافوأ 1

 انهن *قرابقلايدار ١١ نأ (ىنامألاو) ةريبكلاك م ناك اذا كل ذكن وكبأل نه ىنعورفاكلا ف ا :

١ 2 

 ظ بايك“ | عاق ىف حاتم مث دي داس ىلا دك ا. تالا ىف جاتك ةلا مول ةكسصا, قب امأو د ديدطامالا كلذ :

 ُْ مولع ةياطل لأ با ..اامأو دي دل ايالا لص ال همف لاسلسا لاك نأ مول هةءانملا امأو دي دأا ىلا اهتط امو 1

 ٍ بهزذلا نأ اضيأر ,ماتيو دي دخل اءالا ع متالملالا لاسمرثك !نأرهاظياذهدنعودب دخابالا لمكنالو مينالابا

 (يدلا لاصم نم ئ 000 ون لولف ملاص اذنه نم ' 'ئثىفديد )ا ماقمموقبال

 . | نادولا لوس هلءج ةديدش ملا ةج اما تناك[ دي دكا نا مابندلا حلانسم عمجب لمخال دن دخلا دجوب لولو

 !١ همجرو ىلا عت هنا دوحرت الاه دسودوسرلا زعل بهذلاو دوبولاريثك

 أرومالا» طظعانا يطا ضع لاهانواو لوس[ هنادسو لعسرثك آهيلا جا 0 ام لكن اف هدسع ىلع 1

 مريلة لاحلا فد |. فالا تامل ةلظا لعل ىلا هوصو عطتناول هنافءاو 4لاوه هملا ةحاح |
 : لوس أ هلاءل_مجي

 همف ةجاس ريغ نم هعب طىضةءامتاد سفن, نا سنالا نأ ىت>هنالآو سفننلا بابسسا ًايهوانا دجوءامشالا
 لدصحت ةلدحعا ما ل ءلقأ املا ىلا ةالا تناكايا هناالاءامملاءاوهلادعب ولع فلك ىلا |

 ]| ءاملا ىلا ةحاملا : نمؤذآ ءاعطلا ىلا ةماقب ا تناك اد و ماعطلءاملا دعو ءاوهلا صحت نمالماق قشاءاملا
 || تناك الكف ةزعلاو ةحاسملا تاج رد ةمعطالا توات املا لسه نم ثا ماعطل الل. لعجج
 | تناك (.رهاوإلا و لقأ هملا ةجاسلا تناكرسعا هنادبجو ناك ايكو لوسأ هنادجو نأك دس هلاةحاملا
 أ 267 أهملاّةح اللا تناك : لكنأ انإعفا دج ةزيزع تااكمرحال ادب: لقاهملا ةجاخلا

 ا لوسأ اهلج نأ ا لكلا ةحاملا» نمش امتهان ر كاوا

 : رءاشلا ل اقانا دو ءاشالا

 هسانسانءنونفتسمساثلاو « هرعبزيزعلا ص نم ناصس 1
 ٍْ هيسسانلا ىلا حاتم نيت + عدل "وول ساشا 1
 ِْ ىنعملا(ىلوالا هلم سأا) لث اسم همقو (ني (زيزءىوقهللاناس.غل امل سرو» رسل: نما لعيلو) ىلاصت لاف 1

 ١ .ةدهاجىف حال ار ”اسو حامرلاو فو. سلا لامعا همر رهتومتا درمهللإ ىأ هرمص نم هلناملغملو ١

 اورمصات نا ىلابعت هلوق هنم بردو هنو رمصأإ الو هنورمصلا سا. .ع نبا لاه مهمع ابق اعىأ بيغلاءنيدإ!ءادعا

 ا دارا اس هنا هنء (باوراو)هلنالءو هلوقب هللا لعشو دي لاه نم جحا (ةئاشلالة ملا كرست هلا
 ا( لاه (ةثلاشلا هل سلا ) هرمصلم نمت مالسل او ةال هل | هءاع لو.سرلا ةرمصن عملو لاق ىلاعت هناكسف مولءملا لعلاب ْ

 أ نأداب .هلا نمهدا سهو دي دوس او ناَريملا لْرنأ ىلا عت هنا ىلع ةلالد همف طسقلا,سانلا موةملىلاعت هلوق ىفابلا

 |١ نمدارا هلا ةريسلا لوق لطب دسةف لكل ا: نءهداص اذه ناك اذاو لوسسرلا اورسص ناو طسقأاءاومودب
 ا نيعجب نأو دوج .ءءدض ناب هلع عم كل ذ لكلا نه ديرب نأ ن كمي | .؟ هنا(هياوجو) كلذ فالخ موضعي

 ْ نم عقب اك ةرهاظ نوكت دق رصتلا تناكامل (ةعبا رلا هل كسملا) داسربغ لالا نأو لاس نيّدضاا
 || ص الا نع عمت ن أ هانعمو بسغلان5 رصنل ادار أ ىذل نأ ىلاسعت نيب اين دلا يف عفاسنملا هدا سه نموأ قفانم

 | انلعو مهارب اوأسو انلسر ا دقلو) ىلاعتهلوق عناءالزبزءرومالا ىلع ىوق هنا ىلا عت نيب مبلقلا

 ا نازبلا لزنا ناو تازجتملاو تانديلابل سرلا لسرأ هناركذ امل كانا ءاو (باكلاو ةؤينلا امهتيرذىف

 ' ىلامعت هنا نيبف مهل ام معنأ ىبلاءانشالارئاسن اس لذ عسأ مرمي اوموقي ناب قاخما ىهأو دي دلو
 : هو و.كلادحأ ًالمه دعب ءاجاف باكلاو ةّورنل اامهتيرذ ىف لعج مثةلاسرلاب مالا اامهماع مهارباواحون فرش
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 ل ا ا



 ؟ ع

 هيمو م ومص

 قاانذنا عماما لم اعملا (اهينانثو) هن "لا نكست ةرتلا اذه ورع رخال ظنالاع رحزلا مة هسا
 ءاد_ءالا عمو أ نازيملام ىل مود ولان دونم لماعملاو بابحالاامام_هو قالا عموأ باَكَلا اهب رطو
 ' ١ اوال ةواداسي معو نوتباسلا اما ةثالث ماوقالا (اهنلامو ( ديدلاو فم. انمهعم هل ءاعملاو

 نوفم .نيذلاه هو نو دس ةماماو تاهبسشلا عقاوم ن ءنوزرتعو نوه هدد .الو نوةسانن بانكسعلا

 رح نااو ديد نم ءمهلاذبالو نوغص:ي الو نوغصّشإ نيدأأ مهو نوملاط ماو نازيملا ن نءمهل دالفنوغصششو

 انه-عفنيرقملا ماقمو ةئدمطملا س ذبل مانغموهر ةعيتملا اعتق نركلك نآاماتانالا (اه ارو)

 |ةقب رطلا ماةمىف نوكي نأ اماو بوأق لا نمله هن هننارك ديالا لاه كملنا باكي الا لمعيالو هللا ىلا الا.نكسدال
 ىفرط نعزرت_< يح قالخالا ةفرعم ىف نازملا نمل دي الف نيملا باصعأ ماقمو ةءاوألا سفنلا ما.ةمودو
 ةرامالا سفنلا ماقموهو عب ريشا ماقم ىف وك, نأ اماو مييقّتسملا طارصلا ىلع ّقبيو طب رفتلاو طارؤالا
 باص نرحس,نأاماناسنالا (اهسءاغو) ةقاشلا تاضايرلاو ةدهامم ا ديد نمهلدبال امههو

 ةحغاو لرلدلا نازيم نمه4دب الف لال ددسالاو بلطلا بح اصوأ ٍباَحَساامال اهل سن أ الف لوصولاو ةفشاكملا
 لوصالاو هاما نيدلا نا (اهسداسو). ديدان ضرال ا نم قس أو دب الف جاللاو دانمأ بح اصرأ
 دوهَتاأف عورغلاامأو باكلان ملوصالاف لاعالااماو فراعملااما ىرخأ ةرابعبو عورفااامآو

 كندالرتنمس دأتاديدل او لدعلاة بامر ىلا ةراشا هنأق نازيملاب كل ذو مهتحهلسمو مهل دع اهمف ىو جلا لامعنالا

 فاسنالاو لد_ءلل ةيسضتقملا ماكحالا ن هب اك ىف هلل ارك ذامىلا ةراثا ناَكلا (اهعباسو) نيةيرطلا

 ديد 0 ا دابا

 سا هيث 7 ذايينوةردكتص تاسانلل | ةوبوو هدم علا يوكل

 ام_هلزنا ىلاعت هقناَنأ(لوتالا) نيلوق دي دا لازن :او نازيملا لازنا ىفاوركذ (ةكاشلاهلكلا) ىفابلا

 نان ءو هياونزي ك موق م لاهو ح وث ىلا ههق دة نازيمانلزث السلا هلع ليرتسج تأ ىور ءامسلا نم

 ةربالاو ةقراطلاو ةعمقملاوناتبلكلاو نا دنسسلااديدخا نمءاساةسخ هعمو ةنئخلأ نم مد[لزن ساص

 عيرأ لزنأ ىلاعت هات الام ماللاوةالصاا هملع هنار عن اىوراماذه ةمج ىلع لديو هدد<ام ةعمشملاو

 لاززنالا اذه ىنعم نأ (ىناشلال اوةلاو) مملاو ءاملاو رانلاوديدلال نأ ضرالا ىلا سلا نم تاكرب
 اهانئ.ه ىأاهانازنا برطقلاه جاوز اة. امثماعنالا نممكسحل لزن أو ىلاعت هوقك ةئمهتلاو»اشنالا
 ادراب ءامو اندنا.تفاعهلوق سنج نم اذهل نم مم نمو امسح الرن نالف ىل_ءريمالا ل ننآلاَشب لزَلا نم
 طاسقالاو طسقلاو طسقلاب سانلام ومي نأ نازيملا عفانم ىف ةركذ (ةذلاثلاهلئسملا) انيلوازيخ تاكأو

 بع هللانا لافتما لات اعسعم لداعااو كفن طق ذخ أتاك كلريغ طق ىطع:نأوهو فاسئثالاود

 دي دشل ا سأيلا همغذ دي دا امأو ا امح مول اوناك فن رابع اة املا اا "املا طسانقلاو نيطسقملا

 اهنمو مكس ]سوية هذ :مءانلعو ىللاعتهلوق اهم ةريثك عفانم اضيأهمفو همكم بورما تال !|ناف

 .لالفو ةنطلسلاو تودسلاءانبوتدك اممللاو ةعارزلا ةعيراف لوصالا امأ عو رذاماو ل وصأ ام !ملاسعأ ا ل اصم نأ
 هداهم متالف عبطلابىفدم ناسسنالاو هسمف سس اه ءامو هسدلي بوثو ءاك أي ماعط ىلا "ططمناالاٌّنال

 لكلا لاسم لكلا نم ملت ذ كليف صا مسهتموثمدحا و لكل غدشي هسنج نيا نم عم عاش جا دنعالا
 وهكلذو ضءءأا نع ضءعبلاررض عفدي صن نم دبالو ةبجازملا ىلا ىنغي نأو ذبال ماظتنالا كاذو

 كِلذو ديد+- ىلا ةحاتسق ةعارزلا امأ ةعد رالا ف رول اهذ بي ال الاغا ةمل صم لتنال هنا تنشف ناطلسلا

 ميال كلذواه دقات واهس ن نم ديالا هداونو بويل هذ هن وكمت دنعم اهرغسحو ىذ ارالا برك ىف

 ما دابا ير اادا نبط ناس ديال مديل الا خوال لل ذولا وبل نمت ال نوما دي لارالا

 الر لك الإ ةةفاوملاهوحولا ىلعاهءطقواهروشقن ءاهفمطالا 3 نء دب الفك اوفل ا امو ةيدي دخلا ةحدقملا

 مح
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 سم ا 1 1 010577 1 1 1 تتح مس در هدد هس

 نيذلاانت .افاتءاعروءاهوءراخ) ىلاعتةلوقامأىلاعت هللا ةاض ه لمصتتالا سدا هس:مدوصقم الب
 3 ”اعازا داود !نيذااءالؤدنا (اهدحا)لاوقأ هسفف (نوقساف مهءرثكو رهرحا مهتماو: ع

 ردا وكردأ ى حب ىسيع نيد ىلع مهنم سانا اهاوداحتالاو ثءذ ةنااامأا اوعض لب اهم اعرّو-اهؤءرام

 (اهنانن) ن وقساف مهنم ودم رجأ مم اونمانيذاا انت ”افهلوق ةووهذ هءاونم  افماللا وةالصااهملع

 نكدارلامفالاكباوأ ممم مث 1 ماواسوتبلالا ةنابهرلا كلن مييلعاسب ركلمألا

 ْن وكفاه وك رتمىلعاهاندتك املانا(اهثلان) ةوعملاوءأ ابرلا وامن دما بلط ودهورخا هح وللب هحولا اذهلال

 اد اوكردانيذلا مهاهتءاعر ق-اهوعرب 0 نيذلا نا (اهعبا رو)بجا ولا اوكرتمماثم- نءمهلامذ كلذ

 تيرثكر دان ارثما بالا قارهرلا هماوتلا يالا[: افهلوقو هءاونمؤدلو مالسااو ةالصلا هءلع

 ىتءاو ىفقدصو ىف نمآن ملاف مال_سلا هيلع هنا ىوراما ه ىلع لديو هءاونمؤي ل نيذلا نعد نوقساف

 ١ هملع ىسع موق نم نيملاصلا نأ( اهسماخو )ن وكل اهلا, هكئلواف ىفنمؤدل نءواهتءاعر ق-اهاعر دةذأ

 مهي نيدتقما واك اموناسالا ىف مهباودنق ا موق مهدعنءاج ئاهباعاوضرقن او ةينايهرلا| وعدشامال_لا ٠

 ْن نوةشاف مئمريثكو لاق متنوراوط ااهاعراما هو عرب ءاطع لاف اماعر قدا هوع رام نيذلا موف لمعلا ىف

 اهي اهي ان ىلاعت لود« انطانو ار هاط دق رطل اك: رتو قسفلا رهظأ مهتمريثكو اهتي ءاعرب ماه مهضعد نأ ىف ئعملاو

 روفغ هللاو مكارفغيو هءنوسعارونمكل لعجو هتجر نه نيلفكمكتؤبهلوسرباوذمآو هللا وهنا اوتماولا

 هن الا هده ىف لاق مه رج ىسعم وق نم كأ مهنما ونمانيذلا اندن اف. للوالد الا ىف لاق هنا لعا ( ميحر

 مكتونلاف مم مالسلاوةالسلا هماعدمعج اوئهؤيو هللا اوني نأ مهيهاف كئاوأ هيدارملاو اونم1نيذأااسميءأ

 يا ىلاعت هلوقه ريظن وم السااو ةالا اهيلع دمدك اينان و ىسعنال وأمكناعال هنجر نم نحمد ل ىأنيلفك

 لمح اواساو لوسرلا ىلا بالا لهأ نم نول نءاؤاج موق ىف لزن هنا سابع نبا نعنيترم مهرج ن ولو
 لفك حب روما لاق (باوما) ةغالا ىف لفكحعلا ام (لوالالاؤلا) نالاؤسانه_هو نيرجأ مهلهللا

 لو> بك ارلاهريديءاسك لفكلا :!ب نب لضفملا لاهو ةشدللا ةغلاهذه لب هريغلاقو لد ده ةغلب بنصتلا
 ني-:موملا ىطءاو نيلفك هات 1انليلامتهنا ع لع دوعتلا نه نك ىلا

 ود ونيمإملا ىلع كااذهاو رذكفا باكلا لهأنأ ىور (باوحلاو) مظعام_عااسناك ادحاو الفك

 لقكلا ناكيفصأي م قاذال املا ناق ني. سلا نمار دقديزا د اولا بيصنلان وكت نأ د عيال هنال فيعض ْ

 ىلوالا دسمان 35 ىلا بيصنلاف رتل 0 ئزحدح اولا لف كلا نكي مق هدأ مقاذاوالالا 0
 نودتارون ةماسقلام وباكأم ك]لء حو ىلاس: لاه مان يهاذكف ةئاما اًةمسقلا نماسصن ني يشع نه دبْزا١
 ىلاعت هلو مي-رر ردغاسا» تاق“ نم فلسا ام مكارغغيو مهرون يد هلوقفر روك ذلك رونااوهو هيأ

 لطفلاو دهنناوءاشد ع نم هستويهللا د لضفل ناو هللا لّضف نم ئىت : ىلع نوردسقيالا بالا لحأ لعيالثل)

 ىف مضاو مالك امم ني رمسفملل س ءلو ةلك شمري [هذه ىدحا ريالا[ كرد 2 نالا (ميظعلا

 باكلا لهأ الع. ريدقتلاو ةدئاز -لصان وهال نأ ىلع نيرعسف ل ارثكأ أن أ معار اهلل قاعد الاهذهلاصتا ةسفدكا
 نوعب نيلولا ىلا" ,' الأ رمسغ" ن مثلو ةدثازب تدل ةماك- !اهذهنورخا عجو ”ىفاهفضالا مونة لافو

 ةم 32م مدة نم انه ه ديال هنا لعافةدد از ةلغفللا هذه نأ ًاودوروهشملا(لوتا اامأ) هةمفونوىلاعت هللا

 اييلالا سدا عرمشلاو حلاو انمضآلاسرلاو ولا نولوةباوناك ل مئارمسا وبمهو باكلا لها نأىهوا
 صم امل ىلاءد هنا لو: ةاز هتف رعاذا نياأعلا عجيب نم ةوظعلا «ل ضقلا هذ يبانسخ ىلاعت هلو

 هي الاءدهب هعشأ ناعال ا كل ذ ىلع ميظءلا الا مهدعوو مالسلاو ةاللا هيلع دمج ناجالاب باكا لهأ
 ْ انغل ابغا اسقف مومرقفالا لس أري غو مهب ةصتخ ةقرنلا نانمنه داقتعا مولق: نعل دز, نأ اهتم ضرغلاو
 موقب هللا لضف صب هذ ىلع نوردقيال مم باكا لهأ لعمل د.عولاو دعولا ىفاندنطاو ناسلا انهى[

 ْ ضارتعا الوءاثد نم هستؤِد هللا دا . ل هفلانأو نيدوصت موقق هوب لاو ةلاسرلارصح مهنكوالونيابع* !1

 سس ع اي عس
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 نيداا لبق نم موف ثأ دار ١١ ناك نب دتهملا نستشلاب لاين لش لافت 4ل١ ىلءتادان الانالرفاكلا

 ىذلاملس لال ف.ئفضاد هو ا رف ناك ”الذكن اكرم نحول س عمو دلو لش نم مسغمو ىدتاناو

 اًتيفقو انلسرب مسهرات 1ىلءاتمفقم) ىلاءعتهوق « ء«ددو.دشرهحوىلادتي ل هناه فلاةب دق ىدع

 ىذم نأ دعب هعشا اذا افقىعم (ىلوالالكملا) ناتلكسم همفو ( لال اهانت 1و هب ىسعت
 مه دعت ىل اعت هللا هل رأف مال سا ! هلع ىسدمع مانا ىلا ىربنن !نأىلا ضءددعب مهضعب سر ىلاسعت هئادار ماو |
 لاثم اذه لاه مث ةزمهلا فب ليخال اهاندت آو نسلسا أرق مح نبا لاه ( دن املا :لمسملا) لالا ان 2
 نءةلعوذةاروتلاو ماكحال اهبحيرذعسن هنال هس مسا اذاءوشلا تا ع نم مه دنعوهو ليعفا هلال هلريظتالا

 0 ه ىلعف ني دسشلا نب تقرف نمنالءفوهو ناىر فلا ءإمثمورانلاح رشا اذا ىربدتزلا ىرو
 مده معن حام ذاش هنا( !ءهد>أ) ناهجو هلو عاسم-نعالاهأر قام هناّنلظلا'بل انو هلريطنال هنال ةزرمهلا

 ىلاعتهلوق 5 اممدعا هنوكب ىلءاو سنت هلاثم فرك اسمعا لالا ّنظ هنا( اهيناناق) ليطربلا ليطربلا ف

 معا (ىلوالا ةهلكسسملا) ل هام هضو(اهوع دي ةبن اهرو ةجرو ةفأر هوعمتانيذلا بواق ىاماعبو)

 هذ_هنان مكس ىلا عتهنالاولاهد.ءلل بسكو ىلاعت هنت |قلش د معلا ل_عفنأ ىلع اي الا هذ وباب اعصأ
 ' ا ظالامت#لا كذدار ما ىضاقل الاه ةئاهرلا كلت اوعدتب ا ممنانمكحو ىلاعت هنت رمال
 نشا ساألاو ةولمتا نهب ام ىل_عةدت الا ةفاك-ا | لمد ىب ملا ةيئابهرلا ىلا مسهيعاود تيوقىتحا

 نال كلذو اضي أ اندودّةمل_صع نامل ند ل نءرهاظال كرت اذه نأ (باوطاو

 ناك اذاو ضقانشمامشن عب اوءاوةسالا دنع ناحجرلا لصح دقفالاو ناجرلا لوصح عنتءاوتسالا لاح أف

 3 رلا بجو حوجرملا عما اذا راعنسري صد نأ ىلوأ ةمح وحرملا دنعناك اعندمءاودسال اددعل اوصخلا

 ممم اود ةجرااو ةذآرلا نمدار الث انهن (ةيئاثلا ب 7 ضم لا قرط ءحورخال هلا ةرورض

 م-مثءاجرهلوقىف كادي مالسا اوةالصلا هيلع د_هت باص هللا فصواكض »عمم عتب ني داوم اواو

 اهانعم ةناهرلا (ةعبا ارلا هلشبسملا) ةلاعف ىلعةنآر كر نما (ةئلاثلاةلعسملا)

 ناكها هاب اهرو ٌىرقو شح نم ناسشتكب بهر نم نالءذف اا وهو نايهرلا ىلا ةد وسنملا ةلعفلا

 نيصلخم نيدلا ىف ةمفلا نم نيراق ل السا ىف ممهرت هد اهيا طار زايد بك بهز مرهف

 نششلاسا.ءالاوةولذتان مم-ملع ةبجاو تناكىتلا تادابعلا ىلعةدث از افاكنيامحتم ةدابعلل مهسفنأ
 امهءاعد#مو ىسدع نيوةرتفل |مانأق نأ سامع نبا ن ءفوهك-ااو ناريغل | ىف دمع“ ةاوءاسلا٠ نءلازتعالاو

 هلع هنادوغسم َناىكوروف وصلا راو يتوافر كلولااري_غمالسلا

 ةقرفقرذثالثالا رانا! ىفاهاك ةقرف نيع.ساوقّرفت ل.ئارساىبنأ تاعامأ دوعسمنيااءلاق مالا
 اوىهأف لاةلانةقاطا هل نك,مل ةقرفو اولتق ىتح هترصن ىف هللاءادعا اولئاهو مالسل ا هماع سعب تنمآ
 0 ودوفامفلاو رافتااىلااورخوءابعلإ ولف نيرمالاب ةقاط اهل نكي ل ةةرفوركملا نع اونو فورعملا
 اهو عدت اب ىلاعت هنن نعد (ةسمانألا هلكسملا) هب اي عامل محم

 | دلع انلك مدس لاصقات كل ذاواهور ذنو مهسفنأ دنع نما هون دح ؟مهخاذارملا لب مذلا ةقير

 اهوعدتا ةئاهراوعدتباهريدقترهاظلاهرسسفير عضم لعفب ةيوصنمةئابهر ( 0 (

 هتلالوعي نوك نأز وال مه هنوعدتس ام نال انلعج ىلء اهلج يقال ةئارهرلا ىو-زافلا ىلع ولأ لاق و

 ص وذ نأ ىلسعىلباب قءلب نيأ نمو نيرداف نيرو دّقم عانشم ا تنث ول ”تيامغاغالكلا اذهل اوقأو مىلاعت

 ناوضرءاغ هاالا) ةوقاسأ يل ناهضرفتل أ( ميقات مز اعتلال ءذه لاما

 هنا( ىناشلا) هللاناوضرءاغتب ااهوعدتب !مونكس اوىأ عطقنم“ انئتسا هنا ( امه دح أ ) نالوق همفث (هللا
 ناف ةمحاو تسل امنادارلاو ىلاعت هلل اةاض سمءاغشا هحو ىلعال ا اهبمهان د.عتامانا ىعماو لدعم“ ءانثتسا

 باقعلا عفد هلعف نمدوصةملا سلف بو دنا امأآ هللاءاضر لب صختو باعلا عفد بجاولا لعف نم دوصقملا
 ميسا ااا

 لب
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 ىلءلد:ةعقاولاهذهنا (ثلاشلا ثلا كلذ ىلع ل ديالذ مكس! ىف فةو هنا ىورام امأ واعر ناك ا

 ريسفتلا ىلا عجرتلو مهلا كل ذ هللا هانكى لالا ىوس دأ همهم ىف هلق. لو قلذنا نعهواجر عطقنا نمنأ
 ةداجناو هلال وسرّنال عقوتا|هانعم دق هلق (ىلوالاهلسسملا) ناَماَكبمهيفقهللا ععمدق هلوقامأ

 ةزس ناك (ةيناشلاةلثسملا) اهتءحرفيام كل دى لزتيواهاوكشو ا ملدا هللا عمسن نأ ناسعق و ءاناك

 نبأ ةًأرهلا هده نع ىكخ ىلاعت هللا نأ لاو هريثاظأ ىف.ءال دكو هللا عمم دق نم نيس سا اقلادلا معدي

 ةالصل ا هيلع هناةلداحلا كإةواه وزن ف كلداصت ىأ اهحوزيف كل دا هلوق ىهو ةل دال (امهاوا

 وكّشااهاوقوهو هللا ىلااهاوكش (اهرمنانثو) اهالط رك دام هاو تلاه هملع تمرح اهل لاهاكمالسلاو
 هدهد ارملا ةروا ناو اكروا< عمت هللاو هنا ساه مث اراغص ةسص ىلن ااسهلوقو ىدجوو ىتقاف هللا ىلا

 داحااةهئموروكلادءررولا نم هقتاءذوعت هتمواعوبر عجر عجر ىًارو-رو< ئذلاراح نم مالكا ف

 "هلدسملا) ناتلُدم همف نورهاظ:نيذلا 4 اوقنأ لعا (مم اهمأ ن هام مهثاسن ن- مك:م نوره اظبنيذلا)

 وهامراهاطظاانا (امهدحأ) نام هب الا هدهىف لوةذف ةءيقفلاو ةيوغللا ثحا.ملات قاعتيام (ىلوالا

 لالا ثدلاامأ ىه نم اهنمرهاطظملا نأوهو ثع هسفم-م اسأ نم هلوتوو»نم رهاظاا نأ (ىاشناو)
 نالوقهسفو غلا بس ةلغفال هده نءثخل ا ىف (لوال اماسقملا)ناماتم هنغف وهام راهاتلانأوهو

 وهو (ناشلاو) رهظلا نم ةشمو هذى ًارهطك ىلع تنأ هنأ هال لجرلا لوقن عر ابعهنا (امهدحأ)

 اذ_هىفركذاان لو أ رهظا ١ سنل هنال دل! نمو ءوه ىذا ارهظل | نما ذو أم نسدل هنا مظنلا بح اصلوق

 هوق هنموواءلانمذوخ امانه هرولفلا لب ذذلتلاو ةعضابملا عضاوم ىهىتلا ءاضءال اريئاسن م عضوملا '

 ١ همك ارَنالارهلظ بوكرملا ىمبن هذمو هرهاظ دف امشالع نملكو هولعد ىأ هورهظ نأ اوعاطسا ا ىلاعت
 لجرلا ةأ سها تاكشر ظنا ةدحان نم نكي ملناو عضشلا ءالءاهول عد هنالهرهظ لجرلا ةٌ ها كل ذكو هوأعي ظ
 | اهتلط ىأ أ سما نءعتازن قالطا ىف لوة:برعلا نأ ىنءملا اذه ةصص ىلسعلديو هلرهظو لجرال بكرض

 | نام مارك ءاءىولعؤ ابا ىكلم ىأ ىلءلرهظ هليوأت َنالرامضاو فذ ىترهظك ىلع تنأ مها وقفف
 ة.عيرشلا فرع عملا اذهبتةلمعمسملا ظافلالا ىف( ىناشلا ماقملا) ىلءمارح اهكلمو نأ ىلع ىولع
 اماو نيروك ذم مالا ظغاورهظنا ظفا نوكي نأ اماف ىت ار هظك ىلع تن لاقي نأ بالا اذه ىف لصالا ظ
 نأاماو مالا اغدان ود اروك دمرهاظلا اظفانوكي نأ اماورهاغلا ظفلنوداروك ذممالا ظفانوكي نأ ا

 قامتالابرةءموهونيروك ذماناك اذا (لوالا معلا ]ةعبرأ ماسقا هدهفار وك ذمامهنم دحاو ن وكنال ظ
 | تالسل ا هذه ًارهظكىمتناوأ ى أر هظكىلع تن لاهولذ مالك مظتن اذا تالصا ىف ثقانمال مث
 همارهظك انما ديرب نأ لقح لمقو رص هنا ل قق ىف ًارهظك ت نأ لاهو دا لح« سسي لولوة زيااجاهلك
 اهنوكنعرايخالا كل ذبتدرالاه مت قااظ تنأ هنأ سال لاهو لاك لاّالا ادهن كسحاو هربغ ق-ىف

 ٍبهذم لل. صفتواروك ذمروظا!نوكيالوةروك ذم مالا نوكت نأ (ىناشلا سلا ) نالف وج نماسقإ اط
 اهي هبدشتلا نوكي اما هتمو مارك الابر ع.ثمريغا هب هسشنل | نوكم اما خمناسم-قءاضعالا نأ هببف”ىفاشلا
 نالوق هيف ىف اشبللو ىأ نطكوأ أد دكو أ نأ ل برك ىلعتنأ هوةكووذ(لوالاامأ) مارك الابارعشم
 تنأ هلوةكوهف مارك الل ايدسأمم هسشنلانوكي ىتلاءاضعالاامأ تشال هنا عدقل اوتدشير اوال انآ ديدخا

 | الذل < هلظفا نافر اهلضد سلف ةماركلا داراناوار اهظ ناكر اهظاا داراناف تأ حورو أ ىت أن يعك ىلسع
  1ماكحأ ىف ىزارل اركب ونأ لاسةذ ةغن- ىبأ بهذمامأ و”ىناشل !بهذم ليفت اذه دّدرت هيفف قاطاناو

 اهساركوأ ىأ د.كىعتن أهلوقوهواراهظن كيل هءلارظنلاهل لح مالا نموضعز هيتسوز هبشاذا توتا
 ايه زغيفكوأ نأ ن طبك ىلءتنأ لاه اذااك اراها ناكهءلارظتلا هلع مرد مالا ند وضءءاهبشاذاامأ
 نأ هنلع لءلدااو ظاسفلال هذه نمئئثيراههلفلا مزال هناوهو ”ىعفاشلل ميدقلا لول اوهىد_:ءنرئالاو
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 دئاعنوردقيالأهلوةىفريمغلا نأ لءافةدئازربغال ةظنانأوهو (ىاذلا ل وّتلاامأ) الصأ كل ذ ىف هملع

 هللا لذ: نمئث ىلءنوردقيال نينمؤملاو ىئااَنأ باكل ا لهأ ل_هبالئل ريدقتلا و هباعص أو لوسرلا ىلا
 اواعيلو ىأ هت ادس لضفل ناو لاق مث هلعنوردقب مما اواعدتف هءلع نوردقرال مهنا اولعيلاذامهناو

 رمد- ىلع نور دقي مهنا باكل لهأ دةةءبالئاا ذكو اذ كس اناءفان اريدها اريصمف هللاد_ ل_ذفلانأ

 اناالا همف سدا لوقا اذهنأ لاو هللاد-لضنا انأا ودقتغملو نيذمعم ماوقأ ىف هناسحاو هللا لضف

 لوالا لوقلاامأو هقاد_ لضفلا نأ او دةّمعاو ءريدق:هللاد لضفلا نأو هلوقىفا.لقف دايز هيفانر هذا
 ىلارةتفا اذا مالكل اّنال ف ذملا نمىلو أ رامضالا نأ مول_عملا نمو دوجومءوث ف ذل هيفانرعتفا دق
 اذ_هنأ اناعفلطابالام_هومهرهاطظناكف ذل اىلار دفا اذاامأ ال-سأالطاهرهاظ هونلراعفالا

 الو معملو لءدال.كلو لعب ىلئرق ف انكحلابحاسصلاه (ةيناثلا ”هلكسملا) لعاهقاوىلوأ لولا

 نوكسو ماللار سكب اليل ن سلع | نع ىور هنا برطق نع ب: لا ىف ىبج نبا ىكحوءاملا ف نول ماعدان لهب
 كالذو برقأ برطقهرك ذامو ىج نبا لاه ز مهريغ نمءالا مزرسو ماللا فب اليل هنعدها_< نبا ىحوءانلا

 ىطسولا لءف تاماللا عم_:هفاللرب .ص.ق مالل| ىف نرذلا ماغدا بصق الذل قد تف ذ_> اذا زم هااّنال
 ىلا هتفضأ اذ ازا! مال نأ هدف هجولاف هنعده ا نءاةياورام أ وال_ءلري_سرف ءاناهابقامراسكتاو امتوكسا
 .هنملوزتلم_هركم ناكن او أرق مهضعب نأ ةدسءو:أ ىح هءلعرهظملا ساه نموسمنف هل لوةت هتف رمطملا
 3 راء ءر داك هنالءاشي نم همتؤد لكهدلل او هذرصتو كلل مىف ىأ هللا د - لمفا!ثأو ىلانعتهلوقامأولاسملا

 ال ميظعا او يظعلا لض ا اوذ هلق اور شخ الا بسد لعف»
 ميظءتدارااو اهظع هناسح نوكي نأو دب

 8 : ده لاس

 0 نيملابعلابر هلت ددللاو ب آملاو عجرملا هسلاو باوصاانلءا هلثاو هياّكو هعرمشو هوت ىفلسو هملع هنن ا ىلص

 5 (ةئدمناسناونو سدعةلداحلا هر وس 3

 ب ١ اوبن فجل هيلا
 نآىور (ريصب عمت هللا ن مروا عت ععسي هلباو هللا ىلا كد شو اهجوز ىف كل دات ىتا !لوق هللا عم«دق)

 أ تماصا | نب سوأ ة أسهاةءلعت تاب ذل 8
 ةئسح تناكو ىل_--1ىهواه-وزاه آر تماصلانبةدامع
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 هملعهلل ا ىلس هنت الوس رتتأف امره اطفةفح هيناكو بضغف تءًفاهدوا رت اساإف مل لح رلانناكو مسملا

 ارافغص ةيبض ىل ناو هماكى اع ى داورثكو ىسالخاللف ىف بوغمةهناشاناو ن-وزتاسوأن اتلاقو سو

 ىدنعاماهل لاف مالسأ|هماع هنا ىوربناثياورانهد متاوعاج ىلا هسبهتمع2 ناو اوعاض هيل امهّم.هذنا

 وأوهامناواق الطرك ذامهتتالوسراتااسقف هلع تمرحاهل لاق مالا ١ هءلع هناىورو ئد 'لىهأ ىف

 | هللا ل وسر لاه الك و ىد_-وو ىتقاق هلاىلا وكشاتلاقف هلع تم رحلا.ةف"ىلا ساناا بح او ىدإو
 هللا لص هللا لوسر ه>و ديرتذا د ذكى هايف هنا ىلا تكححو تفته هيلع تمرح ملسو ه.لع هلا ىلص

 لاف تء:دام ىلء لال جام لاقو اه-وز ىلا لس رآمالسلا وةالدلا هيلعهنا مثيب الاهذه تازنف ملسو هيلع
 لاف هللا واللا ةفقدعاا عسيطمست لد هل لاو وتانآ عب رال اهملعأ , و معن ل اة ةدخر ًّنم لهفذن اطءشل ١

 4لاقفغتومأ ىنا تننطلو ىرممب لكل ن:ّرمو أ ةّرمموملا ىف لك [ىفن أ الول هتئاوال لانتذ موكل | عمط ست له
 رمشع ةسمم هناعاف ةقدصب كم ىننم«نأالا هللا لوسراب هلناوال ل اقف امك نيتس م عطق نأ عسط ست له
 (لوالا) ثحايسربلا اذه ىف نأ معا اواةمكسم نيس ىلع هب ق تصنف هل ثم ه دنع نم سوأأ حب رخاواعاض

 رهاط مث كلذ هي ناكو لذا نوذملاو لكنا ماه. ناكوريللا اذه ىفهاوق نه دارا سلىباطلنا نامهلسوي 5 لاق

 ثدعلا) نوما نه ودااو ضرما ةةشو*انلاب ماملالا انههممللا ىنعم لبى همّرلن نكي ل هلال اكل: ىف

 مكحالا كا 1ناكناو نكءامدكوأ ميرلا ىفهنال ةسلهاملاقالط تشن مناكراهظلا نأ ( ىنانلا
 ةداعفال عأارمشلا ف لخدياهن سنا! قالاضستد_يملالاو 4 ةذعانة يالا تناك عرشلاب ار ّرقمراص
 ا ١ هلا ىلع لال دلاك تمرح دقالاكلاراام لاهو ترحل لاقت لسو هيلع هنا ىلص هنا ىور ىذلا نك ةله املا



 ءاشنالءس ناك هسشتلا اذهبع رمثاا درب لا ملف ةمرا لوص-ىفاسس وله عرمشلا نآ» اننمءاشنال 1

 ىلع مّدقم صاسللاو صخري نكسب فيلكتل أو ماع مناانلق هلءقأم بوح مالسالا مال لا هم ا هملع هوقامأ مصوا

 (ةيلاثلا ةلشسملا) مصتالفالاو م هفم را ةلازاثدرأ اذا لوةن لب موصل ايهفاك_:ال ن هتفاضيأ ًاوماعلا|

 تاأاهحوزلت أ راالوة:نأرهواه-وز نمةأر مار اهل حدنالهقا مهجر كلامو ةغشحوبأو فاشل لاق

 لال اوهو ني« ةرافك كلذب همزل, ال ل -رلا نال امش اذهواهر ةكك نع ءوه عازوالا لاهو نأ رولك ىلع

 قالطلا كلَءالاملا لمل دب كاد 21 4 رااولوةلاناع رد بحول راهظلاَنالو كلذ أ رم مزلي ف دكف

 مودلا ىضب راهافاا لطد مولا تر هظك* ىلع تن لاه اذا ةقيتحوبأو ىفاشلا لاق (ةثلاشلا هلك 1)
 لت !امالاو تءقوملل لد ,اهراهطظلاب ل_صانخلا' 2 رخلاّناانا اديار هالطموه ىلا ىبأن باوك لام لاهو

 اذهتنيعلا ىلءاساق تيقوتلا كلذ بس ردقتبْن أب جو هتقواذاف تءقوتللالب اهتناك اذ اوريغكبتلا

 يي رهاطملا ماك تأ هب قلع فمهما نه ىلاعت هلوق ام نوره اظب نيذلا ىلاعن لوب لئاس سما ند ا

 مص» ىازوالاو كلام لاهو حيال ىفاش ثلاو ةفمنسونأ لاف ةمالاا نءراهطلا مدي ىل_ههناىفاوذلتخاو

 هذهلوان:"الذي الاوءاقيلا تباشلا ىف لصالاو ايحاو نكي ل اريفكستل اواَس ان'ناك لْطاَنا يناثلا ةح
 3 َنهءانوأ هلوق هل علل دل اوءامالا نو درب ارا لوانتي مان نمنورهاظينيذلاو هلوق تالةروصلا

 لاهو هسفن ىلع فطعبالى دل! نالن نما تكلماموأ هل اوةفطع مدا كال ذالولورئار كسا هنءموهنأاو
 هياالاهذ هي قاعتياسعت( ةعبارلا هلكسملا) نيهلا كإ هنود تاسوزلا ىلع كلذ ناكسذ م 0ك اسنتاهتأو ىلانوت

 مد نورهاظي مصاعأر ةوفلالا يغب نورهلظنيذلاورعوبأو عفانوريثكبا أرق ىلءوآ لاه تآ ارقلا نم

 ءاظلاةد3ثمفاالابوءاسلا خفب نورهاطي ىءاسكلاو ةزجو صاعنءاأر ةوفاالاوءاطلا فو ءانلا

 ره اظةريه. .فامهتءدساو لك ىلءءاتا | للخ دنو فعضو فعاض لمرهظو هنأ حا نم رهاط ىلءونأ لاق

 رش افيرعسصف اهلاهتت راقاءاظاا ىفءانلا م عدت : مر اخس ورهاظطس ربهم .فةعراضاأا فرح ل ديورهطتو

 هم رسد عواطمو»+ىذلا جرحدميا قايم هو اطيل امال ةعرأش كرش هولا املا ختةورهظيو

 مناو امس,منزو ىلعهلالو كاذكج رحد تي نام واطاا هتالر وظروره اي ىفءاسماا خفاسناو ج رسدتف

 فاصتلا !ذ_هل:قأاذار_هاظي رهاظ نموةدشمو عةنورد اظد 0 ةامآو قا اللان و
 راها ىفم_.ّمداسعل نيعحتو برعلل عا ولم كم نوره اافينيذلاو هلوق ىف مكن م ةظفأ ل لكسبلاا

 لمسملا)ناتاعسم همفمْماهمأَن ّنهام ىلاعت هلوقو مال ارئاسنو د ةصاخ ةءلهاسملا له نامعا نم ناكمنال
 هنا عفرلا هو ضفنللا ظل ىل_ءبمالاءنوقابااو عذرا مم اهتأل ضفلاذي اور ىف مضاعأرق 5 (لوالا |

 نات انعمالكلا ماهفتسال اريغب ال كف ماهةمسالاك ىف لاَناكلذو نئهجولاسق وهو هبوب سلاف ماكل

 ليزنل 'ىفذخالاوزاجلا لهآ ةغل هنا بصالاهحوو هءلع ناك اع مالكلا ىنلا ريغب ال نأ ىف غش اذكف هيلع
 نا (ا.هدحأ) ني سهأ ىف سنل هْبشن امنا نم امم ن*هه>ووا رشباذهامهلوقءاجاملعو ىلوأ مشعل

 0 ساّناامكسص لاا ىفام ىنتاقمنا (ىناثلاو) اهيملع ل خ دتسدل ناامريخن اوأ ددبملا ىلع لخدئام

 لدلدإاب صخامالا ماكحال ارئاس ىف ةاواس 1١ لوص- بجو نيهجو نم ةبهم اشم ا تاصح اذاو لاخلا فام

 - 1ع تنأ هنأ سال لاه ن مناوهو لاكشا هن ' الاى 3 اكلاةةلةسلا) فرصت.,الام باد ىلعأس انقأ

 نعام هلوقل لاطبالا لمس ىلع لاق نأ قلب 6 ةمآاسما ىلع لو مالاب ةجوزلا هبسةؤ هذ ىأرهاتك
 تال لاا يذكلاَنا(باوطاو)اروز رو لولا نءارك م نول اوةءلمهعاو لاقي نأ قلي فيكو ماهم
 مالاو ةلاغ ةجوزلا نال بْذك هنا لوتالاريدقتل ا ىلعوءاشنااو أر ابخ اهل« ع نأ اما ىارهظك ىلع تنأهلوق

 نالايذك اشي كلذ ناكءاسثنا ءانا هج ناو برك ُه 4م رطاو لاا فصو ىف ةمّرغ ان ةالدلا هس شنو همر 2

 ظ

 نالاروزو لوقأاانم أ ركنم هنوكي هفصو است !ىلاعت هلا, مهن« لافواروزوانذكن وك, مكاسااذه عوتويف

 ارك: منا ذ ناك مرحالفادب وماع رح لوقا اذ_م هلع مرتال ةحوزلاواديؤماعر هم هنو 2م الا ا

 كك ل 10 ب امس رج نا لجسم وساع هد افلا بجسم وسو جبر همس حلال



 م 2

 ناك ام ىلعءاقما!تراثلا ىف لصالاو ةئبانث تناك ةرافكلا وسو نعةمذااةءاربو انبامث ناك ةحوزرلا لح ظ

 دوهعملاطظفالان الل ذورو.هاارتاسىف دوّةفم ى-عملأ روهطكس *ىله تن لاهاذ اا هف هب لمعلا كرت

 لو ميرتلاارعشم فرعل بيس ظذلل اذه ناكف ار ا هظ ىم“ كلذلو ى أر هلك ىلع تن هلوقوه ةءلهاسا ىف

 بسنلانمتامرهلابهمدشتلا ىرك نأ (ىلوالا ةدئرلا)بتاسهثالث ىلع لدي اذوفةروك ذم مالا نكتمو
 ةفما> ىأ لوقوهو اراه نوكحر هنادي دس لوةااواراهلطظ نوكمال هناميدقلانالوق هو عاضرل او

 | اهقلط ناكوةن الفذرهظكى لع تن أ هنأ هال لوةينأ لئماتقؤم ارت ةمرحما :أرماانا نوييشت (ةئاشلا ةمترأا)

 ىدنءراّتخلاو ىلا ةجوزرهظكى لع تن لوةينأ (ةثلاثلاةمترملا) قافتالاب اراهظ نوكيالاذ_فانثالث
 نذلا ولاه ىلاعت هنا ةمنم ند ىلأ ةجحو ةفلاسلا هل ة#ىملا ىف ءانرك ذامهلءا دوا راهظن وكيال اذه نمأيش نأ

 هلا(باوحلاو) صخ دقق مال ا ىلع هرمصق نث مرت لكب راهظاالو هد ىنمت. هن الاهذهرهاطو نوره اظد ٠

 ّنالو مال ار كذب راهظا اوه دارملانأ ىلع لدممنداو ىءاللاالا ماهم انا مهماهم انه امه دعب لاه ىلاعت

 دوجو«قرافلا اذهو هاند ام ىلع تاه للا ءاقبل ىضتقاالوةنف مراح ارئاس ةمرح نمش مالا ةمرح
 ىتسخا نطيك ىل_عءتن أ لاهولاكمالا الو رهطل االركذي ماذاام(عبا رلا مسقلا) سامقلاز وال نأ بح وف ٠

 ةلتسلا) ناماك-سم همف ورهاطملاىف (ىفاشلاثدفلا )| رانهظ كلدنز وكدال نأ ب مد ةتام ساسق ىلع و

 ' يمص هدنع ىذا ار اهلا ذه ىلعف هر طن حص هقالط مصنم لكنا طاضااهللاهسر”يفاشلا لاه (ىلوالا

 | نكس ايقل ا امأو م# اسننمنورق اظر نيدااو ىلاعت هلوق مود فاشل | جاو منال ةف.ت-وألافو

 بجواذ_هتيئاذاو هقالطة كس لءادي كلذ له ىنذلاو ميركل! فراهظااريثاتنا (لوالا) نيوجو
 هلا رجز للا ىلع بج وامناةرافكلا نأ (ىناثلا) تاف”رصتا اريئاس ىلع اسانق هنم فرست اذ_همصي نأ

 اوكحاو حدي نأ بج وف ىذلا ق-ىف تاه ىنعملا اذ_هوروزو لولا نمركت ءوهىذلا ىلءفلا اذه نع 1

 ' مكنمنورهاظي نيذلاو ىلا عتهلوتب ىزارلاركبوبأ تحا(لوالا) نيهجونمّدب الاهدهبة قسى لوقا

 حسم

 | مهماسن نم نوره اي نيذلاو ىلاعت هلوق ليل دب قامعالا نعزجاعل اد اعلا ىلعموصلا بوو مصعلار اهافلا |

 هلوقموهعا كسَملا ناك قوطملاةلال دن مفعضاموهفملاةلالد نك هلع ل دب هنانانإس هفالذع ها دعام ْ

 ناكصاسلا دعب درو اذا مال |نأ ةن.:- ىلأ ب هذم نكسا دوا فءاوتسالا ان -ىلوأ نورهاظب نيذلاو
 نورغاظينيذلاهلوق نعرك ذا! فرخ أ: مان نمنورهاطي نيذلاو هلوةودو هباكسق ىذااو صاختا ادم |

 ظ (باولاو) ىلوأ لم !نعلوزما!ىفارخ م نيبملا نوكوراهافلا مكس ناس همثم ماس نمنوره اطن نيدااو

 [| ادوك ذمرهظلاناكاذا ام (ثلاثلا سسقلا) لصالا مكس ىلعءاّملا بسوف ظافلالاريئاس ىف ىنعملا ذه دوب

 0م ه١ ١١110ن:و0/0ياروالا]رزي مح و آم: 66ج 5151 و8

 نب

 موصاانا (ىناثااو) لاؤسلالاز دةةزدعلا تحت ل ناو ماعطالاب هن ىئتكي نأ بسوزمتلا قة نا

 , ناك اذأف هراهل حصن هنا عم ىقاّدعالا نعزجاع دحلان ا مث لدا نم مءضأ لديلاو قاتعالانءلدي ْ

 , ةععب لوقلا نم عنوف.ك نيمزاللا فعضا تاوةفراهظلا ة_ص نم عناب وبال نيمزالل | ىوق !تاوذ

 صح
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 الس أفي ركلا نم الهنا تدرأن الاقي هناانانعص أن ءنيسح ىذاسقلا لاه (ثلاشاا) راها
 1 ةاهتتص هج ةمقحت
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 1؟ 5 ؟

 رهاظأا امن سا ا 0 ٍ

 هني 0277 ناعم ىلارتل للصم يس راوانلا اضذلتلا نم هغارف برق عريسفتلا اذ بياهيلادوعلا نم

 رهطظكىء تنأ هوقلاضق انم كل ذناكأب الا هذه ةح ابتسا دصق م“ اشالا ءذه ةمرس ىف مالاب اهبيشإنل ْ

 هواعفامة داعا ل« لدي اولاهام نودوءد ع لوقرهاظ نأب «لءاوج-اورهاظلا لهأ لوق اذ هو ادوع ١

 ناك اذه دارملاناكولدنا (لوالا) نيهجو نم فمع ضاضرأ اذ_هور ركحلااالانركيالاذهو

 هْمَرلا دقو عاجلا ىل_ءمزءا:اراهافا ارّركم ل هناف ضوأ ثب د (قاشلا) اولاقام نو د_.عب لوب | ا

 روش لح دامف عاملا ىلعري_صأال تنك لاك هناف ىطاسل اردد نةلسثم دح لال دكو ةرافكلا هللا لوس :

 هللا<جحر ةغنح ىلأ لوقىلا عرن دش و اهعامج لالصت سا ىلا د 2 لقلت ١ وقل زكا هنوكل ضقانملاانا

 اهعابج نعةراسعاهملا دوهلا نا ىرمصبلان بلساو سراط لوقوهو دوعل ريس سفت ىف (عبارلا هجولا)

 تيئاذاو عاجلا ليقريفكتلا نوكي نأ اسامي نأ ىل_.ق نم هلرد ىذتةدو دوعلا دعب رفك-لانوكى دنع 7

 اولانا امص أ تاراعاو عاهئاريغدوءلا نوكي نأ بجو عاما لبقو دوعل ادءيريغكنتلا نوكي نو بال هنأ

 هلام ىذلا نأ الا عاجلا ةحايتسالو أ عاملا ىلعمزءالوأ عامسلا اص هنا بهانه-هروكسذملادوعأا
 ىعسم ىوهتن هب ىذأا ويه هلال هلع مكنللا قدلعت بحق مسالا هسلع قاطن, ام لقأوه هللا هجر ىفاثلا |||

 هاف اهقلطد نأ هنكع نأمز ضَةْن ملام هنا لون ئاضيأ «بلعدراو لاك الا اذهنا تف كلذ هلثا ىلع

 لمعلا ىف نكي كلذونامزلان هردشلا كل دبا رهاطظمهنوكن ءادناعهنوكرخات دقفادئاعنوكيةملعم 6 كال

 36 ةسالا مرحيو ةيجوزلا لبس ىلعاهك أسما مرحي مالا نا فاشثلا نع ء(باوماو)مةلكى نت

 ارب عاتقشالا ىفوأ ةمجوزلا لمس ىلعاوكسص اسم | قعقو همدشت انأناس . هنأ سدل ىئأر افك ىلع تنأ

 ةمحوزأا لمدس ىلع اهك امام رحى مال ءا وهمه ش3 طقم لا لا لكحل !هلوةذ لكلا ىلعءإ بوف

 أ لك لع اال نمل انام ةكانعألا همنا سورا ليس لاما

 ريسفت ف (فاشلاه+ولا) ىفا.شلا بهذمرب رقتىف صخل« مالك اذهوا دئاعهنوكي هملعمكطا بجوف
 هنال كلذواولاهةرهشااءاسجملار اهذااو هممالأاو ءطولا ة> ا 0 نءةرابع هنأ ةةمند ىألوتوهودوعلا

 اذه فرص نسلفاوب اههبش امسشالا ىأىف هناي مالاءاهبيشامل هنال فعض مالكلا اذ هن العا وحنأ
 بحوف ةتوزلا لد ىل ءاهك اسماةمرح ملا قرص نم لأ راغنلا ةمرح و عاش مالا ةمرح ىلا هسشنلا

 ضقندةف ظل ةسحوزلا لسس ىل_عاهكسمأ اذاف كاذكناك اذاو لكلا ىل-ءهسشنلا اديه
 ثااملوقوهو دوعلاريسفت ىف (ثلاشثلاهجولا) دوعلا قةدكني نأ بجوف ى أر هظكى لع تنأ لوقمكح

 ةمرءا موك ضةاشرال اهعادس ىلا د_صقلا نال فدعضا ذهو اهعامج ىلع مزعل نع ةرابع اهماادوعلانا

 هدير 0 نأ لبق نم ةبقررب ركتفاولاه امنودوعب م ىلاعتهلوقنال ًاطخاذهو

 لثم نولعمي ىأنو دوعب متهلوقىف (ىاشلا لاق-الا) ةنيلا اهملع لبلدالةداز ةىفاس لام أو دوعلا

 راهظاانناالاوهدوعلاىروثداالاق (لوالا) هوجواضبأ هن الاىف لامتحالا اذب_هىلعو ءولعفام
 مال_سالا فر اهلا م كح ىلاعت هنتا ل.كراسهظلان نوةاطياوناك ةلهاملا لهأّن اهرب رغتو مالسالا ىف

 نو دوعب مث ةلها.1-1 ىف دب رب م ماس سأ ن نم نوره الي نيدلاو لاقف ةيله الا ىف ,ه دنع همك فال

 هترافكذ ةلهاملا ىف هنولوقي اوناك امل _ةممالسإلا ىف نوأوةي مسا ىنعملاو مالسالا ف ىأ اولاقامل
 ىضنَمي اذهو م ةملكي هدعبد وعلاررذوراهانلارك ذىلاعت هنال فمعض ل ىئاااذه انام لاهاذكواذك

 لق ما ست نم نورهاظرا واك نيدااودار | اولاه نافراهاغا اريغ أم دوعلا ن نمدارأا نو تستعد ن 30

 راعذالا انلق نيط امشااولدت تناك ام ىأنيط امشلا قادناماوعساو هل وق فاك ناك فنار هت برعلاو مالسالا

 نكي !رركح,/ناف داعدةئراهطلا اظذاررك اذا ةملانعلاون أ لاه (ىاشلا لوقلا) لصالا ف الخ

 سس ار 36
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 هو>ولا لكن م مهذب ةهماشملاعوقو ىضتشيالا ف انئذلا همست نال ف.عض هولا اذهواروزو لولا نم ْ

 نم معاةمرطا نوسمنالةدب وم ةمرط ا نوكىف اسما هب شن ةمرلسا ىف مالا ةتوزلا همدشت ن.م مزلب الذ
 (اروزو لوقلانمارك:منولوةمل ممناو م.خدار ىءاللاالا م.ماهّشأ ناز ىلاتهلوق ةنقؤملاو ة دب ولاة مرا

 ىءاللا مكح+ اوزأ ل عحامو هلوق د:ء نازح الا ةروسىف مدقق: دة ىء اللا ةظفلرب_سفتف مالكلا امأ

 ىرخأ هنآ لاق هنال لك ثم اذهو ةدلاولا الا مأ الهنا ىذتةءا.هرهاطن اودو لاؤسي الاف منورهاطت
 نهى-ءاانألاؤسلا ده عف دين أ نكع الو مت نع هحاوزأو ىرخاةنآ فو ةعاضرلا نم مكناهّمأو

 نم مزلي ال هنارهظىد رطاا اذ_مّنالوة:انال كلذو حاكسلا ةمرحامالوسرلاةسوزوامأ ةعضرمانوك

 مهوتي ال اره اظو ةمرإلا مدعامأ ةسوْزلا نررك مدع ن٠. مزل.الا ذاف ةمرطا مدع ة.قشطاةهومالا مدع

 ةمومالا بس ةمرإلا لص# ىت-مانت سا ةجوزلا لق هن اك هن الاربدق:لتلئاسسلا رك ذامدب الارهاظ

 ةثيلا كانه ةمرأا ل مّءال اذاف هب ةمرطا له يدم اعوقولادس ظفالا اذه لء< ع رشلادربملو

 ءاشناةب وتلاري_غنماما (روفغوفعل ناتاو) ىلاعتلاه مث اروزوابدك ةمر1-ان اهل مهفصو ناكف

 نو دوعب مث م-متاسست نمنورهااظي نيدلاو) ىلاعت هلوقةيو:اا دعب وا ءاشن ناكل ةنودامرفغد ولاقاك

 ركذيلوةقررب ردت مييلعف هريشوءادسسالاب عفر نيذلا حاجزلا لاه ( اسان# نأ لبق نم ةبقرريرحتفاولاقتاسا
 !اولافال نودوعن مثىلاعتهلوقاما ةءقررب رت متر انكم ترعذأ تش ناو هملع الءلدمالكلا ىفّو المهملع

 ةماكلاهذهىف ةس رعلاىلهأ لا وقأن اس نمالوا ديالو ةماكلا هده ري سفت ىف سانلا فالتخا رم هلا معاف

 نيب ةغللا ىف ق فال ءاّرفلا لاق (ىل رالاةلمساا) لئاسءاهنو ةعبرمذلا لهألا وة ناس نم (ابذ انقل

 هل وقكنابقاسعتي ماللا وىلا ةلكىسراغلا ىل_عودأ لاه اولافامذواولاه ام ىلاواولاه النو دوعي لاستينأ
 ىحوأ كير ناب لاهو حوت ىلا ىسو أو ىلاعت لاهو ميجا طارمد ىلا يدو داق لاهو اذهل ابا ده ىذلا هنن دا

 ظفاهنا (امهدسأ) تاهو هفاولاهامل نودوءد م هلوق ىناولاهام ظفا (ةيئاشااهلّمسسملا) اهأ
 ىدلاوهو هيف لوما اولاه ا هلوتبداراانوكي نأ( ىناشا اواخغلل اكل ذ ىلا نودوعب مما ىعأ او راهظلا

 هئرنو ىالوةبام هثرثو ىلا.هتهلو5هريظتو همة لوقا ةلزخم لوشللالب زغتراهظل اظاب مهسفنأ ىلع هومرح
 لجرلالوّةب و بوهوملا ىف دئاع وهامناو هئيقو دوعد باكلاكهثهىف دئاعا مالا اهملعلاهو لوقا

 ىعما دبه ىلعو هب نقوملا ىانيقيل اك.ناي تح كير دمعاو ىلا” لاهو انو ىه ىأ انواجر تن م-هللا

 هحولاب اظذالا ادهانرمسفاذا مث لوقلا كلذ هءفاولا# ىذلائدلا ىلا نو دوءي أ اولاها نودوعيمث هلوق
 ع 5-0 .ع 10 2 -. 2 - ءاوس

 ىآلعفااداع لاة.نازو< و ىرخآ :ّر م هلعف ىأ لءفااداعلاةي ناز و < ةغالا لهآ لاهلوة:فلوالا
 هلال ةرهامملا كلت ىلا داع دقفءلثم لعفب نأ دارأ نأ مث لعفنمّنال لو ةعم مالك اذهو لعفام ضقت

 هملادوعلابالا نكعال ما دعالاب يذل ىف فرست !نالهااداعدّةف هلاطب ادارأ م أش لعف نماضي او اضبأ
 ضقئاابهيلانودوعب ث دارا نوكي نأ لل. <اولافاملنو دوعي ثهلوقّت اا: دقاممرهطظ( ةماانتلا هلّمسملا)
 لوالا لا.ة>الا ام ىرخأ :ّرمهلئم ني وكت ىلا نو دوعب مت ه-:مدارملا نوكي نأ لمت وةلارالاو عفراو

 دوعاا نعمّنا فاشل !لوقودو (لوالا) هو>و ىلءه.ضاوذاة>اونيدتحلارثك اهلا بهذ ىذلارهذ

 ميرحتلا دصق د ةذرهاظاا هنال كلذو همف اهقلطينأ هنت <انامزر اهلا ادعب قالطملا نءتوكسل ا اولاهاا
 اذه قالطلا نءتكسا ذاف هلع 0 الوم رحل ا عاقيا ن*همفع رمنام م.م دة فالطا اكل ذ ىلصو ناو

 ماكح ف ىزارااركح وبأ تاو ةرافكلا هماءب ذا مي ركلا نم هيأ دب ام ىلع مدي هنا ىلع ل دب

 ىارتلا ىضتق: مثواولافاا نو دوعب لاه ىلاسعت هنأ (لوتالا) نيهجو نملودلا ادهداسف ىلءنارش
 هنا (ىناشلا) هن الا ىضتةم فال كاذوخارتالبلوةا!ب.ةءادئاعرهاظأانوكيلوتلا اذه ىلعو 1

 19010357075 317 هع 4110:7110 30 قط ناقل 0/277 وسو ص ل اج
 هةحوالا

 صظ000لللااا7ت1ذذ]ذآذ ذآ ذ 100لا 9

 2 8 5 دي ةيطنن "9 0

 0 كااادع - هاف 35 واج ذي 7 7 -. سيلا 5
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 | ماع ؛الااده ف رص ىذتش ناعالام دست ماعنا قاّمعالا نا جمالا وانههاذك ةنامعالا.ةدمشملدقلا :

 ددقت نأ بج - ون هللاءامل وأن امرح ىلا ىضغيدق ناعالا.دسةلا مدعو هللا ءا دع نأمرحو هنا اماوأوىلا

 لاقو هتلا هجر ىنفاشلا دنعئزججال بتاكملاقاتعا (ةعباسلا هلكسملا) ةيلصملا ءذهلال سمت ناميالات

 رهاطق امش ىدؤدنأ دهب قدعأ اذاوةرافكلا. نعزاج اس اى دوب نأ لبق هقتعأ نادم هجرة ةفشوأ

 : ىلانعت لول ةبقر بناكملّنا ةغيذح ىبأ ةدج ىزجي هلا ةفبشح ل نءنسلاىورو ٌئزحال هناّدياورلا

 || ةيقرلا قاتءانشءلكشلاءاقبل ىضتقملاَنا فاشل ةح ةبقررير كتف ىلا عت هلوقاةزَع ةبقرلاو باكرلا فو

 ا لضالا نعؤين نأ نجوفانههدو ومر باهرلا لح فدي لمعلا كتل بالامر لا

 || ىلو اكلم نعنئازاكت تاك 1ث قرافلا ناس نأك ام ىلعءاقيلا تباشاا ىف لصالاّن ا ىذتق الا ناس

 1 هنف تافرتصتلا نوما ىلع عن :*+ و هساكب قد اراصص هنا لمل دب هقر ىف ناصقتن نكي هنكل كلم نعزي ناو

 ( نئاوش نع نمل كالا زاذامواسعملا نمو رهملا مرغي هتيئاكم ئطوولو هنمق نمضي ىلوملا هفئلتاولو
 || نقلا درعلا قاتعان ةدهعلا نعل _رلا ج ورخ نم مزمل الو فمعضلا كلا هلاز ا نم كلا ىلع قشأ فضلا
 | نع ئرح ال هوم دعب ثراولا هقّدع أول هنا ىلع انعجسأ ( ىناثا ا هسولاو ) بتاكملا قاّمع ايد دهعإ ا نع هو رخ
 ]| قدعيىذلا هني رقىرتشاول(ةنماشلا لماما )افي عضكل!نوكعءاسلساو ثروملا هقدعااذا اذكمراثكلا

 سد امو عي ةفينس ىلأ دنعو ىئاشلاد نعت رافكأان ء عقبال نكسه: لعق معو ةرافكلا هش هياع

 تا ارافكلا ف ماعطالاةفينح ونأ لاه عسا يكد مدقتام يفاسشلا ةحوتب . الارهاب ٌكسقلا
 نا ارملا رهاظ همس ىأ ةجربقفلان مكمل اءالا ىدايال فاشل دنعو ماعطاا نم نيكماانىداَتي ْ

 مكملهأ نوم_هظنام طسوأ نم ىلاعتل :ةفوق لل دب نيكملا اوهماعاعالا محو ماعطالاوه بحاولا ناودو |
 | ل5لا)رطفلا ةقدصو ةاكحرلا ىلءسامقلا يفاش !١ةرانههاذكفكياقلاو نيك كهلان ىدأي 3

 ٍ اطقأوً ارعو أ ازرأوأ ارفعشو أ ةلنهنم تاتي ىذل ادلب ماعط نمد :نيكسم لكل ىفاشلا لاف (ةر ٠ ١

 م عاص ضن نيكسم لكى طعذ ديس لاترسس تيس رطل 0 1

 ىذتك هن 7 رهاط نا يذاش |١ ةحشل ذ نودهئزالوريعش نماعاصوأر تنماعاصوأ قدوسو أ قم دوأ ب | د ْ

 قاسلا ىلع هله نم ىلوأ ضعبلا ىلع اغذالا لح سيلف ةيفيكللاو ةيمكلا ةفلتخم ماعطالا بأ :اأهو ماعطالا | ٍ

 تماصاا نب سوأ ثد دح ىف ىورام ةفشح ىلأ هال اوهكلذوا رهاظ نم تبالام لقأ ىلءءلنم بالف

 مومل |ةبجاسريتعملا نالو رب نم نادم نيكسم لكلالاعت دن اعو "ىلع ن<و رب نم عاص فص نإ كسم لك | 3

 || (رشعةيدامحلاةلئسملا) اذه كا ذكم اناقاعلبدملا كلذ ىدأت الو رامغل |ةق دصريطن نوكدف نيكسم لكل ||
 : 23 , الأ رهاط ىفاشلا ةحئزجي ةفينح ىنأد نعو ىفاشلا دنع ىزجحيف ةرهنيتسادحناو انيكسم معطأولا ْ

 ا عفددوصقملانا ةقمشح ىلأ ة وهن خلا ارهاطةياعر بجوذ انيكسمنيّتسماعطا بجوأىاعت هناو دوأل

 سابقا | نناهخو انتمالا بع وف تاريدقتلا هذه ىلع ةبلاغ تاكتتلا ل وشب نأ ىفاشالو لصاسوهو ةساخلا |
 باقىف رورسسلا لاغدا نم ىلاعت هللا ءا.ضر ىلا برقأ اناسنا نيس باقىفرو رسل ا لاخدا لعافاضدأو

 مايسصف ديل نك ةبقرلا ف لاه ىلاعت هنا ىنذاشلا بامصأ لاق (رشع ةيناشلا هللا ) دحاولا نانالا |

 ٍْ عطس ل ن نخ فانا اودع ل نة لالا فركنفانبكم نيتسجانط اف عطتسيل ناييوسلا 0 ننال نر

 لاباف اضي سه ناكن مامأ: لابطال قاتعالا + نء هزع بد مودل ىلا لمدن ل بئاغهلام نما ولامتف| ٍ

 منذ ماعط الا ىلا لاَ :الا ىف لاه هنا رفااواولاهت هلاوز ىرب تم هض ىم ناكن او ماععط الا ىلا لة هن هنافأأ]

 كادت ل نو دارحلاو دي ملف ةمقرلا ىف لاقرو عيطتس ريغ ل جاعلازجتناوزيجانلا نضرملا بيسي وهو عطتسي

 راض !قرفلا ىف لاسةد نأ ن نكياضرأو لامالا د قاف ىهس!ال ىثاع هلام نمو ةءقر هيىراشالاوأ قو

 انا ضعت لاق :( ربشع ةئلاثلا لكما هراشجاب سالف ضرالاةلازا امو هر اسمان قلعتيلاسملا |

 ىلا رعالا علال مالسلا هملعءلا هملع ل لدلاو ماعطالا ىلا لاقتنالا فرذعة حن اهااةلغلاو طرفا واسلا



 ا ريصأ ل مث هلك ناضمررهش اهنم ترهاظفرعفلا ع ىلط دعب ا.منءريصأ ال نأ ةفاخم نأ سا نمترهاط ناضمر

 || ه-ءاءلوسرلا بو: ةبقر قدعا لاف هللا مكح ىف ضما تاقو كل ذب هنريخ أف هللا لوسر تدت ًافاهتعق اوذ
 دوعلا عم ىناهفصالا لم ولأ لاق (ثلاثلالولا) راهظااراركترك ذي لهنا عمةرافكسا| هيلع مالا

 ضعب ىف لاهتولام ىل_عاسامق ةراغكلا ا همزلث ل فلي ملاذا هنأفر اهلغل ا طفل نمال ا وعل وه
 اذ_ه ونيعلا ةرافكهمز هزل هيلع فلح اذااماق ةرافكسا | همزلت ال هناف ىدكالا مسلك ”ىل_عمارح هنا ةمعطالا

 هلوقاما انه نعال وأطلنا لت ىفو كانهنيعالو كانملاف اج عدل ةرافكلا نال فءعضاشرأ

 ىفاشللفراهظاا هم راف اوفلتخا (ىلوالا ةهلكسملا) لثاسم 4. مةفاساع .نأل مق نم ةيقرزب رك ىلاعت

 تاعانةسالا تاهج عجم رحم هنارهظالاوضو (ىناثاا لوقلا) طقفعاسجلام ري هنا( امهدحأ )نال اوق

 كلذ ناكفاسا# نأ لبق نم ةبةرري رف ىلا هتهلوق(لوالا) هوجو لءادو هلاهجر ةغ.نحىبأ لوقودو
 مما نم نورهاظب نيذااو ىلاهتهلوق (ىناثلاو) اهرب راو لسا سأل نم م سسملا بور رمض عج ىفاماع

 ١ نوكي نأ بوف «ءاء مر همومالا ارهطظةرشام»نااك١مالا اروظب اه مبش هلا بسب م رحأ ا مكح ههزلا

 رفكح,نألبةاهءقاو م هنأ هان مرهاطظال_برناةمركع ىور (ثلاشاا) كلالذك ةأرااىفلاحلا
 رهاظن فاوقلتخا (ةئاشلاةلثسملا) ر 8 7 ىت- اهلزتعا لاسقف كل ذب هريخأف لسو هيلع هللا ىلص ىلا قأت

 ديك أتلارار ؟كايدارأو داو سامع ىف نوكي تالا ةرافكر اهل لكن فد وأو فاشل لاقفارا صه

 ْ ةرافكالا هلع سلف أم هرم سلات ىف هنأ سها نمره طن ن نم كلام لاهو ةدساو ةرافك هملعنوكم هناف

 ا ظ تامل 'لءراهظاا نوكىضت#ي ةيقررب رصف م_مماسن نم نوره اظي نيذلاو ىلاسعت هلوقنااانل اد ةدداو

 || 1-عءنوك,نأ اما ىناثل ار اهظلاو ةرافكلا بوسولل عت دجو دقذ ىناثا اراهظل دو اذاف:راغكا

 || يوكح:ولوالاراهظلا تمحو ىلوالا ةرافكلا نال لطاب لوالاو هد : ان ةرافكلو أ ىوالا ةرافكلل

 8 كلام ححاو ةسن اةءانكمب وب ىناشثل ار اهلفل نا اناعف لاحم مكمان ءةيلءل ارخ ات نالؤ لاحم ىئاكتلا

 007 هنا(باوللاو)ةريثك انارهو ا ةناساوت رم ناك ءاوسر اهلفل ىف فاكد-اولاريغكتلا نا انإعفةيقر رب رت

 ةرشع ماعطا هترافكش نامعالا متدةعامب ك ذ_ثاؤر نكل و مكتاما ىفوغالاب هللا ك ذخ اؤدال لاه ىلاعأ

 هوقلقاماذكفالطاب كل ذ ناك املوةدح او ةرافكالا ةريثكل |! ناعالا ىف بع ال نأ ىذه: ةيادهن نيك اسم

 ىفاشال ار هظك < قط ني لاهاوة داو ةملكب نع هاطق ةوسن عب را هته لجر ) ةثلاسلاهلم)

 هذه نعرهاظ هناانركذاممل لدوّنتءرهاظقاوالاددعىلا ١ ارافث تار افك عب رأ همزلب هناامهرهظأ نالوق

 ىرخآ ةرافك ب جولنأو قبال فا: ١! راهطااه كلت ن ع اضيأ رهاطو راهظلا اذه بيس ةرافكهمزاف

 ةرافكالا هيلع بيع لرفكينأ لبق عماج اف ةسامملا لبق ةرافكلاا باس ىلع لدن ؛ الا (ةعبارلاةلكسملا)

 لاقو هللا مهجر قاصساو دو نايفسو ىذاشلاو ةفيشس ىلأو كلاكلها!لهأرثك !لوقوهوةدحاو

 هنا ىلع تلد ' الانا انللد ىدهم نب نجح رلادميعلوقوه ونانرافكهملفرفكي نأ ليقاهعقا واذا مهضعب

 د , الاف سلو .ةرافكلبوجو لصأ بق ةيلبقلا ةفص تناف انههفدوعلا لبق ةرافكر هاظاا ىلع بع

 ادرش هعدت نأ ةأر مال ضد ال هنا ارهظالا( ةسماخلا ”هلئسا) ىرخ أ ةراغكب جول دا كرت نا ىلع ةلالد

 ايفو ىتح برضا ايناكن أو ريفك-ّل | ىلعهربج وانو هذ مامالا لاحريفك_تااننو اسهم نافرفكي ىت

 كرتنالاهدو راهظلا ةرافك الا سحب : و هءاعربج تارافكلا نمئثالو٠اهةفلا لاه عاهلا نماهقح

 ةيقرلاه ذه هللا هجر ةفسشحوب أ لاه ) ثيل هلئسملا) اهقسءافيان نم عانتماوذأر ابرا رضاريفكتلا
 لاكو باهترلا معني + ومعل اديفي ظفالا اذهفةبةررب رق ىلاهةهلوقلت راو ني وملاك ا وادعى زَ

 ||| سف نوكرمشمل اانا ىلاعت هلوقل سف كرمثملا نا (لوتالا) ن اهجودلملدو ةنم و متوكت ن أو ديال ذاشلا

 ةرافك ف ةءقرلان | ىل_عانعجأ (فاشاا) ثيناللا او.تالو ىلاعت لاو ةمالا عاهاب ثيمخ ست لكو

ك ارا صهر هاط نمو ةدسا و هرشاط نمل وأ: هد نورهاطظد نيذلاو هلوقنأب ا
 ا 1 1 ا ةريث



 م ومس - ةيخ سس

 | : ظ لعد 3 سا لضرالا قامو تاوعسلا قام ءد هللا نر | لا5ّتامولءاا طاملاعهنوكناسدك ||
 | امناو لئالدلا ةطساوب مولعم هنكماو ىربالءام_ثالاناملاعىلاعت هنوك نال اذهلوقأو لعتإل أ ىارتملأ
 نم لكو مظلم ةقستنم ةساقثم ةمك# هلاعفاّناوهاملاع هنوكا ىلع لءادإاّنال معلا اذه ىلعدبُو رلا طفل قلطأ ظ

 ا تاسكرتو ضرالاو تاوعسلا بئاعىفةدهاشمة وق (ىوالا ةمّقملا امأ) لاعوهذ كل ذكملاعف أ تناك
 ارغاط كلك ىلامعت هنوك, ىلع لادإا لل دإا ناك امل وة دف (ةئاشثلاةمّدقلاامأو) ناومحلاوتادنلا |!

 ذهاشملا سوسحملا ىر ابراج راصوءال+-اوروهظل ا تاجرد ىلعأ ىلا لالدتسالاو للا اذه غلب مرحال

 || ىهتواف يدق عدلعن الف تامولعملا عمم < ملاعىلاعت هناام أ ورت لاهم قرلا ظفل هملع قلطأ كذا
 صرمخملا كلذ فلا كلذ ”رقتقال ةممولعما ةعص ىف دك رتشمتامولعملا عجن ا عم ضعبلا نود ضعي ا
 هناصس هنال_عاو تامولعملا عم املاع ىلاعت ه ركب حو مرحالف لا ىلا هث هللا ىلعوهو صد ىلا

 رسب ترتلا | ده ةياعر قو تاومسلا ىفامو ضرالا ىفام لعب لة لو ضرالا فام تاوعس |ىفامملعي لاق |
 ةهءداروهالاهئالث ىو نمنوكءام) لاقن ىوتلانمدابعلا نمنوكي ام ص ىلا عت هنا مبسم

 ةمامقا!موهاواعام مهتشمث اواك امن مهعءموخال ارثك االو كلذ نم ىندأ الو مهسد سوهال اهسجالو
 | ١

 | هئالئىو نمنوكتامةومحونأ أرق ىنتبنبالاف (ىلوالاهلّئملا) لئاسمهبفو ( ميلعئ م لكب هللا
 ٍ ىنءاجام كلوةك ةمسنلاموعو عامسشاا نم ؛كانهاملهجولاوهةماعل اهملع ىذلاربك ذتلاو لاق مءانلاد

 هئن ات ىوحلا نالو نم ةلكودو لوعشملاو ىلعافلا نيب لصافلا عقو هنالوذي راح نم فرض امو ةأ سما نم
 | ةيراح ترض امو أ سا تماقام لاق ءاكىوغ نوكي امة الارب دق: نالف تننأتلا امأو امة ءقحاشنان سل
 || (ةثلاثلاةلمسملا)ةئالثك و نمل صح الو دج ونامىأ ةمال ناك نم نوكي[مهلوق (ةءن اش ةلثسأا)
 قدثم ىومضلاجاحزلا لاقو مهاو د نمر تص ىفريخال ىلا عت هلوق هنمور دصم وهو ىجاننلا ىوتلا
 | ةعفترملا ضرالاكراصريغل عاما نعى“ امل ارسسروك ذملا مالكتلا فان و عفنراام ىهوةودقلا نم
 هلوق هنمو ىوخن موق لا فافصو ىوذلا لع مت نأ اضيًازوت وريغلا لاصتا نع تلح اهعافترالا_ماف

 وح (ةعبارلا رسما )هب فصور دسم لكك ل ذكو فاضاا فد ىوتو ذمه ىعملاو ىوش مهذاو ىلاعت

 ||| نوكينأ(ىامل او) ةفاضالانارور# نوكمنأ ( امه دحأ) نيهجو لمة ةنالث ىو نم هلوقىفةثالث
 (ةسماشخلا هلّكسملا) غصن وكمف هن الث ند انّدمنمنوكيامربدقَتا ان وكي ونيس انتملا يدعم كولا
 ْ (ةسداسلا هلئسملا) هلع ل ديك و نال نو>اذت راعضاب لاس ىلع بصنلاب ةسكسو ةثالث هلم عى باو

 أنا (اهدحأ) اهوجو ه.فاوركذونيبلا فةعب رالا عأ لمهأو ةسيللاو هئالئلاركحصذىلاهتهنإ
 أ د-اولا قب ةرواثملاوىحانتلا ف نان ئاذخأ اذافاوعمجا اذا :هثالثلا نال كل ذو ةبحرلا لأكل ةراشا اذه

 | اد.دحو سماخللا قياوعتجا اذا ةسهلتا اذكو كسنأو كسلا: ىلا عت لوةفهبلق ن.ضيفادمحواعت اضا
 ىلا هنا هكرتد ام قاخلتا نع عطقنا نم لكنا ىلا ةراشا اذهفاديرف مهتمدحاو قل ةءذ رأا وباك اذاامأادنرف

 رك ذا اندرفا ادادعالا صقنرتولا ب< رتوهتلانال حوْزلا نم فرش درغلاددعلا نا (!بانأو) اعتاض ا

 |ةر وأاشملا ىف هئمدب الام لقانا (اهئلانو) رومالا عمج ىف ةسولالارومالادءاعر نم ديال هنا ىل_عاهيدللا

 ثااشلاو تاسثالاو ىئنلاىف نيعزانتلاكناثثالا نركب ىت> هثالث ةحطصم دة اهتءضرغلانوكي ىتاأ
 ةرواشمللا اوءقتجا عجب لك ىفاذكهو ض رغلا كلذ مو ةروشملا كل لامك دا امبتأ ماا ظسوتلاك |

 ( ادرقمهددعةرواشملاب ار نوكتن أو دبال بسلا اذهلف لوقلا لوبةءاك- نوكي دحاو ئممهفديالق

 || نم موقف تازن ةياالانا (اهعبارو) قابلا ىلعاهيمشتامهركذب ىئتك او نيلوتالا نيدرفلا هناحسرك دق
 هب الا هذه تازثسايعنبا لاق نيددعلا نيذه ىلءاوناكو نين ءؤملل ةظداغم ىحانتلا لعاوعتجانيّتقاثأأ ||
 | لاهو لوةئامهق العبي لهمهدحأ لا قذنوث د: اموناوناك ةممأ نبناوةصوورع ىب !بمحو ةعس دا

 || فصمفدا (اهماخو) لكلا ل_همف ضعبلا لعيناك ناثلاشلا لافو ضعبا نود ضعبلا لعيفاشلا | :
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 كيدسلا يي ىلع ث يدل ١لدمعطامالسلا هيلع لاف مودأ | ل. ةنمالا تن أل هو هل لاه مودا ا
 ةعاطت_سالاف ةقاطلاق وذعسولاو عسولا ل وذ ةءاطتسالا انو ماعطالا ىلا موصاا نملاق الا ىف رد

 قمشلا ةدش عم سيال ىنعملا اذ_هّنامولعموةلوه سلا ليس ىل_ءلعفلا نمناسس الا نكست ناود
 امبهللاو هينوظءونمكلذ) ىلاسعت هلوق لعأ هللاوذب الاءذهى نآرذلا هقفي قل هدام ةرمصس لج دهذ
 مكحا ظءو ةرافكلا ظاغّْد ا ىأ هين رظءو:رافكلايف طظيلغتلا يكل ذجاسزلا لاه ) ريش نولميسعت

 نوا.عئاع هاو ةرافكسلا نم هينو هوت ىأ هب نواظءون مكل ذءريدغ لاهو هو دواسعئالور اهلغن ا اوكرتت ىتح

 ةقرااربر حت ىفرك ذو طرمش عباساتلاّتا ىلع#ي الا تادق ( انيكسهنيّدس ماعطاف عطتسي مل نأ اساس نأ ىلق

 انيكسم نيس ماسطاف كل ذ عطتسسيمل ن منا ىلاعةرك ذمت اس امن نأ لبق نما دجوب ناوديال هنا موصلاو
 هذ ىلع ةعّرفماةمهقمل ا لئاسملاو عاملال هلال دي نيلو الاكهأ الا ةسامملا لق هعوقو نمّدبال هناركذي لو
 نيرفاكدلو هللادو دسك التو هلوسرو هلت اءاونمْؤدل كلذ ) . ىلا هن لاف مث هَمْمْلا بةكىف ةدوك ذم ةريثك يااا
 ىذاا كا رضرفلا ىندملاو عفرلا لت ىفهنا حاجزلا لاف (لوال) ناهجو كلذ هلوق فو( ميلا باذع

 5-5 ها 06

 . (| ةلثسسا)رفكلا مدعو ناميال ' مهتمدارأ ىلاسعت هن | ىلع لدي اذهور كلا نم ةمله السا ىف هلعاوناك أم ىلع
 | | هنانيب ولامعالا.ذهيمهرمألاقفةياال ا هذه ناعالا ىعس لمعلا لش دأ نملدتاسا (ةيئاشلا
 ْ ا : لاف كلذ ركن أ نمو ناسعالا نهلمعلاّنا ىلع هي الا هده تادفني:ءؤماهلمعبا ضو ريصتلاب عمد صا

 0 دسم رارقالاءهلاباو:مودل كل ذ ىعملا لون نغوءاشالا هده ىلء-ءب هلت اءاو ممول كلذ لق ىلاعت هنا

 ا ميل ب اذني رفاكسالو هللادو د كلو لاف ةعاطل نم مهل ديال هنا ناس ىف دك | ىلاعت هنا ماكحالا

 ١ دقو مهلق نه نيذلا تبكا 6 اوةيكهلوسرو هلل نواح نيذا نا )ىلا عت هل وه هيبذكواذ_هد# نا ىأ

 : دربا الاه نالوق :ذالا ىن( ىلوالا لمس ا) نال سم همق (نيهمبادعنبي رفاكللو تاب تاءآ اتازرأ

 ةذاحملا ىفناهذصالا لوب ألاه دو دم قزرلا عو:همالودادح ٍباَو.!]لاسقي هنمو ةعنامملا ةداحملالهأ
 ةديدشدع زانمكل ذ ناكوا ةقمةلنا ف كاذ ناك ا وسدي د1 ناولب اقملادا رااودب دا ظفل نم'لعام»

 هامل وأ عما ر'لابةران كل دو ن وناشد نو داعب ىن ودا اولا_ةفنو رمسفملاام أدي ايم و هلئانةهست

 | اعسار نوكب نأ نكي نوداست هوقف ريمضأا (ةئاشلاهلث_سملا) هللا نيد نعدصلاو بد ذك: نانومقا

 لهتحو ىلاعت هللا مهلذأف مالسل ا هماعلوسرلا ىلعنو رهاظي وني رفاكنا !نوداوب اوناكم هاه نيقفان ا ىلا
 لذاابدو درو هذآ اذا انالف هلا ت.كلاسقيدربا لاه اولذس ىأاوةمكم-مناهلو -ر هللا لعافر اذكلا راس

 قدص ىلع ل دن تانبب ثاناانازثأ دقو لسرلاءادسعأ نءم_ملبق نم نيذلا تءك اك لاه متوبكم هل لاسةي
 نيدا !ءالؤه تادع نا هناصسني.ف مهركو ,هزعب بهذينمومباذعتان الاهذ مني رفاكللاو لوسرلا

 موي)لاقفدعولا اذهل ماك هبامىلاعترت ذممديدشلا باذ علا ةرخ الاىفو زاوهلاو لذلا اين داا ىف

 نيهعدأ مهين بوصنم مون (دمهشئث لك ىلع هللاوهو فو هللا ءاص-أ اولع اع مهم نيف اهدجج هللا مسهشع
 (ىناشلاو) ثوعصريغدحأ مهنم كرتيال مهاك( امهدحأ) نال روقاعمج- هلوقىو مومللا_هذفعت ركذاراعت انوأ

 هدنع نون ىذلا مهلا اريه_تتواخحب وو دم-هأ الرعبذعا واعاج مه دف لاف مد ١و لاح ىف نيم

 نا :لاوأ عم طا ىأ هلا اصح أ هل وقود اهثالا سور ىلع ىزانا نميهتطإ اارانا ىلا مهم ةعراسملا
 [اهورقصتسا مم الءو#نو لاق مث تايمئزلساب ملا ىلاعت هنال ناكملاونامزلاو ةمفكلاو ةدكلا نم لاالا
 ىلابعت هنا مث ةسدبلا'ىذ هلع ىذيالد٠ اش ىأ د عش ئث لك ىلعدللا راهو مرحالف ا ماونواتو
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 اوصف” لدقاذا هلال ضرغلا قثالاذه ىج نبا لاف اوصءافت دنهىلأنيدوادو نسا ارق (ةيناشلا ||

 نا لا ةفلوسرلا ىلع[ ذ ىو مامقلا ىلع مهلمدع ام لسو هيلع هلق | ىلص هللا ل ؤسرف رعف مهل عسول نأ ْ

 ان

 ْ رافكنل اعمج ىل كل ذانلجس نا ومهتنسا أيا ونمانيذلاانهمءانئأنيقفانملا ىلءاونمآنيذااا-هيءاهلوق ةناالا

 متالان ىحاذنلا ىل_ءنيقنانملاودويلامذانا ىلاعت هنالثل ذو ني-:ّوملا ىلعاذهاذلج نيقفانملاو د وهلا نم |

 اوجانتنال لاقف م تقي رط لئماوكل -:نأنينمؤملا هباصمأ ىببن ناي هعبتأ لوسرلا ةيصهءوتاودعلاو
 هيلع افالخ نوكي اموهو لوسرلا ةيصعموريغلا لظ ىلا ىَدْوِزاموهو ناودعلاو سني عيقباموهو مثالا
 , كرو تاعاطا | ل_عف نمرا-دلا نههب قيام ودو ىوةّلاب وناودعلاّداضيىذلاريلاناوح انتي نأ مه 5

 | وعدي مالكلا اذه لئمىلا اوعديأمّ ال مهتاجانم تلق هتف م هذهاعاوجانت قم موقلاَنال_عاو ىماعملا

 ْ نيبحالصاوأ فورعموأ ةقدصب ىمأن مالا مهاووش نمريسثكىريخال هلوق نمبرتد كلذو :نانيطا ىلا

 | هللا اوقتاو) ىلاعت لاه غدحأ هتاح اند نم ذاتي 1 ةاجاناا هذه ىف لحنرلا قي رط تفرع قفاضرأو سانناا |
 | ىلاعتهلوق ىلاعتدتنا لعزوال ناكملافالاو ىزاحم و بسا < ثمح ىلاكأ (نورمث < هملا ىذا

 قارغتسالل نوكي نأ نكعال ىومنأا ظفاف ماللاوفلالا (اونمآنيذلا نزل ناطمشلا نهى وعلاامعا)

 تاىءملاوناودعلاو الان ىوتتلاوهو قداسل ادووعملا هئمدارملا لو هو هللا نمتوكيام ىودخلا ىفّرال
 ْ مهرأرا ذانينمؤملا تال كلذو نيمو َن زان بس ىه بلاى وخلا كإىلع اومدق» نأ لع مهلمح ناطمشل ١

 اومرهو اولتق مهنا تاوزغلاىلا اوجرخ يذلا انتاوخاو انئابرقأ نعم .غلب دقوالا يهارئام اولاهن دج امم

 لطبيالو هلأ بمال هملع لك ولن مناف (نونمؤاالكوتنلف هللا ىلعو) لاه مث مغلا ل زب ىسرافكلا
 همقو (مكل هللا سفن اوصسفاو ىاجمافاوصسفن ركل لبقاذا اونمآنيذااهيأان) ىلاعتهلوق همعس

 ْ مهمأ اوكاسسل او ضعا لاسم وكياع نيمو اود ايعى ملال ىلاعت هنالعا(ىلوالا 'ءلثملا) لئاسسم

 | نم ضعي نعمكضعب حضملو هنفاوءسون ساجنا ىفاوصسقتهلوقو ةدوملاو د لا ةدانزلاسسري_هداعن الا
 هلكملا) ةعنلىأ ةعسسف هبفذدلو ةهسف:زامقمو ةكيسفةذلب لاقياوءاضتنالو غن ىأ ىنع مسخ مهأ وق

 دحأولا قوفامل نوكئا مناف :هلعانملا انههدارملاو لعافتف محافل اامأو مسفت كلان نكمل هانعف
 هنا لص ىلا سا دارملاّنال دمحو اا هجولاو ىدح أولا لاه سلاما ىف ىرقو هلراكملاو ةعسانتااك
 (ةئااثلا هلكسملا) سوأ عضو ىأ ةدح ىلع ساحن سلاج لكل لغتي نأ عجبا هوو ددخا ووهو مسو هيلع

 اسفانته دق نوماضتراوناكل سو هماع هللا ىلص هلا لوسر ساجمدارملات ا (لوتالا) الاوقأ هن الا ىئاوركذ
 لاف (ل اوالا) اهوجو لوزتلا ب سىفاورت دلوقلا اذه ىلءو «مالكعاةسا ىلعاصرحو هنمبرقلا ىلع

 ني رحاهملا نءردب لهأ مركب ناكو ق.سض ناكملا ىفو ةفصلا ىف ةعمجب' مون مال لا هملع ناك اح نب لئاقم
 نورطظتنيلسو هلع هلأ ىل-”ىبنلالاسح اوم اسقف ساجن ىلا اوس دقور دب لهأ ن مسانءاسقسر اصئالاو

 نه ىلع كلذ قّشو هيديزيب مانق مه نيذلارفنلا ةدعب يي لرب لق نالفانمق نالف اب مقر دب لهأ ريغ نم هلوح

 ءالؤه ىل_علدعام هللاواولافو كلذ ىفنوقفانملا نعطو م_ه>وجوى ةيهاركلا تنرعو هل نم ميقأ

 ةعلا مونت الا ذه تازئذ هنءاطنأ نم سلجأو مه.اهافهنم برا ١ اومحأو مهلا اود اموقنا

 ددسملا لح دنا كإ ذو سامشلا نب سدق نب تباب'ىفةباالا هذه تازئ لاق هنا سنع نسا نع ىور(ىناشلا)

 ةلاوعسوف همنذأق ناكىذلارقوال مالا ' هيلع لوسرلا نمبرقل ادب ريزاكو مهسلاحم موقا اد ا دقو
 ناو هءالكعوسأ ه«:هبرقااةمحم لوسرلل فصووم الك هئدبو هنمب ىرحجو مه ض غي هقياضم برق يح

 / وناك منا (ثلاشلا) دحال دب أ مودال راوعس وثنابم وهلا حأ ودب الاءده تازيف د مس ّْ
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 كلذ نمىندأالوئرق (ةءبانسلالكسملا) ىجبانتلا فاوذأ اذام_هعمهقناالارثك الو كلذ نم ]|

 كلر ةكءادتالا ىلء نمع وفم انوكين زو (ثلاثلاو) ةؤقل ب لولا فب هلناءالا ةوقالولوحال أ

 ىندأنوكيام لاق هناكئو# نم ل ىلعافطعامهعاننترانوكي نأ (عبارلاو) هقناالا ةوتالو لوحال
 ىندأن م نوكيام ل: هن ىو ىل_ءافطءني رورجمانوكي نأ زوجي (س».تاو) مهءموهالارثكا الو |

 دارلا(ةعساتلا هلكسملا تدعم ةطقذملا ءاباابريك الو ئرت (ةنمانلا لكلا ) موعموهالارثك االو ْ

 'مه:لعو مهرسو مهريضضو مهمالكباملاع ىلاعت هنوكمسهعم ىلا عت هنوك م دارملاو مهل اعيارءللعت هنوك نم 1

 : مهضعبأ رق (ةرمش اعل لع ىلا) ةدهاشملاو ناكملا نعىلاعت دقو مها ده ا ث..و مهعم رمذا ىلاعز ها

 كلذ ىلع بسام ىأ ا ام اخ هلوقو ىدملا ف دحاو اينوابتاونونلا نوكس مدس مش

 هنامتاعاطلا ف بغرتو ىداعملا نهرب دحتوهو ماءْئش لكي هللانا لاق مثىفاقح-الار دق ىلع ىزاو ١

 اوما نودوعي مث ىرمتلا نعاوجنيذلاىلارتلأ) لاقف ىومتل!نءاومننيذلا كئاقا لاحزيب كلاسعت ١

 اهفرسنحلا اذهو هللا هءك مح لامع لوم لوا اذاو لاسقف مهنع كح ىلاسعت هن ال برقأ لوتال'ورافكلا ند 1
 رابخالاوتوملانونءيك لع ماسلا اولاك مالسا | هماع لوسرلا ىلع اواسأ ذا اوناكدةةدوريلا نم عقو ىور

 لوسرلاة.صعمو ناو دعا اومتالاءنوج اند ) كاعد م ةروهثشءاهف ةثناعةصقو ةرهاطتم كلذ ىف :

 اهلثلا)ناتلثسم همفو (لوقنامعهقلا ابد هيالولموسفن أ ف نولوةيو هللادي كل < لاسعلو.> كواساذاو
 نوجانتب مما نينمؤملا نومهوبو مهنا نوجانتب اوناكءاوقالا كئلْوانا مد هنانو رسما لاف (ىلوالا
 مه اخ ملسو هملع هللا ىلصدقنا لوسر ىلا! كلذ نوما ىش كل ذاورثك انف كلذ نونزكف ,.هءوسامخ

 ىبنلاف اوسرال ,جفاخيوهناودعلاومنالاّن (امهدحأ)نيوو ل. .ةحناودعلاو مالا, نوجانني و
 ةبضانملال+ال ما دقالا كلذ ناك ذاامسال ناو دعلاو مالا بحول ىبنلا ىلعمادقالاّن ال ىومذلا نع
 نيإملاب ديكور كماما هنال مهند ىربع ناكى ذا اريسلا كلذوه ناودعلاو مثالاّن ا (ىنانل او دّرقلاراهظاو

 ىلءوأل اك نوجا::نوقاسلاو فلا ريغب نوت و هدحو زج أرق (ةيناشلاةلئسلا) مهءويئثوأ ||

 نولعتفي نافدحاونوج انّ و نرةق ىو دعل او ىوعدلاكر دصم ى وها او ىودكلانءنولعت, نومي

 ىت>ىللاعتهلوتواورواعتواو+وازتواوروتءاواو>ودزالاةءامدحاو ىرينا رع دتنولعافدو

 ٍ مجانا ذاهل وقنوجانت ارقنمةتراولءافئاوكراداو اولعتفا اوكردافاوكرداراهفاوكرادا اذا

 هلثماذ_هنالنومتت ةزجحت# ارقلدراذه ىف سداو مجان عواطما ذهف ىوقتلاو َربلاناوج انمثولوسرلا |[

 انههنالوقلاو لوسرلا تامصعمو ىرق فاشكلا بحاص لاق لوسرلا ةعمو ىلاعتهلوةوزاولا ||

 الوسع رناكول هنامهسفنأ فن واوةدممناىعبلوقناع هللا دعيالوامه هنآ نولوةي مهما ىلا عترك دمت

 مدقتْنا ىعملاو م ريصملا سيفا منولصي مهج مومسح) ىلا عت لاع م فافخس الا ادهم هللا د عيال ل:
 .حالصلا ضتقي لو بادعلا دق: ةئشم ا ضقت لا داف ةطصملا رس<وأ ةقيشملا بس نوكيان !بادعلا

 الف ميجانتادااونمآن يذلا ابيءاب)ىلاعتدلوق هملع مهامع عدرلا ىفمويذاك ةمارقلا ىف باذعل اف كل ذانضيأ
 اههءاهلوقي نييطاخلا فنا لع ١ (ىوقت و ريلاباودج او لوسرلا همصعمو ناودع او مثالاباوج اند

 هده قاناح دوملا ىلءىوتفأا نع اوم:نيذااىلارت لأ مّدةتامفهلوقاذلج-ناانال ا ذو نيلوقاونمآ نيذلا
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 20 انملس  س اي 22 ا ا  اا د سسي ة ضيوسإ سس نا

 . || ةلرقو هنا هذي هىلاعت هللا لزنأفم_اجام ىلا اوداعو كلذ نعاو تشي ملف نيإسملا نود او-انشالنأ ||

 || ماسلا كتي ف نولوقب مهنا ىنعيدقتاهيكسحرلامي كلومح ل زاج اذاو هلوقو ناو دعل ومالا مانرك ذاك
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 أ اورثك ا نيلسملاّْن] ساسع نما لاق (اهتاثد) ةاجانملا للدبق ةم د11 ةقدصا !كإءءار ةفلا٠ نلتكتبا

 هب . الا هذه تاززاسأف همبل نعت فف نأ هللادارأو هملعاو ة شى لسو هباع هللا ىلص هنن لوسر ىلع لآ اسما

 قع فلا اويلغ» اهنغالاّن انام نب لت : اً لاق (اهعبارو) "رلدسملا نءاوفكف سانلا ن 200

 هللا حأف مهسسواج لوط مسو هيلع هللا قص ىبنلا» هركى تح هناحانم نما ورك اومالسلا هيلع ”ىبنلا سلم

 هلع لوسرا سل ىلا اوقادش ةشاوأسشاو د لءار ةفلاامآواوعن ءافءاسضغالا ام أف اها اادضذتدملا

 انهيت اوفو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر سل ىلا نولصد و هنوةذنمف اسس نوكلمياوناكولنا اونقفمالسلا

 نوك. نأ ل مسح (اهسماخو) ءامنغالا ةجرد تطغاو هللا د_ذءءا رقفلاةسردتدادزافلكشلا

 ةموسةم ىهىتلا هناهوأنولغشدو لؤسزلا لع نوط وناكتاجانلا با ار نال هملع فرفختلا هنمدارملا
 تاهنظا نوما ضعي باق لغشيأم كلذ ىف ناكص هناء و ةدامعلا ىل_عو ةمال اىلا غالبالا ىلع

 (اهسداسو) ايندلا ىلا عجزبابث لفل ل دش ىطتةيوص الا سو هيلع سس هت !لوسر تلم

 لدي الار هاظ (ةيناشلاهلئسملا) ىاودلا ك2 لاملاَن افا دلا بن ءورخ الا بحم هيز زم, هناا

 ا ريتال الارخ ىف هل وقبكلذدك أت انو بوح والرهالا نال ايجاو ن احس ةقدصلا ميدةئّنا ىلع

 05 ؛ا.داو ناك امكلذَّنا لاه نه هم و هد وحول ؤزب هدقفبامفالا لاقيال كلدّناَو ميحرروةْع هللا ناو

 لمعءت_سانغا ادن هورهطأو مكل ارم كل د لاه ىلاعت هنا (لوالا) نيوجوب هيلع جتحاوابودنمنأك

 مفسد اوةوهو هب لصتم مالكب هن و زاام اجا او كلذ ناكولهنا(ىناثلا و) ضرفلا ىفال عوامل ف

 فصوب اضي ب جاولافرهط ا وريخ هنأب ف صوب اكبودنا انا لوتالا نعباوألاوهب , الارخ ا ىلا اومدعتنأ 1

 لوزنل ا نيتلصنم امهنوكح :والتلا فنيتلص: نيتي "الا نوكن م مزاد ال هناىفاشنا نعباوطاوشلا
 ناولو#<دادتعالا كءاناملا ارشعور هشأ ةعب رايدادتعالا بوو ىلعةلادلا هنأ الاىفاناقأك اذهوا

 ىلكلا لاقفخوسنملا نءزمءانا ارخأترادقمىفاوفلت ثا خوبسملا ىلع دالتلا ىفامدةتمؤسسانلا ناك ١
 حس مث مانأ ةرمشع فماكتلا كلذ قد ن امس نب لث د اقم لاقو مجنس ”عداهتاسةماسإلا عر

 اهيل هعبالو ىل قدح اهبل عام دن الهلا باك قنا لاق هنامالسلا هيلع ىلع ءىور(ةثلاثلا هلكيقا || ١

 نبب تم 3قملسو هملع هلا ىلص هنا لوسر تمحاناماكنف مهار دةرمشع هب ثد رتشافقراسب د ناكىدعيدسأ

 مهم اسامءنبان ع ءاطعو ىلكلاو ب رحن انعكورو دسأاهب لمس تض3مايظووو هم ىدب

 لاه ةصحرلاتازن مراسي ديق دصت مالسلا هءاعىل_ءالا دج ًاهحاش لذ اوق ص ىتح ةاجاذملا نإ 2 و

 قىوز دق ناكت او.مسنلا درو مث هتاجاذم لبق قد هل ايدَر ست مالسسلا هملع هنا تاناورلا قرثك الاو ىضاسقلا

 اذهل عستي ل تقول انالذ كاذب صتخ ا هنا تيئناو كلذ ولع فامو تقول او دجو ةياسعلا ل ضافاا نا يأ

 اود-و هنادعلا ل_ضافأ أتاريدقت ىلع لوقأ و هل-ةمن ءثو دعقال ةياصصل ارياك اَناة«سشالفالاو ضرفلا |

 ردقال هنافريقفا|بلق قضيام لمعلا اذه ىلعمادقالا كلذو اًمعطم مار هال ادهف كل داواءفأمو تق 1 ا

 نعطلل امس ل عفل | كل ذر اص هريغ هلعفو كل ذ غل | لعفي ملال هناف وغلا | ب ننلق سولو هلو قد مق هلم ىلع
 ل

 ىذلاّنال ةرضضمريبك هكرت ىف نكي ل* اينغالا:.ثحووءا رقفلا نزاساريسناك الل لعسفلااذهف لعفب منيف

 تاعاطلا ٠ نمالوتاسحاولان متاع الا :دينانا او ةث-والابمنوكب امم ىلوأ ةغلالل ايس ن وكي ظ

 نوكنأ ةاجانملا هذه. ىلوالا ناك اأو اان ا هذهاو 3 ل ةقدصا | دهب اوفاكاسنا منا ام دقلب دب ودنملا

 تازرئال لاق هنا مالسلا هملع بلاط ىلأ نب ىلع نعىور (ةعبارلا هلك لا ) نعطال اببس اهك رت نكي ل هكورتم

 ةيح تاق مك لاه هنوة.طيال تاق راشد ف لوةناملاقف ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر ىن اعدادي الادهذ_ه

 رهطأو مكلريخ كل ذ ىلانعت لوقام أ كلاح بس ىلءتر مذ لاما لملق كنا نعمل او د.هزل كنا لاه ةريعشوأ
 مي-ر روع هللاناف اوددت لنافهلوقامأ ةرهط ةقد_صااًنالرهطأو مكس د ىف مكلريخ مدقتاا كلذ ىأ َ

 وبأركنأ (ةسماسالا ل شملا) هنعاوفعم ناكم قد ام د< ملنمَّنا ىلع دياذهدءارةذلا هنمدارملاف
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 دسم ب سعت نحب دي ا
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 | نآءوخ أهل سامب رف هيلع قيضينأ هركيمهنم لجرلاناكو ملسو هيلعهتلا ىلصهقتالوسر نم بوقتلا نوبي |
 ناكوع اًرمْفلا هسعنأ هركم نم مه.ق تاكو هوركملا اوامت داوفطاهّتبنأي ىلاعت هللا هنا مهم أف ىبأذ دل مسفب ؛

 سااجي فاو صسفتدارملانان سحلاراش>اوهو (ىلاثلا لوقلا) ' اور مهلو فوه! ١نوسبان ةفدلا لهأ ا

 ةداه-شلا لءمهصرل-نونأف اوف لوةبف فصاا أي ل_جرلا ناكو لاّةال دعادم هلوةكوهو لادقلا

 سلجم هنمدارملانا برقالاو ىذاقلا لاق عماجلاو سلاسجلا عمج هيدارملانا .(ثلاشاا لوقلاو)|)
 ةناالا لوزن نامز ىف دوهعملاوادوهعم هنوكىضَدقي هو ىلسع ساحل ارك ذىلاعت هنالمالسل ا هملع لوسرلا |
 ٠ انا ةمظعتي نم هسنم برقللن أ مواعمو هيلع سفاننل ملغعي ىذلا لسو هيلع هلثا ىلص لوسرلا ساجمالا سي ا

 كلذاو ىهنلاو مالحالا ولوا مكنمىململ مالسلا هملع لاق كل ذإو هلزلا نم هنفافوطثي دب غاهس نم همفأ|

 لضخ دأ كلذ نال نكمأ اذا حسفتلاباو اف نوةي امضي مست رثكلاوناكو هبات أ ن نملضافالا مدقي ناك م

 'ْ نوكي نأ جس داهلبا لاف هلم ىف كلذ مصاذاونيدلا ىف ءنمدبالام عام-ف كلارتشالا فو برهتلا ىف |

 ٠ ةسامدم3ة:ىلا ةجا او لوالا فدلان ءارخأت منوكي دقسأيااديدشلانالىلوأ تناك امب دلهلثما]

 ١ قاطمو ف مكل هللا عسفب ىلا.عتهلوقام ةركذلاو لهل سلا جمرئاس اذه ىل عساي مث مسفنلا نم ديالذ |
 | ىلع تلد هب الا #هنامللعاو ةزلاوريةلاور دصلاو قزرلاو ناكبملا نم همف ةحسفلا سان !بلطيام لك ىف ْ

 لقاعال كش الو : ةرح " الاواستدلا تاريخ هيلع هللا عسو ةسحارلاوريدنا باوبأ هللادامع ىلع عسو نم لك نا ا

 | هءلعلاف كلذاو هبلق فرورمسلاا لامد او للا ىلاريذنا لاسيا هنسدارملا لو ؛ سال ا ىف مسفنل 1 الادمتينأ |

 ٠ ْ اوزمدن افاوزشت ذغالقاذاد) لاه مم ململاهمخأ نؤعىفديعلالازامدبعلا نوع ىف هللا لازئال مالا ْ

 ْ ةلكسملا) لث اسم همفو (ري_خنوامعنامع هللاو تاج ردملعلا اونوأ نيذإ او مكنم اونمانيذلا هللا عفرب :

 ليقاذا (اهدحأ) اهوجو لمت ظفالاواوعقترافاوءفترامكل لقاذا ساسء نبا لاه (ىلوالا ||

 هيلع هنا ىلص هللا لوسر د_:ءنماوموقمكلا ليقاذا (اهينانأف) ضظ2ظ10100 ظ
 ”ىبنلا ىذويناكمكل ذنا ثي د نيسن ات مالو لاق امهعمارزكرالو اوموةذمالكل!ىفاولوطنالو سو :

 هءاواغت_ثافدلا اوهاتوريملالاع اود اهذاو ةالصااىلا اوموقمكل ليقاذا(اهثلانثوإل حاجزلا لوةوهو ْ

 ْ ىدؤناذا اهلماسقلاناو اف ةالدلا ن ءاولاقامةاموةناديز نباو كاصخضلا لاق همفاولق اني“ الوهلاو.داتو

 ظ نوٌثرعب و نوفكع بو نوفكعي لثمن اتغلامهو اهمضب ونيلارسكباوزمشنائرق (ةيناشلا ةلئساا) |
 ّْ مهدعوءامشالا ضعساسناب مهن ع مش امشالا ضاعن ن نعءالوأ مها مئاملىلاعت هنا ل-عاونوشر ءدوأ

 ظ ه«رهاوأ ل انتماء نينمؤملاهلا عفري ىأ تاير در عل اورو نيذلاو مكتمار اونمنيذلا هللا عفرب لاقذ ةعاطلا ىلع
 | لوةلاوهو (لوالا) نالوق ةعفرلا هذه نمدارملا ىفمث تاجرد ةصاخمغنمنملاغلاوهلوسر صاوأو

 الأ هئمدا رااناروهثملالوةااودو(ىناثلاو ) مالسأ ا هلع لوسرلاسل# ىف ةعقرلا يدار ا١تاردانلا

 : اهاكءامسالا مدالعو ىلا.عتهلوقريسف:ىانينطاانا لعاو ناوضرلا تا رمو ب اوثا | تاجر د ىف ةعفرلا ؛

 هناف كل داو نمؤمال لصالام ةلْرملا نم هتعاطل ىضَتَق» ماعلا ٍلعّنا ةببشال ىذاسقلا لاهو للعلا هلمضفىف :

 || تاهبسشثلاو مارحلا نءزارتحالا ةمفمكنم ممله هنال لاعلاريغد ىدتةيالوهل اعفأ لك ىف ملاعلاب ىدتقي |
 2 وهريغ هفرعبالام ةدابعلا ىف لاذالاو ع وشلل ةفركسح ن لعب وريغلا هفرعب الامس ةذلا ةمساحمو

 ّْ هريغ هنم ظدت الام قولا نمهمزلد اف طحت 2 لهرغسغهف رعبالامايهت انفصواهت حاف وأو ةبودلا ةسفكنم ْ

 ْ نم همني اسف هيامعمظعي كلذكف باو :ل|ةحرد ىف تاعاطلان نم هل اعفأةلزنم لفعتاك هنكل ةاك وول او |

 اونمآ نيذلا اسهم“ 59 ىلاعت هلوق هنماريمكن وكي نأ هريسغر اغص نم مريثك ى عندعال ىتح هلعناك بونذلا

 | (محرروةغهتلاناقاودحت ل ناف رهطأو مكلريخ كاذةقدص مك او ىدينيباومَدَمَف لوسرلا َيحاناذا
 السلا هبلعل اوسرلا ماظعااهلوادئاوفلا نم عاونأ ع قشي فيلكدلاذه(ىلوالاةلعسما) لئام بف
 | (اهبنانأد) هرهججس | ةلوهلا.هدجوناو همظعتسا ةقشملا عمئشلا دجو اذا ناسفال انف هناجانم ماظعاو
 هته
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 | نوفل اكمهل نوفاك هج هللا مهتعبي مون) ىلاعتهلوق ةيال ا هذه تازئفاندالو أوان فنان ةمامقلا م وب |
 ايذك ةماقلا مو هق فلم قاما نا سابع لاق ( توداكلامه مهناالا و * ىل# مانو. سو مك

 هل وقكوهف(ىناشلاامأ وني كرم مات اماشر هلناو هل وفكش(لوالاامأ ) انذك ايئدلا ق هئاساوال فاك

 مهيذكمميورتم كم هناةماسقلا مون اونظ قاغنلا ىفمهلغو ةّدشا مهنا ىئعملاو مك ماهتادن وفلحتو
 اودرولو هلوقب ةراشالا هما اوادبا مهعم قس م اذه ناكسذ بورغلا مالع ىلع ةيذاكل اناميالاب

 نوفلحت ,منادي الا نمدارملافنويذكيال ةرختالا له نا ىذاسقااو قابلا لاق ه:ءاو منام اوداسعأ
 م- ءتجاالا ةوقراتتك ف لخلا اًدهن وكمال هجولا اذه ىلعوانسفنا دن ءْنب رئاك نانا وك الاى

 دقو ماغنلا ىف ةهظعددك اكر ىضتتي هنا ك شال هجولا اذه هن الاريسفتنأ لعاوان دل! ف ىأ نو ذاححلاا

 ذودسأ) ىلاعتهلوق 5 نر ثماك اما راق اوة وفرق ماعنالا ةزونم هلكسملا هده ىف اشصقتسا

 لاه ند ال سنا كلا 000 وأ هللا قار ذو هانا ناطبسشلا ميل«

 امد وه ورز اللاطن أما اناس أ ذوحا نأكر قلاب تاكزدل نانو وا -ء او

 ٍْ كئاواهتنارك ذمهاسناف لاهم موماعىلودساو ناطمش ثاامهكدامىأقونتساو بودّساو أ لصالا ىلع

 نيسهجو نملاسعالا قاف هب ىضاةل ا جحاو نورسافلا م ف ناطم-ُد ثلا برس نا الا ناطم_.كلا بزرح

 قلمي اذ ل -- ول( قانثاو) دك ابا ىل مفاض تاكل هلالي ل هحول ناب ٌكلذ(لوالا)

 لذكال قارب ل ذاوهد 2. لى ىأ نر ىرققانا سرر نيل لل 3 نياذالا ىف كا

 َ هانسمريغ هعزاش ن ءتلذ تناك هانم هريغ هلنأَد رع تناك اءإف ىناثلا مصختاز ءيس> ىلع نيم هلت ا دحأ

 ا (ىلوالا ةلثسملا) نان سءهمفو ىلءروانا ”نيلغال هللا بتنك لاهفنينمؤماز عنا مهلذ رشا او اضبأ |

 ناز "ب اعبمناكسالاو كيردتلا ىلءوبأ لاق نوكرحيال نوقابلاو الا غش ىلسروانا سماع نباو عفانأ ارق :

 مهنمو فان ةيلغلا ةع انة اغلاىلا مك نم مهْهنأالا ةهلصاحح ةنخعام لسرلا عم -ةيلغ (ةناغلا هلكساا] 1

 واما دارعزعدسأ هال ازهار قع كرفان لق ذك نم |

 انرهظ نو حرتلابا اولاق نيلملا نا لئاسةم لاه هنا ذا نكمالا-لاعن وكن هناذإ س حاولاو هتاذإدو ولا نكم

 هللاو الكمه وة: لع ىتاا ىرقلا ضعبكمورلاو سراف نأ ن ودظتا ىأ نب هللا دبع لاسةذ مورلاو سراف ىلءهللا

 ح : الاموملاو هلةنو:ءؤداموةدمال ) ) ىلاعتهلوق « هب الا هذه هللا لزرنأ: ةدءواسعحرثك 5 !مهسأ

 دسم

 ْ م-مولق ىف بكن ءاوأ مهتريش وأ مم اوخاوأ مه اباوأ مهءانآ اوناكولو هلو مرو هلل اداح نمنود اون

 هنءاوضرو م-منعهتلا ىذر اية نيدلاخراسمالا اهتك ن «ىردت تانج موا دينو هند حورب مهدياو ناعالا

 كلذوهلناءاد عادا دور قاع ايس هنا ىيسعملا ( نوملغملام ه هللا برح نأ الا هنن | بح كئاوأ

 ناعم_:<ال اهلا (امهدحأ ( نيهجو ىلءاذ_هوهؤدع كلذ عب < نأ عندما اديس بح نءنال

 | (ىلاشلاو) اقنانم هيحاص نوكف نامعالا هف لص < ل هقلا» ادعادأ دوب اقااىفله>اذاف فاةلا

 بيس رتاكض دادولا اذه حاس نوكال حولا ا له يلءو ةريبكو ةيصعم هنكأو ناعم تع امس

 مس رتاعمو ماهو هل صؤوب ان قسما تنسيك نادي اساسا. انزا ادهش

 | اماقا أرف اكهنوكع ماسبن دوا دهعهانم ةدارا ىهةروظحلا ةدوملاانتلقةروظلا ة_ءرحغاةّدولاهذ_هاك

 هذ ا (هلدأ) هوحو نمةدوأ هدد نه لاى غلاب ىلاعت هنا مث قر اهدس الو كا ذ ىوسام

 أ دا رااو ,مريشعوأ م-ماوخاوأ مهءانباوأم هءابأ اوناكولو ةلوق(ايناناد) تامس النامالاع ل

 / لاق نيدلا سساحورطمايواغم ل | للا هه نوكي نأ باه عمو لدملا عاونأم طعاع الؤه ىلا للا نأ

 1 البلا تلت ا قرخ انرقا ازبار انوع اد الاءديص تاز سال

 7 يهين



 تع

 قافنلا اوك رتنيقفانملا نماموقّناو تاهدسصل ال ذب نمنوعنمعاوناكنيتفانملاّنا لاقو عسنلا عوقو لسم

 ىودتلا ىلع ةقدصل ا ميد ىهأف نيف انملا نع مهزيع نأ ىلاعت هللا دارأف اعمق -انامعا انطابو ارهاظاونمآو

 ةيللصملا هذه لال فاكستلا اذه ناك اذاو ىلهالا هقافن ىلع ق:نعامةءةحاناما | اونمانيذلاءالؤهزيقمل

 ناكفءاكتلا كِلْذَنا مه ىبأل وقىلهاحو تقولا كال دب فياك-لا اذهر دق مرجال ثقولا كلذي ةرّدقملا

 ادهراذس اذ_هنوكيالف ةصوصلا ةياغلا ىلا ءاهتنالا دنعم راه !بحوفةصومص ةءاغاردقم

 خوسنم هنالاق نم مسه هو ٌمَةفْشْأأ هلوةبخ وسنمهنارو ه4! دئعرو ثملاو سأب هنأم نسس>- مالكلا

 مكلعهللا باتو اواعفت م ذافتافدص مى اوك ىدينيباومدغتنأ حةْغْمْأ 1 ) ىلاعت هوقةاكرلا بوجوب

 تاهدصل ا عدت: مدح ىعملاو (نولءءتامجريبش هللاوهلوسرو هللااوع.طأوةاك لا اون او ةالصا اوقاف

 اوطّرفتالذ هواعفتالن ا ىف مكل صخرو مكمأع هللا بانو هن مت هام اول مل ذاق لاس ا قاف ! نم «سفاس

 نم هناسو ف.لكسشلا كا ذ ىف نينم و اريصقت ىلع ل ديدي "الارهاط لمق ناف تاعاطلارراسو ةاكرلاو ةالسعلا ىف
 هلوق(اهثلانثو)ا واعفت مل ذافهلوق (اهينان'و) مهريصقت ىلع لدي وهو او.« دقتنأ َحَعَعْسَأ أ هكوق ( اهل وأ) هوجو
 ةاحانملاءاولغثيو ةقدصلا اومدةينأب اوفاك ا موقلاّن الا ذو لقاك سىهالا سدل انلق مكملع هللا باتق

 ىل_ءاوردةي ل كلذ نم منكم ملا ذاف ةاج انا !نملوسرلا نكم اذاالا نكمتالة اانا ا َتالزبئاجرعسغاضبأ
 ردص قيسط لع ىلاعت هنا عنتعالف َمَهَْسْأا هلوقامأف مهتمريستلارودص ىلع لدتال يالاَناانإعق ةاجانملا
 سدلف كيلعهللا بانة هلوقامأو لوقا اذهلاةف بوجولا مادول لبّملا ىف ةقدصلا ءاطعا نع مهمريثك

 مسن اوةالصلا مقأو هللا ىلا نيعدس ارنييثات منك اذا مكنا لهسحي لو ريصََملا اذه نم مكملع بان هنادي الا ىف

 ىلاعتدهل وقمكتاسنو مكلاعأب ط.2 ىنعي نولوعتاع ريخ هللاوهلوقامأ فءلكشلا اذه مك [نكدةفةاك لا

 ناك (نولعيم_هو بدكل ا ىل_عنوفاكو مهنمالو مكنه مهام مع هللا بضغاموقاولو نيذلا ىلارتا)

 مهؤاعدااما بذكلا اذه نمدارماو بذكلا ىلةنوفادعودومملا نمالون واسملااب مي مكتم مهام نيئمؤملا
 اوناخ كلذ ملعف مكن مهل لبقاذافنيلسملا نودبكي وهلوسرو هلا نو ةيياوناكم_منااماو نيابسم مهنوك

 تالءاو هيلعن واح ىذلا يذكلاوهاذهف هاناعفامو كل ذانلقامانا نوفاكف لّدقلا نم مسمسف:أ ىلع
 نوكيامنا هنعري_هحلل افلا نوح. ىذااريختاّن ا ظدحالا لوق داس ىلع لدن هن الاود_ه

 نول مهو هل وق ناكل هملا بهذام ىلءسمالا ناك ول هنال كال ذو هنءريغمللابفلا خربت نوكريملا مع ولادك

 ىنبعب وأ ناطش ندعي رظا لح روكملع لدي لاق ذا هن رت ىف ا و هملع هللا ىلص هللا لوسر انيق دووما اىل

 مهو بذكلا ىلءنوفاو هلوق لزنف فاي لءف مست مل كلاس قة ناواهرز ءانمع لجر لخ دف ناطم#ش

 نيَدَمْغا ضعبدنءهنمدارملاو ( نولمعي اوناك امءاسممااديدشاباذعمهلهتلادعا) .ىلاعتهلوق نولي

 | ناثلكسمهسضو (نيهمباذعمهلفهتلا لسسنعاو دصف ةنجممئاعااوذنعا ) ىلا هلا مث ريقملا باذع

 ىأ فاض ا فذ ىلءاذه ىح نبا لاق ةزمولارم كس, ممامعا اوذ#ذ1نسحلا ارق(ىلوالا هل ملا)
 اونمأ الف نواسملا مهلمَدي نأ نعةنجو أ نمسملل ,هد.كو مهقافنرووظ نع ةنجممناعاراهظا اوذنما

 مالسالا لا عيبشنو نولقلا ف تاهشلاءاسقلاب مال_ءالا ف لوخدإا نع سا: اذصراولغت_ثاَلدَعْلا نم
 انهههلوقوريقلا باذع ىلعا ديد اءاذعمهل هللا دعا هلوقالحامتاو ةرخ الا باذعى أ نيهمباذع مولف ٍ
 ةرخاالا باذع لكلا نمدارملا لاه نءسانلا نموراركسملا مزلب الل ةرخ الا باذع ىلع نيهمب اذع مولف
 مهنعوغتنا) ىلاعتهلوق « باذءلا قرفاناذعم_هاندز هلاليه نعاو دصو اورفكن يذلا هلوةكودو

 ْن رمصنذا لاق مخماددا ونأ كور (نودلاخ ايف مه رانلا باضأ كئلوأ اشهقنا نممهدالوأ الو مهل اومأ ْ
 مو ع حسب م سس يع

 مذ
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 أ منم نيب لهأ الا تاعرذاو احر ىلا ماشلا ىلا اوف مهعا2منماؤاشام ربع ىلع راس !هثالثلك لمح

 لاؤسلا) ثتالاؤسانههو : رتلسابةفثاط تّةلو ربما وة مهن اتلخلا و 3 قيقا ىف 017

 ىعملاو اذكت قول تر كالوق ىف ماللا ىهاسمنا (باوملا )مشكلا لواللوق ىف ماللا هذه ىنعمام(لوالا

 جارخاوهريشملانا(باولا) مشا لوأ ىنعمام( ىناشللاؤسلا) رشطلالواد:ءاورفكنيذلا جرخأ

 لوتوهو (اهدحأ) هوو نم هنامسق رس لارا اذ_هىه»مل هناامأو ناكم ىلا ناكَم نء عملا

 برعلاةريزج نما وجرخاواورش رم لو أ ىأ باكا لهأ ريح لوأ اذهنأ ني رثكالاو سابعا
 ةليردملانم م-هجارخا لع ىلاعت هلا (ابهيئاناف) زعو ةعنم لهأ اوناكمهنال ل ذلبقلذلا اذهمهمسر
 لان٠ ةعاسلا مهكر دنمت ماشاا ةمخان ىلا ةعاسأل سانا رمش ثدح نمرمشطس ا لو أ وهوا ريش
 ( اهعيارو) ماشلا ىلاريمش نم م_هابارعءالجا وهف مهرمش رخآ امأو ه رشحلوأ اذهنأ (اهثاانثو)

 لاه (اهسمانو) هتلالوسر مهلئاف لاتق لوأ هنالمهل اقل مهرش عام لوتال مهراند نم مهج رخأ ءانعم

 لةنواونان ثمح مهعم تدم ب رغما ىلا قرم ا نم سال ارش ران ىناثل ارمشلساو رمشملا لوثأ اذهةداتقا

 (اورخم نأ منظم ) يلا تهلرق هراهناام ىرتال ول للا ىرتوالا ١ك :نآاوركذوا ولاق ثء- مهعم

 هتلارك ذامناوم_هرادد نماوجرم نأ ىلا نوجا عال محروق مهتزعل مهما اونط نيإسملا نا سابع نبا لاق
 اونطامنول-لاف مظع أن وكت هفالخم َّنظااو ءرما ىلءتدرواذا ةمعنلناف ةمعئلا ةذهلا_ءظعت كلذ ىلانعت

 عقوت ناك كلذ مهارم سالف مه دياكمررمض نمنوص تف دو مبا! ءالؤه حورخ ىف م_هدا ص ىلا نولصب مهنا

 اهئااونظف ةعيشم مو صح تناك" اولاع( هلا نم ممنو صح معن ام مهما اونظو) ىلاعت هلوقمظعا ةمعأا هذه

 ىه هللا لوسر عم م-ملم اه« نأ ىلع ل .تامناف هللا لوّسرل مانع فيرعث هب الا ىو هللا لوسر نه مه

 ىذلا مظنلا نينو مهمسنأم وأ مهعذك مهن وصح نااوذان كل وق نيب رفلا ام ل, ناف هللا عملم اعملا سف[ هلع

 امسايهريمظريمست فو مهأنا ا يعممو اهتذ اص مهقوثو طرف ىلع لما دأ دّدبملا ىلعرفلا دة :ىفانلق هيلع ءاس

 ْ م6عزانم ف عمطي دح اي نول ابيال ةعئمو ةزعىف مهلا مهسفنأ ىف مهداقدعا ىلنعلاددهملا هللا دام ساو ا

 (اومس < ل ثرح نممهللا مهاناف ) ىلاعت ةلوق مهعنمت مسخوص- نأ اوذطو كلوق ىف ل هال ىناهملا هذههو
 ىلا دئاع مهاناف هلوق ىفريعضلا ن روكي نأ (لوالا) ثاهجوتي الاىف (ىلوالاهلمسملا) لئاسمةب الاف

 ىأني:مؤملا ىلا ادئاعنوكب نأ (ىاشاد) ١ ويح لثدح نممهذت أو هللا باذع مهاناق ىأ دوهاا

 بس كلدو مسهلامرطخ اواوئاني) ىأ اوبتحيل ىعمو اويل ثدحنم هني وقتو هللا مدن مهاناق
 مهدضع تّدفو موق فعضأ ام كل ذو "هل .غ ه.خ أدي ىلع فرش الا نب بغك مه سر لق ( امه دأ ) نيه
 هوارسا نكعال هللا مهانااق فوق( داما هل 5 لا) بعرلا نم ممول ىف فذقاسع (ىناثلاو) مهتكوشنمىلفو

 اهره اوظ نع تان الا فرم أو ج وده ىلا واثلا باء نأ ىل-علدفءالقعا ارو وجب قافتايهرهاط ىلع

 مهانااف ىأ هللام_هاناف ىرق فاشكلا بساص لاه (ةثلابشلا هل ةملا) زياج ةءلقعلا لئالدلا ىضتقع

 لوالا:ءارسقلا عقدتال ةءا رقلا هذ هّنال لوألا وجو نه ءاثدباف عفدتال ةءا رشااهذهنأ لعاو كالهأا

 اولاف هم>و هيف هنايثا هفذقو هالع ىأردصل | بعوتسي ىذا فون بع رلا ةغللا لهأ لاق ( بع رلا ممجواق ىف
 نمانلوق ىلع لدن الا هده نأ لعاو هنازجا لما دتو هز انّكالاف ذة معلا, ف ذق امناكف ذقم دسالا ةءغصف

 كل ذ نأ ىلعتادو هنن نم ناكم مبولق ف بعرلا كلذ عوقو نأ ىلءتادآب الاّثال كا ذو هتلاهاك رومالان ا
 ةدك أمم ةمعاد لوص- د _ذعالا لدعال لى ذلاف هل ابو لاسعفالا ضءن ىلع مهمادقا ىف اءهسراص ب عزا ْ



 عىل

 ةالصاا!هءلع ىذلالاةف زاربل ا ىلار دي مود هنبااعدركي وب اور دب مول ةريغم ا نب م اه نب ص اعلا هلاخ لق

 ةيدع اول_ةةةدسسع و ةزج و بااط ىنا نب ىلعور# نب دسع هاا ىلدق ريع نب بعص»و ْكةْيانعمم مالسلاو

 3 ءبلا) ناملمسم هفو ناءالا مويولق ىف يت حسص كئاوأ هلوةبأ دمف نيمو ا ىلع همعن د دع ىلاسعت هنا

 هللاءادعاةدوم+.اقىف له نأ نكي فيك ةمظعل اةمعتا اهب ه.لع هنثا معن أ نمنا ىنعملا (ىلوالا

 نانعاللمهرو دضحرششدا را (اهينانأق) صالخالا نم هيلع مهام ةكالملاابهب ف 0 الع مبدل ىف
 هوجولاهذهنأ لءاو فص ولا اذهب مم واق نأ ىذق بتكح ىف لبق (اهثلا'ثو) قيفوتل او فاطلالاب
 ظوفملاحوللا ف هيدكو هسئعربخ او هب هللا ىذق ىذا 1نافانلوق ةدابءلء عرفنو ىذاقال ا يلسن ةياليلا

 هانعم ىسرانفاا ىلعوتأ لافو لاسم لالا ىلا دوا اولا اذهوابذكقدصا ا هن ارب بانال عي ملول

 روهجل اتورافكتلا ةدوم مهيفلق ىف لس نأ عن |كلذك اوناك ىتمو ضعس رفكنو ضع. نمو اواو

 نيوكسل وداع الا ىلع هلو- نمّدب الذ .ك نكعال ناعالا نال كل ذو قلخو تنثا هاسنعم بتك انءاصصأ

 ىلا لعفا ا داهسا ىلع باكن وقابل اوهلءاق مسام لعف ىلع بك مصاع نع لضفملا ىور ( ةمناشل | "هلمسملا)

 مهو دع ىلع مهرمصأ سا.عنبالاق(لوتالا) نالوق همؤو ه:«حورب مهدياو هلوق (ةهيناثلا ةمعتلاو) لعافلا

 نامعالاىلادثاع ا اوقىريعذلا ىدسلا لاق (ىلاثلاو) مهمأى عاب ّنالاسور ةرمدنلا كلت ىممو

 ] هلوق ( ثلاثا اةمعتلا) انيمأ نماحور كيل !انيحوأ كا ذكو هلوق هبلع ل ديناميالا نم حورب مه ديا ىعملاو

 ىلاعت هلوث( ةعبارلا ةمعتلا) ةنملا ةمعن ىلا ةراش اوهوابيف نيدلاخر اهمال تكن نم ىرعت تانج مهلخديو
 رك ذ معنلاهذ_هددعءامل مثبئارملا لجأو معنلا مظعا ىهو ناوضرلا ةمعن ىهو هنعاوضرو مهنء هللا ىضر
 مه هللا بزح نا ال أ هنن ا بزح ك-_ئوأ لا ةفهشاءادعا عمدا اواال رتبحوىتاار ومال نم عدارلا هالا

 لعاونورساملتا مه ناطم_ثلا بزح ناالأ ناطيثلا بزح كو أ مهفهلوق لبا قمىفو»و نودملغملا
 تازئهلوسرو هللا داس نمنوداوب رخ الا مو.لاو هتتا,نونمؤياموق دال هلوقنأ ىلعاوةف:ا نيرثك الانأ
 ةصقلا كلو كم فداراامل مهيلا لسو هيلع هنا ىلص ىبنلاريعالكم له هراسخ او ةعتلب ىلأ نب بطاح ىف
 لوي ناك هنالسو هماعهللا ىلص ىلا نعقاسفا اورافكححلا ىلا ددوتلا نعرجز ديالا هلا ابو ةفورعم
 داو لعا هلئاو هرخآ ىلاام وقد ال تمحو ااه تدحو ىفاف ةمعن ىدنع قسافلال و رحافل لعجت ال مهلا
 ظ نيعسأ هيو هل آو تالا ”ىبنلا ده نيسنل امتاو نيلسرملا دهس ىلع هتالصو نيملاعلا بر هلل

| 

 « ( ةيندمت ادا عيرأو نورشعر مشل اةروس) »

 0 هت ترام ير تل م
 نم باكل ا لهأ نماورفك ن يذلا رخا ىذل اوه يكل اريزعل اوهو ضرال ا ىامو تاوهسلا فام هنن جس)

 رهظالف هلالو هيلءاونوكيالن أ ىلعملسو هيلعهقفا ىلصهتتالوسرريشنلا ويحلاص ( ريش الوال مهرادد
 نببرعكج رخل وثكتوا وبانرادح أموب نواس ا مزهامإةرصتلانةاروتا!ىف ثوعبملاىنااوهاولاةرديمونا

 نبد_لسو ه.لع هللا ىلص هللا لوسر ىعأف ةبعكلا دنع نامغسابا اوفلاسو ةكم ىلا اك ار نيعبرأ ىف فرمشالا
 باكل اب )سو هيلع هلثا لص هللا لوسر م_يدص مث ةعاضرلا نم هاما ناكو :هلمغامعكل دف ىراسهتالا ةاس

 اودانش كل نمانبلا بح توملا اولاقف ةشردملا نماوجرخأ مما لاف فلي موطذش راس ىل_ءوهو ١
 اوجرعال لاو أ نب هللا دبع مما |ثعبف جورغلل او زهكتيل مادا ةرمسع هلل !لوسر اول هسا لسقو برملاب
 ىدحا مهرصافسةقزالا اونسف مكعم نجرخعأ مبزخ نئلو مككذنخال مكعم ندف ميلا ناف نصل نم
 نا ىل_ءءالحلاالا ىنأف لسأا اوباط نيةفانارمصن نماوسباو ممم وأق ىف بعرلا هللا ف دقاملف هلا نيرمشعو

0 

 ظ (اهئلان) هليدو هللابيضغ مهرئاشعو مسميراق ا اوداوب لءالؤهن أرب اودي موب ةبمع نب دماؤلاو ةبدشو

 | لعج (اهدسأ) ةلزتعملال وق قذو ىلع ةحو أ هثالث ركذذ ىذاستلا ام بّتكهلوق نمدارأ ا فاوفاتخاو

 ْ نم اونوكي لذ اولمكدسا ىأ ناميالا مهيولق ىف هللا عج نيذااكذلو أر يدق اورشسدلا نم عملا ةبتكلاو عج ِ
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 قالي مرخآى ث اههفرظماابف رعمااهتلالدتاهجوءامشالا قثامةسىرطظناا وهراشعالا
 ىلوأ انءا رملا لاه (ىناثلاو)رئاصيلاو ىلّعلا وبال لهأ ادب رب سايع نب ا لاق (لّالا) تاهدوراسإالا

 امن دلا ىف مهي علءالكلا مهيلع هللا بكن أالولو) ىلاعتهلوق ه« ةروكذملا ةعقاولا كال:نياعنمابراددالا

 ١ دفن الوان ا لق نأف هنع لومتلاو نلطولا ره وفا ةغلل ا ؛ الها عم ر رانلابادءةرخ ا الآف مهلو

 عاونأن م عون“ ءالللا نكسعا اننداا ىف بيدعتلا م دعءالخل اتوش ن ن< مزلف هرغسغثودشا'ئ ءلاءام“ءا

 مهيد عل القسام لعق فنتك ناالولو ءانعم الف لاحتوهو همدعءالطا تون مزاياذاف بيلا

 0 00 واناابادعةرخ الا ىفم-هاو هلوقام أو ةظب رق ىب مهاوخان لعذاك لّقلاءا.ثدلا ىف
 ءازدساءامنتن اىضتتتال وانأانء ام دج ونال نأم زل هلت قام ىل_ءافوطعم ن اكحوولذاهل.ةأم ىلع فوطعم
 و»سر ماا كلذ“ ءاعنأ يضره (ةواسرولا ارقاش مهام كاد ىلاعت هلوقامأ طرسشا !لوصا

 ةقاث ثااهذه تلصاسغيا لاةينأ بدول بي رم ماا اذهل "هلع ةقاشملا تناكول لدق ناف هلوسرو هللا ةقاسثم

 "| ةصوصاملاهلعلا 20 اذهاناق كا ذكص سال هنا موأعم و بيرل لصح ||

 ْ ىلاهتهلوق «رحزلا ه-ةمدوصقملاو ا نم)) لاه ماتدصىف حدا ظ

 هلمسملا) لئاسصه بف ) نقسافلاى زدعلو او هللا ند امفاهأ وصأ ىلعةءافاض رةكروأ ةذمأ ْ * معطقام)

 || ىلا عجارلا ريوضلا ثنأو حعطقئ : ىأ لاقت هن اكص عطب بصن م لكتو مدطق امل ناس ةئمأ نء(ىلوألا

 :رع نكت لاماهلذعأا ةنسالاةدبعوب لاه ( ةيناثلا هلْمسملا) ةئسللا عمىف هنالاهو ةكرتوأ وق ىفام
 لاقو ةودعلاو قربلا ىوس هلك اذمنلا ىهدناولااهءجو ماللا: كلواولا تيهذك هنول هنأ لصأو ةيث ربوأ

 تناكنا انلق عقلا, ةذمللا تس مل لق ناف نيل وهو ناللا نماهوقَشا مهماكة عركلا هللا ةئيلللام عضعل

 هللثسلا) دشادوهبلا ظغن ردكم 2 اوةنريلاو: ودا مهسفنالاوةيةسلفناولالا نم
 ندرك لصأ عج هنا (امهدحأ) ن ناهجو هضو اهاصأ ىلءام رق :نانكحا!يحاص لاك (ةثلاشلا |

 نذاباهمطق ىأهقا نذابف هوقو م افلا ىلاءاهذ ةوصأ ىلا ةوواولا نع مضي همف ىنتكاو نهرو |

 (ةعلا ارلا "هلم ا) اهعطقىف هلا نذاد ووملا ىأنيقسافلاءازخا لالو ىأنيةساسفلا ىزذلو هسه ابو هللا
 : ضرالاق داسما٠ نعى: ا دمع اولاف قرح مسواذخ عطقي نأ ىعآ نيدح مالسلا ا هيلع هلا ىور 1

 ندااماهشاّن اى ىعملاوهن“ ,* ال ا دده تاز“ يدك ةنمنيئموملا سفن أ ىف ناكواهةد رحتو لكلا عطق لاداسش | ١

 لكما ( مهلاومأزعا ىف موئادعا كج ةاشل ودب وا رست انتو رافكسا اظمغدادزب ىتح كلذ ىف : ١

ْ 

 ظ
ٌْ 
|] 

 | ا

 ١ ىرتو قرغتو قركتو م د نسال انال معرادو ةرفكلا نود- نأ ىلع : 7 ..الاءذهيءانلعلا محا (ةسماشلا ا

 نط اماهنماوعطق دوعسم نبا نع وةرفمريغوأ تناك رغما وءلقي سأبالمه راصنا كلَذكو قيئاجناب
 ظ || امهلأف نوللارخ لاو ةوههلا امه دحأ ناعطقي ناك نيلجر نأ ىور ( ةسداسلا :لّمسسملا) لال عضو.
 ىلءهباولدةسافر افكللاظمغ اهتعطقا ذهلاعو هتتالوسرل ا عكرت اذه لاتنسو هيلع رضا ىو حا

 هيلع فجوات مونم هلوسر ىلع هقناءافأ ام ىلاعت كوق# لوسزلا ةريض# :.زاود ىلعوداهت-الا زاود

 ء ىندءاق لاسةد دريملا لاق (ردقىث :*لك ىلعهللاوءاشد ند ىلع هل سر طلسد هللا نكساو باكرالو ليش نم

 الب هد لهأ فااخن هلاوعأ نم هد لهأ ىلعهتناهدرام» ىنااىرهزالا لافو هدرا ذا هللا هءافاو عجراذا

 | ةيزملاريغلامو أ مهسؤر نعاهتو دوي ةيزج ىلعا وا صدوأ نملسملل ا هولذكو مهءاطوأ نع اولي ناداما لاق
 هثالث لكل نأ ىلء لسو هيلع هللا ىلص هللا لور اولاصني>ريضتلاو ب هلءفاكم حامد كةسنم هينودتفي |

 ىأ نيململا ىلعهللاءافااموهو« ىئلاوهلاملا ذهن ىئابلا اوكرتيوحاللاىوساؤاشامريعب لمهتما]|
 | ريعبلاو سرفلا فو لاقي مفحوأ اهريضنلا يدوي نماكأ مسرنم لوقو نيلسملا ىلاراغكلانمهدز أ ٠
 ا ءاغاام ىلع ىأ هملع هلوقو عب رمزا توسل هيحاصهفبو وريسل | ةعرسسو هو اغمجوو افسو ف | 0

 برعل او اهلل نما ادنح اوالو'ةلارانبت فدساو لبالا ماسك ربام باكرلا باكر الو لمخ نم اوقو هللا



0 

 برخ لمالاوهنوبرذعواه+واذوالعأالودربملا لاهاوبرخأ امواونرخري_ذنلا ويومد-هلا بيرختلاو
 ركذ هنالر ثكتو هام اف 5 بي ردا نم نوبرذيتاقا ذا هماقاو ماهو هلع او هلوةكهمحاص هيرخأو لزنملا

 رخآالا ىرحتد_>1و لكى رف مالكلا ضعب ىف نابق اعييام مم أ هيودسم ءزوريثكدالو لسيلقال لست انوي
 ءا ّرفلا لاهو « ارايدموقرضران مت هرخاو ه ىثعالا لاهو هاو ا ةئدسحو وميرفأو هّ ا

 ناس فنو رمق لا رف ذ(ةيناثلا لكس تملا اه وكرتب واهم نول ردع ف .فضعلاو ن وم دم دي دشتل ان اول رع رد

 (|و دس ءاللابا ونةيااملمما (اهدحأ) اهوح ونيئمْؤملا ىديأو مهيدبانمهم و نوبرذعا وناكف يك مهنا

 َظ اقم لاق( اهم 'انثق) جراخ نمت ني ا ع اسما ا

 نومهحلاكاهولءجو ,تو اوضةنفاهو:س-و ةقزال 'ىلءاونردواو بريال نأ مملا اوسدنيقفاملا نا
 بود ىلءاورهظ اذا نيلسملا نأ( اهئلانأو )بناولار“ اسنوبرذ نو ملا ناكسحو ةقزالا باوبأ ىلع

 نيإسملانأ(اهعبارو)م_هرايدان ءاهنوبةو متو ءاروامىلانورخ ايدو جلا ناكو هون رخممورد نم
 هنوتسسيا م مهازانم ىف ةبشخلا ىلا نوراغأ اوناكوءال ل اءاونةياام دومااودا ءاارهاوطظ نوير تع اوناك

 نيْمْؤملا ىدياباسوأ مسمي 2 ىعمام ل 5ناف ل الا ىلعا م واو اموعزتيو موس نوم دوف باسلاوأ

 اوريدعاق ) ىلا سعت هلوق م هانا هوفاكو هند هو أ ماكف هيف بسلا اوناكو كالذل مهوضر عامل حاسزلا لاه اماق

 الذ ة سامقلا نأ ىلع هقفلالوصأن ءلوصحملا ناك ىف ةناالا هذ ميكس دقانال- ا (راسيالا ىوأ
 مهنا(اهدحأ) تالابق-ا همضور ايدعالاب همفهقنا ه5 ىذلا هج ولا نان ن ما :عهدبال هنأ الا انهه م 4١

 ايلا اوريتعاف لاق موت وقلازاومتكودهللاداباف مكوشو م-موق ىلع وممومه»> ىلعاو دقعا

 سدلو م اعاد دهز نمرثك !توكيال هد هز ناف هدهز لعدم« نأ دهاز ال سلف هللاربغ ئ* ىلع اودّعت الو

 الاي *ىف دال داع |ال ليراص فكه برام ةراك عم ىدنو ارلا نب | ىلا رطنأ هلع ىل_ءدةعب نأ ماعلا

 نعطلاورذ كب اور دغلا ةقامناذنالا فرع نأدار ارا ىشانقلا لاق ان اند) هتجرو هللا ىل ضن ىلع

 | هينورب عباضيأ نوئمؤااوءالط اوءالءلا ىف رفكل ا وردغلا مْوُثباوعقودووملا كلوأ ناف ةويثلا ىف

 كلذ ف بسلا ناكواوبذعفاورذكو اورد ممااذلقول مح هلاماراشعالا اذه لءقناف ىصاعأان ءنول دف

 ل رفكور دغ صث نر هتالق دراعلا امأ ا 0 لولا اذ_هنأالاردغلاورفكلا وهباذعلا
 هءامصالو مالسلا هم !ءلوسرأال تعقو اهتمّدسأ لد نحن اهذه لاشمأ نالو سكعلاامأو ابندلا فب ذعامو

 مك افاضيأورابتعالا اذه لطب دقن لد0 دل دن اذاو هيئاظفإو م- منانداءوس ىلء كلذ لدي لو

 لك ىف مزاي ردغل اورفكلا. كل ذانالعا ذ داو نيئمْو ا ىديأو مهيدبأن متون نولرذع ”ممناوه ىلالا ف تباثلا

 ريغراشءالا اذه نأ نلعف مصبالا ذه نأ مولعمو يأملا ىديابو هد هنب بر نأ ر ةكور دغ نم

 ىدبأ ناو مامن رخع هنوك (اهاوأ) بناه ثالث هل لصالا ىف تاشلا مككسا نأ (باوحلاو)
 قاطم هن ةوكىاشا نم ءمعاوهو (!هئاانولا:دلاىفااذع هنوك لوالانممءاوهو (اهينانو)نيْؤملا |

 هلو اَم . رك هنوكض ومخاماقباذ- «وه ثم ن هبا ذعلا نامساْنإ اما رفكلاو ردغلاوباذعلا

 اوي ذعاوبذكو اورغكو اور دغنيذلا نأ ىلا سايقلا ل_هاس عجرقرثالا يدعْلا ذة "الا فوأ اندلا ف

 رفكلا نأ انلعف ناذعلا ناسا ر ةكلاور دغلاو ةرخ "الا ىفو لان دا ىف ناكب اذعل كلذ نأر ايتعارمغنم
 ىوأ ان دلا ف باذعلا كل نأ ناس ريع نءباذعلا لس-الصح إف باذعلا ىف ناسسلا امه ردغلاو

 : هحولا ىلع ساقلا متو ضوتتنلاو نءاطملاتن از هولا اذ- ه ىلعرا.ةعءالاو سا.قلاانررق ىتمو : ةرخالا

 || ةريع ةريعلا تمعسا ذهاو عون ىف اى نمةزواحماوروبعلا نمذوخ ًامراستعالا (ةيناشلا ةلمسملا) جيمعلا
 َنالريبعتلاب صوصخلا لعلا ىعمف زوالا لهده هي نالاريعمرب_هملا ىعمو دخل ا ىلا نيعلا نمىل_ةَدن امال

 لقعىلالثاقل !ناسل نم ىناعملا لات اهنال تارامع ظاقلالا تدفمو لوقعملا ىلا لمختملان م لةدْش هيحاص

 نورمسغملا لاهت اذ هلو هسفن لاح ىلاريغل كل ذ لاح نإ ةعلقنني هلال هريغيربتعا نم دمعسلا لاقيو عمتسملا

 رايثعالا
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 'عقيالك ىعيةرظنف ةرمسعو ذ ناكناوهلوةك ةماستلا نضانهه نوكي فلا وأ لاق ءامهااو لا دإ | ةءعوو سه 1

 و ذه: ىلا نملوسرلا كاطعاام ىءياو.تناف هنعرك امناموهوذفت لوسرلا كان امو لاف مث ةيلهاج ةلود 0

 ما منامىلءباقعااديدم هتان اء ىنلا مأىف هللااوةثاوا وهتناف هذه نع كاستامو لال- ,كسصا وهف

 ىلخاد٠ىنلا رمأو هنعىهنو هال وسر ىأام لك ىف ةماعتن الاهذ_هنوكتنأدوحالاو لوسرلا هسنع

 | اناوضرو هللا نم الع نود مها اومآو ,هراددنماورخأ نيذلا نيرجاهملا*ارغفال) ىلاسعت وق « هموع

 نيك اسااو ىاتمااو ىف رقلا ىذإو وق نملدباذهنأ ملا (نوقداصلام»ْكدلوُأ هلوسرو هللا نورمصمو

 ىلاعت هنا غاذكو اذكم فص نمنيذا!نيرجاهم او ءارةف!اءالؤه ةعبرالا ْكءوَأب ىنءا لبق هناكل هسا نئاو

 مهلا وذل ومهزابدنءاوبرتا مهنا (اهثلاناو)نو رجاهم منا (اهيناث و)ءارقف مهنا (اهل 2أ) و وءأيمعغص و

 هللا نمال سة نوع مما( اهعبا رو ) مهوجرخ انيذاا مهن ح وركن ىلامهو-وح ادكمر اف حصص نا ىتء

 نورصنوهلوق (اهسءاخد) ربك أ هللا نمناوضرو هلوةناوضرلاب و ةنللا نا ون لضفلاب دارم وانا اوضرو |||
 تاذل اورمهامل مهنا ىندي نوقداصا!م-هكتئاوأ هوت (اهسداسو)مهلاومأ ومهسفنأ,ىأ هوسرو هللا |

 ةماما ىلعدن الاهذ مي ءاذعلا صعب كو مهي دىف موق دصرهظنيدلا لالا هدئ ادا وامتو ايندلا ْ

 ةفئلخ ارركيىبال نواوةي اوفاكراضنالاو نيرخاهملا نم ءارقفلاءالؤه لاذ هنعهتلا ىنرركح ىأ |
 َن ىمو هلال ومرة ناش ان مهاوق ىف نقد اصاونو كي نأ بحوف نبق داص موك ىل< دهشد هتلاو هللا لوسر

 نءمهسفنأ تباط ننس مهلع ىئاوراصنالا رك ذىلاعت هنا ّث هتماما ةصصن مزلا سو لل ذك الا |

 موماارحاج نمنودح م-هلبق نمناالاورادلااوآوتنيذلاو) لاسقف م_مودنيرجاهدالءلءبذاء ىنلا
 هس عم قون ن هوة صاصخ مهب ناك ولو مهسغنآ ىلءنورثؤد واونو امم هحاح مه رودص ف نودالو

 ريدقتو نيرجاهملا ليقراهئالااهأ وش ةرسملارادىهو هن دملارادلا نمدارحاو ( ن وملةملا مسه كاوا
 نامالا او لاقيال هنا (اهد>أ) نالاوسأي الا ىف لق ناف مهابق نم ناميالا وقتراملاا وأود نيذلاوغي الا

 , لوالانع(باوطاد)نب رجاهملا لبقناميالا اوأو متامراصنالا نكسل كلذ لاش. نأ ريدقتب (فاشلاو) |
 ْ هلوةكناميالا اوصاخاورادلا اوأو2( اهدحأ) هوجو نم
 ْ احروافسسادلقتم « ىئولاىف كدا ردقاو ٠ ن1
 ١ همست نع ناسا ولاسا ل ممن ماع مهتم اقتسا وهم م.نكمأ مهلاّط وواَرةَمسمناعالاا واعد (اهيناثد) | ْ

 نع (باوملاو ) ىوقونامالار ياا مفّنالناعالابة ردم ىمسنا (اهثلاثو) مالسالا نباانا لاسقف
 نمرادلااوأ وت نيذلا وريد قتلا وري أتلاو يدقتلا ىلعمالكلانا (لوالا) نيوجو نم ىناملا لاؤسلا ْ

 مهترع* لبق نمناالاورادلااوأ و ريدَقَتااو فاضملا ف نري دقت ىلعةنا (ىقاشلاو) نامالاو م وابق
 نورحاهملاق وأ ا. اظدغو ةرارحوا دس ىأن حلا لاق اوووأ ام ةباح مهرو دص ىف نو ديالو ىلاق مث
 قلطاف ةحاملا نءكفنتالءاسشالا هذ_هّنالةرارطاو ظغلاو د سلس | ىلع ةباسلسا افا قاطأو منو دن#
 هرث لاقت ةضاصخ مدمن ناكوأو مه سفنأ ىلع نورثؤيد لاهم ناكل لمدس ىلع موزلللا ىلءمزاللا ما
 نبا نعمسهسفنأ ىلع مهلزانمو مل اومأب م مورئؤيوربدقتا اوفوذدحراثءالا لوءفمو هن ةصخشادا اذكب

 نويقو ,كلاومأو رود نمنيرجاهمال موسق تدشن راصنالا لاقت لو هيلع هللا لص :ىبنلا نأ سامع
 انرزابد نم مهي مسنق: لبالاولانقذ مك اومأو مرابدمكلو ةمنغلا موا ناك مشن او مهل تمسق اك ةينغلا نم مكل ظ
 اه نأ نيم هصاصخ مه. ناك و لو مهسفن أ ىلءنورثؤيو ىلاسعت هللا لزناذ ةمنغلا ىف مهكراشن الوان اوماو أ
 لكو حرغلا ىهو صامخلا نماهلص ا ورةفلا ىهو ةداصخو ةحاح نع هنكلو لاملا نع ىقغنءسارامي الا ظ
 راش َنماعاَو آن ورسفااركذو ةصاصخ د اولا صانص ىهف عق ربوأ باصسو أ باروا لدم ىف ىق يل ظ
 عمصلاو راشيالا كل ذ ىف تارئاةي الا نأ اوركذ مت فضا | عبشي ىتس هنع مسهل هتو ماعطل »في ضاراستالا |

0 
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 ا مقوي نمو لاق تاراشيالارئاساهيذ لش دينأ عنشجال م٠ ىلا نيرجاهملا مهراسشيا ببسي تازئاسمنا 0
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 اولطةن اصلا نأ الا عمو اسراف سرغلا بك ار نوعسوريعبلا بك ار ىلعالا بك ارلا ظذل نوةاطبال
 وهو نيرهالا نيب قرفلا هنئاركذ ف وتس ةملغلاا دق مسن ىفلامسقي نأ مال لاو ةالصلا هيلع لوسرلا ن٠

 عامك امم 0 ىنا فال باكر لاو لسدنا اهلع مدح ا و اهلم_دحت ىف مكه نأ َجيعتاام ةمنغلا نأ||

 قدلا ومأنأ وه ولا ٌوسانهه مث ءاشب ثمح هعضي لوسرا ىلا اضوغم هسف سهالا ناك .امعت هل .بصت ىف
 | كل نوكت نأ بوفءالإا ىلعا واءاص غاولتةواول:اهوامانا اورص وح مسمن ال لاتقلا دعت تذخازنضالا ظ

 ١ هللا ىل+ هقالوسر يرام انا لاجل .دنابميملع اوفجوأ مم الريضنلا نب ىرقىف تازئام اي الا هده نأ ْ يالا ) نيهجو انههنورمسفا ارك ذ لاؤ لا اذه لج الو ىنل |ةهلجبن نمال ةمدغلا لم نءلاوءالا|

 ديىفلا ومالاو ىر ةااءإ:تراصف + _:ءاولخغا لدن لهأ تالكاذو لدنؤوه ل: نول ب باو لسسو هيلع !

 | هلوعد نم همن ةر هتقفنال دف لغ نمذخأي مالسلاوةال_ملا ه.اعناك ةبرحر معن ممالسااهبلعلوسرا ||

 ركون لاةف اكد اهل ناكملا مالسلا هيلع ةمطاف تءداتامالف عاركل اوجالسلا ىف قاسبلا لص |
 اهادهثن كلذب مث !نأزوممالو كاوق :مص فرعأ ال كل ىنغىلا مهم-اوار د ”ىلء سانا اًرعا تأ ْ

 نكن عمشلا ف تداول او.ةزو<ىذلادهاثلارك. وب أ اهتهبلطف مالسلا هءاءلوسرالىلومونعامأ||

 | لو.سرلا هملع قف تاك نم ىلع هذه قوس لير دس ل راو ازعت وأ ىرجاف ؛

 دهعرخ ىف كلذ درو ىرلا اذ_ه ىلع هب رحمأ ىلع ديف هلعجرع كاذكو عاركلاو حالا ىف قام ل عبو ْ

 ناكسف ىلع ىلا رام كل ذكري هنعهش ا ىذر نام عناكو هلا ةجاسنيلسملابو ىنغاسب نا لاهورعملارع ْ

 . [ررضنلا نيف تازتدي الاءذهنأ (فاشللوقلاو) كلذ ىلءاوةفتا ةعرالا ةمتالاف ىرنل اذه هن روع |
 ||[  نيل ىل_عاوناكامناو ةريثك ةفاسمايلا اوعطقي لو باكرالو لمح ريثك ذئموب نياسملل سلو م هارد ||
 ' || لدطلاو "للقةلئاقملا تناك الف لعب بكار ناكوهلا لوسرالا بكر را لا

 ّ ظ هيلعهلتا ىل_هقل'لوسر صخنالصأ ةلتاستلا هنف ل_هولام كر مي ىلاعتهلاءارا لصاسرم_غتاكرلا, |
 ظ 8 | مهو ةجاح مهب تأ 'اكرفتهثالثالا أ.ثاهنمراصنالا طعب لو نيرحاهملا نيب اهم-ق هنا ىور مثلا ومالا كه لسد ||

 1 أ هلوسر ىلعهللاءافاام) لاق« ىنا مكس رك ذ ىلاعت هنا مث ةوملا نب ثرالاو فس ن لهو ةناجذ أ 1

 : ءامنغالا نيب ةلود نوكي ال كل مدسلا نياو نيك باو ىتاّدمااو ىبرقلاىذلو لوسرالو هلنف ىرقلا لها ن.٠ ُ

 بتحاضصلاه (باقعل اديد_ثهّللا نا هلل اوةناواوتنافهنء مك تماموهودفت لوسرلا ك ان امو مك 1

 اوعجأم-م ا لءاو امنع ةمسنج اريغو أهنم مىوذ لوالل ناس اهن منال هل ا هده ىلع ف طاسعلا لش دي لف اشكلا :

 0 ىلصهللالر بر نام ىف ىفلا ناك ىدححاولا لاه بلطملا وبو مئاهون. فرقلاىذاو هلوقن مدا اراانأ ىلع :

 قاسلانم يناةاكو ةصاخ سو هيلع هنا لص هللا لوسرلا نم ةعنرأ م مسا ة سجن ىلعام وسقم ملسو هملع هقفا ٍ

 نياونيك ابملاو ى اد ءااو برت اذا ةعيرالا مسمسالاو اضبأ هللا لوسرلاهتم مسه« ٠ مهمسأ سجس ىلع مب م ١

 ١ ميته ل سرا ىنلانمناتسصام 000 بم ظ

 اا ازه الاد هالاأ در طائقلا*ايورامالا 0 روغنلا دس نم ا رو ا .؛

 تاغ ىف س + نم هناك ىذلامهسلااامأو ل_سو هلع هقنا ىلص نتا لوسرل تناكى تلا سانا ةعدرالا ىف

 (ىلوالا هلك سملا) لث اعدم ف مكتمءامنغالا نيب لود نوكي ال بك ىلاسعت هلوقو فالخ الو نيل لا ملاصا ْ

 ةراس لاح اننا خفلاتتلو دلاو ةَرم ءاذكو ةّرماذكن وكي مهني موقلاهلوا دب ىذلا ال مسا ةلو دملا دربملا لاه
 ةراسلاة لالا ف لم_هةسسو اذهنم ردهم ف ابولوادستنأم سما مخلانةلودلاق موقنعموفىلا

 مباةلودملاو لالا نملواد_تاما مساةلو دما هلو ادت ىأ نالف ةلو دمد#ه لاةفنامسنالل ثرى 9فقلا

 اهبنوشيعي ةغلب مهل نوكيلا ارقغال ىل اهدنا هشبس ىذا » ىنلانوكيالك هن الا قوز لاطا لقشإ ا!

 | ةلودرةمجوبأ 1 رقد اهعضو لادلا حعب ا را هنا اسم ءاشغالا دي ىفاعقاو

 ةعود

 ا عت هس

 ا سوس سوي ويس سي سا ىو تس يس ياللا

 هسيس يمص سوسو ىلا بض لس ا لا ار هوس سس كساس تشرد نإ.“ كرش زوق ىو شر ام اهنا( ين صحو



 اند

 مهضعي ناك اذانوكيامتا هنوغصوي ىذا ديدشلا سأيلاّداىعب ( اهدحأ ) هجوأةثالث همو
 أ هناةيرامد_دعلذيزي زعلاو نيج عاصشلا نال ةّدشلاو سأبلا كلذمسوا قير وات اها ذا امأف ضعن عم
 نودده وهف اذكواذزكح ّناعفنل نولوةءاوعقجا اذا مما عملا دهان لاه (اهناثو) ةلوسرو

 ديدشم_منءاعق مهسامف لاقل حورذتا نعنوزرتح مث نوصط او ناطمل !ءارو نم دي دش ساس ني ْ:مْؤما
 اذه ةمص ىلعليلدلاو ضعبالو دع مهض»ي ءانعم سابع نبا لاق (اهثلان') نيئمؤملا نيب و ميس امفال

 امأ ةمحملاو ةفلالا ىلع نعمت مم روص ىف مهب ست ىنعي ىش مهم داقواعمج مويس ىلاعت هلوق لد وأتلا
 ىلع نينمؤملل عرصشت اذهو ةديدشةوادع موني ورخ ”بهذم ىلع مس.نمد- أ كحال شن مبيولق

 هفامنولقعبالموقممأ بيس كلذ نا(لوالا) ناهسو هبفنولق عيال موقم_ماب كلذ لوقو مسيلانق
 ايرقمهلبق نمنيذلا لدك ) ىلاعت هلوقمهاوقنهولام بولا |تس.ثننا نولةعبال (ىناغلاو) مهل اظالسا
 اسي رق تصتنا لمة نأف بي رقنامرىف ردب لهأ ل كمهلثم ىأ (ميلابادعمهلو مه مآ لابو وقافأ
 لوسرأ .موادعو ,هرفك ةيقاعءوس ىأ مه رعأ لايواوقاذ اسي رقردب لهأ لثمدوبوكر بدهم اول انلق أ

 باذعءةرشكالا ف ء-لوايندلا ف لّتقلا ب اذعاوقا ذىعيةبفاسعلائس ينو ىأ ل و الكم واوق نم هللا ||
 «ىربف!لاهر فك اطفرفك !نانالا لاهذاناطشلا لثك ) لاسقفالثمنيقفانماودو ال برض مث بلا

 نجر مس رخأ نئل مهل و ةيرهضنلا ىياوٌرغ نيذلا نيقفانملا لشمىأ (نيملاعلا بر هللا فاخا ىناكنم ||
 دارملاو ةيقاعلا ىف هنمأريتمث رفك ١ناسن الل لاه ذا ناطمشلا لئكمهدوهناوفوامو مهول مث مكععألا
 نم مولا مكسج] لااغال هلوةيردب مولاي رقناطثلاءاوغااماورغكسل ىلا ناط.شلا ةوعد موعاما 'آ

 كلذواهيف نيدااحراسنلا ىفاممن أ امهتبقاعناكف) لاه ممكتم ٠ ىربفا هلوقىلامكتحاراج ىناو سانلا || ٠
 ةبقاع]_ةمدوهلا ونيةنانملا ةمقاع ناكل تاقم لاه (ىلوالا لكس !) لد امهسقو (نيملاظلا از

 دوعسم نأ أرق فاشكلابحاص لاق (ةيئاشلا لةسملا) رانلاىلا اراسصثءسناسنالاو ناطمشلا |

 ئرقو لاحا مة نيدلاغو فرطظا اوهريك1ناةروهشماةءارقلا ىلعووغلارانلا ىفو نارب هنا ىلءانيف نا دلاخ

 عجر لات هنا مث ميظعلاطل 'لرمشل نا ىلاعت هلو نيكرشملا ىأنيملاطلا ٠ كلل ذو لاه م عفرلاءامسهتءقاع
 ةءايقا|موهدغلا (دغل تمدقام سف: رطنتلو هللا اودنا اونمانيدلااج*ان) لاف نيشمْؤوملا ةظعومىلا |||

 سفنلاريكشتىف ةدئافلاامأ ريكتلا لمس ىلعدغلاو سفنل ارك ذ لاي رقت ك مول ىلإ ىذلا مويلايداسم#
 دغل اريكدتامأو كل ذ ىفةدساو سفنرظنتلف لاق هنأ كح :رخ"الا تمدقامفرطنت ىلا سفنالا ل القتساف

 (نولمنامب ريبخ هللاَن اهلا اوقتاو ) لاه مث همظعل ههنك ف رعدال دغلا لدق هناكمس ه5 ماسه او ههظعتلف |
 لاه م ىماعملا كرت ل_ءىناشلاو تابحاولاءادأ ىلسع لالا لمي وأاد.كصأتى وةتلانرخالار تك

 قحاوسن نالتاقملا لاق (لوالا)ناهجو همشو (مهسفن أ مهاسسن أ قهنلا اوسننيذلاك اووكتالو ) ىلاعت
 موب مهارأ ىأمهسفن مه اسنأف (ىاشلا) دنع مهعفنباع اهلاوعسر ل تح مهسفنأ قس نيسان مهلعشسمللا

 مهامو ىراكس سانلا ىرتو مم دئفأو مهذ رط مهمل دربال هل وقكمهسفن أ هسفا وسناملاودالا نمةماسقأا ||

 وهام ىلا نينمؤملادشرا|ملىلاعت هنا ل_ءاومذلاهنمدوصقةملاو (نوقسافلامهكشاوا ) لاه م ىراكس
 مهاسنأف هللااوسن نيذااهلوقب ني رفاكللا دّدهو دغل تمدقامسفنرظنتلو هلوقب ةماسيقلا موو حا
 (نوزت اهلا مه هل باوصأ هنا !باصص اورانلا باص أ ىومسالا) لاعف يقي رفلا نبق رفلا نبي مهسفنأ

 نوكح., عضوملا اذه لثمىف قرفلا اذهرك ذفةرورضلاب مولعم نقي رفلانيذه نيبتوافدلاَنا لعام |
 تحاصنا ىلعا وح ةلزتعملا (ىلوال اهل ثسملا) ناتلثسم هسضوف رفل كلذ مظع ىلعهسنما | هنم ضرغلا |

 تداص ل خ دولذ نان وتسال ةنملا باص ًاوراملابامأ نا ىلعتادتي الاّنال ةنل ا لح ديال ةريبكملا ظ

 (ةيناثلاهلثسملا) مواعم هباوجوزئئسريغوهو نان وتسي ةنكلا باصصأ وراسل باصصأ ناكل ةنلسا ةريبكلا
 هذه حرم امل ىلاعت هنأ مث تايفالخنا ىف ههسو انسب دقو ىذلاد لئقبالل ملا نا ىلع هي الام د هبانب اصعأ جحا ظ

 ديس ١
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 ليلا ناوهلذيلاو مشلا نيب قرغا نأ لعا و امه ئرقدقو رماكلاو مضااب مشثلا نوحلةملايهك لو اف سفن |

 لاه مرجالسفنل! تافص نم مشلانأك الف عزملا كلذ ىضتعت ىف ةسناسفنلا لاح اوه ميشلاو عنما سفنا
 نءهتلاءابناشذخأب نم ديز نب! لاقاو داراامب نور ذاظلانوملفملا مهكئلو أف هسفن مش قول نمو ىلع

 اًبرنولوةب مه دعب ن نماواجنيدلاو ) ىلا هت هلوق «سهن مش قو دقفئاطعابهقامأ أش عنع لو هذخأ

 معا (مي-رفورذنن اء راونم[نيدلا الغ اول ىف لهعالو نامالانانوةيسزيذلااماوخ الو انارذغا

 نوعبانلا لمقو دعب نماورجاهنيذإا مهو نيرحاهملا ىل_ءاضبأ فطع مه دهب نماؤاسنيذااوهلوق نأ

 وع دمى هنر كح ذو ماشا موي اراسنالاونيرجاهلا دي دوش هو دابيجل

 "ولا تبعوتسادقتان 0 هنالءاو 000 اونم[نيذلل الغ انيواقىف

نم ءاس ن نءنأشنمّنانيبومسهدبسعب ن ءاؤاجنيذلاو ا راسنالاو 5 نورجاسهملااما مسهنال
 نيرح اهملا دعب 

 مهرك دلب كا ذك نكي لن؛ةجرلاوءاعد/ ابر اصنالاو نورح اهملا مهونقباسلارك ذننأراسنالاو

 ةتدسا!هوسولا دهن هديصساو "لع لءوةئالثلا ةنمزالا ىفتامو دعلاوةنالثلا ةنمزالا ىف تادوج وما

 موعم حبر :هلاوجرخ ا لريضتلا ىبّتال كاذكمالا ناكدقو موعم نوجر ال نومفاما» الؤهناوجرخأآ

 كلوا اوكرتيداومزهتوةرصناا كإتاو كححرت»نأو د 1 المماالاا ورمي نأرب دعس . ومس ماو مصل ال

 مهداولوتلم_يءمسأولو مهعم»ال اريخ مسييف هللا لعولو هل ودهن . الاءدهرظنوءادعالا ىديآىفنيروسنملا

 نوف انما نمزجنمل ىعينمشف اذملا ىلا عجار هنا (لوالا) ناهحو هءفقنورمصتال مث هلوقاماةنوضرعم

 دوويلانمزهتيل .(ىلاشلاو) .مهرفكروهظلمهقاغنم_هعف:.الو هللا موكل يىأ كلذ دعب نورمصن. الن
 ىلاعت هللا نم م-هةوخ نمد أ نين مؤملا نم نقف انا فوخّنا ىلا ءتركذ مت نيشفانملا ةرصن مسهعفش الت

 قحوهللاةمظعنولعنالىأ (نوهقفيالموقم_مناب كلذ هلا نممسهرو دصو ةيهرذشأ منال) لاسقف
 1 دووملاءالؤهّناديرب (ردحءارو نموأ ةندحم ىرقىفالا اهمج مكنولت اميال) لاه مث هتيدخ قس هوي

 | ءارو نموأ بوردااو قدانلئانةنس < ىرقىفاوناك اذاالا نعم 0 نوردّش.ال نيقفانملاو

 ١ راددو فيغعلاب رد ُيرقو مكعمهترمصنو هقلادبب انّناو نمي [يدلظق قامت يمس كانو ردج

 | اوههاننيدلا ىلارتل1) ىلاعتهلوقهي لاذع صن بس نيسنمؤللا ماس ”هلج نءاح راع ناحص ءوسأ

 ق ادحأ مكيف ع.طنالو مكسحمم نجر مدر ا نك باكا ل-هآن ماو رفك نيدلامممخ اوال نولوةب

 0 دبعو"ىلأن بهقاد بع ىءينالتاقملالاق ( نوذاكلم- مادهشيهقاومكنرمصننا حاَتوق ناوا دبأ
 ١ 1 ْ له ةوخالاهذهو م-ماوخالنولوق» اوقذانمهتكح لور اسنالا نما وناكديز نب ةعاقرو لتنن نبهقنا (ش

 ١ هلل أ ىلص دمعت ر هكلا اموعىفنيكرتشم اوناكيمقفانملاودوهبلاَنالرفكلا ىف ةوخالا (اهدحأ) اهوحو

 ْ 9 ماع ام ببسي ةوخ الا (اهئلانو ( د سورا و لم 09 0

 ْ 0 جاتو ناو تارتباستا ا ادسأ كح 0 مكش منالو كم رف

 ٌ 3 | 00 لح ادب جر هقاو لا بج لوقلا ١ اذه ىف نيب ذاكم مهنوك ىلعد مش ىلاعت هنا مث مكنرمصنتل

 .[|| مو رمصت.ال اواتوق نألو مهعم نوجر ذجالاوس رخأ نمل ) لاسةفليصفتلاب هعمتأ لاح الا ليدس ىلءمويذك
 0 0رسااىلا تامولعملا غم مدع ماع ىلاعت هنأ ل_عاو (نورمهتسي الم راندال !نلودل مهورمص نئلو

 ْ نئادوويلا» الؤهّنا ىلا عتريسخ أ انه-هنريدقتل كلذ ىل_ءنوك ناك فيكم قوام فال ىلعناكول هنا

 1 مالكف نعاطلا ضرتءملالوةباكمرب دّةّدف مهورصن نئلو ىلا .هتهلوقاماغمهورصن اهاضب أ اولتوقو نوةةفاذملا

 ْ مما ىلا عترك ذانههاذكف دن ةدئاف كل ديضيال هنكل لوقن اكسمالاتاانلسنئاو لوقناكرمالا نال فالريغلا

 | | (نولدعي الم وق مهن ني كلذ ىتشمهبولقو سبع دش مهد مم 1 لاه ادب ١ اهدردجويدل |
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 (اهتب ازد اعلا لطننع ملفعت ىذلا حاجا لاق( اهثلاثو) ا يطل دانت أع (اهم 'اند) هدم |

 ءايربكلا كل توكتو ىلاعت هلوةةشمو كلل برعلا دثغ«اي ريك اوءايريكل او ذربكشملا ىراسنالا نبا لاقت

 صقن كل ذوريكل | هسه ع نمرود ىذلاوهريكس لاّنال مذ مسا قانا وح فريك لان ال ءاو ضرالا ىف

 اءذاكتاكق اعلار طأ اذاف ة:تحح لاو ةلذا او ةراقط الا هعم سدل لب ولعالوريكهل سل هنال قانا قد ىف
 ىلادانعا ا دشرادقفم رهظأ اذافءان ركل اوّولعلا عاونأ عيجملف هن اصس قالا امأ هقحقامومدمكالذناك-ذ ْ

 هللا ناكس) لاه مسالا اذهركذاا بيسا | اذهلو هناصس هس ىف حدملا هباغىف كلذ ناكتف هؤلءو هل الج في رعت

 هزي هن اص سن ءزكلا فضولا اذه ىف هللا هركراشمنوعدب و نوربكسي دةنيقول ل اَنا لمق هناك (نوكرشب اع

 نوكأ (ناستا مط نوكيربكلا م هزاعداف مسماوذ بج نوصقانم منال قلغلل لصاع وه ىذلازبكستل ان ,
 انعدقنا ناك تسف لاك ىلا لاكمض كا ذثاكءرهظأ اذاف ةزعااو اعل اءلذ هناصس قس امأ قاذلا ناصةثلا ىلا |
 ردقب ةنا هان همريدقما اوه قاللاو (ىقلالا هللاوه) لاق مث ثق قاغلل ةيريكشملا ةفدتاثاف نوكرمشت |

 عناصاناوقةلزنج وهو (يراساا) لاه مةدارالا ةذصىلا ةعجار ةيقاام اف ةصو هذ هوجو ىلع هلاعفأ
 نوال احس ىهىناا ضارءالا فلاي الوذي ,ريقللنا يلاقي دلو ماسالا عا رتخادمفب هناالا دج -وموأ

 2 -رتّنال ٌئرايلا ىلغ قلاسلناركذ مدقو دي ريام ىلءقاذناروص قاعي هنأ ءانعف (رودملا ) رودملا ) اماومعطااو |
 تافدلا داما ىل_عمدةمتاوذاا دابا نالرو هللا ىلءئراس: ءلامدقو ةردةلارعأ 1 ىلع مدقمةدارالا

 تاوعدلاىف امدل عسي ]هلو قامأ تسال ءا.ءالا هيو هلوق ىف ءانرسسف دقو (ىسخلا امال ) ىلاعت لاو مش

 برهقندجلاو باوصااءل- ءأهتلاو دي د1 |ةروس لونأ ىف هريس ستر ”م د9 ( ميكا ايزع اودوسضرالاو

 ارثك اهأست 0107 هيو هل ١ لعلب الا ىذلا دهمان ددس ىلع هي , الضو نيااعل ا
 ل ص سس مسج مجسم يم ١

 0 دمنا ةرممع ثالث ةندمملا ةروسإ) 0 |

 (معرلا نمسزلا ها ست 8
 (ىلوالا لك ساا)لث د[ مهن , الا ىفو (ةدوملاب مهما نوةلن“ اماوأ كودعو ىودءاو د الاونمآنيذلااعان)

 عملو هيلع هللا قص لوسرلا لاس ناس ىفناكرت ثيام ماوه اهلبقاعقلعتل اهي قةكتنام لح ن ٠ث لأ |
 نو هق دصب اؤفرخع او ملصلا ىلع ءاومدقأ مهخع نأق ,هريسغو ىراصتلاودوهما ان مهنامز ىف ني رمضاخلا 1

 ردد از كا ذاوركل أر متلو ارولا يف تتسوق دو ىذلا ىذلا هنا هتلاواولاه مه افريضنلا ود مهتلتج ٌ

 رذكسهل ا لهأ عمورهاظلا ىف مال_ءالا لهأ عمم مناف افنالا ىل_ءاماو معيب رصصتتلا ىلءاما لاما ا ىلع |
 هللا ةرمضا ةدسجلا نامل | ىلع ل مث: ةروسا اكلت رخآ ناار ه اظن رختالاب لوالا قاءتاماو نطاس:| اف
 تافبلا لاب فرتءيول نم عم طالم>الا ةمرح ىلع لشمس: روسلاوذهقوواهريشوشداديسرلا ب |

 َّنادكم لهأ ىلا بك امل ةعّتلب ىفأ نب تاع فدتلر ااا ىوردةذ لوزنلا بيسامأ (ةمئاثلاةهلشسملا) |

 0 |عمباكلا كلذ لسرأ ع يرد اول 4 زغب نأ ديربو مف ةالز همي لسو هسيلعهقنا صدقا لوسر

 هيلع لاسةف ةلب دما ىلا كم نم ه ملو هيلع هللا لسد م ىذا ىلا تءاس ةراسس اها لاسةي مع ءاه قيما ةالوم

 ىأ ودب مويىلاوملاب هذ دة تااهث* ءاحات لاهال تااف تون رفا دا لاعال تااهأ ند امس[ مالا ١

 ىهاناناه ودوزواهولج واه وسكهباطأملا قياماع ثدي دش ةحام تدتحاه مم ويلا كلذ ىفاوا_:5 ْ

 هللا علطاف ةرئاس تجرفن ك٠ .لهأ ىلا باكلا كلذ اهلمكساو ادرباها كوري اندةريشعا هاطعأو بطاح | ا

 اولأّيواهوكر دأف ناسرفمهو ايفان ريب او ةدلطو ارا عورعو الع ثعبف كلذ ىلع مالسا هيلع لوس را
 هتجوخأ ف هفرس ل سو هللا لوسر بذك الواي ذك ام هقلاو مالسلا هيلع ىلع لا ةتالسو تركت اف كاذ نع |

 لاهو فرتءاق بطاح ىل-ءهضر 3 لو هيلع هللا ىلسههقلا لوسر ىلا باكلاباواشساهر «د صاّقع ند | ا

 هرذلع لبقو هقدصف م-ملع هسأن لزنب ىلاعت هللاَناتلعدقو م-مثءبَرقن نأ تدرافالامو الهأ ةمعىلَذا ا

 هللا لعل رعاك رديام لو هاه هللا لص لاسقف قفا 11 ان هق:عبرضأ هقالودرأب ىعدرع لاقت

 ص ار 7١"
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 (هللاةمستخ نم اعدص: ماعاش نارا لج ىلءنارقلا اذهانازئأول) . لانقف نارقل ا سهأ ماظع تاناسلا
 هللا ةمسشخ نم قةشنو عضو عشان نآرقلا هلع لزنأ م مكمف لعج اك للملا ىف لءجول هنا ىعملاو

 ىلع هيننتلا مالكا اذهرك ذنم ضرغااىأ (نو ركفتي مهلعل سانالا هب رمضن لاثمالا كالتو) لاق مث

 "||| ةئاوأ ةراناكىهف كلذ دعب نم مكب ولق تسق مث هلوق هريظو مهعامط ظاغوز اكل ءالؤه بولق ةوانسق
 ظ حرش كلذ عسنأ فوصوملا مظعل مدان ةفملامظع نا مول_عمو ماقعلا,نآرقل!ففصواأ هنالع اوةوسق

 ' ||| مدقىلاعت هنالعا (محرلا نجرلاوه ةداهشلاو سغلا ملاعو»الاهلاالىدلاهناوه) لاسةف هللا ةمظع
 سغاال.قفةداهشلاو سغلاىفالاوقأاو رك ذنذو رمسفملا امأ ىلقع ”رمم هفو اهفالاىف ةداهشل | ىلتدغلا

 ةرخ الاوان دلالءقو < العلاورسلا لءقوهو دهام امو دابعلا نع باءامل.قودوجوملاةداهشلاو مودعملا

 مطلانكرق (ضودقلا) لاق ع هريسسف:مدقتدق كلذلكو (كلاازهالاهاال ىذلاهتاوه) لاهم
 ةروسل وأ ىف هانحرشدهوءاعسالاو ماك الاو لاعفالاو تاغضلاو تاذلا ىف ةهازتلا ف عسل لاوهو مفلاو

 | 1| هيف (مالسلا) هلوقو هناكرب ترثك ىذلا هنا نسا لاهو كل سدقنو هلوقرمسة:ىف هنمئث ىضمو دي دخلا
 نمايلس هنوكىف ةغلابم هيف صو مكماءمالسو مالا ارادهنمو ةمالسلا ىععهنا (لوالا) ناهحو
 قرف مالسلا نيب و سو دل !نبب ق.دالريسسفتلا اذه ىل_هفلءق نافل دعو ثاغوءاسر لاسةداك صن الا
 0 هنوكو رضاحلاو ىناملا يف ب وعلا عمج نع هنءاربىلا ةراشا اسود هن رك اناقل مالا فال راركشلاو

 | ١ ||| بويعلا نمئث هلع أر طي ىذلا ناف لدقةْملانامْرلا ف بومعلا نمىث هملع ار طيال هن اىلا ةراش! بولس
 هبف (نمرلا) ةلوقو ةءالسال اسوم هن وكيع: مالسنهلا (فاشنا) اهلس قييالو هتمالس لوز هناف

 ا ْ 0 (ىناثلاو) نمومو#ف هنمؤن منمأ لالي هيا ده :«اماوأ نم !ىذل اهنا (لوالا) ناه-و

 ١ 1 ما تودهثرسو هلع لنا ىلص دمت تم ْبأ الو أ مهل ةزمتملا راهظايوءاس أ قدصن هنا ىنعم ىلءامأ
 7 نءوملا ىعب بلا مب ئرقو ةداهشاا كل: ىف مهق دصيهللان ام سانلا ىلعءا دهشاون وكلا لاف امءاربنالا

 | ||| ىذلادهاشلا ءانعماولا# (نمهملا) هلوتو هموق ىسومرادشاو هلوق ف فذ اكراسللا فذس ىلعدي

 || ئثلاىلع اسقرناك اذا نوهموهف نعمنم» ةدسعوأ ول.ء1ن1لاه نالوقءل_هأىف مائثهنع بنغيال

 هرقدنءءواصتنسامتق دقو نمؤملا ىنععن وكمت نءؤي نمأ نموهو نعوم هل+أ نعوم نورخآلاهتو
 آ » دشنأو هقزرب هقلخ ىلع تاشلا نمهملا ىرابنالا نبا لاو هيلعانههمو

 ركذلاو فرعلا ىف هيلاتلاهنمهم .« .هديئدعب سانلاريخناالا

 رهاقلا بلا. غاااماوريطت هلد_بونالىذلاماوهف (رب زعلا) اما وهدسعت سانلإ ىلع ئاقلا هانعملاك
 "||| ىرهزالا لافريسكلا لصأو ريقفلا غأ اذاربجْنءلاعف هنأ (اهدحأ) هوجوهمفذ (زاداا)امأو
 »* ريفلالانيدلاربج دق « جادعلا لاه ءاضترا ىذلا هل. درباجوهوريةفوريسك لكر باج ىرمءلوهو
 رقي ىذلا هنا ىدسلالاه دار ام ىلع ههركا اذا اذ كح ىلءهريج نمرا.طانوكي نأ (فاثلاو)

 ىفاسشثلا ناكو ا-مولوةي نيب زاخا نمريثكو ميم ةغا ىش ىرهزالا لاه هدارأ ام ىل__عم_دربدع وساسنلا
 ةفورعملا ةغالا ىهو هريأ نم عملا ذب رابطلاءاّرغلا ل_ءجو فا ًاريغباذك ىلع ن اطل سا | هريج لوي
 || ىفعو كردأ نم كاردو ريسأن مراح ام_هو نينرحىفالا لعفأ نمالاعف عمسأ ل لاةنءاركحسسالا ىف
 لبق هنمو لاش, ال ىذل | هللا ةفص قرامللا ىرا الا نبا لاق (ثلاشلا ) راهتااودراملالوةلااذه

 اذهىدحاولا لاه ميظعا كام اوهرابللا سايعنبالاق (عبارلا) ةرامج لوانتا ادب تتاقىتلا"لذفلل
 تنأامو هونك طاسملا (انهدحأ) قاذلا ةفص ىف ناعمرامعلاو هللا ةةصىف راءلسا ىناعم نمهانركذ ىداا

 هللا ةدامع نع دما (ثااشلاو) نيراماموقاهيفّنا هلوتك ملا يافعلا (ىاشلاو) رابغ مولع

 ||| ارابج نوكحتنأالا ديرتنا هلوقو نير ابج شطب هلوقكل اعلا (عبازلاو) ارابخ ىلع لو هلوقك

 ((|ئئالفدتب وربربكةىذلاسايعنب الا (ماهدحأ) هوجوهسفف (ربكتملا) هلوقامأ ضرالاى ا

 ا ا ا



 ك0
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 : منكن الوقي نألئاقل (ىناثاا) اعف نابل لالغالاو ءافخالاّْن ا ماع دقو ىرا رس امك !لئاط
 ظ هنا كلذ نودي جرن حدك نأ ةوقوهو طرشلا ةودجو نكيتالق نا ذكناكاو ةد رمش ةدضقأي الاجر

 ُ دوو نكعالو ظفالا برم, ىنبئلال ىننلا كل ذ ىذتقا طرش ع وما ذه لو ةنذ نسم هنا مولهملا نمو

 (ٌ ءاغش انوكي دق ح ورشا ذاةر هاط فاض مءاغس ا ىفةدئافاافااد دووم كادت الذل نودب عومجلا

 لقي لو جلع امو حيفا ىلا. »لاق ) ثلاشلا) نروكمالد قو هللا ةانضر 1
 ا جنلعأ امو تررسأامب

 ىو ارسالان «غلبأ“ اف>الا َناف كلذ ىف سلام ةخل انبأا ن نم هسف لوقتف نورلاوغؤ و افلش ىلا ناعم

 : نالعالا ىلءءافالابل_ىلامدق م.ةخأاعلات (عبارلا) رسلاع نى أ ىأ ىنتاورسلال_هيهلوق هيلع

 || نايسامهذا ىلاسعت هلعىلا ةمسنلانال اناعىلا ةمسنااءاذه لوقنف سكعريغ نم اذهل مزلتسم كذا عم

 ظ نموىلانعت لاه (سماسلا) امدَحَم ن 9 رفكلاوهو شالا وهام ناس دوصةمانالوّرماك هلعىف

 1 ناك اذالوةنلمسأا“ اوس لض دف لعفلاا اذه لفن نما مولعملا ن نمو م مم هلوق ىف ةدئاغلا أم م يس هلعفب

 1 د اس يما نوكي تأ مل ديس نال دس مكس هداز "0

 ا د 0 راسل رت ون كد -- 65 1 ورةكتولاوّدوو

 . اورهظد لت :اةملاقو سايب |لوتوةو ةوادعلاةءاقىفمكلاونو :مكسحجأم ماونك رقمكب اورفظد ىأ

 نا ىعملاو مهني دىلا اوعحرتنأ اودوو مكلابمهمنسلاو برضاان مسهيديأ م كلا وط سب و كوتداصب مكمدع

 لعام ىلع بطاح بتوعءاسأ مكءاحرأ مكعفثتن نأ هنا ءأا نم ممن ا هللا * ايلول هوك ترسب 0 ءادعأ :

 مه دنع ذكي نأ داراف هنريشع عنو نم م لازحدل نشنلو نياق دالوالاو تار ةااىهراماسرأ هنأ رذتعا

 نمرافكلان رلاوننيذلا كدالو الو مكماحأ م كفا نا لاف هنراشع ن نءكع مهفان م ىلا اود |.ان '

 لع لحل الار توب لصفي ةماسقلا مول لاه م م,ياع ةفاخمم ملانو توا ا

 هلاقتام(لوالا) ثح ايمن" الا ىف م بطاح لعام ىأريصي نول . هتاسع هلل اوراس ارغكلا لهو هنا ناميالا
 | طفلي او دوو لاق مث لثماعر اضم طرمل اباوج درون فك« ا دعأ مكل اون وكب كوفعثينا فاشكلا باص

 ١ ل5 00 "اك ةنكن هم َناف با رعالا/ءق عراضألا ىر عطرشلا باي ىف ىرجت ناكناو ىذاملا لوةنىذالا ْ

 || ا رطنوكيو أ مكعفتلا ناهلوقلان اة ئث ىال فرط ةمايقلا موب (ىناثلا) كدا دترراو مكرفكئ :لكلبقاو دود

 لصفنو هللا وهو لعءاغلل“ ءان دما ىلع ل صقت وداصلا فو ءايلا مدد لف ريكس نار قو لصفءلا]

 باول اوئذثا اب لعلا ىف غلب هنأ عمريبش لقت : 0و رسب تقاضتاعدقاو لاقل مترات انزضالا 1

 | ىلاعت لاه منرلعأ هللاو رصبلا نسج سو حلاك مهللع لعب هنا! هيف هتمرهظأو اريصما ار لعلا ىف غلب أرب اريمخناّن أ

 هللا نود نم نود_عااممو مكلم» .اربانا ممول اولاق ذاهعمنيدإاو مهاربا ىف ةنسح ةرسام : كل تناكدق)

 ترفغتسال ه-ال ميه رالوقالاهدحو هلاناوئمؤت ىت-اديأءاضغلا وةوادعلا مكن وانس ادي و مكنانر فك |

 لثم هب ىستود ام :وسالا نأ لعا (ريصملا كمل او ان ماكملاوانلك ون كءلعاش رءوش نه هننا نم كل كل مآ امو كل
 ىدتقيأم لكسأ م ءاةوسالاف ىس ةوسالا عجو كاتموحو لمت[ كيوسار للا هبىدءةبان ةودقلا

 صاو ملم“ بنا مهلا مهوداعو مهموق نم اوربت هباعصأو مهارباّنا ىلاعت هلل اريخأ نو رمسفملا لاق هب

 ميهارب ,انبظاحا, ثدسأت الفا لوشدءا َرفلا لاف مهاوشيو مه اوتأي نأ لسو هيلع هقا ىلص هلال وسر باص

 ْ نروةمسال هسا ال يخاربا لوقالا ىلاعت هلوقو مكتم*اربنا موءوقلاولا ذا ىلاعت هلوق فهلهأ ن « ةيرلا ىف |

 لاهو نيكرمشمال نورذغ: سف هس *ال هارب ار افغي_ءاناوسأت نأ اوم د_ههاجم لاهو كرشمو»ءولال | ْ

 ةوسأ م كلنا مكموقرافكن نار ازق لموسم الز افغتةساى الا هلك ميهاربا هأ.| وستاةداشقؤلفلا | ا ْ

 1 يراسل نبا لاقو بالزاغعتدسالا فالزه توق م:ءاربلا ق نيس ن.هعم نمو ميهارباىف ةنسسح |

 : لعرمالا نس مل 1 ينم كم دلال

 نب بم ب دع
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 َ | ءليلوو لزوار غاي ش طاش م 1 ترفغدةف عا ثاماولعا مسهل لاسةفردب لهأ ىل_ععا اطادق ملا

 : دس اريد هسف:ىف هنا ناعالا ىف كاذكو رم دقاو:[نيذلا اهي ءان ىف با امك تافدن لاري فتامأرو تازثقرلعأ

 اودنخت ال ىلاعت هلرقامأو ةلزتعملا هاا بهذأك تاعاطلا ىقهو :ريثكء ام لآ باقلا اهيل وهرأ

 لق ناعمتجالامهوةقادصاا دضةوادعلاو دحاولا ىلع هعاقا مهلا ىلعع ةوأردصملا َهنز لع هنؤكساو

 ىودع ىنشار كل او جالا نمو فاكملالا دام ناعفتران كلا ةدجاو ةقجن م لاوس اونامز ق ددعاو

 هتاف ضغبااو هللا ف بااوهللا فةالاوملا لاقف لأ وسرو هللا لاف قثوأ ناعالا ىرع ىأ رذانأا

 هو>وهسفلوة:قلعت اذا نوةلتهلرق(ىلوالا هل كملا) ناتلمسم هءفةدواانمهءاانوةلتىلاعت هوقو

 فاشكلا ىفلاق(فاثلاو) ءاَر ذلا هلاو ءاساوأ ىهىتااةركناا فصوو» ماقتل بحاضص لاف ( لوالا)

 نركيالفافانئتسا نوكيا ذوجيو لاق (ثلاثلا) ةفيسابز ادد ءالاح اودختتالد قاعي نأزود

 ىنلارابخ أ مهيلان وقلت ىعملاو لظب داملاب هيفدرب نمو لاسم: هاوق ف ىهك ةدوملا ف: ابااوءاسلوال هاد

 هلكساا) ةدواان ملا نو "زيت سله لديو منو و مكحد» ىقلاةدوماابءرسو لو هيلع هقنا ىل إد

 000 ا | اننا دمي بيو دافا (لوالا) ثحايمبا الاى (ةيناثلا !

 لمأ ىلا ة.سنلاب ةوادعلا وكت نايدسالل وتنذانالاكاذ مزاول نمةدوملا ردهم وااو ة.سملل

 00 نم نا ىلاعت هلوقىلا ىرئالأرخآىهأ ىلا ة.سنااءةدوملاو ةضئاو
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 00 نم مزلب ءالاغاو مزالتاا اذه ن ءمزالىهالا لوقت نائموملاودعو»امنا

 1 سكلاءلقيلو كودعو ىردء لاهل (ثلاشثلا) مكلاودع مدالوأو مك اوزأ نم نا لاق اك هتلر دع

 | أ يدل اددع نر كس -:ةودر ةحورلامتهقاةيع بيسر ذاكلااو نموملانيبةرادعلا لوةدذ

 ال ىلعالا فرطلاف نفر اعلا ىلا ةءسنهل ناك اذا :ئ ُنلاَنالَو 00 ىلع طم تطل ال يذلاو الص ًاريخا ا ىلا

 .فرءملان' لوقف طفل ؛ لولاوودعلاواسلو ليلو ١اس ءاوأ لاق (عبارلا) ىندالا ف فران ىلع مّدم

 ٌرمدقو ةدئازءاسبلا لاق نممهنم (سءاذنا) ةفاضالاب فرعملا كل ذكف درف لكلوا:ب فيرعتلا فرح
 راورمك دفوز ىلاعت لاف مث ةققطسا ىف هد ازنوك: الو ةدم افلا ىلع نودمءايااو نكتالنآر ةلاىف ةدانزلاَنا

 0 اذاهس مح رخ منكن امكي رهتلاءاو نموت نأ مم اااولوسرلا نور نع قالا نم مكءاسامب

 4 اوس لض دقن ,حسحنم هلعفد ن هو ماب ساو اكو هم ريصياك

 .[|لو-رلا نو + رع نآرقا ن٠ لمتو قالا نيدلا نم م ءاجاسع اورقكمم |مهااعو ىألاعلاوا ولا اورغكدقو
 . اوه حاسزلا لا مجرخ منكن ا لوو مكير هقلاباونمؤن نال ىأ اونمْؤت نأ ةسني دملا ىلا دكم : نمىغبم ان 'اناو

 نابو هئم قاض هءاغّءاو ىلدسىفاداهج هلوق ةوءاماوأ كو دعو ى :ودءاوذذ# الوهو مّدةّتَم هءاوح طرش
 لاقذئثمهلاوحأ نم هيلع ىنخيال هنا اركذ م ةحعصنلاب لئاقم نعةدو أ مويلاثو كابا دالو تامل
 0000 يلزم هوو ك ندعي لو مره أ ندع امور ابك: دوق نم ميفخ اعل أانأو

 زو مكنم لعب نمو هوقو هلاو> ًاوهلاعن أن نم هنطانود رهاطو هانافشو ديعل ارث ريس لعأ و همه ذهب لاق

 لاففالا هده ا اناءاس اوآ انيصيس دامت وءاةلاالاىلاؤرارسالا ىلا ةعحار ةباكلان وكن نأ
 ل دعنا ساسمع نا ع نع )ل والا) ناهجوهبف لسسلاءا وسل ض د ةفىلاعتدا را دم

 (لمالا) ثحايمةيكالا ىف مث ىدهلا نع را د ادح اوني نمر, دات ال نايا صرب

 ىأهانعم فانئّسانو مستو ىءاسلوأ أ منكن ا ىءادعأ اولودتال ساو دخن الب قلع ٠ *مجرخ منكن ا

 0 افع نموفعك ادع نملوعزودعااو' اياوأو ىو دعامهو نيلوعفم ىلا ىداعت ,ذئقاف كو ذعو ىردع

 ١ [ًرذال مالساا هيلع لامو لااضع نم مدح ًاراملف هل .ل نيد ىلع" راامالسلا هءلع لاقو يدر دع ىأ

 5 0 ىت- هيف ةكب ل لقائك دع لاه ل (فاشلا) انداك ااندالوأ5 لاق لسو هيلع هنا

 5 | هن ةحاح الو يف الط الا ىلع قعهناامل'ةلءاالد- .علل ىلا عن هلل | ةرمطد- بو "هلا ىلا عت هللا ةرمضل ناعالا
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 تامو اهايد ىلءتربسصو ترأف ةئارمصنلا ىل_ءاه دوارو رمز ثلا ىلا نع نيت ادع اهو
 راشد ةنامعب رأ اهلا ه_:عقاسو هسلعامطقن ىئاعتلا ىلا لسو هءلعهتتا لم هلال وسرثعبف اهواز
 ديرب ةٌدوم مهنم مد داعنيذل انبي و ىلاعت هللا نم دعو ىسعو هقثا غدفيال لسفلا كلذ لاسةفاسهابا كلذ غلب و

 ماسه نب ثراسللاو ثراملا نينا_.ةسولأو برحنب نايفسولا مئمكم تداوم[ برق نم ارفن
 باب_سأ ل.هستو لار.حالاري.غتو بولا بيلق: ىلءر داق ىلاسعت هللاو مازحنب كح وو رع نب لءوسو

 رحهلا لك اورختتال مهطعن لاك ىلا عتهلن ا ةرمض ىلا اوعج واول نو اوناناا ذا مهب مر روذغ هللاو ةّدوملا

 ثحابملا نموامامو كَ. ب نوكي نأ ىسءامانوه كدب ببدأ ىوريورئارمسل او تامفللا ىلع علطم ىناف
 كرت ره الم .انءادعأ انماع طل سنالدلب وأت ناك ذا ةئشفاناء تالا ر ىلاعتهلوتراوه ةءكخا هزه

 اذه. نأ هن اكف هب أ اذافاذهنع ةرابعنوكح» نألق<ثدح كلذناك اذالوة:ةكلذنق وانغ

 لوةينألئاقل (ىاشلا) تالي واتلا ل :نمدحاو ىل_ءراصتقالاف سدلام دئاوذلا نم همفو كلذو
 كئاذاو رفكن يذلا ةئدفانلعال لمقاذ اا. ع مالكا !ناك دقو ام رار ذغاو ىلا ع: هلوقىفةدئافلاام 1

 ةرفغا |نودباه دوجو نكعال ةندفلا نعةءاربلاو ةنمفلا نعةءاربلا اوبل مهما لوقثف ريكس اني زغلا تنأ |||
 ددج اؤارو هةم هن :وكنءةرا.عةنمفااذاةئتق كل ذو باذعاارهةباروهةءناك اروهغم نكن لول ىداعلاذا

 دم ىأدمانأطاو ,ملعمعتأ امي هقلخ نم ديلا قدس ىأد وهل اف دوما عع ودماملا ىعبنوكي دق

 | نمرك ام دعب ىلا غت هنا غ لاسعالا نم لملقلا نعباوثلا نمريثكنلا» مزح ثمح مهركسد ولذا
 مكاه>.ال) لاقنرافكلانمم_هولتاقب ل نيذلا لص ىف صخررافكللا نع ةماكداهنيئمؤم ا عاطقنا كر

 نيطسقاا بع هَللاَن أ مهلا ١ وطسقتو مهو ريتنأ راد نم م وحرم 0و نيدلا ىف 2 ولت اي ل نيذلا نع هللا

 نمو ىهولون نأ مكجارخا ىل_ءاورهاظو يراد نم كو رخأو نيدلا ف كىلتاف نيذلا نع هلاك اهني امنا ||
 نيذلا دهعلا له منا ىلع نورثك الاف ولت قي ل نيذلا نم دارملا يفاوغلتخا (نوملاظلا مهكماواف مهاوي |||
 اود هاءاونأك ةعازخ مهو ةوادعلا فةرهاظملاو لال ارت ىلع ل_سو هملع هللا ل_ص هللا لوسر اودهاع' :

 نبالوق اذهو مهلجأ ةدمىلاءافولاوربلان مالا هءاع لوسرلا ص اف هوب رذعالو هولت اند ال نأ ىلع لوسرلا ْ

 ديءنعءونادمدااوءانلاه هل قواورجا م ملوةكعاونمنيذلادهاجت لاو ىاكلاو نيلئاقملاو سابعإ]]

 نذأت واهل عت لفانادسهمةكر رشم ىهو !يلع ل .ةقاهما تم دقركي ىلأ تنبءام-أ ىف تازئاسمم اريد لا نب هللا ||
 نبانعوابما نست و اهمركتو اهنمليقنواهلخ دتنأ ملسو هيلعهللا ل_م<ىبنلاهمأف لوخدلاءاهلأ]
 اوىهأةسانيإسلاّن ا نسما نءواهرك ردي مولاوجرخأ س اعلا مهم مشاه ىتب نم موقم منا صاسع |
 لافو نيكرم لا فدي ”الا ليقو دن الا هذه ىلاعت هلل الز أف مهواصب نأ نيكرسش نم موئان رقأ ىف هللا لوسر |

 مولتاه نيذلا نمل دي مهولو نا كلذكو مولاي ل نيدلا ن هل ذي مهوربت ناهلوقو لاما اًدبآ اهتكسن ةدانق
 لهأ لاهو ةوادعلا ىف مم دل مهل ةجر اذهو ءالؤه ىلون نع م اهئ امناوءالؤه ةريم نع ماهرال ئسعملاو

 ىلاعت هلوةو ةعطةنمةالاوملا تناك ناونيإشملاو نيكرش انييربل ازاوح ىلعلدت هن الاءدهلب وأتلا
 لضاوااوربلا لهأدب رنيط_ةملا ب هللاّنا اهزيغو ةل_صلاندي يساء ننالاق ملا اوطسقتو
 نعهللا عا ني امنالاقذ م ملص نعمهاه:. نيذلا نمرك ذ ماول د عنو مهدههد مهلاوفو نا لئ اقم لآقو
 مول: اي 0نيذلا نع هللا كه. ال ىلاعت هلوق دك وب هنا ىهو ةفسطل همقو مسه ولون نانيدلا ىف مولتاه نيذلا

 نءومتاعنافّنهئاعانلعأ هللا ّندونكءاف تارحاهمتانمؤملا مءاساذ اونا نيذل ا !مأان) ىلاغت لاه مث ||

 مكح لع حانجالواوقف:أ اممهونآو نو نول مهالو مها ل َنءالرافكل ىلا نهوءحرئالفتانموم |

 مكلذاوةفنااماولأ لو جقفنااماولاساورفاوكلا مصعب اوكسمتالو نهرو أ نهومن ؟اذانهوع نأ

 ف ءولذالدئاغملا ناو هو لوةعم نسح هجو تان الا هذ مظن ف ) يك يلع هللاو مك مكحي هلل مكح

 ىلا هتلن نيب دقو ملتسيو داذعل اكرتيوأ دانعل ارتي نأ هنم رب وأ هدا:عرةسنأ اما هثالثلاوحأ دحأ

 ل لل



َ 
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 الكلم امو ىلاعت هلوقو كل نر غسل ه سال هلوق ىفالا هلعذائ ؛ لكى ةوببا مكسا تناكدق عملا لب كس ذامأ

 | يتكرش نادقباذع كنع عفدأالو أش كن ء ىف غاامهل لوم هدب ال ميهاربا ل وقن هاذه ءوث نم هللا نم

 ىأهن , 111: اك ول .اءانير هبادضأو ميهارباءاعد نم ناكر اج. !ملا قر السل هانز افختممالا ءدعون

 ب الا فو كب :رضح ىلا الا س ءاري_ىملاذ اكمل ةمسصملا ن نءةباوتلابانعجرابي أ كيلاوانرومأ عسمجىف

 ظ هريسغا و هيناميالاو هذحو هلوقىفةدئاغلاامهدحو هللابا وئموَت ىىدح لوش نأ لثاَما(لوالا) ثحام

 ظ لسرلاو بكسل او دك المان ناعالا ل نق رود اك الو هن ان 1 اعبم ازيالا نم
 ظ ناىفف ككنالو:_.هولالا ف هدد-ووش هدوسو هلق نمدا رمل اا هدنسو هق ان نابعنالاا مز اول نمرخ" الاموءلاو

 (فاثاا) انْ نوكيال كلرمثملاو ةَقِمَم ا ىف كارمثالارهذاهتتاناناتا وكمال هريس ةمهولابنامعالا
 ةنسحلاةوسالادارأ هناا ةذسحت هنو هاون يأ نطماننتبل ميهاربالوقالا ىلاعت هلوذ |
 ىئةسم لال نر تسالهوقناكنا(ثااسألا) امنوذتس ةنسدو دخن دوا بسماولا

 ١انفةسالابق .ةسريغوهوئثنم هللا نمل كلمأامو هلوقلاداذ ةن-س- ةوساوهو قءسىذا!لوةا| نم
 ياا مابال ةرت ',ل»-ء انثسا ىلاعت هلل مادارأ لون“ ْىش * نمهللان م مكسا كال نك لق ىلا عت هلوق ىلا ىرتالأ

 0 دا اك هل عياتو هيلع يم هدعبامو هلراذغتسالا دعو ىلا

 | دومة نسل ةوسالا "هلس نموهوءانثة_سالا لي قاع لونا :اكو كيلعاشبر هلوقل متاع. ةاذا ١

 7 مب قث العأ | عطق نم همهاسصو املا. دو نينمْؤمللاهل*”لوقاا اذ_مبرمالاود ىءاانروكحب أ

 ظ 1 | ةذاعتسالاو ىلاعتقا ةرضح لانا ىلع اهي مهنمةءاربلا ف هءوقو سهارباب* انتين الا ةرفكلا نيبو

 | كل :نمرهاظا اووهالا هب طمالام دنا وفأ | نم هيفلوقنف بيترتلا اذه ىةدئاغلاام لرقاذا (سما.دنا) 7

 0 || لج هتاقت نمو ىلا عت لاه ىوةنلاىلا ةرمدْمم لكوتلا ةدافاود اهالا لحال لكوتلا لاش. نأ هللا

 ّ 0 اف وسلاو جرم نأ لا ةراشالاورومالا نءيجضشالاعز ارّتحالا ىوةدلاذا ةنانالا ىوقلاواحر 2

 0 |ةءا ارعلاو ع 3 كلذ ةدافال مزاوللان منوكيام هسةعءرك ذوءئثلارك ذ هنأ اكهالا سدل ةسّدةملا هاريس

 | ىلدعءارنول "كلا همضلالادبا ىل_ءءاربو فار افكءاربوءاكرسشك أ ءآرب هحر أ ةعب رأ ىل ,عءاربيف

 000 ىلاعت لاه مةءامطلاوءامطلا ل٠ .ةءاربلاو ءاريلاور د_صاان ففصولا

 | عارعالام وبلاو هللاوج رب ناك نس ةوسأ مههف مك ناكدشل ميك _طازب زعلاتنأكنااش رانارفغار

 | || هلاوريدقهقلاوةدوم مسمن مي داع نيدلا نيبو مكش لع ع نأ هللا ىمعد لا ”ىغلاوه هللاناف لو نءو
 ١ مما اونطرفان“ ءادع أ انماع طا. ال ساسع ئءا لاه ميهاربا٠ اعد نم هن فانلمع الاب :رهلو» (مم>ردوهغ

 كلذ مهباصأ(ل قالا ىلع الؤه ناكرلاولو غفل دنع ىس باذعبالو مهيدي ابان ذعتال ده احس لاهو قللا ىلع
 ةرفكلا هببذي ادم ىأ از ذع ىأ هدف انلعجتال لدقو مهل هنن كا دن افامتو دقزرلا م_ملعطسنا ال لمقو

 | باصصال لدق هناكفّرمام 'هلوس نمي , الااشرانلا ردخباو ىلاغت ةوقو ميجارب ا وق نمي الا تسل اذه ىلءو

 لاقن مالكلل ادنك أتةوسالاركذداعأ اور غكنيذلل ةنتف انلءتالاب راولوق )سو هيلع هللا ىل_مد#

 نبا لاه هموقو ريهاربام» و كارا يوه نزلو هاربا لاكأ نس وما يقر كد نادت

 مكلهةلوقن م لدي هللا وجرب ناكن !ىلاعت هلوقو ها س> نم نوح وهلنا فلاح : ندنودغس اونأك سا. ع

 ليعف مهبءاستال ا نءضرءدبىألونموةرخ الا باذع فاو هللا فاست ن ناةوسالادهّنانابو

 لتاقملاقذ هللا ىسعه وقام أهناماوأ ىلا د .لاهئادعأ فلا نع -ىغلاوه هتان افراسفكلاة:ٌدومىلا
 مهنءةءاربلاو مهب راها عمجو مهئانبأ ومها ةوادعىفاو دة ثفرافكلا ةوادعب نيسنم ما ىلا عت هلق  يمأ ا
 مهام كالذوةذوم دكمر افكنم ىأ مهن مي داعنيذلا نيب و مكس , لع نأ هللا ىدعال وقىلاسعت هللا لزنأف

 ةببيح مأ سو هيلءهقا لصق لوسو حررت ل قو مها متك انمو مالسالا له أ عممهتط اكو مالسالاىلا

 عت ترجاهو تاسأدق ةيبسم[تناكوتوادعلا قف هكيكتتخرتساوتابفس وأكبر ءكالد دنع تنال

 © تسع

 اهحور
 ا



 ولا نت ا يو يابس حر نسج تيبس ين يحل عا
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 _ سطس سس سس مج

 راذكحولا ىلا مكجاوزأ نمئ: مكتافناو) ىلاعت لاف منه ءهب كل سدلام فقتالو هلوق ىف لخ ادرس ْ
 ”يرهزلا نعىور (نوئمؤم هيّينأ ىذلا هللااوقثاواوقفناام ثم مهجاوزأ تره ذنيذلا اونااف حمقاعف
 لأسيو مهما تراصاذاةلسملا ةأرملارهمرافكلا نم نوأ سلا لأدب نأ ىلاعت هللا مكس نمناقورسمو
 تازنف نوكرشملا ىبأو هللا مكي نولسملا رقافةملسم مبان نم انما !تراص ن مرهم نيلسملا نمرافكلا

 ناس ىلأ تنب ميكح م أ ىف تازن لتاسةمو نسما لاه مكي« تاغناو مكةبسىأ مكحاوزا نمءوشمكتاف ناو
 هلوقو مالالا ىلا تداعمث اهريسغشيرق نم ةأ سهادترب لو ىنرشلا ميةنبسابعاهحوز تكرو تدئرا

 دريملا لاهو ىتع مهنم مدصا ةدسع وب لاهو لئانةمو قورممصو نس امع نبال وق ىلع ّمْهْغف ىأ مق اعف ىلاعت

 :ّركلا ةيقاععلا ليوأتو ةسيقاعلا ىأ نالغل علا كلوق نموهو متر فظ هب مكب لعفام ٌملعف ىأ سياف
 سأرنمحجاوزالااوطءاف ةلغلاو مكى ةعلا تناك ليقووزغ دعب اوزغنيبق اه همت وزغ مِبقاع ئعموةريخالا |||

 معو ّييةعافرقواوةفنا امل مهجاوزا تبهذنيذلااون اف ةوقوهور هاا نمنيلعاوةفناامةيدغلا |||
 كعب تانمؤملا كلءاجاذا ىذا! اهي" ان) ىلا: هلوق ها هرسكو فاشلا فب فرفذتلاب مقعفو ديدسشتلاب ||

 نهم ديأ نيب هنيرتفي ن انبي نيتابالو نه دالو ؟ناقب الو نيئزبالو نقرمسيالو ا.هنئانو تصر النأ ىلع ||
00-4 

 هام <

 هللا ىلص ى:ا تأ ىور (مي-روفغ هللاّنا هللا نول رةغتساو نوءياسف فورعم ىف كاسم ءدالو نواسراو ْ

 عباس نم لةسأرعوافصلا ىلعوهوءاسنلا ةعب فذخأ لاجرلا ةعس نمادك سف مون غرذال لو هلع
 ةركشسم ةعنم م نامغس ىلا ةأ سها ةبمع تنب دنهو هنع ّنغلسو ملسو هملع هللا ىلسد هنا ل وسر معأب ءاسنلا
 نكرمشت الن أ ىلءنكميانأ مالسا او ةالصلا هملعلاسةةاهفرعب نأ ملسو هملع هلقا ىلص هللا لوسر نم افوس
 ىلعهندخا كان راما أ انملع 3 تأتل كناو مانصالا اند.عدقا هتلاو تاهو اهسأر د_:ه تعفرف امد هللا

 انأنا دنهتلاقف نقرستالو مالسلاو ةالصلا هماعلاقف طقذد اهيلساو مالسالا ىلع لابسرلا عباس لاجرلا ||
 اههئئنمتدصاامناسفسو أ لاسةفال مى عأ ىردأ اخ ةانههلام نم تبصأ ىفاو جيم ل بحر تايفس |

 ةبتع تاب دنهل كن اواسوا لاسقف اهفرعو لسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر ضف لال كلو هفريغا ذو ىىذ# ١

 نهم َتازامةياورىفو ةراا ىنزتوأ تااسقف نينزتالو لاقف كنعهلنا اضع هلق ىبنا,فلسا-عف عاف معت تااعأ |
 :هلاغن اهثب اناكو لسعامهو منا فاراك مهتلتقواراغص مهانمر تااستف نكدالوأ نانقتالو لاستف طق أ عا
 ملسو هيلعهنا ىل_ههلنالوسر مستو قاّتسا ىت- هنع قا ىذررع كف ردبموب لاق دق نام ةس لأ نبا ١

 ميبق سعال ناب انا هقلا و دذه تل اسف همم سل اما هس وز ىلع ف ذقت نأ وهوه رتغت نام, نينأمالو لاسقف ا
 اذهان سل انك ام هتلاو تاس: فو رعم ىف نم ههتالو لاسةف قالخالا مراكمو دشرلامالا ان أت امو ْ
 ةدامعلا نم ناصقنلاو لاومالا ىفةناسملا نع ىهنلا نمضي نقرسسنالو هلوقو ئث ىف كين نأ امة: ىفد ؛

 ىلهلافام ىلعاضي ا هعا ودوأنللا ةَعَمَح لح نينزيالو هن الص نم رم نءهقراسلا نه رسأ لاشي هناق ْ

 ناةةيالوهلوقو هيذكيو أ كلذ قدسي حرفلاو نامت نالج رلاو نامنزتنانمعل اون امنت ن ادملا ل نون هملم هللا ١
 هوقو هريسغو داولا للدق نم عون لك ىف ماعوه مث ةملهاسلا لهأ هلمقي ناكىذلاتانبل ادأو دار انه دالوأ ظ

 نو حصص, نأ لو ةمدطقلا ثرو.فامحابص ىلءّى دها دمحا متال ىأةممنلا نع ىرهن ناشي نيتأءالو
 امها ةًرملا تناكءاّرفلا لاهت هن« سنلادلو اهجوْزب قدطال سابع نيا لاك نوجاوزايدلولا قاسللا نعاممن
 اذا دولا نأ كلذو ّنياجر او ني ديانمب ىرتفملا ناستهنلا كل دف كله ىداو اذ هاه-وزالوةقدولوملا ْ

 كنصعدالو لوقو مد: دقانرلا نع ىهنلا تالانرلا نع نون عملا سلو اياب رو ايدي زيي طةسمالا همعضو
 كنصءدالو ىأدشر همف صأ لكف لو ىوقنورب صأ ىف لبقو هللا ةسعاط ق فاو سعأ لك ىأ فورعم ىف

 هب نه ص أ:امب ىأ فور عم ىف كدمصعبالو ديز نبا نجرلا دعو ىباكلاو بيلا نبا لاهو ل ىعأ عج ىف
 اذأالا لاجرلا ث دحتالو هولا شو بلس قششو هفةتورعشا اجو با..ثلا قي زو حونلاك هنع ندهن أ 1

 فورعملا اذه صخ نمو مر مقل ذ عمالارذاسنالو مرعربغ لج ريواذتالو مر ع مسرة نأك 1
 / سب ا يي يي يي يي يحبس يي ____ ل لل ل 8#
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 يجو نيس ودب درس سود ودو ووسور يرو و ووو رو وو وو

 أ تناكمق لاهل وقام أ لاا هيض ةرام ىلع ةلاس لك مهولم اهب نأ نياسملا ىهأو مهلا وأ تان"ال ا هذه ىف
 ىبعدلوق م والا ةلاحلا ىلا ةراشاو هن مكتم:اربانا مهموقل اولاه ذاهعم نيذلاو هاربا ىف ةس> ةوسام ل

 ' مءاجاذااونم[نيذلاابي" اب هلوق م ةمناشلا ةلاخا ىلا ةراشا ةدوص مهنه مي داع نبذل نمد زا
 نيذم وام امىلاعت هنالقالخالا مراكمم ىلع ثحو هستو ةفمطا همف مث ةثلاثلاةلا1 !ىلا ةراشا تانمّوملا

 ىلاعت هنالعا وقءاأوهىذاانالامالكتاابو نس أ ىنض ىتلابالا ءازطا,تالثاا لاوحالا كاني اقم ىف
 نمالوأ هلىفانملاوهام ّن مت ءرهظي لو َّنهنه :داسهشلا ةأكوهو نامالا مم, امرو دل تانمّوم ّنهاع#
 ناكو نمامعانناناا ةبلغ لجال فلو فلا امءالّسالا وذ ناحمالاو ناحتءالاننماسعا تامل تافراشم

 تح رخام هللا حوز ضغن نمت رخاموهالا هلاال ىذلا هللا ::كةمملل لوقي دا كون

 لعأدتاهلوقو هلوسرلو هللابدحالا تدح رخام هللا امن دسا.لا ت+ رخام هنا ترا راضيا: نم ةْغر

 الاب ااغلا نال ن نءةرامعوه ىذلالعلان ءو.داع نافرثا يمسلا ىل وشي هللاو مكس م مايا

 !تهلن قاحي مهال و ما ل- نهال ىلاعت لوقو نيك رشملا نوح اوزأ ىلا نهود رت ىأرافكلا ىلا ّنهوعسرتالف

 ناك س هب دما ماع لصلا ناكل ذوروهملا نم نيل اوهفدامل- ثم ّنهجاوزأ اوطعأ ىأ اوةفن ًااممهونآو
 .هوتخواباكدهعلا كل ذباوبتكو محسحبلا درب ل مكتم ع نءؤمملاذرب كم لهل ند ما نءنا ىلع

 ئ | ىبوزخارفاسءاهحوز ىل. ةأفةسإ دحلاب ملسو هيلع هّللإ ىلص ىنثلا و ةاس»ةرهلسالا ثراها تنب ةعماس تءاشل

 . | ادم !نم انماعدرتنأ ط رمش انا تط رمش دق كناف أ سها "ىلع ددرا دن انلاقف بهارلا نب ىئمص لدقو

 0 ن الو هملع هللا ىلمهنتا لوسر نم نو.ءلطب اهلهأ ءاخو اع ىهو ط.عم ىلأ نب ةمقع تنب ولك مأ تءاح

 لص هقالوسر رف ديولاوةراج اهاوخ أ اوعبو صاسملا يور عاهبوز نم تبرهتناكو ملا هجر

 : ءاسنلا نود لاحرلا ىف طرم ثا ناك مالا هلع لاةفانماعاهددرا اولاقف اهمسحوأ ,يوخأ لسو هءلعهللا

 ' ]| اهلو كم ديف تاخدناوانبلااّمددرالا كير د ىلع تسل: أس اانمكتاءنا ناكدهعلانا كاصذلا نءعو

 ْ مك ا اذه حسن كلذ لثم طرمشلان لا اا لع ا لابعد زل ةياجودت

 ىلاهتهلوقورع اهتزت م قفنأ اماهجوز ىطعأو تقلق مالسسلا هيلع ل وسرلا اهفادتساو دهعلا ادهو

 مصعب اوكسمتالو عضال ارح أر هم اذا نهروهمىا ّنهروحأ ٌندوعن 1 ّنهوعجْنت نأ مكماع حانجالو

 سامع نبا ن نءوكل ذكحاكنلا ةقلعالو ّننابو مكب ا موه كراتوب#

 اوكستو ديد ثتلاو فيفضلاب ٍاوكست كرقورف اوكلل اوهنجإلل بقوةيمعلا عطصي نيوادلا فالتججا نا

 ةدن م رافكلا نم دول لسعأبم كنمةأرماتةطاذاوهو ٌمَقفناماولأساو ىلاعت هلوقو اوك“ الو ىأ
 بوو مهيلبف مكبلااهوعف دي لواهوعنما ذارهملا نم عصفت امم هولأساف

 .(لوتالا) ثحابمت , الا ىفوراافكلاو نيإملا نيب ىأم كنب. مكحيهلا مكح ؟حمكلذا وقفنأ اما ولأ سلو ىلاعت
 | باحسالا عع وه ىدحاولا لاق كلذو ا ذهربغب وأ بدذلا عع .. دا «عرمأ ندونحمافهلوق

 ىلالبسالنأ ناس ,هتدئاف لوقن كثريغ نم مولعم كادو َنمناءانلءأهتلاهلوقىفةدن افلاام (ىفاشلا)

 ا اد تيلاشلا) بوبغلا الع هب رتاتسا ام كل ذناف ّنخ ءاعاةقمع ةطاحالا نم سفملا ا هب نك وطن ام

 نم نامالارا.تعءااذهلوةنرخ نمو نول رباع ركي نأ نكمو نول تواسكيم هالو هلق ىف

 هنو لاا عافنرال دك قمنيناسلا نم ءرك ذل نالو لعل ط رش نيالا نم ناعال اذا مهبناج نمو ْنومناح

 | لءعال هئالرافكسلا ىلا َنهو ءجرئالذ هلوق ىكين كل كل ذكمنا به لبق ناف هريغ ف نوكيالام ةدافالا نم
 عافترا دمفبال ظفللا ادم اظفادلا لوةنريغال اذهدوسقملاو هلع ةدانزلا ىلا ةجاحالفرخ اللامهدحأ

 | ناف هلوقىفاسلع ن ناغاا بنفيكا (عبارلاش ثحلا) رهاطا د هو طال كل ذب اطفال ف الذ نيب اجلس ع نم لا

 هيحاص ناوولعلا ىرجمراج سايقلاوداهتجالا هيلا ىضغةيامو(تااغلا ناغلا نا باين + الرش وسلا

 رع

 | 00 ينال عرعر نع و٠ءا.نا|نود لاجرال ناك امنا طرمد!نالاناسإ تازئف فت ل ناكل ةمط ءذهو



 بيع رازكتلاو راركتلاوهاذ_هو ىرخأ ةروس لأ ىف ىلاعت هلاق مث .ةرو.سلا هذه لو ىف ضرالاىفامو ||

 (نولءفنالاماولو قت نأ نأ هللا دعامة مربك )ىلاعت لاه حالف لطابلا ىلعرمدأو قاسار كاوا دعوامبءافولا ||[

 ناش 0 هس نول: اند هنيدل ابدع * هللا نأ ) ىلاسعت هلود هلك تريك ىلاسعت هزتك اذهو هللادنع|

 ؟لو

 هلع لدي ىضاملانأالا عطقنمريغمئتادىلاعت هللة 'رمضح- حييست نأ لعل سعال | ةغمصب عيسم ضعبلافو |

 ىلاعت هلوقو لاا ىف «_اعل دي رهالاو نامزلا ن نم لم ةتسا ىف هيلع دب لي ةّدس ا ونامزلا نم ىذاملا ىف ١

 نيذلامهو نيئمّؤملا نم ةعامج قس ىفةب الا هده لاه نم ممم نولعفتالامنولوةنلاونمآنيذلا اهيءان انا

 ا 7 الا ةراسجت ىلء مكلدا له اونمنيذفلا اهي اب ىلاعت هللا لف هللا ىلا لاسعالا بأن اولمبي نأ اومحأ

 قحىف ل قو نولعفنالامنولوةنل ىلاعت لزن اةدح اموباولونوةام 1 اعيسات نزلا ةب نيذلا بع هللا ناو

 منال لامعا ىف قاغنلا له قد ىف امن ا ىل.ةو لععفي لو تلعفو نعطد دلو تنعطو لئاسقيملو تلئاه لود نمأ

 او دقتعا دق مسهنالن مّوم لكى ح ىف اهنا ل قو لاق انملع تدتكملاولاهتدي ىلاعت هلا أف لاتقلا اون
 فرخ مه دءوامءافولادجوب ملا ذاف عوشخللاو عوضخلاو مالستسالاو ةعاطأ ا نءهنهللا مدعو امبءافولا

 تاوعسلا ىفام هلل سىلاعت لاق (لوقالا ) ثحابم لهب هذه من يالا ءذه ىف اولخ دب نأ ةلز لكىف مهيلع

 ظ

 ماعلادوجو دنع عيستلا هنمدجبوام نار رك يضر الا ست هابل هدركلاقينأ نكي لوقن فوه بكل

 (ىناثاا)هدوجودعيو مدا :ادوحو دنعاذكو ملاعاادو-و دوب عبس | ه:مدحو امريغو هن ىلاعت هللا داعب ظ

 نماذمهىنأ عمامسهيفامو ضرالاو تاوعسأ | هنل يس لة لو ضرالا ىفامو تاوعسلا ىفامهقن عسل ا

 اذاامأ اقلطم لاذ ناساب ميسنلا مبستلا نمدارا ناك اذا كل ذكنوكيامنا لو ةنف كلذ ىف سيلام ةغلابملا
 فاشكلا بحاص لاف (ثااشا) مركذكنوكي الذ اذك صوب ضعبلا,صوصفغلا ميستل اوه دارملا ناك
 ءعو مفو 6ع ٌكلرق ىنّرا ا فورح نماهريغاهملع لش داك ةمءاهه :سالاام ىلع'لل اد ةفاضالامال ىشجلا

 نادك ناكولو مهل مالك اهل امعتسا مقو دقو داو 'ىذكف رحاوامّنال فال تفذ- اغاو مدا

 ملاعوهر لام ىلاعت هنا نم ماهةمسالاو نول عفت الامزواوةت 0 ىلامتهلوققاعقأوماهةسسإلا تسل ا

 نءضرع!نم مازلادارم ناك اذاام أ مهما بلط ماهغتسالا نمدار !ناكا ذا اذه لوقنف ءابشالا عمت |

 ضغيلاةشأتقا' فاش افلا بادعلا همزا هللا تم سو سأ ن نمو ضفاف ا

 اَةمْنولعفت الام كلبك يا لا ىلع بون انفو عفر عضومىفنأ حاجنزلالافو هشخاو هغلبأو ١

 نم بفإ اه زقوني دل الغز وز رام ةيداتاإ ىرقوءابتلا عشب هب نول: اب ىلع ني ديز ارق (صوص ص أ ْ
 هني تعال ا ذاءانم!تصصر لا د صاصرلاب صوص ضءا فلا لصوص صناخخل لا ا

 ءابشالامامضنا صرلاو ةةمهضاذاع ءانبلا تصدر لاقي ثمل لاهو ةدحاو ةعطةكريصي ىت- تراهو ١

 هبعستف هيلع نيللا عطول مث راغمراجتاب صرب من رخخا ىلع ريا عضوي سامءنيالاهو ضع ىلا اهضعن ١

 تو.ثك هناكم مزادو داهطلا ىف تنشد ن نم بحي هنا ىلابعت هللا اسعا قاصءاونأ لاه وصوصرملا ةكملعأ

 عاق اوفوكيرتح مودع بريف مخ ث يوت سين عدوك نأزوو لاق صوصر ا
 اوتيئاوقطم ا اذا عيت اشال لثملا اذه بريضلبقو صوصرملا ناينيلاك اضعنمهضعنةالاومو ةماكلا
 نوفامسي برعاَتالالار لاتقل لطف ىلسع ةلالد هسف لبقور قتلا تياسثلا صوصرملا نامنب 5
 ءانثلا (امهتانثو ) قلللانعءاضرلا (امهدحأ) .ني-هجو ىلع رهاظلا ىف ةبحلا مفعل هذه ىلع
 كل: لوقن نأ هللاد عا ةمرب كح يىلاعت هلوةوهوا_لبقامع هن ب , الا قلعت هو مث نولعفياعماع | |

 لالا ىفنيقفاوملاةدمةب الاهذهواولتةر م ولاتقااناو دعو نيذلام هولالاىفنفلا ل اةمدمةي الا
 دقو ىو دون موةانهموقل ىموملاهداد) ىلإهتلاه مث هيفاوغاانو هللا ليبسىفاولتاه نيذلا مهو ١

 كءوةارك ذاءانعم (ىبقسافلا موقلا ىدهيالهظلاو مهبولق هللا غازا اوغازاسلث م كلا هللا لوسر ىنانوأعتا
 ال فو الوق ىذالا عارفأب هنو ذؤب واكو نو ذؤت مول لاف نب نيس ىارك ذارامضاي بوصنمذاو ةصقلا هذه ٍ

 س و 2
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 ؟ موب

 |رشنلا نونو كتسرتيال ةدهاما ىهأ نم ىءاف عب دأ لاق مسو هءلعهللا ىلسهتتالوسدنعو جونلا |
 ماشتاسمتوم لبق يت ملاذا ةحصانلا لاهو ةحامنل او موج ايءاقتسالاو باسنالا ىف نعطل او نا سح الا ىف
 دولنا ب رض نماشم سدالسو هماع هللا لص لافو برج نم عر دو نارطم نع لانرس ا ماع ةماشلا مول

 أ ةعمسلا ّنملع طرتشي ناكل قو بوث ني ديأ و هدينيبو نوعي ابي ناك اولاقذ ةعبابملا ةس.فيك ىفاوفلشخاو

 هسيفنعدبأ نس مم هسفمدي سمغفءامنمحدةباعد قو مالكلاب ل #بقو ىاكلا هلاف نهشاصيرعو
 ىلاعت لاه (لوالا ثحلا) ثح ايمي ؟الا فو طق ةأ سها دب ملسو هماعهلف ا ىل_ص هنن الور دب رصامو

 (امهدحأ) نيدهجو نم (باوجلاو) تا رحاها ف لاه اك َندونحتماف لقي لوتانمْؤملا كءاجاا
 ظ رادن منيت أب تارحب اهملا نأ (اه-ممنانثو) هرخآى ل نكس رسشرال نأ ىلع ىلاسعت هلو.ةب لص اس ناحتمالا نأ
 عثارسشلا ناعو مالسالارادىفنوذ تانمملا اما ناتتمالا نم دب الف عا رمش | ىلع ّن ول عالط | الذ برها
 نملوق: ههجوامو َنهلِجْر أو نم ديأ نيب ىلا.عت هلوق ىف ةدئافلاام (ىلاشاا) نادتمالا ىلا ةجاحالف
 تتأدتفاه-وزىلا هتفاضأ اذاف اهلج رب هذخأ ىلا تشمواه د تطقتل اة افادلو تطل اذا ةأرملا لاه
 داولاذا كل ز كح ساوانداو اذه ناقي ثم ّنه سفن أ ىلع هنيرتغي لءقو ماسر واهي دي نيب هيرتفت نامه

 هر وك دملا١ءايسشال ايف رتل هجوام (ثلاشلا) ماسر وأسهم دينو طقس هما همعضو اذاداولا لمةوانزلادإو

 نازكح مجتقلا ىف هنمىندالا وهام ىلع مقال ا مدق ل رقن هي الا ف ضعبلا ىل_ءاهنم ضعنلاميدقتو

 اولوتتنال اونمآنيدلااهم ان) ىلاعت لاق متمهنبامفرهظالاوهامةروك ذملاامشالا نم م دق لمقو هرخآ ىلا

 || بطاح دير سابع نب !لاق (روبقلا باص أ نمرافكسلا سن. اك ةرخ الا نماوسُني دق مهماعهتنا بضغاموق
 رابخ ادوهما'نوري_ذعاوناكنيململاءارقف نماعجي تالا ذو نيكرمشملاودووبلا اوأودنال لوي ةعتلب ىلأ نبا
 مهولسو هيلعهللا ىلصاد #تبذكدووبلا نا ىنءيةرخ الا نماوسدبو كلذ نعاوهنف مهما ا مهتجاس لني ملا

 قاصساوألاقو تاومالا نماو ير افكلا نهءامحالا ى_هدن سك !لاقوريخ ةرخاالا فمها نوكم نأ

 دهلاو مهانومنم ثعءلانو:مؤيال نيذاارافكلا سباك لسو هءاعهلثا لص ىلا اودناعنيذلادووملا سدي
 ْ ملسو ه.ىصودلأ ىلعو دهمان دمس ىلع هللا لصو نيمملاعلا برهن

 « ( ةيكم هنآ ةريشع عيرأ فصل اةروس) #0

 كيلر را تارت
 هجو (نولع-ةتالامنولوقتملا اونما نيذلا اهي" ان ميكدملا زيزعلاوهو ضرالا قامو تا ومسلا ىفام هلل مجتس)

 هلوقي داهملا ىلع مهثعو ناعالا ليهأ لمع ام ناس ةروا اهدل_هىفد ناض هع غش و ىلهس اد اه>

 نالاى هناك فرخ الان لوالاامأو صوص ىه نامي ممناك افصل. س ىف نولثاقي نيذلا بع هتان اىلاعن
 سنالا نممهرغو كدت الا | تناكد ةفةرمضحل انقءانالاع ةسدقلا الرطل نوفصي م_هله< ةرفكلا ناك

 ةلاذولاو ة وررلاب لدم ىأ ضرالا ىفاموتاو سلا ىفام هلل م لاق 1 ار طخ نوع ناو

 ىلع با*:ىذااوهو بلغا ذازع نمزب 0 اوضرالاو تاوهسلاىام .ج ةد.جلاتاقصا|نمامهرغو

 رعو هبلعا ىلا ادا رجا لك تعج نحرك او هريدغ هيلع بلغي نأ نكعالوربغل ١كلذ ناك“ : ىأريغ

 ىفامو تاوهساا ىفام هلل مس هلو ةذهريغ هلع مك نأ نك الوربغلا كلذ ناكء د ىأ هربغ ىلع مكي ىذا أ
 | عسي ضعبلا فوهت عيسروسلا نم ضءبلا لاه ىلاعت هناغنذا سب ادحولاو ة. ورلا ىلع لد. ضرالا

 قو

 ]أ مدعو مالذخ علا ناكمهرفكح ىلعاواماذامنمالر_هاظديقلا اذ_ميديبقلاوروبقاا ب اعصأ
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 ظ نيدلا ىلعءرهظمل قس نيدو ىدهاانهلوسر لسرأ ىذلا وه نورناكل اءركولوهرون حم هللاو مه-هاوفام
 اهفاملهلاددك انةدا رالا لعذعم ثديز م اللا: هذه َناكواوءفطد نأ ىأ اوءفطل (نوكرسشملا .ركولو هلك

 ءافطاو كابا ىف هذاضالا عملا دمك أت كلاباال ىف اللات ديزاك ك مارك ال كت كلوق ىف ةدازالا نعم نم
 مهلاس تلثمرص- اذه نآرقا !ىفمسهاوةب مالسالا لاطدا مح دارا ىف مهم مكهت مههاوفادىل اهتهلئاروف
 ءاراارسكيئرق رون مم هللاو هوقو ف اشكل | ىف هركذ از كح هئئناطمل همفب سعشلار ون عفش نم لاب
 هغلابمو قللا مم فاكس ا بحاص لاهو هلي, درهظي سامع نب الاف نيوننل اوه لصال اوةفاضالا ىلع

 نم م-بملعر وظي هنال ةفصا | هذه ةثالثلا هذه نم دحاو لكو هنا لوسرو هنل' باّمكو هللا نيد لو هياع
 لكو ةمسدّقلاةريضلم اوهوالص أ هلاوز نكعال عاطم نم علاطو ادبا عطاس هقئارون نأ (اهمناش) رابغالا ا

 |نممهجر نامعال اروءااوأ لها او ةيإطل اوملعل اوتروالانأ(اهثلا'و) كاذك ةثالثلا نمداو | 1

 مهراشم ا,تاريذلا ىلا بابلالا ىلوال قا اسىهلا عضو نيدلا لاتيوارونلاوهمالسالاو رونا! ىلاتانأطظتلا |
 روذلاوه باكل اودنابالاف ني_ملا باكا تانآك |: ىلاعت لاف نيبملاوهباّكلاورونااوهكادودومحما |

 رونلاهنالوسرلا ىف لا.ةيىذااو ءلذكب اكل افروئا اود ةغطاواز عم نروكح لة حج لكلالاشوأ |!
 وههنالوةنوأ رونلا.كلذورارسالا نم نوكيامراهظانةجرلاذانيملاعلل ةجحر هنوك فص: فصواملالاو
 | دئاوفلاّرونلاوهنيبم او مهل! لزنام سانالانيبم هنوكل رول اوهو أ قالا ىدتها هتطساو:َتالرونلا |

 |فسولا (امهدحأ) نيهجولكلذو هناهربةمظعو هنأ ولع ىلع لديهلا اهنمدوجو اروت هنوكحف |
 ْ ع.مج اف رمشم ناك ىلاعت هللا راونانمارو ناكاذا هنااهتمو ةرضحلا ىلا ةفاضالا (ا.هيينان'د) روثلاب

 | هلا لص هنع ىوراملقث الناعم ىلا الوسر ناك ف بناوحلا ضعءساصو ص نوكنال هنال ملاعل اراطقا |
 انمؤمناكن ا هتمانمنوكيوالا سال او نسا نم صخم دجون الف دوال اورجسالا ىلاتثعب لسو هلع ١

 ظ

 دوهملا ىأنورفاكحلا ا ركولو ىلاهت لوقو ةوعدلا م5 نموهفارفاكتاك ناو ةعباتملاة مآ نموه
 هللا نيد ىأىلاعت هن اوه قل ا ل#ق قا نيدو هعمت !نا ىدهلايهلوقو نيكرمشملا نممهريغو ىراصتلاو ْ ظ

 مالسال ادي رب هلك نيدإ ا ىلع هرهظنإ و د لك هعبش نأ ق<ىذلالمقو قطاوهنيدااو ىأ نيدلل تعن لمقو أ
 | هرونمتمهللاو (لوالا) ثحايمانههو ةلاءكلذو ةيلغلاب لسو هملع هللا لص لوسرلا ىأهرهظمل لمقو |
 رئالاىف ناصقنلا بسحب همامتا لوةذفرونا |١ اذه ناصةذفدكف ناصتقنلادنءالا نوكحب,الماقلاو |
 أ هلوةهديؤي مامتالاو>ور اهظالاءالارهظبالر وهظملا ذا براخملا ىلا قراثملانمدالملارئاس فروهظل اونو |||
 لاه (ىناثلا) دهام هلاقءامسلا نء ىسع لوزن دنع كلذ نأ 5 ربر» لأ نع و مكسر مكل تاك مولا ىلاسعت ا

 عضوملا كل ذ ىف هتلارونّنال هريغوه لون هريغو أ كل ذنيع اذهوهرون لممرخآ عضوم ىف لاهو هرون متم اذه |
 هركولو ةمَدَمْملاَذَ الاف لاق (ثلاثلا)لوسرلاوأ باككاو أن يدلاوهانوهو قمل لهأ دنعىلاعت هللاو د
 |لزنأ امو لوسرلا اوركنأ مسمالوةنف هسفةمكل اا نوكرمثملا هركولو ةرخأت لا ف لاهو نةرفاكسلا

 اهفاَنالو نو رفاكتلا هركولو لاق اذهلق معنل ان ارغك ىف مهاكدورذاكلاو هللا معن نم كلذو باكل اوهو ه#لا |

 رونل ارك ذ انهو نوكرشم او ىراضنلاو دوهملا انههنيرذاكتلا نمدارملاو كرمشملا ظفل نم مع رفاكسلا
 ةناالاقو لاوزلا ديربامناءافطالا لوا نمّنال ةبطغتلاو رتسلا هنالردكخلاهيقئاللاو ةءافطاو ظ

 ىلع ضارّتع ا ىنهو مالسلا هلع لوسرال ة_هظع ةلزنم كا ذو قاس! نيدو لاسرالاو لوسرلا ركذةناشلا ||

 . لافاك للا

 بدالاتأسأنمىلءىردتا *» ادساخىللظنالئالا
 بهوام ىل ضرتمل كن"اك ٠غ .ةلءفىف هللا ىلع تأسأ ظ
 مهو شرق نم مهرخكسص أ ناكمال_لا هملء لوسرال نيدساملاّنالو ل رمشلا نمبب رق ضارتعالاو ١
 مال_سالا فلام ع..ج مهنيذلا ني رفاكللاب هلباف مرخال وسلا نيدلا نممسءأرونلاناكااونوكرماملا |



 كينحل

 لوسرىنانولعت دقو ىلاه3هلوقو ةردالان هومر دق لةو دحاو ماعط ىلءري_صن نأ ةزهج هللا انرااولاتةف

 ميظعتللةبجوم كاذب مكسصاع ةمضقو هللا لوسر ىف امعطقا!طعنيلاعيننوذؤتىأ لالا عضومىفهللا
 لاهو سايعنبالوقودو قل! نعاهلاماىأ ممولقهتلا غازا قل اريغىلا اولامىااوغازالفهلوقوريقوتلاو
 لديواواعامءازج مهلضاو قاسا نع مويولق هنا لاما ىأ هللاغازا منادي قأسا نعاوادعىأ اوغاز لئاقم ْ

 هنا اعف قيس نم ىدهالهلثاو ءانعم قاصساوبأ لاف نيةسافلا موقلا ىدهيال هّللاو ىلاعتهلوق هحلع

 نعبواقلا غيز هرفكلا ىلا ىّدْؤي هنا ىّتح مو هيلع هللا ىلص لوسراءا ديا مظع ىلع هسا دهىفو ىساف

 نب ىسع لاف داو) ىلاعتلاق مث هيفمكل ةبشالان.ةيالع نولعتو لاق هناكدمكوتلا ءانعمدقو ىدهلا

 ههح ىداعب نم أب لوسربا رمشدمو ةاروتلا نم”ى دي نيباملاف د هءمكملا هلفا لوسر ىفا لسا رعسا ياي سم

 ىذلا فص ولانمكسيلا تلس رأآل وسر ااورك ذاىأ هللا لوسرىئ هلو (نيملاظلام وهلا ىدسبي ال هتناو ظ

 قدصدلوسرب ارمدءورخأتو مة نمماعمج هثاسنانو هللا بةكيو :اروتلاناه دب_همو: اروملا ىف هبتفصو

 ناتج د_جأ همماىدعب نم أن هل اوةفدج أ هعمالاقف هع« اامهل ]قة هناكش قيدصتل ثم لعةاروتلاب

 لسالا ىلع فلا,ءاملا كي رحت نانءارق همم! ىد_عبفو لوسر ىش ىتلا ةركتلل ناتفص[.مالّوللا عضومىف ْ

 نيسلاوءاسلا امهو نينك اسلا ءاقتلال ظفللا نمءاملا ف ذح هعمأ ىدعد نم هلوقىفنكس انك ىتيرخدناو

 | 0اس ماسلا نلانلا (امددحأ) نيشعم لحد جأ ىلا هلوقو ىلعوب أو دربملا لاه ههم'نم

 ه:بحطا ق الش الاو صالخالا نم هيفا د. هنا عب لوعفا نم ةغلامملا (امهيناناو) ريغ نمهقنادج

 مالسل اهيلع دهان مس مدقتع مال_سلا هءلعىسع هيءاجام صعب ن الاركذنلو هريغ دمع امره كتضأ
 ىلا مكل ٍباطأ اناواذكه انو لذ ا نمرمشع عب ارلا حاصلا ىف ) اهازأ ( عضاومة دع لد الا ىف

 لج الا ىفاماذ_ه هسفن ءاقلت نرم ةعدب ماك سدل هنال ىلسا عمم مكديؤب ومكهمهلن مكلا قلساح ورءاساذا

 رك د باداادعب نبع ل رذنىسعوف ةهيرشلا,هاعرو قاساىلا مه در ءاساذا طئلقراسفي دارها لق ناف

 | ماكحالا نم امش مهلعامو ةعيرشلا نمامشركذ املا دعب ءاجامل ىسعن أ لالا رش 1ىفنول راوملا
 راظام هللا دنع حانانا لب امم ف وناظتالف جيلا انا لاه هنا ىل_ةمال.اقالا ماكنت امو ةلغاسالا مسه دنع ثياامو

 |لبقو ىسعوه لبق تاّيءلانمهءايالف ىلاعت لوقو مالكلا مامتاذهف مكلا كلذ دعب ىسؤاامىئاو مكملا

 | نم هيءاجامنا هي ءاس ىذلا نأ نيس تلا تائننلاو تازمتملابمه* اج تانيملاب مهءاج ىذلا نأ ىلع ل ديو دجتوه
 جفأ نم أ بذكلا هللا ىلع ىرتفانعرلظا نموهلوقو نيممرحاسىأ نيضر» اذهىلاعتهلوقو هللادنع

 ءولانامناف ةماركو ةمعن نم هولانام نأ اولعدق مهناو بذكلا هللا ىلع ىرتفي ىذلا غلا هوارتفا غاب نمل ١
 ةعاطال هللا مهقفوبال ىأ نيماظل مولا ىدبمالهتقاو هلوسر ىلعو هللا ىلعاوبذكو هياورغك مش ىلاعت هللا نم
 لاسرالا ىعمنملوسرلا فا .عارمثدمواه ةصم بصتتا مب لاقي نآوهو ثدي الا فو مهل ةيودع

 هتارون اونذالنوديري) ىلاعت لاف م لوسرللةلممحيلاّناللاسرالا سجلي لوقت كيلابم |
 مه ذأ

 0 ظفلا ذه نيقرلا قللاحوروه طملقرافلاوديالاىلا مكععن روك ىتحطملقراقلا مكمطقدو مكي ىت- ىلأ
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 ومع اكل 7 ها سا نجع 01

 انتل

 نس هنالىرخ لل رسسفموههتنا نءرصن لام هلوقو ةرخ الاب اون عماست دا ىف اهتو. «ىرخا ةلصشو |

 برق ةوىلاعت لوقو ةرابقأل عروه لبانا ةرادت نركيالرم هدا ذاةر اقتل ارمسفم هنا ع نءرصن نوكم نأ

 لجاعلا بم لعب وتلا نمءوئاهن و2 ومو رلاو سراف تف وق نسال الاقو لكم حقو هو لحاعىأ ٌْ

 اوذمآ لبق هنا الا عم هنالنونمؤت ىلع فاطع نينمؤملارمشو ىلاهتهلوق ( لالا ثح است هن الام
 انو هللا نماصنأرق نم بن ماضيأ لاقي كل ذي نينموملا هللا لوسرادرشبو كرب وهلا م كش ءاود_داحو ||

 مكلخ ديو مكر ر ذغي ىلاعوأ اتت مل عش :وارصن نور صثت ىل_ءوأ صاصتخالا ل !علافاع ر 0

 اووكر:!نيذاا اج ان كاعتلاف مم فاشكلا ىفهركذاذكهاكفو ارمهن ى رخو اريخ رك 5

 هلوق (ساراصنأ نت نويراواسا لاق هلا ىفاىراصنان ه نام ,ب راوسلل هب ىدع لافاكهتناراسنأ |

 4 هلع ل ديو ةرمصملأ نم هيلع مام ىلءاومو دواىأ هيلع تايثلاو ةرصنلا ةما دام أ هتارادث اوك | ا
 مسه نب ىسع لاف اي هلوقو هللا نيد راصنأ ىأ كل ذيمسمءرب ريخاف هللاراصنأ م اوزوكدوعسم نيا ةءارق ا

 سعي لئاسقم لاق هنلا ىلا ىراصصن أ نم موهسول لاق انا نييرا وها ةرمدن لثم هللا نيداورمصناىأنيدراودلل | ظ

 اره اورد نان مما هللا ها لأق نم همئمو هللا نيد رصأبر 9 رم نمءاطعلافو هللأ نم ىعنع نم ا

 نوكيالداهطابرصنلاّناىلا ةراشا هءفو مال_.سلا هماع ىسعنو راولسارصناك ملسو هلع هللا ىلص |

 ل--رلاىرا اوححو السرو رشع ثا اوناكو هبنمآن ءلواوءؤامفصانوبراوطساو ةمالا هد -ماصو م

 انوي ىابامشلانورو< نيراصقاوناكل قو صاا دا ضاسبلا اوهوزومخلانستاسألا

 ةدعوباو رفعجو ةرحو ىلعو نامعورعوركي وها شد رق نم مهاكراسصنالا نا ةداّتق نهفراصنالاامأو

 دولطو فوعنب نامعو صاموىانيدعدو . فزع نجرادبعو نوءطمنب نامعو حارا ءا

 دا رااو عملا ىلع لوم هيدش 1 (لوالا ثصلا) ثح ايه هن د الا ىف مث ماوعلانيريبزلاو هللا دس نبا

 هانهمنوكي نا سبح ل وت شالا راسنا ليات 01 (ىناثلا) نوب راولسا ناكر اون وفوك | ا
 ْ ةتاماو هانرسل لاايابرشس قركتس عملا نوكسسي نا هقياطي ىذلاو نييراوطسا باوطانةباطم |

 نوصةةعنيذلا نامل يفو هللا نور صلي نبدلا لوالا ف ىئف-هملاناااهتاراصن ةفايضا فالخ ىراسث | | د

 اولوةيل د 2# باصاو هللاراسعت أن نم اولاف ىسع باص (ثلاثلا) هللا ةرصأف ىمنونوكيدىف

 قيرطب لسو هياء هللا ىل_طد_# باطخو مزال باوطاف لاو سلا قي رطو ىسع باطش لون اذ كت |
 ىلاعت لاق مهئاراصن !اونوكىلاسعت هرقوهو مالا | ذه لائم اود مزاللا لب مزالربغبا ولام ءاركملا | ٠

 لاق (نيرهاطاو مصاف مهودع ىلءاونم[ن يذلا ان ديأف ةغ'اط ترفكو لّئارسا قبنم ةفثاط تنم" اق) ش

 مقرا مالسسل اهباع ىسيعشال كل ذر كلذك اورثك نيذااو ىسعن هز ىفاو:منيذلا ند سامع نا |
 اولاق ف رفو هسملا هسعفرف هللانباناكاولاعتةقر ةو عفتر اف هللا ناك اولا ةقرف قرف ثالث اوترفامسلاىلا
 ا هسقن د اط ممم هقر :لكعيتاو نولبملام هو هيلادعف :ردةلوسرو ةلادء ناكص ا

 ثءب تس .ذهةلاملا تناكف ضرالا ىف مهودرطو مهولقذ ةلسملا ةفئاطلا ىلعنانر واكل |ناتفتاطلا

 مهودع ىلءاونما .1 نذل ان دياق ىلاعت هلوق كل دف ةرفاكلا ىلع ا هماع هللا ىلصا دهت هللا

 نءنامن الا ييغملوقلا اذه ىلعو نلئاشملا ل وتوهو ىسع عبتانم ىءينيرفاظاوصصاف ها لاهو |
 ند نم ةسجن تصصا| ميهاربا لاه ونايدالا لها ىلءنييلاغاودصاف هءاورفكن م ىلءاورهظ ىسعن نمآ

 ملا نيرهاظ اتسم لاناع ورو هللا ةلكىسدعن ا ملسو هيلع هللا ىلص د قب دصت ةرهاظ ىسيعي |||

 مالسلاو ةالصا او نيلاعلا بر هتلردهلاو با وسلا, لعأ هقناو هنع هقلا ضر ىلع ني ديز لوقوح ةجحابدوولغلاو ||

 نيعجأ هيك وهلاو د#تان درس ىلع |||

 هند ركل 5و جنو

 دس تيرس

 ( ندم هنأ م

 ِس ار 7 ! :
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 سس



 ؟ ل14

 اذا . سس لاا صصص بصبيا لل
 ىلاعت لاه مث ني « رفاكلا نم صخأ م#ه نيذلا نيكر رمشملاب لباهروذلا نم صخ أ نيدلاو لورلاؤ لاسرالاو

 للدم ىننو دهاجو لوسرو هللابن ونمت ميلأ ب اذع نم مكسضن ةراحت ىلءمك-لد الهاون م نيدلااهءان)
 دنع مالا عم ىف مككدا له ىلاسعت هلوق نأ لعا (نولعت جنكْنا مكحا رش مكأ ذمكسفن ًاومكل اومأب هللا

 ا تري ولا ردت نماهقتسالا سره اما يكس نأ كاست: لهلاق* اًدفلا

 ىلاعت هللا ةرمض-و نانعالا له أ نيب ةراتلا ىه راجت ىل_ه ىلاعت هلوقو ىهأ ءارغال او ءارغالاكث لاو

 هلوسرو هلا ْن وموت هلع لد نا مهل نانموااومأو مهسفنأ نيم ْؤملا نم ىرتشا هللا ناىلاعت لاه اك

 وهام ىلءريصلا ةسزورةفل ا ةنم نمرجاتلا ىف: ةراصتلا نأ موئشلانوشلا ةضواعم نع ةراسبع ةراعتلاو
 لاه اذهان ناعالا فيرعتىف لمة اكناسالابر ١ رقالاو نانملا,قيدصتل ا ىه و: راصتااهذهكاذكف همزا وأنم

 ريالا هلذا حلا ص ىل-عو نمآنمنافاذهىف كاذكف نارسسملاو مي رلا: راأا ىف نأ اكو ةراحصأا اغفلب
 ىلا«ةهلوقو ني ملا ناريسملاو رمستتلا هلذ اصلا ل.ل |نع ضرع نمو نيملا راسلاورفاولا حمررلاو

 هللاءنونمؤذ لاقف لمعن فمك اولا م_مماكف انك: سانونمؤتو الث مو اننا يرق ميا باذعن م مكمن
 داهل او هللا ل دس ىف نو د»ا تو ىلاسعت هوقو مك-ارهغب ودب بمجأ اذهلو مالا عم ىفربخ وهو هلوسرو

 داه>وتاوهشلاو تاذللا نعاهعنمو سفئلار عةوهو هسفن نيبو هاذ داهج ةثالثنيهجولا ني ذه مد

 ِن وهوا دلا نيبو هش امفد اهو مهجرو مملعقةشيو مسلم عمطل عدي نأو هو قانا نم. و هيلدا ىف

 ا هلاينا.عالا نم هب ميم ىذلا ينعيمكل كاربخ مك مكاذ ىلاهت لوقو هجوأ سخن ىلءنركتت هدام ادازا هذي

 وهف َملعانوعفتنت منكن ا ىأ نولعت م كا ءاوهأ اوعي نأ نممكسا ريت ل دم ىف داهذلاو ىلاعت

 1 نبا نعلاثتمالابوجو:نا ذيالل لوقنريدا ظذاي نوئمْوت لاهم (لوالا) ثحايمهنأ  الاقو مكلربخ

 ملعئانتءلانولوقي هاء اماوثكفتي الاهده تلزنف انامعل ىل اعز هلل هللا ىلا لاسعالا بح 1 لءذولا ولاه سا. ع

 ريخ هلا نواعن منكن ا لوة:نولعت منكن أ ىنعمام (ىناقلا) هللا نون:مود هلوةبا_ملع هللا م_هأ دف ىف دآم

اامأو فاشكلا| هوجولا هذهو مكا ا ريش ناكمكا
با دعلا نمال با دعل | سفن ن نمفوملالانريغا

 0 ذاريلالا 

 1 ايهنمو نيود ع منكن انوفاحو ىلاسعت هلوقكمزاولل أ نمفوهلتاوهريغ عم باذعلا سفنوه لالا باذعلا

 د نيقفاسنملاة بأ الاوده نمدار ١انوكب نأ نك“ لوةةذاو:ءاآنيذلااهع اهلوقدعيوه فدكناعالاب رهالان 3

 8-5 بتكحلاب اونءآممافىراصالاودوهلام هو باكا لهأ نوكب نأ نكمورهاظا !يفاونم1نيذلا م هو

 لهأن وكي نأ نكميو هلال وسر دمع«بوهتلاب وذم[ م31 بتكل ادا ونم1نيذلا ٠ | لات هلاك ةمادقنما

 صالاودواوم“ ء1نيدلا هللا تشو هلوك تاسماانمالازنهواناميااودا دزملانامعا مهد أوو هلوّكناعالا

 ١ اماكفهءوضود د> نم ملسو هءلع هللا ىلصهلوقىفو هلوسرو هللااوذمآ او:مانيذلااّيءاهلوتك ددحتلا

 لأ عومجل اب قلع دقو هللا لدس ىف د هاج لو هلوس رو هللا نمآاذاوه فك ةاسعذل ا ءاجر نأ اسمءو هناعا د د
 ا سهال | سفن قريش هللا لدى لاملاو سف ابدا هلل او هلوسرو هللاب نامعالاودو عومج لا اذهنأ اهنمو

 ون نانو لديك اسمو اع هى ,م تا ا وف دمك راج

 اودداجو هقئاداو 7 ١. لاه 12/1 يس كاان ليس فورمات تب دونسو فواز

 هلوك مزح زو مكاريخ مكلذ ةعجرت هنااسأم 1 ارغب مزحبو مكسارمخ م ككذ هياوجلءقو مك ارفغب هللا لبد دس

 مزج ل بقو ىنترخاالولهلوق ىلع مزج قدصاف ل_< نال نك أو ق دص اف بيرق لج أ ىلا ىنرخاالول ىلاعت
 هب الاخ ىلارامنالا اهتك نم ىرت تانج مك ديو ىلاعت هلو قو مال ا ىبعم ىف هنال لهب متسحار هغب
 : مهك اع ةقراقملا ذي“ لإ هذه ف غر ىلا متدقنانالاسقب تأدهيالوةادوتلا ف هناي مدقأم هلد» نم

 زوفلاوه مئادلا ءازملا كا ذىعي ملظعلازوذلا كل د ىلاعت وقو مكلر غب هلوقوهو داهاط او مها اومآقافن و

 1 ءاَرفلا لاه لج الا باول عم لجاعلا ىف ىرخا ةراسجت ىأاسبن وبحب ىرخ او ىلابعت ةوقو سم دقو ميظعلا
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 ظ نيدلا ىلعهرهظمل قا نيدو ىدهاانهوسر لسرأ ىذااوه نورذاكل !ءركولوهرون حم هللاو مه-هاوفام |
 اهيفاملهلا دمك انةدارالا لعفعم تديز ماللا هذه ناكواوئفطي نأ ىأ !وُدفطمل (نوكرسملا هركولو هلك
 ءافطاو كابا ىف ذاضالا عملا دمك أت كلاياال ىف ماللا ت ديزاك كم ارك ال كة كلوق ىف ةدازالا نم نم
 مهلا تائمرص-اذهنآرقا | ىفمهلوةب مالسالا لاطبا مم دارا ىف مهبمكجت مههاوفانىلاعتهتئارون

 ءاراارسكب ىرقهرون م هنئاودل وقو فاشكلا ىف هركذ اذ كح هئناطمل همفب سعشلار وقف عني نم لاح
 هغغاصو قا ّمم فانكحسصلا يحاص لاهو هيد هرهظي سامع نب |لاق نب ءوننلا وه لصالاوَةفاضالا ىلع
 نممبملعروظي هنالة فصلا هدهبةثالثلا هذ نم دحاو لكو ننال وسرو هلل' باكو هتلا نيد ل قو هيا

 لكو ةيسدقلاةريضحاوهوالمأهلاوز نكميالعاطم نم علاطو ادبا عطاس هلئاروننأ (اهيئانثلا) رامثالا
 نممهجر+نامالارو:!اوأ له او ةلظلاو لءااوش رولا نأ ( اهثلان'و) كاذك ةثالثلا نمدحاو |
 مهراشش انت اريذلا ىلا بابلالا ىلوال قاس ىهلا عضو نيدلا لاو رونل اود مالسالاو رونا! ىلا تالا |
 روذلاوه باك اوةنانالاف نيملا باكا تانآك ات ىلا عت لاه نيسملاوهباكلاورونااوهكادودومحما |
 رونلاهنالوسرلا ىف لا.ةءىذلاو ءلذكب اكل افروئااوه ةطاواز عم نركص 1: حج لكلا لاشوأ |

 وههنالوقنوأ دونلا,كلذورارسالا نم نوكيامراهطادةجرلاذا نيملاعلا ةجر هنوك ةفص فدوامملالاو |١
 أ دئاوفلا ٌترونلاوهنييملاو ميلا لزنام سانال اندم هنوكل روذل اوهو أ قالا ىدّغا هتطساو:َنالرونلا |

 د ع.مج ىفاه رشم ناك ىلاعت هللار اون !نمارون ناكاذا هنااسهنمو ةرمضحلا ىلا ةفاضالا (ا.-هيناثثق) روثلاد
 | هللا لص هنع ىوراملقث الناعم ىلا الوسر ناكف بنوا ضعساصو ص نركمال هنال ملاعلاراطقا |

 انمؤمناكن ا هتما نمنوكيوالا سنالاو ّنِلسا نم صْخش دجوب الف دوسال اورج-الا ىلا تثعب مسو هيلع 1

 دوويلا ىأنورفاكححلا | ءركواو ىلا هت هلوقو ةوعدلا ةم أ نموهفارفاكّناك ناو ةعاستملا مآ نموه |
 هللا نيد ىأ ىلاعت هللا وه قل !ىل قول! نيدو عما ناىدهلابهلوقو نيكر رمشملا نممهربغو ىراصتلاو ْ

 مالسالا دي رب هلكن يدلا ىلعءرهظيو دح أ لكهعبش نأ نك ىذلالمقو ىلا اوهنيدلاو ىأ نيدلل تعن لمقو 1
 هرول مم هللاو (لوالا) وس اممانه»و هلا كالذو ةءلغلاب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىأءرهظمل لمقو |

 رثالاف ناصقنلا بسحب همامتال رةافروتلا اذ_هناصقذ فيكف ناصقنل ادنعالان وكج,الماقلا ل ْ

 اهلوآءديؤي ماتالاوهور اهظالاءالارهظبالروهظملا ذا برانغملا ىلا قراشملا نمدالبلارئاس فروهظااودو ||
 لاق (ىناثلا) دهام هلاهءامسلا نم ىسعلوزندنع ك3 نأ ةريره أن عو مكسر دمكل تاك ؟موملا ىلاعت ||

 عضوملا كلذ ىف هتلارونّنال هريغوه لوقت هريغو أ كل ذنمع اذهوهرون لممرخآ عضوم ف لاهو هرون متم انهه |
 | هركولو ةمدقتملاَة ب الاف لاق (ثلاثلا)لوسرلاوأ باككاو [نيدلاوهانههو قمل له دنعىلاعت هتئاود |||
 | لزنأ امو لوسرلا اوركنأ منا لوقنف هسفةمكشط ااه نوكرمشملا هركولود رخأتملا فلاقو نةرفاكسلا |[

 اذان الو نو رفاكتلا هركولو لاقت اذهلق معنلا ن ارفك ىف مهاكنورفاكل او هلا معن نم كلذو باكل اوهو هلا ا

 رونل اركذ انهو نوكر شم او ىراهذلاو دوببلا انه_هنيرذاكتلا نمدارلاو كرمشملا ظفلن م مع رفاكسلا

 ةناالا قو لاوزلا ديرراغاءاقطالا لوا ح نمّنال ةبطغتلاو راسلا هنالرفكخيلاهيؤئاللاو هءافطاو |

 ىلع ضارتعا نحو مالسلا هلع لوسرال خ_هظع ةلزنم كاذو ق1 نيدو لاسرالاو لوسرلارك ذةسناشلا |

 ظ . لامك هللا

 7 سس

 بدالاتأسأنمىلءىردتا ه٠ ادساخىل ظنا لئالا
 بهوام ىل ضرتمل كنك ٠غ .ةلءفىف هللا ىلع تأسأ ظ

 مهو شسدرق نم مهرخكسسص أناكم اللا هيلع لوسرال نيدساحلا نال رمشلا نم بي رق ضارتعالاو
 مالسالا ىنلاخم ع.مج مهنيذلا ني رفاكللاب هلي اق مرجال ل وسرلاو نيدلا نممسعأرونلا ناك الو نوكرمثملا

 ' 111 سست سس حست صمام نب فص عم ص موو موسم م ص م سم مس ص ميا و مو يمس م متم رطل ا



 كحل

 لوسرىنانواعتدقو ىلا ه:هلوقو ةردالاب هومر دق قو ددساو ماعط ىنعري صن نإ ةزهج هلا انرا اولاتةف

 ييظعتلل بج وم كلذ. مكاع ةمضقو هللا ل 0 رىناامعطقا طع نيل اع قنوذ قنئكألاملا عض طومىف هللا

 لاهو سايعنبالوةودو قا نعاهلاما ىأ مجولق هلل هللا غازا قم اريغى لا اولامىااوغازالفةوتوريقوتلاو
 لديواواعامءازحمهلضاو قاس نءمبيولة هنا لاماىأ هللا غازا مهن اديانؤلسانعاولدعىأ اوغاز لئاقم

 هنا ءاعىف قمس نم ىدمال هللاو ءانعم قاصما وبأ لاق نيقسافلا م ءوقلا ىديم الفا و ىلاعت هلوق هلع

 نع بولقلا غيز رغكلا ىلا ىةؤيهنا ىتح ملسو هيلع هللا ىله لوسرلا» اذا ملغع ىلع هسن”اذهىفو قساف

 نب ىسدع لاهداو) ىلاعت لاو مث# هم هبذ مكل ةببشالان.ةياطع نولعتو لاه هناك د دكوتلا ءائعم دقو ىدهلا

 لوسربا ريشدموةارودل نم ”ى دي نيب املاق د ه«مكملا هلفأ لو سر ىف ا ىلا رمد ا ىتب ايمي ضع
 || ههنا ىدعب نم أب

 ظ مال_.الاىلا يدي وهو يدكلا هللا ىلع ىرتقان رم ملظا ن ءونيمم رح اذه اولاه تاتيملاب مهءاسالف دجسأ

 ش ىذا ف صولا مكبلا تاسرأ لوسر ااورك ذا ىأ هللا لوسر فا هلو (ٌنيخاشل موق ىدس# ال هللاو .

 قدصدلوسرب اريد ءورخأتو مةقت نم اعمجب هئابنابو هللا بتكيوذ اروتلاناه د صموةاروتلا ىف هب تغصو

 ناتج ذأ هم»اىدعب نم أي هلوةفدحأ هعسا لاسقف هعم«اامدل لق هناك قيدصت لم لعد ةاروتلاب

 لصالا ىلع فلا,ءاملا كي رك نان ءارق همم اىد_عبفو لوسر ىف م ىَجَلا 1 ناتفص[.ممالّوللا عضومىف

 || كاعتهلوق اك اهناكساو نيدك اس ءاقدل الع ايلاهيف بهذنآ عضوم لك ىف هيومسو ليلا دنع راس الاوهو

 1 نيل اوءاسلا امهو نيتك ااسلا ءاقتثلال ظلما تال عطل هلوق ىف نكس انك قي رثدزاو

 الارثك أهنا ضعي لعانفلا ىف ةغلاسملا (امهدحأ) نيستعم لق دج أ ىلا عندا وقو ىلعوب أو دربملا هاه همم نم
 [|| ةةسحلا قالخالاو صالخالا نم هفامب دم هنا ئ_عي ل وعما نم ةغلانملا (امهينانو) يغنمقادح

 || مالسل اهيلع دهمان دس مدقع مالسسلا هلع ىسع هيءاجام صن ن الارك ذنلو هريغ دم امرة كتخأ
 0 0 يطا ذك ول لما نمرمشع عبارلا حاصلا ف ( اهاوثأ ) عم ضاومةدعف لدمالا ىف
 1 (ش 7 |ظفلا ذه نيقءلا قل حوروه طملقرافااوديالا ىلا مكعم نوكي ى-طيلقراسغلا و كو ّة-ىلأ

 | ريس دعا حور امءاقرافلااامأو اظغللا اذهرشع سماسقلا حاصعلا ىف رك ذو ىفرغل ىلا ل وقنملا لمنال

 مكب ريسخ ا دق ىفاو لل ةب كلذ دعبرك ذمتمكل تلقام و ايوهو*اثالا عمد مكش# و مكاعيو ىهيسان أ

 ١ || لوتأنكاواذكعر شع سداسلا حامسل افرك ( اهناثو) نونمؤن كل ذناك اذا ىتنوكي نأ لبقاذهب

 ١ || تةلطنا ناو طملقرافلا مكسأي لىلأىلامكتعقلطنا ل ناق مكلريخ مكتع قالطنا انمةراقح نآلامكل
 . اارت/اهتان و )يدا اوريلاو ةيطملا ىلع موفقولو مهكنعو مهني روتر وهاهو أقاعا كيلا هتلسرا

 ( نكلو هلط اح الاو هل ورق ىلع توردقتال نكلو كل وقانا ديرأ اريثك امالكىلناف اذكه لملقب كلذدعب
 لدحالا فاماذه هسفن ءاقلت ع نرم ةعدب ماكتب نسل هنال قا عمم مديؤيو مكه مهلا ؛مدللا قماح ورءاساذا

 ار ذباضاا دع ىك لرش: ىسعوه هد هررشلا«_هاعو قاسا ىلا م هددرءاسادا طملقراسفي دارملا ل قناف

 | ماكحالا نم امش مهلعامو ةعيرشا نم امش ركذ ام بلصا ادن ءابأكل نسال قدغ الر رخ [ىفنوب راوألا
 ًالارطان هللا دنع حانت لب اممم فوتاظتالف جملاانا لاه هنا ىل-ئمالءاقالا ماك امو ةاغاسالا مه دنع ثباامو

 |لبقو ىسع وهىلبق تاّديلانمهءاسالف ىلاعت لوقو مالكلا مامتاذهف مكللا كلذ دعب ىع .ةاام او مكنلا
 نم هبءاجاما يابس ىذلا نأ نت ىلا تانننلاو تازمتماو هداج تان مها ىذلا نأ ىلعلدبو دوه

 جقأ نم بذكلا هللا ىلع ىرتفا نم لظا نمو ةلوقو نيم رحاسىأ ني.مره-اذهىلاعتهلوقو هللادنع

 هولانامتافةماركو ةمعن : نم هولانام نأ اواعدق .وماو بكَ هلا ىلع ىرتفي ىذلا غلب ءوارتقا خاب نما

 ةعاطال هلا مهقفولال ىأ نيم اظلا مولا ىدبيال هتقاو هلوسر ىلعو هللا ىلءاوبدكو هراورفك م ىلاعت هيا نم

 لاسرالا ىسعمنملوسرلا ىفاع ارمثدموأهف دصم بصنت امي لاق. نآوحو ثدي , الا قو مهلة يوقع

 هللارو او: ةظمانوديرب) ىلاعت لاف مث لودرال "لص ,محسعرلاّنال لاسرال ا ى_هعلد لوقنمكماأنم

 0 سلا

 .ء

 0 دار



 ْ ةفاضاو هللا ةريصن ىلا اهسوّم ىركسع نم ءىنعملا نوكسعي نا هقباطي ىذلاو نيير اولا ناوطاقباطم (ٍ

 نيعجأ هيو هلآ اود#تناب دادس ىلع ا ْآ

 ربا

 نس هنال ىرخ الا رسسفمرهدهتنا نم مرمهأ لام هلوقو ةرخ< الا باو عماستدلا ىف اهتود 2 ىرخا لمحو ا

 بررق تاو ىلاعت هلوقو ةراهتأل عروه لب انا رات نركيالرصُلا ذا ةرامتنلارمسُمم هلا نمرصن نوك,نأ

 ا م ىلع مد ولا نمئد : وت ىفو مورلاو سراف فوه نسللا لاو ةدكم تو هو لحاعىأ

 اوذمآ ل .ةهن الا عم هنال نونمؤت ىلع فاطع ينم ارمشبو لاه لوق(لوتالا) ثح امتي الاى مث

 انو هنا. نماصنأرق نمت عاشيأ لاقي كلذ نينموملا«تالوشوا 0 صحا كشاو د هاو ||

 مكلخ ديو مك ا رفغي وأ اخت مكل خشبوارصتنورمع ه7 ىل_ءوأ صاصتخالا لعلاةفاب رق

 اووكجر:-انيذاا اج ان كاعتلاف مث فاثكلاىفو هسناذكعاتو راق را

 هلوق (هساراصأ نف نوبراواسا لاق هللا ىلا ىراصت !نءي راوعلل مهني ىسع لاق اكهتناراصنأ ||

 هلع لديو ةرمصُملا ن نم هلع مث ام ىلعا ومو دوى هلع تانثلا وةرصنلاةما دا مأهتئاراسث أاونوك |
 يضرب يسع لا اكهلوقو هللا ني هواصن أ كا ذبم_مءربخ اف هتاراصتأ ء م'أاووكدوعسمنباةءارق |
 | ىسعب لد اةملاكهّتناىلاىراصنأ نم موسول لاق اما نييرا وااة رمد لثم هللا نيداو رص ىأنيدراودلأ |

 ارهناورص نان مؤ هنا ىهأ لأف نم مومو هللا نيد رص, و نر مص نمءاطعلاقو هلنأ نم ىعنع نه |

 نوكيالداعطايرصنل اهنا ىلا ةراشا هءفو مال_سلا هءاع ىس عنو راولارصناك مل سو هلع هللا ىلص

 ل-رلاىراو>و السررشءىقثاأ واكو وهب ندآن*لواو» وامة صانوي راو اوةمالاهد-ماصو هذ

 اهنوضيدي ىابامشلا نوروح ْنيراسقاوناكل قو صاادلتا ضاسبلا وهوروط١نمهواصلخو همذص

 ةديعولاو رذعجو ةرحو ىلعو نامعورعوركي ونا شد رق نم مهلكراسصنالا نا د اتق نعفراصنالااامأو

 هلو فوعن نامعو صامو ىبا نب دعسو فزعن نجر ادعو نوءلغمن نامعو حاّواا نبا

 دارا او عملا ىلع لوم هينشنا١ (لوالاثصلا) ثح به هن د الا ىف مث ماوعلانيريبزلاو هننا دس نبا

 را تل ههلوق كيلا (ىناشلا) نول راو ناكأك اونو ]

 مسلل

 نوصتةةع يذلا ىناشلا فو هللا نور صلي نيدلا لوالا ف ئءااناااهتتاراصناةفاضا ف الش ىراسثأ أ

 اولوقي د © باصاو هللاراسدأ ان نم اولاف ىسع باص (ثلاثلا) هّللأ ةرمصأف ىمنونوكيو ىف ا

 قار د 0 ا م تامر مال تار ال لا رطو ىسع باطت لو از تحيد |

 ىلاعت لاك هللاراصت اا ونوك ىلابعت هلرةوهو مالا اذه لائم اوه مزاللا لب مزالربغبا ولسا ماركالا ْ

 لاق (نيرهاطاو صاف مهو دع ىلعأ اونمآنيذلاان ديأف ةغئاط ترفكو لءئارسا قبنمةفثاط تنم" اف) ٍ

 مقرا مالسسلا هيلع ىسيعشال كل ذو كاذك ادرك نيذلاو ىسبعن مزىفاو:ءانيذلاى يهد صاع نبأ !

 اولاق ةق رفو هلا هعفرف هللانب ا ناكاولاق قر ةو عفتر اف هللا ناك اولاق ةقرف قرف ث ”اوقرفت “املا ىلا
 تءوجاو سانا !نم ةسقن د اط ممم هقر :لكع تاو نوما هو هللاهعف :ردةلوسرو ةللاد ءناكص |

 ثءب تحن _هةلاملا تناكيف ضرالا ىفرهودرطو مهوانقذ للا ةفئاطلا ىلع نانرفاك.لا ناشف اطلا

 مهردع ىلءاونم ا نيذلااندياق ىلاعت هلوق كل دف ةرفاكلا ىلع ةنمؤملاَت ياسر هاما

 نه ثان , الا يغملوّقلا ادله ىلءو نيلتاقملا لوةوهو ىسع علا نه ىءينيرهاطظاوكداف هات لاهو

 نءآن ءةسح تصصا مب هاربا لاه ونايدالا لها ىلءنييلاغا ودصاف هباور فك نم ىلءاورهطظ ىسعل نمآ |

 ةنطا نيرهاظ“ . لضم نائاسر رواق ةايو شا لو للم هقلا قصدت قي دست ةرها قمل ْ ١

 مالسسلاوةالصا او نيملاعلا بر هلل ملهللاو با ودلابلعأ هقئاو هنع هللا ىضر ىلءنبديز لوقوه ةحح ارو هلغلاو |
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 دهم سمج

 (ةندمهبآ ةرمشع ىدح !ةعيلاةروس)

 . ( ميدسرلا نمحرلا هللا سس )
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 ؟ ل ١

 لا اي يس ص ني ل سس يبت ب (-(-5ُإ2[55([ره-ب-»-95ت9ت9ب52-7--5-ل

 ىلاعت لاهتمث نيرفاكللا نم صخأ م_#ه نيذلا نيكرسشملاب هلبارونلا نم صخأ نب دلاو لوسرلاو لاسرالاو
 للدسىف نو دهاجتو هلوسرو هللا ن ونمت ميلأ با دع نم مكسخن ةراجت ىلء مك ملدا لجاوتمانيذلاابم1)

 دنع مالا عم ىف مككدا له ىلاسعت هلوق نأ لعا (نولعت منكن ا مكحا رخ مكأ ذمكسفنأ أومكلا اومأب هللا

 1 راس اووف لسا تكاستن:أ له لاق.“ افلا

 ىلاعت هللا ةرمض-و ناسعال ا له أ نب ةراصتل ا ىه ةراسجت ىل_.ه ىلاءت هلوقو سهأ ءارغالاوءارغالاكث طاو

 هلوسرو لابن ودمت هسلع لد ةنحلا مهل نانموااومأو مهسفنأ نيم وما نم ىرتشا هللا نا ىلا عت لاه
 وهام ىلءريصلا ةبزورقفل ا ةنحم نمرجاتلا ىفت ةرامتلا نأ اكو ئثلانئوشلا ةضواعم نع ةراسبع ةراحتلاو
 | لاما ذ هاف ناعالا فيرعت فل مقامناسللابر ارقالاو نان ابقيدصتل ا ىهو ةراتأ هذ ه كإذكف همزاول نم
 |[ رجالا لذاحلاص ىل-عو نمآ نم نافاذهىف كلْذكِف نارسملا دخبرلا راسل فن أ اكو ةراصصتلا اهل
 ىلا«ةهلوقو نيملا ناريسللاو رمستتأ | هلذ ملساصل | ىله#عأ | نع ضرعا نءونيسملا راسنلاورفاولا حب رلاو

 هللانونمؤت 7لاقف لعن فمك اولا ماك ف انئتسانونمّؤاو الق ءواغذغ كر ة ميا باذعن ممكن
 داهلاو هلا لبس نو دهاتو ىلاسعت هوقو مكلرهغب لوب بمجأ اذهلو مالا عم ىفربخ وهو هلوسرو

 5 داهجو تاوهشلاو تاذللا نع اهعنمو سف:لارهقوهو هسفن نيبو هنس اعف داهج ةثالثنيهبولا ني ده لمد

 أ | نأوهوايث دلا نيبو هشبامفداهجو مهجريو مملع ةشيو مسرنم عمطل عدي نأو هو قال نما وه ( ىف

 ٠ 1 | هقلادناعالا نم هب متيعأ ىذل ا ىنديمكا كاريخ مكا مكاذ ىلاعت لوقو هجوأ سخن ىلع نورك داع ا دازا هذي

 ارم وهف َعلعاعنوعفئنت منكن ا ىأ نولعت :.؟نا كءاوهأ اوعش" نأن 1 ول اهل لاعل

 7 نب نعلاشتمالا ب وجودنا ذيالل لوقنريلا ظلي نوئمْوت لاهل (لؤالا) ثجا.مةيأالافو مكلربخ

 . || لعنانتلا نولوقي هللاءا شام اوثكختي الا هذه تازنف انامها ىلاعت هللا ىلا لاعالا بح ملذولا ولاه سا.ع
 0 ريخ هنا نولعت مكن ا لوة:نولعت ل (ىناثلا) هللانونمْؤت هلوقبا ماع هللا م_ها دذ ىهام

 ١ | ذاميلالا باذعلا نمال با ذعل | سفن ن ك0 ران لارا تكل رجول دهر قلاع نال

 || اهنمو نيشؤم منكن انوفاسو ىلا هت هلوةكمزاوللا نم فون او هريغ عم باذعلا سفنوه مل الا باذعلا

 . [|| نيقنانمل هبال هذه نمدارملا نوكي نأ نكي لون او:ءآنيذلا اهيءانهلوق دعوه فدكنامعالا» هال انأ

 ٍّ كلا : اونماماف ىراصالاودوهيلام هو باكا له وك. نأ نكمورهاظا !يفاونم[نيذلا م هو

 ا له نوكين أن كمو هتالوسر دمعمبو هللاءاونمآة مدنا بنكل ءاونم1نيذلا اهي٠ الاوت هلاكق ةماتقتملا |

 . || صالاوهواونء[نيذلا هلا تثيهلوقك تاسثااءمالاهوانا يا اودادزيلاناعا مهتدازف هوةكناعالا
 | اناكفءءوضودد+نم مسو هءلعهلنا بصهلوقىفو هلوسرو هلاءاونمآ او:مآنيذلااهيءادل وةك د دعتلا

 || عومجلاب قاع دقو هلا لمس ف د هاج لو هلوس رو هللان نم[ ذاوه فك ةاسعذأ !ءاسر نأ اسهئءو هناعا د دخ
 أ نهال | سفن قريش هللا لدى لاملاو سف اايداههلاو هلوسرو هللأب بي ا اهنمو

 [|| كلذ ندع تانج ىف ةبيط نك اسموراهنال ااه نم رحت تان مك ديو مكيون ذ مك! رفغب ) ىلاعذ لام م
 : مكب ون ذمكارفغي ىلاسعت هلوق نأ معا (نينمؤاارمشبو بيرق مهو هللا نمرصنا نو. .ث ىرحا 2م ظعلاز وغلا

 اودهاجو هللاءاو 0 0 كالا ا ومزعلاا و لوم رعاك دق دوش زنا باري

 1 هلوقكم زجل و مكلريخ مكلذ ةمجرت هناا مكر ارغب مزحيو مكاريخ مكل 27 هياوجلدقو مكرفغي هللا ل هس

 101 د نير االول ةوق ىع مزق دصاف ل تالنك اوف دصاخ بز 5 لح ا ىلا نت مرا الول ىلاعت

 | هب الار [ىلارامنالا اهتك نم رت تانج مكمل خ ديو ىلاعت هلوقو سمال | ىنبعم ىف هنال لهب متسحا ر هغب
 ] ابك اسم ةقرافمىلاةي“ لا هذه يضر ا عند !نالاسقب تأ الوة اد وتلا ىف هناي مقام هل نم
 0 زوغلاوه مئادلا ءازللا كلذ ىنعي ميظملاز وغلا كلذ ىلاعتهلوق ةومكارغ رغغي لوقوهوداهطاومهااومأ قافناو
 1 ءاَرفلا لاو لج الا باو عم لجاعلا ىف ىرخا ةراسجت ىأاسن وبن ىرخاو ىلاعتهلوقو يم دقو ميلغعلا



 رمْسدأ ان مدصحاو لكس ىف لع ثيحزب زءلاوهو ةءك_للاو تاك ١ هلع ٠ نع هل نم سدأ نوار ١

 1 اوأ

 !ولجوا ,بمايقلااوفاكر ابا لم_لا ولم ىأ ةاروّلااول-هلوقو هن دق لوخدلاو ممدعع ةراثشدلاو ََ

 لام اهتامعاوام_ءيملواه ونعم)لمث ةارودلا ماكحا اونعض ىئعملا و ل#جلا لمفك- ال لمق هنمو نامذلا دا[
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 ساذإَدف اكس لا 4 وةنوكشة مو مخل اةلاسرلاقدصوه وكل ذ ىلءاوةذتاايااذهالاالو كلذ

 وهو مبا وةقطااسا ممم لي رخآو) ىلا هت لاق مث لك اىلا ال وسرناك مال, اوةالصلا هيلع هنأ ىلع الماد

 || د نيم»الا ىلع فطعنيرخآو ( ميل لابشلا وذ هللاو ءاشد ن نم هينؤيهللا لضف كلذ مكاسازي زي زعل

 سابع نباهلاف تناك ةفئاط ”ىّأ برع اريغمم نوذعدم باعال ا مد نو رمسفملا لاف مخ :م نيرخ [ ىف ثءد

 ه.قلارقالا عجب قعم هلل !ىفو مهل ةاواباوةحلا ل نيذلا مالا هس ن نمئعب انلا قعب لتاقم لاهو ةعامو

 نبي رخ . الانو برعلا نيدمالاندا ارملاف ةمايقلا مولىلا ملسو هيلع هللا ىلص ”ىناادعب مالسالا ف لسد نم لق

 ىلءافطع بمقر نازوو نيالا ى-ءدرورجملا ىلع فطع هنالرو رن رخا هلوقو مالا نم مهاوس

 م.مادراصاب واسااذامهنال مه مهلاعسو نيءهال |نمىأ مهتم نيرخ 1لعبو مهلعيو ىأمهلعيو ىف بومتملا

 ضعبءايلوا امهضء.تانمؤللاو نوئمؤملاو ىلا هت لاق مهسانسا تفلتخا ناوةيسار مارب ا

 مم نيرخاو هلوةبدار 1١ نعلزعع اوناك مهخاف هللدد ف لخدي لو ملسو هملع هللأ ىلص ”ىلابن هؤد ) نمامأو

 ةمكدطاو باكا !م_هلعبو مهيك نيو ىلوالاًةنآ :الا ىف لاف ىلاسعت هناف ةوعدل انم#ملاانثو همم "ىنلان اكتناو

 هللالضة كلذ ىلا: هلوق ه2 ءئادحوب دهشب ام ولد لكى لعج ثءح مييكملا وهملارةغااو هل لذلا رثأ ا

 ىهدشب رقيمهءانناو مدهلا ىلا ثيحديري سامع نبا لاه (مظعلا لضفلاوذ هللاوء[ّن نم همتؤد |
 كا ذلتاقم لاهو كل دىف مهوكراسشو مالسا اهءلع لوسرلا هاش ن؟لضغلاةجردىفاوةلااوئمآ اذا

 ءاسشد نم همتؤي هللا ل_ضفةويناا عين امس نب ىلتاقم لاف وءاشي نم هينؤي مالسالا ىءدهللا لست

 ةمكحلاو باكا يلع اين دلا ىف «ةلخ عج ىلع يظعلاّنأ ا وذ هللاو لو هياع هللا لها دن امم صتخاف

 روت, لمعلا نعاوضر م ع يوب ا مر 0 ا

 0 ل اوزكج يدا مرقلا لتمر

 هنا ىو ةيبحلاكاب اودرو ام. دوولاو نيمءالا ىلا ث عب مالسلا هيلع هناةومنا ىف نيدو ةوبنلاو دم-وتلا

 اوضر 4 1 نيذلل لدم أ برمي ىلاعت هل دق ادع اد : الاموهفع مهلا ثعبد لو ةصاخ برءل ا ىلا ثعن مالسلا هيلع ا

 راغب اورتن امارس لالا مهدوصتملاو ماللا هيلع ”ىبنلاناعالاوةاروتاا ل ا

 مالساا هلع لوسرلا تعئاهنإل كل دو ةمسشا ا كلت اودروب مواهب اومم-الاغاشتةعانا ١ مال

 ةلافكلا ىه؛ةلاجلا نموهامناورهظا ا ىلع هلا نموه سدأ مظنلا باص لاهو ل.ةئتلاو فيفذلاب ئرقأ

 ريبكلا باكل اوهورفس عر اغسالاو هب تافكى أ ةلا جهل تاه اكل !لاق ولمفكل ا لمجلا ىعمالا
 نانمالا لعتلاد هو ارو ىناععاوع فشل مذادوهلا هيشرابشاوريشءريظتو ئرق اذا عملا نعر تسي هنال

 لثملا اذه ىناعمل !لهأ لاقو اهيفام ىرديالو ةمسملعا ا بّدكلا لوحي ىذلاراجلابلسو هماع هللا ىلص دمعت

 نبنوعم لاه ا ذهاو هملا جاتعالن ءضارعا هع ض رعاو هن له-هنلو نأ ,21قافممهشيو ص
 اودوي /ىااهوام /ىلاعتهلوقودب الاذهان مكعبتي تل. قنآ ارقلا اوعتاثآرقلا لأ اناره
 هلس دلو امك ل ه< رام اهينوامعنال م هوم دأى ةا روثاا ومهجيمفاشام ىلع يلع 5 قساف وام 0 واهذس أ

 اذ م ذم بط ةقعا لالا سلك ندد سد دو نا قلل فيا ع عاشت رغ نم لجلال قثالا كلذ نم |
 لاه اما وب ذك نيذلاالثم مولا سْنب ىاهللا تان اباونذكنيذلا موَملا لثم سني ىلاةفمهمذ هنمدارحل او لثملا |

 ةوبنةمص ىلع دلا تانألا نوهت الادارخاو موقلا لم لاه اذ هيافداسفل اورمشلاةب اع ىف ناك ىلاعت



 لا

 ْ اهليثاعةرولاهذه قلعت هو (ميك-طاري زعلا سو دقلا كاملا صرالا قامو تاوجسا ىفامهلف سس )
 00 0 المل دالك ذو ىذاسملا ظذلب هلل مسةروسلا كا: لوا ىف لاه ىلاعت هئاوه
 .[ارخ الاءلوالا قاعتام او لبق ماو رمضاسلسا ىنامز ىف ميبسنلا ىل لديمل لسة: سملا ظفاب ةرو سلا هده لوا ىف
 ١ قفو ىلع كلذو رافكلا ىلع نلاعاوراص ىو - ناعالا لهاديؤيناكمناةرولا كالترخاىفرك ذ ىلاعت هنالف

 | هذه لوا ىو قاف”الا ىف هلهملا لا رطاع اع هزغمو قالطالا ىلع ىغوهذا هلا ةجاعللال ةمكسلا
 ]| تا اوعسلا قلخ ناك اذا مق اضتالاب ةملاسعلا هن رمض قءليالا.عاهزئمواس دعم هنوكىءلديام ةروسلا
 ظ 1 ضرالا ىفامو تاروسأا ىفام هلل عبسي ىلاعت لاه“ ايذالملا هلذ ىاعت هلا ةريضد- يبست ىف مهةمجان ضرالاو

 ظ 1 هلنودهإ هفرمصت تدعو هنر دق ةضبق ىف مهاكر م هكلامو ملا هلا وهواذ_ه نم مظعاكلمالو كلل ا هل

 ١ || ىلع لا او هذ هل هلككلا !ناكاسو ةروسلا كالو ىف م15 نامزالاراىف لب راسنا فارطأو لمال ءانآ

 || تاف_دبافصتم نوكفلوا_هلانمفرشاداللاو كلاملاوكلاملاوهفه_ةاذم لكلا ناك او قالطالا
 9 وكام تاعثانلا ةراَشا كلا ظفلتاسو دق نوكف تافهلا نم هءفاثا1لاحمالف فرعا !اهء لم
 رطةعامع هزئااوه سودّقلا ىلارغا ١ نعو امن ركنالاماوت ىفاةزانكا نموذقلا اهفلو ةءلاعلا تاهصأا نم
 | رهىاحد_ لا ىلع عفرلا»تئرقةروك دملا تافصا | مث ميكلطازب زهلا كل ذكو هزيسف: سم دقو هتاسلوا لاب

 | فاش كلا ىف ءرك ذاذك دا لهأ هت د-لا برعلا لوقك اهو ناكل بصنا انتر قولو سو دقأ كلما

 ١ ْ تلح نماذه ل اوقن:دئاسفا ا. هقلا عيسي لقي مو هلق بسس ىلا عت لاقت (لوالا ) ثح ايمن" الا ىف م
 ١ لءقو هساسا|تافصلان مسو دّهلا (ىناشأا) هلل مدنو هصعأو هلر و رك تكن اظفلما همف قرح أم

 الا دنع قار وق 'مكس هنا نامتا قل ناك اشررفلا ىلءقاطي اطي ميكا هذا (ثلاشاا) كرامملاءانعم

 ني عراة لاما هلا مث ى#عملا اذ مب ميكس ىلاسعت هللا رح ومء١اثالا عضي ىذلاوه »قفص لأ
 | 1 مهياعولتي م_ممالوسر نيممالا ىف ثعد ىدلا وه) لامفة:ودلاىف عرش هب زلاو دمدوتاا
 0 ةمامملااا برعلا هما ىلا بوم ىالا (نيمملالذ ىا ىل.ن.ءاوناكناو ةمك_كظساو باح مهلعت و

 . [| مويف ثعب ىنالو باك مهل سيل يذلا ديرب سابع نب !لاقو نو.تكيالواناك نو أر ةيالو مهل باك النو.ءا
 | الوسرىلاعتهلوقو بناءا, ف ذ<نيّمالا ئرقو هنا ص دقو هلعاوةلام ىلعم» نيذلا نوممالا لمقو
 ْ ال 1 ةايدئا لاعتلااج مه دس نموهو سنن م همست لسو هلع هللا ىلص | لش قع مب

 ا هبةراسشدلا!تناكو مهيف ثعب ب |١ةمالا لم امسااضدأ لسو هيلع هللا ىلصوه نأكو ىفاسعملا لهأ لاق م . يقفل:

 | ||| نمهيواامىلعةناعتسالا مهو نءدسعبا ةفصلاهذبب هنوكو ”ىمالا<ىنلا هنا تمدقتد_ق5 بتكلاا ىف

 ا ْ | ىلاعةهلوثو هقد_صىلابرقأ كلذومسيف ثعب نيذلا ةمالا لال ةاكاتسهلاح تناك باَكلاب ةمكسملا

 1 1 روهطظت ى /١1تانأ الا ىف تاب ' الانوكتناد_عسالو هنود رهظتو ه-الاسر نيس ىلا هتان ىأ هتانآمهلع ول |

 || ثيخو ل رششلا ثبخ نم مهر هادي ىأ ميكس بو لطابأ ا نم قل اهمزي# ىبلاو ةمءرمشل ا ماكح الا اهنه

 .ّ | هينوريصرام عاب دا مهوعدي يدعي مهطصي ىأ مك ب ضعبلا د_:ءولاعمالاو لاوتالا ن ء ءادعام

 (للقو ضئار هلا ىف ةمك_اوتانآال | نم ىلآءام باكل او ةمكضال اوبال ا م_ياعنو ءامقنا» ءاكزا

 ْ 0ع دواامةمكملا واصنتان الا باكل لمق هقو هتذس مهله هناانآ موماعولتي ناك هنالدنلاةمكملا

 لءةنما لاكن او ىلاعت هلوقوا هب كسلا هو ةمكسلعاو نآر ةلا تان باكا لاب نادعسالو 9
 هنا ىلص لوسرلا مهاعدف كرش اوهو نيم ملال ىف اوناكو مانصال اةدبعا ولكم منال رهط زيمم ل الص ىنا
 ل ١ اهدا تحاست مدن الا ءذهىفو هقاوناك اس ضارغالاو سوت( ىلا سو هع

 ريغ هصاخ برعلا مهو نيممال ا ىلا الوسر ناكمال.سل ا هملع ها ىلع لديمهتءالوسر ني.هالا ىف ثعب هلوق اولا

 | مهفيال هلا كتمت هطخعالو ىلاعتهلوق ىلا ىرتالا ءادعام ىننرك ذل ان مم صم صم نم مزلب ال هناق فيعذ هنا

 | تاب ةداوش لا لال هيو صن ابرعلا لال ءزناكول هتالوةامش هلق هنا هئم
 2 ا ل

 نتالذ



 هيرست نر 1

 ان

 نيذااواتاسطواشداا عاش تومان «نورش اوداهنيذإاناوه اهم .ةاسعق العم ا هحو (نودفن م كدغا

 ىلاىا هلئارك ذىلا اوءساف هلو قب ىلاسعت هنن ا مهه.نق كا ذك ا متاميطواست دل عادا نورمشدو نوعش 59 اودمآ

 ىلانعت لاه ةيشاناهفامو ةرخ : الاو ةتافاهعات موال دالانالد+_ءهلاروذءوهو:رخ الاىف 5-1 8

 ءاماوامجاباورذتفا ثالث دوا لوق هللا لط: دق مهش دب لاه قاعتلا فرت[ هقئوو قي وره 5 ةرخآالاو

 مهيبشف وهل باك ال نرغلاو باَكَلا لهأ ماب ونيق داص َحنكناتوملااوذ جدد 3 مهمذكف هفانحاوهقلا

 ىهيىدوتاذاىلاعت هلوقو ةعيلا مهل ىلاعت هللا عرمشف ه]- هم نيس سي راكم لام واقفا قيضر الا

 ىلص هللا لوسر دهعىف نكي هنال لاهم هناولتاةملوقؤهو ةعهلا مويريثملا ىلع مامالا سا اساذا ءادالا

 ىلعادكو دصسملا بان ىلع لالي نذا ريثما ىلع مالسلاو ةالسلا هلع سلج اذاناكءاوس ءادنلسو هملعهتنا د

 ةالسا!نوكتالو ةعولا مون نم وق هملع ل دب ةالسا ١ تقول كا ةالدال ىلاعتهلوةورعوركب ىلأ دوعأ

 عمرو مودل كلذ ىف ساننل |عانةججال هب صخن موب ةعبإبا ثمللا لاق مومأ ا ن نماسهتقو نوكياستناو موملا نم ظ

 ةعج ةموللا ته« لسو هيلع هللا ىص هللا ل وسر لاق لاه هذعهتتا ىذرناطسن ءو مهب اوتاع4با ىلعأ ْض

 ءا رقلا لاه تاهو للا اهبف تءّم>اف“ هس قدح نم اذ غرف ىلا عت هناا لمقو هقلخ ام عج مد نال ١

 ىلا: هلوقو ليقع ب !ةسفلو ةماعلا هز 0 ملا 4 يفيض اناس '

 لازرال لات ىأ لاما ذه كأرقا نم لامتاو عساف ارب الجر عمسهنارم نعو دح ا عم ىف ب اهذلاو لاو ظ

 ىمسااوودعلا نوددصقا|ىىساادأر ١1لمقو نادر طقس قدح تم .عسلا وعسأف تناك: ول خوسنملابأرسقي |

 هنكلو مادقالا ىلع ىدوهام هلناو نسا لاه ىهسلا هعم غابامإف ىلا هلوق هةمو لع لكف فشلا ٠

 كلامي هذ ءوهوموةدنعل.علاوهانهه ى_ماواذ هوقو ةيغرلاب ى_سو ةنئلاب ىىسو بولقلان يس |
 لمعلا ىأ ىتشل مكيعس ناو ضرالا فيه. ىلؤناذاو ىلاسعت لاق ل عل هقلا باك ىعسلا ذا ىفاشلاو |

 هينحس 1 مدملعو اهونثأ نكلونوه:َعنأواهوأت الف ةالصا ا 5 ١ اذا لبو هيلع هللا ىلص ههعئكوررو ا

 وهز الامتار, ذ ىلا ةرقو ةنلح ل عفأ ةعبلا ىا ىتم دنياه نانو قنتول :لانا ىلعءاهقفلاقةثاوألا

 رم فرهتام ءاقةب  الاهذ مب ٍةَشاعم اماكحالا امو ةالصا اوه لدقو ريسفتلا لهأن مراك الا دنع ةيطاخا |

 تا دبل ءأ رشلاو عسلا مرحاغ ا ء[- ردا ١ لاهو ءا رسدلاو عسسل مرح سعشلا تلازاذا* اطعلاقو (|

 ودام ن ولعت م كناةرخ الاف ىأم كلريخ مكل ذىلا.عتهلوقو تانساةفاك4 كر دتلو عامتجالا ناكس | ش

 اذه ضرال(ىاورمشتاف ةعدا مول ةضي رغلا نيلص ذا ىأ ةالصلا ثدضق اذان ىلا عت ةوقورلص ًاومكلرخ ْ

 ةحابالا تداع2ا ذلازاذاف ةالصلا“ اداةمضرفد "لئازراش الا حادا ن || ةحادالا عع ىهالا ةغمص ا

 الضفا اوختدت نأ جامج مكيلع سدل هريظنو قز)اوهو هللا لضذ نم اوغنبو ضرالا ىف اوترغتبثامهلحابسفا

 ديانات شناورصعلاىلا لسف تش ناوب رنا تا نان الصاا نم َحغرفاذا سابع نبا لاهو مكب دنع

 هلوتشي مزملا دعب ةراصتلاب قزرلا با اضيأ ةجادالا عم صأأ ةغمسص هناف هللا لسضف ن ءاوغس اوهلوقكلدكو

 لاهو حر 0ءاش نمو حب رخءاش نك ةالصلا دع قزرلا ءاسغسا مها لحأ لنا قمنعوعسبلا اوردوىلاعت |

 ءاشناوح رخءاثناف غر ةاذا ىلاعت هللا نءنذاوه هزاتأ) لاهي لعفي مل اٌُمناو لعفءاش نا دهام
 رومالان ءكتالذريغو مفاسناا لعلاو الب اصلا دا ولاو اقزرلا باطد نا هللا لضف نمءاغتالا ىف لضنالاو دعقأ 1

 لضسملا ناب ىلع قوق فريصن ةسعجلا ىلصاذ ناك هنا كلام ني لاررسع نءولزالاوهرداطلاو ا ا :

 نيقزارلاريخ تنأ وكل ضف ند ىةزراف ىنتسأ اك ترشتن اوك رقثءاصو كتوعدت حا مهللا لاقو | ا

 نوكيالدهان لاهو ةعاطلابرع. وع نب لم بءس لاقو اننا الاب لذ نقم لاه اريثكمقااورك ذاو ىلاعت هلوقو | 1

 مسا ىلا ةرمصناوةراسكلا ىلا مدح راذاى عملاوا مطعمه وأ دءاكو اع هركذي ىتحاريثك يق اذلا نم 0

 ني ار 09د

 عننلاو ارعشلا لكرة محبا مون ولان ذأ اذا نسملا لاه ع سبا اور ذو ىلاعن لوقو ةبهقنفلا بتكملا ا



0 

 1311720 111/19175577716 طا 13151517 ةغم طع لطم قت 1 ل ب24 :٠:12 ا نينا اا اطال لذ طنا تشمل دعس

 اوكرتنساسمباوهذكم_مال ةارود!تاد الا لدقو لتاستمو س اسعنبالوةود»و لسو هءاعهتنا ىلص دمت ||
 اواطظنيذلا ديربءاطع لاه نيملاظلا مولا ىد_ميال هن اوانه هما ذهو لسو هيلع هللا ىلص دمعت ناءالا 1

 رئاسزبب نمراملانيعتفةمكحسالاام (لزالاثصلا) ثحابمانههوءاسالا ب ذكش موسفنأ
 لكنا فةلب زلاو ةئزواه وبك رثل ريجلاو لاغيلاو لكنا قلخ ىلاعت هنا اهم هوسول لوشن تاناو-1ا

 لاغيلاف لاسغمل انو دراسهلا ىفو لدا نو دلاسغبل!ىفو هملع دل لوو بوكرلا ىلا ةيسناانروطأ ورثكأ
 ىلاةي_بناان باغأورهظأ لجلا نعمىف راهبا نوكينأ مزليذمنسو هثالثل | ىناعملا ف طسولاكسص ||

 روظأر اها فكلذو ةدالدل او لها راهظال ل.ثقلااذ_هنااهنموتانا ولان مامهربغو لاغملاو ل هنا

 مولا كلذريمعت ماقملا اذهىف مالكلا نم ضرغااوريغا اف نوكيالام ةراقطاو لذلا نمراسجلا ىف نااهن و
 هنوكلالسأو لها ومعاو متاراملا ىلءر اسال لو-نااهتمو ىلواو قل اراسجلا نيمغتنوكمف مهريشءو ||

 نسح بج وبام "لل نمادهو ةقشمو ةفاكربغ نم ”ىغأا ىصل اهمف فرصتي دامشنالا نيل دامت ١ ساسالولذ

 راةسالا ىلففل ندب و مالكلا ىف مزاونلا نم ات ة.ساساملاو طافلالاةباعرنااهتمو هريغىلاةيسناابرك ذلا |[
 لوة:لكءام ل. (ىناثلا) ىلوأءرت ةنوكف تاناوملانمريغلا ف دوال ةءظفل ةبانمراجلاو ||

 مثالا ىلع هلأ د_ةاودل اوقىف ميئللاكر اجلا ذافاشكآاىف لاف 5ف مولا ىلءعر_كلاوالاسملا ىلعبصنلا

 ناكنا وفصولالوة:فد ولا ادب لاا فاصو فكم ودل ا لدم سي ىلامعت لاق (ثااشلا) شين

 ”ىبنلا م1 ىلا عت هنا تاذكع مهلثمأم وق مولا سدي لاق هن اك موقااىلا عجارووهفلثمال رهاظا! ىف

 هللءاسما زأمكدا َمعرْنا| وداهنيذل اهي ابلف) ىلا.عتهلوةوهو مهل باطلا اذهب مو هءلعهتنا ىلص

 هذه (نيلاظلاب يلعههاو مهيديآ تمدقامبا دب آ هنو:ةالو نقدامم منكن اتوملاا ونقف ساذلا نود نم

 | ءانأ نه نولوةياوناكواو دوت ىأاوداهوواولا ريسكب توم لا اونةف رق هنا سهام تلح نءديسالا
 12 هةماركرادىلااعب رس مك-اةئيإو مك ةسع نا هللا ىلع اون مف هَ ىلع مناداق- مك وقناكولذ» قامحاو هنا

 1 : رءاشلا لاه هنالوال اهدعاىتاا
 ١ ظ ءامحالا تمم تااامنا * تيعحارتساف تامنم سدل

 7 بس ىأ مهيدي أتءةقاادبأ هنونقيالو ىلاعت هلوقو هذه لالا تناكاذاةلامال توم انوءلطد مهذ

 دك أنلا ظفاث ودب: صوادبأ هوني ناو ديك تلا ظفلب ةرمرك ذو تان الاي ركورفكل نم اومتدفام
 | لاق ماهانا مت راكمو اهل مهدانعو تاب الا فد رك نم مهلظد ىأ نيملاظلاب يلع هللاواديأ هوقو هنونةءالو

 حك اهممكئف ةداهشلا وبمغلا لاعىلانود رت م مكمق الم هناف هنم نو رفتىذلا توملانالق ) ىلاعت

 ةلامحمال مكيقالمهريغو تان الا في رح نم مكي ديأ تم قاس هنمنورفت ىذلاترملا نا نعي : ( نولمع)
 5 ملاعو ل. ئالاو ةاروتلا نم ياهلا تدهش أ ام عب ةداهشا اوٍسغلا ملاعىلانودرتمثرارفلا مكهفرالو

 ىلاعت هلوقو هتااسر مكري ذكست نم مكسغن أى تدر صأ امو لسو هماعهنن | ىلص د تعن نم قايل ا نع خدع

 ارشناكن اوريلا ري ناكنأ از كساب واةما.ةلاموب مكساشلب انو رةمانامعاما ن ولم هت منك اعيكتينسف

 مكتحئدذ ةوتوةرخ الا ىف مهعف اعف ىسأا ىلعهسنمااوهه:هنورغتىذلاتوأ انا هلوقف ريثفأأ
 ءافلالخدا (لوالاثصلا) ثحايمةي الامن ديدشلاديدوتأا و سلا دمعولاود نولمعن ينك يع

 مهقالمت وملا لاقي نأ (ىناشلا ( هأف ريغ نم مكسق المد وعسم نب اةءارق قو ءازاساو طرسشلا عم ىف هنا

 رارفلانااونظذامهملعدرلا ةهج ىلعاد_هنا لق ءازذساو طرمشلا عما ف اورغب موا اورق لاح لك ىل_ء

 . هلوق ىف قيقلسا طرششلاب هنع حم»او ىنعملاا ذهبحرمص دقو مهجن

 لس ءاعسأا ب امسآ لانولو 35 هلان”أءانملا بام[ ب ا»نمو

 مكلدعسسلااورذو هللارك ذىلا اوعسأف ةعلا مون نم ةالصال ىدوناذا اومءا نيدلا اهم اب ىلاعت هلوق

 اريثك هنا اورك داو هللا لضف نم ازغّاو ضرالا ىفاورشتنافةالصلا تيضقا ذاف نولعت منكن ا مكاري

 متحواعلا
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 أ باوث ىأريخ هللا دنعام لق ىلاهتهلوقوامئاه لوك رتوأ رتفا دعاهو اٌماك بطذ< ىنل ناك أهلها دمع ل سو |(
 | ةراضلاو هركذ يه ىذااوهللا نم ةراحصأ!نموو والا نمرعخ ملسو هملعدللا قام :ىنلا عمتايشااوةالضلا

 ناىهملاو نيقلامللا نسخاو نيك املا مكح لبق ن ءوهنيقزارلاربثث هللا ىلاسعت هلوقو ةمحسد اهب هاج ىتلا |
 بانريالوزامملا قد رسطبالا هريسغ ىلع قلطيال قزارلا ظا ىل_.قو نيقزارلاريشو يفنيةزارلا دوو نكمأ
 ةراحتلا نا (لوالاثصاا) ثحابمي الا ىفوزاسجلا ىد رطب زارلا نهريش ةقمشطلا قي رطب قزارلانآ ىف
 الادارلا سل لوةئاوواوأ ةراجتاو أر اذاو مدي فيك ل ذك ناكولوالصا ىربالاملسُم نمؤهللاو |
 هيلع ديتوص ع ومسملا لب ع ومصري غ مالكا ذا هللا مالك مست هلثمو ةراجتلاووهللا هم بر ةبام
 هربد_ةن فان ححلا ب حاص لاهو هيف مالكلاًرمدقو نيثيشثركذدقواهلا اوضفن لاك فدك (ىاثلا)
 هلوةنا(ثلاثلا) هماءروك ذم اةلال اامهدحأ ف ذغ هلااوضةااوهلوااهلااوضفنا ةراستاوراذا

 وهالاناامأ ع ومعحلل بسانموهل:لوقن وهللالاهرك ْذّرم ىلا ةراجتلل بسانمنقزاراازعخ هلئاو ىلإعت ١

 دهلاو باوضااي)ءأهللاو هاك ةرامضأ ادو بوب اسرفكلذاو رهظ أ مام ةراصعتل عيتلاكه رك ذه ىذلا |
 1 يل نيعوسأ هرحصو هل آو ديت اند. ىلع همالسو هتالصو نم اعلا بو هن
 1 (ةيئدمالاة ردعى دان وةفائأاةر وس) : 1 ظ

 ( ميسر نيران اول يا
 )ن وفاكل نيةفانملان ادهش هللا و هلوسراكن ا ملهيهلما و هنلالوسراكن ا هد اولاق ن وةفاتأا ل ءاعاذا (

 رك ذو لو هيلع هللا لص لوسرلا ةمهبركذ ىلع لهم ةروسا نإ :ناوه اهلا. قاسإ ةروسلاءدهٌقلعت هعو 1

 هي ذكي ناك نمرك ذ ىلءةرول ا هذهو ةاروتلا اول نيذلا لدم لاك 5 لثملا برضران لو الق هيذكي ناكنم
 لهالاهساةروسل ا كلةرخآ ىف ناكل ذفرخت الا, لوالا ماو باتل !نودان سل هقدصيو ناسالا نو دابلق |
 ءادالا ىف هتعباتم مدت:و ةعجللا ةالصلءادنا ادعب هّقح ةياعرو لسو هيلع هلفا ىلص لوسرلا ميظعت ىلعلاممالا |

 ةروسلاهذهلواىفلاقاكن ون ذاكللا مه نوةفانملاو نيقفانملا يش نم ةعباتملاو سظعتلا كرت ناو هريغ ىلع ظ

 لاسةفأدّسا مم -خعربفلا ع و هللا لو سرا كنا ده كن اولاه هبادصا وىلا نب هللا دبع ىفعي نوقفاسأملا كءاحاذا |

 ىلع ل دي هناواورهظ أ امريغاورعذا مهنا دهثيهللاو هلوسرل كنا لعب وهذ كل سرأ هناىأ هلوسرلكنا لع هاو |
 ناانا ب ذاكو هذ هفالذم دسةةءاوئث نعريش أ نمناف كاذك مالك ل ك هةمّقبو تاقااءنامالا قش نأ |
 دوبولانيبةفاا غاز اممءاب لهل نااكىنهذاادوبولاو ىظفالادو>-ولا نيب ةفاانخلاراتءاب دكحجاا |
 اىلنيبذاكمتنا مهاممو هللا لوسر كن ادهثن مهتنسلأب نولوةياوناك مهنا ىرتالا ىجرانمتادوبولاو ىدذلا 0

 مميذك امناهللال وركن دهشن مهاوقىف نكات هللا مب ذكي ل موق لاهو مهداة ةعافلاخ مواوق ثا
 مكس مسمن هتئانن وفاعوتي الا | ولاهم هللا نب وفلح ىلا هلوق ىف مهنعةرداصلا بيذاك الا نم اذه رغب

 مهاوقنا صايم ةداهشاا كل: فن وبذاكم يفد اس رلاثلاو دهشلوأ اذامسمنا ىادهشنا ولاهاذا نت اوو

 كناملعنا ولاه واذ هنا لوسر كن ادهشناولاه مما (لوالاثحلا) ثح ايمديت الا ىفو مه داةمعا فاس

 ىلءةداهشا طيف رمص هللا لوسرا كنا دهشن مهلوقنال دافاام لوةنال ما اذهدافأامل م داق الهنا لوسرل

 ىلا.عت لاهم. مسهريغدنء برغلا ىف مولع نانا ل_علا تابثا ىف عزمصت سدا لعنم-هاوتو ةلاسرلا تابثأ ظ
 ىلع عسبطفاور ذك مثا ونمام-مأب كلذ نولمعياون اكامءاسم ما هللا لمدس نعاو لصف ةنسمماع أ اوذنعا) 0

 لاه لعل | نم مه سفنأ ىلءاؤفاخاع هاورتكسا ارتطكا ةنج مخاعأ اودخما هلوق(نوهقغ المهفممم وأق ا ْ

 ةيذاكلا مما ن ءنيعهللا لوسرا كنا دهثن مهلوق نا دار نأ زو ةنج مما عأاوذذت ا فاشكلا ىف |
 عضو مى هقان مزعاو مزعاو هايد شاو دهشا لجرلا لوةي ديك املا ىف فاطا ىر# ىرت ةداهشلا نال :

 ةافذ_سا ىف نمدف انللافصو نوكب نأزو< و نمع دهس انا ىلع ةفانسوأ دهشل دن هنو ىلوأو مسقا |

 فاطا ىب_عم ىف هنأ, اذه نعمهضءب باجا َياقاك هللاده ثنأولوةب لو ده اولاه ل لق نافئاميالاب ْ
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 ىذررع نعو هللارك ذ نع مالو ةرادغ ممهاتال لاجر ىلا هت لاق اريثكه لا اورك ذاف ىرخأ ةّرمءارمثلاو

 ٠ دوملاهلو كال اهله كيرمث اله دو هلئاال اهلا الاول ةذ قولا عدت اذا سو هملاع هللا ىلص ”ىبنل ا نع هنع هللا

 عفرو ةئياط> فلا فلا هذع طحنو ةنسس فلا فلا هلهتنا بتكاهل اق نمنافرب دقئشلت ىلعوعو تميو ني
 (لوتالاث هل !) ثح ابدي "الا ىفو ارا سه م دقام هاج نم توطغت مكسلعل ىلاعتدل وقو ةحرد فلا فاادل
 || قاخ لج رع هللا نا ىه لالا لاه لو منذ فءاكتلا اذه ةعمللا مووىف ىلا هللا عرش نا ىف ةمكدطلا ام

 ( افاصادا4اىوسامناكف ان اوءحو اسم انوا د اج مهنم لععتسو دوبولا ىلا مدعلا نمم_عدسرشأف قليلا

 || مه ىلف لالا علا فرش أ ناكسذ لفل اوولعلا نم نك اسما فاد ىه مث سناو نو ةكم المو اهب اهم
 ديعتلاةراعامبىتلا عارانلاو لوةعلا نم مهيف بكرو قطنلا نم هي ىلاءتهقنا مه ءركاملو مسكر بست سانلا
 نم موب ىف ةماركلا هذه ىلءركسشلابا ويمأف مها ة.هوملار دق ةلالحو ةسنأ | مظع عضوم فذ. لو عن ارمشلاد
 |( معن اام مظع ىلع هدسنت موسلا كل ذ ف مهع اقجا ىف نوكملاه دوو متو قاللنا تءشنا امفىتلا ةعبسا ا مانالا

 لبق مهيلع ةتنثم هللا ةنم ناو مهللكت” ةمعن نماوث دّبانيح نم لكل مهنأش ناك اذاو م_.يلع هيىلاعت هللا
 دسحالامويىراصتللو تبسا امون دو مال معن اهتم مون ةفورعملا للا نم هلم لأ لكدلو اهل مهقاقتسا

 هنفاوفاتشاىذلا موءاا اذه ةدولا مون لاه هنا لسو هملعهنت | ىلض هللا لوسر نع ىور عجبا مون نيإ مالو
 ظ جيتحا ةمعن ميظعتورورسراهظاو ركسشم وب مليا موو لعج الو دغد»ب ىراصتللو ا دغ دو يألف هلهشااننا دوف

 هلا ريك دن ةبطخلا ىلا همف عتحا ود امعالا ىف ةنسلاك هلت اعاجللا تعم هن رهش عشت هب ىدلا عابتجالا ىلاهنف

 00 تالعج ةالصلا ىلعو هاا مطظعتل ازادمناك اناوركشلا*ال"ادوغيامةماقا اهتم! دةسسا ىلعاثسو ةمعتلا

 8 | ىلاعدأن ركجادحا ودى الا ةالدل ا هذه مل وعامج الا ُمدلراهنلا طسو موملا اذهل ةالصلا |[

 0 هّللاركذ نمدارملا لو" هلل اريغو هللا ركذ ايفو ةمطختايدللا 1 صتفيك(فاثلا) لأ هللا وعاتجالا

 ... [|| ءاعدلاو مهيلعءاتملاو ةليظل اركذ نم كلذ ادعاسام او هنن ركذ ىلع ل ةثسم امهنم دا و لكن ال ةالصلاو ةمطالا
 00 مهأ نم هناللوتن لاسعفالا عمم نم عدلا صخمل عسا !اورذو هلوق (ثااثلا)ناطمشلا ركذكلذنمهلا]

 0 قاوسالا ىفءاريشااو عسا نالو ةراصلا ل رتىلا ةراشا همفو شاعملا باس نمراسهنلا ىفءرملا هيل غتشيام
 2 هنيعل مر لورك ذلاب.لوأ عملاق نيلفاغلل هس عسربلا اور ذو هل اوقذ بلغأ قوسا | لهأ ىلع لفغل والات
 0 الواهقا ركذ نيب قرفلاام ( عبارلا)ةيوصخملا ضرالا ىف ةالصلاكو هف بجاولا نع لوهذلا نع هبفام نكلاو

 أ 1 0 ٌرماك ةالصلاو ةيطملا هنم دارملاذاالصا ةراصتلا عم عم. الام "هل نم لوالا لوةنذا ان'هللارك دوا[

 | اوأراذ اول ىلاعت لاه مهقناركذ نع عربالو ةراصت مهيهلةال اجر ىلاعت وق ىفاكممةجع ام "لان ىفاشلاو

 1 لاه (نيةزارلاريخ هللا و دراصصلا نمووهالا نءريخ هللا دنعام لقاساه لوكرتو اهلا اوضفن ا اوهلوأ ةرامجت

 || ناكو ةرابجتلا عاونأ نم هعم ناكت لي نأ لبق ماسلا نم ةزاصتب لقا ”ىاكلل | ةفملخ نب ةمحدنا لااسقم
 || بط رينملا ىلع متاه لو هملع هللا ىلص ”ىبنل او ةعجا موي ىف كل ذناكو قفصل او لمظلاب ةميردملا لهن هاقلمي

 نيمدراكرتك وا شاك لقاوا البر رمشعانث االا قبب لولو هملع هللا ىلصىبالا اوكرثو سانلا هلا حرش
 || لاهور عوركبوتأ هعم نيذلا نمناكوةي الا تازنو ةراخا مهاتمولءالؤهالول مال_ىلا هلع لاسةف
 ةعسبا مول بط سو هملع هللا ىلص ”ىبل اوريع تمد _ةفرعس ءالغو عوج ةليدملا لهأ ب اصأن ساسا

 لاا ران مهيلع ىدا ولابهتلال مها وأ مه رخآ عملا وللسو هيلع هللا ىلم ىناالاقفاهبلا او-رخوامءاوعمسف

 ريمازملان ورم: ىراولااوسكس أ اذا اوناكو ليطلا وهو اوهاوأ ىلاعت هلوقو تاّرم ثالث كل ذاولعف ةداتق

 اولدعواهيلااولان دربملا لاهو اوقرغت ىأ اهلا اوضفنا هلوةو لسو هءلع هللا ىلص<ىبالا اوك رتفنوبرضد اؤرك
 اونمع:ساوىلاهتهلوةكداوامه انعمواهلاو هملااوضفنا حاجزلا لاقو ةزامتللا ملا فريهذلاو اهون
 نا ىلءاوةفتاامتاف لوكرتوىلا_عتهلوتو مملامهأ اهناانإ ةراجتلا ىلا ع وجر لا :هريمعاو دالدااوريصلا
 ٌاقوهوالا ةءطخنا ىف )سو هيلع هللا ىلص هلا لوس ترام رباج لاق ةعمعلا ةيطالخا ىف ناك مامقلا اذ_ه
 ا. ع ا 4:16 نلت :767290009/101722 70030062 6س 975 نلت 921 ل نانا اطال هو عت" + دح حك حا اس5 تلحس "تهتم" مكمل

 لاسو
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 لاهو تازئفراغغم_سالا ىفاودهزو كلذاوناف مكلرفغت ب نأ هولأشاو قافنلا نءهملا اوبونو هللا لوسر
 لاقفهوركملاهوعمساو هوفنعو نول ملا هنئقم ضاشلا نمريثكي طعس ا نم نأ نب هلذا دع عجر اا سايعنا

 ديراالو هماا به ذأ اللاقف كنع ىضربو كلر غشت تح ملسو هيلع هللا ىلص هنن الو سر تدت اول هس أوْ هل
 اهنءزعالا نرد لاه هنالراغغتسالا ىلا دانا نيزك الا دنعو تازنف هسأرئوا, لعحو ىلر ذة سب نأ
 كلذ تاقاذام لاذ هللا لوسر كلر هَ سلاعت هل ل قف هللا لوسر د_:ءنء ىلعاوةغنتال لاهو لذالا
 وهو داو دوصقملاو اعجب لمحت دقةراكلاو ةراكللل ديدشتلاو فيفا اءاوول ٌىرقو مهسؤراوول ىلاسعت هلوق
 ريرح لاه برغلاراعشاىفريثك

 اناكامناكى تح دهعملاىلعالا ٠ مكن م ناك يفهتلاذل زالالا + :

 هيلع هللا ىلص لوسرر اهغّتسا نع ىأ نوريكتسم مهو نو دصن ,تدأرو ىلا.عت هلوقو ذأ سصهااذ مي تطاخامناو د

 دعني الاهده تازن ةداّمق لاه مهل - رةخاسامياعءاوش لاقت مهعفشيال هرافؤتسانا ىكاعترك ذم ملسو ا

 ممتديزالف فر ىف لسو هءاعهللا ىلههللا ل اوسر لاه تازئاملا خال كلذ و مهيأ ارذغمسلالو مهل اردغتسا هوقأ

 لاهو نيقفاثا سايعنبا لاه نيعساففا مولا ىدهيال هللا نا مها هنن ار ذغب نا ىلاعت هللا لزن اذ نيعمسلا ىلعأ/|
 ءانعم ل قو كلذ هنم لع نعفءا دتهالا لعف قاخ ىهو ناس !ةبادهءاروذباده كإع ىلاعت هللا نانا هق موق
 (لوالاثصلا)ثح ايمان الا فو اولضو اوقف اذاني دمهملا مهو ال ةلزتعملاتااهو مهق سهل مسمدمال

 أ دج ونال ةريثكد اوف ىلع هسشنلا ذه لا.ةّشال لوقن ار عفتنملا ءاشالا نم هريشبالا ة دنس ملا بشان مههشومل
 | بكن ارركتاو نامعالا نع هيلا ما رجاالا مهام و مه دانتساىلا ومشفاشكل !ىفلاق (ىلوالا) ريسغلا ىف
 مادامو عافنالا ناظم نم امهريغوأ رادجوا فقس ىف ناكس عفتن |اذذا بشحلا نالو طن السا ىلا ةديئسملا
 نمةثوصملا مان مالا اهيدارب نأ زوو عافتنالا مدع ىف هءاوم.ثف طنا ىلا دئسأ هد عفتنمريغافرافاكورتم
 لصالا ىف ةدئلابشملا (ةمناثلا) مهاو دج دلقو مهرو دنا ىفاهب ويش طن اساسا ىلا ةدنسملا ب شانا |

 ناككلذك قفانماورذاكلاو ةسب ايةلظملريصت مئاهم عفتنا !ءامسشالا نمنوكي نال مل<دايرط انصغ ناك
 لاه اك بامح سأالا سنج نم ةرفكلا( ةثلاشا!) ةمحالصلا كلت نع جر تا ذكو اذكسل اااص للدالا ىف
 ام الا ىلا ةد:ملا بشملا نا ( ةعبارلا) اضيأ بط ةدنسملا بشلناو نو دراو اهل نأ مهب بص ىلاعت
 نوكيام ةدئملا بلا هيلع دقعملا (ةسماخللا) مالسالا له ةهجىلارهاظل وهو رخكالا فرامل اورفكل | لهأ ةهحىلا َنطارااوهو همفرط دح نال ل ذ5نوةفانماو ىرخأ ةه ىلا رخ"الاو ةهجىلاابيةرطدحأ
 أ| نماسمار مانصالاو هذا نيكرمشملا نماوفاك اذا كا ذك نيقفانملل هس لع د_ةعملاو تانااينلاو تاداسحلا نم
 | اذهان امدعب نم لاهم ةدنلا بشنلاب مهب ىلاعت هناثحامملانم (فاشلا) تارنلاوأ تاداسجلا

 ظ مزابال لوةنالصأ نو.حال :دنسملا بثلتاو ودعا مهمهماع ةصص لك نو.س< ىلاعت هلوقوهوهسشنلا
 | مدعو عافتنال ا ىلا ةيسئلا::دئسا!بشلتاكمهف فاصوالا عم ىف ناكر شهب هيشااو همس نوك نأ

 ىلاعت لاف (ثااشلا) اهريغو ةدجصلا عاقتسالا م دعو عاقسالا ىلا ةيسنلاب ةدن ملا بشلناكس يلو عافتنالا
 نء موهنم اح اينلكوا عمنيربكتسملاوأ نيةفانملاوأ نير ذاكنلا موقلا ليلو نيةسافل | موةلا ىدهال هلنانا
 مهو مهركذ قيس ىذلاىأ نيقسافلا هلوق تهت لخا دءاونالا كلت مددحاو لكل ون هرك ذ قي سام "هل

 يتح هللا لوسردنع نم ىلعاوةفنتال نولوةب نيذل امه) ىلا عت لاه مث نوريك لاو نوففاناو نورفاكلا|

 نجر ةشسردملا ىلا !نءجرنأل نولوةينوهةفيالنهةفانملا نكلو ضرالاو ناومسلا نئازح هلو او ذهن ئ

 مهتلاقم عين شب ىلاعت هاربخا ( نولعالنيقف انما نكلوني:مؤحالو هلوسراو ةزعلا هلو لذالا اهنمزعالا
 ا مهداوزاتدنفاذاموقلا ضن نماوضة: كرقواوةرغت ىأاوضفنو اذكواذكن ولو قب نيذلا مهلاسقف ا

 | ىبأن ب هللادبءرعربسأ عساف تاوزغلا ضءب يف أن ب هلا دمعري ا عمر جرم_با لّدتقا نورمسفملا لاه

 | ةشردملا ىلا اندر نل هقتاوام !لاقف هموق نم طهر مد مءو هلت ادب بضفن هناسل هملعدنشاو هؤركسملا |
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 ْ نماو صف لات وقر هتانهاوق ن ءد_ين هلوةبربخ اكل ذلف هللا, وكي امنافر اعتملا فوهو نمؤملا نم

 ةفعضا |اوءنمو اوفرمص ىأ او دص ل.ةو هلوسر ةعامطو ىلاعت هللا ةعاط نع موسفن اب اوضر ءاىأ هللا ل. دس

 ناممالا ىلعرفكل ا اورثآث مح نولةئب اوناكأم ى بى ءاسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور عامشا نع :

 1 ءاسهلرقىلا راش كلذاورفك مناونمم مأكل ذىلا.هنهلوقو نيإسملا ة ةأكاثماو رمذأ امفالخاورهاظأو

 0 هللاو هلوةل دمك أتهفورسلا ىف اورفك مرهاظلاىفاوئم آم ماب بذكلا كل دلت اقم لاق نولودد اوناكام

 ' . (| نيا لاق ةرهاظلا لئالدلان نول دةسيالو نورب ديال نوهففيال مهف مهيولق ىلع عبطق هوقو نودذاكل مهن ادمش)

 7 هيلعملقا صدمت قدصو نآرقلا نوهةفيال مهفرفكلانمهبولق ىلع عبط لتاقم لاهو مهيولق ىلع مخ سارع
 ةنسالا ىف مثم#ميولق ىلع عسط هنا نوب ال مهما ىلا ع ةريخ اه قنا ىلع مح !نونظراوناك مما لمقو ملسو

 لاعتلف نول. ءياوناك امءاس مهما لاقي لو لبق نم: ةرفكلا لاعفارك ذىلاعتهلا (لوالا ثضلا) ثحامم
 نانعم_مئامدو مسهلا ومال ةرتسىأ ةنجاهولءج ىتااةيذاكلا نامعالانةنورةممهلاعفان اال لوقن اند
 اوئمآىلاهةهلوق نعمك متادلا تباشل ارفكلا | ىلع ال اونوكي /نوقتفاذملا( ىناثلا )رم اك نوملسملا اهحمتسي
 نملءسفي اك اولعفو ةداهثلاةءاكب اوقطنا| ونمآ(اهدحأ)هجوأ أهنالثفاشكلا ىف لاه لوةناورغك مث
 نيئمؤاادنعناعالاءاوةطنا ونمآ (اهتاند) كداسيعو رذكسسهر وا 'درذ مث مالسالا ىف لغد

 (.:مآاولاق او:م[نيدلا اوةااذاو ىلاعت هلوقك مالسالابءاز أره أ مهئيطام شدنعرفكاناوةطناو رفك مث

 1 ىلع هللا عيطاسأو ىلا عت هنا هتلانمالا نوكبأل بولةلا ىلع عمطلا(ثلاسثلا] مهنم ةمذل ا لهأ دارين ا (اهئلانأو)

 نوأوة.ف ىلا ههنا ىلع مول ةحاذ ه ناكل كلذكن اك وو لد الدااباول دة سد واوريدَ .نأمهنكمال مهمولق

 و ىلاعت ها نم عمطلا اد_هلوةذفانبولق ىلبعع ظىلاعت هنا بس انمافعو اننا ةغل ق وا نع انضارعا

 لاق مث "هلطايلامهماوهاو 17012 1 رت ىلا عت هن "يدلل ءضارءالا مه دصقو مهلاعذا

 ةحص لكن ويسدت ةدداسم ب شخ ممل ”اكمهل ود مهسلا واوةيناو مههاسعأ كءدعت هنأ زاذا و) ىلامت

 مهسوراوولهنالوسرمكلرفغتباولا_عتمهل لقا ذاو نوكفؤي أ هللا مهاثأف مهرذح اقودعلا مه مولع
 0 هللانا مها هتارغغي نإ مهلرفغت_تل مأ مه ترغغتسأ ملعلعءاوس نوريك: بسم مهو نو دا مهد ارو

 1 سدق نبدجو سدق نب ثغمو ىنأ نب هللادمع عن مهيأ اذاو ىل اعتهلوق نا لعأ نسساعلا موقلا ىدومال

 || لاماذاو [يصف|دهدص [سج ىلأ نب هلل ادنعناكو اهلاجواهت_1 مهماسجأ كيدعترظنمو ماسح أ مهل تناك
 7 مست هلت الوسراكنااولو ىامهاوقا عمست اولوة»ءثاو فااملا ةرتؤغو هونغ لدور هنلعاق ا قام ”ىننلا مع“

 ا دساو ن ديون ديكف رفذعلا بشالا فو 1 !اهينت طا مول ميوتملا ءانبلا ىلع عمسي ىرقو مهاو قا

 1 لهأ غل لمقثنلاو سابعنب 5 ءارق ى مورد مور دمر بشدحو ةمسئخو ركوة مك ال دك لءقذتلاو دساو

 0 ماو بشل ةلزئئجراصيتسالاو مهغنلا رت ىف مهناك قافنلا ل ه5 كاذكف مه الو لقعتال يشن اوزاحلا
 .[|| امناوةغل ا ملل دي دشتل او دمانم يقال انام كلا ىلاءدن_ساوهءلالام ىأْئ 57 كعلاغب ةطسلا

 | لاقف بم جاعو نيا ىلا مهسن غاممجورقتدوغت 00 ًءاقلا راصشالا هنشنا ملال اه. بشت فضو

 | ةلاضت دش وأ ةءاد تءلقناوأر كسعل اقدام ىدان اذا لاس ةملاق ودعل أمد موملع ةصص لكن وبس

 فشك و مهر اّسا هللا كةبءْنأ نم لجو ىلع منال كلذو بعرلا نم م ميولق ىف ام كاذب نود اري منا اونطالثم

 ا مهنمأتنا مهرذحافودعلا مه لاف ممتوادعبهلوسر لعأ م ةعاسفةعاسموب عاسقرالا نوعقوّد مهرارس ا

 هللا مهاتاف ىلاعت هلوقو مهريغىلا ةي_سنلا.ةوادعل !ىفنواماكلام_منافم هرهاطظىلا تدذئاتالورسسلا ىلع

 .كلذياوع دينا نيةمؤ هال ميلعتو ميزو معملي نأهناذ٠ نمباطو مباع' اعدودوريسفمنوك.ذ ةؤي نأ

 ىلاعت لوقو ىناا ىلعم-مناد سافل! مهتظو مهتاالضو مهله نم ايدعن لسا نع نولدعي ىأ نوكسف و أو
 لوسرلا ىلعنارقلا لزناملى كلا لاه هللا ل وسر كلر هغةساولا_عت مهل لبق اذاو

 ظ مو هيلع هللا ىلص

 واف مك فنأ مكلغاو قافنااب عصضتفا مكليو مهلاولاقو نين مؤملا نم رم مدر رح جشم اينما مس

 لوسر

 0100م ا
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 | قافنالا ةءلعردعتيو قانملا هب قيضيو لاهمالا نم هعم سس ام نياعي نأ لبق نمبف اشكا | بحاض لاقو ا
 لدق اوق دصت سابع نبا نعو هنماخكمم ناك ام دف ىلعهلمانأ ضءدو عنملا ىلعرم صتمف لوقا تقو توغيو

 ئرقو ججأ س ابعنب | لاه نيكاصلا نم نك أو هلوقو لع عفن. الو ةبون لقت الف تومان اطلس مكملع لزني نأ
 ماهفتسالل باوج قدصأةهلوتّنال قام ىلءنوك ًاودربما لاف نوك أو قدص ًافانغا ىل_ءوغو نوك أذ
 قدصاف عضوم ىلءافطع نكسحأو لمالا ىلع قدصن أف ىلأ ًارقوءافاا عضو. ىلع مزلاو ىةلاهشضىذلا

 ىلع افطعدي دا بصنف « | دي دهسا الو لاب اب انسلف «اهئم عضوملا ىلع لل ا ىف ةريثك انتا أ هيوسدشنأو
 ىل<ىلأ نبا لوق هسكعو هفذح زو لقسم ىعملال درك أ[2/لابجلا,هلوقىفءابلاو لحما

 امئاج ناك اذااءءشقداسالو « ىخمام كرذمتساىئناىلادع. ١

 هل-+.هناق نو كت ًاوورع ىأ :«ارقاماو موهفملا ىل_ءافطءقب اسهلوق هماع فاعف كر دع لاه ةنا مون
 افن هتارخؤب ناو لاسقف لج ار ضو هتدمتضقنا نمرسؤيال هلا ىلاعتربت أ مث ىىعملا نود ظفلا ىلع |||

 قذملاةافانم ءانعم ىذلا دمك املا هو ىلعريخ امال ىنناذه فاشكلا ىف لاه اهاح أ ءاساذا توملا نعى عب أ

 ىلع هدينتمكانقزرامماوةف:أو توما لبةرئ ذل ىل_عهسنت كدال وأالو مكلاومأ مكيلتالهلوفءل_هجابو

 اوٌدرولو هلوةك اذه نوكيو حالو ىك زامام:دلا ىلا درو ىأنولمعناب ريس هللاو ىلا هتهلوةو كال ذإركشلا
 نولم_هي مصاع ًارقوارمثو أ اريخ ىلع لك عماج با طخ اذه ّنا ىل_ءنورمسقةملاو هفءاو مان اوداسعا
 ىف_هملا ىلع لمفريثكسا !هيدارملاف ظفالاىفا دحاو ناك ناو سفنل نال سفن هتنارسؤي ناو هلوق ىلع اسمان
 ْ نيعجأ هصصوتلاو دهام مس ىلع همالسو هنالصو لعأ هللاؤ

 (ةنكمدبا ةريشع نا نباغتا ةدوسإ) :

 يل 0 (م>رلانحرا هقامس) ٠ ظ
 رهاظاهلقاَقاعتلا هو (ريدق'ئث لك ىلءوهو دجلا هلو كا اهل ضراالا ىفامو تاوعسأ | ىقام هلل حبست ) .: ْ

 ىلءاللةمةروسا !كرتاضي او نيقداصا|نيفاومال ةروسل اهذهو نيب ذاك نم ف امءالةرو سا كا :نااسأ 0

 قاملءنىلاعتهلوةوهو مهل غاابلا ديدوتلا وهام ىلءةرو سل اذ هو ةالعو ارممقافنلا لهأةلانطإ ْ

 كارى تالفرخ الاء لالا اماورو دس! !تاذب لع هاو نوناعتامو نورمستام مهد وضرالاوتاومدلا

 نمالفركدل اوركذلا نعاوضرعأ نامهلاىلاةراشا هذه لأ ىفو صاكركشااورك ذل !ىلعهسنتلاةروسلا| ٠
 اموتا ومسلا ىف ام هنن خس ىلا عت لاه اكن ومس يذلا مهوامماد ركدلاو رك ذللا ىلءنوبظاوي موقق لالا
 دل اهلو كالا ا هل ضرالايفامو تاوهسأ !ىقام هنن عبس ذ اءانعم دهلا هلو الما 4 ىلاهتهل اوةوضرالا ىف

 لاهو ردق' ود لك ىلع هقااو لاق: ةردقا اىلارقتفم فرصتلاو دكا ىف فرمهتمو هذ كالا !4نأك انو
 ىف كل نال كا ذو ىلاعت هقلاب دهاو نال | صاصّتْسا ىنعم ىلعام_ يع دق: ل دمل نافرظا ا مدق فاشكسلا ىف
 هنم اه<ورفو معنلا ل وص ناف دهللا كلذكو هءاعنوهملاو هب تامل او هعدمو؟ئذ لك يدم هنال هل قمل.
 :ى: لكىلءوهو ىلا هتهلوقو هدب ىلع ترج هلا ةمعن ناي دا دعا هدو هاعرتساو هنم طعما ستف هريغ كإ ءامأو
 صق,الو هيلع دب زاالءاشيامز دقي ٠ شيأم لعفت رب دق ل. و ردت هدا راما ىلع وهو هانعم لق ردق

 نيل اقول ىاسلاو رمشحلاو ميس دي داس يف لا لاهل (لوقالا)ث استي الا فو كلذ ص دقو

 ْ ىفام هلل حس عض وم ق لاق (ىناثلاثصلا) مدقتدق هنعب اوال ون همق ةمكلس اك هلل حسي نياغتلاو أ |

 نكلاييفاماذانلق همف ةمكلس اا ضرالاو تاوعسلا ىف ام هنن عيسرتا عضوم فو ضرالا ىفاموتاومعلا
 نمفاؤءملاعوهو د_حاوءىث ضرالاو تاوعسلا ع وم ناوهو لابلانرطخام لون نكل هاك اهاعنالا

 ىفام هج! ىلاعت هلو ة فرخ ئث هن قابلا دى عومجلااذه عم ضرالا مدي رصتعلاو ةمكلفلا ماسجالا||| |

 ناكاذاو كلذك هئم ' رد اكلذىلا ةيسناانو عومملا ن“ زا اذهىلا ةمسنااب رض رالا ىفامو تاوعسلا

 ألا نمىفناهد ل اللاءلااذهنا لعبلاذك ضعبلا ف داذكرو لا ضءبىف ىلا هت لاه لاقي نادعالف كاَذَك ظ
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 لاسةفهموق ىلع بقا علسو هملع هنا ىلص هللا لوسر لذالابو ه سف: زعالاب عب لدالاانهئمزءالا يدرتملا

 ىتح مواعاوةفنتالذ مدالبو م رايد نءاولوك: نا اوكشوالنب رجاهملا ىئعب ءالؤه نعةقفنلا مكاو
 بصنو نوئلاب نجر ذأ هل بع ىأ ناو نسل ار قوءاملا حد! ند ء.رذعل ئئرقو ثازاقذهن لوح نم اتش
 تأ ناورطملاو قزرلا منام قسعن ل اقماع صرالاوت ا اوع-اانئازخ هللو ىلاهتهلوقو لذالاو زءالا|

 ةنارودقم كات هانئ اخ ىناصملا لهأ لاهو نضزالااوءانمسلا ن ةمكقزر رنملققازرزاوههللاناىءملاوأ

 نواةاا ضرالا قو بو. .ةلاتاوعدل ىف ىلاعت هللا نئانزخ د ثلا لافاو هجارخ ا دير ام»ا.ثيام لك اهنا ا

 دارأاذاهسهأ نانو ةندالىأنوهةفيالنيقفانملات ّنكلو ىلاعت ةوقو بولقلا باّةمو بو.غلا م العزهو

 ةليدملاىلا قلطما ب ةوزغىهو ةوزغلا كل:نم ىأ نع ر نما نولو د هوقو نوكمق نكهللوةي نأ امش

 مهزعو نين ولا نهود اوسر نم هديأو هللا هرعأ ناو ةؤذااو ةملغا ا ىأةزعلا هنلو لاهتو هلع ىلاعت هللادرف |

 هواعولو كل: نولعنالنيةفاثملات ّنكساو كاذب هلوسر لعاو نان دالار' اس ىلعم هش دراهط اومهانا هئرمصم 1

 ةلذاانأ كلذ, ءاصخالا مهو نيئمومللو هلو سرلو ةزعلا هلو فاشكلا!بحاص لاه هذه ,-مااةماولاهام

 قمل ل (ةلرةعلها اتناك تانطاسا!شضب نو نشفانملاو نير فاك نس هنوذو تاطذ كلا ثاوهلاو |

 لاه الدر نااهنءهتقا ىشر ىلع نسحلا نعو هعمرةفال ىذلا ىنغلاو هعمل ذال ىذلازعل اوهو مالسالا

 هعمرةفال ىذا ىغااو هعملذال ىذلازعلا اذهناف :زعهنكلو همت رسدا لاه م:كف نانو عزي ساننلا نا ْ

( 

 1 هسفنلّذن نا ئمملل لالوربكما اريغ ةزعل ا عملا اذه قة ىف نيفراعلا ضع لافاني الإ هد هالو '

 5 ألهجريكل !نائكشيو ومند ”رلحاع ماس ال اهعض نأ ن ءايباملا رهسقفن : ةمةده نا سنال 8_4 ةرعم ةزعلاف |

 «ايتشاكةقدقلا ثدح نم فلتتو ةرودلا ثدح نمربكلا هب ثنةزعلافاهازغم قوذاهل ازناو هسفنم تاسنالا |
 ةمومذ ءرغتناكا و ةدو# ةز هلاو مومذ مربكسااو ةمومذمةعضااو دوم ع طاوشلاو + .طاان مضاؤتا | ظ

 ١ ةزعلا تامث الة: هس :راشاهمفو قااريغب صرالا ىف نوربك_:ست منكام كلذ لاس لافركلاةكتماينو | ا

 ران نم ىلع بو هثملا هر هلا طارص ىلع فوقو ةعضااىلافار ل نم عضاوتل | دس ىلع فوتولاو قولي

 لق لوالالءءل لوقنف ءيذ ةمكتللا ف نواعيال ىرشالا فو نوهقفيال والا هن لايق لاه لة نافربك- |

 مظعي مظعك هقفب هّغف نمو لعب لهكهشفي هّقف نم نويدف» الو ,ةلهجو مهتق انج ةرثك لاذ ءلار مهمهقو مهسأك |

 امعأ) ىلاعت لاه مث ىح اا م ىلإ !او ىجالعلوالاف فاكتااءال ىفاثلاو فاكتاان + ةفلالو سلس لوالاو

 اوةفنأو نورساه1نامه كلو اف كا ذ لعفب نمو هن ارك ذنعمدالوأ الو مك! اودأم كهلئالاونمانيذلا |

 |أنطاملانمنكأ آوقدص أفسد رقلجأ ىلا ىترخأ الوبر لوةمقتوملا مدحأ ىف أب نأ لءةنم مانقزر|

 || ضن ارذ نع هف اركذ ل نينمّوملا قدس ىف لاه نم مهنمو نيةفانملا قف تازرن لاف نم ممن منورمسفملا

 هذه لت اقمدنعو سهلا تاواصلالاصضلا لاهو ىل اعتدنا ةءاطد ءوأ جل اوك ناو ذالسلاوهغ اعتق

 هتلاركذ: نءهداووهلام ءاهلا ىأ كلذ لعفت ن نمونامالاب اورخأ نيذلا نيف انملل باطتاهدءنامو دنآ الا

 نورساسحلا مه لمقو ىلامغلا| سد سلا قاما | في رمشلا اروعاب ثمحح مهتراحت ىف ىأنورسافنامهكئلوأف |

 ثنآ رقااوه لمقو داهملا ”ىاكلا لاهو تعبلاودمسوتلا نط لسو هيلع هللا لس هنت لوسر هب لاق امراكا ىف

 نمولاملا: كردي رب ادعنب الاه مك انقزرامما وةفن اوه لم لاوركفتلاو نآرقلا فرظنل اوه لدقو
 لأ ف هامالعو ت لآ لئالد أت وما مدح أ قآيْن البق نم بحاولا قافنالاوهد ارا ل قو ضءعتلل

 اوذضيالناو ركذلا ةمادا ىلع مهضح قو بي رق ل ىلا ى:رخأ الول بر هلوةوهوانندلا ىلا ةعحرلا |

 هلوقو»و ىزتيو قصي تلج أ ىف ةدانزلا اودو للة نامز ىلا ىل+أ ترخ آو ىنتاهمأ اله ىأ لاو مالا

 1 نمؤملا هلا نينمؤماونوكي ل موتا انا ىل_ءلملداذه سايعنب لاه نيحلاصلا نمنك أو ق دصاف ىلاغت

 هن الاءذه ا رقو ةعجرلا لأسوالا توملاذ اكرلادؤي لو عك < لدح أب لزنياللاصخلا لاو ةعحرلا لأ دال

 لاوو

 - 1 فاتخا دقو نيقث اذ 1 تاغشاك م ؟لهثنال مكهلانال (نول.عتاعريمخ هللاو اهلحأ ءاساذا غن هقارخؤد ناو ٍ

0 
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1 1 

ُ 0 
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1 



0 0 

 مهنه أ لانوا وقاذف: هلوةف ةرخ"الا ف باذعلا نم مهل دءأ ام ىلا واسندلا ىف وقاذ ىذلا لان ولا ىلا ةراشنا |||
 اون ا :اناو ناشلا نانىأ هنأ, كلذ لوقو يركلازيز لا تناكنأ قذ دم ْ

 اور ءأو لسسرلاناورثك اولؤد اورفكت ارسمسهدورعمنوكينأ اوركش لو ارش لوسرلا ثوكيشأ ||
 1 دو#لا ىهعدملاو قمسام هل نم دج ”ىنغهلناو ىلاعت لوقو لزال ا نم مم دامعو مهتعاظ ن ءهللا يغساوأ]

 ءاعدا معْزلا فاشكلا ىف لاق او رفكنيذلا م ,ءزىلاءعتال وقو دما ىف ى*؟نويكيوهناذي دمع قدك دسملا ىأ 1

 اونعز بزعل ةنكو ةلثكو :لكل عب رش نعو بذكلاةيامأ رع سو لع للا لقيا حام رولا ٍ

 مهاورفك نيذلاو *« الوزعم كلذ نع كعزأ لو * رعاشلا لاه لعلا ىدهت نياوعذمىلا ى2:2:و |

 لوسر الا ىلعت توك نأ قم هع ىلرو ىلب : لف ىلأعت هلوقل.- ةوثعيبلا اودوناد_ع .انا تامثاىلبو ةيمزدأ |

 هلوقوْنآ رقلا ىف مسقلا م. كاذكو ثءنلان ءرذ نك ىلا د. كصأت مسقلا هلعين الو هلع هللا 7

 ثعيلااوركن'م-منالرمسي هللا ىلع ثعباا سعأ نا ليقو فراص هفرمصدال ىأ ريدا ىلءكلذو ىلاعت |||
 هلوق (لوالا)  ثحابعتةي الا فوم_مماشنانملوةءاافن ىهأ ممم داعا ناريخ فانا رتاوراض نادعي |
 عم اذخواتو دو ريشبا اولاعت واورف ةكم_منا لوقت هركذ ىلا ةتامااماواونو ةوقندصضةئاورفكش

 لافاد واو ىلوّدلا ىلع ل دالوقاولاهو اورق مْ تح خلونا اوهئاذو ةءاكلا, ضارعالاوزاكنال :الا ا

 اينغلزيل ىلاعت هللاو |ءمءانغّدسالاو ىلوتا دوو مهوب هلل | ىنغ ءاو اولونو هلوق (ىفاثلا) اولؤواوركم | ْ؛

 الذ ىلع هبر دب» عم هب ملامهرطةب لو ناسعالا ىلا مهمدلي ملثم هللا ءانغمسا رهظ هنا ءانع» فادكللا فلام

 ةلاسرلا اوركن آن او مهما لوةئهتلاسراوركنادق مهو ثعبلا نع ءرامخا ىف مسقلا ةيفي فك (ثلاسشلا) |||
 قدص وكي نأوالا هبرب مسقلا ىلع مدقيال هنان ولع هماع دي لمعالا داق دعا هير دشعب هنا ن نودقتعيمونكا ||

 دك أهنامث اذهالا سدل مسقلا عمراس, :تالايفد دئاغااومداشتعا قوي دنش نقلا بأ 00

 مزاول نم ثءدلابفارتءالاو ثعبل اع نءرابخالا ىف غاابانأو: مس لاسعذ سابق هن كف نونلاو ماللابزب اا

 عدلا ويل مك عم موي رمح نولم_هتامبهلاو الزنا ىذلاروذلاو هلوسرو هتااو:* اف) لاق ناعالا ٍ

 كلذادبأ ااهمف نيدلا + راملالا اتق نم ىردت تاذح هل ديان اص لدعدو هللان ن مود: ردد نياق مود ١ ا

 اونمافهلوق (ريصا اس ثابت نيدلاخراملا باح [ك كلو انتان ااويذكو او رةكنيذلاو يدانعل ازوغلا ||| 1
 ٍتيذكو هللان مهر فكل كلذو ةءضامل ا مهالانذي وقنعلا نمل ا ركذا 1 ىلاعتةنالم تقام لصد ركتانو# ||
 نآارقااوفوانازناىذلارونلاو دن وهل! ن ءمهي لزنام مكي لزنءال_:!هلوسرو هلبان منا اونم اق لاك -رلا |

 علق كنه هناا تارا اوهىذلارونل اركذامناو تالا قروتلاءى دش اك تا كلا قي ىدتم هاف |[

 7 رةلاو لمو لعل لصاد#رونلاو ةوسرت عدلا فاشكلا فركذع ثعيلا ىلءةر هاظلاتءالالذلا ١

 مكعم تك مول ىلاعت ةوةو اء. نيالا ىف هوذاخو هو. قا اردن ون لعتامو نورمستا؟ ىأ ريبخ نولمءتامب هللاو

 نم لءاذ: ني اغلاو نيالا موب كلو ص رالالهأوت اووسأا لهأ هيف عجب ةمامقلا مول هيدي عجبا مولا 0

 هللا يضر سابعا لاق هثمق نودي هنماودلا ذأ اذا انرغ هني غيه غل افي تاراصتلاو ةازاحملا فنيغلا ا
 لهأر لطا.لا لهأ ىلا لدأ هدف نيغب مون وه ىل قو نو.هذني ةنللا ىفاموةونونذ ميرال! فاموقنااهبت2 || |

 ءارمثلااو عسا | ف نيغلاف "لا !ىفز اذه نم نيب أ نيغ الذ رفكلاا له أ ناميالا لدأوةلالضاا لهأ ىدسهلا ١
 0 ركذ م ىدهلانةلالضلا او زمشاو ةرخ الانا دا ةاملسااو رتشا مما نيزرفاكلا ق و-قىلاعترك ددنتو ا ْ
 مهسفنااوعانمملا ارك ذود الا ةراحت ىلعم كلد ألخ لاقذ ةارةرات ىلعْنينمْو الدو ممرات ترام || 0

 هللان ن مودال اص لمعيو هلق ان نمّوِد نمو ىلا هن ةلؤقو نيد ما ةةغص تدر ورافكلا ةقفصت رم فن ةنطاب || م
 قاس نجا ىفزوري تاع سو كاين ارا ااو ة:طاورشنلاورموطلا نم لسرلا هب تءايسأم ىلع 5 ا ا 1

 هتردقي وىلاءآهتلا منا دسوب ىااورغك نيذلاو هلوفو تونل اوء1:لان لح دي وركب ,د مك هع قزق ت وعذأ ىلا |

 كامل دان عربا سسنوواوق ني لاخرانلا باص[ كئاوأ ثعبلا ىلعتلا دله بكا ما ||| ١

1 

 #2 سَ



 ب. *

 اضبأ كلذ ىفامريغو“ راااذ_هىفامربغعومملا ىف قالناو ةرم ل ءاسشال بن اءءش هنو نمودحاوئث هسو

 امهقتعيسىلا عن هلوقف لصف: ىلدل دال هنا نزحأ نم“ لكى دج ولنا عومجملا ىف ءىذاادودحو نم مزلءالو

 ىلعو تاوعسلا ىفام مس 7 ىلع لدي هنااا ىلءادلا كلذ "ه4 نم ةغل اما لمس ىلع ضرالاىفامو تاوءباىف

 مكمل ىذلاوه ) ىلاعت لاه مث ضرالاو تا اوما ىف|م هن ميسىلا_عتدلوة فالذي كل ذك ضرالا ىفام مي: -أ
 هيلاو كروم نسح أذ كروصو قاب ضرالاوتاوعسلا قا ريس: نولمعتاعهللاو نمؤم مكتمورفاك مكن
 0 ىضر سابعنبالاه (رودصاتادب ملعهللاون وئلعئامو نورسستام لءدو ضراالاو تا وعسل ىف ام ملعدريسصملا

 ]| هلاءاطعلاهدارفاكو انمؤممهقلشاك ةمامقلا موهمهدعدمم ارفاكو انمؤممدآى نب قلخ ىلاعت هنا ان هللا

 1 نءوم ةنالعلاىرذ وينذانماكرمسلا فر فاك ةث العلا ف نمؤم ل اعشلا لاهو دا مكنمو ق دسم م كنك ديرب

 | ىلاعت هنانر ةاك مكنت جاسزلا لاهو نا-ءالاب نكمطم هماقو .رك أ نمالا ىلاعتدقلا لاكرسا,نيرامعكرسلا ىف

 قيفأ ميرفك اين انالا لل اه كمت ل امق نام ءؤم مكنمويرخدلاو عقابطلا لهأنمونهو هقلخ

 ارافك مكيناهم نوط: ىف مكتل> قام ءاونأ لاهو فطن نم مث بارتنم كتل ىذلا,ترغك أ لاهو هقلخ

 0 هملع لدارفاك هّمأن طد ىف قاشنوعرذو امموم هما نطب ىف نا ى< نأريسافتلا ضعب ىف انو نينمؤمو

 5 | مكتامياو كرغك اع ىأريس نول.عناعهئاو ىلاعت هلوقو هنا نم ةماكب اه د هم ىحي كرش هللا نا ىلاعت هلوق

 | اونوكو ملا ظنلا اورطناف اذا ىه ىتلا منا لصأب مكيلع لضفتىلاضت هنا عمل او مكلاسع أن م نيذللا

 تاومسل ا قاخ) ىلاعت هلوق مؤ مكنمو رفاك م كنهاه ف مقرف لب مكتكم عم ملعف اف نيركاشا دامع مكعجأب

 1 هلوقو ثءبلاوهو ىعلل ىأ قالا نم مهنمو ةمكلا قفو ىلع ةيدقلا ةدارالا.ىأ قى ( للاب ضرالاو

 | 01 أ جول كلذبدجوال هجؤ ىلع مكحأو نقنا ىأن سحأ (امهدح أ ) نيهجو لق<(كرو م نسح ان ئروصو)

 ا هل اد هن وبرو ىلاعت هلا هن ا دو ىلع للا لا ىوقلا نم موهسفن اق دجو دقو دجوب ى.كسوري غلا ىف

 | ناسنالا دقىفرطت ن طل نهنأف :رظذأ أ نسح ىلا نس 1ط١فرمصصنا (امه. اناد) ةروصلاهذ- 37 نسله صو مث

 ا | هفاض أا هاو ت بلا ىريصملا هيل ىلاعذدل وقو ةروص نسحأأ هنر وص نأ لعد ةذهن اضعءانيب ةيسنلاو هءاهو
 0 اولع الشين عئلمال لل كرو رود نيس انكر صو ىلاعت لاه مث هنمدوصةملاو مهةاخ ىفةياهااو اوه هنال هسفنىلا

 || ىأ (ريصا اهملاو) لاه م دوصلا نس أ ىلعنوكتن أ ةروصا! نم مزليالو ةدو.لانار ومس نوكيذأ فا
 الا تادب يلع هاو نوذلمتامو نورم-تامملعيو صرالاو تاوعسلا فام لعد ) ىلا.هتهلوقو هلالا س ءأ عجرملا

 1 نءرو دل ا ينام هلعن مث هنوتلءباموداعلاهرمسدأم هلعد م ضرالاو تاوهسلا ىفام هلبعت هيل 0

 أل ىفو اديأوالزأ ةنبلاةرذ ل اةثم هلع نع بز هبال ىلاعت هنا ال ئذهملع ىنذجال هنا ىلعت ايزطساو تاماكس ا
| 0 

 5 ١ || ىاق هملعر ارمسالاورغكل الا اولعفي مل مهةلخ اذا هنا هلع ىف قسد ميكح ىلاعت هنا (لوالا)ث حابة يالا

 ١ ةفئاطلا هذه فاشو ةمكلا قذو لعاولكهلاعذانأ انام ميكح ىلاعت هنااانلع ا ذا لون مهةلخ ىلا هتءدةيكح

 ىلع مهةاخ نوكي نأ مزاللا لب ذك د وكيلا كذبا مدعم الو ةمكلا ذو لعذو .هف لعق

 جيمةروصلاهوثمناكن معونلا اذهدارذا نمناكدقو كروص نسحأت كر صو لاق (ىاثلا) ةمكلا و قفو
 نءروصلا ضهد طاطغ الو بتاىمو تاّممط ىل لعين اعم ا ندم هريغك ن نسما نكس ةعةمحا.مسال لون مالنا

 ش (ثلاشلا) ءّدح نع راخريغن سلس ازيس فلا دو هفالاو ه:حسحر هظيالان اطاطغا[ةوفام بتاع

 0 وهفكت باس ىفهتتانوكيناوالان :ركعال كل ذو باج ىلا بنايحن نملاقتنالا مهوبريسملاه أ او ىلاعت ةلوق

 ةقيشح نع لزرمالا سفن نافرمالا سفن نوكيامىلا ةبسنل ال تامز ىلوانبلا ةيسنلم :هولا كلذ تاق
 1 اا مكتايلا) ىلا: لاه مم ةهلسا نعو بنام نءاهزئم هملا لقد ناكاذا بناجىلا بنج 2

 1 | أ ازد تانيلا مهر مهمات اك ايكلذ يلب اذعم-هلو مد أ لادوا وقادف ل مق نءاورذك نيذلاأم

 : نثعبتل ىنرو ىلد لقاو هع ن نان اورغك يذلا معز دج ىغهقاو هللا ىغتساو اولودو اورفكف م

 كل در ةكدرافك لل باطخ اررفك نيذلا أبن مكح أي لأ هلوقنأٍءا (ريسي هللا ىلع كل دو متل عام نكست

-- 

 سينما م
 ار :

 ا ةلاسأ
,| 



 ءاذعالا نممهضعب نأ ىلع ل دي مكل اودع مدالوأو مكجاوز أن ءناوءادعالا نماهلك دالوالاو لاوهالا 0

 : اا ل تا اصح
 دالوالا نمهركذ ع ىذلا عومجملا نم ضعبلا نوكي نأ مزلدال هاف عنملاز نص ىفاذه لوةنذ ضعبا!نود |

 ميك ازيزعلاةداهشلاو بسغل !لاع ميلحروكشهتلاو مك! رفغبو مكل هفعاضب ا: س-اضرق هللا اوضرة:تا) |

 ه2: لصت# هحو ىلع ف رص ا ىلا رقمي كلملاوربدق'ئىث لك ىلءوهو دا و كلا !ةةرول كلت: لقا ىف ْ ْ

 1 -ح : 5 جججييجسممملا0 2 0

5 
 سس دعب جسام تع انة 07ج صحم : 12197917 177: :هطننج 01310 ك1 لت

 رحاقاذا ءالؤه» نمل_>-رلاناوهلاه اوفصتواوغ_هت ناو ىلاهتهلوقو ةرعشلا اوءدتواوه«طتنا

 هءاوةلط ناوةرحملا وع: منيذلاهداوو هتجوز بقا« نا مهنيدلا ىفاوهةذو ةرجسهلاءاوةيسدق سانا اىأرو

 مكحاوزأ نمنا عني الا اورغغتواودعض»و اوذعتناو لزتفريذه م مصن لو مهماع قفس ل ةر عشا ارادىف

 ةراذدعلا هذه نأ رهظف مد و رذحاف رافكلا نمم* و همعن وطشو مالسالا نءعن وهاي مكلا اودع 8 ال وأ و

 مهلاةدعنونوكآلن ونمؤملا مه دالوأو مهجاوز أن نيمو نيب نوكتالو ناعيالا نع ىهتن اورفكلل ىعامنا
 سارع نبا لاف ةئتف مالو أو مكل اومأاالزرن ةر-همأان-ءاوغنمنيذلادالوالاو حاوزالاءالؤه ىو

 ىلاعت هللا لعأ ل قو ةرخ "الا نع لغشو ءالب ىأ ةدكفو ىلاعت هللا ةمص «مىف مهوعطتال اههنعء هللا ىذر

 ميلف ء بأ دنع هللاو هريغوريغلا لام بصغك ول -ال ماراعا لعذلارمثأبو هسسىلا.هتهللا ىهعامر هنال ْ

 بيب ىماعملا او رش انثال ىنعملاو ةمظظعل اًدنوؤ! اولومتيلاءافع ارجأ ءدنعناربخأ ةئلاودو ليز ىأ |
 لئاقم لاه ٌمسهط:ساامهللاا وغبام ىلاعت 4 اوقو ميظءلارحالا نم هللا د:ءام ىلعمهورثؤتال ودالوالا | ْ

 قح هللا اوةناىلاعت هلوق هنا ال هده تحس ةدانق لاه عاطتساام هللا كوة ىف نم ؤملا د مدع ٌمةطأ ام ىأ |

 نوعمطت ال اهعءاقتالا هيداربال هناَعت ىح هلل اوشن ىلاعتهلوق نال حدال لاهو همف نعط نءمهنهو هن[ ْ

 لدااود مشلا هسفت عشق وب نموىلاعت هلو5 ومكلا ريخاونم افهلوةكوهو مكسفنالا ريخاومذتو ىلبق

 حشلاف هس لظ قوت لمقو فوردملاب ريدشو هانملاب مدشو لاما مصثنالف لاقي هريغو لامملا ىءي هناو
 نأ ىلعل دية كدالوأو مكاو« انا لبق ناف حالغلا لهأ نم كِل دف حشأ | ند« لزع ناك ءو لظااود

 ىلاعت لاه مث ضعنلانوداو دعمه ضعء.لانوكسجت عال نم متم عذب نءدالوالان م ىنسعن |

 هناا فعضلاب مكب زج هيلا نييرةتمهللا ةعاطىفاوةفنتن ا ىأان-تحاضرةهتتااوضرقتناهلوقنأل#ءا |
 مهضء.دنعن سلا ضرقلاو مكارفغيروةغّدب وقعلابلةقنال مل هترمض- ىلا نيب رقما بروكُش ظ

 ١ لشمباوءدااوفو لدم ىحرب ىذدلاوه ضرما اوهسفنةسطب قدصالاوه ل_قو لال_١نمقدهتااوه ا ْ

 مككي تكي ىأ مكل ءفعاضي لوقو *اعدتسالا ف فاملت ضر ةلاركذ فاشكلا ىف لاهو هللا لمس ف قافثالا ||
 غلابل !لعفي اممكي لعق ىأزاحم 7 وكس هفعضد َّى رهو ةدانزرلا نءءاشامىلا ةناهع. بو ةرمشعةدحا ولان

 ةرثك عم تاذعلا» مكلج اعيالف ئسملا نعل نم لءفيام مكب لعفي يلح كلذكو باوثلا مظعنمركشلا ف
 لاقفة:ردقاانودولعلا ركدىلانعتهلاو ةرد_ةلاو معلا ىلا ةرق غم ل اعفال اهدهه ل وقينأ ل اقام مكبر ولذ

 الىذل ارب زعلا لئقو ةمكساا ىل_ع يكطلاو بلغاذازعنمةردقل ا ىلع لديزيزءلاهلوق لو ةنف بغا الام
 مظعو هؤانث لِ امكحار داهملاعنوكمف كلذك ىلاعت هللاوريب دملا ىف أملنا هغحلب ال ىذلا ميك او ئث هزهتب
 د نينا ا تاو نياسرم ادم ىلعمال_سلاوةاللهلاو نيملاعلا بر هق دهب او باوسل ادا#ءأ هلناو هؤابربك

 اريثك امياتل يول
 (ةئدمدبا ةرشعاننثا قالطل !ةروس ) 0

 ئ ( مجبر ني رثا ل! رسب 1 ظ
 لاق ىلا عت هناك دق اهابقاع قنعماااما (ةدعلااوصحاو نم دعا نه وقةلطنءاسنلا ملط ا ذا بنا اهيءانإ ْ

 ما ا ١ و ع ع دسم



 رولا نأ :م ةفاضالا ب رطب الزنا ىذلا هرونو ليلو ةناضالا قير امنهلوسرو هللاباومم اف لأق (لوالا )

 1 يبدل و 1271 دويوناز هذاا دبالا لرتنولا فاسد مالكنارتلا وارق رجزنم»

 ىلاعت لاه (ثلاشلا) دال و دوو ول مكس أعم هللاو لم هن "اكد ولا نعم نم هيفاساريبوآ |
 'ء ارد لوقبف ىكذاملا اهفاباور فكن يذلاو لاهر كلا ىفو لمعت ا افلا هققام نمّوِب :رمو ناعإلايف | ا

 ||رانلابامسأ كاوأ منن نءؤد ل نمو تان هل ديالا اءاوبذ تسصو اور غك يذلا ن ه هّللأن ن نمؤبنمد |

 ااذدهو طهفالا بسم كل دلو عجلا اظفاباهمف نيدلاخو نا دحولا اظلم : نين دعم لات ىلا (عدارلا) 1

 00 | مهقربسملا نس دب كلذو اهمف نيدلاخهلوق دعبريسملا سمو هلوق ىف ةمك-لساام (سءاملا) ىءلابسح ||

 ١١ [|باصأام) ىلاعت لاهم هدكؤيامم عي رصتلاف خبرمصتلا قي رطب هماعل ديالف هان_عم ىف ناكتاوكاذ |

 ١" || جاو نافلوسرلا اوعطأو هتلااوعبطأو ميلع وش لكب هلل او هما دي هلق اننمؤز نمو هلل ان ذانالا ةمدصم نم |

 ىأ هللا نذانالا ىلاعت هلوق (نوذ.واا لكوتيلف هللا ىل_عوو»الاهلاال هللا نيا غالماااناو سر ىلعامتاف |

 ا اههنع هللا ىضر سابع نبا لاهو هنأ .ثمو هللا ةدارأب لمقو هن اًضقو هللارب دعب ىلءقو نسا هلاهتهننا سهأب

 1 لعش كل دوخو امستلاوأ أرمفلاو أ نضرملا رأت وملادنع اعلن سل اهنشلف ا لدين قاعل هلوقو هن ”اضقو هلع |

 : يذلا هلوق ءريطتو هلنارمال ميل هلل ىأ هبلقد مب هوق كلذف عجرت درو ىل عت هقلا» امل ل سف ىلاعت هللا نماهملا |( 1

 3 ريصلاوءاخرلا دنع ركشال هملق دهب ىناسء ا لحأ لاق نودةوملا مه كئارأ وق ىلا ةدصهمهتتاصأاذا

 1 ن ولان هيلقد-مُكرقو ىضريو بام هبلق دمام هنع هللا ىذر سامع نبا لوق ىنسءموهو ءالءل ادع
 ١ ]| بلقااو نكحساذا ادي هبلقأ ده حاجزلا لاق أدهي ئرقوءاملا مذولادلا خفيه قدوم ةم رك :

 1 1 ىلاةراشا نوكي نأ لمت ملعو * لك هللأو هسفن هغس لدم نوكصص, ؛نأ بصنلا هوو بصخلاو عفرلا :

 001 1! يللا زنب اةىدج د فقع دمنا ةوسر دحر مقيدصت ماع ل.قو هةيصملا دنع تلقا! نائئوطا

 هللا ن نمةردانءأ !سماوالااوعمش اولز اوئااو بن اسما اونو عدت ادع نم ءهيءاءام5لوسرلااو اأو :

 || لوسرلا ىلءاخهيلا كاعداهف لوسرلا ةباجا نع ىأ َما ون ناف هلوقو هلا كاعدام»ل وسرلا نمو ىلاعأ|
 أ ْن نه مدقتأام ”ل. نم اذه نوكصر, نأ لء_:<وهالاهلاال هت اهلوقو نابل !ناسااو رهاشلا غالبا الا

 [افوصومناكن هّناف ريدة دلك ىلعودو دجلا هلو كلا !هلهلوقن ءىلاعت هللا ةرمض+-ةد_.هلا فاصوالا

 ا 0 «ناهوذو تانتضا امنع -مجأ

 1 وقتي الو هملعال ادقعيال نءؤملانأ ناس َنومْوملا لكوسساذ هللا ىلءو هلودو ب , املاوعجرملاهسلاو

 | يشأ قسدقالوسرش اذه انك لاو وحال يل ةخش داش ادت ئه :

 ا ل لادا تع لوو وردك نم ىلع هرم 0 ا .

