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 ما_ةهالا هود وى ء اهلا تاهذلاوهف ةبالاق هير وهأملا ىعسلاامأو داظ ىينهوهو نددلا

 ىدانف رسشصق ىعسر دأمث هلوقىلا ىز نأىل تالله ىسموم هللاقال نوعرف ةصنىف هلوذ
 ضدرالا قف ىفد ىلوناذاو هلوةثالذكو مك كي ادانمو هنعر رماح قداهتحاو مام ل يو

 هله رآلا ىلَ ىعاسلا و ةفدصلا ىلع ىعاسلا ىك”هنمو داهت>ا وةدهل ل« وه أو دسف

 هيله بتريباهب ىنتميو هبحاص هدصقن ىذلا لمعلا وهو ىتشل مكي نا هلوق هنمو مىتلاو

 ىطعأ نماماف ىلاهتلاق ىعسلا اذهىف لخدت مل اهئافةداتعملا تاحابملا فالك باقعوأ باوث |
 هرمس ف سف ىب ساب بذكو ىه'ساو ل نمامأو ىك مم فأل هرم مف سأل ىسالاب قدصو ّق و

 ءازوح اا هلوقو ندؤ* وهو اه.عس اهل ىعمو ةرخالادارأ ن*دو ىلاعت هلوف كيمو قى رس هأل

 اداسأ ضرالا ىف نوهسبو هلوسرو هللا نونراحب نذلا
 ناسسذالا نا هلوذ ىلا اصض تايداءااو هلوش ناسثالا ةفص ىلع مسقأ و # ل_ سد +

 اوصاوتو هلوق ىلا رصعلاو هلو-ةىف ءازإل' ىلع مسقوهو هابتام ىلع مسقأو دونلكا هنرا

 لعدق هب ذل مسقلا بتاوح فدحو تاحهلاصلا اوأعو اونمأ نيذااآلا نيلداس لفصأ هايددر م ظ

 داعملاو نآرقلا تدن' تح لوسرل'نأ تدن ىتخ ةمزال:ه ىهو رومالا هذه ىلع مشي هنأب

 دصعولاو دعولانأ تدب قهوه ءأح ىذلا لوسراقدص تان قع نارقاانأ تدب ىهو |

 قدصو هقدص ثد' قح ديءولاودعولا نأ ثدنىتهوهءءاج ىذلا لوسرلا قدص تدن' قدح

 هم هياو هب مسقملا مظل دارلد ةرآ د دارإلو ةراي فذ باوّلاو هب ءأح ىذلا باتكلا

 اذه نكلو تعدنل وأ هللاب فلصلف افلا ناك نمي -و هيلع هللا ىلص ىنلا لوقك هيفا
 فلخأ انأو هدومدو هللاب فارع نال_٠و كالوقك مسقلا فرح در نود لوهذلا لكهو ركاذي

 نوكيامبذك أ نالمو عيسملاو بيلصلاب فاح ىتارصنلاو تاذوحتو قولخنابال قلاحلاب |
 لوس رنيعرنأ أ تناك ثيدحلا قاواادر# مسقلا ف رح عونلا اذه ن وكيدقو هللاب فاحاذا ||

 هللاولاة هابي ىف دهتجا اذا فلسلا ضعب ناكو بولقلابلقءوال سو هبلع هللا ىلص هللا
 لالا ةلالدءامافىعو رهظدق هن وكلاما دامموهو باولا فذ ةرانو وهالا#لاالىذلا |

 ( نك)



 م46 ٠ ال
 ناكاذا اذد نوكيام 3 و قا,سااةلالدبوأ وهال هللال ىذلا هللاو ال لة ف لكل لف نك

 مسقملارك ذب لصحد وصقملا نافنارقلا هش رط ىه و هيلع ممقملا ىلع لديام هب مسقملا سفن ىف

 لاقه ق لو-رلا نأ ىلع مسقب نأ دارأ نك زجوأو غلبأ هيلع مسقملا فذح نوكيف هب |[
 هنيلك ىلعأ و هنوءد رهظأو تايبلا تاباآلاب هدبأ و ىذا ئدو ىدهلاباد#ث لس رأ ىذلاو ١

 نك هيلع ةلالدلا نم مسقلا ىفاع هنع ءاسئغتسا باور ذ ىلا جات الف كلذ و#و |

 هلال ىذلا هللاو لاةف هلالج توهثو برلا تانفصو ديح ولا ىلع مسي نأ دارأ
 ىلع مسقي نأ دارأ نكو نطابلا رهاظلا رخل لوالا محرلا نوحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاموهالا
 هيلا عنراو بطلا لكلا هياادمصي هنا وعم قوف هش ىلع ىو:-اىذلاولاقندهذ م قوفهوأع