 1 نكد ||

 5 رك زماان بتايا 9 1 با هتلانذاالا ةبيصم هبيصتالهئاراعيهقدصن

 ْ 7 د | دوو مكلاوسأام مايرنو 0 رامم 0 ع ا ١

 ب ا اا ةقئالا هزومرل ولعت رمل نارأ اذال حر ناك ا (تودلفا مهل ملقا

 3 عيطيال نم مسند ومهدالوأ م ماس ةعاطهقلا مهرِذخ ميةيولهأ عسسطب نم مهن نيعل اضانردتو

 مه ىحأ مهني هلا عجام|فا دي ايش مكعفنتال ةرجهلارا دف مكشسو اند هللا عمج ورحا من لول هتئاواما لوقيو

 .هداوو دله أ ناكى شالا كلام نيف وع ىف تاز: ةىناسارملا لم لاهو اواضفتيواو:_سعواوق نش نأ
 لهأ نمل احر ءالؤد لانا , الاء هنعام:ءهللا ىشر سابع نب | لدسو داهلاو ةرجكأا ن نع هنوطش

 مهورذحاف مكحلاودعهوقوهذ مهدالوأو مهجاوزأ موعديملف لب دأا اوأب نأ اودارأو اولسأ ريم 0

 الا

 نأ



 ع 7 1 1 .

 م٠ *

 ىأ:ةعلااوص>اوىلامتهلوقو هد_و تقولا عارب”ىيذاسشلاو تقولاو قد رفا !ىعاربة فضح وأو |

 وهو هينودّعتام سفن اواغفحاو ةّدعلا ىف بحت ىتلا ماكحالاو قوقل ا وظذ-اواهلاوظفتحافاهءرقأ
 نؤملاو قوة مهمزلب نيذلا م »نا (امهدأ) نيهجو لقتك جاوزال ىلا ءاصحالا لع م ضمملا ددع

 قالطاو ةنسلا قالطا ىف ةمكساام(لالا) ثح اص . الا ىف مةدعلا ىدالوالا نيصحت عقيل (امهذ :انو)
 ءارقأ هنالث ىلع دي زت ل اهتدع نماهضيح مانأب دعت لاضث اتناك اذ ااسبنال 5 ةعدب ىع«امغا لوة:ةعدملا

 ىهال ىتا | ةقلعملا ةروص ىف هيف تةلطىذلا ض.1ا ىف ىهوءارقأ ةعبرأ هنأ به ايد بلا وطتف
 تاذ نم نقم دق نأ نمزِر /ةعمابجم ةرهاطب تناك ذاودارشالا عيقتسا لوتم لعب تاذالو د ةددعم

 بغرالوداوامهني نكي ملاذا هنأ سما قالط ىف بغرب دق ل<رلا نا كلذو اهةلطن ل حب دزلا ل ءولوداوب عاجلا

 لجا مب رهظ م لا .طارهاظ ىف لئاحام ا هدنعو ةعما# ىهو اهةلطاذاف داوي هنم الماس تناك اذا كلذ ف
 تاجدقو هيف اهعماج ىذلا رهطلا ىفقالطلا ىفو :ًر مللت“ وس ضرما ىف اهانا هقالط ىنناهقالط ىلع 7 ا
 اهابا هقالط بقع دعت مالنا هال ناذ#ه نمأ ةعماس#ريعرهاط ىهو تققلطا ذاف حودزالرظن" وسدمل ا ا

 قالطأا عشب له( ىناثلا) هنسدلو ىلعاهل مشا نم نامأ ىلع رهالظلا فاضدأ لجزلاوءورقءثالثلا ف ىرتف 1

 هيدي نيبأنأ الث هي : 1 ها قاطالجر نا لسو هبلعهللأ ىلص" ىي ل!نعدكورا د تاوهو من لوقنة نسل فال

 تاذريغو اربكوار ةصل ضءتال ىتلا ةنسلل قاطي فيك[ ثلاثل )كر يطأ نيباناو هللا باك, نومعلتو أهل اقف

 د# لاهور مثالا ىف ثالثلا ّنهملع رغي فسول ىأو ةمغشح ى أ دنع ن واكل ماخاو وةسي الاو ةريغصلا لون
 له(ثااثلا)ثق تقولا ىاربالو :دحاو الا ةنسلل قلطت الذ اهم لوخددملاريغام او ةدح اوال اًةنسال قاطبالرذ وةرو
 ١ (عدبارلا) ةهاركلار هاظلاو انياحصأ نعهمف ةياورلا تفلتخا لون هذ : :ءاةدساو اه لوشدملا قلطت نادرا

 || راغسلاو تاسي"الاوءارقالا تاوذ نمّن مب لوخ دا اريسغو نهب لوخ دما لوانتي ماعءاسنلا مقاطاذا
 نكل اضيأ ص وصخالو ةءموعال لوشن نسب لوخ الاون ارقال تاون مميت بح فركفلماوحلاو |

 اذهءاسنلاءدارب ناز اخ ّنهضعي ىفو ّنولكىف تاق ىنعم ةمسسنملا هذهو سنالا نم ثانالل سنس مساءاسنلا | 01

 || هركذاذكض رحلات ا دعملا نم نب لوح دما ن نهد نوضءب ىلع قلطأ هنا لعنهم تعلن هوتلطف لءقالفلاذو

 | ةئحافب نينأي نأ الا نجرخيالو نمو نمن>وجرذعال مكبر هللا اوقتاو) ىلا عت لاق مغ فاثكلاىف |||

 هلوق (1سمأ كل ددعب ثدح قنا لعل ىردنال هسسفلظدقف هقلادو دح دعني نمو هقلادو دس كاتو ةنيبم ٠ ا

 نمتاد:عاااودر عال ىأ ّن نهود رذالو كمهأامت هوصعت الذهللا اوم التاقملاه هتلااوقناو ا لا
 أ حاوزالا ىلع ناك ت عجتراف ةي راعنك اسملا تناك ن اف قالطلا لبقا_يذَنرتونكاسن منك تلا نك املا |
 نجرخال نأ اضيأتاحوزلا ىلعو كل ذريسةبوأ ءاركسا قد رطبوا ءارشل قبر اهب ى رت اسماوثمعي نا
 1 اوقو ةد_علا عطةانالوامارححو ردا كلذ ناك ارامن وأالنلن -رخ نافةرهاطةرو رضل الا ىلاعت هنن اح

 'لامصضلا هلاق ّنملع ددلسا ةماقال نجح بر ديا ند :نب ناوه س ايعْنبا لاق ةئيصةشحاضب نيستأب نأ الا ىلاعت |

 لب نيجورخ هييثشافلا ارسع نا لاقو انرلانهلوقلا انهنعةسساللا نرريكصالاو

 نعو زوشنااودو نيبملا ناءصعلا ىهةشيملا ةثحافل !نوقابلاو ”ىدسسلا لاق :د_غلا ءاضقنا

 نوب نم نوجارخا جاوزالل لصيف ّنهةلخ ءوسو نما با نهارا لف نوذس يناالا سابعنبا
 مامق لاحىف ة.اولا كسلا لوة:اهطاقسا ىلع ىذارتلا نيجوزال له (ىل امالاثحلا) تح ايمي , الا ىف و

 : امهدوصةمامتاف حاكتلا لعن انئام ادام نيجوزلا نا اذه هجوو اهلاطن!اهلفاهدسو در دال قع

 اًذ_هواولا هتحاح تافوال هلة دع هل با رااتوكت نأ نم كلذ ما ىف دءال مث عاتمسالاو ةرشاعملا | أ

 ءاصحا ىف'لش ا داهاكمدهواهاكسواهيسابلو اهمداو انما رمشو اهماعطك اهتم فن ىف اهيفكيدنأبالا نوكيالا

 ةةرفلا تءقو نافاهوّتوءاملا ةنامص قس نم كِل ذءاروام مث عاتمسالا ن مانركذام لك مسد اهب ىتاابابسالا
 ءاملاةنامصىلا جتحاو اهماع ةعفتلا ن ههملا هلصوملا ٍبابسالالاوربهلاوزو عافشالاوهضافاوو 1

١ 0 

 5 ار ايا

3 



 | ىعةردقلابو هيففرصتلا حف ناسحالاو ل علا 75 رظب فرصتا كلذ نأ ىلار ةدفر دجللاو كلا ماظن |

 ا رهتفي الانعظ”املا ةرفتةاارومالا هذهلن عض ةمةرولا هذهىف ماكحالاررقتو ٍف”تريصملا ع نع هعنت# نه

 لا:رخاىفراشأ ىلاعت هلالؤرخ< الان لوتالا امأو ةروساا لالا ة.فنةرؤوساا هذه! نو [ةيينربامتايلا

 ةسدو ملا ماكحالاب وءاسنلا لاصع هلع لاكىلا ةر وسلاهذهلوزافو بءغلا ملاعهاوب اعلا لايؤدل ١
 هنعمللا ىذر سذأ ند ءاسنلا ملط اذا ااه“ اهلوقو تاشزلا' نيا نذر ءاصصن زيلع ئ

 007 ماوس اال اها رلدقو تازيئناهلهأ رم كر ًافةصفس قاطإاوملع هتلا ىلصدق !لوسرنأ /

 َ ."الا هذه ىف هلل |لزن أذ إس يلع هقلا ىلص "ىلا اهةلطا.اهلهأ ىلا اهجورخ بيسي بالا ح تازنافااذه أ
 هنرهظأفاثن د_حاسهلا رسال ة سفح ىلع ٍبضغمالبسلا هيلع“ ىلك-لا لاهو نمو بْن م نج رتجيالو | |
 كلذ ىف ةسقااو اضن اح هنأ سها قاطاسأ ربع نب هللا دمع ثا ننىئىدسا! لاهو تا زتفةةسلطتاهقلطف شن اعل ]|

 ناوزغنب ةمدعو صاعلا نب دعس نيور ع مهورج نب ا ل_هفام لاول «فالاجر نا ىلا اًتملاعو : ةروهُدم

 مسوي وبل؟ هبا لص ىنلا ىداندنا(اههدحأ) ناهجوءاسنا ا ٌمةلطاذا ىب اااه ا.ىلاعت وق ىفد هممذ تام

 أ باطلا كلذ ىف لخاد هت ت تناك باطخ بطوخ اذا معودقو مهدي هناانا هْنّما بطال

 ىهل نأ( اهه.نانأ و)باطختا ىف هع.نولخادنوذمْؤما او مالسلا هيلع ىبنال باامشا ذه ق امها وبأ لاق ظ

 1 | لوقناكعسي .هجل كس لل ال_هبو هبطاخ.ءارغا لاهو لوةلاروذأفءامسناا َسقلطاذل مهل لق ىبزلااسه'ان
 3 ل قيلطتلامتدرأا ذا ىأ ح_ةلطاذاو هني له أ ىلاو هسيلا به ذتنو.صتسناما هللا نوقتاما كل جول جرا

 01 ١ لاف: نييدعل 5 هوةاطفىلاعت هلوقو هنفمالكلاَر مدكور: الصلا عدرأ اذا ىأ ةالصاا ىلا مت م اذاهلوةك

 ْ 0 : لئاقمو د ءركعو دهام لوقاذهو عاج ريعنم ءارجاطا وقلعة عا قلي نأ لجحرلا دارل ذا هقا دب

 ْ 0 ٍ ىلاعتةلوةوهو همفاوعماس لر_عط ىف قالطلاءاشاذا هنأ مها قءلطت جوزلا ىلاعت هنن سهأ اولاكن بياطنأو

 00 اولاهن ربسهأان ٠ ةعاسسو نم دعراسوظ ال للمفو زجاج اجاب هج ارخر زرع 3س ناسراعأ تي ١

 1 ١ قال طل نوبكمالالا ومزالربهطلا لاح ىفقالطلاف هله انو عاجرمغ نمد ر_هاطاهتلط نأ :ةذءلل قالطلا |[

 07 ماهل !لباجابتم 7 الاريغاه.ل وعسل ةفابإرفب قمل ةنسلاف تالا واجب

 د3 000 اة مامات 35 ل حصري هط ىفان" الث | يتاطوأ 0 ل 2

 ماا || بحاص لاهوت مص رهط ىف ةةلطلكقلطي نأ قالطا اد دعىف ة:باا اولاقم سماق قارعملا لهأ هيلا

 ا 44 راهلص أ ىهو ةفاضالل ةفا تن ااعا مت ماللا هذاهو نوبك, ف.ك قالطلل و ّندوةاطن
 ظ هدنع ىأ سبشل مبشلا كول دإ:الصلا مقا هل وق لهم دع ةلزنعو ملقا هجول م ك.عطناسغ !ىلاعت فلوق هلعلا و بددسلا

 7 هذه قورمشلا ل وال مهرابيد نم باكا! لهأ ن ءاورفك نيذلا مب رس ىذإاوه ىلاسعت ةلوق لي ءىف: ةلزخعو:

 | 1 | فاش ثككلا بجحاص لافو زوامل يسب ىلا نامزلا ىف يأ نورت ف نجر ةليغ ىلا نال ىيعملا ا دزمةيالا

 ا هللا لص ينل ة*أر ةىنواهاالمةّةمىأ مرحلا ن مثيب اهلملل هلا هل وتكن وت دعل تالت> .ه ردود

 ]7 ةليقتسسم تتاطدقناهثارقأ نمل والا ءرقلل مّدقَتملا اهلافنأ راا تةلطا ذاف نود عىل ق نمرلسو هيلع

 ١ قالطلا نح أ اذ هو نم تع ىضةانن أ ىلا نيل منش هم هبفنخ امم لروط ىفنتاطي نأ دارس 1 د ١

 ْ ' هللا لص هللا لور باص أ نا ىعضملا ب داربان انين جال هيلعل ديو مدئاان ءهدعباو سلا ىف تدأو ||

 : :دعلا ىذتات ىتح كلذريغاوةلطيال مث ةدحاوالا ةن_سلل مهجاوزأ او ةلط ال نأ نوري اوناكم سو هيلع

 ا فرءأ السناني كلاملاقو تاقءلاطت ثالثل_-- لا قاطبن أَن م هسه: © سا أتاك الو

 رهط ةدحاولا ىلعدازاماوهركامناف هباحصأو ةغ دوب اماؤ ةقّردتموآ تناكهعومت ثالثلا هرك<ناكو

 1 ىلا تهل رمل ذكهام ضْئاح نو هنأ حا نقاط نحر عنبال لاق سو هيلع هللا ىلص ىف خان ىورو دحاو

 ثالثلا لاسرابسأبال ىيفاشلا دنءو ةقءلطت رق ة لكل اعةلطتو ال اهدا رهطلا لمشتسننأ ةئسلاامتا

 تقولاوةد_ح اولا ةن-لا قالط ىف ىار ثءانت حاب وهو ةءدبالو ةن سؤالطا اددعف فرعأ اللاوو



0 

 فرط نان .ضارتعا هل ج هللا اي ع نسر قاتلا ل ريس كعال تح ند تزور اذا هناا

 هلنا.هثهيقثو نم ىأ هيو هذ هنا ىلع لكوتي نمو ىاعت ةلوقو سهام ةن_لا ىلع قالطلا ىمأ“ ءارحان م

 هللا ىلع لكو اف سان !|ىوقأن وكي نأ بأ نءملسو هملع هنفا ىلص هللا لوسر لاه كلذاو همدأ ام هننا !ءاقك ْ

 لعجدق هلوق نا ىلع هى اغلاب لضفملاأ رق ةو .سحأ دفان ىأ د هأ خاابو ةفاضالاب«يعأ غلاب هقان !ىرقو

 لغد لو مكنمدي ربا.هقمسهأ هللا غلبيس ىفعملا وهقلخ عجب ىف ديرب سامع نبا لاه لاساغلا انو تاريخ هللا

 الامال شيرغتولايتدقاىلعلكوتابوجرلتاياتضداتؤازاو ٠ ةءئىث لكل هللا

 مغؤيالو مد قبال هلك كلذ ىلاعت هتئار دق هيلا ىهتني لجأ ءاخرلاو دش 0 ْئ لكل ل:اةيمر ياكل لاق

 هلوقىلاه مو ةيااج .ر هلوق ىلا ّنهلحأ نغلب اذاف هلوقو حاس رب سامع نبا لاقو

 ىوَمَلا نا ىب هو ةيفمطا الا هذه ىف ْمةدحاو يآ عومملا ىندملاوفوكلا دزءو رثكالا د: ءىرخ أ ةيآاردق

 هلوقاذ مه نم بد قدا رش هل لء دش هللا قسد ع نمو ىلا_ه:لاةف لالا ىلا ةرّةتفم“ اسنلا لاو اةياعريف

 حجاشحالا ماع ىلع لدي همس و هف هللا ىلع لكون هو ىل_.ةناف هلضق ٠ نم هللا م_منغب“ ارقفاووك نا

 هللا ل-ضةنماوغم او ضرالا ىفاورشتت اف ةالصأا تيضقا ذافىلاسعت هلوقو قزرلا باط ف سكسجاإ |
 ةحامالا هلا لضف نم اوس اواورمدش اف هلوقّنال حاس الا ىلع ديال لوةنود فدك_5 جادشالا ىلع لدي

 نسي ىءاللاو )ىلاعت لاق مث ريل فانمجاشالا نأ امل ب سكلا ىلا جايشالا ىفانير ام ةحادالاو ىهاك

 نءضي نا نهلح !لاد-ال ا تالوأو نضي مل ىءالل اور هشأ هنالث نم دعف مدنا ن امك اسن نم ضنا نم

 هلوظعيو هن ايس هنعرفكي هللا قب نمو مكملا هلزرنأ هلل أ سعأ كال ذارمس ه سعأ نم هل ل_عجح هنن قد نمو نهج

 قوآلاوءارقالا تاوذةّدسع ةرقدلاةروس ىف ىلاعت هلارك ذي "الا ضدحملا نم نسمي ىءاللاو هلوق (ارحأ

 ظ ا درو ةر 0 5 :وسلاراسةدعرذواه-وزاهتع

 سادالا خليستافابلا مد ان اا 1 تا توكل كل لك ناكأ 1
 ىلا عنهلوق لزنالف رعت هن الث نهم دعف ةضاصتساو أ ضمح مدوهأ نيسخو سمو ةنسنيتس هور دق دقو 1

 ىشثفك نذل اللاو لزغف ضع ل ىتلا ةريغصا !ةةءاسخ هللا لوسرا: لاقف لجر ماهر هدأ هنالثنمدعف ١

 تالوأو لزنف هتتا لوسرا,لءاودلاةةعءامو لاهورخماقف رهشأ هن الثا مدع تش دق ىتلأ ةريبكلا ةلزنع | 0

 ف ماعاد هولا عضو جاوزالا نيبو َنهنس ام عاطقن! ىف نلجأ هانع منول نعضي نا َنولسألاجالا

 هلوقى لخدين زوال كنم نونو: «نيدااو لوةيونيلج الا دعب ارسعي مالسأ اهفلع ىلع اكو لماح لك

 تناك اذاةافولا ة تعض ةةاتالىهو قالطلا:ةعءىف وهامن !لاسجالاتالو نال كا ذو لاح الا تالوأو
 زو لاةهدوعسمنءااماو نيل+الاد_هبأ اه-وزاس,معىفوآ لا لما اة لع سابع نبال دعو ضركاد

 ًادّتيم ناكألو نسمي ىءاللاو ىلاعت هلوق ىلع فوطهع سل باا> أ د.ملاوال !تالوأو هلوةنوكمنأ

 رشع هدم اهو ةاقو دعد :اهلصس تعضوا ما تراسطسا تاب ه ةعيدسربخ هبلعل ديأمو اهاكددعل الوان,

 نا ىلعءأرمش :ءورهشأ ةعبرأ ”ىض لبق حاكنلا ةحابا لدف جوزتتن ألو هيلع ها ىلص هللاوسر اهم امو

 اهتدع تضقن!نيداولا دح تعضو نا نسل -١لاهو لاودالا عب ف لئلا عض ول ىذه ”لما.طاًةدع

 لعجي هللا قدي نموهلوقو نوااسم-أ ىرقو حدنال نكن ول اسألة نول نعضي نا ىلاعت هلوب تحاو
 اذ دلا عأ هيلع هللا له سي ءاضع لاهو ملاصل !لمعلل هقفونو هم ىف سلع هللا رمسب ىأا رمد ه سه نم هل
 عاطل نمو مكمل  هلزنأ هلار أ ماكح الا نم ركذ ىدلا ىعيركيلاهزنا قار ماكلدهوقوةرخ الاو

 مظءيو هع ىلا ةدهللان مو ةالماايىلاةالصاان ل اًيسهنع رفكيزلسو هيلع هللا ىلص دمت هي اجاني لمعت 1 ٍ

 ل4 1لوةنن دان نا ىلةءلو نها ا نوع نا ل لق ناف سامع نبا هلا هارحأ :ةرخ - الا ىف هل ٠

 ىلا عت لاق من كل دك س هو نول ضعب عضو ن_ّمدع تناكل هلاف اكن اكسحولو نه: :طد ىف أم عجب مما
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 أ ثراصفا هيدا مب نال كسل ااهلصأ تالا هبابسالءاصحالا| مب وجوب بجوفالمأ هتنايصتراسف
 1 نجوزلا نم ىذارتل زوال امو هللا قوةدح ن نمءاملا ةنامصو جب وزلاب او صاصتخ اال ةلاطاهذهىف ئكنلا

 ْ ا لزتلا ماده !لئءةرورضنعءالا تضر ناو اه>ارخا الو حوزلا ىذر ناو جورخل ا اهأ ن نكي لذ هطاقسا ىلع

 كغ وب 00 ام اركراد نم ل ةوأ 0ع

 1 مههباي برلا 00 لام ةغلابملانمدمف لوقنف هلعارو هقمدقلااوقتاو لقي لو مك رفا الا

 1 00 م ع را ىلع

 د و راف نويل وذأبالنأو نك املا ىلا 0 نودكحاسلةها ورنا امض اوعبلا

 ةشحاف رق(ثلاثلا كلذ ندر ان نهسفن ينج ريال ورافشا عفر هلرثاال مهخذا نأبانا ذي كلذ نيلط

 ةنيصأرق نمو ةشحاف اهنا نيستاهمف ركفتاذاةثحافلا سفنناه انعف ضفانا ةنيسمأرق 5 نهد دممو هئدرم

 وف ةزؤالا ع نعمناوملا ىهذو داساو هقلادو دح كو هلوقو مخساب ةئددمو نيهاربلابةنهريم اهنا ءانعف اب

 ظ هدعنامو ةم-ل!قالط نمركذام مدل: اقم لاق# ئذلااسومأ ا ىبتشي ىلا ةباهنا اود ةق.شلا فد.ظاو ىهاونلا

 : هسفنلظ دةفةدعل اريغل قاطد نمو ةئسأاقالط دعت ن نوف ديد دا دهو هتللادو دس د« 1 نءو ماك الا نم

 اعضوم هسفن عضو دف ىلاعت هلل | هل عج ىدلا د د_طازواختن ن كو ا كتل راي ويس دع

 اىهأ كلذ د_هب ث دي هللا لعل ىر دنال ىلا عت هلو قو هعضو مريسغىفئذلا عضووهملاغلاو هب ر همف هعضن مل |

 قءلطتا| ىف يلا نا ىل_ءلءادوهو ةّدعلا ىفناسّمعحرل حلاو اهقالط ىلع مدل ا دب رب س اع نء لاق

 1سم كل ذدعب ثدي هلا لعل هلوق ىف نعم الد او تقو ىفان'الث اهةلطا ذا قاصع اون أ لاق اهر غم ةوننأ |

 : ىؤذاودهنداو فورعع نهوقرافو أ فورعع نهر كسه ماف نعاس ن نغلب اذاف ) ىلاسعت لاه مث 5

 1 ايرذشهل لوك هللا قب .نمورح الا موملاوهتنانن مود أك ' نمهب ظعو مكلذهلل ةداهشل ااوهقأو مكتم ل دع

 .(اردقئث لكل هللا لعجدقءيمأ غلابهلنانا هبسوهن هللا ىلع لكو تين مرو ب بة ال ثم تح ع نه هقررو

 | 1 باتساع ل جالا خباب هدارااو نواح أ ءاضةنا ال ةذعلا لأ“ اضقنا نراه أن ولخأن 00

 ١ ةلاسمالاو ةعجرلاف ع سو ارامخلاب مناف هتفراشمو ةةعلارخ اود فاثكلا بحاص لاق هراسسقت ص دقو

 اليوطت اهتلطرم الباسل صلو ارضااءاقباو ةقرافااو ةعسرلا ل رتف ةدناو فورم لاب

 ةعجرلادنعو قالطأ ادنءاودهشدنااو سهأ ىأم كةملدعىوذاودهشأو نا اهلا يدعتو :ذعلل

 د

 وه "فاش ثاادنعو عباس اذااودهشاو لوقف اك ةقشس ىلأ دنع هيلايود:مداهمالا|اذهو ل دعىوذ ١

 1 1 مهد تءالناو دحاصتلا امني عقبال نا داهشالاةدئاف قو ةقر هلا فهلا بودنمة عجاف بحاو ظ

 | طابشح الا هباو مأا اد اهشالا لمقو ثريا ةسجوزلات وبث قابلا ىديقامهدحأت وعالتل زايكانمافأ

 000 اهوت:داهثلااوعقأو لاف ءادهشا ابطا ئاجوز مكتشف :دعلا ىطتقننف ةعجارملا ةأرا اركنتن ا ةفاخت
 ةعدرلا ىلا اليدسهل هللا لع ةّدعلل قاطب نم ىبعُشل | لاه اجرك هل لع هلل | قدي ن مو هلوقو هري سفن سه اضنأ
 رانل نما رذغدل لعبع ةسصملا ىل رهن نمو ”ىباكسلا لاه سانلا ىل_عقاض سعأ لك نمار خم ةزحس لاقو
 مويدنادنمو توملا تارت نموا دلا تسبب نمار لاّقفلسو هيلع هللا ىلص ىنلااهأرقو !اىلا
 ىناا أف هلانب اودعلارسأ -ىصئالا كلام نت فو ءىف «دعبامو اذهل زنأ ارمسفدل الد 1 لاهو ةمانقلا
 ةوقالو لو>ال ل وةن دربك أوريصاو هللا ىذا لل اقف ةقافل ا همل ااكش 5 رو ذوِل_سو هماع هلا ىل_ص

 هنأ ا مءاجو البا باص افودعلا هع لغم دقو هنا دام د! هنن ١ قوها هدبف كل د لب رلا ل_ءفف هلئادالا

 اوقاتساف ودعا! هن لمع لب الا نءةنام هعمو تالا ثنا عر ةذا هد .قوهاش. ةفاشكلا نحاص لاهو

 هبلع هللا قولدأ ىلعري_دااو المل ارئكوهقاقنانا هنازوخكو مسقكال ثدح نه هقزرو هلوق كل ذف



 0 لا ل لا تت تس كو 1 ا>»

 اهلغأدب رقن مدارس الاه نم لوقدكوب هللااوةنافهلوق لوةنفال مأاسمر ىعأ نع تمعن رق نمنب' اكو | ْ

 ىلاعت هلوق لمقو هماع باط الذ هل لةءال ن1 لوةعلا ىوذلالا نركمال ىل اعت هللا باطش نا ىلع لدي هناانأ ||

 ؛ ناعالا ]هاف كلرشااريمغىه ىلا ىصاعملا نمىروةتااىهىقاونأاو كرسشا!نمىوقتلا ىهىلوالا 1

 اونمانيذلا حرذل نوكي نا نكمو هللا لوةيذاو ىأ ىسعاهقالاهذاو ىلاعت هلوق ىف اكلة ملا ىضاملا |||
 اهتم نم ىرجت تانج لخ ديال اص لمعيو هتناب نمو نمو ) ىلاعت لاق مث مناع ادعب مهل ث دعت تاسلط نم | 11
 مالا لزنني نهلثم صرالا نمو تاوع- مس قا ىذلا هللااهرر4 هقا نس ادقا ديأ ويف ني دلاعرامنالا | 1

 بعت عم هيف هقاننموب نمو هلوق .(اناع:و لكي طاسأ دق لنا ناورب دقو: لك ىلع هننانااواعتل نوت ٠

 ولميو لوسرو» ىلع لوسر ْىئ :رقورك دلا انلزنأو ىلا أرق ىلا نآوذلا هب داربد_ةوذ ءوّكاو لالزكذا هناو ا

 اأاءءبدملا س 4

 | باطخ بابلالا ىلوأ اهلنا اوةنافىلاعت لوقو مهلبق ممالان لزنام م_مبلزنمف اد اون ذك, ناةكمز امنكف وذ
 نهج ىلعوهالو راك ذمكلا هللا لزنأ دق هل اوقو ةلوسربو هاورفك:نا نع هلئااو.ةةاف ىأ ناميالا لهال

 مهابقو مهن. د ىلا عجربامركذي هنالاركسص ذءاهسامناو لوسرلاوهاركذ كس اهللا لزنأ (امهدحأ) |
 نم لدبأ مالسلا هملح لاب ربجوهالوموفاشكلا ىف لافدالوسر لسرأوا زك قمكملا ها لزرنأ (امهمناثاف)

 ىلا هلوقىفاكف رمش هيداربدةركذلاوركذلا لانا ىع م ىف هلازنا ناك هللا تانآ ةوالتب فص وهنالاركذ

 لال_لاو ىمهنااو سهالا نيمتاهنال ضقمابف حط !ىه تاياالاو بصنلاو فلاب تام ءهلئا تانآ مكيلع
 اواعواونمآن يذلا برضا ىلا هلوقو هد نع نماسمخا اهنا وهنانآ مضو أ ى ابعت هنادي رب بص نو مارخلاو
 ةلطظ نمو ةخل ارو ىلا ةهم شل ةلظ نمو ناعالارون ىلارفكلا | ة:ط نه ينعيروتلا ىلا تاطظلا نمتاطا ملا

 ىلاعت هلوقب قاعتي بابل الا ىلو أ ا. هقااوقتاف ىلاعت هلو (لرثالا) ثحايمةي"الا ىفو ملءلارون ىلا لهطأ |

 نيذلابايلالاولواو ةةمقلاىف ىوةتلاوهناممالا (ىفاثلا) بغرتلاو سمهرتلا ىلع لق ثص يرق ن نب" اكو

 ةجردإاف بتا سمو تاجر دىو.ةّدلل لوقنهلئااو ةناف موا لا ةب ف كسص: ةرورضلانيقاملا نماوناك اوذآ

 نملك (ثااشلا) لرسدل ا ىلا ةيسنااءالريئاخ هلاوريااكل ا ىلا ةمسسنلاب صال اك ذنأك ىوةتلاءاو ىعأ اهنا
 | نيذلا ح رضا ىلاعت هوقوهو مالكلا اذه نفكلذك ناكاذاو رونلاىلاتانظاا نم حب رخدةفهتئابنمآ

 نم دار, نازاجام ىلع نونمؤوينيذلا حرض دارا انوكي نأ نكي لون اورفكن يذلا ج رضا لاقي نأ اونمآ

 حاجا لاق اهنر هدا نسسحأ دقو نومااو هامل اهءلخ دي ىرقو باول !نم نموا هللا قزرا-ا مماغعتلاو

 .امندلاىفاذن اًيرءريطتو ةرخ الا ىف اءاوثو اهندلا ىف ةءانط ىأ اعز ر ل.قو اهوعن عطةميال ىلا ةنيسا هللا هقزر |
 ةيقلا لدم ضعي قوفاهضعن تاوع- عيسس قل ”ىاكلا لاهر اناا بادعانقو ةمِسحَ رخ الا ىفو ةةسسح
 ةضحم ةمضرأأ ةقبط تامرط ثالث ضرالل نارو عتملارهاك ةقصالةماه امطا موك ىف نوم ٌضرالا ندد
 هلوتىف دعبالو ةرومعملا ىهوربلا ف اهضءيورصل ا ىفا وضعي ةفشكتم ةقبطو ةضريسغ ىهو ةينمط ةةيطو
 | ناف ةرامسلا ىهوا مف بك اوكا ع.وسوث او هس عيس بمسح ىلع يلاقأ ةعيسامل وكن مياس ندرالا نمو

 ةعيسريصتف ضرالا ااه 5 نم ملقا لكىف صاوملا كلتراث' [رهاظت صاوخ بكاوكلا هده نم داو لكي
 كال ذفريسفتلا لهأ نمةلوقنملا ءوجولان ماها دءامو لةدلااهايأبال ىلا ءوجولا ىهمذهةرايتغالا اذ
 ديدح اهئلانورصصاهنناثثو فوفكم ح وماهلوأعيسسلاتاومسلا لاقيام ىل_ثم لقعل ااهانأب ام هل ندم
 ةريسم نم ةدححاو لك ني لاق نم لوقو توق اناههداسو ىهذاعسداسو ةضفاسو اخو ساس اهءبارو
 لن نوكينأ الامهللا قيقحتلا لهأ دنعربتممريسغ كاذف كل ذكاسه: ٠ ةدحاو لك ظاغو ةنس..ةئاهس
 ىرقوربخ د أد. مىقلخ ىذااهتناهلوقذ وه فيكو وهام هنايلعأ هللاو كلذ نمرغك انوك نأ نكعو رئاوتع

 ءايعسلا نمىسولا ىت_عب لئاق لاهو ءامم لك فو ضرأ لك ىف هقلخ ىلا َنهنب ىحولا ديري اطعلاق نوي | ١
 الهواذهةمالسو ضعب تومو ضعن ةام< نس ىهالا لزم دهام لاهو ىلهسلا ضرالا ىلا ا.ءعلا



0 0 
0 

١ 

 نويلعاوةغئاف لح تالوأ نك ناو نوياعاوةمضنل ندو راضتالو كد جو نم ْمينكس ثبح نم ّندونكسا) و 0
 010 هل عضرتسسف مترا: ناو فورعع مك اورهثاوّندهروحأ نون اف مكل نعضرأ ناف ّنولح نعد يس

 لمدهساهان [امالااسفذ هللا فاكدال هللا هان امم قفنملف هقزر هل عر دق نمو هّدعس نم ةعسو د قوس ىرخأ ,

 هناك هللا قدي نموهلوق ىف ىوةّدلا نم طرمش امل ناس هد_هدامو ّندونكسا ىلاعت هلوق ( ارمس رمسع دهن هللا
 ندوتكسا ىنعملاو لص نم فاشكلا بحاص لاف نه ونكسا لمةف تا دتعملا نأش ىف ىوّةتلان لهي تفدكل مت
 قاحءاونأ لاو مكَف اطردق ىلءءارفلا لاقو مكتعسو مكعسو ىأ مدسجو نم ةدسعولا لاف مكس ثمح

 ةقاطلاو عسولاهابول او اهضةذخواضر أو اولا ممم كرقو لاما ترص ىأ اد_بو لام اىف تدسجو لاقي

 ١ وقفنأف ل تالو أَن كنا وةَمفنلاو كسلا ىف َنلع قيضتاانّنهتراضم نع سخن ندور اضنالو هوقو
 الماس نكت مل ناو ةشفنا| قدكتسست ةسعءجرلا نال ةنعا.لا ةقلطملا مكس ناس اذ #هو نول نعضي ىتح نوملع
 ةنوتبملل سل :يفاشااو كلام دعو الماحن وكت نأ الا اهل ةفنالف ةسعلت وأ اب" الث ةقاطم تناك ناو
 تااهجوز نا سق تب ةمطاف ثي دل ىكسالواها ةقفنال دامو نسحلا نعواها ةقفتالو ىنكسلا الا

 ّندو ”افمكل نعضرأ ن اف هلوقو ةقفنالو كل ىكسالإبسو هلع هللا مهنا لوسراه! لا ةفاهقال_ط

 الاواهل كامو هذداولا ناكل قلخ ناو نيالا نا ىلع ليادوهو ىعدقو هنرحأو عاضرلا قد ىنعد ّندروسأ

 لاسمإلا و دالوالا قسىف جءاوزالا ىلع ةّقفنلاو عاضرلا قدس ن العلا د همفورحالاذخ اتا اهل نكي
 فورعع مكس اورمثاو ىلا عتهلوقو لكلا نودرحالا ضعب اها ناكل الاو تاحوزلا ىلءةلافكااو َهناضااو

 فو رعملاناضعي مكصعد ىهأمل دريملالاقتو مال او بالا ىذارتب لتاقملاهو كم افورعم لكن دب رءاطعلاف |

 1 ق-ىفىهال اواهتةفنو نأ ارا قودىف ل-رلارصةءال نا اميه فورعملا ولاحرلاو١اسنلا نمحاو زالل باطلناو ا

 0 مترساعت ناوىلاعت هلوقو ىهترساعتاذا هءاضرا فرو اثلاراقثالا لءقوراةثالاريسةترمو هعاضروداولا ||
 | || ةعس وتلا لها ىعأ هتعس نمةعسو ذ قاما هلوةيقافنالا ردق نيب مث مالاربغ ىرخ أ هل عضرتف ةرجالا فىأ|
 د ا 0 ل مل بزفلا ارا دق هقزر ناكن مو مهمعسر دق ىلع تاعضرملا مما سن ىلع اوعسوتن | ا

 ا لاه قزرلا نماهاطعأام ىأاه ان“ [امالا اسمن هللا فلكي ال ىلاعت هلوقو هرد_قركشملا ىلعو هر دق عسوملا ىلع |

 1 ةعسو ىنءةدشو قضدعب ىأا ريس رسع دعب هللا لعحس هل وقو ”ىنغلا فاكر ام لئمريقفلا فاكيال ىدسلا
 | ةراشنلاك اًدهواريسي ريسع دعت لع نأ ىلاعت هللا يهلعاف ةقافل اورّفلاَتق ولا كلذ ىف بااغا !ناكوءاخرو !

 ةضيعبتل ا ىه لوقن ىهام نكس ثدح نم هل اوقف نءلبقاذا (لوتالا) ثحابمةي الا فمتموب واطع مهل ||

 | (ثلاثلا) مكتقاطردق ىل_عمككسمنماناكم ىأ هلريسسفتو نكس ثمح نم هلوقل ناب فطع لو: ||
 اوةفناف ل تالوأ نكن ارىلاعت هلوق ىفط رشل !ةدئافاخ ةقفنلا اها بجي دنع ةةلطم لك تناكا ذاق |
 ىنف لم احلا ةدمرا دقه ىضماذا طقست ةقفنلا ناَناغمفاهتقو لاطامع رل + 1ةدمناهندئافلوق: ّنملع ||

 اناذعاهانيدعو ادب دشان اسح اهانساف هاسرو اهبر أ نع تدعم رق نمني اكو) ىلا«3لاه مش نانا كلذ |

 باللالاىلو انهت ااوقئاقادب دانا دعمهلهللاذعأ اري اه سها ةمقاعناكو اهرهأ لانو تقاذف اركد ||
 تاطادلااواعواونمانيذلا حرخل تاندنم هللا تانآ مكماعول الوسر ارك ذمكملا ها لزنأ دق اونم 1 نبذلا ظ

 امير ممأ نعت تءهلوةو ص دق نب اك ىف مالكلاذ برق نه نيئاكو ىلاعت هلوق (روذلا ىلا تاطلعلا نم

 : هنء تضرعا ىأ امرها نع تدع سامع نبا لاق ةيرقلالأساو هلوةكاهاهأ دارخاو وعلان رقلا فدو :

 | اهازاخاثدلا ىفاهامعب هللاهسافادب دشاناسح اهانيساف اسر تفلاخو امم ره تفلاخ لئاةملاقو
 : ”ىاكل لاهو بيذعت ان ةيساحل اريسفاىظعاركتماناذع ىأ اركتاناذعءاهانيذهئهلوقوهو بادعلا

 باس> دارملاؤ ادي دشاناسح ةر"الا ىف اهاندساحو ان دا ىف اهانب د هذ ىئدد مسالا ومدن ا ىلعاذ_ه

 || اهرفك بقاع سامعنءا لاهو اهرغك هب وقعو اهرمأ :ةشىأاهرمأ لابو تقاذفانهباذءوت رخآالا

 0 ااا ادا توق الا اراب هوتعت فاعولا دشاحرص | ةيقاعتأو |
: 



 تسي دنا

 رعاهي ا وركببأق هدعب فالك نابتر اشبلاو هسفن ىلعةمالا مب رت نيئيشداببا ءافاهاضرتي نأدارأ ْ 1

 قل

 الال-- هنوكح ءداقدع | عماهعم عافتنالا نع حذتماملسو هيلع هنا ىلص”ىبنلاف ىل عنها لح أم دعبام ارح
 هنا ىلهلوسرلا ىلا فاضي فكشف ةرفكدقف هتبعي كاست هلاءل>ًام رتوه م رلا اًدهنا دقتعا نمر

 ةفمنحواق هيف دمالا تةاتْشا لو: لالا رع مكحاملءقاذا (ثلاشلا ثا ا) اذه لثم لو هيلع
 ىلعف ةماوأ هلك ؟ ىل_عفاس دقفاماعط مرحا داق همرحامق دوصقملا عافتنالاريّسءبوءىث 1 1 قاائيعدأرب

 ناب قالطف قال !!ىوناوراهظفراهظلا ىونناو ةنهلنكي ملاذا اهنم ءاليالا ىلعف ةسوزو أ اهتطو ظ

 نيديالو هب ر نيبو هنسامف نيد بذكلا تين لاق ناو ىوناكفان الث ىون ناو ندنن ىوناتزكخحور|أ]

 ىونام ىلعفالاوود .لاذابا رمشلاو ماعطلا ىلع مارح هلع ل ال_-لكأ لاق ناو ءاليالا لاطبا» ءاضقااىفأ|

 امأوهدنع :ءاىجروهفق اللا ىون ناو نه دحوء بنلا ىف ةرافكل اىفايسس نكلواثسع ىفاشلا» اربالو

 مكل هلا ض رفدق) ىلاعت لاك مث «كلذركذ ىلا انة جا الف فاشكلا فوه اكن مف دباصصلا فال ظ

 ظ را <ىناارسأذاو محملا لعل اوهو مك الوم هقلاو مكن اعأ 2|

 دق (ريبخلاا ميلعلا ىنآست لاق ذهل ابن ن نعتلان واهم سب نم رماد فرصتي 0
 د_هنوقاسلا لاهو 'اهان_ظرفو هانز ةروسىلاعت هلوقىاك هتلانيبدق لئاسةم لاق مكلهتلاض رف |

 اذاو مهياعانضرؤاماناعدق ىلاعت هوق ىاكباهجالاربغ لمت ىلعي لصو اذا مغنلا بحاص لاق بجوأ

 ةللك هلصأو "عفت نرو ىلع" هلو ةرافكلاب اهاءلحت ىأ مكناعأ ل2 ىلاعت هلوقو نيهجولا لّدحا ماللا لصو

 لمد نأ (امهنانو) هن ”الاهذهىف ىذلاك : ةرافكلاب هلت (امهدحأ) نيهجو ىلع معلا 'هلتو

 ئرقواريسيانامز عب مسقلا للتالارانلا لي ناش تيدلا فا عزرا الاوهادهو ليلقلا ىلا عب
 شارك َدْهَدَح ب راجأطدال نأ فاس لبو هملع هنا ىلص”ى دنلاَنأ ني  رسفملا نم ةعاج لةنو مكناعأ:رافك

 مارح « ىلع تنأ لاك اذا ىعي نييما را نأ ساسم# نبا نعريمج نب دعس ىور نيل اًةراقكن م بحوأ ام هل

 هتلطم ميلا زفويراس نوكيا د ىأ ل الوطن انكلابخوم اهذالا اذه ناك اراهظالو اهتالطو و

 ةسئيسولا ريءأ ام قءداش دح هد - اوزأ ضءدىلا “ىلا رساداو ىلا تهل اوقو همك نم ص رفاصف ميكملا | ا

 م ةصفح هسو ىف ةريغل ا لسو « + ماء هللا ىلص -ىبنلا ىأراسا لق 5و للذاوةكتساو هسفن ىلعميراسللا رت نم | |

 ةثااعل ةدؤس لوق ىلع همن علطأأ هلع هلا ءرهظأو ةدلاع هب تريخ أ ىأ هبت أيئاباف هلوقو سامعئئا هلا | أ

 شضرعءأو ةصفس هضعب فرع ىلاعُد هلوقوحو تلاهام ضع كل ذدنعءةسقج لبس هياعهللا ىلص "”ىنلاربخاف

 ركب ىلأ ةف الشرك ذ هنءضرعأ ىذلاو ءاضغالاو مركس لا هجو ىلع ةشداع تربخا كنا اهربذع ل ضعن نع .

 ىلا هت لاه تءئصام تفرعدقو كلدْدال نذرعال ىسملل كِل |وق نم هماع ىزاس ى أ فذ فرع ئرقو رعو

 تلاهتءاهأ اف ىلاعت ةوقو نيعحبأن راما بولقىف امرلعي وهو معزا كأم مواقىفام هللا لءينيذلا كاوا

 نم ريكا فنااملاملع هن وكت هقصو أم لمد إ رب ميس هل وكب هقصورب خلا يلعلا ىلاين لاه اذهل أس نمةصفح

 مكناس لك مكلهتلا ض رفدق هلوق بساز فدك (لؤالا ثدلا)ث حابب ١ الاىو للعلا ف سدلامةغل املا

 مارح ىلع تاأ هنأ سعال لاه اذا تح انمي ةأرملا ير ناك اما هب ساس لوةن كلهننا لأ ام مرت ل هلوق ىلا
 مكلاعأ لت مكا هللا ضرف دق ىلاعتهلوقر هاط (ىناشلا ثصبلا) رفكيو دعب نندزك ةبابلوسرعسوو يجوب

 اروذغم ناك هنالر فكي لهنا نسل! نعل وة: كاذا مالسا او ةالصلا هءلع”ىنلا رفك لهفنيع هم تناك منا | ْ
 46 5 ةيرامم رع ىف ةمقر قةعأ هنأ لئاسة من ءونينمؤملل يلعتوهاسغ اورخأتامو هند نم مّدةنامدل ظ

 نينموملا اصول ريجو هالو موه هنا ناف هملع ارهاظتن او أمي واق تغص دف هلا ىلا اء ون نا) ىلاسعت ظ

 تاجافتاتمؤم تااد ا رتتابارز ا ةمسا ل ك.ةلطنا هير ىسعرمظ كلذ دعب ةكتالملاو | ْ

 ةقيرط ىل_ءةصفو ةشئاعا باطخ هتلاىلااب ون ناهلوق (ازاكب أو تان تاحناست ا دباعتاسبا" ظ ظ
 دمع | ديالاب ]سو <. اع هللا ىل_م هنتا لوسر ىلع نواهّدلا نمكب وتااوامهتدن ”اعم علب ا نوكبل تاغتلال | ْ
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 ءاضقو هرهأأ نم سعأو ه#ةلش نم قا هضرأ نمضرأو هنا وعمنءءاعن لك ىف:داتق لاهو الثهئلاذ
 | ىثءانلاوءاءلاباوإعبل ئرقربدقْئث لك ىلع هتلانااواعتل ىلاعت هلوقو ّنهنس سهالا لزعي كرقو هن اضق نم
 .١ || غلبما اذه هتردق تغلب نم ناامسهيفريب دل نم ىرجامو ضرالاو تاوعسلا قا ىف تركفن اذا اول عن كل
 ١" [|| ردق:ئثلك ىلءهللانا هلوقو هدارأاسع؛وث هزحتيال ةستاذ هتردق تناكمريغا ن وكسب نأ نكميال ىذلا
 ١" | هلعزءبزعيالت امئز لاو تاملكسحلا نمْئ' لكب ىعباسلع ود لكب طاحأ دسقو هركذ مدقنام لبق نم
 1 | هللا لرابتق ٠ انفالا دعب ءاشننالا ىل_ءردافوءامشالا عمم جمل ىءاسمسلا ىفالو ضرالا ىف ةرد لائم

 0 | مام اونيلسرح ا دمس دهمان دمس ىلع مالسلاو ةالصأ او يظل ا ىلسعلا هتنامال ا ةوقالو لو الو نيااعلا بر

 1 نيم أ هصحو هلآ ىلعو نيسدل ا متاخو يق
 (ةبآةريشعاتنثا يرعلا ةروس) ا

 (مسرلانحرلاهقامس)
 كلذناوليفاميقاملاامآأ (ميحرروغغهتاوكجاوزأ ةاض سه جددت كل هنن ا لام مّرعت مل ىلا اهي ان)
 | بالنا عم ةروسلا كالت لأى قالطلاب باش انا 'لارتشاوءاسنلاب ةصوصخا ماكس الا ىفامهك ارتسشال

 | القشم ضعبلا به ذموهاك لكلا فوأروسا | نمرثك الا ىف قالطلا ناك ا ةروسل هذه لوأ ىف مب رحتلاب

 أ هللا ةرمضح ةه-ظع ىلع لدي ةرو ا كاترش 7ىفروك ذا! نالفرخ ”الا,ل والا امأو هقنا”لحأ ام مب ردت ىلع
 |بئادقلاو بئارغلا نم اههبفامو ضرالاو تاومسلا قا ناك امل هلع لاكو هئر دق لاك ىلع لدي هنا اكلات

 ظ هللا "لأ ام مَرَخ ل ىلاه لاف اذهلو هقا”لحأ ام ب رحت ىلعةر دا !ىف اني, امم ةرضحلاا ةمظءواموبلا ارم

 |ةالصلا هملع هنأ ىور ف اّسكلا ىف لاهت هسفن ىلعلسو هيلع هللا لص"ىبنلا همرحىذلا ىف اوفاَمْش اوك
 ىسف' ىلع ذب دام تءّر- دقو "ىلع ىتك ااهل لاسقف ةصفح كلذ ت لعو ةشّداع موه ىفذي رامالخ مالسلاو
 | موهىفاهبالخ لدقو نيدق داصتةماساكو ةثئاعهب تربح اف تمس هأ ىدعب ناكل رعوركبانأ نأ كرمشنأو
 ب رامتدب ىفتيلء اني رشءواعست ثكمو هءاسن لزتءاو اهقلطذ مك: لذا يقكتساو كا ذباهاضراف ةدفح

 |انافاهعسار لاهو مالسلا هملع لي ريجلزنف كةاطا-اريسخ باطلا ل ؟ف ناكولاهل لاهرعّتأ ىورو

 |ةالصلا هلع هنأ ىورو اهقالطب هومامناواهةلطام هنأ ىورو ةئلما فك ئاسسننماهناو ةماوق ةماوص
 ًارمفاغملا عي ركل مشنان اهلاَشا اعف ةصفسو ةشئاعتأطاوتف شعب تاب باز تدب ىفال ع برش مالسلاو
 | نيهلا كلم نم كل هللا "لأ ام مَّرَك ملءانعفلسعلا مرقع لفنا١ مل-سو هيلع ها ىلصدّشالوسر ةركيناكو

 قورمدهء لاه نسنأ نع تران”ةباورو قورمسمو ”ىبعشلاوةداتقو دهاشو نسحلالوةلوالاو لسعلا نموأ
 | ماركا امأهل لق فةنالا هذه ىلا.عت هللا لزناف اهب ر قيال نأ فاسو هدلو مأ سو هملع هنا لص ”ىنل امرح

 بتوع نيع ماركا عمناك ىعشلا لاهو مكتامما هلك مكل هللا ضرف دةفاهيلع تفلح ىتلنيمل اامأو لالخ
 02 ماهفةسا مرت هلوقماظنلا بحاص لاه دب الا هلا ضرفدق ىلاعت وق كلدف نيعلارفكيامغاو مارا ىف ٍإ

 "أ ىلاعتةتاب رخال مركال لالطلاو هوركم لالا مب رتو ىهن ىلاعت هللا نمراكنالاو راكسنال ا ىئدع
 ||| ةاضضامغتس مرت ل ىنعملاو ع راضملا جرم تجرخ لاح ىج#تاو كج اوزأ ةاض سه يئن ىلاسعت هلوقو
 ||[  مرك نأ د الس دل هنال هنم ةلزا ذهو فانٌتساوأ لاسو أ مركتاريسفتاما ىتتي” ف اشكل ا ىف لاق كجاوزأ
 ْ ظ ثحابمتن الا ق م هيلذخا 7 ملك ردق ميح .رةلزلا نم مدقتام كِل |رفغدق حرر وذع هللا او هللا ل-أام

 ||[  ىنلاوهو فصولا باطشو باسعلا قيرطب باطما اذهنامهوب كلهتتا لح اممركت مل (لوالا ثحلا )
 ليباتعلا قدرطي سل باطما اذهنارهاظلا لوةنود فكف مظعتلاو فب رشنل ا نم همفاسأ كل د ىلا

 ظ نكمبريغ ىلاسعت هللا لحأ ام مي رم (ىانثلاثحأا) شانكس ل ه:مردصامنا ىلع هيساما | قي رطد

 ظ فيكف نيصجرتلا نيب عاج الا لاسجتالو ةمركا بنا مجرت ب ركتأاو لسا بنا عيججرت لالالا نااسأ
 0 هنوكهداةتعال جاوزالاب خافتنالا نءععانمءالاوهميرعهلا اذهنءذارملا لوقن هللا لحأ ام مرت ل لاس

| 
000----- 
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 ] مكيه و تاعاطلا لعف و ىداعملا رتب مكسفنأ اوقف اشكل ىفلاهو ا مهاهني ريل انوه أن ا ا
 رشا مهيهأت سفئالاذامكسفنأ هيلاوعدتاممكسفنأ اق لمقو مكسفنأ هءنوذخ اًوتاعمهوذخاؤتنأب

 (ةراطاو سانلاالا دقت الراناا نماعو ارانو لصافال فطعلا نو اوقواو ىلءافطع كو لهأو ىرقو

 اهلع لوقو مضااءاهدوقو ئرقراهيلعدقوأأ اذ ارحءايسمالا 3 أ منال تيربكلا ةراحج ىه سابع نب ان و

 | قوأ :وقوءافح ىأ ةدشو ةظلغم_ومارحاىفدادش ظالغ مسخ اوءاورمدع ةعست ة نان زلا نعي ةكتالم ٌٍ

 ىلعءادشأ اوووكي تأرم 4ااعنأ ىفرأ مهةلشىفتافدلاهذماووك نادعيالو نو ثشوءافس مهلاعفأ

 نولعفيو ىلا غت لوقو مه: ١احر افكلا ىل+ءا دش ىلاعت لاه 6 هللاءاماوأ ىل_عءامسر هللا ءادعأ
 نم ماقال او ىلاعت هنا ساو أذنت ىفةفأر مهذخأنال سعال ناكمل مهدادت_شا ىل عل دينو صّودام ١

 نامدعلاو هذءمه اه اعو هيىلاعت هللا م هما ةرخآ الاىف نوغاكم كالا ا نأ ىلا ةراشا همفو هنا دعأ ١

 : رانلانباذعل !ةذشرك ذا مويلا اوردتءتالاورفكن يلام“ ان ىلاعت هل اوقو ىسهنلاو ىهالا ةفلاخم هن ْ
 راذتعالاذامويلااورذنعتالموللاعقيىأمويلااورذتعناللاغقادعالا ماقتتاىف كن الاادادةشاو 1
 3 امنوز تاغ ىلاءتهلوقو راذدعالام عفن الفراشا ىف لوخ دل ادع ,ةوشيمغم وتر ْ

 نا (لوالاثصلا) ثحاسم#ب ا كلا ىفباذعلا مكةمزلأ ةئيسلا 3 لا.عأ امنا ىنعي نولمعت

 لافوةراجلاو سانا ا اهد ىتد كاران اوةتافاولعن:ناوا واعف ناف اوقىف نيكرمشا | بطاخ ىل اع

 مهما رد ثناكناو قاسفلالوةذ نيم واه هتيطاخ ىعماش نب 06 م نب رفاكلات دعأ |

 قسفلا بامان مكسفتأ اوقاونآ .نيذالل يقف ةدحاوز اد فرافكل اعمممنافرافكل اتاكردقوف |
 فيك (ىناشااث كر رالا نعى ةوداانمهصانأ دعبرالو رالاهده مسهل تدعأ نيذلاةرواسو |

 حاورالا نما واكل تاغسل بحي ةدشلاو ةئاغلا ل وقنفحا هدالا نممهوادادشاطالغتكن :الملانوكت
 |١ هنلان وهءدالملاعتهلوق (تاانلانجلا) لاوقالا نءريغل اىلا ةم_منلاءبرقأ اذهوتاذلا بسال |

 ىنعم نال كلذ عم ىف اذه سل لوةذف ركذلا ىف :دئافل انو صؤيام نولعفبو هلوق ةىنعم ىف يه سمأأم | ا
 ءركداذكه نو صْوبامنو دون ملا ىناشلا عمو انوركشي الواهنومزتليو هيهاوأ نول.ةيممنا لوالا |||

 مكاني مكتعر كبت أ مكير ىسعاحوصن هب ونهللاىلا اون وناودم1نيدل ااهم اي) ىلا عت: لاه مف اشكل ىف )أ
 ممديأ نيب ىمسي مهرون هعماونم[نيذلاو ”ىنلا هللا ىزنال موهراهالا بت نم ىرجت تاضج مكل ديو ا

 'نيقفانملاور فكل ادهاج”ى لاا اب ريدق ئش لك ىلع اانا رةغاوانرونانا مت اش ر نولوشي ميئاشأبل |

 : احوصنءار هلالاوو مصنأا ىف ةغاادب وأ اعودنةب ول هلوق (ريدملا س سيو مج مهاوأمو مهيلعظاغاو

 نوكهدن ةحصانلا ةقداصا !اهئاوهو هنم بات انا دوعلا ع اخ انت هيول ىندملاو هب وألا صنم

 احوذنوةحاصنو اص ل تحن لاقي دوعقل اوذ ردصموهو نونلا مضب احو دن مداعن نعومه سفن أ اب

 ةياعاملعنيمدانمماسقلان ءاوب ١و نأ وهو ىزالادانسالا ىلع حدب ب 7 وتلا تةدوفاشكلا قف لاقو

 هلوقو هداسعل ىلاسعت هلل | ن نم عامطام 000 هتانانع قايدوللاةلاستإ ءىلةو نو دوعيال ةمادنلا

 ١ قسفا اورفكلا ل هأ نم هللا م هازخأ نأ ضي رعت ىزذالو كلش دما نصت ”ىبذلا هللا ىزحيال موب ىلاعأ

 : ”ىبنلادتنا ئرنكالموي ىلاست لقب او قلعت راسل م-هلاح لكم ند مهودع هنأ ىل_عنينءؤملل دامصساو

 ٌ نامعالا لأ ن نهر ءاكلا باص !ناكولو او:مآنيذلا بذ.ءدال نايدعو دّةق باذعلابعقيءازخالا اولاهو

 اونمآ نيذلاو ميرال نب نامجالا لهأ دعو ىلع هل هذعاواج نسل لهأو باذعلاهملع فذ | |

 ىأ“ ىنلا هللا ىزذعال مول هلوق ىلع فش ند ةئساا!لهأ ندم 7 هللا ىزذ الوأ ىىسيهريخو مالك ءادتنا | ١

 نقب الهو ىلع مبذعي نأزوكورافكلا ىديزيب مهصضفيال ىأ ةصضفلا ءازخالاو ةعافشلا رف هيزذكآل |

 ل با نولؤيممنال باسسملا دنعممئاميابو ىذملا دنع ىأ موي ديأ نب هلوقو ةردكسا هيلع |

 ١ .ةوقو ةرمكلا قب رطمهلامثو مهفلخ نال مماعايو مادقالا عضو عضوم ىف مي ديأ نيب رونلا ونيف ١
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 هدف وب ريظع يكل ذو مالالاو السلا هملع لوسرلا سوهو مان ءتاامو تل دعى أمن قلك تخص

 هلوقف عمادار واكل ريغ ناكر يد ىلع هيلعلل فو ذه ط رمش |ب اوجوريص" يداي ب اّةءل !قاودمس'

 نانثا حراوملا هملع نوكيامرخكصأأ نال ةءنثنا | ىلع عجل ايتن ااممناو *ا رمل! لاه ةما ةسنئنا اكب ولق ىلا

 ىلافضأ اذا هئمدحا ولا يهذ كلذ ىلع هرثك أ ى رجاسإف نيئيعلاو نياجرلا ونيدملاك ناسسنالا ف نانثا
 ا سو هيلع هللا ىلع" ىلا ىلعانواعتناو ىأ هل ءار ١الغت ناو ىلاعت هوقو اذه رم دقو نذل الايه دم نيتلا

 نيموركلا سأر ليروجوهرصانو هءاوىأءالومواكنمرهاظتلا كلذ ءرضيإل ىأءالوموهدتاناف“ ءاذيالا

 |أدي رب سامع نبا لاه نيم زا حلاصو هتاكملاراهظأو هلامظعت هكتالملا نءهلا درةمهرك ذهرك ذنرق

 أ ظ | يالا دال لوخزعو 1 را داعزم لس اء هللا ىل د ل

 || ليقو قافنلا نم مهنه كرب نم لبقو اك اص لمعو نمآن ٠ ل كحص ىأ نين وا نم حلص نم لقو نينمؤمل
 ل مارد 5-3 ولا هيدا رنأز وجو عملا ن عبو ا نه١ملاصو ةبارععلا لمقوءاماهخنا لق و مواكءاس.د دب الأ ١

 "ىنللر هام ح وفق اريهط نصوم الاصول ريو هللا رم دعب ىأ كلذ دع كت اللاو ىلاعتةلوتو

 1 | دعب ةكمالماو ءارغلا لاق .فر كلو | نسحو هوك ارهلعلا عم ريهاشو ناو وسو هبلع قنا ىلص

 1 | اه يس لأيالو ىلا عت ةةرقكتس ةرثكلا هيداربا درفم ل.هتءاج دو ىلءوبأ لاقريهظءالؤه ةرصن
 0 رم لالا نكتمارخاجاوزأ هدد: نأ نكقاطنا هير ىسعىلاعت هلو قي هءاسن فوخ مث قل

 0 ركن نكل نقلطيالهنأاملاع ناكىلاعت هنا فضا ايهل دي نأ ةفوكلا ىلهأ ارقو بجاو هللا نم ىدع
 رع ىف نعوراهظالا نكشلط هوق ةقرطسمالاو ياخ ونت 4 نوئم اري هل دبأ نو ةاط نا هنأ هر دق نع ٍ

 ىأتاملسملاقنهلد_.ناكق اللا جاو زالافصو مت مغلافورح نمام_متال فاكلا ف فاقلا ماغدا
 تاما ىل_ءقو تاعت اط تاداق تاسا# ىلاعت هللا ع تاو صم تانئمؤم هع طا أت هلل تاعضاع

 000 ادهدعب تام امسا وذ هنا هدشأ اذ.هوةالساللمللا

 ظ دع نأ ى لاك لازيالفهعمدازال ناسا نال عئاس مئاصاللبقد غلب أ ى هو تادعس ّى رقور اه | مام عم

 | كلمت لاه تارئانهن تان اسلدقو هراطنا تقو* تب نأىلا ك ىذلا ماضل اي ةب هسسشق هوعطت نم

 1 ' قبرا نماهنس رع - الاو اي لاف ل-- ردهماع هللا ىلص "نا جاو زآنالا راكأو تاس

 ” 1] ةوهشلا بسح ىلع سئ لو هيلع هللا ىلص "ىلا حو ةر نأكل ةراشاهنف و عق ةوام بح ىلع 81 ذلاقراكبالا

 ا | كلذدعبهلوق (كرتالاثاا) 0 الا ىفو ىلاعت هللا ةاض م ءاسغت !بسح ىل_علو ةدغرلاو ٍ

 5 7  ثالددالا نوكي فدك ) فانثلاثصلا) !رهظتوا) ءاطدوارهاطت ”ىرقو م_مرءاط موتك" : الملل ما 7

 0 هلنهئاصعلل اوسرلا نهةلطاذ' لو.ةةنينمؤملا تاهمأ نمري_تءاسسن ضرالا هجو ىلع نكي لو نونما ريخ
 0 اي هللا لو سرا ةعاطاا عم فاصوالا هدبهبتافو صوم ا نم مهري ناكو ةفصل ا كالت ىلع نيش ل هنا نه ذياو

 "1| مالسالالوةنءاوسلا ىلعتانم وااو تامل-!اوراركمل مهوب تانموم تاملسم هلوق (ثلاثل | ثددأ |) نونم
 "| قيدستلا و .ة تاتمؤ تال سم هلو قف تاعفاو ال دقو باقل قيدصتا اوهنابءالاو نال اء قي دصتا اوه

 "1 || واونامهادعامت لقي لو فامعلاواوباراكبأو تابثىلاعتلاه (عبارلاثدلا ) ناسالاو بلقلا
  تافضلارثئاسف نهءا.ةجااسمقنعمتال ناتسفانعم ناتنصام ما ف!نكحكح لا ىف لاه لوة:فاعلا
 0 نوكم نأ نكع لوشن نوم !١لاحرلا ةمغر لّقبام ”ةلو- نم نهو حدملا اقم فتاسدئلاركذ (سماخلا ثلا
 1 ١ بسنلاوأ لاسم اولاملان هصاصتخ الل وسرلا دنع راكنالاا ن نم ضعبن | ىلا همن ايارعش بشل نص ضبا

 || بشل نمهانوكذام لثمدارملانوكي نأ ز اول حدملا ف سئااركذ حدب اللف كل ذك ن ناك اذ اوالثم عومجماوأ

 .ء ضال غةكتالمايلعةراجطاو سانت اهدوقو ارانمكءلهأومكسف:أ اوقاونمآنيذلا اهم ان) ىلاسعت لاه مث

 ئ منك امنوز<تامغامو.لااورد2.ةالاوركنيذلا اهم ان نو عؤدام نولعميو مه يم أ امهقنان ومعيالدا د

 |هلعأ زهسقإ-لا بد زنأ لتانقم لاف , تمل اننانعءاهتالا ب ىأمكف:أاوق (نواهعن
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 1 سس

 هموةل تلاه حوت: ساف نءاوسرلا ىلءامهره اطتور فكل ا امهؤافخاو اههقافن لوقت امهّتامُح ثناكام

 نان نعءو روءفلانامهتاسم >نوكتتنازوجالو ميهاربا فمض لوزن ىلع ل دن'تناك طول: 1 سعاو نونو هنا

 ةنلا ىو دنع نيو عجبا ىعمام (عبارلا ثحأا) نيدلا اموت ام لدقو طق' ”ى'ةأ مات غبام ساسع

 :ةنسىلاهتسرد عافتراتدارأوةن :طاىناهاوشب برأ ناكم تن مث هقاة لجو م برقلا تءلط لوةث

 هيثاندقتف اهحرذ تنصح ىتا ان ارع تابام سو ىلاعت لاق مث اه شرعلا ىلا برقأ ىه ميلا ىرأملا

 تفذقأي منال سح اوفا نعىأ تنصخأ (نيتتاقلا نم تناكو هبنكو اب رتاهلكب تقث_صواسنور نم

 لكو هس: لة همقمش ىلع لج حب زفل اوانزلا

 ةقيفعلاه ل صه اوا جذع ىف تفاك تنصح لمقو جّيرفلا مس دو كي هنافهوحخو قرخ نم عردلا قام

 قىاسن ءفهلوقو نادبالا ف ةامخ |هب روظب ام هنف انقلش لق و م ولح رفف ىأاث ور نمهفانذفنو

 عدنا هيف قلخ اذا حورلا نا كلذ ئفنلاب هييشنلاامأو ثنؤم سفنلاو ىسيع سفن ف ىأ أرق نمو ىسع

 10 راوش هاو رغ هعسرم عر 9و ىدقتغفقاذاعب راكدسملامامتىف

 ارق نم عضاوم ىف هلل اهلك ىدسع ىعواهبر ةماكبي نسلبا ةءارق هيلع لديو ىسعب عب لتاةم لاق

 مياس اوداانو داها عرش دا ا رشلا تاملكلا ىءراغلا ىل_عوبأ لاق وانه ةملكلا كل: تعحو ||

 ذاوىلاعتهلوقىفاك تفك تسلا رشااو بذكت لف بذكلا تق دصو انج تذخاو ع ةارشلاتقدصأ

 بتكلاو تادلتالا تلعبجاب ا قعر دبل او فرغت رق تقذص ىلع لوقو تاما“ هير ميهاربا لس |

 باك اندارملاو هناك و هينكو تاكو هاك ىرقو هنمعي نيدضتلا نءموهو قدضلاناهتفصو عت ةقداص |

 نيلصملا نم ءاطغ لاو سا. دع نيالا نيعئاطلانيداقلا نم تناكو ىلا عر دل رقاضيأ عامشلا وةراكلاوه

 ىل_ءتازئملا فمعلا هللا تاماكد دا اراالوةن هدنكو هنلاتالت ام (لوالاد ملا ثءايمهب , الاقو ٠

 ظوفملا حوالا ىف هتك امو هدك_:المىلاعق هللا م اك ام عيجيدارينأو ةعيرالا بتكلا هيتكيو هريغو سي ودا

 ركصزتللا ىلعزئتاقلان لق ل لق ناف لالا اودو هباَّكو ىسعن ىأ هباّمو هللا ةملكت تركب ولا ْ

 فاشكلاقهلاه ضدءينللن مهو هثاثا ىلءهروك دبلغف نيالا ن نمتذق نمل هن ةفص تونقلا نال لوقن |

 هللا ةعاط ىلع نيمقملا نم نوك ىأ نيعك ارلا عم يكراك ءاعدناو موقل | وهدار ما نال نيالا نم ل_قو | ا

 طولة أسهاو 'لعاوب ةامسملاح ون ةأ سمايل برمشامأو سوم ىنأ نوراه بام ءأ نماهالو كام

 ىلعءايضنا و لاجحرال همدنملا اهنم هلا للاالااهما اوف رهدال :ددع2 مدناوذ ىلع مش للداوب ةامسملا

 0 لا ا ال ريغلا حالص نانملعلا اهتمو ملال باذعلاو يظعل!باوثلا

 امتمو طولو حون أ سها نمر دادا اججص هسف:ن ءأيالو 1 رملانم اي الذ حالصلا ةيات ىف ن اكن او لدرلا :

 هقلانا لابقفىلاعت هتلارخ أ[5نا رع تنييرممتدافأ ةداقالا راض دنس هر تايساسا وو

 هل ايهبايلك ىف مزالداألا ةريضلباىلاعوضرلانأوابج ريش تارشا لا نمصال_لعا |

 دس ىلع هن الضو نم اعل | ,بر هم دول اوريصملاهءلاووهالاهلاال دلت تاعؤ هيردق تاسن" انو مجرما

 و هبحصو هلاو نيلسرملا

 " اهيعست ناكمنا سامع بان ءوريشل!باذع نما 3 فن اهنال ةيحنأا ىعسو كلا ةر وس
 _  (ةيكمانا نونالثى موربلا ىاهترأق ملدا اهنالئاداجلا

 هلوقام ؟وناف رهلاةروسل وأ ىف وفشل لراس ةوقأسأ دقو لك ىلعوهو كاملا دس ىذلاكراستإأ

 صالان الفد لاقي اك اكل امواكلم ىلاعت هنوكدسك انلرليفت تاما ةلطفالا اق هنأ معاق شلل هد ١

 وهو دودجوم لك ىلع نال نايك ا اسال كلذىف ة>رامعلا لخ دمالو دةبعا ناهس

 بر

0 
0 

| ١ ( 



 م1 وب

 ل !نءواه افشانيقفان ا ارون ءافطا دنع كلذ نولوتي ساب عنب ! لاق انرونانل م أ اشر نولوةيىلاعت
 قف زوم م ةةةساو هلو ةكىلاعت هللا ةرض> ىلا اب رت ميكو هز و هل رقم كلان ظ

 ل.ةو هماست نول أسنفلا.عالارد_ةىلءروزلا نال همدق ٌىلما ومر امر دق هرون نم ةلزئم مهان د

 الن اوقب نيذلا مهفافسزو اوس مهضعبو ب راكم هضهدو طارصلا ىلع قربلا لثم نوٌرع ذا ىلا نوقبانسلا|
 أ نيقفانإملار كس :نقفاشل اورانكل امها "ىئلاامم "ان ىلاهت هلوقو ف انك ىف هلاهانر وانا مةأ اشر
 الان .ةدقو لاتقل نوكمت دقة دهاجلاو مهيلعد دس أ ميملع ظاغاو نيقذانمل|لوانةرافكلا| ظفلناعمأ

 1 باص نالرثاكلا نومكت رمش مم الوهيلع دو دا ةماقابم مده اس لمقو نائسسلاب ةرانو ناسللايةران خام

 ْ ١ م "ايقلعت فيك (لوالا ثحلا) ثحاسم مهن . الاىفو هئاس , رم دقو ْمهج م-هاوأمواهنم اوهعلوسزا

 1 1 موي كلذ ىف باذعلا عقد ىلءىلاعت مهه:نلوقنف اور هك نيذلا جا "1 هلوةودو قمسا_عاوذمآنبذلا

 1 ىضم امن بيهرتلا دعب عف دما ىلع هيبدبلا نا ىو ةف.طا همفو دمفنال مول اكل ذفذا مولا ادهىفةب وتلا

 1 ”ىناا ىرذعال ىلاعت هنا (ىنام ءلاثصلا) مهما ركاو مسهة-ىفماعتالاو مولاوحأ رك ذب بيغرتلا دب

 عومجمملاهللا ىزذعال عي عاجلا ةدافا ىهلوقنف هعم هلوقىلاةجاسااهناونمآنيذلاالو موملا كلذ ىف

 ميظعتو مهقس ىف في ريشت ممن نيدو اونمانيذلا نيب عاقج الا ذا ةهظعت دئافءذهوم_هرون ىسدنبذاا

 امزال نر حيال ينذلاو ني:مؤملا نمدحاو لكل مزال بنذلا نا مهونانارفغاو هلوق 0

 لكءا مزالريسصقتلاو ةمددلا فريصةتلاو هو باذ لكل مزالل اوه انا ةرقغملابلط نركب نأ نكي لومنذ

 "ىلا اهي انهدعي نمو مرت ل ىبنلا اسي انةروسلا لأ ىف ىلاعت لاه (عبا ءارلا ثلا ) نيمو نمدداو
 لوقث ىسعاب ىسعاو ىموماب ىمولو مدآانم د ال ةلوقك همءانال ”ى .:ااودو هفصول هيطاحرافكلا دعاس

 لدب مهب مهاو امو ىلاعت هلوق ( سمانا ثدلا) رهاظ اذهو مهلع هاف ىلع لدا فص ولا اذ مب هيطاخ
 « مان“ "الا نعمهرهطي هناامل ل ديال قاطملاريغو ماودإا ىلع لدي قلطملا دا اعاطءريصملا دب مهريصمن أ ىلع 0

 | نيطاضاندابع نم ني دع تدعاشاك طولذأ ىهاو حون أ مااورغك نيذللالثم هللا برض) ىلاه 7 لاهم

 ٠ | ةأرعاا وذمان يذلا الدم هلتا ب ياك افا ميال ع داو .ةو اشيش هللا نم ام معان غي لف امه نافل

 برش هوق(نيلاطا موقلا» نم ىو عءو نوعرف :رثن م ىو ةنللا ىفاش ل دذعىلن ب !بر تلاف ذانوءرف

 أرغ عن م مهام ةيقاعم نئم ومللمموادعو مه رغكىلءنودقاسعد مما لوشقلا قذ : رط مهلاح ندب ىأ الثم هنا

 2 [لطلوسر | مهراكت أو مهم نيبو مهت هب ةهبارشلا نم همفاوناك امنهام جو ادمجن ويفك الوةاءامالو ءاقثا

 ْ 1 ' 1 لم ىناالا هل نع نراهالا لعحو نأ العلا عطق ه.لع مهراريداو هنا دنع نم هنءاجاوف لسو هيلع هللا

 0 |نالوسرلا ناذه نغي لامها ا خامل ط ولو جون ةأ نها لاقت امن رفاكلا هب لدي ىذلا نمؤملاناكن او مهم

 ]| :أنهالا.كمهرضتالني رفاكللا هلضو نأ ىف نيل ملا لاس نيب متراسذل الح دار رخ الامويلا ىفامهل لقو
 5 | ةوكانوداز عةنبا مصوىلا هت هللاءادعأ نمملاظ ةجوزاهنوكعمىلا.عت هتلاد_:عابتازامد نعرف
 ا نيليثتلا نيذه ع نمش ىوارافك اوناك|هموق نا عميماعلا» اسذ ىلءءافطصالاوةرخ“ الاوادلاةماركزم

 : ' قا فامءدنأو هسو ظاغأ ىلءامهاريذ تو امهتم طر ذا ةشداعو هصفح امهر نموا أن ضد رعت

 ١ تنمامالسلا هملع ىموم ةمع ىش ل ةو مدح | م تاب ةءس انوع رذةأ م اىرخآالثم يرضور ككاركذ نم

 ىنأ نعو نانعالا تيس ادي دش اءاذعن وعر ةامدعفاصعل اف قاتو ءاصع ىموم ءاقلا َه ةاصق تعمم نيد

 نوءرف نم مى بر تااقن ةوطظعت ردد هلع قلو سلا اهب ليقةساودانوأ ةجرراباه دو هنأ ةربره

 ْ برشنتو اف لك ات ةئلسا ىلا اهءفر نسحلا لاق ف حورال دج ىلغ ةرذفصلا تقافة ك1ىلااهحورب قرف

 ٠ وهف دك ملأ هلاو ةدحاوةزد نموهو اهاجال ىندب هنا ىفاهتس تأ راس ل دنع ىلزيا ب رتلاقاا ل.قو |

 (امهدحأ) نيهحو ىلع وه لوةناندامع نم ىلاعت هلوقةدئافام(ل اوالا ثصلا) سنام يا الا ىو راب

 ا (ثلاشلا ثدلا) حالصلاءالاهدن عرش الا ىلع ريال هنأد ديءللاراهظا(ىناشااث ثدحأ|) م كما اهظعت | ١



 أل زيس ىف ل هول ىلاعت هناف ةهلس اوزيل نع هز ىلاعت هنا ىلعد ودل |لهأ جتحا ( ةنماشلاا هللا )اهيلع
 الأ دحأزيق لولذا همف لصاسريغ هنا مكح ىذلازيدا نع ازيقم همف هلو مك ىذل ازيا كل 3 ناك-لزيح نود

 نيزمطادح أ زاسمما نا مرخ الا فل سحر لو هيف له ىلا هناي مك لاحت سالرخ" الا نءنيزمألا |

 ١ سحلايه.لا ارا نوكي نأ عنو ؟ضهلا مدعلا نالا دوجو ما م ازيا نوكى ضي سفن فرخ" الا نع 1

 ا رس ال د.

 أ!| ىلعوهو ىلاعتهلوقل هتلارو دة ناكاو اش ناكل ادوجومزيسلا كلذ ناكولوا دوو ميا كل ذناكما ظ
 ١ ىلءدوولاىف ام دعم هلل انك نأ مز. .فمداجيانو هللاةر دقي زيمل ا كلذ قش نا حسا ذآوري دق: ل

 ْ لوريال لزالاوال أ ةهجالوزي-ريغ نما لزالا ف هللا وو ناك كليك نت قد ءوزماا كلذ مَ

 ّْ كاملا هديب الوأ لاهت ىلإ عت هلا ( ةعماشلا :هلقسملا) اديآ اوالزأناكملاو زيان ءهزخم ىلاعت هنا تنشف ةثيلا

 ْ ع امور دلو 0 ب رس واللا لكقعوهو .دعب لاق ظ

 ١ نابو فءضل اون مار «ثم لال ذ ناكل هللا دا م عب الو دسيعلا دام عقوول هنا ءانباصصأ هلوقي ىذلا

 ا عسمج ىلءاردافن وكي نأ بو نال ا كلام ن اكسس ل هنا ىلع كا ذل دذ قالطال ا ىبء كلل ا كلام ن 3 ال

 ا هعنعالنأ بجو ءامسشال ا لكى بعا ريدقناك اطفرداقلاىفةغلابمريدقلا (ةرمئاعلاةلثملا) ٠ ءايشالا |

 1 بوبجؤولا كلذ ناكلالاو ْئذ هيلءدحال بوعالنأ ىضَدشي اذهو هتارود قم ئم م ىدداكتأ ن نع عنام ملا

 ! ةردقل ا ىفالءاكن وك الف لعل ن نم هلاعنام عقلا كا ناكلالاو ءيش هنم مةءالناو كرت نم هلابعثام

 | (ىلوالا هلكسسملا) لئاسم هيف (ةاطاوتوملا قا ىذلا) ىلاعت اوق « لعأهتناواربدة نوكبالف
 اهلا موق لاقت توملا ىف وهات اور دقيو لي نأ مصي ثيح اب فوصوملا نوكيىتل ةصلا ىهةانمأااولاق
 ْ ىلاعث هنانمهاوق ىلءاودك او اس مللةداضمةي دوجو ةذص هنا انباصصأ لاهو ةفدا ا هذه مدع نع رابعا

 ْ نأ ص اسمع نأ ن نعهدان_اب ىلكلا ىورو قيقتلاوهاذ_هاوولذث نوكيأل مدعلاو توملا قل ى ىدذلا لاق

 ظ ةروصىةاما ا قاخو تامالاءو هم : اردحالو ئشيزمال لأ سك ةيوصقف ثوملا قلخ ىلاعت هللا |

 ظ الوةمنوك ن :او ديالا ذهناملعاو ىحالائ ؛اتك ار دعالوْئس ٌرعال لغبلا نو دور اهلا قو ءاقاب سرف |

 |١ ركد ىلع توم ارك ذ مدقامنا (ةئاشلا هلشسملا) هانرك ذ ىذل اوه ق.شكتلاف الاوريو صتلاو لوما لمعس ىلع
 ||| ةغضمو ةقلعو ةفطن توا غي لئاسقم لاه (اهدس-أ) هوجول توما ىلعةمدقمةالسا نا عمتاسملا |
 ا رادةرخ الا ىف ةاسطس اوان دلا ف توم ادي ريلاف سايعنبا نعءاطع ىور(!ههين انو ) حورلا خ6 هن ةاسحلاو |

 ا ةذللا له؟ايةماسقلا موي ىداش نداشم نأ لسو هلعهتللا ىلص<ىنلانءىور هنأ (اهتلنثو) ناومملا
 متناولاو مرعب اع دجو له لوشن يدعسواس ركل ضولوشينل تدرب

 اعلا دوا>راشاالهأ او تو.ءالب .ولخ ةنلسا له أب ىداش م حذيو لمأ رثدك ةدو هى توملا, قوي

 نم ضرءتواانأاشوبان أ عاو نزح ىلا انزح رانا! ل_دأ دادزبو حرف ىلااحرف دهس :لا لهدا دزيف :

 ظ ىضقنادق مويل كلذ فن أعل ليث مم اهثمدارا الب اثيكريصي نأ زوي الف ةكرااو نوكلاكض فار ءالا |
 ةاسمحلا مانأ ىهذةرخ ”الا|ايأامأو ةمضقنم ىهواسن دلا مانأ ىهتوملا مانأ نأ هانرك ذامب رهظف توما ها ||

 ةاسحلا رك ذ ىل توا نهقلا مدق ع وبال ةامملا مانأ ىلءةمدقتمنوملا مان تناكسالفةرخأتم ىهو
 مدقق همذيع نيب هنو ءتصن نه لعل !ىلا معاد ساسنلا ى وقأنالةاملا ىلعتإإلا مدقامنا (اهعبادف)

 اهالولو منلا ىف لصالا ىفةاسلانألعا (ةثلاشلا لدا ) مهأهل قولا ضرغلاىلا عسربانمف هلال |
 ةمسءئاضرأتوماو متادلا باوثا!ت.ئنلاهالولو ةرخ الا من قاضيأ لالا ى هو نافل ّ ٠

 لاحو فاك. لاج نيب ل_صاقا اوهوال ف.كو باكا اذه نم عضاوم ىق همف لاس اان رميا ىلع ١
 مترك أول وفا لاهو تاذللا مذاه ركذاورثك أ مالسلاوذالصلا هيلع هج رلااذ»نمةمهوهوةازاحتا |

 هرك دف 5ك لاق هلع ها لرب 0 ةالصاأهم لعل أبو ىرأ اع مكننشلتاذللامذاهركذا ظش
 0 اع اس اح هب درو سوس ا ا و 1

 1 7 و

 و لرألا م ىجها»

1-0 



 أ : 1 "ك5

 9 تالا ءزه (ىلوالاهلمملا) لئاسم همفريد* ؛لك ىلءوهوهلوقو رب دقتاكمم ان يامال ل

 ءوِذلا كاذف اششءرو دم نوكى طة رب دق لكىلعهقلاناهوقلاسة فو *مودعملا نأ م ءزْن ماهم جحا

 لا ارداقناكول هنالادو-ومنوك,نأ زئاجالامو دعمو أ ادوسوم نوكب نأ اما :ىلاعتهقارو د ةموهىذأ

 نوكينأاماو لاحم دو>وأاداانال لاو هو هدا ا ىلعارداق نوكينأ اما ن ناكادودوملا ىلع

 0 اهاديالفةرثؤم ةفص ةردقلانال كلذو لاقل مادا يارا اللاب ىزاوف ادع لب رداع

 1 : نأت شف لعافلانمادعالا ع وقو لمحسف ةردقلارثأ مدعلا لعج ل.كتسف ص ىقن مدعلاوريئثأت نم

 0 0 ردا كلذ نوكي نأ مزلف امو دعم نوكي نأ +وفدو و سدا هللارو دةموه ىدلا؟ىد لا

 ||| 'ئثرهوج هنا مح سرهودا نأ كثالاولاةفدن ةفةيرال اهب ؟شمودعملا نركحول نونانل انباصضأ
 رهوملا ىلعار داق نوكي تأ مزلن هن هن ال | هده ىذم“ 38 : لك ىلءرداف شار ءوثدا ردو دسم ذأ سأأو

 ةاوسلاوار رج رهو يوك نأ ٌكلْذكناك اذاوداوسوا ثمح نمداوسلا ىلعورهوج هنأ ثمحح نم

 ىلع مدتتم هناذوهللادوبو اذاف هلعف ىل_ءام دةةمنوكينأو ٌدبالراشللا لعافلاو لع افا اءاعقاو اداوس
 [| ةم نعاوناجأ م بولطا وهو ايثمودعملا نوكيالنأ مزامف اداوسداو لاو ارهوجرهودللا نوك
 1 ابدا ا ملا دانس اول ع اقلايمعنأل مادعألا نال تالانايم هذا

 | ةلادلا لت الدلارئاسماسقل هلاريصملا بع هنأ الا ازا ناكناواذ- هو اعيش ريص مس هنأ لحال ايش م

 امغاماسجالا مادعانأهءلوقد+ ف ركبوبأ ىضاسقلام ِءْر 60 الا 'هلكسملا) ئشل سدا مو دعملان أ ىلع

 ةلزتعملا نموا ئمروهجلا معزو ىزراوهنادو#نوةةزتعملا نم طاسللا ن ىلا ىبأر اسد ا اذهو لعافااب عتب

 اذاوهفريدق وذ لك ىلعهللا وءاسشأ تاد و>وأ ا نان ىذاقلا محا لءاشلابمادعالاعوقو لمعي هنأ

 1 ىلعوأ لام دو>وا ادا انال لاحوهو اهداحا ىلع ارداف نوكي نأ اماف ت ادور 1١١ ىلءرداق

 5 رداه ريغ ىلاعت هنأ ى عكلاا معر 5 مال ١ احا سلا ا ىذتقي كلدو [عمادبعأ

 ىلاعت هناا اصصأ لاهو لن روش لم رراعرش لاسم تارا ىلعو أ معرود.علارو دهم لدم ىلع

 0 هللاو ءئثهرو دةملئمو دعلارو دم نيع نان هيلع اوه اوهرو دة ءربغ ىلعو دبعلارو دّقم لهم ىلعر داف

 دس ا يبيعون سوس و < و

 2 الرز ومال هنأ انباحص أ معز ( ةعبارلا :لئسالا)نيرداقن يبد اورو دةمدوجو ةعصا ذهب تين ةري دق ةىش لك ىلع
30 

 0 ا ةوقرام لع تاذاول ١ لوقلا اواطرأو ةفسالفاا هلوقب ام ىلع عاطل: لولا اولطي أو ىلاعت هقا ةردةالا

 موو 1 0 لادا الاناب لكلا ىلعاو مهحاوهسف:لاعتالاددومد.علانوكي لولا اوللمر أو ةلزتعملا

 0 1 . || نعدقلاةردق عنم دقرغ "الاكل ذناكل رخ“ ئ لب هللا ةر دةبال تاثكمملا نه هءائ* : عقوولف 01 ءرداو

 . [| هللا ةردق نم ةّوق فعضأ نوكمف ث د# نكمم هللا ىوسام نال لا كل ذو هلارو دة ناك اهفريثأتلا
 0 [الداود ىلامتهلالا نا ىلع ةلادةناالاهذه (ةسماخلاا "لّئسملا) ىوقالا عفدي نأ ن كيال فعضألاو
 7 : | نك ل الص ا ءئث داج ا ىل_ءةتلار دي 0ناف رذةيالوأ ءيثدام ا ىلع ردت قأام انانن (ناهلااتز دكر

 |ريدق : .* لك ىلءوهو هلو لوالاهااللارو دم هنوكمزلمف اًمشىناشلا هلالا كلذرو دةمناكر دق ناواهلا

 20 | لكي ىغتينأ مزاي داجال ءالقّةسصاههنم دحاو لك ناكاذا هنال لا وهو نيقلاخ نيب قولذ# عوقو مزلمف

 1 | متحا (ةسداسسااهلثلا) لاحم كل ذو اهمنعاستغو اميل اجا نوكمف امهئم د او لك نعامهنهددحاو

 * :: لكىلءوهو هلو هسفن ىلعار داف ناكل ميش ناك ول لاسةف ْئْشب سدل ى اسعُت هنا ىلع الاهدل مسهج

 |ربك ّّ *ىألقهلرقلداملاش ا صأ لاهو امش هنوك عنسمف لا هسفن ىل_ءارداه هنو تح نكلاريدق

 ا | ماعلا نا ىلعتاد دقة الا هذ_هاذاف مو.ءلا اذه صمصت بجو 'ئم ىلاسعت هنا ىلع دمه هللا لق ةداه2

 | ةلكسملا) عقااو لب زئئاج للقعلا لملدب ماعلا ص صدت نا ىلبع تل دو ىلا هللا باك ىفدراو صوصخملا

 | هنا ماظنل امعزر لظلاو ثيعلاو لهطاو بذكل ا ا ىلعر داق ىلاعن هللا نا ةلزتعملاروهجب معز (ةعباسلا
 | ارداف ىلاعت هنوكب جوذري دق ئبث لك ىلعهتئاو ءامسُأ بذكلاو لهل ناب روههب ا تاو هيلعر دار يغ

/ : 100 : 

 اعاع :



0 

 امنوك (اهعبارو) ةلمعم ةه>سىملا ءطدأ او ةعرسلا ند نيعمر دقي ندم ا هكر اهتمدخحاو

 ىرئام) هلوقوهذ «. معلا لل دام أو ةر دل |مانر داع ىلا اهدامنتسا ىلع ل دي كلذ لكو ةثدحم ا اودى

 ةزجأرق (ىلوالاهلمث_سملا) لئاسمهمأو (دوطق نم ىرت له رمصبلا عجراف تزاسفت نم نع ارو |

 دهءةورهاظتورهظن لممةدد> اوةلزئعامدهو ءارغلا لاه تواف:نم نوقاسلاو توف:نمقاسكلاو

 راتخاو توذ:نولوة»نو داكس الو مال ١توافت نولوةءم-مالدو-أ ا!توافتشفخالالاقو دهاعتو

 ىلعتوفت البر نأ ثيدخلا ىف ىورام جاو تافاذا ئدلا توف:لاش.لاقو توفتةد_سعءولأ

 اضعب توفي ئدا | ضءب ناك باننا! مدع نوافنلا هدد ( ةيناشلا لكلا هلامؤهسأ

 ىأتوافتن مىد ساالاةذني رسل! ظافاأ امأو بساذمهضمقنو توف« قاخ مهل وق هنموهعالدالو

 هلوقىل اد, روطفلا توات نورخ 1لافو نس>أ ناك ا ذكناك ولرطانلا لود بنعو قالدخا نم

 نوكينأ لمتد لافقلا لاق حورف نم اهلامو هلوقهريظتوروطذ نم كرت ل-هرضرلا عج راف كلوش
 (ةثااشلا هلثلا) ائبعاهتا ل هناو اهنا ص ةمكح ىلع تلال دلا فتو ان: ن م نمسرلا قاخ ىف ىرتام عملا ||

 روطذ نم ىرتل_هرصبلا عراف هلوق ف لوقلا اذكو بطا لك.وأ لوسرالاما ىرتامهلوقىف باطالا |
 دعب هلوقو تاومسلل ةفصافايطهلوق (ةعدارلاةللشسملا ) امساخر سيلا كدلا بلش نيةزكرمصبلا عبرا نأ
 نيف ىرتامافايط تاوعم عمسس قاخريدقلاو تاوعسلل ى رخأ ةفش توات نم ن+ رئاولخ 3 ىرتانكاذ|

 تواففتلا نم نوتمالس بس ىلءا منتو نهةاذلا هظعت نجرلا نلخ هلرةريمضلا ناكم عضو هنأ الا تواغت نم

 معا(ةسماقلا لكس ا) باشا قاذنا كل ذ لثم قا ىذااوههتردقرهاس هنأو نوحرلا قاخ هنأو هو

 ماسجأ عب فكلاثا ردسلاهتننع ا اال سلا ن أوه ىلاسعت هنن هللالعلاكىلءاذملالدتسالاه+ونأ |

 50 لاا دوكياد اوبل هلاق انتم كم رهف ناكل عاف لكو ناقتالاو ماك-الا هدجو ىلع ةةولذغأ ْ

 ةمك2 !موك ىلا ةراشاتواقب نم نول قل ق ىزتابس اوةذتاموأ_هللااملاعولاعت هنوك ىلعةلالدلا | ش

 لاه ىلا عت هللا قاش نم تسدل ىصاعملا نا ىلعتن الا هذ عب ةيبكلا ج١ (ةسداسلالثسملا) ةنقثم|
 4 نيلوف بملاو ضعفا وركما اورغشلا تالاضتلا أ رمال نع توافتلا ىننىلاعتهنال |

 قل نمت سادامعلا لاعف أنا ىلعهجولا اذه نم لدمف هيكل !ثدح نم هغلذ ىف تواهغتلا ىنذ ىلع |

 هنا ىلع هلءغ ندف لب (باوخلاو) هه ساو تدك هشفإو لي( هضءدىذلا تواغتلا نم ءاهنفام ىلعألا

 هنم قال هنأو ةيعادلاو ةدارالاو ةردقلا بسحي هنم عصي لكل ناتج نس ةيلاةيلس

 هحولا نءتو اغتلا ىنن ىلءاهلد نم ىلو مترك ذئذاا هحولا نمتواغداا ىلع 3 الا ل ناكل فالصأ ئث ىلا

 قءااوروطذ نم ىرتلهرصدلا عجراف لاقوةنقّمةمكحت اهنوكص نا دك أىلاعت هنا ع هانرك ذ ىذلا
 اح اولارصيملا كلذ ىطتق؟ م كال كالءلو هدعب لاق هناك تواسغت نم نءرلا قل ىف ىرتاملاعتامل هنا

 يرعاوسو :ةلاددزاورصملا عجران كلو:دحاولا ةرظنلا ىف الغلا عقيدق هنأ بسب هءلعدقعئالو

 هنمورطفناف هر امث لاقي ىشلاوهورطنعحجروطفلاو نبا تواسفتنم نحرلا قاخ ىف سيل هلأ نقب ال جوج |

 عوذاضصو حور ف نم ىرت له نو سقما لاق عل ةىعلا| قشهاةعمو قش لاشد اكريعبلا بان "طف

 اًساخرمس ملاكم رسم عجرا )ىلا عت لاق متمهظافاأن ماده لك قورخو قوتفو قوق

 قعبالاخو ادمع ه- .ةددج له عابتتلاو مكصتلا لا دس ىلع نوحرلا و زل فرامل رت نم (رسح والا ْ

 ىأ ام اخ كارلا عج نر لب تصااول# ناد بو نم هتبلطاعلرمصب كيلا عسب - ري لرظت تدرك اذاكنا|]
 ىزذلا» تالا ما ناش سرا شاد لاف هتدعاناذا باكل تأسخ كلوق نما دعس |

 رك ذوءاسءالارو_لاورسحل !ثالا لاق ل_اكل اوه سابع نب الاسف ريسسحلاام أوك روامر

 رس عدن ور لأف قرملا ذي نيعلاريسح نمالوءةمريسملا نوكي نأ (امه دأ) نيلاةحاانو# ىدحاولا
 رركناوهنا ىنعملاوءاسعالاوه ىذلا رولا ن 01 وكبنأءارغلا ل رتافاتلا ها رط ||

 مم
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 م

 قد ىف كلذو ىدعيو أ عبطي له هنأ لعب ىتح ناستمال اودي رعلاود ءالالا (ىلوالا "هللا 0 هيف (روغقلازب زع اوغو الم نس- أمكبأمك ىاسل) ىلاعتةلوق » نولوةناك سلف لاق لدقاولاهتوملا

 | يس لمانعم هدمع للماعدنأوه هنثا نع ءالّدالا نأ لصاْلاو تاملكت هب ر ميهاربا ندي اداوهلوق 1

 هذه ١ ولا مك وادسا هلودب ضرغا لعفلا لءفد ىلاسعت هنن نولثاقلا حا 60 اغلا ل1) ردخا

 ءالسالا يشأ ال هنأالاءالّاب سدا هسفنىف لعفلا نأ هءاوحو ن وديع الا ىلاعتهلرق ءريظدو ضرغلل ماللا

 ضرغلا فرح همفرك ذؤاضرغ «_سف:ىف نكي لناو ضرغلا همر ةنافان ود اذكتف ازا هن ىعم

 َ ءزكلذيممأمهاس هلوق دي الا هذهربظتو دا و عملا ن الى أ ىف لم_هبال كل ذكذ فلالا دءدا مذ لمعبال
 |نوك نأ (اهدحأ) اه و>والع نسح ًاريسف: فاو رك ذ (ةسداسلاهلئسملا) هدف مالكا مدقتدقو

 لوسر تاس ةداتقلاه# (اهنااو) ةن_سلاىلع نوكينأ باودلاو هللا هجول نوكبنأ صلاسخناف

 آ مف وكن ًاواف وهن ك دش الةعمكمتأ لاف مالةعنسح مكي أل ويلا ةفرلسو هيلع هللا ىلصهقنا

 | مآ ناك ن ل ةءملا ىلع بترثي هنال لقعلا ماقت لوسعلا نسحرمسفي نأزاجاسغ او ارظن هنعىمنو هيهلنا ىعأ

 / ثدلا ف دهز أ ركب أ نان ع ىور (اهئلاثو) ةداسدقثي د فرك ذام ىلءالع ن-سح أن اكالةع

 َ 7 |ىذلا بااغل اريزءااودوىأ روفغاازيزعلاودو هدعب لاه 3 الا ث يد رك ذا هنأ لعاو اهل 2

 : 7 نم عمطملا نأ هين آلاف ما.لارلعلا نم بال هنا ام اباوفو ا اةعناك ءاوسهملا ماقد لكءازح

 ' 0 |اءموبث نكعالاروغغازيزع هنوكنأ تدثف «ةكسمىلا قلسا لاصإا ىفأطملا عقوالفوه نم ىصاعلاووه

 ]| اذه نتفسلا نيتاهت ورث ىلع لمادلا هقاركذ بسلا اذهلف ما. ةلال_علاو رق
 : ةردقا |لئالدالو أ رك دمرح الاملاع هنوكح ملءا| ىل_ءام دة ارداهىل

 5 دقااتويثدعبالا

 ١ناك املو ماسقملا

 لئاسمه ينو (انابطاوممعبس ناخ ىذلا) هلرةوهف » ةردتلا ليل داك لعلا لئالدابن انو
 اهضعبةقباطم ىأافابط (اهاوأ) هجرأ هثالث اهايطف فاشكدال بحاصرت ذ .(ىوالاهلكسملا)
 ريدة: انوكينأ (اهناثو) ردا, فصواذهو ىدط ىنءاميطاهفصخاذالعنل !قداط نم ضعبقوذ
 ىلعتاوعلا هذ هتلال د (ةئاشلا هلثسملا) اهابط تةدوط ردقتلا نوكي نأ (اهتاانو) قايطتاذ |

 نم (اهنان) "هللسالو داعالب ةقلعمءاوهلاوج ىف تءقباممأ ثءم>نم (اهدحأ) هودونمةردقلا
 لكضصةخادهنأ (اثانو) صقنأو ه:مديزأو هامزاوج عم نيعمرا دقع صّتخا امنم داو لكن اثمح

 دوحاو
 و

 كش ره عب تكاييصس --

 || ليوأت ىف ةلّكسملا هذهاشةةحدقانأالا لات اديأوالزأ تامولعملا ع.هماملاع وكت نأ بجونم

 59 ظ)إ 010101000000107 او اتا ني

 | || كلددعب ةايحلاو ةغطمو ةقلعو ةفطن هنوك لاح توملاب ةادخلاو توملاان رسفانالعا (ةثلاشلاهلّْمملا)

 "أ دبالف كا ذ لعف اكو ةاسحلا ىلا توما نمهلق:ىذلاوهىلاعت هنا لء.نأ ه-جولا اذ ه ىلع ءال-ةالاهجوف

 || تافاملاردتا عطقثي هب ىذلا توملا*ىجتر د ههف توملا ىلا ةاسحخلا نم هلة نأ ىلع ارداف نركينأو

 1 1 ءالتالاف ةماعلا ىفةامطابو ادا ف توملابامهانرمسف نا اماو ددعل او ىلوملاو غل اوريقفلا هم) ىو” سدو

 | دارملاو ةمايقلا فئاسحلا تام-نمفوملاهنمّدشأو لساح ايندلاف تومان م فوك نال تأ اهب
 11 مداساهلوققاءةىف (ةعبارلا هللا ) ال مآف وحلا اذه سد حماسة لا نعرحزنب له نأ ءالّبالا نم

 2 َ ريدَعَتلا وروذم ا أ قلها نأ حاجزا وءارفاالوقوهو (لوالا) ناهجوالع ن .- أ كج, هل وع

 "أ مكلعبل نعم يولبنل فانكلابحاصلاق (ىاشلاو) الع نسحأ مكي رظاسخوأ لعق كوارسل
 1[ اهليقاماهيفلمعيالوءا-تالادىأ تعفترا (ةسماخلاهلئسسملا) العن بسحأ مكي كل عبلريدقتلاو
 || لعأوورعمأ لخفأ ديز أ لعأ ال عملا ناك لضفأ مكي لعأ الت لق اذا كناف ماهفت_سالا لصا ىلعامال

 3 هأاخريغاناوص ناك اذاءال ذكو ليةب باوهرغاصلاغ ناك اذا لمءا!نالا_مموصأو لاعالا صلخأ



 وتامالعو ىلاعت لاقام ىلءرهااوربل !تاناط ىف اهب ىد 2م |

 نا نأكل ذفبساا نأ ىوربر ةكسحلا تالظ ىلا ناميالازون نم سانلا نور ذك نيذل انيطامسشلل ْ

 معا

 د مهمل

 1 بانو م نعأ ىذا ىلع طاخحق سال ا ىلا همقامف ضرال اىلا هن لزم الل هقرحاف باهشب ىر عمل اهرتسم

 ١ نءونيطامسشلا امو-راها:لعوهلوق نمدارملاوهو تهشلاا ضاخضةناق تبسااودا دهفوريخ سانا

 أ ةفسالفلاءامدق يك فروك ذءبك١ وكلا ضاضقةنانأ (اهدحأ) هوو نما ذه ىف نعط نم سانلا

 | كلتفا مب قرتحا كلغل انو د تارا | غلب اذاو سراب راسخ است ءعفترأ سعشلا, تنضم اذا ضرالا نااولاف
 ٍْ مهدنج نمافلاواد> اواو دهاشي نأ زو ع فيكح نمل ءالؤه نا (اهمناناو) باهشلا ىهتءلعشلا

 أ رانااورانلا نم نوقوا_*نطام_كلانا(اهسماخو) اهلعفوقولا نم نا نكت ال ىتتاهركذ |
 ْ تهشا اذهب عمسلا قارتسا نعاورجز نطامشل انا لا .ةينأ لعين دكحنابب وق: ليرانااقرحال

 ' (اهعاسو )م السااو ةالصاا هماء لوسزا ةافو دعب ماد لذ ةوبتلا لجال فلا اذه نأكنا هنا (اهسداسو) ُ

 أ كلذلا نمة برق تناك ولو نيعلاباهتكرحدهاشنانا ليلدب ضرالا نم برقلابثدحتامناموبرلاهذهنا ||
 ْ ضرالا نمبرةلانث دتاسغا بهشا !هذهنا تيئاذاو بك اوك !تاكرس د هاشن لاكابتكر سان دهاشاا 1

 أ نأ,.مكيناكو ل نيطامشلاءالؤه نا. (اهنءانثو) كلغلاىلال وصولا نمنيطامشلاعنمتاهملا لاقيفءكف |
 لص ىحرافكحللااىلا نيمْؤملارارسانولةث ال لذ ة:عكلا| ىلا تابيغملا نم ”هكئالاارابخأا 2

 ٍ نمءادس اهللامه عم (اهعسأنو) مب ررْضلا قالا ىلا مهرارسا ىلع,-هنوقو ةطساوب راثكلا 0

 | لوالالاولا نع (باوحلاو) بهشلا هذهىلاءامسلا نعمهعفد ف حاتحال ىسءامسلا ىلادوعصلا
 كلذ ناالا رخأبابسال مس و هلع هلل | ىل ص ىلا ثعبم ل.ةةدوح قلم تناك 4 كلاءذهناركتالانا

 ا يا

 ة:سء ونقل الهلا ىأراذا لقاعلاناف م-هعينص لما نو دوعي كلذ عم ممن مث نوقرتميف ععسأ |نوقرتس

 || هيام ةريسسم هلأ ءامسلا نق ىف لاسةيهنأ (اهثاانث) ةدئافريغنم هملادوعبنأ عنتمااًملأوارا صو
 || قعروطق اهيةنوك نأ ىتىلاعت هال طاب اذهقهلاصتا اوقرخو ءامسلا موس ىفاوذغن نا نا ءالؤوف ماع |

 || رارسا اوعمسي نأ منكم فدكمق ءامسلا مرج ىف نوذغثب الاوناك ناو روططف نم كرت لهرمدبلا عسر اف لاعتام |
 ئ مالكتوء مثال لذ ميدلافعل ا دعرلا كل 3 نم مه٠الك اوعمسي نأ زاحنا مث ميلعلادعبلا كلذ نملك الملا :

 | مهنالاما ليعمل! لاوحالا ىلءاوعلطا اغا ةكتئالملا نأ (اهعبارو) ضرالا ىف ممنوكلاح كالا ا
 نءاودكحص بل لني رب دقنلا ىلعو ميلا ىلا عت هللا ىو نماهو قلت مخالوأ ظوفملاح والا قاهوعل اط

 1 هنأ ىورب مهرحزو ن !عفدوهورخا بوس دجو دقمالسا او ةالسصلا هءلع”ىألا ثعبم دعنا ملا ىفامال

 نقمعسلل دعا ةماهنمدعتناك اناو ىلا عتهلوق تيأرفأ لبق م لاه ةبلهاسلا ىف ىري ناك ىرهزلل لق
 (باوخلاو) لسو هلع هللا ىلص "ىلا ثعب نيحاه م ددشو تظلغلاه ا دصر اءاهش هل دك ناالا عقب

 | ضي ةاهتلالضوامنايغطل قرح |!منم ةفئاط ىلع هنن ىضقا ذاف رمصبلا عر دا ءاجاذا هناىناثلا لاؤسلا نع

 : (باوحلاو)راوبلاو الهلا ىلا ىضفملا لمعلا ىلعم دقتاهدنعامدوصقألا كر دف ةءعماطملا ىعاو دلا نماهيا

 [ملظع ن وكمال هلعلذ كلغ نحت اماف ماع ةئامه ةريسم ضرالاو ءامسلا ني دعبل نأ ثلاشلا لاؤسلا نع
 || مالساا هملع بلاط ىلأ نب ىلع نبْني_ساا نب ىلع نعىرهزلا ىورام عنارلا لاوس! نع (باوأاامأو)

 1 منك املا ةفرانتساف مب ىرذا ءياصحأ نمرغن ىفاسلا لو هيلعهلفا لص :ىبالا انهي لاقت ساس, عنب |نعع :

 حبس م شرعلا هلح تح نس هينا ف مالا ىطقإفلا ىلاعتاسي رنكلؤهناسألالو ليس تواىرتالا مناف 1

 لاق ادام شرعلا هلوكءامسلا له اريخسيو ءافسلا هذه ىلا مدستلا ىهتي ىتسءاعن لكل هأ حسو ءامسأا لهأ :

 1 نا فطختيو ءانهسلا هذه ىلاريلنا ىسبتني نأ ىلا ءاسم ىلا اه« نمربخللا كلذ لازيالو منورين مكسر 1

 0 2 صمم ---

 ْ أمودراهلع ىلا.عت هنأ اممونود

منه ءاج نكْئطاي_ثااتدصروءاعسلا تس 0 مل_سو هلع هللا ىلد دمهم ثعبامإف ءا مسلاريطت عهستت تن
 ا 

 تجب ب
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 لاوس تالاوسانوخو + امعالاو لالكلا عم اما عرب رمصبلا لب , اروطخالو اس ع دحصال هناف هداعأ اورطنلا

 عج رب ه سهأ (باولسا) عجرا مث ىنعماسخ (ىناشاالاؤدلا) ةمااوتم ةراشكت اياجادب ريلي دعسو كسا

 رمسحت نأ ىلا هدواسعيو هدواعب مهرمصد مدعو اد دعن مقوس نأىلب ىقوال ا ةعجرلاب عيال نان سه أ مرصبلا

 : مجباسصعاسن دا 1 الا ,ددقأو) ىلا.عت هلوق 5 روطف نم* ئى * ىلع رثءدال هنافةدواعملا لوط نم هرمص» :

 ددعأو نماع ا.شالامو-راهاماعسو
 1كول قعوابثلال ل داوهاذع فأل (ريع سلا باذع مهلان

 1 ئ |

 نيعم عض ومو صاحرا دع هو هند اهمناىلا ١ ران نكسحاوكلا 10 هنال كلدواملاعارداق

 ةغساكلاتاراسسسلا قوذ ةفسك ا تباوثلان وكت نأ بج وةتارامسلا ذوب فسكت م ةقطنملا نم ةمبر

 نيزىلاعت هللان ا اهنم ةريثك موهقلا عفاستم نآملعا (ةثلاشلا اهلك سملا) فيعض بابا اذه ىفةفسالفلا

 تل زل و ناسسلا نتاع.( متن كالو هوضا!نمردق لدللا ىفا مس لمحت هنأاهتموايبع ءامسلا

 يرتكب رك ةن انا|(باواسا) نيتنثا نيتركه«جرباري دحائساخرمصملا باق فيك (لوالا

 ال اهنوك نم دابعأ احلام ةقفاوم ةنقتمةمكامنوك ىلا ارافثور داهت اهعئاسص نا ىلع ل د نيعمرعسسو
 ّْ انا تافاصلاو ةروسىفدن / الا ءدهرياظنو ملاعاهعتاص نأ ىلع ل دئ اب مهعافتالابيسواسندلا لهال دز

 . ]| (ىوالاةلمسملا) لئاس م انههودرامناطدش لكن ماظفو بكتسص اوك اهني زياسندلاءامسلا انش
 "|| سال نءاسندلاءا مل اهامعمو سانل ا ىلا تاوملا برقأ اسمنال كال ذو ىرقلا ءاعسلا استدل ءابمسلا

 . لإ دقاو ليقف مب اصا انمهرودو مهدجاسمنون ومْرب سانااو بك اوكا اهي تمم حب رسسلا مياصملاو
 5 اهاناع-و ىلاعت هلوقامأ ةءاضا مكصيباسماهزاوال مب اسبىأ مباصعايف معمجا تل ارادلا فقسانيز

 ْ 7 0 را ا يما نيطا.شلا امور

 ا بكاوكلا لع لءقنافاهبا وجبر عمسلا قارتسا اودارأ اذا نيطاسسشلا نأ (لوالاهجولا ) نيهجنو
 عيب اواهلاوز ىضتقي اهب مسيئمرو نط امستالاموجو اهلعسو اهرار مساواه“» اقبىذتقيءامسلا سايز 4

 ]|| نأآزو< لي بكصاوكلاا مارجاب نووءربم-مناوهنيطامشلا مجر ىسعمسلام لق ضقانم اهم

 ىهلعشاا كلو امم نيط امش ثااىمرتلءش بك اوكا نمل دفا
 | ران اتا سرك الاالا زامو مشل

 1 اموجروانونظاهاتلعجانا نيطان للامور بكا وكلا نوكري ىف (ىناشلا هجولا) ة.قايرانااو

 ا | ىلع ديال . الا ءذهرهاظ نأ لءا (ةد اثلا هلئسملا ) نيمكلا نم نومءاكسالا م هو سنالا نيطامشل بمغلا

 || تناككاوسبكاركلاف ةئافش تناك اذاتاومسلا نال كل واس دلاءامسلا ىف ةزوكي ص فاوكلادذ ا
 ل 000 املاك روانتن أو دال ىهن هتوف ى رخأتاو 0 يا اهسلاىف

 تامالءاهلعح ىلاعتهنأاهنمو ىوقأ عومجملان هلصانلا نال وكون[ كلشال هنا ىرخ رانذملا م .ذئرات

0 

 1 ةعل ب دالا لوصفلا لاو ىف توافت اهدي لمح هلأاهمواهراونأ بحي باصسلا نأ ب بس كلذوتلاقا

 0 | ا 102, اوللاءذخ نو نا هطاوصتجاو 0 ا مال جرا

 ْ 1 نوكنى لات ؛اوثلا نال كلذو نماشلا كلذلا ىفاهسذءب ناانلقاسغ اوك انه اهاكنوكتنأ بصف نماشلا

 أ اكوتكر متماهرسأب انالثلا نه اهلكن وكت نأ بو نماشلا كيفلا ف تناك اك تباوثلا هذهناانلقامتاو
 1 أ اذه نأ لعاو :دبحاو ةركف :زوكح سم نوكتنأو ذبالفةدحاو ةجرذ ةنسستنام لكف ثياب ةدحاو

 01 ةرككوجو دعبيال هنال لانه اهاكتوكتارامسا!قوف تداوثلا ضع نوكن م مزاد ال هناف ف.عذ لال دة.الا

 | || نراقيامف ةزوكرملاب نكاوكلا نوكتوتءاوثلا ةركل واسم ءطبلا يفنوكستو رمستلا ةرك تدت

 | لأ نيتهباشتم امهنوك عم ربكلاورغصلابنيتفانحم نتركدوجو د عيالذا ةملغسلا ةركآآ هذه ةزوكهنيمطقلا
 : اا تلا اهلا ةزوكر عياصلاءذسهنوكتنأ عيالنا د -هىلءعو كرا



 ناهجوتب الاى (ىلوالا هلّمسملا] نال سم همفق( ريبك لالض الا َمنأنا)ىلاعتهل وقامأ# ءيتنم هللا ||
 || نأزو< (ىناثاادجولا ) نيدذئمالمرباط>ورافكلا ل وقل + نم هنارهظالاوهو (لوالاهجولا] |١

 || هلوق « همسالالضا !باّقعىم« دقن وكي نأ له_ةحو الها !لالضااىدارانوكحص»نألمت< و

 8م وأ قدلاانا أط ناك ن م عانمم راذنالا عمسناك ول ىعملاو ريذن مكي لأ اولاهنيح هنزخللابا اوسرافكلا ْ

 ٠ ىدهلاهلكسم قب الا هدهباشاصصأ حا ( ىلوالا هلثسملا) لئاسمةب الا فو لةعلاو عمسلاةلدأ ىلع |

 َّ لهعالو عم# مهأ ناك امهنا ىلعدب الا تادق هريغ عاشم الئ شلا عانس | دمفت وأ ةظفلا ولاه نان لالضالاو |١

 | نوكينأ بجوفنيناجمالو عامالا مصاوناك اممهناوةصيخت لوقعو عاما ىوذاوناك مسمناكشالن كل ||
 | ميالنيدلالاه نمدن الاهده حا (ةيناثلا'هلئسملا) ةيادهلا لقعالوبادهلا ععس مهل ناك ام هناذا رملا |١

 ١ هنا ّمىداهلاد باد هو دشرملاداشرا نمالوأ ّدبال هنا ىلعامينت لمعلا ىلعععسلا مدق هنا لاستف ميلعتلانالا |]
  0قلاذا وعدملانالعسلامدقامنا هنا (با يجاوز مبصملاه شابا من همايو بص ياو ل ل ||

  1ولدارملانأريسافتاا عدب نمو فاشكلا بام لاق (ةنلاجلا هنا رك ذل ىفهيلع ميدل 5 |

2 

 ةمعناو دع ناوهلوتك عاملا فاض ا دحاولاء دارين زو (ىناشلاو) ءارفا!لوقاذهمتايطعىاأأا

 || مهعفاال 1 نافاود وأ اوفرتعامهلادعبق نورمسفملا لاق (ريعسلا باصضالا_ةضسف) لاه «: هلا
  ىنإ-عبومنماقص» حاجزلا لاه بتطلاو قذعلا فلوةءاك ىل.شثتااو ف.ةذلانامغلهضودعراانصسلاو ||
 |, سايقل|ناك ىمراغلا ىنعوب لاقوة دعابم هتسر نمهتنا مهدعاب ىأ اقعسهتنامسهتص- نعمل اوردصملا ||

 || نينموملا دعو هع.تارافكلا دمءوركذ ال ىلاعتهنأ لءاودتنا ل رعمواوتك ف ذا ىلءر دسم اءاشسان عسا
 . نيذااّنادارملانأ (لوالاهحولا) ناهجو همذو (ريبكرحأو ةرفغم مهل بمغل انمهير ثو شذ نيذلاَّنا) لات 1

5 

 رافكلااالادح ًارانلا ل ديال هنا ىلع ةئدرملا تدتحا (ىلوالا هل ثملا) ناتلئسمدب الاىفو باذعلا ىف

 ئ بذكي لنمنا ىضتةياذهوريذنلا انيذكا ولاق مهنا راذلا ىف قلأ نم لكن ع ىح ىل اعت هنالاولاف هن الا هذه
 || رانل ا ل ديالرصملا قسافلا نأ عطقلا ىذةةيدب الادده رهاطنأ م-ءاو رانا!لخ دءالنأ هلوسرو هللا

 رانلال> ديد الو ةذوذلا ةرذحما هلدالا نم لوغلاىام ىلع قلطد دقرب دينا ناد هنع قل بلسأو

 |١ ناسح ال هركشو هللا ةفرعمن ادن ولئاقلا جحا (ةيناملا هلع سملا) هج وعل غم رغليلدلل فلام وهوالا

 لدياذهوربذنلا مها هنالم ميذعاسمن | ىلاسعت هنا ىلع تادّد الا هذه اولاهوذن الاهذهب عمسلا دورو دمبالا

 || نيهجو نم لاّوسلا كل نع مهم اوبر افكلا نع ىكح ىلا عت هنا ثمهبذ عال ريذتلا ماملول هنا ىلسع
 |١ ريدان »اح دق ىلو هل وقنأ لعا و (*ىثنم هللا لزن امان لةواسنب دك فر ذئان ءاح دق ىلب ولاه )ىلاعت هلوق (لؤالا)

 ا لزتام اولاهو ل.سزلا اوب ذك بنكلو لسرلا ةمعبن مهللء حاز أ هنن انا رارقاو هلا لدي مهنم فارتعاانيدكف

 || لالضىفالا منأ تامهل هنزل تلاه مالكلا كل ذاولاهامل راغكللا ناري دقتلاوراغكلل هنن مالك مثوكي
 || ايندلا قمهلالض نم هيلعاوناك امريبكتا !لالضل!نم دارا نوكي نأ لمت (ةيناشلا هل ةملا) ريبك

 نع ىلا هد هللا هاك امم فاش امالكل اوه اره (ريعسأ |بادص ىفاك امل ةءزوأ عمسناك ول اولاهو) ىلا عت

 ا فءاكدل ارادم نال لّةعلاو عمسأ انيب عجامنا ل.ةو ريعسلا ناصع نما املاركقتم المأتم ناكن هلع

 لفة نم تحا (ةءبارلاهلْمسملا) مهدمعو هللا لزنأ دق نيد ّمفاو بهاذملا باوصأر ئاناكو نيبهذملا
 ةنلايزوفلاوراسنلا نع صال_ىن !ىفالخ دم عمسلانا ىلع الا تاد اولاهو هن الا هذهب ريصبلا ىلع عهشلا
 | لاق لوقلا اذهرافكسلا نع حا !ىلاعت هنأ ٍلءاو لضفأ عملا نوكي نأ بجو كل ذكس دارمعءلاو
 ْ مهدي هلوقوىث نم هللا لزنامانلقو انيذكف ,هاوةوهو لسرلا مهب ذك ىنءي لتاة ملا (مهبندباوذرتعاف)
 1| سانلا ءاطعح رخلاسقياك لعفا | نعم هيف نال عجبا نعم ىفانهه ٍتنذلاّنأ (امهدحأ) نالوقهيف

 للقير .هياتت سكول ةصصت جدن دعس و مس سس جه



 ؟ ؟ ؟
 10190700 م ا ا د ات ا الا تا ا 1 ل 1 نا هس هسا

 ا نوكتدقراشلا تا س ا لاوساان 2 (باوخلاو) همك نو ديزب م مكلو ق-و هذ هبا ااف نومريذ

 هيلع هال مادامنا هنا سداسسلا لا بلا نع (باوحلاد) فعضالا لطىوتالاف ىرخأزاث نم يوقأ |

 لو.رلاريش ىف حدر كلذو ةناهكل | تدانعل باذعل | اذه مدي لاف ةناهكلا نالطم .ريخأ مال_سااوةالصلا
 | : هلعلف عاملا 0 ربل ايون سس نا عبايفلا لا ء (باوخلاو) ةناهكلا نالطن ن ءاأ

 1 || لاؤسلانع (باوملاو) ةكئالملاءالك ومع“ عضاوللا كلف اوفقو اذا ماب هتدام ىربأ است |
 ا ١ | ىلا نيئمؤملارا رمسا لاصي | نعمه رعأو ةكحنالا ان يي رولا ءاقتسا لم هردق أ ىلاعت لعل ن ءاقلا ْ

 1 || قاعتاماذ هندي ربام مكحيو ءاشي اه لع في ىلابعت هنا عساتلا لاؤسلانسع (باوهلاو) نيرفاكلا
 1 الح نمن أرك ذو بك اوكا عن ةاممرك ذاك لاست هنأ لعاو لعأ هلاوراصتخالا لمدس ىلع بابا !اذهب :

 أ دعب نيطايشالادتعأ ىأ ريعسلا باذع هاندتعأو كاذب لاق نيطام_ثال موجراسما عفاملا كلت |

 5 راسعسو ءروعس# ب مةراثااثر ءسدربملا لاق *» ةرخ الا قريعسلاب ا ذعاسدلا فب هش للاب قارحالا 1

 اندةعاوهلوقنالذب الاءد ممن ١ الاَدق ةقوات راسا !نا لءانامصأ جحاو لقول و.ةمكرةحصا

 ىلاعت هنأرعا (راصملا سدو مهب بادعمممرباؤرذك نيذللو) ىلا «:هلوق ه ىئاملانعراسشا |

 قلخامنا هنأالا لكلا ىلع ارداف ناكناو هنا هدعي ركذ م تانكمملا عجب ىل_ءرداق هنا ةروسلا لأ فني ظ

 انيزعنوكي نأ ءالتنالا كلذ نمدو سقما نأ نيبو ناحتمالاو ءالّتنالا لال لب لطابلاو ثيعللال قاخام
 ناش , الارودءو ار زع هنوكسص ناك ا و اهنع نيس نتلاوعف اروذغةءاسالا ىل_عنيرصملاقحىفأ

 ىل_عارداف هنوك تن ذئرحو ةروك ذملا لئالدلادكل ذ نيب لعلاو ةردقلاىفالءاك ىلاغت هنوك تناذاالا |

 57 مفرنغو نيطام_ثلا نم هقفان رفك نم لكلو ىأ مموج تادع مم رباورفك نيدالو لاف ةاصعلا سب ْدَعَد

 || وق ىلع ناب ف طع بصالاب مج ِباذع ٌىرقو كا دينيصو ه2 نوءوجرملا نيطانشا | سبل موج باَذع ||

 0 ١ 2201 01) نامت لزق (ىوالا ةفصل ا)ةريثك تافدب باذعلا كال ذ فصو ىلاعت هنا ترهل باذع ٍْ

 07 -بص> هلوقهل موا مق هب ىربو ةوظعلا راس ١1 ىق بطلا رطداك او-رطاوقلا (اقيهشاهلاوعمس ٍ
 1 ناله توض ههكتدا رملا لعاو اق.هشش هذا اوعم«لتاةم لاق (اهدحأ) هوجو امهم اهلاو ءعسهأآوق ىفو |

 90 أ لعأ هتلادوهدربلا لاقدر اها توصكوهو تاوصالا ميقأ رهواقموثرانللر افكسلا عمم ايزل لاق قيهشلاب
 || اوعمس (اهتلاثو) اةيهشاهيقمهحرط مدقت نماهلهال اوعمسءاطع لاق ( اهيناثثو) ظمغتملا سقنمكل سفن ظ
 7 || (روغت (روغ: ىهد)هلوق (هن ادلاَدْمصا!ا)لقالاود لوقلاو قءهشوريفزاهف مها ىلاعت هلوقك اقهشم 4 -فنأ نم

 1! مهب ىلغتس امعنب الاه نيعلان هءاملاوبضغلاو ناغدااوردةلاروفوهوراف دّةذ شاح؛ى 6 ثدللا لا

 روق نءادهنو كسب, نازوو لملغأ !بحلارريشكلا» ءانااروخ اك تيزي نهاد لافو لع رل نذك |

 . ]|| هةوق(ةثلاثلاةفدلا) ةيتاالاديا الا, لوقلا اذهدك اّيوامضغروغي انالف ثكَر كرتلاشقيدربملا لاف بضغلا ١

 1 ]| لعشو ضرالا ران 2 هنمتراطق تضعو اظمغ فصعتواظغزمت نالفلاةد (ظمغل | ن نمزهق داكس) |

 3 | نابظد نعل سخت لح بشع نازانجلااذه ق بسلا لما لوقأو هن طارفالانهوةصوادا“ يشتاق

 , تانوطرلاريداقمداندزادنعةنعوالا كل: ددقتف ارادة موامح مظعأريسيناسلغلا دنع مذلاو بلقلا مد ْ

 0 ةيعوال ادد_ةناكورفكتصأ دايدزالا ناكف تش ١ كتلنلا راك أ |ضغلا ناك اماكف ندمل ا ىف

 "اا ءانضالا. مسارابتلالاقنأف بضغل ا ةدش ع نء باك ةمزالملا هذهركذ لع راك اهزيتواهقاقشناو :

 ةانسللاط رش تسلا دنع ةينبلا نأ (اهدححأ ) هو>و نم (باوخلا) انلق ظرغلاب اهفصو نكي فدكف ظ

 3 0000| ريع دات ةعرسوا بها توضدنشملأ (اهنان'و ) ٠ ةام ران ىهو اهيف قاذح هللا لغلف

 مهلاسحوفاهف قاأالك) هلوق * (ةعبازلاةفدلا) ' ةينايزلا ظغدارلانوكنأزوع (اهثاانثإ |
 اجاوذأ نو أ تةهلوق هنموةق رفعت تاعابإلا اوذالاةسأننلا مةعاملا حوفلا (ريدل كتي أ اهترخ |

 ا تفاكي هج... فعلا ت منان ره ورذت ا 0 م ةنأ كا
 يي

 2-2222 جلو جج

 ف



 ا
 ةتحح

 ىلا عت ناكول لءقاع لص امغنا مالكا اذ_هو قاخ نم ملعنال ا هدعب لاه رو دصا | ىفام لكدو رهط اورمسلاب
 قات نم ملعب الث هلوق ن نكيلاهلاملا نكي لول هلاف بولا اورو دافور! اورمسلا ىف هنولعفب ام لكلا لا

 رمل ا ىف هنول عمد أم عسل قااملاوه ىلا عت هنا تن' كلذك ناك اذا وءامشالا 12 اا اعىلاعت 3 دوك ام طالع أ

 قاش نمل عنالأدارملان وكي نأز ومال لق ناف بولقلا لاعفأ نمو حراوملا لاعفأ نمرهااو |
 ريغلاقل اخ هنو كس نم مزل, ال هنااسنلق# امالا هدم ماعلا وهعاسجالاق لش ىذلا لاعلاو ماسالا

 2 ”مزلب عار (ىةنانلا# نوكي نأ بدال ئشاال_ءاف نول نمنالاماملاع هنوك* ءامسالا هذه

 | لمصختياالا“ (ةيناثلا ةلك_ا1) هباملاعنوكي نأ ب<ئشلا قااخنالاهباملاع هن وت انااا

 نمل بعبال 1ريدخت اوازشمتوكيبومنل ا ورقزلا ل ف ناخب نرد نوكد نأ (اهدحأ) هحوأ هيالث

 هللا لعبالأ ريدةدلاو ارهغم عوفرما نوكيو بصنلا لت ىف نلخ نمنوكي نأ (اهبنانثو) . هقولك قاخ |

 هقوا_2وه نم تاذياملاع ىلإ عت هنو تح درفي قاثلالاححالا نال ىلوأ لوالا لاق >الاو قا نم

 نمنوكن نا (اهئلاند) لوالا الا دهن الا نمدوصقملاو هقوائشوه بح 0

 ىلا ةراشاامنو تحس: ريدقا اذه ىلءواهانب اموءاسسلاوهلوق ىف نمي دقت ىفام نوناك امربدقُت

 هن ةكوا ع داسعلا لاف [ثوكن تن ىضنقب اذ هوم _هرو مق هنور مدل دو تدر

 نورخآلاهو ملاعلادا رملامسهطعب لاق فرالا ىفاوةلتخا مهنأ لءافريبك نا ف طال اوهو هلوق ام" ع ىلاسعت

 فلما نا لاق اذ هلو نيلعافأا ١ ىلعاهلع ةمسكا ىندع ىلا ةفمالل امش الل العاف ن وكب نمدأ رمل ىلإ

 « ارا ركنتهد هيرب نارك ذ ناكلالاو نوفاتسإلا اذهو مومو مها هرب دق ئ اق د هيداربو ب. عمد اع هللا||

 هيف (رودناا لاو هقزر نما راك انهمك انمىفاوتمافال ولذ ضرال ا مك-ا لعب ىذلاوه) ىلاهتهلوق |

 اهبامملاعهنوك ل مال دلاءنيب ىلاعت هن أو هاهلبقاعتي الاءذ_هقلمت نأ لعا .(ىلوالا هلثسلا) لئاسم ]ل
 هالومىلاءاسأىذلا هدع عل لاه ٠ نء هريظنو دب دوما | ل. هم ىلعتي الا هذه هدب رك ذم نوناءدامو نورم ْ

 هنأه ىذلاريللا اذه لكو كل: ماهتبهو ىلا اج هىف سلج اف كسي العو كرس فرع أ ان نالفان رمسلا ىف
 ىتااتافآأ اللاش قم كمال وكًرغو كاش لزم نعت زادملا هذه تام كن نا اف يبدأ” نمأتالو كا |

 ره كره-د كرس اع ىلا اراعارافكلا او "كام هاذكف امهس كلهم لا نسمحلل اءنمو |يقريحت ظ

 دعأ انما نودقتءتواببك انمىفنوش# ىتأاضرالا هذ هذ ىلاةعن نم نيزرتحم ىءنيةثاخاوو كت 4

 تةشناقئافامك انمىفا وشاف مكعفنلابسءاهتلع و مكل اهتللذ ىذلا انأ مكن رارمضالا نعءامسشالا
 هناالا هذه لاصتاىف هجولاوه اذ وذ نحلا عاونأ ءاسلا نماسءاع تلزنأو ضرالا فها
 داسة:ًالاوهو لذل ا هرد_همر كل لذي ىذأا دال اى لكن ملولذلا (ةسئاشلا هلكسسملا) انهليقامع

 ةنرذداولعج امىلاعت هنا (اهدحأ) لاوقأ لولذااب ضرالا فصو ينو لولذ هبا د لاقي هنمو ئيللاو

 اهله ىلاعت هنا (اهنانثو) ةنثلار ,وضدهلاهودو ىلع ىذملا عنسعام اهيلع ىثملا عنه تمحي ةن-ثخ |||
 | منا (اهئاانو ١ كلذرذعتل :ءلصتب رص تاتو دار ,م اه ةشالا ءانواه رف نكع ثدح ةامأ '

 ةاتيشلا 3 ذا دربن تاكز ليصل ق او ظنت تناق0ةيدؤ اوأ سهذإ لام تا اكوأ لا ٍ

 هنا(اهعارو) ءامحالاو تاو ماللات انك تاكو روش بلعار ءلاو ةماشم اهذ ةعارزلا تناكنذو |

 نكن ملةرادسالا ىلءوأ ةماقة#سالا ىلع 1 رحم تناك و لو ءارهأااّوقاهكشأ نانا: ءاهرض«ىلاعت ||

 هقزر نءاواكو لوةىف لوقلا اذكو دانا رم اهبك انمىفاوثمافهلوق .(ةثلاشلا لع ا ) انناةداقنماا]
 اهك انم ىف ىثملا ف اشكل ا باص لاه (اهدحأ) اهودو ضرالابك انمىفاورك ذ ( ةغبارلا ةلئسملا) | ْ

 هملع ىذملا ناكما نم دعب اوريغبلا نمْئن قرأ براغا نم امهاةتلمو نيبكدملا نال ل.اذتلا طرغل لم |
 اوثءافهوقنا تشن ةعاطل او دا.ةنالا ىف ةياهنر اهدقف هيكم ىلدع نيام نز ع ثم رعيلاراصا داو ا

 وس ا:منأ ساء نياولاضغلاو:داشق لوق ( اهينان'و) ةيلولذا !ىفةنا ملاهنو ؟نغااقل اك انمىف
00 

 هم



 0 د
 يا

 | نب رطب هبشلا عف دو ناط ل | ةدها < ىلا ةباخ م ميو رطنلا ف راعماو فلك اراد مهوممرنوم ع

 ]|| || ىداعم قب نمدال ىماسعملا ع.منماسقدم هن وك ىلاةراشا!ذه نا (ىناشلا هجولا) لالدنسالا

 |١ || اولاقث قاسفلا دبعو عاطقنا ىلع . الاهذهباساصصأ جحاوةلاحمال سانلا» ارب ثمح اه اة! ةولخلا ىف لنا

 ١ 0 0 سابقا مباح ا ذاو السلا رجالا ادهولف ةمشوللا دم و ضوموتللا نم نا ىلع الا تاذ

 ١ اا رادىلال هد ,مبقانعيوأ لطان عاجالاب وهو بقا م ع باشي نأ اماف نا مالا لصح دف ةم_ثحلاا هذه

 أ || كلذدعن عجر ةناغملا لمس ىلعْنيْئمؤملا دعوور افكلا ا دمعوركذ امل ىلاعت هنأ لعاو بولطألا وهوتاوثلا

 هجولا)ناهجو هرفو (رودصلا تاذب ملعدلا هبادروجادأمكلوقاورسأو) لاق 0 رافكلا باط> ىلا

 ١ || الئامكلرقاورسأ ضعبل مهضهد لاسقف لي ربج هربضف هللا لوسر نم نول اوناكسابعننالاق (لزالا
 َ م -.ه ماعباطش هنا (ىناثاالوقلا) هن , الاءده هنا لزنافدمحدلا معمل

 |١ ارسم مقفل 1 ال لكس: اولا ا دس ودسال نع مكلعو مكسب اوق نا
 ١ || نيب رسل انور هل ان لاعىلاعت هنأ نيباكو ىلاسعت هللا اسعى ةب_نلاب كل ذَتو اهآيال هنافارهج اهنءنوزرتحت اك
 ١" ]| هيوكى عل _لدااركذرودصل!ىفانع ورسلابورهماناملاع هنوك ري لالا ميرافارلا وضجلاعهلا

 | عمن ا(لوالا هلكسملا) لئاسم هيقو (ريبخلا فءطالاوهو قلخ نم ماعد الأ ) لاسةفءامشال اءذجاملاع
 5 اضدأ ىهذصنلا ادهبةررةماملا!5 ةمدقملا هذسهو هقولذمتاملاءنوكينأو بال امد قل نم نان ا

 1 ئثلاىفادص اقلاو دا | لس ىلع ني وكستل او دادعالا ن نع ةرابعق امنا نال كلذو ةلقعل لئالدلا«ةررةم

 39 | تدل هنااكوهملا ادصاه نوكي نأ ل سس . ءىشاا نعل فاسغا !ناف و كك هقفحاغاع نوك.نأوذبالا

 ا 0 0 مو ل ع هديا ناحاد

 ض 00 1 ياعرب تال منكرا فطحل
 ١ نآناس هنآ الاهذ_ماناعصأ كسَع لوةنف ةمدقملا هده تثنئاذاو هدمفدكو هتممكيو قول لاكلذا

 ناكل «سف:لاعفالا دجومدرعلاناكول اولاق (لوالاهبجولا) نيهجونءهلاعفالدجومريغديعلا
 | هدهبذلسقاا(ل ىالا)نيهجو نم ةسزالملا ناس اهل دج و ءريغ وهذ اهلصاغتي .لاعرب ريغ هنكل ا هلص اف املاع

 0 نكماضبأ هنم صقنالاو هنم دي زالا عوقوو نكمتالثم دكر لان م ءازح أ ةريشعع وتوت أفا كاوتبتالا
 ّْ ا ١ هصدخراةفاردالان ألح النوك نأو دب ال صقنالا ثودودب 0 نود عوتولا ةرسدعأا صضاسد>اق

 79 | ”اردانعلان الج ريغ نمثدحملان ك.هللاعوقو صقنالاو ديزالا نود هعوقو ناكل الاو عاش يالا

 1 دبعلا نأ تدثف صق:ًاالودي زأالةريثع عقاولا ناداملاعنوكي نأو دب الف عاقيالاب ةريشعلا كل: صخاذا
 نأ (اهدحأ) هودبولف اهل صا ناعريغدلاامّدو اهل صان املاع ناكنا هسف:لاعفال ادحومناكول

 ١ ! ةكحرعلا لءافا اف تاثكسا | لاذع لج ال ةسطملاو ةعب رمسأ | هكرخس نيب تو اغلا نأ ىلع اودفَتا نيماكتملا

 ا ,انههو دكرسانهه لعف هنأ لابي ةتبل ارطنع هنا عمانوكساهضعب فو هكرح زاسح ال | ضد ىف ىلءفدق ةّدمطبلا

 .[| نيقلازامحالاددعفرعاذاالا تاكرملا كلت ءازجأ ددع فرعنال ركرذسا لعاف تأ (اهينانأو) انوكس
 ةفاسسملا كالتاهل عسنن ىلا ةدرفلا رهاو1ان اب هلع ىل_ءفقو كلدو اهاهتنمو ةفانسملا ديم

 ْ ىلااهلوأ نم

 ' عم بن ىلا سذ>- ن مدلر د دق هملع ىمغملاو مانلانأ(اهثلاناد) مولعمريغدل ذ نا مواعمو نحبك اهرعإ

 ىضتقي عم لعفياسغا لعافلا مناه أو ىلع ىبأ دنعت ا (اهعباروإا وبك الوذكر ماكنة خام اسم الما

 ةجوتوعدسملا نأ ةلالدلاءذهبرهاظن ادتازثكا أ لاس رطتعال ام ب جوملا ىبعملا كل دنا متزيطا ىف لوصخلا

 ملاع هنأ اذا كابمتدلا ل اوقننأ د -ومربغ د علا نا ىلع ان دارين مالو (قابئلا ع ولا)ةاعتالا
 ةمهييس يا سللا

 رع و



 عع

 : امأوامنءةرخأ تاو اهءلعةمدَمَمملا ىءالا سورا ةماشمن كي ع ىريكث نمو ىريذن نمءادااظقسامتاوأ| !

 عج لاصدا ىلعارداف ىلاسعت هنوكت بث كل ذ تبث ىتمو هنتر دس لاك ىلع ل دام رك ة ىلاعت هناوهف ناعرتلا

 ْ رطااىلا اوربلوأ) ىلاءةهلوقوه 4 (لوالاناهربلا) هودحوز نم ناهربلا كلذو مهما ناذعلا عاونأ

 1 نب رضاذ ذاامثمذئو نضيقيو !مناريط دنع وللا ىف ن مه جأ تاطشاب ىأتافاص (نضيهيو تاهاص مهقؤف

 3 ءاناا ىفةحا. .لاكض ءاوهلا ف ناريطا!نالائلق تاضاهو لق, لو نضمقيد لاف اه ل لق نأف نهم وذج اسوم

 0 ىّد لرعملا ىلع هير اهل ةسالا طل ا ىلع ىراطق ضرَقل امو اهط سو فا رطالادمةحامسلا ف لضالاو

 تنوكأك مرآب دعنةرأت ض.ةاا نهتم نوكدو تافاصنهملا ىسعءم ىلع لعفلا اظقاب ”ىلص ريغ كراطوهاسع

 ظ نكي ماهءاسجأ ةماضخ واهاقث عما ممالكلذو .(نمح رلاالا نهكسعام) ىئادعت لاف مما هه حماسلان -
 : ىلع ::ةلاءذيسه لدت لد ل الالاوسلا) نالاوساغوحو ةليةسوما لات الااوهلاو

 ١ لا ىزاستثما لسن اول فيكن لا ناس د ع موووت هي

 هنا .(ىناثاالاؤسلا) ىلاعث هنن قول د .ىأا لعف نا ىلعادب .ه ل دق نجلا الا : نيكس لاق لاعتلاغ |

 ٍ نوكح .ءامانه_هلاوو هللاالا نهكس عام“ (ىسلا و-ىفتار مصرا !ىلا اور لأ لكلا ف لاق ىلاعت 1

 ٍ ضع الاه اهك اسماناكمرحالفءامسا اوصى تاو ةجدصرمطل نأ لكفأ 1 ىف ركدانلق قرفل اب نوسرلا الا |

 ا قداطألا بولا ىلع ضءقلاو طبل ةمف.ك ىلا اهم اههأ | ن ناكف تاضباهو تافاص اهنا انه -هرك ذو ةمهلالا 'ِ

بىث لكس هنا) ىلا عة لاه مث 5 نجرلا ةهسر نم نوك ةعفمملل
 (ٍ دارملا (لوالاهحولا) ناهجو هءذو (ريص

 (ىاثلا هحولاو) قدح ىأ مالا اذه ىفرمصد هلنالو لاش مك ةق.قدلاءاشالابالاع هنو كح ريصبأ انما

 : تادوج ولا خس وو بفيما ”ار نوكمفرع هد ئث لكب هللاوء ياست هنا لولانا ءرها ع لع ١ ظفالا ىرغ نأ

 || ناف كا ذك تادوجوملا لكن اواي” نوكي نأ مصن ىلاعت هنا نما امأ هلوتي ىذا اوهاذهو

 ١ ُ لاقد : هنأف ل فالانلق هياسااعناك اذا اذكب ريص: نالف لاقي املا نععتوكم» ايلابىدءاذاريصبلال بقا :١

 | نودنم كر صنم ككل دنس وه ىذلا اذه نم ) ىلاعتهلوق 95 تارصبم لاب ريصو تاعوونملاب عييجس لاذ

 1ْ !ةوعدى لانو ةةءالو ناعالان ءنوءئسع اواكح نيرفاكلانأٍملعا ل

 ا ربسرمهل ةياضاع تناك تااةْوَقلا (امهدحأ) نيئش ىلعم-هلي وعتناكو مالسلاوةالهلاهملعب لوسرلا |
 ١ لكانع عفدت 7و تاريمنا عج ا ثبلا لص ول ناب“ يالا هذه نولوةراوناكم مهنا (قاشلاو) مهدندو م هلام[ ْ

 تسول عج أ لوقف لوالااامأ نيهجولا نيه ن نمدحاولت ملص لا الا || ش

 عوج نم هملاراشد نممأ أ ىعماوءاعسلا ىف نم م منمأ أ هلوق ىلع سن د دو نجرلا نود نم مربي | ْ ١

 ش دورى الا نورفاكلانأ لاه مث مكملع هياذع لسرأ نا هّقانو د نم مرمي مكلدنج وه ىذلااذهلاقيو

 | نامكقزربىذلا اذ_ه هنمأ) 2 وةوهف فانلاام أو مسوب لزنيال باذعلا نايمهر عين اطم_ثلا نم أ
 : ا هو مك.« قزرلا هللا ك سمن ا مكدوا [نء مكس فزرب ىذا ا نم ىنعملاو (هقزر سم
 | دئعقهاوس قزار دو امامه رمغو تابنلاورطلاك زرلا تايسأ كسمأ اول ىلا عت هناوهو ل ةءوذهركش ال

 قألاحوضو عماودّ_ثنواورصأ دارملاو (روهندودعق اول لد) ىلا.ه:لاه ه صالااذ_هحوضو ١

 | وهوا يلع وف كتر بسن وسماه وع نكاو ءاوقللانعدعالا :ىأروفنوربكتو درت ف ىأوتعف

 . ىلاعت هنآ لع اوهب رظد !|ةوقلا داسف ىلا ةراشا اك هو مهلهج بيس روغنلاوةيلمعلا ةوقلاداسف ىلا ةرامثا |
 لعاكم دس نْدَأ) ىلاق:لاتو يي نيفصولا نيد مت ىلع لدناه ىلع هيدوفثلا ووك ءلانم_هةصوانملا 1 ظ ظ

 دك ؟ىد-اولا لافت (ىلوالا ل سملا) لئاسم هبفو (ميةّمسسم طارسص ىلءانوس دع نمآ ىدهأ ةهسو]] |
 صالا .دادف اشكللا بح اص لاق عشقفاف باصسلا عب رلا يءشق هريس ظتو بك ان هتدبك لاقي هيكعوأطم ْ

 نكد ا لام هانعم نك أكلوق لب ,اعواطم لسعفأ ءانب نم ئث ءاساموكاذك 00

 ١ لخد مالا ورقفل ا ناقا ا اورا يحب ضغنلااف لش دعأ شفتو عشقلا فل بالا | !

 0 0 0 ا ل ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا



 م

 - يسم ا

 ١ 1| ةسه ات اش لانا وةصخاش ناسثالا ب 7 "تنل ٍ 63 ةلا عطوه و اهلابح ضرالا

 ا ارمازسأرب "انف لانكا فمك لئلذتلا ازءابعا ىادعسأ ىفواهك هتعمل كلغ تاهس ىلا قس ءملاو

 ىلكلاو دهاجمو ن_سحلا لوةوهونناو1لاو فارطالاو حاسملاو قرط ىف اهكانمثا (اهئلانثو)

 ءاناسلبرلااكتمواهتاوسابك ا:ملاه هستق نءاوءارفااراسخاو سامع نبا نعءاطعةءاورو ىل' اًممو

 | امم ىأهتزر نم اولكو هلوقامأ اما المسا ءاوكل تااطاس ضرالا مك-آ لس هللاو ىلاعت هلو ةكوشو
 | هللا قزر نم مكلك أو ضرالا ىف مكثكم توكي نأ شر قعد روشنلا هيلاو ضرالا فم كءااهزرهتاهقلخ

 31 أ | ىداعلاورفكل نع « مهرب ذم دارملاو هللا ىلا هريصم نأ نش نملك سوال ربع !ويزل 0

عم مهءاقب نأ نيب ىلاعت هنا رهط اورسسلا ىف
 1 ا ا | "اول هناو هةحسرو هقا لضغب ناكامنا ضرالا ىف ةمالسلا هذه 

 1 | ا تع

 نءمهن٠أأ) ىعملا اذهلارب رقتلاةفتاف الارطمرقلا باح نم م-(اعرطمالو م-ملع هالا باقل

  ىلءرداقلا اوه لق ىلا هت هلوقاهرمطظن ثان" الاهذ_هنأ لعاو (روت ى غادا ضرالام كب فسح نأ“ ا ىسلا ىف

 ةهشملانألءاو ضرالاهرادبو هيانفةن لاف م كاسر تحت نموأ مكقو'ن 2 كله ثهرمأ

 اعوارحا نكمالذن الاءدهناهنع(باوطاو)٠ 0 جشم هاوقي هق ناكل تاس 'ىلءاونا

 اروابفب 0 0 0 رهان ىلو

 كازو نال كرة شرالاو تارعد اما ناكل ىلامتهنالو لاع مالسالا له اقافتا.كاذو

 هقمث ليوأتلا ىلا اهر هاا نءاهؤريص بعدي , الاهده نأأ: |عف لات اذهو هسفتلاكنلام نوكم نأ بحول

 ١ ةيراج ىلاعت هللا ةداعن ال كا ذو هءازعءاعسلا ىف نم جنم او الايد تنوكي نوال (اه دحأ) هوجو

 0 و لوز عشوم هنااكىلاهتد اذه مضومءاغتلا املأ ن ههمصمتو هللانرفكي ن نم ىلعءالملا لزني امنا هناب

 ءاعسلا ىف هنأ ودقتعي اوناكم كل هلالا دوجوبنيرقم برعلا تناك سم وأ لاق (اهنانا همو-علز

 ىل ةردّملايهل مفرتعاو٠انعسلا ىف هلاب متررق أ دق نم نوم أم مها لاق ىلاعت هن" اكف ةمسشملا لوق قذو ىلع

 الأ ضرغلاو هتردقو كامو هتاطلسءاهسلا ىف نمتي الاربدقت (اهئلاثو ) ضرالا مكي ف نأ اشيام
 ومساؤلا#و كاتناف ضرالا فو تاوءكلا ىف هتلاو هولا اك يزن ميظعتو هللا ناطاس يَسيقت ءاهسلاركذ نم

 " هتردقو هزم أذ اه ضرالا فوت اووسلا ىف هنوك نءدارلانوكينأ ب وفنناكمىف ةدحاو ةءذ دنوكيال

 1 ءمهوقيدا اراأتوكن زوال (اهعبارو) انه هاذكفضرالاوتا اووسأ| ىف هةئنش نان رحو

 و هنداو هللا يعاب ضرال امم فس نأ ىبها او مال سلا هملع لب , ربجوهو باذءلاب لكوملا كلااوه٠امسلاىف

 واعت نك اردو برططت تح مسم فهلا د:ءضرال ار < ىلا.هت هلل انا ءانعماولاهرومت ىهاذافهلوقو

 روما ريسفتف ارك ذدقو نلفا بلا لفسأ ىلا مههقلتف روع مهةوف ضرالاو نوه دقاق نوقع مهو مهلع

 ساسعنبا لاه (ايصاخ مكم اعلسر.نأ“ اهلا ىف نم ع منمأمأ) لاقن ه فيولا ىفداز مم مدقتامف

 اةةامنأاك ءايصحو ةراخحاهف عب ربماسحلاو ايصاح مهيلع !:اسرأ انا لاقف طول موق ىلع ل -رأ ماكس
 ًارذنلاف لق (ردتفك نول هتسف) لاقف دءو أو دده م ةرادحا يف باصموه لقد وقوم تشل «ا.صلعا

 1 | نولعتسف قعملاو'لاصضلاو سامع نان ءءاطع لوقوهو مالسلاو :الصا ا هلع اد ىنءد رداملا هناا يد

 7 كابا ىراذنا ةيقاع نواءةسف ىمملاوراذنالا عم هنا ل-قوكالذ . تاخمم .ال نيد ع نكحها هقدصو وسر

 1 ميسم 1 ولا نمالرتمانس يذل فكه وقف فكو لوما وبكل ان
١ 

 0 ايلا بدك دقلؤا) لاقذ #2 مجرم بس عب
 220101 ١

 أ نا تكن ىدجاولا لات (امه دحأ) ناهجو همذو مالاز افكو دوةواداع ىدد(ركن ناك ف. .كسف مهابق نم

 لاه م رك باقعريكنا سم ونأ لاه ( ىناثلا) اه باذعلا اودو سدلأ ىريتغتو ىزاكن ا ىأ اريكتت

 جر
10130 

 ظ اتاو ,



 اكتم
 د يع اص

 - مح مصمم

 لملا) ناعم تاز (اورفت يراوس 60 ؟رامأف) امتلأت 5 فءولا كلذ لود ع

 هنن رقدتاامل هنأ لم_:<و ان رقدو ارا فزيدةّدلاو برقا !ةغازلاو دعوال رمضلا هور الف هلوق 5 (ىلرالا
 : رقام نال كل ورسم س هاو ىنءماذ هو لن ءابعم ن_سحلا لاهو برقلا سفن هن اكل عج

 0 ه اكلااتلعو تدوسا سامع نبا لاه اورفك نيذلاهوحو تةسهاوو ( ةئاشلا 'هلكسملا) ةلانعموار

 وهفءو'وشلا "اس لاقي ةن حلا دذ ةئيسل او عيل اءوسلا لصأوءودلا[هيفنيمت جاجا لاهو ةرما او

 هب ' اك-!!اهتلع نا,بتصقم_عهوحو تكلس قعك دعتمو هولا اذا "ا سئسو مخاد دا ئدس

 ) ةئلاثلا هلكملا) لقا ىلا دانقي نم هجوكسح موهوجو تراصو اود و .ةرخفل اوفودكلااهيدغو

 قلطم ىلءدءولا اذ_هىتمنولوة.وهلرقىفديءولا ل سنك ىذاملا نءراسخا ةفلز وأ رالكهل وقنأملعا

 هّللاباذء مها امل هنا ينعي ةفلز هوا رالف ةوقىف لم وأ لام اذهلف هاوق ىلع ذي هي ١ الاريسفت لهستاذدعلا ظ

 ةماسقاامدعولا كل ذرسفن مامأو ماس مم هي رقدنع م_عهوسو تس دوءو داع لن ىذلاك مسهل كلهملا |

 ىضانملا نعراسخ اة فاز هو ًاراطفهلوقنال كلذو ةفاز ءوأرام ىتخءانعمةفاز مو رالف هل اوةناكسصأ

 اوأراملىأ ةفازهو ارامل لت اًقمملاه ءاناقانع : طفال ارياف: بوف ةيضامال اهلية ةماشل!لاوحأو |

 لملا) لاسم همغق (نوعدت هب منك ىذلا اذه ل.قو ) ىلاسعت هل 8 « ايرقةرخ الاف ناذعلا

 '(ةيناشلا "لك ملا) كلذ ضءءل مهضءب لوي لي نورخ 1لاهو ةماانزلا ,دنولث املأ مهضعب لاق (فمالا|
 نوءدتو ه. نول _ستو نوءلطت ىأ» ءاعدلا نم ن وعدت دي رب*ارغلا لاه "«اعدسأ) هوجو نوع دن :هلوق ىف

 ادهءانعم ىوعدلا نم هنا(اهنانو) نورح دو نورخدتو نورك ذو نورك دن لدم ةغللا فدد-او نوءدتو
 (اهئلانو) نوثعسال م ؟:انوعدت هيل من :5ىذلااذهوا مكين أي ال لطان هنأ نوع دن ىأ هنولطمت ينك ىذلا |

| 
! 

 هلكسملا) همادع نوع دن مدكلبال نوعدت ىذا ادم أ ندماوراكنالا لبس ىلع اماهفتسأ داو :

 هلوق «ءاعدالا نم دلةثم نوع دنت ةعيسساا أو ةوءاعدلا ن 027 .هخ نوع دنت رضا بوقةعنأر# . (ةثلاثلا ا

 وهاذه نأ لعا( ملأ باذعن من / رفاك-ا ارح نك انه روأ م نمد هللا ئكح اهأ نا م سيار لف ىلاءت ِ

 :كمرافكتأ كوربق با ذب مهتوخ ني لسو هي هقا لص دمر انكا اقام ثلا عونا نعباولما ا

 صد رانر اش نولوقي مأ ىلاعت لاهم كالهلاب نينمزملا ىلعو لبو هيلع هلئا ىلص هلا لوسر ىلع نوم ديانا 1

 بالذ نع باحأ ىلا هت هنامث ادبأ مهيلهأ ىلا نومْوماو لوسرلا بلة نا نأ سننظ لب لاو نونملا برهن أإ
 ىحجروأ ةنامالاب ىنكلهأ ءاوسىلاعت هتان امها لق ىعملاوةب الاهذ_هوه ؛ (لوالاهسولا) نيهسو نم

 مكبلزئا ذا هنا باذع نم مربح ىذلا نمو هرف مكس ةءفنم ىأو كلذ فمك ةسار ىاف لجالاريخاتت ٌ

 وهو باذعلا نم مكس اع مكستالهف مكلري#م ال نأ ماع اذاه اهريغوأ كرت مانصالا نأ ن ونظأأ
 هيلعو هب امم ن نءنلا اوه لق ) ىلا: هلوق 5 باول ىف (ىناثااهحولا) ثعلاو: ويمااودمسوتلابزعلا

 ماعد لبي ل هنأ لهفاذلك و هيلعو هانمآن جرلا هنا ىنعملأو ( نيبملالض ىفوه نم نولعستفا هلك وا

 هيوأ هلع اناك وو هبانمآل هيل ل لسق نافاسنلكو يهم عو هياذما انا عمانةس فدانعلاو رفكلا لهأ ناو.
 متلعت «ءربغ ىلعألا ناك هيلعو لاقت مترعك اكد ركنا ردت نالااكو بطرس

 هلوق قفو ىلع نوكيل“ ابلاىئرقو ةيطاخنا لع نواعتسسف ّىر ةومك.لاوم أو مكلاجر ىلع خاكو ف ثدح متنا ٠

 لق) ىلاعت لاهو همللع لد .ادلاركذ هري_غ ىلءال هنلع لكوتي نأ بع هنأ رك ذا هن أ لعاو ن وبا

 مش مه زعل هوعن ضعبب نب رقم ماعم نأ دوصقماو (نيعم ءاع مكمت أب نك اروغ مك وام عصانا مدأرأ

 اولَو ةننأو تيالف نيعمءان؟ م 1 ام نك صرالا ىف ام رز و زامورالما "قورش !ئأرفكلا نم هلع وال .: ْ

 مح ؟رقل هوغو غو دن ودعم للاخ لامار * ىل_ءردقال ن 0-0 0 0

 لاةءضرالا فامهاذار' ”امنىأاروغهلوقونولزنملا ندث م نرملا نمهوقلر لان من أ أن ون رشت ذل املا | ْش

 لذعء ل عر لاسةد امردمملاب ىع*ر "اغلا ىدعاذنه_هروغااو ضرالا فى هذو بناذااروغروقاملاراغ

 هس
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 ١ اكم ئثءةلوقربفنىفاو د (ةيناثلاةلثسملا) عشفناو بكذا وهذ عشقو بكعواطمامأو مولا ىف ا

 1 | ىل_ءاهسلت' 8 *يهاهرذىف نأ لعاو ةداعالا ىف ة. انام الفار ايه باكلا اذنه ىف هنالثل 0

 | 1 1 يد هسا حاط لمعلا وريسيلاو عمسأا م فرصا تأ ءاضره-وىلاةمعتلا |||

 0 نءدرغارهو+ اوهس ءاناسثالان ا ىلعان الاءذ مب توماكتملا ّتحاو ضرالا فما ارد ىذإاوه هلوةوهو أ

 | هلا نيف ضرالا ىف أرذ ىذااوه لق لاه هنال نبإسملا نمةعاسو ةةسالفلاهلوش ام ىلء ةممكلاوزيحلا

 ان
0500 

 طف ضاناو افتر يخرب وتسموغناكتف ىثعىذلانا ءانوم (اهدحأ) اهودحو ههسو ىلع

 ٠ ( (اهناثو)روراتاوروذعلان ءامملاسا.ةءاق ىأان وس ىشع نم لاح ضقن هلا فن اكس ه هدو ىلعر خيو ةعانس لك |

 01 | سامبا ىشع نكنوكياال ةرباو دل اهلا ىلءازبكعو اذكه ىثئىذلا فهما نا

 ا [ىولال+ راك وكيال هوجو ىل ٍلء تك .لازيالو فة 1 م فل

 ' [[لامةرع ال | ىفرفاكلا لاح ةاجتح اذنه لاق نم مم اوفلتش اع مولعملا قيرطلا ىف ىئانملارصبلا
 01 |مضاولا نيدلا ىلع ناكنمؤملاذ ههجو ىلع ةما.ةلا موي هللا هرمش فس هلل صام ىلع بك 0

 ] 1 | لاعلاورفاكل او نموا لاس ةءاكس اذه لو ؛نوترخ لاهو ةماعلا موب "”ىوسلاق د رطلا ىلعىلاعت هنا ةرمشخ

 [| لب لاه نم مهتمورافكلاو نينم ملا عجب قحىفماغاذسه لاف نم موسمةاسدأ اوفاتخاو ان دإا ىف لهاناو
 |[ سامع نبا نع اطع لاهو مالسل او ةالصا اهملع <ىبتلاو لهجوب ادارملا لب اقم لاعفنيعم صّخش هم دارملا

 ىلع (ىناثا!ناهريلا) رسانيراعو ل_هجوب أو هةمركع لافو باطما دع نب ةزجو لهجوبأ دارملا

 | (نورك-كةامالءلق ةدئفالاوراصنالاو عمسلا مكلل لعجو م أ آنآ ىدلاوه لق) ىلاعتهلوق « هتردت لاك

 1 | دعب ناهربلا دروأ“ ءاوهلا فريطلا فوقووهو تانا او. ارياس لاح ن نمالوأ ناهربلا دروأ اى ىلاعت هنأرلعا

 | | | حرش مدقت دقاوداؤفل اورصبلاو وسلا لاح هيفام بئاسعن مرك ذود الامد هوهوس ا: [لاوحأ َنَم

 ًأاهرةعض مكتكل ةفيرسشلا ىوقلان ماهبقأم عم هيالُثلا ءاطعال ا هذه م 5 دسطعأ لاف ىلا هنأ اكة فعل مق

 | مذل | 27 27 عمم م كد: اكف هو ةاقعام ةيقاعف امأتالو هوةرسإ انج جريتع الف ءومتعاناايت

 م | كل: فردين أو هىل  هتدتا ةمنركش نال كل ذو نور كح كت امالءاق لاه ادهلف عا رااءذهمت د سفأو

 1 ش ىلاعت هنأ لعا (نورم ءااو ضرالاف مك ارذىذلاو*لق) ىلاعت هلوق 5 (ثلاثلا ناهربلا) ةئملا ||

 تلانثهنا ذثو ده مث لقعلاورصبلاو عمسل اى موا نانالاتاغس: مئالوأ تاناويملا لاوحايلدتسا |

 ١ | ناك امنالئالدملا هذه ىف عورسشلا نأ لعاو امجازيكمنانسنالا نوكىضتقي اذهو ضرالا فناسنالارذ
 ١ ًاروذغلازي زعل اوهو اللع نس مكيأ ىولسل هلوةىف* العال ن نم هاعداامتث.ل ريشنلاورمشحلا ةعصنادس [

 0 ا | مك ًاردىذلاوهلقهلوةباهقح ئدترد فلا< ىلع لئالدلا نماهو بورك واط ا اذهتاسثالجالغأأ

 || [نورسش هملاوه دمد لاه مرحال ةداعال !ىلع ةرَدَعلا بوت ءادما قالا ىلءةردقلا تناك او ضرالا ىف

 1 أ ىلصا د سأل ىلاعت هنأ لعاو بولطلا اذه تايثال ناكاسغا لن الدلا ٠ نءهرك ذمدة:ام عم نأ اذبهبنيسف |

 ١ ال 9 معده نء ىح هللا با دعب مهفو 2 نادرلسو هلع هللا

 ْ | مسا ؟نادءولااده ىت٠نولو ةو)ىلاعت هأوق

 0 0 ا زلرعا ذو. ل رووعملا ظفةان تولوةيو لاق ىلاعت

 1 ا ] لع كاذدولوت, اوك مهلعلا (ةياثااةلكسملا) دعولاادهىّيم نولوقد اوناكفريدقتلاو ىذاملا

 ١ 'لؤساادعولا (ةثلاثلا هلدسملا) هلم الف لستتي لامل هنأ ةفعشال ماهم اهنولو ةياوناك مهلعلوةيرضسلا

 ١ [|| فالتخالا اذه انو باذعلاق واطم هنأ ( ىناشلاو) ةمامقلا هنأ (امهدحأ) ناهجو هيفوهامهنع

 1 انأاغاو هتلادنع ملعلااغا لق قاصر 0 لاؤسلا اذبهن ءهقلا بايسأ مهّا» اشنا كلد دعب رهظت

 فاتححوهو ىدنع ل_صاس لوالا لعلاف عوقولا تتوب لءلاريسغ عوقولابرلعلا نأ دار او (نبضزرب دن 1

 م-هااس نيب ىلاسعت هنا مث هملا امد ماريدت ىفوك ىةاسالو هللالا 10 ا تسمو ما الا ىف

 ل



 عع
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 هنلاقلخام لوأرخ اريخ فوملةااهللا قل ام لو أ نأراسخالا ىف ىور هنأ هسلعل ا دلاواولاه تاهولما |
 اهنم عفتراف تنطستو تباذف ةسهلا نعب اهيل ارظف ةرهو ىلاعت هللا قلشأم 311 رخ آريسخ فو لمعلا
 ملقلانا ىلعل دتاهءومء؟رابخالاهذهذاولاه شضرال ادي نزلا ن نمو تاما ناخدلا نم قلن دي زو ناخد

 | ىلاعت هلوق ه» ضقادما!ل_ه>الاود_-اوءوث * تاموا_غلال_صأىه ه ىلا ةرهوملا كاتو لةهلاو

 اعقاو م-ةلانوكمف مهرطسو دارما نوكي نأ ل مدحفر دصملا ريدقت فاه دعبام عمام نا لع! (نورامسب امو )

 قلك ىل_ءملةلاانلم ناف ني ريدقتلا ىلعو بوةكملاوروطسملا هيدارلا نوكين أ لمتحيو باكا سفن

 هرط سيامدا رملا ل لقو لق 5 لكب بتكيأم لكبو لق لكي مسق أ ىلاعت هن“ اكواره اذن ىدملا نكن ! تاهو ىف |
 بارصأو لبق هنأ اكمهلنورامسي ىفربمضلا نوك.:هباصتأ لقاايدار نأ زوجيو نورتاككلاا مار كلاو ةظفملا

 هلوقبدارملان روكي تأ لم مف نيعملا للا كلذ ىلع لعلاا_:لمسناامأو مّماروطسمو ىأ م هرطسو لقلا
 لبيعها ه مدار ا سل نورط ب هلوق ىف ها ظفاو طوفحلاحوللاوهو «مف نورطسرامو ىأ نورط_دامو ظ ٍ

 ىلإاةشاكلارومالاعيجو راعالاو لاسعالا نم هيف ترطسىتلاءامس الاكل داراانوكي وأ ميظعتلا |

 ناو نودع كبر هيو «تناامؤل اعف هملع مسقملارك ذيهعد ١ هس 00 هنأل-ع او ةماسقلامول

 هلثلا) ناتلثمهمف نودع كب رةمعنب تنأام هل اوق نأ لعا ( ميظع قا ىلعا كياو نونممريغارجال كل
 ريغتم هوجو هيا ذاف ءدجت لذ هتبلطف اوس ىلا ةجي دخن بام السلا هيلع هنأ سابعْنبانعىور ( ىلوالا

 نآرقل انه لزئاملو أو هذ كير مسانأر ةادل لاه هنأو مالسلا هملع لد ريس لوزنرك ذف كلام هل تااقفرانغالب
 رك ذفدجتايةالصلا !ذكه لاه و نيتعكر هعم تماصو ىلص م تاَض در ودف ضرال ارارق ىلا ىف لّرن م لاق

 هموق نيد فلاش دق ناكو اهعنياوؤهو لذون نب ةقرو ىلا ةحيد> ترهذف ةجي دل اذ مال لاو ةالصلا هب هملع

 نأ مال سلا هلع لو ريل سعأ له هل ل اقف هانااق هتلسراف ا د#ت "ىلا ىلسزأ لاق هّدل اسف ةمئارم صئلاق لل

 لوسرلاءاعذ لبق تام ما زيزعارصصن كنرصنال كنوع دىلا تيغب ل هنلاو لاقفال لاقف اد هقلاىلاوء دنا ا
 وهو نو ذج؟ سيل نا ىلسع ىلاعتهقلا مسقاف نونج نا اولاسقف ب رقرافك ةنسسلأ ىف ةعقاولا كل: تعقوو |

 هناقلا ىغدن : .الاهذهو كير مسا عبس لوق لزنام لو أو سابع نب ا لاه مث ةروسلاهذه لأ نبتنإلا ىلا ١

 ىندملاو نيل ىف عقو مالك كب رمي هلوقوربدتا نو:هكوام مءاوه تنأ حاحزلا لاق (ةيئاشلا هلع لا |

 هللا معن تنأآو نو:د؟ تسل هللا دمع تاأو لقاع هقلادمحج تن لاقي كب رةمهن نوذطا نع نتا |
 تاازامناةمومذملاةفصلاو تاصحا.تاةدومحلا ةذصا كلنا هاّمعمو ريقفب تلقا دمه |

 وهو ةوبنااو ناميالا, ك ماء كلي رةم_هئيدي ريسا عنب اوءاطع لاهو همارك او هفطلو هللا عاعت اةاعسأوا

 تاغصلا نم عاونأ هثال انوه هغصو ىلاعن هنأ لءاو نونجن كن ارك ذلا هملع لزن ىذلا اهي 'انمهلوقل باوج
 كلذو اهتدص ىلع ةءطاقلاةلال داكن وكي أم ىوعدلا هذهم نرق ىلاععت هنا مث هنع نوما ىنن(ىلوالا ةفأا)
 ىلع اكيلا لةعلاو ةءانلا ةحاصفلا نم هةدس ىف ةرهاظ تناك ىلاعت هللا مع *نا ىلع ل ديكور ةمعن هلوقنال

 ةرهاط ة سوس# مزلا هذه تناكاذاو ةمركم لعب فامتالا ده كلر ةءاربلاو ةمسضرملا ةريسسلاو

 ىلءةمخ.قدااةلالدلا ىرحم دي راح نوكس:ل ةةرقدلا هد#ه ىلع هبن ىلاعت هللأف نونلبالوصغ قار اهدوجوف

 نالوةنو:مملاىفونو::ريغاربال /ناوهلوق (ةيئاثلا ةفصلا) .نوذحم هنا مولوق ىف ني ذاكم-منوك
 نيذملاو هفعضأ ىاريسلا هنملاسةي عوطقمالو صو ةّصريسغىندللا نأ ني رثكالا لوقوهو (امهدحأ) | | (

 هريدظنو ةيراض ان الك ف صد «اهماعط. نيام بساوكس دع ه ددسال وق هئمو هعطقاذائشلا ندو فرعضلا ْ ش

 بيسي كيلعر دكمريغ هنأ ىبكلاو لئاسقمو دهام لوقوهو (ىاشلا لوقلاو) ذوذجتربغءاطعىلاعت وق |

 لطف سيلو كلم ىلعءيجوتس ات باوث هلال كاع نوذميرمغ هنا هجولا اذهرب رقى ةلزتعملا تلاه ةذملا | ٍ

 رب ركتلاكت وكي هجولا اذه ىلع لاف همذ ةنمال هلأ دمغي رجأ هنايهفصو نال هيث أ لالا لوقلاو هادا |||
 كرتااونعإلا ادهلا_ةحا ىلءّكل ناءاسنهمموقلاه ىله>ْئث ىأىلءرحالا اذه نأىف اوفلتخامت |
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 نوبعأ | نم راها نيعملا لمقو عسا نم عيسك نيعلا نم لوهة:ءوهفنو.ءلاءارتىدلارهاظا!نيعملاو ىتضزو :

 لبو هيصصو هل آىلعؤ دمت مادم_ب ىلع هلا ىل هو ملغ أ هلقاو ىربلسا ىف نعم لمق هن اككردا ىف ن اعمالا نم ْ

 ظ 0 (ةكمابان وسو نانث ا شو مةلاةروس سب
 ظ « (ميحرلا نجلا هلا سس ه

 | ةرقبلةروس لو أ ىف اهاسشح رشدق سما اذهىف ةروك ذملا لاوقالا (فوالا هلكسملا) ناتلثم همف(ثرأ

 0! | اذهونونلا اذو سنوبرتذىف هنو دكمسل اوه نونلا نا (اهلوأ) عضوملا اذهاهم صتخم ىتااةدئازلاءوجولاو |

 1 | تودلاب ممسق هنا لاه ن ء مهتم اذهب نولثاةلا مث ىدسلاولئاعقمو دهاجمو ساسع نبا نعىو م لوقلا |

 ١ [| ستحا ىذلا توسان مسق هلا لاق نم مسمنمو ىلفلا ضرالا تحت رح ىفوهو ضزالا هروظ ىلسءىذلا|

 | (اشلا لوقلاو) همديةورمتمسهس لما ىذلا توشاب مسق هنا لافت نم مهنمو هنطب ىف مالسلا هيلع سنوي
 | رعاشلالوق هنموةاودلاوهنونل نأ ةداتقو ن_هلاو اغلا راسسْس او سامع نبا نعىو صاضي ار هو |
 ظ 00 مولا عمال نونلاتقلأ ٠ مهلا فعسريقوشلااماذا ظ
 ىرخأو قطا اله ةران مهلا ناف ةيظع باكل بسام هبةعفنلانافلةلاو ةاودلااه-قاذه نوكف |
 أ ةرقنبهبواعم هاور هدف هرهللامه م: امدكثالاا بكت رون نمح ولن وناانأ(ثاثاالوقااوإ ْباَكلا ْ
 2 انال ةفعض وج ولا هذه نأمل اوةكتالا اهب بتكت ىذلا دادملاوهن ونلانأ ( عبارلالوةااو) اعوفره ْ ١

 | ةركشءةاودب نوكي ريدغتلا اذه ىلع مسقل !ناف هنونثو هر نااسسنب ناكنا بجو امم انا هجاذا |
 هفرمصنالوأ هر خو هفرصن نأ ا. !اع ن اكس ناو مقلا وةاودو لءقوأِململا وتركهم و لل.ة هناك ةركشمنكعسوأ ْ
 ْ نم-رلا نم عمت هناف نمرلا فورحرخ ؟انهه نون نا (سماسملا لوقا او) فرصنم ريغ تلمس نا مو

 ||| اشيأ اذهو مسالا اذهماقي مسقلا دوصقملاو مسالا اذه نم ريخالا فرحلا اذه هتتارك ذه نورلا مسا |
 || ضرغلا نوكيوأ ةروسالا معان وكي نأ اما هناانهه ق1 ىلإ ةءنطابلا تاهرت باب في هزي وت نال فرعض |
 0 ظ راهظا ف نوغلتممءارقلا (ةيناشلا لكسملا) ةرقمااةروس لو ف ةروك ذااهوسولارتاسوأ ىدحتلا هنمأ

 || تناك اذاواهبفنيذكالاعاممجاةل الدب فقول ام. ىو هنالفاه رهظأ نك لقلاو ن دل وهن.هنافحاو نوذاا

 فور ىف ىنئتاسغ اا همالنيمستلا بجو اهدعب امم تاهغنااذاو اهدعبا ملاصفنالا ردة: ىف تناك ةفوقود

 ددعلا ف مهلوقو هللا لاو ىف فورا اهذه عم عطل ل_صولا ةزيمه نا ءاف> الاهحوو لاصتالا دنع مهلا

 ادا رذدقون وذلا تمفخأ اهتلصواذاو لمولا ريدقت فان ا اذلع اهعمةزمهل ا عطقت ل ثدح نق نانذلا دحاو

 ع ظ ىلاعت لوقو صن !ناو هملع فوةوملاك“ امهلاو ءاسهاهن ال ىلا بع أ اهراهظاوءارغلا لاه سنو سط ىلاذه
 0 'ءاهملاق نم هب بتكب لق لك ىلع عقاو وهو سندا اذه وه هب مسقملا نأ (امهدحأ) نال وقهش(ملقلاو)
 ظ 1 نماك ملةلاب ناكل اريسمتي نلعب لامن انالا ٍل_عملةاان لع ىذلا م كالا كي رو ىلا هت لاف ضرالا ىف نمو

 | ا أ ءرملا نك ف بالاخلا ةةزم بئاغلا لزني هنأ هن عافت الا هوو ناسبا هلع ناسنالا قا لاقف قطنلاب

 ' ||| ىلا نئاكوهام بتك اه لاه نولقلا هت قا املأ سابعنب !لاق ملَعلا هللا ناشام لوتأ ن اريخلا فءاج ىذلا

 || هلوطدون نم ل_ةوهو لاق لاسعالاو لايم الا نمةعاسلا موقتنأ ىلا نئاكوهامب ىرخ ةعاسلا موقت نأ
 ظ ِ وهام ةكفردقلا تك ا!لاقث ملا هللا قلخام لونا لاه هنعد فاجم ىورو ضرالاوءانمسلا نياك
 ش |ذاجملا ىلع هل- بوريك اذه ىضاقلا لاه هنم غرف دق سعأ ىلع سانلا ىرويانغناو ةمانبقلا مويىلانئاك
 هنوكنبي مولا ناف ئه و ضو مف الفاعاس-ن روكي نأز وحال َهناَكَلا ىف ةص وم هل اوه ىذلا ملقلا نال
 ىذقاذاهلوةكوهو نودن ام لكي هارحأ ىلا.ه: هنا هنم دارملا لب لا باكل هل 5 هن وكنب و افاكمانا ويبخ
 رمغنمرو دغملا ف ةردقل اذان درو ه لب فراكتالو مدل انه سدا هناف نوكتحبف نك هللوةيامافارمأ ظ
 ' (|| عيب ل ص الاكوه ئث هنأو لقعل اوه اذههروك ذملالقلانأ معز نم سانا نمو ةعفادمالو ةعزاسم |

 : كا
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 ةكالماحاورأسنج نمتناكاهلاك :دْدو اهتوقلا مناك ةجردلا ةءلاعةتةظعتناك ذب رشدلاحاورالا |
 ىنهنوريو دما ىرتسفكأ (نورص ورسسدةسف) لاق يظع قا ىلع هناي هةصوامل ىلاعتهنرلعاو
 نوكي ف دكهنا|بندلا ف نورمص_رورصبت سف ىئدبايث دلا لاوحأ ىلع كلذ لح نم مهنمتالوق همفو نيكرشملا
 لةلان مولع لو:سستو نينوعام نيلماذ نوريصيو بوا هلا ىفامظ ءريصت كن اف مه سغأ ةدقاعو ل هأ ةمقاع

 ادغنولعيس هلوةكوهوةرخ الالاوسأ ىلع دل نم مهم ءور د باذعااي دعوا ذه لئاسشم لاه ببتااؤ |

 ةدسعى أو سفخالا لوقوهو (اهدحأ) هوجو هضذ (نوتفملامكا) ةرقامأو نقال ةلزكتا دف

 تنتائىأ نهدلاب تينت هلوةكنونكاءنتف ىذلاوهو نو.:غملا مكبأ ىلع لاو: دئازتةلههابل نأ ةستق باو
 نكمأ اذالامو باول! اذهىفنعطءارغااو* حرفلاروبرتو ف. ان برضن « ةدسءوب أد كنأو نغدا ١

 جرفلابهمف ننام فشكوج رئهاسنعت تببلا امأو ىلوأ نإ ذناكءاساا حرط نو د نم ميلا ىعاا ناس همه
 نونللاوهو نوتفلا ىنععانه»هنوتفلانأدرملاو ءارغأازاشاوهو (اهئاو) جرفلابرصنل اوحرتوأ
 دقعى أ ىأردوقءءهل سل لاقي ريسلاو دةعاا ىنععرو لاو دوةءااوذ لوعذملا ىلأ» ىضترداصمل او

 ىعموىف ىععءاسلا تأ (اهثلاثوإ) سابعنبانعةطعةناورولاممعلاو نسحلالوت اذفوىأر
 نوءفملا(اهعبارو) رافكلاا ةقرفىف مأ ءالسالا :ةرف فأن وذحلا ندي رغلا ىأىف تورمصسو رصاتسقة لالا

 ىلاعت لاةفاناط_ثهيناا ولاه دقق نون هنا اولاهاا مهو هل دى نوم هنأ كثالذا ناط.ثلاوه ظ

 وهكرنا) ىلا« لاق م « لمعلا طالتخاون ونا هنم له« ىذلاناطمشلا موهانادغت 0

 ملدعأ وهذ رناىعأان وكن أوه (لوالا) ناهجو همفو (نيد:يا ا لعأو هو لمسس نع لض نء ملعأ

 نوكينأ (فىفاشلاو) نودةهملام-ه وءالتعناب لعأ وهو ل.س نعلواضنيذل مهو ةقرقلا ىلءنينانأن | .

 لالضاانوفود وم مهنكلو لذ زاوذكح م_هولةءانمهسفنأ اوفصوو نونا اومرمهنا ىنعاا |
 بدس لص احلا زاسمالا نم ةياعرلانىفو !لالشلاوذبادهلانلماخاز امتمالاو دبادهاا,فودو تنل
 هاوق « انندلا ىفةواقشلاو ةداعسلاهنركاذهرةواقشلاوةيدبالا ةداعسلا هترعْلا ذنالنونطاو لعل

 ىذلا عم نو دل اىلا هتيسنو!لوسرلا يم راكم هلع امرك ذا ىلاعن هنأ لعا(نيدكملا عطتالف) ىلاعت
 غم كل ذب هماق ىوقو هموق عمددكنلا ىلا هوعديامع هعبنا قاذناو نيدلا ىعأ ىف لاكلا نمهسل هيدا نأ

 ةكم لهأ ءاسور ىعينيبذكملا عطتالف لاقن لزتاملئاوأ نمةروسل ا ءذه نافرافكسلاةرثكوددعا:هلق
 لاف مممفل ا ىف ددشنلل بم وباهلاهّنا نءاذ_هومهعطن نأ هللا ءافهنانآ نيدىلا» وعدم-مناكلذو ْ

 ( ميز كلذدعب لثع مند نعم رغلل عانم يع ءاشم زامهنيومفالس لك عطتالو نونه دف نه دتولاو دوز
 درتملا لاهو م الكلاب راةلاوةعئاصملا وناللا ناهدالا ثمللا لاه (ىلوالاهلثملا) نائل ههمفو ْ

 هيلع تنام شبر, ىنعملاورمذدام فالح روظأو همف ناخ اذا ءسمأ ىف نها دو هيد ىف ل_جرلا نفاد
 ىورو كلن ونليو مسهل نيلتف ىطرئالام ضعباوكسحرتيو كل ذلثم واعف مها ةعناصم هنوضربالا<#
 نارامضاب بص لونونهديفعفرامتا (ةسناثلاةلثلا) نورفكفرفكتول سا بءنبانعءاطع
 هلوةكنونه ديم هذ ىأ فوز أ دتبمربخ لعج ناوهورخآ قيرط ىلا هب ل دعدةهنال علا باوجوهو
 نمناكو نورا معزو هب ومس لاه هئنمح نونه ديم_هف نه دئولاو دو ىبعم ىلع فاخيالف هبربن مؤ! نأ
 :ذهو نيذكملا ةعاطنعءامنا 1 ىلاعت هنألعاو اونهد دقن هدتولاو دو فاصملا ضءن ىفاهنا ءارقلا
 تافطداثوصوءرافكلانم ثاكنم ةعاط نءىهنل ا داعأ هنأ الار افكلا عسج ةعءاطنعىهناالواتت ْش

 فال اريثكن اكن م فالحل او افال>ب وك (لوالاةقدلا) هذه ىف تامدلاكل”ورغكلاءارو ةمومدم ش
 ب ب يا 3 دواوا#
 ةفدلا) مكناعال ةضرعهللأ اولعجتالو هلو هلثمو فاما داةءانا رجه هن ىنكو لطاسلاو قع!
 هللا ىهةناهملاتأ ( امقدحأ) نآهج وهذ ُحاْناهملا نم لعق وه حاجزا لاق انسه هن رك (ةيداقلا | 1

 م لا وبذكلاى فالحلادا راانالاثسهم ناك امنا هنا (ىناثلا 2١ زيبقلا وىأرلاف 5 رابقحأو |
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 ظ أ ناب فو هللاىلا و واللا ءاعدىف تازدعملاو هوب :ءااراهطاى كلن ادار 1انورخالاهوامعاداءطظعارسأ بها

 ظ ا ناف مظعلام لا اذملاغتشالا نع نونملا ىلا كابا مهتيست كعنمتالف عادلا صامل رجالا اذهمهل عر ثأا |
 || هلكلا) ٌلئاسم همنو يلع قل ىلع كناوىلاعن لوف (ةثلاثلا ةغساا) هللا دذعةملاعلا ةلزتخلا همس كل
 1 رنك لا دنا ْن وزان ءامر نأ فن رءتو لب رةمعشب هل وق نم مدقتاارع رسفتلاك ازدنأ معا( كوالا

 1 قالخالا كا افوصو م نكن نءو هنم ةرهاط تناك ةءطراالاعفالاو ةدمجا قالخالا نال كل ذو أطخو

 . موجال لاك ةدمجلا هقالخ | تناك لو ةةسنيناسجب اال خ انالهملا نونا ةفاضاز رجم لاءفالاو

 ! للامن فاكس تسل ىأ نيفاكل نما اموارنب أ هلع كلعأال لق لاقت اذهلو ةمظعامئارهقنا اهفصو
 ١١ ]| هناي قل فصوانتا نورخ ل اقو عبطلا ىلا عجرب لب الد وطء مأ م وديال فاك. لا نال قالا نم

 7 ادم ىلاعت هقاىمأ ىذلا ىدهلا ادهوهمدّدقا معادهيفهقا ىدهنيذلا كد :اوادل لاقى اعتنال كلذو راع

 هع رمش نال عذ اريثلا وه سداو لو.رااب قت الري_غوهو دملة كل د نال هننا ةفر ا

 . || نمدحاو 0 ١١ نوكح. نأ نيعتت م-هعا رمل ةفلاسخم

 أ صاف دحاو عوذباصت# ناك محهئم داو لكنأ اكنعر كلا قاذتا نم هب صةاامفنيمدقتملا ءاسئالا

 | | ةجردكلذناكا نو مهفاقر ناك امعوممج ىعأ هناكف لكل اهىدّةينانمالسلاو ةالصا اهلع دهم
 ا ىلءلهلوق ىهر ىرخن | ةق.قد هدفو مي_ظع هاب هقاخسهقلا فصو مرحجال لبق ءاربنالا نم الرسل ةملاع

 1 ةبسنلاب هناواهيلع لوتسمو قالخالا هذه ىلع لهم هنا ىلع ظفللا ل دف ءالعّدسال] ىلع ةلكو ظعقلخ
 (ةئاثلاةءلثملا) د ومأللا ىلا ةدسسنلابرمالاكو ديعل ىلا ةيسسنا اى وملاك ةهلمللا قالخالاةذهرىلا

 ]|| ةليمللامتالا ناستالا نأ لعاور للا ل اعقالاب ب نامنالا اهب فصتملا ىلع لهب ةيئ اسف:ةكتلم قلما
 0 ظ الطلاق لجو نلفلا يازوسلا دب ايت راحو لجان اعداتال ونمو دج

 1 |ةلرتو لعفااو لوقا انسانا ىلا هلاوتالماعملا ف ددثتلاو بضغلاو ل_ةملاو مش لا نم زرضلا

 ١ | ناكوأ ب باستا هل ع ملوح نفيا رهن اوميضو علا وعلا حاسوب ءهلاو عل طاقتلا

 5 هلناثا ىورو يلظعنيد ىلع كناو٠ ءانعم لاق هنأ سا عننا نعىورو رخآقدهل ل صحو هلاره_د

 | مالسالا عي ك تمالو كل هتسفطص ا ىذلا نيدلا اذه نم ىدذع ىضرأ الو "ىلا بح أ اب د قلخأ هلله ىلاعت

 أ. لاكرلا عرب نيدلاو ةءللع ةويقو هي رظن ةوق نانوق هلناسثالا نال كلذو فعض لوقا اذهنألع ءاو

 )أ باعدام نككورخ "الا ىلع امه د لج نكميالف ةملمعل اةّوقل ا لاكىلا عجري ناحناو ةبرظنلا ةَوقلا
 ْ أ 'لاردا ىف كا ذ ناكح» اوسةداعااودةغللا ىف قاهللانأ (لوالاهحولا) نيهدو نملاؤسلا اذه نع
 7 | لمحل لاعف الاء ناستالا نوك هرامدعان ىذلا مالا وه قلخلا نأ انسانا (ىناثلاه-ولا) لعن وأ

 دادعتسالا ةعدعو قا ةمهاالا فرا عمال دا دعتسالة دي دش هل ىلاةمسدقلاحورلا تناك الف الهس

 ا ا ةلوهسلا كلت ةيمست د عييالف ةقلسا فراعملال |ومق ىف هل_صاح هل وهلا كالا هل-طاسلا دئاَمولا لومقل

 ] أ تسل تلاه هنا ل وعز قلُخ نع ىنب ريخأ ةشن اعل تاق ماشه نبد_ءعسلاق (ةثلاشلا ةلئسملا) قالا
 | قلخ ناك تااغف رخأةيمتائسو مالا او ةالصلا هملع”ىننلا قلخ ناكمناف تلاه ىلإ تاقنآرقلا أرق
 1 10 ا ارمثص ىلا نوما فأدقتأ رقم نآرقلا
 ظ ءاانةيوددلاتاداعسلاو ةبئ : دبااتاذللا نعد ةرغنلا ةديدش تناكسو ام. قاع ام لكيلا وبسغلاملاع

 1 1 ا ناكام تاه دنت اع هس نورا اس يورد لاق لوم نم اةش قرر رولا رطشلا طم

 ّ 0 اه لعأو رمال هب ات أن نمدحأءاعدام لو هيلع هللا لص هنا لو سر نم الخ نسحأ
 0 ةئثىف ىف لافا ف نينسرسشعلسو هيلع هقلا ىلص هنا لوسر تمد سن[ لاهو ميظع قل ىلع كناو ىلا عت لاق

 1 1 أ اد هبة يرانا تقى من رامفصو ىلا هللاّتالوقأو تاءفاله اءنأ /ئثىفالو تاع هتلعف

 ا | كناولاَعذ ميظع هنأب ةيلم علا هنوق ىلا عج رام فصوو امظع ماع هلنا لطف ناكو لعد نك_:ملام كالعو ل اقف

 | ( لف رد او الا تاه عرمت لدن ئث يول نداجبس نايل وسل ميلظعقلخ ىلعل
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 نوكينأ ب اوما مكحو اذا باوح لاق نال لاه اًضيأ ةمف لعب أ و<الواديز أ, نيمح ديرت اننا ديذ|]|
 مالكلا فام ل دثلا”ئث همف لماسعلا نأ ا نملع ناوسقلاناذه لطبااو هملع م دمَّنالو هك باو وهام دعب
 ناكتاو ةمف عملا لمعي نزاجامناو كل ذوخو أن ذا لومق نعل سعر فكيو أ د_+جيوه كل ذو «بلع
 ريدة: فرالل ه2مباشم ىلع كلديو اهملع م د: ناو ىناعملا همف لمعت دق فرظلاو فراغلاب ههبشل ه.لعام دعم

 نأ نم نسم لاك همف لمعي نأ نم ىنعملا عذشب ل فرظلاكراصاذاو لام اذ ناكنالةن الارب دقت ناف هعم مالا
 هيلع لادلا مسقي هنف لماسعل اوافرط ناك امم دي دج قل ىنل مكنا قزمم لكهتق هاذا مكي هلوقودخ ىف لهب

 رفكو نينبو لاما ذناكنالانتانآد حب هن هريدة:نيذبو لاما ناكنا وق كاذكف ديد قا ىنا مكن هلوق ||
 بذكلام اذ ناكنال ريدة او ماهذتسالا ىلعناكنأأ رق( ةثلاثلا "هلم ملا) نينيو لاماذ ناكئالانت اياد
 لكعطنال ىأ بطاخمملل طرنشا او رمسكل ان ناك نا عفان نع ىرهزلا ىورو لاما ذ ناكال هعمطت أري دتتلاوأ 0
 ىلا طرمشلا فرصريطتو ىنغلا ةسعاطلا ىف طرتشا هن اكسفءانغارفاكمل عاطأ اذا هنال راسب اطراش فالس |
 | !دعوتملاهت هلاوقاو هلاعفا ع ابق هنع ىكح ا ىلاصعت هنا لع اورك ذم لعل هلوق ىف هما ىجبرتلا فرمص بطاخلا |
 موسوموهف هتهنو لاقي اهمشيامو ةدكاارثأ مسولا (ىلوالاا "هللا ) لئاسم همذو (موطرات] ىلعهعستسإ هللا

 اغاوفنالا انههم وطرخلا دربملا لاه( ةيناشلا 'هلثسملا) هل ةمالع نذا ىف عطقام اوبك اماامبف رعد ةهسسن

 ءاضعالا لإن ءامشال ةعوضوملا ءاعمالاب سانل اءاضعا نءربسعما | نال هب فانذسالالدس ىلع ظفللا ا ذهركد

 رفاوللاو فالطظالا,مهلحراو مهيدي نعورفاسنملابس اال  هافش نءريعياك اف افضتسا نوكيتانا ومأعا نم
 تالذإو هباع هعافترال هج ولا نم عضوم مركا فخالاو دل ىف عضوم مركا ولا (ةثلاسثلا”هلمملا)

 ير ا اولافتو ةفنالا هسنماو داو ةسجلاوزعلا ناكم هول .عج ظ ْ
 ىلع اّنالءناهالاو لالذالاةباعنع م وطردلا ىلع مسسولابريعف فنا مغرو هفناعدسج ليل ذل! ىفاولاهو ١

 ةيلاعلا ف أو لئاسقملوقوهو (اهاوأ) ءوجو همقفلوالا لولا ىلعامأ |.ندلا ىف لص لاه نم مهتم .ةرخآالا ىف ل صحي مسولا اذهان ممهنم(ةعبارلا ةلملا) هولا نم عضوم مرك ١ ىلع فيكس نيش هولا |
 دارملاناف ةمسلاب ص دق ناك او موطرخل ورانا لود لبق ههجو دوس هنادا رملانأ ءاّرفلار است اذا

 فرعيىذلا لعل رخاالا ىفهل ل ءصس ىلاعت هللا نأ ( اهنناناق) ضءد نع ىذؤود هج ولا ضع: نال هحولاوه 1 ا
 ا رخكالا ةحادي الا ىف نأ (اهثاانثو ) ىلا نيدل اراكمنا فول وسرلا ةوادسعىفاملا ناك هنا ةءاسقا | لسه هب |
 ا ناكلفةنجلا و ةقثالا بسد قلل! نيدلا فن هطلا فو لوسرلا ةوادعف غلابامنا رفاكلا كلذ نأو هو ىدنعاا
 اذه نءربعف ةمجلاو ةفئالاهذ_هوه ةرخآالا باذ.«أشنم ناك ةيجلاو ةفئالا وهراكنالا اذهأشنم |

 | |ندلا فل صخامنا سولا اذهنأوهو فاشل لولا ىلءامأو موطنا ىلع همسنس هلوتتي صاصتخالا
 هنا ىورو شاعام هف:أ لة ةاءةمالع كلذ لءكف ىف. اب همطضس سارع نبا لاق (اهدجأ) هوجو هيضق
 ءىدرلاركصتااءار وي ريصر هنا مسولا اذه ىعم نأ ( اهينانإو ) لاتقل | ىف فيسسلاب مطقنر دي وبىل: اع |

 ىختالاك ىخيال ىحاجضاوأناس هسه نيبتو هقرافي ال اندش هب لسن ىب#ملاو ماعلا ىفيبقلا فصولاو
 دارملاو *وس مسيمهممو دق ةشحاف قار ةحجبق ةبسم ىف هبست ىذلا لجرال برعلا لون ميط رخل ىلع ةمسلا
 سرج لاه ةّديلا لوزتالو ىسمنتال وسلا نااكهقر اغيل اراع هي قصلا هنا

 ٠ . لطشالا فت! تعد ثمعرلا ىلعو « ىهسمق دزرفلا ىلع تعضو أ
 | ةغلاملا هذ هن ؟كشالو لوزرال راع سلع قل ىأءاسسهلابلطخالا فناعدجو قدزرفلا مسودناديدي |

 اًذهأادهشداموم وطرخلا ىلع - ولاكك لذ ناكف رجدلا هو ىلع تسقي ةرمغملا نب د.لولا ةمذمىف ةبيظعلا | ْ
 || نأ لدجت نيرعضنملا نم ىورب(اهنلام و) اهتغزيةاشلاف رهتاكرمشلاب فرعي هلا ميز ف لاف نملوق هجولا |

 ظ دشن ورم اود موطوخلا
 1 ظ مطارسسللا بارش ل يلابتنأو .« برطقووولاقكمويل انت ا
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 ١ | مدقأ ا كلذ فرعواذا هلالجو ىلا عتهتنا ةمظع فرعبال هنا ىل_علدياف الح هنوك لوقأو سانلا دنع
 00 | قلعتم ناكو هللا ةمظعب ا اع نكي مل نمو هتفصر همس اي داهشتسالا ىلع لطان لك بنس ناوأو نيح لكى ف

 ٠" [|| ناوةيدوبعلابهسفن فرع نملالا لصتال سفنلا ةزعنا ىلسءلدياذ هفاةيهمناك اسندلا بلطب بلقلا
 ١ ١ [ لاف ناعلطلا با.علاوهواز امه هنوك ( ةثلاثلاةفصاا) هيدويعلاربس نب لفغ نملالا لصحت الاهّناهم

 ا ُ | هنق دش ىوأو نسلم خ نءو بمعل ارهظي كا ذرثاو هوركملانمهركذي ىأ ساناازمهي ىذااوهذربملا

 1 ش د ياك عمنا دس دنرك (ةعبارلا ةفصلا) ةرمه لكل ليوهلوقىف همفانيصقةسادقو ساننلا ةمفقأىف

 1 1 نالوقهيفوريةلااعاذم هنوك( ةسماخلا ةفدلا) ةمفوامءواغ ميد م م لاقي مهن دسقرا سانلا نيب ةهمنلاب

 هب الاهذهو مالسالاوهوريملا ن نء«هلهأ عني ناك ( ىناشااو) لاملاريخناو لم هنأ دارملا نأ (امهدحأ)

 ذأ مك.:مده نيد عس ل هيراهالو موا لوقي ناكو نيدبلا ن ه ةرمشع هل ناكو ةريغملا نب دملولا ىف تاز

 ا أدوسالا دهاحمن ءو لهجولأ هنأ اسمع نبا نعود موعنم ىذاارياناوهف مالسالام هعنما دب أش هعفنأ ال

 0 || هنأ ءاتعم لتاقم لاه ا دتعمهنوك ( ةسداسلا ةفصلا) ص او ءو ثوغب دمع نب

 1 عييجب ف ةياهنهنا ىنعي ةممذلا قالخالا عجب ىلعهل- نكميو ملظا ان ىأف هزواستا هو قا ىدتتمي مول
 ١ [||لاوقأو لثعلا ( ةنماشلاًةفصلا) ماندو جرا 4 الا
 ظ / | قالنا ىف مذهنأ (فاشلاو) قالا ىف مذهنأ (ا.هدسأ ١ نبأ ىف ةروص# شو ةريثك هني رسما

 | 1 1 | ايلول لاا باتبال لات ةرتوشمو ةلاغ فزع هداف اذاهلمع كركم ع اموهو

 ا 1 2 م قانا قو نطبلا عساو لئاةملاقو مد ىوقدي ربءاطعةياور ىف سابع نبا لاسقف
 >حاسزلالاقو ديد_ثااىوقلابورششلالوك الا وهريع نب د- مسعلاق سفنلا يلا قاللا سحافلا

 [ذس) فينعلا ظفلاةمومالاديدكلاهناا ات الخالا لم وام نيذلا امة الا ظيلغلا
 ميل مينرلا»ارغلا لاق (لوالا) لاوقأ ميازلا ف (لوالا هل سملا) ناتلكسم همفو ميز هلوق (ةعساتلا

 ناس لاه مهتم سدلو موقلانىصلملا ىئدلا

 درا جدقلا بكارلا فاش طيئاك « مشاهل ؟فطين مينزتنأو ش1
 ١ لم الان نامملا" :ونلاكث قبو تسيو تخرتسافاهنذ؟تقشاذا اهي ةاشلا تغزو ةدازلاى * لكم ةمئزلاو

 | ادا مهطتسنم سلو شيرة ف اسعد ديلولا ناكو مهت«سبلو بسنلا ىف موقلاب ىدلاانزلا داووه منزلا ن نأ]|
 || لاق ( فاشلالوقلا) ةياالاهذ_هتازنىتدفرعيلو همأ تغب ل-.ةوهداوم نم ةرسثع نامتد«يهونأ
 سابع نبا نع ةمركع ىو ر(ثلاشلال اوقلاو)اهتغزبةاشا !فرعناكمؤالاورمشل انفرعيلجرلاوق ىعتلا
 ةاشلا ةغز ل شم هتذأ لص[ ىف ناكل تاسقملاقو اهب فرعي عل هقنع ىف ة نزل تناك هناا عنز هنوكى عم لاق

 لدياذهو منرلدع وهف صئاستلاو تلاشملان 4 32ام ده هلا انزع لو ؛هلوق ( هيناشا اهلثملا)

 او هيلق ىف عبطلا ظءاءاسفاج ناك اذا هنال تر هنوكو هو نيصولا نيد >نا ىلع

 011 4 مالسلا وةالصلا هملع لاق اذهاودإ 1 تثشاذا ةفطنلا نأ اغلا نالو ةمصعم لك ىلع

 1 ظ نسال ًارقواونمآن يذلا نم نك م هلوقىف مريظن كل ذ دعب انهه هلوقو ءدلو داؤالو هدلو الوانرلا دلو ةنلا

 ١ 1 ا لافت با هملع لت اذ نينو لاس اذنك لاه تافصلا هذه دي دعت ددد د ىلا عت هنا مث مذلا ىلع ءاعقر لمع

 . || هبنااقاءتمنوكين أنو ناكناهلوقنألعا (ىوالاهلمملا) ناتلثسمهبنو (نيلوالاريطاسأ

 0 ظ هعطنال ىأ نينيو لام اذ ناك نا نيهم فالح لكع طنالو هرب دقق لوالاامأ هدعبام اقاعتم نوكب نأر

 0 نإ هلع قتاذا ينو لاما ذناكنالجال يدق ان امأ هنرثكو هدالوأو هزاسل بف 101-دديبم

 |رفكلاهلهقلااهلوخ ىتلا ملا هذه ةازا م لءجنينيو لاه ناكل بال ىعملاو نيلوالاربطاسأ لاق
 الام اثشوأ لاهل اوقدأ ل2 هلوقوه نوك,نأام !ناك نا هلو ف لمانعلا ىمرافلا ىلع وأ لاق هاب |
 |لانعلا لوقت ال كنا ىرتالا هلبقاسعف لم_.عيال ٠ ملا فاضااوهملا اذا تغصض أدق ىل_نال لطاءل والاد

 اذز



 ال
 . ىيزهس

 و وعدمنب | ار قو :رمسفم نأ (نيكسم مكيلع موملا مل ديالنأ) لاه منيك ا ملا وءارقفلا نمد لعب

 هنم هننكت نعم يا ىهن لو دلا نءنيكسملل ىهنل اواهنلخ ديال ن ولو ةي نوف اخي ىأ لوقاار امضاب اهرب |
 لاوقأ هيفو(نيرداو درح ىلعاو دغو) لاق مانههك م رأ ال وةك ل خ ديت لوخدلا نم هونكمتال ىأ
 (. هابل تعنماذا ةقانل تدراخو اهعير تعنمواهرطملقاذا ةنسلاتدراسلاستي عنادا (لوالا) أ
 نم عناسملاكهنال درطاءبضذلا ىعما.: اورثك كيرحتلاو دركلاو درك |ناتغاامهو بشغلادرطاونبللا لة

 نيك اسما عنم ىلءنيرداه مط و مهفنأ دنعاوناكو اودغو ىنءملاو دوجولا ف هزمبوضغملا لخدي نأ

 رعاشلا لاهل درح ندر حلا ةيةعرسا!ودمةااد را لق (ىفاشاا)

 هلغما ةمخلادرح درك #0 هللا ىهأ نمءاج لمس لبق 0 5017

 ردن: نحن نولوقي مه أ دنعنيرداف طاشنو ةعرمس مهتنج ىلا نيدصاه او دغو يعي غارس ى أ دارحااطقو | :

 نير داق ةئللا كلت ىلع اودع ىأةنملا كلذ لءدرح لبق (ثا اًمااو) نيك اسما نءابتعفتم 07 واهمارمص ىلع !

 اهو أرال») ىلا.عت ةرقنامراو مارصلا نءمهدا يه مهل مد نأ نير دةموأ م-عسفن أ دنعاهماربص ىلع |

 قيرطلا اولضمبمااوذط ةقرتحم مهتنجا راراملمما(اهدحأ )هوجو هش(نومو رك نع لب نول (ضااما اولاق |

 للا ىلع انمزع مْوشب اهريخ اممرح نو مور نغ ل اولا ىهابنا اوذرءواولم أنامل متنولاضأانا اولاقف |
 | ءا رشفل ا عنم ىلع نيم عا ث محن ولاضاانا ١ ولاه ةقرتحم مهتنجاوأ رام مهما لق (اهنانول ءا رققلا عنمو ظ

 ىلاعت هلوق نيمورحلا نحن انرمصف انماع بلقن اسهال لب امي عاسفتنالا ىل_ءنير داق اةنوكدقةهناك ثيححو |

 (نودهنال زلمكل لقألا!) اظسو ةماهلوقري سف ىف ههجواندسو مهلضف أو مها دعأ عد مهطسوأ لاق ) !
 هللانال هللاءاشنا نولو مف نون ست الد هانعم نورثك الا لاق (لوالا) هوجو هو نوع: اله ىتعب ||

 : هللا هيزنتن ع ةرابع ميسبتلاّنال مييدقلاب هللاءاشنالوق ة.مسنزاجامناونو ثم سال مهاب مهباءاست ا ىلاسعت | 1

 || كلو ةف هللاةردق ىلا صقن دوغ بجوب كل ناكل هلا ةداراف الخ ىلءدوجولا ىفئي: ل دوافع وسلك نع (] ٠١
 اوناك نم موقلا نأ ىل_ءلدينآرقلا ظفا نأ لعاو اص ست كلذ ناكف صقنل اذهل زيهلاءاشنا
 نع ىحاذهلف هللا ب اذع نم مهفوذكو ءاننتسالا كرت نعمهاه.موطسوأ ناك" انئةسالا نوك ربو ن وال |
 || مز ىلعاومزع نيج م ودا نأ (ىناثاا) نوصس:الهمكتا لقأ لاةعقاولا عوقو دعب لاو هنأ طسوالا كاد |||

 || ب اذءلااوأ رايإف باذهلا لوزن لبق :مص#ملا هذه نعاوون مهل طسوالا لاق مهتوقو مهلانعا اورتغاوةاكزلا

 ٍإ ناصسإ ا ولاقوة ودلاءلامحلاىف مولا لغتشا مرجالف نوه الو لافو لالا مالكد!كاذم,هركسص ||

 || نسملا لاه (تلاثلا) ةرصبلا بارخ دهب نكل هب ماكنت ىلا ,هوع ديتاك انج اوماك شف( نيا اظاثك اناشيد ١
 || ركح  اوءامدفلا نعم وا ةمهان تناكلالاو ةاللا ف نول اكس: اوناكم راك ة الها اوه مسنااده |

 || كلذ نع ىح امل ىلاءثهنا مث هللا اثنا لوق ىلءو هتنار حصص ذ ىلع اوبظاو نأ ىلا مهلةبعاد تناكلو ظ
 || لاا ىناولاهو عبستلاب اولختشامهما (اهل رأ) ءابشامهنع كح عبستلابودي وتلايمه هأ هلا طسوالا

 || اوذرتعا سيدتتتلاو هيزنتلاءىلاعت هللااوةصوالو هدد مو هّتدارابالائث كلم ف ىر<ع نأ ن عاشر ناك
 مهضعي مولي ىأ(نوموالتي ضع ىلع مهذب لبقاف) (اهيئاثو)نيلاظاكانا اولاقومهلاعفاءوسر
 لوقيورةفلاءانتفوش تنأ اذهل كَأذلوةوىأرلا اذ_مانماعتيرمشاتنأ اذهلاذهلوةياضعو |

 انليواباولا#) ليولان م هسفنا ىلعاودان مموالتلاوهاذ هت لاملا عج ف ىتبغر ىذلا تنأ هريغل ثااشلا ||

 انادي رق (اهنءاربخائل د نأاشزر ىسع) كلذ دنعاولاه مث مهمرحاو ءظم هاما دارااو (نيعاطاتت انا ||

 نم مهخانههءالعلا فلتشاو ءوذعل نوهجارردلا هثمنو.لاط(نويغارابر ىلا انا)دي دشنااو فرقا |

 ,ولاق اماولاهاغا مسهت !لة< مالك لا اذ هَنالاولاه كلذ ىفم_عذعب ضولو م-مئمذ ناك كلدزا لاما

 ْ مالكا مانع هوراننلاباهقا رخا نمانرك داك عن ( باذعلا كلدك ( ىلاسعت لاق مث اندلا ف: تم ةيشدأ]

 _._بببجببج ُ
 ص ار /,ث

 أ



 2ع

 |[ ىهو ةفال_لا اها لاقي اكموط ردا ارهذلا لقو ف سعت اوهورهتاب رف لع نش . الا ئعماذ_ه ىلعخ.أ
 ظ اومسقاذاة ماا باص انولب اىمهانولبانا) ىلاعت هلوق ميشاسللا ىف ريطتا مالو أ بْنعل اره هعنمفاسام
 ' | دّرقو ىدعد ودع زو لاما دك رجالا ىلاهث هنا معا )ن وذم الو نيم ام رصمل

 ' | لسس لع نينبلاو لاملا ءاطعا اغا ىلاعت هنادي الا هذه ىف نييراكمنالا لمدس ىلءام اهفّة#سا اذهناكو
 ] : | عطقي ىاعت هاف كلذ لشي مناف هللامهنركك ىلع باظاودلو ها ةعاط ىلا هفرصيلو ناحتمالاو ءالّسالا

 00 | ءالؤهانفاكى أ ةنلجا باصصأ انو اممه انولب انالاةذتافآ< الاو ءالبلاعاونا هماع بصرو مهلا كه 6

 ْ /' درم_عةوة-ءارقفلا ارب دار تقسم ناراقلاا أ[ 21في جذل ماو رك

 ْ |دنعاهفام لكنم لع اكو ءاعئص برقي عرزو لف ايف ةهمضلاإع ناك املسم ناكو فق نم ا داو نأ

 أ لمعت نأ اننكمالو ليلق لاملاوري_دك انااءعاولاه م هوميهنم اهثرو تامانافءار ةفللارف وا ضن د اصلسأ

 ' [اوفلسا١ اوعسق اذاهلوقو لدا خا عريف وناكل مقو منج هللا ف رحافانوبأ لعب ناك امل دم نيك املا
 ١ | مك تنح ىلا ارس اود غاءانعملئاقم لاه حامصلا تقو ىف ىأ نيه مهامذغ :رمَنعطقيل اهتمرصتأ
 ||| قذعلا مرص دق لاي مهتنج مارص دنع نو عمة نيكاسلا ريم مهونأ ناكو نيك |لا اوربت ةالواهومرصاق
 | ةءاسلوقاذه هتلاءاش نا اولوةد لو ىنءينو::ةسبالو هلوقو هءارمد تقو ناحاذا لذتأ | مرصاو هلك | نع
 ' لاو فداك“ ءانئتساالو هر ونثمالو ةينثالو ىوذثالو اءنث امية سدل اع نالف فلخ لاب ني رمسفملا

 دردةفهريغهللاءاشينأالااذك ّن ”اعفال هاو لاه اذ !فلانط !نأكلذودراؤفكلا اوذو ىلا نم ءاك اذه

 |مهنالىلاعتهقلا ةكطشعاونثتسي لامن مهن >!نورث تالاف نو: ةسالو هلوةىاوفلةخاو نمل كلذ د اةءأ

 1 ردك بالواتا :لكتومرتضوو ب ذارا ١لب نورخآل اهو لاه ال كلذ نمنو كش ممناننيةثارلاك اوناك

 12 فد اطالع فاطق) ىلاعت لاه نيك الا ىلا م هوبأ هعف ديناكىذلار دّقلا كلذ "هلل نم ناك اسما

 ١ اهقرط ىأالملال|نوكيال فئاطلاو كير نم باع ىأك ير نمقئاط (م [حرمصا اك تصض أذ وان مهو كير
 نال |تصصاف نوُئان مهو تقرت اف“ ءايوسلا نماران اهلعهلن السر ى اكل لاه هللا ب ادع نمقراط

 تالاقحا انهو لءانغلا عمن وكب نأو لوءفما نع؟نوكي نأ ىل.:كف ل.عذ م رصاانألءاو ميرسصلاك

 8 ةانرن اروما قف التالا ل-ه-ناورغلا كلال_هىفةءورصملاب ةبيش تناكت قرتس(ملاهما(اهدحأ)
 نهلد-ناو فال-:تالااذه نأ الا اهرام تءطقىت اراصشالا همشتالا اف تقرتحا اذاراحم آلا

 / واو اهيف سيطرت ابنع موس يأ نسا الاه (اهمنانو د ”رلصاحر ملا لاله ىف ةهباشملا نكل هجولا

 5 لامرلارئاس نع مرمدنن ةمدض ةعطق لمرلا نم مي رمصا!(اه.نلانأو) مورمصملا بسهم يرصا!نيهجولا َنيذَه

 01 كافرا ىغولامرلا نعةهطقملا "هل هرلابرغخ الوامفركتال ةقرتكم ىل 00 تبن راسو ردا ع

 توب ةنطا كاتنأ ىعملاو لعلل أ نم مرن هنالاع رمص ى رس عع .ملا (اهعبارو) هب عفت 3 ا
 ا |تبهذو

 1 «ادوس تراص تقرع مسا ناسه ا (اه-سماخو ) هعرفاذا» يار ئث ها ا

 ]| اذه ءورخ الان مرضت, امهتءدحاو لكتالا رمد اضي ىمسرا هل اذكو اعرمص ىعسن لمالاو لظملا لمال

 ٠ || قء.؟لءفوه اده ىل_ءو فرصا نع هتلطظب عطب هنالاع رمص لالا ىع«موق لاو مراصلا ىتدع رمدلا

 || نيهصماودانتف) . ىلا عت لاه مث ةعطقتورمصبلارون مرصتاهتال رسما نيل ءللا تدمع نورخآ لاهو ىلعاف
 0 ىئءيد مكنرح ىلءاودغا ضعبل مهضعإ لافاودصأ الل لئاةم لاق( نيمراص منك ام كدرخ ىلع اودغانأ

 ' [| لق نافراصثالاهذ_هن نمراملا عطقاودارا مهن الزيمراص لاه كلذإو بانءالاو عورزلاوراممثلا ثري

 1 لوةناك هدلعارتدغناكم ,وعطقيو هوم مديل هدل او دغلا ناك ا ملاثاق ىلع ع٠ ام وكل رحملا | ودغا لة
 1 | ىلعاولبقافاىأ حاريو ةنفا اي مهيلع ىدغي مهلوقكلابقالا قع .ودغلا نون هذت نآزوعوودعلام-هلعا دغ

 7 |اتثالثدفشو تفشو ىفشو مهنية نوراستكأ (نوتفاختمهواوةلطناف) ىلاعت هلوقنب ركام كيو

 || الثا مالكلا ضعي ىلا مهضعبرسي ةفدس اهبلا اودغ سامع نب! لاكش افخللدو دفللا هس .و مك ى عه



 امنع و

 أ ىفمتالمسقل !باوسو ع:نومك تا مكل نا هلوقامأو غلانوهذةدوحلاو ةععلا ىف هانئ لكو
 || ريمذلا نم لاملا ىلع يصن وهو بطعن, ةلاب زال را ة(ةيناشلا”هلئسملا) مكلانمدقا مأ انباع نامي امكسا
 هب ماه ىأ معز يكسلسا كل ذي ميا ىعملاو (ميءز كلذب ميا مهاس) مالسسلا هشعلوسراللاهتخفرطظا اف

 ْ اوناكن ا مب اكر رعب اون[ .لف ءاكرم :مهلمأ) لاقت ثمهرو أ الصاب موقلا معز موقيامهتمص ىلءلالدتسالابو

 عا وأن أنو دقمعمف هللا 7 راجت !نودقتعياشامول مأىندملا(لوالا) ناهج هرم سفن ىفو " (نيق داس (نيقداص
 مدلا» ءاكريشلا فاضاامتاو ياقعل! نم صالمناو باوثلا ىفنيئمؤملا لم ةرخختالا ىف مس ولع ءاكرشلا |
 | (قناشلا هجولا) ئشن مكتسب لدتا جر مكناكرش نملعةوقك اذهو هني ءاكرشاههواعج منال |
 أ اوناكتامياؤأ لف نيمر لاو نيلسملا زيبةيوستا وهو بهذملا اذهق م-موكر اشي سان مسولعأ عملا ف |
 ْ باكو هو ىلتنللدال وبهدملا اذه تامثاىف ىلةعىل لدمهل سلا هنا ناس دأ رااومعا وعد ف نيقداص |

 لءاوءوجسولا لكن لطب هنا ىفع ل ديا ذو لوقا اذبه ىلع» ءالوعلا نم مههةفا ون نم مسهل سلف هنوسر دب |

 | ( قاس نعم دكي مول) لاَقُم ةماسقلا مون ةمظع كِل ذ دعب حرمت : مهلا ةمد فاو مهاوت للام, ا ىاعت هلأ ا
 ااوأ اف هوب بو هزم هلا (اهدسأ) هجوأ هنالث بق اذاع بوص م مون (ىلوالا هلساا) لثا مهمشو ١

 0 رمشاهن ىف نيقداص اوفاكَن أ لاه لام امنت هناك فدي د مود مودل ا كلذ نأ كل ذو مت اكريشباو ايلفداوقىف

 ردقلانوكي نأ (اهئلامثو ورك ذاراعماب بوص مهنا( اممنانثو) مهل عفشتو مهعفنما ةماسقلا مون اهبا وألف
 «تماغع' فصوال اممئاوكا١ن -متأو ا وعلا ف دف تكو تكن للان ءفثكيموأ

 نالوق همذاسئدلا وأ ةمارقلا موبو هأ قاس نع هب همقفش :. حجب.ىذاامونلا اذ (ةيشاشلا ”هلةسملا)
 لس هنا ىو رَّدشلا هنا (لّؤالا) هوجو قاسلاريسفت قمن ةماستأ |مونهناروهجلا هءاعىذلاوهو (لوألا) |

 ْ ردع ابل اللا ئن كلم ىحاذا لادن الاءدة- نءساءعنبا |
 ىءاشلال ا

 ب

 قاس ىل عام برثسات ماهو 2 ٌقانعالا برم لَموقاُمَل نس 01
 ةريثك ان أ غلا ل هأد تنأو ةايقلا ىف ةءاستش اوه لاف :تعدعاج ىورو:دثو بك ويوهولاقغأ

 ريهز نب سوقا ةدسعولأ دشنأ ام اهتم ىنعملا اذه |
 ماسنالو عس رام دق 3 هنا ندع كل قزم ناف 6 أ

 حارمدلا رشلانم ادو © اهقاس نع مك تفشك : اهتءوأ

 ةرهش نرحل اهقاسنعترم اذا ه نزام ل نم فرطل ىاسبرالا

 .اهتارعنع معلا ىربتءارس © اهتاس نع تره دق ةنس ىف

 اود_ش مكي برا تدجو ه اود ا هقاسن ع ترعتدق
 لاقي مرحال هقاسن عروش : هدف ذا ىلا جات ميلظع م أى عقواذ لجرلا أ اذه لصأ ةساق نب 1 لاه
 زا ع ءدشلا ف قاس ١ لامعتسا نانةغللا لهأن ..مفارتغا اذهنأ لعاو هقاس زن ءفشك ةددلا عضومىف

 | لئالدلا اتا اذاهةق ةقمقلا لعد جر ذعت دعبالا زان ىلا مالك ![فرصزوميال هنا ىلعءالعلا عسأو ١
 ب-اصْنأ ل-  عاو زامناىلا انقالا فرص بح د شنشلا هج نوكي نأ ل٠ صسي ىلاعت هنا ىلع ةعطاسقلا | :
 ؛ مول هلوق ىءق الا :َدس ف لثم قاسلا نعضثكسا!لاسقفرخآ ضرع مىفليوأتلا اذهدزوأ فاشكلا 3

 ٍإ ديالو لول غم دي ميحشلا عاطقالل لونا قاسالو مف شك الو مقاسفتي و سعال تشي مون قاس نء يشكي 1 ١
 ناام'لوق ًورارسالاءذه ىلءاننقو امل الول لري ةناسبا/« مم لانا و٠ فاد لغالو# |

 مسدس, جمس ا ةيبيسس

 تاشكلا > أص ىلع ٌصارتعا

 سمسم سيب ميسم مسح ا
 1 5 ةيبعم



 مام م

 ظ مم يقدح ب معمم هر: نم درستلا نأ لاو ةنلن'باأ ةسقن

 أ هتانرفك ن يزيل او لاملا هلا ءاطعأ نا ل_ال _هملاَو نيارتالاريط اسا لاقثاذتانآ هلع ىلتنا ذا نيشو لام اذ

 | ةنطاب اعصأن الدب هيلع هللا هدر كسل اىلا «ةرصا ذاف“ الّءالل كال ذءاطع اانا ىلاسعت هللا لدالك

 لوسرلا دناع نقى لاسلسا نوكي ف يكف مد ب ىلع هللا صد ةمسصعملا نمريسلاار دقلا اذ_مباونأا ل
 باةفاهنءءازقفلا اوعنيو نا اوعذتننلاوجرخ ةنلا باصص ان ا(ىناثااو) ةمصءملاورفكلا ىلعرصأو
 0 ءىلااوعراذاو هباصصأو اداوادتي نأ ىلءاوغا-رديىلا اودرع اناتكملهأ اذكنةيضقلا مهياعهقا

 : رام !فوخام هنا غةنل ا مذ_هلعاكاو ساو اولد م-هنط هللا فات افروجلا !ا ول رشو ةبعكل انا وفاط

 ْ ىلع هنانريفتلاىلادب ةجاالرهاظوهو [ واعيا ناك وقر ؟ةرتسالا باذعاو) لافاينلاباذم ا

 تانج ةرخاالا ىف ىأموبر دنع ( ميعتل تانج م-مير دنع نيةمءالنا) لاقفء!د عكا لاوس[ كلذ دهب
 راسو اوما وشيال صلانلتا ,هنتلاالاابءف مسهل سل تانس ىأ ىيغتلا
 تح ءانطف,نأ ودب الف امندلا ىف مكملع ناشف ىلا عت هلن أَن ا ني سهل كم رافكل اه هب الا هذه تاززاا

 تف أ هلوب مالكم اذه نعباجأ اعتقل ماواسملان ف ةأالف ل .كفتلا لص 0نافةرخ الاى

 8 | ليت تاضلاو عطا نيتيوستادا مالكا! ىعمو ( نومك فدكم كلام زيمر اكن إبلا

 ا رجثو لم هلي ا نالا فصونأ ىلع مداو ل1 د همق ىذاسقلا لاف (ىلوالا اهلكسملا) لت اسمن , الا

 اثم للا لعج رك ىلاعتهلا (باوخاد) اد سمنوكرال نأ ي>وامر < ناك ان قسافلا ف ىفانتااك

 ..هسحلاوةيرهوالا ىف نالثا قيام اقروءالا عج لثاءاار اكجنا دارا سل هلاك شالو مرجحال
  [قوأ مرقباو مالسالا ف امبيت ءاوتساراكن ادارملا لب ةريثكلا !ارومالا نماهريغو ةءناودللاو ثودحلاو
 | توما مورو اللا [ولباو أ نوكب نراك ادار او نب مالا نيزه

 بفاعلا هلكسملا) امركمو راسم هن وك هم عمل دبع نأ عنس د اولا صتعشلا نأ ىلءلدي نيأ نفذ هيف

 ظ مهن.“ ةيوستلا لود>ركت أىلاعتءلالةسل 11 ىفةتبا !نوكيال مرا نأ ىل_عاياالا تاد املا لاه
 اكاذال لا باونْن ءديزا مرح باونن وب وثاافاه-مخد ىبنلا تلملة ن1 اتم

 الدي الان اان انال ف.هطاذه (باولاو) ةلطيريغ هناعاط "ناكر 91 بلا نمارع لوطأ مرا |

 !هنقنانوتسسيامهلءاو باوثلا ةجردفةيوستلا لوص> نم عنت لبالصأ د ف ةيوسنلا لوصح نم
 هرمنا نمدارلان وكي نأ زو<ال لو .ةئانا ىلع ىدع نم باوثن ءرثك [صءد ل ىذلالملا باوثنوكي
 ' ادووعملا ىلع ماللاو فاالاب ىلا مهلا لح تال كا ذو ةعقاولا ءذ_#_همهنءهلنا ركح نيذلار افك مه

 اوثلاىفنيمرجا و نيم ملا نبي وستلا ركتسا ىلا هلا( !انلاةلثسملا) ف ردا وخلل فرو متم

 2 او ةس: اا ىرافكلا ل ديتأزوح ةادتيملالعأ نء ىكحامال_ةععبشي هنا ىلسعاد هلدؤأ

 قع! ادحأن ابد كلذ نأ ال ناسسحالاو لضفا امك كل ذركدتساىلاعت هلا (باوملاو) راما ىف

 مهل 31 لاق نا داعب .ةسالا ا ذهررق نعم را بلس لدم ةداعتمالا لبس ىلعلا# م اا ىل اعت هنا لءاوأ .ثهماع

 ا | ١ 0 ف تاكمكلاعأ) .لاف مع جودملامكنملا اذهنود 2ك هصاامن افتلالا ةةيرط ىلع

 فتان بكن نوسردج ل مالاو كبي ؤأذ نيسناطلس كلل ةوتكرو (تورتال هك
 ١ ناو لكل هوقو ءريخ ذخأ ىأ هراتخ اوءيثلا ريستو ترمدكم اللا تءاجالف سو ردم هنال نأ حد

 امم هنقو (نودك هانم دلل نا ةمامل امون ىلا هغلادأ: ماع ناسعا مكلمأ ) لاه مت هلوعمدخأ اذا

 ةمانهذ مأ ىف د ه.ءافولا ىلع هلت فاسو هم هتنمض اذا | ذكي نمع "ىلءنالغا لاة» (كوالاةهلثدسأا)

 || هقاناةقاعتيمب ةماسقلا مويىلاهلوقىف ىلا لبق نافد كولا ىف ةدهانتم ةظاغم ناعان مكان ومقاو
 ْ || ةثاقلاءوملا غات ثرح اسهل اهو اهت قةفنامالا.ذ #هىأ ة حلاها وتب ةةاعتماهنا (لوالا) ناهجو
 2 !انةديج لوقناك : دك قم ةغلان قعمنوكير و ةماعلا مول وللا ةميان' ناسا ب كلل

 5ع بس جدا يعل جدل سل 7-2 + ميس

 جا د ب

 دعو



 مو

 ْ اادو-و لاحالا ل_معال نا-ءالا ىلءةر دما نأو نا.ءالا ىلع4ةردقالر ذاك لاو نه لوكان لطتا

 لام نيم اما ا نب عجل او ناعالا دوبول فام ن هوا هنأنهللا ل_عنأ ه-ذع (باوحلاو) ناعالا

 هلوقن «لاسووفمدهر اص [1ة«ماخهلوقامأ قاساسا لوق ىلع ”هل_صاح ريغاسضيً امن دلا ىف ةعاطت_بالاق

 درع !لدممه الومةمدخ ىلع نموظ اوما وناك امم اببس لذم سوة عب ةلذ وقهر 7 وعيطم_سدال

 نوااسمهو دودسلا ىلا نوعديا وناكدقو هلوقو سانا !نيباعقاللل ةنوكمهناف هالوم هنع ضرعا ىذلا
 || دمءو اذه قو ةالصلا ىلء نير داق نملاساوناكو ةماق الاون اذالا,تا واصلا ىلا نوءدياوناكن يح ىنعب

 : اذكر هوفرذف) ىلاعت هلو« ةعاجبا ىف:الصلا ةءاهتا ىلا ذولا ب لو ةعاسمجلا نع دعت نم

 || هما قلاموت ةءظعير انك ا فوخالأ ىلاعت هنا - ءا (نوأ لال ث مح نم مهجر دةسخس ثر دا |

 #ش_ 2 «ىلا هاكذب ريهااو فرذ لاقف ةقروقل ا نم هبر دق ىفو هذ_:عاسب مهفوفت فيوذتلا ىفداز

 ىلءر داق "هب لعب نأ بص امل اعنا هند هما 3 ا ىل#و "ىلا ءسه1 لكس” نأ هنماماهتنن كلب د اءلوقي | 0 ا

 هوقو همف هطرول ىت- ةردف ةسر دهنلا هلزغتسا اذا اذكىلاه-ردتسا لاق: مهجر دنس لاه مث كل 3 أ

 ١ رافغتسالا مهاني أو ةمعت مول انددج اننذاوثذاام لك ىأ مهجر ده سقوروب الاه نوأعلال ث مح نم

 ١ هنو ماس هم مبلل موماع ماعئالاوهو جار دم_ساهن انور عشب ال ىذلا ءانمغالا ىف لص امنا جار د: الاق :

 || ىلامتاهلرقكمهاهماىأ (م.واىلءأو) لاقت موكالهل ببسةقرقللا فودونينمؤأا ىلعمواالمذت |
 ا داو اوتن ادع لال كاوا ى الان رعالاو هع ملا 3

 5200 راف لاا هفسو ود ا ةاعماكا دكة اسحا ىو“ اها هنا غي

 : ءام+ىف ذل اذهاولاةؤذتا اكتم :ذازا لع شم انك الاهذهب ا -ةباسسالا نأ لءاولالهلل بيستلاىف

 رثأ هش هنو كسح,وأ ل رتلا بنان لم لشمال جالا رآه نوكالنأامادنكلابو جاردتسالاب | 1
1 

 2 امأوا دمك الو ةئبل اجار دّسا نوكي الذ ةدح اوّدن اع ةمد' حالا ءاسشال ارث اسووه ناكلالاو لطانلوالاو | ا ا

 ظ هلالدمكلا كلذو حاردتسالا دود قاس . ىذلا لعفلا كلذلا دب سم ىلانعت هئوكى تشي هلل فاشل

 ا ديال ناسا اذه ددكأ اننأل- دلعورخ "الا بناسلا كلذرتفيو بئاسملا اذ هدكؤوي لازبال ىلاعتناكا ذا ْ

 : هابل فرجألا كلذ لوخدا اديه نوكب نأو هالفدوهرلا قوش دوءلإءقىلاةرخأ ” الاب قاشإ َنأَو

 اذ هو نولعيال ث رس نم ثوم ا ىلا مهجرد ساس دار 1١١ لاذ هنعء” ىمكلا تان[ تولطاارغاذ ٌ

 ْ اومدقالو تقولا كل ذ ىلا نيذمآ اوراصاهسف نونو ىذلا تقولا اوذ رعول اف مك هبضخل : -ة:ىذلاوه ْ

 تمدح نءباذعلاىلا مهجر دة نس لاف هنع فام طاب احأو ىداةملانءار ءاكلذفو ىداعملا ىلع

 ه- ةعراذعالاخب زاد لي تانينم دال مهيلع ةيبللا ديكو امندلا ىف مهل ىلمأو ةرخ الا ف نواعدال

 لديىذلاو لاه من نما ديحح '!نمدارملاوه اذدهف ةفا ن نع م نم ىو هند نع كاله نم كلبمل

 ْ اديه نأ مالو ثردحلا اديك مو ىنر دف هن : الام م لبقيلا# ا

 وه هيةعنيروك ذملادمكسلاو جب ردّدسالا نمداراانوكي نأ بوف ةرخ . الا باقعي عقواسما دي ديب
 !| اذ_ه نأوه هانركذىذلافراعا ١ ولاقا شب امج نارلءاو توملا دن ءلصاسملا باذسعلااوأ ةرخ رخاالا ب ادع
 | نوكح»,نأو د :ال نامغطأ ىلا هيداّس لا علا لاهمالاب ىذارلا ن اكن امغلمل ىلا ايد اتناك اذا لاهمالا

 1 لاه مث فا رعال اةروس قرمسغم نيشم ىد كناهلوقىلا مهجردت فس ةلوقذأأ لعاو نامغطلا كاديامضارأ]

 : داعاهنالوقأو موطلا ةروس يف رماه اخ دعا عال الاءددو (نولقتم مرغمنم مهفارجأ مهلأ منمأ) |[
 لكاس ارح ؟ريايتا ردا دولا لع ماس بلو 016 ارغلا مرغملاو :اكرمش :مهل مأ هلوق ن نم مّققتام ى مال

 هافو (نو.- كيمهف بدغلا مهدنعمأ ) لاق مناعالان ءنالذ مهطبنفمهلاومأ ىف تافار لال يبلع '

 || كلذلذ ل رمذلاور فكل نم هملع م هام باو هنمنو.ةكبم 4ءف ظوفحلا حوالا م هدنعنأ ضال لا
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 ) : عوم
 200020727222117 ---- ا

 ١ لوالاو هَ .ةلا ىلع هل عاذمما دعبالا كل ذزوجعال هنا لوةيوأ ليل دريغن هرهاظ نع ظفالا ف رص هنا عدي 0

 . || نولوةي مم: اقداعملا م ىف ةفسالفلا تالبو أت باوبأ تعكف !كلذانرود ناانالو نيملسملا عامججاب لطاب ١
 نؤلوشيو ةذاعسلاو :ذال ل هوهاماؤراصش االوراناالْ ل انه سلرا. مالا امك نم ىر2# تانج هلوقىف

 ا | عفرىلا ىذف» كلذ نأ مولعمو ميظعمال لدم وهاس اوعوكرالدد وصال لانه سلاودص“اواوعكراهلوق ىف

 ا || ىلعهلجزو ال هنا ىلع ةلالدل ا م اقدعبالا لب وأتلا اذه ىلاراصيال هنأ لافت ناامأو نيدلاداسفو عارم كا

 اوه دبة سا ىل اقئاهدلاءذهنيأف هملعل وعو هب لاه نيماكستملا ع نيد لك لزب ل ىذلاوهاذهذ هرهاط
 ظ || (ىناشلال اوقلا) هرؤطزواجتاموهردق ف ةرعأ هاهنا مح رفناسلا لع ةطساو اهياععالطالاو اهتذ رع
 ظ : ||| هءارق هءىذلاءلصأ ئدلاقادو سهالا لصأ ن نعىأ قاس نع فكي مون ربرمضل ادضضس ىف ل وقوهو

 || فنكيم وب (ثلاسث!!لوقلا)اهاوضا وءايشالا ند اقس ةماسقلا م ور ءانتىأنانالاقاسو رمشلاقاسك
 1 .[/ كلذنأامأف قاس ىلعالا لديال اظذللاو ميظع بمهم كل ءقاسن هد ثلا قاس ور ب ين-قاس نع

 1 ||| ىلاعتهت !قابس هنا ةهشملارامتخ اوهو ( عبار لوقلاو) هملع ل ديأم ظذاملا ف سدو وم .ىأقاسقاسلا
 ||| نوالاّرونم- ةمامقلا موه قالا لثة ىلا عت هنا مال او ةالصا !هماع هنع دوهسم نب !نءعىور هن هنا
 ||| هتاصس نولوةرف مكبر نوفرعت له لوقي منان الثوأ نيئّرم مهدهشيف هللا د. ع:نولوةف نو دمعتن م لو
 || مهرومظنوقفاسملا قرد ادجاسرخالا نمهوم قسالف قاسسن ءفقدكد ا اتعامل

 || لكت أ ىلع تادلئالدلا نأ (اهد- أ )هوجو لط اء لوقا اذه نأ لاو دمفافسل!اهفامناكد حاولا قبطل

 لكو توكسلاو ءركرللا نع كفن ل نم د وام صول

 قحح نم ناكل كلذد ارم اناكولهنا(اهبأ :انثو) ث دم نكمت لكد نكمت مسج لكّنالو ث دو هذ كاذكتاك ام

 ” قتلا: نان: ٌدشلا ىلع هانلجولامأ نجررلا قاس ىهو هدنءةدووعم ةصوص# قاساهنال فرهد نأ قاسأ

 ١ فيرعتلا نأ (اهئلاثو)اهغصون كءال : دش ىأ ُهَدس ”ىأو ة دش نع ف شكيب مول لبق هنأكم م طودا ! ىلع ةلال دا

 سيل ق اسنءفشكي موب هلوقن ا (ىف املا لولا ) هج ولا فكي ص امناوقاسلا نس ىشكلا:لمسالا ْ
 ىلا ءتهنال ةماسقلا مول ىلء هل نكمال هن الاف اسم لأ ل وق اذهو الدلا فوهلب ؛ة.٠اشأا مول همم دارملا

 ااماهئمدا ارا لب فءلكت الو درعت همف سيل ةء1.ةلاموبو د وعملا ىلان وع دبو م وبل! !ده ف صو ىف لاق

 ناوادا| ىلا نوع دن ساالا ىرب هنا مث ىرمثد ال ةكنال !نورب مول ىلاعتهلو ةحسح هاند ىف لجرلا مانأ
 ص راو م رهأالاحاماو اما عااسغن عفش ال ىذإا تقولا هنالةالعأا عيطة سيال اوهواهت اهو ترض-اذا

 1 [(مةنانلاةكشلا هامان ' الامام نوااسم هودودسلا ىلا نوع دب موماا كل 3 لبق ةاوناكد ف]وزمل و

 اهلا ل_ءاو موقال! تغلب اذ االولف هلوقّي الاءذ_هريلظت دمرهلاو ردها !نموأ توملادنءاوذاءامل وه نم
 ؤ لان بس ةماشلا ىلع ءاج نكسحمال هنادل اودامأفراسموب ولأ ةلاك ام ىلع ظن !لج نك هنا ىف عا الا

 ىلع لد فراك لمس ىلع تركمال كلذ نأ هياوذ-ةماساامولا 7 ارهلاك.- اوانهه لصاس دووهسلاب

 "لات ثكتو نونلا»ف شكل مو رق 3 (هئلاشلا هلّكساا) رأ ريغ دل ذنا لقد ليجْملاَو عي رقتلا لمدس

 [|لاحادتشيم وب ىأ لا ِللوأ ةعاسسلا لءسفلاو اعيج لوهفملاو لءافلل# املا ىلءقوف نم ةطوتناا
 | نمنيشلارسسكو ةموعضحلا:انلاءف شكت ىرتوزاجم ىلع اهتاسا ني نرفبا وغعك لوذ:اك ةعاسلاوأ

 |ءىلاعت هلوق ه املعلا هتفشتيلقنا اذا ف ثكهوهف ل_>رلا هشكا هنمو شكلا فل -ثداذافشك |
 اء هودوصتلا ىلا نوعدب اوناك دقو ةلذموةهرت مهراصب أ ةعشاخ نوع.طم د ال_ةدوصءلا ىلا نوع ديو)

 دووسلا هك رت ىلع اهضعتو اذهب ف نكلو افءلكةواد.عتدودسلا ىلا نوع ديال مهما اندأنا معا (نوملاس

 | نيبو مسه لوو دودهسلا ىلسع ةردّدلا مسمثء باس دوصسل | ىلا وهو ع ديأم لاح ىلاعت هنا محاسن دلا ىف

 | فارطالا واس مهو دوحسلا ىلا اوعدزم# هبفاوطرفام ىلعمهتمادنو مهم رمس> دادزت ىتح ةعاطتسالا

 اد وعما. سي 0 ايندلا ىف مهن ! ىلع كا ذ ل دةرخ الان ةعاط2_سال ا مدع ص هاا ىقاملسا لاه لماسغملاو

 لطف

 يعجل ١ 0 يس بجسم . تسوق تع تف وعطر كس صحت م

 هج سد عسماوانو وعدا ويحمل كمضملا

 صج ا

 >0 اا



 اني

 رعاشلال اه لدفل

0 
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 مادقالا ّيطاوم لزب ارطت # نطوةىفاوةَدا اذانوض راق

 هيلارظنلا اوددح ماوقأب ّرءامل سا.ءنءا دشنأو
 رزاحلارافث ىلاسولارطأ « رع نيعأب "ىلا اورظن

 ,اوممسامةلوقودو نآرةاللسو هيلع هللا ىلص يبل |ةءارق لاح ى مهنمّدمشي ناكرظنلا اذه نا ىلاسعت هللا نب و
 اهل له نيعلابةناصالا (امهدحأ) نام اقمانههو نيعلاب ةباصالا ىلع هلو نم مهتم (ىناشلا) رك ذلا

 (لوالا ماقملا) ال مام ةرمسفم ان وهن الا لهف ةحصامنوكرب دةشن نا (ىناشلاو) ال مأ ةقمقح ل1 ىف

 'عئتماف ةساممالانه_هو ةسامملا ةطساوبالا لّت_هيال مسا ىف مسخ اريثأت لاهو كل ذركت أ نم ساشا | نم

 نع و سفنلا نع ةرامعن وكي نأاما ناسنال نال كل ذو ةفمعض ىو الا ةمدق1انال#-ءا و ريث أملا ل وصخ

 .اضيأ عنتم ل كلذك ناك اذاوامايهامو ا هرهاوج ىف سوفنلا فال ا عني ل لوالا نكت افندبنلا |

 ١ عند ل ىانشل !ناكناوري املا ىف ةمصاخ سوفملا,ضعنا نوكينأ دعيتسدالف اهران'اواهمز اول ىناهذالتخا ظ

 ىلقعلا لامت>ال اف"ءلهب انو صاخرثأ هل نو كح, صو هم هحو ىلع اعقاو ناسناجارهنوكدنأاضدأ |

 لام مال لاو ةالصلا هملع هلا ىورب اك كلذب ةقطان ةمعمسلا لئال دلاو ةح نعالضن ةبهش هنالطب يف سدلو عا ٠

 يئعملا ذم الا ريسف نم سانلا نم (ىناثلا مااا )د دّقلا لد اوربقلا لجرلا خدت مدل لاهتو قح نيغلا ْ

 هلثم مويلاك رأ ل هيف لوةيف ْئ هب ٌرعالف مانأ هثالث عوني مهنم لجرلا ناكو دسأ ب ىفنيعلا تناك اولا |

 كلذلسو هيلع هللا ىل_ههقالوسرف ل وةينأ فصلا هذه هل تناكرمضعب نمرافكل ا سّمااث هناعالا |

 موقلاوئثلا ناس سا نع ثننيعلا, ةباصالا لاهو ىلإ وأما || ذهىف ىف ا. نعطو ىلا هللا هعصعف
 هجيولا اذه ىلءرظنلاو هنوض غو هنودةءاوناكلب هجولا اذه ىلع مالسلا هماعلوسرلا ىلا نوراظت اوناك اما
 ١ مهلعلامأ نيدلا ثدح نم هن وضغباوناكن او م-ملال فءعض لاوسلا اذهنا لعاونيعلاب هباصالا ىضتةبال ظ 1

 لاق مث «ةب الاءذهةءارقزيعاانةءاصالاءاود نسل انعولئال دلل هدارباو هّتساصة نو: كاوناك | 1

 هنا نوعزب ىذلانآرقلا اذ_هاموىأ (وهامو) ةروسلا هب تتفا ام ىل_عودو ( نون هناثولوةب و) | 1

 ةلدأ نم موو ةءىفام ىلع مها هسنتو مهل ةلدأو مها ناس و م واريك دن هناف (نيااعالرك ذالا) هنون>ةلالد

 هرظنو انو: هولي نم ع ديف.ك-فريصحالو لد الام مولعءاارئاسو مكاو باد الا نمهمفو دمحو تلا

 .بءاملاو عجرملاهمااو بوصل لعأ هتئاو للةعلاو لضفلا ل اكىلءرومالا لدأ نم هناعم نورك ذب ام 5

 .٠ (ةيكم نايا نوسج هقامل اةروس) *« 1

 !ٍ « ( م رلا نجرلا هللا ميد (

 ىه ةقاملانا ىلعاوهمجأ (ىلوالا ل 5سملا) لئاس.هيف (هقاحاام كار دأ امو ةقاشا ام ةقاسللا)

 .ةعانسلاةقام لاف نئاكلا تباشلاوهولانا (اهدحأ) وسو ىل_ءةقاسملا نعم ىفاوفلتخ اوةمامقلا |

 'فرءتىأروءالااهيةقحب ىتااابما (اهياناو) ابق بيرال ة مت ؟ىهىتلا* ىلا ةءاسشلاع وقولاة محاولا |
 اهنا( اهئلانثو) اهلهالوهو اهل للعلا لعس هنقيقح ف رعأال ىأ اذه ىحأالكلوق ن«ةةيقلسا ىلع !
 ' ةمانقاا لاوس أ نمامهريغو باقعلاو باول او قدصلا ة.اولا ةقداصا | ىهورومالا نمقاوأ!تاوذأ

 1 ديب كعمل وتلا نيو ةناشانا ) اهعبارو) قاو>اهاكىوةدو+ولاو عوتولاةم>اورومأ |

 : هولا نم بيرق هج ولا اذ_هو قا عب ةتاسلا اذه ىلءو قج ىأىتة- هذه لو::بحوأو قلن ه ْ

 !لاعثدل وه عماذهودب ذاك الذ اهلدب رامات ىتااةلزانا|ةقاسلسا ثدللا لاق (اهسماخو) لوالا |

 .ةمامقلا ىو ىدهو لالض لك ىلع ءازمل ااه. < ىتا ة-عاسااةقاحلا (اهسداسو ) ةيذاك اهتعقول سيل |
 3 وكينأب قطا انا (ايهنمان) ممم عقينأ موقلا لسع ق<ىذلاتةولاوه ةقانالا (اهعباسو) |

| 

/ 
 ا

 ( 233777 سس وص ص سس سس سس سل سس معلا '؛



0-7 

 مع
+ 0 

 0 مول اوقف تر رض اهناك مث .ئاسغلاءاشالا نأ (ىلاشلا)راكنالا ل هس ىلع مائفتسا اذه وهملعاو زيصألا

 رافكحلاة ل5 رط ف ءبزت ىف غل انامل ىلاعت هنا مث اوداراو اواشاع هياعنرمككي ىأ هللا ىلءنوبتكي مهنا

 0 (لوتالا) ن اهو هبفو (كب رمك ريم اف ) إ-سو هيلع هللا ىلص د مخ لاق < .اعمها.عمهرحز ىفو
 ىولاو غسابتلا كدلع بجوأ نأ كبر مكربصاف (ىناثااو) مهماع كتم هنريخأتو مهل اه ا!فكير مكس

 | موقمس همف لاب ,ناكىأ نالف هعنف موةمسديز ناكل استي امركرادتت هيف لاقت تاكرأ الول ندع ةضاملا

 (ىاشلا لاؤسلا) ماقلا هنماعقوتم ناك ملا
 1 ارملا (باوخلا) هيد ن٠« ةه-ءنهلوق ن هدارملاام

 تاعاطلاو تاخكلاصلا : نمْئث ”متيال هنا ىلع لدي ادهو هن وتل ق.ةوتلاب هيلع هذ ىل اعت هناوق ةمع: الاكل نم

 0 فصولا اذه عمءارعلابذيناادجول ل مرجال ةمعنا | هله تاصحال" ةيمومذملا فصو عمءار عاب دم !ةمعنلا

 || موهىلا توا نطب ف قبل ةمعنا اهذهالول (فاشلا) عوملا كلذ دةفدتذ فصولا اذ_هدتؤامل هنال

 0 ىلع موم ذمودو هلوق لدي ل (عبارلا لاؤسلا ) ةماشلاءا رعوةءامقلا ةصرع لاق إك 1 هو نومه

 مومذملا هذه نأ ىلع تادالو) ةلكنأ (لوالا) يو اة (باوحلا )ب: ذالالءاف هنوكحص

 8 ثلاشلا) نِيبّرقملاْت اء ءسرارب الات ام _س> ناف لذفالا ل ارتةمموم ذملا نمدارملا لعا(ىناشلا) لسه

 لوزن بدءام(سماخلاا لاؤسلا) برقهللءافلاو هير هابتجاف هلو و .هكلا لبق تناك ة-هقاولا هذه لعل
 نيذلا ىلعوءدين أ داراف ل- ام هنا لوسرب ل-ني_حدحأب تازئاجناىورب (با وطا) تاناالاءذه

 اما سم همق (نرطاصلا ن نمد هك هير ها" ”اف) ىلاعت هلوقد# فن ىلءو ءدينأ دار نيح لةواومزم ا

 | وق ىف هعفشو حولا هملا هللا در سامع نبا لاق ( امهدحأ) ناهحوتن الا ىف ( ىلوالا “5 للا)

 هللاءإ_ه>ح ةعقاولاهذ_هدعب مث ةعقاولا هذ «ز0 خر تيا زنا ال علنا وعلا (ىناشااو)

 ' ]|| لوقلااور ات نأودبال صا.هرالاوتاماركلا اوركنت أ نيذلاو هيزهايةافهلوق نم داراوهوالوسر
||] 

 || لعحلاذا ملص تح كالو رصممب نا ل ءدو ذل رش لا قلب قمن ةوكيذ لسعد ىةاقنالا

 || مالكلا ىف لسالاوز اع مترك ذ نيذللا نيم+ول ا نيذهنأ (باوخلاو) ىناعملا هذهىف ةغالا ىف لمعت

 !اهةهزاو ا كنوةهزيلكر ةو هّقل- هقازاو سأرلا قار لا دو قه هقازأو هقازو اهو

 تنوداكد ٠ اضغبلاوةوادعلا نومعبارزش كلا مهرطنومهةيدع كش نم ما (اهدحأ) هو>و هش

 ْ وهو ىدانذات وللا يساصكن كتالو )لاه مث ةنحملاو ىذالا ن «كلاذ بسد لصدعام لهو ةلاسرلا» اداو

 ١" || بحاسكنك الدير توا بحاصكه وق ىعمذا ىف ل ءاعلا (ىلوالا هل ملا) ناتلئسم همفو (مولغكم

 اى ١ 1 ولا 5 ا اي ند ونوع وومم

 1 1 يو يسم 13 2 قامت ال ىلمثذ

 [|| لصفا لعفلاريك ذتن اغا (باوه-ا) هر نم ةمعن هةكرا د: نأالول لة: لل (لوالا لاؤسلا)تالاؤس
 10 - ىلع يراد فا دكراذت ئسحلا ًارقو هتكرادت دوعسمنباو سامع نار ةزهكزادت قريمذلا

 ٍ . ]|| .دهالولد ”الاريدقت(لوالا) نيمو نم باوماالول باو نبا (ثلاشلا لاؤ لا) هتب ادهو هقفوت الا

 ||| ءول ىلا هنطد ىف ثبال نيدعسملا نم ناك هن االواذ هلوق اذه ىلع ل ديوامومذم ةمامقلا ءأ ارعبدسيت مث ةمامقلا

 ؛ كاما ة كمة (ركذلا اوعمساملمهراصب كن ةازما اور فكن يذلا داك ناو ) ىلاعت هلوق # هةدقدلا

 ]أ ءاملا مضي كنوةازمل كرف (ةيناثلا لع -للا) اهلعماللاوهلةثلا نم ةدهْحتنا (ىلوالا تهل ثا)

 ا ا سس سم انام هن وع ماسح تتنك العال 0111

 ا 1 . || نوكح,نأودبالذ ةمارك الواص اهرا نكي ملاك انه هتو» مد-ءوتوملان طن ىف هس امد !نال لوالا

 1 ١ أ ل-«ةنأ ىل-عباصالا جحا 00 ةهلكسألا) كلاما كالتىفالوسر ناك هنا ىذتقب كلذ: هرم

 0 . ]|| هقلخو هقلا لمع لمحاغا حالصلا كلذ نأ ىلع لدتا الاف نيطاصلا خ نمدلهذ هلوشد ىلاعت هللاَى واس دمعلا



 -_ 35 ”هبسسفصلااب ِببب(0ططللالا

 مس عشت

 نا (امناند) مس ىّت ىرخا دعب ةركءا دل ىلا ىكلااةداعا ىف سنان لعف عباشت :ملع اهعباش هشأ أ

 موسح تاذ كلوقك ةفصنوكير أالاصتتسا لمأتسا هز امو سح مسي ريدقتلاوا ار ودم عش بدش .ناأ 3

 اه رذ»ىأ 8 رلا نم الاح مفلاءاموس- ىدسسلا ًارقو لاهثتسإلل مهباء اهرض-ىأهلالوءفمنوكي .وأأ 1

 اهتعزتناف برس ثرا و داعنمازوع نالزوهعلا مانأب تم-امئاوزوعلا ماأ ءىلقو لصأت_سمهيلع | 1

 (ىرصاوف مولا ىرنم ) ىلاعت هلوفءامشلا رخ ١ ىفهدزمعلا مانأ ى 8مىلع ,قواجكلهأفن ءاغاا مويلا فم ولا: ْ

 ل2 لوصض أ مهن امى (هيواخ لذ زاسع أ مهن 2ك لام مثثوااع ردن وعرمهءمهف مخ وعا وعر ا ٍْ
8 

 ئرقو رعقن- لغز اعأ مهن كرك عضوم ىف ىلاءز فلا لاهرك ذيو تاؤي لدتا و اهيفئنال ف اوجالا ةبلاس 1غ

 ل وصاك اماذذاعطقاور اص ىتح مهتهطق دق خب رلاناىأ عود !نودل وضالا هيدارملانوكين نأ لم | 1

 مهعرصتف مهفاوأ لثدق تناك رلانان موةالافصون وكب نأ لهدف“ ١ وكلا لك ا فدوامأ و لضخلا.| 0 ْ
 دعا ومشف اهذ اوجأ تا تءلباذا امال ةءلاملا ىنععةيلاسخلا ن وكمت لوعوف ةوملادب والت! لضتلاك | 1

 ةئالث مقالا ف( ىلوالا "هلة ملا) نامل م همفو ( ةقان نم مها ىرتلهف) لاق غةملاملا لا اءاوكله نأ ا 1

 ىعبةيغاطلاكءاقبلا ةمقابل انهار !(اهئاانثور ةمقان رسفن نم دارملا ( اهينانثو )ةيقبلا اهنا (اهدحأ) هجوأ ||
 هذهم لدتساو دج موقل اة ايلا لسن نم قبل هنادارملانأىلاموقتهذ (ةيناثلاةهلثسملا) ناسغطلا ]|

 مو. . اوسمأاسأف عب رلا نم هلا بقع ىفءامحا مانأ ةمناو لام ل عبسا ناك ب رج نما لاه هلوق ىلع دن .الا| آ

 م ْ
 لز_ تس يي ض2 ا ا م ا م ل ل ل ا اي

 مايأ ةيئاقو لابل عبس لاه ا ل* ىواعمباذعلا ادهنامزرادةمناك الكل درك ذي ملول ىلاعت هنا همف:دناغلا (ٍ

 لازأ :دملاهذهىفاع َرةةمناك اذعل كلذ نا ناظ ناي نأ لكك ن ؟ناكاا ام ولءمنام لااذهرادقءراص لا

 : نيرثكالا لو وهو (اهدج أ )وجو ىلع موسما ىفاوفلتشاو ةلاوتم ةعيا 2م ىأامو ب هل ةينافلااده 5

 اهب -» ىلعو عااتنا الوروتف اهيف نكي ملف ةكلها اع رلا مسوملع تعبان مادالا هذ فهىأ ةعباتتم ىااموسح

 اا ع ل | ىفدو ل اصدتس الاي , عقلا ةغلل ىف مسلس! _عمو دوهقودو مشكسساح عجب مو لوقا

 مويلع ت :1 د ةعانس ب جماع ةيد اييعرعلاو رلا كال: تناك الف هنوادع غ ولب نهدي رباعو دععل ا ميس هنال ١

 ىل_ءمو سلاف دح أ مهتم قلق مسهتوسحوأ اموسح تناك كرب كت امأتساورع ل ساو ١فالك

 امافربدّهَتلا اذه ىل- ءوروفكلاو روكتلاكر دسم موس انوكم نأ (اهثلانو) مساح عجزيلوةل يده | ا

 م-مأدي رب فوم هي لآ اقم لاق عب رمص عم كر مص مأيال اوىلالل اكلت ىف ىأ نورخآلاهتو اها .فىأ |

 مهماسجأو م_هةلخ ميلظع نءرابشخ اوهو اهلصأ نم تعلق ىتلا لضتلاب اوهي-كمعا ل قع ى- فزانعأ

 ىرالا وصطأف هلوقو ةنقان نممسهل ىرت لهفهرةوه اذه ةرصلا قربت اف عب رلا مهتلقحاف اونام نماشلا | 0

 (ةنطاطلاب تاكف: وااو لق ن هو نو ءرفءاجد ) ؛ىلاعت هلوق نوع رف هصق (ةئانلاةصقلا) مهك اسمالا |

 ارتوزم: هوا نو در افكل ا ىف صاخ ءانعمو ماع ظفا نمووهرفك ايت رك ىتلامالا نم لم نأكن مو ىأ

 لبق تقد لوك ةناودلا ىلراسا لمقهي رايس ايلا عنو اغلا ريدكك ل ةنمو ىءاسكلاو مصاعو رعونأ|
 هعام 0 م ىنعف كاع ىل ةلزنجراص تح عسناو كيلي اوف ىأقح كلب ىلو قولا ظ

 نعىدربو هءاقلت نمو اوأرت ىءومانأو 5 .ًاودوعمنبانا ىوزامةءا رقلاءذهدكؤي ىذلاوءدوتسو | 1

 لع طول موق نم اوكله أ نيذلا مهواهريسفت مَع د5 تاكفتوملاو هلوقامأ هعمنمو أرق هنا هدو وأ | 1

 (فانلاو) ا ةئاكر دسم ة ةئاامحلانا(لوالا) ناهحو هنف ةئطاملاب هرقو تاكفتو ا!تاعايلاو ىتعم |

 (هبارةدخ أ مه ذخأت مهبر لوسراوصعف ) ىلاعت وقم اعل أطلت تال اعفالاوأ "لعفلابدا را نوكينأ |
 ليعأ ىلا ادئاعد اكناو مالا هيلع ىوءوموه ا ادئاعناكتارمسمتلا
 نمسا أ ن نءريغلل امه الكل وسرلايدارملا لامي نأ هجولاو ىدنح اولا لاه طولوغ موب رلوسرف تاكسف: وللا |

 ٠ ئذلاا رلاقيةسارزذخأ مهذخأف ةوةونيلاعلا برلوسراناهلوةكنوكمفاوسعف هوتبامهركذ دعت | 1

 4 ١من نااكروافكسلار اسنأع .وةعىلعةةثلاىفةدئاز تناك اهنا( لوالا اينما وهف مث داؤإ ذاب ولدي

 سس و د
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 راظّالا 7 نءح رو باقعلاو باوثاا لص موءلا كا ذ ىف ناف نيفاححح لا لاعأ ران[ عساف
 ىف ق احم لكو < امنال كل ذب ترمس ماقال فى دنع ىذا او ىرهزالا لاف (اوعسات 9 جاحزلا لوقوهو
 هيلع تيفو هتبلقف هتبلاغ ىأ هنقمف هتققاس كلوق نم «ببلغتو مصاخش لك مص امك ىأ ىل#ط ابل انهتنا نيد

 ,ءادسالابةع وذم ةتاسأعا (ة انلاهلعلا) كب رغلك تح نم لعافلاة ةةاشاز مو لاق (اهرمثاعو)

 اءاوا مم كش فصو ىل_ءةدابز كل ةنوكيف ةقاملا  لصاح ع رهلا نعم نا ىنع لدم! ام لقي لو هةءراشااب

 زوالا ةصصا ااهملا مهضعب ل ام فو دن !كل د ىف اوفامخ او فو ذحم تعنء.غاطلا لولا اذه ىلعف ىئط
 امناممضطعد لاه ورطتحملا مشهك اوناكتن ةدحاو ةحص مهيلع ان سر أ انا ىلا ه3 لاه تاديصأل :ةشلا وةَوَملاىف

 هبذاكلاكر دهم ى-4ةنامغطل ا اذه_ه ةمغاطلاّنا ىفناما !لوقلاو ةقعاصلا امنا نورخا لاهو هغحرلا

 نيا ن نع لوةئموهو هباورذكوءل-سراوبذك ذا هللا ىلع م مامفاطناو كلهأ ىأةيفاعلاو ةيقاععلاو ةقاسبلاو |
 عون ةيناشاا "هلا ىفرك ذالا هنا حاجزلا هلاف ىذلاوهو (لوتالا) نيهجو نم هبف اوءعط نو رتاقار لفت

 نه ناكما هولاهامدا ارا ناكول هناوهو ىذاقلا هلا ىذااوهو (ىناشااو) "هل _صاح همسات ١١ نوكح#

 ة.عاطلابدا رلانوكي نأ زوبع ةيشاطلا مست رنمؤْس اوكلهأ ىأاهورةمف ةقاساار ةءباو ماوتفدوع

 نالف لاقبأك هع اط هلل .قو له فباوضر منال م. كلدأو ةقاس ارةء ىلع مدقاىذلا د اولا لحرلا كلذ

 ةدي 1 ثاارص رص ا( ةياع 20 ربارك.اهأف داعامأو ) ىلاءت هلوق هبا نو ةءالعو ةدها دورعشل اهيوار
 امأواسه درب: 3-ُثد قرت نيهنرثكو د ربا ااه 86-5 ٍوااامن "اكرم! نءةدراسبلال.ةوةرسصرصاها توصأا

 .لبقحجرذ لو اهتم جرتو اولد را ازرخ ىلع تةءىلاكلا لاق (لوالا) لاوقأ اهيفف ةيئاسعلا

 _حجيرلا ثعو مون موي هنا ىلع املا يعط مالسل اوةالصلا هملع لاق موأهمر دق: الائث 00 ا

 .نءءاطعلاه (ىناثاا) نازذلا ىلعةمتاعىهلواا اذه ىلعذ لسسابلعمها نكي داعمول امنازخ ىلع

 ىهامان امسءوه ىذلاو:ءلا نم م سدلا ده نا (تلاشلا لوقلا) ,.مككاج و مهتماكم نم تارا

 ا.ةعربكلا نم تغلب دقو ىلا عت لاف فجو هاه دنم غلي ىأ تنثل !اننع م-هأوق بو هواهتناو يذلا غول

 لاه (امو س- مانا ةنامعو لام ما عمس مهملع اهرذص-) ىلاعت هلوق دل اوةَوَدلا فا هاهم .ةغلالىأ ةمت مف

 اكلفالاصتانالت دش 3 ددشاامعاحابرلا 7 نا لاق نم سا 1| نم نال كل ذو ةفمطأ هيقْنأى دعو ني رمسفملا

 هنردقو هارب دق“ لصحامم كلذ ناناسو بهدا ا كلذ ىننىلاةراشا ةاهرت - هلوةف كلذ ىضَتق ا مود

 | اموسح مانأة لاو لال عي_ىةلوقو باَمعلا نعرب ذأ او فد وذتلا قري د ةة.قدلاءذهالول هناف !

 دي افلا

 دم صم

 5 | عضومر .رهاظلا عضوناهاو ول اهظعتوا أش ادن” ىه وش ”ىأ ىأ ىهام ةقاللا لصالاو ةقادلس ااماهربخو

 0 ' كنا عي ةقالا ام كلعأ'ىن”ىأو ىأْ ار دأامو هلوتو ةءراقا ام ةءراقلا هلوقدإ مو اهل لوقأ هنالرعذملا

 : ا تر ذقاممركو ه.هوالو د أ ةباوذهغل_ال ثمحي ةذشل اوملفعلا ىف هنا عياومظع ىد هواه نكي كا لعالا

 1 1 ١ هلوقماهفةسالا عم زهضتل هنءقامم ل ارداوءادّسالا ىلءعفرلا عضوم ىفامو كلذ نم مظعأ ىهفاهأ اح

فالا,ساّما | عرق :ىلا ىهةعراقلا( ةعراقلانداعودوت تيذك )ىلاعت
 31 قاقشنالا» ءامسلاو لاوهالاو عاز

 ١

 0 | داعودومت "تيذكلافامغناو رادكحإالاو سمطلاب موكلاو فسنااوكدلان لام او ضرالاوراطفنالاو

 3 || ةيغاطلانا(لوالازالا وقأ ةغاطلا ىف نالعا(ةمغاطلا,اركلهاف دوام أف ىلاسعت هلوق مهر ذك : ةبقاع
 || امو رصبلا غازام لاو ل ازواج ىأءاملا ىَجطاملانا ىلاعت لاق ودل او :3 ثلا ىف دعلل زوالا ةعقاولا ىع

 1 دل الرالا ليا لاطللا ةركب ناس و سربم مير قات رقوغو ناذقلانيوخز كال 1

 1١ ”هلبنم تغطىتلاةقرفلاءىأ ةمغاطلا» (ثلاثلالوةلاو) اهلجالواهلا وكله أ لاقي نأ مالكلا ق-

 . ١ ١ اهمناف لمح ىلا دانتساوأ» ءانب راثث_سانم "ل. كاهذدر ىلءاور دقاق ذاع ىلع تعم رلا ديرب سامع نبا

 || نع ةلوقثملا ظافلالا ىه هذهم_ملعاهلسرأ نو رخال اهو م_ملعا ماها جاجزلا لاقو ميلع اهطلس لت امم

 "ع
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 ثاوهسلا نا لاهم ةازيلا اولاكض رالا ير اولاكلاملا لسا كفرا 1و6: قرعفلا حاترال |
 (ةيهاوذتمو ىهنءامسلا تع دناو ةعقاولا تعقود موف ) ىللاعت لاه مت نكل ب لواقتراتأكض رالاو ٌ

 ةطقاس ةمخ رسم ىأ ةمهاو ذم مول ىهف ةكئئالملا لوزنل» ءامسلا تدشن تقةشناو ىربكلا ةءاشلاتماهذءءوفىأ

 "هل5لا) لاسم هنفو (اهئاسرأ ىبء كل او) لاه مث ةيبدشو شفاك ص شؤغالا نوءلاك وتلا

 ىحا وذلا ةغالا ىفءاسرالا (ةين اشاا"هلمسملا) عد 4باو سن+لادارأ لباد اواكلل.هيدرب 1ك او هلوق (قكيالا ]|

 ١ ءامسلانانعناوذلذهبشأ مورق فرحوربلا فرخ تل لاقبوادالا عباد ناوحرو احرلاقد |

 ةةدصا! ىف نونوع ةتسحل الا !ل.ةناف“ اعسلا يناوج ىلا قشلا عض ماومنعدكنالملا تادعتةثنا اذا. ٠

 با زم انقذامسلا برأ ىعنوفتب من لاقي فيك ضرالا نسوا اوجسلا ىف نم قءسفهلول ىلوالا

 هقلامهانئتسسا ىذلادارلا نا( ىناثلا) نوفر. مءاسعسلاءاجرأ ىلع ةلغلس نوفي مهنا(لوتالا) نيوجو نم

 (ىلوالا'هلئثسملا) لئاسسم هذ( هيئات دش هول مهت ون كب رش رع لمد هد و) ىلاعت هلوقهتلاءاش نمالاهلوقىف أ

 شرعلا لوس نمنيفاح دك:الما ىرتو هلوقو شرعل ا نولمح نذلا هلوةبهللاءدارأ ىذلاودشرعلا اذه |
 قوفدا راانانرتالاوهو (لذوالا) ناهخو هنفدوذباذام ىلا مهقوف وف فريعشلا (ةيتاسشلالمملا)

 لاه (ىناشاا) سشرعلا "هلو مه نيذلا ركام ا ني هو مهمل زحل «.ملادوصقملاو ءاسرالا ىلعمهنيزذلا هكتالملا

 « مكمحلاق وية ىف 3-0 هلوةكزئاسركذلا ليف ريعضلاو ءم-ؤر قوف شرعلا نواح "هله نا ىعيلتاقم |

 ةنامموأف ال 1 ةئاموأ صاخثأ انت ىردأال لاه هنا هللا هجر نان ءىلقث (ةئلاثلالسلا)

 ْ هقلالوسر نع ىورام (اه دح؟)هوبولىلوأ ص اضن أ ة.ناست ىلء لسنا لعاو تنص فال 1ةئاقوأ ف وفص |

 ىوريو ةسنامت نونوكمف ني رخآ ةعب رأب هقامه ديأ ةمامشاا مون ناكاذاف ةعب رأمونلا م ةلسو هيلعهقنا ىلص |

 موضع ل قو نوم نوقرطم ضو هير قوذ شرملاو ةمباسنا ضزالا موني أ لل ١ ئ

 ْ ىورو رسسنلا ةروص ىلع مهضمد وروما! ةروص ىلءعمهذعبو دسال ا ةروص ىلعم يدب وناسنالاةرومىلغ

 ْ ةعرأ تش ءودحنت رهش نع واماعريعس يسم اهي سرا هالايام لاعرالا ةدوص قئلالعأ نام 0

 'دمكو مهلا كناصس نولوةب ةعب رأو كتردق دعب كوع لعدلا كلل دم عو موللا كناحخسنولوقي مهنم | ا

 أل ىلع للا نم ىلوأ ص اضهشأ ةمنامت ىلسءلجلا نا ناسف (ىناشلاهجولا) .كاعدعب كح ىلعدجلاكل |
 ا فال 1ةساعىلا اغذالاقدصىف ةحاحالو انفالا قدصق مهن ءدبال صاض أ ةيئامغلا|نال كل ذو فال[ةيئاسثا

 ْش هولا ) لوقالا ىلع هل بجوف فال [ةمئانع ىلع همفةهالدالو ص اضن ينام ىلءالاذ ظفللا نوكيذ 3 علا |

 هركذ بول فوةء ناو فالآ [ةدتاعدأ رااناكولفليووتلاو يظعتلا عضوم عضوملاناوهو(ثاانثلا

 تلاه (ةعنارلا لكما صاضمأ ةيناممال ادار ملا سدا هنااناع كل ذركذي مث لد وهتلاو مظعتلا دادزعأ |
 الأ ىلاعت هلوقي كلذ دك اتدقو امسالو: اغلا مدعاثمع شرعلا لو ناكل شرعلا ىفهقا نكي ملوأ بسلا

 نكمال هنأ, تعد ودلا لهأ باحأ شرعلاىفال_داحهالاناكول نوكيا ضرعلاو نوضرعتذممو |
 ٍ ناك ام قكل الماس ناك ردا الح ناك ن هلك نال كلدو صرعلا ىف ساام هنن اناا هئمردأ رااتوكيثأ

 قطتي هنال لام كلذو ىلاعت هللنلءاح اونوكي نأ دكسث الملا ىف مزال شرعلا ىف هلالا ناك ولف شرعا ىف
 ْ ليوأتلا نم هسفقبال هنا انابعف ع رصر فك كل ذ لكو ىاسعتهقنا نم ةردق ملأ اونوكيناو مهيلاهقناحاسحا | |

 ةنكس نا سدلو هنورور اش ِهسقتل قال هنوفر اع اعمويطاخ ىلاعت هناوه مالكا اذه بنسلالوقنف

 لسكس مه١اسوراومظعي نأ مهنأشن مناك دا ضرالا ىف هزمعوهار 2تدباان كر ىف لهب هنع هتنا ىلاسعت |

 ناكاملكلذكف فز اه اوه! ذه نال نك هناضس هيلعزو ينايسنلا تا سيل ةلغفحدابعلا ىلع لعجو نانا |

 ةمامقاا موب للارض[ هلوس ناوءالا ف قوورب رمم ىلسعمهيا ساجهلا.ع ةسامدارأ اذاذالل !نأش نع ظ
 هلوةفاوطلاو تدءا!ىفءاناقام لثا لب هنلا جاتو أ هملعدعقي هنالال هب تفسو هكئالملا تريض-راشرعع ||

 فرعتل نكتصلا ناطلسلا ض رعب كلذ هش ال١ انما ةمساخملا نعةرابع ضرعلا(ن وضر هت دش ءول) ىلاعت || ئ
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 | ل صتمتناك ان داا فن وعرف لآ ةيوةعنا (فاشلا) رافكلارتاسلاعفا ىلع مما فةدث دثاو تناك ')
 5 أانن”اكتب وقعلا كلت فان دلا د را ةزخ الادب وةءواراناوا>دافاوةرغأ هلوقلةرخآ 0

 1 (ةيراطا فمك اناج-ءاملا ىئطاملانا) ىلاعتهلوق مالسلا هءلعحون ةسق(ةثلاشلا ةسقلا)وب رثو وفت تناك أ
 .[|/ مولعم لءكبالااهدعبو ةعقاولا كلت لبق ةرطقءامسلا نملزخي سداو حب رخ مكاور دي لذ هن ازرخ ىلعءاسا أ يعط

 0! | عنأو مسا انلىأ مانلم هقوف عقتر ادى لك الع ىتح .ةحزر امم ىأءاملا ىجط اولاه ني رسم اريئاسو

 ||| عي دب ران اىفهلوقو ةنئةسا !ىفاوناكص نيذلادالوأ مهاذهاو,طوخ نيذلا نا شالو مهبالصأ ىف
 1 ”ةوداوق هدندو ةفسلا“ ءامعنآ نمي رانلاو مالللا هلع حو هنن نضوءاحلا ف ىربت ىتلاةنيفسلا أ

 |(لقالا)ناهجو هبق عججرباذام ىااهلعتل هلوق قربهشلاو (ةرك دن كلاهلعضتل) ىلاعتهلوق ىراوملا

 || نينمؤملا ةاهن لعفاريدقتلاوةر وك ذم ريغ انهه تناكناو ةءواعم ىه با |ذعقا ولا ىلا داع هنا حاس لا لاه

 ا أ لديو باوصلاوه لزالاو فنعضاذهو ةئنقسلالعمتلاازفلا لات ( نانا ةريعو ةظعةرفكلاق ار غاو

 ظ 11 | هلوق قريمذلا نكل لوالاريمذنلا هملا داعام ىلا دئاعاهعتو هلوق فريعشلاف ةمعاو ن ذأ امهثو هلوق هتدص ىلع

 3  [(نالثسمهف (ةيعاونذا اهيعاق) م ا ديم تسلل ين دل

 1 | لكل لاقيو تقام تمعوو لسعلا ثدعوو معو كاسفن ف هةطف ّىث لكل لاق (ىلوالا ةلكسملا)

 1 رعاشلال وق هنموءاع ولا ق عانق تمحو ألاقي هتيمو 1ك فن زغف هتاظفخ اه

 1 | ةنمهسلاب قرغلا نمموقةاخ نا اذه ربك ذتلا هو نالعاو هدازن ٠تيعوأامتبخأ نيثلاو ا

 |ةوطمو هرهق ةدّدو هترو هةمكح" هناممو هتئمشمذافنولاعاارب دمةردق ىلع لدبمهاوسنمىدرغنو

 1 تيسناغ ىلعلاه ىلعاكن ذا هلعبع نأ هقلاتاًا سنن الاهم لو زن دنع سو هيلع هللا لص" ىبنلا نءو
 0 | مهفةاعولا نأب نا ذي الا انلقريك_نلاو دمحو تلا ىلع ةمع او نذا لاقل لق ناف ىسن ا نأ ىل ناك امو كلذ دعب ٠

 و داوسأ | ىهف هللا ن نع تلقءو تعو اذا ةدحاولا نذالا نا ىلء لال دللو مهنم ىبنم:هلقب سانل نونو هلق

 : اعلاةءارق (همانقلا ةلكسملا) مهن :ءلاعلا" المان او مهملات غلب الاها وسام ناو هننا دنع مظعالا

 ْ ةزجد دام عمةعراشما فرح لعب هك نيا ةنكاسا زينك باز ءىورو نيعلارسكي اهوا

 نمل ال ةعراضا !فرح نال كلذ لعف امئاو فدكو ديكو ذقن نم طسوّد لا فردا ع نكسااكنكسأفذفل

 تارا نطتو زودنا نس ناو ؤعو الاف ال رفكراطو ةماعلا رض هوهام «.ثافلعفلا |

 دشن. عناصلل ةمكملا وةردقلا تود ىلع ام همثوةهثالثلا صدّلا هذه يحال ىلاعت ده العاو فاقثلا
 ا 15 ناهس عرشك ل 3تيئاباو ةماسقلا ع وقر ناكم ا ةمكسل!توبشب تدنو ةماسقلا ناكم!ةرد-ةلاث و. :

 1 لئاسم هيف .(ةدحاو ةشفتروصلا ف متن اذاف) لاقفا-امدقمالوأرك ذذةماسقلا لا وحأ ل صافن
 ا «فلاربك دنس امتاواهيلا لعفلا دّنسأ هنا عفرلاه حو بصنلاو عفرلاءةشقن رق (ىلوالا ةيشللا)

 0 ' عسل رذصملا ىلع ةشن بصن حرورحن اورام ىلا دهم لعفلا نا بصنلا هسوو لدفلا |
 0 دعب لاق )لبق نافلاعلا با رخ ل_هءاه دع نالىلوالا :مدْلا ىه ةدمحا اولا دعللا هْذَِف مجاز 1

 | ىذلا عسا ولا نيمللاعسا مولا لج اناق ةءناثلا ةغقنل ا دنع نو كسر امنا ضرعل او نوضرعن ذئموب كلذ

 ١ | ١ طالوت نوضرعت مو لاهاثاذلف باسلاوةفوقؤلاو روشنلاوةقمصلاو ناتعبنل هذ عيا

 ٍ (ةدح اوك ذاك دقل ابملاو ضرالا تاجو) ىلامتهلوق هتاهوأن مدس او تقوي كدمحم ناك امناو
 تغلب عبرباماو ةماسقا! ىف ن وكن ىنلا ةلزلزلاءام | لاب او ضرالا تءفر (ىلدالا"ةلئسملا) ناتلئسمهف ظ
 0 دف ىأ اك دف بدسريغنم هللا ةزدقب وأ كالا نم كابو أ لاملاو ضرالا لما نااهغصع ون

 ٠ 1 دلاواثدنم* امهو اليهم اندثكري صتو قد ى تح ضعبب اهضعب برف لابحلا "هلو ضرالا ”هلجسن اما لا

 اذامانلاك نادل اوق نم اتمأال راحوع اهمفاك ءالاتس رأت راسصفةداو ةطس اًبطسدف لدقو قدأا نم غلبأ

 | لاالاانيح نكد قزودال» ءادفلا لاه )د :اثلاةهلث_ملا) ناك دا هنموءاكد ةقانو ل دأرععبو شرفنا

 0 يل- جدال م د 95 ا 5”--ا 2011111101

 ا

 عاف" رد



 درا رلااهذخ ًايلوانتا!ةيرقاهرامت ىأ (ة.ناداهفوطق) لاف مكلذكاضيأ سالاف ةفرشم|| ١

! 

 هنأن يبىلاعت هنا لعاو (ه اس-امردأملو هاك تنام ىتتيلانلوةمفهلامش هناك وا ن مام أو ) ىلاعت هوت ]

 ىأردأ لو ىأهباسح امر دأ لو هلوةو فامسملا باذعلا نم دش[ قاحورلا باذعلان ا ىلع ب. اذو |
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 00 حو 0
 هرب هولا ىور (اهثلانو) هباك اورقامواهنانمب ىذخاٌؤب لو وفعلا” ىل_ءلضفتد قف قاس هقنا

 هن ائيس بتكتو هفكر عل ىف هن انسسح بتكت باك قؤيو ةمارقلا مون هب قود لجرلاَن ا لافت مالسلا | هلع هنا
 مواه لود مث ح رفيف هنا سح ىريف هيضرظتسف كفك ب اقادل ل اقف نزف هنامس ىلاراظنمف هفكص راف

 عدلا ج رذدقفن الاامأو ةّدشأ ا لمبس ىلع هب اسح قالمىفا ىلوالا ةرافنلا دنع تنئظىفا هس اًهاو؟رقا
 ئ رحاقاسا و تاع شا ل (اهعبادو) ان رك دامدضلا ىل_ءكلذنوكف ءانقثالا ق>ىفامومغلا كلذ

 سهالانا نيقملاك انظ نظل امن ماكحالاو تاداعا ا ىف معلا ماقمماقي ِك اغلا اغلا نال معلا ىر َنافلا

 لصأس ايندلا ىف اولعأ تنكىتاا لاعالا ثيس نا اندلا ىف تئظىئادا رملا (اهسماخو) تكون

 ان دلا لد نال هرهاظ ىلع ّناما ١ن وحج فنقملا ىل-ع ند ايل هل وتاح رداا هده ىلا ماسلا

 0 (ىلوالا هلم ل1) نال سم هنو (ةمضا رةشيع فو 4ذ) لاسةفه سعأ ةقاع ىلاع3 نيب مدل بن وعامة أل ْ

| 
| 
 لياثلا و عراد ا حص ىؤر ىلا هن وستماسهخا ىجعملا (لوالا) ناهجو هنف ةيضارا_مأب ةشدعل !فصو

 ا

 نعةصااخنوكتنأو دب الو ةءةئم نوكم نأو ديال هنا اوثااًذحىفاورك ذ (ةيناشلاهلثسملا) ةشيعلا د

 عدجب نم هبا مس ىهن وكاس شلاق يظ.تلابةنورق ءنوكتنأودبالو ةئادنوكتنأو ٌدبالو بئاوشلا

 اهانرك ذىتا طثارمشلا هذه ع ومندي واح ةلك ةيضار ةشدع لوقف تافصا اهذه ىلء ال ةثم ناكول تاهل

 هيدي رن اولعلاو ةيل اع ة:ب ىف امض ره اشع سعب ىأ ةيضار ةشدع”هلد نموهو ( ةملاع ةنج ىف لاو مث

 نيرخ الالزانمقوف صعبا لزانم نا سل اليقناف تارعسلا قود ةنللا نال لساحو وذ ناكملا ىف ّواعلا

 ةيلاعامتوك ىفح ديال ضعب نو داهضعب نوك نا انلقةمااعلا ةنلاقنوو كح ر,ال نولنا ا !ءالؤهف

 ةملاف ةسشإ الا كالت نوك هدب رآن او كال ذكى الاف فرمشا اوة-ردل!ىؤواعلادب رآن او تاوعسأ!قوفو

 فوطقلاو تند همقىلا وف دن نأ بح ناو اعط موأ [بلاح وأاعام هلت داقنا هد اهذخأي نأ بح أنا |

 لاقي ىنعماو (ةيلاساتا مارالا ف جفلس اع ام تهاون رشاواواك ) ىلا عت لاه مثفوطقااو» وفاق عج |
 ةرخ”الا نال نديال و باج ا هأب سل اواك هل وق لاق نءمهنم (ىل رالاةهلمسملا) لئاسم فو كلذ مها |

 لاخداو نا الا كلذ ميظت هسنم ضرغلا ناك اذاايدنن وكي نأ دعب ال لاق نممهنمو فيلكس اد تسيا |

 قرأ نمامأف هل اوقل ة-ثدعو وهذهل اوقدعبا واك 8 اووف ناطولا عجامت ا( ةيناشلا لع ملا) هيلقىفدو ريسلا ا

 فالسالا قعم وةلاصلامكلاعأ م مهد ىأ ٌمفلسُأام هل را( تاتا عجبا تعم نءعذمنمو ْ
 هلام هذمدقادا ا دك ىف فاسأ لاقي هسنمو ضارقالاكو عذري كيلعدوءينا وجرتام م دعت ةغاا ىف ا

 دقو هلوق هنمو ةمضاملاةمااحلناو ان دلا مانأ هن« دارملا هيل اخلنا ماءالاو ةملاصلا لاعالا نم َصاعاسع ىئعملاو
 لك الاناو هامل منا كلذو مودل! عي مفلس اع ىباكللا لاو تاخ دق ةم كالو ىل ةنمنورقلا تاخ

 مفلس اعالوق (ةعبارلا هللا ) ىلا عت هلل ةعاط موصلاب هذعاسندلا ىف عنشما نا هنا ىلع 3 لد برمشل او

 مولعم هياوجو لاحم كا ذو نا ال ا ه)ءذ لعف ىلعالاب| ون نان الا ىطع أ دق ناكل ىل اعت هلق العذ تاعاطأ |

 راششلا باذعنمدي زأةلاج | كلت نم لصال اب اذعل ارابصو اهنم ل هلاعفأ مث ايقرك ذتو راك ىفرظنال |
 ةلا اهذهىف عقأال ىح ىلاعفأ مارق ىنرك ذىذلاباكلا اذهاو ضرعامورانااب نوب ذع مهتما لاسقف |

 (ةيضاقلات ناك اهتماان) لاق مث هيلع هلكاس او باسل كد فهل لراطالو لصاح ال هنال هياسسإو لا |

 | نحاصل هلاعما زاحم ةشدعللاضرلا لعج هنا (ىناشلاو) ةغ.صاا.ةيسنو فور اةيسن نان ةءدنلاو

 |اهتأالاةروك ذم نكت ناو ىهو ىلوالاةتوملا ىلا -(لثالا) ناهجو هيف دوءباذامىلااهتملاءىريمشلا |

 - .س ار لا



 ل سيم ل مس

 راذتءاف ناضرءاماف تاضرع ثالث ةمامقلا فنا ىورو اغص كير ىلءاوضرعو هلوق هرظت فاوحأ
 | لاوت من هلامعش باك كلاهلاو هنمج هيك دعا د_تابق بتكل ارثثت اهيغف ةثلاسثل اام أو نيب ولو جاوتتحاو
 "||| نرضرعتةي الاريدقت(لوالا]ناهسوةي الاف (ىلوالا"هلثلا) .نائلكشم هيفو ( ةيفاشمكنم نعال

 1 | صرفلا نوكيف وش مهم هقلا ىلع ىنذحال هلوق ءريطنو ة فاش مكتم هملع ىنخيالو'ىش لكب لاعهناف كرهأ ىذنالا ؛
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 | مويىمالدارملا .(ىفاشلا هدولا) الصأىث هلع ىندال نم ىلع نوذر عت ىتعي دي دولا ىف ةغل املا هم

 || لاوح أر هطتو مهرورمسلالذب لم اك. سف نينمؤملا لاوح أر هطت هناف اسيندلا ىف مكنم اة ناك ام ةماسقلا

 د [ىد رسمانالو و وق نم هلافربارمسلا ىلمت موبهلوق ن مدار اوهو مهتدعشفو مسمزح كا ديرهظف باذعا اىلعأ

 [| ةطفاملا" الاب ىذتال ةماعلا ةءارق . (ةبناثلا "هلئسملا ) ةحضفلا فو وهو د.ءولاو رج زلا مانعأ اذه
 || ءاتاوىنالاورك ذالزوجت ءاسا!ناللاق ىءاسكلاو ةزج :ءارق ىهوءاسلا دع وبأ راتخاواهقوذنم

 |[ دقناضيأو افشو ذئئز ةيفاسلل اهدارملانوكي نو هورت ذملا ىلا لعفلا دانساز ردع انهو ىئ'اللالازومتال

 1 مهفف هب تّوصإ توصءاه (ىلو الا "1 ا ) للئ ا سم همفو (هباك اوردامواه لودمف هلم هاك وا نم

 لاذ رعلا نعهيوبسءاكح اماهدوجأو تاغا هيفو ىجاجزلا مساق اونأ لاقو سو فاك د قمم هلم ْ

 [|| اولاف كرك ذملا لع اهتت نول ءعو ةزمهل نوفي و لو انت ءانعمو ىتفاناهمولوقتاينمملا نم هيمؤياممو

 [|| اذهىف لاو مواهوومواه عمجلاواموا>نيسنئالل لاقي ورك ذملاةمالع فاكل ا ةعتف ل ءيضف ىتذاب لاه
 ١ 1 أ هيف لصالان ال مهلا يم ةمذ يحامتا مواسه ةزمسه ىف تدل ونىتباا ةمضلاهزهو َمناواقناىف ميااكعضوملا

 ' || نءريثكد جولب امكح ىف مه دنع نينئالاّن ال عهلبا مكحي نيزئالل اوهكحو ؤمذلاةوذلا| وعتافؤةناوومواه

 ا 1 'لامعا و قافتالابراج ب رقالالا.عاف دحاو لودعم ىلع نالماع عقجا اذا(ةمناشلا هلثسملا) ماكحالا

 7 هذهيمهاوقىلءنونرسبلا جحاوموع: منوي رصبلاو هزاوج ىلا نو ءفوكلا بهذال مأزو ع ل_هدعبالا

 هاك م واه ريدة ناكل دعبالاوه بصانل !ناكوافاضيأ ب ماناورتاهلرقو بمان مواههلوقّنالت يالا
 , الا ءذهت ال ةفمعض ةطاهذس عنا (لعاو) ارطق هملع غرفأ ىنونآ» ريظنوهوأرقال وعي نأ بهي ناكف

 ا .لوال مأ دعبالا ل انعاز ودع له هنا ىف عازتلا امنا همف عارئال كل ذو برق ا!لاعاانهه عقاولاّن ا ىلع تلد

 هللا ني رك اذااو هلوقىفاكمي عب رصتن ا نع وهب هروهظ َنالريعض ١ فذ دقا ضي أو كل ذا ض رت ةيءالا ىف

 دوجولا ف مَدَةتملوالا ماعلا نأب نو.فوكلا جحا كل ذك انههنوكي نأ زوي !لذ تارك اذلاو اريثك
 ةرو ريصف لولءلانودتلعلا ل وح عانتمالال ومعم ىذدقا دسو ني لوالا لماعلار ىلا ما | ىلءاعل ا ىلع

 راص نأ د_هبدسوامنا ىفاشا!لماعلاو الا لماع ادوسو ىلع مم لوالا ل !ءالالوةملومدملا
 ١ 0 اولا مكسلسا لماعت عانتم ال ىناشأ !ىلءاعللال ومهماضي ارم هر نأ ل.كسف لوال | لم اءالالومعم لو معملا

 ْ ءاهلا (ةثلاشلا ةلثسسملا) وح !فئاطل نم لمس اهدهو دعب دون اعلق دو أم لملعت ع انمالو نيةلعب

 " [أطق_ثوفتولا ف تثئنأ ثآ اسيا هذسه حو هئاطاسو هءاامو هب اسح ىف كالذكو « انك ىف تكلا
 ١ 1 الم ايف ةّدم .نوكحج:ن او ديال ىمعملا ىف ةةئملاو فصلا يف همم تآ اها هذه تناكااو لصولا ىف

 "لأ ذه طقس ًانمهضعب رسا. تو بيسلا اذهل فقولا اور صتسا مرج ال فقول دنع الا ظفالا ىفاهت اسثا نسي لو

 (.٠ قولاو لسولا ىفءاهلا تابثاب :ءاسج ار قو ءاهريغبءاسيلا ناكس ابن صم نبا ًارقو لضولا د_:عتآ اهلا
 ...[| ىلع ئاذلد هيبكاؤرقا مواه لوي هنا هنيجج.هب اك قوأ ال هنالعا( ةعبارلا هلئسملا) ىنعتملا عابتال امج
 "| رها»نأ بحأف يعئلاءني زئافلا نمو نيجاملا نءهنا لع هن هبات ىطعأأا هنالرورملا ىفةياغلا غلبت هنا

 : 2 ْ بدنظ ىلإ] لوقي هنا هنع ىو لاعث هنا مت هّسارقو هتدس لهال كلذ لوة. لو نانامبا - رغب ىرح هريغل كل د

 / ١ 0 كمال هناقلالدتسالاب تيئام لكو ىلال دس الا نيقدلا هنمدارملا( لالا )هوجو همفو ( هسا قال ىنأ :

 [|| فد_خاؤرف فاس ىقالا ىف نان تنكىناريدقتلا(ىناشلا) َنظلاناهبدش كل ذ ناك ةغلتخ ارام اونا نم
 1 يس  ممسلا -

1 



 | (امهدحآ) نالوق هفنيكسملا ماعط ىلع ضدعالو هلوق (ىلوالاهل لا) ل اسم انهو ةملمعلاا ةوقلا ل
 ( ماقمءاطعلا عضوامماعطالا ماقم ريقا مسا انوه ما ءطل !نا (ىلاشااو) نيكسملا ماعط لذب ىلع ضح الو

 هلورةفاثكلابحاص لاه (ةسناشلاةلدسملا) * اعاتراةناملاكئاطعدعب و « هلوقىفءاطعالا

 ىلعءفطع (ا.هدحأ )نيك اسما نامرح ىف مركا ماع ىلعنابوق نالماد همفنيكسملا ماعط ىلع ضححالو
 نعفدكف ةلزنملا هذهب ضملا كرات نالعبل لعفلا نود ضل ارك د (ىناشااو) هلة رقءلءحورفكلا
 نم دارا اوهو داك لاو ةال_صا كرت ىلءنو.قاهيرافكلا نأ ىلعتي الا تاد(ةئلاشلا للا ) لعفلا رتب
 نيك اسما لجال قرملا ريثكت ىلع هنأ سعا ض< ناكدئاءادردلا أن عو عن ارمثلا عورفبتو.طاخت مهنا اناوق
 معطنا مهاوقورافكلا عم همم دارملا لبقو قابلا فصنلا علت الفا نامعالابتيل كسلا فص انعلش لوشدد

 هنع عقدي سير قىأ مج ةرخاالاىفهلرساىأ (مجانههمويلاهلرسلذ) لاق م همعطاهللاءاشيول نم |
 متتاليه نم نبا إلفالام هلودكو امجرمح ل بالو وةك «نورفيو نواس مهن ال هملعنزدعو |

 ْ لس سامع نس انآ ىورب (ىلوالا هلة لا) نام هف(ناسعنمالاماعطالو) ىلاعت ةوقعاطب ظ

 اذامدلاو دندصلاو عملا نمرانلا لهأ نمىل.-؛ءاموه لكلا لاهو نيلسغلا ام ىردأال لاذ نلسْعْلا نع
 راثلا لهأ هلك أدديدصلائهانف لك الائدام ماعطلا (ةبناثلاهلمملا )ل غلا نم نيلعف نيل غو هف اودع

 ]ب رمذ مدن ةمك 5 لاق امام اءط ىجسف ماعطلا ماهل ميقأ كل ذنأ علان وكي نأز وو مواماعط ناك ٠

 نملك أنيلسغلا نأركذ ىلاعت هنا حن ىم-» نأزاج همام قا امل هنأ الا ابرمضنوكنال ةمحتلاو < عمو ١
 || نوكرنشملا مهو بنذل ا دمعت اذا لجرلا نطو اناطمللا باكصأ نومث'الا (نوئطااالاهلك ايال) لاقذوه ١
 لاهو ةءارقلا هذ هىف نعط هنا سابع نبا نعواهحرطن نوطاخلاوءايةزهسهلا لا دبا نوطاسللا ىرقو

 نيذلادارملاناهنعبا< نأزو و نوئباصااودامنا نواصل! امنوئطام ناوهامتاوطخاناكنوطاقاأم || |
 ىل_ع مت ةاقلا ناكما ىلسءةلال دا ماقتل امل ىلا ههنا لعاو هللادو د- نو دعو لطابلا ىلا قلا نوطخت# 1 ا

 مسقا السن ) لانقف نآرقاا ميدظعتب مالكا مشءامة شالا لاو اوءادعسلا لاوحأ رك 3 متاهعوقو |
 َن وكيوأ هلصالو مسقاوا را لاق نم مهن :(ىلوالا هلم سا) ناد ةسمهضو (نو رص الامو نورضتتامب 1

 || مركلوسر لوةثآرسقاا اذه نأ ىلع مسقاال لاق هناك مسةلل ةمفانانههال أف نم مهنه وقيس مالكلاةر|
 || موب مسق اال ةروس لو ىف هرك ذ خس للملا هذه ىف ءاصةّمسالاو مسقلا نع ىنغةسسن هحوضول هلا نعي ١

 نم رخال اهمال لوعشلا ىلءءايشالا عمجب معي نورمصننالامو نورس. هلوق (ةدناشلا لعمل ) ةمايقلا |
 ناو سنالاوحاورالاو ماس الاو ةرخ الاواس: دا او قامت او قلابكتا لوّشفر صم ءري_غورصص هنيه“
 لثمتروكسعشلا اذا ةروس ىفركذ ىلاعت هنا لاعاو ( ميركل وسر لوقا هنا) لاق نةئط ايااوةرهاظل امعنلاو ش
 دمع هنم دارملا نأ ىلع اذهه نورثكاالاو مالا هملع لرب هممدارملا نأ ىلع لانه نورثكالاو مالكا اذه

 رعاشلوقب سل هناهد_عبرك ذمركلوسر لوقا هنا لاه املانهظنان قرفلا ىلءاوكتحاو لسو «.لع هللا ىلص |
 نيذهاد_ع نوفصياوناكل بهن اهكلاورعشل ان مالسسلا ه 1ءل وربح نوغصبا وناك ام موَعلاو نهاك الو
 ناطم_ثلوةروهاموهدعب لاق مث يدل لوسر لؤقل هنا لافاملتر وكس مشل اذا ةروسىفامأو نيفصولا

 ىو دوهانه»ميركلا لوسرلا نمداراا نأ مصف يجر ناطرشلوقال يرك كال «لوق هنا ىنءملاناكمجسد |
 ىلاعت هللا مالك آرقل |نأ ىلع ةعمت ةمالانأ لاوسأ | هجوتي اذه دنعو مالا هءلع لب ريجوه ةروسأ اكلت |

 ىنكي هنا (باوملاو)لوةءمريغاذهو دملو لوربلو ىل اعت هلنامالكدح ا ولام الكا انوكي نأ مزلي د شنو ١
 ىذااوهو طولا وللا فهرهظا ىذلا وه ىلاعت هنا ىءعىلا_هثهتتامالكوهف بدس ف داةفاضالا قدص ف |

 دد# مالكوهو ضرال ا ىلاتا وهسلا نءهلزنأ ىذلاود هنا عع مالى ا هيلع لت ريخ مالكوف و همظنو هشر |
 ةللقزعاش لوةبوهامو )لاف سهنؤبنل ةلوسو هر نانعالا ىلا سانل ااعدو قلخلا هرهظأ ىذا اوه هنأ قع 1

 نوئمؤتوؤوملا ارق ؛ (قوالا'ءلعاسملا) .لئاسم انه هذ (نو رك ذئام الءاق نداك لوةب الو نومصْولام |



 ا

 يي نيم

 رعاسشا١!لاه تول ةييلاسامنرللا |

 مظعأتوملاوتوملاهنمتدنت « هدمقاناىذلا توملانمرشو ا

 ا َ لاق ماهد_تءءاذقفهنَدشو توملا ةرا سه نم هقاذاعتم أو عشبأ هلا لاك لت ىأرهنال ءامتللا ا

 ١ [اعارذنوعبساهءرذ هل_لسفم مث هولادص ميخجا ممهواغف هوذخ هسيناطلس ىنعكا» هيلام ع ,ءىغاامز |

 | ىد ىع تاض سا. .ءنبالاف (امددحأ) ناهسوهناطاددا راى هين اطلس ىع كد هلوقو | در فاشن أيوا :
 1 كرشلا حراو+لا هيلع تدهش نيد ىعي ىد ىع تلض لآ اةملاه رام دل ىف دج ىلعا هب تتح ا تنك تلا 1

 الوأ» ءادعماروريمرك ذىلاعت هنال- ءاولابولا قب وكلما كلذ بهذ نآ الاف ناطلسا او كلما بدس يملا ُ

 مهلاوح رك ذم منزحو ايقتشالا م غرك ذانههاذكرمشلاو لك الا فو بمطلا شلاق دهلاوسأرع د ءا '

 1 ع وكلم فلأ هن امد لاردتسق ءوذ_خ مهجة نزخ لوقت نأ اهاواف ئيلغلا ماعطوديقلاو لغلا ىف ٍ

 ّ |لاشبأ ؛أ هتياصو اهاناهتدروأ اذارااا هتياصأ دربملا لاق هواص يلا مث هلوقوهوإ_ةفهلوق كاذذ هقيع ىلا |

 أ ١ ا انئاطلس ناك نال ىمظعاارانلا ىشو ميخياالا هواصتال ءانعم هواص ميد هلو قو هتسركو هتمركا لاشك ا

 ١” | الولا ىلع ةدعب ره سم * لكو ةقل- ىف اهم ةَّقلد- لك ةمطّدن م قلح ى يي "هل بلس ىف مث ساسلا ىلع م اظعتم ||

 0( عووا
 0777 ل ف م

 لالا غار ذااوءاهدنالاىلا ةراشااهبفوةامان ءةعطاقلا ة.يضاةااوروك ذااك تناك اهروهظا أ

 ثعبا ملف ىرمال ةعطاقتلا تناكاسهتم تلا هولا ثملان عملاق تامىأ نالف ىلع ىضق لاب و تدضقا داف /

 نم رسو توما ن نءهرت !ئئهدنءاسن دا نركب ل: ثنوملا داق لاه هبلا تاصوام قلا لو اهدعب

 ْ ةيوملا تناك احلا هذه تنل ىعملاو باَكَلا ةعلاطم دزعاه دها ىتلا ةلا. لا ىلا دئاعهلا (فاشلاو)

 ممم من ويدوم ع م ياو م م م ا عسل ١-0000

 ْ ا تظزرانا مويا تا كر :”ىأى ًراكنالاهجو ىلع ماهفتساوأ ىن ىغأام (هوكلساف

اريقف تمشي وسانلاىءىل طل هدو ىكلم بهذ (قاشلاو)
 ١ عزانا مي ا ل قناه انعم ل_قوالمل ذ 

| 

 01 || هعرذيبوثلا عرذ لاقيد#لا ن نم عارذلاب ريدقتلا ةغالا ىف عرذلا نعم اهعرذ لوقو لسا موه ماظنلاو ظ

 ا 1 | رادقملا ادهب ردة مهنا (ىاشلاو) ةرشكت ار ٌرمدي ريق ٌرمنعبس مهل همست ن الاف ا”لوطاا,مصولا ا

 كلارك ذو ءافلابةءلصتلاو لالغالارك ذ (عبارلالاولا) لساللاراسنم معظن أن“ الل بلا |

 عع توافتلا لبةداا ارت مةلكن مدار 1١ سدل (باوحلا) قرفلا 4 مث ظفاي ةلسلسا اه دهىف ١

 رقاد هتلخدأ هانعم هةكحاسأو كا ذرمغودسقا!فو قد رطلا ىف هةكلس لاق دريملا لاق ل ا

 5 | هقنعف له ئعْواْوللا ىف طم طمخلا كاسي اكىلكلا لاهو هسمدقو هند دصأب نيب عمج مث هقاح نم حرذتو هريد

 ' [ديوسلاه (باوحلا) قيما لا ءذغ لي وطنى ةدئافلاام (لالالاؤسلا) تالاؤسانههواهرتاس ا

 1 | هلل اننيدمقم سال | ع نم عملا ناك اذاو هلل_سلسلا كلت قرانا ا لهأ ع. هجّنا ىسغلب مخ ىبأ نبا 1

 . |[لوقءممدين 'هل سلا كلس( ىلا !لاؤسل 3 ثايرسلا كاذب ينذساو لكل م بادعلا نك ةدحاولا

 ]|| هلع فتات تح هدسج ىل_ءئوات نأ ل كسل! دكلس (باوحلا ) ءانعماقتل كسلا ىف مهكد ابناما |

 | (باوملا) ةللسف هوكلساف لقي لوهوكلساف لك سىفلاقمل (ثااشلالاؤسلا) متاخنا ىف لخدي ||

 1 لب رادقملا ادم ريِدَعبلا ضرغلا سل هن! (امه دحأ) نالوق هيخاعارذنوعبسهلوقو هعارذ: هردقاذا اعرذ

 1 هلوةوود عار ذىأبرعأهقا نسا لافو ةفوكل و ةكمني اه دعبأ عالكداءابنوعبس عارذلك اولا

 نمل سلا لح دن سامع نبا لاق نيم رجلا بولق ىف ءاتكلس لاهور قس ىف مككلسام ىلاسعت هقلا لاك هكلس

 م "لالا هيفا وكلسا مث ىنعملا ءاّرفلا لاقو هكرح ىلعر دال هملع قيضم قد ضاهنناعفودو اهوا يأ
 ٍ | | ىذلاوه عبصالاو بص أ ىف لخ ديال مال لاقي وىء ارى اهتلخ داو :ةوسناقا١ ىف ىمأر تلخدأ لاش

 أ ذهل وكل نال ىأةدصتلا لع ميهعا دقت ىف ءانرك دىذلاوه كل لا ىلع هلبللا مقتل حملا

 ْ | ملا هنا نمونالتاحججملا) ور واو ا لعل ح رشا ىلاعت هنا لعاو باذعلا

 . | داسفىلا ةراشا (ىنابثلاو) "هلقاعلا ةّرقلا لاسداسىلا ةراشا لوتالاف (نيكلا م اعط ىلع ضتحالو
 00 لل و ا اا ا الا ل ا

 لاح
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 ىلاعت هلوق هنمو ثنؤمماو رك ذملاو مهباو د اولا ه.فانو:سم ماعلا ىئنلا ىف عقب مسا هنال عاب دع ىف انه

 هنا ل_ءاو سانلل مكماخ لوقف باطلا نأ لعاو ءاسنل | نمدح اك نيل هلوقو هلَدر نمد ندب قرغنال
 نداكأل اورعاشد سدل هلا هّتفص نه ىذلا دش ىلع لدريس ةطس ١ ونقل اهلبا نع ليزنت نآرقلا نأ نب اما ىلاعن

 نيقتمال ىده هلوقىف ةرقيلاةروس لأ ىفائنءدق و( نيقتمال ةرك ذا هنا و)لاقنوه امنآرقا!نأ كلذ دع ند

 قثان ماما لاك ىلاعت هناك ايندلابح بيس ل ( نيب ذكم مكتمنأ لعنلاناو) لافت ع ثضلا نم هنئام
 لوقأو هبرقيالو نارقلا اذهب بذكي هنافاهيل الامن ءامأو عفت ونآرقلا اًذهيرك ذب وهفاسدلا تح

 نيشتملل ةرك ذم هناب نار غلا فصو هلال كلذو هلا نم سيار فكل نأ ىلءةن الا هذ _مياوكسقد نأ ةلزتهلل
 ةروس هلوق هريطتو نيب ذكممكتم نأ لعنلاناو لان ميلا هبسن لالضلا كلذ لب نيب ذكمال لالضا هناي لقي لو
 [|| (ني رفاكلا ىلعةرمس هناو) لاه مد منام هنع باوحلا نأ لعاو رئاجاسهنمو لد لاصق هللا ىلع لحتلا ]|

 ةرمسل نآرشا!ناو لمق هناكف نآرقلا ىلا دئاعهنا (لوالا) ناهج و هيفدوءباذامىلاهناهلوق رمل |

 (ىناثلاو) نينموملاةلودا وأراذاا.ندلا راد ىفوأ هينيق دصملا با ولا وأراذا ةمامشلام وبامانب ءرفاكلا ىلعأ

 قطهناو) | لاه مث نيب دكم مكتم نأ لعنلان ودل أوق لعل د قممماعت رمان آ رقلان موي ذككا ناو لئاقءلاق

 رخ الاىلا نيفصولا د فيضا مث هبف بيرالنيقيو هسيفنالطنال ى- ىأن يقي قس هناهانعم (نيقملا |

 نا.ءاضرلا نم هلاهيزنتاماو كلا هئاديالاله أ كاعجام ىلءاركشام |( ميافعلا كير مسءاب ميسف) ىلاه م درك[
 مسةروسل وأ فدوك ذك كير ماب عبسف هلوقريسفت امأو هنءءىربوهام ىح ولا نم بذاكلا هيلا بذي
 ىنعو "مالا "ىلا دهمان دبس ىلع هن الضو لع أ هللا محرلا نزلا هللا مس هلوقري فت ىفو ىلعال !كير مسا

 ظ نيمججأ هبصصوولا
 * (تانآعبرأون وعبرأحرامملا ةروس)«

 هك ؟(ميجرلان جرا قا حير« د
 نانءارق هيف لأ -ىلاعت ةوقنألعا (حراعملا ىذهقانمعفادهل رسل نيرفاكلل عقاو باذعب لئاسلأس) |
 نماهوجو لمد ةءارقلا هذهفرو لبا مهو نولوالاامأ :زمهريغب هأرق نم مهنمو ةزم-هلابءأرق نم مسونم ا

 نم ةراخانءلع رطمافّل دنع نم قلا وهاذه ناكنا مهللا لافاملثراسحلا نب رضنلا نأ(ل امالا)ريفتلا

 نءمقاو باذن عاداعذ ىأ لاس لأسهلوق عمو هن "الا هذه ىلامعت هلئا لزنأذ ممل[ ب اذ دانناو [ءاوسلا
 ىئ راستالا نبا لاه نم مآةهك اف لكب ا هت نوع دي ىل ات هلو هنمو هبلطو ءاعدسا ادا اركحر اعدكلوق

 ى رهو ىلا عت هل وقكءاسلاءدكا اهامقا واناذءلئاسلأسةاالا ليؤأتو ط اةسالاءانيلا ري دقت لوةلا اذه ىلعو |
 اعدل اع هناكم_:بدعت ىدع مرحالاعدانههءانعم لأ سناك اء ف اشكل ا باص لاهو لكل اعذب كا
 لاق ب اذعلاننيكسس مثلا فوخواد_عن هللا ثعب اس1 ةداّدقو نسل لاه ( فاما ) هللا نهب اذعن عاد
 عفاو باذعب لئاس لأس هلوقب مهنعهقت اهريخ اف عقي نعو باذعل !!ذهنملا دع اولس ضعبل مهضعن نوكرمشملا

 ظ هلوةكنع قءءءابلاو ناذعنءلئاس لأ سلوغلا اذه ىلعليوألاو ىرانالانبالاق |
 بيطءاسنلاءاودانريصب « يننافءاسنلا»فولأستناف 8

 مها لبق هناك هاو ىنعرب دة:ىف هجولا اذه ىلع أس فاشكبل بج اص لاهو اريبش هي لكساف ىلاسعت لاق |
 نأهقانيبفنت رفاكلا ب اذهب لمعتسا تنال وسرو»لئ سلا اذه مهذب لاق( ثااشأا) عق و بادعب وم |
 اريضريصاف هب ال ارخآ[ىف ىلاعتدل اوقلدوأتلا ازه هج ىل«ءلديىذلاوا ولاع هلعف ادالق مم عفا وباذدعلا اذه

 رمدهرغب لاس يهوةناشلا ةءارةلاافأ لمه اريصلانءىهأ ىذلاوه لئاسسلا كلذ نأ ىلع ل دي اد فو المج ||
 اك لاه بلقو فمك ةز ولا لأسدارأهنا(امهدحأ) ناهجواهلف |

 بضتلو تلاساعليد_هتلض ه« .ةشحاقهتالوسرشيرقتلاس ٠0
 د ردم لسا وليس لاسس امعنب اةءارق هديؤرو نالمسلا نم كلذ ن وكي نأ( فاشل ا ةج ولاد )
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  ىل_ءأرق نذ ةيباغا ىلعءاسلانامهأرق هنافريثك نيالا باطلا ىلسءقوف نم ةطوقنم اءاملا نوركذتو
 : تافتلالا كلم هبف كاس ةدباغملا ىلع أ رق ةنمو نورمه.:الامو نورمصتتابجهلوق ىلءفاطعو هذ ب بتاطقنا

 ١ أ الق لوقو ةدك وميدو وغل نوركذتامالءلقنومءؤتامال. اق هلوق ىفام ةظفلاولاف و ف (ةياشلاةةلشدملا)

 ١ || الص نونسّوبال ىملاو هللا نمنآرقل نان وقد صيال مهن ىللقلاب ىنعي لتاسقم لاق (لزالا) . ناهجو
 0 ْ 00 هن نرمسز ميال ميولق ف نونمؤودق مهما (ىناثلا)اندت أرالنو ديرباشت أياملق نولو.ةب برعل او

 | لكسملا) رود ردسالا اذهنا لاق مالا رخىف هنآ الار دقوركف هناهلوة ىلا ىرتالآ لال دّسالا نور الو

 أ | هناكمبف بدسلاو نورك ئاماليلق ةمنغاكدلا ىنن فو نونمّؤتامالملت ةيرعاش |! ونؤركصد (ةثلاشلا

 أ مكنأالاواكرعشلا فونصانيابهفصولا اذهةالرعاشلجر نمالوق نآرقلا ادد-ه سل لاق ىلاسعت

 ْ ١ | | اج) ذك امانا دست راويدتلاو نءنوضرعت كلْذاف نامبالا نو دصة:ال ىأ نوئمْؤنال

 | موقشو نيط ام_شا بسب دراو هال نذأت لوب اضأ الورع-شلا بو ريض ب دكر تلا اذهةقرافارعاشهنا

 أ ٌَمشىلعدلابقشاو نآر دقلا ملت ةفم ححص نورك ذنتال مكنأ :أالانيطامشأ ! ماسهل اء كال ذ روكي نأ نكعالف

 أ نثرع (نيملانعلا بر نم لدزتت) لاعب وق“ و ةناهكلابامز ءهنانولوة:بدسلا|ذهلف نيطامشلا
 1 |نيردممل اع نهنؤكماك باق ىلعنيمالا حورلا هي لزن نيم اعلا بر لل زل هلاوءار ءشلاى هلوق هنا الا هذهرملن

 | اشي انههف هي قل ارذنا هنالد_ه لوقوهو هلزن هنال ليريسج لوةودو هليزكت هثال نيملاسعلا بر مالكو هف

 || لامسلاوبأ ار قو لاكش ال ا لوزب ّت-نيملاعلا بر نم ليزنتهلوب هعدا ركل وسر لوا هنا مداه لاقاسا
 |لوعفمالةانملا لع لوةتولوُىرق  (ليواتالا ضعب الع ]ودا واد ىلاسعت لاق مث اليزتت لزن ىأ المزن
 اكلوتكح اه اريشةليداف !ةلوقتا!لاوقالا ىهمو لعتفملا نم افاكت هسفّنال لوقل | لاعتفا لوقتلإ

 هتمانذخ"ال) لاق مدل: لالوقانملا بسنولو ىنعملاو لوقلا نم ةلوعفا عجبا مناك يءاضالاو بيجاعالا
 هدمانذخالءانعم (لوتالا) هوجو الا ىف (ىلوالا الش لا )نامل سم همقو ٠ (نيتولا هتمانعطقل عنملا

 نوب سخن لد هنواهبعال مناف موياع بذكتي نع كول ا هل هذي لمْبَقْلا لميس ىلعد 17 ذادهو تقرا , رمافأ مث

 دارا اذاوهراسذخأ افق ىف برضا عقوب نأ دارااذالاتقلا تالركذلاننيمأ ا سا

 ليون دخل فب ءبسلاىلاو راظنل لمعل كلذ هبل ومعملا ىلعدش أ وهو ف. _كاقطلانأو هدمس ىف هعقول نأ

 52001 نع لوقنموهو نيب ري فنا ذهو هنيتو انعطقل نيتولا هنمانعطقل هلوق نأ 5 هنسمب انذ خال ءاشعمو

 كي رفلالوقوهو ةردتلاو ةوقلا ىنعمب نيمل نأ (ىاسشلالوقلا) ىرصيلا

 | نيعلاةنارعاشاةل5 دمت توفرةناراماذا خامشلا

 ظ ها نقاوة نتا لاه دئاز هل-صريدقتلا اذه ىلع ءانلاو ةوفلا ةنعانيلسى أ نادلا ةتمانتتخال ىعااو

 ' الن نقلا از خال و هاهم لا( اشلا لوفل اؤ) هتطابما شلك ؤكّتال ةوؤقلام اقفنيعلا

 ملعاو قالا لبق نم أ نيل | نءانتو أت منكم كنا ىلاعتهلوةكوطا ىءعلوقلا اذه ىلعزيمااو قل ا هنم

 هل ضا قنا اناف سلا ةماقا ةطساوباما كاْذَن ءمانعملا هلة: لالوقانملا بول هنا هوجولا هذه ل صاح نأ

 |باس ناناماو اا لؤم ارم دلال اطناثال 3 نزكمف 4 ةهيذكس ا رهظد دامو هدف هضراعد نم ْ

 | لأكل قداسلاهبتثيال ىلاعتةقا ةمكح قع اولاوءاذهو ل وةلا كل ذب ماكتلا ىلع ةودقلا| هنع
 د زون لاق ناو..كا ثام عادا ىنلا زد اراب بقل !نم لدم! قرعا اوهزيتولا (ةسناشلا هلا از
 اهنادا رسملا لب هنمعب هعطقن انا دربملو ةسنق نإ لاي لو معطل نولي يحرا# ةثالثو نثولا هو

 تارأاذهف ىندواعتريمخ ةلكأ تا ازام مالساا هيلع هلوق هريطظتو هلينو عطقن ركناكسف هان :مال نتصور

 ١ ملا يتقي نأ ناوأ اًذسهلاق هناكن هبحاص نام عطقنا اذاف 17 :رمالاوىروبا عاطقنا

 1 سل هانعم ىلكل او ل :انقم لاق ( نيزحاح هنع د ندم كيماق) لاق مث مب هرم ا عطقن | نكت رمص د ئامحو

 "1 اد انال دا ةفصاف نينرخاس لاكامنا جاجلاوءاز لا لاق لعفلا كلذ نغان رجح وأ هنعانزجتك دحأ مكتم
 5 دعاك

 ظ
 ١

 ا
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 ا
 أ

 أ

 ١
 أ
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 كلذن أه. الا فعمنأوه (لوالال وأ )١ .اوليصفترك دن نودي الاءذه اهات تلا ءوجولا هذه

 ١ ةياغلا كلت د_:ءراشلاو ةنللا تننةلو ةباتدل تاصل كاذكن اكو لذا طشفاذه هلوطرا دةمنأ ىنءد سلو 7

 ل اسندلا سن مةنسفاأن روس سانا نيب له غب ىت>باسعلا موفق ومنأ دارملا ل.زئاج ريغادهو

 امأرناكلا قس ف نوكيا لواعلا اذ_هنأ لعاواهنم هللا ذوعن نارين تاكرد فرانلا لهأر قتس كلذ |
 نسح وارض ريخ دعوي هنا باح ىلا هذ هلوةفةناال مأرب اوذر"الا هملع ل ءل دا اوالف ن هوا قف
 ىلص هللا لوسر لبق لاه هنا ىر دانا دعس ىلأ نءىورا فربما امأو ةنل اوه كا ذ نأ ىلءاوةفتاوالمقم |

 نمفخاهسلعنوكي تح نزلا نع فضل هنا هدم ىسفن ىذلاو لات مو.لا اذه لوطام ملسو هيلعهنل
 دورساا ديزملا.دسنوكيو ,ةلاط ناو فقوملا كلذ نا لاف نم سانا نمو اين دا !ىفاهيلصب ةبوةكم ال
 ءازجراد ةرخالانأ هسنع (باوحلاو) راما! لهال مغلاو نزا-ا ديزا ابدسنوكيو ةنملا لهال ةارلاو
 فتوملا لوط ص.سصخع نم ديال نذاف فةواا ال نيا ىه باوثاارا دو مهبأ اوننيب اًممال لت! نأ نم ديالف |
 لس ىلءالرب دَمَتلا لمس ىلع نكس ةرخا الا ىفةعقاوةذملاءذهنأوه (ىناشا!لوقلا ) رافكحلاب
 ةس فل نيس هيف قبل مهاك ذاو قانا لقعاةم وكس او 1٠م1 كلذ لغتشاوأ هنا نءلاوقيقحتلا

 ا
 ا

 نو دعسسي مهلا م ةنسلا نيس دوعصلا كلذ ىف قيلاهبل' دعصي نأ اسمندلا لأ نمد اودارأول عضاوم

 اذ_هنألمىبألوقوهو (ثلاشلالوةلا) نيريسفملانمةعاجبو بهو لوقاذهو:للقةءاسفاهباأ |١
 ج وربع نماسندلا موب ىفدبال هنا ىلاعثنيسبفانفا ارخآ ىلا هللا قل ام لوأ نماسواك اين دلا مونومويلا | |

 انالامولبعم ةماسقلا تقوريصينأ اذه ىلع مزليالمم ةنس فنا[ نيسمنهر دقم مويلا اذهو ,هاوزنودكتالم ا |
 ١ رادقمنأك مول ىف هللا نم عقاو باذعي لئاس لأ ةيالا ريدقت (عبارالوقلا) قب كد ىنهم كىردنال |

 نوكحر, نأ لم_«ور افكلا ىلع هت ذشا مول كلذ ةلاطتسا هنمذارملا نوكين أل < مث ةنس ا انيستا
 باذعل اة ملوط ىلع ه.بنتلا دارملا ليرادقملا اذ. م با دعلارب ه2 دارملا سلفا ذه ىلعو هند مري دقت دارملا |
 أ

 هرادقمناكمون ىفهلوقنع واب الا هذه نع لمس س عنب !ناةكملم ىلأن باىور لق ناف كلذ دعب باذعلا |
 مكلوقاذ لة ناف لءاالام اه لوف أ نأ ه رك أو نوكت فيك !هيلءاوه ىلاسعت هنلا اهامس مانأ اسقف ةنسسفاأ |
 شرعلا تافرمث ىلعأ ىلا لاعلا لفسأ نيبام اذه نع باول | ىف بهو لاف انلق نيتي الا نيئاهنيب قفوتلا ف
 ةريسسمءا عم لك ضرع نال ةنبفىنآ أ ةريسص ضرالا ىلا اين دلا ءاسمسلا ىلعأ نمو ةنس لأ نيس ةريسم
 مانأ نم مو ىفدي رب مول ىف ىلا هت هلو ةف ىرخ ا ةئام.س ضرالار ارق ىلا ءامجتلا لفسأ نيب امو ةنسةئا مسخ

 لئاس لأي قاعتماذ_هنأللعا (ىلوالا :لئدملا) ناتلد-بم هيف (الممجاريصريصاف) ىلاعتهلوق |
 روصضي ام كاد ناكو ىحولاب بي ذكتل او هللا لو.رب*ازهتسالا هجو ىلءناكامنا باذعلانربضنل !لاقتساّال |

 قيرط ىلع ل أسيامنافو هنا باذعلا نع لأ سي نم كلذكو هيلءريصلاب مف. لسو هملع هلا ىلصهننا لوسي |
 | ماقال تقوءان دق: ري_صاقهعوتو ب رقا باذعل ءاج هانعذ لاس لاسأرقنمو كمر انك نم تنعتأ | |
 ْ اد.عبهنؤريمما) ىلاعت هلوق لاتقلا, لوس .رلا سؤ د نأ لمة تاردي ال اذه ىلكلاا لاق (ةساشلا هلم دملا) |
 ا

 | نمرخآ عون ىلا هلة ىلاسعت هنا مة كمل! هدب اردةمن وك لئلا كل ذهلأس ىذلا باذعل انأ اضب [لهةحيو |
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 الأ شرعلا ىلاعا ىلا او دعص ول ةنسفنا أن يسخر دقمو امن دلاءاس» ىلا هبق او دعصول ةنسفلٌ راد ةموهو ايندلا
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 ١ ْ ديزنب نزلا دمعو تبان نب ديز لوقادهو باذعبداوميلع عفدنا ىندملاورئاغلا ىءيروغلاكل ئاسلا

 "|| نءناكنا هنالزمهلاريغ هضزو غال هن! ىلعا ومفتادقفلّئاسامأ عقا وْاَذعن هج دؤأنمداو ل اسالاه

 تئثنا كناالا فثانو لئاهو فاضي زه-واانناك زوم هلا نم نكسب 0ناوزمهاانوهذز ويانا ا
 00 لأ هلوقانرمذ ناانال كل ذو ناهجو هدف نيرذاكلال عقاو باذعب ىلاغ هوو نيب نيب اهتلعف ةز مهلا تففخ
 ' || باطيلوأ باطءاوسةل ننال عقاووهاناذع بااط بلط هنا نما نأكب اذعلا بلطرمضنل ا نأ نمانركذ اس
 : ايندلا ف رمضنلاعقو دقو دح أ مع همف ديال مهي عقاو ةرخ"الا ىف نيرفاكتلاب لزان باذعل ا كلذ تال لكل دو

 || هيلعلوسرلا اولأس مم اوهو ىناشلا هجولاب ءانرمسق ا ذاامأو عفاددل سدل هلوق نم دارا اوهوردب مول ىل:ق هنال
 هلوقوديد-لاوه لوالا لوةلاو نيرذاكلل عقاو هنان هذع ىلاعت هللا باح اف لري نعباذعل اذه نأ مالا

 || نوكي نأ (ىناشلا)نيرفاك-ال هللا نم عفاو ب اذعبّدن الارب دةةنوكي نأ (لوالا) ناهجو هيف هللا نم
 1 ةمكطلا تيجو أ اذا هناف هتهج نم عفادهت نم رداصلا باذعل كلذ سل ىأ هللا نم عفاد هل سرب دَقَتلا

 ٠ ||| جراعمو ىلاعت هلوق هنمو دعس اوهو حرعم عجب حر اعملاح راعملا ىذ هلوقو هللا يعفي ال نأ عنشما هعوقو

 "|| جراما ىذ ىلكلااةياؤر ىف ساب ءني الاف (اهدأ) اهوجو هسفاوركذ نورمفملاو نورهافي اهلع
 ||| معنلاو لضاوفلاىذةداتقلاق (اهنانثد) اهفنوجرعي دكت الااّنال جراعماهام«وتاوعسلا ىذ ىأ
 1 جراملانأ (اهثاانثو ) فاش بتاع ىلع سانلا ىلا لصت ىهو بتاض هماسعن اهوجوو ه.داءال نال كل دو

 5 هتوافتم املا [كتاروسلا ذه نأوهو عبار هسو ه.ف ىدنعو ة:طلا ىف هءاملوأ اهطعي ىَبا تاجردل ا ىه

 لايكلاو فعضا او ودل اى ٍةفام ةمكلملاحاو رالا اذكف رخل اورركحا او ضافغالاو عافترالا ىف

 ا رون لعلو وذا | كإ:فعضو ماعلا اذ_هريبدت ىلع :ٌوَقا اذ شوا موو ةءهلالا فراعملا ةرثكو صقنلاو

 ||| كل ذك الوأ ةداعلا ليس ىلعام !حاورالا كلَ ةطساونالا لال || ذه ىلا لصدال هتجبر ضيفرث أو هللا ماعلا
 ]| حاورالا كلة ىلا ةراشالا ج راسعملا ىذ هللا نم لوب دارحلاف !سهأ تارب دملاف ا ىهأ تامملاف لاهم ىلع
 | نمةجرلارثأ لوزنل لزاما اكو اهلا لا علا اذه نه تاحاسلا بنتا عاسفترال د_عاصاكىهىتلا ةفلمألا
 ١ 1 |( ةنس فا نيس هرادقمناكم ولى همااحو رلاو الملا رعت) ىلاعت هلوق انه_هامىلا لا علا كلذ

 !١" لي وتلا ضرعم ىف دكت الملا رك ذ ىتم هنا نآرقلا ىف ىلاعت هللا ةداعن أ معا (ىلوالا "هل لا) لئام اذههو
 ١ ىذ:ةيادهوافص كت الملاو حورلا موي موب هلوةىفاكو ةناال هذه ىف كرك ذلانمهدعب حورلا درفاتئيوختلاو

 | ابنا جورلاوالو أ دكتالللاج ورعلا دنع رك ذىلاعت هنا ىعو ةقمق دانه-ه عار دق دك الالا مظعأ حورلا نأ
 0 |ةكئالملاو حورلا موش م ول هلو ةىفامكحح اسنان“ هين الااوال وأ ورلا ماسقلا دنع رك دواي الاءذه فاك ١

 0 ضع لاه اذه د:ءودوهدلا ةحرد ىف ارخأو لوزنل ا ةحرذ ىفالوآ حورلانوكح ىذتةءاذهواذص

 ... أ مذبلاو كالا ارئاس حاورأ بعشنتهنسو هق|لالج ىلاراونالا برت اوه ميظءرون حورلا نا نيفشاكملا
 0 | اونالالزانءجرادمو ة.كحالملاحاورالا بتارهحب راعم نيةرطل انمبو حاورالا لزانم تاجر درخ ا ىف

 ١ ٠ |انررقدقف مالسلا هملع لب ريجوهحورلا نأوهو نيماك 20 لوقر_هاظامأو هللاالااهدمك لعيالوةيسدتلا

 ||| ناكمى هللا ناينولئاقلا تحا (ةثلاشثلالمسملا) اص ةكئالملاو حورلا موشي موب هلو قري سفت ىف هلئسملا هذه
 |هنابفو صوم ىلاعت هقاتأ ىلع تادتي الانأ (لوالا ) نيهجو نمذن الاهذهبهق وفوأ شرعلاىفاما
 0 ش1 نييفهملاحورلاوةكالملاج رعتهلوق (ىناثلاو) قوفةهجىفناك ولكل ذكنوكءامناوهو جرام اوذ

 "|| ىلعلئالدلا تادامل(باولاو) قوفةهج ىفىلاعت هنوكى ضني كل ذو هلا ,هدوعصو :كئالما جورعنأ
 0 | هوجول ا انرك ذدّةف جراسعملا وذ هناب هنا فصوامأف ليوأتلا نمدبال هنا تن ةهىلاو ناكل ىف هنوكع انسما

 0 | | ىلارومالا»اهتنادارملا لب ناكملا هئمذارملا سدظ هلا حورلاوةكالملاح رع هلوق فىلا ف رحام أو دس

 | ىرىلابهاذىناهوةك ةءاركلاوزعلا عضوم ىلا ءابتنالا د ارلاو ءاكرهالا عجرب هلاو هلوقكم داس

 نورثك الا (ةثلاثلا ل ثلا) اهعذراو ةنكجمالا ىعأباوداارادنأىلاةراشا اذهنوكي_ |

 ىلع

 هسا ويمتتع

 نار م تي
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 م ةال

 صضرالا ىفنمو هلوةب قلع تم هنا( ىناشلاو ) همي مت ءايشالا هذ_م ىدتفغيول مرن ادون ىنءملاو ىدتفي ا

 | هدي تن اعجءالؤه ناكول ىك ىءيءامالا داعيتسال منو هيدا مث ضرالا 3 نعى دة ةيوادو رب د5 او :

 | مرمملل غدرالك(ىوشلل ةءازن ىف امأ | ماالك ) ىلاءتهلوق هيدي نأ تاهبهو كلذ هن مه سفن ءادخ ف مهل ذو

 ١ «بقوا منا لاه مث بتاذعلان نم هحنيالوءا دتفالا كلذ عفن .ال هنا ىلعو هيل ,١ءادتفالا دوو ثءح هنوكن ع

 دو 000 اا اا

 ىلفالان «لوقراشل دعو اهو ىأ ميا تافلتو
 ١ | نوت ' 1 ةلذلف فرتطتلالةلر ءعموانو

 | ىلنا ٍلغجتو ادا .عابناىفءاها ا لعبت نأ (لوالا) هو>و عانفترالا ادذهسسفو ةءوف رم ةءازنهلوقو

 أ ١ رن ةعاوؤأ دنس ىلغاو ةصقل اريعد* اهلا لعبت نأ (ىنانل او) ةعاَرن ى اغا نا لق هناك ن اربخ ةعازنو نا مِسأ

 اىلعع ةرتنأ (ثااثلاو) ىوشلا ةعازن ىلغا نأ ةمّقلا ناري دعم او د هقلاريعذ ن ع اريخ للا لعتو |

ْ يف باور ازبار وءاج ةلاو ٌسة>الالوقاد- هوئو شال ةعازنىشو ىل طملاما ريدقتلاو مذلا | ا
 

 ْ انورشح ديزانالوقناكر هاف هن ولساوح لاه ةدكؤ :قاانجلا حاحرلا لاه (اهدحأ) هحوأ هنال#

ام مالكا | ىف سيل هنال دعب لاس | ىلء دز جس لاو | ده ىلع ىءراسفلا| ىلع وي ضرتعا ٠
 ا ناف لاس! ىف لم_هد

 نكممال ةهاملاو ةصوصخم ةهامل لعمس ا ىل رفانال يق: بالاذ هذ بهلتلاو ىلاتلا عم ىلنا هلوق ف تاق

 هنوك لاح الحر لاش نأ تسال: لامالاوهلاوحالاندستتن كعىذلا امنا للا لا وح الاناه دقت

 اديدشامظلت ىلفاةةرامنا اغا ىلغانوكت نأ (اهينانت) انما هنركلاسالشف ار لاخلا نكمواملاع | ش

 0 ىانلا نهار دقتلاو نطاضتمالا ىاغةيودغ منك نأ (اهثلاناد) ةعازنهلوةلابدان لمفلا اذه ن وك

 .ىنا ارال ل ايو نالجرلاو نادملا ى موفا رطالا ىوشلا (ةيئاثلا"هلثسملا) عنشب لو ىوشلل ةعازئ اهءنعا : ْ

 ىشعالا لوق هنمو ةأوش رت دحاو سأرلا داج اأو امىرشلا باصا ىآى ربا لتي 1

 . هتاودأ .س تال لق 9 هلأم هلت تلا 1 '

 لاهو هةقرحاالا ادا-الواج لركن , الو فا راطالاو ةمانلارانللا حرت للان لاق غالا له لوقاذ- ها ا ْ

 .للسعاو مدآ ب هجو مراكل فاني ءل' تدان لاقو ناد لاو نيةاسا ا ملو بّددلاو بصعأ أريج نب دمع ْ 1

 ' مهاشادبم هدول _تدضنا لك لاق اك ىرخأ رماه دمعي ىلاعت هللاق ء اضءالاود هتتفااذارانتلا نأ ا :

 ناملئسمهق (ىواف عبد لوو ردا نءوعدن) ىلاعت هلوق 0 تاذعلا اوقوذما اهريغادوإ 1 1

 م وعدنا (اهدحأ) اهوسواورك دنر ةاكلا وعدت فيكى انا نأ ىف اوفليحا (ىلدالا ةللا) .:

 انههفار امتعاكتب اس أ اراب كت مناف كر اما سرغو كرامنا ق قس نم ضرالا لسلءقاكلاساطا ناسلب 1

 (اهنانوزمع هرضحتو مهوعذلت عضاوملا كل: ناكناك موج اياوز نم ةبو از ىلاراذكلا نم دحأ لك ع - سم ناكل

 ١ ىلا طاَقتلا مهطقتلت م قفانمأب "ىلارفاك ان”ىلا اع ريص لو ىتحراسالا مرح ىف مالك | قاع ىل عت هللا نأ

 (اهعبارد) اا فدصرانلاىلا٠ ءاعدلا كلد فء_ضاف نوءديرانلا ةسنانز نأ دار ا (اهثنان' 0 ظ

 ضو نوع رف ل

 هج يس حس يح سرج -

 ديان وع

 (نعىلوو ةعاطلان عربدأ ن نم يعي ىلوهو ريدا ع نم فوتو كلغ ىأ تلا كاغذ فرد ارا نم كل ,موعدت

 ' لؤورتذا ةوقتابن ةنبجاؤلا قوقطاوزاك ادري همك و ءاعو فل عج ىأ ىو اف لاما عسو نامعالا

 ١ ىلا لا ةراسشااعمخامذدلا بحمملاةراسما واف عمبو هلوقو هستعاطو هنا ةفرسعمن ءضارءالاىلاةراشا

 نانالانا) ىلا .ءت هلوق هدهالا تسدا نيدلا تاف .؟عماسمم نأ كلثالو لءالا ىلا ةراشا وأو صولا ١

 لينورخالاهورذاكسا انهاه نا الاب 1 اراامهضعب لاق (ىلوالا لسملا) لئاسم همق (اعوله اح قلاش | :
 .اعالهو اعله علهي لبرلا عله لاسةي (ةيناشلا لّمملا) نيلصملاالا هم ىنئتسا هنا لمل دب هموع ىلع وه | 1ْ
 درمملا لاهو روودضلا عولولاءاّر ذلا لاهو علهف عاج لا.ةيريصلاهلةو صر :ةشوهو عولهو علاضوهف | 1

 نب هللا د يعني بسم ىل لاقى نب دعسان ءونار الا ةلزانمدنععلهلان ء هللا دوعن لاسق» رعضلا علهلا | !
 كا دس...
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 (ىناثلاو) عقاولا باذعل ىلا دئاع هنا (لوتالا) ناهجو همف : دوهياذام ىلا هنوريقريمذلا (اسيرتمارنو

 انها رقءا ارن نمو ةلاحالا ةهب ىلع هنو دعمت سي ىأ ةنسفل نيه هرادقمناك موي ىلا دئاعهنا

 ظ ىاعتةوق هنم بيرل بيرةلابو ناك» الا نم دعبل ادمع.لابدارملافرذعتمالو اثياع دعت ري_غانتردقيف

 ا (قرالا هلكسملا) نامل سم همف (اهج ميس لأ سبالو نهءلاك ل ايا نوكو لهااكءامسلا نوكت موب )

 ا ' [/لوااكءامهسلا نرككموباسي زقءارنور فقتل واسرع ؛ (اهدبحأ) هوجو هشاذام بوص:منوكت مو

 ا  [ألواك اعلان وكن مول ,مقاَوباذعي لئاسل أسر ريدقتلا (اهناثو) مولا دفرذعتال و نكم ىأ

 ْ ٌ 1 مون نمالدب نوكمينأ عب دارلاو ( اذكوا ذ كح ناكل هل اكءاسمسلا نوكتموبريدقتلا (ثلاشااو)

 | لهيااحم لاري أ نتن زر تمد مول فوكأ بانشي اسل أريد ةلاو

 امهفنوكت ءامسلانأ (ىلوالا ةدفصلا) تافص مومل'كلذاركذ ىلابعتهلا (ةسناشلا هلثسملا)

 . | نارطقلا ركفكءا اطع ه:ءىوروت هزلا ىدر دكس ابعنيا لاك لهااكء اع هلوق دذءلهملا ريسفتانركذو لهلك
 ا ْ | نهعلاكممش لاما نوكتنأ (ةيناثلاةفصلا) دوعسمنبالوقوهو تيب ذا اذا ةضفا الشم نسما لاهو

 ' ' ٠ اماولا فلتر سو ضمن ددح لاب اّن ال هه. .بشنلا عقوامناواناولأ غوبصملا فصلا ةغالا ف نهعلا عمو

 0 |هلوق (ةثلاثلاةفصلا) حيرلاهنريطاذا شوفنملا نهعلا تهش . اولا ىف تريطو ت ساد قدوس ارغو

 ظ | مدعوهدل بصعي ىذلا بيرقلا ميجا سابعنبا لاه (كيالا ”هلكسملا) نا ا سم هيفوأه2 مج حل يالو

 5 نم "*راارغي مو هلوقو تغضر اع ةعضرم لكل هذ: هلوةكوهو هدأ لك سا تشال ناك غال وحلا
 نيدقتلا نركح»نأ (اهدحأ) هودودب الا ىف مث هينغي نأ شذ شم ويم هغم كرها لكل لوقا همخأ

 نال هملكي الو كلاح فيك ه سمج ميج لأ بال (ىناثلاو) لعفلا لصواورالا فذف هج نع ميج لأسبال ظ

 |اناسحا امج يس لأ بالو ةعافئامج يملأ بال (ثلاشاا) مالكلا اره نع هلغثبام دحأ لكل

 ٠ ةرعنمل همج نع ميج لآ سيال وملاوءادلا مضب لأ الورك نبا ارق (ةيناشلا هلكسملا) هن هءاقفرالو هملا

 00 رفا لاراملا فذ لاب ذهر قبدم ةهجن مق دل ريش فرعتي اك هنهجنم هنأ

 ظ راجل تقدس اذا 33و لاو ازهر لا ترس ىلاست لاك ايم كرب لاش 1

 |مورمصس ىئسعم وهاذهذاديز ترن تاقراللا تفذح دقو هيلو ءغمال لعذلا تدث أ ذاق اذ ديز ىنرمدد

 ظ 00 ااو ل تر كتحلا مدار لاق طفالا ىف ادرغم ناكناو يان ال ممنورصس لرقف عجباسناو
 اها الئاذ عموهو هفرعي ىتح ميجا جلا فرهدىأ مهموفرعي م مور معي ىعمونيعناشنماثلاق ىلاعت

 الامال هناك بكام 90 يا دوف ينك عع عضومام لبق ناف سني ءلغشل هنا هلال ع

 | مهل انمنونكهيالم 4ةنأب مهل اغتشال ىهنكلو منو رمد لف هرمصبيال لعل ليقامج ميس لأ سبالو

 د | تقدم[ داو املا نظؤملا هورس هانمر لانا ىكلاوهدعبام قاعتم هنا( ىناثلا)

 ا 11 1 ا وس لال ع فقس ءالياا ىف ناك اذا نان الا ناف هكاعام

 0 [نائاكيسءهسفو ( هبخأو هحاصو هشيم, ءولبادعنم ىدتغيول مرن اذوب ) هلوق (ةعبارلا ةقهلا)

 1 | مفلاو ل ايم ول ئرق( ةمناشلا ةلشسملا) باذم لكلواننب لةورناكل اوه مرملا (ىنوالا "هلم سأا)

 ا 1 ٠ هباصتناو ذ مون بصنو باذعنيوتب ذةمون باذعن زءاضدأ ك رقو نك ةمريغ ىلا ةفاضالا بيسلءاذيلا ىلع

 ْ 1 | هبراقتا لجرلا هليسمف (اه.جضرالا ف نمو هءوؤت ىلا هتامدفو) هلوقو بيذعت عمى هنال باذعب
 0 | نيوبالا نمالسفنمنوكيدلولاّنالةلوهفملاةليصغلانمدار [ناكمهملا تشو مهتعل هفنيذلا نويرقالا
 أ | اذهل هل.دفامهسف هم نياوصغم ضر اناك اهمال وهغمو» ناك الف ىن.ةعذن ةمطاق مالسلا هتلعلاو#

 | ىدملاف هبدؤت هلوقامأو بالا ماشم تاهت معلا ٌتاللسو هيلع هللا ىلص”ئ لل صق سايعلل لاشي ناكو بيسلا
 || لع فوط. هلا (لوالا] ناهخو هد 3(هضم) هلوتو بئاو لا ىفايباكسقو أب تا ىفاسما: هاهنا هضم |

 -ممس. مهي يممسمسسم ةيسس
 : ىسييييم#

 ىئ كو
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 هل ص نما هلي لئاةم لاهو مولا اذه لثمف جورعلا لص ىأحرعت هلوق'هلص نم مون ىف هلوة نأ ىلع

 باذعلئاسلأسربدقلاوريخ انو يدةنةياالا فنوكح»لوقلا اذه ىلعو عقاو باذعبةوق
 ةرخاالاىف نوكينأاما مولا كلذف لوالاري تلا ىل و ةنش لأ ني_بهسرادقم ناكموب ىف عقاوأ

 اردةمنوكسج,نأ اماو اعقاونوكي نأ امالوطلا ءالذف ةرخالا ىف نوكين أرب دة: ىلعو !.:دلا فوأ
 كلذن أني الا فعمنأوه (لوالالوقل) .اهلصغترك ذننخوتناالا هذه اهات ىلا ءوجولا ىه ذه

 لامن سلا لوقاذهو ةماسقلامويوهو ةنسفا نو هلوط ةرخ الاماانمموب ف عقيحورعلا || |
 ||| ةياغلا كلت د_:ءراشلاو ةلملا تينفلو ةيامتدل تاصل كا ذكن اكو لذا طتفاذه هلوطرا دم نأ ىنعي سلوألا

 د« مماسندلا سن مةنسفلا نو سن سال انيب لهي ىت-باسعلا مهفقوم نأ دارملا ليزئاجريغاذهو
 امأرناكلا قس ف نوكيآمنالوطلا اذ_هنأ لعاو اهنمهتلابذوعن نارينلا تاكرد فرانلا لهأرقتس كلذ
 نسحأو ارقةسريش ذءءْور ةنللا باص ىلاهدهلوقف ةنال اامأري1 ناو ذي "الا هيلع لما دل او الذ ن «ؤا قف

 ىلص هللا لوسرل لبق لاقت هنا ىر دانا دعس فأن ءىورافربم اامأو ةنل اوه كا ذنأ ىلءاوةفتاوالءقم|
 نما هسلعنوكي ىتس نمؤملا نع فيفضل هلاهدس ىسفن ىذلاو لاستةمودلا ادهلرطام سو هيلعهللأ

 دورسااديزم ا.هسنوكيو ,ةلاطناو فقوملا كلذ نا لاق نم سانا ؛نمو امن دل! ىفاهيلصي هب وكم ةال_هأ
 ءارجراد ةرخخ الانأ هسنع (باوملاو) راما! لهال مغااو نزاساديزا ابدسنوكيو ةنملا لهال ةارلاو |

 | فقوملا لوط ص.صخ نم ديال ن ذاف فقوااال ةنكا ىه باوثاارادو مهباوث نيب امال لدين أ نم ذيالف |

 ّْ لدس ىلءالرب د َمَتلا لمس ىلءنكلةرخ الا ىفةعقاو: دا اهذهنأوه (ىلناثاالوقلا) رافكحااب |

 ةنس فل نيس همف قبل مهاك ذاو قلما لقعا ةموكسصمل او اة كلذي لغتسشاول هنا ىنهملاو قيقصتلا ظ
 ]| ىلانوجر عي ةكتالل ا اضيأو اسندلا مانا نم مون فصنرا دسةمىف ةموكطاوءاضقلا كلذ متي ىلاعت هلام |
 نو دعب مهلا منسف نيس دوعملا كلذ ىف قيلامل' دعصي نأ اسمندلا ىلهأ نمد و دارأولعضاوم |

 اذ_هنأ لم ىبأ لوقوهو (ثلاشلا ل وّدلا) نيرمسغملا نم ةعامجو بهو ل اوقاذهو ل يلقةءاس فاهبلا |

 ج وربع نماسندلا موب ىفّدبال هنا ىلا-ه«ننيسبفءانفاارخآىلا هللا قام ل وأن ءاسواك ايندلامونوةمويلا |
 اءالادو ا بعم ةماشل تور سديم اذه ىلع مزلد ال مث ةنس فا أ نيسمهر دقءموبلا اذهو ,هاوزنوةكتتالملا |

 هرا دقمنأكم ون ىف هللا نم عقاو باذعي لئاسل أتي الارب دقت (عبارلا لوقلا) قب كو ىذم ككردنال
 نوكحر, نأ لم_ة«ورافكلا ىلعهنذشا مودل | كلذ ةفاطتسا هنم دارملان وكي نأ لة م ةنس فنا نيستا

 باذعل اد لوط ىلع هربنتلا دارملا ليدادقملا امم باذعل اري دةد دارملا سيلف اذه ىلعو هند مري دقت دارملا
 | نم رخآعونىلا هلة ىلاسعت هنا مةكااهذهبا ردةمن رك« لئاسلا كلذهلأس ىذلا باذعا !نأ اضيأ لمحو ١
 هرادقمناكمول ىفهلوقن عون الا هذه نع لثس سارع نب !نا ةكلم ىبأ نبا ىور ليق ناف كلذ دعي باذعلا| |
 مكلوقاخ ليقناف ملءاالام اذ لوف أ نأ ه رك او نوكت فمك اهب لءاوه ىلاعت هللا اهامس مانأ ل اسقف ةئساأ |

 سشرعلا تافرم“ ىلعأ ىلا لالا لفغسأ نيام اذه نء باول ىف بهو لافاذلق نيني الا نيتاه نيب يف وتلاف

 ةريسسم ٠مم لك ضرع نال ةن_بفىنل أ ةريسم ضرالا ىل اين دلا ءاهسأ | ىلعأ نمو ةنس لأ نيس ةريسم
 مانأ نم مول ىف دي رب مول ىف ىلا هت هوةف ىرخ ا ةئام_ ضال ار ارق ىلا ءامجنلا لفسأ نيبامو نسناس
 شرعل ا ىلاعا ىلا او دعصول ةئسفا نيرا دقمو امن دلاءاسس»ىلا همق او دعصول ةنسما ا رادةموه وايندلا |
 لئاس لاس قاعتماذه نأ لعا (ىلوالا :هلث_ملا) ناتلك-بم هيف (اليجاريصريصاف) ىلاعتلوق |
 رضي ام كلذ ناكو حولا, بيذكت او هللا لوسربهازهتسالا هجو ىلءناك امنا باذعا نر ضنا !لادقتسا ال |
 قيرط ىلع لأ ا اموه نا باذعل !نعل أس نم كيذكو هءلءريصلاب أت لسو هيلع هللا ىلص هننأ لو سر ْ

 ماقتنالا تقوءان دة: ري_صافهعوتو برقا باذعل !ءاج هانعخ لاس لاسأرقنمو دكمر اهكنمتنعتلا |
 ادمعب هنؤربممنا) ىلاصت هلوق لاتقل لوسرلا صد نأ لمة تارتدي الا ءذه ىباكرا! لاه (ةسناشلاةلمملا) ا

ْ 
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 مسمع ممسسلا

 ةدنا ىندملاورئاغلا ىنءودوغلاكل ئاسلا
 0 0 م ام عقاو باذعن مهني ةيدؤأ نمداورلاسالا

 7 تن تئثنا كناالا ف ثانو لئاقو ف اضب أ ز هولا, ناكز ومها نم نكس: )ناوز مهلا وهفزومولالأسإ|

 0 ل [|| لأ هلوقانرمف ناانال كل ذو ناهجو هم نيرفاكلل عقاو ب اذعب ىلاغث هلوذو نيب نيب اهتلعفةز مهلا تفف

 [| باطيولو أب اط٠اوسةل امال عقاووهان اذع ب! اط بلط هنا ىلا نأكب اذعلبلطرمضنل ا نأ نم انركذ اس
 : ايندلا فرمضنلاب عقودقددسحأ مهنعدمق ديالم م عقاو ةرخ" الا ىف نير فاكتلاب لزان باذعلا كلذ تالكل دو

 هيلعلوسرلا اولأس ممن اوهو ىناشلا هجولاب ءانرمفاذاامأو عفادهل س دأهلوق نمدا رااوهوردب مول دة هنال

 هلوقوديد-لاوه لو الا لوةلاونيرفاكتلل عقاو هلاب هنع ىلاعت ها باجاف لزغي نع باذعل اذه نأ مالسلا

 نوكينأ (ىناشلا) نيرفاكسال هللا نم عقاوباذعبدن ' الار دة:توكي نأ (لوالا) ناهجو ه.ف هللا نم
 ةمكلا تمحو أ اذا هناف هّتهج نم عفادهت نم رد اصل باذعل اكاذإ سل ىأ هللا نمعفاد هل سدارب دعَتلا
 حجراعمو ىلاعت هلوق هنمو دعما ا وهو ح رغم عوج ر اعيلا حي راعملا ىذهلوقو هقنا هلعفي ال نأ عنشمأ هعوقو

 جراعملا ىذ ىلكلا ياو ريف ساسي عء نبا لاق (اه ددسأ) اهوسوهسفاو رك ذثورم فم او نورهاظب اهملع

 معنااو لضاوفلاىذةداتق لاه (اهنانثو) اهفنوجرعيةكئاللاّنالجراعماهاممو تاوعسلا ىذ ىأ
 ايرامعملا نأ( اهنا“ و) ها بناه ىلع ساسلا ىلا لمعت ىهو بتارض هماسعن اهوحوو هرداءال نال كالدو

 هنوافتماملاكتاو مسلاءذهنأوذو عبار هجو ه.ف ىدنعو هلا ىف هءاملو أ اهبطعي تلا تاجردلا ى .٠

 لاهكلاو فعضلاو ةْوَل اى ةفلدْع ةمكللل |حاورالا اذكفر خءااوريكححا او ضافةغالاو عافترالا ف

 رونلعلو وذا كال :فعضو ملاعلا اذ هرب دن ىلع هوما !ةذهوا-مموقو ة.- 4يلالا فزاعملا ةرثكو صةدلاو

 ٍْ | | كل ذك الوأ ةداعلا ل. دس ىلعام !حاورالا كال ةطساونالا لاعل اذه ىلا لصبال هتجر ضيفرث أو هنن !ماسعنا

 ]| حاورالا كلت ىلا ةراشالا ب راسعملا ىذ هللا نم هلوقب دارحلاف !سعأ تارب دملافا ىهأ تامل لاهتام ىلع
 أ نمةحرلارثأ لوزنل لزا ذا اكو املا ملاعلا اذه ن ه«تاجاسللا بنام عاسفتر الد_عاصااكىهىتلا ةفلتلا

 (ةنس فلآ نيس هرادقناكموي ىف هبا حورلاد ةلتالملا حرعت) ىلاعت هلوق انه هامىلا لا علا كلذ ا

 لب وهتلا ضرعمىفكتالملا ركذ ىتم هنا تآرقلا ىف ىلاسعت هللا ةداعنأ معا( ىلوال "هل لا) لئاصا:هدو

 | تقي اذهواقم كئالملاوحو رلا موي مون هلوةىفاكو نا "ال هذه ىف اهركذلاب مهدعب حورلا درفافيوغتلاو

 ابنا حورلاوالو أ هك الا اج درعلا دذع رك ذىلاعت هنا ىو ةقمق دانه هن اف الخا مظعأ حورلا نأ

 ةكئالملاو حورلا موي مو هلو ةىفامكححاا سناب“ ةكتالملاوالونأ حورلا مامقلا دنعرك ذوب الاهذهىفاك 1
 0 0 ل دوس ةجدلا ارخأو لوزنلا ةحر ذ ىفالوآ حورلا نوكسص ىذتقب اذ هوامصا

 رمشدلاو دكت اللارثاس حاورأ بعشن: هنمو هنن لال ىلاراونالا بر دأوه م-ظءرو حوران انيفشاكملا

 ١ ا | د زان اذلو ةكتشللا جاوزالا بتارم حراشم نفر لابو حاوزالا زان تاب هزت
 ] ان رقدقف مالسلا هملعلب ربجوهحورلا نأوهو نيماك-0!لوقر_هاظامأو هللاالااهتبك لعيالو ةيسدتتلا
 | ناكمىف هللا ناي نولئ اهلا ججحا(ةئئاثلا هلكسملا) افصةكئالملاوحورلا موتي مويهلوةري سفن ىف هلئسل اذه

 0 | وصوم قانعت دق ان[ ع تلدان , الا نأ (لوالا ) نيهسو نمد ف لل هذهب هقوفو أ شرعلا ىفاما

 3 |نييفهملا حورلاو ةكئئالملاح رعت هلوق _(ىاقلاو) وذ ةه-ىفناكو ل كلذ كنوكبامتاوهو جرام م اوذ

 : | ىلعلئالدلا تادامل(باو+او) ف قوذةهد ىفىلاعت هوك ىضتقي كل ذو هيلا ,هدوعصو :كناالملا جورعنأ

 1 | | هوجول ا انرك ذدةف جراما وذ هنابهلتافطصوامأت ليوأتلا نمبال هنا تن ةهملاو ناكملا ىف هنوكع انشما

 [|| ىلارومالا٠اهتنادارملا لب ناك لا هتمذارملا سدظ هلا حوراوةكئالملاح ردت هوق فىلافرحامأو هذ
 || يدل بهاذفاةوقك ةءاركلاوزعلا عضومىلاءاهتنالادار_لاو ءاكرهالا عسر ربه-لاوهلوقكمداس
 | نورثك الا (ةثلاغلا لكلا 0 :ن:كحردالا ىلعأ باوثلارادنأىلاةراشا اذهنوكي_ |

 ”»# ”-ح

 ىلع

 سال تس



 "قال .٠

 ضرالا ىفنمو هلوةب قلعت« هنا ( ىفاشل اوال + سخي م ءايشالا هذ ىدتفيول مرح ادون ىنءملاو ىدتفي ا
 ّْ هدي تع اعجب ءالؤه ناكول ىت ىعءامتالا داعيتسال منو همن مث ضرالا ىف نعىدتفي وادو ردقتلاو ٠

 ١ مرعملل عدرا لك( ىوشلل ةءازن ىلقا اهناالك ) ىلاعتهلوق هدي نأ تاههو كلذ هني مهسفنءادن ىف مهاذنو
 أ «بقواهتا لاقت مث باذعلا نم هنن الوءا دتقالا كل ذ هعفتال هنا ىلعو هش ءادتفال دون ثدح هنوكنع

 زوح (ىناشلاو) اهياعةلدبادعلارك ذنأالارك ذاهلر < لورانالريعذلا اذه نأ (لوالا) ناه-و

 || ىلا ىظات راسنا !تافا لاق. صلات بهالا ىلغالا ثدللا لاه راشلاءام“ نم ىلغاو ةصقللا رعذ نوكي نأ

 ظ نود. 0كلدل: فرص. ال ةفرعموهو ىلغالا ن٠ لو ة:مراسثلا ل ىلغاو ىذاتاران هلوق +: مو اسافات تاظلتو

 | ىلا لغحت وادا عا ا ىفءاهلا لعجت نأ( ل ومالا) هوو عاسفترالا اذهسمسفو ةءوف ره ةعءازنهلوقو

 ا اري ةعازنوأ دتمم ىلغلو ةصقل ارمد*اهأا لع نأ (ىناثلا و) ةعارت ىلغل نا ل قهناكن ا ربخ ةعازنو نا مسا
 | ىلع عفرتنأ (ثااثلا) ىوشلا ةعازن ىلغا نأ ةهّقلا ناري دْعَملاَو د هقلاريعذ نع اريخ له لعمتو | ٠

 | اهفف ىضنلاةءارقامأز حاجزلاو ءاّرغلاو سذخال لوقا. #هو ىوشال ةعازن ىشو ىلفلا_مناريدقتلا هال

 | افورعم ديزانا لوقداكراق صم قا وه لاقاك ةدكؤ لااا جاحزلا لاه (اهدحأ 7 وأ هنالث |
 ناف لاس! ىف لم_هيام مالك ىف سدل هنال دعب لامس ا ىلع هلسلاافأو اذه ىلع ىءراسفل!ىبءونأ ضرتعا |||

 نككال ةهاملا و ةصوص# ةهال مع مسا ىلفاّنال ميقتسالا دهن بهات او ىظاتاا نعم ىلا 1 اوقىفت اق

 هنوكلاحالجر لاقي نأ ن كح ءالف لاءفالاو»لاو>الاءدستت نكي ىذلا امنا لاو>الاناه دست |
 ادي دشامظلت ىلفاتترانااعءا ىلغا نوكتنأ مامي 9 انااع هن وكلاحالجر تبر لاسقب نأ نكموانملاع | :

 | ىلتاا ناري دقلاو صاصتخالا ىلعةيوص:منوكست نأ (اهثلانثف) ةعازتهلوةاابسان لعفلا اذه وكف |
 .ىاراللاقيونالجرلاونادبلا هر فارطالاىوشلا (ةيئاثلاهلمسملا) عملو ىوشلاةعازناه منعا || ١

 ىذعالا ل وق هنموةاوشاهّمدح او سأرلادا-اضي[يوشل او ىوشا!باصا ىأ ى وشاىلةقملابصيرحلا 31|

 : هنا وشأ ثتالجدق « هلامل_مقتلاق ْ 1 ا ٍْ

 لاهو هتقرعاالا ادا الواج كلرتت الذ فارطالاو ةماسها راما | عزمت ىل:اسةم لاق ةغالا له لوقاذ_هأ| ا 1

 لاو مدآىب هجو مراكمل ىف اذبلا تيانثلاقو ندر بلال د تملا قاسملاب ا

 كنف م ديس 2

 ' مهانادب مه دول تصضنا لك لاق اك ىرخأ ةّرماه دمعي ىلاعت هتلاف ءاضءالاهذ_هتنفا اذاراناا نأ ا

 ناملئسمهق (ىوافعجو لوبو ربدانموعدن) ىلاعتهلوق «٠ باذعلا اوقوذمل اهريغادول ١
 مهوعدتامنا (اهدحأ) اهوسواورك ذنرفاكلا وعدت فدكىلغا نأ ىف اوفليخا (ىلدالاةلثملا) | :
 انههفار اهدعاكَتب اج أ اراوس كبت ملناف لراهما سرغو كر اهنا قش نمضرالا لسلءفاكلا-طاناسلب |

 (اهينانو) مهرضحتو مهوع دنعض اوما كالت َناكناك ْمهجاءاوز نءةبواز ىلاراذكلا نم د لك مج سه ناكامل 1
 ١ ىلا طاقتلا مهطقتلت م قنانءان”ىلارفاك انتىلا اع ريص لون ىت>راسنلا مرح ىف مالك قا ىل اعتت هللا نأ

 (اهعبارو) فاضملا فدصرانلا ىلا ءاعدلا كالد في_ضاف نوءديرانلا ةسنانز نأ دارملا (اهثاانث)

 نع ىلونو ةعاطلا نعربدا نم عي ىلونوريدا نم هلوقو كله أ ىأ هللا كاعد برعاالوق نم كل متو عدن

 ظ ىلووريدا هلوةةاهف ةبجاولا قوةطاوتاك َرااَدْون او همك و ءاعو ىف لعب ىأ واف لاما عبو ناعالا

 4 نا ةراشا مشا. ثدلا بحيىلا ةراسشا واف عجو هلوقو هتعاطو هنا ةفرعم نءضارعالاىلاةراسشا | ٌْ

 ناسنالانا) ىلا عت هلوق هذهالا تسدا نيدلا تاف [ عما نأ كاثالو لءالا ىلا ةراسشا وأو ص رمل |||

 لينورخالاهورناكلاانهاهنانالاب دارا امهضعي لاق (ىلوالا:هلئسملا) لئاسمدبق (اعوله اش
 ,.اعالهو اعله عليي لجبرلا عله لاستي ل نيلشملاالاهنم ىابسا هنا ل لدي همورت يفك :

 نول لاهو رودضلا عواولاءاّرذلا لاهو عاوذ عاس ل اةءريصلاا"هلقو صرحا :3_.دوهو عواهو علا هوهأ / ْ

 نب هتلاد يعن دسم ىللاه ع نب دعا نءعونارقالا ةلزانم دنع علها نم هلا ذوعن لاقيردعتلا عاملا ||
 تسمم '
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 ((ىناثلاو) عقا ولا بادعل ا ىلا داع هنا (لوتالا) ناهجو همث دوءياذامىلا هنو ريفريمذلا (ايرتهازنو
 "انها رتءارزنخو ةلاحالا ةسهج ىل_ع هنو دعمت ب ىأ ةنسافا أن يسرا دقمناك مول ىلا دئاع هنا
 | [|نكلاعتالوق هنم بيرثلا بيرقاابو ناكءالا نمد معلا دمعيل ايد ارم اقر ذعشمالو اثماع دمعت ريغان دق ىف

 1 ا ((قوالاةلمملا) ناَتلءسم مف. (ام ميج لأ سبالو نهءلاك لاما نوكس:و ىل هلاكءاعسلا نوكت مود )
 0 ال اكءاهسلا نركتموباسيرقهارنورب دقن اواسرشب (اهدبحأ) هوجو هيشاذام بوصتم نوكت مود

 | [|ليلكءامسلانوكت موي عقاو باذعي لئاس لأ سريدقتلا (اهيناناو) مويلا كل ذفرذعّالو نكي ىأ
 اموهنمالدبنوكينأ (عبارلاو ) اذكوا ذك ناكل هلاكءامسأ!نوكنمويريدقتلا (ثلاشلاو)
 || لها اكححءامسلا نوكت موي ةنسفا أ نيس-خهرادقم ناك موب ىف عقاو باذعب لئ اس ل أرب د لاو
 1 اهيفن وكتءامسلا نأ (ىلوالا ةفصلا) تافص موملاكلذاركذ ىلا عت هلا (ةسناشلا "هلك سملا)

 | نارطّلاركعكءاطع هنع ىورو تدزلا ىدر دكس امع نما لاق للهماكء اع هلوق دع لها ارعسةتانركذو للهملأك
 | نهعلاكمفلامحلان روكن نأ (ةيناثلاةفصلا) دوعسمنبالوقوهو ثن ذااذاةضفاالثم نسا لاهو

 اهناولا فلة عرو ضن ددج لابجلاّنال هب ه.دشتلا عقوامن اوان ولأ غوبصملا فوصلا ةغالا ف نهعلا عمو
 ةلوق (ةثلاثلاةفصلا) عبرلاهتريطاذا شوفنملا نهعلا تبشاوملا ف تريطو تباذ افدوس ب ارغو
 مدعوهل بصعي ىذل ا بد درا مهلا سابعنبا لاه ى والا "هلكسسملا) ناَءاع سم هنضوامج مس لأ بيالو

 نم"رملاّرفي مون هلوقو تعضر اع ةعضرم لكل هذ: هلو ةكوهو هسفنيد أ لكل اهغتشال ناك اغا لاؤسلا
 دمنا ن ركح,نأ (اهدحأ) هوح وهن الا ىف مث همني نأ ة ذم ولم: هاك سها لكددل وقىلاهخأ

 نال هماك, الو كلاح فيك + يجلب ال (ىئاثااو) لعفلا لصو اوراملا فذف. همج نع ميج لأسبال

 ًاناسحااهج يس لأ بالو ةعافئامج يسلأ بال (ثلاثلا) مالكلا اذه نعوغئيامدح لكل
 فرعتمل هم+ نع مج لأ سيال ىدملاوءاملا مضي لأ بالوريكنبا أرق (ةسناشلا ءلّسملا) هباقفرالو هملا
 لاقيال ىأءاّرفلا لاهرالا فذ ىلعاضيأاذهو هقيدص ةهج نمو ددا اريش فرعتي اك هتهج نم هنأش
 (ممورصبي ) ىلا عت هلوق ءاّرقل ا هماع عج- امل ةفلا خم انال ةءارقل هذه بحأ تسياو لاه مث كيج نيا ميج

 تاقرابجلاتةذحاذاف اذكبديز نرمصبلاقيو هباورمهبيلا؟ترمدب ىلاسعت لاف رصصيأ هب ترمصب لاقي
 مه ورمدس عم وها هذ اديز ترمصن تاقراسلا تفذح دقو هيلوءفمال لعذلا تدث أ اذاف اذ ديز نمد
 1| هلوق هيلع لمادلاو عهبباو :رثكححلا هيدارملاف ظفالا ىف ادرغم ناكناو ميجلاّنال مهنورصبي ليقف عجباسناو
 1 هلأ ال كلذ عموطو هفرعي ىتح ميا ميلا ف رهدىأ مم وفرعي ممورمدبي ىعمو نيعفاش نمانلاة ىلاعت

 لاقل هناك هلبقامج قلعتم هنا (لوتالا) ناهبو همفاسنلت مهنورم همن عضومام لق ناف غني هلغشل هنأش نع
 'مهلئاستنمنونكقيالمه-ةأأب مهلاغتشال مهنكلو م-منو ر مسمي لمقف هرمصسبال لعل ليقاهج ميج لأ بالو
 ؛هسفن ى دفين أ مه دح أ ٌدونام لاح نيئمْؤملا نورم همي نيمرمتا نا ىنملاوهدعبامب قاعتم هنا( ىناسثلا)

 هلعةدشا اهنا ىف كلة ناك ةلاخلا كلت ىلعءودع ءار غدي دشل ا ءالما ىف ناك اذا ناس الا ناف دكلاعام

 الكس هبفو (هيخآو هتبحاصو هضيدمم و باذعنم ىدتفيولمرغاذوب) هلوق (ةعبارلا ةةدلا)
 حفلا وري اذ_ثمول رق( ةدئاشلا هل ءملا) باذم لكل وانني ل_,وراكسل اوه مرا (ىلوالا هلم سما)
 | هاصاناوذكم ول بصنو باذعْنيودتب مول باذع نماضرأ ىرقو نكةم ريغىلا ةفاضالا بيسل١اذيلا ىلع

 | هيراها لجرلا هلق (اه.ج ضرال ا!ىفنمو هيوؤت ىباا هتلمدفو) هلوقو بي ذعت عمى هنال بادعب

 | نواالا نمالصف:ءنوكيداولاَن الل اوفا ا هلمصفلان مدا را ناكمهملا ىسهتشو مهمع ل هفنيذلانويرقالا

 اذهل ل.هفامسف هنم نياوصغم اشي اناك اهمالو هغمو» نأك الف ىن.ةعذن ةمطاق مالا «تءاعلاه

 00 ا ااا تاب لطفا وم ف م تامل اهب داقبلا
 | لعفوطع. هنا( لوال )ناهد وهذ (همح 5 هلوك ونا اونلا ىف اهءاكستو أب تا ىفاسماا ءاهقنا هجن ا
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 ىلاعت هنا م لعو لع نم هب فاك اع مامشلا ىلءاصي رحريصةَدل نم ار ذسن وكي فاك ام: قافشالاو فوخللا

 تار اولا ىدأ هنأب عطقا | هنكء الن اسنالاّنادارحلاو (نوم أ «ريغمبر باعت ا ل ام ف وللا كاذدك ا

 نوكي مرج الذ كلذ رمش ىفرج_هقت هنم عقو دق نوك«تأز وع لب ةماك ادت اروطلا نعزرتحاو جس اك

 ريغ مناف مناعأ تكاماموأ مه اوزأ ىلعال نوطناح مهحو رغلنيذلاو) هلوق (اهسسماخ 2 اديأاسئاخ

 هلوق (اهسداسد) نونمؤم ا ةروس ف هريسفنرمدقو (نوداعلامه كاوا كلدءارو ندا نو نئمرخم

 مهاداهش مه نيدااو) هاوق (اهعباسو) اضيأ هريسفن مدت دقو (نوعارمهدهعو مهمانامال مه نيذلاو) |

 رداصملادرغ ت5 درغ.ذر دصم هنالىلو أ دارفالاو ىدحساولا لاه مهت اداهثذ و مهت داهشن رق (نومناف

 ناسا | ميورض ةرخ كو تاداهشلا ف التخا ىلا بهذ عج نمور !توصادل ا 41كيدضانلو ١

 امءاف اىفتالاهلضفت نانا اهب نما جدخ ىلاعت هن !الاتانامالا هل +- نم تاداهشااهذهوا موتك او

 لافوءالؤه دعو م ريسسفت م دقت دقو (نوطفاسع مت الص ىلع مه نيذإ وز هلوق (اهنءامثو)هلكيرشال داو هللا نأ ةداهشلا ديرب لاه سامع نبانعءاطعىورو اهعيضتو اهلاطا اهك رتفو قولا ءامسا

 عطوهملا( نيعطهمكابقاورفكنيذالاه ) لاقدر افكلاب قاع امم _هدرك مم (نوءركم تانح ىف كثاؤا)

 ْ هذ اودشنأو هَقْدَءَد اما لدقو عرسملا
 عاملا ىلا نيدطهمتكع » مهارأ دقلو اهلهأ دكع ١ ظ
 اهرفو اًقاد اًعلح ل_سو هيلع هللا ىل_ص ىذا لوح نوفةحاوناك نيكرماملاِّت ا ىور نأ راق:مناه-ولاو

 هذه تازغو مهأدق اهنا دناف 5[ - لوةدأك ةئحلا ءالؤه لش دنانولوة» و همالكب نوزوتس ونو.جساورف

 رهاظلم وأ لاهو كاع مه رام ابن طةمكملا مهقانعأ نيّدام لو نيعرممم ىأ نيعطوم هل وتب الا |
 هلوةكرذكلا ىف عارمسال اوهروك ذاام-هع ارساوهدنءاوناكنيذلا مسوف نوقف اذملا مه مهنا ىلع لدي الا

 نءو هنمع نءاوناكمممال كل ذو (نيزعلامشلا نءوئبهلا نع) لاق مثرفكملا ىف نوعراس ني ذل كيزدعال ١

 اهلصأوى رهزالالاو سالا نهةم_صعلاى هود زعاه دحأو ةق ردد ىف تاعاج ني .زع عمو نعم هلام ٠
 ْ ةعاج لك ةزعلا ناكو ةوزعلا مسالاو مهلا ىقنا اذا اوزءاهوز عدن الف ىبىلا هسف:نالفازعمواوق ند

 فوذمما نماضوعءنوذلاو وا ولار هع جز اح ىذلا ص وقلما نماذ_هّناٍل_عاو دحا ورصحأ ىلا اه قازععا |
 لاق مث طهرأ ةيم نوزتسدملا ناك لق مدخن دقو نيضعف م الك اكمذه ىف مالكسا او ةوزءاسول مآو
 لخ دينأ مهن« لجر لك عمطيأ ىفعملاو صول اَدَض ميعنلاو (ميعت ةنجس لح دين مس ىرم الك عماطبأ )
 مسهانقلحانا) لاه مدسافلا عمطلا كلذ نعمسوا عددوهو ( الك ) لاف متنول ملا اهلش دياك ىتنج
 لاق هن أ كم ثعبلا ةدص ىلع لال دة#سالا اذه نم ضرغلا ( ىلوالا هلم )١ ناَتلّمسم همفو (نواعبامم
 قاعتىف اوركذ( ةئاشلا هلُم_سملا) كشعب ىلء ارداف نوك نأ بجو ةفطنلا نم مك.ةلخ ا نأ ىلءتر دقاسأ
 هن اكبف ثءبلل نير كنماوناكم ما ىلع لد ثعبل ا ةمص ىلع تحال هنا (اهدحأ) اهودسو اهلبقاسجتي الا هذه
 نوردهسيا ناكر ئزهتسملاّت ا( اهيناناو) نما لوخ د ىف نوعمطت نأ نك ثعبال نوركنه ماك الكمسهل لب

 مهنا (اهئلاناو) راقدسالا اذه موب قدي فاكشقا وةلخامنوقولتخن قف نسا“ الؤهىلا«تلاةفزئئمؤملا

 ةئلسا ىهلاخدا ميك ابقماب فدكف ةفرعملاو ناءالاناوةصد ملول ةرذ سلا ءاشالا هذه نءنوقول#
 مهرذف ناقومسع نكامو مه ريش لدس نأ ىلع نور داقلا!براغاو ىراسخا برب مسقأ الفز لاه مث

 لك قرمشموأ هيرغمو ةنسلا نم مون لكقرمم ىهد (نودعوب ىذلامهءوداوق الب يح او.يعليواوضوخ ظ

 تانالذلتاوتانادهلا عاونأدارملاو أ هتوم برغملابو ىنلك ةوعدرو عانق رمثا اندارماوأ هب رغمو بكوآلا ا

 | لدن نأ ىلعزيقو مع نمخامو هلوق فرم غموهو ىقو.سع نت امو مهنءاريبخ لدين نأ ىلءنورداقأألا |
 ةردقلاب ه سفن هللا ضصوامّنا ىف اوفاتخاوروطلاو ةروسرتاىرسسةماوذوذ مهر ذف هلوقو يكل امه



 ؟ هم

 | هلاناذاو عزا ةدشْر م سس هلانا ذا ىذلا رود هريس سفن نء نيب ريسة:الو هللا هرمسف دق تاقذ علهل | ام رداطأ|

 | ار لوطن اةواخ قا تايثالا نا ىلا عقد رقىذاقا!لاق (ةثلاثلاةلٌةسملا) سانلا هعنمو لذي رنا

 ا( هتلاو هملع هم د ىلا هتهلتا نأ ةملعل ءادلاو فنصولا اذه ىلءقول هنادار 1! سيلو لع نم ناسن الا قل |

 كارد وةمومذملا ل ملنا ذهل رتفمهسيفنأ او دها نيذلا ينمو ا ىتث:ساىلاسعت هنال هرعت ليال لاما

 الأ نيم أ ىلع عقاو ظفل علولانأ ل_عاو اهكسسصرت ىلءاو ندقابا ىلاعت هما قاض لم است هدو رضا هلا ءذه
 كلت (ىناشلاو) ع ترمضدأ او عزط اراهظا ىلعن اسنالا م دقي[ وا ب اللا ةمناسغبلاةلاملا (اهدحأ)

 كال ة.:اسفنلا ةلامللا كإتامأ ةسمن اسفنلا لال كالت ىلعةلادلا لعفااو لولا نمةرهاظلا لاعفالا

 8 نمو هسفنن ءةالامااّك إد ةلازا هنكمال ةلابللا كات ىل_ع هسفن تقلد ن نهنال ىلا«ت شا قاذ ث داما

 ' | اهكز نكي لعفا!هلوقلان مةرهاطظلا لاعنالا لد هسفن نع هلام ا كِل الازا هنكعال الطد اع اه ى اس

 : || لبس ىل_ع ةقواذع ىهذ ةقيقلس ايف عاهلا ىه ىتلا ةيناسفنلا ةلاملاامأ : هير اشحارومأ ىهفاهملع مادقالاو

 رار مدارملا طوس ركنا هس اذاواعوزحيرمشلا هشماذا) ىلاهتهلوق ه رارطضالا
 ا امنع رزاصاذاوةءاكشلا وعزا ىفذخاامضيإمهوأ | ريقفراصاذا هنا _ملاف ةدعلاو ض رااوأ ىغااو

 روق هنا مالك ١١د ه ل_ماح لق ناف ساسنل ا ىلا تفتلي لو هلامب عمو فوردملا عم فذش ا اصخصوأ

 1 .[| ىلعرظتلارمصاقأ هناله«ءاعهم ذا ا اذلق هيلعدللا هّمذ لفل علاق اللاوهاذهو ةحارلل بااطراضملا نع

 ةواذاق ةرخ ألا لاوس ًابالوفسثمنوكي نأ ,هسلع تنجاولا نم ناكو هل بانعلا ةنام_سملا لاوحالا
 ْ ' سماناودب ربام مكحيوءاشيام لفي هتان هلعل هرايضار ناك ىلاعت هت! لع هنا أور ةفوأ ل ىه ىف

 ٠ | 0 رمذملا ةروك ذملا لاس اد 3 نم ىثتسا هنا لعاو هيو رخال ا تاداع سلا تاط ىلا اههفربد ةعصأ او لالا

 أ ليقناف (نوممادممالص ىلع يذل !نيلصماالا) هلوق (اهلو 5 *اشا ةمنا :افودو٠.ناكح رم

 1[ أ نمئ“ فاس وكر تبالن أ املعم-هماود ىنعماسناة نوفاك مست الص ىلع غنوُع ادو-مالص ىل_علاك

 امناماقعالا اذهوءوج ولالكأ ىلءاهبفوب ىتح اهلاحج مايقشالا ىلا عجرت , !هيلع م متاظذاحمو تاق والا

 |هعب ؛اكاروءالاامأ امنع ةمخارتمرومأب ,ةدانواهم ةقس الروم, ةراتو ةالصلا ىلع ةَمياَس رومأب هزاع ناسا

 | باطرةروءاارتسو ءوضولاب بالا قاعدمو اهتاهوأ لو د,ىلقلا ناعتماهتقو لو لبق نوكنأوهف
 أ 0 نأو :ركرتملا دس اسملا فو ةعانللا فةال_هلاننايتالاو ني رهاطااناكملاو باوثلاناد _-توو هللا

 | | رنا“ وسام ىلا تاسفتلالاو سواسولا نع باتل اغير فت ىفةال_صلا فلوخدلا لبق دوت
 ا اَقاارضاء نوكم «نآوالا-همالوانص تفاءل أو هفةنراقاارومالاامأو ةعمسلاو ءابرلان ءزارت-الاىف

 أ ةماها دعب لغتشيالنأ ىهونةيخارتمارومالا امو ةالملا مك ىلع اعلطمراكذ الل امهاف ةءاز هلاد 9

 ٠ ايا و) ىصاسملانمئشباهدعب ناسيتالا نعاس كذب نأو بما ولا دوغ السلا

 "0| نابعنبا لاق مواعم قطا ىفاوفلتشا (مورحناولئاسلل مولعم و مهلاوم آف نيذلاو) ىلاعت هلوق
 | قتتءالنأ هلع انجالف هلام ةاكر ىذا نم سامع نبا لاق ةضو رفملا ةأك.: لا هن نيرتس نباو ن-سحلاو

 أ ةاكرلاوهرتقملا م .وايملا و :الانأ (لوالا) ناهجو ةضورفملا اكراهءدار ا! نأ ىل_ءلملدلاواولاه

 | ىل_ءلدف همذ نمءانئتسالا لس ىلعاذ_هرك ذىلاعت هناوهو (ىناشلا) ةرَدةءريغىهف ةقدصلا امأ
 اى | 00 ماذ ع نورت لاعو:اولاال ا ةقسلا نه قه حالو امو ذ ثوكو لااز ىطءدال ىذلا نأ

 . ا قعلل !ةاسالهلوقو -يذخااوءاطعو د»احت لوقادصهو نايصسالاو بذدذلا قو 0 رط ىلع نوكيوهو ذاك زلا

 | | هايقأب) هلوق (ابهللاناو) مركفاسنغ بكف لاوساان نمت قذلا مورغلاو لشي ىذلا

 [٠٠1 (نوقدتس ميراب ادعس مهبيالاو) هرق (اءبازد) رشنلاورشلاو ثعبلاينونمزي ىأ يدلل و
 20| اذهو تاروظفا ىلعمادقالا نم فواناوأ تام اولا كرت نم فوأناامانب أ نءنوكي قاغذالاو

 ان ش0 هيمو دي نمو مهب لق تادسو هنن ارك ذاذ !نيذلا هناك سهو ةكو لجو مهب واقواون آ ام نووي نيذلاو هلوةك

 . فورزا



 مهرفك ىلعاوةبناو ةنسفاأ هللا مهرعاوتمآناحون موقناالثمهنتا,ىضق (باولسا) ضقانتالا
 ذات هل هجو هللا هاعم تقو ىلا ىأ ىعمم لمح أ ىلا 5 رخؤبا وذهآمهل ىل.ةف ةلم امنت ضر ىلءمهكلدأ

 لاؤلا) توملا نمديال هناف لوطالا لالا كلذ ىضقنا اذا هناريتأ ْمثفاالا ماتو هورمعل! ىفلوطلا

 اهيلعلاهّتلا نعواث دلا ب نعرجزلا ضرغلا (باوما) نولعت منكولهلؤقىفةدئاذااام (ثلاشلا

 مهنا ىلع لدي ث مح ىلا غاباسمت اذا بلط وان دلا بح ىف مهولغت ا بدعي اهبح بد سب نيدلا نع ضارعالاو
 2 رارفالا ىءاعدمهدزب لفارا مموالما رقتوعءدفابرلاف) ىلاعت هلوق توما ف نوكححاش

 ةوعد ناعم نيناسن |ىرئانال كلذو هر دقو هللاءاضةبث داوم ع.جسنا ىلع ةلادلا تان الا نم. اذنه نا للعا
 ةبغرلاو لملاوةيادهلا ل اود اسامه د أ ق-ىف مالكأ اكل ذريصمف دح او ظذلب داو سا ىف لوسرلا

 اتاص- ةيغرلاو ةرفنلا كلتْث ال اوةبنأ دال سلو ةرفذلاةبامو ريكا اووةعاادب زاامس ىناثااقسىفو

 بحاصو :رغنلا كا ىلا َّرامضا اكه يلق د ةرغنلا بح اص ن أف سو سهلا ىف ةرباكم اذه ناف فاك ار استاد

 ضارعالاو ٍدْرما «سّقء لص نأ بجو ةرفنلا كل تاصصس ىمو ةمغرلا كل: ىلا ٌرطضااكهءلق دحي ةمغرلا

 ق-ىفةوعدلا كإ: عاصمءاضف !ناا:لعف ةعاطا او داس.ق:الا هسسقع ل_هع نأ بجو ةنغرلا تلصخ ناو

 ِدْرْملا لود ةمزام لا ةرفنل !ىلا ىفاشا !قسىفودامقنالاو ةعاطلا لو ساس ةمزل ملا ةمغرلا ىلا أمه ددحأ
 نكلءراشخاب سل ة.غرلاو رغنلا لوص-ّنا به ل_قنافهزدقو هتلا ءاضةبالا نوكبال نامصعلاو
 هناانلق عطب ودق, نأ ةزفنلا كلت عمن كمم درعلاّن اف هراشخا.نوكي ةرفنلا دنع نايدصعلا لوح
 له نأ عنتما ةيغرلا بئاوش عج نع ةدلاخ ىلإ ةغرلا هوجو نم هحوب ةضراعمربغ ةرفذااتاصحول

 مدعىلا مضناةرفنلا لو دمعف هلا لعفا | له مل ةغرلاو: رفنلا لصختام دنع هنال كلْذو ىلءفل ا هعم
 ءاضقلا ىل_ءلئالدلا ىوقأ نمةيالاهذ_هّنا تنشف ىلوأ اهنتم لءفااريصي نأ: عئاملادوسو ىضْمَدملا

 ةدابعلا ىلا مهاعدامتا مالسلا «ساعأس و تالا مهل ارفغمأ مسه وءداطىفاو) ىلاعت لاه عردقلاو 1

 امئاىهفةعاطلاامأو ةرفغلالوصحوه لوالادوهةاا ناف مها هتارغغينأ ىلالةعاطلاو ىوقتلاو ||
 بواطملا ناك ا.|ف مكب ونذ نم مكلرفخب لاه ةدارهلانمه سها كااذأو ةرفغم ا لمص ىلا|سمب سوس تبلط
 مهاعدام لم السلا هيلعهنا لءاو مولر ذغتا مست وعداسأت ىناو لاه مرجال ةرغغملا لوصح ةوعدلا نءلؤالا
 ثيحر ملا ديلقتلا فاوغلب مهنا ىعملاو .(مسمماذ ؟فموعاصأ اولعس) هلو (اهل ارقأ)* ايسشأب هولماع

 ٍلحالاماو ههجواورينأ الو همالك اوععسل نأ اوزوع مل مماك ههسواورصالنأ لجحالامااسم اوطغت |
 مناملا ارا كلذ عم مهمأسيت ١ وثغت_بامثم_ملاذ ىف مهعباصأ اولمجاذا مما ١ وععس ال نأ ىف ةغل الأ
 نع مهضارعا ىلعو أ مهبه د ىلع اود مهما ىعملاو (اورصأو) هلوق (اهثلاثثو) ىوقأ عامسلا نم

 ى :وصقلا ةياهنلا ىل اغانا_ءلظع ىأ (اراكسسااو ركصتءاو) هلوق. (اهعبارو) قطا وعدلا عاس
 لدتتان الاءدهت ا لعاو (ارارسامهل تدرسأو مهل تنلعأ ىف مار اهج مهتوعد فلام ) ىلاعت لاه مث

 رود لاق :رهاجماب ىنث متةعب رالاروءالانمولم اعف رمسلا ىف ةمصص ان انأ ديف ثالث تناك هنوعد بنا عنا ىلع
 | بسوأ نامزلا بسب اما ضءب نع بتارمل هذه ضعن ىنا رتىلعةلاد من هلك ورارسالاو نولعالا

 بصتتا يلق نافه دور اهلا نم ظلغأر اهل اورارسسالا نيب عوب اور ارسسالا نم اظاغأر اهلسا نال ةسرلا
 راهملا هدعوند_تأءاعدلانالردصاا بصت مت وعدببوصنم هنا (اهدحأ) هوجوه«فاتلقاراوج
 (اهتلاثثو) مت رهاج مهن وعدب ديرأ هنا(اهين انثو) دوعقلا عاون أدحأ اهب .وكل دعب ءاصخرفلا بصت هي بهثق

 لاحايا عض ومىئاردصمن وكي نأ (اهءنارو) هءاردا ىأ اراهسءاعد ىهءاع دردصأ ةذصت وكنا نأ ظ
 انامزءونذك الح ونموقنالتاقم لاه (ارافغناكدنا مكب راورفغتساتلقف) ىلاعت ل وتاردام ىأ |
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 عكف ١ 1
 ع هكا

 .ةرمصأ ىف مساس ن اف ني رجا هلا وراصنالمهبهللا لدي مهضءيلاةفالمأ ل فلا ىلا حرخ له كلذ نم هبلع
 اذه عميل مهضءبلاقو نائالانمهضعب رفك هللا لك, لب نورخآ لاهو ةروه-تم لوسرلا

 لإ ىياقريدبتلا

 ]| ءدارمنالاوكلع أول مب ليد. لا ع وقو حصر ناك اسغاو اونام نأ ىلا مهرفك هل ىلعاو تب مهرثكاوأ
 | كلذنأب مكع ف.كن كلذ لس لا ذافكالهالا قي رطب م مماريخ ل دن نأ ىلع نورداقلانا هلوقي ىلاعت
كيد متقن ىذلا موملا كا ذ ىلا مذ دم اونءود كل كادي مول! ىلاعت د1 هامناو عقودق

 ظ | 00 ءر 

 | مناك ) ةوقنواتم مج دىلاثادجالانممهاذاف هلوةكوهو (اعارمسثادجالا نءنوجرذع مونإ)
 | ]| ثالث يسن ىتالعا.. (نودعوباوناك ىذلاع ولا كا ذةلذمهةهرتمهراصدأ ةعشاخ نوضف وب ضنا

 ممل لعىلا مهن اك ىنءملاو بصنئثلكبصنلاو نونلا خشب بصنروهباةءارقىهد (اهدحأ) تآ ارق
 | بصنااو بصنلا (امهدأ) ناهجو هقوداصا انوكسو نوذاا مضي بصأ (ةتاشلاةءا رقلاو)ن وقبة ب

 (ةئلاشا اةءارقلاو) فقس عجب فةسكب صن عب بصنن وكين أ( امه انان) فعضلاو فعضاا لم ناتغل |

 بن عج نانوكيامهالكبهئلاوبصنل!ثوكينأ (امهدجأ) ناهجو هيفوداصااو نونلا مذد بصن
 ديعتف بصنتىتااءامشالا ىهو باسنالا بص: !نمدار!نوكي نأ (امه اناو) رع 17

 مولم-مناهجولا اذ_ه ىلعدي الا عمو نوءرسي نوضذوب هلوقو بصنلا ىلع مي ذامو هلوةك هللا نود نم

 ةروسلا ةمقب د مهباصن ىلا نو. اون احح اك نيقمتسم ىعادلا ىلا نوعرم ب ثادجالا نمنور ذي
 نيعجأ هوه آ ىلع و دهت هد ىلع ةال_صأ اونيماعلا يرهق دهلاو ل_عأهللا وةمولعم ا

 « ( ة.كمتايآن امو نورمشع مالسا | هملعح وفةروس) © 00

 : » ( ميلا نجحرلا هللا مسا ) «

 أ راما فذغرذنانأب لمأ (امهدحأ) ناهجونأهلوق ف (ك-وقردنانأ هموقىلا اسونانلسرأانا)
 ٠ أ نأز وج جاجزلا لاه (ىاشلآ) را ذئالاب رمالا.هانلسرأ ىأرذنأ هلانلق نأي ءانلسر أ ىنءملاو لعفلالصوأو

 | ةدارا ىلع نأربغب رذنأدوع نبا أرقو كموةرذنأ ىأه موق ىلااحونانلسرأ اناريدةدل او ةرسةم نوكتتا
 ْ أ قاعتشانا ملءاو نافوطاانقرغلا ىعي لتاة ملاعق ( ملأ باذع مههتأ, نأ بق نم) لاه مثل اوقلا|

 ل. تر صخمتهخهنا ءان د ظلكملا ل >>... تاتا طالها” تصاب نون 5:

2030000000 

| 
| 

 عن صحا

 | يبس 2 6 -“ 3 5 ف . «هن* ةوهواؤ هرإ*

ظ !نوعمطأو هوقت او هللااو دمعا نآ) لاق مث(نيم هريذن مكسا ىف موقاب) لاهو هال كلذ لشتم ا كال ذب هرعأ ا
 

 أ رهاود.ءانأو (نولعت منك ولرتؤيالءاجاذاهقلا لجأ نا ىهسم لجأ ىلا رخؤيو مكب ونذ نم مكارفغي
 11| ةدايعلاب مالا ه_سفن ةعاطو هاوقتو هللا: دابعبءامسشأ هثالثب موقلا أ هنامث نيهجولا قر دنأ نأ ريظن

 4 | نعرج زلا لوانتي ءاوةّب سهالاو حراوللا لاعفاو بولا !لاعن أن متايودنملاو تايد اولاع < لوانتت
 : ًْ | اذهر تامهتااو تارومأملا عمجو هدعاطن مه هآ لوانت نوعيط اوهلوقو تاهوركملاوتاروافى لا عج

 أ ءريرقتىف ةغلاممو فساكتل كل ذ ىف دمك أترك ذلاب هضخ هنأ الا ءاوةتو هللا ةدابعب عال ىفالش اد ناكناو ١
 | ةرخ الاراضم لي زينأ (ا.هدحأ) نيئيشب اباء مهدعو هثالثلا ءايشالا هذي موفلك سا ىلاعت هنامغا

 [| مهاج ارخؤينأ كاذو ناكمالاردقب است دااراشم مهنعلي زي( ىلاثلا) مايو ذ نم مكاري هلوقوهو منعا
 | (باوحلاو) يكب ونذ نم مكارغغي اوت ىف نم ةدئافام (ل اوالالاؤساا )تالاو .ا:هدز ناكمالا ىدتأىلا

 وهٍبذ|!نارمغَنا (ىلاثلا) مكي رنذمكلرفغي ريدقتلاو ةدئاز ل_طاسهنا (اهدحأ) هوحونم'

 كب وذ ع ومب كبلاطأ ال لوةي نأولف عومجلا داحآ نم داو لكي ة د خاؤملا مدع بجونالع ومها
 .نمناك ام لكر فغب هرب دقت ناك مكب ونذ نم كلر ذغإ لاهاملامأ طّدذ ةيناولا بنتا مميلاطا حلو

 ٠ عومشم ادارفا نم درف لك ىلع اضيأ:دخاؤملا مدعو بوبذلا عوج ىلع ةدح اوملامدعىضتقي اذهوركب زيذ

 7 || ريصي هناف نمآن م نال قح هنكسحا ضعت ١ ىضتقي هنأ به مكب وذ نم مكره غي هلوقنا (ثلاشلا)
 "||| نمانههذبال هلا تثفاروفغ« سد! !كليريصيال هناف هنعرخأت اماما اروفغم هنا عا ىلع هيون ذنم مخ ةتام

 أ

, 

 مسمي هم ههيسسسييس  معملا مستلم هي تيسم حصص مدمس سس 2صظ311ا ا
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 ١١ اها مكشات املاعأ مكناخ مادارتال وأ مكقاختا رانتىأ ارا وطأ مكةلخ دقو هيناسعالا ةيسو ٠لاح ىهو

 اوناك مولا تاوهو ثلان'هسو هيف ىدنعورخااةلخ ى أنا مثاملو ام اظع كس ةاخ مئاغضم مكفاخ م

 لاه هن اكبذ هب فامذسالا كرتوهربق و ىلاعت هلل اره ضف مال لاهلعح وي فافضسالا ف نوغلاس

 | هللا لال هنو أ اراهو نوجرئال مك! اف هللا لال كل ذ ناكدي ف افضتسالا ٌمكرتواخو مترقواذا مكنا مهل
 (منارهجوو) اريخش هنءوج ربت أو دال هناق هلأ لال ناسنالا هب ايام لكن اف هتعاطو ءسأ لدجالو

 /| لبس ىلع لاق مث مالكلا متاذه دنعو مكلام لاق هن" اهفَرَمساو تين اذار قو نمتايثلاوهراقولا ثاودو
 .ءاقي وهتايث توجرول مك-:افءاقب واناسث هت نوسرئالىأ اراهو هتتنوسرئال راكنالا عع ماهفتسسالا
 ئشلا ىجارلاّن ال نو دعّدعت ىأ ن وجرت هلوق نمدارم او ءساوأو هل سرب فافضتسالا| ىلع ٌمدق ١و ةوهتفملت
 هرق (لوالا) لئالدلا نمهوجون دمحو تلا ىلع لدتا هللا ميانءّب هن الا هذه ىف هأ اا هنالعاو هلدةّدعم ظ
 ناك هناانرك ذاك لاح دعنالاس ىتعي ةراتلاروطا !ثيالا لاق (لوالا) ناهجو «_فواراوط أ مكةلش دقو |
 زيفلة خم اف انص أ مك_ةلش ىعملاو لااروطلا ىرات الانبا لاه (ىناشلا) تاراتلارخآ ىلا ةقلع مث ةشاعأ |
 قاف الا نم ديو تلا ىلا درك ذب هءمتأ ددح ولا ىلع سفنالا نملءادلا اذهرك ذاساو اضعب مكصعب هبشيال |
 مدس هللا اش فيك اورتمأ) ىلاعتهلوةدسوتلا ىلع (ىناثلا لمادلا) نآ رثلالكىف:دووءااةداعلا ىلعأ

 سننالا لئالدنأ دبي ةزانىلاعتهنالعاو (اجارمس سمشلا ل_عجو ارو نيف رمشلا لءبواه ابط تاو“
 درقالابأ دب مرج الف هملاءا.سم الا برق ناسنالا سفن نال كلذو ةباالا هذه ىف ايقاف الا لئال دباه دعو |
 اذهلابةيادملا تعقوف ماظعأور مب قاف الا لئالدّنالاما سهنالا لئالدب م قاف "الا لثالدبأ د ةرانو
 هدف لمأتلا ىلا جاتحي ىذلاامااهمق لمأتلا ىلا لقاعلاب ةجاسالةرسضاح سفنالا لئال دا الو أ بنس
 ع-_سةلوق (لوالالاؤدلا)تالاؤسا: وهوا _بةيادبلا عقتمرجالفرثك ااهف همشلانال قاف الا لئالد
 فيك دكئالملاف جرفابنن نوكيال نأ ىضتقياذهو ضعبلا ىلعاةءطنءاهضعب نوكىضتشيأق ابط تاوع#
 اهنأ الدب زاودما موكاه اءطاموك نم دارحلا لهافاضدأو جاور دكنالملا (باوجلا) اهبأن ونكسإ
 انثدلا٠اعسلا ىف لباهرسأ ب اهيف سملرمتتل اوارون نويؤرهةلا لعسو لاه فدك (ىناشلا لاؤسلا] ةشاقم |
 3| هبادْن القا رءلازامأ عسمجتىف لماع هنادّنادا را ساق ارعا!ىفناطا# ا لاقيام اذه (باوحلاو)
 ىظرءرمقلاءوضو ىذرعهءوض حارمدلا (ثلاشلا لاؤسلا)اوهاذك.: قارعلازا.أ هل نمزي- أ
 (| ىرعشلاو ضرالا لظ نع ةرا.علمللا(باوكلا) هن سعشلا هددشت نمىلوأ حارمسلاب رمقلا هميشتف ل ديَشم |
 لءطسزونلانمئوقأءوضااو ءوضدهلجارسلاف اضرأو جارمسلاب ةردش تناكض رالا لظلاوزلاببسناكأمل ا
 لسلدلا ) ارونرءقلاوءامض سلا له ىذلاوه ىلاسعت هلوق هنمو سعال ىوقال اور ملل فءضالا |

 ملعاو (اارخا مك رذعو اهيذ مدعي ئاناست ضرالا نم مكسبنا هللاو )ىل امعت هلو ةدمحوتلا ىلء(ثلاشلا
 نم مهةلخ ىلاعت هنانيب هنافاراوطأ مك-ةا هلو اري ةلاكودو سفنالا لئالد ىلا !:هف عجر ىلاعت هنا

 :لمسملا)ن السم همففان امن ضرالا نذم مكين هل وقام ىزخا :ّرمائم معبر متاهبلا مهدرب مم ضرالا |
 لاهم ضرالا نم كءانآ تبن ىأ ضرالا نم مكين اهل وق ىنعم(اههدسأ) ناهج وذي الاهدهىف (ىلوالا
 لاس هت هنال ضرالا نم لكلا تين !ىلاسعت هنا .(ىناسالاو) با تنم هقاش مدآ لئكهللا دنع ىسع لثمن ا

 (ةيئاشلال5لا) ضرالا نمدلوتملا تابنل ان ةدا وملاةيَذْغالا نمةدلو هه ىهو فاطنلا نما. ةلذعاا |
 هنفواتاست حسنفمكتبن اريدقتل اواناسن مكسب ا لاه لب كلذ لقي مل هنأالااناسبنا مكمتنن الاقننأ فش تاك |
 || ناك انا مكترنا لاف اواسي رغادسعانابنامكتسنا ىعملأن اك اناس امكن الاقول هنا حو ةفمطل ةققد |

 الفان ةَنو ترن غال !ةةصو ىلا عت هن ةفص تاسنالا نال يلو[ ىناثلا اذهو ايسعان أب مين مكي | ضعملا
 لالذةسالاماقم مااا اذ هوىلاعت هتارابخا ةطسا وبالا ماك بي تابناتابنالا كل ذَا فرعت
 أ اهعاتابتجنف مكتننأ ىعم ىل عانس مكتبنا لاق امأ عهسلاب هناا نكي الف ىلاسمت هنا ةز دق ىلع |

ْ 
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 مكي راورفغتسا حوف لاسقف حون ىلا هيأ اوعجر ذة نوعي رأ مهعاست ماسرأم 1

 لديو تاريخنا باون حا فنال بيس ةءعاطلاب لاغتشالانال_عاو همعن باوبأ مكملع حف ىتح كرمثلا ن
 || نرامفتتا للا كت ىر اضنلار هك ىفلاقام ىلءملاعلا باز لس سرغكلا نا (اهدحأ) هوجو ةيلع

 0 ا وراس رهن اب مرغ كحل !ناك ال فاداو نجرالا وعدنا 12ه لايبخل اَردَعَو ضرالا قشنتو هما
 0 ىرقلا لعأنأ واو هلوقاهنمو ةيكالاهذ_هاتمتانآلا (اهيئان'وإ) ملاعلا ةرامسعل ابيسناسبالا نوكي نأ
 ' [| نم اواك المعدنم مهيلا لزنأ امو ىل» منالاو:اروتلا اوماقأ م-ماولو تاكر رمويلءانهفلاوقتاواونمآ
 1 1 او < هل له هللا قد ن هواه دغءام ام مجاب شالة رطلا ىلءاوم اةّماول نأو م هقوفا

 تقةاضامو لاه ىلاعت هنا( اهثلاثو) كقزرن نحنا زر كل أن ال اهياعربطصاو ةالصا اب كلهأ صضأو موي ظ
 ةيعبتلا ل دس ىلعايدلا ىف هملا حاد عام ل ه-دومعتملا ل.صصب اولغذ#ا اذذاف نو دبعملالا سئالاو ناسا

 3 | ت.ةستسادقا لاسقف تيقستسا اشر ًارام هلل .ةفراضغتسالا ىلع دازاف قستسي ج رخرعنا (اهعبارو)

 ١ | ةقداصلاءاوثالا رافغةسالا رعهبشازب زعنوكيم“ ولرةصو م بكاوك ثالث دما ءامسلا عبدا ع

 ا [ وذ رسهلقأ ارافغتسا مهرثك اوارافغتا مولقأ ب ونذ سانا ارثك ١نا هللا دمع نب ركب نعو* ىطخت ال ىقلا
 ا 1 ظ ةلكرتاو لدالانلترخآ ورةفاارخ هيلا شو هللارفغتسسا لا ةفبدحلا هيلا ىش الجرن ا نساسا نعو
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 ًارافكحل امأمالساا هلءاحون نا (لدالا) تالا وسام هوب : الا ال ةراغغتسالاب موك صاف

 75 (باولا) رافغتسالاب كل ذدهب ره عأ نأ ىف: دئاف يأن ذعاطلاو ىوقتل اوةدايعلاب هنأ الأ هذه ىلا قا
 أ انليقي فيكف الط ان اكن او كر انها مذاق هيلعات ىذلا يدقلا نيدملا ناك اهلا ولات :دارعلا برن سأل
 |هئاس لاف بونذلا ل نم هورفغتسا نكلو هومتبمع منكن او م كنا م السلا هءلعح ونلاقذءانيصع نا دعب

 لكقدف اراةغناكهنادارملا انلقرافغ هنا لقيإلو اراغغ ناك دنا لاك (ىناسثلا لا ؤداا) ارافغناكم
 وهاذهن اكفناك اذكعاديأوه لبن الا تثدحاما هي رافغنااونغتاللوتب هنأ حص هرفغتسا نم

 ' ل 2 هو تام مكللععو نشو لاو أي كد دعواراردم مك.لعع ايعسلا لسرب) ىلاءت هلوق همءاصو هدورح

 ارصنا موب ىرخأو كاعت لاه كلذاو هل اعلا تاريدا ةدم ىلع نول. قالنا نا لسعا (امانأمكلا
 |بصاناةرخ ٠ الا قرفاولا ااا عم مهل عمجي هلا منام ناانهه ىلاعت هللا, نلعأ مرح الف سب ذل 5 فو هنن نم

 اءامسلا ل سر هلوق (اهلوأ) هس هي  الاءدهىفايدلا عق اممن با امسشالاو اس دلا ىف ىغلاو

 ءامسلاندارب نأ (اهيناند) باصسلاىلا لزنياهثمر اءملانا (اهددحأ) هوبوءاننبلا فواز اردم مكيلع
 أر ردلاريثكل اراردملاو * موق ٍضرأب ءامسلا لزناذا ههلوقن مرطلاءاسعسلابد ارب نأ (اهثلان بق ا

 | مدعو هلوق (اهتاناد) لاَةئمور اطعمة ىعاو أل جر مهلوةكثنؤملاورك ذملا هيف ىوتسي ام لاعفمو

 اة |ل.عامم كل دنا كشالو نيني وهلوق(اهئاانو )لكلا معيب لاملانمدساو ع ون: ص خال ذو لاومأب

 0 مايا مك لعحو هلرق (اهماغو) نينا كأ تانج مك-!لعوهلوق(اهعبارو) هملاعسبطلا

 || ىلذهلالوقهئمو فولللا ىنءءانههءاسرلاتا (لوالا) الرف وقهضو (اراهو هت نوجرئال كلاام)
 1 أ كلابام قمم هررةونو ىلاسعت هلوق نمو ميظعتل اريقوتل او مظل ارامولاو 5 اهعسل حرب ل لضلا همم سل اذا

 1 ّْ ظ انلقولف ةرهاظلا ةرتاوملا ةغالا ىف فوهلتا دضءاسرلا نالزي' اجر ىدنعلوقلا اذهوةمظءهنوفناخال

 1 |ةلوقنملاةباورلا ىلع دا 0

 | ما هنابثاو انابثا همفن لعج نكمي ءوالاه_ف ظفاال هناق نآ رقلاىف جدأ ا ىلا ىذه ادهورتا ودان

 ا ىأارتو هتتنولمأتال كلام ىنهملانا اوهو فاشكلا بحاص ءركذام (ىناثااهجولا) قيرطلا
 )7 الص ناكر أتولورقوملل ناس ..هللو ك ايادنا ميظعتاييف نولمأ”لاج ىلع نوفوكتال ركل ام ىنعملاوابظ#ن

 0 هذه لاملاو هتلاينونمؤتال مكل املاهت هناك ل اسما عضوم ىف (اراوطأ مكفلش دقو) ىلا. هت هلوقراقولل
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 ةهنح

 9 : 1مم نست ههلستساةا تسع تسللت

 ١ نيدنانوالاةداسدو القفل نيب اهنف فالتخالاع وقوزو< الاي نورضلا عواعلاو رورتضٍلَع ناو.للاو ظ

 ارث تح او نامزلا اذهىلا نيدلا كلدّرمسا دقو الاهدهتلالدب مالسلا هملع خونءىحن لبقادوسومناك ْ

 | لذعلا ةرورمضي هذاسف فرءبالهجو ىلعنيدلا اذه لجن بج وف نيدلا اذه ىلع ةرومعملا فارطأ ناك
 بهذملا كلذ ىلا نها دلل نو كح, نأو دبالاذاف ماعلا فارطأرثك !ىفةلواطلا:تااءذه قناملالاو

 هللا نأ, نيلئاقلا يهذم نم تدلونامنا ل الا مذه مدل د نير ءج شعم وبألاه (اهدحأ) تال ءأتا]

 ىذلا سرعلا لو نوناح مهنيذااةك.رالملاوراونالا مظعأوهرون هللا نا اولاهممخال كلذو ناك ىفو مسا
 وهاد اوذذقا بهذملا اذهاو دةةءانيذلافمظءالارونلا كلذ ىلا ةمدسنلا ةريغصر اون مه هناكنوه

 ةسلئاو فرشلاورغدلاو رخلا هنو افتمامانصأ اوذءاوو و دةّدَءاىذلا مههلا ةروص ىلع مانصالا مظعأ أ

 !| نيدفةكئالل او هلالا نو دبعي مما داقدعا ىلع مانسصالا كلت د دانعب اولغُمْش او نيب رقما دكت الملا ةروص ىلع
 هلالا نانو دقتعيا ناك ةئراصل اةعامبناوهو (ىناثاا هجولا) يلا داةّدعا نمرهظاس ا ناثثوالا ةدابع ْ

 || دس. ءرشتلاف اهلا ىلفسلا لاسعلا !ًذهريب د ضوفو ةرامسسلاو ةّباشلا بك اوكلاهذ_ه قل مداظعالا
 'ٍ هذهنا مث بكاوكللا ةدابعمهملع بح رشدلاه مظع الاهالاد_بعبك او كا او يك اوكلاةدها[

 مهضرغواهتدابعباولغت_داواهروص ىلءامانصا او ذم اف ىرخأ بدغتو ة”سم علطت تناكبك اوكا
 || بهذه ىل_ءنيمحنهاوناكرهدلا مدة ىفاوناك نيذلا موا! نا -(ثلاسثل اهج ولا) بكاوكلاةدامع
 ْ لكسش كلفلا ىف ىذا اذاف بكاوكل اىلا اهتاس وُغ وملاعاا اذ_هتاداعستافاضا ىف ماكسالا نادا
 | اوناكو ة_ظعراب”آو ةسع لازودسأ همم رافد ناكو مسالا !كل ذنو دنع اوناكف تحت مسلطل اص بيمع ٠

 | بكوكل قفاوه لكش ىلء مسلط لكنو ذختنب اوناكو هن دايعب نول ثي و هنو ءركمو مسلطا | كلذ نومظعت
 قوءيودسأ ةرود ىلعثوغبوةأصاةروص ىلءعاوسو لجرةروص ىلءّدو ناكل .ةف صام جرربأو صاخ ْ ا

 ليثام نود اوواك:نوللاص ماوقا توعناكدنا ( عبارلا هسولا) رمسأةروص ىلءرمسأو سرف ةروص ىلع ||

 ( هتادنءمهلنيعفاماونوكي ىت-اوامنيذلا ماوقالا كئاوأ ميظعت مهضرغو اهعظعتي نولغتشيو مهروص ىلع |١

 | صدثوأ ميظء كلم تامامبز هنا (سءاسملا هجولا) ىئلز هللا ىلاانوبرةملالا مهديعتام مهاوق نم داره اوهو |
 امن ود.هياوناك ,هءانآنأاودط كلذ دعباواج نيذلاف هيلا نوراغانو هتروص ىلءالا ةنوذخت اوناكسش يافع ا

 ءامج أ ريسنو قودعدو ثوغبو عاوسو دو ىهو ة4ِلن!ءام*الا هذه لعلوأ ءان الا دلما اهتد امعب اولغتشاف :

 || تاما اواعفت مما |نورظنت منك مهرود مترو هول مهدعب نا سلب لاق اوناماأف مدادالوأ نم ةسمت
 أرو.قلا ةرابزنعمالساا هءلعلوسرلا هن بدسلاذهلو مهو ديعف مهنودبعباوناكمنامهدعبنا لاه كئاوأ |

 |مرابز فناف اهوروزنالرورقلا ةرابز نع مكشسمل تنكلاهت مالسسلا هيلعهنا ىوربام ىلء ابين ذآ مئالدأ
 لص نأ نو دء.تسال لولو لاقتنالا هءلعزو جي هناو مسج ىلاعت هْنانوأ اوقي نيذا (سداسلا) 2
 ةدسعةلاح مسلطا اهسو ىلعذ تملا مسا كلذ نماو_بحأ ا ذاف مص صخضش قو أ ناسنا صدم ىف ىلاسعت

 علق مالسلا هيلعاطعنا اوأراا ضفاوراءامدق نماعج ناف كلذاو محصل اذ فلس هلال نأ مهل ايرطخ 0
 || اود امهلعا ( عباسلا هبولا) هلالاوه هاو هئدي ىف لسهلالا نا ولاه داّتعملا فال ىلع كل ذ ناكو ريب باي ظ
 || لّعلا لبلدي لطب اهضعب و ناسلا اذ_هيىفامل حادنهذ هش او»ةدامعلاب مهد وصدمو با راك ماخصالا كات ١

 ظ لوزتلاو لوا_ظطاناضبأ ل ولا لطدو هلال ةروص ىلع مهل اذ خت ا لطب مسد سيل ىلاسعت هنا ترباس. هناق
 | نيم عنملاب عرمشلاءاان إو تامسلطا او طن اسولاب ل وقلال طب تارو دقألا لك( قعرداقلاوه ىلاهنا تياايلا
 اريك أ تناك ةسهلا مانصالا ذه (ةسداسلا :هلئسملا) ءاعفشو بي را اهذ اعتاب لوقلا لاعب مهلا دافعا

 دارا قوعيدع داثوغبدنادءهأ عاوسو باكل دو ناكف برعل اىلا حوت موقنع تلقا اهنا موه ل |

 تبرخدق ا: دلا نال لاكشا هيفو بتكلا ىف لق اذكه ثوغي دم ءودو ديعب برها تع“ كلذاو ربه رمستو |
 أ «اءاسون نا لاسةي نأ نكمالو برسعلا ىلا تاقتنا فدكو ماندالا كال: تمقي فرك نافوطلا نامز



4 

 نكجمفسو_< د هاشم مأ كا ذكت امثل انوكو الماك ابسع هنوكي تا.:الاةصو كلذ ناك الماك |
 ةةرقللا كالت نم لود»لا نارهظف ماقملا اذ-وااةفاوءاذه ناكس راما في ةيدقلاك لم ملال دتسالا ا

 نا را |ىفةدووهملا شب رطل ىلا ةراسشا وهفاهف دمعي مهلوقامأ فيطللا رسملا اذهاناكراملا اذهىل

 ًاردصا ايءدك ا ارخام كَ رع وهلوقو :داعالا ىل_ءارداق ناكءادّسالا ىل_ءارداق دلالات انا

 [اطاسس ضرالا كلل هللاوز ىلاعتهلوق (عبارلا لمتدلا) ةلايعال ادرس مكج رت لاق هنا تحسم

 0 (مالسلاهللعا ولتاملعا ومدقتاهف رمد د ا واه رطاأ(!جانخل الباهت اوكساسنل

 1 |,هلاعفأو مهلا رقاو مه ' امق عا ونأ م-مع كح ةرهاظلا ل رلدإ ا هذه ىل_ءمههبتو هللا ىلا م_هاعدا

 : [نوعيطأو» وقناو هللا اودمعانأةرولا لوأ ىف لاه هنال كال ذو ( فوصع مهنابرحون لاه)هلوق لوالاف

 (اراخالاءدلوو هلام هدب 0 نم اوعساو) هلوق (ىلاشلا) وضم مهن نوم امها ثلق لام ناك

 لإ هنامسعىلا اومض مهنا ةيتالا هذ ىفو هوصع مهنا ىلوالا هن االا فرك ذ(ىوالا"هلث_لا) ناتلمسم همفو
 : اراسخالا ءداوو هلام.دزب) نم هلوقورذكسحلا ىلا ممنوع دي نيذأا م. مماسور ةءاط ىل هو ىرخا ة..يهعم

 [اراصامهن اكفةرخ "الا فراسغلل دس ارا ام ام.ناالا سن دل ىف عفان اهل ن٠ .اناكن او ناذه عي

 هيوددلا عفانملا تراصادافمدءلاكةرخ : الا بنس ىفاثدلا نال ةة.قل ا ىف كلذكم الاور اسلنا ض#

 مهةموعس تناك اذا اوال انم ةدسحاولا ةمةالاىرجم ان راس كل ذرابص ةرخ'الا فرانغلا ابامسأ
 !لئاسوو تاجأر دس معلا هذه نال ةمءنرفاكلا ىلع هلل سل هنا لاه نم هب الا هذبم ل دمساو تقولا
 ش هداووةلامهدزي لة الاهذ_هىف مال_ىلا هملع حوت لاق عملا اذ_هاو مديلات :اكفىدرال باذعلا

 ١ نوكين زوو داولا ىف ةغا مخاايداولاّنامل_عاوواولا مضي هداوو ىرق 5, (ةئاشلا ةلكسسلا) ارامخالا

 0 وقم-هلاعفأ مت ابق نم (ثااثلا عونلا) اعجو ادحاو نوكي نأ زو انهدو كا ةلاك دلو عمجامااهجج

 1 َ رارسنو قوءبد ثوغيالواعاوسالو اًذو نر ذتالو مكنهل 1ترذنالاولانواراك اركم ءاوركمو) ىلابعت

 )0 نال ءدزبل نم ىلعف وطعماوركم هو (ىلو الاهل لا) لثاسمهفو (الالضال !نيملالغل ا درئالو يشك اولضأ

 1 ةلكسملا) عجللا عمى هنالن ىلا عجاروهوريملا عجبو نر ذتال عاستالل اوله اوركنيذلا م هنيعودتملا

 0 كلا طسوالاوريبكلا بنا رملا لو أ فريبكل ىف ةغلاسم وهو ىل.ةملا او ف فضل اناراكو اراك ىرق (ةيئاثلا

 0 لا وطول وطو ماظعو ماظعو يلظعو لاو لاعبو لشعب هريظنو لقثتلاب راكم اةياهتلاو ف فذ

 د.-وتلانعموقلا اوعئم مهف اذونرذتالمهءامتالاولاق مهلا اوهراكلا اركملا(ةمااشلا هلَملا) لاوطو
 هللا هفصو ا ذهلفر'اكل ا مظعأ هنم عنا ن ناكموبال ينارملاظءأ دوت ناك اماولرمشلاب مهو رهأو 5

 مهلا فراك ل رسشا ان هال لاس مولعلاريئاسس ىلع مالكل | لع ءلضق نماذس ب لدت ساو راكمنأب ىلاسعت

 35 | منال (ةعبارا "هللا )ني دااورءلت ىف اراكن وكي نأ ب حوداشرالاو دم-وتلاب الاف ىزلثاو

 | م دامع ىلعم ةرارقسال ةمح ومما هل لس ا ع ل ممهمأا ةمهلالا فاض ا ىف( لوالا) نيوجوأ | هءانهماسعا

 1 مك مكسفنا ىلع ةفرتغالا ولوق ةمارقولف مكان ال ةهل 1تناكو مكل ةهل 1مانصالا هذهاولاهت مناك
 : ا |ىلعو هسفن ىلع ناس الا فارتعا ناك انوكل ذك اوناكم- نأ مكتانآ ىلءو نير ذاكنيلاض نياهاس مك

 ظ ْ | مكحول _(اغناب ىلاعملاهذ_هىلاةراشالا تراصاديدشافاش ل وطاو صقنااو رو هةلايدنالسأ عج

 ا |أ(فانااز اركم مهءالكلت ا عم فلا". ا هذه ىلع مالكلاا اذه لامقشا لجالفنيدلا نءٍمهلافراسم
 ا || حونالانمريخم كتهل 1نامهعءاستالاولاق مهلعلف داوو لام مها ناكم منا نيعو تملا كم فا نع ىكح ىلا سعت هنا
 | ١ ا |عونةءاطنعمهوفرصركملا اذني قف هلال بش هياضبأل حوف لاو دارلاو لاما وكتولسي مكمول نال

 ٠ [نييداكبال دنبهموهىذلا اذ_هنمريخانأ مألافورص كل مىل سلا لاه ذا نوءعرفركم لثماذسهو

 ا ةذبع عراف دباك ق ىنلبلا ديزوأ ارذ (ةماسلا لكلا بهذ نم ةرواسأ هيلع قااالوأذ ْ
 | تاع لاو نضرالاو تاوعسلاة قلاع ثلا ةا بااوذهىف ةنوحملا كلنا هذه نأيلءلا نا مانسمالا | ١

 طلاس هك ىلا هيو تار | نوح ست ست سس سس



 اا

 هلل اريغْئ د ىلع لوع نم لك ىلءةعدب الاءد_هنا ملعاوائتو د نم مهعنمذول !مهامأهلوفكوهو مهنعهللا

 الا لهعم_سثال رايد دريملا لاق (اراد نيرفاكل نم ضرالا ىلعرذت البر حون لاهو ) ىلابعت هلوق ىلا

 رودلا نملا«.ةوهةس رسعلا لهأ لاق تانث لالا بناجدف لمعت تالورابدرادلابام لاقي ماعلا ىلا ف
 رابداسم ام ةيدتق نبا لاهو جاجزلاو ار ءملا هلا ىرخالا ف اهبمدحا تغغداو ءايواولا تيلةفراوب د هلصأو

 فرع ف.كل.ةناف (ارافك ارا الااودلي الو لدابعاواشب مهرذتناكناز قلابعت لاه عواد لزانىآا ظ

 نما بق ع يمال عوكل م نهود ن 1 هن ا ىلاعت هلوقق نضصالاامأ ة ءا رقدسالاو ص: ا

 قالطس .مهنم لجرلا ناكو مهبرججو مهعابط ف رعقامأع نيالا ةنس فا موف ثم | هناوهذءا رةةسالاامأو

 ش ىلعريغصلا أش ورح كلا تومخة صولا هذه للم قاس ساهرا نك كاناتهز لل همأاهسئناب

 م ١ (ىناشلاو) كذب كلع فنووك» همم !(امهدحأ) ناهجو هيفارافك ارحاهالا | ودابالوهلر اوقو كلذ ْ

 الرتاوم مقعردص مف أ (ىفرققا بر)ءد٠دلاهر افك ا ىلءاعداا مالسلا هملع هنا معاو كلَذكن وريصس
 ماقتنالاك ماع ءاعدلا كلذ ناكف مهن هيذان بيسي مسيهاعاعدامئاراغ اهأكملا ىلءاعدنمح هنا لو لشفالا

 شونأ تاب ءاشش همأو شو: نب كل ءون أ( ىدل اولو) لاق مم سفنلا طدح بلاط ع نم همنا كلذ نع ءرفغتساف 1

 ًارقوءانآ ةرمثع مد1نيبو هنب ناكورذاكه انآ ن ممالسل اموماع م ذآ حوف نان نكي ملء اطعلاهو نيمو ماناكو

 قنفس لل. قو ىدده “م لو (انموم ىو لحدناو) ىلاعت لاق متاماحو ام اس ديرب -ىداولو ىلء نين سلا ا

 ارهاظ هن ,دىف لد نمنااناق ارركم انمؤ« هلوقريسيريسفتلا اذه ىلعت ل.قناف ىئيدف لخ دنا لءقو |||

 انت لامع علا قرد مدالوخد قيد قش د نام وسماه نركبسر ال 2 نمر يوكل ٍ

 نينمؤملا معمم هلاعدب قدحأو ىلوأم منال هءنيلستملا م :اعدلاالو ا هس نواب (تانءؤاونيةمؤمللو ) |

 اذاعد واك اله ىأ (ارامثالا نيملاظلاد 20 لانني رذاكل | ىلع٠اعدلاهى رخآ: رممالكلا ا ٠

 هءاعد هللا ب اه ساف اريشا اولءام اوربدملو هوقو هيف مه امريةمءالؤهن ا هلوق ه:موريت دقن كال اء ١

 سدد | ىلا ءتهتنانا (لرالا) هوجو نمباوحلاواوقر غأ نيح نامسصلا مرام لءقناف ةملكلاب كتمان
 نيد ىد مدهعم ن 9  مةنيعس تو أ ةنسني»ب رأي نافوطلا لبق مهئاسن ماحرا م ةعاو م_مثابا بال_صا

 مهنا ىلع موهفملا بس ل دياذهو نيو لاومأب مددعو هلوقىلام كيراورفغت_ءاهلوق هلع لديواوقرفأ

 ريغ مهكلهأف ناميصا 5٠ اربهقا لع نسل الاه (فاشلا) نيئبلا م»ددعال ىلاعت هاف اورفغتس: ملاذا 1

 تاذاىق ةدانز كلذ ناكو قرذناو قرغلا,نؤوعاكلب نانشفلا ههجو لعالم نعماوقرغ (ثااشاا) تاذع ّ

 ىلع همال_سو هنالصو نيملاعل ابر هقدهلاو لعأهقلاف نوةرغي مهل انا اورسيأ اذا تاهالاو ان الا[

 نيعجأ هيو هلآو ةىنلاد_هتان مس ْ

 ( ةمكم تايآن اكو نورمشءْنل !ةدود)

 ( ميحرلا نهحرلا ها معس)

 اثيدح واعدق سائلا فاتخا (ىلوالا 'هلكسملا) لئاسم همفو ( نا نمر فن عسا هنا < لاى وأ لق

 ه5 اسر ىف لاه اني نب ىلءايأ نال كل ذو ءراكنا ةفسالذلارثك ”نءرهاطلا لّقنلاف همفاو ناتو ىف
 احرشاذهوهلوقف ة مسالا حرش اذهو لاقت م + ةغاتم لاكش اب لك شت م”ىاوه ناو مح ّنملاءامشالادو دف
 روهجاماو حراما ىفدوسو ةفة+ل اذهل سلو اغفالا اذه نمدارمال حرش دحلا ادهن ا ىلع لدي م ءالل

 1 رجل هيصب »نو جد جص جدي جصمم يوعبجس ب سس

 هبي ب ب بسس

 ملسسشسلاا

 بادعأو ةفسالغلاءام دق نم ميظع عه هيفرتعاو نا ادوجوب اوف رثعا دابا نق دصملاو لاما باير
 اماو ف عض انمناالا احا ع رسسا ةسلفسلحاورالات ا وعرو ةسلقلا حاورالا انوع و تايئاسؤلا ٍ

 تسلا ا معز نم مهن نيلوق ىلع نوسنملا فادخاو ى وق ان اال ةياجا أ ادن | ىهف ةيكحافاحاورالا ظ
 نوكتاسم ١+ لات نأ ادهن نم مزاد الواولاه اه فنأت ةسعافر هاوس ىهلب ماسالا ىف ةلاحالو اماسحأ !

 ةاواسملا ”لتفنالاو واساا فكرا داو بولس ةناءسجالو اما ت سلام وكنالهتناتاذاةيوايسم (
 5 : ١

ُ 
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 أَتأن كهف .كفاه ريكو اميفنلءأو ءامامعا مالسأ | «بيلع هنالاهححو .ماو ةئمغسلاىلاهعضو مال. 11 |

 أ مديدواولا ع 3 ٠ ادو نرذنال ٌىرق ( ةعباس للاةلكسأا) 0 دارج

 ظ ا نواس ىو“ هبو شد رثأ مد مخاايدوو حوت موق ن اكمصواولا مب دو ثدللا لاهتو اولا

 ارقد برقا اوحأىفالح ون ةدقىفتانا الاهذه نال مشلابدو ةءار وأم 0

 | |عئماببسام_ميةف نيممدعو أ نيب رعاناكن ااه منال ةلكثمةءارقهذهو ف رمصااب اهوءبوائوغيالو سعالا |

 || ةنرصتمامماوش ادسو هنا لالا مهفرمص ل علف ةمدعلاو في رعتلااماو لعفل ا نزوو في رعتا اما فرصلا

 5 اريثك اولضأ دقو لاه مكمانه ان رذتال م-هعاس بالاولاف مهلا منع ىكحاملاءو نأ لعاوارمستواعاوسؤادو

 || اذهسيلو مانمالا:دامعب نيصوملا» الؤد ل بةاريثك اواضأدق ءاسو رلانثاوأ (لوالا) ناهجو هدو
 | نالضأَن منا هلوةكمانصالا ىلا ا دئاعريعغلا نوكينأ :نارو< (ىلاشلا) لالضالاباولغّسُم ا: لوأ
 | ىلاهتهاوقامأو لجرأ مهل هلوقكن يصد" الا ىر جي لوقا | اذ_ه ىلع مانصالا ىرجاو سانلا نماريثك

 | ناك (باوحلا) نيالا دزرئالو هلوق عقوم فدك (لوالا) نالاؤسهم_ةفالالضالا نيملالغل ا دزتالو
 | مدخن م جاعايضغو اظمغ هباق ”الدما ةصبقل ا ىهااوقأو ةرك ا |مهلاعف أ ديدعت ىف بنط |. مالسلا هملعاسون

 | ديزي نأ ىف هفاوع دينأ هب قرلي ف مكت لالضل نع مهفرمصمل ثعبان (ىناثلالاوا) موياعاعدنأب همالك

 1 | مهايند سعأ ىف لالضلا لو نيدلا مأ ىف لالضا دار ١ سدل هلعل( لوقالا) نيهجو نم (باوها) مهلالضيف
 0 0 ال ىلاهعت هنا مرعمو لالض ىف نيمر لانا هلوقل باذعل !لالشا !(ىفانلا) مهلمحو مهركم يورتىفو

 || لسام(ىلوالا "هلك ملا) لئاسم هيفو (اراناولخدافاوقرغا مهاب اطخام) دعب لاه مالسلا هماع حوت مالك
 || مّماثيطخ نمد وهسم نبا ارتد اهيسيو اهل سن رماكأ م هاءالطخن م ىؤعملا دةصرامثوهضقناعت هل ومك

 | ديالا يدقت ود عبان عمام تالة دإب "يىلصام 6 0 رّدلا هده ىلعو ام ةلكوناف اوقرغاام

 نيمصملا نملاه نة مهتامءطخ لس أ نمالانافوطلان مهةارغا نكي هنا نامل مهاءاطخ ام هلوق ميدقتنأ
 ناك تاملكلا هذه ىرحم ى رام مظمالارودفا فصت تقولا كا ذى ىشقت نابي ناك كالدنا

 ]|| ءاناهلقي مهتامطخو زمهاامتائمطخ رق (ةيناشلاهلثملا) هريفكت ب كفدي الا هذه رصا ايذكم

 ْ || مالت نأرعاورفكلا هيداري تاذوويو سما ةدارا ىلع دسم وتل اد م_تئيطخو م-هاباطخو اسهماغداو

 ةرقبلا ىفاهيف مالكلا مة دقو ةمالس عم فاشل اوربسكت مج لوتالا نااالا م اسوا و
 تايث ثافاناحأ كت (ةثلاشاا "هلم سلا) مك ام اميطخ هل وقدنءفارعالا فوك اناطخ مكل رفغن هلوقدنع

 | لدتارانا ول دافهلوقىفءاسفلانا (لوالا) نيهجو نم كلذو اراناوا دافاوق رغأهلوقيريسشلا تاذع

 ءافلاءد_هئلال دتاطءالاو ةرخ'الا باذ_عىلءاهلس نك الفى ارغالا ب.ةعةلاس1لا ل: تلص» هنا ىلع

 "ىبلكلاو لتاةملاه كلذ عقوول قدسي امنا اذهو ىضاسملا نعام ال لمدس ىلع اول داف لاه هنا ( ىلا ا)
 0 0 00 اندم راع ىذانملا طفلي لمشم ملا ع نءريع متارانةرخ الاف نولخ دس مهنا هأنعم

 . || اكرامنا لمت نافل ءادريغ نم هر الفلل رت هولاق ىذل انا لعاو ةنلسا باصص أ ىدانو راس ١| باص أ ىدانو

 34 . | مانا كتف مهنا لاقي نأ ن كم فيكف كانهم دها نانا“ املافتامنمَناوهو ل.!دارهاظل ا اذه

 0 ٍ خاذهو لكيهلا اذه عوج وه ناسنالا ناد ال ءاجاسغا لاكش ال اذه (باوحلاو) اراناول>دأ

 1 أهعا نزع نامن هر لوأ ىف ةثماريغص ناك هلا عم رع لوأنمادوجو مناك ىذااوهناسنالا اذهنا اذن اس

 0 اةاوحمنلا ئدلا كلذ نعت ةرامعنأسنالا اًذهف لدبتملا ريسغ قاما !نامولعمو نابوذلاو للص | ىلامتاد

 5 | ءازحالا كلت لشن ىلاعت هللا ناالا» املا ىف ةئللاءذه تيقبنا وهنالاةينأز وال لفن , الا ىلا هرعلوأ نم

 0 || نممهلاددعلت) ىلاهتلاو مث باذ- هل اوراسنلاىلااهنءةرابعنيعملا ناسنالا ناكىتلا ةيقاسيلا ةيلمالا

 1[ مهنعتاف الل ةعفادنوكسجتل مانصالا كا: ةدامع ىلع او .ظاواس امهنأي ضب رعناذهو (اراصن أهلا نود

 1 تادس ع عقد ىلع م انصال ا كلت تردفامو مانصالا كلَ اوعفتش لهنا با دع مهءاساأث مهلا عفانملل ةلاح

 هللآ



1 

 | ردت الاخ نركيتأ مليبد مكلاو فيكدلا ىلا طرت زينتا نكم هلا نطرنلابةضؤةنءانشب أ زوق :ش

 تيئاذاٌكِإذك شي انهه مالا نوكد نأ زوال لق تاتاذلا لكف ىواستناَن ءالؤئةىاذلا٠ نم لرخشم ا

 نضءنبىف عدا اولاق اال ها سركياوبا دع اع م3 هني د دوو

 ىذتة:ةهاملا ك17نوكت مم هاما ىفهارهلا عاونارثثا اةفاا خم نوكتنأ ةمئا وهلا ةق.طالا ماسجالا

 لاهقحالارهاط نان لوقا! نوكي رب دةَدل اذه ىلعو ةمسع ل اعفا ىلع ص ودم ةر دةواص وعخالعاماذل

 || ماسالا لائم لوق (ىفا.كلا لوقلا) لاقحالا ةرهاط ةقاتخملا لاك شالا لك. ثتلا ىلعا مر دق تركتو

 تا ةينبا نأ اوعز نيذلا (ىلوالا 5 'رءأا) ناتقرفاضيأ بهذملا اذ مبنولث انلا رةصضاملاماتىفةيواستم

 ةنذلا تناك ولاولاهةيوق ةرهاظ بابل اذه ىف م-متلداو هعامشارو نجبو ىرعشالا لوق اذه وةا.كلاطرنش

 ءا اءوال |« ئم ددحاو لكي ماه لاقي وأ ءازسالا ع ريق ايوا رلاةاملان الاقي نأاما ناكل ةا.للاطرمث 8

 ىناثلاو لوةءمريغ ةددحاو ةوفدةريذكل الاجمل ىف دحاولا ض رعلا لول نال لاحت لوالاو ةدح ىلعةابح
 0 ةعاما١ .دلةيواسما مءدحاو لك الا اب لاوةبواستم مس للا فاأتا تم ىتلا ءازتسالا نال لطاباشيأ 1

 ٠ قسم هند -' كل ذب ةاملسا كلت مامق ىلا ن1 ةأطاو انقر اوف شم مكحو كلا مكحورخ" الا ءزولسان

 ماقنا تدئد تنشر اةافالا اذه ىل < لناو لا وهورودلا عوق ومزل ف رثسالا يئاخلان هراتةةالاازه

 مدي هلاتن؟فقوتلا اذ- فلاباذاو ىناثل اءزملا كلذ ةئاشل اذ املا مامق ىلع ةوّدءالءزالسا ذم ةامحلا

 لمادامأو اولاك طرش ةسنبلا نأب لولا لاعبو ةدارالاو ةردقلاو لعلاوةايحلاب امودوم د اولا زا نوك

 ملى ةايطا تاطب ةنقيلات دف يتم هناا راراناوهوءارق:#الا الا سلف ةيذملا نمديال هئاوهو ةلزتعملا |

 . عطقلا دش الءارةةسالا اف كيكراذعناالا ةمنباا ل وصخ ىلع الا فت 00 رف ةامللات قيد

 |١١. لوق ىلَء مق تاغ مالكلا اذه ن الق اضيأو دهوش امل اكدها يلام لاس نا ىلع ل ءاذلااغبوجولا

 0 لءهد ىلع !هضعب لع» فامهنن قرفلاو هيهذم ىلء ىذ# الاذ_ يفاهزودك ن ءاماثاداعلا ىرخرك نم

 ةا.1لا ىف اطرش تسيإ ةنملا نا توثق هملا لددسال ضحت كدت بوجولا لس ىلع اهذعب لعجو ةداسعلا

 ةديد.ش ةقاش: امسشا ىلعةر دقو ةريثكروماءاطع درغا ارهولسا ىف ىلا هللا نا نا دم لانه تدثاذأو
 مهو از تناكءا رسو ةف.شكو أ ةفرطل مهماسجأتناكا ءاوسّنحلادوبو ناكماب لوتلار طاذم دنعو
 ارداف نوكيىت ةدثبلا ىف ةيالص نمديال هناو ةامحلا طرمش ةمئيلا نا (فاسشاا ل وقلا)' ةريغصوأ ةردك

 ةعفت م عناوملاو ارمضاح ”ىفرملا نوكب نأ نكس تح ءلههناىهو ىرخأ "ل5 مانه ف ةقا.شلا لا ءقالا ىلع
 امنتماذه نوكيوأ لاردالا لههعالاذه عم متةعاس املا نوكتو "هل ماس دءءااو برةلانم طئارمثااو |

 هلوق ىلع مب: .-|١”ىروشالاو الع هعءانسااوهكح د2ةةلزخءمااماو ءوزوج دقت هنعامب :او”ىرعشالااماالةع

 ضب ىرتاناالاثلاذامو ارشص هدقيلان .ريكلا ىزننا (ةرالازاضافةناتملاامأ لقتال

 ةيسسنلان ىهكةمئرملا»ازحالا كل: ىلا طثارمشلا عسجبو ةساهطا ةيستنا عم ضعبلا نود درعيلا كل ذ» ازتجأ

 ءاقتناو طذ ةارسدلا لود>و قراااروظو ةساملا ةمالس لودح عمنا انلعف هش صريغ ىه ىتأ 'ءازحالا ىلا

 ةفلااملاءا حالا كن عرصجالا سب الريبكلا م.طاقا (فاشلا) اب اولا رذألانركيال مئاوملا ١
 ءرملااذهدنور نركتناامافءازحالا كلت ام أر دّمف دعبلا نمزا دة ىلع ريبكلا مسؤل كاذاشأ آراداف | 1

 ترسغتفاولفدبواسقمم ازرجالا نالرودلا مزاي لالا ناكناف نوكتالوأرخ ال زا كلذةيوربةطورمشم ا

 مناورودلا عةرفءزملا اذهب ورىلا«زملا كلذةيوراضبأ ترقتفالءزملا كلد ةيورىلا زل ا اذهةيور
 نا مولعملان م مث ةسناك#ن نوكت ةفاسسا !نمرد_ةااكالذ ىلعدرفلار هول هن وردة طرا ةتفالا اذه ل_هدع

 دنع ورلا لو هنا اناعق ىرال هنافر هاو ارياس هلا مضنن ناريغ نمهدحو لمول درا ارهوزلا كل ا
 الأن ,تاانزو دن كلذ انزوجولانا قعاولوعذقف لود وازئاج ليا حاونوكال طذ رمشلا هلجب عامتجا |
 ا نآاوزوخ مهلاتاقؤةيداسعلارومالارأ انس مهانطراعاذاف اهعمنالو اهارتالو تافوبتتال ١



 م“

 ْ 1 تامدام فال:ثاك ةهاملاب فاتك عاونأ باسل اذه يفاهكا رتشا دعب تاوذلا هذه نا مث اولا ةدهاملا ف

 تاريغلل ب ةرح دم ركاهضعبو :ريرعش اهضعبو ةريخ اهضعبف للا ىلا ااا ىف اهثا وادعي ضار ءالا

 . () امتركواولاع هقاالام هتانسأرمهءاوأددعفر ءبالو تاق الاورو رمثلل ةب# ةسسخ هن داهضعبو

 . .ارمسبتو عمست نأ اهتكع حاورالا هذه لاعفالا ىلعةرداف تابريجلاب ةملاعا موك نء عنعالةدر#تادو>وم

 | تركي نأ دس هديل مرجال ةفلتخمام اهام ناانرك ذاملو ةيصوس# !لاعنإلا ل فيو ةيييغتا ل ازوفلا لمقر

 1 | ىلعت اهنه عون لكان وكي نأ اضي أ دعس الو رشبار دق اهنءزمهت ةمظع ةقاشلاعفا ىنعرد_ةياماهعاون ف

 1 سفخالل والا قلعتلان ا ىلع ةبيطل لئالدلا تادهناابكيضو لالا ديان ا وبرج وصخ عون

 | مدلاءازحا فطا | نم داود ةقيطأ ران ماسح[ ىهو حاورالا ىه ىهالا ناسالا سدا تا ةنقطاسن |

 | ىلا ءاضءالا.ةةلعتمرعسهتحاورالا هذسرم سغنلا قلعت ةطداون باقل نمرمسباالا موجب طوكيو
 ظ ءاوهأا٠ ءان ايم ءزم قلعت نأ اءالؤهن هءدحاو لكل نوكت نأاضبأ دعمت مل حاورالاة ده اهق ىرمست

 1 | فيدكرتام 56 اوهاا كِل :ناريسةطساوب مثحورلاكنذإ لوالا قلع اوهءاوهاأ نم“ اا ةنوكمف

 ١ ىرخأ هدب رط ناسا ىفرك ذن ءساسما ان هو ةفشكلاا ماسسجال ا كلَ, ف فرصتو قاعت حاورال ا كلنا لصح

 01 "لامي سنيالاكم ةوقتدادزاوامنا بأ تةرافاذا ةقطانا سوف. او هن رمشنا!حاوزالا» دد لا

 5 ردقنلا كاثا ناك انه اشءرش[ن دب ت دس ناقغنا اذا ةداحورلار ارسالاف_ثكنان هىفلاسوراملاعأ |

 | سفنلا كلتريصتو ندبلا اذهب ام قلعت ةقر اهلا سفنلا كالت لصد ةلك اسشملا كالت بيسفندبلا نم ةقراغملا
 | تقفت تَةف:انأف مضل "هلع ةمسسنملا ناف نددلا كل ذلاهرمب دتو اهل اعن ىف ندبلا كلذ سفنل ةنواسعملاكةقرانملا

 ا أ :ررششلا سوفنلا ف تقفتاناواما- عا اةناعالا كلت واكلم نيعملا كل ف ىعم ةري_هلا سوفا اىف لال“ ا ءده

 ْ [| اذهب نولئاقا ام ماسسجأ مهنا نطاىف (ىناشلال وقلا د) ةسوسوةهناعالا كلت وان اطمش نيعملا كلذ ى عمن

 ا ةذع . او ةمص اهنن كرتشا ا امنا اهتاهامىف فاد ماسجال انا معز نم مدعم فلوق لم وفاق ب|هذملا

 كمدهو قمعلاو ضرعلاو لوطا ةفودومامنوكو ةهلاو ناكملااوزيمللا ىف هل صاحاه نشافركب رهو
 21 | ةفلتملا» ايشال ان اثيئامل ةيهامملا ماقفلارتشالا ىضتةيال تفصل اىفلارتس ُبالاو تاه ما اىلا ةراشا

 ظ | لاقي نأب ماسجالالث :است ىلع جي نأ دال س داو اولاق داو مزال ىفاهكارتشا عنسعال ةرهامملا مانت ىف
 نم مسلس ة#. .هام ىف تواغتلا لصحعال نأ مزلمف ةد باو ةقءقحو داو د هل مسج هنا ثم نم ملا

 | مسكس مسقت انكحع هنالفاضأ و كلذ ىلع د5 از موهفمىف لص تواَدلا لصح نا لب مدجوه ثمح

 اهاكءاقالاف 2017 ميسقتلادرومو ىلذس با او ىول_علاو ف.ةكسسأا او فيدال ىلا
 ةيوا_ءابمن وكوةفا: حجه ا اوةفاطال ا ىه وتاغصلا هدب ل_ه«امغاتواهتلا او ةمهسللا ىف م

 هل ماسح هلا ث مدح نم مسا ناكل وةنانالف(ىلوالا ةسخاامأ) نامفمهظ نام هلا نان (اهواولاه ةيلقسو

 ةد-_او َةة-و داود هه ضرع هنا ثمح ن ءضرعلا ا كف :د_او ةةضحو دسحاو دح

 ةفسالفلا دذءق للا لب لقاعهلوةءالامماذه رةهإملا ماهى ةيداستماهلكضاو ءالا نوكست نا همم مزال.
 0 ا داع دخت يدقا عجل جواد تايزانلا نما ؛لرتثمردق ةّمملا ضارعالل سدا هنا

 | لوقتفاذه تينا ذادحاو سن عاونأ تناك لب ةم :ةلاعاسا :ءاةعستلا ت تناكاكاذكن اكو لواهلاسن>

 1 || الص كراش اذاني توكي نأ كلذ نم مزلب لو ةدسحإو ةقسق اهل ضإ ارعااسملا ثء.س نم صار ءالا

 ا 1 0011 اند دانس ةيهاسلا م اق قد وايست“ نود نأ ءالضف

 || ةضراعا موكو»و صراع م دو ىف ةبواسستم تاما كلة نا مث ة.هانملا ما قةفةلم ضار ءالا

 | ةيواتمنوك تاهنائاهتامهام ما فدا 2 ماج الا تامهام نوكتن أزئاساا نماذكفاهتاعوضوا
 8 | هب الحلإ اداعبالابةفودومو 0 اهل_صاحو سل طاسبلا اراشمامنوكر وهو ضراع فضوىف

 أ فشكمل او فرطلل ىلا مدا ميس نكم هنا مهاو 5 ىو ( هي الاه ةجخ امو )الصأ هل عفادال لامجح الا اد

 00م - 0 ا ل ا ل و سس حا
 ىةذ



 لا

 ةباور قو مه ارأالو مت وض عمسأت رمص ى2ضرالاناوةدا و عفتر هن ود لزب لفنارقلا الت مث ساحات ا 5 ئ
 ةروصشلا هذه لاق كلذ ىلع كل دش نا ولاه هنقا ”ىتنانا لاه تنام مسوهنلع هلق[ صهتنا لوسرلا ولاتف ئؤنلا

 كنأ دهشأ تلاه ىلنيدهشناذام ىلع لاق هدينيب تنصتنا ىتح عقاعت اهلا هةور عر تءاخ ةركش ا لاعت

 نآتدرأ لاق «ىلاداعاأفد وعسمنبالاق تناك كت راص ىّتس ٌتءاساك تعح رثىه ذالاه هنا قاس

 ||| نيرذنمهموتىلا اولد مث نآرقلا نوعقسياو أنا ءالؤه ذل كل :ناكاملاهت هتلالوسران عن تلق ىندتأت
 تاناورلا بي ذكتىلا لئبسال هناا نعاورعدالو ماظعب دسنأ نيمطةدالف رعبلاو ماعلا مهتدو زهدازلا ىنولاف
 سايعنباهرك ذاملعا( اهدسأ) هوو نمدوعسم نبا بهذمو سايعنبا بهذم ند قدفوتلا قدرطو

 نا(اهينانثو)دوهسمنبا ىور اك كلذ دعت مهبل يوركتابرهأ م ةروسل اه ذب هلا ىلا عت هللا تسوافالوأ عقو
 هناالامملع نأ رقلاةءارقو مهمل ب اهذلاب صهأ مالسلااهماع هلاالا دا وةصم ناسا ةعقاو نوكت نر دة

 (اهثاانثو) اذكاولاهو اذك ناك هنا هملا ىسوأ ىلاعت هتناف اولعف 'وث ”ىاوا ولاقاذام مما فرعام مالا هنلع
 اولاقموموتى لا اوعسرالا مث هباونمآ مهو مهمالك ع عمو مهآر مالسلا هءلعز هو ةدساو ةّرم تناك ةمقاولا نأ
 هولاق ام لسو هيلع هللا لص تلا هل اسوان اذكوا ذكناكو معان آرقانعمسان ةباكسأسا لمس ىنع مهموتل

 ىلا ءزهل اوقنالعا (ةثااشلا هلك دملا) بيذكدلا ىلا لسسالف هلق .وحولا هذه تناك اذاومهءاوقال
 اوفرع»تأ (اهادحا) دياوف همفو نا ةعقاوىف ها ىسوأام باص الر عار ناهلو سرا ىلاسعت هنم عا لق

 مهدر6 عم نانا سد رقلعينأ (اهنانق) ّنحلاىلا ثعيدقف ىذالاىلا ثعبام مالسلا هملع هنا كلذ

 سنالاكنوةلكمّنل'ناموةلالعبنأ (اهثلاثو) لوسرلا اون افهزانعااوفرع نارستا !اوع#عاسإ
 وعدي مهتم نءؤأاثأ رهاتينأ (اهسماخ 2( اناغا ن وههفشت وانمالكزوءوس ندا نأ معي نأ (اهعبا َر 9

 ءاعالا (ةعبارلاةلثسلا) سانلا اهف :رعاذا ةريثكل اعدم و>ولا هذه لكفو ناعال ا ىلا هلق نم هريغ
 ةءارقلاو ىسولا حولا مهاوق نمةع :رشفكللذو وكيوكلملا لازئاو ماهلالاك فخ ىف سفنلا ىلا ىعملاءاقلا |

 لاسة,نادغلامهو فا اريغبواولا مضي حوورع ىبأن عنورهو سنون ةءاور فو فاالا ىسوأ ةروهبشملا
 اذاونزأو دعأ لا ةءامةزههواولا تيلقف ىسوهلهاوو اًوريغ ن ءزمهأان ىسأ ىرقو هلا كح وأو هملاحو

 فلاب عتسا هّناهل اوقنا ىلعاوعج-(ىل رالا هلع لا لئاسمهمف نسا نءرفن عمتسا هنا ىلاعتهلوق و تنقأ لسرلا

 هنال[:همساناهلوق ىفانارمسك ىلعاوءجاو نآرقل !اذ_هىلا جوآوهلوةكوهذ ىح وأ لععاف بئانهئال كل ذو |[
 مهااذن نيذللا نيعضوملا ىلع قاوءالمغ نا (امهادحا) نانءارقانه» ملوقلادعب رك ار
 هلؤقام»و ني رخ الاالا نا لؤق نءاهاكورمسك ّنِلا لوق نم ناك امو مف ىحولا هناك انامماعاوعجأ

 ناكمنأبو ار دج ىلاعت هنأبانءآو هانم افريدقتلاو لكلا مف (امهءنانثو) ماقال هنأو هللدجاىلا ناو
 نا.ءالاةفاضا عقب هنا (امهدحأ) ني عدو نم لاك ا:_عه ل.قناف قاونلااذكو انهمفسل وع
 (ىناشلاو) اططش هللا ىل-ءانهيفسل وقد نك هنأب انماو لاق. نأ عت هنأف ةر ىسأ هذه ضءنىلا
 ديزيو هيانمآ لاقي لب ديزو هبائمآلاسقي ال ضفان تار اهاظابالا ةضوفخلا ءاسولا ىل_عفطعيال هناودو
 نالاكح د الالاز انده_5وانقداصص عم ىل_ءانماهل وقاماساذاانانيلاك_مالا نع (با وحلا د)

 رك ذوادوماوناكرفنلا كال ذناىور ةرمثعلا ىلا ةثالثل!نيبام مهتم ةعاسج نإ! نهرغن (ةيئاثلا هلم سا)
 1 وكحامم(ل اوالاعونلا) ءامشأاوكح نانا لعا منيكرممواسوش و ىراصنوا دوهم مهنا نسا

 مههوقلا ولاه ىأ (ادح امير لرمشن ناو هبانم اف دشرلا ىلا ىدهي اس عابره انعم-ان ااولاقف) ىلاعتهلوق
 هرئاطتو هلاك أد نءاسراغ أ ا. عانارق نيرذنم مهموق ىلا اولو ىذق اف هلو ةكض مااا وعسر نيس
 ىلا لمقوٍبا مسااىلاىأ د رلاىلاىد,.سنمملا َْم غلبأ هنا كالو بمهتلا عضوم عض وبر دصم بو

 كلرشن ناو دم> ودلا وهو ثآرقااىف ىذلادُش راباتم اهدا اراان وكبنأ نكعونا رقاالىأهيانم اقدم ولا |

 نيكرم لا نماوناكّن ملا كءاوأ نا ىلء ل دياذهو هيْلا ريثألا نم هملعاك املا دوعن ناو ىأ ادسحأ ارب



 ش1 1 1 يي يي يي 222 21

 فلانيعلا تضغام لا ءامسلا فتادحوادجربزوان وقابل اءلاو ةضفو اره ذراصلاءامه تلق: الات د أ
 اورلفت ةلزتمملا ءالؤهنا شو دَتلا |ادهىف بدسلاو قرف | ع نعءارزع هللااهمدعا نيءلاتدتفاك رو عن

 انآ انوناهاو د لو ةيحاوريغاهضعبو ةيحاو اهضعب نا اومهوف ثاداسعلا ِفهاممىفةدرطمارومالاهذهىلا |

 ا ٠ ىلع مكيف لكلا |نيبىو نأ ب جاولا لب مهما سعالا شو ثنكنم نيباسا اني قرفا !ىفاولساذخأمو اوقتس

 .[| قرذلا ىمكمتلا امآف ىرعشالا لوقوهاكبوجولا مدعب لكلا ىلع وا ةفسالفلا لوقوه اكبوجولاب لكلا
 ٠١ ]| اهارئالن ا عنتمال هناالاةيرقةفيثك تناكناو مهءاشج ا ناف ناي لوقل از اوبروظاذهتءئاذا دبع وهذ

 1 000 هبدعتماناو هودولاه د هل.صفتوهاذهذ ”ىرعشالالوق ىلع اذ هن رضاحاوناكناو .

 ار-ةاانال كلو مهههاذم ىلعم مرا رسا عمن او كلا ثامث ان نمنآرقلا قف ءاسامنوق دصدإف مك منا ٍ
 7 ٍ ١

 ! 00 الانفال تيت ار دقلا لهو كلذك نبأ ىلا رذقاشل لافخالا لم ةيطظت وندك :الءلل نا ىلع لد :

 ]|| مهوادبا دنع نورضاعةكرالملاءالؤه نا مث كلذكن وكي نأ نلساو كلما ىف بعاذاف ةيلصلا ةفشكلا |
 0 ش ||| هللا ىلص لونا ددعءنورمض <« اوناكدقو حاورالا ضيق دنعاضيأ نوريض<و ةلفلاو نوماكلا ماركا! ١

 00 0و نم دنع شو دلال سانا اذكر مهارب ناكام مول | سما د-أ ناو لسو هيلع ظ
 ا | نيؤوصوم اوناكناو مههذم لطب د-ةذةيؤرلا بق ل ناواهارثالةروضللا ددءف شكلا باو ور تءحوناف

 || ةفيطل ماسجأ اهنااولاه ناو ةاملسا طرش ةمنبلا نا مهاوق لطد دقف ةيالصلاو ةفاثكلا مدع عمةّدشلاو دولاب
 ادا رقالا ىف مهلا لهب ابد نآر ةلاعب مداراكنا اذهف ةقانشا !لاسعالا ىلعر دةتالاهتفاطلل اهنكلو ةمحو

 [اوهاذهن ةئبنةحنءالشف هلمخم ةجشمهه اذب+ ةحص ىلعاورك ذ مهتما وبسع بهاذملا هذه عمّندناو كا

 أ |تاياورلا تفادخا (ةيناشلا هلكسملا) قيفوتلا هللالو تالك_ثملاو قذ اهدملا ن نمبايلاادهىفامىلءهسنتلا ْ

 ١ || مهكرام مالسلا هيلع هلأ س ايع نب ابهذموهو (لوالالوقلاق) المأ انما ىأر له مالسلا هلع هنأ ا

 || ةنهكلاىلا!منوتاليوءامدلار ا. نوءةسفد_و ىسعنيبةرتفا | ىفءامسلا نو دصةي اوناكَن لنا نا لام أ

 8 بهشلا تلسرأوء اهل اربخ نيبو نيطامشلا نيب لمحو ءامسلا تس رسمالسلا هيلعادهتقناثعبالف ١
 || اوبلطاوا ّيراغمو ضرالا قراشما ورضا بسن مماذواديال ل اقف ةصقاانهوريخأو سلباىلا اوعسرف ||
 فلو هدلعهلثا ىلصتشلا ل وسزاوأ رذةمات ىلا نييلاطل اَكَئَو أن م عجل صرف بسلا |||

 7 وهو ظاكع قوس

 ْ ءاهسااربخ نيبو مكسب لاح ىذلا ودهتلاو اذهاولاقو هلل و عّتسا نآرقلاا ومعس |! ةرقلا ةالص هي اصعاب ىلسي
 ظ بيغلا كل ذنء مالا هملع ادد ىلا عت هللاربخ  ًافايعانا رقانهمسان |اةموتاناولاهو مم وقىلااوعج رات

 0001 ةثرعمدناانا ها رولذاّن ملا ريو مالسلا هملع هلا قا داع فيلات ةكدافك <ىلا سوأ لق لاهو

 || بوشلاداومر نيذلا لل ةناف ىسول اىلا هتامشا دب الة ده املا, هدوجو فرعام ناف ىسولا ىلا ةعقاولا هذه
 اوناك نط نا (لرالا) ناهجو هيفاثاق عيياهجو فيكذ نا مهنآرقلا اوه« نيذلاو نطاسشلا مه

 | اومرنيذلانا (ىناثلا) ربخلا سدت ىف مههماوناكن يذلا ناد - ا نيطابسشلا ىراففزيطاشلا مم ظ

 ا أ نمددعب درعم لكن اطم- ثلا ناف سنالاو نسا نيطاسش لدق اكنيط !.ث مهل لق هناالا َنسا نم اوناكب هشام
 0 ةعبوز طهر مدق لاه رذنع مداع ىورف مه ٌنَمْثلَو ةلااوعم«نيذلا نا كئاوأن افاوغلةاوهقاةعاط
 0 ًاذاوهلوق كلذفاؤفرصنا ع مالسلا هيلع ”ىنلا# ةءارقاوعم-3ل_سو هيلع هلل ا ىل_ض ىلا ىلع ركم هباصصأو

 975 1 لوقلا) يا ب ةماعو ادع ّنل-ارثك أ مهو نابع. علا نم وناكل ءقو نا نم ارفن كلا انفرص

 . | مهوع ديد مولع آرقلا ار قمل مهيلارعسملاب سو هيلع هللا ىلص ”ىبنا اه هنادوعسم نب ا!بهدموهو  (ىناثلا
 لاه غاوتكسف هم به دين نا ىلءنترقلاولت نأ ترءأ مال لا هاعلاهدوعسم نبا لاه مالسال اهلا
 || نوذع !ءاجاذا ىت-قاطنافلاهتهقالوسراب ك عم بهذأْانأ تاق هلام« لاف ةثلاثا !لاه تاوتكسفةنناثلا
 مناك لا لاثما هيلع اوزدضافنويطاولا ذم هزواععال لا ةفاطخ "ىلع طخ بد ىنأ نبا بعش دنع

 هد "ىلا اموأ اق تمن ىرصب نع باغفهوُغ ت-اهفوذد ىف ةوسنأ | عرق اكمهفوف دقنوعرةيطزلا لاحر

 ع معه وات مدل

 نا



 َْن اكو هلا دعم ناك اما با بشل نال كل ذو ادصار ىأادصرنوكي نأ زوجي (اهاانأو) لوعشم ىنعع لعق | 3

 ىلع لي كلذو بهلاء ذه ضم امنا ب ابي ىفازملك نيم خنملا ةقسؤافلا عما سنا أ (اهدحأ)رومأ | ا 1
 امو-راد ادم اهع امندلاءامسلا ان :ردقلو ىلا ءتهلوق (اهينانو) هاب ةدوجوم تناك اهنا 1 '

 اذه فصونأ (هتلاثد) نيطام_كلامحرو نيب زتلا ندئاف كسا ركلا قلن قرك ذنيطامسشال |

 ِْ لوقادهو ثعمما لق ةدو>وم تناك امسهشلا ءذهنأ (لوالا ماقملا) نيماقم ىلع ىد» )ب اواو |

 ثعباافءلطان نوكتف تادايزلااماو ةّقس نوكتاناف ةماكسلا امااعست اهيفاو دا ازةماكلااوءمساذاف حولا |||

 ىو مهوةنخزمهوطم .ءاطع لوق ى«ماذهوالط مهو دازن :ممياعاو أرتج او مهولذت_ساهللاءاو دوم َ

 الا سنالاّن ال كل ذو سنال ا ىل_عف ن ,ماودازناوهورخ لوقذي" فيرنا اوم 0

 . ل حا سال مط ير يي يو اة يسأل

 ااننينولا ديت يدوس طا ا اهامقإ واود الا ذه نارلءا 0

 ناكناو نا يأ مناك اونظ شالا ناوريدّةَنلاناك نضعي عم مهضعب هلاقت ىذا وهد نا مالكر ءاناكأ
 نملا اي الاف نردد! ىلعو سي رقرافك انمتننط اك اوذط نيا ناوربدقَتلا ناك ى حولا نم
 ياما ااا تركب نأ لت راش هيلو نم ءمهيشف ىلارمصنو ىدوهمو كل رمم موف تاكو 2

 «ءاّواأه ٠ نيا مالكم دعبامو هلبةام تال ىلوأ نال مالك هل -نالءاو ةم_هازبلا هذ ءوهام ىلع لاسر

 اهان دوف امنا اثيئاناو) است #وق (عيباسلا عونلا) قد الريغ نيما ىف نسا م ءالكنع ىنجأ مالكا

 هلذمو هسمأ او هسا لاقد ف ٌرعمم بلاط ساملا نال باطالريمااق نملاسمللا(ايهشوا ديد الروج

 ماس راو انهلهت مالك عاقساو ءابمسلا غولبا: :اط ىعملاو هوستسامو مهلسعأب هوس لاقي سلا

 عونلا) اددش ىلمل» ِي ءمىلا نهذولو دددشب ف صو كذاوءانلتا ندفع دلت ضارطبا ل

 هس كى أ (ادسزايايخادكنا الأ عسسل ع نك ععسلل دعاقماهنءدعشناك اناو) ىلاعت هلوق (نماشلا

 اسدائعيلا هي (دبج اززوجم ا ال دوق فو بعيش رانبير ١ الاه

 رخو جود طع م ىلعو هي مجربل هل د صر دقانا مش : ىؤمازغلا اع هتاف

| 
3 

 هاما امر داو ىلا عت هلؤقريسف: ىف "هللا هذه ىف اندصة سا دقانأ مل“ او هدصرتموهلدصار باهشلا |

 هملع”لديو ثعبملا لبق ةدوجوم تناك ه شل !هذه لبق ناف نيطاسشنل امور اهانلعججو عي اصوايتدلا |

 رح نع ند لا ةمله اهل لد ار عش ىفءاج ضاضتنالا

 امزط هلا 2 وسي عشت 5 هسعيش قرد ضقةنأف

 عراانب فوءلاهو

 مدلا عدي ىردلاكرودلاوآ * هفلا نود نمريعلا العرب"
 نسااع لدسو لع ها لمدق لو واخ امسهنع هللا ىذر سامع نبا ن نع نيس ا نب ىلعن ءىرهزلا ور

 لوةناك اولاةف ةيلعا.1 ا ىف اذه لئمىف نولو زمن كنح ام لاقفراذةساف مهي ىرذا راصنالا نمرغا ف
 اولام عب :اصعامندلا» الات زدقلو ىلاهت هوقم سفن انزكذ ءرخآ ىلا ثيدط مظعداووأ مل ثرع

 مالسلاو ةالل اهيلع دمعي اهصبصخت ىنعماق ثعبملا لبق ةدوجوم تااكب مش :ااهذهنأهوجولا هده تشق

 مريت الاف نودسسي يل اا 3 ءىور ب »كنب -ىنأو امنع هقا ىضر سابع نيا

 ادهام سلب ءاوها ل ب ماا عد مو مهدعاّةماوعذم لسو هيلع هللا ىلص' ىلا

 هرح 1 ىلا ثد رولا ىلصت اماه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسراو دسوق دودج تءذضرالاف ثا ١ 
 1 لبق .وأر اما ص أنتما رثثأرف مياجترف هقبا لوس ثعب ىتج ىسيبب عفردنم مي: مري أ بلا -ىبأ لاهو. :

 أم ش

 ص ار 14



 01 : م

 ولاقفداولاو ةمحاصلا نءم-مبر ارهزنذلرمالا مون ن : ءاوفناك موا نسا هز« (فقاثلاعونلا)

 (لوتالا) نالوق تملا (ىلوالا "لة لا) موو + ابو هم تيا لا

 ١ لج ىأ ايف اجت ردا !ةروسأرقاذال-رلا ناكشد ددلا هممو ماقع ىأن الف دج لاقي ةماعلا ةغالا ىف دولا

 أودو ثو د اتامسنمهذ- مو سأ ءةسالاو هررثك-:ا داولاو املا ةا لل تت ةبحاضأانالم اظعو ءردق

 ا ةددسعول أ لاق دحلاك ذم دما اذ عملا الث دىلسا<*:مو ىنغلا دل( ىلا لوشلا ]نال لك ا

 (ءا | 00| اهلشناب مقل اعاذاف هديا نآي ىلع تقر ”الا ثيدحلا كلذ كتصو ءانغل:ءىغلا اذ عفنالوأ ا

 | ىلا جارت الا نع ىغلاعت هلا و ىنءملا نورك اهئ دلا ىف غل ابا أ ىنعي نوسوب# دا بامسأ اذاو
 [دللا لعذ هدر حو ه:هىذلا لل سانأاالا ددسن اوهو ثاان'لوق همقاك ددعو داولابس ا::ءالاو ةمحاصلا |

 .ةقلا كلترم هيل ىلا ةصوضلا هتقمشح م أو ابر لص ىلاهثءانعمابر دج ىل اه هلون5 5و ىل ءالان عاراج

 ظ | لقا تاه من نم لاش ة وسم اهكرقح نا قهااريسفدوبولا ةمجاو كو : ىف أما ثءدح نم .

 ْ ١ | 4نوكي نأ ل اصتساكلذكن اك اموهنا ب عب نءدوجولا بجاو نركين أ بوم هناذل بجاولا نالرن غلا

 ' قدو هتور ق دص ىأرم . كلانانير دجوزيسقلا ىلع بصتلاءانيرا 5 ,ق(ةيناشلا لك لا)دلوو ةيحاص

 || نمل :رفكح هيلءامدافلارهباتنآرقلااو عمال نما ءالز» قاكودارلاو ةبعئاسلا داما نع لا
 1 ظ ناك هناو) ىلاعت هل وقّنحلا هرك ذاع (ثلاشلاعوذاا) قرانا يد ءانان والرمشلا نءالوااوءدرف

 : موسلاىف طش ه“ مو هريغو ملظلا ىف دحلا ةزو ا ع ططشإا !او ىلةعا ا ةةحوفسلا (اططش هللا ىلع انهفس لود

 1 هاوداا :ةزرا وم ططشل | ناكاس هنا لعاو هف طشأأ ام طر ل ططشه سفن لوهالوتلوقي ىأهفدعتأ اذا

 نيرعالا الكنارهط د ةاخ تاسيثالا بناج ىفوأ ثلا تئاس ىف 3 !ةزوا< دار ااناىل آ -ءلديأم ظفالا

 11 ناتسثاو هبت ءتلا ىلا ىطغت تابثالا فدل ازواو ل_.طعتلا ىلا ىنغت ىئناا ىف !ةزواعش مومدم

 | لوتتنانأ اناا و)ىلاعت هل وق( عبار اع ونلا)م ومد.مو طاطثنيىمالا الكوداولاو ةمحاسلا وكي رشلا

 . تانانالرغلا لونانذخ اما اهب الا ىعم (ىلوالا اهلا ) ناتلث م همفو ( ايدك هللا ىلع كاورنالا

 درا اممنأبر ا ارقاو_منمادهر نودكحح دق ممن ااناع نآرقلا انعمسالم هللا ىلع بذكلا لاسةءال هنا

 هلكساا) جاصتحالا وال د_الاةهكرمب تاماظلا كل: نعا وصلا اممماودملقل بمس تالا وكلى
 3 سن الا لوةنن 1نا ريدعتلاو فو دءر : همر هنا (اهدحأ) هوز هيث ةبسناماذكالوق (ةئاشلا

 : ا نأ اها !امد) لوقاانم وب كحل !نالر دسملا يصت ب هت هنا( اهمنانو) ذك الوق قايل ناو

 والوقت عضوم ايدك عضو لوقت ن !ناآر 0
 عونلا) اذكالا نر لال لو ةلاَن ال ةغص هله

 1 0 مادا

 1| دو4<لرةوهو (لوالا) نالوق همفو (نانم لاجرب نو ذو ءد سنالا ن ع 0

 1 1 داولا“ ١ذهد.بذوعأ لاق ضدرالان م هرفتىف ىسمأفر ةاساذا ةياهالاى ىل_>حرلا ناني رم.غملا

 |! ٠ | ةءعاملا له أ ناك نورخ لاهو حبت تح مهنمراوجف تدديف هموق 0 ن- ثاكمملا اذهزب زعوأ

 . 1 |شرالا كل” ىلا اوهتنااذاف مس دانسفولهأ ىلا عر ءامو "الك هيفاناكم دو اذاقم هديا راوئعازطةلاذا

 َ ا 8 0 زفت عرواولزندح أ معزي ل ناف نلجا نوني ةقآاندب صن نأ 0 اذهب ريذوعن اودان

 0 نط ارش نم ”نكل اضدأسنالا نملاجربنو ذو عد ل (١> ىابلالوشاا) نولرويف

 7 |«-تلااررهذامتاليوات ااذ هباصصأو ىداولا اذه نرش نم هللا ل وسرب ذوعأ لجرلا لوةي نأ لم

 : ٍإ | الحر ىم-لال نا نمر كح زإ!نأ ىلع لما د مةد ل هناف فدعض اذلهو نولسا اال سال م ءاىل>رلان ال

 1 لك ارمثوابغو ::طخوانامفطر :ءارحوامناههودازهانعم نورمفملا لاه (آةهر مهو دازف) هلرقاما

 33 ألا ةوقورات مو هوجو هربالو ىلاعتهلوق هنموئثلانامثغقهزلا ىدهدحاولا لاق مهظافلأن ماد

 ]| سنالا لاحر تا ىت وعلاو تب رفاذاسمشلا انسَمْةر لاعبو نولئاسلاءاشغيىأ قه ص ىل+رو ةرق | يّدخرت

 / :مماوذوعتال مهاف نا.تغلا كلذىف اوداز زمنا نما مها غي نأ نم ء انو نمل اءاوذاعت_ساامغا

 او دوع-



 مالو

 جاخلالاةة:لدعلاو طسقلاب هفصي هنااوب_س> لاقام نسحأ ام موقلا لاف لداع طساف لاق ف لوق:ام ا
 ادشراورت نول دعي مهبرباورفكن يذلا لوقو نوطسااااماوهلوق مهلالتواكر يشم اس اظ ىناعت هنا" هل وجان ١

 قحأ ىأ ىرحأ كلذ مواوق نمىرتلا لصأ دربملا لاف او وناورحت :ديبعوب ألاف قا قدرطاو دصق ىأ ١
 اواكف نوطساةاااماوإ اولاةؤ ني رناكتلا اوم ذ نيا نا مكءاعبعاىأ اذكل عفت نأ ىرلابو برقأو ْ

 ركذلب (باولا) نيل ملا باور كسص ديو نيطساقلا باتءركذ م (لوتالا)نالاؤس هنفو (ابطح حو |
 قةدتالا ذه لثمو ىلا هتهقااالا هبنك غا_الاهظع ا دشراوخوا ىأ ا دشر اور هلوقوهو َنيَدمْؤملا ناو

 م-منا (باوللا) رانللامبط- نونوكي فدكفرانلا نمنوقول نما (ىاشلالاؤسلا )ب اوثلاىالا |
 نما مالكرخآ انهو لءقاذكهامدو اء اوراصو ةمفدكلا كل :ن_عاورغتم_مكلرانا!نءاوةلخ ناو ْ

 هب رزك ذ نء ضر عد نمو همف مهنسفنلاق دغ*ام مه انيقسال ةقيرطاا ىلعاوءاقةساولناو) ىلاعتةلوق |
 اؤءاةةساول ناورغن عّوسسا هنا ىلا وأ لقربدَمَتلاو هلا ىوملا هلجنماذه (ادعصانا دعاك اسإ ظ
 ىنعملاو لمقتل نم ةهغ 2 نأ (ىلوالا "هللا ) لاسم انههو هلا ىسوأ امىناشلا عونااوهاذهنوكسذ ١

 لعفا | نيبو اهنيول لصفو ىددحاولا لافادكو اذكناكل اوماقةسماواثد دحلاو نأ! نأ ىلا وأو
 اوماقةساهلوقىفريخلا (ةيناشلا هلى لا) نوكمس نا لءوالوق مهمل ا عجرب ال نا هل اوةفنسلاوالل همك

 اونماول نوطءاقلاءالؤه ىأ مهفصوو مه رك ذ م22: نيذلا نكسا ىلا مهضعب لاق نال وقد عحجرب نءىلا ||

 عاف الا, بغرتلانا (لوالا)نيهحو هءاعاوصاو سنالا دارا لب نورخآ لاهو اذكواذكممانلعفا ْ ظ

 ةنكم له نعرطملا هنا سام دعب تازئاسغ ادن الا ذهن ا( ىناثل او ) نيسادال سنالاب قءليامنا ق دغلا املا
 ةرلما ىف هانا زن انا هلو ىرم ىرحامولءم كل ذناكا ا هنكتاو سنال ارك ذ مدع ل هلا بابل ا ىفام بدق نيس
 ال ىلاعت هنأب ىضاقلا لوق ةدعل شدت نأ نك لوقأو «فنولخ ديل كلا نابرقالا ىناتاالاهوردقلا|

 للادلا مهب قدغلا ( هنا املاء ملا )لعلام ىقمعت يكمل مينأ بحو ةماقتسال اوهو"هلعبالاهم اكس تنث ا ُ

 رطمو*املا ةريثكى أ ةقدغم ةضورو ةق دغ ىف سيكا نيعلاتقدغلاةءاه,يكرقوريثكلاءاملااهريسكو || ٠
 (اهدحأ) لاوقاهثالثةبالا ءذه ىف قدغلاءاماان دارا ىفوءاملاريثك ناك اذا ق دنغو قادم غو قدودغم | |

 راج ال ا ارتدت نماك ره تان لافاك ةنطا ىلا ةر اشاهنا لس مىأل اوقوهو (ىناشل | و) رطملا _-- ل

 ( ةعبارلا هل لا ) ايندلا ىف اهاكت رمان لصأ ءاملاّنالاهنعةياكءاملا لعج تاريخاو عفانملا هنا (اهئلاثو) ١
 ةقيرطلا ىلع نخلا ماةمءاون(امهدأ ) نالوقدرالا ف ناك ن هلا ىلا عجار اوماةّساهلوق فريمشلاا:13نا
 هدإو هعدور فك لو مد الدوصسلا نع ريك لو هللا ةدامع نم هيلع ناكأم ىلء ناسا ,هوبأ تيثول ىأ ىلثلا
 ةاووتلاا .اهأمخأ واوهلوقواوةتاواونم5ب اكد !لهأ نأولو ىلاعت هلو ه ريلقتو موماعانمعتال م السالا ىلع ظ

 اورغسا تامة هلوقو هقزريواجر خم هلله هللا قي نمو هلوقو اواك ال ممر نمم-يبلا لزنأ امو لمفالا و

 وه نذساب قئاللا ناف عفانملا ةرثكو شدعل ا بمط نعدراكء الار كذامغاو نينو لاوماب مكددعو هلوقىلا مكبر
 متعب رط ىلع نارقا | اوعمسا نيذلا نا م1ةةتاول ناو عملا نوك.نأ (ىناشأاو) بورعملا املا اذه
 نأ الولو ىلا هد هلوق هرياتو قزرلا مهملعاعسول م السالا ىلا اهنءاولة دس مو عاقسالا لرقامماعاو لا

 لاه لوالا هسولا حامزلاراّتخاو ةضفنماغتسم توسان حرلابرفكم نأ العلم ةدسحاو ةَمأ سانلانوكي ظ

٠ 

1 

 مي رطىهد ةروهشملا ةفورعملا همي رطلا ىلا ةعج ار نوكتف ماللاو فلالاب ةفرعمة قب رامل ارك ذ ىلاسعت هنال
 ىلغان هر ةكوهف همن نتف ناةياال هذه دعب هلوقي هيلعاول دتسا ىفاسثلا لد وأتلا ىلا نوهاذلاو ىدهلا ||
 ارايتخاوءال-تااضيأ ماسعنالا كال 3ناكم_لعهتلا مناف نمآن منا هنع باور نكيوامااودادزيلمدقل |
 ناطءثلاو ةوهُتلا ىضا م ىفزأ هللا ىذا ص باط ىف «ةف لهوال مأركشلاب لغةسشد له هنارهظي تس

 مهاننقمالةلرت ءارجا نوكي نههو هذيعب هيفا دئاعناسوبولاق سنالاىلادئاعرمل الان يذلاماو
 | مهنسفنا وقرا امضأ جحا (ةسماولا لل لا) لكأ ومتأ كاذب سنالا عافت نال ىلوأ هرهاط ىلعاق دغءاماأ
٠ 

ْ 
١ 

ْ 

ْ 
| 
١ 
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 ال ورسام ؟:نافاوريصا لاق فءاعسأا : نهتفاهتاع ام ارث :موحااصراولاه ىرأام

 ْ *له٠سعالا ىف لاةفهوريشأف فر ءنال ئهاذاف اوراننثدح دقرمأو «:فرعتالاموأ تناكناو سانا

 | دعر هل هنأيماوقالا كالو ارش اولا ومأ ىلع نامغسوب أ مدق ىت-اريسيالا اوثكماف ”ىروهظ دنعاذهو
 ١ لأ لدن تافد د ركلااهملع تأاودقلئاوالا ب :كنااوعزءالؤهو ليننيف "ىنهناعديوهللاد عنا

 ا || اهلعا ةيلهاسا له أ لات وار اعشالااذكو دز عملا ءذه ىف مهتمانعط اهبتلمسا اهذهاوةلسأ نب نخأ
 1 أ ثعبملا لبق ةدوجوم تناكب بشل اهذهن أب اولا ىلا برفالاوهو (ىفاثلا ماقملا): اودمو مملع قادم

 ٠ اهانددون لاه هنال نآرغلا ظفاهلعلديىذلاوهاذهو ىوقأو لك أت لعسو ثعبملادعب تديزامناالا

 ْ ضعب اههف د اك ى أ دعاة مان مدعق:هلوق كل ذكو ةرثكسحا اوءلااوهثداطا نأ ىلءل دياذهو تكلم

 | لأ دالدلا ف برشا | ىلعّنا لس ىذلا اذه ىلعن اهلكدعاقملا تلم ن الاو بهشااو سرا نمةيلاخ دع املا
 00 ىلاعت هلوق (عساتلاعونلا) ةءاكلاب قاركسسالا عنمو مسرلا ةراكودامعا بدلا بلطو

 ا 1 اعقل لاف وسهر اضم كلذ غلمف» ءاذفلا هن انونظم_ ماهر نودءءدو مهماسعت نوبيسر واعف كل ذ

 ا

 . أ دعلاسرا نمدوصقانأ ىردنال (ىناشلاو) ريخو حالص مأ ضرالا لهأب دير ريو ه قارتسالا نم ٍْ

 || تما نمدوسةملاناىردنالانا (امهد-أ) نالوق همنو (ادشر مهيد مم دارأ مأ ضرالا ف نعدير أر :

 [اونمؤد نأدازأ مأ مالا نم بذك ن ه لها ا وكلي ءوذكي ناوه قارتسالا نم م عنمهد ع ىذلا

 أنمى (اددق قئارطاكك ل نود انمونوطاصااانماناو) ىلاعتةوق (رششاعلا عونلا) اودتبف
 ًادازملا ممول_عم ماقمدلال ا انمامو هلوةكفوصوملا فذ_ فكل :نود موقانمو ىأنوة1!نوطاصلا
 |نيلماكربغحال_سلا ىف نونوكي نيدلا نو دصتقملاممنا (لوالا) نالوق همفنمني-حلاصاانودم_هنيذاا

 دق ع ن*ةد_قةااو نورفاكلاو نو دمهدةملا هسف لخ دف حالصا !ىفالءاكن وكب الن ال نمدارملا نأ (ىناثلاو)

 هوجو , الاريسفت فوق رفحااو عطقتلا عم ىلءاهتاالدادد_.ةلاءقئار طا|تفصوو عطقن م ةعطقلاك

 معقم تنسااتبأا نما ىد سلا لاه ةفاد2 بهاذمىوذ ىأاذدق قدار لطىوذاكدار 1 (اهدحأ)

 || (اهئلاثو) ةفلتلا قئارطلا لئمانلا وأ ف التشا ىفاكك (اهءنانثو) جراوخو ضفاوروةير دقو هجره
 || هعاقم هنلا ف اضااري_هغلاةماهاو قث ارطلاوهىذلا فاضح ا فذح ىل_ءددق قثارطان_ةئارط تناك

 || قءعّر-ظلا (انرهتزممت ناو ضرالا ىف هنن ازدتن نا نأ اًنطان او ) ىلا هةهلوق (مشع ىداحلاعونلا)

 ١ امناك اه ضرالا ىف ننئاك زمن نا ىأ نالاع اه-ملا (لوتالا) ناهجو هيفايرهو ضرالا فو نيقيلا

 || ناانرههزدعت ناو ا مأاش دارأن ا ضرالا ىفءزدننل (ىناثلاو) ءامسلا ىلا هنمنيب راه هزمشن ناو

 ات اي ع ا

 ٍآ ١ (1تدرالو اضم فانهالف هيرب نمزي نق هبانما ىدهل انعمساناناو) ىلاءةهلوق(رمش م ىلا هلاعونلا)اذب اذ

 1 ىأف اخ الو ون فا الف نآ رقلان انما ىأ هبانم نيقّدملل ىده ىلا عت لاق نآرقلا ىأ ىدهلا انععمانإلا

 1 طرمشال ءا نعريستل اهيلعءاسفلا لخ دارب1ن او دديملان ءتللج ريدة :ىف مالكل ا نوكي اذه ىلءو فئاخ ريغوهف
 1 | اربخ عقي قع . لبق ا دمي مري دقتو لعفلا عفر ف ةدئاف ىأ لق ناف فضال لقا كاذالولو اهم ّدقتىذلا

 | كلذ فاذا هناهبفتدت افلا 15 كنا ىلاشن راب ده قفا داتا ناكو» افا لاغدا بو>وو هل

 || هريغنو دكا ذب صتخم اوه هلاوةلاسحتال حانن مولا نأ قمح ىلعالا دناكف فاض الووف لد: هنأ تحف

 || نضل اةهرالو اج ىلامتهاوقو فالف سءالاأر ةوافثاغ نوكي هريغت أ انهم فا الووهفهلوقنال

 . || لظالو اقسادس سني منال قهرالو سي“ از فاضال(لوتالا) ناهسو هنسبف متل قهرلاو صقننلا

 ةاتعالو قوالاءاَز ارلسا زو هنأب علب لب سخي نآ فاض ال (ىناشلا) امها زسفاخ الفادح
 هيام اس ع اسس همم واج هوم م هما دس مص هم يح

 ا قرطساق نورا انماناو) ىلاعتهلوق (سئعءثلاثااعوذاا) هل ذمهتهرت هلوقن متدلذ هقهرتنأ

 ةروسلوأ ىف ط_ةأو طة ىعمانركذولداعلا طةملاورئاملا طساقلا(ادشراورع كئاوأف لأ نغ
 ْ 1 اايوسلا ا ياسا اس يملا عض

 ضقت تن" ناخ



1 

 دوعي نء ىلا اوداكهلوةىف ريسخلاف ىحوملا "هل نم هنا لاق نملوق ىلعاما نيلوقا ىلءدن .الارمسغ: نو
 ناس اهانا نير اًةالصا هما.ق ديرب دمعب ماه ىأ هوعدب ماق عمو ندا ىلا (اهدحأ) هجوأ ثالث همف
 ءادّقاو هتدا.ءنماوأرام ادعت نيك ارتم هملع نوه دزب ىأ ا دباهملءنونوكياو داك ةءارقاااوءّةسساف

 هلئماوءعس لاماوهمسوبإ ءاورب ل اماوأ رمال نارقلانمالتاعاناعاوا دج اسو اعكاروامتاه هب هباصعأ
 مهره اظم'نوكرمثملا داكن انفال مت دامع ىف نيك مشمالا غل اك هدو هقا دعب هلا ل اوسر ماقال (ىناثلاو)
 سنالا تديلتهلنا دع ماها ةداتةلوقو»و (ثااشلاو) هيلءنوجدزب هتوادع ىلع ممنواسعتو هماع

 ن ىل_ءهرهظيو هرمص, نأ الا هنلا ىلأف هلل ار ون اوةفطيو هيءاس ىذلا قا اولطدسا هلع اورهاسلغتو ناساو
 وهوةدبل عوهفادباهلوقو هينا دئاعاضيأ ناهجولاف نسا مالك ههنا لاق نموت ل ءاماو ءاداع
 هئموهتدمل دَمْما دب دشاف اصا!ئش هتقصلاع * لكو ضع ىلع هضعب مكسحتر او ضءد ىلعه_فعب ديلثام

 « ريهزلوقهممو هفنك نب رعشلا نم داتا دسالا :دمالاقبو شرفت ىتاادو.الا هذه قاما

 دصسك بال عجبادبل ىرتو ةدبالائعمىفةدمللاو ماللا مضيادل كرقو « لقنمل ةرافظاد يلد
 هللاد_عبادم ىعمل لبق ناد روبص عمجربصك دوبل عسجءاسلاو ماللا مضيا ديلاضيأ ئرقو دس اسف
 لوسرلا عضاو قثاللاف جوملا هل نم مالكلا ! ده ناكنا هنالاناقهتنا”ىنوأ هلا لوسرب هركذامو
 ءالؤوف هنلاهيدومس»ب لغم_تاا هللاهمعنا ىبسعملا ناك نام الكن مناك نا و ةيدو.علابهسفنرك دينا

 امنا لاهز ىلاعتاوق لتعا نو اتا ىقناوااوهكلذنأ عمءنمهءن.اولواسملواوع_ة-ا) رافكحاا
 مارين نوكي ىّتح لق ةز سو مصاعأر قو ةبسغلا ىلعلاه ةماعلا أرق (ادحأ ىرب كرم أ الو فدو عدأ
 كنامل_سوهياعهلبا ىلسص ينال اولاعةكمر اكن ا لئاقم لاقت فريج نا ىنا لق كالمأ ال ىنالآهلوقوهو ه دعب

 ةزجو مداعل ةحاذم و فروع داامعا لق هللا لزئاهاده نع عجراف مهلكس اذلا تن داع دقو ميافعرماي ترج ١

 ىنروءدأ امن اهلوةب_بو هيلع هللا لص" ىلا متربابسأ كاذاولاهاا م وقلا نأ ىلع ذ لح لاق أ رقنموألا
 ىلاهتهلوقم_هموةالوسرا لا وأ نا ةناكح ةسمقب نم لاذ نوكيو أ لاه هلوقب هسنعكلذ هللا ى 6

 ايغمك-ا كل مأال مالكل اريدق:نوكي ىتح عفنلاب دشرلارسفي نأ اما .(ادشرالو اريضمكسل كلمآ الا لقا
 ظاو»ىوااو دشرااو راضلاو عفانلانآ مالكلا عمو ادشرالو.امغ:ىلأ ةءارقهملع ل ديوادشرالو 3

 كرتااولاف مهنا لتاقم لاه ( د ؟هنفا نم ىنري نا نا لق) ىلاعت ل وقهملعهلةردقال قالتا نمادخ أ ناو |||
 هنود نمدجأ ناو) ىلاعت لاه غ دحأمتنا نم فريج نانا ل4 هللا لاذ كريسيف نو هءلاوعدتام
 أ لخدملا د_ستملاف لامة غالا ىفءانعمدحتلاو اجر عنمكلوقلثم اركاهدربملا لاه ازرسو ألم ىأ (اددكلم
 ادهىناوركذ ( هب الاس رو هللا نماعالن الا ىلا ءتهوق ضرالا ف هاذإاب مسا | لم ضرالا ْس
 هلوقو هللا ءاغالب الا ا دشرالوارمض مكا كام أ ال ىأ كاإ أ ال هلو ق نم. انئّسا هنا (اه ددحأ) اهودحو « اًمددسالا
 ىلاعت هنا عم ىلعهزع ناس و هنع ةعاط الا ىن ددك اّدل ريملا ىف تءقو ةضرتعم "لل نري نأ ىنا لق
 لددلا ىلع يسن هناحاسزلا لوقوهو (اهمنان'و) ءارغلا لوقاذهو هن .هرح نا دحر دقي لاوس هيدارأ نا
 هيتاسرأ ام هلنا نع غلب أن أالا ىب.صتب ال ىأ اهالبالا | ائطم هنود نم دس أ ن لو ىئسهملاو ادصتلم هلوق نم
 |رمهلم هنود نم دمأ ناو لاه لد ادصامد_1 ناو ل_ةي ل ىلاعت هنال عطقنمءانةةسالا اذ هلوقأو

 لبهقانودنمنوكم الهنا نمغالملاّن الا دحتلم هنو د نءهلوق تال ادنوك,ال هللا نم غاللاو
 ناكلوؤك غالب غلب أ النا ها:عموال ناءانعمالا موضعن لاق (اهئااثو) هةفونو هت:اءابو هللا نم نوكي ْ

 اوغلي مالسلا هملعلاو هنع غاب لاقي هنار دوهشا ال ةناف ادصامد غلبأ النا قعملاواد وعشت اماقال ظ
 هللا نم ةءاربهوق ىف نم ةلزنج ىهاسغنا غسل شلل هل هذ تمسدل نم الق هللا نم .اعالب هه لاق ملف ىءاوغل ىع
 سلبت الا مكسا كل مأال لات هنأ اك اغالب ىل_< فامع وهف هنالاسرو ىلاعت هلوقاما هنا نم انئاك اغالب يعمم .

 وسو ل

| 
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 هيد سم لس م

 قلخ الراتلاءبهذلا تنتف لاس, اكرارتخالا ىه ةسئتفا |نأب اوباجأ ةلزتءملاو هد انيع ل ضي ىلاسعت هنا ىل لع

 ا زجل نأبا وباج ا انباصعأ و نضرغل لعب اغا ىلا عت هنا ىلع مهنمفنل هلوق ىف مالا اب ةلزتعملا تادتساو ل الضلا|

 ' ا | ضرعي نمو ىلاعت لوو هللا قح ىف ضرغلا تسيل ماللا نا ىلع الاءدهت ادن ةدوصةم تسل قافثالاب

 ا | ريد ونةم نوب اكرر عدس سو نعوأ تسوس ءوأ هدام ع نع ىأ هيرر كح ذ نع

 ٠ | نيل ةيقتسماضيأةرامعااهذهنأالا رقسف ككل امدلوةكب اذ« ىف دكان لصالاو اياذعهلخدن

 ا أ وف ىمومراتناو ةوقكلمفلا لسوأ وراملافذ- ُمِباذعىفدكلفردقتلان نأ (لوالا)

 1 || ادعص دعص لامي دعصر دسم دعسلا ودكلسأو هكلس لاقي لخدن ىأ هكل سن ىفعمنوك ,نأ (ىناثلاو)

 ] | دعسابرم لوفمشم» هشيطيالف هيلغيو هواعي ىأ بذعملا ةةاط دعي هنال باذعلا هب فدوفا دوه مو

 || سابعنبان ءدم ركم قفا هاو رخآلوق همضو ىءاغالو ”ىلءق شام ديرب حاكسنل ا ةيطخ ندع هت ام“ د

 ةماما نمبد_عمن اهدوعم رذاكلا فاكيفاسلم ةرضدوهو مهب ىف لبا دعص نا ام-هنعهللا ىذر

 1 رآىناه العأ م غاس ىح عماقم هفلخ ن م برمه»و لسد ال سب

 || (ثااثلاعوالا) ادوعص هتهرأس ىلاعت هلوق ةيالاهذهرب_طتوا دبأ هيادا ذهف ىرخأت رهدوعصلا فاك, من

 أل ريدقتلا(ىلوالا) ل : اسم همقو (اد> "هللا عم اوعدئالف هتندجا 1١ تاو) ىلاعةهلوق ىحوأ اهلج نم

 | ماللااذه ىل_عفاوع دئالفهق د الا نالو ريدقملا نال لاخلا بهذمو هلل دحا_ملانا“ىلا ىسوأ لق

 أ ىلعم كم أ هذه ناو هلوق هري#ظذو ةصاخ هلانال دججاسملا فاد أهقاعم اوعدتالف ىأاوعدئالذ هقلمّدم

 ]| (ةيئانثلا هل ثلا) نو دبعاق ىءملا اذه لجال ىأ نو ديعاف مكيرانأو :دحاو ةَمأ مك ءذهنالو عم
 | هلل اركذو ةالصلل ماب ىلا عضاوللا اناني رئكسسالا لوةوهر اه د أ)ءوجو ىعدح اسما فاو ةامسا

 | عيبلا ف مهتالصىف نوكرسشي باح لاله١أنأكلذو نيالا دامو م-بلاو سداكل ا انجن ل_خديو

 | اهلكعاةءلا دج اس مايدار أ ن_.1 لاق (اهنناناق) دمج وتااو صال الاننم_طسملا هنا سهأت سناكلاو

 | ىلاعت هنن ةقوا_1 اسوا ضرالا لاه ىلاعت هن *اك| رمصسم ضرالا ىل تاع مال_سلاو ةالصاا هلع لاق

 أل تاوا_سلاى مدد أس ما لاه هنااضدأ نان ءفئكور (اهئلاثو ) انهقلاشريسغلا ملعاو د صستالذ

 | (اهعبارد) دوحسلا قمهر دصملوقلا ذه ىلع دحسملاو يملا في دحص عجبلوقلا اذه ىلع دج أس ماو

 | ناتركحهرااونامدةل'ك هةعمس ىشد أ ماعد ._هلاد_ىس ىبلا» اًضعالا دو اسملارب.د نب دنه_تلاق

 ىهواهيلع دولا عقب ىتلا يل :اضمالا نه تال لاع يراجال انياب اتا لولا اذه هولا نادل
 عضاو٠ دج املا نعم لود اذه ىلعو ىلاسعت هقفاريغلابيلع ءلقاسعلا دصس نأ جري الف ىلاعت هلل ةقواذم

 امهنءهتلا ىضر سارعي انءءاطع لاه (اهسماخو) محلا فب دصسضاهداود_سللانمدودسلا
 ْ |لاه اهلا دهس د_-ألكو استدل هلق منال كلذو د | يملا ع نءاهفأم عمم ”نكم اص اسما ديرب

 ِ أ يلا عضاومل اهنا لوقي ميرا لعألا ميلا فب دصصما لكما اوتالا ىلع دا لادساوو ىد>اولا

 ف ار[ قالازيملا عضببابلااذهز ءاهاكر داصملاو عسضاوملا نال ميلارم_كباه دوو ناف ةالصال تدمر
 || قرششااو ريشحن اورزحماو طقسملاو قرفملاو تدنملاو نكسملاو ك_سنملاو علطم او دمحسملا مو ٌةدود_عم
 ْ ع سال ناو اهاك ىف زئاجو هو عاطملاو قرف او نكسملاو كل نملا ردي ولا اوباسف ءاس دقو برغملاو

 1 |اوعدت ال هلوق نالهتناالا هلا ال ل وقي نأ دصسلا لبرلا لخداذا ةنسلا نمن لسا لاه (ةقلاشلا هلكسملا)

 || ماه هنآو) ىلا_هتهلوق ىعوملا هل نم (عبارلا عوتلا) هن اع ديو يم أ هللا عم

1 
| 

 ا
 ا

|| 
 ا
 ا

 | ا

 أ |
01 2 

||| 

|| 

 ا

 1 عيمبا لوقف لسو هيلع هللا نص ”ىئلاوههقتاديعنألسعا (اديل هيلعنونوكيارداك ءوع ديهقلا دمع
 | تفي سفن نع ىكينأ هيقيابال لوسراانالوحولا ")ل نمال نمل مالك ما هنا ىتسبازلا لام
 را اهل ع نم هنا ىلع نورث سالاو ا دفو نوسرلا ىلا نيم ارم < موب هلوق ىفاك دعب ريغا ذهو اغملا

 .|] مظنلا ةمالس عادم ال نا مالكو هام رنج ىف نملا مالكن م نيا واكلا لا ندلبا مالكن ءناكولذا
 سس ل

 هسالاووس_ ...٠ سس مس هع مم ل هس سا مس سل سل سا ا ع منع

 هدناوو
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 0 10 هيوحام ٠ ددو موا موسم اولانتف

 ىلاعت هلوق ادبأا ميف نييدلاخ مه برانهلناف داوسرو أ ضءز نمو هر ف1 فاشل نسم مالو

 يت دعدأم ىلعس ىذلا ئشلاام لق ناف (اد دع لقأو ارمصان فعضأ ن ن:نواعيسفنو دعو اماوأ اراداىح)

 | ةوادعلاب هيلع نورهاظتي مهناريدقتلا رادع نور هلوقب قاعتم هنا ( لوالا) نا هج و هفاناق هلذباغ

 ا مول نمو ؟مهلع هلهلنار اهظناور دم موو نم نو دعو مار ًاراجلا حمد دع نواتج وز: امن يطع لوو

 || نملاملا هملع تادفوذءمب قلعتم هنأ (ىلاذلا) اددعلقأو ارصان فعضأ ميأ نواعم فةماسشلا
 || ناك اذك ناك اذ' ىت- هلع مهام ىلع نولاريالءالؤد لق هن ”اكمددعا مهل القتساو ةرافكتا فام ضنا
 3 نا لعاد ةعاسلااماو باذعل اما نودع اماوأر اذا ىتح مص ىف هلوق هنأ الاءذهرظأن' ملعاو | ففم

 2ع ا ا ءنيملاطالام لاه أم ىلع ةماسلا مون عمفشالو ةرمصان الرفاكتلا

 ظ يب له ذتا نورت موبو رح ىلا همخسأ ن مءرملار غي مول ل اقام ىلع هبح اص نم مسمنم دسحأ لكر فيو ىضترا
 ْن مولع نولخ ديك: الملاو قايفت لاهو ااوةما ركل او هز !مهلقنومل ءؤاااماو تعضرأ اع ةعضرم

 || ددملاو ودا !نارهظيْ انه يحرلا بر نمالوق مالسمهماعل د سوّدقلا كلم او مكملع مالس باد لكم

 ١ لاق (ادمأ ىف ردل لعوع من دعولام بن رقأ ىردأ نا لة ) ىاعندل وترانكلا ناسف وأنين وم لا بنأج ف

 ' ني رمذملا لاه اددص نقأو ارمدان فعضأ ن -نراخم -سف نو دءوباماو اراذآ ىتعةرتاوسا 00

 ىنءملاو هرخآىلا ن نو دعولام بد رق ىردأن أ لق ىلا عن هلا لأ هياندعون ىذلا اذ_هنوكىتمشراحلا

 || هلوقك اه هوادمير ةباعكأ ادم ى تر هلل_هح مأ هلزقو مولعمرسغف هعوقو تقواما نسم هعوقو نأ

 |١ برةباملاهن اكن ئناهك ةعاسلاو انا تثعب لاق هلا سيل لبق نان دءوامدعب مآ بيرق ىردأ ناو | 0

 || اسندلا نمقبامناوههعوتو برقي دارملا انلقدعيمأ بيرتأ ىردأ الانههلاه فدكفةمامقلاعوقوأ]|
 || لاه مث . مولعمريغف كلذ مدعو بي رقلا برقلا ةفرعماماو مولعمبرقلا نءردسقل! اًذف ىضقناممزقأ 1
 / نيست لوسر نمهلوق ىف نم ةظفا (لوسر نم ىذتر !نمالاادحأ هدسغ ىلعر ءاظدالف بيغل !لاع) ىلاعتا 1

 ظ اذه ىو فادكلا باص لاهالوسر نوكي ىذا ىضترملاالا تعا ىلع علل بالهنا عن ىشتاىل | ١
 | صخدقو لسرباو بلف نيضت ص ءانلو أ اوناك ناووهملا تاما ركنلا نفانشت نيالا نال تاماركلالاطبا[] |

 تال محتااورهسل اوةناهكللا لاطباضيأ انفو بغا ىلع عال_طالانني_ضقر ملا نيب نعل رلاهشا ||| |

 | ىعدا نمنا ىلع لل داذه فو ”ىد_اولا لاق نرسلا ف تأ اه رالاب نمايث دهدأا ماصصأ ْ

 -”ىدح اولا نا لغاو نآرقلا ىفاسع رفكس دقن كا ذريغوأ توموأ : امح نءنزكي ام ىلعهلدت مركلاناأإ|
 نينروصأ ىلا هب "الا ةيسسنو لقبا ىف عئثافولا ضعب ع وقو ءءاسلو أ هتلامسهلي ناو تامر كلازوع
 ةيلمار تحاانم عملا ىلعلاداهام < نا ىتدنمفم وخلا ماكحأ ن م مذملا ىلعاهلا دقي . الالم نافةدناو |

 'ج قينش.الزاللالصاحلا تاماهلالا م عسنملا ىلسع لدتالاسمخا مءزنأو فايشكلا بح اضهلافام ىلع

 || مدعو ةمم وكلا ماكحال ن٠ عنملا ىلءاهتلال دب مكستلا اماف ةمم وحل !لئالذلا نم منمل ا ىلع ةلاداواعجال نا |||
 ىذلاو هواهم جوش ىلعابيف ةلالدال هن الانا ىدمءو ىهشنلا دوم ءاملو الل "هل احا تأم اهلا ىلعاهتل الد
 بسغ ىلع هقاش ىلا عةرهطد النا ءاضمتع لمعلا ىف ىنكسف مو# ةغص هدف دل هسغ ىلع وقنا همام لدي

 دال بعلا ادهرهظدال ىلاعت هنا هب , الا نمدا ارا نوكمف ةماسقلا عوقو تقو ىلع هلمحتفابب ودغنمدح و

 2( ٍذامنا ىلاعت هنا ليوأتلا اذهد كوي ىذلاو دخالبورغلان ءامشر امال هنا ىلع ةهلالد هنأ , الاى قيالف

 ةمايقلا ع وقر تقو ىردأ ال ىمدادم أ رهل لءجت م نو دعو ولام سب هرقأ ىردأن ا هلوق وق بمشع هب . الاءذه

 هلباهرهظيال ىذلا ب غلا نم ةما.قلا ع وقو تقوىأ ادحأ هب ىل_عرهظر الف بمغملا ملاع هدد لاقت أ
 | سدلف مومعلا اماق دج او بغ ىلع هل هبل معلا ىف ىكسف فاضم درغم اظفل هسغ ىلء هلوةف إل ادو دجال



 ا ءال4
 022 ل2222 ذآ

 ا ىاسرأ ىتل اهنال اسر غلب ناو همل اهو قا ابسأن ادك هللا لاه لوقاف هللا نع غلبأ ناالا ىعملاو تالاسرلاو '

 ةرو-كمناىدحاولا لاف ( مهران 4ناف هوسرو هللا رصءن نمو ) ىلاعت وق ناهةنالو ةدايزربغ نم اهب

 هه ءاقرغك نمو هذم هلثا م ةمنمق د أع ن نءذ ةلوق هو دس لج كال ذاو ءاددءاعضومءازؤل :ل| “اه دعب امن ال ةزههلا

 06 جمر ان4نان رو كنادكلا سام ناهورمتم بق ادذملا نام فا الف هب ١ ربنغؤن ندو

 ' (ايأاهفنيدلاخ) ىلاعت لاه مث هسه هلل نا همك فأ ه- هلل نأف هوك هجران هلنا ءوارف ردت

 ا / 1 , الاءذم هلزتعي اروهه ل دّدسا هعمل ناتلكاسم هب . الافو نم ىف عما ىنعم ىلعالم

 | طر رشم ددعولا اذهواول امرافكلا هاومشكم مولع مومعلا ادهن اور اذأ ىف نو د :ةالصلا لهآ قاسفنا

 نواطملا اذه ىلع ةلالدلا ىفى :وقأ مومعلااذهو اولاك اهتم ملظعأ ةعاطالو هب ون لانه ن وكم ال نأ 9

 أماليولعلا ثكملا ىلءدولللا لمح فلا افادبأ ةوقاهنءاحامتاموهعمارثاسنال تامووءلارث

 ١ ما ماع رك دىذلالاّوخالا طاة سا ىف اك رنص كل 3 نوكمف ديالا 0

 5 ١ مومعلا ص.صختنا (اهدحأ) اهوحو انه» دينو تامومءااهد_مْك- ملا ٠ نء هوحال اهو وةردلا

 (ألاقف ةعاسرادلا نمجرذ ناتدارأ اذا ةأر /!ناقروهثمفرعمومعلا كا ذدرو اهاج ال ىلا ةعقاولاب

 ا 1 واطت لرخ موب ف تحرخولا ا ىتح ةنمعملا ةعاسسلا كلب نيل ا كل ذ دقي ىنا اط تناف تدجرخ ناحبوزلا
 "ا ىو 6

 ْ ىأ مهران هنا لي ربج عب هلوسرو هللا صعب نمو لاه مث ىلانءدهقنا نع غلرتلا ىف ثي دال ى رحأانههذ
 ا 3 لالد الا هحو طقسال ةانرك ذامن اكاذاو مهجران هلناف همحوءادأو هنال اسر غسلت ىف هللا صعد نم

 ١ 0 ولا هذه بقع ركذي نا عيببقلا ن ءنال ةروصاا هذه لوانتي ناو دال د.ءولا اذه ناوهو ( ىناثل ا هج ولا)

 ' اظءأ هللا نم غسلبتلاكلرتنأ كاشالو هللا ن م غلتااكرت ىلع ادعو د.ءولا اذهنوكفاس مق واعت لاك

 زان بوند نال بون عبجب ىلعة.ئارم توك اذووجال بولا م اء أ ىلع ةءار 1 ء وةءااو بونذلا

 3 ذاالوع ىلعة وةعّدن وةعلاءذهن ا تدثاذاو دب وةعلا ف ةيواتمنوك نزول كلا ورغصا ىف
 ا :زع كل ااذهناانلع بو ذلارث اس ىلع ةيوقعنوكين أ زوال يذلا اذه ىلعتب وقع نأك اما تلكو

 1 انآرب اسىف د.عولا ثاموعرك ذ ىلا عت هناوهو (ثااشلاهجولا) بونذلارت اسىلا دعم ريغو بنذلا اذهب

 ْ ناالا بيسالو بمسنمص,صختلا اذه ىف ديالف دبالا دمقب ةدمةم انوه اهركذو دبالا دمقب ةدسقءرعغنآرقلا

 3 صد .ءولااذه نااناعى هملااد فه صقل || ذه ىف بدسلان اكاذاو بونذلا مظعأ بنذل اذه

 5 لءةلاددب الا تراص نذل ادهلءاهب صتخ د .ءول!ادهنا تئاذاو بوذلا عمم. ىلا دءةمريغو بنذإا

 , هرقلال 4 ةلاما هذه نا ءانعم دبا يف ني دلاش مسه ران ناقد وق نال كل ذ فالذ نين دمل راس لاح نا

 0 نا نيماذا ارئاسف بجو مهر ةلالةلاملل اهذهمهلنا تدثاذاو مّرغلال م كاىا مكنيد كلا اوتك اذهو
 1 وزنك امشي الان مهكسع ىلعو مويلعانا ةحانا لا فج زيف ل اناس لم مج زالوا خوك

 1 رفا اوهدالذو ىصاعملا عاونأ عمي هلوسرو هقلا ىصع نم لوانتي امنا هلوسرو هتفا صعب نمو ةوقنا ١

 1 5 نملوانةناماهلوسرو هللا معي نمو ةوقنااناقامناواديوهراسلا ىف قيرناكلانالوةنن مو

 لاقي نا لثم هنع ىصاملا عاونا عج“ انثتسا مدي هللا صفين هو هوقنال ىصاعملا عاونا ع.مح هللا

 . قبسالا مكح ناديعولاءنيلئاسقلا بهذم نمور .1ّنا برش ىفالاوامزلا ىفال اور هكا ىالا هنا صعب نمد

 || كأن ملالوانّسم هللا صءد نمودهل وقذوكي نأ ل جو تاك ذاك اذاو طفلا ت< الخاد ناكل ءالولام جارخا
 0 لالدتمالاهجو طق سفر دّقَتلا اذه ىلءرفاكسلاب ةصتخم هي , الافرناكل اوه كل ذك نوكي ىذلاو ىنماعملا لكت

 ميل االث ان وكي ن أ لاسم ا نمنال لاح ىصاعملا عاونأ عيم امتد حاولا ن است ذل! نوكلبقناف اهب

 ْ 1 يس مالا ميت اقرار هبط الا لمفسالام كلذ ناك اذاو ليطعتل االئاق اذ عم نوكي تاو
 نم اىذلار دقلا فهي لمعلا كرت ىماعملا عا ون عبمجابنآهن وك د.غب هللا صعن نمو انلوعفْرباح لّقعأ |
 هكا نيب عمليا نا مولع ا نمو اسوتدب عبلا نكميىنلاءايسشالا سمج قا اللالو امم قمسف هلود-القع|



 مما

 ال 0100 عاج سا ؛

 وكي عب وجوب ىف نوكءامناددعلا» ليسا دنا تادرع 1

 || هنوك ىلع لدتال اهنافىذ لك ظفلاماف ىه انما ف نوكيامنا ددعلاءاصح نا كشالائلق ةيحالا ف ضقانتلا
 ىلعدب حامد أب الاهذهو ددعا ىف ةمهاذم :تادوجوملاوتادوو ا اوهاندنءءود *1 نال مانع هرغغ

 وش لك ىص- أ ةوقو ةيهانن ريف ايسمالا تناك دبش ناك ول مودسغملا نال ذو[وشب بل مودعمل نا ٠

 لام كل ذو هانم مريسغو ةسهانسماسم وك نيد ب مج | مزلمف ةرهاذم .تامصدلل اك[: ن وك ىذ:ةءاددع

 ْ ىلع هتالصو نيهاسعلا برنت دهجاو لعأ تاو ضقانتلا اذه عفدن يق ئشدن سرلمو دعملا ناب عطقلا بجوذ

 نيعجلا هبعصو هلآو ىنلاد# نسنلا اخو نئاسر أ دمسس

 (ةءكمةن تورم ع ىشو مالا اهءلعل مزمل ةروس) 1

 ( يدر نجا مز
 1 مالسلاهماع”ىبنلالمزلادارأانا ينءاوعسأ (ىلوالاةهلسملا) ناتلئسهنف (لتر انعام
 اوغأتس اورث داما قرث دا! هوو ي الا ىفءاتلا مغدأ فاه تففلت ى أ هيامثب لّمزت ىذلاوهو ءاستل لستر

 امم هنن أن ,طو هناخمالسسلا هيلع لد نايات اساسا لات اهدسأ زنون ل

 لزم ايي "ان لاهو ها دانو لي ربجم ءاجذ ا كلذكوه انيبف ىنواّمز لاقو !د عت ىه لبطسا ن « عرف نسا نم
 هنا( اهثلان'و) ءارقلار امش اوهو ةالصالَي ملل هيام مالسلا هيلع”ىنلا لمزتاسغا ”ىلكسلا لاق (اهئاند)

 00 ”ايليقو ةلاسلل ا كلت نيس اسج ىدونذ ةغرطق ىفالمزتم لوللاباتان ناكل لا هيلع ٍ

 لمزملا اهي "اهل ليقفامب اسنأ سم ةح دولا ط سه ىف الزم «ناكمنا (اهعبارو) ةيدودلا لتس اال | ُ

 ْ نير ا انةمركع لاق (اهسمانو)ةيد وعلا لغتشاو سفنلا بدصت كلرتا لبق هنأ اك ىلللا | 0

 لادلاو ىازلا بنمةضن رثدملاو لمزملا هركعأرق (ةيناشلا هل بملا)هلقحادل ءدزاو لا لم رادلسعأ أ

 اهم دقت اوافو ذم لوعفلل ناكل ءاغلا مس .1 ىلع ناكناف لوعغمو؟لعاف مهلا ىلعءاثلاو ميملاديدشتو
 0 نا :لكد متنوأو ىلا هت لاهي مقل ذهل ثم ودقلا فس هضتزث دلال ةسقنا ا

 قلم قشر ايبا 7 رقو هرجع هل هل ءزو أ هسفن هز هلال كل ذ ناكل وعملا ءا هنا ىلعناكناو انمي م ئ* لك '

 ةضد رف نأكل دللا مامقنا سامع نبا لاق (قوالاةلعسملا) نائم بأ (لمللامق' 3 ىلا عت هلوقو ىل 1

 هنا(اهلوأ) هوو لءعسنلا بيس فاو ةامح اومن ممبو-وار مالا رهاطو لدللا مق هلوقا هنا لوسر ىلع | 7

 صقناوأ هنصتالءلقالا للا مق لاه 1 ىلاعت هنا( امناناو امير 1م سها تاولصا ا ضرغت نأ امها ضرفن |

 | نا ةفاضم هلك بلا موةي ناك لس.للا نم قب مو ىل-ءم ىرديالل+رلاناكنف هسيلعدزوأ الرق «-'
 || .دورخآ ىف هلوذب كل ىلا عت هللا 0 وسو مههادنأ تم رو ىت- كل ذمهماع قش ةواشعا ولا ردقلاانفحالا

 هضست نيبو بامعالا اذه لوتأ نيب ناكو و سابع نبا لاق م مالسالار دص ف كلذو هنمرسيتاماوأرقافةدوسلا

 نأ ول_صل اءاضيأردقل اذه زهد م ملة دان ناكمضنو دك ناك اذه ب ا انا ىرخ ا ةياور ىف لاقو ةنسس

 ريست اماوأر ةاف ةوقي دجبألا بوجو حسن لوقل اذه ىف نا لوالا لوقلا نيبو لوقلا ادهني قرذلا» سانا

 ! تاؤاصل بامان دل باع ا مت لوالا لوقلا فو سونا تاواصلا باديانا ده حسن مت نآرقلا نم

 || نموهلوق (اهلوأ) هوجو هيلع ىلادلاو امقامحاو ناك ام دسم لا ءاذعلا ضع لاقو ءادستا سوقا

 |١ بوو ةدانز ىو_هملا نان هنع سام نبا باحاو ضرفال هل لفات دسسملا نا نيك :هلفان ةيدحسمتف ىلسلل |
 ! ىلع زحل دوروو هوه. وهوا هنن[ ىلء ب وأ لوسرلا ىلع ايار نإ ولد كانا (اهتنانثف) كيلعإ

 : السلق هنم صقناوأ هغصأ لاق ىلاهت هنأ, بوجولا مدع ىلع مهضعب ل دّئسأ (اهثلانو ( لصالا ف الخ 7

 لةءلا ىف دعسال هلال ف.عض اذهو اب او نوكيال كل ذك ناك امو فاك |١ ىار ىلا كلذ ضوفف هيلع دزوأ 1

 || مددعب نائاقلا نا مكيأر ىلا ضوغمْلا ذذ ةرثكسا اولا ايءري دقت اماف لءللا مامق كملع تمسوال لوس نأ !

 || ةزان ىلاعت هللا ىعاوأ ان ًارانال بدنا ادمغي ىمالا رهاظ ولاهو لمللا ماهلوقب كسها نع نعام دال ظ
 1 0 22 و33002 لا 353905300750530::19-1ج117005377: هلال 220005775557725 تت تتصل
 سس ار 92 0
/ 
 ٠

ْ 



 ؟ مو

 ويس يي تت 1

 أره عم لوسر ند ىذتر !نمالا ل : اه فرك لف ةمايقلا ىلع كلذ حل اذاف ان لق ناف هماعةلالد فال ىف :

 ءامسلا قة مونو لاق دقوال ف.كو ةماسقل ا ةماقا نم برق ادنعهرهظد لب انلق هلسر نءدحال بغل ااذه :

 نأ ل قعاضبأو ةماسقلا مامق تقولا كلذ ىف نراعب :كح# :اللانا كالو الب رت دكت الها لزنو مامغلاب. “

 ادسأ ةماسقل |ماموهو صوصخلا هسغ ىلءرهظي الف بسغلالاع لاه هن اك اعطةنمءانئةسالا اذه نوكي
 ْ |ةد هرم ن 7 هنوط و ةلغذس هفاخ٠ نمو هب دب نيس نم إل #ب هنأق لوسر نم ىضترا نم نكله دعب لاه مث |

 ُ | لدس ىلع ةمامسقلا ع وةوتنو نعهلاسنملاؤلاناوج مالكلا اذ. _هركذابا ىلا عت هنال ناو ىنالا

 ْ | اطيالثادي الاءذه ٠ نم هللادا م سدل هنأن عطقلا نم ديال هنا للعاو هنلاقمو هس دار اةكسالاو هيءازهتسالا

 ًارتاوتلا نم ةييرقلارابخالابتيثهنا(اهدحأ )هوجو هيلع لذي ىذلاو لسرلا الا تاسغملا نما لادم
 ب علا انتر ووظنامز لبق لسو هيلع هللا لص د#ء انس وهظب ناربخ نينهاك ناك ادوطسو اةشنا ||
 أ ليو هيلءهللا لصد اناوسررابخأ فرعت ىف ىرسسك امهبلا عر ىتسملعلا نم عونلا اذ ميني دوهشم ١

 ٠ نوةطم نادال او ىلاملا باررأ عيجن ا (اهدانو) بيغلا نم( َْئد : ىلع لسرااريغ عاطي دق ىلاعت هلا نا تدثف ١

 (اهثااثو) الماس هوك ولسنا الا عئامولا عوقو نءربخي دقربعملا ناو ريبعتلا ملم ةصص ىلع |

 ٠ لاوحالا نءاسهاأسو ناسارخ ىلادا دغب نم هاش كلم نب ركتس ناطا ل !اهلقن تلا ةيدا دغملا ةنهاك- !'نا 1

 || ىسحلايهلمقا مم باكل فن هملاق اهمالكى ذو ىلع تعقوان ما مث ءامشأ تركذف لقتل ىفةسمتالا |
 اذا رابخا ةيئاغلا» امش الا ع نعتربخ أ اهنا هنءاوكح ةمكطلاو مالكلا مولع فنية اسانأ تير دقانأو |
 ا لاو اهلاح حرم ىقريدءملا باك ىف تاكربلا نأ غلابو اهربخ قذو ىلع عئاهولا كل :تءاجو ل سفتلا لمدس ىل-< ظ

 (اهعبا رو)اةباطمازابخاتابسغملان : رض تناك اهنا تنةرتىتح ةنسئث الث :ةماهلاح نع تست دَمل |

 نوكي نماضيأ :رعسلا ىف دس وبدةلبءاءلوالاءاصتء اذه سداو ةقداصلا تام اهلالا باصعأ ىف دها نانا |

 ناكن او هرابخ نم يثك ىف كل ذكن وكب هعلاط ةجرد ىلع ب.غلا مهسنوكبىذلا ناسنالا ىرنو كل دكا

 دقاوناكناوروماللةّقفاوم ةقباطمنوكتدق ةمموحتلا ماكحالا ىرنو رامخالا كإترثك أ ىفناضد ب ذكيدق |
 08 ١ روامم هفالخ ىلعل دن آر ةاانأبلوةئافاسوسادهاشم كلذ ناك اذاوا ممريثكى نوذكي ا

 ظ هيدينمب نم كلب هناف) ىلا.عتهلوقامالعأ هقفاو ءانرك ذام ميمعلا ليوأتلا ن انعم لطاكإ ذو نأ رقااىلا :

 |[ تالا نم ةظفح ىأ ا دصرةفاخن موةلاسرلل ىضترا نم ىدينيب نمل هنا عملاق (ادصر هفلش نمو |
 ْ , سنال انيط امش ةجز نمو هيلاهي حوأام غلس ىتح مهطملاةعو نس |نيط امش سواسو نم هنوطة ||

 ا نب لايام ثلا|نةهنوسر ع دكتالم هعموالا ”ىنثفدام ْلاصضل | ع نعو هنورمشينالو هنو ذودال ْ

 أ لوسرلادحو (كوالا ةلثملا) لئاسم هذ (مهب رتالاسرا وغلبأ دق نأ لعما) ىلاعتهلوق كلم اةروسب ||

 , «مب رثالاسر و غلب أ دنا هلوقف عدن هفاض نءو هب دينمب نم كل #ب هناف لوسر نم ىضذتر ا نمالا هلوقىف ظ
 ا

 ا ىلاعت هللا لع ثودح لاق نم جحا (ةيئاشلا ةلكسسملا) نبدلاخ م مجرات هلناف هلوق ن نم مدقتامهريطنو

 ) 0 نيدهامل هن تح ىلاعت ةوق هوتيل وغاب دق ادق معبلي الا عمت الآ الاه دهب

 | ماللا اذه ىلعو ةلاسرا اود خاب املا رلااوغلب أ دق لس .رلان اد لعل لئاقمو ةداتق لاه(ل والا) نيهسو نم

 العا وناك هلبق لسرلان املعما حولا ظفح هانربخأ لمق هن اكمالكل ا هملع لدي فود قلتم لعما هلوق ىف

 ظ ينتاب جدأ اوغلب أدق ا لوسزلا لءمل ىنعملانوكي نأذ وو قيلا غنسلمتل ان ههتلاح لدم

 ان َة ارثكأ رات اوهو (ىلاغلا) 2 لا او تءالادوزاملا قاييرجس ١

 ّ ةنالااولش دنا ميس مأدل |وق ىف ثمان هه ملعلاو مهب رتالاسرءانسالا غلبأ دقنأ هللا لعل ىعللانا

 8 (ةئااثلا ةلكدملا) مهتمكلذهقا لضمه رتالاسرا وغلسسل ىغملا ووكتماو دهاب يذلا هل معيانلو

 ممدلاع طاح أو هلوقاما (اد دعت لكى صح أو مهيدلامب طاحأو) ىلاعت هلْوق لوعفمللءاذناا ىلعلسعتلا ١

 مام دوك ىلع لديوهفاد دءئثلكى صح أو هلوقاماو تامث زم اءاملاعىلاعت هن وك ىلعلدي ف

 تادوحوملا



 ةملب

 أ (ةلقثالوت كدلع قان-انا) لارا « ةفرعلالاكو ٍباقااروط-وهاسما ىلءرتلان ءدوصقملانأ ||
 هردؤ مظعال.ةث يوك نمدار ١١ نأ ىدنءراد ةاوهو (اهدخأ) اهودحو لدقثل اري ف:فاوركذ ظ

 ءاطع ةياور ىف سا ص نيالوق عماد هو لقانأو لمقثو لقثو هن هرطخ م طععو سف * لكوهرطخ ةل الدو

 ْ لبلل اةالصإ كن يم امنا لاقت هناك ف لول ةالصإ ءسهأ ال ىف عت هنأ م اظذلا هجووا_ وظع امالك ىعبالل ةنالوق ||

 لل_م#«ءالو ميظعلال وقلاكلدإ ةدءعتسم كسك ةرو رصف ىعسن نود الؤا وظِع 3 وق كملع قلن_ءانال

  لءلبقأو ىلا عت هللا: دامع» لغتا اذاءاساظلا"هلدالا ف نأنالا ناف لدللاةالسمالا دادوتسالاكلذأ]| |

 ة.ئاهسحلا قثاوعلاو ةمسملا لغاوشلا نمئث لانه ن نكي لو هيدي نيب عرمظتلاو ةملع ءانئلارء.ركسهذإ|/ |
 ةقاطأ بحي ماظعالا فاش ثكنالاو مالا درتلل تأ.عو اهيف هنت ال الدفا رشال كلامه سفنا |تدوتسا

 جالس كلت ص انا ىلا لافمم رحال عملا اذهل ةدعّسسم سفنلا ةروريصىف رثأ لدللا 5 الصا ناك كفاني رشنلا
 هءلعلامام قعلااد- م مانقر قمل مق لوض د ا ف لاما الوق كد قل:ساال لالا

 نآرقلا ليقثلا لوقلايدارملا ولاه( اهنانثو) اهلاوضرعتفالا تاسقن كره د مان ىف مكب رانا مال لاو ةالداا
 || هلال ةصاخ هللا لوسر ىلعو ةماع نيفاكملا ىلع "هلمقث ةقاش فال اكلت ىه ىتأ | ىهاونلاو ىهاوالا نمهبفامو

 ام مالا الا فءاكشال ىنعمال هناف هب لمعلا لفى عار هلا هلصاحو هم ىلا اهغابيو «سفنب اهله
 هعئازمةزثك ىلا ةراش اهو ماشا روادالا ل لقادل نسما نع ىور(اهئاانو) :ةثمو ةفلك هلعقف | ظ

 ىورهبلاىسولا لوزندنع لةثيناكماللاوةالصلاهملع هنأدارملا (اهعبارو) هبل معلا ىف باوثلاةرثكو |||
 ناك س أع نأ نءور مث نأ عطت_ستلفا من ارب تعضو ىتح اهيلع لءئف هتقان ىلع وهو هيلع لزن ىسولا نأ | 1

 ديدشلا مولا ىف ىحولا هلع لزني هدير اهنع هللا ىضر ةشث اعنعو ههدودبرتو «ماع لش ىسولا هلع لزرتا ذا ||

 فيفالاب سل ىأ ال-.ةث الوق ءارفاا لاق .(اهسماغو) اهرع ضفربا هئييجناو هدنع مهقضدربلا || 1

 هنا و هتوحص ىف نّه ل وق هناء انعم حالا لاه ( اهسداسو) ىلاعتو كرات تر مالكمنال فاسفسل الو 7

 ناس لاو ةمككلا عقوم عقو لق هن ًالعتو هدا كهل تنك اذا نزو 4لوفاذهو نيزر مالك اذهلوةناكدعفتو | ١

 لطي[ نمو مهر انشا لظينبلا كري نم نيالا ىلع لن هنا ىمراغلا ىلع وبألاف (اهءباسو) |١

 ءاسقد ع نع باك لمت دل لعخ لوزبالو هناكم ف قس نأ أش ن ءلمقثلانأ (اهنمانو) مهلاوقأر مسعد || َ

 دس اولا لقعلا نأ نعم لدغ هنأ (اهعسانو) نوطف اهلا اوركذلانلزن نن انا لاهت اكره دلل هو لعن ار ا

 ثعلا ىلعا واق أءاهةفلا وهن الوةعمرام ىفا اوصاغن ريعحالا ةءاكلاب هيناعمو هدئاوفْاردا 1

 اهلا ل مرام دئاوةبهنمزوفم رع أتم لك لا ريال مث ىفاعملا باب 0 ردلاو ةغلل! لش اذكو هماكتأ

 1ْ :نع قال از معد ىذلا لةثاا لهاكر اسفل ممم لالقتسالا ىلع ىوش. الد اولا ناسنالا نأ :|عف نوم

 ماسقالا ذه نيب قرفلاو خو#ملا رزساغلاو باشا او مكم .للا ىلعال ةٌشصدن :وكل لقت هنأ (اهر 0

 كلذكن اك الق همك. او ةيلقنلاو هللا مول_علا عسم نوط. نوض:ارلا * ءالعلا الا هءاعر دقي الا

 ىهنأشن أش تأشن لاقي( ل .الاَة5اننا) ىلاهتهلوق ه .قاذنارثك أ ىلع لقتال اك رحال
 لوةثف اذه تذرءاذا ةمشان شن ومال رءئنانركسص ذملل لاقي هناف ثدحام لكف ثادحالاانالاو شان
 : ثدء ىتاارومالا ن نع ةرابعامنأ (ىلاُ ااو) لءالا تاعاسنعةرابعاهنأ(امهدحأ)ن الوق ةةئانلا ىف

 ثدحت امناف ة.ةاعّملا ةملاتنملا موازجاو هناعاس لالا شان ةدسعءو:أ ل اف لوالا لوتا ام لبلل | تاعاسف
 ا هاك لبللا لاه نم ممةاوغاتخا لولا اذ مب نول' ئانقلا م ة2ئان دعب ةةشان ىهف ىرخأ دعب ةدحاو ْ

 نيدياعلانب زلاهو ثان ه اك لءالا الاةذ لدللا ةمسشأنخ نعءريبزلا نباو سابع نبا تاس لاف ”هك.لم ىنأ نبا

 نالاولاه قا كلاوالا هفناو ربجن دعس لوقوهو ءامعلا ىلا برغملا نيب أم دلل ءدسْشاَن هنع قنا ضر ّ

 لدللافثدتر وماي ة5-ثانلارعسغت وهو ىناشلا ل وقل لد ءالاداوس أدب اهنم ىتل ةعاسلا ىه لمالا م
 اهعصغم نم شنت ىتلا ىلدللا.ةعشانلا سفنلا حزبا هتان (هدج )اهرب لوتلافال 2

 2 وروح ب ا رس م

 1 سم جم
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 ْ | زاجاو ل ارت اللا _عفد نيترو سا | نيب لرتشمل ار دال ةدسغم اهاعس ن مديالف باعالا دفن ةرانو بدنلا دف َ

 أ ل_سحاسأف ل_صالا ىنطتقع ثبام' هناف كرئلاز او-اماو ءلرتلا بناج ىلهلهفلا بناس عيجرئالا ناذاعو

 | (ةيتاثلا ل شمل ا) لعأ هتلار بودنملا اوه كِل ذ ناك لصالا ىْدََعَع كرئاازار حل سو رمالا ىبذةةءنامجرلا ١

 نم برهلا كرا هذ 8 نم ضر ا يجنب فلاونا لاق ميلا مطسب ءرجغتو يملا مهب ل ءالامقلامسلاوناًأرق

 | ياا عفرب قدا للقر لءلل ا مق 5مهن* برطق 0 ضرغلال_ه دةذلرت تاكرطا ىاف نيثك امل اهلا

 ٠ ةوق مالا ةفخ ىلا لام دف ف نءو عا م طنمو ب اءلا لصا ىلعفرمسكب نم لاه مث بولا عبو ماللاو 1

 7 ىدنءوهب , الاءذهري_ةنتفاورثكأ دق سانلان العا ( هلع دزر أ الملق هذم ص: اوأ هفصن ال لقال ) ىل اعت

 ا || نادر وسل! هذهرس[ق ىلاهن4 وق هءلع لمادلاو ثلثا ال.اخالا هلرقب دار انا( لوالا) ن اسلم ن اهدسو هذ

 ا ناسثلثلا ةبساولاريداةمارثك نأ ىلع تادةيا الا هذهف «ثلثو هفصنو ليلا ئلئ نم ىفدأ موة7كن ا لعيكير

 اوهال .اقالا يللا مق هلوقىف لءلقلا دارما نوكي نأ بو كلذ كناكا ذاوزئاج ثاثلا مون نا ىلع كدي اذهف

 1 . || نسا سلا لوقتاكمفستوقوا ى قوعملاو ههصن لاق مث ىلع ءالا ىاث مق هانم مالءلق الا لماما م 0 رقاذاف ثاثلا

 أ ست :لامقو أ نيثلثام_ةهن" الا ربدق::فطعا اواو فذعت تئامممااذوااذ سااح ىأ ني رعسس نبا وأ

 1 .[| نوكت ناستتلا ىمتثاثلا نوكير ةدايزلا ىصقا نائثثلا نوكي اذه ىلءذهملع دزوأ فص: ١ شسروظلر1

 ُ | هللا ىلص "ىبنلا نوكي نا مكمزلب لب وأتلااذ- ه ىلهف ل ةنافانو دئمنوكي هيلع د ةازلاو ثاثلا اره ب>اولا

 ا .هفصن أر ث نك هثلثو هفسزو لمالا ىث 1 نم ىندأأ موقت كن ألمي كبر نا لاقت ىلاهت هنالبجاولاكرتدقلسو هملع

 ايحاو ثلثا ناك اذاف ثاثلأ ع نم لفأ وفصناا نم لقأو يلا نم لقأ موة:كنا ىعملا ناك ضفلنانةةئلثو

 .داهتحالا كلذ ىفاو طخ ااميرف داس تس الان ثاثثل نور دق اوناك م-مئااشلق بحاوالاكرات مالسلا هءلع ناك

 مواىلاعت لاه كالذاو هللا د_دع» ازيجالا دي دعت مولعملا ملل ثلث ن نمىفدأ كلذ نوكمفال ءاقاشمش هنماوسق:و

 نيهجواز/اسريسفتلا اذ_هوالداق هلوقااريسف: هغصن هلون نوكي نأ (قاشلا هجولا) هوصت نأ نأ لسع

 هيصاصح رخل فسئااودن اك اذا يجاولا نأ (فاثلاد) هلك ىلا ةم.نل اللقى شلا فصن نا (لوالا)

 ١ ءب امل !نوكسحجرن اءءشو افصأ ةةمقلا ىف ريصف هيلع لملقئث ةدانز الانيق فاك ا كلذ ةدهع نع

 ىةلصاملا نوكمت هفصنالا للام ةءانعماليلقالا لمالا مةلوقنف م ثيئاذاو هلق كلذ
 ا لالا فطن

 | اا يدي هيلع دزوأ لاق مث عنرلا قب تح هفصت ف صقل اذ يرش راع ال اق نم صةناوأ لاه مث

 لصاح عج ريد ةنمحو هعابرأ هثالث ع وهما ريصن تح هةقفاضانفشلا اذه ىلع
 ا ' نأ نيب هريخ ىلاهث هنأ ىلا هنأ الا

 ا 1 ريدَعَمْلا اذ ا موقينأ نيو ليلا عير موقينأ نيو فسنلا مانت موتي

 ىلع لديهنلث و هفصنو للا نا وق سبير ناه ونال ةماكسلا مترك ذ ذ ىذا لاكشالا لو 7
 ]ف تنم مزال امةذ عب رلاوه ناكل بجاولا نال هئاثالو هفصنالو لبلل ا ىث ثم ملمالسلاو ةالصلا هلع هنا

 .(ليترتنارقلالتدو) ىلاءتهلوق .«لعأ هتاوروك ذملا لاؤ#ا!لازف تامحاولا نم ءئىنلرتثاثلا ماسبق 9

 ١ فورا عنيت نان مءامغانآر ملا ىف لعن نان م ال نيدتلاو ايس «ه هل د الم مرت نارشلا لدر حجباسزلا لاه

 ريثكلابسدل قارتف ااءانثل نب ناكسص اذا لتر را وقص هلص دما لاه عابس الا نءاهقح ىفوبو
 ثنسحأو همف تاهمتاذا المترت مالكا !تانرو داما نس ل: :ررغت دو بلا مس” ل ئرتل ثا للا ناو

 ا ء مال ىلاعت هلأ لعاو ئراسقل هنهتبالاب هناو هدى هال | باو اى د. كس انال.:رثىلاعتهلوقو هندلات

 1 نعم اهةثاهدو تان الاكل: قد امس ف لمأتلا ن . رطارخللا ع ندع 3 ّىس نا رقلا لاترتب هيعأ لهل ةالسسب

 ١ 1 اقودناو ءاجرلا لمح د عولاو دعولا ىلا لوصولا دنعو منا المعو هءهطظع رفات سم هنا تى !كوضرلا ْ

 1 سفنلا نال ىاعملا ىلع فوقولا مدع ىلع لدي ةءارشلا ف عارسال اوهللا هو رعمر ود ::بلق ارينا ذةندعو

 9 رهافت ةعرمس هملعر ::/اخ شعل 1 نسوة هلع انوش ' ستان مو ةبنانوراةنهلالا رومالارمذب تب

 | 7س -

 نأ
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 | للي روع ءارك ذاو) ىلاعزهلوق * وهام ىلا مايقدس:ءاهم روهأملا لامعالا ف 1 رمثأ نأ ني راسل

 ا (قاشاو) ركذللا (ا.سهدحأ) نءدشي أ ىلاسعت هنا ىلع ل داب الاءد._دو (الستا هماالسو

 00 ررك ذاو ىرخأ هنآ لاهو انههكير مسارك ذاو لاه هن لعافركذلامٌأل#تتلا

 1 .ىلوالا ةحردلاف ىممدسملا قبو مسالا لوز ةذم ناسي مسالك نم حالا لأ فب الهنال<_ةمخو

 نعةرايع هش وب روهشإ وبر ةعلاطم ماقمف تنك اذا براك ني الفتثم نوكتامناو كس سفن فكن 5

 نوكتالف هثامعت ةودتإل [ةعلاطجباقلا لوغشم نوكت ماعم ا اذه يف تمداخ نأ ا هن احاول هتسدرت عاوفأ
 هتتااورك ذاهوقب ةراشال اهمل او هبسوأ كد دي الخ ثمري_هتفىثرتل اداد رب دعامسو هب باقل قرخ 0#
 :ي راهسقلا ىلا ةراسثا ةمهلالا نال ةيسشمتاو ةدلا ماغم ف ناسنالانوكي ماقال اذه ىو ماب[ كركذك

 1 ركن او ىرخالا ةروسااىف هلوقب دارملا ىه ةبناثلا ةبئرااوكيز مارك ذاو انهه هلو دار 1١ ىه |

 ْ ىلا سيدةااو هيزئتلاو ل الذات اماةمىف اددرتم ماقملا اذهىف قب ديعلال اريالوديدعملاو ولعل اوةزءلاو

 ءاهسالا٠ نءناراشالاترصاق:واه-ريش نعتارابعلا تلك | ةيدحالاةيوهلا ماقم ىلا اهتم م ىلة دشن نأ

 ١ ةفص نم لاغتت الا لح ىتح تافصلا فريظن ل انه سدل هنال فقي مث قولا دح اولا ىلا ءاهتنالا لان هوايبلا

 أ.لاوحالانم ءىشا ةيسانم امن الو ءزح ىلا ءزج نم لةءلارظن لش ىت-ةيكرهتو ول نوكت ناالو ةفصصلا
 ا, ةنطابلا ىهورهاط لكروهط أد .ءامال ةرهاطا ىهف ةسي انشا | لمس ىلسءفرعت ىتت سفنلا نمتدكردملا

 | امأنعر ون ل اكباسهنع ىئتخاو هروهط ةدشب لوقعلا نع بهتان مناص سن تاوتولفا لكل وقعت تا
 ( لّبتلا او رمبنف ني ريسعملا عيسجج نأل_عا (قوالا هتسلا) ناَتلُعم همفذالدتي هبلالننو ىلا عتةلو

 أ ةقدصو ةدامعلا ىف ىلإ هت هلل ا ىلا تعطقن ا اهمال ل ودبلارالدقو ,غطقل ا ةغللا ىفلتبلا نسم نضر
 لاخزلا نم ضلت ةأ مالك لوما اوئشلا نع'ئشلا زدت ىلتتلا ثمل ا لاقتو اهي-اص لام نم ةعطقنم دلّ
 !لبقأوئث لك لرئاذاداعلل لاسةدءار هلا لاق تارابعني رمسفملا نأ لعاف كدا رعاذا مهيفاسها ةيغرال

 .اهيفام لك عمايث دلا ضفر ليال لسأ ني ديز لاو هتعاطو هقلار هآىلاءو *. لك نع ء عطقناىأ لم هس دقةداعلاىلعأا

 | لكنع عطقن ا أ لبن وهلوقنال نوب رهالغلا ءالؤه هلاو ام قوفدن -الا نهم نأ لءاوهللا نعام ساقلاو

 ,ةدابعلا سفنل :دابعل ارث 1[نذ هللا ىلا ال هقا ةفر عملا لَم مهقنا ةفرعا با اطل او هقن ىلا ال ةدا..علا ىلا لدم

 اوهننافر ءال نافرعلارث ١ | نمو هللا ريغ ىلا لدم وهف ةيدومعلاا كلي الماك اديعتمريسدماوأ باوثلا باطاوأ

 ' ضاغ دّةُذ فوردملل لب نافر «الال نافرجلارثآو دوبعملل لبن دوبعالالثي دويعل ارثآ نس «رعلا ىلا لّدبسم

 انهن ةباكلاب قو ثمل ىوساسع سيقتل تعطقناوةس ءاكل ان ضارغالا تلازونانعاا ثععو ىوقا

 لاقي ابسحاولا (ةينال هلم - ءلأ) قوشعملا#ب قر ىلا ليدل نيدو قو ثعملا ىلا لدن نيب قرفلار عل

 ةرايسلاهد_هراتشاو أمه :ركصزي لىلاعت هنكلاالبا < يملا كب سفلي لاقيوأ الجد هيبلالدنو

 لستلان :مالو ًاددال هنأال ا هدا ىلا اعامنمنوكيال هللاريغب ل يش ثاانال هتاىلاالتّتمنو ححبرال

 هناناراع_ثاالوأ لت ارك ةفانايسو سهل دهنلانيفاو ده اج نيذلاو ىلاعت لامك لّمدلا لص ىّتسح
 سيم أ ل ىلاعت هنأ لعاو ضرهلايدوصقم هنكلو هنمدرال هنايار اعشاب ليست ارك ذو تاذاابدوصقلا !

 0 يغاورشااوبو قاسيا * هيسيقب سلا رك انا ل نبل مالو أذا ئ

 ا

 ١ هللا ةدارعب لوغششملاو ةرح - الا ىلا لدم لد ىلابعت هللا ىلا لابتمرب_غةرخ "الا بلطب لوغشملاف هملا « اوسأم

 || نيعلا ىلا نيل_ماولا نم نكملف هدارأ نمو لاسخلا هنغريعيالو لاسقملا ه-رمشي الماقم انهو لودولا هم ْ

 | تي اوهيب ب نديلا ض اذا ديدشلا ق عل ادنءالا الا ءاذها ناسنالا د الورثالل نيعماسسل !نود

 : ف”رصتلاب لغّتثملاو ف ئيمتوهنل بنت ااماق لبس .داوهاما تاذلادوسمةللانأى هو ةسقيقدلا

 ْ يع عل هيأ صولا رع حم واول قيلتال



 ان

 / دعو ل للا ما نع ةرابعلثللا ثان (اهيانو ) تعفترا اذا ةياصسلا ثاشنن * عفن رو ضمت ىأ هدا ا

 .هجؤ هيف ىدذعو لدالا ةٌءثانهنموةأشناا كلتف تقم ةمونلمالا لون م تغاذاىل رعالا نبا لاه موذلا ١

 هساؤحريضتال عضوم ىف ملتملا تيما |ىف لاف اى. الا قركذالو ةداسعلا ىلع لق اذا ناسنال ناوهو تلاع

 امأوةءهاالاراكفالاو ةسناحورلارطاوملا ىلع باقلا ل_قيذ ة'.ك-ةتءلا تاسوسحلا نمائش ةلوغشم
 لاوحالل غرفتتالذ تاسو لاب ةلوغشم سغنلا ريم ف تاو سحلب دف ضد روكا اوالانافراساا

 للبالا ةلظ ىف ف شكذت ىتاةيناروذلارطاودناو ةءئاسورلا تادراولا كل: لدللا مكان نم دارملاف ةمئاسورلا
 سؤال هلغاشلا سا ودعا نأ بيسي ليلا ىفالا ثدتالابنال لد لا ةن كان اهامتو ا اولا غارق بدسد

ؤلمات وراكفأ رأت اهنمةةشانلاع امسشالا كالت نأ رك ذي لوراهتاا ق ةلرغشمو لءالا ىف ”هلطعم
 : اولا ةرابو تا

 /: انإف ةدسع لاوح تالرذتو أهنمفوللاوأ سدقلا لاعب حاهتبالا نم ة :اسفن تال اعفنا ةراتو تافشاكمو

 امنانالا اهفصد) مرجالهّ داح ةمشانرو مأ اهن أ الا عم اج اهعمدعال ةريشكاسانحسأ شان ارومالا كل تناك

 انالفتأطاو لاقي رد سموهو ةقفاومو ةعالموةأط اوم ىأ (أطو َدْشأ ىه) ىلاعت هلوقامأ « لمال | ان

 ىنمااناكت 410 ل اوم ذا رافال مرحامةدبعا داما 00 دوالي رماذكإ 9

 ع 0 ةشا ىلا ف تافشامملال 0 0 0
 رمكلاو خفللايأطو دش ئرق و (ةيناث 3 ”هلكسملا) ينال ادب ور عاطتنال ةمن العااورسسا | نيب َهَمْدا اوه 1

 شاعمال هةنو ماقد س اذ ذااهمف برطضرر اما نال م دقت تاثدْمأىأ ارفاا لاق (لوالا)ناهجو فو

نا ةالص نم ىلا ىلع ظاغأو لقثأ (ىناثلاو)
 0 لقت اذا مهخاطاأطو موقلا ىلع تشاد :الوق نموهو را م

 ىلع ليلا مايق ف باوثلا نأ هن قنا ا- ءافرمضم ىلع كد اليوذدا مهلا ثي دا فو هعم مهتلماعم مباع

 وبأراتخ اواهقشأ ىآ اه زج أت ادارعلا لضفأ مالسلاو ةال_ىلا هماع هلوق هريظنو ا هاقثو ةءاطولا: رد

 ليللا ةالصب كن هاا لاه هناكف و , الا هذهركذ لمالا مامقي هم أل ىلاعت هنال لاه ىلوالاةءار هلا ةدسع

 ىلاعت هلوق » . متأ ةءناغورلا تافشاك- لا ىلا ةباملل ارطاو 1 اضيأو لك أ همفناسلا او باقل ةقف اوم نال

 نالةدتقنبالاق اذان ب5 سامع نب الاف الءقءوقأ (فيالا هل ْملا) ناتلثمهمف (المقموقأوز
 0770107 سهو امهات وذ نوكمالو لزفلا صلخخو ' تناكورللا هلق عل جوانا اودمالا همف أدم لثالا

 : ايهاو بوصأو موقأ ريذأ لاغذال.ة موقد ى ماما ةزجانأ اندل لمشفال_.ق بوصأو سنأ أرق َو (ةيناشلا 1

 هريظنو ظافا ال ىلا اودفتلب لاهو دحسو ا ذاق ىناع | نوربةءداوناك موقلا نا ىلع ل دءادهو ىنس نبا لاق داو |

 'اوساح لاقذاو_-اجوهامنا هل لقذ ةهقملاريغ٠ السان رابدلا لالخ اوساقن رق ناكىونغلاز اوسانأ نأ ىورام

 سفن ول عج هنأ ىلعال نأ رقلاظفلارب غنا ذرك ذا هنا ىلع كلذ لم خ نأ بحي لوقأ انو دحاواو ماو

 ْ ىوعما نءريعدح أ لكن اانزّواو آر ها ظافلأ ٠ نءعداةءالا عفترال ىح نا هلاع ام ىلا اذ :هذولذا نارقلا

 تدل نأ رَدلا ىف نوطلا ىلا ارعاذهو اا أ ا.جرو داقتعالا كلذ ىف باصأ اعز قع !كلذااَعب اطمدار طفلد

 اسبملا ( تانلك م هض(الب وطادصسر اهنلا فكلنا ) ىلاع' هلوق 23 هانركذام ىلع كل ذ لو ب هنأ

 ! ةفماكحص ىق مم هل>رو هيد هيلقمااماسعإ املا ىمءادهلو بهامث اماقت ع اصسدرمملا لاه (ىلوال

 اذ هلذ ىللابال اهلا ةمد1ن غرفتت الذ كت امهمىفايلة توا رصتراسنلا فكلنا .(لوالا) ناهجو عملا

 كلذ ةحارلاو مونلا نهئثلمالا نم كتاف نا ىأ حاجرلا لاق (ىفاثلا) ليللا ىف ةالصا اب كن ىهأ بدلا
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 هيأ لبق تازئامنا هب الا هذه نورسقملا لاق انرك ذ نع نون ننع ضرعأف نيلهاسملا نع ضرع أو مظعو |
 أ الف لورق ىلا صدأ نوكءامف هتان ذاذ_خالاوه كاذب نورخ 1لاهو لاشةلاءسهالا, تطسن مث لاقل
 | مهااذا هنأ لعا(الملقمهلهمو ةم-عنلا ىلو أ نيبذكمل او فرذ و)كاعتالوق هرصأ اذهو لثمن 2

 ةجاحال ىأْلاذوانآ قرذ هل لاه لاكل او مانقلا ليدس ىلع مهملا كلذ ناقك ىلعارداقءريغناكو مهتناسنا
 | ماعنالاريسكسلابو مذنلا فلاب ةمعنلا ىوأ هلوقو بذكي نمو ىفرذف هوقو هورخآ:ئشىلادلا ذب ىلاقحا عم |

 مهلهتمو هفرتو منت لها اوناكو رد رقدي دانص مهو ْك: معرس أى انسع كمعنو كب من لاش“ مسا ا سذلابو
 ةهلملقلاة كل اكل للعلا نمدارملا (ىناثلاو) اسندلاةام الملقا نم دارا !(امهدحأ)ناهح و همفالملق

 الكت أ اشردإن ا) لاقف هللا دنع مما دع ةسفمكر كذ مم وملاك لذ ف م_يكلهأ هللا نافرديم وفىلا ةيقالا ا

 ةعرأارومأ زك ذوا.ثدلا ف مهمعنتداضرام رخ الاىفاشي دان! ىأ( اهل اء اذعو ةصغاذام اعطو ابمدحتو
 ددقلا لكذلا ف اشكل ا باص لاهو دمغلا لكنل | ىدح ا اولا لاه لك ولكن اهدحا والاكنهلوق (اهلقأ)
 هيصغبامةصغلاةصغاذاماعطو هلوق (اهئلانو) رعسفتلاىلا هةحاحالو اممو هلوق (اهينان'و) ليقتلا

 ممسوعلاكوش هنااولافتعيرمض نمالا ماعط مهل سدل ىلا عن لاف عدرمضملاو موةزلا وح ماعطلا كل ذو ناسنالا
 نكمهنألعاو باذعلاعاونأرثاسهنمدارلاو اعل اءاذعوهلوق (اهعبارو) حرخالو ل ديول انذخأب
 تاقاعتلا دبق ىف سفنلاءاسقب نعةراسع ىيذلاكنال اامأ ةءزاحورلاةدوقعلا ىلع ةعبرالا بتارملا هذه لوح
 نين ادتشي نديلادعبف ةغرلاو ةبحملا كلة ةكلمتدستك ااملا:دلا ىفاملاق ةسندبلاتاذللاو ةنامسحلا
 متافصلاو حورلا لاع ىلا صلخضفلا نم هلة عئاملا دومقلاو لاك الاكّكل: تراصق تلطب دق ب سكل !تال آن أ عم
 لوصولا نم انكم مدع وةينديلالاوح الا ىلا اهلمم ةدشناف ةناحور نارين ةمناحورلا دولا كلن دلو

 هملع هيلق قرت هناق هدحال هنا عائش ناد_تويف هتبغر 3:-ثة,نك ةمناحور ةديدٌ ةقرح بجوناهبلا |||

 بيس هنأ مةصغاذاماعطو هلوةنمدارملاوه لاذ قارغلا لاو نامرملا ةصغ عزت هنا مما وهئلاذف |
 اءاذعو هلوق نم دارملاوه كا ذو نيس دا كالس ىف طارخخالاو هتئارون ىلك نعامؤرحت قب لاود-الا هدف |
 هذهيدارما لوقأ الأ لءاو لك أو مدقتام تسب اذعلا اذهنا ىلع ل دياناذعو هلوقفريكتةلاواسعلا ||

 ةعب رالاٍبتاراالوصحو ةمناعسحلا ةعررالا بتارملا لوصح دمغت اهنا لوقأ ليطتف هنركذاموهتاناالا |||
 بنآرملاىلا ةيسسنلابو ةَققح ةيناسمسحلا بتارملا ىلا ةمدسنلاب ظفالاناكناوا .مياعل و عنشمالو ةئاحؤرلا |

 مر/) . ىلاعت لاقف هكل نوكي ىتم هنأريت [باذعل اف صوا ا ىلاعت هنأ مثر وهم فراعتمز اع ةنآحورلا

 ب وصمم موإ جاحزلا لاه (ىنوال !هلّكسلا) لا سمهيف و( المهم ايدشك ل امي تناكو لاملساو ضرالا فسرت

 ةفحرلا(ةننانلا هل ةسملا) ضرالا فجرتمو مهبذعذو نب رذاكملاب لكس ىأام والاكشأ ايدل نا هلو:
 ةمقمكا ىو ناسكلا هو هيدودجم عمتخ لدر ام ةوضعلا ةعطقل !١تثكلا وةديدشلا ةءزعزلاو ةلزلزلا ْ

 ثالا لاف (ىفاشلاو) لوهةم ع لمعف هن اكدعمسا ذاءىشلا بثكن مهنا (اهه دحأ) نالوققاقةسالا ||

 قاهدهيارتنالابدثك بيثكلا ىهمو اانكتا بنك بثكلا مزاللا لعفلاو دب ىريئشلاوأبارتلانثت بيثكلا |
 'يألومهمو ل مهمبارتلاَشن لسا دقالئاسىأالمهمهلوقو هنْواَحر ضعب ىلع هندي روُدنم بوثكم هن اك[

 اءاملا نأ كلذ ونيف دمونب دمو لو.كمو لءكم ٌكلوق لثم .وهو لهم ةغالا فر كححالاو لمسمو بوم ش

 اذاو حاجرلاوءارغلا ءركذنعنك املا ءاتلالؤاولا فذدتف ةنكاساضر او اولاو نكستق ةهضلا ه:مفذخت
 كلذَدُدعْن نْيوُفملا نهملاك اهله واف اهو لاس ءاربأ نمكرت قرشي ىلاعت هنا لوةنفاذه تفرع

 ترسو لاهو باصسلا هدم ىو لاقتو ل الساري _:موفؤ ل امتام يلع اهكر حي ىلاغت هلامت بدثكتلاك ريس |
 اههشكرمصتف عمت اهرسساياهمال اثلق هل .هماناثك لاي تناكو لب مل ل ةنافالمهمريصت لاذ دنعف لابتلا |
 امندلا لاوهاب كا ذ دعن مهفوخ ةماسشلا لا وقاية معنا !ىلوأنيذكملا ف وخال ىلاعت هنأ لعاوال.ومادح انوا[

 ءاندخاق لوسرلانوعرفىمعفالوسر نوعرف ىلا انلسر أ [كمكلعا دهاشالوسر مكمل  اناسر انا ىلا هت لاقف |
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 | ءاهتنالا نم ديالا ذافللسنلا مزلالاورخكى : : لجالاب ويم ناكاسغا وش لك نوكينأ عنسج نأ مواسعملا نم | |
 أ ناكةنسفااءاذ ه لبق ناكىذلا ان الذ نأ دقدعا نم ناف هتاذابوبحم لاكل او هتاذلاد ومحت نوكد ام ىلا ا

 ان وأما ٌمسر فدقتعا نمو لأ مأءاش +. أو هملا هعبط لام صاسقلار“ اسمع نمديزأ لءبافوصوم ْ

 هقالاكلا لاك دنا ذابوسحم لاكيلا نال ىلأمأ» ءاشوم ]اننا "اس ة عاصم ىل_ع ةدئاز ةعاصشب |

 وهف ل مكمل امو هلاكب هلع مدعا كِل ذ ن اكس هتيم هبلقىف له ل نأ هناذا ب دوبحم ىلا كت هئئاق ىلاعت ْ

 لص نا نكميال قلطملا لّدتلاو ىلاعت هللا وه قلطملا نو.لاف ىلاعت هللاوه قلاع اداولساو بومة داون ا :

 ملءاوهملاالا قلطملا لّسَتل نوكي الن أب وف «#نم قلطملا ىل.مكتتل او هلق لطملا لكلا نال ىلاععت هن ىلا الا |
 هنادقالماكهنوك بدسهملا لصالا لتيتلا ىلع م دقه لع كبل ديم هنوك بيس هملا لصامملا لّسيتلا نأ :

 ض1 ناسحالاو ل. كتل ادن هنوك وسي ىل ات هنت ىلا هلا :”نوكف ةسمأل بلاط نوكيريشل أديم ىف نان الا نال ا

 هذهىف.لتنتنوكيف نافرعالال فورعمالابااطرعصإ هنأ نم ان اك ةصلسا بلط نع قرني ريس ارش[ ى فن |
 ّّ ناسك [تاردلوأ ىه ىنأ !ىلو الا ةلا1- ١ ىلا ةراشا برغملاو ق ةرشل ابرفرخالسا هوك يرام ْ
 ش نيقبدصاا مادقا ىبتنمو نيلتبتملا تاجرد ىبهتنم ىهىتا ةناشااةلاءاسا ىلا ةراشاوهالا لال هوقو |
 . || عفرينأوهو ضي وفتلا ماش ءوهورخ ؟ماقم نيس السا نيتاهءارو م يغرس ة لك لكت حت هن ءناصسف |
 ّ ثدح نمال لدتا ىضرالّتّم هلع نأ هب قلل ادارأ ناف هللا ةءلكلايرمالا ضّوفيوزيبلان هراسخالا ْ

 || لثنتلا مدع هنا ثيح نمال لت امدهيىضر لّدبتلا مدع هيدارأ ناو قطادا سها تح نم لي وعدنا |
 2 د | محلا راشاالمكو .دنعاف هلوقو تاحرداارخآ انههو قالا دا سم هنا ثدمس نم ىلد :

 | 1[ ةرصت نم ضرالا ىفامن ولد اان د نسل ذو ارسأ نموا ابخاءاوزلا فون الامزه ريسفن ىف لةلا هي ا

 | (ا.هادحا) نانءارق رذهمشابر (ةمناثلا هلع بملا) هقاتانلك تدطامرمي !ةحبشمدس نمدتهر لاو ل

 | ةوقك فود أ دتيمربخ نوكف قرمشملا بروهريدّمنلاو حدملا ىلع (امهدسأ) ناهو همفو عفرلا 1

 | اهلا هريخو اد الان هعفرتن! .(ىناثلاو) لسلق عام مهبلقت ىأ لبلق عانت ءهوقورانل امكل ذنمرعش |

 ىلع (لوالا) هنا فيايشو مننا (ةيناثلاةءارقلاو) لصف: اريمضلاا هلا دئاعلاووهالا هلال ىه ىلا ا

 | هءاوجون ابئاليق ناوغكوبلا ف رحرانمت امميسقلا ىلع ضاع نبا لاه .(فاشااو) كير نمل دنا

 ٍ دال هيام برانملاو راش ابر ساس اأو ةوديزالارادااىفد- حأالهتناو لوةنايوهالاهلاال 1

 | ميلغع ماةمانههو هلا كروم لك ض وغتن أو الدكو هذضتنأ كمزلوهالاهلاال هنأ تيئاملل هنأ نم افالنكو ِ

 | 10 وخيال مدا لاذع دنيا ووبالا لكن نيوغت بجو خال لآل ناةفرهمتناك الاغا |

 ! ' ةلاةيهتملا هو ناكل تيدصأل انخاو هناذاثحا اولا ناك انوي ل ئاذآ سنا زل ىلا ا

 ْ 1 هلوت #3 راهظال اورمصناا ن مل دعو انعالم فك ىأ الت كو مسهضعب لاهو الدكو هذا فوق نمدار !ارعاوعو 3

 ْ | نولوقب ام لعرب صاف المكو ىتذنأ اهلنا جول (الء» ارد عمه رد هاو نولوةبام ىلعرب داو ) قلتم 1

 ا ظ كل ةنرؤم 5 حالص انك ماءق نم نسح 1ك نه جال صان وقأ كلالد دكوتنك ام قاف «ىلامهعأض وفوا ا |

 أ | مههأ لوالاؤ قليل عم ىهتلماعم ةفدكوهقئا غم مهتلماعم ةسقبك نيرمأ ىف روس دابعلتامهمنأ لعاو ١

 ١ [وهوفاثلامسقا!قاعتاع هعستأ لوالا مسقلابقلعتام ةدوسلا هذ_هلوأ ىف ىلاعنركذاملف ىناثلا نما
 ١ || سلاغعن وكب تاما ناسنالا نال ل ذو ناكل نتاع ابلا اذه نم هيلا اش ام لكع مج هناصيس ْ

 ١ ريدا مهنم عمطين اكتا هناهن مها او مهتاّذيا ىلع ةرباصملا نمهلةيالف مهطلاخناف مسعنعانسنا مو أ ساننلا ||
 ا ٍ امافرعثكلاربصلا نمهلدب اذ قافنا عم طلال دارأن منا ثدنق نازحالاو مومشلا ىف عقيفدبع ةحارلاو

 | 011 | ن أل يم ارسهلاو نب سعال نيذه د ؟ نم ناسنا لكل ديالهنا تدنذ لمه بارما اوه دف ةطاانخلا ءلرتنا

 ا ١ مدهنع ضرع أف هريظتو ةأفاكملا كرتو» اضغالاو ةارادملا عم لاعفالا قمهةلانعو هاوهو هيلقب موا |

 م



 ىنعالا لاقو | آ

 ءزارت-الاوةءاا#ااب ل غش الا نءةرامءلس لا ذادنتاو |

0 
 ا /

 .نادلولا لع مولا كل ذلوهنأ دارا ساو ةزهاوةّد ثلا نعةراكبدشلا اواعس موهؤلاةرثكمزاول نما[

 دارا !نوكين أ زو (فاثلا) ةماشا!مويزئاسري-غتامسصلا ىلا فولناو لالا لاصزانال ةةمق- ادش
 ! نعءاندالا ضه:ىنا اسدقلو بشا او ةخوضشلا ناوأ همف نوغابب ل افطالا ناو لوطا ان م وبلا كلذ فص و
 ىرعأ.ا تد ىلع نآرقل ا ىفائذلا هسشتلا اذه لطفي فيك لاهو « ايش نيدوغلا الع لطو « ىره ملال وق

 بءعو فايد ناداولا ةروريمامأ بدن سدا ببشلانمنيدوغلاءالتمانا (لوالا) هوجو نم تاغف
 | با.شلا نس نةلالا نيبامفاورعنأريغ نم ةخوذيشلا نس ىلا ةءلوغطلا نس نم مهلقنت مولا كلذ ةَدشْنأك
 ضاض اهانعمبيشلا نمنيدوقلاءالمانا (اهينانثو) ةةشلاب مولا فصوى ةيظعلا ةغلابماوهاذهو

 لدتابافةن الاامأو ةغلاسم همق سلا ذ-هف ةيقاننوكتبايشلا ةوقنا عم'هلعلرعشا| ضم دقورعشلا

 (امئاان'و) مولا !كاذ: 3 ىف ةء انك ذو هحولاةوارطمدضو ةفادخلاو فعضا !ىفاخو شن داولا ةروريص ىلع

 ||| ادهلو ةممغلبلا ةزيثكلا تانوطرال عضوم سأرلا ىناج نال ةغل امص ه سف سل بدشلا نم ني دوغلا*الّما نأ
 نيدوةاا ىف بشلا لوصف سأرلا سناوحرئاس ىف ه دعبو نيغدصا !ىفالوأ ث دعاس !بسشلاناف بدسلا

 روك ذموهاكن ديلا ءازنجا عج ىلع لب سأرلاءازججأ مس. ىلع بشلا!ءالءةساوه ةغل ايم اانا ةغل سبع مل
 موءلل فصواذهوهيرطفتمءامسلا هوة ةمانقلاموهلاوهأنم (ىناثلاعوذلا) لعأ هتاوذن الاف
 ءامسلا اذاهلوقءريظنو قث النا نما هيفي ك نطاق همفرطفنت اهّتؤقو اهمظع ىلعءامسلا ناواضبأ ةدثلا
 0 (اهافأ) هوجو نم ( باوملا)  ةرطغتملقنإلمل (لوالالاؤدلا) نالاوسهفو ترطفنا

 اذه لوةةفةسلازا ءاهزا نال ةرطفنم لدي لورطفنمءامسلا لاهامناءالعلا نيورع نأ نعةدسءوأ |

 ارعشدشن وربك دتلا هوو ىف اذههىهوركذتو ثنؤنءاعسلاءارغلا لاه (اهتاثو) تيبلاءاعع
 1 باصسلا عمموداانانتلس ه اموقهبلاءانوسلا عفرواف ظ

 ل ودكم ىريذنا دع ال أي نتعل اوه«رعاشلا ل اهتهريكذتزاج كلذكتاكامو قع سد“ اهسل |ثدن انْنأ (اهث اول آ
: : 0 

 3 اهلاقيا لةءأ ضرأ الو * اهقدو تقدوّدب نهالو 1

 رعقنم لكْزاعاورضخالارحشل اوريثتنملا دارللا بان نمنوكمشراطغناتاذءامسلانوكي نأ (اهعئادو) | :

 | (اهدحأ) هوجو نم (باوْا) هيرامغنم ىءمام (ىناثل!لاؤسلا)عاضر تاذ ىأ عضرهةأ عا مهلوقكو |
 ظ اهنا دي هيرطفنأف مو دقااندوعل | ترطف كال وقىناهلثم هيفءايلانأ (اهنانث) همةرطفنم ىدملاءارغلا لاق |
  الاقثا هيتيإ_ةةمءامسلادارنأز و ( اهئلانثو) هيرطفْس اعئذلا رطفن اك هلوغو مول اكلدةدشل رطفنت |
 ناك هلؤقامأ ضرالاو تاووسااىف تا: هلوةك اهنم اهتىشخخو اهيلعةعقاولا لالتمظعا اهراطفن !ىلاىدؤد |
 لعافلاىلا ادئامن وكي نأو لوعةملا ىلا ادئاعز وكي نأ لمدحي هدعو هلوق ىفريمعضا !نأ لءاف الوعفمهدعو |
 نال عوقةولاب>او مولا كل ذ ىلا فاضما د_ءولا ى!لوهفم مولا كلذ دعو ى_#ملا نوكي ناف لالا امأ :

 نع هزم ىل اعل هن اللا غال عقاو هللا دعو عأا نوكي نأف ىفاثاا امأو هعاقبا نا ضمد هلعو ىلاعت هلل | ةمكح

 لوأ ىنأهىلاعت هنأ معا وامولعم هن وكلهيلا ريضلاد وع نسح هنكلو ىلاعت هللارك ذر لنا وانههو بذكلا ْ
 ىلودالةءاطلاو نيدلا'قاعتيام (١هسهدحأ) نامدق ىولاوسأ نأ مولعموءادعدا!لاو-أحرمشب ةروسلا
 المج اره مهردهاو نول وةيام ىلءريصاو هلو د كد ريد ىلا عمال سلا واع اسبإ اتلاو) الدم دقق ش٠

 هد_عحر تس ذ م نب دكملاو ىفدذو ىلا.ءتهلوؤوهو لاجالا لسس ىلع مهمدي دتبأ دب دقق ءاششالا امأو ْ ّْ

 | موية ه دعي فصو مئامن دإ | ىف لسبب ولاذخالاوهو امندلا باذبعو دعب وذ ةرخ الات اذ_ءعاوأا ا

 د ءاشنخةرك ذنءذ#-هنا) هلوقب مالكا !كلذ مخ مرحالف ةءلكلااءناساا تاذ_هدن_ذةمايقلا ش٠ :

 الس هير ىلاذ ا ءاش نخداثرال اوتءا دهلا عاون أ ىلع هل شم تاركذتتان الاهذهىأ (اليس هيدا |

 سس ار



 مى
 وس جوس سرد دس سس سسوس سطس سمو

 | لاؤساا) تالاّؤسا:وهو ل ولاذخ الابمهدي دّمد ,وهةااو ةكم لهال تالمللا نأ لءاو (السواذخ ا

 الم واذخ [ءانذخأةءاصءفالوسر نوءرذىلا اسر أر يدقتلا(باولا)فرءملوسزلاركن )(لوالا
 أله (ىاشلالاؤساا) المو اذا دم أ :نآوذ.الفلوءرلاكاذ معتاد راضبأ كيلا انلسراف
 ىدحاامسقولملغتش امنا مالكلا نال ممن (باوحلاو) ةحسامقلا نأ تاثاىفدب الا هذه كسلا نكي
 | ذئارحو ةحروسلارياسىف هنا َملقلف هجروا هذه ىف سامة نأ به ىل.ناذ ىرخالا ىلءنيترو هلا
 اناقة اجريغ هناو سامقلاب سا..ةللان ايثاكالذ ن وكيف سامقلا اذه ىلءتاسامةلارئاس سام ىلا حاتم
 لوة:نآوه كسلا هو لب متركذ ىذلاروذلا مزلالاو ةروسلا هذه ىلع ساس! اب تاسامل اريئاس تدثنال

 درواامملالاو مكملا ىفامهكارتما بوانظ مكمل طاخم فاك رخشي نيذلل | نيءيشلا نأ مه دنع ده هنأ الول
 امغامولعا لوقي نأ لث اعلن اف انه متاه حوجرملا قر فلا لاقحا نال كا ذو ةروها ا هد.هىف مالك. ااذ_ه

 الئانههةدوجومريغةيصوصللا كلو ةروسل كلة ىفنامصعلا لاح ةءصوصخم لولا ذخالا اومجوسسا
 ادبال زال اذهفمكملا قدي وستاانمزجلاتةحالا اذهماسق عم ىلاععت هنا مث امهه ل ولاذ> الا لو مزاد
 مكمل ىكلارتشالا, مزمل بجورهالملا طانلا ىف ارت الا عقو ىتم هنا ريرةناهو سم ناكمنا لاب نأو
 |قعمالفةب وسنا !كا:ىفاداق نوكيال مذسلا ةيسانم اهنوك ملءيال هلا ءا._الا'قرذا!لاسقحا درت ناو
 || نيبعتاا ىلع نوعرفو ىسومةسقعضوملا !ذهىفركذ مل (ثلاشل!لاؤسلا) اذهالاةصسايقلاانلوقا

 ظ | هنال باو ذضساو مال_بلاوةال_هلاهملعا داوردزا دكم له أ نال (باوملا) مالاول -رلارتاسن ود

 | | (عئارلا لاؤسلا) ادملواةمف كيرتلأ هلوقوهو متن اعف داوو هان ردنال ىمومىردزانوعرخ نا ا؟مويفدأو

 | ةمايقلامويميلعدهاشمنأ (لوالا) نيهجو نم (باوما) ميلعاده ام لورلانوك ىنعمام
 ( دهاشلا نالرفكل !نم ه.لعمهام نالط.! انيس واسندلا ىف علل ا:دبمهنوكدارملا (ىناثلا) مهبيذكتو مهرفكب

 نيب هنا ث مح نملذب مال_سااوةالصاا هيلع فصوب نأ عنسم الف ةنب امان تفصو ءاذاو قلما نين داهشب

 | ساناا ىلعءادهثاونو كلا اخالو دع ىأ اطس وةمأكا انلم> كاذكو لاه ىلاءتهتنا نال دعب ادهو قاسأ

 ةرخ”الاىفة:داهشلا ىلءهلحنالو لمة ملا ىف مهبلعاده اش نوكي هنآنييفا دمهم مكماعلوسرلا نوكدو

 | هيف (باولا) لولا ىتعمام (سماخلا!لؤلا) ىلوأ ةة.ةلاوزا < ناسبسلا ىلع هلو ةقيقح
 هقرك.اةباعىلا هب ىضخأ ىأ هيلعالابو اذ_درانص مهلوق هئمو الغل ! ىل.ةداا لس ولا (لوالا) ناهحو

 ءامو ارقسيال ىذلا لولا ديزوبأ لاه" .(ىناثلا) ةمكضلا اصعل ل ولاو لباو يظل ارطعملل لق اذه نمو

 أ لاقف ىرخأ :ىم ةمايقا ا مهفي رع ىلا داع ىلاعت هن مث ةدانقو لاممو ىلكسلا هلق رغلا عي المواذخأ

 لثاسم هبفو (الوعفم دعو ناكهب رطفنمءاعسل اس ناداولا لمدعام ونمترفكن نوقف دكف) ىلاعت

 مترفكن ا امش ناداولا لعام وب نوت ف دكف ىاريخأتو مي دقة الا ىف ىدسا ولا لاه (ىلوالا "هلم سملا)

 ا نوةتف.كفىأ هب لوعفم هنأ (لوالا) اهوجواموب هلوةىف فاشكلا بحاصركذ(ةمناشلا "هلم سملا)

 مويف ىوقتلابمكل فيكف ىأ افرظنوكي نأ (ىناثلاو) رفكسلا ىلع معينا هلوهو ةماسقلا موب مكسفنأ

 ىلاعتهنا (ةثااشلاللا) هبامعفوخالااوا عمال هتتاىوقتنالءازلاو ةمامقلا مون متدخحتنا

 ةدشلاىف لثم هنأ( لوال ا)ناهجو همةوامدش نا داولا ل« <«هلوق ( لوالا) نيم وملاك ذ لود نمركذ

 تةاغتاذانازحالاومومهلانأ هم لصالاو هن« لافطالا ىصاوؤ سشيمون ه ديدشلا مولا ىف لاقي

 راصقنالا كلذو بلقلا لخادىلاحورلاراصقنا بون مومولاةرثكن ال بيشلا هس.ف عرس أ ناسنالا ىلع

 ةمانريغةيئادغلا ءازحالا اق بج وب اهفعضو ةيزيرغا | ةراركساءافطن اود زيرغلا ةرارطا ءافطنا بجو

 بيشلا لوص> نأ اور امافرعشلا ش اضيب !سجوب كا ذو طالخالا ىلع مايل !ءالرقسا بجوب كل ذو عيضننأ|

ٍْ 
 ظ | هوشتعو هللا نوقف يكف ىا عد ليوأت ىلع مترفكب بصتن,نا (ثلاثل او) امندلا ىف ترفكت ا ةمايقلا
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 مظعاواريخوه هللا دنع هو دريس ن مكسفنالاومدةتامو) ىلا عتلاةنؤ ه« لاملا اطعاقة_مكحلا

 هللا د:ءوو دوت سامع نبا لأ (ىلوالا”هليلا) ناتلئسم هو( ميحرروذغهللاّناهتلااورفغتساوارحأ

 هود<تربخ نم مكسفنالاوم ةقتامو حاجزلا لاماو توما دنعكتيصو ىلا هرخؤت ىذلا نمارجأ مظءأواريخ
 ا انو الا ىعم ( هيناشلا "هللا ) سابع نب اهلاهام لوقل اواسيت دل عاشم نم ءمكلاريخوه هقادنع

 ونأ أوقو ةغلاسملاودمك ًاتلرمخوه لاه هنأ الا ارعأ ماظم أواريخ هقلا دنع وددت مكن فري نم مكسفنال
 تاريصقتلا ا ونذاهللا اورغغبساو لاه متريخلاو ءاد_ْالا ىلع عفرلاا رجأم ظعأو ريخوه لامسلا

 (اهدحأ) نالوقروفتلا قوم سر تتسؤل ابو روش قل تاون امال 1 ما مكن ةرداصلا

 ةرقول-«لئاقم يا بنذلا لعرصيا نادوفخ هأ(ىاشلاو) لتاضملوقومو بولا بوف
 اهتم دداو لك» انئتسا مصإ هنأ لس ديزبصا او تنابل لوا بيروت وقنا (لوالا) نب نيوجو

 مهلا دنع ياو ب ثانلانا ارغنأ (ىناثلاو) لخدإءالولام حارخ !ءانئتسالا« 20

 هقاوحدملاقمش أ لا ىلع ءل»- بجوقحدمحلارب رقي 1 نمضرغلاو ب>اولا» اذان لش

 نوع أ هبصو هلآو ىبل ادهم نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلا ونيملاعلا بر هتندهملاو لعأ

 (لنام ل وأ اهنا مهضمب دنعو بك تارالوتو ني نارام يرزا)

 « (ميحرلا نجرلا هلا مسن هب
 لاقي فدمسدلو أمانما هبامشيرث د ىذا اوهورت دنملا ولم أرث دم ا( ىلؤالا همس ا) لاسم ءف (رثدملا هج از

 اوعجأ (ةناشلاهلدسسملا) امهي- رخم براقتل لادلا ىءانلا تعدم هب رد امل مسارأت' دلاو هن وجرت دن

 ظ نم مهى ارث دم ىمع«مل مالسلاو ةالدلا هءلع هنأ ىف اوذادحاو سو هيلع هللا ىلص هقلالوسروهرثدملانأ ىلع

 هنأ ىف اوةلّدخاف لوالا هولا ىلءام ار هال! اذه 'لرت نم مهنمو هب وثب ارث دم ناك هناوهو ءرهاظ ىلعدا أ
 هملع هناهقاد.ءنيرباح ىور نار ةلا نم لزنام لثاوأ نم اذه نأ( اه دحأ) هوخو ىلع هبوب رث دنا بدسئال ا ش

 ايشرأ لف ىراسيو دب نعت رانف هللا لوسر كنا دهمان د دو: ف »ارح لم ىلع تنك لاق مالسلاو ةالصلا ْ

 ىلنورت دت او ةعدخ ىلا تعسرو تنل ضرالاوءامسلا نب شرع ىلءادعاه كا | تيأر :قوذ ترظنذ (ٍ

 اوذانيذلارفناانأ (ابينانثو) رثدملا اهم انداوةب مالا هملع لب ربج لزنفا دزايءام”ىلعاودصو ىورثد ||

 نبةسمأو ثراسلانب رمضنلاو ةريغأ ا نيدماولاو نامفسولأو بهاونأو: لهجو ا مهو هلال وسن
 صأانعءادواسو ل امانأىف نوعمد برعلا دوفونا| ولا و اوعتجا نئاونب صاعلاو فا

 برءاافرعاش لوقءرخآو ءاكلوشي رخآو نونجم لوي دح اوفرخآ اود بيجي انمدحاو لك دمت

 لا.ةفدحاو ماي دج ةمعست ىلع عمت اولاعتف ةلطاهن وجال هذهنوك ىلع ةيوجالا فالتامن ولدة
 ٍ هبشيام همالكو تلصلا ىأ نب ةنمأ مالكو صربالا نيذ_ع مالكت عو-ديلولا لاسقفر ءانث ما طلالا :

 د ذك ام دماولا لاه ىرخ أب ذكيو ةران قدصب اولاه ن نهاكلان مو دءاولا لاق نداكرخ لاهو ام هءالك .

 دمت فيخأام دءاولالاةف سانا | فد اولاهنوذحلا نوع ن مودماولا لاف نودي هنارخ [لاةْد طق

 كلا لاق لهو "5 ١ اهملع لش دف ةرمغملا نب دياولا امص سانا لاسةف هدب ىلا فرمعأ اودياولا ماه مث طقدحخأ ١

 كلو ةجاح هملا ىلام دملولا لابقف تأيصو تتح كلنا اونعز اًءيشدلل عمدت ش مرقده سشدءابأاي

 اهحوزوتأر 1 نيبو ني والا نيبو هنياو بالا نيب قر هيىذلا وهرحاسانالوحانسهناتلةفد## ىف ت نكح

 ساشلاو ص ءاو رصف او رخ مما ِْيقالا اذهب مال_لاو ةالبصا | هملع دهم برقان ىلعا ندين لا ُخ
 هيلعقنا ص هقا لوسر م.ءافرس اا دمنا سانل ىف ةدنض!تءقوذرحاسلا دهم ن اولا نوع

 (اهئلان'و) .رذناف مقرئدملا اهيا ىلاعت قنا لزئاف هب ومب رث دف انو زم هب ىلا عجرو هءلع 3ث ا ك1 دلو
 رذناف مةرثدملا امم «اي لاق هلغشبتو م السلا هدلع ل ربج هما هبا ارث دم أعان ناكمالسلا رةالصا هيلع هنا

 هنأ (فاشثال وقلا) . هلهقلا كب ذ ىذلا بسذملا ذهب لغتسم اوم رزلاو باث ا ارث دنا كرت هل لات هنءاك



 نمدارملا (ىوالا "هلّدسلا) ناتغن + ا ب د نم فدا موشن

 تنداذا نيثيشلانيب ةفالا نال لقالل برقالا وهو ىفدال اريعتس ا اسغاو اههخملقأ لد ءالا ىئلثن م ىفدأ لوقا ١

 حزةنانلل قمملاو نصنلاب هثلث وهفصن رق( ةمناثلا "هلّملا) كلذرثك تدعباذاوزامحالا نمام يام لق
 انماتكأ اًءااو فصنا او نيثلثلا نملقأ موقت ىار طارهثلثو هفسذو ىرقو فدنلا موقتونيثلثلا نملقأ
 بحاوللاكرات ناكسخ ماللاوةالصلا هملع هنا لاقي نأ اذهن ءمزليال هنأ الءلقالا لملم ا مقدل اوقريسفتاىف
 ىلاعتهلوق * روك ذمارادقملا اذه ىلءالا نم ن ومو . كنب ا أ هو كلهم يذلا نم ةفئاطو ىلاعت لوقو

 لع) ىلاعت هلوق 5 ىلاعت هللاالا سيلراهنااو لمألا» ارب أر داق اعلا نأ ىعي(راوتلاو للا ردقب هقاو)

 10 اع اردتسر هعمل هاه زفر | نأ ىف رمضلا (ىلوالا هلكسسملا) ناماكسم هيف .(هوصق نانأ

 بصريال نأ ةنانم هاك لا ىلصي لجرلا ناكل ئاستم لاه هماشلا ةت لا عمالا طادس لاو نقلا لا ءدس ىلع

 نال اه ىلاعت هناب قاطدال ام فلكس "ىلع مهضعب محا (ةناقلا هلكسلا) هيلع ضرفام مامقن مر

 >5 .اعنوردةيالمهناال هّبوعصدار [1نانهنء با نأ نكمو هب مهفاكدق ناك هنا م ءوتمطت نل ىا هوه

 عفر هلأ ىعملاو نهورشش انت الاو مكنعافعو مكملع باق ىلاهئدلو ةكردشملا مام هلال رت ىف صخرتلا نع

 وا »* تقاقلا ع نع ةعبنا | عفراك لمعلا اذ_ه'لرتىفم كنعةعبتلا

 ما قلطاف ةالصلاءازسأ دحأ ةءار ةاانال ةالصااةءا ارقلا هذه نم مدارمانأ (لوالا) نالوق همذو

 ٠ مهئموانآ نيه لمقو نيناقلا ن هبتك ةياةنامأرق نء لق دو هنآ 'امأ ارقي لق نامسنل | نم نمال ا له هأ

 الفذح رحوريشثكلا ةءا ارتلاىفو حرمللاعفذ ناك امنا دمبسمتلا طقسا نال ةنفاك ةريصقلا ةرو لا لب لاه نم

 هللا ىل ص هللا لوسر نامسأ ن ع طقس لاه هنأ ساسمع نبا ن نعىوراموهورخ" اثات يهواهرابةعانكع

 ب ةسالاا شعر دقت الغار( اوةالدلاووقاو هنمرسست ام اور قاق هلل السدس ف نول اني نورخ وهلا

 ضرالا ف نييراضلاو ىضرملا ىلء ماقلارذعتل ىعملاواذكو اذك م هنال لا ةفكل ذ هلا رح هل ملل ءق هناك

 1 ريداسقا اكلت ىل.صخئاضب أ مكتكعالو ةقبق ةقمقاسا ىلعرابنلاو لمللا* ءازسأ ن نُسدحاو لكرا دةمءاصححا م كنكعال

 : | ةرايعوه ( مك )٠ءباسف) ىلاعت هلوق 01 هيأا ارطذلا لقئةسااد :١نالو ىلارظن آنآ ق.طأ املئاسقل!لوّةك

 ا 0 زا ندا (لوالا)نالوقانو» مثمكماعرمست اماواهف ىا لكلا ىلع

 ]1 لوقاا) سهلا تاولصلاباضي أ كا ذوحسن مت هسنمر رستامب ىتكاو د عنتلا كلذ بوجو مسن 00
 .ش نآرقلا ةسارد «_:م ضرغلاو اهتمعبنآر ةلاةءارقثار هلأ نمرمسدت اماورقاف هلوقنهداراانأ (ىناثلا

الو سر ىنعاضر كلذ قيواعوطت تراصو ىل.للا مامق لسو هملع
 ا ة.كط اررذىلاعتدنا م مث لو هلع هللا ىلص هلل 

 ا نورئانلاامأو م-هضر رادديسهتلاب لاغتش 2الاي_مكعال م مناف ى هبال دسار تامر نانتا

 1 م-ماعةقشملا بارسأ تااوتل ل. .الاق اوما .لولف هق ةاشلا لاعالاب راهنا ا ىف نول شم مهفنو دهالاو

 أ الد وطاحسرامما ىف كلَ ا ىلا عت لاه أك لسو « لع هنن ىلص <ىبنلا قدح ىف ادوج ومْنأكا أامسسلا اذهو
 آ ١ نيد_هالانيبىوس ىلاعت هنادب الا هذه تثاطل نمو هشح ىف اعود تلا بوح وراصأم مرحالذ
 ١ (ارباص نيإسملا نئادم نم ةن. دم ىلا اش بلح ل_جرا-ءادو هم نبا نع لال_هللا بسكال نيرذاسملاو
 |١١ كلذو هنم رسام اًورقاف وق ىرخأ نم داعأ مث ءادهثل ١ نم هللاد:« ناكهموب »ر عسي هعابق ايست
 / ركع نكي ل هنالر طغااةاك ز لّسسقو ةمدجاولا ىأ:اكلا اونآو ةضورذا ا عب ةالصلا اوعقأو لاك م < دك ال

 ١ اوضرق أو ] ىلاءاهوق ءاسن دم ةرواارخ لع ةمح اولا: «زااهرض ومو اذدعب ترا,

 ْ لع ةاكحلا"ادأديرب (اهينان' د( تاكد ملارئاسدي ري هنأ (اهدحأ) هجو ةثالث هيف (انسحارقدلا

 ١ هللاهجو.ءاغتاو ةمئلاةاعاىعو ءار ةفلل اعزناهرثك أو لاومالا بمطأن ءاهارخاودو هدو نس سحأ

 ١ يلاعترك ذملاملاو سفن اى قلما مري نم لع في ئ شلك ديرب (اهئلانو) قدتبملاىلا فرصلار



 نوردعو ماش نولوطبا وناكررعلا نال كلذ و ريدة ىأرهطف هلوق نمداراا نأ (لوالا) نالوقانهوذ | ]

 نيكرمشملاءارتفا نمرعضلاو عز اوركفتلا اذ_ه ىلعاهسلت نأن ع اهب رثدتمتنأ ىتلاكيامث رهط بق |||

 نمءاقئلاهوذصواذا ليذدلا"قن بم ارهاط نالف لاسةد راح تافصاا ضع ساما ىلع رثدملا لدعنأ ْ

 رعاشلا لاه ةممزلا قال الاافودومناكاذا باث !سندنالف لا قبو بداسعلا |

 نالدمغب ليوأتلا اذ_هو نها سايل من أو مكل نابل نهىلا تلاه بال ايءاسنلا نع ىنكب دقو ندرهط ْ

 هب لدصتيو هرواس عام مسانئشلا ةيهسل اياذع با ذعلا ىلا ىَدوِب ام ىعم هنأ (ىناشلاو) افوذحم فاضملا 0

 رر ريو سس حس
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 ملسو ةيلع هللا ىلص لوس راى هنريكلاوءال.كل لعفي امنا لدذلا لد وظةنالو نكت مهما تناك مهاانذأ

 ةيوصغم نوكت نأ نع ةرهطم اه سلتىتلا بايشا | نوكتنأ ىئبش ىأرهطفكب اشو (ىفاثلا لوقلا) كلذ نع
 اذا لمكو هتةمقح ىلع ريهطتلا ظفا قبب نأ( ثلاثا !لاحالا) لالح هدو نم ةبستكم ن وكت لب ةمرحموأ
 ءامتسالا تقون وةظتتا واكامب رعلا نال كلد ودا ىلع نانا اذا لمع نأ كلذو هزاع ىلعب اتا

 تككشف ه ةرتنعلاه سفنلا نعةياكباشلا ظفل لهو دقو فظتمل !كلذب مالسلاو ةالصاا هءلعرمأذ
 لم< نأودو ( عبارلا لاةحالا) ب مردمتانَملا ىلع مي ركلا سيل « لاه اذهاو +سفن ىأ « هيانث مصالا خرلاب
 راكسصأ لوةو»و (لوالا) اه وحولا ةحالا اذه ىلءاورك ذوزامل ىلع ريهطتلا ظفلو بارشلا ظفا

 لافقلا لاه نسف كل ةلْشو لاهرهطت كباثو نس !نعو ةمو.ءدلا تاةصاا نعرهطف كدلقو نب رسيفملا

 هدب ىلا عجر ىتحا دج هيلع كلذ قش رجالا هويقلاارافكلانأ (اهد--أ) اهوجو لمتعاذهو
 ىلع م.تهافس كلمت الور ذناف مقهل لمقذ افلا «وسهمضةةدربص هلو عزجر اهظا كلذ ناكو هياشب رثدتو

 نع كءلق ىأكياسسث رهط هل لمف مهقالخاب قلختلا نعرحز هنأ (ىناشلاو ) كَقلْح نس لو مه راق

 ىلعمز«:نأن ءكيلقو كسةنرهطف (ثلاشلاو) محرلا عطقو بذكملاو لوةلاوءارتفالا ىف مهقالخا
 (لوتالا) ناهجواهابقامب اهلاضتا ةيفمكى ف هجولا اذهبي الاانرمسق اذا مهبل ةءاسالاو مهنم ماسقتنالا
 بايما!نمران'دلاواسال رثددلاناكو رثدملاا مي" ايلاف ةروسلا لوأ ىف هادانالىلانعتهتلاّنا لاقي نأ

 نع هيت ري دتامرهط ةّوناايرثدتا اهي ان لدق هن اكةويناان ارث دم هنوكسب رث دم ارمسغي نأ (ىفاشل ا هبجولاا)
 ملءاوريسصاف كءراو هلوقب كلذ مضوأ مترامثدلا اذهب قملنال كل ةناف د_ةماو بضغل اوربسملا"هلقو عزرا

 ارزأتوىدئرادلابوهاذا ٠ هنباوناو ره لثمامناوبآ الذ

 هئطاب رهط نمنابلاسغلا نأ (ىناثلاو) هرازا ىف ةفعل او هن وندخل لاقي تانالانع هاك بولا

 مامخالا نعزارتحالا.هل سه رهطةكءاسثو هلو قناة الا ليوأت ىف ( ىلاشلا هسجولا) هرهاظرهط هاف
 1 ضقن أىذلا كرْزو كنءانعضوو هلوق ل نم لي وأن ىل-ءاذ.دو ورنا ا ىل.ق اهيلع مدةي ناك! رازؤالاو

 ل١ اف ءاملهمىومتلا ةفرع نيد لاهي الا ليوان ىف (ثلاشلاهٍجولا ): ةيلهانلا مانأ ىلع رهط

 5لا)لئاسسم ف (رتهافزجرلاو) ىلا عتهلؤق هه اهلبقامعذنالا لاصت ا نسدعيال هجولا اذه ىلع
 زجرلا انعتذ مكن ىلاعت هنا لاه باذ.ءاازجرلا ىتعلا لاق (لوالا) اعوجوزحرلاىفاورك ذ(ىلوالا
 اه ىلعناضي أ دما اذهل زجر مانصالا تافمو ب اذعال بس هنال زجر ناطمتشلا دمك ى م متٍباذعلا ىأ
 (امهدسأ) نالانق>١لوقلا اذه ىلع مث ىصاعملا لكن عزارتحالا بوو ىلع ةلاذي الانوك لوقا
 ن وكف باذعلا اذ ىأ رعافزسا اذوريدةتااو هرعافزج رلا ىلا ىّدؤبام لك عير اوزحرلاو هلوقنا

 مراكس ىف عماج مالكر بهاهنزجرلاو هلوةف سرلا عمو ة ورد: دما عيبقال مسازجرلا نا( ىناشلا لوقلا])
 نيس رلل نيله عملا نيكرمشملا ءالؤهق الخان قلضتتالو ميبق لكو هفسلاو السار يعادل لبق هن كقالخالا
 مخابقلاو ىداعملا نع سفنلا ريهطتو قلم انيسحت ىلءرهطف ب امثو هلوق رسف نم ل.وأت لك اشد اذسهو
 الاواهب الختم ناكتس هلال والاف هب الاهذهيءاسيبنالا ىلع ىصاعملازوج ن“ جحا (ةيناشلاهلمدملا)



00 

 || ارثدتم هنو كدارأانأ (اذد-أ) هوو هيف لامه >الا اذه ىلعو بام اام رث دنملارث دملا نمدارحلا سس

 | ادكمماينالف سلق لاسقيو لعلا» درب هشزو ىو هلا ساس اهقاسلا فوق زمالسرل وهاد '

 أ ةالصاا هيلع هلأو هيف تاكد وكي بوثلاب رثدالا نأ (اهانثو) وذئاف مقةونااراثثدب رثدتلا اي انذازملاق |
 ًاذهبمقءافةخالاو لوهناران'دبرث دّملا اهي" ان لمق هن 'اكسف سانا نم تعال ناسا وتم قطوانلا اء

 | هلعج ىلا عت هنا (اهئلانو) قا ةفرعم ىلا ةوعدلاو اخ ارا ذناب لغتشاو لوداةيواز نم راو مالا |

 ظ أ باذعرذنأف مق لماكلا ةح 06 ركلا قالناو ميظعلا رعاابا ولان رثدملا ابي ايدل ل دق هن اكن نيملاعلل ةدحر
 ) أ لمالا اذهترتد لقد اكمرثد نم لوعفملا مسا ظل ىلع عر ا (ةثلاشثلا هلعملا) 7
 ] 00 (امهدحأ) ناهجو مقهلوق ىف (رذناف مق) ىلاعتهلوق لمزم | ىف هرماغأ قم_س دقو هب تنص ءو

 ٍ هللا بادعن نمكموقرذح (امهدحأ) ناهجورذن اف هلوق ىفو ريعدتو مزع ماسق مف (ىلاشااد) ْنءعْعم

 1 ا نيبرقالا كتريشعر ذأ ىلاعت هلوتي لوالا لونا امن ولت الا جحارمشمالا ربدنمق سامه نب !لاهو اوم هوب ل نا |
 1 .دارملاناوهوتاا' لوقانهه عسانا ظن الانانلسر مو ىفاصت اي نوقل ا ودزاك افلا متحاو 1

 9 نأ نيبو ةرظاسملا ةعنص لعت لاقي نأ يب قرف هنافةف رخاهذهلأ:مهالو هلل وت ىلاعت ناك رادنالا لمفي لغتشاف |[

 1 ريبكسلاريسفت ف اوركذ (ىلوالا هل ئسملا) ناَتلمسم هيف (ريكف كب رو) ىلاعت هلوق هك ١ ررطان لاقي :

 . [اريكأ قا لاقي ن أو هلئاقم لاه( اهينانثو و)نانثوالا دمع هلوةياسم كي رماتع ىلك- لا لاق (اه دح از اه 0
 ! | تعرد- رفو هيد تريكفاريبكربك أهلا لاهو سو هلع دفا ىلص يبنلا ماق دن الاهدله تلزناسا هنأ ىور

 0 ااموتعبلا لوف تا ازتةروسااهذبه لل.ناف تاولصل ىف ريبكتلا هس :هدارما (اهثاثو) هللا ىولا هنأ

 | ًاايفدب رربكي نان هاف ةمءوطتتا لص مالسلا هيلع تاكا دعيالانلق تقو ولا كاذ ىف ةيحاوةالصلا تناك

 1 يا ووغللا نءريكفكررو كل ذ دعب ل .ةرذناق مق هل لق اما هنأ دار | نوك. تأ ىدنعل هت (اهعبادو) !

 : كبروهلوقفامبلال_خالا كازو هال طع تامهمو هغلا همك !الارادالااد مليم أام ها لءاو

 ّْ 1 .الئاسناكفراذنالايمرمأ ال هناوهورخ [هجو هبفىدنع (اهسمانو) رذباف مقهلوقرب رقت ىفدنك أ لاك

 .هريطتو تانثدحملاو تاكا ةهباشمو دا دنال ودا دضالاوءاكرش اان نتديراتا كتل نامل

 فر رعمو هللا هفرعم ىلا ةوعدلا نا ىلع همشتادهو نوة:افانأالاهلاال هنأ اورذنأ نأ لهل اةروسىفهلوق |

 .(اهدح أ اهوجو هيفاوركذكف هاوق ىءافلا (ةيناثلا دلكدملا )تاوعدلا عاونأرب أس ىلع هم دعم هه رمد!

 ءافلانأءددعن 1 رك برخلا مينو ةقتورك 2انارعو برشا فادي ز لاقي ىبسوملا فلا والاه

 : . ىلع ءدعبام تاذكو كيرربكف مق ةىعملاو ةينئازحلا ىنعمةدافال ءاغلا تلد حاجزا لاق (اهينان 2( ةدنازا

 ,الفناك *ىأوربدقالاو طرمشا ا ىؤعمةدافالءافا!فاسشكملا بحاص لاق (اهئااناد) ليوا لا اذ 5

 .(اهدحأ) هجوأ ةعيرأ ىلع عشية .الاهذهريسةتنأ لعا (رهط:كباسسثو)ىلاعتهلوق *« هريبكت عدت
 ٠ ظفالم_ت<و هتقرقح ىلع بايشلا ظفل لرتي نأ (ىناشلاو) م هرهاط ىل_ءريهطتلاو باشلا اظل لري نأ :

 .(عيارلاو) هتقيقح ىلءريهطتلا طن رقيو هز اجت ىلع بايثلا انما لمي نأ (ثااثأا) هزاجم ىلعربهطتلا)

 وهف هتققح ىلءريوطتلا ظفاو بايثلا ظفا رتب نأو هو لوتالا لاق> الاامأز اجا ىلءنانغذالا لم< نأ |

 1 يبذقتلاا ده ىلعوراذقالاو سايخالا ن ههياسث رهط يهأ مالم بلاوةال_هلاهلعمبا هنمدارمالوةننأ

 زوجتال ةالصلا نارمالعالا «-:مدوصقملا ىيفاشلا لاق (اهد ->أ) تالايقحا ثالث دي الاقرهظت

 ا رئاك ام نوكرمشا ناكل أ نبدي ز زنبنحرلادءلاف (اهتاثو) ساعالا نم ةرهاط باس ىفالا |
 ممئاعرد (اهئلاثو) تاساصفلان ءهراس .ثنوصب ناب ملاسعت هللا هيهاف تاساأ | نه مبا نولاوصد ش1

 |ايهي: يلف بايرن دتوانم زر هت ىلا عجرو هيلع قشف اش ىل سو هيلع ها ىلمهقا لودر ىلع اوقلأ ]ل

 كلت ن وم تايووانةبوراعأا ء ةهام و 0 3
| 



 ناب رالالاسر رادار /ل1نال مفنلا ىكءرمصتقاو .هد هنق دعما هد وكلا | 1
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 هم

 | ىعسف اه داو ىبرب نء ىلا ةجاءلل دلو اهلو حب وزتتاغ ا ةًأرملا نأ تاغالا ناك اهو هلاوحأ ىلغأ ىلع ئذلل ٍ

 بهسلالاه لوا! اذه ىلا بهذ نمو اريبك همأ حيوزتت نيج ناكناواسد رى مسق ىهالا عسا ماسي ردلولا 1

 كلذ نركحن هللا سفنلاتافالاو ضوءلاراظثنا نعامااخ ملسو هملع هتنا ىلص”ىلا* اطعريصي نأ همف
 موهطغتو مهيلع مثتاسانلا ىلءنئمالو ينءا !نوكبنأ ) عباسلا هجولا) ىلانعت هللا هول اصلخماصا ا 1

 كلذ ىف هماع مذا كلذ نمر ذتءملاكن وكتو اهرقحتسمن ريغ تأ كن ذب لب ةمطعلا كلتا كنم اراثكتسا ||

 هرجولا ءذهو امئدلا ىلا ةبسنلاب“هلقلا ةياعف لماقوه ىذملاو دقلا كلذ ف.كف ل ءلقاهرم .انامن دلا نا ماعنالا

 ضوعلا ىف :دانزلا بلط نماعونمم مالا اوةالصا اه 1ع هنوكءانعم ( لولا هجولاف) ةمترملاكةريخالا ةثالثلا

 (ثلاثلا هح ولا وااسقانوأ ايو اسموأ ناكا دئاز وعلا قالطم تلط نعاع ودع هن دوك هانعم(ىناثلا هحرلاو )

 مامثالا قاذسنم بت ثيم هتلم مالنا عمو ريسصَدل | ىلا هدسفن باش و ىطعي نأ هانم

 طم نأ ا ناف ةيطعلا كا درثكم: كنا بمس هملع نق نأ شيش الفائيش تمطعأ اذا هان «م (نماشاا هج 1

 (ةناشلا للكسملا) سانا! ءائر هلام قت ىذلاكىذالاو نملانم كتاف دص اولطنتال ىلاهت لاق لمعلا ٍتاوثا

 هدوأ هنالثا تك ىفاوركذو اهابق نممهنمو ةءارقل اهذها ونأ نية ارثك أو مزمل الاب رثكتست نس أر
 ةرثك ع م ةمضلا لمثل ءارلا نكسافرغكتةدارأ نوكم نأ (اهنانثو) رثكتتال تال لق ةهناك (اهدحأ)

 لاسريتعي نأ (اهئلامثد) مالل !ناكسان نوبتكي م#مدلاناسرو ىلب لاغت ةوقىفدي زون ءاكتساكتاكرفخا
 || » ىتولا رضحا ”ىرجازلا اذهيأالا « هلوقكن ا رامضاب بسللاب رثكتسست عالا أرق رقو تفقولا

 اذا (اهدحأ) هو-وه.ف (ربس هاف كيرلو) ىلاعتهلوق « رثكت_ت:نانتالودوعس٠ نباةءارقددب ودو ظ

 اذا (اهنانثو) كبر اضم لال مالا اذه كرثا ىأراثكتسالاو نما رت ىلءربصاف لاما تطعأ |

 ةروسلاهذهل رأى كان سهما (اهئلاثثو) كير لجالرتلا اذه نكبلو ض وعلا باطتالف لامملا تيظعأ | ْ

 ٍ فيل اكتهي -"الا هذه لرقام ناكنذ كير سهأ لجال ورنا او لاسعفالا كلَ لغتش اف ءاشأ علان هنوءامشاب ٍِ

 كيرلا ءاضر باطوهو لورتلاو لاعفالا كان قو نأ بيع لل الام نيب 30 . الاهذ_هىفوكورتلاو لاعفالان | ١

 هرادلخدود.لولا ماهلسو هيلع هللا لصد لاخ نعا وئطواوعقحا نلزاغكلان انك ذا (اهعبادوز ١

 كئانآ ني دلرتنال ىت-الام كالاو ءجاشب د رقنا لاهو له ونأ هملع لح دف امصد- ةدماولان ام مر

 لعرب صاف تن امأو لاملا لمجال ل طانلا هن يد ىلع قبهنادم ليقف هرغك ىل عقب لاملا كلذ لجالووف | ١

 || ريك-ةكدرو هلل قه "كنك رشا ضيرعتاذهنا (اهسءاخو) هريغئشلال قل اءاضر لال قطلاكنيد |

 ْ رافكلاه رقناكب رشتالورعافزحرلاو تاثااوندبلا سا نيكر شملاكنكنالور هطذ كباسثو تانوالاالإ]

 ريص أف كد راو لم للاكل ذنورثكت_ساوناكو لانا نا ردقدناولاا وطعي نأرافكلادا ارا رك رو ّْ

 ىلاعت هنآ رعا(روقانل !ىفرقن اذاف)ىلاعت هلوقه« هاحلاو لاما نم'هل-اعلا ضار ءاللال تاعاطلا هذه ىلع 1

 هذهوهوءا-ةّشالاد دعو حرش ىلا هنعل دعل_سو هيلع هللا لص د#توش ,ءاسلالاةو دق داشراب قاعتيام ما ١

 مهيدبأ نيف م هاذ ىلعريصا لاه هن بدسلل رغادافهلوقىفءافلا (ىلوالاةةلكشسلا) لث ؟اسم اًنهفوةن . الا

 تقولا نأ ىف اوفلتخا (ةيناشلا ةهلكسسملا) هملع كريس ةبقاع تنأ قلتو مه ذأ ةيقاع همق نوقلي ريسع مون ش

 ىبلخلا لاق ىنوالا ةةنلاوه هنا (لوالالوقلاق) هب ةيناثل |ةمفنلا مآىلوالا ةتفئااوهروقانلا فرق ىذلا|]

 ْ روةانثلا ناب رمسفملالوةوروقاناارخا الاور وصل اامهدح [نيوءان روضا اى م ىلاعت هنا حاهتاا تاك ىف ا

 ةنفن نفل اك قاعصالا ةشفن ناف اعم ناشف همف و ::. ىذلاوه ناك ناوروصلا نأ كثال مروصل اوه |

 ةيناشلا ةشعنلا ىف يقثلا كل ىف عمجت اهماو اهاكحاورالادد_ةبابضثروهلا ف نارايتالا فءاجوءامحالا |

 ير ا ندنملا لااا نتا اة وتخلل هعزن ىذلا دس ىلا حور ةمقث لك نم مهلا دلل ا

 اتخذ م1ذا6 ىرشالا قاطو امدح ا فرع نما 1ىلءا و:ةثروما1|

 1 هب م < تس اس مم سما هج ا 7 جسوم معامل يح ل عسسل ل ل يعمل ا يي صج



 1غ ١

 لاهتاذالملانااكنارجملا كل ذ ىلع ةموادملاب مالا هنمدار ١1(باولاو)رغافرجرلاو هلو قب اهتعرسز اا

 (ةثلاثلا لثسملا) انوهاذكسفةيدهلا .ذه ىلعانم دارملا لبان ده اهدي ادهلا ىلعانسلات ا ءانعمسيلفان دها
 نوقاسلا أر ةوءارارسكتح نآرقا ارئ اسوقو ةرولا هذه ءارلا مشب زجرلاو صخح يور يف مصاعأر

 لدلالا باك فود او ىءملاو ناتغلامهءارغلا لاه مث مضلابب وةدبرقورسكل اركب ىنأ ةياور ىف سداعو
 ىشف أ ةددسعول ألامو راضي أن اط._ثلا س اوسووباذعلا» ارلا رسكوو نانوالاةدايعءارلا سضن زجرلا

 ةءارقلا (لؤالا هلثسملا) لئاسمهمف (رثكم_تنئعالو )ىلا عت هلوق * ريسكلاامهرثك ًاونيتغللا

 ماللا عزتتةرثكت_# نمتالوريدقتلا نوكي نأ (اهدحأ]) هجوأ ةثالث همذو*ارلا عفرب رثكت_سن ةروهشملا
 بصاشلا نم ةملكلا ل: ف ةيصانلا نأ ف ذك مترثكت#.:نأننمتال ربدقتلنوكينأ (ابينامثو) .عفترين
 .[|| اردقم نقال ىأ ةعقوتم لاح هنأ (اهثلاثثو) رثكتتنالطعتأل مالكل از احم نو كسس»و عفترتف مزاملاو

 / | اذكفدصل ااردقمىأ ادغةيادئاصرمص هعمل جرب ترسم كلوق لم موه ىمراغلا ىلع وب لاه رثكتسن :نا

 0 هن الار: ىفاورك 3 لوةافاذ_هتفر ءاذاةم 'الاح هب ى نأز وجو لاف راثكتسال ا ار دّةم عملا امهذ

 00 بانل ازيهطتو نزلا ريبكتو موذلا راذناءاشأة مد راندا الاة ذه لبق سم ىلا هن هنا(اهدحأ) .اهوجو

 1 ىلءرعص | ىلإ هلعفنال رك [رثكتسا اك ةقاشلا لاسعالا هذ_مبكرد ىلع ننال ىأرثكتست ننةالو لاهم رحرلارعشو

 | اهثكتتن ةف كن امس كير ىلع نئتال ننس لاه هملع هينتمروغ هم اكل ذياب رقم كبر هجول هاك كلذ

 5 كلذ تاعفانغا كناق ماسعنالا كل ذارثكتس ماك ىسولاو نيدلا سعأ نم : ىهلعتام ساننلا ىلعننمتال (اهبنانف)
 : مهتمذخأتل ىأ 1 هيب كناؤسش ان مولع نعال (اهئلاثو ) ريصأف كيرلو لاق ادهلو مهماع كل ةةمالذ هنن ا سهاد

 ٍإ هثملاقيو فيعط ىأ نينملبح مهاوقن هفءضنال نال (اهعبادد) كلام هبرثكتسن ارحا كل د ىلع

 ا الا هذه لبقاهبت مأ ىت جا ةهدرالاتاعاطا | هذه نمرثكت#ست نأ فءضت الفرد قتل او «ةعضأ ىأرم اا

 نأءارغلاركذو نأ تنذك دمعأ أن أكأ أ[ د.عأى نر مأتهظاريغفأ وق ل-هوهلاق اد _هىلا بهذ نمو

 وهو (اهسماخو) دهاجمرايشتلا لوقلا اذدو ليوأتلا اذهل ده ثياذهورثكتست نأ نامتالو هللا دبعةءار ىف

 انو اطعا ذه لاق هتضعأ ىأاذك ان الو تنم لا طعتال ىأ نائالو هلوق ىعمن انبي سدسفملارثك ألوق

 ]|| ةراعتسالا لمس ىلع نا ان ة.طعلا تروسف نم دَهُف ىطعأ نمنا هادأو ْكسمأوأ طعاف ىأ كصأو أ نئماف

 ةمكحلاام (لؤالالاؤسلا) . تالاز اس ليوأتلا اذه ىلعو هنمرثك اذ امن لحال كلام طعتالو ىءمأف
 هاءاطعن وكتن أل جال( ل مالا)ءوحو نم هفةمكسملا (باولا) لمعلا اذه نءهع:مىلاعت هللا نأ ىف

 ١ اهضدلا بااطنال كل ذو كين. عن دتالو هلق ىفاسندلا بلط نع ىهن هناف ابندلا بلط ل_جالال هذا لال

 | [| ليلقلاىطعأن منا (ىناثلا) ةلاسرلاءادال لصي ل كلذكن اكن -وةزي زعمد_ءاسندلا نوكتنأودبال
 ا :ءاند بجول هنال ةودنل | بصنم قمليال كاذو 4 عرض-.وريغل كلذل عضاوت نأو ب الريثكلا خال منال نم

 - || مرغم نم مهتارج أ مهلا تم لاق اذهلو هنم ذوخ ا اريفنتو هماعتاهدصا ا تمرح بسلا اذهاو ذآ الا

 ١ || (باوملا) ةمالالوانتي مأ مالسااو ةالصا ا هءلع لوسرلا, ص: ىهنلا اذه (ىناشل !لاؤسا١) نوم
 كلذ نع ىهامنامالسلاوةال_كلا هلع هنال موحعلا ىضتقتاللاسأعا نير رقو مومعلا دمقيال ظفالار هاط

 وهةمالا قس ىفىعملا اذه لاه نم ساس:ل!نمو هءالاىفدوجو مريغ ىنعملا اذ هو ةوبناا بص لاهيزنت
 هللا ىلص”يبنااءا طة ىبنلا اذهنوك,نأريدقتت (ثلاسثل !لاؤسلا ) كااذ نم لكلا عنمىلاععت هتاوامرلا

 ليوأتىف دس ميرتلل ىبهئلارهاظ (باوخلاو) ا
 دال ىطعي نأ لبو هملع هلثا ىلص ى ١: لعمرك نأ ذي" الا نمد ه1 نوكم نأ له :<لاغقلا لاه الا

 ابلاط ىأرثكتنهوق ىنءءنوكحهروابو اسمو اصقانوأ !دئازضص وعلا كل ذناكءاو-ضوع بلطا امد

 امناو ناك فيكض وعلا بلط نعةرابع انههر انكتسالا نوكيف“ ءاطعلا سس لالا صقر نأ اهراك ركل

 الجار اثكتساباوثلابلط ىعسفءاطعلا ىلعا دياز ن وكي باوئلا نأ ب بلاغلانالةراهّتسسالا هذه تنح



 903+ هنا ةيعتما ح24: 9 حس داو

 (اهناند)ر وشرعت هلغب ب اطخنا نب رع هرمسف كل ذلف ماودأا ىلع ءزمسا دعب ءزيلسا هنم أب ددم 4نوُدن ىذاا ١

 لاق هناكمدنماىذلا لامملا هنأ (اهتلامثو) تاراصتا عاونأو عرزلاو ع رضاك ةدادزلام تءىذلا لاملا هنأ |

 لاو ف الآةعبرأنورخ[لاهوزانإ دفلأ مسهضعب لاقفدو دما لام اردقن مني رسفم ا نمو هدب دعت :

اكى !!ةدامزلا كاش بدعتلاو راكنالا هه مخ نؤلدعن مهب رباور فك ْ
 ْ ا دإا ىف ةدانز ىشن اسف عمطت ن

 هلوق فاك انهدودمملاق اهنرصالوءات_ٌكهعفت عطقنبإ الن امس سهل هناكلت اهم لاهوريثكلادةنلاورا الاد ا

 * ود
  ممتسوم ميسي مس صح رمل م مما مسا

 ْ | ةراشالا ماقم ماه وه لب ةفد هوم م ىيسملا فد فيال للا مسا نال لاؤسلا لازدقف لع مسا دم>ولا انلعجا أ

 زيزعلا تنأ كلن قذىلامتهلوق ةريطتو هداقتعاو هنظىفادمحو هنو كسص ىلع لم<«نأزوجعالا 0

 'دمحو هنأ هسفنل ى دي ناكو »لب فرشلا وولعلا ىف دمح ودنأ هن سل دمسولا اعذل نأ (ثلاثلا) ميركل

 ظ ادنح ونأ (.ثااشثاالوقلا) ة ةءانندلاو ث لن اؤر فكل ىف نكل دمحو تن[ لاقي نأ نكمفر 0

 لتع هلوةىفاكهمنىفنوطلا ىلا ةرا شاوهو هبال ىذلادمحولارب رضا ا دمعسو؟ لاه قلن نان لوءذم

 ا لاما“ (لوالا) هوجو دو دما لام اريسستىف (ادود#الام هلتلءجو) ىلامتهلوقت ه ميركل د دعب

 0س

 ْ راصشالاو فئاطا انةريثكلا نيتاسنلاو مجغلاو ليخاو لالا فئاطا اىىلا 79 نيباما دودمتدلامناكسابعنبا ||

 ظ 5 :ءهناقددع اذاريثكلا ا لابملا نال كا دوري كسحلا لالا هنأ (اهعبارو ) عانت الىأدود علو أ

 | ناهجوهمف (ادوهش نيبو )ىلاعتهلوق» ييلسلا عيشلاا يلا لممالا هتاكضتاءذهولأ كل نو رآ

 ّْ بلطا هتقر اغلا نيجاتاوناك اف ءاسنغ اوناك مسه ال هب ١ هنرقزافنال ةكجهعماروضح نيب (لوالا)

 ادا ارا توك تازود (ىناثلاو) مهروذح بحس. باقأ !بيطوم اس ا مدسم منأكو هديل

 أد ةرمزعاؤناك دهام ن ,عو لفاحملاو عماجا هعم نو دهشي لاينر مسهل ذويش مهتول

 | دلاخ ثالث مهتم لأ سعب دمعو 0 صاعلاو مانمهو ةراعو: دلاخو د.لولا نب دملولا لاجر

 0 ةسأب رلاو ضد:را هاا هلتاطسو ىلا ) اد.وعدل تدهمو) لااعت هلروق. 5 مادو ةراعو

 اذهب ىدي دما ذهل ابندلا لهأ دنع لاك اوج اسم وعاسقحاو ءالباو لاملا ىتمعن هيلعتممتأ موقف

 ا ةطسلاد ملا اذه ل_هج نمي ربسغملان هورومالا ىقهقرمصتو هتطسىأ ءدسموةهللاعادأ لاسقبف |

 |ىلاعت هلوق- ٠ شرق ةناحرو د.-ولا بقا كلذلو شد رقزباك !نهدماولا ناك رمعلا لوطو سعلاى

 ا كقسأو كك ةمعطأ اوىرادكةلزنأ ك_.حاصا لوقتاهت بجتلا انعم انوه مث طفل (ديزأنأ عمط )||

 ا نيذلا ٌمرونلاو تاناطأا لهو ضرالاو تازوعسلا قا ىذلا هتتدجلا :ىلاعت هلوق“ هريطنو ىهعسست تنام

 1 قرسفكذقو هداوو هلامفديزأ نأوجر مث لتاقمو "ىلكلا لاق" (لوألا): نالوقه_.فةرخ ”الافوأ ]5

 ا هريظنو ىلالا ةنلا تقاخا اه داضد 2 ناكنالوق» ناك, هنا قة الاى ةدانزلا كالت نا (ىناثلاو)

 | عمطلا كلذ: نعمل عدروهو ( الك ) ىلا.عت لاهم اداووالامنيتال لاقو انتا"  ايرفكىذلا تيار ىاهتةلوق ْ

 ا

١ 

0 
 راهن ىلع لديءاميشالار اسف انعللاكران هنوكع م هللا تاما ادا: ءلااذه هصصختف انريغتانإ الال ادسينع ا ا

 ناك هنا), ىلا هلو قع اري تامورهتفأ ىت- ااكةلوقدع؛ ناصق:ىدلولا لبو نرورستام لد

 اننتتان”ال ناك هنال ل_.ةؤدازنال ل لات الئاهناكف ان ٌدتسالا هو ىل_ءعدّرا لملعتةلا (ادمنعانتا ال
 | هتاقص نم ةرثكر نكرم الا ىو ريثعلاو ليك الاو سيلا, اك دئاسعملا نعم ىف #ذعلاو دش |
 1 هدول ةالاو سؤ يمال ةاراررفاع سأل كم

 | ناكدانعرفكناكمرفكنا ( اهيانو). لكللار كم لكملا ىف: اعزانموف ناكو تمبلا مروي اا يع

 هلوقنا (ابثلانو )رف كلا عاونأ سكس دناسعلار ذكو ا ايا هركشم ناك هناالا هيلقيء انسشالا هذه فرعي |

 أ ناك هنا هلوقثا(اودبارو) ةعنصلاو ةقرحا هذه ىلعناكنامزلا يدق نمهنا ىلع لدي دينعانتل 0

 | انتم الن اك هنا رب دظتن اف هتانسو ىلا_عت هللا تان: ام ةصخشه نم تناك ةدناسعملا كلنا دمي |دمنعا نت اناال

 هنأ (لر )نال ةدومسلاقوادرمس هفك ١ أسوأ (ادوعيعمترأس) انت فول #2 . كاريس ||
 ١ ١

 ص 3 كيس



0 

 مشا اذا هنافدعرلا توصريظنوهوريغنما ىلوالا :ةقئلا واه داسج أن ءاهريفنت الاه داس ىلارو سلا بق - .مسماو

 ْ 0 م عطف ى م لسراهصدب ىلإ يدل ةنيدلا)ةهماتطاناجرأ

 ىلعدي دشرمغموملا كل دو فاعصالا ةعص دنع ل هعاسغار ةنلا نوكي نأ ى ضي اذه ن اوهو لاكش هسف ىلو

 ن اوةبكلذاوءارحالا ةعيص دنع ني رفاكلا ىلعديدشلاموملاامناةعاسلا كل: ىفنودوميمالزي رفاكلا
 روقانلانال كلذو ةيناثلاةشفنلا هنا (ىلاثلا لوقاو) وال ةنوملا ىلءانمةيانتيلابىأ ةيضاقلا تناكابتيلاب |

 وعملا اًذوااروقان ىعشالو أر قن ةناشا !ةرااىف: ذا نأ ديرأ اذاهنازوصذ تكسر ىأ هءفر ةمىذلااوه

 ١ ناك بمن أم موطاما وب مضي ام موضاهلاكرقنلانم لو انروقاسننآوحو تعال اذه ىف لوقأو

 || ىذا ينعم اوفرقناذاف هلوقفلماعلا (ةيناثلاهلثملا) همفرق:.امالدب رق امدوقاسنلا نوكي نأ ضيفي
 3 | مودم نإ دن )ىلاعتهوق 95 بعصو صالاريسعدوقانلا فرقنا ذاربدقتلاوريس ع مونهلوق هلع لد

 : || هفرقت ىذلا موملا ىلا ةراشا,كل ف هلوق (ىلوالا”ةلقسسملا) لئاسم مف (ريسي ريغني رفاكسلا ىنعريسع
 3 | كالذف هلوقلاريسنةنوكينأ (لوالا) هوجو همففذتم وبامأوريسع مون موملا كا ذفري دشتل اوروقانل ا ىف

 | اللول اعفرشنلا ىلا فانشملا م وتلا ىلاةراشا نوكي نأو رقنلا ىلا ةراشانوك. نأ لمة< كاذف هفوة ثال
 1 ًاذئءونوكبنأ (ىاثلاو) بصنل! ل ف ذئتموي نوكمفريسع مويرقنلا ىلا فاضملا مولا نع كلذف

 5 ا.( ركل جرا لح قذنموياذه لعفيسم مويرقلا مولا 5 هناكربخ رم سع مولو كل دنمالدب للملا عوف سه

 |دش . الاريدة:نا (ثلاثلا) حفلا ىلعىب نكمتهريغوهوذاىلام وذل فيضأ 110131 نسالدب
 || موملا كل ذرسسع (ةيناشلاهلكسملا) رقة:لاوهذئموب ىف لماعلان وكب نأ ىلع ريسع مول ردن د ءولرق ا

 || ماكتواق دز نو رشحيو مههوجو دوسنو مولئامثن مهتكن وام ءرو باسل ا ىف ن وشق دقاشي مهن الزي رفاكلا ىلع

 ظ | باسحلا ىف نوشقام الم الريسي مهملع هنافنوئموااام او داهشالا سور ىل-ع نوصختفي ,_عسراوج

 ' || :الذكمف:ىف هنالرسعلاب ىلاعثهللا هفصوامن !نوكب نأ لم_ت<و نيزاوملا لاقث هوجولا ض نورمشحتيو
 | نوكيهلاالا توببشي ناداولانأو نوعزفيذئمو ءاسبنالا نأ ىورام ىلعني رفاكل او نينم زمملا نم ع.مجلل
 ني رفاكلا ىلع هنا عملا نافريسع مول هلووق ل_ءفقولا نال لوتالا لولا ىلعذ َدْسَأ هنضرافك.لالوه
 سو رفاكلا مث لكيلا ىلعريسع هسفن ىف هنأ مل !نالفقولا نسحب ىناشلا ل وتلا ىلءوريسيريغورمسع
 ىلءامأ (باوحلاو) هنع نغمربسءوري سب ريغهلوةة دئافاف لة نافريسي رم ريغ هلع هناوهو ةصاخ ةدايزب هسق

 هلوتذ ىناثلا لوقل ا ىلءامأو دعربغ ”ىلوو ضغبمريغ ب كلانا لون :اكديك أتالرب ركبتلاف لوالا لوقلا

 رفاكل اهب صتذ ىتلا ةدابزلا دمي ريسي ريغ هلوقو ني رفاكلاو نين مؤ ملل ل اشلاريشعلا لصأ دسفي رياسع
 ةفصب رسعلاتنث أو لك لرسعلا لصأ تن .اقاريثك ارسع نوكيدقو اريسالملف ارمسعنوكي دقرسسعلا نال

 اريسي ناك ني رفاكل ا ىلءريسي ريغ هنا لاهاملس ابعنب لاق (ةيناثلا هلئسسملا) رفاكللةّوتااوةرثكلا
 ظ نوهيماسبعنب ا مسهفامملالاو ةح باطلا لملد ناالول لاف باطانا لمادب لاف نم ضعبف نيئمؤملا ىلسع

 اوعجأ (اديحوتقلش نموفرذ) ىلاعتةوق ه نمؤملا ىلعاريسسي هنوكرفاكسلا ىلعري بي ريغ هنوك
 لالا ىلع بهندنا (لوالا) هوجو ادم-و هلوق س هن ىفو ةريغملا نب دماول اوها:ه_هدارملا نا ىلع

 نيهجو ىل_« قاانلنا نمالاس هنوكو قولخل | نمالاح نو حصر نأو قا انا نمالاح نوكينأ لمت< مث
 هقفطناف ىكرمش ميدو هتقلش (ىناشااو) هم ماةّالا ىف فاك ىناف هعم ىدحو دقن (لوالا)

 هلوةك داوالو 4لامالادي رذاد محو ناك ام لاح هل ىلا ىم_عم ىلعذ قولخلا نم الا هنوكامأو دنحأ
 دماولا ىف تازرنادب الان الكل ذو ملا ىلع بصأ .(ىناثلالوقلا)ةرعلوأ كافل اك دارفانوةثجدتلو

 ظ نمو فر ذ دارملافر ,ظ: ىلالالوريطت برعل | ىف ليل دم- ولا نبا دمح ولان لوي ناكو دم ولام باب ناكر
 ١ الأ هنأ. اوعدىفهقتاهقّدصب نأزوالاولاو هولا اذهىف نب رخأتملا نه ريك ن عطو ادمحو لا تشع

 ١ || انا (لوالا) هوجو نم ف.« ضوهو فاثكلا بحاصو ىد>اولا ةرثا دللاو سلا اذهو هلريطت ال دمحو
2-0 | 0 
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 ٍ ا م



 | مهيانأو قربلاكم هتبعأرمثع ة نامت هعمو كلام يشع ةعسترانلا هئزخ ناني رسنملا نع”كدحاولا يكسو |

 أ 1

 : 5 او مساك نيمسالا نا بيسلا والا ىف ىنس نبا لاه نئالعاف عساه ىلع رمثع عسا يلع نام سنا | ٍ

 | نأ عد ىأ نبا لاق مك اهمأ كتلك سد رغل ىلهح ولآ لاف رمدع ةعس سلا ملع ىلامت هلوق لنا هلا | ش ىور (دكن المال ارانلا باخ انلمحامو) ىلاعتهلوق «ني«:عومجمانوكياذه ىلعو ناد نع ١

904 ١ 

 : ناو ةدالل هل ناو ند !مالكن مالو سنالا ءالك ئه سلام الكد ت نم تهد« لاف لوسرلا دنع نم حرخو |

 || هركذاغارمشنلالوق هنا نم انهههلاه ىذا !نا اناعسالا لوأ ىف كاذب ئةأ الف ىلءيالوولءب هناوةوالطا هملع |
 أ ةةيطال مءارتسسابعني! لاه (رتسهيلصأس) لاقت « داقتعالا لس ىلعالدرقلاو دانعلا لسس ىلع |

 || ضرغلاو (رقساملارداامو) لاق ث.» ثثأتلاو فيرعتلل فرسمسالهئافكلذلو خه نم ةسداشنلا
 ضرغلاو دحاو امه انعم ناقد ارتم ناظفل ام لاه نم مهم اوفلتخاو (رذتالد قسال) لاق مم« لدوبتلا ا

 : اوركذق رشل ا نءّقبال لاف نم مهئمو بع ضرعأو نع دص لاس ياك ةغلاملاودمك انلا رركحجهألان م

 ١ دواعتن أر دتالفا ديدج اقل او د_.عأاذاف اي ثمظعلاو ىعللاو مدلا نم قسالاا (اهدسأ) اهوجو
 || نيةصتسمملا نمقيثال (اه.اناو) صابعنئانع ءاطعةياوراذهوادبأادكعو تناك مبدأ: مهقارحا |
 1 نيبذعملا نادبأ نم قال (اهئلاثد) هنق رحأ الا! ثنييذعملاْك ا وأن ادبأ نم رزذتال ممهَسذعالا باذعا] |

 || لاقم « .مهيذعتىفةدشلاونوقاا كلت لمعت -توالا ايش امو اهتوق نمرذتال نارينلا كلنا مثاثيش

 ١ هحالثبللا لاه (لوتالا) نالوق ةحاوللاف (ل والاهل مسملا) ناَتلّثسهمثو (رشللةعاؤاز

 اردو (ىناثلالوقلاو) اهقارحا,ةريشلا دو فن ءاّرفلا لاه ةريغملا ىهة-اوللاقهري_غاذا هحواو شطقأا
 5: نأ مخ !تزربو هلوةكوهو ماعةناع- ةريسمنمرمبللج داناخ 1 ةحاوللا عمنا مصالاو ن سلا لوق |

 |اهج ولاىفهجولاا ذهب نولُ املا نعطو قربااوخ عملاذاحولي ىلا حال ن :لومتلا اذه ىلعةحارؤاو ىرب |
 طرق (ةياثلا هلكسسملا) رذئالو قيتالاناهلوق عم ةرمثبل ادي وستي اهفصي نزوح ال هنااولاهو لالا

 | (ىلوالا ةلئملا) لثاسمهيفو (ريششعة م -تاويلع) لاقمث « لي وهتلل صاصتخالا ىلءايصتة-اّوا
 ' افصرشع ةعست ىلرقو اف:صرمشع ةعست ل ةواك-امرم دعمه اهله ىلع طل توراسنل ا كل: سمأ ىلو هنأ عملا

! 

 ؛ اهودوددبعلا اذ_هرب دقت قىلاعملا بان رار د (ةئاثلاهلمسملا) مموج نمدارأ ثرح مدهمربو ظ || هينك ىفاغل نيعيسس مهدج أ دخأ: ةجرلاو ةفأرلا مهتم تعزن رضمو ةعبس ولم مه ددسأ ىف تسسم عسي | ةنسةريسم مهدحأ ىكشم نيام مههاوفأ ن مراسنلا بهل حرذمهما دقأ س قمه راعشأو نصابصاأ |

 .) ةئطايلاةسلئاو ةرهاظلاة سس سجنا ىهف ةمناودلساى وقلاامأ ةيعربطلاو ةيناودلا ىوةااوغ ةيلمعلاو | ةيرظنلاا توقف ةئاسأالا سفنلا دامسف بيسنا ةمكلابابرأ هلوةت ىذلا هجولاوهو (اهدحأ) '
 أ :ضاهلار ةكحمساملاوةيذا.1لا ىهفةيعرسطلاىوقلاامأو ريشءاثثااه_عومو بذغلاوةؤمثلاو
 | ,ز_هوه تاف "الا شنم ناك ال فرمشع ةعسن عومجم اف ةعيسسهذهو ةداوملاو ةيمانلا وذي ذاغلاو ةعئادلاو
 ١ د اوور افك اهئم ةّمسسف ةعيسس مو باونأ نا (اهيناند) اذكه ةينانزلا ددعناكمرجالرمةعةعتلا
 ا اتت عألا كرت ب ب ةئابز لانه سيل اسفل بادام أو رمش ةينامث عومجماوةثالث ةنسلا باوبال ا كا”نم ْ بان لكسل نوكمق لمعلا كرتورارقالا ل رثو داقتعالا كري :ئالئرومآلرائلانولخ دير افك !نا غق اسفل
 : ع دل ا اوةمئابزالا مهبأن ىلعت ركن الف لمعلا ل رتسيسالا نيدل لبلوةاالَر بيسال 5

 ةولطو ديو رفح ىلأ ةءارق (ةئلاثلا ةلئسملا) رشعةعست ةءنانزلا ددعراص مرحالم ةدايعلاريغب ةلوغشم ا أ ردع ةعستاهنم قف سلا تاولصلاب لوغئم اهنمةسيخ نورشعو ةعبرأ تاعاسلانا (اهئلانثد) رسشعأ

 (سنأأرف وهي اصي نعال ا دحأ لاصتا ودل ةراما كلذ لءجو ف.ةضمال ىناثلا لو أ نكساف تاكرذسات كف
 ١
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 هه

 | نمدوعصو ادءصانادع كاسي هلوق لهم قاسطي ال ىذإ | بعصلا قاشل با ذ_عاا نم قانامل ل٠

 تاذاهلعهديعضواطكر انلاىفةيقعل مسادوعصنا (ىفائلاو) دعمملا ةقاثدو دكو دوعص ة.ةعمهلوق
 راننملمجدوعصلا , مالسلاوةالصلا هبلع هنءو تداع اهءثراذاو تباذوبر عضو اذاو تداعاوعفرا ذاف

1 

 لاشي ( ردقوركف هازل اةفهدانع ةيقيك ىح ىلا عت هنا ئادبأ همن كلذكىوبي مافي رخ نيعيسهمف دعصب
 «رداقذ هلوق نهدار ااوهو هأهوام الكءماق ىف بترركحح. هنا مثرب دتو هكر طناذا رمال ف

 | هللا هلةقم بهل وق هل مو ماظعتسالاو بمعتلا دنع رك ذلامنااذ_هو )0 سس ىلاعت لاق مث

 ش كلذ هدساح هنلعوعديو دس نأب قيقحوه ىذلا غلبا اغلب دق هنا ءانعمو هر : مك امه ازرخاو هعمشأ م

 | نكمال هنا عب هرطاخة وق نءبردقتهنا (امهدحأ) نيهجوانوه ل_ة< هنا لوقنف كلذ تف ماذا |
 "لع هلعءاتلا ) ىاثلاو) لئاقلا اذه هرك ذاممىوق الو مظءأ ةهشب مالسا ا هملع د نأ ىف حدقلا | ١

 1( زتؤمك لقمر لاف ه ط وةسلاوتلك اكرلا ةباىف هركذ ىذلا اذه نا ىن_نءازهتسالا قب رط
 اسمر لاق م قالا .غابأةنانلا:ركلاف هنلعءاعدلانا ىلءةلال دإ | ا:هه مث ةلك نمدوصقملاو
 ْ : ريدقتللقحاللا ارظذلاو حار هس قياسلارظالاقردقل كلذ قرات ناو رف اناثورك ثهالؤأ هنا ءملاو

 1 أههجو لاوأ كلذ دعي فصو ىلاعت هنا هيلقلاوحأب ةقلعتمةئالثل ابنا رماءذهف طات-الاوداذهو

 2 افراعناك هنا ىلع لديرمد وسدع هلوق نا لعا(قوال اهل -11)ناتلسم هبفو (صعسو سنع مت ) لاقذ#
 أ دعبدلا (لوالا) هوجو هيلع ل ديو ادانعدب يركب ناكمناالا لسو هلع هللا لص ده قدص هباقىف

 ! كلذ ةمص اد قتعم ناكولو ههحوىف ةسودعلا ترهظ ءروظي هنا ىلع مزعأم الكه سفن فرد تو لمأت رك نأ
 1 ةّدشل هناالا ةهب_ثلا كتف عض لعي ناك هنا انلع هب حرفي لاا هنكأو هك ارداو هط ابنت انج رفا ةالكلا
 11 ىورأم (ىناثاا) ةهحوىف ةسوعلا تر وطب سلا | ذولف ةمشلا كلت نمدوبأ بست د ع ناكام هدانع

 لةفاوضرعأ نافهلوق ىلا لصرالف ةدحسل ارأو ا ورسول الا هتيم
 ناكهنا ىلع لدياذهو تكسب نأ م-رلابو هتلايد- ءاولامدن دوو داع ةةعاص لثم ةقعاد مكدرذنأ 1

 نهوهامام الك از ارم هدا و مهالاه دماولا عجراناو ةهللاق داصءاعدلالوءةمهنا معي

 دءاولا امص_ْيرق تااقف ىلعياموول عىل هنار ةوالطل هلع ناو ةوال- هلن ان نسا مالك ءالو سثالا مالك

 ظ لاقفخ الا ني اان كلام ل امفانوز كم لعل خد مهو كفك ان لهجوبأ لاقف اهلك ب رق نوسغ* ءاامصولو

 تا اًضوع كا نوكسلالام كا عمجت سير ةهذهو هبات أو د- مث ماعط ن نمبيهمتومص دق كنا |

 هيمأق تّركفنت ىكلوالاممئمدخ 1َن اردت ف كف نوءب_ثيامهقاولاقند# باص نمذدخأتا 92

 أ سنالاو ناسا مالكم سل هنان هفارتعاو نآرشال هماظعتسا لوقأف رحاس هن االا هي قءانا مشد الفاريثك

 ظ رصسلا هنا ملعب ناك هللا (ثااثلاو) نا قاعي ركل نالا دناعم رسل !«اعدا ىف ناكمثا ىل_علدي ْ

 ردسلا هب قءلي فيك هللا ىلا الا وعديالا د# نارجاطلا نم ناكو ةركلملا لاعفالاو هتلابر كسا | ىلع ”ىئبم

 1 هلة يلا) تاتوبو بذكهلوقي ىذا نا هلق ىف لي تناكهئالرمسو سمءاسمناهناءوجولا هذه عومسج تدذف

 ١ ماكل يق هسويعىف هنا ::ا نعى دين اف هينبعنيبام بطقاذا ساعو وف سدعي سدع ثلا لاق ( ةيئاثلا

 الأ نالاقفربكساوربدأ ث) .ىلاعتهلوق « لس لبق كلذ عم يضغنافرمس لدق همفر كفو كلذا مها ناف ْ

 رود رمال ادهنالاّمف نامعالا نع ملظعت ىأريكشم اوله ىلا ساغلارءاسن ع ربدأ (رثوبرح»ال ا اذه

 . عما (لوالا) ناهجو و لوقو ةببسثلاءذهركذ ربكتساو ىوأك هنا لل بيعت افيمرك ذامناو

 || راص غلصالا وهاذه وامام دعبىأ م هرانث[ىف موق نعهب تثد_تاداارثاد اا 8 رثامهلوت وق

 .[|| لاف « راثيالا نموه نوكيا ذدخ مؤ رتختلا عبس لة (ىناثلاو) ناك نع لايرى تنم
 7 نهال ناك ولو هريغ مالك ن مطل هنآ ىلإ كلذ بش رشلالوقادهنا ىعااو (ىشيلا لوقال !اذهنأ)

 ديلولا نا ىلع لدي مالكللا ذهن امءاوةبراقتم ةغلا رعم ف م-عقير امذاةّ:طراعمنءاونك_ةللاعاك
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 ةحو نه هلرتلا ةبعاد ترا ل ءفلا ةيغادتدنرتا ذا الدولمتما لاح دفق ةكلا ةعادتم , وقت فرثأ

 هنالءاو لءأهقلاو عوقولا بجاو لء-+غلاريصيف ع وقولا عنتمنوكيذلرتلاف و عسب حوجر رملاو

 | باكلااووأ نيذلانةءتسل ( اهلقأ) ةءعبرارومأ هاشتملاا ذه لازنانمدوصتملا ناني ىلاعت
 (اهعبارو) نونمُوااو ناحل او نبذل باترنالو (اههئاثوإلئالا وثمة نيذلادادزرو (اهءنان'ق)

 هدهرع سف ن نمدوصقملا نالعاو الئماذ مهللادارأ اذام نورفاكلاو ص سهم_مب واق ىفنيذلالوةماو

 نانمذ ا لعح ىلاعت هنا ىلع دننآرقلا دل (لوالالاؤسلا) تاءاودوت الا اوببالا صلت: ال تاناالا

 م-مئاتنفاىل_عجامهنا (باوماو) كنذةفهحولاام ةعيرالارومالا هذها ايد ةءنانزلادد_عير افكلا|

 اورفك. ندالةننفالا مم دعانلع-اموريدَقتلا (لوالا) ن نيوجو نم هناسو ءايدشالا ذهلاببسددعلا

 أ اذه رك ذتذق ةطاعلاو اولاف لو دعريةحتاو كوطعم |اذكت اعف لاةءاكباكَلااَو ووأ يذلا نةتسلالاو

 اورفك نيذلا ةنتفالا ء-مدعاناعّجامو ةوقنمدارألا نا (ىناثلا) ىرتا زادك ران عضوا ا
ْ 

 رثوم ا نعربع هناك ر معه. عضوماورفكا نيدلا ةنسا عضو هناالاريثع ةعستالام مدعاتاعحامو هناوه

 رثأت ه وأم (ىناثلالاؤسلا ) رثؤملا كلذ مزاول نم رثالااذ_هنا ىلع اعبمدللا رثالا ىلع لادا ظفللاب

 ناك امل ددعلا اًذهنا (اهدحأ) هوجونم (باوملا) ٍِباَكلا لهأ ناق.تساىف هياثنملااذه لارا
 امناًكإلذْنا روظف عنو ةسارد ةّقياسرخع نم كلذ قذو ىلءريسخ أ مالسلا هيلع هلا مهما ىفا دوو

 اناا هيؤودادزب باكل ا لهأ ن م سو هيل عقلا ىله دمك اونماآسذااف“ (ىسلا نم ىنولا بحس لص

 اذهوهةنازلاددعن ا امهفنؤرقيا وناك باكَلا ل_هأفنيذ د ءاناك ل.ئالاوةاروتلا نا (اهمنانثف)

 اوعمسال ف نياَكَلا نيذهىلا 0-5 ركلا قرط مهللعل لد وعتلا لك كلذ لع تول رعب اوناك ام م.نكئلور دا 5

 قدصلاؤقطاوهددعلا كل ذنااونقمتساو كالذي ىممامجا ىو ل سو هملء هللا ىل_ص هللا لوس نم كلذ ْ

 م ا شيرقر افك لاح نءلعيناك ملسو هلغهللا ىلص هللا لوس نا (اهتلاندلا]

 نا عمملعلاو رد قلاودم- ولات ات :افهءنوزّم-ساوناك مال هنمنوكهضيو هن وز حسب مخاق بمحتلا ١

 هنمهتن رد ةدشو هللا لوسرب مهءازهتسا نا ٌثبعلا د دعلا اذه رك ذ ىف ف.كفرهظأو مضوأ ل ئاسملاك لت ||
 ايندلا بلط ملسو هيلع هنا ىلص د ضرغناكول هنأ دجأ لك ملعب اذه دزعف قس | اذ_هراهظا نم هع: ءام
 لقاعلك لعدباوز مسنين او بالم منأب هلععمهركذانلف بسعل اذدعل || ذ_هركذ نعزرثحال ةسانرلاو

 نيبذكملا بي ذك .الو نية 3 دلا قيدصتمال كلذ ف ىلا ناك ام هناو ىولا خبل ةوهامنا هنمهدوصقمنا |

 رطب لام نت (باوحلا) ينمو اناا دايدزا ىف ةعقاولاذهرئانام (ثااثلالاؤسلا)

 أ داع نه كال فالناو بذكلا نع اهزتم ثان" داخل ع. جب نعامنغتامولعملا عمممامملاعىلاعتهتوك

 |(نذكمالق داصدنأب :ىلاحال العلا لح م لئالذلا كلر اضصتسان لغتسشما اًذاف اهتمت فرتعيو :ّدعلا مذهل ْ

 ١ اده ةمض نمود نه كك ف بيدهل اددعلا اذه نم عبطلا ف لصاملا بمتتلل اعف اد ل وجال كح

 أ دارملافنيدللا داسقنا رثك أو لئال دالاراضتسا د21 تام اما ذهرابّدعا دنعريصي نم وااَنأك ثالوددعاا

 : هده ىف مكلوقاخ ناصقنل اوةدازلا لمت ال كدنعنامالا قدح (عسارلالاوسلا ( اذهنامعالادادزاب

 تدثاالا (سماس1الاؤسلا) همزاولو زان“ ىل_ءوناءالات ارث ىلعيإ-ه (باولا ) ةناالا|]

 اونو أ نبذل بان رالو كل ددعب هلوقفةدئاغاااهنيئمؤمالنامعالا:دابز تننأو باكا لدال ناقيتسالا

 |ناسنالادهجااذاف ةهيشلا ريثكة او .ةداض ءامنتاك اذابولطملان1 (باوملا) نوم وااو باكتلا |

 ! تاسئاف ةمشلاو كشلادوعسف قيقدلا لسلدلا كل: تاناةع نم ةئافقم ني لح اجرت نقتل لصال هنو

 |لد>هناود مالك ااه :داعا نءدوهةملاق كلذ دعب باسترالاّن ان رطىفاسش ال لاودالا ضعب ف نيقءلا | ا
 |اولاق نب رمسفااروهم» (سداس لا لاؤسلا) نب قالون شهلا جم لد ال ثدي مزاج نتن مهل |
 ا هذهنا ”ىلصلا لضفلانبني-سهلار تصدو نووذاكلا مهمسمنا نضع مهب ولق ىفنيذلا هلوقريسف: ىف | . 1

١ 

 إ



 # ى وما

 هت همسللمل
 هيل 0 ا

 | لال ربا را ناكل ماع لك زبأ ميظعلا علا منو رع ةعسترانلا نرخ وس !إ :

 اضاع مناف وفك اورمشع ةع.سس مكسفك نأ ش هيطنلا ديد _ثناكو ىبعملا :دلك نيد.سأ سد شالا وأ

 0 ا كالا س اقنال مكعو نول.سملا لاو كلذ دشالاوب أو ل هبوب لاه ْ

 زانلاس ,<يئذلاناصسلادا 55 اونيناحملاب 0 الملا ساسة ال دس ءلاو أوت ىو دال نيم

 ش (هدحأ) جر ةكئئالم مهلعجاغا ىلاعت هلا لعاو يتالسالارانلا باص ا.د هدسامو ىلاعت هللا لارنأف ا ظ

1 

0 

 نماشنلا ثومدملا لوسرلا تدب كلذاو ةسجرلاو ةفأرلا ةئطتم ةمسنلسا نال نييذدملا سنس فالس ووكيل ١

 (تاعاضلا ىلع مهاوقأو ىلاعت هللا ةمدعم نع قام ا دعب ا مهن ا (اهينان) 0-1 ا 1

 3 ا 1 ل ( اهتان) ةقاثلا ظ '

 ةماعلا سا مسدس ةءالا 30 هل نقال

١ 

 أ أ نناكت واعيا بو ازا اذا 3: توون ضم قزاز لوا جل ل نك | 0 :

 3 ١ ' دابا ةنولوتيونززم#: :رافكلانا (لوالا) نيسهحو نمرافكلاة تسهل مراصاغاذدعا | ' ٌ

 لكو نيعملا هنامْزب تان“ كح للا نمدمساو لكري دع: ىف لوهتلا اكو ةلخاسر يدق دج و نااد_هيو [ةافلس ريد :

 [|| ىلاعت هنوكىلع ةمامقلا تاما ف لوةلارادماناقرانلا ىف ثكملا قطيفة كرونلا نمىولغاورونلان

 تريل الا اديثديد كلا باذعلا كلذ لم ىف < يلا قس نأ قداعنةساال هلا اكف تاكسملا لك لعارداك أ
 (|| اورفك نيذلل ةنئفالامهت دعانلعجامو) ىلاعت لاه مث مل ريغ نم لانه هك الخلا ءاقب ىفداعبتسا الا ذكف 1

 1 || لوقلي نونمزلاو باكت وو نال باترالو اناعااونمانيذلادادزبو بادمل اونو آنيدلا نقمتسدل

 اأاذ- 5 (ىلوألا هل كسملا) نامل ام هنفو (الئماذ ييهقلا دارأ اذامنورفاكملاو ض م مهيولق ىفنيذلا

 2 لءاةلاددغلا اذدنولوي رافكلان ا .(فاثلا) دوولابددعلا اذه: صتصخقأ ضمة ا اموْني يش

 ماك ةمايقلا ماةىلا هلا قاخام لوتأ ن نمسنالاو ناسا نم ماعلا قلن رثك آبي ذه نيفاو نونوكي

 ظ . | نوكين اودي الف ةهانتمملاعلا را تالف (لوالا لاؤسلاامأ) نيلاو ا نيده ىلا نودفتلي الف ناعالا 1

 ظ صصخ م هئاوهو لاؤيسلا كلذ جيرثل ذدنعو نيت عم ددع ماعلا ذدت لج تفاًأتاهتمىتلاةدرفا! رداوعلا

 |ناكاملهئاف للعلا دابعا ىفلوةلااذكو صن اورخآ اره وديدد_علا كلذ ىلعدزي لو دامعالا» ددعلا كلذ
 ْ ظ ُت ثدح نا لبقملاعلا ثدمع ل لذ ةهانتمريغ دريد عناصلا ن ءملاعلارخ امدةفاعدقالالاو 0 دمحم ماعلا

 هلراّت اوراتغر داه هنأ.الا كلذ نم دنع باوحالو: ةدو دما ةدو دم اديئانرسأت ماسسحجالا نم داو

 صيسكىفاذكمف لالا هل. قاش ىف دقءلاوه بازيلا! ذه ناك اذأو هل ءربغ نمدلثم ىلع ىلا حج ريتا
 ىطعي نا ىلا عتهتلا ةز دق ىف .دعربال تالاف رعضف» (ىناثلا لالا امأو): ددسعلا !ذهيراخل ا ةبن انز
 ش لاطرنماثل نم ننكفمو قلما” بي ذعت لعن رداهتهنوريصام ةوتلاو ةردقلا نمددعلا | دن 5

 ظ هلدناملالام ىلعار داكن ىلاعتهنوكب فرتعا ع نءامأف هقلا ةردةلاكف حدفلا ىلءنيلؤسلا نيذهرا ده ”هلهبابو

 1 تادا هدّدس اللا هلاسه هءاق نءلازاسندإ لاو آف الخ ىلعةماسقلا لاح آنا ملسعو تاروهسةملا نم

 1 أ ىلا عتةلوق نال لاهم الاهذمب لالضالا ديري دقلامعت هنا لاه نم جحا ( ةمتاقلا هلم ا) ةيلكلاب

 | || ةلزتنما تباجأن ب رذاكلا ةزتقوهاغا ىلصالا دوصقملا نا ىلع لدباو 7 نيذا|ةنئفالا ممدع اننملبو
 |رداقتىلاعت هلا اؤفرءيو اولدتسيا دعتلا ديدشتةن ةنمذلا نمدارملا قابخسا لاه" (اهددسأ)ب هوجو نه:
 ًادارملاو كلا لاه (اهنناناؤ) ءابوقأ أكلم فل ةئامه لع ىوققءالام ىلءرمشء ةعسنلا*الؤ»ىوة.نأ ىلع
 اذهعو هن اصس قلاش الءىلا نيءملاددعلاب صسقلا ةمكح>-ن ونمؤاا ضو, ىجسن امهمال اةنمقلا نم

 ١ بيس رفكحلا نم هرفاوعقواع .ةذهنلا نمدارملا كنا (ابتانو) هيناسعالاباو سعأ ىذلا هباشتملا نم

 1 09 | ىلعمهاه وقءكلذو اولاهاماؤلوةلو هباوبذكللاورغك نيذلا ىلع ةنسالا ىدملاو ةنزطئاددعن عبيدك ل

 ١١ (| لازنال لهلوةناثاالا مترك ذا ءئىشىف عازنال هنا (باواس!ؤ) فاطلالا رت ىلا عج ار وإ_صاحو م_هرفك
 أ اهلازنا ناكرفكلا ةسعادة يوقف نكي لاذاف' ال مار فكسلا ةسعا دةي وقت قرثأت اهباشتنا هذ داق

 عسي احح
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 *ىلع ونأ دشن اوانرك ذام ىلعاوسةغللا لهأ دنع نانءا رقلادىدحاولا لاقيعبلار لتر داما ا

 ربادلا سماك ةدماف باهصد «* مهعجو كولملا كرت ىذلا أو
 ىأل للا ربذو ل اج ا ىربد لاقي راسها دع ءاسىأربد ةبدتق باو ةدسعولا لاق (فاثلالوقلا) | |

 اذاعيصلاو) ىلاعتةوق ه« رابنلا ىضمدعبليقأ اذا زيداذا ىعماذه ىلعف نرطق لاق رابنلا دعب اج |
 لاهم 0 ةدضماىأ ةرذسم دع ءولهو>وهلوق ه:مورذفلاءاورف_أ ثي دا ىفو:اضأ ىأ (رقسأ

 الكل ليلعتوأ مسقلابا وحوه مالكلا اذه .(ىوالا لَ ءملا) لاسم هيفو 0 سال

 لدولا ف هذنالو عوطقم ىد>-١فلأ ”ىدحاولا لاق (هيناثلا ةللكسسملا) سكنا ضرتمم رسل وأ ظ

 سامقنا فذ! ااذهسلو هليولااك ةزمسهلا فذحي ريكلا ىدحالاهن ارق هناريثك نبان ءكوررأ

 ىزكلا عجربكلا فاشكلا بحاص لاق (ةقلاثلا "هلك#سملا) ني نيب لعب نأوعو فيقنتلا سايقلاو

 كانو ارنا كايدو امناع ىلعف تعم لعف ىلع رلغف تعج كن ثدنأ املاء اك ثدن انلا فلآ تلعج

 (ةعئارلا ةلعسملا) ”هلءاق عجب اهئاك ءاعصاقلا عجب ىف عص اوقلاو عبرلا هّتفسىذلا با 2اَرغو ءافاسلا |
 ةعبس ىهو مهب تاكردربكلا ن مدارماوريكلا ىدحال فرع ذ ىوب قلارتسنا نمي بكلا ىدحألابغ ا

 اريدن) ىلاعتهلوق . « اهنمهتناان ذاعأ هيواهلاو مىحاو رقسو ريعسلاو ةمطللاو ىلغاو ' هج

 ل.ةوافافعءاسنلا ىدحا يي لوتتا# ازاذلا هاودإا ىدحالا منا نعم لعقد نمزيرتاريذن (رمشل |

 مّدقتينأم كما نا) ىلاعت لاو مث ع ارنب فلز ارك فرم نوار «”ىلأ ةءارق فو لاحود

 مذرلا عضوم ىف مدينا (لوتالا)ناهجوةن ال ارمسفت ىف (ىلوالا هلك سلا) ناتلكسم همفو (رخأتيوأ |

 امهءاش نا ناقاطمرخأتلاو مدل اهانعمو لص: نأ ضو نا كلوقك هيلع مد ةمربخء اش نو ءادسالاب |
 ةكملف» ءانث نمو نموملف* اشنخهلوق نعم فوهو هنع فلذتل اوريلن ا ىلا ىيسلاارخألاو مد ةةلاه دار او مكن ظ

 أ ىلع هقو ءريظترخأتيوأ مّدقَتي نأ مكنم٠اث نم ريذنامنارب د_ةلاورمشنلا هلوق نم لدي ءاش نأ (ىناثلا)
 نماكعم دبعلان وكىلعاب الاهذهباوصتحا دلزتعملا (ةيناثلاةةلمسسملا) عاطتسا نمَتببلا جس اثلا |
 | درعلا ةءيشم نكل هتئيشم ىلع قلعمدعلا لعف نأ ىلع تلددي الاهذهن |( هءاوجو) هيلعروب ريغ لعفلا
 ع ذو ءملعانل ةحتما الا هذهرصتذئنمحوهللاءاشينأالا نو١اشتامو هلو ىلاسعت هللا ةئيبشم ىلع ةققاعم |

 ىلاةئشاةفاضاىئعمنا (لوالا) نيرخآنيباودتي الاوذ_مبلالدّتسالاهجو نعباعصالا |
 نأ عم ىلع ىلاعت هنن ةشيش لا هذه نا (ىناثلا) رفكملف“ اشنمو نمؤملفءاش نو هلوقك ديدهنلانيبط اخنا |

 ْ نيعلا باهصأ الا ةنيهر تدسك اهي سفن لك ) لامتهلوق * رخأتيوأ مدقتي نأم كسه ضم هشاءاش |
 هنال سفنلا ثيأتلنيهر بدك امى مالكه لوقف نيهر ثن انتسب ةنهر فادكلا حاصلا ْ

 نكرلا نعي مسا ىهابناو ثنؤملاورك دملاهبق ىوتسي لوعفم ىنهعال_عذنال نيه رليقل فصلا تدصق ولا
 ةسايلا تدب « هنمو نهر ثيسك امج رسفن لك لبق هناك شللا ىعمبةمتسشلاك ْ

 لدن باز ىو زيمر شالو « بكا وكف عن فعالا: ىذلا دعبأ
 هنعاوكق مهناف يعل باص الا لو كنة مريع هت ادع ابمسكي نهر سفن لك يملا نسر ولا هناك ا

 امص[ نأ ىف اهوو اورك ذ مث قلا ءأداب ه_:هر نهارلا صلخاك ةنسسملا مهلاسعأ بيس مهسفنأ باد | |
 الأ هقلا لاق نيذلا مهىلكلا لاق (اهءنانثو) نون .:مؤملا مله سابعا لاق (اهدنحأ) مه نمنيسعلا |
 ١ طمع نيذلا عمه تامل ( اهئانو) مداني ىلعاوناك نيذلام و يوسا اوه ىلاسعت |
 رع نباو مالسلا هيلع بلاط أن ب”ىلعلاه ( اهعبارو) راثلاىفم-مبوذب نونمربال منايا
 اوب_تتكي 1 ناداولا نال (لوالا ) نيهجول باوصلا,هيسشأوهوءاّرفلا لاق ني_!ملا لافطأ مسه 0

 مككلسام نيمر ا نءنول“ ءاسنن تانى لاف م-هفصو ىف رك ذىلاعتهلا (ىناثلاو) ونجوم

 نع نع[! سانيإ) رقم مكتكلساما ولأسف بولا وذ رعي مسا نا دولاب قيلياننااذهو رقسفف ظ
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 5+ ؟

 / نيرسسفملالوق (باولا) قاضنلا نعم ساهي الا هذهىف ضرااف قاف ةك«نكي لو ةسيكمةروسلا
 ١ ةردعمتي"ال اهذهريصت اذه ىلعو نركمسانعربخأن ثدحس قاففنا انا ىلاععت هللا مولعم ىف ناكهنال كلذو قح
 : لدأ نال كشلا ضرا ادار نا اضي از وو ازمه منوكمف ربخلا قذو ىلع عقو دقو عقيس بيغنعءرابخا هنا ظ

 ناقءتسالانابه (عدالالاؤبلا) : بذكلابزي_ءطاقاوناك مبهضءبونيك امن مهرثك أ ناك كم
 نيرذاكلا لوقنوكينأ عمصفيكف هياشنملا اذ هرلا زنا نمنيدوصقم انوكي نأ مدي بايتدالاءافتناو
 || ءاشي نملضي وءاشينم ىدهىلاسعت هنال لاك شا الذ انلسأ ىلعامأ (باوحلا) ادوصةمني_ةفانملاو
 "|| ضرغلا تيشأ تعقواملةلالا ءذه نافةلزتعملا د_:ءامأو ةسنتال هي "الا ىف اذ وارب رقت ديه أ .#سو

 / | الئمدوعسل (نماثلالاؤسلا) منهجا ا رذدةاودل وةكوهو ماللا فرح هءلعلخدافاعقاو هنوك ىف
 |[ ليهرهاظ هيرعشأامهنمهقادارع نكيملاعرهناموقلاّنظ اسعاددعددعلااذهناكامل هنا (باولسا) |
 ٠ || نوركشياوناكموقلا (عساتلالاؤسلا ) الثمدوم-مرحالرخ آدوصةم ىل_ءاهدثتورخ آن وشل الثم لعح
 | | ضمه يولةىفنيذلاامأ (باوحلا) الثماذهبهتلادارأ اذام ولاه ف .كف هللا دنع نمنآرقلا نو كس |

  [ارافكلاامأو ناسللا,كلذاولاه# مرجالف هللا دنع نم نآرقلا نأب نيفرتعمرهاظلىفاوناكف نوةف انما م_هو
 . | مالكلا اذهل ثم لاقامل هللادنع نم ناك ول نآ رقلانأب لالدة#سالا لميس ىلعوأ مكبتل ا لس ىل< هولاةف

 ١ 1 0 اطظ باح اللهب الاب لال دد_سالا هجو ,(ءاشينماىدعوءاش: نم هلا لضي كلدك ) ىلاعتهلوق #

 | نيذلا لوةيلوةيكالارخ ؟ىفركذ م اورذكن يذلا ةننفال امهم دعانلعجامو هلو قدي الا لأ فرك ىلاسعت هنال
 || ءاشينمىدع وءاشينمهتال_ضيكلذك لافم الثماذببهتادارأ اذامنورفاكلاو ض ره ْيبولقىف
 | ]) (اهئاثو)فاطلالا عئملالضالا نمدارملان!(اهدحأ) مهاىتلا ةرووشملا هوجولا ورك ذددتق ةلزتءملاامأ

 ْ ْ رثؤماّنأ كلذ هبشأ اهلوزندنع مدراتخانم وقلضو تان"الا هذه لوزن دنءمهراشخان موقىدتها امل هنا |

 | 1| (اهئاثو) اسجرممدازفهلوةكواناعامتدازف هلوةكوهوت ان الا هذهوهلالضال ا كلذو ءادس»ال كلذ ف
 ْ ا (اهعبارو) ادتهم نوكبوالاضول وكي هللا مكح ىدهيدل وق نمو لذنهل وقنمدارملانا
 اريثكح «لضبهلوقىفةرقبا !ةروسوف تءدقتاهتن وج أ عمتاماكلا هذهو باوثل اراد نءةمامقا مون
 | ْ / مولان اىلوالاودو (اهدحأ) هوحو هم (وءال كردون لعيامو ( هلوق 5 أريثك هب ىدمو

 ظ ' دحاو لكس ناالا ريشعةعسنءالؤه نا بهذوهالا كير دوزج ملعبامو ىلا عت لاس ةفددعلا كلذ اول ةسإ

 ١ 1 زءيالفوهالاا ممرثكطرغإك بر دوذج لغبامو (اسهيتانثو) هقلاالا مهد دعلعبالام دونلس او ناوعالا نم مهم

 |[ (ابهكلانو) اهاعيهالجل_بوهو قالا اهلعيال ةمكحددعلا اذ هىفدل نكلو نيرسشع نزلا يقمع |
 ١ [اوهو ةقيقلاىف مهيذعي ىذا اوه هناف هنزل ءالؤه ىلا قاسفل اوز افك ل !برذعت ىف هناصصس هللا ةجاحال هنا

 ا ظ هندي قورعنمدحاو قرع ىلعملالا طاسوأ مدآنب !نيعف ةرعش باق ىلاسعت هنأولو مهيذمال القل ىذا)
 ١ : | ربع هن ار ودقمنال ةسهانم ريغهللاد ون باذعل اهل قت ردا ددع ل ةز نم مزاد الذ ةنو ءالب كال ذ افك

 | ا ْ (لوالا)نالوقه.ذدوءعباذام ىلا ىضامودلوقىفريضلا (رمثدلا ىرك ذالا ىهامد) ىلاعتهلوق» ةهاذمم |
 ا 0 الاء ذه ىلا ماعالا (ىاثلاو) رشبللةرك ذتالا|مةةصورةسامو ىندملاور سلا دئاع هنا

 5 050 لاق مث ناعالالهّأالا سلايم عفتشلا ناكتاو نيملاسعلا عبد. ى رك د ىهو تاسجاشنملا هذه

 نوركذديالم_منال ىرك ذمهانوكتنأ ىركص ذاهاه+نأدعيراكت اهنا (اهدحأ) هوجو همنو
 ١ ]|| هياحأولهج ىفأ لوقا عدرهنا (ابتلانثو) اريذنركلا ىدح انوكينأر كش نم عدر هنا (اه.نانثو)
 ! : 6 »2 ةصوصخل اةدعل ايءازبتسالا نعمهل عدرهنا (اهعبارو) راجلا ةلرج ةمواتم ىلع ثور دة. مما

 ١ | لبقك دحاو ىععرب دأوربدحاجنلاوءارفلا لاق (لقالا) نالوقهيذو (ربداذاليالاورمفلاو) لاق |

 ١١ ]| تج تكسف ربد ةوقنع سابع نبا لأم اد ها نا ىوروربداذا رق نمةءارقاذه ىلع لديو لق أو ْ
 || ١ ا لوقيوةءارقلا هده بعيناكس ابعنبانا ىدشلاونأ ىورو لدللاربدنيس اذه ده ا ان لاه لالا رب داذا 1

١ 

 حج

 اا

1 



 سا

| 

 ا

 ٌْ 5 ارباهف ةفصص ادم لجر لكس أر دنع ميصيلف او داص د ناكنا اولاق لمةو ميدي أب هوسإف ساطرقىف

 هتزافكو هذ هسأر ىلءانو م مهيد ناك ىل؟ ارمسا ىنب نم ل_جرلا نا انناب نولوةياوناك لةوراشل ا نم :

 ةفوشكملاةرهاظااتاناكلا ةرشن ا فعلا, داربنأ الا لزعع ةرششنملا فعلا نماذ_هو كلذ لن ءانت أف |||

 لاهم ه هلزنو هلاك د اواهرم ذو فعلا رشثأ نا ىلع اههذيفنت ةرمشنم اةصريبج نب د.عسأر قو
 ٠ اللي) ىلاعت لاه مث »* تان الا حارتقانءرجزو ةدارالا كِتن عمها عدرودو ) الك ) ىلاعت

 ىلع ةلالدلا ىف تفك ةريشكلا تاز تاضح ال هناف لما لا نعاوضرعأ كلذلف (ةرخ الانوفاع
 ١ نءم-مئارعا ن عمها عدروعو (الك) لاه مث 3 تنعتلاٍباب نمنوكب ةدابزلا باطق ةونلادعك

 عفن ناف هنيع بسن لهب ىأ (ءزك داش ن) ةيفاك فدل ةركذئ مور (ةزك ذمدنا) لاق خه ةزكذتلا
 قعمىامالرك ذامناو نيضرغةرك ذتلا نع مهلا خ هلق ىف ةرك ذل ءرك ذو هناىف ريمضلاو هملا عسجار كلذ
 ىلعمهرسي ناالا ىعي ةلزتعملا تلاه (هللاءا شد نأ الا نورك ذيامو) ىلاعت لاق مث « نآرقلاواركذلا
 مهنا مزلبف ةقلطملا ةئيشملا لاح هننع ىئتسسا واملطءرك ذلا ىناىلاعت هنا (باوملا و) هبلا مهو رك ذلا

 ةئيثملاب ةئيشملا ص ,سذتو ةئيشما لمت م هنااةلعرك ذلا لصعي ل ثرفنرك ذلا لصع نأ ةئيشما تاصح

 ى وقدلال-هأ وه) ىلاعت لاق مث « ادد_ثئموافؤغءاتلا وءابااننو 1 داك :رقورهاظال كردي رهقلا

 م-هارفغينأب ققحواوعبطي واوئموم هباةعاوفا وهذا ع هنتي نأ, قيةحوه ىأ ( ةرفغملالهأو
 اند ىل_ءهمالسو هنالصو نيملاعلا بر هنن ديم او لعأ هللاواوءاطأو اوذمآ اذا مهرفك نمفلسام

 نعبسأ هيمصو هل او د ٍ

 (ةمكمةنانوعنرأ ةما.ةلاذد وس)

 (ميحرلا نجلا هنا مسد : ' |

 نورسفملا (ىوالاةلكسملا) لثاسمةب الا ىف (ةساوللا سفنلابمسقأ الو ةماشاا موس مدقأال) |

 ةمامقلام و مسقأ عملا و ةدئازةةلصاملا (لقالا) هجوأ هنالث مسقأال هلوقفنال ةظفا ىفاوركذ
 نمفبعض ىدنع لولا اذ_هودهتنا نم ةجراعف د_كسالنأ كءنمامهلوقو باَكَلا لهأ لعبالئاهريطتو

 اناث ىننلا لعجز ورب دَقَتلا اذه ىلعنال نآرقل!ىفنعطلا ىلا ىذةباذهزب وكت نأ (اهلذأ) ٠ وجو |

 ادهنا (اهمنانأو) ه.غن ىلعالو هنامثا ىلءال داقعالا قمبالثأ ىلا ىذغ هرب و و امفن تاسثالاو | ْ

 دازتامنا اهنا ل فال (لوالا) نيهجو نه هءلع مالكا | لءقناف هلو[ ىفال مالكا طسو ىف دازبامتا فراسا |

 هلوق ىهو هندمصق لهم -مىف اهداز فدك سلا سا ىلا ىرتالأ مالكا طسويف |
 رثأ أم وقلاىدبال « ىراعلاةْباكِس اوال ' ا

 هضء:لاصنال ةدحا ولاةروسلاكهاكنارقا !نأالا مالك !لواىفدازبال فر اذهنا بع (ىئاثأا)
 ىذلا اهي اءاولافو ىلاعت هلو ةك ىرخ أ ةروسف هباوح ْىي ةروس ىف ؛ئذل اركذي دق هنا هبلع ىلءادأ او ضعبس

 كلذك ناك اذاونو:كرةمعنب تنأ ام هلوقودو ىرأ ةروسىف هباوءاج مث نو: كن اركذلا هملع لزن
 ىلا ىلع مسق كا أوال هل اوقنالوالا نع (باوحلاو)م العلا طسوى رث ابراج د وسااءذ_هلوأ ناك ظ

 نازو ىلع هال مقال ىف مف الدوق نااناةامن اوزئا ريغ رخ الايامه د>أ همشتف مسقلا ىفأ مسقأ الهلوقو |
 رتب ريل ناك مةيال فاحول هنا هلع ىلءادلاو ىذا ادمفي كلذ نأ مولعمو رمدنأ الب رمضأ ال ل:ةأ الانا وق |
 ةرولاكت ارقلا نا( ىناثا نعو)باءلااذهنم سداروك ذملاتيبلا ناروظف مسقلا لعفب ثذحلاو مسقلا |

 'نآزاوج مزاب هنالزئاجرعسغ كلذف ى رخالاةن الابن رقام با لك,ن رشي نأ ىناماف ضقانماا مدع ىف ةدحاولا | ظ
 ! قنلك ؛بالقناو اهفنتاثالكب القنا ىضتقي كلذو تان الارثاس ىف دراولا ىئنلا فرحت اشا لكب نرش ١

 مالكلا مظننن ىت- هطاقساو هحرط ب لطابوغا هنا 'ءلصال انلوق نمدا اراانا(اهتان وزوال هنا واناامثا ٍْ
 نساسا نعلق امن الاهدهىفني رمسفملل (ىناثل !لوقاا) زودعال كال ذي ىلاعت هنن مالك فصو نا م واعمو أ



* + © 

 أ ىاعتلاقع 7 ' يلسرفتتك الط انعف ىاغأ (تانجف) قاف هكنالالا مهسابعْب ا
 أنو ءاسةريدقتلاو ةدئازهلص نغ ةلك نوكم نأ (لوالا ) ناهحو هبقو ( نيمرانعنول“ اسي )|

 |نوكيانا (ىناثلا) اذكنعهنل ا سلاقيو اذك هنلأس لاقي هئافرقس يف ككلسام هده! نولوقمة تامر 2
 || بح ناكم بولا اذه ىلعف ل_.ةناف نيمرحلالاوحأ نءاذعبمضعب لأ ب نيسملا باصصأ نا ىلا
 ىلا نولي نياوسملانا !ذهنمدارملا لا ةف هنعفاشكلا بحاص باح !نلقرقساف مهكلسام اولوقننا|

 دا ارملا نوكم؛ ناوهورخ هو هءفورةسىف مككلسام مهلانلة نولو ف نيمرحا نيبو مهني ىرجامنيلثاسلا
 تاراعذالاور قس ىف مككلسام مهلاولاف مهوأراسأقم ه نبأ نيمرحلا نء نولءانننا راك نبدلا بامصأ نأ ْ

 نيكسملا مطنك مونياملانمكن لاولاه رق ةسىفمككلسام) ىلامتهلوق « تار ةلا ىف ةريثكنح ظ

 | وتلا هدالز لاو اوساانمدودقملا (نيقملاانانأ ىّ ىت>نيدلا موب بدك. اكو نيضُ اذا عم ضررها

 0 | اولاه (اهلثأ) ةءبرًارومال ب اذعل اذهنأب ا وباجأفز انلانمتدكر دلا هذه ىف مكس حام ىعملاو ل. ملاوأ
 ٠ ١ ةّتب> اولا ةالصا | ىل_ء نيو انوكي نأ بح ناذهَو ا ا (اهبن او نيلدملا ن نم كن مل

 | نيف ئاطلا عم ضوخغاكو (اتانو) هكرت ىاوبذعين اوبال بجاوب سيلام نال ةبجاؤلا ةكزلاو
 ظ 3 أ توما ىأنيقدل اانا ىت ةمامقلا مود ىأنيدلا مود بذك.ن اكو (اهعبادو) ىل_:طابالا هئمدار او

 ل ىلع لدي ظفالارهاظو توم ا تقوىلا ةماقلا راكتن قم افيتبللا ىانفلاو نشيل اكاد أح ىلامعت لاه |
 ١ نأ ىلعاي الاهد_مب انباعحأ مجحاو هعرالا لاصالاه ذهب افوصومناكماوقالا كثاوأن مد ألك نأ

 1 1 2 ةنافهقفلاا لوصأن لولا قنا هيفءاصقتسالاو عل ارمذلا عورف رتب نويذ عي رافكللا

 ]| اوناكهئال_هارومالا كلَ مهفاصتا دعما دير أ انلق عب رالا لاسملا كل: شف أو دو بيذكشاارخأ أ
 3 ىلاعت لاف مث « اونمآ نيذلا نمناك هوك نذلا اذ م1 ليرعلاو ندا يدي

 |نااولافوهنا الاهذه موهفع قاسغأل ةعافم لا تويت ىلءانبامصأ جحاو ( نيتيعفانثلا ةعامش موت |

 لام #3 نيعداشلا ةعافش مهعفات مهريغنأ ىلع لديزنيعفاشلا ةعافش موعفنت المخأ“ الود ص. مام

 نيضرعمو ظعاوملا نمهرب_غوأ تآرقلا دي رب ةلظعل اوهوريك دنقلا نعئأ (نيذرعمةرك دما | نع مهلاك)

 || ( ةرفتتسم رج ممتاك )لاقفةر ةانرمكب نآرقلا نعمهروفنىف مهم مث اءاف كلاممهاوقك لاا ىلع تضن .