 هيظعلو دب هلا صضشل فلح نم كلذكو كلذومو هيلا حورئاو ةكئاللاجرعتو ىداالا

 مسقلاباوج ىلا ج< مل كلذ راظنوكتاههو تالالاجاو كدبحم نم ىلف "الم ىذلاو لاقف

 ناف رك ذلا ىذ نآرقلاو ص ىلا هأهلوؤ اذه نأ هيلع مسقملا ىلع لدءامهب مسقملا ف ناكو

 نوجاتح ام داسبعلا ريك نا نوضتملا ركذلا ىذ هلأب هفصوو نآرقلا مظعت نه هب مسقملايف

 نو رفاكا اهل وةناكى ليفم ريغ هللا دنع نهاقح هن وكوهبلع ىمقملا ىلع لديامردةلاو فرشل وهلا

 نارقلا ناو رده فودحم باول لانا م4 خت مهيهدقتم نب رمسفملا نم ريثك لوق يتهماذهو

 انكلها م ىلاعت هلرق باوجلا نا مهضعب لوقاماو كلذ هنأشام لكىف درطم اذهو قا

 ديعب) قاقشو ةزع ىفاورفك نبذا'لب هلو هءاوجو مسقلانبب ض رتعافنرق نه مهأبق نم

 فخم ملالءالؤهوادبع تقنعا م هللبوالام تقفنا مك هللاو لوقنال» مسقلا اهب قلتيال كال
 لوق اذه نمدعباو ا: كلها مكل ىا بارجلا اهب قا اماو ردنا اوجاتحا كلذ ىهيلع

 انق زرا 'ذهناباوجلالاق ىملوق هنم دعباو لءرا بذكالا لكزا هلوقىف با ولا لاق نم
 برقاو راذلا لها مص ل ىف كالذ نا هلوق باول لاق نم لوق هنم دعب ودافن نم هلام

 اورفكنذلالب هلوقىفنا هريغوةداتق نعرك ذام ىئعم اديعب ناكناو اظفل باوللا ىف ل قام ||

 لوقلا اذه مظلا بحاص حرشو مهنم رذنم مه ءاج نا اوبخم لب د.ملا نآرفلاو ق لاق اك

 هل رع انهه لبق اهدعبام تءشىف ةديدشلا ناك راصن دعب ىذلا ربخلا ديكوت لب ىنعم لاق

 لاق لجوزع هنأكف مدقتم ربخ تن ىف ءاوس ىنعم هل ناك ناو ريا ندءدعبأم دكؤي هلال نا
 جيجا ولاقما-هل اديزناهللاو لوقن اكقاقشوةزعىفاورفكن يذل !نارك ذا! ىذ نآرقلاو ص

 نأ لمتحف مسر هبف اهل الو لصأ هيف ةيرع4 نكيملناو ,ظلااذه نأب لوقلااذه بحاص
 ىجأجزلا مساقلا وأ لاقوىهتلا نا معلب لاق“أ نم اندبال لج ورع هللا هثدحأ اهظن نوكي

 لوفلا اذهو رخل اديك ون اهب دارملازال نا عَ امسقلا باوح ىف عقن لينا نوب وهلا لا

 نبذلالب مالكا ؛لصأ لاقنأب مهضعب هررقو ني يفوكلا نع شدخالاءاكحو مئاح ىلأ رايتخا

 اذهو شذخالا لاق هلاح ىلع كرت ممقلا مدقق رك ذلاىذ نآرقلاو قافشو ةزعىف اورفك |

 لاقو نس ىل هللاو ماق ديرت تناوماق هللاو تلقول ةيرعلاىف ديك سياو نويفوكلاهلوش

 هسيلع ادقعم مالكلاناكو ممقلاب أدتبا اذاهن ال ني.وصلا بهذم ىلع أطخاذه ساصلا
 مالكلا نال هللاو ورع ماق ىنمع ورم مان هللاو زوجي الهنا اوعيجأو باوملا نمدي نكي مل



 > داصا ن وكي نا رز و لاق» ممسقلا باودح ف ا اهو شنخالاركذو ممسقلا ىلع ريع

 ظ اذهو ىدصاولا نطو أ لاق للا قالو هناك وهام ن . ىردنال معلا هي 1 عقب ىدم

 رك دو د_#ن قدصوأ هللا قداصلا ص لوس ند لوةىلع ىن ملا مب شفخالا هلام ىذلا

 هللاو كرتو هللاو بجو كالوقك وهال و منقل باو> ص لاقف ا ضأ هح وألا اذه ءارفلا

 فوذ##م هلاودو باولاىف رخآ اهجو هريدغو ساصلارك ذو نآرقلاو هلوقل باوج ىهف
 ىلامث هلو فوذ#ا ىلع لدو رافكلا ءالؤد هلو اي ىمالاف رك ذلا ىذ نآرشلاو هريدقت
 ل.ةد ىف احرلا هحرشو ةدانتق لوةنءجج وهو رج ن رايتخا اذدو اورفك نذاالب