 بمحو وردعسسأو رك* ل_ةمرفا_ماورفن لاش ةر ةانا ىأ ةرفئتسم ة.كحولا رجلا ديرب سامع ننال اه ا

 ٍ قي ةرفنتسم قرسكلا ”ىبيرافلا ”ىلعوبأ لاق رافنلا ىلءةلو هلا ةرغنملا ىهو خلاب قرقو بهتتساو

 ظ | نب ده نا ”ىلءوبأ لاه ام ةدعص ىلس عل ديو ترغنتشا ىشهاسمما ىلع لدي اذهو ةروسق نم تّرذ لاه هنا ىرتالأ

 || اهدرطت 0 يايات انام ردجو ملاك تاقناصي هناي. .ارعاناكو ى ونفل ارا ىسايأ تلأسلاع مالم |
 * هاإ*+ أ وو و

 1 | راسو لاما | (اهدس-أ) همم ع ( ةروسق نم .ةنم) ردا

 |تشاعاذا ةمسشرسولا رها س ابعنب | لاف عام سلارهشي هنالك لدن ىعمةيلغلاو رهقااؤهورمسقلان همالوقف

 ةشطلاناسلبدسالا ل اةذ :مركج ءفااخو هشطاناساب دسالا ىش ةروسّةلا سامع نءا لاه ميدسالا |

 (...٠ ةدحاوالةامرلل عمج مساوهكرهزالا لافاهتودمطتينيذلاةامرلا ةعامتةروسقل(اهناثو) .ةسينغأ
 بحاص لاو ليللا ةلظاملا (اهعنارو) ميتاوصاو سانا ازكر ةرودقلا (اهتلاثو) هتنجنمأ

 1 ارطاو ريجولاريج رافن لدم ىرئالوول لانج ملع ةداس مش رجلا م_عمشت فو فاش 2

| هللا لوسسرلا ولاه مهنا (ةرمننم اص قوي نأ مسمنم اك سها "لك ديرب لب ) ىلاعت لاه مث #2 ءوءنم تفاح ||
 

 ا 1 ا نالف ىلا نيلاعلا بر نم هناونعءامدلا نمباَكَب انمدصاو لك نان كد ن نمو ال لسوتهيلع هللا ىلسم

 أ انك كيلعانلزتولو لاهو هؤرةناناك انماع لزنت تسكن هونن |مريسلف ]لعن 1 بؤ جونو تالف أذ ١

 "د مسا ب حس ص ص 0

 ْ 1 ' الليف ترج (هتماوره ملسو هملءهللا ىلو ادماو ًاراذانوك رمش اءالؤه كلذك تب رهدسالا



 عو و ىل_ةمايقلا عوقوب مسق أ ىلاعت هن اىلاهإ طاحريسصبف ةماقلا عوةووه هلع مهسقملا (اه اناو)

 تارراذااور وطلاور ولارتاسف لافاك ةمايقلاو لدي مو ةمايقلام و مسقأال لاهل (اهئلاثث) ةمامقلا

 نءدوصقملامثا3بةدسعةمايقلالاوحأنا (اهدحأ) هوجو نمل والا نء(باوطاو) ىوذلاو

 سوفلا وةمامقلا نيب لصد> دةنام واتشوا ّمداعس ىنعأ ةماّوللا س .وفناالاو> ًاراهظاةما.ةلاةماقا ْ

 سفئاالاوحأ بتاع ىلع هسنت ةماوالا سفنلاب سسةلانا (اهتاند) ةديدشلا ةمسسانملا هذه ةماّوللا

 تةلخاموىلاعت هلوق ةسل !اهلاو> أ نمو هير فرع دف هسف:فرعنءماللاوةالصاا ه«لءلاقام ىلع

 عقو مسقلا نولثاف لاقو ناسنالااعاوجو هلرقىلاةنامالاانضرعانا هلوقو نود_عبلالا سيئالاو نما

 0 اطىاهدابت> او اهدح و اهلعف رة حج بسلا اديأاماثمح نماهيا ميظعتلا ىع٠ ىل_ءةماؤالا سفنااب

 اهانورىااةداشا 0 ارّهلا ىلع ادهو ةماوالا سفالا مسقن لو ةم امقلان مق أ ىلاعت تاني لالا ِْ

 نمفنل نال اهااريقع ةما الا سفنلاب مسقأ الو اهل ايهظعتةمامقلا موس مسقأ لاه ىلاعت هناكف نسا نع

 نيرب دهَدلا ىلعو لمعا ف ةمصغم ةقساف نوكتن أ ام واه ىهأ مظع عم ةماسقلاب ةرفاكن وك نأ اما ةماّوالا

 0 مسقلاا ولاه نيقةحلا ناانإ 51 دام هنءباولاف (ىناثلا لاؤسل ااممأو) ةروو سمن وكتامئاف

 (ثاانلالاؤدلاامأو) ةما.قلا مون عوقو ىلعةما.ةلا برب سسقأ لمق هناكف ةقمتللا ىف اهةلاخو اهبرب مسق
 لاو امشالاهد_مامسقم ىلاعت هنوكى هنأف انههامأو تانراذلاو روطلاو لاق مسقأ ث.- هناهباود#خ

 ىو. نأ ىلع نير داق ىلب هماانع عمدش ناتأناسنالا بسحأ ) ىلاءهلوق لع أ ىلاعتدقنا ولاؤسلا

 ىلع مسقلا عقو نسما لاق (اهبين ان'د) هم اظع عمت نان أن اسنالا بسعأ هءلعل ديو "نك :سارب دقت ىلع

 هناكف باوااىلا جانيالف س-ةلل ننوه لب مسقي سيلا ذ_هنا برق ا ودو (اهثلاند) نيرداف ىلإ هلوق |

 ةلأسلا ) هءاظع عم نانأ ناسنالابس<.أ كلأ أ نكلوئث ىل_ءاذكو اذكب مسقأ اللوقي ىلاعت |
 قي رمش نب سنخال انتخ ةعبر ىبأ نب ىدعن اىور نيعمناسناناسثالا نمدارملانارووشملا (ةسيئاثلا |

 هللا لورا لاق وسلا ىراج رش ىنفك ١ جهلا !.-مفل وشي لسو هيلع هللا ىلص هنن لور ناك ن اذلل اهو
 هيلعهلا ل. هللا لوسرهريخأذ هيهأ ف يكو نوكي ىتمةماسشلا مون نع ىنثدح دان لسو هيلع هللا ىلص |
 ا

 ىلع ثعيلاب بذكملا نام الا دارا لب نيماو مالا نم عج لاقو لو ان انوه ناسنالاب ديرب سابع نبأ |
 ٌنظرفاكلانا ىنعملاو لوعذمللءانبلا ىنعدماظع عمت نانأ ةدانقأرق (ةثلاثلاةلآملا) قالطالا |

 دءانأ ىفاهتريطو حان رلا هت فام دعبواهريغي ءازرجالا كلت طالتخاو انارتا مروريصواهقّرفت دعب ماظعلا نا

 عمجلاوهو ىنلا دءيام ترجو أ ةماكل ا هذ_هف ىل هءاوج ىف ىل هت لاقو ىرخأ :ّرماهعج نكعال ضرالا
 ىأ عمجن ىف ريعضلا نم لاح هنا روهش مل اوهو (لوالا) ناه-ونبرداه هلوق ىو اهء مج ىلب لمق هناكف ظ

 لاك_ئاهبف ىدنع هولا اذهو لّتالا سمك رثلا ىلا اهتبءاعا واسوء.جب فيلات ىلعني رداق مالفعلا عمت
 هنالاكار اديزتيأر لوقت لالا كلت ىلعال مالا كاذ عوقو نكمأ اذاهرك ذن امنا لال !ناودو

 ناكف ارداو هنوكع مالا هعوقو ىل تسد ماظعلل اع ءاج ىلاعت هنوك انههو بك اررمغا دبز ىرتنأ نك« ظ

 ىو نأ ىلعني رداقاك هن الاربدةتنا (ىناثلاو) زئاجريغ هناو تاضاولا ناس ى ر# انراجالاس هلع
 نورداق نو ىا نورداق ىرقوءاهت الا ىف ةبوسداا كلت ىلع نيرداف قمن نأ بج وفءادّسالا ىف هناي

 ىوسن نأ ىلع ردقن ىأءاضعالاةسقِب ىلع نانبلاهينهنا (اهدحأ) هوو هناي ىو فن نأ ىلءهلوق وا
 امغاوةداعالاف هءاعاضب ار دقءا دّمالا ىفئذلا ىلعر دق نمنا هَممَمَحَو ناك (م ايارتهتروربص دعب هناشإ|

 ىلا امضعب اّمفاطاواهرغص ىلع هنامالس مذ ىلعر دة: لبق هناكف هقاخ مدامرخآ هنالرك ذلاءنانبا!صخ أ

 ىلع نير داق ىل اه اناو) ماظعلا راك ىفل وقلافدكف توافتالو ناصةنريغ نمل يما 0( 7 ضع |

 أ
 ٠
 ا
: 



 ووسع . مو

 فيصم فهلا هدضعبو 071 ر كلا دسرخ ملقأو ءادنسالا ماللانأ ىلع مس" الاركا

 ناكسول لاو ةءار ةلاهذهىف دسعوبأ نعطو اهتسا سهل ةماّوالا سفنلاب مسسقأ الواسهف رتل ةماقلا مون |
 -ىدحاولا نأ الا اذك َّناعفال نول اوبامتاو اذكل ءفاللوةنال ثرغلانالّنمسق اللاستل اذه دارملا
 بهفةذاش ةءارقلاهد_هنال فيعض ا ضيأ هجولا اذهنألعاو ءادفلاو هب ونس نع كلدزاوس ىكح

 تيئاجفاسدةثل ذناكلالاو مهمفدنكمالو ةرئاونلا دو مما ةءا ناقد اا برتسا ةةعراادحولا

 0 ةظفلنا ( ثلاثلا ل وقلا) لسلستلا ىلا ىضذفي هنالو ككرذلاز مسق ىل_ءارمسق كلذ وكف ةماسقلا

 1 | تميل ارركنأ + اكسستقلا ليقرك ذ مالك اان تدرو امنا(لوالا)نالابق>اانهه مت ىناللت دروال

 | [ةرموتلاف رح ةداعانال لاكش ا فاضي اذهو ةماسقلا م و مق ىل_ق مث مترك ذام ىلع سهالا سلال

 | (ىناثلا لاهحالا) مالكلا ةحاصفىفحدش:هورك ذامدار نأ عمةماوللا سفنلاب مسقأ الو هلوةىفىرخأ

 ْ' انا بسحت أ مسقمريغللأسأ ىف كلو سفنلا كاتو مويلا كل ذي مكملع مسقأ اللا هناك يسقلا ىئذل انههالنا

 " لوقلااذهو كلذ لعفننأ ىلعنوردافا عاف ثل ذبسعت تنك نأف توملاب تقرفتا ذا كماظع عمم ال

 1 مدقأال لوقيىلاعت هنأك (اهدحأ) رخأ هوجو ىلعلوتتا | اذه رب قت ن نكميو مدالاوهو ل مب راسا

 د هبط مدعي نأ نم لجو مظءأ بولطاا اذه ناف بولضملا اذ_هتايثا ىلع« امسشالاهدهب
 1 | ميضالاء

 ]| ذهب مسق اللوق وقب ىلاعت هناك (اهينانأ وا هنأش مي يفتو هيلع مسقملا يظعت ةمالكلا اذه نم ض رغلا نوكمو

 ١ || ل هال لواصنا ننعرساز ىرقأ) لهل روطمأ اناا نوال ادم ظانا رم“ ءامسشالا

 اذه هلا رطخ فيكى أ هماظع عم نلنأ ناسنالا بس ا هدعب لاق مث مسقللا
 ا .(ًارووظ عمدسافلار طالت |

 ظ ةمايلاب سقأالةريدقتلاوراكتالا ل بس فم اهفتسالا هم ضرغلا وتكح,نأ (اهانثو) هداف

 | اهوجوةماؤللاسفنلا فاوركذ (ةي ائلاةلأ#لا) قحرمشنل اورمش ل !نأ ىلع ةماوالا سفنلاب مسقأ الا
 | ةريلاامأ ةرجافوأ ةتربتناكءاوس ةماقا ا موناج سف: مولتاهناف سفن لك نا سايء نبا لاق .(اهد-أ)
 ش اذهىف مهضعب نعطو ىوةالالغتشت اهنا لحال ةرحافااامأو امتعاط ىلءدزت) لانا لحالف

 : مول هنمزاحول هنالةدادزلا رت ىلع هسفنمولب نأز وحال باوثلا قكتسسي نمنا (لوتالا) ءوجو نم هجولا

 قيضو ةراخلا دلع هسفن مولدات ناسالان ا (فاننا هشام نأ هريسغن.٠ زاد كلذ ىلع ه سف“

 ١ نكميدالا ةعاطلا نمر ادقمال هنا لعب فاكملا نالو ةنللاى موك لاح ة نا لهأ, ق قما.ال كِلدو بلقلا

 1 بولا طمنوكأل كلذك ناكأمو هنعاناكسفنال عم الموالابجوم كل ذناك ولف هنمديزأ و هامبناستالا

 9 طقست د ءنحو ةدانزلا ىنآ ىلع موالا له-< نأ لكلا نع (باوخحلاو) هلمصت كرت ىلع ماليالو لوصملا

 ظ ةمادقلا مول ةمصاعلا سهلا موديلا ةمَمَمْلا سوفنلا ىه ةماوللا رسفنلانا (اهدانأ 2( "لع ءال هذه

 : تدسهت-ا ناو اهسفن مولت لازتال ىتلا ةفد رمُشلا سوفا | ىهامملا (اهتااند) ىوَتتلا تكرت انما سس

 1 نمهف وها ءامضار نوكحو, هناف لدالااًمآاو هنا الالا هارتال نمؤم لانا نسما نعو ةعاطلاىف

 || نماهنع رد_مامىلع اهسف:مولئاهنافاهلاوهأ و ةءامقلا لاوحأ تدهاش زن يحءامّقشالا سون دارملا

 الولم قلخ ناسنالا نا (اهسداسو ) تطّرفام ىلع ار مسح أن س ةنلوةننأ ىلاعن هلوق هريطنو يصانمملا

 | .ةماؤألا سفنلاب ىعم لمعلا اذ_هةرث 4 هتبلط ل ىلا ىلع هسة:مولي دخل هلم هد واذا هملطْئم :هىأفا

 3 هلوق نأ ٍل-ءاو اطول مري1ئا «ماذاو اءوزرح "مئلاهسماذا اءولد قلخ ناسنالا نا ىلاعت هلوق هرياظتو

 : نألعا ) ةثلاثلا ةلأسملا ) را «رمضو باذكو ماَوافلوةلااذكو ةداعالاو را ركستلا نعش ةماّوا ا

 | ميلا امج هلل عج تح ةماوالا س هلا نيدو ةماعلا نيب ةمسانملا|أم (اهدحأ) تالاكشاةب الا
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 هلل بقفءازهتسسالا ليس ىلع ةمامقاا موب نانأ لافاملركشملانا )ل اوالا) نيسهجونم هيفبسلاو

 ثعيبلا راكنا نم هماعزاكئذا!نا ذة نّقمتو ل وكشلا هنءتلاز توملابرقو ريدما!قرباذا

 ةيومندلا تاذلل ا بلط لجال ثعبل اراك انا نيت هرمصبقربو هتومبرقاذا هنا. (ىناثلا) أطخة ماشا او
 ةمايقلا مول نع ناك امنا لاول ناللاق ةمايشلا مامق دنعن وكب كلذ نأب لاك نمامأو الطاد ناك
 راصبالاه مق صخشتموملم_هرخؤي امنا ىلاعت لاق هران'اوهصاو> نم نوكيا باول عقب نأ بجوف
 فوسخ نمدارملا نوكينأ لقسحي (ىلوالاةلأ ملا ) ناتلأ م همفو رمقلا ف تودلوق (اه.ل اناوا
 هلوةكم سف هباهذدار_ملا نوكي نأ لس وامثدلا ىف فسخ اذا هلا نم هإة ناك هئوض باسهذرمقلا
 || عجيوهلوق( اهتلاثثق) لوعفملل ءاذبلا ىلعر هلا ف سو رق (ةيئاثلاةلأملا) ضرالاهرادبو هبانف سفن
 لاق ىلا.عتهنا (اهدحأ) اهوجو ع.جلاة فيك ىفاوركذ (ىلوالا ةلأسلا) لئاسم هدفو رِمَملاو رعشلا

 (اهينانثو)اعتجاو هيساصامهنمدحاو لك كردأ ةما.قلاتقوءاجاذاةرمقلا كر دتنأ اهل جيش سعشلاالأ |
 | نيدوسأ ناعم (اهئلانثو)ا ذكمكح ىف اذكوا دك نيبام عمص”ىفاشل لاقي اكوهفءوذلا باهذ ىفاسعج
 نأملعا و ىريكلاهللاران لانهفرصلا ىفنافذقي مناعمجي لبقو رانلا ف ناريقعتار وثامهتاك نبروكم

 لءد< نم بهذم ىلع يمناه ارمتلاو سلا عجو رمقلا فسخو هلوق ىفاهانرك د ىتااوجولا هذه

 ىأ رمتا!فسخو عملاق توملا تامالعنمرصيلا قرب لع نمامأن ةمامقلا تامالعن ءرمصبلا قر
 تةسخ نماهاصأو سأرلا ىفابتق دح تدان ىتد تئفف اذا ةفساخ نيع لا ةيتوملادنءرصيلاءوض بهذ ||

 ناك ةرخخالا ملاعىلا حورلا باهذ نع ةياكر مقلاو سمشلا عمجبو هلوقو اههيلءامي تاساذا ضرالا |
 رونلا لبق. رمقلا ناك هنافرمةلاكحورلاو تامه | اهف مضمتو تاسغملا اهيفرهظي هناف سءشلاك ةرخالا |

 تامالعب تانالاهذه ريسف:نا كّشالو ةرخالالاعزمفراءملارونل_بة7حورلا اذكف سءشلا نم
 عج لاقامنا ءاّرفلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا) اهل ةَقاطمدشاو ت وملا تام العبا شري سقت نمىلوأ ةمايقلا |
 :ناروئلا عج ىءملا"ىءاسكلا لاقوءوضا!باهذوروتلا لاو زىامهب عج هادا رمان ال تعج لقب موأ ْ

 اهذالا فريك ذلا بناج باغمرجالذرك ذمودو ع.4لا ف سعشلا كراشرم_ااةديسع وأ لافونا ايضااوأ |
 نيب قرفلاام تاَمف تعجا ولاقت رهدقأا وع سهل نو وقت فدك ل وةلااذه رص نا تاقءاّرفلا لاق |

 رمقاافوسخ اولاهوةن الا ىفةدحالا اتنعط ( ةثلاثلاةلآ لا) لوقلا اذه نع عج رف نيسعشوملا
 تناكءاوساف ذم رمقلا لعع نأ ىلعرداف ىلا.عت هلا (باوملاو) رمقلاو سوشلا عامجا لاح ل مال
 ننذساب لكي ع مص مف '[ئاقمم اس>الا نا هملعلملدلاو نكن لوأ سءشلا نيبو هنبب ةطسودمضرالا
 لاوحالا عج فرمقلا نعءوضااةلازا ىلع ردي نأ ب جوف تاكَمملا لكى بءرداق هللاو رت الا ىلع حدنام

 لاوحالاهذهنياعاذا ةمامقال ركشلاناسالااذهلوقيىأ (رفملا نيد مون ناسنالا لودي ) ىلاعت هلوق |(
 شفخالا لاف زارقلاوهءافلا عقب ّرفملاو ءافلارمسكي اضيأ كرقو ءافلا فب ةرو مشا !ةءارقلاورفملا نبأ

 لئاشلالوقورارفلانيأ ىن-ءملاو ةغاا لهأروهه لوقوهو نيعلا حو ذم لعفي لعف نمر دصأ أ حاجزلاو
 اذام رارفلاني أذ نمسح لوقف رارفلا ةنكمتامالع ىربال هنا (اههدحأ) نينعم لسحر ارهلا نبأ

 وهفءافلارسكيرفملاامأو رارفل اني ىلا ىنعملا نوكي نأ (فاثلاو) ديز نيأ لوةيديز نا جو ندسأ 1
 عض ومللاع*ااضنأن وكب قذر د_همالاعس ان وكيك ءافلا عشب رغما ناةغللا له أ ضعب معزف عض وملا |

 (الك) ىلامتهلوق + عجرأ اري ظنو اردصنوكيدقف عضومالا مس نوكب أك ءاغا ارم كبرستةملاو
 تأمهلاام لكل لاقي مث عملا له ارزولا لصأ حاجزلاو دربملا لاق (ردوال) رفا باطنع عدروهو ]|
 كلام بعك لوقدري ا دشن ورزو هب تنصحو هيلا |||

 رزوانهلا فارطأو فوءسلاالا « انل دلك فانملعتا1سانلا
 ظ | ناهبو هيفو (ٌرقا سل اذئم كير ىلا) ىلاعت لاق مث ». هللا سحأ نم هد مصتعتئثال هنادي الا عمو |
 حمام



+ ٠4 

 ل ا. الانقافترالامدع ةريسعبلا فك اهيفقوةشالب ءوتسسم ةحفص هننكع ماها ش ىأ هناني ىو نأ
 5 رق ألوالا لولاو عباصالاباهيلءناعتسسي ىتلا ةف.طللا لاسعالار ارئاسو ةطامالاو ةياَكلاك ةفمطالا
 بسعأ ىلع فمع دير لب هلوق نأ ل-عا .( همامأر قمل نا سنالا ديرب ىلإ ) ىلاعتهلوق * با اوصل ا ىلا

 اامانوكي نأزو<ورخ ” نع مهفتسا مثئش نع ءمهفتسا هلاك اماوغتسااضي أن وكي أ هيفزو د

 | هرو ىلع مودمل ىأ (لوالا) نالوق هفهمامأر مفعل هلوقواسمل انثرابخالا اذ مج ىأ مئالوأ مهفتسا هناك

 ىتدبوأ فوسلوت,ةب وتلارخؤيو بنذلا مدقي ريب ني دبعسنعو هنع عزنيالنامزلا ن هيلة اعف

 ثعبلانمهمامأ ا. ةبذكىأ همامأر تبل (ىناثلالودلا) هلاعأ أ وسأو هلاوحأ "رم ىلع توما همئان
 ديري عملاق ةءاشلا مون نانأ لأ هل أ ع لسادلاو ارجاف رايذاكناكانقح بذك ن منال باسملاو
 ٍْ أ كلذ نوكي تم ىأ ةمامقلا مول نانأل أ اوان بانا وهز ةمايشلا موس ب بذكمأ ىأ همامأ رعفملناسنالا

 : أ نايأ لوقو ةعاسلا مامقل دعبتسمتنعتم لاوس لأ - دىأ م /ةءاسقلا مون انأ لأسي) لاق "3 هلاسدكت

 |نمىرخأو ةبيلا نمااوتي ران ثعيلاراكنانأ ٍل_عاو دعولا اذ ده ىمنراوةبو هرغسظنو ةما.قلامو

 . اأنانر ,رقتو هماظع عم نأنأ ناسالا بأ ةلوقب ىلا عت هللا ءاكس ىذلاو هذ 1 نم را
 1 1 |بارتلا“ ءازأ رلاصسءازالا كلتطانخاو نددلاع از تةّر_ةتتاماذاف كد ملا ادهوهناسنالا

 نالعاوالا م ثعبل اناكفالا < اهريغ» نء كلذ دعباهزيمق ناكف اهم راغمو ضرالاقرانمىف تقّردتو

 || ئنهنا لاقي نأزوحال لفندبلا اذهوهناسنالا نال ضال(لوالا) نيهجو نم ةطقاس ةهبسشلا هذه
 ىلاهدربنأ ىلع ارداف ىلا .عتهتتا نوكي ذءامحو نأك 1 امحوه قب نديلاادهدسفاذاف نديلا اذهلربدم

 ةءاوللا سفنلانمقأهنال اد_هىلاةراشادن ”الافولاؤلا طقس؛لوةاا اذه ىلءودارأوءاش ندب -ىأ

 ١ نانلسنا فأنا ندءلاو سفنلا نيب ىرفألا + درو همام عبو نان أن اسنالا بسن أ لاخ ع

 5 | عبم ماع ىلاعت هنال كإ ذو ىرخأ ةّرم هعج نكعالهن اح قدرفت دعب هنأ ع ماقلةنديلااذهوهناسنالا

 ٠ | | تاكمملا لكى نعرداق ىلاءهةودو ورعندب وهىذلا ءزطابوديز ن دن وه ىذا اء زخاناملاعزوكسفتائز را

 | اهلاعىلاعت هنوك تنث ىتمو ا« بكرت ىلعارداق نوكينأ مزايفالوتأ دجوامملالاو تاكا نم بيكر ريل اكد

 | نمراكناو هو (ىناثلا مسقلا امأو) لاكشا ةلأ لا ىف قبال تاكمملا عسجب ىلع ار دات تاس :رملا عم
 [١ رادو قانا ر هل ناننالا نر ْبةَوَقاستدقا ءاكس ىالاوهتئربشلا لع نداعل ارحتصيا

 ال رشنل اورشمل انّرقي داكب ال تاذلل ا نمراثكتسالاوت ا ومشلا ف لاسرتسالا ىلا هعبط ىل ىذا !ناسنالا

 | دزهلا ليس ىلعالت و ثكلذلا ركنمادبأنوكمف ةيئاعسملا تاذللا هذ ههملع صغنش" الءاتاوهالا ثءدو

 ١ | عجورمقلاف خو رصيلاق ربا ذاق) لاق ةماضلاتامالعزك 3 ولات دنا عم ةماشاامولناناةيرذطسأاو

 ْ المر د قاع نارعا (ىلوالا لأ ملا) نانا اسم همفو '.(رخملانيأذ ءوينانالا لوقي رهقلاوسعشلا

 ْ اهكقو ءارلارسسكب قربئرق رصبلا قرباذاكهلوق (اهلوأر هئالث اروما عضوملااذهىف ةمامقلا تامالع

 ١ تربة ءارلارسكيهريصن قرب حاجزا لافاضيأ ةغا ةحو دما اورثك امهمالكف ةروسكملا ُسةخالا لاق
 10 | كلذ لمعتسيع 5 رطان ىف كلدرثؤمفقربلا ناعم ىلار املا نمناسنال ارث كح نأ هنفلصالاو ريت اذا

 1 1 | ةريملا فريمان رمقلا ىلارظنلا نهدسفاذاهرصررق اولاهك قريلاىلارظن لامه ن نك ل تاو رمح لكىف

 شه أ هما|ترظنف اهجوزاهأ باف اذا ةأرملا تاعبمهلوق نمهلصأو سه دوربعت ىأ«سمأ ف لجرلا لعبشل ذك

 2 جرفناو فنا نع قلبك اهسلاوبأأر هو هصوتم# ةلش نم عم ىأ قي ربلا نمو وفءارلا حب قربامأو تريكو

 || ل_.ةذ لمحت ىتمةلاهاهذهنأ ىفاوفلتحا ( ةينانلا ةلآسملا) هدف هتقلبو هتقاب أو بابل ا قلب لاق
 ١ | ىلع قرييرمومل! نأ لاف توملا د:ءنوكبي اذه نا لاق ع نك مموج ةيور دذع للدقو ثعبلا دنع لءقو توما دنع

 5 ا لام نمو هتوم برقا ذادحاو لك ىفكالذد_ب وام هكئالملاو توا با سأةلب اب نم يعم

 5 | توملا دنع ثداملا ةلاملا ,ذهركذ ىلاعت هنكح ةءاسقلا مون نع مول سامغ مهنا لاق ليوأتلااذه ىلا

 هيد أه
, . )| 



 00 ظ

 لب لامتىلاعت هلا (اهثلانثو) ةهلجاعااثوبحت لنالك هن الارخآ ىف لاهو هءلسعتت ك ناسا هبال رمال لام

 ةءارقلاق لمدعتل ارهظر سو هملعهقنا ىلص لوسرلا ناك انههفءريذاعم قولو ةريصب هسفن ىلغ ناسنالا

 0 انما نالت كنك رذعلا اذهب تيت اذاكن الق هناكف نامسسنلا فوخ هيفرذعلا لعب ناكل ربج عم

 || هلوق نم دارا ردا د_دو ىل اعت هلل اهبا ده ىلع دّمعاو ل_..عتلا اذهل رئاف هتناعاو هللا قفونالا لص ال

 اذ_ة. نهض رغنادئاب لاف ىلاعت هناك (اهعبارو) هل ارقو هعج انماء نا هءلتل كنا اهيلّوحتال

ه ةريصن هسسقن ىلع نا سنالا نآفا ذه ىلا ةداحال ن ل مهلا هغلسشو هظفح نا لرمصتلا
 ْ لالعاب مهبولة يم

 || ل_.عتلا اذهنمكض رغ ناك اذا لطاموكتم تعبلاراكسناو نانوالا ةدانعورفكلأ ن مهملع مه ىذا نأ

 ١ لاو مرحالذ ةدئاف ليعتلا اذهل و. مذئنيخلم ه دنع" هل ىاح ةئرعملاهد هنا مث هيلعمشام مق مهنّرعتنأ

 || نار زوال الك ىلاعت لاق مودل ني لوي هئارذاكلا نع د ىلاغت هنا (اهسماخو) كنا هيئلّو_ال

 ْ َن "رشا | ظفح بلط ىف كنا دن لمةذهردغىلا كاملا ندد نكس رذاكلارفتنملاد مو كي

 ا لق هناكف هللا ءهالا اذهىف نعّدساو عير طلا هذه رئاف هتلاربغب كئمةلاعتسا اذهورا رك امنيعتت

 ْ ننعم ناو هللاىلا هللاريسغ نم مرن بكف هلّداضااك ٠ نكف تنأامأو هريغىلاتهلنا هّرهن رقاكلانأ

 نمنعالا ل صاحو هس وقع بنَ م حرشوه سه ناس اذم اع نأ مثلاسعفالا كل تاعف كن ايزار ةالاندت" ر :

 28 11 5و ' لء_دذذثلا ليس ىلع هلاعأ عيج رفاكلا ىلعأ أردد ىلاس»ت هنااسمةمدار اثنا هن ..الاءذ هريسفت 1

 ْ هدب مالسلام ملع ءايزنالا ىلع بنذلاز وج نم ١> .(ةيناثلا هلكسملا) هن ةدراوريغراب“ "الا تناححأ

 لدعتالو ىرخأ ةروسف لاقو هن أ رقو ه عم انسلع نا لاقأم ىلع دودقملا كل لص < هللانرومالا لك ىف

 1| هم هيلطاليدار كا طظدللا ناطق ندةستال ىأ اماعىفندز بر لقو هيحوْلنلا ضي نأ لمن ٠ تأز كل

 ! مؤلسلا هنلع لوسرلا عماناطخ سن كنان هَ رهتال ةوقنا وهو لالا هرك ذا( اهمسداسو) ىلا اعتهللا ن

 لاح ناس الل كل :ناكف رخأو مقا شوب ناسنالا[ ذ ّط . هلوق ىف دوك ذل واشمالا نا باخ

 ا ايد كيلعموملال_بفنب ىنك كيا أر ةاه لاف هناك هلع ضرعي نأب كل ذو هلاعقأ مم اقيأ شيام

 ْ هناف هر ل_هتتل كناسا هبال ارعغال هلل اةءفةءارقلاةعرسو فول: نم هناسا الت :ءارقلا فذ_خأ ا ذاف

 ْ مالا ةاذاف كيلعاهأ رقثناو كيلع كلاسع مش نا ةمكسملا ك2 وأ دعولام كم انماع بحي

 ا ناو هعفدياملّةَغلا ف سْدل ئداسس هدو ادهفلافقلا لاف م ةرخ الا ىف لد وهلا ثاواسندلا فدنعولا

 أ دك قات هللا نذانال ناك ناو هنعداهت فدكف ىلا عت هللا ن ذاب ناك نا ادع ةسسالا كل ذنا لااقفةنآ الا

 || توكي نأ دغ_.الوهنع ىهتلا تقول همفانو ذام ناكل ادعتسالا كلذ لعا (باوخلا) 0

 || (ةثلاثلا "هللا مسلازوعانلق بسلا ادواورخت قو ىف هنع ام.نمريصي مت قو ىف همفانو دام ئشلا 4

 أ ناكو ليزتتلا د هيلع دم_ثيلسو هملع هللا ىلص لنا لوسر ناك لاق سابع نب أن ءرامج نب دنع بس اك ذر

 ١ كناسل هك رحال ىلاعت لزنأف ظفححال نأ ةفاخ ليربج غارف لبق ههشفشو هنا سل لو ع ى ولا هملعل نناذا
 1 هلوق رش هسلعلاخا الذل ذر ريم ناوراعنالا اذهزاجاسغاو نكرقلاو ليزنتلاو ىسولا ىأ

 ْ ا ىأ هير دعت لوقو همحو كيلا ىضقي نأ ل نم ناز هلا لدعت الو هلوق هريظنور دقا !ةهل#ل ىف هانلزتأانا

 ْ ىلع لك (قؤالا ليسمللا) لد ا بم ةمفق 2( هلل ارقو هعج انملعنا) ىلاعت لو قامأ .«.ذخأب لصتل

 مك بوجولا كلذف انيهذم ىلعامأ ىلاعت هللا ىلع يجاولاك كل ذنا ىلع ل ديانملعنا هلو ةذ ب ود-ولا
 : اتانلات ءاريماظوذحم ىسولا ناك اذاالا سيال .ةةعبلا نم دوصقلانالفةلزتعملا ل وق ىلعامأ و دعولا
 كردص هد ءجانملءءانعم معجب اةيلعتاهلوق ( هيناثلا'لئملا) ةمكملاىلاارظنابجاو كلذ ناكتف
 || «ففريذقتلا اذه ىلع و ةءازفلا نآرقلنءدارملانا (امهدجأ) :ناهجو هيفهن ارقو لوقو كظف-و
 [ (فاثلاو) بام دس لا لعلب ريسح دارملا نوكي نأ (امهدحأ) نالاقحا

 ند ذ ىبش الف كن كترةنسهلوق نم دارااودو هاسنن“ الث مع ريصت نأ ىلا دما كئرتنسانادا ارا ن وكم نأ
 امم مسسسي



 عا

 .هريغىلا اويصنيو هرغىلااورقتسي نا نوردقيال مهنا عمر ارةدسالا ىعع ٌرقسملا نوكي نا (امهدحأ)

 نوكيا (ىفاثلا) ىهتنملا كير ىلا تأ ورومالاريص: هلا ىلا الر يصما ها ىلاو ىجرلا كي ىلا نا لافاك
 هل_ثدأ ءاشنم هتئشم ىلا كلذ صوم ىأرانوأ ةنج نهم_هرارق ارق عض وهىأ مضرة سمك ر ىلا ىنعملا

 هلعل-عنممدقامب ( رخو مدقاعذمم ونانالاأْش) ىلامعتهلوق « راثلاءذدأءامنموةنلا

 امبورشلاوريسل نا لعنم مدقامبوأ هفلخت هرخأا_عو هي قة هتف هلام ن٠ متقاموأ لمعي لعن مرخأ جو

 ظ | ادع هوة هزيطلو هرخآ او لمعلا لّوأب رمسغم هنا دهاحم ن ءومدعتا ميلهعف ةئيسوأ ةن-سح ةئس نمرخأ

 ' مول نو كي*ام ءاشضالااذ- هنارهظالا نال _ءاو مهران اواومّدقام بتكنو لاقو هوو هللاهاص>- ا اولعاع
 ا ١ هدعةم+4نب تاماذاهنا كلذوتوملا دنعنوكينأزو<و لاعالا نزوو ةمساحملاو ضر علا دزع ةمامقلا

 0 ١ ذةمونناسنالا ان .لافا ىلاعت هناملعا ( ( ةريصب هسه عن اسنال | لد ) ىلاءتهلوق « راثلاو ديلان

 01 . مثاهلعامد_ةملاعفالا كلل العاف هنوكب ةدهاش هسف:نال كا ذو هريغ هما نأ ىلا جاتدعال لب لات ا 1

 ْ 0 | اضيأ اذههف مركو دوج نالف لا راك ةريصر هسفن ىف لس سفخالا لاق (لوالا) ناهجوةرعدب هلؤقَف
 0 ْ هدعسأمو ةداعسلاوهف هتمدخشو هتعاطب هلغشب و هساىلا هب ردد امنا لعب هع ةدورمد»: ناسنالا نال كلذك

 |١ ١ ةروصىق قطا ىرب وروزب وح ورب هناا, هنا بهن ةواةشا اووف ماذا اسندل از غ-ثيو هللا ةعاط نع
 ْ _ (ىناثلاو)“ ىدروادم> هرهاظ ىف هماع وه ىذلا نا لعد مي الالمعي هنكل و وطاةرودىفلطاءااولطاملا

 ا ا ديعسو سابع نبا لوقاذهو هحراوج ةداسهشب هسف: ىلع دهاشو هذ لعام هملعدهمش هحرا وحدار ١١نا

 ديأانملكتر هلوقو مهلجرأو مي ديأو مهتنسلأ مولع دبشت مون هلو ةكوهو لئاةموريمب نبا
 ا ا هاجر أد هشتو مهي

 ْ 1 000 رمان الن وكي نأز وف ةريصيلاثدن انامأف مهدولجو ,هراصبأو مهعمم ىلع دش هلوقو

 1 لدالع اهلاءذهةدسعو لاو رسب ناسفالا سفن ىلع اسثالا جراوي لق هناك ناس الاجر اود

 ْ . موري تانالا نأ كالا الا فرك ذ ىلاءتهنالءاوةمالعو ةمغاطوةب وار لجر فوقك ةغلاسملا
 ا ةفصنمنوكيأ ذه ”ىدحاولا لا-ةف لعام هسفن ىلع دحين , الاوذ_هىفرك ذهلاعأب ةمامقلا

 .قلأواو) ىلاعت هلوق 5 مهحراو اود قطو مههاوفأ ىلع هللا مدن واع ام نور كتم ,مهتافرافكلا

 ِ .رذاعموةرذعم لاقي ةرذعم عجيريذاعملا ا (لوألا) لاوقأ همفني رمسفهال (هريداعم

 اسهل عح مساوهاغاو ةرد_عم عج سار ذا ملاور ذاع“ ةردعملا عج فاشكلا باص لافريذاعمو

 010 اا رلا هملاوركسملا فريك انملا هوو

 ريذاعملا حاجزلاو دربملاو ءارفلاو”ىد اوك اعتلا لاه (ىناثاالوقلا) هسفن ىلعدع اش هنال كلذ هعفشرال

 | ا دوا فانكلا بسام لاك ةداماغل ىشدرملا لافراد ماش دساو روسلا

 ا ليس تاون ل وغلا اذه لع ىنهملاو بئذملاةِب وقعةرذعملا عنتاكيجتحن : هب قر عمم رتسلا نأ ثءح نم

 ظ اللامع (هءل#ت! كناسا هيلّرعال) ىلاعتهلوق « هيلعةدهاشه فنناف لمسعيام ضلرتسلا
 1 اوتحاو هنع صفنو هيف ديزو ل دبوريغ دقنآر ةاااذهنا ضناورلاع ام دق نمموق من (ىلوالا ةلئسمللا)

 3 كلذكى الا ناك امل ىلا عت هللا ن هبيترتلا اذهناكولراهلمقأم ن نيب وهن . الا هذه نيب ةدساسال أ هيلع

 [| لوسرال ققتاامناهنعى ,هخلا لامع سالان وكب نأ لق (اهلقأ) اه , 1 ات قن اللعاو
 هبْدَلَر ارم الهل لمقو تق ةولا اذه لاعتسالا كل ذ نع ى من مرحالف هبلع ثان“ الاهذه لا :ا دنع مالسلا هلع

 3 رة.فالاممو انمع تقتل ذيلتلاذخ ًافامش هذمات لءقاب ناك اذا سردملان ا اذهو هبلعتلك ناس

 مالكلا .اذه عم سردلا كلذ لقناذاف سردل اىلادو ءيغ الاعثو ادع تفتلتال سردلا كل ذءانث ىف س تدذملا

 ! هفر ءن م نكس بسانمريغ سردلا كِل دان ىف ةماكلا كلت عوقونا لوقب بدملاف رعد ل ندهن 23

 تلج اعلا ةداعسلا نوبت مسجنا زافكلا نع ىلقن ىلاعت هنا (اهءنانو) بدترتلا نسسح هنا ل_عةعقاولا

 ا نيدلارومأ ىف للا ىت 095 1 دامس دملج جل اهبل ني همام ر يغب اسنال ا هييلب هلوقوه كلدو

 ماك َ ع هجيج مسلم مدل
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 ثردحلااهاعؤف 00 مالسلا هملعهلوق ه؛مورمضان صورو سضانر عش لاق, كا ذكو

 مبيض بام رمسفملا ظافا او ديد شنل اه مف وصال ن نءةمركع ىورو ف ذختلا ءاورتاورارثك أ

 , ةنللا معن ترضن حاجزلا لاهو ةدهج ةقرمدم ةرذسم هماضم ةنعان ةرورسماولاق دءاواشهانعمورضانأ|

 || ةمسلالهأر وهج ناملعا (ةرطانامرىلا) ىلاعتهوق © ميعنااةريذنمههوجو فف رعت لاك

 ناماقمانههمهلفةلزةءملاامأ ةماسقلا موي ىلا عت هللا نوري نيم ءوملا نا تاسثا ىف دب , الا هذ ممن وكس

 اولاقخ (لوالا ماقملاامأ) ليوأتلاناس (ىناثااو) يلاعتدلا ةيور ىلع لديالءرغاطظ نا اب (امهدأ)
 رطنو هتيورلاس املا قر او ةقدحلا بياق:ىهوةيؤرلا م21 لبد قرالا هه« سدا ىلا فرم نورتاءارظنلا

 رطن نااكف عاملا ىل  ةبسسنلابءانغمالاكو ةفرعملا ىلا ةيسسنلاب باقلارظنك ديو هلا ىلا ةمسنلاءنيعلا
 ناىلءلديىذلاواولاهةيؤرال ةمدةءنيعلا رظنا ذكف عاممسلا ةمدةمءاغصالاو ةفرعملل ةمدسقم يلق
 رافنلا تيثأ نورمصرال مهو كمل نورا .مهارتوىلاعت هلوق (لوألا) هوجو ةيورألا 8« سيارظنلا

 لاق ةيورلا يفصوتالا-ع فصو) رظنلا نا (ىئاثلاو) ةيؤرلارع_غراقنلا نأ ىلع لدف ةؤرلا مدع لاح

 لاو»>الاهد_ه ىلع لدن قدا دكر نا ال كلذ لكو ضارر انو نايضعر_ظوارزمشارطأ هملارطت

 .لاقي (ثلاثلا ) ضارذيؤروأ نايضغةيؤر هآروارزش هر لاسةيالف كل 3 نمْئيشب هي ورلا فدواالو
 نيب قرسفلا بجو كا ذورطتلا هءاغةيؤرلا نوكس ددفياذسهو هتيأرف هيلا ترطتو هارت ى-هباارظلا
 ريغةبورلا ىمدصو انه» ل_صاحر طنلا نسف لإانتّنم ىأ ةرظانشم نالفرود لاقي (عدارلا) ةيورلاوراظالا

 رعاشلال وق (سماخلا) لصاحا

 اصالملا ارطانن نوحرلاىلا هن رديمونتارطان هوو

 نا ىلع ىمرافأا ”ىلءوبأ جحا (سداسلا) ”هلصاح تناكلامدب و رانا عم ىلا فر < نورقملا رظنلا تيثأ
 ىشلاابيفىلاةهطا را هقداا بملتن نعةرامعو»ه لد نافل رداَنه ىتااةيؤرلا نعةرامع سنلرط لا

 رعاشلا لوقب هب ٌقرداريكألا |

 رفاوزلا كلا مافن أو ارا ع 9 ل "ىبامف

 راظان بناوذ-ا نيد نم تنأ هب »* ىذلا بئالسا ىلع فرش أ ىت مآ أ

 ناقابو .لاةيور ىلع باوثلا باطل بهن انال هملعءازللا بطال هب ورلانع ةرامعر اننلا نآك ولف لاه

 زخ ألا لوق اضي أكِلَذ ىلع دي لاعبات أ ءكاذ
 الدم ن زواج باكر ااماذا # قماو نعش ىذةرطتو 5-06

 ىلا فرح نورةاارظنلانا هوجولاهذ_يانلعف بورحلا هم ىذلا بنا او ف قدا بل ةةهنمدارأ او

 اذهو هريغىلارظنتالو ةصاخ امير ىلارظنتا ملا ءانعمةرظان اهبرىلا هلوقنا (عباسلا) ةيورالاهما سبأ

 رومالاريصت هنا ىلا الأ ق امل ذوب كيروملا 389 قس دك كيرلا هاوقذلا ىرتالة وعفا ذقت ىعم

 ضاصتخالا ىنعم ىلءميدقتلا يف لد فيكس بنآهبلا اوتاكو ول هملعريصملا هللا ىلاو نوعجرت هملاو

 نيئمؤملاناف ةءامتاا فقوم ىف ددعلا تحن لخدنالو ريو أ ام طمحالا ايس ىلا نوراظن مهنا مولعمو

 الا هارظنلا نا ىلعتي "الا تادانلف نونز< مهالو ملع فوخال نيذلا نوذم ٠ الا ممالموملا كلذ ةراطت
 لا (نماثلا) ةيورااوه سدل هنا ىلارظألا ن نمدا رمان انلعهتاربغ نوري وسو ىلع ل ةسعلا لدودقلاىل

 تيثف ةرياغملا ىلع لددي ورلا فن لور ظنلا تالف اطفرف ةكم_هاريال لافولو ةمايقلا موي ممل ازطتيالو ىلاعت )

 ا ل_دغملا لب وأتلا ناس يف (ىناثلاماقملا) ةيؤرلاوهسيلةيءالاهذه ىف روك ذملا رظنلانا هوولاء ذهبا
 ووومقل باول نورظ“:. ماوقالا كئاوأ ىأ رزتنملا ناس رظانلا نوكبنأ (لزالا) نيه+و نموفو
 عمج ريع ةرط انف ىملانعت لاهو هته نءاهحا شرطا دارلاو ىتجاح ىننالف ىلار طن امنارئاتلا ل
 عم ىف لمعت صريغىلا فرحي نورقاار 1 !الاشال ةرمسنم ىلا ة ةرظف ةرسسعو ناك ناو لافو نول سرملا

 1 ل

 ص ار 4
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 (ىناثااهجولاد) 001 ممل ىصدم# ئراقااىناثلا هولا ىلعو ليرمس ىراقلا لالا هحولا !ذ 0

 نبورع تب و تءجتام ىأ طقال_ىةقانااتآرق 5 أه مهاوتن مقا ااو عجلان آر ا نءدارملان وك نا

 ادحاو نآر لاو ع4 نوكي كل اخو د لمنال هلا ريسفب دنع كل ذا رك ذدقو انين أر قتل موثلك
 ِ هعج نآر_ةلانمو ىجراقلاهدوجوو هسفنىف هعجب عملا نمدارملا نوكي نأ لم<انلقراركسلا مزاس

 5 ناتلئسم هبف( هن آرق عساف ءانأر ةاداف) ىلاعتهلو5 + راركحتلا مفدي ذا وهظفدحو هنهذ ىف

 1 مالسلا هملع ليريجل ريخل يظعلا فرم ا ىلع ل لدياذهوهنءا رقمالسلا هملع ليريجةءارق لعج (ينوالاهلشنملا)

 | ءانعم سابعا لاق (ةمئاثلاةلكسسملا) هلا عاطأ دة ل اوسرلا عطب نم مالا هيلع دم قدس ىف هريظنو

 0 عستاف (ىناثلاو) 1 ا راو سس كلب ناهجو هنفو هن آرق عمدت اف ليربج«أرقاذاف

 ظ 1 طرب تيوس بج نكسا ليريجةءا رّقل ةنراسةم كى:ءارقنوكححت:نأ ىف. يال ىأ هن ءار و

 ١ ١ واما مال اهيلعهئال ىلو أ هجولا اذهوةءارقلا ىف تن أ دفن لب ربت كسا دما رقلا مالسأا

 0 || ةيفام عاما ان ىهالا عضوم اذه سلو هأر ل عرفا ىلا ع عمسي وةءار دلل

 0 0 , الا هذه دعب لي ربج هيلع لزناذا سو هيلعهقلا ىلط ص ”ىبذلا ناكف ساسيع نيا لاق ما ارالاو لالالا نه

 7 أ (قوالا ةلكسملا) ناتلئسم هيف (هلاانبلءنام) ىلاعتهوق « هآرق ب هذاذافعّقساو قرطأ
 نع هتءارق انثى لأ يناكو مالسلا هسيلع لير ريح ءا رقعمأر ةيناكمالسا ا هسملع هنا ىلسءلدنايالا

00 

 1 ةءارقلا نءامأ اعده نيرمالا :رعمالسا هع "ىلا ىبتفللا ىلع هصرحةي غل هيناعمو هتالكشم

 [٠ ١ تاي انيلعنام هلوقبف نيسبلا قالتسالاءاقلان ءامأو هنآرق عستافءانأرقاذاف هلوقبف ليريس جت ارق
 || نمهنعنيسملاوأ باح أو دنا الا هذهب باطما تقو نءناسإ ارعخ انو نم جحا (ةين اثلا ةلمثسملا)

 هينولوةتال منأو باطلا تقو نءناسااريخأت بوو ىطتش هب 0 ارداظن ا .(لوالا) نيسهحو | ُ

 ناسلاامأفءرهاظ هضمي ام ظفللا نمدارما سل هنأب اراعما اهذالابنرقي نأ بجاولااندنعنا (ىناثلا)
 مثلوق ناوهواثاام”اهو لافتا 7 ذو لدصفتلا ناسلا رخأت ىلع هي , الالمصف هريخاتزوحف ىلمصغتل |
 اونمانيذملا نم ناك هلوق ىلا ةبقر كلذ ىلاعتهلوق هريظتو هناس انملعنأب 'لربخغان امم ىأ هنا انملعن ا

 1 اندنعو ناسا !بوجوريخأت ىضتقي لبن ابا ريخأت بوجو ىضتقيال ظفالا نا لالا ن 2 ( باواو)

 ناببلا قاطم ىل تشد ةلكتا (نفانلا نعو) ةبجاخسا دنعال ا ىةصن ةحنال ناساابو>ونال ذكى حالا

 'هلّثسملا) ىلا دريغنمرهاظال كل رتهنال اضيأ فعضفلافةا!لاؤسامأو لصفملاو لهحلا ناسا لوانمف

 )| دعؤل ايفان دنع امأ ىلاعت هللا ىل_عبجاو للسن اناس نأ ىلع لدي هنا انيلعنا مث ىلامعتهلوق (ةشااثلا
 ع هفو (ةرخ الانورذتو هل اعلا نوي لبالك) ىلاعت هلوق ب ةمكحل ايف ةازتعا ا دنءامأو لضفتلاو

 لإ هد اع | سوما هق) يسد لوسرا عدرإلك فاش ثكلا باص لاه (ىلوالا هل مسسملا)ناتلم سم
 1 مدا قاد جدلا :لاق هناك ل-اعلا نومحت لد هلوق هعاماك] ذ ىف غلاب دقو ةدؤدلاو ةءانالا لع و نزعل

 75 تاس لاو ةرغس الا نورذتوهل-اعل | نوبت مث نمو ؛ى لك ىفنواعتت هلع ٌّمعبطو لع ن* مق ةلخميكنال
 | ||| اهل نوامعيو اند نوب مهنا ىعملاو ةرخ " الا نور دو هل- اعلان ريتا يلتمس نيرمسفملا
 ٠ 1 ناهحو همفو ءابلاوءاتلان نورتو نوم ىرق (ةيناثلاهلمسملا) امنعنوضرعيو ةرخ : الا ن وكرتدو

 ِ 1 لمدس ىلع لزني ةران و مول ةيط اخ ا لسس ىلع لزني ةراتف موق ل ا اغيب رعتلزناذانارقلاءاّرذلا لاق (لوالا)

 7 مقام ىلعءانلا ىميرافلا ىلعوب أ لاق (ىناثلا) مبني رو كافل ىف منك اذا ىتس ىلاعت هلوقك ةبياغملا
 ا مما ىعملاو اعواد قل نادنالان ا هلوتك ةرثكتلا هتم دارملاو ناسالا بسأ هلوقىف ناسنالا 2 2
 0 ثدللا لاف (ةرضاندمووهوجو) ىلا.عتهلوق * نورذنتو نوب لب مول لق ىلعءانلام نوردي 5 نوم<

 | ]| هنموئش لك نم «نسلاريشننلاو معانل ارمضانلاو ةمعنلا ةرمضنلاو ةرمض ريض“. قرولاورحشل او نوال ارم ذأ
 ني 1نوكب ىذلاهانعمو نا يا عجيف كلذكو رتضان روش لان رضاناه رشم ناك اذا نولل لاق
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 ةناعف ناكناو ةمعنلااءازب أ نم ضرف ءز ”ىأ ةلذال ا هذ#ه ىعسم ندد ىف نكي | ذه ىلءذةوعن املا اهماع

 هلاح ناك نمو ءلماكنملا ةوطعلاا ملا ىف ةمامقلا فقاوم عسجىف نوثوكيباوثلا ل_هأوةراقتطساوذلقلا
 ريش نأ اذ_هلاثمو ةمعنلا مسا هيلع قلطم ىذلا ئذلا عقول ىفن وك هنأ رعشنب نا نكمي فيك كد

 ةدحاولا ةمقالالوهطاعقومنوكت ثدحي ة:سدعب ةؤوقلاو ةماعلا ىف كلاحريصس هنأب ضرالا نآطاس
 رطتلانابه (ىناثلاماقملا) اذهاذكف لوقلا نم دساف كلذ نااكوءاملا نمد اولا ةرطقل اوزيل نم"
 ةذانال لعدن الا هذه لم نكس ال نكلراطتنالا عع ةغللا ىفءاج هوجولاب نورةملا ىلا فري ىدعملا

 | هرك ذ نس ىتح هنمديزأئ ثةرخ الاف لص ناوّدب الفان دلا ىف هل ماس تناك عوةولا نمد عمراطتنالا

 لطيف لقعلاب موا_هم كلذ نال لوصا-!برةوهكل ذنوكين أو الو ةرث الا ىف ب .غرتلا ضر بع ىف
 مهلوقوره اطال رئاذهذ ةرطاناهبب باوت ىلا دارا اَنأوهو (ىناثلا لب وأَتلاامأو ١ ليوأَتلا نمو رك ذام

 كل:فءض ةيلقعلا بتكلا ىفاندب انلق ىربال هللا نا ىلع َهياَعْدلاو ةياَمعلا لئالدلا مامقل هملاانريصامنا

 (ةرقاف اه.يلعفين أَن طتةرسابدئمونهوجوو ) ىلاعت وق « ملعأ هاو اهرك ذىلا يه ةجاحالفهوجولا
 ةساعامنا ع ملاوهجولك دَبشااذا عاصشلا ىف باغهنكلو هنم3 أ لسابلاو سونعلا ديدشلا رسابلا
 هللاةسر نمسأ.لاوءاقشلا نماهكردأ اا اهنم ةمسعنلاو رورمسلارانث آتم دعو اه:اولأ تاظأ دق ةلاك
 تاك امناورمدبو سعهلوق دنعرولاريسفت مث ةةدقورانلاو ةنللا لهأ هتئازيسنيح هللا اهدوسألو
 نيقملا ىععانهه نطل او ةركاف اهبلعفي نأ نظن هلوقو»و اه. لزان باذعلان ا تنقيأدقاهنال ةدصأ !هداهب

 لاوحالا كإن اودهاشاذا لمق هنأك مكهتل | لمس ىلع امهه رك ذامتاّنظا|ناىدنعو نورمسةملاهلاه اذكه

 هبرقفيىذلا مسولل مساوهو ةهادلا ةرقافلا ةددسع وأ لاَمْدَد رئاقااامأو ق- ةمامقلان اّنظ موف له

 ةيشخ همق لج مث هنم بررقوأ مظعا | ىلا صاخت ىتس ريسعبلا فنار نأ رقذلا مسالا لاق فئالا ىلع
 ةرقفلانماهلص أ ور_هطظا اريدك" ةيهادةرئافلا دربملا لاه ةرقافلا هب تاع لق هثمو اسرب ريعبل اربع

 هتلطبو هتسأر ل اًعي أكل برلا ترقف لاةن ةءدتق نبا لاهور هظلاراةةرسكت ةهادةرقافا!ناكةراقفلاو |
 ةرقافلا لاف اكل ا اهرسفور انا !ىفباذعلا عاونأب ةرقافلارمسذ نمي رمسفملا نمناملءاو روةفموهأ
 رانثبانععد رالكاجزرلا لاق ( الكص) ىلاعت هلوق هباارطات الواهب رب ور نع بحت نأ ىف

 هنا ملعو ةرخالا فءابششأل اةواقدو ءادعسلا ةداعسة فص مف رءاسا لت هنأ حص ةرشالا ىلعايثدلا ||
 هدنعىذلاتوملا نم مكي ديأ نيبام ىلءاوبينتو ةرخ الا ىلءاين دااراشي ا نعاوعدترافاسي دلا ىلا اه]ةيسنال

 تنل ذااةدىأالكن ورخآل اهو نيداخم اههفن وق ىلا 'رل- الا ىلا نولقتش" ومكستع هل باعلا عطقنلا ش

 ءاهتنالا نماهف ديالا دلاتانيب ةرخآالا لا وحأ يظعت نيبال هنا دوصقملاو اذكو ذك نأك ىارتلا
 ةماسشلا أ نمرك ذاع رذاكل!نمؤدال ىأ الك لئاةملاهو توملاةرارم ع رع ىلا لو هول او داغنااو
 ةلاخلا كل: صو ىلاعت هنا مم اهناف ؟لمكو اهمال [خرتت نمو توملا نمدبال هنا عف دينأ هنكمال هنكاو

 تغلب اذادارملا(ىلوالا :ءلئسملا)ناتلئسم هيو: (قارتلا تغلب اذا) لاس ف دسإااهيفحورلا قراغت ىلا |||
 ماع ئهو ةوق رتعجىفا رتلاوها:لزتأ اناا هلوقك كل ذب بطاسخلا لل ركذدل رج لا عريش احورلاوأ سفننا

 هنموتوملا نم برقلا نع قارتلا سغنلا غولبب نكي هلام دعاو نيبناسلسا نم قئابعلاو رحنا ةرغن نيب لهو
 ظ ةمدلانيدي رد لوق

 قارتلا مهسوفن تغلب دقو #4 اهنء تءفاد ةبطع برو

 لصتامناسفنلاْنا نينعاطلا ضعه. لاف (ةيئاشلا هلمسلملا) م وةلخلا تغلب اذا تح ىلاعت هلوق هريظتو
 دع ّنا ىلع لدن هناالا وآل اال توملا لص -باشلا سؤنلا تق راف ىتمو بالا نعابتقد انمدع ىقارتلاىلا |!
 هلوتنمدارملا (باوخلاو) قاسلابقاسلا فتلن ىو قاز نم هيف لاقي ىح ةا.للا 3-ىارتلا اهغولب ٠

 ناتلكض هو (قارنملمقو) ىلا.هنهلوق »« ةلاكلا كلت نمبرقلا له-اذا ىأ ىنارتلا تغلب اذا ىتح ]|



 هل

 لؤالانع (باوخلا) لوقئانالةماسقا موب ةداعس !!لضهأيقيليالوهو لاو, خرا الا نالوراامثالا
 ها هيلعليللاو عقول ورانتنالا هج معتسي دقدملا فرعي نورت اال ( لوالا) نيودحو نم

 رعاشلالاهوءاسرااو عقوتلا هنمدار +او ىف عن ميامر اعان'ن الذ ىلا ان لاعب

 انمعن دز كنو درصلاو 5 كإمنمكملاتراغناذاو

 اماف سفن ا الا« ىجلر اظن الا فكل ذاناف هل هريغ ترظراطتنالا فم-هاوةناهمذ مالكل |قدقدتو
 لوقي دقو كل مث هنا ىلا ىرطت امناو لجرلا لوةكم.لا ترظن همذ لاقي دّقف هتنوعمو هدفرل ار ا فاك

 دارملانا لال نكل كل ذانلسن ا مثلا ةصخ اش ىنرع ىلا اذه لثم ىف ىعالا لوقيو رسال مكاذ

 | امآو) : ةرطسم امر ةه عت ةرضان دم ولو وو ىو-ءملاوءال الاد اووه لب ىدعتلاف رح انههىلا ند

 . || لوصولا نم نيقي ىلع هرطتن امفن اكس اذاراطتنملانا هبا وف ملأو نغراظتنالا ناوهو (فاثلا لاؤ سا
 1 ةرظانا هير باوث ىلا دعما: فاشل ارضي نأ ( ىناثلا ليوأتلا ( تالا دغءأ ىف نوكي 0

 1 أهتئر عنشت ىلا عت هنا ىل_ءةلق_علاو ةيعمسأا لد الدلا تاداأ هنال ليوأتلا !ذ_هىلا ان رصامتاوا اولاه

 0 |بيلقتن ءةرامع سلرظنلا نا ىلع اضيأ لدتا الامهذ_-ينلوقبنأ لئاقلو ل. وألا ىلاري_هللا بجو

 |هنادارملا ملقنافمسهتهجيلا ةقدملا باةيالىلاعت هنا دارا سدو مهياارظني ال لاه ىل اعت هنال قدا |

 ةرطانانمج رىلائعمنوكينأ (ثلاثااليوأتلا) هولاهاسع انباوج ل ةناك ةجرلارطن مما ارظنال ظ
 0 املا له افءارتكناك هتنادبعا مالا اوةالصاا هملعهلوقنهدار اوهو هنا ىلاالا بغرتالو لاسنالامم ل |

 0 ارظنلا سيل هلوق (باولا)  هماانورطت مناك اوراصهريغنع مهعامطأ عاطقناو مهبل !مهعةمضتة ثا |

 3 (لوالا) نيهجو نم ةبورلاوهرظنلا نا ىلع ةلالدملا مم نأ (لوالا)ناماسةما:هانلقةيورلا ن ءةرأمع ظ

 ىلا هق هلأ سماق ع نءةرابءرطظنلاناك ولذكماارس انا ايقرو مالسلاه لع ىءو*ن ءىلانعت هللا كحام | ١

 ش (ىناثلا) لاحم كا ذواناكيو ةهد نكات هق تنثأ مالسلاهسملع ىءومثأةبآ الا تذتقال يفرملا ناجح ظ

 نءرخ اًنمريغةقدا بملقتو ةءارالا نعارخ أ ءرظنلان وكشف ارالا ىل_عاس ما هأ ارظنلا لعح هلا |
 برقالاوهو (اىناثلا ماسقملا) قرملا يناجىلاةقدحلا بدلقتن ءةرابعرظنلان وكمال نأ بجوذةءارالا»
 ىلع هلكرذعتال لوقناثكلا هم ؤرلاسالا قرملاو ف ةق دخلا ساة:نع ةرامعراظنلاناانلس باوسلاىلا

 هلو نم لو ةيرلا ىلع لو بيسملا ىلع بيسلا مسمال اهالطاةيؤرااوهو هيدسم ىلعءإ جب بحو هم ةقح

 ىللوأ ب . قرلا ىلعيل- ناكتفراظتالا نيبو هنن قاعت الدادنو ةراا بسلاك ةقدسخلا بلغت نالراطتالا ىلع
 رظنلان ا (لفألا) ناماقمباوملاىفانلانلق راظتنالا ىدمءاسر اضنلا هلوقام أن اظتنالا ىلع هل نم
 | روف نم سدتقن انورطت ىلاعت وةك ىلا فرح ةّبلا نرقي ل هنكلو نآرقلا فريثكر انظتنالا ىنءمدراولا

 ىدعملا ىلا فر< نورقملار ظنلا نا همع3:ىذلاو هللا مه.:اينأالانورظاي لله لبو انالا نورط لد هلوقو

 ' 1 قل بهتسب ىلا شلل اةيذرلا نسون كودو نأ علل ءادلاوةيورلا ىنهعالا سبل هوبولا ىلا

 رعاشلا لوقامأو لارتشاللا مف دراظتنالا عمد ربالنأ بوك

 طصالر ارظتنت نجحرلا ىلا 00 ردب مون تارظان هوجو :

 ةممدعلاةياورلاو عوضومرعشلا اذهان

 اماليتارانتنتنجحرلاىلا *ه ركبمول تارطظان:وجو 1

 ' هما! نورط_اوناك هءاصصاف ةماعلا نجر هنووسي اوناك مسمن ال باذكلا ة ةلمسسم نجرلا ادد نمدار (او ظ

 0 | دوق نا (باوماف) «كامنمثلرلا ثرطتاذاو م رعاشلا لوقامأو ادعالان ءصيانخلا هامدوعقوتيو |
 '  (ل| هةوقنمدارملالب ةمطعلا بقعتسي دال راظتنالا در نالراطتنالا هثمدارملا نوكين أن كمال كلا ترطتاذاو |

 ١ | انوهىلا هلك وق هب هنعرسعتل از اخ ةملاكملا ةم3ّ_ةمناسنالا ىلار_ظنلا نالثانل ءاذاو كاملا ترطتاذاو |
 قدصي ىنلاةشاسمللاععإ نوكت لول اذه ىلءىلا نااناقءال الاد او لب ىدعتلا فرح همهدارأا سدل | |

 حمداع



 هس انا (اهفدحأ) نالوق ىط# ىف (ةيناشاا هل ةملا) لو ىلأ ىف تازنهب الاعا (ىناشلا ْ

 ص (فاشل ١ وا ضضة:هلدأ ىضقت ىف لءقامءأ ءأب هم ف *اطل |تماّعف ءاطخ دع رتضتل اّنالد دع ىأ طط#,

 لاه (ةعبارلا هلئملا) رتضتملا ةيشمىأ اطمطملا ما تش هاذا ث يدا ىو هيولب هنالروظلاوهو الملا
 ةبقعلا مكقاالف هلوةكوهو لسي لو قدسي إ أ ىلءالو قّدصالذهلوتذل عضوم فان جهالة رعاالهأ

 برعلارأ ل ىءاسكلا لاف لهتاالو برمشالو لك ال نم تيأرأ ثي دما ف ىورام كلذكو مق ب ل ىأ
 هللادمعال ن وأود ا ”هملاامأ اردو اح ”ريهماما ىرخاناه عشت 0

 هلوةكوهفرةملاامأو لمالو اولوةب ىتدح نحال ل ربتر رم نولوشءالو نالةالداوأوةد ع د
 ةبقرنذ الريدةَدلاّناكو مهطأوأ ةمقر كف ةمقءأ أم ةاردأامو لاقذ مالعلا ٌضرمعا مْدِض مدع هلا صنق آل

 مدنا الهو ع امتاز ىأ قالو هوةقريدقتلا لاق نممبنموةدح او ةّرم هب ىئتك اف انمكسم ع هطاأالو

 هللا ىل-صهلفا ل وسر ها - لع او ماكل (ىرأف كلو مغ ىلوأف دلل ىلوأ) ىلاءت هلوق

 ىنددْمْىم ىأب لعجونأ لاف هدعوب ىلو اف كل ىلو أ مىفو أف كل ىلو لاق ممل هج ىأ 2 ل ملسو هلع

 لام الرف ايهاذ لانا م ىداولا اذ_ه لهأزءاليناو أيش ىلالعفتن أك ,دالو نأ عبطتسنال

 لاه ههركححي ام هما, نأب ه.طعءاعدوهو كل لب و معك وأ هل وق تعمر مالسلا هيلعل وسرلا هل لاه اك
 كلل ولا قهملانو دا لافو لارخا مآ ىف ادع ةكلادعيو لاند مأ ىفادع ,ذكلادعب عملا ىضاقلا

 (ىناشلاو) رذاكلل هققان نمأ دة مدعو هنا (اهدحأ) هوو لماع انه لاغقلا لاقت رم دع هرم

 كلذ لثم ىلا عت هللا لزنأَف هسفند#ت هتزعا هاو دعم رك ذئساف هودعل ملسو هءلع هللا ىلص”ىبنلا هلاق'ئث هنا
 نس لأ ىلا بهذ مم ىنعملانوكش هللاودعا اهلوق.نأبه دنا هنا نما سه أ كلذ ن وكي نأ (ثااشلاو)

 بس قامة وناور كح نسل الاه برت دل زدت اى [ك واف للا
 ةرخاالا قلمه بما ال ابدل ىف فاكد الو ىه#إالو ع ؤبال المهم ىأ (ىدس كرت نأ ناسنالا

 بأ هلوق ةرو سا لو أ ىركذ امل ىل عتدلا لعاو اهتلمهأءادسا ىلب ١ث ؛ دس أ لان لمهملاة غال ىفىدسلاو

 هلوق (لوالا) نياءا د ةمامقلاو ثعبلا ةعص ىفرك ذو كل ذةرو د ارخآ ىف داعأ هماطظع عمن نانأ ناسنالا

 مأهوقو سناب سفن لكى زحتل اههفخ أ داك | ةمث 1ةعاسلان اهلوق هرمطنو ىدس رتب نأ ناسنالا ب بأ
 ةردقلاءاطعاّنأ هربرقتو رايمتلاكنيقتا له مأ ضرال ا ىف نيدةملاكتاحلاصلا واعواونمآ نيذلا لعن

 من ايقياسضار ىلإ. هز هنوكسحص ىذتةيدسافملا نع ىمهنااو ةعاطلاب ص الاوفهاكتلا نودي لقعلاو تل .الاوأ|
 اذاالا مسرلا مب ركلات قملي الو نسال ءءلكشلاو فيلكا نم دال اذاف هتمكحي ىملي ال كلذو لاءفالا

 لوالاةقا1نا لال دةسالا رشح اء لوقا هوس ىلع لع (ينانلا لك !) ةماسقلاو تدل اوتار

 ب ةفطنلا (ىوالاهلشسملا) ناماكسم همقو  (ىيىمن < هفطن كي لا) هلوقن ءدارملاوهوةداعال ا ىلع

 دعم ءنمهلوتوذأر 1١ بئارثو لجرلا بلص ىفالملق ام كي ملا لوي فطار , فاطن اهعجو لملقلاءانملا

 :دئاسغلاام لق ناف نودام م رف أ هلوقو ىنمتا ذا ةطأ نم هلوق د:ء ىعىف مالكا انرت دو ملا ف بصب

 حبر خش ىلءىرح ىذا ىنأ ا نم قوأ خغ هنا لق هناكهلاح ةر اة ىلا ةراشا .ةانلق يع قع« ن ههلوقىف ىنعفف

 ىناكنمرلا لمدس ىلع عملا اذهن ءرع هنااا كيه لا عاش نعد ثأءو لآ اذه لثم قدليالؤ ةساحلا

 هذهىف نيف (ة .ناشلا هلك_بملا) ةاحلا ءاضق هنمدا رملاو ماعلا نالكأاناك يبرم وىسدعف ىلاعتهلوف
 ىأ ىنع م نم ىمالءاما او يتلا ن* ع ةفطن كي ملا ريدقت ىل_ع ةفطنال ءااافءابلاوءال!نأنءارقةرو سلا

 (ىَوف قافن) لوقامأ ةفانلا دعب ةقلع ناك ا_فالا ىأ (ةفاع ناك ىلاعتهاوق هنمناس الا قلخردقب

 هءاضعأ لمكف ىوذ حورلا هتف م ةنذ كأن 0 (فاشلا) لدعف ىو_ةودقف نان (لوالا)ن اهو هيفذ

 امهرسم م نيغنصلا عب (نيجوزلا) ناسنالا نم ىأ ( هنم لعف) لاق مم لتاةموساعءنءالوةوهو

 رداق,ءاسشالا هذه شن ىذلا كلذ سلأ ىنعملاو(قوملا ى<نأ ىلعر داقب كلذ سدلاىنالاورك ذلا) لاسقو

 نم ار ١٠٠١



 ه.فشيامعهذّوعاذاةيقر هءقريءاهر لاقي ةيقرلا نمنوكي نأ (لواالا) ناهسو قاز ىف (ىلوالا ةلثسملا)
 ىللءفرشملا ناسنالا لو> نون وكب نيذلا مه هج ولااذه ىلءلوقلا اذه لئافو ك.قرأ هللا مس لقاك
 لمة مو هنقريايقازو هيفشياميبط هلاوبلط مهن اكيلطلا ندع نوكي نأ له ماهفةسالا اذهمثتوملا

 ناسنالا اذهقرينأر دعب ىذلا نم سأنلا دنع لئاقلا لوةداك راكنالا ىعم اماهفّتسمان وكم نأ
 || نمؤن ناو لاعت هلوق هتموامقرقربقر نم قارنمهلو:نوكينأ (ىناثلا هبولا) توما ىلءفرمشملا
 | نوهركي دكئالا انا سا.عنب!لاق دكت اللا مهلوقلا اذ_هلئاف نوكيهجولا اذه ىل_«و كتر
 ةعبستومل ا دنءديعلا ريض ىاكل لاهو رفاكلا اذمف رينمتوأ اكلم لوف رفاكناا نم برقا
 رظنقارتلادبعلا سفن تغلب اذاف توا كل عمباذعلادكتالم نمةعبسو ةجحرلا ةكالمنم كالمأ

| 

 | راهظاّنا ىدحاولا لاه (ةيئاشلا'هلثسملا) قار نم هوقو فءاسعسأ | ىلا هحورب قري مهيأ ضعت ىلا ممذعب
 || نزالاراهطا مداع نع صفح ىورو فار نم هلوقىفنمنونراهظازوالذ نط مل !فورحدنعءنوذلا

 || دصقل امي نأ هحولاو ىد_>-اولا لاق كلذ هجو فرعأ الو ىءرافلا ىلع ولأ لاق نار لب وقار نءهلوقىف

 [| هارظو) ىلاعتهلوق ةءارقلا نم"ىنريغاذهوامهدعباعأ دس ا ئاهرهظ اف لبو نم ىلءفقولا
 | مادامنانالا نال ّن اظل اءانههنيقملا ىمءامن ا هلعاوان دل ةقرافعن تيا هنادارملا نو رمسفملا لاف (قارفلا
 76 ألح اعاا نو. لب الكل اه ام ىلع هل اعل اذا امذهل هيح د ثا ةاملسا ىف عمطب هناف هن دب (ةلهتمهحور قب

 ىلع ّنظلاب ءاعتلعلو أ ةامل ا ءاجر عم بااغلاّن افلا لب توا انيق هلله القاهنع هاجر عطقن.الو

 1 ا ًانارف توملا ىمسىلاعتهنالن ديلا ثوم دعب قاب هسفن حافر هوج حورلاّنا ىلع فاد هب الاّنالعاو مكستلا

 : فوصوملادوحو ىدة.:ةفصااو ةؤصلاصولاو قارغلاّن اف ةسقانحورلا تناك و نوكيا اقارفلاو

 قاسلافو افيفل مكين ىلاعتهل ومكا عامتجالاوهفافالالا (قاسلاب قاسلاتفتلاو) لاقت

 هتاسنءاهارعتةدش هتمهداذا نأ نال !نالىئاعملا لهأ لاه ديدشلا نعال اهنا( ل اوالال وقلا) نالوق

 ىدعملا لاقت َدَْما ىأق اس ىلءب را تماق برعلا لوةنو قاس ديدشلا سهالإ لذذ

 ارشبراااهقاسنعترهشناو *« اهضعبرحلاه تضءنابرحخلاوشأ
 تفالاوأ ب اهذلا:ةشواهمتاذاوا.: دلا ةقرافمة35تفتلا ىأ قال اءقاسلا تفتلا هلوةب دارملاو لاه

 دنادشلاف "لله ايوءاملوالا مغو»ادعالاةنامش :دشو ءاحلا كرتولالا كرتوداولا لرتو لالا كر ةدش

 ةدشوءاءلوالاو بارحالا لرب ةَدش تفآلاوأ هللا ىلءمودّلاو ةرخأالا ىلا بايهذإ د ثك ةريثك كانه

 ىل_ءاورك دّمْمصوصغفاوضعلا اذه قاسلا نمذارملان | (ىناشا!لوقلاو ) هن رغلارا د ىلا باهذلا

 برضيف.ك ع زنلا ف هّياراماتوملا دنع هاها سامهةداتق و ىبعشلا لاف (اهدحأ )اه و>ولوقلا اذه

 نةكل!ىفانفلا اذا هاهاس امهبد.ملا نب دمعسو ن_سحلا لاق (ىناثلاو) ىرخالا ىلعهملجر ىدحاي
 (قاسملاد_كءويكب رىلا) .لاف مم ىرخالاءامهادح!تصاقو هاهاس تس. تاماذاهنا" (ثلانلا و)

 قولاّن ا دارا نوكي نأ (امهدحأ) ناهجو ه.ذ مثلو. لاق نملاقأكق وس قاس نمردصمقاسملا
 هيلا ضو غمءالؤه قوس ىأ ترلاوهموملا كا ذىفقثاسااّنا دارملانوكينأ (ىناشااو) برلاوه هللا

 هلثملا) لئاسهمقو ( ىلمت هلهأ ىلا بهذ مث ىلويو بذكن كلو ىلصالو ق3دالف) ىلاسعت هلوق
 ْ لو أب قلعت ياماما ءاسندي قلعت امثو هعورفب ونيدلا لوصأب قا«ّياعف هلع ةمفدكح رمش ىلا عت هنا (ىلرالا

 ضرعاو ىلول هنكاو ىلصام هناوهفنيدلا عورب قاع امامأو هب ب ذك هنكلو نيدلاب:قدصام هناو هذ نيدلا

 ناىل_ءةلاددب الاّنالعاو هتيشم ىف لات وراد و ىط# لذ ىلا بهذ هناوهذ ءاسندي قلعت امامأو

 ٠١" || قدمالف هلوق (ةيناشلاهلسسملا) ناميالا كرتباهقدكتسناك ةالدلا كرب باشءلاو مذلا قدسي رفاكلا
 ||| هءاظع عمت نانأ ناسنالاب أ هلوقفناسنالانعةناكهنا (لوالا) نالوقه_.فنعةذباكح
 لوقلاو) ةمايقلا موي نايأ لأي هلوق ىلءفوطعموهو ىدس كرت, نأ ناسنالاب س< أ هلوقىلا ىرتالا

 ىلاثلا



0114 

 ْ هقا دبع لاقوءارفصا ٌ رمل ةفلتو اضم لسجرلا ةفطنف ةفطنل  ناولأ ىف مهدها لاق ةأرأ ءامخ م
 ءام تةلئاذا أ راانأ كلذو ةض.للا مدوهو مدي تشم ةفطنن هىوعي رسما لاكو اههقورعاهحا.ثما

 مدلاوءاملا طام# هناوه حاشمال ا ةداتق لاهو مالايةفطتلا تطلمش افاهض. - هاشم تامحو ل_-رلا

 لاح ىلا لاح نمو ةفدىلاةنفصن «ملباا لاما ءةرابعووف ”هلهجانو ةغض مريس: م ةقلعريصن مثالوأ

 ةدوربلاو ةرارخلا نم ناسنالا فن وكت ىتلا عت املا ن نماطالخا ةفطنل ىف لسع لاسعت هللاّن ا موق لاهو

 : وه ىلوالاءاىلعلا ضع لاق مالكلا متو فاضاا فذغس جاشماتاذ ةفانن هريدقتلاو ةسوسلاوةنوطرلاو

 قمر ةعصراما يعور جاشما اهحايدعطتل فلا اًنال :ًارملاو لسرلا ةؤطن طالةخادا ارااثأ

 ءا 8 وءاملاو ضرالا نم اساشم اا-موك دارملا نأ ىف حدّشدال ليلدلا اذهنكل ركلو ةفامنا هنا فصوا هيف

 دم لجرلالوةكوهو هملشننا ءانعمةيلتمت (ىلوالا لثملا) لئاسم هضن (هلثن) هلوقامأراسنلاو'

 هل وفمرطتو هملثيتل ىأ هسلتبل هل اوقاذك كم سال ىأ صمت سا كندتأو كَم ىضقال ىأ كام - ىضقأ
 ني ديم ىنعيد نيلتبم هانا ىأ لاما عضوم ىف هيلث (ةيئاشلاةلثسملا) ايس ىلا ا

 اريصب اهم هانلعف ىعملاواريخأ واع دقت هبفنأ (امهدحأ) نالوقةي الاى ف(ة كاايدلا هلكسملا) هءالتبا

 | لي ثيعللال جاشمالا هذ به نم هانقاخ انا ىندملاورمسغتلا اذهىلا ةحاسالهنا (ىناثاالوقلاو) هيلشنل

 (اريصر اعيمس هانلعكل) لاةفرصص.لاو عمسلاوهو ءالّالا هعم مصنام ءاطعا هنارك ذ مث ناصتمالاوءالتبالا ْ

 مه.بالامديعتمل مالبسلا هلع ميها اربا نع اك اح ىلاس«ذ لاه ام زيمقل او مهذل نع ناس 3 رمدبلاو عمتتلاو

 || رمالا اذهىفرند:نالف لاقي ماع اريدملابو ةعاطو اممم هلوةكعس. طم عدهسأاب ردقاضي ا وريصسالو

 || ساوحلا ملظعأ امهال ركذلاناسهصخ ىلاععت هللاو ناتفورعملا ناسا ارمو.لاو معسااندار الوم لايف هم

 ةرهاطغلا ساوملاهاظعاو «_-هكرنادعب هنأ ىلاعت هللاربخا (ليسااءاش دهانا) ىلاسعتهلوق اهفرشاو

 . | نساويطلا» اطعاّنأ ىلعلا دي“ الا (قوالا ةلثسملا) ل'اسم همؤو لالضا او ىدهأ !لمعس هلزيبةنطايلاو |||

 ٌ هيلا« امشالاةن رعم نءاسلاخت ةرطفلا ديميف قلش ناسنالا نال كاذكسمالاو لمعلا ءاظعا ىلع مّدةاك ١ ا

 ِ ارباب م-اذاف ةنطابا او ةرهاظل 'ساولسا ىهو فراسعملا كلت لمص 2 ىلع هنبعت تال [ءاطعأ

 ناعف:ربالو ناعمة عال تاينالاو ىفاان ابان |عك ةلوآ ةقاناطنت اةعاهجم عزت تان ..ام قات تاكراشأ ٌْ

 1 ءالعتدساىلالسوتلا نكمي اهءاسكر ثب ال ل قمل لآ ىف ةنلوقالا موابل انهو رانا نا ءمافعا لكلا نأو

 ١ لاه. نموانطعدقذ اسد دقق نم للة كال دإو لمعلا ىلعد و .ولاىف مدةم سلا نأ تاثي رظنااتالوولا

 ْ هاهي ؛ افقي هىف نيب للقعأ أه أطعا هنا لوالا هن ” الاىفزيدامل هن الافق لةعااوهاريخر هرم“ هنوك نمدارملا

 1 :ةيئاسثلا لع سملا) ودامزو حيال ىذل اوهام هلعف بع ىذل نأ هلرهظيو لدمدل ا لنييا لقعلا ءاطع اغا
 ْ ليلا رواخل و رثكلا وريملا دا لودلاهلز [1نوكم نأ ١ ريفا ٌّ راق كاب ىذلا يالعالا

 0 7 0 ءا د مدا نال 1 ىلا ةفاضالا, ل.
 ْ ءاوام ست عم ثقف قلل لسا دكرااةاومان دكر |ىآ ده هلزوق عم لعجج | ده ىلا بهذ نمو !

 نرد ادع كارلا (ةثلاشلاةلثسملا) هحولا 1 باه نم نية رطا ا ىلءالت لد اهذالا ناكق

 ْ كديطعا مءال بالاك ةةلخ لاه ىلانعت هناك كلل لازئاوءاسنالا ةشعب و ىداهلا لقعلا اشو لثاالدلا
 ءاشرده لايقف لسد سلا ركذ هناك رئال أ ةبادسوهلا انتا هاةنعنم س هلو ةنس رع كلل ن نم تاليا هملايا تام لك
 000 ل. سالو لبدسأ ا يىلاو لميسلا ءاني دهءارغلا لاقت . (ةعبارلا لع ملا) كلذءانرراىأ ليبسلا

 ظ ةنالاو .(ىلذالاةءلثسسملا) :لئاسم هسمق (اروفك اماوارك اشاما) ىلاعت هلوق «» ةدغالا زا |||

00 



 انندمس ىلءهئالصو نيملاعلا بر هنن دهاو ىل,كناصتسلاعاهأرق اذا ناك سو هملع هللا ىلد هنا ىور ةداعالا ىلع

 ع ل1 تحت هنا دسد#ع

 * ( ةمكمي نول الثو ىدح !ناسالا ةروس) ه

 * ( ميلا نمحرلا هنأ ممتد ) *

 || لانا له ىلا.عتهلوق فو انهه لهنأ ىلعاوةغنا ( اروك ذم نكي لرهدلا نم نيح نا.سنالا ىلع فا لله )
 1 كتمطع | له كتلغعو م لد لوو هآردق هنا تاع دقو نالف عمنص تيأر له لوناكدق عب ةيشاغلا ثيدح

 ظ 8 ١ اذ ل لد ارد ل هو لوقت دنا قمع لو < دقو هتاغءوو هتمطعادقكنايءررق:نأ ل دو هةمو

 " أ (لوالا) ناهجو ماهفةسألا نعم تسل انهه اهم ىلع لل دلاورهااظف ماهفتسالا دعم ٌىعااامأو

 1 01 كلذ ناكحواو ىلا الف تق تناك هتملاه لاهي الأ هذه عمسا هين هللا ىضر قي دصلا نأ ىورام
 |( | كذنسعذت هرب اوهذارماناك اذاف معو أ الب باح اغا ماهفتسال نال ثعاهما لاه م اماهغتسا

 [ميمعسمو ريخلا ىلءءل< نمد الف لاحم ىلاعت هللا لع ماهغشسالا نأ (ىناشلا) باوملا |[
 ١ اذهىلابهذ نمو مال_لا هيلعمدآديرب رين رسسفملا نمةعامج لا ةفا:ههروك ذاانآسنالا ىفا وفات || ١

 ةفطت نم ناسالا انةلخاناهلوذ ىف هدو ر كسه ذب بقع منهن , الاهذ_هىف مدآ قاخرك دىلاعت هتناّنا لاق | ١

 ||| نانالاف ةفطننمنانالا انقلش ان اهلوق لل ديمدآ وش نان الايدارا ان أ (ىناثلا لوةلاو) هملتبن حاشما ||
1 "|| 

 نالوق هف نيح (ةئلاقل ا ةلثسلا) ناسا الا ماظن نوكي ريدا اذ_هىلعو دس اونيءضوملا ىف
ْ 

 ١ نيني ءنرالابر دق هنا (ىناشلاو) هن قر دةمريغو دنمأا ليوطأ | ن نمْزلا نيم َةَفدأط هنأ (لوألا) | |

 || حورلا ف يفتت أ ىلا ثيل ةنسنيمورأمالسلا هيلع مّدآ ثكمهنا عملا لاقت مداوهثاسنالاندأر ١ لاه

 دعب هتاخ فن وذم أجن «نيعب رأو لاصاصن «نيعبرأو هن نيعبرأ ام ط ىقد هنا امعنب!ن ع ىوروأ[

 [ىريامءامسالا لك ىلاعت هلا قاس ع نسل الار وار هوك ذم اك تاك امن هيو وهف ةشس نب رش ءودماَم

 | «لءمدآ قاخامرخآو ضرالاو تاوعسلا اف قاخ ىتلاةّمسساا مانال فرصل اوريلا باودنم ىراالاموأ[|
 ءبفحورلا مختل بق نو: أجلاولاسلصلاونيطلا نال_.نافاروك ذم. نكي م هلوقو وفمالسلا ٍ

 نيولا كلد ىف هنا عمر عدا نءنيحان سنا هنوك لاح نا ذالا ىلع ىذم دق هنا ىضمةنهنأ الاوانا_ذاناك ام

 هنأت« سلعاموكس# ن وكيونانالاةر وصب از وهم ناك اذالاصلصلا ونيطلان اان لقاروك ذم ناكام
 |[ اوم مناو ةقطانلا سغنلاوهناسنالانولوقينيذلاو نانسنا لان هتيمدت صانا سن اريصم سو حورلا هف ئفنيس

 ناتألانأ ىلعهنستتلا اذهنمضرخأا نأ لدعا و لئازم-معلاكشالافنادءالادوجو لق ٌةدو-وم
 ||| ىلع يصتل ا هلتار ا ذمآم-2 نكي :ل (ةعبارلا هلْدسملا) رداف ث دم نم هلة, الف كلذكن ناك ىموثدحت

 | له ١ باس فاسولا لك عفرلاوا روك ذءريغ رهدإا نم نيح هيلع ىنأ له لبق هناك ناسنالان هلاملا

 | لتماززت اسم هدف (جاشما فطن نم ناس ئال نقاش انا) ىلاعتهلوق ًايشهف نكي زيحناسنالا ىلع أ

 | و رعالا نما لاه طالخالا حاشنمالاو طاخ اذا اهشم مشب شم لاسقي طلخلا ةسغللا ىف ملا (ىلوالا

 ىلذهلا لاق طولخم كلوةكحوشممو طبلخ كالو ك ميدم طاش اذا ئشال لاقي 2 رج شماه داو
 1 0 يشم هي طثلدنلا فالخ 5 هنمنقوفلاو سررلا ناك '

 [طفل جاشمالا فاّمكلا بجاص لامرب د عدءافوقو هدير اعلاف ةصراا ىف لعادل هنانمهسلا فصد

 هه سمسم

 1 ال[ نأ ا اضنأ لاسةءو اشم | ةقطن هلوةوهودر 21 < هقص عدو هنأ لدم دب عمدت رس ءلو در

 ا قالح | بولو ةرسسكم علق ىأر اشعا ةمرب هريظتو دارفالا فن ل ءامه لب جشملل اععام امان وتحب

 || :ارملا ةفطأن لجرلا ةقطنط التخ اهنا ىلع نورثكالاف ةطاَدم ةفطنلا نوكىعمىفا وفاتح او بسابس ضراو
 ةًارااءامو اهءاَغضس ًاوهو لل_>رلاءام طالمخ اوه سادع نيا لاق تت ارثلاو باص! نمي نم حرك هلوقك
 : هطنمناك امو لحرلا ةفطن نك ةوقو مطظاعو بصع نم ناك اك أاه-مم داولا قاذو ن طا :ذق.قرزغصاوهو

 مدر



 ا

 'هلك.ملا) فيوخل اوبهرلاعا وأ راعانمادجي | يلابلح ووكسف دقوتف موماعرعسست ىتاارانلا
 رابخا اندّةعاىلاعتهوقنال قولا واالغاو اولسالاس خا نأ ىلع الاهذهءاناصأ م>ا(ةيناثلا

 : : 0 ١ 0 باي 1 ٠ : 0-2 ب .

 رهاطال ل رت مترك ذىذلا اذهاسناق دوبوم هناكراص قيقصتلا ىلع نإ ذب دعوا هنا ىضاسقل لاق ئضامملا نع

 لدين ءمه.ءداريراوقاريراوق كا ذكو نيون اء الس السئ رق .(ةثلاثلا هلَءلا) ةرورضلالا هما اراصيالف
 فرص برعلا نمانهع-دق لاه شسفخالا نأ ( امهدحأ ) ناه-و فرمو نوثاةراف فاالاب فةيو نيوزتريغب

 كلذ ىلع مهتنسل أت رف ءوفرمصؤرعشلا ىف هيلا اورطضا منالءارعسشلا ةغل اذهو لاق فرمهني الام عج
 ةفرصخأا داح الا عجبمو عج الف فول تايح اود اولاق مم الداح الا تممشا عوجلاهذهنأ (ىناشلا)

 تاواصو ع.و عماوصتمدهلهلوقك مل _عج هناف فرصا ارت نمامأ را هوذ رصف اهمكح ىف اهوا
 كلدهم_كنق الد_سااوالوسرلا رانو:ظلاهوقىف اههقا اكو هذ قولا ف ف لالا قاما امأو دحايسمو

 س'اك نمنورمثدراربالانا) لامقفنيدحوملاني رك ا شال دعا امركذ ىلاسعت هنا غ ىناوقلا ىفق الطلاب

 ىلا هتهلوقريسفت ىف مدة: دقريل | ةنقمقح ىف لوقا اوبو عج بانرالاكرب عجراربالا (اروناكاهج | نم ناك ظ

 هيفءانا نم تعي ساكن م نوبرمشي لاسقف مهبورمشم ةفص م#ههعن عا ودأ سرك ذ مث هقناب نمآنمربلا نكد
 دوفاكلاحزغنا (لوالالاؤسلا) نالاؤستن الا فورهلنا ديرب لتاةمو سامعنب!لاق اذهلو باريشلا

 كلذ نا ىت_عملاف هترمضم الو همعط ه-.ف نوكيال نكلو هدربو هد اروروفاكلا | ضا ىناهؤام هلا ىف

 قل اذاف مسج ىفالا نوكي الف ضرعر وناكلا ةحنارنأ (اهنانثو)نيعل اءذهءاعاسوزممن وكي باريشلا
 نأ ىف سأب ىأ (اهئلانثو لا بط همعط نكن ا واروفاك سما كلذ ىعم بارمل اكل ذ مرج ىف ةدع ارلا كل ةهللا
 هجزم ىلاععت هنا حةرسضملا نم هسبفام هذع بل سيو ديد ب دط معط نم نكسأ ةنكسا فروفاكل ا ىلاعت هللا ات
 لاؤلا)راضملا نما دلا ىف اهعمام تابورمثملاو تال وك أملا عجب نع باس ىلا عت هنأ أ 5بورمذملا كلذ
 نو ريدقتلاوةدئازاهن الاف نم مهنم(باوجلا)ار وذاك اهحانهناكهلوةىف ناك ةدئافام (ىناشلا
 داسعاهب برش انمع)ىلاعت هلوق اروذاك همكحو هللا لع ىف اهجا نم ناك ىتءملا لب للدقوار وذاك اهجازم
 ىلدع تدصن تش ناو هنمالدءانسع ناكر هناا مساروفاكاانلقنا (ىلوالاهلثسلاز لئاسمهبف (هللا|

 نمل نءال دبانمع ناكر وفاكلاب ىىمملائ لا اذهل مءاروذاكلان اانلق نام اع ىنعأريدقتااو حدملا
 هم اقمدملا فاضملا يقأو فاضملا فذ منيع ار نولرمشد لبق هناكف اضم ف ذرب دقن ىلع سك

 !: يهو نمل انهرك ذف اهب برسشد انوه لاهو س اكن منوبرمشي ىلوال اهب الا ىف لاق . ( ةيئاثلا اهلكسسا )
 داسع برشد ىعملاناكف مهبارش نو+ .زعامف نيعلا امو هتياعل واف مهب رشأ ديم ساكل نأ قرفلاوءادلا

 لكن أ ديفيف ماعهناد ايعاهبب رمشيةلوق (ةئلاشلا هلك سملا) لسعلا,ءاملا تبرش لوقت رهتاامب هللا
 نامعالا لهأب صتخ هللا دابع ظفل نأ ىلع لدن اهنمنوبرمذيال قاسفتالايرافكلاو اهنمنوب ريشي هللا دابع
 دال اري دقتريصتف نينمّوااناصتخ نوكي لبر افكلا لو ان:الرفكل اهدايعا ىضريالو هلوقف اده تيئاذا

 اهتورسشي) ىلاهتةوق هرفاكلارفكديريال ىاصتهنا ىلع يالا لدتالفرغكل انينمؤملا هدابعل ىضريالو
 (رذناانوفوا) ىل اع هلوق + لوالاف باوثل!كلذاو.-وةسا اهب ىتأ اههلا-عاح رش ةرخ الاف راربالا

 دعولاكرذنا الموب لا ةفرذنلاامأ انفاو هءنامتالاوهئثلا,ءاغيالا (ىلوالاهلثلا) لئاسم همقو
 ع سلاف رعب طذللا اذه صتخاودبعو ووفىلاعت هللا نمناكناو رذنوهذداسعلا نمناك اذا هنأالا ا

 هللا شن ال وةينأ لثم ىلا عتهنا نم سمي سهأب كلذ قاءيوأ ةقدصلا نماذكو اذك لعق وقينان ٍ
 : نالف لشد نا لاك ا ذاامريلاءوجو نم سد امك ذقلعا ذاامفاوغاتح او ا ذكو ا ذك" ىلعف ى' اغدروأ ىذدرم |

 نيرمسغملل لوةذف اذه تفرع اذارو ذدلا ناب نم هلعب نم مهن هو نيملاكوزعج نم ساسنلا ىفاذكت ىلعفرادلا |

 ا
| 
| 

/ 
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 لدا ا جلمااب0

 هنوك ىلا لمدسلا هاش ده ىأ لد ءدسلا هام د_هىفءاهلا نمنالاساروغكوا ولسنا (لوالا) لا وقأ

 | لوقلار) نامالاررفكحلا لاح متدقفهداشراو هقناديا د بقاع ام لكنى نعملاو اروفكوا كاش
 . | لوقااو) اروةكناكوأ اركاش ناكءاوسر, د 3او ناكرام ادا روذكواركأش هلوق بصنت هنا (ناثلا
 01 2 طاطو هز فكن مهر ككزقل ىأ اروفك اماوارك انش اما توكل للا ءاثٍ د نهانا ءانعم (لاثلا
 ظ | لوقواوق دم نيذلاهقل نعلق مسهلبق نم يذلا اذنق دلو لوقو الع نس أ مكي موال فوقك هةيصعم

 اذه ىلع ةءاكلاءذ_دزاسجيو لاغقلا لاق مرا أو لذو نب ءرباصلاو مكتم نيدهاجلا لسن تح مكتوابناو
 ظ [تكتاشا ندمت تتداقدأ 'لرتاف تش ناو ل.ةاف تشن ا كل تصهدن دق لاقل !لوق لب وألا
 ظ || ةمجيلع كلذ نوكي نأ ل م-ة<دقوءاسفلا ف ذضفاروفك اماواركاشاماق لس_سلاءاني دهان عملا
 | اذكح ني رئاكللاند_:عأ دقانافركثيلفءاّمجناو رغفكلف“ اشناف لبسلا ام .دهانا ىأ دعوا

 1 نأ أ (ع :ارثالوقلا) رفكلفءاش نمو نمؤءلف١اش نف مكر نم مقال قو ةرقك اذكب رك اشالو

 ارح ةلالسلاشسودار وفكالساماوارك اشالدبساما ليمسل ا هادقرع ىأ ليدسلا نم نيلاحان وكم
 ا اوهو (سءا2نالوقلاو) ةلزتعملا نه ذعَدق ةقئالا اكل اوقالاهذهنألعاو زار ةكلاو

 ” نرد اناويللمبتعباما هل رقى اماكي الا هذه ىفاما ن وكس, نأ ءاّرفلاراسخاو ةنسلا لهأ بهذ
 | اراشلا وألا اذه دك أن واروةكةراتواركاشث ةرات ءانلعس م لسد دهأنا ريدقتلاو
 ذه ةلزتعملا تلاه اتالذطفاروفك امأوانةيفوتبفاركاشامأ ىعملاواما ف ةزمهلا خن» 'لائسلاوبأ
 ال الغاو لس السني رذاكدلان دعانا لاقفر افك ديد ةيآ الا هذه دعب د ركذ ىلاعت هنال ل طاب ليوأتلا

 ١١ ةللتأ تنليوأتلا اذه لطبامو هسلع هددوينأ هنمزاج الل هقاَخو هللا نمرفاكملا رفكتاكو لواريعسو
 ظ اقلفتملا ريا ل وقاذ-م,لطبورفكوأ نما ءاوسنفاك- ما عسج ىده ىلاعت هناودو لال لي وأئا اوه

 201 أ هفاكد قف نمؤرناب هفاكم نمؤيال هنارفاكلا نمرلعامل ىلاعت هناا ادصأ باجانامعالا ىلارفاكل ادهي

 ئ ارذع اذهرسديل ناف يبفاذنا اني عملا, فيلكتتاذهو نانيالا دوسوو ناعالا مدعب لها نيب عمجي ناب

 ا اذه تنثاذاو دمعولا طوق- ار دع كل ذرع مد الو هم ءةرفكسلاق واذ نأ ا ضنأ اراحد.ءولاو ا طوق

 |[ لثملا) ةلزتمملا لوقدب لطدو : سل ةلزتعملا لوقي قال ليدأتلا نأو نااوهليوأتلا اذه نأرهلظ
 رت ذم ةشردلا جملا ذم ةيوذدلا معلا ركذبأ دتباف ناسنالا ىلع همعنركذ ىلا عت هلا (ةئاشلا
 الاوتار عب وكي نعروكلاورك شا اريسفت كمال هنا لعاو ةءسقلا هزه
 روفكلا نم دارا او هلع هتااخركش بوجوب افرتعماّرَقم نوكي ىذا اركأ. ثلا نفدارملا لب رسما قصت
 هيلع | ةهيوسوركتل  ةلكلمجتين اكن اونالوأ ن جاا.ةئاركذي هلالاماءاعركشلا بوجوب رقيال ىذلا

 ا ارجاع زنا ودنا نأ لعادا روفكن وكمت أاماؤإ راثن نك تساوت اجأب وهو رمل |قةدتي ذةنحو
 ' (|| هللاور_ةاكلاوهروةكلاو عطا اوهرك اشلاّنالا ولا فاكلاو عسطملا نب ةطساوال هنا ىلعةآ المذنب

 | || ىذلا ناسا ان نأ /-عاوارفاكت ذم لكن وكي نأ ار ةكبنذ لكن وكي نأ ىذدةي كلذو ةطساولا ىن ىلا عت

 ا أ ادولط لطايدل ذ نافركشلا لعفب الغتشم نوكيىذلا اريابلانمدارملا نب ءل هناف لاكش الا اذه عفديءانصل
 ع || اراشنوكيدق قساسفااو هبرلاعم طمنوكال هنأ عم هيرلاركا ثنو كيدق ىدوبما! نالفدرطا|امأ اسكعو

 ا |نركيلبنا رفكلا الورك امالفتشم نوكبال دقن مرر |تالذ سكعلا امأو هيررلاعيطم نوكياال هنا عم هير
 .| [اركش وعرب ع نود تلات ناو تبإل ل !؛كلاذب رك !كلاري هت نكعال هنا تدثفام نع الذ امئاك اسإ
 ١ | ةدتعالا) لامتهلوقللءا هللاو ةياكل مهلا 3 طقدور هللا تدثي دش و كل درع الن ءروذكلاو|

 |ألئاسءفو دءولاود.عولاءامهع انبي ر هااركذامل ىلاعت هناملعا (اريعسو الالغاو لسالس ني رفاكلال

 أ اذه ىلاعت هوقكدسبلا عيتحا ىتما رذاح اد نع نوكي ىتح ئثلادادعاوهدادتعالا  (ىلوالاهلثسملا)
 || رهفريعسلا امأو مهب اقر ىلا مسه ديأا هب ةشنق لالغالاامأو مهلجرأ اهب شنف لسال#ل امأ اوديسغقدلاما ٌْ

 راثلا
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 أ تاعاطلا غماجتت ألعا(اريرعق موبعاموب نر نم فانا روكشالو از مكتمديرنال هنا جول معطل أ ١
 هملاو هلثاىلخ ىلع ةَقةْكاور د_كاننوؤوب هلوةبةراشالا همااو ىلاعت هللا ىهال ميظعتلاني نسا ىف ةرودب#ا

 ركب ىلاك ةلرتما اراك |نمدسحأ رك ذن)(ىلزالاهلثلا) لثاسءانههو ماعطاانومعطبو هلوقن :راشالا
 دجحأ نيرابملا دبع ىذاقلا ر”ىاهذمالا لس ىنأو ىءهحصرلا م.اقاا ىلأو ”ىابحلا ىلعىنأو مدالا |
 باك رك داني امصتأ نمىدخاولاو مالا هيلع بلاط ىنأ نب ”ىلع قس ىف تاز تان الا هذه نآ مه ريس ات ىف
 نبا نع ىورفةصقلا درك ذةلزتعلا نم ف ادكلا | بحاصو مال سل ا هماع"ىلع ق- ىف تازناملا طمسلا

 لو هلع هللا ىل ص هنن لوسر ا.ه داعف اض م مالسل | امهماع نيساساو نسما نأ امنع هللا ىذز سامع 1

 ىلاعت هّنااوه افشنا امها ةيراج ةضفو ةمطافو ”ىلعر ذل داو ىلع تر دنول نسطساانأ د اولاةذهعم سانا ىف ا

 نءعوصأ هثالثىدووملا ىريمختا نوعم نم "ىلع ضرةةءافئثمهعمامو ا.ةشفماناةثالئاوموصي نأ ٌْ ْ

 مهيلع فقوفاورطفيل مهيديأ نيباهوعضوو مهددع ىلع سارق تزيةناواعاض ةمطاف تاسطفزيعش |
 دئاوم نم هللا مكم_ءطا ىنومعط !نيليسملا نيك اص نم ناكسم ده تدب لعأ مكلعم السلا لاسقف و ْ

 مويلع فقو ميديا نيب ماعظا | اوعضوو !وسأالكْنمع اصاوكساوءاملاالا اوقوذي لو اودانوهونزث ” اف ةنملا |
 نيسطلاو نما دس مالسلا هملع ىلع ذن ًااوممصأ الف كلذ لئماولءفن ةئلاشلا ىريسأ مهءاسو هرث "اف 5
 ْ مكب ىراامىفءوامدشأ ام لاق عودا: 3 نمارفلاكنوشعتري مهو مهرصبأ الف لوزلا ىلع يلي ا

 لو ريج لزنف كلذ هءاسف اع اذمعت راعو اهرهظب اهنطب قصتنا دقا مي ارحم ىفةعطاف ىأرذ مهعم قاطناف ماهو ا
 ىرك ذىلاعت هنا اولوةءنأ نيازاللوةرودل اهأر قاف كس لهأ ىف هتناكلا:» دما اهذخ لاعتو مالسلا 7

 اوشن ا مهنا نيب غموالعحازأو لكلا ىدههنانيب مم. ناخمالاوءالتب الا قلنا قامت اهنا ةروساا لوأ ١
 عب ةغيص هذهو نو:رمثرراربالا نا لاستفرك اشلا دعورك ذب هعبتأ مثرفاكلا د عورك ذ مثرفاكىلاورك اش ىلا ْ
 اهل نمةروا !مظنّنالداولا صخشلاب هصمصتت نكعالا ذه لثموراربالاو ني ركاشلا عسجب لوا ١
 اص_ةض ءانلعج و لذ ندع مطملاوراربالا نمناكن م لك لاسخعان اس اذ_هنوكي نأ ىضتقي عضوملا انها
 زا هل اودتك علنا غصن نو روك ذ«تافصلاهذهبنيفوصوملان أى اشلاو ةروسلا مطتدسةل دس او صصشلا

 فال نيذسعم عمد هصمصخت تانآالا رنا ىلا اذكهون ومعطرو نوفا وردنا وذ ولو نول رمد را ريالا

 ىلعةلادلا تان الا عسب ىف لخاد اضيأ هنكلو هيف مالسلا هملع بل اطىنأ نب "ىلع لوخ درك_ثرالوره الا ظ
 قى الذ_ةنرش اهيف لخ ادنيمباتلاو هن اصصلاءامقنأ نم هريغاذكف اهي لخ اد هنأ كف نيعبطملا لاو حرش

 تدندق هذكتاو «تءدضص ود ةعاطر ودصد:ءتلزئا غادر وداالاقي نأال امهالا ةبلا نعم صال ش

 ةناالاهذهنولوةينيذلا (ةيئاشلا للة لا) بوسلا صوصعالظفللامومعب ةريعلا نأ هةفلالوصأ ىف

 اهتيو انيكسم هبدح ىلع ماعطلا نومعطرو هلوق نمدارملا اولاق السلا هيلع بااط لأ نب ”ىلعي ةصتتخم
 قى ةماعام الانولوة,نيذلا اما ورغسالاو ريّدملاو نيكسملا معطأ مال_سلا هيلع هنا هاير اموهاريساو
 ملناو ناكمجو :ىأبم_وعمت اساوملاو نيجاتحما ىلا ناس-الا نع ياكم اعطلأءاعطا اولافراربالا عج

 ماوت نال ا ذو ماعطلاءناسح ال اود ناسحالا عاوفأ فرشان أك اذ هوو هنس غب ماسعطلاب كلذ نكي
 فرشأ ماعطل اب ناسحالا ناك إف هاوسام دّقف عم ةاكساناكم امهوّ دقو هبالا ةامحالو ماهطلانثا ديالا
 هوجو عج نع لك الابري_عي هنا كل ذ ىوةي ىذلاو عفانملا هوجو عسب هب نع هيريسع مرجالناسحالا ماسقا
 لاومأنولك أينيذلانا ىلا.عتلاقو فالئالا هوجو رئاسو فلنا اذا هلام نالف لك أ لاقمف عفانملا ظ
 | لوةتفاذ_هتثاذالطانلا بركس مكلاومأ اواكأتالو لاق ارانم_منوطب فن ولك ًايامناالظ ىاتنلا ْ
 هح ىلع ىلا عت هلوق امأو ةجاملاو فعضل !لهأ مهلا ومأب نوساول ممن اب راربال ا ءالؤه فدو ىلاعت هللا ثا |||

 ىلع لا لا و هريطنو هلا ةحاسطاوهنئاهتشا عم ىأ ماعطالربهذلا ن ركينأ (امهدحأ) ناهجوةمفف |
 لاوام ىلع مهسشفنأ لعءمهريغنو رود مجان ىاسعت هللا مهقد ودقف نونا غاوقفلت ى ع ريلا اولاشت نأ همح ظ 00|
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 ير فعلا سل ذه م مالا لاق مث طقئرذنلا وقرذا!نطدار 1١ نأ (اهلزأز لاوقأةن”الاريسفتىف
 ريسفتلا 211001 هسفن ىلع ود هو اع فو نء نال تاءحاولا» ادا ىلعر ةوتااب

 || ءادتب اىلاعت شاب اجاب بجوءا وس هيلع بجوام لك انههرذتلايدارملا (اهنانثو) نسما اعف
 || باجالاهانعم ردنا انا كا ذو تاعاطاا عس .و ناميالا هسمف لش دف هسفن ىلع فاكملا هسجو أ نابوا و
 1 ىعس دوعب فو ىدهعب اوفو أ ىلاعت لوق هردقتو دقءلاوذهءئارذنلان هدارملا "ىلكلاا لاق (اهئلاند)

 7 0 نانعالا مه داقتعابمهسفنأ ىلعاهو دمع ممئالادوةعاهاعس دوقعلاءاوذ ةرآلاهوادهع هضْئارف
 ظ ظ امعا مهن | ىذتفي ,اذهوامون نوفا همةعىلاسعت هنالردنلا»* افولابوحو ىبعةلادآنا الاءز_ه (ةيئاشلا

 ظ 2 اذهدك ًاتواجاو هءافولاناك اذاالا نقصت الكل ذر مشن ءفوملاو موملا كلذ رش نمافوخرذنلاءاوذو

 1 ! اوفومالم_ةكفم هرودئاوفولو مهتفت اوضتءا مث هلوقبواه دمك ون د ءرناعالااوضقنت الو ىلاعت هلوقب

 1 هارت ناك اعلا بابان .ةعاجوءارفلالاق (ةئلاشلاهلكسلا) موف: اهو ءزلا ىتاامهكسن لامعا

 ّ أ امانا لوقي نأ لئااورذنلا.ثوذوناوناكريدةَلاو ةفوذم ناكفا: يهامأوةدث اًزاروذاك اهدا نهناك

 0 8 ١ اا ك[ديج رابمخاوللا عاملي , الاهذ_هقام أودت ارب تسلا دا نه ناك هلوة ىف ناك أ

 اأو بيس لاق م لابقْسالاو لاما نيب 1 ثم عراضا ا اًمفل ناف نونر ميسى أن وبرمثد را ربالا نا اسثدلاىف

 نم(ىناشثل ا عونا )د ذنلاننوفونن الا مماهنو دوس ىدللا باوثلا كلذ ىف
 7 هللاهاكس قلار اربالا لاعأ

 . ةينلا تناكاذاالا لصال ةعاطلا مان أ لعاو ( اريطسم هرم ناك امون نوف انك و) ىلاغت هلوق منع ىلاعت

 7 00 هلوةوهو ةمناا مهنع كح نوذو هل ارقوعو لمعلا تع اللة للا انةنورذم
 . | نالاؤتن الا فورا ريال ان ىلاعت هلق مهام“ - نيرهالا نيذ» ع را اوما وعوجا

 59 3 -نوكب وهذ هللال_هفنأك املكو هلال هفاسواك اهلا وهأو ةمامقلا لاوحأ (لوتالا لاؤسسلا)

 ب (|| ارش تان اانا (باوملا) تما متايىلا هت هقلااهفضو فركفا 1 نوال ثذك اك امواناروصو
 ١ لاؤسلا) ارورمش ةدوركملارومالارب اسو ضاىهالا ىجسناك هلع ةيعصو هماع زن نءةرمضماموكل

 اغلااريثت:ه انشاف نوكي ىذلا (امهدحأ) ناه-و هيف (باواا) ريطّتسملا ىعمام (فاشلا

 لل_.ق نافرف:نمرفذتساةلزنعراط نموهورءقلاراظتساو قدر اراطةسا مولوق نموذو غلابملا ىصقأ

 ع 7 مهزحالهئالوأ ةغص ىف لات ىلاسعت هنا عمرم  ة:مريطتسم موملا كلذ رمث لاقي نأ نكي ف. تصح
 || قدت تاومدلانأى ةرئال أ ديد ةمامقلا له نأ (لوالا) نيهجونم ( باوخلا) انلقرمكالا

 ظ ريغضرالا ل ددتو ةكنئ الماعز تورم-قلاو سهلا روك:و بك او كارت مدر لولا طولك
 امنورتموب ولىلاعت لاق ام ىلع نيفاكلا لك ىلا له: ماعل وهلا اذهو راخااركسو لا.كطاف سنو ضرالا

 ا 1 | قطة ءانلو أ نمو لضفب ىلاعت هنأالا اس نا داولا ل_هعامون لاكو تءضر اع ةعض رع ل كحص لدا

 0 ًارايفلاو ةاسعلا فارطت بسم نوكيم وءلاكلذ شتا ذا را نوك, نأ ىناشلا (باوحاو) عزفلاكلذ
 0 | ىذلا هت دملا نورت  منأالو مولا كلعفوخالريك الا عزفلا مزال لاف اكن ونمآمهفنونمؤماامأو

 001 | لكلا ىرج نااغلا ىرجاف باوثل ! لهأىلا ةم_نلاب: رثكلاا ةياغف باقل ا لهأ نأ الا نز ا انع بهذا

 1 . [أ اذه نكريلعأكالومولا غب رغد نوكم ىلا هتاريطت تمارس ف (ىاشلا لوقلا) زامل ا لمس ىلع
 ١ || نوكح ولقي ملواريطتس ترش ناكل اقل (ثلاثلا لاؤلا) عارسسا نارمطلانأ ىلا بهذ لئاستلا |||

 ١" || الؤم هللا دهءناكو هلوقكوهو لةةملا ينعم هنأالا ىذاملل ناك او ظذللا (باوملا ) اريطتسم ءترش

 ١ 7 || اذهلاصيالوةءورذتءبىلاغت هناك هةمكح >- فو هلل | لع ىف اريطم_سم» "مث ناكهناذ ارم |ث وكم نأ لمسعو

 ١ 5 ٍْ ءافولا نامس ون امهود..ءولاو دعولاءالا لصتعال ملاعلا ماطن نال كل ذو هضنقت ةمك ان الناكاس اررمدلا

 ا 1 ْ قملا) تلمع بجسلا !ذامافامزال مكلف كلذ ناكل وق ىلا :هناكسف ىالكف يذكلا ةلاكسال هر

 01 |اهئااريساوامتت رانبكسمهبح ىءماعطلانومهطيو) ىلاعتهاوق « راربالا لانعأنم ( تااشلا
 ا 71 55-5
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 سفخ>الارك ذ (ثبا وحلا) ةسنادو بصنف بسلام( لوالا)نالاؤسي الافو (امهلالط مهبلع ةّئادو) ظ
 رادلا ف لوقناكَنئكم هلوق ىلع فطعلالانحلا (امهدحأ) نيهجو هش حاجزلاوءاّرفلاو”ىءاسكلاو ظ

 ع5 0

 لم_:عاشرنمفاخناناهلوق (ةعبارلا هللا )اجور حب رخو ا دوعقدعق لثم عجب نسعمىفا دحاو
 انأ (قاشلاو) مكتًافاكمةدارالالموبلاكلذةدشنهفولا كلا انناسحانا (امهد>أ ) نيهنجو
 رذنلابءاغيالا مهتع ىح ىل اعت هنا لبق ن اف ةقدصلاةًافاكمملا بلط ىلعهللا باش فول :افاكملا مكتمديرنال
 نم فوملتابو هلناءاضر بلطد نيه أب كِل ذ لاع ماعطالا مسبنع ىحاساو طقف ةسءاسشلا فوم كل د لاعو

 ىذااوهردنلاّنال كا ذو ىلا عنهللاءاضر بلط ةقمقح ىف ل در دن ايءافيالا انلق همف بيسل اك ةمامقلا
 || هنافمإعطالااما طقفةماسقلا فو هلا مضمرجال كل ذكناكا ل فهقلا لجاله سفن ىلع نانالا هبجوأ
 ةماسقلا فوش نه ردا لطو هللاءامضر بلط هلا مذ مرحالذ هللا ءاسضر بلط ة.ةمق- ىف ىل_خديال |

 | نملعأ ةفصفصوبنأ (امهدحأ) نيمةيرط ىلعازا<سويعلاب موءلافصو (ةسماخلا ةللعسملا)
 (ىناثلاو) ن ارطقلا لثم قرع همنمعنيب نمل مسد ىتح سعنرفاكلا نأ ىور اصل راهن هاو ةكءاستشالا

 ءاححاجزلا لاق (ةسداسلا "هلعسملا) .لسابلا عاصشلابوأ سوبعلا دسالاب هنو ارضو هندْسف هبدشي نأ
 | تّوطقا لاسقي ةسغالا ىف غتاساذ_هولاهت نيت عل نيبام عمتصف هجولا سدعت هانعم ا ريرطق نأر يسفتلا ىف
 ار رطق ىلكل ا لاهو عج دغللا ىف ارطقا عم نأ ىعياهفنان تمروابم رطق تعجسو اهمنذ تعفراذاةقانلا |
 ددا ديدش امعص ناك اذارطاقو رب رطق مول ١ ولاه ةيتق نبا ودربملا وةدسعىبأوءا ردلالوقوهواديدش قعد

 مهافوف) ىلا عتهلوق « لوالاوهريسفتلاو ىءماذهىدحاولا لاقءالبلا ىفهلوطاو مانالا نم نوكيأم
 باطنيضرغاتاعاطلاب اولا مهن امنع ىحاملىلاعت هنا معا (ارورسوةرضنمهاشاو مولا كال ذ "رش هللا

 وهف ةمامقلا لود نم اضفط امأ نيضرغلا نيذه مهاطعا هنادي الاهذه ىف نيب ةماسقلا نمفودتاو هللا“ اضر
 دحأ ةناالاءذ_هنألعاو تلعام ىلءاعسؤلاريشاهدنا دس ىعسو موملا كل ذرمث هللا مهافوذ هلوقيدارألا

 ةريضن هددس مسه اطعاف ىلاعت هللا ءاض ربلطام او ب اذعلا لد أ ىلا الا لصتال : رخ الا دنا دش نأ ىلع ديأم ْ

 هوجو هلوق ىف ةرضنلاريسفتو مت !هيفنوقايو هلوق ىف مها اوريسفن رم دقو بلقلا ىفا رورسوهجولا
 ىنعملاو (اريزحو ةدج اوريصام مهازجج 9( ىلا .هتدلوق « ميخفتلاو مظعتللارو رسيف ريكسلا وةرضانذءءول

 ”ىهب سالم ههفاريرحو ”ىنه لك ام هيضاناتسب ىرعل او عولجا نم هملا ىدْوي اموراشيالا ىلع م>ربصن مهازتجو |
 ماعطالاوه سل مكمعطن اغا هلوق نمدارملا نأ ىلع ل ديا هو لوق أ ريرح اهيف مهماسبلو ىلاسعت هلوق هربطت
 معمهتك [هفصو م,سايلو م-هماعط ىلا عترك ذالو ةوسكلاو ماعطلا نمةاساوملا عاونأ ع.مجب ل طق
 (كئارالا لعابفنيئكتم) هلوقب هقصوف همق سلي ىذا عضوملا(اهدحأ ) دومأ نك املا فربتعملانا
 شفخالا لاق (لوالا) ناهجو نيتكتم صن ىو ثءتجا اذاالا ةكيرانوكتالو لاجل | فررسلا ىعو
 سفح الا لاه (ىاثلاو) ام امق كلذ مهاب لو نايم م اكسن لاحف ةنج مهازجبو ىندملاو ىلانلس) ىلع بصن هن
 هسقد (اررهمزالواسهتاهفنذربال) هلوقيهفصوتنكسلاوه (قاشلاو ) حدملا ىلعنوكيدقو
 ىطةغلفرم_ةلاوهربرهمزلانأ (ىاثلاو) دريلاوٌرا ىف دتعماها رهنأ (امهدحأ ) ناهسو
 : دشنأو باعث ءاور اذكه

 رهزامريرهمزلاواهتعطق « ركتعادقاهمالظ' هلو
 هوقيقاعتدتاهةصوفاهزئاناتس هنوك (ثلاشااو)ركو سعت ىلا اسهيفاتحيالف“اسض ةنلسا نأ ىنعملاو

 ىلع ف طعلا, لالا (ىناشا ١ ول مه رك ذىلا عجر م-ملع لاق ثمحن هنال لاا هيلع هل سم واءكتم هللادبع
 ثاخ دواهاالظ م ملعةنادو اريرهم نال واسعم اهيفنيئا 1 ع ردَعَم اوا ربزغم زالوا“ امفنو ريال لحم

 درتلاو رس! نع دعيل نيباممذ نيغماج ةنم_هازحو لمق هناك مسهل ناعم < نيرمالا نأ ىلع ةلالدلل وأزلا
 باوملا اذه ىلعو ةمنادةند مهارجو ىنعملاو ةئسللاتمذ هن ادنوكي نأ (ثلاشلاو) مولعلالظلاوندو

 سس ار 1



 غ؟ ذك

 | هت هبه ىأ هللا بح ىلع ض اعزب ليضفل ا لاق (ىناشلاو) ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلعنورئؤيو

 / متاساوم بحت نمفانصار هحدولاعت هنامث ماللام اهم ىلعماق:كنذكو ىلع ا ماللاو

 0 ملا مالا هني وكدا 5 ةئالثمهو

 معهرك دئيذلا مهانوه اع هلا مهرك ذنيذلا*الؤهو ”للدحالو ارصن هسفنل كلعال ىذلاهتبقر 'لوامملا

١ 

 ل اوقأ ىل_عهفاوفلتشا دةفريسالا امآ اذه ل_ يق نيكس 1 |ىف سانلا فالتخ اانركذ دقو ةبرتماذ

 ناكماللاو ةالصا اهملع هنا ىور نيك كريشملا نمريسالا هنا ةداتقو نسللاو سامع نبا لاق (اهدحأ)
 مهيف هنأر مامالا ىر نأ ىلامهماعطا بج هنالك لذو م-هةج ماقلو اوظفصل نكرمشملا نم ىراسالا ثعبي
 ناك اذاهنالا!سموأ ناكارف رسالاوذدا راانوكي نأاضيأ عنسبالو قاهرتساوأءادنوأ ن هو لّدق نم

 لاح ىف ل:ةلااناق هماعطا ب ىف. تكف لة بجو( ل.قناف ىلوأ مالسالا | عفهماعطا بع رفكلا عم

 هب ل ناف هم ءطد مامالا لوةمذ بيت نم ىلع ماعطالا ادهم لد انو دوهامهبلع-ة.نأ صاصقلا

 لاق غلاوهرسالا (اهئلانأ) لولو هريسالا ىذسلا لاق (ةاهناثو 5( نيلسملا ىلع بجو مامالا

 وهل ةل ا لله نءنودعسملاوهري_بالا (اهعبادد) لريسا ىلا نس>أف كريساكع رغمالسلا هيلع

 | حاوزالا دنعءارس ؟نوال ةحوزلاوهريسالا (اهسماخو)نودحسملا واما لاق اريساو هل ب الامتيو اريقف

 1 نال كلذ لكل م_< ظفالاو لاقل لاق ناوعامكدنع ّنمئافءاسنلا فهنا اوقتامالسلاو ةالدلا هيلعلاه

 ا | ئعملاداعف دش ل نمو دش نمريسالاب ىمم هل اسبح كلذ هب لعفيريسالا ناكود قلاب دش اوه رسالاللضأ

 أ (امهد>أ) ئيضرغ هسف مهل نأ نب نيج انما ءالؤه ىلا نون سر اربالا نأرك ذا ىلاعت هنا ٍلعاو سبأس | ىلا

 | ةماقلا عريف وخ نمزارتحالا (ىاشلاو) هقلادجول كمعطنامنا هلوق نمدارهاوهو هللا ءاضر لمصتت
 امنا ةلوق ) لوالاةةلمسملا ( يدرب ىلا ابو ع ع

 نالركشلابوأ لفعةازامتا ن نءنيجاتحمنا كئاوال اعنم لولا كلذ نوكي نأ ل_جالاما ناالا“ ءايشألا

 | لوقلا كل ذريسين أل جال نوكب نأ ماو قلما ةأفاك_ل ىنعمالف ىلاعتهقلا لج“ ال لوعتم عني مناجم

 ةقيرطلا كلت قيد هزغ عدت يق دسم ماخ ا نم باع نوح أ ىجشام ىلءاهستو اهقفت

 مهداقتعانعافشكوانا كل :نوكينأ (اهثلاثو) كاذاولوقبنأ اودارااونوكنأ ( اهناناو)

 | :ًافاكملاءلطام ىلا عت هتاريغا نوك 000 ل اا ادار هن ايدلا

 | نامعسقلا امو ىلاعت ادع ل وبقااودلوالاو كلرشااوهاذ_هوا.هل نوكي ةراتوءانثود_جل ايلط أ

 ظ
 | اذه ىنمرجالفكي رمشتلا لمس ىل.عضار عالار اسلو هللا هول همعطا هنا لاةح اه سف قب هللا حول

 ْ 5 5ك هو رقماذاهتي ةيغسم ىذ موه ىف ماعطاوأ ةبقركف ةيقعلا ام كارد امو ةبتعل ا مكق|الف هلوقفف

 :٠ ١ | نب نسال كلذ رخآهجوب بفاعي نآهحو نقوعاذا بدكالو ى رخأ لاج ىف ماعطالا نم عنعال

 1 كسلا مالسأا ه.لعهلا ىردخلا قيرط نماعوف م كلذ ىوروريبج نب دمعسو ءاطعو دها لوق

 ١ || هذهاولاهدقراربالاءالؤهنوكينأ (اهدحأ) هسجوأ هن الث لمت اريرطةهلوقىلا هللا جول م

 أ

1 

1 
01 

, 

 ١

1 | 
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 ا . ا اهثملا) مهيلع ئاف مهنة ىلاعتدق اهلعنكلو هباوملكن :اممهخ ا ده اش ن نعو ايش اولوةي ل ناو مهتدن ةعصو

 ١ أ لاقو سانلاءادر هلام قف .ىذلاكىذالاو نملا مك لس نإ طنا لاب لا تادو درغتإ- قابلا

 ١ ' اك زاندقا هج ونورت ناك زم مدت 1 اموهقاد_:ءونربال ف سانل !لاوم ىف وبريلابر نم م يبل ا

  مكمعطناهاولاقال موقلا لوقنف اذه تفرعاذا ىذالاو نا سنج نم «ىكشلاس املا نأ شالو نوفعضملا

 أ | رفكلاوركتلاكتاردسءروفكلاوروكلاا(ةئلاشلا هلئسسملا)اروكالو ءازجج مكتمدي ديرتالةهلوشي لاح الا ١

 ا | | ةعاجيروكشل | تلعج تدثنا شسفخالالافو ةغللا لأ ةعاج- لوقاذه حورالاو لوخ دا! نزو ىلع ءوذوأ

 1 اردصم ت*ناودوربودرب لثماروفك الانوملاظلا ىنأف هلوةارذ حلا ةعامسر وفكلا تاعجوركسشلا |

١ 1 

0 

 ٠ ا



 ناك الف عذللا نمابرمض هم ث د هنال بورمثملا ف لس زلا له نو.كاوناكن رعلا (السفزاهحانم |

 نبا نعدب وطقن ىور ون وط رةملاةيو نوروسم نو دا لاسد ءا رفلا لاف عفا وما ةندسحلا ةنايقلا ٍإ

 هسشنلاةيفنك ىفو (اروئنماواول مهتيسخ مهتيأداذا) هلوقةثااثلا ةفدااو نواعم نو دلت ”ىنارعالا ْ

 مهلاغت_ثادنعمهل زانمو مهلا ىفم_هراشنتلا دعما ولأءافص و منخ سدح ىثا اوومش (/اهجدحأ) هو-وأ]

 لاملاب حبا هعريعي تلا ةملاسحلاةذللاو يضغلاءاضءاوةوهثلاءاضقةثالثدومأ ىف ةروصحت ةبوسنالا || |
 رييكلاكلالاف اهنمدحاو د_-اوىف نا فالك راشتدق ةسيسالا تانا ولا ناف رةصسم لإ ذ لكو هالو

 ةعفتملاوه با وثلا نأ اًضِيأ همن هبج ولاف نيماكملالوصأ ىلءامأ و توهاللا ةرمضح لال< ةءلحتمتوكتلملا | ٠
 ظعتلا ةنورقملا ||

2 

 مهمهنا(لوالا) نال أوق هضوه نم ريدَعَتلا اذهل ردقملا(ةثاافلا هل سملا) اريدةنتاهور دق هلوةبهركذ سقف ا

 (ىنائلاو) ب راشلا ىرر دق ىلءاهمارشاور دق مهنا كل ذو مهءاعفاطبو ىلاعث هلوق مهملع ل دنيذلا نوفتاطلا |

 ناصةنالو ةدابزريغ نمر دقلا كلذ ىلعمهءاج بورشملا نهارا دقماو عشا ذا هنالك دونوراشلا مهمل

 ناك اس اك اهف نوقسدو) لات ذ مهبورمشم ف صو كاذ دهدرك د مسمورمشم ىناوأ فصول كاسعت هنالعاو

 لكو سامع نب لاه هوجولا ىدقا ىلع بطل! ىف نوك:نأو دب الو كل ذي ةننلا لهأ بارمش هننا فصو كاذك
 هانرك ذام لثمانه-هلوقلا ماقو مسالا الااس.:دلا ىف هدم سلف ةن11ىفاق نآرقلا ىف ىلا هز هللا ءركذام

 (ىلوالا ءلّ_ملا)لئاسم هيك (اليبساس ىعتاهيفاتسع) ىلا هتهلوق « اروذاك اها ص ناكهلوق ىف
 لاقي نورثك الا لاعتو قات ال فرعنالا ذه ىل_هذ تآرقلا ىفالا لدم سل ىلا عما ل ىنارعالا نبا لاق
 ةماكلا تزاص ىتح بيك رثلا ىفءاسيلا تديز دقو غاسملا لهش يذنع ىأ لمسك سول اساسو لسلام تار
 | ةدئافلاو ةسالسلاةباهنىف ناك امل ةفص ةغلل اق لسسل ىلا جاجزلا لاه ةسالسلا ةباه ىلع تادو ةمساجخ
 ةسالسل اود عذللا ضمق:نال ةعذا هم سلو لسكزلاوءط ف نوكي ب ارسل كا 3 ناوغ لمد كسل ارك ذ ىف
 لوقل+َنأ دارينأالا دعب وهواهلا المس لسد انعم نة مالل ا هاء بلاط ىنأ نب ”ىل_ءىلااوز دقو
 السايل الأس نمالا اهنم برمشيال هنال كِإُدب تدعسو رمش طبات ل فاك نيعللا لع تاعج الرد ماس لئاسقلا
 هنا (اهئانثوإ اليس هز نملدبهنا(امهدحأ) ناهجواتمع بت: ةدانثلاةلعسملا) حلاصلا لهسعلاب

 السل او انونطا هلو ةكر اسف ةبآس أر هنال فرصال لس (ةثلاشلا هلمسملا) صاصتخالا ىلع بدن ||
 لاقف سلاما كإ:ىفامداخ نوكي نم كلذ د_هبركذ ىلاععت هنا لعاو كلذ ناب ةدوسلا هذه ىف مدة دقو
 ماود هيدا رم ا نأ برقال اوةعقاولا ةروسىف نيةصول |نيذهريسفت م دقئدقو (نو دان اداو مهياع فوطإو)

 ىلءمهتبظاومو مهم_سحو مهتامح ماودنمضتن كلذو اهنم غلب مدخن ىف داربالى تا! ةروصل ا كان ىلع مهن وك |

 مهلع فوطبو لاه ىلاعت هنا ىرتالأ موظنماًواَوالاناوم_ثلافصاؤنك ولوروثنا اًواوالان مدخلا عاوتاب ١١
 راك أو نسحأ هنال هفدص نمرثتن اذا بطراًواّوالانا وبث مها (اهينانثو) نيرث انعم واكنوذوطباوناكاذاف |[!

 رظنملاف نسحأن ركنا اهرفةمناك اذا ٌواوللاَت البسحتلا هميشتلا ماده ىخاشا لاق (اهثلانو) ءأم

 ل_هأل او-أ لهفترك ذا ىلاعت هنا مع 19ه عمد مجالاقل ان وكم ضعمبل ل ىلع هضعب عاعش عوق وأ

 تيآرغتياراذاو) لاقثروك ذماردقلا اذهنمملفءاو ىلعا ارومأ كانه نأ ىلع ل ديام هعمتا ةنملا
 ءارفلا لاق (لوتالا) نالوق همفلوعفم هلله تدأر (ىوالالئملا) لئاسمهءفو (اريبك اكءاموا وعن
 نالامرامذ ازوال اجلا لاه مكسب ام ديري مكس عطقت دقا لاهاك امراعذا ملصو غام تيا راذاو ىنعملا
 ردةمالور_هاظ ل وعفمهل سا هنا( ىناشلا) هلا ٌكرتو لودوملا طاقساز والو اهاو دومامو هلم مث

 هك اردا قلعت مل عقوامنب ا ىارلا رص: نأ هانعمو ماي ولات دو اذاو لبق هناكمعيو عيثينأ هنم ضرغلاو
 تاذللانأللعا (ةيناثلاهلملا) ةنللا ىف عي فرظلا ىلعبهنلا عض ومى موريمكك لموريثك م يعننإلا

 ىضلخ ةسدع : ءهبضريصتق أ ال اودامو ةري-ةلاتاذللا كال ارباغمنوكم نأو تبال انيههننا 3 دئذلا

 وهو مظعتلال وصحي الا هده ىف نيبو عفانما كالت لمصفتت م دعما تان الا ىف ىاعت نيبذ 7
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 | مُييلع ةذ ادىرخأ ةنجواريرحو ة:اوريصامب مهازجو لمق هناك فوذ < فوصوأ فهن ادنوكُي

 ناّسن إف فاخ نم لك و اسير نم ف اةغانا هل اوقلسادبا وفاخ منال كلذو نينج ١ ودعو منال كل ذو اهلالط 1

 عضو ءىف'|4:اوزيخ ةئادوأ دّبم اهل الظ نأ ىلع عفرلاب ةءئادو ُىرقو نامدج هير ماقم فاش ناو هلوق لمل دب

 لثفا١ (ىفاشا!لاؤسلا) م-ملعةئادا.هلالطنأ لاطساو اريرهمزالواسعْ اههأ نوربال ىنعملاو لاسملا
 نآدارملا (باوملاو) كانه ىلافلا لسك فيكف ةنللا ف سال ناكن اف سعثلا دجو ثيحدخو امنا
 ١ |تلدو ) ىلاعتل وق » اهنءتلظراصثالا كلت تناكل سءث كانهناكول ثي< نوكتةتطاراصما
 | ليلذ طئاعمهلوق نم مهم تننداتالذةبيتقبا لاق (لؤالا) نيهجو تالذ فاورك ذ(الماذتاهفوطق
 ل نيءاربلا لاه او اش فيك اهفاطق ىلع عن الو ةداقنم تاعج ىأ تالذ (ىئاثلاو) كوسلاريصق ناكاذا

 .[أا لك أئموهذؤي ل اسلاج لك ؟نموهدؤيولا ماه لك أن -فاواسش فك اهنمنولو ان: مهف مها تلاذ بزاع

 . | هيلع مّدقو مهب ارش كل ذ دعب فصو مهتكسمو مهمءاسأو مهماعط فصول ىلاسعث هنا ٍلعاو هذي ل اعمطنم

 نءريداوقاريراوق تناكب اوك أو ةضف نم هي انمهيلع فاطيو) ل اذ نودرمثبان يبق ىتاا ىناوالا كلت فدو

 ب دنمفادعنم_ملع فاطيو ىلاعت لاق (لوالالاؤلا) تالاؤسن:”الاىف(اردقناهوردق ةضف
 هسفنورشياخايهذ همفن واك أ يامناك اذاف لك الاخ بااغلاو عاصقلا صفاحصلاو باوكاو

 ١ كالاهذ_هتاداذاو لك الاءاناىفقوذتيالام برمثلاءاناىف قّوئتينأ:داعلانالامهذ نوكي نأ ىلوأ
 | نيرمالا نييةافانمال هنا (تاوملاو) ةّصفاا نم هنا انههركذ فركة بهذا | نمنوكيمهبرمشءانانا ىلع
 1 ' اه لاه (با وطاو)با [ الاوةنث الانيب قرغلاام(ىاشل!لاؤسلا) كاد, ةرانوادهبن وةسةراثف

 | برشا هسف عسي ءانالا نأ عم ىل-عن ركينأ له كفاهل ىرعال ىلا نازيكسا | ىهبا اوك الا ةغالا
 ظ | ضوخ (باوملا) تناكقعمام (ثااثلالاؤسلا) قب رالاكءانالا ىف هنم بصام ب وكلاو حدشلاك

 ] | نيبةعماملا نأكل ةدسعقلا ةقلخلاك[لامتضتهقانيوكت ريراوق توك ىأن وك نكهلوقفنوكي
 | (باوطا)ريراوق نمو ةّضف نم باوكالا ءذهنوكت فمك( عنا رلالاؤسلا) نيتنرابتملا ني رهوملا ىتذص
ا نأ كف ةنلا ةضفوه ةثلاريراوةلصأو لمزلاامل دلاىفربباوةلا لصانأ (اهدحأ) هو>و نم هنع

 ْ هلل

 ||| ةروراك ةنللا ةضن باقي نأ ىلع ر داق كاذكنف ةمفاص ةجايز ف.كحلا لمرلا باقينأ ىل_ءرداع ىلاعت
 | ةنللا ةضفةيسنك ايئدلاةروراه ىلا ةئاةروراه ةبسننأ ىلعهسنتااةن الا هذهركذ نم ضرغل اف ةفيطا

 ١ لاق (اهينان'و) ةفاطللاو ءافصل ا ىف نيتروراسقل نيب اذكسف نيلصإل | نيذه نيب ةيسنال هنا كف امندلا ل مر ىلا

 || ا هئاقنو اهث امتي ىفةضفاا لاكن كلا نذكج ناك اذاوءاعسالا الا ةنللا فام ئئاسندلا ىف سنأ سامعنبا|

 ْ ١ ةتآةنلعاة ين افراسكنالا عيرس نأ الا !ممتافصو هتف افشىف ةروراقا !لاكور هولا فشك هنأ الا اهفرمشو

 أ اهنا (اهثلاثثو) اميفافشواهو افص ةروراقلا نمواهرهوج فرو اهو اةنو اه امي ةضغا نم اهي لدم
نيد_هني عب ىلاعت هللا ةرد_ةنم دعبتس الو ةروراةلاءافد اها نكسحالو ةضف نوكت

 ١ نيسفصولا 

 لعجت اا ىفاوالا نمرادّساامىعسن برع !نافحاسزلاوه سلة الا فريراوقلاندارملانأ (اوءبارو)
 (سماسلالاؤسلا) ةَدبق رةفاصو رب دهس ص نمباوكا ودب الا ىءكةروراقاةصو قروهب رشال ااه

 | لدا وت ب لوالا ب وتتبؤ نور يغائرق (باولعا) ..رراوقيداوق ف ةءارقلا فيك
 ٠ الدجل دبلا عبتبف لالا نمل دب يناشلا نال لوألا هعاستال ىناشلاىفو ةلصاف هنال قالطالا فلن علدي
 ااهوردق ىلاعت هلوقامأ ةضذنمريداوةل ةفصاهوردقوربراوق ىه ىلع عفرلاب ةضذ نمربداوت ٌيرقو
 اكنبالا ر ردة ىل_ءاريدق:اهوردقءانعمنورسفملا لاف (ىلوالا ةلئسلا) .ناَلّم همفف اريدقت

 |مظعت ل فكلا«لمرا دقع نوكت ىناوالا كلننا سنانب عسرلا لاقو مهب رشا ذلا نوكمل “ىرلا نم ص.الو
 أ لكشلا وءاقنلا وءافضلا اهتمي رمد ىقااةس الاف لحرادا ع ىمامنأ (ةيئاثلاهلثسأ ا )اهلج لقثمف

 [لكشلاامأو ة-ذننمهلوقب هرك ذد_ةفءاقنااامأو اريراوق تناكهلوشي ىلا عت هلا هرك ذد_ةفءافدا !امأ
1 ١ 

 ا

 2و



 ١9خ

 اهبف نواحي رابمنالا مهتحتن م ىرجت ندع تانج مهل كئللا فيكلا هر م لامك (لوالالاؤسلا) |

 | هنأ (اهدحأ) هجوأ هن الث نم باوذساو ةذقنمانوهرواسالا كإ:له+ فركة بهذ ءرواسأ نم ْ

 : اسندلاىف ءاسنلا لفت ام عملا ىلعو أ :بقاعملا ىلعاما نيسان نودو سم علعلف نيرهالا نيب ةافانمالا إ

 هقناف يهذلا ةرفصل هنا حسا قوذ ةضفل|ضاسإ هنا ستسا نوكي ناسلا برغ ةفلتع عابطلا نا (ابينانثف) ||
 نوكئاما ةْضلا ٠ نمزموسالا تطال ليتات ثامر يوم م طءد: ىلاعت |[

 |تيعوهوءاسنلاءقيليامغاراوسلا (ىاسلا لاؤسلا). سانلل بهذلا ةروسأو مدخنامهنيذلا نادلولل |
 دع_الف انس نم درع ةنلب الأ (بازوأاو) بدغعرتلا ضرعم ىف ذىلا.هتهتارك ذ فيكفلاحز :

 أ ةنللا لها ءاننل نوكنام !سهذلاو ةضفلاع نمةيوضالا ذبح ةوالابصا ناك نال فضايح اا :

 1 كإّدو دمأا نهلا.عالارثك ا": [تاودو رجآ ه جوتن . الا و ريكذتلا بناج ظفالا ىف باغمت طقف ناشصالو و

 1 لاعالا كلت نوكتفديدعدلاراونالاو ة.هلالا فواعملا لمص ىلا جمل سو ىت وا ىهتادهاجلاو لاعالا

 أ ديلا نم ةرداصلاسعالا كل: تناك الف بلاطملا لسة ىلإ امه مل سو تلا ةضفلاو بهذلا ىرغدن راسل
 ةضفلاو بهذا ازاو ست ادهاجلاو لاسعالا تيمدفةضفااو بهذلارا وس كرة راج لاسعالا كلت تناك د
 اولسو هلوةذ:ل4انوارو وطانازيش موجر محاقسو هلوقب ةيدمدلا ةربذلسا نع ةضئافلاداوفالا كلث نعربعو |

 هلوقىلاةراشا اروهطابازمش مده رمهامسو لوقو! ذاو دعا نيذلاو هلوق ىلا ةداسشا ةطفومزواسأ 1

 (ادوؤهطاءا رش مهب رمهاقسو) ىلاعت هلووق هدارعل#عأ هلاو ل ايلا رطخ لاّمحا اذهقاتلذ_سمدهتل دهنأ ١

 (اهدحأ ا( تالا_ّجحارب_سفتلا اذه ىلعهيف مارد اطهنوك ىف ةغاابملا (لوالا) نالوقهفزوهطلا ١

 أ ىديالا هّتسءام يءيةرذغتسمل ازومالا نعدعبلا ىف ةغلابملا (اهيئاثو) اسيئذلارمغك اس نوكيالالا |
 1 هلوهئادنأ نماكر ءمثرتا منال ةسادلا ىلا لوؤت الاثنا (اهيخاانو 0 ةئدلا مادقألا هّمسادامو ةريضولا

 ( نالا.ةحات الا فاضدأ ريسسفُملا اذه لعوروطملاهناروهطلاىف (ىفاشلا ل ولا كلاما مركب دا ْ

 | هدلق فن اكام هللا ع زن اهنم برش نءةركش قاسن م عمنت ةنلسا باي ىلاتحأم نيع وجلتاقملاق(امهدحأ) ا |

 1 بارمثلاو ماعطل ان ونور ةنالقونأ لاق (اهم“ اند ىذأو رذقن م هفوج ىفناكامو دسحو غو لْعْنم | ْ

 ْ ل*ءمه دواس نم قرع ضمفدو مهنوطي كل ذ.روطتق نوري شروهطلا بار .كاءاوبوأ كلذ رك ىفناكاذاف | أ ْ ظ

 | ١اس الاو ةوهذلا قالخ الا نع مسمنطانر وطي هنالارهط ءروهطا ان وكم نهج ولا نيذس ل ءوك ملا عير |||
 || روذاكلانيعنمنول ربشي م منا نم كلذ ل قتلا عت رك ذام نبع ود مهجر مط اتسو ىلا عت وق لق ناف ةيؤملا |
 ارا اركسلا عفد(اهدحأ )هوجو هيطردورخا عرفات يانظر اعرفاةسفوأ لا لسفرلاو ا 1

 ٍإ هريغنو دا ذه ىف ىلطف ىلع ل دي كل ذو ممر مه انقسو لاسةق هسفن ىلا با رمذلا اذه فاضأ ىلاعت هنا .(اهينانثو) || 0

 | نوير شي ةروهطلا باري شل اءاونو أ متماوغرذاذافةنب رمثالاو ةمغطالا ملا مدقت هنااثيورام (اهتلاثد) |||
 || كادلرباغمب ا رمل اذهّنإ ىلع ل ديا هو كلا عير لثم مهدولج نمافر عض: فدو مموطت كل ذرهطبف

 زئاس له هنا وهو بيعرأت مضهلا اذه عم هلم دب رشالاريئاس مذويبارمشلا اذهَنالوةءربخالا

 ىورلاتاودو (اهعبادو) هرب رب اغملا ىلع لدي كلذ لكو كل لا ركع ردهنمح وقياقر عاب رم *الاو ةمعطالا ش
 ءامملانةريسمم حاورالا هده ىلع م-متامظءو ةكئالم ارباك ارداو نم ةضئافلارا ونالاو دكت الملاللاع نم

 عمات :ءادكفةوقلاوةرثكلاو» افصلا ىفةنوافتمنودعلاّت !اكو ند.لا ىَومب ف سطعلا لو زيىذلابذعلا | 1

 ماقمىفاسندلا ىف هيحانص نوكي.و سدرلاو دربملا عمط ىلع ةب.روفأكت وكتاهيذعبف ةقلتحمةيؤاعلاراوثالا |
 ةلايلاهذ_هبحاص نوكنذس ديلاو راسا عبط ىلغةماسخز نوت اهبذعب و ضابةنالاو“ اكملاو فول | 1 ظ

 "يلةيشمد ,رشبلاحو رلا لازئبال خماابأ نام سلساو ماسج الابةال يملا لبق ىلاعت هللا ىوسام ىلإ تافنلالا لبلق أ
 دوحولا بج اوى !ّياَتر اف ةهانتم ثا ..بملاو بامسالاّن اك شالورونىلارون نمو عوش. ىلا عوبش نأ ٌْ .ء
 كلَ تمص منأب ١نا رمل كلذ نم ترشو م اهلا كل ذ ىلا لصو اذاف هلاكزعو هلال لج قاطااروتلاوا ا ظ
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 700 اا ا 0 ني ظ

 رسام داودارا اذا لءقو هلل اوزال لءقو هان داىربأك» ايصقا كريو ماع فا أ ةريسم كلم فراش

 ١ بارمشلاو ماعطلاو ةوسكلا نم ةماركب قنا دنع نم لوسرلا أب نأوه باكل لابقف ميظعتلا ىلع هلو نم

 ١ نيب رقملا دكت الملا نمد هلا بر لوسر هلع ل ديالو هسلع نذأّةسسؤ هلزنم ىفوهو هللا -ىلو ىلا فعتلاو

 ْ : هيلع يل دلاو ةصاخ د مغ باطخ تي.أراذاو هلوق موضعي اع (ةئلاسلا للا ) ناذئتسالا دعبالانيرهطملا

 0 | معن لاسقفلانبع ىرئام ىانيعك رثأ ةنلسا تلخ دن اتي أرألسو هيلع هللا لد هللا لوسرا لاه الحر نأ

 0 ا | (قربتس اورمضخ سدنس باس مهيلاع) ىلاعت هلوق دحأ لكل باطخوه لينورخ لاهو تام ىّبدسح ىف

 ١ 00 ارقلاامأ)ءابلا فب نوقابل اوءال ا ناكساب مهيلاعةزجو عفان أرق (ىلوالا "ل1 لاسم هذ
 | ةسدنسباب موساسمل نم مهول ءدام ىتعملاو هرب س دنس باسرأ دقيم مهبلاعنوكي نأ اف هيسؤلا#

 |هةوق وعيا دبلن ا بيءريسخد وكنالادرفمناك اذا ادت سو ا ثودرفم مساع لبق

 0 | عطقف نو رجم | ماس هيني ريكس م ىلا عت هلوق هريظنو عملا ف عججوهف انفال ىف ادرفم ناكناو مبيلاع
 ا اذهيفاو ورك ذفءاسلا تف ىهو (ة.ناثلا:ءارقلاامأ) ردصملا ةلزنيل عج ثبح نم درفا هن اكموقلارباد |

 ظ ْ اذهىفما رم ىرجأ قوذ ىءعىلاع ناك امل هنال فرظأ | ىل_عسصن هنأ (لوالا) هحوأ ةثالث بصناا ٠

 || لع بصنهلا (ىانلاو) ىسرافلا لعيب لوقوهو كلذك مكنم لفسأ بكر لاو لوةنأك اكبارعالا
 ا ًاادورمسد ة ةرضنم_هاَقلوربدَعَتلا ىمرافلا ىلع وبالاق (ايهدحأ) ميمي مودال قط

 1 || باعث مهلاعن وكياملاجاريرحو ةذد اوريصا عمهازجورب د قل( اهبناثو) س دنس ب امن مويااعن روكيام لاح

 1 || باس مهلاعرا ريالات وكس, املاح ناداوراربالا لعفوطب وربدَمّدلانوكي نأ (اهثلاثو) سدنسأ
 || لوالا هيالثلا تالا _ةحالا ىلعف سدس باس مهبااعن وكياملاحا اروةنماؤول اوامهتسح (اهعبا رر و)س دلسأ

 [|| بس (ثلاشلا هجولا)ناداولا باث باسل نوكت عبارلا لاسّتحالا ىلعوراربالا باس, باشلان وكن ظ
 عفان أرق ا هلشسملا) سدنس باسث مهيلاع المو ريع :لجأ تي ايريدنتلا نوكي نأ بصنلا اذه

 [|| ضفالاب ريضخريثك نب أر قو ضخ ادامه الك ةزجسو ”يءاكلاأ رقو عقرلادامهالكق رب ةساورمضخ مصاعو
 0 و اريضخ نا هذ مالكأ ا لصاحو ضفخنابقربتساو عذ ةرلاب ريض ماع هللا دعو ورعوبأ ار قو عخرلابقربتساو

 ا || عوج فوصرم ةعوجت ةقصا مال رهاظ كلذو باع ةفصاهتلمجا ذات مذرلامأ عئرلاو رطل همفزويع

 || فخ الازاجأو عجبا ىم_عم ىف ناكف سنملا هيدي زا س دمس نال سد: ةفص اهتاعج اذاف ضفلناامأو |

 || هنالاه هنأالا م ع جنا راش .دلا سانلا كلهأ لاقي اك عياد سنملا هيدارب ىذلا ظذالا فصو
 00 .(أ ا مولوق كاذو د حاولا ىرجمهتورصيقدح ولا ظفل فوه ىذلا بباب مث برعل نأ هحق ىلع ليلدلاو يدق |

 1 ظ نمبرذلا اذ_هتافصاود رذأدقاوناك اذافرعقنم ل زاعاورضخالار مشلا نمليزنتا! فو ضسأ |

 1 ش٠ | ام اعماضيأ ضفالاو مذرلاهضزوصف قربتسا امأو هتفص درفت نأ ىلفأ عجبا ىعميفىذلا دحاولاق م ىلا

 1 ظ ةذاضا دير اذاف ضفلتاامأو قوساو س دنس باش لق هناك انلا لع فلل هيدي أ اذا عئراا|

 1 | باث لاقي اك نيفملا ىلا بايشلا فاضأق امهبامث ىملاو قربتساو سدنس بات ليقهناكهيلا بالا |

 1 1 هياالاهذهقث امحّنالعاو قربتساو سدنس نءارضخاءاسثن وسلب و ىلامعت هلوقكلذ ىلع لديو ناكوزخ
 ا | لكوهنم اطلغام قريت_الاو حابيدلا نمقرام س دنا( ةئلاشلا :هلئسملا) فهكلا ةرو ىف تمّدقة دق

 نودلخلا ناداولا مهم هممابل اذهنيذلا نا لق تربرحاهيف مهسايلو ىلاعت لاعترب ركا مس اىف لخاد كلذ

 ظ ا.( ماعلا ذملواهلضذأ هدلعي ىذلا وكن باشا نمةدعنر سبي متكوراربالا سابلاذسهرل لقوا

 4 1 | باست مهيلع هيورضملا م له اتقود كامولاع ىعمو تارألا لعان ننس لوو ماع نماذه لدقو ْ

 ا 1 [نالاؤسمنو (ةضفنم رواسأ اواحو) ىلاعتهلوة حاسي دلاورب رطا نممهلا جت ا ىنعملاو دنس. |

 هضييتتيحل مس تدي

 0010 بوب

 وايمن
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 طحت يدهس عسسل

 ||| ملسو هيلع هللا لص لوزا بلق بوقت ف ةمدقم مدق سمالاوو ىبنلا نم لوسزلاب قاع اعف صودا لبق ىلاعت
 عمال ا سيال فرلكتل اةدهعب ماقلاو ةءاطلاب لاغتشالا نال كل ذلءفامناو هرطاش نع ةش-ولاو رغلاةلازاو

 || ضءرب ص أرك ذىهنلا نع غارفلا دعنمت ءامسشالا ضعي نع هيهنزك ذةمّدقملا هذه دعب م بلقلا غار
 لص ىلع تقم نب الامةلازاو عفنلا بلج نممهأر رضا عفد نال ردالا ىلع ىهنأ امتنا وءامدشالا

 ءانركذاصف لمأت نمو هنا صفت ى أيسام ىلعرافكل او ندر لاوحأ كلذ دعبركذ ىلاعت هنا ع ىجش ام

 فيعشا!نيكسملا اذه لمع رون ىذلا هلندولاف ءلظنل او بترتل ! هوجو نسح أ ىلءتعقو رولا هذه لدعأ
 || نحنان ا ىلاعت هلوق ىهف ةمّدق لا كلتا لو ةنفريسفتلا ىلا عجرتلو دان”الااديأ هملعركشلاهلو را 0

 ٍْ هنأ اوبس ا مث هردص حرشو لوسرلا تيثتهي الاءذسه نم دوصةملاّنا لع اواليزنثنآرشا!كيلغانازن

 | اديك اتنالاعءاهعاقيا دعب رمضلارّركو غلاب موج الف هللا نم ىو كل ذنا ىل اعت هتنارك ذفرصسو ةتاهك نم |
 لوقأ قلك لملاهتلااناف هثاهك كلنا نولوقي رافكلاءالؤه ناكنا لوي ىلاغت هناك لبأ دك انت ىلع ظ
 ١ تلا نا(امهادسا) نانا داق هفادع وىدنع نم قدص لل ز نو ق- ىو كل ذ نا ةغل او دمك أدل! سس لع

 رايس ناالا هسقاومهطنأو لاهذلا ضعي نافرافكلا كاوا نعط بس لصاشا مَع 50 ولا[
 وغلا: اوناكر افكلا نال كلذو لبقسملا فيلكتلا لم ىلع هتيوقت (ةيئايثلاو) هقدصو همظع تاوععتلا |
 اهناش كلذ ناكو هلئاقا كرتوء اثر الا كلذ ىلعريسص اءىلاعت هاهم الف هتان ةمدي ربناكوهو هادي ىف |
 امهئماهٌر فم نآرقلا اذه كاع تازئامىناهللاه هناكفالي زث نآرقلا كلان زنى تاناهل اصف هماع |
 لاتقل انف نذال ريش أت ةمكسملا كلت تضنق ا دقاو نيعم تقو ئش لك ص .صضق ىضاقن غلاب ةمكشالا ||
 هذه مدقاملىلاسعت هناغ لطابلاو ثبعلاو برعلا نع أري ا ةضمملا ةيكسلسانءرداصلااكي روك طرينصاف |
 ريصاف ىغملان وكر نأ اماف (ار وقكوأ اع !مهثم عطنالو كب رمت ربصاف) ىلاعت لاق ئاهلا وذ دموعك
 أماع ىنعملانوكي وأ نيك امل اريخو هوان هللا مكحي ىبسريصا هريظتو لاتقل فن ذالاريشأ نكي روكا
 تاعاطااوّتادامعلا نم كب اصاخ املك كلل ذ ناكءا وسل ردي مكتحام لك ىف ريصاف ىأ ف يلاكشلا عسجسف |
 لاؤسلا)تالاؤستي الا فم كلذ نم ةششانلا قاشملا لمحو تةلاسس رلاءادأو غنابتلاوهورمغلااءاقلعتموأ |
 || (باودلا)ارب .ركتادهدعبهرك ذناكفار وفكو أ [عطتال نأ همف لخ دك رمك-طرب_قافدلوق :(لؤالا |
 || نوكمن ب سمت ابال مازتلالاب رش الا ىلءامهدحأ ةلالدو تامهنأا نع ىهن ىاثلاوتار وما اننمأ لوالا |

 أ ىبهنلا اذهىف ةدئانا اك مهتمادسأ عمطي ناك اممالسل !هيلعهنا(ىناثللاؤسلا) اديشم هيجي ريصتلا
 نما مف بكزام لجالداشرالاو ءسسندلا ل _صاوم ىلا نوج احم سانلاناناس دوصقملا (با وحلا) |

 هب انلا نسا ناكل هداشراو هدادماو هللا فون نع ىغتساولادح أن اودا فلا ىلا ةمعادإا تاوهيشلا | ْ
 || هوي نأ ىف همل ا عترمضتا او هللا ىلا ةيغرلا نم هليل هنا لص لك فرعا ذرهظ ىتهو مودعملالوسرلاو عه
 نع مدقااوهمالا(باوملا) روفكلاو كالا نيب قرغلاام(ثلاثلالاؤسلا)تاوهشلاو تاهشلا نع

 انلقامناوارؤُمك ممالك لاما مآروفك لكف ةم_عنلا دحا + اوهروغكلاو تناك ةيصعم”ىأ ىماعملا
 لاهوام ال رشل ا ىمسف ا مظعامتا ىرتفا دقف هلفاد لرمي نمو لاهت ىلاعن هنال اهاكىداعملا ىف ماع متآالان |

 رمسملاوريلعا نع كنولم:لاعو هنطابو الار هاظاور ذو لامير هباق منا هناف اهمْكِي نمو ةداهشلاا رقكنالو |||
 || دةذهلن ريغ دع ن ءلكنا ملعاو ىصااعملا لكل لماش مءالا اذه نا ىلعتاي الا هذه تادذ ريبكغاامهيخلق |
 ةناالا ىف لوقنف اذه تفرعاذا هماصنا دجو ءاصع دف هريغد يعاب هنال نافصولا ناد هق-يف عّوجا ْ

 مهض و لهخ ولأ وهو داو ص<+*وهرودكلا ومن الا لاه نم مونم مث نيعم صن دارا نا( لوالا) نالوق 0
 عطن الو 4 اوق ىفاعث ادملولا يبس ىلا عت هنا هيلع ل ديو لاقل لاف ةيسءوه روفكلاودنلولا ودمت الالاف نم |
 وهرومك لاو ةدتعوغمت "الانا فاشكلا بحاص ىورو مثأ دتعمربغلا عانم هلوق ىلا نيهم فالس لك |
 || ىلو لالا لوقا اور فكل ايفامل اءناكدماولاو قو غلا عاونالا ط اعتم مث“ امالاناكر ناك ةبتعنال ديلولا أ
 مسرسس سورس يي سس يي سس



0 

 أ «تءاعوملاربكو هقلا ل الجرون دلي اقم ىف لعحشي ىلا عتق ىوسامرونثال تتتفولب ةمّققنلا رش الا
 | باوثر ذىلاعت هللا مخ بيسلا ادهاف لامك اوءاقترالا ىف موت اج رد ىهتنمو نقد هلارسرخ او هكلذو

 لأ لات لاكءادعسلالا وحأح رمش معا ىلاعت هنا ل-ءاو اروهطابارمث م-مير مهاقسو هلوق ىل_ءرارزالا

 | علا سابءنبا لاه (لوالا) نيوجوتدن الاف تارلعا . (ار ركشم مكيعس ناكو ءا زج مك ناكا ذهن ا)

 9 مك. ىلاسعت هلل اء عأ دقءازس مكل ناك اذه نا اه وعم مهت مدها مو ابق موأوخ ددعب هناا لهال لامي هنا

 ةنلا لال نولوة مسمن دكت الما نعاك الاه امك اسعأ هلق ىلعم كلاعأب مكل هلكووف تفولا اذه
 3 08 نهضرغلا وةيل اللا مانالا ف فلسأ امج أ نهاو رشاواواكل اهورادلا قع ريتا زلط كملع مالس
 1 1 باثملل لاقي و هياق لو همت دا دزيف٠« ىدرلا كإ هد ادد بق اعملل لاقي هناف ةهيوراضادزت دا قلل د

 ٌ [لاقيوىأ ارودم لولا لعجري ثلا ادهم لت اه اوهرورسىف :دانزو هلة: م كلذ نوكف كتءاطاد_ه

 ]| حرشىلاعت هن" اكفاست دلا ىفمدايعل ىلاعت هللا نمارامخا كلذ ن وكما نأ(ىناشلاهج ولا)م الكا اًذهمول
 أ ات ددعأ مكلج الوات ةلغ مكسا ىدألب .عرشاع اعواب مكلء اس ىب ماكو ىلع ىف ناك اًذهنا ةنملال_هأن اوت

 ءا ءازج هللا لعف نوكين نأ لمعي ف كف مقاتل دبعلا لعق ناكأ ذا(لوالالاؤلا) نالاؤستناالاف قبو
 ٠ نوك(ىاشلا لاؤلا) ىلاعتهتالعف هنوكىفاس الكا دو ناكل اوهءازملا(باودلسا )هللا لع ىلع

 هجو ىل_ءالا لاحم د.علل اًرتاش ىلاعتهتنا نوك (باودلاو )هلا ركاش هللا نوكىذدةدهللار رك م ديعاا

 ىاثلا) هذال لبا ةمركّسلا نا ممولمعل لواقم باول انا ىضاقلا لاق (لوالا) هحوأ هنالثن موهوزاخلا

 نركب ل يسون روكشما هب ىثماو لءلقلابىذارال اولوقي نأ سان !مالكفروومثم هنا لاغقلا لاك
 86 ااشلادجولا) .اريثك اناوث هيلع هايا ءؤاطعاو تاعاطلا نم ليلقلاب منع ّءاضروه هدابعل هقئار 5
 000 ةذلا اهيا لاقت ام ىلءهيرلا.سض سه هير نماض ا رنوكي نأ دمعل ا ةجرد ىو نا

 ٠ از مكلناك_اذهنا هلو ءذ هيراةض ماس موكن م ةجردىلقأ هبر نمي ضاراسمنوكو ة.ض يع ٌةمضآر كي ر

 | ةيضرماهنوكا ىلاةيانشا |روكدتم مكس «سناكو هوقو هب رنم ةيضار سفنل اريصت هب ىذلا سعال ىل راسا
 لاو أبنا ىمرك ذفاهاع متكنا عقو موحال تاجردلا رخآو تاماقا ىلع ةلامطا ءذه تنك اناوهرل

 ةروسلالوأ فن هناصس لا لعا (اليزنتتار كا سررسل) ىلا عت هلو نيقي ةسااور اربالا

لرهدلا نم نيحناسنالا ىلع آله هلوتبمدعلادعبدجو ناسنالان ا
 ' نططاس ادب نارك ذم ث نكي 

 ١ ا ءامنموأةعب رالا طالخالا نموأ ةسعل نالاغ ارصادع !نماه وادغ هنوك اماهنمدارماو حاشمأن ا

 || لدم مسملا كلذ ىلع ةشامتس اوس نع أ ننجلاو ةدنلان هوأحاورالاوءاضعالانموأ:أ راو لحرلا

 1 نءدبال هنا ىلع لدي كلذ فهن , ال اهذ_هلم<هوحولا هده ”ىأ ىلعوام اظءمنةغضمن ةقلعم ةفطن هنوك

 1 | لجال هتقاخ ليالطايالطاعاعت اص هنقلخ ام ىفأ كل ذدعب نيب مث هوايربكسح مظعو الج لجراتخغا عناسلا

 ٠ | | رد اورج اع نيالا ةهظعلاةموصخلا عطوم انهو هملظبن هلوقب ةراشالا هدلاو ناحمالاوءالثالا

 || هيلاولقعلاو ريصتلاو جمس اوعو ناصتمالاوءالتبالا دنع هملا حاشعيأم عجب هتسطع أ فا ىلاعت 12 م

 | || مسلاز ءهدرفأب لاا ذهىفاهلاحاّتملارومالا فرشأ لفعل ناكاا و اريصب اع.مسهانلعفهلوقب ةراشالا
 || دونكم همدر امهم نيعسقاوراصلا وحالاهده دعب قاخلان انبي مث ليه سلا اشر دهانا لا ةذرمصملاو

 ْ | تاذعرك ذىلاعت هنا مث ريا لب وأتودام ىلع هتانموأةيردقلا ليوانود اىمهراسخايماقنالا اذهو

 ||| اروكشم مكيعس ناكو هلوقىلاوعو اصقسالا ىلءنيعبطملا با ون كلذ دعب رك ذممراصتخالا ىلءرافكلا
 | َ ةرقأو بغأ ةسجرلا باجنا لعل د هيارثلا حرش ىف بانطالا عم باَمعل ارك ذفراصتخالانالشعاو

 أ كلذدعب عرش اعت هنام هرخكالا لاوح ناب ف عضوملا اذ_هىلااهاوأنمةروسلا ناانءامزهطت

 هم «تءآو وسر مهق نوعا أندر لاوحأ حرش نيعشلا لاوحأحرش اوان لاوحأ
 ا 5 رمالااماو ىهنلااما باطل انا ل_عاو باطخلااب لوس مولا صتناذهلف سيث رلاو سأ ارااوفلوسرلاو

 نومرع



 ريخلاءاش نك ني رمصنت ملل ةريصسو نم أحال ةركذت بهرتلاو برغرتلاو د.عولاو دعولاو د_عبلا قسنلاو 1

 لاق مر زعب هللا ىلع كل ذامودي دس قلع تأيو مكيهذي أشي تالاعوا ريدق كا ذ ىلع هللا ناكو نيرخ"انتأدو |

 | تضىتملوةيىرياورفكل ءاشنمو ندؤدفءاشنف هريطتو ىهذ٠عيرصهنالوةيوالسسهيرملا |
 السم هير ىلا دخت !ءاش نذلوق نال كإ ذوربلا ب هذم عر رصهنمحب رخاه دعب ىتلاذن الاىلا هب الاله

 نأالانؤاشنامو كلذ دعب هلوقو لعفلا ةمزاةسم نكن اهماف ةدلاخ تناكىتمدبعلا ةمءشم نوكتنأ ىضتقي |

 ان

 فاضملا طقسأف ليقث مون اصمم_فءارو نورذي ودارملا (17:19)مننعززنهطاارو واح
 بيدلاام(ىناثلا لاو سا ١١ كلم مهءارو ناكو ْمهجهئارو نمهلؤةكمادق يعم لمعت نءار دّدا(اهنلان 9

 بعت ىذا | لمقثلائ شل نمل اودؤ هتدشل للا ريعتد تا (تاوحلا) لقت ول هنأ ةما مدقلا مون ففصو ف

 لجاعلا بح رفكلا اذهىلا مهل ادإاَنا و ذانا ىلاعت هنامث ضرالاو تا رهشلا ف تام“ 5 ذقمابا

 و 4 اعنا مج تاذارخلاو (اليدت مول امم تبانْئشاذاو مهرسأانددشو مه انقلش نحن ) لاه ظ

 مهاطعأو مهةلش ىذلا وع هنالف ة غلا ث.ح نمامأ ةره رلاثمح نمو بع رلاث يح نم هللا ةعاطميلع

 اومحأ اذاف هب عافانالا نكعام عج قلو هل اعلاتاذالاب عافتالا نكلا + ىتااةملسلاءاذغالا

 نال_معال ناد_هو هب عمدا لوصحو عشنا |لوصح دنعالا ل هال ثاذللا كلثو هل -اعااتاذللا
 نمامأو ضارءالاو دّرَممأا كلرتو هفما اك. هلو هلت دايت الا م-يلع بج ونام اذ هذ هدا او هاني وكشالا /

 لجالف ةيلب و ةنحم لكىف مهبقلن نأ ىلءو مونع ةمعذلا بل نأ ىلعو مهتنع نأ ىلءرداق هنالذ ة.هرلا ثادح
 ا مالكلالصاسودّرَْلا اذهاوكرتين أو هللاو دام نأ مهيلع ب "لالا تاذللاءذه توف نلف وللا

 هقنايناميالا مكلع بج وبكل ذنأالا ةن_..هت م ةقيرط هل اعلا تاذلل ا هدهل مكي نأ سه مهل لق هنئاك

 نح بت رئاذهو متدّرم دق منكلا همك نع ضارعالاو هللا رغكلاىلاهب حاسوب مكتاولف هلدامقنالاو
 أ طبرلارمسال ادغللا لهآ لاقت . (ىلو الا "هلكسملا) .لئاسمةن الا ىفو ةفمطا ةقي رطو باولو لاؤسلا ف
 لصولاب ددش ى_ملاو بةعاابروسام سرفو قاكاروسأم سرذو دقا ان قد اذا لرلارسأ هنمو قمثوتلاو

 انئشاذاىأ مهلاثمأ انا دب انك ثاذا و(ةناشلا هلكدملا )بامءالانمهلصاف»قشو وضع اهّدعن مهماضعأ

 ناس هنمءضرغلاو مكلام أ لدين نأ ىلعهلوةكوهو مهنمال دبمهانلعف مههامسأ انثأو م هاكتلهأ
 ( ةباحالف ةجاللاتيشتنر يدعو ةتبلا تاه واخملا نم دسأ ىلا انب ةباحال لبق هن اك م هنعماستلاءانغتسالا
 1 سانل اهي أ مكمه ني أثينا ىلاعت هلوق هريطنو مهل امم داع ا ىلعو مهانفا ىلع نورداقاناف ماوقالاءالؤهىلا .

 (ةئاشلا هلئسسملا) رذكلا ىف مهلاثمأ لبقو لءءلافمهدادضأ اوناكنا وةقللناىف ىأ مهاانمأ اند
 مرغاموق ل ديت باولو ناو هلوةكاذابال نأب ئيعنأ هقح نا انك ثاذاو هلوق ف فاشكلا بحالات
 اذاونانمداولك نال ف مءضوهو نآرشلا: ظفل ىف نعط هن:اكمالاكلاا اذهّتالعا ومكه ذي شي نأ

 كّمرك أس عشا! تءلطن ا لا ةءالفعوتولا موا_ع٠نوكيام ف لهع:_فالنا فرح ناالاطرنثاا فرح ١
 ىلاعت هللا ناك الانيهذ سعشسلا تعلط اذا كمت آل وقعوا ولام واعم ناكاضذ لمعت هنافاذاف رجاغأ ْ
 نسح م رحال ةعاطل ىف ,هدادضأ وةقللتاىف مهلاشمأب ةرفكلا كئاؤا ف هللال دب تقو ءئصس هنأب اسم اع ١

 ةركذتهدهّنا)هدعب لاه ءامتثالا لاو أوءادعسا!لاو-أح رمثا[ ىلا عت هنالءاوأذا فرح لامعتسا .

 كك

 هذ هنا لسعا او هنا ِبَرَمَدْلا نعةرابعهتنا ىلا ىلىسلا ذا اوالسس هير ىلازؤع ا ةرخ الاوا دل | ىف هسفنل
 ذم اءاش نفىلاعت هلوقب كل: ىردةلافردقلاو رباح او اهي تمطالت ىتااتاد الا "هل نماناالا

 هللا ةئيشم اذا مزات سم مزلتسملا مزلتس سدو ديعلا| همر ةمزاةسسم ىل اعتق | ةئيشم نا ىضتقي هلئاءاشي

 لال دّةسالا اذه أ لعاو مّدقتامرب رقدلا م لعفال ةمزاَ سم ةئيشملا نوكىضتقتاضبأ ةيكالاءذه الا
 ديسسسسلا

 سس ار +



 ٠ انهدنعسل ةيرشلا لوقعل انا ىلا ةراشا ادهوش. رع ءارثت داو ل افا هريسغ ةعاط خ نءهانهنو هتءاطالا ||

 ر ا وهنفاورك د (باوطا) اع.جامتءاطب نءاممنوكي ىتسواولارك ذي ل لفامددسا |

 0 2 ىبر مما : انالام ه دج أ عيطين أز امجلامسعطتالو ل قول هنا ني ةهارثك |هراتشاو حاجزلا» هرك ذ ىذللا ١

 نوكيامهدحأ ةءاطنعىبنااامأ هدو اممم دحاو:نلك ةعاطنعىونلا ىضتقيالنيصضث عوج عاط
 ١ م عطقال هلق ال فيعضاد_ه لوي نألث اقاو: عومجلا ف ثادداولانالانوءوةعاط نعاس :

 دعبل هنافاعم افلام باح امدعدحأ ةفلام باتا نم مزاد الو انمهدحالافلاخم نكمائعماذهو |[

 معلا امثل أس نإ نإ لجرلالوةكارونكو أ امتآ ناكءاوسادحأ مهن م عطتال هن هي: ' الاريدةةءاّرغلا لاح د

 / نمالبمأوةركبشاب مسار ذاد) و دوم تدل ٌ

 . م 0 اولاهن تاولصل اك لمع د ا اقل لعلب صالاوةر حصير اهلا ٍ

0 7 

 ا | ةصرصخملا بع لاو ةياصملاءايمواادابشا وهو كنسفنىقكيددرت ذاو هللاةبةراتوءاعسالا ْ

8 
 يسم ممم هع

 أ نزأ ىحرمالا اذهنع جرا لسو هيلع هللا ىل”ى :ال لاو هع . رنب ةبتءْناىوربتارقلابديأتم هنالا ش

 أ ؟رقفالام م_هرثك !نمىناف ىضرت تح لاملان مثك.طعأ ان ؟دملولا لاقتو ا دلو قف ركز نسف اف ىداو
 مكتر ذل قفاوضرءأ ناف فوق ىلا ةدوحسلا م لوثأن م تانآرمشع لسسو يلع هلا ىلسصدقلالوسر مهيلع :

 (فاثلالو هلال "ىلع ع ةئس ةسعكلا نا تن:ظامه دس لاهو هنءافرصت اف دوو داعةقعاسم لش. ةقءاص ]|
 ارم لا لم لاع رهان ىلا برقالاوهاذسو نيس رمش نيم عرش ناتلطمروفكملا ون“ الاّ: ٍْ

 : |لاؤسلا) صاخروفكتاو ماعمنالاّتأن مءانرتذامو والد فرعضا ذهوبرعلا وكرشهروفكلاوقفانملا :

 1 0 وفكلا(باولا)اروفكوأامع [هلوق ىف ةمسقلا نعماسخ ةرفكمسهاك ا وناك (عبارلا |

 1 | اعاطن 38 هناا ىذتقوأ هلك (نيباللالاوسلا) قا نع مدس دبا ريو دش ذب لع هنت رسال همخأ

 ) ذا كاوا امهفلا الذ [ةذاواذاامأ هفااخل نيلحرلا نيذ_هدأ الأ اذاءديمادبسلا لوقينأ |

 ظ | ةعمج ةاتكلانعح نوك.:ءاشعلاو برغملا هلدص اف دلل | نءوزرمصعل ا ؤرهطظلا ةالص ل .هالاو مب

 / نمل ذ ناك موضعي افق هيفاوفلتخ ا مدجهتلا هسنمدارمالب هب هدام واهب تان '

 ١ |! ايس: فوقنأب هلعاوهتحاو لمزملاةروسىفانرك ذاك مس مث مالسلا «بلع لوسرلا ىلعت ا.جاولا

 ا أ ( ثداعأ همكحوعوطتلادار ونورت امو ةغلابما لسعر :اذاامسال بوجوالو هوم هصسو د

 | ]| ىذلا جستلا دارملا لب ةالل اوه سبل ة مسالا رجس :[ىلا كلر مارك ذاو هلأوق نمدازملاّنل (فاشلا لوقا

 | | دارملا اوه هناسلو هقبلرابمنوالسيل تافوالا عسب جقاقا ركاذنوكينأدودهةلاوداقةءالاؤلوةااود
 ١ | ىرخا ةفطلاب الانا لعاوال.صأو ةركبهوحسو اريثك اركذهللا اوركاذا اونمآنيذلااهيءانهلوق نم
 ا هده ايضا ونا زمسال | هلا بهىلا لاب دهزئأ اليزت نأ رقلاكءلعاشلزن نانا لاف ىلاسعأ هنأ ى دو

 1 ا همأال من انريد غااغبطمأ داق م نوكتنأو ُلاباوان سعال اعيطمل دان نكشثاخ لن انام دق ذاور اخ الإ | ا

 ا 3 رعبىلاةراشاوهو كيا نر مسلركذاوب هللا ةرائذالو ةقيقاسا ةفرعم امل تافصا اوجامسالا هر عمالا

 لودصولا ىلا تان'د بملاو تاتكمملا نم ئبما لمدسالف ةيفاضالاو ةدباسلا مزاوال اريئاسل زا ة.سملا ىد ىتلا

 ا نات هنا ا_عاومر يف الو روهظة2تللودعلا نع ىقيسا نم ناهسفا لع عالطالاو اهمأ ١

 ءالؤه نا ) ىلاعت لاةفنيِد رم اورافكلا لاو- أح رش ىلا لدع صهالاو ىلا يظعتلاب هلو سو بطاخلابا

 تافتلالاكرتوزفكلا ىلغرافكلا ءالؤه لح ىذلا نأ دازأاو (الئةئامومهءارونورذيو هل -اعاا توم

 ل ؛ ةروسلاهذه لوأ ىف ةروك ذا !لئال ااا و عفش : ىتح ةهمثااوه سدل ةربخ“ ” الاىف هءفابا-ع ضار ءالاو |

 7 كوالا لاؤسلا) . نالاؤسش: الافو ةدسنديلاةدلاتاسارلاولحاعلا تاذللا هده ةْنخاَو ةوهشلا
 ع اوضز ءاوهساا ا اودفتل لالا (اهيسأ) هونج دن“ 0 م لق مايعادل

 113 سس اتت دبا تا جوي
 6م ماكتحو»
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 كئاؤا لسرأ ال ىلاعت هانا يندد (لوالا) ناهجوهيفاصعءتافصاعلاف هلوقو فورعماو ناس>الل 1

 | ةعرسلا ىف مب رار اكىذةفاهبكاربفصغت ىأ فوصع ةقان لاقي هكلهأو هدانأ اذا ءىشلا,فدعلاسق» || جب

 | اورمنوأ ضرالاىلا موطاطخ اد _ذعم_مصجأ اورمشن مهن اهانعم ارمشن تارسثابنلاو ىلاعت هلوؤو ظ

 نأل مة ركذأ نم دارملا مث ءاس'الا ىلارك لا نوقلي م ملا هانعم ارك ذتا.ةاملاف هوقو لطاسلاو قاعا ا

 نألمتو هداسعنم١اشد نم ىلع هسه نه ورابع الملا لزن لافاك ةمك او رلعلا قاطمنوكي 1

 باكل كيلا قاب نأ وجرت تاكامو هلوةو انئن نم هيلع ركذلا قلأهلوةودو ةصاخن ارةااوهدارملا نوكي |

 ضرال | ىلا ءامسلا كالت كإ ء ىسولا كل ذب لزتي نأ ىلا ىرخ أ ىلا ءانمس نم ىسول اد تسرن نم مستمومدآ ضبأ] ٠
 حرعت هل اوةك ةريسدلا 5311 ةريزكلا تافا لا عطقوريلا ةع رس ن ءاههفام مافرعتالسرملاوهلوق : همت | 0 امماذهفرايخالا ىف كلذ ىورام ىل_ع ةيعكلاا ىلاروم»ملا تبا | نم مون لكن وزني نيذلا ةك.ئالملا مسهمو ١ ا

 سنو ناريطلا دنع ةمظعلا ممصجأ رشن نم اهيفام مةنس فا نيسْ+ زا دةم ناك وب ىقهملاجورلاو ةكمالالا ||

 هللا ند ايد اه ولا مه دكت الم اق لهل ابو ىح ولا كلذ سس ناسللا وباتااىف ركذلاءاقل او لم زتلاو ولا كلذ ١

 هنفاىلا عوجرلا ىلا ني ّرطض هقلاناري_هترايدلا بو رختو باصسلا حب وم نماهيلع ةدسعلا ران الا بترتو ||
 ناهانعمارك ذتا.ةام اف هلوقودداملاو دحوم اوركلاوّرملا نيب قرفلا لصف هدجر بان ىلع ع"رضأل او ْ ا 1

 مهتينرواعوةكنالملا فرشو هب مقا اهل الد ىلع هسنتلامسقلا نمدوصةااَنأ تفرع دقن الع او ميظعتلا ٠
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 رثاكلاحوربنوةمعبةك.ئالم اءالؤهتا (ىناشلاو) حاب رلافصعتاكم_مئاريطفاوغدعمهفةكمالملا

 ردملاو لهاا فصعت *« ةموا*ءابهشقلافف

 باسللا موي بتكلا نورس. نيذلا ةةكست المل ادارملاوأ ٍباذغلاوأ ةمحرلا اورمشنوأ ضرالا ىف مة ريشا
 | اورمشن دقف هل ابوارو تنم ه اقام اك ةماّا|مونهلح رخو ىلا عت لاه مدآ نب لاعأ اهنف ىتاا بكل ىهو

 لس ىلع ةءاسلا مساح اولا ىعسس نأ زوم هنأالا هدحو مالسلا هملع لد ريح و ن ناوقلملا اذهو

 نو صوب ام نولعسةدو ىلاعت لافي ىلانعت هللا ةءاط ىل_عممتظاومةةش(اهدحأ ) هوجو نهرهاط سعأ
 مهنموءاسئالا ىلع ىحولا لارنال لسرب نم مهنخ مانسقأ مهما( اههتانثو) نولمعيم ضب مهو لوقلاد هنوةءسال

 حاورأ ضر. ةا ل سرب نم مهم هو ل الان مهم ةفث اطور اهنل اممم ةفثاط مهل اسعأ ةناكسأ م دآ ىنب موزال سري نم

 لازنا بيس لطانل ١ وق انيب قزفلار اها او ليزنتلاو جولاوداشرال اودءادهل اوةؤينلاو ةمكطاو للعلا

 كلذلف ةمناح ورلاو ايهسحلاَت ا ريدلتاو "لح الاو' لس اعلا تاداعسلا عمم زوذلا ىفهدامع نيب وىلاعت
 باذع .حابرب هلا مسقأ حان رلااهرسأب سمهللا تاماكلل هذه نمدارملاّت ا( ىفاشلا لولا ) مهب هلل ا عسقأ
 فصطاوعريامت تح دةشنانا مث حابرلا انلسرأو حابرلا لسرب لاف اكفرعل ار عشك ةعباتشم ىأافرع اول رأ
 ىذا هلا لاهو هدر ىدن نمي اريشت حان رلا ل سري ىذا اوهو لاق اك و1 ىف باكسلا ترين ةجرح ارو
 ىل_ءرذشلاو ع رزرلاو تاينلا نيعث حاب رلالاة, نأ اضي نوح وءامسلا ىف هطسمف ناصري جا رلالسر

 قيرطا ا اذهف يقاولحاررلا انلسر أو ىلاعة لاق ام ىلع كل ذب, تان ازريسف قانا منال كا ذو ثائالاوروشنلا
 باسل ٠ اززسأ ضع قرفت حاب رلاتا(اهدحأ) هوجو ةقراف حابرلا نوكى و تاينلل ةرشان حان رلا وكت

 مهي رباوكله أ ةداعامأو. لاقأك اهيل حابرلا طيلستي ىرقلا ضعب ب رخ ىلاعت هللاّنا (ازانأو ) ضعب نع
 ةقفلمل |حانرلا ثو درس دععتا (اهكلاناو) هتلاءادعأو هللاءالو أ نيب قرف اروهظل بسكال ثورصرمد

 هتلاركذبْ - جاومالا ٌعفرتو لاب اوروذصلا مد_مو عالقلا عله: ىتلاحانرلا بوبه دهاشا ذا لقاسعلا
 هذهّناك شالو ىلتااىفةيدويعلاو ناعالاورت ذا تقلا امن اكحان رلا كل: تراصن هللاةناعا ىلا كتأاو
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 "لل * علا نم هيفام لسع هب و كارلا "الا ىضاقلا مالك هيلع هبوالءانصلن ىذلا هجولا|ذيه ىلع
 !ديالف هب سعأ دق ىلاعت هلال ,ءاسثدق هللا نا لذ نحخو هقن ىلا لدسل اذاسخت أذ . الامده ىفروك ذملا ىذاقلا
 كإ ذيدارملاذا قالطال ا ىلع هللا هءا.ثدقامالاءاشدالد معلا لاقي نأ ىذمشد الاذ_هوهءاشدق نوك نأو
 را ماا هن مكدلا موكا ادعت 23 ومءاشو هدا را هضىلا هت هاجد ى الام وصلا مالا

 هنماعلا اذ حارس ل تال لان اسوس نال لح نانو الا ءذه ليفامفاهرك د

 نملخدي) لاقفةروسلا محم موبهلععم مهقاش ثدح مهن منوكيأمو مهااوحأب اهلعىأ (امكح

 ظ | نيااظلاو هجرى ءاشب ع نم لل دب هلوقو هللا ةّمشعفدبعلان ءردصدأم عممجْناىل_ءلديهللاءاشينأالا

 ناالا ةروسااهدهرخا : نم جرف ةديشالا سيلرانلاو ةئلبا لود ىلع ل ديالا ءاذعمهلدعأ

 ١ رايق الالت) لو هجر اسم ىهتسمد نيب ددلاريسرخاوه ىذأا و واطااد_حوتا اوهكلذو هللا ن هوهامو

 3 . الاف نامالاب ةجرلانرسف نا ةتجسر ىءاشي نمل خدي هو (ىلوالاهلّثسملا) لثاسمةبا الا فوةمهلالا

 "اة اويفتنوهقاةلاخم بيسة نا لو دناك ةنطاناهانرمسف ناو هللا ن نءناميالاّتاىفة حك رص

 هلا ىلع نيلا حلا ةجاس لاو ىل ردا ىلا ىضفي دك رتناكل قاةمتسالا تبثول نال كلذو قاقعسالا بدسال

 'ملااءاذع مهل 3عأ نيملاطا او هلوق(هل الا "يلة سملا) لضفتلاو ةجرلا ليس ىلع هيلار دل كلذ عفدامما

 1 اسك 0 ل ا ع الازم مقا 6 0 لدي

 1 هلق بوصنملا ىلع فطعين ار لف ىنعملا ىف هد هدصتمأ ةهملع عقي لعف هدعدرك ني هنال عفتراامناف نوملاظا او

 أ باوسلا أ قوقل وظقرمشلا بمال لاذ لعل بل ءاذع مل أ ةوق نيه الا عقر

 « (ةمكم ةنانوسج تالس رااةروسإ+ ا

 4 حف رع ملا نصا
 (اردنوأ 0 تامقام اف 5 رفتاهراغااف ارمشن تارش ما اواغصءتافماعلافاف 'رعتال_رملاو)

 (ٍ اوةو نب رخاىلا ةمقنلا لاصبالوأ موق ىلا ةم_عنلا لاصرالأم | هللا م ياسزأ نيذلا *هيتالملا مهتالسرملاف

 اذا عسب ,ضا| فرهكهءلعم ءوادحاو اق رعاواح لاقي فر علا ارهشك ةهاتتماعنعأ) هوحو ه.فافرع

 اواكص ناةكئالل اءالؤ ءّنأو ركنلا ضءت وهىذلا فرعلا ىنءءنوكن نأ (فاشلاو) هنلءاؤملأت

 ا ةراثكملةورع نكاد تاذعلا كلذف تاذعلال_>الاواكت اورهاظ مهف عملا ا دوف ةجحرا اومعي !
 / تال رماو لبق هن اك اردصمنوكينأ (ثاانلاو) مهنم مها هللا م ةدلانيذلا نيدمؤم او ءاردن الا فورعم |

 ' 007 ةلاسرا

 ١ | نائناموهلوقّنأل كلذو ةسعةروسلا هذه ةقاخّنالادعا (امااءاذع مهل دعأ نيماظلاو هتجرىف: ءانكر

 . 1 نوكمال كلذكناك اموالقع عذتم هم دعو القء بج او هدوجوف لا هكرتف لا لا اىلا 5

 ١ هنأ ؛لاشدال هتك _سمىلا نيدإا كلذ ى ٌداف ناسا نمانون دمن اكن منالفاش ًاوةَمملا ةششملا ىل_ءاقلعم

| 
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 اددساو م [!نوك نأاما سجنا تاماكلااءذ-هناملعا (ىلوالا هل ئ-ل1) لثاسمتب الاى

 5 ةكئاللااهرسأباتمدار انا (لوالا)اهوجوهفاورت ذف (لوالا لا ةحالااما) ةةلتم انانجأوأ

 1 1 | قلع لاوس هب . الاىف قب رو لارئاسو ةدودل ا نا: معي ث ما در اود" "الا هداه ىف م كل !نوكم نأ لا >ال

 ا ةالذكو هنن دس ةقشم تقوالا ءإ_صأو فرظا | ىلع بصنلا هباوجو هللا 1 بلل نجيارعالا

 3 ابلعناكمتاتا) لاق مءاملاءنؤ اشياضيأ ئرقو هعمن" اكلعفلا عمام ّنالهقنا* اشدامالا دوعسم نب ةءار 8

 ١ . املا اذعمهلادعأ لوقو نيالا بذعي و هتجر »ا شينملخ دي ىعملاو اسوم

 ١ : | ءاشي نم لخ دب ىلع فوطعم هنالراسشخاب سبل اذهو نوملاظلا وريبزلا نبيها دمعأر ةورهشملا كلذ اريسفتلاك

 1 0 هدجعر ىف ءاشد نم ىلخ دب قسع مح ىف هلوقامأو نسسحريغ ةءلعقلا "هللا ىلع ةيمخالا "م ايفل

0 

 ف



 ا

 هنكماهانرك ذام لع فنو نمو لقحتوهو دحال هير اماضبأ لولا اذهو ةنسلالاو ىولقلا فر كتتتألا
 ضعيف ءافلا لو دىفهسجولا لامتلا لاق (ةنناثلا "لكملا) هدارعرءأهقاوا هوجو همضركذينأ
 اذافقلعتلاو ل_هولا ىضَتقءاذلا ةغللا لهأ دنءناوهو لصال ا ىلع نيم صعب فواولاو سلا هب عقوأم

 اههف بهذو ماه ل قاذاو هالصتمو هيه ذإ ايدس همامق ناكذ بهل 1 ماه هنا عملاق به ذفدب زماه لبق
 هذهىف هماعمالكلا عرف لصالا اذه دهءامللاغقلا نا غو الا قاعتيال سفن تاه امهنمدح او لكن اربخ
 ةثالثلاوهوذل ني ةصنماوتالا لعج نمامأ ل وقأنلصالا اذه ىلععرفأان واهلا باق لميالدوبونةيكالا
 اهانلسن ا لوةنف د- او ؛ىدل اذض لكل | لهب نمامأو لئاز هن لاكش الاف داو ثا تافصةريخالا
 لاسرالا ىلع يتم ف معلاف ىمءلاودناريطلا كل ذواسعي رمءتراط تاسرأ 1ذا دكت الملاف هكتالملا ىلع
 ريسصنال لسرلا ىلا جولان وغاسام لوأ دكت الا اناف لاسرالا ىلع بترئدالرشنا|امأءافاارك ذمرحالذ

 رسلاو بذكلا ىلا ممنون و حالا لوأ ىف ءاسبن الا نو دود قانا ليارم نة نمارو مم ني ذل اكل ذ لاس ا ىف
 لوص- هسلع بترت ريثنلا لص اذا ىلب واولاركذ لب بءةعتلا د.ة:ىتلاءافاارك ذيل مرحالف نونحلاو

 هن اكفءافاافر عنب مالا نيذهرت ذم رالف ةئسلالا ىلع قطاركذر وهظو لطابلاو قطان قرفلا

 عمطتال نكلو ريخ لك ةتافو ةداعس لكن اون ءوه ىذلا ولا, كمل كالا تاسرأ ىنا دما ل .ةلعأ تلاد |
 كرد لعجا ةرصنااتقوءاحاذامث ةَقدا لمص وريصاا نم دبال نكلو لاساسا ىف ىهالا كِل ذرم ثا: ناىف
 ةطقاس ةفمعض لطارا!نايدالاريصتفقرفاارهظي راشتنالا كلذ دنءو هب رغوملاعلا قرمث ىف ارشتن ءارهاظ
 ريس و ربان ا ىلعو بي راما ىفو ةنسلالا ىلع هتنارك ذرهاظي كل انهو ابلائارهاظ قا !نيدااوه كسر دو
 هنكمأ هحولا اذه فرع نمو كت الما ىلع سمانا تاماكلا ,ذهانلساذا ١ ذهف هلنارك ذ نماءوأ# ملاسعلا
 امهيف (ىلوالا "هلع لا) ناتل م هبففارذنوأ اردعهلوق امألعأ هاو هوجول ارثاسو حابرلا ىف هم اشامرك ذ

 عازتالف فرفذقلاامأ ل .ةئتااداوأرقنوقابااو صةحةياور نم مصاعوورع ىلأ:ءارقوهو فيفا نانءارق
 ! سفخالا اما ورد_صع سلو عج.هلا ةددبعو أ ,عزفلمةثتلاامأو ار اذئاواراذعا ىءملاوارد-دم هنوك ىف

 رذعلا لاهو جاجزلاو شي ةخالا لوق ىل_عوب أر ّرةو ناتغا فر فذعأاو ىل.ةثئااورد_ء.هنااعزف جاسإلاو
 رذاعممارذعنوكي نأ ل ةئن .:ءارقىفذو و ىلءوأ لاف ريكا ا وركن لئمريذ نا اورذنلاو رذعلاو ||

 "هلكسملا) ىلوالارذنلا نمرب دئاده ىلا_عتلاعريذن عجنوكي نأز ور ذنا !كاذكو فراشو فوشلا

 ىلءالوعفم نوكن نأ (اه» دحأ) ناهبوذاردص هن وكر دم: ىلءامأ هجوأ هن الث يهنلا ىف (ةيناثلا
 ىل_ءامأورادنالاو را اللارك ذتانقلملاو ىعملاو هلالوعفمت وكي نأ(ىناشلا و) ارك ذهوقنملدبلا
 'نيرذ_:هونيرذاعم_متوكلاح ارك ذتامقل لافريدقتلاو ءاقلالا نم لاسملا ىلع بضنف اهجب هنوكرب دقت
 ةءامشل ا مول *ىبحم نه هينو دءون ىذلان ا ىعملاو سسقلا با وهلا (عقا ولزردعولاغأ) ىلاعت هلوق
 ريسفتتلا,نولث قل' تح او عقاول"رشا اوربملا ن «هينو دعولام لك نأ دارملا ”ىلكلا لاقو لزان ناكل
 ةماشلاوهتي الا هذه ن ءدارملا نأ ىلسءلدف ةمايقلا موب تام العةي الا هذه بق ءرت ذىلاعت هتاب لوألا
 ريسفتانركذو (تسمط مواااذاف) ىلاعت هلوق (اهاوثأ ) مويلا اذه عوقو تام العرك ذ هنا مث طف
 هلوتلقفاوموهو اهتاوذ تق دارملا نوكي نأ لمتكف :ل4بابو مهلاومأ ىلع سدط اني هلوق دذع سمطلا
 زوورا.ذال ا ىلا هف ةجاحال هلالىلو أ لوالاو اهراوناتق<دارلنوكينأو تردكناوترثلا
 هجرف لاقي قثلا جرفلا (تج ركءاعشلا اذاو) هلوق (اييئاثثق) روتلا ةقوعم رثننت ماشرول قديذأ
 ءاهسلا قةشتمودو تةشناءاعسلا اذاهريطت تةثىأ تجرفهلوقانه-هذ ح رف قوة .لكو حرةنافهللا
 «مدممارعالا باب ويراقلا رعاشلال اق ءامسلا تدهفوه ريظن تحف ءانعم ةبددق نب لاقو مامعلا

 بااكضص تفان (امحدحأ) ناهجوهسفو (تفنلا.للااذاد) هوت (اهتالؤإا
 لادا نادحكصر ادد لاما ت سو هريظثو هخفسنتا م ه:ةرل هلوق هسدهمو فدنملا ف سنا ذا تاغملا ا
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 ساشلان م (ثلاسثلا لوقلا) هْذهّثو دح دنء لص-ركذلا نا ث.-نءزاسجلا لبس ىلءنوكتةفاضالا
 تالسرا او هلوتفنآرقلا ىل_ءاهعمجب لج نك« هنا ىدنءو نارشلا ىلع ةسهنا تاماكلا هذه ضن لج نم
 هلوقو ٍل-سو هيلع هلا ىبص دهم ىلا م اللا هملع لب ريس ناسل ىل_عالل_برخا ةعناَمملاتانآالا اهتمدارملا

 عمات ىلا 'ءل_صوملاو ةاحنأ| لس ىلا ة يداها! ىهوال فكوري_تو فرع لكبت ان الاهذ# تازناى أ افرع

 راس ترهقو تمظعمت ل والا ىفةفسعذتناكنآرذلا ومالسالاةلودّنا دارا اف افصءتافصاعلاوتا ريدا

 هلوقو ةرثادتء]طان اهتلهحو اهترهقو ناءدال او لاملاو لو دار اسس تفص ع نارةلاةلودناك_ة:ناددالاو لاما

 ١ رغوا# رش نيملاعلا بولق ىفةبادها او ةهك_اءاراب”[ترمثذنآرقلاتانآ َّنا دارملا ارمثنتا رمئانلاو

 [|| هللاىمس كلذاو لطاسلاو قاسانمب قرفتىتلا ىهنآرقلا تانآ َنالرداط كلذف اهرذتاهراقااف هلوقو

 [|| نارقلاو ص ىلا ءتلافاكر كذنآرذلاّن الرهاظ هم سالافارك ذتاءقلم اف هلوقوانافرذ نآرقلا ىلاعت

 أ ىرت ذو لاه اك ىرك ذو نيقتمال ةركذتل هناو لاه اكةركذتو كرار .ركذ اذهو كسوةاو تاركذا هنا وركذلا ىذ
 1 لوقلا) لقحم هنافدحأ ءركذي ]ناو اذهو نآرغلاب ةسمللا تاملكل | ءهذهري_ هن نكي هنار هاف نيااعال

 || ىولاءاواسر أ نيذلا صاضعالا مهافرعتالسرملاو مالساا مهملعءاسالا ةشعب ىلءاضيأ اهلج نكي ( عبارلا

 || تاقصاعلاففررعموريتلكحاتفموهو هقاالا هلاالب اواسرأ مهنا كا شال هئاف فو رع .ورعخ لكىلع لقشملا
 || فصعكة وقل فريصبو مظعيو 3ئي محا فبعض اريقس مالا لوى نوكيل وسر لكس أن 'هانعم افص ع
 || نيب نوقرفن مهنا دارم ا اهرف تافرافلاف مهتل اةمو مههذ .و مهي دراشتن | ٠نءدارحا ارمشن تارشأن لاو حابرلا
 ]|| هبمسمخو هاي و هققاركذ ىلا قاف نودي م_منادارملا ارث ذتامقل لاق داخالاو د_ىسوتلاو لطابل او ىاعا

 | اهرغت سا دلا ل اصجالغت_ثم نوكيدق لجرلاَنادارملا نوكي نأ (سءاسملالوقلا) هملعممموثعو
 كلف ىلوملاةمدخ ىف ةرغرااو امن دلا نع ضاارعالا ةمعاد هملق ىف درت كل ذءانثا ذا متاح اروام اذا بلاط ىف
 يلقلا نعىلاعتهللاىوسام بحتلازا(ا.هد)نارث اها تالسرملا هذه ئافرعتالسرملا ىهىكاودلا |

 ىتسءاضعءالاو حراوملا عسمج ىف ةيعادلا كالت رثاروهط (ىناثلاو) اهدءتاغص علاق هلوق نمدارملاوهو

 رو ه4فشكش لل ذ دنع مئارمان تارشالاو هلوةوه كلدف هنتاالارطغن. الو هنا ال ارم الو هلناالا ععسي ال

 هدب فر شم اكد رهلارعسي ماهر ف تاه افلا هاو: كلذنامو دعم هاؤسأم لكىربوا دوبو م هاريف هلل لال
 تناكاوةرمخالا هن الثل ا هوجولا هذهّنالءاو ارك ذ تامشلملاف هلوق كاذف هرك ذالا هنا ساو هباقىف سالو
 أ[ ثس مالا تاملكلان .دارا!نوكي الن أو هو (ىناثلالامت>الاامأو لا دب لها مالا ةروك دءريغ
 هلوقف حان رلا ىه لوالاهثالثااًناوهو ىذاقلا هراتشاو حجاجزلا هرك ذام (لوالا) هوجو هففادحاو

 0 رمان ام تارشانلاو ه٠د دام تافصاعلاو داتعأا فرعلا ىل_عىل هنن ىباا حان رلا ىد اقرعتال_دسرااو

 ا || مارطاو لال_طلاو لطابلاو قا نين نوقرفينيذلا دكت الملام_هذ اهرفتاقراذلاف هلوقاما باصسا |
 "|| ىلا كلذ ةمقلا ارك ذلل ل محتل ةكتئالملا امنا اركذ تامقالافهلوق ئاذكو ىحولاو نآرتاا نم هنولم<تءامع
 ١ اأمهنن و.ناسور كن الملا انلق مسقلا ىفامونس عم ىت تك :الملا نيب و حاب رلا نيب ةسن احنا امو لق ناف لسرلا
 ١" || تالءااوهلوقف حان رلاامهنيلوالا نينثالاّت ا (ىناشلا لوشلا) حاب راكم حاكرس ةعرمم وممتفاطأ بيسي

 ٠ || نارثأ ىحولا كلذل مث نيدلاو ىحول رمان" منال دكت الملا ةمقاسلااهثالثلاو حابرل ا امهاف ه« تاذ ماعلا افرع

 ١ [||لودلا اذهو ةنلالاو بولدلا ىف تارك ذر وهل( ىناشااو) لطم او قا نيب قرفلا ل وهح(امهدسأ)

 || افصعتافطاعلاف افرعتالسرملاو لاه هناهدك وب ىذلاوا ذأ لامححالا رداط هنكدلو دحال هس أرام
 لأ هيلع نيدقايا!نينثالا فطءوارمشتتارمثاسنلاو لاقفو اول ارك ذم ءاهغلا فرج لوالا ىل_ءىناشا|فطع

 | [اضرأنكع (ثلاشلا لوقلا) ةريخالاةثالثلا نعزي زاتممنالوالانوكي نأ ىبدةةياذهوءافلا فر
 |[ ةكئالمافصع تافصاعلاف ةوقو ة«-رل: دكت المافرعتاالسرملاو هلوةف دكت اللا زيا الام دارملا لاقي نأ
 قلتو لطابلاو قا نيب قرغتو حاورالاو بولةلا فق اسارمث نتا منال نارقلاتادآ ةءقاملا هن الُمااو باذعلا
 ع منسم ناجحا 202-000 2
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 امالو تر هن'اكنبذكمالذثموب ليو لاه مث ا طي موكلي ناوديالف نب رخأتملاءالؤهىفال ماسر فكل اتاك '
 وهكلذةرشتالاواسندلار سس هلوةب ةراشالاهلاو ديدشلا ب اذعلاف ةرخت الا امأ والهلامهلصاخل انندلا

 (لوالا)نالوقهمف (باوحلا) نب رخاالاو نماؤالا نمدارح ا ام( ل والا)ت الاسدي الا ىفو نيم ا ث ارسل ا

 .نيمر جمان لعن كل دك ىمومو طولو به موق نير الا مهءدتأ غدوعو داعو جون موق نم نيلوالا كلهأ هنا
 أ لاملا لوانتي وهن ع راضملا ظفل نب زختالا مهعبتت هوت نال فس ضلوا ااذيهو د رقر ام كس .هو
 لءةاوناكنيذإ ارافكمأا عج نلوالايدارملانا (يناشاالوقلا) ةقبلا ىضاملا لوانةءالو لايقتسالاو

 رخ لال والا عبذأ وكل ذ لمس ىنعم ىلع فانئتسالا ىلعني رخال ا موعبتت عدل اوقو لو هءلع هللا قمرا

 ||| كارتشالا ىلع ل ديكلذو عر ا مهعشن عج رعالا أر قلق ناف مهعيتنسملتا دمع ةءارق فانةتسالا ىلع ديو

 كلذو نيل ادكرحي مسهءرتنرتاوتلاب باقل اةءارةااايئلق لم: #لاال ىضالا هيدارما نوكيذةةمحوملا ىف
  هناونيةءارقلا نيييفابشتاا عقول ىذاملاوهدار ا نوك.نأ مزملاب ةءارقلا تضنق اولذ لهما ىطَمَي
 ريغبرزشأ موءلاو » سدقلا ىرعا تيب فىوراكف يفعل لي مزعل سيل نيسعلا نكست نأ اناعفر سريع
 الأ له: كلذك لاق نيمّدَعَمملا كلو أب لءفيام شم ني رخأأتملاءالؤهب لعفي هنا نيبال ىل عت هنا مهن بقسم
 ىضذتقي 'هلءلاموعن إل نيمرجما عمج ىف مع مرجالف نيم رحم موكا مويدلعشن امنا كالهالا اذه ىأ نيه رهاب

 ىمظعلا ةيبصملاف امندلا فاو ذو اوكده أ ناوءالؤه ىأنيبذكملا ذئمو ليو ىلاعت لاق م مكسملا موع
 ]|| نياوالا كاملا هلوقىفكالهالا نمدارملا (ىاثا!لاؤسلا) ةمامقلا موب مدهل ةدعم ىريكلاةماطلاو
 سأل ذنالراذكخال افي وت كلذ نكي /لوالاود كل ذناكن اف باذعلابةنامالاوا هامالا قاطموه
 ملوش باذ_علايةنامالاوهو ىناشل اوه دارملا ناكن اورفاكلا اريذ# ملص: الفرفاكتلاو نمؤملل لصاح
 هنا مولعملا نمو كل ذل *هشسب رقرافكب ىلءفدق هنن نوكي نأ ىضتةي نيمرحماب لفن كل دكنب رخ ١ الا مهعمشت
 نوكتتازوالل .(باوجلا) مهيفتنأو مم بعيل لقا ناك امو لاق ىلانعت هنالفابضيأ و كل ذدجو: مل
 نوكثأز وجال كلذانإ سردي مونودو ير هرافكوسىف كلذ عقودقو بيذ_تااةنامالاهتمدارللا | |

 نءللاو مذلل ةيقعمدملاةتامالاوهو امهورك ذنيذللا نيالا رباغم ائااثثىئسعملال_هالا نم دارملا |

 ايندلامهتتافد_ةفاودام مثمه رعداخو“ اسال ااو دناعام دلا ىلع مهد رنيم دعما كا وأ نا لبق هن اكس

 نيدوجوملارافكلاءالؤهلاح نوكيا ذكهفادمرسامئادةيورخالاةيوقعلاو امندلا فؤ-ملعنعللا قاد |
 نيكمرارق ىمازلعف نيهمءام نم مكتاذغ لا ) ىلا عت هلوةرحزلا هوو ماظعأ نم مالكلا اذه ليثم نا مولعمو |

 فروت نمثلاشثلاع ونااوهاذهنا لعا (نيبذكملا ذّئموب ليو .نورداسقل ا معنفانر دقف مولءمردقلا
 تناكسمالكو مهلاعهماعث ا يظعمهركذ ىلاعت هنا (لوالا) نيهجو نم همف فروضتلا هجوورافكلا
 تقع لاق اذهلف ملغ باع | ناكل ذكناكالكو سفس او ميقا هقدسيف مهي انج تناكرنك أ مهيلعهللا ةهعأ
 ءاددالا ىلءارداه هنوكم_هركذىلاغت هنا (ىناشااهحولا) نيبذكمالذ ئةو لوو ماسعنالا|ذسهركذ
 ىف لاق مرح الة رهاظاةلالذلا ءذتهاو ركتأ اءإف ةداعالا ىلع ردافءادمالا ىلءرداقلا نا للةعلا قرهاظو

 ممهلوقكوهوةفطنلا نمىأنيهمءامنموكش الغ ماهلوقناوهفربس تا اامأو نيب ذكملل دش ءو لبو مهةح
 فق تيئيناودبالداولا هم قاذامنالم_-رلاوهو نيكمرارقىفهانلعفس نيههءام نه ةلالس ن مهل سأ لهتج
 كلذو ةدالولا تقو ىلا م-رلا ىف هنوك دارحاو مولعمر دقىلا لاق منداولا همم قاضالام فالذم نكقيو محرلا

 عفان ار قانر دةذماحرالا ىفام لهيو هلوقرى لا ع اسلالعهدنعهللانا هلو ةكمريغاال ىلاسعت هلل مولعم تقولا
 نوردقملا عنف اريدقت كا ذانر دقانا نعملافدي دشنلا امأ ف يفضلن رقابلاةرقوديدثتلايرءاعب هللادبعو | ١

 ديدصتل اورب دما اذه ىلع قلذنا عاقي !نالو هرّدمف «ةلخ ةذطن نم ىلا عت هلوةبهجولا اذهدك ايون :

 تسول لاف ةءارقا ا هذه ىف نوط نمو ةمعئل اوةذأ ا ارك ذ عض ومى ءؤكذ نسف قولخملا ىلءر دةملا نم ةمدن 3
 ْ | لاو نيمغلل نيب عمج دق. ب ,رسعلا نأب هن بجو نوردتقلا معنفانر دف لاشي نأ بج وأوعا رقلا هلت 1

 ا

 ا
 أ
1 
1 

 لل
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 اذا اتم ادا نءامكصامان داع لوغماكا .(قانثلاو) افسن ىراهذش له ةفالمهمامثك ١

 | همفو تتكامل: داو ىلا.عت هلوق .(اهعبارو) ةمالقا ف دو كوسوفو ثان ئزقو ةتفطخا

 | تورم نان (اهدحأ) هوجو هيلع ديو تقواهلصأ تنقا (ىلوالا هلكسسملا) ناماكسم

 . [أ اناث ةمزالا تعم تاكو تءذئاواو لكنأ (اهثلانثو د تق تقولانمةماكلالصانأ (اهيناثف) واولاب
 1 لا اوددحو الزأ ةزم_هدا رطالا ىلع ل دس

 ا ا | ١ وكس ننال ععئرجج ىرعام_ مان عجل اقو اولا سد نم ةوضاانأ هب بنبااوراد عجبيف

 لإ ةعن اناللديلاهضزوعالف مكش لضفلا اوس" رقت ةوقامأ القت ءاسلارم نك بدساااذواو

 | (لوالا)نالوقحن ةاملا ىف( ةيناثلا هلم سملا) لد>“”ناودعاذهكلوقوةغ ىف غ وسال هنا ىرتالا ةهزالربغ

 07 التان فيضان هو مو أ ىلعةداهشلل نو رضع همف ىذلا تقول نيسدت هنا جاجزلاو دهام لوقوهو

 ١ + قدلب الو ةمانقلا تناك اذكر اذكتاكا اذا لق هن 2 ةماسقمامقا تامالع تاع ءاسثالا هذه

 ْ املا كلذ نال ةماشلا تماق مو أ ىلع ةداه شلل همن نور ضحي ىذلا تقولام «انيباذاو لاقي نأ عضوم ا

 د دكت ةمامقلا مامق تقوبةصتةة ف نلاو جب رغااو سمطلا ىب هو ةمس233 مدلل نالواندلا ىالضاس ناك

 قاتلا مدار !١نا (فاشلالوقلا) ةءامقلامامق تةوباصتخم نوكينأ ب + تقوتلا اذه
 اهاملا كلت لصق ىلع تالمعفتلا "ا نال اهذالا ةقياطم ىلا! ظب ارق [اذهؤ همس وكو تقولا له

 لي ظفالا ىف سيل هنا م تقولا لص تمقأتلا اذكفدكرملا لص كي رككلاوداولا لمصةديوسقلاف
 ةلب وتلا نوكمف بناس لكلا مهولا به دب نأ لجال نيعب لو كل 3 نيس مامناوئث ”ىأ تقول لمص هنا
 1 | ا نركينأو تهعأ لم د ذاهشلا بن توراظ ىذا تقول نيوك دا ارا نرككنأ لءتصفدشأ

 (| واج اعممالا لاؤسو هءاوسج اعل سرلا لاؤس تقدوهنوكي ناو باوئلابزوغلل همن نوع ىذلا
 ْ ١ يللا ودها شياعالا تقزلازح تركي ناو نيلسرملا َنائسناَو ملا لرأ نيذلاَن اًع_سنلف لافاك
 نيذلا ىرت ةمانقل ا موبو هلوةيةراشالا هسلاو ةمامقا لاو ارئاسو نزولاو تاس اوضرعلاوراغلاو

 ]| دايعلا يعي ىلاعت ةن اكترخأ ىأ (تاجأ موب ”ىال) ىلاءتهلوق ةدودم مع هوجو هلل | ىلءاوبذ

 ا ميظعتو مبذ كسص نم بيذعت ىهوءالؤمب ةةلءاملا رومالا ترخأ موب ”ىال لاذ مويل ا كلذ ميظ نم
 ||| نيواودلارتشثو باسملاو ضرءلاو لاوهالا ع نم هن ناممالا ىلا قاخنا نوعدياوناك امر وهظو مب نمآن م
 ||| امهنعهللا ىذر ساء نب الاق (لصفلامومل ) لابقف كال ذنيب ىلاهت هنان ني زاوملا عضوو

 أ اينانا يظعت كلذ عسا ننيعجأو مماقيم لصفلا مو: نا هلو ةكحادهو قد ال1 نيب نسرلا لصفي موي ْ

 [لاقفشلا'ليوهتب هعمام سب اهمو هتدشو لصفلا موس كلعامو ىأ (لدفا!موناملاردأام ًاامو)لاسقف
 1 اعءاسالا نءدروام لكبوداسعملاو ةَونااو دم وتلا, نيبذكملل ىأ (نب دكحماذئموليو) 9

 ظ 2 ةئموي ليو لوقف ادتبم ةركشا عق ةوفدك (لوالالاؤساا) نالاوسانهه قب هنعاوربخأو مالا

 ا / 3 لس ل ةلالدل عر ىلا بل دعهنكلو لف دس داس بوصش رد صم لص فوه (باوا) ندذكمال

 | 4 يناثلا لاؤلا) هنأرةي )نكاو بمئااناليوزوكو مكءلع مالس هوو هءلعوعدملا هءاودوكالهاا تابث

 | اذا عفاو نودع ونامت اريدقتلا (امهدحأ) نيهجو نم (با اوملا) ثسمطع وحل ا اذافهلوق باو نيا
 ظ (ةدلاو فود با ودان ا(ىناشلا) تسكب وخاااذاف هلوقف 3 عقب هلال فمعض اذهو تسهط مودا

 2 00 ا هحفلرلا ا طحعا حسا ىلع + عب عال تدمط موتا اذاف

 [هينودعو ىذلا وفا ةارم تكا فيوختلا نم (ل رالاعوتلاف) رفكلا نعمهريذورافكلا
 ُ «دكمال ذئموب لبو لاشف ليوهتلا ف داز ْثلصفلا مودام ار دأ امو لاسةف لوه مث عقاو ق صفا !موبوهو

 ا اذأ مهرفكب دب نيم دقملا ةرفكلا كلهأ هناوهو هن" الا هذه ىفرك دام (في وخلا نمىناشلا عونا وز

 أ 3 0 اس : ل أ سا ل --



 ره سرس دع دس جو و و ونس حا

 ىئغي لظولا لوقو هباةءو هلت اباد ع نمنوبذكست هب دك امىلا اوماطنا نيب ذكملل لاسةدو موعسلا ناذع ْ

 لامو لاط مهثع نموراما ا نملاطظ موقوذ نم مهل هلوةكت ناحلك نم مهبةطم#ث املا ثمح نيمز است لظلاد

 اهممه] نم مهرت_سدالو هر نم مهلطي الف موج فذ وكبامنا لافلا اهنا (امهدحا) نيهج 1
 ْمهجف هناكا ذهو ميركالو درابال مؤم< نم لو محو موع- ىف لاقف لاطلا ةعقاولاةروس ىف هتنا رك ذ دقو ١
 | ئغيالو هلوقو درابال عم ىف لءاظال هلؤت نوكينأ ل دف مي ركحالو درابال لاه معا هواتد اذا |
 امناكلد نوكت نأ (يناشااو) راما بهل نغ هملاأيقلي هلح ورالىأ م رك الو عم فب هللا نم ْ 1

 وهانع»بهالاناوهو نرطق هلاهىذلا وهو نانثةحح ودب الاىفو رانلا بهل عفديالو سهشل ارح نم | ْش

 لافررمثدىرتامناىلإعتهاوق (ةءبارلا ةفصلا) ىهاةٌصاو ناموا لجرو انها سها لاتد شسطعلا ||

 ةرصشو لذفلا قانعاو ؟لبالايفاذعأ نحو نتن رمدقلاك ئرةفاشكلا بحاصراه ماظعلارصشلاو | |

 تالايج (ىلوالا هلثسسلا) ِناَتلْمَس هسضورةدتالاج- هن اكىلاعت هلوق (ىناثلا هيشتلا) جوحو ا 0
 بوةعلم'١أ رق وهو يدا مدي تالا امعنب ارق وت و نأ وجو لأحر و تالاح رم وةك لاسم مم ١ و

 خغاأأ

 / 7 بسس

 | اناهوو انملع هللا نك نولي نيف هللغ نم لهل ىلا ءاسثد نم هتجسرب هللا يفي مش مومل اكل ذددعو مهساسفن اب |

 1 ثالث ىذهلوق (ىوالا ةفدلا) نام لاغلا اذه بتصو قامت نإ 2 موب نم لانو هلوةك هج ناخد

 موقلاه (اهنانثؤ) انشد تعمسالو للا !ذهامىردأامنسملالاق (اهدحأ) هوحو هبفو بعش

 راثلاةىست وم ةاطمحم و مهلجرأ تحت نمو مس: وفنمراتلان روك بءعسش ثالث ىذ لظ ىلا هل اوقندارملا

 وهوناخدلادارلا لب ةداتق لاه (اهئلانثو) مهلجرأ تحت نمو مهقوف نمباذعلا مهاشغي مون ىلاعت
 ىرخأ ةبعشو هنمع ىلءنإخدل كلذ نم ةمءش نا ناس دا اوهراسنلا قدارعسواهقدارمس مم. طاسأ هلوق ن*|إ]

 ةوَقااوهلا ع نعةوهشلاو هع نع بضغل ا نال دع صريغا ذه لوقأو هقوفف نم همام ة معو هر اسد ىلع

 ةئالثلا هذهالا سبل هلاعأ ومدن اةءىفناسنالا نع ةرداصا !تافتالا عمد عشمو هغامدفةناطمشلا||
 | ىهو ثالث تاجر دانههلاق. نأاضيأ نكعو تاداظلا نم عاونأ هيلث ةمالثلا ع اذمل هذه نم تداو تف

 كل: نمد او لكوةراهطا او سدا !لاعر اونايةرانتسالا نعحورال ةعئامىهو مفولاو لا اوسحلا ا

 | ناف اهظعنادلا كا :نوكن -ءةياك اذه موقلاف . (اهعبارو) ةلظاا نم ص اخ عون ةثالثلا بئارملا
 كلذ دعب هرك دامي«: ثالثىفلة<ولمولأ لاه (اهسماخو) ةريثك بعشىلا مسقن ميظملا نادل
 لدلطال هلوق لظنا كلذا (ةيفاثلا ةنصلا) رسهقااكر رشد ف رثاجمأب وبهللا نم ىغدال هناو لءلظرع هناوغو

 (ةئلاثلا ةفصلا) سعشلا ”رج عمال لاطا !كل ذنا ىندملاو نينمؤملا لظريغ مولظ نأب رطدر هثو موب مكهت اذهو
 حاتحملا ناهد عاس وذل نع ىئنلانال هدعباىأ كهحو ىعنغالاّةد ب وللا نم ىغبالو ىلاعت هلوق
 لمح اذهو ل املا لاه اعيش بهللاّرح نم مهتءنغمريغو ىأرخلا ل ىف هنا فاسكسلا بحاص لاق يراقب

 مكلظيالل اظل اًذاهن ا مسهل لاف ضرعلاو باسعلا نو حامدنعيلب مهجاوإ تدين لبق و

 ترش نءهلصاو ةسوج لكىفادةتمرالا نءرباطتاموغورارشو ةزارشوررشوتررش لاقي ىداولا ا
 1 كلذ ناكىلا راينا ف صو ىلاعت هللا نا لعاو ادذنتم ظسشرأ دلاو سعّشلل هّنط 3 00 :روظأاذا بوث |

 ىلاعت نام اًدِجة_مظعرانلا كلتا ناس هتمدوصقملاو ةوظعلا ةررسشلابىرتاوناب اهلاناشد للغلا |
 رمدقلاب ىعسملاءايبلا هذمدارملا نا(امهدحا) نالوقءريسفتف وربصقلا.( لالا نيد رشا كل همس
 هوجوريسفتلا فرب د قتلا اذه ىلع كِل دارا سدل هنا (ىناشلا) مالظعااروصقلادي رب سابع نب الاه
 لز1ا بطلا نمد اولل لاقي دريملا لاه رجو ةرجورتوةرقكداصلا ةنك اسةرمصق عجاسما (اهدحا)
 هرخدن اب شخيوه لا ةفرضقلا نء سامع نبا|تلآس سباع نب نجحرلا دمع لاه رمصق عجلباو ةرمصق ظيسلغلا

 لا !لوضأ ئهاولاف مهاالا لاصضناولئاةموري.-نبد.عسلوقاذهو رمقلا هعساكو ههطق:ءاششلل |

 ا

|| 

| 
 ةحايةرصق محب فرمصقلاكريسج نيدنعسأر قو نهرو ندرك صقلا عع رصقلاكدوعس نبا قدرجبل
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 عسسل

 ظ ىأةردلانمهنا (لوالا) ن ناهجو انف فيفزمأا.ةءارقلا اماواديو رمهاهمأ ني راك ا لهذ ىلاعت
 َ تامهااور وصلا نس أ ىفهانةاش ثدح نورداقلا معءذفان درأ واندشفرك» روصت 2و ه«#ةاخ ىلعان ردد ا

 أ للبر ارغل لاق هترّدق ىنعم ىل_ءف.ةذكلائثا|تردق لاقي هنا (ىناثلاو)

 1 افك ضرالا لعن لا )ىلا عت هلوق هقزر هملعر دقف ىلاعت لاه ديدشنلاو فيم ار ذفو هقرر هماءر دقو

 , رهاذ_هنارلعا (نيبدكمللذعم وبليو انارفءامك ايةسإو تاخئاش ىساوراهيف اماه سوانا وءأوءام-أ

 مهيلع هل تلا معنلابم هرت ذهب الاءده لبق 5 أ هن هن الاىف هنالك لذوراذكلا شب وت نم (عبارلاع وثلا)

 ْ ' ذكي ذسو ليو الارخ ىف لاقت مثقاف الا ىفم_يلعدل ىتلا معنلانمهركذ دن االا هذه ىف سفنالا ىف
 | باقعل طوالجاع مذلا قاقصصتسا ناكسف قاةيانملا تناكرثك ا معنلا نا اذم دقأم هيف بدسلاو

 راى اا ىلا نال لالا" نس قنال اى ىلا معنلا نال الامد كمان الا كلم دقامتاو دش أ الجت

 رك ذىلاعتهنالعاو اك تاهولخلا نمائشب عافتنالا ناك اء ةيلسلاءاضعالاو سدبلاو عمسلاو ةاسحلا الول
 0 ضرالاوه ةمدراكارومالا ن ماتم ءااءامشالا برقا نالاهمدقامناو ضرالا (اهاوأ)ءام ءامشأ ةثلثانه»

 1 ناك اذا تفكو تيفكب ا رح لاسةيو هتممض ىأئثلا تفكلاقي ع-4لاو مضل |ةغالا ف تكلا قيم
 ماسلا مهل وقت تفكيأن مس اممساوه فاشكلا بحاص لايت تفكر دال لاسةيو «#_.: لم فامم امش عسضبال
 هيدشن ىذلا طمبلنا ىعسست من أ ءىئلاثدد لوفي باونالا عام بانلا اذهلاقيو عمو مضي عاملاو

 ٍ تفكتوهو هيلع لدي رعذم لعفيو ا اناومأو ءامح أ ةتفاكل مقل“ اك اناومأو ءامحا بصتنا هيوادا دش دا

 ١ ا (هدعأ) هوجو ىنعملا ف ٌمَدْغللا وهاذهر عضلا ن ملاكا ىلعامصتسفانا و.أو ءامحأ مكتفكن عملا ن وكبو
 |تاومالاو مهلزانمفنونكسي“ امحالا نا ىن_عملاو اهتطب فات !فاوام 'روظ ىل-ءءانسأت فكتاهنا

 5 لذكتواهداو مضت ىتلا الاكس انل اهضىفاسمئالامأ ضرال ان وه اواكاذ_هأو مهرو.ةىفنواةدي

 . [|لصفميام تفكتا ما _هعءامحالا تافكابما (اهينانثو) موهضت اهملاكتلعج اهلا نوهضئاوناك الو
 ' [ااهنا (اهثلاثو) الفاف رهظ ىلع مهنوكل احس انلا تفكتامنااماف ةرذف:لارومالا نمءامحالان م
 || نم حرك لذ لكنال برعشمو لك أ «نم هتادح ىف هيل! ناسنالا حاتم ةعماج اهنا ىندمجءانحالاتاننك
 ءاليمالا ومأو٠امح أهل اوقنا (اهءبارو) اهنم ةمنبم ناضملل ةعفادلا لاضمال ةعماجلا هدب الاوضرالا

 ١ اناومأوءاح أ لبق (لوالا) نالاؤستي الاف قب تطير لام تمم او تدنأ ام ىللاو ضرالا ىلا عجار
 ١ (| ءامحأ تفكتل ق هناك ينفتلاركشت نموه (باولا) اعمج تاومالاوءامحالا تانك ىهوريكننلا ىلع
 ١ ١ 80 سشايناا عطقبوجو ىلع هن الا هذه لدت له (ىناثلالاؤلا)نورصءءالاناومأو نو دعدال

 ١ || بحزرل انمقراسلاو هلازرحنوكتف تملا تافكضرالان ا ىلع هي الا تادلاه ةءر نا لاسغقملا لأ
 ٌْ | ماوشذ تاخماشىءاوراهفانلعسو ىلاعتهلوق دب , الاءذهىفةروك ذملاعنلان ء(ىناثلا عونلاو)طقلا هملع

 1١ | عاشربكشملل لاقيو خاشوهذ لاعلكو تاسلاعىأ تانخن اشو لوزتال ضرالارهظ ىلع تباون ىأ ى ءاور

 1 أ مك انيةسأو ىلاعت هلوق معنلا نم (ثلاشلاعونلا) باكل اذهىف تم دق:دق لاب ا ةقلخ عفاسممو هفئاأ

 ا | اوقلطنا) 11 راما عاج وخز يعل افودجي لاطما اناء ادئارظ تار ةلاان'ارذءام

 ١ رصقلاكررشب ىرئاهنا بهللا ن م ىنغيالو لملظال بعش ثالث ىذ لظىلااوةلطذانوبدكت هب منك امىلا

 |[ رانكلا في ونت هوجو نم (سما-ةناعونلا) ازجات شا لءا(نييذكملل ذمموي ونلدورفصت الا هناك
 ا اوقلطنا مهل لاقي هنا ى_هملاف نون ذك هب :ك امىلااوةلطنا هلوقامافةرخ الاى مهاذعةمفمكن اس وهو
 بوق قوريركذ الا وطناورا. لاير حيال نارهالاو باذعلا نمنوذكُت جتك مدل

 | با وعي ؤعتا تالميلا جوزطشم همنا لبجال سعاللاودانقنا مهن اقءملاو ىذاملا ظفا ىلعاوةلطا

 | || برق: سعشلا نا نورمسفملا لاق هلوان مالكا ارخآ طبربل افلاناوقلطناف لاب نأ يجشر ناك نال دمعي اذهو

 | اذخأت :رو وعش أو سهلا مهفلتق نان حسحالو سأبا ذئمون يلع سيلو , قئالللا سور نم ةماسقلا موي | 0

 مساق



 ا ليوهتا اوهدوصقملا ناكسلا_اوّكل ذ نمش دفء ال فارطا اء اهمشنو ددسعل !ىفورا د_ةأا ىفةدانزلا :

 1 نندتودفف وق أن يفصو تايثا ىف نيثيشلاب هببشنلا نا (نماسشاا) ىف لوالا ه..ثنث ناك شيوذعأاو

 رصقلاكر يشر راها هلوق مم نما هنا و نيضصولا كان ذ تامثا ىف دحاولا ثلا هسشنت انمئءفصولا

 عباست رسغص تالا هب 4 وقل د دعب عمءاذامت تارا رمل كالت مظع تا.ئادا رمان أ ىلا هنهذعراست

 ا! هنهذ قب فارطااك رارملا نا عمم نم ام اهنولو اهءباّسو تارارمل اكل: ةراكح دارا ا ناىلا هنهذ
 || رضقلاب هيد.دتلاو لمحماك هففارطلاب هيبشقناف نوللا تا.ثاو اماظعلا تابثاهيدثنلا دودة نأ ىف اقوم
 ١ فيرضتلاو لب وهتااوهناببلا اذده نم دوهّممملا ناك الو دكو م ارركسا ا ىلصفملا ناسالكر فصلا تالاسلابد

 ألا اكار ناك اذا باهزذلاو ىفالطن ال ,تقو سل !بمط نوكي امن اناسنالاو ىل ظ ىلا اوةلطناهالالوأ ىف
 9١ كب وكم هل لس هناك تالاسجلاو رصقلابةرارمثلا هيشت عقوف مرموق ىف نلك اذا بيطلا لطلا دج مناو

 فارطل ا ىف صا حربغ ىوملااذ_هو م#م+ مكبتلا ىر ىرج اذ هورصقل ا اذه لُمم ىف كلو تلا بلا ده
 !١ نوكيريصقلان المهنا رئاط:ت نم بدعتلا ىف ل دأ١اوهلا ىلارمصةاارباطتن ' مولعملا نم (رسثاعلا)

 | ىتلارانااتناكف دعبا ءاوهلا ىفمرياطت ناك راتكا دش ولقنأ ناك انك[ ئدلاو يدالا نموا نمانركلا

 ِْ راملامأ ميلفعت دوصةملانامولع-و ءاوهاا فارطااوهطت تل اراسنلا نم ىوقا ءاوولا ىلارصة!ارعطت
 ١ ناسالا ل_عربمهلا طوةسناوهو (مشع ىداحلا) لور يصةانهسشتلا ناكف ةودلاو ةدْشااىف ْ

 ّْ هن | ىلعاومبتت كا راصفا دب دشام الا ه وداهجاف رفاكلا ىلع تطقس من وهااىف تعفترا اذاثا رارمثلا | 1

 آ|| مؤيال هنافنابسنالا لع فارطلاعوقو فال زوصةااكتص تارارشش ءاوهلا نءهملع طقولازرالا
 ا ىلع هسيت لالا تارا رمشلا هدشنت ةرقومنوكترومءالارثك 1 ىف لالا نا ) رع ىاسألا) ةياغلاىف 1

 / كلت لدق هناكف هللا إل اهددلع ىمعال ةنضاوء البلا نماعا ونت ارا رمشلا كال نم داو لكح| هن ١ ١

 | هءدشتا ناكر فا رطل ىف ىلص اسري ىيبسعملا اًذيسفو ال كلاود ملا عا وامر وملا تالا هاك ارارمالا /

 أ باط ىف ىلاعتبش ايلا امءرمضت ولو ةدد- اولا ةطرعلا !ىفرط احلم ىلع تااون ءودسولا هذه نا لعاو أ تالادللاب ١

 || نمدعت الع ةدانزلاو مجرتلا ناس ىف ةيفاك هوجولا هذه نكسلو «ةحرو هلضفب انشر دق”ىأاناطعالديزالا |
 | بسن (تردحمادنم ووليد نوردتعف مها ندويالو نوقطس.الموباده) ىلاعت ةوقؤاعأ هللاو باتا
 ' فيون عانأ نم سدالا عونلاوهاذ_هنارلعا هذ ةمون مقار مكملع صقىذلا اذه ىأ موب رثمعالا |

 ْ ةردقالو حن اعلا ئمهنا وا مدة «عالوردعمهل سدل هنأ نمي ىلاسعت هنال كلذ و مولع صال ديد ثتورافكلا

 1 بادعنا ع ميل لةع ل نع لكو ءرييس هنو هر ومو لكل ارهظيو داهشالا سور ىل_عمضتهب هنافةلاخلا

 هعوقود ىلوملا با ىلع ون الادمعل!فوقو (اهنانثو) راكان قارتسالاو فسسلابلقل* نمد 1ةلاخلا
 او هلا (اهئلطو) عدال وهلا ل دام لاغام ىلع هبلع بذكلا لمس ىذلا قداسلا هنا هلبع عمه ددي ىف :
 ْ ١ الاف هسفن ىريو ميظعتلاو باو ثلا نزيف مهرقعتسسيو مهب فني ناكنيذلا م« امص فقوملا كل ةىف ىر ٍ

 ]| ةدها .ثموهو ينام بس !بادعلا (اهعبارو) ىناسورلا ب ادعل نم عا ونأ هن الثمذهو لاكسنل او رىزخلا
 إ هب ينكح ف موال اموهام ليببادعلا نمهوسولاه ذه هّق ىف تعج اهلئاهنم هللا ذومن اهل اوهاوراشل

 | نيمملانكو فيك (لقالا) هنالاؤستيالافع نيذكملل ثمل بو مهقح ىف ىلاعت لاق وبال فال
 | نيك رسوما اماشر هللاو هل اوتون ومس. مكبر دنع ةماسقلا م ولمكنا منهلوقو نوةطي الم ون اذههلو 1

 ل

0 
١ 



 فازوا ضار:
 ىرع ته يف

 91 77717 :٠01031
 7410| رأإإ ل. م سسسسسلا نسما 0

 ظ ,سولشا اها لاسقيو نفسا لايح ىت هو طالع الادحلا مظل ا[تالاسملبا ليق(اه دس زاهوو همفاورك ذو

 لما ليقع كر قو يلا ديد ثنو محلا م ط:له اودامال ملا ففورعملا لامو كالدرك- أ نم مهنمو

 ْ لهام ظعمو سابع باو مال_سلا هيلع ب لااط ىانب ىلع 0 | عطق ىه لبق (اهناناوز

 قل الاقي لمسجلا ئ ومس تالا نو تيوتا زر ءارغلا لاه (اهثاانو) هنوةرعنال ةغالا

 ا اوقاذهو رق ل م عر ائ' اهناك عفترتةر مثلا هذه نا ىعملاو يعمم ىأ' لو مودا ءاسو باسحلا

 ميلا مضي لاصجو ميلا مان لاح عج ميلا مضي تالا. لاق, نأز وجع ءارغلا لاه (اهعبارو )ءارغلا

 0 الم د ىو ميك ارمس كي هلا( ةئااشلا ارقاا) لاجرو لاجرو لجر لاقي اك لج عسنوكي

 ةلاج(ةمبا رلاةءارسقلا)ةلافو لخ ىف تقطساك هبا ثدنأتاالاج تةطامناءاتلاو ىلع والاه ةراحر

 1 | .ايضت دوس هل دا اراثا ىلع نزل ةلالردنب 5 ساما ةدارالرةص ل ةوسلقلا ىعو ميلا -

 .نولنم ةرقب هبفو طة فرب القا ذا ررمشأ و ةرغص بو موهوالاا لالا نمدوسا ىرتالءارقلا لاه رف
 داود الدر فلا اوه دارألان ١ ءازبعلا ضعنم ءزو ةروسلا ن نم'ئث هيوشب ىذلا دوسألا لها هلأ نانا

 (أ الائحو قطنااذاد 1 ريسصيامناو رص ا ران ناك ىءواران نوك, مادام ارش ىعسشاءاررمشل ا نال

 مدقاان ماغعل اىفر رمشلا هيشىلاعت هلاولءا (ةينامأاةلثسا١) باوهااو» ىدتعلوقلااذهواررمش يمال
 اوك وظدررشلا ءاذن ناشي ب قو رفصلات الا. جا ةكرلاةعرسو عباتنااو ةراكااونوللاىفو

 ]اه هنا سابع نبا نع لقن هنااعاو رذصلا تالاسهباك ةعباتمااةقر هدا عامتلا كل: نوك د: ىقرتفي مث رمصةلاك

 00 مهروصقو برع ادالب ىف دروامن اهبيشتا اذه نارمهةلاكررم“ ”:ىرتاما هلوقرب غن ىف

 لاب هشه فرصا ذهيكرعلا لعلوم انافرصةااكررمثب ىرتاسخ ا ىلا «3 نييك ةملا ىر 2

 هلرقوهو يدالا نم

 ٠ ةقارطك ةرارشش لكبىرت «٠ ىعدلا ف تاوذلا ةغطاسءارج
 ٍ ةفقاث ١١بحا ا ىلر الان اكح لوتأ وهب الا ءذهل ةضراعم كل فرك ذهلا فاشكلا بحاصوعز ع

 | 5 في فارطلابةدارم لا هس ت لوقنف هنف مالكا قسة# ن مال ديالقم ددقةذاو كلر ذمالاأ

 0 ةطقذلاك اهباعشن البق نو ؟.:ةرارمالا نا (لوالا) ني-ه-و نك لكذلااما مظعلاو لكشلا قه هدقأا

 ' ةطقنلاكح اهءأرناف ةمسدللا همثت ىهن عسق: ىلا ةطَمْجااك ين تسل مسا اذافراتا نم
 لمانيدم ىهذدناواطسالاو | :ركسح !اك ةرارم ْهلاْنأ (ىناشلا) 0 لازتال امام ُ

 ا هييشنلا اذن هىيتنمادهرهاط الاف متاع |ىف ةمسقلاب هس كتلا امو ةريدش_بملا ةمشقلاب

 |ادن !اذهودا لآنم:يئاجوشت ا (لرالا) هوو ند هسفحدقااهّجوامأو

 0 ىاناوةكص رم تالاملان ا( ىناشلا)دالان م ةم.1لا ىف لصاسريغو رعملات الا ها ىف ىل صاح

 ليم مب اتت تارارسشلان ا 6 ا لوأ ةكرشلا تالاجلامأل رحت ارارمثلا هسشنتةكرصتم نوكتال

 | م ةلانأ )ع دارلا) فا رطلا ىف لءاسريغور فصل! تالأسمإب ىف لصاس ىئعملا اذهو ضعمأا فاش اهذعن

 ٠ 00001 ايلا 2م راسا ىلا همت تم النس توسل نأ

 "تر وظام هنا هيد نم ةمال_لاوريخ عدو ناكهناف كا ذكر اكمل لاحو ةمال_سلاو نمالا هنم عفو
 35 رعلانا (سمانلا) ىلكل ١ نءالااهنم عقو امم تسل ةمسجلاو نيدل اكل ذنمالا مالو ةف[دل

 3 وىلاعت لاه اد هلو ىعنلا كلءل_هامنا عنا ا ماعو لاما كم ىف لالا لكن انو دةتعبا ناك

 ع ٠ مهيأ لبق هن 5 كم .مكح علاكد وسلا لال ار ل هدهتف ن ودحر مابت نيوحو نود رت نيك لاجامت

 أذ 0 َوااتارارملا مذ هوه لالا كلذذاالا الامبو ةمعنو ةماركمكش د نمنوعقوتن

 ّه ونم لك-ذ ضعبا اضع طاتشاو تر هناذا لالا نا (سداسلا) فا رطلا ىف لضاحريغ ىنعملا

 1 تا د اديدشء الب لان تق ثقولا كل :ىف اهلج راو اهدي نيامف

 ار م,ظعأر د1 نوكي رمتاانا رهاساغلا( عباسلا) كلذكن دل ف ارطلاو ررم لا لاكل وصخ
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 تايزم ممسقلااذ_هورافكتصلا ديد,تعاونأ نم عباسلاعونلاو» اذه نال عا (نيبدكملاذئموي وأ
 2 نءناعرن هيف عقي مو.لا كلذ نا ملءاف لصفل مولا ذه هلوتاماف ل.عملاو عيرقتلاببيذعتلا 1

 قلع موو لصف ىلا بق ةجاحالق برلابقلعتيام لك ميش لا اذه ىفو ذيعلاو برلا نيبام (ا.هدحأ) ظ

 رهود_.ءلابنا قاع ءامف لضفلا ىلا جاتحاما باقل لانك وهل ع ىلعءرملا هذ: ىذإ!باوثلاب ١

 ضب عم مهْضءز دانرعل انمي توكي أم (فاثلا مسقااو) اوذرتعب ىيحاهولع تأ امهلاع أ مسملع درت نأ أ

 مام ٠ هلوقو لصفلا نمهنفدبالا وهف ىلتق 0 هلااذ_ه ىلءىديلاذو ىئاظ هنانلاذ لءىئدي اذه ناف

 نيفاكسملا ع 0 .<«تاموكح لصق مونمونل اذه ناكل هنال لصفغلاموناده هلوةل مذوم مالك لوالاو

 ل ا اق لاق مم بئاغلا ىلعءاضقل از ومعال نم دنعا_هسال نيتلكسا علت ل اًسحا نط دبالقأ

 انههذ لاه ةناكد ةدنكلاو للا بورضي م هسضنأ نءقوةل-1نوءفدياوناكممناىلا هير ينودنكتف ْ ٠

 هلوتك اذهواولءذاف سسلتلاو عادخلاو ركبملاو دمكسلاع نم ةركذملا لاعفال ا كب ىل  ءاول عفت نأ مكتكمأن ا |

 مهلىلاعتهقلا با طفت ةنكمريغ تاسيرلتلاو ةعطةنم ليلا نأ نوأعي مسبنا ملثم نمةروس اوأفىلامت

 نادءاا سنح ن مانهو عب رهتلاو لحمل ا ىفةباه نو ديك دمك مكل ناكناف هلو ةلارلعا هديسهيف ْ

 انما اوفو نومعو لال طيف نيمَءملانا) ىلا.ءثهلوق نيب دكملل ذممون لدو هسةع لاق اذنهلة يناسورلا |

 نارلعا (نيبدكمالد٠2 .وب ليو نيمسملا ىزض كل دك انانولمعت م ك امانه اونرشاو اولك تووهتشد

 روظعلاةرغنلاو ةديدشلا م ىذه نال تل ذوي دعت اقكل هيا عا وأن منمانلا عونلاوغ اذه ا
 نر فاكنل ا ىلع لوس ناك ؤملا نا ثدحي ةرغنلا كلت تراصف نينمّؤملاوزافكل ا نيب ةمئافاسيت لا ف تناك ا

 ىلعلاك_لاو ىزلناو باذ_عاعاونأ عاج ا ةروسلا ء_هىف ىلاعت هللا نيبال ةؤقوةلو د نموال ىرب

 لاحرفاكسلا نا ىت+ نمؤااق>ىف مار كااو:داعسلاعا ون عاقجا هنآ الاهذهىف نييرافكللا |
 ةعنئرلاو ةماركلاوزعلاةئاهن ىف ههد> ىربونارمسكناو ىَر_1اوناوهلاو لذلاةءاغف هشيقب كيلا ١

 لاق اذهلف ىاسورلا باذعلا سذب نماضيأ اذهو «هومهو هموت ديازتنو هن ريس ف ءاضسس ةيقثملاو )

 ا ( ىوالا ةلّكملا) لاسم , الا فو نيدكسصول] دسم لبو هن . الاءذ_هرخآ ف 0
 دااوه ىدنتعلوقلا اذ_هلوقأو هللاب 1100000 نيذلانيسقتملا نا هلوةنم دارملا "ىاكلاو 0

 قدازال قيمت اميلع ف دست ارمل نع قتلا نا (اهدحأ) هوجو هيلع لديو نع لد _عمالا :دلا |

 كريشلا نع هنوك صوضخ (ىناشلا و) مهنا (امهدسأ) نيد ة نع ةبص رم ةهامالرمالا نع ْ
 قم ةنا نبيل ق دسم نملك. نأ تيثف ةلاحمالمتادرغس نمد او لكدس فليست 0 ؛سحو نمو 3

 نم لكل دان: ريدقتل | ذه ىلع تي ”الا مذه لاقي نا باي! ىفام ىصقأ مهلا هيلع قدص د قف كريشلانعأ
 ايام نكي ل نم لك صخ نال ءانلقا ب حدقيال كل ذكمنوكل و ةناناالا ناك“ :”ىالام مناك ْ

 هدهنا (اهياند) هادعاعق ةح قس صمصختلا هلخدىذلا ماعلا نال ةدادع اعقب .قيسةرفكتلا عاولا ظ

 نأ ب ديدن : الا هذهف هيلع مهفي وذتو م_هرفك ىلءرافكلا عس ؛ رقت ىفةسنصادرج ىلا اهلوانمةدوسلا ش
 را جتا جل فيلو اهلج ةواودلت قشياوشلالا تككةئاالاوضرغلا اذهاةروك ذمنوكت ا

 نم مزاادع و كلذن رقن نأ بح و» ردك ب سار ذاكلا دعو مدنا هلال مهملاعاب دس نين ءؤمالال_صاح 3

 نئالرغ كلذذهتع طب يسب نمؤملا دعو هي نرةينأْام ةرفكلا ن ءرسزرلا ىف ايش كل ةرعصد دب هناعأ بيس 34

 (اهئلاثثو) رفكلاو كرمشلا ن ءامق هناك لكننا ناهلوق ن مدا رمان اانركذ اه تيف بدترما او مظل ادهم 4

 أطفال الجن ناكفأل نشل ويفكلا و ءىومتلاوهىوقتلا عاونا لك ًاوىلوأ ىلءاكلا ىعسألا ىلع ظفللا لنا ١

 ل .هنالث نيدمومال هتلب اقم ىف 2عأ بعش ثالث ىد ل ظ ىلا.ر افكلا ثعب اما ىلاععت هنا( ةيئاثلا :لل بم ا) ىلوأ هيلع 5

 3 قينغم ثناكامو :ليلط تناكام مهاالظ لق هنأ اكنومعو ل الظىف نيقاملانا هلرق(اهلواز ةمعنلا نم حاون ا

 نيب مهن ةزحاحو نطو ن ءموا نغم ءنوءعاسويفو هل 'لمط مها الظن نو.ةتملا اما شطعل او بهللا ن؛ 1

 سس ار ا 008 | ١



254: 

 | هنع (باوماو) لاؤسلا اذهن ع سابع نب الأس ةرزالا نب عفاننا ىوريواب دحهقلا نوقكيالو لوفر
 د نورذعنفمولن ذؤيالد ةبحب هبف نول الموبا دهريدَمتل اورامض اهم نشا لاف (اهدحأ) هودخو نم

 ظ مسخ 'اكف ميسم مالكو :ىلسة يح ١ وقططملا ذاق ميةدسم 0 1 ور حد م عع

 | (اهتانو و) ايش ت اقام دمةمرمغام الكرك ذ نم لاقي ام هريظنو قطن ل هن اكنف دم ةيالاسع قامت نمنالاو ةطل.
 ١ || لوقياك هنفنوتطت ال ىزلا ت تقولا نمر دا !كاذو ةعاسسلا كات نوةطْإال مون هاودب دار أ ءاّرفا | لاه

 : |ةريسي ةءاسفن وكيامنا مودقلان ال هلكموملاءدارملا سدلو مدي ةعاس عملاو نالثمدق: موب كتأ
 5 عاونالا فال مومعلادمفءالو واطملاو قلطم اهل نوةلعّس ال وقنا (امتان) مولا لكس ف دتعالز

 ئذب قطار الن الف لوقت ةراتورعلاب قط هنكلو رمشلامؤطم. ال تالف لوقكنا ل_لدب تاهوالا ىفالو
 م كياني الن أ نيد هامل نس امل ال نأ نمب لرتثهردق قطا, ال موهذمنا ىلع ل دباذ هو ةَممملا

 ءوهفمن ا ىلعل دياذهو هّدباا قط, الن الذ لوقو ةعءاسسلا هذه ىف قطا..ال نالف لوقت كاذكر“ ءاسشالا |[
 وطنل !مديع هقدصيف كم قطتي الموهذ: كاذك نا حس اذاو تقؤملاو ملا دلا عب نيا ا

 ' اضاف وكفر [تقو فرت ى*رىامتلا لوم فاشن ال كال ذو تامتوالا ضعب ىفوءام_ثالا ضب

 اوال نيبا وما ةمص ىلا ةراشا هان رد ىذاااذهو لاؤسلا توف هلءور ذهن وقطر ال ملا نوةط.ال ْ

 مادلق ثني موملاءازجأ نمءزج ىف قطذفموملا اذنه ىفقطئرال فاول لق ناف ىلا ارظنلا باس
 ًالاهدهنا (اهعدادو) وه هنا ثيح نماظفللا موهغم نع ثح ءانركذ ىذلاو فرعلا ىلءناميالا

 5 مث ليق هن" اكفن و.هّذيو نو داشنمن بهش الثىذ لطرىلا اوةلطذ مهل مهج ةنرح لوق ب. ةءتدرو

 00 قنيعطمنيداقنس اوراص ةءاسسلاهذهىف امن وتفتلب اوناك اك تاءاظلاب اذ دلا ف نو ىمؤياوناك

 ةقولا اذهىفاوج اتحاان ادلا ىف ةموصخلا اوكرتول موتا ىلءاهدنت ءش لكن م قش اوه ىذلا فلكتلا اذه |||
 ” ةنوليملااذهىف تق تقولااذ-_ميد.ة2.نوةطايال موباذ» هلوق نا لصاحلاو قال ا دانشن الا اذه ىلا ||

 ا ليلا نبعع رخاتااهاذاةأرلان الل دب فرعلا فر 00 !ًةمدقم سس قلطملا
 أ ةوق (ىنانلا لاؤسلا)اَنوهاذكن ةجر ملا كال قاطاا | دهدمت -. هناق قلاط تن أف تح رخول جبوزلا لات ا

 دل هنا (باوذس او يكحلابقدليالاذهو ءرك ذ نماوعنم دقواردعمهلنام هوب » تورذ عمها نذؤدالو ْ

 ذءاغل ارذعا كلذ :ركذ ىف مها نذؤيال مهفارذع هقوهل نا ادسافال اما واين ار نكلورذع ةقسقطاق مها ْ

 ناف هيلع ىبذعت لف كةلخو كتشيش مو كللعو كلئاشتم لكملا ناك ال لوف اوة» نأ اوهدتافلا رذمااكلذلءاد أ]]
 ابرلاه هنا سدل لمة ناف دارا اوءاشفكدكلم ف ف رمصتل | نع كلاملا عنع نأ دح ال سدلذا دسافرذع اذه
 واقل لبق نم باذعب مهانكلح نأ آولو لاهو لسرلا دعب ة هللا ىلع نانا نوكتالث نيونشسو نو رمشدم

 ”0 قيرتم نايف ارذع هلنا هيلق ىف قيالنأ كلذ لك نم دوصتملاو الوسرانما!تاسر ا الولار ٍ

 |[1راذنال اور اذعالا مدقتاملانلقداسفهلزيس غن م هرك ذب تح لد هلندويال لف دساف ةماس.قلا ْ

 هان ذؤيالو لقي (ثااسثل!لاؤسلا) ةدسفمرمغاس م داعا ناكأ اردنو أ اردبعارك تامةلملاقهلوق ل ءادب
 هودَتبلا ءازج هنوكدمغيالو طدو ىسنالا يه ءافلا(باوحلا)اوومث مويا ىنذقيال لافاك اورذتءف

 ١ . هذول هنال فاعل يثور ذدعي عفرامناو بصنلاو عفرلا هل ةعاضمفان سحاض رق هللا صرب ىذلا اذ نم

 0 موكل ذورادتعالا فاو دوي مينذل 6-0-0-0 مهوب كل 3 ناكحا

 ذالا مدع ل الالاورذتءد لاضب أ م هوردن علا ىفاوذؤد مها ىعاان اكعفراملام ازيئاج ريغ وهو هرك ذ

 اه الانالتانأ الاسورىف او ابق هنا مهن قرذعلا مدع ل جالب

 فرك ئءىلا ةعاسلا تيرتقاةروسى لاه هناىرتالات اب . الاىفاو- ماورد فل فولو نونلاوواولاب

 اتلاف ضذةولوالا ل ةثن ىلعءارقلا عوساو | ركناناذعاه اني ذعو رعبا عضومىلاقو 'لةشمابمانآن ال

 ونودنك دك كل ناك ناف ناوالاو كانهم لصفاموناذس 55 قا.ءتهلوق متنا لا فاول
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 ١ تو سس

 لخ درج فرح لص مع (ىلوالا هلم ملا) لاسم همف (نوفاتحت هيف مه ىذلا يافعلاًابنلا نعنولء است مع)

 تكسلاءا مب همعأرق هناريثكبانعو لصالاو هو انعرع نب ىسعو ةمركعأرق (ةئلاسثلا"هلمسملا) داهقلا ||
 ]| روضي نأ ىلع ميطنعلا أن لا نع نولءاستس ّى دسبو تفقي نأ ام او فقولا ىرحم لصولا ىرع نااما ولذحالو |
 ءاسشالا تامهام بلطل تعض وةظفاام  (ةعبارلا لإ للا ) رمسفب مث مهمتك رسسفب دعب ام نال نول ءاسنن |
 نوك ىضدَعب كل ذو اهقتث اذ- حرشو ا متاهام بلطدارماو نط ااموحورلاامو كاملا ام لوةناهةثاسقو ١

 5*2 اب

 > نيعجأ هلاودجمئيلسرا اديس ىلء مالسلاو

 هللاء رنا سس لاه ةيم ايةمسال اأم ىلع

 دامرىفغرةريزشك « مءا قش ماقام ىلع ئ
 حجاجزلا لاه (اهدسأ) اهوجو فذخحلا بسففاوركذليلق لصالاو ف ذم ا ىلعريثكلا لامعتسالاو
 اوءضواذا مهنا ىناج ركنا لاه (اهيتان) نيلثاقملا نيف را تحاراص:فنالاىف ةنغلا كرمت ميلا نال

 (اهئلانو) مانو مالعو لو ميو يف مهل وةك امس انوكت نأ نييواندب ةقرفت اهم اوفذس ماهةةسسا ىفام
 (اهعبادو) لاصتالا:35نعئنتل هنمءزك تراص ىتسرحلا فر<املامتال فلالا تف ذ_-اولا#
 (ةيناشلا هل ثسسلا) ناسألا ىلع لواد_تاريثكظ فل هناف مالكلا فففخت |ف ذل اذه ىف بسلا
 ئ ىل-ءلدي كل ذو ىلا عت هتاوه بمن او لثاسلاو باوح مظعلاأبنلا نعهلوقو لاؤس هنانولءا:.معهلوق

 نالاناق ه-عمباومل اركذي هنامئالاو سرك ذي نأ ىفةدئاغا ام ل5ناف تامولعملا عسم لب بمغلاب هلع |
 د_-اولا هلل موملا كامملا نا هريطتو حاضبالاو يهذدلا ىلا برقأ ب اودلاو لاو سلا ضرعم ىف مالكا داربا

ٍْ 
 هبنكب طحين أ نع لقعل از هتبترم مقافتو همظعل نوكيىذلا ميلا ئثل انا مئالو هت ب نا
 || ىدحاةباشم او هجولا اذه نم ةسم اشم ميظءلائذلا نيبوام اظذاب بولطملاءئىثل ا نيب لص الوه# قدي ١

 ىلاعتهلوق هدمو هتيترولعو ولطملا كلذ لاح ةمظ ىلعال ا دام ظذا لءج قب رطلا اذ _مقزاحمابابسأ
 مهضعب لأي ناوه لواستل ا( ةشماخلا "هلة للا )ديزاموديز ل وةتو ةيقعلااملاردأ امو نيضءامكاردأ امو
 لبقأو ىلاعت لاه لاوس ضءبل مه طعب نم نكي ل ناو هنآوت دب نأ فاضبأ لمعت سيد قو لب اتاك ضار ْآ
 ىعم ىلع لدياذهن نيت هما نا كن الوب ني رقىل ناكىف !مهنم لاق لاف نول» استي ضعن ىلعم-4 ا

 | | ريعشلا ْن واعيس الك ممن راعسالك ىلا عزل رقهيلعليادلا ورافكل امه ملا (اهددسأ )تال اقتجأ هيف مه نم ظ

 أ نولءاستي اواكريذلا كءاوأ ( ةسدا لاهل لا)ءارغلا لوق اذهو نول تحن مع مالكلا عم نوكيف ث دك

 قملبالدي دسهلاو دي دهن واعي سالك هلوقو دح او 'ىشىلا عار نول ءيسو نوفاتحم هبف مهو نول*اسني ف

 نأ امو هلوةك همفاك اش ناك م مست ىف امه اداعملا اماو ىراسنل اروهعب مهو فاسورلاداعلا تيب |
 ||| اذتاننحالا ىهنا لوقيوزاكنالا ىلع رصا نم مونمو ىسعلله دنع ىلنا فر ىلاتددرئئلو ةمئاق ةعاسل ||
 ]| لسو هيلع هن ىلص د ةبنا اركتم نأك هثكل هنار قم نأكن م ممنمو نثوءبع نه امو ىحنو تومتاسندا |

 ا م_مخك هراكن اةمفاك ف اوفلت امهلعا نكمل هلني ركنما وناك مما ب هاضيأو هفمهفالتخا لصد
 أ اهتاذا ةعنم مود عملا ةداعا ناهد قتال هرككي اكن م مسهنموراتففا عناصل اركس ناك هنال هركس ناكن |
 لاةحالاو)نوْهادْم هين مه هلوةبدارمل اوه اذه و هفن ىفاكم نوكيام ىلءارداف نوكءا غارات از ذاقأإ
 | ةريصردادزيلف )ملا اما هتءنولءاستيامجساوناكو نونمؤملا ورافكلامهنولءاتياوناك نيذلا نا( كاش |
 ْ (ثلاشثلا لا ة>الاو)تاهيثلاو لوكا داريا لبس ىلعوأ يرض لسد م ىلءفرفاكلااماو هندى ١

 نأ عم نوهت هيف مه هلوقب عنصن اف لة نافر اةكلا ىلادئاعنولءاسنب هلوقف ريمضل نأ تيثذر افكلامالا
 ناكنم منءّنال كلذو رشم اراك ا ىف نيةفتم اوناكم منا لفالاناق رشا اراك ىف نيم وناكرافكلا

| 
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 أ لاهت ىعث ثالثىذلظىلااوةاطن ار افك لافاارامنونتواهنوهتشي ىتاادك اوفل ا م_هعمو بهللا
 ١ وبال ىلا هذ هللا ةهج نمنذالا كِل ذنوكي نأ اماف اًءينهاوبرمش.او اولكن مما
 فاتخا(ةئااشلا هلُمس !) صدغنلا الو ,ةسهبوشيال ةذللا صلاخ ىأ امينه ىنعمو مارت الا هيسو ىلعلكت الملا

 1 |قالبرشااو لك الاوم:.هتلاذارأو أوه ماهو أ لاه نذاوأ أ اوبريشاو اوك هاوق نأ ىف ءانعلا

 0 ظ كاذكف كا ذم ومان وموال دير كنف مهام ىلع: همه دارأ هقانأ ولع اذاو كل ذي مظعي مهرورمم
 | ىهالا نال مارك الا هجو ىلع هلوّقب ديرباسغناو ىهأب سد كلذ ىلءوبأ لافو مسهعم ب ريشلاو لك الا سفن دب رب

 لمسعلا لاف نم كب( ةعبارلا هللا ةرخ "الا ةفصاذه سدلو فملكشا نامز ىف نالص < امنا ىهنا او

 لذ ىلا عت هللا لعجالو ةفاضالل“ ايلا نال بعضا دهو نولم_ءنئنك امبهلوقىفءابلا,باوثلا بوب

 'اذكانا لوقو باوثلا كلذ ليصت ىلا هاصوملا ةل' الاكل معلا كلذ نامتالا نك اوثلا اذهل ةمالعل معلا
 ميسوم نيقملا ن نماوناكول مناة ولعملةملظعلا معنلا نم مهتاف امرافكل ارك ذي نأ هنمدوصقمل|نينسحما ىزن
 كناالماقاوعنت واواك )ىلاعت لون هسضاوعقوامفاوعقو مرحال كا ذا ولع في ملاذا و تاريح كلت لثع اوزافل

 لوي ىلاعت هن اكرافكل ف وذ عا ولأن م عساتلاع وذا اوهاذهنأ لعا(نيبدكملل دموي ولد و نوءرك 2

 4 رمش تا ا نحن اهدهاواهانغصو ىتا اتافآ الاءدهل كس: تضرعاسا كب امئدلا ىف هنوك لاح فاكملل

 هعلا تاه ال كال: ىلا ةمسنلاب ”هليلقت اممطل اءذه نأ الا اه اوهشو اهتاسساط ىف كة غرو امندلل كل لحال ظ

 هاك أدب ارم نمل لاقي هنا كلما سلا اهيفو اولها نمةدساو ةمسق رش ىر_<ياها صحب لغشس لاو
 د .نكسحل اهلا نمكنافاذه دعب هنمكل ليوو اذه لك سرك ذملاربك ذنو نيمصانلةحودت بيني اهكرتي ش6

 8 07 وق ةغلايم اة باغ عئمو يلظع ريزو غلب ىهن عملا ف هناالا | سهأ اغذالا ىف ناك ناو اذهو

 افكلا فيو عاونا نمرمثاعلا عونلا اوهاذه نأ لءا(نيب دكملل ذئمرن ليو نوعكر بالو عك مما
 تحت ةااخةمدخ نع ةلكلاءاوذر عتال٠ نكلو اهتاوهشواهئاذلواسندلا نوبت مكتبه مهل ليق هنأاك

 أ نع صالاناءاسر مكل لصح ىصاعملاعاونأو تاذالا بلط هلا يمه مثمنا مكاف الا اوعضاون لب

 |ءال وهنا مث ءاشين 1 كل ذنو دامرغغيو هب رشي نأ نف-غنال هانا لافأك با اوثلابزوفااو مه باذع ْ

 1 ]| باقعال مهسفنا عهضي رعتو مهرغكو مهله ىلع نيرصماو سو هتعاطل نو داق الو كِل :نولعذ الراغكلا

 | للاصا ا هذهىلا من ودش هرب نيذلا» اميناال ا ءالإ اوهتذك نم لد دولا ىأ نيب دكا ذه ولد داق لق يللا

 | ةرذ اههنع هاى شر ساس ننا لاه (قنوالا ه5 -11) لة اننا يا ”الاو امندلا تازعش نيب ةعماسملا

 | ”الرهناىلا.عتنيبفا_مناكرأ نم ع وكرلانالرهاظا ذه وءالصلا هيداراا نوعكرب لج سك امهللقاذاوا

 | عئارششلا عورفب وبطاخترافكلا نا ىلع لدياذهو نولسيالة الها ىلا اوعداذا مهنا مهتفص نمرافكساا

 : 000 ردسي لل ذكت نامعالا رتب باقعلاو مذلا نو ده: اكمهرفك لاح مهناو |
 هلل عوشالاو عوضللا عوكرلاددارملانورخآموقلاوتو ةالصل اك رت ىلعم» رفك لاس موّمذ ىلاعت هللا
 درجت دام هلالذي الا هذهاوأدتسا بوجولا رمالا نأب نولئاقل ا( ةءئاثلا ل ىلا ءاوسديعبال نأف
 ) مدىلاعت هناانلق مهد م ةرفكلفراقكو مهنا لمق نق بوب وال سال ادّرم نأ ىلع ل دياذهو هبروأل ارت

 ||[ هبرومأل ان رتنأازاعف هير رومألا وكر ميال الاءذهىف مهمذامنا ىلاعت هناالا ةريثكموجو نم مهرغك ىلع
 ْ ةروسلا هذه لوا نمرافكلا رحز ىف و غلا ا ىلاعت هنأ مءا(نون ول“ زب دعيشي دجى اتف) قام وق ةزيئاسريغ ا

 مت قمل! نيدلل دام ةنالاو لال دتسالاورظنلاب ك لا ىلع ثحو اه انحرم ىنلاةرمثغلاءوسولاباهرخآىللا |

 انأناه- وضوو اهيلحت عمةسف.طالا لئالدلاهذ_مب اونْؤْلاذام_منانيبورافكلا نءبهعتلا,ةروسلا
 ْث د هنأب ةفصو ىلا هتانأل ث د< نآرقل انا ىلع لدن: كادت يفاقلا لات وتمؤو دعب مدنا

 باحأو اعد نوك' النأ ب-واش د ناك اذافناعم_:<النادْس دضااو ميدل ادضشي .,رباعاو

 | :ال-دلاو نيماعلا ٍتردق دذسجلاولعأ هتلاوةتدحت اهنا ف عازن :الو اظاذلالا هذه هتمدارا!نأب باالا
 ل ملل ص جا
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 00 سن: نواعيس لوالاب دب رين لقكو ىذاقلا لاق (اهيناندز موشي دصت ةيقاع نونمؤملا لعمسو

 مهبل عاف هللاام نواعم سالك (اهةلان 2( هودهاشاذ |ناذدعااس ل : نواعس ىناثلاب ديربوةمباحماو

 الك (اهءبارو) منها ثعاب ريغهللانأ نمنوههوتا ناك اك با رهالاّتا نول يسال ةمامشلا مون
 مهلا امي نواعس الكم زدي مول ريد رقر افك ىلع ىرحاك اذ دلا ىف باذغلا نم او ل هاب تواعبس

 ةطقاملاءاما,ىورو نولعمس ىف تحت نءةطقنملا"املاءاوأرقءاّرذااروهج (ةثلاشلا هلع لا )ةرخ الاف
 | ترس دوت ههلوقن ءمدق:ام نال كوأ لوالاو ”ىدحاولا لاف ىهاعنب ا نعقوف ند | 1

 َْن كة سد نكقماتوهوهو نانتتالا قدس لع كل تركت نكي نتا ترا. الو

 ضرالا لعضملا )ىلاعتهلوق مالكا !!د» لابو فرعشم كن ا هددعل لوقد مت اذكواذك لودي ىد.ءنالوةن

 كلذ م دق رمل هدص ىل لءةلالدلا ةماقادارا ورّيساو ثعبلاراكذا منع ىعامل لات لغا( 1312

 نا ده تدث اهودعب الإ دو: تتاموامحلا خيم تاكمملا عسم ىلءار داق ىلاعت هنوك ناس ىةمدقم

 هو ىلع ةعقاولا هتاهولذش ن ءامارزاددح ا نمالا نتعب ناو تانلاةنكج *نالفالا ٠ْ
 1 اتا انه امساةهحن مو ةردقلا ىلءلذت اوثو د - ةهخ نم ءاشالا كل: تافناسقنالاو ماكحالا ١

 :لاحتال تيك ضارعالاو تافصأ لورق فاي ءاسةءماسج الانا تيثو نالصالا ناده تدث ىتءوملعلا ىلع

 وهادهنةرخ "الا لاءداجا ىلءواهضرأواهبكاو كو ماومسابندلا بيرت ىلعارداق ىلاعت هنوكح 1

 ضرال ا لء مغ لأهل رة(اهافافإاد روعأ هناهواذغ بث انع نمانوهرك ذىلاعت هلا معاو ماظنلا ةمق ةيقدكىلا ةراشالا ا
 او كب وول وا [!(اهدأ) تال احا انهه مر دصمداهلاو ا داهم: ا

 0 ضرالانوك نأ (اهيناثو)ريمالا برضاذهكلوةكر دهان لوعفملا ةنعست ب ابن ء ا
 تاذ ىفءء وك نأ ( اثنان و ةفصلا كلت نيعراض ةففدلا كلا ”ىف هلاكنا هن "اكلضفو م ركو دوج ديزل و225 ا

 أ ركحذانالغاو هيلعم ونذهلذهم ىذلاوهو ”ىهللد نااكو اهلل ضرال!ناءانءمواده هك راؤدانوبا ْ

 هلوق(اهينانو )هب الاه قذ اق ن هلع املك شارف ضرالاا مكس لح هل وق دنءةرقبلا ةروشزيس
 قءةحتو كل ذ بيس دانوم ضرالا ن وكل هك فاولهاب هلال رالل ىأ( ادان وأ لا.او

 ينالاوررلادار 0 (لوالا) نالوق هفو (جاوزأ مانتاخو)هلوق (اهثلاند) اضيام

 ن.سااو سمَقْلا ئمنيأب ءاقتمو نيوز لك هئمدار اانا (ىناشلاو) ىءالاورك ذلا نيحوزلا ْ

 لاك هاطلءلدا هو نيدو زان ةل ئأ : لك نمو لاق اكد ادض الاو تال اما عمججوريصقلاو

 فرع وربصاا,لوظةملاورك-_ثلان ل ضاسفلا دعمت نامتمالاو ءالثبالا مصن ىت ىت- ةمكط ذي : 1
 فوالادنءعن ءالاردق فرعيامناو بىشلا دنع باي كلاردق فر هاما ناتالانودض اللا 22

 (اسانل ىلللا انلعو اناا ا مكءوناتلعدو) ىلاعت هلوق (اهعبابذ) م «نلا فب , رعتفف غابأ كلذ نوك .٠

 ل ل ل 'آ

 كح لوقدلا للاب, انوتب ىذلاوهو لات (امهدحأ) نابع ١ كرما نع عوام

 لوقلااددواشاعمزانلا اناعحو هلوق ىف اذ ىأاشاعم ةافقما العجان وم مونل ا لعباس هنا ( ىناشا اها

 سدا اضيأو ناكسا ااذ_متوملا قمل الف معلا لثالجذي . الا هذهىف ةروك ذملاءايشالا نال فمعض ىدنعا
 مونلاوهاذ هو ةرهاظل ا سا واسارثأ عاطقنا هنةدار لب ثلا : نع مطقناحورلا نااتوم هنوكيذارملا 7

 تيدلا#ب : ىشغلا همش مولا تامس 1 تسالالاق ( اهينان) امون مكمون -:لعج انا ىلام الكل لصاحريست :

 اًضيأ لوذلا اذهو توما هيشناسنالا دعت تلة ثغلاتامسلاةدسءوب أ لاهو ت تو. سمرو قا ضف |

 لظانو هذ ىشغاا كلذ: دش تا.سلاب دا رااناكذ او لاكئالادوء.فمون ا١ ع ناك نان يد ىشغا ا نال فمع ا

 ةغللا لصأ ىف تيسلا نا انو 4 راع طعم 1 هدصعلم الو كلذكم فلكس لعن



 ' ٌ + غم

 ظ علا اننا نع ىلاعت 0 الا انما ديل اذا توارد لوس نولأ اذا

 !ٍ 7 بحسم هنا(اه دسأ) هسوأ ةئالث ملظعلا امال اريسفت ىف نورمسفل اركذ(ىوالاا"ةلمملا] لاسم
 اا نول“ استي ىذلااذه نولعيسمرخا هنمدارم تأ هاطلاو نولعبس لوق (اه د أ )هوجو هملع لديو برقالا

 + عسبج ىلعارداف هنوكنيب ىلاعت هنا (اهينأن 9 همامقلا اوه كلذ نأ مولعمو ةقرعملا كلن مهعفلت ال نيد هنع ا

 ا ا 62 متفاهغ قاعت لا يىضتن كلذور وصلا ىف ناني موي وبهلوقىلااداهم ضرالا لعن لأ هلوق» تاتكمملا
 5 أ هذه ىف ىلقعلا ل.ل دلابىلاعتهقناهتبثا ىذلا ناك املوةمابقلاةماقنا ىل_ءارداقىلاعت هنوكن ابل ةمّدسقملا

 1 | ملنعلا نا(اهئلانثد) ةمابتلا موي وه هنعنول استي اوناكىذلا ميظعلا أ كلان تيث هللا هذه وه ةرو لا
 .لقهلوقو نيملاعلا برلساذلا موشي موني ظء مويا نوثوعمم مما كلو نظيالا هلوق ليل دي موملا اذهل مسا

 ناك ةهنممهفوخو قالا عزذ ىوتةم كل نادل ءام ءاشالا مظع -أمودلا اذهن الو نوضرعمهنع منا يظعأ وه

 ا لا الا ا ةلاهنا ( اغلا لوقلاو) اهقتنالدب ييظعلا مسا صر

 7 وارعشمهضءدوار ه«هلعج مهضعب نالثآر ةلاوهكلدو ه.فنوةلدع اراك ىذلاوه ظلال نا

 رو امهراكل لم نةغتما واكد قف لسو | هللا لص دست ةّوينو ثء.لااماف نيلوتالاريط سا هنا لا

 ” رولا االربجلا مساأبنلا نا (ىلاثلا) ثغبلاىفالصاس ناك التالا ناني انال فيعض

 أرق رذلانا كلذ ىوقيو هنن بأ شن له سف:ىف كلذّنال ةوينااوأ ثعبلاب هريسفتن م ىلوأ نآرسغلاب
 هنء (باوطاو)ةوينا او ثعبلاب هنمق جدلأهيأبنلا مس اناكفاشي دخو هنادهو ىرك ذوةرك ذنو ارك ذ ىع“

 ظ ئاااما اغلا ىف ةملعال هلال: بنود ماسلا يل ريظعلا م ءاق ظافلالا ذهب يدل أ أنا سا ناك

 ًانكميو ةريثكلاا مول_هلا ىلع ءاوتجالاو ةساصفا!يفاضيأ ةعظعاما اولي نأ نيلواللو يناسعملا ف
 لس لئالدلا نما :رردام قد ضراعتلاتدث اذا واهري-غىف زامم ماسجالا ىف ةقمقح مظعلانا باح

 لع لوسرلا ثرامل هنا كل ذو اواو هيلع قا لص دمعة وح مظل بتلانا (ثلاشلالوقلا)

 العمال نولءاستي مع ىلاعت هللا ل ننأف ثدس ىذلا اذام مهن نولء استي اوادج مالملاوةالصلا

 أنو رذاكلا!لاَقذ متمرد م ةءاسنااوبع لد ىلا تلاه مهيلامالسلا وةالصلا هءلعا جت هللا لاسرا ْنَم

 ]| ىف باعبودلاذهن ا اذجاو اهلا ده الا لعب أ لاه [كدبح وااو هءاسنااضأا ومعو ب.عئئاذه

 ا ا | ةيفدك ىف (ةيناثلا هل بلا) نول“ ءاع مع هلوقب بتل الا دس ىلعاضعب مهن ل ٠ ابم مونع ىلاعت هللا

 أ لاك ءانمالكتولا اسي مءاوقنانبد رمه.لالوتودو (اهدحأ) هو-واهاي تاع“ 3 , الاوده لاصت |

 | وج تال ةناثلاةمحالا ف نولءاسني ف دس هناالا مظعلا ا كلان « نولءاستيريدقتلا و ريظعلا ثلا ن ًِ

 ا 3 ” اويل قا مزه ساماينبإ ميظعلاأ بنا |نءهاوقنوكينأ (اهي اننو) هيلع لدي ىلوالا هي الا ىف
 ؛ 7 لي وهذا ماهفةسالان ءهلبقام ىلعرمدتقا هناالا ن دونات هيفم_ه ىذلا ميغعلاًابنلا ن ءآنول اسد

 ماهفتباريغن م فلالارمس ك,نولوعبمل انام اطعو بارت و انمماذ 5[ هلوق ىف ىر 5ك هلن اننا

 : 8 امااكلا !لوأ ىف ماهفسال ارهظالا هنكلو ثعبلل ناكامنا مهراكذا نال ماهفتسالا ع ردوا
 ول" |ستب ئث ىالريدقت ىلع ىلوالانتةلصتم ةيئاسثلا هي الا نا نيمو كل اراممخاوخو ( اهنا وزاتههاذكت

 ) 000 ولعتسالك) ىلا هتهلوقءارغلا لوقاذهو ءىث ىال ىندملا فامن اك مسعو يظعلا امنا |نع
 ةلوتراك الا سد ىنعملاو مالك! ىفاس ممر وطال اوهاذبه مدة: دقو درل تءضو ةاغفل ]لكل اهغذل لام“
 : بدهتلاو عد رلا كل ذذرقىلامت هنا عاق هانعم الكن ولاه لاهو نوكمال هناو | لطاب هنا ييظعأ اينلا ىفءالؤه

 عفادال قح هلم نوكعملو هع نول“ ايس امنا نوأ*!فوس منامها ديعوودو نولعي سالكل انف

 يد ثنلاو ديك أتلاريزكتلا نمضرغلا نا( ل اومالا) ن اهج وهيففعدرااريرك_:امأو همف بيرال عقاودل
 افرك ذ رركش سل.كلدنا(ىاشااو)دشاو لوالا دمعولان غلب انلا دمعولا نابراعالا من ىنعمو

 | ل :ةيقاعرافكلا لعسى أن ثمؤملل ةمناسثلاو نافكلل ىلؤالا هي . الا لاه غلا لاق (اهدخأ) اهودحو
 مس

 ملعسصسو
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 ل رصاعالا لاهو لوقا ادهىف ”ىرهزالا نطو تارمهءاانانلزنأو اوأرق م-م:اةمر كت ءوربب لااا
 تسلراصءالان أ هءاودو حاسما ا ءااتارممعملاىلاعت هللا ىصو دةورطملا حابر نم تسل جان رلا نم
 نءةساملاد ب اورااودو (ىناشلا لولا) رطملا جان رنم تارمصعملا نوكي نأ زوال ل_ةراماا حان دنم

 تارممعل ا باصساا ةعستىفا ورك ذو باصسلا مالا صضااو عب لاو ةيلابعلا ىناراّشساو سابعنبا

 نآزوح ىنزاملا لا (اهينانأو) شي رق ةغاب بئاصسلا تارمصعملا دلال (اهدحأ) اهوحوأا |
 رطاا لزني ناو ديالريماعالا ا ةرمدعاذا بئاصيسا | نافريصاعالا ناوذ بئاصصلا ىه تارمصعملا نوت |

 عم رزلازأ كلوقكرط_ةفحام رل' اهريمعتنا تفراش يتلا بهاصسلا ىه تاريسءملانا (اهئاانثد) اهتم
 بايسنالا: 22 د لانا _ءاف حاسما اماه ضيعت نأ تنداذاةيرادملا ترصعأ هسنموزعينأ ةناساذا

 ارمادا بلسنالا ندع محام زال نوبي قول. هعاو دال يوشع عا حاصر طم لاش

 ىدهلااع امد بصو ةدبلتلاب تو ملا عفر ىأنلاو ريع ءلا ملالضن تيدا يفوبصلا دبات ١

 ٍ نيوولا ىلع 1 ذه ىف حاملا ؛اورم ف دقو نا د ىأ اسثم سامع نبا ناكصو أ 3

 ىأ هسفن ميثإ هن ”اكبابمعلا ءانعم حاجز لا لاهو بصذملا ىف دتملا انوه حاملا ةدامتو لتاقمو "ياكل لاق 7

 تانجو ان اينو ابح هنح رخفأ) لاس اوق هب عفا م اضم املاك ,ىتحرطقلا عباتت دارملاف "لب ابو بصي ا 1

 نوكيد ا امار قاس توكيالعكامات ضوالا نهتم اما (ىلوالا”هلشسملا) لئاسمأن ."الا ىف (افاغاأ ١
 || هلوقب انههدارملاودو س شااوهو ماك نوكيآل نأ اماو باس اوهو ماك نوكي نأ اماف فاسد نكي م تاق ٠
 عقجا اذافر مثااوهنقاسوإ ىذلا اماد مكماعن ًأاوعراو ولك ىلاعت هلو قد ةراشالا نيمسقلا نيذه ىلاوانامنو ا ْ

 مدقامناو هثالثلا ماسق الا هذه ىف ضرالا ىف تب ذ امر اسلا ىلةعاا لما دلاءت يشف ةنج تمعسر مالا ول ثاهتم 1

 تانالارخأ اغا وهيلاتاناو.ملا ارياس جاسش-إل تايزااب هنا اوءاذغلا ىفلصالا وه هلال بلا ىلاعت هللا 7

 امرت ذفاف اما ىف اوهام (ةيناسشثلاةلئسسملا) ةيدورمض تيا هكاوفلا ىلا ةساس+لاَنالرك ذلا أ |
 كر ةطادغا تاعاهلا ف امخالاو قرم ا تاعاهاعا زوالا وفاسخالاوعا زوالاكمل د اوال هنا فا '

 قانكادازو 82 اااه اوي ئادكلاو شفخال الاسقف هيفار وغانا غاب اوهلاوتثأ نيب

 محنوكين لقي ليقو فال فل عجبو فلا همجيو ءاسفلاهدح او ليلاهر مذا درملا يكتب

 تاك اذاءاهغلةأ سم انولوقب م_هارئالاّدب راقتم ةعقتن وكر: مثلا ننايقاعتات ' | ةفتلم ىأ هامل تانسو هلوقلوةئئاذ_ هنو رءاذا هلل اه_جر لافقلا لة فارم ونش
 نلئاقا ٠٠ نم "ىرعكل ناك" (ةنلاق هلا هلدسسلا) قص الدي نأ هب راقت نم علم معلا ةعق#ىفا :

 أ لعمر ال ىلاعت هللا ن الاه ٠ نم لوقنالاب ىلع لديهنالاهو أنا امنو امج حرا ىلاعت هلو 3 |

 ١ ارافث ىلاعت هللا اهدّدع ىلاةعستلاناللعا 0 تمم ناك لسغا امون نا) ىلاعت هلوقرخآئث 5 ف

 ىلا ا راو راب ارداقلا بع لدن اهتافضداهن اودىلابن :اكماىلا | ارامنو امتافصو اهتاوذ ىف اهنا ,رق

 هيردقو هلع نوكينأ بح ميدقلا لءاسفلا كلذ نا مث نر م اهلعاف نا ىلع ل دت ناقنالاو ماكح الا نم هيفام
 ةردلاو لعل ناك اذاو لا ثوهو لسل تلا مزلبورخآىل_ءافىلا رةدفالازل 'نا تسول ذا امداو |

 ناكاذاو لاحم ودهو صم !ىلارةتفالالاو امولءعموارو دةمثوكمج ,نأ مصام لك اهةاهث بجو نيبحاوا

 ةيواستمماسجالا نا تيندقو تاموا عملا عسب مهم لاع تاكصملا عسب ىلءارداق نوكينأ بو كلذك ||
 قاقشنالا ةءلفس امال ىل_عم هداكفرخ " الا ىلع مص اهنمد باو ىلع مصام لكس ةيمسجا ىف |

 لعلاو ةردقلا موع تيثو ناك اتا ذاو ماسالا لك ىل_ كالذ مدي نآ بجو ةلظأاوراطغنالا

 ةمايسقأ | مامقي لوقلانأ تن كلذ د:ءورخأ ماعدا عا ىلعرداهو اين دلا سب رذم ىل_ءر داق ىلاسعت هلأ
 .ٍ ؟ ١ اوجد داب ةيكم اهزو دجرتفو نورت :انياماب ابل ماا ن كيانه ىلاواللا
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 مايطق أ اناس كون يآ ءال نيا لاو هرعش قادح اذا انيس هديسد د همر لدحرلا تسلا : عطل ىف

 رادةمعم وذل نافانم ادال اعطقةمامون مكم ءانلهسسو قدما نكي نأ (لؤالا) اهودبو لقت اذه دنص

 ىلاعت هللا هركذ مرجبال ةعطظع ةمعن هعااطقن | ناك اسافءاسسم الا ”ريضأ نم هماوداما* امشالا عفنأ نم ةح املا

 كالت ثمع ثيعف بعتا كلذ هذع يلد زن مونلا كلذف مان ْثيعتاذ' ناسنالا نا (ىفاث ها مامعنالا ضرعَم ل

 ,ناهنمهضرغ سلو ةحا رئأ ان ايس كمون اناعسو َةِسَدَق نبا لوق نمدارخاوهاذن_هواعطق واتس ةفاوالا

 درب لاق (ثااسثلا) ةسارلا لست ذئن هلي زيو بعتلا عطقي مونلا نادوقم الب ةارال مسا تامسلا

 ىلا ناك اذاتومسملجر برغل الو: هعطقو هعفد مك عا ةر غش امون ءاذاء ىأ ان ابس مكونات عحو
 | كلذ ناف كيلع اما وسم امشْغم الع امو هنعق د م يي لرب يل وقنابل عرفانا

 | لافتلا لامت( اسابل ل. ءلل انلمجو ) ىل اعتهلوق ( اه سماخو ) ةم# ااكءوجولا هذهوةدي دش ضار الا نم

 | ساننلا ىثغي لءللا ناك الفالامطغم كلذ نوكمف هن ى طغتيو ناستالا سلب ىذلا 'ىشلاوهساسءللا لصأ

 «اارتاس مل الان دار !اوزاسملا هو ىلعاساىل لللا عم بدسل اذهاو موااسال للعس مهيطغمف هتلظا
 هن امواود-عنم ايز_هدارأاذانو.علانءناسنالا رتسست للا ةلظ نا وهن كلذ ىف ةمعنلا هتوامأو

 : يملا لاه هيلع هريغ عالط !نا..الا بالام ءافخاوأ

 بذكنةيوفاملا ناري « دي نمىد_:ءلدللا مالظا كو
 دكفدريل ارا ىذا هبنععسف داو هن وق لم ءاكتتو هلا دادزب ساءالا بمس ناسنالا نا كف اضيبأ و

 | مقلماكت فد هناضعأ دوا رط فو ناسنالا لامس قدي زنموناان م ه5 ل_هدعأم بد لمللا سانيا

 ضيرملا ناف كاذإو هن اسفنلا هش وما راك الا ىذاو ىناوسطعابعتلا ىذا هئع عفدنبو ةبكر او ةسس لأ

 ك مدحو شاسعملا ف (ائا عمرا !انلعجو ) ىلاعت هل وق (اهسداسو) ةوطعلا هولا د -ول .الاب ماناذا

 7 ءهبقديالفردةتا!اذ- »م ىلءو ةشيعو ةشيعمو ائاعمواشيع شيعي شأم لاسقب ر دصم هلا (امهدحأ)

 اذه ىلعو و سعد الاف هرظو العؤماشا عمن روكي نأ نا (ىاشلاو) ساعمتقو راهنا || ءاعمسو ىعااورامذا

 لأ مهساكمو مهاوجف باقلا مهكعامناقو زان اناا .كاعمرابنلا نوك ى_عمورا.ءدال ىلا ةداحال

 | |عجادادش تاومم عمسسىأ (ادادشاعب_ممكسوفانشو) ىلا هةهلوق (اهعبامو) للا ىفالر اهنا ايف

 |" وسلا | لم بوري ظتد جورفالو مفر وطال نامزلارو م اهيذرثؤيال واللا عزت يك تف اد

 0 اعلا دع :هالع 5 ىف فةسلاو تدباا لفاسأ ىف ل ءة_سيءاذما | ظفل لمق نافاظوغ اق
 1 او ناو هناىلا ةراسشا اذمنبو هلر وةرت دف فةسا !نم لال الاو ةقاالا ع ندع !نوكل“ انما | اءاقاعمس

 ه رت 1 انا ةققدلا ءذهظفللا اذ هر اشخا نم ضر غلاف ءانما اكل ال غال ن نءددعبلا ف ععكل

 مجم يعول لاه نم مهنه حاهولاريسف:ىف برطضم ةغللا لهأ مالك (اجاهو امارس اسناعجو)
 0000 -اوهونيغطولا نيذ_هىف تاياغلا ىدقأ ىلا ةغلان سن مشل نا ىلا .هت هللا نيدف ةرارخلاو

 | ا ان هتدالالتا ذارجرملا لاب طةفرونا ىف ةغااممحاهولا ناس امع نبا نع "ىلكلا ىورز

 ليالنا باك قر ٠ صو يهاراماهراو «روتلا سب رعاش 201ل وقمت دزارودلا ف لالا .ةيحاهولا

 | .ةسناننرجرل ناد امارلافوا ءااودحاهولان اىذتقداذهو سءشلاورانا ارح هولا

 دحاوهو (لوالا) نالوقا فن تارمصعملااما(اجاسثءامتارمصعملانماذلزن أو ) هلوق ( اهعسانتو) لصاح
 ةوقللدو باضتلاريثت ىلا حاب رلا ابنا ةداتقو -ىباكلاو ل:اةمو دها# لوقو سابع ني! نع نيتباورلا
 ثار ء الاانا زرأو لاسقب نأ ىنشب ناكل يوأتلا اذه ىلع لءةناف اناصءرشتق حاب رلا لسرب ىذلا هن اىلاعت
 1 قي نأ مصف جاي رلا ءريشب منا باصسلاو باصتلا نم لزنن اع ارطملانا (لؤالا) نيهجو نمباوملااناق

 ١١١ اق«ءانههنعنا(ىناشلا) همسسو .هتهجنم ىأن الذ نماذهلا باك جارلا كل نم لصحاءار ااا اره
 ْ ا "نب هللا دعو سامعنب هللا د- مّن ءىوريو با خال زرب «لا حارلابىأ تر دلانزأو ريذ قتلا ءالا
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 دعي ن مابا ارظن نخرابغانمن اكءاوهلا ىفاعاعش اهريطتف ضرال اهسو نعاهعفرت حايرلات ا (ةسمانللا |
 ةتئفم دك دتمانم حا رلارو مب دساهرو ىمناالا ةرام ةق.قللان هوة دماج اماسح أ اهفثاكا أمس ١

 ىرثو لام_طاريت موو لاق هريطتتوه رشي تادد كرا ا كال: نانيب مث ناصسلا مرت ىو ةلوق هو
 نااكاة.شاهيف دع ل اهعضاومىلارظن نخئئثال ىعمبانارمسربصت نا (ةسداسلاةلاطلاو) : ةزراءنضرالا
 لاودالانامل_ءاومل_ءأ هللاو ايش دعم هسفداربناكىذلا عضوملا ءاجاذا دسعب نم بارما رب نذ

 ىلاعت هلوقاهلوأف اهلاوحأو مهلا وهأ ف هنانه» نمو ةمامقلا ةماعلاوحأ ىهانهه ىلا ةروك دما
 ليلعت ىلع ةزمولا خفب مهجنأ رمعب نبا أرق (ىلوالا"ةلثدملا) 'لااسم هنفو (اداصرص تناك ّمهجنا)

 (ةناشلاهلكسملا) * املا ةماعال كل ذناك لايق هن" اك نيغاطالا داص ىحتناك مه ناةعاسلا ماق ٍ

 | هجو همفو ىلادعتهلتا هجر لافقل ا اههلقن تالو قلنا ذهو ترام لمقو ىلا عت هتنا لعب ىأأ ا اص ه تناك
 ميدق نم مهم دا. ةراتنملاكتناك مسهج نا كل ذدافأ بتترملاءذاصرملاانرمف اذااناف ىضاَقل اهزك ذثاانث

 ناكمال مساداضرملان (امهدجأ ) نالوقداصرملا ىف (ةئلاثلا:ةلعدلا) مهل ةيااطلاو ةمعدت تاكو نامزلا ْ

 اد_هىلعو هيف هن ىذلا ناكملل مسا حاسهنأاو لبخلا همقر مضل ىذلا ناكدال مسا رايخلاك هيفدص ربقذلا ||

 ناكمه ءرمو نين موا ازاحمن !(ىناغلا 1( رانكلانودص 7 مموج ةنزخ نا ( امهدحأ )نالاةحا هيفاء ولا

 لوقلا) اهدذعم مو دصربو يسهج دنعنيئنمؤملا نول.ةّدسي هن اًهنزفناهدراوالامكنمناو لول مج ىلع ٠ ا

 اطعملاكةغلابملا ةنبا نم لاعفملاو هم ءرثكم كلذ نا ىنعم بقرتلاوهو دصرلا نم لاعف هداصرأ انا (ىئاثلا ||
 رفاكل كد صرت ل. وظ.غاا نمزيمت داكت ىلاعت لاهم مهبلع ق شنو هللا" دع[ دصرت اهنا لة ناءطملاورامعملاو ||| -

 داصرملا ناكولوداصرملابا كي رنا ىلاه:ةلوش:مولوةةص ىلعاولدّسا لوتالا لولا نولئاةلاو قفانمو || ٠
 هلوةاةقولذم تناك حوجنا ىلعهن الاتاد (ةعبا رلاةةلثسسملا) داص راكب رنالاةدنأ ب بولا غت | ا ٠

 قرفلاب لث اهال هنال كإذكا اضيأة لا تناك كلذكن اك اذا و ةدعم ىأ اداص م تناك مهب نا ىلاسعتا ١

 مات نمنيغاطلل هلوق ناكامةفراف كلل دا ص ىم هنا :اق نا ناهجو همضو (اي ام نيغاضال) هل اوق(اسهينان'ف) | ا /

 تناك اهمانانلق ناواداص ص هل وق نم لديان ام هوت نيغاطللا داسص ىه تناك محوجناربد_ةثلاو هلددام | 1

 مالك ان ام نيغاطال هلوةو ام انام الك ا داص سه تناك موج نادل اوق ناكني مؤملارزافكتصالاةلطم نا ع ١

 ىلء فقيل لوألا لولا ىلا بهذ نمو ةصاخ نيغادطلل ب امو لكدلل داص ع مهجن لق هن اك دتبم ||
 ىئطو هير ىلءربكس نه نيغاطلايدا را لوب مه -ءاعضقو ىلاشلا لولا ىلابهذنماما اداص[صهلوق ا

 ايلىلا عت هلارلعا (اباقحأ اهيفنيثنال) هلو :(اهئلانّو )ار ةمو اريضم ىأ ام"ام هوقو هَتضراسعمو هنتفاا خخ ىف
 ةلئثلا) لثاسم انههوا اق اب نشبال لاقف كانه مهرارقة#سا ةدكنيب نيغاسطللب ام تهب ذأ نيب
 لث.ثباو ثبال لاقي دحاو ىعمانم»ءارغلا لاه ناهجو همضو نيثبل ةزجأرقوزيشبالرو وارق (فدالا
 ثبللا هئمدجو نمثياللاّنال ىوقأ ثيالاو فاشكلا بحاص لاهو ريثكوشوهرفوهرافو غمطو عماط
 ءاّرغلا لاقت (ةيئاشلا هللا )هنع كفن داكيالو ناكملا فرق نأوهو ثدللا هنأ 5 نملالا ثنبل لاسقب الو

 | دقفارزو لس نم لكسس هنمو ةسةحلا نمو ف درأ اذا بق[ لاقي مداتنلاو كدارتلا نمبقحلا لص |
 ىلاسعتهاوق هءلعلديو اضعب اهضعب عسي ةعباتتماروه د ىأ اءاقح اا هبفنيثبال ىحملا اذه ىنءزوج' بقدحا
 باة-الانا لدعاو سأاوأ غلب أنا ىلا ةعب انتم نين ل عابس ىضم أ لأ ني رحملا عج غلب أ ىت-حرباال

 رهدلا نمنامز ىهو ةيق-ابوتدحاو نوئ_لاب ةملاوةغلملا لهأ دنعة:سنوامرودو بةحاهدحاو |
 هلوق ىف سادءنبا نع لتاسةمو ىلكلاوءاطع لاه (اهدحأ) هوو همني رسما نع للة: مث هل تقول | 0

 اين دلامانأن مةنس فا مو.ااوامو نو:#بوةنامملت ةئمالاو ة>:_-نونانمو عضن دحاولا بمحلاااقخا | ْ

 ةنستيام بقملالاةف مال | هملعابلع ىرعسملا لاله لأس (اهيناثو) اعوذيمرع نباىورادهو تو ا
 | ىرديال باقحالان كلا لاه (اهئااثثق) ةئس فا مودلاواموننوثالثرهشلاواروهشرمشعانثاةنسلاو !١



 © ؟

 ْ |3هنمك-و هللارب دقتىف ناكموملا اذهنا ىئعملاوات اةيم ناكل صفلا مهنا لوةاهلوأف ةمامقلا لاو |

 اناقيمناكوأ باقعلاو باوئلان م هللادعو املا اقم ناكو أ هملانووتنيقث الغلا دوأ امثدلا هءتةو
 نوناتفرو ما ىف مغني مون )ىلاعت هلو ( اهينانأو )ت امو صا عطقو تام كا لسع الفا لكعاقجال

 ْ ادت ىلا ةريخالا ةخقنلاوه عفنلا اذ موا فطر لتغفلا وينر مل دي مغني مول نا لسبع (اعاوقأ 1

 ع ةةنعةرابعروصلا ىف نقلا ةروصاا عميروصلا نا (امهدحأ) نالوق هيفروصااى نفنلاورمشالانوكي

 ا ل ئاموروجلاىف مالكلا مانغو بق متي نرق نءعةراءعءروىاانا (ناثلاو) داس الاى ف حاورالا ١

 8 | مهعاقجا لماكتتي ىت-اسوف اجوذ ماقملا كلذ نو أب مما هانعماحا اوفأنونأتف لوقو سمزلا ةروس ف مدع دق .:

 / ىور ةفلتخم تاعاسمب ليقو مهمامان سانأ لكي عدن موي ىلاهت ءاوق ربو هم عمق أي ”ىن لكءاطع لاق م

 أ نع تاأسذ ماي مالسلا هيلع لابقف هنعٍلسو هيلع قا ىلم هلت لوسر لأ هناذاعم نع فاشكسلا بحاص

 1 ا مهضعرو :درقلا ةروص ىلءمهضعب ىَمأ نم فانصأ ةزماعرمش لاقو هيثيغ لسرأ مترومالا نم ميلظغ ىمأ

 1 ظ | مو توابع موهير اهلع نوبحسل ميه ووو قوذ مهلجرأ ن وسكت م مه ضءرور زامكنا ةروض ىلع ْ

 1 دو عيب | ىلحأ م هردقد مههاوفأ نم يتلا ل_ سب مهرو دص ىلع ال دس ىهو مهتن ل نو ضو مهض بواب

 5 أ نوسلم مهضابوفيحلا نمانت دش مهذ عبور ان ن نم عوذج ىلءنويلصم مهض»دو مهلخرأ أو مهي دبأ ةعطقم

 . [|لعنيذلااماو سانلان منادةلاق ةدرقلاةرود ىلع نيذلا ام أف مس هدوان+ هقزال نار طق نم ةغباسأن أمح

 ١ انورو< نيذلاف ىمعلااماو انرلا ةلك أ: مههوجو لور 1 لامار ترجل غتر لات رزه

 ا |نيذلاصاسقلاو ءالعلافم#تنسلأن وذضع نيذلااماو مهااسع ا, نوردتأاف مكلاو مصاااماو ,كسحرلما ىف
 || لعن وءاساااماو ناريس نووي نيذلا موف مهاج 8 رمي تداطق يذلا و مهل اعأمسها وقفا

 || نوغستي نيذلاف ف. ا نمانت دن م_هنيذلااما و ناطا_دلا ىلا ساناانةاعسسا افراشا| نم عوذ سد
  ؟ًردفل ا وربكحلا| لهاف بالا نوبلينيذلااماومهلاومأ نمىلا_عتهتاقحاوعنمرتاذالاوتاوهشلا |

 1 | ةفيفشخ تق قاسكلااو ةزجو مصاعأر 9 (اياووأ تناكت ءامدلا تدهتو) ىلاعت هلوقاهشا انو ءالملاو

 007 7 10 لدار عفاإ اددجو ىئابتلا لاو هدكالملا لوزن ةحفملاا ماونات راك ىوعملاو لد .ةثتلاننوقايلاو ١

 | | تال ىوقب سيلاذ_هلوقأو براقتترطفتلاو قةشتلاو عفلا ذات ردطفنا“ اهسلااذاو تةكناءاعملا
 (|| عم باونالا كلت غفت ماءاوباءاوسلا تناكامي رفراهذلاو قّةشتلا نم موهفماريسغ بابل ا متن ءموهفمأ
 ٍ باويالا ذه تف لوصحدنعنا ىلع تاد ةرمعسلا لئالدلا لب نرطغتالوققشت اعلا مر ىف لصخمال هنأ

 | | اهتيلكبءاعسلا نا دف, اءاونأ تناكف ءامعسأا تمقفو هلوق ل قناف ةماكلاا,* انفلاورطفتلاو ققشتلا لص ||
 ظ 1 تسدااسم "اكتراصا تس ترثك امل باوهالا كنا (اهدحأ) هوجو همقاماق كل د لهي ف: كفاياوب ًاريدت ّْ
 | أ ىدحاولا لاه (اهناثو) رجقتن انوع تراص اهواك ناكىأ انوع ضرال اانرخسو وةك ةحتفماياونأالا ْ

 0 تناكفهلوتىف ريهغلانا (اهئلانثو) باوبأت اذ تناكف ريدقتلاو ف اضاا فذح ريد_ة:باننماذع |
 0 كب وءايسو ىلا هز لاهاك نكت :الا لوزتلاباوبأ ةسوتفملا عضاوملا كاتتناكف ريدقتلاورعضمىلادئاءاناوأ ْ

 0 عضاوم فرك ذ ىلاعتهتلاناملعا(ابارمستناكفلاملساتريسو) ىلاتهلوق (اهعبارو) اعصافص كلملاو ||

 | لون اوهو هوةنئذااهجولا ىل_ءاهنب علا نكعو ةذلتث هوجو ىل_ءلابخلاهذ_هلاودأ هناك ند
 نااسهل(ةيناشلاةلانلاو) ةدح اودكد انك دف لابس طاو ضرالات تلهنو ةوقوهو كاكدنالا اًهلاوسأ

 1 لابللانوكتو ثوبا نئارسةلاكسانا!نوكي مون هوة ىف كل ذ ىلاسعت هلق ارك ذو شوفذملا نوعلاكريصت

 || رصتنأ (ةئلاثااةلالساو) نوعلاك ل امسملان ىكيتو ناوااكءايغبسلا توك » وبهلوقو شو غذملا نهغلاك

 3 ا ك١ تساوامر ضرالا ترا هاهو يقلك يبا نا د_هبدتبنتو ع-طقتلنأكاذوءام لاك

 | ريض اومىف ةةراق ةمّدقتملا لاوحالا عما مال ف سنتا .(ةمدارلاةلاطاو) اثيزمءابه تناك_فات
 . 1 0 هسا ىل 20 110411 نم ايلاوخرا طا لا ل اواجه ةذرإ فاعلا ١
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 | لوقرعشلا نمهلثمو ىلا ماظن الجال اعجاب منال امالاابارمالواهاسغالا ادربابيذ نوقوذيال ||
 ش 1 ١ 5 سقلاّى ما ظ

 ابا !فشالاو بانعلا اهركو ىذا *. اسرانو ا طررغطل نول ناك
 لّمجا نة ملابو ا ديدصلاب قاسغل ا ان رس نام اىلايلا فشحلا اسانو بائعلا انطر ريالا ب ىلق ناك عملا وا

 |طةةبارمثلاءاصتخم نو كبح, ناؤاعم بارسشلاو دربا | ىلا اعجار قاسغلاو سهل اءءانشت مالا نوككنأ

 نئدملاديدصلاو هلاهاملارب_غانارمشالو اخ ادربا مية نوةوذيالرب دقتل !نوكي نأو هذلوالا لات>الااما ١

 ديدصلاوأ ةنوضسأ ا!ىفغلابلامي4لاالاابارشابفنوق وذي الربدقتلا نوك,نأو ةىناشلا لات الا ماو

 | برعشي نأ نكمأف عئامهناانلق با ارمشأ | نع ىثةبسا ف دكف ب رشي ال ديدصلا لق ناقمدا رع لع أ هللاو نتن ا ظ

 ةزجأ رق( ةماسلنا "هلكسملا) مولعم ههجوو سنا اريغن هءانئتسا كلذ ناك نكممرمغ هنا تدثناه لب اف

 | فيغذلا,نوقايلا أر قو لاس قع لاف هن اكف دي د شنلاناهاسغ هنع صفح ةناوز نم مصاعو قاسكلااو
 | ءازج هنا .دعباهفنيب رافكلا ب وةععاونأ جرم إل ىلا هت هنا لعاو مسا ىناشلاو تعن لوتالاو بارمث لثم
 نوكيف :ديدش ةصععاونأ مهما بدس ديس وةعملزن ىلاعت هنا (لوتالا) ناهجو ىلا واق افد

 | ردق ىلعدزب | ثدح نم قافو هلا( ىناشلاو) اها ثم ةئيسةئيس ءازو ىلاسعت هلوق هريظنو بن دله اقو باهقعلا
 ةغللا ىلا دحاو قذاوملاو قافولا نوكي نأ (اهدجأ) اهوجو هيف نوبوصتأ ارك ذو هنع ص قش لو قامحتسالا ١
 (اهئلاثو) اهافدمولاعأقفاوءازسربدةةلاوردسملا ىلعامصننوكبنأ (اهننانو) اقفاومءازربدقتلاو |
 ءازملا كل ذناكاملانههكلذك ىناملا كل ىفالماك هنوكل مركولضفنالف لاقي امر ددملاناغصو نوكيثأأ |

 فاشملا فذ_< نوك.نأ (اهعادو) اهاقو هنوكيءازللا ف صو قاةصسالا قفو ىلع هنوك الماك ْ

 غلاببا'باذعلا اها هنوكي فدك لب:ناف قفولا نملاسعفاه اف د وح وبأ ًارقوقاقواذءازسرييةةلاوألا
 ناك اذاةنسلا لهأ لوق ىلعفاضيأوةدحاو ةظانرغكلا,نامناللاهافو:361بس< ىهانس اريغلاةة ثلا ىف

 مهنانعا مدعي هللا لءناكف ةلزتعملا بهذم ىلءاماوهلاهافواذهنوكيف.كف هداحاو هلئا قا اعقاورفكلا

 يناثلا ىفانملا لاش دا, فءاكتل ناك نييف انما !دحأ ماسق ع خلعلا كال ذات اذا ان فانم مهما عا دوو الصح
 ديدشلا ب اذعلا اذهل ثم نوكي ف دكف نينف انما نيب عجلان افيلك:نوكيو هنمعو هناذلاهنسمدوجولا ىف ١
 كلذ نا لابجالا ىلءنيباملىلاعت هنالعاودي ريام مكحيو ءاشيام هللا لعفي اناق مرذسا اذهلاملاهافومئادلا 1

 اوناكمما) ىلا.عت هلوق (اههاأ) ناعون كلذ دعب ىهو م ئارج عاونأ حر مث مهمرج قو ىل_ع ناكءازملا ِ

 قاشلائثلاوناسالا ىلع قاش ءيثباسحلانا اوهو (لوالا) نالاؤسهبفو (اناس> نوجربال ظ

 (اهدحأ) هوجو نم (باوملاو)ااسح نوشضالا وناكم ما لاقي نأ بعلب ىجري هناهمقلاستنال ||
 مكلام ىلاعت ةلوقريسف:ىفمهلوق هريظتو نوذاذعال انعم نوبربال وق ني رمسفملا نمريثكو لل: اةملاقأ ١
 ىلعدئاز هناا باوننأب عطاق هنالهتتاةسروجريناودبالن مولانا (اهسناناو) اراقوهتنوجرتالا||

 نيئمؤماوناك امممناىلاةراشااناسح نوسربالاوناك مما هلؤةفرسفكلا ىوس ىصاعملا عسجب باع
 ءاجرلاوهعقوتلاماسق ف رمش ناالا هل عقوتم شلل ىجارلا نال عقوتلا ىن_هعانهسهءاسرلانا (اهثلانأو)

 ءارلا بئاسهتنا عم باسل نا ىلءاهسنت ة يالا هذه ىفنأ (اهعبارو) هعاون فرش سان سنلا ىف |||
 ىلاعته تو باوثلا بناس ىف دعولا مك ىلاصت هللا ىلءاقح درعا ن الكل ذو فوهللا بناس نمبلغأ هم
 مريجبالف هيلع هريغلاقح ناك أم ظقسالام أ هسفنىح طقسر دق ميركلاو باقعلا بناج قدبعلا ىل_ع قس |

 انا: (ىاثلالاّولا) فوامارك يلو ءاسرلارك 3نيسلا!ذهلف بانسلافىوقأ ءاجرلا بناع ناك
 |رفكلا نم عونلا اذ_هىلاعتةقلا صخ نأ ف بيلا فرثاكلاو حئابقلا نم عاونأباوأ دق اوناكرافكملا |
 نوكتسحت امنا تازولظ#لاكرتىفو تاريملا لهف ىفناسسنالاةبغرنالا (باودبا) مالا لق فرك ذل ]

 | نمنع مسهل تاسست سلا نمئث ىلعمدسقي ل ةرثالاركشأ نخةرشالا فدي عفتن نأ ببسي || 01|
 !ٍ اراك

 ا نبع

 ويب ع

00 



 4هؤ

 أ اناقه فوق لق نافنودعتاس< ةذسفلاك ابنم ع وءلا ةئس لأ ن ودعم س لوس ل ولات بقا خ نكل و ىهامدخأ

 ُ لاو 0 ااا بتوناوإب ولى: ءانعم ريغراشا اله باذعو ةمهانشماجناالا تااطنا و

 | ًارئنانا (لوألا) هودحو نم باو لااملقك رءاشامالا ”لمقلا له أ ىفهلوق لاؤسلا| د هريطتوادراو

 أ الكاراقجنأا مة وباي مسمن فعملاو هانم دح اولا بقل ا امن اوي مندل بتح ”ىذم ىلع ل دربال باش>الا

 [ نوقو ديالاد احا هيف نوشيلب مهنا ىنعملا اجلا لاه( ىئاثلاو) دبالا ىلا اذكهورختآس مح هع بقح طع
 انارمشالو ادرب اوقوذيالناوهو بادعلا نم ع وذا تءةون با.ةدسالاهد_هفانارمثالو ادرب/تاةد>الا ىف

 به (اهثلاو) باذعلا نمرخآ سذج نم قاسغلاو سلا نعباقسالا »نول د متاهاسغوامحالا

 نوجرذيال مما لعل د قوظنملاو موهفملاةلالد ورشا ىلع اذهةلالد نكل ىهانتلاد.ةءاءاقحأ هلوقنا |||:
 ]| جاد وطال نا كشالو ميقمباذع مهاواهن نيج راخم مهامورانل نم اوحر نم نأ نودي ربىلا,عن لاك

 .ةريخو هرطمل-ةا ذا انماع بت نماءاقحأ ن وكلب نا ردد خا اه»و 3 , الاف فاثكل آت 7 3 دو

 'نيدحم نيب تح هذ نيثبال ىعمم.نءالاح بصتنمف باقحأ هعمسو بقح وهن ئزرلاءأطش أ اذان الف نحو :

 انارشالوادرباجتنوقوذ.ال) ىنكاءتهلوق (اهغبارو) هلرغ متت اناريشالو ادراج" نوقوّد.ال هلوقو

 ١ امالك اذه ناك هي لقنملناو باق الا ىلا اداعاهيف وق ريمذل او ل .ةامجالصتءابارش ءالوادربابف

 هلا هنا (لتالا) ناهجوادرءلوق ىف(ةيناشلا هل ثلا) مهجىلاادئاعاهفهلوق قريمضلا عا انو معا
 ران نم عنب لظو أةدران مب رنم ةحار هم نوكيامر كا 225 عمدوقو بالما دارااوفورءملادربلا

 || ىءاغاوءاَرفلا لاف ىتعلاوبرطقوءارقلاو فاسكلاو سفخالا لوقوهو مونلا اتهه دريل (ىاشلاو)

 رعاشلالوقمونلا دربلا

 در انهتافث رنزعوا تع « ىندصت ىلءاهنشا متدرب

 | مولا تقذ لا ةيودربلاتقذلاسيال هلا (لوالا) نيو هناا قاوكس:ىناثلالوةلاءنولئاااو

 | نكاوهباوذأت درب دولا كلذتا بهوا درباوق اذام مهنا لاقي نأ عصي الفربرهمزلادربنوةوذي مناىناثلا 0
1 

 ا لاق لب دربلااهيةنوقوذيال لقيإل هنا فاشل نع(باوماو) هملع قوذلا اهفاقالظ ازا فئالاوم_فلا

 || (ةعبارلاةلثسملا) ادج ىلغااراطلا ءاملا يملا لب لطابوهو باذملار فصلا هنا ميلا ىفاوركذ (ةثلاثلا

 | ةرعمتم راف قاسغلا نول وقيانخياشم ومب ت ؛ك ذاعم وبا لاق (اه دحأ) اهوسو قاسغاا ناوركذ

 | ىمسيىذلا اوهو قاطدال ىذلا درا! !ئثلاودقاسغلانا (اه. انه كاشات هنورذةدي ىذلا يش *|نولوش

 || قرعلاو خيقلاو ديدصلا نم همه دول و راثلا له أ نيعأ نمل.تسامقاسغلاا (اهئلاند) رب ريو هززلاب

 ا  قاسفلا([عبارو)اناقسغواقسغؤسفت هنبع تقلل 4 قو: ةرذقة ملا تان ووط مرار اسو

 دلال هأ نتنالابندلا ىلع قارهيقاسغلا نم اولد ناول لاهت مالنا هيلع هنا ىورام هل مادو نتتملاوخ |
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 كا

1 
30 
/ 

1 
 ١ ًاهوركمدوسأ هاش قانسغلا توكف قو اذا اع مما نم يسع

 ١ ١ |ريدقتلا ناكجدرابلابقاسغلأ ان رسفنالوةئفاذه تفرعاذا ملال !ىشل ا شنح وجدا يدوتسس

0 
5 
١ 
[| 

0 

 نوتوذلال هلوقناكح اجلا لوةانرتخ انا (ىلوالا هل لا) لاسم هو (اهاقوءازحاهابغوا مجالا

 ا نالززاجماضيا مونلاقوذاذكفنزا#دربلا قو ذنا[كلؤالا نع (باوطاو)دربل ا اوق ا دقن ناك يك

 ١ ا هرعوش:ة-ااءاوهلاو ادرانءاوهالوا دراافنا ف نوةث سالى أ ادربا مف نوقو ديال هلوق نم دارملا

 ١ | هئملا) هملا نوكرتسيو هينو عفش : ىذلادريلاوهواد_او اذرباهفنوتوذيبالىأ ادرباهيةنوقو ديال

| 

 ا 01 ل واسود دعما مالطا اكو غال 22 هدم كسانارششنوددعآلو

 ْ | | ان اع فدريلاو ةدسءولأ دشنأو موناايدريمف ماشي ناآثطعالناف :« مدح امص درع : هن الدرب مونلا

 ١ تاراسعاو مونلا نم قعنسامدولا نم نباص ىأدولادرلا عنمبرعل ا لاشمأن هو درمملا لاق موثلا قعدت

 : 1 اراها ىلع ل عمال ةروهااَهَق ةعةلسا ىلع ظفللا لج نكمأ 1 اذا هنال ىلو أ لالا لوقا

ْ 



 خاآ/

 تنس نسيت ١ تس
 حج م م ل مس ممل مص دس يصف سما دع ل معمل صو وس يح تع وو بس عم

 ْ تايثلاو ةوقلا ىفاواسنمءاصح | ءانبص أ ىش لكو لاق ىلاعت هناك احلال ااودنق مالسلا هيلع لاق
 | ىلدعدروامن اديك أل ذه ناو ءاووملاوءاصخالا كل ذديكتاناككهلوق نءدارملاف بوتكمالدك لاو
 | بجو هنال لاوزلالبةءالءاشالاب هنا معو لاوزلا لقي ب وتكملا نافرهاظا! لهأ مادهنأب قدليام بسح

 | هنوك لاح هاند اءئىثلكو ىنسعملاو ايوةكم عم ىفالاحاناتكهلوق نوكي نأ (فاثلالوقلا) هتاذا
 لاق مث ه ةلئذلا فص ىفوأ نيم ماماىف هانيصح أ ئثلكو هلوةحح انوذهغاح والافابوتكم |

 اهافوءاز هنوكىداغالؤأ باقعلا لاوحأح رشاملىلانعت هنا لعاو ) اباد عالا مك ديزن نلفاوقودف )

 | داعأ مرجالاافوع اج ناكباقعلا كل ذ نا نمالو؟ ءاعدا ام ةصصر هظو ةصبشلا مهلاغفأ ل يصاضت نيب
 ١ مح ابق نمهح سس ماسة تاسع لاعم قوذلاب هال ا نا ىلعهنف'ا ارمللءافلا واوق ودنلاهو باَةعلار لص

 ةغلابملا ىلعةلادةي الامذه (ةسعدارلا هلث_لا) اهتافوءازسهلوق ةدئاف نيعدافأ اغلا اذنهنمهلاعنأ

 هوقىفهلا (اهانؤ) ىتلاىفديك أتلنلةلكو ديرتنا فوق (اهدسحأ) هوبونمبيذعتلا ف
 لاك ىلءلدياذ_هو ةهفاشملا لسس ىلع مهركذاوقوذف لوقف ةيراغمل اب ,هرك ذابابس نوديربالا وناك
 مهحاشف دع مهلا عال قفاومءازن هنأ, مكح غباقعلا هوسودةعىلاعت هنا (اهتلاثؤ) بضغلا

 ةغلابملا ىلع لديكلذو اهب ى وتفااكلتداعأ م لئالدلا ماهأو ىف ىلاعت هناكف اوقوذذ لاق مث ظ
 عون نماونا تس اطكراشلا لهأ ىلع نارقلا ىفامّدشأ هبال هذه مالسلا وةالصلا هياع لاه بي ذَعَتلا ف ا

 ةسفص ىلا ىلاهتهلاسلأ (لوالالاؤسلا) نالاؤستي الا ىفقيهسئمدْمأب اوث.غأ باد علا نم |
 | نيرسسةملاراك[ لام (باوخلا) مهمكدةفاوقوذه مها لاقاملا وهف مهيلاراظمالو مهماكبالو رافكلا

 مك ديزننلف لوقي نأ لئاقلا كل ذب قملدالهجولا اذه لع لوةي نأ لئاسقاو او قو مهل لايف الاريدقت |
 مهءاكيالو ىأ مههاكبالو وق لاقي نأ باول ىف برقالاو هلنانالا ليال مالكسسلا اذهل, اياذعالا |

 مهملكيالو ةوقناف ةنيرقلا لوصح د نعام سالدبعب ريغ مومسعلا صرصتة ناف عفاسلا بيطلا مالكلاب ||
 لاؤسلا) بمطلا مالكلا نمالا لها كلذوانزو مها ييقمالو مهعفتبإال ىلا عت هنا ناسسل هرك داما | ا

 تناكامتا لاقي نأ اما ةداب نزلا كلت اديأرف اكسل! با ذعىف دي زي ىلا هتدهنا ىلا الاةذهتلد (ىناشلا |
 | طقس اذا ب ركل اواناسح ا سعالا لوثأ ىف انوك :نتناكرهل ةقصتسم تناك ناف ةقكمريغوأ مول ةةكسم |
 الط ملا اهلاصبا ناك ةقصتسهريغةذانزلا كالت تناكنا امأو كلذ دعب هبت نأ هب قيلبال هئاق هسفن قح |

 || كلذ بس<هريثأتدادزاماداذااذكف هناذ ةيصاخ بس رثويىثلا ناك (باوبا) هتلا ىلعزوجمال هلأ
 تاعوالا نضعد ىف اهكرتو ةقسم :دابرلا كلف اضي اورثك ؟ماليالا ناكرثك أ ماودلا ناكالكمرالفماودلا ١

 راسخالادع ول هعتأ رافكلاد.ءو رك ذا ىلاعت هنا ءاو دار ال عأ هللاو طاقسالاوءاربالا بج وبال
 ًارافموةريثك عضاوم ىف هريسفت مة ةئدقف قتملااما (ازاةمنيقتءالنا) ىلامعت هوت (اهاثأ) د ومأوهو

 دارا نوكينأ ل ق<زوفااوزوف عضو .نوكي نأ ىلة<وة.غبلانارفظو ازوذ عم اردصم نوكي نأ ل قي
 نيئهالا عوتدارملا نوكسج,نأو باذعلا نما اءازوذهنمدارما نوكي نأو بو طاانازوف هم
 || عومدجز وفل مريسفتنموباذعلا نمةاحتأاءز وفل نهري سفتن م ىلوأ بول طايز وغلا هريسفت نا ىدسنءو
 هلوقوهو هد_هباعز اة ارق ىلاعت هنال ذو توا_طملا ىلا لود ولاول الهانم تالا ىنعأ نيرضالا |

 لوصح نم مغأ الهلا نم صالمن ا لق نافردقلا اذهز املا نمداراانوكي نأ ب جوذايانعأو قث ادد ||
 ْ زوفلاامأ رخل اوةذللابزوفلا مل سيال الهلا نم صالللا نالالقمسهالاريغرك ذو محال لمه أ لفةذللا ٍْ

 قثادلاو(انانعأو قن ادس)هلوق(اهنناناو) ىلو أ اذهرك دناكتف كل الهلا ن مص الخلا مزلتيرياناوةذللاب
 اءانءأو هلوق فريسكتنلاو هناوظاحأ ىأهياوق د أ مهلوق نم هماع طوخ ن اسس لكىه وةقيدحن عسوج | ا

 ىشو بءاك عجب بعاوك (انارتأبءاوكو) لاسعتةوق(ائلامثو) بائعالا كل: لاح مميت ىلع ديلا ٠
 ْ ىلا اوق(اهعبا د يذقلا و بمكتاكودنلا ف ىدثلان وك ىأ تكملفتو نيد تبعكن ىتاادهاتلا | ظ
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 عونلاو) ريخ لك اوك رتو ةرش لك اولعق مهنا ىنعهسدنتااسح نوجرإالا وناكم-مماهلوقذتاركنملا
 ةيرطتنيتوق ةسناسنالا ةةطانلا سف نا ل_عااباذك انتاب اباووذكو هلوقمسولاعذأ عابقنم (ىناثلا
 أ! مس ىف هبر يهازبا لاه كلذلو هب لمعلا لج الزي, ناو ةناذل قاما فرعي نأ ىف ناسنالا لاو ةماعو أ
 ظ :ودلا لاك ىلا ةراشا نيا اضلا ىئدق1 ودب رطل ةودلا لاك ىلا ةراشا م ىل بهن نيل اهلا ءىةطأو

 || اوناك منا هلوقباه داسف ىلع هنف ةءلمعلا ةقا !ىفام 5 نيرحالا ىف مهلاح ةءادر ىلانعت هللانييانههف ةملمتملا
 ظ | تاعاطلا نمئثفني_.غاررب_غوتا ركدملاو ممابقلا عسج ىل_ءنيمدّقما وناك ىأانا.س-ن ودجربال

 ني ركتم اوناكىأاءاذك انتانتاما وبذكحو ةوغب اهداف ىلءهبنفةي راقنلاة وتل اىفامأوتاريداو

 ا | اوناكم سما نيب ىلا عت هئارهظريس سهلا نم ءانرك ذام تفرعاداو ل_طاسلا ىلءنب رمصمو قعلا مهبولقب :

 |كلذكمتهلانعفأ تناك الق هنمدي زأوهامدووالةءل تس ثدح ىلا داسفلاو :ءادرلا ىفاومغاب دق
 فئاطل مظعأ ا اهافو ءازهلؤقىف همّدقام ةحصاذ_مب تدثفةىظعلا هب وّمعلاوهاس موت اللا ناك

 ١ |هلاهرب و هنا شولمد قيلياد سلق د_ملافد_تأانهل هندلو ترة سادق ةيظعلاراودالانا عمئارقلا ْ

 || لديااذكحادتا”اناوبذكو ىلاعت وقنا ل_عاورارسالا ذه ةفرعم فيعلا اذ صخام ىلع
 1 ل لدي كل ذونآر لاو عئارمثلاو داعملاو ةؤينااو دولا ىفىلاعت هللا لالد عسم جاوب ذك مسمتا ىلع :

 ل|لا ةراي دكت ئأاءاذك هلوقو لسسلاءاوسنعد_ةبلاوداسفلاوةءادرلا فاني رظنااةوقلا لاس لاك
 ]5 135 جاجزلا دشنأو لدعفتلارداضم نه

 0 ايثافشنماهواضقح وخنعو « باص نءىنتني راملانط دقت 0
 . أ ىلعمتمىارعاىللاقو اهارش صنمقلا تقزخءريطتو ةيناه يصف ةغل ىهو ءاّرفلا لافءاذق تبضق نه |
 | دقلمهضعب اقف ةيارشفأ تنك ف اشكللا بحاص لاهو راصعلامأ كلا بح أو لذا يتق ةورملا ||

 || 0 ةوقللدب ني ذكردس.هلا (اهدحأ) هوجو هيفو شقتتلاب ئرقو هب عمساماراسقا-مرسف
 ظ 1 هياذك هع رملاو ل اهتنكوا مق دصخ ؛

 ||| هبصتنأ (اهتاثو) اناذك اوونكنانتان اءاوبذكو ينعيات امن ضرالا نممكنيتأ ىلاءثهلوقلشمودو |
 ةيذاكملا نعع باذكلا لع نأ (اهئلاثو) بذاك ق!طايبذكم لكن الاوب ذك ىنعمنمضتي هنالاونذكي
 ناكو نيذاكن [ملاد_:ءاواك اذام_مالنيبذاكما مب اؤيذكو أ د ذاكماويذاكفانتاب ااووذكوماسنعك ||
 دقو نييذاك انئانانا ولدك ىأ ب ذاكع ج وهراناذك. اضيأ ىرقو هي ذاكم مهندبف نيب ذاكمه دنع ن رواسملا ا 0

 ةفص لهدف لاو ناسج كلوةكب اذك لجر لاةيبذكلا ىف خبلبلا دساولا دب باذكلا نوكي ]
 | ةيلمفلاةوقلا ف مهلاسذاسفنا نيباملىلاعت هنأ لعاو هيدكسح اطرغم ناذك ابي دكت يأ او ذكردسا ]|
 |اهتسفيكو اهتنك ىف لاوحالا كالت لم_ض اف:نانييتاءاهنلامظع أو تاءاغلا ىصق أ ىل غلب يرظتلاةوةلا فو ||
 |لئاس هنو (اتكح ءانرصح !:ىثلكو) لاقفال مولعم باقتعلا نم هءاع نت سدامر دقو هل ةمؤاعم |
 | أرقو'ئث لك انيصحأو ىءملاوهانيصحأ ءرسسفي رعضم لعفي بوصنم لك حاجزلا لاق (ىلوالاةهلثسسملا) ]|

 وهاك هون لك انلعىأ ءانبص أ: لكوملو (ةيئاثلاةلثسملا) ءادشسالا ىلع عفرلا,لكو كامسلاوبأ ١
 (ىلاعتهنوك ىل_ءلدتاب الاءذهنأ لعا وهونو هللاءاصح أ, ىلاعت هلوق ه .رطنو ل ديءةيال ولوزيالا-ابع : ش

 |نمءاعدااملا رب رقما ذهرك ذ ىلاعت هلال كلذو لب وأتلا ليقنالثب الاه ذهل ثم نألعا وتانئزلس!ءاملاع |

 |اهتارابتعاو اهل او أو لاعفالا كلت ت اهي ملاعو هولعفام م.م ملاعانأ لوقي ىلا_عت هناك اهنافوءازخهلوق
 |نوكج,امردفال!باذعلا نمو_بلا لصوأ ال مرجالف باغعلاو باوثلا قاقكتسا لضدت ا عاحال ىتلا |

 ْ روظادهثيناذاو تاس اباملاعىلاعت هنوك تدنول ميا ار دقلا ذه نا مولءمو ممل انجالاهافو

 !(امهدسأ) ناهجو هيفانللك ءانيصحأ وق (ةثلاثلاهلّمملا) . اعطقارفاكر اكس هركس أ نملك
 1 اذهاولعلا ةَوقىف ةياهنلا ىه باكل نال ةظفللا هذهىلا ةظفالا كلت نعل دعامتاو ءاصحا ءاند هدأ ريدقم|

 ايوب جل د ل. مج دس مس دسم دوس للاخ

 هدو دقن مح اوبمب

 امس

 لاق
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 ىأانالفتيسحأو اريثك ىأااسحءاطغةستقنب'لوقوهو (ثلاشلا هجولاو) .ناسحربغن مسرتا: أف
 ارا دس اواو انا 5200 رعاشلا لاف لترك أ

 عئاجم سيل ناكناهبسحو . « .اعئاجن ناكنا ىلعا ديلو ىنعيو ]
 | ىلعادئازنوكيىذلا لضفتلا لصودو ملا "از اوهئذلا باوثلا ل صوب هناك سانا. ( عدارلاةجولا)

 املىلاعتهلا (سماللاهجولا) .باسملا لاس ءاطعلا نع ءازتسملازمت مانا لاه ميلا ءازنملا لأ
 لأ مكلاعأ ب اوثىف تيعارىأ اناس ءاطعءازج ةنلسا لها دعو رك ذاهافو ءازسرانلا لأ دعو فركذ |
 نباأرق (ةعبارلالمسسملا) هدارعلعأ هتئاوريصةتؤن ناصقنو سؤ مكلاسع باو ىف عقبال بالا |

 فاشكلا بح اص درك ذاذ كعك ردملا نعم اردلاكس حملا ند بادن! نا عدي دشنلاب اناس ببطق |||
 تاومسلابر) هلوتب « كا ذ ىف مالكلاا ْمْحْنيَعَمملا دعوورافكلاا دمعو فصو ىف غلاء انا ىلاغت هنأ لاعاو ْ

 تاوهدلابر  (قوالا هل مسملا) لئاسمهمقو (اناطخ هنمنوكلغال نجرلااهتءامو ضرالاو ||
 ةءارقوهوام مفرط او ورع ىلأو عفانوريثك نباةءارقوهوام,يذ عفرلا ةءارقلا نم هجوأ ةئالثدمف نعنرلاو |[

 هوجو عق :رلا فو قاسكل او ةز٠ةءارقود و ىناثلا ىف عف رلا عم لوالا ىفّرلاو سهاعنبهلتا دعو مصاع |

 (اهيئاثو) اناطخ هئمنوكلعال فنّوتسا مهربخ نجرلاو ادتممتاوعسلا برنوكينأ (اهدحأ) ظ ا

 تاوءسلا ب زوهربدقتلاوأ دّتمارعظينأ (اهتانف) هربخن وكلعالو ةفص نجح راو أ ديم تاوعسلا برا

 ربا هسجوامأو نيري نوكلمالو نجرلانوكينأ (اسهعبازو) نوكلميال ظنؤتسا غنج رلاوه أإ
 هنوكب ع وف ره ىناشلاو كن: ر نم لد بلا. لال ار -ىناشلا عفرو لواالا رج هجو امأو كير نم ل دبل | ىلعف !ِ ١ !ئ

 لاوفأ ةئالثهبذعجرب نمىلا نوكلجال هلوقىفريضلا (ةيئاشلاةهلثسملا) .نوكلجال هريشو أ دسم |
 نونءؤماامأ هللا نيك رمشملا يطا الدي ربنيكر مشملا ىلا عسجار هنا سامع نبا نعءاطع لن" (لوألا) ا

 ظ
 ظ

 نينمؤل انا ن_عملاونينمؤملاىلا عجارهناىضانقلالاهت (ىاشلاو) مسنمكلذهقال ب ةيونوعتشيف |
 هلصو أ ىذلا باقفلانا تنئروعال لدعهناتيئاملهنالرومال'“نم هى هظااوبطا نأن وكمال ||

 هتويطاخ بس ”ىأبف م-هة-رسخ ام هاو ل دعنيْسْؤملاىلال_صوأىذلا باوثلاناولدعرافكلاىلا || ٠
 هلا (ثلاثلاو) رافكلارت ذالنينمْؤملاركذةيتالاهذهلبق ىرس ىذ!اناللوالانمبرقألوقلاا»و أ
 امأو هتملاكمو هللا ةبط اذ كال نيقول#_ لا نمادح أن اف باوصااوهاذهو ضرالاو تاوءكا لهالريمذ |

 ري غو وفهناسنحاو شفي صح ىذلاو كلا ىنهنالمالكلا اذه ىلعةدراوريغف هنذابةعقاولا تاعافشلا
 ناطخ كالعالنرقوا_خلا نم اد نا ىلع لعل !ةوج نم لديىذلاو مزال ريغ لالا اذهنا تيثفلولمم
 نا. (اهتانثق) اًئيشدكلام ىلع وكتساللوامملاو كولو يةءاوساملك ناوهو . (لوتالا) هوجو هلأ
 ناك كلذكح ناكن م لكو حدملا قدسال هلءؤولو مذا قدتسال لفي لول هناوه هلع قاكتسالا عم

 نم لكو هع اينغ هنوكيملاع عبشلا مشب ملاع هلا (اهعئانثو) هنع هللا ىلاعتو هريغب المك سم هنا ذى اصقأن
 تاعفم 4لوقي ناوئ شب هبل اطي نأ دح ال سيلف ميسقلل العاق هنوكهنتءا نم لكو عيب العشي )كل ذك نآك ظ
 تدثك ةلزتسعملا ل وق ىلع عّرفتي ثلاثلا هجولاو ةن-لا ل_هأ لوق ىب-ءناءرذم نالوالا ناهجولاو |
 قاحلا نمادس !نارك ذامل ىلاعت هنا ٍلءاو ههلا بااطيو هير بط ام نأ كالعال تاقولخلا نمادحأ نا ا

 ةكئالملاو حورلاءوقي مون) لاقف# هدك أو ىندملااذهرّزقْئشب هبلاطب وأثنى دتابطانع نأ هنكمال ||
 ةدسلرو اد دق تاهولخملا ,انعأ هكنالملانال كلو (اناوص لاف نعسرلا هلنذأنمالا نومك :الافص | ٌْ

 ف.كفهلاعوضخو هتماقوتو ,مرلالالج اةمانقلا فقؤمىفنوءاكتيالممسأ نيبفةناكموةردق مهرثك أو !١
 سقي نارشبلا ىلع كلا !لضفت لوقب نمل (ىلوالا هل ملا) لئاسمةي الا فومهزيغلاسن وكت | | |١
 فقوم ىف نبري_تم نلسو نيعضاخ نيةئ اس او شبام تكشالملاناذي الا نمدوصتملان ال كل ذو ةباالاهذسوم |١

 -<ج م17

 اوناكاذاالا مي اللالد:سالا اذهنا مولعمو مهريغلانوكيف يكف هئاربكو هنزعدووظوهتنا الج |
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 | ىءانكلاو حاسرلاو ةدسعى لاك ةغللا لهأرثك ألوقوهو (لوالا) لاوق أ قاهدلا فو (اهاهداساكو لإ
 | سابعا لاتقف ى'المامبمالغلاءاؤ اه اهدانةسا لاف هلامالغس ايعْنبااعد ةئلتم ىأافاهددربااو
 (اماهد (ىناثلالوقلا) انلاؤهد اوانقسا لو ابغا تفس امرؤ ةطردكع لاه قاهدإ اوعاذ._ه

 |نرعلا لوق نم لولا اذه لسمو ىدجاولا لاق دهام ورتمج نيدءعسو ةربر» ىنأ لوقوشو ةعناتتم ىأ |
 أل شادتماك عباتتملاو ثلللاءرك :ضعبفاهضعب لو دو اهمزالت:تثوهوافاهداةرابخل ا تقجدأ

 |نوكح.,نأزوجي لوةلا اذه ىنعقاهدلاو ةءفاصىأ اه اهدلاق هنا ةءركع نعاكورب (ثلاثلا لوقلا) ا

 كاصضلا لاه رسما ساكلاب دارملاوامهبرصعي نايت وهو قهد عج 1
 0 خوهفنآرةلا ىف ساك لك

 | 7 وزفة درمسإالا هلوق(!مماخو) قاهدلاب تفصو ترصع ىأ ق اهدنا ذار وري دقتلاو ْ

 ١ (لوالا) نالوقهمف (باوخلا) دوعب ا ذام ىلا ايف هلوق قريمذلا (لوالا) نالاؤسب الا ىف ْ

 اب .اندلا ف بارعشلا لهأ نال كلذو ابن ول هرمشي تل |ساكلل | ىفو غل مون ىرجح ال ىأس ا كح | ىلا عدجرت ر
 عجرتةباكلانا (ىئاثلاو) وغلبا وماكو مهاقءريغتي ملاونرشاذا ةنلا لهأو لطابلاءنوماكش ]
 ةغاابلادميديد_ثتلاءباذكلا (ىناثلالاؤسلا) هن دوه كاش *ةنملاىفن وعمسال ىأ لا ىلا ١

 وروما كلو نسوق اةلابلا بقي باس انئاناانا وبذكو ىلاعت هلوقىف هدودوذ' ا

 منا ىننرالا دهو ميظعلا ب دحسح لا نوععسنالم منا ديضي اءاذك ايف نوعمالهلوقنال الري ةفانهه أ

 ] | !نوفمسالم_مناىفةغلاسبملا دوصقملا لب كاذب الا دوم ةم سيلو لبلقلا بذكلا نوععسب ّْ
 | ىناسكلانا(با وحاو) ىئنلا ىفةغلاسيملاهن الان قثالثاو ةغلاسملا ىتدمفي ظذللا اهنا لصاملاوةنبلا

 8 كفيفحلادءا ارقنال لاؤ سلا اذنه ىف هانرّرقاف هضرغلعاو فيفضل: ىفاثلاو ديدشتلاهلزالا أرق 0 ٍ

 ا | لاه <ىمرافلا "ىلءانأ نالدحاو بذكلاو فيفذتلابباذكلا نالالس أ بذكلا نوعمالا ةسيئادنقت ||

 ظ | ىننلا ىفةغلابملاد_,فتفيقتلابةءار ةلا تناك كلذك ناك ذات ناكر دصم باكك ن ذكر دصم ب اذك

 ظ | ىل_ءنيعضوملا ف ةءارقلا هذه نم دوصقملا ل_صعصف توب |ىف ةغلابملا دمفتل تالا فدي دشتلا :ءأرقو

 | ا نيمضوملا ف ديد_كنلا ةءارقب انذش أ ناو لاؤسلا لازدقف ىءانكلاةءارقب انذخ ؟ناكءوجولا لك 5
 || اوبذكو هلوقن - متقتامىلا ةراش !ااذك الواوغل اهنف تومعسال هلوقن !هنعرذ لاف نيقاسلا ةءارتىهو أ

 ْ ( لصاهلاودسافلا لطابلا شوشملا م_همالكسص نوعةسال ءادعسلاءالؤهن ا عمل اواباذك اننا

 ا

| 

 ةسسيصا ثا تسييس سيسسسيس يسيل

 ١ | ةيذاكلامهلاوقأو دساشلا مهمالك غاس-نعو ,ئادعأ ةجحز نع ةملاخ نؤكد ميلا ةلصا ولا متلانا

 ا |هبقو (اناسح ءاطعكيرنمءازتسإ لافت م ةتملالعأ ميعتماسقأ د د عامل ىلاعت هنامممتهلطاسلا

 ازاح عمال ءاظع كلد كححصو ءازحج كلل ذي م هازاح ىعملا حاس:لا لاق (قوالا ةلثسلاا) لئثاسسم

 ١ | كلذوءاطعوءازج دحاولاءوشلا لعس ىلاه:هناوهو لاؤستب الاف ( ةيئاشلاهلثسملا) دحاومحاطعأو

 ا | مهن عملاو قاةصسالا مدع ىدت_سءاطع هنوكو قاقحدالا تورث عدت ءارس هنوكنال لاحت .

 | ثيح نمالدعولا مكب تبناها قاقصتسالا كاذناوفواناوق ىلالا عصيال هنع (باوكاو) 0
 1 او رج نوكي لعل ان قع برا دع ارطنباوثلاكإ دف هنتا ىلع باوثلا بح ون لعفا نا

 || نأ (لوالا) هوجو هيفاناسح هلوق (ةنلاثلا "هلشسملا) ءاطعن وكي ئثدال هلا ىلع بحعال هناىلا
 . ىلا وس نم ىسح هلوق هنمو ىنافك امىأ نيس أ امىناطعأ مهلوقنمذوخأم ص جوك

 0 هلوق هنموىل اوسنمىنافك ىا ىلاح

 اياب ىلنع ًاءالرجي لوا 0 قع هب تالا اخ ظ

 4 ةقديردت وهند دعا اذا 4 عودلا تنس> نمذوخ أءاناس- هلوقنأ (ىناثلاهجولاو) ىنك امىوطعأىأ |

 ىلعدا زااردق ىلاعت هنال فاسعضالا نم دسعواق هل ب وامر دةدىأ اناس“ أطع ْ
 ةحودح وأهم الث

, 

و فعذتةثامعبست ل عهجوودفاعضأ ةرششع عام
 1 ١ قورباسلا قويا اتاك هان خالام ىلع هبو

 ا
 اه



1 

 هاج
1 ُ 

 اية لالا (امهدحأ) ب ريدقتلا اذه قع نالا اديهتمدقىذلا كار ان

 هيي اناا اقم ستقام رات لاك لن تو ةناس لادا :..لقيل نا (ىناثلاو) عسجا رلاربعضلا فذخ تمّدق
 ١ نالدأ لك ىف ءاعءر ١1اتناروطالاودو (كوالا) لاوقأ هثالثدب الاى 06 انما ملا هيلا ترظن |

 | ياقعل الاهل سيلفي رفاكلا ا لع مّدق ناك ناو ميظ :ءلاتاوثلا الا هل سيلفنيقتملا عمدة نأكن ا فاكمملا |

 رظان .مول هلوةيدار ماوها ذهف يده ىوسرمأ ىف نيفاكملا ن ههمأمشلادرو ع ناءاحرالفىلاعت هنا هةصوىذلا |

 وحد (ىاثلالوقااد) راجقلا لع مدقناهللد دوواربالا لع مدةناهل ىوطفداديتمدقامءر 4

 هنتحرو هللاوذعىلار_طانب كل ذكت هادي تءدقامىلار طا اك نمو انالرذاكلاوهانههءرملا ناءاطع
 الا سل ٍباَقعلا نم هلا ل_صوام ناله اديتمّدقامالا ىريالووذباذءلا الا ىربال ىذلارفاكل اامأو ْ

 هلعاوج> او نمؤملاوه انههع رماها دلة و لجل وم (ثااثلالوقلاو) هيلباعم موسيزرم

 انام اد م ناك اكفامارت تنك ىتتيلابر ةاكلالوشنو هب . الامده دعب لاق ىلإعت هنا (لوالا) نيهحو | ١

 هرشلاوريسملا مقاما نءؤلاناودو (فاثلاو) نم 200 .لوالانوك,نأبجورفاكل لام |
 ا نوكسحي الذ باقعلاب عطاق هئافر ذاكلااامأ لادا ث د فدكر ظتنمف احرو فو ىلءىلاسعت هللا ن موه |

 ريما نأب نول ؟اقلا (ةمااثلاهلكملا) راطتنالا لصعال عطقلا عمنا سهالا ثدح فدك هناراطتاهل

 ايلا نكيلالاو كاذك مالا ناالولاولا قف الاءذ_مياوكسق باقسعلا بجو ةشلاوباوتلا بجو ظ
 تاهل باوثلاببو لمسنا ناألع (باو +لاو) رخآئو *ىلءلبهلع ىلع باقعا او ب اوما! ىف ل>رلا |[

 همفف ( انارتتنكى تل انرفاكلا لوةيو) ىلاعتهلوقامأ «. تاذلامكحال ل_ءلاو دعولا مكي نكل ٍ
 وةعلاو ناعالا د هناف نمؤملاامأ هادب تمّدق د :”ىأءراارظن ةماسقا!مولنا اهدا ف

 هللا ن١لافام لعوفعا |عقوتالذر ةاكلاامأو* 0 نأكل دنودام رتسشتولاهام لهي 52

 ناك هنا (اهءنانق) افاكم امد» نك ل ىأ ايارت تنك قتيلان علال تل دست هل 232 ١

 تاك اهتسلان ىلا عت لوك اءارتتنك اك تدشبو تأس ملا ثعبأ ل ىنتملاباذه ىلع ىنعافابارتثعبل لبق 0

 (امتان) ضرالا مهب ىو تول لوسرلااومءواور ذك نيزلادويذشموب هوقو ةيضاقلا
 : غابلاتا

 : را ولا ةاكا ىنةيفانارت فوكةبساحملا دعب اهل لاقي متءانرقلا نمءامدلل ص ةيفرمش# | 1

 ىهيذ اه داعأ اذا ىل عت هن ا لاهو كلذ ةلزع ملا ضعب ركنأوهقا باذع نم صاشنوابارتهصينأ مالا كت َز

 الواببرا رمضالاك كلذ نال عفانملان ءاهعطقب نأْز از ل كلذك ناك اذاو هملع ل ضفتم نيو ضوعمندب |

 اتم ناكانلك هللا لب اهضاو ءاودذمتيهتااذاّن أنا .طاهذهنااولاق“ الوهنامةرخأ 3

 ارذواذااضيأ عنتجالو اقل لاقرانلا ل_هالاباقءةروصلا عبق ناك امو هنا ل هالاناوثةرودلا نس ٠

 ( نوكيالف ملالاب روعشاه' لمعال هحو ىلعا_ّماسج هللا لد زننأ لّةعلا "هلماكر يسغى هو امضاوعاهلنا |
 || اعضاوتم تنك ىتيلابهانعمانأرت تنك ىتيلابهل اوق لاف ةمفودا ا ضعب هركذام (اهعبارو) اررمض كلذ

 نأ ىف مسماونوهدلوو مذآ ىري سلبار ذأكلأا (امساخو) ادّرةماري كتم نك [لوهللاةتءاط |

 هباكرأ رساوهدا رع لعأ هلناو نيطن مهمل ورأت ٠ نم نما لاف نيس هزةدحاىذلائثلانوك

 ةكمت انآ تسون زعير تاعزانلا ةروش

 ( مي رلا نوحرلا هللا م )

 ناَدلُأ شم همق (ارعأ تارب دم افاةمس تاق اس !افاهستااسا اواطشن تالعشا ذااوافرغتاعزانلاو) | 1

 نوكست النأ لقي و د او ئشاتاسفص نوكتن أ ل < ةسجنا تاماكتلا هذهنا عا (ىلوالا لكس تملا 1 ِ ١

 هلوقفدكنالملا تافصاحرسأب منا( هدحأ راهوجوة الا ىفاورك ذدقف لالا لاسقحالا ىلعامأ كلك ١١ ١
 رهو: ثباهوعزنرافكلا سوفن او عزنا ذاف مدآ بس وغن نوعزني نيذلا هكتاللا صاف رغتاعزاسنلاو ١]

 لمذلا ىلا ىهتشر يام اذوب اذا سوةلا ف عزان اا قرغأ لاقي قرغأف سوةلا ف عزنمهلوقو .ذوخأم| 1 ]

 7-0-2 1 د

 ا
0 

| 
 ١

 ا ار 01



 يرو سب بسس سس سس سس مس سس سس ست حس سس سو

 | نم متع كلم هلا دوعسم نب! نعفةنالاهذهف حورلا ف اوهفاتخا . (ةيئاثلا هلعسملا) .تاهتولخملا فرش أ
 | مدا نر وص نق ءقاخ دهام نعوا ةلخ دكشالا ام_ظعأ نم كإ موه س ايءنبا نعو لاسجلاو تا ووسأ ١
 | سابعنب|نعو حورااوؤ د ءاّمعم اذه ىلعو مدآون مهةداتقو نسحلا نعو سانياو سأو نوب رمشدو نراك . ٍ

 | لاف ىاقلادنع رات اوه لوةلااذهو مالسلا هماع ل: ريس ه”ىعشلا ولاصذا!نعو سال احاورآ

 ا مالكلاو لي رج نم عمم ماسقل نا تنثو مالل_سلا هماعىلي ريج منسا مسالا ١د-هناىلءلدنآرةلانال

 | مصيال ىذلانآرقلا ىلاوأ هفرعنال قاخ ىلا هسنعمبمالا اذهف رمصي ف كرف هن ذؤر نأ عضد و هنم ميد
 | عمو ءانركذ ىذلا فالتخالا ىلعحؤرلا نا عملات رو < نأ له_:عفاممهلوقامأ ماسةلان هفصو
 | لسمالاف فصلا وافوةذصزو و نيقصنوموقي ى-هملانوكي نأزو وا دح اوافدنوموقيةكتالملا
 ا انفصءدسو حورلا موق. نيفص نوموتنمسملا ني رمفلا لوةرهاظو عجب او د_باولا نع“ ىنيفردصم

 [| هوقاافوةصنوموةيىلب ممطعب لاهو مهفوفص ل ثم هقلش مظءنوكيف ا دحاواسةص مهلك دكت الملا عوقتو
 1 |(!.ددسأ) نال ارق هش دوعت نهىلاءاننة الا (ةئلاشأا "هلة #سملا) افصافص للملا وكب رءاحو ىلاعت

 ١ | لود د:ءالا نو ماك الك ةاللاو حورلا نا ىلسع تلد الارب دة | اسف ىلعو دكت الملاو ح ورلاىلا

 ١ | ءملاو هنذاءالا هدنع عفشي ىذأ | اذ نم ىلاعت هلوق هريظنو ىلاسعت هللا نمنذالا لوص> (امه دنحأ) نيطرمث

 ل لعلوقلا كلذ ف نحرلا هن ذأ ام لة نافاناوص لوةينأ(ىناسثلا طرمشا او) هنا ن ذادالا نو هاك. ال مهنا
 1| نحرلاّنَأ (لوالا)نيهجو نم باو اواباوص لاقو هلوقىفةدباسغل اف ةلا. ال باوص لو تا !كلذ نا
 أ نوتطنال مهنا لمق هناكف باوسلاءالا نوماك الن ذالا كل: لوصح دنءم-منا ملول! ناطم ىف نذأ
 ١ ان راعيئذلا مالكحاا الان وءاك_الو نو دمت نذالاكلذد ورودعب مثمد اكلا1قنذالادو رودعنالا

 8| نوملكالهريدةننا(ىلاشلا هجولا)ةيدويعلاو ةعاضاانمهةصوف ةغاسءاذهو با ودو قدص هنأ
 | هتعافشىف نسرلادل ن ذأ ص قس ىفالا نوع شيال ىعملاو اءاوص لاقو نوسرلاهلنذ نم قحفالا |

 مهنالنيبن ذمالن وعفشي مهنا ىلع الا هذ هب ليوأتلا اذه بحاص تح اواي اوه لاه نمي ناك ص ضشلا كلذو
 ادساواءاوصلاقدق نوك,نأ هقدص ىف ىنكياءاو لاهو هلوتّنال هنناالا هلال نأ ةداهشو»و اءاوصاولاف
 تام_اكلا فرش أوهىذلا مالكا ان,لكفلاوقالا بوهأو ده ىذلا لولا لاف ىذلا صدشلا فمكذ
 لوةااوضرالاوتاوعسلا لهأ عيجبىلا لب طّقف دك الملا ىلا دن اعربغءاس فة #ال انا( ىناثلا هج ولا)

 || باوثلا تجرد نب_اكملا لاو ًارّرقاس ىلاعت هنأ لعاو ىلوأ برقالا ىلا ريهضا ادوعنال ىلوأ لالا |

 مويلا ف صو ىفو ءرثد م دقت ام ىلا ةراشا كلذ ( قحلا موملا كلذ هدهد لاق ةماقلا موب ةمظءرّرقو باقعلاو

 | ق- هنا لق ىفعملا اذهىفالماكن اك الف لطان لك خم دم, و قدح لك همف لص هنا (اه دمحأ ) هوجو قتلي |
 |ءادعامو قا موملاوه هناد.في قلا موءل كلذ هلوقو اريثك اريخ همفنأب فصو اذا هلكرش نالف لاةباك
 ||| هلازا لاقي ىءملاادهبونئاكلا تباشلاوهقملا نا( هدتانثو) اهقس نمرثك أاهلط اءاسنتدلا مانأ نال لطاد
 مويلاوه مويلاكلذ نا( اهئلانو)اقحن وكف كلذك ةماسقلام وبوءانفاا هملعزودعال تباناود ىأ قدح |

 |[  اهفقالالاوح افا دلا مانأامأو رئاعضلا فد كةتورئارسسلا ىل”هءفنال موبه لاقي نأ قصتي ىذلا '

 . || ىلع بار محا ةلزتمملاواعس سم ىأ(ان ام هير ىلا دنع ا٠ امن ) ىلاعت هلو ةمولعمريغاببف لاوحالاو ةموتكم |
 1 ١ هير ىلا دخت تح ءاد_هاريش هيهللاءاش نك دارا لاق هنا س امع نما نعا وورانباصصأوةئشمااوراسخالا

 0 أوهام لكو ةرخ الاف باذعلا ىئءي(ايرقاباذع مانرذنأانا) لاقذر فكل |فيوذت ىف دازىل اعت هنا انام

 ا 0 اذهب ىلاعت هنالاراذنا ءاسمءامغا واهاضوأ ةمشعالااوثءلي لاهنورب مونمهناك ىلاعتهلوقكوهو بيرقتآ
 17 1 انهو (هادي م دقامءراارطتي مون) لاه مث «٠ راذنالا ىءموهو فيرونا اةيامهةمفوخ دق صولا |

 | ]|| يوصتم ةيماهفتسا اهنا (لوالا) ناهجوهمفءادبتمدقامهلوقىفام ( ىلوالا لل ٍملا) لئاسم |
 01 ريدفعل او رظند هب ود:منوك:وىذاا ىععءنوكنأ (ىناثلا) هاد, تمدقءىث ”ىأراطظل. ىأ تم دقي '

: 

: 
| 
' 



 ١ تاي ربح

 0 جدد جمل دودو

 َ ركذ هنا مءالقعال نو حصر نون اوو اولاب عسب ناف نوب سي كلف ىف لكو ىلاسعت هلوقك هس هنلا لمسس ىلع أ ا

 أربع مرح الف اه اوذإ ةعالم لب ةيرمسق تسل جب ربىلا جرب نما رتكرسو ةيرمسق ةممو.لاهماكرس نابهتلاو |

 3 كالذ فلك لاق ذلو ميسلاك ما ىفاهرو سم نالئاقلا ىف عيبسل م مودا | ىف هناا مهجر ةدسعوب أو نسملا ؤ 'ء

 أ تافو ا رهظتذ ضء:نع تاقوالا ضعن ز زيسع .اهتكرحواهري سبيس نا ) امهدحأ) نابوجو همفق.||]

1 

 | (امهت وتس اننلا كنف ادبأ+ مذا ىكو ف اسري هل فيض جاو هللا ةمظعل ىسهت هال هنال مت امد 1

 اهيل فراعم بنا ىهنااك هنافةحاب لكل: ىف دكت الملا بتاهلا را اوهو اس نارا سلا هاوق ظ
 2 اللا فراعم بنا سهىلا ةمسنل ان رمش! فراعم بنا سهو ةصقان ريشبلا فراسعمبتا سه ىلا ةم سناب |

 أ ةفاامانااكوةتوافْم نيقابلا فرامعم بناه ىلا ةبسنلاب دكت الملا كلت ضدي فراعم كلذكف ةصقان 0
 ٠ 9 اللان مل ساحل سل نع :ةفلاخلا كف ضراو هلال ةيهاملابناسنالا عونو سرفلا حروفي

 ا ةنو انتم ةلاهحال تناك ض راو امال ةهاملابةنوافتما مص اضشأ تناك اذاف ةهاملابرخ“ الا صاهث نيد و

 | امهئم دارملا ناتملكلا نات 23200006 |اف هلوةنمدارملاوهاذ ف ىلعتاا تاه ىفو ةفرعملا تاجردف

 1 ”نلماعلا م-مموق لاح حرم“ ىلا ةراشاوهف !ىهأتارب دملاف هلوقامأو . هلةاعلاممَوقلاو- حرش

 | لاعلاراعمهنيذلا ةكئالاا نمدحاو ريب دتىلاضّوْمم ىلفسسلا لاعل لاوس نم لاج لك نال كا ذو
 | ممل ىلا هلقاعلا ةوقلا جربش مدق مرسال لعلا دعبالا م :الرببدتلا ناك املوتاومسلا عاتب ناكسو ىولعلا ١

 ( نال عاو همالك نم هدارعلعأ هللاورداظ لاسق-ا هيرك د ىذلا اذهفمسهلىتلا 'هل ماعلا ٌةْوَقا حا رشيؤعا

 ٍ نمودو ةءزان تاعزانلا دحاو لاهو ةكرالم ا ىلع تامثكلا| هذه لم ىف نعطّيف اهفصالا رد نب لس مانأ

 ١ هكح د :الهلا اواو لاف ثمح رافكلا لوق باغو ثدنأ اثلا نع و الا ىلاسعت هللا هزئدقو ثانالا ظول

 | عزنلا تاوذءاسس.شالا دارملا نالانريس فت ىلع هجوال نعطلا اذهنا ل_عاوانئانا نح را اصول
 1 ودو مودا يهاجم تاملكنلا هذه ليوأتف (ىناثاا هحولا) ثدنأتلا نمرك ذام ىضَتَس :ةءالود_ةلااذهو

 ضرالا تن هع زم اهنا (اهدجسأ أ)اهوجو لقسحي تاعزانلابموصتلا فصوو ىرصبل!ن سما لوق

 || ساق ىل_ءةع زاناهنا لاقي نأ مصيف ع. ززتاوذ تناك ةعوزغهتناك اذاف ضرالا قوذام ىلا بذختف |

 ١ ىدح اولا لاق ذك انو زن بهذ ىأهسبلاع زنموهلوقنمتاعزاتلا ن١ (اهناثو صاتلاو نيالا

 ْ ىنسعف ترج اذا لما تعزنمهاوق نم كل ذنوكينأ ( ثااثلاد) قودسلاو ع رئلاب برغتو علطتا مناك ف

 ا نأ (امهدحأ) نيه-حو له < 5 رغ لوقو نيعملا د اور دة اريسسلا | ىلع تايرا. لاو ىأتاعزانلاو

 : اهلاجلاهك ىلا ةراشاوهوةدارالاو عزنلا كلذ ىفقرسغلاك ب ك او كياءزهىاتاعزئالا نقلا ا

 1 نوكياذهاناق كل ذباهغصو ىعماق ة قطان امسأ بك اوكلاوكالفالان 3 :ملاذال.ةناف ةدارالا كانى

 ١ تاعزانلاف برغلا قفأ ىف اه وسغاهق رغم ووك نأ (ئاثلاو) هييشتلا لمس ىلع ك اوكلاق

 ٍ ني سلا نمموقدرك ذوجرلا ذهواعار 0 معزفتىأ اهيدرغ ىلا ةراشااقر ويا

 ْ ا وهلوقّنأ ىلا ل رب ل وقاوداب ىلادلب نمحجب رخاذا
 | ةصاخلا اهك الفا ىفابب ةصوصخملا | عكرحو هو حرب ىلا جرب نم اها من ىلا ةراشا اطمن تاطشانلاو ةمموملا

 | لاتفاعس تا اس اوهلوقامأورا رسال ا هذه ىف نيكسملا اممأ لمأتف طشنلابىلاثا | نعو عزتلال والان عا

 بد.سد ريسأ ا ىف اًضعب ١ امكعد قمسد موحضأ | ىل مة داس عولا اسما لاق ايست اقياسلافهلوقامأو نودي

 ا | ع تار دملافىلا.هتهلوقامأو اهتءاقتساوأاهعودر سس دآضعبلان ملا .دكرس عرس ابضع توا ٠

 نءكنولم_بدلاقو دل الو نو همت نيو نوت نيح هللا ناصف ىلا هت لاق امىلدعتادابعلا ل 1

 1 فاد سعدلا ركرح سس ثالو باس داو نم“ لااددعاواعتللاقو علماو سانا تيقاومى هلق «لدالا 8

 أ تاريبدتلا هذه اهيا تفض مرحب الف شاملا ىف سانلا لاو-أ اهفالّتّسا سس فات و ةيرالال ودا ١

 7 0 .: 8-5 يح 2 5



 ة

 أناس شنت ةاطكانلاو ال وواندناو ى ع ةغلا قار ال133 'ةلاواكاز غاتاعزاشلاو د هن الار دقق

 أ حور اط_ثنتَيلا دكت اللا ىه دارااو قفربا متءزئاطثن اهتطشنأ او اهطثناولدلا تطشن لاق ندالاود

 | بذح عزتلاف قرفلا ند طشنلاو عزتلا نبا ا هائدصخا.اؤامذ.همقنمؤملا

 | هلوقنال داس افرتيلا نمولدلا طشنتاك نيئمؤملا حاورأ طشنت كت الملافنياؤقفرب بذج طشنلاو دب
 | | ضبت ةف.كح لا ةراشا لالا ناالا هناوعأ و توما كلع سسق اطشن تا.طشاغا اواقرغ تاعزاسنلاو

 0 وقامأ نينمؤملا حاورأ ضرق ةمفيك ىلا ىفاثلاو رافكلا حاورأ
 | هيلع ىلع نعل ةنف لوالا هولا ام ةكئالملا فنا اوطرتاس ىلءءاج نم منهو حاورالا ض.ةةكن العاضيأ
 5 اوقنمدارااوهاذهناق.فرالس نينمؤملاحاو رأنول_سدكت الانا قؤرمسمو ساس. ءنباو مال_سأا

 ١ | سا رس ماديور عب راسن ىحاموكحر, م اطثنتاطشانلاوأ

 هملا لصد الُدا جا مسالا ذىفنوةفرب انه هاذكذ قرغ الءأ ةفاطلو قؤربْلَر مهن هنافءاأق ْ

 و نااولاو كح: الاا ف:اوطرن اس ىلع هول-نيذلااماوادس تاحباسلاوهلوق نمدارحاوهكاذف:َدشو

 | داوملان ,رفاللوة:برعلاو ةحام_اك ءاوسلا نم وهاوزن ل_عفنيعرممءاسعسلا نمن ولزخ تك الملا

 1 الا رانكلا حاورأينوةيسب حاورالا ضبقنكت الع ءرمسف نم مه اممستاسقب اسل اف هلوق امأو م

 قليلا اذهقاورك ذ م دكئالملا ف:اوطرئاسب هرمسف نم مم: .و ةنِطسا ىلا نيس موملا حاور أب ورانل ىلا
 ةةباس ا ناك شالو ةعاطللا وناميالانمدآ نات :يكالملاناقور وبأودها# لاق (اهدحأ) اهودو

 007 (اهتاند) نو رةلاْكئاوأ نوشاثلانوحالاو قلاعت لاك ة4_وطع ه-رد تاريخا ىف

 6-00 و عمسلا ف رتست تناكنيطامشلا نالءامبنالا ىلا ولانزيطامشلا 0 هكتالملا ناي احزلاو

 نوةط:..الو نوك رحال نذالا ل ا |وةاانهت رقسبال لان مهمصو قامت هنأدأر !!نو تح, نأ
 ٠ ىلا نوعرات مما ىهال امهءاجاذ ا دعي قيسا نم وغصو انوهو همه ن هافوخو ىلاعت هللا لال( ىظعت

 1 | !سعأ تا ربدملات ارقام ا واقب_تاقتباسلاف هلوق نءدارم ا وها ذهف هتعاطرامظا ىلانوردابةوهلاشتما

 | ماللا مولع ل.:ادزِعو لذ ارساو ل .ّداكممو لب ربح ىنءد للة هلق ةىتالملا مهم-ملا ىلعاوعجأف

 | ليئاكماماودوئملاو حان را كوخ لد زيخامأا صأ تاسقملا نحو نطرالا ه5 نلت هر ؟ذو ريد

 ٠ | موقومسيلع مالا, لزنيوهف لفارس اامأو سفنالا ٌض. 17 توملا كل ءامأو تابنا اورطقلا,لكوف

 | باصتلاو جاب راو ئسلاو فاي نورخآ موقورهلاسأ ةبتكيدورخأ |موقو مدا د ظذح نولكوم مهنم
 00 لهي لوا تاربدم اف لاقل (لوالالا سلا) نالاّوستي الا ىلع قيداطمالاو

 [لاؤسلا) عجلاماقمماق كلذكن اك اذاو سنطلا هدارااَنأ (باواو) ارملاو اكل ةريثك ارودأ
 أ تاذداكاد (باو+لاو) ىمالاربب دتانهه مهل تنثأ ف .كن هنتر حض مالا ناىلاعت لاق (ىناشلا
 1 نا اودورخ [هجو هم ىد_:ءو باسبلا اذهىف نورسسةملا هلاقام صيخلاا ذ_هفهل هاكرعالا ناكهناستالا

 ا أ بتفاو زوو الا ولسا !!تاففصدلا امأ ةس.فاضا تافصو هساس تافصاهأ دكت الما

 ١ [ًارهاوج ىهىلب ناكرالاو طالخالاوءاضعالا نمسك رتلاو مقسسلاو مرهلاو توملاو ةسيمذلا قالخالا و

 أ لاو الاء. نع صور انبتوك ىلا زاك اان رغتاغزانل او لوقت ل اوصل هذه نع ةأ يمة نفر |
 ْ ا 0 او رمااو نول عزل تاوذو ءتاعزانل اريسفتلا اذه ىلعو هوبولا ع... نمامل حض اعزن
 ظ 1 قحىفاك ةقشملاو فاكلا لسس ىلع سدا لاوحال هذه نءانهحو روق اجا سنيك 1

 ا ناتملكتلا ناتانهفتافضل هذه رءاوهزنتو لاوجالا هذه نعاوخ رخممانهام ىضتقم مهل رمشنلا
 | || متوتحرش (امهدحأ) نامس-ق ىهف ةضاضالام ماضصامأو ةساسلاامهلا وحأ تن. رت ىلا ناتاشا |

 ا : | ماقملا اذه ىف مهةصوقهلالجر ون ىلع عالطالاو توكل مو هنا كلم ةفر عمى مهلاحفي كت ىأةلتاعلا

 00 يدا سس را ار بنل ا



 0 كا

 0 نياساوناكأ ان مهن الاقي نأ دعبل (ىنااثلا). ١ رم برين بح دن ذوو تلا وتلا ضءام ضعي لص || ا

 ل كلممك اوي لقلاق ىلاعتو هناصست هنا هبلعليلدلاو ةذمالتلاو ءاسؤرلانام-قدكناالملا نا (فاثلا |

7 

 || !سمأ تاربدملاف هلوقنمدارااودو ةكمال ملاعي كلصتا قي بلا ةرغو موا ابا ىدقأ ىلاذي رشنلا ا
 ْ نالعاورانهسسع لولو هلوقىف راثلا ىهةسانلاوءئيذياهتزداكب ةوقنمدارملا ىشلوالا ةءعزالاف

 || لد امملعة ذازلا نكعال ىحاصن لو هملع هلا ىلص هنن لوسر نءةلوةنمريغني رسفملا نع ةلوةنملا ءوجولا

 ١ لا ءوحولل هلانتح نود سنل هانرك ذامل اظذالا لام >1 ناكا ذافاهلال_ة4 اغفللان وكل انهوركذامنا
 || اندجوناف .لكدلل ل_ةظفللا ناوهو عبق د نما: :يهذنال هناالا ءانزك ذانم ىلوأ هورك ذام نكي لاهوزك د
 الا هده عسمب هلت جردلإ دشاح ولركشملا كاد ىلع ظفال ا انلجج |( حضرت ثم ادحاو امووذ«ىاعملا هده نيب

 | زوجغال لرتشملا ظفللا تال لكلا ىلع افلا لر دعت كوتش ر دقت ام وهفملا هذه ثدي خ نكي لا ذاام أ هوونحولا

 آل دا رااوهاذهنوكم نأ لقك لو: لب اذه ىلاععت هللا دا ص لوقنال دخل اعممسمو يفمةدافال ةلامعتسا ظ

 ]١ ليدحاوءوثلتافصة سلتا ظافلالانوكنتال ناوهو (ىناثلا لامقحالا) انوه هيلاانل لمبسالف مزاامأ

 ([ قاشوالاط كتاطشانلاو ”ىسقلا ىهاقرغتاعزانلا (لوالا) هوجو اضيأ همفف ةفلتتم# ام_ال ْ

 | (ىناثلا) هاطءنع بئاسلا نب لصاو هاور دكت الملا تاريدملاو ىلا تاقباسلاو ع نفلاتاحاسلاو

 1 هكرالم اهنا ثاريدملاو تاقءاسلا فوتو اا ماتا اسسلاو تاطشانلاو تاعزانلا ىفد هام نعلقأ

 | ةداتق لاق (ثلاثلا) هود دنع تلصعا منا جز ام توم ىلا ميسسلاو طعشنلاو علا ةفاضاو
 ١ 1 لا (ةثااثلاهلّمسملا) ةكتتالم ا ىهاهناف تاريدملاالا موكل ىش عدلا

 أ قالاولقاكاهلبق ىلا نع ةيدسم هذهنا فاشكلا باص لاق (لوالا) ناسهجو هتلعفوواولا

 | لءجت ل بهذو ماه تاقولو با هذالاببسنأك مامقلا ناءافلا بجو بهذف ماه لو تاك نةءق نك
 | ,نادتعدب . هنالا أ تارب دا هلوقىف د رط مري غمظنلا ب ءاصلوق ”ىدحاولا لاف باه ذئاب اعلا

 6 الا) نيهجو نم هللا هجر ”ىدحولا ص ارتعا نع ب اوذسا نك لوقا ورعب دلل ابيسقمسلا لعخت |

 1 الاعذ أ هذ فه نوكتفاهحالصاو اهريب د ت مام تربدذ تقيسسف تصست سام اهنا لاقي نأ دعسالا

 1 تيل مويلا هللا ض وذ بيسلا اد هلف مهام ترهظاسما |!نيعراستمتاعاطلاءاداىف |

 ا سأرااوه توملا كلنا ني . الا نيب قمقو“: ل! نافمانوبتو توملا كد ءاجاذا ىتسلاه مث توملا

 : لع الرحم تاصالاو تاطئاتل او ثاعزانلا لوةئفاذهتذ رعاذا ةدمالتل امه كالملارب'اسو سيئرلاو

 1 مهنيدلا' اسورلا ىلا راشات ارب دملاف تاقباسلاف ىلاعت هلوق م مهسفنآب لمعلا نورشاس م هنيذإاةدمالتلا

 عد ىلاعتو هناحسهلوق * لا.عالاولاوحالا كدا نوربدملا مهو فرمشلاو ةجردلا فن وةباسلا

 | (قوالا هلعسلا) لئاسسم هنق ( ةعشاخ اهراصرأ ة-فجاو ذم وه بولق ةق دارا هعيش ةفحازلا فحرت

 || قمجولاا ذهل فو ذم هنأ (لوالا) ناهجو هسةروك دموأ فوذ_< مّدةَمملا مسقلا باو -

 أ اولا مهنا ممنءىلاعت هللا ىكحام هيلع ادلاو نع .ةاربدقتلاءاّرذلا لاه (لوتالا) تالا اذتالا

 ا رونصلا ىف نذقننل حامزلاو شخ الا لاه (ىناثلا) . ةرخانام الع ءانرضاا ثعبأ ىأد رخانام اذنه اك ادن
 | باو لا قاسكلا الاه (كلاثلا) نانا انهوةةداراوةشسارتارك فوض اذه ليل

 0 | قداسصانود_عواامنا لاق مث اورذتايراذلا ولاق ىلا_هنو هنادعس هنالك ل ذو ةعقاو ةماسقلا ناوهرمضملا ا

 : (ىناثلالوةلا)ةدححا ولاةرو-اكناآرقلانافانهها ذكف عقا وزو دعو اما افرع تالسرملا وقاعتلاهو |

 ةيجاولنتمو توا ركرط اج يبدل (لوألا) تالام>الوقلااذ- ه ىلعو روك ذمباوطان ا |

 ةعماخاهراصبأو ةفجاو بولق لست ةفسارلا فجرت موي نااقرُغ 2تاعز رانااوربدقتلاو هع ثااه راس 0

 .ثيدخالات له هلوقىفاكدق ىنعمع انهه لهناف ىموم د دخلات آله هلوقوه مسقلا باو> (ىناثلا) ا

 | ةهلئسملا) ىتذعناةريعل كلذ فنا وقوه مسقلا باوج (كلاشلا) ةسشاغلا ثيدح ات دقىأ ةمشاغأ]
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 ايهدجو دحوم ىلا ةرقَفَم هثدحم بك اوكلاناتدث ث دم هج لك تال لدلانتيئاسأ هنا (ىناثلاو)

 اذنهتاعلا اذه هلاوؤحأىفةرثؤمىوقاف عدو أ اهعئاص ناانردةولاذ.- هدعب ماع قلخ عناصلاو

 ىرج؟ىلاعتو هناصسمق انا لوفناكل انضيأىوقلاهذ- هتوءشب ىل-ةنغناو ةّمملانيدلا ىف نعءطدال

 ل_ه+ام ملاعلا اذه صوص ثذاح ثو دل ايدسةص رد ااها اوحأنمداو لك لعح نب هن داع

 رضيال بهذملااذ_مبلوقااف قارت>الل اسسرانلا ةساممو ” عزا[ اندتمبت رثلاو عب_ثالاببس ل كتسالا
 تاماكلا اء هريسفت ىف (ثلاشلا هجولا) لالا نة ْل_عأ هللاوهودسولا نمهجو هيلا مالسالا

 قاسى ن اكس اذا عزن,نالفو عزنلا فنالف لاقي عزات تملا سف:نالكل ذو حاورالا ىشاهناة سونا

 1 عزان |قارغا نمتشأو نوكيام غابأ ا ديد شاعزرن ىأاهرغ عمو قامسسلا دنع تاعزان سقنالاو توما

 ٠ ]| ةئامسجلا قثالعلا نعةيلاخلاة ب رمشا !حاورالانا مثح ورنا هانعم طشنلا نال طشنت كاذكو سوقلا ىف
 1 نع ونكتالملا ملاعىلا بهذ داس ال ا ةإظ نم اه .ورخ دعى وا_علا ملاعلانلاتالا ىلا ةقاتشملا

 | |١ بتارم ناك شال م ةحابسا انةلا + اذه ىلعا مياهذ نعربعت ناحرو حور ىف هوجولا عرسأ ىلع س دّتلا
 0 | لاوحالاهذ_هىف متأ تناك اماكف ةفلتخم ى ول_علا لاعلاب لادتالا هب و ايدل نعةرهتلا ف حاورالا

 ١ ||| ىلا ةقباسلاحاورالا نا كشالو لةْثأك اه ىلا اهريس ناك فءضأ تناكا كو قسأك انه ىلا اهرعس ناك

 |١١ اهيفنوكين أد عبيال ةيلاعلا قب ريشلا حاورالا ءذه نا ع اب مسقلا عقو مزج الذ فرش ل اوحال ا هذه
 | تاسنالاناسدلأ | سم أ تاربدملاىهف ملاعلا اذه لاوحأ ىف ران'آ اهنءرهظي اهفرشو اهتوقلن ركام
 | ||| ىلاهيدهفمانملا قف ءانآ ىردقنبالانا سل اهيل هدّشريذ ةذكشم نع هلأسيو مانملا فهذا سأ ىرتدق

 ْ || ىندثرأ ادحاو مانملا ف تءأرف ىسفن الع ءتز تقاضي سم تنك لاق سوم اج نأ سل أ نوذ دمزنك
 ٠ || هباثمناسناقفتاغامنادنأ تقرافاذا ةف « رمثلا حاورالا نا لاف ىلازغل انا سل العا | ةمةمك ىلا
 ةنواعماكريصت ىت-نديلا اذهب ولعت :ةرافملا س ةذلل لصح نأ دعبل هناف ندمأ اوحورلاف لوال|ناسنالال

 ةررمشلا سوفنلا بناجىف هريظنوأماهلا هنو اعمأ كالت ىف مسنق ريخلا لاعأ ىلعث ديلا كاذب ةقلعت ا ارم ةئالا

 ريسفتاف (عبارلا هجولا) ادح اهل لقت ظفالا ناالا نب 2-0 نع ةلوقذم نكس ملن اون هملاهذهو ةسوسو
 ةذعالا هسف قرغتاعزتاهتنءأ ىف عزتتامنال تاعزان ى وذ مار رغال_.>تافصاملا سهتات املاك !١هذش

 طئشانروت مهلوق نم برحارادىلامال_سالاراد نم حب رذتامالتادطشان ىثو بار دا ال اهقانعألوطل

 ىعوةياغلا ىلا قيسستامنال تاقباس ىهواهي رجىف عيسست ا.منالت اح اس ىهودلب ىلادلب نم حرخ اذا

 وهو (سماخلاهجولا) هنابسأ نماسمال زاجاملارببداادان_ساورفظلاو ةياغا! هال تاربدم |

 1 لاقي وهسوقىف عز ىنارلل لاقي ةازغلا ىديأ تاعزانلافةازغلا تاذص ذل هنا هللا هجر لم ىنأراسسا

 || لكو اهذوف' وةامرلا ىديأ نعءاه>ورخىهو ماهمسلاتاطشانااو سوقلا دمىف وتسااذاعزنلا ف قرغأ

 ١" ||| | ودسو ليلا عضوملا اذهىف تاس اسلاو هّمفحو هطاسسن اوهو لجرلا طاسشنن هئمو هّطشن دقف هناا -ءىث
 || ىذلا لعفلا اذ_هرادا ىف قانهنأ دارااو تامق_عملا لثمتا ارب د حلاو اشد ا لدالا هءىعدنأزو<وودعلا

 || ليقاكتاعاجءال ود نال ناك امناثدنأتلا ظفاوريصنلاوهىذاا مالا هةيسو لمخلا عسو ماسلا عزنوه
 1 ا طوشتللاو[بف عوزتما قعمىلعقانهوالاو سوقا متل الادارملا نوكحي, نأ ل ة<وتاربدملا

 || ىلاعت لاريغنمبلقا!عوجرى ةعقاولاٍبتارهان تاماكلاهذهريسف:نكعهنا (سداسلاءجولا)
 0 ىاعت هتلاريغ ةبحم نع ةعوزالاوأ قثولا ةوردعلا قالتعاىلا عزنت تا حاورالا ىهاتر ءتاعزانااف هنناىلا

 ا || هناصسمتلا قالخ ا, قلختلاو ةدهاجا ىف ذخ أتتاامسملا نع عوجرا دعبامأ يطل تاينخانلال

 ا 1 عقتف توكلملا هأ ىفح رسله كس هااد ياما ماه ستاحاسلاوهب وقةوقو مان 1 امال ٠ ىلا ءتو |

 . | ىلاعت هللا ىلا اه رس تاجردى حاورالا تواف:ىلاةراشا [ةمسسا تاشان مافاهن مسقراصلا كلت

 || حاورالا تهتتاانلف ةكلملا تاجرد لوأب "يؤ صخمدب رمددلا بنا صرخ خا ؟ىلاةراشا ام تاريد لا



 لذفااو لايلاو عمطلاو عماطلا ةلزمم ىندملا قءاوسرذخلاورشانلاءاّرغلا لاهو نسف تأرقامسمي1ناَتعلا ظ

 ماظعلا ىهف ةرخانلا امأو تفل هما وأ ث.<كراصو ىلباذا كلذو نةءوهف نةءدنفع لئمر خو وفرت ||

 نال عشا ا هراصبأ هلوقو ننمؤملا مالك الرافكلا مالك اذهو ةرفامحلا ف نودودراان“ أن ولو مهنا ١

 مي-ظعلا سهالا نم هب لزمي ام بقركي عضاخ لما ذ عشار اف هرطأ نوكي نأ فانا برطغملا لاح نم مولعملا
 ةعوذرم نولق (با وحلا) ة ركسلا,ءادّس الازاج فيكس ( لوالالاؤسلا) نالاؤسي الافو

 (لاؤسلا) لرش ٠نمريخ نمؤمدبعاو هلوةكبصووناهربخ ةءشاخاهراصب أو اهتفص ةفجاووءادّالاب
 هلوقلدباهباصص أ راصب أ انعم (باوملا) بولقلا ىلاراصإالا ةفاضا تمص فيكم (فاثلا
 نولوقي) ىلاعتهلوق (اهلوأ) ةئالثالاوقأ ثءيلا ىركسنم نعانهه ىح ىلاعت هنا ل-عا نولي
 اهيفرثأ ىأا هرفشلاهفءاس ىتاا هقي رطىف ىأ هترفاح ف نال_ف عسر لاسقي (ةرفاللا فنو دو درمان”
 ةيضارةثدعىف لقاك ةرفاح تمس اممأالاةروغ مة -ة.ةلا ىف ىهذا رفح هم دقرث أ لع اببف همس
 هنمجب رن أ ىفناك نا لم اص ران مهلوةكو أ قفدلاو ءاضرلا ورغم | ىلا ةبوسنمعأ قفادءامو
 هنرذاح ىلع درب ىح هلاح ىلع رتب ال رهالا اذهنا ثي دا ىفو همت رط ىلا ىأ هترفاح ىلا عجر هبلا داعم
 هلانساترفح لاي ةزوذحما عمي ةرغطاو ةرغطاىف ةوم-وااًارقو ىلوالا هتلاجو هسسأت لو أ ىل-عىأ
 | ادهتفرعاذاةر وفحلا مع ةملكسلا لص أ ىف ةرفاخسانا ىلءليلد ةءارقلا هذهو ةرغح ىهوارفس ترغفس

 | اْذَنأ) ىلاعتهلوق « (اه.ئانو) اك اك ءاسحأ رمصتقان عأ »اد اوانل اح لوت أ ىل ادرثأ ةنالا قةمتارهظ |

 ريغب ةرخ نوق ابلاًرقو فلالا, ةرخان مصاعو ةزجأرق (ىلوالا”هلمملا) لئاسمهبفو (ةرتغاماظعاك
 فل أر يغب اهأر قب ناك هنا ليقو اهأرق ف.ك ىلابيالناك هنا ل بقف اسكت ا نءةياورلا تفلتشاو فئاآ
 الإ ثرخخ دق ىفا !ماظءلارك ذاههف تلا رامخ الا ىانرطت لاهو ةرذخ رام اةدسعءانأ نال_عاو فاالا ىلا عجرم

 ةرغاثلا نا ىل_ءاوةفناد_ةفهاؤس نمام أو 5 رخانلا اهنمئن ىف عمت موه رضا ماعلا اهاك اهاندوف
 ( [عنجاوش شف>الا لاق دحاو قعع ةرذااوةرخانا!نا (لوالا) نيل وق ىلعءالؤه فاتخا م ةحدح غل ظ

 ءالؤخمن رخانلا ملغعلا كلذكو تسهاذا تفتت ىح تنرت_تاف تبلب اذا ةمسشخلا تراغ لداللا باكو
 ةباالاب نيهجولا ههشأ ةرشانلاءاّرفااو حاجزلا لاقف اوفلتخا دحاو ىعملاو ناتغلامسع اولا نيذلا

 | مظعل ار نموهف5 رخل امر ميغةرخانل اوريغ رذلانا(ىناثلا لوقلا) لعاف نم غلبأ لعفو ثدالاو ثب اللاو أ

 || مانلاريضكت وصلا ئءمرخلا نم رخانلا اذه ىلءوريضلاكت وصايف عي رلا بويه نملص<ىئلاةغرافلا |
 "| در امااغءاككاذا» ربدقت فو دعب :وضاماذا (ةيئاثلاةءلشسسملا) ىللاوهىذلا ردا نمال قونخ او
 | وهان ؟ هلوقب هضن ىلا د ؟لكدملارعشي ىذلا نا ةببسشلا ءذه لصاح نأ لعا (ةثلاثلا هلّمسملا) ثعبنو
 هنداعا عدشمف هيكرت دسفو هج انه لطب دقف ناسنالا تاما ذأف ةص وخلا ةينمأ | هدسب ىبملا مسخلا اذه
 | لوالا ىدكرللا ل_خداذاالا لالا ن انالاوهدن اما! ناسنالا نوكس»,الدنا (اهدحأ) هوجول
 تادالو نمع هلو مم دعىدلا نال لام ازدوالوأ مدعامنيعةداعا,لوق كلذو ىرخأ ةٌرمدوجولا ف ْ

 دج نوم

 ا

 أ ءازالا كلت زم_ةذ ءاوهلا لكو هاسملا لكو ضرالا لك ءءانويأن طاتختو قرت ايارت ريصتءازج الا كلمنا م | (اهناثو)الوأ فام نيعوه دئاعلا اذه نأ, لاقي نأ لاحتسادوسولا فرخ :لخداذافةيصوصخالو ||
 ْ ديالىذلا نا سنالا داؤتف ةفشفةسانةد رايةنا رتل ءازسالا نا ( اهئااماو) لاء امشال ا هده لكنعاهنامعأب 7

 ثعبلاراكننا ىلع اوت نيذلا ءالؤه مالكي رقت مامت اذهلاسحاهنءهج نم ىفابطرا راسنوكيتأو |

 انك - دي

 أ رباعغم لّدبملاو ل ديَتلا ف سيلان هلوقب سفن جلاد لك هما ريشي ىذلاو لدبتلاو نايوذلا ىف لكيولا ١
 17 سس سس سسسس ةددديشا|

 راشملان ال .غالىوقالاوهو .(اهلقأ) هوجو نم ةهبشلاهذهنع(باوجلاو): رخام اظعاخ اذن مهاوقإ |
 : :از_هءازجأنا :(لوتالا) ناهجوهداسف ىلع لديىذلا نات لكبملااذهوهانأهلوةبدجأ لكل ملأ |

 ا 3

 ظ
 ظ

! 

' 



 فجرت مون نئءبتلريدقتلاو رعذملا باو ا, بوصتم هنا ( امه دس ) نيهجو مون ون ب مان ىفاؤرك ذ (ةيناشلا |
 ناار نم نب ارلاو ىلوالا ةنقنلا دنءنومعال مهلا عماذه مصيف يك ل_.ةنافةفجارلا

 ظ عساولا تقولا كلذ ضهدىف نوع ما كشالو ناتذقنلا هم ل_صخعيىذملا عس اولا تقولا ىفئمءتل قحملا

 3 3 (ىاشلاو) ةفدارلا نعالا- لعج ةذدا رلااهعشت هوقو انام لال وىرخالا ةخفنلا تقو وهو

 0 (ةثلاشلا "هلم ملا) بولتلا تفجو فدحرتم ولأ ةفباوذئموب بولق هملع لدامي فسرت مول بص ؛

 || (ىاثلا) لا مللاو ضرالا فجرت موىلاعتهلوقا دكرطلا (امهدحأ) نيهجولم_تعةغالاىف ةفجرلا

 ٍ 2 !هتاوصأ دة كلذو انس رواظحر فسر دمرلا فو انواوت نملتاهلات توصلاو ركشملاةّهلا

 لوه ايف ةوطع ةرهص ةئد ارلا هحولا اذه ىلع ةفجرلا م.م دخاف ىلاعت هلوق هنمو باصسلا ىف هندسه ددو

 ظ ا ىهفةف>اولا بولا ١امأوهدعإ ءاس ىأ .هفدر لاشي رخ ئثدعبءاسخوث لكف ةفدارل امأو دءزلاك ةدْسو

 000|0 | ةتبااريسلا ىلعاماسزيهوةيازلا فاححا هنمو برطضا|! ذاافاسو فيي هبل فيجو لاقي ةيفئايؤنا ةيرطشملا

 | ١ ]| ةتلقاهك امن. ءلئاز هلجو ةفئاخاولاه دح اواهانعمو ةحاولا ريسسفت ىف ةريثكت ا رابع ني سسسفمالو
 | ةوتكرعوةمئاناوحاراسبأ أىأ ةعشا اهر اصب ةنك اسري-غ با رطضالا ة دي دش ةضكنل نط عزو مامن

 || رومالا هده نا ىلعتي رسفاروه قفنالوقنفاذهتفرعاذا“ و . ىح فرط نه نورظ لدملا نم نيعشا

 || ىلأل وق حرشن نب رف اريس اترك ذنن حو كل ذك سيل هناّىنا مفصالا ل سموأ م ءزو ة.ءاسقلا موب لاودأ
 ةمانتلا مفي لاوح د زمالا دعنا ووهاقنا نيب دوهشلا وهو (قيتالا وعل اما لدسم

 ٠ 0 ارق 01/1 ول

 | ١' تيوب نالاماو اهدنم بزطضتو لزازتئاسنادلتالاما هي تنمسو ىلوالا ةتيغلا ىف ةفجارلا نا(اهدسأ)

 7 ا ةوملاءاسج ال ضرالا بزطضةىلوالا عبتت ىرخأ ة-فجر ةفذارلاو همف لوقااانباك ةقجارلا ىهةشفنلا
 : ا هلنا لص لوسرلا نءىور مث صرلا ةروسىف ىلاعت رك ذام ىلع ءام-الا توا ىلوالا فثب نما

 | [اهلعءاملا كل رمصيو ضرالا هتارطع نيعيرالا هذه فن اىوريو اماعزم_هب رأ نيتشقمل نيب نا لسو هيلع
 : دب يرام مكحوءاثنام لغفم نأ هل وةداعالا ىف هملا ةجاحالامماذهو ءامحالل بب لاكن ناو فانلاك

 : مكانفدر نوكي نأ ىسع هلوةن ءةعاسلا مامق ىه ةفدا رلا وىلوالا ةخفالا ىف مةفحارلا ( اهنانأو)

 .[| انربارتسقال مهل ةفدار ىهذ اهلا داعمتسا ةرغكلا اهليعتسسي ىتلا ةسماشقلا ىأ نولمعستست ىذلا ضعب

 / بكاوكل اوءاهسلا ةفدارلاو لابلاو ضرالا فسرتموبهلوةن م لاس.لاو ضرالا ةغجارلا (اهتلانو)

 | || ةلزاز ةفدارلاو لزلزتتو'لّومتت ضرالا ىهةف-ارلا (اهعبارو) كلذرثأ ىلءامك اوكرششتو ق_كنئاهخال
 : تسيللاوحالا هذه نال م ىبأ ل وةو»و (ىناثلالوقلا) ىفتو ضرالا عطقنت قس رالا ةا

 / مهسلا حورس تاطشانلاو سوملا عزنبتاعزانلا رسف هنا هنعانلةنانال كل ذو ةماسقا مول لاوس

 ْ 1 ىبمودعلاو ىرلا كل ذرايدأ لصحت ىتاارومالانتاربدملاو اهقيسب تانقياسلاو سرا او دعب تاحاسلاو

 1 | دزخنك رسشملا نم نان اط كلذ يداربو ةذدا ارااذال ذ تصحو ناكر رمشملا له ىه ةفجا رلالاقن كلذ ىلع

 ةعساتاراصدالاو َهَماَملا ىشةفحاولا نولةااو ىرخالااانمهادتحا تقبسف سو هملع لقا ىلص هللا لوسر

 ارب توملانم هملع”ىثغملارظن كلا نورظ ض ره ممول ىفسيذلا هلوقك نيقفانملا راصب أ ىه
 1 اين مهراصب أت عش و افون نيقث انما بولق تبرطضا اتش أ هتف درو ف بريودعلا ىلا

 0 أ ةركاذا كنتي اولاكو اهلجال فوملنا اذه ل هت" ىتايندل ىلا عجرن ىأ فاما فنودو درملان ًااولاه مم

 . || ةياكح هطسوأو نيكرمشملا نم سو هدلعهّا لص هتلا لوسرازغ نم للا ةياكس مالكلاا اذه لوأذ ةرمماح

 ُ ظ 01 00ج فاول رتام اراكب قريش للا مالكة ياكتمراب تقال لال

 مالك اذهو ةرها اان يهاذاقةددعاو رز ىهاسء اف
 1 |فالخ ىلع ن احن او هلل محم ظفالاو لسه ىلأ

 ظ | ةفجاوذئموي بواقلا لقي ل كاست هنا رع(: ةعئاناهرابصب أ ةغجاوذشموي بواقز ىلابمت ةوفرو هدا لوق
 : ميغ ىح ىلاعتهلا كل ذدك ؤياعورافكلا بولق هنمدارملا لب وفانخالن اجالا ل» أنار دام تنل هناف |
 كنا

 )0 0-1 ممحسلا | م_يييبجسس مس

 51 نهد
 ا 1

 0 ١١
7 

. 
 ا



 خ54

 هللامهذخ ا اورصأنا كءلع هدرة ىفنوكرماملاءالؤهكلذكف ىلوالاو رخالا لاكن هللا ءذشأ

 ' ايه يبوس شم دحلان أدق سل ءانعمنوكي نأ ل <لان أ لههلوق (ةناثلاةلأسا) الاكن مواعجو
 هيلريخأ ان أ مأاذك كان له لاش .نازومع دقفءانأ دق نكي لنااما مالك اذه لق كل ذءامأ د5 ناكر

 00م كواتةوق قدروزل رانا سال ل اع و

 بااج نم هان. ,دانو هوقو روطسم باكو روطا او هلوق ىف هبهللا مسقأ ىذا اروطلا دنعوهو ماثلايداو مسا
 نالوةوهونوعر ذ ىلا بهذا لد رانلاق هناك ةيئاربعلاب لجرات ىن_هعمهلا (ىفاثااو ) نعالاروطلا

 كد لوة:كنالن وعر ذىلا بهداهإ_للأ ن نءىوطءمادانىأىوط هلوقنوكي نأ (ثااثااد) سامع

 هسف كرو ىأىوط ىذلا سدةاادا ولان عملا ثوكي نا (عدارلاو) ىلدلانمةعاسدعب ىأىوطدعب

 يعاب ةونونمري-غءاطأا مضب ىوط ورعوب ا وريثك نباو عفان رق (ةعبارلاهلكسملا) نيت نوم

 قء؟ 7 ىطا او ملال ناعءاامذو ىت لدم ىوظو لاف اطلا ركب ىوطورع أ ن 2 10

 هياثمعم ركذوه لاق هفرمد نغرصمو ةندملانيبداو ىوطءاّرفل لاك سيد ةةلاوةكربلا هذ تننثى أ ثلا
 ١ْ هلد_+ًأ لذا «ىلا ”بحأ فرصلاو لاق مثرفزو ردع تس همه نع الو دعم هإ_عج هفرصن نو اركذ

 (ةسماخلا ةلئسسملا) ىوطرتغ ل_ءذ ىلا "هلع اق ن نءلدءءاملاوو اولا ن ءامسا دس ل ىأاريطت لودعءأاؤوإ 1

 لوقا ىن_عمءادنلا ىف نال يهذا نأ هقاد ع ة«ارق ىفو نوءرذ ىلا بهذا لاقو هيردا دان ذا 3  الاربدقت 1

 فيكف هجولا اذه ىلع ناكن او توصلاو فرها عاممابوأ يدقلا ءالكلا عاسءان ناك ءادنلا كلذ نااماو

 لعلدتتان الارتاسنا (ةسداسلاْهلّملا) هط ةروسيفمدة:دقْكل ذ لكس هللا مالك هنا ىموم فرع

 ىءوءان ىدوت هط ةروسفف هلوقك ةريثك ءام_ثأ كرك ذ مالا هملع ئموم ىدانام لوتأ ىف ىلاسعت هنا
 انهههلوق نا ىلع كلذ لدذ ىعط هبانوعر ذىلا هذا ىريكحح ل اان انآ نم كير هلوق ىلا كب ران ىلا

 .مالسلا هيلع نا ضرغلا سيلاضيأو هيءادانام لك هئاال هيرب ءادانام "هلك نم مط هنا نوءرفىلا بهذا |

 ةيراج هنوعد نال ركذلانهص هنا الا فرطلا كلذ ىف ناك نملك ىلا لب طق:نوعرفىلاانوعيم ناك ١
 ىذهتهنانس ىلاعت هنا عدلا ةزواجم ناغطلا (ةعباس سأاهلّمسسملا) موقلا كلذ لك ةوعدكرم || ْ َ ٠

 ىلع ىئط هنا نورخ آل اقو هبرذ كسسو هللا ىلعريكت هن اهانعم نب رمسفملا ضء: لاق ادولف :ينتعاق 0 ا

 قالا ىل_ءىجطو هب رفك ناب قلاسللا ىلع يعط هنا _غملاف نيرهالا نيب عملا ىدنعىلو الاول. ارم اىعاإ

 قالنا عمو را سل ةيدويعلا لاك نا اكو مسه دبعتساو ,-ياعربكح نب |
 | ىلا هثعبامل ىلاعت هناملعاو قلزتاعمو قالا عم واسم اوس عمقا يب ل نامغالا لاك اذكف

 | (ىلوالا ةلأ للا) لئاسم همفو (ىك زت نة ىلا كل له لةف)هلوق ل الاف امري هيطاضل نيمالك هنقانوعرذ
 فوذ < اددبملا ىد>-اولا لافت هملا بغ رثلهو همق بغ رت لد لوة:اماذك ىلا كل لهو اذكى كل له لاق
 رعاشلا لاكي براو أ ةج ةعابخا رتنأ ىلا كل هرب دة دااو عملا ف داره ظفالا ىف

 ف "ىماطنلاامعأ امع :ريصب . قاف "ىلااهف مكل لهف ْ

 بورعلنمرهاطلا كك زلا (ةيناثلاةلأسملا) كرت نأىلا لمسك له ريدقنلا نو كح, نأ ل وسو
 هبل اهوعديام لكل ةعماج ةماكلا.هذهو اهاكز نم لقأدق لاقوة .كفزاسفا تاتقألاقاسهاك

 دولا ضتباملك عمج كلذو ىيْشالاملك نعاك از ب ريمتام لعسفتن ألا كل له دار 2
 فيفنعلاو امم راقتا ىازلا ىف لعفتلا» انت ماغندا ىلعدي دشتلا نان ءارق همف (ةثلاثلاةلأسللا) عب ارمدلاو

 اذ_هنافن الاهذبب ديعلا لعفل اقااخ ىلاعت هتانوكلاطباىف هاوكسةلزتعملا (ةعبا رلاةلاسملا) | 1

 باقنال' ىلاعت هلا لعب كا ذ ن اكضولو كت نأ ىلا ليدسكل ىأ ريرقتلا لسس ىلع ماهتتسا ||
 هلال تابوا لانا ىلاعت هنا ( ةسمامللا هلثسملا) مّدقتةهلاثمأن ع (باواساو) ىءوم ىلع مالكا ا

 نيسدقاولا 0 خال لعل اذ هو ىيترادوقا ملكا ارزاموا تراست انيلالولا
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 اد ءالفاغ هنوكلاحوه هنا فرعبدت نان الا نأ (ىناثااو) لد.ةمريغوهالا
 تدثف لا. وهو د١-اولا“ ئذلا ىلع تارثالاو ىئذلا عتجالالاو هيدوءثمرغوذ امر اغمهيروعشملاو

 7 ردبوأ (ه يسار تالاسج ا ثالث انيح كول اذهوه سلات !هلوقب دحأ لكل هيلاواشملا
 نيمبتملا نمو ةقسالفلان م ةيطع هفث 5 اط به دموهأم ىلع“ ىنامسالو مدح ىناةبضتافاهأا دووم

 ]| نار. اهفديراسداسفلا ولالغالل لباقلا ماسحالاهذهل :ههاملاءافلا خامس نوك نأ ( اهمان' 2(
 ّ ْ كات صاقت لكمملا اذه دفا ذافدرولا مرج ىف درولاءام ناب رمسو مسسعسلا ىف نهدلا نأب رمسو , ينلا فرانلا
 الأ ذهلو اسم مسج هنا لاقي نأ (اهثلامثو) ةداعسلا ىفوأ ةواقشلا ىفاما"هلقاعتدكر دم دس تمقيو ءازسالا
 1 |ىلادوج ولا ف صخملا نّوكت لاح لون .ءدار ةسالاو اقبلاباهصخ ىلاعتهقنانأالا ةرهاملا فماسنجالا

 || انا هلوقب هملاراثملا ىف لا دريسغ ىهذناصقنل اك رجأو ةدانزلابةرانتةلديتملا ءازحالاريئاسامأو هر عرش

 || تنثتالام>الاءذهت رهظاذاو ةواقشلا فوأ ةداعسلا ىفاماة مح ى قبو ءازجالا كلت لصفنت توا ادنعن
 ١ ع بجي هب عطقلا نتمنسح ماقماذهو ةَدرقسناسنالاوهامداسفهن ارب قّرغتو ندبلا دا سفن م مزلال هنا
 ا 2 !عفدفريث 7 فتم ةملان ةرخخ ماظعلا ةروريصا نوكي الرب دقن | ذه ىلعو ثعبلا ىر كس :م تابش

 ١ امم ةةعنم ةعنسم :داعالا نا ملق لذ لكمهلا اذه عومت وهنا الات ا ةسحت املا ىلا هس ىل_ءاناسةةءلارشنلاو
 ننعالن زوال ةهدوع عم هنأب هيلعم كيلا ةص مكدنع عنشع عمهم دع لاح نأ سدل ا انلق د اعبال مودعملا

 ركلانلق ةعبرالاريصاذ ءلاءازسأب ةطاتخم للا ءازجالا(ياهأوقدودلا؛ هلع مكلسا ةعضاضبأ انلوق ىلع

 هللاة:داعاو اهنايعأب اهعج هنم مصنف تاتكمملا لكى عر دامو تاي ردا عم ملاعرلاعلا قلاخ نات دث
 ا ةماعتلاورانلا ىف شعب لد_همسلا ىرئاناق ةاملا لب قتال ةسايلاةفشقا ماسالا انلان'هلوق اهلا

 ل ىداهلا هّلاوءا رقتسالا ىلعدا.ةعالا لطبف حولثل اىفةداوّم ماظعل اراك !تايدلساو الة ديد علت

 ظ ||[ أ هلوقثعبلاى :ر كح :منع ىلاعتهتاا عاكس ىتلا تاماكلانم (ثلاثلا عونا! ) باوصلاو قدصلا ىلا
 اأاباصأ رسانوأ ةعار ةراحت كلوةك نارممدن ا ىلا ةي وسم ةّرك ىعملاو (ةرساغةّرك اذاكلت اولاه)
 ا هدابه منع ىكحال ىلاعت هنأ لعا وعا زوتسا مهتماذهو اهبانن كتل نو رساخ اذا نق تعص نام |ىنعملاو

 ظ الإ هلوققءافلا (ىرالا هلةسملا) لاسم هقو (ةرداسلابمهادافةبحاوةرجر ىهاماف) نا تايطلا

 ىلع ةيعص ةزكلا كلتاوبسحتال ى عي :دسحاو ةرييز هاتف اهوبعستسستالءانعم فوذسب قاعتم مهاذاف

 || ةيسلا تهد ماو هءلعحاصاذاريعا ارز لاقي (ةئاثلا هلعسملا) هنر دق ىف ةنمه لسا مناف هللا

 ا أريطتو نوم .وةرف اهنوعمسف ضرالان رولا ميحد ريسفملا لاف ل فارسا ةديض ىهو ةئاثلا ةفنلا

 | ضرالاةرهاسلا (ةقلاثلاةلأملا) ق قاوؤنماهلامة داو هحصالاءال وهرطم .ايزلام ةرت الاءذه

 | ىرويبارسلا نا( ىلاثلا)اهنمافوخ مانيال اهكل اسنا (لوتالا) نيهجول كلذب تنعم وتسملا ءاضسبا
 دشن م نالةرهاسىمتاسنا ضرالا نأ ىهوش ثااي' هجو هيف ىدذعوءاملا هيراج ةرهاس نيعمهلوق نما مف

 اهفنونوكيةماشاا فةومىف اهيفرافكلا عمد بي تلا ضرالا كاتق ناسنالا, نءمونلاريطبامف فوللا
 1 ٠ مرآ ىهمهضعب لاسقفرتآه جو نم اوفلتخا ٌْثَسسلاادهل - ”رهايس ضرال ا كال: تءمسف فوانادثأىف

 ١ 4 وةرخ : الا ضرأىلااجاوفأ نولة ني ةعصلاو ةرحبزلا دنع ممنال : ةرح . الا ضرأأ ىهنورخآ لاهواندلا

 ١ ا ذاىوط سدا ىداولابهيرهادانذا ىمومثي دحلان[ له) ىلامآهوق « برقأهجولا اذ_ه
 0 قام نيو دنقلا هذغ نيب ة بس انا امو نأرلغا( ىلوالا "هل بسملا) لة اسمهيق (ىتط هنانوغءرفىلا

 ىنالا كلذ ىفا وهنا قس ثعبل اراكنا ىلعمهرارصارافكلا نع ىكح ىلاعتدنا: (لوالا) نيهجوند
 0 ملسو هيلع هللا ىبص ده ىلع شب كل ذ ناكر رساخ ةّرك اذاكلنههلوقىفءازهتسال اد ىلا
 أ لاوس وسرال ةلستلاك كل 3نوكمانوءرفةوعد ىف ةريثكلاةةشملا لمد هنانيبو مالسلا هملع ىءو»
 ]| يرموعدزغالل كوش تشاو اعجراك أو سير قرافك نم ىوقأ نكن وعرفنا (فاثلا) : لو هءلع

1 

1 

 -دبيسسسلي سس مل ممم سستم ممسماملام ميما

 و. نب ذل

 ةءاححإ



 تلك

 اءوحؤ هنقو (ىدسربدأمث) هلوق(اهذ اناو)كلذ لبق نم هتيصعمل ةفل اذ هذه لاسكساو هنم لوبقلاك رتب
 انيق اش امطالبر ناك نسل الاف همثمىف عرس ىسانوع ضرب د نابعثلا ىًراملهنا (اهد>أ)

 نالفلا قي اكىعسي ىل,قأ مث ىنعملا نوكي نأ (اهتلاث'ف) هن دياك ف دهتعو ىىسي ىىءوم نعىلوت (اهننانأف)
 ىدانفرشخ) هلوق(اهئلابثو) لابقالاب فصوب الثل لبقأ عضوم ريدأ عضوف لع. ًأشنأ ىءعاذكل في لبقأ

 ىذلا ماقملا ف ىدائفني رشاحنثادملاف نوعرف لسراف هلوةك ةركسلا عمفرمشخ ( ىلعالا مكيران [لاقذ
 سامع ع نع ةملكل اكل: لاف اميطخ مهيف ماق لمقو كلي سانلا ىف ىدانان دانمر 21مم اوما

 نأزومتال هناهط ةروس فان انآ لعاو ىلعالا م كيران أ آةريحالاو ىرغهلان ممكل تلعام قوالا هك

 | نافناسنالاو ناو. لاو تابنلاو لابلساو ض 0 وتاومسللا.ةلاخ هنو كه سف:ىفناسنالا قع

 لسرلاو ءانالا ةثعب هنلا نمزاحا_ مانو: تاك ولوان ون ناكه يف كاك شت نك كرو رض كا ذداسسفب للعلا
 ىلالا نمار ماكي كنعد سدل لوقي ناكو رمثنلاورمثخساو عئاصال ار كنمان رهدنأك لجرلا لب هيلا

 الوسر مكملا ثعبيو أ بنو أ مكيلع هن وكي ىتحدلا لاعلل سدلو مكمل نسحملاو م كب نص عت مكب رائاف

 دنعنال لوقلا اذهلوةيالنأ ةمحاصعاا بالنا دنعهي زخرو عظ دعب هيقملالا ناكدقو ىضاسقلا لاق ١
 هوتعااكراص تقولا كا ذ ىف هنا ىلع الا هذه تادف ىلعالا مكبرانأ لوقينأ قءلي فدك ملاوةلذااروهظ
 ىلاهتهلوق * وهوهيةلءاعاجدعشا هلاوقأو هلاعف أ هنع كحال ىلاعت هنا لءاولوةيام ىر ديال ىذلا

 نيهجو لاك: بصن ىفا ورذ (ىلوالا ةلشسملا) نائلئكسم همق د(كوالاوت رخ الا ناك هللاهدخاق) 1

 هذخ أ نال ىلوالاو ةرخ الا لاك هي هللا لكن هللا هذخ أ عم نال دك ؤمردصم هنا حاجزا لاق (لوتالا) |
 ليد يلا هذخ نادل اوقهرطتو ءاوس هكرتاو هعدا نال دند_.ْاك رتهعدا لاسةءاكو هو ناب راّقّمم هاكسو

 ىنعع مالسسل اك لب يلا عون اعلا ولوالاوةرخ اللالاكد اذخأ هللاهذخ اديربءا رفلا لاك (ىاشلا) ظ
 :ةساووألاو ةرث " الانا (اهدحأ) اهو>وهب , الاهذه ىف نو رم-ةملاركذ (ةيئاشاا هل ءا) ىيلستلا | 1 :
 امه ناكواولاق ىلعالام يب رانا هلوق ىرحخالاو ىريغهلا نم مكل تاعام هلوقامهادحا نوعرف ةماكلا | ا آ

 ساسيءنبا نع ىباكلا وءاطغةياورو لتاسةمو ريبج نب دمعسو ىعشلاو دهام ل وقاذهو ةنسنوعد أ ٌ

 هذخأ ةيناشاا اركس ذالف ةنسنسررأ هم لب لالا ىف ىلوالا هتماكب هذ امن | ىلع هسدئنلا دوصقملاو 1

 لئلا رد الا لاكد ةدانقو نسا -الوقو*٠و (ىناثلا) لب الو لهي قات نال ادهوامرب |

 هنيذكت ىه ىلوالاو ىل_ءالا مكي رانأ هلوقىهةرخ الا (ثلاشلا) اسندااىفهقرغأو ةرخ الاف هذعىأ
 صغر يد قراكلاذل الاو راف لاه ىلاعت الر هظالاوه هناك أ ذهو لاغتتلا لا ةنسالا» ارأنيح سوم

 لوالاو ةرخ "الا لاكن هلل هذ أف لاه متن بص عملا رك ذف ىلعالا مكبرانأ لاق ف ى داس: رمش جسد ربدأ مث ١
 الاكسنت لعج نمل م ا لاكشلا ثمللا لاف (ةثلاثلا ةلّكسملا) نيرمالا نبذه ىلع ه,ةاع هنادارأ ان ارهظف |

 نيعلا نعل وكلا هنموعانتمالا نمةماكلا لصأ وراء لمعي أفا فلو أ ءاراذا ىذلاوهو هريغل
 ننذلا كلذ لثم باكرا ن نء هب عمم نم عيسع ىت- - مظعأو دن وقعلا نم لاكنل ا عنمب هنال لكن دمقلل لءقو
 مخ ىلاعت هنا ل عأ هقاو هريغ هيريّتعيو هي اص هي مضمفت ام ىلع عّدب فرعلا فوهو هب ليكشتلا عقو ىذلا

 نوعرفو ىءوم سهأ ن نم هانصصتق امن نا ىنعملاو ( ىشنع نمل ةربعل كل ذف نا) ىلاعتهلوقب ةدقااهذه

 هللا ىلءدرقلاعدينأ كلذو ىذ#ن | ةريعرمدنلاوولعلا نم ىدومقزرو ىزلا ندهن وعر هر هلل | هل- امو

 ءلسرو هءاس رمد ىلاعت هللا ناادعو نوعر فب لزئام هيلزنن نأ ن مانو خ هنادنال بي دكسحتل او ىلاعت |
 ناقعلل للامم ملا ف مهو ةكراش ناوكم 2 واعاى أ هانرك ذاع دل نيذكملا رشاعماوريتعاف
 لاذ ثءبلا ىركسشم ةرط اخت ىلا عجر ةصقلا هذه م خامل ىلاعت هنا لعا مكي باقل لول - -ىمووتكا انشا
 ناهسو لالدة_الا اذه نمدوصقملا ف (ىلوالا "هلم _سملا)ن الث سم هب ٠( ايعسلا مآ اقل دا نأ
 ع رمأ 1 اور هسام 0 لالدتيفا ا (لوالا /

 11100011000 اا ل يو تتسع ميس حسم دل. ل هما با نإ يسم



 ا

 2 اصمم صل اعلا لست احس ومس صم صج مع 0 -

 نم اوضفنالباقلا اق تنكسر مو هيلع هقا لمده ل اذهلو ةلظاغلا كرتو ىذرلاو نال

 ءءايبتأ هيلا ىحأ مق سض ىلع مناك بصعتلا قنوغااسيو سانلا نو" شاخ نيدإا نا ىلع ل ديو كلود

 هللا ةفرعمنأد نولئاقلا (ىوالاةلأملا) لثاسمهمفو ( ىدضف كير ىلا كيدهأو) لاه مث * هلسرو

 1| اولاه مث 7 هللاةفرعمىلا هيد_ييهنأىف ةعرصااهمااولافوتن الاهذمم اوكستىداها!نمالا داغة_سنال ا

 | كتنأ ىلا كل ل_ههلوقنا ) لوالا ) نا سهأ لسرلا ةشءد نم مظعالادوهةملاوهاذهنا ىلع ل دءاممو

 2 وه دنا مع كالدد_ءنهداع ًاالفةيادهلا هذه همف ل ديفاهتم هلا ثوعبمال دبال ىتاارومالا عمج لوانش

 ١ دصاقملاف رشأ هنا ىلعاضرأ هيف كلذو هملع همالك م مخ ىسوهنا (ىفناثلاو) ةثعباا نممظعالادوصقملا

 || عازتلا اغا قمل نع فشكلا ىفةنوعم ةراشالاو هسنتلل نوكي نأ ع الانا (باو حاو) ةمعملا ع ْند||

 1 || نا ىلعي ل ل (هيناثلاةهلعسما) كل د لمت ال ن نو لءاانمالا هلو د ىلع نولوشتم 0

 | هريظطتو اهيلع ةعرفمواهنءةرتشؤم ةمشملنا لعجو دبا دهل ارك ذهنال هتعاط لع ةم دعس وف | هقرعم ٍ

 لأ ةلكسملا) ىديعافانأالا هلاالهتاانك نا هطىو نوت:فانأالا هلاالهنااورذنأنأ لضلال وأى ىلاعت||

 1 ” الفلا ءذام نم هللا ىدذعامنا ىلاعت لاق ةفرعملاءالا نوكست :الة مشا نا ىلعذي : راسا (ةفلاثلا

 | ًارتجا نمأ نسوريخ لك هنم قأ هللا ىئخن هنالتاريوتا الم ة.ثحتا نا ىلع دنا 2 تادو هيءالعلا ىأ |

 3 |(ىريكلاد يا م هارأف) ىلاعت هلوق « لزنملا غاب :ليدأن مولي دأ فان 00 وم لكىلع :

 0 ةوقكمارأت بهذ عن مواعم فود - < ىلع ف زطعم هارأف ىف ءاقلا (ىلوالا هل ثسلا) ت اة و

 0 اىركحاذ. , الا ىفاوةلتخا ( هبل الا "هلمسملا) تربغتاف برضه ىأ تربخنافرخعاالاسعب برشا نلف

 حرخم كح ىف كدي لخدأو هطقى هلوقل ديلا ىه "ىلكلاو لءاقملاف (لوالا ١ لاوق أ هلالث ىلع :

 5 ٠ || سل هنال اصعلا ىهءاطعلاف (ىناثلال وقلا) اىركلا اثنان نم كد ريا ىرخأ هنآ وسرع-غ ن + ءاضيب
 5 1 نوكنأو دب الف ةمحا -.قناا امنالاسعلا قالصاس ناك ىلا !ذهورخآن ول ىلاهنول بالقثالادنلا

 1 ٠ كلذ ْنمديزأ قار رمااسعلاف لصح مئاسصعلا ىف لصاحو ,ةديلاىفام لك اًذاف لوالا نولل اريغت دق

 :ققلاو ةريبكلاةردقلا لوصحاهنمو هماسحسأ و هن اوس ديازتا نمو ىداسملا مرا ىف ةامطالوص-!مئ» :

 ءانفوايهنع ةرد_ةلاو امل !لاوزاسهنمو تف املاك ةريثكءامشأ تعلمت ناي ةديدشلا :

 ناكححمو ةبيجرادعلاتراصام_مبْنيذللا لكدشلاو نوللا كا لاوزو اهماعل_هح ىلا ءانرسالا كان

 || (ثااثلا لوقلاو)اصعلا ىهىربكلا هب الانا انلعف «سفنىفالقة_سم ازهتمناكهوجولا هذه نمدحاو
 تان الارثاسن ال ذواصعا اودنلا ع و#© ىربكلاة ب الا نم دارا !ناوهو دها# لوق هلم ملا هذه ىف

 نمدارا!نوكي نأ ب جوف دءاانهعما متاصعااوهنوعرفا مالسااهنلع ىءومرهظأ ام لأ نا ىلعتاد
 ا 3 هنالدروماعومج وهو مالسلا هيلع ىموم عم نوعرف هل ماعم ىكس ىلا هنا مث ام وءومت قريكلاةى الا

 [||بذكهنايذكنهوقىعم ( لوالاةلكسملا ) لئاسهبفو (ىمعو بذكفز هلوق (اهدحأ)
' 

 ٠ هتضراعمن كع هناداةمع الاما قدصلا ىلع ةزعلا ةلالد ف حدقلا نأ - ءاو هقدص ىلعز هما كلذ ةلالدب

 ١ ]| لافت هقالعق ناكد او أكلم لعفرأ ىح لعفأما هرمغل لب هلل العق س يسر علو هي يعزل و هنالؤأ

 5 1 ابا سيما ع وجا اوأ قيدضتلا ضرع لءفام هنكل

 ١> نسما نوع رفت أ ىل_علدباب الادعب امو قددلا ىلعز ها ةلالد ىف نعطل | عماس# هد يف ةثبل اى

 .|اذرعر 5لسراف هلوةكودو ىدانف 2 -هلوق لملدب هتضراسعم : نكح هنا.داةدعال قدصدلا ىلءهتاالد

 0 ملكنا لعيد ألك ن ناوهولاؤستياالاف (ةئاثلاةلكملا) نيرشاحنئادملاف
0 051 

 ًاووملار 1 ؛ىدعو ناسللاو تاقلان بدك (باولاو) ىدعو بذكف هلوقىف:دئافل! اك ىدع

 ل.ةالصاح ناكالا رباغم ةيضفملاو بي ذكتتل اع نم هب ىلا عنها هفصو ىذلا اذه ( ةثلاثا لعمل )رت و

 هتيص»مو بنذك- لا نهم دقتام ىلع يف ون ةزمملا هذه 1 ب د ل واهي دكت نال كلذ |[
 ١ "-ح َ 95 تح سس هتف حصر مس سرس همس

 كرام

2 

1 0 
0 



 لزالا ىف مس !نوكي نأ ع نس هن اتثف ث د و هذ نوكس لكنا تنثف لاحت لصاسلا لمسهدتو نئاكتلا

 هنازججأ بيكر تو هنا ذىفرقتف انثدحم ناكاذاو ثد<و هفلزالا ىف دوجومريغاذاوهناتتاسالو اكرصتمال
 ئوسام لك (ةيناشلاةخا) ىلا عتهقلا وهءاسمسلا فانا لمعلا, تدثف ىلاعت هللاوه كل ذو دحوم ى ا

 انضرفولانال نكمت بجاولا ىوسام لكابناقامتا عناصدلذ ث دحم لكو ث دعم نكسم لكو نكمم وه بحاولا

 دكراشملا هيام اك هام: لكن وكف نيعتل الاسير ا متلو دوج ولا ىفاكرت_ثال د حان وح

 رةتفم لكو هربغ ىلا قشغمو هذ بكسسص ره لكذ هرب هوو هز ىلا قتفم بك ه لكو ةزرامملا هباممو
 كب ىلا مالكنلا لق مث فخ اذه تاذلان نكميتاذلان نيج اولا نمدحاو لكذ هتاذا نك ءرسغىلا

 ناكنيجاوانوكي ل ناو ل_سلستلاا مزابو كسه ءازحال ثار: نمدب>او لكن اكن ع-.حاواناكن اف نيءزم

 رثؤملا ىلارقتفاام لكورثؤم هلذ نكمت لكو نكمم بجاولا ١ دعامن ا تيثف بوجولا م دعب ىلو ؟ ام_مل ارم
 | نوكين أو دبالفدوجوملا داي تل اكسال اقل لاح قصب نأ نحس الرث زم ىلإ راقتفالا نال ثدحم

 لكو ث دم بجاولا ىوسام نا تدثف مزال ثو د اف نيب دةَدلا ىلعو مدعلا اسوأ ثود ط1 لاساما

 مسعالءافقسلا مرح نان ده شي لّعلا عبرمص(ةثلاشلا ةحغا) نان نمءامسلل دي الف ثدم نم هلّدب الذ ثدي

 رادقملااذهصاصتخاف ةلدرخرا دمع رغم نوكي نأ عسمالو ةلدرخرا دةعن"الاوهاممربكأ نوكي نأ

 | نأزووعالل ل _قناف ناننمءامكلدبال هنا ت دف صدت ن وكب ن أو ٌدبال صقنالاو ديزالا نود عوقولا

 قلاخ نوكمف ماسسج الا ناخ نم ةر دا كلَ قولخغلا كلذ نكي :ردق ءاطعأو ايش قا ىجلاسعت هنا لاس

 هنأو ثدحم نمءامسلل بال هنا لة علان موململا لاه ن مءاذعلا نم (باوملا) ئثلاكلذوهابنانو هايل

 ةطساولا ىتناماق ىلا عتو هناصس هنئاوهو دجاوهناذادوبولا بجاو مدقىلاىمالار خ٠ اهّننالا نم ديال

 ل ديىلةعلا لب لاه نه مهنمو هريغال هلئاوه اجل اىناثا ىلءلدياه اني ديآالا هذه ىف هلو ةذعمسلا, لد اغاف

 هنوكم صامن !هلارو دم ناكىذلاو بجومالر داه هلا تيثث دس ءادعام لكنا تيئالهنال هنالطب ىلع أ ٠
 ناك اداوهيرودّةل!نالمعام_هو عانممالاوأ بوسولا ب ناكمالا تعفرول كنافاكمهنوكب ارو دَمم 1 ١

 لك ىف لمح نأ بو تاكما ١ ىف ماع ن اكمال رناكءالاوهو تلارو دقمن وكب نأ ضعاف مهول الام ظ 20

 نوكينأ بجو ةروسل ا ىلءلكاا ىلا هتردق سو كلذ تنثاذاو ىلا عت دقت ةرو دم نوكت نأ ةحتاككمملا |
 عوقو مز تاثكم ا ضعب ىلءر دقرخ ار داهانر دقولف تاما | لك ىلعر داع هنناّنا تنث اذاو لكأ | ىعاردأق |

 لاح وهورخ الا نود امه دان عمي نأأاما هناللا م كل ذو ةد_-اوذ_عج نمنير داق نيب دس اورو دم
 هناللا ماضي وهو اهم امموأ كاذب هعوقو نم ىلوأ ذي هعوقو سلف ءاضتقالاب زيلقتماناكامملامهنال
 اذهب تدك لا وهو اعم ا ههنءامنغو امامي ااا نوكسف اه يبهنم دن او لك نعام نم دما لكد غنت

 تنيال نم لوق ىلع نكس دمج مالكا اذهو ىلا عت هبا ةردق ىوسرخ 1بدسب رخ ؟نكمم عوقو نكال هلأ
 كلذ دعي نيياه اذ هن اءاوسلاىف نمي ال ىلاصت هنا معا او باي! اذه ىنام لما دهف دح اولاك وسأ ررومدوح ىف

 (اهكم- عفر) ىلاعت لاذ » ناكل قاعدام (اهاوأ) هوجو نم ةيفيكل اكلت حرمشو اهاسنب فيك هنا
 اك“ ىعت هالعأ ىلا هلغسأ نمذ_ثأذاوإةدع ىع» لذسأ ىلا ءالعأل نم دبخأ اذائوشلادادتمانأ لع و
 ةسهلا باحص نيبو ماعم ةري_بما نيو ضرالا نيبامنا اوركذ ىتحافولء ةدشا وكم“ عفربداراأف
 نماهكعم عقر دارا ا ليثورخ [لاهو ضرال !نيبواهتم دا ولك نيبامداعب او ةمكدافلا مارحال ارب داسقم

 ناهجو «فو ( اهاوسف) ىلا تهوق «» (هبل اشلاةفصلا) ىلاعت هللا ن.ءالا مصيئالا م لاا ذو دمع ريغ ْ

 تواغت نم ند-رلا ناش ف ىرتامهلو تك اهنءقوقشلا ىنداراالبلةواهفيلأنةيوستدارملا (لقالا]
 لدياذهاولاه مم ءايشالا ضعيف ديو تاايهص,هذزو الذ ماعاسه او فاولاه لوالا لود اهنولئاسقلاو ||

 ضع: ناك-اواط> ضعبلاوةبو از ضعبل او اسلقس هنن | وج ضب ناكل ةركرك لول هنال ةرككام لن وك ىلع ٠

 نوكنت ىت- ةركنووكن نأ بح وف ءلسماح ةمقدشلس ادب وستل نوكست الف دعبأ ضعبلاو انما | برق هنازجأ



 عال ؟'

 مظعو اهمظع ىل_عءاعسلا وا ىلا ف.ضأ اذاهؤءضوم ا ع كلدو ةدهاذملاب

 ْن نأ ىلو أ ةداعالا هجو ىلع مهتاخن كلذك ناك اذاو م اع ءامنلا قا> نا ىلاعت نيبفريسناهلاوحأ

 ناىلءرداتي ضرالاوتاومسلاى واح ئذلا ندا أ ةوق هرياشتو ك5 نورك ف .كذ ىلاعت هقلارو دةم

 قلخ مأ دش أت وملا دعب مكتشلخأ ىنعملاو سانلا ناش نمريك [ضرالاو تاومسلا قاذن هلوثو مهلشم قاع

 ِ ادودقملانا ( قانلاو) ديساو شار دق ىلا ةيسسنلاءنيرهالا الك ناف ريدم: ىو دئءىآ ءايوسلا

 1 اركنأ نحنا (ا.هدحأ) ناهجول ف.عض لوتاا اذهو نيقولذ م مو ناسا لالدةسالا ادهن

 إ ؟لٌ ناس ىفناكة رو ١لوأ نا (اههنانو) ىلو أ ناكيامسلا فركشت نأ اقوا نانثالا نورك

 | جاجزلاوءار ٌةااوئاسسكلا لاه (ةيناشلا ةهلكسسملا) ىلوأ هيلع مالكلا اذهلء_4: رشنلاورمشطلا

 ظ ا ىلعفتولا متاح نأ دنءورخ ؟مالكءادّا (اهان) ىلاعت هلوقمم ءامسلا مأ هلوقدنع مت مالكا اذ - هد

 . || لاوزتاج ف ذل ا اذهلثمو ىتافذغ اهاش ىتا!ءاعسلا مر بدَعَتلاوءامسأ|"ءلص نم هنال لاق اهانب هلوق
 || ليلدلالوةنف ةغللا زي اج اذه نا تنئاذ القاع ل ءاج ىذلا لجرلا ىأ لقاعْ ل ءاس لجرلا لاقي لاسغقلا
 1 10 "عفر وق ةفصاح انب وقف فص إلا رع , لول هنأ 00 هرب نأ ىلع

 100 رذالو هتفصرك ذبءادت ااه ع ةر لاك ءامسلل :ل_صاه ان ةلوقنا ا ا نكمل

 1| اهانيامءاعسد وحو ئضتقب اذهو اها ءامسلا مأرب رِدَمَتلا ناككا ءاهسلا لص اهانب هلوقناكول هنانهلوق
 1 ٠ دحخأ) هوجو ءامسلا ئىذااوهيلاعتهناىلسءلديىذلا (ةثلاشلا هلّم_ىلا) لطاكالذوهتلا

 1 اك اسوااكر همن ركحو ناامالزالا فناكلا ءازأناكولم مسك انال ث د مسج لكو مج ءامسلا نا

 !|1١ ١ نوكفوه ث مح ارقتسم نوكينا اما هنالف سما اما لطانامازأ مسا نوكب لوةلاف نالطان ناعسقلاو

 ١ كرما ةدامنالاكر <منوكي نأ ل. مب هناانلئامناواكر كتم نوكسشوه ثيحارشتسم نوكالوأ [ك اس

 ْ ٠ ,ناليحتسيهناانناقامغناو لاحم امون عه اوريغلا,ة يقوم سما ىفانت لزالا ة.هاموزيغلابةمقو.سملا ىذمة:

 لك وراّدخْلال_ءافلا ىلارةّدفم لاوزلا نكم لكو لاوزلا نكمودو ومش فصو نوكسلا نالاك اسن وك«

 ا هلالومش ف صو نوكسلا نا انلقامناواماز أ نوكي نا عنشم) ثد < نوكس لكف ثدتو هذ كاذكن اك ام
 اق وبشااناكنافامتو.ثاىعأن وكينأو دب الامه داق هناذءاقو عم اك اسهنوكي اكرم مسا نوك ل دش
 0 امون ؛نوكسلانوكينااضدأ بجو 0 ا م نوكسلاوه

 ادب نأكملا ىف لوصللا نءةرامعنوكسلاو هريسغىفناكنا دعب ناك ١ ىف لوصخلان ءةراسعدكو 11نال

 |ةيقوبسلا مدعوريغلاب ةمقومسملا ف لب ةسهاملاف سل نوكسا اوةكر لاني توات اف هذسعب همف ناك

 | ا ىدوجو أ ةهاملا كلتنا تدناذاف كلذكَناك اذاو ةهاملا نع ىراش ىذراع فصو كل ذوري غلاب

 7 لاوزلا زاب ءاممسلا نوكسناانلقاسغناو ىرخالاةروصل | ىفكاذك نوكتن أب جو نيترودل !ىدس- ١

 ١ ا ْ انين || ناعف دكر رحمن , الا اهارئاكلءامسلا كل رحت” ال نأ ب ناك ةهلاوز عتشمال هتاذلا بج او ناك ول هال

 01 00000 ركل قضوا ركلة لزالا ىف ةذك استناكول

 ١ || كلذنالاحومنوكح.نازو<الرثؤا اكل دورْبُو م نم هلّدب الذ هنا ذاك ناك ل .نالراّلا لعافلا ىلا
 ١ | تجي ناكنرالا كلذ ماود هماودنم مزا طرمش نع لواعملا كلذا هباحيا ىف امنغناكو اب او ناكن ا بجوملا
 ٠ 4 ,ةلعلا ماو د نم مزاهناذ| بح اوط رمش ىلا لول عملا كالذإ هءادعا ىفارقمفمو امحاو ناكتاودن وكسلالوزيالنأ

 0 أ ناكدتاذا بحاو ريغ هيا ط رمث ناكوأ هناذابحاو ريغ بح وما ناكّنااملولعملاماود طرشلاماودو

 ! بجاوط رش ىلاو هناذا بجا وبحب ومىلاءاهتنالا وأ لاحم وهو لسلستلا مزلمف ل والا ىف مالكلاكه.ف مالكلا

 'يقنوكس لك اذافاراتخال_ءافنوكينأو دئالرت ولا كلذ نا تدئفل والام ازاالادوعب دامو هباذل

 "|| نيوكتىلادصتلاودصقل ةطساوب لعفي امارات انال ثدتو وف كلذك 7 ام لكور ات ل عاف لعف

 ناكلا 5
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 دمسهملا رسف مث كلل اه دهمو اهامس اهاح د ىءمنو تسب نأ (لوالا) نيهجولا ثقب رخآ ىل-ء

 | ىرملاو»املابارخاءاهملعزارقلا ناكماو لك .املاو براشملا هاب وست نماهاكس أ: ىفه:مديالاسع
 اريدقتلاوالا-ح رخأن وك نأ (ىناثلاو) اهلعرةةسسورةتستىت-اهلاداتوأ اهتايثاو لاما ءاسراو

 لك أياماهاعرجدارأ (ةئاشااهلمسملا) اهاعر هواه ءاما تمحي رنا املاح اهاسد كلذ دعب ضرالاو
 /لافو نوه ست هفرعم امو ارش هزم مكس ءامءابجسلا نم لزنأ لكلا ىف هو” ريظتو ماعنالاو سانلا

 هب الاهل _ه ىفاذكف مكماعت الو مكنأ اعاد مهلوق ىلا اةش ضرال | انقسم امها انديصانا ىرخأ ةروسىف
 ىلع لاه ةيدتق نبا لاه مث ىعرلا نم عئرنىرقو بعمنو عترن هلوق ىف عترل ار يه اناس الل ىرلاريعتساو
 انو: ضرالا نم هحرشأ ام عسجب ىلع اهاع صواهءام هلونقب لد فكان اف ىئش لكءام ا نم اناغسو
 امأ حملا وراناا ىتسءاودلاو سانللاو بطاساو فمعلاو رهأاو باو رشأاو بشعلا نم مانالل اعاسّمو

 امأو نو ثنملا نغ مأ اهم رض متأشنأ منأأنو رو اارانلا أ ارذأ ىلاعت لاه نا دمعلا نماهنا كش الفرانلا

 هنوذذ ل واين دلا ف سانلا هيمزئسام عمجب نأ تلع تام اتاذا تناوءاملا نم داو: مهنا كشالف جلسملا

 اراجنالا اهتدك نمىر# تام_ لاق :امهركذ ةنللا ىصوىفدّدرتسيسا!اذهاو تاينلاوءاملا هر صاف |
 || مكحلاءامم ب الا هدهرخ ىف وق ماعنالاو سانا اهلك أباملك ىرملايدارأ ىلاعتهنا ىلع ل ديىذلا أ

 عفاشم حرش ف مالكلاو ( اهاسرأ لاي او) ىلا عتهلوق ه (ةثلاثلاةفصلا) مك .اعنالو ٠

 1م ماعنالو مكلاعاتم) لاه اهعفانم ةيكو ضرالا ة_ةاخة فكن بال ىلاعت هنا شم دة تدق لابحلا

 ؛ هماكحأو هللا لاعفأ نا لاه نم هب تاو مكماعنالو مكا ةعفنمو ةعتمءام_شالا هذه امل امغاانا ضاملاو
 هامسلا ةقلش ةمفكرك امنا ىلاعت هن اانهانا ٍلعاوةىهريغّرمدقه.فمالكلاوملاصااو ضارغالا,ةالعمأ] ٠

 ال_ةعرمشنل ارشح !ناكما نيبو كلذ ررقاملفرشنل اورمشأ-! ىلءارداههنوك ىلءاهب ل دتسسا ضرالاو || ٠
 أ (ىلوالا هل كسسملا) ناتلأ سم همقو(ىربكلا ةماطلا تءاساذاف) ىلاعتلاقف« هعوقو نع كلذ دعبربشا | ٠
 || مطمهلوق نمي سح أ امن تذخا درملا لاق هوجو اهتاقدشاىفو عاطتسنال ىتااةرهادلا برعلا دنع ةساادلا || ٠
 نارتلاب رست مطمطلاث يللا لاقو هاكروتلا "الما ذا ءاملا مط وئ رطافءد وح غرفتسا اذا | مط س رفلا | 1 1

 ةماطلاو مط دقولعي ىتجريكي ىذلا ذل لاةيوابم وب ىتحاهتفد اذا ةمكرلا ل.سلا طلاقيو سنكلاوهو ش

 لكوول_ءلاو نفدلامطلا لأ لافقلا لاه ةماط ةماط لكق وف لق مغ نمواهاوسام ىلع مث ىتلاةهثداحلسا || ٠
 | ءاوسىداعلاو ىاعلاو ئاطلاو دئازلار كَل اودو ىاطلا »املا هنمو همط د مفهافْش أو هرهقو امش بلغام |||

 أ هلكسملا) اهبتجىفاهلبقام نش ةهظع ة بهاد لكدا مسا ةماطلاه ربك لا ىلاعت هْهاىهأ نع حرا او هو ||
 ْ موق لاه ىه وذ ىأ امنا ىفاوقلتخا م ىربكلا ةرهادلا ىربكلا ةماطلا عمن اانركذامعر عطدق(ةذ املا

 ةداعلان ع ةسراسملاا ةرهاملا تان الا نمو لئ اهلا فقوملا نمورانل ا نءهمف دهاشب هنال ةمايقلاموهاملا '

 ةماشل اب قومىلا قث اللاش ةاهدنع ىتا اة اشلاةشفنا | ىهاهن ا ن1 لافو لاه لكهعم ى.ذام
 ْ اىزب نا محلا تز ربو سام ناسنالا ركذتم وب ىلا هل ودب يربكلا ةماطل ارمسف ىلابعت هنا نو رخ لاهو

 هل رذخو ىلاعت لاه ام ىلع باكل !ةءارق تقو تقولا كلذ نوكي نأ لهدف تقولا كاذلامسا نوكت .ءاطلاف ||
 || ىلا ة ل! لهأ اهف قاسي ىتلاةءاسلا ىه ةعاسلا كا :نوكس نأ لهم <واروكنم هاتاياداك ةمامقلا مود
 ار د مون) ىلاعتهلوق (لوالا) نيفصوب مودل كلذ فصوىلاعت هنا مرانلا ىلاراسلا له أو ةثيلا ١
 ]1 ءونوهللاءاصح أ هلوقك اهي دقناكواهرك ذتهناك ىفةنودمهابعأ ىأراذا عي (ىكسامناسنالا

 || ىرينا ىلا عتهلوق (ىلوالا "هلثسا)ناتلئ ص همقو(ىرينم + تزربو)ىلاعتهلوق (هيناثلاةفصلا) ٠ |١
 /| افشكنم هنوكىف ةراعتسا هنا( امهدحأ) ناهسو همف رمصب ىذرظان لكل افو كما راهظارها ةاهناكأ

 1 دارملانوكينا(ىاثلاو)دح ,لكءارينأ بحال ليدأتلا!ذهلعو «نينبعىذاعصلانيبت ىمولوتكارخأ للا ٠
 ْ رافكلا ناكمايملاالار افكلاو نينمْوملا نماهنو ربسانلا لكنا دمي اذهورمسبو زمع4 نم لك اهاربا تزرباهمأ | 35
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 سان: نبدا فررش ىافراستخع لءاف ىلا ةرقتفمةئدحماس نا تبئاملاولاق "ل صاس ةرقرشملاةيوستلا
 أالوملا) لئاسهينو (اهاصخ حرخأو اهلمارنطغأو) ىلابعت هلوق « (ةئلاثلا ةفضلا) ةرك اهنوك
 أ لعس اذاهتلا هشطغأ لا ةياددعتم٠ ىعروااظمراصاذا لللا شاعغأ لا يامزال» دق شطغأ (ىوالا

 يسب ةلصاش ا ةلظا نامل مسا لل ثاوهو لاؤسا_نود م رعالا هبسشس شط 1 يرن
 | ناءانعم (باوطاو) دىيوه وامطظم ل_غاا ل« بهناىلا هانعم عحرب اهلل ٌسامغأو هأ وف سهلا و رغ
 | هلوق(ةبن اثلا'هلعملا) لاكشالا قبالذ محو ريدشتو هللارتب دب تا سحاسغنا نامزلا كا ذ ىف هل صامل ةللغأ

 أ ءوضلاورونلا فر اهنلا ءازجأ لك ؟ ىمضا !نال مضل اد راسنا نعريعامناو اهراهت حب رشأ ىأ اهاصض حرخأو
 الأ سمشلا بورغيبس ناي دع امناو اهئلاو لمللا نالءامسلا ىلاراهنلاو لمللا فاضأامنا (ةثاانلا هلم ملا)
 . ل ءامسلا ىلاراهتلاو للا فاضأب تسلا اذهلف كافل ةكرح بيس: نال هان !اهءولطو اميورغ مث هءواطو
 || (كوالا ةفسلا) هوجو نم كل ذو ضرالا قل ةسقيكي هعمت ا ءامسلا نان فمك ف هوا ىلاعن هنا من

 | لمفت نور ع نب ديز لاقت اهطسب اهاحد(ىوالا هللا لئ اسم هبقو (اهاحد كا ذ دعن ضرالاو) ىلاعتهلوق ||
 | الابل املعىمرأاملاىلع « توتسااهآرابأت اهاحد 0

 2 رداقاهط ىلع تنأو «٠ اهّيوسندالبلا تود تاسلاىفأنبةممأ لافو
 دوعلا توللو تءفصود توفذد ه-مو ىىداتحدو وحداتوح دناّْغل ةاظفالاهذهىف دغلأ !لهالاق

 5 ناس دملا ساد مهللامال_ىا هيلع ىلع ثيدح فو تنأنو هيلعتوأبو هتأسو لجزلا تو أسو هتياسو
 ناكمىلا ناكم نم؟ئشلا ةل ازال او دلا لص ل سقو اضن تاودملا ىشو عسل نيضرالاطسأن أ

 ا ىذلا ههض ,ومةماعناا جدأو ضرال ا هدو ىلءاهن دهب ىأ:ركحلاب و>ديبى_هلانألاةبهئمو

 | ىلا عجريوح دلا قعم نا ىلع ل ديادهؤ هلد هع قعد ىد- نم هضامتلازأو «ةطس ىأهف نوكي

 ١ || هلوقوءامسلا دعي ضرال نوكس ىتماةيدي الا هذهرهاظ ( ةيناثلاهلّم_لا) دمهقأاو ةلازالا
 ١ ||| ةرقبلا ةروسىف ءلشسملا دهان ركذ دقو ضرالا دع, ءامسأ ا نوكى ضتقن ءامعسلا ىلا ىوتسا من ةددسأا مس ىف

 ١ || قلخ ىلا عت هادا (اهدحأ) هوح ولا كلت ضعي دمعت ناب سا الو ءاسعدسأ | ىلا ى رسام هلوقرتسسم: ىف

 | | ةركلاك الوأ تن اكح اال كاذواشا انئاهلطس ىأ ضرالا ىسد مش اسنان'ءامنلا قاش م الأ ضرالا
 ا 0 :ركن الا ضرالا نا ىلو تادديرابتءالا لئالدلا ل_.ةناف اهطسواه3ءىلاعت هَ ام ةعّمجما

 || ميظعلا مسا اذهنوكي نأ ليكتس ف ىوةسملا عطسلاك هرهاط نؤكد ميظعلا مسلس ان اوهورخ [لاكشاو
 ا | هارملان وكي ليطسدلاد :رخغ اها د هل وق ىعمن وكيالن أ (اهينانثولاط وس ءأ وس دعو رهاطن وكيل اواهولذع

 ١ | اذهنال ٌكاذواهاع سو اهءاماهتمحرخأ هلوقب هنيىذااوهاذهو تاوقالات انا ًاءوماطسب اهلعس دنا

 أ دلونت لاله < ملامو بالاك ءاممسلااو مالاك ضرالا نافءامعسلا دوو دعب الا ضرالا لس الدا دع #الا

 ظ ع !لدعهلوقك كلذ عم ىأ كلذ دعب ضرال او 4 اوقنوكي نأ (اهثلانأق)تانا وءطاوتاينااو نداعملا دالوأ

 ١ | كفىلاعتلاقو بترتلا هيدي رئال ذك اهدعب تنأمث اذكو اذكت نأ ل>رلل كاوةكو كلذ عم ىأ مينز كاذ

 |( هللا, ناميالا لهأ نما ذه عمناكو ىن_عملاو ا ومن يذلا نم ناك هلوق ىلا ةيخسم ىذ مون ىفماعطاوأ مكر

 اها دك ذدعي ضرالاو هلوقىفاولا# مهنا عب رج باو ىدسلاو دهاتو سابع نبا نعلةنام برقا ذهف

 ١ / ى دماسنان'ءامسلا قا مثال وأ ضرالا قا ىلا عت هنن اّنا تدئاسأ (ةقلاثلاةلثملا) اهاحد كلذ عم ىأ

 ا 0 هه تددااهللا ىاش رمت نس هللا دمع نع ىور اهوجو ةنمزالا كارب دش: ىف اوركذاثلاب“ كل ذدعي ضرالا

 ْ 5 [ثيدحلاس تكلا ءامشالا ذه لا 5 ىف عوجرلا نأ لعاو ضرالا تاحدهنمو ةنس ىلا, ضرالا

 ا ) لوالا"لعملا) ناتلدسسم هنضو(اهاعضواهءاماهتمح رخأ) ىلاغتهةوق « (ةيناشلاةفسلا)
 ارامشا لابلاو ضرالا بصنو ىيرلا عض وم لصالا فؤهوابمع راشأع صو ءاس ان رقت ااه ودعا مو

1 

 ١ 5 ,ءءاا| فرح ىللخ دأ اله ليقنافءادّالا ىلعزنبعوذىم نسا اهأرقو ريسفتلا ةطد رش ىلءىمزاواحذ ل
 | ل

 - 7 951 7 1 لع



 اءالالإ

 ادح تزيل واع ىهتتىأ(اهاتنم كير ىلا) ىلاعن لاقت ش .« ابنعل متو اهزكذلازتال مباودب ىلع
 اهارك ذ نم تنأ ل.ةملاؤسلا اذه ميفىأمهلاو اراك يفمهضعبلاه (ىناشلا هجولا) هقاخ نم |
 مهافكفاهطارشأ ماسقأ ن ءا دحاوواجتامالع عاونأ نماركذ لسرلا رخآوءا.دنالا اش تنأو كلر ىأ |
 امدنمتاأامعا) ىلاعت لاق « اهنعمهلاؤس:دئافالواهلدادعتسالا بوحوواهوند ىلءالما د كاذب
 ظ فقول ىنعملا اذهوراذئالا تاعباسم ا كنادي الاىعم ( ىلوالا هل دسم ا) لاسم هنفو (اهاسشتع نم
 | مامق تقوي معلا نكي ملاذا نامت.امناف,وختا اوراذنالان اماما ةاانذصنأ وللب ةءامقلا ماسسق تق وشكلع لعأ
 [ ىذلا هنال ىدنع نع صخ هناالا لكلل ردن مالسلاو ةالصلا هملعهنا ( ةمناشلا'هل ملا ولسا ةضانفلا ظ
 اذا لعافو لعفم حاجزلا لاه لصال اوهونب وذل اب ردم يرق (ةئااشلاةلثسلا) ىاذنالاك لذي عفتني ١

 زووو ةركشالا نوكمال لعفلاو لعفلا نمالدب نوكت هنالن وم لاسللو أ لت:نياس اهتم دحح او لك ناك |
 ةفاضالا الاز والف ىضاملا دي رأ ا ذاف لا.ةةسالاو لالا لهن امهالكو فيفضتلا لحال نيوذتلا فذمس ]ا ٠

 ||| هذهريسفتو (اهاصضوآ ةمشعالا اوثملب ملامنورب مون مناك )ىلاعت لاه مش «٠ سماديزرذنموهةلوقك | |
 وركن امن قمل ازا نماةغاسالا اونا ل نودعوو اموري وو ناك وقى ءركذ يمدقؤبالا ظ
 اهاصضوأ وق ل_.ةناف تضم مرام نم ةعاسالاابن دلا فاو شبلي لمهن اكو همفادبأ مهنااكىتسهنوريسع]] |
 |(اهدحأ) هوجو نءهنع (باوملا) انلق ىصض ة.شعلل سل هنال لو ة«مرغاذهو ةثعلا ىصض ءادعم | ْ

 ءارفلا لاف (اهيأ 20 ىو ا ةمشعالا اومن ل ديرب مالكسال لس فلل الاوءاهلا سابع نبا نعءاطع لاق 0 ظ

 برعءلاواهموناصمو د .ثءالا لمق هناك ة.ثعلا مون ىلا اتفاضا ةدشعلا ىلا ىصغلا ةفاضاددارملا حاسزلاو ١
 ىندأ ةناضالا نس ىف ىنكماولاه نيب وكلا نأ (اهثلانو) انركذامىلءابمادغوأةيثعلا لوقت ٠

 نامزو ةمشعلا.هنءريعي دق ةنحل!نامزو ة.ثعلا ل: ىهد هلا لاقي نأ مدي ةمشع ىلع مدقنملا ىهذلاف بنس
 1 | نامز نعو ةمكءهااي متن نامز نع نوربعي ةماسقل ا فقو م ىف نورمذ < يذلا ىمسغأ اب ه:ءريعي دق ةحارلا 3

3 

 ملعأ هتناو نيتعال انيتاهال ناك ام [.مئدلا ىفانرعت اكن ولو مذ ةبدشعلا كل :ىصضنمستحارأ] ٠
1 

 (ةيكمناّي او نوعي رأس يعةروس).
 ١ « (يحرلا نحرلا هللا مس) « ظ
 نبا لسو هدلعهتنا ىل_ههننال اوسرشأ (ىلوالاهلثسملا) لئاسمد ب الاففو ( ىعالا "اس نأ ىونو سعإ أ

 هدنعو ىؤل نب سهام ىب نم ىروغلا ةعس رنب كلامي عيرم نب هللا دمع همءاو هسأ مأ موتكم مأو موتكممأ ١

 د.اولاو فان ب ةمءأو باطل ادبعنب سايعلاو ماسه نب هج وبأو ةع راش ةببشو ةبتع سرق ديدامص |
 ىلعو ىنئرقأ ل_سو هملع هلا له "ىنلل لاقف مهريغموءالساء لب نأ ءاجر مالسالا ىلا مه وعدي ةريخملا نبأ
 هذه تازنق هنع ضر عأو سدعو هءالكل هعطق لو هملع هللا ىلص هنا لوسر هر كس كا ذر ركو هلا كلام ا

 لال لهلوةيوىبر هذ ىدتاع نءابح ضءداراذا لوةيو همركد لس و هملع هللا ىل_م هلا لود .رناكوةناالا
 ( وصتس ناكموتكم مآ نبانا (لكوالا) تالاؤسعضوملا اذه ىلو نين ص ةلسردملا ىلع هفاضساو ةحاح نم 4

 | بيدأتلا نووتسي ناك هناالقامناو هرزو مودكم مأ ننابّدانا ىلء وسر هللا بتاع ف كف رجزلاو بيدأتلا ا
 ظ ىلصلوسرلا نط اة عمدت ناك همه“ ةعبصأ هه مولا ىربال هر دقذاناكناوهنا (اهدحأ) هوجول 1

 | :دش تاماكلا كلت عامساةطساوب ف رهن ناكواضدأ مهما ودأ عم ناكحو رافكلا كَءاوأ سو هيلع هللا 9

 | نيبل ىف هسفن ضر غءاشأاو "ىلا مالكعطق ىلع هم ادق ناكف مث ياسو هيلع هللا لص "ىلا ماقهأ 7 ٠

 | مدقممهالانا (اهتانو) ةيطعةيصعم كلذو مالءلاوتالسلا هيلع ”ىنللءاذيا”ىنلا ضرغمامتلبق ٠
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 0 1 نق ا ا هسا تاق تطاسسس سس روس سس سجال

 | ىنن مث هلوق ىلا اهدر اوال امكنمناو ىلايعت هلوةيدك أم ليوأتلا ادهواهباعنورعنوئمْؤملاومهاوامو

 سخن نيواسغال يح ا تزرب ربو ني_ةتمال هنا تفازأو ءارعشلاةروسىفلاه ىلاعت هنا لق نافاوةثانيذلا

 أ :لث11) نيرمعألا نيب ةافانمالو رمملا فاضي اهش ورب نوممؤم لاو نيواغاتزربابخااشلق مهلاهزب ربي نيواغلا

 اذاهلوةكض مب عاريضلاو ىرت نإ ةمركعأر ةو ىأر نإ دوعسم نبا رقو َتزربو كمن وبأ رك : (ةيناسثلا

 ةماقلا لاح فصوا ىلع نا رم اونو يذلا رافكلا مدحت كرت نا لبقو دعاكم تأ

 ارث ادىتط نمامأن) ىلاعت لانقذ » ءاسششالا لاحرك دذعا دعسلاو ءامقشالا نيمسقن يغاك- لا مسسق 'هظسالب ا ىف

 0 ل (ىوالاةلشسسلا) ل اسم همقو (ىوألاىه جميعا نافاسندلاةاسلا

 .. الرانلاراثلالهأ ل> دةماطا !تءاج ا ذاريدق ىلع فوذ © هنا ىدحاولا لاه (لرألا) ناهسوىربكلا ||
 00 أ ني كلام لوقي ناك ا ذسهلو نعت رفا! ىو« ناس فرك ذام فوزها اذه ىلعلدو ةنلسا ةنملا لهأو

 (فاشلادز رانلا ىلارانلا لهأ وانا اولا ةنللا له قدس اذاامنا لات ىربكلا ةماطلار هسة ل وعما
 | هس ءآالئ اس ىنءام نخدغلا اباد اربط نيطرش فا سر فاطر ل3 م يطا نافهلوق هياوجن ا

 || دارملا لاقت نم مهنم (ةيناثلا'هلمسملا )ما وأم . يدخا ناف امغاط بسن ىريكل ا ةءاطلا تءاس اذا ىأاتهه اذك
 7 :رودص د دع تازنأدي , الامذه نادا رمان اك ناف ثراطا هونأو رمضنلا ا.ةدللا ة املس رثآو ىجط هللو ةب 8

 5 سال سلا صوصخم ال افغالا عوم_ب ةربعلا نال دمعبف هب اهصصخت دارملا ناكن او دفن هنمتاركنلملا

 0 ئظهلوق ( ةثلاثلا ةلمكسملا) روك ذم ا فدولا وه مكسملا كلذ بسوملا نا لمعلا ةرورمذب فر ءاذا|

 هيلع ا ةرد_ةءالمتسا فرعو هسغنةراة- فرعنا فرع نملكنالذب رظنلا ةوقلا لاسد اف ىلا ةراسئا
 كلذ ذا اوةدمعلا ةوَقلا لاسداسسفىلا ةراشا ان دل ةاس ارث آوملو قوريكنو نامغطهل نوكالف
 ظ 0 او سو والاول كيوتو الابل
 5 | ءذيبهسسختوا داخع هباقعن روكي ىذا ارفاك. اوهو تاناغل ا ىمقأ ىلا دا_هلا ىفاغل مناك يرهالا يدهم
 أدب الاريدقت (ةعبارلا هلّمسملا) هلئوأم ميغا نوكتال كان كس نوكيال ىذلا قسافلا نا ىلع لدي لالا

 ' ودول طضغى أ فر املا ديمو كى عملا حوضول" دلصلا تقذح مث هلىوأأللا ع مبعا نا
 اا ايلا وسر ننال وألا ىربخلا نانردتتلا نوكيا وحورخام [هجو هسف

 ١ [| (ىواناىهةنحلا ناف ىوهلا نعسفنلا بنو هيرماقمفاخ نمامأو) ىلاعتلاقغهءادع سما لاسرك ذم ١

 ١ || ماقم ف اخ نمامأو هلو ةفام.رانل له هتا فصو نيذال !نيفصولل ناد اض«نيفدص ولانيذه نا لسعاو |
 ا | هوما نالسعاو انيمدإا ةأاسحل اري آوهلوقدضىووهلا نع س غنلا ىهنو هلوقو ىئطنمامأف هلوق ةسضدرر !

 | نءفوا ناك انو ءايلعلا ةداسع نمهتنا ىشدامنا لاهام ىلع هنتاي لعل اداه وني سم نوكي نأو بال هلئا نه

 7 عئابتلا عيب نيغصولا كرخف لخداكو لوألا ىلع "لعلام دق مرسال ىوهلا عقدا نيعملا بيار وههتناأ||
 ظ 1 ريع لب بجصموريع نب نب ,زعىأ فال روان الا ل. قو تان. سطس او تاعاطلا حسمت نو نةصولا نيه ىف قشو

 3 | ىقامدنارعاوهفوج ف صقاشملا تذفت ىتسهسفنب مقا لوسر قوو دحأ موز ءانأ هلشأ به هم ليتق دقو

 | | ءايقشالالاوح أرك ذغ ةماعلا اهلاوح ار كذ حاهع وقو نعرب تأ م ةمامَعلا ناكما ىلقسعلا ناهربلاب نميأسأ

 ظ | نومعساوناكنيكصحرشملا نا لءاو (اهاس رع نانآ ةعاسلا نع كتولتسي) كاعتلاف ءايقءادعلاوأإ]
 ءازهتس الا ىلدس ىلءاولاةف ةءراهو ةخاصو ةماطامم الشم ةلثاهلا فامصو الانا هذصوو ةماسقلا تاسنا

 او اكم-منا لمحو كلذ لصأ ال هنا س جعاشالا ماهمالا لبس ىلع كل :نوك,نأ لم كف اهاسرعنانأ
 : ل نالوقاهاسرم هلوقى ماه بنون مودال يذلا ممل هعتسي ل اونك الاضضتتسا ةما.ةلا تقو نءلوس رلانولث سي |||

 1. نهنابأ (ىناثلا وراه وكج,واهدحوبو شااهعقي ىتماودا ارأ اهتماهأ ىأآدو واسراى ٠ (ا.هدحأ (

 0 لاعتهلوش * هنع باج ىاهتهقلانا ميلا تن تي اهر ةءسم ةئمةسلا ومرح ا( اهرمّدسسمو

 ٍ سلا نآنمسنأ“ ئناك أ ىءاشعم (لوتالا)ناهجو هو (اهارك ذن..تنأ ميف)

 نحمل 0١ |0



 ع4
 حما اد ل ال مم

 .[) عاطاف هوتك ل ملاءاوس بصنل ادرك ذب 1 عاق عزل + هعفذتت كرقو نئاك ةف كانط قالا هدا
 | هللا نع قغتسا ىلكتلا لاهو نانعالا نعدي ريءاطعلاق (قغتسانمامأ) لاه مومو ئسوم الا ْ

 أ مهلامومعؤرثل نك لمالسبلاو ةالسسلا هيلع ىلا لاسقانالانوهدساف وهو ى رثأ قغتسساوهشدن لاو
 مدعرقفوهو لدي لو ىثنعوهو ىس ل ءاحن ,ءامأو لاه هنالو هماع لمت ت :اف ىرثا نماما هل لانقب ىّتح 2

 ةرقولا1!نمهلاعنآرقااوناعالان نعي غتسساهلا عملا نال ميصجوهفهلامج غسان نءامأ لاه نمو

 نالف ىد سن لاي هملا ل_.ةو هل ضرع و: هملغ لبق تن ىأ حالا لاه (ىدستا تاأن) ىلاعت |

 دقو ْكتلا .ةراصو كليم ااموهودد- هلا نم ددصتي ددصت هءفلل_صالاو هل ضرعتاذا ىدستنالفا |

 ًارفعج وأ ارقوداصلا ف ءانلا ماتد ادي دشتلاءىدضتير ةوهءيد_متوءاكم الاهوقىف اذهل -ةءانركذ | ْ

 همالسا ىلع كلابتااو ضرخلا نم هل ىذد_هتااىلاعاد وعدي ءانعمو ضرعت ىأ ءاتلا مضي ىددضت | ا

 غالملاالا كملع سل هناف مالسالا ىلا ءو عدت ن ملي الن أى كءاعنئثال عملا (ىك يال تدلعامو) لاهم | ظ

 نمامأو) لافت م م-موعدب لاغتثالل لسأ نبع ضرعت نأىلا م-همالسا ىلع ضر لس ان خ نغلسالىأ | ا

 ا | هحوأ هنالث هدف( ىتعوعو) هلوقو هنت اركذ ىلا اوةساف هلو ةكسسر ىلا بلط ىف عرمس اا ى ١ ( ينال ( منال ءاج |

 ناكهناف ةودكل ! ىو أ كن اتا مها ذاورافكلا ىشعوأ هفملاكت ءادان جوبا نأ ى هفانكو هللا ى دعا

 فرص نب ةططأر ةوىهانو ىهتلاو'ئدلا نعىهل نه لها شتت ى ٌ [ىهت نعتز هئان فن كامو ىعأ ظ 1

 | همق ناك ىهلن هنع تناف ىد_صن هل تنافدأ اوق للة نافدي دانصا! نأ كاهلب ىأ ىهلتتر هع -وأ ارقو ىهلتت |
 ظ ىهليو ىغلا كس نأ ىئضإالا صو مخ كلثم ىأ هنعىهاتلاو ىت تل اراك :!هانعمو ممئانلقاصاصتخا |

 'ىذنلا ىلع لي ريج التان بلا لاهل ثم ةدو اعم نعو هن طع بنتاعملا ن نع عدروهو (الك) لاه مريسةفلا نع | ْ

 ىرسس الكل هتاف هلع هللا م كا ذامرظنح ةنقدامزلا نقماانمئاكههدنو ذاغاأ# الاء ذه سو هيلع هنا ىلص | ْ

 نالاؤس همفو (ةركذتامنا) لام مث لوالا ل رت ىلع وم كل 3 نا نخخ اندب دقو كال ذ لدم لمت مال ىأ هلع ٍ

 ' (|فكندحاوءو يلا نا دئاع ناريهضل اَورك ذل ارم هرك رك ذ١ا.نكهلوقو كثنوملاري_تااهوق (لوالا)

 (لاهون آر هلا تانآ ىسعيلت اةملاه ثنوا اريض امنا ةلقنا(لوالا)ناهجو هنف(تاوطلا) هنشلوقلا

 :ركذتلا نال اًضي أ ةزكذتلا ىلا دئاع» ركذءاش نذهلوت فريعتلاو سنن الا لوقوهو ةر 0
 املهناالارك دمنارشلاو نآ ردا هن ىنعي ةرك شتا مشا ماقتل بح اص لآ (ىناشلا) اظءولاوركذلا سقم

 ىلع ءليلدلاو ةركذت هنا الكرش ١ عضوم ىف لاه مزال هركذ ولو ةركذ لا ظفل ىلع هسرخأ و ع

 اهلقاعتي الا هذهيلاصتا فخ (قاثلالاؤلأ) 'ءركذءانش نفداوقنرقل اه«دارملا ةركاذت امنا هةوقنا |
 ءا رقفلا لالح اى كادر ءوننلا هيمو[ ىذلا بي دأتلا اذ هلق هناك (لؤالا) ناهحو نم(باوخلا) |

 (ىناشلا) تكئالملا رباك أ هظةح لكو دة ىذلا طوفملاح والاف تنئأا.:دلا لهأ ىلات انفتلالا مدعو |
 أءاو_فرافكل !ءالؤههل.شي نأ ىلا هب ةحاح اف يظعلا دا اًدهىلا ةمظعلا ىف غلب دق ثكرقلا اذن: لدق هناك |
 امندحلا بابرأ باقلامدمطت هب نمآن عضرعتن أول اءاو مهب كبلق لغتششت الو مويا !تفتلتالف ءوابغي لوأ ءولبق |
 نييممايةرثذتلا كل :فصو ىلاعت هنا لع! (ةرهظم ةعوف سه ةمر كم فد ىف ه ركض دءاس نك) ىلاعت انف

 اهبجوءعلوعلاو اهب ظاعتالاواهءهفاو دار ول ثم ةرهاظ لدن :رك ذتمذه ىأ هك ذءاش نذهلوق (دقالا) |

 ١ دارملاو ةمركملا فصعاا ءذاهىف ةعدوم ةركذن 1ك .ركمفدص ىف ةوق (ىناثلاو) 4 .اعاوردقلا

 ندصأا ٠ نم دارملا فو فص ف ةنشم ةركذ 2 ءذ#هناىغملاو» ذيهيونملاو نآر الاس يي 1

 || ةءوذ ىموأ ةعباسلاءاهسلا ىف ةءوق ف ىلاعت هقفا دذع ةمركم حولا ع نم ةضببتنم فصال( لزالا) نال 00
 لاه مث « هىتالاا مهونوروهطملاالااهبعال اهنا تدس ةرهطمذار او[ نيظابشلا ىديأن ءةرهطمرادقملا 1

 | هئالثرةكتالل ا فضول اعث تاما (قوالا ل كلا) ناملكسم هيفو (ةيرب مارت ردسي لا ا
 | ةداتقو لئاقمو د هاو ساسع يا لاق (لوالا) نالوقهضؤةر ةسمجا (اهاقأ) تافئصأا نم عاونأ 5
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 د ناكوا راسأدةاواكاش رافكلا كئلوااما نيدلا سها نمهملا اشك ناك امللءنو لأ دقناكو هو مهلا قع

 0 وو موو ءاملاف ميظع عج مالسالا تس مهمالسأ

 نولقءال مهرثك ثار اءارو نمكنوداش نيذلا نا لاهت ىلاسعت هلا (اهثلانأو) .مرحم كلذو لاق ضرغل
 ًانامالال ودق نءراذكل فر اصا اكسر اص ىذل !ءادنلا !د_ه ام وهف تقول ىفالاءادنا درت ن ءمهابتق

 ظ ناك مونكم مانباهلعف ىذلان اذهب تيثف ةضعمو است ذ نوكين ا لو هتاههم مظعالوسرلا ىلع عطاقلاكو

 | ىلاعت هللا همل اعفيكمنا ف لاؤسلا هوا ذهدنعو بحاولاوهناكلوسرلاهلعف ىذا! ناو ةءصعمواسنذ

 | نماهظعاوظعت كلذ ناك ههجو ىف سدع هنا درت ىلع همتاغامل ىلاعت هنا (ىفاثلا لاؤسلا) لعفلا كلذ ىلع

 ل ركذ نا عم ىمعالا مساب هركذي نأ ميظهتلا اذه لع قلي فيكسف كا ذك ناك ا ذاو موتكم ما نبال هناك هللا
 0 ناكمالسااوةالسملا هلع هلا رهاظملا (ثلاثلالاؤسلا) ادم هن أش ريت ىضتي فصولا اذهب ناسنالا

 71 هباصص بدوي ناكام اريثكمالسلاو ةالصلا هيلع هناو ةمملسما ناس تتح لءاءاصحا قماسستن !(قانوذام ْ

 1! ناو ءاحم يهلعيلو جم دؤمل ثعبامتا مالسلاو ةالصلا هملع وهو كلذ كن نوكيال فءكسسسوءاسشأ ع نءمهرحزبو

 0 كاذناك اذاو هباصصأ بيدأ:ىفاناىلاعتهتانذا فالخادسيعتلا كل ذَنأككلذك ناكاذاو باد الا
 : / م (باوهلاو) تالاكشالا٠ نم عضوملا اذهب قلهديام لعبا ذهف هملعةدتاعملا تعقو فدكف هءنانوذأم :

 | محو وب ةعقاولارهاظناالا مترك ذام ىلع ناك ناو مالا نا (لقالا) نيه دنسيلرالال اولا

 5 | ا! درطتالو يلاعت فوق ريلقتو ةساعملا تصح بجسلا !دهلف“ ءا ارةغلبولقرا كما وءارقفا! ىلع“ ءاباغالا.

 0 هلا هماعل وس .رلا نمر دصام ىلع عشب مب اتعلا اده لعل (ىلاثلا هج ولاو)”ىشثعلاوةادغلاب عبرت وعدي

 0 اراسقداكسماللا او ةالسملا هملع هبلقن اوهو هباق ىف هته ناكام ىلع لبر هاظلا لعفل !نممالبلاو
 ش 3 هفرش ه"هلقو هس .ارق مدعو ءاسمم بدسد ىبعالا نب 24 رف * ناكو موهةمولع و مهفرشو مهنا رقيه مهلا

 9 || ا أ ةيعادملا هذه لجال بيدأتلىلعل يبي دأتلا ىلعال ة.تاعملا تعقو ةمعادلل هذول فرتلاو يميعتلا عقبال ْ

 || كسا ءانع بنس هنا لس .ةهناك لب هنأ ريقه سد ىعالا ظفلب هرك نا ىاثلالاؤسلا نع(باوجلاو) ]|
 | ناكسناثلاشلا لا" وسلا نع ( باوحلاو) ةظاغلاب هص2 نادم ا. كي قملي فركت ةفأرلاو قفرلادي نم ا

 ىلعاسٍدل اريج رت مهوبامم كل خناكو ٠ ارقفلاا ىلع« اينغالا ميدةنمهو املا: عه نكل كل هب اعصأ بي دايت ىفانو دام
 0 مويلعع ءاسونال | ع نعب:داارو دص:نولئاقلا (ةياقلا هلكسالا) ةياماا برجس ا بعبلا اذهلفنيدلا

 8 ا دعي اذهو ةيصعم ناك لعفل كا ذنا ىلع لد لعفلا كلذ ىف ها هساعامملاولاقو هي ”الاهذاج اوكمتمالسلا

 1 ا |[ةيدجال | مدقتم هول هنأوهو د>اولارابتعالا اذهب سجال نءتملابحاولاوه ناك كلذدنااس دقاناف

 5 | نلت ىر كا رام كل ةناك تل ذكناك اًذاو مال_سلا هءاعلوسرلا هن السصد ندالربغ كلذو ءارقفلا ىلع

 ١ || سيعىذلان اى ءنورمسفا !عمسأ (ةثلاثل اةهلعسلا) ةتبلااسنذ كل ذ نكي لف لضفالا كرتو طاش الا
 1 | | ةغلابملل ديدشتلاب را ل ىعالا نااوعجبأو ماللاوةالصلا هيلع لوسرلاوهكونف

 ٌْ أ 31 أءانعمو دسالاوأب رقالا لا عاى نييهذملا فالتخا ىلع سيعيو أ ىل د رس .بو هذمء:انا ملك ىف لكون

 1 ادا أولو سدع ىلع فقواموتنب فاانو نبذ دزه مسه *اح نأ أ ىرقو كلدل ص هرعأو عالا .ءاس نال سنع

 |لابقالاٌمهقالوسرن.٠ طرفا راخالا فنا ملعا جا 1و ىعال ا .ءانالأ عم ىلع | ظ
 || ىساذا ىنالا ىل_عل.ةيمث هءلع ىح اناس اناا ىلاوكشي نكراكنالا ةدان يز ىلعليلد باطاتإب هيلع

 ١ |هيف[ىز ذل همم ذيدأى نيرا كير ديف ىاعتةوق ه ةوطا مازلاو: بولااهج اومةباكشلاف

 ١ |أاظعتوأ الاول هما نم كم نقار اع رهط هلعأ ىف عالااذه لا ايراد كاع” ىش :ىأ (لوالا) نالوقأ

 | بل نع كني ىذلا را كلذ لعلذ لباد تاعاطلا شعب ىافنأ 3 نوكتت كاتنعوم ىأ كلارك هعفانق
 ًاريهضلا نا (قانلا)ةعاطااوهو ىتشام ضد هلغشيوأ ةم_صعملاو لو اوهو ىئبالام ضعن نع هرههطي

 7 | قال و.ةىلاىركذلا هب رقتخرك ذيوأ مالسالاب رسفاكلاك زينأف تءمطكنا يدع رذاكلل لعلف
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 يي ب
 97 كل

 ا فيرا ا ا ل لل ا ا ا

 هقاةششمىلا لوكوم هريخأتو هعدقتفانل مولع مريغهتقو ناد اراعشاءاشاذا لافامناو ثعبلاوءامحالا ١ أ
 لعي ل ناو توم اذا» ,و-ولا ضعت نما خافوأ لءبهناق كلذ ل_.ةةرركص زاالاوحالا ر "اناماوىلاعت]| ا

 امبأديو قاف الا لآ ال درك ذو ةداعل ا كلت ىلسءانههىرغس قاف الا ةدوحوملا لئالدلا اهسةعرك د دن هناف | ١

 ندب ىتااوومالا ىف هاو 4م 2م (ايعالمجا) ناستلاح هل ناسسنالاهلو انتي ىذل ا ماعطل !نافرامتعالا | |[ ل

 2 ّجااروءالا هو ةرخأتم (ةناثلاو) دوولا ف ماعطلا كلذ لخديىتتاهدوحو |[! 1 ١

 2 5 8 هدو سن ورد ا لا ا سحبسص - و وح حا 2 7 بج دو تسمو 8

 8 78 تا ا ا ك

يقملاو هد .نذادلاوهرباقلا نال هريقف لقي لو لاقل ملا هب مرك ًااهريقلا نال عام بلاو ْ ١
 اريق لاقي ىل اء هلي اوهر

 تءضعو هرثبأ هللاو ريع. ل١ باذثرتب لوة:برءلاوريقاا هلع نابهريغ أ اذا تمم اربقأو هنفداذا تيملا 1

| 0 

 ا نالرطت هنف ىدئءريسسفتلا ادهو ةمءلاريصقتن ءْفُس .الناسنالاناىلا ةراشاوهوادبأ هيلءاضورغم || 0

 دا ارا ساوهر مك أامناسنالا لّقهوقىفنانالا اوهو قداسلاروك ذملا ىلا دئاعهمذريعضل | ضيا هلوق | ا

 ' كلذنا عملا ذا كتل لرت نمدي مهام نضقي لوكا مذ رت ا ناسنالا كلذ نا عملا نوكي نأ (اهتاند) ]
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 | لمت (اهئانثو) النسر اوس مت ةقطنع نم مالا نمالعلت آلا تر هك أ لاه اكءا ولا ل
 هى :لكقاخو هلوق هزءطظنو هتيطص؟ ق وثاللار دقلاةيفكلاو ةيمكل فوضع لكر دقو دار /!نوكحج,نا

 هنو (هرم_دلممسلامث) ىلاهث هلوق * ىف ةطسومملا همس رأى هو (هئاقااةس رااامأو) اريدقت هردٌّقُد

 اوس (ةيئاشلا هلك ا) .هرمس هرسفو هرم رامشاب ليد كلا بسن (نرالا ل كسسملا) ناَلَع م

 دولوماسأر ناك هنا اولاه أ نطب نم هجورخ لمهستدا رالامهذعب لاق (اهدسأ) الاوقأ هريسفتىف

 امو هللاالا ماهلالا كل ذءاطعأ ىذلا نك باقناحورذنا تقوءاجا ذاق تك نم هالرو قوذن 00 نط ىف

 مل_.مونأ لاق (اهيناناو) تئانعلا ب عأ نم قيسشلاذفنملا كلذ نما..-هجو رخال يوأت ااذهدكَو 7

 اننذلا ىلع تورت زيقلالواشتوهف نيذعلاءان .دهو هلوقنءدارااوه ذأ الاوز_ه- نمدارألا

 راذقألاه فلي زيستلاورادلاوريشملا لام ثلواسن ماك هءا.ءلهس ىآ نيدلاب قلعت تر

 ظفان ال نيدلا هان صوصخم اذ هنا (اهثلانثو) بتكلالازئاو ءايينالا ةنعبو لقعلاو في رعتااو
 ىهو (ةثلاثلاةرااامأو) ةرخ ةالآق لد هكر داع دلالا 0 نمدوهقأا نان رعشم ل سدسلا

 وشم ةثلاشلا ةمل رااهذهنالعاو (هرمذنأ“ اشاذا مت هربقاف هنأم أ غ) ىلاهثدأوت « ىهيذ ةريشالا ةمئر ا

 امنا كشالو باكا اذه ىف اهعفا:مانركذ دقفةنامالا امأر اثنالاوراقالاوذنامالا بتا م ثالث ىلعاضيأ
 ريظلل قل ن نمهلع< /واروةم هللا هلع ءار هلا لا.ةةرانقالا امو ةازامماو ف اكشلا لاحيي ةطساولا ى ِ

 مويس 14

 هْئمداوملا هرمنأ» ءاشاذا ىلاعتهلوقوادب رط رص ىأءدرطأ هقاو ىنءانالفت درطو هيضعأ هللاودوثل ارق

 ملعاو(هصأامض قياسا الك ( ىلا .ءتهلوق 98 امولعم اد الا هنفزوامتنال هنا لعب "لولا ىنفهتقوناسنالا |

 ,كثعبل ا هراكسا ىلعو دو ئااراكن !ىلءهرارمصاو هرفكن ءوأ هعفرتو هريكس نعناسنالاعدرالك فوقنا | 1

 .ناك ام عيميدحأ ىضقيالدح اج لاق (اهدحأ) هوجو هيه ام ضيا هلوقفورمشنااو رمشملاو ا

 .سانلا عسمجب ىلع هلدح ن ء فرك ضبا هلوةذر ةاكللا ناسنالا لب ساسألا عج انههناسنالا نم

 0 د باب قيفلاو هلال الذيب لمأتلان م 0 0

 0 هلا قد 0 701 |

 تب ياكل نجلا (هماعط ىلاناسنالاو ظاملف) لاقفهملاناسنالا حاتح | |

 ةبمشأ ا ع نعدمبأو سءلارهظأ لوالا عونلا ناك انوروكألا ماعتبلا كة جافمالا هل كلش

 نأو بالذ قالا لكامب عفت ثري نوكحص:نأودب الن آرقا !لثالدنالاهرك ذب ىلاعت هنن ا ىنتك !مرحالا
 امنا تدنلا نأ لءاو ةماعطىلاناسنالاو هامان هلوق نم دارااو» اذهو ةهيسشلاو سلافي

 لوزن ناس قرك دنا الاك ضرال اوركذ لاك انيملاف ضرالا ف عقاولاءانعملان هلراملازاعقلا ن .لم ||

 سس ار 00



 م

 | ةروسةيدكلا لدقاعاو تناكو منك ل ثمرفاساه داو ةبنكلا ةرغسلا جاجزلا لاه هك اللاند ةينكل امه

 (لوقلا) اههحو نعت :ى اذا ةأراا ترفس لاقي هصذوبوءوثلا نيب ىذلا هنأ ءانعم نالرف اس بناكلاو

 اد اودلسرنيبدهقا ني حولابند رفس نيذلاةكتالا ا مهانهه ةرغسلانأءارفلاراساؤهو (ىناشلا
 ' [ًارمسلاك هييداتو هللا وب تازرئ اذ ادك.ةالملا تاعشل ,بن» تحاطص أ اذا مول نيب ترغس لوت:برعل اورذ اس
 : ظ 4 0و 0 ١ او دشن أو موقلانيبهب لضإ ىذلا

 ْ ! تيشمن اش ىثمأ امو * ا 'وةنيةراقسلاعدأامو د ْ

 || هنالاشأ اريقسىعامناريغسلاو فكي هنال ارذاس ىهسنا نا بتاكلاو فثكلا نم :رافلا لص ناملعا وأ
 1 ًاةرفساوعنمرجال ملعلاوةبادهلاو نايبلا ىفرمشدلا نيبو هللا نيب طن اسوا واكالةكتالملاءالؤهو فشك

 || نوءركت مهادي ريءاطع لاهو مهب ر ىلع ماركل ئاقملاه مارك, نادكتالملاءالؤهل (ةيناشاا ةفصلا)
 0 [لاهةرربمسمنا(ةثلاثلاةفصلا) ةحاملاءاضتد:ءو عامعلل هتدوز عم الخاذا مدن با عما اونوك نأ

 | عرجافوةرفكو رفاكل هلع اف «هدحاولاوالا عمجلل "لعن نولوةيالءارغاا لاهران عمب ةرربو نيعيطهلئاسقم
 [| ى_هيىلوالا فعلا ىتلاذ_هناهلوقل ءا..الا فصص ىهاهملا فضل ارب_سف:ق(ىناشاالوقلا) ةرخو
 || لص هلال ور باصصأم_هةرربلا ماركل ا ةرفسلاو نيم دقتملاءاسنالا فد ىف ةّدثم ةركذتلا هذ اهنا
 كلتةراهظناىذة2ة:ةرغس ىدبأب . :رهاطم ىلا عتهلوق (ةيئاشلاةهلئسملا) "ا ردا مه لدقو لسو هءلعهللا

 تورهطملا ةكئالملاالا اه عال ناك امل هريرة: ىف لاغسقلا لاةفةرغسل !ءالؤه ىدياب تام اغا فدعأا

 "ل5ملا) لئاسمهيف(ةرفك أامناسنالا لد ق) ىلا متةوق « اهسع نم ةراهطااهيلاريوطتلاف.ضأ
 |هدابعبعنيململا٠ارقف ىلع شيرق ديدانص عفرت ىلع هله دملا ةصقل ارك ذيأ دبا ىلا هت هنا لعا (ىلوالا
 ١ |ةردمةةيجمرخ اوةرذق ةفطن ةوأ نا عفرتلاو بهما اذه ىف بس ىأو لس هنا اكف كلذ نءنيئمْؤملا

 |اجالعنوكينأ ملساامو مههعلا الع نوكسحي نأ ملصد ام ىلا عنرك ذ مرجالف ةر ذع ل امسنيتقولا نيباهفو
 ١ || ثعبلا,لوقلا ىلع اهيل د سينالو عناصاادوجو ىلءاهب ل دّتسنال لست ناسنالا ةةلش ناف مهرغكل
 |[  دارا نورخ لاهو بها ىأ نب ةيتعىفدن”الا تازنثورمسملا لاه" (ة2انلاتهلم_سملا) رمشنلاورمشحلاو

 ١ ]|| عفر ىغلكمذ دارملا لي نورخ لاهو ممدس موةكم م نب اكرتو مءاءلوسرلا لية ىذلا ناسسنالاد
 | [|| بجونمهفرتامهمذيلاعتلا (اهدحأ) هوجوكلذ ىلع ل ديىذلاورقذلاو غلا بيبريقف ىلع
 ١ 1| ءادنالا فنانالالاسةراقح بيس مهتقي رطفيز ىلاعت هنا (اهمنانو) "هلعلا موت بيس مكسحلا مينأ
 اردو (اهتانو) مكحلاموم ىضدقي رحزلا اذه موعو هربقاف هتامأ مث عل ةفطن نم لاهم ىلع ءاهّدنالاو

 ١ ]| ىلاعت ةلوق (ةثلاشلا هلمسملا) هيلع هلس بجوذ هل لحم ظفال او دئافرثك أ هج ولا اذه ىلع اظذللا لسنا

 ١ 1 | هطءارقا نم نمعت ءرغك ًااموايندلا دئادشةناغلتقلانال مهتاوعد عن. أ نم ىهو هلعءاعدنانالا لتف

 ١ 1| هرفك أامهلوقو باّمعلا عاونأ مظعأ اوةمكسا مهما ىلع هيدنت ناسنالا لذق هلو هللا ةمعن نارفكسصف
 ١ ل زحاعلابقءاياغا ناسنالا ىل_ءءاعدلا ل.ةناف تاركسملاو معايشلاعاونأ مظءاءاوفصتام_منأ ىلعهمنت ظ
 |١1 لكلاب لاغلاق ئشاابيس لهانملاب قءايامتا اًضيأ بعهتلاو كاد هبوملب فيك لكلا ىلسعرداشلاو

 ١ || ىلامت هناانركذام هقشتو برعلا مالك بولسأ ىل_ءدرو كلذنا (باوملا ) اذ قمل ف.ككصا
 ١ |ثالثْث دع لكس! ناملءاو عاقل عاونأ مافعاباوف أ مهنا لجال باقعلا عاونأ مظءأ اوةعتسا مهنا نيد

 || نم)هلوق ىمف(ىوالاةةرااامأ)ناسنالا هثالثلا بتارملاهذهركذىلاعت هناوءرخآ و هظسوو هلأ بنا ع

 ا 1 هل اوةب ماهفة_سالا كلذ نع باجأ مث ريةهلاىف ر رقتااةدابز ه-ظرغو ماهفتاوهو (هقلخئوثاكأ

 ظ ْ |ةيثلا اذهل فمولصأ ناكَم ناهئمضرغلا واني« مري سة >ئذ ةغطنلا نآك شالو (هعلخ ةفطننم)
 ٠ |ءردقءارغلا لاق (اهدحأ) هوو هفو (.ردقت) لاق مث هباسةثال نو كر الربكعلا و ريكا فرم ةحلا

 1 ردق عملا خاسزلا لاه (اهنان) انقثوأاد.عسوىوأا ارك فو هتلر خ ىلا ةقلع مغ ةافطت ار وطأ

 7 لع

 دستبس يسسسسا 2 ميسيييييس سبيس صصص.

 ااسسسسلا



 مل“

 ءرهاظ هب رعشبامرارغلا نم دارملانوكي نا لمتحي (ىلوالا"هل ملا ) نامل كم همفو (ةمنبو هتيحاصو هسأو ْ

 ىنمساوأم حالا لوقي تاعبتلاب ةيلاطملا نعزارتس>الارا رغلا كلذ ف سددلاو زارتجالاو دعابتا اوهو

 نولوةب نوثبااو تءنصو تاعفو ماركا ىنةمعطا لوقت ةب-اصلاوانرب ف ترممق نالوةب ناونالاو كاع

 هان مو طولو حون هّنيح اص نمو ميهاربا هيونا نمو لب اه هما نسرغي ند لوا لمقو انت دشرأ امو ا:.ءاعام
 هماقهال همخاةالاومنمءرملار ذي مول هنا عملا لي دعابتل اوه سلرارغلا نمدارأ ا نوككن ا لهة<وح ىف

 ىلاعتهاوةكسصو هو هنرمهن نءرارغلا اماواوء.تنيذلا نماوعت ا نيذلا اريتذاىلاعتهلو ةكوهو هنأش»
 (ةيناشلا هلكسلا) امج يح لأ بالو ىلاعت ةوقكوهو لاؤلاكرئاماو اشو ءنعىلوم ىغنالم و

 ةدناق ىفاورك دةرخ الا راد ممم رقي هنأق مهب ريوهسإ ومسهلا ارفياستدلا رادؤ رأاناك نيذلانادا ارا

 نالداولاو ةرحاصاا نم لب ني والا نمبرقا املأ هب ولا نم لد هما نمءرم ارغب مون لمق هناك بنئرتلا

 | كاعتلاسقف * هيسركذب هعيتارارفلا اذهركذالىلاعت هنا م ني وبالاب هقلعت نمّدْسا امم باقل قلعت

 هفرمصي ىأ هينغب ةدشق نبا لاق (لوالا) ناهجو هنغي هلوقىفو ( هتنغين أ دئمو مهنم ىرعا لكل)
 دشلاو هسارق نعهدصبو

 لفحملاف لول او رثسفلا نع « كلام ببرح كر ئغس
 بوس ىذأا مهلا كِل 3 ىاهنغي ىناهملا لها لاق (ىناثلا) هفرصاى اك وهو ىقءنغالايو كلغة ثيس ىأ

 لوامملا كلذ نمهدنع لص> هنا ف ىغل ناهد دراسة رخ آم ها عستم همق قد لقمر دص الم دقه سفن ةصاخ
 مهنموءادع سلا مهنم نيمسق ىلع هفنيفاكملا نا نيب لوول ىف ةماسمقل ا مون لاح رك ذا ىلاعت هنا لع اوريثكئ

 ةالتم ةئيضم ةرغسم(ةرمثد< سم ةكحاض ةرغسم د مول هوجو ) ىلاعت لوب «ءادعسا|فصوفء اق الا
 راهنلاب ههجتو نسح لدللاب هتالصرتكن م ىورا لدألا ماسق نم سا.ءنبا نعو:اضا اذا ميهل ار سا نم

 قدالعنمصالهنا ب. ب هناىدنعو هللالمسىفتريغااملوط نءلمقوءوضولارا آن ملال انعوأا
 باساا نم غارفااب عب لكلا لاه ةكحاض دج راو ناوذرلا لزانمو سد_ةااملانعب لا هتالاو اسندلا | ُ ا
 ماعلا اد_هنع ص الخلا ىلاةراشاةرفسمهلوق نالعاو هاضرو هللا ةما ركن .تلانامعةحرفةريشدة سم[ ' ِ

 ةعفنمانادجو ىل_ءوأ ةيلمعلاوةيرظنلا وتلا ىلع ناتو نام يفةريثدت لاو ةكاضلاامأو هنا عشو ||| ٠
 ةريسغلا دربملا لاه (ةرسفلا ةرفكل مه كلو[ ةرتقاهةحرت ةريغاملعدئمونهوسوو) ميظعتلا نا دوو ا

 ةعرس هّتةطاذا للا تةهركلومك برق نءاسهكر دن ىأ هةدرت هلوقو رابغلا نم ناسنالا بدهن ام

 ىرتاك هولا ىفداوسلاو ةريغلا عاج ا نءشحو أ ىربالو نا دلك داوس ةرتقااو كالا "هع قهرلاو

 روءقلاورذكل ا نيباوعج اك ةريغل اوداول انيب مههوجو ىف عجب ىلا عت هلا ناكو تربغا اذاحيونزلا هودحو
 ىلع ت ادي الاءذ_هنا اولاقفةمدرااامأةي الاهذ_-مياوكست جراوخلاو ةئسراانألءاو لعأ هللا
 نأ ىل.ادلاب تيئو ةرفكل امه باّمعلا له أ نا ىلعتل دو باتعلا لهأو باوذلا له نيعسق ةماسقا !لهأ نا
 نا ىل_ءلديكلذو باوثا!لهأ نما ناك ة رذكلا نماوزوك لاذاو :رفكب اوسا ةالسلا لهأ نمقاسفلا
 نا ىل-ءلئال دلارئاستل داولاه م_مناف جراوفا امو باةءهل سا ةالدصلا لهن ء ةريبكلا بحاص
 رفاك هناف بنده لكنا مزل فرفاكهناف بقاسعي نم لكنا ىلا الا هذه تلدو بقاع ةريبكل !بحاصأ]
 قرفلا ىف ىضنقي ال كلذو ناةيرفلاناذ_هوهانههروكذملا نأ باسل انامرثكحأ (باوحلاو) |

0 

 نيعجلأ هيعصو ةلآو ”ىبتلا د نيلسرلا دس ىلع هتالصو نيماعلا برهن داو لعأ هللاو اال ]|
 ةيكمتانآ عستو نورشعرب وكلا ةروس) |
 « ( م-رلا نرلا هللا مسا) ا

 سفن تلعكلانهفءامشالا هذه تءقو اذا لاهو اًيشرمشعىئارك ذىلاعت هناٍلعا. (تروكس عشلا اذأ] | :
 ةهج ىلءىيفلتلا (اههدسأ) ناهجورب وكتلا فوتروكس علا اذا ىلاغتهلوق لوالاف ترضحأام |

 ب دوج روع تح ورب هيو و -_ :

 تطمشتنت 1 هع ةديص تدع يفت

. 0 - 0 

 انها هددت ل ١

 ع مسح



 غ4 ؟

 ًالأراطنا مث ثمغلا هتمدارملاانيمص هلوق ( ىلوالا هلّمسملا ) نانلسم هبف فو ( ايصءامملا انيمصاما] هلوق رطقلا
 لة عمماعتلا او ىفاةاع٠ قب ف.ركسمو ةوظعلا ءامملاهذه ىلع لقشملا ثرغلا ث دح فدك هنا

 اذههقلشربب دتفد هنمكحو 430 :تارورا ند عيش كل ولي ىّتسةدمعبلاو ةبي هلا هامل لمأتو

 ريدقتلاو ماعطلا ن ملد.لا ىلع متةلاناناو فانثتسالا ىلءعودو رماكللابانائرق (ةيناثلاهلمملا) ملاعلا
 | ىلارطنال !رعسفت كلذ ناك“ انا 00 رق نم ى.ءراسفاا ىلع ونأ لاهء املا اذدمسم ف.ك انا ىلا ناسنال ارظنماذ

 | فش ءاالاهذهنال لاَشالا لدب لدبلا ينعم ىلعذ هتف نمو دعولل مسغت راف ستللل هلوقنا اي هماعط

 راناادودخالا ب امص أ لّقهلوقو همف لاق مار ارهشلا نءكنولث ب هلوةكوهف هنو ددو ماعطلا نوك ىلع
 تاينلان م عاونأ ة.ئا ىلا عترك ذمتابنلا,ضرالا قثدارااو (1ةثضرالاا.ةةمم) ىلاعتهاوق ه

 امهريغوريعشلاو ةطنملا وه نمد_صحام لكوهو (امساهيفانسبن اف هلو هيلاراشملاوهو بحلا (اهاوتأ)
 || نمءاذغ هنال بما دعب هر كس ذامناو (امنهد) هلوق (اهينان) ةيذغالا ىف ل مالاكهنال كلذ مدتامناو
 | | تسب اذاىتلا ىهو ةيطرلا هنا (لوألا) نالوق «.فو م هلوق (اهئلانو) هسونمةهك افوهسر

 ' ّ ” 0 ناسف هنال كل ذو عطقلان هي لا و بْمَقلا 0 موو 007 ل_هأو تقلان تدمع

 1 ْ' ىبكالاو:دسعىبأوءار ةااراسخاو لت اقموذلامضلاو سابعب لوقا ذهو عطقي ىآ بضقي هلال بيلا

 7 عارلاو) نسما ل وقوه و عطقب ىأ بضقب هنان مول صأو هزعب فاعلا وه بضل ا دريملا لاق (فاشااو)

 3 قدادحو)ةلوق (اهسداسو) ب كلا اذهىف تمدق:دقامهعنانمو (الو انوش زو) هلوق (سماسفناوب

 | ||| انوهمباغادسأ لاقيب باغأد اولا قاشعالا ظالغلا باغلاف باقرلا باغاان فدطولا ىف لدءالا (ابلع

 01 دهاجم لوقاذهو دب راقتم ةفئاك ماهر اص, ناب ةقي دح لك ف صودار ل! نوك,نأ (لوالا) نالوق

 فلا اذا ضرالا تلوا_غاو بشعلا باوا_غالاشب ٠ ضعب ىف هضعا و م اى

 | سايعنب ا نعءاطع لاق م امدءأاو اظلغلاب راصنالا ن تلو تواا راثوكم نأ (ىاشااو) امبشع

 ا 000 ل هاوق (اهءباسو) لكك !نم ظلغام بلغلاءارفلا لاهو مالغعلارصشلا دي رب
 0| *امسشال ا هذه لخ دنال نأ بجو لذفأاو نوي لاو بنعلا ىلع ةفوطعءةسهك افلارك ذامل ىلا«ةهننا نان

 ٌْ (انأو) هلوق (اهنمان' ا وانءمالربابغم فوطعملا نالرهاظا | ةهدج نم بد رتاذهو ةيكافلاىف

 رعاشلالاهناوخ !مالاو بالاو عصتبو َمْودىأ ب ل رانك اا هاسلا ف رااوه بأ الاو
 عركملاوهءبالااتاو » انرادد#ثو سقانمذج

 ساشلا هءىذ.:غبام ىلاعت تارك الو د3 ىأء امثال بوت امنالةسساسلا ةهك اذلابالإلسقو ٠

 حارا لاق و مكماعذالو مكل ةسعتمو ةعفتم ان ةلْخءارذلا لاق( مكماسعن الو مك اعاشم) لاق ناوءلساو

 انا ىلاعت هنأ لع ءاوناو ىلا عم عاشما ءامشال ا هده هتان انال ام ًانفوتلادك قير دسسلال بوست ره

 [|| لئالدلا (اهينانثث) دمحوتلا ىلعةلادلا لذ ؟الدللا (اهلوأ) هئالئارومأ اهنءدوصقملا ناكوءام.ثالا هذهركذ
 8 نم ةيطعلا عاوالا» ذهبهدسءىلانسحأ ىذلاهلالااذهنا (اهئلانو) داعملا ىلع ةردشلا ىلعةلادلا

 ]| ذهلادكومنوكب ءامعتيله هذه عسا هدسع ىلع ريك نأو هعاط نع در نأ لقاسعلاب قيلي الن اسحالا
 ( || لمأتلا ىلا فوم كاذهوعد_:فاغاهعمساذاناسنالا ناف ةءاسقلالاودأ حزمش وهو ضارغألا
 ١ | ليا ىلاو سانلا لسركساذل رتىلااضيأ كلذ هوعديبورفكل || نع ضار ءالاو اممناعالاو لثالدلا ىف

 ١ 0 حور الاه( ةحاسلا تءاج نال لا#:ةهايشلاركذ مرحالف د لك ىلا عضاوتا

 هه ذشاعأر هك م« ._.أرمد لاقي كل او نعطلا هذال ىف حلا ل_هأ حايسزلا لاه ري“ الا ةةفنلا ىهو

 | ياسر ذو ةذاللا هوس دش كالا حاصلا قع نعطي قاري هئلار دوف مران مصيب ارغااو

 0 يل ا لأ سانلا نالازاسجم ةخاصااي ةشفألا تفص وذ هل خاص لمم هب د- 0 ٍخ ؟اه>وفاتكتا
 ا يوما مير اع قولا
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 الا

 ا ل تانمرام 6 #* ةيياباكو ىش ا 3 نو*ة--! ىأاهانونحب



 ا ص

 8و
 1 - . حتا
 ةنسلا تفجأ اذا لاقي اوم نءةرابع شوحولارمثح ناوهو سا ادع نمالرخ لوقا . الافومولاكلذ |

 راصل !اذاو) ىلاعت او « (سدايلا) ديدشتلا ترمشح ُكرقو - لا مهتما مهلا مأوسانااب :

 اذارونتلات ر همم نم ةماكلا !ىل_صأ نأ (اهدحأ) هوجو هو ديدشنلاو فرفتلان رق (ترخ“

 لايخلا نا مهَنبلا ءاملا نمئثراكاا ىف قبسالذئن ف ةدوط رلا نم همفام فشن ه.فدقو أ اذا كاواهتدقوأ |
 قارحالاوةرارطسا:ءاعىفادحاو ايد ضرالاوراصا اريصتذئنمحو لاباس تريسو لاه ام ىلع نريذق ْ

 لمدحو لابللا سوربت وة ساف تهغتراف تير راصأا هام تفشئالا ضرألا نو حب: نأ له تو

 هسجوراصن لاسللا لفسأ ى بارتلا كلذ عقو بارتلاك تراصو اهو ازيبأ تقر فتو تكدنا|ل لاس نأ 1

 كلذدو تر ىععت رم نوكي نأ (اهاو) اروصسءار < لكل اريسصي وراسل عماب وسم ضرالا ظ

 ضافزجالا كال ذ.شا عفر ذاف ن امغبسال خزرب امني نامقتلي نيرحلا جرم لاق ام ىلءازجاح راسه انيبنال
 اذهو لاغقلا لاه تدقوأ ترس (اهعلانثف) ىاكلا لوقوفوادحاوار ءراملا تراصو ضعبلاىف ضعبلا
 اذاهاندلاماوةاةروكسمريغن الا اه (لوالا)اهوجو لمست<ليوأتلا

 (فاثلاو) كلذ تستر ومس ةملكلاب تراصفر اعلا ىلا ناريلا كاإةريثأت ها لصوأ اين هللا ةذم تهت
 (ثااشااو ١ كل ذببسب ةروصصراصملارب هتةرانصلا ىف بكا وكل اورهغلاو سعشلا قلي ىلاعت لنا نا

 ةجاحالو ةفاكتمهوجولا هذه لوقأو ها.11 كلت نضسنتى- ةمظعانارينراصلا تحت ىلاعت هللا قاني نأ
 راصتلابلعقن نأ ىل_ ءاردات نوكي نو بال ة ماشا ةماهاوانالا ب رخت ىلءر دال نال اهتنمئش ىلا

 بن وكت 7 هقلاو سهلا مف ىقاب نأ ىلا هئم ةباسرمغن مانا رن اههامم باق ن 7 واهها منين ,مءاشام |[

 ايأاهعوقو نكعو از دلا بي ركن امز لأ ىلاهعوقو نكم ةتسلا تامالعلا هذهنارلعاو مهجراناتعأ]

 (عباسلا ) ةمايقلاب ةصتخم مناف ةيقأب لاهم اامأ نيلاقحالا دحأ ىلع ل دبام طذال ا ىف سو ةمأ. م1 مايقدعد.| 0

 (اهنان 2( دا.سح الان حاورالا ت تر : (اهدحأ) هوجو ه سيفو (تجدن رولا اذاو)ىلاعت هلوق |

 تا او ةنهملا باصع أ امد: نام افةنالثاجاوزأ منكو لاما كحاوزأ" هنالد امف نوريسعي نسسإلسا لاه أ

 هعيط ف ناك م فش لك ىلا لآ (اهئلانو) نوع .اسسلانوةءانسأاو ةئشملا باص أ ام ةشنملا || ١

 نأ ب وز اف هلم ىلا ةمصعملا 8 و هلثمىلا طنوتملاو هلثم ىلا تاعاطا !ىفزربملا مذيقءاسنلا ولاجرلان ها ||

 ناك نم ىلا لير لك ذب (اهعيارو) رمشل اوريها ىف هّمةيط ىلا داو لك مم هل نأ ىن ىعلاوهلثءئتلانرشن ||
 (اهسماخو) نيطام_ثلبا نم مهءانر ةلبق مهجادزأوا واط ذلااو رمد لاف ناطاسو ألم َن مهمزلب ||
 'ثرق (اهسداس و) نيطامش كلاب نب ”رذاكس!سوف وفن تن :رقو نيعلار والاب نمر وأأ سوفت :تجوزساسسع نبا لاق ||

 لاه (اهعباسو) عوذ صرب هيف درو دقو ىنارصنلاب ىفارصنلاو ىدوهيلابىدوهيلا هتعيسشب ىرعا لك

 تةثاماهلعدي زتنأ كنكم أ اهانركذ ىتا!لاوقال ا ىف تلمان اذا كن. ل_ءاواهااسع ان سوفنلا تارق حاج: لا |||
 د دأو (ىلوالا هل ة_سملا) لئاسسم هم هيفا (تادق بند "ىأيت امس ةدووملا اذاو) ىلا ةلوق» (نماس از

 تذاو اذا لسا نأكتم ارتلايلاقثاهنال لقي ىأ امهظفس دو ؤيالو ىلاعت لاهل ثا ذا دوؤيدآن موج

 اهاتقدارأ ناوةيداسا ا ىف م مغلاو لبالا هل ىرتلر ءشوأ ف وص نمةبجاهسيلأ ماسح ءاشباداراف تنبه
 اهأرغ دقو اهب زامل ىلا باذن - اهينيزو اهبمط اهمال ل اوةءفر اشأ ةنساهت اه تغلب اذا ت-اهك رت
 ىوةسب ىّي- بارتل ا اهيلع لدهيو اهفمل ن نماهعذدي مث اهيفك رطنا اال اوة.فرُمءا اهب غل سفءار يلا ىف اركي
 اتمراش تداواذاف ةردللا سأر ىلءتضدمتفةر ةد تره ترق ةاذا لماذا تناك لسقو ضرالاب رْثيلا ا

 تانباادأو ىلعمهلح ىذلاام (لوالالاؤسلا) ن نالاؤس انه جو هتكسمأ انا تداواذاوةرفطاف |

 مدال وأ اولتقتالو ىلاعث لاه كقالمالا ن:فويلتاو أ ن ولج نم مه. راعلا قول نم فواا بارسال
 عنم نم ةيحجان نب ةعضعص ناكو كن الاب تاذم ءاااوةلساف هللاتام ئئالملانانولوقن اواكو قالماةمخ

 دأو ملفد.:ولا ىافت 3 ادئاولا عن .:مىدلاانمو . هوة ديقدزرغلارختناقدأؤل الأ

 سس ار 1



 'غ مل +:

 ةفاالا دعب تتش: !نمىاروكحج !ادهرر ول 1ن.هقابذوعن ثي دا فو ةءامعاارب وكستك ةرادتسالا
 هيلا ناممد اوب ولد عمج هلال ةزاكراصقلا ةراكتممسو دع اورب وكلا وروكل او فئالاو ىلطااو
 نيعالا ن عة اغاهرنمصتو سعشلا مزح نءروذلا هلا انعريعف نيعال ا نعا.هّفشريسصب هنأ كشال فاي ىذلا

 لاهو اةءوضى من سلا لاهو تفسك:!نورخآلافو تسمط ىأ ترّوك مهذعب لاه اذهافرب وكلا
 تروكلا.ةيرب وكلا ىف (ىلاشا!هجولا) ةراكىترتسامناك اهءوض بهذ ىأ تروك ةلس نب لضفملا

 سمشلا اذاهلودف هعرصاذاهروكف هاعط لاق ىىمدالا لاه امس تح «-:-رطاذاهيروهدو طئاخلا

 لاقي هناف ةمسزاغل | نم ةذوخ أم ةظفا هنارع نع ىوربثأان*لوق همفؤ كذا !نء تيمرو تمّتلأ ىأ تروك
 ىلعل؛(باوجلا) ةيلعافلاوأءادتالا ىلع سعثلا عافترا (لوالالاؤسلا) نالاوسا:ههوروكىعالل
 (ىاشلالاؤسلا) طرمدلا نعم نم همفامل لعل باطي اذا نال روك هرمسغد رمت لعف اهعفار ةملعافلا

 0 نالاه مال_ىلا هءلع فنا ةربره ىلأ ن نع ثدد_ف- نمرلا دمع نب ةلمس لأ ىلا ةرمصيلاب س ا نسملا نأ كور

 ل وسر نع كثدح أ ىنا لاه امه.نذامو نسسالا لاقف ةءاسقلام ونراما!فناروكءناروث رمقااو سعثلا
5 

 كك | امهواقااقناداج روقل او سوس مْسأا نال عفان نيت لاؤسد (با اواو) نسا نكح .ذهللا

 ُك . || فالح لعربلا اذ_هن وكب الف حج يفر طا داي دزال امي درع سيكل ذ لعلو !مرمضا ايست وكيالراسنلا ىف

 0 1 الا سنار درا ىأ (تردكنا مولا اذاد) ىلا.هتهلوق ه (قاشلا) لّمعاا

 ' [أالاسرااواجاذام وقلا,ملعر دكت الاقي ليال لاق بايمالارادكنالا ف لصالاو ترا بكاوكلا

 3 |ضرالاه- و ىل_غ عقوالاءامسلا ىف مخ قسيالفام و دئموتءاعسلارط# ىاكلا لاق م_ملعاويبمناف

 2 ىديأ ىف لساللا كلن ورونلا نم لسا ار لا ةانمسلا ب ةقلعم ليداتةىفامنا كلذو ءاطعلاه
 || (ثااشلا ةكتالملاىديأن «لسالا_ىلا كات تطق است ضرالاو ءاهسلاىف نمتاماذاف ةحكسص ئالملا

 اناريس تناكف لا يللا تريسو هلو ةكحسص ضرال ا هجو نعىأ (تريس لالا اداو) ىلا هتهلوق 35

 لوقاا) نالوقه.ف (تاطءراشعلااذاو) هلوق « (عبارلا) باحءلاَرمْرَم هلونكءاوهلا فوأ
 اه««اوه مرهشأةرسثءاهلع ىلع أ ىلا ىهوءاسغن ععب ف سافنلاكءارششع مجبراشعلا ارو هشملا(لرتالا

 اهلهأ اها .هأ سابع نب ١لاه تاطعموماعا هزعأو اهلهأ دنءنوك, أم سفنأ ىهو ةتسسلا ماقل عض نأىلا

 صايبرعلابطوخو لءاوما قدا نمبرعلا ىلا بحأ سلو ةسمامقلا مون لاوه أ نءمش احا
 لاغةشاو ل ال_ءالانالطدو لاومالا باه ذ كلذ نمءضرغلاو لبالا ن نماهثيعواسهل امرثك (نالراشعلا

 || ىدارفانوةثجدقلو لاهو ميا_بباقب هللا ن مالا نوئالو لام عفْ,ال موب لاق اك مده س فنان سانلا
 ناكناواذهوءاملان يا ا بامسلاو ءةباكراشملا نا( ىناشا!لوقااو) ةس لأ كان ةا اك
 | رقو تال اهلا ىلانعت لاقت لماما, ناصتسلا ه.ثةبرعلافاضبأ اة .ةامرل اسس همشأ هناالا ازا

 ظ عجبا س-ووهف س :ًامسبالا مربلا باو د نم“ ماو لك (تريش- شوحولا اذاو)ىلاغت هلوق (س.اسلا)

 | ]|| هللاّناةلزتملا تاهت صاصقال بايذلا ىت- ىث لكر شح ةداتق لاه ةمدحان لك نم تعج ثريشح شوحؤلا
 ٠ سا ل_ةةااو توم ابا دلا ىناهعا ا تاصو ىتاااهمال ا ىلعاهضوعبل مومل اكل ذ ىف اهلك تان اوما سا ريش < ىلادعت

 . || ءاشناو لعفان كس ناك اذا ةنلا ىفاهضعب قبر نأ هللاءاسشناف مال" الا كل: ىلع تضوعاذاف كلذريغو

 ىلاعت هنكلو اة صال ام ع ءىشهلفا ىلع بحال هنأ ب راجي تينا وسور ا

 انهه ةصقا اهذهركذ نم ضرغلاو توقف وماها لاقي مثءانرقلا نمءاهعلل صتق.فاهلكشودؤلا رمش

 رشحال نأ اذه عمزوجي ف.كق لدعللا راها تاناومللا لكرش <« ناك اذا ىلاهت لا (اهدحأ) هوجو
 اين دلا ف سانلا نعاهترفن ةَدش عم ةمامقلا فق و٠ىفعمدةغاما (ىناثلاو) نوساو سنالا نمنيفاكملا

 هدهنا(ثااثلاو)موملاكلذلوهن مالا رديل سانثاىلااهعاقجا نا ىءاذه دق ىرامعلا قاهددنتو

 1 لودةدشلالاْ لاذامو ضعبأ امذعب ضرعتالو عمدت مولا كل ذى اهنا مث ضعبللءاذغاهمعب تاناومللا

 كلد

 0 هلا تح ص سس ل

 نسيسع تعلن تح



 غ ب

 ' أ ىنامثا لوقا ىلعو ةريصتخلا ةبجلانا_عقاو مسقلان نوك لوالالوة | ىلعذ لم اذهف هماااهدوع نع '

 | ةعبسلاءاعقاو مسةلا نوكي هنرك ذ ىذللا .لاقحالا اذه ىلعو بحسصاوكلاا عيمماعقاو مسقلا وكي
 أ اهنا ىتفااود وعسن ا لوةوهو سنكلاا ىراوكا س ثا نأ (ىنانثلالوقااو) هدار ءلعأ هللاوةرامسلا

 ناف فنالا ىفريعقةوهو فنالاىف سلا نم سنا اذه ىلعو ءاراطاا ىهري.ج ني ددعس لاهو سولار َ

 لوالاو» لوةلاو ساكلا لخ دن ىتااىهو ساكح عج سكلاو ةئسا! هذه لعن را اياغااو ةرقنلا |
 شحولار قب هنمقملأ مومخلاناذ_هو سءسعاذا لمالاو كلذ دعب لاق هنا( (لوتالا) ناسهأ هماعل.ادلاو
 رقب نسقستر ىلع أك اوكا نأ ك شالو ىو أنأك ةيتر ىلعأو ملغءأناكالك هتنامسق لم تأ (فاقلا)

 نوكسلان سدح سنفلا نم سنخأو :٠1 عجباماو سوئلثا نم س ذاخعج سنللا نأ (ثااشلاو) شحولا
 اهوافدخاوهو سوئللا نماضياةمشحولا ىف سلا لمن الا ديد عشا, همق رم زلنا لاشدال تشل

 | نم سء-ءناةغالا لهأر حس ( سعسعاذاىلءالاو) ىلا هتهلوق « نيعالا نءتبائاذاساكلاىف
 جاهلا لوقربدأ نجاه دورو ىفاو دشن أوربدأ اذا سهسعو لبق أ اذ لءلل ا سعسعلاسقي دادضالا

 | اسهسعواهلما اهنعباخاو « اممثاهأ .صلأ| ذا ى

 نال لالا لق اذه دارملا لاه نم م- ممم ثم |بهسعاسل لمالا تاعر دس ه لبةأقعمىف دعو دشنأو
 اذا عبسلاو هلوةوهواشب أءرايدابو سه ع اذا لوقوهو للا لابقاعقاو مسقل نوكيريدفتل اذه ىلع ل

 0 سءسعاذا ليللاوملوةف لماكتوههوض دما ىأ سفنتاذا عجدلاو هلوةورب دأ دارملا لِ لاف نم مهتمو سنت
 ةراشا سنتا ذاعيلاو ةوقدوغسلا ذا عصلاوريدأاذا باولو لثدوجا مهمل عولط لوا ىلا ةراشأ

 مدلاو هل اوةكرفسأ اذا ىأ ( سفنا ةنا ذا حبصلااو) ىل مآ ةوؤاموراركت همف ن ركالق بما علل لماك ىلا

 0 ميسو حورملا_دقاي لق مبصلا لبقأ اذا هنا (امهدأ) نالوقزاملا ةمفمك ىف حر رغسأ اذا

 ]| ثدحع يباح ىديإنوزحملا يور كتل! ثلا لبللا بشرا ( فاثلاو) مصلا سفنت لءقو زاحما ىلءهلاسفأ
 ْ ريف نزطسا كلذ و نسل مل“ اكو جيلا علطامملانههف ةحاردجو سفنت ذاق هبلق ىف نزلا عقتجاو لرحيل

 لإ لول هنا ) لاةف هيلع مسقا ارك ذي هعمل هب سقم اركذ اس ىلاعت هنا لعاو ةفمطل ةواعت_باو»و سفذشلاهنع

 | لاكثااذه» لق ناف لي ربج هبلزن نارقلا نادا رااثاروهةملاوهو (لوالا) نالوق همذو ( مب رك ل

 رهاظلا ىلعظةالالسبوجوب مطغ: ل ناف كلذ ىف ق3 هن نأ امل ءبحوذ ليربح لوق هنا فا هئاوهو ىوق
 ]ا مالك اللب ربسح مالكنوكي نأ لم < نآرقلا اذهنا تن كاذك سال ناك اذاو لاة-الا نءلتأالف
 هناء دلتا ىل صدمت ىلا ءاقاأ ىلب ريج نأ لا ةحالازمعم هنوكن ع حر ذم. لد ربح مالك وكب تأ يد ةو هللا
 ا ليريج ةممعن للا نال لالضالا لعفيال مو سه ٠ لب ريج ناب هنع باع نأ نكعالو لالضالا لمس ىلع ملسو

 ةوصع ىلع عرفتي اًرههم نأ اراان روكو ١ زعم نأ رَمااْن روك ىلع عرفم” ىلا قدصو ىتلاق دص نهد امم

 اومهذامنا ةفرصصللارممم ناك امنا نآرةلاناءاولاهنيذلا (باوملاو) لاسوهو رودلا مزل_هلد ربح
 مولعلا كل: بلس ىف لب ةحاصغا! ىف سل لوقا كلذ ىلءزاءعالا نال لاو سلا اذه نمارارف بهذ ا كلذ ىلا

 مريخ ىذلا اذه نا (ىناملالوقلا) ىلاعتهتلاالا دح أ هماعر دقدالامم كلذو بولقلا ن ءىععاودلاو

 ءانأ ليربس لوقوامنا لاس فاالو نظالوةئاهكب سدل ةروسل اذ هن هد هب

 هنآك شالو لوسر هنا .(اهاوأ) ةنس تاغصب اذهه لوريج فصو ىلاعت هنا لعاو ىلا هت هن ادنع نماسو هب ظ
 هرمأن محورلابةكتتاللا لزنن هلوق نمدارملا وهو +_تمأءاسدنالا عيجبو لوسروهفءا.نالاىلا هللا لوسر
 لضخ أ ىلععي هنأ هدركئمو ركنا (اهينانا 0 كبلق ىلعنعمالا حورلا هب لزن لافتو هداسع نم اشيا ند ىلع

 | هيلع هنأ ىور ةدشلا ىلع هل نم همهم (ةوق وةىد)هلوق (اهئاانو) داشرالاوهبادهااو ةفر ءااوهواناطعاا ظ

 | اني مداوق ىلءعبرالا طول موقتابرق تعذر لاق تغلب اذاخ ك مو وق هتلاركذ لب ريكس لاه مالسلاو ةالصلا ْ

 ظ
 |ضِس الاهل لاة يان اطم-ثنأ لآ اقمرك دواهتءلق حاحدإا تأ ودأ و بالاكملا حاسم ءاهسلا لدأ عمساذا ىتح

 ' وسم جام ها قة نجل وطمس .:_

| 

2 
 ظ
ْ 
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 ْ | اهلهلتق بجوم نع دئاولا لةالهو هب تانق ىذا | اه ذنع ةدؤوملا لاوس قءماق (ىناثلال او وسلا

 ْ | ىنوختا سانال تاق تنأأ ىسعل هلوقىف ىراصنلا! تيكيتكوهواهلت تبكي اماوسواهلاو رس( باوأعا)

 ظ قاتلا رق( ةزاشلا هلة ملا) قع ىل سدلام ل اوقأ نأ ىلنوكبام كن اصسلاه هلا نود نمنيهلا أو
 1 | 0اس لاي دآ دباب اناا لق نافديدشتلابتلنق ُئرقو هلو دقات واه ةننع تعماخ

 نم (باوجلا) انلقةروهشملاةءارقلاىف هج ولا اخ تانق ينذ ىانأر قي نأ قداطملاف تلأس أرق نمو تلقا
 8 (ىناشلاو) تاق ند ىاباهااو 1نيلاي نءنودئاولاتادسةدووم اا ذاب الار دة: (لوالا)نيوجو

 1 || مان م لاح ن ءاديز لأ ستنا تدرأ اذا ةبباسغملا فلي ةْس اعملادنع ه«سفن لاح ٠ ملا دقناسننالا

 || ىلاعت هلوق « (عساتلا) اذههاذكف هنء لو لاوهو لْولاوهديز نوكيو ىلا كلذ ف ديز لءفاذام لوقتف

 1 ثن:م هنومدنعنانالا ةغيحص ىوطت لامعالا فصص ديربدي دشتلاو فرفضتلاب عرق (ترمشن فهلا اذاو)

 تريش دار, نأزويو بسوحاذا
 (رشاعلا) مهنه تقرف ىأ ا ماصص أ نيب

 0 ررلاسن وق

 نعءاطغلاو ةصيذلا نع باهالا طشكي ام هللا شرعو ةناوهو اهتوفاسع تلد هزأو تفشكىأ ( تطشك

 دوفاكلاو هتقباو يرث تكسمالاةءريشك فاكلاو فاقلا باهدعاو تطُق دوعسم نار هو*ىش نأ

 1 / ةداتدقوأ (ثرعس مج ااداو) ىلا .هتهلوق« (سشع ىداحلا)تد وطف تعز ارفلالاهروذاقلاو

 لاه نمد الاهد_مبعبحاو مدا ىئااطخو هللا بضغاهرعس لدق ةغلا_مللدي دشتل ان ترعس ٌىرقو ادي دش
 داوز ىلاعت هاوق ف (رمذع ىناثل ا) ةماسقل موب قاعم اهريعست نا ىلع لدن اهنالاولاهنآ الا ةقولءرغزانلا

 ع ىنثالارومال اهذهىلاعت هنت اركذ انو نمةّدمال ةنملا تفازأو هلوةكنيةّدالا نم تدن : دأىأ(تفلز أنما ْ

 1 نأ مولعملا نمو (ترمضح أ ام س هنتالع]لاقفءاشالاهذه عومتوهىذااط ديلا ىلع بترملا# ارااركذ

 ١ | نم نازمملا دنعو ةيساحملاد:ع هتريض- امو اهفئاصص ىف هنرضحخ امن ذ اذار ااقةراش ا: ندءاللمعلا

 ْ أ لوقا تريضحأ ام ل5 سفن لكل بة ناف رادنلاو ةنملا قات تسسا نمترمضحأ ام دار ماو لامعالا كلتراث ١

 ئ ] (لوالا) نيه و نم ( باوملا ) اناق سفن تع هلوق عما ارض ربت نم تاعام سفن لك دوت موب

 | || ايرىلاعت هلوق هدمو لد ةاناعوضرم طنفللا ناكن او طارفالا هبنو دصةي ىذا !مهمالكسكعنموه اذهنا
 أةةضرغو# وع ةرسضحام دلو *اهف ل دنع لهلوبو ةرهاطظ رلءمالضاف لأ سن نك اورفك نيذلادوب

 1 ثومعت اواكسرافكلا لعل (فاثلا) انههادكف هريغهب موقيالام :للئدملا كلت دنع نا ىلا راشالا

 ا 1 7 ' الاهذهنمدار !اوهن كل ذٌق الخ ةماسقلا موف مهلا دب تاعاطا بنو دقتعي ىتلاءامسثالا ىف ىهسفنأ

 0 | | موي مسقأأل لوقف مدقتدق مسقأ ال وقف مالكلا ( سنكلاىر اوملا سنالاب مسقأ الف) ىلا عتهلوق

 ا سنع سلا موهتاا!مارهاطااروه-كااوهو (لوالا) نالوقهمف سنكل اراولسا سذألتاو ةمامقلا
 || ىلاسوسوب ناطم_ثلاثد : دما فو سنختاو موقلانيب نم ساخ لوقت ءافضتسالاو ضاسقلالا سوذللاو

 اذا سنك لافي ةناكسو رن مب سنكلاو سانللا ىبسلذاو ضبقنااىأ رش هلا دادافد.علا

 || هينتاهجد روهتاتداذاةأرلا تسنكتو اهسنك ىفءابظلا تسنك لاس سولار قم ينوصارعو

 | كلذنا ارهظالا(لوةلاف)هجوأ هثالث ىلع اهونكو مودل سونخىفاوفلتخا مث سانكلا لش داذ ا ىبلغلاب
 || تاهو امتشااهسونكو سوتائاوءاوعوجرئاهتماةتساو ةرامسلاة هنا بك اوكلا عوج ر ىلا ةراشثا
 | هيلع لعن ع كورا (ىناشلالوقلا) ةرها ةهظعرارسا ايفو ةسع ةلاس هذ_هنا كالو سعشلاهوض
 اهنلا قفرمصملا ع نءابهتبو سن نعةرابءاهسونخو بكاوكلا عس + ىهامناةداةقو لئاقموءاطعو مالنا

 ]ا ُ املا لوقااد) اهسكف شحولاك انك اماىف رت نيا وو نءةراسءاهسوتكو

 | || !من نأ ك شالو براغملاو قرات بر ىلا.هتلاهام ىلعابيراغمو اهعلاطم فاَمحت ةزام_ىلا ةعبسلا نأ
 ١] كلذ نمدعابتلا ف ذخ أتاهم ئانسْؤر تهم ىلا براغملاو علاطملا برقأ امه ا دمحاو ابرغمو ا دح اواعلطم

 أ رابعا سونكو عطل كلذ نعاهدعاسش نعةرابعاهسونةنهمل | عجرت مةئسا!لوط علاطملا ياس ىلا علطألا

0 

 ا
 ا

١ 
 ا
 ا



 0 ا ل ا ا لا ل

 لاما ا ( ةيكمتما ةرمذع عستراطفنالةروس) ظ

 0 « (ميحرلا نحنرلاهقلا مس)#
 تمد_ةام سفن تاعترثءي رورة ااذاو ترك راصلا اذاوترثتا بك اوكلا اذاو ترطفناءامسلا اذا)

 رشنلاورمثللا لسع لا نوف ةعاسلا طارمشأ ىهىتلا ءامسشال هذه تءقواذا هلأ دارملاتألعا[ترخأو |
 ىهو ةعاسلا طارشا ىه تلا ءامشالا هذه نم دحاو لكريسسغتىف(لوالا) تاماقمتارالاهذهرسفنفو |

 ترطفناءامسلااّداهلوق(لوالا) تاغ سلا, قلعت ارخنانثاو تارول_لاب قله تاهنمنانثا ةعب رأ نهد
 ةدروتناكف ءامسلاتةثنا اذاف تةثلاءامسلا اذا مامغلامءاعملا قّةشتمولو هاوةكوهو تةشنابكأ

 مهاوةكو»لب لعسغلا ىلع ذه ت أي لو لءلخلا لاق هيرطفنمءامسل اواناونأتناكفءاسمسلا تحتفو ناهدلاك
 اذاوهلوقوهو ىناشا١امأ ترطفت!ءامسلا اذا لافاك ةرطقنم ناكل لعسفلا ىلعناك ولو ضئاحو عضم
 ضرالا ىلع بك وكل رانا نم ديال ءاعسلا بكرت ضاقت ادنءنالرهاظ ىئدملاف ترثنا بك اوكلا
 !ليلدر كالفالا ىلع ماثتلالاو قرانا ناكما نورك ةفسالفلا نأ ةءدَمتملاروسلا ضعي فانركذلنا لسعاو
 رب الا ىلع مصد اماهنم د او لكى لع مدي نأ بج وفاماسجأ امنوكىف :هلئ امم اسجالا نأ كلذ ناكما ىلع
 تارولعل اف نيمسقلا ندب كرتشم ميسقتلا درومو ةمضرالا وتب واوسلا ىلا ايقنت مصد مال“ لئامتم اهماانلقامنا

 ىلع مدد امتايولعلا ىلع مصينأ بجو كلذكتاكىتمهنااناقامناو ماسح أ اهملا ف ةكرتشم تاملغسلاو
 نانثالااماو املا ىلع مصن نأ بج واهتمدحا و ىلع مكح حم: ىتخ دا واهمكح تالثامملا نال تايلف سلا

 عافئرابضعبلا يفراصا | ضعي ذه هنأ (اهدحأ )وجو هءقو ترفراعلا ذاوهلوق(امهدحاف)تايلغ سلا
 اع دصتو ضرالا لزازتا جاهلا كالذ عفت راغاوا دس اوارخعلكا اريصيدشت واخزرب هللا هزعج ىذلا حاملا

 ترخ نسما لاه (اهئلانثو)اهؤام بهذو تةرف:تركاذاو ةعقجحت دك ارناالاراسلا ءاممنا(اهيناثو) |
 هنارك ذاكوهو اهتفصو ةدلصالااهتروص نءراحل اريغنت هنادارملافهثالثلاءوجولا ىل_ءتاللعاو تسكأ]
 ' بر اهفني لقفهلوق ىف تنص نع لآ1اريغتو ضرالاريغ ضرالا لّدتمولهلوق ىفاتفص نع ضرالاريغت |
 لعاقللءانبلا ىل_ءترذ دهام ار قو ف. ةذلا مترف مضعبأرق (اهعبارو) افهفصاعاهاهرذف اف |
 هلوةف(ىاشلا امأو)ناوخاروعفلاو ىئرااّن الن امغسال هلوقىلا ارظنخزربلا لاوزت تغب ىنعبفيقتتلاو | ١

 1| ةموهتم»ار عمدصلاو ثءْيلا نمن ارك مام_هو دحاو ىععرتورثعب نا لءافترثعي روبل اذاو
 رثعس رومقلا نا (امهدحأ) ناهجو انهه ما هره اظاهتطابو اهالعأ اهلغسأ بلقو تريثا ىءملاواموملا

 جارخالرثعدلامنا (ىاشلاو) اهلاقثا ضرالا تجرخأو ىلاعت لاه امءاحا قوما نماهيغام جذع نأ
 اههذ نم اهديك ذالفأ ضرالا ب ردع نأ ةعاسساا طارمشا نم نال كل ذو ةذغلاو به ذلا نم اهتظ» ىفأم

 ةدئافىف(ىفاثل اماقملا) تأ لوالا ىلعرورقلا ةلالدّنال برقأ لوتالاو ىوملا جورخ كلذ دعب نوكد ئاهتضفو |
 ءامداو ف.ااكتلا عاطقناواسندلاءاتذو ملاعلا بي رك ناس تاب الاهذه نمدارملاّن ا عا بت رثلا اذه

 ءامدلا اذا هلوةوهكلذو فق سلا سب رذتبالوأ أدم هنافراد بي رت دار نموءان.لاك ضرالاو تنةسلاك
 ىلاعتهنامْثترثتابك اوكبل! اذاو هلو قوه كاذو بك وكل ارائنتاءاهسلا بي رتغنممزلب ترطفنا |
 ىلاعتهنامث تركراجصلا اذاوهلوةوهو ضرالا هو ىل_ءاملكب ربك اوكلاوءامسلا بي رق دعب 7

 أرهط ضرالا ىلق ىلا ةراشا هنا ترب رورقلا اذاو ةوقوه كا ذوءانماا ىه ىتأاضرالا الا خآ برت ٠

 (لوالا)نالاق>ا هموت رخأو تم ذةام سف:تالعدل اوقراسفتاف (ثااشلاماقلا) زها نط ونا |
 نءرجزلاه لم دودةملانامدالاوهو (اهدحأ ) هوجو همن من ةمامقل ا مويركذرومالا هد مدارات أ
 هلوقّنال + .ةرصصةفرجأ امو «_ةرمصتي لذ م دقام موملا اذهىف دحأ لك لعب ىأ ةعاطلا فب .غرتلاو ةمعملا |

 (اهنناناف): ةنملاءاوأةرثاكل ارخأو ملاصلا لمعلا مّد5ناكناوراسا اا وأخ اصلا لمعلارخأو ريكا 2 ناك نافاريفوو اريسةتواكرتوالعف ىضتقي مالكلا اذهذاك رتىضتقي ترخأ اموالعذ ىذتةي ثم قاما[

١ 

 سس ار 2<
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 ىصقأ ىلا ةكم نم اهب عقو ةقفر ةعف د ليروج هعفدف لسو هبلع هللا ىلع ”ىه:ل نفي نأ دصقءاسبنالا بحاسص
 فراكشلا نامزرخ [ىلا قادنا لأ نما. لالخ الاكل رثو هللا ةعاطن ا دأ ىف وَما ىبعء! ننب١مهنمودنهلا أ

 (نيكحمشرعل اىذدنء) ىلاعتهلوق * (اهعبارو) هللا لال ةءااطم ىنو هلل |ةفرعم ىف وَما ىلعو

 أ دنعاناهلوق ليادب ةهلا دنع تسلو نوربكت_دالهدنء نو هلوق لئثم ناك ةيدنع تسيل ةيدنعلا هذه ُ: ظ

 دنعن الذ نكم دق لاش قاسكلا لاقفنيكمامأو ميظعتلاو في رشتلاو ماركالا هب دذع لب مم وأ ْ

 لامة(« سان لبان وس ىلا رزه يلا ذه لكم كا ميا

 ظ 0 6 نما اذ شراك انت ماروك للا فراتلالا باشا ارت عا (مثعاط#)

 1 اهتافص ل ضف أ انالانا_وةنامالا اهظعت م ْىر ةو هب أر ىلا نوهجربو هسعأ نعن رد صن نيب ردأا هك الم ىف

 0 0 لاو ةناسللانمدتا مصعد هئالاسرو هقلا سو ىلع نماوحكأ (نيمأ) هلؤق (اهسداسو) ةدودعملا

 للا لاف لسو هنبلع هقلا ىلصددمج ىلع لي رج ل شخ ن ماي الاهدهب و -.-|و (نودع5 مايحاص امو ) لا مث :

 . اىامو هل. ارق نيبو نيمأ مث عاطم رمل ىذا نط زو سرسلو اهلا هلوق عب تنزاو . ْ

 ( ' ءاذحو عبببلا لوقىف سهشلا علطت تيمي (نيبملا قف الانءار دلو ) ميظنلاتوافتلاو 4“ :نونع؟ |[

 نم هيفامو نر رقلا اذه بيغل او نينظي بمغلا ىلعد _ئامو ىأ(نينظب بف غلا !ىلءوهامو ) ملا ةزوسىف ١

 ّ أو عفم ىلا ىتعتي ىذلا نالا نم سلو هتمه:ا ىعميف اديز تننظ لاقي مهمل نينطتاو صمقلاوءابنالا ||
 ٠ تننض لا ةيلأا ن . وهفداضلاب أرق نءو هللا نءىذ دور اف هد ”وهىأ مهتفنا ارا ىلع دام ىعماو |[!

 ١ «لخب الف سدفنئث اراوءامسلا خلا ارا لاهتهلفا ل ات هف لسضب سدل ىوملاو تا: ىأ نضأ هب
 5 ُ فمالع ا نم عنسعو كل نه اكلا م مكب كهقكيالو هنيسبت برغل اي ربت هنأ ىلا ىسراسفلا ىلعوبأ لاقو مكنلع

 :او ولد 1 م نيجوأىلوالا :ءارقلا ةداسع وبار اتش اانا واح هلعذش اب ىتج

 ظ [لاقيز هلال يءغلا, لاا للا دا رملا ناكولو بنغلا ىلع هلوق (امهمنان'و) ,لضهأا ىنن قئيرم وأ مهتما قنذم ندع ظ
 5 نولوش ةدكم له ناك ( يجر ناطم-م لوب وهامو ىلا.عت را اذ لاا اذكبنينضن الف ١

 ىقن ىلع فوقوم ةوبنا ةصصن لوقلا لبق ناف كنذدق ا ىننف هناسسأ ىلع هيقلمف ناطمش هب« يرن ارقلا اذهنا |[
 ش فئوسال هع ريصلابلوقلا ىلع ناانغإ انلق ىعسأ | لمادلابلاقحالا اذه ىف نكي فركف لاممحالا اذه ْ

 نياف) ىلا هت لاه مث .«. ىبعسلا لل دل ا لاقحال اذه ىن: نكع مرجالف لاقححال اذه ىنن ىلعةوبنلا ةص أ
 ا قطا مهكرتف هلا مولا تا ءبهذن نيا اهاستغا هد ةداملا كرا لاقي اكموا لالش اذهو(نوبهذت

 | ءارفلا لاه مكل تبدع ىلا ةقيرطلا هذه ن منيب نوكسل ةقدزرط ”ىأ ىعملاو لطابلا ىلا هنعوهاو دعو |||

 | هذملازتءالالهأ حاو قووسلا تةلطن اذ ماشا |تيهذ لوقت هه راد ذعر لوقت برعاا |||

 ا ' نيو أ اغلا دبا دهو نام .وهىأ (نيلاعارك ذالا اوهنا) ل اذ وهام آر ةلانأ نيب مرهاط ههسووة الا[
 ١ ١ مقتسي نأ مكشم١اسش نارك ذالاوه ناري دقتل او نيملاعل نم لدي وهو ( يقتس ب نأمأ ل "ان نار لاهم

 ٍ هب ظعول هن هن اكفرك ذلاننو عفن مهمالسالا فلوخدلاب ةماقتسالا اواشْنيذلانا لادبالا اذهةدئافو

 | ا ىلا هفوقومتساقتسالا ةئيشم نانو مت يقتني نأ“ أن نم هب عفاش امئانآ رهاا نا ىعملاو مهرب

 لعفنال ةثن دشملا كلت همطعي نأ ىلاسعت ةهللاًآسِي نا ىأ (نيملاسعلا بر هلذا» اثينأ ال !نواشنامو) ىلات ل اعف

 1 | ةماقتسالا لعف نا تان الاهده عون هرهط. ذ ىرخأ ةميشم نم اهثؤ دح ىف ذب الو هن دكت ةفص هشيشملا كالت

 ةدارالا كلت هيلطعي نأ هللا دي رين لسع لوصحلا ةفوقومةدارالا هذهو ةماقتسمالا ةدارا ىلع فوقوم

 ةفوقومائافتناو اهتوبث فرط ىف ذابعلا لاعفأفْى ثا كل ىلع فروقومئشا ا ىلعفوقؤملا ىلءفوقوملاو
 "ا الاورهقلاةششعةصو صخب الاهدل هنا ةلزتعملا ضعب لوقو اءاصصأ لوقوهاذهو هللا يشم ةشسدم ىلع

 ١ ءاشينأ ىل_عاوثو د فقودين ثد# نم هدي الف ث داحا و" هيراسسحالا ةشملانأاس: 30 ال فدع

 أ ١ باو.هايلع[هقاو مازلالا دوءيذئني-و اهداميإ اهئيب#
 هيا دي تصوومما غل يمص ححلا 00 ميليسا 0 اسس
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 ظ | لوقنملاامأوال_صأ 5 دئافري غنم فيعضلا مالبا ىلع ينغا مدقي نأ دمعبلان « هنالرارتغالا بجو اًدهو ْ

 أ لاق ىرجتل لهل لانة ة بالا وغا ذافرظنف هس.عرلق تارر.همالغاع دهن! مالسل ا هيلع ىلع نع فوراس
 | اأو الغ دأ ءوسلحرلا م ويباسالا ولاهو هّقّدعآو هباوس نسصتساو كد ودع نم ىمأو كاما

 ١ نا(اهدحا) ءوجو نم (با وطاو) هيرا رتغالا» نم!هثامانوه لعس ف.كف هزا رتغالا ىذنقي هم 10 :

 "ىذا ف را داامذ_هالارادالو با.>ال هناللذنا كثننط هقاح ىلء هللال-ىرت تنك كئاذن الا ىعم

 اطسهن نوقعلاب لجاسهيال همر كون ركشب رنافرشنااورمث اا راكنا ىلغلأ ريورارثغالا اذهىلا كاعد ||

 "يلد اعلا كرت نأ ىل الاف ءازعأ لا مل الاء تارا دل يف سانلا عمي نأ ىلا ءازدلل اريخ اود 00

 ىلا غاباسل هعمكدنأ (اهناث) رادلاءذهدعيرادال أير ارتغالا ىضنقبال كاذو ركل الجال يوقعلا

 ىضتق, اع رت هنوك اذاف ىلو ناك ملالغلا نم مولائدلل مة نأ ف هفطا دئاوم ئصاغلا ن نم عنج ال ثمح
 دايتحالاو دل ا سؤ م. كسلا ةرثكن ا ( هش انو )رارتغالاو داره ا ةايتومإ عالااذه٠ نءديدْلا فوآلا

 نوكأ مركلا كب ربلاهامتا سانا! ضهب لاق (اهعبارو) ىناوةااورارتغالا نمءاصتسالاو ةماناتا ىف
 تردقو توف تدارك التاءفامل كمركالواو كمركىنَرَغل وشوسولاو هانا 5 ءاوجكلذ

 (يناثلالاوسلا) رفاكسلا سيل ناسنالااسيأاهلوت نمدا رملاناكاذا حيمئاممنا باول اذهو تايمأت

 مدآ ني ارورغ بدسةدامق لاه (اهدحأ) هوحوا.اقرارتعالا د -ه برس نورمةملاهرك د دىدلااما |

 نيح هنعهللاوفع هّرْغ لت :اًقملاه (اهن ءاانو 3١ هله-و هقوسم رع سا لاق (اهينانو )ة4ناطءشل ا ىلإ وسق | ا

 ميركلاكي رب رغم كل لاهو ةماسقلا مو هللا ك ماه أ ذا ضاع نب ىل» فأل ىل ٠ قوم حأ لوأ ىف هيقاس: م 0

 لرغأامريبج نب دعس ةءارقىئسعمام (ثلاثلالاؤسلا) :اعرملا كرو:سىئتّرغلوقأ لاق لوةناذام| |
 ٠ مهورتدعلامسوتا كل وتنمو لفغاذاراغو هذ لجرلاَرغ كلوق نم ماهفتسالا ىلءاماو بحيتلا ىلع اماوهانلق | |

 هذ_هرك ذ مركلاب «-ةنف موا ىلاعث هنا لءاف كقلُس ىذلا ىلا عت هلوامأ راغب ءسهريسغ# زغأو توراع] |
 نالدوحو مرت هناك شالو كتل ىذا هلوقو»و قلما (اهاوأ) مركلا كل ذققت ىلعتلال داكهثالثلارومالا ||

 ما. افاناومأم :كو هتلاب نو رفكت فدك لاه ىذلا وهو توما نصري ةايكلاو مد#علان مري_تدوسولا

 بارتنمكةلْس ىذلاب ترغك ]4 وق ءريطمرمصدو عمت ءاضعالا ملاسا اوسءلعس يالا 0 اوة(اهيئانثف) ا
 مئاهتءائشل ارسم كل ءسامو عسسأ تانوكملا كلرض-ىأ لاوس نو: !اودلاه الجر لاو سمت ةنان نم مث 59 ١

 رثكى عل ضفو ى رخل او مالا, كلف مو نا عالبال رسو ةذار ءملا ك -ورو لةعلان كباقوركذإ اكلنا سا قطنأ ا

 نينبعلا ىف كفلش لدع ديرب لام لاق (لوقالا ثمل )ناجم هبفو كا دءن هلو (اهئاان'و) ال ضف: قل .نمأأا ٠

 نيرداع ىلإ لوةكودو عسو أ نيزيعلا ىدحا ال 56 وطأ نيدملا ىدحا لودي ملفنيلجرلاو نيدما او نين ذالاو ل

 هنأ ىتح ىواسنتلا ىلع ةثيلا هذه ىئاس بكر هن :اصس هنا سشتلا لعىف فر ءاممريرتتودلاا 1 ,

 ةدفانلا تباصعالاو نييارمشااو:دروال ىف الو اهم ىفالو اهلاك تى نالو ماظمل | ىفال همة هذ نيو تواغتالا #

 ال دعم ااه كله سابع نءا نع“ اطعلاغو معلا اديه ءايال هيكل وعلاءادةّساو اه .ةسراإل او اهش ١

 بدبسي و ميودلا نسح أ ىف كر أف كفل لدع ىمراغل ا ىلعوب 5 لاهو ةسدنلا ةوبجلاك الر وسل ا ناس 1
 1 عسب ىلع اماوءسسم كلذ بيس لرب_صوركسفلاو ةردق اوىلقعلالومشلا يتسم عسل ا ا ل

 ا 7 (ىاشلاثدلا) )اعلاه احا ني ئم هسبلا لصيولام ىلا لاكلاالصاوو تابئلاو نا ويحلا 0|
 شضءب ل دع عملا نوكي نأ ىء.راغاا ىلعوبأ لاق ( اهدحأ) هوجو هشو ففعل, كل دعت نومفوكلاا 1

 ديدشتلاو لاه مءاشةرودىأىلا كفرمصف ىأ كل دعفءارذل لاه (ىناثل او) تا دّتعا ىتس ضع كئاضعأ ٠٠١
 كةفرصالو هذ تا دع نبعالو اذكىلاكةفرص ل وقتاك اذكى لا كتل دعلوة:كنال نيهجولا نجح ١

 ةيئاشلاةءارقلا فو نس وهو ببكاء سةروص ىأ ىفهلوق نم ىف لءج اوال !ةءارقلا ىفه«سقأ
 ىل_عامأف يناثلا هج ولا اه ىلع هج واسعا ءاّرفلا ضارتعا نالعاو ءعضودو ءادعف هول "هلص هل هج
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 | لايت (اهئلانف) <رشو اري نمن دعب نماسم نع سب ةنس نم ترخأ امو دوبول ا ىف ل2 دأ لع نهتم دق ام

 أ| لاعالا نم تمدقامرل موب لاق (اهعبادق) تءيضام ىأت رخأ امو ضث ارغإ | نم ته 3 ام كاصخلا

 انلقراعلا اذ_هىل<.ةءامقلا فقاوم نم فق وماكأ قول _.ةنافاهرعرخ [ى ترخأ امواهرع لو ف
 ! ةواةثل ارا ىرب ىداعا اوةداعسلار اب“ ىري عبطان ن الر مشا انامز لو أ ىف ل  .دحف ىلامججالال_هلااامأ

 8 وكي نأ( ىناشلا لاق ال ا)ةيساسلا وبتكلاةءارقدنع لص ا.ءاف ىلسهغتلا معلا امو سهالا ل وأى

 3 [ككالذ زبعت لمعلا عضال نيح وفدلاكنلا عاطقناو هع اسااطا رشا وهطظ دنع لب هماثلا مامق لمقدا ارأا

 . | كتىلا نانالاهلعام ن وكيف اي اهنايا ىف تيسكو ألق نم تنم [نكتملا-مناع سفن عفش ال لا

 ا[ ناسنالا !مأن) ىلاعتهلوقلااذتلا ءركذلوقلا اذهو كلذدب فل عال هتالاهرتآو هاعأ لوأوهتياغلا
 ريسخ امل هن اكس هنا لعا (ككرءاشام ةروصىأى ذل دعف كاوهكقلخ ىذلامب ركلا كيرب ْلَرَغام

 نم كلذو هعوقو ىلءوأ هناكما ىلعالةعلديامدن الا هده ىترك ؛ذرمشتل او ريشا عوقو نعىلو الان "الا ىف
 | همركف زو فيكن يلذملا ىلع همعندناومعطقينأ « ءركنمزوعال ىذلا يركلا هلالانا(لوالا)نيه+و

 ل نأامااهلة ءواها وسم ةمضاستالا ةيثما وده ىلخ ىذلارداقلاّت ا(ىلا هك ا) ماظل نم موللغملل مةطرال نأ

 0| اهقلخن او ميكتلسا ىلءزئاجريغوهو مبعد ذ ناك ة مك. ال اه ةاخ ناف ةمككسو أ ةمكحسال اه ةلخ هنا لاسر
 نءالاعتم هناك هلال ل_طابلوالاو دمعلا ىلاوأ ىلاعتهقا ىلا :دئاعنوكتنأاما ةمك 1 ١كلتف ةمكشل
 قروظت نأ ام اةمكسلا ناتو دمعلا ىلا: دئاع ةمكك قانا قل هناوهو ىناثلا نيعتق عافتتالاو لاك ةمالا
 21| لكل طبااو ءازملاو عافتنالار ادالن اكتم اوءالبر ادامتدل نال لط ان لرالاو امدلا ىوسراد فوأ امئدلا
 ْ 7 قالا ىلعر دتي ىذلا يركلا هلالا دوبوبفارتعالا نا تدمة ىرخارا دنموادلا هذه دعي, ال هناتيئكلذ

 نم مسهعن: كلذو مهرمثذع ,تاو.ءالا ثعبي هناك هنأب عطقي نأ لقاسعلا ىلع يجون لي دعتلاوةيوستلاو

 3 انةاخ دقا لاه ث.-نشا اد روس هلمعل» رك دىئزااوهل الد الا!دهوريثنااو ريشطامد_هد فارتعالا

 "|| ني ٌرةماوناكيذلا برحلا عم مل-ت هب اهلا ءذهو نيدلايدعب كب ذكباف لاه نأ ىلا عوةتنسح ىف ناسنالا
 أ عناضلا ىلع لدي لدم ا واننا نالاعم ةداعالاوءادتبالا ىنذي نم عماضيأ لستو :داعالا نورك و عئاصلاب
 1 لاه كل ذاو ميكح ىلا نعت هنا ىلءلالدةءالا ادهءانش ل قنافرمثنلاورمث لان لولا ةدص ىلءلد.هتطءاوو

 ]| الر غامةرو لا ذه ىلوقي نأ ب يعناكسف نيدكاملا مكحأب هللا سنل لالدتسالا اذه دع اا ةروس ىف
 1| ىلعاينبم نكي مولريغلا ىلا ةمعتا لاسر انالا هكحنوكي نأ بيع ميركل نا (باولسا) ميكا كنربأأ

 | | ازهتيثاذاام ركى عسي ذئن.خ ةمكحلا ةنعاد ىلءاينيم ناك اذا امأ ام ا ربذت كلذ ناكل ةمكلا ةدغاد

 نم ريشأسا عوقو ىلع ل دي هناف اعكح هنوك امأ هانرّرق كنيهحو نمرممأسا ع وتو لعل ذاع هوك ل وهدف

 .. ]| عجرتاو مظنلا ةيفيكف مالكلا مات وه اذه ميك !-أ ركذ نمىلو أ انههم ركذ ارك دناكفىناثاا هولا ازد

 . || نوذكتىل لكك لذ دعب نم هلو ةارفاكتلا هنا(ا.هدحأ)نالوقه.فةنا.الااهمأاب هلوقامأريسمَدلا ىلا

 |ةدلكنيدسالا نبا ف تازنلت |ةمو ىاكلا لاهو ةريغم ا نب داولا ىف تازرت سابع نبا نعءاطع لاهو نيدلاب

 ْ |(ىفاثلال وهلا واهب الاذه ل وىلا.عت هللا هقاعب 0 مشو ةمللع هللا ىلص ىبالا ب ريضنا كلذو دس نبا

 ١] |كيرب ْكَرْغام هلوقامأ طذالا موعى حدقيال بسلاصوس نال برتالاو»وةاسعلا عج لوان هلا

 || ىذلاام قعملاو تامّرا,تنئأو تايجاؤلا تكرت تح لطاسلا كِل لوسو كعدخ ىذلا مدارملاف عركلا
 هللا مكترغيال لو ةكودو نومأ. ءريغهنا عم هتوج نمروذحما هنمأ اذ |نالغب هَرْغ لاقي هب اقع نم كنمأ
 ًالاعدىذلا ام ىنءملافرناكلا ىلعءانا اذا امأو ذاسعلا عسج لعن اسنالا هيأ ا:هلوقانلجا ذا دهرورغلا
 رتغي نأ ىذتقي اع رك ةنوكن!(لوالا)تالاؤسا:ههو رمثنل او رم + اراكن او لسرلا دع اور ذ كحل ا ىلا
 ق !ناك انإاف ضوعلال ىشامةدافاد وس اناؤهذل وتعملاامأل وةاملاو ل وقعملا لمادب هم ركب نابسنالا

 نيناملا نامصعو نيعبطملا ةعاطه دن ءيوتسا كا ذك ناكى مؤ اضيعت_سم نكي اًقاطم ا داود ىلاعت |
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 اذدو



 امها رئالؤ ني ريضاحا ون وك نأزاجولذامهارن نأ بجو ىناثلا نكن اوءاوهأا ىف طوسلا ومكتاودلا

 لحامتلا ف لوخد كلذ واوعم-الواه ارئال نو تاهوبو تال. ةوراقأو سوهثانتريضحم نوكي نأز اس |
 ْ دئاوقلا نءاملاخ ناكنا باكسسالا ادذهنا (اهينانو) مهلقو مهماودو مهفث اهصراكن ا ىف لوقلا'ذكو |

 |ىلامتدتلا ىلا ةدئاعنوكتنأ اما ةدبافلا كف ةدئاف ف ناكتاو ىلاسعت هللا ىلءزتا ريغ كا ذو ثءءووذأا
 ْ امناىلاهتهنال وهب نملوق نالطد رهظيا دب ورضا او غفنلا نعلاعتم هنال لا لوالاود.عل ا ىلاوأ ٌْ

 | اذ_هةدئاف لاةينأ بالا ىفام ىدتأ نال لاحم اضيأ ىناشلاو طاغلاو نام_سنلا نم افو اهبةكتسا ظ
 ايم لا ةفيعض ةذئاقلا هذه نأالا ةماسقلا مول مهياع ةححو ساسنلا ىلعادوهمش اونوكي نأ باّكتسالا ْ

 هديب عفشرال كلدر بال ىذااو ةغ ا .دهتاث ا ىلا هق-ىف حام جال لظرالو رو ال ىلاعت هللا نا لع ىذلا ظ

 ةي5يمريغ بولقلا لاعفأَن ا( اهئاانو )اطظ هيلع ءاسسنالا كلتاو كب نأب مد أ ىلاسعت هنا لاست>ال ةمخحا
 بسغلا تافمهدنعو لاق ام ىلءىلاعت هللا الا هل ءنال بيغأاوتاسغملا بان نم ىه نوكستف ةسوس#الو ا

 ةهيسشلاهذهنالوالانء (باوملاو) الم بول لالاعن أن ملل ذناكءاوسدل ننام لك انساعنيمتاك |
 دنعنا (ىناشأا وان دنع ةامعلأ أط رش تسل ةيئيلانأ (امهدحأ )زيلصأ ىلءءانان.هذم ىلءالا لورئال

 اونوكينأز و ىفاشلا لسالا ىلعو كلذ عماهتامح ىتنكلو قَرهتو قزتتةفصطلامارجاةكتالملا نوكأ ا
 نولماعّأم ىلعءدامع عمرو. أ ىرجأ امنا ىلاعت هللا نا ىن اما نع(باوذ او اهارئالاتكل ة.ثك اماسجأ |
 دوهشب باك ارخا ةء_ساحملاف مهدنع غابالا ناك املوم_هدنع ىدملاريرقتىف غلبأ كلذ نالمهنءامقمب ا
 نوده شيك الم لا: هرض<و رود نمبتكي هاج رخفةمايقلا موههينويساحامداذه لثجاويطوش |
 كب لعفوا ذكواذك كلا كاطعأ هلنولو يفد سعأ ف اان و همدعي نم ىلعن اطال لو دع دهشياكمويلع ٍ ١

 ةياقتا ثااشل !نء (باوحلاو) كلذ شب لعأ هللاو نهد اذكف اذكر ا دك تاعفو هنفااخدق تا ذك واذك ْ 1
 ىلاعت هلوقنا (ىناثااثدأا) عاشمريغ كلذو حرا ولا لاعفأ,مومعلا اذه ص مدت بابا ىفام ا 1

 |١ نيفاكملالك قح ىف ماعمك طا! دهنا ىلءعةع جم ةمالا نأ الا ةهذاثه باطخش ناكّنأ و ريظنال مك ءاعناو ْ ١

 : داو لكي لكوملا توك نأ (اهرينانو) مدآ ىنب نم د اونتكت الا نمد او صتخي نأرغ نم مدآ ىب 0١
 : ىل؛ اه ىلاعت هنال دكت الملا نم داو مدا ىفإ نمد او لك لكوملا نوكي نأ لمد مثرخ الاد لكو مل اريغ مخ ٍ

 "ركن الملا نءاعج ممم داو لك لكوا!نوكت نأ ل د<وذ رفاامدرغلا هلب اق م ىذتقي كل ذو عسجلاب عجملا
 دكت الماء الؤد فصو ىلاسعتهنا (ثلاشلاثدكأا) ةسج مما لءقاكو راما نانث او لءالاب نانا لمقأك

 نواع ممن وك (اهعبا روان يحاكم موك( ثان" دراما رك وك( اهم" و) نيئاغف اح مسمن 5 (اهل وأ تافصد

 ىلع هسنت اد هو اهويثكي نأ مهنكع تس لاعفالا كل: نولعي مها (امهدحأ) ناهجو ه.فو نولعفتام

 | ءادأدنعانببنيملاعاووكي تا منودتكي م-منا (ىاشلاو) يلعلادعبالاةداهمشلا هلزو<الزاسنالانا
 قو مم ماظعو مسمع ىنثأ ىلاعت هلا ىلع لدي ةسمختا تافدااهذميمهاناهلتاف هونال_عاوةداهمشلا | |

 ْ هناك امنع.درف.تصءالا هلا بقا مح ىبماعملا نم هرحجزيل نم ناس ءوبأ لاقر باك الا ءاماغعلاءالؤهإ[ ١

 معن ىناداربالاثا) ىلا هن هلوةرمشل ا هل سم عد راقت نم ) كثلاشثااءونلا١ نيئاكلا ماركسعلا | 1 ١

 َ ماركتسجلا فدو! ىلاعت هللا ناملعا ) نييثافدا,معمهامو نيدلا موهاسمواصب مج ىاراسعقلاّناو | ٠ْ ١

 محب ىاراشفلا ناو ةنلسا ميعلودو ميعت ىئاراربالا نا لاسة فنيل اعلا لا وحرك ذدابعلا لانعال نيمئاكلا |[
 0 هناالاودماوكح_ةرئاكلا بانصأ د.ءوب نيعطاقا١نا (ىلوالا هلم لا) ناله هنو رانلاوهو | ا

ْ 

1 
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 :نالوقه.فالمأ : ادد سعى « لعام (لوالا) ثحارم هرفذكبكر* :اقامكروص' ”ىأ ىف هلوقامأ دحاو عع ١

 ةروصىأ ف ىن-ملاوةدكؤم هلصاسملا“ (ىناشا|لوقلاو) درقو اريزنخوأرامحةروصوأ باك ةدوصأ]ا

 | اولالاو قلنا ف ال_ةخا لاهم !لاق رات رداقلاوهربدسملا نأ لع فالتشالا كلذ لد تاغدلاو ٍ

 3 | هن اك هللا حركم رارتءالا نع اوعدتزاىأالك عادلا نيدإ! مؤ نوب ذيكت لب ؛مككىداشراو ركلع

 || مىعالاس داىأ الكل انغقلا لام (ثااشلا) الص انيدلاب نوب ذكتلب كلذ ءنوع دترتال مكدناو لاه /

 1 24 ؟
 ا 1 0010 01 6 طال 1507 كا ا احا دهم «ةلاطاطما سس هع ج7 هس مسمعتر مح عع تع فصل سس سس حملا

 ناتغلاممامهضعب نعلاغَدلا لق: (ثلاشلاو ) هجوتمريغف ىسرافلا ىلعونأ هرث ذىذلا لوتالا هسولا

 ككر نأ“ اشامةدوص ىأ ىف ىنع ا نورك فءاز او ,طرشلا قم ىعلب ةدينهتسدلاهن1(لرتالا)

 'نمناسنالا ةروصزو_غىف كيكرءاش نا ىنعملا لئاةمو لاصودأ لاه هنجولا اذه ىلعءاسو كيكراجف

 ةيتالا ىو لوقا اذه ىلءو اهلثم ىل-ع نيكر هناعبس لاف ةفلتخلاروصلا نم تاكو هتئاشم ا تس

 0 [!نوكد ومالا براق أو بالا براقاو مالا بالا هش ةفلتاروصلا نم دارملا نا (اهدسأ) اه وحو
 م ب الا هديه ىف لاق مالتسلا هيلع هنا ىورام ا ده ةصج ىلع ل ديو ءالؤهروص لثم ىلع كيكرب ناصع هنا ىنعملا
 ]|| ءاّرفلا رك ذ ىذلاوهو (ىاشل او) . مدآن يب و اهنم بسن لك هلئاااهرمذحأ سسرلا ىفةءفطنا |تَرمَسا اذا
 100 وك ذلا !او تلا ونيس اورمصةلاو لوطلا نس <فالةخالا ةفلت ل ارودلا نمدارحلان ا جاسرلاو
 1| انيوبالاع .طربثأتو هارجالا ةباشتم مسج ةفامنلا نالرو يالا هيا رداقلا عفاصلا ىلعةلا.لا ءذه ”لالدو

 ارا ' الا تفلتخ النا د اوالعفالا لعغيال هباشناا لب اهلا ىف ةعسطلا» رثؤملا لمع افاق ةيوسلا ىلع همف

 ىضعبل!نعضعبل ازيمامنا هناصسمنا عطقنانا كف مغسلاو ةدعلاورمفلاو ىغااىفلاوحالا فالتشاك

 افل اذه ضعبل | لعب امنا هنا لعن كل ذك_ذرهال ااه نكي طمدتال ةغلا,ةمكحي هرمصةورمعلا لوطور فلو ىنغلا
 نفر داو ئسملا نع ءنسخحلاز زيقي فالتنالا اذهيدسب نال كلذو ةسغلاب ةمكحنتا ولالاو قادنا ف ضءدلل

 : ملعاملالا تائمهلاو رظانملا نيب قرفي م هناصسدلا اهي كمال داهش د_مذن نحو لاه م ىنجالان ع

 انيعبطالا ةدوص دارملا ىطساولا لاه: (ثاامل!لوةلا) حالا انيعب نيلهاج نكن او سف هدامعحالص
 ءافصملاةراشاهنا نورخآ[ل اه ةوادعلاةروص ىلع هبكر رك هيالولا ةرؤص ىلع هدكر نم سدافةاصعاأو

 لوالا لاثمهريسغب هلغشل رص نم عس مهو هسفنل هصاخسل هر ود نم مهنم نسا لاهو !هتلظؤ حا ورالا

 ةماركلا جاّسمجوتو هالو هلاسجس نمت ن نم حور رهظأو هر دقءالعاو هرب فاطلانهصخأ م دآ قل هنا

 ١ 10 ا وبغل ةناصسلا وم (نيدلاهنوبذكت لبالك ) ىلاهعت هلؤق ةسها او لالؤسا» أدرب هير رو

 خوبشا) عاونأ ىشو كل ذب ةةاع ا لاوحالا لءصافتح رشاعاع ع رذتءلهما ىلعرودنل او ثععبلاد ل ودتلا ةدص

 ْ قرقتتو م دقن دق ئث ىننل ةغللا ىف عضو فرح : والك هلوقب رارتئالا كلذ نع مدرس هن اكس هنا ) لوالا

 ىهمعت همج وف ىلع نومة سنالا مكهاءانعم ىضاشلا لاق (كلوالا) هوو الكرب سفن ىف اورك ذ مرسالف هريغ

 ظ مكلذ نمهاسئاحو ئددسو انبعقلللا قل خ ىلاعت هللا نا بحو كلذ نالرونالو ثعنال هنا ن «نؤلوتت

 نوكبنأ (لوالا) ناهجونيدلا,ن ويذكت هلوق فو نوبذكتليناسلا اًدِهب نوعفتنتالمكاو لاه“ هناك
 | دارلا نوكنأ (ىاشلاو) مالسالاو نيذللا ىلعءاز .اننونذكت مكن ىنعملار مالسالانيدملا نم دارا

 - [|نيظاخ مكملع ناو )ىلاعتةلوق (فاشثاع ونلا] باسالام وي نو ذك كلا قلاو تأت ملا نيد !نم

 || مووهو نيدا!موس نويذكتكتا لاق هناصس هن "اكمهلاس نم بهتتأ | ىءملاو (نولعفتامنواعت نياك امانرك

 0 وما بع أ يع كن 00 بالما

ماركل ؟لاروضخ ف كن 00 نس( تحام انه متل طل ربوهدامع
 ١ 0 منيتاكلا 

 رانلاو ميسنلاوءاوولاك 01 ءطللا ماسالا نم نيد كصضاونوكد :نآ اما ”كرالملاءالؤهنأ (اهدحأ) هوز

 | رماوةجدتلا لالا يرغ وم بنش ابعت برتيحنأ مزللواللا ن #0 اسحالانموأ |

 ك1 ل



 اع ع هيي سنا

 و كلام وف دقن دو مال ارداوق يظر د تا ل نسم ]سانتوس ةغالوادخأ دحأ ٍْإ ا 3

 ىغي دقناك امرئاسنو دذءمولةعاطلاو بلا الا مهنع ىغيال هنا مهفّرع هناث رح نم مظع ديعووهو نيدلا ظ 1
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 نازيملا وياك ماىف : اهلا وهف رفات نا اناعف هم عنماضي ارهظنا لاقل كاذو هنم عنم ةروظي ريثكلا | ١

 لد ولاقن' ل وو دنعرت نئةلكل ب ولا (ىلوالا ه3 )1١ لئاسم امن وهو مقالا لمس ىلع لملقلا ئنلاب | ١

 ١ هناجو* "ى ملأ فطن .(كوالا) نالوق موطملا طفلقاقدماىق .مةيفئاسثلا هلئسملا كلع لد وود ظ 0

 1ظؤ18
 0 ا ا ا ا الا ا ا م م ا ا كك ا ا ا

 لهأ ىلاكايدارااو رانلا لهأ لوالايدارا اذا ةدّد_ةدّئافاوه لب ىلابخلا لاهو مو.لا كلذ ميظعتل نيدلا
 نيدلاموب رة ا رالاع لماما ؛لاردأام م نيدلا مون قاما هب لماعبام كاردأ امو لاه هناك ة: 1

 بمنلا وع هرلا نان ءارق كلمال م ولى( هش ةئااشلا هلك ملا ) نقي رفلا نيد بني صال نه ىلاسعت عقب املا وظعت

 نوكيفودراهناينوكينأ (فاسثلاد) نيدلاعوبنملدبلا ىلبع (اجدسل), ناهجو همفق عضرلاامأ

 (اهينانأت) هلعل دي نيدلا نال نون ادب راعضاب (اهدحأ) هوجو هفف بصنلاامأو كال عون وه ىت عملا

 هتفاضال متفلا ىلع دب هنأالا عفر عضوم فن وكب ناز و حياسزلا رك ذام (اهئلانثد) ”اورك ذارامذاب

 لاه اكرجوأ عفر عضوم ىف ناكناو تلا ىلع ىدي دق نكمل اريغىلا فيضأ امو كالتال لوق ىلا

 1 لاهو تاذنودغىف ةمامج 4 تقطن نأريغمسم هه برمشلا عنم)

 اما منفلا ىلع ءانملان م حاحزلا» رك ذ ىذلاو ىدحاولا لاقت ةاث نا اوت ىلا فيضأ ل غفلا ىلعوهغ بف

 لعفلا ل عمامأ تناعني_> ىلع كلو قو ىضاملالعفلا ىلا ةفاضالا تناك اذاهب ودسو يلدا دنعزو |
 موباذهدلوقدنءأ ل ؛.ما هذه انركذدقو نيفوكلا لوقف كلذزو<ي ووهدنعءانيل زو الف لدفتساللا

 لرتافرط م الارثك ىف ىرحا-!مولاناودو ىلعوأ 2 (اهعبارو) م عةدص نيقداصلا عفر

 كلذ عفربالو كا ذنو دم-متهو نواصل ا مهتمدلر ةرىف برعلاوهارلا عاسبا هلع ل لدلاوةتك الا ةلاح ىلع
 نيدلا مونثانأ نولكسد هلوقو سانلا نوكي مون :ءراقلاام كاردأ امو هلوق بدذلا ىوةياممو دا

 ةاصعلل ةعافشلا ىفنىئاو كَ (ةمبارلا هلع ملا) ادد لثم كال موب ىف بصنتا اق نومي راسنا | ىلع م وعول ّْ

 هدنع ( باول اوإ امش سفن ن نع سفن كز تالاموباوقتاو ىلاهت هلو ةكوهر أش سفن سن كلغال موو

 مهضعب نيعيو كلا ىلع نوملْغَيا واكاسندلا لهأ نا (ةسماسلا ةلئسملا) ةرقبلاةر وسىف مد شندق |||

 د0, ال اسابر تاازواسين دا بكل لطب ةمايقشلام ونناك اذافاضء:مهضعب ىدحور وم أقف اضع

 دحأ مو.لا "اذ ىف كعمل ىلاعت هانا ىندملاو ىدح اولا لاق ءاعفشو ناوءاو دوو لام: نمامنذلا ىف مهن“ |

 رابع“ امة ىلا ةراسشا أش سفنل سفن كال موب هلو: ىف ىطساولا لاف اسن دااراد ف موك دماكرومالا نمأمش

 تناك كاذك ايندلا ىف هّدفص تأ اح ص نك تالاغلاو تاماكلاو تالاسرلا ب هذ كانهو ىلاعت هلل |
 لزالاىف ٌكلذكرضالاو هللدو-ولاو اقرا ناىلا ةراشاوهف كف .ودرهالاو هلوق مأو هازحا هاند |
 روانتلالاوحأ ىلاالوطانلا لاو أ ىلا دئاعت و اهلا لاس ىلا لاح نسيب وترش الا فو مونلافدأ]|

 هنراكو انمقي تددزاامءاطغلا فثكول لافاكتاقوالاتوافت بس مهلا او-أ توافتتال نولماكل اف هلا
 نيملاعلا بر هق دما اعأهللاو ىن' اكو ىف اكورظنا ىف "كلوب سو هيلع هللا لذ“ ىبنلا ةرمض ريخأ سا

 » ( ةمكمتابا تسو نولالث نيففطملا ةروس ) «

 * ( ميلا نوحرلا هللا مس ( ْ

 لاصتانالءا(نورسي مهونزووأ ,هولاك اذاونوذو> د سانا! ىلءاولاك | اذانيدلا نيففطملل لدد)

 نم مول ةماقاامولن اةروسلا كلةرخ 1 ن:ىلا هن هنالرهاظ ةمدقتملا ةروارخ ”ايةروسلا ذه لوأ

 ١ لب وهلوقب هعشأ اذهلذ ءاصعالافظعا دي دهت ىذه كلذو هلل هلكرخال اوان لست نشغل سقت كالقال هللا

 نال كل ذو فلنا لمس ىعلماقلاى كلان نازمملاو لاك! ىف سا اوهو فمةطتل ا نعرحزلا دارا او نيففطمال |

 هيمششسشفس

 لاقي وهقذطو هفاقطو هئاغطوهف ادع لو هقرح ه١ ةىذإ|* ىلا غلبادا» ءانالاو ىداولا فاط لاقي ةقوعرلا
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 دافأمالاو فقالا هيلع خداذا مي ظن نال عا ىف م-ةاكر امفلاو رجاف :ريعمسلا نس اضاولات
 تااهاهركذ نم ديال :دئاز تككانههو ةرقبلا ةروس ىف هاني ةس ادق "لمس اهذهىف مالكلاو قارغتسالا

 مولو نب داامونا نواصي ىلاعت هلوق( اهدحأ) دمعولا ماود ىلع ءتةلاددوسوهب الا هذه ىف تاص> هيد.عولا |

 دسوق ,كالاه(ىناشلا)ةرخأ الامووابتدلا م ولوةتاكهمفل+ديوالا تقوالو ازا موهنيدلا

 اذ_هوراربالان ماوناكلاهلا اورابسولو ةنملا ىلا نورغسسير اغلا ضعب ناكل ميج قلراعقلاناوهلوق

 ًأرامقلا ل ديال نأ بدعي ذاف ني هال نيب زم ىلاعت هللا نال لطان كلذورا ربل نعال زمعرالنأ ىذتتي ظ

 || نيجراخ مهامو ةوتكوهو نم اغباهتعمهامو لاق ىلاعت هن (ثلاشلاو) رانلارا ربالا لش ديالاك ةنللا
 1 أ راقلا -اناكالو نيد الادب رانا !ىندول1 الا ام_هد عب ساف ةسغالو توم لانه نكيملا ذاواهنم :

 1 ل نيعبطملا ةعافشا|نا تثورانلاىفا دبر اكسلا باصصأ اَقب تثةريبكلا بحاص ملسملاو رفاكللالوانتت ||

 | "هل ةملاو ةفدعض ةمنطةلالد ف ارغتسالا ىلع .ومعأا ظافلاةلالدناانسأنا هنع(باوطاو)رثاك اكل لهالال ْ

 ]أ | ولا بصتسس !نالا تلوك ىلع لدي امانهه لئزاب احربع ىطقل |بولطملا ىف ىلا ل. ادااءك لاو ةيعطق

 0 أ يذلا نير اكل ى ادا انوهافنالا نركيت أل تدةللا عاش باسل دوومملاماللأو فاالايفرعما

 أديم ومعلاناانإس٠ اصةدسالا لسس ىلع م دهن دق كا ذ ىف مالك اونيدلا موس نيب ذكملا ن«مهركذ مدع

 || ةرفكللامس مكءاواراذكلا قسى ىلاعتهل وقهملع لل الاو وافدا بطامدا منال نكس عل طدلا
 ا ا | مهل ءاؤادارملاوأةرد مقلا ان نم نور فلا ةرفكلام_هكّدلو ادارملانوكينأ اماوليالف 5 قل

 || نمد .وكيكذل ارف كلاب رفاكل اد.قتف عام الابرجافوهفرفاكلكنال لطادلقالاو ةردغلا مهو :رفكلا
 0 أرافكلا نا ىلع هن .الاةذه تاداذاو رص ادي كل دو ىلاغلا ىقبمسقاا ادهلطب اذاو ثيعةرْملا س

 1 ارفاكلا هت لخ دير اسغلاناان !سىالطإلا ىلعوح اش سل ةريبكلا بحاص نا تيث مهرب التر 0 57
 ادا نان هصوع لوقت نذو نييئاغنونوكيالر اجمل |عومت نا هانعمنيرئاسغب اهنعم هامو هل وق نك لاو

 أل نكي نوسغيال مهرسابر اعقل نااا وققدصنا تيثكلذك ناكاذاو نوسغيالر افكلا مهوراسفلا يون |
 ا نيتاغباععمهامو اوق نكل ثا ذاناسدولسلا بريال لا قدم ةجاحالفرافكل ا بيالتأ ب 1

 لوخدأا دغي مهنا ىلع هنولمدع مهفرهاظا | ن نءهفرمص نم دب الف بدك كلذو ما ىفلاملا فوموكىضدقي

 | || قاقصكسا نع ني.ئاغاوسل لاما ىف مهنا ىلعدل ذىلءهغ ن نثو نيئاغب اهتءم ءاموهلوق مهيلعقدصب حلا

 ١ ||| وفعلا ىلع ةلادلا لئالدلابضراعم هنكل كل ذانإسوفعلا قاس. الق اةكسالا توثنأالا يا ف توكلا

 ١ لأ عجب قرامقاا عجب لوانتي نأوتبال مهلماد نال بنانا اذهل مجرتلاورئاكلا لهال ةعافشلا توب ىلعو
 ا مهام دق تاهوالا ضعي ىف راعفلا ضعبل هلو : تصح ىف قكيانابلدو مهدوصةملص#ملالاو تاقوالا

 ا | هلك_سلا) لعأ هللاو ماسعلا ىلع مّدةم صال اواصا نوكي نأو دبالانليا دو ماع نوكسس, نوتيلا
 #غ | مذا ىباللاقن ةكمدي ري وهو سل دملاب رم كلملا دبع نب ناماسن | ىكح ةاصعال ميظع دي دهن هيف (ةيناشلا ش

 امدشيوب ' الاكف» ىلا امأو هلأ ىلع هرفس نم مدقي بت اغلاكف نسمح امأ لاه ادغمقنا ىلع مودل !فندك
 ْ 1 ىأىفلاه هللا بام ىلع كا عض رعامزاحونأ لابةف هلل ادنعانا اه ىرعُش تيل لاق ١ مع نكمف لاه الوم

 أ [ييعتلامالسلا هسلع ق داصل ارف_هج لاهو مج ار اعفل ناو يعن ىئلرا يول تاك

 0 ييعنلا ليقو عمطلا ياو ةعانشلا ميعنلام مشب لافو تاوومالا تال يطاو ةدهاتملاوةقرعملا
 رشا عيراشن ع نم( عدارلا عوذلا) ىلاععت هلل اريغب لاغمش 0 ميجا وهاد لاغتشالا ميعنلا ليقو صرالا يخلاو

 ١ | كرها نيدلامولامْكاردآام مث نيدلامولامْلار دأ امو)ىلاسعت هلوةوهو ةماسقلا مول ميظعتا

 لود مهض» لاق ار دااموهوق ىف باطل: !ىفاوفامخ ا (ىلوالا هللا ) لك اسم همثو (هلل ذئموب رمالاوأش ١

 || كلذباملاعناك ام هنال كاذب هيطاخامناو لوسرال باط هنانورثك الا لاهو هلزجزلا هحو ىلعر ةاكلل بال

 | لأ موبام لاردأام مث نيدلا مولام ٍلاردأ اموهلوق فريركتلا نا ىلع رووا 60 ل ىتولا لبق

١ 1 
  0لي

 لح: تدي كس تسل 013

 نبدأ



 عال

 نضل رحمت

 كالذو ميظءنازمملاو لاكملامأ نا ملدعاو رثاكلا نماضيأ هيلع مزعلا ذاهملع مزعي نمو كلذ لعفي نم 1

 هىهأ هنثا مظع بسلا | ذهلف نازيملاو لاكملا هأ ىلع فيم ىعو تالماعملا ىلا نو ام قاما ةماعنالا
 لاهو نازيملااورمسختالو طةااءنزولا اوعقأو نازيملا فاو ةطتال نأ نازيملا عضوو هعفرءامعسل اولاقف
 مدآنباانفو!ةداةنعو طسقلاب سال موقما نازيملاو باكا مهعمازئأو تانيا انانلسر اناس أد ّملو

 ةءامقا مول هجولا داوس ن ازيا سؤ ىلضفلا نعول ل دع, نأ بتال دعاو كل فو نأ بتاكل مكلا ||
 هملع هحول دق فذطملاّنا كل ذب دارأ ني ةفطملا ىف ىلاعت هللا لاه ام تعم دق ناو رم نب كلم اد .عا ىف ارعا لاهتو
 هلوق نزوالو ليكألب نيلسملا لاومأ ذخ أتوريثكل اذ أ تنأو كس فب كانظاف لدلقا ذأ ىف ميظعلاا دمعولا
 ءالؤه: عبو ىلاعت هنالعا (نيملاعلا برلسانلا موي مول ميظع مول ن و وعبم ممناكئلوانظيالأ) ىلاعت

 انه_هّنلافو ةماضا! مون وهو يظءمونونوعبم ممن! نوغفطي نيذلاكعاْواّنظبالأ لاسقف نيففطملا |
 "لل نم باطلا اذهمن ويطاخنا نوكي نأ لمس ربِدَقَتلا اذه ىلع و للعلا هنم دارملا نا (لوالا) نالوقأ

 ةميدملا لهأ نمنيلسملا نا ىورامو هذ (لوالا لامتحالاامأ) كِل ذك اونوكيال نأ للءتحكو ثعبااءنيقد هملا
 نقدصما وناكو مهيةاعت !.د كل ذ ناك لس و هملع هللا ىلص ىلا درو نيحو كالذك١ وناك حرزالا وسوالام-هو

 اوناكمهنأالا ثعبلاهنينمؤماوناك امد الاء منيبط اغا نأب انلة نااماو هب اوركذ مرج الفروشنلاو ثعملا
 تشي )نا كل ذناكماو أ« ىسسملاو نسل | ىلا ءازلا لاصن ا نملوقعل ا ىف ام. هيلع لال دّدسالا نع نينكق#

 امهكلو نونوعبم مهنااولعي ىت- نوركفتيالا ىنعملاو ثعبل ار كش نمدي بطاخينأ زوجيام اذهو هيوجو
 رثك أتالانظىلالدتسالاللعلا لعبصانئاو هقاشمو هبءاتمنعمهسفنأ اوحار أ وركفتلا نءاوضرع أ دق ||
 اذط كلذ ىعم مرحال همذ ناهجولا ل دعب ىذل ا كاشااكنكي لو ىأرلا ىف بلغالا ىلا عجار لال دسالا م وفعلا
 مهنا هنيذفطااءالؤهنا ىئعملانوكيو ملعلاال هسفنّن اغا اوهانههّنانلانمدارحلانا (ىناثاالوقلا) |
 لم_جالنأ فل ملاصم هتياعرو هتجرو هللا ةمكح قءاالناف َنانلا نم لقأ ال نكساو ثعبلان نو زال
 هناصس هناكف وهلا لوصح ىف فاك افلا اذهنأو رشنورمثج مها نوكي نأو ةيلكلل ان توما دعب مه ىهأ

 نيملاعلا برلسانلاموةي موب ىلاعت هلوق امأناضيأ هنو:ظدالفاهينوعطيالءالؤ» نأ به لوةيىلانعتو
 نونوعبم هلوةب بوصنم موب حاجزا لاف بصنلا ام رلناو بدنا ءمول رق (ىلوالا "هلم ملا) لاسم هس |

 | لعفي ىلا فضا هنأ الا ضفخ عض ومى نوكيدق وءارغلا لاهو ةماسقلا مون نوع منان وش الأ ىعملاو

 اذ_ه (ةئاشلاةءلشثسلا) ميظع مول نمال دي هل :وك افرااامأو كلءال مونهلوقىف انرك ذاك اذهو بص:

 | ةيسانل نو هوقيسانلانأ مدالاودو (اهدحأ )هوجو هسفرهيدس(ىلوالاةفصلا) تافص هل مايقلا ١

 هلمبرق. وهعامجاوهررك لانه فرغم رية هنا ناني ىذلا فمفطتلا اذهازه ”رهظرف نيااعلا ب ر

 داسج الا كل: موةدفاهداسج ا ىلا حاورالا دري هناصبخ هن (اهيناثو) ناتنج هير ماقم فاش ناو ىلا: لو
 موي ىنعم لبموب لاق (اهئلانثو) نيملاعلا برلسانأا موقي موب هلوق نم دارملا اوه اذ اه دقا رم نذ

 هةءاطو ىمأ ضف ىأ نيااعلا برلسانلا مود هلوقف هتدامعل ىأني.:افهتاوموقو ةوةكوه سانا |

 رسعنبانعىور مامقلا الذ ةمفمك (ةيناثلاةفصلا) هند وب ىمالاو هلوقىفهررقام ىلعرخئشئال

 | ىلا هصثر ف مكص دح أ موقي لاه نياعلا برا سانا !موةد مون هلوق ىف مل و هيلع هللا ىلص "ىلا نع
 رع ىساس ىكب نيملاعلا بر سانلاموةيموب هلوق غلب الف ةرو لا ءذهأرق هنارعنبا نعو هم'ذا فاضأأ |

 رادقم سال امد لاق هنام الساا هيلع هنعىور مامقلا كلذ ةيك (ةثلاثلا ةفصلا) هدعبامةءارق نع

 سايعنيا لاق نويطانخ مئاماعزمعيرأ نودكمي دوهسمنب ا نو سعأب مهيف ضؤدال امادلا نمةنسةئابعلت |
 لاسةفديدهتلا نماعاون أ دن "الا هذه ىف عع هناصس هنا لعاو ةالصا!نم مهفارضنار دقكنينمؤملا قتىقوشو |
 ماهفتسما وهو كءاوأ نيالا اسنان لاه م ءالل !لوزتدنعر تس ذ:ةءلكل !ءذ هو نيغفطملل لد قالوآ |

 عبار لاق مت ةماعلا هياعىف هنا كلشال هللا همظعت_سب ىدإ ىلا يلع م ودااثلاب لاه مث راكنالا عمي

|| 
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 ْ فقط هيةولالو لدكل !ةو.يىذلل لمقاذهأو ّىلَتِع ل دعب هنكل "الم براق اذا هفافطو لاكملا فطاذ_ه

 أ هْنال فاطم نازمملاو لاكملا ضقُ ,ىدلل ل قاما هنا حاجزلا لوةوهو (ىناثل او ) ف افطل | غل. 1 , انغاهنأ عب

 7 [|ناوهو (لوالا) تالاوسانوهو فيفطلاربسلا ئثلاالا نازي لاو لاكلا ىف رس ىذلاَو وكمال
 | 7 ألاقرالو نالف نمتلثك !لاق» نأ :دانعملاةغلل نا من زولاءذخالا نازئالاكل كلاي ذسخالا لانك الا

 ||| ساشلا نممهااستك !ناكاس (لوألا) نيهحر نم (باو 3-3 اذهه هم هولا اف نالف ىل زعلتك ١

 ْ ١ دارملا# افلا لاق (ىناشاا) كلذ ىلع ةل ادا نم ماقم ىلع ميقأ مماع لماحتو مسهب رارضا هم هيفالاسك ا

 0 لاكن اعف كلعت اك ١لاهت ا ذاق «بلع قح هلال ن ابتعد عضوملا اذهىفنمو ىلعو سانلا نما ولاك ا

 "|| ةغللا ناوه (ىناشلا لاؤسلا) كلي تفرتلا ةرفكو فنان هتك ١لافاذاو كدعام تذخأ
 0 مهونزووأ مهولاك اذاو ىلا عت هلوق جوا هننزوو هتلكلاتبالو مهلاونزوو أ مسهل اولاكل استي نأ ةداتعملا

 ال راملا ف ذك مهلاونزووأ مهلاولاكمهونزوو أم هولاكةلوق نءداراانا(لوالا) هوجو نم (باودلاو )
 | ذك ناكاذك فز ذولوةيمدهدداج: نموزاخل !لهأ ماك هاذهوءاّرفلاو ىءاسكلا لاق عفا! لصوأو

 بصنع ضو مى ماهولزوو مهولاك ىف ةباثكلا ا ده ىلعف كل تد كو كدسكو ك| تدصو كنتادص نولوةبب و

 || اوزوو أ موابكم اولاك اذاو ريدقتلاو هماقم هبل افاشملا ةماقاو فاش فذح ىلعنوكينأ (فاشلا)
 ل ااراكفانادبكز وني ريعشلا نالعجص ناك امم اةزجورعنب ىددعنعىورب .(ثلاثل!) ممنوزوم
 أمه مه اؤلاك عم ثاكول هنالز' احريغهنا جاجزلاوءاَر ذلامعزوادارأ اماه ن انبي ةفقو ني واولا دنع ناهتيو

 || ىلا طش نا لاقف ةل ا هذه ىلع فاشكللا يحاص ضرتعاو يه لبق دم فلأ فدحملا ف ناكل
 1 ظ نامز ف اداّتعم نكي لول ف لالا هذه تاسئانا(باودلا ولططلالء هيلع لطدللا ة- هدمريكى عارب م
 1 ظ اذاّتعم ناكف لال ا هذه تابثانا تشن كلذ ف مهتغلا م لعن انا ل رادعالار :انسفانخاشا نم عنا ةباصعلا

 | ]| نيذا!نيفقطملال يو لاقدتاق بيسلا ام (ثااشاالاؤسلا) انهد هياسثا سحب ناك ةيادعلا نامز ىف
 0 ٠ | نزولاو لكلا نا دارت امش عم م هوزووأ مهولاك اذاو لاه من ماوزتااذا لقي لواولاكا اذا

 ٠ 0 لشن داعم هفللا (عبارلالاؤلا) رخ "الا ىلع دي امهدحأف عسب او*ارمشل اهب

 منال ءوهةسمقنىأ ءاوسهترسخو نازملات سيخ أ جاجلا لاق (باوحلا) هن هريس | ىف هولا

 18 هللا ىنمدقامللاو ساسعننان ءهم ركع نع (ةنلاشلا لكلا ريا ايدو نورس

 | لهأن .اكلقو كلذ دعب لمكلا ١ او:سح افةنالا ءذهىلاعت هللا لزن اف المكس اناا سأ نءاوناك ةمدملا

 ا 0 هللالوسر حج رخل الاهده تازئفةر طاخغاوةسمالماوةديانملا هج اءاس تنكر شنو دن رايق دملا

 || دهعلاموق رضقنام لاف سم سامو هللا لوسزان لمق سم سد لاقو مهيلعاهأ رَمذ لسو هملع هللا 5

 5-0 | موقاشفالا ةثحافلا مهقرهظامو رقفلامهيف اشفالا هللا لزنأ امريغبا 18 امو مهو دع مولع هلنا طاسالا

 1 هلثسملا) رطملامهتعسنحالاةاكلا اوعتمالو نيتسلاباوذخخاو تابنلا | وهنمالا لكلا اوفةطالو توملا
 01 0 5 ذهمهشمبلاقتااعلا فا ناصقانوعف دوا دئاذنوذخأي نا عوممج مهامنا مذل (ةعبارلا

 3 ًارغدبام لبتو رخآلاوو ةق ةرمسلا باصنوظو رثكس ا اد فيضاألا غلبادا الا ل وانت الفدمع ولا ىلءةلادةم الا

 ا 1 | صال هاذهواهنمم_فعأ ةعاطالو ةبول هعمنوكمالثأ طرمشد نكلد ولا تدع لخ درب كسرو

 1 ىالةالسلا له ىفةدراودي ال اهذهو اولاق هن , الاه ذه مومعد دمءولا باصصأ تح مح (ةسماسللاهلكتملا)

 | نمل :ولااذهءاضتقاب ىلو ار فكلا كلذ ناكلاار فاك كول هنا (لالا) نيس

 1 ليولا اذهل ب>وملانا ىلءةلادةب الأ. نكح للم ولا 1 ؛هىفرث أ ف رفطتلاذ مس نكي : ملف ف.ةطملا

 0 هنااكف مظع مودل نوثوعبم مدن كئاؤا َناظبالأة ب الاهذ هب نيمطاخمأل لاق ىلاعت هنا (ىناشا )ف مفطتلا
 18 ! ادهّنا نيهجولا نيذهبتبثف نمؤملا عمالا لسحيالاذ هيديدهتلاو ةمايقلا موي باذعب نيغنطملاد ته ىلاعت

 1 || لوانتي ديعولااذهنا 110001 اواي زانا يمنا متم باوشبامز سل لأب نستعد مولا

 حب - صل بج حس حس ممم م تلحس هج اعبزاتن بسسس



 (اهئاثو) للا مهتما نعزواجتلاوهادعالاو ادعم هنوكامااذ هثالثلا تافصلاهذهبافوصوم ناكنم ||
َ 

 ثادلكلا نمتامولعملا عيم هلل الع لعت لعد هنالاما عئماسمنا ةماشلاو ثعبلا ناكما نم عْنم نم لك نافأا |

 لاغتشالاوهةءامعلا ةَولادضو*ادتعالاوهاذهف تاكمملاعسمحي هتلاةردق قلعت لعد هنالواتايئزطساو || ٠١
 ةعاطلاو ةدامعلل غرف الق يضغلاو ةوهشلان لغت#ملانال اذو مث الاوه هيح اصوبضغلاوةوهشلاب| ا

 ىل اذ اهلوقوهفنيدلام و بذكملا (ةثلاشلا ةفصااامأو) ةمايقلا,ناممالا نعهلاعنام كلذ اصاسعرو | 1

 ا

 هنا (ىاثلالوقلاو) نيعملا صل اذه رهو مييثادعم لكالا كم وق نموأ شد رق نمنيدلا موس بذكي |[

 م-مبواق ىف نيرلا لوصطادس تراص ةيضامملا مهلاسفا لب نيلونالا ريطاسا كلْذِنا نمهلودءاك ىعالا سلا ]|

| 
 غيطلا نم دس لافقالاو ني رلا نمَدْسأو هو بلقاا ىلءعيطي نأ عسمطلاو بون ذلا نم بلل ادوبي نأ يرلا | 1
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 لارداامو هلوت عقوو موق هنا (ىناثل او) نيك»ىف هنا (ا,هدح أ ) نيّدص وب راعفل !باكا افصواذهن وكف
 رجالا فنيباكلا دس أ نوكف داعبتسا ىأو لاقي نأ ىلوالاو لءاهتتاو اضرتعمنيةصولا نيباهف نيام
 || لقثي نانوأ ءامقشالا لاوس أ لمصفتىف هملا عوجرملا لصالاوهىذلا باكل ىف راسفلا باك عضوب نايأما

 ةراكلا باَكَلا نمدارملا نوكين أو هو ثلان' هدو فو نيصسلاب ىجنملا باكسلا كل ذ ىلا رايغل باك ىنام
 عسيجي هيف موقرم باك هناينيبحسلا فسصو مث نيم ىفمهلاسعأ ةياك ىأن يدهس فراج ةباكى عملا نوكمف ||
 ةيوتكم ىأ موق ض (اهددأ ) هوجو همفاننلق موق نم باهل وق ىعمام(ثلاسثلا لاؤ كا )راجفل ا لاسعأأ

 نأ ل متي لافقل لاق (اهثلانثو )راسنلا باجاب مها بتكى أ ءوس مهل مقر ةداتق لاق (اهينانثو) هنف مهلاسعأ
 لعسرجافلا باك كل دكذ هّدهقاةمالع هيوثرجاتتلا مقربا اموق م باك | كل ذ ل_عج هنا دارملا نيكي

 ةمالع م1: 1ّنال مد وهو ىدد اولا لاه موتا انوه موقرملا (اهعبارو) هنواقش ىلع لا دمقرباموق ع

 هلوقامأ ىضني ال بوثل ىف مرلاك مويلعتدثم ٍباَكى عملا نأ (اهسءانوإلاموتخم موقرملا نمد نأزوكت
 برل سال |موةي موي ىأ ساسنلا موي موي هلوقي لصتم هلا (امهدحأ )تاهجو هيفف نييذكمال ذئمون ليد
 ةماشلا مول ةواقشلا ىلع ل ديمقرب مقر انعم موق صهاوق نأ (ىناثل اوإ) هللار امش ا ب ذكن ليو نبملاعلا

 نيدا موس بذكي نم ةفص نءريخا ىلا عت هنا مالا كاذ نم مومل كلذ ىف نييذكملل دموي ليو لاق مث
 الا نيدلا مو بذكيال هناهانعمو نياوال اريطاسا لاق اذتانآ هلع ىلتت اذا يثأ دّمعم لكالا هي:بذكي امو لاقف |

 قطا فرعي نأ ىف اهن مم رطظن ةوق نانوق هلناسنالا ل اوقأو ىداعملاو مثالا باكسترا ىف ةغاابموهو ىثالا|
 هب ةصوزو جال ام ىلاعت هللا فضي نأ لوال اًدضو هب لمعل | لج الريم! فرعي نأ ىف اهل امو ةماع ةزقوهب ادإ

 ريطاسا لاه نآرقلا هلع ىلتاذا ىنعااو ةومالانو وكس يذلا هنمد ارملا ونيلؤالا اريطاسا لاه انت انآ هملع ْ

 ىحدقي ىأذخ أ مهنءهئاوزيلزالارابخا(ىناثلاو) نيلتالا بيذاكا (امهدحأ) ناهبو هبفو نيلؤالا
 صخن اهنمدارملا له ةثالثلاتافضلا هَذه ناوهورخآث عانههو قيرطل اذ بهتلادنع نمتارقلانوك
 نيرضنلا هنانورخ لاهو ةريسملا ني د.لولا هم دارملا نأ ”ىبكلالوقوهو (لوتالا) نالوق همفال مأن يعم

 ىلا ثا دةعم هل اوق ىلا نيهم فال لك عطنالو ن ةروسف لاق ىلاعت هناددمأ ولا هنا لاف نم جاو ثراحلا
 امو عملا ن وكن. ردَقَتلا اذه ىلعو : ”ريغملا نب دم ولا هنا ليقف نيلوال اريطاسا لاه اذان ا هلع ىلشتادا هل |وق

٠ 
 ا

 ىسعملاف نو._سكياوناك ام مهبواق ىلع نار لب الكولا بعت هلوقاسأ تاخد اهذهم نيفوصوملا عسب د ىف ماع

 ىلع نارةدسءونأ لاقفةغالا لأ امر خاهوبوريسَُلا لهالو هوجو نيرلا ةظفلريسف:ىف ةغللا لهالو
 ساعنا اثار ثدللا لاق هن بهذمف تماا ىلءنيربتوملاو ناركسلا لّدع ىلع ني ترم او الع تلغمهبولق
 ميصأ نيدل ا هيكرامل ةنمهس عفمسأ فرع ثيدح ١ ذه نموانويروانير نيريو»و هم سرا ذا سأرلا ىرهلتاو

 ىوصلا ذاعموبأ لاق هنم جورفلا عيطتبالاهقعقواذانيد ب ناريلجرلا,نير لاس ديزوبأ لاقي نيددق

 ني ري بنذلا هبلق ىلع نار لاقي مهب ولق ىلع ىلعغ ىج مه واق ىلعنار حاجزلا لاقت بلقلا ىلعلغشي نو أ
 0| دهانختو نسا لاه هوجو مهلفريسفتلا لهأ امأ نيغلا هلثمو بلقلا ىىذغي ادصااك نيرلاو همشغىأاشيد |
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 ةياهنوع اج مادا (امهدحأ) دي دوتل ا نمناع ول همقو نوم اعلا ب در ساشا اموقي مون

 ' لاف لاق هناكوهو لا وسانهه مث نيماعال ابر هن وكب سف: فدو هنا (فاشلاو) راسكحوندال اوةلذإ١

 فيفطلار يشل !ئذلا لجالة م امقلا فوه ىذلا ميظعلا لفحمااذهئبت نا كةماغع ةيامنعم كب قيلي فيك
 ظ 7 اةيحصا ١فةململاوةردقلا ف ةمطعلابالا منال ةهلالا ةءظع لوقف بح هناصس هناكف

 كلذ سب لاظل نم مولظغملل فص نانالارهظنال مكمل ا ةمظع نكلا نيملاهللابرفوكب ترهظ ةزدقلا
 راهظا لجالف متاو مظعاه بلا لصاولا للا ناكر غصاو رقدا ناك لع ثلا ناف فيفاعلا ريقطاردقلا

 كلذ جال ف فطملا تدساحو ةماساا لهم ىفننيرخ الاو نلوالا ناش ت رضحاةبنمكلاف ةماعلا
  ليكحماو نزولا ف ف فاعتلا لوانتي ف فام اظفل ىرهشلا مس !ةلاوبأ ذاتسال ا لاقو فيضطل اردقلا

 ا 7 فئاباض ريام للا همخال ضرب ل نم لاقيو فاصتال او ىاسنأالا اطفي امخاو ب.علاراهظاىفو
 هذه نمهسفت ببعىرب ربالو ساننلا بدع ىربىذلاو هلا هذه هللا و ردتاغ اجسام ءرسملف
 نم ىفلاو "له !هذه ع نمووفهسفنل هبلطي اك مهقوقح مسييطغبالو سانلا نم هسفن قع بلط نمو :هلجلا هلجلا

 اى رامبل! با:حص ناالك) ىلاعتهلوق .ه. اق هسفنا دس ؟نميلطدالو ساشلا قوق ىذقي

 : الاه بدكم امونيدا|موس ن نودكي نيذلا نيد دكمالذ تمزج لد فمع وقم باك صامل ارداامو نيد

 امو نعممن الكت وبسكي اوناك ام مهبواق ىلع نار لب الكريارتالا ريطاسا لاه انجانآ هملع ىلآئاذ1 ييثادتعم
 اذه مظعنيبا ل هناصسدنالعا (نوذكت هم :كىذلا اذه لاس, مث ميعا ولاسصل مهلا منولوعن د دموت
 | عدردلا لولا اهوجد هبذاوركذندرسفم دالك وق (اهلرأف) هماكح او هقح اولرك ذب هعمأ بنذلا
 | ماتو اوعدتريلف باسل او ثعلار كح دنع هلفغلاو فدفطل ا نم هماع مهام ىلع مالا سل ىأهسنتو

 | نيمس قلر اقل ا باك ناقح ى_هم ىلع هدعبامب لصتي ٠ ادني الك متاسودأ لاق (ىاشلا) انههمالكلا
 ْ | فافضتسالا ليدس ىلع ةراقحلاو ةساتاير اغلا بات فصو ىلاعت هنا (ىاشثلا عونلا) نس !لوقودهو

/ 
 (| هسفانلت عم نعقد_ثم مساوأ نيعم وشل لع مسا نيمسلا (دوالالاؤ-لا) تالاوسامههو مب

 | هنا ىلعنورثك الاف هسفاوفلتشا منمهعمئا لع مسا هاني رسسفا ارو هج لوقودو )ل والا ) نالوق

 ا || ءاربلا ىورو ديز نب اول اصقلاو دهاجيو ةداتقو اطع ةياور ىف سامع نب الوقوهو ىلغسلا ةعب اسلا ضرالا

 ||| هناةريرهونأ ىورو «-ترذو سلب |اهيثو ىفاسارحلا ءاطع لاه نيضرأ عبس لفسأ نيه لاه مالسملا هملع هنا

 دوق 0 نقل ضوالا ل رسول دعاشل لع (لاكو ةوج قس نص لات مالا هلع

 || لوقوهو قفلا نهم سف لا ةءاكومضتلاو سااوهو ندسلا نمالمعف ان“ ىهعمو ىدشم هنا(ىاشلا

 | أ هفرعت برعلا تااكام سيل نسم نأ ىلع لدلاو ف بعضا ذهو ىدحاولا لاف حاجنلاو دوملاو ةديسع نبأ

 | | كاذركذاهناولءلف فيعض اذه لوقأو كموقالو تنا هلعت تنكاممءاذ رسل ىأ نيحءام لاردا امو لزق
 د | ذو أم ليفت نيصسلا نأ مصصلاو ف شكلا بحاص لاه نيدللا موف ونام كاردااموهلوق ىفاكنيك هال امظعت
 | ًاوهو داو بمسالا هسف سيل هنال فرصنموهو تاك صو نم لوقنم لع مسا انهه هنا منجا نم

 1 | لماعتلا نم ءوفرانعتام ىلعءدابع عمارومأ ىرجأ ىلاعت هللاَن أ ارك ذ دق لو ةنف اذه تفرعاذا فد زعجاا

 9 هم 1و نيد رقما ةكنالااروذحو ةصسفلاوء افصل اوواعلا, ةفوصوءةلطاف مسه امظع نيبو مسمن اعف

 1 و قلعلا نأ كامالو نين وعلا انيطامشلاروضحو قرضلاو ةملظلاو له ستلافوصوم
 فو ديرأ ا لفةلذلاو صقنلا تافص نم اهداد_ذاوةزعلاو لاكلاتافص نم كلذ لكنيرقملا كالا
 1 د ل ل ا

 ًاراشفلا باك ع نعةشاريخادق (ىاشلالاؤلا) نوهرقملا كم الملا دهشيو زيرلع ىف هنا لق ةزعلام راربالا

 ٍ لامن لافقلا ناب اءانسساخ» وق ره باك م ماكنا لق هناك وق سه باكي ام“ رسف م نم هم ىف هنأب

 ا أرمي بامان رسو ربل يداه تا لبحلا ركب فب



 هوي

 ( اضيأو هنع تح هنا لاش.“ : ئىةبو د نم عنم نمنأ كال (با وحاد) مهدنعن وناسهملاالا مهنع بجيالو |

 ْ اداوةوخالا بيلا نع تبجتمالا لاب هيلاومتعايجت لالا شرونالا كملوخ دل نم موا

 (كا لارتس رتشاللا _عفد عض اوملاهذهنيب لرك-ثم موهفم ىف همن اغفالا له»- بمحو تالامهتسالا هذهان دح -و

 7 لا لوصول! نم عنملا لصح ةءئاشا فو ةيرلا نم عنملا لص ىلوالا ةزوصلا ىف ع :اوهكلذو اظفذللا ىف

 ْ نوعو:ءلدممو ممر نع مهلاالكن ”الاريدقترب هبقتاثلاذخ ؟قافمتسا نم عتما لس ةئاشلا فو هر 3
 | لو نكس ءالوةورلااماو ملعلااماوهو ىلا هلقا ىلا ةينسنلان ددعلل تشب املا ةمسنلا» اهقةصتاسغنا عئملاو

 ان نمرهاظ | نع لو دعو هف ةمسرلا ىلا هفرسصام؟ةيؤرلا ىلع لج وخر افكلا قافثالاب تاي هنأل معلا ىلع
 لاوقأليلدلا ن نم هانركذامدكؤ يب ىذلا مل بل دريغ نمره الفال رن فا شكلا بحاص لاهتام اذكو لمل دريغ

 لاهو ممر نورب نونموملاو ميد نوربال باسلساو ضرع ادن مواد الا ئعملت :اقم لاه نيرمسفملا

 سنأ نب كلام لثسسو هيد هيو نع بمجال نمؤملاو ث ونوع ي_ميرةور لا اهذلا نعم_منا لقي ىلكلا
 بحال "ىفاشلا نعو.دري د هئاسيلوال ىلتينأودبال و ريلف.٠ادءا بحال لاسقف د 7 . الاءذهن ع

 ناب وع اوراصا مهلا ىقعااف مخاولاصل مها مىلاعتهلوقامأ» اضراايمنوراموكنأ ىلع لد صم ناموق

 ىلا ميريل دندقةلزتعملا لوق ىع هت ارك هلا ةحدر نصر ةانلوق دقني ٌرر نصاما ة ماسلا صر

 نالاواندلا ىف نو ذكتدي منكىذلا اذه مهل ليقفءازطاو ثعبلا مهيذكتاوذوراتلا اول داذا مراثلا

 موقرممبامحسهن وءلعأم لارداامونيملع ىئاراربالا باك ناالك ) ىلا.هتهلوق «هوقوذفهوتشاعدق || |

 الكل اقف نوغفطدالن يذل اراربالا لاحرك ذب ههدلا نيفضطمل ار اءيتأ | لاحركذ سل ىل عت :هنارلعا(نويرقلاهدهشو || ٠
 لسهال نأ انعاو نيلال ربطاسا هلا باك ن أن مو ثعبل داكن ان مراعقلاكئارأ «.هوناكرمالا سل ىأ || ٠

 عسي نييلع ىلصوملا تن عفلاونأ لاه ةغللا لهأ امة الاوق: اًضيأرعسفلا لهالوال ةاوقأنيملع ظفل ىف ةغللا | ١
 هذه لوقا الل عهنال عا بارعاكو الا اذهب ارعا حاحا لاهو ٌولعلا «ل.معفوهو ىلع ا :

 اما ىرغ اةياورفو ةسع ارلاءانهسل ||ما سامع نبأ نءكورفنورسفملا امو ني ريسنقتءأرو نورسنق || 1

 ةردسىه كلاصخا لاهو ةعباسلاءامدلا قون ىنعلا شر لاا ى* ىلا اةمووءانق لاهو ةعداسلا“ ىلا 1

 ىهنوزخلاوو ةنكجحمالا ىلعاحامس را لاهو هلفياغال عافترادعباءاسفترا ىقعبءاز يجب ا
 رهاظوةكمئالملا لاسعا باَكَدْنع نورخآل انو امن أش ىلع أو هللا اهمظعدق ةلل الع ا. ةفون م ةسلاعبت
 | هناو هل مولعم هنا ىلع هلاه سن نوملعام كار ذاامو هلؤسرل ل اهتىلاعت هنالريخ الا لوقا يا
 نو رقما هده شي ىذلام وةر 11 باكلا اذه ىف :ميلكن نأ نيب ةتوبرقما ا هده شن موق رح باكل اهتم هفزعماس

 ناكلا كلذ هلق راربالا تكانت م69 كلذكذ ظوفمملا حوللابمسةاكوا؟ىاسعت هناكسف :هءتالاانم

 ممل

 ىلا اهبواسب مرملافراربالا ب 1 صاذا ةاظفللا نأ عنشمالو هل ماظعالااهجو ىلدءناكسل' ماوهىذلا
 ىانلا تاكا كلذ ىلا فت "املا كإ:ىفام نول ةتْو أ ءهسغن أكن وظن امنوظفحف ند رقملاءالؤه

 نيبَرَقملا» الؤه نال اري_ياناس- نوم_ساحي كلذ كافراربالا ءالؤها ة داوم مسولعرسصدو ه«تفذاواكو

 هنا لع كلذ لووأت نم لوق عصءاضسلا ىف ناكل اذهناك اذاوم_هلاعا نمد هوظفح اعمل نو دهشد

 هذ_هريسسف:ىف دقعملا نأ لءاوىلوأ اءانرك ذىذلاناكناو كلذ فلاوقالا براقتتف ةسلاعلا الا ىف

 نمةلظلاو ق.ضااو ل فلاو ةداع_لا تامالعنم ةراهطلاو ءا.بضل او ةحسفلاو قلعلا نأ اندب ام ةيدالا ظ
 راييبقلا لالذا عضاوملا ق ءضاىفو نياقاسلا لفسا ىفر ايفل !ٍباكمضو نمدودهةملا ناكل: :ءاقثلا تاما 1

 ظ ميظعتو مهلالجا كا ذيم-لدكماالملا ةداهشو نيبلع ىلءا ىفراربالا باك عضو نمدوصقملا ناكمم :أثرشتو ا 05

 نييلع ف ذا ربالا لاغ ا ةباكن ا ىلا نوكمن هناكَلا ناكل نمدارملانأوهورخ آه جودي . الاف ويم | را
 ' الي ي سلات هل وقامأل_سمىبأل رةوهورا ربالا لامعا عمج هب وقم باع هناب بلان صو م 6

 | باكمنا (يناشلاو) نيله قالداك موقرملا ناكل ايدارملا نأ ديس ) تالي تاتو رقص

 نع أر 3521 |



 56 ١
 11 1 ب سس سب برس ع سس سمس
 ا هيلغدتا ىل_مهتتالوسر نع ىورو بلغ !توهفءاشغتو ناقلاب بونذلا طحت ىتسبنذلا ىلع بالاوغا
 | | رهان نعو ةمطض امدح هم اص ىلع دقو بنذلا ىلع بنذلا ناف بونذلا نمت ار حلاو كايا لاه هنا لسو
 ١ |نورخآل اهو ني زلاوهو هلع عرطي م ضبع: ارخآابنذ بنذا اذاو ضب: بنذلا بذا اذاف فكلاكبلقلا
 ١ | ىأثي دس ىفاءوف ماذ_هىورو هلكب لقا اًدو ب ىت-ءادوسةتكن هبلق ىف تاص-ناسنالا بن ذالك
 || هتانتا ناك املكف دباَكَآ ا لعتد ارا نمناف ةمن اسف: دك لم لو هل ببسلاهفالارركت نأ كشال تاق ةربره
 | ةيورربغن م هياكل امن امنال ىلعر دقي ثدحريصي نأ ىلا ما باسل لدع ىلع را ددقا ناكر ثك أ هباكل ا لعب

 ارث لاسعالا كل:نءدحاو لكل ناك ةريثكلا لاسعالا كلت نم تداولا 13 اسفنلا ةشسهلا هذهذ ةركفالو
 عا اونأ ضعس ناسنالا ىلع يظاواذاناسنالا ن الوةنفاذه تفرعاذا سن اسقنلا ةشسهل اكل ل ودح ىف

 لكو هللا ارعخب كلغ دام لك ال ١بنذلل ىنعمالو بنذااكلذي ناسنالا ىلعةل اسقنةكلم هماق ىف تاص- بونذلا

 وأىتلاةفلاسلا لامعالا نم د_حاو لكلو داوسو تالظ [يلكب ونذلا نذاف ةلظوهن هتئارع غب كلغ كام
 ؟هبلقف تام-ناسنالا بنذاالكمهلوق نمدارم اوه كلذفاهاو ه- ىفرث أكلم اكل :لوص- اهعوم
 اذه بناىه تناك م رجال ةفات فعضا او ةذشلا ف تاكل ستاره تاكا لو باقل ادو ب ىتسءادوس
 . نب رلانمدارملا سا ىضاسقلا لافالاغق أ اهضعبو اءيطاهذعيو امري نوكيا يضعبف ةفاتكت ةلظااوداوسلا
 . 0. ؛ وذو هلع ن.ةرحملاع دعب الاء بنذلا عاشر الاوراص مها دارملا لب عمم هم لدحوريغت دقم لك نأ

 مولعمو مم.سك نيرلا هل ءنأ نيب كلذاو مهبل ءرهالا بعصواورقساف عالقالاك رتوةيولا كرتىلامهمءاود

 تلاد اهم نأاني دق ل وق اودي وتلاو عالقالا نم عنعال ب ونذلا باستك |نممهراثك ١نأ

 . نوكأ نبذ حب ريغ نم نك_.هملا عيجرت عانمءال لاسم كرتلا ىلا ىادلاو لعفلا ىلا عادلا

 | مهعاود تيوق ثمحي لاح دغبالاح بذذلا عاقيا بيس اوراص مهما ىضاسقلا لساساو ىل أ نأك ةمح وحرملا|

 | | ءز_هىف عالقالا نوكينأ بجوفا.ار ةفلاسل ا لاعفالا بهس بناملا اذ_هراص دقفءيودا اكرتولا
 اازشءو معدن ءمماالكىلاعت هاوقامأ « باكلا اذه قاراىعمَدَعَندق مالكلا ماتو اعنتمةلاسحلا
 ] ظ نيارلا بكل ا نع عدرالكف اشكلا بحاص لاه (اهدحأ)اهوجوالك ىفاورك ذ مهنا لءاف نوب

 نا لوب ناكمنا ييثالا ىدتعملا اذه نعرو ل ارئاسىف ىح ىلانعت هقنا نا لاهل لاق (اهينانثو)مجبفلق ىلع
 | ذذت امأ بسغلا علطأ لة فلاةملا ءذهىف هيذكىلاعت هنا غا داووالام همطعي ىلاعت هللا ناف اف ةرخنتالا تناك
 ١ دقا م اذه ناك امو سلا هدنعىلناىرىلا تهجر نئاو ةمئاق ةعاسلا نظاامو لاهو ا دهعءن:سرلا ذنع

 | نولوةياكالا سل ىأ ن ويوجح ذئ موب مهبر نع ممناالك لاهو انه -ههرك ذهتنا ل رتنآرقل | ىف هركذددرت

 || نوكتو اربركس كلذ ن وتحب نأ (اهالاثو) نو وجت ذءمول منو نعمه لب ىسح ةرخ الا ىف مها نأ نم
 || هيباصصالا جحادةن نوروج ذئمولممبر نغمهنا ةوقامأ ناز ل: الكهلوق ىف ةروك ذا ىع ءذهالك
 | اذهركذىلا عت هناوهورخآر يرقت همفو ةدئاف صمصختل نكي ل كلذالولواولاهت هناك هنورب نيم وا نأ ىلع

 نمؤملا وح ىف هلوص-ز وجالرافكللا دي دهتو ادعو نوكي امور افكذلل ديدهتل او د.ءولا سر عم ىف بالا
 || قابملالاه (اهدحأ) هوجو نماذه نعةلزتملا تباجا نمْوملا وس ىف بانخلا اذه لصالنأ ب جوف
 || نموثاثلا نعمالا نومج ةوخالا ضن ارذل ا ىف لاقي اكو عونمت ىأ نونو مهر ةجر نع مهنادارملا
 ارغىأنووغخ لسمو أ لاه (اهينانث) هتيقر نم عئع هنال بجاحو» لوخدملا نع عنمب نمل لاقي كلذ

 || هلوتنمدارااوه و هللا دن ءنيلوءةمربغ ثعمال نو ركنا !١الؤه ىغملاو لومةأ !دضوهزّدرلا بالا وندم

 || مدعنعةرابعسل بالا ىضاقلا لاه (اهثلانث) مهيكزبالو مهل ارطنالو هللا مهءلكتالو ىلاعت
 ا ةلورلامدعن عةرابص باحلا نكي ملاذاودمعيلا نءهآ ردقناكن او ريمالا نع نالف بح لاستب دق هنأه ةيورلا

 | بحاص لاه (اهعبارو) ىلاسعت هتر نا دجو نءاع ون« هنروريص ىلع لمح نأ ب< لب لالدتسالا طق |

 مسييذا نيمركمالالا ك ولملا لعن ذؤيال هنال ,هتناهاو مهب فاهفذتسالا لش هنع نيب وجم نهخوكف اشكلا
 جب حصعمج آ



 ا .

 «ماكح هلوقنمدارملا(ىناذ ا موت ةرقرسغت لافقل نع ءاننكس ىذا لوألا هيو باس ةشالا | ْ

 | أ 1 مووم اذهو كلا عيربهرخآ ذى كلهن ةاعدأكَسم

 ا كءةيقاعلا كلت لاةفةبقا.علا كالترسف مث قاع هل قمر نم لاق ىلإءت هناكم وت هلوقريسفت ىف ةددسع

 اولاف ةداتقو لئاةءورعبج نب دعو لاصغلاو ةمةلعلوق ادعو لما عبر ىلع ةيئرخ را اك ةيزلش رنا

 مءاهج راو ةحن ارلا» هاك ذو عطقملاةذاذا ىعملاو كل رة رددبجو هيارشرخا نمماق براشلا عفراذا

 مالسلا هلع ىلعةءار ةهدكؤرواهعثارخ لاعالاو نار ةلاتقح لاق هنمو؟ىث 1 م

 ىعل اق نانراقتمام»و*ارغلا لاف نس ا متاغ لاب اممرخآى أك سم هءاغأرق 6 , هناف”ىءاسكملار شخ او

 هبق نااوركذو ك سم هطاخ ءانعم (ثلاثلا) عباطلاو عابطلا يركوه مهلوةكر ردصءمادلثاو سسامت انتانأالا

 مذهلا نعزمعيامم:راملا هيؤاقالاه ذهب حوزماار هلئانأدا ارااىلءا لوقاو < رل لي لقو ه.عطا اييمطت

 نعام نب د.عسءاور لوقا اذهو ميتادبا ةصصو متو: ةؤق ىلا ةراشالا هنضدار || لعنفةوهشلاةيوقتو

 بارشوه ٠ ادردلاونأ لاه ئدططالش !تذخادقل ىأ ين ط عش تذخأ دق 3 راالوةتةةتاعنعءدوسالا

 مورو دول اهعزلا مث هدي همف لس دا امئدلا لهأ نم السر نأوأ مهبرمث رخآ هءنوم دمع ةضفلا لدم صا

 لاشي ىدحاولا لام نو اذما ١ سف انت لف كلذ فو ىلاعت هاوق (ةيناثلا ةفصلا' | هير بءط دجوالا

 نمدجاو لك ناكمنم لع اغت س ةانملاو هلارمسي نأ بكت لو هب تانْض اذأ ةسافن هسفنا* كاهن 1ء تسفن 1

 هللا ةغلابم نأ لعاو هللا ةعاط ىلا ةردابملانوبغارلا بغرياف ملاذ فو ىعملاو هب رثأ: دين أ ديرينيصخشلا | ظ

 01 درع ادعو ةانشلانأ ىلا ةاشأ هيذو هنأشولع ىلع د هدف ه برغرتلا ىف ىلاعتأ ْ ا

 ايام هعفراذا سر دصموه ىذلا ينستلاب تيم ةنملا ىف اهني يدل مابا ةلشسملا) قئاسأ ا

 : عافتراهمف ىربىرحلا دم هنالوأ همنستو هو هيرع رع“ * لكس ىل_ءواعت هدعرسو اهتام ةرثك لحال امال 1 اماو مهناوأ ىف بسن ةئسمءاوهلا ف ىرت اما ىورام ىلع قوف نم موينأتاملالام 'وةناا ىف بارش عفرأأ|| :

 ؤ طذ احلا تئ-توريعيلامانسهنمو عافترالاو ٌواعلل ةءاكلامذه لصأ تال كل ةراضيأ ينسةلاوهنضافماد ||| ١
 2-2 ل ل عبو ارو روما و وم 5 و 52 ريتال رتاما ويرمز َ

 1 ةيلعملا) تيرم كدي نما كم نة فاطم متناوهو قاقتشا ف دينا لاف ا

 وهةنحلا لهأ ب رارشا فرشأ سابعنب الاف نويزتلل اهب فزشي نع نست نأ ركسسو قار ا رملا

 ةعقاواةروسؤ نيفاكملا مقام ىلاعت هنانأ ل اونيملا باصصال حج رم وافرص نون رشا هيرمش هنال مضت

 هذ هى نيروك كلاذم اروكذاملل ىلاعث هنا م لالا باصعأو نولا باصصأو نونرقما ماسقأ ثلا

 نيولا باصت أيه عضوملا اذهىف ني روك ذلان أ: اع نوب » رقما اهم برش نيع نم ممجا رش حزم هنانةروسلا

 ةنذال ه١ لضنأن و درقملاو ةنحلاراالضفأ مب سف :ةلمضفلا ىف نو اهتم زاممالا نأ ىلع لديادهل اوقأو

 لال اطعجابالاوه قرحرلاو مركلا هقلا هسجورلارظتلاةذاوهقلاةفر «موه ةفاحورلا أ للاىف يئستلاو

 نول بارصأو م ركلا ههجوةعلاطعالا نولغت_ثيال ىأ مينستالا : نءالانوبرمس ال نونرةم اق تادوحوملا

 حدملا ىلع بصنانمع (ةيئاثلاةهلشسملا) هنافوا ىلا ةرانتو هيلامهراث وكي ةراتفاحوزمم ممارست وكما ٠

 ىلامثهلوق ٠ ءرمدو هتادابعايببر شي ةوتك نور شل ايي يرش ةوقو لادطا لطب ايلا 2 ١
 | اوماغنامهلعأ ىلا اولقنااداو نوه اهب مه او يماداو نوكدتي ماس سي 7 | 55

 رافت نمارنما يذلا مولا ناتلاح مسلم اواسرأ امو نولاضاع الؤه نااولاه م هوآر اذاو نيهك اف انا

 راربالا ةمارت ف صوامل هناصس هناملعا (نولعسغي اوناك امر افكلا بوث لهن ورام. تتارالاقعدركتتلا ٠

 ناقنس كل ذنأ ن نب ممهكمضو مهم ازهتسا ىفانئذلا ف مهعمرافكسلا معلا 2 ذو - الافإا

 ا |
 ١

ْ 
 ١
 ا
 أ

 ١

1 
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 ك0:7772:2:5559559339595377777222 22 ببي
 ' لئاقملاقف باكل كلذ فاو فات او باوثلاو ةءاركسلا نم مسي هللادعاأم هه بةكنيماعف عوضوم

 | تت قلعمدبربز نم حول ىف بوةكم هلا ساسيعنب !نعو شرءلا فاس ىف مسهاةب ودك ءامسشالا كلنا
 ا امع :راسقلا باك مقر نمدضاان كل ذو مه رو رم بح وباميم رقم باءحصوهنو تل رعلا

 ْ نورضعو نو دهشي نيملع ىف مده نيذلا ةكئالملا نعي نوبرقما هدهشي هلوق عملا اذه ىلعلدبو مهوب

 | ةكتالملا نم نودرقاانيماءىلا هبدعص اذا باكل ا كلذ دوب لاه لاسعال !باَكه نا لاه نمو بوتكملاكاذ

 !!ةرضن م_وهوحو ف فرت نوران“ ثارالا ىلع معن ىئاراربالانا) ىلاعتهلوق «٠ نموءالةمارك

 0 انماا سفاشتماو كلذ فو لس همانخ مود قيحر نمنو#ةدسإ ميسعنلا

 1 م ازكم هن . الاهذهم ماغع ةم232|هب الا ىف ميباكمانعا ل ىلاعتو هلاهسدنا لا ( نوبرةمااهب برم

 1 الا رالاىل_ءهلوق (اهاوأ) ةئالثدومأب مءنلا كلذ ة.فكففصو مث مبهن ىنلرازبالا نا لاس
 ءردنالا سلا نعو كل ذكتناكاذاالا 17 مستالو لاخلا ىف ة”رسسالا كئارالا لإفةلا لاك

 وأد ثالث همغق نورا: هلو قام أ كل ذمه دنع كيرالا نانربخ ا نهلا لهأ نمالجر انسة لى ةكب رالاام |
 ونيعااروملا نم ةنحلا ىف مهوعن عا ونأىلان وراغب / اهدحأ)

 ' ىالاوةم_عطالا عا وأو نادإولا

 311 ارتي م_هاندانا او هنا ءان"آ ام لكب طم نمؤملا ظل مال_لا هءلعلاه ان هريسغو بك ار اوس الا او

 : ءااو) رانثلاىفنونذعي نوح مهو دعىلا نو رطل اةم لاه (ىناشلاو) انثدلا ةعس للم 4

 ولأ با, نم ةثالثلا هجوالاءذ_هنألعاو لاما ىفئشلا كلذ مهرضصف هملا او راقأأ, ةنةاوعشااذا
 لان مف رمش ًاوعد عباد رري سة: ىلاسر طع و لكلا ىلع ظفللا لببجوق هملاروظااوهو دس او سنح
 عهو-حو فف 2 . الاءذه د_فنلا هناأع ؟ ىلا تان مد كسلا ومد ىلان ورطس ,مماوه و

 1 ًاموةرظانانموىلا ةرضانذ. هوب هودجو لاقام ىلع ىلا« هلق اةيوروه :رضضنللاءنور مار انذلاو معنلا ةرمضن

 ش هوت (اهينانأ) ىلاسهثءنتاةيؤرالا وهامو تاذللا ماظعأر ,تكحز.ءادشالا بها ليواتلا ازهدكؤ

 ا ,لعأ مهنا تفرع مهتيًاراذا ىنعملا (والا يسم ناتل أسم هيفو ميعنلا رمضن مههوجو ىف فرعت ىلاعت
 ٠ اهلا "ا نالوقٌئارقلا كلت ىف مث كلذ ىلعةلادلانئارقلا نم مههوجو ىف ىرتام بد ةمعتلا |

 ٠ ظ ةرمن ام هما ةزغسنذ ثموةؤسو ىلاعة اقام عر اشبتسالاو كافل نم مسههوجو دهام

 ْج  فصاو هفسبالام ضاسااون-سهطاورونلا نم مسهغوجو ىف ديزي ىلاعت هللا ناءاطع لاه (ىناقلاو)

 || ميعنلا ةرضنو لوعفمالءانبا | ىلع فرعت رق (ةيناشلا ةلثملا) ةرضانهلوق دنع قبسدق ةرضذل اريسفتو

 || وهام قيسرلانأن اسف (ىوالا هل ثسلا) ناتلثسم هيفو قدحر نءنوةسب هلوق (اهئاانأو) عفرلا
 ١ / جاجزلاوةدسعوبأ لاقو « ىلللاق .سراانقةصيكدرب ه ناس دشن أور هذا قدحرلا ثدالا لاف

 ٍ لوغاوينال لوةبىلاعتهتاه فدو ىذلار للا وهيل ءلوه د سفب ىْمالو هسف شغالامرمالا نم م قمرا

 ٌآ .(لوالا) هوجو هسمفو موتخم هلوق (ىوالا ةغسلا) تان قمحرلا اذهل ىلاعتهقاركذ (ةانشلا "هلشسملا)

 / ةدا 1! هبت جام ىلع ةناسا اي هلا عركت هملع ع مخ دق موت بارش نم نوقسب ءالؤه نأ لمتحي ل اهلا لاه

 |١ ادهنأالا نييراشللت ذارخن نهر اهناو لافاكسراسملا هثم رحت :رعرخار + لانهوناميو م ركب ام مح نم
 سناء ىأ ماتش اعذلا ودخل حاسزلاو درب اوةدسءو:أ لاق ( ىفاثلا ) . ىراملانمفرشأ موتا

 | هريس :نوكبأل عما نالرمس:د سالو ىدحاولا لاهو زمن هنا مودم ىف هللا دمع نع كور 201
 |: ,رهسق ل_كحامل كلان حجزت لول هنال ورمل انهرمسف كل ملا جير ىهة بقاع تناك نكلو حّزملا

 ْ ىلا دي هال نا وهنيطااب ع منا نم هداه ناكى دحاولا لاه نيطم موت دهام لاه (عبارلا)  كسملا

 (ةيناثلا ةفسلا) لافقلا ع دىذلالوالا هجولاهو- ولا هذه عسج نم ب رقال اوراربالا هم كفي نأ

 10 اذةرورام سأر هب عن ىذلا نأ ءانعملاغتلا لاق (لؤالا) وجو هنو كم هماتخ هلوققمحرلا اذهل

 اذ ع تع ب اا هسا نزل ارنا مجم يطل ناسا وهجر

 ا ' 52

 ا
1 
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 ظ ظ ..(ميسرلا نعجز قفا منيب ٠)
 ظ انآ (تقع وا روان دوام وابهفام تاو تدم ضرالا اذاو تقدس واجب 210110 م امامسل 01 ْ
 ةوقامأ م1 نم قثفن اهنا مالسا ا هلع ىلع نعو نآرقلا نءعضاو هىف هترشر مد_ةفعامسلا قامشنا
 دشنأو نآرةلاب ىغت ىبنا هنذاك؟ وسام محمول وق «#مو هل عسا 4 نذا عمو اهبرل تنذاو

 بدعق لوق جاجزلاو دربم او ةدسءونأ

 ظ اا مهدنع ترشد تركذ ناو » هيثرك ذاريخاوهعساذا مص

 ْ لويق ىف تناك |متازحا قد رفتو اهتشى ىاضت قل ةردقر ثان نم عنيامع الا مزج ف دجوب مهلا يدل

 اذلاع هلوقف عام لو نعذاوهل تصنا كلاما ة هجن ءسعالاههلعدرو اذا ىذلا عئاطلا دب علاكرثأتلا كلذ
 ْ لدبا مير تنذاوانودههلوةوالمأ ةعئامريغن م عادبالاو داجحالا ىف ةردقلا ذاغن ىلع ل دن نيعناط اني

 ا وه»ذكلوقنموهف تقسو هلوقامأوال_صأ ةعناممري_غ نمءانفالاو مادعالاو قيرغتلا ىف ةزادلا هر قع ظ

 || لكو هتاذل نكموهف منج لكر مسج هنال كلذو عنتمتالوداقنت نا ةق.ةح هو عبدي قيقسواذكب قوقحت

 | همدع ل دعه دوجو مج رتداك كلذكن اك املكورب دوشلا لعل ةسناانمدعلاو د وحولان اف هلاذلن كمت

 ْ ,دابجي ا ترد قريثأتنوكف صجرتو دوجولا بجاوريثأتي نوكينأو دال هدوجو ىلع همدع عيجرتوأ 1

 || قم ئثلا اذه لثمو دادعتسالاو لو.ةلاالا هل سالف نكمم ا اهأو الصأ ةعناممريغن ءايراساذفان همادعاو ||| ١
 || ناهو هشف ت3 مضرالا اذاو هاوقام أ دوبولا بحاو نم ىرخأ مدعللو ةراندوج وال الباك ثوكيتأ هن
 ْ لقفل ام لا نء كيرلي و لاه ف قلاب اولامج لازتن وهو د-ةمافاو نأ كم نهذؤخ أ ههنا (لوالا) | 0

 ا ةمتاقم سال او ءواشد الواح وعاهمفى رالافدصفصاعاه لاه اك اه رهظ ى وة | ة ست ىل راهفشإ 0

 ىأهّدما عع هّدم نهذ ةوض أملا( ىانثا او) ىوتساو هءفءانش"ا لكلاز ماذا مدالاّن ال ىطاكعلادالا ||

 ناكءاوس ضرالا هدو ىف ةدانزلا نددبال هنا لع ءاو بالا اهباع ق اللا ف رتولةمانقلامونامعس ف دازيإ :

 نمي الف اهرهاظ ىلع ةماةلا موب نيفقاواوناك 1 نيرختالاو نيلوتالا ن زا نالا هدا دمايوأ انه ديد كذا
 زونكلاو قوما ءانهنوت قام تدر ت3 هاما قدلاف اهنامتقلأو لو قامة اهم ءواهلوط ىف ةدانزلا | ٠

 نسوا لضم ا ةزتاوروستلا قايزيوظ تي يتيرانااوريض ٍ 1

 تفلكستا هناك :ناهتطان ىف قس ل ىتتىلذلا راهن تاو ىئدملاف تاو هلوقامأو اناوماوءاسا انافكحص ||
 ة--رلاو مركسحل ا ىف امهدهجاغلب اذا ميسسرلا مسرتو مركسلا مركت لاس اك وافتاىفاهد_هس ىدتأ ||

 ل ىلا ضرالا ٠ ناب نم انش الا كل حرا ىذلا لاوه ىلا هت هقلان قرقمتلانأرعا وامه«.يطىفام قوفاغاكتو ْ

 هريس مدد ةف تقسو اهبرل تن ذاوهلوقامأو عسوتاا لبس ىل_ءلادب تندو ضرالا نكس اهرهظا|

 اهلل ) ىلاعت هلوقار اركسصت نكمل مالكا هبو فاتخا اذاو ضرالا ىفاذهوءامسلا ىف لوالا نأالا 1

 ناسنالاا يأ ان هلوقىلا تةشن اءامسلا اذاىلاعت ةلوقن العا (همق الاس دك كير ىلا حداك كنا تاسنالا |

 نا وف دس فاشكلا باص لاق (اهدحأ) . وجو ىلع «_.ةاوقلتذاو ءازح نم هدب الو طرش 3

 ىندملا اذه نال باودلاكرئامناازغلا لاه (اهمنانثو) ليوبتلا ىف لد نوكش لكحل مهولا بهذ لاذ
 هيمي ْرمصَتلا نال نآرقا ارتذْك رتر دقل !”دل ل ىف هاسازنأ اما هلوق هريطت فرعن انعم نأ ,ارقلا ف ددرت دق فورعم 0

 امي هلوقو ه-.قال ف هاوقوه باواما ني-ةةحلا ضءب لاق ( اهثلاث) عضاوا ارئاسىف مد -ةندق 1

 َّى رناسنالاامأاءاذكواذكتاك اذا لئاقلا لوةكودو صرت_ءءاحدك كد . رىلاحداك كناناسسنالا 1

 (اهعبازو) لعءناسنالا قاة.ءامقلا مونناك اذار دةّتلاو انههاذكنف "رشوأ ريش نم تلعام اذ دشن ْ ١

 0 م رطل ناسنالااهيءا لة هناكتفزيخأتلاو مدقتلا ىلع لو ىقملا نا 1

 سول او هاَكَق وا نمان أندل اوقىف باول نا فاسكلا لاق (امساخو) ةمايقلا تماهو تقشن تقشناءاعبلا | ١
 وهف هلع ع قرأ نئاذكواذك ناكو تةدناءامدلا اذا عمو داك كنا سبانلاايأ,ةوقمالكلا 1 ١

0 
0 1 



 1 ايلا

 | اورت ذ (ىلوالا هل ئلا) لّداسم همفو مهيولفةءوقتو نينمؤملا ةملست هنمدوصقملاو ةرخآالا فرافكلا ىلع
 ددلولاو لهدج ىباكنيكرمشملا ارباكا اومرحانيذلاناهلوق نمدارملا نأ (لوالا) .نيهجو لوزنلا نسف

 | (|| نيإسملاءارقف نممهريغو لالبف بهصوراسع نم نوكسغنا وناكى م هس سلا لاو نب ص اعل او ةرعسخملا نبا

 | [|| او نمانغتو اوكعضو نوفاسنملا مهنمرطسق نيلسملا نمره: ىف مالسلا هيلع ىلع ءاس( ىناسثلا]) مسن وثزوتسيو
 ل وسرىلا ىلع لسبنأ لق الا ءذه تازئف هنماوكسغف عطصالا مو.لا اد, راولاةق مبا ىلا اوعسر م ||
 ١ || نيذا انا هوت(اهلزاف) ةصبقلا تالماعملا نمءام.ا ةعبرأ مهنع سي لاعت هلا (ةمناسشلاهلشسسملا) هلا |||

 ١ [|| ىأنو لماغت مهماو ضاذاو هلوق( اهيانتو) مني ديت مج نوزهتس ىأ نوكيا و: مآ نيذلا نماوناكاومرحا |||
 1 | ىفامو هياعاذاءزمنو بمعلا ن_ععاضي از مغلا نوكيو بجاحلاو نفط ا. ةراسشالاوهوزمغلا نم نولعافت ْ

 | ءالؤهىلا اورانأ نولو يو مهنوميديو“از مسا نيعالا» مهمل نوريشي مهما ىمملاو هي باسهدام ىأ زين نالذ
 ٍ اذاوىاعتدل وق(اهئلانو) هنونةمشالبا وثب لط ىف مهسف:أب نورط انيواهت اذا امن ومر قمه سفن ويعس ||

 الارث ذب نوهكقتيو أ امندلاب معلا ةمصعملاو لرشلا نم همف مهانع نيب منيهك اهاوملقنا مواهأ ىلا اوملقنا ||
 || نآرقلارئاس فو ءد-و عسضوم ا اذه ىففًاريغب نيهكف هذع صفح ةياور ىف مصاعأر قءونسلاينيأسملا ||

 ||| هاعئلوغش منيمءنسس ىأنيهك اف لمقو نامل امه لستة فلالاءنيهك اف نوقايلا أر قو فلالاءنمهك اف
 انو اضاءالؤهنااولاه مهوراذاوىلاعتالوق (اهعبارو) نيبدهمنيهكةوايندلابمءذتلاو رفكلا نم هف ظ

 اكحام رخآ اذهوال مأ دو بودل له ىر ديال ب اوت بلاط به رمض الم !معذسللا مهكرتف لال ىلء مه ىأ
 || نيسْؤملا لع ءابقررافكسلا ءالؤه ث عل ىلا هت هلا نا نعي نيطقاس مولع اولسر أ امو ىلاع3 لاه مرافكلا نع
 1 لب الالض هنو دّّدعدام م-مياعنو سعبف لطادوأ قدح نم هنود: هزامنو دقن و مهلاوحأ موباع نراك |

 لكسملا) ناتلكسم ء.ةةنركسغير افكلا نماوةمآنيذلا موملاف ىلا عتهلوقامأ مهفنأ حالم اداو سعأ
 | [|| بسفورةاكلا نمنمؤملا ضي ةبساملاو لاسعالا نصت مويه ىذلا مويا اذهىف نأ ىنعملا (ىلوالا |||
 ُ أريضلا نم همق مهام بها ءثدلا ىف نينمؤملا ىلع نوكحضإ اوناكر افكسلا نأ (اهدحأ) ءودحوٌلِمَملا ادو !

 ظ | اولعممالوءالبلاو باذعلا عاونأ نم هيف مهام بيس نيرفاكلا ىلع نونمؤملا كدت: رخ الا فو سؤلاو ظ

 ١ لإ بعتااءاولانو يقملا يعنلاناوزاف دقمهفنأ نوريو ناغبانقاءاوعابدقم اوسع ىلعاسندلا ىف !ونأك مهنا ||

 || فيكوزانلا ف نوذميفكمسهل نورا ك ءارال ا ىلعاو_ج اف ةنلسا اولشدودبالا ةيساررعسلا ||

 أ رانلالهاللاةبحلاصوبألاغ (فاشلا) اضعيمهضعب نعليورودشلاو ليولادتوعديو انين نو رطسب
 نورطن نوم ؤملاوج ورطتا نوديرباهبلا اولبقا تدتفدقاهوأرا ذافاهباونا مها حفتو اودسرخا اهيفمهو

 ىلعالوق(ةيناسثلا"هلكسملا) كَمَا موه لادف تود تةلغامباوناىلا اوهتفا اذافكنارالا ىلعمبملا ||

 ١ مدر اغصلاونا وهلا نم هبف مهام ىلاوتموملانيرظان ممم ن وكس ىأ نوك_كغن نم لاس ورطت ا رالا 1

 2 سوأل اه دثملا هللا ىآ ب ثا عي بوت نولعفييا وناك امرافكل|بوثل ه ىلاع5 لاه تربك او ةزعلا ْ

 ْ ىدمتو كيلع ىثي ناك محو هه بوم ىنع كيزجيوأ كيزت ش
 ١ || باوثلاورششو ريس نمل ءامء از عاف ىلا عمري ىأ بودي اموهو باول! نم لهقوهوت دربملا لاق |||

 1 : ةددعو أ دشن أ وريشل ان ناكملا ف لمغتسد

 58 ' هباوثلاىلا» ىجتالك لام « الوسر نس حانأ غاباالأ 0
 | نيتمؤماا لوقو ىلانعت هناكىعملاو ميركل ازيزعلا تن كنا قذ هلو ةكمكهتا ! لدن ىلع نال ةلام هت نأ ىلوالاو

 كلاسعا ىلع مكان زاجل كمكتشي رطن مه از. ئساو مكر مهكح هتلعب نم ناكىذلا مهلجم ىلعرافكلا ازا ل> |إ]
 : دعا فافضسالاو ييوظعت ىف ةدابز ىضَمقي هنال مهو سيف ادئاز لوقلا اذاهن وكن ةملاضلا ٍ

 1 ملعأ هاو ةءانقلالاوح ا اهن» دوصتملاد |أ]

 . .٠ (ةيكمتانأس بو نورشع قاكشنالا ةروس)
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 /ا٠ه

 ديعلاو نيعمطما ماكي ها ىلع لا ذل دف مس عماكبال هنأ رافكلا ص2 ىلاعت هنا هئلعللدلاو ةيساحمدبغلاو ||
 (اهدحأ) هوجو همضني رف مالف ( هرهظ» ارو هان كفوا نمامأو) هلوقامأ ةمساحم ةءااكملا تناك ةماكد

 هدي عل دهاحجت لاقت (اهينانثو دل هرهظ فل ىرمسلا هديو هقنء ىلا ةلولغم هنمعّنال همق بهدا ىبكلا لاه :

 ( هنا (اهعيارو) كلذك هيا أر قيق.افق ف ههجو لون موقلاق (اهئلانو) ه هروهظءارو نم لعبت ىرسلا

 هرهظءارو نمو او كلذ نم عنج نيسنم قماكه نع هذ الواح اذا هنال هر هظءارو نم هلاعش هباّك وب

 نم(باوداو)رهظاارك ديو هلامشب هاك ىوانءاماف ةقامملاةروسيف لاق هنا وق
 مهضعن ن ركينأ (اهنانو) ىاكلا نءداننكحام ىلع هرهظءار وهامشب قؤبنأل متع ( امه دحأ )نيهجو

 هم اوكالهااوهروشلا ناللءاف (اروموءدب فوسف) .هلوقام أ هرهظءارو نءمهضعب وهلاعشب ىطعي |
 وعدين الف لوة:برعلا ءاّرفلا لاه ءاروبث اولو ةيفرانتلا لهأ نم هنا لسع هنمعربغ نم هب ؟ىواات هئا

 ةيظا وااوهوئشااىلعت :رياشملا نم قةشمر وبشلال اقف لاغملاهركذ رخاهنسو هيفو هافهلاو لاهاذا هوا ا

 موزالا مارغلا لصأو امارغناك اهب اذنعن لاف اك لوزنال مزال هنالاروةةرخآالا اله ىعسف باع

 رانلارفاكتلا لصلاسةي (ىلوالا لكلا ) ناتلثسم هيف (اريعس ىلسددو) ىلا.تهلوقامأ ع ولولاو
 قالا الا انهال سيال لاقو مي ظل الاصو» ن الا لاق موج لصنو لاقو اري ءسنولصيسو ىلاعتدقلا لاق ئ

 ورا: ساي خور اوعيوتاق دزه ارو نسما دلل طعأ اذا هنا نعم او ىلووو بذك ىذا 1 ْ

 انينوعاستا لعوم ادناوزك الا الام هد اورو.” كلانهاوعدلاةاءازودش وعدياضي ًاراسنلا ىف ْ

 أرذ (ةداشلا ةلكدسملا) لعوأ لوقنماهل!برقامواهتمهتانذوءناهاوش دع وراشلا ل وشد لبق
 ةروهشملا ةءارقللةةباطمةءارقل' هذهو مموج هذ هلوقك ف يفتقلا وءاملا مضي ىلسيوورع ونأو ةر جو مداع | ظ

 ميد ةيلدتو هلوقك ل ةثمءاملا مضي ”ىءاسكلاو عفانو صاعنبا ارق ةوزاشا !لْس ديكأ ىل_ مق ىلسضيهثال | َ

 هنأ (امهدح أ ]نيج وهيفلافتلا ريذ دا رو مسه هدأ قنأك هن |) ىلاسعت هل وقام أ هواص يا مث هلوق اوقو | ش

 نيم نت اردلا تنال جاو تاداعلاءادأب بهتلا نم اح رتسص امعنمىأ ارورمسم هلأ ىفناك |!
 هود ربالو هللا فاخعال باَةعلا راناؤللا وا شن نماثنلا /ىماعملا لعام د مد اهلباوموشلاوالعلا ١ ظ

 فاعلا ل نمامقتم لسع هنأ 3ك قوا ىذإ٠ نموملان :اكو و عامل الاية اما غىنافاارورمسلا كاي هللا هلديأت: |

 مغلاىلاعت هقلاةلديأةارورمسم ةرخ الاى هللا ءلعف-.له؟ ىف ارورمسمءاسن دف نكيرلو ٍباذعلا نم نماريسغ 1

 'بهلعأالا اودلقنا اذاوهلوقك ارورمم له ىف ناكهناهلوكتا (ىاشلا) دفسالا ما دارورس لالا |[
 هلا ىعملا نوكي نأ لمد نهد كل ذكفرثكلا نم هملع م هاع نيس ماش دلا ىف ننمعنش ىأنيوك اهاوماقنا ||
 باسم ابق دصو هر نمآن هك ث ثعلب يذكلاوهقلاع رفكلا نءهسلعوهاني ارورس م ل> 5 ىف ناك |١
 نانأَن نط هنا) هلوتامأر ذاكملا ةنبون ملا نصماسندلا لاه هنا ٍلسو هنلع هلل ىل-ه”ىذلا نعىوردقو )

 قءرو- قعمأم ىردأ تنكام سان عننا نعو ريضملاو عج راارامم او عوجرلاوهرولان العا (دو< |

 فال ىلا عوجزلاوهرولانامهضعب نءلاغقلا لّدنو ىجراىأ ىروح اهتنبال ل وة:ةسارعا تعمم |
 عجرب نأ تأ نظ هنا ةناالا نعم لوتالا هسولا ىلعفروكم ادعبروط نم هلادذوعناولاه ام رملا هيلع تاك ام
 قالا هجولا لهو ىلا متدقلا ىلا عسج ريالنأ تس ساس عنياو لآ انتم لافت تكس نإ ىأ ةزتتالا ىلا

 ىلعو نثعبتل ىأ (ىل_) ىلاعت لاف مث منت اورورمدلا نيءاسئدلا ىف هءلعوهام فالخىلا عري نا نأ نط هنا |
 هلوقامأ لوزيالوى جذرالء الب همعنتو عطقا مال مغبهرورس لد ىلاعت هللا نا عملا نوكي ىاثلا هولا
 ٍْ هنلع وتلا بيرق لاو هني نأ ىلا نات نا ري اره اكلالا و (اريصب هناك هيزثا )

 ْ ىف ةدئافالو هيلا هعج سه نأب املاع ناكججاسزلا لاعتو هثع ىمازعصب لذ اةملاقوءاقشلانمبناكسلا مآ ىف

 ((ىناثلاو) هب هيزيعسم هنأباىلاعناكهيرنا (لقالا) لاققلا امه رك نيهسو ىفةذئافلااهغالاوتالا هذه

 هلاعأ# ءوس ىلع هءقانعبالف له منأ هتمكح - ىقز ود نك مو ىكاغأاو تاسامل لعب اجاملاءناكهيدنا
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 00( فو الف ىاده عش :!نكىده ممكن أ ايامافىلاعتهلوق رينو اذكو هف هرهظءارودياك وا نمواذك |

 نورتناسنالااهي» لاك ىلاعت هن“ سداكلنا هلوق هملع لدامب ا ولسان ا ىتاقلا لاق (اهسداسو) مهيلع

 نا (لّرتالا) تالوق هفننانال اهي ءاندل اوقانمأ ميعنلابز وفتل ناسنالابهي أ موملا ككذل حدك اف ٌملعامأ||

 ا نم داو لك هب صخ باطخمةن“اكو انوهاذكف لجرلا كلذ مكلكو لجرلا اهيءانل اتي اكنسانلا سف دارملا
 00 | نييعتلا لسع مهتمدحاو لك ة مط اخ ىلع صمصنتلا ماقم مئاق هنال مومعلا نء غلب ا وهو لاه لاه سانا

 001 [نا(ل امالا) نال وق هف انهو هتنعد لجر هنمدارلا نا( ىناثااو) كل ذكنوكيال هناف ماعلا طختالا فالخعأ]
 0 | نمررمضلا لمحتو هدابع د اشراومقتا تالاسر غالبا ف حدك كنا ىعملاو سو هيلع هللا ىلص دمت هيدارمل

 لع | فا نب ”يبأوه سابءنب !لاه(قاشلا)هدنع :اضريغوهو لمعلا ادهم هللا قلت كنناف ريش افرافكلا

 || سنحلا ىلع وجت هنابرقالاوريفكلا ىلعرارصالاو لوسرلا*اذي اوان لا بلط ىف هدارتج او هده سدكو
 "ميال كل ذو هلنيعوتلاكمرهظ ءازو هناك قا نمامأو هيد هناك وا نمامأف هلوقنالو ةدعافرك | هنال

 نم اهيف رون تس هيفدكلاو لمعلا ف سانلا دهجح حدكلانال_عاف حداك كنا هلوقامأ ا نلكاذا الا ْ

 .توملا اوهو كيرر»اةلىلا حداكك نا (اهدحأ) هجوأ هثالث هفن كبر ىلا هلروقام أ هيشدش اذا هدلس جدك :

 نا ىضتقت ختقتابهمال كل ذو ةقطل ةكريسسفتلا اذهىفلوقأوتامزلا اذيهىلا قي وري حدكللا اذنهىأ
 | ةلكت ناكاملو بغالاو ةةثااوحدكلا نعاهرخآىلااهاوأ/نم ةءون دلا ايلا .ذهىف كفنإإل ناسنالا

 9 ؛لصاسلل !نوكي نو ابل اهذه» ون ةقشملاو حدكلا ءاهنت ا بوجو ىلع ل دتىهفدياغلاءاهتنالىلا

 )3 ادي محر لا ابندلا ة.سنك استدل ىلا ةرخ الا ةمسنن اف لوقعمكلذو ةرلاو:داعسلا ضمانا هلهأأ]

 ١ 3 أ انمحرلان رلانعلافنالا دعام ناكن محرلا نمي رلا نمل دفان نأ ىلا حداك كننا نينيلل ا اهمءانل ادب + نأ مصاف '

 نانو) كلدكت رمل ادعباهف لاح انوكي نأ هللا ل ضف نمور ةلظلا وحدكملا نعاملاسيلقامىملا ْ
 1 لي وأتلا اذمفكر.ر ىلا هبريصت اح دك ك اند ىف حداك كنا رب دقَلا لاغلاق

 | كلمعب عاسلاه هنااكف ىسااودحدكلا نا ىتعم ىلع ىلا لوخد نوكنأ لمد (اهئاا) انههاأ

 ا رمال همكح قالمى أ كبر قالذ حاس: لا لاقت (لوالا) نالوق هس فق هقالكىلاهتدل وقام كندر ىلا ْ

 1 ]| نأ ب جون ةعنش# تاه الك قس ال ضرعوو ل حدكلانأالا عدكتل ا ىلا تاعرم_هضلا نورشآلاهوهنم '

 : ا امام , الاهدهدمب هلوقي لب دأتلا اذهدك أَ اي ولاعالا كل:نانب اينما سوس و :

 أ لمادا بعت واريسب اناسح بساحي فوسف هتسع_هباكى نا نمام اف)  ىلاسهتةلوقام [هتمجب هناك وأ
 وهوبح اوهقلان م فوسواربدباباسح بساخي فو سقت هلاع أباك ىلطعأ نمامأف قل ة/اركرسسا رم

 ريسسلا باسطاو مالكلاقيقرتدي راغاوك ثلاهيديربالهئافا ريسخ دع فوسف ى عشا لئاقلال اومك

 نءزو احن و دعاطلا ىلءباشي مع هذه ةءصعملاو هذها.تم ةعاطلا نا فرعت: وةلامعأ هءلعضرعت نوه

 7 | بااطيالو اده تلعف ل ل لاةيالو شق هشقانمالو هماص ىلع هش ّدشال هنالربسبلا بانسطاوه اذيهفةمصدملا

 [  وسلا اسملا اذ هدنع هنامم مضتغبف ةجالوار ذء دج: كلذ, باوط ىتمهناغ هملع ةغادالو همر ذعلاا
 | نموأنيعا اروملا نمة:1-1 لهأ هزهأ نمدارملاو باذ علا نماممآ با اوثلابازئاف ارو سم لأ ىلا عجرب

 | نم هب قيلب ام ةنلسا ىف هلهالوما دع[ هناصتسس نا ىلع كالا هذي: تا دق نيمو ماوناك اذا هتايوذو هتاوز ْ

 000 وو وو ياحب تالا ّْ

 ا

| 
 ا



 خا -4'

 َ ىهلاوح أ د_ئالاو- أنكرت ىعأاو تاقبط ىلءوق مهاوق نم ةءئر | ىف ةَمَط عجنوكي .نأ زوو

 هوحو ن'الازك ذنلو ةماشلالا وهن مهدعبامو توأائ هو ضن نم مرااهتشم ءلثلا قاناتبا

 ىنفملان وكضر,نأ(اهدحأ لاه وجو لءتصق عمببا باطخ وهوءابأا عفربةءارقلاامألوقنف ني رسسفملا
 ىلع ,هالا تبة سد نأ ىلا لزئم دهن الزنمو لاح دعنالاحو ص دغبا ضأالاوأ ادارومأن اسنالا اهم 5نيكرتل

 تاقعلاراذفوأ !ناوثل ارادفاما دواؤناو ماودلا لصح ذء مف رانوأ ةنج نم هلروآن انالا ىلع هب ىذقنأم

 ْ خزربلا ف نوكمت تعمم اص ريس: نأ ىلا ةمفطن ن وكينيح نمناسنالالا اوحأ لوبا هذه لش دنو|

 || الاوحأ ةمامقلا م وننؤقليسانلاَّنادن الا عم نا (اييناثو) ران ىلا اماو ةن- ىلا اما لة مرش < ث|
 ثوقلن سانتلا نا ونئاكث علا نا هللا سسقأ ثعبلا اوركتا ال مناك ة دش دعب ةدٌشو لاح دعدالاس دنا دشو

 ||| هلوةوتوهورانوأ ةنج نم هلّدعاامىلادخأ لكريصتف ماسح نم غرغي نأ ىلا لاوهال ادب ادشلا [هيذ
 (اهتلانو) امدش ناداولا ل_ءامونهلوقو قانس نع فكي موب هلو:و ما عا نوم مث نعم ىفرو ىلإ 1

 ريصو| ب دلا ىف عسسضو نفاندلا ف هيلعاوناك لا وح ألمت ساملاناىعلانوكتأ|||

 . ليوأتلا اذفو ةعفار ةضفان ةلوقكو هو مه: الن فن نمو فش مع سم ن نمو عض عشر نمو ةرخ . الا اعمر 1

 نظن ناكو ار ورسم هلهأ ىف ناكمنا ءرهظءازو هبا قوي نم لاحزكذ الل ىلاعت هنالث الا هذه لدقأ بسام
 مهااس دعدالاخ ىأقدط ن ءاقمطةرخ" الا ف نو مكر مهما سانا ىلع مسفأ م روك هنا هقاريخأ رو< نا نأ

 ةماشلاَوة ةومنااء بي ذكتشل ىف وكلاب ناك م نيل تالا نس نيك راى هللا نوك نأ (اهعبارو) اندلاىف |

 ىلعو لو هلع هللا ىلض دمت عم باطس هنا لاف ن الر (لوالا) نالوقاهيةفةانلا تدئةءار ةلاامأوأ]|
 ةيلغل اورفطلابلسو هملع هللا ىلص ”ىنالةراشب كا ذنو حي نأ (امهدحأ) نيهجواوركذريدةةلااذغأ

 طن .ةاعلا لج كل مي تن لاح دعبالاس نيكرتل دما مسقأل وب هناك ث حبلا, ننذكملناكربشلا لاش ١
 ىعملانوك,نأو هرانركذامم برقب رخآلا.ةح ا هجولا اذه فو مهرفكف مهيداسقو مهيذكت كنز الق ا ْ

 هلد_ىلاعتهقانا ئدعملاتوكي نأوهو تلان لانةعاوةةلشو فوك لاعب هل غرق لال اذ | ٌ

 ىلعلت لن وألا اذه لس دقو سانثلا تاقيطمهلوقن كلذ زان نوكي و نيإتسملا نما راتصت أ نيكر رشات ||

 ديب مهودعن رقطظلاىلا مهريبصتو مهب لاوحالا لقنت في رعتب نياسملا باطخ هناكمألا مشب رق نم ءارق ا

 ةزامشد كل ةنوكم نأ (امممناند) “ 4 "الا مكسفت ًاومكلاومأ ف توليت لافام مهنماسنوةلي ىلا ةدشلا

 نيكرتل قسعملاواهيف ءاناةك الملا لال جاوا متوكل ءةذه اش ءامعسل ا ىلا هدوعصب لسو هيلع هلئا ىلك دام
 اذ_هوءارسالا "لما كلذ هنا ل عفدقواهابط تا وعم عسمبس ىلاسغت لاه دقو قطن نعاقيطتاووسلا دهمان ظ

 ةتردعن ةثرو ةحرددعب ةجرد دسار نيكرتل (اهةلاو) دوم دم نيو نان انع نما نه كل نع هفضل ا

 نايم نم اهريغت وفاشملا لف ةمهالا هذه ناءا رقلاهذهىف (ىناشلالوقلا) ىلاعت هللا نمثرقلا ىف ظ

 تقشناءانميلا اذا اها كوت الوأ منال كا ذو ةلاح دهب ةلاس ةماسشا | مول وب ءاعسلا نيكرتل ىنعملاو لالا ||

 ءامشال ا هده ىلاعت هللا رك ذام ل هلاك” ةفانو ناديا ةدرو ريصت مت رطغتاءايمملا ذا لاق 1 رطفللا ع ظ

 نم لتناسب ا ةروبلارخآىف مسق[ق شتان ا ةروسلا لو 5 ىركذاىلامعت هناكدف نآرقلانم ثان أ
 ظ كا لاما وق (ةللابتلا:هدغا) دوعسهنبا نعىو سم هولا اذ بهو :لاوأ ىلا اؤج ١
 ١ رعاشلا لوقكقيطدعبإل

 ْ دحا قحاولا دمع باس تنغأ تحج ٠ لهم نعلم علق تازام 1

 نعود عد تىاصف لوالاد_ءيىناثل !ىلاراصدةفرخ “و *ىلائث نمراصا دا نان الانا: اًدههحوو )ا

 ا نونمؤيالمهلاخ ىلا هت 4 اوةامأ دعب ةلففلل ةهبءاشم تناكفةزوانجاو داعم 1| دقت نع ةلظفلفاضي ولام

 ىلاعت هنال ةمامشلاو ثءدااةععن نوئمودال مهلا دار ١1نابرقالا (ىوالا منسم ناتلكسم همفن |[

 || نا ىلع لدنونمؤزال مولاف كلذ دعب لاف لفروحي هنآب هناصس تف دوي نا نأ نط ةنارفاكلا ن نءىحأ|

 سس ار ل54

ْ 

0 
 ا



 قستإ اًذارمّتلاو ىسوافو لءالاو قغشلاب مسق الف ) ىلاعت هلوق ىصاعملا ماعملا عسجب نع نيفاكسملا لكل رز اذهو

 ظ (قوالا ”لثلا) لثاسم هض قفشأاب مسق |الذ ىلا.عن وقنا عا (نونمؤيالهلامخ قط نعاقبطنيكرتلا

 ّْ ةروك ذهول ينمو ةمالا موب مسقأ اللا عت هوقو هداتماكن دقفال فرحاماومسق 5 اذهنا

 كرماملان ع اميه ىكح ىلاعت هنالر هاطانه_ههحولا اد هه.جولو مسا لق مالكن درو ننالنأ كانه

 27 ةهلكساا) قفشلاب مس ةأءدعبلاع مئَنالا كلذا لاطباو لوقل اكلذاةرال هلو ةفرو < نا نأ َن امنا
 وعز ئيماكلا نا ترعو اهلا دأءامشالا هذ غقاو مسقلا نا ىفءانعلا فالتخا تفرغدق

 هناك قش بوث لاقي هنموئذلا ةقراةغالا لص ىف قفشلا ظفل بيكرت (ةئلاشا هل ثلا ) ىلاعتدتلا

 |الوأروك ذم انو كح, نأ ب مف لدللا هماع فطعىلاعت هنالاذ_هىلابهذامناهلعاوراهلاوهق فشلا

 نعائورامالاءانلعلاةءاعلوقوهو فاذكلا باص لاه جاجزلاو ءاّرذا او ثدللا لوق ةغللا لهأ نم 9

 عجىأ قسو ةغالا لهأ لا-ةفقسوامو لمالاو هلوقام أ اةذْمةرجا نوكسشف سعشلا ةسغدنعن مفءصلاو

 ْ تءمدحا اذالدالا د رولا دبع دهسا بو وسما اح 40ج 3015

 ْش منا لعل ديني ريسفملا لد واو ع وي لافتلا لاقف ىملامأو عموت او عدنا نيعو طم لعغتساو لعتفا

 | لوءوراثتتالا نعنا او.للاعوحرو مولا رم لانالا هميم عيسي لي طق سؤ امو قامت هلوةاورم_و

 ىلاسعت هن" اكف اهيلع ىل للا لاق شال اهلكء امشال | ىل 5 راشانوكي نأ لق-اذه مث ماوهلا نمهبف ْلَر 5ك

 ا لاق هس. لعامرب» ب نيد بعس لاهو نورمصتت الامو نورمصمتامب مسق أ الف لاق ايتاقولخلا ع. .هدج مسقأ ا

 مهبفلحي نأز وصفر اضءالا,نيرفغتسملا اهبىلاءتدقلا حدم دّقفدابعلا دمهتوه كلذ نوكينأ ل ه<لاافقلا

 لاش عاق- الان ءةملسلا لبمأ نا لعاؤ سنا اذارمةلاو هلوقامأ» 54 مالا هذه عبج ىسو لاقي نأ مص

 ْ لاقف مسقأ «ءلعامرك ذب هعبتأ مسقأ هيامرك ذنأ دعب ىل اعتو هناصس هنا مئرمشعةتسىملا رشع الث ةلماكلذو

- 

 ١ راسل ؛ ناسنالا مسقينأب راغلسا درو ثدح نم مول م نا ذنالافو ذحم ناك ناو غلا برب عقاو مسقلا

 1 ا باقل ةقر ةقفثااوه ءاعهملق قراذا «بلعىهشأو قذش : د١امسشالا نم*ىدرال لاس وهتةر هلك سامعال

 1 5 | لاك هنا دهاجم نع ىيعامالاامب ورغدعب نوالا ىف سعشلا نم قابيل ارثالا مسا هنا ىل_ءءالعلا قفتامم ع
1 

 ١ [|مرجالفتانا اوكاوردشلاوراصااو لاما لاكن هناكهتملظ نالاهلكءام ءامسئالا.ذه عييرليللاناااقامغاذ -

 : |حالضلا ىلعةعم ىأ ةةستمنالفرو. آلاش و عجاف هتعج ىأ لصتاف هتلصو لاقي اكو اف هتقسو 1

 لماكدتو عمججاو ىوتسا ىأ قست ذأ ساس ءنبالاعفىناعملالهأامأو ةمطتمنم لاسقناك |
 ْ رادةساو متو

 3 اتانالااهب ايىفناسنالا باط> ىلع نيكرتل كرق (ىلوالا هلكسأا) لث اسم همو قيط ط نع انقبط نيكرتل

 || ىل_عرسكلاب نيكرتلو سنجل حداك كن اناسنالا اهمءايهاوق ىفءادنلاّنال سنا باطخ ىلع مضااينيكرلاو
 11 | هريغقياطام قيطلا (ةيئاشلا هلكسملا) نانمنالا نيكريل ىأ ةيباغملا ىل_ءءاءااننيكرلو سفنلاباط>

 3 ةقباطملا لاسلا لمق م هم قيالطتام ىرثلاقامطو قبلا ءاطغال لق هنمو هب اطيال ىأ اذك قطب اذه ام لاقي
 5 |لوهااوةدشلاىناتخال مق اظم ديساو لكل اسذعب الا أ قيظن ءاقرط ىلا .ءتهلوق هذمو قدطاهريغل ا

 1 | ماوقاممبو نكسفاشل او شاعمامهدح ؟نيذالاراهنلاو للاب عقاو هجولا لك ه ىلع مسقلافراهنلا وه

 أ 1 1| ا ىلتاّتمو ىباكلاو ساسع نبا لوقوهو ةرجلا وه هنأ ىاءالعلا ةماع بهذ كلذ دعب اوفاتخا ملال ارومأ |

 01 هوجو هبيلءاوصتحاو هلع عجر هناورمم نب دسأ ىورو ضاسل اهنا هنء ني اورلا ىدحا ىف ةفشس ىنأ

 7 | كلذ لدن لاه جسأ ناكوق فشلا ه' كغ ومسضم بوث هءلع لوي برعلا ضع تءم-اَر نأ | لاو (اهدسأ) ّْ

 ١ أ 3 اوهربتءما نوكينأ بجوفةريخالاءاش ءلل اًمقو قةشلا لع هنا (اهين مد ةره اوه قةشاانا ىلع

 [|نعسمثلا تدسعب معلا“ 'وض ةمقب ثناك الل ةرج او هثبالوطيو هتقو دي ضارسا! نال ضاسلا ال
 5 (ةقرلاف ذخأب» وداان اك شالو ةقرلا ن نما انو هذل!قافةدشان ا (اهئلاثو) ة هرمنا تع ذونالا



 ةاآلا
 مس هممسخل يسم سس

 كلت ةيةيكورافكل اءاّديا نع هءامصأو مل_سو ه.لع هللا ىلص "ىلا ةملبست ةرودلا هده نم دودقملاناملعا ش
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 لثمو نوعزرُك لثمودودخالا باس لثم كل ذكاوناك ةفلا سلا مالارئاسن ا نيب ىلانعت هنا ىهةنل تلا
 نمهنلاو هلوقوهو رخ آه جوب هجولا اذه بقع مِبِيذكنلا ىفاوناكر اغكلا لكنا نيب نأي كلذ مو دوم
 نآرقو» لب هلوقوهوريغتلا عئتمم ظوفحلاح وللاف تدثمئناذهناوهواشلااهجورك ذغ طم مهثادو

 ةروسلا ترئانهن دن

 ل ت(ميشزلا نسرلا قارات ظ
 (انهدحأ) لا اوقأ هنالك حوريلاف نا لعا د وهكمودهادودوعوملاع وبلا وج وربلا تاذءامسلاو)

 نالئالذو ةمكملا ب مع نم اهفاملاتب مسقلا نسحامتاو ةروهش ىهورمثعانثالا ب وربلا ىهاسمما
 اهكح اعئناصاهل نا ىل-ع كلذ لد ف سعشلا ريس ةطمت ع ىلا ملاعلا ماص» نا كش ألو اهبف سوم اريس
 هان رك ذ هق.ةدوأطخاذ هنا لعا و اهيفي وربل !نالاسن ذل ءامسلا ىل_ءةنعقاو نيل اهذهو قاسيا لاق
 رمقلالزانمىهحوربلانا (اهناثو) بكساوكلاة ل: زباسدلاءامسلا اميزانا ىلاعت لوقف

 ماظءىهحوربلانا (اهئلاثو) ةيسغلاراب الان مهتكرسورم_اارييسىفاملالبب مسقلا نسحامناذأ]]
 هللا بص ىنلانءةرب رهونأءاورةماعقلامونوهذدوعوملا مولا امأواهروهظلاجورب تمم« بك اوكلا
 | اهوزينالطرؤاهئانفو ءاعسلا ق اةثنالدوعوملاموملاو دارملانوك.نألمم< لاغلاق لسو هلع
 نالاق هام الكس انا!نس- أ لافغتلاو ه.ةني رسفملال د واق أ تنرامضا دةندوهااو دهاشا اامأو
 دهاشلا (ىناثلاو) ق وةللاو ىواعدلا هب تبثت ىذلا دهاشلا (امهدحأ) نيئشىلءعقيدهاشلا
 اذه ىلع ةء الا لوو تاغ نالذودهاشن الف لاقي وةداهشلاو برغلا لاعهلوةكرضاسل ا ىنعع ود ىذأا

 | هسلعدومشملاقف "هلدلا فرح نعدوهشملا ظفل لحامل لالاوه دازملاناكولذاىلوأ ىناثلالاق> الا
 هلوقىفاك نلصأا تفذفن هلعدؤبثملاهانعمدوهثملانوكي نأ زو دقوره اظلاوداذ ههلذو وثهوأ
 | تاةحاروشملا لعذوه كا انل سنا لوقنف ةَمّدَملا هذه تةرعاذا هنءالوئسم ىأالوئسءناكدهعلا نأ

1 

 روضحالهنا (لؤالا) هوحولاة-الااذ_هةعض ىلعل ديو كاستلاو سابع نبانءىو ضوه همضأا ١

 | نللاو ءانبنالاو ةكتتالل انمي رخكالاو نيالا قلخ هسف عم ىلاعت هللا نافرو ضاع كلذ نممظغأ
 مولوهودوعومامولاركتص ذىلاغت هنا (ىناشلاو) 'ىلوأ لكالا ىمسلا ىلا ظفالا فرصصو سنالاو
 | نممؤتلا كلذ فرمضح نمدهاشلا,دارملا نوكين [ب سا, اذهو دو هثمو دهاسو هبسقغركذ مث ةمامقلا
 هنوكبةمانقلا مول فدو ىلا ةثهللانا ٠ (ثلاثلا) بئانعلا نءموملا كلذ فام دوه-ثاابو قثالسللا
 دوهثم مول كلو سانا اهل عوج موو كلذ لاق ميظع موب دهشم نءاور فك يلا لب وف هلوق ف ادوهثم

 قد رطو نورض اند عسج مها ذاق ةددح اوةدصصالا تناكنالافو هدم نوره تك موعدي مون لاهو

 دهاش نم هترثكت طرفأ امو لبق هناك ترمض- أ ام سفن تاع ىلا هلوقرتسة:ىف هانرك ذاماما اههريكشت
 موس َمييَملا نس امتاو امهقدو هنسكي الدو هدم ودهاشو لق ناك فص ولا ف ماب الااماو دوهمو

 هجولا اذهو يكل او كال انهم ىلا عت لقا در: موبوءازطلاو لصفلا مولوهناك ذاةردقلا ىلع هسنتلاةمانقلا ||| ١

 || (امتانثق) ىررئلاؤ ىذفااو كاغلاو بنسملا نبا ىلء نب ناسحلااو ةنمركعو دهاجمو سابع نئارابسجا 0

 هتنارك داو ةالسلل نوإسملاهدهشي مود هنال كا ذوربب زلا نئاورع نب الوقوهو ع4! موس دوهدملا رمسفينأ |

 ىلضهقالوسر لاق لاعثءادرتلاوبأ ىورام (لؤالا) ناريش دو هثملاب مم مودلااذهنوكىلع لديامموأ|
 ةريرهوب !ىورام(ىابثلاو) ةكتالا ا هدهشت دونم موو هلاف ةعدببا مول "ىلع ةالصلا اورثك لو هيلعهللا ||| ١
 | فصا|توط مامالا حرخاذاف ساشا نورتكمف ددحسملا باو ةكئالاارمذحت لاق لسو هيلع هللا ىلا هناا |
 نارقوىلاسةتهقا لام عملا اذهلادوه.شمىعس نأ زوكفموملا اذهىفالا ةدو+ومرنغةمصاسالاهذهو || ]

 مس م مام 5



 ”ةىؤغما

 امنا اذهوراكنالا عع ماهفتسانوةمودال مهلافهلوقناملعا مث ةماسقلاو ث«لا,نونمؤيالم علاق دارا

 ىقةعقاو تاريسغت لن مسق أ هناد اس هنال كل دو كل دك انهد ىهالاو تاهبسمل !لاوزو ةخازوهطظ دنع نس

 هل اوقاذكو لمللا ةاظوهوا.هذدعبااوراااءوذوهواهل.قاملة غلا ةلاس قؤشل نافرممانهلاو كالذالا

 اذكومونلاىلا ةظقرلا نمتاناويملا لاو ًاريغت ىلءورون دعب لظ ثو دس ىلع لدي هناف قسوامو ل.للاو

 لاو>الا هذهبمسقأ ىلاعت هنا ماصقانناكن !دعنرم.تلا لاك ل وص ىلع ل دن هناف قسن 2ااذارمةلاو هلوق

 هب واعلام ارحال اريمغت ىلعر داتا ! نال ث عبلاب لولا ةمص ىلءاعطق لدي ادهو قاما لاود ًاريغت ىلع ةريغتملا

 تاكمملا عج ىلعارداه سفن نوكي نأو دبال حاصلا ب سحي ةفص ىلا ةفصو لاح ىلا لاح نم ةيلقسلاو

 أذي الا هذهل قام ناك اافةماقلاو ثعبلا ىلعار داق لاحم ال ناك كل ذكن اك نمو تامولعملا عشمعانملاع
 0 ادد مولا داعبتسالا لبس ىل_ علاق م رجال ةمامقا او ثعبلا ةصص ىلع ةءطاقلا ةلقملا ةلال دلك
 ١ 1ذ ا هزيال بولا تاالازعإ انس اع ناك نم ميكا ل اوين أز ومال ىذاقلا لاق (ةيناسثلاهلشسملا)
 00 |نيدجوماووك نأو لهفل البق ةعاطتسال |نوكتنأ ىضتقي اذهو ن نس : رداف مهوكىن علد كلذ لاهال»

 0 7 | هءاوجوةتبلا افلام حاال ىلاتاكحما نمي الاهذهفمويفرغكللاةلاغ ىلا. نوكال نأو مده اءؤال

 0 ] |(كوالاةلشسسملا) لاسم هيفف (نودحسالنآرقلا مهلع ىرقاذاو) ىلاهت هل اوقامأ : ةٌرمريغ مد

 00 أ ةمصاولع كلذاوإعاذاوازهقم هنوك اواع؛نأو دبال نآرقلا مهاسس دنعف ةغالملاو ةحاصفل تاير مهنا

 0 | عام دعمهم هللا دعبتسا مرح الو ىهاونلاو ماوالا ىف هّتعاط بوحوو ل_سو هيلع هلئا ىلص دم وش

 0 |لتاقمو ىلكلاو ءاطعو نسملاو سامع نءا لاه / .ناشلاةلثسسملا) ةعاطلاو دوصسلاكرتنآرقلا

ارملا لي نورخآلاقو ةناكدسالاو عوشل ادار السرو ءلاهوةزاسلادرصعلانسدارملا
 ًادوصسلا سفتد

 1 ًادصساو مون تاذأ رةمالسسلا هيلع هنآ ىور (ةثلاشلا هل كدسملا) اهم , الاءدهو ةصوص#تانآددغا

 متحاو هن هن الاةدبه تازئفرفدتو مسمسؤر قوذ قذصت سد رقو نيمْؤملا ن ديدين مور عدمت نركار

 ىذقي ٍلسو هيلع هللا لص ىنا !لعف نا (لوالا) نيهونماذسةدصسلا بوجو ىلعةفين-وبأ

 لرتلا دنع مدلا لوصحو ددسي الو هع هل ع نه مذ ىلا.عتهننانا (ىناشلاو) 00

 دوس هنا ةربره ىلأ نعو دس لصفملا ف سل هنا سامع نبا بهدم( ةعبارلا هلمسسملا) بوججولا ىلع لدن 0

 تءلص نأ ن ءواهيف دح- لسو هيلع هلل | ىل_ص هلل ل وسر تار نأ دعنالا اف تدحع ام هللاو لاو انهه

 (نوبذكياورفك نيدلالب) هلوةامأ ةبحاو ريغ ىه ندسحلا نعواو دصسف نا ءورعوركب أفلح

 فالسالا دِداةلاما اهبن وبذكي رافكلان كل ةرهاظ ةءلج تناكّناو نامالل ةيج وملا لئالدلا نا عملاق
 هنلاو) ىلاعت هل اوقامأ اهعفانمواسندلا بصانم مهدت افلنامعالا اوروظأ وأمها نم اف ةوخلاماودسمعللاماو

 ىعملاو ىواف عجب لاق مءاعو ىف هتاغج ىأ ئىذ :ا|تمعوأ لاقرفءاعولا نمةماكلا لصاف (نوعوباهلعأ
 لاف مرح الاوان دلا ىف هءلعمسهم زاجوهف بي ذكتلاو ل رشلا نم مهرو دص ىف نوعم است ل-عأ هاو

 ' [ مهلن ناحلاصلااواعواونم 1نيذلاالا) هلوقامأ مهرفكو مه. ذكت ىلعهوةكتسا ( ملأ ب ادعن مهرمشنق )

 || باننمالا ءانعم ورك الا لاق عطقنمانئتسالا ف اشكلا بحاص لاق نالوق هن 0
 "|| باوئااوهورح أ ,هلفتامل اصلا اواعواونمآواونان: ممم الا اراك لالا ىفا واكذا ومما هم

 (اهناند) ىذأالو نمالنم-ملالسيباوثلا كلذ نا معا هوجو نونممريغ ىءمقو ميافعلا

 00 ىلع ظفالا لم نأ ىلوالاو ناهةنريغنم (اوعبارو) صيغنلر بع نم (اهثلان ) عاطقن اري غن

 2" || ماد ئاوشلا نم ضااخ رحأتم هد عوىلاعت هناكنف لكس !لود- ناوثلا طرش نمنأل لكلا

 3 روم مدقت ىلا ن6 تادابعلا فا بغرتكاذراصف دعولاةبابماذهر سالو صقنالو هن عاطتناالا

 أ | نيملاعلا بر هل دلو لعأ هنناو صاع ان ِِء

 ١  * 0(ةنكمناّنآو نورمدع جوزبلا ةروؤس) « 36
 كا

 معا
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 م37 سمم

لع مهدهشأو ىلاعتهلوقادمحوتلا وهدوهثملاوناسنالاوه دهاشلا نا(اهسم تور ادام اعرهشا
 ( ى

 ظ أ تاننالا نوكأمأ ةماقلام وبوهدو4ْ لاو نانالادهاشلان ا (اهسداسو) لب اولاه مكب ريت مهسفنأ ||

 م نءاكأناًةءامشلاموناولو ةتنأهلوةاغادومشم ةماسقلا مون نوك امأو ان دهش ىلب | ولك لاما وقلفا دهاش أ 1
 ل دودخالا باص لثق) ىلاعتهلوق « نآرقلا قد احم لعأ هتقاوةصنلملا وجولاىههذوذنيلنائاذنس ىأ] |

 |ياوج نم مسقل دئال ءازبما (دو مث نينمؤملا نول ءفيأم ىلع مسهو دوعق املعمهذادوقولاتاذرانلا | 1

 دودخالا بامجأ لدقةفوق مهلا باو ناوهور مهصالا ءرك ذام(اهدسأ) هو>و ىلع«فاوقلدخاو | 2,

 ميدقتلا لسع تش ناولا» لف دةلدي رياهاك ز نم لفأ دقاهاصضو سعشلاو لاما ةيقةرمذم ماللاو | |

 0 باو>نا اوهو جاجا هرك دام( اهمئاناوإ جورب |تاذءامسلاو دود الا باص أ لق ل.قدناك : ١

 2 ١ الا اوس نئيذلانا ةوق ميقاايبا وجنأ(اهلانو) :دانقو دوعسم نبا لوقوشر ديد_ثل كير ٌسط»نأ ' '

 نيذلاناهلوق ىلادو دخالا باح أ لق هلوق هياوجو ملا نيب ضرتعاهنأالا لالا ديز نا هللاو لوقتاك ّْ ١

 بحاضصراسحا اذهو فود مقا باوس نا نيم سقما ءةعاسمركذام (اهعبارو) اونسف ْ

 : بحاص لاهو لاسعالا ىل_ءءازملا فقس ممالاناو»هفوذلا كلذاولاه نيم ذةنملا نأ الا فاشكسلا 0

 ًارافكتأ» ءايشالاهذهم سقأ لق هن ”كدودخالا باص أل تق هلوة هملع ل دي ىذلا وه مسقلا با ودب فاشكلا 1

 1 ىذأ ىلع مهريمهنو نموا تث:ىفتدرو ةروسلا نال كال ذو دو دخالا باه نعل نونوعلمٌسد رق ْ 1

 ىذأ ارا و مهباو دقي ىتحناميالا ىلء بيذعتلا نم مهمدقتنمىلءىرج اج هريك ذتو كمل ذأ
 راناانامالا ل هأ نوقر#ع ةغلاسلا مالا ىف اكن يذلا كد وا ةلزنعهناد_ذع دكمر اكن |١ راعيو مهموت ا
 ١ هضفدو دخالا باصص ؟لق لاء هلوقامأ دودخالا باع لدق ل. .ةاكشسرق تلت مهيف لاي نأب ءاقحأو ا

 ١ (اهدحأ)ةثالئا ممرك ذن نو ةنإ امم قرط ىلءدو دخالا ب اعحأ ةصق ةصقاورك ذ(ىوالا 'هلدسملا) لثاسم 1

 : مالغلاب لق لا بهار مالغلا قدر ط ىف ناكر ةردسلا هلعتلامالغ يلا مضربكا فرحا س لوم !ضءبانلكملا | 1

 ناك ام-هللا لاهو ار +3 أت سادلا تسح دق ةسح موتا دي راميفمالخلا يارب يضل

 ياسا دراستابالاو لاى رماهاار اى رةطسأ وبا ولثت ىلس عنو وةفرحاسلان هللا بح بهارلا |

 نم ىئشو صرالاو هك الا ىربي ث حىلاراص مث بهارلا ة هقد رابهل اغتش اور صمأ خ نع مالغلا ضارعال | 0

 ْ هيذعف بضغف ىر لاف لرص كملعٌدر نملاه كلملاو 200 ًأربأت كل لل سلس -ىبعنا يفتاقءاودالا | 1

 |١ راش 1لايتتف وق بهارلا لية. هلسساد ع نءهرحزرو بهارلا رم اذ بهارلا ىلع لد هيذع مالغلا ىلع دذ ظ

 اوسلو ةايغسملا هباويهذن اكوا 0 وةلا, فجر هلتااعدف هتورذ نم حرطمل ليج ىلا مالغاان او أ مث

 ظ سانلا عمت ىتح ىلت اب تدل كلما لا ةفاو اوةرغذ ذم سا !ميتأفكحلا اف هلااعدفءوقرغبلابم

 عقوف هأمرف هب ىء«رث مث مالثلابردطا ب لوقتو ناك مام يسد نرحل ل .اصنو د_ءعصو

 م ةرذكت ثنك ام كب لزن كل ل ل قف مالغلا بربانمآساننلا لاذ تامو هس. عهدي عضوف هغ دم ىف ظ

 ”ىصاهعم ةأ سحاب ءاح يح اهب هحرط مهنم عجرب )نك نا رثل ا اهيف تدقوأو كاك سل | هاوفأىف ديداخأب ْ

 |ىور (ةياثلاةباورلا ( كلذ ىلع تريصف قالا ىلع كاف ىريصا هامان ىلا لاةفاهف عقتنأت سعاقتف || |

 تناكو مهياكب نيكسقما وناكو ٍباَك ل هذ مده لاه سون ماك ىف اولد انيح من !مالسلا هيلع ىلع نع َ |
 ْ هلت لاق جرا ىاطو مدنا دمام ةةتخا ىل-ء عقوفركسم 1 تاحاذقر محل

 هللاّنالوةّف كلذ دعبم_مطخم مثتاوخالا حاكن :لحأ دقىلاعنهقان الوهن 9-2 سأ :ا | تطنع نأ حرفا || | 1

 سيظل طسا تا اقفاوأيةيلق طوسأامهق طسن اهل ت تامه كلذ هد اواي رق بات مرح

 دو دحالا باص ل ةهلوةبهتنامسه دار !نيذلا م_هفاهأ ىلأن محرطونارينلا داقبأو ديداحالاب هن صاف أ
 ساونوذ مهلاراصف هوناسأف م هاعدق ىسع نيد ىلءناك نغل-- رنار مث ىلا عقو هنأ (ةنلاشل اًذياورلا) | ا

 ]| زيءسلدقو ديداخالا ىفاذل ار مدع ى' امهنءقرحافاوبافةيدو ملاوراسنلا نم م هربخ رج نمدرت# ىدوايلا |



 ه1!

 هده ترمسفر غلا ةالصاتقو نو رمت داهت او للا ”كنالمنا ىورا دوم: ناكرعب ملا نآرقن ارمفلا |
 دهانشلاو ةفرع موس دوهشاارمقد نأ (اهئلانو) ةعجلا مولا ذكف كن ب كنج وتساوي

 ةفرعمول :ىتالملل لوةيىلاعت هللا نا ىور ياسا ىهال اسم [يطعت هدا نيديسو جاطا خبز ماني نم

 عضيو خ رعد سلبا ناو مسهل ترغغدق ىلا مدهش |قيمع يف :لكنم ىنونأ اري_غامعش ىداعيملا اورظنا
 ماض لكى بءو ىلا عت هلوق وقد وهمشم هنأت ىهسم ةفرعم دلال لم وشنأاو كلة :رباسل هسأر ىلعبا ارا

 ا دهاشملا مظعأ هنال كل ذو رحخلام وبدومملان وكينأ (اهعبارو) مهل عفانماو دهشيل قمع جف لكن هنينأي
 00 1 ظ نص ل رك ونياملا دمع وهو ةغادزااو ىنعم ومااءاذ ىف برغلاو ق ةرمذل !لهأ نستو هةناياااذ

 00 | مانأا منالاعبج رخل مود ولو ةفرع م ولو ةعبلبا مول ىل_عن الا ل (اهسماخو) جيا ىمأ ميظعت هب مسا
 ايندلا مانأ نم يظعم ون لكل ةماعة ب الا لعاورتولاو عمدلاو مشعل ىلابلابمسقأ جاب هللا سقت مان 0
 "|| براسانلاموقي مويريظعم وب لاق ميل موب هنالاضيأةمامقلاموماو اتامانقم نململج ماتم لك-لو
 الإ دهاشلا ىف ظذللا جورخ لي وألا اذه ةح ىلع لدي دياب وبدهمشم نماورفكنيذلل لي وفلافو نيااعلا
 اةرعم نوكح. يف هنمعب مولىلا همف عقد ل دصقلا نأ ىعم ىلعُلل ذنوكي نأ لخ_تحف ةركنا | ىلع دوهذملاو

 ' [ردقللا اذه ىلءاررك ذدةذ هلوقب ىوعدلا تنثتنءىل_ءدهاثا!لهح نأوهو (لوالاهجولاامأ)

 1 ين ىألق هلوتو وهالاهلاال هنأ هللادهش هلوةلىلاعت شاوددهالانا (اهدحأ) ةريسثك اهودجو

 : | هنأهللادهش هلوقادمحوتلا اوددو عداو دمهم“ لوي هنأ كو رب فك ,لوأهلوقو هللالقةداهش ربك ١

 5 د |دوهشم ار لسو هيلع هللا ىلهد#دهاشلانا(اهبن :اناو) مكن و ىف ادمهش هللا هىك لق ةومالاوأ ًاودالاهلاال

 "ا ذاعتد وقاوا دمهشءالؤه ىلعكءانئتجو دمبشب ةمأ لكن ءانئتب اذا فدكف ةىلاعت اوةلءامسنالار اس هملغ
 لاعتهلوةامالاوف هملءدوهشملاو ءاسنالاوهدهاشلا نوكحي, نأ (اهتلان) ادهاش كانلسرأ انا

 دوهشملاو تان دحلاو تامل ا عيجبوهدهاشلا نوكينأ (اهعبادو) ديهش ةمأ لكن م انئج اذا فيكف

 ىلسءدهاشلاب لال دةسا اذه نيءماوصالا لوق نم هن ذخ أو انا هن :رذلامم-ا اذهودوبؤولا باو هيلع
 نوكين ؟(اهماخو) خاصا و عتسصلاو قلاملاو قلإلاب اعقاوسسةل|نوكم ريدغتلا اذه ىلعو بتاسغا |
 || (اهسداسو) نوفلكملا مههيلعدوهشااودمهشو قأ ةاضاهعم نيش لكوساسو لامن ةوقلك للا وهدعاشلا
 2 مونلاه ال ياللا دمت ىذا! ناسنالاوه هبلعدوهشم او كلاود دهاشا !نوكينأ

 | ىناساركتاءاطعل وقادضوانيلع مدبنإ مهدولل ١ ولاقو لاقو مهاجرأو مهم ديأو مهتتسل امهءاعد مشت

 لاتعلم ويدهاشلان ا(اهدحأف )قامة الا ىلعال تاءاورلا ىلعةمنمملاوقأ وهو ( ثلاشلا هج ولاامأو)
 001 | ةحبباع ودهاشلاو ةءاسشاا موندوءوملا لاقت مال سلا هماعدنا ىرعشالا ىنومونأ ىور ةفرعموثدوجْملاو

 0 | موهدهاشلاو ةفرعموبدوهثملا لاه اعوذ سهةربرهىفأ نعوانل هقا ةريخذ ةعجلبا مويو ةفرع موندوهثملاو
 1 ا |باصساالارمخج هل اوعدب نمؤم دمع اهةفاوبال ةعاس همف هنيلذن] لدوتيزغالو نرمتلا تعلطأم ةعبلا

 2 : | |مايالا ديس لاقرلسو هيلعدقلا لص ىلا نءالس رسم بيسملا ني دعس ءوهنمهذاعأ الاون « نم دمعت الوهل

 ١ |مالسلا سلع بلاط نأ نب ىلعكل عل لهأ نمريثك ل وقاذهو ةذر ءموندوهشملاودهاشااوهو ةعبلا مو

 | |هقلاامهملظءنامو: دوهشمو دهاش ةدانق لاق سنة نب عسب رلاو ىرمدمأ | نس لاو بتس انباو:ريرهى أو

 1 | ةفرعموندهاشلانا (اهينان 5( ةفرعموندوهشملاو هعيامو دهابشلا: !اثد هت اك اسندلا مانأ نه

 ماين اكسحر أن م ه امهاع-و هللاامههطءنامونامهنال كل ذورخلا موهدوهااو
 3 نامويلا ناذ هذ يملا

 امهدحأىف لافو نيشبك حبذمالسلا هيلع هنا ىورو ةجرلا قاقصتس اونامعال نامه رض <نا نا دهشب

 3 ريخلا ادهل كلذ لع هرمض> نملادها_ثرخلا مولنوكي نأ ىنعملا اذها لمتحن غالبلاب ىلدودي نع اذه

 5 شاوهدهاشلا (اهعبادو) ادهش مهياع تنكو هنع ةياكس ىلاعت لوقا ىسعو» دهاسشلا نا اهلا“ 4(

 8 هلوقو نولسرملا قدصو نء-رلا دعو أما هان دق م نءانئعب نمانايو ان ىلاعتلاه ةمامقلا مونوهدووكملاو
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 | 31 انمهفصواماو ف نيدهاثمني رضاسراسنلاب برذعتلا دعاوناك ذا باقلا ةوةب مهفضو اماةثالث|
 كل_ئاوأ فصواماو ةشحوملا لاعفالاوةرفذملا نظاوملا نالت ىف او رمضح ثددس م_غلطابو مسهر فكر رقت ف ْ

 نأ ف اعمط عضوملا كد فاورض-ايغارافكل ا ناف موةح ىلعر ارمصالاو مهني دى سان ئلومءاَزنمْولا
 اوتفتلب نيمو !كءاوأ نا مثمهتفااخم نماومدتحاو ,هروضحا واش ميما اورطت اذان نموا ءالؤدأ

 مه ولاقي نأ تناك: ىنءملااذهناكن اد وهشلا نمدارأا لدقناف ملا مهد ىلع نيرصم اوبقزو مهلا 1 ْ

 وهو فاثلالامت>الاامآ ةحبقلا لاجفالا كل نيدها مني رضضاح اوناك رانا ان مس قار حاوغو نيسنمؤأ ا
0 

0 

ْ 
 ظ (امنان ولتردعتلا نه هيلا ض وذو هبه اعذ َُط رشي ل مهممادسأ نأ كلم ا دنع ضعبأ مهضعب دهشياد وهش ٍ ْ

 | مولجرأو ميديأو متن ل أ مهلع ده شن موي ةمايقلا مرن ممداهمش نو دون نين ءوملا نولعفي ام ىلعدوهش مينا |
 قارعالا نمنيم هوما نولعفياملنو دهان مراذكس ل اءالؤهنأ (اهنلاثثو) ندل.عياوناك اسعأا
 مهيواق ف لف الو ةفأر مهب مهذخأ:لاذه عمم هلع ادوهشاوناكسل مهريغنم كلذ ناكول ىتح راثلاب
 كآ وعملا كلم هل ىذلا دج ازيزعلا هللاا وخءؤي نأ الا مهما اومقنامو ) ىلاعت هلوق « ةففشالو ليما ١

 هلوةكناعالاالا اوركنأامومهماوناعامو عملا (ددهشتو ا : ىلع هللاو ضرالاو ١

 بئاكلا عار”نملولفن سمج » مهو سنأريغمهيفبيعالو 1
 ىلعاعفاو ناك امنا ٍبيذعتااًنالاو:ءؤينأالا لاهامناو هتان: ءآنأالا !:منومةنت له ىلاغت هلوق ءرياظأو
 أرق وممناعا ىلعاو# و دي نأ الا لدق هناكف ىذمام ىلعا وبذعي /لبقتسم ا ىف ورفكولو ل.ةمسااىف نامعالا | 1

 داعبو هب نموينأ هلالا قس اهي ىبلا فاصوالاركذ هنا م خذلاود مدفلاورسكلاب اومدقنأ :ويسوأ |
 ةماقلا ةرذقلا ىلا ةراشاوهف"لهاو مف ديال ىذلا ارهاق! اوما غيال ىذلار داتا اوهوزب ,زعلا (انهل وأف 0 د ا
 هدمعالءاشالا ضع ناكن أ و نيئمْوملا م دابع ةنل أ ىلعءانثلا ودها ق هس ىذلاوذ وديا .(اهناناف) | ّْ

 ىلا ةراشا كل ثوم دمع ميسفال !ئث نه ناو لاهت كود وه همة ىف دومحملانأ ىلءةدهاس هسقنف هناسلب |
 ماعلا معلا ىلعل دب دمها دما لاعتالا لعش نأ هنكع الو امشالا بقاوةداملاعن وكن الن مّرال معلا

 أوو وامهانفالءامولو امهم يةلاو امهكلام .ودو ضرال اوتار اكل مهل ىذلا (اهئلاثثو) هجولااذه نم

 لالا لود دنعالا لال مالا كلا !نالنيماوالا نع فصل ءذهرخلاغاو ماا !كالملا ىلا ةراشا ْ
 كلذ قسد ال هريغو هب ناعالل قتلا نأكت اصلا ءذهبافو هوم ناكن منا تنثف مزعلاوةردقلا و ظ ]

 زيزعلاهلوةيراشا ىل عت هنا ل_عاواسبت 3نامجالا اذه لئمثوكب لا هك ارافكل ا كئاوأ مكس ف. كف ةتبلا |
 ىلا دل هل وةيراشا ومحمامالو مهاربن افطال وينمو! كلو بي دعت نمد رابطك ماوأ عئاعاش وأ هنا ىلا ا :

 باو لصوت ىلاعت هئاف لمه أ ام هنكل ل همادقناكناوووفاهقاوعلاعفالا نءهئاصسمدنعريتعلانأ | ١
 أ يح ىلعالا لعقي ل هنال كلي مهلجاعي م ىلاعت هنكلو مهيلا رفكلاكئلْوا باععومبماا نيممؤملا كاوا |
 نيعبطملل مىيافعدع و وهمي دوش ان للك ىل-ءهللا و لاق نسا اذهل ىلضتلا ليس ىل_ءورطسملا وأ ةششألا 1

. 

 باوثلا ماكحا نم اهلعع رف اعاهعتادو دلع باصعأ ةسقرك ذا هتاحس هنالءا(ىد رس بادعيهاو | ٠١
 هينمدأ ران وكي نأ لمد (ىلوالا هل 5_لا) لس اسمامههو نين ءوملا ١ ونتف نيذلا نا لاقت تاقعلاو | ْ 1

 اتحمل و ماع ظفللا نال ىلوأ اذاهو كلذ ل_ءف نم لكدارملان وكي نأ لم. و طقذ دو دالا باضأ ||| ١١

 3 اواءدج مسه (اهدحأ) هوبو همففامم ىوعدلا تدثتىتلا ةداهشلا دوهشلا نم دارا نوكجج, نأ

 2 هكر



 | 0000 - ك1
 ّْ ناك نيو هيلع هللا ىلض "ولا نحو الت ريغ ثا هضر عو اعارةنوغبرأ دود الا لوط نأ ذواغهلأ ١

 ٍْ ائلفامذك ىلع ل ديتاءاورلا هذه ضراسعت ل ءةنافءالبلا دهب ن مهللانوعت دودخالا باسر ذاذا1

 ظفاو ماشلاة ”صو قا رعلابةرمو نملة تاه ثالث فذ اولط ثالث ىف ناك ادهنا لمقف لتانشالا

 | نا أ ةصةىاورك دلاغَشلا لاقو نآ رقلا فريثكوهو عاب اود ذار ١١نأ الا اد>اوناك ناودود_خالا
 1| مسوموقاوغلاخ نين هؤملا نءموقم#ملا ىف ةقفتم هنأ الا عصي ام اهتسئذ ف سدلو ةقلتح تاياوردودخالا |

 1 | ةروهشم تناكة مقاولا كلت نأ ن نظاو لاف ع مهارفسو دو دشا ىف مهاسةلاف م (لءاك اح ناك ار فاك اكل موأ
 | لانقحاو مهتي د ىل_ءريصلا نم مومزلي ام ىلع مهل اهدسنت 00 امل لا ل د رقداتع ْ

 ”اّذدا ىف مهتعاامم نمر ابخالا هنترهتشاام بسح ىلعنينمؤملا نو دود س :رقوكر رشم ناكد ف هذ راكد ا

 | دانا هردسمو ديدامالا هعجسو المطةسم رغد ضرالا ىف شل ادودخالا( ةيئاشلا للكملا)لاليورانع :
 | نكم(ةئلاسثلا ةلكسملا)ق وقشلاك قئار طهسفراصاذا هيل ددخْتوا دش ضرالا ىف دخ لاي شا ا وهو أ؟
 | نأ ةدوهشملاةياوراو يلو تقملاممدار ا نوكي نأ نكعو نلت قتلا دو دشالا بامصأي دارا نو كصع,نأ ||

 ا كلا تداعراسنلا ىف نينموناا اوةلأامل موال ةربابلسا مهنياوةةملانأ اضيأ ىورو نو:ءؤمامهنيلوتقاا :

 واوأتو ىدقاولاو نينأن ب عس درلا يهد لوقلا اده ىلاو نيملاساهن هني ءؤما هللا خو ممقرحاف ةرفكلا ىلع

 13 الا ىف مهج باذ عمها ىأقب راعا ب اذع مسهاو موج باذعمولف هوت

 كلدو ةثالث اهوجودو دخالا باصعأ لة ىلاعت هلوقري فت ىف اورك ذلوةنذ ةمدةلا هذه تفرعادا :

 | (امهدحأ) ناري سفن هسضذ لوتالا هجولا ىلءامأن ياو ةقملابوأ نيلتابةل دو دخالا باحضص مسن نأ اماانال :

 نوعا اوذنا لق ءرفك المن اسنال الدق ىلاعت هلوقهريظنو دو دنخالا باصص أ نعل كأ ملعءاعداذهنوكبنأ ا

 انلاننينمؤملا لّتقاو دارا املةرب اللا ناان أم انبات ينال لئاونادأر !ا!نوكم؛ ؛نآ(ىاثلاو)

 0 اواتقنينمؤملاكقاو :ٌأ نا ىندملا ناك نيل وتقااندو دخالا باصاانرمسف اذا امأو م-متلتقف مهملع راسنلات داع ا
 8 |تاذرانلا لاعتد وقام ديدشنلاب لتق ُىرق رق (ةعبارلا هلكساا) ءاعدالاربخ كلذ نوكسش ران اء قارخالاب |

 | هريغوأ بطحاما| اهب قرتك و :. كانه ناك اذا ةمظعْنوكتاماراسلا (ىلوالا هلكسملا) لك اسم همغذدوقولا :

 كاد ىف ناكام أ م-ظعتدوتولا تاذىفو ةراخاو ساما اهدوقو ىلاعت لوةائشل !كلذا م«ادوقولاف

 نافدب 0 ل وو لااا لامه لع وألا (ةيناشثلا لش ملا)ريثكلا ثاعلسا سدو دخلا
 1 دا لا تاونامأ مضلادو اولا كرت (ةنااثلاةلشسملا) رانلا ىلعلمشم دود_خالاأ]

 1 ” نوخالا زمر ودق همث مه ىذلا تق ولا ل ذىفاونعل عملاو لدقدا ف لل ماعلا (ىف والا هللا )ناتلكسم

 1 ١ 0 كلذّالدو د>الا باصأ ىلا دئاعرمذ مههلوقنأو هو لاك ث ادن هن الاف( ةئاثل الع 00ش دوذفو

 5 ٠ ظ لع نيدعاملا فاك دودخالا باص نا ىضتتماذهذرانلا ىلادثاءاهلعهلوقىفريعغلاوتاروك ذملا بر ا

 ]| ىلا ئاعمهورمخلا تأ (اهدحأ)ءوسو نم (باوطلاو) ككاذكسس مالا نكي هنا مولعمو راثاا|
 1 ْ أ نو.هؤملاذا عملا نوكمف نولئاشا اال نولوةةملادودخالا باعت أ نم انهه دار 1| نكسادو دخالا تاعصا

 . : | راسنلا فرطملاامئاعاهلعف ريهضلا لعمم نأ (اهب انو د) رانلا لعن وحورطم نوقرتكراشا ىلءدوذق

 ّ ا | ناكمب املعّتسص ديرت هماعثر ع لو: كل ذير عن ثم ىلع ظفاوامف سول ن ع ىلا عضاوملاو اهريغشوأ

 0 د هوكحرت هثيد كرت ناك خزانلا ىلءنينمؤملا نوتضر عيل وناكو اهيفنيسلاجاوناكن واناسقلا هنم نرشنلا
 دود الا باضص أ ىلا دئاع مه ىفريضلا نأ فطسانا به (اهثاانو) راثلاىفهوقلا هيد ىلءربصي نكن مو

 ||| رانلا ىلع نيدعاهاوناكئلتاقلاكئاوأ ن الاقي نأز وال لةرانل |ىلا اع, يلع ىفريمذلاو نيلئاسقلا يدع
 ةلال_ها لجإل مس ديابهواعفام سةئباوكساهث مهيلاراشلا عفتراراشلاىفنينمؤملا | ولالا انعاناف ||

 . || ايدلا اورسخ مما عملا وكيد واضد أن نو علنا وناك هلا كلت ىف مسمن ىلع ةلادانإ الا تناكن م 3 مغ

 || ىلاعت ةوقامأ ىدنعىأبنذ يعمهلو وقف لقاكدن< و د ةرح 20 1

2 



 ناوهنم لضذوهذنيهطملاه داع بحأ اذا هر كح ذ لج هنالحدم نيتفصلا ا: اكو لاه افتار هتافضوأ| ١

  ىفةعنوكبدقدو دولا لق لاغقلا لاق (اهعبارو) هناسحام ركنم مهدنعررةتالثنوةراعلا هدابس هبحا 0

 برطق د شنأو تةطدنا اهتفطع فدكىلا ذامقلا ةعمطملا ىفو دودو هنادمهأوق نم مياه 1

 ادودواحاهوداةاالولذ ه ةنافنخبرعلا تددعإو ١

 | ناودكلمر رس ىل_م نالف لاق اناطل لاو كالا وذىأثرعلاوذ لاغقلا لاه ش رهلاوذ ( اهئلانف )
 نازو< دقو هتمص ىلع وذم عم اذهو هناطاس بهذاذا نالف شرع لث لاش. اكو ريرمسلا ىلع نكس ل

 ميال ثمحي ةلالطساو ةمظعلا ةياعىفهناه«ىفاريرسسقاخ هلالج ل-جنوكيوريرسلا شرعلا, دارا نوكي | ا

 هلل ةفصك ل ةنوكسف عفرلا (امهادحا) نان'ءارقهبقوددجلا (اهعبارو) هيلع هلطي نمووهالا هتماظع ||
 هقابالا قبال كا ذو لال_حلاو ىلا .2لا تافص نم دل اّنالنب رسما“ ارةلاراك ا رامشح اودو هناصش ||

 ىهو ضفلا (ةناشلاةءار ةلاو) ماسمريغ وعااازهفف 'ودو او ةغصلا نيب ضارتعالاو لصفلاو هناك

 دين ابهلت اريغفدوزو < هنا ىلع ل دن ار ةلااولافالّؤهو شرحلل ةغض كلذ نوكنذ "ىءاسكلاوةزس:ءارق

 ممدميم هناي دفين ا اضي ا دعبالف م ركمنام نش رعلا فصو ىلاعت هللاَتأ ان ارو د2 نآ اردو» لب لاق ثمح أ ٍْإ آ

 | ةهلما ىف هواع شرعلا ةماغعو لعلاو ةمكحلاو ةردقل !لاكو فاذا اب وبولا سم ه تمانع هتلادحمنااولاك ْ
 هنا( اهسماخو) ةروضو انكرت ماسالا نحن شؤجلا قد هتاف + كرو ةثروص نسسو راد دل ا

 نيبو ١١ نم (ةيئاغلا 'هلثسملا) فو ذم ادي مريش لاسعذ (ىلوالا دا ( لثاسم هاو ديرب لاسعف | ُ

 ْن , نأ اما أدم اىلا دانسالا,دوص قة اّنال ف.عضاذهود-اوأ درا ناريخ دودولاروذغلا وهو لاه نم ا

 تناكناشلا ناكر اون ريخالادحاوريمللاناكلوالا نكن انامبنمدحاودتساو لكسر ا

 اولا ف لاعفال الخ ”هل سم ىلإ هب لا ذهبانبا صا محا (ةئلاشلاهلّمملا) نيدضق : نيديضق لب ةدحاوال ةمضقلا || َ

 ناميالا الءاف ناك ا ذاوذم الاد م ىنمتغع نام الل العاق ن وك ناب جوف نامالادب ركامتهلا كالا[

 نأ للة ل دن من نكع الو طاق لاو قرغلابلئاقالهناةرورنر هكا الءاف نوكي نأ بحرأ| 1

 عقواذا امال الوانتيالديرامل/اعفىلاهتهوقّنال عقب نأ نمدبالو وانا ةبعاط نمىلاعت هلن هللاهديربام| 1

 جتحا (ةعبارلا للّمسسملا) اهفعض ىنذالو ىضاقلا ناقل ذه العن نكي قو اذامنو ددلهش ناك |
 2 , الان كف.عضوهو هيلا :هنلع نفاكحلا ان نءددحال بال ىلاعت هنا ىلعدن الاءد اناا ٍ 1

 لاعن لاغقل لاق (ةسماملا ”ل5سملا) .باوثلا ىطعبالنأديرب هنا حلق لذدي رياملعبغي هلا ىلعةلاد |[
 لحدو منام هنم هعنعال ما .ءاملوأ لدي وهن تاع هيلغيالو ضرتعم هملع ضرتعال ءاريام ىلع ديرب | ١

 ةيوقعلاب مهشعب لج عنو ميزا نأ ىلاءانث دام ىلءةاصدلا له و رصأت همم هرم الراثاا ءءادعا | ْ ا

 هلوق ه ديرباماهريغن .و ءام *الامزو. نءهلعذ ةرخأ -”الاىو اندلا فم_متهءاشن هبا لاعذ وءاشاذا | /
 طم مت ارو ءاقاو دك قار ره تطرف لب دوعن انزع ةركل اني ذل لانا له ) ىلاعت | 1

 نيمو اىذأ:ىف دودخالا باصص أ لاح نيبال ىلاعت هلال عا ( طوفحم ولف د.<نآرقوهلب 0
 ْ داراو دوذملا نملديدوثو نوعرذ نأ لاو كلذ تحاضأ اوناكم- مايقاوناك ن يذلا نا نيبرافكلا | || 10

 ر دف ةروهشم مهد« مهتصقو برعل ا دالب ىفاوناكدومثو مم المونوعرف 3 اتق ةمرتزتا انطوت 00

 , عج قرافكحلاا عمنيئمؤملالا-نأ نا دوهقااو دوم نم مدة! نمو نوعرفنب رخأ ان ءىلاعت 00
 ل اوسرلا باق س.طاملو سي ذكتىفاور فكن يذلا لب هلوق ن هدارااوهاذ هو ينل اذ_هىلءةرقمةئمزالا ||| ١
 هوجو هبقو طبخ ممارو نمهلياو ةوقو هو رشا هجو نما ذة في هالس باب .لاا ده ىف نءاو الالاوحأ ةباكمت 1

 دسفهنارو نمدن طرحأ اذا طاسحناك هتزوحو هتضبق ىف مهناو مويلع هرا دق فصو دارملا نأ (اهدحأ) ١ ا 1

 ىلع باذعلا معاج اعمو موكله  ىلءر داع ناو ىتض .ةىف اذك مه ىلا عت لوقب يره مديح الذ كلم هن ' ّ ل

 نوكينأ (اهنانث) ممم ماقتتالا ثدرا اذا ىنونوةياو لف كانا موي دكت نمةزبتالتالا نا ظ

 س ار يم
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 | نال كال ذو ناصتمالاوءالّبالا ةنسفلا لصأ (ةيناشلا ةلكسملا) لمادربغ نمره اطال ارتصمصختلاف ماع |

 | ىف تسلا شعل محور اوراسلا ىلع هوضرعو نينمؤملا كءاوأ او:همارافكلا م ؟اوا| ْ

 ظ ئذلا تن تف لاب جاجزلا لاهرانلانمهوقرح نيف مْؤملا اوذمف لاةمو سامع نبا لاهتراحنلا,قارحالا ١

 1 | ةرق(ةئلاسلا "لدسملا) نوذس يرانا ا ىلعم عمولىلاهثهلوق هنمو ةقرتغا م اكدوسرام#ا نئفلاو هتقرحا

 ٠ لقي ىلاعت ةهلل !نان عاملا لعل ديك ذو دعولا اذسغ نع اورو انوا با ىلع ل دياوبوتي لن قانعذ ْ

 ١ | هوتف (ةهارلا ةعسلا) سايعْنبانعىوربام فالخ ةلوشء ادع لئاستل هيون نا ىلع لديوةبوتلا

 / د | باذعنأالاةرخ . الاف نال نيباذعل اذاكر (لوالا) نالوق قيرط ا باذعمهلو هس بادعمهلف ْ

 1 ! مسهل !سرفكدلاباذع ىلع دّئازلا ب اذعلاوه د درطا ب اذعو مهرفك ب يسن لصاسل |باذعا أوه مود

 ||| لالا نوكين أو قارحا باذ_« ىناشا او درب باذع لالا باذ._هلا نوكن ن نأ لمستديفنينم واااوقرحا |[

 0 | ةمسنلاباه ارخا يسب نأ نمحرخ هلاك والا باذعلا نأالا قاوحا ضي قارحال !ىلع دئازلاو ق ارح[ ب اذبع 1

 مسيل موجالف هبل ةبنلاءاغيعض لوتالا ناك دس لماكتف قارحالا امون هدف عقجا دق ىناثلاّنال األ ىلا ١

 راشا قدرا ب ادع مهلو ةرخ ٠ الا باذعىلاةراشلا مهج باد ءمهلف ةوقنأ (ىفاثلا لوةلاوإاف ارخا

 ونمآنيدلاثا) ىكاهثهلوق « امماوقرتحاهدو دخالارانموملع تعتفترارافكلا كذا وان انركذامىلا
 ديعورك ذا ىلانعت هنالدعا (ربكسجا ازوغل كا ذر اهنالا امك نم ىرك تانس مهل تاسحاصلا اولعو
 ْ كل: لمي لوزوغا!كلذ لاه اغا (ىنوآلاءهةذسملا) ناتائسم هع .ةورهاظوهو نم“ ءؤاادعورك د نيمر حلا

 1 تانللا ىلا ةراشا كلن هلوقو تانحلا هذه لوصن ىلاعت هللار اخ ا ىلا 5 ةراشا كل دهلوق نأ ىف مو ةةطا ةةيقدل ١

 . | هلثللا) ةنطلالوصحال هللا ىتروهريسكلازوذل او ام طار هن وك ىلء ل ديا درع ىلاسعته قارا داآ
 لأ قالا يلتملا كالهالا رفكلا ىلع هركملان ا ىلع ل دندن الا ءزهاوسالو دو دخالا باس أةءدق(ةيناثلا

 1 نمنيلجر ذا ةايسم نا نسملا ىور كلذ ف ةصخ .راكر هكنلا ةلكراهظان أو هنم فوشام ىلءزيص» نأ هن |[
 . |ارخ الل لاقو هكحرتف معن لاق هللا لوسر ىلا دهشة امه دسال لاس لسو هملع هللا ىلص ”ىنلا باعتسا

 | لتقىذلااماو هلع ةعست تالف ةسخرلا,ذخاف كرتىذلا امة مال هملع لاف هتقف باذكتنا لبال لاقف ل٠

 أ دودولاررغغلاوهودمعيو ىد وه هناديدث اكبر سجنا ( ىلعت هلوق 5 هلاش توف لصف لاين. أف

 ارك ذوالوأ تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلادمعورك ذاملىلاعت هناملعا .( ديربامللاسءةد حملا شرعل اوذ
 ' د عولادبك أتالاسشة دك ًاتلاسدمعولاود.عولا كل ةفدرأ ا.نا”تاحلاسلا اول_عواونمآنيذلادعو ||

 1 ا هذخات اهرسطظتو مقافتإو فع اضن دقف ةَد_ثاانفصوااذاف فنغل اذ خال اوك ٌسطمل او ديدشا كير شطب نا

 . [امكصوأ ةئثملا كاما ميكس هنا لخالد نكمل لامهالا لال هلاهنءا نوكمال رداشا ااذهنا مدي دش مبلأ :
 0 || مدت نط ءاءادس» كد وه هنا لاعتا ذ ولف ةءادقل مونىلا مالا !ذاهريشأتو ةحلسملا
 0 5 لهنا سامع نبا لاقل امال ا لحالال بسلا اذهل لاهمالا كاذف ةماقلا فمه زال محا مسه داسبعب 1

 || مدعو ىد وهدا ةلوقنم دارا اوه كاذفاديدج الح مهدتعت انما ورعصي قح رانلا مهلكأ أن موج ْ

 1 1 | تاهروفغل(اهلثأ) ه0 يوفنتس ” فلة وقشر هودعولادك أ: لاه 0

 0 0١ ١ قاد لاسغفوتلابت مناع نا امالممروةغدناانشاصعا لاقو: باننازوفغلاوهتةزتمملا |
 | هن : الاوحد_ةلا يبونال يجاولا» ادأو بحاوكثث اءلانارغغ نالوءاشنن 1كلذ نودامر ةغيوهب لرشد ا

 ]| نيرا اراك ا لوقاذم سنا (اهدحأ) لاوقأ همقو دؤدولا (اهينانو) تنل ضرس روكا ْ

 |[  ريسلتا نم لق رنا! نوكد نو ديالو ضر علان ”رشلاوتاذلا» ىضشة ءريملا ناف ةدلقعلا لال دلل قباطمودو
 1 أ ألد راع ردي ىلا لا انيينانثو) تاذلاب ايوب نوكمف اريخ نوكي نأ ديال ب تااغلاف

 1 دودو نوكين أ زو<ةخالا لهأ ضعن لاق ىرهزالا لاق (اهئلانثو) لوالاوهلولاوءازخاوةرهغلا | ا

 3 هتاذ ىف ءاكنماوذرعاسأ هنوبحو هنودوب نيل اصلا هدا عن أم انعمو نواو بوكرك لوءةم ىءعالوعت ْ

 ا
 ا
 ا

 هنافمو
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 ”هلصامو ةشاثلانأن اي تهقكا للا نوح عم لت دن ىلا ىغاملىفماللاو"هلمةثل | نم ةففخملا هدنع نا تناك

 نوكستف لقب ندامأو هلم ءاشلتناك ع 0 ةشاتمنانوكستو لدقامعو هللا نمةحسرامفةلوق ىف ىتلاك

 مسقلا باب ىف رخآ الاوازه (امهدسأ) ا

 + !ةدسءىلأ وىل ذاكل وأ

 ىفء؟نوك:ىتلا ةفيشللا نا عمالا ىنععامل نا ىتعلا م زو للا نانمش قا نامل وءركلاف ديدشتناب | |
 انضيأ اق سلو ره نم فا اذهنا ناس " الانف سبل (ةيئاشلا ةلكسملا) ليذه ةغليف ةدوسوساهلا

 ظ تاووسلا كَم هللا ناهلوقىف مومعلا ىلع ضرالاو تاوعسلا ىف ى#ءملا اذ - منيب ىلات هنا مثتادوجوملا |

 | ىلاعت هنا ىلا عج رت مالكا ةةةسو صولا ىلع ناسسنالا قس فاني الاءذهىف هيو الوزتنأضرالاو ْ

 اما تاذلاقلطم ىلع سغتل اانا اذا اذه نو ىم قولخم حام ثدعدوجولا ن 2” اوساملكّنأ مسقا ظ

 اهلاظناس ىلاعت هنوكنمدارلا نركينأ نكم!ة.: اوما سفالا ىهو ةسفدمااسفنلا ىلءاهانلجاذا ||

 هنواغ هم هفاس نمو هد دي نيب نم تابقعماا لاهو ندتاك اماكن اقفال كطع ناو لاهو درت سيق هيدلالا |

 (اهنانثدإ ار وشم هاقلي ناك ةماشلا مون هل جب رت قت اهلءاسو !هةمقدهلاسعأ هراع نويتكي ةظفط اءالؤه ا
 هيوىلاهضرقهسقررو لجأ نانفالا قوتشا اذاءاهلجأ اواهقزروا واع اف طة اهماع اسأل سفن لكذا ْ 1

1 

 نماهطغع اهفاس ا ماعإ-أ س هن لكنا (اهثلانأ و) هنوةحتسناب نوز اصف ةرخ ٠ الاىلاسيرق نءنوة رص

 ها او ىماوع ١نا ىلع مسقأ 1 ىلاسعت هلال ءاو" ىلكل الوقاذ_هورباق اا ىلا اها سي ىتس

 عئا رمشلا تقباطت دقو ثامهاا مها لمس ىف ىسو دم نأ د- أ لكحا ضخ |

 تةفدلاة.ءاملا ص قفذلا (ىلوال ا"هلئثسسلا) ل اسم همفو (بث اريل او ٍباصلا نيب نم حرخ قفاد ١

 هنافاوفلتخا اه وذدم ءالا نفع دوو ىقفدملبو بو.دهىأ قوة دموهو هتدمصىأ“ 3 ُ ١

 ننالو لبانو سرافوع ركد لانغب اكقافدناو د ءانعم حاجزا لاه (لوالا) هودجو ىلع قفادةناتتسو مل
2 

 ىف ناك اذاالؤعنم لعافلا نولعس مهريغن ءاذ-مل لعفأ زاطا له او ءاَر رفا مالوش 1 ٠

 هروويتا ننركلا قدا ةزدببصلا انوفا الا وقد يودتلا بكل فري 00|

 أن !ني رسمملاض هب لوق (لوالا) نالوقهنفف لوالاامااذام نع سفثلا طفع ظفالا!ذاه نا ناسا
 ||| هدوجو هج رتيال هناف ن نكم لكذ نممهتلا ىوسدوجوم لك نالذ نرحل اىفاما ىلاسعت :هتلاوه اطفال كلذ |

 هناذا بجاولا ىلا كلذ سوت 2 رمالاهمدعىلع
 : قا هئاقباو هسا ىذلا مو.سقلا هنا صوم

 : نا(ىناثاالوقلاو) اه راسم عيجاهتعاعفادو اهعفانم ع ”هيابلاولسو ايلات نا ناع لاس | ْ
 لوق نم ظفايامد_ءعق لامألان نعو نعل ن ءلامو ءاعدح مكملع ل سربو لاه منك ئالملا م هانئالاك لذ ١ ا

ْ 

 ظ نأ (اهدحأ) هوجو همفق اظئالا اذه هانذح ىذااام هناوهو '(قاشلا ثصلااما) هللارمأ نم 1

 : ممادعمهأدفغناغا مهام لمت الن هلو ةكل سو هلع هلا ىلص ى !!ةيلستو رافكلا ديعورلا عبري ماحو ١

: 
 ةفرعم ىلع ةءدقمأ دمملا ةفرع نا ىلءاوقفناو داعم رعمو ًاأدمملاةفرعم تامهملا مهانا ىلع لوقعلاو

ْ ١ 

  0ءام نمولخ قاخ مناسنالار اطاملف )ل اسقف أ دما ىلع لدي كل 3 د٠: ىلا عت هنأ دب بدسا اذ بيلقداعملا |

 : نومسإ مهنا (ىناثلا) هيوسس بق كم1 د هنا حاجز لاركذور تو نياو لبو سرفو عردوةئأ ص انو | :

 ظ ا ع هةوةكو مان لءلو بصان مهو ماك ترمءمهأوةك تعئلايهذم ||

 08 بارلا) بضن اذا قف ديءاملا قف د براق باك وريخ قف اد هوه وزوكلا بابصأ ادنعء ةريطلا ف لاقيو |

 يسم رق(ةيثاثلا'هلعسملا) زانحلا لسس ىلءءانملا ىلع كلذ قاطاانقف داك ل انعاملا تعاصألا ْ

 أل فخ نم ئمرافلا ىل_ءوبأ لاه ييلاديدشنب ىنملاو ةزجو مصاعةءارق (ةيئاثلاو ) مبملا فيفتي فو

 ْ اطرد قالا ندضال يطل اول الا سد انو كاكمثاام هلو ىف اك ةنئانلا هدنءنا| |

 1 نسفالان ءىورو تاءفالا يعج تلءفاسأ هياكل أس لو

 ٍ اء نيزيس نيا دنع ثآرق نو عنا لاق برعلا مالكفالا ىدعاملدجونملاولاه مهم

 ١ اهطفتا اهذاحاوملعاسا سن لك ءاّرغلا لاه (اهعنارو) اهلعهتلاردهامالا اهيصيالف كلاهما يطال ا

 دمع ةتتلع د د:



 خالف

ا عت هلوقكم 5ك اله برق ةطاحالا هذه نم دارملا
وبقوتوانم هلل طاحا دق اهيلعاور دات ةنملىرخاو ىل

 : روج دب رد عبر ةا

 | ىفءالؤوذلوقي الهلا ةفراشم نع ةرابع هلك اًدهف مهبطسح يبا امطو هلوقو سا :لاب طاسسا كدر نا كل

 ْ مهاقعي دصرموهقا مب لاع أ مهلاسعأب طم هتلاو دارا ا|نوكي نأ( اهم انو )ك الهلا اونراشدقك_ذكت

 || (ةوالا "لسا ا) لاسم هيفو دم نارقوه لب هةوقوهو ثلان' واللا ذدعب هومر ىل _ىلاصت هنا ع اع
 : ْ موقةواقشوم وق داعب هيف مكحا لف لديتلاوريغتلا نءنوهمدنت نآ ارقاد- ٠ نأ وهل ةاعاذه قلعت

 ٍ | ةيلستلاتابحوم مظعانماذ_هنأ ل الو هءاضرلا بجوف هل لو هريسغت عنم ا موقن ءموقىذأتبو

 ش اءاوولاحوللاو جول فر معي نب قي ًرقودسحي بر نآرق ىأ ةفاضالا دبجمنآرق كرف ( هنأ :املا هلكسملا)

وفحما حوللا هسيف ىذلا ةعباسلا“ امسلاقوفحوللا قعد
 ْإ | نانا لاف ن آرقلل ةفص عفراب ظوف<ئرقو ظ

 ظ 1 ىرخاّه يآ ىف لاهو طوذحمح ولىفانه_هلاه ىلاعت هنا (ةقلاشلا 'هلكسملا) نوطقاا هلا اوركذلاامازن

 1 ةوكماد_او طظ وذحما حوللاو نونكم لا باكا نوكي نأ ل ه-:هف نودك بات حصص ىف ميركنآر قا هنا

 . [| نورهطملاالا هسميالىلا عت لاه اكتوروطملاالا هسعن أن عاظوفت هنوكدارا ا نوكينأ لمت< اظوف
 . [|| نوكنأ لهو نييرقملادك اللا ىوس هلع قلختا عالطا نع اظوغ# هنوك دارا نوكينأ ىله: هو

 07 ف داما حدا *حوالا نا نيماكتملا ضعب لاقت (ةعبارلا هلك ملا) لي دسوريمغت هملعى رحال نأداردملا

 0 لعاهتناو هيؤيدصتلا بو كلذبةدواوران“الاو رابخالا تناك اماو هن رقيقا

 (داسعملاو ديلا ةف رهم ىف ب .غرتلا ىلع هلمْشم ىهو ةمكم هبا ةريثع عبس قراطا 5 دوس)

 0 (مي-رلا نرلا هللا ميس)

 .[لارأك ؟قاعت هلالعا (ظفاح اهللعامأ سفن لكنا بئاشل امها | قراطا أم كار امو قراطلاوءامسلاو)

 ١ امأو ةسسعاهبراغمو اهعلاطمواهريسو اهااكشا ىفاهلا اوح أت الرمقلاو سعشااوءامعسلا رك ذدواتكتصم ىف

 || نيلسملا لوق هملعلءاذلاواراهت قراطا !نوكيالذ هرنغوأ اكو كس ناكءاوسال.1 كانا املكوهفقراطلا

 ١ | برعلاو اهورط هله لرلا قأن نأنع ىهنمالسلا هءلعهنا ىورو لمالا قداوط رش ن ,مهقق ايد وعأ م ماعد ىف

 ظ قراطااو لاقامل ىلاعت هنا مث لسللا فرثك الا ف لص امنا ةلاسخل ا كل: َنال ل ان ! ةفص ىف قورطل | له هدست

 | ئث لك ةشسع ني نامفس لاه قراطااامالار دامو اسقف ه:مدارملا ةفرعم نع هعماس ىنغت بالام اذه ناك
 | متبرق عادلا لها كير دي امو هلوةكديريخ )كير ديام همفىذ لكوهبلوسراربش ا دقق كل ارداامثنآر ةلاى

 0 | رعلاوربلا تادظىف هبىدتعىذلا مهااوهوردقا ا عمفرنأشلا مانع قراطوداىكأ ب نتقاكلا مهلا لاق

 م ْ هزخولانقا هولك لا نسوان (ىلدالا هلكملا) لئاسمانهشو راظمالا تاهو أ ىلع هب فقؤنو

 نم علط هنا (اهننانثف) هسعق دب ىأ هور ديهنال 0 عب ع وسمو حو (اهدحأ)

 ذف ىأ هرقثض ناطمثلا هب ربئذلاهلا ( اهثئانثث ) ئثلا ب ةثبىذلائ كاكءاووااىفاذغان قرمأملا

 ا ذارئئاطال لوة:برعلاو مودا ! ىل_ءعفترملام هتاوهيتاشلا, كلا رغلا لاه (اهعبادو) هق رو هسذ

 لإ ل_للانو دي هنالاهراط وكي ما |فصوامت ا (ةقانلا للكسسملا) بةئدقاعافترا«اهسلا نط.ب ا

 1 م<أاهلوق اوفا (ةقلاشلا لة ملا) دكصب ىأ ل !قرطي هنالو اهراط ىب يجدملا كلذنأ تفر ءدقو

 هنانورخآ لاهور سخ ىفا ناسنالا نا ىل.ةاك بدون تاب يجرح او ولا

 || نورخكلافو تاوع-عيس كس رون ب ةئي نال لحز هناءارغلا لاو اءرثلا هناديز نبا لاق هذين م
 - | انأ نا ىور ) ةفىنارلا هلكسملا) بقا.” ٍناهث هعدتافىلاعت وقل نطابشلا يبجي ب

 أ ارانمخام' التءاف مخ طغا ذا لك أي سااج وهامجبف نلوزيخي هاف زبوةيلعاق ا ىل لص ىلا فأ ب
 ' [||تازنو بااطونأ بحمذ ةقاشانان ءةناوهو هب ير مخ اذه لاةف اذه م عك
 ظ | هفواتفا- اهلعام سف لكن الاسذ هملع مسقملا وك تح زال ىلاعت هلا لءاوةرو.لا

 الإ قاسكلاو عئانوورع فاوريشكن باذءارق (امهادسا) نانءا ارتاملهلوقىف(ىفلو الاهل 5_#لا) ل" [نه
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 هناك سلق او» تاقرم هتلا هذ فه ىل_ءرداقلانالوةءلاهئادن ىفررةدقو هناصسهملعل ديامرك ذم دقن ْ :

 ةتددراذاةودلا تهحرردصم عدرا( ةيئاثلا هلم ملا )دوك ذااكناكر وهلا ديا كلذ ناك (افىلاعتو
 ناسنالا ىلا عجا رهنا برةالاوهو (اههلوا) ناهجو هيف عجربي رتثوث ىاىلا هعحر ىلءهلو:قئناكسأاو
 لق ىلاءتهلوةكوهو ام هدر ىلع هن روم ل .هدردقي نأ ب جوءاداناسنالا قاخ ىلعر دق ىذلا نا ى وعملاو
 لاه مث ناسنالا ىلا دئامريغريعخلا نا (امهذانو) هملعنو»اوهو هلوتوة“ لو أ اهأشنأ ىذلا امدح

 (ًسبأىورو باصا | ىفءاملا درب نأ ىل- لا صذااودم ركع لاقو لل الا ىفءاملا درب نأ ىل_ءرداق دحام 00

 ركل ا نمهن ددر تشن ا نابح نب لئاةملاقو ليقناك امامنا فالادر ىل_ءرداههناذلا صل نعأأا ١
 موب ةوقدل دهشيو مصأ لوالا لوقلا ناملعاو ةامنلا ىلا ابصلا ن هواصلاىلابا. لانموبان كالا( ٠

 أ ةءانقلاو ثعيلال وتلا ةعص ىلع لمادلا ماقأ 1 هناصسهنامث ةمامقلا مون همي ىلعرداه هنا ىأرشارمسل اىلش |
 (ىوالاةلثسملا) لاس وو (رصانالو ةوقن مهلاقرت ارمسلا ىل د موب) لاةف مومل !كلذ ىف هلاح صو ْ

 ىلاوأ تئارتلاو بلصلا ن م هح رك ىلا هع رب هرمسقو ' املل هعسر قريعطلا لع ن هو هعجرب بوم مولا

 ريتش ىأ لد (ةمئاشلا :لكلا) موملا كلذ ةّوق نم هلام ىأ وق نم هلاخ هوب فراغا !ب صن ىوالااةلاسملا
 انههرابتتالاوءالّالا ةيفدكفو لامعالا نم مىخأامو تاننلاو داَقعلا نم بولقلا فرسأ امرئارسلاو ظ

 هتاعضرعتةماسقلام ويناسنالا لابعأناانوهر ابنخالا ى-«ملافقلاءركصنام(ل رالا)لاوقأ ا
 اهوتكمال قداطموه لهزوكاذ ذملا نأ لءمامهلا-عأ لمص اف:اهينةكم الملا تدتكىلا ةفيصعلا فاضي ظنو أ
 هد.عيرغةيعستلاوذهوءالدنا عملا اذه ىعس نأز اب هجولا اذه ىلع ةعقاو ةمايقا' مول ةيساملا تناكأملو
 لامذالان ا (فاشلا هجولاو) .هولم_هديلامو هواعام لص اب املاعناكناواناجضماوءال- !هدابعل

 ناك ايروامبق هدطابو ام- تح رع اظنوكي له برف اههوول باقعلاو ناوثلاهباع قسما 5

 عارلا ه_جولا نارهظي ىت- عجرتلاو ةضراسعملا نم ةضراعتملاءوسولا كل: نيب ريتمداماهراشْساف سكعلاد ||
 وأمن نو هلوةك هناتما ىلع عقب وئشلاراهطظا ىلع عقيتوليلموبأ لاه (ثااشلا) وهام حوجرملاووهام |

 ةمامقلا مؤ روم ربعلا اول انياز رخو ىلا را رمسلا نو مقل ملا مولا وهلوتد مرابخأ| 1

 اهعضنم 3 رمشم هه و ناك اه !دأ نم نه عب هوخ ولا فاش وهوح -واافانز رن 1 ةأهتم م نقلا |
 ناسنالا وق نالم وءلا كلذ ديعلل وقال هنا ىبعةي الا تاد معلانلاةهئبسلا رغأ ينو داك

 رضانالو هلوّدب ىتامىاثلاو ةوقن نم هلا غىلاعةهلوةب ى:ملوالاف هر خ نسمة دافت مو هتاذا وكت ناسا

 ىف هرمي سصانالو با ذعل نمل ام هسفن نع اه عفديةؤق نمهلام عملو | ش
 : ريد ورجز هنا كشالو هعفد

 نم دحأ الو ةْوَمل| نم؛ئ هلام لدق هناكمريثكو كلذ لما ىننل ا هجبو ىلع ةوثن مدل اوقف نمءلوخد مود
 اموبا او أع وك ةعافشلا ىننىفةياالا هذه: نأ نكس (ةعبارلائملا) راصنالا| ١"

 || عجرلات اذءامسلاو) ىلاعت هلوق مّدقتام (باودخاو)نورصصام هالو هلوقىلا اًءءش سفن نع < سفن ىزحتال | : ا

 ني ' رذاكلا لهذا دم كحح درك ًاوادمكن و ددكي مهلا لزهلا وهامو ىلهذ لوا هنا عددا !تاذضرالا دأ 1 ا

 ءاسلاو ةوقامأ رخكامسق سسق أ داهملاو دمحوتلا لل دنم غرفامل ىلاعتو هناص#-هنالعا (اديوروهلهمأ | ١١
 2 ريدة غللا ةمئارتاسو حاجزلا مالكن | مءاورركشوئ م هنال رطملا عجرلا حاجزلا لاق لوةنةعجزلاتاذ | ْ 0 ٍ

 (اهدحأ) ءوسوزاحماذه نسل وزاضا لعب لعام ع ليرطمالاعوضوماعتا سبل عجزلات أى نأ ٠١

 ىرخأد عدة ما دئاع هنوكلر املا |ذكف هب فوردلا ل_صوو هنداعاوهو توصا |عمجرت نم هناك لاهم! لاق :

 هعجرب م ضرال ارا ن نم*املا لمح ناسا نأ نوع زراوناك برعلانا (اهناثو ) اهجرىمس
 ماع لكى عجريرطملا نا (اهعبارو) عجربل اعجرهومسف لوافتلا ودار مينا (اهئااناو) ضرالاىلا ظ

 رظاات اذ ىأ مخرلاتاذءامدلاو سابع نبا لاه (اهدسأ) ٠ لاوقأ نب رمسغملل لوقنف اذهتذرعاذا | 5

 س ار 1
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 | ادع نابت ا 2 . (ةثلاشثلالثسسملا) بلاصو بلصو باصو باص تاغل عبدأ هيفو نيته بلصلاو ْ'

 أبت رثه سقلاو سعال اق ةغللا لهأأ عمل رفاذعوةس رتكلذ دم مظف لكو ةدالقلا نوكت تح اهردص
 ءاملانم قولك داولا نا (امهدحأ) نالوقثي الاءذهىف (ةعبارلا ل ملا) ٠ لص لاك ه لوم

 لجرلا باسنماح رذ ىذلا«املانم قولخم هنانورخآل اهو ةأرملا بثارتو للبرلا بلص نم ج رخي ىذلا
 باصلا نم راخ لجرلاءامّثأ (لوالا) نيهجوب هبهذم ىل-ه ىناشلالوقملا بح اص او هيئئارتو ||

 (لئارتلاو بلصلا ند نم جبرا امل انه ل هع الريد ةنلا اذه ىلعو طقف بئارتل | نم حجراخت :ًارملاءاموطقن

 وهكلذب ف صوب ىذلاو قفاد٠امنمقول#ناسنالانانييىلاعتدنا (ىناشلا) ةناالا فال ىلع كاذو
 نا ىلعل دي كل ذو بئارتلاو بلصلا نيب نم قفا دل! اذه ىدب حب رخي هنانهفصو ناب هملع فطع مث لحرلاءام

 نئشلل لاقيت أزوهنا ىلرالاة طا نعلوالا لوقلاب نولئاقلا بابا طقف لجرلا ءامنم قولممداولا ||
 . أ نا د>اولاءىئلاكن اريصيامهع اجا دنع ًارملاو لجرلا نالورمثكرخ نيذه نيب نمحر ذي هلا نيش ابنملا ||

 ا 0 اانا لكلا ىلع ضعبل ا مسا قالطا بان نما ذ_هناب ةذاشلا ةهطانعاوباجاولانه انفالااذه

 | نيئاملاعو تنم قواذعدلولا تا لعل ديكذلاو اولا مث عومجملا ىلع مسالا اذه قلطا اةفاد”ىنملا ىعسق |إ|
 1 ١ .ازك ذدلولا نوكب لجرلاءام بلغ اذا لافت مال هيلع هنا ىور هنالو ىنكيالفريغص هدو ل_-رلا ”صمثا ل
 . [| لوقلا ةمصص ىضتقي كاذر هيشلادوعباميراهتاىلاو اهلافةًارملا» ءاملغاذاو هيراهتا ىلاو هذلاةيشدومنو ْ

 3 بئارتلاو باسلا نيب نم جر لوف نمدار ا1ناكنااولاقفةم”الا هذه ىف ١ ونعط نيدعلملا نا لع ءاولّوالا

 | لصفتيو عبارلا مذهلا دل ضف نءداوتامناهنال كلذك سهالا سلف عضاوملا كالتنم لصف امنا "يملا تا |إ]
 ْ : 1 كلت لم ه-:مداود نالا دهس سمريصق همدصاخو ةدهدمط ودع لك نمذخ أي قس نديلا٠ا زجأ مب نع أ

 ْ 8 فاذا رااناك نار هناضعا عوج ىلع فءذلا ىل و2:عاسجلاىف طرغملان اف كل ذاوءانضمالا

 || غامدلا هبي هتروص ىف هنا هدلع لءادلاو غامدلا فى رتباماهئانرجا ملغعم لب فمعضوهفل انهداوتي "يملا |[

 ار قةسم نال ف.عضو هيغل انه ىفمل ارسم ناد ارملا ناك ناو همقمع ىفالو أف ءضل ارهاظز هنمركسملانالو |

 | كانه "ىفاح رك نادا رمل ناكناو نيتشسل ادنص ضعبلاءاهشمب فلمقو رم هو ينل ةسعواوه ىلا |||
 أ لوو نوما ضمالا ملأ ا!كشال (باوحلاو) كاد لما قعلدي سمان الم معضومهن |
 اوفو ندبلا مدقمملا ةلزان ةردكسص بعشالو بلصلا وهو عاضتلا ىهو ةغلش غامدللو غام دااوه "يملا ||
 | ةمغيكو قاادا اون ةيغيكف مكمالكتا ىلع ركذلاءنيوضعلا نيذع ىلاعت هق'صخ بيلا اذيهلغةسرعاا |||
 | (ةساطناةلثسلا) لوبقلا ىلوأ ىلاهتهتنا مالكو ف عشانا اومبهولا' ضد "ىلا نمءاضعالا دوب ْ

 لأ رهظأ نمراتنلا عناصل ادوجو ىل-عةفطنلا نم ناسسنالادا وبةلالدنا ٍباَكَسلا !اذ_هنم:عضاوم فاني دق |||

 ظ أ ' ةداملانع هداو' نوكسةزثك أ ناسالان ديف ةسحملا تاسكرتملات! (اعدحأ) ءومحول لئالدملا |
 | ىلع هعالطا نمرثك هسفنلاوح !ىلعناسن الاعالطانا (ايناند) رات ل ارداشلا ىلع لدأ ةطءسدلا ٍ

 / أ هدالوأ ف لاوحالاءذهاناالاةدهاشمن ا  (اهثاائثو) متاةفالدلا هذه تناكمرجالف ريغ لاو حأ

 | لالدتسالان اوه (اهع ارو وقاتل عناصلا ىلع يلالدتمالا ناكف ةمادت انوا ارئاسدالوأو |[
 اا رمشملاو ثعبلا ةصص ىلع اعطق لدي كاذكف يكل اراتنلا عناملا دوحو ىلء اعطق لدي هنااكبابلا اذب-م

 0 [| عي قلي نيدلاولا ندب ف ةقرغتم تناك ءا زحا عاهجا بيس ناك امغازا-:الاثودس نال كلدورمشنلاو الإ

 ا 1 دعب هنا لاقي نأ بجو ابوس اناسنا اهنم قل ىقيح ةقرفتملاء ازججالا كالت عجج ىلع عئاسلاردقالف ماعلا ظ
 | اذ_هلوالوأ ن ناك اك انوساةلْس اهاهحو ءارحالا كلم ع ىلع عناسل ار دقي ناو المنار قرغتو هنوم ض1

 أ (ردانقل هعجر ىلع هلا) لا فداعملا ةمص ىلعه_تل الداضيأ هملع ع رفأدمللا ىلع هلال دىلاهنيبامل رمسلا |[

 | (لوالا)ناهو هبق ببسلا وفرك ذ مدقتي لهنا عم قلاغلا هلا قريمطلا (ىلوالالكسملا) ناتثسمهمفو
 .ٍ | نكلواطفل» هرك ذ مدعي ناو هنا (ىفاغلا) هعحر ىلع رداه قلخ ىلا كلذ نا ىعملاو هيلع قلخ ةلالد |

 ملا
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 ف مم معووع ب“ جيسل يس ل

 اذوجيوا يورالاهما ليقهت "كرد الاتعنن رك أ ود هنال ثا اشثلا هب ولا فانك ذام وهذ الاف ىذلاو |
 أ انئاو همامقلا مول »ىلا ديور مهلهمأ | لاه م َّ همهنم (ةسنانثلا ارلكلا) لمعت هريغ مهلهمأ ىأ ١ لالا نرككتأ |

 نالىلوآلوالاو ردب مولا اديور مهلهما لاه نع مهثهو بد رقتاوهاملك نامل- ءث يح نم كلذرغد

 نأ كلذ عم عن دسعالو لكدأ ام ءةرح ٠ الا ما ىلع ل اذاو لكلا ميال تاوزغلار "انفو رديمون ىرج ىذا

 بغزو مريع ناهز موقلر ضو زل ذ لو يغوردب مولان ب دلا عأ هدلجب ىف لح دي

 لعأ هللاو تاعاطل ىف موب رط ف الخ ىف

 *( هكتار ا وحال ةررخلا |
 (ميحرلا نرلا هنا مسن ) 1 | ١

 ناملع ا(ىوحأ“ انغول فن ىرملا حرخ [ ىذلاو ىدهفر دق ىذلاو ىو ف قاخ ىذلا ىلتالا كدر مسا مس) | |

 نا( اءهدحأ) نالوقك رماهلوقف (ىلوالا هل سملا) لت أسههمق ىلعالاك رمل امسىلاعتهوق 1

 ىلا .ءث هللا هي زم ىهالادار او "لص ص مسالا نأ 50 كلف هنو دقت هللا مم مءاهيزغخ امال دارملا

 نوكلف رخال مسن ءْو 0 ءاةةزثدار نأ (اهدحأ) نال اوحا امذالا ىذلوالا هحولا ىلعامأ ْ 5

 (اهناثد) ةمانملا نار ةليسمو تاللاب مصل نوعسسي نوك كا ناك امههناب ءريغ ىك دينأ نع ءاممكلذأ

 ءاوةدءالاو ناكملا فواعاان ىل_ءالارسفي نأو هناك س هوس ىف هتومث حمتالابع ام“ ارمشفيالثأ | 1

 لاذشالا نعناصن نا (اهثلانو) ءالتسالابءا اود_سالاوراددق ةالاورةلانولغلارمسفي ليرارةةسالاب | ْ ١

 ىلع فوقولا دعو ”لفغا ا دنع ءامسالا كلتركذي نأ همف لخديو مم اءدلاو عوشملا هو ىلعال رك ذلاو 0

 كو رعو كل ءاهتلزنأ ىتلاهئاعسابم دع ىأ كب رم ايس دار ا توكينأ (1وعبارو) اهةةاقهو امتاعم 0

 ماعلا كرر مس 300 تاما هاجوشب 100000 وءدالةهلوةكهواع*أ امم للا

 قلد رمسسأب لص ىأ ىلعالا كرو مس عه س (امهدحأ) َن اىهأليوأت ١١١ ده نم مالك !ادودة

 قرفالءا رهلا لاه ايف قوتلادرورتاءامسالابالا نر دبعلارك يالا نأ قاثلاوةيدطصتلاو 'اكملانوكرمشا ْ

 ااا كاز راب قعنال قرفام-_مو ىدهازلا لاعب رض رممعأ مسا 0 ١

 (اهماخو) ءوسلا نم مسالا هز زن ىأ كير م ميسو نولطبملا ل وقبانع هولعو هي زتت نك« ىتملاهعماركذي]ا ٠

 اولا لطم وول ا 00 ا ةقفلاةزخرطالاسز ا ا 1 :

 الا داررك للا ناار لاغتهقلاف تصاب ذاتاسجعالو فورس نم ةنسفازم تا اكل 0

 د.سالافو ىلاعلا ساحلا ىلع مالس لا ةباكمرك د د- عو همنا جس لاقمف هعسا ركذ. لبوه ركذيال ةماظعلا | ١
 ا ميهست هولا اذه ىلءلوقنو ةغللا فةروهش ه ةقيراط هذهو مالسلاىأ ءاكتلع مالسأا م ءاملوذلا ىلا + | | 1 ٍ

 ١ لافام ىلع ىقش الاعهشارك ذ ىلءاجهس نوم دق "لم اعمرافكلا لما عبالنأ (لزالا)نيوو لقحه 0 0 ا

 ىلاعت هللا هيزن"ن ءةرامع هنا (ىلاشاا) مل_ءريغباو دع هتلااومسدف هللا نود ن منوع دينيذلااوبستالو | 00

 «' تتسلاس ماد هب ناي ناز قاما هاجس قود عن[ قو هامق ؟قودت انيس فو هلا قاب كيال لا |

 ٠ .هلاعفأ ى ام أو ةسقانالو ةهانسمالو هئدحمت تسيلابهتادقتعيناف هتاف ىف امأو ضار ءالاورهاوذلا نم

 ا

 ْ ناد ةدمناوهةلزتعماتااهورومالان هلأ ىف هلع دال ضارت_ءاالف قاطم كلام هنا دة -تهد ناف

 ءاعمالامالا هنارعسركذيال نافهنا-أىفامأو هب ىضربالو عيبقل ل ءفبال هلاو ن-سح باوصوهذهلءفامل

 ٠ نءهجوباصق:مهونال ىت اء ءاعسالا,ال ارك ذيال نأ ومد كازا ددعاماو اناس ءاذ هامف.قوتاادروىتلا

 ضخ امالب هبلادوعب عفنل انفلك ام هنا لعب نأو هذ هءاكشاىامأو دريل وأ ام نذالادروءاوسهوخولا

 ساننلانم (ةماشلاهلّء.سملا) ةلزتءملا لوقوهام ىلع دارعل!لاصم ةياعراو أ انا وقوه امىلعةكلاملا ْ
 نحصل دعبل نكت لالدت«الا ف ضودلنانا لوقاف ىمسملا سفن م ءالانأ ىذا الا 1



 ا

 © < ب

 | نامزالارو سم ىلع لاح دعب الاس اهتوج نمن وكي ىذا ارينا ءاطعاءاعسلا عر ( اهينانثو) رطم دعب رطمل عرب
 1 انه سغمدعباه رواه سم ع رتودرتاهناوه ديز نبا لاه (اهثلانو) ةلىه دع رم هيطعت أ اعجر هعجرت

 | ذئءونىلاعتهوق هنمو ىلا وه عدصا !نالءاف عدصلات اذ ضرالاو ىلاعت هلو قام آلوالاوهلوقلاو

 ًاوهد_هاي لاهوراصمالاو تاينلا نسعؤشنت سامع نب الاه لاوقأ نب رممسةملاو نوقَر هد كآن وعدت

 لا هنال ضرالا ت اين عدصلا ثمالا لاهو اليس اس اس اهمف اله جو ىلاسعت لاه اك ذفان قي رطو قشام نب نالبدلا
 ٍ ةمفد .؟لعج اكهناصس هنا لع او ضرالا عداص هنالاعدص تايذلا نم“ م« اده ىلعو هب عدصتس ضرالا عدصد

 5 عجرلا تاذءاهسلاف تابنل | ةقلخ ةيفيكم سلا اذه ركذداعملاو ادبملا ةفرعم ىل_ءال.ا دن او.لس|ةقلش
 ْ الا نعلم لع 0 ا

 1 مق هممو لطاملا نع اجب 12 دلل (ةياشلا ليسا كمآ فتاناروك ذل

 / هانعم نب رسفملا ضءب لاهو عازنل اوءارملل عطا ىأل هذ لوق اذهلاّيو مك اناهعطقوهو تامو هللا
 ما وهامولاه مث بعلل املزني لو دل اءلزن نآر ةاانا ىنعااو بعللاب ىأ لزهلاب وهامو هلوَءا قد د _تهنا

 ١ : اذهودلسا لسسريغ ىلعن روكي دقو هنأش: ماق»الاو دلسا ل .دس ىلع 4 ذيدق لصفا !ناسا انا ىئعااو لز اان

 |! ىهنا مهاوقكت اهبشلا» اقلاباهنم هوجو ىلع دكا كل ذو ادمكتو دكي مسمن لاهم كلذ نم عضوملا

 1 | نملجر ىلعنآر ةلااده لزئالول ادساواهلاد ها | الا لعدأ ميمر ىو ماعلا حي نم انئدلا انئامحالا

١ 
 يمت بنور ايونججوار اقرار ايعركيمام تتابع باوور 0 ءافعنيتير ةلا 3

 "رواق لاغد اهلثن نوي ناعوت 1 لام لادا دءالعاو

 انيلهاملالهجقوذلهكت « انيلعدس انلوالالا
 اوه مهب ىلاعتءديكن ا امم :انق) مهعداشوهودقانوعداخي مه سفنأم ماسن أف هقااو ىلا عت هلوقكو

 لوهتستالو مهكالمب عدتال ىأ ني رفاكلا لهذ لاهم ة ةرغ ىلعمهذخأب ىتح م ةرغك ىلع م هانا هلاهما

 .نبفااخو رركفا ديور مهلهما لاةفلملق هيرومأمالاهمالا كلذ ن انيب مسهل اه- "انهم ال ىلا تدل

 ةدسعوبأ لاق (ىلوالاهلث#ملا)لثامانههوربستل او مالسلا هملع لوسرلا نم نيكستلاةدانزل نيظفالا

 دشن اودورديورريبك نا
 ش دور ىلع ىثع لك هن 11 هحشم* اعل امدلا ماكتالو ىشع

 الهم اءانعمو اديز دؤر اديرناديزا ديور لاعفالا ءاعمأ با ىل-ءوت أر ذوةدؤتو قئرو "هلم ىلع يأ

 كلوذكسماللا عسا تركي نأ (اهدسأ 1 هو اهيا ىلع برعلامالكف ديور نوبودلا لاق هبقفراو

 .(ىنا ثا او) ةنكةءريغابنال هجولا اذهىف ديور فرممنتالو هب قفراو هعدو هلخوا ديز دورا ديرتا ديزا ديور

 لاهديز ب رمذ لوة:مديز ديور لودر داس !فاضت مه د_هب أم ىلا ف اضءفر داسصأ ارياسةلزنعنوكن نأ

 | اوراساشيأ نولوةدو اديوراريساو راسل اوةكارودنمامعنن وكن نأ (ثااشلاو) باهرلا بريضف ىلا عت

 هنن ررالا لاذ نمو ةئكتلا تروهنلار“ اني نواغني اكةماقماديورتوبةيو توعنا !نونذبكا ديور

 / | نامأ هجولا اذ هقزو<واديورا الع أ اديدر*و داب اعب لبر ال لودتو اديوراعضو ئأاديور

 لاعلا نوكي نأز < [توعنملا ترهظاناف اعننوك نأ (ىناشلاو) الا اديور نوكأ (امهدحأ)

 ىذزإاو

 دس ا ا مسالا ل ا ا
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 تينا لوقناكوهو هتردقو هناطانبو هكا ئث لكى لع ىلاعلا هلاف ىأ ىلعالا هنا هناصسلاوت هناكتف نصقث ||
 (ميلا.علا ىلع الان دارملا وكي نأ (تاايئااو)لّةعلل هلي ص اميوك دبس اهتبنم سا ىأ ىلةعنل اهل زااةرهلا | ْ

 لا وسلا هذه ب ناكماللا هيلع هناىور ( ةعبا سلا لسا ا) ريبكل اريكالاندار !١ناأ

 مهيأ روق هياصح أن ىلصي ىلا ارعابت سه هش اعنأ ىورو ةىمرمع ةس مه دح أ اه ددرا ىلغالا كير مس 5 :

 رداق:كلذم هلا« اًسحو قاض نيب نم » جت ةعسن امم حرش اه » ىليلسا ىلعر مسد ىذملا ه ىلعالا كب د مسا

 هلوقام أ لع أ هللاو ةيزلىف ىواسن تلازالو مكبئاهت بآال ةسشن اع تلاتذ ىلبالا ىلبالا « ىوملا ىع نأ ىلع
 لاغتش الا لاه الث اسناكف .دستلا,ىمأ |! ىلاعتو هناصس هنا لءاف ىدهفر دق ىذلاو ىوسف قل ىذا !ىلاعت 0

 لعاو ىدهفردةىذلاو ىوسف قا ىدذلا لاةةبرلا دودو ىلع لمادإ اكةفرعملا دعب نوكيامنا عيستلاب ْ 1

 ىكحام هيلع ءادلاو مالسلا مهباعءاننال رياك ا دزعةدقعملا ةّقي رطلا ىعهتيا دهلاو قالناب لال د_ءالا نا
 | ىدوا لاها ل هنان وعرف نع ىحو نيد موهفىةلش ىذلا لاه هنامالسا| هلع مي_هاربا نءىلاسعت هللا

 ىد_همت هقلخْئع :لكىمءأىذلا اثر مال اه. اع ى سموم لاه ىبوماناكب ر نك مالا | امهباغ نوراغو

 نمنا.الا قاخ قلخ ىذا كير مسسانأ رقاهلوقوه ه- راع لزنأام لوأ ىلاسعت هناف ماللا هءلعدمتامأو

 ىلاعت هنا مث ةيادهلاىلاةراشا ادهو للان لع ىذلا مركسصالا كي دوأر قا لاقمت قالا ىلا راشاادهو قلع

 هةهيلالدتسالا مقوامناوئىدةرتعىذلاو ىوَدق قلعت لابقف رولا ته قة نارا ظ

 هءالطاو اهانامالاةدهاشءورثكأ ةقيرطل اءذهىف بئارغلاو ب اعلا ناانرك ذاملاريشك ةقيرطلا |||

 1 هرب نأ لة ىو وسةىلخ هلوق (ىلوالا هلمسأا) لئاسءانو»منةلالدلا ىف ىوقأ تنكر رجالذ تأ العأ]]
 هب , وستللرك دناسنالا ىلسءهلج-نذه_ةلخئش لك ديربن أ ل < و ناو. م اديرب نأ لة<و ةصاخ سائلا هب

 ىناسنالا ا:ةاخ دل لاهام ىلع ةنسح هتةلشوتل دمار وسم هما لعد هنا (اهدحأ) اهوحو 5

 لكنا (اهنانثو) نيقلاتا نسحأ هللا لرابتف لاستذ هانا هقلش بدس هسفن ىلع قثاو م وقتنيسأ | 000

 ثج قلخ هنافناسنالااما لاسعالارت اسلدعتمريغ ءو طةؤلاعالا نمدحاو عونا دعم سم هناقثا ويح | ا 1 0 ّّ

 هاه هنا (اهنلامثو) اذهل ةراشاةيوسنلافةفلتغ تال 1 ةطساوب تاناومملا لامعفأ عم أ نأ هنكم | 1

 جاتذامناومح لك ىطعأ هنادارملا لاقت ثاناو لا عجن ىلع لاوس نماماو تادابعلاءاديمامقلاو فلكل | 11

 ْ امأو باكا اذه نم ةريثكو عضا وهى بانمل!اذهىفل ولا انيصقمسا دقو ساو-و تال هي 1

 نادرا جت لام ناب الكسر اتت وهتيوستلا نمدارملا لاه تاهولذغلا سجن ىلع هله نم
 هسا با اراطضال او سبل | نع أربم ناقتالاو ماك الا فصوبافو صوم دارأ ام قذو ىلعدارأ ام قاخ ا

 ل ردق هنا عملا دي دشتلاو .٠ ارقاما فيفضل ا ىلع نا ؟لاارقو ةددشمْر دق نوههلارت (ةيناشلا |

 ىأ قا ام كلمو ىّوسف قلخ هللا هليو أنو ىدسهذ كلم ءانعم لاف هلا لاقذ فضذعل اامأو مولعمرا دة ١

 دحاو قءعناتغلام_ه لاه نم منو هلساصمو هعفانملءادهذ كل اوهاذهو دارأ ارنا ف فردت | ١

 لوانةءردةهلوقنا (ةثلاثلاةلثسملا) ف.فضلاوديدثةلاننورداسةلا م«:فانر دف ىلا.هتهلوقهملعو || 1

 تامئلاونداعلاورنمانءلاو بكاوكلاوت ١ وعنبلا ردقف هي سح ىلءدحا ع ام افصواوث او ذ ىف تاهواذحلا | 0

 نمو ةمولعم د .ءا,شمأ ا نءاهنم داو لك-ار دقو مظعلاو ة:1 1 نمصوم#ثرادةعناسنالاوناوماساو

 ةءادهلاوةواثح لاو ةداعسلاو مبلاو نسحلاو عاضوالاو نونالاو حناورلاو موعطلاو ناولالاو تامنصاا

 هده لمصفتو مولعمر دقبالا هلزننامو هنن“ ازعاند_دعالا - نم ناولاهام ىلءامولهمارادةمالالضل او أ] 0
 الا ليصفتو هب / ال اءذهري فت نيلفاسلا لغسأ ىلا نيملع ىلعأ نم هلك ماسه! ليت ا دانا هحرمشب ىنبالاب# أ 0

 ْ نيعم لعفلالا لصنالااهن انةوقلكو هصاخ :زةلدعتيسنم هتاف | رت لكن ادار انىدهقةوقامأ ليياورا 0

 . لوب ادعت مال صاخ هنو نلعاه كروت امسللا» ءازحالا ف فرصا نعةرايعربدقتلاوةبوستلاْ

 نيعم لءفلاردنصم ةْؤق لكنوكتث محي ءاضعالا ثانيف ىوقلالةقلشن عدرامءىدهف هوقو ىوتلا كن ||

 سس ار | ؟؟



 ةباكر#

 أ سةنوه لع مسالا نأ ف ضوزغ نااذنكي ىتحودام ىعسملاووهام مسالا نأ نابب نمانسه» ديالف عازتسلا
 مسالا لوقي نأ هنكم الل ةاعلاف تاذلا كل ىهسملابو اظذالااذهوه مالا نمدارملا ناكنا لوةنذالمأ ىمسملا

 وه ىعسملا سفن مسالا انلوق ناكتاذل ا كا اضيأ ىعسملابو تاذلا كاتوه مسالا نم دارا ناك ناو ىهسماوه

 :ىيكحر اهةصوىفلمسملاءذهن ا انلعف لفاع هذ عاش نأ نكءالاذهو تاذلا كلت سفن تاذلا كلت نا

 ةطظفل مسااشاوقنا ىهو ةقيقدانهه ىلإ دعب أو كر هلع لال ِدّس_.الاركذ ىف ضوالنا ناكك إذكت اكن او
 انه-هف هسفنلام»ا مءالانوكي تأ مزلق كل ذك مسالاو نامزب نرتةمريغ عم ىلعل دام لكل امس اه انا هج
 ع.بف مسالانااونطوني رخأتملا ىلع رمال اهتثاف كلذاورك ذنياوالا٠العلا عاف ىعسملا سفن سعال ا

 كير عس كير ما ميس ىئمفاثير مسا ناصسو هللا مسا ناس ل وقبالادأ نا ىهعسملا سفن مسالانا

 ذو ىهسملا بأ دارا انوكي نأ ن كيو مسالا مبستب ادراو ىهالا نوكي نأ ن كمي هنا ىلو الاهل سما ىف
 كير بس ى_هملانوكيو ميظلا كير ماب عسفلاه مكبر مءابجسدارملا نوكي نأ نكميو هيفا مسالا

 ةهجلانواعلا نأ قملاو ىلءالا كير هوتي ناكلابولعلا تاما ىف ةءسحلا تكس (ةسم احلا هل مسا ) ىلعالا
 ىناهو غلاه فرط ناك امهاذمم ناكناف ءانسمرغوأ انهانممن وكي نأاما ىلاعت هنال ل ا ىلاعت هنن ىل

 دوجوب لوشلاف هانممريغ ناكن اامأو ٠ اممشالا عيمجب نم ىلعأ هناصسوه نوكيالف ةه هقوذ ناك ا.هانمم
 ةطلتخم ىلاعت هنا ذنوكتنأ مزلي تاهملا عسب نم هانم ريغ ناكنا هنالفاضدأ ولام ةهانم ريغ داعبأ

 نكمي هن اذادوسولا بح اوف نكمي بكس م لكو ني: نم اكس م نوكمف ىه اذه ريغ بااملل اريام ىهاذسما

 اهدعباموهن الاهذه ل.ةام ناكل ذدكودامنو ةيذسا يفولعل ا عع سلا:يعهولولا نا تنشف ل اح انه دوحولا

 ا .دهدعب امامأو مي-طعتلاوءانثلاو دهلا قصتي لال اع ىلا عت هفصو ناسا ةر وك دمائههةروسااو كلذ

 اذ _هف ىلعالا كبر مسا حبس هلوةف هن ىلعال اامأو يظل كبر ماب بسفدلوف ميظعلا امأ هنم ىلءارخ"الاو
 طةسدحاو ىلاعت عناصلا نا ىلع لئالدل تلد مل هنالعاو هملا ةبسنلاب ىلعأ اذه نوكير خا بردوجو ىضننم

 ميلعأ هناالا هف سيل ليرخآ بر نم ىلءأ ىلا عتو هناصس هنادي الا هذبهىف سيل لوقن مث لاوس اذه
 هرك ذيركذ لك نمو نوغصاولا هبه«ةصيام لكن مم ءأو لجأو ىلع ىلاسعت هنا (لوالا) تالبوأت هيفاشا
 انركشوان دم نم ىلعأهئ امعنو الآف انص و انتاكارداو نذر اعم نم ىل_ءأ هن ايربك لالف- نورك اذلاهب
 لكن م هزمتل | هننا قا ةصتس | ىلع همسنت ىلعالا هلوقنا(ىناشا )١ اناامع او انتاعاط نم ىلع هفوة عارنأو

 ش سل صا سس شلىلضغؤص_صببب را ري ا

 ش ا ىلع لدي ىذلا ولات فولأأل ام الاكل ا ىلا عججرنلو "هللا هذه ىف ىمتْلا للص اس اذه ىرعسملا سفن عضاوملا

 الا
 | ]| انيال ف يمض لالداسالا اذه نال او هيلع عبستلا عقب نأز مي لل ىعسملاربغ ناكولف مسااضنأ برلاو
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 (ٍ 35 لام ميطعلا كب 8 ماب مجسسف ىلا ع هل وق لزناسا هنا عام نب ةمقع نعىور (ةقااشلا هلي لا) هناا 4 1

 0 ١ اهولءجا لاق ىلءال اكبر مسا جس هلوق لزاما و مك وكر ىناهولودحا لبو هلع ها ليس هال وسرابنل

 )0 ناص_تهدوه-ىفو يظعلا بر ناس هعوكر ىف لوقي ناك م السلا هيلع هنارابخالا فىور م كدوص» ىف

 ١ | ١ مابك ص ىأ كبر مان عبس هلوق نهد ارملانا ىلعل دن ثد داحال اهدذهنا لاه نمءالعلا نم ىلعالا ىر

 1ْ ُإ نوحسن نيسو نوت نيح هقان اسف ىلا.عتهلوقنا ىلء نب رمسفملاقامطابلا.ة>الااذهدك انوكرر

 0 ! قاخ ىذلا ىلعالا ىر ناصر نب او مالسلا هيلع ىلع أرق( ةعيارلا هل ءبملا) ةالسا تاهو ناس ىف درو

 1 ىرناصس هلوقالاوهامو ميستلا كل ذزركذين او ديالف جبسنت اره ميس هلوة نا همذ هجولا ىلاو ىوسف

 ١ بناها ناك تاهللا صعب نم أمه اسمو تاهللا ضعن نمه اذ مريسغ ناكن او هذع هنا ىلاعت تاروذاقلا

 | اذهوملاعلا نع دعملاةياغىف هنوكن عةرامءولعل !نالفذي الا لبقاماما يل ايواعلاوه دارا نوك نأ ى ان
 || بسام عادبالاو قءلخمأ ايدرغتلاو ةردقل لاك ىءعولعاااما ميطعتلاو ءانثلا وتلا قاوصسا بسام ال

 || وا_علاال ةردقلا بس وللا بسا:”ةمقلاهناو ىؤسف قاش ىذلا هوتي ىلعالا هلوق ف درأ هنالفذن الا
 (ش ميظءامهدحأ نيبر لاعلل نأ رعشم نارغل !نأب لاه نم نيد داما نم (ةسدا.با ال 5سلا) ةهلا بسح



 مآ |

 © ؟

 1 زيهم نوكف ةذانغلا قرا بشك الورار كالو ةساردريغ نم لوطملا باكل اذهل هلغا :ة امماالدر ناك هنا ْ

 ٍ عفو ,تسةداعلا فلا بد رغب.هع صأ ن ءرامخا اًذهف ةككلزنام لئاوأ نم ةرولا هذه نا (قنانلا) ظ

 ىدنتالفمهشعب لامقف ىدنتالف ةوقاما زيهم نوكيف بيغ ياو مكمع 1

 : نالوةكنامسنلان ءأنو ىننتتال تصرتست نأ لا لورنس ىعلاوربخاذهنارو عشملا لوقل او كيس نأأ |

 بيسو علا يس دوكايسا ْ

 ' يبيع اسر روض 0 .و طفالار >7 يي

 هانعم ناك امم الم اذاو هاسنتال ثم كلعج[ ىنانءانا هللا ةر اشد الا قعفاكا ريخ هانلعسا ذاانا
 ةراشدلا ف سل اذهو ةءار ءااوهساردلا ىهو نامسنل نم ةعئاملا بامسألا ىل_ءباظاون نامء نم أهلنا نا |

 هءسفت هللاءانشامالاهلوقاما لعل كناس اهيل هتالهلوق ف الخ ىل تع هنالو لالا ل شماس ميلظعتو

 ّْ انيش كلذ دعب سال مالسلا هيلع هناو ةقبقلا ىف لصاسريغ انئتسالا اذه لاقي نأ (امهدحأ) نالاقحا |

 هلوق نم ضَرْغلا نو رب دم ااذه ىلعو اشد . الاود_ه لوزن دعد سنن م 0ماللا هيلع هنأ "ىاكلا لاف /

 كلذ لعاف ىناءَئْماَنِ وتل للاست قاقاب لع ةدالكلا فه 1-3 ذيئلرلا(اهدحأ) ومدح ؟هقاءاشمالا | ظ
 لدصقتلا لعروم الا بقاو معو هنو عب دج ملاع ىلا عمان لوةيىلاعت هنأ اكوهللا» اشينأالاادغ ْ

 ءاّرغلا لاه (اهينانأو )اهب لوأ داك نأ ايفان هملك لاق مالا ليقتىلا ووش عوقو نعربخأ الأ

 دارو ىكاعت هنان اس ءانئةسالا اذهرك ْذ نموت نازل اخ الينا اعتب يأ ١ اشام ىلاعت هنا[ ٠
 كلذءاشام ىلاعت ناب عطقنانا م كلا انمحو أ ىذلاب نيهذنل اند : نئلو لاف اكمملعردقا كلذلايتانريصين ا | 5

 اذ_ه:دئاغؤ "هله ابو هئيلا ارم أام السلا هيلع هنا عم الع نطيصأ ت 1 رمش نيل مالسلا هيلع دمت لاقو | 0

 (اهثلانتو د) هنوقن ال هادا دلل ليطأا نم نامسألا م دعنا لع يح هير ةردق هفر ءب ىلاعت هقاناءانئتسالا | ١

 ناك الملق ىسولا نم هملع لز ازهر ام لك ىف سو هيلعهقلا ىلص هللا لوسرْزَو قح ءانشتسالااذهركذ ةالىلاعتهناإلا

 ناكسف عض اوملا عبجف ظةدااو ظفمتااو تدثتل ايف غلاي ناكع رحالف ىثةملاوه كلذ نوك نأ اريثكوأ |

 ضرغلان ركينأ(اهعبا دد)ل اوحال ا يهب اف ةدملا | ىلع مالا هءاعمو اب اننتسالا اذه روم دمالا ظ
 هللاءاشاتوفالا لاا مف ىمهس كيوب مبا لجرلالوةياك اسأرنامسنلا ين اعلا وقندأ

 لعدم خ ردقتلا اذه ىلع و ةقيقطلاىف' اًثنسا هقاءاشامالاهلوقنا (فاشنال وهلا) ئث *ءانئتسادسةءالو | ٠

 ىدخردق اذا كلذدعب انتر حاول نأ هقلاءاش امال حاج الاف (اهدح 1 اهوجوتناالا
 هلأ تس املا ”يبابسأل ةالصل | هنءا رقىفةناطةسأ هنا ىوراست اداماكأنامسن ىدشإ الو ذني هنكلو |

 لاقاك هيطبن ان يهعا إلا نمدار !!نوكيو همسسأر ناهظاءاشأم الا ىل اًهملاه ,(امنانو) اهتيستلاقف |[

 لم ًافاهاك تافوالا ىلعءاسنتنأ هللا» اشامالا ىءاانو تسحتف اهم ري تأن اهو أ هنآ نم معسفت ام 10

 ءاشامالا هلوقنوكينأ (اهثااند) رودصلا٠ نع هلاوزو هنايسسنل اديس ذريص ف هب ىلهتالو ءأرقنالثا : ا

 هناف ناسلاو بادرالا ن٠ لب عرمذلا تامحاو نم لِ لَعل !نالذنوكحح,النا طرتسشيو ةردنلاو هلاع 1

 رولا لعب هنا ىلابعت 3 اوقامازئاسريغهناو عرمشلا ف لادن ىلا ك3 ىدأ ءرك د لو تاج اولانماسسش ىسنولا|| ٠
 هيلع لد ريسحةءا رق عم ةءار ةلا ىف كره ماع هناصسس هلا ىجعملانا (امهدحأ) ناهجو هيغف قامو | ْ 1

 (ىناشلاو) هناعامك شكا أانأمىذمالف نام_سنلا فات كنا ودو كملق ىفىذلا رمل لاعو مالسسلا ْ
 عسنلا ف ةمطصملا نا ملءي ثدح مستيفدربعلا ملاصعلءأ هناف مسن نا هللاءامامالا ىسنت الذ ىعملانوكيتأ 1 1

 ىلاىّدؤت نارين الامم ىهىريسلا (ىلوالا هلاملا) لد اخ ب درسو) قاضارلا َ ا

ْ 
 د

١ 

|| 

0 
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 لاقو اههتأب فدكى الارك ذا ىد لئاعملاق هوجو هنفني رسغمللو ةطصملا ماةاهعو# نم لصعو أ
 كلذو:واقشلاوةداه_!اورمثااوريونا لمس! ناسنالا ىدهنورخ لاهو هاعرمو ةشدعملل هادشنورخآ

 امال.دسا اان دهانا لاق اممءوسباع ماخالاو هريسبام ىلع مادقالا نءاكسةماك ارداس اسح هل هج هنال
 ْ 0 انافولا وقتواهروخاهههلافاهاوءامو سفنو لاهو اروفك اماواراش

 0 اوفو شك انعالا ىلاءاعدلا عجة رادهلا نورخآ لاف را

 لقاعا نال كل ذو هّدنادرذو هّيده<توءذو هن ارربكل الجو هدول ىلع هلاهذانمهلد ىأ ىده نورخآ ل اوتو

 هلوقىفةداتق لاهو ميدقلا عناصلا ىلع لدتةلاكتال ىهف هيطيف ةهقسديص هنونم 3 ةمكعال اءذأ لاعلا يف ىر

 ةعاطا ا مككى ذر نكاو امم هالو ل اميضرالو ةلالض ىلءالو ةمصعم ىلعا درع ءركأ ام ىلاعت هت انا ىدهف
 1 ىدوذهلوق لو نم مهنك نيهسق نو جر الا مرثكىلءلاوقال هذه نا ىلعاو ةمصعملا نع مانو م مكمعأو

 نالىوقأ لوالاوان : دإا ل اسم ىلا عب -- ريام ىلع هل وس نم م مونمو نيدفلا هاد .د»و هوك نيداان قلع ام ىلع

 لأ ىأىدهف هلوقي هعمشأ مث وقلاو لقملا لاك هف لش ديوابتالا لا دمي ا نفازعبر رردتوىّوسنقاخ هلوق
 ١ ركذ ب هعمتا سانلا هب ضتخعيام نيرا هناصس هنأ لع اف ىرملاح -رخأ ئذااوىلاعت ةلوق ام 1 نيدلا ىلَع لادو تناك

 0 1 مانصألاال شعل تايثا ىل_ءرداقل اوه ىأ ىرملارشأ ىذلاو لاق مثلا ن مسانلاريسع هن صنخعأم

 || سادعنزب الاه شدشحلاو عورزلاوراغلا نمو تايذلا نم ضرالا « بت رخام ىع رملاو ةرفكل ارم دمع تلا

 || ثدنلانمسيامءاثفلا (ىلوالاءلكسسملا) نال هيفو ىوسأءامغيلءف لاهم رضخالاالكلا ىرملا
 م |. داوضلا ةولبا (ةنئانلاةلشنملا) هائج«! !نيبحاو برطق اهو عابزلا دي تولاو هايل ا وذي دوالا هنا مخ

 ١ ءائغلا تعنهنا (اهثدحأ) نالوقىوحأ |ىفو ةنوطر هّ اما ذاجاوسلا ىلا برش ىداارهيعوش الا ميدي

 ||| دنعنعافابثعلانا(اهدحأ)رومأداوسلا كلذ بدسو داولا ىلاري_هفا ا ةرضانا دعيراسص ىأ
 لءاااهلمع نا (امنان و)سبادلادو تو بطرلا ضيبتاسنةدوربلا نأش نمو*اوولا ىلعدربلاءالمتسا

 (ىناثلالوةلالدو_ةفريثكلارابغلا اهب ساتف عرلا اهلم< نأ (اهئاانثو) دوستف ةردكءارحأ اهب قصلمف
 نائماهدم لاك هنرضخة:دثادوسالاوهىوحالا نوكين وهو ةدسعىلأو هلا ر اخ ازمر

 (؛قاسوع هلل هع لوهلوةكءاثغلءأل ىوحأ رااح رخأ ىذااريدق:ا اوامهمرمضخ ة3ثا ناو ادوس ىأ

 [|| ( كامو رهملا لهي هناهقلا ءاشامالا ىسشتالف كورقن-_س) ىلا.ءتهوتاجوعدل ل« لواهق هلزنأ ىأ
 || عيستل كلذ نا مال_سلا هيلع ا دهما_عو ىلعالا كب رسما ميس لا_ةذ مستل اباد_ت ىهأ ال ىلاعت هنارلعا
 1 هءمض:رب ىذلا اوه هي قمل ىذلا عدستلا نا اند ها نارقأ نم هلع ىلانعت هللا هزت[ امة رقبالا لمكيالو ميال

 1 هلودي هم ةملق نع فورا كلذ ىلاعت هللا لاز أف ىذا نأ ةفاك هد سفن ىف نآ را ارك ذم ناكمرجالف هسفنا |

 ١ ك.هلن نانادراه كلءدس ىأ كَورَمْ:_سىدحاولالاق (ىلوالا هلة لا) لد اسم همفو ى-نالف كورت

 اتاك ”ىلكلاو لتاةمو دهاس لاه ها تنالف هأرقن نارةل اراه كله ىعملاو ءارقتام ىدفالف ةءارقلا

 !قيالارن ٠ ندع زغنالا نرغواكو قدطينا ةفافعل الكيك انآ رقلا هلع لزن اذا مالسلا هملع

 ||| هظفح ىتح نآرذا ا اذه كإعذس ىأ ىست الف ورق: _سىلاعت لاسةف نام_نلا ةفاخم هوأب وه ماك ىح

 قاوركذم هب لمت كباس هلو ّرَتال لوقو همحو كءلا ىضقي نأ لق نمثآآر ةلانل_هعنالو هلوقرهسظنو

 تاره نآرقلا كملعأر ة.سماللا هم اعل ربجن ا (اهدحأ) اهوجو يلعتااوءار ةةسالا كلذ ةمقدك

 1 اظفح ةدحاولاةر 1 طف »ل طاخ ىوةنو لردصح رمش انا (اهينانو) هأاسنت ال اظهح هاشم قد

 هملعمدو كلذ ىلع بظاو لاه ىلا عت هن "اك عيستلابةرول لأى .مأ 1-1 كاعت هن يا م

 كيلقىف :ء.ر كاموقركذو رك ذ هدف نوكبو ني رخآالاو نيلوالا مولءا عمال نآرسقلا لور ة:-ساناف
 (لوالا) نيهحو نمةز عملا ىلع لدتاب الاوزه (ةيناقلاةةلئسلا) هب ل هءلاوهو ىرتسبلل لرمسنو

 هنأ
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 َق ذتال هنادهشأانأو ىشنو ارك ذر هلءلانبلالوق هلالوةف ىسول لوقينأك ىلاعت هنا ب تسحلا ىف ئود

 ىلءامهدح أءانب نكع الوريغر ومالا بقاوءو تا ميغملابىلاعت هلعو ئثةثعبلاو ةوعدلا يم أف ىشاحيالو |

 طو.ضمربغوأت اه رسشع م اك 1 أ لفطاطوب وه له هيوم اريك ذتلا(تااشلا لاول رت الا
 هل اوقامالعأ هللاو ف رعلا وههمف طباضلا نا (باوملا و)فياكتلاةدهعن .حورخلانوكي فك دئنحو ا |

 مهنمماسقأ ةئالث ىلع دامعما أ ىف سانلا نا معا (ىلوالا "هلم لا) لث اسم همفذ( تنك نم مرك دس ) ىل اعت | ا

 هراكذا ىلعرمصأأ نم مهنمو تفاش الاءالو ىنئاابال همف عطاقريغ هنكلاو هدوجوز وج نم مهنمو هللدعل عطق ند ا

 1١ هل شح الف تانك 1١ س.قلا ماو مهل هلا ة.شقلا نوكنننالوتالا نامدسقلاف نوكيال نان عسطقو | ٌ

 ىذا اوه ى مذ ىذلا لا قينأ (امهدحأ) 0 ا اتاري تمض سادات | :

 كلذاو داعملا ةصصناعطأق هن روك ضنا أ

 ةناالا هذه ىق نيب ىركذلا تعفننا اد يمل "اكفءالعلا ذاع نم هللا ىشصانمتا ىلاسعت لا |
 لقلا ف ةءشهللا لو_صح ىل_عامقبم ىزك ذاب عافتنالا ناكسح ا لووه نم رك ذلا هنعفزت ىذا نا |

 | الهه وعدا ميهعتل وسرلا قد تنوي تلالاب بي ايدسملل عوالم اال واتا تافسو ش

 لاقي تأ (ىاشلا و) ريك ذتلا ميسمعتيلا هيلا ليسا وربك ذتلاب عفتني نمريك ذمدودةللا كاف دوصقملا |
 موق دئاسعملاو نيدنأ_«مربغ رعنوفقو: مقالا 2 د نيفاها ارق رغْنفَق ةودمللو نيملاعلل ةهلداح ةمد شنان ا | ظ

 نءاريثكن امم نيدنا_علارعغل ةوظعلا ةملغلا تناك نوفراعلا ةيلغلا مهل نيذلا نيفقوتلاىلا مشا ذاف للف | ١

 اءاغو ليف ْنا وأن وكمال اهم كلذفد غانم وهن هلق ىف دئاعملااماق ناسللاءنو دئامدامتا نيدناعملا | ا

 ركل اىحالو انف توعال هنو ىزيكتلاارابنلا قست هناك رذعلا عمماذاناسنالا ام لةااو ةردنلا ا

 رثكلا ريما كرتوردانذضرعملا كا ذاماو لاو الا ناغآىف قادلا ىلغأ عفتنو عسا ناو دبالف هبلق ْ
 هلئسملا) د ريك عقلا مبمعت بجو ىركذلا تعفن نارك ذفدل رعاك ولااذهنفريثك رشم قاارمشلا لج الا
 لورنس ةلوقك نع او هللا نمفوسوركذي فوس ىعمنوكت نأ ل < رت ديس هلوةىفنيشلا (ةيناثلا |,

 ران ظاوريدتلان يطل ازا ناكناطرك ذ . هلاف ىدح نم نا ىنعملا نوكي نأ لمتحتو ىستالف

 ه.سن متالوأ العلا لص دقن اك اذااركذت ىعسام العلا (ةثلاثلا هلئملا)لءأ هاو رك ذي ةدملال اوطدعبو هذ |

 اهروهظو لئالدلا وَما نا هءاوجو ركذتلاب كل ذ ىلا عت هلا ىم+ ف .كفرافكلا هاصاسريغ ةلاطع ا هذ هو ]|
 (ةددارلا لع لا) ركذتلاء ىلا هتهقناءام- اذ لف دانعل او دملتلا بيس لاز هنا غالضاسناكرغلاكلذتاك[

 .ىلصيىذلا قالا منحيو) هلوقاما موتكم مأ نبا فثازنليقو ناغءني نام ىف ةئاالاهذهتازئليق ||

 ٍْ 'ني_عضلانااننو نودئاعملاو نوفقو لاو نوفراعا ذهثال# قطا ماعلا (ىريكلازانلا | 0

 موسم 1 :وعدااىلا منسم ناو ديال ةياكثلتا بحاضو ةءاسشخو فوخاموأن ركنا ودبالنيارالا ||| |

 ' قثالا اهو ىلاعت لاه اذ-_هلفانهب عفت :ة.الو ةوعدلا ىلا عةسيال ىذلادناعم اوه قثالان نكت 00

 0 1) اهو ريكا رانا اريسغ:ىفاورت ذ( ىلوالا هل 5ملا) نادل سم همفو ى ركل ارانلا ىلديىتلا ||

 ناك هلضاغتم تاكردوانارينةرخ الانا (اهءنان 2 اييدلاران ىرغتمااو مهران ىركل انسحلا لاق ||
 نا (اهنلان و) ناريثلام امعأ أ ىلدي كل ذكةاصغلا قشآر 5 نايل نأاكو ل ضافدم ىصاع وأن وةذانت لاف أ ا

 || نملفسالا ”اردلا قنيقفانملا نا ىلا لاق امىلءرافكلا بيض ىهو ىلفالاراثلا ىه ىريكتاا راثلا || |
 الا مومعبةربعلا نا لعن تنأ و”ىبأوةتعودماولا ف ةيالا هذه تازئاولاه (ةدئاشلا'هلكسملا) زاتلا]|

 نأ لئاشقا (ةثلاشلا ةلكسسملا) ىلقعلا ناهربلاتيئرتل اذ مدع :. دقو هسال بيلا صوصخالا

 رانا ىلهيىذلا قثالا(ىاثلاو) ىثنعو ركذىذاا (امهدحأ ) :نيتسقانهه ركذىلاعتهللانالوشبأا|

 شالا ةظفا نا هءاونجو خسقا اذه لاح ئفدكسف قشاادوجو يد ب : قثالادوجو نكت ىركحلا || 00
 رخ د كمون ةنلا باصأ ىل عت هلو ةكدكر ا شصرمغع ن نمالملا اخ لش ىرص ةفذاق شادو

| 
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 هدوم

  هوسسو ووسام سرج سس سس مجج رس مسح حس سجس سس سس سسصسس سس رس سس سس سس تس سس سس

 'كؤرةتس ل ءفوطءمالرم دو وقنا (اهدسأ) هوجو هدف نيرمسفملل لوةنفاده ثفرعا ذاريسلا
 لماسأو لهم ىه ياا ةءقب رطا كةفونو ىسننالف ٌلورَدن_سريدددااو ضارتعا ىةيامورهللا لعب هنا هاوقو

 املا دوما لمسعلل كرست دملاوةن1اىرمسلا دوعسءنب الاه (اهيئاثثو) تآرقلا ظفح ف ىعي
 ]| ةضشنملا ىشو ةعد رمشال كةفون (اهعئادد) هب لوعتو هلعنو هاش دس ىسولا كءلع نوم (اهثلاثو)

 الأ لاقي نأ :داّتعملا ةرابعلا ل وقفلأس نأ لئاسا( ةيئاشااةهث ىلا) برق لوتالا هجولاو ةسحسلا "هله سلا
 ا (با رجا انهه هيفةدئافلا اخ ىفالغلا لعفلل ارسم نالف لعج ل اًةءالؤ نالفأ ارسم ىنالفلا ىلغفا | لءدح

 1 هلوةىفلوسراراسخا ىهاذككاضي ليلا ةروس فو عضوملا|ذهىفنآرقلار ام ااهن أك ةرابعل هذه نا

 || هلق ةنكمم ةمهام هسفن ىف لعفلا | كل ذ نال كل ذو ةءلع ةفسطا هءفو هل ناسا رم دم لكشف اولعامالسل ا هلع

 1 | ام جنسادب وسلا بعاهكرتو ايها ىف اةببسنلاب قبر رداقلا مادا ةيوشلا ىل_ءمدغلاودوجولل

 1 | 0 0ط لفلان أ ثينف لفل سطح دل 3 ةيكراتلا بناس ىلع هيلعانفلا بناج راذافهنعلمغلا

 0 | ]اظل اريسيمر يبي ل ءابقلا ناوه ىدقصلا ىىمالا نا تيئفري هبتلا ىعبملاوه نام رلا كل ذو دول مل

 1 ا اوما ره. بع ع عرتمو ةمفخ ةمكح 28 للك تد24ةن م ناهي بسف لءافللارمسم ريصب لعفلاَناال

 0| أ ءاطملا ةمظع ىلع ةلاد ىطعملا ةماظعن وكل يظعتلا نوني ىرمسلل كريس: ولهان. (ةثلاشلا هلكسسملا)
 1 هيلع فهن اكسس هنا ىلع , الاهذح تا ديوكلا لانمطءأان ارك ذل |اهلزن نغانا هانازنااناىلاعت هلوق هريطت

 || موقف أ هند مأالودل بأال بص ناك دقو ال فيكو هريغدح أ ىلسءهحتفي ملام ل-عستلاوريسمتلا باوبأ نم
 ا رت دف) رك ذف) ىلاعت هلوقامانيعسأ قاغللاىداهو نيماعلاةودةهلاوقأو هلا_عذاىف لعب ىلاسعت هنا مث لاسهج

 ١ | ىلا قادلا وعدي أ ةرخ رخ . الاواستدلا لاسم عج ريس ست لمكت اا ىلا سعت هنا لأ- ءأو (ىركذل! تعفن نا

 مال للاهيلعد#راصالفماقلاقوذوامان هناهس للا قالخاب قاض نأ ىف ناس الا لاح لام تال وا

 1 ىضتقي ريك ذتلاتالرت ذذ هلوق ىضتةعماقلا قوف هسفن ل هك نأب صأىرمسا ل رمسنو هلوق ىذمةءامأن

 # ا ائههو ماقلا قوفوامات ناكذ لاما اضاف ناك كل ذك ن اكن هو نيناهاجلا هءادهو نيسقاما | ىلء كل

 متع فت اوسع ركذي نا هملع بصف لكل ىلا ا ”وعيم ناكمالسلاهيلعلا (لّوالا لاو 1١ تالاؤط
 || قع نان قاعملانا(باوها) ىركذلا تعفن ناهلوقىف ظرمشلا ىلع «ةءلعت ن داره ا اف موعشنت ملوأىركذلا

 اوه :ركدالو هلوقا تمون الا ءذه اهت.ثانآهملع ل ديو ؛ئشلا كلذ مدعدنءامدعنوكينأ مزاد الئ كلا

 ٍ | 0 دودو ةتالإلا نك نافل ةرئاتنا لون نطو اننتغ 3 :زآنأ» اغلا ىلعم كتاغق

 ا اتاك او دت /نافهلوناهتدو ف رالادحو لناوزئاجرضتا!ناف مدح ناةالهلان هاورمسق:نا خانت
 1 ةعجا رااوهللادو دح اههقينأ انلظناا اعجارت نأ اء ماع حان الف لوق منمو ةباكسلا ع مزن احن هرلاو ناهرف

 | العفرشانن هنأ (اهادحا) ىلا اوذ طرم ا !اذهرك ذاورك :لوةث514- هتفر ا ّنافا | اذه نو در ةزيئاج

 | بجو ل فلا كل ذ ىلا ناكضرغ | كل ذ ىلا ”هلء_سولا كل:ءاضفااهنذ لدي ىتلا ةروسا !نا كش الف ضرغل
 ١ فرش ار كذ ىاعت نا ( اه داند) قر ذلا “عشناها "| دافع اشفالا كل ذمدعا ف لعىتا ا ةرودصل | نم

 (اهثاانو) عمات مو ىركذلا تعفن نارك دقرتدةةلاوراعام كش لس ارسسهلوةكىرخالا ىلع هنو نيذلاسهلا

 | تنكن اكل تصضو أ دقق للا هلنيباذا ءريتغل“ ١1ل قب ىركتحالا,عافتتالا لعشعبلا هنمدأ رانا

 [|/ هللا لص لوسرلا هسنتىر ىرعاذهنا (اهعبارو) هب عافتنالاو لو.قلا ىلءثعبلاه دآم نوكمف لقعت
 هنا(اهسماخو) كس هارأ امو ىنعملاوكناجأ ناانالف عدأ لحر 1 لاسةياكىركذلا ععفلل الهنا نيو هلع

 1 ةرتسح قرات مالا هءلعناكو رثك أ مهودع ناكرثك أهنوعد تناك ا ليوا ريثكمتلا ىلا ههاعد مالا ةمع
 ماعلااكذنلاذا دعو فاذم نم نآرقلابوكذ فراج مهلعتناامو4ل.قف كلذ ىلع

 1 ظ مال لو ىف بجاو

 ظ |(فاشلالاؤسلا) طرمثلا اذه هدمق ىنعملا اذهل دوسةما لوص داس دنع بص امنا لعل ذرب ركدتلااماق
 (باولا) كلذ هيقءلي ف .كف بورغل !مالعامأ ىقاوعلاء الها نوكي نمقدسىف نس امتاطرم ذأ ابق ةلغتلا
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 لاق ةالصلا٠ نم تسل حاسسفال |ةريبك ”نآلعاوبهللا هجر ةةنجو ا عساوحاتنالا ربك بوسو لسا أ

 لكبز اج جاتتفالا نا ىلع . الا هذهباضيأتحاو ةرياسغملا سدت فاعلاو انهماع ةفوطعم ةالصلاّن ال 1

 ىنتمركتصأ لوة:نأ نيب قرفالو هب َر مسارك دف ىلصودنأ الار دة:ناناامصأ باحأو هنا“ أ نم مسا ١

 ليل دريغنمزوجحال بمقعتلا» ان. لسمل لرثلو 7 : نأ ةغيشجاملالو تلم رىرانفيزل وةتنأ نيبو قتدزفأ|ا

 ناب ديالا ىف سدلو هرسقع ىل_صفهقلا مسا ركذن ءلكح دم ىلع لدن نب الا لاقت باو -١فىلدالاوأأ| |
 لعفىلا كاذءاعد هءاقءو هاونرت ذ دو هنلئبهئاز ذنمنأ هيدار م1 لملف حانتفالا ةربكتوه يذلا كلذ نا ا ١

 ةاملسان ورث وذ لد) لاه ع لالدة_ذالا عفدن دئمورييكتلا ابنا زعأدحأ ىتاةالصلاء فأي نشف ةالصلا || ا َ

 ةرخ . الا لع ىلعامندلا لعن رتؤت 2 نأ لي ىأىبأ فرح دك يوءاتلاب ةماعلا ةءارقنان*ار ةدشو يدلل 7١

 ةرخ "الا نواب وات اذاواه راسو اجا رشو انهمانعط انا لعو ترمضح أ اممدلا نا دوعسم نبا لاق |

 لاه ث ىشالا ىنءيءاملاءنورئؤيورعوبأ أر قو لسجل ا اثيرتو ل_جاعل ناخذ أف انع ثيوزو ابنا بدغا 0
 مهوانشدلا نمرث اةرحا الا نوككنأ ملقا اوهنىب أ واريد ناك ام لكنا هماستو ( قي وريخةرخأ الاؤ) 1

 ةئامسكلاةداعسلا ىلع وسم رخ الانا (اهدحأ). ؤجولربخ ةرخآالا ناانلقاغاؤ امندلانورثؤداوناكأ

 مال مالألاب ةطولغماهت اذايندلانا(اهيناثو) :امضدملا نمريخ ةراالاف كل نكخ تسل انادلاو ةدناحورلاو : ٍ ْ

 اذهنا) اذهنا) لاق ع فافلان 1 رمش قابلا وةمقاةرختالاو ةمنافامتدلا نا (اهئلانتو) كلذكت دل: رخاالاو |[

 ةرو-لاّنالكلذو ةرولا عمج لاهم مب:هاذاه اغفاب هملاراشملا ىفاوفلتشاو (ىلوالا فعصلا نا |
 نءم_بنمو ىلا عت هللا ةعاط ىل_ءدعولاو هللا رفححاا ىلع دسعولاو ةّوينلاو ههحونا | ىلع ة ثم

 هل وةنالكلذو قيأوريخةرخ الاو هلوق ىلا نم :ًدق لوق نموه ةراشالاذ_يميلاراشملا لي لاقأ ٠ْ

 دياقملا عبد نهقةبرظنلا: :وَعلافامأ ىئشاالامل نعسفنلاري_هطت ىلا ةراشا ىكصرتنم لف دق

 ناسا وهف هير مارك ذو هلوقامأو ةءهزإا قالخالا عج نءذ ةم ةملوعلا ول !ىفامأو ةدسانفلا | 1

 ىلاعت هللا ةعاطب!هنيتو حراوللا لسكر ىلا ةراشاوهف لصف هلوقامأو ىلاعت هللا ةذر هج حورلا لسمك ىلا | 07

 ِْ رابتر الاوز ركام اوال قا تا نءرحرلا ىلا ةراشاوهف ايئدلاةامسل انو روت لا هلوقامأو |[ 1

 فال خانات ذأ ار زو_<عالر وما هدا موىلاعتهللابا وفود رخ < الا ىف مغ رلاىلاةراشا وميت ةقبأد ||

 ىو ور هلع ل ديرب لاف لةعل ايدك ناد ولااذ_ه وقوالالمتلا ىنلاذهن الاه بسلا اًذهلف عت 0 رثلا ١ ا

 مر أد قرارت لاف ىمومو ميهارا فص قامتانالا فد تقلا هنا دب نع ظ ْ ٠

 أ تاروك ذملا برقأ ىلا ةعجا ارةراشالان الكل ذو قد وري ةرخ رخ"الاوهلوقىلا ةزاشا ذه هلوتنا نو رخآ ١

 نممكل عرش هلوةو نيا الاربز ىل هاو هلوقلريظاو هذ .ىلوالا معلا ىل هلوقامأو دب الاهذ_هوه كلذو

 فدع اىفهلوة1ناس هنا (ام.ددح أ)نالوق هش (ىءومو يهاربافحص) هلوثواح 5
 ىبَأ نع ىور ى-ومو ميهارب أفصح اهنم ىتلا'ءايننالا عجب ف روك ذم هنا دار 11نا(ىناثلاو) ىلدالا

 فص ر شع مدآ ىلع بتك ةعررأو همام لاق باَكن مهنئا لزنأ ك لسو هيلع قنا ىلههننا لوسو لأس هنادذ
 روبزلاو لسجن الاو :اروتلاو ف ءاصعرمشع هارب  ىلءو دعب .دصنيث الث سير دا ىلعو ةغرمص نيس ثدش ىلعو |

 0 هناش ىل_ عالمهم هنأمز .نراهراع هناسللاطفاحن ركب نأ لفاعلل ىف عشر مها ربا فص فنا ىلق رناه رملاو

 » (ةيكم تانآتسو نو ريشع ةمشاغلاةر وس 0

 * ( يحرلا نحرلا هللا سسن) ا

 ْ ثيدح كان له هلوقيىفن العا (ةيصان ”نزم اع ةعشاخ عمود هوجو ةسشاغلثد دحلان له

 ظ نم ةمايقلا اا (اهدحأ) اهوجو ةشاغلا فاوركصذ (ىلوالا هلّمملا) نأ ةساشا
 1 هل نس اعوهذهناهح عمدت نم ىذلاب طاسأ ام نال معسال || داس ةماسقلا تءمهءامناو بادعلا مهاشغي مون وق



 ها“ ه

 هءاع نيه ىأهملع نوه وهو 4 اوقىلاك ىلسيىذلا قشلا اهدضعتو ىنعملا ل ةوالّقم نسحأو رقمه
 1 1 لئاقلا لوقءلثمو

 انين لوطأوزعأ هماعدات» د« انل ىبءامسلاكومىذلانا
 فرانعلاوه د. _!اهدنانملاو فةوتملاو فرامل اءئالُثقرسغلا ناانركذام قمقتعلا نكل لبقاماذ_ه
 ظ اما ىئصيالو ةوعدلا ىلا تةليال ىدلاوه هنااثد ىذلادنا_ءلاوه ىشالاو ءاقشلا ٍضءب ل فتونملاو

 ٍ | ناهجو هيف ني رسفمأل (ىلوالا ل ثسملا) نابل م همفن( ىع الو اهيفت رعالغ) ىلاعت هل اوةاما اه نحن و

 || اهباذع نم مهتعفةذعالو اونووفم_ميلع ىضقيال لاف اي هعفنت اسمح ىبعالو عب رتسخت وعال(امهدحأ)
 ا [ سفن ناد انعم (اههينانو) تءموهالو جوهالديدشلا|ءاليلاب ىلآءملل لوة:برعل به دم ىلعا د_هو

 || (ةناثلاةلكسملا) ايحف مسملا نماهعضومىلا عجرتالو تووف رئت الف هةلح ىفريصت رانلا ىف وهدحأ

 . )| ادق)ىلاعت هلوقاماةّدشا برا سه ىف هنع خارتموهف ىلا نم مظعأو عظفأ ةلاسلسا هذهنال م ليقاغا

 . ||| هللالئالدفلمأتلاورظنلا نع ضر عن مديعوركذام ىلاعت هنا (امهدحأ) ناهحوهضف (ىكرت نم
 30 | ىوّنلا نمرثكتحاجزلا لوقودو (اه-هدن و١ ٌكرمُشا | سذ دن مرهطتو 39 زتنا دع ولابهسعس أ ىلاعت

 ا | نوعشاج محالصىف مهثيذلا نونمؤملا ملف دق ىلا عت هلوةب دنع م هجولا ذهوريثكلا ىنانلا ك ازلا نعم نال
 ]|| امو نوفملاوه كئلوأو ةرقيلا لوا ىفىلاعت هلوق كلذ كو لاصحلا كيل نيعمتسسملل حال#فلا تدثأ
 أوه دارملاناانلءهنع تلا بجام ةيآالا ىفركذي لا ىلاعت هنا ( لالا نيهجوب دضتعم دنا لوالا هجولا
 1 .ركد ص ىذا ارفكل ا نع ىك تنم ف دقانههدا ارا نأ انعفرفكا اوه كل ذوب الا لق هركذ عاج ىزتلا

 ا | ةيكذت رهةيكر زتلاعا والك اولماكلا ىهمسملا ىلا ف رص قلطملا مسالان ا( ىلاثلا و١ هنا الا هذه لق ٍْ

 أ 1 1 را ل ع اذه ف رص يجوةرفكلاا هِلظ نع باقلا

 ارك ذ(لوالاةةلثسملا) لاسم هدف (ىلسفدب رمساركذو) ىلاعت هلوقاما هتئاالا هلال لوقت ىنءم]]
 0 | اذه لوق أو هل ىلصذ هد راك ديزي هفتوموهداعمرك د سامع نا لاه (اهدحأ) اهوجو ه5نورمسفملا ْ

 باقل نعةدسافلا دئاقعل اةلازا .(اهلوأف) ةثال5فاكملالا.عأ بتارمّال كلذو نيعةمريسفتلا

 ىلوالا ة.ترملاف هتم دنع ىاذتشإلا ( اهثلانثو) هئاعسأو هتافصو هنا ذي ىلاعت هللا ةفرعمراشعتسا (اهمنانثو)
 ||[  باقلاب ركذلا ناف هب رمسساركذوهلوقيدارملاىه (اهينانثو) كرتنم لف دقهلوقىف ةيك زتلايدارملا ىه
 ||| نتعوشالاو عضاوتلا نع ةرابعةالسلاناف ىلسفهلوةبدارملاىهو ةمددنا (اهثلاثو) ةفرعملاالا سا
 ||| عوشالاو عوضانارثأهئاضعأو ه-راوج فر وظ ناو ديال هئابربكو ىلاعت هنا لالج ةفرعمب هبلقر انتست

 || هيد مساركذو ديعلا ىلا هرويم لبق قدصتنم ىنعي كرت نم لفأ دق هلوق ني رمسغملانم موق لاق (اهمنانو) ||
 ؛ 1 ا ىورورعنياونيريسنباو ةيلاعلا ناو ةمركعلوق اذهو مامالا عم كل ذ دعب دعملا ةالص ىلص نعد ىلصغ

 لأ للاةداعتا (لوالا) نيهجو نم لاكش !«.فريسفتلا اذهو لسو هيلع هللا ىلص<ىب_:لاىلااعوفىمكلذ
 . الأ "ىلعتلا لاق (ىناَتلاو) ةالصلا ىلعةاكرلا يدقتال ةاكنلاركذ ىلعةالسلا رك ذ يدق: نآ رقلا فىلاعل

 || لاقي نأ عتجال هلايهنعىدسحا ولا با ار طفةاكز الو دمع دك نكي لو عاج الا ةمكمةروسا هذه
 || كرت نم لف دقلوطتم لاه (اهئلامثو) كلذ لعف نم ىلع ىث أن وكسس كلن | ىلاسعت هن امولعم ىف ناك, امل
 ظ لواذتباذهن اهل. قامو هولا اذ_هنيبقرفلاو هل لصف ةالملا ف دم-وتلا هيرركذوهلام نم قدصت ىأ

 أ لاما ةاكَر هئمدارملا سدل كرت نه فأدق(اهعبا و و كل نك سل لؤالا هجولاو نيّدضو رفحا ةالدلا وزاكرلا

 ٠ ىكَرلاملا ف لاةءنأدا2ءملاطعذللا نال ريصةةلاوءاب رلا نمهلاسعأ ىف رهطت نم ىأ لا عالا: احصل

 : ١ ال ريكىأهب رمءارك دوس ايعنبا لاق (اهسماخو) هسفنا كزتياسغافك نت نمو ىلا لاف ىك زرت لاس, الو ْ
 : ةالصك هنالصنوكتالو هتالص ىف هير م-اركذو ىنعملا (اهءداسو) درعلا ةالص ىلصو درءلا ىلا هجورحف ْ

 ةنالاءدهاوصحاءاهقفلا (ةئانثلا هلم ل !)الملقالا هنلا نوركذب الو سا:ل!نوو ارب ثرحنرشف انما |

 ودا موووح ف عج وجع عض

0 

 هاو تال ل تال لل ا تن حج يتلا تصرخ ل كات لاا ا ناسا ا علا



 وم

 أ هرفاو ءمحفاريفحاو رفح نأ برعل ا د_دع ىلصا | ل.ةودي دشّنلا ىلهة موق أر قو هادا لم هواصو مده ||
 1 ىم-بالفروما|ىفوأ :الةملا ىل_عوارهاقوفىوشر امام اف هطسوا.هوس د.ف ةاشىلااو دمعي اريك اره

 أ ىهف تحدق سايءنبالاهاهرح ل د_هيرحالفدلي وطلاةّدملا تيجاو تدقوأ دق ىأ ةءماح لوقو اءلصم

 | ءانبالا نممرح ىهتن ادق ىذإا ىف الا (ةين !نمع نم ست ) ىلاعت هلوةةمهبورشمامأو هللاءادبعأ ىلع ىلظاتلا

  هملع هني! ىلص ىلا هللاقةساستلا باهر ىطخت مةعبب ارو رش السر نا ثو دوريا ! عت |||
 غلب اهرحنا نو رمسفملا لاق نآ يبس نيب واش نونوظر هل وقد الاهذه ويظن و تيذآو تن آلسو

 ' ع ىلا

 ( عب رض نمالا ماعط مهل سدل ) ىلاعت هلوّةذ مهموعطماماو تياذ| امثدلا لاس ىلع ةرطق اهتم تءقوول

 | نم هيف عمسأ لو عب رضلاامىردأ النسا لاف (اهدحأ) هوجو ىلءوهام عب رضاانأىف اوفلتخاو
 | عم عيدبلاو عيمسلاو يلالاكع رضا ىئعمب عب رمشلا لاهت هنااضيأ ن سلا نعىور (اهيئايثو )اش ةباسصلا 1

 ةنوشللا نم هيفا هلوانثدنعاول ذي و اوعرضي نأ ىلع مهلمحي ماعطن مالا ءانعمو عد_ملاو عمسملاوملوملا ||
 , مادام ليال اءاعرت لو ثلا نم سنجوهو قريسشلا نم سبام عب رضا نا (اهثلانو) ةرارطلاوةرارخاو

 تيوذ ونبأ لاه لئاع مءوهو هةما سه اذافقاطزا

 صدالا هنءداعامد رضداعو 3 ىوذاذا قدح ناررلا قريشا عر أ

 'هراكف لدذنا لاه ( اهعبارو) ةغللا لهأرثكأو نيرمسغملارثكأ لوقا ذهو لي. الا نم لث اهلا هو ص وم عج :
 نم ىغدالو نوسال مرحالف لَن ههصو ىلاعت هناكف عي رضا ىه مسللا تدع مظعلا ىلع تلا ةدلجلل لا ةو

 كو تاذةرص هناريبج ني دعس نع ىورام هنمبرةءوالسلا عدرضلاءازوملا ولأ لاف (امسماخو) عوج

 سأل وشلا هيدشرانلا ف نوكيةئث مدرضلاربدتا فولو شل الك أي ناكن منع فدكوءازوطاولأ لاق م
 نا ماهطلااذهو بارشلااذهرك ذنمدصقملاو لاغتلالاهر اغلا نما رحددأ وةفمللانمنتئاوربصلا نم

 اوةلا متاعامجاشاطعدلي وطلا ةّدملا | :لالغالاو لسالسلا كِل:ىفاوماه أ ا موقلا نال كل ذومهلذ هبات ١

 ١ عوملاو شطعلان م موبامنيكس:موقلا كئاوأ بح أف تابنلا نماسسْسو ءاماهيفاو أر فراتلا ف[ فوسدواالما١.
 ةلازاف مهعامطأ تعطةناواو سياف عوج نم ىئغيالو عبشيالا تايناااو دجوو يوشي ل ىوربالا-ه ' ١

 ١ مطقتن "الو ل 20 هلال اهدهنانعيب و لوااكءامعا وناغبا وثيغتسي نا ولاهاك شطعلا وعوذلان ممهام | 0

 أ محانههمورلاهلسيلفةفاحلاةروسف ىلاصتلاه (لوالالاوسلا) تالاؤسانههواهنمهتتادذوعنا | ٠
 ' نيهجو نم (باوماو) نِلسغل ريغ عنرضلاو عيرض نمالا ماعط مهاس لاذهه لاموني نمالا ماعطالد | |

 | هماعط نم مهتم ونيل غلا هم اعط نم مهتمو موقزلا هماعط نمرانا !لغأ نف تاكردراسنل! نا (لوالا)
 المح (فاشلا) موسم ءارج مهتم باي لكدا دي دصلا هيارش نم مهنمو محلا هبارش نم مهئمو عد ريضلا ا

 نيالا نمالاماعط ىلام لو مثءاشلا نماالا ماعط ىلأم هل اوقك كا ذنوكيو عمدرمضلا نمنيلسغلا ن ركذأ | 1

 (لوالا)نيهو نم باو! ارانلا ىف تدنلا دج وفيك (ىناثلا لاؤشلا)ءاشلا نم نمالا نال ضقانت الو | 1
 نو ذهيوأ مهعبشدال اع نونامَي منا ىأ لثمبرض هنكلأو هنولك أيرانلا ف تدنعيرضا!نأدارما سبل ْ ْ /

 دع.ة يلا هنافرانلا ىف دس وب تدنلا نا لاق, نأز والم( ىفلاثلا) عن رضا !هتوق نم بذعن 5ع واب
 اهلالغاورانلا لسالس ىف لوقلا اذكواذههاذكفدان الا دارانلا ىفامدوامخ هنوك عمن افنالا نديءاسةي

 ماعط فصو ىلعهرور تو أ لحمل عوفر مو هذ( عود نم ىنغبالو نست ال ) ىلاعت هلوذام أ اهم اسحو ابر اًمعو 0

 نالُكلّدو سنالا معاطم سذس نم سدا مه اعط نا (اهدحأ) هبوأ هنالث همفن قعملاامأو عب رضوأ ْ 1

 ءاذ_ةلااّتعمنمنذاف لبالا هنعر_ةئام عوذلااذ_هوليالاءاعرامملوثااولوثلاعاونأنمعوناذهأ]
37 

 ا مهل ماعطال ىلا نوكي نأ (اهنانثو) ندبلا ىف نمسلا وةوقلاةدافاو عوللاةطاماامهو هنعناتيفَدنم] ٠١
 | املزعع امم ءوهو نمسأو عم_ثأ ام ماعطلانال سئالانءالضف ابان ماعطن سدلعد رضلانالالصأ ٠ ١
 / ناتلافشيرةرافكتأىور  (اهثلاثو) دسكوتلا ىلع _ظلا ىننديرتسمشلاال الط نالققل سدل ل رقت 7

 سول - 0 ةم محتسم ملا ل امس ا بحس

 م . ار 18 3 3” هب



 م

 * امنمييتأتنأ اونماف أى لاعتدل ايكو هنا قالا ىلع درتا-منا (لوالا) ه رونو نيا ةماشاا#
 106 (ثلاغلاو) نيرخ ..الاو نيلوالا نمامنجنيابنلا ىشغناببنا(فاسلاو) هللا باذعنم

 لامر انلا لهو ةرفكلا اءوحو ىذغت ىأر اسنلا ىهةءشاغلا (قاشلال وقاا) دئادشلاو لاوهالا

 (تلابئلا لوقلا) لتاةموريبج نيد بعس لوةوهو ثا وغمهةوذ ن بفعل عار تقاوم
 7 امقلاموب نأ ىنعملاريسيربدقتلا اذه ىلعنال برق لوالاو اهيذ نوءةيدامو ثةيرإنلا لهأ ةنْش

 ىلاعت هنال كلذو لان له لاقامنا(ةيئاشلا"هلثسملا )ةداعسلا ىف مهضعبو : :واقشلا ف ساننلا ضعب ن 8

 الأ لدن | لقعلا نال لي_ىغتلا ىلع هبافراع هموقالوو» نكيملاماهيف سانا !لاحو اهلاح نم هلا لوسر فرع
 | الناها ىلةعلل لمسسالذ لمص امل | يإإ ةمغ دف اماو نيعمطملا لادخل ةغلا ةاصعلا لاح نا ىلعالا ل ديال هناق

 || ةعئاشذ يوب هوجو ىلا عت هلوقامأ ةيسئاغلا ثي دحلان الهلا مرجال لاوح الا كل: لمصفت هللا هفرع

 | بامح أ وجولادار 1 (لوالاةهكسملا) ناماكسم هو ةراقك || لهال فصو هنأ لعاف ةيصان "لماع

 1 || نكا فاكملا تاغص نم كلذو ةبصا لماع عشا اهخان هو جول !فصو ىلاعت هنا ىلمأ دير افكلا مهوهوجولا

 1 ]| مهار ءدق ”لاذ ىأ ةعشاخ هوقو ةرضانذثموب هوجو ةوقكرهو كاذاهجولامهقلعف هحولا ىفرهلني عوشخلا

 .[| لذلا نم نيعشا هلع نوضرءيمهارتولافو مهسؤروسك منومرجلاذا ىرتولو لافاكناوهل او ىزحلا
 1 لا يفق اعاااماو غامدلاو سأرلا هل < ىذلاربكل اًدض هنال هولا ىف لذا رهظبامناو ىنخ فرط نم نورظيي
 || [هذهىف ةنكمملاهوح لاي |١ةهلكملا).بعتلا عم لمعلا ىف بوؤدلا بهذا !ىءمو لاسغالا ىلوعت ىتلا

 || ةلصاح اهرسان ىهر أ ةرخ الا ىف لص ااه مسا, تاغصلاا هذه لاقي نأ اما هلال ثال ل عدب نتال هثالثلا تامدلا |
 الارهن:رعالاى "ل فا هربا اماوهز لّرالا حولا امأ انندإ|ىفاهضعبو :رخكالا ف اهضعبوأ ايندلا ىف

 لأ نيلماعو هللا ةدابع نع تريكتامن دل! ىفاهتالكل ذونيلملذ ىأنيع شاش ةمامقلا مون نونو كير اذكلا ءالؤهنا
 0 ن روء.ساهعرذ هل كس ىف لاقام ىلع هل .ةثلا لالغالاو لسال ل | اه رحوه وهيق بعت العراتا !ىف لمعت امال

 ارح ىف مستتل او ىرخ أ همق ص وغتو ةرآن' هذع قرت ثم لحولا ىف لبالا ضرك راسنا !ىفاهضوخواعارذ

 ْ ة:-فلاهرادتقم ناكشح موبىفرانلا لون د لبق تاصرعلا ىف اًماطءاعامج ةافحتار ءفرقرلاو مم 4

 ال :دإا| ىف هلصاحن 0 بده ناكت افصل ا هذه نسحلا لاو لمعلا كاذ ف ن و زوكيأهماكتجنالني صان

 || امناوهو ىفاثلا هجولاامأو باقعلا ل. دس ىلع ةحاضلا مويه هللا |هطلس كا ذك نكن لاف مقا لبجال
 ا ىءملاو سول او نان" دالاةدمعو ىداصت ااودووملا نم عماوهأ ا باص امه ل _ةفان دا ىف "ل ها اهرسمأب

 || اودقتعا ال مهمال كل ذو بصاولا دمهتا او بئاذللا موصل نما هلا. عأىف تدصنو تاعو هلل تىدخابنا
 ظ 0 ًامناوهللااو دعامة ق.ةلنا ىمهذاهواخت ىلا تاغصااءةفوصومألا اذاوءاطأو م1 ااا ا

 1 نأ وهو (تالثادج ولاامأ و) الصأتادا. .ءلا كلت معفتتالم رحالن ةدوح وال ىذلا ل- خلا كلذ او دمع ْ

 / اهنا عمةرخ الاف ةنكاحا ما(اهدحأ) هوحو هنفئالدلا ىفاهضمدوةرخ الا ىف لصاح تافصلا كلَ: ضع 1

 ١ فاصوأ ضع م_هةصو عذتجالوانندلا ىفامصنو اهلمعب عقتتتو اهنا ىعملاو ب ةءصأن ”هلماعاستدلا ىف تناك |

 ِ ىلاعت ناك اموهةم كلذ ىف ىعملا ناك اذا ةرخآ الارك ذىلاداعي مث انيتقدلا فاصوا ضعي رك ذي ةرخا الا |

 ةيصاحازان ىلد' ندا ىمهذ ها ةعاطرغ ىف ةمصأن "لماع امندلا ىف تناك اهنال ةعش اخ ةمامقلا مويموجو لاق

 اهفوخاسن دلا فاهعو فت ةرجتالا ىف ةيسصان اهتكلواسندل ا ىلإ ءاعةعش ةعشاشاملا. (اهينان) ةرخ الاف
 3 ةاساةهوه ةرخ :. د !فاهصنو اهموصد اهب السوهاهلعو !جاسطوابن دإاذن اذا. نءضصارءالاىلااوايعادملا

 1 ىلأهت هنا لعاو مم أ | ىلع هم ةمصأن هل ماع ى رقو نوءستع اووكي ملام هللا نم مهل اديو ىلاعت لاق اَمعباذعلا

 ]|| امأ اهنم هللابذ وعثم_مهعط ومب رمشم وممناكم ةمقمك كلذ دعب ح رمش هثالثلا تافصلا هذ هي ميهفصو نأ دعب

 هجر اتلا بصنع رقو اهب قرت او اهمزل ىأ ىلسيرانلاب ىلص ل اهي ( ةم-احاران ىلصت ) ىلاعت هلوةف مهناكم
 .لطنوهاوقو هولص مب ا ث ةوةارانلا هداص أن مءاثاا عفرب م داعوورعوباًارقو يع لاصوهندالا هلوق
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 ه؟ 4
 أ ىلا تعفترا اهيلعك ”و:تسا اذا هل تنم اطتاهيلع سال ها ىلو ءاجساذاف هتناءاسشام عفئريف ضعي قوفاهضعب |
 | لاه فاكملارورس ىف ماغءأ ناك ار كلذ نال منممري غاضب فاثاا ناكناو ىلو ل والاو هللا ءامث ثا

 ْ ةفصأا) ءامىسلا ىف ةعفت سه ترقاسلاو ردلاود ب ريذرلاب"هلاكم بهذ نم اهساولاررم. ىه سامءنبا م ْ

 ىهيذةداشق لاه اها ىرعالوو !!نازنكلا باوك الا 66 ءوضوم باوك أو) ىلا.عت هلوق (ةسمالا :

 لوةبف اعيش لحرلا نم سقاي لدرلاك اهاهالةدعماما(اهدح )هوجو ةءوضوم هلوت قو قيراءالا نود ١

 اهو دو برشل ا اودارأ كة يراسملا نو.علا تافاح ىلعةعوضوم ( اهنامثو) دعم عب عوض اا ودا
 نبأ ةضيوآ هذ نم اهتوكيدباهايا مهما تسال مهم ديأ نيب ةعوضوم (اهئلانو) بارشلان مةءولع ظ

 ندب طاسوأ ىهىأربكلا دس نءةعوضوءدار ا١نوك نأ (اهعبادو) اهنم ب بنا كاانمهذدانورهوج ا

 ىهقراغلا (هف ةوةهمقراعو) ىلاءتهلوق (ةسداسلاةفملا) ١ ردع اهورذدتهل اوةكريكلاو رغصلا ْ'

 *ىلكلا لاقنوثلاريسكي ةقر «برهل١!نءاعاع«٠اَر ةاادازو نو: :لا مطب هقرغ 0 اه داو عمال ل5 ل دكاننإلا ْ

 ةغسلا) ىرخ ىلا دنئساو ةدحاو ىلع ساس سا < نأ دار اان أ ض هد ت:اس ىلا اهضهن ةفوفصم دئاسو |||

 لوةىف ىازلارمسكب ىرزو هَ رزاه دحاو سفانطلاو طسلا قع (هنوئيم ىنارزو) ىلاهتدلوق (ةعباسلا ٍ

 لبالا ىلا نوراظأب .الذأ) ىلاسعت هلونق سن ااا ى فة رخموأ رود نم ةطوسم ثوم مريسفتو ةخالا لحأ عسل | 0

 ءادعسل ماا ل ل - مك اا1ىلاعت هنالعا(تقلش فدك ْ

 منا مرحال ميكسلا عئاصلاتابثاةطساوبالا كلذ تاسدث ثا ىلا ليبسال هنأ ل و نيةيرفلالاوأ ف صورو أ!
 ىلع لدتا من دال ةمعص ىلع كلذب ال دةسسالا هجو ل ءالا ىلا نوراظ الذ لاقفةلالدلا هذ هرك يكد ْ

 ةرواستم ماسحال انالف (لؤالاامأ) داعملا ةص) لوهلا ثنث دةؤ كِل 3 ثدن ىدو ميكطا عناسلادوجو 0

 صسيصختل نوكي ناو ديالرخ ' الا نعز اًمما هلال ىذا! فصولابام:مدحاو لك صاصت:اف ةممسا ىف | ظ ّ
 ملاع عن ةاسلا كل ذناا_:لع ماكحالاو نات الا هحو ىلع ةقواذ ماسح الا هده ١ ارالو رداق داععاو صصخت | ا _

 ىدع هناا :اع ناكمالاو ثو دهاو ةسجا ملا تعن ىف «قللئ الا خعتوكي نو دبال عناصلا كل ذنا انلعالو ظ ا ١ ا

 مسهذعي سانلا ى رئاقا مث ةمكسحلا هيأت ىف ن وكينأب ونام ءا.ااعاردافاعناصملا.هللثاىلعلدباذهذ ا ٠
 نمد او لكن وكم ةدلب نم دال لإ ةسفنتامهعمانقلا هتكمالدخا ولان اسنالاناف ضعبلاىلااساتم] |
 عمالا نال مالت الا كِل ذو مهنم دحاو لكم ةملصم مهءو شت نم ماظن 5 , ىبحرخ 1مهعالوغش ءاهلهأ | ْ 01 ٌْ

 ةماقانا تيئفرانلاو ةذلا قلخو ةمامقلاو ثعبلادالا لص<ال كاذو دمءولاودعولا ىلع لهشملا فلكتلا 1

 رخآىف دمحوتل!ةلالد هنت ارك ذبول ااًذهلف ةماسشلاو ثعبل اةصعن لولا بح ول ميكحلا عئاصلا ىلعةلالدلا ٠]
 ناهجو هيفاناق لبالاركذب دبر مث ضرالاو لاب اوءاجسلاو لبالا نيب ةسناحي «ىأف لمة ناف ةرودا هذه 0 ْ

 ارك ذاهتمدحاو ىأو اترثكل نكمريغ اهعبججرك ذوةلالدلا هذه ىفايو است. تافولغ اعجب (لقالا) ا ا !

 ةمكل !لعاف اشي اورداَعتلا عمجب ىلعلاًولااذه طوةسمككلاببوفادئاعلاؤلااذهناكمريغنودأ] ٠١
 عونذو د عونب ص تخت يغ لال دال ع نما تالا هذا لفت نب نارا ! ماا اشالاءذهركذ ف 0

 رك دمرحال كلذك هال ن ؟يحلاهريغر كح ذوأو دمع مسالا ئ . نموها كلان 00

 اهريغص ةيافسلاو ةيولعلا ماسحالا غمج نا ىلعاهسنتا دج ةدع اتم ىلإ !ةيسس انس مريع ارومأىلاعت هلا : 1 ١

 ا دا ةعالا هيلعو ل اوةعم نس هجو ادهف مب كلا عئاسصلا ىلعتلالدلىةبو استم اهصيبقو اهت.ساهرب ريكو | |

 ةح املا ىلعتلادلا صاومللا و عفانأ !ن جلا تح نزار لا الأ وهو (فاثلادج ولا ْ 1 ٠
 امصاوخ هللبالالوةنف (لوالاماقاااما) اًضءباهضعب سا فدك هنانيست مريدملا عئادلا ىلا "|
 لمم#هأ ةراناو «-دبل برشدل ةراناو هه لكؤما نقد ةراتق شاف نصا تقي ىذلا نأ وءاال_ه-يىلاعت هلا | 7

 م عقال اءذهو لاعبو ةنيز ب فوك ةراتو دليىلادلب نمنافالا ةعتس )لنيل ةراتوراغسالا ف ناسفالا | ا

 اماسعنأانب ب!تءاع ياللا ١ امزيلوأ هوب اذن ءلجوزع هللا نانأ دقو لبالا ىف اهساناح سلا
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 ْ درع فايذكم الكلا كلذي ) اودع نأ اماول_ةعيالف ع وج نم ىغبالو نءسنال تازتف انلبا هملع نمسنل عد رمضل ||

 مكمي رض س نب نم سدل عد ريض نم مهماعط نا ىنعملانوكفاوقد هيأ اماو عممشلاو نعدلا ىف:؛مهاوق

 انالع وج نم ىنغيالن امهم اعط لكىف بدع ىضاقلا لاه ع ودح نم نما و نعسم رع مد رض نموهاَا

 رافكلا دمءورك ذامل هناصسهنا لعا( ةعاند مون هوسو) ىلاعت هلوق باقعلا فز, اسرمغ كلذو ةفأرو عفن كل ذ
 لهأ ف صواما امنا“ باوثا اراد ف صو مالو باوثلا لهآ ف مورك ذذ ينمو لاوساح رمش هسعتلا

 اميه .و>-و ىف فرعتهلوةكنسحو ةءس+بتاذىأ ةعان هلوقوه ومه رهاظ ىف( امهدسأ) نيه أبق با وذا

 أ منا (امهدسأ) ناليوأتهيفو (ةيضاراهيعسل) هلوقوهو موتطابىف (فاشلاو) ةءعنم وأ يعنلا رمان
 4 | طاهر لكسعلا لمعي لترا ةدنلاةبقاعلا نم هس اوزافانانهلا لذملا ىف مخداج جاز مهقساو دمج

 ! لع ىلع ىثنف تعاصامىباوسصال تةفودقلاو تاعام نسح امل وةءف ةدو# ةبقاع ه:م هلرهظيو لمهلا
 | دارخاذاىوأ اذهو با وثلا كاذاو ده ماذا ةيضارامندلا ىفاهبعسباوئادا ارملا(ىناشلاو) هاضرب 2
 0 | باوثلارادفصوامأو ةةرتكا اودي ريال ىتحءاضرلا دس غلي يظعلا باوثل ا نم هنودها د ىدلانا

 . || قامل اوه دارملا نوكينأ لمتو (ةيلاع ةنىف)هلوق(اهدحا) ةعيسرو هانا هذصو ىلاعت هللا نا لءاف
 1 ا ةنلانال'لاذف ناكملا ىف واعلا اما ةمشاملاو فرمدااو ةسردلا ىنواعلاوهدارملان وكس نأ لهو ناكمملا ىف

 1 | اهيف ممسنالا) ةلوق ( اهيئانأو) ضرالاوءاعسلا نيبام لم ةجردلا «ااطع لاه ضءن نم ىلعا اهضعد تاحرد

 ٍ قاسكا اوةزج و مصاعأ رت(اهدحأ)تآ ار ثالث عمت ال هل اوق ىف( ىل والا هلمساا)نادلمسم هدقو (ةيغالا

 الو هيلعهللا لص ىلا اوهنوكي نأ لمع باطلا اذهب بطانخنلاو بصنلاب ةنغال ب اطاخا ىلعءاتلاب
 |هلوقو تيأر م تير اذاو هلو ةكب اطلت ىف عامعسلا دمقي اذهو ةمغالا ف بطاخم اب عوستال نوكي نأو
 ة.غالاهفءوبولا عمسال ىعملاو هوجوىلا ةدئأع ءانلا هذه نوكس:نا لق<و مهتيسح مهتيأراذا

 نباأرق (اهثلانو) عفرلاب ةسغال ثدنأتاا ىل_ءةعوث ىمقوفنءةطوقذملا ءاشااب عفانأر (اهيناند)

 | نيىسولز اج كلذو عفرلاب ةمغالربك ددلا ىلع ةموعذفم توت نم ةطوقناا١اياان عمسالورعوباوريثك :

 ارعاشلا لاهربك ذتلا نس لئاح مسالاو ىلعفلا نيبناكو هلعف مدع اذاثنؤملا نمبرمذلا اذهنالوالا
 رورغلامندلاىكدعبو ىدعب « ةدحاو نكحمنم هّرغأ سمانا

 ' ةغللا لهال (ةمناثلا ةلكسسملا) عملا ىلعريك ذنلاو ظذالا ىلع ثننأتلافوغللا ةيغالل ايدارملا نا (ىاشلاو) أ
 اذهدك أّيودح او؛ئثوغللاو ةمغاللاف ةمغالواوغاوغلي ىثل لاقي هنا (اهدحا) هسوأ هثالث ةيغال هلوةىف |

 (اهتلاثثو) ةيغال ةلكغمسنال ىنعملاو ةفصتوكينأ (اهنئانثو)اوغل اهيةنوعمسنال هناصسهلوةيهجولا
 |ريسفتلا ل هأامأو عردلاو سرغلا ب>اصل عرادو سراف لوةناكو غل تاذةلك 3 ةيغال سفحالا لاق

 | قلاو 31 ااهولاناغاو ىلاعتهتاناربس لزتماهنالوغللا نغةدزنم ةنلانا (اهدحأ) هوسو مهلف
 ااذهىف غاب أ ناكا لاو وغالا نعأريم نوكي هناك مركم فيربم امندلا ف سا لك اذكهو لطاما اووغللابال

 | ءانثلاو ةمكحلاءالا ةنكلا له أ ماكي ال جاجزلا لاه (ىاشلاو) لاغتلاءررقام اذهةةالس راك ناك
 اناةهبالواردك اهيذعمسنال ديرب سامع نب !نع (ثااثلاو) متادلا ميعنلا نم مهتزرام ىلع ىلا مت هفلا ىل-عأ

 امكحص بارسثل ا دنع فلطلا ضع نم م-هضعب عمستال لئاسقم لاق (عدارلاو) اسةشالو هقنابا ردك الو

 وفالا ىضاقلا لاف (سءامللا) لافقلاهررقام هوجولا نسح ور هلتااوب رششاذا ا دلا ل_هأ فاح
 |(ةئلاشا ةفصلا) قلكرالاقد رط ىلع هعماس ىذؤدأم هدفي ردن كلذ مهنع ىنن ىلاعت هقناف هسذة دئافالام

 , لاقت سفن تاعهلوةكترثكلا اذياغىفانويع ديري ف اشكل بحاصلاق (ةيداج نيعاه) ىلاسعت وق ةن
 أ ىردأال- ىلكل الاهاودا دأاممهأك رد ودو دخ اريغ ىف ضرال ا هدسو ىلع ةيراج با رش نيعامف لاسغقلا

 نألجألكلذوءاوهلاىفةيلاطىأ (ةعوفممررسساهف) ىلابعتهلوق (ةعبارلاةفصلا) هريغوأ ءان
 | ا ناانغلي بعصم نب ةجراخ لاهو لالا ميعنلا نم ةنلسا ىف هيرءاطعأ ام عجبا ياعسل اذا نءوملا ري |

 قاومت



 تاق

 .الا ميكللا عئاصلا ىلءامم لال دتسالا ن 5 .اثالا ءذهفاهرشزةيقلاو بخذلاد ةهزتلا نتاسإلاو هجولا

 ةمعادربصتنا اهمذواهما اراتتلا دن مودل هالات نال اعتمأب ءلق نسقاللا ىلطمو ةؤهشملا قلعت ماما

 0 راشد !مانغاو تن فيتبكلب ةياذ وب ةنانترمذلا

 ا هلارءامسلا دكررك اهب نعل فا هيرو دبل هجم

 لدكت ثم مسقل اذه ناكانإفةوهشلل ابصت نوكيا ماسهيفس داو ةرهاظابمف ةاوباوشؤدف !لث الدّت اه ْ

 عضوملا اذهىفانريض اما ٌدهفاممةريدتلاب قا سعأ مرحالةوهثلا ةجز نم نمالا عم هذ ةمكسلعا بيصأ /

 'لاهداعااو دمسوتلا ةدص ىلعل5 الدإ ا نيياا ىلاعت هنا لعا (ركذم تنأ اامنارت ذف) هلوق ى.ذو:لاهنادأ]

 اهفرطالا ىلع ثءيلاواهلا أو ةلدالا ءذهركذ,نوكيامتا لوسزلا ريك ذتوركذمتنأامنا و ذنفؤسرلا
 م ذّلا ىلع لوزا ىلاعت هم ثعت كاذو كا:كرت نم يذلا و :

 رطمسسع فاشكلا بحاص لاق )ر طع مماعتسا)هلوقورك ذمتنأامنا لاق ذلف هريغنو دك ذأ ثعإ ا

 ا

| 

 حوتفم ميت ةغا فوه لدقو نينو اووكىتح ساخنا ١ هركت تأ أ هوةورا.ع مهيلع تنمو هوك طلاس

 ملتقى مهلعاطلسم نوكتن أم افربك ذ:لانالا تأ ١امانل اىءملاو مهدنع دءتمرط نأ ىلءءاطلا

 ا اذ_هريسة:ىفمالكلاوني رمسفملا عسج لوقاذ يه لايقل الرا اهتدطسن مث اولاع الذ ناميالا ىلعمهعركتدأ

 همفث(ربك الا باذعلا هللا هيدعنفر هكو لون نمالا) ىلاعت هلوؤامأ نو رطمسملام مد اوقدنع مدع دقفر ا

 ءانئسسالا | ذهربدقتلا اذه ىلعو قس ءانثتسا هنا (امهدحأ) نالوق#نالاىف (ىلوالا هلكسملا) لداسع

 ١ ظ

 أ

 ريوضلا ن نعءانئت ا هنا(ىلاثلاو)رفكو ىلو نمال ارتذريدقتلا لا ةينأ (لوالا) نالاقحا هيفاذ امعءانئسسا

 ارومام دن. ناكأم مالسلا هيلع هناب هملع ضيع او ىلو: نم ىلءالا رطمسع مولع تدساربدقم ءااوم جاع ف

 هليةانع عطقنم» انما هنا (ىفاثا ال اوقلا)ىلو قف نم ىلع الا اطا مريدتال كن ادارحلا لها( هبا .اوجو) لانقلاب
 مهيلع لوم تساربدقَتلا انوه اذكف بغربال ساننلا نماريثكن الا ملعلاركاذتتاندعق مالكسلا ف لوقن ا

 .اهيليشتم ٠ الكسلان وك ةمالعو اولا ْمُهَجِباَذع وه ىذلا ريكال باذعلا هيذعي هلل ناف مهتمىلوت نم نكمل

 ناتثأم ىدنعلوقتنا ىرتالا كاذْن_. مالمتم ءانثسالا ناك اذاو ىقدتسا ىف نا لود نس

 (ةيناثلا'هل5لا) هللا هيذ عفر ذكو ىلو نمناالا لوةكنافنا نسم امودو نا هءاعلخ دتالف امهر دالا
 ربك الاباذءلاءامءامنا (ةثلاشلا ةلثسملا) هيذعي هنافدوعسمنب اءارقىفو ه.سنتلا ىلع ىل وننمالا رق

 لاعتاذهاو هنود ىسفلا باذع نمهادعامنالركالاو الاودورفكلا ب اذعد غليدق هنا (اهد أ )هوجول

 رانلا نملغسالا ل ردلا ف باذعلاوه(اهنانثو و)ريك الا باذعا!نو د ىندالا باذعلا نم مهند دنلو ىلاعت

 لوةااو) لاومالا ةمْنعويرذلا ىبسو للاي كال ذو ايئدلا ىف الصاسربك الا باذعلا نوكيدق هلا (اهشلاند) |

 هيدعمج هلوقهل ص نم هن ”اكاذهو (موماسح انماعن ا مموبانا انملا نا ىلاعت لات م برقأو وأ (لقالا |
 لاش مهرغكى ع هن حلو هملع هلنا ىله”ىبثلا باق نع هيي زيا كال ذ ىلا عتركذامن او ربك الا باذعلاهقنا |
 هيقووهباسيحاتيلع ناقاندعو ىذلا دعوما ىلا مهتسرمزناق او' "دو اونذكو اودئاعناو م-ماعاسفت بطأ (ِ

 كلاملا ىلع ت«الو ىلا عت هنا كلذو مهمل! باتقءلا لاضي الن وك :امنارافكلا ةيساحم ناوهو لاوس |

 هيف فاخلا ع وفو عسب ىذلادعولا م كاما هملع تح او كاد نأ (باوخلاو) هدفنوس وتشمل

 ىلانعتو للنل اكدر امْمض از لات هنوكب امك كلذ ناكل ملادظلا نم موال مق لول هناف ةمك ا قاماوأأا

 ماا ىف دا ارفعجوب أرق .(ىلوالاةلمملا) نال أسم انهه 'وةبحاو ةيساحلا تناكبجدلا اذهلف هنع هلأ | ظ
 هلصأ نوكيوأ بالا ن « لعق تب ردسشمالا علق نؤوكي نأ هو فناذكحج | نءاصااف ديدُش 0( :

 ةدباق (ةئاثلا لد ةسلا) ديس ل صاب لءفام هب لعق مث ناودىن اويدك اماونا ل .ة م بؤأ نمال اعفاناو ٍ ١

 سدا ممماس- نأو ماقدالا ىلع ردة ةاارابحلا ىلا الاس: امتممااناف تل د منا
 لسع ع

 سس ار ©" ١



 | عفانمو* فد اهيفمكللاهةلش ماعنالا ولاهو نولك أ اياهمو مم وكرانهتخ مهلانهانلل ذو نوكل ام اهل متسهف

 | قدنالا هيغلاباون ووك: مل داب ىلا مكل اق: لمع و ن وح رست نيحو ن ودعيت نيس لام اهف مكاو نراك ًاناهنمو
 نم هيف لاصلنا ءذه عاقجا ناك لاسم اهذه همف عم_:مالت اناو.خلارثاس نءامشناو سفنالا

 كلثالا «مف دوال ىذلان اومحسا نمل ضف أ لاصالا هذه نم داو لك ىف هنا (اهنانف) بئاعلا

 كلل تعيش او تملأ هل ركسيا كاتس و رثكلات ورأف تقسةيولس تلمس ا امال :ل_دذلا

 ش اهيف بكرا كلذو رخآن اوم هعطعق نكمالام: دي دملا تافأ ىلا نم ء اهب عطقي نان كما ةبوكر تاعج ناو
 1 رخآن اود هيىزتح الا_عتافولعلا نم» ازتسالاو سامع ىلع ريصلا و ريسلا ىلعةموا دا لاق ون م

 || مظع أن اكن اولا اذه نا اهنمو اهاوسهب لقتسسدال ىتلا 'هلءقثلا لامسالا لمع تاقّسا هاون تاعج ناو

 تافصا !هدهف موقتمث كرات ىهو ايلع لمح !هنأ ىف اشر اهريغل م ايموريغصلا ”ىبصااكت انو ملا فءضال

 عئاسلا دوجو ىلع كاذب ل دتسسيو اهببك رو اهلج قراظنلا ,نأ ل فاعلا ىلءبجوااهيفةدوجوملاةريثكلا
 هذهلفاهراضمو اهعفانمو اهمّدسو ارتصص ىف لبالا لاوسأب سامنلا فرعأ ن نم برعلان ا مثهناصس ميكس

 (تعفر فسكء اهلا ىلاو ) ىلا عت لاق مث اهتسةلس ىف ل ءانل اب سعأب نأ ىلا عت ميكس نم نس ب امسالا

 لوزتالو ل.ةالةذءار ىهفاًسان“ارصأ ( تدصن فدكلابخلا ىلاو) دعريغنو لاما الب ىدملا د .عباعفر ىأ
 اذهب لدا نم ساهل نمو اهملع باَةَمءللد اهم وف ةٌءطوا ودمهشا .اعطس( تميطس ف يك ض رالاىلاو)

 | ميم لاكاهنم ةعطق لكن وكي ةمظعل يان ىف تناك اذ :ركلا نال فعضوهو : ةركب تسل ضرالا نا ىلع
 !هتاعفرب د_ةنلاوريمضلاءانو لعاشنل اذبل ا ىلع تطسو تدصنو تعفرو تقاش ف كمال لا هلع ىلع أر قو

 لب الارق نم سائل انمنالعا ةمسانملا نمءايشالا هده ننام نام ىف( ىناشل ا ماسةملا) لوعفملا فذشن

 ميدغلاو بازل ونزمل او مامغلاكباصسلا٠ ءامسأ نملبالانادرب ل لءاو ف اشكل ا بح اصل اه باصسلاب

 قرط ىلع تاصسلا اميدارب نزول مهراعشأ نمريثكى لب الاناهب شم باصسلا يأ رامناو كل ذربغو نيغل او
 ةسانملاهحوفروهكثملاهموهةذمىلعل.الاانلجاذااماةرهاظ ةيسانااقريدَمَتلا اذه ىلعوزاحلاو هينشنلا

 اريثك نورفاسداوناكو برعلا ةغل ىلءلزننآرقلا نا( لوالا) نيه-و نم ضرالاو لام اوءاجسأ نيبو هتان

 اهلع نوريسناماريثك اوناكنف لبالا ىلع مال ارثك آى مهراغسأ تناكو غرزلا نع ةنلاخة دايو: دلبّنال
 ركفتلا ىلع قي نأدرغن اذا ناسنالا نأش نمو سانلا نءنيدرفنم نيشحوةسمراغتلا هءاهلاق

 ندي هل نكي ل كاذك ناكاذاوهرمصو هععس هن لغش مل اذه سل و هتداحت نم هعم سدل هنالءامشالا ىف

 اسما راظنم ىريف هبكر ىذلا لها ىلعرمالا لوأ هريصن عقو لاش كلذ فركفاذاف : ركسفلاهلان لغشي نأ 1

 ' ضرالاريغرب ل تت ام ىلار انتاذاو لاب طارء غر مالا هثواتمجرظت اذاوءاهسلا ريغرب ل قوذ ىلار طناذاو

 | راظنلا كرت ىلع دل اوربكل | ةيعاد لمت ال ىو-ربغلا نع دارغنالاو ولكنا تقو رظنلاب» سم أ ىلاسعت هناكبذ
 0 : الاهذه ىفام_تن ,هللا عجن مرح الف ءارشال ا هذه ىوسائيش ؛دش ىربآل ةدمعبلا ةزاغا ا ىف ةواهنا تقوىف هنامث

 ايف ةوهشللو ةمكدلل نوكمأم اهنم نيمسق ىلءاج مالا عف اصلا ىلع لا دتاهتولخغا عسدجسنا (ىناثلا هبولا)

 نسلط اناسنالاك(ل والا مسقلاو) بصن اه وهشال سملو بحصت اههذ ةمكسلل ن وكي امان مفواغم بدصت

 1 0 ةغلاسملا اودارأاذا مهكوامناكو البا ناسنالا لّقةيداولءدس مم اف كل ذلو برعلا باق ىفاسعقو ثا او.لا

 1 عنهلا الثا نم ذشأ هنمنمل !ءالّمانالريهةنامءاظعا دعما ناكملا نمهءاس ىذلارعاشل ا ءاطعا ىف

 || ةراقنقةع حبلا ىف 00 7 و هاو لاج اهي مكلو ىلا عت لاه اذ. هلو هريغ

 31 نحاول زبه مداد ران رمانبجتالي رطنامز دعب راعلا ىلا لصو يتحد ةوعبأا 2

 2 0000 امرا ملا وسال لذي ابنوك مسام اهو هلا كده ناودملا اذ

 رع ع هك ارح - ب يا[سوب و” يس يوك 8 1 جت م كن دع
 ن1 حا ارح ضيوف ١ - اسوار 1 ,

 1 011 دع 2 3 بيوع : غ4 4 3 9.
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 : دموع سسوسو تس حسسوس مسرب

 م دعد نامول وه عفشلاو هملع مت الذ نيموب ىف لدهن نختادو دعم مايأ ىف هللا اورك ذاو هللا لاه" ةفي رش مانأ 1

 ||| امهلج نم ىلوأ اذه ىلع رثولاو عفشا لج لاق لوقلا اذهىلا ب هذنموثااثلامومااوهرتولاورتأ امنا |
 ٍ عفشلا,دارملانركي نأ بجوف رمثعل ا ىفالّس دةفرعو درعلا نأ 1: لوالا) نيدو نم ةقرعودمعلا ىلع ش
 ]| مقل ادمفي اذه ىلع اهذالا لمغ مانال ا هذه ىف لص عامنا لسا لاسعأ ضع»؛نا (ىناشلا) امهريغرتولاو |
 ٍ ءاوحو مد[ ع فلا ىرخأ ةياور ىفو هتسوزب عفش مدآرتولا (اهثاانثق) كانا! لاعأ مانأ عمم 1
 ىورراهنماعفّس ناك ام عفشلاو برغماكت اواسلا نمارتوناك امرتولا (اهعبادو) ىلامغت هتتاوهرتؤلاو ||
 اهب هقا مسقأ ان اورثو اهنمو عفش نمتاوأ هأ | ىف لاه هنأ إ_سو هيلع لقا ىلص بألا نعزيسصص اني نارغ |
 ١ | هلوقله قللاوه عفشلا (اهسماخو) ٌساداسعلا نماهاتواهردق ىعالو ناعالا ةماانةال_.هلانال ْ

 ْ صدا نيماكدتملا ضعءد لاهو ىلاعت هللا اوه رولاواجاوزأ ما امةانو هل اوقو نيوز ا:ةلشء وش لكن مو ىلاسعت ْ

 ظ دارينأ بحيفرتولاو عذشلا برو هريذقترتولاو عمشلا او هلوق نا اديان (لوألا )وول هنن اوهرتولا ل اة نأ ْ

 زيت تح ةرك ذ مظعي لإ هول ' | ذه ىلع هرمغ عم ركذيال ىلاعت هللاّنا (يناثلا) هولاقام لطم تورم ا رثولاب 1
 ىورامواولاه هلوسر مت هنن ىلة لاهو هان: هلوسرو هللا لوشن نم عع“ مالسأأو ةالصاا هيلع هنا ىورو هرهغ نم .

 1 تاووللا نمامشنا (اهسداسو) هب وطةع سدارتولا سعرتو هقانا لاق مالسا او ةال_صلا| هلع هنا ا

 || هريظاو همحح قللنا لك ىل> دق هقاخ نم وزلاو درفلا برب مقأ لا ةيهن اع فارتوواهذش هنوكنعكةننيال ١
 ]| تاكردرتولاو ةمنامث ىهو ةللا تا رد عفشلا (اهعباسو) نورس الامونو رسمتاع مسقأ الذ هلوق 1

 1 ةيهاركلا وةدارالاوزمتل اود ردقا او ىل وذا ويل هلاك للا تاهص عفشلا (اهتمانو) ةع.سىشوراتنلا | ١

 || لذالي زعزع الب ةر دق له الب لعت ومالي ام مدعالب دوجو قالا ةغ_طوهنرتولا ام توملاو ةاسيلساو |
 || باكا ةلزنع وهو همم اختل دال ىذلا باسملاب مسقأ هن اكفددعلا سفنرتولاو عفشلا,دارملا (اهعساتو) |
 | باسل, كلذكو ناسبلا ءاغلافو لعب لام ناسنالا لعملةلان لع لاق ذا دانعلا ىلعهي هللا نمىذلا ناسا او ٍ

 || نيئلاددعاولعتل لاهو نامرمةلاو سءشلا ىلا هتلاه روهشلاوماءالاوتادابعلاتمتاومفرعد | ١
 ||| مويااوهرتولاو ىلايللاو مايالاوه عفشل!لئاقم لاه (اهرشاعو) قطابالاكاذهتاقاخامباساساو ١]
 ججسسملا ودجنأو دمت لثمناع» اذ ىنلك عفشلا ) رمذع ىداسطأ) ةماسوقاام ول وهو هدعب ىلاال ىذلا 0

 عهشلا (رشعىناشلا) ميسهارباو حونو مدل ثمدحاو مساهل ىنلك رتولاو نوذل ا اذو سئوفو ىسعو 0 ١

 | هلع ىسواىلاعت هلا اهرخن ىتاارسشعا الان وعلا عفشلا (سشعشلاشا) جصرتولاوءاوسو مدا ١١
 || (رشععدارلا) تاشب تانآعست ىموماشت ادقلو هلوقىف ىمومىنوأ ىتااعستلاتاب الارتولاو مال سلا ١

 جوربلاعفشلا (رسشعسماما) اموسح مايأ ةنامثو لاب عبسملاعتالوقاميبايل رتولاوداعمانآعفشلا | ١
 رهشلاعفشلا (رمشعسداسلا) ةع.سلا بك اوكلارتولاواوربءاعسلا ىف لعج ىلاعت هلوتارشعابنثالا ||| ١
 رتولاوءاضعالا عفشلا (رشع عباسسلا) امولنب رشعو ةعست م ىذلارهشلا رتولاواموب نيثالث مي يذلا || '

 نا-الارتولاوناتةشلاعفشلا ( رسشعنماشاا) هفوج ىف نيب اق نم لح هللا لعام ىلا عت لاه تالا ا
 عفشلا (نورشعلا) عوكرلارتولاوناندصسلا فشلا. (رسشععساستلا) ني_تفشوانا لو ىلاعت لاق )|
 رتولاو عفشا|نأرهاظلا هيلع ل ديىذلا نا لاو ةعيساهئالراناا با وبا رتولاو ةينامئاهمالة لا باونأ | ||
 ألا نم_ئشب هفراعش ا الره اظااو لمحت اهانرك ذ ىتا ا ءوسولا هده لكو امم. ىلاعت هللا مسق أ ناغي رشا سمأ | |[

 ليوأتلا لهأ نم عاجساوأ لو هيلع هللا ىل م هنا لوسر نعربخ اه: ءئث ىف تنثناق نينعتلا ىلعءاشالا.ذه]]
 لئاسقاو عسطقلا هدو ىلءالز اولا ة-ةب رط ىل_ءمالكلا نوكي نأ بحف تشب ملناو دارملا وه هئانمكس [ ١

 | ىلاءزهل وقامأم و.علادضترتولاو عسفشلاىف ماللاو اال ا نال لكلا ىلع مالكلا لجأ ينااضنأ ل اوةيثأ | 0

 هلوقؤربد اذال_ءالاولاهاك ىذعاذارم ياذا (.ىلوالاةهلثملا ) ناتلث_سمهمففرغ ب اذالبللاو |

 رسيأذاةداتقلاقو اهفرتسسلاوهاهارسس لا قيوأ اهؤابضةناو اهضءاهارسو سعسعاذالسالاو || ١
 هل
 ا ظ
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 (ةيكسشيانو الو :رمقلاةرود)

 . لأ هلبا مق أ ىلا ءابشالا هذه نا للعا ( را مسق كلذ ف لعرسي اذا لمللاورولاو عفش ااوريشعلاماورعقلاو

 ْ | ليوان دسوتلا لم :رعالل الدا_منوك لم ةماب د:ديافامااهف نوكي ناو ديالاهب ىلانعت

 درسأ لك ةاديدشاهالتخا» ءامشالاهذهريسف:ىفاوفلتخا هانرك دام لجالوام_هءوم<و أر كشلا ىلعاشعب

 ا (امدسأ) اهوجو هيف ارك ذفريفلاو هلوقاما اسنئدلا ىف ةعفن م رثكأو نيدلا ىف ةسرد م امءأ ءاراع هرمس

 4 يامل مسقأ بذاكلاو قداملا عملا رابغناوون فورم عماوهر غلا ا سابعابا د ٠.ء يىورام

 | باطف شو>ولاورومطلا نمتاناومارثاسو سانل اراشتناوءوضا ارو وظو للملا ءاضقنا نم هب لحم
 ! ُ انورغسأ اذا يسسلاو فوقكا ذهو لمأ:نل ةربعهيفومسهروبق نم قوملاروشنا لك اشم كاذو قازرالا

 هيداراا لاف نم مهنمو حابصال !قااف لاةذهلاةااخ هنوكب ىرخ أ هنآ ىف حدمتو سنتا ذا مجصلا ورخا عضومف

 داراانا (اهءنانثن) ىل-تاذاراهلاوةلوتو ى مضلاو هربت عسجلا يلعب ادسالاب لد وناالارابتلا عسج

 0 | ا تامورابتلا دكت الماهل عمة راها غتفم ف ةالمابالربغلاةالسي مق ناو رفا ةالص رق

 || ةالصق :ءارقلارابتل ادكْئالمو ليللا كم الم ده: ىأ اد وهم ناكر فلا نآرقن ا ىلا عن لاهاك للا
 ةالةورصلاموهرخ هلا (لوالا) اهوحواوركذلوقلا اذه ىلءو نيعم مور هنا (اهثلاثثو) 8

 هسيفن اسنالا ىناي مظع مويودو يلا عدتال ب رعلا تناكو ميهاربا "هلم صث اد نم كانا هان ال

 يلاعت لاه ناب رقل كل ذب هسسفن ىدسف كلذ نع :رعالفهسفن عذب برق ندي ريجاسلا ناكناب رمل
 هذهرهش ل وأ هنالو رمثع لاساو هلوق هب نرق هلال ةخلاىذرك دارأ (ىناثلا) ميافع عبدي اش دفو

 1 اروع تدع كل ددنعو ةئس لك نءمونلوأ هلال هب مق مر ارش دارملا (ثلاثلا) ةم_اظ#ملاةذامعلا

 م تاريلاى و '"ل_هالاروه-ثباسطلا فانئتساو ذاك لاو موصلاو ا ا ل

 ارث مرح هلله مرح وه ةنسسلارذ لاق هنأ ساء نبا نعو مرلاهقادعروه-ثلام_ظعأ
 || هم_ةفرشع لاملو هلوقامأ قلالن ا ةاسح اههفوءاسملااهتمرجفتت ىتلانو._لار فلان ىعهنأ (اهءبازو )
 لئاضفبةصوص# لاملا مال هب هللا مسقأ منيب نم ركشمٌتءاحاسمعا (ىلوالا هلدسسملا) ناتلكتسم

 "|| اهوجوهيفاوركذ (ةئاثلاةلثسملا) ةمظعلا"لضفلا ىلعلا دريك ذنلاو اهريغىف ل_مدتال
 0 لمعلا مايأ نمامريخلا فو لوبا ىفكسنلا اذهب ل اغتسماالا مايأامال ةخلاىذ رعب (اهداحأ (
 0 هفرمث ىل_ءهسدت وهو هرخآىلا هلأ نء مرح ا رشعابنا (اه2انث) رسعلا مان لذف ادنق ماضل

 2-5 رخاوالا رشعلا اهنا( اهُ لانو ) رامخالا هندروأم لصف ن نءةموسلوءاروشاع موناهمقو ماالا كلَ

 2 | ناضنر نمريخالا اس سس د جامو نوم يع 5

 ا عاجلا نعفكىأ له أ اغةيأو رز ا دش ناضمر نمريخالا ريشعل | لخداذا مالا وةالصلا هلع تاكو

 ا | ىدااوهرتولاو عفشلا (تقرالا هلئبسمملا) ناتلُمسم همغفرتولاو عم -كلاوهلوقامأود_هتاابدإ »أ سهأو

 عقلا رتولانولوةد ةسلاسلالهأ سنوي لادرقلاو وز ةماسلاو اكرلاو اسيللا برهلا هديت
 | ددعلا ىف

 | هتموارتو هتلعج ىأ ارا هرتوأ هترتوأ لوقن :واغماهمةرسكلابرتو لوقت : مييتو ل-ذل!ىفرمسكلابرتولاو

 |ةءارق خفااو سابع نباو شعالاو نسما ةءازقرسسكملاو رتو.لفرمجتسا نم مالسلاوةالصلاهءلءةلوق

 |ادرثك ًاورثولاو عفشلارهسسفت ف نورسفملا برضا ( ةيئاشثلاةلثسملا) ةيزاجتغل ىو ةْيدملالدأ
 أامهف رثلاطهلنقل ماقاغاو ةنر ءمودرتولاور لا موب عفدلا نأ (اهدحأ) برقال اوهام ىورن نط هذ

 ارك ونا رقلا همف عقدف ا موبامأو ةفرع يللا ثي دنا فاك !سمارودي هماعىذلاو وف ةفر ءمويامأ |

 ا 1 وعلا وه رمتلا مدي نأذكو رو راو ب م و ب

00 

 جاجا نيووس 2 9
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 ه.فقدامعلا تادمزاداعبىلاهتهلوقام |ناعال ىلع تادثلا ىلع نيئموهالاشعن نوكملو هموفو نوءرفو ٍ

 موقودوعو داعى هونيم3ةةماراغفكلان مقرف ثالث ةدتايؤيدرك دذىلاعت هنا (ىفوالا لكل ا) لئاتسم|

 ةروسفرك ذو ٍباذعلا كلذ ةضكني موٍبادعطوسكير موياع بصق لاف ثدح لامجالا لمس ىلةنوعرف 1

 هلوقىل ار مصرمص عيبا وكلها داعامأ وةغاطااناوكلهاف دومامأف لاقف ةر ولا هذه ىف بأ امنا ةقامنا
 يسار موانب نمو هاعرم لع[ ةئانلا هلكسملا) هن هن : الا ةئطامللاب تاكفتؤملاو هلق ع نمونوءرفءاجو ْ

 هذه نم نيم دَعَممال اولأع مث مت ست ىف ىحاو مشاه مشاه نبل لاسشب ايل ستالامسا داع ةظذلاواعج ما حف

 داعدإ م ماوه مراامأو ةريشالااداع 200 لوالا اداعكلحأ هناو ىلاعت لاق ىلو ال اا داع ”هلمقلا |

 كلذلف ل والا داكعب نو هسباواكداع اراسق نم نيمّدعملا نأ (اهدحأ) لاوتأة بأ الا هذه ىف هنمدارملا فو أ 1

 ىِه هن دملا كلت لبق ئاهيضاوناك ىنل اممدليأ م امرانأ (ىناشل ١ و) مهد مسأن مهل ةيمست مران ومسلا ا

 روءةلاَع .ه ىلعو ةرانملا ةّده ىلعا هود اوناكداع موق مالعا مرا نأ (ثل ام او)ىشمدلءقوةبر دنكسالا

 ل لا“ نهلوقىف نعطن م سانا نمو * تدفلاىداوهكمورا اهب هدشن أ و داعروبةموراالا شقرلاوبأ لاق |

 لامرلادالب ىشو توم رض ىلا ناسع نيب تناكد اعل زان منال لاق نم دو ةءر دن كالا ىه مرانا ٍ

 لامرلادالد نماتسلف قش هدوةير د: كسالاامأو فاق الا, هموقرذنأ ذاداعاخ أر كذاو لاه 5 فاتحالاو | ْ

 مراهلوقىف  (ةغبارلا هلئدملا)ثدنأتلاو في رعتالاضرأوأ تناك لست ف ا (ةئلاشلاهلكسملا)
 ناو ةعدَملا ىلوالاداعم منان انادي اوداعل نا فطءمرا هلوق ناك" هليستلا مس 1 :اعس ناانال كل ذو ناهجو | 1

 امكهماقمهملا فاضملا ىبقأ ًاوفاضملا فذ_> منمرا لهأ داعب رب ردت ناك العالاوأ :دلنلا مسا ةاتلعج | ْ

 داعب نبك ًازق ة(ةسماشلا ”لءملا) ةفاضالا ىلعمرا داعبريدزلا نب |ةءا ارق هملعل ديو ةنرغلا لسا وةلوقىف |
 ْ دامعلاتاذمراذا عب ٌىرقو مكقرون ُئرقاك فرفضتل ا ىلءءارلا نو كس. مرا داعب ئرقو نحو ةم مزا | |

 كير لعف فيك رت رتلأ ريدقمل ١ وكبر ل_هف نهال ديدامعلات اذ مرا داسعن ك راو داوعأاتاذىلامراةفاضاب | | ظ

 ناهدو هبار عءاىف (لؤالا 'لكسملا) ناتلئسم هس: دانمعلا تاذ ةرقامأ اعمر دامعا|تافلءحداعن |

 نءابؤديالءاختاو ما. .ائاو ةدبخالانونكسب نيبو دبا وناكم نا ىقعملاف ”هلسقلا مسا مراانتلع-ناانال ذو | ا

 ىلع ماج الالا اوطم_منادامعلات ادي دار /!نوكيوأ د معلا عجب نوكيدقودومعلا عمد امعاأو دامعلا | ظ

 تاذىأنيطاسأ تاذاه منا ىنعااق دليلا سسا هءاتاعس ناو عقرلا» ءان نملاتاذ لمقو ةدعالاءمن هدودقهسشن |[ ١

 مهصو فىلاعت لاعرودقلا اهقوذ تونينو اهتويصتنقةدعال انوللنعي اناكودمصلا لع ةعوق رس 30 ١

 اداذ ؛ناماذاعا ناكهنا ىور 6 اشلا هلك ملا) اميفرءاشيو ةمالعىأ نوثبهثذيآ عيد لك, نون

 لاف نارك ذب عمسفاهكولم 4 تنا دوا ع لا يا ارهقواكلخ ديدشو

 اهروسق ةميظعتما دم ىهو همسة ' اههست ءرع ناكو همسه مث ىف ندعىراتص شءبىف مرا ى.فاهلشم بأ | || ١

 اعزاش تال فراننالاوراصثالا ف انسان مأو توقاسل او ددربزلان هاهئطاسأو ةضفلاو بهذلا ندأ]] ||

 دنءنءو اوكلئفءامسأ ا ع نم ةحض مملع هلفا ثءد "لاو مو و ةريسم ىلع اهتم ناك الف هتكلم لهأب هبا راس | 0

 3 ةيواعمهريخ لبو لانه ناك ان هملعر دام لحدا فش ةئج ىلا لص وف هل لبا بلط ىف برش هنأ ةنالق نين هللا ا 1
 نيمسملا نم لج راها د.سودامعلا تاذمرا ى هل |ةف هلأ م بء حصص ىلا ثءبف هماع صقو هرمضتساف |

 ةيالقنئارصباف تفتلا تدل لد اتلط ىف جرت لاخ هةذء ىلعو لاخ هيحاح ىلعري_هقرش رجأ كنامز 1

 | ؤ ا

|| 

 ا 5

 م م 6

 هوجو هءضدوعب اذامىلا اهلئم ف ريمذلاهدالملا ىف اهلثم قل ل ىتلا هلوقام أل برلا كل ذوههلناو اذه لاسقف |
 أ ةيامع رأ مخه لل>رلا لوط ناك ةوشلاةدشو ةماعا م اع ىف دالبلا فداع1_ةهىأاهاث مقلم 8
 داع سال 3 ده ى لهم قلع ل (اثلا) مهكلب م عملا ىلع اهيةلمف ةوظعلا : :رذهملا لمع ناكو ودعارد

 قال لى دامعلاىلا ةدئاعةناتكلا نأ (ثااثلا) اهلثم هللا قاخي ل ىأاهلثم قاع مرعب لا نيا رقواستدلا

 ىلاعت هنافر انكل ا رزة اكسل هذه نم دوه اودع عجب دام علاق اذه ىلعو داليلاقنيطاشنالا كال



 جت 0

 أ ةصوصخ لل هنمدا ارا سدأ هنا ىلع ني رسفملارثحكصأ (ةناقلاةلثسأا) ل.ةأوءاحا دى

 00 الك باعستا ةع:ئالور عصا دال اورغنأ اذالءللاوهلوقلءادءم ومعلا لب ش

 .٠ م عيب راع يكس ريدسري د امسمقاعت نأ ىلءارينتهبفشال هيسقي نأ عصف ةيظع قلل لامه دام ||
 "| مونلا عوقول تان لل لاق ياكممضراسي اذا ىأرسسب اذا هلوف غل دزملا هلا ىه لئاسةم لاهو تامولاعملا
 . (|| ةفادزا ىلا تافرع نم عفدملا دنعاوا او ىف ىرعسلا عنقي 'هلسمل ىو هس.فرهسلا عوقولر هاش ل لو هدف أ

 ]| د_:ءلالذزوامناو'هلبللا ذه ىفلهأ ةفعض مدقي ناكءال_سااو :السلا هيلع هلا ىوراج اهرخآ ىو

 ]| لاممتءاسلا تابثانع رمادا ىرق حباسزرلا لاق (ةئلاملاهلثلا) ىلسالا فصن دعب هللا هجر فاشلا ||
 3 ,رعلاوءارغلالاق تا رسكملا | اهبل ع ل ديو تآ اماااهنم فذ لصا وغلاو لص اهمال ىلا بح ااهفذس وأ

 00 دشنأو اهليقام ةرمسكي ىتكتوءاسملا فذحتدق ||
 امدلا ف مسلاب طعت ىرخ ءادو» « امذهرد _اممفك افك 0
 "لماف فناكاذ!"الا فذحت نر امتالا ناك لق ناف ىلوأ هلصاغلا فو هفةةلصافلا اريمغ ىفاذهزاساذاذ |||
 لاقف ىلءو أبا[ ف ذحب لو فور ارئاست بأ 5 تبني نب جوف ةملكلا سف:نءفرالاو ةفاقرأ |
 فورا هيفريغت فقول ناك فرم.تعضوم فقولاو فقو عضوم ىف ىفاوقلاو لصاوفلا نأ كلذ فلوق | ْ

 تأ نمامأو ف ذحلا:ةدانزال ةهباشملا فوريلا هذهتريغابف دكراسا مورو ناكسالا وفيعضتلاب ةدعصأ ظ
 | ضاوو ٠ امسالا ف ف د ع كفقولا ىف ه:ءفذعال لعفاا لوب هناف فقولاو لصولا ىفئرسفءاملا |[
 ناتلكسمه.ف ردح ىذا ملال ذ ىف له ىلا تهل اوقو فذ الوماسلا تشتف ىضت أانأو ىذه وه لوقتزاغأ]

 ىل-ةعن هنال ة.منوالقع ىم»اك ىئشاالا هلع رقولان ع عنو هال هن ىعت لبسةعل ارخخعإ (ىلوالا ةلئسسملا) .ٍ
 هسقنلا ارهاق ناك اذا ار ىذا هلا لوقت: برعلاوءارغلا لاهت طيضلاوهوءاصخالا نم ةاسصحو عسنعو |]
 أرح نم عيبقلا نم عن هنالر ل ةعلا معاذ #ه ىلعو لئبرلا ىلء تربت ._هاوق نمذخأ هناك اهلاطناض ||

 || ديك أتلا هتمدل رملاو ماهفتسا مسق للا ىف له هلق.( ةئناثلا لكس ا) همفىمدضتا اةئشلا نم عنا اودو
 | هذه نم ه.ىلا عد هللا مسقأ ام نا لع لاذ ناك منا ىنعملاو ةحدنإو ذاق لد لاه 0 :رهانةححرك نك

 ىاقلا لاف هقلا ىلع هتلال داوي مة. ناءوقسو هذ ةسبوب رلاو دبحو تل ىلع لئالدو بئامع هم ءايشالا ||
 ْ ةغلابماذ_هنا ىن_عةلاددي الاهذهنالرومالا هده برب عقاومسقلا نااس:اقام ىلع ل دن الا هذهو :
 || هدهم لقاعلا فان نادرو دق ىسهنل !نالو هتان مسقلا ىفالا لصتال سسقل | ىف ةغلاسمملا نأ م دا الا :

 كيرم ,اعبصق داسفل !اهيفاورثك اه ذالبلا ىفاوغط نيدلاد انوالا ىذ نوعرذو داولانرضصل ا اوباح نيدإا

 هلوقود مسقلا باو نا (لوال 1( نبهحو مسقأ !بتاو>ىقن العاو (داصرأ اما كير نا بادع طوس ١

 ا هيلع مسةملاف امكحجرا يحاسص لاه (ىلاغلا) امن ص ركعم نيعضوالانيباموداسصرااما كير نأ ْ

 ىلوأ اذهو باذاع ُط ون كير مهماع بصق هلوقىل ارم ىلا هتدل وق هماعل دي ني رذاكلاّن يده اوهوفردحم ]||

 ءابا-!ف في وتلا ىف لش دأ ناكسن به ذم لك ىلا مهولا بهذ هملع مقا !نيعي لاسم هنال لوالاهجولا نم

 '05لا) نال م همففرت ل ا ىلاعتدل اوقامأك لذوهالوثأ هلع مسقملا نا ىلع د نب ,رفاكلا باذع ناس هدعب ْ

 نال كلذو للعلا ىلء امه هدب ورلا ظفا نلط أ امناو لوسرلاءاربنأ مديالا دال ذ نالت ارت (ىلوالا

 اوناكدةفنوعرذامأو برعا اذال ىفاناك دقة دوءو داعامأرتاوتلاب هلو ةنم تناكنو عرفو دوتو داعراسخا
 ٍِ ىرو رضلا معلا دمقي را وأ ١ اردسحو ب رعلا ص راندل هةءاضبأ نوع رد دالب وباكلال_هأنم هن رودي جهمل

 أ ةهلكسملا)لعت ملأ ىنعم رت0 أ لاه كلذلف ةهيشا !نءدعبلا وءالخلاو :ودلا ىف ةبورلا ىركر اس ىرورمضا الاعلاو ظ

 . [| دوصقمل وذا ذيل نءلكمل ماع هنكل ملسو هيلع هللا ىلص ىنالاب اظخ رهاطااىفناكناورتملاهلوق (ةناشلا

 0 ودرع داع لاله ىلا ىدأ ام لثم ىلعة ءاهالا نءرافكلل ارحز نوح نأ مهتن اكس ىلاسعت هنن ارك ذنب

 نو ءرفو 5



 0 هم

 (اهدحأ) 5 وو نم طخ اذه و ههحجو ىلع بأن اةنيف هس وع ريش هياصأ ناف ف رح ىلع هللا ْ

 ْ انيئدلا ىف مانلاف رلا ىف :ةرامةلاك ةواقشلاو ةداعلا نم ةرخ"الا ىفام لب انتم فا هتو اش واسندلاةداعستا |

 اذن ةرخ”الا ىفا د_.عسناكولاسندملا ف حاشحلا لأ ماو ةداعس: سبل نشل الانف ةرخ ”الا فام شناكول
 ملاتملاوةماركلاوةداعسل اي سغن ىل_ءمكح نأ هلز وجال بدلا ىف منمملا نأ تيثف ةواسقشثالو ةئاهاي سيل
 لزمه واسندلا فة معلا ل )وسد (اممنانو ( ناوهلاو ةواقشل اه فن ىلع مك نأ هلز وحالاس دلاىف

 لغتي هنالاما ةرفكلاو :اهغلا ىلع عسوياماريثك ىلاعتهناف ق قاقدسالا ىلع لديالاس دااىف مالا "الا

 دادضال نتي دصلا ىلع قضي دقوركملاو جار دتسالا لنس ىلءاماو ةململا مك اماو دي رام مكحيو ءاشيأم ١
 ةقاعلا نعل غغب نأ ىينيال عنشملانأ (اهثلان' 0 ةازاحم كل ذنا نظب نأ د. عال ضدنا دن الإو انرك دام

 ةمالس نمانها دحال ىتلا نأ |ن نم هيلع هقتانع لفغي نأ ىف_نءال اشحن اوريستفلاو اهيتاوذرومالا ناف ظ
 ةياهالاب هسغن ىلع ىضقين ا جس د الفرمص+ ال اواهادحال ىتاامالا الاو تاف "الا عفدو نيدلاو لةعلاو ندبلا

 تعصتادللاوت ّ كارد تلمع تتسم! نه تقلد سفناانأ (اهعبارو) ا.ةاطم ْ

 تيتا بولا ذه نيا نامسالل لص ملاداأما اهففارغتسالامدعو اهتععاطةنالا اهيلع

 زوج ف يكف هللا نعنامرحألابدساندلان ادحبو ناكسحف هللا ةيد وبيع تاغ: شاوهتنا ىلا تي مأتءاش/
 (اهيصماشو) تاداعسلا مظعأ ىلا لئاننولا مظع أ كلذ نا عم ابندلامدعدنعةناهالاوةواقكلايءاضقلا |

 ةناد حو ناك نم لكف قار ةلادتعملالا دك لابسة دك اتودسبحلا دك أنت بيسة سرامملا اك

 اذاف دضاابفتسا ١ ىذلاو ةشأ ت وملا دنعاهتقر افعمىلاناكسف دش اهل هت تناك مودورثك ًااسندلل
 فيكف نوملا دعب: ديدشلا ةداعسال سيساهلودح مدعو توملادعب ديدشلا ملال بيسابندلاتاذا لود
 ثءعبلاتانيئال اوقلا عم منام ا هوج ولاهذ_هنا ملعاو ةواق اها دقفو ةداعس ايندلا نا دجو نا لاقي 1

 هوح :رلا تف مث هلوق ىلع مية الفم وخولا عجب نم ثعبل اركشر نءاماف انا. هسجو أ ناكاسناحور ١

 امبرهنا صو ىرخأ ةقيقدهنف نكلوةواقشلا وهاهلادقفو ةداعسلا وهامثدلا نادذ_بو ناب عطقل | همز د لد أ ظ

 ءاقيلادسنآم رخل ا ناك اعرف باذغلاعا ونأ ىف عوقولاو ب هنلاو ل ةقللابجسةريثكلابندلا تادجو ناك 1
 اسندلا بحاص لءىضقيثأ هوجولا عسجب نم ثءبلار كس. لاشي ا زوجالربدقتلا اذه ىلعفةماللا || ٠١

 لاؤسلا) تالاؤةياالا فو دضلا,كل ددعب لالا نأ هل ف شكلي .امب رف ناوهلااه دقاف ىلعو ةداعسأ ان ْ

 نأ .(لوالا) .نالوقهمض (باوملا) سنملاو أ نيعم صمت نم دارملا ناسنالااامافهلوق (لوالا |||
 ىلأ أوه ئياكسلا لاف ةريغملا نب ةبني مح وبأوةعس رن ة.ةءهلأ سابعنبا نعكو ردنيعم صخش هنمدا ارا(

 اذ مبافوصوع ناك ملكدارملانأ (فاشلال اوقلاو) فا نب ةسم 5 ىنتل ننلتاقملافو فاش نسا | ١
 ءآلّباهريدقتو قزرلا طب ىع-ف.كسص (ىناشلالاوسلا) ءازدعا م وبلدانملارفاكلاوهوف صولا || ٠

 هنلعر دق اذاورغكي مأ ركشيأ هلاسرمتش اد قفل طساذاف درعللر اتش امسهتمدحاو لكن ال (باوملا)
 ةنسفرملا و رشلامكسوادو ىلا-ه هل وذم وو هينا وابيذةمكسلاف ع زحم مارب_ديأ هلاسريتش اقف | ١ ١

 7 7 اير لاف هناهنع حامل هنا مكلذ توثأو همرك أ هنأ عب مص ردو همرك اف لاه (تاتلاداوسلال
 هلوقن ةضدخم ةضةخم املا لاقي نازوال ذالك ةلرق يهراكننالا لكنا (با اوداو) امهثب عهللا يكف هد فةدعومد |||

 قاقصتسالا لوصح دقت اهنا اهدحأهثالثءوجو هنن نكلواعمامولدئاعراكدنالا نااستلسسنناهأ وأ 1

 ثدمااةمال_سددمعأ ىهولال1!نادحو لق ةنللصلع تناك ىلاعت هللا مذ دنا (ىناشلا) ماركالا كلذ ىف |

 ليهللا ةمعتر كس كلذ ن هوض رغسل هناانلع لاملا نادسو دزءالا معنا فرتعيمل الف نيدلاولعلاد 1

 ةمعنركذنعهضارعاوايندلا ةمعننهفلصتنا (ثااثلا) دالوالاو ل اومالايرثكتلاواسندلا»فاصتلا || 0
 نب لْخ دو لاقف كلذ ىلاعت هقا كام ىلع مذلا قمكسا مرجالف ثعبالار كنمهنوكى ءلديةرخ الا ]| 3|[

 نم كما ىذلا,ترغك ؟هلوق ىلا ةاف ةءاسسا!ن طأااموادبأ هد هده لمد ”نأ نانأاملاغف هيب لاو
 1 ممسسسسلا



 هو ©

 نمنشاهاووكتن الف ءوجولا هذه نم هباوهصتخا ىذإا عم لسرلا اونذكواورفكامب مهكلهأ هنأ نيب |

 ريملا اوباجنيذاادوُمو لاعتهلوقامأ ىلوأ ناكمكفعض عم رك ىلع شأأ اذارافكل اسمي كلذ لغم
 بءارفلادازوان وج بوك باح لاقد بءالا باع امكح ىلا كعطق بولا ثمللالاةفداولاب

 اهنمنواعصخدالبلا نوب ودي اوناك سابع نبا لاق اهتعطقوانييف تاج ىأ اب وج دالبلا تبجلاةيواسبج
 1 لابحلا تش نملوأ ل اق انو-لابملا نمنوتمتو لاقاك ةعابالانم اودارأ اموا ضاودحأو اوس

 || ىرقلا ىذاو:لئاقءلاهداولابهلوقو ةراخلا نماهاكة يدم ةنامعيسو فل اونيو دو ماخرلاوروذهلاو
 : ةوحو هنن ال الوقنو ص ةروسقروك دم هيفءاصقتسالاف داتوالا ىذنوعرفو ىلاعت هلوذامأو

 الهلا (اهينانو ) اولزناذااهنون رضي اوناكىتلامهبراضمو هدونج ةرثكل داناو الا اذ ىمس هنأ (اهدحأ)
 1| دانوأةءنرأ هنأ س هال دنون وع رن أ ةرب ره أن عاكو راو وعنأ ىلا اهبمههذد ميو سانلا بذمدناك

 ا 1 د اشيل دنع ىلنبابر تاهو ءا وسلا ىلا !هسأر تعف رد سهلا نيغاهب لية ساو احر اهرد ص ىلءلعحو

 ١ 1 ًارعاشلا لافاك لابنرلاو كلملاىذىأداتوالا ىذ ( اهئلاثو) هنأرف ةئلاىف اهتس نع هللا حب رففةنااىف

 ْ 0 ْ تناكداتو الا كالت نا نمامعنب ا نغ رامج نب دنعس نع ةداسق ىور ( اهءذا روز « دان والا خمار كلم لظ ىف »*ْ

 ش 1 ةدشل اهيمظعتامم كلذ لكنا هلوسرأ ىلاعتنيمف كلذ لكم لق مالكتلا نأ لعاو + ال اه نورعلي بعالم

 1 لكلا ) لاسم همفو داليا ىفاوغط نيذلا ىلاعت لاه كلذاو مهم ميظعْ ل الهدورو نم عن ل ةرثكسل اودّوَقلاو

 || مهركذمةقتنم ع بج ىلا عجرينأ لمحو هيلي هنال ةصاخن وعرف ىلاريعضلا عجرب هنا لمست <(ىلوالا ]
 1 ازوجو مذلا لع يصنلا ل#ىفن وكي نأ هبا ارعاىفهوحولا نسحأ (ةيئاشااةلثسملا) ب رقالاوهاذهو

 0 هلةتسملا) نوءرفودوءوداع نيزوك ذملا ضو ىلءارور<وأا وغط نيذا| مه ىلءاعوذ ص نوك نأ

 '[| هوتي م مايغطرسفمث نئمؤملاوهللاءاسنأ ىل_ءاوربذتو ىماسملااولعىأدالبلا ىفاوغط (ةثلاثلا
 أ عيمب لوانتداسفلافربلا ماسقأ عجب لوانةحالصلا نااكن حالصلادضداسفل |!هيفاورثك اف ىلاعت
 | كيدمملع تصق ىلاعت لاه دقموهفل للان هدافيع ىف مكحو هللا م أر يسغب ل-ع نك مثالا ماسقأ

1 
 ٠ مهب هلح أ امنا ىلا ةراشا طوس اركض ذوهءلقو ءاشغو طوسلا هلع بص لاشي هنأ لعاو باذع طوس ١

 هي بدعي امرئاسىلا سقاذا طولاكةرخ“الا فمها دعأ ام ىلا ضاسمتل ا ميظعل !با دعا نم اسندلا ىف

 لامي الا هذه ار قاذا نسل ناكو كلف بورمضملا ىلع رت اوي ىذل | طوسلا بصي ههبسثو ىضاسقلا لاق
 17 امهلظي سانا هقاذخا ؤيولوىلا.ءتهلؤقنا سل ل .ةناف اهتم طوس مهد خ افةريثك اطاوسأ هللا دنعنا
 1 هدهانلة نب الانيتاه نب عمهبا فركف: رخال ا ىلا نادعلاري شخ ان ىئذةةدهباد نماهرهظ ىلع رئام

 0 | ىلاعن لاه مث هنام دقم نم هم دقمو كلذ ن م ىئاسندلا ىف عقاولاو ةرخت الا ىلا ءازخسا ما ةريج ان ىطم ندب الا

 ' [|| بقري ىذا! ناكملاداصصرملالوةنو اداص م تناكهلوقد_:ءدات رم ارعسسةتانركذ داصر مايا كبرنا

 1 | ةووشالمماو باقءلانةاصعلاهداصرال لماذهو هتقو نم تاعملاكح هدصر نملاهةمدصرلا هءف

 5 | دصرن نسملا لاه (اهدحأ) هوجو هك ني رشفملاو دانصرملا لانة فك رنيأ هل لق هنأ ب رعلا ضعن نعو
 ||| نمو نيرفاكلاو ني:ءومللناماعز اهجولا نا ذهوريسمملاهسملاءارغلا لاه (اهننانو )  مدآ يلاعأ
 ' [ارفك نهدصر حاجزا لاف لوالاام أ ةاسعلا دمعوبو ارافكل !د عون اماَدن الا هبه صحي نم نيرمسفملا
 دصر اعلا لاسقف ىفاشا امو باذعلا هّدعاط نعل دعو هب

 ' ْ | ةيراقتمهوجولاهذ_دو ةبصعملاو ملظلا لهال

 || هيلعردقتءالةااماذااماو نمرك أف رلوةف همعنو هءرك اف هب رهالّد ااماذانا.نالا اماف )ىلا عت هلوق

 ' [| ىاعن هلال بق هن دانس رملابا كبر ناهلوةب قاعتمنانفالاامافهلوةنأ لسعا (نئاهأ ىبر لوقف هتزر
 | اماوهثراجتاذاراسدلا الا همومال هنافناننال ااماف ةرخ الا ل !الادي ربالفةرخ ؛الاىف داصصرملابا
 1 ىلاعتهلوق هربظنو ناهأ ىبر ل اوقي ةحارلا هذه د لناو ىئم 1 آىرلوةءا.ندلا ف ةسارلادسو ناف

 | دعي نم سانلا نمولاقو نولفاعم_هةرش”الا نعمهواندلا احلا نمارهاظ نواب واغكلا ةنفصف 9

 ا

 ب

 هليا



 ذه 6 ©

 نيبفا دي دشاريثك امحلاملا نومحو ئماورثكي ىأم ع مور عوب أ لاهو ماجو مج ئشو هذ هريغو ءاملا ىف
 ءام واكد اكد ضرالاّتك داذا الك )ىلامتهلوق « ةرخ“ الا ىهأ نعنول داع ماو اعف امن دما ىلعمه < رحنأ

 مه عدرالك ةوقنألعا (ىرك ذل هلىفأو ناسسن الارك ذي دثمول مه دول * ىو اغصافص كالا اوكي ر ٍْ

 ىلء دول او ةم_هاارمصةواسندلا ىلع ص را ىفاذكه ىءالا نوكي نأ جس ال ىآ مهلعفاراكناو ككل دنع 1

 با النا م_هوو مارحو أ لد ن نما ثدح نماهعمو اهئمةاساوملا زوايلع لاكتالاواهلبسحمأ
 لا.عالا,برقتلا ىف رع ىف ناكو لأ ىنَءوةءادنلا هعفنت ال نيس م دي هلاح اذ هناك م ناهءانحال |

 , ىنقلا كلذ لصحت هاف ثالث تافصب فوصوم مول ءاجاذا هنأ نيب م ىلاعت هلل ىلا لاملان هةاساوااوةطاصأا :

 رمدك لولا للا لاعأك اكد ضرالا تكداذاهلوقم وكلا كلذ تاغص نع ء(ىلوالاةفصلا) ةمادنلاكلتو | | 0

 و رااطد لدا درمملا لاهتو ضرالا ىلعع طولا ديد كد ل_-رو دءام»لمر كادكدلاو ل. .كلاوطل احا 1

 3 سس ار :الا ىف هيأ وسال ناكدلاهندو كا ذكت ناك ذءاكد ةقانوءرهلظ ىف شره ذارب بلا مانس ل دناوامسبلابأ

 اهروظ ىلع قيإلف تازاز نيحرصموأ لج نم ضرالا هجو ىلع لك رسك ل.لخلا لوق ىلءالدلا عك
 ريسمأ ىتحامتنأرئاسواهروصتواهرود بغذف شارفنالافتو:ءااملاءانعمدرملا] وق ىل-ءوئوثأا

 ءانعماكداكدهلوق فراركتل نأ لءاو هماقلا مون ضرال ادم سا.ءنبالوق ىعماذهو ءاسلملا ةرضملاكأ | ْ

 ادد نأمل ءاوارو:مءاسه تر اص ىتحلدلا اهباعرركى أ افرحاف رح هتلعو اباباباب هتدصح كلود هزه | ش

 دعناك_. رك تكرحوَةلِرلْر دمر ةلْرلز ضرالا تازلزا ذاف ةلزلزلا نعارخأ من وكسب نأوذبالئلدك د تلا( ٠
 20000101019 وغالات'الّءاولالتلا تءدملاو اهيل ىتلا لاما ترمدكتا كير ظ :

 ةللماو هكداكدف لال او ضرالا تاسو لاهو ةذدارلا ا هش ةفحارلا فيسرتموب ىلاءتلاه دقو امئدلا

 كيرءاجو ةوقموملاكلذتافصنم (ةنئاثلا ةفصلا) اب لابحلا تسواجر ضرالا تبداذالاقذأ|
 نمسح ناك كلذكن اك ام لك نال لا ىلا عت هقئا ىلع :كرطلا نأ ىلقعل لال لابتي هلأرءاو ا ةصافص كلئاوأ ا
 فاشلا ةءاهاو فاضملا فذح بان نماذهناوهو ليوا ان هيفي الف املز أن وكي نأ ليحتسي مسطساوأ 1
 ءايسو (اهيناثو ( ةازاهاو ةيساحناكير سه ءاجو (اهدحا) .وجو .فوهام فاضملا كل ذمتهماةمهملا | 1

 4 ةسقلا مون نول لك هنالك ير تان ل ئال ءاجو (اهنااناو وز مه رهتىأ ةممأو انت ءايلاقياككيدروق | ||

 تان الاء نأ لاء شفت هلاك اهم ل_.خ تان الا لث الو متاانولا رو اندم وسلا كة ىفد| ا

 هر وا تن كال ذراص:ةندو رض مو. ا كلذ ىف رست هاه منال كل ذو كير رو هط ءاسو (انيعاردإ| 1

 اذهنا (اه-ءاخو) كل اوكتنلا تاشرار لالا تااز ىأ كب رءاجو لسةف قالا هاو أ

 ا هنسفن رضحاذأ ال١١ لام كلذىف هلاح تام مهناطلسو ةرهقزان'[ 1 هتاتاناروهل ليغ

 (اهسداسو) اهاك هرك اسءروظ عر هظيالام ةشام_سلاو ةسموأ رام !نم هروح دراجي ره غب هناف|

 نءدارحلاوه ناكتف ءاجلسو هملع هللا ىل_ص”ىبنل ب موه كن الملا ماظع اوعاكتلم ىلءاو ىفر اوه ب رلانأ |[ 0
 اكد نفاف دمئاك مرفت ضلع "جد الم لزعت هنا ئهلاف اف ءاغص كلن اوةوقامأ كب رءاجو هةوقأ 0

 ىلاعتهلوق هريظنو موعيذش و“ سر ىلاءعتةوت مولا كلذ ت غصن (ةئااملاةفسلا) سنالاو نان ١ ظ

 مامز لك عم و مل كلا قع رسسفملا نم ةعاس- لاه ني واغلل يع ا تزربو ٠

 0 000 8 فورا دا قلت رفا رانا لدأا ىءام ورحم كلف نوع. د ْ ّْ

 | هريصم نأ ًرذاكسالءو قلل اهتار تح ترهطأ ىأ تذرو دارا فابن اهم نكح ال اهنا موأءمو نوءلو الا 1 ٠

 0 و ف'ذكو اذكى .ه-و ضرالا تكداذا مالكل اريد ة نأ لعاو ناالارك دي ذشمو لاه مئاهبأأ ْ ا ٠

 ١ . امنا دل ا لمدد هدمغ تاك ام الا ىف ناك يح هنال هش طرف امرك ذي هنأ (لوالا) هوحوآك ذت ىفوناسنالا ||| '

 (فاشاا) : رح "الا يل .هدق هتمه نوكت نأ ه.اعء ب اولا ناكونالالض ناك كلذزارك ذي: هر لايف هنا 0

 تان بذكن الو ةرئان لاب لو ةمفاظ تمةرخ "الا فري ه.ذاسن دلا ىف ظءتي نأك امدنا ملام قال دي
 - 11000 يللا ا 002252252222522 اا

 سس ار ْ ا؟ 1



 ه ع هل

 اذ اامأو ىناثلا مسقلا ىفو همركسج اف هير هال !اماذا لالا مسقلا يف لاك مل .(عبارلا لاؤبلا) 0
 8 ا. م (باوحلاو) ىاولا,فاشااوءافلاب لوال ارك ذذ قزر هملعر دقذ الام

 ناو لامام ع ىناشلاهلقو مسقلا كلذ ةرثك ىلعلدن اغلاق مال"الا لازنايهئال ب ىلع قاسم :اءوالداو

 نمرك أر لو ة.ذ همرك اف لالا مسقلا ىف لاما ( سمانا لاؤشلا) اهوصحتال هللا ةمعن او دست
 نءرك هلوقىف هنال (باوحلاو) كلذ لة م هنكل نئاهأ ىر لوقف هناهاق ىنانثلا مسقا ىف لوقب نأ بع
 فدك ةدساف داقّدعاو لها دهودناها اهريدشتو امندملا 'لقنطظوهف قداصر م نئاجأ هلوق فو قدام
 هملعقمض (باوحلا) هقزر هماءر دّمذهلوق ىعمام (سداسلالاويلا) هلم كلذ هلاصسينا ىح

 ا 0 دوك ناهأتنم 0 اين مرارا ميدجلا روف ادم ل مجدا

 ل ظ ةيلعا كانو - ا لعاو(اامح لاملات و.دنو ا الك 1ثارئا !نواك 00

 0 رقفلاب لَن ألو ”ىلعهتمار 8 ىئغلاب هل أل عملا سابع نبا لاه ةلاقملا كلت ن ءناسنالل عدروهوالك لاه
 نع هر ”ىذلامكحلاو ::ثملاور دقلاوا٠ اضقلا ض# نذ ةذساا لها به ذم ىلءامأ كلذ لب "ىلءهناوها

 ْ 0 ارذاكل || ىلع عسو ,ول لوو وهال هيلع عاطل هك. هم ملام هم ب عماش ةةلزتعاا بهذم ىلع امأو للعلاب لماعتلا

 ١ | لعف مهل لإ : لاه هن *اكف ةهبشلا كلن هلا ا ئسا للف هنا هناوهلالن موملا ىلعرتةمو هدمأ ركلال

 ليلاف معيار ارا نماهمف مهمل ان نو ةزيالذلاملاةرثكب م «هركد ىلاعت هللاناو»و لوةلااذه ع نمر

 1 !كلذو تح نه ةطوةملاءابلاهدعبأمو نوهر كنور ولأ رة(ىلوالا 'هلثل1) لاسم هءقو نوم ركمأل

 ٍنمودياع نوبحيو نومر كب لج ةسغلا غفل ىلعوهو ةرثكلاو سنملا هيدارتناكو ناسنالازك ذمذةتاملهلا

 ٠ وح ىفاعتي نو ءاغم نب ةءادق ناكسص لأ ةاقم لاه (ةناثلا هلذسملا) كل ذد#تانم هل لقرب ريدقتلاهءاتلايأرق
 ةراشالا هملاو هربرت (اهدحأ )وجو ىلع مب أ ءاامارك اك رتناملعاو هقح نع هعف دي ناكف فخ نب ةنسأ

 اهيلاوهلام لك او ثاردلا ف هل تباثلا هقح نم هعفد (ىئاثلاو) نكسملا ماءط لع نضام الموت
 لاملان وءدعو هلق ةراشالا هنلاو هنمهلامذ أ (ثلاثلا و)املالك ؟ثارتلانولك أتوىلاعت هلوةبةراشالا
 الاوت نيكسملا ماعط ىل-ء نوضَءالو هلرقامأ مكلاومأ ىلا اهنوهضنو ى املا لاومأ نوذخ أت ىأ اجبار
 ميدلظعلا هناي ءؤيالناكدنا لات او ةكحم هماعط اب نو رمأ نال ىهملاو ايكسم نوم تطل اهم

 ضال ىءملاو نولعامل» اتفذذ نوضاصت دارأ نوضاحت الورق 5نمو نيكسملا ماعط. ىل-ءضءالو

 كيك أثارتلا نواك أنو ةوقامأ ةضاخا نم“ الا صخب نوضاتالو دو ءسمنب !ةءارق ىف اضعب مكسب

 نءءاجووات و ةموضملاواولا نم لد ءاتلاو ثارو ثارتلا لص اولاه (ىكوالا ”هلكشملا) لة بعفيف

 دي رالال» هلك , لاو موكمر دعو ةموام ةيبتكه نءودي دشلا عملا مالا ثءللا لاه ( هاا الكشنملا) توهسأو

 ١ 1 م ل 01و ارقا وهاب ياللا رالي هبا وطن

 ٠ 1 "ا اهءاسىكامالالك 1[ىألعاغلا هب دارملاو لك ةالاتعن ل ءجر دص مالا نا هريسفتوريسفت

 | مالك ؟تارتلا نواكاتو هّللالاةف!راد,و افارسا ىناّيلا لاومأ نواكأب اوناكح اجزلا لاه لك الا
 بص نوعمف مدمحاص بصنو ىمدص نراك اب ىأنسملا لاهو هع.جنولت ى اانا ىاّمااثارتىأ
 تداولاف مارب هشعتو ةيبش هضعنو لال هشعب تيما ه قم ىذلالال1نا (اهمنانثو) موييصن ىلا م هريغ

 تاذوبعو فاشكلا بحاملاق (اهئلاو) هلك انو لكدلا ذ_خأيو ضعملا ىلا ضعبل امضي ىأ لكل ارب
 !قامتاففن رمسيف هش همق قرعل نرش نمالهمالهس لام ام اهرفط ىذا ثراول ىلا اه وتم مذلان اوكي

 ما 00 اوايجسا اوفلاودب ررمشالا و ةهعطالا نمثاجي لاول اتينا مامالك اأو

 ا

 ف



 ١ | ةدمءطم تناك اذا سفنلا نأر بدها از ى-«ملا قريسُس هنكلرعاظلا ىفا نهآ ناكناو اذه ل اغلا لافو ْ |

 || مهم لاك زي ثكربللا ىعع ىمالا» ىحنبو لاه تنس ىلخ داو ىدان دع ىف ىلح دافاسها هللا لاهو هنن ىلا تدخر

 1 ١ اذه ة.ق.كفو تاب اورارقةنسالاوف نانئممالا (ةيناشلا هلةسلا) تك لام عاضاف حسن ماذامواوقك ا 1 '

 :  0 1ا ا نئملعمل ن نكءاو هلوقن مدا رااوهو كشاهملا ع الذ قولان ةنةمشنركتنأ (اهدحأ)

ْ 
 لريغك -ىبأ :ءارقريسفتلا اذهل دهشيو نزحالو فو اهزتفتنسسيال ىلا ةثماالاسفناا (امنانو) ىلق ظ
ْ : 

 ْ  0اور ءالواوذاذال أ هاوؤ عامس دنع توملا دنع لص دق ةداخلا هدهو ةلئمطألا 5 هيف الا سمن 6 أ

 ْ ْ اعز ؟[ةسلا قزاطم ل دو اتونفو (اهثلاثد) ةلاحعال ةئلعا لوذد دعو ثاعبلا د: ءلهدقو ةنطاناؤرشنأ و

  1ال 1ةلوقف نارا ام هنن اركذيالا لص ال نان ءطالا اذه نا ىلعاةءاطت ناسهرملاو ثآرقلا لوةَف ةلقعلا | ا

  ْ ْ 1لليل ف قرت ند اذا ”هلقاعلا وسلا نا (لوالا) نيهدحو نك ناهربل امو ولسا نمت هللا كذب ١١

  0.هدنع للقعلا في لفرخأ انيس لمعلا بلاط هنأ اذا وهن وكي بسلا ل صوام لكشف تاءيدملاونابسالا ا

 ١ عطقم هنا ذا دودجولا تدج'و ىلا ىقرتلا كال ذ ف ىهتذي تح طن مل | ييخاخ ل اذ ؛ لبكسس نملهَتسا لازال لب ا

  1 9هريغىلا هنع لة . لو هلا نأءطاو هدذعلةعلاتفقو هنود النا تةقواسأخ تارورضااىبهتنموتاجاخلا

  1ىلات ران اذاوهدنعر ةئدت نأ لاصتسلا هرلا ةةفتلم اكمل نمئثىلاةز اغاي للةاغلا ولا تناكالك اذا

 : | رثاذمالا لددعال نانئمطالا نأ تدثف هنع لقتنت نأ لاصتيدسإ منن لكلا نأ تفرعو دو جولا ثعتاو لالج

  0 1ةوقلاوءاقمأا ىهاذشموهفىلاعتهللا ىوسام لكو ةهانم هريغد.هلا تاعاحنا (قاشلا) دوديؤلا نحاو

 لاكن ماها ةياهن ال ىلاذلعل ا ةحاحتهلب نقم ىف كيالؤ ىه انهاانارو_ ريتال ىب ماةتااريغو هتلادادمانالا 1

 تدسباو نكمظمرغوهف هللازيغ؛ يشل هلل اة ءمرثان ملكناتبئفرا رقتاسالا لصص تدهن اهتال ىذلا هنا ْ

 ناك كلذكث اك ايل ءءاقملا سفتلا ئههسفنف هاوسئذلال هلا هد عمر 1نمامأ هل : عواعم ان ديقت هس" :

 ْ ىلا ىدراهلوةباسندلاةقر اغم دل دع بالابطي مجول ف هقاعطمم لوو هقانو اجو مشا ىلإ و ١

 ديركلا وأ ةمولالا هن ركفا ادوَدلا ىفالماكن اكاذاالا هيناسالا 2 مالك اذووةيش ا ا ش ْ

  1لاقو اهاوسامو سفنو لاةف نأ ارقلا يف سفنلاو واط 1 ل ناللعا ( هما انا اشلاةلمسملا) ديرغمااو ْ
 ا ةرامأ اوكي اهغصو ةراتو نيعأ : رق نم مهل ىخأ ام سفن لت الذ لاهو كفن ىفام لعأالو ىدفن ىفام لعت

ْ ٠ 

 و ٌدومطم اهنوك ةرانو ةماوالا سفنلابل اعف ةماولا موكب ةرانو ءوسأانةرامال نس ةئلان ال اقف* لان ا ٍ

 كلوشب كبت سعت ن ءريخت نيسانا كلوب اهلاريشتىلا ىو كس رق و كنا ذ كاتس: ال“ ود . هل هىف

 ؛ هدهوهسبا ةراشالا دب هيلاراش م1 ناالا تركذتو تاتو تءهتشاو تضغعو توممو تيأرو كلعف ا

 || ةصوص ل اًةدنمااهذ_هنوكت املاح موإءم نوكم دقانا وب هيلاراثملا نأ (لوالا) نيه>ول ةشيلا 0
 ريغأت !كلوةب هملار اشملاوءازخالا ةلددتم ةينبلاهدهنا(فاثلاو) مولعمريغوهامريغ مولءللاو ةمواع رع ا

 وهامريغلديدملاو ةنيسني ريشعب موبلا ادم ل.قادودوم تنك ىذل!انأ ىا ةرورسضلانلعأ ل0 1 ا

 لعن دقانال مس تسيل سفنلا نأ م وة لاف لوشنو هم, اش وي نءةراوغ سال تسلاذاف لدغ ْ ا

 || لوطلا ىف بهاذا ازيسلان صتخلا هتقيق ىذلا مسا ن ءالنان نوكأ ام لانا وقبهمأا رانا ا
 | باملب ىعسملا ام .اك فر وك ذم رم وسو مولعع سدلابأ رياغم موأعملاو قمعلاو ض رعلاوأ]

 أ .ىناروثاب ريصتعلا ماوحالا ةهباشمن ءدرعي فاص فاما نا رهودحو» لب نو رخ لاهو تاراسالا : ْ ا

 ْ ا. ندمأ ار امص تعم , لا .ا١اذهأ ةكباشم ترام ذأف هم د1 مالال !هذهل ةمعانأان فل ام ىوام“ ا 0

 ظ ىلءو دك رتوريبدتلا ىنء؟ عودرلاو*ىب مانا ضو ثركيلو الار ذمدلا ندعو اتسم نادل اراص ةتقرافكاو | ا ا

 ةيازأس وفنلا نأ معز نمءامدقا نم (ةعب ارلا: [ةدسأا) امة .ةح فصولا كلذ نوك هامل اريدقتلا | ْ 01 0
 ٍ ءاوئدملا اذهليقأ دوو مناك لاقرامتا اذهناف كنرىلا را هلوقى 8و دي وقع ياوطتخاو ْ ْ ١ ا

 أ تراادنتدجوماهلا لالا تاهجؤ ةقودبو قد تاطتا اذهانا لمعرفته دلك اذهل | ||
 6 عبس ' د4 طم 00006 3 004 وحس وجاا» قل قولا وفر /
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047 
 أد ب ب ب__ طك تئصسصصصصلللللاعغ التر” 401

 ا موا نأ هلؤعكو وهو ىركد ذلا هلىفأو ىلاعت لاه م نسما نعىو صوهو بود لكنا (ثاشلا) هدأ

 ا رافضا نمدب الخ ضقانت ىرك ذلاهاىنأو هلوةنيبورك : دم هوق نبينا ملعاو نيمم لوسر مبهءاس دقو ى 0 ذلا ||
 ا ةيوتلالوبقن اىهو ةياوصأ هل ٌ_سمتب ا د ىلع عرفة يو ىركذلا ةعذمم هني نمد ىنعملاو فاذملا

 إ لعانوم تلدال ' الاناانلوق ىلع ل .ادلا لوش:ذ بحاووهذلزت»ملا تلاهو المع هللا ىل ءبحاو ريغان دع

 | فرع !بهمو هل لس أ ناك كرت ىذلا ناودل لصأ نكي مان دلا ىف دلهنهد ىذملا ناةرخ“ الا فلي ناسنالانا

 ا | هوت دب ةعفايب وتلا :نوك ىفن : ىلاعت هنا مث هيوتلا تاصح دَعف مدنا ل-هحاذاو هءاعم د نأو ديال كلذ

 ا | اهصقجولال ,هلاعفأ ىلعاومدئامناموقلا لبق ناف اهلومةالقع بحال هيوثلا نأ انلعف ىرك ذا هلىلأو

 || نآود .العيقلا ىلعمدنلا نأ اواعاملموةل اا.ةلق ةصخصتب وتلا تناكام موحالف اهيلع باقعلا تترغل لو
 ا 1 ةيوتلابئت انونوك,د نه هجولا اذه ىلءامقاو ءهمدننؤكي نأ بجو امناننوكي ىدهعق هسوانوك

 ا 0 تمدق ىتملاب لوقي) ىلاعتىاقف «ناسنالا اذه هويام ىلاعت رمش اذ :اوق مصف لوبقلا مدع عم ةدوعتلا

 0 1 > . 1اس دلا ىف تم دق ىتيلاب (اهدحأ) تاليواتةي الل (يلوالا 'هلمثسملا) نائلمثم هنو (ىنامحل

 ا 0 ءةا.لبا هذها لقي لو قامل- لاهم او ةعطقنءريسغ ةءاد ى مىتااهذ مان ةعطقنم اهيف قاس تناك

 0 ' الافأنا او.1ا ىهياةرخ "الار ادلا ناو ىلاعت لاه ةرخح ال ارا دلا ىف ةامملا الا تسيل اهن "اك ةاملسإ نأ عم

 0 0 | خهج آن اف لاقتو تدعو هامو ناكم لكن ءتوملا هن ًايورذاكتا !قد ىف لاهت ىلاععت هنا (ابيأ اند) ةايلعا

 ٠ ؛ 1 1 كتل دهب : الاهدهت ىحيالوابيف ثومال مث ىريكل ارانلا ىلصي ىذلا ىف بال | أهمد عبو لاقو ىديالو اهيف تومجال

 الا | ديانا مقاس ند وبال تم دق ىنتيل ايف ملا ممل ةامحال ه "اك ةرخ الا ىفراشلا لهأ نا ىلع
 ١ | هتثح كلوقك امندلا يف فاح تقو تمدق ىئنديلاسف ىعملان وكشأ (اهئانثو) ءايحالا نءنوكسسأ

 ْ كفن ادمنالا نا ىلع , الا هذ هيةلزتعملا تادتسا (ةينلبلا ”هلشسملا) بح حر نم نول لاا انتوا

 : | ناكمهلعف ناهبار وجو ىئداعملا ىلء نثرت تاعاطا نع نيب وعما ملا وناكام ممناو مهم دادا ومهد مصقي اًماعمو

 ظ ش | لازتعالا لطي دة هللا دصةباقلعم ناكنا ول سلا م.لرخ يي اًماءمناكن ا مه دصةثو_هدصقب اًولعم

 أ:ءارق 5 (قوالاةلةبسملا) نال أم هرقو (دحآ هقان'و قثويالو د>أ هبادع ب دهد الد مومف )ىل اعت لاهم

 ْ قدوت الو قابلا ن نمدحأ هتاباذعبذءيالذ ةءوضه انعم لد اًهملاه امهيفنيعلاريسكي قثونو بذمد ةماعلا
| 

 أ اذه ديسعوب 5 لافت قانثولاو اذملا نتا غالسبكق للا نمدحأ غلو 00 از

 | نع بيجأو ب اذعل ثم دج أ بذهيال لاقي فيكف هللا ىوس بذعم ةمايقلا مويس !هنال فءمعضريس فيلا

 | قثوبالو ذءوبر فاك هت اباذعامتدلا فدح ب د ءيالريدقتلا نا .(لوال )وجو نم ضارتعالا اذه

 1 ىعاانا (فاشلا) ةغلابملاو ةّدشلا ىف هقانثوو هباذعلثم ىندملاود موب رفاكلا هللا ن ناثواعدلا فدحأ

 0 |كوالباب ميو عيا ءاالرمزم ا ده و مالا ىادبحأ )بانج راج ياللا

- 

١ 

 3 اح  فاهبأ!عجر ةناورع لأ نعيد دبع أ ءدانخاوامبذ علا خف ثبالو بذ عيال ىلا كلا ًارقو

 ْ نبىأو» ل.ةروبفوصوملا نايسنالل ريخلاو خمئلاباه+أ ارقلبو هي هيلعهلنا لص هلال وسر نأ ىوراسأ ه ربع

 | لثمن الغالاو لالا, قثونالو هباذع لمد بذعدال (امهدحأ) ناريسفت ةءارقلادهاو فلخ

 ٠ | ورزتالو فوقك يناكملا نا دع رءانلا نمدجأ بذعبال هنأ (ىناثلاو) كايت هك ىف همه انما «قابثو

 | تيدعتلا ىععنينءار ةلاىفبادعلا (ةمناك هلاةلةسملا) لاوقآلا لو اذهو ىدح اولا لاه ىرخأ ارزو

 اهي يار ىلاعن هلو5. © .اعاترلا ديالا كئاطع دعب« هلوقىفءاطعال ا ىدعءاطعلاك تانيا ةدفانولاب

 ْ تقسو مندلا ىلا نأهطا نم لاح فصر ال ىلا عت هنأ لءا (ةيضرم ةدضا :اراللمر ل! رإ دي دول |نضنلا
 |[اد_هريدقت (قوالا لكسز لئاسم هيذو ني غنلا اتي“ انلاتؤ هتيدودعو هنذر مم ىلا أطا نم لاح

 أ الماس ىلعو أ مالنا هيلع سون, اك همام ارك ا هداك تأ اماف نسغنلا انتي“ ان نءؤدال هللا لورقب مالكسا ||

 )ش9
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 اهدمسم رغشسالو اهو ال ىلا :نم الواه دج وح و ري ل لس 1

 لة ناذ رخذالاالالاقفانرو.قو انتوسل هناف هلال وسر ارش ذالا الاس امعا!لاقفدثنملالامطتاللتالوأ] ١
 ||| ىلا هتر مه: دمرخ [ ىف تث دح امن مت مري هسا از لاثفب نءعرام الح تن أو هلوقو ة.كمةرو لا ةذ» ا

 تاقاذا اكو تسمن !ىلاعت هلوةك الم ةةسم ىعملاو ل اعلا اغغلل | نوكد دقانلق نب رمالا نيب عيلبا فركة تدلل
 ةعئجال هنا يب رض احلاكمدنع ليقسملاتال نس هقلا نما ذهد وبكت مركم تن ابلساو مارك الا هدعت نا ١ ٠

 هناكتراكيلع مرعامدليل اذه ىف بكترمريغت نأ و ىأ دليلا اذهب لح تنأو (اهعبادو) عن :اممدعا نعأإ

 ىلا. عت هنا (اهبماو) لسرلا بي ذك_:و هتنارغكلا همف وكس رندا نيكرشلاكأل ثيل .١ كنمالتعت ١
 هذه لتح نم تنأو ىأدالا اذ مملح تناول مثدلبلا اذه لفه ءاغ ىلع كل لد دال اذ مب مقال | ا

 | لاعفالا نع ارعلوط كن« ءاربو كتر اهظو كامستو كالص نوفر د د دلملا اذه لهأو ةمركملا ةمظعملا دليلا 8 ظ

 مكسفنأ نم لودر ماجد ةالاهو مهنمالوسرنيممالا ف ث«:ىذلاوهىلاءتهلوةيدارملاوه اذهو ةعجبقلا | 0
 اًذهنم هنوك, ؛للسو هيلع هلثا ىلص هللا لوس بصنم حرش ضرغت |نوكمذ هل نماربعمكف تيا دّةة هوقو[
 دليلا اذهب لح تاو لوقو دلملا اذ_مب مال هلوق ىلع فوطع٠ اذهنا لءاف داوامودلاوو وقام دليلا 1

 م.قأ هتيرذداوأمو مدكدلاولا (اهدسأ) . هوجو همني ريسفمللو هماء فوطءملاو فوط عما نيب ضرتعم ا

 مويفو مولعلا حار ذتساو رييدتلاو قطنلاو نادسلا نم م.ذا1 ضرالا هحو ىلع هللا زالت نمد مهذامم]

 امد  الدوهسلاب كت :الملا عأو مهل قلتم ضرالا فام لكو هني ذلراصنالاو ىلا.عت هلل ىلا ةاعدلاوءادنالا 00

 مهطساطو مهللاصنيبمدأ الا عمم < مسقلا نوكش مدآىان:مركدغلو ىلاءتذقا لاف دقو اهلكماتمسالا هلعو
 ١ ىلعءانب مدالوأ نمنياساسلاو مدتان مسقوه ل قو بدكرتلاو ةمنءلا هذه ىف يئادتلارووط نمانركذاملا| ||

 ىممع مكب مدال: دس لضأ مه لب ماعنالاك الا مهنا لاه اك تام مهناكو هدالو أ نم اواسبلا ناك نيشان انا ا '

 ٠ مسقأ هلال كل ذو لسو هلع هلا لصد داو امو لدعا-ه- او يهارب ادلاول ا نأ (اهينانأت) نوءجريال مهن ا 6

 ْ اهغاو ب يعنلاو حدملابلقتسملاماهبالاربكشتلا ةدئافو !ئاكس مال امهلع دمعو ل.عاعماو اهني يغار او ا

 ١ ١ اعوضوم ىهدتءضرْئ' ىابىأ تءضو اعرلعأ هللاو هلوق ىفةدوجوملا:دّئاهل داو نمو لقي لو داوأمو لاق

  1”لج ناف معلاو برعلا لمت ثمحي ميهارباداو مج داوام و ميهاربادلاولا (اهثلانثو) نأثلاب نع ا

 ٠ ضر نه ”رل_ضاغلا عاسقبلا ناكسو هريهارباداو د |١ مورا مسهئمو برع |ضرأو سدقلا تو رصمو ماش

 ١ نيمل-للا برعلان كل ذ نص نم م مهثفوبرعأ ا ن نم مبهارب اداوب كلذ صخ نم م-مممو قايص»ا نب صيعداو منال
 ١ | عقاو مسَقْلا اذ هنااتلقامتاو ١ ىل-عتملص ام لاقينادهشتلاىف عرش د # هنال نيئمؤملا ي-هارباداوب

 داو امو دلد ىذا دلاولا لاه هنأ ساسع نا نعيكوز (اهعارد ) ثوءوملا مهو ييداربا لاو ميسهاربا ا ئ

 ١ زوال كلذودلوام ىذلاودلاوو ىآلوموملارا.ع2!نمدبالاذ- ه ىلعو ىنناا نوكيانه_داقدليالىذلا

 ١ اذ_هىف لخادمهاك اذا ةمرح نال بان ءاذهودول ومودلاولك ىنمد (اهسماشو ) نيد هرصيلادنعإ]|
 ||| ناهحوديكلاىف (ىوالاةلكسملا) لئاسم هيفن ديك قنانالاانقاخيدةلىلاءتهلوقامأو مالكلا

 [| تعحو اذا ديكو هفادبك لجرلا دمك كلوقن مدا صدرك نا ف اشكل يحاص لاق (امهدحأ)
  1تاصأ اذاهدركه لصأو ةدباكملا تةدشاهن مو ةةشمو نعت لك ىف لمعت هس | ىتح هيف عستاف تنفتتاو ءدبك

 ثدو ظاغي مددنال دك كل ةيمودتس 3 ساو ظاغاذا نيالا ديك ه:موىمالا:دشدكلا نورخآ لاهو ءدنك ١

 || | فوذّدشلا هنمتقنشلا ثديكدلاءوضومدبكلا م آله لوالانأن لولا :قرفلاو ١ افللا له ىناشل

 ةماقةسالاوءاوتسالا وهديكلا نأ (قاشااهجولاو) وضعلاوساهنمئدشام ظلضلاووتمالاهوس ا ظ

 نوكين أل متف لالا هجولا ىلعامأ لوةنف اذه تفر ءاذاةّوَما او قلخلا ةَدْسذبكلا نأ (ثاانلا جولإ زا ظ

 ٠ | ثأو طقذةرخ ”الادثادش ذارملا توك. نأو طّقو ف مل اك ةلادنادشدارملانرك نأو طقفاسدلا دن ادش دارملا || ا

 ممر ل اناك ارا طا ءانتلخ ىادبك ف نانالايندتل تف لزالاأ تالا ظ

 ص أر |



 ©« غ4

 ١ ىذإا دا ف ىلخداىأ ىد ام ىف ىل> داف كير باون ىلا درا ىيعملاو ةماسقلاو ثعل | دنع ددسولاغت اهلا

 مك ىلا هياوجو دب اغلا ءاهتتنال ىلا ةلكوكير ىلا هلو تب اوك: ةهسجلا (ةسماسلا ل ةملا) هنم تجرخ
 | ١ | دراولا ةلقعلا ةدعاسقلا ىلع عرذملا قيما (باولباو) كن رناسحا ىلاوأ كب رباوت ىلاوأ كير

 | ةرمض- ىلا ىهتنت تح بيسىلا بهسنمو رخآدوسوم ىلادوبوم نم قرتن ىلةءلااهريسب ةيلقعلاةوقلا
 ةيضا رىودملاف ةمسض م ةم_ضار ىلا عت ل ونامأتاكرملاعاطقناو تاناغلا»اهتنا كانهفدوح ولا باو
 || ارقالحر نأ ىورام ريسفتلا اذ_ه ةصص ىلع ديو اين دلا ىف ايداع ىتلا لاسعالا ف كنع ةمض يم باوثلاب

 07 أ (ىلوالا"هلثملا)ناتلثسمهيذو (ىتنجا ىلخ داو ىدابعف ىلخداف) ىلاعت لاه « كلاهاوةسكلملا
 0 | لاقف ةئيردملا ىلا ههجو اول جو دكم لهأ هبلص ىذملا ىدعنب بدم ىف لمقو باطما دمع نب زم ىف تازن ىل ف

 ]| تناو هو نأ دحأ عطتسسي /ذاهودف ههجو هللا لوغ كندلب وش ىهجو لوفر يخل دنع ىلناكتامهللا
 | ]|| ىهتناىأىدابعىفىخداهلوق (ةينايثلاةهلشساا) بيسلا صوصخعال ظفالا مومعب ةريعلا نأ تفرعدق
 ١ ا اذافةةومسملاانارااك ن وكت ةمسدقلاة في رمشا!حاورال نال كل ذو ةغي رمش ةلاسهذهو نب رقملا ىدامعىلا
 ١ || ساكمنا نمةلوقصملاانارملا لب اق: دنع هل_ص احلا ةلالاب ةيوش ةلاساهنءاهف تلصح ضعبلا ىلا اهشعب ضنا
 ١ || ايبسمامضنالا كلذ نوكمف لجل انو اهلك يفرهانام لك | هنءدحاو لك ىفر اغمق ضعب نءاهضعب نم ةعشالا

 ١ ]|| ىلا :راثا اذه ىتتج ىل_خدا ولاف مع ةبناسورلاةداعسلاوهكلذو نيملا باصع أن ملل مالفنيملا
 . [|) ىلح دافلاه مرجالادعلا قوس توما نع ةيخارتم مغ ةمناحورلا ةنللاتناكانلو ةينام لا ةداعسلا
 | (| ةمايقلامايقدع الا اهبز وغلا لصال ةناسحلاة نا تاكصالو بقمتلا ءافيهرك ذف ىدابعىف
 ظ 1 ِ ا : لعأ هتناوءاغا ايالو اول ام ءرك دف يد ىل> داو لاه مرحال ىريكلاا

 (ةيكم بانو رشعدامااةر وس)

 ش « (مي-رلا نس رلا هللا سسد) © .:

 : نا ىلءنورسغملا عأ(دبك ىفناسنالا انملْس دءاداوامو دل أوو دلبا | اذهب لح تنأودلما!اذمب مسقأال)

 نموا, ىذل ادصسملا ف لاةفا:مآامرحاهلهح ىلاعت هننانأف فو رعم هك ضف نأ ل او كم ئه دلما اكالذ

 | ءرطش مكءوجو اولوف منك امتمحو لاق برغا او قرساملا لهال"هلبق دصتملا كلذ للعجو :مآناك هلخد
 ىلع هقو لاق تدبلا كلذ يحي سانلا ىعأو ىلسعم ميهاربا ماقمنماو ذة اوهلوةب ميهارب ا ماقم فرمشو
 || تيبلاناكس ييهاربالانأ وب داو لاهو انمأو سال ةبا_ثمتيبا! انلعس ذ او تيدا ىف لاو تدبا! جس انلا
 || هئازانرومعلا تيبلا لمسو د.صلا همقمرحو قمع مف لكن م نينأي رهاض لكىلعو لاهو امم. ىلكرسشنال نأ

 | هلرقاماف اهيىلاعت هللا مسقأ مرحال دكم ىف تءةجاامل اهتمرثك أو لئاضفلا هذ يف هت نما. دلا تدحدو
 ْ ا هكءمظع ىلاعت ةناك هن لاح هش لزأت دابلا اذهب مةمتنأر(اهدحأ ) رومأ هنمدارملاف دابلا ادهيل- و
 [| هليل اذهنومرتعرافكلانا ىألاللا ئمعلل !(امينانو الاه ميقممالسلاو ةالصأ ا هملع هنا ةهج نم
 00 كنماو:كةواو كءازر نواس ةوينلا انا ىلاءق هقامأ ع اعمر كل د عم مهنا مث تامرلا فنوكهتشرالو
 || ااواتةينأ نور لس ر شن ءالريغل هنوربام ةمرحلا نم كل نوربال مه دا ةةعاىف مهل لح تناف ولع
 "| دباكيناك امل احا ىلع ث دو هللا لوسرل تدبثت همفو كيتو كج ارخا نواتسيو ةرت اهماو دشعيو أ ادمص
 ! نأ كل لالو مكان تساىأ لح تنأوةداتق لاه( اهتلانتو) 4 مموا دع ىف مهلاح ن ٠ بيدتتو ةكم لأ نم
 ءاشام مرجو ءاشام لحاف لق دسأ ىلع تمخفامو 41 لس أو ك٠ هملع مف ىلا« هقياّن ا كال ذو تاش ن. دك لدغ

 ١ ىلأ راد مرحوامهريغو هبابص نب سدقم رةيعكلار اان قاعتمو»و ىلا ني هقأ سبع لشق ءاشام ىلءوو

 ألا دال لحت ل ةعاسلا موق: نأ ىلا مارس ى هن ضرالاو تارعسأ! قاخ موبتةكم مرح هنن انا لاق مشن ايغسس

ح ا امركي وبأ لاغف تانآالا هده ملسو هله لقا ىلص ”ىبنل ادذع
 ظ 08 ناامامالسلاو ةالصلا هلع لاقفاذه نس

 ظ 0 ْ بام أن .ناك ناامأنهاوةنمدازملاو* اذهو ةناحورلا تاسردلا كا :مظاعتو تا ذاعسلا كالت لماكسا



0 
 تا وح

 ب ”الاءذ_هوردلل ادن ن ءمدخ أ( لابع ارشلا دوف نكي كالو رشلادغورط اد نادمعلا امهاما لاق 3 ظ
 اروفكع امازا رك انشامال بلاها هانا ارصياعتسءاناعف هلوقىلاناسنالا لع قله ىفدي لاك أ
 ءاضعال اهده كل قل نا ىلءر دق ىذل ليقف هماع ىئدساك ىذلا ن نذادملالام تكله أ لاف نسما لاهو |

 امها ىلا بهذ كلذ لاه ن نمونابدثلاام-منا بدلا نب دمع سو نم اع نبأ ن نعءعفىكورو ثيسان# ىلءر داق

 وهليزاتلاو لافقلا لاو ام يعذترا ىتحريَغملا لفطلا ىد هىلاعتهللاو هتزروداولا ةاسل نقي رطلاك |[

 الوؤقانا- اوالوةءاباقندهااءاملا نم قاع نأ ىلءر دقن .نا لاف هيلالدّةسسالا ه_جوررق م لوالا | ئ

 ةا|مو هحوذو عماد هنع باه دلاقردعل الاء قوات اهم ضار ذا قل امل الها ىلعو هذا ا 1
 نكمملاوهو هلى امعملاوهو لاملاب هني دراصنا ىلعو هللا ىلعزز ءداا ىف للعلا امو هعأر التت عم هللابر كلا ىف ظ ْ

 الأ اده ف رعو لاو.٠ال ااه وغنت ىتا هل ضاقلا هودجولا ىلءهدابغ ل د ىلا عتومت اصسسوا من * هي عافتالا نم[
 (لوالا هلئسملا) لآ اسم هشؤ(ةئقعلا مصتق ال الف) قامت لاقن ذم رغر ادساف نات هقافئا نار اا

 ينو معلا كل ناد! امسخأ ني اماما مهقاوام وخل معقب مخ لامي ديدشلا سعالا ىف لوش دل! ماصتقالا ْ
 ةبقعلا ىف نورسفملارك ذم باتعلاو بقعلا عجل اورعو لدا ف ىو رط ةيقءلاو ماظع'ار ومالاو كلامهملا | ا
 ةفلا نب ةمقع ىه ىلكللا لاهتو خه ةبقعدي ربءاطع لاف ةرخ“ الا ىفامما (لوالا) نيهجزاتوتفلا ١

 وذو خه لعايرضي طارسساا ىهلاصفلاو دهس لاهو مهب ىف لالز لج ىهرعئيالافوراشلاو || ظ
 اذه نا مولعملا نم نالرطت هبفري_سةنادهو ىدحاولا لاه اشأاو ةنلسا نين, ةعامنا ىلكللا لوق عم | ا ١
 هيلع لديو تانصخ ا والاحاضي | نوكي هيلع" الال فل اهوزواجالو مه ةبشعاو معقب ل ءزدغ نانالا || 1
 / رك ةناوع ةبشءاارع سفن ىف (ىنالاهجولا) ماهطالابو ةبقرلا كلب ءرسف ةبقعا مالو دامو لافانأهلا |

 نسحلا لاهل تاقمو نما لوقا ذهوربلا لاعأ ىف ناط.شلاو سفنلا:دهامج هللا هيريض لثم انه ةبقعلا ||
 ٠ ريسفَتلا اذه لرقأو ناساو سنالا نيطاسشن ءءودعو هاوهوهسفن نا نالا ةدها ىف موةديدك هللاةيقعأ]

 هنه ناك مالو ة.هلالاراونال ا لاع عاقب ىلا لاسمللاو سيلا ماع نمىرتي نأ دب ربنا فالا نال قحلارع| ظ
 (ةسئاشلا لجلب 1 دي4ثاولا قرتلا وهبعي ص مرواحتو ةمماح قعا اوصاهنو دةمماس تامةءاهدو | دأ ١
 ْ لاه ىف دعبالو قدن-ال لوة:ةروكحتعمالا ىضامملا ىلع ءلخادلا الدو الق هئاوهو الاكشاهن . الاف نا | 1

 1 (لوالا) هوجو نم ةنع بأ هم باقرب ركشل !ءاحامن الاءذ_هىو لصالوقةسصالف لاعت

 رمسف هنا ىرثال ااندكسم مطأ الو ةسقر كفالف ةبتعلام ىقا الذ ىءم نال ىنءملا ىف ةرركسةماهنا جاحزلا لاه

 (قاشلا) نءآالو ةمةعلا مصقا الق عم ىلع ءانضدأ لدباو مءانيذلا ع نءناك مهلوقو كل ذي .ةءلاماستقا ْ

 سيك ب ورش ركشا ناك | نعنال تاك ذاواهضت بقعا هقاالذ عم ىمراغلا ىلعونأ لاق أ 1

 هلق اورتقي لواوذ رس اوك در كتكوهف ىلسالو ق 3 ءالفو ف عضو م ىف ترركسن ناف عم يركشلا ٠ ١

 اورحأ مناف نوقايلا امو ةبّمعلا مامتتقا هفامفدلام ىفنأ الهى أ ةبعل مكتق الف د رة ىافقلا لات (ةشلاسشلا |[
 ||| فو د#ربذق:نمذبال (ةبقملاامالاردأ امو) لاه م ةبقعلا مضقا ام هئابر امال اوهو مره ءاط قعاففللا ||| ا
 لاف مث هه نيدلا مازتلا مال طظعتا دعو ةيقعلا ماصتق املا دا موداو اف يقرا نوكتآل ةبتملا نال | ٌ
 لهل (ىلوالاهلخسا) لئاسم همذو ماعطالاوأ كلا وه ةبقعلا ماصقا نأ ى هلاو (ةبقركف) ىلاعت | |[ 1[

 ةردويعلا لال واذن رطبا حان قرلا ةسفص نيبو اهب قرذ ةبقرلا كذو لغلاو هقلا كفك عن الد نيةرفأ 0

 ءارغلا لاه بالا كة هنمو هتك كف دقف همئلط أ شل كسصو نةرلاناغالازاوغو عزام ل 1
 ىراسالا ف برعت اةداعتناكلاسةيواه رسكي لةئالور دملا ىف ءاسقلا فب اك كف اهكفي ةياهكفرداصملاىف ||
 لطضالا لافأك اكفريسالا قالطأ ىع# ماودشي ناو مهين كلذ ىرذ ةممويديأو مهاقدتش ا
 ا هلالغالااككنو لول. !التف « اذللا ىعشأ بم أ : ا

 م هكريصإ|مامتاكم ىل امه نأ نوكي دقو قرلا ن «ةبارلجرلا تايب نوكيدق ةب را (ةيناشلا هع د 1 ش



 أ تكل اوهو ىنائلاامأو توملا كلذ دعب م شاعملا لمس هك ىف تكلا ىنف غاب اذا مث عاضرال |نامز من مالا نايف |
 امأوتادايعلاءادأ ىف نهنا داك وء!”رمضاا ىلعريصلاو ها <رمسا ا ىلعركشلا دياكم نسما ل اةفنيدلا ىف

 ) رارقلا هير قتسي نأ ىلاهقنا ىلع ضرعلاو ثعبلا مرهق ةلظو كلل!“ اسمو تواافةرخ الاوهو ثلاثلا
 رخاهحو هم ىدنءو قطاوهذ لكلا ىلءالوع اطفال! توك,نأوهو عبارلا اما وراثلا ىفاماو ةنلساىفاما

 | ةدالا نم لك: امنا ملالا نع صالخو هذ ةذاهنأ نظري ىذلا لاذ لب ةقيلا ةذإائدلاهذ_هىف سل هناودو ْ

 سيلفدربل اورد لأ نع صاالخو يف سللادنعةذالا نملدضتءامو عواسا لأ نع صال و يفلك الا دزع
 ه:مرهظو دمك فنان الا انقلش دشاهلوق عما دهفرخآ ىلا لاسقتنا ءمأن ء صال وأ ملأ الا ناسثالل

 ظ ملاين نأ هزم وا طم نكن ا ثاسالا ةقلحربد ىذلا ميكا نال ةماعقلاو ثعب ملا نم ناساالل دبال هنأ

 .ه | ناكتاو بولطملا اذه تيا فكمدعلا ىلع هك رتقفذتاالو !أ: 0

 ْ 1 د ةنمو ةةشمو دكى ف انندلا هذه ف ناسثال قلن هنأو ةذلةامللا هذه ىف سدا هناا د مم ذتلي نأ هي ولطم

 1 ( ىل_ءامأ اوٌتاما اركملاو تاذللاوتاداعسلا ااذرلالا كلن وكت يرن راد نمرادلاهذهدعب بالا ذأف
 3 ' ال نائاوضاواستنا اتا ىأدنك ىف سابع ني الاسةفءاو الاب ديكسأ ارسسفي ناوهوىناثلاهحولا

 ََ | ةقلللا : ةذش دنكتلا رمدمتو ن اوهوثلاشلا هج ولا ىلءامأو ةقللن هذ مم هملع انما !دهفةدكتم ىثَع

 | ميدالا هس دق تحك لعص ناكصو دئالا نأ ى 75 : مج نمل جرف هب . الاهذه تاز ىلكلا لاو دقق

 لوالاهولاوهدب الاب قت اللا نارعاو هامدق لت لو ميدال قزم" هم هعملق تحت نء«هنون تحف ىل اناكعا ١

 2 ً|أتسالاوءانعلا ف تنأامناو بصنلاوءانعلل تنام الوقت تاب راقتم ماللاو ىف فرح (ةيناشثلا هلع -سلا)

 ٠ 1 | ةراشاهسفو فوراغااب فراغا |ةطاسا هب طاحا دق هبكسأ انا ىلسع لدي 45 قهلوقناو هورخ 1 هجو هشو

 . [|ناسن |ناسنالابدارملا لاه نم مرنم : (ةثلاشلا للم دسملا) ةنحناو كلا الا امندلا ىف سل هنأان 1
 ظ 7 درو نوكي نأ نم عنان او د لكم يذ ل ديماع هنأ ىلع نورثك الاوة لا ءانغصو ىذلاو اوهونيعر

 | | ةذشلابدبكلااانرسسف ناانا معا (دحأ هملعز دقو ؛نانأ بسدعأ) ىلاعتهلوق ع ل-رلا كلذ لعن لعن دنع

 ظ ءالبلاوةنملارءانريسف ناو دسح؟ هماءر ديال هب 3ث هنا ديد ثلا ناسنالا كل ذيع ىعم لاف: وهلاىف

 || كلمتى هنأو اندفأ ةردقلا وةه_عنلا فن اكناسن ال! نا بهو لوب هناك ال ا ىلع كلذ لمهست ىنعا ا ناك
 0 ركشأن هعم باطخ هناكف هي ازا و هثعن ىلع ردقي ناممضعب لاق اوفلتخ مع لوح أهم ءاعردةءالةلاخلا

 3 هدام نععفاديالرونءالا ىلع ىوق هنأ هما: :طظدلا اور يمغت ىلع 000 1لاهوكمدلا

 3 ٠ ةدسعوبأ لاق (ادءلالامتكلهأ لوةي) ىلاعت هوق »© راكد الا لسس ىلءماهفّتسا ب سعأ هلوقو

 ا ناك يت ضدنا ىلس ء ه4 ضعث رثكلا لاملاوهو دساّدلا نم لعفدمإ

000 

ا هيج نيد ولاقى وه ومطح و محق هرب رطاواددا وويهشيب لفسو عج دلو ةديلهندص اوءار هلا لاق مطل ارشك
 0 

 ١ ا ادياهلعت ونوكي هلوق دذع فرأسا اذهريةتانرك ذدقو هنرثك نمهوانف ف اذعال درا لام ثءللا لاه ريثكلا

 ا ةيلهاملا لهأ ناك اهفهققنأ م ةراكرا راناو اريثك الام دم ةو ادع ىفتكلعأ لوةبر ةاكلا اذهناٌنعملاوأ

 0 ْ (لوتالا) ناهجوهشش(دحأ» رب( نأ بسعأ) ىلا عت لاق مث « رخامموىلاعم هنوعديو مراكم هنوعس

 1 | ناكىلكل الاق (ىناش )١/ ه هقسفن أ ميةو هبسستك نبأ نم هلام نع هلأ يلو هرب هق انا ن هدأ ةدانق لاه

 هار ىلإ قدم . )وأ قةثأ لعشب )وأ لع هنمٌكلذ آرام ىلاعت هنآ نأ نظر ىلاعز هلل | لاسةف اسس قه .لايذاك

 َّ ماق أ دحأ هيلع دقي نأ نأ ب سحأ ةوقر ذاكلا كلذ نع ىكحا ل ىلاعت هنا دعاو لافام فالخ هنم لوا

 1| دعب :احعو (نيدحتلا ءانر دهو نةفشواناسلو نيذمعهل لعن لأ) ىلاعت لاقف « هتردق لاك ىلءتلال دا

 18 ْ لق ةالدلاتضوانملا اكف عافترا ف قب رطلادحتلا ةب رعلا لهأ لاق حميرشتلا تتك قةروك دمءاذعالا

 || اذهىلاوراصيالل ىلاعلا قي رطلا حوضوكل وعلل ةصضاواهن |بدس ةيل اعلا ةعسفن ة:راا ب رطلاكت لعج

 مالا هيلع هنا ةربرهىبأ نعو رمشلاورياخ المس امن اوهو نيدحتلا نب رسسفملاةم اع ته لوألا

١ 1 : / 

| 
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 الر كشم ىلع مد مرو ًاريشفلاوأ مولظملا محرب نأ ىلعاضهدم-هضدب ث<ناوهو ةنجسر
 هعئعو قا قد رط ىلع هريغ لدي نأ «رملا ىلع ب2 هللا ىلع لدي اذ هو ةجحرلا ىف لا د الذ لكن ال هم هعنوف |
 || اوصاونؤريصا ااوصاوواو:1نيذلا نمناك مدهلوقنا ملعاو هنكخءأ امل ظايااورششلا قي رطل وأن نم
 || ةعبرالا٠انالنك ةباصغأ اريك أمه ةفئاطلا هذهو ةفئاطلاو ةىمزلا هذه نم ةبقعلا محتشم نوكي ىجعب ةعحرملاب

 || ةراشاربصلاباوصوتو هلو ةف "لهب ايو قلما ىلع ةجرلاو نيدلادثا دش ىلعريصلا فنيغل ايس اوناكم مناف مهريغو ١
 .:ا| سل تاعاطلا مر ادمو هللا قلخ ىلع ةَمْدَشلا ىلا ةراشاة_برااءاوصاونو هلوقو هلبا مال ميظعتلا ىلا
 عم قاخو قا عمق دص نا سه فو .صدلا ىف لمالاَن انما ضعب لاف: ىذل اوهو نياصال |نيذه ىلعالا:

 أ (ةنملاباصع[كلوا) لاقف ةماعلا ىف مسه نم مهنا نين نيئمؤملاءالؤه فصواسل هناصس هنا قلنا
 , ]| بحاص لاه دوشئم طو دو خر دس ىف مسملاو ةمقاولا ةر وسيف م_جلاح نيب ىلاعت هنال كل ذرك ذاسناو:

 أ لاق من اهيلع مئاشملاومهسفنأ ىلع نيماملاىأ مؤشلاو نملاوأ لاممشلاونيملا ةُمْسلاو ةنهلا فاشكلل
 : فصوم د7 دقو هرهطظءاروو أ هلاعشي هناك ود نمدارملا ل مف (:مشملا بامصأ مهانلاب اياورفك نيدااد)

 ! لئاسم همثو (ةدصوم ران ماع ) ىلاعت لاق ع 5 كلذريغ ىلا م وه نم لاظو ميوسو مومن يف مهنأب مهيأ هللأ

 || ةدصومأرق نكهئَعلَغأ اذا هند_صوأو باب! !تدصأ لاقي دربملاو حاجزلاوءارفلا لاق (ىلوالا هلكسملا)

 زههم نم ةغل ىلع مه هئكاو تدم وأن منوكت نأز وعولوعفأا معا زمهنت دصأ ن ءاهذخأ ٌره-هلا

 لاف نء دعا نم ثوكي نأ (امهدحأ) ني صأ اضيأ لق> اممم ل نمو قدوم ون ةيضاهلمت ناك ا ذاواولا

 . || ففخ هنكلو نمآل ثم دصآن منوكي نرخ الاودعوم تدعو! نم لاقيا؟لوعفملامسازم ولن تدصدأ |
 || د.صولاو دصالا اذه نم لاقي وءارفلا لاقاواو فيفضل !ىف اهل يق سوو ةنوب سؤيو دبوس فم فاك
 1 مهل خفي الفةقيطم اهماوأ ىئعي ةدصؤ ءرانم_ملع لتاقملاه لو ةنفا ده تفرعاذا قيطملابابلاوهو 1

 | اهقدارسممب طاحأول اوقك مب نارينلا ةطاحا دارا ل قودان الادب حو راه لش ديالو مغاهنمجرتعالو بان
 باوبالاةد_صومرانم_مماعرب دق: ىلعر املا ةفص تر دقو با ونالا ضةدصؤملا (ةئاشلا'هلئساا) | ٍ ْ

 باوصلا لءأهتناو نايقاعت امثال ونبل ا داع ةئاضالا تك رتاماكذ |

 : ( ةيكمديا ةريشع سي سعشلا ةروس) ! 77

 ْ «* ( ميحرلا نجرلا هللا مسنال وب 1

 دوصقةملا (قوالاهلّمملا) لاسم نمةبالريسمفتلا4ف ضومللا لبق (اهالتاذار.ةلاواهاصضو سعدلاو

 ركح ذي نانامئادهدايع هش ىلا عت هنأ لءاو ىصاعملا نمريذعتلاو تاعاطلا ىف نيغرتلا ةروسلا هذه نم

 هلأ سقي ىلا نال اهباعركشيو اهيذ فاكملا ل مأت ىتح ةمظعلا عفانما] ةنعضتملا هنافوأ_ذم عاونأ مسقلا ف
 ةعامن أ تةرعدق .(ةئاشلا هلَمسملا) ىوق أ لءأتىلا ىاودلنوكتن بلقلا ىف عقو هلل صحي هءىلاعت اا ٠١
 ادهنالط» ىلع موق عحاو مسقلا ما ىلا ءركذامراسبرو سشلا بروردةئلا اولاه لوصالا له أ نم 1 ْ

 برو دارا نوكينأ مزل.ةىلاهت هتاوهكلذواهاناموءام-لاو هلوق سقلا اذهتءلىفنااولاقة بهذملا ||| .

 هللاوههئءدارانوكينازو<الاهاش امو هلوق نان هنع ىنأةل!باحأ ضقانتملاك كلذو اهي روءاصسلا |
 هيسأ مدع, نأ ىلا عت هنمزو ال هئالوز احمل نمبرعض ىلعالا ءامسلا قلاخ فل مع_فالامنالىلاعتا]

 ام عمام ناوهو لووأتلا نمّدبالا ذاق هجولا اذه ىلءءريغ عمرك ذي داكبال ىلاعت هئالو هسفنب هعسق ق عمريت ١١
 || صال ناك ول لاف هيلع فاشكللا بحاص ضرتءااهئانبوءاهسل وربة! نوكسش ردها مكس فدع ||
 نرفلتءارقلا ( ةئلاشثلاءلكسملا ) ماظئلاداسة هملعاهم لاف هاوق فطع نم مزلهجولا اذه ىلعأا

 ةلامالابةراناهو ار قة ىصماذا لءللاو نعتلاو ىثغياذا لءالاووغ اههييشأامو ةرولاهذهلماوفىفا| |
 || ناكناو اهدعب ىتلاتان الاواغاطرمس ,ءارفلا لات ميشقتلا.اهضءبو ةلامالاءاهضعب ةرانو ميشقتلاب راو 0

 . ءاملا ف رك ةر وسلا دا امل هلافاضيأ كد كام اسدرزاداعطراهال: وذوا ولااهضعب لبصأ 1 ]ا
 : 00 5 ال

 َِس ار لالا 0

 3 وهال يحد رجا سجون بجسم نيش نمسح مادي يرسم وبر بيجشل جس 0 2دوع تسل

 0 طر

 : مس
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 5 | لوسران لاةقلسو هيلع هلتا ىلص هنا لوسر ىلا ىفا ارعاءامن لاف بزاعنيءاربلا ىور هءسف:لاكف ةهسىلا
 0 ف عاللاهتا د_اواسلو أ هلا لوسرأ. لاق ةبقرلا كؤو ةيسنلا ودع لاو ةنملا ناش ديل ع ىل-عىادهللا |

 ّ هنقر هرملا كذب نأدارملانوككنأوهورخ هو ه فو اهنع ىف نيعتنأ ةقرلا كفو اهةةعتدرغنل نأ ةعسدل | ا

 ًارانلا نماهب ضاظميو ىريكسص اذير طا ىهف ةناللا ىلا اهبريتصن ىتلا ةدابعلا نم هناك امه[
 | ىلع مط أو أ ةبقر كف كر دو ماعطاوأ' ةبقر كد ىنريدةلاو ماعطاؤأ "3 :قر كف يرق" (ةثلاشلا هلك_ملا) ا

 ! | ةيرعلا معسنيهجولا هرشأوضوءارفلا لاق ضارتعا ةبقعلا ام 'لاردأ امو هلوقو ةبقعلا م هه نملاديالا 1

 | ل. ةول اما العذ لعفل ا هملع فطعب ىذأا وكب نأ معو لاهفناك ةلوقو لعف مطأ أو كلذ نال ناك لإ اولا

 ا ىأ ددع (ةعارلا ةلئتسملا) مسالا ىلع, مساللافطعن وكي هال عفرلابةبقركةاوغل ام_سانم كل دن اكناكنأ من م

 ١ | مدقل ةفدن- ىلأ ل وق ىلع لد هم“ الاو لضفأ ةقدضلا ه.سحاص. دعو تاهدضا!عاونأ لضفأ قت علا ةقيتم ||

 1 | لاقي (فوالالشسملا) لاسم هنف (ةبغتسم ىذ مول ف ماعطاوأ) ىلا هت هلوق مابيف ةقدصلا ىلع علا |

 1 بقسم نالعفمةبرتلاوةيرقملاو ةرغسملا فاشكلا بدحانص لاق نابغسو بغاسوهف عاجاذلايغسبغسأ :

 ع ًأامآوبارتلاءقصتلاءانهمورقةتفا اذاسرتو: ىقبرمموذو ىتدارقوذ نالف لاي تنل! ىف برق ,رقو عاجاذا |[|] 1

 مرد ةيرتملا ىدححاولا لاعتةرثكلا ىف بارتلاكلاما در اصكأ نغتس اف برتأ ١ أ
 م ٌْ هب رموأيرت برك برت مها وق ن

 1 | هلاقام ةبغسم ىذ موب وب ريسفتاف لوغل ا لصانس (ةيناشثلا ةلشسملا) بارتلاب قمل حر ةدقا اذا ةرغتسم لثم|و

 : ًاراهنو انليل ءهاوق ىف نوبوتلا لوقبام» :ادعمو ىلءوأ لاه ماع ىلع هدف صور مول هناوهو نسحلا || | ا

 ظ |وبالا تجوأو سفنلا ىلع لقت ةرورمضلاو طءتقلا ت تفوىفلااحارخ !نالمعاو موصو مونو ذىأ ئاصألا 1

 ع هيل ةيغسسماذ نسسحلاأر و انكم هنح ىلع ماعطأنومعطدو لاهو هد ىلع لاا ىف و هلوةكو دو ا

 ديزل وقتنا رقاذجاجزلا لاك (ةب رقما ذا: )هلوفامأ ةبغتسم ا ذمانالا نم موي ماعطاوأ ءانغتمو ماعطابأ

 هنو هات قعد لتاةملاهر دصمة نار ةأانال جبت بارق ديزو ب رغهوذو ارقد ذألا 1
0 | 

 |امأ بسنلا,برقلا هم لش دب مكسر اوما, ن رغلا همن لدي لدقو لضف أهم اعطاه ةنارقو م: ناقح هنفأأا ١

 | و انتقلوا انة قر عود ةرمضو هر ةف نم بارتلاي صل دقانيكسم ىأ (ةيرتسا ذانبكسموأ)هلوق ١

 1 ججححاو ةررتما ذا نمكحج سمو أى اع: قا لاه ىذلا أذهل اقف بارتلابو صال نيكس ص ساس عنب انا ىور | ٍ :

 ا 0 ثاءال هنا ىلءالذل دنيكسلا ظفا ناكرل هنآل امش كل ثرحي نوكي دق نيكسملا نا ىلءّنيسالا هذ مي ىيذاشلا | :

 ٍإ ناكىأ (اونمانيذلا نهناك منا هلوقامأ زئاجرءوهوارب ركن ةبرتماذ هلق هدة :ناكل ةبأ اةءشرلا

 7 00 ا 00 نكي ل نا هتافاو ما م ١

 . ]|| ةرقكدرجولا فال ركذلا قارا ذهنا (اهدح أ هوو نم (با وملاو) اونمآ يذلا نم ناك وب 0
 0 هد كلذ لقد 6 95-5 هنأ داس مد اسنم ممل 1

 01 اينطت) ذب :. آلاف كل ذكموب اد اس هنأرك ذأ ذآمث ىملاامناودوحولا فرخأتلا هوا داس مث هود درب 1

 1 | .عافتالا طر ةافاوملا نافنا عال ىلع ترعن أهو اوم يذلا نمد سعأ سب .ةاعفف ناك مدار ١1نوكت نأ ش 1

 1 | ىلا. يا 0 منا 0 الا :

 ١ م يي ع :ليضفلاو ةمرلاف هدعاسو نامملا ىئارتار اونما 0

 0 شعب مهضعب ىصوب ناك هنا ىنملاف(ةجرخابوصاواوريصلاءاوهاوتد) ةوق امألاعالارئاس باو ةجددن“ ]]
 ا 3 1 ذم نمؤملا عنا ناو تاعااماا ىلعو ىصا-هملا ن ءريصأ ابو أ هيلع تأ ثتلاو ناميالا ىلءرم_هاا |

 أ ١

 هلا
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 |سءشلابالا تسل ةعيرالا ماسقالا«ذهو لاغقلا لاه :شللانوه ىلا ةروسلاا لق نم لصاوفلا فريعشلاا ا
 اكل ذورابنلا عافترا دفعءاممللصاطاءوّصضلا (اهلوأ) ةعيرأ فاصو أ تس ع نكلةق.ةلاىأ] ا

 اهنع“ وضااهذخ اواها رهقل اول اهئمو شاعملل ساالا بار طضاون ا وبما راشتنا هيف ل مكيىذلا تق اود 1

 السلق لمأت نمو ل للا“ ىععكاذف الخ دوحوامتموراهنلاءىع؟ :ا.هروربو اهءواط لماكح :ائمو 0

 نم نكرتلاو هان لارادقملان م ةسقواخلاو ةمعوندملا رن اايقدلقجني_هيدهاسش مث سعنلا ةمظع ىف ٍ

 000 (اهانبامو' اهسلاو) لامتءاوغ ةنأشمطعأ ام هناصسفاهقااخ ةمظءىلا هتملق اءازحالا 1

 فئطع ناكل ير دصم تناك ول انههامنأ نم فاشكلا حاصدرك دىذاانأ (لوالالا و!ا)تإلاو 3

 ءائنلا قاانضامسقا نه ناك ولهنانمىذابتلاهركتص ذىذااوقخ مافنلاداسف بحوت هلع اهمهلاق
 مدس فقءاناهنتءتاوللاقىلامرطخىذلاو د_.جلاكشا وهذ مختل زو ناك املأ

 كل د دهب ةس دعما هنا ذرك ذم اهملظع ىلعةلادلا ةعيرالا اوف اصوأ عمهناصسا هرك ذف سهثلاوه تانبو هلا

 ىهداهقريشأرك ذيتاكرملا ىل_ءهبنو تاكرمللو ضرالاوءا.عسلا هناصتسوريب دن ى مهو ”ييالن تاع: اهينصووا

 ظ للقسعلا تصمم عدلا مرح ةملغع ىل.ءسملاو لمعلا قذاوت: نآوه بدن ثلا اذه نم ضرغلاو سقنللا

 لمعلا ىلفح نق اا ىدمم تايثا ىلع تاكرملا وتاضرالا وتاياو اهل اعمل ؛سعلاب جذادلا|

 لّعلا بدح ىلا قد رطلاكك لذ ناك هفهعزاشإلا سهلاو هي قمليام ىلع هتمظعو هللا لالج كارداانههأ 7

 همك تمظع نم نا سفر د وملاءانربكء ا دسو هَ 0 . ولرلالاععاوىلا تاسوسحملا ماع ضاا# ْ 1

 (.1هناذسولا (تاوملاو) اهاشاموءاعبلاولوقىف:دئافلا ام (قاشلالا ؤسلا) . هلك تلكوأ 0

 مارتبالا عتبج ثو دو اهثو دح ىلع لديامنام دب هعمتا اهتوطع ىلع ةلادإا ةعيرالا تاغصأ ان س عملا صو 5

 رادع صخ هلاقءانشم لكرة هانتمءامسلاو سوشلاّن ال كلذو ةلالدلا كلت ىلع . الاة دم همذ :ةوافكلا 0

 ةرو اهنسل ارث اسو سعْشلا صاضتخاف هئمرغصاوهامو هنم منا وحامذوسورقعلاق زوجت نأ عسا 1

 ربدماذكفذ هتئيشم تس هشيتسبلا فا نأ و رب ذمربو دن «”ورددم ربدقتلن ركل نأو بال نيعملارادةملان 1

 ىلع لا دلا ةقدقدلا هذه لعهسنتلاك اهاش امو هلوف هتيم بس اهردق تايوامسلارئاسو رسل |
 (ناولالاهاشين مولي لواهانن امو لاهل ٠ (ثااشلا لاؤ_سلا), تايواعسلارئاسو سهلا ثودح ||

 رداقلا يظعلائثلا كل ذو١اهسلاو لدق هناك ةيفصولا ىلا ةراسثالا وهدارمانأ (كقالا ) نهحوندأ|
 هلوةكنمعضوم ىف لمعت نامنأ (ىناشااو) اهاوسىذلةمكملارهابلا يكلاو سفنواهاش ىذلا ١١
 بررعتفركخ ذم ( عبارلا لاؤسلا) لوالا ىلعدامعالاو ءاسنلا نم مذابآ لاماوسكنتالو |

 لعلالدةسالان ال (باوحلاو) سفذلاو ضرالاوءاعسلا ىف مو هالثا اءاسشالا هذه ىلا عت هللاتاذ ْ

 ناهس طمسبلاو بكرهو طمس نا.ه-قوهو ىنامسملا ملاعلا الا سل دهاشلاو ده اشلأنالا نكي كالت ئانغلا ١
 ماسقأ وه ركصر او ضرالاو هلوقب ةراشالا ه#ااو ةملغس ااوءاعسلاو هلوقي ةراشالاهملاوةيولعلا ||

 هيفق (اهاعطامو ضرالاو) هلوتامأاهاوسامو سفنو هلو ةراشالا همااو سفن 'لاتاوذاونرشاو |

 هاد كل ذدعب صرالاو لوقلاهاشاموءاعدلاو هلوقنعاذهرشأ امنا (ىرالا هلعسلملا] ناتاكءسم أ ظ
 لاك اوهعسو ىعملاوزتاج لادلا نمءاطاا لا دباو ط_دلا اوهوو> داكوعطلا ثءالا لاق ( ةيناشلا هلال | ٍ

 اهليوستف دسإلا ىلع سفنلا اناس نا (اهاوسامو سفنو) هلرقامأ 5 ءاملا ىلعاهطشب اكل اوءاطعا 5

 0 رشنلا ل_ءهبدهشبام ىلعا# اًضعاليدعت

 ترك مل لبق ناف سفنلا لع هن ده دام ىلعةرك ذملاو ةركسفملاو هلم او ةرصايلاو ةعماسلا ةوتلاك ةريثكلا
 | هيوينلاةمسدقلا سفنلا ىهؤ سؤفنلا نيد ع نم ةصاخاسفن هي ديرب نأ (امهدحأ ناهجو هيفائلق سشفناا

 ناومملا اه برو عاونأ هن سنس تاكر اق سيئرلاوه نوكي دح او نماهيفّدب الف راك نال كلذو 1

 موناك“ 5 الاوىنلا ١ اهشئرو فانضاوأ عاونأن فالاو ناسنالا اهمسيدرو عاوأ هد سدح ناوئاناو 0 ٠

 0 ا

 اا يول: 3ك وجب وسو حج



 مه 6

 أ تو طو تولت تا ىرتالاءاسلان ء ةيلقنا!قفاوندقواولان رع ةملقنملا فاالا تالواولا نموهم اهعتتا

 | هنلام ااوز اصتسسا ةءقفاوملا هذه تاصحامإفىسدو ىلة و ءانلا ىلا باقنت :نأاهلاعفأ ف زوكدقامهوو

 ظ هذه نواغال ب رعلا نماريثك ناوهفالطمةلامالا رت نمه_بوامأوءاملا نم ناك امةلاما اوز اجتسا اك '

 ءابلاوءاسلا نع ةيلشنمرسومىواولانافاالا ةلامالا كلرتىوقيو ءامملا من اه نوتتبالو تافلالا |||
 ىنبني انههاذكف بالقنالا كلذ ىلع ل دبام هبخ ل ه< نأ كل نم مزلي لوداولا نع ةيلقنم نازيمو تاقممف ا

 ||| اضيأن -ةةزج لمذا ضعبلاةلاما كرَتو ضعبلاةلاماامأو ءانلاو مغ امب الو ةلامريغ فلالا كرت نأ ||
 اهاسطو هال: ىقنكي ملوءاسملا ن نع اهبال_ةناناك اذا“ انلا ىلع لدتت ءاملاو ف لات ف الا نال كلذو

 د هانا (ةعبارا 'هلكسسملا) تو دو تول: ةلالدبواولا ن ع "ال ىلا البلا نع ةماقتم فا اهاسدو 1

 .؛ أ ماللانكل جفأادفا ىعملا حالا لاه مقل |باوجودو فد كوقىلا ءاسثأ ةعمسم مسقأ دق ىلاعت ||

 0 | هثالث اهاصض نو رسفلل ارك ذاعاصضو سمشلاو ىلاعت ةوقا تماضوع هلوطر اصف لاط الكل نال تف :

 : ا (لتاقم لاهو ةبنق نيا ءارفلاراسّتْش اوهو هلكر ا ئلاوهةد اق لاوو اه“ وض ىاكلا ودها لاه لاوقأ ||[
 1 | كلذ قيوذ ىصخلاوراهنا عافتراوصخلا ثيللا لات لوقننأ ةننغللا بسس كادر رقتو سولار ود 0

 شل رونوهو لاغلا ضيقن ضا .متسهلاوبأ لاهو فض : تأ رقور اهلا 3م اد نودلاو
 ٠ || نع س

 | | سمثلا» وضوه ىيمتتلاف حا ذاولاهو اهو لةفءاللا نوكس عمءاسملا اولةثنساف ىمخذل ل هو ضرالا هدو

 ا أ | نم لاف نذاهاصضو ةيش الا ىلاعت هلوقىلام: ىلع سمدلا هن قرمشل  ىدلا تقزلا هب ىهن“ م اهرؤبو

 1 سفهشلارون نم ,ودرابنا | عسجسن ال ه ءاكر ابنا اوهلاقنماذكو لصالا ىلع وهذ اه١وضاهانصتى ني رسفملا |

 1 سكعلانواهءوضَددْشا دقق اه رح 3ث! نامزالةءاهرونو اه رس نالف سمشلا وهنا يدضلا ىف لاق نموأأ|

 لهأ ن اف اضل نءاهب قاعتام ةرثكس اه امض سعنأاب مسق اسمن ىلا عت هنا ل ءاو لاوقالا عض أ اذهو ||
 || ةايحلاةوق زي ىذاارودااكك ل ذراص قمن. ىف مصلارثرهظالف لالا ىفتاو.ءالاك اوناكلاغلا ||
 -ونمتلاتنواهلاك ةءاقنوكيو لماك.او ةّوقلاو دادزالا ف ةاملما كا” لازرئالو ءا.ساتاومالاتراصنأ

 أ[ لاماهالئادارْمَتلاو ةلوق ةواهيف ةنلسا لهأرا نقَتسا همشي ضل! تقوو ةماسقلا لا وح هءثنةلا اهذهفأإ
 ٌكلْذو سهلا بورغدنعامل اطرمقلاءاسقب (اهدحأ )هوجو املا رمقلانوكى وأ ش عدتاذ اولي ال ثمللا ١

 نسا نءءاطعلوفودوةءاضالا ىف اهع.تيرمقلاناف سمشلا تءرغاذازهشلا نملوالائدنلافنوكنامنا ْ

 : ”ىباكلاؤ :داق لوةوهوبورغلاف لالهلا للا هعبش هرمسقلاف تيرغاذاس مثلا نأ (اهينانثو) سامع 1

 اذكى انالف عبتي نالفلاسقي س وسلا نمع مقام رهشلان آه ولئلا اذه نم دارملاءا رفلا لاق (اهتلانإو)

 رونلاوءامضلا ىف سءثلا واي هناك :لكورا ددساني- اهالتحاجَرْلا لاق (اهعارو ) هنمذخ أب ىأ '

 | (اهسماخو) . ضسلا ىلاسللا فكلذو ةرانالا ف لمعنلا ماظن افلا تس راض رضع اذا قس ا
 امون نأ م ودنا : .ءفروظدقإآو هتكر < ملاعلا ادد ملاصم طاسترا ىف و سا بسد مردلسا ريك ىناهؤلتي هنا ا

 ملا نسم (امدلج ادارابهتلا» الرول اهريغنمبو سعشلا نيب س هلام ةءسانملا نم

 شعث !ىلادئاعدنا حاجزا لوقوهو (امهدحأ) ناهتسو دق دزسرا ذاع حالم قرطلاو ىف اكلاو ا
 ا اروهلغىل-١سعشلاتناك اروهط ىل+ ؟رابنلا ناك اماكف سعشل اروع ةراسعر اهنلاّنال كلذو |[

 |ىاوحالااهتقولا جا ب الىلاسعت هلوشك اهروطيو سعذل اًزريير اهلا ناكذرئؤماةوق ىلع لد هلاك ورثالا ||

 ْ رك ذ اسهلر ع ل ناو ضرالا ىلاو أمن لا ىلاوأ ةلظلا ىلا داع هلا روه4لوقوهو (ىاشلا) اهجرتشال |

 ىنعي (اهاشغياذا لمللاو) ىلاعتةلوق هءامسدلا نودي ديرب تاسراوةادغلانوديربةدرا,ت<انرلوة:.||

 (لوالا) نيهجو نماولبق ىتلاذب الاف لوالا لولا ىو هن الاءذهواهءوضليزيفرسعشلا لمللا ىذغي
 لءللا فر كد ذامدض ىلءاهاكراهلالاسةينأ نس ساه ءوضلب نيو سشلا دش ليللا لعجاملهنا
 وكن -سعُ نوك نأ يعاهال-ىف اذكف فالشالب سعثللاه اًسغيفريعضلا نأ ( يناشل اوزأ
 ع سصس دي مجسم

 ريعذلا



 كاب

 ءانرك ذامل عيحرتلا ناك سقنوهلوة ىلا همام ةوقيلا برق اهمهلأ ف هلوقودعنالا ىلاهدوعن نمد | ٠

 ًارقاذا ناكم السلا هملع هنا لاله ىف ني دمعس نع طمسسنلا قىدحاولاهاوراملب وأتلا اذهدكؤباممو أ, ٠
 اهاكز نمريخ تنأاهكز واهالوم تنأو اهماو نأ اهاوقن ىسفن تن مهللا لاهو ف ةواهاكز نم 1 0

1 

 ئدلاءافشاؤه و سيسدتتلا نم اه سدءإصأ اهاسداولاف (اهآسدنم باحدقو) ىلاعت هلوقامأ ١
 اولافاكو ىزاملا ضضةثىزاملا ىضقت ل صأ نااكس سد ىسذ لصف ءانتانيسلا ىدحاتاديأنئ ثلا ىف ٠
 (اهدحأ) مهلوقوذاؤناهوجواوركذذ ةلزتعملااما لوقن مث بِمام ل صالاو ىلمو تدم! ل مالاو تيما : !

 ةسفملا عضا وملاو مث .وس ديو مه_فنأن وف ىسفل الأ و مهسفنأن و رهظح الصلال هأ نا 1 ْ

 ليللانارينلا نو دقودو نوجاتملا مهدصتيو منكم مشن ىت> ىبرلا نولزتي برءلاداوحأ ناك

 هسغن سد ىأ هاسد نم باخ (اهينانو) نيبلاطلا نعمتك امأن وفك مب مناف مالا امو نبق راطال

 اهاسد نم(اهعبارو) اهيف سمن اى ىصاعملا ف اهاسد نم (اهثلاو) مهثم سدلو نيل ساصلا "هل ىف

 نيم نطرعبأ ن مننا( اه ماو ) اهلغأ عن هتشلاجتو يلع هن طاوم دس كل ذورو فلا هس فن ىف سد نم

 لوماناو ءانفة>الا ف سوسدملا؟ىش ؟ااكر اص امسنم اكورتم الماخراص ىمداسعملا لغتشا و تاعاضلا 00

 اهكلهأ راهاطنأ اواه ركسأ وادا وغأو ىلا عت هللا اهلضأ | سفن ترمسحو تداح قءملا ! اولا ةفاناصح ًاامأو 0 ا ا
 نم حالف ىل-هناقو لت فرشأب مسقأ هناصت دنا اكف هللا هر ىدحاولا لافاهاسدريسفت ىف مهظال هذه 85

 ردقري_غنم ةمصءملا اك الداو أ هسفةنريهطت ىو ىذا اوه هنا دحأ ن نطدال ىّ> هلدخ ع نارا جرا 1

 نارددم ىوغطلاو نامغطلاءاّرغا ا لاق (اهاوغطب دوم ثيذك ) للاعت لوقامأ قداس ءاضقو مّدَعَتم

 (امهدحأ) ناهجوريسفتلا فوءاعدأا نءىوعءدااكوهو كلذاريتس اف تان الا سرر هشأ ىوغلعلا نأ

 بيذكتلا ىلع مهلج مه اغط نا ىندملاوىلاعت هللا ىلع هنءارعج ىناظ لوقت اك اهمايغطب بيذكتلا تلعفامنا
 ىأاهباذعي تبذكى عملو هياوكله أ ىذلا مهباذعل مسا ىوغطلا نا (ىناثلاو )رو شملا لوقت اوه اذه هب
 داعم ار دقلا ةزوا م ةغلل قد امغطل| نعم الذمم الاذهو باذعلا» نء هب مهر دن أ اعف مهل وسراوة دهب
 اع تبذكردقتلا وكب داتعملار دق ةرواح ةصض اكمال ى :وغط مهءاس ىذلا باذعلا ىمد نأز وذ

 ىأ ةعراقلا,داعو دوم تب ذكىلابعت هلوق لد وألا اذه ىلعل ديو ىوغللا ىذ باذعلا نم بت دعوأ

 ىلاعت هلوق ةءغاط باذعلا نمهياوكلهأ ام ىعسف ةيغاطلاءاوكلع ًافدوءام أف لاه متاهيلج ىذلاباذعلانإ]] ٠
 دوم تيذكملا ىندعملا وهات ءينافرهالا ىلعانالثتثعي لاقي ثعبعواطم ثعلا (اهاتشأثعبتاذا) || ٠

 هوعاو ناعم ص د هنأ (امحدحأ) نالوق هفو ةقا || رقاعو»واه اتش ثعبن |نيح مهناسغط بيسإ

 هلعللا ىلص هت.الوسر ىو, نيلوالا قئًاوهورادق نم أش أ لاقي لثا أ هءبرضد و فاس را دق

 اذان .بضغتلا لعذأ ىف كدي وستانادحولا ظذل ىلءءاسامناو ةعاجاونوكي ناو ) يلاقااو) لسد

 هلوقيدك ان اذهو مهاضفأءالؤهو سانلا لضف ن اذه لوقت ثن و ااورك ذا او عهاو دح اولا نيب هّتغضأ |

 هللا لوسر مهل لاقف) ىلاعتهلوقامأ مهلضافأ لاسقءاكاهوةشأ لاق, نأز وي ناكو اهورةهفهر اهورةدةهوبذكف | 1

 ىأدّقلا ةقانماللا هيلع ملاصلوسراا نم دارملا (ىوالا ةلعسملا) لئاسم هيفق .(اهامقسوهقئاةثانأ| |
 لا علا كاوا ةقانىه مسهل لاقو هملعاومزعام هغليواهرةعباومهامماهيلاراسثأ هنا | د 1

 نم عس ضاوم فان دقواه ا.ةس نما هوعنت نآاضيأ اورد >اوءوساهلعاوم دةتنأاور ذحاف كون ظ 001

 اوههف مهنا ومع ىف كلذ نو ترض اوتاكو مولب رشممشاواو مهاو مول برشاهل ناكهناٍباكَلا اذهأأا ْ
 هذه تناكو كلذ ىلءاومدقأ نا موب لزني باذع نم لاح دعبالا- مهرذح مالا هملع اص نأكو اهر قعد |[
 روذالاعم هم هناك را الايد هنالاهامقسو هلن ا ةقان مها لاق نأ ىلءرسصتقاف مهسوغن ىف ةدوصةمةلاخلا ||| 1

 ىبعلاودسال ادسالا كلوقكريذدت ا ىلءبصنهقلا ةقان (ةئاشلا هلكسأا) اهانركذىقلاةمدقملا ||| 1

 موقتلا نا ىلاسعت نيب :اهلعابعاو رتأتستالواهنعاض وءتءالفايهايتساورذحاو اهرةءاور ذراعا ىملا | 1

 نع ار 18 + 0 هنا
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 ىغىتاا سفنااكل”ىل اًةراشاسفنو هلوف قاطملا سل رااوه نوك دحاوُلانهن وكب نأ اوددالف ني ريثك

 هخولا ىلءريثكتل اريكتتلا نمدارملانوكيو سة: لك ديرب نأ ( ىناشلا)تاذلاب ةساير تاكرملا لاعل ةسئر
 دي لاقام ىلعهتئاالا اه ددع ىصعال عاونأ ناو. اّنال كل ذو ترم اام سفن تاع هلوقىف روك ذملا

 موةملا ل صفل ابا هرئاس نع ةزيمم ةصو عش سفن عون لكدو نوم «تالام قانعد تان اودللا ضعير تصهذ

 الضفضوعل او قءلا سفن صاوض نم لماقأ الفقع ط.<ىذلا نك ىلهفااكلذإ ةمزالل !صاولتاو هتسألا

 ناهحو هذ لمهملا عملاق (اهاوقتواهررذ اه.هااف) ىلاعت هلوقامأ هللارا ءاراح ىف لغو !ئع

 نم هنيكعو عبق رخاالاو نسحامه دحأن أو امهلامءاو امهماهفا ىوتدلاوروفلا ماهلا نأ (لؤالا)

 هلوق هملع ل درواولاه ةلزتءملا بهذ قراطم ليوأتلا ادهو نيدحتلا اني دهو هلوةكوهوامم“ اشامراسحا

 رباك نم عج نءو سابع نب | نع ىو م هج ولاا ذ_دواهاسد نم باغ دةراهاك نم مقادق كلذ د:

 ظ اهمزلاريمج نب ديعس لاق هر وذ رذاكلا م-هلاوماوقن قدا نءؤملامهلأ ىلاعت هنا ىناشل اهجولاو ني رمسغم ا
 | جاجزلا رات اورو عفلاباهاا هنالذخ و ىوةتللاهانا هقمفوت كلدابف ل_عجديز نا لاهواهاوةنو اهروكخ

 ' هللا عقول ن اوه ماهلالا نافريغماهلال اوريغ نيم اوف رعت اومياعتلا ىداولا لاه كلذ ىد_>اول او

 هنال د معلا بلق ىف ىلاعت هللا هف دما مف كلذ لمعتس ا ملص الا وه اذه هنعلب أ ىئشلا كلذ هتمهلأو هعلب
 | هاوقننمّؤملا ىف قا ىلا عت هللانأ ىفحبب رمصوهو ديز نبا لوقىل_ءالا اذا قفاوماريسفتلاف عالالاك

 ءاطعوريب> نب دعس نع ىور اّنال فرعضفاهاكز نم لفاد_ةهلوب كسقلا امأو هروغسرفاكلا فو
 ىءااواهرهطواهطصاو ىلاعت هل ااهاكر سفن: تدعو تافاد_ةىعملا نأ ىلكل اولتاقمو ةمركعو

 ىلعةلالدا] ترك ذئالثل اتا الا نأ انرك ذدق لوقاو مانوهوىد_>اولا مالكرخا !ذ_ه ةعاطللاهتذو

 تاسوسغلاملاعىفاممى ثقيل اممئهذ ةنكراو ةط-سلا ةملف ساو ةيواعلا ماسح الإ اربدم هناصس هنوك '
 هناضق وه ىله هنا باَدلا ىف ملت دح اوم قهري دتو هقيلخت عقاو هناهسنتلا كلذ ىضةة تيندفقوالا

 اضيأ كلذ نأ ىلءاهاوةنواهروذاه.ولاف هلوتيدناصسة.ئفةبراششالا ةمناو!|لاعفالاوهوهردقو
 .داحنات2لخادوهردقومن امد عقا ووهن هللا ك وسام لك نأ تنث د ماحو هر دقو هنتر و هنو همم

: 

 قيفوتلاونالذ _ااوهاهاوةتواهر وخل اوههل اف هلوق نمدارحلا نأ ىل_ءال_ةءلديىذلامث «فرسصتو
 نءالزإكح نااهاوصف تاراشخالا لوص> ىل_« ةفوقوءةيراسخالا لاعفالا نأ ارا سه انرك ذام
 ناكناو لل تلا مز دبعل اوه لعاف نع ناكناو عناسصا | ىنز هسيو لعافلا نع ثدحلا ىنغتسا دف لعاف
 هتدوص عتق ئننعالفاغنافذالاناك اجر هناف هسفن ل قاعلا بركاناضي اودوم<ةملا وهف هللا نع
 ءاضعالا دكر لمملا كل ىلع بترتيو هملا ل_.م باتل | ىف ةروصل الل: عوقو ىلع بترتيو ةسعفد هبلقىف
 لفأدق )هل وقامأ ةلز_هملا هزكذامال هانرك ذام اهوااف هلوق نم دارملا نان عطقل ادمغي كلذو لعفل ارو د دو
 دقوا (امهدحأ ) نالوتةيآالاف وءامغالا نعوأ ريهطتلا نع ةرامع ةيكرتلان العاق ( اهأك ز نم
 غفادق (ىناشلاو ) ةيصءملاةّتاجمو ةعاطلا لعسفب بونذلا نما٠ رهط نان هسفنىك زن ءهيواطم كردا
 لاق اك كلذباهام“ واهتمك رتب مكح هللا نأ هةمدا رالاقو لدوأتلا اذه ىذالا ل. قو هتتااهاكز نم
 ىلوأ هءاعروضلا درفارهاظ م3 _ةندت سفنا ارك ذّتال رق لوالاو لاه متانالف كنبانالف نافرعلا ىف

 اهمهلابدارملا نأ عطاقلا ناهربلا اناددقانا لعاوروك دم هنأ الروك ذملا متححح قوع 'م ىلع هدر نم 5:

 ءانيّنال فرعضو يفةممستلاو مك ا ىلءلو اذ هناي اوقامأو هلع ظفللا ل سبجوف ءانركسح ذام

 ماتبي موكل اريغتّنال هريغت عنه هللا مكحام نكل كاذام إسنا منيو تسحنلا ىلع ثالعفتلا
 امأ لام لان !ىلا ىضفملاو لاحم كلذو ل_ ه1 | ىلا علا اريغثو بذكلا ىلاقدصلا نء مكه اريسغن

 رقال اىلاريعضلا دوع نأ ىلء او ةفنا دغلل لها ناف ىلوأ سكول اء اذهان 5مدقتدق سلا رك د
 و 5 حج 0
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 جنك 1

 ا رس وس سسوس سس سس سس ١
 ظ ىلع بالا تلداذاوةعاطلا نم حم رأ همل اةم_سنلاب ةمصعملا لهج هلا وهو نالذملا اذه رذاكلا صا ا

 عم ءاوشنسالا لانا مواعمو لرتلاو لعفلا ندب ةطساوال هلالبوجولاءلوةلامزلناجرلالوصح ١ أ ْ

 ا ةرورضرخ الا فراطلالوه>- بجو نف ةراملا دسأ عئتما اذاو عانتمالاىلوأ ةم-وجرملا لاغ ناسدحرلا ١

 (اهدحأ) هوبحو نمهن الان ك_سقلا هو نع هللا همر لافقلا باس ضقنلا فرط نع ورخالهلا ش١

 ٍنادعب ,هرشف لاهو اهلثم ةءس ةئيس ءازحو ىلا عتلافروهثءزاحرخ الا سءاءنيدضلا دس أ ةممستنا ||

 َى ىرصا اي فاطلالاءذسئلزتو عم ىرمسللريسيت تاعاطلا ىلا ةيعادلا فاضلالا لعق هقلا ماا يلا د
 ا نيمار مان_صالا ىف لق !كلءافلا نود بدسم ىلا لعفلا ةفاضا ةه ىلع :نوكينأ (اهمناشو) ْ

 14 نع (باوجلاو )هنعرابخالاو هب مكمل لبس ىلع ا ذنوكينأ (اهئلاثو) ساسنلانماريثكنالضأ ١
 معطاقلا ىلق_علا لل دااندك جمان د اح نمرهاظل اناا هانا هسالزئا ريغ كل ذورهاظا ان ءلودع هن هلا 1

 لاه هنا سو هيلع هللا ىل_ص "يعمل أع نءمالسلا هملع ىلع نعىورامبد الا ءدهرهاطاو دك ااباصدأنا 1

 "هل قاخا ل رسسيم لكفاول عال لاه لكستالفا اناقرانلاو ةنلعا نم امناكم هللا لءدقوالا ةسوقنم سفن نمام ٠

 لعاونوديعبلالا سنالاو ن ١تقلش امو لاه امتنا و دعملاوةلش مهلكس الا نأب هنعل اكمل باجأ ش

 هللا مولعم قف اواارمسه لكف اولعا ىهدمهل اوس نعاناوح اذهركذاما مال ا هيلع هنال فءعض اذه نأ ١

 (ةسماسلا هلّةسسملا) لءأهقاو ريغتلاا متم هناق هم هلعو درعا !ىلعهللاءردقامن اا :اوق ىلءلدءاذهو ١

 ' عطق ىلاعت هللا نموهو فيطلتل او ىرفرتل|لمسس ىلع هنا (اهدح أ ) وجو هرسس:ف هلوق فنيسل !لوخ د ىف ]|
 امصاعريصي دق عمطملا نا ىلع كلذ لمع نأ ( اهينان' و)ن وة مكلعل هلوثىلا م ع راوديءاهوقفاكن شو |[

 هرثك ١ناكاملباوثا١نا (اهثلان' 2( الامم هتف رغتلا ناكبيسلا اذولف اعدم ةيوذلاب ريصيدت ىماعلاو ١

 نيسلاتلخدأف تارالخ مرسال ل9 او لع دما سالو تكول لام كلذ ناكوةرخ الا ىفاعقاو ٠

 هلام هنع ىغيامو) ىلاعت هلوقامألءأهقلاورضاسريغلجآ دعولا نا ىلع كل ذب لدا ىحارتلا فرحامنال ْ

 ٍْ ىدرئامأ و امض: نوكي نأ لم_ة<وراكنالا ىئدعاماهةّتسانوكي نأ لمتعانههام نالءاق (ىدرتاذا ا

 ةصطنلاو هردرتملاو ىلاغت هنن هللال اه للا نمىدرت كلوق نماذو> أكل ذ نوكينأ(لوالا) ناهجو هبفذ |

 راثلا ىهو ىرم هلل هانريس | دا أنهن ' الاريدقتو مهجرعق ىف ىذدرتو أر يس اذا ةرفطا ىف ىّذرت ىلا نوكيف | |

 هرتع مو ىه ىتل هنرخآ ىلا هم هس.هصنلو هر اولدكرتو هب لذ ىذلاهلام هنع ىغياذانخ موب ىدرت || ٍ

 هثرتو لاو كروهظءارو كانا قوام مكرتو: رم لوأ ما انةلْش 5ك ىدارفان وم-ةئدقلو لاف اك هتجاشو
 لاوءالاءا اطعاوّربلا لامع نمناسنالا هم دعي اموه هيناسنالا عفت ىذلانازيخ ًاادر ذاب ١ ولوشيام | ظ

 توا ادب رب كالهلااوهو ىدرلا ن نمل عفت ىةرتنا (ىاشلا) هتثرو ىلع هفلي ىذلا لاملا نوداهتوةسف ||
 نس .مألام نيبو بقاوعلا ىف ىتش مهيعسن ا مهفرعاسا ىلا عت هنا لع م (ىدهلل انماعتا) ىلاعتهلوق ةامأ |

 بء.هرلاو بدغرتلاو ةلالدلاو ناسلان ه هيلع أماضق د هنأ ياا ىريسلا نم

 ةدايعلا قلم انقلخ اذا ةمكسص 1 انماء بح ىذا نا ىأ ىدهللانم ءاعنالاةذةيادهلا وداشرالاو | ٠ْ

 مسهعفننل مه انقلش امنا كذا ايصاعدب ها ركام اهرطم هب دعما نإ وكب امح رْشو ديعتلا» وجو مهل ني نأ ا

 ىلعدب ” الاه ذ مباوصتحا كلْرملاو ةمكسملا فان :ناعابج او لعف ناك امانلعف دف قمل يعن وبضرعتو مهنا 1

 هةقاطوهءسوقامالا 1 هل اخ اموراذعالا حادا ىلاعت هلا (اهادحا) لئاسم فمي هدم صد

 . ى. هلا ىلءد_ءلل بع دق هنا ىلع لد_ةف بوحولا ىلع ة لكنا اه 1 و) قاطيالام فاكيال ىلا عت هلا دل

 هذه لهم نءاناصدأ هن وحأد :دئاف لد الدلا عضو ىف ناك اب داوجالا الة تم دبع !نكي ملول هلا (اهثلاثو)

 لالّالاو ىدهللانماعن ا ىهملا لاف ءاّرغلا نعول ةنرخآ اه-و ىدحاولا ركص ذدةر لي 1

 لاع ءاطءةياور ىف سابغ نب !لوق ىعمادهو دريلاو را قد ى مورا كقت ل ارسس لاف اك لالضالا ل رتف 1

 ' لاو لالضالا ىحنرك له ىنابا اعين ىهادعأ نيب لوحأو عاب لمد ال ىنابارأدتيإ لل 1

 سس ار ا|4



0+ 

 ١ هآوقو نيم ىداسه د ىلا :هلوقري سمت ىف المأ رب ”اغملا٠ نءازرت#نوكي نأ امقدم هنوك رمش نم له هنا

 1 قدصو قناو ىطءأن مامأن ىندملاودقلاالا هلال لوقاسمما( اه دحأ )هوجو اهيف نم اف ىتسلس اية موا
 وأ هلوةكوهو مرا ءاقثاالو لامءاطع ار فكس ا عم عفنإال هنال كال ذو ىئ_سلس! هل تاصح ةوبذلاو دمجوتلاب
 نمىلاعتهللاهضر ذاع ةرابع سمان ا(اهناناو ا ونمانيذلا ن نءناك منهل اوق ىلا ةيغسم ىذم وب ماعطأ

 هنالعف عا ارمشلا» فّدصو مراحل ا قثاو هننا ل.س ىطعأ لبق هناكلا ومالا فو نادنالا ىلعتادايعلا

 ىف هللاهدعو ىذل فلل ا وه ىنسحلا نا( اهئلانثو و نسملا وحجالصلاهوسو نما فا الا اسوع رمش ىلاعت

 نسما ف لخلا نم هللاهدعو اعاق دصم هللا ةعاط ىف هلام نم ىلدعا ىنعملاو ها وهذ“ ئثدنم ميم, امو هلوق

 يلا ظفا قالطا مصا دّئاز ناك فلولا ناك هللا لبس مهل اوءأ نوت وقف نيذلا لشم لاهم هناكلذو

 [إ عئم مهضعب لاف (كدو عملا هظءوسل هلا لف فللللاب قة هيل ىأ بماي بذكو ىنعملا اذه ىل دعو هيلع
 |نايداش «ناكلموالا سهم تب رغم ول نماملاه هناءادر دل أن عىورو دو.عملان نطلاءوس دوحوملا

 ظ 5 1 0 روزا من بم اكوا  قفنم لك طع 0

 مع. قيسلسس

 || 1 ن7 اول ا 0 ا

 [| (اهدحأ) وسو ةظفالاهذهريسفتف (ىلدالا :لملا) لئاسم همفق ىرمسلا» نس اوقامأو ملل
 هيلعلمسسنأ هسنمدارملا . (اهثلانو) ترسثلااملاىرمسعلاىفاولاهوريجلا اما (اهينان) ةئطااهتا
 مىرمسلا (اهعبادو) هملع كلذ لكري_سعت ىرمسعلا نمذارحلاو كورتلاو لاعفقالا ن هك املك

 ىرسعلا ىف اولا هللا لءدسى ٠ اطعالا ىل ادوعد نال سسسف لاق هناكفالو أ امى ىت اا ةعاطا ىلا دوعلا
 هودولا هذه لكلو لافتا لاك ةيلاملاقوقلساءادأ نم عانتمالاو لاا ىلادوعينالهرمسن ىأ كاذدض
 كلذّناف ةدوه#رومأو ةسحارورسيىلا هتبقاعتّداام لكمف بقاوعلادلاسعال اًنالك ومالا ن هزامم 1

 لك ف صو لآل دو ىرمّعل ا نءوهف بعتو رمسعىلا هتيقاعَتّداام لكو تاعاطل ا لك ف صو كلذو ىرمسبلا نم

 نا (اهدحأ) هوجو هسيف ىرمسعلا ظفاو ىريسلا ظفل اظفل ىف ثدنأتلا (ةتاشلا هلكسملا) ىماعملا

 عجراد>-اوالعدارملا ناكن اور هاظ ثدنأتلا هج وذلاعالاةعاج نأكّنا ىرسعلاو ىرمسلا ن.هدارملا
 عجر ةعاطلا نمن انالا لعن امىلا دوعلاريستوه ىرمس لع- نم اذه ىلعو:لعفل اوأ لل كنا ىلا ثناانلا
 ىلاثينأتلا عس منوكينأ ( اهئاثو ) اذكى ه ىتلاةدوعللءرمسد_سف لاق هناكو دوعل ىلا ثينأتلا
 دلال هةقاشرومتاداملانا (اهثلانأو) ىرسعلاو ىريسلا ة-ةيرطلل لاه هناكف شب هةر

 ىبس ةنملل هعثو بيس هسلع ةقاشلا لاعفالا كل :تاهس ةنلاىلا ىضفتا ملا فلكملا لسعاذاف
 ىرمعلل هرمسلسف لوقو ى رسل هذ مم ثاعاطأا ءادأ ا رمسلال وصح للعم ى رمس فلسا ىلابعت هللا

 ىرمسلارمسف نمّن ال ك| ذو هوو ىرمسءالو ىرمسلل ريستلا ىعمىف (ةثلاشلا"هلمسملا) كلذ نم دضلاب

 ىلا عت هنن اربخ أ, ام ىلع غار كحاو ةلوهدة:للاىم غاب | ىلا عت هل هللا لا دان ىرمسلل ري سل ار مسف ةسنطاد

 مالسس وقول ناضواخ دان حبل هوقو مك مال باب لكم وسياعتوأخ د هيكتالملاو هلوقب هنع

 نء ىلع اهلمهستو»ه اهلريستل افريل لاسعاب ىربسلا 0 مأم ًاورادلا بقع رح :ذ مرو صام مكسم لع
 ظ ةريكحلاا ماو ىلا هتهقا لاك لكلا نمنقفانملاو نيئ ارا ىرت_عيام لق امل !نم هبرتعبال يددازأ

 0 هللا لبدس ىفاورفن امكل لمقاذا مكلام لاك وىلاك اوما ةالصلاىلا اوماهاذاو لاهو زيعشاسانا ىلعالا
 همك ىلع هن : الاءذهب باصصالا ل دّدسا( ةعبارلا ةهلكسملا)انيكنتلاوهريسيتلا ناكنف ضرالا ىلا قا ١

 نموملا صخ ىلاعتهنا ىلع لديك ريسأل ريس سف ىلاغت هلوقنا | ولاقذنالذلناو قمن وتلا .-ول ىف

 هنأ ىلع لدن ىرمسعللو هريس ف هلوقو ةمدعملا نم مخ رأ هءااةمرزلاب ةعاطاا ىلع هناودو ىفو 0

| 
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 ا تان" الانر هاظلاب ا (ىناشثلا) اهم صام اهلخ د ناو ًااهاخ دئال نا اماق قساغلا امأ |

 2س روي تزييف 20يطسرا ويف ةركزما ةاراماشادنعر ودان 1

 | ا ١|: هتنج لاقي بناج ىلع اهتم لعجو اه دعيدس ىأ امندكس عم (ىزوتةمعل ١

 اريك رمهرسسأب ةعبشلا نا لعاوركب وبأ هنمدارملا نا ىلعانم نوريسفملا عجسأ (ىوالا :هلئسملا) ناتاأم 1
 ْ نود ؤيو ىلاعت هلوق هملع ىللهلاو مالا هملع بلاط ىبأ نب ىلع حاف تائه: تولوةد وةهياورلا هذده| 0

 ذاك زلا نونؤي هلوق نم هن الا كل: ىفام ىلا ةداش ا ىرتي هلام نوب ىذلا قنالا ةوقف نوعك اروهو تاكا || 00

 0 . الاءده نمدارما نأ ىل_ءةيلمعلاةفالدلا مي ,قأ تاق ىرمض < ىف مهضعب كال ذرك داو نوعك ارمهوأ

 |رهدا رهان وكي نأ بجو كل ذك ناك اذاه قل هلا تقأ اوه قنالا اذه نمدارمانااهر رّتو ريد 2
 هلوةا قالا ل هذ ؟قنالا اذه نمدا رااناانلتاماد ومد ا حم ان ىتم نام دقملا نان اهنركجي, ؛اأأ|

 | لضف أن وكب نأ بجو قنأ ناكن م لك نا ىلع ل دف لضفالا وه مرك الاو مك[: هلا د_نع مكءرك اناىلاعتإ|

 اءانلق موكا ناك قنا تاك ملكنا ىضتةيال كا ذو ىتناناك مرك ناك نملك نأ ىل_ءتادتنكالا لقت اف |
 : ريشن مولعملا ن نءراشإلاو دهاث مالو مولعمربغ لضفأ هنؤك فصوو ده اثم مولعم قتاناسنالا وكف دوا

 نم هللا دع مركألا نا ىف ةبمشللا تعتو هنأ اكد الارب د مدف دمة مريغف «سكعامأ نيسسأسا قد طلاود مولعملا | 1

 (انيهروكدملا قئالانا ثيثفهقلا دنع كمر كاكا اقتا ريدَقَدلا ناكل ذكناكاّداو قئالاوه لمةنو» | 1
 لضن أن أ ىلع ةعمم ةمالانالو كيوب هيدا رااتوكينأو ديال لوقف هللا دن عقلنا لصف نوكينأودبال | ا 1 :

 ركبىل أ ىلع الحب نيعنق بل اط ىلأ نب ىل ع ىلع" الا هذه لج ئكعالو ىلعوأر كيونأاماهللا ل وسر دعب قللت ا | 1 '

 ؛ىزحت ةمعن نمم نعد حالامو قتالا اذءةفص قلاع هنال بلاط ىبأ نب ىلع ىلءاهلج نكميال هنا [لقاسمناو | | ا ٠

 ْ هيأ نم هذش أ هنالؤبو هيلع هللا فص ىلا ةب رتىف ناك منال ل اط ىلأ نب ىلءىب_ءقدصي ال صولا اذسهو | 1

 أ ذل نكيلنركب وبأامأاهو از بحي ةمعق هملع امعنم لوس .رلا ناكو هس ب ريو هو سكي و هم ضو همعلط اكو | 0

 مالا هلع لوسرلل تاكل ؛مالسلا هملع لور لعن نول دةمدعت هيلع مالساا هيلع | :

 اروك ذملاو رخأن مهبل غم كلئس أ امىلا هت هلوةا ىزدعال اذه نأ الا نيدلا ىلا ذاش رالاوةيادهلا ةمهتءيلعأأ ٌ
 هذه دارملا تتح اأو ىلاط أن ىلع ملصتالةياالا هذهن أ انإعف يزجت ةمعن لب ةمعنلا قلطم سيلانهد| 0
 ةلامصربعدب ..الانا تيثو ىلعو أركب ونأ اما ةمالا نم لضفالاك ا ذنا تنثو قاذنا لضف أ ناك ن لا ' ١

 ىهنةءاورا امأو مالا لضفأ ركيانأ نا ىلعاضيأ هَ . الا ةلالد تيثو هنع هننا ىضر ركب ىإأ ىلع اهل نيعت ىلعل 1 5

 1 لدالا نمدي امو مهأ ههوف هلءف توكرمشملا هملا ىكسشف مادصالا ىلع ملسف ناعدجنب هنا دمعل لال ناكدن أ

 دحأ كدي : لاهو هللا لور هيّوةدح دس لوةيوهو ءاض ءرلا ىف هنوب دعي اواعسو ءوذخأت مهتهلالا مور

 نوكرمدملا لاف هب هع اباق بهذ نمالطرركب ونأ لمس متفا ىف بذعيالال» نار كي! تاور

 | ىلعالا هير هو ءاغتا الا ىزجت ةمعنن .هدنعدح الامو لزنف هد_:دعلالبل تناك دلالاركب بأ كلذ لعفام
 | عاتنت تكول ىبايهونأ هل لاسم يةتعيف دبسعلا نم ةفعضلا ىرتشب ركير وب ا اكرب :1ا ىلعؤهو رمي نزلا نما لاهو

 فانكلا تح اتسلآو ( ةئانااةلئسملا) ذي هن الاهذ هتازنقديرأ ىرهظ عم لاسقفلرهلظ عنو نم | نمل
 ناو اهل لحمال تالصلاو "لل امكح قل ادهلال لح الفَىؤَن نمالدهتلمست !تاهسوركا ا 1

 لئاسم همف(ىضري ف وساو ىلعالا هيرهسوءاغشا الا ) ىلاعت هلوق بصنا اهل ى وب قريهلا خ ندا تعا 0

 هجوءافاالا ةمعن هدنعدحالام ىأ ةمعنلاوهو «نجريغ نم ىئاتسم هير هسوءاغتا ( لوالا هلكسملا)

 ريدق: ىلبعقافنالار هن نآودورخآ ا وججو هسمق*از از ذواراسجالا ددحأرادلا ام اوة كح 7

 هنالعا (ةيناشلاءلثسلا) هللا هجوءاغتباالا نوقةثئامو هلوةكىل_غالا هير هسجو اغتيال قت

 | كلذ نال لاس ةمعنو يده ىل_ء:ًاناحصعم هبت ودالىك زتيهلامو :ودىذلا لا

 / رلعف اذا باوثلا قمتسيات الب باوثلا دي زم قا كتسا ىف ل ده نو كسي الف نيدل ءادأ ىرحت ىرجب
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 هنا كسع ىلوسلا دصقن ا نيبفرئاجامتمو ليدسلادصق هللا ىلعو ىلاعت هلوقا طقاس لب واتلا اذه ةلزمعملا

 انلناوز هلوقامأ هي الا لال: ىفىبسدق ءاصقت الا نا لءاو هنمالو هقنا ىلع سيل هنأ نيبف لسد سا اروجامأو

 مكتقك راش سلا هزل - الاوان دا! ىفام لك انا نا (لوالا) ناهجوهءفف (ىلوالاو ةرخ الا
 ىمداعملا نم م انعنملانت ولو مكملعنا دئاعم رمضو كلذ عفن :لب كا دنه اكمام ىف دي زرالوانا دهب ءا دّدهالا
 ٠ : تحسن: بتلك دال بولا اذه تالدجرلا ذهن ءمكعن الاكلاو ةرخأ الاوان دلاانذا ارهف

 ٠ و ةداعس باطملق ءاسشن نم ءاشنام ىلع نيرادلا كاماسل نا (ىاسثلا) دبعولاو دعولاو في رعتلاو ناسا

 0 اهالسيال ىلتا: اران مكر ذتأ:) ىلاعتهاوقامأ ناو قلى وذوأ ىناثا اوةلزمعملا لوقا قفوأ لوالاوانمنيرادلا

 [|| ىلغا مه تيم هنموانظظلتر اذا | تاغلت لاقي ري ونتو بهلتنو دقوتت ىأىللث ( ؤرو بذكى الا قشالاالا
 ا انمعاوبذك نيذلا هلاثمأو فاد نبةمم أ, ىف تازن ساس ع نب لاه قثالا ال اه الدال هوة ىىه نملاسجخ أنيب مث
 ' رئاكلاالا اهل ديال ىنعملافدحاوب ىأدحوأب اف تسل لاقي كقشلا نب شالا نالس.قو هلبقءاسنالاو

 || ىندن الا هذهبنوكسمت ةئجرأ انا لعاو هللا ةعاط نع ضرعأ ىأىلوو هللا .تان اب ذكهنال قوه ىذلا |[
 1 هجوأةثالث كل ذ ىلع ل ديواه ره اط ىلعدي الاةده»ا رج ع نكعالو ىذاسةا لاه رافكلا ىلعالا دمءوالءلا :

 ١ لولو بذكي ل ىذلارفاكلا ف بجو ىلوو بذكىذلا قالاالارانلا ل ديالنأ ىضنقي هنا (اهدحأ) ١

 : ,لوهلوسرو هللا ق 3 هنا ىلاءتهننا لوي نأ ةلزنجهنال ىص اهملاءارغا اذهنا (اهيناناو)راسنلا لخديالنأ :

 ٍْ ىلاعتو ةحامالاكر يصب نأ ىلا ءارغالا زو احن اذهو لرمضت ن نافاهملع تمدقأ ةم_صعم ىأ لولو بدك ٍ

 ا لاحم مولعم هنالر انما اذه كرت ىلع ل دي ىتتالا اهمنعسو دعب نم ىلاعت هلوق نا ( اهلا مو ) كل نع هللا :
 | | ناكناف قثأ هنأ, ف_مودال رئاكلام اظعبكترب نمو ىوتلا ىف ةغل ايم كلذ نال ىتأب سيل هنا ىسافلا |
 فاكم لكوراسنل ينم ال قسافلا نا ىلسءلديفانلا اذهفراننلا لخدءال سافل ناىل-ءلديلزالا |

 نأ ل00 ناهو هفلوةئف لبو أملا نمي الدتا تنئانو اهلغ ؟نمتوك ناوذب النرانلاسككأل

 ٌكرادلا فنقذ ةانملا نا ىلاعتهلوقا تاكردامنالنارينل ان مءةصوص#اران ىلفلت اران هلوةب دارا انوكحر أ
 نا ىلعلدتالو مالا اذنه ىوساهالسنال ةصوصغلاراشا كلنا ىلع لدتاب الاف رانثلا نمللغسالا ||
 مج ان اريثلا ىلمان ارانلوةب دارملا نا (ىناثا )نارينلاريثاس لح ديالر افكلا نم هّمغص اذه نمريغو قسافلا ٍ

 لصاحرغ قاقسالا ىفةدابزلا هذه ت وشو قمحأ هء شالا اذه ىأ مالا الا اهالصبال هلوةبدار !انوكوأا

 هتاوفراثلا لخ ديال نر فاكلا | ذهرغ ىف مزل الأ هلوقامأ ةغعض ىذاقل هوو نا لءاو قالا اذهأال | :

 قدصدقف ىثاا كلة قدصةلالدىفرظنلا نعاماوةهنوكيو.ا وعدى ىنالانذكمد توك ناو دب الرفاك لكنا[
 اأو ىذاقلا هلاهام طتستن , الا ىفال_ثادرفاكلكناكأ او ىل وو تذكدناو ةاصعلا ريتا نم يأ هنا هملع

 لجاعلاى مذلا لوصتح ةمصعملا نءرح لا ف ىكح, هنالاضدأ فنعضف ةمصهمل ابا رغاادهن اانا هلوق

 0 ىلع لئادلدي لةرخآى د رطب هيذعي لعلو باول ا هنطعبالو همظعيالو همزكمأل هنا قع هللا يضع وشو ٍْ

 قنالارب_غلاح ىلع ل ديال اذ هذ قالا اهي سو اثلا هلوقام أ ورانا !لاخدا ىف سيده ١! قرطراسغا

 اذ ده دك ٌؤبىذلاو هيك فيكن كاذزركح وهو باطلا لءادبك_سقلاو موهفملا ل سس ىلعالا

 | هلوتامأو لطانّكاذورانل وا دين أن نان او ناسصلا ىف مزلمفر انا !لوتد قزأب سل نمف ىذتقي اذه نا

 كلذ نوكي نأ لهس< ىلطات اران هلوق نالاضبأ فدعضق ىطلنت ىتا ار اذلا ىهو ةصوصختران هنمدازم ا اسعبار
 ئرخا هنآ ىف فص ولا ادهم مم : عر أن لك فصو ىلاعت هنكل ةصوص رانا ة-ةصنوكي نأو نا ريذلا لكأ ةفص

 لد درغغنمرهاذنل ل 2 نال عشف ب قحأ قدالا اذهنادارملا هلوقامأو ىوشلا ةعا ازتىلطل امنا لاق
 ْ ديعو مدعب نوعاعتال كلاذ, كلوق ىلع هنءباوم اا لق ناف ىشانقا ارك ذىتلاهوجولا عض تدنف

 ةققد ىاهمزلت الاهال_ىدال قعمناوهو ىدحااولا رك ذام (لوالا) نيه>ونم(باوطا)قا كلا

 2 : معا ظ رذاجلالا تنل مزال هن هنااند:ءزاه توام دئاساقماهمزلاذ اراسنل ارفاكلا ىلص لاقي ةغللا
 اما
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 هئارلبل لسا وام لعام مالسسلاو ةالصلا هملع دج ةزوس نضل ادةروسوركسنموي ىأ روس لملا 1 ١

 ناودهمم وهو را لا ءددمث تدحو تالعض رك وأ رهوالوألءللات و ذنافر أو د# نيب ةطساوالا ا ا ظ

 لاؤسلا) ايتن ةطستاوال هنا لة ملر ؟,ونأ ًاوهو لملل او هدعب تدجو تا زم دج وهو ال وأ ىضلا وترك ذ 1

 امتلاك (اهدحأ) هونول (باوداو ) طق لبللاو نص مضطلاب فال فانهم ةمكطا ام (ىناثلا 1

 1 راهن تاعاس صقت ولءالا تاعاسدا َدْرب هر داد: زر مرا ةعاس ولد ةعاسةعاسو ةعاسنامزلا لود وة

 تسي ىولالازناو ةلاسرلا اذك ةمكعلا لب ىلقل ناصقنا١ الو ىوواةدايّرلا نكن الف سكعل اد: "صو
 اعلا نأ ( اهيناناؤ) ىلقنع سلا ناكالو ىو# نع لاززنالا ناك الف سدح ة”صو لان ةّرخ حلاصملا

 .تأنمدين كيل ركن نم ىلع نملاو ىذملا ىلعةشيلنانىلاعت هللا هأا اق هب لمع ىتح ةمالكرتؤيال | ١
 هيزهعدوام هناننيهلا همزلف اووف ةيحلا اراه لاف هالقو هدو هير نأ اوعدا|رافكلاة هب لمعي |[ 1

 ىل-.الالبرخ الا نعامهدح أل دالراهنلا عم لدلل اراو>ىلار انآ لوطا قاس ا (اهثاانو) هالقامو 0

 9 ذلا» ىصضلاتقو ص>م (ثلاثلالاؤسلا ) قلدنا نعل:نأ عمطت بنركف لفي ةراثو بلغيةدان | ََ
 لل! نامز ىف شاصتسال ادعو رمالا لاو ساشا عاسةجا تقو هنأ (اهدحأ) هوجو هبف(باوحلا) ||

 ًْ ملكى جلاةعاسلا املا (اهمنانو) حولا لوزن ص طيره حولا نلابتعا بس كئاضتملا دب نأ رش 1 ١

 ةعاطلا لاف ف.كفافرظ هنوكل هل. ء.ىضفلا ةةصنامزلا ىدتك افادصت ةرصسلا ايف قلأو هيد ىدوعأ م 1

 بوأةنلقياو دص» قع: رصسلا بواقب اق ىذلاو كماركا عديال ىو ممر كسا ىذا تأاضياذاهاو | 1 ٠ْ

 هتملكب لسللاركذورابنلا نم ةعاسوهو ىصخلارك ذ هنا ىف بدلا ام (عيارلالا ودلا) كئادعا| 0
 ظ ادمن أاكل الا مسج ىزا ور اهلا نمةعاسنأ ىلا ةراشا هنا (اهدحأ) هوجو هدف (باوحلا) ١

 اردتم ولا تقو لمللاو ةمحا رااورورمسلا تةؤراسبنا !نأأ (ىااثلاو) ةايالا عبجىزاوي نزداذا 1

 : هللازأىذ ريتاعاسا ذك ل لل او اس ىصضلا نافاهرو رس نم مو دأ ابدل موه نأ ىلا ةراسث او أ 0

  مموه-هلا ىرطمانأثد.حافر 3 الام تدانو راسي نء*ادوسةماسمن تلظا شرا قانا[ ىلاعتا ا

 'ثلظا كلذ دعب مم ةنسةناملت مات ىلا !ذكهو كال ذنك وخأ 5” لع تن ع أف تفدكن امن ةئسةلام نازحالاو ش

 موهغلا ىرت يدا اذيهلذ ةعاسرورملا ىرظ»انأ تدم اقرظمأ اذامث دانو ءاًضس ةماجت شرعلا ني نع

 !تراضو مهفراغتو سانلاةكرح تقوى مضلا تقو نأ (اهئاانف) اردانوالدلقرورمسلاو ةمئادنازحالاو

 ”ءلذشفا | نكل ةمعن وةمكح امهالكفر وقل ةلظ ىف ساشلان وكسر ندساذالدللاورمشللا تاوزغ

 (مبانن) لمالارت دلعي مدا ركص ذمدق سلا اذهافويقامىلءتول ادءبانو توملا ىلءةانعلل

 لاؤسلا) نك دووم شالا ىلل_سمال ىتخ لدللاب هيقع مث محور نم ضال ل صال تح ىضذلاو 0

 اداعتتساالو معن (باوحلاو) هرغشب لللاو دهم هحوب ىلا رمس نب رك ذلانمدحأ له مه ( سم

 لهللاو هتلاسر ىصضلا له تكو م همانا لسللا رهتب لحأر وك ذ ىمذلاو اسقف هماعداز نءمهمو

 'لمتكو شامتسالا لص لا شحال نمز فو ضان الا لص لولا لاس ف نال ىسولا سامح ا نا
 نأ لمحو بوعلاعمجزتسي هيىذلاءوذعل هللاو بودغلا نمروةسملا قر هوه ىذما هاعر ون ىعذأ

 | لق_ءلا لاكصضلاو لمة وانو غدوع.ههنا ىلا ةراشا لال اواسس رغناكن أ دعب مالسالا لايقا ىصضأ|

 ا برغل ماع هملعلهيال ىذلا كرسي انبع قاا ملع ىربال لا كتينالعب رسسقا لمتحتو توملا لاس لئللاو
 يا ..عونأ لاق (ىلوالا هل ثلا) لد اسم همف ( لقامو كيد كعدوام ) ىلاعت هلوق 2 اسمع

 تال عاذولا ىف ةغلامم عيدوتلاو ككرتأم ىف فتلك ةزقراسفملا غدوباكمددوتلا ن كاعد :
 | كلعدو نم

 كلالقامو ديرب رهف الاه هضغنا اذا ةملةمو الق هملق» هالق لان ضغبلا ىلتلاو كاك رثف غلا دةفاهرافم :

 ' سورّوالو كد عدو ىف ىلوالا فاكلا,هاغتك ١في مث زتحا (اهدحأ) هوجو ف اكلا فتح ىف :
 ! اد الوثلالقانم هنا قالطأل ا: دما (اهينانثوإ) فاكلا فذح لصا وغلا قامفتا بجو أف ءانيلاءتاياالا لآ
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 الأامأوا اريراةاسورعام ولاشنر نم فان انا لاهتام ىلع ةءامقلا مون نم فولو هلل ا همس وأ لععف ام لعف هنا ىلع

 ' أ ةوقنيتغللا دشن أوراسحالادحأر دلا فام كوي ا هجوءاغتتاالا بابو نب محي ارق

 ' ليقول ةينكرمو ارتب الاهم طرب نأر هج 0 نيل يشر هناا

 ركب أ ةروس راجل ىلع لبللا مدة ىلاعت هنا (ابءئنثر)او دص-اواوهكرا هلوق ىف دوصسلا ىلءعوكرلا

 تل ل

 ةلغذلا كلغة دهلااو دسولاةلئقابأو كس ةمسحلا (ةثلاشلا ةلثدملا) هملع هثحو هرم ره أ هللا نا لحال
 ىذاقلا ركذ (ةعبارلا 'هلثسملا) كلذ لكىلع مالكلا مدقتدةورخآبردودو ىضتة» كلذ ناو ىلعالا هير.

 ذيرثال هللا هول, مكمعطنامغا مالسل ا هيلع ىلع قس ىف ةدرا ولاة ب الا لاش فةمامالا باك ىف ىنالقالاركيونأ
 يروبوءافشاكا ركبه قس ىفةدرا, ولاةياالاواريرطة اءوبعامون ابر نهفافانااروكت الوءا رج مكنم
 ' لدن ىلع اء[ نأ الا هلل هول لءف ام عفا اامهنم داو لك نأ ىلع نان الا تادف ىذرب فوسلو ىلعالا

 | ٍباوث ىف ةدغرلا عجرب اهف عمط هروشي ناريغ نم هللا هو شحم لعفام لعف هنا ىل_ءتاد اهناف ركب ىفأةنآ

 ىفعممقلاءاغتبا لاف نم سانلان (٠ ةسمال ل )١ لج أو ىلع أركي ىأ ماسقم ناكف باء نم ةبهروأ
 اذ هىلا ةجاحال لاه نم سانا ! نمو ه-تماركو هاون اغا دارملا نوكي نأو دب الف لاحت وهو هناذءاغتسا

 5 ةدحم ةيحل ا ءذه نم دارملاو أ هلا تاذدمعلا ند نأ ن ك6 له هنا ىلا ةعحار "هللا ءده ةةمقسو رامذالا

 |ٍ 1 |(ةسداسلا هلثسلا) ٌشامسدشا اونمآنيذلاو وقري سغت ىف هللا ءذهىف مالكلا مدة دقو هتماركو هباوث

 ىضرب فوسلو هنا ناوضر بلطلالا ىفنأام هنأ دارملانأو هورخآ اهو ىدذع هنضو ىذرتف كير ك_ءامعت

 | ةيالفلهبانو هير نع هئاضر نم ديعلل لك !ءدبع نع هلل! ءاضر نال لوال نم ماظعأ ىدنعا ذهو هنم هللا
 لعاهلئاو ةءض سه ةمضار لاه ام نلعنيصالا لو هدد نم

 فئاظلل نم اهبن امةرو ل اهدهرب_ة:ىلا مذأ نأ مزع ىلءانأو ةمكته مدن[ ةريشغ ىدس !قفذلاةروس )

 (ةيبكذتلا
 سلا نعرا هازسز 7

 ىدضلا تو ,يضلاءدا رمان (امه دج أ)ن اهجو صضلاو 4 وق فريسغتلا لهال (ى» اذا لدللاو ىدذلاو)

 "لب اقم ىف لمح هنا لمل دب هاكر اهنلاوه ىعفلا(اهب :انوإاهعاعش قلتو سعشلا عفترتنيحرامنا اردصوهو

 امأ ىلمغو ل- -طأو نكس بر اقدم هججو أ هئالث ص ىف ةغالا له ركسص ذذ ىد اذا نمللاو هلوق امأو هلك ل مللا

 ةمجاسنيعو عبرلا ةزك اس ىأ همجاس هلل لاقي نكس ىأ ىصسحاسرلاو دربملاو ةدسم< ونأ لاف لوألا

 قاشلاامأو » ىعءرعلا!ذارصلا كلاما و ءاعدلا ف لاقو هجاوءا تنكسا ذارصلا ىصمو فرطلا ةرئاف أ

 لاف ىلغب ىبممرب_بفتودهو (ثلاثلاامأو) اول فدكرو لانا ىأ ىصمءارذلا لاقف لاب ىصترم فتوهو

 ظ رغنيرمسغملا لا رقانأ لءاوبوثلاب لج رلا صام ل هراسهنلا هتمطغت لبال ا ىبه»ى ارعالا نب او ىتمصالا

 ْ /لآقتو ةمالظ سانلا سنلأ نسما لاهو ةلظلاءاندلا ىل الغ سامع نب! لاقف هن الثا اهوحولا هد» نع ةح راش

 نكسدي ز نباو ىذلاو ةداتقو دهام لاهو ؛وث لك ىلطغ لماما لبقا ا ذاريمج نب د عصب اورىف سامع نبا

 | ىلناشلاو متاصر اهنو متان لما لاقي اكهملا بسنف ساس ةاقوك (امهدحأ) ناضم ةوكملو سانا

 !(لوالالاؤدلا) تالاؤسأ:م- هو كل د دعب دا دز الف هن اوءساو همالط رار 1 نم راع وكس تأولا

 ماعدا“ وجو هنف اماةهرخاةرول ا مذه ىفو ل.ل اركذ م دق ةمضاس ا ةرو لا ىف ىلاسعت هنا ىف مكس ا ام

 لل ظن اهتلدوونلاو تالظلا لغو هلوقاقيسلا "هل ضف دل لملف نيغاكم ا لاسم مطنش راسنلاو للملا نأ
 ,كاذلعاذه مةقموحالرخ الل تسدأ د او لك ناك الفرخ الاكراهنلاواسن دلاكل مالا ليدوتلا

 مدن ىكراو ىدصتاو ةوقف عوكرا ىل_ءدودهدلا مد ىلاعت هنا هريسظنو ىرخ' ادد ىلع ءكاذوةرات

 ا (اهشناا د١ بن دهقيسأم مالسلاو ةالملاه ,اءلوسرلاّن ال ىدضلا مدقانههورفكهقبسركبابأّنال

 لمالاو



 "تدلل

 ١ | كح ثااكوام نوكيالا م كل ريش ككوام نال كاريخ 5 ةرح 00 دل نملقأ ةرح ت1

 نونعطرافكلاا.:هلافّنالىلوالاَن .تاريةرخ ال1 (اهعبايو) ىلذغل!ىفاسندلا ىلا ةرخ : الل ةمسنالو |

 كلا دمهم ىلا ذل_هجأ مءاسن الا ىلعا دمه د كلءبأو مهال ا ىلعءادل وش كما ىل_.هجأف ةرخ" لا فام كف | ظ 1

 تاذإو ةعطقنم ةيوشمل_..اقامن دلا تاريخ نأ (اهصاخو) . هللال وسر دب ا دمه هلئان ىف لاهل ْ 0

 (باوخلا) مكارخ لقي و كلريخ ةرعاللو لاق (ىلاثلالاؤساا) * يل ا ةوموللا الا | 1

 محضتقال ركذلاب نيعماطملا صص ول وان ذكت اكس م ع هناحس هناولف هلاريشةرخ "الا تناكنم هتعاجب ف تاكمنال | ا

 هلنا ىل_دد#ءامأو نيدهي سبر ىممناالكمالسلا هيلع ىو ءلاف بيلا اذهاونوةفامااو نوينذلا |

 قيدصو ىنالا مم نكيملذا انعمهقانا لاف مرجالاعطق ةداعسلا له ن 6 (نهعمناكىذلاف سدس ا

 ىموملافهاحالا اودعالف ماماه ثالث فولالا «_عموءاقست الل جرخ مال_سا ا هملع ىمو هنأ ىورو | ا

 ىموملاقف ةميغلان عاس مكسءم مادام مك سجأ ال لات ةناجالا م دسعل بجوملا بيسلا ن نءمالسلا هملعأ|

 هنزان- هدهوتامدق مامأا كل ذ نان ىحولا لزن ىدح ”هلملق: دم تض ءاس لع لعا فيكم هضغبأ | لا ةؤود نم

 هنادعا ىلعةرتسا د هفزي' السا نم نوعمس ابنفا ذاق ىلصملا كلت ىلا مالسلا هيلع ىبدوم بهذف اذكى صم

 ةراشاه فو عكر خو. شالول لاه مالسلا هملع هنأ ىهو طلة مدق د هذ ناف لم أت متين ءاوأ ىلع فيك

 ْن نيبال ىلا عت هناو*(لوتالا) نيوجو نم مدقناجهلاصن نأ لءاو (ىضرتف كير كيطعي فوساو) ىلع

 كلذرا دمي . الا هدم نيم ةنركي دح ىأ ىلا توام كلذ نأن يل هنكساو ىلو الا ٠ نم هلريخ ةرخ : ال

 ةرح الو لاه ىلاغت هنأك (ىناشاا هولا ) همسضتربو لوسرلا هانت امهناعىلاى م نارهو يالا

 هلامادلا عستتاالا. م لال دوه دير يام لك همط»و هنال لاق نك دكرهالا نا تاقلو لمن ىلوالا نم كريس |

 ا-مذو كمل هيارت ضد اًواول نم لا قرمصق فا سامع نب ١ لاو 7 ةاناأام أ ميال | ىلع هل نكمي أ

 ىف ةعافدل اوداذهن أ سامع نياو مالسأ | ه«بملء باسط ىنا نب ىلءنء ىورملاق ميظءتلاام اوابمبقءادام |

 تاط نمو ةَرق_ةملاباطن 2 ةرايعراةغتسالاورامْغم_سالابءسهأف تامر او نينمومالو كثر هغتساو ظ

 ا ةباجالاوه لودسرلاه اضرب ىدإانا دئاذاو ةراحالاب ىضرباسغاو هب ىخريالو درلا ديريال هناك الذ امش

 قس ىف ةع اهثلا ىلءةلاددب الا هناا نإع همضةربام لك هيطدب ىلإععت هنا ىلع هب . الاءذهتادودرلا

 'بضغاال لب كضغباالو كلع دو اال ل وب ىلا عت هناك ذل ةيسانم دب الاةمدتم نأ ودو ( فاشل او) نيت ١

 ١ 3 . الا م21 قفوريسفتلا اذهل اهل امدمطتو َكَئاَض رالااطك ع ايشاو كءابتاو كياصصا نم دس ىلع أ 0 ظ

 ىف مالسلاوةالسلا هيلع لولا ىشر نأ ىلع ةلادةم امدلا ىفةدراولا :ريبكحا بت اا |[

 هناجر لون تنبلا ل_هأان اوم هسفنا ىلءاوؤرسانيذلا ىدايعان هلوقْدنآ سرا نولوةدنآر ةلاله

 | اذه تيضر لوي ىتح هللاالا هلاال لها ىفاهاطعمل ةعاذشلا اهنا هقاوأ ىَدر ةكب رك .طعي فو-او هلوق

 هللاءاطعاام ىلا :راشا و يفاسدإلا لاوس ا ىلع دءولا اذهانا-ولاماؤرخ الا لاو-ا يلعن الا انلحاذا هلك

 | ميزتلاو ءاض رق ىلع هيغل واج اوخ انا ف نابل !لوخ دو 0 ء تف مولور دب مول هنا دعب رهظاانمىللاعتا

 ا نسادملا. نمضرألا راطقا ىف نيد شارل هنا ها ىلع مف امو برعل اذالب ىفهانارعس ومرك اسعشيو مممالجاو |

 ٌتالاؤوَس امه هو ةرخ : الاوان دلا تاريخ ىلع يأ الا لتىوالا نا ل_عاوةوءدلا رشفو السلا ظ

 2 هلوق داو عامل نيئذلامحري اذههو دحاو بذل فولالا دري ثاكلاعت هنأه ةمالا هذه 7 .طزةدابز ىل

 : دقو عقاسنملا ىلع لب نكي دقف ةرخ الا ىلع دعول اذه انلج ناانا لاو ىلوالا نم هلريش ةرخ الانا تدثف |

 (| لءاورانلا ف ىتءانمدحاوو ىضراالاذ الاه ديالا هذه تازئال مالسلا «سلعهلا .(ىوري)ةمالا |

 لأ لاةفرافغتسالانامدلا فو سعأ ىلاسعت هنا (اهدحا) هوو هسلعل ديو نيعّمم ةعافشا | ىلع لانا أ

 ١ بعزأا ن نم برغل او قرمثل | ىلهأ ف فذقامو ةرمساك الا رونكن م ”مجارةراتلا كاعن ممسميذيأن مدهو |

 ْ | رق املا وس ريرام الح جادا ىدس اشر لاه امال لا هلع قداس دل كلر فانتا

00 



2015 

 لا .(ةيئاشثلاهلتسملا) بح نم عمرا فول رقت ةءابقلا مابقرل كبح !نمادح ً الو كيا نمأ

ملا لاقف ل سو هيلع هلا ىل هي دا نع ل يريد ًاطباثورمسفملا
 1 ىلانءئهقلا لزنأف هعدوو هللهالق دق نوكرمش

 لالقرأ كلمن كير لعل تلاسةف ةوع دخ ىلا كال ذ وكشف ل ل نيعبرأ هيلع أنعبأ ىلا لاقوة“ الا هذه هملع
 البلاك هنا نسا :نعىورو كك دقوالا كناط.ش ىرا ام دما. هلت تااه بهل ىلإذ يمارس اهل لمقو
 ْ ىذلاوالكتلاةفانتلا وكشي ىالقو ىفءدو ىرنا ةبعدل لاسقف ىسولالسو هياعدقت | ىلص لوشرلا ىلع

 ْ نءطو ىلفامو كير : كءدوام لزنف كلاه# نأ ديرب وهوالاة ما ركححلاهدههللا كادتءاام قا كشعب

 ا ءالقو هعدو ىلاسعت هنلاّنأ ن 9 ناني نأ سو هب طع هللا ىلص لوسزلاب قماد هال هنا اولاقوةياورلا هذهىف نوءاوسمالا

 5 رو ةحطدملاسس<نوكي ىحولا لو زن نأ لعيو ىلاعت هللا ةمكح ىف اجريغةوشلا نع ىننلا لزعنأرلعي لب ِْ
 أ ممالسلاوةالصلا هملع لوسرلابقئالربغ مالكلا اذهنا تدثن كلذ فال ناك امعرو هريخأت حالصلا ناك

 || سانا فرءنلو أ اهلعر دق فرع. اهبرع نأ مال لاو ةالصلا هماعمد وصقل ناكها لع لمدينة سنا
 ا ااموير مشع ةسخن ىباكدلا لاهو اموير مشعان يرجي لاقف حولا عاطقنا ةدمردقىفاوذلة> اواهلعردق

 || ساس-ا بيسفف اودهاتشاواموبن وءبرأ لئانقمو ىلا لافواموبنورمشعو ة_سه ساسع نءا لاهو
 , اىذوحورلا نءلسو هيلع هللا لص هللا لوسر تاس دويل انني امينا دق مالسأا هيلع ل ريس

 | هيف بسلا ديز نا لاقو ولا نع سيتساف هلبا٠ اثنا لدي لوا دغ مريس أس ل اف ف وكلا باعصأو نينرن هلا

 لش دنالانا تاعامأ لاسقفهتتالوسر همتاعمالسا| لعلي ريس لزناملا نيسإساو نسعلل هب فورس نوك
 ا له « لاقت هعيصا قرع مالسلاو ةالصأ | هملعت ىبناا ىر ناهفسنب بدنج لاقو ةدودالو باكء فات

 ؛ انههورافطظالا لةيالن م معة ناكمنا ىورو ىحولا «نعأطياف « تيقلام هللا لمدسفو ه تيمد عبصاالا تنأ

 ْ ىفام ئدقأ اسما ىلق ع نءناكيجولا س اتا نأ ىلع ل دن مترك ذ ىلاتااورلا (لوالا لاو بأا) نالاؤسأ]

 : ةالسملا هيلع هنا ىورو اضوخ. هالوأن "ودم نوكن ال «بحا صو لوالاو لضف الا اكرتناكك لذ ناباننلا

 ' ايوالثوروءًامديع كلو قوش ا كلا تنكليريج لاسقف كيلا تقتشا تح ىنتتجام لري لاق مالسلاو

 ىفناهدنءةيرقق للا مظعال لوقو نأ ن اطل سلا نم نس فدك (ىناشلا لاؤسلا) كبرمهأبالا لزنتن

 < ناةن_دءلالاىاوقلأ اذاءادعالا ٠ نكحجاءادن اندس«ال كاذنأ (باوحخلا) هلافي رمش كا ضغ.أ الإ

 الأ كعداالو كضغباالىنا هللوةننأ نمهفي رمثثىلا برقأ اغاالف برقا كلذ فس: هضغي ناطلسلا

 لأ نم ناكو لذا هت ادنع نم نآرقلا نأ ىلءلدتة مقا رلاهذه(ةئلاماا هل ملا) يدع كئازخمىرت فوسو

 ا هوجد مهنا هلاصتا ىف نأ لعاو (ىلوالا نه كالري_تةرخ اللو ) ىلاعت هلوق عما هدنعا

 ||| بابلاىفام ىصقا لب ةؤمنا!نءلزع هنالنوكينأ زوال حولا عاطةن انا ىن-ءاا نوكي نأ (اهدحأ)

 | له ىتءىحولا عاطقن الاقي هاك: توما ةراما كل ذو ةلسرلا نع ءانغتسالا لص هنال كلذ نوكمنأ
 ٍ (ايهناند) اندلا ىف نالام لضفاورمت ةرخ "الرق ادم لا زاةيتا ون تراياز كبل تبول ايت لذي

 ١ نمكلريش ةرخا . الالو هل لمة فيرمشتل اذه ملغمتسلا هلاكسن ميظءشيرشتتاذج هلل صح كير كءدوام لزنامل

 | رطتعام (اهثلاثو) مظعاوريخةرخ الا ىف هللا دنع كلام نأ الا اهظع ناكن او فيرمشتلا اذه ىأىلوالا

 ْ ازعموب لك ديزيس هنامه دعو ىلاعت هناك ةيضاسملان مكلرمخ ةلن الا لاوحاللو نعم لان وكب ناوهو ىلاسب

 ْ 7 ا ةامضام ؛لديزاىناف ا موب لكنوكسحت ليك تبلقف : هذال لوةءق بسم ىلا امسصئهورع ىلا

 ْ هوجول (باودا) ىوالا نماريخ تناك مرتك الانأ فرعي قدر ايي :(لوالالاؤدلا) تالاؤسانههو
 لءفتانال كلريخةرخأ الا ٠ نكلو ديرتاماهمذ لعفن كن الريخ ىلع امندلا ىف كناهللوةد ىلاعت هناك (اهدحا)

 مهتاهماهجاوزاو ىلاعت لاق دالوالاك هل ةمالاذ كمال دنع عمدت كلريخةرخأ الا(اهنانو) ديرتاماهف

 ش نءانا به مهنع كح ثء-نيءا:ٌرقداولا عب ع ةنحلا ىف هدالوأن اكن وكف ةنلساىف هتماو موا بأوهو

 ناربدقت ىلعفكل تسل هذهامأ اهتيرتشاكنال كري ةرخاالا (اهئلايثو) نيعأةرقانتابرذواتجاوزا

 و



 مة

 | فكح: كاك نوكبالا# كرش ككرا مال كاريشةر 0 نم لقأ ةرح 1_0

 | نونمط,رافكلاا. لاف تال والان هكتالرع ريحورخ الا (اهعبادو) ىلذذلاىفاسندلا ىلا ةرخ< اللة مسن الو ظ ا

 كلا دمه ق اذ ل_هج أ مءا.بنالا ىلعا ده كال ءبأو مالا ىلعءاد وش كما ىل_هجأف رخال ىفام كف |
 ثاذإو ةعطقنم هبوشمل- .اقاسندلا ترين. نأ (اهماخو) . هللال وسر د ا دمه هلئان ىف كولا

 (باوحلا) مكحارخ لقي )و كلربخ 5 :رخاللو لاك (ىناثلالا ولا ةعادةصااخ 6 ةرخالا ||

 محضتفال رك ذاب نيعماطملا صصخولو ان ذكت اكسل م ع هناك هناولؤ هلا ارشةرخ .الا تناكنم هتعابج ىف ناك منال َ

 هللا ىل_ص د#ءامأو ن نيدهي سبر منا الكم اللا هملع و٠لاقبيسلا اذهاونوةفانااو نونذما ا ١

 قيدصو ىنالا منك, ذا انعمهقتانا لاق مجال اعطق داع سلا لد ن ع (كدعم ناك ىذلاف مدسوماع ا 1

 ىءموملافهاحالا اودوعالف مايا هثالث فولالا «_عموءاقست-الل جرخ مال_سلا همملع موه نأ ىورو ْ 0

 ع رولات بسلا عاس كمال رت ادار فايا الاهدل تع وحلا بيسلا : ن16ةسلإهيلم ١

 هنز انج هدهوتامدق مايا كل ذ نان ىح ولا لا زن وح "يلق: تم تش ءابخر لعل عاني شغب, لانا وذ نم | '

 هنا دعا ىلع ةرتسا د هزي املس ع نم نوعبس هيفا ذاق ىلصملا كلت ىلا مالسلا هماع ى- ومب ذل ليي 1

 ةراشاهمفو عكر خو .شالول لاه مالسلا هلع هنأ ى مو ةةمط]ة قش د هس .ذ نأف لم أن تنام ءاوأ ىلع ف.كف ِْ ٠

 كلدرا دمي . الا هدمه نيم ةنركي دح ىأىلا تواغا كلذ نأ ني. ل هنكساو ىلوالا نءهلري> ةرخ . الا ظ ١
 ةرخ داو لاا قانا (ىناشاا هجولا) همسضتربو لوسرلا هان ام دبات ىلا ىنتأني ءناوهو توافتلا | ٠

 هلامادلا عسا ل اما لاق: كال دكسهالا نا تاق و لمتف ىلوالا نم كلريسُا ا

 دقو عفاسمملا ىلع هل ن ١ كج دقف :رخ الا ىلع دعونا اذهانلتناانال عا ىلوالا نمار نا سا |

 ا-مفو كلا هءارت ض-!ًواَول نم :11فرمصق ف اآ سا.ءنب الاسقف حقانملا ام أ ميانتا ىلع هله نكمي | ا

 ىف ةعافدلا وها ذهن ا س ادع نباو السلا هلع بلاط ىب نب ىلع ن نءكورملاق ميظعتلااماواسهب يلوم | |

 !| لءاورانلا ىفىتءانمدح اوو ىضراالاذا لاه دب نا لوقا هتازئاما مالا! «_لعهنا (ىوري)ةمالا |

 | لاق ةرافغتسالانامتدلا قه ىلاعت هنا (انهدحا) هوجو هبلع ل ديو نيعتم ةعافشا | ىلع للا نا|
 تاط نمو رقما باط نع ةرابعراةغتسالاورامغد_سالابء أف تائمّو او نينمّومالو كيندر ةغتساو |
 : ةناجالاوه لوسرلاهاضرب ىدلا نا تدن يثاذاو ةاجالاب ىطرباسغاو هب ىىذريالو درلا ديربال هناك الف امش ٠

 قس افثلا ىل_عةلادديأ الاود_هناا ع همضة ربام لك همطدد ياست ةانعو هب . الاءذهتادودرلاالألا

 ءاوك , ادع | نم ديد أىلعأ

 ] ىقمالسل و ةالسلا هيلعلوسرلا ىشر نأ ىةلادةم امدلاىف دراولاةدحنما'ثيداحالا(ثااسثااوزأ 0
 ا ريفت او هب , الا عو## نم لصءتت لول اءاضرب ام لك لعذ, ىلاعت هنا ىلع تلددب , الاذهو نين دما نعوفعلا | ا ا
 أرقاملا نءودحومرام 1لخديالثا ىَدج ار لاق هئاماللا هيلع قداصلار ةعس نَعو ةفافشلا لوس 00

 هنآ ىرأ لوةن تنما ا ىل_هأان اوم-يسفنا ىلءاوذرسانيذلا ىدامعان هلوقدنآ جرا نولوةدنآر ةلالها | /

 اده تدضر ل رتالو د هناا 43 لها ف اظاقعل ةعافتل احتلال ىذكرتف كي رك .طعب فولو هلوق | 1 ا

 هللاءاطعاام ىلا :رام او وفاسضدإالاوسسا ىلع دءولا اذهانا-ولاماؤرخ" الا لاو | يع هن : الاانا اذا هلك ا ا ' ا

 أريضنلاو ةظي رق ىلع ةبلغل اواج اوف !نيدلا ىف سال |لوخدو ةكم ف مويوردب مويه دعاب رفظاانمىللاعتا]| ١
اطقا ىف نيدثارلا هيأ اهل ىلع قامو برعلا دالب ىفهانارعس وهركاسعثيو ,همالجباو

 اوما ن مضراألا ر

 _ هلوق « دمحاو عمال نيثدملا مسرب اذههو دحاو بأ ذا فولالا در ناكىلاعت هنام ةمالا هده”. .تنةدايزملا |

 ْ نانيياسا ىجلاعت هناو*(لوالا) نيهجو نم مدت اهبلاسن نأ لعاو(ىترتكيرتيطعي فوساوز كاع

 ْ .بنغاال لب كضفياالو كاع دواال لوقي ىاق هناك ذل ةبسانميب الاةمدقم نأودر (اتلاو) بهل ١ / ا

 ا ]| بعزأا نم برغلاو قرشا | لهأ ف فذقامو ةرمساك الا زونكن م مهب ماو ةربابخلا كلام ن موه دباب مدهو

 ْ ٌتالاؤسانهابهو ةرخآ الاواندلات اريدش ىلع الا لت لالا ناراسغاوةوع لاو شفو ملل ابيت
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 لايت .(ةداشلاةلئسملا) بحأ نم عمعرملاهلوةلارب ,رقتةمابقلا مايقرل كبح نعادح الو كي امان س
 قامت دق أ لزت اف هع دوو هقن!هالق دق نوكرمش ثلا اقف لو هيلع دنا ىل”ىب لا نع ليريس ًاطباثورمسفملا

 ”لالقرأ كلمن كي ر لعا تلاسةف ةوج دش ىلا لال ذ ىكشف هل ل نيعب رأ هملع أنبأ ىذا لافو وذن الا هذه هملع
 الب لاهم هنا 58 ءىورو ككزن دقوالا كناط.ش ىراام دم ايدل تلاه بهل ىلا ذ ةأماليعبمانأ لمقو

 ىذلاو الكتلاةفاسبلا وكشد ىلالقو ىنءدو رنا ةيع دلت لاسةف ىسولا لسو هماعدقت | ىلص لوشرلا ىلع
 || نءطو لقامو كير كءءدو ام لزنف كلهن نأ ديرب وهوالاةءاركحح ل !هذهب هللا كأ ددباام قا كشعب
 ْ | ءالقو هعدو ىلاعت هللا ناني نأ لسو ه.لعدق ا ىلص لوسرلاب قبلي ال ها اولاهوةياورلا هذهىف نوءلوصالا

 أ ارو ةلدملا < نوكي ىسولا لوزن نأ لعيو ىلاعت هللا ةمكح ىفزئاجريغ وشل نع ىلا لزع نأ لعب لإ ِْ
 | أمال اوذالسلا هيلع لوسراب الرب مالكلا ذهن تتف كلذ فالخ نا ارو هرخأت حالصلا ناك

 م | ةترعاوأاولعرد# فرعي عروربإ عاللاوةالسلا لع درصتل ناك هلع لمدينة سنا ْ

 | ام ىلا وارسال جربوا رلان عرفا عاتإا ةيراقذاو كاد اواهلعردق

 ساشا بيسف اوهلتشاوامو نوءددأ لآ ةانقنويف دب سلالاهوامول نورميعو ةسةن ساسع نبا لاقو

 ا ينو حوران ءالسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر تاس دويل انني اما دق مالسأا هلع لد ريس

 00 اثنا لقي لو ادغ مريخ أس ل اةف فوكلا باعصأو نينرن هلا

 | لخ دنالانا تاعامأ لات هللا لوسر هس اعمالساا هلع لد ريس لزنالف نيس او نسعلل هّدس مى ورج نوك

 || له « لاةنهع.صا قرع مالسلاو ةالصأ | هيلع ىبناا ىر نايفسنب بدنج لافو ةرودالو باكء.فاد

 ا /دياف,الا لقيالن م مهن ناكهنا ىورو جول هذعأ هاف « تدقلام هلا ليدس فو ه تيمد عيصاالا تنآ

 [|| ىفام ئدقأ امناق ىلف نعناكجولا سايتحا نأ ىلع لدن ترك ذى !تاءاورلا (لوالا لاؤسلا) :نالاؤسإ]]

 ٍ 2 هلا هملع هنا ىورو اًضوغخ» .ءالوانوةم نوكيال هبحاصو ىلوال او لضاللاكرتناكتل دنا بانبلا

 ا اموالتور ىيلاص كل اوقوشا كلل |تنكليريج لاسةذ كما تةدشا ىتس ىتئجام لو ريك لاق مالسلاو

 ىلاهدءةيرقؤلانا مظعال لوقي نأ ن اطل سلا نم قيصشكا (ىناثلا لاؤسلا) كير سأب الا لزنتن

 ناةن_كالاىاوقلأ اذاءادعالا كحل ءادّن نسال كلذنأ (باوملا) هلافيرسشتكلضغأ الا

 | كعداالو كضغباالىنا هللوةن نأ نم هفد رينا برقأ اهغاالذ برقملا كلذ فسأ: مم هضغيناطاسلا

 | 1 نمناكولذاهتادنعنمنآ رغلانأ ىلءلدنةمقا رلامده (ةئلاما اهل #ملا) ىدذع مازن ىرت فوسو

 ألا ءوجد م2 ةناعهلاصتا ىف نأ لعا و (ىلوالا نه كالري-ت رخ اللد ) ىلاعت هلوق عش مااا دنا

 ا ؛ .بابلاىفام ىصقالبةؤمنا ا نءلزع هنالنوك, نأ زوال ىسولا عاطةن انا ىن-عاا نوكي نأ (اهدحأ)

 | [|| لص ىتءىحولا عاطقن الاب هناك.5 توما ةراما كل ذو ةلاسرلا نع ءانغتسالا لصد هنال كلذ نوكم نأ

 ٠ ْ (اهيناند) اندلا ىف دلام لضفاوريش ةرخ ٠ الاىف هللا دنع كلام ن اق كلر مخ توما نكسجا تو ١ىله لدا

 ا نمكلريش ةرخا . االو هل ىل.ةف فيرشتلا اذه م اعءدسأ هلاكف ميل ءفيرشتا ذه هلل صح كير كلء دوام لام أ

 || رطخعام (اهثلانثن) مظعاوريخ ةرخ الا قهقلادنع كلا نأالا |مظعناكناو فيرشتلا اذهىأ والا

 : اارزعمو لك ديزيس هنامه دعو ىلاعت هناك ةمضاملا ن مكلريخ ةبن”الالاوحالاز ىعملانوكي ناوهو ىلا بأ

 ْ الك وامضنم ءلديز الاف قام وب لكن رك لب كَسلقف ان ”.اهدال ل وقف بهنمىلاايسسئءورعىلا

 هوجول(باومللا) والان ماري هل تناك رت الانأ فرعي قدر ل :(لوالالاؤدلا) نالاؤسانههو

 ْ ْ لءفنانال كلريخ ةرخأ الا نكلو ديرناماههف لع فت كن الريخ ىلع ءامدلا ىف كناهل لود ىلاعت هناك (اهدحا)

 ا مهتاهماهجاوزاو ىلاعت لاه دالوالاك هل ةمالاذا كمال دنع عمق كلريخ ةرخا الا(اهنانو) ديرتاماهف

 ْ 0000 ىهعم من ةنحلاىف هدالوأن اكن وكف ةنللا ىف هتماو مها بو هو

 ريدقت ىلعف كل تسل هذهامأ اهتررتشاكنال كلر ةرخالا (اهئلاثثو) نمعأةرقانتارذو ان اوزا
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 هدي ذمهغالو بارشلاو ماهطلا ىلع تسال ايو لمالا نضعب ىطم دنع كل ذو ىن .عيامالكتم عم انارثكأأ 1

 | هيدك ه شمرا ل مث هنم تب .عنف ليد _١4لاق هماعطظ ٠ نم غرفاذافدحالا هللا مسن ماعطلا لأ ىف لود ناكو ْ 1 ١

 ١ بهار ةريج ثي دح نم هقح ىف ةيورملا بئاسعلا نأ مع او نوبعلي نابض عم فقوالو ةيلذاج الواكك خالو 0 ١

 |رظنلا يدع سرق ىلا دس اول دع لا ىعملاو ةمثن ”ردموهلوقن از راكم مس اوووف |

 اماو هاوآغعهاو ا نماما نيمثعم ىلعوهو قوأف ىرقو بلاطونأ اودو همااىو انس كل لع ىأ كاوا

 ؛لد< لا لوقيف همعتتن عن داوحلا نم «نسحيفبك (لقالا اولا ) نالاؤسانوهو هجسراذاةلىدأن

 ضرعمىا دلو انيق كبر :/1 لاه هنان وعرف نع ىد ىلاعُت هللاثأ لاو وساااذهدكؤد ىذااو ىو" اهات 0

 أ نأكل ذي دسق اذا نسح كلذ نأ (باودا). هللا نمنس< فيكن وعرف نمامومذمناكانوءرفلمذلا ||| ٠
 ناسءانالن وعر ةنانسما نيبو نانسمالا اذ-هنيبقرفلا ارهظياذ_موةم_هئلاماو ديهدعيو هءلق ىوشي | 2

 كءار ع عطق:كلام لوقي هناك همه ةداب زهق ناننما وىئمدتالكلااخ ضرغلاّت ال طبنوعرف]
 ”متالو لاف ةمعنا !كتمأ ىلعو كد تأ نأودياللب تءئصامل اكران نسنا هن رت تع تنل

 0 طقسا ل برلاوأ تطةساولو درت ةسعم مالا ل_بقداولا طقاست ىتاالماسللا نا تاععامأ مكيلع تمعن

 نيبو هلاوهَنام نوب قرغلا مظعا اخ مومقلا "ىلا نم كلذ نس فدكف مذا نصتستو ةرغلا بحت العب

 هنالث ىوض نمنوك,ام دهم ةماىفو ةمالا كد ىف مملكمهعبار ثالث مهضعن هلاك امهريلفنو نوعرفوهَّنام
 هنالثي هملع نم ىملاعت هنا (ىناشل | لاؤسلا) مهيد موعنا را ند معاكمهغبا رةسأ نيب ناشف مدهعبا و ومالا

 لوق:نأ ةبسانملا هجو(باونللا) ءامشال اه ده نيب , ةيسائملا هجوافهز ةمعن ذي نامه سهأ مءام ءايششاا]|

 ءاربالاب اهقبد_ةىلامملاّتالابوو ىوقأ (فانلاو) ىناسعناو ىلام ناعون نيدلا م بجاو نيدلاءاضق

 الرع لوط اًمق كملع بخ( ىناشل او)هنمنانالا وفة ض طق ىلاملاوءاربالابدك أ اي(فاشلاو)

 ناكف ميظعلا معتملا نم ةمظعل املا لاس فيكف لوا وهمهشمنماللرتلةمعتلاءاضقرذعتاذامن]|
 كيا نم ةراشذ نطاسلا سحره اظلارهاطانوسا رمش دوحولا ىلا معلا نم ىتحرخا ىهاالوقند.علا | 0

 رض الو ايا دال ىلا اك مغزءاضق ىنكي فكن رهاظلا دال سات ترتسا |وهعرك سل ىف اولد ىلعرتست 5

 ق-فلعنافكدو اه اه ت تنك لة ىف ةةلهف اه ىدسع قع ىف له: نأ كلذ ىلا قدر طل |ىللات لوثمف 0

 ىديبع وسل سعف اف ك تن غافالئاغتنكو كلذ ىددع قح ىف لعفاف كتي دهفالاض تاكو كلذ ماتيالا

 معنلا هذهلاركأ ذاديا ن حسو ف ىذا راو ىئاطاو كل قف ةولن اهتلعفاممنا كنا ل_عاف كلذ لكتاعف اذا غكلذ

 ل ارفاك ن ناك هنا ىلا بهذ ساشلا ضعب نأ لعاف (ىدودالاض كل دجوو) ىلاعت هلوقامأ «* فاطلالاو

 دم-وتلا لا دوف لال ض موقىفارذاك ىنءبالا نضل دجو ىلكلا لاهت اس هلعجو هقف ادا ده مش هال لوتأ ىف
 اوكحاو هدا لادهق ىدهلا ع نءالاض'ل دو دهاحم لاهو ةنس نيعيرأ هموق نيد ىلع ناكى د سلا لاهو 1

 | نيلفاعغل اع نأ هلق نم ٌتنكناو هلوقو نامالا الو باكل ام ىر دن تنك ام هلوقاسهنه رخآ تان ام كلذ ىلع 0 ٍْ

 د وق لبو معلا ىلعذيالا ذه تاداذاو هنمالذةضص ىضتق,اذهف ك1ءنطبصلتكرمش نال هأوقو]
 ممةدحاو ةطا هللا رقك ام ال_لا هيلعنا ىلعاوةفتادةفءالعلا نمرو هه اامأو هلعالانض كل دوو

 نأ ل وهلا فز :تايالعع عنسرو غاده اش اص ادع ءورتفنلا نم هنقانملالقع :ريااجريغا ده ةلزتعملا تلاه

 عقب راجل اذه نأ ىلء ماه يهمس ليلدلا نأأالا اركاع ك,ونامعالا هللا هقزريفا 'رذاك فطيم روك

 | ىورام (اهدحأ) ةريثك اهوحوهنأ الا ذهرسفت ىفاوركذ م ىوغامو مكس اص لضام ىلا عن هلوفوهو

 الفاع ةعد: رمشلا ماكاو ةؤبنلالاعم نعالاض ل دجو بوح نير هشواصضلاو نسملاو سابعبانعأأ| ٠ ا

 | نامل مق نم تنكناو هلوتو ناميالا الو ناكل ام ىر دت تنكس ام هلو نمدارا اودواسويلا لا دهفابهتع 2
 اكو ليه ىلا تا د ىتح هددج ىلا هد رثنأ ت دارا نيس ةباح هّدعض ص نع لض(اسوتانو) نيلفاسغلا | 0 1

 ٍ | ىورام (اهنلا' و)هليوطةياكس همقو ىدلا اذه د امكالهاس لوقا رستعسر ماسالا تلال :
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 20ريال 222 ااا
 هوحوا (باوطلا) اضيأنينمؤءالتادحتاداهسااهذهنأ عممكطم: لق: (لئالالاؤسلا)
 كل مارك !ةقيشملاىف كاذةكءاصصأتمركا اذاىنا (اهيئاثو) عا هودوصقملاهلا (اهدحاإ
 ثدح كلذ نمو كسفن مارك ان حرفتامقوذ مسهمازكامح فت ثمحح ىلا مويلع ةقفشل ىف تغلي كننالءا ىلا
 لوة:تنأو ىتما ةعاط لبق ثناكى ءاطّتال ىتمأ لف ىناوثو فاز أ ديا ىأ ىسف: ىسن:ءاسالا لوقت
 مما ةخ'ل ماعم ىلماعكنا (اهئاانو) مهاوي ني زئاف مهارا نا ىرو رس ناف مم أديا ىأ ىتءأ ىتمأ

 ”المأ مهللا تاقذالصلا نع قدللاموب'لولغش نيون رواعنال ممخاف وقدهام وللا تلق كهحواوصن نيس ]ا

 هو ناف كير دهسو ىف 'هلصا1لا ةصشلا تامحتام و لدسح هح وىف'لصا+ ا ةصشلا تاما ران ممول

 لأ ةالصلا نع هريغ س حو أ نيذ_سةالصا درت نم تلتف كتلضف مرحال كة ىلع قبح تجرفةالصا اوه نيدلا |
 ةلوقىئ:دئافلاام (ىفاثلالاًوا) هرغك كلذ نم حوأ كنار غش نبذ ةرعش ىذنآن مو هرفك ال ننس

 || لبد جابرقام هنا ىلءلديهنا (اعادسا) دئاوفهمش (باوملا) كير .طعسو ل.ل ءفوداو |||

 ةلفذالاكل:نيعب موباع در ىلا عت هتناف ءالقو هرر هعدواولاهاا نكرم !نأ (اهينانو) انامز كلذدع سعد

 ْ' فوساولاذ ةظفال ادم كل ذمهملع هقادرف د##توع فوس-توكرمأملا لاه مث ىلقامو كيبر كلءدوام لاذ

 || (تاوعا) ىشضرتف كير كطء«فوساوهتتالوقيف.ك (ثلاسثلا لاؤ_لا) ىضرتف كبر كطعت ]|
 لأ همالكملا وهلا قاتثالادي دش ناك هنال هعم مالسا هملعلب ريح مالكا هرخآ ىلا هلو أن مةروسلا هذه

 || ماللاهذهام ( عبار لاؤسلا ) تاراشنلا ذهب بطال اوه نوكي نأ ىلا.عتهنفا دانراف ءانرك ذاك ظ
 ًاددءااو للا نومظلت دك وملاءادتالا مال ىه فاشكلا بحاص لاه (باوحلا) فوسىلء'هلحادلا ||

 . دال م الوأ مس !مالن وكت أما املاهاناقام لع ليل دإا وكرر كك طعي فوس تنالو» ريدا“ فوز ْ

 لخ دئالءاد الا مالوءادتنامالنوكتنأ قبف ددكوتاا نون عمالا عراضا ا ىل_علشدئال مسقا!مالو أ
 لق ناف كاطءب فوس تاالو لص ن وكب نأوربخو أد ,مريدت7نم ذب الفربلتاو ادّدملا نمهلءللا ىلعالا |
 ةلضملا نمربخأتلا فام رخ أ ناو ةلاسحمال نئاكءاطعل|نانانهءانلقرم> أتلاو دمكو تلا ىفرسزيب عدلا عمم.

 ىلاعت هناوه مدقتانعهلاصتانا (ىلوالا "لة ملا) لاسمهف( ىو افا دحملا) ىلاعتةرق» ||
 ةعاسلامامرك ١ تقولا كلذ ف كناع اط تناك رظ:أ لوةمف براي ىلإ لوسرلا لاةفامتن كد الوش 1
 ثيح ىلا كانمقرو لامر لد 'لاكرئامافس«ضاسص تنكئوح هنا لوةمفةعءاسلا ليلاقتأ نمد الذ

 لرسم هلام هذه دع ان نانثأ تالت يح ننزا] 2و كرم تطعرح ل انش نع
 نمدوجولاود-والو«ةمنايويمألا وللا ندع ىذلادوسولان م كد ملا(ةمئاثلاهلمثسملا) .ككرتنو

 بلاط ا د -ءني هللا ةعنأ (لوالا) نيرعأ مييتلارعسفتىفاو 1 ذو ىو افاست: هللا كا ءدلا ىعملاو هللا

 هما عمو لطملا لسبع دج عم ناكنف هقا لوسرداو مثهن لماح هللا لوسر مو فوز امخالا لع هركذاهف

 ٠ نامتنبا هلال اوسرو نيدثسد هما دءبو د كله مش هدلحم عم ناكدف نيس تسب نب اوهو ةنمآهما تكلهف ةئمآ ١

 ىزذلاوه بل اطوب أن اكف ة داو م ن.ءاناكسل اطاناو هللا دمعت ال هب بلاط أنا ىدوب بلط ادع ناكو نيس

 لفكلذ دعب نلاطونأ وتم ةديدم 53ه هترصصنب ماسقذ ةؤورنال هللا هثعب نأ ىلا هن دسءدهللا لور لفك
 || سايعلا + .خالاموي بلا طوب لاه هنا ىور ةمعذا ا هذه ىلا عت هللا ءركذاف ميلا مي هللا لوسر ىلع رهن

 | الوراهنالو ىل_ءانم ةعاس هقرافاال تنك ىلا هّتمعضىن لاق ىلو لاسقف هنمتي راع دم نع كري اآلا
 يفةحاركسجلا ترأرف عم ماشإو هبا عاد نأ هلل هن حأف ىشارف ىف همونا تنكىفا ىتحا دس أ هلع نقثأ

 ىلاراغذ نأ دحال ىخ.ةءالذا ىلا عاش ا ىت عك نهج فرسم!هاسع انلاهتو فلا ذي نأ هركمنكل ههجو
 بوث هنيو ىاناذا شارما هعم تلت داق شا رفلا لشد ىت- ىرصبت فرصو هلوق نم تبهعتف ىد_ دج
 || اهمدس ىلا ران التدهخ كسلا ف سهم هناك ة كارلا ب طونيللاةباغ ف وهاذاف ىئارفهتلشداامهنئاو

 تنكداو عراف معاناثأاه ىنادانهماطال تقاذام ىئارف نم هدقَدْها تنكاماريثكو أ. ىرا تنك |

 مسمي يسسلا أ اساسيا

| 



 ©ها/ ا

 نالف نب نالفاولاقذره_ءازملاو فوفدلانافزع تعمسفةكمرو د نمرادل وأ تدنا تح كا ذديرا تجرفلا] ٠
 لاقف ىحاص تف لاه سلا سمالا طفي ام تق ىذا ىلع هللا برضو مهيلارطت | تساؤل ةنالغب حفز 1

 ىطتيا اه ىذا ىلع لنا برعضف كل ذ ل ءىرخا هلل هل تاق مث لاف ريما هنربخا غأش تعنصام تلف تاعذام |إ]
 ةلدخوو) ىلاعتهلوق امأ» هتااسربىلاعت هللا نمركا ىتسهو ب امهدعب تممهام مث سعشلا سمالا | ٠

 لديواولوعتالناهلوقد_:ءكلذانركذو'ه4.علاو ذوه لئاعلا (ىلوالا لما ) لئاسم همغف( ىغافالئاع
 نالوق لئاعل اريسفت ىفاذهه ولامع نكي ناو ريقفلا ىلع لثاعلا قالا مثتدلمع مح ناو ىلا نعت 4 موق هلع

 َّىئ رقواعدع كدحوو هللا دمع فععم ف ناى ورام هءلعل دو رقفااوهدا رمانأر وهثملاوهو(لوالا) 00

 تانخاادو بلاط ىنأ ةرتي ءانغاىلانعث هلل انا( لوالا) هوجو ءانغالا ةمفك ىف متاصس ىرقايالمع

 انكلو رز ولاوده 53 وزن دعب لصحامتا ناكناو متانغاايمانغا و داهطاب.ىمأ مم راصنالاةناعايمانغاو

 كلامهلتلانقذ موم_غموهو ةجيدخ ىلع ل دمالسلا هيلع هلا ىور عقاولاك ناك ع وقولا مولهم كل ناك
 اشيرق تءدف هللا فاخا ل ذياملانا ناو كلذم بهن ساف كلام دف لاملا تاذيانا ناف طقنامز نامزلا لاسةذ

 ىنا دق ااج ناكنم ىلع ىرمصب عي ل اغلبم تغلب ىتحاهتيصوريتاند تحرخاف قيدصلا لات قيدصلا مهيفو
 هءاحصاتءانغا .(قاشلا) همسمأءامناوهقرفءامناهلاملاملا اذهنأ اودهشا تلاق م لاملا ةرثكأ
 ىتج مالسلا هيلع لاقفارسسدقناديعنو ارهج تالا دعت ازربالسانيحر ع لاقى تحارسهتلانودبعياوناك أ
 ىلأ لاع هللا هانغاف ننِمْؤملا نم كعتا نمو هللا ل.س ىلا عت لاةفاناو هللا ك مسح لاةة:باسصالارخكن ||
 ىوسكياةىفدتال بهذااورط ل دنءىوة بلا ترصف ةعانقلا,كانغأ (ثلاثلا)رعةسهبدركبأ]ا ١

 هبالئشلا نعى غلا ىلعال'ىغلاناوءاسشالا نع تنغتساكةعانقب تناو اهبالءامشالا نعى كن رق كيد
 لأف مح او نيعاربلا نع الئاع تنك (عبارلا)رقفلار اً افرقفلاو ىنغلا نييريخ مالسلا هيلع هنا كلذ نمو /
 ةمالا مهو لاعل اريثكت نكن ا لال اريسفت ىف( ىناشلا لول )كلانغاف لمت نكت لامكلعو نآرشلاكءلع ||
 تالاؤسا:ههو دي ىلءمها دهفلءلا بحاص تنأ ومهلهج دس: ءاوةف منال كي مدانغاف لمقو كافكسف 1

 ىاتيلاردق فرءينأ(اهدحأ)ءوسو هسف انلق ميلا هلراّخا ىلاصت هنا ىف ةمكح ا ام(لوالا لاوسلا) |
 نأ فاخا لاقف كلذ ىف هلل مةف عب ثيال مالا هءلع فسول ناك ك اذ نمو مهصأ حالصاو موقحي موةءذ
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 تا 1 ا را ل كح م ع حصا وصوم سمر

 هءلع لاق للدنموو لان لحال م ركبف مالا ىف هلاكر اشم يبلان وكمل (اهينانو) عابجلا ىسناف ع مسا ل

 هدانقعا ناكمأز بأ هلناكن منا (اهةلاثد) ساملاىهلاوهسوو هومرك افاد داولا ٌسم-اذا مالا ا

 هتءاوفطىفريصدق هللا ىوس د أ ىلع هرعرخآ ىلا ءايص لو نم دق عبال تس ناداولا هنعباسفام وباع
 دنع نموه تلاه اذه كل ىلا يم باو سيكو ىلامحي هلع ىلا وس نم ىوسح هلوق ىف مالل سلا هيلع ىيهاربانأ ميم 1 ١

 راتشافدوجوملا ىلءاودازاعرورهظتلب هومع خال ىتيلانايئي راج ةدالا نأ (انهءبارو) هللا
 ةلاسرال هللا هدانا اذا هّهارن ىلع نوقف اربع هيلع اودوعال ملا وح أ ىف دح أ لك لأسم ميلا هلىلاعت

 هلىذلانالءادتباهقا نم لف هتلمشف نادحأ لك معلم: لوس (اهسماخو) انهطمهلعاودج ملا |

 هءلعد#ثراصاملف قاللا قوس ىف صةنرمفلاو ٌمملانا ( اهسداسو) هدأتو هملعت ىف ىسماءانافبأ | 1 ش

 لاؤسلا ) تازد#ملا سنج نم ناكف ةداعللاٍءلق كل ذناكقلملا مرك |نيفصولا نيذه عممالسلاو ةالدلا
 بدلا ىف عقيق هسفنىسي النا ةمكلا (باوحلا ) ءاشالا,ذهركذهقانأىف ةمكحلاام (قاشلا|| ١|
 اسهل أمام ىفا تددو لة سم ىبر تا لاه هنا لو هلع هقا ىلص هنا لوسر نع كور (ثلاثلالاؤلا) | 0

 اذكضو ادكنا.ماس تطءاو لا. ادوادعم ترسو ماك ىموم تلكو المل ميهاربا تذتا تلفأ

 كتنغافالئاعال دج الا كدي دهفالا ضال دج الا كتبو افامتي ل دجال لاسةذاذكو ذك امالف تمطعاو |

 تاقلرزو كن ءفرصاملا لاه ىلإ تاق كرك ه كل عفراملا لاق ىلب تاق لردص كل ح رمش! لا لاس ةذ ىلب تان

 ّْ ةرمسهلابء سها كلذ لت خاامو رككىلأ لامي ءانغا كلذ لتش ا انو ةعد_خ لامبهانغا بلاط ىنأ لا رسم
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 يلا دوت للتتي عوبلا داكن أض ىبص انو بلطا | دبع ىدس نع تالض لاه مالسلاوءالصلا هملع هنااعوذرم

 « اديىدنع عئامصاو فر هددرا هاد ىلدربران# هأوقو ةيعكلار انساب هتتلعتركذو ؛لاصضلإ| هركذ هلفا

 كب انمىرئاذام ىردت اللوةءوهو هب ديزمب دهشو ةقان ىلع له ول أهان ١ ى>تيلادئءاذهدد رلازاغ

 و تماه ىئامأ هتيكراالذ موقت نأ ةقانلا تأذ ىنا نم هتبكرا وةقاسنلا تي ؟ىنا لافت لو بلطم ادمء لاق
 أ د هدجىلا هلاءّدر سام« نبا لاهو ىدنقما فاش موق ف.كت مامالاوه قوااب لوقت ةقانلا ناكة قانلا
 ا ةريسم هدم د مالغ عمح رخام مالا هملع هنا (اهعنادد) هر دعدي ىلع ءاهذ- نيح ىموع لع مهو دع

 ||| لمقو هلذاقا ىلا ءادهف دآةروصف مالسلا هملع ليريج ىلاعت هللا ل أف لض ىتس هريعب مامز زن رفاك ذخأ
 ' ايلاف يان السلا (اوسماحو )ىلا هئااءا دهفؤي ر طاا نع ىلسضف ماشأ ا ىلا هني رخبااطانانا

 [| (اهسداسو) هيد ترهظا ىى-ىلاعتهشااوتف :ىعرافكلا يار وهغم تنك "الا ؤعفارومغمراص
 .[| ةرصثاهيف سبل ةزاضااكدالسلا يال: تناك لزم ىلاصت هناك فاض الفلا ىف : درا ةرصشلا ىهست برملا
 : كب تيدسهفالا.ض كتد_بوذ لهجلا ةزافم ىف ةديرخ: *ثناف ت تنأالا هتةرعمو هللا, ناعالارم لم

 . ||| ىلاعتهتاةفرعمنءالاض ل د جوو (اهعباسو) نمؤملا ةلاضةمكسللا مالسلا هملع هلوق هريطتو قالا
 1 با دملاو لثعلا كاف قلفن أ. نولعنال كتاهمانوطب نم مكبر اهقاو لافآك ان اسصالغط :تيكوم

 نءالاسض تنك ( انما" 9 أطل داقةعالا#فوصوملاال علا نع ىلاملت ا لاضلا نم داوملاو ةيضرعملاو

 1 ةوينلا نأ وعزياوناكى راه لاو دوهيلا ناف كباقْىف كلذ نم ءىئرطخالو كلذ ىف عمطت تناك امةؤومنلا
 : نوكيو دسلا بطاخيدق هنا(اههسانو) ةتبل ايف عمطت تنك امىتلا ةوبنلا ىلا كدي دهف للى ارمما ىب ىف

 || الاض ل دحو (اهرشاعو) كءرشرو كب مها دهفالالضْ ءوقدجو ىأالاضْ دوو هلو قد هموق دارملا

 نأىلا كا دوف دش أمل الضناك دس مهنء ل دعب ن اكسس املكف م هن دااتاجم مهنعادرفتم نيل اضل نو

 مدر ةدي ىلاريمغم د !نعالاض كلدحو (مشعىداسحلا) بلا نيدلا ىلا ءوعدو موب تطلتشا

 مة ىلا ءادجو هلع نيذصلا ةقناوو ةنذ الف ىلاعت هنذانودبحورانا كذكءال ناكو مهقارف امنة

 (سنءفاشاا) ىدهفهلوةيدارملا كلذ نكن يدلا ىف ةوةلاروهظو ةقاز مس ثد د نم ناك امن أكو ديعم
 هللاءادوذال مأ للص له كلذ نأ فرعي ناك امو 4 "هلق ةسهاكتا !لهدت نأ نع : ناك ناش 'لمقلا نع الا

 هيلع ليربج هلرهظ نوح هنا م رمشع ثلاشلا) لالضلاريصلا كلذ ىمعم ةناكف اهاضرت لبق كتماوناف هوت

 نم هسفن قلينأدارااعرو اديدشافوخ هفانناكوال م ليرعس وه أف رعز ناك ام سهأ لوتأ ىف مال_لا

 ىنل كناهلوقىفاك ةيحلاىن_هعلالضلا (ربشععبارلا) مالا هملعلي ربج هنا فرعىزح هادهف ليف
 كيوبحم ةم ديلا ٍبَرقاتا_مىناا عث ارسل ىلا كتي دهف ب كن !هانعمو كتب ىأ ميدقلا كلال_ض
 مظعو كتراخ تر ىتح كيد * :اعوضو :راضت)فرعتالاست لا رومأ ن ءرعال أض (رمشع سما 1ا)

 لني دهف نيدلا كوس فرعت تنك اموامندلا ىلع فوفو كل ناك امنا عملو كان ةجيدخ ثبغز تحكم

 كنودؤد اوان كموةلامتاض ىأ الانس لدخوو (رشعسداسنلا) كلددعب ان دلال اصم ىلا

 تنكامالاض تنك (ريشع عباسلا) مهملعاملاو امآت رص نأ ىلا لا دهو ل سه ىو ةذ 4. ءرك. نوط رالو

 الاضلدمسوو (رمشءنماثلا) جارعملا "هل. تاومسلا ىلا كب تسرعذا كتي دهف تاوعسلا قيزرط ىلع ى دوت
 لاقي نأ بح ام ىسن جار عملا هل- اهنا ذو كن: رد ىأ كي دهنامهادحا لضتنأ ىلاعت لوقا امسان كأ

 ناكناو هنا (رمشع عس اهلا كيلع ءانث ىصحأ ال لاقى - ءانثلا ةمفمكىلا ىلاسعت هل بأ ه ادهف ةسهلا بسب

 هملع ىلع ىور (نورمشعلا) لالا اكل نءريمفافالخ مهلرهظبال ر رهاظلا ىف ناكمنأ الا بلقب هقئاءافراع

 لكنبت سم ريغ هب نولمعب ةماها1-| ل_هأ ناك اش تممهام لاه هنا لو هملع هلل ىلص "ىلا نعمالسلا

 'هلل تاقىفأف هتلاسرب هللا ىومركا ىتح ءوسا٠_هدعب تدم»ام مث كلذ نم ديرا أم نيبو دب هللا لودع كلذ

 نابشلا رمسلاك امير مماف كم لخد اى ىخعىل تانةول ةكم ىل_عأب ىم ىريناكش يرق نم مالغل
 ديل

 تدحرؤل
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 |[دتحاو ةروسىصخلاو ةروسوةرولاءذهنالوياناك اممنازب زعاا دبع نبزعو سواط نعكورب| 0

 ١ ناوه كلذ ىلا امهاعد ىذلاو ميحرلا نجلا هللا سس امنا الصفن اناك اموةدح اولا ةعكرلا فام_ممارشم | ش

 لولا ماَهْعا لاس هلوزن ناكل والا نال كل ذك سلو اهني ل دح ملأ هلوق ىلع فطءلاك كل ح رمشن ملا ى اعت هلوق |
 |لوزنلا لانوكينأ ىضمةيىلاشااور دس قم_ضو ةنجحملاخ تناك ةرافكلا٠ اديان م ملسو هملعهلتا نص # ٠

 ْ : ناعم ىنافباقلاببطردصلاحرمشنم لا

 «(مرا نجلا ةاسإ» ظ 2ك
 هناكف هياجصاو حرمشلاتاسث ادافأةراكتنالا هنو ىلعحرمذنلاءافتنا نع مهغتسا (كردص لح رشنلا) || ٠
 تشو ءان"أ مالسلا هسملع لب ريسخ نا ىورأم (لوالا) نالوةردصلاح رش ىو كردص كلان رش لمق | 0

 نهط ىضاَقلا ناملع وهردص ف هعضور انانعا والعم الم مم ىداعملا نمءاقناو هل غو هيلقحب رخآو هردص 0

 مالسلاه سلع هرفغص لاف تءقوامنا ةعقاولاهذهنأةياورلانا (ا.هدحأ) هوجونمةياورلاهذه ف |١

 تسد ىصاعم او ماسجالا ةلازا ىف لسغلاريثأتنا(اهينابثو)هتوش م3 نآزوحالف تازغملانمكلذوأ| ٠
 مولعلا هبف قاض ىلاعت هللا ليال ع باقتلا العنا حدتالهنا (اهثلانثو) رثأاهبفلسغانوكيالفماسجأب |
 قب ىف لثمو صاهرال ام ميلا وه كل ذوان دعْزب اج ةثعبل ا نامز ىلع ز متملا يدقتن ا لالا نع(بارإلاو) 0

 .واغىذاادوسالا مدلا كل :لوصح نوكي نأ دعس الف ثلاشلاوىناشلامأوريثك مالا ه«لعلوسرلا || ٠
 ناكهنعهولازأ اذاف تاعاطلا نع مسي و ىصامملا ىلا لمي ىذلا بلقاةمالعماللا هملعلوسرلا بلقنصأا ٠
 ىلءةكست المل ةمالعلاك كلذ ناكف تادل ا نعازرتحمتاءاطلا لعابظاومهيحاصنوكل ةمالءكاذ |
 دارمانا (ىناثلالوقلاو) دي رباممكحي وءاشيام للعف, ىلاعت هقانالفاضي ا اموصعءهبحاصنوك ||
 ثعبا مالا هيلعهنا (اهدحأ) اهوسوه.فاورك ذم ةعاطلاو ةفرعملاىلاعحربامردصااحرسشن ها

 !هللا ىوسدومعمودباعلك نم ةءاريلاو سنالاو نما ةعزانمنءهرد_”ىسضيناكف سالاوّنإاىلا كَ

 أع. هبلقنعحرخأ نأ كل دو قاشملا نم هل ةمحاءوث لك ه دنعرغصو هلام لكل عستا ام هنانآن م هلنا هان اف 1

 نمهبلا هود اميىلابالو لاصلاو ةقفنلا مههلاببرطخ ناك اهدحاولا مهلا ادهالا:هفرئامو موههاا 0

 ردصلا حرمتف لابو مولامذلا لولو مهدبعو نمافوخ نيجي بانذلا نود هنبعىف اوراص ىتسمهئاذيا] ٠
 درب نمو مالسالا هو دص حرش هي دم نأ هق ادرب نْ هلوقهريظنو ةربن الا لاكوانن دل :راغي هلع نع ةرابع ١ ٠

 ةمالعامو اولا من لاه ر دصلا حرمشتيأ هللا ل وسراناولاه# مهنا (ىورو) اخرس اقيض هردص له هل د نأ ||| 1
 هشضلوةا!ىققتو هلوزنملل-ق تومالدادعالاو دوال نارادىلاةياتالاوروريغاارادنعيفاحتلا لاه كلذ |

 ذادعتمالا و: رخ الا ىف ةغرلا واسندلا ف دهزلا نان الل بجونهد_عوو .دعوو هن اءن امبالا قدصنا 0

 | لاح فوه لبريحتي الور صضنالو قاقيال تامهملا عسب عستي ناكدنا ىتسءردص فن هنا (اهيئانثول تومان ٠
 مومو! نمةحارالاهانعمو ةعسوتلا حرمشلاو هيفاك امءادأب لغت_ثمردصلاح ريشنم حرفلاو سوما || ٠

 ردصاارثذ /(لوالا )تال اًوسانههو كلر دص قمذ؛ كنا لعن داو هلو ةكر دص قمض ميا او مغلا ىعت برعلاو

 كلت ةفازاق سانلارو دص ىف سوسوب لاهام ىلع ردصااوهةسوسولا لش نال (باودلا) باقااركد يلو
 | ىلع يدمج لاهو بال ؛نودر دصل اءح رمشلا كلذ ص مرح الف حرسشلا ىهريلا ىعاو دياها ادي او ةسوسولا

 ندح وه ىذلا ردصلا ىلاءىع ناط.ثاافناطمشلا هدسة.ىذااوهو ةفرعااو لمعلا ل< بلَعاا ىذمرتلا

 ذئامح ٍللقلا قيضف صرحلاو مومغلاو مودهلا ىف ثيو هضهدنج لزنو هيضراغأ اكلسم دجواذاف باقلا
 قمضلا لوربو نمالا لهو عئمءادّسالا فو دعا درطاذاو ةوال مالساللالو ذا ةعاطال دحالو أ

 ملال قي لولردصك ل حرششن لا لاهل (ىناثل !لاوسلا) ةيدوبعلاءادأب مامقلاهلرمسوردصلاح مشن و
 تاعاطلا عرج لع فئامنا تنأف مالب مالل اوي ىلاعت هلاك( امهدحأ)نيهجو نء(باوملاو)كردصح رم

 ا ىلع اهشتاهبقنا (اهنانثو) كل>ال لعفأ ام عممماضيآانأف ىرك دا ةالصلا مقأنودبعيلالا لافاك ىلحال

 سس ار ١و4
4 



 اذه ىبأن مىانعن لوب و نمحرلا فك ىف هعومد تعقو ميتبلا ىذا مالسلا هيلع "ىلا نءسأن ءهلامأ||

 ا

 ©6ا/ ؟

 | محاربا تذذتل امكن اللاش كلذ ذا ملا ةرقبلاةروس ميتا وح ىهو كابقاين توأ لام كتوأأل لاقى أف

 نول أسال م السلام ماءءاسالان الا فربخلا اذ_هىف ىضاشلا ن نءطانلق ثيدحلا اذه مدن لهفال_. لاوس

 | مالا را لولا نم حقب نعم فكل وذاو رجالا الم

 هتاالادإ 1 ا ل اج ا ور ويسود

 مالساا هملع ىسوم ثي ددح هنمو جدخ داو ىلع لسو هلع ليا ىلص ”ىبزلا حاص نيدح تازناسمم محا (ىورو)

 اهتاج مكي سف: تبرعت تاقابملع ترذق الف رلذسل ا كنمتد رده نيمحركذ نا لاهت تلئام تل ' مب هيل | لاه نيد

 | ى.تهنئاثلاىلانا>الا,ةريثلا مالسلا هع ىءوم لانا قاما ىلعاسلو كالعج بيلا !ذهلف ||
 | 1 ارا ةنأ ذا[ كمن هع ولا ىف ةسوبعلا وأ حامصلا دّردت باتعلا اذهناك اذاو ميتملا ىلا نا الا أ

| 

 | هزه اوهرم لاش (رهذت الف لئاسلا امأو) لاه مث ةنللا لذ هةكسأ نم بارتلا فهدل ان تد راوىذلا متيلا

 | نمهنمدارملانانسحلارانشحاوهو (امهدحأ) نالوقلئاسسلان دارا ىفؤهرحزب مالكب ل. قتسا اذا

 ْج ا ملأ الأ لافلام هنال بينزل لح ذ تنبح ىعالا«ءاجنأ كولو سبع هو نم هراقو لعل لأ:

 ١ قح ةباعربهاضو أف سبترتلا اذ_هريتعا مث ىنغأف الثاع كلدحوو ىدهذنالا ضل دوو ىو 1 نش كلدع

 قاطم دارنا ىفاثلا لوتثلاو هلع هللا مهنركشبءاصوأ نيا دهلاو علا نعهلأسب نم قحةياعرب مهتما ْ

 أ لوسو | كا ناكتلا (اهدحأ) ع ضاو.ثالثىفءارقفل!نأشث ف نآرلا ىف هلوسر هنا بتاعدقاو لئاسلا
 | كلعابم ىاع لاهو ه© دلّنحب ساد ا قمل نانا تاتو ىيضتقرئرشلا موتكسمأ نبا »ابذا رةددانص

 ًااسلجمانا تاعجول شب رقد تلاف نم (ىاثلاو) ىلووسءلزنقههجو سعف هلع كلذ ى تف هللا |||
 | ءاخلالاج ناك (ثلاثلاو) نوع دب يذلا عمال -ةنربصاو هلوق لزنف كل ذلعفب نأ م «ةرخاآاسلهءار ةفللو

 سعأفاذحرباديعهلنا حر لاَعف ب نأ ملابلئا.س فةوش لك اينأدارأف هبدينيب هعضاوف رع نم قدعب ناس

 00 "يني يك م ةيسحل ”ىننلا هاك أينادارأو كا ذنامع هركسف لثاسنل | ىلا ههقد ٍْإ

 ىنناا لاق نأ ىلا مالسلا هيلع ”ىبنلا همطءدناكو تار ثالث كلذ لهففلئاسلا |

 راف هلا نكرتتو (ثد_ف كب رةمعشامأو)إ لام مثرهنت الفلئاسلا امأو لزنف عذاب مأ تنأ 1

 ءارغننأ 0و الا هيلع رول رجلا نا طا كارل نان نارتلا ى ع ةمعتلا كة دهام ش

 لزنأ ام غلب ىأةويثلا ىهةمعثلا كل: نادهان م نعاضيأ ىور (اهينانو:) مهل هقئاقح نيب و هريغكرشي و
 كلع هللا نم ةمسعن قدفوتلا كاذو لئاسلاو ميتيلا قخ تمعارف هقلاٌكشفواذا (اهثلابت )كب رنم كلا

 ثد_خاريخ تاعاذا لاه هنا عال ل! هاد ىلع نب نيس! نع ىورام نمور يغب ىدتقملا ميش دخ-

 | ريمأ لاما كلذ نمو هي ىدتقي هريغن ا نظوءابر نعمتي ملاذا نسحامنااذهنأالاكباودتة ماكنا و
 الهملاةنك سف نعانثدخ هلاولا قف مهلاصخ ركسص ذو مهيلع نك أذ ةباقعلا ع ا ْ

 اذا تكشت- ؟قاف لانقنث ذك كير ةمعْب امأو لوةي ىلاعت هنا سدلا 4 لمقف ةمك زتلا نع هللا مهم دف
 ىلاعت هللارخ أنا ىف ةمكلط ااه لمق ناف فول ساق مج لع غاوملا نيبو تيد ان :كساذاو تيطعأ تادس

 ميدقتو نا ات امهو ىنغانأ ل وهب هناك (اهدحأ) هوجو هضانلق لئاعلاو مدنلا قرع شاقح

 نمدو عمان ا (اهثاانث) لوتلاب غنا ىضرو لعفلا امهظخ ىف عضو هنا (اهينانو) ىلوأ جاتا 0

 هللا معلب * ناسللاو باقلا ث 3< تاعااملا هذه َماخ لهف ىلاعت هللا ركذ ىف ىلقلا قا رغخم |تاعاطلا م 3-8

 هدنع انيدح كل ذنوكيلرفن وق لع ث دف هلوقراتش اوهقنا رك :ىلءناءاطلا مح نوكين - ىلاعت

 ظ ملعأ لاو ىرخأأ دعب هرم هدمعد وهاس ال

 ْ ه(ةيكم ثانا نامت حرشن أ ةر وس)»
 2 : < ص ا 6-5 ب د

 ىورب



 © ا/ن

 معلا

 وهو هملع ماعثالارثك اذا سفنلا مي ركلا ناسالاو ةماحااهتاباقم نودي عنلا دايز نم تسال دال .ثللاناف لإ

 | ةمددخ خر م هناا فاك اذافءامللا هدمع ثمحعا دج هملع كال ذ لشن هناف ةم دخلا عاوفأ ن نمع وداهلاتبالاأا

 ظ .هترهشو ةومدلا نمهوركذام لك ىف ماع هنا ملعاو (لرك ذ كال انعفرو ) ىلا عت لاه مث هملق باطو هئلع كلذ لو 1

 هرك ذىلا:هناو ده-ُدتلاو ةداهشلا ىف هعمرك دن هناو شر ءلا ىلع بوتكم ءمسا ٌتاوهملاَو ضْراْلاَل َ

 ع امو ناذالاو يطفنا زك ذيةناوةؤيتلا هن تف هلاو قاف "الاى ءزك ذراشت“او ةمد_ةلا تكلا ىف َ

 ةوسرو هللا عطإن نمو هوضرب نأ نأ هلوسرو هنناو هركذيانور م نآر ةلاى هركذ لعدجو م طنا دعو لئاسرلا

 اًضنأو ىسدعان ىمومأب مال اهةريغ ى دان ن نيح ى: :لاو لوشرلا مسأن هيدا ولوسزلاا وعطأو هللاوعيطأو

 المل وةرىلاعت هناك اذو نوح رلامهل له ىلا نعتدل اوق قهموهو هركذ نوبة سن ثم ولعل ىف هلع 0
 الا:الصلا ٍضْنارف نم ةضدرف نمام لب كن هنوافو كملع نوادد وكملعنوذثب مهلك كعامل ن نمملاعلا | 0
 عطن نم م تمل كدعس وىتعاط كدعاط تامجوأل م ةنسلا فو ىرمأ ضي ر هلا ف نولثدع مهف ةئس هعمو | 0

 لهجال :ءارجال لب كلعامتا نمنيطال لا فنان الهلا نو عنا. .اناكنوعب ام نيالا نا هتلاعاط أ دقف وسلا | 0

 فاهم نورمسفينورمسفملاو كروشنم ظافلأ نوظف ءارقلاف ك_ةلسقربب غنم ةفلخ بستن نأ ولما ||| ١
 كدلع ٍثابلا“ ارونمنواسسيو كَم د ىلا نواصي نيطالسل اوءالعلا لب كظعون وغا ظاعولاو كنافرف رف ا

 عمناف) ىلافت لاه مث 1 ةما.ةلا موب ىلا قا كفرمش كن ءافشنوجريو كَدضور بارتي مههوسوؤ نوصست و 0 0

 نااهاقاسةنتالا ذه قالت هنأ (ىلوالا هلكسلا) لثاسم همقو (ارمب رمعلا عمن | رمش رسعلا 1

 همت كل ”ىذلا اذ_ة. نمكَض رع ناكن اَنولْوَمَد ورةفلانلسو هماع هنا ىلص هللا لوسر نوريعي اؤناكنيكرمشمل ا 38

 قيس تحلو هيلع هللا ىلص هنن لوسز ىلع كلذ قشف ةكمىل» ار يسياكن وكن ىت-الام كلانهمج ىلا بلط

 ةروسأا هده ىف هنذم هلع ىلاعت هللا دّدعف مه دنع اريقح ارخذ هنرك-امالسالاا نعاو. راسنا ممنا نمو ىلا

 ايندلا ىف غلاب دعو مث ةملهامللا هأ نم همث تك امىأ كرنو كنءانءضوولردص كل حرم ث لآ لاهو
 عمن اف هلوقىف ءافلا ل وخد هسبلءليللاورقفلاب هوريع مهنا ببسي ىذأتلا ن م همف لصح ام هلق نع لد زيل 1
 لم اكرم ابدل! ف ل ضع هناف "هلَدلا نم هبف تنأ امو نولوةءام كدرعال نا ىلاطقولا ارمسي ريسعلا | َ

 رمسع تلغي نلفني رمس نيب اد اواريسع تقاش ىلاعت هللا لوقي سابع نب الاف (ةيئاشلا ”هلكسملا) 5
 90 ”الاهذ هر ثو نب رس رمسع باغي ن ..الاه هنا مالسااو ةال_هلا هيلع ىلا ن ءلتاّقم ىورو نبي رمسدإا

 "لاند سلو ماللاو فلالايرو كس ذمريسعلا حجاحزلاوءاَر ردا لاق ( لوالا)ن اهجو عملا ادهربرت:ىفو

 لعروك ذم هنافرسسلا امأو اد او أ .ثنيظفللا فرسسعلا, دار ان وكمف ةَقدقل ا ىلا فرمصاسف قئاسدو وهم
 سرافلا# عمنا لجرلا لاقااذا لافو اذن م ىناح را فد ر رورخ ”الارمغ ا.هدحأ ناكفركنتلا لبس

 مقلم الر كلذ نا مؤاعمو نفس هعمو داو سراف كانه نزكي نأ مزلد انس سرانلاعمّتااةيس

 نيبذكمللذثموبلي وهلورّرك اك ىلواللارب ركن ةناشلا"ءل هللا نوكتنأ  (ىاشلا هجولا) ةيزعلا
 دب زديز ىف: اح ”كلوقف درفم ارز رك نوال فانونمكتو سوفنلا فاه ائعمرب رت ضرغلان وكت 1
 ىلا: هلوغل ةلناباوثوهوةرخ - الاربست ودالملا حاتتفّسا نمرمستافوهوان دلارمسد نب رمدلا نمدارملا 5

 رمسع باغ ن | هلوق نم دارملاف باوثلا ىسحو رفطل !ىسحامهو نيت حلا ىدح الاس نوصن رثله

 0 نالاؤساذههو لماقاارو.هملاك ةرعخ الارمسن و اين دلارسسي ىلا ةبسنلاب اسي دلارمسع نال كِل ذو | ذهني رسب
 لاؤلا)رمسب ىأوامهظعارسي رسعلا عم نأ لبق هناك ين هال اهياود زمنا قريكسل قدرات ( لوالا) ||

 دعب ؛ رسل عوقوناك | امل (باوخلا) ناعم_:يالف نضام خالرسعلا عمت وكب الرمنبلا (ىناشلا| 3 1 /

 ا.ءادهقاءتدحو .(بضاقتغ رفاداق) ىلاعت لاه مث هلنراقملاكل ع هباع وطقم ناك لق نامَر 7 رسعلا | 1 1

 ةدامعلا ىف داهتحالاورك ثا ىنعهئعد محالة مت <الا كتابه دغوو ةقلاس لامع هملعد فعامل ىلاعت هناي | 07
 | :الصا٠ 0 اطواام 'لادضأاو ةداتق لاه "بلي هلي باق ىأ باف ترف ذاق لا 9 1

 ل سس



© 3/ #4 

 0 2لدل لل 2س 222222 -ظ-----

 لاؤملا) ىل_جالال الكر دصا:-رشامغا لاق ىلاهت هن اكمالسلا هيلع هبل اةدئاعةلاسرلا عفانمنا
 ةءظعنا ىءملاف يطظملا نون ىلءءانلسنا (باوحلاو) ح رش ل1 لقي ولو ح رسشن أ لاهل (كثلاشلا
 هانا ناو اتاالص هنك ىلا لومعلا لصتالة معن حرمشا كلذ نا ىلع كا ذ ل دف ةمنعنلا ةمطظع ىلع لدن ىعنملا

 هئتاللاى رت تنكف ىتكلث الم همف تالعأ لب ىد_توهح رشأ) ل وشي ىلاعت هناك ى_عملاف عيلان ون ىلع

 || ااوج كلاوس لف ةريه متلو بلقاا ىوق تتأو ةلاسزلا تي دأف كملق ىوةب تحكي دينيب و كيلاوح

 || لاق مث مهيف اةقيض كلر دص حارمشماو مهيف انبج ك لق ةوق لعج نم ناصف كان ءاوكصغل بلقأ ا قيض تنكولذ
 || عم ىلع لوهئاذه دريملا لاق (ىلو الا ”هلكسملا) لئاسم هسفو ( كرهظ ضمنا ىذا كرزو كنع انعضوو)

 ||| لوتالا ؤعم ىلع ىناشلا لم ا:-رشدقح مشن لأ نعم نكآو انعضو ملأ ل وتنال نال هظذا ىلعالح رسشن لأ
 || عم (ةيناشلاءل5لا) ل رزو كنع عضنو لاسةي نأ بول هره اط ىلع افوطعم ناكول هنال ظفلل اره اط ىلعال
 نممدقنام هلا كلر لىلامتهلوةكرهو مهراز وأن وامي مه و هلوقدنعءريسغ:رم دقو بنذلالةثرزولا

 : ىأضيقنا عمسلجلا هنأ ذارهلفلا نا هنف لسالا ةغللا العلاق ةكرهظ ضقنا هةوقام ور أتامو كيثذ

 || ىلع لقثي نأك ا ل: هوهف لجلا هقثأ اذاري_عبلاوأ عال ضالاو لاحرلاو لماما تودوهو ىنخ توص
 1 ءانبنالا ةيصءملاتث أن مدي الا ذهب تحا (ةثلاشلا هل ةسملا) هرازوأ نم لسو هيلع هننا ىلص هنن ا ل اوسر

 1 مالسلامهيلعءاسالا ىلءراغسلا نوزوم نيذلا نا( لوالا) نيهجو نم هنع(باوحلاو) مالسلام-ويلع

 .[ًراغسلا كلذ ملي ف.كفاوظعدن وك ىلءلديكرهظ ضن اىذلا هلوقن ا لاةءالا ملعب الا ذه اوله
 || هعوقوبلسو هيلع هللا لص ىنلا ماما ةدشل ةروفغما- منوك عمر هظلا ض اهنا :فصزامغالوةنانال

 هركذام كا ذازودم يلغد باوثلا نم هي لوزياهف هريث أ: نال كل ذب هفصو امن اوأ هملع همدن غم هرمسحتو هنم
 ىلاعت هللا ىلع ي>او ةرتغصا! نءوةءل!ناوهو لاكشا همفو ةلزتعملا لوق ىلع مالك ارب رقت اذه ىلاع هلل
 ريغ بج اولا لعب نانتمالا نا مولعملا نمو نانتمالا ض رعم ىفاي ال اهذهرك دىلا عة هاو ىذاقلاديبع
 هللا ىلص ىنلل تناك داق لاه (اهدحأ) هوجو هفو بنذلاريغ ىلع ذل ء< نأ ( ىاشل ا هجولا) زيئاج

 فر.ف هنمدارملانا (اهيئانثو)هلاهرفغف هتلقث أ دقو ةوينلا لبق ةملهاللا ىف هشم تفاس بون ذل سو هلع ب 27 شلي
 ىلاعت هلا لوسف اهفوقس ىلءةظفاحن اوان امبوم ظفحو اه ىف أب مايقلا نمرهظل لا ةثنىتلا ةؤبنلاءابعأ | . كد املارش 1 7 اي

 ةنسلمهرمسغت نمهه ركب ناكامرزولا ( اهثلان'و) هلت رست تح هيلعاه رمسدنأب اهلقُ هنعطحو هملع كلذ وم 0<

 هتمأبونذابنا (اهعبارو) . ميهاربا لم عسا نأ 4لاهوهللاءاوق نأ ىلا مهعنم ىلع دقي ال ناكو لدا
 ىف ب اذعا نم هذ مهيذتنأو مم ذعبل هللا ناك أمو لاه نأ ىلا مهقح ىف عنضداذام هيلع رزولاك ترامص

 ال :ناكول لرهط ضقُشسٍ ىذلارز ولا نعل انمدعءانعم ( اهسماخو ) لج "الا ىف ةعافشلا هك دعوو لجاعلا
 عمسل مدل البقري ما نمو ف دامية هلو ريضح هنا ىورام كل ذنغازاجت اعضو ةمهعل | ىمسفال صاح بنذلا
 ىف عزفل اوددهلانمهباص أ امرزولا (اهمداسو ) دغلا نم سعشلاًرالا هطقو لذ هن ذأ ىلعهننابرضف

 راصو هلا ىتس ىو ةث مث لبا نم «سفن ىريداكو ةدعرلا هنذخ ا نيسح مالسلا هءاعلد ربح اق الم لوأ
 داك تح ّمْشلاو ىذالا نمهشحلا نأك امرزولا (اهعباسو) هقا.ةشا ة3ّثل ليلا نم هسف> رب داك ةلاحم

 ىوقدهامهللاكوقيو ههسو نوم دياوناكثءعراص ىت-ىلاعت هلل اءاوق م ةدعرلا هذخ أنو هرهظ ضب
 هنععضوفاءظعارزو هلعامهقارذ ناكدةاف ةدخو بلاط ىىأ توم دعب ةرو لا لوزن ناكنْمل( اهنمانث)
 نا(اهعسانو)ل ارك د كل انعفرو لاه كل ذافرك ذا هل عفت رافءابحو كلملك همقا ىتحءامسلا ىلا هعف ريرزولا

 ىلاعت هللا مهن ميل ءىلارطنامل هلع لاكب هنا كلذو ةدعبلا لبق هلت ناك ىنلاةرجلا لئلا ورزولا نه دارملا

 ضقداكو هللا معن هملع لة معنلا عا ونأو لقعلاو ةاءخلا ءاطعأو دوجول ىلا مدعلا نم هدر أ ث مج هلع
 ايلف هير عمطي فيكا فرغد ناك امو عطةذتال هلع هللا معن نأ ىري ن اكمال | هملع هل يملا

 لاو الاكل: هملع تاهم.و هواسح لق ذة: هير عيطنأ ه4 ىني ف .كهنا فرعو تءئاكةلاو: ريدا :
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 ةحونمماداو هونم ةهكاق هكراملا ةرصشلا ىه نر ههشف نو .زرلا امأو نطابلا نو درهاظل اريغمرج | 1

 كندبءاذغىل_ءاهتهفنمرستفنال م سانلا سب رثىلا حاتحتالد البلا باغأ ىف هو هجو نمءاودو| ١

 مروان انس دقو حتا وانا ىئامفدجولال ىتا! لارا ىفاهداوواضدأ حبارمسلاءاذنغ ىف لب | | ١
 فن ني .اللا لكل لق ةاكمانملا ف تير نيرمسنبال ضي رع لافو قئولاةورعاانْ ل قسا مانملا ف توزلا | | 1

 ني اوك أملا نيذنها مساوي زلاو ني_دلا نورمسفملا لاف مت رغالو ة-.قرشال هنافنو هللا لك لان | 1

 نمامنبنان امير اعتق نأب مز اورهالا ىلع ظفالا٠ارخا سوف ”هليللسا عقانملا هذهامهقو 1

 لاه (اهدحأ) اهوجواورك ذ منت ةرغلا نيتاهدا ارأ سل هنا (فاشلالوقلا ( عفانملاو لاهل

 ٍْ نينلااندنءامهمأل انيزووطو اننتروط ةداب رسلاب امها لاقي ةسّدقملا ضرالان منالمج امه ساسعنتا 0

 ماشلا نودزلاو مالسلا هنءلع ىنيعل نيتلان صاخملا لي افع ادئالا تباع مسقأ ىلاعت هنأ اكتف نوت نلاوأا

 هيلع هللا ىلصد_©ثعيمنيمالادلمااو مالسلا هلع ىمومثء.مروطلاو لذ ارش قي ءان نارثك |ثعتم | ا 1 4

 نيل نمدا نلاكا (اهبنانو 1 8 500 ةقيشا اى مسقلا نمدارألانوكيتوسوأ 9

 و للا حوف دمهم نيتلا سابع نبا نغوانب ادصتس نوت لان قيكلا لعباس[ دس ْ

 مطودتتإل يس يعل ايمبقلا إل هءلااويهذ امنا لولا اذهب نولت اًةلاو سدقملا تهدحسمنوتزلاو

 ركدب تك !مرحال نويزلاو نيدلااهيقرثكم ىل جا عضاوملا هذه ىف دجاس ١ هذه تناك الف ةءاطلاو ةدامعل
 بما سوفرع 2 3 راوابتاو هدا رم( ك6 رام" ا

 مالم داس اولكشي 1 م دويبلا ناله سلا او .هذامنا لوقلا اذهبتولئاقلاو | ا
 امهيف س دعما ثا قسد! لاش وا انهرمس ًايدالمل هذه مسقأ ىلاسعت هللاف دال! هذه نم ةدلب ماقعي | ا
 هللا ماكىذلا لب اروطلا نمدار اف نين سر و طو ىلا عت اوقامأ نيدلا معنامويف :ءعموروطل واسم دلأ منعت | ا

 نيء«اانيسو نست وكن نأ نآندوكلاد:ءلوالا ونينيسفاوفلتناو ا مالسلا هيلع ىسومىلاعت |

 ةمركع ةءاور ىف ساسعنن!لابقف تورسغا اام أو ناكل كلذ ىلا اسم لب اطاهمق لضصح ىذا ناكتملل | ا

 وذرصشملا مكاو ىلكلالافو كرامملا نين سدهاجي لاو ةشيملاةغلي سس نيثيسو لبا دولا || َ

 نيننسن م 0 اوىدحا ولا: لاف طم ايس وهفر ثمر ونهبف لبجلك لئاقملاقد ردشلا ١

 املاك ك الا نمالاو ةكمدار او نيمالادلبلا اذهو ىلانغتةوتامثهلاهستفاضالوؤزيالا تلا

 زوح و هملع ن نئؤيام زيمالا ا اذ نأ هتنامأو نيمو هذ ةنامأ لجرلا نم ن هفاشكلا

 نمأ اذ ىنعيانمآ مرح وذ ىف نمالاب فدو |كر اوغلا نوم نال هنمأ ن ملوعفمىععال_معف نوكي نأ

 هللا ءاش نأ هدحرش كتب ام ىلع لمغلا نعهظذىلانعت هلقاّنا (اهدجأ) اهوجواتسمأ هنوك ف اؤركذو

 دوءسدلاو عابس سلا لب نما اهيلاءايتلالا دنءمدلا حامشءامسشالا عسجمدل ظذعاملا (اهينانو و:)ىلاعت

 <مضنالرح كنا لوب ورخلا ل.ةيناكرعّنا ىورام (اهئلاثو) اهيلاع كاسل ْ

 “ضن هنااما مالسلا هلع ىلع 1 لاس نتا ةامكلمعب د لسو هملع هنا ىلص هللا لوسر تيار ىناالوأو عفنت 1

 ناسساذ_ئمولنكرلا اذ_ياناكو ضر ق وف هينكقاثمأ !مدآ 100 ٌ ١

 رعلابتف ةمامتلا مونىلا ةاذاوم ان كافاو نا دهشت لاهو قرلا كلذ همقلأف لان علا لافن داتيعو سانا ْ

 ٍْ نمدارملا )ع وقت نسح أ ىف ناسنالاانةاخ دقا) يلاعت لاق مث نس |انأ ان مهبق تسل موقىف ثنشبالا||

 هيمو لابتي لي دعتلاو فيلأتل ا فن وكب نأ يمن أم ىلعءو ثااريسم7 مي وقملاو دس .هاملاهذه ناسثالا | ا ا

 04 ورىذ لكقاخ ىلاعت هنا (اهدحأ) اهوحونسملال الذ ح رشف اوركذو مّوعتو ماةتسأف اير[ 0



 هالك

 عداف دهشنلا نم تغرفاذا ىبعشلا لاهو كطعي هلأ للا ىف هملا بغراوءاعدإا ىف كب رىلابصنافدب وتكملا ]| < 00 1 ل : 21 : ا
 : نمتغرفاذاهلنادمءلاهو ل-صو بضناق لام دمه نه تغرفاذا دهام لافو ل تزخاو كان دإ : 007 يور

 | ةءلط ىأ نب ىلع لاهو ةدامعلا ف دهتافوزغلا نمت غرفاذا نسما لافو لدللامامق ىف سدئاف ضئارغلا | ل وو و
 نلجر رماح . 1 | 1 رشناىورامهءاعلد.ةداعلا ىف امدصنكْغارف لعح ا يعد بصنأف احد تنكاذا ا 3 هاب 71 :

 [|| ضء؛نبب لصاوب نأ ىءملاف هله انو بصناف تغرفاذاق هللالاهامنا اذهب يهأام غرافلا لاذ نامراصت 5 1 1
 0و ١

9 

 7 <يي

 اهع.:أةدابعنم غرفاذاف اهنم هناهوأ نم انقو ىلاعالن أو ضعي و تادابعلا .: 23 ل
 1 ١ كيدىلاوز هلوةامأو ىرخأب

 ١  7 0(اهينانثو) هماعالكوتم هلضفالا ل سنالو انص وصخ هلاك ةبغر لعجا (امهد- )ناهد وهبفف (بغرافأ ١ ظلردع لل ا, سعه
 0 و 9بلط ىلا سانلا بغر ىأ بغرف ُىرقو كيرلا ءادعالا ىلءةريصنو اني دواندهسقانامرئاسيف بغرا ا[ لى, “كر: |

 58 “وى 3 هن 7

 ملعأ هللاوءددعام | ا

 « (ةيكم تانآناةنيتلا ةروس)« | 00 5

 © (مي-زلا نجرلا هلا مس ه هر
 ١ ْ نما.سل نو لاو نيتلان اوه لاكشالانالسءا ) نمالادلبلا ادهونيننسروطدنودزلاو نيتلاو) 3 نع

 | (لوالا) نالوقةذلس>لاؤسلا اذهلّالف اهرب ىلاعت هللا مست: نأ قدلب فدكف غب رمشلارومالا

 .[| ادركذمتاذه مككوت زو مكتتوه ساب ءنب لاق ناروهشملا نامشلا ناذهنوتزلاوْئتلا نمدارملانا
 ٠ || اوعزءابطالافءاذغ هنوك امأ ءاودو ةهك افوءاذغ هنا اولا فنيتلاامأ ءاسشأ نويزلاو نيتلا صاو نم

 | رهطب ومغلباا لاقي و حمرتلا قي رطب حرخي وع.بطلا نيلي ةدعملا ف ثكمبأل مذهل عب رس مئمطا ماعط هنا

 || هكاوفلا ريس وهو لارسطلا ودبكسحلا ماسم في وندءلا نوسي و ىلمرلا نم هناثملا فام لب زب ونيشماكلا

 1 ىلفاولك هباحصال لاف غهشم لك افنيتنمقيطملسوهنطعهللاىلصهللالوسرىدهأ هناىورواهدجأو ]]
 [|| نم عفتتوريساوبلا عطقتا_مافاهواكف معالب ةنللا ةهكاف نال هذه تاقل ةنلسا نم تازن ةوكاف نا تلقا

 يافا نمنام ا وهورعشل لوطي ومغلا ةهكت ليزي نيتلا مالسل ا امهيلعانضرلا ىمومنب ىلع نعو سرنا

 : (اهدحأ) ضاوخانركذامد_ءباها نالعاو ندبلالوذةحيارخا ف هءىواد هتالفءاود هنوكامأو |

 | هرهاظ ثياعامرامل!نمنا لولب رشق هذطام رقلاك الورمشق هرهاظزولاكت سبل اهتطابك اهرهاظنا |
 /رهاظلا بمط ةناقنيلاامأ صاجحالاورقلاكمنطاءنود هرهاظ ب طيام هنمو حطب اوزوملاكمنطان بدطبو

 ىغو ىئتو دعت ةبنانثو فال اةرصُمىهو فلو دعت ةرصم هئالثراصمالانا (ابيناثثو) نطابلاو
 || لبةةرغلا حر اهنال نيتلا ىعو دعولا لبق ل ذمتةرصشو هريغو حافتلاكةر مل امءد»ب والوأ رولان فأت ىتلا

 || حر ةرصئابنا لوةننأ كا لب ىوعدلا لبق ىءملارهظن ةرصش ىهتلقل ةرا.ل!تريغول لب درولا,دعت نأ |

 | نيتلا ةرص*امأ اهريغ ماه فْيأ د امهريغو شمشملاو حاشتلاو قروبو دروب اهسفن سال نأ ىلبقةرغثلا |

 | ملفا دبا مالسلا هياء فوقف ةلماعملا بايراكراصيئالارئاسفاهسفنب اهماسقه  لبقاهريغب جاف
 | هللا ىث انيذلا نم لب هسسف:ىلا هفرص لضفناف هريقن أ دس ناكم السلا هنلع ىنطصملاكنيتل | ةركشو لوعت نع

 راسنا ةركشلاهذه صاوخ نمنا (1هثلانثو) ةصاصخ مهيناكولو مهسفنأ ىلعنورئؤيو وق ىفمهلع
 ةّرهدوعب مث طةماعرو ودا ادعي هنافنمتل الا ةنسا | الة ىف دعن ل اههض وم نهةرمْلاتطقساذا راصثالا 1

 ا ادالوأ هنن ا هقزر [هاكا نم و ةءسوالام لان مانملا ىف اهلان نك قغريش لجر مونلا ىفنيتلانا(اهعبارو)ىرخا

 ! ناكو لزنامل هنا ىورو نتلا روبرت هباسث «:ةرافو ىصعاس مال لاه سلعمدآناىور (اهسماخو)

 | لادا هللا اهقزرخنيتلا روض عب امهمعط أ فاهب سن أ ساف هلو ءابظأ|فاطق ْسحوتسانتلا قر وبارزتم |

 | اهبعأام لانهلبا نءاهياءاهريغىأر اهنك اسم ىلا ءايظاا تقر ةتامطفاكسماهمدريغو ىنعم ةحالملاوةروص |
 | نود لا-+ب ىلا اهااسةتئارم_غف قرولا نم اهمءطأف مدآ ىلا ىلو الارث ىلع هاا |تءاسدغلا نم تناك لذ أ

 | الفارهاط مدآىلاو| رم عمطلل تءا ىرخال ا ةفئاطا او عمطل ا لجالال مد .ال تءا ىلوالا نال كلذذو كلا |
 ني ل ا ا

 هي ل



 و

 وجود ءاجيلا كحل ؟هئأب هغصو نكي )تا نهالا ىلاعت هقف تنئاوءاكشسأ م 0 1

 معلا ةضراعملا (باوحلاو) دابعلا لاعفالاقلاخ سيل هااناع هقس ف فصولا اذه عنتم الو ءاهغسلا |

 تماقنم نكاسلاو ل دعانا ةغاملا قل نمال هيةهافسلا تماه نم همفسلال وت:غمعاوذلاوألا
 باوصاابلعأهللا اع فاول هينوكسااو كرا | ا ١

 1 « (ةيكمذيأ ةرمشع عسالقلا ةروس) ا

 ,[ ل-ةلاةدوسم ل زناملوأ ةعئافاانورخآ لاهو نارغلانملزناملوأ ةرولاهدهنانو رمسفملا م ر

 ”(مي-رانحرل هللا مس) ا
 قعملاوةدنازء ايلا :ةدسعو أ لاق (امهدحأ) نياوقكير مسءابهلوق نمءابأل ىفّناملعا (كي رمعس انأرقا ! ش
 ,لاطخالا لاه اك كد 7 0

 رولا نأر ءالرحامادوس 3 ةرخا تانرال رئا را نه ْ 1

 || م-اركذا ءائعم ناكول هنا (اهدحأ) هوجول ف دعض لوقتلا اذهو همساركذ ا ىأ كب و مع اًرقا عمو[ ٠
 لودرلاب قءانالممالا اذهّنا (ايبأ انو) ىو سنارسذاال ىأ ئراقبانأاملوقينأ هعم سحاب ذأ دأ

 هيفّنا (اهئلاثو) ادبأهءالوغثمناك اع لغتي نأب:ىما'فدكف هتلازك ذىوسل شد ناكامةنالأ] ٠١
 ٍ لمعتنالةءارقل اذا نآرقلاارقا ىأ ةاهوق نمدارملانأ (ىااثلالوقا١) ةدئافريغنمءابلا عبضأ 1

 1| كب ٠ رممأبهلوقو ثكم ىلع سانلا ىلع أر ةدلءانةرفاتارقو لاهو هنآ رقع حاف ءانارقاناظ نات

 نآرذلا أرقاربدةنلا نوكمض لامملا ىلع بمئا!كير مسالم نوكنأ (اهدحأ) اهوبولةس
 اكةروسلكءا دم اق ةيعبقلا ةءارق جيلا ىلعةلالداذه ىوأر ام هللا مس الة ىأ كير مسساباجتسفم | ا

 نوك نأ (اهناثو)امب ىدتءالوامجاو كلذ ىرب رال نم ىلعدر هن -الا.ذع قودي ماو كاتةقأ ل | ١
 تل هريظتو اسندللاو نيدلا م نمةلو احح مقال 1م الا لع هناك كد ر مسام انعم نآرقلا .ًارقا عملا ١ ١

 هل .اهذفاو كبر مسان صتس ا ىأ كير م .اأرقا لاقف راقب تسل هان رقا كلاما ل هنا هقسقتو لقا 1

 هلدفاو هقلعفلا اذهل عج اىأ نم : رن م.اأرقا ةوقذا (اهئلاثو) كلعرس# ىذلا نقوش ْ

 |١ تراصا ذا ةدايعلا نافل الور زولا مس اءباكلا اذه تء:موريمالا مس[رادلا هذه تنشب لو قتال جال 3

 أ كلوقف ليوأتلا انهت كلف تالاف فانت صني نأ ناطمشلا ئرتح فدك ىلاعت هل ١
 ام هي زاب ةفاضا كلذ نا (امهدحأ) ناهجو ه.فانلق حابم لمف لكل مقا ذكو هللا - الالة

 نع هعمط ناطيشلا عطقسل هللا ىلا كلمذ فيشت ذك ةلللا لط كلن مهدت راكذا ضعي ىلاكدعضف

 نامئساامرهنا (ياملاو) ماهالا كِل ىف ناطمشل ا هكراش هّلبا مازدا نمسا ىوزدش تكن 5”

 هضنشي ر ةوقامأ همن لب ,دأتل لذ مصيق ةعاط حابلا يمت ةماط لع وقتلال-«عابلا كب 1
 0 ءامم» أ نم هللاو لعفا!تاهغص نم برااناوهو (امهدسأ) نالاؤس

 مسمايانهه لاه ىلاعت هنا مث برلا مسسا نم فرشأ هللا مسانا ىلءةريثكلا ءوسولام الإ ددقانالو لعفلا«ان ا

 -- ميحرلا نعجرلا هلئا مس ! ةفورعملا ةسممستلا ف لاف هلل مسايأرقا لقي لو كب د

| 

 ىلعم لا يف لباد ناكف لمسفل!تامصي :داصلا بح وةامناو أش يحج وتسال وهو تاذلات 9

 لوريلهلا ساق ع زفدق مالسلاهءلءلوسرلا ناكام ىلع لام لدا نأ ستلاكو وسلاهدهّنالو ةعا

 ءاضغعلاٌكمْرِلَف كمس ر (امهدحأ) نينمم فرحا اذه دافأف كعزفي ف كفا رىدااوه لاف عز 1

 اًعلع تنكن يح ىأ ناعبضأ فيكف اذكذنمكتيردقو مامقالل مزام عورشلاّْن ا (ىفاشلاو) لساك ٍ

 ةيكحلاام (ىناثلالاؤسلا) كعيضأ فيكى افراعادحو ءاسرفن ماش ترمص نا دعبف كسب رتعدأل
 «ةمسسط) ةران رانههاك هس 0 رلانهيلا هاذ فض ةرانآ (باوملا)كب درسالامتهبلااذو ال

 4 هلاي | أر دوه لودي قا مانو نم ”يلءمال سل !هيلعهلوق هريظت دعب ىرمأ ةيدويعلاب ه4هبهلا ل

 ا 1



 نال مل

 لدعزك اف مدالا لاهو هدب هلوك ًاملو اندر ةماقلا دندم هقلخ ىلاععت هناف نابنالا الا ههجو ىلعاكم
 ةريسل! ىلا ىناشا او ةرهاظن !ةرودل ىلا عج ارلوتالا لول اَنا لما اوناسو لسعو بدأو مسهذوا
 هتجوزب لح هنامز كلمنا ىكسح هلاف ةدوصلا نس مب وقتل ارمسف هنا ىضاقلا تك |نب حين عو ةنطابلا
 لاه هناف كان بالا ثنالاب لكلا ىتفأفاذكت نأ فرمقلا نم نس أ ىنوكت لنا لاسقف ةرمق ملم ىف
 أ دتا لوقي هناف ىلاعت هلت اوهو ان م لع أوه نم ىتفأ دلو لعلاءىوتفلا لاف كخومش تفلاخ هل لمةف ثندعال
 | لاكسشثالا نسح أ ىلوالا ىفانةيطء أ انهلا لوة.نيلس اصلا ضعب ناكو مي وقت نس أ ىف نان الاانقاخ
 ْ ل ىلا .تدلونامأ بوبعلا نءزواخضلا وبوذلا نءوفءااوهولاعفلا نس ةرخ الا ىفانطءأف

 || لذرأ ىلادريغهلوق لثمودو رمعلا ل ذرأ دي ربسابعنبا لاق (لوالا) ناهجو هغف ( نيلتاسلفسأ
 || لقي لفسلااةياليدس دج الو "ل عنطت_سال نمو ىنمزلاوءافعضلا مه نولفاسلا ةبدشق نب ا لاه معلا
 ||| هرصي و هعم-فءضيو فرع مرهل نا دارأ نولاعمهو لاعوهفولءيالعل اةياكنولفاسمهو لفاسو ف

 | ناكل لفاس لفسأ تن اكولو ءاّرغلا لاهو عيجلا لسأ نوكمف تاس اصلا لع نعزدعيو هالمح ىلفتو لّةعو
 ٠ ]| ىلع نيلفاس لبق هناال انيءاق لضفأ لوةتالومناق لضفأ اذهلوتتتنأو دس اوناسنالا طذلّتالاءاوص
 || اذااناو لامر نوقاملا هك ئاوا هيف ةصوق دصلابءابس ىذا او هل وقكومذ مج عم ىف نا نالاّنال عسا

 ١ راسنلاىلاءأنددر مث نسحل اوده ا هركذام(ىناشل لوقا او)مميدتناوا_ممحرذ هس راثم نان الا انقذا ْ

 ١ نيلفاس ل ةسأوهو .المف لفسالابأ دف ضعي نم لفس أ اهضع ٌمهج باوبأ عضو مالسلا ه.اع ىلع لاه

 ١ اواعواونم[نيذلاالا) ىلا عتهلوتامأ رانا ىلا نيلفاس لذسأ ىلا هانددر مت ىعملافريدَعَتْلا اذه ىلعو
 ىرهلا نمئيملا_صاوناكنيذاا نكلو ىئعملاو عطقنم لالا لوقلا ىلعءانئتسالااذهنالعاف (تاسحاصلا '

 | مايقلاو قاشملا ةاساّقم ىلعو مرهلاو ةيوذشلاب مهانا هنا ال | ىلع مهربصو مهتعاط ىلع متاد باوث مهلف ئ

 | مهذ)ىلاعت هاوقامأ لاصت الار هاط لصتم ءائاتسالاف ىناثلا لولا ىلعامأو مهضوم ل ذازع ىلعو ةدامعلاب
 هءنعالىان ونمربغ رجأ (امهناثو)ع وطقمالو صوم رع (امهدح أ ) نال ا

ْ 

 لاق مث ةنلاباسغنم نوكيال نأو عطةنمري_غنركي نأ بجي هنال باوثاتافص نم كلذ لك "تاملعاو مهلع

 نالوقف(باوملا)كيذكيافهلوةب بطاخنا نم(لوالا) نال اوس همفو (نيدااندعب كب ذكي اخ )ىلاعت
 نءربخ أ نملك ناكبذكياه ةوقنمدارملاو تافتلالا قي رطىلعتاسنالا باطخهلا (امهدحأ)
 هلاءاّرفااراسخاوهو (ىاشلاو) بذكلا اذ _هىلا كحلي ىذل اف ىنهملاو بذاكو هذ عقترال هناي عقاولا
 لاؤسلا)نيدلاب لثالدلا هذهر روهظ دعب لوس رلااجءا كن ذك نك ىءملاو ملسو هملع هللا سس دش عم تاع

 تنامىفهحي ردئوان وسارمش هع وقتو هفطألا نمناسنالا قاخّنا(باو1ا) يوعدلا هحوام (فكانلا

 ىل_ءقلاسلنا ةردق ىلع مضاو ل.ل درمعلا ل ذرأ غا_ نأ ىلا سكن م ىوتسيو لكي نأ ىلاةدانزرا
 || سيلا) ىلاعت لاق منم بعأ'ئثالفرشحلاراكن | ىلعا رم قب مثةلاحلا هذه ها نغرشنلاو رمشملا
 2: نقم اذهّنا(امهدحأ) نيوجو هريسفت ىف اوركذ(ىوالا" +-11) ناتلكسم همفو (نيك احلا كح اي هللا

 | | اعنصنكاملا مكح اب كل ذ لعف ىذلا سبل ىلاعت هللا لو ةير معلا لذرأ ىلا هدر منا الا قاخ نمركذ امل
 | || ىلارظنلابف ناكمالا امأ هعوقوورسشل |ناكماءل وقل مصتلالدلا ذهب ةمكحلاو ةردقلا تةيئاذاو | رعب دو

 ا ءامسلا انقاخامو ىلإ عتلاهاك ةمكملا ف حدة,كلذ مدعّتال ةمكتلا ىلارطا ايف عوقول اامأو ةردقلا

 هنأب مالسلا هلع هرينل ىلاعت هانم سفن اذه ا (ىناشل اوالاور فكن يذلا ّنظكإ ذالطانامبنن امو ضرالاو
 لئالدلا ىوقأ نمي الا هده ىّصاَعلا لاق ( ناش |تهلم#ا !)لدعلاب ةماسقلا مول هموصخنبوو هثنب مك

 0 لاعخال ىلعاغلا ناكول هناف للغلاو هغسلا| نءاهبفام عمدابعلا لاعفأ قا ضيالو مقل لعغيال ىلاعتهنا لع

 كاذكن اكو ىلاعق هللا نموهف هفس ىف برغرت لكو هف سده أ لكو فس لك ناك ىلا: هللا وهدامعلا
 از ذك ناكنمو ىلا عت هتنا نمالا ةمكهلا ىف ب.غرتالو ةمك طاب مأ الو ةمكحال هنا مءاهغ سلا هساوهن ١
 00-00 0 يش22525252 ل ل يل يي ا ا ااا: يي مب

 نود
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 م 1 ل

 نعم :.م 4ىلوأ ص رغلاك لد لل 1101 ص "رغل العوق لعق ول هنال نص رْغأ العو لعفت نأ ليك س ىلاغت هلا

 كلت هل لص ناك امل لعفلا كلذ لعب ل ولوهب ولوالا كلن لو ه- يشل ا كلذ لعمب دفة سب همس هل رطل

 (اهدسأ )اهوبو ىلاعت هتسضركا ناس ىفاورك ذ ملاحم كلذوهرعغب المك مهنا باصق ان نوكش دن وأوالا ١

 ديرب هنال مرك ا ىلاعتو هوب السا لة ناكىذلا هجولا ىلع هتاسح اق قريال نكل ةياندما تقولك مكن“ ءكمنا| 1

 الطغلا بسوساريسة ثلا ىف اك « الضفة ىلدزت اريصة:تدز د
 امأاررمض عفديوأ اءاوث موا طعام امش همزكتلانطإ مي ركلكوال فكو مزك ا كبد نكل عي رك كلنا( 1 ١

 ارمشع فرح لكبكيزاوجي هنال مرئالاوهىأ ةءارشلا ىلء امس اذه ن وكي نأ ل ة< (اهعبأرو) ريصقتل اء بوش« 0 0 رغ همركو ناسحاو مرك ل ك ىفءادّنالا هلنال مركال اهنا (اهئلامثو) مركلا ضحلالاهل_هفاءالذا مزكالافانا 1 5
 رافالام كاطع ال نأ نم مركا انف دل سهأ ”ىلع عدو ىلجال نكلو عمطا أرق ال ىأ صال الا ىل_عثسوأ ||

 قاشلا فءاكتلا اذهم 'ل سكن أ نم موكا ان أفا د-أ ف الو قافناةوعدادّرت لان لمع وكلاس ا ١
 لقل يلع ىذلا هلأب اناث وقاءنمناسفالا قاْح هناهسفنفصو هناصسنا (ةثلاشلاةهلاسلا) كريصتاالمتأ] '
 ءاشالا سخأ ىهو ةقلع هنوكناسنال الا را لراذا ةضفلا نك نين هالا نيب رهاظلايف ةيسانمالو | ْ 0(

 نم تاتا لوشي ىلات هناك تافتولخلا ىلا هاف رم :ًاوهوءاشالا قئ امامماع هتروريصو» م أرشآو | :

 لالا هذه ىلا ةم لن ةلاسملا كالت نم كلة قمري دم نم كل بالذ ستارملا ىل_عأ ىلا بتارملا سخأ| ا
 رادتالاو٠امحالاوداسصالا لوةيىلامثوناك ةنناسثالا|تافصاا فرعشأ لعلانا ىلع هسا هم مم ةعي رسل 0 ظ

 هون(ةعبارلا هلّمسملا) فرمشلا ىفتباهنلاوهزعلا نال علا كاطع[ ىذلاوه مرك الا امأةس وبدد مركفزرلاو | |

 لعااو ةمكأماو ةردقلا لاكىلءةفادلا ةملقعأ | ةلالدإ ا ىلا ةراشا قلع نمناسنالا قا قاش ىذلا كير سنان 00
 هتاكلوتالافعهسابالااهفرعم ىلا لسسال ثا هبوشكملا ماكحال اىلاةراسم ا لقلان)سع ىذلا هلوةد ةمحرلاو ّْ 1 ٍ ١

 ةمنغةسوب رلا ةفرعمن ا ىلعاهيشت فاشل | ىلع لوتالا مّققو :روسنلا ىلا انشا اوةس وبرلا ةسفرع ىلا ةراسشا | ا 0
 ناهجو مقلب هلوقىف (ةسماحللا'لكسسملا) ةس وبرلا ةفر هما ةجام اهناف ةزينلامأو ةويالا نع : 0

 (فاشلاو) امن اهنءةئاك مهلا لعسو ةيئافاارومالا اهي فرعت ىقلا ماكل لقلانمدارملات ا (امهدسأ) 0

 ناملسن ىو رئياْكَلا "هل ضف ىلع هسئتل ادار ماذا براغتم نيلوقل الكولا ةاكلا ناسنالا ل« دازملا نأ 00

 مولعلا همسي دامس للا هياكل لاقت هديقاه لاق قال عبر لاق: مالكا نعاس , رغم لأسماء 0

 ىذانذاايركز هلوق هريظأ مايالاو ىلا مالا سم ىلع مولا نت هتكردع ومانالا دست هعوكرت' لص و ىف 3

 اهداوس ردا نم هناكسسف برغلاو قرمذلا عه مث قاعثإال لهل اركص) مع«أو نأ امض ءادي هير

 , لقلا لقت الونغءلاءاوقناالاو ناسنالا ماو قلاثارسبمداوسلا كاما ىارونمئيل لح

 لديرلقلاو ميحرمش ىلا ولوروهط بارعل لة !نع بو الن اسأل اون اساملا نع بون لفل ناق ناسالا تثانأ]
 كلذريغ 53 هلعو لةلاهلعدار ١ نوك نأ لمت (ليلام ناسنالا لع ) هوتامأ برغملاو قرمثملا ىلاولو |

 كتلولا رمالا كتكلم كسلا تندح ا كتمركا لوقت مالكل ا فاذ_ه لم ىرع دقو قلو اوركذي وأ
 هلوق نوكسف همن لام ملةلان ناسنالا ل ىءملانوكيو اد او نيظذالا نم دارملا ن وكي نأ لم _ةحيو تاءالولا ||

 'هلكسملا)لئامهقو (ىئطل نان الا ناالك ) ىلا هت لاه مث مقاانلء هلوقل انا لعيلامتاسثالا لأ 0

 تلزرن لاه نم مهم مث لهجو وهو دساو نان !امههنا الا ن مداراا نأ ىلعنب رسم ارثك أ (قوالا|||
 ىبأ ف ةروسلارخآ ىلا ادبع ىسهتي ىذلا تنأرا هلوق نم تازن لءقو لهب ىبأ ىفاهرخآ ىلا انهه نم ةروسلا

 ىئلاةريزئاذه نيالا لهجوبأ ءاهفس ىلسيرسو هيلع هللا ىل“ ىبنلا ناك س ابعنب لاق ل هج

 عدنس هردأن عدملف ىلاعت هللا لزنأف أف ىمريك | ىدانأ فان لعتل كنا هللاو لهجوب أ لاقف ل سو هيلع قا ىلص

 هب قمل الق قاع ن نم قول هنا هفرعامل ىلاعت هناكسف هللا ةمئانز هذال هيداناعدول هتناو سامع نبا لاه ةثانزرلا 3 1

 سس 0-2000



 © ع«

 ديعلا ةفاضان م نس اهدبع ىلاهناذ ةفاضال وأ ةنوأهللا عاط أ دق لوسرلا عطب نمىلاعت هلوق هررقي | يي يو ير وجا
 5-5 هناا س سقم ىئباوه لوشن رغمالا نودامهربك | هع ناشا ةزعاا دهاشلاق لعدقذا هملا

 كلانا لوقأف نءالا ىلا ةعاطالو دم دخ ىلا كنم لصتم وكيلا نمل صت ةعفنملا لات برلا لوقف ةعفنملا
 هد ع ىل_ءلزنأ تاةةىسفن ىلا كن ضأ هب ووو ةعاطن مكنم «تتباطام تأ اذا ىلت:ألوفاالو
 دبعلان أك (باولسا) قاض ىذلا هلوق كنب ر هلوق بقع ركذ)(ثلاشلا لاؤسا ار اوةرمسأ ن يذلا ىدانمعا
 كال الو ادوس وم ترص م امودعم كل اذصو كت ا ذي تنكسص كنال لة. ىفر كنا ىلع ل.ل دلل ام لو

 ٠ ىلاعت هلوقامأ ىوب م تنأأو كير ىفا ىلع ا ذلدخ ة.رتداسجبالاو قلدنا اذهو قلاش نم كتاذصو كنتاذىف

 لأ هجوأ ئالثةيالا هذهرسفتىف (للوالاهلكسملا) لاسم همقف ( (قاع نم ناسسنالا قلخت قام ىذلا) ظ
 7  رئأتساو قالا هنملسصح ىذلا ى «لانوكيو لوعفمهلردةءال قا ىذلا هلوق نوكب نأ (اهد-أ)

 || الأ هلال قولخم لكلواذت.فئث لكقاشىذلا هنا ئسعملانوكي و لوعفم هارت, نأ (ىناشلاو) هاوسقلاشالا

 || قاس كلذدعي هلوق موش لكن مىأربك اهلنا ناو ةكقاسبلا ىلع لج نم ىلوأ ضععبلا ىل_ء هلل سلف قاطم
 ]| ىلءامفرشأ هنالوأ هما !ليزتما !نالام تاهو لخملا هل همنيب نءرث نلانن استاللاصيصت قلع نم ناسسنالا
 : نمناسنالا اش هلوقب ءرمسف مئام#مبم قلش ىذلا كيو مس ءانأرقاهلوةنوكينأ (ثااشلاوإ شضرالا ه-و

 هنا ىلع ب ' الاءذهب بايصالا حا و (ةنذ اشلاةءلشسملا) 3 :رطق ب.ع ىلع ةلال دو نان ال | قا همك قلعا]

 اقم لو ةراوزلا رابع 24 زم ةفصةمقلالنا لج هناسصسدنالاولاهىلاعتهتلاريغقلاشال ١
 : ىلسءةردقا اى ه ةمهلالا ةمصاخ نا اذ عقار ءظلا اذهمواولاه هين دكرشلا ع وقو لتس هنافاسبن اش اذغ 1

 ألا برو مكبر ىسؤم لاه نيملاعلابرامو لا ةفدلالا ةلةءقسباطا!نوعرذَناكيذدكؤبامتو عارتشالا |
 (ةثلاشاا هللا )انا وق ىلعل ديك لذ لكو انههاق 0 ٍءااةسااملن ا ىلا ةراسثا هس وبرلاو نياوتالا مكانا ||
 رطال | كلذ ىلا دصةلاوأ هللا ةفر همر طنااو أ ىلاعت هللا فيد سار لوكا ىلع ند 4

 ًارقاه لاكول نيكرمثملا ىلا الوسر هثعس نأ دارأ امل هن اصس يكل نام مهتءانوةروهشملا فالتتمالا ىلع |[
 فارتءال اىلا مسمي ةم قلل ذى مدق ىلا عن هنكلا هنم كلذ واق, نأ اوال كيرعشال ىذلا كير م 1

 هلا اونةاي لو هوُرْذْز ةفيشح انأرك ذا ه«بهذيهرب رتل ةرمصبلا ىلا ةغ نس ونأ هثعبام رفز نا كس ه«اكهيأ /

 "لعبا ف كدا ومسييلا عحران كل خيلبتلا قيراط فره كا لاقخ اذ هربسخ أو ةهرتتس نأ ىلا عبرذ ْ

 لةذم_ماقىف كل ذن كه ذاف ىتحو ىلوةركذاورخ لوقانهه كلذ دعب لق ماهفعض نيب مث مقالي واها ْ

 ظ ءالؤه نا لوقب هناهس واس |ناانودا تح. ف نو دربال نوت سل دة م- 2 ةةش- ىأ لوقاذه :

 | نماوقاش نيذلا مه مها مسهارك ذا نكس ادا و النانو الا نع تضرعأو ”ىلع تن اداة نانئوال اداسع ْ .

 مههلعل نئولا ىلا كل ذاوفيضي نأ م-مكسص الذ لعاف نمل عفةالدبالو لكم هراكشا م_ممكعالك ةقلعلا

 ان مساس ناو ىلاسعت لاف ام نان'والا نو دءانشال قدت_سملا ان 1 ىناء كوردي جعيردتلا اًذهفو وتض مسمأب

 | اذهلفاهلا نكي ل قلن نمنأب عطقا ا ىلدح ةمق ةاايلنا ىلعةةوقوم ولالا تراضام مث هلناَن راو مهقاخإ

 ارقد انثداح نكن ا ه.ةرثؤملان ال لطاب ع رطاابل ولا نا ىلع الا تادو ناذعإل نكق اذ ن ..:!ىلاس: لاه |[

 .(|| هنلالا قييرلفرثالا هنراقد نأ مزل ام ميد رداقو أ اء-ومنوكي نأ امافامع دق ناك ناورشآرثؤم ىلا |[
 | ىلع قلعنم لاقامنا (ةعبارلالأ#ملا) ةيابعملل قؤارملا بدترتا | ىلع لص ريغتل | نال لاعوهور ا

 | لع ء ىذلل مركألا ةلورواراازيفانسن راو غانارابتت يول نايشنالا نارارأل عقلا نع و تالا علنا ا

 ملعتلل لوتال اوأ غلا ىناشلاو ك بغل الأ ًارقاموضعب لاق (قوالا يسب لثاسمه نفك (ملدلا

 ْ ةدافامركلا (ةئاشلا ”هلكسسملا) كتالص جراخ ىناشااو كتالدىفأ ارئاوأ مياعتنل ىفاثل او ليرجس ن

 مركب سيلوهفاضوع بلاط مت ىلفعأ نمو يركب رسلو وذ سفن هب لقي نمم نيكسلا بم نيف ضوعلال ىذ ام |
 انءاتدصأ لاه اذ هلو ضوع هلك ةمذملا نع صادقا اوباوثلاو حدملا لب مع ضوعل|نوكي نأ بي سنلو ْ

 هنأ



 تان | 5
 ومرت دكا ة ةلتل ل:لاكتسلا جل كلو 93 طن م عاصم نست ام ضباط دانس ههكطسسم تدعم هجسمطحتسس ع سما معتم تعمم 55مم ست صممت

 ْ صرخ ىف هعسو ل دان نم مكس ف قوسو لهج ا دهو هقفوومتناءاطعاناسهلان هنأ ال دعما كلذ سس [

 ىغلا كلذ نأ هام هرب نيفئاخ نيربدمنوري_صد ةرخستالا قف اشغال ارثك ١ ىرت اعودتوعوهو ل اطلاو | : ٍ

 لاما ةمذم لءاهرخاو)_ءلاحدمىلءلديةروسا!لوأ ( ةعبارلا 'هلمسسملا) م-توتدمهاعفي ناك ام

 لاسم همشو (ىعجرلا كير ىلانا) ىلانعن لاف ملاملاواسثدلا نع ارفتمولعلاونيدلا فاض كالذي تكد ]|
 ةبقاع نمارب دو هلا ديد ناسنال ا ىلا تاغتلالا ةةنرط ىكءعقاو مالكلا اذه (ىلوالاهلك_تلا) د !

 اءوجرهسلاعجرلاةير داصماهعجأب ىهو عوسرلاو عجرملا محرلا (ةناشلا لل ثسملا) نايغطلا |
 هدرت باقءو هتءاط باول ىر هلا (امهدحأ) ناهجوب الا فهم ىفو ىلعف نزو ىل_ءىجرواعتس مهو

 .دذهوراصرالاه ف صضشت موا مهرخؤويامتأ هلوقىلاالف ام هللا نيستالو ةلوق هريطنو هلامغطو هريكتو | 0
 لوقلا 9 للجاعلاحرفاا الا دةتعبالو بذغ ذ لهاا ام اق دص مدق هل نم بلت ىف ال ارثون ال ة داع ىلا | 7

 هلق: ثم لالا ىلا ناهذنلا نءهدياك توا اورةفلاو ناصةنلا ىلا هع رو هذ ريق اسعت هنا (ىناشلا ظ 1

 (ةثاسثلاةلثسملا) ةوةلاوززعتلا اذهاخزعلا ىلا لذلا نمو ىغل اىلارّقغلا نو ةاسحللا ىلا ةي دانا نمت ا
 [.هذكم لابج انا لءج اف ىتط ىئغم_سا نم نا معز أمال لاو ةالدل ا هملع لوسرلل لاف لهجانأ نائررالا

 اونموي ل نامت كلذ اناعف تش نا لاهو ليربج لزنف كرد عمت و اذ. د عدتف ىقطنف اهنمذخأنانلعلةضفو ] ١
 ىلاعتهلوق مهملعءاقباءاعدلا نءيلسو هملع هللا ىلههليا ل وسر ف كف :دئاملا بامضأب ا ةلعقام لص مهماما هذ | 07

 لهلاف هناهقاهنءا لهب ى أ نءىور (لوالا لل لا)لئاسمه.قو(ىلصاذااديعىهنيىذلاتنانأ)| ١١
 ىلص هلل لوسر ىأر هنامن هقنعّتأط*ال هير نمل هب فاح ىذل اوذ لاه يعن اولا كرهظأ نيب ههسو د#ر في | ا ||

 الوهوران نماه دنت هنءو ب نا لاذ مكحلا انأ اكل امهلاول م هسّقع ىلع صك ةالصل ا ىف سو هيلعملنا َ 1

 هدهىف دارا ناةاالا رهاط نا لعاو ال هل نع ناسإس ىهني ناك فاش نب ةمانا نسما نعوا ديف | 3 ٍ
 دم دعوتل نم هتعمل ماو ركذو ل-ه-ىلأ ىف درو هنأ اولاه كلذاف ريد مدة لا نان الاوهةبآلا ظ ! |

 هنا ىضشةيهدسعب ام نك ل لكسل ا ىف معد م ىلهج ىبأ ىفاهاوزن نوكي نأ عنتمجالو ىلسيءآرنيح ماسلا هيلع | ٠١
 هض بهتتتلا هجوو بتل لمس ىلءلوسزلا عم باط_ تيأراةلوق (ةيناثلا"لشسملا) هتعمل سرة || ١

 ىلاعت هناكفرمبوأ ماشه نب ىلهبىلأب اما مالسال اًرعأ مالا لاق مالسلا هملع هلا (اهدحأ ) رومأ
 ناكملا (اهنانثو) ىل_ماذا اذمعىهذيوهو مالسالا هب زعيرإهأمالسالا هن رعيهثانظت تاكد لاف ١
 فصورأ هير ةمدخ نءد.علا ئه وهو بقال اذه هولي ف.كص لوة:ىلاعتهناكف مكلاىلابسةاي] ٠١

 دقتعيو ىهنيو صاب قجالا كلذنأ (اهئلاثو ) نان'واللد_صسنو نجرلا ةعاط نع عمي نم ةمكلاب |
 اذهنركس الأ قااملاو برلا ةعاط نعى هد هنا برالو قا سيل هنا عم هدعاطريبغلا ىلع ب هنأ الا
 ريكسل | نأ (اهذحأ) ها وةهضوْل اه لقي لوادبعى هت لاه (ةثلاشلا هلع ملا )١ ةتاجلاة اعل

 هصالخا ةفصو هلاس حرش لاعلا نبال دبع هنا لتي هناك هن دو.علا ىفالماك هنوكىب-ءلدباد.هىفأ ُ

 نع فريخأ لاذ هنق الخ مانا فرع ىلا ءاجدو مل !ءاصعف نمايد ران (ىورب) هتيدوبعفلا
 ”ىلع ىلعهنل دةمطاف مث ةمطاف ىلع هلدالالب نا ثىئمهلعأوهف لال, نمهبلطارعلاةةمك]وسرؤالشاا

 ىلرمستوال اذ#ف لجرلا لاقذ هقالخا كل فص ؟ىّتح امندلا عام ىف فص لاه هع انلع لسا إف مال سلا هملع
 فضأف كف ليلق اندلا عامم لق لاه ثردح هّثلق لعل ادهثدقو اد دلا عام فص و نعتزع ىلع لاق

 قافئادشا ىو لاه ىلاعت هناكذ مظع قل ىلعل كناو لاه ثمح ميظعهنأب ىلاغت هللا دهثدق و ىبنلاقالخا |

 :هر داعو هيأ داذهنا ىنعملا نال مذلا ىف غلب ذهن أ (اه.نانثو) قهلاو لهذا نيعّلا دوةندودعلا نعةيدومع

 هنامالسلا هيلع ىلعزع (ىور) ةالضلانعىبتنملكل فيوختاذهنا(اهئلانو) ىريزم لكى هتف
 لدقف كا 3 لعفي لسو هملع هنا ىلص هللا ل وسر تب ًارام لاةف دمعل !ةالص لبق نولصد ام اوقا ىلا ىف ىار

 -كأآ نعى ونلانح رصيف ىلءاذا اد.ءىهذ ىذلا تدأراهلوق تحت لخدانأ ىدخا لا.ةفمهاهنتالاه 0 ْش
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 هنعل هإعلو ىممركا ةهكع نسل لاه هنا ىوريو ةكم ىف هتساير وهل امباززعتوأن امغطدادز كلذ د_:ءوهفربكتلا
 لئاوأ نهةروسا هذه تسل هنا معز نم مهملوقلااذهبنولئابقلا مم كالا كي رو هلوةلادر كلذ لاه هللا

 نأسف كلذدعب ةمقباا تا زن الوأ تازنذر وسلا لأ نمتانآ حن وكيت أ لمتحي لاك نم مهن لونا
 هت ارعأب ناك اغا تايسالا فيلأت نال ةرو.#لا لو أ ىلا كلذ مضي ملسو هيلع هنا ىلص”ىنلا سعأ مى هج أ
 ىلا مومطمو» ني رمسفملا دنع لزنامرخآ هناا هيف نوع رتاموياوقتن او ىلاعت لوق نا ىرئالأ ىلاسعت

 اناسنالا هله . الاءذ_هقروك ذملانانالانمدارملا نأ (ىفاثلا ل وقلا) ليوا نامزب هلق لزنام
 ٠ نأنب ىلاعت هنالرهاظلا بسحب برق لولا اذهنأالا تاناورلا بسحب رهظاناكناو ( لوتالالوقااو)
 هناقهبلعةمعتلا فدا ازوءانغا اذا اه رك ذانم دق ىلا معنلاب هملع معنأو ةقلع نم هقاخ هنا عم هناك
 دكأ ىلاصت هنا مةقر طااهده.٠ نءرحزو دعو كل دو سفنلا ىوه عاستاو ىصانعملا ف دارو ابو ىئطب

 لمعلا نم هنم ناك ام ىلع ةيس احلا عّدف هاوس كلام ال ثدح ىلا ىأ ىعح .رلا كير ىلا نا هلوقب رحزلا اذه
 ْ هللا ةمسعتر نكنلرحزو عدرهنا(اهدحأ) ءوبو هيفالك هل اوت( ةمناشلا هل 5ل1) كلذ بسم ةذخاؤملاو

 ظ نمهقا> ىذلاوه هتان أن اسنالا لءيالالكل ئاقم لاق( اهينانو و) هبلع مالكا ةلال دارك ذن )ناو هنايغط»
 ْ ايندلا بح ىف بلقلا قرغ#5_سمريسووريكتيف ىتطبأ. >غهنروريص دنع هنال كال ذو ل هللا د_ىب هلعو ةقلعلا

 ظ هنالاة ىععانهه الكت ماع .ل 1 بح اص ىناسر شا 71 ذ(اهثلان' دا اهيفلمأَتي الو لاوحالا هذه ىركفّالذ
 ةهلشسملا) رمقلاو ىا ىئعم هنا وعز مهن رمتتلاو الكف هولاه اك اذهو هلا در الك وكن هدعبالو هلق سدأ
 ةرولاةمدةمىفرك ذا ل ىلا عت هنلانأ ةن"ال هذه ىف مالكل قم ةتودرُلا وربكمل اوه نامغطلا( ةثلاشلا
 اهةثاقح ىلعفةيالو اهيلع علطيال نأ لقاعلا ن ءدعبي ثدحي ةمككلاوةردقلا ودمر دل ا ىلعةرهاظ لئالد
 هنافةردنقااو ةورئلاو هاماو لاملا,لاغتثالاو اينادلا بح وهو اهنع "لذغلا ىف يلمالا بي دااوهامع اهعبلا

 ىلا بهذا هق-ىف ىلا سعت هللا اسقف ةببوبرلا دا نوعرف نا لق ناف كلذالا نة قلنا ىف باقلا ىمعا بسال

 هو+و هش اناق ةدايزلا هذه ىف بيل اا ماللا ءذهبهدك ا تطنا لهج بأ ىركذ انهو ىتط هنا نوعرذ

 ةلدال ا هماع ضرع نأ لبو ىبءوم هاسةلي ن نأ لمق كل ذو ىط هنا نوعر :ىلا هذا ىنوا لاه هنا(اهدحأ)

 نأ(اهننان و)درلا أ قا هلعّدر نم هلوسرل ةملسن ةي.الاءذهرت ذىلاعت هنافانههامأو ةبب وبرلا دي نأ لبقو

 هر "ا ذياللو مالسل دلع ىموم لّدقل ضر عمل ناك امو لولا ىلع هرفكد يزين اك ام مجانا لاك عمنوعر١

 نوعرفنا (اهثلانثو) هءاذياو لو هيلعدقلا ىلص "ىذا لف دصتي ناكه هاج هلق عم وهذ له> هو
 هةمررخآى لاهو ءابصف ىنا اد سح ناك لوجو امأو تّمآ ارخال اهو الوز ا مسا مها

 برسلملا نكسحا نبإ اوسراناكن ا واما ( اهعبادو ) . هنمىلاضغبادساالو توماىنا ادت ىعاوغاب

 اذهاذ 8 آلان هتمءثوصي ليهدي ن وصدام قوق هس« نوصي لقاعلاو نيعلا 'هلراقمق دملاك ب مياكلا 'هلب اهم ىف

 لاق (قوالاهلثلا) لئاسمهمفف (ىغتساءازنأ) ىلاعت لوقامأ رثك رول معلا
 امناءارفلا لاق (ةيناغلا لمسملا) مم انعم : ًارن |نوغطَتدل مكنآ لاقي امماللا فذ 2 ءارنال سةحالا

 نطااو ماريشواعما عدت. لت ىتلالامذالا نم ىآرثال هسفن تق لايك هسفن كار لقب لوء؟رنأ لاف

 نم ىغيساةار نا هلوةث ى: ةهسحو ىتندظو ايار لوقف سنا ادهن مسوفنلا حرطت برعلاو نأ طاف

 ةياالا نمدارملاو هير نعءهلامع يم غتسا (امهدحأ ) ن اهجو ىنغتسا هلوقىف ( ةالاسشل !هلّمسملا) بايام

 سلا ناك هناف مالا هساعناملسك ا«ضاودال دي زيالف ةورثل لاشي دةناسنالاّن الل ررالاو»

 معي لقاسعلا لب هلاومأ ةرثكسس عم يقطين وعيب نعجرلا دو انكيس سلا نكس لوقيو نكي اي -
 امأو هسفن ةمالسسالا ىن:.ال هرقذ لاف هنالهرقذ لاح هم ىلا عت هقناىلا ةجاسرثك_ |نوكي ىئغل ا دنءهلا
 ( بلطا | نيس ىغة#سا نيسن ا وهو ثلاث هو هب . الا قو ةكماامعو هلامو سفن همالس عن هنأاف ىغاا لاح ىف

 ١ ىنغااو ةورثاا تان )باطلا ىف ديالا تاذيو هّيلط اهمال غلا تلات انغاهسفنناىارناسنالا نأ ىئءملاو
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 سل

 ةهةدسد



 ةهؤمو :

 | ًاطرودلدقي ىذلاوهدمشذملت لب هقئعأطيوا اد ل دقي هلا لوةيامىلا لهجوبالصي نا الك (انءاند) ا :

 مثيلا هناكنف لعياسع عقتن.ال ناك اذا نكسل لءيناكن او ئرب هللا نا لعبال الكل تتم لاق (اوتلاو) ندا ١
 هل اوقى(ىلوالا هل كسا ا) لث اصدق و( ةئطاخ ةيذاكة مصان ةمصانل اء اعف نأ ) هيف وفاع ىأ ( هت ل نئا) لاق
 ةّدشب هيد حو ئذل | ىلع ضيقلا عفلاورانلا ىلا اهم هذبصتشلو هتدصان ند خانل (اضدحا )وج واعفنلا]

 ثدوسنا (اهثلانو) هه>-و نمطلئا كب رضلا عفسلا(اهيناثو) مادقالاو ىصا وذاانذ وفدا اوةكودو ْ ا
 هنالث عفكاولاقرانلا هتعفس دق ةرشدلا ن ولريغيا ريسياسقلر ال ا هّنعفل اذاءوشللل وةنلءلخلا لاق هيو 1

 ةمالعهحولادبوستف "هله او نيد اق داوسةعفسأ اولاهاهداوسا كلذ, ت.عءردقا ااهلععضوراحا : ١

 (اهسماخو )ل هج وأ هلا عوطرمل ا ىلع همس هل اوقىف سابعا لاهت كمنمسنل (اهعيارو)ةئاعالاو لالذألا 00
 لاقام دكتالملاو هللاوهلعفلا اذهل لعافلاىاةدّدش ان ونلاننعفسنائرق (ةئاثلاةلمسملا) هتلدنلا] ١
 ىذلااناد#ا.ىلاعت هللالوةيىأ نعفسالدوع سم نباًارقو ننمؤملالاصولو ربجوءالوموههللانأف . 1

 نوكي نأ ل مدح عفا اذه (ةثل املا ”هلثلا) ةئيكسل الزنا ىذلا وهل دبا ىذلا وحءريظ ءتاهاىلاأ
 (اهدخأ) هوجو ىلعاشيأ اذ_هوازذلا ف هنمدارنوكس,نأوةرخ الافرانلاىلاهئمدارأا || ٠

 هلع ل ريح ةسعأوةروسلا هذهىلاعت هللا لزناف هقنعن أطال ىلسد هني رن الافامل]و-اأنأىوزامأ] '
 هنماندالف هةنعأطتل لهجو ؟هملا ادعف لءةفاهرتآى ادح اس هتركعو له ىف لءاغأر ةي نأ: مالساا
 ناكل مش وىمقتلال هلا كش ل ١ ارغاقالش هند و ىس نا ننام 1 فقالا رز هسقع ىلع نك

 نوكيفردبمولدارملانوكينأ (ىناشلاو) دسالاةروصى هفتك ىلع مالا امهيلغل.ئاكمءو لئربج
 مهنك-مرجال د اعانإف ىنهنلا ىلا داعا ذا لّدَملا ىلا هنو ىتح هتيصان نم نيممدملا نكمي ىلاعت هئانذر اش كلذ
 اهأرقي نم هياعصال مالسل !هءلع لاه ن آرقا املع نحرلا ةروس تازنا مل هنأ ىورر دب موب هتيصان نم ىلاعقهلا
 هتلعمسلساف هللا لوسرانانالاق ودوع مننا مانقذ مهتيذأ ةفاخم اولقانتف شب رق ءاسؤر ىل_عمدكتم
 مال_سلا هيلع ناكو هل ن ذأ نأ ىلا كل ذكا اكاانمث د وعسمنباالا مد فم اعاهأ أردد نم لاه مثماللا

 خفاف ةيعكصلا لو نيعةجت مهارفم ديلا لصو هنا عهتئجرغصو هفعض نمل_ءيناكان هما قسسأ]
 مالا هيلع <ىبنلاهآرالف عمدت هنيعو فرصناف هامداو هنذا قشفهمطلذلهجو:أماقف ةروسلاةءارقأأا

 كدخذت لد زيان لاسقفا رشد ماك اضْئ مالسأا هءلع لد ريحا ذافأم زوغم هسأرقرطأو هلق قز

 داهللا ىف ظل نوكي نأ دوعسم ناس ةلازدب م ون نولبسملا رسفطالةلعتسلا ىكي دوعسهنباو

 دخاف نيد_هاحلا باونل انت كنافدلة قاف قم رهنثاكن م ىنرااىقفسقلاو ككرذ_تم السلا هماعلابةف

 مررت ||| ديعب نم هرانم ىلع ع رلا عضوف هي ذؤبف ةؤة بن وكت فافنرود عو رص ل-هج وبأ اذاف ىلتقلاعلاطي
 ليعا ه«ةءدضادر داص ىل_ءدعصب نار دقن (هزع فرعا مث موطرخلا ىلع هوسس هلوق ىعم اه طاوس

 مالسالادوعسم نيالا امهص قت م تنقنرا دل محغلا يوران لاق لد هج وأ اراتلا هل هملا قترأف
0 

 ضغبا دح أ الو ىف امس ىف هنم ىلا ضغبا د_>أ نكي مل هنا كليحاص غلب ىلهوبأ للاسقف هتسبلع ىلع دالوولهغي
 لاق هناف ىسومنوءرف نم أ وعرف لاه لاا ذ عممامل مال سلا هملع هنأ ىورذ قام لاح ىف هنمنىلا
 ردقي لهسأرعطقالف عطقا ودأ هنالاذه قيس اذ عطقادوء«سمنبال لاه م اوءداز دقوه و تنم

 (اهد_حأ) .هوجول للا ىلع ىوةيال نأ ل_>ال اةرعض هقلشاما هناصس يكسجلل ا ىلءاو زج ىلع

 روك ذملادعولا قةحتأ(ثلاننااو) نذالاننذالا ص: ةءفنذالا ثا (ىناشلاو) رك باكلاو باكمنا]
 طمخلا لهو هيدا ىش قطر لانا دوءسم نب انا ماهم 3م ىلع سأرلا كلر ف ةسصا ا اناعفنل هلو شب[ 3
 نكلتذابنذ اد ممال وقيو كدضي هيدي ناب لب ربجو لو هلع هلفا ىلص هلل لور ىلا هرحبب لجو هب 1 |

 ةمصاتلاناعفسناهلوق ىى_عموهو اظذلال ىبعم هتاقن لوج ىفأ لةم ىف ىوراماذهذنذالا عمان ههسأرلا اة

 هجولا نعانهه نك ىلاعت هنا ْثة.هانرعشلا ناكم ىعسادقو ةبيطارعش ةمصانلا (ةعبا رلا هدا ) ْ 3

 0 سوا واب
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 هضمهذ#

 | نم هدسأر عفرين يح ىلص ا لوي اف سوبوب أهل لأهنيح لد ءهلابدالا اذه: مدي خرم ةالصنا|

 هلال وبوبأنظبا (اهعبادو) ىهنلاحرصي لو دهب و دملا كلا رلوةيلاهى رفغا مهللا عوكرلا
 مسهواناالامهيصحالام نيف ذك الما نمىلودح او درعا د# نا هريغا دج اسد أ ال ىلد ددسن لول

 ةباككل ا هربطت فر عمريكتنل | عمنا لوقب ىنلا نا شل ميخفتهلا (اه-سماغو) عييسنلاوةالسمل1ىفامئاد

 لاه مث هلل ادع ماقال هناو هد #يع ىلع لزنا ه دمعي ىرمس أرك ذهقمس لو نآرقلا ىلءتاجر دةااةروسف

 ناباطخ تبأراهلوق (ىلوالا هلم لأ) لئاسم همقو (ىوتتلا,ىهاوأ ىدهلا ىلعناكناتدأرأ) ىلاعت |

 ىذااتيأرا هلوةوهو لوالا نأ هملع لءادلاو مال لاو ةالصلا هيلع ىبنلل باطخ هنا (لوالا)ناهجوهمف
 ولذ مالا اوةالصل اهملع ىبنال ىل وو بذكْن ا ثيأراهلوق ةوهو ثلاثا او لسو هيلع هللا ىلص ”ىبمالا دبع ىهنر
 و هرفاكلا اذه ناكنا توا رادتا ىلاعت هللا لوقد نسما ملفنا | نع مالكا حركت ىننل اريخأ طسولا انلهد

 لأ كلذ قيلي ناكام ا هسفن رمأب ل غتشاو ىدها! ىلعر اصنا ت ءأرا لوقي هناكلبتتسملا ىلا ةداشا ناكول لقد

 هللانر ةكلا٠ نء هلاريسخ كل ذ ناك امأىوةلاءرمالاو ىد_هلاو نيدلا رات اولف ةورثو ذ لقاع لحروهذا

 ْ اا رمان عنقو ةيلاسعلا بتارملا هسفن ىلءتوف فكه ملع فولت لو.ةيىلاعت هناك هّتعاطو هتم د نع ىبنلاو

 نيب ماهت ىذا ىلوملاكو مولط او مل اظال ده ثملاك ىلاعت هنن اًنالر فاكللل باطخ هنا ( ىناثا !لوقلا) ةئيئدلا
 ىناللامالفت "صاذهو :”ىماذه بطافن هلع ىذملاو ىذا مدنعرض» ىذا 1 اهاكونادبعهيدي
 ظ ( ىدههنالم تاك ارناكايتبأد) لافوفاكلا ىلا كلذدسعب تفنا لسإلا ادم ينيكتلا تارا
 ال1 لووك ذلانا اوهو لاؤسانهه (ةيناشلاةلكسسملا) كلذ عم ءاهنتأ ىوةنلابا سعأ لا ىلا ةئاعدو

 7 ناكناتءاراهوقوهونامأ انههروك ذملاو ىلصاذا ادمع ىهس ىذلا تد :اراهلوقو»و ةالصااو هنأ الا

 نأ (اهدحأ) هوجو نمهءاوج ىوتتلانماوأ وقوهواسنانأ ثويلا مضل: ةالهلا لعف ىف ىدهلا ىلع
 ١١ هليا ىلاءاعدماو ةالملانارهالا نادهوهمالسل او ةالصلا هءاعلوسرلا لاهذا نم لهس ىلا ىلع قش ىذلا

 | حالصا فاما نيمادح ا ىفالا دب وبال ناكمال سل او ةالنصلا هلع "ىلا نأ ( اهنان'و) انههامهرك ذم ريإلت
 : هن اللمع ىف نأك مالسلا هيلع هلا( اهثلانثو) ىوةتلان مالا, كلذو هريغحالصا ىف وأ 5 الصلا لعشب كلذو هسفن

 | ةالساا لعق ناكف ناسعالا ىلا لمهف هما ةقربناك ة الصاا فوهو ءآر نم لكن ال ىوةتلان|سهآو ىدولا ىلع

 نالوةهشو (ىلوبو بذكن ا تيارا)ىلاعت لاه مث لوقااناسابةوعدلا ننهيوقا اوهو لعفا !نا ماد ةوعد |

 هذه ل وأ ىفاه .ركذ تلا لئالدلا نال كلذو مالسلا وةالصلاهيلعلوسرلا عم باطخ هنا (لوالالوقلا)
 نذافرها هقسو لاب ل ءذمالوم ةمدخ نمدبعا عنمنأ قم ةيب دمام دس الكود رهاظ ةءادةروسلا ْ

 إل ىلع هنا يللا هلة هن لهي الوم ةمدخ نع هريغ عنم لب هالوم م دش نع ىلونو لئالدلا كلن بذكن ملك
 لئالدلا كلَ رفاكلا اذه بذكن ادمان تيرا هلوسراىلاعت لاه اذهافا دانعالا كلذ لعفت ال هناو لطانلا
 نءكلذ هرج نيالذ أ اهلعيو ةصيشلا لاعالا هذه هنم ى نب هللا نا هلةعب لعب ملا هقلاخ ةمدخ نعى وهو ةصخاولا

 هتلانايزعيال أس ومو أ ايذاكد بر ذاك انناكنا ىف :مملاو رذاكلل باطخ هنا (ىناثلاو) ةحمقلا لاعال اهذه

 دوصقملا راوتر يدي حادا 3-4

 هلع نع ب زعيال لاع لموجال ميكح م تامولعملا عسي ملاعىلاعت هنا ىءملاورمنلاو ريش“ ايدي دهتا اًهيالا ن

 اديدش افيوذتاذهن وكف هماسقب هلا دا لك» ءازج لصو نأو ديالف“ امسلا قالو ضرالا ىةرذلاقثم

 نم لكشف ل :هج ىنأ قد ىف تازن ناو . الاهزه هبي املا هلمسملا) ةعاطلا لهالا مظع اسغرتو ةاهعال

 هيوصخملا رادلا ىف ةالصاانم عذملا سماع مزاب الو دمع ولااذ_هىف له ىباكي رشو هذ هللأ ةعاط نبع ىلمن
 ْ موصو للا مامق ن نءوهدمع عنب ىلوملا مزلب ءالو ةصعملاوهو ةالصا اريغدنع ىهنملاّنال ةهو ركملا تاقدالاو

 ىلاعتلاه مث هيرذدابعلاضغبال هير نذاب هتهلصم٠اة.ةمال كل ذّنال فاكسشعالا نعمتجوزو عوطتلا
 تاللا ةدابعب هه او ىلانعت هنثا ةدادع نع ه. .منعدل عنمو لهج ىلال عد ردنا (اهدحأ) وجو هيشو .(الك) (
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 اننازئاانا دارا نا ىل_عنورمسغملا عججا (ىلوالا"للمسملا) لثاسم هيفا (ردقلا هلل ىفهانازئاانا) 1 1

 رهاطلا هو« نودهريسفت ءاسننا (ىاشلاو )ريغ نو دهب اص د]ءبو هبل |هل ارا دئسا هنا (اه دح ا هج وأ 1 ا
 ف لو له> ىلا ميسا اركذي [ةم22!ةروسل ىف هنا ى رتالأ عب رصتلانعءانغ:الاو ةها ا ةةداهش ١ ا

 ةفيلخ ضرالا ىف لءاجنا هلوةكفاعضاولا ضعب لاق ىلامثهنا (ةئاثلاةلئسملا) هيقلزتآىذلا|| ٠١ تقولا ييظمت(ثلاثا اوان هه اذكف هن رهشاتوأ ارك ذيل م وكلا تغلب اذاالؤاذ هلوقو هراهتشالدا ىلع[ ْ ١

 نوكرف هقحف صقن هنع ينغتسم هنوكو مهنم داو لك ن ءمهتمدحاو لكب ئغتسسالل اكل ىلءارداق ||

 (اهدحأه وو هقانلقام وه لزنأ هنانلعلا عم ردقلا لل ىف لزرنآ هنا ىعمأم لدق نا (ةثلاثلا هلمدملا) مبا ا ا
 ءامسىلا لزنا سابع نما لاك (ىناشلاو) ناضمر ىف ناك ثعبملاكالردقلا لما هلازئا دبا ىبعشلال اه

 ءام بئا.ةكوهو هبال مهى ع ما نكن ل هنالضرالا ىلا هلانرناكءا سلا ىلا هلارنا نا لوةنانأل لازتالا ||| ا

 | هلم فركذلا اذهانازئ أر دقتلا نا باوما ىف (ثلاثا !هحولاو) انهاضهلازناككانهنآرقلا هلازئافافقسأ|

 مسا تفلاور دصم نيكةلايهناالا دحاوردقأ اوردةلاوردتب ءانتلش عيش لكنا لارومالانمهتتاهسشبامأ|
 ناسةنالوةدانزريغنمهري_غءةاواسم ىلءئثل!لعحوهوريد_ةئلا ىنععةغنلاىفردقلا”ىداولا لاه

 لاق ماكالاورومالاريدقنةهللامتا(اهدحأ) هوجو ىلءردقتلاةءل للمال هذه تمم“ ملهنا فاول ةخاوأأ

 كإ:ىفةكتالملل ريداسةملا التر اهظادارملال ب لزالا ف ضرالاو تاوءدلا ىاذ نأ ل قريداةاردقىلاعت ا 0 1

 لاه هنا ىرهزلا نعل: (ىناثلا) ءالعلاةماعراشخالوتلااذهو ظوفملا حوا !ىفاهبتك,ن أب هلمللا ل
 اهل_لهلوق هملع لديو فرمثو ةلزخمىأنالف دنءردقنالفامهاوق نمفرشلاو ةمظعلاةلملردقلا هلل
 اف فأن مى لعافلاىلاكلذعجربنأ (امهدحأ) نيهيبولة<اذهم ربش فا نمريخردقلا|||

 ص111 11111 1 1 1 1 1

 ناقد

 دوسلا,ه ها ىلاعت هناكنف انا ةمنامزلاذخ ا نم كلان امر ىتح هنهلهجإبا ان برتق او دهان دست
 هسءنمناكرفاكلا ناو ظيغل !داددزال يوما بوسااو رافكلا ممم ظيسغملهلوةكرفاكلا ظءغدادزيل
 لج انأ نه ثم برتقاو كل ذدنع لاق مث متادوذسلا ةدهاشم دفع هيسضغو هظغنوكش مامقلا نم
 لعأهللاو هنأ ثار اةدكساو هب مك اذهو هسغنب لوةشمدجاسلجرلا ناف هدلعكمدق عضو

 ةيكمتانآ سر دقلا ةروس .

 «(يحرلانجرلا هتامس)
 ها

 هنالثنمتارقا امظع ىلسع ل ديبمكرتلإ اذه نالركذلان عب رمدتلا رتىلا.عت هنكلور دقل "هلل ىف نآرقلا

 رثوكلا ل انيطعأ انااحونا ل سرأ ان اركذل ابنت نان ارثدقلا "هلل فانا انا هلو ةكانا عضاوما ضع: فو ا
 ةدحو ىلع تادلثالدلا نال لاسم عجل ىل_ء لوو مظعتلا هدد ارب ةرانو عجل هيدارب ةرانانا وق الع او ١

 مهنمد باو لكن اكو لهنال ةمسها "الا نعمه مدح او لك ةمتر تطخغ ال ةرثك ةهيل الا ىف ناكول هنالو عئاصلا
 همس يسسسسلل :

 ىلعال ميغ دل ا ىلع لونان هل اوقناانلعفاصقان ناكلاكلا ىلعءار داف مهتم دحا و لكوترك ملناو اصقان لكلا 1

 هلوقىف "لك لا ءذهانركذ دقو مولا عقاوم مس-ةأ الذ لاه اك امو ٌضرالا ىلا م ردقاا"هلمل لاس دلا

 مهول هقالظ ا نالءامل اىلا هانلزنأ لقد ل لل وَقلا اذه ىلعف لا دال نأ رّدلاهمف لزنأ ىذلاناذمررهث

 نك لوزن ىلا مهقو كين أ اسنالا٠ام-ىلاهلازناو هس رقْنم ضرغلالا.ة يو أن الف هاج لاشي دليلا اون ىلا |||
 لاق امهّدعل اطم ىلا هقوّثدادزر هناف همأو أ ءدااولرو ثنم عع ريذللا عع |

 1 رابدلا نمراندلاتئداؤا» امون قولا نوكيام حربأو :
 ءامسلااناعحو لاقام ةميزو فةسانإو نكسم مهل ىهذةكتالملا نو وانس كلرتشا اك ءامسلا نالاذ هو |

 هدارااوار دقر دقأ تردقردصمر دقاا (ةعبارلا هلكسملا) اهفرسش نام وردقلا ل1 ةلضن ىف ىاردقاا |[

 ”هلمللا هذه ل ىلا ةنام اوءاماوقزرو رطم نم ةنسلا كل لك ىن وكلا امردق هتانا سامعنما نءءاطع

 0 ةناقلمللا كال: ىف ث دال هللارب دقن نا ملعاو ريكح سه لكى رغب اهي ىلا هلوقدريظنو ةبنث الا ةنسلا نما
1 
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 .اهينبطت او ةمسصانل اكلت لمسرتب ماقعال اديد 5 ن اكسسص للهانأ نا هيف بدسلا لءاو ةيسصالا,سأرلاو |
 :| (ةماجلاةءلكسملا) هدولا عماهدو هنا ىلاسعت هللاءريسخاف اهدي اوشة اضيأ موي ناك امبرو

 ل اوهعارتكلا تاذ كد_دعةفو ملال بيانا 5 وةدىلاعت 2 د رعملاف رع ةصانلا ف ةرعىلاعت

 | ! ىلا هز هن ا ىلع اذ اكن اكمنال ب ذكلا»فصوامغ اوالعذ ةئطاخ الوق هب ةيذاك ةمصانئأو ةيصاناب اقص مدذع

 .اذهلهأرثك أنا لاق ثا هيذكلبقو "ىذي سلوا با ذكو ارحاس م[ ىف هلوسر ىلءايذاكو اد لسرب ل هنأ ف

 ' لكم ًاءالىلاعتهقا لاه ىلاسعت هللا ىلع درماببح اص نال ةئطاخ اهماب ةيسصانلا ىصوو ايدان ىداولا
 ' امووذوخ ابر ٌئطخلاوذوْخأم ب بتقاسعم ْيطااتا نأ ْع ّئطخلاو ليال ان قرفلاو نوئطالاالا

 ش (ةسداسلا هلكسملا) 5 ةرطان اهبرىلا ىلاعتهاوق ىف 3 ةرطانامامءوجولا فصو اك ذاك ةئطاسلا ةم ةيصانلا

 (ةعباسلا هلمشسملا)ةدئافب تلقتساف تفصو اهنال ركن ىهو ةفرعملا نماهلا ديازاجو ةمصانلا ن :لضبما
 املمالسلا هيلعلوسرلا نأ لع او مشل ا ىلع مه الكر بنل, ةلصانو ةيصان هرب دقدلاو عذرلا ةيصانكرق

 رخهافاددان ىداولا اذهرثك الىناو ىندد مني دما لاق تان الا هذه هملعالت و لهحىنال لولا ىف اظاغأ

 | لئاسمهسيفو (ةلا هزل عدن سم هيدان علف ) ىلا ع اوقلزنذ هماط» نول كس ًاءاوناك ن يذلا هتءامم
 / لهأ ىأ هيدانة دبع وأ لاف ركنا امكيدانىف نو أ:وهلوقد نعى دان لاريسفتيهدق (ىلوالا هلكسسملا)
 ,تالايدان ىغ#و 00 هبة نوك قاد انناكملاو عدبل دالو ىدانلالهأ ىداالا نمدار 18 ”هلولابو هساحت

 أ هلال يدان ع «ل.ةورواشنلل اهيفنوعم_تاوناكو وع هو دالاراد هئمو ةوديواو دنهسل نود: .موّدلا

 تكلس ا ورمصتسف كعز ىف عاف دلاو مركل !لهأ عا ىأم كلا لمدس ىلع كلل ذركة دول او ىدنلا س 5-2

 سن انمدرق« لكحس وهو هتعفداذا دنيز نمولصأو ةمنيز ةمن ايزل اد اودربملاو ةدسع وأ لاق (ةساشلا
 يانزاااهدساو موضعي لاف شفخالا لاهو دي رفع ةمبز نالف لاسة. هب رةعربدقتلاو ىعملا ىف هلدمو ندوأ
 | "ل4بانو دي دابعو لس انأ لثم برعلا ةغليف هلدحاو ال ىذلا عب انم اذ نورخ[لاهو نيزلا نورخ لاهو

 | ضرالاىف مهلجرأ خوجة نزخ مه لتاةملافو ةديدش ةَوقب ن وصوص مهما كشالو باذعلاةكدالمدارا اف
 ةك_ةالمودادشلا ظالغلا دك الملا مهوب درعلا م ااكىف ط رثلامهةيلا ارزلا ةدادق لاهو ءاعسلا ف موسورو

 (لوالا)نالوقذيالا ىف(ةئلاسثلا للا هايم و او سوما

 ةنانزلاوعدن نك كلذ لعنول هناف دم ”لطابمىف ممم نيءتسسو هراسنأ وعدي هنأ نمهركذام لعفملف ىأ

 اداه لبقو ة المل .اعم هتعاس نم ةمنانزلا هندخال هي داناعدول سامع نبا لاق مههموقو هيدال ةقاطال نيدملا

 ةدن هزلا نير امخا اذه لب ليقور دموي ذ يل بعف دفو باكلاك نال فرجينايىلا عتق نمرابخا

 عداسسو ةمصانلاباعفسنل ىأاريسخ توام دقن الا ىف نأ (ىناشل!لوقلا) رالنلاىلا:ةرخآ الا ىف هنوردع

 ىلع ل دن هردانعدملف هلوق ىف ءاغلا (ةمدارلا هلمسملا) ؛ ةوعنملف دئلح هيدانوهعدبلف ةرخا الاىفةمنازلا

 ةينانزلا ةوعد هلع بترتلال ذر ذاك |لعف مو هموقو ه.دان وعد ىلءر ةاكلل اضي رت نوكب اذه نالزملا

 لوجمجلا ىلع يدّس ىرق 0 (ةسمالا 'هلةسملا) لوسرا: ردم روهظ ىلع لد كلذ ىلعر ةاكلاىرت<ملالف

 : ملسو هيلعهلا لصلوسرلا ةراثددنءاصوصخو عوقولا بج اوهننا نم ىسعناف كشلا تسل نيسل اهدهو

 (الك )لاف منيح دعبولو كنرمصنال مالسلا هيلعهلوق ن مدار اوه نيسلا :دئاق لعاوهو دعن مدل مقتنهنأب

 ناو هوعفس رن !.هاعد نّئاو هيد انوع دب هنأ ن ,« ه.فادتأم ىلا لسد ن ينير تون ببال عدرو»و

 ليقوةاللا نع كاهن نيحهل كدعاط نم ىةرام لاس: نا لةدو كمواق. نأ نمر او لذ وهو هورصن,

 ه.دارأ ليوأتلا له ارثك أد :ءو (دصماو )نيذكملا عطقالف هلْوَدك وهو ( هعطتال) ل اهتم هعطتالالا ءانعم

 ٌلرص انو كي وكي وةمهق ا نافود_ىلاادهىفذل ركن ل_ةياواعالباو العؤ ىلاعت هللا ةدامع ىلع رذود لص

 دارملاو ( برتسقاو) لاف مث ةالصا !ىفدودصسلا سفثدارملا لب نورخآ لاهو عو ضل ادارأا لب مهضعب لافو

 داراامهضعب لاقو دحم اذا هير نمدرعلا نوكيام برقا ثي دا فو كيز نم زن ابرق ل دوس غم او
 0 و رب رس ب وس دسم سس حسام

 ددضم| .

 5 هن

 احلل تصس٠س7٠٠٠ اي سس للم

 عم سس 0

 ا
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 4 ضي عبس سو ا 13

 ةعستردقلا هلي لاق هلا سايعنبا نغابضيأ لفن (اهتلاثؤ) نورشعلاو ةعباسلااهنا لعل دقةعبسلا ||| ٠١

 ائءدي دا يفو ةمظعت راشد اهم الاءزه (ةمئانلا "هللا )هب وم :دلاتاداعسلا كل نم ١

 مالا ميل لع ةززانمل عال هملعد4و ةكاذهو ةيريختار دق نيس .لوريخ "هلام هده نارك دىلاعت هنانيوهذ | ١ ١

 ْ اذه كك مس-لوقي ةناكل ضف لاق لد هلع لثم لقي ةماقلا مولا تمأ لمع نمل شفادو دبع يور عمأ ْ ١

 أ ةماسشلاموءاحيلا ئورب ار دق نيثالئ اسس هناكذ ناس اهلاثما ارهشلا امخنأ نمو ةريثك رانعأ قرر هناكتش ا

 ا

0 ََ 8 0 . , 5 00 
 ١ تاكيسل!اذهلف نو درءياون اكس ,منا مويف تناو مهيذعماهللاناكامو هوة نينمآا واكدت ةماو | 00
 بت ا

 ا نى ىوردقت رمد ةعسابدل ام اور دب ةعقو ارتصمص تناك "هل ءآاهمال ريع ةعيس هلل ىه لاف هناقئىرمصملا |

 م- افعل ا هءلع ىذلاو نيطأ او املا ثي د ه- ءلا”يفاشلالامدَةق نورعشءلاو ىداحلا "هل: .ءلاام أو اربخ هيف |

 نو الث ةروبسلا نا سان م نس | ثد دع (اهدحأ) ةغيعض تاراما هيف ورك ذو نورشعلاو عباس لالءلاهنا

 نول نم اع نرال لاه من ةباصعلا لأس رعنأىود (اهنانثفإ اهتمنوريشعلاو ةعباسل ا ىه ىف هل اوقو ةماكأ| |
 ادهنال وةتكلءار علاهفاندالوأ ترضح امو نيرحاهاادالوا ترض-ا تدان" نيديز لاو صاوغاأ

 هملارثولا بح درت استقال داوبسإلا بما لرصوعوو دلأم و هذع ن نكححاو مالغ |

 ءانمالاو فاوطلاددءوزانلات اكردو عويسال اوعبسسلا نيضرالاو عسا !تاوعسل ارك دف ةعيتسلا | ا

 0 0 . صانععل ا بأ ن بن اننعل ناكمنا (اهعبارو) نب رشعلاو عدا انوكتف تارمثالثروك دموهو فرحأ ||
 . ب ٍ ةعب اس || ىف اذا ىلعاف ”هل#للا كلت ت تناك اذا لاقرهثا !نم لا هواميذعيرهلاناىالومانلاسةنمالغ| ]!

 2 ل روشلا اذه تاعاط ينضب شال لات ةريخ الالاف مامأو نام رنمنوريشعلا و 10 ١

 7” 0 رهشلا ل وأ نم قدعأ امددءب ناضءررخآىف قدعيثي دا ىفىور لال ذاو دمك ,رخآ ومد اكناضم رلوأ
 مج لو | تاع دقوريص' هلمأ ىهفدلو هلت ام ن .5قا رفلاهلماةريسخالاور كش هلمل ىهفركذ هلداو نك مالا "هل. الا لب |

 |١ اهلضن باعك بارد دات لو سعب (ردقلا إبلاملاردأامو) ىلاهت لاق ركل اوريصا | نيبام قزف هلابس +
 أ

 ٠

 إ (رهش تن ندراجام ديس الدراز( هوه :نالث ساهل سةنب قاصتلا شاعر دقوا ردا

 ْ سيئر“ 0 00 كر 0 0 ورح لتاتخ لو ا

 | ىح لدا موقب لجو لمئارسا بى ناك ضان لأ (اهنانثف) ريدا عاونأو قازرالاو عفانملان اوك ظ

 ْ كزناف تلد نم غيوم ل3 لو هنلع هللا سدت وحر تدع ربش فا كلذ لعن ىسي حدها مث عصي ا

 ١ |( ءاانثو يب ب يم 00 اره“ ا ها دع

 (اهءبادو) مالارب "اهسارهش فا ندرم ىل هوردولا لق ءاطعات الار اس هعلن املس لانا زمأ |

 ٌْ تدعنيئمؤااهوجو دوسمانمالسلا هماع ىلع نب نسعلل تاق لاه نز أم نب ىدسدع ن نءلضف نب مساقلا ىود |

 نو أ طي ةمما ىب همانم ف ىارملسو هملع هنا ىلص هللا لوسرن الاسف ةيواعم وعي فت ءدانق لل رلا اذه ىلا

 ظ ”رلمل ىف ءانلزن انا ىلاعت هلل !لزنأف هءلع كلذ قشف ةدرقل اور هربذم ىلع نوزني ةياور قو داو دعب دس او هريذم

 5 نعط رم * فاو هاذاف ةمماىب كلم اندس ة مسالا لاق ةماىب كلم عير نشا ندريخ هلوقةىلاردقلا |

 ( فا ًاركذياهلضف رك ذيال ىلاعث هنالددعب ةممأ نب مان فرهش فلآ نمركذام لانقفهوسولا ذه ىف قكاقلا | ْ
 تناك ةدما ىنبمايأ نال كل ذو فيعض نعلللا اذينعينام يار يو أى مانأو ةمومدمربش ا

 لضفأ هش  دلا تاداهسلا ف ىه ”هلماكدسطع أ اهتالوقيناعنشمالفةيوييدلاتاداعسلا بس ةملاماأ ْ ١
 8 :؛

 ةراسشدلا امم

 أ ةنس لكاهامسأ ن مو ند نينا عو اع ىلاعت هللا ديعاماكف اه اسمح أ ن نم نأ لءاو قازنب قاسلاو نزولا نم

 1 هباوث نوكمف ةنسنوعير أهلنا دبع دقو َةءالا هذه ع نم لجربءاجصو ةنسةئامعبرا هلا ديع ىذلا ىل.ةارتسالا»

 نوديعتت :رلدملا ةبوقعلا نو انك منكم بال لوقضرثك أ هياوت ىرأو لدعلا تا ىل,ئارمسالا لوقتشرثك أ

 سس سطس 1 ل 44 2 م” و
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 دئاز فرو دئازردق ”هلمللا كلى اهل تاعاطلا ىأ لعفلاىلا (ا.ممناثو) فرشوردقاذراصتاعا طلاب

 زدقاهاةما لغرد_قىذكامناسا لعر دقو 3 باك اهيف لزن هنالر د_هل اهلا تءء««قارولار ا نعو

 "هلل (ثااشاال وهلاو) تدسلااذهاتا م ثالثتر وسل اهدهىف ردقلا ةلئفاز ذا ىلاعت هلا زعل و

 1 ةنلدللا هذه قخأ ىلاعتهنا (ةسماسشلا ةهلئاسملا) ةكتالملان ء قيض:ضرالاناف قمضاا ىأردقلا

 ١ وغرب ىح تاعاطلا فهاضر ىخأ هناف ءاسشالا رئاس وخان ذكح اه انشأ اعتدنا (اهدحأ) هودول
 لكلا اومظءي ىّتس سانا نيبامث هلو قخأو لكلا نءاوزرتددل ىصاعملا ىف همضغ ىنخأو لكل ا ىف

 || ىو ءاممالا لك اومظعتل هظعالا مسالا ىنخ أو تاوعدلا لك ىفنارغل ا..!ءاعدلا ىف ةباحالا ىخأو
 الأ غو ةيوتلا ءاسقأ ع ىلع فاكملا ب ظاوسل ةدوتلا لوب ىنخأو لكل ىلءاولظف احمل ىطسولا اللا
 ||| ىلاعتهناك (اهبنانثف) تاضمر ىلاسل عج اومظعمل ةلمالا هذه ىنخأ ذك فاكملا فاضل توملاتقو

 ||| اذاكىلاول هتيانج ىنعت كا ذ تاعففر فكي سدا ءاع ءدرورغكىلء هدرنال لاق هيت لف تاريذتا ىلا قاس
 هنف تعط أ ناف ردقلا ل1 تلعاذالوق اة هناكف ىلا.ع3برلا ةحر لع سة لوسرلا ةجح راذه ناك

 باوتلا لاب سيت أ ناقعلا مقدو ره : فل ب اقع تيستك اهم تيصعنا ورهش فا با ون تدنك ١

 | تا(اهعادو) ةاهتحالا ناو بسنكتف اها ةقاقفلكمل اذان قع .“ ةيلملا امذه تمفش أ ىفا (اهئلاشو)
 "نلءلل هذه تناكاع :ر هنا ءاجر ىلع ناض ءر ىلاسا عمجب ىف ةعءاطل ىف دج هئافردققل لمان ةتيملاذادرعلا

 اذهفءامدلانوكش سيو نودسةي مهقنولوقت نك لوقيو هن .ه الم مه ىلا عت هللا ىهاسفردقاةهلمل ى )1

 "هللا ) نولعت الام لعأ ىأ هلوقرمءرهظي ذئنمفس هل ةءواعم اهتلعجول فيكةةنونطملا هلءللا فه داهتد-او هدو

 أ نا هبفهجولا ل_لواهةليلك اهمون من”ىعشلا لاه مويلا عبتمست له ”لمالاهذهناىفاوفاتشا (ةسداسلا

 لس .الا لعج ىذلا اوهو أ عت لاه 558 هود ةانمزلانيتاءل فاكشعا انسب ومانالا عيت ي ىلا اناركذ

 لاه نمليللوؤا لاف ةرقانىهله لالا هذه ( ةعباسلا'هلّم#سملا) دا ابو هتاءل فاك م وملاىأ ةفلشراهنااو
 ةض:# صله اذ_ه ىلعو ةيقاناجما ىلع روهه4باو ةىهتناكو تعطقنا لوقي اهم ناَزَمل لوزن اولضف نا
 ءانازتأانا هلوق ىف ةءاربلاهلماب ةمركعاهزمسفو اهبسد لوذا م هد نم لاه هنا دوعسم نبا ن ءىورال مأن ان ههمرب

 هسفل از ىذلا ناضمررم م ىلاعت هلوقب هملعا اوصحاو ناضمرب ةصتخاسملا ىلع روههلباو ةكرابم لل ىف

 اد_ه ىلعو ضقاذنا | مزاب الثا ناضمر ىف ردقااهلءان وكتنآ ب وذ ردّأاهل اىفءانلنأانا لاهو نآ زال

 لاهو ناذمر نهىلوالا 'هل-ءالاىهردقلا "ليل ني زر نب !لاسقةلاوقأ ة هم .نامث ىلعاهعتىفاوفاتْش لوقا

 ْ نورشعلاو هيدام“لا قاحس ا نب دهث لاهو ريشع ةععساما |اعووف سه س 11 نكورتيف ةعبادلا ”ىربصللا نيسإلا

 ةيمااىرافغلار ذو ا لاهو نوريشعلاو ة-ءدازلا دوع_منبالاقو نو ريشعلاو هُملاَمل اس امع نا نءو
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 ثوريشعلاو ةعساتلا مهضءعب لاهو ند ريثعل او ةعباسلا ةباصعلا نم ةعاجو عك نب !ىأ لاهو نورشعلاو

 ناضمر نم ىلوالا"هل_ءللا ىف تازنآ ميه اربا فصص نا هو ىوراولاه# ىلوالا هل الا امنا اولاه نيذلاامأ
 ةرمشسع ىدم اع ادواد ىقعروبزلا لزنأو ةنسةنام عسي مهاربإ فص دمي نابطمو نم زنييضملامل تسل ةاروتلاو

 نم تالخ و هل ةرمشع نامل ىسع ىلءلمحم الا لزنأو ماعدت امسم < ةاروتلاه هن نايضمر نه تلح هلما

 ردق "ليل لكف لسو هيلع هنن ىلص "ىلا ىلع لزب نآر ةلا ناكو اماع نيرمثعو ماع نإ أبهسل روزا دعب ناضمر

 ل انتافا :دلاءامس ىلا ةهباسلا» ايدل نم ةزعلا تدب نم هب لزني مال سا | هملع لب يح ناك ة سلا ىلا ةئبسل نم

 هدههفتاصح ىذلارهشلاو دوج دبع اللا وسل ني رمدعع ىقنارقا !ىلاعت هللا

 نسطااماوردقلاةهإءل ة:ءىلوالا ةهليللا تناك ةبنرلاور دا او فرم ةياغىف ناكمرججال ةمم ةمظعل ا تاريخا

 : ةمصعملا ىلا ”هلملل اكلةىفةوهشا!كدعء داع هرذ ةمععملا ىلع مرسا<:ملاعانأوردتا اةهلمل تنمع وال وقد

 5 ىوركلعهتيفخا بسلا ادهاف ٌلاع عمال تنصعم ن ءدسشأ || كلع عم كتيصعم تناكف بئذلا ف تعقوف

 4 كب اهنقا لوسراب ىلع لاق م ىلع هظق ب ًاضوتما هه :ىلعان لا فاما ىأر ةددصسملا لشد مالسا اهءلع هنأ



 هو ع

 نيروءآماوناكم منا ىلع ل دياذهةكير ىهأب اللا لزنتنامو اوناهت ةكتالملا نا( اهنان'و) ةعاطلا ف مه داهتخاو 00

 الوأاونذ اة سا مها ىلء لدتا ماقمءمرنذانهلوقوهون الاهذهاما ةرحلا ةناع ىلع لديالف لوزنلا كلدي

 ل.ةنافنذالا نورطّش اوناكن كلانءاقان ونت و انمل!نومغرباوناكم مال محن اةباغىلءل دي كا ذو اون ذاف د
 هنا (اسهئلاثو) نيام نينامز ىلانيّتااملا فرم صناماقدكتالا ا لزنت هلوقىفان,نوفاصلا نكضأاناو هلوقأأا 0

 قدايعب تاغتشا نا اءندلا ىف انههف مكماع مالس با, لكنممهءاعنولش ديك الملا ناةر الا ف دعو ىلاعت ا

 انباع ١ اوأسدل نك ول مخ | مالسلا هءلع”ىلع نعفكورت رابزلاو ميلستلل ك.لع اول دبى كيلع هكا الملا تاز

 لاغتشالا ىف ءلءللا هذه "لضف لعج ىلاعت هللا نا (اهعبارو) هبنذ هلرغغةءلستلا هتناصأ نكاسنلاوعفشملو

 ريصتل ةكحو, ىلا يه ذي لجرلا ناك اءاونرثك آم تاعاطريصتا نص رالا ىلا نولزني مهذ ضرالا ىف هّمءاطن

 تاعاطلا, فأي ناسنال انا (اهدماخو) ةعاطلا قف ناس اللب نغ رثكلد لك وأنا اونرثك أءلا:_ه هتاعاط

 ةهكتالملا لزنأ ىلا عن هلقاف ةولذنا ىف ن وكسر امم ن >1 داهزلاوءامعلا نمرباك ال اروح دنع تاريذناف
 نعد متانوكف داهزلا دابعلاءاذعلا كئاوأروض> ىف تاعاطلاب ى أب امنا هنأ لعب فلكملا نأ ىتحنيبّرةملا |

 ةردسنا بعكنعتدكئالملا قرف ضعسدكنالا ا ظفا ص نمسانلانمنا (اهسداسو) د عبأن اصةناا] ٠
 ةنلاىناهقاسوةرخ'الا ءاوهواسن ذلاءاوه دس ىل_عءىهف ةنللا ىلبامم ةعباسلا اهلا دسح ىلع ىبتنملا ْ ١

 اهبف سدل اهطسو ىف ليربج ماةمو هللا نو دمعي هللا الا مهد دع ليال دك: الم اهم ع ركلات امناصغأو ا
 اهيلءوالا ضرالا نم عقب قدتالف ردقلا "هلل ليربج غم نولزني نينمؤملل ةسزلاو ةف ا رلاىطعأ دقوالا كلم |
 نءكالذ ةمالعو مهذ اصالا سانا | نما دحأ عدبال لبريجو تانمؤااوني:مؤمالوعدي اقوا دج اس كلم
 تاّرم تالئابف لاق نم السلا هملعلب رج ةخلاصم نم كِل ناف ءاتمعتءمدو هملق قروهداحر عشقا |

 ريصن وح ليريج دعصن نم لوو ةدد-أوب ةنلا ل تدأو ةدود اوراشلانمءات و ةددح اوب هلرةغهللاال اهللاال ا

 اكلم اكاموءدي من'ءلس.للا كل: مون نمةعاسلا كلئالا ام هرمش نال نيرمضخ انيس انس طم قس ءشلاماماأ] ٠
 نيب"ككت الا ا نم هعم نمو لربح سقف مالسلا هيلع ليريج حان برونو ةك.ئالا ارون عمت و لكتلا دع سيق ا

 اباست-اناضمرماص ناو نينمؤءالر افغتسالاو ةرلاوءاعدلاءنيلوغش م كلذ مهمونابندلا هاو سعشلا
 لحجر ن-عم_منول أ بف ءانعسل ادكتالم مهلا عمتجتف ال اقلس نو دفا .ئدلا ءاسسل اول داو سم اذاف

 ىو اد.«ةملواماعداند_تونولوة.ةهوةدو فهكونالف لءفاماولوةد ىحنأ سم اةأسانعو لجرأ
 نولغةثدولوالل ءاعدإا نعن وفك اديعتم ماعلا اذه واعدةممل وأ ماع اكن الذ واعدتيم ماعلا اده

 سانلا نءىنوث دس ىناكسانةردسلا مهل لوقف ةردسلا ىلا اون ىت-٠اه- لكى نولعفي اذكهو ةيناشلا

 نيمانيمآنولوةب ةردسلا لدأوةكئالملاو ىلا مهلحع مهللا ةنخلا لوقف ةنلسا ىلا ريد !كا ذل سيمت متنا
 فقوء ىف عوبلبا ماغعأ ناف كا ذاورثك | كانه ةرلا لوزن ناكم_اظعأ عيبا ناك الكل وةنف اذه تفرعاذا ْ 4 ١

 لوزن ناكمرجالفنبب ٌرَمملا ةكشتالملا عمم لص عر دّقلا "هلا ىف اذكفرثك أ كانه جب رلا لور ناك م رجال يلا 0
 نيضرالاو تاوعسلا مَمَدلاول يظءكلم هنا (اهدح أ )الاوق حور ا ىفاوركذ(ةئلاثلاةهلمثسملا) رثكأ ةجحرلا |
 لأ مهارئال نيذل اداهزلاكردقل!ةهلملال ا ةكتالملا يهارتال ةكئالملا نم ةفتاط ( اهينانثو) ةدحاوة مقا 4كلذ تناك

 مهلعلو سنالا نمالو كالا نماوسل نو لو تواكأب هللا قاس نم قاخ (اهئلاد) دعلامولالا| 1

 ىلع علطما ةكرالملا قف اوم ىف لزتي هنا مهما هلال مالسلا هملعئئسع هنآ لت (اهعبارو) ةنلالهأمدخش ||
 اوسأتالئرقةجرلا(اهسداسو )انسه نماحور كما نمو كلذكونآرقلاهنأ (اهسءاضو) د ةمأا 1

 ةداعسو ان دلا ةداعسنو دصيف مهرث أ ىف لزنت ىتحرو نولزغي ةكتالملا لوةيىلاعت هناكعفرلامهللا حور نم |

 ماركلاو ةظنللا مهحوراا يش أن بانع (اهنءاثو) ةكتاللا فرشأحورلا (اهعباسو) ةرتستالا

1 
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 "يلءاةئامءامساناو راسنلا ف لوخدا انةريبك.لا بحاص دعو ىلاعت هناوهف ديدوتلا امأو ادا ونرثكأ امّمادايع

 بلا لاس يانعت ىلا ةراشا هيفاذ_ىف ةدحاو ةبح فيغطت قصت ملا باذعلا كل ذن ءهصاتعالر دّةلا نم

 ردق ىلع رجالاه هنا لسو هيلع دنا لص هلنا لوسر نع عبس لوقي نأ ل ئاسقل (ةئلاشلاهلّدسملا) ةيصعملاو
 امه اوةسا لةعي ف. كس :دسح اوال“ ءاىفةعاطلا نم قئارهشفاأ ىف ةعاطلا نا مولعملا نمو كمسن
 هوجولا ف السا بيسب مَعلاو ع نسا ىف هلاس فا دقد اولا لءغلانا (اهدحأ )هوجو نم «(باوهاو)

 ناف صدق ةروصا!ناعمةجردادكبذغلا ةالص ىلع ل_ذفن ةعاملاة الصناىرئالا هلاةعضنملا

 ن-س>لوةو«ذناز هنال مجرب اهنامحرب نم لوقت تنافاضدأو ةدحاو ةعكره:هتطقس قومسملا

 هده ىف ماكل |تفلتخا قف دلسا بج ولو نسدمأل هتلقواورب زعتاا بحول فد ةةىفارمصنلا هتاقولو

 ارفكن اك شن اعودىف هتلقول لب ؛لكلا ىف ةدحاوةروهلاناعم عضاوملا
 ْ وهو انه هنومسو لاه كلذاو

 ةشناع قس ىف نعطا ده نال كل ذو ميظع هنا دنع
 ْ يكد ىناثاوذخ مالسلا هملعهلوق ١ !قدلسر تناك ىلا

 قددإ اوالو نينمْؤملاماامنال نينو ا ةفاك ف نعطو ابر دبالدر ناكمنا عمناوةص ىف نعطواريج ا هذه ن

 الذا هللا ةمكح ىف نعط لب ةريغهننا انة[ ناكىذلا "يبن | ىف نععط لب ؛ارفاك اكن او مالا ف ذيب ةملاطمل

 ْ لفن اهنا عم "ريس ةظفللا هذه نأ نطدقن نازادههلوقب لئاتلا مث ةناز سحاب حبوزتي ىف 5 هكر نأز ودع

 نأدعبيالف اههوسو فالتخال باَم_علاو باوشا | ىفاهران'[ف اخت لاسعفالا نا ادهم تدن دعم لامخسا نم
 نآباو+لاىف (ىناشلاهجولاو) ةريثكلاتاعاطال باول !ىفةيواسمةروصا | ىف لالا ةءاطاانوكت
 ارمس رسعلا عمث أ لاسةف يفض ةعاطلا ن ؟ ىله < ةرابف تاعاطلا ىلا اللا رجي نأ هناصس يكل اد نس

 دوهةملاوه: كالا بست ةران وةنمزالا بسس ةراناوةن امءم_س: صوارمء ة صو ١ مسن ريسبعلا عم نا

 ٍِر "اس ىلع مرمزو ثدملا جرب ةراتفاسمت دلاب لاغم_ثالان ع هفرعسو ةعاطااىلا فاك لارج لك | نم ىلصالا

 ردا "هلمل لضفي ةرانو مانالاريثاس ىل_ءةعملا لضفي ةراتورو ع ثلارثاس ىلع ناضمر لضم ةراتودالماا

 حورلاو ةكالملا لزنت) ىلاعت هلوق :ل.للا هذه لئاضذ نم (ىن املا هول ا) ءانرك ذام دو. هملاو ىلاملل اريئاس ىلع

 ه2الغانامحابشالا ل ءرشلار اظنو حاورالا ىلع ةكتالا ار طن نالعا(ىلوالا هلمثلا) لثاسم هن فو ( اهمذ

 |01الا ولاة ذل واي قام يضغلاو وهلا ن ٠ ةهعزإا تافدلل ال# كحوراوأ راس
 ةنلااورهظأ ل ,اضيأ ل ولرقام ةقلعواسنم تنك ن يح مالا لوأ فك ةروص جقاوأ اراالاونأو ءامدلا

 هلاطع اى ىاعت هلا م لاطبالاو طاقساللاول ادا كم هنعموب امثاواسغو ةضاعملاو ىلا كل اور دعت ساو

 كسور ىناوً رانك: الملا ادكف كل ااولامو ل وليق ة:!!ةروصا|كلتاوأ را ناونالاف ةنسطاةروصلا

 نمدارماوهاذهفالوأ هولاها.ع نيرذتعمك. !أ اولزنف لو. -اهتعاطو هللا ةنرعم ىهو ة:_بملا ةروسلا

 اعنورذتءيذئن فة اما ى :وقلا ةلظو نديلا ل. !ةلظىف كورا وأركيلاا ولزنا ذاف دكئالملا لزنت هلوق

 ! لونها شتت هدد .دكت الملا لزنتىلاعت وقنا (ةيناشلا هلكسملا) ارتباين امورنا تو دق

 لزنتاسهم !مهضءبلاسةذاوفاتخا بدسل | اذ هاف ضرالا مياكل متدتال ةمطعةرثكم وا ةكتالملا نا تدك الملا
 باها غضوم هيقد_جوبال ثري ءولم» ءاسعسل ا نال ابدعي لاكسشالا لاق ناف استدل“ اعمل ىلااهرم 2
 لاير انك د حاولا 10/7 ايو ميتا ديرب يبا وحيا كلم هيتوالا

 نيبسانلان كل م اكساب ةيعكل انوا ديممترثكى عمن اذ يللا لهاكدعاصو لزانن ءاسوذاحوف نولزن»

 هاا زملا دمشب ىذلا لزعت طغفاب ركذ كلذلف ريفا جوال ىلا تت بيس اذهل وحبراغو لخاد

 رالاود» ضرغلانال هوالا وهو ضرالا ىلا نولزني مهم اني رثك الار امم اوهو (ىاشلا لوقلاو)

 عع ركذلا سل اح ىلا ماءال اري اسف نولزتن ةكمالملا نا ىلع ثيداحالا تاددئالو هلمالا هذه ٠اس ا ىف

 ضرالاىلاءامسلا : نءلوزنا !الاد_ىفيالقلطملا لوزنلا نالو ىلو امن شول خ ءتلمللا هذ ىف كلذ له ْ
 مهدجسو رشدل |ةدابعنوريل نولزني مهضعب لاق (اهدحأ)» وو ىلع ضرالا ىلان 20 نم فاد حا مث

 “ نوووسصتلا تمد سدس همس نوع هب د و هس جم عت ص صصص سم : ميمو م يسمو سة دست أ
 مهدا,تجساو
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 | ؟ادوافديللا لدعأ | ةصقىف لءلذنا ىلع اوإس 2 الملا نم ةعس نال مالسلا دهر ةيعتسالزأ نص مال ا

 ابلقانمنو ديربعهوايو ثمالدع تناك ها ليلخةفامضن كلام الو ادرباةسلع ةكبئالملا يلة ةكريب ىلاعت ||
 هم ىلءاولزنانههو لدلخلا ىلءاول ننكتالملا كانه ناف ةَمألا هذه لضفر اهلا هوةقرقد همن لبابوشم أ
 ح نالفامغا لاسقيام اذهو ةمالس ىأ تاف< الاورورمشلا نم مالسلا ( اهثاان'و) لسوهيلععقا ىلصدم | ٠
 ردقل الما ىف حورلاو ةكئالم ا لزنتاولاقو «رابداو لاسقا صاف لثموامم,لوغشماديأوه ىاوزغو ||| ١
 ريخو عفنو ةمالسىأ مالسو هف“هلءالا ذه ىف لزنن اف'ئئراضملاريدقتن ماهية لزتيالو تاداعسلاو تاريدللاب || ا
 (اهماخو) كلذ هشام ىلا وعا ودااو ىذالاو حاررلا ع نع ةملاس هللا ىأ م السل موب لاق (ايعددز | 1
 مالسلا لصّمسف مالس سعأ لك نم وقد:ءففولانا (اهسداسو) ءوساهيف ناطمث اا شلت سوال جلا 0 ا

 (اهعباسو) فيعض هجبولااذهورجشلا عولط ىلا مودي ةمال لاو ةكربلاوريلنا ري دقت ءانعمو هلبقاسب 7
 راسك تسلرمش فل نمريش اممازجأ نهداو لكىفةدادعل | نأ ىف ةءأس ربفلا علطم ل اهل وأن مانا
 تاقوالا ةيواسنم ىهلب رهبلاب ءاعدالو فصنا!ةدا.ءالو لوتالا ثاثاا ض رفا نمشي هنأ ىف ىلامللا 1

 نم ةغوصملا ةئلنا ىأ مال_لار ادةنلاءامسأ نمنال ىهةنجىأىهمالس (اهئمانثف) ءا نسالاوا 0
 مالسلا كل ذمودي هنا ىعملاوا.ءاطمو اعولط ربغلا هال ترانا املا (ةيناسشلا هلعسملا) ةعالسلا ||
 ا

 ون امأ حياسزلا هلاق علطم عولطل | ناكم اذكو عولطلا تقول سءاووهف ماللا ندا رةنمور خل اعول طنا 5
 ىعمالو قرشا او مءارم ىكلااواهوردصملا عم هنالماللا غفاور انا مهن اف امهريغوءاًرفلاو ةددسع ا

 هلو نكعو ىلعوب لاق مد عولطلا تقو سءانم حاجزا ه هرك ذام لعلنا لإ 1 هد جواطلا عضو ينل 0

 زدتملاو ربكم ءالعمهلوةكرسسكدقام لعفملا ىلعنوكتنأ نيش جاارداصملا٠ نمنالا ضي أر دداا ىلع 0

 ملعأ هاو هياب هيلغاسع اذ امشءايس علطا ارمسكك ل ذكف ضرما نع كن دايو ا
 (ةندمتانآن اق ةثملاةروس)

 (يحرانجرلاهقامس) 0
 ياس ييكاو ملوسر ةذينأ ا مهدت أ: ىتح نيكفنم نيكرشمل او باكل ا لهأ نما ور ةك يذلا 5 !

 01 لمه هذ قتال ممل تاطتمم ساحل اووأ نذل قرفتامو ةعق بتك ابق

 92 .؟الاريدق:ن أ لاكش الا هو لوق أ انأواسهيف لاكسشالا ةمفدك صن مهلا هس رهنامءالعلانمراكتلا |
 نع نرش رك ذي ىلا .عتهناملوسرلاىه ىتااةنبلا مهنتأت ىت> نيك_ةنماورفكن يذلا ن نكن 1

 مهرغ :؟نعنكةنماوراص ملا ىْطمقت هن ١ الاءذهنةناغلا اهتنال ىنح ةلكنا وسلا ىحىتلا ةندملا مويتأت 7

 م عسل ع حت :.ءالا باكلا 0 :

 هسلت قاللاوتإلا متم اوان از[ حور همع ء (باو وز نانا لاكثالا منماذهرهاشلا ىف |

 دهش ثءدم لءقنوأوةد اوناكن ان" وال اةديعو باكل | لهأ نيقب رفلا ن٠ راثكلا كوخ فاشكتلا بان

 بوء-تتحهموهىذاادوعوملا"ىب لا ثعس ىو م وون هكر الو ا: .دنم هلع ماعد فالال سو هءلع هللا ىلص | ا 1 ْ

 قطا نءمهةرفام مث لوسرلا م دءاساذا قالا ىلع قافتالاو ةءلكلا عاما نو دعياوناك مهنا قع باكا 1

 قماشلا غفل الوش مالكلا ىف هرط دلوسزأا ءىحمالار ذكلا ىلع .هرقأ الو 0 ا
 أمم عمم يالا 1 ءظعب نأ

 نا وا ىسغلاهقلا هقزرالف ىدغلا هللا ىقزري تح ةمبقلا لاعفالا ن ههقانآ | 1 ١

 رم ار | 8

 : اهف اهب دقو اريسفتو ا ملقن نآرقلا ىفام بعصا ن مهن , ال هده طمسدلا باك ىف ”ىداولا لاه (ىلدالا 1

 ْ تح مرش نعنيك_ةةماورفك نيذلا ني اردقلاراصف ذ هلع اك ذل رفكلاوه دا رااذا مولعم هنكمل 1 ١

 1 اووأ نيذلا قزفت امو لاه مث هنولو ةياوناك امىلاس:ة هلا كل مالسلا هيلعدكتودو ل.الاو:اروثااىف

 ٠ هرانريصتالف أ امالسو ادرب ثوررانراص هلع ك.ئالل الاس لداخل لياسندلا كلعهحرف ىلع كا ديه سرفأ]] | ْ
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 حقرلا نأ محدالاو بقل دكر رتبتكد , لا مشل بساصو بحاولاب هناستا بنكي نيم |ابحاصف نوم اعلا

 يف ةواماةنكف راو نك ةكنئالل لقي 3 هلاك فري 7:1 ةايصيو و يوتا نوج

 ”نلدةمفاكملا ةعاطاببف نورين حولا نوعل اطد مهن | ىور ىصاعأ أ! ل.صفت ىلع نوغةءالممل ااناق اننصاعم

 دق م عقلا ىلعرتسو ل.هباروظأن مناضسنولو ةي ذة نق هنورب الؤرتسلا ىخر أ هم اعم ىلا اواصو ا ذاف
 ءاسشأ تاعاطلا عاونا نم ضرالا ف ثور مما اهاصاحو ى رخآدياوذن "ال اركذن و مواوزن ىف دا وفانركذ |

 لك رتغال ةفاسض هنولمدت موس نم ما.عطاا نود. ءامن ءالانا (اهدحأ) تاوهسلا لاعىفاهوأرام

 س 4 (اهمنانق) 'تاومسلا ىفد_بونال ةعاطلا نم عوناذ_هو هنا نو دءءدو ءاشغالا ماعط نواكأت ءا اردهلاو

 تاومسأاى دسولالازهو ةاصعل نين نوعمس ,نأ
 ِ ىلا بح أنين ذملا نين ال لاه ىلاعت هنا (اهثلانف)

 0 | ةيبلص نوص نما نزال بلل اوغ اناوص عسنف ضرالا ىلا بهذناولاعت اولاق: نيص ملال بز نم

 01 برةيرافغاراهظاةاصعلا نينا و ني_عمطملا لاح لامكلا راسهظا نيصسملا لحزو اضأ وكن ال فدكو

 ا لع تاموهلوق اهريطتو ةكئالملا ةمدع ىلعتلادتم الاوز_ه (ةننانثلا ”ةلثلسملا) تاوهسلاو ضزالا

 1 ممر نذادلاه لدن نينوب ذام ل_ةب ل ىلاعت هنأ ىهو ةةيقداهيفو لوقلاب هنوقبسال هلوقو كر مأبالا

 1 ىنداءالا ترخنا هنأ هال ل.--رلالوق كلذ نمو هندادالااماقرمصت نوف رمد ال م-ملا ىلا ةراش وهو

 1١ . ةاصءالاريمدعو كشال_للا مظعت دفن مهر هلوق (هئلاشلا اهلكسملا) ةحجرخ لك ىف نذالا ريستعي هناف

 1 || دم لاهو ضرالاو تاوعسلا قا ىذلا هللا مكبرناامةسىفءريظنو مها تنكف ىلاوناكلاهت ىلاعت هناك
 : ىل تك (مناولسل نكي ىهلالاه تزوملا ضم ناقض ان دوا دنا رامات لذا مالسلا هلع

 : فيضلادسةةهنا مالسلا هيلع ليلها مي_هاربان :رعىورو ىلتنك امى نكملف ن اهلسل لق لاهتو ىحولا لزنف

 فيضملل لاقت مسعأ لمةف فيضا ' نوديرتأ ىدانئتماذاف افشضسقلءل ةرفسلا:جرفنامانأ

 ايفدنلاب نر عوق اطفنان عزت الامامه ادلع ا برشف نر امص لجرلا عفرف ل سءوأ نيل مادا دنع دجونأ

 ىجسولا لزنت هلاذ مارك الا كلذ لمد ) و كلل خان ا ىهل!لاهو هاربا بدت لسعلا ىرخالا نمو نيللا

 رسال لت نسايفعفراو "كت الملا لزنتءانع5 (سهالك ند) 9 ىلا عت هلوقامأ هلاك ات | ناك ملخاب

 ةريثكلاغشا ىف اوناكممم ١ (اهدحأ) اهوحو ه.فاورك دم رخآ مهل لزتامغ ا مهنمدحاو لكن ا ىعملاو

 لل و نسولا غالباو نعت اوركمفتل !ىفلوقلا اذكوءاعذلامهشعبو دونا مهضعنو عوكر لانم عضعمف

 كل:ىفر دق أ لكل >3 ن هنبرخك الالوةوهو (امنانت) نئمؤملا ىلءاواإساوأ *نلمال الضنك اردال

 انسفنأ ىوهل ضرالاىلانزئاماولاف ماك ةدابم كاملا لوزن نأ ىلإةراشا همفو رشو اري نمةنسلا

 وهام نولزنن مهنا 0 د .ةرح ا ا اغذل معو نيضاكملا ةهصم ءرف سعأ لكل جال ن 1

 ىال لةنكلو لوضفلا اذادعؤاقالام لوقف تقم نبأ نه لوشن لث اسلا ناكءاسندو هن .,دىف فاكملا حالص

 نوايا مهنأ ىورو ناسن لكل جا نم ىأئىها لكن ءمهضعن أرك (اهثلاثو ( كح هلال: نأ

 نمفصنتلا هلل قازرالاو لاج الا مسقت هنا ىور دق هلا س دلا ل قنا ه-لءاولسالاة-:هومالو انموم

 دقي هللانا لاه هنا سو هيلع هللا لص ىتلان ءاناقردقلا "1لنوكي كلذنانولوقنن الاو نامعش

 قازرالاو لاخأ الا ةءاربلا "لمار دب لقواهب ار ىلا اها رددلا دلل تاك اذاف ةءاربلا ”هلماىفربداسقملا

 نيدلازارعا هيقلعتبامردقلا "را ل فر دةد لءقو ةمالدلاو دكربلاوريلت اين ىتااروءالار دقيردسقلا ”هلءأو

 (ثلاثلا ءجولا )توما كام ىلا لدو تومي 7 نمءاعس | اهيف بدكمف 2ءاربلا "هلءل امأو نيإسملل ىظعلا عفن اهنفامو

 مالسهلوق ف( ىلو الا هلمسملا) 0 اسم همقو رجلا علطم ىتح ىه مالسإ ىلاهتهلوق هل لا هده اضن نم

 هكثالاا نال كِلذو نيعبطملا ىلع كت الملا لن ىأ مالسر مغلا عولط ىلا ردوا! "هلل نأ (اهدحأ !) هوجو

 اهنانتةل الا تفصو (اهمنانثو) مالدسلا ةرثكل لوزنلا ف دارتفر فلا عولط يملا ىلالاءادّن |نماجوفاحوذ نولزنب

 مالس



 69 نت

 | نت ترا دسغتالواولا نا (با ولا نيكرشلاو الاله نماو رفك يذل نكل) لات سنك رشا ىلع أ

 ُ (اهيشات 3١ ركذاا/ نود ودقملام هباكل ا لهأ ناكف من دمر ولا نا (اهدسأ) دنا وذ هيغف اذه عمو |إ] ظ

 (اهئلاثو) جقارفكلا ىلءمهرا ردسا نافع ادع ف قرات لا مردق تناكف بتكلاىءانعاوناكممناأا |

 ْ مَما(اهعنارو) ركذلا فاومدقاذهلف, هريغ رفكل الصا مه نعناع مهريغىديتيع نم ثكفا |

 أ دووما| نم ىلةي لو باكل !لهأ ع نم لاه ل( عبارلا لا ودلا)ركذلا فاو دقن مهريغن مفرش أ ءالع موكل
 || موجالف مظعت دي زمام ا ىضتسي كاذو*اذع موك ىلع ل ديٍباكسأا لهأ نمهلوق نال( باوما) ىراصتلاو |
 ٍ صولا ذهباوركذفمرغك يدي زم ضنا اع هنوك نالوأ ىراصتلاو دوولا ندب ذهباوزكذ | ١

 (اهدحأ) عرمشلاب قطن اخت ابا الاوده (ةثلاشلا هلم ملا) بانوعلا نم ةدانزلا كلت ىلعاهسنتاا ََ ١

 كلذ نخرةكلاىفادحاو لكلا نوك يذ وك ىْدمَعي اذهق نيكرمش ابو باَكَلا لهب اورفك نيذلا هلوق هرب قات

 .ا]| كلداخت رياهملا بجوأ ف امعلا نآاثلاو سكعلابو ىد وويلا ثريلرسشم اف ةدحاو تلم هكر ةكلاءانلعلا لاق أ
 ا نيبةقر تلا تنثاق مهن اذ لاكص الو مهماست ىك انريغمال_سا ا هماع لاق هلرعثء رمق ىذلا لون || :

 لهأق ثدحدقذا للا لهب رارتغالاز دوممال هنأ احمل لهأ 0 دب هنأ (تلاشلا) كرمال ويلكلا | | ا

 || 'ىثلانءئوذلا جارفناوهلاكغنالا لاغملا لاق( ةعبا رلا ل 5لا) ةضاملا مالا ف ث دحام لثمن ارذلا ||
 ا دس بسيسو | ١

 || تدثف ركةوريسالاءلاكف هضو نهرلا قلغ نهرلا كذا هلوق دض نا ىرتالا هياءناكىذلا قالغنالالاوز |
 , || توش شتم مسهنا ىدملاو ل هقم نم كلفنا اذذا مظعلاك هب هءاصتلا ديزي زي ناوهئيشل | نعئشلا اكفنا نأ |

 1 ا لطابلا نمازي ايلا ةرهالفلا طا هذ ةنيااامأو ةئيبلا» ىمجدنعالا هوازتالاوقاتناق

 || (لوالا) لاوتاي"الا هذه ىف ةش.ا ا نمدارملا ف و لاطءاسبلا نم قا نيرتانهمال هن هنوثبااوا نابل نم ىمنأ]

 : هنوبت ىلسع ةندب تااكدنا ذنا (لوالا) | هوجو ةنيبلاءلوسرلا ىع- لهنا فاو 2 لوسرلا ضامن 1 ١

 : كلذ هنم يأ ال هناف اعنصتم انا ذك ناك ى»وتل اسرلا ووين ا ا
 ا لةعلا لادا ف ناك هنال نالاعبلا مواعم نال واهو عمو اهدا نوكي ألا همذ قم رلف ى ماسالا |

 أ زامعالا لاكد_تيحلاانغلاب ناكمسق :لضالا فالخالا عوممنا (ىناشلا) اهت داص ناك هناالا قير | 1. ١
 || هلا هسقن فوض ىعم نيهج ولا نيد هلا ذافذقملا تاكىم سمن هللا هجر ىلاًرغل او ىعملا اذهررق طعاطاو |
 ا عانقجالف ةرثكلا ةياَعيفاضبأ تناكور واقل !ةيانيف تناك م السلا هيلع هتازمتمن ا ( ثلاشلا). ةئدب ْ
 يلام هت هللا اه + كل ذإو ةعجو ةلنب هس ف مالنا هيلعهناكل سمج نيمالا نيل ها

 ا مح او اريئصا ا ريم

 0 لدرلا ىلسع عفرو هفدنتا نم لوسرُب ”الاءذهد عي لاصت هلوشإ لوسرلاوه ةئدمل ا ن نءدارملانا'نولئاقلا || 8
 ىذلاو» يش مرعتل ديلا وقىفماللاو فاالاو الاه ةشبلا نمالاسال اوسز ها دبسعأر 0 ةوةسنيبلا نمأ ظ ْ

 || ىتا! ةينيلاود» ىأ مضغتللا_خا لا ةيوأ ىسنغو ىءوم ناس ىلع لس.ئال او ةاروّملا يف هر كحصذ قم |
 1من اا مو يد ررك كلاادكو مذهل نوكي دزق ىف ةءرعجا نال ةئييلا لك ةئيبلا رئاهلعدي نهال

 لوسروه ىلا نم لوسر لا.ةنريكيتلاب د ىث مث ةضدنلا طفل وهو في ب رعتلابأ دسم اللا هسلعل وسرلا ا ٌ
 ركستم لاغف لاق مث د_ملا شرعل او ذلاقف سقت ىلدعءاننل ىف ىلاصت هقلاءركذام هريسطتو لوسر أو ||

 دارا لافت سم ىب ألوقوهو ل رلا قلطم بيلا نمدارملانا (ىنانثلا لوقلا) في رعستلا د 0 ا
 ىلا هتهلوةكوهوت ةر_هطم افصص م بلعولةتهللا ”ركث النم نم لسر مهن" ىدىأ ةنيملا ميتا قتشولا نم 0

 ةرمشنماغرعص وي نأ مهنه اك سها لك ديرب لب هلوةكوءاعوملان ءاناّممسرملع لزنت نأ باكل ا لهأ كِل :

 ىلوال !فدصلا ىنام هد ' مهن وأ هلوقهريظنو نآرقلا ى مةئلا ديزنءاوةدانتلوتوهد (ثاانلالوقاا)

 3 ولة. هللا نمل وسر ىو ةيبا !كال ورب دةتلاو فود 2 فاض ءن م هق ديال هتتانملوسر كلذ د هلوق 7

 فرط ىهو هزم عج فصعأ نار _ءاف بق بتحس | ةرهط اف وادب لاسعن ةوتامأ ةروطم اهم 8
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 ا ا ع

 أ| امازااو اضب وب لوي ناك امءرك ذيرابلا دعبالا قسفلا ف كسأر تسمتامو رسول ىتح ىسفل ا نعاكس فم
 مونت تح مهرفكن « نيكفنم اذ ركن يذلا نكي مهلوقناوهو دبا وفرحرملا عج ريباولبا اذهل صاحو

 || عقوىذلان ا ىعملاو عقاولا نعراب اوه باكل اوروأ نيذلا قرفتامو لوقو مسهنء ةباكح روك ذمةنيبلا
 | مت ءاج ناو عرفكن عنيكفنماورفكن يذلا نكيلةيالاريدقتنا ([71و) اوعداامفالخ ىلع ناك
 أ ةغللا نم سلا ذي ىت- ةظفاريسفتنأالا ىضاسقلا هركذ اذكع لاكبشال لوزير يدقتلا اذه ىلعوةنببلا
 أل لئاشفلاو بقانملا د ركذ نع نيكقنم موك ىلع لب رغكلا نع نيكهنم هل وقل .هغ الانا ([هَتلاتو)ئ مف

 الأ تح ىأ ةفرعنبا لاق ةنيبا |مهيتأت تح لئ اضغل او بقانم ايد ركذ نع نيكفنم اورغك نيذلا نكي 0 ىنعملاو
 ظ منا ىعملاو تاتامدك أ نيطايسشلا واتتام ىلاعت هلوةكو»و ىذاملا ءانعمو عراضملا طال ظفالاف مهن |

 || هلوق ءراظنو ا دررخآالوق هيفدحاو لكل اه و هيفارؤقّر تدم مهءاجامل ميقا مركذ نع نيكه ةماوناك ام |
 1 ْ ةناالاءذهىفراتغا لوقلاو هءاورذك اوفرعام مهءاحاملفاو رفكن يذلا ىلع نوحتف* سل لبق نماوناكو ىلاسعت '

 ١ 1 | تقوىلامهرفكن عنيك ةةماوناك أم مهن ارافكلا ىلع مكح ىلاعت هناوهر عب ار هودي الافولوال اوه

 . | نالناكاذك» سالاو كلذ لبق نك ام فالخب كاذ دعب لاما نوكي نأ ىضتقت ىت-ةلكو لور لا* ىجحت
 || مهب كئاوأ لاعق لانو ارفاكراصنم مهتموانمؤمر اص نم مهنخ او قّرفت ل يرفكلا ىلع اوقبام عوجملا كل ذ

 . [ رافكللاناوهو سماح هجواهيفد ىتح ظفل لول دع لمعلا فكل ذ نك هئبجت ليقناك اكلوسرا يجن دعب
 ١ ا مزحلا كلذ لاز مهّتة-نيدقّتعم هر نيمزاجاوناكل ب مهرفك ىفددرتل ا نع نيكفنم لوسرل!ثعبم لبق اوناك

 || ةمسانلا نلك هلوق هريشتو نادال ارئاس ىفو نيدم اكل ذ ىف يريم نيك اشاوقب لي لوسرلا ثعبم دعب
 الأ مهمدلب طلتخا هاكر اس هيلغاوناك ىذلا نيدلا نا ىنعملاو نيرذنمو نيرسشيهنييدنل اهلا ثعبف ةدحاو
 ْ تيرامضامال_.سلا هملع د ثعبا-!ةنئولا دياعو ىفارمصنلا !دكو هني دوي ىف امزاج ناك ىدوهل افمهمدو

 نالاذ_مرعشم نيكضنمىلاعت هوقو هتلاقمو هبهذمو هليد ىف دح لك كك-ثتوراكفالاورطاوملا

 مز ان ع تاسفناامودن اقءلا كالت نع تاشأم م_مبولقناءا:_عقهنعهلاهفناوه ئثلانعئذشلا اكفنا
 (آمهدحأ) نيسنجا واكرافكلا(ةيناملا هل بلآ) ةلاسلا كالت ىلع سعالا قي ل ثعبملا دعب نا ما تمعن

 هتلانباريزع مهاوقك هاو ر فك ام مهد ىف مومادح اءارافك اوناكو ىراصنل ا دويل قرفك باكل ل_هأ
 هتلارك دفن اكىلانومش ال واكنيذا !نوكرمشملا (فقآشناو) هلنردو هللا باك مهد رو هللا نا ججسملاو
 ِباَكَلا لهأ نم فوةوهو لمصفتلان لاس الا كلذ فدرأمت لاس الا ىلءاورفكنيذلا ةلوقي نينا ىلاعت

 نمو باكا ١ ىل-هأ نماورهك نيذلا نكيل هب الارب دقت (لوالا لاول ا) تالاؤسانههو ننكرشملاو

 مهتمورفاكم ينم نيك ر شملان او قح اذه رفاكب سدا مهنمورفاك مهتم باكل ا لهأ نا ىضتةياذهف نيكرشملا
 نيستلل لي ضمع.تلا تسيلانهه نم ةلك( اه دحأ )هوجو نم(بآوملا او قس لاذ هنا مولع مورذاكب يدل

 نءمهضعبو باكل لعأ نم مهضعب دمعع؟ اور فكن يذلا نا (آهن انو ناناوالا نمسح رلااورنتس اف وةك

 كلذو ناكل لهال اغصواضي أ نيك رمذملاو ةلوقنوك نأ(1هتلآنو) بوسلا اذهل نم ةلك لاخ داق ديكريشملا

 .[| ديرب ءافرظلاوءالقعل !ىنءاج لئاسقل لوي دقو لرش هلك اذهو ةهبشم متماعدو لاو ةئاثم ىراصنا نال
 | نوهاشااو فورءااننو م الانو دباس! نوعك ارلا ىلاعت لاهو ني هال انمهةصد منامعاماموق كلذ

 1 ناوهورنثكن املا اذ_هنمنارتلا فو ةدحاو ةفثاطل فصوادهو هتنادو دك نوفا او ركذاا نع

 5 لاّوسا از هاو قوموا افصو لكل نوكيو فطعل اواون ضعب ىلء اه ءب فاعمد ىش تو عشب موق تعلن

 || هلوقا باكلا لهأ ف نولخ ادم_مناةاملعل!ضءيرك ذاق باكل !لدأ ىف نولخ دب لهس وحلا (قاشلا |
 ناكنمرافكسص»لا نمرك ذامناىلاعت هنال لاه نورخ"الا ءركنأو باكل لهأ ةنسمهباوتسمالسلا هملع
 | نمنيتفت اط ىلع باكا لزناامنااولوقتنأمهتعةياك- ىلاعت لاهت ىراستلاو دوهبلا مسدو برعل دالي
 رفكلاا ىف باكا لهأ يدق: ىف :دئافلا ام (تاافلآ لاودا1) ىراصنااو دوهلامهناتفئاطلا والبت ا
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 كلذ له“ ن 0 زرعنا هئالو لاحم وهو لاستاا مْزاف رخآ ضر غىللار ةتفاا* د تاكا ولعذلا مدقدمدقأإ
 نكمال هنا تد :.ةامع ةطساولا كلت طمسول ناكهس.لعار داع ن ناكناو نباعوهف ةطساولا كابالا ضرغلا || :

 اريثكة دا اولا وما عضوم ىف ماللا لعجت برعلا“ ارهلا لاه مث ليون |نم هيف دب الف هرهاسأغ ىلعل+ | 1
 هللا دبعتءا رق ىهو للان ىهاو ىمالا ىف لاهو اومذطبل نوديريو مكل نيربل هللا ديرب ىلاعت هلوق كل ذنم | ْ

 صدلشالاو نيرلا 4نصاتع قالو دعب تالا امس امددار للا نأ تنثفهتتااو دم_هي نأ الا او ص 0 ْ 0 ْ
 لكنا ىل_عدب "الا ثاددسقفةريتعم ةيشلا تناك ةريتعم تناك ة صلاح ةمنلاو ةصلاسللا ةمنلا ن ءةرابع | ا

| 

 (اهدحأ) هودححر هسمل ةاولاو صاصققل ا مكملع بك مادصلا م ل بي هلعاق

 كتمان ةدلاولا ةداراك تدامعا ق دارا لإ ةدلصأ :دارا كتقشم ديرأالو ةقاسشةدامعلا لوي لامعثهنك |||

 نسا ابل وَلا ىلعأنا (اهيناف) دارلا هنا د فدعا مالا ح ريسبلانضد انههفةءاشجمللا ٠ | ا ا ْش
 ءلرم أي اضيأ كل_ةءلب ط_ةفةدام ءل] ص ' الاانا تسالوق» ىلابعت هنا كح لوقت نيبلقءلاسةلاو ظ 1 ١ ١ ش

 / هوقفماللا (ةعبارلاهلْمسسملا) لوقءلاىفةمجاو مامنالاةباهن كاملا لصوأ نمل ميظفتلا ىفةيباسهتل تال ١

 ' ةالصل ا ىلا ع ةاذا ىلاعت هلوق ىف هبروءأم ءوضولا ةدعفاندلا تلاه لانو نم نو كس, ناو ذيالف هيدوم ا | 1 ١

 ْ ني 0 نم مزاسف ابوممنوكي نأ بح هيرومأم لكنا ىلع هب الاود هتادو مكحوبواولغاف || 3

 اور مرحال ضار الاب هماكح او هلت اعف [للعت نوبجوي مهنافةلزتءملا امو اءونمءوضولا نوك ب وجو | َ ١

 ١ لول ااذه ىلع لالدتسالاو هللااو دمع نأ لالالا اوم أامودنا الا ىغماولاةفاهر رهاط ىلغدي غلا

 | ىدتشاضيأ انهو 'ئذلا كل ذ ىف نيدلا هلنيصاة هنا او د عبلالا دداو امو ربدسةتلان الى وتاضيأ || 0

 ةيئا١نال هيف ةءنا ارايتعا ليصتسيو هيرومأم هللا ف ةفرعم قرطنلا ل.ةناف تارومألا مج ةيتلادابتءا[إ 1

 1 ب الا موع صخ هنا بهاثلق هرف ةينلارابتعا ن ؟ءالَدف رعملا لرق ناك اخ ة ةفرعملادعبالاا هرامّتعانكعالا]

 ار روكذماوىهاهلوق (ةثلاسلا "لدلالة #ىئابا ىف قبس متركذ ىذلا ىلةعلا للدلا مكعتر ىلا فايل ١

 1 رك ذوناميالا م_مبواق ف بتكة حرلا هسسفن ىلع كور بدك لاق ةيبمسرلا لا نال ل ؟ملاذدهاد || 00

 1 اع رهنالا حريص. يمأيالو ال #ه لعفت نأ ىج نالوا لوقيال- ع هنأ نهبالادارأ اذا تاعقاولا ف ا !

 منيع ا ا باو وس نمسم +

 ٠ ةيضفما ركل تبيوإمةدابعلااولاق ثيح ةنسسلا لهأبهذم ىلع لدتهتااودبعبلالا اوصأاموأ] |
 | باوث نيدلا فل سمح مواق بروهو دبع كنا الل راثلاباةعنعدسعبلا او ةسنلباباوت ا |

 / / باوثللهقتادبعنمهناىلأةراشااضي أهو ةيدويعلا ضل تيجو ةدايسعل ايل مأمن لل باقعالو اا

 | دقف نافرعلل نافر_لارثن مليقام معنو ةطساو ناو باقعلاو باوثلاوه ةقرقلسا ىف دوبعملاف باسشعلاو ||| 1
 .ةدابعلا (ةسماسلا هللا لو:مولا :لل ضاخ دقن فورءمال لب نافرعالال نأفر ءلارثا ١' نمو ىناملان لاق ا ١

 | ميملاو 24 الملا او دمع ةعام-نال امن ادقذ ةعاطلاا ما معز نمو لا ذم ىأ د ءمىد رطهنمو ىلا لا ىه َ

 . هال اد ةفا ةدامعب سدأ ىدوومأ | ىلءفو مياظعتل ا دّمفل ةدامعب سدا ىبهأ !لعف نا ه#ف ةءظءولا ةنكشلاو

 ا! ا, نأوهصالخالا (ةسداسلا ةلثسل) ميظعتالو مالو ةدامعصقاسنلا كدعو كرنوكي فيكس

 | ةلظءولات كنااو لعفلا كلذىلا» اعدلا ىفريثان ىعاودلا ن نماهريغا نوكيالو ةدحاو ةمعادلاصل ا لعفأ ا ٠

 تاذيام ىنالاهمالخا ىف لب ةعاطلاراثك | ىف عسنال ىدمعلوةب ىلاعت ناك (اهدحأ) هوجو نم همف 1 1

 | ني ريشعل | نم اغصن ضعبلا كنم باطاف ضعبل كال تاذب لب رو دقم لك نم باطأ ىتح كل ىرودشملك |
 مس سس ول

 2 5 . : أ 1 1

 و ْ 5 ذا

 ١ هناهلاو لاذستلا هجو ىلءهل تيدا هلت ةءاط لكلا ع+ تراص عرمشل ىف نكل رمهوعاطأامو مانصالاو |[
 نافةيطفلاو ةباذلا نام هنا فادح اون وكي مال اهتمت جال صم | ذهيةداصللال ا هاى

 | (امهدحأ) ني ءشنم ةدايعلءفلانوكىدبال لو: ميافعتلا ىفةباهنلاهملا فرمصي ناز عل لث» .ةتاكأل
 ْ ٠ ميظعتل ةياعىف لف نوكمالذ هنا ةملغعءفرعبال هالة داعب تسي ىبملاةالصناا تقال مييظمتلا هيا 0

 ٍ هيرومأ ريغ هنال ميظعتل ايان نعذت ناو ةدابعب سدل ىدوبيلا لعفف هباروم أم نو كسب نأ (ىناشلاو)



 هما مولا سمان متاسقلل لاتيه نمو ههسو ىلءءارحا اذا مود مالا. نالف ماه م نارقنز تلال دإاو ْ

 1 اناكناو ناكل !نمأر هد ل 0 ييفاماسلا ناك :

 1 02مم ةييومالا باكلا ١) اونو ,ذلا قّرفتامو ىلاعت هلوقام أهناز تم نم ناك ده لغلو كم الا

 || تاكل ا لهأ :روسلا لو ىنرك ذولا هت هناؤهو لاوس . الاءذه ىف (ىلوالا:ةلشسملا) لاسم هيفف ةثما |||

 00 قامو دعو جبس سم هيلع هللا لصد ةويني نيم اعاوناك ب اكل لهأنا (اهنانثفإ ||
 م ا واق للا فصولااذه فل شدا 4باكالن ءناك 7 تلا :

 نمءرووامأ الافصاح نداراو ا ذبدقام هندارمانال كيكراذهنا(باو لاو ةئديملا متت ْ

 عرمشلانان اذهن ركي ديد عرمشو أ |:لق نم عرمش هناباستلقءاوسا:ةح ىفاعرمش نوك, نأ بج وفاسقاس دا

6015 

 هتسفاش ن مالو هي دينيب نع ل_طاسبلا هءتأيال هلو ةكىهو ةرهطم (اهدحأ) هوجو ةرهطملا فو بو كمل
 هلع ىثبورك الا نسسح ابرك ذينآر ,ةلا ناف م بش اركذلا نع ةرهظم (اهبانأد) ةرهطم ةعوف سصهلوقو

 نكت توق لانعت وفك نوروطاالاا هالناس ىأ ةرهطم لاق: نأ (اهثلان'و)ءانثلا نسحأ

 نآرلا وهو فمعلا ىف املانعن ىهذر عال ىف فدعللا عن شرحي ناو ةرهطملا نا لع از نوروطملاالا هتسعال

 [لاهت (ىاشااوإ فصل! ىفةيوكملاتانتالا تكلا نمدارملا (امهندحأ) ثالوقهمف بتكةوقو
 آ01 ناضعال عل !ثيدجت هنمو نيا غال هلا تكد وقم كسلا ىنعع نوكي دق بتكل ااغنلا يحاص

 || نالوق اهمذف :هقلاامأ ةمقم اكساىأ الون يق نسما ردا نرد لستم دق ك2 ى؟دقنا با

 ًامهلوقك وهو تدملاو دمسلاكم وقب ماه نم لطاسبلا نم قدما نيا مفي ودعال ةهقتسم حاج را لاق (لؤالا)
 [|| ةغان لقدم ةئاهأىهىأ ةمئاقل ا عع ةوقلا نوكتنأ (ىناشلا) ماقتساورهظاذأ ا ذكىلع لءادملا ماع

100 

 |[[فدصأ اك :ىفروط لا ل ممالت اذا اناق امها ناك هنا عم لوسرلا ىلا ةرهطملا فصلا ةوال سن فاك لقا

 | اورقي ل نيكرشملانا(اهدحأ) هوجونءهءاوجو هفولا اف طتخ ناكل ا له أ ركذ انوه ونيك ا

 هب زا لذ مهرفك ىلع نوري نيذلا باكملا لهأ ف الذم لق نمو نمو دارس اووف نمآن مهن د ىلع

 قَهَتل اورفكلا نا ىلع تلا دةن"ال هذ >اولاك 96 هكاشلا دلع بللا) ةصومأ لالالا دعب عقواف اف فاكملا

 0 ا با كلا هنال د ا 0

 لب نش اقووصقا كلذ رساف مهكر 4 اال ىلا اسود هت قمل وسر ةسانم ل -ه نم

 .ةعدقة داع ىهف ةذيبلا مّمءاجأم لعب ن مالا لمعلا ةدامعو تيسلاىفاوقَر ره لاوناكاذكم مهفلسكم هدائعا

 كال دو ةاكرلااونؤيوةال_هلااوعشيو“ اهمد نيدلا هلني اختها او درعتلالااو سعأامو) ىلا تلاع مث مهل

 دارملان وك. نأ (امهدحأ) ناهحواو صأاموهلوقىف (ىلوالا هلثسلا) لاسم هسفو (خمقلا نيد

 ال ىلا عت هنالك ديني روم ام اوناكمملا دارس نوك.ف يذلا نيدااءالا لمن الاوةاروتلا فاو سهأ امو

 (1هيئانو)انقح ف عورمشمووف موت اعدرشمناك ناك, كل ذناناعمت ةمفلا نيد كل ذو هلود» هعبا

 ثالثا ىلوأ اذهو» شالا هذ بالا لو هملع هلل ' ىلص دهم ناسسأ ىلع باَحَلا لح أ سها مودار 1ن ركينأ
 ىلو أ :دئافرثك أن وكد ام ىلع هللا مالكل جوا ديد اعرمش دفتر بدعم اذه ىلع  الانا(اددحأ) هجوأ
 00 ةمالار اسركذو ةشيلا هيئات -هلوقوهو انهه مم دقمالسلا هءاعدترك د ناودو (اهنانأد)

 7 الا هذه قلعت موهامنو همك مهلا نيد كلذو هلوةبدن الا مخ ىلاعت هنا (اهئاانثو) م دع م مالسلا

 مالمالل هذهنأ ىهو ةقيقد هللااو دبع.لالا هلوق ىف( ةناشلا هلكسملا) لئاةملوتادهو مال سلا هلعد#

 ولف ضرغلا كالذي لمكسش م هتاذا صقانو وة ضرغل الغف لعف ن ملك نال هرطاسأ ىلع ءدلج نكمالف ضرغلا

 نم مزلاعدق ناك نا ضرغل !كالذ نالو لا<وهوريغلاب المكس _سم هتاذلا هتان ناكسا ضرخغأ العف هللا ىلعف

 ه«م لق
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 ءامسالا لضفأب نمؤن ل نك مهتم اددحأ ندي لو لسرلا عمم نمآ ىذلا فرذملا ةنالقوبأ لاق ( عدارلا) 1 ظ
 مال_تاهملعلاق نيدلا لك ةمفيشلاذانيدلا لكل نيعماسىأ ءاقنح (سمانلا) افينسنوكي فيك |

 ةالصاااوهقيو هلوةوهو تاسثالابهفدرأ مث ىننلا ىلا ةراشا ءافنح هاوقف مراخلاو مالا اكن نيمركت |

 سنا نب مس رلا لاه (نماثلا) مالسالاىلا اهاكناندالا نع ل د_ءب ىذلا وهف. انوكمفى رخالا | 1 ْ

 رطف ىدسل ىه-و ته>و لود ريكنتا ادذع هنال ل3 لاه اغاو هتالصب هلقلا لمقةسس ىذلا فدشحلا || ا

 فوصوا تمن ةمعقااف ةمقلا لا !نيد كلذ حاجزلاودربملا لاق (ىلوالا هلك ملا) لئاسسم همفو ةيقلانيدا]|

 ءارفلا لاهو ةمق دك هلوقىفنءاول ني ذه ان "رك ذدقو ةمئاقل او ةمقتسمملا اماةعقلا نم داراو فود

 ةيق تك ه را ةغلاممالءانهلاونيةءلاقدوهلاذ_ه نادل وات وعتأا ىلا تعنلا ةفاضا نم ال :

 لمالال هاذا لم عامنا ئث لكى لاكن! نا(اهادسا) فئاطلة الا ءذهىف (ةيئاثلاةلتسملا) |||
 اقرا ىراصنااو دووياا مهو لوصالا ماكر اريغنملاسعالا فاونطأ موةفاعم عرفا او 1

 عورفاااوامهأو لومالااوإ م موقو قلاب داا اول صام م_هنكلو تاعاطلا ىف مه سفنأ اويعتااعدأ]

 ديال هنا نيبوهب الا هذه ىف نيب رفلا ألخ ىلاععت هاو ناميالا عم بنذلارضيالاولاف نيذلا ةةجرملا مهو إ]

!كلذو لاه مةاكااًوؤبو ةالص' ااودقدو هلوقىف لمعلا نمو نيصاذم هلق ىف صالخالاو لعلا نم 1
 عومل 

 كلضفر دةرهظي ن اللا َنالذاكرلا هّتسةلفماولا هئانلوةالملا ههحور داقتعالا نذ_ دنلقف داو نيد[
 3 رش 3 اكس د حلاصم ةماقأا نع رعب نم حلاصع 2 و نم مش انام كسي ردو رواد هق ددلاب و ظ

 هلل لسع ىف ناكنم مالا هيلع 4 وقهديؤيو ىلا ىلاداشرالاب مةلاود نآ رقلاّنالا ديدشاسأب  ذئبلادهق 1 ْ

 همم دخ أف م د. نمو هدم د ساق كم د نماسن داب دو ا دىلا ىلاسعت هلا وأو للعيان احد 5 ٍ

 كاذو كالا او ءدصولا ناس الا, كل ذو هناك سقما لشءمهمهلااعفأىف نينسسلانااهمضانو اا
 ةكتالا ا نمةيدوم#عا او ميفعتلاو دك-الملا نمال هنا نمن اس>الاف مسيةلاجلل ف سَدلاب اولغت_ثانأب : 1

 مكلاثم[ءالؤه ىكتالمم_مباهايم هقالوةف ةمامسقلا ةصرعرضحأ اذا ناسنالا نام هللا نمال ||

 اوماقأ نيرمالانيباوعج«الؤهف ناسحالا نم تاعفام درج نوملفعت أو ةيدويسعلا نم هبت امأ] ٠
 اوريدص مهو نب ىهالا ذحأ ىل_عمتري_ص من اف ناسحالاءاونأ :(تسصزلا اًونآوةيدويعلاءاونأةالسملا || ٠

 باب لكن م مهيا نولخ ديك الماو لاهتا ذهلق ةراظنلا مهلا نوبصنمو مهمةكالملا بدعتتق نيرمالا ىلع ||

 ةملاعلا نسهنل ا مث ةفرعملا:نيدملاةاسغ سفنلاكنيدلا نا (اهئلانو)امق نيدملا اذه نوكي الفأ تربص اع مك.لعم ها

1 

1 

 نينو ىأ مراحل حاحصن مب رو ناتلنا ىهةداتق لاق (سداسلا)ةميحسلا لله سلا ةسفدش لاب تذعب

 ماسهعا ىلع لد ىتحاسم اوان عاهماهباراداوهو لجرلا فىنذلسا نمولص ل -سمون لاق )عب اسلا)

 كلذو لاق مةرثكارآ م سعد هذاك نلاءاني اوةال_هلاةماها ىف مالك !اماوا_ن-ضرالاو تاوعسلا

 ع ودنا ادهاذكد_اونديءاضعالا عونك هل دعما ةيشتسسملا ةئيبلا ىأ ةقلا نيدوه هلك

 نارةلا ىف هلوةواهق اس دىلا هت هلوقءريطاو ع وم جلا اذ هو هالو ال_>اعْ لا هم لمص متاسقلا

 ةالصلا اذكسف هل ءاك سفنلا تناك ةردقااو معلا عقجا ا ذافدن ون لعالب ةرداقل اوزجاسعل! نمزلاك ةردقالب
 ىلاعت يكمل نابترتلا:دئافوهو (اهعبارو) ةمقريدلا ماتم جااذاف ةردةلاكةاكرلاو لءلاكنيدلا
 ةالصلام-هلأ ف داز ءوباجأ امل تنيصل اقف د اغةعالاو لوةااوهو و لهسأ ىلا مهوءدي نا هلو سر سعأ
 ةاكزال لاه مولع ق ثنا معو :ةدصاا مهم دارأو .وباسأ ال تناك اي ماس سفنلا ىتاسجادادعب ىتلا

 (لاقنمتحا (ةثلاشلاهلَملا) هوقلا نيد كلذو لاق لكلا ركذا-ا مث لوهللا هماء لوح ىت-لام ىف
 وهلمعلاو لعفااو لوقا عو# لاقفةناالاهذ_ملمعلاوداشتعالاو لوقلاعو#نعةراسءناسمالا |

 'رك ذىلاعت هنالن امبالا وهل معءلاو لعقلاو لوا عوهئاذافناءالاود مالسالاو مالسالاوهنيدلا ونيدلا
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 ممم أللي  ي ث

 نكدعاط٠ نم نثئسنالف ىاوسك ةءاطب درتالذ لاوس هل عشب درأ ه«تلعف ىذلاردعلان ء.كيرا نيسعبرالا نمةاسثو |

 توون تلو ةكملاك ةال_صلا فك نم دسوب ىذلا حابأ اك نك كريغل هشئتشتنأ نمالضن ك فنا '

 لام ىلاعت هناك (اهيناناو) ناطمشلا ظحاذذهو وركملا تافتلالا امأو صالخالا ىنتناف كسفنل هتماثتسا
 دب رأالو دي رأ امالا دب رئال اذاف هم دمااكلذ لعن ال ميكحانأو هفسلاو لهما ىلا لقال يكس تن ةلقعاب

 ْ كلما مدد ال كلا الاه ل طفي ىلاعت هناكسن ندا اذها كلم لد#علار نيملاعلا كلم هناصس هنا مث دي رئامالا | 1

 ش ش | عج اضيأت نأ لعجاف اعيجبضرال ا ىفاممكل كل قا ىذااود كالجال ءل_عفأ ام عبجب ل_هجا ملطهن نكس |

 ش مثلو وف لالا ىلع بسن نيمل# هلوق نا ملعاو نيدلا هل نيصلخت هللا اوديعملالا او هأأامو ىل-ال هل هفنام

 | | .كل ن_حلا,قا ىذا او ضاخملاو هناهتنا ىلا لعنلا* دبا نم صالخالا لمسه نم بدام ىلسع

 || 59 اط لع ال اولاهأ لد رخااسضر غالو ةعممالو ءابر ديربال هيرلاصاش ههبسول لهاا, ىأنفهيوعجول بجاولاو أ / ١

 1 تكللت ىهجو هيديرأامةاروتلاقو كاذ نم قبال ناك اواب واطمرانلانعتاصتااالوادو هتمةسنملا 1 2 ©( 7

 | الثمرعغلا لجال ىرخأ ةدايع تا دابعل ا ىف ديزرال نأ صالخالا ن نماولاكو لءلق ريدك هو ريغ هيديرأ امو |||

 ' لأ عوشملا فت دز ناوكرمث هنال ارم لرتمالا ةدحاوو هقةداو نيش اتحعذاذاف ةاشةصخالا ن نمابحاولا

 آ | ان[ لم اروح اهب تطاشولو فدكف ىرخ ؟ةدابم ةدايعلاب تنل اذهفزمي ل هنورب سانلا نال - دولا

 . || تياطاذاف صلخع مل هنالءامالاالو دسعلا ىلا الو نيدولو ما او نيدلاولا ىلا ةاكزلا عف دز ومال لب كاماما ىلع |

 ْ 0 الشلل زيف كن توهت ةرسسم تلطا ذاب كف صالخ الا لوز, ثلداووأ كدلاورورس كاذب

 مهيولتب نيدصاه نورخ 1لامو ةداعلابهلني رقم موظعب لاق هني هاذ هلوق عم ىف كلا انافلا تفلح

 هلو قا ده ىل_ء ل ديو هريسغ هعم نو دم عيال هل نيد_توم هنو درعا أ حاحزلا لاهو : ةداصلا فهقااًضرأ

 ١ (لورالا)لاوقأ همففذاك رلا اوؤيو ةالصلا اوهقيو* اف ىلاعت ةوقامأ ادساواهلاااودمعبلالااو مأ امو

 ناك امواه.- ميهاربا يلم عمتا نأ كلا انو أ مث لاهت كلذلو مالسلا هملع ميغارب نيد صفا صتإلا
 نع هعنم زيتي عابلا ىلء لو مدل ةةلا نأ العامل ناضس ناك ةقب ةئدطل هيفريسفتلا اذهو نيكرمثملا نم 4
 ىلع ةيلكلاايقاذلتا عب اموقركذ م رجالذ ةماك !اءاض ا دماقَم 31لع قب 0 يي
 نالاه ىلاعت هناكف هعمنيذلاو هاربا ف: 9 درسا مكل تناكدقلاقذ هعمنمو يهارباوهو هتك

 نم ريت دق هناق م .عربغا سهو مانصالا نم أر بت ثمح ميها اربا ادام نكف كد ىف ادح أدلة :تنكحص

 حوبس عمم هنأ ىوز لإ نادر هلل هذي زوج هداو نمو نافمضال هل ذب ذيدح هلام نءوتارعأ !| ىلا اهلس نمح هسفن

 مالسلا هلع لب ربج هل ارهطف ذ ىلمام لكل ذيفالفر ا ريغبام5لاعق هداعتسافا هضم رب لو هياطتس 000

 || لاه ني لدربج نع ىتح هللا ىلا ىلا علت امن ا لبان تنك لئاسقلا ناف كل مذ الاخ لامس ثم كل د“ لاهو
 نيطالسملا با وبأو لال !كرتتملا ذاف هتدابعك دمعاقا دناعت نكن الوش وع هناك هناصس قا فإلف كنلاامأ م

 فيكى بلا ءدلو ةعب اتم ف دهتجاف ميدهارب اة اتم ىل ردن ناف نيطايسشلا ةقذآو مو مارا كرما ” كي + ٠

 مأوهو لقمل!ناصةنيموسوملا ع اق لجرلا نود تنكن اوان ورلا ىو فلم 3 رام متجر مكن دانا ام 8م

 : "ل ل را ماقع نموت نعتنثل | ناف لجرلا فن ةمنةرلا ةًأر انا ممةصغلا كلن تع رت فيكم ياللا سمكس 3
 || رانا غل جرلا عير تاكو اهف مسقلا نم بلل ةرعللن اليل ديةرا فس ةقيقرلاو ثراالاو ةداهستل افا و

 | ةكم لابس ىفةدب رفةدمحو ل.للن او حصص رتن.- تربص مناهداو ىف ةنللا تامحكن اهب رتءاط أ فكان 0
 بال دب تدض رف من هسسأرأمواف اذ بل رعأ هلل [تلاه اهملع فامعب الو اهماكس. الؤ فرصن او داز الو ء امال ا

 امناوةماقتسالا أوه فن لاو نيوشتسم ىأ» ءافنح هلوتن مدارملا سيور ب او

 يذلا نا ىلاصتهلوق هريطنو ةزاغم ةكله ءالورمسن ىعالل انا وق لو هلا لميس ىلع فنسأ مدقلا للئام ىم#
 اهوتعهلت | ىطر سابع نما لاهت (ثاا كالا اوقاا) ميقتسسملاطا رصاااندعاا ومات سا مهما نير اولا# ولاه

 لام قاغناو ةالص ياس اىفنالد الملا ىلع ميحلا مةقاسغاوء انس لاق مث لأ دام علا رك هلالثل ذواجاسع
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 نسحأ اذهو كسلا ءاسأ نم ىلا ناس او كلا نس نم ىلا ن اسح ا نيهسق ىلعاضيأ ناس سحالاو نيمسقللا | ْ
 عاونأ عتأ مرفكسص وم ءاساو نا سحال !عاون أ مءارافكلاءالؤهىلاهتانا سا ناكفنيمدقلا|]

 || انزلابو عطق ةقرمسل انو سف ذقاابورب ز عت مشااف ديانا بس < نوكئامناةيوةعلاناموأ_عموتءاسالا|] ٠
 ||| ةيانج تناك الق لتقل بحوب لوسرلا ىلارزم ا ارظنلاورب زعتلابجوب لئامملا ملي صاصقل>ةلابومسو |
 ملغم قمع عضو رانا مناف مهول و هو تابوةملا مالعأ اوةحكتسا م رجال اناس امظعأرافكلاءالؤه أ

 لبال لاةذجارخالا ءاج رايته ل هفرارغلا اسر لانه دل هلا يه لئاه لاه هن اكمتدتبلا همءرغمالل اها ٠
 هب ريل ارش ممن المهن وش ءانو م وهذي لبال لاق مهيلعهبلقق ردح لانه لذ رق هاك اهمف نيدلا نو ةمي 0

 اديأابيفنيدلاغ باوثلا لهأ ةف_ص يف لاهتو اديأ اهيف نيدلا امه لقي هنأىفبدسلاام (عبارلالاوسلا) ٠]
 تايوقعلانأ (اهيناثو) هيضغنمديزاهتسرناىلءهدبنتلا (اهد_أ) هوسونم (باوطا)] ١
 ]أ لاه هناهقانعةباكس ىور (اهئلاثثف) لخادتتاله.اقاف باوثلاامأ لخا دتارافكتلاو دو داو أ 0

 ' لاؤسلا) بابلا اًده نم اذه ناك ف ىتجر ةعس ارك ذا لاق كلذ ءفأ فدكو لاه قلد ىلا قدح دوا دان 1 ]

 || نموهوز .هربشب وقابل أر قوز ءهلانةئي ربل عقانأرق (باوذا) ةيربلا ظفاىفةءارقلاتفيك (سماخنا | ٠١
 ىل_مال ىلا درلاكه مز مهل او ةس الل اوةءرذلاو ىنلاكهزءهكرتهناالاز هول! اهيذساسقااو قامت اهتلاأربأأ] ٠١
 1 نالل_مالاوهز مول! ناكناودوحأ هنقزههلا ربو كلذكناكى نل اًرمه نءناامت لامعتسالا فك ورتملا | 07

 | وه ىذلااريما نم هنا لاق نم لوقداسف ىف_ءلديميربل ازهده نمزمهو كورت ا ضوفرملاةىشااكراصكذ |
 ىأ تاسيئالاو ىتذلا دمي هنا (باوملا) ةيربل ارم مهد رقىف:دافااام (سداسلالاوسلا) بارتاا| '

 دمع ةفص هللا باَك نماوقرسس مال قارسبلا نمرسش ءاسصغن لوطي: هل ةيربلا رم تال عاو مهريغتو دم
 || فالججالا لاهمللا نهرشو قاهلما ىلء قا قد رطاو طق مال ىد رطااعاطق نمرممو لو هيلدا ىلسص ا
 دعو نم ملفعأءوسلاءافعدمعو نا ىلع هبدثتاذهنا لعاو مهتأ نوكمف دانءرغكن وكي لعل عم ربكسل انآل 1

 || نيتروسبةدوص## ىهلبال (باواا) اهموعىلعةارىهلهتي الاءذه(عباسألاؤسلا) دسأ لكأا ٠١
 ْ هناالايف لخ دينأز وكتالمهضعب لاه (ةمناثااو) دمعولا نءحرخ لسأو مهنم بان نمنأ (امهادسا) 0

 آل ةءاعت نينمؤاا باو ىلع فا ال اهيل ىهوةيئاثلا هب الا اماق مهثما رش ناك وعرف نالرافكلا نم ىاذم ند 1 0

 (ةيريلاريخ مهكئاو تامل اصل اول عواونم؟نيّدلا نا )ىلا عن هلوق ه معالا لف ممنالرخأتو مد: نم 1
 ءاو دااكديعولا نأ (اهدحأ ) هوو دءولا ىلع دولا ميد: نس ىف هججولا (ىلوالا هلمساا) لئاسم هيف 0

 هتوذغاأكق نا اريغنديلا نافءاذغلاب عغتن اسف ندبلا راصاذا ىت-ءاودلا دقن بو ءاذغلاكدعولاو 0

 || مل قاما فملاو سا دمال امل اصريسي غيدلا دعب دليلا نأ (اهينانثو) لوصفااباَك فطارةبهاها دكه ارش هتدز ||
 مهانمنالف لاهام ىلع ض رع أ امندلا لانا ذاف هلق ىلا عجر ةّدشوأ ةنحم ىف عق و ىتءناسنالاناف كاذاو الذ[!

 دءولاب تو ني رعالا نم دي نكي لا ملل وقي ىلا عت هن اك ةراسشب هانا (اهئلان'و ) توكرمشي مهاذاربلا ىلا |

 الفأ ارهاط امندلا ىلا كدر أ مسخ ناكم ىف اسغ تنكت سا اريج, لرمأ نأ ىف ىف مط شيره ىذا |
 ناميالا ىمسم ىف ل اد تسيل تاعاطلا نا لاهت نم حا (ةنانلا:هلْمسملا) ارهاط تلا ىلا كلج رخآا
 (ةقلانااهلئسملا) هملع فواهملاريغ فوطءملاو نامعالا ىلءةنآالا هذه يف ةفوطعم ةحللاسسلا لاسعالا ن ظ
 لاومالا اولذيوهداسك لاح مالسالا قوساو ءاهأ ىمأ ىلا ةراسثا نيدو نا لقي لو اونمآ نيذلا نا لاف
 لتاهو محلا لبق نم قننأ نص مكيم ى ودسال لاهاكى مظعلا“ هضفلا ارمكسا بسلا اذواو هلجال سهملا

 لدتامنال كلذو دي الا هده نوصتح افاوملا نوري« نيذلا نا لءاو :ىهنامتالا اواعذ ىأ اونا ةظفلوأ
 ايناعمناوثلا اذه هلنوكم' الرغكلا اىلعت روىذلاوباوثلا اذه هلفةدساو :ةم نام الا, فأن منا ىل

 مولان عولبا"هلباقم نم تاهاسل !اوأعو هلوق ( ةعبارلا "للمغ١) كلذ لق ةَعةلسا ىف هنع نام الار دصام هن
 'هلةبملا) دخالاريقفاا ظسوءاطعالا ىخاا طف ظد فلكم لكل لب تاماصلا عم دساولا فاكيالف ]|

 ججيدومسسب م ا لل مدس حل ول مس حمر حا احل اا ب بسس

 نص ار |©1
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 نيدلا نااناقامناو ةمقا|نيدوهروك ذم اكل ذو ىأ ةمقل نيد كل ذو لاه من هنالثلا هده ع ومجاني الاةدهىف |
 (لوالا) نيهولناميالاو»مالءالانا.:لقامناو مالسالا هللا دنعنيدلا نا ىلاعت هلول مالسالاوه

 نافاشر د مالسال اريغ غب نمو ىلاعت هلوتا ىلاسعت هللا دنعالوبةمناك ل مالسالاريسغناك ول ناسعالا نأ
 أ |نيرعافىلامتهةلوق (ىناشلاو) مالسالا نيءاذاوهفهتتادنع لو.قم عاسجالابنامعالا نكمل هنم لقي
 إ مالسالا نا ىلع ل دي نمؤملا نم للا ٠ اذ مساق نياسملا نم تانريسغ ايفان دس و اق نيءوملا نم اهف ناكنم
 1 ناسءالاوه لمعل اولءفلاو لوقلا ىءأ هثالثلا ءدعع و2 نأرهطظ تام دما !هذهتتيئاذاو هلع قدصب

 اأازوحال) (باوجلاو) اعءامواوأرارقالا درو أ ةفرعملا درج مساناسعالا لاه نم لوق لط_دّمام-د
 أل رامضالا ىلا حا الربدّمَدل اذه ىلءان ا هملع لما دلاو طقذ صالخالا ىلا كلذو هلوةب ةراسث ال !نوكت نأ
 ْ هلوق ناانإس ىلو ًارامذ الا مدعن اك _ُبالوروك ذملا كل ذو دارملا نولو ةترامذالا ىلا نوج ان متنأو

 ا عومدن اكلذنا جا مفميقلانيدااوه ع وم-2 ١ كلذ نا ىلع لدي هنكل مدت ام ع وج ىلا ةراشا كلذو
 ا يصل لةّتسملا لماكللانيدللاوه ميلا نيدلاف ريسغميسقلا نيدلاوري_غنيدلا نال ذو نيدلاوه
 . || ةالسملا ىهواضدأ هةلصا- ه_عم هباشو هرانغآتناكو ال_صاحنيدلا ناك اذانوكءاسغ ا كلذو
 . | السا نوكيالنيدلا لأنا حاق ل نكس الماس بقل انيدلا نكيول عومجما اذهدجوب ماذاو ةاكرلاو
 ا | مهران ىفنيكرشلاو باكل اله نماورفك نيذلانا) ىلا عتهلوق « ملعأ هللاو همذالا عقوام عازنلاو
 || اورنذك نيذلا نكي لهوةىفالوأرافكلا لارك ذا ل ىلاعت هنامل_«ا (هيربلا رش مهكءاوأ اهبف نيدلاخ

 || هذهرش [ىف داعأ شا ١ وديعتلالا اوهاامو هلوقىف نيدمؤما لاجاس نام 0 ذم نيكرم او باك لا لهأ نم

 مهلاو- نمر ذىلاعت هناملعاوا ورذكنيذلان الا ةفرافكل ا لاحياشيأ أد يف نيب رفااالكركذةروساا

 مدقمل(لوالالاؤسا|)تالاؤسانههو قلن ارمث مهنا (فاشلاو ) هج ران دولها(امذدسأ) ني رع

 مدقي ناكمالسا او ةالسل ا هملع هنا (اهدحأ) هوو نم (باوخلا) رك ذل ىف ننكر ذملا ىلع باكل الأ

 | الو نواعيال مافى وقدهامهألا لاه هديعان راورسك ال موقل' نا ىرتال اهسفن قدح ىلع هن اصسهللا قد

 ةيريضا |تناك لاق مالسل هدلع هن اكفاران مهرومقو مهموطد“ الءا مهلا لاك قد 1نا مون رصعلا الص هتاف
 تمّدق كل اغف كل ذءاضق هنادس هنا مةالصا | ىه ىتلا ةرعسلا هجو ىلع قدنحلا مودىفو ةروصل اهجو ىلع
 نم ةرعشىف نط نءورفكب الرع لوط ةالصل ارت نو ىسفن ق- ىلع كة مدقأ اضيأ اناف كس ىلع قمع
 نوكرشم اامأو لوسرلا ف ل.هنتناىف نو:عطداوناك ام باكل لهأ لون كلذ تفرعءاذازفك. كئازعش'

 نمرت ديداكذل ا ىفالوأ أ دمها ءوسرك دين أ هب الا هده ىف ىلا عت هلادارأ الف هلتاىف نوةعطي ا وناكم مناف
 ٠ ٍنوكرشم امهر ىلا ع3 همف نعط نمركذباسنان'مث باك !لهأ مهو مال باو ةال_هأ !هملع د#ت ىف نعط

 | أشنواريغص» وأ نيكرما !نالمظعأ تناكم السلا هيلع وسرلا ودق باكل اله ةيانجت ا (اهنانثو)

 هئلاسربنوحتفتس اوناكدقف باكل ا لهأ ام قاشرهأ اذهوم_مايدأ لطبا ومهمالسا هفسمت هنن اعف

 لعفل ااهفاياو رفكرذ ل(ىناثلا لالا )2: أمه تانج تناكف هيرلعلا عمموركت امهءاسامأف هثعبع نورقيو
 | اوناكم منال ىهالا لدا نم ني رفاكا وناك امبالا لهأ نا ىلع اهيدنت (تاوداو) لعافلا مان نيكرمملاو

 مالسلا هيلع هثعبم دعب كلذ اورفك مهنا مت لسو هيلع هلنا ىلص د ثعمعي نيرةمو ليضالاوةاروداامنيقّدصم رو 0 ا

 نيكريشملانا(ثااثاالاؤلا )ةما.ةلا ورمل اراكتناو نانثوالا ةداسع ىلعاودأو مهماف نيكرمشم ا فالذع . لو فولو 2 و“

 ءاسشالاءذه لكي ني رقماوناكسف باك! !لهااما ةماسقلا نورك ةوبنا ان دركشإو عذ اصلا نوركس اوناك ( لعن ايدو

 |اذاو نيكرشلار فك نم ىخا باكا لهارفك جاكم ملسو هيلع هللا لصد م ةوينل نير كش ماوناك مهناالا

 دعب نأك اذا مانهجرب لاقي (باوملاو) باذدعااىفنيةد رفلانيبةبوستلاز وكف .كق كلدكن اك
 كلذ ىناكرتشا ناو نع رفلان ا منيلفاسلا لفسا ىلا اوراصف ةعفرالالطاوريكت لوي ىلاعت هنأ اكفرعتتلا
 57 اده نحت قدح ولان العاو باذعلا بناه ىف مموافنردقلا اذهىف مهك ارتشا ىفاشيال هنكا
 ْ | ماوه ىفاألا مسقل اهو كلءلا نس[ نم ىلا :ءاساو كما ١٠ءاسأ نم ىلا :هاس | نيدق ىلع ةءاسالا نا

 0١07| نها ١
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 قاقمتسا نا ىئءملافةناغلا٠ ادّال نملك نا دإضف نم ةماقملار اداستل أ ىذلا ىلانعن فوق ىفا ولا مهنا 0
 تازأو لم_هلاو ةردقلا انتطع ا واسةاش كن ؟الول كناف قباسلا كلف بيسي لماما نا: ملا.ذهأا
 مكبه ذم ىف هيلع دال نحال ناك ا ذاف لق ناف ةجردلا ذه ىلا انلص واملالاو فاطلالا تدطعأو راذعالا 0 ١

 ىونلا همانعت ان نعوأ انم دع لاح ىمالا هماعن ا نع لأ بت أانلق ماعثالا اذه ل ثم مازتلا ىف برسل اخ 0

 ةدئاملاو عافتالا نع هزنمانأ لوي هناكف ىدمالا نعتلأسناف ةمامقل | دغىف هماعن ا نعو أ ف. يتلا لاح
 داسعلا ىرت.شي هئاف لاسعالو لام هل نمنا[كف عف ةانملاهذه تعاضلو ءايللا قاخأ لواذ عفاسنملا نم :«وام

 هقلالامع قاطعا ىوزاك هئلاوعفتتل نانا اذه مدغلا راد نم ىرتشا هتاصسوهف هاما وقتل قراو 1او

 دمرلا مكصمب منوي دمانافدغلا امد ىوأن حرلاف عورشلا دعب مامقالا بج وينامعنلاف ىوبلاامأو || 0
 ضع لاق (اهادحا) فئاطل ممر دنع هلوقىف (ةعبارلا هلكسملا) لذي الف كتراسشالاو | 1

 «:نالفدنعىلئ ال لافولو ةعيدولا عدي نأ هلو نوبدلاب صتةعاذنهف نالف ىلع كش ال لاهول ءاهقفلا ||| 8
 إ 0

 "اذه تفرعاذا اعمةعبدولاو نيدلا ىلا فرصنا نالف لق كءوب *ال لاهولو نيدلا نود ةمددولا ىلا فرصنا | ا :
 فرش نيعلاو نيذلاب را رئاوهناذك“ ىلع نالفا لامولو نيعة_يدولاو ةعيدو هنادمفي مدمر دفءهوقشف| ا :

 نيدلاوةنومدمربغو ةنامأ ةعيدولا لبق ناف درتعلارمضاسملا نيملا لاملاكهنادسغي مهبردنع هلوقف نيدلا نم | ١

 ىلاعت هلا وح ىفاذهو هذال الها اروستا ذاريش نومذملا|_نلق نومذكم ريغناك امم ريخنومذملاون وعم | | 5
 ا دنم كلام تعضوف ةدلبلا ىفةنشفلا تعقو اذ |(انييئانثو) نوهضملا ن هي كانه ةميقولاانلقم رجالذ لاحم ١
 نيطامسشلا ف اخت ذ ةنمحو كن دب ةدلب ىف ةنسغلاا عقتس انف باقل غراف ترص ةعيدولا ل. دس ىلع "للا ماها | ا 1

 ةمامقلام ول ىلا بد ؛داحلا قى باك هب كل ب حسص !ىناف ىدنم كاتامأ ةعيدو عضن اهيلعاوزيغينأ نم ا ا

 لاه هنا (!هئلاثو) ةماسشلا ةصرع وشو هملانوكنامحوحأ كيلا هلسأ ى-مهيردنع مهرارج هلوقوهو | | ا ١

 ْ دو>ولانمدنلاو سايز دعس تكن نالوا كان رىذلاانأ لوقي ىلاعت هن اك :هظعةراش هيفو مم ردتعأ ا ا

 !ءامشالاهذه :كتنطبع افاططم تنك فب امال !هه لكن كتطعأو كفل ةردقلاو لةءلاوةاسطاو |
 ١ نوكيالاماذه ناالك اهعضًة اناف ى دنع ةعب دو هتامدو ا. تيدكحصا اذاكيا ىنرثا كيما

 مسجلا عملا لباق هنأ (امهدحأ) نالوتهف تانج مه ردنعم_ه وازح هلوق' ) ةسماخلا ةلئسدملا) ا
 'لمكت ازكا# اف ني رادلا نيت اهاقلخ د نادر ديعوأ هدأ سال لافلام درغلاندرفلا 7 ءاةمىذتةءوشو | 1

 اذه ىلعوني رادلا الخ دي تس ثني فسول أن مو طا عا رادام_مْممد او لك لخ دينا ىلءاذه أ ا

 ىلعت مما ١ ودغتساو مس اذ فى مهعباص اولعج ل والا وةلاىلادو نيديعلانيذهام5لمنإ' |

 تاره شع [هئاجاسندلا لثم تاشملا كلت ىفدأن د فلول عا ارا نأنيبلوالالوقلا 1

 ْ كرز اسك ولا ادا ردا قيد ١ ريسبك اكلمو ىلا.عتهلو# هسلع ل ديواع ول سمح ى وراذك ا

 ناشنج اء بود نمو لاه منان هي ز ماش ءفاخن !ولاه هنال نآرقلا لديه سلعو فسول نأ نع

 .ناشثا ناهس ةعرأن ملزئاقا ءاكبلاكلذو هللا فو نم يدنا هس لاو داوالاس 1 0

 هناا م نافع أ ةسعب رن مهاكبلا هبكسا تانج عب رأ هل تصف نيتناسا نو د نيس صتساف نيسنثالا ن

 ب ومجدي

 كلدهوقيةروسلا مخ تالي الاهذهىففولتارخأو ن امن هير ماشم فا ناو هلوق ىف فود م دقىل
 دعباماو لالالا فو لصاسحلاف لءءلا لبقاما فولت! ماو دنمّديال هنا ىلا ةداشا همأو هن رى نأ
 دفين دعهلوت (ةسداسلا هل شسملا) ةرضاسا كلَ قرلتال ةدانبعلا هذهذا لالا ف وخ لماما 0

 تانئب نا ىورو ماقأ ناكم اين دعلاةيالوح اهنع نوغسال نيجر دج اهتم مهامو اهنمن وجر عال ةماق

 تءمساملا مسهضعبلاه ةمالسلاو نمالاو ميعنلا ندعم ىف هى أن دعملا ٠ نمن دع ىل قو ةناساطسون

 هكر ةسءرمسب نوصوصخلا مهف نسا نم تناتسص ناف ننس اوأ ةنللاوأ نوذملا ذأ ا نماه
 ع رسال اخف رت شمول فاكلل لاسإا ابل ىلاعت هناك ةدحا وةعاسفلاعلا نوت وذ

 ا و



 ءانعو طرمشا ذهف راشد فاأ هتسامع ا ههمدا رس نءعيركلا اكلم ا لاهول هنانولوةد ممماف ةئسلال»اامأ |

 ةلزتعملاامآو عملا اذههتدص قى ىنكي مهو از هلو ة ذى اذلا و اةكتسالا ب ال عضرلا بس و ةغالا نس ٌْ

 ' سس 1 , ا ا 3 . 2-6

 لاه مالب لا هملع هارب رهوبأ ىورااولاه كلا | ىلعرمشنلا ليضفت قاب الاءذهيمهضعب جحا (ةسماسلا
 ملظفعأ ةماعرقلا موبهلادنءنمؤملا د علا ةلزنمل هد ىضن ىذلاو ىلاهت هللا نم دك.ةالملا هلم نمنو دقن أ

 ( لالدتسالا اذهناملعاوةيربل ريش مهكئاو أت اسحلاصل !اواعو اونمآنيذلانَعْدْسنا اوأرقاو كلذ نم
 أل شديالف بارتلاوهوربلا نم مدآ و ئةيربلا نأ ىوعتلا ديزي نعىورام (اهدحأ) هوجولف عض
 |ميخلخ ديلا ريشدلاب صتخمريغتاسط اما! اولعو | وئمانيذلاَناهلوق نا (اهنانثو ) ةئبلا همكم ا

 | ةيوه .وموأ ةيستكمام|"هلمضفا نال كلذوا ولاه لثال دلارياس صخلا نع حرش الملا نا (1هئلانثو) كلما

 | ةلزلا عمل ونأايفلركي ملرادمهتكححسو نون سم أ نم كلم ا ورون نم مهاصأف هيوهوا ىلا تراغت نأف
 ا |شضعبلاديىانسورو ضعيبل اديىفانقزرو مهبةمظدنم ان !صخاضبأو نيطا| شل نكسم ىه ٌض رأمكتكسمو

 ا | ىلاعت هللا نافكل ةنمو ب ونذلا تارة ىلا نول ال مهتمه ياء ىلار طنا مم نواعنملا نو ءاذعلا مهم
 1١ | مهتموف بند ىلع | ومدقآ ولىكأ هنودنن مهلا ىفا مهتم لقد نمو لاه نيدح ه.هلالاى وعدا وسمع كد مل

 | نمةدابعرثك أمهنةدابعا امو حرفا او نطبلا دبعادبأ ثنأو ةسب وبرلا ىوعدالا اهم قملب ال ةيامت تغلب
 إ ان ومس الد سو نورتفب الر اهنا او ىلءلل ان وست مق لاه ولدالا ىلثءاسحاب ىلا حدم.ىلاعت هنال ”ىبنلا

 | ندع تانج مر دنعم» قازح) ىلابءهةهاوق «» ةرقملاةروسول مدقتدق للملا هذ هىفلوقلا ماو

 1 | اهيفامرك د: ن تور هاظرب هتان أ لعا (هنع اوضرو مهنء هما ىضراديأ اهمف نيدااحر امال !اهتدش نم ىرهت

 1 ا | تاف'الاو نما نم اه ولم غن دجو لءاناسل فاكملا نأرلعا (ىلوالا هل سملا) ل ءا-مىففئاطللا نم

 . || محمل سيما ةشحو نماكة شم نكلو قارغللالاك انج رخن ا ىل ناكم قمضأ ف ئ س7 نم هغاصق

 ا ضعم ممم رلاىفادو دش نك و هلي اا | هن دش لب مدح ر ع مح أ ءاكمل | هملغب سلس ا نم قلطتىذلاك

 ْ هيريضيو بتكملا ىف هسدح ذاّسا ىلا هوس ىتس لءاق ضع ل غط[مةلانءو دم ودهملا ف هوقلأ حده لءاق

 1 نملوةيريهااكريصي فاكملا نا مث فدلكتلاو لّقعلا رماسع دش كلذ دعب مثلا غلب نأ ىلا اذكهو ىيلعتلا ىلع

 || هبشيالاملاع هدجوف لعافلايرفظ تركت لزب لفّدب انج ىعتر دصام هنا غم لاعفالا هذه "ىف للعفي ىذلا
 مركلا ضم هتققح نكا هنهغاةرود هترود ناك ناو كلد لك نا فرعوني رداقلاهمشدال أرداهمو نيملاعلا

 لع ةعالملاو 4 ةمدشلاب هناسحا لباقي نادبعلا بلقىف عقؤ مث ركشا | ىلع لبقأو ةباكثااكلرتف ةحرلاو
 اهقبسيو أى هنماهحرذعال ىح كيلق ىف ىتفرعم لزنأ ىد بهل اه قدا تاكف هنافرعن اطل امكَسم هيلق
 | ايل دلابحو مالاو بالا بح اذ كحو ءاءسرخأ مث ىاقىف ىدثلا بح تازنأ براي دعلا لوقف لانه

 ةيسحملاو ةفرعا تمةبامل هنا ملة نم امهجرخ أ الف كنافرعو كم اما لكلا تحرشأوانتاوهو
 .هدم لص نيعل ا ىلا لو ىذلا لو د اف لواد_توراهتأ عوبنملا اذه نمرسقنا بلقلا ضرأ ىف

 ع..بىف اركحهو ,ماعدستو تا دوجوملا:اس ام عاّوسا هنم لحن ذالا ىلا ىلصو ىذلاو رادعالا '

 تنافةدلخ ةمئادراممالا كلت هم تب رحأو ىل ذل اكك لق تاعس ىدمع هنا لوةمفحراوهلاو ءاضعالا
 ظ مير دنع هو از لاهتاذهلف ةزحن ةنؤةجح رلاوم ركلا ود وحلا. ىلو أ اناف اذه تلعف كر وصقو لْرع عم

 تع ناو كلمام لك ىن طع ىدمع ل اوقب ميحرلا مب ركل تاك لب رابمالا اهتش نم ىردت ن دعت اس:
 ىتحادل ختام ادانوهوم هم ضعبلا اذ_هتامدمرجالف دوحلاو مركلاب هنمىلو أ انأو لم ىفام ضع

 مساءازملا (ةمناشلاهلْمسسملا) ةمضعبلا بدس لصاملا ناصقناا نم همفاسملارباج هدول و هءاو دن رك

 هبطعيهنا (امهدس) نيئعم دقي ا ذهف ءاملا نعبطرلا سدشملاب ةسشاملات زا هنمو ةبافكسلا هب عقب اسم
 بولاءلاوال ئث هسفن ىف قييالفةيافكلاهب عقد ام همطعي ىلاعت هنا (ىناثلاو) صقنريغنمرفاولاءازذلا
 مويا ١ ازا ف اضاق مه و الاه (ةئل ا ا"يلعساا) مكسفتأ قيام اهبفمكلولاهام ىلءالهاحنولكن

 (باو+لاو) هلطفنمةم اقمار اد انل ا ىذلا وق نيبو هن علا فك ةدكلملا ىلع لدن ةةلطا ا ةفاضالاو

 مناف
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 تيد

 لاه ف اكملا ناكنف م_مبرد تعمهو ازجج لاهانا ىلانعت هنأ .(اهدحأ) اهوحوةمدق21!ةروتاارخ 1و

 رك دانا ىلا عت هنا (اهمبناند) نونمآ دمموبعزذ نم مهولاهاكهفانمآنوكستو ل ءاز لا. >”تقؤلا 1 كلذ ىف تنأو فومللا ف نونوكي م-هاكنوااعلاةاسهلازاز ضرالا كازازاذا لاق براك نوكي مد 3

 لة. نمح هيزاسأ لاسةفرفاكلا دمعو ىف ديزي نأ دارأ نموملا دعوور اذ تحل ادءءو ةمّدلاةروسلا ىف :
 اماف لا فنيتفت اطل ارك ذ ئتءوجو دوسنو هوجو ضن مولداوق هرياظت لزلرت ضراللام هرك ود اسلارفاكتلا ||
 رمشل اوربا نم ةرذلارت ذفةروسلارخآىفامهند عجب مثمههوجبو تضب انيذلاامأو مههوجو تدوس ١نيذلا 1
 ايديا درلا هجو فكف تقوالاذا لوةي نأ ل ئاسقان ا (انهدسا 1 ناثهاذاهوقىف (ةيناشلا ”للئسملا) 7

 ىلانعت هناك ضرالا تازلز اذا لاسةؤ ةءاسسأ اىمم هنولأباوناك(لوالا) هوجو نم هياوجو ةروسلا لأ ف ١

 فاكملارب_< نأ دارأ ىلاعت هنا( ىناثلا) هنام الع بس هئمعأ ىكنأو هدقو بسحي هتينعتىلا لدسال لاق م
 اذالاةذ الذ نوكم ىئ 5 لدق هناكفدانج ةعاسسلا هذه ىف اهنا عم ةم ا.ّةلا مول شنو ثدد تنال 0

 قااط تناقرادلا تاخدنا لوقت هنع ولمةملا ىفاذاوز ولا فنا ةلكاولاه (ىاسشلا ثلا نض رالات ارز 5

 هنال قااط تنافدغءاجاذا لوقن لبن !لوق:الاعطقدجوبامع قءاعتا!تدزأ اذاامازو<لوشدلانالأ|

 تارلزا ذا لاه هباعوطقمل ازلزلا ناك انا فز اسف هفالخ ىلع ل هعّةس ا ناف لصالاوهاذهةلاعالد_تون
 ساوسولا كا ذكوامهب ئرقدقو مسالا حفلا. لازال اورد ص ارمسكا ال اززلاءا ارفلا لاف (ة 0

 ةديدش دكرح تكرس ىءم اور دما ريسكسلانسا وسولاو كلل ا سوسو ىذلا ناطم دغلا مساىأ مسالاوه

 لسلدلاو تيرطضاو تكَر دارملا لب تكّرح تازلز نم دارملا سيل موق لامار ضرالا تديزاذا لاف
 هنأكس لب وتلا ف لدأ اذهنالوردااااَخملا نعربخ اك ةروسلا عج ىف اهنءريخض ىلاعت هنا هملع
 هفمبرقو كءاَذَغْنم طةشنو ب رطضتْنأ كلنااما ةمانقل الئا والي رط_غدلدالانا لو ىلاعت

 نم هيفامل ةمظعلا ةديدشا !دكرسلل لزلزو ةداتعملا ةكرعلا لز نا ل_عاو هنا ةمشخ نماعدصتماعشاش هيأ
 ةلزلز نا لاقت م امعل انى اعت هنن هتهللااهةصو:ةكرخلا هدهةدش ل_جالو عررلا فرصرصلاكوهوربر كختلا عم ا

 ةغفتلاة لأ يا هىفةروك ذملا ةلزلرلا نمدار ا دهام لاف ( ةعبارلا هلم ملا ) مظءئةعاسلا :

 ٍ حرختفامنان لزلرتمث ىلوالا هلا ىف لزازتىأ ةقدارلا اهسعش"' ةفدأرلا فسرت مول هلوةكنم لوالا ْ ًْ ١

 حراما اهمزاول ئه ل »+ ىلاعت هنا ل تمادب منال ا ىه ةلزل زااهدهنورخ لاهو لا ةثالا ضواهاتوم 3

 | هوجو ةناضالاءاهلازاز هلوقىف (ةسماخلا لسملا) ةسيناثلاةلزازلافنوكامناكلذو اهلا[ ضرالا||

 هنامحو دسأم ديرتهّن اهاىسافلان جاو هماركا قتلا مرك أ كلوقك ةمككلا فام قراللاردقلا (اهدحأ) 1
 نمدحو هنا ىءملاو همم: نكموهأم ع..جو هاك اهلازاز ىسعملانوكينأ (ىناش ااو) ةناهالاو مارك الا نم ا

 هرب رقت ىلا 0 ماو دوعومااهلازاز (ثلاشلاو) . لهم ال ةحام لك ةلزلزلا
 ضرالا تح رخأو ) ىلاعتهل اوقاحأ  ىلاربدق:تردق امنا لمفارسا توص دنهل زنا نا ىورامأ 0

 | تبملا عاتموهو لقت د عجس هنأ ا نال لوق لاقثالا ىف (ىلوالا ”هلمسملا) ناتلئسم هيفن(اهلاقثأ ١

 نطبىف تملا ناك اذا سف الاو ةدسعوبأ لاه اهلالاةث!نئافدلا نءاهنوجىفام له مكلا أل متو | | /

 مهم لد :”ضرالا نالنياةذلان سذالاو نسا ى ,م- لق 5و اهبلع لةوهفاهقوفنأك اذاواهل لةثوهف نشصرالا

 | تدرخأ لو ةدىلوال ةلزلْزلا ةلزلرلا هذه نم دارملا لاق اهقوفاؤاكاذاابلعنولتةيواعطىفاوناكاذا|[]
 اتنكامأل وقيد ميصي ب هذلا ناكهيلا تفذلي د أ الو ارهذ ضرالار واط: :هفزونكلا ىفءداها مث[ ضرالا|||

 نمو مهران ىفاهيلع م موب ىلا عت لافاك اهجارخا ىف: دئافلا نوكيوأ ىل+ الثامن دو كثر د بردت
 ىلقواسح هدلتمالاكءامسأ قوملا قع لاقثالا حرت لاق ةماشل دعب مو ةيناث دال لاا هثمدار 11 لاه
 اهلا برك دعوته رارسس اهات (ىناثلا ل وقلاو) ىلاعتدقنا هبي م ندا ام ضرالا هلغغلت
 1010 /) املا هل ةسلا) نيلءوأ كادوشتاهرابخأ ت دعت ذئموي لاه كلذإو

 يد سا 00[ مو روسو سم دم سس نوى

 ب 9 ار 0 02



.4 
 ا

 1 ن روز هاكربصي لقاعلا اهنا :اروأ ثدي ةنلاناوه: نونا ن نءامأو ندعو ةماهاراداهنا عم نمسا" هكرح لدم

 نوكي اكمل نالف نيذحلا ن هوأراثلا ن ٠م ةيقاو ةنج اهنالف ةنللا نمامأو هتش , هل عفب هيا ناالوأ

 (ةعب ةعبانلا ةلكسلا)اريرهمزالواسسمم ايف نوريالرالو در هسا ينحاكنوكيز منن باغ ةسنملا

 رسبلا ىف روف ديزي ىراخللاءاللا ىلا راظنلا كلذ نمو دك ارلا نمفطا أ ىراحلا ءاملانأى لا ةراشا ىرحت ةوق

 |[ بباوق نيشبلا كنان تح كيرادس .عءاو لاهام ىلع امم تم دامب , راح تناكك دع اط لاه ىلاععت 57

 ناتسلا ىف صرغذنلا نال لل ذو صرغننلا مدع ىلا ةراشا تحت نم لاق دبا ىلا راج ىناركارام أن وكت
 ماللاو فلالا ماهتح نمرك ذفةرثكلاو قرغلا بدساماو متادلا ىرخ ارك دو ىراملا ءاكلا ندع ئااما

 |رهناو ل علاو نيللاو ا ارم ىهو نآرقلإ ىف ةروك ذملاراهنالا ىلا ةفرسهنم نوكتف في رعتللرامنالا ىف
 [|| هلوقلءادبار مخ ىعسي ىذلاو» ياغعلا لب ارم ةمقاسلا ىعسنالف ءامضااو ةعسلا ندر اهمالاو راهنلا نأ لعاو
 م ,(ةئماثلاهلهسملا) رصلا ىلع كاذ فاممقرامنالا, ىلا رضسو ه هاب رص ىف ىردخل كلفنا مكرمو

 | مالسلاهملع هلا ىورام انءاضرلاوالوأ دوله ناوهو ةنلانملضن ًاوهامبهعمشأ ةنلا فصوا-! ىلا عت هنأ

 اتا رماق والاسر لرالاةفصلاامأ ةشجلا هريخ هلل اءانضرو ةنلا نمريخ نا ىف دوللا نا لاه

 7 . [امناةثالثلا فاصوالا هذهو مال ارا دبة مو مبعنلا تانج ةىمو ندع تاني :ىه نا فضو هناصس

 || نأ ل_ءافءاضرلا ىهو ةيئاثلا ةقصلا امأو لعو لوقو داق ّدعاةنالثرومأ نم كناميا تيكر كنال تاصح
 || ادتبمناالاو برلا» اًضر ىف محورلاةنسو ةفوصوملا هنملا ىعد ملا ةنفنحورود سجن م قول ددعلا

 ||| هللاءاضروه ىستنملا لعسوةنلانأ دب امر الفحورلاو لة علا لاع نمد سعأ ىبهتنمو د سما ملاعن كيف

 ىلزالا قرثؤدال ث داو ثدحم !ىبرثؤااوهىلزالا نال هنعا اوضرو هلوق ىل_عم نع هلا“ اضرمدق هنا مث

 ةسدءاعسالا 32 نال ءاهءالارثاسالو مهنع برلا ىضر لكي لو مهنء هللا ىضر لاهامتا (ةعساتلا هلثسملا)

 ماركأل |تاغصو لالا تاغم ىعأ اسهرسساتافصلا و تاذلا ىلع لادلا مسالا وه هرال هلي ا ظفأ ةلالسو

 ا ةياعديفتف هللا طفلامأ لسلق ىدكي دق ىرملا نال د معلا ةع اط لاكي كل ذر عشب ملم_منءبزلا ىذر لاعولذ

 هللا ىذرةلوةفةمانلا ةمدوتاو لماكسا لع فلاءالا ءاضرلا لسع ال ةرمضل- اهذه لم ىفو بها اوف الولا
 لاقفمهنعهللاىضرهلوقىفاوفلتخا (ةرشاعلا"هلكسملا) ةهلا هذه نمديعلا لعذهي رطت فن مهنع

 لعافا!نعءاض رلانال لاق مهمل دمهع-دءنأ ىذردا ارملا مهضمن لافوم-هااعأى روأانعممهضع)

 باوثلاو معنلا نم مهازاساعاوضر مناد ارملاق هنعاوضرو هلوقامأو برقالاوه ادهولءفيءاضرلاربغ

 لاه ةئس- لاح ةءاطلا ىف فودلنا (كوالا !هل_ملا) ل دابسم همفق( هير ىشخ نم كلذ ) ىلاعتهأ قفامأ
 تافد فهركص ذىلاعت هبال فوأتان هل د بشمال علو هلو ميولقواونآامنوبؤي نيذل او ىلا عت

 فول اىف مالكلاو نوةغ ثم ممر ةمشخ نم مه لاف فوان اد أوه ىذا! قافشالاءانو رقم كن الملا
 لعلال ضف ىلءالءا د عومجلاراص ىرخأ هيآ اهياا مضاذادن الاوزه 4 اقلاةةلثسملا) روهشم همشولاو

 | نوك,ملاعلا نا ىلءدن الاهذ_هتادذ ءايذعلا داس. ء نم هللا ى هامنا لاه ىلاعت هنالك لذو ءالعلاو

 ا 11 4 روكن دم تلت بح اص نا ىلع لدن در ىذش نا اذ وقى مو هن . الاود_هو ةيشالا  حاضص

 هرملا ثا ىلع لدتت نب , الاءذعمهشمب لاق (ةثلاشتلالعسملا) ٠ ءازعلا قيتنل انآ نت" الاع وي نم داو يف

 أ رغيهذال ا اذهو هملعتلا دان" الاد ع لجو ةنالبا لهأ نم هنأ لهب نابانمآ هعمرنصي دح ىلا ئئهتخ.ال

 امىلاعت تدق ةيشخ دابعلا ذأ نم كلذ عمم هو ةنللا لهأ نموها واعدق مالسلا مولع“ اسالانالىوق
 لعأ هظلاو هنممكسف وخأ انو هانم مكن وأ هظنانمكف نع أ مالسلا هيلع لاق

 (ةيكمتانآ نامل الزلا ةر وس)

 © ( ميحزلا نمحرلا هلفأ مس 1

 روسلا هذه لو أ نب ةيسانملا فاو 7 (قوالاةهلمث_لا) لئاسمانهه (اهلا زاز ضرالاتازلز اذا )

| 

| 
ْ 
| 

 رحاو



 "ا

 ىدوويلا عمىدوهيلا هلك شعم قي رف لك ىأ انام (اهبناند) هللاو دعاده هب دينيب ىداشي ىدانملاو ٍ ١

 لاهو دوس اركذ هناحسدلا مثةمجان لكنم ضرالاراطقأ ن مان انشأ (اهثاا'و )ىفئارمصتلا عم فارمصتلاو أ
 كه كقالطاذه لوقف لجرلا ىدب نيب عضوي باخ نال مهل اعأ ف ان اور يضعب لاق مهلا عأ اوريا ا

 ىلع لمعلا ما عقوأامنا ورا اوأ ةنطاوه دمهلاعأ“ ازحاو ريانورخ رخ لاهو تاك اوه قرملاو هارت له

 هيلع هللا ىلص ىلا ةءارق ىو َةَقمةلسا ع نملثدأ كلذ ىفزاحملالب لمعلا سفن هناك ف قافوءارجهنالءازملا||
 هيفو (هربارمش ةرذ لادم ىلهسعي ن نءوهرب اريخ ةردلاسةثم لمسعينك) ىلاسعت لاف مح خقتااوربل سو : : ١

 اذاسابعنبا لاهو لّعلار خءأةرذلا ىلكلا لاه ةرذةنز ىأ ةدذ لامقثم .(ىلوالا هل كبملا) لئاسمإ]
 لدعم سداف ةوذ لاسم بارلا نم هيقرلا م دحاو لكفا تعفو مث شصرالا ىلع كار تءضو 00

 أرقوءاملا عفرب هرب مصاعن ءةباور ف (ةئاشلا ل ثسلا) ه هانا ىلا.عث هللا ها رأال اريثكو  ناكالملقا رشوا 0 ٍ
 ةطيم رذاكلا تامسحنا اوهو لاكش ادي ه الاف (ةئلاثلا هلك لا) مز1 اهريمهضعتأر ةواهستغب هرينوقابلا 1 ْ

 ريكا نمرذلا لدقاشمبءازلسا ىعماخ ا! اييانت امنت اناء دج إما ةروغش و ءؤملا تباسي راك 0
 لاشنم ليج خل ُظ رمل ب عك دج أ لاقت (اهدسأ) هوجو نم هنعاوباجنأ نيرسفملا نا معاورسشلاو

 نبا نع ىو صا دهو ؟ىش مف سداو ةرخآ الالب ىتساسن دلا ىف كلذ باوث ىرب هنافر :اكوهوريخ ن مةرذد 1

 اين دلا ف تيار امركبانأ اب ركب ىنال لاه مالسلا هيلع هنا ىورام لوألا اذ ه ةعص ىلع لديواضبأ ساسع ١ ١

 سامءنبا لاه (اهنانأ د) ةماسقلا مولاهافول ريما لبق مك هتارش ديورعشلارذ لبقاشفهركناسع 0

 امأو هتانسح هبدشيو هنائيس هلل ارذغض نمؤملااماف ءابا هللا ءارأ ال اارشوأ اريخ لعرفاك الو نموه نم سبل
 كا يمرزك هاي تر اكس نورا ال تلح نا (اهئلانو ) هتائيس بدعيو هتان درتفرفاكلا

 كلدنوك.الذرخ "الاي ناملاىفلوقلا اذكوهرفك ب اقعن متطبخا تان ك|تر دَعتف ةريثعمةيزاوملا

 نكدارملا لوقنو هرياربخ ةرذلاقثملهعينخهوقموع صمغ نأ (اهعبارو) ياالاموعىفاسداه]
 (ةعبارلا هلة بملا) هرب ارشةردلاةثمءاسشالان ملوسعد ن مو هرباريش ةرذ ل اًةئمءا دعسان ملمعتاا 1

 ةيصعملانالمركلاوهاذه (باولاو) مركسص || نيا دل || ذه ىلا هالا ناك اذالوةينأل ثاقلا|
 لوي هناصس هناكو هعضيال مب ركلاق لق ناو يظعت ةعاطلا فودلق<ال ركلاو فاسضنكسا اهيغف تلق ناو : 0

 امم ترظنو اهتربتعا لب ةردلا ىم عيضت ل كعضو كمول عم كد اف اريغصري_لشا ن نءةرذلالاةّمم بسال 100

 ىيقصلا م كنترذ عضأف | قرذعضتماذاف "ىلا تاصو هاك م اّمدذعاو ىافصو ىف اذ ىلعا مب تالدّاساو ش

 لمعلا ناكناو بولطم ا لص دّقف ةصااخ ةمئلا نكل الماق ىلهعأ !ناك 1ذاف دبه قلاو ةيئااوهدوصقملاتأ|]

 لخدال-جرناف فورعملان ءائيشاورق غال بعكنءىورام لذ نمو ت؟افدوصقاافةرئادةبنااواريثك |||
 دلك هني اعنءو ةنللا تلخ دق س دقمألا ثنع اني ىفة يم تناعأ ةأ هاناو هنا لدسىف ةرباةراعابة ذا 2

 ناك. 1 ضد لل نعل كلذ مت ن4 ترعأل لئااش اع رشم: وين واع بنعايهيولا

 ةباعيف تناك ىهفالاو ىلعتلا اهضر ءناك لءاو هنأ الا هذه تاتو ةرالا ل قاشم نو رئاسف نا تااقذاه دنع

 بقت تاعجو ىمطي تعدق نيئرا رغىفمهردفلا | نيا موفد اباهملا ثعبريب لانا نأ ىورةواضسلا

 رباب كسا هلع تي زوز تءاش ىروطفى اهي راجان تل اقف تسم أ الف ساسنلا نب 2

 ناكسص نيلجر فدي الا هذه تازن لئانقم لاهو كلا: تاعفتل ىندتركذول تلامقف هملع راعفنا لهي ىرتشن "0
 ىل_ءريؤناغاوئشباذهام لوةيو ةزولاو ةرسكلاوةرقلا همطعينأ لقتسف ةدسفق لت انادسأ 3 اولا ع

 تازتةرئاكلا ىلءرانل ندمعولا امنا اذه نم<ىلعء ال لود وريسلا باذلاءنَو اهي وتحاللا نأكو ىطعتامأ |
 ربكينأ كشويهناف بنذلا نمريسسبلان مأ ردت ورثكي نأ كشوب هنافرمفلا نم لءلقلا ىفاسيغرتةب الاهذه | :

 لعأ هقلاو ةيدط ةماكيف دج ئكةرغزم ولوراثلا| وقنا مالسلا هيلعلااذهلو ْ

 (ةمكمالبا ةريشعء ىدحا تانداعا !ةروس)



ٍْ 
 ةيوتكم مول انعأة يور نال لالا هجولا ىلا برق مهل اعأ اوربا هلو دو ىناشلا هج ل رادضل اةظقاو |

 حل

 موب هلوةو تعض راع ةءضص لكل هذئهلوتأ ررةةوهو كمر لاص تراص متاتافكضرالا لع ملأ

 هذه لزازت اهاام (ىلوال "هلك#ملا) لثاسمهمفف(اهلامن ا الا لاهو ) ىلاعتد وقامأ :*« ءراارش

 دنءوأ نئاق دااوزونكلا ع ن.اهيفام فات ني- ىلوالا ةخفنلا د_:ءاما كال ذواهنطب ىفامتظفاو ةديدشلا ةلزارلا

 نءنولوةباكوهورذاكلا لوقا ذه لاق (ةيناثلا هل ةسلل) تاومال ا نماهيفام اِبْن ِح ةاثلا ةضقلا

 نءمؤما قس ىف ماعوه لب لمقو نولسر ا١قد_صو نجرلادءواماذ_هلوقذ نمار اها فان قرت م انشمن

 سياو»و اهلأم لود ةلاهطاو"لفغلا هنأث نم ىذلا مولع وزجدو:كسسوه ىذلا ناسنالا ىأرفاكلاو

 نس الاهاذهلو ناسااهمقطنالو ناذ“الا اهبعمست ل ىتاا بتاعقلا نم ىربا بعةللوه لب لاؤسد

هسفنمالكلا اذهب بتاعي هنال ةهحاوماريغىلعاهلام لاهامنا (ةثلاشلا"هلمسملا) اعمرحافلاورفاكال هنا
 

 : 0 ضرالات راما كمصاعمالول هناف هسا ثنأ نسةئاب ئعب كلاذ لهشت ضر للام فن ان لو ةر هن اك

 1 ىلاعت هلوقامأ رس نزاع | انع يه ذأ ىذلا هند انولوقينونمؤملاو مالك» !ااذهنولوةيرافك_لافكلَذك

 1 تالاؤ وس بف مث ىننريمح 5-1 نيد_.سواهراخأ ئننأر ةدوعسم نبانأل- 5-20 (اهرابخ أ ثدحتذ 5 ءوبإ)

 : ا ا اهرابخ اقادنا ثدتهلصأ ًاواهرامخ أ ىناشلاو امهارأ ف ذح دق(تاوملا) ثددعالو عشم نبأ (لوالا)

 . || ضرالا يد ىعمام (ىناشلالاؤداا) (مظعت قاينارك ذالرابخ الا اهثردةركذ دودة اناالا

 ||| كلوقك كلذ: تثدد ان اكف لع“ از د7 لك نيمتي كمون ”لسمىلألوةو» و(اهدس ألم وجو هنفاثلق

 ايراؤتضفنا قيقا :دلا نأ ثدحت زل نسب ضرالا ضاقنلا اًدكف ةنوكسم تناك اماناتثدكرادلا

 .اهقرعيو اقطانالقاعانا ورح ضرالا لغم ىلاعث هان اروو4لا لوقو»و (تانثلاو) ع ع .ةأدقةرخ الا

 مال_سلا هملع لاه ىدعن م ىلءو عاطأ ن 1 دشن دشنخل اهلهأ لعام عسج
 ةءايقلا موب ريختل ضرالا نا

 ةاملا لويةلاطرمش تسلان دنع ةينبل | نال دعت :ريغانب» دم ىلع ا دهون الاءز_هالتماياعلعلمعّلكب

 ناشف لصزالا ناكذوضقا او ىلفنلا وادخل! اهيف هللا رام اهنشقو اهوا هاك ىلءاهئاقب عم ضرالاف

 قحراعو قرسوانزورفك انالفناو -ىفحو ماصو كز زو ىل» انالفنا لوقف عاطأ نمركشتو ةاصعلا نم
 ىلا ىدهشتل لوقرو نيتعكر هم ىلص لاملا تد. غرفاذا مالسلا هماع ىلع ناكورانلا ىلاق ا: نر فاكل اًدون

 الفداجلاىف هقاخزوح مالكلا نأ ةلزتعملالوقوهو (ثااشا!لوقااؤ) قم ك_ةغرذو قب ك:”الم

 دهاشلاو ماكتا!نوكمف ةصو ه2 ةعطقماناوصأ ادا اهنوك لاح ضرالا ىفىلاعت هللا قاذع نأ ده
 لديذئمون (باوملا) ام_ممانامذ5ءونواذا (ثلاثلالاؤْسلا) ىلاغت هقاوهردقتلا اذه ىلع
 هواش س انس !الل انهو س انئتسالا دمفي ثّدحلاا ظفا (عبا رلال او ساأ) ثدع ام-مدانواذا نم

 نان) ىاسعتهلوقامأ « هتكتالمو هللاءاملوأ ىلا اهاوك-ش ثنا مئاكضرالا نا (باوحلا) امذللا اذه
 ثدحتب (باوملا) كيرناوقىفءابلاتقاعتم (لوالالاؤلا) نالاؤسهمفف (اها حوأ كير

 هسق (باوحلا) املا وأ ل0 (فاذلالاؤسلا) اهلك رءاكا بس اهرابش أ ث دم مامعمو

 رك اقرا ارقلا اهل سوأ « حامقللدب ثنأو اهلا وأ ىأاها وأ ةدسءونأ لاق (لوالا )ن اهو

 قلاعتءلوق ه ةاصعل أن نء ىئشتل اىلا كاذب ضرالا لسونت ىت- اهاجال كلذان :اعف ىأ اهل لاه امنا هلعأ (ىناثلا)

 اناتشأو فرصنلارداصلاو قاخادر اولاقدورولا ةضر دصلا(مهلاسع أ اوريلأت كا مال ار دعا د شمول

 ةصرعاو دربنأ لهو ةماسقلا ةصرع ىلا ضرال ا نعنوردسي مث ضال اودرب نأ ىله_ةكفنيقر همم

 لالا ولا ىلا برقأ ان ات 2 هل اوقناف باةعلاو باوغلا عض ةومىلا!معنوردصب مث ةمساءعلل ةمامقلا

 لاعالا ءازحةيؤر ىلع لم<نأاضدأ مص ناو لانعالا» سه قرن ةق.ةلسا ىلا برقأ ف [معل | ىف

 هولا ضاسو ةئسحلا باش !|عماك ارفق وما ىلا هذي مهضعب نا (اهدسأ) هوو «.فانات أ هلوقو
 لالغالاو لسالسلا عمدا رعءةاق-هو>ولادوس ممم بهذ. نورخاو هللا ىلوا ده هي دي نيد ىداش ىداسذ ذملاو

 ىدانملاو



 : 0. ْ ظ

 1000111122272 ووووومسا

 حدقو ىروأف حذف لوقت: كلا حدقلاوراناحارخ !ءاربالا نا معاذ (اعدف تانرولا) ىلا عت هل وقامأ
 تروؤأف ل.ل اهرقاوح لمللاب رض ديري سابع نب لاق (اهدحأ) هوجو  الاربسفتىف مدلصأف |

 بحانلا راك ارانةرانخلا يف َنهرفاوص نحدقت لدتا نعي لئاقم لاهو حدقاذادئزلال_.ةرانلا هنم
 دجأ هب عت الثلهران ا فط أدم أ هبتنا ذاق باسل  ماناذاالاراسنلادقونالال ضو ناكل جر م٠ كساشأا |
 نم سانا ع نمو عفن اهيف نكح مل قااراذلا كت لءانار ةأودح ن نع داشتا ىلا رابقلا ذه تهبشفا

 اهسفنكب اناا نوكضت ريدقتل ا كلذ ىلع نال غلب أ لوالاوراساحرذفذ ةرعاكصن ديد !لمتامنالوقتم |
 نيبو امم امص أ نيب برذا ع جم نأاهؤاريا نكسلو لخلاف تاب , الاهذهموق لاق (اهناند) ديدحلاك |

 يتيما 7 2 لاقي هنمو هتلااهأ فطأ ب ردا ارائاودقو اك ىلاعتلاهامكص.هودعإا

 ةعابجلامهتايروملاق م (ماعطو مهتمه مهنارين لءالاءنورو ف نوزغب نيد م 8 (اهئلانو ( سذطولا | ا

 راكفا ىه (اممانو) هيماكتتام مظعلةوادعلارانىرون ةلالاىه اهنا (اهعدارو) ةازغلانعأا ١
 نديهال ىأ كل ني روال كل نددقال لاسةيو ساسعنب نعال ذىور .ةعبددتاو ركملارانئروبلاسرلا ||| ٠
 ددع برعلاةداع نمو اريدك ودعلا مهارملراشلا داقيايركم هناالار كمل اوه ليقواركموايرحوا رم * كتلع 1 ا

 لاه (اهسداسو) اريثكمهتظ مهلا ودعلارظناذا ىكل ريك اناريناو دق ون دعلانما و ,رتاذاوزغلا

 اودسو ىذلا عيا نم تاسجتااف ىأ ادق تابروملاق (اهعباسو) ةن--الاسدق ب انزوملا ةءركحع |
 ةعاشجلاىلا اذه عجريغ هدنز ىرو هتمجاح ىف يضملل لابقي يطاووزغ | نم مهيواطءاوزافو م ةهدوصقم

 ريرج لاه اهناكر مضي لكنا ىلا عييت ذووةعملا

 ادانزاو-دقاذام هاروأو هه اداوجج مهم رك أ دزالااندتخو | ٠

 ةقيشح ءاربالا اها نال نرقأ لالا ةلطنلاو مل+-ءاو ىورأ خءاذاو ىروأحدق اذا نال لاشيو أ ظ 0

 (اصدص تارغلافز لات ةلوقامأ .« ل-ءادريغ هما! رتزوج الو زا .ريمغقوراننلاءارباه 1
 الذ ةلطااىف نووكي لدللا فمممال احامص نوريغناوناكو مه ضروس قف ريغت : ليما نيل 00

 سانلاف تق ولا اذهامأ ةيراماو ةسعفادمالنيدعت_تلاكممفن ول دوك, سال افراهئلاامآو اًءيشنو رمد 1 ١

 لبالاوهداردااولاه بالا ىلعتانالاهذهاولونيدلاامأودادءةسالامدعو هلة فلاىفهفنونوكيا] ٠
 عارسالا ةغللا ىف ةراغالا ىسهمو مسصت ىيسريغتالنأ ةن-لاو ىئءىلا عجب نمردفلا موناهناكرب ع ربعف دن 0

 ةضافالا قف عرسن ىأ 95 ريغلامكريش قرشأ 5 لوقت له املا ىف برعلا تناكو عرسأ اذار اعأ لا

 هنا (امهدحأ) نالوقعقتلاف ( والا هلثسملا) لاسم هسفف (اعقن هين رثأف) هلوقامأ| ظ

 | منا! نموه لدقو هءاضترالاعت:ىم-يرابغلاف عفترا اذا توصلا عمت نمذ ْدوْحَأَم هلال قو رامغااوه |

 | هلوقن- حايصلا عقلا (فاشااو) ءاناق نر ا وقياكتنه ساعات طا ا ءاملاىفأ ا

 : ّنمتاوصأ تعفتزاو حئاوذلا حايسم مهلعراغملا ف نعهف ىأ ةق ةقاقلالو عَم عقن نكي ملام مال لاو ةالسا اهيلع |

 .نرثأ ليلا نا قعملاو هني »ىأرامغلا نرثأ ]و ه_صعتم ٠ نعاطنل راو عفترا أ ناشدلاورابغل ران لاقيو | ْ

 .هيفدوعياذامنلا ب ةوق فريعتلا (ةناشلاهلكلا) هيف نرغأىذلا عضوم او دعلا:دشارابغلا | ظ

 ,ةراغالا هسيف عفت ىذلا عضوملاو هيلا هنا ىذلا ناكملا ىلا دئاعنا ءاّرفاالوقوهو (اهدحأ) هوح

 رحملامع كن ن زاب ىدملا لءاذاو عضوم نءاهاذبال ةرامتالا نا ىلعالما داخسص تارمغملاف هلوق فثال |

 امتار ىذلانامزلا كلذ ىلا دئاعهنا (اهنانثو) ردقلالل ىف ءاسشازتألنا هلوقكب رصتلاته هركص

 ودعلات رثاا ىاؤ ذاع نا كانت !!لوقوهو (اهئاانثو) اهتنت ةولا كلذ ونرئأف ىأ ةراغالا
 ظ هلوق فطغا وى <ىأ ىلع ل.ةناف (ةئلاشأا لكس لا) تايدا,علاوهلوقىف ودعلا رك ذمّدقت دقو اعقأ

 ,نرثأف نرغأو نيدوأفنودسءىءاللاوريدقتلاو هعضوم لعاشلا مسا مضر ىدلالع لال نرئأف | ٠

 راهظالا تعم هسفربأ ًاتلانال ارامغ هينروظأف ىفعب ديد تلا نرثأ افةو٠ .-وأ ارق ) ةعبارلا ةلسفلا

|| 
: 
| 

 ص ار اان
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 ( ميحرلا نورلا هللا مسن )

 ةمعتحالو لمهن سدا توصوهو تدعاذا ل كنا ساغن أت اوصأ ميضا!نارعا (اصسض تايداعلاو)
 ظ مالسلا هيلع "ىلع نعىورام (لوالا) نلوق ىلع تاداعلايدارملا فاوفلتخا مث سفن توص ه«-:كلو

 لأ سلاج ان اذني لاه سامع نبا نعربس.ج نب د.عسس ىور ىظرااو ميهاربا لوةوهو لالا هادو سم نباو

 هللاو هيكل لعالامب سانلا ىتةلاه هسأر ىلع تق واسإف ىلهءدأ لاسةذ تاقام هلركذو هلا ف منهم اقس

 0 اهض تاءداعل ودا دّةمال سرفورع زا صرف نادرفالا انعم نأك اموردي مال_سالاىف ةوزَغلوال تناكنا

 . لأ لاى وقنع تعرف سامع نبا لاه جامل لبا عي ملا ةغلدزملا نمو ةسفاد نه ىلا ةةرعنهلبالا
 . ارعالا نمىلمعأ اهأرق نءاعوذ مةروسلا لضة: ىف ىفأ ىورالوقلا اذه دكأّيو مالا اهملع”ىلءلوق
 3 ودعلاة ذش نمر ا ىرئركاوطانااحدق تانروم لاف لوقلا اذه ىلعو اعجدماو ةغل دز اب تان ؤهددعب

 | ]|| ةفادزملابممناريناودقوأ اذا جبل ا مهو ليال نوبكرنيذلا عملا نوكيوأرانلا ىرو:ةرخآ ار هب برعضتق
 ٠ ا ارامغىعي اعقن هنن رثأت ىنهىلانيعرم مرفأ | مون ةحدص نوف دب مهوريسلا ةعرس ةراغالات اربغملاف

 5 مولا ىعست ملال ةفلد له وعد امج هن ناطسوف ىمشىلا ةفادزم ا نيبام عقنلا بع حصص نب د## نعوو دولاب

 1 هنفةريثكلا عئااا نمانركذام(اهد>أ )هوجو نم هب سسةلا هبوفري دعما | ده ىلعو اهب حالا عادتجال

 ترك“ ىلا لوةي ىلاعت هناكف دونكلا ند"الان ضد رعت هناك ( اهاناو) لبالاىلا نورظ الفأ هلوقىف

 لوي ىلاعت هناكرياعا ىف بيغرتلا ياسا لبا ركذيرضرغلا (اهثلانو) ىتعاطنءدّرتم تنأو كل اذهل ثم
 || هوفكلاوهدو:كلاناف يللا نه بغرب نا ضي رعت همضو ءالعممضأ فرك هياسسقم بالا كل ذ تاعج
 لوقلا) رفك نمو هلوقىلا تيلا حج سانلا ىلعهللو هلوقىفاك كلدب فوطوم بوجولاد_ه« ب لىذلاو

 اع وذ كل ةىورو لل_.ىلا هل انيةةف ارثك او٠اطعوكادضل اوةداةةو دا و سا.ءعنبا ل وت(قانلا

 هينأبالث كم نأهلا٠اشام ثكف نام سان ىلا هب رمم ل_سو هيلع هلئا ىلص هللا لور ثعب ىاكلا لاق
 دوهعملل تانداعلاو ىف ماللا وفاالا العناق اه ريس مري مال سلا هءلع لربح لزتف اهلع ف وذقفريخ م نم

 هللا لدس ىف تدع ل مخ لكباه-ق كلذ ناكس علل امه اناعجن اوّدد رمسلا كالت ل. متل ل# نك قداسلا
 اذهل امعتساو سرغللالا نوكيال مضلا نال كا ذو ل.كناوه دارملا نا ىدانت تاناالا هزه ظافلأ نا لعاو

 لودعلاو رهمالناتمْتااو ناناللر ثا اورفا ثلاريعتسا م ةراعتسالا ل دس ىلع نوكي لدالا ىف ظفالا
 هلوق اذكو لبالا فذ رهانزال امر فا. اير هاي حدتلافاضيأو زوال ةرورمضري_ةيزاسجما ىلا ةقمقلسا نم
 كاذكن احح اذاو ايارمسلا ضعد ىف درو هنا امس ور دقو هريبغب هنم لهسأ ل_..1ن اب هنالاص ص تارمغملاف

 انههن كلذ تفرعاذا ىاكلاهلاهىذل اوه وةندملا ناكل ا:ةلاءنذالا نال ةذ دمةروسأا!نابرقالاف

 سلام :د_ملا لاصفم ا نمو دعلا ىف اهل نال ل_ كنان سسقأامنا ىلاعتونا (ىلوالا هلددسلا) لئامسم

 مهانا ىلا تودع باطلا ىف عفلانا تنذط اذافّرغلا رركتااونرهلا و بلاال لسن اهناف ناودلارثاسا

 نيتهنغلا ىدحا ةمالسلا نا كش الوودعل ادْشأ ىلع تردق بر هلا ىف ةحطدملا نا تانطاذاو.ةينغلابزوفنل
 ىبعذا هماع بح ناسالان ا ىلع همدشن' همقو نيدلاو اذ ذلا عف امم نم هيفاسا ىزاغل ا سرفب ىلاسعت مسقأت

 . || اهوبك رئاربل اولاغبلاو ل.ل او هلوق ىف ىنعملا اذه ىلع ىلاعت هيندقو ةعفذملاهذهل لبر خافتلاو ني زالال
 هلاو بعدا! هيرهطر ةراما هنالاصض لاه امناو ةْئيزلا ىلع ت د امو بوكر لا ىلع للعم | غال لس داف هلو

 || ةعاط دبعلا نكلف ةءاطلرتيال هفعض عم هنا لوشي ىلاسعت هناكست بعدل ا دنع فةيالو عسولا لك لذ
 جاجزلا لاق (اهدسأ) اهردواصض باس !ناوركذ (ةئاثلا ةل5سلا) كاذكاشت أ ءالوم
 |ودعلا عم نوكب مضلا نال تاحماشلا و ىفعمىف تايداعلاو ن رك نأ (اهنان'د) اهض مضن تايداعلاو

 ه لالا ىلع بصن اهضولوةذةحاضتايداعلاو ريدقتلا نوب رممبلال اه (اهثلاثثث) ءاّرقاالوقودو

 ا ظ : تآّتوهو مالا هملع ”ىلعىلا بهذفل انا ريسفف اصض تايذاعلا نع ىلا سف لحجر ىان اذا راف
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 الفأ) ل لاف هفوخ هلامنأ نايف هيلع دءامل ىلاعت هنا لعاو ديز بورمض هنا كأ تورم دي هنالوقل

 زارابلا قار قاما ةوكف طامي قالوا (فوالا هسملا) ناثلأ هدفا (روبقلا ىفامرثءباذا لعن | ٠
 رغعي لاق لأ_:نألئاقا (ةمناشااةهلمسملا) رع رقد حرخأ وريث أو ثعب رثي نعم ن اانركذو ترثعب
 ذئموب اهباهبرت الشي ولو مهبم- ميد تال اق ضروب هااخفإم لاهامل هنا مرو .ةلا ىف نمرثءي لقي ل وروما! ىفام
 باغالا ىلع مالكلا جرخأت رثك !نيناكملاريغنم ضرالا ىفامن اوه (لواللاؤ ا نع باوملا) ريدم
 لال اريضلا ناكم وحالذ كلذكن وريدي ثعبل ا دعب لب ٠القع“ اأن ونوكي' ال نورثعبيام لاح مهنا لاقيوأ
 زيمى أدعو أ لاق (رود_ىلا فام لس-و ) لام مث ءالقعلاريهض ىنا.كلاريمشااو ءالقعلا ريسغري عش

 مسسالاو لسحعإأمز ريع : ليسممأ او ها اوسأم به دو تدناو ىقن أم ئ : لكنم لص املا ثدللا لاق ورود هلا فام 0
 ددسللاه ةهليصحلا | 1

 لئاصملا لالا !تعتاسعاذا ٠ هيعس له دسأمون ّىسعا لكسسيو ا 0

 ديال هنا (اهننانو د) اعو#ت ال هر و أ ىأ فصعأ | ىف ع لص يعم (اهدحأ) هرجوربسفتلا فو 1

 شبل ازيسفف ةدح ىلع اك دحاو لكدا نافروظ لاو هوركلاو حابملاو بودنماو بجاولا يب يبل نم 1
 (اهئاانو) .لصحلا لذخملا لبق هنمو لم_صضلا رهن قئاللا همك اهتءدساو لك صرمْذَتو ضعبلا نع 0
 راتدسالا كنتور ارممالا ف شكت هلاف ةماسقلا مول ىف ام هرهاظ فال ناسنالا نطانن وكي ام اهثكنا | 00
 ةدئافالا مهفد همست كنا لاقي نأ هنم اظءولا ظ-نالعاو رثارملا ىل موب لافاك نطاوبلا ام رهظيو 0:

 نبأ نادي دال هلك اذه ل اقف نفكلازودعلا لزغتو نفكسلا لسغتو توناستلا ىرتشتو ةرهقملا ى جتةهضدل|
 ل اوقف دادعتسالا اذا ل لفطالاهل تاقاذافاب ايث لغطلل ةعن هاف *لءاس تناك | ذاض5 رملالب ,نمنرل اف ْ 0

 محهلاب ل_صجو ىرقو دا دعت سسالا نب أ ضرالا نطب ىف امرثء الأ كل برلا لو ةدف ىطر ىلام رك سلا | 0
 نا مهول هنأ (لوالا) تالاؤسه.6نالعا وب كدة هولممعممرنا) لاه مرهظ عمي فيفضتلاو

 (باودلاو) لا هللا ىلعو»و لها قمسس ضني كالذو ةريلا باب لهحامنام 00 0
 لزر ل نكن هاملاعرابتشالا بدشب ريدي هلافامماع نكي ل نمنا لوي ىلاسعت هناك ( امه دمحأأ ) نيهعجو ع 0
 املاع ةنوكحح عمم موب هاو قف ت تقول 004 سيصل :دناؤن ا (امونانافز) كااوح أب ريب نركيآلأ ا لاع 75
 وهالاذ هون ءاوتفحورت ملاعالو همك حور ًااللوةب هناك ل | نا ءريرقتو ازمات قو هلال زي |
 (ىناسثلا لاؤلا) كل ذكت سل لوب ىلاعن هناك كل ذ دهب ءركذ تي مةعقاولا تقو بالا فرعبال لاعكو 0

 نال (باوللا) حراوملا لا.عاركذلههأورودسلا ىفام له-وهلوق قركذااء بولا! لاعأ صخ ملا ٠
 حراودلا لاف تام-اءا بولقلا ىف تادارالاو ثعا وءااالول هناف باقل لاسعال ةعبات حراوملا لابعا 0

 ناؤسلا) مهبواق تاجولاسةف حدملا ف ل_مالاو هبلق مآل اقف مذلا ىف لصال !اهاعب ىلاعت هنا ثالذلو |||
 حورا ةمامم بلقلا نال (باواسا) بولةاا فام لص>و لد لورو دصا | ىف ام يل هو لاهم (كلاشلا |

 ردصلا نم برةءاماهلشتو سفئلاوهتاما١اذ هىل عزان اانا هم دخو هللا هف رهاب عيطاانوهو |

 مالسالل اعضومردسملا عقم مال الإ هر ص هللاحرمش نأ لاهو ساسئاارو دصىف سوسو لاه كالذإو 0
 ناسنالا (باوحلاو) دحاووهو ناسنالا ىلا دئاعم_م.م ميرنا هلوق ىفريهشلا ) عبارلا لاؤلا)

 لعاو كلذ حصاملالاو عملا هناالولواونم1نيذلاالا لاه مشرع + ىنانانالا ناىلا هت هةوقك عملبا ىندمىف ف

 الاع ىلا هن هيروكح ىلع لدتا الاوزه (ىلوالا هل ل1) ناتلثههب , الاءذده ث-ا.منم قب هلا

 ارذاك هركتمنوكسصنف موملا كلذ ىف مهلاوحأ ةفكباملاع هلوك ىلع صن ىلاسعت نالت ايئامزلا تامئزطأب ل

 نوكيال ىدريملل هلوق نم ماللا اهةسأة بدذلاءنأ هناا ىلع قمسس حاسط نا لق (ةينانثلا هعدشلا) َ

 نع لّقنو ري وسماع ادهنا باشا ضءمعزف هتحاسفرب رقتفرك ذي ادهوانط مالكا ||
 0 ْ لعأ هّلياو فصاما :كالامسلا أ |
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 :للئسملا) ناتلث#سم هسغذ (ام<+ هب نطسو)) ىلاعت هلوقامأ 7 ةزمهو اولا تاو ثرثو ىلا نروأ كقوأ

 اتامسو كاذكسسو اهلمسو ىف تريم ىأ ةطسواطسو اهطسأ ةزاه اور سنلا تطسو ثدللا لاه (فدالا
 ودعلابىأ ل :اةملاق(اهدحأ) هوجو همف عرب اذام ىلا هيهفوق قريغشلاو ءارغلا لاه ذهومنو اهتطسوو
 نو دعب نرص ىنعملاو ود لا عمب ىنعب اعجب هاوقو هنعةياككلا تزاخو دعلا ىلع ل دن تايداسعلا نا كلو

 ىأأ عقذلا ىلا دئاعرب ريرهذلانا (اهينانو) ىم عجب نعي لاه لبالا ىلع تان الا لوس نموودعلا عج اطسو

 ءاد_ءالا عو*م نم ا عود - عقذاابتاسلم ن سو تانداغلا ن ادار لا (اهئلانو) عمهباعقنلاب آاي ٠ نطسو

 ةغاامم ىهر هباون أو هلوةكد بكوذلل ةديزم٠اسبلاو ةيدعتال ديد شنلاب نطسون ئرق (ةيناشلا هلشسملا)

 ١ أةالسلا هيلع لاهو نسحأهثلاءركذىذااردقلا ادهو سرفلا ةمصيف اورثك [سالانا معاو نطو ىف

 : .[| هم قا ارك ذا ىلاعت هنارلع ءاو زنك اهتاموزرحاهرهطاضي لاهو رينا امصاوُيدوةعم لمحلا مال بأاو

 || لص أ ىداولا لاف ( دوذححا هير ناسنالانا) هلوق (اهدحأ) ةئالثرومأ وهو ه_ءاعمسةااركذ
 أ[ ني ريسغملل ماد اش تدنتال ىب جل ىهدونكلا ضرالاو هلعام عنيىذلادو:كلاوريطاو قالا عئمدونكلا

 || لدا ا ع روثكلاوهدوتكلاةدانقو لاصقلاو مر كءو دهاجمو سابءنب |لاقفتاراع

 !| ل.دكلا كلام ىناسابو ىماعلاةدنك ناسلب دوذكلا ى كل نعءو هتراففءانأدنكهنالةدنكروهثملا

 || ىذل اروفكلاوهدونكلا نالسو هيلع هللا ىلص ىنلان ءةماماوب أ ىورو روغكلا ةعسرو ممن ابو

 مثلا ىشو تئاصملاو نلا دهب هيراماوالا دوكلا نسل !لاهو وي طسو لكشا و هدقر عذب

 حرخال دو: :كملا ينعم ناملعاو نئاهأىرلوةءذهقزر هيلعر دةفءالّ ااماذاامأو هوةكوهو تاحارناو

 ناوأ نيعم رفاك ىلاهف رص نم للا الف سال لك ىلءهلحن كعالذناك ام.كواةسفوأ ار مكن وكن تأ نع نع

 كلذ نم هقينؤنو هفطاب هّقا همهعاذا الا كل ذ ىلعهل١ عنا سأالا عبط نأ عملا نكححا لكل ا ىلع هانا
 اذبأو ىثرقلا لؤوننبور عن هلا دمعنب طرق ىف تازناملا لاه سامع نب انال اولا نب رثكالا لوقلوالاو

 (ىناسثلا) .سمالا كلذا ركتم هنا ىلعةلالدلاك كلذ نالر ناكل اءالا ملء الروبةلا ىفامرغعب اذا لهي الف أ هلو ةذ
 ظ 0 0 ةناالا نا(! جرح أ)تالوق هنو (دمه كلذ ىلءهناو) ةلوتاه.لع هللا مسقأ ا ارومالا م

 هسفن ىلع دهش هنالوأ هدءج نأ هنكعال ره ظمأ الام كلذب ستى عد جز دي مشل دونك لع ىأ

 ريمذل نال ىلوأ اذهو اولاهت دمهشا كلذ ىلع ها ناودا راا(ىنانثلالوقلا) .هبونذي فرتعيو ةرختالا ىف كلذ

 "دا ءهلرحإلاو دع ولاك الذ نوكيو ىلاه:برلا اذاوهانْمه برقالاوتاروك ذ دملاب رقأىلا دئاع

 رلنابلهناو كلذ دعب هلوقنا اولاقذ لوالالوةالنورصائااامأو هلاعأه بلم ىطحي هنا ثد نم

 ماظنلا نوكمل نا ال اىلا دئاع لبق ىتااة , الا فريمذلا نوكينأ بصف نان الا ىلا دئاعة فر مضل ديدشل

 كرت ناىلاعت هلوقن ملام ارينا (ديد ثاريأن بال هناوز فوق هملع ها مقأامم(ثلاثلاىمالا) 47

 ىف«ىلاعت هناك اريخ م_منب اعف لاملا نودي سانا ا نال اذهو اعونم ريسالاهسماذاو .هلوقوا ريسخ

 نالف لا.ةيك ما !لضلاديدشااو ءوس مسمع هلق ىف !ءوس برا ىذأو حارا نم دهاملا لات .أم

 ةقرط لاق ددش:هو دب دش

 د1 ه1 شحافلالام'هلمشع ه ىطصرو ماركلا ماتعيتوملا ىرأ ْ

 !كوتلاهدنلاو هدا 0 هنأ( اهينانثو) كسل. ذا لاملا بح لج الهنا( اه دسأ) ووري غدا ىف ع
 لوقت فيعض همعنركّشو هق ا ةدايع باوهو طم ئوق اهبلطو امن الار اثياو لامملا بط هناو ىنءا نوكيو
 طسنم شع ريسغ تاريخا بلس هلادار أ( هئلانثو )اطباض هل ةمطمناك اذا هلىوقو مالا اذهل ديدشو»

 هلا نعي بحلا ديد_ثاريذلا باسهناو ىنعملانوك. تأز وهعءاَرغلا لاه (اهعبادر) ضيق مديدة هنكلو

 فرص اع مول ىف عب رلا هبت دش لاه اك ىفاشلا نءلوتالا باساب ىنتك !هناالاهلامحم هوك ب دعو لاملا تحي

 ريذلا بج ديد هنا ىأ ب وطة لاق ماوهاجإ < ةداشلا نورد ا تشاينا فما

 ل مولا لسع سس ةيييسيددا علا ةيييسعل

 از نيام دس

 01 اا قا 17121312 11
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 ىعسورا.دلا ىف تف اه ىذا !ناوما اوه ش ارا حاس نا لاهش 78 رغلاك همف ساننلان رك(لقالا) |

 دارا ىرخأ ةنآىفو ثوئثبملا شار هلانانهه ثعبلا تقو قالا هب_ثىلاعتهنا ش هراشتتاو هشرغتلاشارف

 رغىلا يهذتاهنمةدساو لكلب ةدحا دةيلينمت راع اذا ارفلانالف شارغلا هسا هسوامأرمثتنملا

 ةمواءمريغ ةغاد تاه ىلع دصاق لا ىفاوفلتخ اواو عزف اوئعباذا مسمنا ىلءاذه لدف ىرخالا ةهج
 كك ندا م!١افوغكءارذلا لاه ةرثكا ا ىفوهفداركاب هس ثنلا هجوامأو هقرفاذا هثب لاقي قرفا ا ثوثرملاو
 منال ثوشثيملا ش ارغلابو رجتملاداز كا ثءملا تقو ىف سانا هر. ىلا بعتو هناكس هلياف هل ايو اضعب هّضدن

 مو هلونواحاوذ أن وأتت ىلاعت هلوةءانرذامدكصأتوشارغلاودار 100101

 دا ارا لق ناف ضعب ف جوع 2من مهضعب ارو جوجأمو حوحأب 5 ةصقىفهلوقو نملاعلا برل س انااموقي

 نكلريمك ؟لاوريغصااب داولا ءيثانلق اعمريبكلا وريغصلايدخا ولائ 2 اهيشفدكف راك ارهااىلا ةيسنلاب

 عباتتلاو ةرثكل بخ دار ,لاامأو ىرخالا ةهري ىلا ةدمحاو لكباهذبف شار ارمااءهبسنشتلا اما نيفصوىف

 اوزكذو سعْشل ار مهقارتجا بيس نش ا دلك اناذع ريصت م دارمل طاكلوأ 20 ءاهنال امين أل هتحو
 سان ارئئاسو لعتمو ملاع نسانل | لاق مالسلا هيلع هنا ىورام (اهدحأ ) ى رخأاهوجو شارفلانهييشتلا ف || ٠

 سارفل اكل اعف هيىشتلا فرس لش دا امنا ىلاعت هنا (اهينابثو )اهو ءازس كلذ كمر الا ىف هللا مهاعفس عامر مها
 مهلب ماسعنالاكمريظتو نويذيءالؤهو بذ عيال شار هلا نال سار ل١٠ نمد مولا كاةةظ شرار ٍ

 نوملا شوق نهملاك لابملانوكيو اهت وق مويلاكل:تافصنم (ةناثلاةفصاا) السل ضأ |
 سفةط ىت>فو هلال دم سْعئلاو نهعلاك لاس نوكتو وقد: ه قة مدقو ناولالاوذ فوصلا |

 نا ولالا ةغنا خم لالا نأ ريخ أى اعت هللا نا لعاو وذاملا فومااكدوعسم نب اةءارقؤفو ضءب نع هضعن

 ليزتواهءازحا قرغي هاجس دنا دوب ارغو امناولأ فانتم رجو ض_ ددج لابلسا نمو لاق ام ىلع |
 اءيدو اشوفنم لعج اذا ةغلتمل !ناولالاب نوما فوصال اهب اشم كل ذرعسص ف اهنع بم ترتلاوفنلأتلا | 1|

 ةعرقلا كل ريث أت ن ا ىلع هين ىلاسعت هناكل املا لاح نيبو ساسنلا لاس نيب مضاسغا (ىلوالا هلة سملا) عب ظ 1 1 ]
 نبال ليولا مث ليولاف اهعام«دنعناستالا لاس ن وكب ف.كف شوفنملا نهدااك تراص امناوهلامزاىف ا ا 1
 ارجاع ”وغنملا نهعلاكرب_صتراسلا لابجن ادار !نوكي نأ لم معو هير ةجر هكرادت: لنا مدآ| - ا .

 اهلل (اهلقأ) هوجو نملابخلاىلعلاوحالاربختىلاهتهظامصودق (ةيناثلا هلئسسلا)ل|
 رم رمز ىهو ة دماج ا .مسحت لاملسا ىرتو لاه اك المهم امدنكريصت نا (اهناثو) اكدلامللاتكدو لاقاك 1 0
 ْ لان ىديالا اهستال تيبلا ةو كح نمل دم ةريرذلاكءازسأ ىهو شوفنملا نوجلاكرعصت م ماا : 0

 أ ساشا نوكي موب لقي . (ةثلاثلا ةلثسسملا) .انارسستناكفل ابنا تريسسو لاهاك ا س.ريصت عيارا فا
 لئمىفريركتل نال ش ء وغلا نهدلاكل الل نوكتوو ولاه ل ب شوفنملا نهملاك ل ابختاوث 5 0 ا

 تع ماما لال نيوست ىلا ب ذ سانلا مق ٠امقلا مول فصو اا ىل ادت هنا لعاوربدمتأ | ىف خان ا ماما اذه ١

 هقادنءرطشو نزو هل ىذا !لمءااوهو نورو ٠ عج هنا (امهدحأ) نيلوقْنيز اوااف نأ لعاو (هليذاومإ

 كرادنازءنعىرادو كمهردنروو كم هر دنازيع مهرد ىدنع كل لاسقي هرعظتو لاق ءاتذلالوقاذهو أ
 هضنزولالناتفكو نال نازيملا سابع نبالاقنازمم عجهلا (ىلاثلاو) اهماَذ# ىآ كراد ن دو 1
 :روس مق ففاكلا تاثيسب نزول ةنلاقحراذاقةروصنسح ويطل تانسمب نور فلامعلاالا ْ 1

 تام-سللا سفننانوملكتا لاه فدوبالو ناتفك نازءملا ىف نسا لاقو راألا لخدمف هبزو فاد | 1

 نزو.تائيسلاو تانس طابق بونككا فصعا!نادار لد ؛ايضةةدقواصوصخو اء مشزو مدنال تائيسلاو | دا |
 ٍ ةف.عضو ةذكلا ةدوصلا,تانسملا ةفصعروصتو تاي ةمالع ةلظلاو تاندسلس اةمالع رونار ١ 1 : ا

 تانسملا باصلاح وهط كلذ ف:دئاغاانوكستو ةغالا و لقثاا كا ذيرهظمف ةصيقلا ةر وسلا تائيسلا ||

 هلوقاُمأ قلل دنع 4 ةمعضفلاك اذن 2ع بالا روهظواوو رسداو زق ماظفعلا 7ك

1 

 سس بسسس رس وسل

 م ور 3 0

5 
 ا

 و هن رعي ج ع 1 هر و6 7ع 15. 6103: اضن 0 دون جد جسم وع و برا 1 وم دوو جمل جيس و حول تجويع جا داحسم
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 (ةيكمدنا ةريسء ىدصسا ةعراقلاةروس) ل ١

 ليفربول[ امدل . هناكمريبخت دول ممر ا هلو قب ةمدقت لا ةروساا َه ماا ىلاعتو هئاصس هنا لعا

 ةءراقااىش

 (مسرلا نارا هتان ظ
 ادوشلاعرشلا (ىلوالا "هلسسملا) لئاسسم هيف نارلعا (ةعراس!ااملاردأ امو ةعراسقلا ام ةعراشاا) 0

 اورفكسص نيذلا لازئالو ىلاهت هللا لاف ةعرافرهدلاث داو نم ةيظعل ادا تدعم غدا عاو دش |

 نالاع رقو نارذلاعراوقو ع رةملا هك ءوادعلا عرقي ديغلامواوق هئمو ةعرام اوع:_دانع موصل ْ

 ىلكنلا لوقوهو لي دبتلاو ىطاانضرالا فو فدسنلاو كلدلاب لالا ىفو راش الا, بكاوكلا ىفو
 ىوأ اذهو نقم ضء»لاه لتا-ةءلوقوهو لاكذلاو ىزنللا وباذعلابهقاءادعا عرةتاهما (اهعبار 0

 ةعراقلاام ةعراقلا فوق بارعاى(ةيناثلا "هل لا)نونمآ دثموب عزف نم هو ىلاءةهلوةا ىلكلالوقن .٠ ظ

 بدتلاو عفرلا زويفدسالا دسالا لوةنب بصذلاو عفرلابريدصأ !١اس دقو ريذخت هنا (اهدحأ ) هوجو ظ

 (اهئلاثو) رومتلا امرئ ءاذاىلوقىف عل راقلام كى أتسىًرامضاهنذ (اهمناث)

 ئثنءتريسخا اذا لق ناف ةعراسةل ام لار د اموزي1كنا برطق لوق لم ةعزاقلامذيبشو ءادتنالاب عفر |

 اريخ اذه توكمنا لقد يكف هءالهاس هنوكدمةيلاردأ امو هلوقو ادئ ازال عهنم دنفةست ناوذب النئشب

 ةعراف اهنااسن اع لمولا اذبيف عر اوةلارب ةيبك ةعيا امملائط كاي ال دئاز لعريلثا ذهبا: : لص دقات

 (اهدحأ) هوجو هن ةءراقلااملاردأ امو ةوق (ةثلاثلا ل كملا) ةّدشلاولوولا ىف ءراوقلا قاف

 ْن ءملظءأوهذ هر دقام ف. حسصو همهذالود- امهواهغاس ل ياك ..هةذشلا فانالاهبنكي كال لعالم اذءم

 ران بنس قاسندلا ابو عدأ اوقب تا اهناك ةعراقلا كالت بند ىفانسثالاعراوق لاق ىلانعت هناك رب دة: ١

 تسل كلت بن ىفامن دلاران نأ ىلع اهيبنت ة.ء.ماحرا ةروساارخآىف لاه كلذلو داش هشلا اك فرعا الا

 قلاقو ةعراستلااملاردأ امو لاه انوه لءةناف هولا اذهنماهارالاةباطمةرو سلا رخآراسصو ةيماسم
 ةعرافاتركتاق رفا اانلق قرغلااهنةيواهام ار دأ امو لقي لو همهام ارد اموةيواه هماق ةروارخآ
 ليدسال ل صغَتلا كلذ نا (اهمنانثو) نيعيضوم !نيب قرغلارهظف كلذكسدلف ةيواسهاهنوك اما سوه سمأ

 ىلان تاجا ولابو-و نعال تاعقاولاعوقو نءشخي هنال هناو هللا راس خابالا هب لعل ىلا دال ]

 لاف مث : . ةقاطاامْلاردأ امو ةقاحلام ةقاحلا هلوقدي هب الاه ذهرباقت ( ةءبارلا هلع بلا) عمسلابالا لمل د همر ءم

 نال لباد وكي ناودال ارخآ ل زانلانال ةقاط ام :ةا04 وفن ءد2أةءعراقلاامةءراذلاةلوةنوةةحلا

 3أ هقاحلاف ىنعملا ىلار ظنا اءامأو ى :وذأ تناك اذاالال هال ةدايزلاهذهو هسنتلاةدابز هئمدومقملا
 ىلاعت لاهم « لئاهلا هالاب بول هلا ىلع معه انامل أ ةغع راقلا ولدغلا : ىءمىلا اهسارمثوكلا

 فرظل !ف!ثكلا يحام لاق (شوفنملان ل لايطا وكمو ثوثيملا شارفلاكس انا !نووكي ميول )
 نيرسايموذلا تلذ فدو قلاستدلا لعاو اذك سانا !نوكي مون عرق ىًاةعراشلاه لع تادرعت؟ بهن 1

 ا

 تنال

 | ةمستلا ذه ةءا ىفاوفلتخاو ةماسقلا ٠م« نءمسا ةعراقلانا ىلعاوةفناو فومسلاب اورراضتاوعراقتو
 ] لوقعلا يه ذت كوالا ةصصلا ىفثال قالللا اهنمت وقتلا ةصيصلاوه كلذ ببسنا (اهدحأ) هوجو ىلع
 || هللا هدبع مث لمة ارم ا ىوس قنالدلاتومتةشاشلا فو ضرالا ف نمو تاووسلا ىف نم عمف قاتلا

 ٍ ىف ةمواعم ةيةثدحاو لكاتاومالاددع ىلع بةثهلروصا! نأ ىورو نوءوقيف ةثلاشلاز ةامق هسا

 | نورظ:.امىلاعتهلوق هسولا اذه دك ب ىذلاو ةنمهملا ةبقثلا كل: نمددلاهلد اولا ةشيفنلا كل دس لكدشا

 ١ اديد اك اكطضا ناكطصب ةملغ لاو ةيولعلا مارحالا نأ (اهمئانثو )ةدح اوةرجز ىهامتافةدحاو ةيصالا

 || عرةتىتااىه ةعراستلانأ (اهثلاثثو) ةعراسشااءةماسقلا مون ىع< ةعرقلا كإ:ب.سف ملاععلا بي رخت دنع

 1 روك ايرم#ةااو سمثل!فوراطفنالاو قاقشنالا,تاوعسلا ف كلدو عازفالاو لاوهالاب ساسثلا ٠



35) ١ 

 اةننانفتلا ةداعسللا منو دب رباما ساننلا نمءالضفلاف ةسددلاةداعسلاامأو هلءادقءا,ساولاملا لعد

 لوةئفاذ_هتفرعاذا ةيقابلا ةمئاسفنلا تاداعسلا با_:ةكصال غرفتي لن دبلا ميج نكي ملام هناف
 رخافتءا رقالاو ناوعءالاوءالاو لامار خاغتلاق مهلا ىلعمهالا دقت ىف هيعست وكن نأ قش لقاعلا

 لعل انةءناسسفتلا ةداه سلا لمست نم ناسن الا عن هيلاغتشالا وتاداغنسلا تامسان م بنا اراأ سخان

 .ىكعنوكيكلذو اق بئاراافرشأ ىلعتاداعسلا ىف بئارما سشالاصجرت كا نوكمف لهسعلاو
 دد_لانرثاكستلا همف لخ ديورئاك تلا مك اهلا لاق ىلاعت هللا مهّمذ بيلا اذهلف لا ضرقنو بج اولا
 ٠ اهئاذاو اننداانمن وكام لكسب رئاكستلا همق لس ددق لانو سل اوراصنالاو ءابرقالاو هاذساو لاملابو

 ىةعاماهفتسان وكت كن لمس وممنءارابخان وكي نأ له مهلهل وق (ةثلاثلاهلئسملا) اًماووهموأا

 ةعبارلا "هلع سملا )اماظع اننا ذئاواماظءاك اذاو ترذنأأ 0 رذدأ ىركك ماهلأأىأ عب رقالاو زيوتلا (
 ةمقيشطاتاداعسلا فرخاشغتل او رئاكستل انا ىلع لد ل ةءااذ مومذمرخ[غتلاو رئاكشلا نا ىلءتادقناالا

  0لاف ناىلا هد حاشفملا نان ةدشرخا تو دس هباقسلا نان س اعل ارشاغن نم ىورام كل ذ نءو موهدهربغ

 هلوق لزنف مويلع اذ قد اسف هلثم رنكجلاراسن سس رفكلا موطرخ تءعطقانا ومالساا هيلع" ىلعأ|
٠ 

 نأنااللزوهناث دف كرر ةمعنامأو ىلا.عتهلوقريسفت ىفانركذو ةنءالا حاملا هر انقس ٌماعجا ىلاسعت
  | 0ىلب مونم ذع سدا رثاكل | قاطم نأ تدق هب ى دة هريسغ نأ ن طز ناكا ذا هق الخ ا نساسحت وهناعاطي رف
  0اسلرئاكشاا ىف ماللاو فاالاف تاريدلا لصأ اوخودوهلا وهةدسجل !قالخالاو ةعاطلاو معلا رباكتقلا

 1 ٠ هللا ةعاط نع عنع ىذا اوه هناف اهقنالعوامتاذاوا سدا ا ىفرثاك-ةا وهو قداس ادوهعملل ل قارغت تالا

  ' 1ف رح لاخد ا نسم رحال ناءدال ا هسشعاقةءمو لوةعااينار رقمك ذناكحصالو هيد ومعو ىلا ا

 ىور ددعلا راكستلا مك اهلا (اهدحأ) هوخوتي الارعست:ىف (ةسماسلا هل سلا هيلع هيرعتلاا|

 ١ : وو رخاضت فائم دمع قبو موس ىرىف تازن اهنا ا ١ ماهس و لاذ رثك [فاسمديع وي ثاكف راكضأ مما

 00 ١ مهعسفت أ نم مهمل ىلا عت هناكسف ىذطص سهأ هنا ىلع لذ رباغلارز ىح هلوق نال نار ةلارهاظل ةقباطةباورلا ا

  | "7اه. هو ةريثك ضارغال نوك كل ذو عضوملاناستا ةرانزلاو عفش اذا اددع مهتمرثك أمكلابهل وقيو
 تتنك مالسلا ةنءلع لاهام ىلع 3ثرود رولا ةدهاشه نافاندلا بستلازاو بالا قدقرتةياع راباهالوأو

 باقلاةواسسق بدس روق مترز مكنا م ةركذتاهترابز ىف ناف اهوروزفالا رونقلاةرانز نع مكس

  0نيمتل |ضرءمى كاد ىلاغت هتنارك 7 رحال .طقلا هذه تحس ئاالف امثدلا ت> فقارغت_سالاو
 ْ  ||| 1نع :رضشلا نب هللا درع نب ف رطمىوراسع هللءاولدت_تاولاملابرئاكلاوهدا راانأ (ىناشلا لوقلاو)

  1تن تاك أامالا كلام نم كال لهو ىلامىلام ل |وقيمدآنبا لاهو ك١ اهلاأ رقي ناكم السلا هنلعهثاهسأ

 || نع ةرابعربقلا ةرانزو مم د ىأرباقملاّترز تح هلوق نمدازااو تيضمأف تقدصتوأتيلبأن تسلوأ
 ١ لام اللريرج لاه هسمررازو هربقراز تام نا لاسةيتوملا 1

 ' : اهراوزمأالا ..مأو 2# كلامو ارو. ةلاراز

 فرمث مث ةعاسروزبىذااوهرئازلا نأ (لوالا) نيهجو نم لكشم جول اذه ىلعءاسلاستي الكا ذ | ٠
 ف.كف ىضانملا نع راشا ارباقملامت رز ىتح هلوقنأ (ىفاثلا د) ىقلا را زهنا لاقي فدك هربق ف قب تماو ا 0

 لعهأ اذكو ليحرلا نم لدي ال نكارئازلا ثكميدق هنال تال لاؤسل!نع(ٍفباودساو) لقتسملا ىلع له ١
 (اهدخأ ) .هوجونمىفاشلا لاول! نع (باودلا و) باس! اناكمىلااءنواحريووبةلا |||

 نئيمنلا نواة ةو ىلانعت هلوق هممو مسنة نط ىلءاوناكممنالم-معريط اكو هذ مهل اظعو مهمدشتنعربلس اتا ]|
 0 حي



 تاقاكأ (هّل راومتفخ نمامآو ( ىلا هذ لاه مث « اهبحاصاه اضرب ىعم ىلع ٌةبْص م اهرب سد: نو رمسفملا

 هتيزاوم تاقث نمي زاوم تاقئاسنا هنعهلنا ىذرركي وأ لاه تانس لسا ىلع تائيسلا ترف هيام
 نءنيزاومتفخااوال.ةةنوكي نا قطا الا هيف عضوب الن ازيا قحو مهلعهلةثواذدلا ىف قاسا موعاستاب

 افسفشن وك نالطاسلا هرف عضو نازي قسو مسميلع هدنشو ايثداا ىف لطابلا موعاشا هي زاوم تف

 ||| هوجو همفق (ةيواه هماق) ىلاعتهل وقاَمأ» تفش لطابااو لمقث سا نالكلذكتاك امنا لئاقم لاهو
 || قءااوادعب ىوهماريفرانشلا لهأ ىوهيةقيمعلارانلااهئاكو رانلاءامسأ نم ةيواهلانا (اهدحأ)

 . [|| (اهينانثف) .اهيلاالاداولا نمع زسفلا عقبال ىتل مالاب هسيدشتلا لبس ىلع ما ىوأمال ل قو رانلاءاواف
 1 |(ايتاض) مسهسؤر ىلعراذلا ف ندووي مخناللاق ةدانقو ىلكأ سلك ذرانااىف ريواه هسأر ما
 1 |الكل وانزح هةأتوهد_ةذ كلو قس ىأ ىوهاذا هنالهمأ توها ولام كلالولاب للا ىلءاوعد اذان

 | فانكحاابحاص لاه (ه.هاملاردأ امو) لاف م كلد دقن هيزاوم تفخ نمامأو لبق هناكف

 . (| ءاهلاهذهف مالك انركذو هدف ةتان”اهلاو فصصملا عامتال ءاهلا, فقول راستخالاو اهفذ_-زاح لصو
 . الأرب اسن اىعملاو ( ه.ساحران) ىلاعت لاهم # هيلام قع ىغاام هدنقا مهادهفهئست لهلوق دنع

 نمو اهنمهتلاذوعناهتنوذ-ةوق ىلع هسنتلا ف فاكردقلا اذهو ةمءاح تسل ماك اهلا ةيبسنل ا نارمنلا
 ١ ةمامقلا مولان ةعالو كاسر ىلع ان”دءوامانت او ايو بلان سحو قرفوتلا هلأ نو باذعلا عاونأ عمج

 ' : داعملا فا الكا

 ةكحجم تانآن اع ناكل اةروس

 وهالاووهللا ىلا فرمملاءاهلالا (ىلوالا هلك ملا لثاسسمهمف (رباقملا مترز ى- رئاكشل ا ماهلا)

 لاق اًذهاف هريغ نع ضارعالا ىضَدَي ئثااىلا فارصنالا نأ مولعمو ىوواا همل اوعدي املا فارسنالا

 دءعرلا توص عمساذا ناكريبزلا نا ثي دا هنمو ىلغدو ىلاسن اىأ ذك نءن الذ ىف اهلا ةغالا لهأ
 ءاللاو لالا ةرثكي ىهاستا ارثاكمتلاو هنء تمهل دةفهّتك رتوش لكو هنع ضرعا و هكرت ىأ هثب ادع نع ىهيل

 || نم لعاشترئاكنلا ملسم وأ لاق و بقا ةرك نءمهلاما رداعت اذا ارئاك:موقلارئاكت لاقي بقانملاو

 || لمحو "لعانفمنوكمف نيدثثالانيينوكي نأ ل 5< الث هوجو دأ ىلع عقي لءانفتلاو ةرثكحاا
 ىهعاا تفلكت اذا هالا نع تمماعت لوقو راك تنأو هتلعف اذا اذك ىلع تهراكت لوقت لعذلا فاكت

 رتاكما | ظفاو هسنع تدعدىأ مالا نءتدعام لو: كهسفني لعفا اضدأ لمتحعو تلفاغت لوقتو هنع

 اههنمدحاو لكل اوقي ندا نم مك هنالهلعافملا ىعجرثاكستلا لمتحف نياونالا نيهبولا لقت ةيتالا هذه ىف
 مل_ءاو هلامري دكت رع عجب فاك صدر اا ناف ةرثكلا فلك ل < و ارفنز ءأوالام كذمرثك أانأ همحاسا

 نألءا (ةئاشلا لكلا مكلن رخاضتو ىلاعةهلوقدي الامذهريطظنو دس او ءيثرثاكااورخافتلا نأ

 ظ (اهدحأف) ةثالثتاداعسلا سانسأو هسفنلةداعسلا عاونأ نءاعون ناسالا تايثانوكياسغا رخافتلا

 مواعلا ىهف سفنلا ىف ىلاامأ حراخ نمنديلا,فطدامف (ةثلانلاو) نديلاف (ةيناثلاو) سفنلايف
 لامر امهيو ناصلاب ىةلسأ وامك ىل بهبر ميهاربا نءةباكح هلة, ناذارألا مهو هلضاسفلا قالخالاو

 ىتلاامأو :ةزاثلا ةّترملا ىهولاجلاو ةدعل ا ىهفن ديلا ىف ىتااامأوةيدمرسلا :داعسلاو ىدبالاءاقيلا
 ءانرةالاوهو ىرو رضريغرش الاو هالاولاملاودو ىرو رذاذ دسأ نام سقفحب راخ نمن دما فمظت

 | هنافهئاضءأ ن موضع ملاذا هنا لل دين دال اهدار اسما ةثلاثلا ةمترا ىف ءانددعىذلا اذهو ءاقدمالاو

 لع

 | 7 تكتسب: ايار ةرواهريعذوأ ثلاثا اريسفما! ىفةيواه هماقهلوق الع لد وأ ةها دلارمي_هض هه



 | هسيقل خدمالاع هباودعوأ امناود.عولا ديكوتل مسقلاو فوذحم مسق باوج هنا ىلع لدي اللا ميذعا ْ 0

 وهوزلك طفاداع أ ىلاعت هلا (ةيناشلا هلّكملا) ليوبتلا ف ةدايزو ديد الا ظلغت باف وطعم هرّركو بدرال

 اذه اولءذتال لاه ىلاعت هناكرخ "الا عضوملا هب بةعامريغب عضوم لكى هبّمع هنال ةداعالا تنس امناورجلا ||

 سلرر كح | اذهورخآاررض هءنوبجوتدتمكتافاذهاولعفتال اذكب اذعلا نمدب نوةحتست مكناف ||
 [ة- ليق هناك اًمح ىنعم عضوملا اذه فالك ى عم لع هللا هجر نسا ناكو مه دنع ىض موه لب هوركملب | ا

 اعقو اذااه_منالو نوما اكءناي قد كيرديعاو هلو5ىف انمي ثوأ ا ىع«دقو ةمامقا اوثعبل اوتوأ اوه 3

 مكهلي ل ةرخ الا فوربقل ايف هد_عبو هعمناسلالا قل. امو توما لعنواعتول عملاق كلا لازو نيقءااءاخ 1 !

 معو بطلاللع لعب نالذو هقّدأىأ اذكلع لعأانأنانالا لوةيدقو هقاركذ نع رخافتلاورئاكتتلا ||"

 نوكج,ذ جف لمعلا تقوتاوذدعب نكن او ةظءوادعو ناكهماما لمعلا تةو ناك اذاف لمعلا ىلع | ١
 الزرالا كلت نماوذ_تأهعمازاكسم نيذلاف تالظلا لدا نينرقلا اذناودا شيلا ةربمط 1

 نيذلاو اود امرثكأ او ذخأي ملا ىأمغلا فاوناكنوذخآالا مثرهاوجاهو دسو تالا !نماوسرخ |
 ديدي الاىف (ةسماملا ل 5بملا) ةماسقلا لهألا وحأت وكي اذكهف مغلاىفاضيأ ١ واكاوذخ أم َ

 دسم حمة ركل للروم نبك ت1 00 0 ةوورعطمو 5-5 2 22

 فيضأت انيقيااع هانعمنا(امهدحأ ) تناهجونيقيلا لعدل وق ىف (ةثلاشلا هللا ) نيقمل لع واعتول

 انههنيقملا نا( ىناثل او)لوال |ماعو عماولا رسم لامقد اكو ةرشكال اراداوىلاغت هلوةكةفصاا ىلا فوصوملا

 ثعاوبلا دش أن مىلعلا (ةعبارلا هلسملا) اذك لع تاعلاش, نأ كلذا لصيفعا ونأ مولعلا نال ب اسحلا

 اذهورخافتلاورئاكتلا اوكحرتاةف" الا نم رئاكستل|ىفاب نيتم !لصحح ول هنا ىلع تادامن اف ءاسأعأل ميظع
 مث الءاع نوكيآل ىذلا ملاعال ليولاف هلال_صاس نية ملا نوكمال نرش امنلاو رئاكتتلا كرمي ملنم نا ىذتي
 اواكمولا لعلاضيأ دمعولا دمك أبا هنا (اهد أ هوجو ةيؤرلاراركت ىف( ةشداسلا ءاّم_بملا)  هلليؤلا

 مكيبأرو ملول ىنءيديرارطضاةيؤرلا كلت ثوكى تت دمك أتلا نونو كل ذارركش ديعولا عامسنوهركي |
 نم مهمأر اذادمعبلا نمةيؤرلا امها وأنا (اهبناند) سام مشاه ور ىلءنولمت مكتكسلاه وتارام
 راااروش ىلا اوراصاداةسذ انلاةيورلاو ىرب نا مي اتزربو لوقو اظغتاوأ ارءمد_.رناكحم

 هلال نسم سلري_.سقتلا اذهلئقو اهب لوخدلا دئءةيئانلاو دورولا دنع ىلوال اةبورلا نا (اهئلاثد)

 :دهاشملاةدناشلاودعوملاوالاًهيؤرلا (اهعبارو) لوخدلا لية نوكحتعي لاؤ.#او نامل مث لاق
 ةيؤرلا عيان, نع ةرابعنيتّرمةيؤرلاررذ نوكسه.ف:ٌرمريغ معا نورتل دارا نوكي نأ (اهبءاشو)
 اهبنيق دم ريغ امم نيك اشمودلا منك نما دمءولا ةهج ىلع مول لدق هناكبف ماى نو دا مهنال اهلاصتاو
 هلوقىلاتواغ:نم نوحرلا قا ىف ىرتام هلوةكوهو لو كتل مكه: ء لوزن: هلصتمةمئادةنوراهنورتسف |

 لسقنا انيهازكف طّقف نين ص درب ملواروطف ده ل تئشاماهفراظنلا تدعأول ىندع نينّركرمصبلا عجراف

 اوأرةناشلا: رأا يق وريسغال ابها ١ وأرىلرالا: را ىف مممالابنلق نيقملاب ينام ديو ىلا صمم ةدئاقام

 ة.كحالاو ىلجأ ديورلا هذه نا كمال رهيْدْوملاتاناو.للا نءاهفامواوف ط وقسلاةمضكو ةرفطلا سفنأ 0
 نو.لطيالو نطلا ىلع نورصتمي اوناكم-مالرظنا رت ىلععد رقناا ىلجالا ىلا شالا للعلا نمل ةنلا ىف

 مهنا ىسعملاو ئثلا هّيرانماهءذ ىرقوءاتلا خفي نورتل ةماعلا ةءارق (ةعباسلا هلّمسملا) ةدانزلا 01
 أرةكلذلاو اهنورتفاهنورتلادارأاههمناك ى اسكس او ماعز !نعىورتةءارقلا ءذهو اهنوريفاهيلا نورس 1

 57 ركتةناشلا ةماعلا ةءارقىفو اهوأراهورأ اذا مما ىلءيل.ادةناشا ا :ذهىفو فلا ءاهنورتا غةيناشلا

 ءادهلا لاق (لوالا) ني-جعدول ىلوأ ةءاسعل ا ةءارقنا لبعاو اهانددعىبلا دئاوغلارثااوآ دمك أَتال|

 نورنل ىف ىندملا ىلعوب أ لاق( ىناثلا) هظفل فلتذع نأ ىئبذ الف ظرلغت هنال برعلا مالكب هيث أ ةماعل !ةءارق
 ناك اذاو اهدراوالا.مكْمناوهلوقةلالدباضبأ نونم وما اهارب مىخعاناى رتالأم+اباذعنورتل يخت ا
 نيذلاىأراذاو هلوقو باَذَعا!نوريذا وق اذه ىلءلدياهسهنةيورىفال اماذعةيور ىف د.عولا ناكل ذك 2
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 "لارا تدي نس

 تقولا كلذ ىف مهوراغكللاريدعت ةمامقا'موهةروسلاهذمب ماك ىلاعتهللانا لسموبأ لاه (اهثلان'و)
 قوةاعا معلم ىف ريثكت بلط ولاملا ىلع صرلا مكهلا (ثااثلالوةلا) روبقلاةرابز مهنمتمدقتدق

 |كوقلا) اذكب جيلنا ل_بالوا ذكي ةاك لا لحال تدع وأ ةلاذسا كل: لوقت وما نيحىلا ةيلاسملا

 !ذكعرباةملا ترزاذاالا ةثبلارم.كتنالراحأ !مناكمكبولق لب نيدل الا نو :ةانالفرئاكسا يكول .(عبارلا
 ىلاءتهلوق هريطتو راسكتالا نم ليلقل ار دقلا كلل ذمكتي د نم مكط- نوك,نأوهو ركلاح نوكتنأ ىض
 لفل ىلاعتهنا (ةسداسلا ل 5سملا) ركشلانمليلفااردقا! اذهب مكتم عنقأال ىأ نوركشنام الدق.

 |هبفلخ ديف بهذملكه_.ذمهولا بهذي هنال مالا ىف غلب أ قلطا |نال رك ذي ملامغاو اذكن عرئاكستلا كاهلا

 . || ةعاطلاو ةفرعملاف تانودنملاوتايحاولا نعو هللارك ذنع رئاكتلا اهلا ىأ عضوملا هلم بام عسج

 || هأ ىف رب هلا نع رئاكستلا كك اهلا عملاق هن"الاءذ_هىلل_ءقامىلاانرظننال اوةنوأ ربدلاوركفتلاو

 . (| «هوةرز ىربقلا ٌمينفرئاكتلا ك اهلا عملاق لفسالا ىلاانرطظن ناو توما ليقاهادا دع سالاو ةعراقلا

 1 |هحو ىلع لو الاامأءد_عباعو هلنقاع ل« وهف (ن ولعت ف وسالك منن واعت فودالك )ىلاعته اوقامأ

 . || دالدالاولاوءالاوددعلا ةرثكبةمشقلا ةداعسلاّنأ نم*الؤه همهو اكس الا سنل ىأ ب يذكتلاو َدرلا
 | 1| السم رفاكلاوابثانقسافلارو ضي نيس نكل نولعت فو ساق ىأ مسقلا هم ىلعفهدعباسع هلاصت امأو
 | || لدحو ثعتتو كدحو نوت نناف كلود ىرت نم ةرثتكس كن رغبال سلا لوقه:موادهاز صد رملاو

 | اذهر ماتاوخام ّمكرتو لاق نأ ىلا ىدارفان ونهج دقاواد رذاشستأي وءرا ارغب مولءريرشثوُل دسو بساكتو

 جوصنملل لوةناكدمعو دعب دمعو هناودك أتللهنا(اهدحأ) اهوجوريركتلا ىفاوركذورثاكتلا نع كعنع

 لاؤسىف ىفاثااو ىرشر اله لاسةينيسح توملاد:ءلوالاتا (اهنانثق) لعفتال ل لوقأ مث كللوقأ |

 نيحوادبأ اهدعب ةداعسالت داعش ىقسنالو ىداشملا ىداّ نيسر وشناادنع (ثااشلا 09 كد دنم رقلا

 اه نواعت فوسالك م رافكخلاايأ نواعتفوسلاصضلا نع. (اهثلاثو) مونلا اوزامماو لاقي
 مقل هيد أ لكنا (اهعبارو) دعو (ىناثلاو) دمعو (لزالاف) كلذكاهأ رقي ناكو نوئمؤملا

 لعتفوسلوشي ىلاعت هنا مت ادع اًنواهران" ردق فر عيال نك قدصلاو ل دعلا نسحو بذكل اوولاغاا
 مسقف وفعلا بناس ىفاذكوالعدادزاةذاةدابز تلصامسوذدئازلا له-:< لمصفتلا نكل لصف لعلا
 ةنطالوخددنعم با. سل ادنعمثءبلادنم مثلاؤسلادنع م دادزب ةطاسعملا دزعف لا اوحالا ىلع كلذ

 ةمايقلاباذعىرخالاوريقلا باذعني:لال!ىدحان ا (اهسماخو) ربركسحتلا مقو كل ذاذ رابلاو

 هذهنالوقي مالسلا هءاع با اط ىلأ نب "ىلع تععم ىحربقلا ب اذعف كش تنك لاق هنأرذ نءىوراك
 نواعتولالك) ىلا.عت لاف مم « :انومنيتاسإلاو نملاعلا نيبنال ملاعامئاوربقلا باذع ىلعل دنتنالا

 وباو نا ىلعاوةفنا (ىلوالا هل تملا) لئاسمهفو (نيقيلانيعامنورتل من ميجا نورتل نيقمل ا لع

 همفنذول باو>ناك امنا (امهدحأ) ناهجو هءلعلديوول باو> خلا نورتل وقس ا هناو فوذ#

 | | هذهناف لطا.كلذو ةيؤرلا هذه لستالن أب جولوالاءاوج مي نورتلهاوق ناكولذ ىف هتايثاو تاما
 مل رئاشاق ةعقاو ريسعأب و رلاهده نا مث امادلا ىف بالان اهي 02 وراهدق نمدا رملا ل. قناف اعمق ةءقا ودب رلا

 ظ

 1 هفطعفاعطق عقي_سعأ نعرامخا ميعذلا نعذئمونّن 4 لم هلوقنا(ىناثلاو) لصالا ف الر هافلا '

 ظ لجراللجرلا لوقي نحن اكملا اذه لثمىفباوس'كرتنالءاو ماظالا ىف عبق عقيالو ددوبالام ىلع
 ا نءالوراثلامههوسو نءنوةكيال نيح اورذك نيذلال_هبولىلاهثهقفا لاك ا ذك ناكسل ىأ اذه تاءنول

 | اهوجووا باوح ىفاوركذ لوة:ةاذه تف رعادا ممر ىلعا وةقو ذا ىرتولو لاهو باوج هلى لو مهرو واط :
 ش مكيلع ب عاذام جلعولل .موبأ لاه( منانثو) رئاكستلا كاهل امزيةمل !لعنواعتول سفخالا لاه( اهدحأ)

 ْ توك به ذم لكمهولا بهذبل باول فدح هنا (اهعلامثو ) هب ٌماغتشال ماش ىهأ ىال مطعولو أ هب يكل

 نورعا هلوقامآو هل وجو لالض مكتكلو هانكيالو فصونالام اعف نيقيلا لع مماعول لاه هن ةمظءأليوهتلا

 محا
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 هل ب هناىلوالاوهو (عساتلاو) نكسمو سداءو معطم نه هممديالام دئازلا نعنولا سيامنا ( نماثلا ا
 فرص سل هن ا(اميان'و) قارغتسالا نا دمقي ماللاوفلالا نا (اهدحأ) هوجو هيلع لدي وإ معنلا عمج ىلع

 ايئدااءذه عفانم نم بولطملا نا ىلع ل_هلدلا ل دذقوامسال قابلا ىلا«فرسمنمىلو,ٌضعبلا ىلا ظفالا | ٠
 مكملع تمعن أ ىتاا ىتمعناوركذا لدا م-ائانلاف ىلاغت هنا( اهثلانؤ) ىلاعتهللاديدويعب ديعلا لاغتشا (|

 نا(اهعبارو) اذه» اذكف ىول لاو ّنملا لازناو نوع رذنمءائالاورصلا قاذنممعنلا عسب هنمدارملاو || ٠
 قاررتلا نم لكلا هبق لد دف مبعنلا ىلاريشأ اذافءاضعاو ص اعبادل ىذا ا دحاولئثلاكم الا ميعنلا ا

 ماسقأ معنلا نا ل-عاو هش لكل !لخددةذ قانردلارك ذاذاف ةريثكل اةيودالا نم يكرم ا نودعملل سدا

 سنابس تاداعسلا ماسق أ ارك د دق ود وددو هدد اهئمو هل دةممو هل صمم اهخمو ةئطان وةرهاط اهو

 اودعتناو ىلاعن لاق ام ىلع نكمرغذ صخشلاو عودلا بس اهدي دعتامأو ةروسلا هذه لوأريسسفت ىف ا
 «هوعا

 ةفرعمىفو'لةغقالنادشأ ممم ابط الا كيدي ةدص ىف كءلع هللا مءت ةفرعم ىف نه:ساواهو صال هللا َتوَعُ :

 هللاناطلس ةفرعم فو عئاصلانالهج سانل | دشأ مهو نيمهاملا بك اوكلاو تاومسلا ىاذع كلع هللا معن |

 هعخ اما لءلو هتلس نم اذهءانعكدراسلاءاملا هنا رعنا نعىور ىذلاامأ و قالا لهجه ملول اب

 ءام ةب رمش ىلا تد>اوا تيار أ دشرال لانس !نبالوق هنمودوةئمزعأودو>ومن روهأ هنال ركصهذااب
 لدم ىنذ 1 كلو سدح ا ناو كالملا ىصن لدم تنك ااه تقرشا ذاو كالا ىصن هم لذ تنك [ةالفف

 نم 3ث أ ءاملا نوءاطيرانلا له نالوأ نيت م هتدقءاملا نمةدح اولاد رمشلا تناككلءرتغت الف كلل الك ١
 0 راملاءاملامن وصتخللا ,هو نيف رتاآ ف تازنةروسلاانال وأءاملانماةملع | وضيف نا ىلاعت لاه هريغل ملط

 لكئال كاذكس وأ هنم دب الاه ناكءاوس ميعنلا عم نعرفاكتلاو نشؤوملا معي لاؤسا !ناقالساو لاظلاو
 ىورامهدكؤيو لكلا نءامقاو لاؤسلا نوكمف ء_تصعمىلاال هللا ةعاط ىلا افورمصم نوك« نأ ب كلذ |
 أ ءانفأ يفدرعنع عرأن علأسي ىح ةمامقلا موب دبعلا ام دق لوزتال لاك هنا مال كاوةالدصلا هيلع هسنع |
 ىلاهث هللا نم ميعنلا لكف هي لع اذام هلع نعو هقفنأ ميفو ه.سستك انين ملام نعوءالبأ يف هنابشنعو ا ا

 نوكج,نيأ لاؤسلا اذهناىفاوفادخا (ةثلاشلا لة لا) :مالسلاوةالصااهءلع هركذامث لشاد | |
 ريخ أىلا.عت هنال سقم-_سال اذه ل ةنافباسملا فقومىفن وكيامنالاؤسلا اذهنا (لوالالوتلاف) | ٠

 مموج ةدهاشم ىلع مدةدم لاؤسلا فةومو نائستا من هلوقب مه> ةدهاشم نع رخأتم لاول اذ_هنا 00

 ىذمونىف ماعطا وأ ةمقز لد هلوةكصوهو ةماسقلا مون ولاستمكتا مريخأ مىأ غدل وق ن هدا رااانلق 00

 اًهنو ميعنلا نع اولءمرانذلا اولخداذاممنا (ىناشلا ل وقلا) او:مانبذلا نم ناك مهلوقىلا ةدهغسم ٍ

 نمةم-نلوسرلا*ىج ناك ثالورةسفمككتسحاس ام لاهو اهتنزخمهلاس جو ذاهيف قالك لاهاكمولأ| ٠
 مكب لاما مهل لا.ةياهو دهاشو خلا ناوراصاذامسمخالاقيوأ رانلامهاوددعب هنعاولئسدةفهشا ٠ |١
 ىلا رع سفر صولو رانلا هذه نم مكد ىذلا لمعلا نع ميعنل اب َجلغَمْش ا امندلارادىف مكنآل باذعلا اذه(

 مهن نع ًالاؤسةكئالاا نمل ذنوكيذ تاجردلا نيزئافلا ةابخلا لهأ نمموبلا ينكل مكبر ةعاط 0 ٠
 ظ لعأىلاعتوهلاصسمتناوانثدلا ىف |

 ةكمتانآثالث سمعا ةر - وس

 ٍ ها يك دن ع ٠ م م١ .ع د ٠ لا

 بةاوورصعلاو ارب مالسأا هماع ناكو رد دلاب مقا هنا ملسو هملع هللا ىلص”ىبنلا نع ىورام (/اددسأ) ا

 ظ ددلملا ناب هللعلره دل اركذي مل ىلاععت هلعاوا رعسفت لبان ارق أ رقهنالوةن الفةالصال دةماده لوةناناالارهذلا ١

 رهدلا نأ (اهيناند) رهدلا وعسبطل ان مهلوقدا ف ىلعا در نأ لهىفهركذ كلذ نمو همظعتو 11 ذي عل وهأ 0 ٠

 | نم بحت اوهام هش ليرةفلاو ىغلاو مّةسااو ةدعلاو ارضا وءارمسلا هدف لمد هلال بجاعالا ىلعلّْشم ١
 1 هجيهووا جربو تسج تجب اج 9و ت37 سستم م ب تاما وج وجي
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 ا همف( ميعتلان عذب ”ودناةسشام ) ىلا3هلوق نورت نم حبرأ نورت نا ىلع لدي اذ#هو باَذ .هلااواطظ

 رافكلامممارهظالاوهو (ام> د أ)نالوق هيفوه نم ميعنلا نءل ب ئذااناف(ىوالا هلم -ا1) ل اا
 تازئالركبانأ نا ىورام (لوإلا) ناهسو هلع لديوراشلا لهأالا ميهنلا نعل ا ستال نى_ةسحلا لاه

 رس ماسورب ريعش زج نم ناويدلا نب م هلا نأ تنبىف كعمابتاك ا ةلك تبرأ هقال وسزاب لاه هب الا ءذه
 لهو أرقم نيكل ذامئاعالسملا وةاللا هملع لاسقف هدعلأ ف ىذلا يذلا نمنوكتن أ بذعءامو
 مدهاهلًارافكل ا!نالئالذو ءانركذام ىلع ل ديدن الا رهاطظناوهو (فاشلاو) روذكسصا ا الاىزام

 08 «لاأس ىلا.عت تاغ .رحح تح هك لاغششالاو ىلاعت هللا ةعاط نعام ادايرخافتلاو ان داامرئاكستلا

 ةرخ الا ىف مهلءاقشلا باسأ ,ظعأ نمناكسوه ممدامبا ابهسونطىذلانامهلروظي تس ةماس.قلا
 او 1 وا طلو رئاكسلاو نم ءؤوملا دس ىف ماع هناا( ىفا- كلالوقلاو)

 املا نم كي ورنو ك مسجل صن ل11 لاقي عملا نم ةماستلا مول د رعلاهنع ل أس ام لوتأ لاه هنا لو
 انفوسو رقأاوءاملا امهاغ) لاسن ميعذ ىأن م هقا لور اياولاه ةروسل ا هذه تازئامل دبل نب دوم لاهو ذرابلا

 ميعن ىأ لاق هلار عنعىكررو نوكسم.سكلذنا لاه لأسن مب معن ىأ نءفرمضاحرت دعا او انةتاوعىلع

 فارمشالاو نك املا لالظإسو هدصدق لس اقفال اوم وانوإد ماني رشد قوتنا لوس همع لاس

 افاعم ةيرسس ىف انمآيسصأ نم هنم بيرقوراخسا مودل ىفدراسبأ !ءاملاو دربل اويل انم مك.ةنىتلا ةسسحالاو

 | هللا ىل_ههللال وضردوع ىلا ياشنا كورد اهريذاذح ايدلا هل تزم- امناكف<١.وتوقهدنعو هنديىف

 ريثكلا ميعنلاو يظعلا زاهلبا ىأروا هلع لخ داف: سماق ل وسر هج قز مكاهلاةر قد هاعف سو هملع

 نءدةمو نادسستا مث ىف يد تديلا لاسقف هنعماللاوةالسلا هيلع ىنلاهلأسف كلذ ديرأاللاهو جرش

 لاهو :ةمعتلا نم ” ىلع له لاه جام ماه“ هب , الا تازئامل سن نعو كاذ نع باولسا قيام الانأو ميعنلا

 ىلا "هلا تاذعي رش مال#.سلا وةالسلا هرلعدلا ىورام اذهىف راب الارهشأو دراسلاءاملاو نالعتلا و لالا

 كءسرخأ ىذلاالا برن ام هقاو لاك عواما لاكر كيانأابك برش امل ةفر كيو“ ءاسن ا ثيلي لف دعسملا

 نانلا سو هيلعهننا ىل_ص هللا لوسر ق دق مس علا ىفأ لزنم كاني اوموقلاقف كاد ل ثم لاسقن رع لدم

 لفروع يتم ما تركو لس هللا لص هتالوسرف رهن افدحأ اب: لذتا م ثالث سو

 "املا نب ذمة جرخ سهلا أنا ىأو تنأ ىأب تلام ٌاريخاها لاقذكمالسن مدير نأ اندر ن كسا

 اونرمو اواك اة يطرلا معا أواه انع عب ميهلاوبأ عجرو هنزهشو هتسسطةريعستن ءعامص لات دعمن

 | لأسي وح د بعام دق لوزئال اضدأ ىورو هنعنول ات ىذلا ميعنلا نمادح ماللاو ةالصلا هيلع ل اقف

 ىت ةمايشا !مويل أسياد بعلا نا لو هلع هلأ ىلص ىنلا ن ءذاعم ٠ نع هلعو هبايشو هلامو هرع نع عبرأن ُء

 نمؤملا عي لاؤ سلا لاي نأ والا نا لءاو هنخأ بوت سملنععو هعبصاب ةياعأ تاق نيو هيبع لام نع
 عاطاوركسش هنال في رمد: لاوس ن هما للا يي رت هنال عب وو لاؤ سرفاكللا لاؤس نكتار ذاكسا او

 | درابو نوطبل ا عمش *س+ هنا ىورام (اه دحأ) اهوحو هنع لوس مب عنا ىف اورك ذ (ةيئاسشلا هلك سملا)

 .غارفااوةدصلاو لو مالا هلادوعسم نبا لام اهنا رز لطنالادتعاونكاس 1 لالطظاو مونا دلو بارمثلا

 كاردا,عافتنالامهشعب لاق (اهعبارو) بورمشملاو لوك[ اذالمرت اسو ةصعلا نا سامع نم! لا (اه“ لابو 4

 رعنبا لاف (امءداسو)نآر ةلارب تو عت ارمشلا ففتحت لضفلا نب نيس لاف (اهسماشو) سصيلاو عمتلا

 ا لا ةفرقاسلا ىلع تاض د لاه ماا رباح ن ءاضيأىوربو ة ذانعلا هنا رذايلا لاق (اهعب اسو)دراملا» انا هنا

 نولوقي تلتف مىيعنلا نءذتموب نايس م هلوةىف ليوأ لا باءرأ لوة:ام
 ْ 0000 رانا اناو ليا

 هدا مم مم نأ نه مركأ هنفاق لاقل تلقذ هم هملع ن أ ادرابغام هّسسةسأو لظىف هن دعقأ واد أ كن نتلشولا

 ماعلا ده ىلع هيهقلا م لأ لو هيلعهقأ ىلمهقال وسرو» ميعنلا لاك هيوأتامتلقفدسنعهلأ ب هش بو

 لوقلا) * هب , الاالوسر موية ثءيذانينموملا ىلع هان هدةلىلاءتهلو5 تءعمسامأ ةلالغلان هدي مه دش ءاق

 رج 10010107019065 15: ال 1007710005 نانا تالا هسا 077 هج داس جم بج جس حس تبر بو متتتا بدم حس سس هد 7
 نماثلا



 حارا ١

 تكرتكناتننلظ نكن 5 تبكت :رادقف لكلا ع اأو مه از اولا لتامأو هيلا كد ١

 مخ لص اهم رمدعلا ةالص نأ (اه تماشو): ةالضا | هذه رفأ مس + ىلا ةراشا ثب دلاله قةرنهعلاه دلصا

 دؤءالاّنالريدعاا ةالمب اذ حض ةب والا, ةمصولا بت مكذ :لاعالا منام وتلاكىهنرامنااتاعاط

 اهتيداناكنا هنمةراشاوامئادأ ىلع فاكملا ةيصونةدايزواجنأ لامس. قت :ةالصلا هدم مسقاق اهم او*ء 0 5

 هثالث لسو هيلع هللا ىلص”ى الاه (اهسداسو) او:ءآنيذلاالا لاق م اع ركن ارم داعاهع-و ىلع ْ : ١

 نر ل ا ودم سا يره ينس نمسا هقار 97 1
 / 20001000 0 اهلا ثمن مل انلعن اهنا ثمح ن هايس سل هنا( با اولاو) هي ىلاعت هلل مسدس 3 :ن ارو ف. ةائاعف

 رهظأا ىلارفلا نم لمعب نه لاسقفاريجارح سا لجر لم «مكسارق ناكن ملل ثمو مكة شماغا مالسلا هدلع :ء اود هلوقب هاعاود> او مالسلا هيلع لوسرلا نامزب مسق هنا (عبارلا لولا اهيىلاسعت هللا ان دعت فد رم لصأ ْ
 نمل هونك تيكر اصلا تابعت طارعشب ريصعلا ىلارهظلا ن م ىلءاعن : نم لاق مث دوهملا ثامعف طاربقب

 لانةذارحأ لق أو العرثك ! نت اولاهو ىراس هل او دوهملا تيضخذ نأ ّحامعذ نيطاريشب برغم ا ىلارمدعأا
 اذ_هذ ارحأرثك أوالعلقأ كش اشأ نم هيتوأ ىلضن اذ هف لاهالاولاه ايش كرجأ ندتدقن لهو هللا
 ىذاارصصءلاو ىأ رممعلاو هلوَةف هيهلنا مسقا مرجالف هثمانو هب صتخملا نامزلاوهرمصعلا نا ىلع ل دري ل١

 كرما هلوقىفهرم_هبودلبلا اذهب لح تنأو هلوقىف هناكعودب الا ذه ىف هنامزب منسقا ىلا عةوهفهمت تنأ|] |١
 فوراظا ا لاح سف فراظلا لاح يياغعت بجو اذاف لاف رظلاكهلك كلذو كرعو ل دابول ارمدعو لاق هناك 00

 مظءأاف كماااوةفتلاامو كنءاوضرعا مهو متوعدو موتر ضح دنا, تن الوش ىلاسعت هناك م بَهلا هوم أ

 (ىلوالاةلئسملا) لئاسمهيفو (رمسس ان اسنالاتا) ىلاءةهلوق » الذ لب امو ارم
 هدف نورمسفملاركذ اذ هاف قباس باادوهعملل نوكتناو سنعلل نوكت نأ الم_:<ناسنالاىفماللاو فالا 1

 ءانئتسالوملا اذه ىلءلديوسانلا ىديأ ف مهردا ارثكمهاوقوهو سلا هنمدارأانأ(لوالا) نيا 1
 يا راو هةعاج ديرب سانعنبا لاق طم مطل ةئاخار ا (فاثاالوةااو) ناسنالا نماودمآ نيذلا

 ريس ىفو باي ل جاننسلا اةملاهو تاطاادم<نندوسالاو لاو نب صاعااو ةريغا اني دماولاك |

 دِضلاب هال نأ ىلاعت مسقاف ساخ ىفااد#©نانولوتءاون احس ءالؤد نأ ىور لهجونأ دنا عوفرم |

 باهذو ناصةثلا ءامنعهونا رفكلا قرفكلا لقاك نارمسانارم اللا :(ةياشااةلثسلا) نو.هوّامت |
 هرغو هيف لالش هرم للا نعم ناك سلا ىلعنانالا املا ذاانال كل ذو ناريس ضن هنف م لاما سأر

 ا نانسالا انزاانانناوقيد ندا عسا .,ببت كما هنال هلامو هرسع كل »ام هناق لماعلا نموملاالا

 رامسلن لاذ نم ضاختن ذك ءالؤ» ن١ نمآنمالارغكملاو ةلالضا | ىف هنو كس دارملا ناكرفاكتل ا ىلع
 لي.ومتلاد_.ةررب حالا نال رسولا ىنالةءلو رمح ىفالاهامغا (ةقلاثلا ةنسيلا ع راىلا ا

 هللاالا همك ل_عيال ميظ ءرمسخ ىف ءاناسنالاَّن ا قدما ناك لالا له ءانلجس نا ىرخأ ريةحتلاو ةرامأأ ٠ ا

 ني_هجولا ال حسو ةيلطعلا ملا لب انشمىف عقو هئالوأ بذل هس ف نم ملغعي ملفي بذل نأ هريرقتو ||
 ناك ىناشاا ىلع ءائاسناو م.لفعا | ةباع ىف سنذلا الذ ناك مرحالف هير قود ىف د علا ساذىف نال_صاس 0

 ىلا وأتلاو ك٠ ىوهءاوه نم مىقاح قف ناةراشب همفو ناط.لانارمس> نود ناسالان ارمسشن ا عملا |

 ن٠عاوأ ىف هنا عمدت وتل ادمفيرمدج ىناهلوقلوشي نأ لئاقل (ةعبارلا ةلكسسملا) لوالاود معلا |
 ة:1انعنامرطاودو قاوبلاامأو هير ةمد_تنء هنامرحود قط ارمسلنانأ (باوملاو) رمدشلا || ْ

 نبا تةلشامو لاه مدت اوذهدوبو فناسنالا ناي ادهر مدعلاكل والا ىلا ةيدسنلايةرانلا ف عوقولاو ||

 ملعاو مدطضلاك ديلا بم الاب داق ارثاس اكد صاقملا لس ًادوصقملا اذه نأك اا ىأن و دعتاالا سنالاو |[

 (اهدحأ 1( رمق نان الا نو حبس ناس قىلاعت هنغا امم ىلعل دن سارق ا

 ديك ايلا مافنا ةلك (اهمئاناو) تال ع طاح ا هناو نارم دا ىف رومغملاك هنا راع ىفاةوق

 س ار ١5
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 م وملاو رهشلاو ةندسلاب مسقم زي هناف مدسعلاب هملعم تع نا ىلع ىرتيال لةعااناوهو هل

 كيالوامو دعم نوكي فككال هس مواضام هنوكر د ءاطلإو ناصةنلاوةدانزلابةملع موكحو ةعاسلاو

 مكس |نكي فيكن نامو دعم ليقة#ملاو ىضاملاو ةمدقلل لباهريغرضاحلاّنال دودج ولان هماع مكي نأ
 رمعلا نم ةريخالا ةءحللا ف تدن'مث ةنس فا تعمضولف هل ةعقال راارعةشبتأ (اهئلانثو) دوج 1
 نم نامزلاورهدلا ناكف ةءمللا كإ: ىف كاسح ءامشالا ف رش ناذئنمس تاعفدان الادنأ للا تع

 هل اوقبةراشالا هبلاو فاكملا اهعمسخ ة ةدرفراهنلاو ل_ءالانا ىلع هنو هب مسقأ ٌكلذلُف معنلال و د

 ىلا ءتهلوةناوهو (اهعبارو) ار وكثدارأفأ ري نأ دارأ ن 1 ة-ةلخراهنلاو لالا لعج ىذااوهو

 نكسام هلو لاق مث تاناكاو ناكلا ىلا ةرابشا هنن لق نضرالاو تاوءسأا ىفام ن 1لق مايعنالا ةروسي

 لف ناكمملا كم اكرشلا و ىل_ءأ نامزلا نأ لانه اس دق وتاةامْزلاو نامزلا ىلا ةراشاوشوراهنااو ىلءالا ف

 نوف ضياواك مما (امسماخ وهن وكلمو هللا كلم نم نيفسُءلا فرماناعسقرمصعلاب ان معسل نأكل ذكن اك

 | اماما لاح ةم_«نرممعلاورهدلا نا ىلع مسقا ىلاعت هناكذ رهدلا ئاووىلانارمسخلا

 نكجوي,ملاذاف لر-عصق: هيض ىذلا رصعلا رك ذ ىلا عت هنا (اهسداسو) ناسنالاوه برعملا

 لئاّةا!لوقه:مورمس ىنا لاه كلذاو نا لن! نيءعناصقنلا كل ذر اصب سكه تلباقم ىف
 لحالا ع نم ص: ىضم موب لكو 5 اهعطقن مانالاب حرفنا 01

 هناوهرمسعل مده هنا عم عب رلادسو هنا هناطأ هدد ناسنالا حرفي ثدح هيه برحتلا رصعلاو عما ناكذ
 (اهدسأ). يا وراهنلا فرطدح ارض ءلايذارملا ملم ىنأ ل وقوظو (ىلاثاالوةلا) رس ىنا
 ْن :وجرذ ةمامقل ا اهناكت ركن لك نق ةردقلا لئالد نم اعجب !ميذاسا ىدضأاب مق اكرمصعلان ىلا عت مسقاوَنا

 "0 لاو تزماوومشااندلا ببر نق هيشنةمشع لكو نيزاوملا مايو ماع ازال رسولا نم

 لفاغلاناسنالا اذكف ارساخدع نيدهاسشلا بءةءراخلا مك< ملاذا غ لدع دهاش نيتلاهللا نيتاش نم
 تقوانددققاوسالان ا ىلءاهدلت تنولا اذهب مسقاامناهقا هر نحل لاه (اهينان) رش قاب

 ددأ لكل اسي كءلع ل امعل اف اطو رادلا تاش دو بستكت لا ذاف ايف بسكلا او ةراحتلا ءاهناو اهعاطتنا

 ةماسقلا تندد ةفادلارمصعو ى ار مص اولوةناذكفني ساملان ءنوكتف لبن ذ نرخ هةسوهأم

 قاذنا عم هي مافس ف لاو كال دىف هم تنكىذلا مب هثلاع نءادغل ست كنا لو 57 هيت ل دمي

 نودرع "لدغ ىف مهو م مبا سس سان برتقا:راقتورمماخ تنأل ذاق كملع م كدب نيمو اعمل ع نمدسأل كو

 || هقاه ماكي ء الاي ذاكر صعل ! دعب فاتح نم مالسلا ماع وق هملع ل_ادلا او مظنعم تقولا اذه نأ ( اهتلانف)

 هنال كل دو رمدعلايرسامللا قس ىف مسنقا اذكن ىمضااب عبارلا نسف مسقااكف ةماسقلا مولهسلار اطارالو

 ىلاهسضأن أه دعو رساملاقسىفانههو لاسقالاىلا ءىمأ نأ لوسرلارمشنو عبار قل حلا أن منقا

 ىقعم تابعت فاسلا ضع نءو هوتلاب ةمقيلا ىف ةدرادنغ هلا ىلع هثكف قايراهنلا ضع لود هناك مش رايدالا

 اذه كفن هام انسو ذن ناو عرا هلام سر بو دن : نءاودجرالوةدو كد ناك ثلا عئان نم ةروسلا

 وهو (ثلاثلالوقا١) رسءاخوهاذاف بستكيألو رع ىطمةريصعلا هن رع سس ىناناسنالا نا نعم

 اهلضفاريصعلا ةالصب مسقاىلاعت هنا (اهدحأ) اهوجوه.ضاورك ذو رصعلا ةالصدا رآلئاقملوق

 ناوسةيف:الصل ادع نم امهتو ست هلوق ىف لدقو ةصفس فدعم ىف رسععلا ةالص ىطسولا ةالمعااو هلوق لما دب
 (ا4* ةااناو) هلامو هل> أ رو اهناك :رمضعلا الص هتاف نة مالا هبلمافوت (اهمابو) رصعل اةالتم اما هنا

 مهثياعع مهلاغتشاو راهل ارخآ ,ساكتحمو ._حار ا ىف سانلا تفاهتل قشأاهمادأ ىف فءاكشا انأ

 وا ”ىبنا ىلع فولد لوقو داادكسق ىصت تناكةأىمانأ ىور (اهعب ادو)

 نمدلو ىفءافنتدن نزف عنان توزن اهنا ل وسرابت تلات ثدح> اذام اهل أف ولسو هيلع هللا ىلم هنت ل وضرر

 ْ انلاامأ مال_ىلا هماع لاسقفّدب ول نم ىلل هللا كلذان نم ثام ىت>لدنا نمندىفدلولا تمقلافانزلا
 رس ع ا
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 وهو لءفلاب لمع اكرم. نالرمسحلا بيسرك ذيل هناانلق قرفا اف مكيلسا يد وحلاسل!لمعلاو نامعالا

 ركذاذهلذ لوفلا الا لص الذ عب رلاامأ ةعاطلا ىلع مادقالا م دعوهو ْلرتملا لص ةمصعملا ىلع مادقالا

 ىلهف حبب رلابناج فو لصفي لو مهم أرسم! بناح ىف ىلاسعت هناوهو رخآ هج وهمفو لمعلاوغو مهب رلا بيس
 ٠ ىلاسهن العاق (ري_لاناوصاوو قلاناوصاون و )ىلاصت هلوقاُمأ 2 مرك !ايثاللاوهاذهو نيبو | 1

 :داعسلا بابرأ اوراصورم_خىفاونوكت نانعاودرخ حلاصلا مهلعو ممن اءانمنأ ءانشتسالا لهأ ىف نيرا 1 0

 اوراصدقمملا؛كلذد_عيموهفصو باء !نمةاحتلاو باوثلابزوفلا ىلا مهدويا ع اوكستمنا ثسح نه ٠
 تاعاطاامدساضي أ اونوكمل ممتةيرط لدم مهريغنوصول ليوهصذ ام لع نورصتقيال ةعاطالمهتبحم دش أ] ١
 مكيلعأو مكسفنأ اوقاونمانيذلا اهم ا ىلا. ءت لاه بولا اذه ىلعو نيدلا له أ هلع نوكي نأ عيش امريغلا [| 1

 ةَقشم ىلع سفنلا لو هيف لخ ديربصانىصاوتلاو لعو لءنمنيدلارئاسهمف لخ دين 1 ىصاولافاران | ٠
 | امهالكدارملا نعما.م الاوهوركملا ىلع مادقال اذا م رام مبا نس افو تحيا مامقل ا ىف فداك دا 1 ْ ١

 ىلعر اسما, مكح ىلاعت هنالك ذودي دشدمعو اختم الاءذه (ىلوالا "هل ملا) لئاسءانههوديدشقاشأا ٠١
 قحاب ىصاوتلاو ملاصلا لمعلا و ناعالا ىهو ةعبرالاءابشالا ذ ماين ؟ناكسهنمالاس اناا غسا]
 سصاخعام لمص فاكملا مب كهناوروءالاهذهع ومي ةةلعمةاضااناىلعكلذلدفريسلاهىصاوتلا و ٠

 ناوركنملا نعىهنلاو فورءملابرهالاو ةيسصنلاو نيدناىلاءاعدلا اهتمرومأهريغىفهمزلب كلذ كف هسفن[]
 لؤالاو هماعتا ل1 ىاشلاو هللا ىلاءاعدلا لوالا نمضتمل ىماوتلاررحسص مهسفنا بام تح ] ٠١

 ىدهانم هلا محر رع لاهو ري_صاوركنملانعهناوهلوق هنموركنملانعىهتلاىناثلاو فوردملاب مالا ||
 ىداوتلا < نرقكإذاف همزالت نحلانأو ليغ” نا ىلعدي الاتاد(ةيناثلا هل ملا) فو.عتىلا |||

 ممءردصأعمهح دم رخاا لبا سضأ عد الّدانوصا ودول ل وا وصماوب و لاعامنا (ةقلاثلا هلمثسلا) ْ ١

 ريساانورعوبأ أرق (ةمدارلا ل ئسملا) ليقةسملايف هيلعتايشلافمهتيغرد.ة,كلاذو ىضانملا ف 1

 ىلعالا ل صولا ف نو كس, الو فقول قزوعي ام اذ_هو ىلعوبأ لاه عب شدال فرحا نمائيشءايلا مشب 1 ٠ ا

 هنارد_دملا نب مال_ه نع ىورباماذ_ه ىلعو :ءارقلا فن وكم داكب ال اذ#هو فتولا ىر م ل_صولاءارجا 1 1

 له_<اذه ىلعو :ءارغل حار دانمهعنمضراعاوأ سفنعاطةنالفقو لعلوداساارمسكب رصعلاورقأ]
 لعأ هللاو فةولا ىر<م ل_صولاءارحا ىلءال

 كج .تانآ علت ةزمهلا ةووم

 ( مييجرلا نهؤللا هلا وسو
 لولو بورك-لك ةلكىهو طضعسلاو مذلا ةظفل لولا (ىلوالاةلل لا) لئاسم هنف( ةزاةزمه لكل لسد ||
 انهه لاه لءقنا ممهج ف ل هنأ ىورو ماللابتاص وأ مهم الكيف ترثكمتنالغل ىو هلصأو لد ولاوع دف ا

 ملءبال هنالر كت انههو ليولا مكلو لاق ف نيملاظامكأنا انايواءاولاه ةمثنالا هلق لولا مككورخ[عضوم فولد |
 اوةادخاو لءغلا اذه عبق ىلءاذهب هبنف مسرتعيوو راغصتسا دوو عمت ةلك اهنا ليو ىف لبقو هلئاالا بنك ظ .

 صوسئًؤهو أ ةيدرلا لا عفالا ىف همي رظلاه ذه كسي نم لكل وان له ةروساا هذه ىف ىذلا د.ءولا ىف ا

 صوصخ نال كلذو ناكن ءانئاك لعفلااذه لفي نم لكل ماعةنااولا ةفنوةقهاامأنيعمماوتانأ|
 سذخال ىف تازن ىباكأ او ءاطع لاه من. ةمهمس انا ص خش هنا نورخ لاهو طفالاموع قحدقبالسسلا ||| ٠
 نبد_.ءاولا ف تا زنلتاةملافو لو هملع هللا ىلصهننالوسر ةصاخو مهم اتغيو سانل ازاي ناك قرش نبا ٠

 قاص“ا نب ده لاهو ههجو ىف هلع نماطبو هثارو نم لو هيلع هلا ىلص ىلا با تغب ناكس ةريغملا | .

 هنمدارم ان وكي نا فا :..الاماعامذالا نوكوءارغلا لاف فا نب ةممأ ىف تازن ةروسلا هذه نأ موسنا تا زام 1
 هديرتاغ | تنأو هروزاال ىنرزب ل نمر كس ت:ألوةةةادبأ ل روزأال 0 لاهولانافناناام انسعماسصمأ 0١"
 (ةسناثلا' ها *سملا) فرعلا ةئيررشب ماعلا صدد هقذلال اوصأ ىف ىم.ملا وهاذدهلهبايو ةماعل اهذب | 0
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 هورس سس سس سرور روس سجس بسسس بسسس بسروسس بسسس سسسمس ور سسوسسس وسب سسسسسجسسسسسسسوسوسسوروروروسرت»

 رسال قيرط ىف ىأ رس ىنل ىلاعت هلوة ىف( لوالا) نالا.ةحاانههو رسخ ىفافماللا فرح (اهثاانثو) ظ
 لاق-الا) راثلاهتبقاع تناك املارانم_موطب ف نواك أيامنا ناسا !لاومأ لك أى هلوةكسساذهو
 كن التوهو رع وه هلام سأرو لاملا سأرعسضتوه لنا نالرمش نء كه ال نان الا نا (ىناثلا 1

 نارمدلنا ف كش ١و ةم_هءملا ىلا ةفورمهم تناكناف نانالايْزَم ةعاس لك نال كلذو هرم عسضت نع | 26
 نا نما ةم ناك هنا عمرثأ هذم قل به ذاك هنال ل_ماحاضدأ ن ارسلت اف تاسامملانةلوغشم تناك ناو | 37 7 اهنلاف

 امريغيوأ اهبناستالا نوه.رال !ةعاطالف تاعاطا ايدل وفد تناكوا وامئتاد هرثأ قع العدمت الهذغت و ئطولاو يل :
00 

 ا هرهقو هللا لالج بنتا سم ناف ةمه انمسمريغ هت عوشللاو ع وضل بنا سهنال كلذ نم ن_سحأ هدحو ىلع

 ةداعسنأ ءريرقتو ةساناو نارمسللا ل نوكي نا ناسالا ف لص الا نا ىلع هسنالاك هي الا هذه نأ لع او

 قلانارثك ًاراص سا اذهلذ بضغلاو ٌةوهشلاو سينا ساو ا ىهو ةرهاظ اسندلا بح ىلا ةبعادلا
 نتلاةروسيف لاق ىلاعتهنالمقنافراولاو نارمسللا ىفا وناكسف املط ىف نيقرغة سمايل دلا بح نيلغتشم

 لاككلا نمءادّبالا نا ىلع لديك انهن نيلفاس ل فس ءانددر ممم وقتنسح أ ىف ناسسنالا انقلش دل
 مهلب!هجو فكم لاجكلا ىلاءاهتنالاو ناسصقتنل ا نمءاد الانا ىلع ل دي انههو نائل ىلا ءاهتنالاو
 ىلامتهلوق *» نيلوةلانيب ضقانت الف سف:1 !لاو ا انههو ن دءا!لاوح أ نيل ا ةروسف ر وك ذملااندلق

 .انهه مثارا هامه ريسفتم دفندق ةحلاصالاعالاوناميالا نأ لعا (تاحلاصلا اولعو اونمآنيذلاالا)

 تاحلاسا | ل عفامءىل اعتهننا نان ناعالا ىجهدم ىف لخاد ريغ ل هلا لاه نم جحا (ىلوالا هل 5 تملا) لأ اسم

 اذ_هلاسقي نأ نكءالو اربركست كا ذ ناكل ناسءالا ىههنمىفال_تادتاكاصل لع ناكو لو ناسعالا ىلع
 «ةكنالمو هلوقو حون نمو كاممو مسهقا مينا |نمانذ#ت اذاو ىلانءث هلوةكنآرقلا ف عقاوريركذتلا
 ل-عو ىاكلا !كالذ عاونأ فرشأ هنوك ىلءل دتهنداعاّن ال ن حا ماك انهل اوةنانال لاكممو لدري_بو

 عقاوربركتلا اذ_ه ىييلخلا لاه ليوأتلا اذه لطيف ناالانةا.ءهملارومالا عاونأ فرمثأ سل تاحلا هاا
 نوكمف ناعالا ىلع شد تاهل اهلااولعو هلوقن كلت اخ اصاا لع ىلع ةْسن ناو نا.ءالا نال ةلامحمال

 هلوق ىلع له تاحلاسلا اواعوهلوةفاضي ا و اونم1نيذلا هلوقرك ذ نع امنغمتاحاسصلا اوا_عوهلوق

 ريركسملا دورو منغالانا اولاقو نولوالا باح اربركت كل نوكينأ بجوفرب_صاانوهاونو قمل ابوصاوند
 نوعطاقلا ح١ (ةيئاثلا ل لا) لال دةءالاىف قكيردقل اذه وهمدعلصالا نكن دمك انلا لجال|

 اولعواو:ءانئذلا ىثحسا م اةلطم ةراس تا فن اسذالانا ىعتاد الا ١ ولاه ب ذل اهدم قاسغلا دمع و

 لا.عالاو نامالا هلل س< مل نم نأ اناعفامه د أ دقف دم دوة ذم ني_طرملا ىلع قلعملاو تااضلا

 |.هظع فوحلا ناكرتك ؟ىجانا | ناكول مكلا هاا نم لق 5 ىحاناا ناك امهلام تس نكي لنملامزالراس-هلنا

 اذه (ةئلاثلا اة لا)دْمثأ فوملا نوكي نأ ىج.ة.الذأ لقأ ىىاسالاو ف.؟ل لقا !نم تن نوكتالىتح

 رهامىلا هلصو أدق لمعلا نال هبامش وهرع توف نم نمؤدالة ما ةهنا (اهدحأ) ةئالثرومأ همفءانئتسالا

 هللا نعال غشام لكو حالصلا وهذ هللا ةعاط ىلا كل اعدام لك نا ىلع هدض' هنا( اهسان'و) هبامشوهرع نمربيخ

 سهالاوه سدل اهنسح هجو نا ىلع هش تاكا صاب لارعالا همست ةلزتمما تلاه (اهثلانأو) اسفل اوهف هريغب

 وهو بيل اركذ عبرلا بناح ىفو بدسلارك ذيلو كلارك ذرسملا ناسف هنا لوقف لاسيت الاس
 ن'ءالا

 || نارمش عون نع ةتبلا كهل. الن اسنالا نأ تدثف نارمسخ عون ىدالانراصةقالاو ىلعالا كرو لك اومتأ

 شد تاكو هلل اةباعىف نيتاسدللا نين اهل عيقسملا ناك ساو: ىحاالا ىفوامثدلا فراسحلا فن وكناودبال ةحلاصلا

 | نانةيرعشالا تراحاو حالصلا هوو ىلء لة شم اهسفنأ ىف اهنوكلدروامنا حالا نكبر عشالا هلو قر ام ىلع

 ( (ةعبارلا هلثلا) هالا بسوأ اهل ةدئاعءوجو بيسة اصاهنانء_ لو ةلاصامنوكي اهصو ىلاعت هنا
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 لاناناوتروالانلا لادا كر لامن بح 1 لوطوهتفغ ُط رفا عبصا ىتيهلمأل املا لوط عملا | ظ'

 توما نمنإامال اهاطعاودول_ن اهل ندد لاملانأناسنالا اذه سسعدا ران اله داخل -ةيلو هدلشأ |

 | نيتيالكشب د هيشأ همذ كشال انمي تب رام ندا لاقو شاملا قع هركاذ كلذ هنمخ رقذف كس دك | 0

 اح قبب هنا نظر نمل صا ورجالا,ناستبلا دميشتكة مكن الامعالا لمعي . (اهننانو) توملاكهيف | ١
 | ىلا نمت !ثادنا دقتعا ينساني د نشا املا سسأ (اهلانف) تواادعب هيدس 34 ذينالجالوأ | ا

 شضدرعنادهنا (اهعبا دو) ليضلاداقتعان م ءامعا :ريغادهو امس قساناصةذاا نم هطفذح كلداذت ومأ | ش

 (ك) ةلوفامم أ« ميقملا ييعنلا ىف ةريخ انا ىفو لبي اركذاًادامث دل | ىف هم اص دلي ىذلا وه هناو حاصلا لمعلاب | ا
 حالصلا ولعل ليهدلخ لاما نأ نظر اكسال ا سدا ىأ هن ايسح نعال عدر هنا (ا.هدحأ ( ناهدوهءفق ْ

 ءانعمفاشلا لوقلاو رهدلا قبامنوقايءابلءلاوءامسا مهو لاما ناز تام مال لا هماع“”ىلع لوقت هنمو |
 ىلاعت هلوقامأ هدلكف ماسقلا نع لوصح ىلع كا :لدفر دما مستلا باوبنذنل فماللاوشذيشلا تا ١ ا 00

 دقتعي ناكرفاكتا نال ةناهالا ىلع لادلاذبناا ظفليءركذامناق (ةمانطاامالاردأ امو طا فنذبنيل) | ٠
 ةماشا ياللا و وه ىألاذلا م ةذبندينمأ وهلامو وهىأناذينماكرق ةو هما ركحللال_هأن مهنا 1 ١

 لصأو موقلاداز ىلع ةأب لك اليد يبقا اي روايف هجوم ملكمط < ىتاارانلا هما دربملالاستفأ] ١١
 ( اهرمدكد ىأةم ساما مطحت هناك“ اهريغب يطخو ةمطح عار ل اهي ةماطل سا ءاعرلارم :لاشو رمسكلا ةغللا ف مططلا ا

 لاقورانلا تاكرد نم ةناثلا ةكردلا نهرا ءامسأ نم مسا ةيابلبا نوري لاعبي 0

 نا لاه هنأ لسو هداعهنئا ىلص ىبنلا نع ىوزو بولقلا ىلع مميت موعلل الك أنو مالقعلاو ط2 ىه لئاسشهأ]
 لعاو رانلا ىلا هيرب مرر ك مذ ةءكصهزلا ىلءةيشمللا عض مون ام هيلص ىلعهرمدكمف كقرفاكمل اذخ أل كامل ا 1

 لل ا ا م ا اي م ع أ مكس 0 د01 ا ا سسوس سس سم |

 ةزمه تنك ا لوي ىلاعت هناكةر بلا يف ايتالا غزي وج وانهه مسالا اذهم مح :هسركتفئدلا اذلانأ ١
 لءارو ىلع لوةف ضيشالا ىف ههشلمف هردق عضوا هريغرم كي نموا !نأ (ىنائلاو)ة مطلي ١ هزل ا ّ

 امأ بح اهل انرسسكلا الا سدا ءازمولا نكلم مب ضمض-ىقكيةانولرمدكتةمططاقرمسك ماما ىفو ةمطاساا] ٠
 رانال مءااضبأ ةمايلاو سانلا هل ايزامالا زامهلا نأ (ثااثلا) رذتالو قرتالا 1 رماكت اهنا ةماعلا ||

 ا جبس احر اب يجو نكيو لاو دللا لك أنام اثر نم

 لوقتامنا لاتةنينثالابد- اولا ىب فر كسص لوي لئاسلا ناكف ىكيو ىنب هناه كن منينثالاب ىم ادحاو
 يخلف اضالاف (هقاران) ىلتهلوقامأ ف ةماطامذلاردأ امو لاه كل ذلف د امكلذلف دح اولا اذه فرعتال كال اذه

 | هملع ”ىلءلوق هنمو هنردةيوأ ءصان ةدقوملاوأ اديأ د ءذتال ىت ا (ةدقوملا)نارينل ار ئابسك الوان ىب ءىأ

 ىتح ةئس فا اههلعدقو | ثيدلسا فو هنت نموعتراشلاو ضرالا هو ىلء هللا ىدعي نما ع مالسلا 1

 علطت ى ماا) ىلاعتهلر قام ه ةالغم“ ادوسن , الا هذ تدوسا ىت-ةنس فا متم ىتح ةئس فاأ مم ثروحا ش 3

 افا (لوالا) ناهجو ب الاريسؤتى مث هالعاذا هيلع علطاو لب لا علط لاي هنا لعاف (ةدتالا ىلع 00
 داؤوفاا نم فلل ناسنالا ندب ىفئنألو مس دفا ىلع علطتو مهرودصىلا لهن ىتحمهفاوجا ىف لحد

 ءاليتسا عمد اوغلا نا مهماع تاوتساو مهران تعلطا اذا ف.كف هساع ىذا ىندايه تمام ًانّةشاالو
 ناوه عالطالا نعمو ىحيالوابيفتومبال لوق نم دارملاوها ذهو تامل قرت اولذا قرت رتحال هسلعرانشلا |

 دئاقعلاورغكلا نظاوم ابا وهكلذب :دئفالا ص.ص:ةةبسنأ (ىناثااو) داؤغل اىلام للا ع نءلزتترانلا |
 تعاطاذا تس اهله ألك اترانلا ناو هيلعمقا ىلع "ىلا نع ىوردنا لءاو ةدسافلا تامشلاو ةئيبللا |

 لاقث(ةدصومم_ماعام از ةوقاأه ىرخأ ةزم هماظعو مه يعي ىلاهت هقلانا ع توتا مت دنفأ ىلعأ

 | باوالا ىف :دصؤأ!نال ةّقيطم ل: لوناتغل هندصواو بايلا تدصان م .طم ىأ ةدصوم نس تطأ ظ

 نا (اهدجأ) هوجو نمباذعلا ىف ةغلاس ماد .فنذي الانأ لعاو بابلا عم دنشيال قايطالاو ةقلغملا |
 ْ ري 5 ام ا مرمت ا دعشم 0 ركئلاك اد ءبويعرمت# وم هناوتقتيايللاا ل

 ص ار م
0 



00 
 و هوس سس هاا تا: 0 ا تل مل نك ت77 تجب سبب دمتم

 أ ضغااو سانذلا ضارعا نم رسكاادارااو نعطااز هالاو ٠ ات ةزام_هىلاعت لادريستححجا | ردها

 امىرضدق هنءةداع كل ذ نا ىلعل ديال فءانبو مك ىفنأ اوزانالو ىلاعت لاق مب نعطلاو مم

 دقو اركصخبليجاوصأو مهلاعنأو مهلاوقان سانل اك احي نم مفلس ديوطاقسلا ةداعنمكلذامن ١

 نسل الاه (اهسداسو) هنوأز ةشردأ ا نءدأةلقلسو هءلع هلل ىلص ”ىبنا ا ةمشم صاعلا نب ركلسا يد

 ىأ نع (اهعباسو) هيمودو؟ ساايهاخ أرك ذي ىذلاةزمالاو هدم ه..أءرمس د «بدلسز مماكذلا ةزوسهلا

 ْ مهلاف لبولا هللا مهم ذي نيذلاءالؤه نم :زا ةزمه لكم ليو سابع نبال تاق لاق ءازواا

 ةعجارةيراةءهوسولا هذه عج نأ لعاو بمعلاب سانال نوتءانلا ةبحالا نيب نوقرغملا ةمهنل اننوواثملا

 ايصتم سانل امل :أ لو سرلا ناك اهو ىلا ا سامتلا بس< ىينا تال ادناك هل عوضوم ظذالا نكي ملامو

 الام عج ىداا ) ىلاسعت لاه مث «.ةزا ةزمه لكسأ ليو لاق مرتب الو هللا دذعامظع هرف نعطل | ناك نيدلا ىف

 اذمىلانعت هلا هفدوامناو مذلا ىلع داو لكن ملدبىذلا .(ىلوآلا هلم -11) ناماعسءهئفو (هد دعو

 <. ةلضذل نأ هنظو ليما نم عجبا؟ هءاعاوهوزمال اوزءدهلا ىفةلعلاو بدساا ىرم ىرع نال فدصولا
 ترقابلاو ديد شتا عب ماعزباو قاسك لاو ةزجأرق ةماثلا هلْمسسلا) .هريغ ص قنة سفذلذ لجال
 هناو انهدو ا: عه نم هعج هنا دنغي ديد ثنأان ععبنا قرغأ اوبرا هداو عجبو عجبف ىسعملاو ف ضذأاب

 انوه نم اهعمج ىأ لاومالا عم نالذ لاي ني رش قالورمثىفالو نيمولىالود_-او موىف هعمل

 لاملا لاقي نا(امهدسأ) نيهو لق< هيفريك_ذاافالام هلوق امأو كلل ذد_ةي الف فرفذتلاب عججامأو انههو
 اين دلا لكلام ىلا ةيسنل ايد اولا ناسسنالا لاغاسن دل ةاملسا مز نوذما اولاملا لاقاك امندإا ىفام لكا مسا
 ثيحللا ىف غلي لام يأ ميظتلا هئم دارا نوكينا . (ىناثلاو) ليلقلا كاذب رذكذينا هب ملي ف.كفرية-
 ذوذأ..هنا(اهدسأ) هوجو هنففهددعو ءاوتاَمَأ هيركذي نا لتاسعلاب ولي فيك تاباهنلا ىىمقأ داسفلاو
 رهدلاث داو ةريخ ذو ةدعهناع-وهل كيسا دامو دعو اذكل“ أ !ثددعا لاب ةريشذلا ىهو ةّدعلا نع

 ىَدءلالاماذهل ونالذ لئاضذ د دعي نالف لاب اكدو دعملا ةرثكأ دي دشدلا١اح وءاصحا ىأهددع(آهينانو)

 هرثك ىأددع([هئلابثو )فن ناكل دال اءاجا ذافر اهنا انهلام همهاي ىلاذهوىلا ذهلوةدءاصسا ىأ هددعو |[

 ىنعمىلاثااشا!لوقااو ددعلا ىنعمىلا ناعس ار ناريخالا نالوقل !ناذهو ةرثكى أ ددعن الف ئبىف لاق
 هددنع طبضو لاملا عج ىعملانو تحرنا (امهدحأ) ناهجو ه.فو فيولا .ددعو مدهضءب رو ةدعلا

 رفاوددعهلناكاذاددعو ددعو دنالف كلوق نم هنورم هن. نيزللا هموقددعوهلأم عج ( اههينانأو )لهاصحاو

 لاقذا » لهاا نمرخابرمذ» ىلاعت هذصو مرخ اهلا ىف لذ دأ ناك كل ذكناك ىت ىل+رلاو راصن الا نم

 نوكينا ل ة<(اهدحأ )هؤجوريسفتاا ىف مدح او ندع هداخو هدلخ نالعاو ( هدانا هلام نأ بس )
 لو -_ ويوييح
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 || ماوالابف أ” ىلا ةرضسملا ىهو اانوكس ةزاةزههلكاليو ئرقو َدّهَصع!اَو ةَدنعالا اههوذو
 | ةزمالاو بامغملا ةزمهلا سامع نبا لاه (اهدسأ) ظافاأنب رمسغ هالو م ديو هنم كدض ف كم اضالاو
 || ةرمسهلاةيلاعلاونأ لاه (اهئلانتو) تاسالاب ةزمالاو دلابةزهسوهلا ديزونأ لاقت (اه.ئانثو ) باسعلا

 1 (اهسماعو) نيعلاو بجالانا رس ةزمالاوارهج ةزههلا (اوعادو) بغل ارهط ةزءالاو ةهجاوملا

 ا ةسايرلا ب منع قدليال هنكآ كا ذل في ةريغاا نب دءاولا ناكو نوهركبامب سانا !بقاب ىذلا ةزهالاٌةزءهلا

 |[  د1 دنءنوكي دخل اين وكي نااما هنا نيمسق ىلع اذه م بيعلا راهظاو نعطا اوهو دس- او ل_هأ ىلا
 |1١ رمآ ىف نوكي نأ اما نيمستلا نم داو لكو لا ضضال او ةيرضسسلا دنع نوكيا كلزولان نوكمن أ اماو دقلاو
 "|| سواطاوأ ىثا وأ ةروصا ا. قاعتي اموهواسندلا,قاعتي نا اماو تاغاطلاو نيدلاب قلعتي اموهو نيدلاب قاعتب

 | نوكيدقورمذ الس نوكي دق ةعب رالا ماسسقالا هذه ىف بمعل اراهلغا مةطو .سض مريغ ىهو ةريثكه ءاونأو
 أ ىهنلا ثحت ل اد كلذ لكو امهريغو نيعلاو سأرلا ةراشا ن وكي دقوطنال ان نوكب ددف نيرب دة | ىلعو بْن غأ
 1 اظذالا بس ابن ءناكدلاع ود وماظدالا ناك اهناذامل عوضوم ةسغللا ب ظذالاناىف ثددااا:ارجزلاو



 بلال

 'اولاق كلذاو اهلا ضاهراو مسهتؤبنل ال سسأت ةشفدل |نامز ىلءتازهملا دقت زو هناانيهذم نال ذوو ||

 | ىننامزلا كلذ ف ناك لاَعتث او ذيال هنا اوعزمرحالفز ومال كلذ نا ةلزتعملادنءو لظ'ةماملا تناك

 ا ناكمنالاّة>الرتاوتلادح ىلا غانو امهدوجورهتشي نأ بحالواولاه م ةدغاس نب سقو أن نس نب دلاعتك
 ' ىناورك دمهنال ادج نيدلملا ىلعةءقاو ليفاا ةسقنأ لعاو هريج رهتشي ل مرجالف نيلملق عجب ىلا اناوعنم

 | الذ ةعقاولا ,ذهانمأ ةفصضا راذعا مالا اهي ىل اعتدنا بذعت ّجااءاسشالارثاسو قعاوصلاوحابرلاو لزال رلا

 أ موةنوداموق دضةنف ةر اح اه مربط ل بقي نأ ل مطلاو وعن امطلا ع نما *ىفسمل ا نالراذعالا كلتا مذ ىرع

 فينالال وسرلا ثءمءو لدفلا ماعنيب نكي ل هنال ةغمعضلا ثنداحال اريئاسكه نا لاقي نأ نكمالو مسلم
 اقيعض لفنل نأكر ولو ةعقاولا كلثاو دهاش عجم دك<قن دقناك ةروسلا هذه لوسرلا الن موبو ةنسن وهب رأو

 ١ لع لة لو لعق لاق م(ثلاثلا لاو ولاه نعال سال هثاثلع بالذكنك مال بيذكتلاءءوهفاشا

 . تاوونسل | قل ىلا هت لام تامغ.كلل لجو لعفلا ءادّسال لمعتسي قل نال(باوحللا) لمالوقاخالو || 0

 .لعجو روطلا قلخ ىلاعت هلال ىلدأن اكف ماع لعفو باطا ادعد لعوروذلاو تادأللا لهو ضرالاو 27

 .(باودجا) برا لقيراوكيد لاقل (علا رالاؤسلا) لكلا لعتب ظفر عت مالكا لاساةثالدثلا ظافنالا | ٠ 1 ذولف ةباسالا قمتي نم مسهيف ناك هلعاو تدبلا ظفنع نأ هولأ و هيلع تناك ام فال_> ىلع لفل عيطإ] |
 دماتنأو نانوالاةدابعاوكرتيل ماش الااذهاو دهاش مهنا لاه ىلاعت هناك (اهدسأ ) ةوجونمأ] ١
 كلر رتخاو مهن تأربت مرج الف ما الا كلذ تي أر ىذلا تنأكناكف ةعاطلااوركشلا, تفرتعا مهيادهاشام | ١ ا

 كلذ ل غلا باصصاب تاعفانمن لاه ىلاعت هناك( اهنا ) مهلعليمهل تساو كلان أ ىأ كيد رئأفلكلان هزل
 ةيقق لِ وهط دعب كن ل ارى كس: كمو دقلة كلاس صضتنك اناف كك مدةااش ه رمشتو كلا ىظعت 1 1

 بهتلا ضزعمفروك ذمكير لعف فكرنا هلوق ( ماما لاؤسلاا) رفاق. ةنايمالسلا هلع ةزاشب]

 أ هوجو نم (باوحلا) بهتلا اذهل ببسلا اه ةببع تسيل ىلا عتدهللاةردقدىلا ةبس لا, ايسشالا هذهو 5

 نو دبدمسمال امادصسملا نودب ىدّيلعلا نال نإ ذولسو هملعمقتا لصد عت ةصكلاول ) اهدحأ)

 هناكف هبلق قاض تح هزاو دملولا هز مهردااوه ىذلا لوسرلا م مدنا وسلا ورالازخللا ماعلا ظ :
 لكلا نم هاجت ايمو يس يتيم جاوا مىظعلاك إما نالوةي.ىلاعتأا] ٠

 ”هلبق تاعفح ان مث كنف «اهلبق كالقد كةالص البق ةبمكللانا(اهينانو "اي اذهناهمدعاو هسفاالا ||| /
 | باصصأ لاه مل (سداسلا لاؤسلا) ئداعملاو مان“ آلا نعي دتءليق طن ىف ست الفأءادعالا نعل ءأأ|

 ٠ | ليقلا بامصأ ةوقف سلبا نمنركي بحانسلانال(باولا) ليفلاالموأ لغلا باير لقيرلو لمفلا |
/ 

 | ٠ هن اىهو .ة ةقيقد<« فلي لقعلاو مسهفلا مدغو ةيهمأا ىف لمغل اسف نماوناكم اوقالا كمون ا ىلعل دي
 /نودالا بح اص ها ىلءالل لاسقرالو ىلءالا بح اص هنا نودالل ل اقف نييضث نيب ةبحاصملا تلص>اذا ا

 لعل ديل مفلا|باصصأ هلو ةّدب اصعأ امها ماللا هلع لوسرلا ب هس نا لاستي كلذاو ||
 ١ اوقالا ك_ٌءاوأ نا

 ا اوو-والكمم منا كلذ دكؤيامو لضأم ءلب ىلاعت هلوقنم دار اوهو ل غلا خ نمةلزغمنودأوالا-لقأاوناك |

 1 ىب زعلان ةمصعمف قوافا ةعاطال لو وعد ناك هناك ه مءرغ ةدو «بنع لوح ناك ةبعكلا بناس ىلا لمغلا || 0

 أ مهنم الاح نسي أ ناكل ملا نا ىلع كلذ لدفن درلا دع زعلا كلت نو كسرني اوناك ام مهو كرت الف دمج ْ

 ناك كلذ ناك شالورهدلا دقن ءنان'والا نم ةيعكلااؤلماون اك ب ,قرافكا سببا (عياسلا اولا |

 | نم ىلع باذ_هلا طلب لو بيرختأ اد صق نم ىلع باذسعلا هل اطلسملف عكس نار بج بي ردت نم
 | ىلعدهتاهي رو ىلا عت هللا قدح ىلسءدب عناق نانا الا عضو نال (باوحلاو) نانئالان ءاهالما

 يمعالاوريبكل ارحل ا لد ةيالو نوم مهنا عمون لئاقلاو ىنابلاو قيرطلا طاق قلنا

 انك ا اع ا اوناكنا 2 رملاو وةعم وصلا 0

 ل
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 | لقيلو:دصؤم مهيلع لاه هنا (اهئاانأو) مهترم ف ديزيفج ورمل مهرك ذي بايلايهنكل باه ثركمأل |
 دضيال لع :ةدصومهلوقوةلاط هذ ب مهنوك الوأ دوصةملا نا دمفي ةدصؤم مهيلعهلوقال مهبلع ةدصْو

 نيته دع ىف كرق (ىلوالا هلة لا) لئاسمهمفذ ( ةددمم دعىف) ىلاعتهةرقامأ «لزالا دصقلا«ىعملا اذه
 | بهالاو باهالاو مدالاو مدالاو ميدالا لئمدعو دو دعءاَرفلا لاه نيتي دعو يلا نوكسيدبعو

 ْ وهثدحاو ىلع عجبا ام أ دس اوريغ ىلعد وع مج دوعلا ىلعونأ و دربملا لاهو مّدعلاو مةعلاو ييقعلاو بهالاوأ

 | لصأوهو ديدح وأ ت شخ نم ليطتسم لك دومه !( ةيناثلا 'هلمملا)لسرو لوسرورزو دوز لئم دمسعلا ظ
 | دعامبا(ل والا)ناهسودن ال ١ رعسفنت ىف ( ةئااشل !هلدبسلا) تبيلا هنم وقبىدلل تيبلادوع لاي هايل

 | لواهلعتدمدمعبةدضؤم مريلعا نا ىأءابلا عع فو بوردللا ه.قاغتاموكك باوالا كل: اهب تفلغأ
 | لاح ةدصّوم مهياءاهن !ىدملانوكي نا (ىناثل !لوقلاو)اهيذ بايل َناكت راض !هتراكسا !منال دهب ىل-ةي
 نيمرك الا رك أاياهتءانرجأ هللا صوصللا اهيفرطق:ىبلارطاقملالثمةدّدم دع ف نيقثوممهتوك

 ظ ةءكسهم تانآس هن لمفلا ةروس

 ا . (م-را نعرا ناس
 ْ | ىئادقلا ةمصت الق نءنمأا كلم مرششالا حابضلا نب ةهربا نأ ىور (لمغلا باص ان كير لعق فكرت لأ) ْ

 / الءا اهمف ٌّط وغتو لح ردناك نم حج ردح اطا اهماا ف رمز نأ دارأو سلقلا اهاممو ءاعم_سن ة سناك ْى

 ةشنال اب جرف ةبعكلا نمدهل فال اهتقرحاف عبرا اهتلمخارانبرعلا نم ةقفر تدحالمقو كاذ همضغاف
 جرخ دكم نماس رق غلب الف فا أل يقو رم عانث ا لبقو ىرخأ ةيئامتو ا هظعابوت ناكو دوت هعءا لف هعمو
 .ىلاهوهو الك اوناكف ليفلا مدقو «ثدحأ .ءوىناف عجربا ةماجملاو أ ثلث هءلع ضرعو بالا دبع هملا
 يتثام باطما دبعاذخ أه ربان لورد تاهةارثاسىلاوأ نعل ىلاهوهجو اذاو حربد لولب مرا ةهج

 ا | ١ ١ امالرب رو دصادخ ل واتس وامس الوتر اكو ةهزر ا نعع قمل غ قوبل زفت رو

 ْ كلدخ ادوذ هنءلاهلاف كرانآنيدو كّميدوهىذلا تددلا م ده ال تس ىدع نم تطّةس لاه تجارتك د

 مدع رانا مهال ةلوس هوهو هةةلع ذخأ و تسااّىأ و عج رم هنع كد ءثيسبر تعلو لبالا بران أ لاةف

 برام كلا دبامممافانت.عكو مهكران تنكنا « كلااو دع مهلا مهلص نيلثيال و لال عما لح

 ربط اهناهنتاو لاق نعلاو ف نمريطوه اذ اقوءديو» وتفتااف هاكامهنععئماف برا «اكاوسمهلوبراال

 ||| رغمأو ةسدعلا نمربك أ هملجر ف نارخو هراق: مفرح .رثاط لكع م ناكو ةمضاهتالوذيرصي ىعام ةسرغ

 ]|| رخغ ا ناكف ىراشاقلا عزااكة رم ةططةئزيفةو حك ىفاهمأ دمعات ىأر هنا سابع نبا نعو ةصاملا نم
 || ةهربا ىودو لوتمو قب رط لكى اوكلهذ هماع عقد نم مسارح لكى لعو هربد نم جب رذيف ل جرلا سأر ىلع عمي
 : علب ىتح هقوق قا رئاطو موكبوبأ هريزو تاغناو هباق نعهردص عدصن | ىت- تامامو لمان تطقابستف

 ليفلادئاف تيأر تلاه ةشئاعنءوهيدينيب اتسمرفن را هبلءعقو اهقًأ الف ةصقلا هلع صقف ىئادكأا

 لبق تعقو ةعقاولا هذه نا غمرت[ لاهل (لوالا) تالاؤسدي الاف من اهءطتس نب دعّقم نيا هس اسو

 معلا ناكفرتاوتم هيريملا ناىلاةراشاوهوربك ذتلاو ملعلاةبورلانهدارملا(باودلا) لي وطن امزب ثءدملا

 || انككعأ موري لوأ مذلا ليبس ىلع ةريغل لاق بيسلا اذهلو ةيرال«المعاو ةوقلا ايو اسمايرورمض هيلصاخلا
 ' ||| هكا رداروصتيالاعنأ قرغلا لوة:انالربدق'ىث لك ىلعهللانا معن لأ لاف لف لاقي الن ورقلا نمم هاب
 . || هيورلا هيف لمعت نازو هتاف لفل ارارفكد كار داروهةيىذلاامأو ار داق هنو كلل عل الا همف لمعت نال
 اهلو تاوذاهلءابشالا نال (باودا) كير لعفامرت ل5 لقب لو كير لعف فيكرتملأ لاهل (ىناثلا لاوساا) أ

 قاقوساو ل لدلاهبو نوءاكتملا معست ىتلا ىهةيفكل ا هذهواهئتموادم ىلء لدي اهرابتءانتامك

 اهاتنب ف نك مهقوفءانهسلا ىلا اورام لذ أ لاه ا ذهلو تاوذلاةيؤربال تافمكلا ءذهذي رب لص اغا حدملا
 هيلع هللا ىلص د#ت فرش ىلعةلا د تناكو هت ءك-و هلعو عذاصا اذر دق ىلع فاد تناك ةعقاولا هذه نا كشالو
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 8 دمت سمت تصحسمس ويسمي سس مس ١ سس ميج هس مح مسح :

 ١ باذعلا لج نم ةراسح لبق هناك ولاا ناو الع نبصننأ يرافكلا باذسه هيف بنك ىذلا ناو ذأ ١

 باكلا كلذ ىعءاماوءأم ءواماولدلا لكلا هنمو ل اسرالا وهو لامصالا نم هقاتةشاو نودملا بودكملا

 هلوقو لبابا اريط مولع لسو او ىلاعت هلوقأ لاسرالا ب فوصومبادعلاو بادعلا همف بك هنال مسالا امج

 ميسا لم هبلا ) اهءيارو) ديدشلا لد .مدلا ةديسعولأ لاق (اهئلانثو) نيط هضعيورج هضعب يعي لكو كذس

 انآ مدللانوتلا تادياف نهج ءاجسا نم مدا نييه»نأف مهجن نم ةراج ليحشلا (اهسماشو )ات دلا ءاهدل |

 ٍْ اههانرك ذاهوجو فصعل اريسف:ىئاورك ذ(ىلو الا" ؟سأا) لت اسم هيفق (لوك أم فصعك م-واعخل) لوق

 دعي ضرالا ىف قد ىذلا عرزلا قرو هنا(اهدح أ )اهوجو انههاوركسح ذو ف صعلاوذ بملاو هلوقيف

 هنالناحيرلاو ف سعلاوذ وقل نيتلا فصعل ل همونأ لاه ( هينا دى ءاومادلك اَبف حابرلا هةصءتوداصطا

 ا (اهئاانثو) هيف ةعئمالو هلةعجرالو لطب دقفال وك أم ناك اذا وهو بلس نع هةر هتفرذلا دنع خررلا هن دعت ا

 هلم ملا) هرمذق قبو هيل لك ١ىذلا با اوه (اهعبارو) ل. ةسلاكر دي نأ لق عرْزلا فار طاوشءار ذا لاه : 0

 نالامحا هيفف هجولا ده ىلعو لكا ىذا ا هنا ( هدد ًاراهوجو لوك أ اريسفت اور كج (ةيناشثلا 1

 طن همس هو و ازحا قرتتو فحص مناور تقل امم باودلا هتك أد-ةنيتو عرزكى ملا ثوكي نأ ( اهدالساو

 ماعطل |نالك ًاياناكمل وةكنارذلابادآ هيلعام ىلع ءاج ءزء ةرامعلا نأ الا ثورلا ازا ق رفش موا اصوأ ١

 امقاو هبي ثلا نوكي نأ هجولا اذه ىلع (ىناثلا لامتحالاو) سامع نبا ن ءءاطعوةداّدقو ل:اةملوق ودوأ

 مهلعج هنأوهلوك أم هلوقريسفتىف .(فاثلاةسولا) دودإاهاكأ .نآوهو لاكألاهف عقو اذا جوا قرول 1 :

 ىأنسح نالف لاةءاكس طا لوك أم فصعكى عملا نوكيرب ذم ا اذه ىلءو هني: قبو هيحلك دق عرزكا 2

 نسال اوقاذهو مولعم عملا اذهّنال همس لك اهنالج!نمفصعلا ىلءلوك [ءىرجافهجولا نسا ٠
 ئث لكل لاقي باودلا هلك أت ى_«ب لك دامم هنا لوك ام عم نوك«, ؛نأريفتلا ف (ثااشلا هجولا) 107

 0 (ةثلاثلا هلمسملا) كاصضلاو ةمركع لوقوهو باودلا هاك أ:نيّكم مولعج ىنعملاو لوك ًاموه لك الل
 هجولا اذ #ه ىلء تناك ام لمذلا دق نأ ىلع ل دف كلذ نم تدع مخ بر ناو 17

 (ةيكمتانآ عبرأ سل رقةروس)

 | (يسرانعراهنامسب)
 0 اهوجو لم فاليالءاوق ىف ماللا (ىوالا هلْ ا) لث امانههن العا (مهفاليا سد ركفالبال)

 اهدعباع الو اها.قاعال هةلعتمنو :الوأاهدعب ىتااذنا الابوأ اهل. ق ىتا!ةروسلاا. ةقلعمنوكتنأ امااماف

 "هلسر نم اوفا دقامو سدر 5 يرسل ليظلا باص هللا تالدأ ىأ نما رق فلال لوك أ مف هعك مهاعذ ريدم

 فئاأتل كلَدك 0 رفكل لوك امم معك اولءسامنا مال فيعض اده لمهن اف فمدا اوءاكشلا

 كلذ ىلءواعا يراك مح عب كل كل ذم مم لعفول ىلاععت هنالو هب اد نم ريط ىلع لرئام

 ىفا ..ال نكادوصةمرغك 5 أ نع مهرجز نأ به ( اههنانو) ,هر دقر اهظاو مم« ميظعتلو شد رقفالبالم_مب ْ 0 ١

 (ىناثلا لامتحالا)ط اقتلالا هملعد وعن سح هبلا ىعالا ل 1مل نكاشلذل ءوطقتاي لمهوانترسو ارقد مهل دل

 َه 01 وكذح امها به(اهناو و)اعم نيرمالا عوم؟اعقاو يكلسا نوكن ىت و-ادودةمرخاءو نول ل و

 نوكلىلاهتهلودكس يرق فالدالاو كلها لاق نأزاح لش مارق فالب ا ىلا ىذا اسأ لالحالا ل: نآالا امد

 سس ا 1١ ونا

 ْ هانعم ىلا ه٠ سابع نبا لاف ( مت انثو) بالا كلذ ىف هللا هيتكام ىأ ل.« 2 نم هلوقف نافواعا !مملعانلسراف

 ظ عقوكا ذنأاشبانا(باوطاو) ةب ةيعكلا ميظعت ىوسرخآس أ ةعقا ولا كلتا ببسلا نأاالا اذكع ت هتناكناو
 ردك أنو مودع ميانأ هيف ليك يلا حاتط امنا صاهرالاو سو هيلع هلا لصد مالاصاهرا 5

 مكحاو لعا هاو كلذ نمعو ً 1١ ةحاسالف ةعطاسقلا لث اللاب ْ

 ِإ ناةدسءىنأو اجزلا لوةو»و (لوالا )تال احا هسفذاولب .قاعةقاعس نوكتن أو هو (لوالا هحول ام 1(

 31 ءأ را ثافمهر كل كلذ مهم لف امنا ىلاعت هللا نأ ل سنالانا ( اهدار لاول 4 7

 للا شل 1 ءاضالرؤومرذكلاىلعا] |

 أمهر
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 لئابسهمفو (لدضت ىقمهددكح لء#ملا)لاقذمملعفامركذ ىلاعت هلا لعاو ماهفتسالا فورح نم |

 ناكو برغلل دل ارعذ»ناك هنالرهظأ ا مرش هبلق ىف ناك ىذلا نكمل مهذانلق تدبلا مدي هنا ح”رسصي ناك هناف ا

 (ةيئاشلا هلثسسلا) هندي ىلاو «ىنىلا مهدل نفو مهنم ةمعكلاا بهست مهل لصاسألسا فرعشلا فرمص ديرب 1

 هلوةكهناذ ىلا هذاضال ىضرولذا مقلم ىضريال ىلاعت هنا ىلءلءلدمييلاديكلا ةفاضا ةلزتعملا تلاه

 هذه نسسح ىف كيال لف بس ىدأ ةفاضالا نس ىف ىئكي هناوكل | معى تبث هنا ناوى ساو ل موصا
 لاقيل اطياو عمضتى ىأ ليلضت ىف (ةثلاشل اةيلكسا 0 مهراشخاو مهم دارالاةء الطعم هعوتوةفاالا

 سدقلا ىسمال لءقو لالض ىفالا ني رذاكلا ءاعدامو ىلا عتهلوق هريظنو اعث امض الاسض هلءجا ذا هدد. كلاض
 ||| ءرمااوصتفي نأ اودارأو سداّةلاءانب الوأ تملا او داكمملا قءعهعمض ىأ هس أ كإمللض هنال لطضلا كاما

 ش ريظلا لاسر ايلاضف همده ةدارانابنانثمو ذاكمث هيف قب ردا عاقي ان مهديكلاظف هيلا جانخلا هوجو فرمهب

 || الالض ناك هنا لقاع لكل رهظ سعأ ى ناكمميعس ىأ لالض ف نالذ ىهس لاقي اف رطلا فرج عمو مهيلع |
 || ىلع اربط لاهل ل اوالالاؤلا) تالاؤس هنو (لسانأا ريط مهيلع ل سرأو) ىلاعت لاه متأ طخ و

 || ارطلوق داك ينفر رك اوبعأ هللا عئص ناكر ذسأ ناكأ أمهم هناك رقضالاما (باوملا 2 را ْ

 ١ لاذ ةغللا لهأاما(با ولسا) لساءالاام(ىفاشلالاؤسلا) لدقملا ىطةعالف ةريغض :راصحص ىرترمط ”ىأو

 المآداو ةظفللا هذ ها لهو انههو انهه نم ل انآ لنا ءاج لان ةقرفت ىف ةعاج لس انأ ةدسعوأ ْ

 دجاوال ديدا.علاو ططاسملا لا ثموغو اهل دخاوال هناءارفأ اوٌسةخالا لوقو*و(لوالا)نالوق ه.ذ ْ ا

 قءاورلارفعجوبأ معز (اهدحأ) هجوأةثالئاوركذ لوقلا اذه ىلع مدح اوهلدنا (ىناثلاو) اهلا
 نمةعاجلا ثيد-ةريسكلا ةمزلا ىشوتلابا ىلع ث غض مهلاثما فو ةلايا اه دحاو عمس هناانومأم ةَن ناك

 لبمجابعو لو عك لس اأو لونانولوةدنيب وحلا عمسا تنكى ءاسكسلا لافت (اهيئانثو)ةلامالا: اهماظت ىفرماملا

 لاؤساا) ريناندو زاثيدلافاكاناوص ناكدلاسي لب ايالا د اولتام لاهولوءاّرغاا لاق (اهتلازا

 ميطارشك ميطارخاهل اربط تناكلاه ساسعنب ا نعني ءريسنب | ىور (باولا )زبطأ كإ:ةفصام(ثااشلا
 اهنأبددلا لعلواسوذاأجوذرصلا لدق نمتءاج دوسريط لاه هنعءاطع ىورو بالكلا فك اكتفك او لمغلا'

 امارتمج نب دعس نعو ةمصءملاو رفكج !اداوس مهرس فو نولل اداوسمهمتروص ىف ناكموق ىلا تاسرأ

 سر اهلو اريضخ تناك قو داو ا ةض ضال او اهب ت مزه ارفكلا ةلظنا بسلا لعاوراغص ض
 امافصو د لكذرخآل كش ىلع ناك !هنءحي وف لك ل_لفاج ارق اتناك املا مالوقاو عامسلا سور لدم

 وباأرق(ىلوالا هلّثملا) لاسم هدو ( لمك» نم ةراعخت مهممرت) لاه مث دط اطل ناكءاّهلب تناك لقد ىأرأ

 ىرلا ةدفيكف اوركذ (ةسناثلا لل لا ) ىنفملا ىلع ثنؤ داما وركذ.م عجج مسسا هنالريطلاوأ هللا ىأ مهيمرب ةرومحأ
 لك لّدقي «لجر ىف ناشثاو هر اقنم ف دحاوراجأ ةثالث لمد رئاط لك ناك لئاقم لاه (اهدحأ) اهو 1

 ناورخ الا بنانا نمحرخالا عضوم ىلءر صامته عقوام هبحاص مءارجح لكى لع بوتكمالجر دحا 1

 باصأ ىلعةراجا هللا لسرأ 1 لاف سا مءنبانع ةمركع ور (اهيناناوإ ءربد نمح رخهسأر ىلع عقو
 راج الا كل:تناكوريمب نيد معسلوقوهو ىردألا هيرانثو هدا طفنالا م_منم د -أ ىلعر تس عي ل ليفقلا ١

 نم حرذعو ناسنالا سأر نمش نأ ىلعهب ىوقياملقثلا نم ةسدعلا لثمن روكتىتااةريغصلا ةراماى

 نعنامالا عذرب كالذو ةندتلا نزو ف نوحي نأو ل١ نءاملاخ ميظعلا ل -!نوكي نأ انزومس هلسا

 نيعفف لا اردالا ل سنآواهارئالوراقاو سوعئ انتر يضعن وكي نازجلف كل ذزاس ىتم هناف تادهاشم ا ظ

 انيهذم ىلعزاج كلذ لكن أ لسعاو لاحم كا ذ لكو سادنالا ف ة-عّب ىربو قرش ابو هن وكي ىت-ربرضضلا ظ

 رع هناكلمحسلا نأ (اهدح أ)اهوجو لمصتسلا ىفاورك ذ(ةئلاثلا هل لا) عقالا مابه براس ةداعل ا نأالا



 دال

 شد رق فلال ها |نوكمف هّتضْزل ىأ داو ىنعجاف الب اوافالاو اغلا هتفا او ئشلا تفلأ ةغللا "الع لاه فلالا
 ةمركعأ ارو سيرك فالال نور" الا رقو سد رتفلالرف_هسوأأ |رةواهطقالا الو الصم ندلسرلا نيتاه ٠

 هيضلاواذك تمل[ لوقتاذك هللا هش زلاواذل عضوم بمزاكاوف: نم اذهنوكي نأ (اهبن :امثو) رسيرق فالمل

 هذه نا ىعملاو افاليا هريغ هفل وافل | هسفنب فا[ ف طله. و ىذلارس 1 :لانةفلالا تابثا نعمان وكيو هللا 1

 هنم# ب عصصاف مكب ولق نيب فلا أو لاو مهند ل اد 0 را اناةفلالا 5

 ردص ا نوكمف شيرت لمفلا بادصأ م ازهنا دنع تدقواكقامتتالاو ةناؤمللاسسةرمدملا نوكتدقواناوخأ 000

 نوكينأ (اهئاان'ف) موتا رلنع «ز الما ثيرق هلفا للعم نأ ل_> ال قءلانوكمو لوعفملا ىلا اق اضمانهه 1 1

 ىلاافاضملودلا اذن هىل_ءردهم١!نوكشىفار ءالانءاوءاَّرذاالوقوهوزيهلاو ةشبنلا وهفالرالا 1 :

 ةزم» فذ زمهريش فالارفعج وأ ٌآ رةواعطمل 7” ”تايكيزت رقزعهمتل ىنمعملاو لعافلا : 1

 فاليالهلوق ىفربركشاا(ةثلاسش || هلكسملا) هرب ردت ص دقو نويز مس ف همهذكوهو اءاك افذ- لاعثالا 1 ْ ٠

 اريك ذتو فاليالا ىهال ام.ةف”قلطملا كاذا الدب ديقم لا لع منالو[فالدالاقلطاهناودوفالءاشيرقأ] ٠١
 لس دسف مه ناك َهَمْها اوموةسن اوم لك عم ماع د رق فالبال هلوقنوكي نأ رقالاو هسيفة ملا ميني ْ

 هلوقىفاممهشاعمما اوه 5 هنا بدار ك ذ| ا نيتلحرلا فال دا صدخ مث مأ اودأ ع٠ .هيو مهريسو موماقم هلق ْ

 هما اذكت فل برعلا لوقتو ةمعنل ا لك هنا ىل_عهسنتلا فطعااواو كر ةدئافو لاكسمو ليربسجو

 مهمزلاو هئمو همزلأ ثءر ا بح اذاهنأف ةسناؤااو ةّدوم انمازلاو حالاو ف.اك.تلاب مالا ن ارض مارلالاو

 نكميظع !١عفنلا بلال ناش هاو عمسأ أ نم برهلاكررمذل ا عفدلامهد> [نايرض»السالا نا كىوقذلاةلك

 ىلاعاودلا اذكوذخالا ىلا ا لاكن وكم هنافاس-الواعر شالو القعال هذان هعنامالو [ىظع الامد

 (ةعبارلا هلّمملا) مهفالياهلوقف دار ااوهو عفنلا ب بال ىرخ ا وررمذلل |عفدل نوكت ة ةرمءاملالا نودنوكت ٍ

 نءىئدن الوان 4 اوفقنال ةناكنيرمضنلا بنا مالسلا هيلع لاق ةناكسرضنااداواشب رقنأ ىلع اوهفنا| ْ

 نةسلاب ثم ع رهل ا ىف ةيظعةبادوهو شرقا اريغصت هلا (اهدحأ) اهوببو ةرعستلا هذه بس اوركذو اذنبا

 ولعلك نئالول ًاثرصلا ىف ةبادب لاه شير 5 ثمه“ مب سامع نب الأس هناي واعمنعوراناانالا قاطنت الو

 دشنأو ىلعنالو
 ًاشدرق سب رق تمعن امر يسد ع ثنا ىه ٌسدرقو

 شد رق نم ةمالا ناف ةءالارمأ ىل' امال نافنلا هذ نوف وذودوماش درتنأ مولعمو يع الرعسغصتلاو
 (اهثلابثو ) دالنل ا ىف مهبرمذؤ محار احتب نيب اك ا وناك مسخ الي سكلاوهو شرقلا| نسوا 9
 تالاثد :ركارهتنا كسا هو ذاع د مرق ىف جالوت مهعمذ مرا اريغ ىف نب قر فتم اونأكش ثمللا لاف

 رعاش ما لاه اعجت ىبصق ىم-كلذاواوءقجا اذا موقلا شرقت لاقي عمضتل اوه شر 3

 : وز نحن ايت 95 اهي ىدي ناكى مق مكوبأ |

 . ٠ ةرحنبا لاف نستفتلا شرقلا نال اشدرق كاذباومست حاملا عيوامجم ءلخ نود سياو اكممنا(اهعاروإ |
 ءاقب لاذ|لهوورع دنع ٠ انءشرقملا تءاشل!اهيأ :

 مسا هلرلا ثمالا لاه (ىلوالا هلع سا ا) لثاسم همق (تايصلاو ءاتشلاهلحر ) لاعتهلوق هه

 الب. .ةنارال نيام ( لوألا) نالوق:ءل -رلا هذه نمدا راافوريسملل مولا نم لاهةكرالا

 سامع نبأ نعءاطعركذو ماشلا ىلافسهلامو أف دا نوملا نال نعل اىلاءاتشل انتل -رناتلسر رثيرقل تناك

 ىل_ءاورضو عضوم ىلا ل ايعووه حب رخص م-ةما داو باص اذااشن رقناودكلذىف سددلانأ ْ

 برت ناكودسأ4لاقي يا ناكو هموةدس ناكوفاذمدبءنب مشاه ءاجتا ىلا ا اووعىج ا

 ٍ قيقدب كلوا ىلا تلسراف ىكي هما ىلع دس ل > دن ةعاجلاو رضلا هيل اكشف هعم بعليو هب موز ىف نم

 لاو سدرق ةقاسط مشاه مام عولسا ن نمديلا شو ىرت أ ةّرمهبلادسأ برت اماما هب وشاعف صو 1

 ا نم اولاه عسل م ل انا وبات دف هازل :او هلل امرح ىل_هأ ناو نول ذناو هس. نول نان دج د دا 8 ْ



 هيأ
 د وو ير ا نا تا م ا سس مط بح همس سس رورو

 | ءانلعف دقن مب انلعف ام لكل اق ىلاععت هناكف البال ل_.هلا ب اهض اءكير ل_هذ ف.كر ل اريدقلا نوكبن
 لكف لوك ام فصءك اوراص ىّتح لس ادا اريط مملغ لسر او لملضت ىف مهد .؟لعج ىلاعت هناف شد رق فالرال

 .انلعف لاه هناك ىلا عع فالي الهلوة ىف مالل نوكتن ا (ثلاثلا لاق الا) سرق فالي لال ناك امنا كلذ
 لوقت ف. هلاوءاتشلا هل حر هسوفالد |ىهو م_ملع ىرخأ ةم_هذىلا ةمّدقأملا ةروسل ا ىفانلعفام لك

 قءاعتربدةتىلع ته وثالث تالاقحاهذهفءارغلا لوقاذه ىئدملا فءاوسة معنا ةمهنو ةمعت ىلا ةمعن

 ماللا هده ىءلعت ف ساذال نأ (لوالا ) ناسهأ ل وهلا اذه تحام نم قدو هذه لق ىتااةر وسان ماللا

 (اهدحأ)» وجو هيلعاوم>اوةدساوةروسنءةروسا | واعجنا (امهد-أ ) نيلوقةمّدقتملاةروسلاب
 ةروسلاباةلعتمناك ام ةروسا هذه علطمو اهسفني 'هلةتسماممتمةدحاو لكن وكتنأودبالنيتروساانا

 عود سمر

 1 ةدساو ةروس هفدصم ىفام_ عاهد عك ىلانا اهيناناد) هلة م ةروس نوكنال نأ بجو ةمّدةَملا

 اعمشيرق فالءالورتللا ةئاثلا فونمتلا او ىلوالا ةعك رلا ف برغم اةالصىف ار ةرغن ا ئورام (اهئاانثد)

 1 ةروسااءده نأ ض_ف:لاروهكااوهو (ىاملالوقل وا مي>رلا نرلا هللا سب مهن ىلهفرمُغ نم

 11| ةزوسلاكهلكنآرقلاتالءولاهام ىلع ةدتعب سلف اهلمقاعةروسلا هذه لو قلعت امأو لفل ةروس نع دل هذدم

 دبعولا ىلعةلادإ|تان"الا نا ىرتالأ ضعد نعم اهضءد نيو اضعب اهضعد قّدصب ةذح اول ادي الاكوة دس اولا

 رك دن ههل.ةامب قلع مانا اانا هل اوقو هبل وب نمد_:ءوفعلات ان اود وتلاتان انة ةاعتم املا مث ة#ةاطم

 مناف رع ةءارقامأ وامر لصقل ىلع لكلا قابطاب ض راعموهذام_خ ل عفن 0 اس[ نادل اوقاأمأ اوثارقلا

 هناناس لولا اذمقلعتامف (ىناشلا ثمملا)نيتروسأر تو دق مامالا نال ةدح اوةرو امها ىلءلدنال

 عرضلاو عرْزلا نعة-لاخ تاك كءنأ كشال لوةنف سرق فالدال يدش للمغل !باصأد هلل امإ ءذامراص ل

 ناكفتارقلانممهتزراو مهلا ىورت سائلا نم ةدّذا لءجاف هلوق ىلا عرز ىذرمغداوب ىلا عت لاق ام ىلع

 نءهيلان وجامع ام مهدلب لدال ومهسفنال نر ايو نيتدلح رلانيتاهةرامخأل نوا_ع ربكم لهأ فارمشا

 نولوةيو كم لهأ نوءاظءباوناكى اونلا كولمّنال ,هراغسا فن و<رباوناك اغا مهو باشا أو ةمعطالا

 :كم ناكسراصاو ما رتحال او ميظعتلا ىفاءازملا كلت تاطيآوزعلا اذ مهنم لازل ةبعكل ا مده نم هماءاومزع

 ليفلا باحصأ هنا كإدأ إذ مهلاومأو مهسوفن ىف مهل ضرعترو بناج لك ن هنوذطغختا ىساوذلار اس ناكسك
 مفانملاكلتدادزافموهاف ارطالا كوم ماظعت دادز او بولا ا فكم لهآ عقو دادز امهر ىف مهد .كدرو

 فيدل اوءاتشلا ىتاسر شد رق فالدال ل.ل |باحصان كير لعف فيك رت لأ ىلاعت هنا لاه اذ. .عافرح اّملاو

 تثدبلا اذه براو د.ءءلف ةروسا ا!.ذهدرخ[ىف ىلا عتهلوقنأ لوقا ادد ص ىلع ل دناعف (ىناثلا هجولاو)

 برزنا مث لمفلا بادجأ هدسقىذلاتبلا اذهبراو دب«. ذ لاف هناكلسفلاةروس لأ ىلا ةراشاىذلا

 ةعفتملا ل اصدأ ىلع انه نسحب امنا ةدا.ءلا الا نال مكعفنو مكفالي ا لجال مه دوصة منع موعفدتدءلا

 ةقاعتم فاليالىف ماللا نأ ودو(ىلاشاا ىلإ اوقاا) ةمدقا ا ةر وانةروسلا هذه لأ قلعت ىلعلدباذوذ

 اواعحل ى ري رقفالرالث بلا ادهبراو دبعملةرب دق اوهيوديسو ل_ءلخلا لوقودواو دعملذ هلو

 ىدم نم مالكلا ىفامملاناق او دبعملف هلوق ىفءاسفلا تاخد ل لة ناف اهباف ارتعاو ةمعنلاهذهلاركت مم دامع

 ٠ ىهىتا!ةدحاولاهذهل هو دبعملف همعنرباسل هو دمعي ل نا ل.ق هناكف ىصال موءاع هللا معن ال كل ذو طرمتلا :

 موق لاه حاجزلا لاهاه دعب اعالو اول .قاال ةقاةمريغماللا هذهنوكت نأ (ثلاشا!لوا |)ةره اظ ةوعا

 || ىفاسامغناوالهسو ايغ نودادزب موب لكم مال كل ذو شي رق فالبالاو.عا ىنعملا ناكب تلا مال مالا !هذه
 ١ ةباعىف هنا كال كالذو مهشداعم بادسأ مظلم مهنع تاف الا عفديو مواه*فاؤر ىل اعتدنا اوثانوال ا ةدامع

 ْ راما اذهو هانا انسماركو ديزلو هب اذع: صامو ديزل كالووق ةغللا ىف هريسطتو ه.هركو هنا ل- ميظع نم بدعتلا

 ا رهفاليالانأ (اهدسأ) هبوأ هن الث ف البال اىف او رك ذ(ةسناثلا هل 5-ا)ءاّرفلاو شفخالا اوىءاسكلا

 ىلإلا



 ا
 مخ

 ةذملا نسكت فدكف اعجب ضرالاى ام مكل قا هلوقيانااكل م اءثدلا لعس هنا سدلأ ( ىناثلالاوسلا) | 1

 ةنملا (ثلاشلا لاؤ_لا)ةدابعلاو ةعاطلاب مالا بساس. ماعطالا نأ ملهتذ شنو ماعطلاب عاقتتالا سيح || ١

 دئاوف همف(باولا) عوج نمهلوق ىفةدئاسفلاام ( عبارلا لاو لا) كلذ ةدايءلانرمالا نءدوصقملااكف ا

 مهرفس يف الدح أ مماعريغي الو دح أ مهل ضرع الن ينم نورفاسبا واكمهمنا(اهدح أ )هوجو ءريسفت ىنذأا ٠

 مالسالابمهنم1(امسماسو) مهريغىفةفالذلا نوكتنأ فوخنم مهنء[(اهعبازوإماذلسا مدل مهيد صنالف | ٠

 ترص تح ةمكسلساو باكل مكتلعو مكين ىلع ىولا تاز باتا لهأ نودساوناك مك عزا ناكنمو ||

 اد هو مهتعا دعب عوملا ل_ عج هنا نع عم نال اناق فو نعوعوس نء لّشن ل0 (لونالا لاؤسلا) ا 1

 مهنا هانعم لب كل ذ ىضَتشتال نمو هنع هؤرمص: مئانامز عوج ةاساقعاه و مم دمعبتلا كلذنوك. نا ىذتق» 1

 ىلءفوخنمعوج نملاهل (ىنلاثا!لاؤسلا) نونمؤينوفاخامنيسونومعط:نوعوامدنعاا ٠
 | فردا اولكا ىتحةدش مهتباصا هناا ورادأت ع وم !امأ يلظعتلاريكشتل نمدارملا(باوللا)ريكششلا لسا ٠

 نمدارم انوكينأ ل متو ل فلا باسم نمل اهلا ديدشلا فرفتاوهف فولاامأو ةقرعما ماناو || ١
 فروحلاا رلعلإلاعرشا لا ةفيحءاش اهل رك هنا غاز وجم لاا ىلإعت هنا ىسعملا وكيو رفحتلا ريكا ١

 نود عود نم مهمعطا هنادارملا نوكينا لمحو ,هسهال هينا هو ددعول همرك زو فيكف ليلقلا ١ 1 ش

 نمالؤأ هسفاوناك امارك ذم ىناثلا فوملاوىناشا!عومجلا نوكما فو نود ف وش نمو 1
 نتلصللا ناواوةص سف رخاء جو نمنيرباصو هو نمير اًشاونوكت يح فوملااو عوجلا عاونا 0 |
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 هو دمعت نأ ل.ةعوج نم مهمعطا ىذلا لاقف انمعطب ىذلاذ نةةدامعلابانلغتم اولف سفنلا نع بذلاو ْ

 | هلام هلا ديعلا«اسا معتلا لوص اديعل ا ىطعا نأ دعب ىلأ_عتهنا (اهينانأو) هودعاذا مههعطبالا

 ةميهلا نود تسل لوةيىلا.عتهناكفاهفلعدنم عسمطنةم-.مباا نال ماعتال اركهناما (اهثلانو) '

 ىو امهيو ماعطلا مي تح لكألا ل_,ةاهتمّدبال تلاءامسث الا فرطتا (باوملا) اًكلماناطعا انامل
 بكاركلاولالفالا نمّدبال هنا ل«: كناف لوك أملا ماعطلابعافتنالا مب د لك الا دعب اهنمّدبال ىتلاءاشالا
 (اهروصو اهااك-شا ف الم ! ىلع ءاضعالا هل ب نم ددالو ماهطأ !كلدسي ةعيرالار صانهاا نم كدءالو

 داشرالا لب ة نا اهنم نضرغلا سدل (ٍباَو1) نيمركالا مركان فدك مركلا نم ئيثدل نع قرلتال ماعطالاب
 تاعاطلاءادا ىلع ةمذبل ان وقت لب ةعاطلا نع ةعذاملا ةوهشا هب وة لكالا نمدو هدملا سدل هنال ىلصالااىحلا

 اوظاقامد_هدنم ثدغلا لزب ىذلاوهو ىلا عتهل وقه#فمودي د. عوللا عا نأ ىلءهسذتلا (اهدعأ)
 هلو اةئيدرلا ىلوالا ةلالا مهريك ذن(امينانثو) ثيدحلا هي رس فانه محا نم )سو هملع هنا ىلص هلوقو
 هلال ةعوا اد مام ماعظلاربش نأ ىلءهسنتلا (اهئلاثثو ) ةرضاملا ةمعئلاردقاوفرءدىّتح عاوألاىهو

 امرحاناعجانا اورب لوا هلوق عم اذهورمذ اور ل !ىفةراسغلا نم نون أيال مهريغ ناكو مسه رمح ىفالو

 نيدلانوفرعياوناك امممناالائْدن سل هرلع مسه ىذا نيدلاّنأ نولعس نورك رفكدلا ىف اوناددقف
 فوخ نم مهنمآو ىحولا ماعطم لهطا عوج نم مهمعط |([عسداس د١ هى ست نأ لقاعلا ىلءب<يذاا

 مسهفالج او برعلا لا هج نو ست دسم ثعبم لبق منك دكم لعادل وهي ىلاعت هناك ىدهل ناب لالش |

 نوكي ىذلاماعطل ا ماعطا م ىراصتلاودوببا!لاه-نوعس كل ةاواو نآرقل اولعلا لهأ نروستن الا
 تالاؤستي الا فوركشلل نجوم نوكيالأ حررلاءاذنغوه ىذلا ماعطل ا ماعطاف ركل بح ودا ءاذغإ

 وهذ ماعطالا فام : مالسلا هيلع ميهارباةوعدلةباجا م-منمآو مهمعطااممنا ىلا عت هنا (ثلانثلا لا ؤساا) |

 ْ هيلع ميهاربا ىلع ةنم لل :ناكتاإ ذك ناك اذاوانمادلملا اذهلعاهلوةوهفنامالااماوهلهاقزراوهلوق |

 س ار الملل
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 نقلل

 نكح له كلذ ىلعم دوال الا ءاخ مينغك مهروقف ناك 00 4 هوس 0

 قاكلاك يهرشن نزكم تح 5 00

 ٍ رفالاضيأو ييملفعتر اطقالا له كرت اوداراأم ل غلا باعصال متول هنا هم ةذملاو ةمعنلا هس وأ ملعاو
 دساو ناكم ىفةدءءاولا رلسقلا عامجاوامما ٌصَرالا ىف يهانعطقو هلوق ىفررك دما دوبل لاك مهااحراصو

 7 . الاوء اّمثامه دح ؟ناكهنالة ا ىذ جو بجرةرعفصلاوءامشلا "ند رةدكم لهآ ىلآسانلا راحو

 هلكسملا) ةعفناا هذه تلطعتااو دارا ام لفل | بادحال ّميناكولوام مب ن وكي كم عسف انمم معس وموأةمم

 اواك هلو ةكساملالا نءال درفاف فيهلاوءانشلا تلحرداراو هيالوعفم مهفالبا اهل-رلأ بصت (ةيئاشلا

 ىلاعت هلؤق « ةهدلا ىهفوءأرلا مضب هل حر كرقو فصلا "هل وو ءاّملا "دل حر هامعم لمقو مك ءطد ضءءد ىف

 عفتلا باج (ىاشلاو) ررضلا عقد (امهدحأ) نيعسق ىلع ماعن الا نأ لعا (تيبل ااذه براود.عبلف)

 نيب بيسلا | ذهل بح اوريغ عفنا | بلجامأ ب جاو سفنلا نءررمخلا عفداولاه كالذإو مدقاو مهأ لوالاو

 نأو ديال ماعنالا نأرْرةثاو ةروسلا هذه ىف عفنلا ب بلج ةمعنو لمفلاةروس ىف ررمذلا عفد ةمعن ىلا عت

 هلثسملا) لاسم انهدواو دبعيلف لان ةيدوبعلا بالطب ةمسعنلا زد عملا مرحالةبدوبعلاو ركش *لاب ليات |

 لاق نم م_مموتادابعلاحاتفمدحوتلاّنالو ناندالا نو دتببلا ظفح ىذا اوه هنال تيما !!ذ- هبر

 تال لكلا ىل_.ءهل»ىلوالاو ةدايعلا ماسقأ نم م مسق لك رد غحراوألا لامعأب ةقلعتملات ادايعلا دارملا
 ١ وكرتملف ىأ او ديعبلف ئعمنوكي نأ ودورخآ هودي . الا فو لم دلا هج 'متاامألا لكل لواتتم طذالا

 لعلو فو نم ءؤدو عوج نم مههعطد هناق تما! اذه بر ةدامعب اولغمشيلو ففضااو“ ا[سسلا لسو

 م-همزلف مانسصال ا ىلع كلذ ىفاولوءد لو هظنذدساير ترملل نا ةب>ربال» هولاه :اناريرقتبرلا طذل صم_هىا#

 للّدسملا) "ىلا ةمد1ناو ةدابعلا اوةرصاف "ىلع ظفلسا ىف َماوءاسا ل 00 وساو دبعيال نأ مهرارقال
 لوقف هسفن ىلا دبعلا فاضا ةران هنا س هناف مظعتلا دمفتمظنلا اذه ىفت يبا ا ىلا ة راشالا (ةناثلا

 هلوقوهو تءءلاىلا ه سفن فءذي تببلا ىفاذكمكوااو لوقمف ديعلا ىلا هسفن فضي ةرانو ىدامعان

 نم هس همعط | ىذاا) ىل اهت اك ىدبروط لوةمف هسفن ىلا تدماا ف.ظدةرانو تيبلا ادهبر اودسداف

 كلذ ناكمييتلحر ىف ىو ضر عتبال ىت- مرا انو وتمام ىل عت هن هنا(اهدجأ) هوجو ماعطالا اذهىفو ( عوج
 ءاتثااىفغاشلاو نعل ىلا باهذلا مهيلع ىثلتاسقم لاق (اههنانثو) عولطان هدنقاوناك امدعت مو ةاعطا تنس

 مهافكف كلذ عباتتو نيتلل ةريسم ىلع دس نم مهماعط نورتشي هرج او ىلب الان مما | نودجر منكم له

 سو هلع هللا ىلصاد_عاوذك امم ااه نعمت الاءذه ىاكلا لاه (اهثلانو ( نادل اةنوم هللا

 د#اراولاةف دواس طقلا ,مملع دنتشلف فسول سكن ينس موماع هل عا مهلل ا للاسقف مسوماع اعد

 طمدعلا دعت دكم له آب هخاودالءا تيصخاف لو هءلء هللا ىلصهللا لوسراعدف نونمّؤماناف هللا عذأ

 ن*(باو+او) ماسعطالابةدايعلا بوو للءاذامف م هناا لوصأ نه سدل ماجطالاو معنلا لوصأ ىل ا

 قواك ْكال_هاوريطا الاسر اولمغلا سدي مهياع هماعت اركدان ىلاعت هنا (اهدحأ) هوتححو

 سم دك انشا ىهاوكل لو لت الا ناكتف ةدامعلاب مخ سهأ مث مهناليال كلذ لذ ىلاممت
 برن 0-2 رولا

 | و < 2 1قلتاع رلا ىلع بأ ىب لكم فالخ انمك ءاعرسلفكل عدلا

 5 هنمو ةفلالاو ةسن اًواارغسلاطر مش ن«نآ ىل ا«ت هو تش ىلث اق ن نم عاقتالانوكب نأ م ةمعتلا ىف لحدا

 1 دارملا نأ ( ىناشاا لوقا ا) همأو الا نمقالخالا مراكم ىلا جوسأر ةسبلاو ميلا ىف لادجالو ىلاءتهلوق

 1 وتبي ا ياجام نوتسواو يجوصو جاو

 ا طيز

 . || اودسويلدارا ممضعب لاق م نوكيام بات لسع دويعملل عوشملاو لاذ ستلا ىه ةدابعلا نأ انركذ ( ىلوالا

 ٠ | ةاطكتلا شيلا ماسلا اوامي نأ ةشيلسا بواق ىف ىلاعت هللا ف دَدَم قزرلا بلطا فما او

 ْ ىلاسعت هن ال تيحوامتا ةدايعلا (لوالالاؤسلا) تالاؤ_ش الاى مم عوج نم مسهمعطا هلوق لاذ

 دل

 ا

 ا ا ع
 هر ع ا

0 
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 لاف غةماسقلاو ثءرللر كتم الاوه سرلذ ةال امم ريغ نم يمة لكى لءمدقالاامأ ثعبلاوةم اهقلاب رقم ناكاذأ ل
 نيداا بذكي نهفدرغت ىف 71 ذىلاعت هنا لعاو ( نيك لا ماعط ىلع ضغالو مبملا عدي ىذلا كادخ) ىلاسعت :

 || هاوقوهو كورتلا بان نم (ىناشاا و) ميتملا عدي ىذا كلذف هاوقوهو لاعفال باد نم(امهدحأ ) ئيؤصو اا

 مثلا عدلا يسهر فك ناك ايذكمارفأك ناك ا ىأ ةسدمسلا كا ذف هلوق ىفءافلاو نيكسسملا مالءط ىلع ضحنالو ْ ١

 رمصتشيال نيدلاب بذكسا نأ لعئانال كلذالا سيل نيدلا بذكي ن عر داصا نأ ىنعم ىلع امهءلعرمصتةاامتاؤأ ٠
 ظ رئاس ىلع هرك ذياهسنتا د اوالاشم نيمسقلا نم ددحاو لك ىفرك ذ ىلاعن هناكى تأ | لمدس ىلع لب نيذنع ىلع | : ١

 بس نار كت .اضي امهف ع رمل بس ناركُتم ناصنق اماكن تامل نيتاهنا لجالوأمامقلا |||
 اعد مم هجران ىلانوعدي موب هوك ةوغجو فنعب هعف ديهن ا ىعااف يتملا عدي هلوقامأ ةين اسنالاوةهورملا | ٠١
 مناوهعءةاساوأال ر(ىفاثل ١ و) لظلم هلام وهةح نع هعذ د(ايهدحأ ) َر نم ىيتملا عدف صالا لضاحو ا 07

 1| هرحزي (ثلاشثلاو) نيدلا مدعو قافنلا ىلادنسا !ذااعسال لفاونل ارتب ءرماا مدي دقو ةمجاوةاساوملا نكست ٠
 ْ هيلعهناعم يتملاًلرتيو بئاجالا عي اوعدب ىأةوعد هوعدنالو هك رتب ىأ عدي اكرقو هب فذخسلو هيرمدو ْ

 || هوعدياغاو همعطيال مثءابر هوعدي ىأ تمل اوع ديئرقو متاسريلع ةدّئام نء مظءاذدئام مام لاق مالسلا

 كلذ داني هناءانعمديدشتلاب عدبنأ ىهو ةدئافديدشتااب عدي هلوق ىفّنألعاو ةلاطتساوأ ارهقوأامادختسا || '
 || الا ساوفلاو غئالارثاكنومنة<نيذا ا ىلاعت هلوق هةموو هملع مدنو كل داهم دو نم دامع ولالوانةءالف 0

 امنامد م بنذلا نم غرف اكنمؤملاّنال الو أرطي لامك تاو فرطلاكهنال امل نم وما باذ مس مسعللا|

 ضال هنا (امه دحأ ) نا وجو هف(نيكسملا ماعط ىلع رضعالو ) هلوق امأ بذل ىلءرمدي ىذا وذ بذككا ١
 نيكس عدم هناكف نيكس ا قح ماعطلا كلذ نأ ىلع دن نيكسملا ىلا ماعطلا ةفاضاو نيكس ا ماعط ىلعهسفن | ٠

 اذ ماعطا ىلعهريغ ضال( ىناشلاو) هعيط ةساسنو هبلقةواسقو لج ةباب ىلع ل ديك ا ذو هقسوهامتأ]
 ىلع مادقالا ةءامقلاب بي ذدكَيل الع لعح ىلاعت هنا لدا اوأنا و لعفلا كلذ ىف دّقتعيال هلا بنس نيكسملا ظ ش ْ ا

 ود بنذلا عضوخ كلذ هتعر دصا دولاب نةياوءازملاب نداول هنا وهي فورعملا عمو فيعضلاءاذنا 7 1

 لأ نوكيالو لاوحالا نمريثكىءرملا ضحي الدق سدلأ (لوالالاؤسلا) نالاؤسانههو ةماسقلاب برذكتلا |
 لءفيالهناركذذ انههام أ اهعقوتي ىرخأ :دسفاو أ هلوق ل.ةيال هنالوأ هءانم بو.هريغّتال(باولا)امثآ]
 هق- نع ميتيَلا عنم اذا (تاولا) نيكسملامعطدالو لقي ل ل (ىناثلا لاول ) نيدلان بذكم هنأاسا كلذ ١

 لامال. #نوكي نالف ةسفنا ىفةياهنل اوه اذهوهريغ لام نم لم وه لب هسفلام نم نيكس معطف كف ]
 ىلامتلافمث « ريسااناوداوو نالاناوصاونو ةراطاوصاوؤنتو نيشءوملاحدمىفهةضوىوأه سفن ٠

 هب ال اهذه لاصت ا ةيفيكى (ىوالا”ه] 5 ىلا ) لث اسم همذو :( نوعاس مالم نس هيدا نلصفلل ليوا | ١ ١

 | عوشملا عمال ةالصلاف قافنلا ىلع الاد ماعطالا نم عنملاو ريتملاءاذي !ناكامل هنا (اهدحأ ٠) وجو اهليقامت ا 0

 ةمدخاهناف ةالصلا امة قواخملا عمايلماعم عفتلا نم عنالاو ءاذيالاتالفافنلا لعل دت نى وأ عوشاتاوأا ٠
 ءاشسفلا نعىسهثت ةالصلا نا سل لاه الث اسناك نضعلا كرتو يت.لاءاذي اركذامل هلاك (اهيئانثو) قلاغلل ظ 0

 .(اهثلاثو)وهسلاوءاررلا نيعنم ةعومصم ىهو ركتملالعفلا اذهنعداهنتفدك ةالصلا ه4 لاسةفركشملاو | ٠
 ةالدلا ىف ءوهسسو هللا اخ ىلع ةقغشلا ىلا عجرباهفريصقمت ضعلا دك رو تلا ءاذي ا ىلعهما دقا لو تب هناكأ]

 معاو لنوف لاق اذ هلف هنو اش تاكدةف نيالا ىف ريصقتلا عت واملفهنلا هال ميظعتلا ىلا عج رامف ريصقت ْ

 || لكاليدمهيدباتنتك امتمواليوفنيففطملل ليو لوك ديدثلاةعرط ا دنع لمعت نامناظفللا ذهن
 لوي رخخآو فرسشا | بح نم ىل١ و لود لئاسقف هتعرح يسع راشلا ف ح ومدح لك نأىورو ةزاةزهه

 | ءرملا لوةي ني الا هذه لثم ع امسدنع سعتسي اذ هلف قالص نم ىلبو لوي رخآو ةمله الا ةملا نم ىو
 (اهدحأ) رومأ ثالث لعفي ميظعل اديدهتا | لوصح ىلعةلا داي" الا( انلا هلك لا) ىل رد مناىلبو

 هبءرا اريصيالو بوثذلا بان نم كلذ لكو نوعءاملا عم (اهئلاثو)ةآارملا لعن( اهيئايثفلةالصلانعووسلا ||

 رعد هوك
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 ساسشلل كلءاح ىف الاهل ىلاعت هتلاَنا (باوطاو) نب رضا اكشاوا ىلع ةئمول.ءجف.كف مالسلا

 ' نيش بدالا ادام ميه 0 0 ا د رذ نع و ميهاربا لاه اماما

 ان رهىلا ةحاحال هللا لاةف هللا نمآ نءهلوشبهدمقتارعلان هر-هاقزراو انمادلب اده لع بر لاق

 1 امة اضت ناكنملالا لهحتالف ةسش دىوهنةنامالا ةمعتاما لاق ىلا عت هناك-ذالملق هعتممافر 2 نءو لبد سمَدلا

 عواا نمرسفاكلا ماعطا ناكل ذكناك اذاو ملاطلاو ماصلاو رجاغلاوريل ىلا لهن ىهفاسثدلا ةمسعت
 ١ لعاهتناولاؤسلا لازذميهارباةوعدنال هيلعءادم ا هللا ن ءاماعتا فانا نمهناماو

1 

 1 (ةمكمت انآ عسس تيأ اراةروس)

 0 نجر ادها مس
 . |[ لاعةزمهلا فذ تيرام عضعبأرق (ىلوآلاةلكسسملا) لئاسمهف (نيدلا,بذكي ىذا! تيأرا )
 3 | سلف تي ًارامأف نورا يوكو هند .رطامناةزمهلاّن الر اسخالابسدل ادهو حاحزلا

 اهفّدسالا فرح نكلو تيراهف برعلان نع مهي
 هريظتو ةزمهلا ءاسغل ا لوس مالكللا لوقا ىف ناك سا م

 ا

 01 .بالعلا ف ىرقام عرسها! ىف در 5 حارب تعمحوا تن رىلدهحاص

 ا هلوق ( ةداشاا 'لّسسملا) ىلع تمركىذلا ادهك .اراهلوةكناطللا فرح ةدابزب كَ ًارآدوع.سم نءاًارقو

 1 اطدالا اذهنال_ءاو ستنلا عدي ىذااووفهفر «ت/ناف وه نم اردنا بذك,ىذلا تفرع ل هءانعم تب ارا

 - ًاذانو كيرا ذامانالف تنأرا كاوةكس تلا ىف ةغاابملاهلدع ضرغلا نكل ماهفتسالا ةروص فناكناو
 اذه لقاعابتيأرا ىألقاع لكل باطض لب لمتو |دوبلعنتا ىلص لوسرا| باطخ هنا لق مث هسفن ضرع

 |ةيوقعلارج لقاعلابو ودل فءكف ضرغلال كإذ لعفي اهنا" دب حوضوو هلثالدرووهظ دعب نيداان بذكي ىذلا

 | قالا ليلقاقابلاربدثكلا عبي أ لفاسلاب جب ركيتكم ايةدلا لجالوأ ضر غريغ نم هسفن ىلا هر ديالا
 ااصاخمااوركذلوقلا اذ_ه>ىلءو نيعمضضحشب صنم اهنا( اه دحأ) نالوقتنآ الاى (ةئلاثلا هلملا)

 | لاهو ةاصعب هعرةفاسمهلأ سف مين هان اف عوم#سا لك ىفنيروزحر حي ناكن اهغس ىنأ ىف تازن عرج نبا لاقف

 | نابتالاوةمايقلام وس برذكتلا نيب عهلب | هةفص نم ناكو ىههسلا لاو نب صاعلا ىف تازن لئاستم
 أ ىورو لوج با ف تازناسمناىدروامملا كو ةريغما نيد لولا ف تازنىّتدسلا لاهو ةبقلا لاصفالا

 11 ا 1 يل اولا ءوهو.ءافل يتم ءاامصو ناكمنا

 ل !'و لو هيلع هلتا ىلص "ىلا ىلا“ اخ كلذ يتلا فرعي“! ارمسالامهضر غناكو كل عشب دمح ل

 شي رق هريسعف ميتملل لالا ل ذيو هب بحرق لهج» ىبا ىلا هعم بهذف اجاتحمد ريناك ام مالسلا هءلع وهو كلذ
 ةيف اهنعطي هنساغ نات ةبرسوراسدن ءو هنمع نع تنأر نكل توءصام هتناوال لاةفتومص اولاد

 ٍنأكنم لكذ ماع هنا (ىناشاا لوقلاو) اعل راو لل نيب عجب قفانم ىف تازثن اخ سامع نبا ن ءىورو

 ا رادؤكيان انا روطلا ع يف اية مالا اتا زيالدابو نيدلا موس اذكم

 رراكتاناثنثف تاذالاو تامهتشملا ند ءس لرتن مل ةماسقلل اركثم نأت ك١ ذاف باقعلا نع ةيهرلاو باوثلا ىف

 | نركينأ (اهدحأ)ه وو نييدلا ارض ق(ةعبا رلا لئسملا) ىضاعملاورفكلا عاونأ ع..هب للمالاكة مامقلا
 | اركنم ناكهنالوأ ةؤبذان اركتم ناك نال وأ عذاصالاركتم ناكهئالام ا مال_سال او نيدللا سفن ب ذكي نمدارم ا
 نيدد>-أ لكل نوكح» نأو دبالوهح اذ هد ىلعملح نكمي فيك لمق ناف عذا رمشل | نمءيذلو ا داعمال
 هللالاف مالسالاوهنآرقلا و مالسالا لهأ حالطصا ىف قلطملا نيدل نأ (اهدحأ) هوجو نم (باوماو)
 ىراصنلاّنيدكد متل ا نم برضا الا امد ىيستالف ىهاذ ارئاسامأ مالسالا هنا دع نيدلا نا ىلاعت
 نهاذملاهذهو هنت ودفن اره نيدا نال نيدبت سل ”رلطالاتالاقملا هذه لاق نأ (امينانو) دوويااو

 باسحلابب دكيىذا |تارادارملانأنيرسفملارثك !لوقوهو (اهثلان'و) ةيشللوأ وهال عوضخ ىهاسمنا

 اه اقمنعزرت<و ةد4 !لاغفالا أب دق مالسالاركش نمّنالىلو اه جولا اذه ىلع لو اولافءازللاو

 ءاوموييييصصصص

 ا ا ا
 ا |
0 

 ا

 ا

 ادا
5 



 ال
 1 يصل هس

 نوعاملا اولاه لوقا د ىنيايصازخوو كلش اما لدن هعاتم مضيوأ كزاؤت قري نأ لراجن سلو | 71

 دخؤت هنالاوعام5 اكزلا تدمسو لءلقوريشكى أ [هنعمالو ةنعسالام هنمو لملةلائ ةاوهو نعمان هلوعافا]

 اذه ىلعو انوعامةرغشلاو سامف' اك كقوملا قوات تدماوم سب وريثكن م ليلقوهف معلا عير لاما نم( أ

 || دك اك رلاو ةءاندلاةباست ىف نووكن اهم لختا !ناف "هلل ع ءاشالاهذيب لمان ءرسرلاة بالا عمن وكيريدمتلا |١
 لاهت ميث أ دتعمري خلا عانم لاهو لضاان ساسنلا نو سمهأي و نولؤحي نيذملا ىلا ع4 وقاكاذك اؤاكن ومفانملاو أ
 بجاولا ىلءرمهمةءالو كلذ مهريعمف ناريملا هلا جاتحيامم هلزنم ىف لجرلارثكتسي نأ لث اضفلا نموءاملعلا | ّْ

 هقيفدشت اوهام اودنوءاملا لوي برعلا ضعب تعم ءارغلا لاه .(كبلاثلالو هد

 رانا لهأ اسي لو ًاودوحوم صخراو دو ةةمزععا هنال كل دب هس هلءلو » .ا.منوعامملا هزيعب ع 1

 | (عبارلا ل اوقلا) مهبد مهاشسو لاق ك* ءاملا وج ةنلا لهأ اهدجعةذا لو املا نمانياعاوضرف!نأ اق 9 ١
 كوالا نال_عاو ةعاطلا كيطعي د ىت> ىأ نوءاملا كلدطعي ىتس كريمي ضرك اقيدابقنالان سس نوعابملا |

 هلوةنبونوؤاربهلوق ند ةعالملا ف نوقةحملا لاق م ةدئافرك | هنال اهلعف في ةسعاط لك ىل-ع لمعنأ | 0
 وءامو قللنا ىلع هنوضرءبىلول_ج باخ قلل نوعاملاو ىلا: السلا لوي ىلاعت هاكتوعاملا نوعنمو 0 ا

 | هليعتر ةأكلا مسس.اهنناركذي لل لمق ناف سكعلا ىلءالا برلاو امن! ل ءاسعدال مناكسف مهنع هنورتسد ىقللطاقسا ا 0

 نكلمدةلزرك ذىلستدلا (باوحل ادا هير مدإ ىصعو لاه لب مدآ ىلعرتسي ل لذ تاق هيل ءرخسلا تاقشاف |

 لو دا ىفنوعمطا ف.كف ةريغملا بيس ةزيطسا ن نمَح رخا هناهدالوال ا ذطا نوكل“ هنوةلابانورةم هنوم دعت ا

 ل_كماهتع بات مم ةدحاولا ةلزلا كلنالا هنءردس» ل لحر هنا هل ةعفر ةلزلا كلت بفئضو نافاضيأو د ةريبكل !عمأ د

 اهدعب ىلا ةروسل اونيقن ا ار كح ىف ةرو.لاءذهانهلا «ءاعدلابةروسلا ءدهري سفن َمضاوةيوتلاهذهأ
 السن هبا أ ىلاو مالسلا وةالسلا هلع دهتىلا ةعاطلا ىف لصن لنا ونحن سو هملع هلا ىلص دم ة فص(

 ظ نيا ارلاه -را اءكل طباع ف عاف نيقفانلاءال ازه ىلا ةمبقلا لاسعفالا ف

 6 تنادي توكل يربو

 (ميحرلا نحر اهتلامسإ 1 ١

 ةروسااهذهنأ (اهادمنا) فئاطل اهيفاهراتستخ ا ىلعةروسلا هذه نأ لعأ (روكلا ةلانيطعاانا)
 (انهاقأ) ةعبررودلأب قفانملا ىلاهتهتلا فضو ةمّثقاملا ةروسلا ىفتال ككذو ةمّدقتملاةرولاهلب اقلك ١

 .نغ دارا اوهو ةالصلا كرت : (ىناشلاو) . نيكسملا اعط ىلع ض<الو يملا عديل وق نمدارملاوهو للا

 نوؤاربمهنيذلاهلوقنمدارملاوهوةالضلاىفةآارملا (ثااثلاو) نوهاسمهتالص نعمه نيذلا ةلوق |
 كلت "هليانقمىفةروسلاهذ-هىف ةركذ ذةنوعاملان وعدو ةلوق مدار ااوهوةاكزلا نم عئملا ( مبارلاو ( !

 ْ طعافريثكلااتيطعا انا أرثوكت اكاتماطعاانا هلوق للا ل اقمفرك ذف ةعبرأ تاغص عبرالاتاغضلا 3

 الب اقم فرك ذوةالسلا ىلع مد أل صف هلوق وهاس مجتالص نعمه نيذلا لب اقم فزكذر لذتالوريثكلا تنأ ٍْ

 هلوق نوءاملا نوعئعوتيلب اقم ىف ركذو سائلا اراالك.رءاضرلت الصلات تن ”اىأكرراهلوقنوواربمهنيذلا | 1

 وطن اش ناهاوق.ةروداا عحمةسعلا ةسساتملا هذ مريةءاف ساضالاو هب قدصتلاهيداراو رخخاوأأ|

 ا

 21 هام -5ند ق-- الو توم سةروسلا كاف ةزؤك ذل ةصيقا !لاففالا كانَ ىذلا قفانملاىأرتيالا أ 0

1 

 ا
1 
| 
1 

] 
/ 

 يصح

1 

 يااخي ييس لسا ويه رع حلا

 ب

 هذه فئثاطلىف (ىناثلا هجولاو) ليزا باوثلاةرخ --الا فو لدجلا ركدل ا اندل!ىف كل قس: تنااماوريشالدأ]
 أ مه>اوراو مع وأةننيق رغتنم اوؤركجتكل نأ (اهالعا) تاجر د ثالث مها هقا ىلانيكلل اسلا نأ ةروسلا

 اووطذأ (اهنلا و) ةّيدبلا تادابعلاو تاعاطلاننيلغتشم ءاووك نأ (انمأ انو هللا لالرون ىف

 روكلا كانطعااناهلوقفةل-اعلات أ وقهشلاو ةسوسحملات اذالاىلابامضنالا نع سفنلا عدم ماع ىف 1

 امأ فيكللاو مكلانتيرشدلا حاورالار "اسنعءةزيه*ةن_سدقلا ه حور نوكوهولوالا ماقملا ىلا راسا | 2

 ْ ٍْ راسم . دس تامدقملا كلت د داو هيناابنواقات [2اايقو تايلتمرا اقلك تسي

 س 0 1



11 

 ل ةيفوو رسسفلاركذ لاكشالا اديه ل جالو لاسعفال اد ه لءاف ىلع دمعولا اذه لثعمتل مك رفاقفانما

 لغو لا ءفال اينو أب نيذل !نيةفاسنملا ن مئياصمأ لد هوفىأنيلصءاللا ,وف لوقنأ (اهدجأ )اه وح وا

 !تابحاوا هكرتو عرشل!تاروظ## ىلءهمادقا بسد هن وةءد. هلو ةاكلا نأ ىلع الا لذئريدقتلا اذه

 رّوعم اوه باوملا اذ_هو عثارسشلا عورفب نوبطاخمرافكلاا نا ”ىمغاش ملا لوق هد ىلءلديوهو عرشلا

 ا هنككنيشزملا فديعرلا اذه تاكل نوهاس مج الص هقا لاقل نا سايعنب ان ءءاطءءاررام (اهينان')

 الوقلا اذهو اهنءامراق نركيرا.هرتكصذّالىذااوهةالماانعىها لاو نوهاسوبت الص ن علاه
 د ,وذ هلوقب السا مهل تن | ىلاعث هاك ةالصلا ل ارتب ارمسفم نوكي نأ زوال ءالصا | نعوهبسلا ّنال فدعض
 نع باح نأ نكميو لاكشالادوهفار ةك الواهانفن نوكنال لرتلا ىعةالصلا ن نءوهسلافاضي او نيل هما

 تيكا ساو, تارت كارت مويلع مكح ىلاسعث هان لوتالا ضارغمالا

 2 با<واللدقالا هللانو 4 ذيالو سانا نوواريىلاسك اوماق ةالدلا ىلا اوماهاذاو لاف كو عملاىلا

 ا | اًذهوتالسلاءا زجاعسجي ىف هللارت مذلامسسان قيثأ اوهةال_دلا نعنامسسنلانان ىفناملا ضارت_ءالا
 0 0 10 دةدافايفدقة عي ىذلالسملا ام: الصلا ىف ةدئافال هن ادّةدعب ىذلا قفانملان ءالاردهرال

 ا 0 || انهاسرمصي هنا عع ةالصا !فوهسلا 4لم<دق ىلب ةالصلا ءازنجا نمئد ىف باقعل او باوثلاو نيدلا م

 ١ 1 .[رثاكلا لاعفا نمةالصلا ن نءوهسلاو نمؤملالاعفا نم ةالصلا فوهسل انأ تدثف ةالملا# انآ ضعي

 || ىلصءاوسىلاسال هنا ءامعمو اهطثا رشالو مهتاولص تاهو أ نو لهم .الىأ نوخاس ىعمنوكينأ (اهثلانو)

 ااوهسفاوفلتخا (ةثلاثلاهلْمسملا) لئاقمو نسملاو قورسمو صافتو ىبأ نيدعسلو ةودو لهب لوأ
 | كاذفهنذ !ىلاعق هنا نكمل ىهسام مال سلا هملع هناءالعلان مريثك لاف هن الصيف مالسلاهيلعلوسرلا

 | عوقوريدةب م ىوقأ لعفلناسل او لع فلاب عرمشلا كلذلاءانس .كاذربصتف هاا هع املمشم قع لمتلا:
 ا[ نالانةراتووومسلادوصسنةر انريتم كل ذو دب اسعلاو لوسرلا اووس(اهدحأ )ماسقا ىلعو مساق همم نمسا
 ظ , ىلالثلرثلا(ثلاثلاو) تاينلاو فراسءلاراشعتسا مدعو 'لفغلا نمةال لا ىف نوكأ ءام(ىفاثلاو) لفاوناا ءَ

 ةالسلا كاتب نيدلا تسب هال :الصل !كلرت نمرمش هو قذانملاةالص كلذ نمو تقولا نع حارتسالاوءاضق

 لأ نطمملا ناعاللر وظل اوه قفانملا نأ ىءا رملاو قفاثملا نيب قرقلا نأ لءاف (نوز اريمهنيذلا) ىلاء:ةوقامأ و

 ىلسيالق فانا لوةنوأ نيدس هنا ءاري نم همفدقثعبل عوشش ةدابز نم هبلق ف سدلامر 4انااىقارااوركلا

 أ رتاعش هنالذاكرلاوةالصلا نم ضنا رفلاد اهلغا بجي هنا لعاو نسح أ ساننل ا دنع هنالهنوكتى ارملاو ارمم
 أ لفاوتاارهظ ءاذاالا لفاونلا ىف ءافخ الا اهناراهظالاب ةموتلا ىف بدعف نعال وكما هكراتو مالسالا

 كتيب ىف ناكولاذه نسح ام لا فاول اطاور كلا دعس الجر دصصسملا ىف ىأر هنامهضعب نعو هب ىدمقدل ١

 || ءابرلا مالسلا هياعلاق ذهلوانرلا بانماريسةيالقو ءانر اهب ىانالوءامح لذاونل اكرتيالاولاه اذه عمن كا
 [| 'هلعافمىهاثلق ١: ارا عمام لسة نافدوسالا معسملا يىنعءاطظلا "هل ءللا ىفءا دوسلاهلعلا بيد نم ىنخا

 | مهالص نع ةرقنأ ل ماو هيباعالاو هيلع“ 0 ربم_هو دلع ساناا ىرب فارملاث ال ةءارالا ن نم

 1 أ ارملادمفي نوو ارب مهنيذلا هلوقو اهيفالذاءناسنالا نوكو تقولا.٠ نعاهحارخ انيرهأد.ةينوهاسأ

 || ةالسلا ركذي همةءاةالصاا ىهأ حرم امل من هئالثلا لاو الا هذه نءةملاخ نوككن أ س<:ةالصل نر هاذا

 ٠ ٠ اوةلشنملا باو اص ناو لغوركي ىأ لوقوهو (لوالا) لاوخأ هبذو (نوعاملانوعنعو) لاق
 رفغ تا راةروسأرق نمىف[ثب دس فو ةاكرلا اود لاكْضلاو :داتقو ةمركعو ريبج نب دمعسو نسااو رع

 || ره اظلاف ةالسلا بقع هركذ ىلاعت هن اَن الو ةاكرلاوه نوعا لان امدوب كاذو ادد ماكر ناكنادل هللا

 ,ةداعلا عنوالاملءا نوعاملانأن ب رمسفملارثك !لوقوهو (ىناسثلا لوقلاو)ناكرلاو» كلذ نوكينأ
 ١ لابرغلاو ةحسدقملاو رلدلاوردقلاو سألك ةعسلام ولو قلللاءوسىلاهعئاميضو ىئغلاوريقفلا ةأسيو
 1 حملا ورانا اوءاملا اهعنم ل_كال ثالث ىور هناف رامثل اوءاملاؤ للا «بفلل-خ ديو مودقلاو
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 هناكس هنامن روعاملانوعنءو هلوقوه وقاذلا عافتن اك رت (اهئلانثد) نوؤا ريذا|نوهاس ممالصنعهلوق |

 هذه ائطعاانا ىأرثوكلا ل ائيطعاانااهدعب لاق ةمظعلاهوحولا هذه نمرود !ةذهىف هفرمشا-[ىلانعتو
 لغتئافاهريفاذج امندلا كلم نم مانع! اهتمةدحاو لكلا ةمّدقَملاروسلا ىفةروكذملا ةرئاكستا |بقانملا ||]
 كنرالصفةلوةوه و سئل انامأق ب رلاةدامعام أمها حلصالا اوهام ىل!هدامعداّمرابو برلا اذهةدابت نأ ْ

 نورئاكلااهي "اي هاوقوهو مه امندو مهنيدف مها صال اوهام ىلاهدايعد اشر ااماورخاو هلوةوهو لام اناماو

 هناووفاخ دعبا لصالاك مام أوز وساانماهل. قامة قتلك ةروسلاهذ_هنأ تدثن نودبعتامديعأال |

 موانعمو ندنعثام دمعأ 9 و رفاكلا ام اهلوقيامت لإا لهأ عم -رفكت ناد زر وس اهذه د عدوان ىلا ظ |

 مهلاومانولذ ممناكلذو مهلاوماو مهحاورا ىلعمهغسع نه دا مهناندا وموههاذم ىلع سانلا ف نع نأ |[

 رب اسرشب الام بضغلاو ةواد_هلا نمرعشت ساما! به ذم ىف نعطا | ناكح رجالذ م ملاندا ةرمصن ىف م_هحاوراو
 ] هلةوادعلاةياعىفامل دلال هأ عج يصي نأ مزل مسمن اندا لطس وايت دلا له عمجر فكي ناب هماالت نعاطاا ش

 فام ناك ف دكمالسلا هلع ئموم ىلارظناو هماع مدعي داكن الف قاذنا نم دح ا لكمنع فرتع ام كلذو

 نوع :رفكق للا نمدحا ولكتاكأنن دلا لها عم ىلااع وعمم ناكاملا د#ت ناف انههاماوه ركسعو نوع رد نم

 ةروسا هذه ةرو سا كلت ىلعمّدق هناوهوافمطا اريب دئديدشلا فرذنا اذهةلازا ف ىلاهتريدف هملاةيسنلان ||
 ىأرثوكلا كانطعأانا هلوقنأ(اهدسأ) هوجو نمفوملنا كل ذهنعلي زيرثوكلا كلاتمامعااناهوقنافإا ٠

 كبح ةىبنلااهيءايدلوقكوهوظفملاو ةرصنلاهاناهقلانمادعو كلذ نوكفنيدلاوايئدلا فريثكلاربخغا أ ٠
 هلاقهظفغط انماض ىلامهلتا ناك نمو هقاءرصت دة فءورممننالا لوقو سانلا نم مهعيهتاوةلوقو هللا |
 تاريخو ا. دلا تاريش لواشت ظفالا اذهورثوكلا كانطءاانا لاه ىلاعت هنا( اهيناثوزادسأ ىثخالا] ٠

 توف لا. ىلاعت ثا مالك فاخناو دك ناكن يح هلا ةلصاو تناك امان دلات اري ناوةرتش الا
 مهنا دعولاو هل ةراشدلاك كلذ ناكف تاريخا كلت هملا لصي ثم ىلا امندلاراد ف هؤاشبا ىلاعت هنا ةمكس ىف أ

 هيلع هنا ١ (اهثلانو) ةودلاو دايدزالا فم وبلك هيماريصتلب مه ركم هملا لصيال وهنو روشالو هنولدشال ٍ

 لامالاملطا ده لعفت تاكا اولاهو.دنءاوعحا ناميالا ىلا هاعدو ممنايدا فيزواورفك امل مالسلا |

 كيؤاطم ناكن او ا.ةاسن مركا كون ةسوزلا كءولظمناكث او سانل ا ىنغا هن ريصتام لاما نم كءطعنف 0

 تاوعسلا قلائل اطغا مل ىأ رثوكسلا كلانس عا انا ىلاعت هللا لاق فام سفن | ىلعاس”ر كا عمت نتف ةسانرلا |
 كانط ءااناىلاعت هلوقنا (اهمبا ر 9 ماسهتاعا صو مهلامب رتختالف ةرخ الاوان دما تا ريسخ ضرالاو '

 اذهلب اهلك ىسو.هنلا ماكو هلوق ماقم موقي اذسهفةطساوبال < هم ماكت ىلاعتهقانا دس ةيرثوكسلا | ٠
 اذ هريغ ىف ه_وفاشاذااممىلعأ كا ذناكناسحالاو ةسرتلا مازتلانءد_.عهفاشاذ اىلوملاّ ال فرشأ | ٠
 رثوكلا كانيطعاانا هلوقبهاءا هللا ةبطاخم نأ تدثق سفنلا نعزي !ليزيو بلقلا ىفةوق دمي لب ىسعملا ||| ٠
 هنكمي ىح نورفاكلا اهي الق ةروس ىلعةرو سلا هذه مد ةؤسفنلا نءنيملاو تلقا نع ف وانا ليزر انع] ٠

 تائتماالف مهدومهمنعةءاربلاراهظاوملاعلا عج ريفكت ىلعمادقالاو قاشلا فرطكتلا كاذب لاغدشالا ||| ٠
 هللانيدىف نول دياندلا لهأ نا عامسثالاو عابثالا ةرثك كتمامعاودعولا كلت زخافدكرظناف ىرصأ| ٠

 نال كلو نطابأاو باَءلا لاوحاب قاعي ام ناس ىف عرش ةهن رمش اراهظاو ةوددلا سصأ جام هلا مناجاوفا ١

 راملاالا لسلق ايدل بااطامأ ةرخ اللاسبلاط نوكبو أ اءندلا ىلسعازوصقءهءاطنوكينأاما بلاطأا || ٠
 هلاوأ ماظعاف ةرخالا بااطامأو تن ةروسن م دارملاوهوزانل ىلا هريصم نوكسص, مناوهلاو لذلاو َ

 ةفرعم ىف قالنا قدرط نأ ةملقعلا مولعلا ىف تنثدقوت ادؤجوم اروصاهبف شقتي ىتلاةارماكه -فنريصتثأأ ||| |
 فرشسالا قدرطا اوه اذهو هنأقو لت ةفرعم ىلا هتفرعع ل سوت مث عناصلا تفرع لاه نم مهنم ندهجو ىلع عئاصلا ٍْ 1

 قرشأ ىهىتلا ةقيرطلا كاب عركلا هءادكحص عخ هناصسهنا مروهنا قيرطوهو سكع نم مهنمو ىلعالا ||
 هتاقولذ بتا ىمرك ذيهعبت !ممد_-أ هاه لقةروسو»و هلال حرمشو هنلاتاةصرك ذيأد_.ةنيقيرطلا | ْ

 زج 0سم دوس مصمم تعمم وجب وسام جب د جج سمعو ب و دصسسسسس هبحسمسم تسمصسس مت جسم سعر بج سوصع مصصسس هوس رسمات

 17 ديسيستسع يدم دم همس

 ناخد سوو و وج و وو يو ور وع ب م اع
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 ظ ى :رجراج هل باغلا تاذللا نع سغنل ا عتمناف ةيناسثل ةبترملاىلاةراماوهفكيرللسفهلوق امأو حاورالا
 ظ تاووشلاو تاسوسحنا هده بلط ىلا كوع دن ىّتأ ا سفنل نأ هانعورتبالاوه كن اثنا لاه مث حيذلاورهتلا

 | فرامعملاو ةيلاحورلاتاداعسسلا ىهو كيرد_.عريخ تاسحلاصلاتابقابلاامناو ةيث افةرثاداها ةلجاسعلا

 دئاوفهيفنأ ل_عارثوكلا ْانطعااناىلا.عتهلوق ريسفتلا فن"الا عرشناو ةيدبأ ةءقابىهىتاا ةانرلا
 ةئتلاك انام روس! نماهدعباا لصالاكوروسلا نماهلبقاما ةقتلاكةروسلا هذه نا (ىلوالا :دئاغلا)
 ركذ فهلاوح أ ليصفتو مالسلا هءلعد_*حدمىف ىعضلاو ةروس لعج ىلاعت هللا نالف روسلا نماهلمقاما.

 | كلريخةرخ اللو هل اوق (اهيناثأف ) ىلقامو كدر كعدوامهاوق (اهلوأ) هنو. قلعت ءاشاةثالثةروسلا لوأ ىف

 " ]| ةيلءهلاوح أن ملاوحأهثالثرك ذيةروسلا هذه مخ مث ىضرتف كير كطعي ف وسو (اهثلاثثو) ىلوالا نم

 ١" ]|| ركذمن ىغافالئاع ل دجوو ىدوفالاض هل دجوو ىو "افامتي لدم ملا هلوق ىهواين دلايقلعتي اسف مالسلا
 ْ 1 | ْكدئءانعضوو (اهيناند) ردم كل حرسشن ملأ (اهاقأ) ءاشأ هنالثب هفرش هناحريشن ا ةروسف

 ١" ]| عاون أ ةثالثب نيتلاو ةروسىف هف رش ىلاعت هنا مث لركذ كلل انعفرو (اهثلانثو ) .كرهطظ ضقناىذلا كرزو

 ظ 0 ظ سال نءربخا هلا (اهبانأو) نيمالادلبلا اًذهو هلوةوهو هدلب مسقاهنا (انهاوأ) فيرمانلا سا
 1 ظ ثوةمريسغرجام_هواذهلوقوهو باوثااىلامهأوصو (اهئلان) اونمآنيذلاالا هلوةوهورانلا نع هما

 ]| قالا ىلعنآرقلا أرقاىأ كير مساأرقا (اهلوأ) تافيرسشتلا نم عاونأ هالثي أرقاةروسىف هفرمش مث

 ١ ْ ةهصخ هنأ (اهثلانو) ةسن ايرلا عدت هب دان عدمل فها وي ههدح روق هنا (اهنانثو) كير مسايا معمم

 | ةليضقلا نم عاونأ ةثالث اهل تلاردقلا"لابرد_ةااةروسىف هفرمشو برغقاو د: اووهو ةماستلا هن رقلا

 أى امالساهنوك (اهثلانثو) اهينحورلاوةكتالملا لوزن (اهينانا) رشف نماريخ امنوك (اهلوأ)
 |(اهينانثو) ةيبيلاريخ مهنا (اهلوأ) تافيرعشت ثالث هتمأ فرش نان نكي ل ةروس ف هفرمشو رمفلا عاطم
 | (اولوأ) ثاغيرمشت ثالثب تازاز اذا ةروسى هفرشو مونعهتئااضر(اهنلان'و) تانج مهب ر دنع مهءازسنأ
 ا (ىلاثلاو)ةيد ويعلا وةعاطلاب هتمال ةماسقلا م وب دوشن ضرالا نأ ىضدقي كل ذو اهرابخا ث د ذم ول هل وق

 | حرفلا مهل لصعف بت اعاط مولع ضرعت هنا ىلع ديك ذو مهلامعا اوريلان انشا سان! اردصي دئموب هلوق

 ديالفميظع لكنم مظعا اهناكاشالد قنا ةفرعمو هرياريخ ةرذ لام لءءنخهلوق (اهئلانو ) رورمسلاو
 لسا كل: فصوذ هتمأ نم ةازغلا لذ مسقان ا تايداسعلاو ةروسفف هفرمش مث اهباوث ىلا اولسي نأو
 روغابةعرالاةروسفهتنمأ ف رشم اصص تاريفملافاح دق تايرومل ااه تايداعلاو ةثالث تافدب
 مهءادعانوريمهلا .(اهثلاثو) ةضا رةشعفف مها (اميناند) هليزاوم تلمثنذ (اهلا دأ) ةثالث

 هجوأ ةثالثن منيب ذعم نوريصي هعرمشو هلسرد نع نيضرعملا نأ نيب ن انك اهلاةروسىف هفرعش مث ةيماس راف

 ييعنلا نءنول سمسا اهثلاثثو) نيقيلانيع هنوريمسجلا (اهينانت) ميخعا نورين (اهلما)

 اولعو ) اهنان) اونمانيذلاالاناعالا (اهلوأ) ةثالثروماي رصعلاوةروس ف هما فرم مث

 هفرش مثربصلابىداوتلاو قلاب ىداوةلاوهو ةماصلا لاسعالا ىلا قلل اداشرا (اهئثلانو) تاضماسلا

 ءابئدب عفش الدنا (اهلوأ) باذعلا نم عاونأ ةثالثهلف هزمسهلو هزه نم نارك ذنايءزمهلاةروسف
 كلت هملع قلغي هنا (اهتلانو) ةملللا فديت هنا (اهينانو) الكمدل اهلامنأ بس هلوقوهو ةّمملا

 ندا حم درنا,لمفلا ةروسيف هفرش من ةدصوم مهباعاملا هلوةوهو حورذلاءاسر هلال قسباوالا م

 ليا اريطمهلع لسرا (اهينانث) ليلضت فمهدبكل عج (اسهاوا) هج وأ ةثالثْن ءمهرش ىفهنادعا

 || هجوأ ةثالثنمهفالساةملسم ىار هنانشد رقةروس ىف هفرشش م لوك مفصعكمسهلعج (اهئلاثو)

 هنا: (اهثلاثو) عوج نممسهمعطا (اهيناناو) شيرقفاليالنيقفاوتمنيفاتو ٠مهلعج (اسوادا)
 ةموماملا تاغصاا نم عاونأ ةثالث هس دينيذكَملا فصو نابنوعاملاةروسىف هفرمشو فوخ نم مهنمآ
 وهو لالا ساعت ل رت(امنانا) نيكسلا ماعط ىلع ض<الو مبتماا عدي هلوقو> و مؤالاو ةءامدلا (اسهل دآم

 / ا
 ا
 ٠ ١
 أ
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 ىنءائثهخمسدلو كلا انملضفتلا ض# ةرج" الاوا د دااىف لح. .هب اركذلاوةٌوينااو نآرقلاو مالالا ىف ل ْ ١ ؤ
 ئوه»و نم ةراشب همقو بو-ولاو قاقحتمالا لامس : ١

 مزكة تن هناف لضفتلاامأ امه انتم هبه سن لضاملا قا سال | نوكمف هانم د_.ءلال_هفو قاةكسالار دقب | 0 ْ

 ْ قاقدكساال لْضمئ هنا ىلع ل انمطغا هلوق لدامأ فم ان مريغاضبأ لضفت نوكرف هانم هريسغ هللا مركحصو هللا | ١

 |نيده>و نه باوحلا اناق ىناما نم اعيسك انت [لاف سلألقنافادياديازتااوماودل كلذ رعشأ || ٠
 | ىف هناماسلافامل هنا هلع ل_ءادلاو صاصتخالا بيس كملاو كلا بجونءاطعالانا (لتالا) || ْ
 | نوكت ةمالا لاه ضوملا ىلءرثو كح. الخ نمسا اذهاوكماوأننمانانئاطءاذهلاشت النا |

 | سمع ىهو ناءعال ا ىف ةكرمش رمش ىسهفرهللا فةكرمشلاامأ اهيذ بيعالو مول لا ىف كر مشن آر ةلاىف < ةكرشلا نأأ“ ١ | (ىاشلا) هنم اش مكينأ ىتلازو جال هناف كانت[ نآرقلا ىف لاق اذهلف ئاملادمغيال هنافءانبالااسأهلافامضا |

 لب مبدقلا ىف لرثأال ث دحناو نان دهم ىتيصعمو ىتعاطو نام دق هلطضوءاضر نأ ءانعمو ىتيصعم هطضم و د ْ 1

 | (ةرشاعلا ةدئاسفلا) ةيصعملاو طزمسلا ىف لوةاااذكو لازبالا هذ هتعاط ىلء هل ىذا اوه دمعلا ن ءدماضرأ ١ ١

 ْ اهناونوك نأ لمتع ءاّمالا نأ (لوتالا)نا ضأ هم بهسلاؤرئوكلا انس تالقي لورثوكلا "ل اديطعا لاق ٠ْ

 1 اذاهلىدهملا نأ ةداعااىفو كة -نودهنال« امي االءاط ءاكلقحت ىف هنكلارثوكناكمراو تاغ ىذلا اذه ا 00

 ا هنالءانيبانارقلاو امندهنأل كاثطءارثوكلا نمءاطعااهف لاقامنا لون نأ (اهسماخو) 0 ١ ١

 1 نأ رئوكسل !كلذ نم مظعالا نأالا ارثوكت ناك او ةبط م تلنام عجبا لوب هناك (اهسداسو) ئد | 1

 || نس الذ قدعلا ىلعرفطااؤ قابل اركذلاامأرث وكلا اذهةمدقتلاب كانماعاانافرتب اكمهخوارفظءقأ] ٠
 ْ تبدحو 1ىناف ةدايعلا هءيرقاغاا لسو ىل دبعاف ىأ ره او لان كن لس ةعاسؤنل دعبالا هواطعا|| ّ
 ١ رقي اك ههخ ريصتف برس ذةف د: -١1ثي دحلا ىف ىوراذك هبات سم ةوعد ةضدر ذ لكدعي نأ ىرك ىلع ظ 0

 ْ ةراكلا ع نءلعوذةغللافووهذرثوكلاامأ كائطعا انا ىلاعت هلوقري فتى لابلابر طغامادهفءامنالاوهو | ٍ ١ ٠

 || ريثكلاددعلابىأ رثوكس بات لاق كيابآميرفسلان اونإ عجرةسار ءال لق ةرثكلا ف طرفا اوشو | 4 1
 ظ ثمكلا لاه ثوكء اطغل اريثكل الج رالاقيو | ا

 ١ (لكوالا) هوجو ىلع هيف نورعسفملا فاتح او ةغلا رثوكلا ىعماذهرثوك رثكو عام ذارابغا لاشي 1

"5+١ 
 هى دوس صستو منه رويسسس# ١ 9 د 3-3

 | (ةغسانتلاةدئاسنلا) سانلا نمو السر ةكال نم ىئطصد هلل اًدهسق ن ة:لافاك ةئشااوراسخالا ضم

 ' ىلءقباسداشرالاو فوده ءاطعا نا ىلع دبا هور او كيرل لصف امناب' لاه مالا سطءاانا الأ لاق 0

 | فص ىف ةَرْوَمَنوكمال قلقا ةةصو أ: فص هلانتعاطو هتف صان اراه اطعاو كلذ كن وكمال فكو انناعاطألا

 ىقعءاط هيضريابر د.عاال لاق هنأ ىطساولا ع نعلن اذ-عاو قلاناةفصىفقاا1ناةف دوهرئؤااامعاو لاا '

 ةريثكمأ |تاريخلا هذه ىعدرث 0 اوف همشا لضفتلاب هناف“ ءاليغألا ماو ةلدهُتت نوك نأو

 لدهش ىلع ةرتلا ىف عرم ؛اذاميركلا نأ (امهدخأ)

 ْ ردم هنافق اقمتسالا ينسنوكي ام نأ (ىناتشلا) اسهيفديزيم ول لكن اكل اهلطال هنارهاظلاف لسْضمَملا

 1 ريثكل و ليلقل ىف لمعي ءاطعال انو هءاتبالا نم ماقلا اذهب ملأ“ ءاطعال نأ ناس ىف لق (قانلاهجولا) |

 | كلا هننا ءانتآو ىلاعت هنا لاق يللا[ ئشلا ىفالا لمعت د الفءاتمالاامأ ىدك ًاواليلق ىلمعأو ىلاعت هللا لاع | ١ ظ
 لاح مظعت مفي رثوك لا ءذانطعاانا لو قفاذه تن اذا بصاما ل.سلاق الاوالضفانمدوادائدت 1 نقلو |

 أوهام ةيسنئارقطسا لدلقلا# ءودلاكض ول اذه قع (اهدحأ) هودحو) نم ملسو هياع هللا لص دنت

 ْ روك ذملا اذه نم ممطعا ىهءاشاةراشناا نمفش وهف ةفيرمشلا تا رماو ةماعلا تن اجردلا نم كلزخ دم 00

 ااارثوكماملا مهن ناك اذاف ماعطا | نودارندلا ىف“ املال زد قات كفن ىلا زاب ٍِ وكلا نأ (اهيناب :(

 : لوي ىلا هناك (اهعبارو) ءاتياةنللا يعنوءاطعا املا ميعننأ (اهئلامثو). ميعتلارئاس يكف

 هلىدسهملا ةمظءىلا ةيسسنلاب ةريقس ى هى: ةريقحا م الاقي هنأال اةمظع تناكتا و ةيدهلافاماقع ناك

 ارثوك لت اضفلا نبال ونأ ناكو # بدط ناو ضني اير شكت نأ و

 سس ار ١5



54 

 [ليعاءذهو باكلا عش كلذ دنعو ةيئاسنالا سفنلا بتا رك ذب رهالا مخ مثقلفلا بربذوعا لق ةرونس ىف

 رارسالا هذه ةفرعمىلا لؤقعلا دشرا نمناه سف ل .صذتلا ىلعةر وسل اهدهريسةت دنع اهانصفت مدتيامعا

 اهيداريةراناناةلكتا ىهرثوكلاكلانيطع اانا هلوقدىف (ةيناشلاةدئانفلا) ع ركلا باك ةعدوملا قي زشلا

 عمججا ىلع ءلنكميالف دح او لال انا ىلع ليلدلا لد دف لوالاامأ ميظعتل اهبدارب ةرانو عملا
 دير اذاالا

 كلارا يداربا لأ سني نوم ةئملاءامدنالاو ل. اكممو ليريجو كن الملا اهلمصحت ىف سم ةمطعلا هذه نأ

 تاك اموهلوةنهداوااوهود_باّدما نم ناهس |بر ىءوم لاهو ممن الوسرم-مف ثعباو اير لاف

 دما همسا ىدعب نم فاي لوشربارمشمو هلوق ىف جسما كي ريشبو مالا ىموم ىلا انيضقذ !”ىبرغلا بناس
 ابجود بهاولا نال ةبطعاا هما ىلع هس هسفف مظءتلا ىلءالو# كا ذنوكححص» نأوهو ىناثلا امأو

1 * 

 . || ىف ةمهلاو كانياطءاانا ىلاعت هل وقى باطاتا فاك هءااراثااوهه4:ةنوهوملاو ضرالاو تاوعسلا

 || بوهوملاو هنم بو هوم لاو بهاولا مظن«ب ظفللارعشا ماو ةرثكل ا ىف ةغل امم ادمغي اموهورثوكلآب ىعسملا ءوما

 7 | لملق تناكنا رةيدهلانا(ةثااثااةدئاسغلا) العا ام فب رمت نمهانواها-اامواعهمظعاام ةمعت نماهاامف

 : | دبع ضعبل ةاغت ىراذا مالا كل: ناف كلذاو :وطعريصت مالا ىدهملانم”لماو اهنوكس دس انكل
| , 

01 

00 

 || ىدهاا ئءاهرو د_ىّنال لب ةمظعاع سفن ىف ةيدها !ةذانالالانهظعام ارك اكل ذ دعي مارك الا لءدس ىلع

 | نماهرو دم بيس اهنكا ةرثكلا ةياغف هسسفنف ناكناورثو كسل اانههفةمظعامنوكب جو يلظلا
 1 ظ هنا ىلسع ةلادةمي رقدينرق كانط ءالاهال هنا (ةسعبارلاةدئاهغلا ١ الأكو ةملغعدادْزي ثالخنا كل

 ناو اًضوعدخا نافدب وهوم ع+ رتسس نأ ى نب الارو ب هنا ةفمش ىف بهذ.« نمّنال كاذو اهءسرتسال

 ا[كف ىو اباطشم هم ناط مانا رائد فلأ ىراب امي شبه ون*نالعوج را'كلد هز ل ىلدق

 ق> طاقسا هندئافورعلاوةالسصلا هم تاطرثوكل كانط ءاان ا لاه املا: وهف عوسرلا و - طقسءاطعءاف
 اناكنا هلءلسل اود كأتلا دمغي كل ذوأ دّمملا ىلع لعسفلا ب هلا (ة ماسلا ةدئافلا) عوجزلا
 ركذاذاف هةعربذ ا ذاعهنا ةفرعم ىلا اه اًمشمريصت هأب هلع هنا ىلدعلا فرع هنء ث دا مسالا ترك ذ

 || ةماشقلا فرعتانهه نمو ةببشل ا ىننو ىرةصلا ىف غابأ كلذ نوكمف هقوش 1 قشانعلا لورق ل_قريلتا كلذ

 ||| كللالوق انلوققةامتو ىم_ءتالراصبالان اف لاهو لاحم ةماخترثك | هتافراصدالا ىم_ءئالاجنافهلوقىف

 ايإقاولظعا مأ هيدوعوملاناك اذا كلذو ل سهأب موقاانا كفك انا كل.طعا اناا هل نوضنو مدعو نا ميظعلا

 تسول لاكذل وزيذ ف ميلظعلا لذكتملا ىلا دئسا اذاف هرءاق ولاىفكشااثر ول ةمظعت هب ةعاسملا عمت

 / كلذر اصاناهلوةوهوأ دّدمملام3_ةاملفهب ةماسملا عضتاسأق ماع رثوكلاّن ال بابلا اذه نم ةعالا

 | فر له ارد ص ىلاعتهنا ةسداسلا:دئافلا ) ةهسشلا كل اعفادو كشااكلذلالب نه دانسالا

 |ةدئافلا) ديك أتلا ف غلاباذا ف يكف فال ا نءنوصم قداصاا مالكو مسقلا ىرجت ىراسلا دك أنلأ
 | ىضاملاىف الصاح ناكءاطءالا اذه نأ ىلع ل دب كانمطعاهلوقثال كمامعذس لة, رلانطعالاق(ةعباسلا
 ىضذةم بناا ىم سمازيزعا دنا ىذاسلا نامزلا ىف ناكن م نأ(اهادحا) دئاوفلا نمعاونأه سف اذهو

 (اهينانثف) نطلاوءاملا نيب مداو امن تنك مالا هلعلاه اذ واو كل ذكري ديس نم فرمثأ ةحاملا
 | ال_صاس ناكلبن الا ث د !ىهأ سدلراةفالاوءانغالاوءاةشالاو داعسالاب هبا مكح نأ ىلا ةراشا اا

 لمميفيكق دوجولا ف كلوخ د لبق كتداعس باب سأ انا يه دانا لوقي هناك ( اهثلاثثو) لزالا ف
 لحال كلاناضفاموكانرتخاام نغ لود ىلاعت هن اك (اهعبارو )هب دويعلابكلاغتشأو ٌكلدو>و دعب فرخ

 | ناس>الاو لضفلا دّرعع كانرتخاامغنالد هعاطأا ىلع كمادقا د_عبالا ثا طعنالنا بحي ناكالاو كة ءاط

 ةلعلالدر نم رو هلءلال لبق نم ل.ةمال لاو ةالصا هلع هوقىلا ةراشاوهو بجوم رعغنءكحا ا انم
 رعشال كا ذ لافول هنال عمطملاوأ ملاعلاوأ ىئلاوأ لوسرلا انمطعا للة بل وكانيطءالاف(ةئماقاةدئافا (ّ
 || ىهلبالصأ هلعب ةلاعمريغ ةطعل ا كل نأ لع كانمامعا لاهاىلف فدطولا كاذب ةالعمتعقو ةمطعلا كل” نا

 ص
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 ا ل ل هللا لص هللا ل وسر لغة ىرتاكق لا عاب سو

 ضرالا رمعلا هل قافف ىدوه مرت أو اوى سأب الاهحص تريسذ سانلا بر سابلا بهذا لاهو .هنمقرتملا)

 دمل :رك ورع انمءاملاهلر ذو ضرالاوءاملا نيبامقرذ ىلا ارظنذا مءامسلا قوفر هةلاهل قافف ادهم مركاو ١

 ىنوم مرت اودلظي مامغلا ناكف كلذبا د م مركااذكو مامغلا هملع لاظنان سوم مرت اوانومع دل : ا

 هللا باقو برغلاو قرمشل اىلا هرون لصو ىذا مب طعلانارقلاوهو كلذ نم ممل ءابأ دهم مرك أ !وءاضدسلا لاا ْ 1

 لايك ثدهسو انوع رسم ف رمصنأف نينا. امعت 0 را اوانادعت ىسوماصع

 ءاب هرج | ةاشل ا حمم( سا وه ناكو نال ديد- لأ مسم اذا دوأ د ناكو هيامعصأ د وهدي فراخحالا تعسود واد عم

 كلذ سحب همرك اوقوملاءامانمالسلا هيلع ىسنعم : او قاريلاب ادمتو ةروثحن ارطاايدو اد مرك او ترد

 :أسصانأ ىور ص ردالاو هكالا ا رباو هنربسخا هيف ةمّقللا عذوا !:ةموعملاة اما ايد وبيلا هفاضا نيح

 نصفي هللا لوسر اهيلع مسخ لسو هيلع هللا ىل-هلو سلا ىلا كااذ تكّتو ءاصرب تناكودهتن اءا ارتضاملا 0

 اهد ول يا دا اج ميلا ةقدج تيب يسوم

 هريخاف لضفلا م أعم هعهافشاام فرعلوسرلاو موس قسانل ا« فذعام فرعي ىسعناكو اهناكمىلا
 ىف هأرو ماني لوسرالا بأ اذ لغو: سمعا درسا تدق تاق ناباساسأوكاذا سابعلا لسا ظ ١

 نا.ماسلءو هتقو فرموعلا ىلصف ىلع ىرخأ ةيم اهّدرو ىلص ىتحاهدرف سعشلا تب رغدقو هينتاف ىنعر# 2

 عفس مكي أل امذو هماكبو هسأر ىلع فر ةرب لعق هداوب عش اريط نأ ىور دم - ىف كلذ ل_هفوريطلا قطتم

 ارهشة و دغ هريس ناولسم : اوروهثشم هعم بذل مالكو اهدلو ايلا ددر ا لا ةفان لج ر لاتذاه داون هذه ٍْ ١

 ةقان نم هملااوكّش دقو هن“ ىف ديرب نم ىل هلسرب روعي هراج-ناكو ةعاس ىف س دقملا ب ىلايل ا

 لصواإف ىساونلا ضعي ىلا  ذاعم سر وهف تمضخ هنأرالف اهيلا بهذف اهيل نوردقيال ىمناو تاغ اهنا ١

 دانا اكو ص.ص,تف هللا لوسر لوسر ىنا لاهو مدةَدَف عرين ار هن لو كالذ هلاهف ماس دسأ ا ذاف ةزافملا ىلا 1

 ىودح ثلا نوال لانو بشل ىنارعألاءاس يسر مال لاوةالسل! هيلع دنحناوداقنا دكا ا 000

 ودعت تع-رىبارعالا اهاس راني ةدسطلا لكن يح وهتلاسرباف ردم بضا | ماك بضل اذ هني نمؤ»

 تك انراغلا ف يدم |بةع ةدللا تعسل نيحو هقارفل هناا تنحوةلافكلا نمه_د-رخا تح

 ىمدحت نأ نمرثك اهنا ردعمو للدقلا ماعطلا نمريثكلا قلإلا معطاو هنع تب لف نيتساذك ل ديمدلاةقاتتي

 تنطلق وف نمو كنمو مهم ايس ديستلا نمان د١2. اولاتن هافامص ا نيذا | ىلع هللا هم َدق اذ هلذ دعو

 وهرثوكلا(سداسلالوقلا )رثوكلا كانطعاانالاةذارثوك ىلاعت هللا اه. مس نأز اس كل ذك هةلاسسر

 لوقا ىبر تاملكل ادا دمرصلا ناكوأ لق مالقا ةرصش هش نم ضرالا ىفام نأولو ىمتالءلئاضفو نآر ملا

 ريخت وفد هناو غو ةرخ ٠ الاوان دلاريخ لصح هي نافريثكل اريلا ىرمعلوهو مالسالارثوكلا عب ان ٍ ْ

 تود نمو لاه ةفرعملا نمهسف دي الاموأ ةفرعملا نعةرابع مالسالاو ال فدكسسو :رخأ الاريخو امذدلا 1 ا

 مالسالاب هصيخ ل لبق نافرو تححلاو هذاريثك اريخ مالسالا ناك اذاواريثك اخ قوأ دفة 1 1

 0 هيفلسالاك مالسلا هلع نإكف ل

 انف ةمايقلا موو ةعامشلا لويقما او ىسعىرشااناو يهاربا هلال لش ةوعدان الاه مالدسل او 0
 هنمانركتتأوجروهدالا“ ى' نمنع او هيدي مارال 2 الا عم ءنوك 0 : 3

 . رولا ل 1سنوات رغوجا ذات وكل نأ وجربوالا“ ى' 2 ا ارهظام ٍ 1 ؤ

 00م ع حسم جسما | -

 اكزك ذو مهردتماف غفر دتام لاثمأ هئالثانلا عفري م باس>ريغب ةئلسا نول دمف علا ىتءالوقاف 2

 لاه دعلو سا: ٠ نم ديا اهلش دينا ىلبق هنا ىما نمقرفثالن ن اةدما لاق 0 الار افرك ذ 3



 هنازبخم ىلع فق
 ١ ل

 مكس ه عرش لوص ىلع معرسأب ن رتخ مهتم ١ ليع انك الس وهام ىل اديس أ لك لصنا قلللا ىلعةحر |(
 ٍ ةما.قلامولءاج هنأ ىورب هن (ا.هدحأ) زنيهجو نم "لدضفلا مقالنا ىلعةجرةعيرمشلا عورف ىف نوذاتخم ٍإ ْ

 ٠ فولالا هعمو هنماءاذع نم ملاع لكبءاسعو نالجرلاو ىلجرلا هعمو لوسرلا َىعاسعرف هما هعمتيو ىن لكب

 اًضرأ نوكم يل املا ٠ نكلا ءط# مهضءيناكنا ضعبلالوت ىل_ءوأ داهت-الاو طاع قحسالاة كم نيد :

 1 ةمانى م يل | ةلزخملا اهنالرشكل ارينا ماك شالو: ويتلاوهرثوكلا (سماسخلالوقلا) نوح 1

 53555 و بوواس هدم ميومسجم

 حشا

 لام لسو هيلع هلت ا ىلص ىبذل نع سنأ ىور ةنا فرم هنا فلختاو فلسل ا ددع ضر ف#سملاو روهثملاودرأ

 امتاةفرذذاك جانا ذاق ءاملا ىر حم ىلاىدس تبرضذ فو اواو بابق ءاتفاس ةناسا فارم تدأر
 اهلرضخ روبط همف ل سعلا نم ىلحاو نبللا ن ءاضاس دش سناةياور ىفو هللا لاطعا ىذلارثوكل ا لقاذه
 ارثوكر ماا كلذ ىم«امناءاءلو ناوض مرلاب زا ءاملا كلذ نم ب رشوريطلا كلذ نم لك نم تضاا قانعاكقانعا
 نم هفوالا ناس ةنلساىفام هناىو هراك ةنملاراهشا هيمن اهئالو ًارمخ اريشوءامةنلارامارثك أ هنالاما

 ه.ندعور مهنا مالسلا هيلع لاهم ىلع عفانملا نم اهيفامةرثكلوأ اهنمنويرمشي نيذلا ةرثكاو ارابنر ب رثوكلا |||
 لوقلا اذهنيبقيفوتلاهجوو ةروهشم هفرامخالاو سوح هنا. (ىناشا!لوقلا) رك ريخ هض فر ||

 ْ نوكيف ضوملا كلذ نم ليسستامنارابمالا ل_هلوأ ضو ا ىف بصي رهنلا لعا لاق. نأ لوالا لوقلاو

 88 هباعنم ىلعادر تازئاممنا ةروسلا هذهنالاولاهتهدالو ارثوكل (ثلانل ا لوقلاو) عسبنملاكض وما كلذ 1

 : تبيلا له نم لق كرطتافنامزلا يم ىلع ن وق الست هبطعي منا ىعملافدالوالا م دعب مالا هلع 1

 [أارتابلاكءالعلا نمرباك الا نم مهيف ناك رظنا مندي ايمي دحأ ايندملا خل ة عا ب نم قدي لو مهن« ىلتم ملاسعلا ع
 ٍ 1 ما ءانعرثوكلا (عبارلا لوتلا) مولاشماو ةدكزلا سفنلاو مالسلا مهلع اضرلاو يطاكساو قدانلاو ظ

 0 ْ || نورشنو سو هيلعءقا لسدقلالوسدرك 3 نوبي هو ل.ئارسا بانك مُنالرثكلاريخلا ىرمعلوهو ٠

 ةعب رمشلا ىفنيفلةةعدقلاةفرعم لوصأأ ىلعنيقفتماوناكمادب الا نأ هسشنلا هوو هعرش مالعاو هن 2 .دران ١

 ءامسالا نم فلأ ىيتمددع ىل_ءءاذعلا ضعب ىشمد دعديزباعرف لوسلا دنعنوعمدف ريكا ١

 نونوكرةمالاءذ_هءادلعو ىسولا نمةذوخأملا صوصنلا مسهءامتالن يد دهم اولأكم مهنا ) ىنانألا هجولا)

 "007 !للصتدق اًةخرعم ف رسفلاكو م ىلد نامعالا رطشوهو هللا عاطا دف لوسرلا عطب ن هلاهادهاو

 دافتس دشن. ةوبناا ةفرعم تلصح اذا مث هةءكسو هتردقو هلعو هللاتاذ ةفرغم اهمّدعَتي نأو كب ال مثلا ||

 طا اناوسراممهضعب لوق ىلع ةيئادجولاو ةيريخا تاقصااورمصيلاو ع ترا كاع نلوم طعام
 ىذالوهو ناقل ىلا ثوعبموه ثرهدعب ثوعبلاو ءانالارئاسوب روك ذلا هلال ةبنل ذهن رقوالا |

 انهه ركذنلو ىدتو دعت نا صرثك أ أهلثاضنو هس ىلع عرشلا دوروزو الو ءاسن الا لك ىل_.ةرمدف ١

 باكو تاسلكديد نم مدآَق لف ىلا عت لاهت ام ىل_ءتانكن اك مال_سلا هملع مدآب انا لوةنن اممم الق ١

 فرص لافاك ةة.ص ناكى موم باكو تانءاكب هير ميهاربا ىلا اذاو لامامىلءتالكتاكاضيأ ريهازرا

 مدانافاضيأو هبلعان مومو لاهم لكلا ىلعن عوملا باكا وع هناف مالسلا هيلع دجت باك امأ ىمومو ميهاربا 1

 ىدحتامنا مالسااوةالصلا هملع دهتو ءالؤهءاممأب ىنْؤنأ لاف ةروثنملاانمسالا ىدحت ان !مالسلاهسملع

 لهذو املا ىلءهتنرغس كل م5 نايدمركا قنا ناف مال.لا هيلع حوفامأو نس او سالا تهقجا نا لق مولع ااا[

 ةمركع هعمو» ام طش ىلع ناكمال لاو ةالصلا هنلع ىلا نأ ىور هنم مظعأو هام لسو هلع هللا ىل_ص د ةعيف ْ

 راشاف قرغيالو مسلفرخا الا ننامللا قوه ىذلا ا كلذ عدافاهداص تنكنكل لاق ل-هج أ نإ

 نبد_## نع كلذ ن» مظعأ دعمت ىف لعفوامالسوا درب هيلعراسلا لهب هاربا مرك او هناكم ىلا عرف
 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلا نأ ىئتلمف ءاكى دل قرتداف راثلا نم ىلعر دقلا بصناق الط تنكل اق بطاح

 055 1701 ا علال تا 0-00 ا هم د هنن تدل عع هه سس سس سس سسك

 مهو

 ١ لسد مالسلا هيلع لوسرلا ىدي وبر اص ىّهح حسو هنأكم نم ه- ءلاراشاىذلا ردا ماقناف هسلا لوسرلا

 ”ىهذل ا سهأف هناكم ىلا عجرب ىتح لاه ذ هك فكي لسو هملع هللا ىلم”ى اهل لاف ةلاسرلاب 0 ١

 تا د حت عسب
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 ١ أ ١ ةدوملا هدم لوزن لاس ىف ءاطغا هلاةقيقلسا ىلع لاسقبنأ مصيالف اذعا ناو كلذ نال انس دقام ةقشلما ١

11 

 نوكينأ ب صفرثوكلا كل ذءاطعا دق ىلاعت هنا ىضتةي رثوكلا كلانس طعااناهلوةرهاظءالعلا ضعي لاكو |

 ٍ "اسو ضوملا امو ءاد _عالا ىلعةرصنلاو يكشا ركذلاونآر ةلار ولا نمت هانأ 1مل برقل١

 نأالا عقاولاكوهذ 8 هللادعو مح ه تدل ام ناله مف لخاد هنا لاق .نأزاحناووهف تاو“ 1 ندعم

 أ ىبسلا نأ عم ةعبضلا كات ءاطعا هنا لاقي نا مصيال ةعضرريغصلاهداولَرقأن هناي هنعب اكن أ ن نكمو ذك

 1( لئاستناالاق (رمغاو طر رالصف) ىلاعت هلوق . « لعادتناو ف -رصتالاله نوكيأل لاما كاف

 ةوعتلا دنع قن اللا لمة نافةالصا ١ ىهالاوقدار نا (لوالا) هو>و لصف هلوقىف (ىلوالا هلمسملا)

 شط ميظعتلا نع ةرابعركشلانا .(لوالا) هوجونم (باوهلا) ركتاف ليلو ل_هقلاق لفركشاا
 او ب وس تاع نإ ينم هج (اهدحا) ناكراةثالث

 اوهام ىلعو ىناهملا هذ غ ىلع هلةتم ةالصلاو هل عض اورو هم دي ناوهو ىلمعلاب (ثااشااو) هعدتتأ

 اركشاف لاهولهنا (اهناناو) نسا :الهلاب مالا ناكف:دانزوركثلانرهأ ةالاانرمالافاسهتم دير

 ةالصا اامأ هم_ءنلاركاش هلاعماطم هيربافراع» ىمأ لو انسناتكلا 1 اشناكام هلام_هون وكل ذناكلا

 ا لاق ال ملا« مام لونا هنا (ثلاثلا) نامعالاالو باكل امىردت تنك ام لاه ولان اهقرعاسمنا هتاف

 ْ ليربج ب رض مرثوكلا كانيطعاانا هلا لاقفءوضولا ىلع تلو ىلها ف.كعال_ىلاو ةالصلا هيلع دس

 هناكف ةلاسرلا ىلعرثوكل اانلمحاذاامأف لصف كلذ دنع فل قف ًاضونةرثوكلا ءام ع.ذف ضرالا ىلع هحاني

 | لصف(ىناثلالوقا١) كيرالصفةالسا١اهذرمش او تاعاطلان قانا "سو كل سفن يهأتاةلاس رلاكديط عا لاقت

 : اهوحو ل هت فوق ءافلاةذئافقاوزكات لوفلا اذه ىلعو ةمركعو دهام لوقوهو كيزركاف ىأك يرن

 أ بيتعتلاءافد 37 رملا نأ (اهمنانثق) ىغا رثلا ىلءالروفا ا ىلع بخ ةمعنلاركش نأ ىلءهسنتلا (اهدحأ)

 ارز لطفا ىلصا د## صخ هنامت نوديعبلالا سثالاو َنلسا تقلخامو وتب ءرّرقامىلا ةراشالا اميه

 ١ كملعف ىأ بصن اف تغرذا ذاق ل لاف هنالو نيقملا كمت أب ىت>كيردنع او هوقرهو ةغلابم ديزمب بلا اذه

 ل لوقلا) كلذ بسةعركشلا ىفعرشت نك يلع بححالا كلا ىتدعن لوصو دعب فيك :ىلوالا بشعىرخاب

 |' لبق لو, ىلابعت هن اكريدقتلا اذه لع“ افلا :دئافوءاعدلا ىه :الصلا نال هنا عداف ىأ لصف (ثاانثلا.

 أ دبا ناكمنال كلذو عمة عفشاو هطعت لس نكل كل اوس دعب فيك رثوك لايك لع اناذج ام كئاعدو كلا وأ
 رخاوةلوقف كسل عرمشلا فرع ىلا برقا هنال ىو لوتالا لودلا نأل-ءاو هما مهىف

 ١ راو هلوقيد ارا نأ(ىفاشلا ل وقااو)نديلارخوهدا اراانأنيرسسفملاةءاعلوقوهو (لوالا) نال وق

 اليقتسا اهانعمءارفلا لاف (اهدحأ اهوجو هيفاورك ذ غاه د عبو اهيذو اهلبقاما ةالصلا نعت لع

 ومس 2-0 اوس

 هملع ىذلا لاق ةروسلا هده تلزتا ل لاه مالا هماع ىلع نعةئابن نب غسمالا ىور (اهينانأو) ةنلمقلا |

 الدال تم رت اذاذل ىعأب هنكلو ةريصتب تسل لاق راهب ىفمأ ىلا ةريعتلاءذهام ليربخ مال لاوتالعلا
 هيدتال او ةالصوانتالص هناف تدصساذاو عوكرلا نملس أر تعذر اذاو تعكر اذاو تريك ذاك دي عقرتشأ /

 ىور (اهئلانو) ةريبكت لكد نع نيدملا عفر ةالصلا ةئرزو ةلر زئئث :لكل ناو عيسلات ا وهلا نيالا ١
 .ةالمصلا ل بقنيدءلا عفر لاقوةالصلاىفرعتأا ىلع نيدءلا عضوبرخلا اذهرسفهنا بلاط نأ ىلء نع : ْ

 ١ نيد_ءقادانعمءاطع لاه (اهعبادد) عشاملا عضاخلا ةداعرمنلا ىل_ءاهعضوودئاعلاريمتسملا:داعا 00
 مقرا ءانعنا «غاالاهام ملا ى ملا ناىلسو اصلا. نعفكور (اهسماخو ) 51 ارو دي نيتدصالا 0 ظ

 | ميدل لاقيردصلاوهىذلار تلا نماهاكل 'وهقالا هذه لصأو ىدح اولا لاه رد غ ىلا» اعدأ ا بن هع كي دم 0 ش

 هباضاوه عضوملا اذه ىفرعلا عمر دصلا ىلعا نم موقلطاو دس ثمحح هردص ىف هر همَتالرَكلا رعبلا ١

 | نيا لاف هلمقلا لامعا ن نع ةرامع هنا« اًدذلالوقامأ و هنم كا ذباصأ اذاهتطنو «سأرلاةءاكرفلا 1 ٍْ

 انيجتفتلبالو ”لبقلاء ازاي 00 0 ا هناا "ىفا رعألا| .



 نأ

 ةوسلا ةمعنل ا هذه رك ذي نأىلاهت هنم نسح مرجالفريفغا | ملا اذه لثع فدك فءاكتل اد غلس نع
 لضفا ةمالا قاضتابهلاف همفىتاا ةريثكلا لئاضغلارثوكلا (عسانلا لوةلا) رثوكلا كل انطءاانا لاسقف
 ديسلارت وكلا ةغالا حادتض ىف وردا رثك ابك«ناكاذ ارث وكلجر لاقي ةلس نب لضم ا لاه نئالا عت نم

 رك ذ كلانعقرو هلوقىف ءربسة:ّرمدقوركذلا ةعفررثوكلا (رشاغلا لوقلا) رئوكلا كانشعاانا لوقمذ

 رثوكلا لج بج وذ معأ نسما اانا عفنناكسف ءالقعلان صو عفرلعلاب عافتتالاامأف لقاعااو مسببا
 مهما ىلا هقلْح نسح غلبو مهم كب ومهدةعلعدلا ولاكب ناجالا ناكك ل ذكمالل ا هماع ناك و هلع

 دومحملاماقماوهرثوكلا (رشعءثلاشا!لوقلا) نولعئالم حاف وق دها مهللا لاق هنش اورسكانل
 رئاكلا لهال ىتعافش ةرخ الا ىف لاقو مهبف تنأو مهبذعيل هللا ناك اموايندلا ىف لاسقف ةءافشل اوه ىذلا
 مول مال ةعافش قوعد نأ. ىناوةباتسم ةوعد”ىن لكلا نا ٌمالسلا هلع لاه ةربره ىلأنعو ىتمأ نم
 ةيفاواهرصق عما ال كاذو لافةروسلاهذهوهرثوك]!نمدارلانا (رسشععئارلالوقلا) ةماقلا
 ىلءرثو كل ا اناج ادا انا (اهلوا) هوجو نمز ملا ىلع للة ثم امال كل ذو ةرخ ال اوانثدلا عفانم عمم

 هلاقي اطمعقودقو بسغلا نعارامشا اذه ناكل لا عاطقنام دعودالوالا ةرثك ىل_عوأ عامتالا ةرثك

 عقودقو رحل | ىلعردّقب ىتحرقفلا لاوزىلاةزاشاوهوركغ او كيرلل_صف لاه هنا (اهناناو) ازغمناكف
 ناكفريخاام ىل_ءمالاناكورتب الا ودك ئناشنا هلوق (اهئلاثو) بيغاانعا رامخ ا اضنأ اذهنوكمت

 هرزةتاغانأ رقلال م6 ىفزاعالاهجوررةةن» رغص عم هدضراعم نعا وزعم منا (اهعنا 2و ارم

 زاعالاهجوروظامو ىلوأنارقلا لك ةضراعم نءاوز! نيف اهرخم عم اهتضراعم نع اوزعام مهمال
 رّرعَتو عئاصلا ةفرعمو دسحوتلاررَةتدةفةؤينلا ترّرقتاذاو ةويثلاترّرقتدةفدوجولاهدهنمابف

 ةرخ الاوان دلا تاريخ ع-.جرّرمن“ امسشالاهذهترّرقناذاو هللا مالك ن آرقلا نر رةنو مالسال اونبدلا

 ةروصا|ىف ةريغص تناكف دصاةملا عم تابثاب ةمفاولاةبوةلا ةرمصتخلا ةذكتلا ىرحن ةيراج ةروسلا اهذهف
 لك,ىهن زم اهءةدحاو لكن أ ان. دقو تانآث الثامن | ىهو اهريسغل تسل ةمصاخا ول مث عما ىف ةرتبك

 نمدارأان روكا نأ لمتحف ر ,وساارئاسف دج وال ةصاخلا هذه وزة اهعومعع وز ءان جانا نم ةدحاو

 نوأ معذل اهده ضعب ىلعهي الا لج سدلق: رثكلا ةرثكلا ل وانتر وكلا اظفاّنال سانعنءانعلوقثملا

 لام سابع نءانعلوَقلا اذه ىورا-اريمج نيد .عسن ا ىور لكلا يلعاهلتس بوف قا ا ىلع اها س نم

 هاباهلثاءاطعا ىذا اريثكل أريذتا نم ةءل١ ىف ىذا ار هلا دمعس لاسقف ةنلاقرمهنانوعزاسأتنا مهذب

 8 وو

 |١ ىها_ناك ا ذاف طةساابولو ةءاسقلام ول مال ا مكي ىغانا ىناف اورثكستا واسانت اوك انتمالسلا و :الضلا ةملع

 || ةمسسملا ةمعتلا كال: هركذي نأ ىلاعت هم نش ةفظعلا ىلءاضفلا هذهادمم ىلاعت هللا قزران ا فرست ارثكلا

 ايلئاوهلعلانا (اهدحأ).وبولىلوأ اذه ىلءرثوكلا لوو اولاق علا هنا (سشعىدالالوقلا)

 || مبالغ دز برلقو لاذ للعلا باطي هسمأ واعظعكماءهللا لذ: ناكو ملت ن كد للام كاع لافريتكلا

 || معن ىلع رثوكلا لم نااماانا (اهبناثو) ارعثك اري قوأ دقف ةمكذلسا توب نمو لاقف اري ذك ارهخ ةسككسا
 0 / لج بحوف اهاطغا هنا الا مطعمسس ةنخلا معن دانيطعالاه هنالزئاجره_غ لوالا اواي دلا معت ىلعوأ 5 رخالا

 ١  [ألعلاف :لخادةوينااواعلاوهايت دلاىفهبلاهل ءاولارومالا فرمشاو ايئدلا ىف هئلا لضوام ىلءرثوكلا

 ١ ]| ىذلائثلاورخاو كيرا لصف هسةعلاقرثوكلا كاطع لاف امها (اهئاانثف) لعلا ىلع طفلا ل بجوذ

 ظ 0 الهو نوقتافاناالاهلا الها اودذدنانال ها !ةروس ف لاه كلذاو ةفَرة ماوه ةدانغلا ىل_ءامد22«نوكن

 ا 1 اوقف بسقعتلاافّنالو ةذاّمغلا ىل_ءةفرهملا نيتر وسلا ىف ماه ىفد_.ءافاناالاةلاال هللا اما ىف'ا هلط ىف

 (|| لوقلا) لعلاالا سيل ةدايغلل بجوملا نأ مولعمو ةدامعلا هذه بجوملاكرث وكل !ءاطعا نا ىلع دن لسن
 || لهاملاو ماعلا هيعفتشءاعن_سحلا ق املا عافتنالا اولا نسل قامناوه زيوكلابا (رمشع فاعلا

 : وهود#ث ىلع هللا معن عسج رث وكل | نم دارملا نا (مشع سماخلالوقلا ( ةروسلاهدهؤهرثوكلتا
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 نو

 (لسس ىلءهريغلو هل مأ هدحو هتتةالصا هذه نأ فرعي ناكتصام هناوهو لافح الا كلذ ىئنااسا لص لاف | ١
 دسحوتل اك رصتو لامم>الا كلذاةلازا كلذ نوكمل كبر لف لاهو ظفللا كلذ كرتاذ_هلذكيرمشتلا | |

 ديفي برلا ظفلال هت لصف هلوقنم غلب أ كيرالصخهاوق (ةعباسلا ةلشملا) ىلاععتهقلمعلاوةعاطلا ىف | ٠
 | هكرتيالو هس ريذنا ل.ةةسسملا ف ل. ادعولا دمفي ورثوكلا| كانط عا اما هلوقيانملا راشملاةمَّدةَملاةبرتلا 1

 روك ذملاناك ملف ةاكزاوهةالصلا ب ءروك ذملانأ (امهدحأ ) نالاؤسياالا ف (ةنئاشلا ةلكلا)ا ظ
 امآلقالانع (باوملاو) ااصضااعاونأ عج لشي ىتح مضلقيإلل (ىناشااو) ركلاوهانهها ٠
 ةالصل | قاطم ىل_ءهلج نم لوق ىلءامأو همفرهاظ رمال اف دمعل ا ةالصةال_صل نم دارملا لاف نم لوق ىلع : /

 نا ) اهنانو ) هللامواعج اهلل .ةفنانوالل مهن ارقو مهجاولص تناك نيكرشملانا (اهدحأ) هوجولذ || ١
 مرح الذ ةج اطار دقي كلت ناكل اين دللا نمش كلم ىف لخديناك ام مالا هلع هنا لاك نم ساسنلانمأ] ٠
 ىكالاو ىدخأا ىما لع فتك و ىلع تدك ثالث هل وقاهءلعابجا وناكدتذ رحل اامأ هيلع ةاكزلا بتل ْ ١

 اهسنىلاعتهللا ةعاط ىلا اهنرصواهركإ هاف لبالاوهبرعلادنعلاومالازعانا .(اهثلاثو) رتولاو | ٠
 ىلال ل تا هفةن دبةئام ىذه أ مالسلا هملع هنا ىوراهت اممطوامنملا تاذل نع ةمناسفنل ا قثالغلا عطق ىلع |

 نجدزي قونلا تناكو كل ذب مال لا هيلع الع سه متابعا ىحمالسلا هملعوهرتتف بهذ نمةرب هفنا فلهج 5
 تادايعلا ماظعاةالصأ !ناىناملا نع (باولاو) ه:تدعا.:نيكسلا ىلعذخا الق هلال وسر ىلع ْ ١

 لبالا نم ةئاملارحتت ثدحيري_هتلرةفدعبكي أىلاةراسشا هبفاضياو اناصضلا عاونا مظعا اهبنرقذ ةمضدبلا | ٠
 هل اوةا لب بئرتلا ب>وواولانالال ردلا ىلعةالصلا ميدقنب وح وعدي الا تلد (ةعساتلا هلئسملا) ٍْ ١

 رداانرمالاناكولاوقالا حصا ىف ةيكمةروسلا (ةرمئاعلاهلئسبملا) هيهقاأ دباعاوأ دبا مال اهملع ||

 قو (شالاوهكئاثنا) ىلاءتهوق فول اورعفل!لاوزوةلودلا لوح ةر اشبلا ىرجتايراج |
 نم حرت ناك مالا هيلعهنا( اهدح أ اهوجو لوزنلا ب سىفاو رك ذ (ىلوالا:هلئسملا)لئاسمةنكالا |
 نما ولاه لش دالذ دحسسملا ىف 1 رقديدا:_صوان“ دق اقَتلاف لخ دن ىمهسلالثا ونب صايعلا ودصسملا |

 هرهطظ | ىلاعت هللا نأ عم ضع عم مهضغرر | ارسانم كلنا لوقأورتبالا كلذ لاةذهعمثدحت تبكىذلا | ٠١
 هدمز هم اقم وعي نب !الرتبا ادهجتنالوةيناكل ئاو نبصاعلانااضيأ ىورواز تملك ذنوكيذ مشل | ١

 سايعنبالوقاذ_هوةجحيد نم هللا دبعهنبا تامدق ناكو هنم محرتساو هركسصذ عامةنا تاما ذاق |
 فرشالا نب تعك مدقاا سابع نب نع ىور (ىناشاالوقلا) ريسفتلا له ةماعو ”ىاكلاو لتاسقمو ظ

 نمرتبالا اذه مريخ نكنف ةميددملا لها دس تناودنادسلا وذي اةسل ا لهأ نك اولا ةذ شدرق ةعاص هانا ةكم
 نما: اوووأ يذلا ىلارت ل ااضرأ لزنورتبالاوه كئئاشن ا لزنف هنمريخ ينل يلاتفانمريش هنامعزي هسوق | ٠١

 ُْ لوقلا) نوروتديملا مه مما ىلا عري افانع عطقن او انغااغ ىأ د#رتباولاه مالسالا ىلا اسي رقاعدو وسر 1 ْ ىلاهقلا ىحوأ ام بشوج نيرهشو ةمركعلاه (ثلاثاالوقلا) توغاطلا»تب+اينونمويإباكلا | ٠١

 ةقانوس هم اذ هو زتيا هنالوضغبأ ىلا لهس وب لاق هقا لوسر نبا تامامل هناف له نأ ىف تازن ( عبارلا ا

 ىلأهعق تزن (سما.خلالوةلا) هدام نمنكي ملنبالا تومناف هراتان نكي ل أب هضغب ثدح
 نب ةيةءىف تازئامنا (سداسلالوةلاو) رتباهناهتسغ ىف لوة,ناكك لات هلوقب ههفاشال هناف بهز ٠
 اوناكم حاف كلذ لثماولوةينأ ةرفك-ا اكد وأ لك ف دعرنال هنا لعاوٌكذلوةيناكىذااوههلاو طبعمىناا]

 تزوتشا كل ذلف لولا اذه ىلع ةيظاوم مهراك !ناكل او نب صاعلا لاو كلذ نم او سا وغامهقنولوقيا] ١
 وهفرتبلااماو ضغبملاوهىاشلاو ضغبلاوهنانثلا (ةيئاثلاةهلئملا) هيف تلزتةناالاناءتاناورلا || ٠
 هت ةءالىدلل لاشيو ىنذلا عوطةموهوزتباراص ىأ رتبو اركب هرتد ا هنرتب لاسق» عطقلا لاصتتسا ةسغللا ىف 0

 ||| نأ ىاعتنيب كل دي ءوذصو ا ار افكل انا مريم أ هنع عطقنا نا كلذكو ها بنذال ىذلارتبالار املا هتمورتنا ||| ٠
 هريغ ملاعالةنادمفي لامعلاوهديز تاقاذاكناف همر صا لسس ىلعضغبملاكلذوه ٌةغصلا هذ ب فوضوملا ||

 ادسحأ تس
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 أ ظ دشنأو لباَقتتىا رحاش”مهلز انمءا اغلا لاقوالا مالو
 رح انتا عطبالا لهأ دبسو 35 دااجمعتنأ له مكسانأ

 تب انعرظو تمر ئءلبق كبلقو كال لبق هو ىتب ةبعكجلا لوة,ىلاعن هناكهمفةيو عملا ةتكتلاو
 هلانأوه ) اهدحأ ) تيرا ويا ندألا رف ىلعداج نورثك الا لاه نيتوح انتم ناتلشاان ع

 000 ردو نوأ صدا وناكم وقلانأ (اهبناناد) اهدي ةاكرلارك ذ هاك ةالملا رك ةاطكلامت

 تحت الخ ادتناكفاهضاعباوةالصا !باد[ءامشالاهذهنأ (اهثلانثو) كيرارغاو لصفدل ليقف

 ا هعدج ىلع ئنلا ضعب فطعي نا دعبي هنال اهريغرستلا نمدار !!نوكينأ بحونكي راو

 . || هيدويعلا 'لجو هللا قلخ ىل_عةقفشلا ىلا ةراشار او هلوقو هللا مال ميظعتلا ىلا ةراسثا لصف هلوقنأ

 ||| افعتسا نمره اندسبلارحث ىلعرل ا ةظفا ل امعتسا نأ (اهماخو) نياصالا نيذه نع حرذمال
 ظ بوجو ىلءةمغنملا تادتسا لوة:فاذهتنثاذاو هماعهتا مالك بصق ةروك ذم ا ءو بول ارئاس ىف

 0 أ كمال هتسلا) 0 يوتزلا ا بتكت لو ىلع تاك الث هلوةب صو هذ ةعباتلا
 0 نواصي اوناكم-مال ةالصلا سنس ةالصاايداراهلا (لوالا) هوجو ىلع ةالعلاب لل هذهلوقرسسف نما

 ناس ريش أتزوج ن نم جتحاو ىلاعن هتالارحنبألو ىلسيال نأ م هن اربسغل نورصفوهقاريغأ
 هذ-ملمجلا

 تاولصلا هيدا رالاكو لوب أ باج ةالصل اهذه ةمضيك نيبام هنا عم ةالّضلا, سم [ىاعت هنال كلذو هن الا||

 ةالصدا ارأ(ىناسثلا لوقل ا) لبق نم ةمواعم تناك ة سفسكلاا نال ةنغسكل اركذي لاسغاو سهل ى قءاةضورفغملا ؛

 فيعض لوةاذ_هنوةقحلا لاق الا هذه تاز ةالصلا ىلع ةمضالا نوم دمي اوناك منال ةيعضالاو دم ءلا

 ةفلدزاار غلا لص ربج نب دمعس نع (ثلاشلالوةلا) بنرتلا بج ولال واولاب هريغ ىلع ثلا فامع نال

 ردلام وب عقيام ىلءةالصاا لمحت نأ ةالصلايرحنلا رك ذنرقاذا بوصل هنال لوتالا ل وداابرقالاو ئعرخن او |

 نااكف ندبلل حوراكء الضال ماللا هذه (قوالا:دئاغاا) دئاوفاهفكيرلهلوقىفماللا (ةعيارلا ةلسما) |
 اذكابس مهنوكش اًد.ناكاذاامأ حور همف ناك ا ذااسو دم انس- نوكرامنامدقلا ىلا قرغل!نمندبلا ||
 وهو ةسم نمت هناك كيرا مالاهيذ نكي لول تلاطوةروهلا ف تةس>ناودودلاو عوكرلاوةالصأا ||
 ٌلءالص.٠ نكتلهللمةف صلال مه رخو مهتالص تناكمنا ليقو ىرك ذا ةالصلاامق أو ىبموا ىلاعت فوق نم دارملا ١

 تنل صفة ارمالنولصياوناكممنا ةمّدقتملاةرو سلا ىف ىرك ذلوغي ىلاعت هناك(ةيئاسلا ةدئاغلا) هتللرفو أ
 (امهدحا) نيرهأ ةسبسدشت لصف لوقىفءافلا (ةسماسلا هلم ا) صالخ الا لسس ىلع نكلءانر اال

 ةالابملا رت ةمدس(ىلاثلاو)ةيدومعلاب لاغتسشالا كءلع بجو كيلع ماعنالاريشكت لق هن 00

 مهلوةبلابتالو ك_تءاطب تن لغتسن اف ةريثكلا معنل اهذهب كيلع انمعن |اىهل ل_ةفرتب ا كنا ولاه مهنأك
 نو كتذتفالصفهلوقىفءافااو بود نو .للا مزالو ةيوبحم ةريثكلا معنلا تناك ام هلالعاو مهنايذهو ١

 تاعجو لاقفمال_لاوةالصلا هيلع ىبنللءامشالا بح ا ةالملا تراص مرحال ىعنل اكل: مزاولن م ةالصلا
 ”الامو كيثذ نم متقتام كل هارد سدلوأ هلشفءامدق ترو تس لص دقاو ةالصلا ىف ىتدع ُهَرق

 ةعاطلاب لاغتسثالا ىلع بحي هناىلا ةراشاار وكئادمعن وك الفا هلوةفاروكشا دبعنوك ًاالفالاقذ

 انللصفرثوكلا كانط عا انا لوي نأر هاظاا فق لالا ناك( ةسداسلا هلم لا) لصف هلؤق ىفءافل | ضم
 ةناهماب نءهتافتلالاقيرط ىلسءهدورو نأ (اهادحا) دئاوفل كورال صف ةوةىلا كل ذكرت هنكلر ةلاوا َ

 لوق هنموةباهمو ةمظع عون بحول رهظا ا ىلارعذملا نم مالكلا فرص نأ (اهنانو) ة-اصقلا باوبأ أ

 سيلانطعااناةلوقنا .(اهثلاثو) نينمؤملاريسمأ اهو نينمْؤملا رمغأ لرأي متو رطانين [ءافالا '

 ولو هسفن ماقعملا دحاولا لمتحتاكعجبا لءدحتانا ةلك اضي و هريغوأ هللاوه لت اقلا اذهنأ هلغذل حب رص ىف

 0ايام ااا 7
 لاو

 ْ 3 د ”ئبنل اهلعفاذ اور احريغه سلع بجاولا ل رتتال لعفدقنوكن أود. الورتلابءىعأ ىلاعت هللا نان ةمحضالا

 ا ٠ 0 ٠ [ سعالااولاعتانب اص أو هتنا مكيب ىوعتاف هلوقلو هوعشاوهلوةلهل_هم انيلع بجو مال_ او ةالّصل هلع
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 اهرغاوةروسلا لأ نيب ديك يح 1 ريسسسممم وع 0

 فرع اهعطاقموةروكاهذ- هما اطم ىف لمت ن ءنأٍلعا (ةسمالا 'هلةساا) تيل يالا نسق

 ىورردلا ىف ةرامةلاك ةروسلا هده دّئاوذ نم هلعن هللارثًاتسا امىلا ةمسنل اا هانر كح ذ قاادئاوغلا ثاإإ
 ةروساا هذه نعناذوخأمبيئرتلاو ظافلالانأ (اهدحأ) هوجولبواط؛!نعمور<# هنالوذخنا | ٍ ١ فرعي لورفاك ل بر كضغبمنا رحاهو كد هرل] هو رهاجلا لانمطعاانا لاقفاهض راع هنا ةامسسم نب اذ د

 'هدهرك دفاهدعبام لصالاكواهلئقام ةقتلاكدر وا! هذه نانركذانا ابنا و)ةضراعمنوكمالاذهو: ِ

 نم هيرب ىذللا مظعلا تواغنلا (اهثلاند) ةروسااهذه فئاطارثك الال امها نوكنأه دو تاماكلا | 1

 لكنأ ةرولا هذه فئاطا نمورناك لبر كضغ.مناهلوةنيبورتبالاوه كءاشنا هوقنيب لس وذ | 0
 هلنيعمال هنابرتخآو هلداوال هلا هقضوذرخآف صون لو هيلع قا ىلص هتلالوسر فصورافكدلا نمدجا َ 1

 ٌكانيطعااناهلوقوهو لئاضفلا لك هم لخدااحدمهح دم هناحسدتن اف ركذ هنم قال هناي رتآو 4رمصانالو | ٠
 هنامح لاس نما مث ةربش الاو ايندلا تارنخ عمجب لوانت مجال ئث نو دئش ةبرتوكلا كلذ دس ملال هنالرثوكلا || ْ 1

 , تالن ايش ذفاف ندملا ةعاطامأ بلقل ةعاطوأ ندبلا ةعاط نوكتن اما تاعاامل نال تاعاطلا عومعب 1

 ,ماللاوهنتا لالالا ّىشبف يال ناو هف بلقلا ةعاطاماو ةاكرلا ى هلام اةءاطو ةال_صلا ىف هندملا ةعانط | 1 ا

 :مدقتندبلا ةعاطل وصح دععبالا لصتال ىلآل ا ةعاطن ا ىلع هين هناك تل للا هذه ىلع دي كيرا هلوق ىف | :

 :ةحابالا لها هذمداسف ىلءاهسن”تلقلا ةعاط ىلعةيلادلا ماللارخأو لف هلوقوهورت ذل فن ديل اةعاط

 هنا ىل-عو ةحانالا بهذمنالطب ىلءلدتماللا هذهف هحراوج ةعاطن ء هلق ةعاطب غم يدق دمعلا نا ىف ْ

 كت.رتالرأن أل دوجو لقد: هر تأ :؟لوق» هناكداعملا ىف هلاسواع ىلع بزلا اهدا , هدم ص الخ الا نمذيال ا

 'لاطباو هتعيذلا,ةروسلا 0 معنلا ةضافابالوأ ل فكتا مك مثتاعاطلا ده ىلع ءظاوم دعب ْ
 هر -.الاوامثدلا ف ىعتلا لم جالو معنا ةضاقا لولا وه ناسا لة راشا هما دعا وق 0

 0 لعاىلاءتو هئاصسدتلاو 1

 و

70 

 عيرأرقابمغاكضاه أرق نم نا ىورو ةشة ساو صالخ الا ةروسو ةذبانملا ةروشى حس :ةروسلا ذه ثأرعا

 امهئم دحاو نلكحصو نام لا نع ىهنلاو تارومأأملاننهالا ىلع ل ةشم نآر ةلاناهف هحولاو نآر دا

 تامّرحلا نعىبهنلا ىلع 0 ٠ درو دانناتنغي حوارفلاو !متيامىلاو بول_ةلانقلعتي املا مسقلل ١

 معأ هتاوآر ةالاعيرن و نوفل !لاعفأب ةسقاعتملا ا

 *(يبحرلا نجرااهتلامسإ) ها
 'قفرااباروءأمناكمالسلاهلعهنا (اهادحا) دّئاوذ هفلقىلا.تهلوةنا لعأ د

 يتحلل كلو-نماوضفنالبلقلا ظلغاظف تنكولو لافارومالا عجب فنيللاو
 يسحألا جزل هتلاىلاوعدينأباروم ًامناك مث نيملاعلل ةجسرالا 0 فؤؤرْنئمْؤملاب

 قملي فكن ولوةياواكف نورفاكلا اهيءأ 0 ا انو نسحأى م ىتلانيها داج
 هل نقيرمدا ارا ناكش ىبدغن دنع نم هن ”رذىناال مالكلا اذم روم أب با أف قد هرلا كلذي ظرلغتلا اذنخ
 أ مكلتس أ اللق هلوقلءامرقأ ب<ناكوهو نيبرقالا كئريشعر ذنأ وهال .قامل هنا ( هين اثو) ىنعملا فر رقدلق
 مهررمصتلا بيمن ةنو لن ار اهظا نم عناملاكبسنلاةدحوو بار ةلاتناكف يرق! ةدوااالا ارحآهلعا

 5 رنمكبلالزنأامغابلوسرلااهيءاب هلليقاملهنا (اهئلاثو) لقالل_قذ اظيلغتلاوةنوشللا كل |
 ظ وخلق: نورفاكلا اب: اب لق هل ىلع هن ما لع زن ام لك خملبتي سهأف هنلاسر تغلب اف ل عفت لنا
 لزيأ ىذلاو "ىلع لزنأ ام لك سلبي قرم أ ىلاعت هنا لاق هنأ تح هتام<ي مالكلا اذهماللاهمأ
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 0 تسد م ا ل و لع م فو ل ل ا ص فس

 ( ردنا عطقنا هنا هياودارا هللا مهنعل مهنا كشالرتبا هما مال_لاوةالسلا هلع مف راغكلا لوتفاذه تنرعاذا ْ
 : لاف (اهدحأ) اهوجو لمحف لوال ا امأ تاريذلا عمجب ىلعوأ نيعمري ىلع لم. نااما كلذ مث هنع

 || يهارباو كم هتنادبعو م.اقلا هني اتامالفرتب هدالوأنمروك ذل تام نا نولوةب سي رةتاكى سلا
 )| لَن ىرتانا ةغصا اءذ هب فو صوم اوه هرتدع نا نيب ىلاععت هنا م هءانقم موقد نمل سفرتي اولاه ةئيردملا
  ةمامقلا مامقىلان وكن اذكهو وهو دادزب موي لك مال_لاوةالصلا هيلع هلستو عطقنا دق :رذكلا ك_ئاوأ

 ظ ىذااوه ءءهخنأن ب ىلاعث هللاو هغوأب لبق دو هةملا نع طقم هنارتب ا هنوكب اودع ن سلس لاق (اهمناناو)

 ' أن رغلاو رمل لهأو ةءااعمالسالا تاءار تراصو نيروهةءنيبولغم نيرب دماوراص م ملاق كلذكن وك

 . ل لي بجو ءالوموه ىلا عت هللاّتال اويدكدقو نيعمو رمصان ف سيل هنالرتب اهنا اوعز (اهئاانثو) ةعضاوتماها

 0 ش انا ىورل سا الاريةطاوهرئيالا (اهعبادو) بيبحالو رمضان مها قي لق ةرفكأ | امأو َنيْممْوم لا لاصو

 . || لع راستاطفاطاس ةحعدش ت>رخاك اذ ىلءاوةنفاوو ةعدخرادىلا اولصوا!فاريت-الءاذ لءحاو

 / لأ هللا لص ينلاءامر كا ذدعب م لملاك اةقار مال لاو السلا هءلع”ىنلا قبو هع ريمي نأ ىف درت لهجوبأ
 ا : | ىلع هعرصف اسف ناكسذ ءاصتس لف ىرمسلااّنال ىرمسل ا دبل ايد | عسرا لف هسو مقا ىلع ملسو هماع

 ا رتبالاوهكاشناهلوق نمدارملا نأ ص اهةلا ضءبرك ذف هر دص ىلع هم دق عضوو ىرخأ ة سه ضرالا

 ىذلاىأرتبالاوه كنا نالبةفصولا اذ_مبهوفصوا!ةرفكلانأ (اهسماخو) ةعقاولاهذ_ه
 (اهسداسو )ره دا اهو ىلع ىابهناف كل ةءانركص ذىذلا حدملاامأو ىئذيو لهذي دساف مالكك ف هولاه

 لاق فذيواعملةمامالا تكرتناءنينمؤا اهوجو تدّوسلاهو مالا !.رملع ىلعنب نسأسا ىلا ماه الجر نأ
 هللا لزنأ: كلذ .ءافالبرف الجر هرينم نو دنعد: مانملا ىف ةبما ىب ىأرهققالوسر ناف هلل اكسر ب ذؤنال
 نيروتيماوراصواوعطقن امكلذك ةم٠أ ب كلم ناكفردقلا "هلل ىف هانا ززاانا ٍِس وكلا لانمامعا اما ىلاعت

 اذكهورترالاوه كاش نا لاذ ةطساوريغ نم هنءناسأ ىلا «تووذهودشالا رافكلا(ةثلاشلا"هلمملا ١

 رك ذو ممباوج هناصس قالا ىلون امه هذ هناوج ه سفئيىلول هيدمح مشين ن٠ عماذا بيمحلا ناق باس ال اةدس
 ىلءىرتفا دب دس قلخ ىلمكت اقزمم لك مق نها ذا مكان, لدحر ىلع مكل دن له اولاه نيح عضاو.م ىف كل ذ لم

 وهاولاهنيحود.ع.أ !لالضااو باذعا ىف ةرخ الا, نو: وبال يذلا لب هناك سلافة: هن مايذك هللا

 ميكحلا نأ رَغااو سب لاف ناس السيم تسااولا هاون وني كير معلب تنأام لاه مئانالث مسقانو <

 نيلسرملا قددص وق انءاج لب لاو م,ملعدرنو:#رعءاشل ابملا ىكراشلانا اولام نمحو نيلسرلا نا كنا

 امولاهر عاش نولوةب ماك اس لاه نيو لالا باذعلاوةياذا مكنآ لاهو هئاعصخ د.عورك ذ م هقدصذ
 دقفهةرقينييذاكمهام-نورخآموق هءلع هناعاوءارتفاكفاالا اذهنا مهاوق مهنع حا ورعشلا ءانلع
 كليقانلسرأ امو لاةفمباجاقاوسالا ىف ىثعوماعطلا لك أب لوسرلا اذهلاماولاهااواروزو اس اا
 |هنارلعا( ةعبا رلاةلمسملا) ةماركلا هذه لأ اخ قاوسالا ىف نو ِْعو ماعطلا نواك أدل ممشا الا نيلسرملا نم
 ْ رقي هدسعوم رحالارووةمودعلا راصاذا الا اهمال ةمعنلا نأ ىلاعت لع و ةيطعل اوعئااب» مشن[ ىلاسعت

 | ضعب ىرب ىلدل_عفاال لوةيىلاعت هناك (اهادحا) فئاطا ه.ذورتبالاوه كن اثنا لاس فرتدعلا
 أ اذهلوقيىلاعت هناك ائناش هنوكيهفصو (امنانثو) ظرغلاهلتقمف هسفن ةنحم بابسا ضعبو كتلود بابسا
 اطمغه سلق قرت ذ_ةنمذءاذرالا نعزم عا ذا ضغبملاو كضغبي هنا ىوسرخ ىث ىلءرد شيال كغ ىذلا

 لدي بتترتلااذهنأ (اهئلاثو) قدعلاك لذا ةنحل لوصح بابسا مظعأ نم ةوادعلا ك]تريصتف ا دسحو
 ىداعدةذ ادوس ىداعن مناف كلذك ةق.ةلانمهالاواضغبم وهلاتاشنأك هنالرثباراصامنا هنا ىلع
 ةالصااهسلعا د#فصوودعلانأ (اهغبارو) هتبن سه ريظعتو هنأ ءالعاب هللا لغكتن ماسسال ىلاعت هقا
 نمل _.ءادلاو هقا هزغانمزب زعلا لاهو هناء سهالا هللا باف ةلو دملاو ةرثكلاب «سفنوةلذإ او ”هلقلاب مالسل و

 دا

 0 ]ا هعراصاو د_ ىلابه دنىتحاوموق لاه ف مولا اذمبهللا لوسرفصو هنا م موقا ةفايضذخع !ىلهج
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 ظ قحاب ؛ ىداوتلا كيلي او كبل ناو ىضنقوتاحلاصلا لاسعالاو نالت ووك ١

 دعأال نورئاكلا انبي" ابل هلارب_غةدامع نعكناهربو كناسلب مهعنت نآوه كا ذوريصلاب ىصاوتلاو '

 ْ لاه لق :ّتم كاع ىسولا نرخ اال ين'ا تيسلا دهمان لوشي ىلابعت هناك (رمثء سدا ا نو دنعثام 1

 ١ ىح مطلانحوسقأو ١ ةرولا كيلع تازنأ ىتسح ةقشا اةباع اذ ك- .1ءقشف هالقو هر هعّدو هنا نو رذاكلا
 | هنأ, لاعلا ىف تيدان كبل بطي ملدارهمت ككرتأ نأزيكست لاف ىلقامو كير كعدوام هنا ىصماذا لالا أ|
 لإ تنأ د انف ةمهتلا كلت ىف تي دانا لف موتها ؟ةدامعب لت )وا رهش ىكرتت نر مي كستف أ ىلقامو كي رعت 0

 ' وول رو سووا اع ويعلم ايلقو ملا هذه ىنن ملاعلا ىفاضيأ ْ

 : ,ولاف ىذلا نوكب نأ هيلق فز وج هنالال ايش لقي لو تكس نعال بلا ةماعو ف مس ةهأ ااودعب و ةئسمهتهل [ 1

 || ةيلقعلا لئالدلا ميقينأب أمه اذ اسع هنا ف فقو ون مالسلا بلع هنكل ولاه ام داسةي اعطاق ناكهناف تح |
 ؛ اراك تركب 1 متت غافاا ذع مهيلع هلل الزي نأب وأ ف نسا مهرج نين أع وأ كلذ عانت ءاىلع ١

 | الط ان مهوأ هل كلو نق رحالا رغأ ف باو1لا نعل ثنا دمي لاف لا عت افا .دىلالاماد# نا[
 / (سنع نماشلا) نو درعئام درعأ الن ورفاكل ا اهيءابلقو قطاوهامب حرممو لطابلا كلذةلازا كرادتذ '
 ءانث ىصحأ ال لاسةف ةمهلالا ةرضولسا ةمسه هملع لوتس ىلع نثا حارعملا "هل ل هير هل لاه امل البل هيلع هنأ 1

 : واطاف ةرمضاا ةبسها ةياعرءاننلا نع ت كسل لبق هناكف نسل هيامنىف هنمتوكسل ا كلذ عقوذ كماع ١

 ' ودورخآر رعت هسفو هلل كم الو هنن كفيك ١ »>> نو رفاكلااهيءانلق و ءادعالاةمدمىف كنانسأ ١

 0 رانكل ا ءالؤه نع لوقا ةردق لان كاوق سنا يت !:هغ لف لوقا! ةردق كنع ثباسةرضطلا سها

 | نأب هرم املامأ نو دمعت ام دبعأ ال هناسلب لود نأ هنم مزان ل نو د .هيام دمعتال هل لاهول (رشع مماقلا)

 لاهقاملهنا تيئنانذكهمالكراها كل د لءفرلذا نو دعبأم ديءبالنأ همزل نود.عامد.عأ ال هناساب لوب

 نو د.عبأم كسل ال هل لاهولو هدر اوجو هناسأو هم هناقإ كلذلا رك رك هءزلث نو دين اهدا لهده

 . وهف: ىف كر اذأ لصحت اق اراكنالا بانا مولعملاو ءوناسالابءراكناراهظا همزلن الامأ دكزتدسلا
 || د.حوتلارث ذ (نورمدعلا) نو دعت ام ديعأ ال لق لاهاذ_ولفراكتالا ىف ةغل يملا ىضتثب لقداوةف هلاسلب
 يهاب لقو نيكرمشملا ىل_ءارانو نيدو علل ةسنج كاغفل لعج اف نيكرسش مالرانو نذر اءلل ةنجدا دالا ىنذو

 : اندهل [همعت ذو ةنسكها دعنا ولها رافكلانا (نودرشعلاو ىداملا) نوديعتام دال نورذاكلا

 أ ران 4 لام ىلا هت هناكف مب واق ىف مالسالا نع ةرغالا تاصحواوذ أتةرلاب مهتهفاش نا لاقذ دمحم تكس نسب ٠

 ْ 'ل انيط ءاناق مهيلا ملا اذ_هيف كب ةيجاحالف كد لوبقن م كنودسءبامت غمطلاامأةرلا نع تكسملا
 لاسالو م-مبلا تفةلئالئرتبالاو» كئناش نااملوقب فوذنا كك :عءانلزأ دقذ مم ,فوانا امأورثؤكلا ١

 ا تم دق ىنا دمنا تأ (نورمشعإاو ىلاسثلا) نوديعتامديعأالتورفاكلاا.ءايزقو مهءالكب ١

 ىلعرفكلا ف لاكلا لهأ تءدقذ نيكر مشل او باسل | لهأ ع نم اور فكن يذلا نكي ل تلقذ ىسغن ق> ىلع ١

 اككلا لهأ تم دقو ىسفل قدح ىل ء لمح تدم "ىف نكرم | نعطو لة باكل له نمط نال ن كرما ١ ٠

 :لواغثالو ىوقدحا هللا تاقكئساورسك امل مهنا لعفتثنك اذكهاضيأ تنأو نيكرمشملا ىلع مذلا ىف ١

 انئاش تنكءاوسو كفن قدح ىلع قج م دقاضو أ امههفارانم وطب الما مهللا تلقةالصا!نعقدنللا موب | !
 (هورلاو تال نودبعامدبأل ندرك اب لقو مهاوقراكن ا رهظأف مهنماهئا تببلوأ ميل ْ

 كَم تضرام انه ىذ 1ث ةعقاولا ذ #هىلا ةي-سألاب ةرقح ةعقاو ديزةأٌ عا ةدقلوق. ىلاعت هنأت | ا 1

 ىئو هيدر. هلام كفن ىف ىذد بامعلا لوس ىلع كل تلق لد نبا اب هرهظنالو أ.ه كبلق فر هش نأ | 1 إ

 زالامملا رو راوطالانالا ةريقل اة عفا ولا كلت كبه ضرأل تنك اذافءاشخ نأ قحأدقلا وساشلا | 0
 كانت هب رص لق توكسلادارطخ ل اسملا مظعأ ىهو ل5! هذهىفكنم ىضرآ ف كف ساسلالاوقأب|||

 اردد يراك ىف ارثعل تيشالونكا كلف تالا ده ان(نورمثعلاو عا ارلا) نودب.ءثام دمعأ النو رفاكلاانهأاب
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 | تاومسلا قاش نم م مهمل انلو !ر نازكلالان قم هفلرز فال ّلارع هناو عفاضلادو سوني ٌرةماوناك

 هتلاسرتو.ئىفدي دحلارو ثملاك كلذ ناكل هلل -ةاماكف هتلادنء ٠ نءالوسر هن هنؤ بول لق هوقنا

 528 « رمثثو امظعت مول لكه ديرب نأ مزع ىل-ع هناو هنأش هنان ةعادراع ىل_عكلذ لدا دب ديددارو ثنم ةمسورهُش

 . | ىهلا ترمأتسا لاق مالسأا همأغ هناكفةنس اه ةها [دنعأو ةئسلهلادصناولاهانرا اكل ا نا([هسداسو 9١

 | مهرجز ىلا تو هفءولا هيفاولاةرافكلا (اهعباشو) نو د ديعئامدمعأ' الن ورفاكن اهي الق لاقفهسف

 (اهتماثو )نو ديعنام ذبعأال نورذاكلا مان لق بمحنا ثنأن كفءاكب رمشااىلاوشد# و ءوسلابىنوركذ نيس

  ىسولاف نون نأزوحال هنال اال مهلعاهأر ة؛ناك-انورفاك. |! اهاوقلزنأول هنا (اهرشاعو)

 اوه رس

 عقلا راغ قركمهىمألوسرلا نم هوءاطو هولاف ىذا انا ىل_ه ةماكأ هذه ل دن قد رط َر املأ اذمف ميظع أ

 اشي وقال ن الام ف ودنا د_ذعةزيئاج ة.ةل1 تناكل وة. ىلانعت هناك (رشع ىداملا) شعفلاة لامن منو

 اهنا لقو مهلا تفتلتالو مم لات الفرتبالاوهك اش نااناوةبورئوكلا كانط ءأانا التو كدلق
 ميافعتلا يجوب ةطساوري-غ نم دبعلا عمىلانعت هللا باطخ نا (رشع ىناشلا) :ودبعت ام ديعأال نو رذاك. |

 ااه ءايءاد_تالاق مالسااه«ملع هناوافهريغ نمل هدنالامءالومن هلم ديعلاو هلا ناوةءل ضرالاو

 1 هل ارآلاوعساملاما هلوذ ذؤياوناكو شم هنوام عنا وناك اموهلعلف دم مالك اذه نوكر نأ اورو نورناتملا
 أ( ) هبموي دان ملغ واعلق [ا«بصاخو) هن 0 ءدالو هنولوكنا واكف ضرالاو تاوعسلا و ا نءاغلغتلا اذه ىلة هناا اع

 ظ 1 لك هبت كبناك اذاف هدسع ضعل ىلا هدكسا# ضَوفاذ اكل |ناف لوسرلا ميلف ةغلابملا ىضنقي كلذو

 ا 0 ا | اود م اتنك انأفءوس كورك ذي لاه ىلاعت هناكورتبالاوه كةئاشت ا لاعو م-مباجأو كلُدنع

 | اهيءانلت همفاهداصن وكت ثدي مذ فصو مهرك ذاف ص اصقلا مهنمىفوة لنا تهم نافرتبا كو عم مجلا
 رب د22 نا (اهعسات و) مهاءفوهامي مهنعت تنأوكلعت نمسلاع كواعممنا قرفلا نكلنو رفاكلا
 :' كي ,رمالك ن اكن اف ك» الكم كءر مالك اذهنولو ةءرافكلا وفودشلاب دبع النو رئال اهمال اوقننأ

 23 اننلغ نام اوك __ثئماملطن اف كب ر نم ةدايعلا هديهبلطن الز ,نو مان الا هذه د.عأ الان ل وقي كي رذ

 ٠ اا املامآ كلذ لم ىذااوه كب رنا تاق رن مانسصالا هذهد_بعأالىف ان سفن دنع ن «تاق تا كم زاك

 1 ألا اهنأرتواه دءيالنأب ىلاعتهقاد- دع نمرو“ ءأم هنا ىلء ل دن لق هلوق نال ضارتعالا اده طقس لق لاه

 مالا كلنا ىلع لدي دك اتلاو ء#ملا ولا اذه غسل باسعاىف دمك اتااكنل ذناك لقلاهاا هنأالا

 كلذ ناكل نورفاك-]!اهيءاب لاه واف م_عماكبال ىلاعت هنار افك :ةناها ماسقأ ندرك دىلاعث هنا ىرتالا

 ءاّديال اريدكمسءا دب الا بحول » رفكل انمهل فضو هنأ تمدح ند وميظعتلا بجو ةهفاشم باطخ هنا ثم نم

 عجرتو سو هملع هللا ىلصدمت ىلا ةباءاخملا في رمت عجري ذل .ةسن ورتاكلا اهم“ الق لاه املامأ مارك الان

 هكا ام هةصو بدسا 7 مهل ”لبصاخلا ةناهالا

 نوأرلاو مويلع ةقفشلاة اعف ناكو مهنهناكمالسلاهملعا د نا ) رشعكاشلا]) نسحلا فةاهنلا وه

 نود, و هداوب ةقفشلا يامن نوكي ىدلا ب الاو ب دكلا ع نءزارت-الاديدُش هنا هةمنواعناوناكو م6

 نوذودوممهتبذكلا نع را رت ةياغو مهملع كََمَمْش ةباع عمل دبوس هتغصوا1 كنا اولعيل نورفاكلا

 عبارلا) اهيءزارتخالاو ةفضلا هذ - 439 نءةءاربلاىلام_هلا عادل دريصي اعرف ةهبقلا هما 17 ع

 نيباعف تأشأو م-متا بق نم تن ًافريغلا نم بعصأو دش ىل رمل ىو ذ نم شا الاوءاذيالا نا رمش

 رظنلاو ثدل ا ىلا مهلامعاد كل ذرغ صف م ماعم الكلا كلذ بعصر هلعلف نورذاكسل بم ءانمهأ ىلقذ مهرهظأ

 ىنانانالا ناصعلاو رو فا نسل وقيىلاعت هناك (رسشع سمالا) رفكلا نعثارلا و

 + فا . 0 ت2

 روك لا

 0 كاذوءادعالاةناهاو٠ اءاوالا ميظعته.ف لسفر افكلا ىلارفك

 0 | كاذب هقصوام هنال- .هباالقاط ناك ا داولاف ميظع بمعبهداو فصي هنا عبدك ن ءدعإلاو قل يامل

 ٍ اه اءمسهل دنت لق ىلا عت لا ةذدن اف ا ىلعر دة.ال غل ,م غلب هالو كل ذ ىف هقدصلال ا هملع هممْفْشد باغ 2

 ا عبو ابابا كح سستم

 او

. 

 / ا زا راس اوس اوفو نمل اوس اور ناش اصل اوامتو اوم[ نيا الا رسم



 نب

 ةمهشنلا < مالكل | اذهنعد ناب كوك سف مهما فق ازوم ع ع ةءاربلا بحب هنا تدنا ذاف اطض امه اللكو:

 لزاف ترن ةعافشلا اهنم ىلعلا قيئارغلا كل: كتءارقنيباصمف يقااناطءثل انا ىيسدقوا_هسال نإ ذبءاض لآ
 ناعون دهاشلا ىف قولا (نوثالثل اوىلاثلا)نودمعت امد.ءأالنورفاكلاهيءانلثو ةمجتلا ذه كل ةنّوع

 ةمّدةملوملا ةمدخن ا ىل_ءانعجسأ ئداولاوهو لدي تحتو»ن مدعو لالوموهو هدب تدق تأ نم قا

 ىور مىلوأ ناك امْدةم قمم ا لولا قحن رك. نأ.ةامدةمىزااىلوملاقسناك اذافدإ ولاةس رت ىلع
 نذآال نذآال لاهور صضف لو ىبأ ةنيان حرتلا فاسو هبلع قاس لوس رلانذأتسامالسلا هيلعابلعنا

 تب . و هلل أو دع تن نيب عمال هللاو اه "مسام ى“ رمت وا-مدونام قب دول قم ةعضا ةمطاقنا ند اال

 انههذداولاو ول ةءاعر ة هةغلا ما لبيس ىلسع هنرّر كوذرلا» كانه تح "رص لوب ىلاسعت هنأ اكو هلل بدم

 بلقلاق مجبأالو نو دمعت امدنع أ الن ورفاكسل ابيب“ انلةفىلوملا قا ةياعر هر دكتو درلاب حرصت نأ ك وأ 0|

 نان ةنطلاف ارصق تيا ررمعا تلف تسلا دما (نونالثلاو ثااشثا) ودعلا ةعاطو بدلا ةغاطنيب ا

 لوسراب كيلعراغادأرع لاق ىتاهلشدأ لف كةريغتيشف ةرعاولاةذوهن متاققشسدرقن ءىتفل لاقف نا ْ

 ْى ريسغةعاط ك يلق لح د نأ ىف ى ريغ ىنخعاخأو ريصق تلح داكر عةريغتدشخ لاف ىلا عت هناك هللا

 عبارلا) .نود_ىتام دمع ال نورذاكل اهمءان لقو عانتمالارهطااضبأ | انهن عانتمالا ترهظأ لانهم 3

 ةردقلاو ةامللا كطعأ لا كقزرأ لا كاةلخأل أك يدأ ملا ةدلاولا ةمعن نو د كلع تمعن نا ئرتأ (نوثالثلاو

 لجأت :أ سها كننذ#خأولف مالا ةس رتتفرعو لةسعلا ميدعالغط تنكنيح مثقمفوتلاوةبادهلاو لّقعلاو

 مالاري_غدي رأال لوقت ”كختذد-!ىدثلا كتطعأو) او تدكبلو ةرفذلا ترهظال كما نة مركاو نسحأو
 اهيءابلقف "ىلع معنملوأ هلال بر ىوسدبعأال لوقتق ةرفنلارهظت نأ ىلو انوه ”ىل-ء مهتم لو ابنا :

 تنرعدق مة ءذلاو لمعلا ةمعن نو دم اعطال ا ةمعن (نو الثلاو سماسللا) نودمهنأمد.عأ النورفاكلا

 ىسخي نأ ل قاعلابى يلي فيك امس معط أ نمريغىلا نالمعالو ماعطالا ةمعن نابسن ال باكلاوةاشل انا
 نمداس هدانسلا) ن نود.هتامدبعأ الن ورناكل امان لقق لاا لضفأ قسى فكنت ناسحالاو داحصالا ةمعأ

 راصنالا نمد ع ملاذاف ةقفناارراسعالا ةطساوب ةق رفلا قح تشب هنا يفاسشلا بهدم (نونالثلاو

 تنكناريدقتيف أسث ك نع ىغنالو رصبالو عمشالام ديعتلا ميالصتم تنكولق رغلا قس كلت اصح ةس رئأأ
 ابيلاصتالا برقتن أ كب قلي امبالصتم تن كسامو فركف اهكرتتو اهنعلصفنتن أب بع ناكاهبالتم | 0

 اونلظ م مقا ط رفارافكلاءالؤه (نونالثلاو عباسلا) تود ء«تامدعأال نورفاك- اان الق

 لايعلا ىف: ركع ركازكتصرمالا نب داو ىنغلا هي ديزي لاملا ىف ةرثكلاكة س.هلالا ف ركام
 ردو -١اضق نهْغ رفتال دعب مثراهنلا ىف هل موصأ أو لبللا ىف ل موق دحاو هلا ىلدمصاي قف ةجاسملا هي ديزت

 نماشلا) نوديعتام دع الن ورذاكل اانبن الق ةريشك ةهل ١ ةدامءمزتْلا ترك. ةهمس«:تارذ نم 0

 تذكن ا كنم نحرلادذوعأ ىلا تلاق مالسلا هماع لد رج اهل لدتا مالسلا|يلع يرسم نا ) نوالثل او

 انهيءايقمانصالا ىلا ليتن أك ةياوجر لاكعم ذب زيك تق هللا نود لد ريح ىلا لن نأ تن ذ اعمسأف امقنا

 رمعلابةقرفلا قست دثيال هنا ةقمتح ىلأ بهدم (ن ونال_ثلاو عماشلا) ثود.عتامديعأالنورفاكلا ||

 لوقي هناحسو لاف تبرعت هنا عم كل عا رعالا نس الفامقن اك هنال لوقب ةئراطلا ةنعاامالو ةقفذلا نع

 (نوءبرالا) نودبعت ام دبعأ الن ورفاكلااسهيءان لق ى ءسصضا رعالارو< فيكف بيعتاملوانوق تنك

 لاهو هلا َّناوةما ضرالاو تا رعسلا قاس نم ملأ سنئاو مسهةلاخهتلانأب نيفرتعما اواكرافكلاءالو وها

 كلذو ةمرا نم توك نام اذكرشلا ءذه لوي ىلاعت هل اكف ضرالانماوةلخاذام نورأزخآعضومفف . 0

 أ لطاناضيأ كل ذو هوجولا ةكرمشوأ ممسصلل ئث ىأف م ظفلاو ىنم ىسلاو ةب ثلا او ينمرذبلا نال لطانأأ] 1
 ينل | ىدتسولل ذ نال لطاراضيأ كا ذو نادبالا: رشوأىماروهظو ةرهشرتك صلات اكرر

 يرسل بانن ماده سدللوةيوأ مانصالا باصن ا1باصن ن رم هنأ كيال هنال لطاناضدأ ثاذو ناذعلا ةكرش وأ 0(

 0500000 وأذذذ1 111 اييييسسسس ثياب االل _ 7
 1429021 120522105202011 071711915 7137م1 30759703355 سمج صصص سرع ك0 0: | "7 |

 ص ار لا انمفك



 و ؟
 يمسح ف
 هنيي كرت _ثمةلاس رلا لءجاالىأ,نيلاسعلا ىف تيدا" وكياق تيمطو كيناج تءعارةردقلاءذهعمىفا م أ

 الع ل كسي هنأب كلك عم تنافنيمنلا تاو هلال اوسو نكمل أو تلق ثيح هريغلالهإ ةلاسب ءرلا لب هريغنعب و

 ديعأال نورذاكل ااسهيءان لقفدكرمشل هذه ىنث نيملاعلا ىف ىدانن”نأىلؤ أةيدورعملا ىف ىربسغ كر اشي نأ
 كتءباممو كل متعب امى كوعمطأو ةازئايسوةلالوقي لامن (نورمشعلاو سماخلا) نودعتام

 اناكنوعيابينيذلا نا تلق ث.> ىجم ةعب كم ةغرسلا تاعجان أ تسلا درلاوراكنالا نع تكسف مهئيردل

 ىلا مث هللا مك. ىنو»«تاف هلا نوبت منكن الق تلق ثم ىلة عب اسم ك#:ءدام تاعجو هللا ن وعدا

 اهيءانقو كلذاضا تن ح”سهف قولا نيكس رششملا نم «ىربهللانا تاقو نيلاملا ىف تددان

 1 مدل وبدلاولا نم كب فأرأ تسلا لودي ىلامت هنأك(نو رمشعلاو سداسلا) نو دعت ام ديعأ ال نو رفاكلا
 مهم انصأ نالبفنا جرت اوي تاج الا عم عم لا نم نيس دفاولا منع وسماو ىرعلا

 00 1 ,ةاملا ع نعةعذ اح

 الئاعوالاضوامتي كلدجأ أ ىندي رج دف ىو َةَثل ا نع نوراع للعلا نع نوءثاسم_هو تافغصل ا نعةبراع

 ْ 0 وةنوءمنامج# و ةيهقورافلابو ةلب زْخقيدصلاب كطعأ ملأ لرد كلح رمان أ

 0 اررعساتما ؟فيسصلاو»انشلا"هلحر كقالسا فنك !لأ كنتدلب بي رة اولواح نيح ليفلا باصدأ

 ١ ل كنع ىفيالورنصيالو عمسإالامفيعتملاهبن رذت دعب مامصالاءذه ىف لقب لقي مرتب كاوصخنإ نعش! لأ

 0 |لوقي ىاعت هناك (نورشعلاو عباسلا) نو د.ءتام دعأ ال نورفاكنلااميءان لقو امنع ةءاربلانحرمدف أ 0

 8 | تضغل نيدلاو ىلا كيسنولادحاو نا م ماركذ دشأو أ ماما كودك ارك ذ اذ كل ء تلزنأ دق تسلا دنا

 9 أ كيرتلا دنع تكست ما ذاف حافس نمدلو زو ناك «تداو تلق ىو هسيف تغلا بلو راكنالا ترهظالو

 ُّ |اهيءانلمو هني رصتلا ف غلابو راكست الارهظأ لب ةدامعاا فكي رشتلا دنع تك ف.كينةدالولا ىف

 | | نئل كلعتازنادق تسلاد#ا لوي ىلاعت هناك (نورشعلاو نماشثلا) نوديمعئامد.عأال نورفاكلا

 ! ظ ةيدويعملا فداسهللا نثولا ن نيو وقلاحلا هلالا نمي ىوس نم نأ 0 نورك ذئالفأ ىلكالن 1 0

 3 ||| نوني كير ةمسعن,ت أم نورطسي امول- ةااو ن تاقو توسقأ ىنا مانو نوكو لب ؛القاف نوكمال

 بج نعد تاربو لرشلاا ب.عنعقءاربد. هن اسحاق م-هتا اةمدرب حرف نو: كنا نوأوةد رافكلاو

 هذ_هاوم«رافكلا !ءالؤهنا (نورمشلا و عسانتلا ) نوديعتام دس.عأ ال نورئاكل اانيءانلقو نوذملا

 ةناسنالا ف ناكرتشيةأرهاو لدسرلا نا ىرتالأ ىنعملا ف دكر اثما بح وال مسمالا ىف دكر ركراشملاو ةولانانثوالا

 هردقال نك ةرهقلا ىف لسا لكدل ناكردق ا وعن اكرم خردقأو لعأ هنالوزرا ظدحاواك ةممقلا م ة هقمةح

 اهاطصاو نال>راهاعداول:ٌأ سان اوهورتائثانههلبةس.مومقلا يف قحهنوكي فركة ئبلا لدغال ودل
 1 | لال نين :انييدي راسا اوام عمد اول ضقي لهم وزاسمنا ىلعةشس امئمدحاو لكم اكأ ًاولو زو< ال اهيلع
 ا أ نيدحاودياعلقعي كف « طولا ل- ىفنيماوم نيب ةمأ الو نيجوزلةحوز لوصحز 0 لاو

 1 1 آ ارهشىنا.ثلا م ارش امهدحال ة-وزلا لك نأ ىلعناجو زلا لطصي ن زوج نم لب نّيدوبعم

 5 رمصق حق ةلاةباغىفةلاشملاهذهناهلوسرل لو ىلاعت هناكفار ةاكنو 0 هلال نم دلا زوج 5

 0 اةيون نخل ناتننا لود ىلا د هك( نوتالالا) نو دبعتامدب دءيعا أال نورفاكسلا اهي ءابلةوراكن الان

 1 .ةشئاعزم تيك ماهظعارج أدل اوقىلا مز واسيئدلاة املا ندرتنتنكن ا كنج اوزال لق كماع تل نأ نعح
 ' [|| للاراتخا ليتك وأم اةسأ اًذهىفأ تلاع كي و1 است ىتحأ .ثىلوةنالاها تاقناس دلا رات نأ |||

 قاضر فانك اسف فقوتتأ ىءايدر فااض مت تفقؤام لق علا ةرصقانق رح ”الارادإاو هلوسرو

 0 ((نونالثلاوىداحلا) نوديعتام دبعأ ال نو رفاكل اب.“ اءلق ضرالاو تاوعسارامج ىف عمى رهأو

 8 ملا فقا اوم نغقي الفرخ . الا مو.لاو هنا نمويثأكن ما ل تنأآت سلا ثان لوقي ىلاهت هناك

 0 || نسابنلا عقوب هلال لاهل لاق ناطلسلا طلاذتال هقرافم ندب ربئذلا هدي را لاق حاشا ضءبّنا ىتسحو
 | ]| 02م قساف كنا اودقتمي و دهازلا ملاعلا هطااخمن هنال نيدّدم ناطلسا انا اودقتعي نأ اما نيآطخلا دسأف

 تسييس

 ل1 07 0 111000500579915 1701171717 مات سح. ١

 ا.هالكو



3517 

 اهفل نم عشبأ الو عنشأ افلا: دلا“ف سيلو دشأ وه ةغلاانوكتنأدةبالف م-يفتلزان اهماقي ةروسلا ئ
 ديبقتلا دنع هناق لوما ظالامأ اد.ةموأ|ةلطمناكءاوسقاذنا عج دنءمذةفص هنالثل ذورفاكسلا
 ةروسىف ىلاعن لاه ل(ىناثلا لاؤسلا) رضرال لهجو عفنرال لءباسن الا لع ىف مالا! هل ءهلوةكمذي الدق

 ةروسف ةروكذ ملاذ الا (باولاو) لعاقلا مساهركذو لقركذانودو لتركذي لو اور فك ن يذلا اهمءان مرت مل ظ
 نونوكمتقولا كلذ فو ةطساّؤلا لا زأفمهملاال وسر لوسزلا نؤكم الة م وةماسقاامونموالاقتاغ ا مّزحتملا
 مهيلاالوسر لوسرلا ناكورذكلاءنيةوصوفا ناك م هذ انههامأو ىذاملا ظفلب هرك د ءال ذلذ ني رفاكال نيءمطم
 عموأ لكلا عم باطنو رذاكلل ااه« ان لق امه هل رق(ثلاشا!لاؤسلا) نورفاكسا!ابيءانلق لاق مرحالف

 هلل اد ءعن ند رزافكلاىّنال لكلا عماباطش نو دنعت أمد بءأال هلوقن كل نآأرودال (ِبا وحعا) ضدنا

 نودباعةناالوهلوةنوكينأاضيأزوعالو نوديعتام دبءأالم-والوةينأزو الف ىراصتلاو دو ملاك
 انهيءان هلوق نا لا-ةي نأ بجو نذاف هللا دعي ث راسو نء[نمرافكلا فال لكلا عماب اظخ د.عأام )|

 ةنسانتهل ادرعتو ةنسكلاديعتهلاولاه نيذلامدو نيصوص# ماوقأ عم ةهذاش ٠ باط> نورفاكملا
 كل ذائمزاب ل ةفاش ءباطخ هنا ىلع هاناجولو صم _صدتلا ل“ دمومعلا ىلع باطن !اناسولانالصالساو

 انأالو ددعأ امنو دباع مت الف نو دبعت ام دءأال) ىلاعت هلوق امأ ىلوأ لمن اذه ىلع ذي الا لسن اكس '

 (امهدخأ) نالوقي الاءذهىف (ىكوالا ةلّئسملا) لئاسم هم (دعأ ام نو دباع منا الو مت دبع امدباع ]
 ليقتسماللوالاَّنا(اهدحأ) هوو نء هرب رمَدف لالا امأ اراركت ابين نأ ( ىناشلاو) اهمفراركتالن ||
 نأ ىرتالا لاةّدسالا نعم ف عراضم ىلعالا لخ دئالال نأ لمةةسمال لوالاّنا ىلع ل! دااو لاعنا ىن اثنا اوأ

 لدءفاالىأ نودمعتامدمءأال هلوةفاذه تءثاذانأال هل_ص نا ىف لاخلا لاف وال هس ةئ ا مف ديك اننا

 ىوأاةدامع نم مكنم هيلطأ ام لمقتل ا ىف ن ولعاف نأ الو مك-:هل 1اس م ودلطتام لمتةسسااىف
 هتجولا) ىدو عل نيدباعب لاسلسا ىف مناالو كدر غم دياعب لاما ىف تلو ىأ متدمءام دباعانأ الو لاق مث 1

 متددعام دياءانا الو وقنا ىلع ل ءلدلاو ل ارقّدسألا ىفاث او لاسلل لوتالا لع سهالا باق: نأ (قاشلا |[!
 اديز لءاهانا لاهل هنا لل دب لارسال اذ هنا ك شالو م درعامدياءانأ اناوق موهفا عنر هنالامقة#سالا ||

 صخخ اكو لاب ةاللو لاعإلل ل-دفاهةمدحاو لكمهضعب لاق (ثلاسثلا هبولا ) لاب ةتسالا هم مهذ
 وهف لاق سالا نع ملال نءربخأ هناانلق نافر ار كخ ل اعفد ل ايةةسالا,ىفا.ثلاو لان انامه د ْ

 ةدئافام لبق نأف هنأ دةمهالاو وق همل ءوعد ىذا اوند هنالف لا ةةسالا نءالواريسخ ًاانلقناو سئرتلا

 لاو الا ضعد ىف هللا نو دمعي اوناكفرافكلاامأو مدل ادعي ناك ام هنا امولهمناكرل العا نعزابخالا ا

 مهت دايعةيفئامأواهيلا اعسطوأ اهتمافوخ اسماه دعي هنا لغاخلا مهو. الئلف هسفن نع ةءاكملاامأ نلف
 دو.عملا نياوالا نمدوصةماّنا لس ىبأر اس اوهو (عبارلا هجولا)الصأ ةدابعب سنار فاكلا لءفنالف د

 ردصملا ل. وأنت ىف لعقلا عماني ريخالا فاو هللا نود .عتالو مانصالا دبعأ ال لاه هناكف ىذلا ئعجامو
 معز ناف نيقملا ىلع ةشيملا 3 دامعنو دمع متن الو رطنلا ل رتو ل ارمثلا ىلع ةمنبملا مكن دان معدمعأال أ 1

 هنرومأ ريغو هنع ىهنموهف نأ هنولءفئامو هب رومأم لعن ةدامعلا َنالالط ان كل ذ ناك ىهأ نو دعت كلا

 ع.4بلوائمملا ماعلا ىننلا ىلع انلاو هورك دىذلارابدعالا ىت ىلع ىلوالا لمت نأ (سماسقلا هجولا)

 مكمانص أديعأ نأ ءاجر هللا ن و دعت متن االو هللا او دم+تنأ اجر نو دمعتام دمعأال لاه الوأ هناكف ثاوملا ْ

 نودياع من الو هوجولا نم هجوب ةنرلا دصاقت ا نمدوصةمو ضارغالا نم ضرغل مكهص داعان أ الو لاف مث 0

 لوة ىعنألا صرغل لظلاىلاهريغوع دي نمهلاثمو تار اءثءالا نمراشءاوهوسولا نم هج ؤبد_.عأام ْ
 مل-:ناودهو (ىناثلالوقلا) .سارغالارثاسلالو ضرخلا اذ_علالالصأ لطأ اللب مهنتلا طرح لظأال] 0

 اكو ديكوتلادمشي ريركشلانا(لوالا)هسوأه ثالث نم هنءرذغلا لوتلا اذ هىلعو راركشلالوص- || 0١

 [نالعضوملا اذ_هنمدرك ًانلاىلا ج و- ا عضو مالو نسحريركتلا ناك 3 ئأ دمك ألاىلا ةساخلاتناك |١
 سس مس مسعاصخسسا -
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 | نمازيعراك !محسصلا اذ هنا كلوب 3ث الوب برلا ناكسف كلان ءاسصت بلغتنا ؛ ميصلا ن كك

 ىقسلاوةسإ راق ضرالاىف مشل غ ردا قلخ أانًاناايذاوتاذي نا هقلانو دنم نوعدت نيذلا نا ةيايذلا

 لق“ ءالقعلاب و و لوّشباذ_هام ىئءايدصن بلغتلاورهقلابذخأب ةيابذلا نم رع وهن منام م اخلاو

 رصدت ىعو الا تانادس لا ملاعىفةرذالهنا (نوعب رالاوىداحلا) نوديعتامد.ءأال نورفاكلا اهمءاب

 | لكناك انو مالسلام ماع ءامسن الا مهذدنا ماكحأ ةفرعم ىلا ةاعدل اامأو تاهغلاو تاذلا ةفرعم ىلا وعلا

 ْ ' نافع مالت برست أه ودسإال هللا نا لاق تاما او تاذلا ةفرعمىلامعادةضوعدو قب

 ب.عأااهسكرت تاع و هللا ةر دق ىلا وعدنا جاف صواسماذثو دس يس ةضوعبا اهذ_هنال كلدو

 لثم لوغب ىلانعت هناك هق !ةدارا ىلا ىبغ دن عمر دقي امافصو اماذ سيصتع بسو هللا لءىلاوع دنت

 هلونواسشرك ىرتشاف قوسلا لد هتةالش مايآ ىف ناكمذءهقلا ىذررعنا ىور هم ىدكتسإ فيك كااذه

 تح ىلع لاسقث قيرطا | نع تدكدت )ل لاق ورع هل ةدساف ىدرظلا نع ”ىلع بكشف د. .علنم "يىلعةآر وه فلل

 سشركلا نم سلال ع ناك اذالوةدىلاعت هن“ اكو ىع' د غوش ام له نم ىب مساف كو لاق ىمدتال

 م ىلاعت هناك كسدءادغكمطعب ىذلا ضوءعملارك ذ دنع رك طولا اب نورا

 ' لا لرشا ىلا لوعداارامححلا ءالؤهفراكل:الان نسوعبلا هيلع حابص ةن ورلا عدا ام ذورغ نا دما

 ةمهاالا عدا ابا نوعر ةناو نوديعتامديغأ ال ورفاكدلا بم «اب لق منيل درلاب حرصت الذأ مويلع مصت الفأ
0 

 نماكوق أ ثسلذاب وق تنك ناو دور ةضوعن ن مع[ ث سلف اهنعض تكن اف نيطلا ن مث الم ىلا ريش

 ش ىلاعتدناك (توعب رالاو ىلثأا) نود.«تامديعأالنورفاكل انهيءانلقو مهلعراكنالا رهظاف لي ري

 هوحولا ن نسخ أ ىلع ضرَلا اذه ءذقأ ىناف "قءاضر ةدكرتاو نو دمعتام ذمعأ الكي أس !:ىلقد# الود

 نع ةءاربلا» حا ”رصت لاما ذهب م الان ؟لوقأف هتالوسراد#نآد,ش أ لاهاذا قارصنلاّنا ىرتالأ

 تحواضيأ تنأ افلم ٠ دفا نيذ لك نع هناسسل عب رمهبأ رب نأ فاك“ لكى لع تبجوأ امأف ةمن اريصخلا

 اويسرإلا يشل 2ل1) نو ديعتام دبعأ الن ورذاكسلااس* اب لقف ىرمغ دوم لك درب حرمت نأ كغ : ىلع

 هءلعد_هءامأواماالوقهلالوةفهل ل-: :ةنوعرذ ىلا لسرأ ال فةنو ثنا هعبط ىف ناكم السل اه .اعوءومنا

 نورفاكملا انبمءالق هل لمةف ةوحرلا هر اع ىف هلا ىل_ءاهسنن نو شما راها سعأ قالنا ىلا لسز أل مال !|

 لوقلامدةندقابم٠ ا(قوألا 1211) ل: اسم همغذ نورفاك !!همءان لق ىل عت هلوفامأ « نود .ءتام درعأ ال
 ءادناهو بلقلا* ادنىأو ىفنلا» اداب لاق هنا مالا سل ا همللع ىلع نع ىورهنا انهههديزن ىدلاو عضاومف اهيف

 اذ_هامةّرم ىيسجتالوان ال كوعدأ لو هنأ حض هرنتلا هورضاعلا ىأو بئاغلا“ اًدنانلمقو حورلا

 0 | كوشي ىلاعتتا 4 : ردالوذ ىذلا ىأو دمعبللو» ىذلا اب نيو عسجج ىلاسعت هنا لاق نمت همهنمل ىلا كولا ا
 0 برتلابحوب كيلا مسحت لوصؤو كمل | ىف اسس نإ كل ديعيلا دعما بجول تع لرا ردد ىعم كدا ماعم

 5 هن "اكيرقلا بجو ىذلا ىأ ىل لءدعبلا بجوت ىذلا ايم دقات اودي رولا لب نمم هيلا برق ن كفو بِ ر لل

 تحول ىأو ت قااكوه ىذلا د_عيلا بح وبانتال كلذ دسهباه رك ذم ىئهق-ةوتلاو كنمريهقتا الود
 مئانلاو موثلا هلال كلتو توملاوةاس لانس أيس وتمةلاح تاه-الصخابإف :اماساكوه ئذلا ب رقلا
 ىور (ةبنانلا لئسسلا) فرط اذهبهادنلا فورح تقخ بسلا اذهلف همست ةلك اهو هش نأو بال
 فاخ نب ةممأو بلطالاد-.نيدوسالاو ل؟ اونبصاعلاو ةرغا1نيدملولاّن ا ةروسااهده لوزن بدسىف

 نمةوادملا لوزتو كس انس ميسا! لصق رتاج 4 [دبعتر :دم كهل ا دمهذ ىت-لاسعت هلال وسراولاه

 ةرودلاهذ ل هن تدشن اديش ران مهأ ناكن او اظح هنمانذخأ ادسر لسه أ ناكناف اند

 ١ ميسعاو رفكلاب ةرانز لور موفصو ةرانت نوله اخ اان مم درع[ قو يمأت:هنارمغذ ال ةىلاعت هلوقاضإأ لزنو
 تالاؤسانههو هنءاو أو هوة-ث,هسؤر ىلءاهأرقوةروسلا تازئالفذ رئلاكرفكلاو :رصشلاك لهما نا

 .ذدهنال (باوجلا) نيله اان ىرخالا ىو نب رفاكتانةروسلاهد_هىفمهرك ذب (لوالا لاؤاا)

 ةروساا /
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 ةيوقع ىدخأالان أف ثا داج مكمانصأ نكل كم انصأ نمةيوةعلاىفو فر نم ةبومعلا يكل دا ظ 0

 |نيدلا (سماخلالوتلا) ضرالاو تاوعسلارابجتب وةءاوئاخت نأ التعمكلا قف جناامأو مانصالا |
 اوغوسلالمهوعدتناو لال_ضفالانيرفاكتلاءاعدامو كواعدمكل يأ نيدلاهلنيدلخم هتئا اروع داف ءاعذلا ا ٠
 || نايس نو دعي ةمايقلا موي لب مكتو سذيالفةلاللا هذه ىلع قت اهتم موكل اوبادكسا اماوععسولو كءاعد ألا ٠

 عادلا ةؤعد برجأ مكل نمسا فوعدا اونمآنيذلا ببحتسس ولوةفىبرامأو مكدكر مشب نورفكسف
 رعاشلال اه ةداعلانيدلا (سداسلا لوقلا) ناعداذا

 ىييدوادي اهني داذها 5 قبضو تراددقو اهل لود

 قمم ولو ةكرالاان.ةذوخألاق داعىلونيطابشلانمومكفالسأن مةذوأللا مك داعمكل ءانعم |||
 مكلهلوق(ةل اسثلا هلٌمسملا)ةنلساو دكتالملا قااورا:لاو نيط امشل نوتات هن داع ىلع انم حا ىلك |

 ناس فن الل سدا ناو هلوق ىلا ةران اوهو ىريغلال ىيدىلو كربغلال مكس, دمكل هانعمو ريصلس ا دمغب مكسر د ]| ٠
 اناف لوةلاو لاثتءالا نوزومأ.. من او غليملاو ىسولاب رومأمانائىأىرجأرزوةرزاورزتالو ىىسامالا || ٠
 ررنض هنم "ىلا ع ريالامم كلذ: كرفك ىلع كرار صا امأو فءاك_:|!ةدلوع نع تجرخه.تداك امتلعفاملا|| ٠

 ىلاعت هنالزئاسريغ كل ذو كر انملادنعةياالا هذ ماولثت نأب ساينلا ةداعت رج .(ةثلاثلاةلمسملا ) تملا |||

 مكح او لعأ هللاو هيج وجب لمن م هنفرب دل لب هي لاشقمل نآرقلا لزنأام 0
 « (ةندمتانآث الثرسدنلا ةَز وسإ#

 ه ( محلا نوحرلا هنا مسن) « 0

 كءطعيف اود وهل ودب ولعل اس رك ايادي وانا ىلاعت هن: (!ءاد )١ فت اطاةناالا ىف( هللا رصف ءائاذا) ٌ

 كاق قضي لدتا, لاه ىلاعت هءاكد سهأ مون لكد ا دز, ناك مرحالرث وكلا كانمطعأاناهلوقو ىضرتق كد دا ٠

 0 المرعطلا تاعشس تدز ةلاسرلا لؤى و لس االا ريطلابكت رمد لد كعمضأ ملا وعم نك مل نيعتساقا]| 1

 هلفارمهت٠اساذا اذ, كل! رصان نوك ١قالوقأ فدي زأن الا م فال 1 هذ مك 3 كد عنأ مكيفكينلا ٌ 7
 اوجرخاذا موةلانكل ىلا لاقف خفلاو ل اَقذ نك مو ىداومرادىلت هكفاذا ةمعنلا متامناىوولا لاصف || ٠

 تدسو بيسىاب دال له لاه هناك ابسا وفا هللا نيد ف نول ديسانلا تيأرو لاقف كاذيفةذاىأف | 0

 نوديعتام ديعأال نورفاكل اسمان ةمَدَقَمملا ةروسلا ىف تاقكنالات ددوامنا هثالثل تاغ رتل هده |

 (اهيناناو) هللارصن ءاجاذا ءؤ ا ن ا تحصن كنا هب ىترصن (اهلوأ) هئالئرومأى ل ءلم-كثياذهو |
 ةمعرتاخدأ (ثلاشلاو) ٌعَملاو هلوق ص دارا اوه ودكم خثلانيطعاف ديسوتلا ركسعي اند تصق ا
 نول دنهلوق نم دارملاوهو كَم اط ىف ىدامع تاخد اي اان أف ىتيدومعو ىتعاط فك ئاضعأو كر اوس 1ْ

 ةيدويعلانم عاونأ ثالث قرمض- ىلا ثءداف هثالثلا عللنا هذه تدجو نا دعب كنا ماس اوفأ هللا نيد || ٠
 هنئارصن لب اة مىف عضوامناورغغت ساف اولس أن او دج اف دكم تكن ناو يسف كرت نا اوباصت اودامت ا

 لرمسنامنا هنأ نتن أ اق لرصن هناده است دعي تاثدحا ةري اشم نعهفا هيزاتوه منسنت |نال هحييدست |
 هلي اقم ىف لعج مت اش قامللا نمدح هيلع قدسي نأ نءاهزنم هنوكد قع ا لبرصنلا كلد هنم دست ك نال ||

 رافغت الا نيدلا ىف ساسألا لوخد لب اقم ف لهب متدهلاهالا لاقت نأ نكمالةمهنلانالدهلاةكس تف ١
 هاملتا ةذلب تاتا! لغ_كبامم عاستالا ةرثكعأ تانمؤملاو نينمؤمللو كم ذارفغمساوهلوق ن غدار اودو ا

 ناكفرثك امم وفذ تناكرثك !اوناك الكم مناف مهن ذارفغتساو كن :نمردقلا اذهارفغتساف لوبقلاو
 هولانمههجاوورفك-ا!نعأريتامل مالا هيلعهلا (ىنامااهسولا) رثك كر افغتسا ىلا مهجاشحا
 لسقف نيد ىلو مكس د مكل لاسقف ةنوشلللا كا: نملاعف لولا ضعب فاخ هناكنورفاكلاابيءايهلوقىف
 ضرالا ىلتد وز هريظن هتتارمصن ءاساذ اك #ل ارمهنل امم ىتسأ لو رمصنل | ىلا كلب بهذ ال ىنأاف فعال دهتاب
 اه ىلأ الا لةربال كتل رلاتدرأو م اقملا تكسناف كلا ضرالا* ىبح لب صرالا ىلابهذتال دب

 سسوس

 سس ار الاول
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 ١ نءهللال وسر تكسو ارا م ىعملا اد ىف لسو هملع هللا ىلص هنت لو سر ىلا اوهسررافكلا1 هوا

 ْ دنك اتلاىلا ةحاجلا تعد مرحالف لنملا ضع م-هدىلا لامدق مالسلاهملع هناممبواق ىف عدوذ باوملا

 أ اناوجةيادعبة ناو ئندعب اسم لزعي نآرقلا ناكهنا (ىناشلا هجولا) لاطبالاو ىفالا اذه ىفرب ركذدلاو

 متناالو مث دمعام دياعان الو هللا لزن أف كهلان نمؤن ىتح انمول ضع لسا اولاقنوكر سلاف نولأ_ساع

 منال 0 دمعام دياعان ال وهننا لزنأف ا روش كهلادمعتو ارهش انها 1ديعت دعا ولاف متديعأ امنودباع

 هحولا) هيلا | ريضههحولا اذه ىلءراركشلا نكس الفحم ءانركذ ىذلا اذه ناك انو درعأ امنو دباع

 || ديعتو ةئانتهل اديعتو ارهث كهلا د.عتو ارهشانتهل 1ديعتنينّرم ةماكل اكلتاو ركذرافكلانا(ثلاشاا

 "| ةدحاولا ةماكلار”ركن مناف مكن! نم برضوهو مهلوة ذو ىلعزب ركتلا ىلءباوا ان ةئس كهلا

 : 1 ىف( اغلا ةلئسملا) هل اوةلاراةدمسا وهنافافضسارا ركل !لءدس ىلع ةماكل اكلت عقدن ى :زاح دساق ضرغل

 ١ 0 نكساام ظفلب هنع ريبعتلا مصق لل ذكناكمهد وبعمنا بهف ل_هد نملوانتنثالام ةلكناودو لاؤسةناالا

 0 م (اهدحأ هوجو نم هنعا وباجأ دمعأ امن وديا منأالو لاق فيكف نيماعا | ملعأ وهمالسااهملعد# دو.عم

 0 ا هن اكنيملب ا فاي ردصمأمنا(اهنانأو) قطانوددعنال منَ ولطابلا د.عأال لاق هن اكة فصلا هنمذا رأاثا

 30 ىقدابعنود.عتال ومكت دايعد.عأالاساب"لاق مث لبقتسملا ف ىدانع نودمعت الو مكتدابعد_ىع اال لا

 1 : نو د.عئأم د.عأالال ار لاه !1 هنا( اهعبار و) مالكلا مصيدة نحو ىذلا ىععامز وكي نأ (اهئااثو) لاملا

 ]| هنايربطالهأ جحا (ةثلاشلاهلمسملا) اهلممةمسةئسءازجوهلوةكمالكلا قستمل هلع فاشل ا لج

 'ئثلا كلذ دوبو هداضي ئذلا مدع نءقدصلاربفناو دبع امنو دياع يناالو هلوةب نير مم .نءربخ ىلا عت

 قب هنا لع او نيدضلا نيب عملا, فماكت ةدابعلامدعب قدصلاربلادوبو عمةدايعلا لصيف يلك لاق

 أ نم ىوأ ناك هقاريغةدابع ميقتلجال ىذلاهسجولارك ذا سلا (لوالا لاؤسلا) تالاؤستب-الا ف
 ديلب طا نالاما ةارزك ذ نمىلوأربركدلاو دمك أَنا نوكيدقلب (باولسا) ريركتلا اذه

 ردقي ل ناو هلق بدن دناعم لقاعوأ هذش بح نوناماووف مصل ا, لئاقل ا امأ ةنسحز دقل اوربلا ل 5سم
 ىلع لوا هر وسلا لوانا(ىناثلا لاؤبا )هي الا ده ىف مهماعراكسالا ىف ةغلادملاو هش بحق رإتق ىلع

 فيك نيدىلو مكي د مك هلوقوهو لهاستل اوفطللا ىلءاهرخاوريرك.لاورفكل اءادئااوهؤ ديدشتلا

 ترمصقام وعيبشلا مالا اذه نع كريد 2 ىف تغاايدق ىلا لوي هناك (باوهلا) نيرهالانبب عيبا هو

 فيكحا !باضد ف الذ ع رشثل ارو هظدعبهد.ءي فدكسف عرمشلا لق مضل دبعي ناك ام هنا مالسلا

 لاق (ىوالا'هلئسملا) لاسم هيفف ( نيدو مكسر دمكلا) ىلاعت هلوقاما لامة كل منت مدسو هناف
 الك انلقرفكلا ف مهلنذا هنا لاي لوف لبق نافهل صالخالاو ذولا ىلو هتنان كرفكمكل سايعنبا
 (اهدحأ) رومأدحأ هنمدوصقملا نكس وهقثذأي ف دكف رفكساا نم عنمالالا ثعبام مالا هيلع هناف

 قااىلا كوعدال مكلا ثوعبم ىنىفالوقيهن اك (اهينانثو) متدشاماواعاهلوةكديدبتلا هنمدوصتملاّنا

 تاسملا وهنيدلاَنادياالا ريسفت ف( ىاثلا ل اوقلا) هضفرأ الىنال نيد و مكلا اري الهلا ناكنا هملع

 (ثلاشلا ل وقلا) ةتيلا رثأ همحاص ل غنمانم داو لكلا عجربالو ىلا سدح ىل و مكب اسح مكسا ىأ

 اناقعوالابو مهل دءازجوهمسسح وىيدءازح ىلو مكس دءازح مك ىأ ف اضملا فدي ريد: ىلع ْن اوكا نأ

 سس

 دوا

 0 رطانم اقر وهطااةياعىف َّن وكي عازتل اىل- نا لح الو اهلا 1 : عفت الو ٍر ركسمل او غل اناا عفاش

 ]| اولاهاوغلاام ف وكل اباضدأ نا ىرئالا غلبأ اذهنال نو دبعتامدمءأ نا لوق, نأ تش ناكنف ةغاايملاو
 هيلعد# نمد لكل_عدقوةمهتلا عضومىفاهيلا جات افا ةغل املا( باوطساو) اهلا هنود نموعدننلا

 || اونوكفمكشيدمكل (اهئااثؤ) كرملاىلا ىفوعدتالو فوكرتاف فوعبتت لو ىنءاولي قت للا ذافةاحصلاو

 ْ قعبهتلا نيدىف ةفأرام بك ذخأتالو ةبوقعلا نيدلا ( عبارلالوشلا ) انا اونوا_مطعت كا د٠ ارح كس اك
 ياسر وموسم ع“ حاد اسيا



 )هناكرود ةنلا لوخد دنعب امانا مودعملاك هل قام ل عسا ندملا لهأ بوأق نءهعقوم ماع رسهنلا ||
 هلارمدت ى جم هعماو:مانيذإاو لوسرلا لود ىت>اولزازو ىلاسعت هوب ةراشال ا وعملا اذهىلاو طق ةمعأقّذي 0

 رخؤالءاحاذا هنا لبنا هلوةكئاسال هب مك ىذلا ان دلاروم أ ىف هللارمصن دارملا ىلعل (اممينانو)
 درتتلااًذه ىف :دئافلاافمقلا دنع نمالارصنلا امو ىل هت لاهل نءالانوكيالرمهذلا(ثلاثلالاو ءا) ْ

 هتيكحالاو ق.ليالوأ هللاالاءلءفي نأ قدليالو هقتانالا قل الرصتءانعم (باوملاو) هللارصن ةوقوهو |
 ازكحوم ةءنصلاإ5لاح ميلظعت هئمدا رااو ةعنصلا ماك ايا روهثمدب زناك اذاديزةع:ص اذهلاقدو /

 فصو (عبارلالاؤسلا) هرقل أ سىذلا اذ هلوةف هقتارصصن ىتممهئاعدلة اجا هنالهتلارصنوأاسهسه |١
 هدف (باوللا) زامجياركذو ةقيقللا كرت ةدئاغلااخهتتارصن عقواذا هتقةحوزاحمءىجحلاب رصنلا | ٠
 ةنمعم اناس ثداح لكشو در دق هناصس هلاوا اهرب ةطو مروءالانا (اهادحا) تازاشا ا 1

 رض نامزلا كلذ :اسو تقولا كل رمح اذا لد لاوريغتلاورخأتلاو مدا هيف ليكي ةردقم انافوأو ْ ا

 نا (اهناند) مولعمر ديالا هلزئتامو ه_:تانرخاندنعالا دن مناوهلوةبةراشالاهملاورثالا كل ذهعم ا '

 مك هل | ةدعتسم ناكرصنلا كا ذن ال كل ذو ملسو هيلع هللا ىل_د دن ىلا قة ثلاك ناكر صنلا نأ ىلع د طفالا |

 بو ه2 ناف قلعملا لملاك ناكف ط رشا!نادع ذل ناكرثالا هلت نأ الا ادو>ومناكىذةةلاثدعولا |

 دمع ىلا قاتشأ كن نس متلا!:ههاذكن اى ىوهلاىلا قاتشلاكنوكي ل .ةئلافةعئام ةقاللانأآلا ىوهلا 1
 دول اعوشا هاه رهقىفناالا الفلا لاعوهو هتياسممال لاعمدعلا لاعنأ (اهتلاند) سو هيلعهقلا ىلصا ّْ

 : اؤلسو نال لاق تدخ اوراونالاو دوف اراص تنيتشنا خفذاض اقل دزت خول ب وهوةدجرلاو 1

 نم تالمسلا ىف :ذخ 1تناكد رس هنو هللا ةجرر اصف ندم نا كسضمو عضوم لا اهل وصونيح لا قوت
 عينسنلاب لغش ئافرعلا اذه حاوم أك نءاجاذان كمل هئحتو كلا اهاوصو برق دعا لبق هاكش لالا

 باااذهلو اهبالا ةسونرلارانص نم صاللنان كال ىلا ةنفسلا "ىحتئالثلا .ذهتزاةغتسالاوديمضتلاوا 3

 (سماسلالاؤسلا) اهاس موا هارت هللا سد هل را ءابربكلا ورهةاار حو لوبا بكراملا

 هنامتراصنالاو نب رحاهملا نمةينادصلا مهنتك ف ىلا لسو هملع هلا ىلس مهلا ل اوسرا وناعانيذلا ن'كنشال

 رهاذه(باوخا)هللاىلااف اضممونعرداصلا لعفلاراصنأ ىف بوس اا هللا رصن هللا لوسرل ممرض ى مم 1

 8_3 «مهبوأق ىفام ىلا ة دسم م هلاعفان أهرب رقتو هللا ىلءذ مهاعذّن ال دوردةلاو“ «اهَقلا سهر هنمرمفتا

 مزلالاو د_.علاوظ نمدأو ث دش ن ماهاد الف هثداحرومافراوصااو ىئاودل!كإتو فراوصلاو ىئاؤدلا

 أدبملا نوكيو ىلاعتهتلاوهد_ءبالارئوااو لوتالا أدبملان وكيف ىلاعتهتاردنوكي نأو دب الف لساستلا
 ناف ىلاعت هاى 2ةاضماهنرعب ةباصصلا ىلا ةقاشملا: رصتلاتراصراتعالا اذ_هنكدبعلاوه برقالا |

 لاو هنال ضنا ١فلا ةءاذهو ىلاعت هلال هف ىلع ارم مديعلا لعف نوكي مترك :ىذلاريدقتلا اذه ىلعذلاق 1

 قل نعءرد نأ ىف عان مول رب كي احل مب سسصما رضت رع شتكرمت هلا وراسل ا

 ثداولابا.س.ءاناقبرلان ءردصيرخا لعف ىلا قاد م . انعلعفلا مث انعلءفرو دصل ايدل ذريصمف لعف :

 (سدا-!!لاؤساا)هب رمشلا ل اوةعل ارثك ا هتدفاك 'لاردا نءردقل سمع بدن رت ىلع لما هتابسو 1

 رك ذانلؤ هللا مسايدناذركذف .هتئارضناجاذا لافرصتلاء القت ما دعوركذاملا:ههف لمت سمللا ذا ةلك | ١
 هلال(باؤا) كلذ ف بسلا اغبرا اا تنك َناوةدل كبر نمرم هن ءاسنئلو لاه نيس ىطاملارمصتلا ||
 لاه ىلاعث هنا (عباس !!لاوَ-لا) اهلان يكل, رن اطسس انا .ةزايررانسلدنلا رسالتنا ال 1 ١

 اع وردت تلال ورعاك نانا قا رممث مالسلا هملعا دخت ناو كرصتب هللا اورمهتكت ا ْ
 امجاوناكرصنلا اذ هنأ: لو::لهذهفارسنءاساذالاق مرجالذ هللا هرمص نادعولا اذه,كابحاو
 ف.كمبرغلا نيد نم مالا ركل ادعو لاه ادهاو دءولا امس اوريصي دق ب اون سل امّنا ( با اوللا) هم ةيلعإ

 .ادنح او ناكأب نيعنا ذا ىبنجالا ىلعرتصنلا بوي لب هدابع ةرصن ىلوملا ىلءوهذأو ةرمتأ و بوو / 0
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 "” و أ

 ْ اياصخلارءامنغالا مآ من مجماسنغأ ىلع ةمأءا رقف لضن أف اذه ىلع ديزأ لب هدبعبك رمسأ ىذلا ن احبس نيس 1

 (ثلاشلاهجولا) نيقتمال ةنللا تفلزاو هيلا ةنلا ى وسأ ةدطمربغنمريعفلا قب اذاف ان طماهو رخل
 ةقشم لمحتف رثر كلا, ت>رفاهمدنالو هن موديالواهر دكوةصيالاس دلا نا دج ان لاق هنا هن*اك
 رششبا لاه م-متهج نم هبلق قاضو مسمن اربتاملف كهل دعت ىتحانتهلآدبعا اولاه ثحءاهفسلا ةهافس
 اهياهرفغتساف لاوزلا نم لاكلا دعب دب ال هنا تاعامأ لمحرلا لم-رلا لاه ريشي ساالإف هننارمصن ءاج دّةذ
 ءانشلا شدو ه سةعف ف رآلا قدغبح رفتالو في ركنا ع هدمةعن عبس رلاع وس نمنزالناسنالا

 هنمو ريقلا الا هل قال هلايقامتنماذكف
 متلفاذاالاوز عقوب 15 هسقناندممأمتاذا

 || هجولا) رفا او لارالا حانج ىلعادب أن وكلب اس دلا ىل_عكيلق عضتال تح لاق كل دكت اعف ل ىهلا

 ]|| هقارمصن لاشف ىءازجامو ىلا لاقت هنآ حس: ني دىلو مكس دمكل ةمد8لا ةرودلا رخآ ىف لاقا ( عدارلا
 1 د.عولا لبق دءولا«أ دب لف لة ناف بهل ىنأ ا دي تدن'لاسقف مانصالا ةدامع ىلا ىناءدنيح ىمعءازحامو لوةبف

 ١ | نيدىلو لاهت هلاف سنك انال_هتم سنجل نوكيل (ىفاثا او ب ضغتقبس هتحر نال(اهدحأ) هوجولاننق
 ظ 7 مهادءولا,ءافولا (اىثااثو)مههوجو َتد وسانيدا!امأفهوسودوستو وجو ضس مول هلوَقك رمصتلاوهو
 ١ | رخاوأ نمرود ءذهنا عمرو#ل ا ءذهنيب هل صاخلا تاسناحلا هذه ىف لمأتف ماقتل امءافولا نم موكل ىف
 ظ ا ]أ هجولا) هيمن و هلثا نمر وسا!هذهٍبترتنا لعبا ةكع كتان ل عاوأ نمةروسلا كالو ة#,دملاب لزنأم

 00 هللا مشارك ذاال لاه هناك امظغلب دمعأ ام لاهت لب هللا ءاسعسا نمأمش رك ذيل ةمد36!ةروسلا فنا( سماخللا
 مهباوثن ركل بايحالا ىلع ةلزئم امال هصاسأ مظعأ رك دةروبلا هذه ىو مه وةعدادزتذاو ةض سال ىتس

 هومركد ىت-ءاساوالا عم.ركذاو هوثمءال ق-نيرذاكل جم ىعماركذتال لاه هناحس هن'اك مظعأ هنءارشب
 هناحس هناكمللارصن ءاجاذاكير دمي ميسف ريدقتلاو عس بوصتم اذا نوب وخلا لاه (سداسسلا هجولا)
 | هتئوبو*امسثالا هذه نمفرافلا كل ذتالمورفلل او خفلاورمصنا اوهو ه ديرتا ا فرط تقولا تلء> لوب
 لاه مال_ىلا هيلعاد# ناكفاوواعاو دام ىنعم قةحيلةيدويعلا نءهالما لب اعراف ”ىلءءدرتالف ملا |

 ناسالاكي رحت نهلقأ الفرخ 1 امسثدجت لنا عملا ىفهقالوغيفريةؤانأو كيده فرط المائث ىأب
 ناكاذوهلف ةدحلا تاس مرحالاو دام وعم لص كلذ مال سلا هلع د لعقا-!ةراغغتسالاو دلاو عيبستلاب
 لذتشاف كير دف سانا !لوخ دو غفل اورممألا ل ءاجاذا لوي ىلاعت هناك( عباسلا هسولا ) هللا بدن دع
 1 زاارمس تاعاطل ا هدم كال اْغّمْشا ريصرف مكن دي زال ركسش نل تاةىنافرامغغ:ءالاو دوللاو عيسنل اباضب ان

 - ]|| هحولا) رثوكل ا انمادعأ انا ىلوقب دعولاريسسي تح قرتلا ىف نوككتلاازئالو ةرخآالاو اسندلا ىف كتاجرد
 ادبعأال هلوق ةءاربلاو ىئنلاف ةنالولاو ةءاربلاب وتاثالاو ىننااننيرمأب حيامنا نامالا نا (نءاشلا

 معاو ةر وسلا ذرب ةقاعتملا ةيلكلا» وجولاىههذهف هقارصنءاجاذاهلوقةءالولاو تاسثالاو نو د_ءعتام

 || نييقرفلاام (لوالالاؤ-سلا) باولاولاؤ!|!نض رعم ىف ماس نكعاماو ارا رسأةن الاف نا

 ل ل._مق ىلعةناءالاوهرممتلا (اهدحأ) هوجو نم ( باو )رمصنلا ىلع تغلا فطع ىت- فلا ورا
 1 ذيأدباذ_هلف مال بيسلاك رصتلا ناره اظو العدم نكح ىذلا نولطملا ل سوه مفلاو ولالا

 ىذلا ىو.ئدلا لا.قالا ملا نيدلا لاكرصغلا لاقي نأ لمت (اهنان) هسيلع حفلا فا ءو رصنلا

 رسصنلا (اهثلاند) ىقمعتمكيلع تمعتاو مك دوكل ثادك !مودلا هلوقتي الا ءذهريطتو ةمعنل اما ةوه

 ىلع ةيلغلا هنأرمصنلا ف لاو ةالارهظأو اهباوبأ تعفو لاه ةنولا مفلاو ىنملا ىلءاسندلا قرفظل اوه
 لئالدلاب اروصنمادبأ نأك ملسو هءلع هللا ىلص هنا لوسرنا(ىناشل ا لاؤسلا) برع ا عج ىلعوأ شي رق
 اذهنمدارملا (اههدحأ رنيهجونء ( باوملاو)ة كم عشب رمصنلا طفل صمصخت نم عملا ف تازمتملاو
 اذ_هنال صوسخلازصنا | اذه ىلع الاد قاطم ارصنا| ظفل ل_هجاغاو ع.طلل قذاواارمص:!اوهرمصنلا

 27727 ا
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 | مهقر حامتسذاوب رذ نأزو< ناكفرفكل ا ىلع دبا واكو حاكسنلا قر ىلا داعت ناز وج ةقفطملاو قرلا ىلا
 | ىل< قدهااتالوناوسنلاكنكاسملاا وذخاوحالسلا | وقاادقو ناوسنلا صخ قالطلاْتالوى خاتم ا

 | اوعياب وقل انامميتاو_فلاك دكت سولل,ا,او سه مهو ةّذعال تيبلاىف سلو ةقلطملا وايش بهذي لبس أ.
 1 ىلض مالا «لع هنا ىوراج اوفا هللا نيد ىف نول دبا ور اصف مالسالا ىلع ملسو هسلعهتلا ىلصهللالوسر ١

 |د:ءروهشملا وكم تف ةصقو»!ذ_هفتيلفانهللاركشىرخا ةعبرأو ىضلا ةالسصةعب رأ تاعكر نان |
 رك ذىلاعت هنا هكم تف فلايدا راانا ىلعلديا.موتكم عف وتر ولا هز هى حفلا نمدارملاّنانيربسفملا |

 ا نكلدلبل ا حف هنافريضنا | ىنبءالجاكر صنل نود فلور ديك فاا نودرصتل ادي ناك دقور ص: ايانورّةم | ل

 لوقلا) مهةدعا ىدحءاهرالاكهل قال ناراصو حما اورمصنا!نا مالا هل عّدجا ةدكم ئموباماموةلاذخايم ظ “

 دااح نوصخ سا هنا ىور ةروهشم ةدقلاو مالسلا هملع ىلعدي ىلع كِل :ناكوربمخ عد دارملانا (فاشلا

 | كأس مالسلا هيلع ىلع مت قتال الله مّدقنتادلا لن لاهل سلا بصنالد ةعاصشل ا ىف همماسي ناكوديلولا نبا
 َْدَم رض ثلا لاذ ىنءراضتالا مال لا هرلع ىلعالاه هنا ىورو فود  ةّدْشا ىردا ال لاقذتدعم مك ظ

 هنامالسالا ىف هّتيص عّمبل هةعراصم نع عئتماامنامالسلا هملعاملع لعاو ىتالسا لبقألا 3 نكسأ معنلاسقف |

 لع ردأ تأ ن سالف لسنم تنأ اون الاامأ ارذاكت نكن ي- كدعرص لوقي ىل-_ءناكوأ ىلع هنع عنتم لد دا

 كرشلادالب فور افكلا ىلعرصنا اذا رملا(عبارلا لوةلاوإ”هلد ءوط هتسقو فئاطلا فهنا (ثلاثلا ل اوقلال |
 لقوهلوقهذمو مولعلا نم ه.لع هللا جتهام جفلايدا رأ( سمادلالوقااو) لسهىبأ لوقودو قالطالا ىلع

 |[نمدارااوهكلذو تاَملاءافصوردسا!حارمة ئااةومسنوكي نو دبال لعل لوه- نكل ادع ىفندز بر
 ملاعحاةةناوه خفلاو تاريخ او تاعاطلاا ىل_ءهتناعا هللا صني دارا ا نوكي نأ نكمي وهتلارممنءاجاذا هلوق |

 أةروسلاهدهل ون تق و ىف سانازذ ةكم ف ىلع غفل انلج اذا ( هن اثلاهلمملا)تاسناحو رلاو تالوقملا |||

 هذه ل وزند عب شاع هناكورو زرمع ةنسةر ول اهذه تازنو نامت ةنس ناك دكم مهنا (امه دأ) نال را

 وهوتكم تف لبق تلزنةدوسلا ههنا (ىناثلالوةلاو) عيدوتلا ةروس ت- كلذ لو امون نيعبس ة روس |

 نارتلا كلع ضرذ ىذااّنا ىلا: هلوقهريظنو هملء اهكتشن نأو دكم لهأ ىلءهرمص تأ هللا لوسرل دعو |

 مصاذاو عقواذاوءايباذا عقو اهفلاقيالذالابقتمالا ىدةي فلاو هللارممن 'اجاذا هلوقوداعم ىلا كدارل
 [رايخالاو هلاّقب اطم نيد دهن هرب دو ريخ هنا ثدح نهتازدعأ الو نمت الا هذه تراص لوا اذه ْ

 ماللاو ف لالا (با ودللا) ماللاو فلالاب فلا اركدو ىل اعت هللا ىلا اف اضمرمصنا ارك د0لقنافز6#بءغلانع |

 هيفا ) احاوف أهلنا نيدىف نواخديسانا!تيأزو) ىلا تهل اوندكم مه ىلا ف رمصتمق قب اسأ ادوههمال ْ

 | هانعم ناكناف تلعءانعمنوكي نأو ترضن|ءانعم نوكينأ لمت ثدآر (ىلدالاةلسملا) لئاسم ]|

 اجاوفأ هت انيدفم-هاوخ دلاح سانا !تباروريدقتلاو لاما ىلع بمالا لش ىف نولخ ديناكت رض: |

 |هقلانيدف نلخ ادسانلا تعرب دقتلاو كغلات امالوعسغءهتنا نيد نولخ ديناكت لع ءانغمناكتاو ١
 | نا عمدوجولا فاول ددق اوناكس انلا لكتوكي نأ ىضتةمق مو.عال سانلا اهفارهاط (ةيئاثلاةلئسملا) ]|
 ( هعاطلاو نيدااوه امنا لمعلا رةناسالا نمد وسقملاتا(ل والا)نمهجو نء(باولا) كلذكناكام رمال |

 | سيل هناكفر كلا ىلع قب و ىلا نيدلا نع ضرعأ نك نود_.عئلالا سنالاوّنانا تةلخامو لافام ىل | 0

 لثسوسانلا ناك اونمآلاهو لذض ! مهل, ماعنالاكك ئاؤاهلوقنءدارملاوهىنء ااذهوناناد ]|
 | هليقفسان_لاانوا دعأو سان اهابشا انعءاشأو سانلا نحن لاف سانا انممالسلا هملع ىلع نسما |١

 ْ هدم دعب مال سال ىف اول داما مهما لق ناف هتلاس رمل ثيح ملعأ هللا لاهو همنسعنين مالا اهملع ىلع | 0 ٠

 ٌْ ده ديعلا نإ هللا هجر ةعسلاةراسشا هيفاذهانلق يلغعلاحدملا اذ هاو حسا كف ريثكربصقتو هله وطأ 0

 ظ مياظعلا حملا! ذه هج دم و هنامعالةيهرعرخا ىف ناعالابىا اذافهرعل اوط ةمصوملاو رفكلا,َى انا | 0

 | هقاللاع ماللا هلع هناىوربو تي ادق تنكتاوتنتاناسنالا اذه لثل نولوةيةكئالملاناىوريف | ١
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 ١ فايا وقو عركلا عم دءوف ىلاعت هقح ف باسالا هده تعّمجا مث هس:ةالصالوغثمناكناواهاغنا |

 دحاووريبدلل مويقو ةطاسلا بس ىلومو كل | ب سم ىلووهو هد .عب ىل و ا او هداوب دااولا نم دمعي

 ( عفلاو) ىلاعت هلوقامأ هنن ارصن ءاجاذ الاه اذهلف م دمع ةرمصن مركلل ا بوجو هلع بج و فهل ىنانثال در ظ
 حوتفلاعد هلل اةيىذلا منا اوهودكم نود ذل انا سابع نبا نع لقن( والا هلسسملا)رأ ايميل

 لعسب دوم ناك مضصرام ميو هبمدلا لضلا اور فرممناو ةدب داع ملص ناك امل هناك ور

 ٌنافاو رطنا باح ال لاق مث هللا نم* ىحي ؛ رغطلا نا ىنريذل ضراعلا اذه َناامأ لاه مث هلع كلذ يطنعف لو

 رباك االو لوسرلا هي لف كل ذا مام لجرلا ءاج نا ةعاس ضم لذ دهعلاد #3 نآس ما وع ىجي نامفسانأ

 نوه دع تانارق م-هأ ني رحاوهملا ن نم كعم نم لكو سد رقفاسير بلك كسا مهتقراف ذم: مهتد .ساالو

 ج رخ متر عا دمع تضاقث مكلترفغدقف حد ةساماولع | لاةقر دي لها ىلع عا اطا دق هللا للعا ارعابكب ردبامو

 نايفس وبأ لاقف ةساش معا نذأفانذأساق !|ناءفس واد سانعلا دقوا ارهظل ا تءلزن نا ىلا هننا لوسر
 لست نانا. ماها لافو هلنذاف هملق قرفاشطءواعوجب توعف :زاغملا ىلا ىداو بهذاالاو ىلن ذان نااما

 ىلّْثالاةذهلوسر ىلا فرعتنأ نال لا ةفانرمصنا هللا ريسغانهه ناكولو ددحاو هلا ٌنظالاقنف دور

 ىدينيب كن أ الولرع لا قف ىزعلاب عن_ص أ اذامو لا ة فرع كلّدقي نا لبق لسا سابعلا لاسقف كلذ ىفاكسش
 772 يشعر موق ملاسنو سامرالا» الؤه كلرتتناىلوالا سدلا دهمان لاف كَةذع تيرسذل هللا لوسر |

 ىع رحنءاوبذو ىنوناعاو فور صن ال وه مالسلا هيلع لاقف ةراغلاو نشلل مهض رعتو كي راهاو كتريشمع مي

 داصرملا ىلع هفقولو هب بهذي نأب سابعلا ىمأو مهعمنص ءوفاورمأمهناف ىنولظو ىنوجرخأ 54 لهو

 ركسعب ءاجا د ّنا لاهو دكم لخدو مدت ةوملااتاهيهلاَقف اًقِفدو ريالاوه صابعلا لاف امظع اكننم كمحلا

 نماووهذ دسملا لش دنمو لاقف ىراد عت نمو لاسقف نمآو وذ نامغس ىبأر اد ىلتد نم لاةنامالا

 أ هللا لم هفالوسر فقو ْمنمآوهفهياب قلغأ نمو نمآوهف السلا نم لاقف دصملا عسب ن.ءو لاسقف
 لاه مث هدو نازحالا مزهو هدم ءرصتو دعو قد هدو هللاالا اال لاهو دس ا بام ىلع ملسسو هيلع

 مهتنعأف اقلاع منا ناويهذالاسقف مب رك خانيياو ميركااريست اولاسقف مكب لعاف ىف نورئام دك مل هأ ا
 قير نعلاو كولا ىوتسيوفا داما لوفي مالسلا بلع ىلسعناككاذن موءاةلطلا كم لها ىعم كلذلف

 | ةربنأز ميرا ةيرياخببلا ران لنوم :اذا مبحذا لذيلو كب اهر ن هللا اننكم نم مك انمدعا

" 

 ١ هيلع هنا ىلص هللا لوسررب_تأو موقت !كل ذريفسءا لبو هيلع هللا لم قا وسر دمع ا ناس نع

 ظ 4 1 ريسسما ىلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ردو اسآ ةدكم ىلا عجرو كل ذ هع لذ ةمطاه ىلا أمنا اه ةراصصلا

 0 نكسلال تلاه هاسم تح اهل مالسلا هملع لاستؤ هش دملا ثنا ماه ب ضء:ةالوم راسنا ىورب م هيل

 ١ 18 بطاح اهأن ًافاهو درتزو اهواجو اهو كس للملا دبع ب هللا لوسر ماع تف ةجاس ىبو ىلاول امسك
 ظ ا 2 لزنوةراس تجرفن رذحاوذفن كدي ربهقلا لوسرنا اولعا هت ك٠ ىلا انك اهلمدتساوريناند ةرمث# ْ

 ا ا 1 اوذخ أ, نأ مهسمأو ةعاج ىفاراسعو مالسا اه. اعاملع ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ثءبفريملاب لب رمح

 ش 1 انيذك امدقناو لافو هفيسمالسلا هيلع ىلع لذ تفاحو تدحج اهركردأ لف اهقنعاوبرمشفالاو باك 0

 ! 7 ١ تاساذثم تر فك ام هلناو لاقف هلع كلو ام لاهو ابطاح ىنلا رمت ساواهر هذ هه 42 نم هت رخأف

 0 ْ لاذ قفانملا ادهقئع برضا ىف ىعدرع لاذ اديمهدنعذْدت ا نأ تدرأن ىلها ىلسعتيشفن ميل اها

 1 : ناىلادنلاءايمانمنالذوه سابعلا لوةمفاذه نم لوف هءلعَرم ةءدمكحلا تناكفر كسلا علاامملا

 5 نبا قود قال اف ها لوسر اذه سايعلا اقف منع لأ ف قدما الا اهتم ىربال ىتلا» ارضملاذ ..ةكملاتءاس

نع اهعفدو لجرلا حاصق «ديحلل تذخ اورم بلا اذ_هاولتقاتلاهود: ه تح اصف د أ هقرطبال
 ١ : بلو هيسفن 

 00 ةالملا مب هربخأ ساعلا لأسو ديد اعزف كلل عزف فال 1ةرمشع اوناكور غل مودلا ناذا ناينسونأ عمم

 - [(نايفسوأس فلا غاركشو اعضاون د اسلاك هج رم صوب رق ىلع هّبطسو هلحار ىلعدكم هنئا لور لش دو
 مج وم
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 ْذ مث عبسنلاو هسه أ ىلاعت هنا ندا والا ةلتسلا) لئاسم هذ 4 (انا ون ناك هنا هرغغتساو كد ردخ ميسا) ظ
 ا ناك ادهم ّنأ عم نيئسرمهنل ارع اريخ أَنا لعا ىلوالا ةدئافلا) دئاوقسترتلا اذهلو رافغتسالاب م دهلاب

 ةرفكتلاءالؤرف تطاسٍإلو قرمصنت اللف ىلا ىلعتنك اذا ىفا بلقلا ىف عقب و باقل ا ىلع لقشام قالا ىلع

 نأ عم 0 0 متاعب 6 نعرا دال لتجتال ىلع

 1 كاذدادبلا اسيد هديت دا هلوتمملا ل لو ماما وأ شد أ ع وتب دن عملا هذا 3 |

0 
 هسفنب نو ذاز اننتسالا لفتدي دست لاو رعلا زاداسالا ب ا سمان 000 الاعالإ ٠
 تباارام لاق نم ميلتو دمام تازوإلا شعب ارامالا# نمت نيش زكا رئاسالنا (ىفالاهسولا) | |

 ىلارثؤوا ا نم لوزنل !نالف ةءمك-لا لاعملا بس اما لك قب رطلااذهنا كشالو هليق هللا تياروالا امش ١
 وهرونلا ع وش نالف تاضاررلا بانرأ راكا بصحامأو رثؤاا ىلارثالا نمدوعصاان هةمن ص ىل أ رث 2

 لالدّسالاّنالوذلا-هت ال فرش نوك,ل تالا ىف قارغتسالافدو ولا نكم ةاظلا عوشوو دوجولا باو

 ةلاداا الالوة' ةاذه ثنئاذاو لصالا ىلع عم اان ال داسسالا ن نءىوقانو تح عستلا لل

 ركْذف سسغنلا لا: هسالا ىلع ىاا1ان لغم 0 هنال كل ذو نمد رطلا فرمث أ ىه تاق رط اهله ىلع

 رافغتسالاةثلاشلا ةمثرما فرك ذممد.ممتلا(ىناثاو)يستلا (امهدسأ) نيرهأقلاسانانمءالأ ||
 | باجصالاو فاسلا ىف : ةروهخ قات امد نالعأو قاخنا ىلاو قاما ىلاتافتلالان هةيسوزم ةلاحوهو

 || ىتلا ةساسلا تافصال ض َرهدلا ىلا ةراشا يبس بتلاق تاباحالا ىلعةءةقمبولسلاوتابثالاو ىئئااو |||

 كلذلو ماركالا تاق ىهو هل .:ودشلا تافصلا ىلا ةراسشثادندكلاو لاللسا تافصىب مودوولا بحاول |

 بجاو ةفرععر افغتسسالا ع نءنيعونلا نيذه ىلاراشأ دو ماركالا ىلع لالاسا مد ىلءلدينآر ةلاناف |

 وهانابالط هنو قطادوجة يور همضو سةنلاروهثةبور همضراةةةءالا نالر افغتسالا ىلا ه:ملزئدو-ولا

 ةريضد ةءلاطم نءامور# قع هقتاريغةعل اطعد.علا لاغت ثادق, نأ مولان هو سنا لك لاو مالا

 رشالداشرا هنا (ثلاسثلا هسولا) د.مصأاو مبستلا نعرافغتسالا ركذرخأ ةقمقدلا هذهلف هللا لال |

 بتاصرخالدقاذسولو ىلعالا ع وذا ا لذسان لصتم لفأ ع ون لك ىل_ءأنال كلذو ةدكذل ا همشتااىلا

 ل عنو لدم ميسس ن نو م مسفناىفاورك ذك الملا مةكصاا بنا ره لوأ ةيئاسنالا

 هروغتس او انيهدل واولاد مز م ةوم-جاوق ىف ”هىئالااب همشتلا ىلا ة راش كير دمع عحسسف نهد إ]

 |ل>الةسدةءانس قنا لعفىأ كل سد ةنوهلوق هزمت بالسن ىلاعتهلوت ىلا ةرابشا || 01

 موس امهسفنالاوءد ممنادازانوكب نأل منع و وسفنلا س دة:ىلااضبأ» ءانعم عسرير ان غةسالاو ل انضر 0

 دق: نم هعاطلا إب ى :رتثأن هرفغمدأ وىدمح ميسف تناامأو مهسفنان «كلذاو ارو ىدما وس

 ممسلا نو مهةناقدسىف اولاهاك كال الما لاقي نأ لم_:< و ىفناس- او ةولن هاه ارت نأ بح لب" |

 احاوفأ اوس نيذللرمغتسا دما تنأفاونمآنيذلل نورَمْغَتس د و مهةح ىف هلن الاه كال س دن لدم |

 مييسنلا عبارلاهجولا) كل دساوعمت اواوتان نيدالرةغافام رنولوقيواونمآن يذلا نورغغتسب كت الماك |

 تركي نأ يش ىأكي . ردم لاق مئاهرسسكو ماخصالان .ةيعكلارهطدار ما نوكي نأ ل مضفريهطتلاوه |

 ىرتنأ عش .. الف كلذ تاعفاذا هت وقتو هتاعاو كي ردمحر افغتمالا ةطساوررموطتلا كا ذ ىلع كاما دق | ا

 كريصق:نءر افغّتسالا باطاف رم هةمةلاسأع | هذه ىف كلفن ى رتنأ بح ىلإ هب ةقئالل ا ةعاطلاب است[ ك سفن ْ

 ت3 نافانرسلا نكتلوأأم وصغم نركت نأ اما د#ت ال وق لافت هناك ) سماشلا هجولاو) هتءاطيأ

 هنا ىلع هسنتلاكه الان دوكتفرافخ:سالاب لغشافام وطعم نكت ناو دممصل او مستلار ل غش اقاموهغت
 ممل ١-0 نيقما كت ف قدك ردع او لاقاك هند و. غلاف فب كاعزراب نعغا رمال |
 ا



 م

 نا ة نس نيعس هتنر لوقي ىلا عت برلا ناكىعملاودراولان املغلاودداولا لاضلا نم كدب أ هب وتن ح رغأ
 ةدمتناك املك ةنسنيعمسىف هيلا ف اسس ا ع.ضر ذة. رانلا ىلا هثعبا نو در الف ءرفكىنعتام
 ساننااءدارااناىور باولاىف (ىناشلاهجولا) الوبقدث أ اهتءةبوتلا تناكرثك !نا.معلاورذكلا
 هللارمدتءاسربك !هلنأ ا_سو هيلع هنا ىل_ص هنا ل اوسر لاه ةروسل ا هده تازئا-[ ةربره ونألاه نكلا لخأ

 مكبر سفندجأ لاقو ةيئامج ةمكتلساو نامي هقفلاو نامينامتالا مهب ولق ةق.قر موقن علا لهأ اجو متفلاو
 ١ |لااوصحا او مص دلقملا نايا نا نيماك ملا نمريثكو ءاهقفلار وهج لاه (ةالاشاا هلك ملا) .نعلا لبق نم

 ١ [|نكيلولو دسم ىلعنأملا اظفعأ نم ءلغجو جاوفالا لك |نامبا ةصص) مكح ىلا هت هنا ولاه هيأ الاءذلسمب

 |[ ليلدلايداسجالا ثود- نونرعياوناكسحام مم أ اعطق لءذانا م ضرعملااذهىف هرث ذام اهم مهئاميا
 ظ 7 ْ عمم املاعىفاعت هن وكت اب”االوزيسألا و ناكملا و ةدمسملا نءاهزئم ىلا عن هنو كك تاثاالو

 ْ 07 مايقناتابثاالو لسو هلعهننا ىلصد_خثدي ىلع ماتا ازدعملا ماسق تاسئاالو اهل هباسملال ىتاا تامولعملا
 | ١ | ثااناغث ىرورض قثافدلاهذ م. نيملاعاوناك ام بارعالا ل ئاوا نأ, لهلاو قدصلا لعل ديف.كردعملا

 |[ لبةرهاط لئالدلا ءذهل اودأ نال لالا هذه لئالد لوصأب نيملاعا وناكم-منا لا.ةيالو مص دلةملا نامعا
 |[ | ليصافتلا ذهبا اعد وك الدت_هءناسالا نوك ط رش نم سل هناالا لمدافتلا نيله اس اوناكسساع |

 "||| ةعتلعنختامةةمرسشع نماكسهال هناك اذا لءلدلا ناف ناصةذلاو ةدابزلا لمةال لمادلا نا لو ةنانال

 01 اذءاة:نوكينأ ىلوأدملقتلا ع رفنال ةلاممالا داةمةصتنلا قناك !دلقم ةرمث اعلا ةم دعا ىف ناكو اسنم

 - [ناةدا لا كل نال للمل دإا كدي هذم ف رعأ# رسغن وكل اصسا :رمثعلا تام ة11كلتعومءءاماعناكناو

 هذه نم اهعمتبال هناف ليل دلا ماسة ىلو الا 5 : ١" تاما نكت ل لمادلا اذه ةلالد ىفاريثعماءزس تناك

 || | يعأ كلذ ناك ىل.ادلا كلذ ةلال د ىف ةريتع «ةدانزلا نكت نا و ةمفاكةرمشعلا كلت انضرفاك دقو ةدئازلا ة«دقار

 اليل دل ءلدلا نوكجحهي لعل انا تدثف لول دا كل ذ ىل_ءالءل د هنوكىريةعمره_غلمادلا كلذ نعال_هغنم

 | لك انسملا هذه لثال دتام دقم عمم < نيااعا وناكت ارعالا كاوا نا لا ةد نا اماف ن اسما اوةدانزلا ليال

 نيداقماوناكمهنا تيثذةةيف.كاذك اوناك اموأ ةراكم كل ذو:د_-او تامّدملا كلت نم مهنعذشام ثدي
 اذا اولا ف ضع: ىلع اههضعب برعلا تابقادكمهقالوسر فام لاه هنا نسا نعىورامانرتذام دك د اممو

 مثءوس مهدارأن ملت و لمغلا باص أ نم مهراجأ هللا ناك دقو قولنا ىلع نوكي نأ بجو مردلا لد أبر فظ

 له أيرفطامل هنأ, لال دّسالا نا مولعمو نسل ا هاورام اذه لاتق ريغ نماحاوفامالمالا ف نوا دياوذ.:>أ
 (ةعبارلالْث_بملا )نيدلقم لب نيل دم ماوفاك ام مما انلعف دم سل قا ىلع نوكححب نأ س حو ذكم

 /ليقي نافاس د مالسالاريسغ غش نمو هلوقلو مالسالا هلا دنع نيدلاّناىلاعت هلوةل ءالسالاوه هننا نيد

 | اند_واكخ نيك مؤوملا نمابذن اكح نمانجرخأةىلاعت هنا لاه ناميالا اهنم ىرخاءاسمسا نيدللو هم
 "|| انهتمو ضرالافامرتاوم-كاىفام هل ىذلاهننا طارص ىلاعت لاق طارصل | منمو نيلسملا نمد ريغاس مف

 08 رعلاْك هسا دقن ةورعلا اهتمو ءامشد ن مه. ىد م هلودا ىدهلاامثمو هللارونا ؤفطماروتلا هنو هل اهلك

 : ابرلا نيدىف لقب لو هتنانيدىف لاهاسغاو هللا ةرطفو هللا ةغص اهنو هللا ليحج او هصتعاو لدمللا اهنهو قثولا

 0 ل اوقب هناكف تافسصا او تاذإا ىلع هتاالداءامع-الا طع أ مسالا اذهنا (لوالا) نيهج ولءام«الارثاسالو

 ' || ناكل برلانيدلافول (ىناثااو) لوبقلا بجاون وكي هن اق هللا نيد هنا ىوس هله هل نكي لنا نيدلا اذه

 "|| باطبة للهم هلك ةءاطنوكتذ ثنو كملا نس أوكلابر هنال هلو.ق كمل ء بعام نيدل ا اذهنام كل ذر عشر
 0 للثملا) كيلادوعي عفنلال هللا ىف ادع ةمدالنا صلخال اوقي هناكفالصاح ضال_خالا نوكي الف عفا ١

 . ]|| ادساوادحاو هيفنول دي اوناك امدعب اهرسأب ”ءلسقلا همق لش دن تناكةريثكلا ةعاملبا حوف ا(ةسماخلا
 ||| لهوهيلع هللا ىلصةتنا ل وسر تعم لات كءكس ام هل ل.ةف موب ت اد ىكي هن اهلا دمع نير باج نءو نين نينثاو

 "||| ىلا .عتهلوقءاطعلا دعب بلسلا نم هلتادذوءناجاوفأ هن نوجرذسواج اوفأ هللا نيد ف ساسنل لسد لو:
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 [ يحج دس اسمح

 .هتادمح هصسأ هنا لشنب اذه تاعذشل وقفىلاو مءابلا ذهن وكت نأ(اهسمان ولانوهاذك ةعانلا ا
 هدم ىعملاو كدمىال هتادم ةثقاع لوق ثنفالا ثيدح ىف هريظتو هريغدمعال ةماعتاو هداشراو

 (اهسداسو) هتاديلا ىلعهتدوملا ل اوةيناكمالسلا هملع هناىك ور كلذاو هريغنود كلادهىذإاهناف هدم

 دج مسرب ِدْهَدلا نوكيو ةدئازء لص ءاسبلا نوكتن أ( اهعباسو )هنا روب ىأ كد ردم<ىّتسلاىورأ
 ءاب ءابرلا نعشب ردماخم رهط (فاشلاولا هاك ا 5 رهط هلرتخلا (اهدحأ) تالاققحا هينمنكيدأ

 لوةتنأ نعكي ردمارهط (ثلاشلاوال ةدسافلاة ب ومئدلا ضارغالا ىلا اه ذب ل نوتل او ةعمسلاو |
 دولا نعال دب عيسنلابتنا ىأ (اجنملن و)هردق قد هللا وردقاموهلوقب ةراشالا بلا وهب قلبك اهيحوعا ْ
 ْ عسو فن وكيالاه دم ةهانتمربت ريغ تل جادت ومعتلا :لباقم بيا ادملا نال كا ذوكيلعبجا ولا | 1

 ١ هيزنتلاو ميستلا,تأق دهمان سام تأ قوش انتا ذاعو ادخال دا ةنسئاو ةهتناون لاقل ْ

 أ روصتالو ىناثلا نعامه دح ًاريخأتز زوال نارم أ دهماو عيستلا ناىلاةراثا هب ة(اهعسان وزدحلا نعالدبأ ْ
 ' ةغفشلا ترتخا لوةد نأ بححو بعلب درلا حو ةعذشا | قدح هل تفل ن ل

 ٍ (اهرس ؟اعو) اعمدل_>اوتقو ىف اسم | دماسريصبف اعم اعمل كب : ردم جسق لاو | دلك مدس

 !ٍ دةْقهَللا نم لكدل انا تدر اذا كن اف كب ردج ةعلاطم ةطساون كيلقرهط ىأ كلق جسدار ا!نوكتأ 0

 5 هلوقؤ ىلاعث هللا ىوسأم ىنن ىلا ةراشا ميسق هلوقف ٌلده-و كمعسو كل سف: ىلا تاغما الا نع َكملق ت ترهط ْ 0

 ||هوحو هرغغساوةلوقف (ةنماتولا هلال ىلاعت هلل ع سلشإلال كا ؤرىلاةراشاك ردم | || 0
 رمشتساهلئارصت ءاساذا عمس الق رمد نأهتنا لأ و هاذا نم متن نأ نت ناكمالسلا هيلع (اهدسأ) | ََ

 نول ديس لاو ساشا ظفل رك ذه ةراث لا كلَ: هتملع ثدغنتل مقتل ال نأ ط رنث ةراشما هذه نرقول نكل ٠

 ىلا لعُم نسحال 4بزذال نارافغتسالا نا مولعملا نم نكس !نيلخادلل رقغتسو نأ هسعأو هللا نيدف |
 ةرغغملا مسهل بلط:نأب هه ال هنال ماقتنالا ءلرتو وعلا ىلا هين ىلاغت هنا نو رطلااد مم لسو هماع هلل ىل :لصأ

 نم ملكف هنفرح ديول كوة نا لوي 2 داوَدلا ظفلي مخ مثمبنم ماقتنالان لشد نأ هنص نسحب فدك | ظ ظ

 ةعتدالا كالت نما سش هنمباظن هلكف دع ىتلا ةعمالا عب هتف ةرس عاسلا نا اك اطعأ هب هولا هن ميباط ظ

 : امندمو أ اكمال ناكءاوسّم ولا ليقي هناصسزرلا اًذكفاسلووأ اودع ىرتشملاناكءاوس ةئمهعاب |

 ْغ مولا, ا ه رثدال مهل لاق مب رك خأ نباو مي 160 حأهلاولاه نيف ىلاعت برلا سعأ لثتما مالسلا هيلع هناغ | |

 || ن تاليا ,رفغتساوهلوقنا :(اهيئانثو) ىفدر,نأز والف مكلرذغتسا نأ ىنرمأ ىأ مكل هلارفشي
 ةبصمنغ نود لام يلع عرش وهنلّرالاوهدا رملاناكنافكتمالو كنت هقارفغتساودار 1.

 ةراكن وكن أ عنتجال هنا (اهدحأ) اهوجو رافغسالاةدئاف فرك ذهنع ةمصعملا تردي لاق نخالمأ |! ٠
 : همزا(اهئلاثو) رارصالا بنذ ع نءودبلرافغتسالا همز (اهيناثو) ةريغص هين ذ لعج فرثؤت هنمرافغتسسالا | ١

 د ةصعملا تردصام لاق نمام او الصأ: ئن هباوث نم صقش الفريغمل | بندللا رباجر افغتسالاريسءاراهغتسالا | آ ا

 ! هنأ هللا فصو هنال كل ذو عيستلا ىركتراج ى يبلارافغتسان (اهدح ؟)اههوجوراغغتسالا اذه ىفرتذف هنعإ 0

 ٍ هسدنت هّْضو هيد امع يف همم عقيربصقت نع فاكم لكن ءأيالذا هريغهي ىدتقيا كاذب هللاهدبعت (اهناثو) داغغا ا ١

 رافغتسإلان ا(اهئلاثو) هنود نمف.كنر انغتسالا نع ء ىغتسسي ناك ام هتعدعو هداهتجا ةّدْش عم هناىلعأل

 برلاناسحاناهلب اه اذاقديعلا | مب قأ ةعاط لكنا بدي ناكرافغتسالا نا( هعبا ارو) لضف الا نع ناك 0
 بيسرراةغتسالا ( اهسماشو) كلل ذلجال هقلار ذغسيلف ةمعنل ا كانت ركسش ءادأ.“ ءافولا : نءةرصافاهدجو | 3

 ' هنعهزوا<2 دعبف هنعزواجت مةيدودعلا ىف ماةم ىلا لصوا ذا هلل ا ىلاراسل ! نالوا 1١ ىف عقاولامضقتلا | 1

 ِ بت م تناك م رحال ةبهاذم» ءريغ هلثا ىلاري بببلا بنتا ص تناك او هنع هللارةغةسا رمان مأقلل كافى | ٍ

 رهاظاضي وهف تما بن ذارفغتساودار | نوكم نأ وهو يناثلا لا ة> الا اما ةيهانتم رغراذغتسالا اذه 0
 || :مالاترثك املانههنتانمْؤملاو نين ءؤمالو كبت ذارفغتساو هل اوق ىف هنمأ ب ذار اغفسالاب :ىهأ ىلاعت هنال |

 8 ١ ا : 8

 ١ ٠ "ظل ١ سس ار
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 ا هقنا هين: لاسقف هنع لو هلع هن ىلسهتالوسر لس هزل هقارك هلا )ب كيقالا) ناهبو عيبستلا

 || كلف« ف بسرينأ نم سفن طبضي وءاوهل ا ىرياملاكماملا ىف يسن عباسلا ناف مس نمدإ هأوءوس لك نع
 10 هلامعدسا نسحامناو هيلعزوويالاع هد عت ىأ هصستكنال درعبتلل ديدشتلاوها ار#وءاملارقم نم ثّواتوأ |

 اذكذ ةساصنا لبقتالا منام هكمسلا نالانابثاوابفن ل عفلاو تاذلا تافص نم هملع زوج الا عدها هيزنتىف
 (ىاسالا لوتلاو) لاعثالاو تاغضااوتاذلا ىف هبت اد مفي اظفالاف هيلا ىنذيالام ليقيال هناصبس و وا

 نو نيح هللا ناسف .عل لاو ةالضلا عع نآر ةااىفدراو اغذالا اذه نال ةالصلا ميستلايدارملا نإ

 3 'ناكو لزنامرخآ !نمةدوسلاهذه ناد ود ىذلاو سعشلا عولط ىلءق كد ردح مسن لاقو نوص مت نندو

 0( 0 ٍز ةئاسسلاسم ن صقر امو هردص ىف اهرمللا ل_عج مكاسب أ تكل ءامو ةالصلا لوب هض مرآ ىف مال اه. 1ع

 لافو ىب مضلا ءالص ىع نورخآ ل امو تاعكر نام فلا موباهال هركسحشا ةالص هن نع مهضعي لاف م

 هينثلا هيلو هنعدماتالامخاأأ ميسنلايةالسلا ةمهسأ و ىصخلل ةءررأو ركشلل ةعن رأ تاعكر ناك, لهنورخآ

 رابخالال والا لولا باص تحاو لاعفالاو لاوقالا ف صن هن |عاون أ نع كةالص هزت بوحي هنا ىلع
 1 | لوقين راكي ةروسلا هذه لوزن دعب سو هبلع قا ىلص هقلا لوسر ناك ة شاع تور دى ف ةدراولا ةريثكللا

 ١١١ || هعو كح رفارثك ل وقب لوسرلا ناك اضيأ تاهو ك ملا بون أو كلر ةغتسآ كل دمدعو مهلا كناصس
 1 1 | ظ بء ذيالو دعتءالو وش الهىمأ خا ىفهنئا :ىن ناكاشبأ اهنءو ىلرفغا مهلا لدمحتو مهلا كن اها

 الأ ىنا لاه هدمعو هقاناص-لوق نم رثكص:كنا هلال وسرانتاقف جدت دامس لالالالا
 | لوقي ن أرثكيمالسسلا اء ناك ةروسلا هذه تاز دوعسم نب أ ن نعد هللارم هنءاساذا أ ارقراهبت مما

 | ةئاممون لكهتارغغتسال ىف! لاقت هنا ىورو روغغلا ناوتلا ت:أ كن اىلرفغا مهلل ذل دمدعتو مهلا كئاصس
 00 | 13 نمدنلف يبو امم او 5 ىانفاكل حت ..- ديمدغلاو عيستلا لضف ىلع ل دي , الا( هل اناس

 0 ْ 3 هنا مث هناذىلا ءفاضا هناف مولا لئاضغلا مظءأنمىلموصلا هلوقول ذكنوكيرل لو فلا ورصنلا ك4.عل

 | نه لضف ا ةالصلا نا ىلع ل دب اذوفهق د املا ن أوي رمشنلا اذهىف موصللابو اس ةالسصلا فدص لعج
 ْ هسيلعءانثلاو لل ذكنوكي اليك وربك !هتنارك ذلو لاه كلذاو راك ذ الل ف دص ةال_هاانامتريثكب موسلا |
 | نم ةعصرا اكةالصا ا تلج كلذاو عرس ل اءال املا ل. سالف ةالصلا ةءفدك ام اعرشو المع مولعم هح دا
 | اناقةال_ملا لا. عرب اله دابا تت تاريدسنلا | ترجو مد.« لبق نافريبكسشلاو ميدسنتلا

 5 ظ يفلان :هحاق هملا بلقلا ليميالا مةالصلا لاعفارئاسن !(اه دحأ هوجو نمنع باوملا
 1 دمنا ونمت يذلا لاه كا ذاو سلا ب لاي ىنتكاف هلع قاع حورلاو هيلا عاد ةعلاف لءلهتلاو ميدسنلا امأ
 0 لاه بيكتلل قاطا سعال لاه 1 وخلل قلطملا مالا و سم أ"جسف وق نا ( هيئان'و) هن اح
 نت رشنلا فامعلا قح نمو ب اور اءغسالاوراذغ_سالا هملع ةفطع هنا ب رقي بوجولل انهههلا
 1 ”ديزملاراهظا ماظع اهكرتب لص اما باتءلا ناكل تيجوولاهن ا (اهئلامثو )هباع فوطعملاو فرطعملا
 1 بده :هلوةريسةةامأو هريسفت م دتدَمُذ دوا امأ(ةعبارلا :هلئسمل اورو د اذه ن ن.ءافرخ باج الالرتف
 ”لارأا.مابعتمهقدهجاوهقاناصوسلقىأ فاشكلا حاس لاف (اهدحأ اه وجو ه-هقاورك دف كير
 | كنا (اهينانو د(! رشواطا اممم تفس اذا نيللابءاملا تب رش لوشن ههنا مها ىأ هماعنا بيع نم
 ناع هوم زين نضل ن ناربالةركتلاوه- .اعءانثلا نال دهلا ف لخ اد عيبستلا نال هتصسدتة هللا تدح اذا

 ١ (| دنعو هق ده ا نآرقلا حاتفم لعج كلذاو صقنا | نعاهزنم ناكاذاالاءانئلل |دصسم نوكمال هلال صناقنلا
 07 / ةطساوب هس انعم كير د مح عيسفهلو تف عيستأابهمالك فيلو هدب ءرممت ىذلا هلله! لاق كم ع

 0 كحالسبح رخاكلوةك ادماح عسدا:هموالاح نوكين 1 (اهثنانو) قي رطلا اذه هحسىأ مو

 عيستا ادعيد مق نأ اردقم عمان :ءءنر كح نأزوع ( اهعبارو) اللستم ىأ
 ع | كلى أ ال لوةي هلاك

 كالت ف نانا اوذلاكل عملا مقهدعب رت نأ اردةمةالعإاىوات ردقلاموب كن اك ةينام هم اف اظل عج
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 ىلبقو لوقت سهالا لاقذ كفن كما تيعذ لاستف كاك ام لسسو « لع هنا ىلص”ىبنلاهللاتن ىو كلذ ( .
 ناك. رعن أ ىوراريثكال ع مالغلا اذه قوأ قل مال او ةالضاا هملع لاف دل ذ لاه ىذلا وه ساسع نانا أ
 هلدموهن ان اين .اقوانعم فلا اذهل نذأتأنعسرلا دبع ةفردب لهأ عم هن أو هيرو سابع نبا مظعب 1

 هتئارصنءاجاذا هللا لوق نعمل أسف مهعم لن ذو مود ت١ ذ مهل نذاف سانبع نبا لاق ماع دقنمب هنال لاقف | ا

 سيل تاقفهيا|ابوّدو هرفغت_بينأ هيلع عفاذاهسنهلنا عأ مهضعب لاستف ىلجنمالا مسولاسام هناكو |[
 ٍْ ىورو نورتام دعب هلع ىننومولتف.كلاق رلعتام لئمالا !هئملعأ امر علاقف هسفنهملا تدعتن كلوكادك ا

 لاف هللاءاقلر اخاف ةرخ الاوهن انقل نييو امن دلا نيب هللا ءريخ ادع نا لاهو بطخ ةروسلا!هذه تازرتام هنأ

 اوذرعامنامهضعب لاق (اهدحأ)» وجو نم (باوذا) عملا ازو ىلع ةرودلاءذده تاداشيكو لآ ١ ا

 فلا ورصصنلا لوصحر كذا هنا (ابينان'و) ريب ارك ذو ةروسل!بءةعبطخ لوسرلا نأ ورام كلذ | ا

 لقاك لاوزلا ه.ةعكلذو ماقلاو لاكلالوه- ىلع كلذ لداجاوفأ نيدلا ف ساسنلا لوُسدو | ا

 ؛ متليقاذاالاوز عقو « هصقنأت دئث :متاذا

 ةمالا صا لاغتسشالا نع هعنع هرهلاغتسشاو اًعلطم رافغتسال اهدا مدبب هع هنأ (اهئااند) ظ

 لوزمملاك ناكل كلذ دعب قب ولهنال توم لاب جوي كلذو لكو متدق غسلبنلا م نا ىلع هسشتلاك ا ذهناكف || ٠
 اندو تقولا برق لوب هنا اكليبالا رق لعدن هرفغتسداو هلوق (اهعبارو) زئاجريغ هنأو ةلاسرلا نع |[

 هناك (اهسءاخو) ةب وتلا نمراكتسي نأ لجأ برق اذا لقاعل الددسن ا ىلع هن هبنو صالل بهأت لدحرلا | ْ

 كدءو ىلاعت هلناوءالءتسالاو متفااورصتلاوهو هتدجو ىذلا 3 ها: هلا ىف كيولطم ىوتنم ناكل سيق ١

 كل .روهماةرخ ا ايا القت :ةاينالا قالدا م ىمق تجوال لوالا نم كريس ةرخ ”اللوهلوقب

 نيذلاامأودكم ف لبق تلزن را ةرونسل نأ وه محدال نان ركذ (ةرشاعلاةلكسملا) ةيلاعلاثاداعسلا |
 1 ه لور دعب ثملد :مغمالسما هلع تا ىدرواملار نقوم م مفدعي تازناها اولا

 ام تاكل م ١ك كك مولا لزنوالوح اه دعب ٌس اع لقاقمل امور افغة_سالاو مدستللاهدّتم | ١

 احذعي اعف مك 0 نم لوسر مكءاج دّةل لْزن مامون ني-.اه دعي شاعف ةلالكلاةنآلزن امون نينا ١

 َْى رخأةياور فواموإ رشع دأ اه دعي ش اعف هلل أ ىلا همق نوعحرتاموناوةذاو لزن ئاموينيثالثو ةدسس
 كلذ ناك فرك مءأهقاو مانأ حبب بساهدعد شاع

 (قافتالا ة.كمتانآسخ بها أ ةروس) 1

 هجلايحلا#ج)» 200 0 7
! 
 ١

 دم نأ نورفاكلااع' القةروسق ند نودعرلالا سنالاو نا تةاخامول اه ىلاعتهنال-

 هنر ىمعرذاكلنأودا دضالاو ءاكصرمثل ا ةداسع ىف ىذبح را ظ
 ا تاولاع ىماعأا باةءامو عطا اباونامانهلا لق هن "اب دادنالاوداهضالاةدامب لغتسّشاو | ْ 1

 ءاساذا ةروس هلع ل داك يبقعلا ف لب زلبا باوثلاواسن دا ىف“ دتسالاو عشار رست لرش ميا

 تدر وس هيلع تا داك ىةعلآ ىف ميظعلا باسقعا اواسندلافراساناوهف ىداسعلا بامعامأو هتتارصن'

 ضعب قوف مكّسعب عدو ضرالا فئال-خ مكحام» ىذلاودو ماعنالاةروسرخ 5 !قرلاعت هلوقءريطنو 0
 توافتلا اذهىف م .سااافزمعلا نع هزت ارداقلاو لاا نع زتملادا ودعا تنأانهلا لق هل هناك ةتاحرد 1
 عيرس كير تاباوملاق لاتتذ هلاح فدكف امصاع ابن ذمناك اذافانوأا لهن اسف كا ؟افف ولسا لاقف | | 0

 اع رك ام-راعدلا ىف هنامنسأ ار ونغنوكس», :ىلاعت برااناءوا وح ناك اداقنءاعمطم ناكن اوباةءلا 1

 مكي هتلالوسرناكسابعنبالاق (اهدسأ) اهوحوةروسلاهد- ملون بس فاووت ذ دو ةرخ الاىف 1

 دععصفق بز الا كيري ءرذن 1و ىلاعت هلوق لْزن نأ ىلا نينس ثالث ةكم باعش ىف ىلصرو ثعدملا لو أ ىف ءسهأ /

 1 - :لدنعاغ كت دق ااءذه ٍبولوب لاقفدصتملا نم سلات هيلا تجرفت بااغعل ا ىدانواف ا
 نم عجرذ ةيم لآ ايلاف مالدنعاخ كت دقى وا هده بها | لابقتع ول نيم نك نم عج رفاك زل
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 (ةسداسلالئسملا) هنمال وهسفئارفغتس نأ ميهدارملا الق اذا اًذكعو ماو بحوأر انغةسالا كلذراص
 نوكيدملانال مبستلا ىلعمدقمد4#لا م تاغاطلا عسب ىلسع هم دم ب وةاانأودو لاكش ادع الاف

 هدعب مر افغتسالاب*ادّبالا عقب نأ دش ناكف هريغ نعر دصب دع هزبخلا نعر دصي [مماعنالاو ماعن الا بدسا

 || نءهباوجو سترتلا اذه نم سكحءلا ىلعاروك ذم راصنأ ىف بسلا اه ييستلا ارك ذي دعب مدل اركذي

 ||| قااهنا نم لوزعت !نا ىلء اههدنتس الاف سشالا ىلا الزان فرشالاف فرش ال اءأ دّس اهلعا (اهلوأ) هوحو

 نءرداساادجل.او مبستلا نا ىلعهينشتهبق (اهناند) قااذا ىلا قادما نم دوهصلا نم فرس قالا ىلا

 : داو ميستلا (اهتاانو) هنمرافغتسمالا بوف نذل نيعراص هيزمعو هللا ل الك الب اعمراص | ذا دءعلا

00 

 | كافاك ارافغ لاه اله (اهينانتو ) لبقتسملا ىف هلوبق ىلا امج احوت ىضاسملا ىلعااون ناك هنا لاق هناوهو

 تجرخأ ةمأريت مك.انمكلع تينثأ تسل لوقي هناك غل اذهنا (ا هدأ ) ءودسو نم لوتالا نع
 لبخلا قتورملا قافو ةوظعلا تازمتملاروهط دعب مبرماف دو علاك مهتسوت لبقأ تنكمكمو د ناك مث سانا
 مكنود ندب وتللالباه تنك اذاف مهب و تلدئاوبانا لف مناسب لاءاووأو مير اووصع ىواسسل أو نملا لوزن
 نامعنلالوق ىلءمزام عورمشلاو ةأهعلا هون لوبق ىف تءرمش تنكريثك ذنم (اهنانو ) مكتماهلبق أ الفأ
 راق مسالا مكس م دقو لق أ الف أ راه ت_سالان كي سمان أ لءقاباون تنك (اهثلاثو) نجرلا مركى ف .كف

 ةيدصمة با شللاو ىقرسوه لب بانو فب نملواب مسسل ىأ مسوتي انج يق ىلا ةراسشا هناك (اهعب ارو)
 , لاقي امريظت هاك (اهسءاشو) تغخ تعاذا ةسصملاو الل

 باعت نس كإ دك 5 ىذماسعف هللا نسسح !دقل

 لاشيال هنال فرش هدأت رب ةمالا هده صخ هلأ (اهدحأ) هوجو نم ىناشا لاا نء(باوكاو)

 رفغتسملا هلوق هنمو باس سيلو هللارفةتسا لوةيدق لئاسقلانالاياو:ليقاسفا (اهناو) اريثكةيوتلاب
 معاي وتلا نالانذاكنوكياذافانلق باس رسلو بونأل اوي دقف لق نا هبرب كرهت ملاكم يلب رمصملا هناسلب

 لدعلا ىارملاعتهناثلاشلالاؤسلا نع (باوذاو ) راغغتسسالاب هقشالا!اجت سلبت لهنا ىورو
 ةسرتلا تناكاناو ناوآلا ىناشلاو ٍبرلا مدن دح أ نيته لل_عفل ا مءاركسسسذو نيته تاذملا مسارك ذف

 (ةعساماةلكسلا) ارخآباوتلا مساوالؤأ برلا مسارك ذمرحال ارخ ةدساوتلاو الو[ لست

 فرع سانعلا نأ ىور ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل ىن هنا ىلعتادةروسا|هدهنا ىلع اوقفنا ةياصبلا

 كلذ

 ل ةاكزلاك ٠ فاشلاو ةالسااكل والاو هللا قاش ىلعةةغشلا ىلا ةرامار افغسالاو ها ىهال ميلظعتا ىلا ةراشا
 || مالااوةالسلاهلعمتا ىلع ل دتتباالا (ةعباسلاهلّملا) انههادكفتاكزلا ىلعةم دقه ةالصلا نااكو
 00 ناكمالسلاو ةالصا | هءلع هلا (اهدحأ) هوجو نم كل ذورافم_مالاو عيستلاب نالعالا هملع بح ناك
 ” || حولا غيلبت ماقلا ندسحأ هنأ لعذ وارتاوتمنآرقلا لقن قب وح همالا لك ىل!ةروسلا غالبأم ارومأ»
 || نمهنا .(اهيناثو) ضرغلا اذه لصفأراهظالا هج و ىلع رافخت_ءالاو عيبسملاب نايتالا هلع بوف
 ان ركشلا دب د نملوسرلا هلهفام ةنحملاو ةمعنلا دنع اواعنب ىتح ة.ءاللةو دق لومرلا ريصني نأ هسص اهلا "هل

 ا ع ع يعصر جوصو
0200 

 1١ ||| هتارماف مالا ءادمافدسملا,قؤينأدسهاشلا ف باغالا ثا (اهثلاثو) ةمعنااديدحت دمع دولاو

 0 تبع نيج هرغغت_ساو لاه مث هريغ نيبو هش قرغلا عقما ناوأو نيمس لك, ىواسما درافغتسمالاودجلاب هلوسر
 3 3 (اهددسأ) تالاوعد الاف (ةنماشلا هلكسسملا) كلدتل ثم مهااينا بارتقا دنع ةمالا لعشمل هلا « سفن

 ||| (باوحلاو) كبر دمع لاه ليهتا دمحم ىلتد لملف هللا ني دفق لاهو هنن رصف لاه هنا (اهثاانتو) حوف ةروسىف

 ” || لأ نماسص» لترك للاعت لوف والاءاست1 ناكا هلا باو لاقيو راف د_.علاتافصوف
 ||| انأو باؤت تناف مال ارخآ ىف ىل اممسريسصت ىتح بق التكتم ىسعملا ناك او نمؤؤمانأو نمؤمس تنأ مالا
 0 1 هنامتان وكب نأ دمسعلا ىلع بح هنأ ىل# هدم أختك هن ودا لقي ىلاعت هناوه هللا وحش باولا نا ْمثْباوب

 |١" ةوتلانهرقغتساو مالكتلا ريدقتراصف هسفايذاكن وكبال ئافرافغتسالا فالذم مدنلاو عوجرلل
 ]|| رامغالا يتاوخاذكو رافغتسالاو دب وتلا نوكسص: نأ بس<لامعالا ميتاو> نأ ىلسع هسدنتهسفو

 سا



 دك

 أ قاصمانيد_علاق اي د) ل هش ل ولأ اديثدن كلذ قفو ىلءةروسل|تازتذ |
 توملا دعبامنا معزي اك اهنا ىرأ ال“ اشاد ىندعي لوقي ناك بولان نأ كدر

 ْ كلذ نمىديىف عضيلف

 هو>و هيفن(بتو) ىلاعتهلوقامأ « :ةروساطت تازنقاةيشاكف ىرأ ام اكل ات لو.ةيو هيدي ىف جفن ا

 ريانا جرد ىناثلاوهرفك أام ناس الا ل_:ةهلوةكح هءلع ءاعدا|حير لوالا حب رخأ هنأ (اهدحأ)

 دارأ نكلورام> !ام-بئمدحاو لك (اهناند) بسدقو دوعدص نب اةءار ةهديودو ل صو كلذ ناككأ

 مور هنأ ىلاعن هتناربخاف ءلعو هسة: ةءطصأ سس امنا ءرملا نأ هودوو هسفن اله ىناثلاب ودلع كالد لوالاب

 || لاةياك هسفئ وه تةودما!تاذلاسةي هنمو هلام ندعي بها أديت دن (اهئلاثو ) نيالا نم
 ١ ةينع هدأو ىعب بنو هسفن 5 ًاادبت دنا (اهعب ادو) لسى لوةوهوم_ملح آومهسفن أ اوريسخ

 ا اوغلب ةيدعمهل لاهاوعجربنأ اومهالف رشد رق نم طن وام عانس لا ىلا جرخ بها ىفأ نب ةنع نا ىورام ىلع

 : اغل امم ناكو ههحو ىف لغتو هلال وسر هحوىف كلذ لاق هنا ىورو ىوهاذا مكلا,ترقك دق ىفا ى ءاد_#
 ىلامللا ن نة .!راسف زرت ناكو ةيدع باق ىف بعرلا عقوف كب اك رم اياكم لع طا مهلا لاقفدنو ادع

 هل اوس ,الاخانأو بوع موهو لزن تح هناولا زانق تاك رلا تكل» هياصصأ هل ل اذ مصأ | نماسبي رقناكاإو

 للة ناهن ءق نمو هسرتف | ىت- لامي دسالا لش لبالا ىلع ةنكسل اق لاو دسالا هيلع هللا طلسف قدارمسلاك :
 ظ ىفناكهنالانلق هملءلم_<فدكَت ىئاملا نعرابخاب تو هلوقو ةعقا ولاءذه لءقناكةروسلاهذهلوزنأ|

 ق»- فرد مل مح بنو هير قدح فرن ل ثدحح بهأ ىل ىأ أدب تدب" (اهسماخو) كلذ ل صح هنأ لات صواب

 اضرأو بهل هه“ ادإو هل نكي ولذا بذكلاكملا عمماقاذامل (لوالالاؤساا) ت تالاؤسن الاىفوهلوسر

 ونأ ادي تدخأرق نمةءارقةديؤوو امما نوكتدق ةمتكلا نأ لالا نع (باولعاو) ميلفعتلا بابن مةينكتلاف
 بدجاق ميظ تلا نع امأو مها م هؤامسأ ءالؤ» ناف ناضسوب ني ةيو اعمو با اطوأ نب ىلغ لاشي كسل

 لدعف ىزعلا دمع هعما ناكدنا( ىفاثلاو) مظوتلا ةدافا ن نع حج رخا.ساناك املهنا(اهدحأ )هوجو نههنع ْ

 اربدج ناك.ذهتينكهلاحتّعذاو بهات ا ذرانىلا هلام ورانلا لهأ نمناكاملهنا(ثلاشل ١ او) هتينكىلا هذع

 سو بولت كا اوك (عبارلا ) يخللريدناوب وري رمثللرمشل وب 5 لاقب كب ولوبأ لاي !م رك ذياب ْ

 مال_لاو ةالصلاهيلعا دنا (فلاثاا لاؤسلا) هباراقت-او هاك كاذب رذينازو<فامهقارشاو

 2 منى هنا عم جوف ناكو ديدشلا اظالغتلا اذ_مبهم هفاشينأ هب قرلي نسكت ييلفدلا قالا ةمجرلا يعن تاك
 اان مالسلا هيلع ريحا ارباناكو 1 !كدعو ناو ىلهأ نم ىئناثار اها لاك رافكلا ىلع ظيلغت ما

 // لاه املم نرجه او كن جراله لاهاملو ديدشل اظملغتل اب هبطاخ ناكمونأو ثيأ »تبادل وقىف ةقفشلاءابأ
 انماال ودالو وةذنوراهاوهللاق نوعر ةىلا هثعبالف مال اهنلع ىف وما وال رد رغشت سا سلملع مالا
 لدقيالبالا نأ مال لاو ةالصلا ماعدت عرمشن مو فرك بها ىبأ مرج نم ظاغأ ناك وعر :مرحنا عم

 هدي ده سفن نع هعفدي لبدل_:ةرالذ برذسا ىفرذاكوهو هوبأ همدان او هملع مرلا يتءالو اصاصق هان |||
 موشي مال لاو ذالسلا هبلعدمتنع سانلا فرصين اكمل (اهذحأ) هوجو نم )ب ومجاو) -
 هيناثؤ قالا ىلا ةلاسرلا' ءادأن معنا ام كل ذراصف هل بال اكن اك هنال هنوههاوناكام ضاسالاو نون هنا

 دع ىف حدقلا! ىفام تم ةوادعلا ل: بسن ر اصف ةديدشل ا ةوادعأ | ارهظأو هي ضغمظعىت- كاذب لوسرلا 0

 نهاد, ناك ولاد نأ كلذ ف ةءك .الانأ (اهبناند) كلددعي ه.فهلوق لمقر لذ مالسلاو ةالصأا هيلع 1 0

 1 هذه لمت لالي 1 ماقم ماوه ىذلا هع عم ةحماسملاو ةنهادملا كلت تناكل هيف هحماسيو نيدلافاد-أ 1 ا

 نأ (اهثلانأو) الصأ نيدلادى قاعي ىثىفادحأ عاسسال هنأ دحأ لك ملعو عامطالا تعامتنا هعم ةنها دملا 3

 ظ مالا بلقنا لف هرلع ةمظعلا ةقدشلا 4 ن وكينأ بج ولامع هنوكس ناف ضراعدااكمتركذىذلاهجولا |||
 .تدت لة لقي ل هنأ ف بدسلا ام (ثلاشلالاؤساا) ميظعلا ظرلغتا قدسام رجال ةملعلا ةوادعلا تاصحو || ِ

 ةيارقنال 00 0 (باوخلا) نورذاكلا اهم لفنورناكلاةروسف امد بهل ادب | ١

 زق فتقع

 سس 0 07
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 لاش اوغل ؟[انهدعب لاه مالك ل 1! لاق مم كل دنعاخك تت ادق: سم هذه بهاو نأ لاقف ةيه نم نكي ,0
 ىنأاواعانوبرقالا م :ًاونورقالا قريشعرذت نأ ىف ص أهنانال اقفل 1“ :ءاخ كنت دق ىصق هذه ٍبهاوأ
 ١" لا.قثمكب ردذع مكلاهيدهشافت !الادل الاول اوةنثأال اامدصت ةرخ“ الا نمالو اظحاسندلا نم مكل كامأ ال
 ملسو هيلع هللا ىلصهننا ل وسرنأىور (امنانو) ةر وسلا تلزقان# رءداذهلأك لات كل ةددع بها وبأ

 ودعلا نأ مكتربخأ نا عيأرأ لاق كلاماولاةف - : ركنلا تف اك هاما لاو مولتاذافدلا دم

 وأ كلذ دنع ل اعف ديد باذع ىدينعب م ل رب دن ىلاق لاق ىلإ اولا ىن رق دس مم ل مكن وأ كدصم

 ظ اندحأنا ولاهو هو ما ةفص امال ميلا مدقر ماع عجن( ةروسلا تاز لاف أمبهل

 مهاعدف كل دنءامخاولاف مريتسلاالاماعطلا نم تش واو عيش وح اواك افاواك لاف ةاشلا لكلك أ
 لة ؟دلف لاقت نشل ملاقف د تاس نا ىلا بهلونأ لاق هنأ ىورولاق امبها ون لاقت مالسالا ىلا

 (اهعبارو) ىربغ خوان همثاك وتسيئيدلا اذهلامتلاقف لفت ذاع مالسلاو ةالصلا هلع "ىلا لاةف مهيلع

 | هنو الو هئعنوءجريفرحاس هناموا لوف هب لعأ تنأ اولاهو هنع هعاولأ سدؤو "ىلا ىلءدذو اذا نأك

 " | اسعتوهلايتة نونا نم هحلا عل ازنانا لامقف هارت ىت-فرصت:الاولاتف كلذ لثم مهل لاقذدذو ءاناف

 1 ةلوت نأ لءا(جهلىآادب تن رىلا«ةهلرق * ةروسلا تازنو نر كذب او هملع هننا ىلص ”ى :ااريخاف

 ىلا«تةلوق هريظتو مرهلا نم كل اه أ ةيان مأةناثمهلوقهئمولالهاابابتلا (اهدحأ) ليواقأ هم تدل

 تكل لاه ناضمرر انى هلدأعق ةاوأم ىبارعالا نأ كل ذرة ىذلاو كالهىف ىآب اتىفالانوعر ةد.كامو

 ا را سوك لما ركنأ ام مالسلاو ةالدل اهملع< ىننلانا ْمتكلهأو
 قنالالهلا ل_هح لمعلا رتب ناك اذاف هنا نأ فعضأ هنكل الخ ادناكّن او أنامل !ىفالخ ادن وكر نأ

 لوعااو لطاملالوقلاو لطايت اداَةمع ًالادو-و لد-و لمعلاو لوةاادداّةدع ةعالا لت لص بها ىبأ

 بانتلاو ترسخ تن (اهنان د) ت تملا اذهلف كالهلا ىنعم لصخال نأ ل _ةءيف.كةلطاسلا

 عضو مى لاق هنا لل دبريسخت ىأ ب يت يغمهودازامو ىلا عت لوق هنمولالهلا ىلا ىضغمانارم اوه

 نوفرصنف رحاها هلو قب هنع مولا عف دي ناكمنال سابع ني | لاق تياخ تدن (اهةاند) ريس ريغرخا

 رهظأو وبذغا عمم ةر ىوسلات 0 ازنالقمهتءال ناكف بالاك هلناكو ”ةليبقلا خشن اكح هنالهأ امأ لمق هنع

 رك دان اهلعاو هضر 2لطبو همعس باخ هن "ان كلذدع لوسرلا ىف هلوق ل .ة: لفاهتمراصف ةديد تااةرادعلا

 نم نأ داعم ا ناف نرد هنافا دمار فرصنا لوقف هيلعدفاولا فتك ىل عهد برعضي ناكهنالددلا

 تلغى تدت ءاطعن ع (اهعيادو) عضوملا كلذ نع هعفدو هفتكى عهدي عضو عضوم نءاناسن اف رمي

 ترفصبأا” وبان ء (اهسماخو) هملع بلغيو هلذيو دكم نم هح رح هنو العلا ى مهين لدي ناكمنال

 هييجرألا تك ورا (اهدحأ) هرجو هفاناق نيدملا رد لسة ناريخ لك نءدادب

 سانا اهيأ لوي قولى لسو هيلع هنا ىلص هنن لور ثن ار لاه بر احلا قر اط نعفىورهتالوسر

 نمتاقفباذك هنافموهدطتال لاهو هسّمع ىدأ دقو ةراملاب ه.هرب فل لجرواوملغت هلال اهل اال اًووق

 هئيدىأءادبتد: (اهثلاو) بةوهرقبدك ًاثهليوأتلا اذهواْ ديأت لم اممىلاعت هلوتو اكو أك ادا أت

 جو ةنسانتسمهرادىلا بهذ لد نامل ىبافارامنءاعذام السلا هملع هناىور (اهعبازو) ةنج
 واما مالخلا وةالصلا هيلع”ىنلا سلف | رذتعم تجهل لاقت هلع لح داق اراهن اعدام الم الءاهوعدم]
 تك نمو أ الل اقف تكساو تقولا ذه ىف نبجافر اعلا كاعني ناك لاقو مالسالا ىلا ءوع دب لءجو حاتمنأت

 ءملع لاس قاطو هلا لوسر لام فانأ نه ىدحلل مالسلاو ةالصلا هملع لاذ ىدخلا اذه كب. ا
 ْ أ كلاشلا ني يسلاو رع لاق و هق نحو ىدخلا ىديذخ اف بهل ى أى عدسملا وت ماس -

ومك :لججبانيديلا نم دارملا(اهينامثو) بهاوبهمعو دمحاولاتذاذه
 1 1 | سوا لاي تس دفا كلذ ىلاعت ه

 م لأى ةرخالاو حالس ىلا نالو ةرمشملا عفدتا رخالابو ةعفنملار جت نيدملا ىدخ اي نالؤ ؟ءايةءوذالوأ ءامندو



 اة

 ١ بلطملا دمع نت ثرادا نب نامضس ونا اذه سانلالاهذا نيلاجوهاش.ف هرهظىلاك :رهظ ناكو ةرخخا بنط ىلع

 | كلذ عم هقلامباواو دار فس نولدق» انفاك ؟يهانصتمو موقل انقل لاقف نأ نبا! ريدا فيكبهاوبأ كلا
 ١ تاق ةرطا بئط تعذر ةاووب ألات نضالاوب اسلي قاب ايتن روعي فيلا بخ نبق انالابط ضلت

 01 لضفلا مأ تماقفاغيعضالبر تنكو ىيرضف ىلعالرخ ضرالا ىلع ىيرشو ىفذخاف ةكئالملاهقاو كئلوأ

 1 ةريكص ماأذةمنو:مؤمن من هللاو دس باننا هفعضتست تااهو هدصشو هسأر ىلع هتترضف دوع ىلا

 ١ لب "هر دقو هنت يدل قا امو وخيال نيالا تبا هقاوقاليل زمفرسن اوال دما ١

 ْ اولامو نوعاطلا ساما! قيامك اهاو دعو ةسدعلا قد شي رق تناكو هني ىف نتنا تح هناذ .ذديامان' الثو نيئلمل 1

 ْ رايخالا (اهتلان) بدك اموهلامهنع نغأامهوق ءماذهثهوك رتوهونفد من ةحز لا نع يللا

 1 عوقو ىلءةندسلا لهأ جا جا (ةعبارلا"للمسملا) ىفكلا ىلع تام هنال كلذكناكدقو رانل ا ىلهأن م هنان |
 : اهو هنمرشأ ام لكفمقلا اد دصت ناعالا هل نمو ناسءالا,بهل | ا[ فاك ىلاعت هللا ناءقاطيال اه فيلكس

 : نيب عيبا, فر اكئاذفو نمو ال هنأن ن نمو هناناغاكمراصد_ةذراسنلا لهأن م هنأو نمؤيال هنأ هسنعربسخبأ

 || هناناريخريخنا اذهناكتل بهاوبأ نمآول هنا ىرصبل ا ني_سااوبأو ىعكل || باسو لاح وهونيضدقنلا
 ٍْ نوكي نا كسص فيك هلءغيال هنأربخأ امها لعذول ل. تمل اقفدنم ىضاقلا باجأو نماامهنا ا ماا ْ

 | نالفلوالا اما طوة سلا ةياتفف نيباوما نيذهنارلسعاو مو الب كلذ نع باودجا مصيال هنأ انياوخ
 ٍْ نامعالادوسو هءفاث .هناعأ مملع ن نءقدسلارياناوعقاو هاما مدعزع ءهقااريشنا ىلعةلاددب الاوز_ه

 ا نيمق انما نيب ب هفاكد قف ربا اذهدوجو عمناميالابقأي ,نأ هغاك اذاف لاوزلا ةعنشم ةسناذةافانم

 ا دهاش لمعلا عب رق منوأ الم ماساب اورك ذينأ باط ىفانسل انال لوالا ن هالراف ىناثلا باوطساامأو

 0 لس دعس دعني اذةافانمنامعالادوسو نيدو اهتدص ناميالا مدع ن عريانا نوكنيب ناد 1

 ظ انين بيرسللا رك ذءاوس ماه لاك ثالااذ_هو نيدضلا نيد هب عمم اباغماكسترخ رخاالا لوص> لاس نيداضتملا |||

 ْ هّندب صو ىرق (ىلوالا هل ثسملا) لئاسم هيفف( بطلا ةلاج هنأ سم او) ىلا هتهلوقامأ 3 ماس قوأ .

 || لسو دقو ةءارقلا هذه بحس انأو ف اشكل بحانص لاق ع متشل ا ىلع بصنلاب بطلا ةل اج مرتو ريغصتلاب '0 ١
 ٍ | ةللثسملا) عفرل او ني ونتلاو بصئااّ را ا طدشو ملم لسو هبلعهقلا ىلص هلا لوسردلا | ا

 ا اورك ذود لوسرلةوادعل باف تناكوةيواعم ةنع برح نب نابفس أ تن برس تنب ليج مأ 6 ةينادلا

 ١ لدالاءاهرثسن كل طاو'لوشلا نمةمزح لمع تناك اما(اهدح أ )اهوحو بام اةلام موك ريسفتف |
 ١ ةراك عم تناك هلعلا نق بطملاةلاسمن امنا لاقي فيكفز ءلا تن نم تناكاهلا لمق ناف هنا لوسر قد رط ىف

 ْ هلال وسر قرط ىف همةان نأ لج ال بط اولوشل !اهسفنب له اهتوا دع: ةشل تناكو أ ةس خاسهلام َ

 || مهن دقو ىأ مهني بطخلا لمع سانا !نيبدسفملا تاعلام» امال لاقي ةعمنلاب ىشت تناكامما (اهنانثو)
 ارتفلاهتالوسزريسعتتناكا.مناةدانةلوق (اهئلانثق) . لمابطاح وهراثكملل لاق.و ةرئانلا

 || مانث”الا نم تلح ام دا اراانأريبح ني دعسو لس يأ ل وق .(عبارلاو) بامتدحت تناك اهئانتريعف
 ا رهلظىلعو ىشعننالا لعام تفلاصتمناءرطتورانل ا ىلااهريشمتىف بطلا الور رللا

 || اهلجو ىلاعت لاهو مهروهاظ ىلعم هر ازوأ نوامحي ىلا تلاه واشيمامتاو 5 اًءمماولهح ا دةذ ىلاعت لاه لوح

 || ىلديس قريمذلا ىلع فطعلا (امددحأ) ناهجو هرفذ هتعفر نا هنأ صا ناب هدا ناسنالا |

 || هلث لا )ريقتا اهدمج ىفوءادسالا ىلع ذرلا (ىناثلاو) لاا عضو ءىفاه د. ىفو هنأ ص اووه ىلع.س ىأ

 || سلاح هللا لوسرو دحسأا تلشدذر اير اراوافلو نديم تاج تستر لاخلا ( ةعبارلا

 كلا تايق دقق لوسراب ركب وأ لأ ةفانيصع همكحو اذهب هن دوانماقامدم لوقت ىهوركد كب ونأ هعمو

 نونمؤدال نيذلا نيبو كشسانلعب نآر ةلاتأرقاذاوأرق و ىنارئالاملا مالسلا هملعلاسةفلارتنأ فاش اناف

 تدببلا اذ_هبروال ردد وأ لاف نا »كبح اص نأ كرك ذد: ركب ىلال تاهو ار ود_بم انا رخ الاب
1 



 4 عا

 .هدمك ىهيشنللا |_عو هلام هع املا غلا لاق (اهماغو) ثيللا ب دكللا عا وينر لاقت |

000 

 ةروساا فال مشان همعل اهفاشنوكيالثل كلذ لق هللقي ل بب دا !اذهاف ةمرجلاةياعر ىضَدَعَت ةموهعلا
 لاَةئهلناىفاوذ طوول كا رافكلا نأ (ىاشلا) هلاماعا اوناك امرافكلا كثاو اناف ىرخالا

 | ما بلابمنمت ناهد اهني زرونسلامذه ف ديدي ةاكلا اهب“ 5 0ايام لاسقا

 د 1 رووا ارجل سب هوس هعرح توع تروح إو

 لاق كلذ ىف سيسلاام ركيو أ لاقت لوسرلا تكس باولا فركسحب ؛ ولأ عرمش الف ءرجزيو متاشلا كل ذ عفدي

 ٠ اذهنا لاو ناطمشااءاسو كلا ف رصناب ا اولا يف تءرمش اف كلذع تمم كاملا ناك انك اس تنكن يح كال

 بيلاانل عاازإا ناوبنلا)انسقمو هلارسانإيمصأبا ذمقاا ناك هموسلاهفاثدال نمنا ىلع ىلاعت هللا ن «هيدلل

 نوكي نا همشي ىلعوبأ لاق (باو طا)ءاهلاةنكا اسيهلى أ أر ةب ناك ثددس ىكملا ربك نب هللا دمع ةءا رقف

 هلوقاذكوءاهل | تف ىلءبوهاتاذا ران ىلهمسهلو:ىاوعأو رونلاو روعلاو عمشلاو عمشلاك نتغابهاو وا

 ةينانثلا ىف خلا ىلعاوةفتاامنا هريس لاق ناكشالا٠ نم هحوأ فلا نا ىلع ل ديكلذو بهلالان «ىنغرالو

 ةلكدشملا) لئاسم#ب , الاى (بدسك اموةلامهنع ىغأام) ىلا عتهلوق « ل_هاوفلاقافولةاعارم

 ريدقتلا ىلعف ايفن نوكي نأ لم_ت<وراكنالا عب اماهفتسانوكي نأ لم-ت< ىغأامالوق ىفام (ىلوال ١

 عقد لهذ ثور أف ن نمالامرك أ دأال هناف هنعءالما | عفدىف هبسكو هلاا ناكر اتىأىن-ءاانوكن لوالا

 لام !نابارام>ا كلذ نوكي قانثل ريدا ىلعو هنعتوملا عفد لهف ناسولس نماكدلم م اغءأالو هنعشوملا

 هيو سكم قعيانن ردصموأ هلو هومامو عوذ نه تدك اه ( ةضاشاا هلع هلا كلذ ىف عقبال بسكلاو

 لزئاف ىدالو اوىلاسع ىبسفت هنم ىدتفأانافاق- ىنأن أ لوةءامناكن !لوقي ناكهنا ىورب هي-كوأ

 ْ لاما سأر ىنغي هاج بسك امو هلام هنعمل (اهدحأ) اهوسو علا ىفاوركذ مهن الاةذه ىلاعت هنا

 حاتم دنااو منلا باص ناك هنافاهج انو اهلسن نم بسك اموة.شاااوهلاملانا(اهننانثو) حانرالاو

 هداوبسك ام سابعنبا لاه (اهعبارو) .هسسفتي هيسسك ىذلاو هس نمهثرو ىذلاهلام (اهئلاثث)
 مالسلا هبلع لاهو همسك م هداونا و هيد سكن م لح رلا لك أب هام ببطأ نامال ىلا هماعهلوق هءلعلمادلاو
 بذغذ عقوف مهطعب هعفدف مرد زحت ةماقفاولتنقاف هيل اومكتحا بول ىبأ نيا ىورو كابال كلامو تنأ

 اانمدقو ةوقك ئنىعدنسدئأن طىذااءإعىأ بسك امو ةداستق لاق (اهسداسسو١) هللا]وسرةوادعىف

 لاقو ب تح اموهلام هنع ىنغأ امانهه لاه (لوالالاؤساا١ تالاؤسي الافوللعنماواعامىلا

 نوكيىذاملاظذلب ريبعتلا (باوالا 0 قرذلا ا ىدرئاذا هلام هنعىغبامو ىثغي اذا ل_للاوةروسفف
 .(باولجا)ا ذاوفهب كوهلام هنعىغأ ام(ىاشلا لاؤ ءلا)هقلا مى أ لوقو هبلام ىنع ىنغأامهلوةكدك 1

 هلود « ىلصسلاه ةكتادباتلا يقنع نخيل مهذعب لاهو هم هماع ماغي ل لوسرلا وادع ىف مهب لاق

 يذاملا ف بهل لأ لاحن ءىلاعتريش ا انا (ىلوالا "هلك سل ا) لئاسم هبقو (بواتاذاران ىل همس) ىلا.عت

 كرق ىل همس ( ةناثل "هلم ىلا ]) اران' ىل همس هنان لمة ا ىف هلامح نءريخأ همسكوهلام هنع ىنغأ ام هنانو باتل

 هحوأ هنالث ن :رمبغلا ن نءراشالا تنمذت تان الا هذه (ةثلانل ل لا) ادد ثءو اففتع اهمضبو ءاملا خب

 همالسا مكبو مولا باي ساب ءل !ناكوان [ تاسأو لضغلا مأ تاسسأو سابعلا لسأف ان ما ٠ لد مالسال اتناكت

 اءإفرخ الجر هناكم ثعبال ا همم لجر فام مو ما ثه نب صاعلا هناكم ثعبفر دب نء فئات بواوب اآناكو

 مرمر ةرحىفاهلا حادقلا لعأ ت :كواةدعضالبر تنكو وق انسغن أىف ادور دي لهأ ةعقاو ن عريف اب * أح
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 ١ هلام عافتالا مدعب هسنءرابخالا (ايناند] كل دك ناكدقوراس الاون ايمان« :ءرابخالا (اهدحأ ,

 ناطملا دبع نب سابعالام الغ تنك لاه لسو هم يو ىلص هللا لوسرىفو# حضاروبأ ىوردل دكناكدةوهدلوو

 ساد هءلجررك بولونأ لدقا ذارمكلا ن هان ءاحامانريسدقو ةسااج لضنلامأ ىدنعو لا: ةليبتابتكش

 : 5 7 0 ب 7 - 0

 ا ع ل 1 تك تا 00 وع واللا
 30 ا ا لا يوي م تع ٍِظ و 2 . .

 ادن ية يت '
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 عدد
 هد



 ولاه د أهتتاوه لق تازئفءام_ثالا قا هنالأ]

 يه ساس

 "و

 عمسف دصنملا لد هنأ ىورو صأال_خالا ةروسم < ناك لدريج لاس :ذ غابام غمل ميلاه خلع ةباصضأو

 رفغ كلرفغلاقذ د اًوفك هل نكي لو داون ملودماي ل نمايدهذ ان دبا ان هلأ اكل أس ألو ةنووع ديالخد
 تاْضداذالاةةرمقلا هم ما اكسو سو هما هلفا ىلص ”ى :! ىلا لحر ء اج دعس نب لهن نءو تام ثالث كل

 لقت: دا ةصدح اهتلاوغ لقأ رقاو ٌكساسفن ىلع لف دح ؟ هنذ نكي ل ناو د أ: ذ ناك نال تفس

 هاوه ىلةهنالم عه ىفأر هن نأآك الحر نأ س ١ نع هنارمج ىلءضافأ ىت-افزر هيلع هتلار دأف لج رلأ

 اه أرق نم ليقو ساما كل دياهانا كاسب لاسة اهبحأ ىلا هقالوسرات لاق: كلذ نءلو.رلا هلآ ف دنحأ
00 

 ٍبيسيف (ىلاثلا]_هذلا) ةوغدلا باصتسعن اكو هللركذلا ةرثكو لاسغلا هلقودموتلا ىطعأماملاف أ
 نب صاعاولز ؟نيكرمش انا لاصضلاا لاه نيكرشملا لاؤس بيشب تازئاهخا (لوتالا) هوجو هواها

 ٍ اريقف تاكتاف كد ان[نيذ تغلاو انوا 1تيسسوان اصع تةةشاولاوأو لو ه- .لع هللا ىلص ”ى ,نلا ىلا ليقطلا 1

 ريقفي تسل مالس اوةالصااهملع لاسشف اهكاذج وز: ص اتد هوهنا ولان وادان ورم تنكوا ولانينغأ

 هل لقاولاهو ةمنان'ءولسزاف هندابحىل مانصالا:دايغ نم كوعدأ هللا لوسزان 5 اها تن وهالو نونالو

 انت اوم موقتال امك نوةسو هن ملت هللاولاةفةرو. ا هذه هللالزرناف ةضفو أ بهذ نمأ كلدوبعمشاج انلنيب |

 اناني اولاهو ىرخ أ ءولسراقدحا ولمكهلا نال اوقىلا تافاصلاو تازنف : قليلا نا و د-اولا موقيفيكذ |
 فور دوبل ال اّو سبيس تازئاب 0س (فاشلا ( رالاو تاومدلا و زاد ىذألا هلبا مكي رن الزنف هلاعفأ

 قاد هلا اًدهدج اولا يفرشالا نب بحكم عمو هللا وسر ىلا ارايدو لانا نيايبس يان

 د_>أهق اوه لة لزنف دمت ان كح امدح ضف لاهو هذكسف لوربج لزتف هللا نبش ١+ هنن اقاخ نك قاحللا

 لد ريحه أي اهل الا هم ع ع نم دش ب ضخ هعا رذفمك وهدصع فدك كي أ 1 ص اولامم_مياعهالت لق

 سايءنبا نعءاطعىور ىراصنلا لاو ةيمدوتلا زناجنا (ثااشثاا) هردقر ع هما اورادقامو ةاوقإ
 ئىد * نم س1 ىفرنالا.ةف طفوا هذواتوقانوا ديرب أكبرانا فصاولا.ةن ناره دفو مدق لاه

 نمان دزاولاه ' د 2: هلم 1 موس سما

 امدلي ل لزنةاندز اولا قفا 0 افلا هلام عع لاكي رمجاا وقال دعملاهقا لان اغلا

 ملءااهيماسأ ىف (ثااملا لصف اوي تا نم اريظت ديرب دحأ اوك هل نكي لو ىسدعداو مداوي لو يسع تدلو
 ةروس(اهنناثو) دير غتلا ةزوس( اه 01 83 ده دو فرعلاو ”رلمضفلا ديم ىلع لدن باقلالا ةرثكتأ ظ
 هنافصىوسةروسلامده فرك ذي ةلااللص الخال ةروس (اهعبارو) ديول لا ةروس (اهئلانثد) ديرأا

 نم هصالخ ناك هءاعت ام نمنالو ها نيد فاصل ناكهدّةّدعا ن منالو لالا اتافص ىفهىبأ !ةمملس | ْ
 0 ا

 (اهسماخو) بهاىأندو هئد « عمججال نأ ءأرق نم*ازرج ناكف بول لأ مذ ف صاخدإبقامنالوراشلا

 ةيالولا ةروس (اهسداسو) ةرخ الاقرانا٠ نعداسندلا قرف اوهمدشتلا] نعت اهنالةاكأاةروسأإ

 هضم دمدأك ةجر هذ م دعم ال ودهن هجول اذه ىلع هللا فرع نمنالو هتلا» ءاماوأ نمراص اه أرق نم نال | 0 . يل 1 ١ ١ ١

 مالسل اهملعةنالو كيراسنل كللتن ا لاه نم لاولاناوجدرو هناا ثيوراملةيسنل !ةرؤس (اهعباسو) ةمع ظ

 تبدنااولا# الم منال ينال فرطا نموه ارمخ هللا ةيسسش ,صو-ساملس فب اخأ ابيل ب نم لس را لاق ا

 ضءعل ىف دب رب نم ىلع نود دن ارناكو برعلا نأ نم باسنالا لع ةطذاملاواده هللا ةمنلاةذكيراسشا 1

 هللا ةةرعم نال ءةرعمل اةروس(8هانو )لع ةلظذاسن انىلو أ ةرو لا هذه ىف هللا ةبدسنف صقر وأ؟باسنالا

 مالسلاوذالصلا هملع”ىبناا لاقف دحأ هتوف لقأر ةف ىلص الجر نأ رباج ىور ةروسا | هذه ةفرععالا تال

 لب هللانا مالسلا هملع لاه لاهلاةروس (اهعسانو) تا رهملاةروس تيغسف هير فرع دب هاذهنا |

 بر. نازاحريظالا ميدعادح او نكي 1 اذا هنالداوب وداي لذمص د !لاقف كلذ نع ولأ افلاجلاب ع

 ا

 نمءربلا هل لس اذه فرع نك هنامم ضدرأ ١ سه سة: لاق ؛ةئةشقا اةروس (اهرمشاعو) هانم للا كلذ 0-7

 ماللا هيلع هلاىورذذودملا (رشعىداحلا) نضع مي ولة ىف لافاكض سه قانا نالقاغنااوثلرسشلا |

 ص ر ١16 ربا"



01 

 'زاي فيك (لوالا) ثاحأ هياكل هده ىفو اهد ميس تفي أش درق تاعدق لش: ىهو تاوفلاجهام
 لاودلافانباحضأ لوق ىلءامأ (باوللا) د-او ناكل اور كبابأ ىرتو:لوسرلا ى رئال نأ لج مأ ىف
 ااماوال_فالاوىأركاردالاهتاّقواخ ناف ام>اوالازءاس لاردال انوكي طئارمشلا لوص- د-:ءناللئاز
 || تناك اهنا مث هرهطاهالووابنع ههجو ض رعامالسلاةيلعولعا (اهدحأ) اهوسو هيقاوركذقةلْزتعملا
 ||| ىلاعتهشالعل (اهبنانو) رظنلا نعاهاافراصْك ل ذراصفاف وخاهءلق ىف قا هتتا نالوا شفت ل مضغياغل

 هنأانةرعموجولا هذ ب نال مزال ثالثلا هوجولا ىلع لاكسشالا نأ لءاو هن اراماهملا قد تمسلا كلذ نع

 اهارئالو تاهوبو تالرذاندنعنوكي نأزوالل_ذكلذانزوجاذاو هارئالو ارضاحوثا!نوكي نأ نكع
 ىعسلال نآرقا | نال ضيراعملا بان نم اذهو لاس هام هنافا-ركيانأ نا (ىناثلاثدلا ) [عءمسنالو

 هب الاهده ثح اسم نم قن ضد راعملازاوج ىلعةءاكتللا هذه تادف لوسرلا مالك ال هلئا مالكهنالو اوه

 لليق (باوللا) بطملاةلا جا ماءاهفصو لبهتأ ضاوهلوةبفتكي لل (لوالالاؤساا) نالاؤس
 هذهال اد ارملا سل لب هدأ سها تناك نم لكدارا هنا ن اظن طظدال نأ ىلاعت هننا دار اف اه اوس نان أ ىعا هناك
 هللا مالكي اهركذ ملي ف.كذ ةءورملاو مركسا لاهاي قلي الءاسنلا رك ذنا (ىناشا !لاؤسلا) ةد_اولا

 || نالفنيارهاكنءترفكسيس طولة أ ماو حونةأ ماى كلذ دعب: سوما ا (باوذلا) ملا: ىعااوسالو
 لاه( دسم نم ل. اهدس جف ) ىلاعتهلوق » لور ذاك ل-راهجوز ةرذاك ةأ ساق دع. ءدال

 || ليحاهدمسق (اهدحأ )هوجو نو رسفا اركذ لوقنئ اذه تفرعاذ اذ سماضي ا ديدحلا نم لتئامو دسم

 اهلاسنا دما نوكينأ (اهمئاثثف) اهجورلو اهلءاذياثاناطحلاب اهل اهينشتهتساسح ناب دوضقملاو
 اهرهط ىلع لازئالفلوشا | نم ةمزلسا لمت تناك نيحاهياع تناكىتا اةروصا ١ ىل-ع م-هحرانفنوكي هع

 دما نمدكتملا ليلا لق نافراسنلا لسالس نم لمح اهدمج فو موقزلا ةر نمرانلا بظ نم ةمزح ص 3 ْ :

 نم نوكح,دسملا كلذ لاق نم مهتمورانلا ىفا دبأ مظعلاو معللاو دلذسا ام :اقرانلا ىف اديأ ق- تك 3( "ل: . ه١ : . ءا» ٠٠١ 8 7 الا رسل وب ضخ و
 هريغ نمو أ ديد نمناكءاوس لوما اوه دلا نال ًأطخ ديدن نهنوكي الد سملا نأ نظنم نطظو ديدن

 ْ نيلاعلابرهتند لاو لءأ هللاو

 ( ةدكمتانآ عب رأآضالخالا:َز وسإ) 1

 ه(ميحرلانعزامقا مسر»
 ١١ ايوب لوألا لمقلا). لوسف دقي نمد العقلا ف صويا لب (دحاهتاوعن)
 رشءرحالا نم ىطعأو نآرقلاثلث ارقام اكف دح هلل اوذ لق ة 1 وسأرقن م ملسو هماعهللا ىلس هللا لوسر

 ةدحاو ةصد>اهنئاو» لق أرق نم مال_بلاو ةالصل أ هيلع لاهو هللاب نم آو هللا ل رم أ نهد دعب تاس سح 3 الا ميال

 نأك هنآ ىورو دسم ةئام لم هرحالا نم ىطع أو د]سرو هةكو هتك المو هلئان نمآنكر جالا نم ىلطعأ ا 07 ,

 رذولأ اذه لب ريج لاف ىرافذاارذونأ ل_بةاذامالءااوةالصلا هيلع لوسرلا عممال_سل اهماعلد ربسس | 02 راى, ىلصرعل إو
 مالسلاو ةالصلا هملعلاقف دنع هذماند:ءرهشأ و ه لاق هنودرعتو !مال_سأ اوةالصا | هلع لاق ل.قأ دق رول راع دلو ادعو انام لان رار تان لا سلا ى امل ا: يلا دلو! مث الل

 4 رت فاك لاق سن ىورو د. أهلا وه لقهنءارق ةراكحصو هسفناق# رغصل لاف هل مسخفلا هده لان اذاسع َتَ
 لاهو ل راسم لزنف اناكمف كلذ ىل_بق طق لالا كلت ىلع اها ارامو ءامضو عاعشاها امس عشلا تءلطف

 هيلع ىل_-3نأ كل لهفة بو اعم نب هيو اعم ىل_ءاول دق كالم فلآ نوعم_بتكت الملا نم لزْس نأ ىهأ هننا نا ْ

 وه ىلههءاءف رشم هن اكمال_آلاوةال_لا هملع لوسزلار اصو لا. لازاف ضرالاا هحان برض مث
 : تا 31 هلا طا زل طاش 3 قتلا 306 5 900000090هلا هلال كتل 060 ٠١ ٠س نات تك هتاف تمل ضن يلليوو لج

0 

0 

 || ناك اذادوسمم لروةلتفداح اذا !ادسمءدسع لمط اد سم لاس: لست ف! !برعلا مالك دسملا ىدحاولا

 || صواناو فىدالا نمو لبالادولب نم لة فا لاقمف ناك ئئاكأ نمل: ىأ دسمام دسااو قالن الو دم



 117 ْش
 1. 21171910190913 زل تا نانا الا نتن ام افا ضلال ناد نا مو 0ك ازططلا لاو د17: 1 فلات فتق افك نر ت تفل عطنا حا مص هنا

 امنع واملاوءاذارأ مءافرعامف ةدررتملا عنا ىف هنم عمطيل اهبلطي ىوهلاو ٌةيضاملا ممنلادل اركشدأ ىلوملا ةفرغم

 تااقفةهشلاتءاج مالاءاالا ادسأ لاسأ الة وهشلا تاهو اوسا دس أر كش أ ال لعل لا ةف هل. دبا اعت
 للةعلا قمفرخ ا اناب اذه لعلو هيلع ثريصتقا ف. كح :رهثاروالث هلل ءلور ككل ايم درفأ فدك لّقعاب

 هناصيس قلعا ناك ةنيقملا ةرهو زول لال دسالا ملاعفرفا سب نأ داراف ةحارلا كات هءلع تصغتتو ا ريصم

 ايهم لتمال لاو هلؤدر هللا ثعمف ىركشو ىتم دع لاه: ثال | ذل ىدامع ىلع صن أ فيك لاق

 رظذا هنو م'لافكحو عمسلاب ةمنادسحولا كف رعق دحأ هللا وفلةىللوةءاه دانص هتفره ىذا! !ذ »لق لد

 لكوعو عمسلاب هيلا ل ودولا نكءالاهنم مسق ماسقأ هن هن الث ىلء بلاط ا نأ هقمشحو لةسعلان لال ددسسالاو

 نكميال اهتم مسقو تاز زل ةسعصو دو هسلعو اعتق تاذب هلاك هتك لع بلا ةدصص فود

 لةءلانهبلال وصولا نكميثاان*مسقو هعوقوز اوج ل ةعلابل_ءام لكعوقو وهو عمسلابال اهلا ل ودولا

 رعيسفتىف ةينادحولا لئال درير قت انيصقّس اد قوامه ريغ ىلا قرم هنابو دحاو هنايلءلاكوهواسعم عمسلاو

 58 ايلقةروسىف ل: ال هنا ىلعاوعج- أمهم العا ادا امدسفاهّلناالا جا 1 ارض نأك ولهلوق

 ةءارتلاهاوفاتخ ادتفةروسلا هذ هىفامأو تا” ةروسىف لق طظةازو ال هنا ىلعاوعجسأو لنه نورفاكلا

 لستو هيلع هلف | ىلسص ”ىب ءاارق ارقو دم اهتلاوهاذكه لكرعقب ةزيع م ئئاو «يأأ رتودس | هاوغ لك

 ى< لبهرودقمىف سل مظنل |نأ نان همف بولا لاه لق تن *ا نيدعملا هللاد أ هللا اذكهوه لف نودي
 :لعملا) مالسل اوةالصلا هع ”ىنالامواعم ناك امل ذنا مهو الثا كلذ لاهتهفّذح نمو 4 لاسقي املك
 هللا وق نوكسحه ذ هللا مسان نعتبر وهنا (اهدأ) اهوسودن : ال ا هذه بارعاقناللعأ (ةئلاثلا

 ةباكوهنا (فاشااو) ماهل وخد زكالوقفزو امد أك لوقىفزوو أد تبمريدت هاب اعف ها

 ريدقتلاووه نعاريش نوكتءل4باو هربخ دححأ و ءادّنالاناءفت سه هللا وكي ريدقتتلا اذ_هىلءو نأمل ا نع

 ىلءتءاببىهناالا ورك نيذااراضنا ةصش اش ىهاذاف هلوقري_انو دسأ هت اناوهثي داو ناشلا

 ثنؤمري_سفتلاىفن كي ملاذا اماراضإ الا ىم معل ذأ أم متافءاج اذه ىلءوانتؤماعماريسسغتلا فئالث يت املا

 ىذلا اذه ناب الا هذه ربة: حاجزا لاه (ثااشااو) أم رة هنرتأنن مهناهلوةك َهَدَقْلا ريم ثأ 3

 زوم لملانا لاه داو ىئهعهلا (امهدحأ) ناهدودحأىف ( ةعارلا هلم ملا ) دحأ هللا وههنع لسا
 واولاد اذه نواءفي امرث حسح أو فن.ةنمتا ةز هو اولا تدلق هناالا دحو دح أ ل_مأو نانثا دبس لاسةي نأ '

 دحالاو د_-اولانأ (ىناشا!لوقلاد) ةداساو ةداسوو هو-اوهوو م-جاومك ةروسك او ةموعتملا

 دحا مهردالو دح أ لجرل اقبال ىلاسعت هلناره غاي دال ى0فصوال ىرهزالا لاق نيذداركم نيو“ [بدل

 اوركسسذ مثءوئاهيف كرش الف اهم اتت لافتا تانفد كتانس ملا ةىأدحا ولد لاشك
 (اهينانثو )هيف لذ ديال دالاو دحالا ىف لذي دحاولا نأ (اهدأ) اهو>و د-الاودحاولانيبقرفلا ىف ||

 نالف تلقوا كناف دحالا فال_+نانثا همواةي هنكل لاق. ناز اس او همواةءالنالفتلقاذا كنا

 تايثالا ف له هئسيدحاولانأ (اهئلاثثو ) نانثاهمواةء نكح لاسةءنأز :وضالدم [هيئاشلا ظ

 موههلاد.ةيفادح [تنارام ىنلافلوغت وزد اوالحرتب اي تايتالا لا ىئتلافدحالاو ||

 رم.كلاي دكي رو ني وذل اب ةماعلا ةءارقف د_ههأا هنا دأ هلوقىفءارقلا فاش ثا (ة سمانا ل دملا)
 نم همر ,هملا مالو نك [سدملا نسل وذماا !نال كا ذو هف لاك شاال ىذلا سام ةلاوهو هللا ن دا اذكع
 نونلانأ كلذو نوت رب هقلادس ورم أن ورمسكل اءام_مث«لوالا ل رحناك اس ىقتلااباو ةئك اس هللا
 نينك اسملاءاوداال نك استند نأ ىفاهار مث تا ,رخأ اهتهباشالق ندر, اكدازت امن :[ق نيالا فورح تماس

 تنذح اذ هاو موقلا ربو مولا وزغيو موقلااز غو كلذإءاسااو واولاو فن مالا ناد ءانكس

 امكنينكاسسلا» ءاقتلال نبا دح آف تن ذا: هه اذكف دبه ىف كنالو كيم وهف ىلءذا!ىةنك انسان وثلا

 هللا داو رع ىلأ نءاضإأ ىورو هللا نباريزء هلوق دذعى مق: اذه انركذدقو فوراس اهذه تفذ-

 سس سس



 "ه3 غ

 (رشعىاثلاو) اهن«ريذتذوعتاخن مبذوعت لاه ماه دعي نيتالاءواسمب هذوعف نوعاظ « نب نامع ىلع خد

 تاوهسلا تسأ مالسلا هلع لاف ساسالاةروس ( رمثهثااشااو ) هركذب ص هال دعهأا ةروس
 تاوميسلا بار لئبسهثالث اهل وتلا نأ ه.لعلديا.مو دأ هاو لق ىلع عم_بلانوضرالاو عبس

 دم-وتلا نوكي نأ جوف لاب ارختو نضرألا قشنتو هنمنراعفتي تاوهودل اداكت هلوق لل دي ضرالاو

 (رمشع عبارلا) ان دسفا هللاالا ها ؟ام,فناكولىلاعتهلوق عم همف بدسا !لقوءامشالا هذه ةرامعل ابس

 رئاغذ نم ىهو صالخالاةروسك ةيامءأ هب رع نيح همدنا لاق ىلاعت هنا ساسعنبا ىورةعنا ا ةروس

 رضحت كالا انالرعضحلا ةروس (ر مشع سمانا ناربنلا تاعفئوربقلا ىلاذم عنق ةعناملا ىهو ىش رعزرنك
 هنال ةءاربلا( رمثع عباسسلا ) اه ارقدنءرسي ناطمسثاانالو هرمبلا نط نسءالاوخا رئاد |اهعاقسال

 نم مالسلا هماع لاهو كرمشلا نم رب دقذاذهاما لاسةف ةرو ل اهذهأرشب الجرى أ رمال سا ا هءلع هنا ىور

 ةرك ذم ا ةروس (رشعنماثلا)رانلا نم ةءارب دل تدكاهريغ ىف دأ: الص ىف :مةنامد»-أ هتاود لت ةروسأرق

 هسلا حاتم تنام هنءلفاغتتاملركذت ةعسولاك ةروسلا ةءارقث دحوتاا ضااخ دعا ارك ذناهمال
 ئ ضرالاوتاومتنلازوثكارتنوت ضرالاو تاوء ارو هنا ناسا لاروزا روح يي

 زر ون نأ هريظنو د_>أ هقلا وهلق نآرةلارووارون؛ى: لكان امال_ىلا هءلعلاهو كيلةرو:”ةروسلاو
 ةروس (نورمثعلا) ثاسنألا ةقد_اطانآ ارت ةوودل (تراض ل كلت اوه اشعر ةصأ ىف ناسنالا

 ىلا عنم نمأأ نص ل_خد نمو صح لخ دهللاالا هلا الد ءماا لاه اذامالسلا هلع لاف نامالا

 هذ_هدءا رانا تب داو اا ماس (لوالا) هوجو نمىشو ةروسلا هذه لان ىف ( عبارلا ل_صنلا)

 تادابعلاو عئارعشلا عسب | 01 فرشألا دؤشقاانأ ه:مضرغا!ل_عاونآر ةأا ثلث ةءارقلدءتةروسلا

 ةروسلا هذه تناكفتاذلا ةفرعم ىلع لةشم:روسااهذهو هلا هنأ ةفرعمو هتافص ةفرعمو هللا تاذةنرعم

 نأ ارهلأ نم دوسهةلانال نارقاع : رات داعم م4نورذاكلا اهي" الق ةروسامأو إو ةأأ ثاثاةل داعم

 ةعبر؟ماسقالاف حراوللا لاعفأقاماو بالا لامذٍى اماوهفام_ممدح الكل رقاأماو ل_.ءفلاامأ

 نآ رقلا عير ىلع "لم ثم قل ا ىف تناكف بولشلا لا.هفأ ن نم هكرت تش ام نا ا نورفاكدا اهي ”انلقةروسر

 ىناسالا ضعب قد_> !هتئاوه لقو نورفاكلا اهي“ ان ىف ىنع أن انزؤيبل ات هر !ننربلا اذه. نمو

 اهي”القنأالا هللا ىوساسع تاما! ةءاربدم ف اهم ةدحاو لكنا تح نم نان ربماو ىتاتعمتسملا اعين

 هسظفلب دمي دحأ هللا وه لقز هللا اش الا ةمزال_مو هقئاًكاوْلاعةءاربلا هلمقلا دم في نورفاكلا

 رئاس نعلق: ربدمف: نورفاكلا اهي "اننا ثمحن ءوأ هللا ريغ نع ضارعءالاةءزالمو هنتاي لاهتشالا

 هلءاناوهو (ىناثلا هجولا) هيق.ابالام لك نعدوبعملا5 ءارب دست د أ هتاوه لتو دائوس وت دوضملا

 الفد هتتاوهلقهلوةوهردلاو ف دص هاك رةلافربهش فلأن ءاريش تناكنآ رةالاقدصاموك تاردقلا

 نأدبعلا تاحردوظعأ نا ىبعلد ىلمعلا لءلدلا ناوهو (ثلاشلا هجولا) 1 .ضفل هده اهل تاصح مرج ٍ

 مظع أ ةروسلا هده تناك ف ةروسلاهذ- هنمالا ىلهدعال كل ذو هنانريكو هقألالجروني ارت م هبا نوكي

 اهرغصلا مما ىهو ةءصاخاها ةروسلا ءذه نكلاناقرو لارثاس ىف ةر وكذءاضدأ هلا تافصف لة نافر ا
 الف يدل اذه ادبأ ارمذاح هللا لال ركذ نوكق لوقهال ةموا عم بولةلا ىف ةظوذ# قت ةروصلا ىف
 هذ دحأ هللاوه لق ىلاعت هلوقرو غدا | ىلا ن"الا عجرتلو لئايضفلا هذ مم زو ارئاسن ع تزاسنءا مرج
 كنتو شو كاةءنفاوباملانتن أ أ ةنكاذا ةرمضاج ةن ىلاعت هللا ةةرعم نأ لعا (ىلوالا هل لا) لئاسم

 مالي انملانهدل لصح هلال نمؤملا ىلع ان هدرعةل | ناكالو ها وه ل شع عزاناما مدكأل ةئس ةنلا نكت ل كلذاو
 ىلقعلا نأ هازل قام نا. و ةقاطم هند تراصف لعل اوىوهاااه دب ربامىلاهت هَلِلاَد رعم تاغ هاوذو هلَدع

 ةمه هل ىذا ناسئالاك لقعلا لبتاذلت لا هممباطب امنغدي رتةوهشااو تان هك ادم عدونا اممأ دي رب
 بلاي لّقعلا لب هلا عادت الا طشني هناف فغدوض عمءاوؤا ىذلا عصتنااكىوهلاو ءالوملالا داق بالف ةيلاع

 هقرعم
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 انادي

 | ةيدحالا نأ (باوخلا) دوسأ ال هثالث ثاان'لاذف امهعوجتو دن ددسالا كاتو ةقمقللا كلنا جنةبدح الان 1

 دف ةيدحالا لاَ نمو اهنم لصاخلا عومجم اال ةقمقلسا كالتوه ةيدحالاب هيلع م وكما ةقرقلسا كتل ةم زال |

 | مالكلا ماسقو ب بول _!اوتامؤ اضالا نم ىل ات هننا تاغص عاهل نوذتم مالك د أ هللا هلوةناانرك داع حال

 ! هلدسلا) لة : اص هيق ( دودلا هللا) ىلاعت لوقف دحاو هلا مكهلاوهل وقريسفت فرو كح ذءبابلا اذه

 |ديسلا وهو هدصق اذا هبلا دك نم ل وعم ىعمب له هن (لوالا) نيهجودمدلاربسةتىفاوركذ(ىلدالا |||

 رعاشلالاه اولا فهل ادوهكملا ْ

 ذهملاد.لابودوهسم نب قرهع) 5 دسأ . رم ىانلاركبألا

 اشيألاز
 ديلا د.لا تناقفيذ-اهذخ * هل تاق ماسح هنواع (

 أوه ماللا هءلعلاه دمصلا اماولاه يك الا ءذه تلزئاسل هنا سايعنبا ىوزامريسفتلا اذه ةرص ىلع لءادلاو ْ

 نأ(ىاثلالوةااو)هدصق ت تدصق ىأ رمالا اذه دمك دعص ثنللا لاق م اوما هيلا رمصي ىذلاذيسلا 1

 لاهو ةواشر همف سدل باص ىأ دعدم ةوداعطدلاةْرَو راقلاذادسل لاقي هنمو هلف وحال ىذلا وهدمدلا ظ

 غلا نخأ ني رخأ لا ضعن لاهو تمد اوهو ءاندلا نمل دسم همفلادلاريسفتلا لك به ىلعو ةدانتقن/ا 1

 | موت كدت دفعا لعاو ءوث هدنمحرخعالوءىثدلديالورابغل!لمشمال ىذلا ارا نم سلمالاوه وصلا ْ

 ا أ | مسح هنوكىفاش ادحأ هنوكسن اانيياناللطاباذهو مسج ىلاعت هنا ىفةنالا هذ مية بمشملا لاه نم ْ

 | ةفصربس فلا اذهيدمدأانالو قعملا اذه دعمأ أ نمدا رمل نوكب نأ ع نكميال هنا ىلعةل ادة" الامذه م5 ١

 أن وكي ىذلا مس ما نال كا ذومز ام ىلع كلذ لم نأ ب < نذاف كلذ نعهتلاىلاعتو ةطغاضتملا ماسالا |

 أرغتلا نم هلاذلابجاو ءاه سهو كبس لا ةراشا كادو ريغلا ن نعرثأتل او لاعفنالا يدع نوكي كلذك

 ص الا هذهىف ىوغللا ثحملان زان اَنْ هتافص عبجوهناّميو هدوجوىف |

 | ىلا ةراشاوهو تاجامسا عفد ف هلا اعوج نما دس ىلانعت هنوكوهو لالا هسجولا, قلب اهضعب هوجو 3 ٠

 [ريسغتلا شمت افصيفوهناذىفدوبولا بح اوىلاعت هنوكودو ىاشلا هجول ااه ضعإو م ةاضالاتانسلا

 أ لوالا عر ونااامأ نوح والاعما نوكباعدمدلا نو رسفي ةراناو ةماسلتافصل ا ىلا 5 راش ود واف ا
 | تاحاسللا» ءاضق ىف هسلااع وج صمادس هنوكن الت ام ولءملا عسيمجلاعلا وهدمدا(لوالا)اهوسواوركذف |[

 نبالوةوهو (ثااثلا) م ركلاولخلا ىذتمي اديس هنوكنال ملط اوهدعصلا (ىفاشلا) كلذبالا سال[
 ءايشالا قاما اوهدمصلا مصالا لاه (عب دارلا) هددوس ىههت ادق ىذلادمدلاوهدمدلالاصغلاود وعم ع

 هب ث اغتسملا بئاغرلا فدوصقم اوهدمدلا ىدسسل ا لاق (سماسقلا) كل د ىضدةيادمس هنوكنال كذدا|

 هيا مكحو ءاشيام لعفي ىذلاوه دعملا ىلعلا لضفا |نبنيسالا لاق (سداساا) || بئاصم ا دنع 1
 ةود ما ىف ىذقي الد ساملادرفلا هنأ (نماسثلا). مظعملادمسلا هنأ (عباسلا) 1 رالو همك
 ىلعىغلاوهدمصلا .(لؤالا) . اهوجو هيفاورك ذفةسال!تافسلا ىلا ةراشالا روهوىفاثلاعوتلاامأو |[

 فادعالو هدا قودر ءافاارغو هلوةادحأ هقوفرسل ىذا ادمدلا (ىلاشلا) دمها غااوهو لاقام :

 ممطيالو ملي وهو برس الو لك ًاءال داق لاه (ثااثلا) هلام املا عف ةرت هنود نمو ربالو هقوف ند

 ىذلا”ىرمضيلا نسا لاه .( سماسلا) ناف اهيلع نم لكهةلخءاس :ةدعب قابلا ةداتق لاق (عبارلا) ||

 ىسناالو ىحالو ىم رك الو شرءالوناوأ الو ني الو ناكمالو ناكّلاو: زلاهلعزوالولا الجل 7

 ضرالاوّتاو ميد !ثاريمدلو ثروبالو توعالىذلا بعك نب ىلا (سداسلا) ناك امن الاوهو | ٍ

 فصموال ىذلاو» ناسدك نبا لاق (نماشلا) ىهسبالو ماشيال ىذلا كلامونأو نامي لاق (عباسلا)
 وه نأ نب عنب رلا لاق (رشاعلا) هس.ف بءعال ىدلاوه ناس نب لت امملاه ) عساتلا) د :

 عسمي فودناذص عج ىف لماكلا هنأ ريسبج نيديعس لاف (رمدع ىداسلا) ١ الا هيرغعثال ىذلا ْ

 را 700-------- ا -
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 0 ا

 نيذلامهءالؤهو هلاىلانيرئاسلاتاماقم ىلءاوهو نيب رقما ماقم : (لوتالا ماةملاف) نيبااطلا تاما |

 ليلك اطل ذل ورش نأ[ كا اوساتحا* الوهن ادن نء قاري, هبزيم نمل اذه دب ال لب قحطلاىلا ةراشالا||

 اتم اثلا عونلا ىف-ءاناثوتافصلان هلوالاعونلا ىلعالو 1لدتتاموا_لاو ضرعب الورهومالو :

 لى
 يوسوس
 انهار جاردالا ىف ل ساوغلا ىرخت دق ىلء وأ لاه نوكسل | ىبعالصو كل ذكا من ورقي ءارقل'تكردأ لاه
 'رثك ؟ناك ال هللا دحأ كيذكنران ههامثلاردأ امواسنب رالميسلا انولضاف لاق نم لاه اذه ىلءعو فتولا ىف
 متن بأ | ىف هترثكو هلع فةول ار ارسال فقول ىف ءار < لصولا ىءارجأ ف قولا ىلع زرعوب أ ءاكع اسمذءار نا

 (امهدسنا)ناهسو هيف ىدرواملا لاه: ركنا ىلع د- ؟لق اذاملل مق نافدح اولا هلاوه لق سءالا أرق و

 ل ىلمريكنتل اوهدارملانا(ىناثلاو) دحالا هقتاوه لقريدقتل اواهرامضا ةين ىلع في رعتلا مال فذح

 نم ماسقم ىلا ةراشا اهنمدحاو لكو هئالثظاغل ا دسح ا هقاوههلوق نأ ل-ءا (ةسداسلا هلكساا) ميظعتلا

 وهقملانالهتاىوسادوبوماوأرام مرحال_ذ ىه ىف ثمح نءأ وهن |ة-و١ امسثالا تامه املا اورطن

 امودهءناكوهوه ثمح نم هسبلارظن اذا هناذا نكمملاو هتاذانكمخهادعاماماوهدوجو بح هناذا ىذلا

 راشثملاناالا ةقاطم تناكاو :راشالاو ةقلطمةراشا اوههلوتو هنإهسؤوطاىودادوبوماوربل» الؤ<ف

 ||| ىلا ني رقملاءالؤه نمةراثاوهانلوق ناك مرجالف ني_هملا كل ذ ىلا قاطل كلذ فرمصنا انعم ناك امل هسملا
 نادوجو مل انه لص-نيح لصءامنازيمملا ىلاراقتفالا نالزممىلا ةراشالا كل: ىف اورق لف هناصسقملا
 لو ه> ىف ةفاكوهةظفا تاكئيبتلا اًذهلف طقن دح اولاالا مهاوةءن ويسباو د_هاشامءالؤهنااذ. دقو
 اودهاشءالؤع نال كل ذو لالا ماقملا نو دوه نيم بامض ؟ ما .وهو ىفاثا !ماقملا)“ الها ماتلا نافرعلا

 ىاسفاكوه نكي )مرحالف تادو-وملا ىفةرثك تاصطادوسوماضرأ قاللا اود هاشو ادو-وم ألا

 ماقااو)هادعام لك نعوه ىنغةسدو هادعام هءلارقّدفي ىذاادوسو ا اوههتانال شاوهم اال ل .ةذوه
 بجاو نوكينا نوزو<نيذلا مهو اهنوداو تاماقلا دل 1س داش ءانسرعو (ثلاشلا

 ال أطن اوءالؤه ىلعادرمدقتاعدالا طفل نرةذ داو نمرثك أهلالا نوكي تاو دح او نمرثك دوولا

 نوكتنااماىلاعت هلا تافصناوهو ءانزتذام ىلعاو فرشارح تح انههو دحأ هقاوه لق لق مالا

 مس نسلائاوةكف ةيساسلا اماو قال دي هر داع لاعاناوةكن ةمفاضالا ما ةمباننوكتن امو ةمفاشا

 اناوق ناكف ةيماسلا تاةصل | عما ىلع لدي د اا.مناوقو ةيفاضالا تاذصأ | عم مام ىلءلديهقاا: لوقو

 تافصاا عماجم ىل لديه اهنذل ناانلقاسمن اود رشبلا لوقعلان ماي ىذلا نافر ا

 داجالاب اد ةمنوكي نملالا سا :دابعلا ق اةحساو ةدايعلا نصتسس ىذإاوه هننا نال كلذو ة.فاضالا
 قاعما !لعلاو دفا اا ةدازالاو ةمانل ارد اافو صوم ناك نأالا لص الد اميالايدا درةسالاو عادبالاو

 ةساسلاتافصلا عما#تاماو ةيفاضالا تافصلا عم اش ه هوتانزيطلاو تاماكلا نمتامول_هملاعبمم

 ببكا ارغلا اخ أن ع ةهزنةدرغم اهسفنىف ةقيقملا كل:نوكدب دحالان هداراانأل كل دود د-الا ىهذ

 7 هريسغه ,ارحأ انمدحاو لكوهن ان[ مدس اوك ةرقتفم ىهف< كر ةهاملكنالكلذو

 عيخبأ ديموه ىذلا هلالافدئاذا نكمووذ باك سه لكؤ هنا ذل ن نكءوهنءرغىلار ةدخملكوريغىلار رد-4هوهذ

 لك نال ازيصتمنوكي آل ن أت جوا دحالاتتبئاذاود#> أدرف هسفن فو ىفاكم نوكينأ عنشم تان ىلإ

 نكي لاذ او ازبحم نوكبنأ لصسيد_حالاف مسةنمو ف كاذكن اكام لكو هراسدارباغم هتمع نافزيسعم

 اد انركحااله < ع ءهنالئئفالاع نوكيالنأب و تاهملاوزامحالا نم ؛وئف نكي ازيكم
 : ,د.الريغتلا البلا اريغتم نكي مالم الو الامح ن نكنماداو اد_- ان ؤكمال هلاسس عم هنالئ الغ نوكنالو

 ايح -اونادو-وم ضروئولدا ادحاو نوك «نأ حو ادحأ ناك اذا اضدأو ةهص ىلا ةم-هنمنوكي نأو

 بكس صاح مدحاو لكذ ةزيامملا هنامريغ :دكراشملا هبامو نم«تل1 ىف اًئاَءلو بودبولا فاكر ال دوجولا

 فصو ةققح لكنافادح أةئشلانوك لةءبب :1 لل .ةنافادمحاو هوك مزل: ”_تادسأ هنوكناتدثف

 هر د الاب

 ل تت هش تس و محم سس ع ا فن حس سس جو تس تن و جس نرخ كا سر 2 مجمد

 همس



 1 دبس روب سمسا ةديصا : 0 م هرم اسم اعل بيصيوصس سوس بوجوب وو بج 7 تمد تب

 نطز بلاط ل تفش قع مزسلاو هلصالاوءافلا نوكس عماهرمسكو فاك مضنو ءافااو فاكسلا م د ١

 ليواقأ همث ني رمسغمالو لْئااوهو دخاو ندع هلك ٠ افكو ةكو وكاتبة ينسوا لالور :

 ءاطعأ ام ىو اسيام هظعي هنأ الءاز لا ىف ةافاكما ا هّممو لي دعالو ىلئم هل نكي لع ءاطعو بعك لاق (اهدحأ)

 ىلع ا دز مرخص لاو فكدحأ نكي لاه ىلاسعتو هناصس هنأ اك ةمحاضصهل نكي ل دهام لاه (اهتاند)

 ةروسااهدهنالعاو ناسحالاو لضفلاو لدعلاو دوهاو ةجرلا اذكوارهةاوانسمالفةردقل!اماو كاذك

 نع ةزئمو قالطالا ل يتخهلا قعداوب مولي ةرانسمم نوكي بخ هملا د عهنال هنال مير ميرك هنا ىل-ع :
 هلوقونا الا ضع لب رض عفدوأ عفنرج لجال هدو نوكسحرالو الصأ ئثب ل ضي الف تا ريغتلا ||

 هنا د نعىلاعت هلل | ىذ (ةيئاقلاةدئاسفلا) تافضا نم هءاءزوالام ىف ىلا ةراشا دأ اونكدل نكي لو

 نيلثاَدلاةيوذثل! بهذم لط_دحأهلوق (ةثلاثلا ةدئاغلا) دح أ اوذك هلنكي لو هلوةيدادنالاو دادضطالا 8 ١

 تن '[ نم بغذم لاعمة ةساملأ هب ,”الاو مودا اوكالفالا ف نيئاصلاو ثدلئتلا ف ىراصالاو ةلظلاوروذلاب 1
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 أ نأ قب ةيممسلا لئالدلان من ناش تريلا ركن ارركمعال نآرشلاو ةَر هناان للعلا ىلع مدةّمنيلصال انش
 ١ | هنوكنمذارملاناانبب دقاق ةروبااءذهىف امهركذ ةدئافلا|ىفععسلا نم امهمدافتسس  نكعرلا لف لاسقب 1

 | هتاذلابجا او هنوكءانعما دعك ىلا عت هن :وكو بدكارتلاءاحا مرج نعاه زغم هدهامو هن اذ ىف هناصسهنوك ادحا

 رك ذانافةيدولوملاوةيدلاؤلا ىف ىنأ نابجوبةيدمملاو ةيدحالاف كل ذكتاكاذاو هئافص عمجيو هناذ فريغتلا عنشم
 ١ أ ىلاعت لنا هسنت امهركذ نمد وصقملاف نيمكلا نيدهركذ محالة يدولو لاو ةيدااول ا ءاال بجوملا بيسلا

 نمدب ز ؟ةدئاف داوي لودلي ل ىلاعت فوق ىف له (سم ام ١لاؤ لا ا)ام ئافتتا ىلع ةعطاقلا ةدلقعلا ةلالدلا ىلع ١1

 هيهامو هتاذ و ىلاعت هتوكىلا ةراشا د هقلادفوق نال كلو :رثكدئاوذهيانلقديدولوملا نوهيدلاولا ىف

 ْ تاماقملا ناذهو ل اثمالاوءاكر كلاودادنالاودادضالا ىنىلاة راشادمدأاهتلاهلوقو نكرتلاو ءاهرم

 غضوملا اه ءهعب نم ناالا هفسالهلا نيبو نا.دالاو لاما باب رن يبامبمف قافنالا [صحامم ناش رمذلا

 ير هرتيرلا باودر ةنااولاه ةفسالفلا ناف ةقس الغلا نيبو للملا باير نيب فالة>الا لصح

 أ رمقلا ةركتحت امربدموه ىذلا لقعلا ىلا ىهتتي تح بتترتلا اذه ىلع اذكهو كلذو سةنورخ [لةعلقعلا ْ

 ربدهءوهىذا!لةءلانوكحيرو هةعوهىذاالوالا لّمعلاداودق دوسولا باو نوكي لوا! اذه ىلءف ٠

 لوّعلا دلي لهنا لق هن "اك الو أ يدااولا ىن ىلاعتو هناصس قاساف هقوذىت جا !لوةعلان -مدولوملاك اذه انا اهل :

 000 :نمادولوم سدل اذه مكمل اعو م -اورأو كدا ساري د موه ىذلا دااو لاف ممسوفنلاو ظ

 نالاؤس هم (دحأ اوفكهل نكي لو) هناصس هلو ِ هناصسو وطاوهىذلا دحاولاالارثومالو دولومالو ظ

 مكون ومد ةيالورقةسمريغوغاوهىذلا فراغا رخؤبنأ عمفلارعلا مالكلا (لوالالاؤدلا) ||
 0 اقسام مالكلا اذه (باوحلاو) مالكا مدفأ امد ةمدرو لايام هاك ىف كلذ ىلع هب وبيس

 |١ ناك بدلا اذهلف وأ عبسالا يدقتو فرانلا اذهوه مم ا اذن هىلعلادلا طظفالاوهقا تاذ نع ةأناكملا

 اوك ىرق (باوخلا) : 3 . ًالاوده ق ةءار ةلا فنك (ىنامثاالاوا١) مدقتللاةهسمفرافاا اذه

 (اهئلانو 3( دلي ل ىلاغتلوقل د.ك ًاتلاك هن الا ءذهرصتفابس ةنلسا نينو هن اواو هلوق هنع هللا نك نم
 0 ل طناسولا نو 8م "اولا» اضقىف هل ادومكل اوه هنا نيبال ىلاعت هنا و.ةأاوهو ظ 1 1

 تافص نم؟ىثىفهلان وانس نوكم نأ مْسعتادوجوملا ن نءائيشنانةروساا مسخ دكني ةماعلا ب ام ىلعدإ وب

 ناف هتق.ةس تمض م نءهدوجو نال هيفةاواسمالفدوجولا ام ةمظعلاو لالا :
 مدعلا هلا اهريغ هنتر

 ”ىرورضت نسل ه- اعنا هنق ةاواسم الف لعل امو مدسعلل ”هلباه اهم اف قت اًةلطارت انا 1و ىهىه ثم نم :

 تاناد_هل !مولعو للزااو طاغلا ضرعم ىف نوكيالو هب وزلا نمالو شأعا نم داغتسمالو ىلالدادالو

 رعدلاو داو هناسدنا ىلع لديةروسا! لأ نا(ىلو الا: دنافلا) دئاوغلا نم عاون أ !مترتفو تانآ عبرأ

 ىناوداون لو دان لي ةمداعلاو ةيلولعملا نثو دعدلا ظفلب ةول_فملاو صقنلا نو دسحأ هلوةب ةرثكل ا عاونأ
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 ةريرهو أ لاه (رسعثلاثلا) باغبالو باغي ىذلا هنا ق دال ارفع لاه.( رشءىاثاا) هلاعأ
 .ىلءععالطالا نم قة الهنا سدأ ىذلا هنا قارول ار كسب ونأ لاه (رسشع عبارلا) ذأ لك نعى هسملا هلا

 دموةبلاعلاونأ ( ريثعسداسلا) راصإالا هكردتال ىذلاوه ( ريثعرسماسالا) . هتين.كحص
 نب الاف (ريشععباساا)تومسرالا داون ئثالو ثروسال ادلب د سل هنالداو لوداب ل ىذلاوه ىظرقلا

 نأن عر تاداب لاو تاناصقنلا لبق ن عزنا هنا ( ريشءنماثلا) دحأ هقوذ سبل ىذااريبكلا هنا سامع
 ثااشلا هولا امأو تاهالاو تان الاو ةنكمالاو ةئمزالا ةطاحانعو تال دل اوتاريغتللا در ومن ركب
 مح ىلع ل ديف اذلا بوجولا ىلع هل الد بسح هنال ل اضي أ وهو لكلا ىلع دعصلا ظفل لو نأو دو
 هللاهلوق (ةيناثلالّدسملا) ةمهلالا توعث ع.ج-ىلعل دي لكللأ دمم هنوك ىلع هتلالد بس<و بولا

 اهوأما وحلا ىفهملادومدااءاريس غمد وهلا ناك اذاو هنا ىوسةمسدو>ولا ف نوك,النأ ىضتقي دوصلا

 هلاال هنا ىلع لدتثي الا ءذهفىلاعتهتا ىوساذكه دوو ءدوجولا ف نوكمال نأ مزلهناذ ىفرمغتلا لقال
 نمهسجوب ف.لانالو بيكرتهناذ ىف سيل هنا نعمبادسح او هنوك ىلا ةراشا دحأ هتلاهلو ف دحاولا ىو.
 ةناالاىف قير داد_طال اودادنالا وءاكرشلا ىنىععادسا وهنوك ىلا ةراشاد_ىدلا هّشادل وقوهوحولا

 ماهوأرثك أ ىلع بااغلا (باوحلاو) افرهمدعدلاءاسو اركسشم د ءاحمل (لوالا لاؤلا) تالا

 رثك ال ليبرعللامولء مناك اذهو مي اول! ىف هيلا ادوههمنوكي ىذااوهفدمدلااماو قلذنا رثك ؟لاسب
 قام ارثك أدنع ةرككتسم ةلوهحمدب دحالا تناك !ذاو هقا ناوةتمل مهقلس نم موتا نكاو لافتا .ىلءقاذلا
 ىلع ده هل اطظةلوريكشتلا لمس ىلع دح اظل ءا مرجال قالت ا روهج دنع توبثلا ةمولعمةيدؤهلا تناكو
 (باوملا)دهدلاهللادحاهتناهوقىف هللا ةظفارب ركش ىف:دئافلاام .(ىناشلالاؤسلا) فيرعتلا لدس
 الذزئاينربغ كلذ نا: دقو نيتفرعمو أ نيتركمآم| ادري نأ د عدو د أ طفل ىف بجول ةظفالا هذ هر 5-5 5

 هنف (داوت لودلل) ىلاعت لوق « افرعمدههلا ظفاواركثم دنا اظفلرك ذي ىتح ةاغذالا هذه ترركمرس
 نوكي غادولومالو أن وكي دهاشلا فنا عمداوب لو هلوق ىلء دلي لهلوق مدق (لوالا لاؤسلا) تالاؤس ا

 ياللا اولاف ب رعلا كرمشم نال كلذ راداوهلنا اوعدا ممنال داب مل هئايةءادبلا تعقوام |(با ووللا)ادلاو

 تبسلااذهلفادلاو هلن ادا عدي مو هللانبا بلا ىراصتلاتلاهو هتنانياريزعدووملا تلاقو هتنا تام

 هنا ىلعانقافتاةيدلا ولاعانمما ىل-« لملدلا لق هن كدا وبملو لاو ةفلع ا ىلا راشامث داب ل لاش م_هالايأدب

 (باوملا) دلينا لقي لودلي للاسقف ىناملا ركذ ىلع رمصتق ا اذاسا (ىناشا !لاؤ لا )هرمغل اداو ناكام

 نولوةءامهكفا نم ممناال أ ىلا.عت هلوق هماعلمل دلاو هللادلو مهاوق نعاباو ب درو هنال ءالذ ىلع مس فاما

 ةناالاتدرو مرحال ىضاملا فكل ذاولاهامنامهو مهاوق بيذك-:هباالاءذهنمدوهةملا ناك الف هتئادلو
 نا(باوهلا)اداو دي لو لي”ارمسا بروس لاقو دايم انهد لاف ل(ثلافلا لاو ا( موأوق قةؤ ىلع

 اداوتمنوك,النأ(ىناشا او) ق.ةلاداولاوهاذهو هلثم هنم داو نأ (امهددحأ) نيهجو ىلءنوكوداولا
 لاق نم مهنمناشيرف ىراصنلاو هعمل ىف هلادلو نكي ل تاو مالا اذههصدو اداو.دؤن هزكلو هم

 هلو هلاغي رشنالملخ ييها اربادذتا اك هلاغ» رمشت ادلو ,دنعا هللا نا لاه ند مم و ةقشح هللادأو ىسدع
 دختي )لاه اذهلو ىناثلا مسقلا ىنتىلا ةراشا اداو هذدي لهلوقو ةةمةءلسا ىف دلولا ىذىلاةراشا همف دام
 ٌكلذاو بولطااىمهالا ىلع هلانمعمواريصانن وكملادلو د: دقناسنالا نال كلا فكي رمث نكي لوادلو

 امناداولاذاختا ناانركذامىلا ةراشاوهو ىئغلاود هناصس ادلو نسرلادخما اولاهوىرخأ ةروسىف لاف
 ناكن اوال مأ معسلاب لهي نأ نكي لهاد ولوموادلاو ىلاسعت هنوك ىنن ( عبارلا لاؤسلا) ةجا ادنءن وكي

 مس سد ىلاعت هنانلعلا نم دافةسم ادلاو ىلاعت هنوك ىفن(باودللا )انوه هرك ذ ىف :دئ اغا |اخ كلذ نكمال
 نءدحاو لك لعل او ميد ىلا. هت هنايلعل |نءدافتسمادولومىلاعت هنوك ىو مسقنمالو ضع.:ءالو

 يا د 1

 نيره
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 .لقعلاف ةريتنلا ىلا مالا ل آاذذا م/تامّقما ضعي لسن ىلءنا دعاس دق م_هولاو ىلةعل ا نأ مدهولا ىلع ْ

 نيب مساس انم هولا ىعسي بيس !|ذهلف ةحجتشأ | سبات ن< عنسعو عسربو سن مهولاو ةمجدشلا ىلع دءاسسد ٍ

 ةروسا ا هذه نب هناصسس هناكف هنعدسأ كا ةثنرادأق هنأو ىلقعلا ىلع يانع سا: ةئا اذهر رض نأ هناك
 رخآ لانهو ,_هولا نيبو لها اني ؛ زاسعمالا عقب يل لعند اهزانم ىلمايتوةيونشبلااوذالاة جل

 ( نانثلا لسفلا) هملع ميافعلا ناكر رغلاو مي ركل !باَكلا مخ عقو مرحالفةسناسنالا سفنلا بتاهتاجرد
 نما رفعنا لافو هان م السل اهملع لد ري ريصنأ ىررااجسأزاه وجو ةزو دل اهذه لوزن بنسىفاوركذ
 | هياعامولزنأىلاعتهقانا .(اهنانأو) نيئروسلا بربدوعأ لق كشارف ىلا تيوأ اذا لاقل دمكيّن را

 : الان ماواءففا دم نيعنف عوضت اولاعناولاق اشي رقنأ بيسملا نيد ءسعو نيعلا نم ةسقرانوكمأ

 رووه« لوةوهو (اهلان' ) نيد دوءملا ىلاسعت هللا ل زناف كودو رمضناو لرهظ ى :وقأودلدضءدثأام

 ! رثي ىف هسدورت ىفو ة دع ةرمش# ىدححا ىف ل سو هملع هللا ىلص «ىننلار ه-ىدو ويلا مصعأ نب دسان أ نيرسسفملا

 ١ كلدل نأ دوءملا تازئف لاما ثالث كلذ هءلع دنشاو سو هرلءهننا ىلص هنن لوسر ضرغ ناورذ اها لاستي ْ

 هنآ ارداوة دمع لح تناوب نارا عسا دم املع لسرأفر رصسلا عضوع لب ريج هريشأو ْ

 ْ مهرس, كلذ اوركأ لز عملا نأ معاو ةحارلاو ةفخلا ضعي دع ناكف ةدقم تل أةيآأر 26

 م .لوصعت هللاو ل وةد ىلا هت هاو مصعب لوقا !ن ك.ف ركسم و "لطانةياورلا هذه ىضاسةلا لاق

 1 بجاولا ن نم ناكل كلذ حصول هنالو ةرلأ ىف حدقلا ىلا ىضفي هزي وة الو تاتي لافي الو لامأو

 كلذ لكو مهضنال ميظعلا كلا !لم_ست ىلعاور دقاو نيطساسصل او ءانب ض :الا عجب ىاورمضل الا اواصدنأ |

 | َ :وعدإا كلت ف نقدا رافكل |ناكما دما ولا هله تعتوول رو هدم هلام هن هب ريقبأ وناكرافكلا نالو لطان

 1 وهج دنع تمص دق ةصقل اءذه باصصالا لاه رب اجريغكاذ نام واعمو بعل كلذ مالادلا هنلعهنق لصطو
 ١ لوسرا نو سءباوناكرافكلا هلوقامأ 5 رقما ةرؤش ىف ابطع مالكتلا قمسدق ةروك ذل ءوحولاو لّقنلا لغأ
 ١ نودير اواكرافكلا نأ هياوف-لوقل كلذ نقداصر اذكل ناكل كلذ عقوولفرو هم هناي مال_ساا هيلع

 ْش هدجت لانارودسم نوكي نأ امأف مهني دالرتكادلفو هبأاةطساوا هل_ةعليزأ نوذ# هنا اروصسم هيوكب ش

 | هيدوي' د الو امن الوان اط.ثال هلع طل بناك ام ىلاعت قاف 'ل_هبارودحأ هركشبالا كلذ هن ديف |
 | ةردمل اةروس وف ماقترا ل5 لا هذه ىف مالكلا ماتو دعس الذ هن هن دب . رارضالا ىفاماف هّونو هعرماو هل دى

 ا لقهاوةف (ىوالا هلةسملا) لئاسمهف 0 (قلذلا برب دوعأ لق ) ىلاسعت هلوق 2 ريسفملا ىلإ عجرتاو

 ٍْ ناكو هنا صو هنا ذف هب قليالا م هلا بيعت صالخمالا ةر وسةءارقي ملال هتاصس لا ماه دحأ) دئاوق
 1 ناب هياجأفا مب «اقولا ف صدغ: ,قث أالا د ةمظع ةعاطلا ءذهامولا لاه دعلا ناكنف تاعاطا اماظعأن هكلذ

 (ُ .(اهنانو) هوحرلا لك ؟قعةعاطلا هه قت هملا* ى مكاو هللا ذم عا ىأ قاغاا ب در ذوعأ لق لاق
 | ءالؤه نمور ف كلام مال-لا هاء لوسزلا ناكن هتفصودتنا ين نعل وسزلا ولأ ءانازافكلانأ
 ( كي وصى دى ذعتساى أو وافلا بريذ ةوءأ لة هننا لاق: كب قءليالام كم اولاهواو ماس نيذلا لاهملا |

 : انمآن اك ل دنمو تاقفانمآهتلعجو هتفرش ىتن ىلا ن«لوةيىلاعت هناك (اهئلانو) م رت ْ

 | زوحل» هنأ ف اوفاتخا(ةئاشاا يرسل قاغلا يريذ وعأ لةفاشمآ كل ءسأ ىتح ىلا اضأ ثنا ئصلاف
 ١ هلال وسنن أ ىوّوآَم (اهدحأ) .هوجواوك>اوزو< هنا لاق نم موخءال مذ وعلاو قرلانةئاَعُمسالا

 كمة شي هقاواي ذود 'ىش لك نم كمقرأأ هللا مسلاقف مالسلا هنلع لدروس هاقرف كسا لسو هيلع هللا ىلص
 أ مس ءاعدلا اذه ىحاو اهلكعاسوالا نما. لعب لسو هدلع هلت ىلمهقنا لوسر نأكس اسبعنبا لاق (اهبنا 0 1

 نءمالساا هلع لاه (اهئلانو) راماارحرش نمور اذ قرع لكر ش نم ميظعلا هللايذوعأ ميركلا هللا 0 1 ْ

 ىشتاض عبس كيفشي نأ يطعلا شرعلا بر يسافعلا هلق لأ سأ لاةذ لج[ هرمضع ل ضي ص ىلع لدا 1 ظ
 0 سموعلبا السم لمدا لسنا لو دنا لق مالسلا هءلع ىلع نع (اهعباتو 232

 - سا ار - ١



 "م
 اسس

 لطمتةثلاثلاو تالا عج باطىف هلا ادروه<*قملاناك انرخ قاد وولهنال هتتاىوساقااخأ
 تهدم لامتةعدارلا هن الو هللا تانب هيسنالا !نأ ىف نوكرمأملاو ميسملا ف قراصنلاوريزع فدو ويا !بهذم |

 ةروسلثمهللا وح ىفةرولاهذهنا (ةعبارلا:دئافلا) ٠ رشوة افك !مانصالااواءثح نيكرشملا
 برس نءطل اا: ههو هلدلوالرتيا هنا ولاه مها بس ناكل وسرلا قس ىف نعطا!نكل لوسرلا ق-ىفرثوكلا|

 اذهل ىلانعت هللا وحى ببعداولادو بوو بسعنا نالا قس ىداولا مدع نال كلذو اداوهتلاوددثأ مما

 نوكسحا ىتح مالكلا كلذ ل اوق اانا كانمامعأ نا ةروسىو عادا :نوكت ىت- ىلق انه_ه لاف بدسلا

 ل_ءاهللاو كذعااذانا

 (ةيندمتانآ سج قافلاةروسإ

 ل يسر ماسلا ها را الا
 نيتروسلا نيث اهرسذ نيفراعلا ضعب تدع« ( لوالا لصفلا) نيلسذ ميدق:نم كب الريسفتل ا ىف ضودللا لق
 حم ىلا هي ةءةروسلا دهرك ذصالخالا:روسىف ةمولالا ما رمش امل هناصيس هنا لاق تم ءدغ هدو ىلع

 هناصس قلساو ةهانةمريغ مد_ىلا تاللظ نال كلذو قافل |برب ذوعأ لق الّوا لا.ةةدقا ثاهواخم نتا م

 رشنم لاق م ناغلا بريذوعال_ةلاقاذهلف عادبالاو داحالاو نيوكشاار ونتالظل اك :قافىذلاوه
 ملاعو مالو قاما ةلالا لاهم ىلء قانا لاعو سال لاع نيءسق ىل_ءتاكمملا لاعناهمف هدجولاو قا ام

 رشلاف تانام-هطاو ماسح الا لاف وهو قال !ملاعامأتاف الاورورمألا نعم ٠ ربة ضخم تار هلكر مالا
 قحاولن مدادقاوريدةتلاوه قالا نال قلما لاعب تاسنا.عسملاوم اسحالا اع ى مءااو هيفالا لسال

 عادالاوداحالا رودي مد_لار ع تال ظ قلف ىذلا بزل اءذوعأ لاق م رجال كلذكرمالا ناك الذ سوا
 ةيريثأاما ءاسجالا نرهاظلا نم تابت انهسملاو ماسجالا ملاعوهو قاملا اعف قةعفاولارورمدلا نم
 نءرلاق لش ىف ىرتام لاف ام ىلعروطغا او لالالا نع ةئيربامملال تاريخ ةبريثالا ماسجال او هي رمصن لأ
 تاداهلااماناومح وأتاينواداج اما ىهفتا از وطف نم ىرتله رمصنلا عجراف ثوافتنم
 نموهلوق نمدارملاىشودلدا زةملكلابا خف راونالاو ةصااخ اهنف ةلظلاف ةمناسفنل اىوقلا عمم نع ةيلا ىهف
 هذهفاعم قمعلاو ضرعءلاو لوطلا! قدي زتىتا ىهةستانلاةيذاغلا 5 وءلاق تادااامأو بقواذاقساعرم
 ساوالاو ةرهاامااساوملا ىهة شاول ىوقاافناو .كلاامأو هئالثلادقعلاو ثفنت اهناكةناننلا وعلا

 سدقةي لاغتشالاو ب.غلا لاعىلا بابصنالا نع ةناسنالا حورلا عنتاهاكو بضغااو ةوهشااو ةنطاببا

 سفنلا ىوسةمترملا هذه دعب تاءاغسلا نم قمل هلا مثدس> اذا دسا حرش نمو ةلوق نم دار ااوهو هلال الح

 0 سانا اةروس لاه دعب ركذو ةرودلا هذه عطق مرحالؤ اهتما داعم نوكتالف ةذمعم لا ى حو هسأ :انالا

 ىلاغت هلا ةفرعع ٌسةدنت نال ةدعد سم اهمرطق ل_صان اهخال كادر قرثلا ف ةمناسنالا سفثلا تاجردبتا ص |

 مولعاهف لصع ةبناغلا ةثرا ا ىف هنا م ةماكلا,فرامعملا هذه نعةمااخ مالا ل رن وكتناناالا هت.و أ
 أ تالوهفا كلت حرك الار .[ممةيركسلاتالو وجا مالعتسساىحلا مب لسصوتلان كعةيهيدية وأ |

 | سفنلا بتا سم نم ىلوالا ةءترا ىلا :راشا سال |برب ذو ءأ لق ىلاعت هلوةف لفل ىلا ةوقأا نمي يركسفلا |
 جامع سا رملا كليف سفنتلا نال كلذو ةسكلاو ةمهيدبلا مولعلا عسمس نع ةملاش اهموكل اح ى موةناسنالا |

 |10 ةده لؤوصخ دلو مو ةينامشلا هس رملا ىف عة د لا فزاسعملا كل انهو اهب ردو ماا

 ةدرالا ىف م شاسنلا كلم هلوق نمدارا اودوةب ركسفلا مولعلا مالا ىلا اهءلاسقت ثالاةكلم اها لضخ |
 دارملاوهو سفنلا ماتا لامكلا له لعفلا ىلا ةَوَعلا نمآنب رك.فلا مولعلا كل: ورش دنع ىهو هئلاسلا
 قمل اع ةناستالا القطا بنش لازم هلم ]كك دو خنق رعسإ هناصس ىلا ناكن# ساسنلاهلاهلوقر ْم
 يئاشفلا مد !قالطا ىف به سلاو ةمء دولاةَوَملا هتئهدارخاو سان منا نساو سول ارم نم لاه مث ةمتارا اكلت
 هيو م - تم
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 هذ لح دن الف ىلك يلق مال تلا هءاع دم لاف قا ناك (اهسدانت د) هس رثلا وناسس> الاب دع ولا عا ولأ مظعأ د

 الف امش تدرأ ناو ردع ةمدخم لذ شت الف ىلكن ديو ى رغادحأ هن ركحم ذتالؤىلكاداو ىريغ بح ا

 ار رض ت فخ ناو لطف نم هللا اول اف اسندلاتدرأ نا و الع ىدز بر لة ةلهل !تدرأ ناف مالا هيلطت ||
 هذهتاءفامو ىوثلاو بل! قااف ىنابو حامصالا قاف ىلا ون تذصو ىذلا نأ ىناف قاذلا تربذوعأ للة ذ
 ل 5ل1) ' تافاخفاو تاه آلا نت كنود أ الف أ كل الر وءالاءذهلك لعفأ تنك اذاف كل - الالاءامشالا
 هْنَعقلفي لمالا نال حاسْرلا لاه نب رثك الالوةوهو بصل اهنأ/اهدحأ) اهو-و قاف! ىفاورك ذ( ةعئازلا

 هوجو ذوهذلاىهصيصاتو مبصلا قرف نمو مبصلا قلف نمنيبأوهلاسةي لو عفم ىعجلعف قرغيو عبصأا
 ذئا هلا نععفدي نأ اضي ار دقي ملاعا | اذه لك نع ةديدشلا تااظلا هذهةفاز ا ىلع داسقل انا (لوالا)'

 نوكيلدللا ف ناسنالا ناامكف حرفلا ىحل لاذملاك حبلا عواطنأ (ىاشلا) ءاشخكو هنانضياملك
 رشدااكمبصلانا (ثااثلا) حاملا حابص عولطاابرتمن وكي فث النا كا ذك حابصلا عولطل ارظدم»
 ىبنسااا دهافح ,رفلا رمش ونامالابحاص هناكف مجبسلا رهظاذاف َض و ىلء مدلكن وكت مالظاا ىف نانالا ناف

 ملا قاف مانعنا ىطعي برب دوعأ لق لوي هنا سمان رصسا | تقو ف ةغخ مومهمو ضب نم لكد ع
 تعحو بلاى ىل أ اا مال_!!هيلع فدو نام_هضءب لاه (عبارلا) لاؤسلادعب فيكف لاؤسلا لبق
 ءصأيو +1بهقان ذا مالا هماءليربج لزن مصلا عولط ب رقانلف ا رهاس ل1 تايفا ديدشا هدو هتبكر
 رضلا نم هيناك|م هللا ف ثكف فسوب نمأ و لد رباع دفان نمأ أو تنأ عدا لربح الاسقف هبروعدي نأ
 عسدجب نعرمضلا فدك نأ هي رفسؤب لأسفتنأ نمؤنو اضي او عد انو ليريجاب لاف فسوت تقو ب اطالق
 بالا ىف .٠ءاعدنأ ىورو ل_للارخآىف ةذ> عون دو الا نضد م نمام مرح الف تقولا كالذ ف ءالبلا لهأ

 ىناباهلاو ىهلا انو قروعد بميانو ىتب رك ف شاك انو ب رغم ارابو ىىثحوىف ىسنؤ مان ف 3-ثىف خدعاب
 ماركالاو لالالا اذان مو.ةان ح١ ىتامخس ”هلقر بكسر فءضو ىو .رغص محراب ومعبو قاصماو سها ربا

 هناك نيف وهلملاةباجاو نب رطضحلا٠اعد تقو هلال عضرمما اذه فرك ذلاب بسلا ص_صتت لعل ؛ (سماسختا)
 ميصلا صخ هنأ لمت< (سداسسلا)موههمو موموم لكن عهمنح رغي ىذلا تقولا بربذوعأ لقلوب |

 اسافم راد نعخرذ نم مم تدوم اكرودلاوتاومالاك قانا نال ةماسغل امون نم حذومن أ هنالركذلاد
 بك ارملا همل امد مف اعط م اكلم ناك م مهنسو سن11 ىلار حم ان وندم نأكن ع مسونم وهيل تفتليالانان رع
 كلا ا ىلارع ىوةَدلا سابا ن*راع باو نع سافم مهضعبةماسق لا مون ىف اذك هيدي نمي سال |موقنو

 (عباسسلا) قاربلا هلام دهن ىوةعلا ىف اعاطم اكل مرا صفا دما ىف هب رلاعيطم ن اكسس درء نموزاملا |

 ركذيةالصاا ىف ماسلا ةماسل! لاوحال ةعماسلا ةال_هاا تقو هنال رك ذل نعيصلا صخ ىلاعت هنا لم<
 عوكر او بتكلا:ءارقرك ذئةال هل ىف :ءارقلاو نيملاعلا بر سانلا موي مون لاقت اك ةماسقلام وف ماسقلا |
 الفدوصنلاا ىلا نزرع ديو ةوقرك ذي السا! ىفدوددلاومهسورو سك انهلوقةءامقلا نءرك ذي ةالصلا ف
 ىداف ل دللا ةلظ نم ىتصاخ 5 نهلالوقي دم ءلاناكف ةشاج ةأ لكى رتو هلوةركذي دوعةلاون وهمطت سب

 ادوهثم ناكرستلا نارق نا لاهام ىلعف رشدي ص اهل نال معصل | ةالص تق وصخامناو لاوغالاهذ_هنمأ
 نب ْرْفْغَت او لاهام ىلءعرم هما اور اه ةدمالا ثقو هنا (نماشلا) رابنلاو لمالا دكت الماغرمضتت ىأ |

 قلافهللانا تالا نع نص رالاك هللا «ةلفيأم لك نع ةراسع هنا قافلا ىف (ىناثلالوقلا ( راصمالاب |

 نع ماحرال اور اطمالا نعباههكاورانالا هئمردقش املا هتمناو نودعلا نعلاب ساو ىونلاو بلا
 لب بالقن نع هرخكتص نا ك| نيم ق للا تامأ:اذاو فراس ا نعب واقل او خرغلا نع ضل اودالوالا

 ىذلاوه هناصسس هلاكف ةئيلاءئث هعم نكي لو لزالاىفهتلاناكمناتدثودوج ولا هناكروذلاو ةلطدناكمدعلا ||| ٠١

 برقأ ليوأتلا اذهو قلغلا نم دارا اوداذ هذ عادبالاو نيوكتلاوداجالاراونامدهلاتاناظ راح قالفأأ] ٠
 هناكواصري_بفتلا اذهب قافلاانرسفاذافقاذناماو نا فنا امادرجر | تاوه . (اهدحأ) ا
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 هللا لوسر ناكل اف سابع نب !نع (اهسماخو) تنأالا ىفاشال ىف اا! تف ثا ساسلا نر قلبا

 نيع لكن مو هءاهو ناطمش لكن م همانل هللا تاماكب ام ذمعأ لوةد نيسلساو نسف ذو عد لسو هملع هللا ىلص
 صاعلاى بأن بنامعلاه (اهسداسو) قاصضعاو ل.هامسا هينب اذوعي يهاربا ىلا ناك اذكعه لوةدو مال
 ىنملا لدي ل عا اسنو هيلع هلا قدها ل وسر لاف يداك دق عج و ىو هللا ل اور ىلع مدق ىلا
 ىرر(اهعباسو)هشلاىفاغشف كلذ تاعفذت از هع.س د امرم *نمهنردقو هوز مد ذوعأ هللا مسا لقو هيلع

 رشد كفامرشو لرش نم هللا ذوعأ هللا كرو فر ص رأان لوقيالزنم لزئةرفاسا ذا ناك مؤلبلا خيط هنأ

 وود نكرم نمور ةووة نيد هوبي دسأ ءهتنادذوعأو يام بديا تيرا رص ام |

 شاوه لأ ارقهد بح نماشش تش اذا لسو هيلع قنا ىلض هنا لوسز ناك ةشناع تلاه (اهتماناو) داوامو

 رباح نع كورال قرلا نم عنم نم سانلا ن نمو تشب ىذل ا ناكملا امي عسمو يملا هفك ىف نيتذوعم اودحأ

 نوقرتسيالو نو وتكبالا دامع هلا نا مال_ىلا هملع لاهو قرلا ن ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لور ىنمن لاقت

 نأ لدت< هناب هنع بمحو قرتساو ىوتك ١نمهللا ىلع لكو ل مالسااه.اع لاهو نواكوّ ممر ىلع '
 اوهاتشاو هنع ىمنالفق ول وم لص هل ناك امامافاهةثاق- ف رعت ال ىلا ةةوهحملاق لا نع ىنهنا !ثوكن

 ةمعهدلو مأ ىل_ءىأرهنادوهسم نئ | نعو هنلا لكو ادي قلع نملاه مال_سلا هيلع هنا ىورف ةقيل تل ىف
 قاعيذي وهلا نعمالسلاهملعرقايل لن هزوج نم مهتمواهعطقفاه.نعابذج اهي دك اه دوي ةطوب ها
 هيلع هللا ىلههننالوسر ناك تلاه امن أ ةشئاعنع ىورفاضيأ ثفنلا فاو فاش او همف صخر ةناسيصلا ىلع
 اكدلا همجوّلسو هيلع هللا ىلص قفا لوسر تش ايلظ مدد معو تاذوءملاب ىكتشا اذاهسفن ىلع ثهشب 3

 ذأ اداناك هنا مال_سلا هيلع هذعو هسفن ىل_ءاهب شف نآك ىنااتاذوءملابهماع ثفناتةفط هو

 اما سس

 00 ال ةهركع لاف ثفنا ١ اركن نم مميغموهدسج امي مسم تا ذوعملابامذأرق 5و هب دب ىف ثفن هعصخم

 ىلء تا دمهض»د لاقو قرلا ىف ثقدل ا نوهر ا ,اوناكل اق مي_هاربا نعود ةءبالو مسعالو ثفْس نأ قارلل

 ىورىذأا ىيلخلا لاق نيةدوءاادندوعف شفات ال نكلو ىله لاه دممانأاكذوعأالا ت 3 نع رعود

 ثفنلا لءج ىلاعتهق انا ىلا همأ بهذ هناكف دةعبالو مسعالو ثغر الن أ ىقا رآا عب ان هنأ4م رتحصوءن

0 

 نوكي امن ادقعلا ف ثفنلا نال فءعض اذه ناالا هنعاممنمنو كسي نأ بوف فلو اعدقعلا ىف
 ناديالاو حاورالا حال ال ثفنلا اذه ناكحازذااماف ناديالاو جاورال ابارضم ا

 انيه لاهو هتايدع اف ا ارما ]حا ةمى لاق ىلا عت هنأ 0 5 هوبجلا) امارحن وكمال نأ بدو

 ذوعأشي داجالاا ىفءاجو نيط امس ثلات ازمه نم كد ذوءآبرل_ةورخ" 1عسطومىفو ىلفلا تري ذوعا

 بابرأ [ىلاعت لاقت ءريغ ىلع ى ّراطي دق هناف برلا امأو هلا وه هللا ءامبأ لضنأن أ كشالو تامانلا هللا تاماكب
 '0 ءدنعاواج اد نائل بيلا لب هللا دو عأ لة. دوعتلاب هال ا دنع ىلاعت هنابيسلااف نوقزفنم

 نأ اردااةءارق لحال لا: هةذاعت_سالانوىمأاغ اهقايذعت_ءافنآرقلاتأر 1 (اهدحأ)

 : ملظعأ لالا مهملاو رسل !نعنديلاو سفتلا ظفح لحال روس |ءد_هرف نيه ةذاعم_سالانيمأاعا و

 ةغل امم 3ث ةدامعلا نمكعيئملاح غلا ناطيسللا نا (اس,نانثو) مسظعالا سسالا لانه ورث دمرحالف

 ريشي برلا مسد اثنا (اهثلانو) انههنو دل ابنه مظعالا م ءالارك دمرح الف ك>ورو كي دي ىلارمذتل !لاصد يف

 َب را لشي درملا ناكر أ قالا نامزلا ىف فهن رتىلا هل.سو مّدقتامف هللا ةبس رتل عج هناكف ةس رتل ىلا

 عورمشلاوناس> الا ىفاعر اشراصة- رتلانا (اهمدادو) ُى] د و يامال ية يتاح إلاو

 هان دب رثك مع عطش ال هناصس هنا ىلعا مش ا طفلك ذفنارقااروسرخآةروسلا هذهنا (اهسماخو) مزلم

 ىهو ةفمطل هسمفا_ذلق ساما الا ساسنا كل م لاه ثم ه-هلالا مسا ىلع نآرقشلا م هنا لبق ناف هناس-او

 را لرتيدكلا فشل بالاك رهت ساما ةموسولرهات لا نكلو فوم ن ءدوع الق لاه ىلاعتدنوك

 نءاذ_هنوكف كءادعال ةقرحارانااو عطاسقلا ف. ااكود ىذا كل ءقهشملا ل أ ىلا كن امهمدنع
 تةكتيسس#

 2طغءا



 ١  9 7دقعلا كلت قف ثفنو دقعدعب ادّةع هلع د ةعبل ازمالو اطسش ذخأ ةمقرلا :ءارق ىفذخأ اذاراسلانأ هذ[ 1

 < مو

 أ همقوأ السد هئماىذتسأف عقاوزبالزهز هعوغو تب ذقدكالا يال! لزقب الاحت تاككق مكاو ووفد 1

 : مولعمناكن ا ه:هذاعتسس ا نأ (اهيانأو) هتوكلمو هللا كم حدقد كلذف هردقو هياضقد خ ني ناو 1

 1 (اهثلاند) ةداءدسالاىلا ةاحالد عوقواللا مولهمنأكناو ةذاعتسالا ىف: دئافالف 4 عفادالف عوفولا 1

 ْ هقلخ فدكف ةدسفم ناكناو هعئمو هعذد بلطف فاكملا بغرف. كف ةيطصمم ع لو 000

 مالكلااًدهرزكمدقو لعفي نعل يالها لاقي نأ تاهيسشلا هذه لاشمأ نع باولبا تأ معاو هددقو 1 ظ

 : قساغلا (اهدحأ)اهوجو قساسغلاىف اور كح ذ (بقواذا قساغرش نمو ) ىلاعتةلوق# بالذ ده

 ةحا رات قسغراعمدتأ ةلعما ادا نيعلا تةغهذمو لمللا قسعىلاهأوقع نمدمالط مط اذا

 سق ن الدشنأ او ةدسع ىلأوءا ارغلا لوقادهو امدت" دامو 2

 ١ ١ ّْ اهرالاو مهل !تنكتشاو 5 ايد للا اذه نا 0 |

 أر رهمزلا هنا فوقه تتموراسبنلا نمدربأ هنالانق ساهل #لا ىمسودرالاوه ةغالا قو ساغلاحاسزلا لاكو 1

 1 تلاسشا ذا اقم 2 ديول تبا ع رج *«لئاسااوهقاسغلاو قساغلا موق لاه (اهثلابو و 3

 | بيغي تح رخ آى ث ىف لوخ دااوهف بوقول ام ضرالا ىلع همالط بام نال سال بلا ىهسوءانملام |!

 :ردلا لادا باج الاوءاملا نبق تويت نال) ةنلاةبقولاو لشداذااموقو بقي بقو لاسقي نيعلا نع ا

 للا وه بتواذا قساغلانأ (اهدحأ) لاوقأ ه مالا فني رمسغءالو ةغللاب قاع اماذه ةلقولاى |[

 نم ماوهلاواهماج[ن م عامسلا جرس ل #لل! ىف نال ل#للا ريثنمذوع نأ أامتاو لضداذا ١
 السل نانا ىلءاحال_برهشول كلذاو ثوغلا هيف ليو قب رطاعقيورباكملاو قرانسلا مج جواهتداكم ا

 للا ف ناموقلافو توغل هسسف دج هنال همزلد اراه ناكووو صاصق همزلب ال هسءاعروه_كملا 3 '

 | ءهرهقنا ماكس رعثلا عام ةوق نال لذو نيطامسشلاو ناي ةاهسملا ةيذؤملا حاورالاريشتنتا|
 ةستق نبا لاق ره اوه تقواذا .ىسانفلا نأ (اهي انأو) ءالتماع 50 ١

 دادوسالا كلذ ىف هلوشد هيوقدو دو ديو .ءوض بهذي ىأ قسسغسش فسكم هنال هب ىدرملاقيساتقلا 1

 ىذ ءعسسسا لاقو رهملا ىلاراش اواهدم ,لسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسرذ تأ هن [ةشثاعنع اسوأ اىور | ا

 ىأ تقراذا هرم نم هلل انى ذوعت هلوق نع مو ةدايتق نيا لاه بقو ادق ساغلا هتاف اذ هر يشن مهللان 1

 مط وه لب بسنة مريخ هم رج ىف رسل نأ مص هناو هورخ[هحبو هسيف ىد:ءو فوسكلا فل كّداذا :

 نولوشي نوم_تااوره-كلارخ" [ىفهرون» ءانسعا اوهنب وةوامأو اق ساغ هنوكسس ن م دارااوهاذنهف ٍ 5

 هةسوهف دادزت كلذ به سفهرون ص قش لازال هنال ةوَقلا ل_ءلقا سو همنوكسس: رهسشا اخس ىف هنا 1

 ْل ا 0 كباب ضير الث ر واو هيلا باتي هيلا 3 ا

 اي ادن فتواه وقود نع كس اقدالا تاكو تلقا ذا رلا قدي قولد قرارا 1

 هان و سغو ضرالا تت هلوخد هيوقوو بر غلا فهعوقو د هب انا اةسانابرثلا]ى مدس 1 لب #ه لبعو ٍ

 . رض هيوقوو تاس ن مدوسالاقساغلاىدارت ن زو فاشل! بحال اق (اهعبارو) نيعالان عا
 قدانغلا (اهسماخد) ةروك ذااءودولا فءضأ ليوأتلا اذهنا لاو دم اوتيل سنفولاو هيلا ١ ا

 يشل ب.جانازوراووا اسر رعابا مينا قابلا قنابل ال اقساغ تسيل واجن اذاس كلاود تقواذا

 ظ لئاشم ةمق (دقعلا ىف تان انالارششنمد) ىلاعت هلوق  ضرالا تدت اهلودواّمدسغ ام وقوو ئ

 تانك |!بحاص هلاواذكك قير عم ئفنلا ثفناانأ (لوالا) نالوق : نم الا“ (قوالا هل*ملا) ١

 ظ ثنسلاو ةَدَمَع ععدقعملاو نعور ف ثعن لن ربج نا عال_سلا هلع هلوق هنمو اق مفتلا هنا لاق نم م-مو ! 0

 كالدو نال و ن دع غ نوال اسنفلاب فرءتاسمنا ةع انصلاةدهنا 00 ( 2 تان'افنلاث انقادأإ ٠

 نم ار 0
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 ميسل!نوكيو ماظعأ هسف مي يظعتلا نوكمذ تاعدبملاو تان دعما لكن وكمو تاكملا بج برب ذوعأ لق لاق ا

 هتاذانكمملاو هناذان ك«وأهناذا ب اوام اذ ودوم لكنا (اهبنانثو) عملا ذهىف "لخادملا ةممالادجأا |

 لاح همة ريو هثددح لاح هفرثؤي رثؤم ن مهلدب الق ندم لك نذافهناذ 5 -ىفامو دعم,ريغبادوجومنوكي |

 هناك ءاسقبلا لاح ىلا لب ثود ا لاس ىلا ال ةراشا ةس رئااور وأاىلارق همه . هب اس لاح نكمملانأف هن اقب

 عجب فو تاذلا فايعمءاقبلا لاحو ثودلا لاس لب : طقذثوءد- لا لاح ىل ااا 2غ تسأ كنا لوتس

 دوجولاو ةمهاملا ف ءاميلاو ثود+لا ىتااح هيلاءادعام لكح ا شا ىل_ءلدب قاذلا برب هلوةف ثافصلا

 فامملاوديهةد_ هاشم _عالا ل رمشلا باو نءوةمدالدم-وئلارسسو تافصلاو تاوذلا ب.

 عولط ل.ةهلعفأ ام لءذأ ىذا ١انأ لوق» هناكذرونلا ىفهنمبعصأ ةلانلا ىفنيوكتلاوريوتل انأ (اهئلامثو)

 اهيف بجو أ م يحى داووملا (ثااشاالوقلا) ىيكطاز زي علا وهلا هلاالءاثي فيك ماسرالا ف كرو هب |

 داع رذماشلامدق هنأ ةناصسا | ضعب نعو ناسةلف عيللاو قافلا ضرالا نم نأمط| 1 هاو نم
 هج ف تدب لاه قلفلا امو ل_ةؤقلفلا مهثارو نم سد ىلاءأال لاسقف :شيعلا بصخ نم هبفمسهامو ةمذلا
 بيدعتلا اذهل مم ءىءردا_ةااوه هنالاثهه كالا, هصخ امن وورح ةدش نمرانلا لهأ عسي حا فاذا

 بءاصاب لوب هناك هبادعن ءمتأو لك أو ملظغع أ هةعر نأ ثدثدق اللا ماهو أد 6-3 نعءجرراشلا ىلغعلا

 نإ ىلاسعت هلووق و كب اذاع نم مدقأو قيسأد متأو لك أو مظعأ ياا وماتوا (ناذبلا

 نبا نعءاطع لاه (اهدحأ) هودجوهب ' الا هذهربس هتف (ىلوالا "هل 211) نانل أسم همقو (قاخلامرمعأ

 نم ةدلاعمسالا ف تازئابتاةروسلا' نالوههرشوه اتا قا ل ىلاسعت هللا نال ةسصاخ س باز رسام

 ماؤهلاو عانسلاكتايذؤملا تاناو ملا فانصأ رش ن مديري قل امرمش نم (اهئلانأو) اهيف قاخامدئادش

 لاحد ازا. اورشامناناهلا عفأ فصوواضي أ سنالا و نسا نم ىو ن» همف لش دب نأ زوجي امهريغو

 نال هنفام ةلظفل لا عتسسا نسحءالقعل اريغ بناج ىف تاصرساسأ هم ءاغلانالام ةلظذا تك ناسنالاو نيلعا |

 :لصاملا مالا الالة ناف راسالاو اما ا رورو ةضرمملا ةمعطالارو رمش بف لش ديوي أ باغالاعةربعلا

 | ىذلاوه هلوقب ةراسشالا هملاو ةغلابلا ةمككاو ماستلالعلاءالا ىأيالام كلذ لثموءاوضالاروهظوراونالا

 ٌْ نمو موج برب ذوعأ لق لوب هن موج ديرب (اهينانو) هددت ايدو وحلا

 نيماكملا اززك أ لوق وهام ىلعءا دب |ىلا عت هق اقنع ءلصاح برة علاو ةس.ملا غداو رانلاوءاملاس قع

 لاصو نساكملا ضمبو اكس ارو و لوقوغام ىلعمارسال اذه ىف ىلا عت هللا اهل ىوق نمةداوةموأ
 ١ ومها تسر السا! هملع لوسرلا هأ ىلاعت هنادي الا لاسرعصم فني ريت ظ

 نءقلخام هيدارأ (اهعبارو ) ك:ءكيذ ةوعأو لاقت كلذي مالسلا هلع حرص دقل هكاذبسأبىأو

 نال لطايرمسغتلا اذهنا ىضاسةلاو قاس. 5 معزو تاه "الاون خلا عاوفأو طسقلاو ماش سالاو ضا ىهالا

 ىذلا ن اربد علا اذه ىلع مزاي هنأ (لوتالا) نييهتيرا ولاه رمش هلان هصوت نأز و ميال ىلا« هلا للعف

 باوصو ةمكح اهلكم لا لاهفأ نا (فاشلاو) صضقادسمكلدو هيذوعشانعآ ىذلاوه هنمذودتلابمأ

 نع هنا ىلاسعتيو رب رم هاب هلعاف فصول ارمث ناك ول هنن !لءذ نا (ثلاشلاو) رمش اسمن الاه . ناز ومال ءالذو

 هنملانامل ناسنالا نأ فاشل ان نعو ك_:مكيذوعأ ةوقىف عام اال هنا انام لوتالا نع ء(باوااؤ) كلذ

 مكملعىد عا نك ةةوقو اهلثم ةٌءء ةدس٠ازرجو هاوق ىف امك هلوق قذو ىلءاطذالا درون ارمث :دعب هنأق

 ىلعل دي ىذلا مت ةيحالط_صاالة قوت هللاءامسأ نأ ثااشا | نعو مكيلع ىدسةعاام ل-ث؟ هئلعاو ددعاف

 ضعءد نعط (ةئانلا هلكساا) راهلاوىل الاقراوطرم“ :ن* .كبذوعأو لوي مالساا هل ءناكو ضرع

 ١" اختاوودأ تةامتس وأ عمدحأ) ءزسؤؤسقاامرشنم قافاا بريذوءأ ل لوقف فيلما

 9 هنهللا ىذقام نال كلذو هم هللاب ذمه نان هأ فكف لوت الا ناكن اقهردةبالو هنناءاضةءالوأ هر دقو

 > يو ا تيوس جب مس يوب تجوب : تب تت سمج. ل هيو ويوم مح ساشا

 هر دوو

قرورش امئانماقسالاو صارمالا ةمستز اوس
ماذاو هلوةواعوزحرملا هسماذا ىلا هتهاو

 5 ءاعدو ذفرشلاهس
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 ةةدزالة فاعلا تألم عابا مث كلارك نب نتف كيل مزعو الوله دنع لآ ل لالا, فرع ذي لقعلا» هاطع و

 دزعأ !فرعدام لو أ اضنأو هنا ذولفالا هنأ فرعةدابعلا كت | قسم هدورعم نأ فرعو هءلع ةبج و

 ةقرعم نم لكما لازيال مث برلاوه اذ هو ا ا هديعءاملاب اطعم هنو تحس هير نم

 ىذلاوه كلا ا نالاك-ام هنوكب لعلا له ذة قاللا ن < در ”انغتساو هلل ةفرع ىلا تاغضل اذه ظ

 فصو قوفءامربكل اوةلاللا ىف هنا فرع كل ذكديعلا هف رعاذا متهريغ نعاس غود نوكيو ةريغ همل ار قتفي

 بيدلا )ع ارلا هلكسسملا) انه" اهفرعي 31.4 هتمظعو هتزءىقفلوةعلا تهاوىذلاوه هنأو نيةصاولا

 و سافللا علا سان :ااكدلمسانالاءر هنوكي هناذ فرع هناك هنا هنال ساما فرم دبه ىذ: ةب رب ركذلا

 ل تيا ا”اواكلمواب ر هنوكبهناذ في رعب هباتك مخاملالاو هتاعتواذخ فرش أ ساننلا ناالولو
 سال ابرهلوقناقرفااو ةعاسضلاةروسف نيدلا مو كلامزو يو سانا كلام انهدزو<ال (ةنصاطلا

 وهناك لامةنوكعمو كلام هنأ دل كلما اذه هسةءرر كمل نوكيث أو بالف م نااكلام هنوكدافأ ْ

 امة لانه راركت لا عوقو مزافنيدلا مون كلام لاه مث نيملاعلا برةتاغل ا ةروس ىف لاق سل أ لمقنأف كلم

 هاعرداف ىأنيدلام وءا كلام هنا ىلعو لاا ىف ةدوج وملا ءامسُالا ىهو نمملاملا برهن ىلءلدظفلا
 كلاملاو برلا ناكل كلاس اركذولا هدام ورب ركتأ | مزال ,لذرخ ومما كلا اوت ىلا فابضم برا الانا
 ثيل | رقدقو سايقلا ال لوزنلا عتب تآارقاازا وخاض: و قرفلارهظف 5 ركتلا هنم مزلف دحاوءوثىلا نيفاذم

 || ةموسولا ىعع مسا ساوسولا(ساحلا ساوسولاريشنم)ىلاعت وق ه ذا وشلا ف نكل كلاماشنأ
 ةسوسو هن اكرد طل انىقمناطم_.؛لا هيدا ارملاو لازلركرسسكلاب سصاوسوف ردصملاام أو ةلزلزلا ىنعع لازلرلاك

 ن.ة<و ساوسولاو ذدارااوأ م اسربغ لع هنا هاوقهريظت هملع فك اعوه ىذا هلخشو هتعنص اهنال سفن ىف

 سن نأ هن ذاع ىذلا وهذ ساندلاامأو ناط.سثا!ام-هأ سؤوسوذ هل أوقىف مدقتدق ةسوسولا ىف مالكلا

 ناط,ثلا سا هيرناسنالارث ذا ذاريمج نب دمعسنعثافنلاوحاوعلاكرخأ:لاوغو سونا ىلابونم |
 سوسو ىذلا هلوقنأ لعا (سانلارو ده ىف سوسوب ىذلا) ىلامعت هلوق 5 هيلا سؤسو لفغاذاف ىلوو :

 ىلع ىراذل' فشي نأ نو مشلا ىلع بصنلاو عفرلاو ةقسصلا ىل_ءردل كه ثالثلا تاكرخشا ه2 فز ودع

 5 (اهدحأ)ه وجو هيف( سائل او ةخلسا نم) ةوقام أ نيه ولاني العر ءوسول ىذلا ٌىدتريو سانكلا ظ

 | 6و ناو سثالا نيطاء_ث لاه اكسانلا نمنوكي دقو ةنا-ا نمنوكب دق ساكنا ساوسولا لود هناك

 انلاكه سفن ىرب هلال كل ذو كلذكن وكب سنالا ناطمشف ىزخأ سنو ةران سوسو دقن مل |ناطمشنا
 نمهوق موةلاه (اهبنانو) هيف غلاب هم الكم م امس .ءلا لبق ناو ةمدوسولا رتيو سنتي عماسسلا هرعيز ناف قةشملا ]

 ىهمسي سنالاو نا نيب ل رتشملار دقا ناس سااارو دصفف هلوق تة ناج رد ءناموسق سانلاو ةئملا |

 ]| ىلع ليلدلاو كل ارتشالاب عوذلاو سنا ىلعاعقاوناسنالا طفل ن وكمفاناسنا عسا ضد ناستالاواناستا

 ناسا نم ساناااولاقف منن ه مهل ليقف ن ا نم مرفن ءاج هنا ىورام سنالاو نوما همفحر دأب ناسنالاط غل نإ

 مع نأ اضي ازال نمسا ن نء لاجربنوذوعي سنالا نم لاخر ناك هناو هلوق ىفالاجر هلام هايمدق اضأوأ

 سنالا لالضا ىلءرمصتةدال ثمحلا ديدش ساسن ملا ساوسولا اذهن اربد هد | ذه ىلع ي دسلا قمفاسان انوه

 سوللاهماناسالا لهح نال عض لولا اذهو هريث لفاعل ارذ< نأرب دف نخام هو هس لذ لب

 ييدييتت اناا تالا لعب انمدحال انج اوم- نبا نال ةغللا نمدمعي سنالاو نا همف جرد ىذلا

 هلوقن هدارملالوةين أى والاف هولا انهيرت:دادأن نمفاشكلا بح اصلافوراسبالاوهو سان الا ١

 وهسالان مدار 1! ناكتسس اذاو عادلا عدي موي هلوقك ىءاسنلارودص ىف ىأس انل ارو دسم ىف سوسؤل | 0

 ! اة ماوعولا تاسوللا ل مع 0بو 5 دن ىلا ١

 5 00 اذه نالورا هللا دب نه ىلا حاتيناسلا فطعنال تاغصلا هذه ترركتامغا هلا سانلا ظفار ركسف
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 ءيذاءانسنلا نم قرانا كلذو همف مهولاو ةمهلا ماكحاو سعال كِل دب بالا طير همف ما ءالا لالا نال

 | نيدسل ناش نه تانافتلا ةددسع ولأ لاف ىوقأ نهنم لمعلا اذه ناك مرحالف ن-ّموهئةَددو نواع
 (اهئلاشو) سشوفنلاتانثاغتلا نمداَر ١١ نأ (اهيناند) سو هماع هللا ىلص ”ىنلا نرصم ىدوهيلا م هعأ

 د_ثأارثاتلا ناكر ثك أد_-اولا للا ىل_ع. ةرحسلا عابقجان اكلك هنال كل ذو تاعاسملا دا ارملا
 لايسرلا غازعىف ىأ دعتملا قءاستلا ا تاناقنلا مث ْن ملم قرا. مناوهو (ىناشلا لولا) |

 هل سريصمل هءلع هق ذي ءدارب ل ل١نمةدّقعا|نيءاتوهو ثفنلاو لاسحلا دع نمراع“ «بصوادو م ةارآو

 اىازلا ىئرورم ءمناوك لاجرلا ىف فرست لايسرلا بولق ىف نهد ةرثك لحالءاسنلا نا هب , الا نعم الهش
 مكلاودع مدالو أو مكجاوزأ ن منا هلوةكح نهرش نمذؤءناا هلوسر هللا عاف هع ءىلاةمع نمو

 ىلع هناالول ن-س> لوقلوقتلا اذهنالعاو مي و ميظعنكديكنالاقن نهدمك هللامانع كلذاف مهورذحاف
 ظ اولاه متل ءلا هذه تم دق: دقور لاري أن دل علا تركن (ةشلاسل ل511 نرسل راك ألوق فالخ
 : 3 0و يرذيتلا١ ,هسلا ىف نهلع ثا نمذاعتسينأ (اهدحأ) هجوأأةثالثلن هرش نم ةذاعم_سالا بس

 ١ادمءطالا٠ نويهاعطأ ن نءذاعتسسينأ(ثلاثااو) نهرصس ساننلا نوتنمف ند

 ::ىذلاوهدساملا نأ مولعملا نم (دسحاذادساحر مش نمو) ىلاعت ةوق
 |ار هللا سهأ كل ذاق لءفل ل.س اى كل ذ نم نك_ةولوالا كلذك نوكي داكم الو هملا
 زيا لو مر رف تاوزلخا اذ انوواني دهر رهو قوتيرش لك ةروسلا
 - تقوى هلاح ةدحا_سو هءادسا طارش دار بنز ودعو سعأ لكذ ذوعلا ف

 4 هتمذاعت_ساملك ىفماعواخامرششنمهلوق (لوالالاؤسلا) نالاؤس
 0 مع ارورسشلا هذه نا ىلعاجمنت (باوحلا) دسا+ط'وتام'اةنلاو ىساسغلا

 لكرال تاناففتلا فرع ء(باوحلا) هضءب ركنو هنئم داعم سا أ ضعن فرع /

 خنوحسح». كاسح بر ىلإ ؛ ارب رمث دساح لكس دااضي أو ارب رمث ق سالك سس د

 لع اىلاعتو هناك هللاو

 ف ضعلار مو رع

 يش ُ هقللاي «* ء-
 اكعد كو
 يك
 ميم رداقو و ت

 2 يصب تحسس عع حس ا م حسا يع

 ا ل مطل ا ل ل

 (ةيادم تابآ تس سانا! ةروس)

 « (مي-رلا نرلا هللا مسن) * :

 الاهل تلا) لئا.سم هنف (سانلا هلا سان: !كلم سانا !بريذوع أ لق)

 ملا عجسأ اضي أ وريطلا ن هدعل د ردن هريسطتو ماللا ىلا (هتكرح ل_ةنوةزمسهلا

 11) .ضفللاع.ضومفن اكس اذاساشلا ىفةلامالا قا كل1نعىورو

 ذو صسختلا ىلع اننا برالازكذ انسه نكأو تان'ادسحلا عتسج- بر

 ذوعأ لسق هنأ امه سانل ارود_دءىف سوسوملارم * نم تءقو ةذاعمنالا

 ضع ثيغت سبا كمسه دور عمو مسهل اوهو مهر وأ موملع كلو ىذلا ممم رب

 اذه ىفتامواخلا فرشأ نا (امنانو) مهرم أ ىلاوو مهمو دهشو ,هدمسس

 راض ةروسلا هدد ٠ناسنالاأر :اداق ناسنالاوهةذاعةسالابروماملانأ

 فاطءاو_ه سانا اهل !سانشاا كل مىلاهت هل وق (هئلاشلا هلك ملا) ىههلااب

 د:الدقو اكلم نوكي دق برلا مث ساسنلا بر هنانالوأ فصوف قورانفلازع

 ا ناطر يشر عراحا اود | ىلاعت لات عاسملا برو

 داخدلالا نال سانلا هلا هاوي هند مرحالف نوكأ ءال دسقواهلا نوكيدق كلا ع
 ءابدنأى لا همعن لأ اوأ نموهو هال بص او هريد دن ماه نمل مسا رهو براز هب ذأ دءاضبأو هريسعهنف



 زا رايس تدفق ردا ف

 ان تهز دك ىراردلا تارهازجا ظ

 دال- اهرهز نم تدسك ةضور ما

 اهترسغ باسلالا ارح ةداعما

 تدهست دق ن نبيدلا ردح ةمدب ىذما

 ابك اصخضانإ م هلت سم تا

 ه4[ ةثاطل ىلساام هلل هلل

 تسرد تسر دلع ملا.عمامحا

 هي راجين أال_هج مار ىذلل لق
 لهو موال ازاحىذلامامالاوه

 نملة اضف ذ ىمخحن نار دق: ف.كو

 هرئاخذ ىفتال معلان مز حس

 َ رقم هسف تاع تاكننم َ

 نطف اها تراح ةروا# متو

 هسبأا عيطلاو ىلا قيقراكودح

 هبسراغمنافرع صضورهلاف

 هخرا ماعالاب عسيطلاقنورو

 ء +

"4 

 يي للا

 زارباب امولن-:/ ةنونزكسجم
 رات لك ىعادلا ف يك دوي

 زافوأ دما اطالل|فؤتست
 ناغغاتأاو تدعو دملصولاب

 : نار موس نعاس ن ةفزارل
 ىزان» اكعانسوذ ل _.هوالاح

 رارحا ”ىأاهفلضقلاز ازرحأدق
 رارحادعب د نحا بصقلاو

 لاكعو ,ىدع نك طاسشن ودل

 زاعاحد_ةنا رهدلاةمالع

 رامعا لك نع هريس سقت نأنا

 زاوعا ثود ءارب تت ذأ ذي
 زام-مايعتم رو ىو رس سدس نع

 ناغل انوداس ءاج داشرلا ىدل -

 زانع ىلا قب :اراعش ىهبا

 زا تمر ذقن ايزنم لك داع ل

 ىزارلل ريسفتلا عمرا هعبطب 8
 مالك الما )ا مح

 ءالو ١

 ف لكن ع هللا اماص ب هن ريا هب رصملا ةعبطملاب « هل ُتَمَو هعبطو 5 هلي دعتو هديسصت ناكواز_ه

 ل اشان فطصم ةداعس ناك ىدنف دج أ دمسسلا م ركل 11 بائملا ةمذ ىلع 5 هيلبو

 رودرخاوأ 5 ر0ابااهميط ومع اوغل قولو دقو ماشاييهاربإ موحرالا ام دنفا

 نامتو نش'امو فلا ةن-س نوه نم وهىذلا ٠ رهازلاناضمر

 هيلع «.نيرخ  الاونلوالا دبس رد نم « نيع.سو

 حالام # مالا ىكز أ, ةالملالضنأ ٠

 ْ كسمحافو 3 ماس ردي 0

 ماا سل

 الرمكلا صاخب اذه

 5ك 0 3571
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 هيربذاع:سا هناك سانلاو ةئلا نمو سانإلا ساوسولا نم سانا بري ذوعأدارملانوكينأ (1هثلان'و)
 ةروسلاءذ هى نالعاو ساثلاو ةئللا ع مج نم هيرب ذاعم_سا مث د_حاولاناط._كاكلذ نم

 بر هنا ىهو:د>اؤتاةث_هروكذمىلوالا ةروسلا ىف هيذ اعد سلا ناوهو ىرخ أ ةغمط
 دساخلاوتان'افنااو قساغلا ضو تاف الا نم عاونأ“ هنالث هنمداعم_بملاو قافلا

 برلا هر ثالث تاف_هدروك كَم هيذاهت_تلاقةروسلا.ذ_هىفامأو

 قرف اوةسوسولا ىهوةددحاو ةفاهئمذاعم ساو هلالاو كلمااو

 بولاملاردتءر دق ناب جيءانثلا نأ نوعضوملانمس ٠
 + نيقنلا ةمالا سلو إلا ةروسلا ف بدال

 ةمناثلاةروسلا ىف بولامملاو ندبلاو
 ىلع هدنتا هو نيدلا ةمالس
 تاقناونيذلا ةريضمنأ

 امندلاراضم نم ملفعأ
 تمطع ناو

 لعأ هاو

 املاطباكوهف «راسسن ن مز فرط هعبط ماعاناتماع من او «ريكسل اريسفتلا ميصعتلا نةفوام ىلع هلل دولا

 1 اهمارم نود لافس» هقئاهد نت اد ةدهاشءىلا تعلطتو »٠ هقداقح ةعااطم ىلا لضافالا س ومن تاتا ||

 | صقنلا ضراوعو » تاطاغلا,ةنوْمم ىهوالا ةذ-ن نما « هسطلغ ةزفو غم هسنقتءالسغو ه هطغتردن |
 | سارلا ىف ه.لالةخالوا هدناما مدعااما » ساركوشوا اسارك اهتم طشسأ دق مماملا مسانلا ىرت» تاافقسلاو :

 ا ىبملالا صال اريح ىذلا وهف م فرتصتلاو عملا دس نع هلحرملا « ىصعتلاو في رحكلا نم هبف عقدام امأو ١

 ْ اوامكف « هعستللا ماطلع نم باوصلا اوجرذتساو ه هعستلاوهغ ىهوةدوجوملاسسنلااوءبتتق « ماقشالاو |
 يهدم ةذست هلا دم_2 تءاثنو اينما وذو « اهفر ءاوعتو صن اغلار الا اوزرباو » صقاشلا

 | ةعماج ٠ اهعماسن اذ اهةئاه د دئار غي ف :شتتو « اهمعلاطم نو معابر ” م هءقنم :أريم طالغالا نع[

 ظ دا رأ نخ ”هلوم ابو » تارامس هلا دئاوز نم اه دج وامل ةعئام« تاراشالا فئاطل نم ممسنلا كال: ىف تقشناسأ

 ناكشالف م هعوممملاةروهشملا خذلان ماهري_غب اهلي اشماق # هعو.طملا ةذسلا هذه ل_ذف نلعفوتولا ٍْ

 ةاحوردادمانالا لاذامو «لاقثَنزؤالو ابل ارظتيال ه لام ال ااياوز قاه دعب تراص اها دعا ْ

 ةءعنل اورو موظعلا ةألا هذه ىلع هلل داق « نارفغل اوةجرلا سس اش هماع تيص ع نا.نلا ميظعلا تءاؤملا ْ

 تاّوشا ىتلا سهلا تاق.قلاو هم رغلا ثاسعالا نا نمضي اس رغب م]تهخلا دقو « ةهسلا لادا

 ! ولا لفاس ملا عضاوم سروهفلا اذه نم لءتو »ايلا لوصولا دي رب نم ىلع دخلا لمهستل املط « !يلع

 دشناو * ماراابزوفي نأ ىلارخ" الا للا ىلا لَهَتب ةسااهخ» لدي فدشي لنا علاطملاف ٠ مالا بس ىلءتررك ١

 ١ ردا لد مهمات كرات «باهشدمت يشل موحرألا طرسىدنفاددبام د « باكا اذه ع مهم روسأ ||

 لاذع هماظن ىف

 ا

 : ا دخلا عم ةضسنت ا هد#ه م و [زي45 5 مالعالا نيحبصتملا نم عجج كل دا عمجاف « ىلاوزدتلاب هم-وو :

 همك مع تسوس سس همك سنام خخ ته كااتحسم

 - - تستاعبص











 / بص درا دنس دع

 0, ماجا 1 7207 ب رف
 نر 21 1 7 0
 0 موا