 هليقام ىلع ليلد هدمب أمو هليقام رهظو هدعبام رهظدة» هدعب ربل تدثهو هلق ري عفارلب

 قافشوةزءىفاورفك ئذلالب هل وةن وكي نأ بجو كالذك ناك اذاف رطابلا ىلع لدي رهاسظ اف

 وأقل ىلع مهنأ ْن رع 1 اورفكنذلا نارك ذلاىذ نآرقلاو لة هنأك.ف رعضملا اذهل افلا

 ٍ هلو..ةاذد ريظن وزعأ هللاو مسقلا با وج ق هيا ديامى وس هج وأةثس هذه ىئدهملا اذه ىفام لك

 هء.للع لد فوذ# هارفلا لاقو |:طع رق ريسقلا باو لقوا وع © ليد.ملا نآرقاوقىلا هت

 هن - مده اماو.صع لب رم ةونثم.تا ىا انةماذ ءاهلوق

 ماسقالا اذه نيضت قف ةماوالا سفملا» ممق الوذعقلا مود مسقاال هلوق تاذنمو # ل صف 9
 ممقي هنا# وهوداهأأو نآرقلاو ةلاسرلا تارا نصت كالذو ءازذ' قصدمو ءازطلا تود

 اسهب ناميالاو امه: رعد ىلا سوفنلا ةجا ريرقتل مبا اهررقيو ةثالثلا رومالا هذه ىلع

 ىلامتلاق وقل هلا ىنروىالذوغ ىقحا كن وئء..هس وىلامت لاق[ اهيلع مسقي نا هلوسر ماو

 نأَنا اورف.ك ئذلاب عز ىلاهأ لاقو مك شلي : أن ىف دو ىلا ؛لفق ةعاسلاا دب امال ل نذلالاةو

 اهلعبارأل عضاوم 2212 هله ريس ا ىلع ثا ذورئاعا نكذنا مث نك ه,تل ىف د و ىل : لقا ودعم

 هي ام مقا داعملاو نارقلاو ةودناا نءهلا ضوه هيلع مسام ىلع سقي نا هان سمي

 ىله هراع ممقاامت و. ىل_ءفيعطقلا نيهاربلا ماقاو مهلمسشب نا هفلخ قدصأ ماو هدا عل

 ةءاموأ ةصاخ ىهله اننهه اهب مسقملا سفللاف فلتخاو !.بذكتو ادوسجالا نوملاظلا
 ةمايقاامونأيسفن موأث سفن لك سابع ئا لاق ةماوالا ىف ةثالثلالا وقألا ىلع ءان نيل وة ىلد

 هي ءاسا نع عج رنوكي النا هسفن ”يسملاموليو اناسحا دادزا نوكي النا هسفن نما وأي

 اريخ تاعتناك نا اهسفنمواث ىهوأللا ةرجاف الو ةرب سشن نم سإالا6 ءارفلا ءراتخاو

 اهنا ىناثلا لوقلا و لهفأ ل ىئتيلال تلاق هوس تاعتناكحس ناو اريخ تددزااله تااق
 هي ال ةلاح لكى هسفن مولي الا ءارأل هللاو نهؤلاناو هنم ولا سفنلا ىه نححلا لاق ةصاخ

 لوقلاوهسشن بئاسال امدق ىضمي رجافلا ناو هسفنم وأبو مدي لهفنام لكىف اهرصقتس

 اهسفن مولت ةرفاكل!سفنلا ىهو لئاق و ةدانق هلاقا_هدحو ةرداكلا سفنلا اهنأ ثلاسألا
 سفن نأ اقلطم ناسنالا سقت ذارملا نارهظالاو انصح لاق هللا ماى ت تاطرفام ىلع ة ةرخ "الاف

 اهاوّقنو اهروصق اهءهلاف اهاوسامو سفنو هلوةىف سفنا!سنحي ممسك كفا وا ناسن'لك
 نوكيدةوادو#غ ْنوكِيِدُق م والاه مث ما ىو هريغوأ كيل موأينا ناسا لك دب ال هاذ

 : ىلاهت لاق نماطانت م تلوااول# لوموالت ضعب ىل مهضعب ليقاق ىلاهث لا © اهوددما
 0 ا ا اا اناا 7
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 ة_صق ىف نيض1#ىفو دو# ريغ موالاذهف ملال ةموانوفاكالو هللا ليبس ىف نودها# |

 1 سوو

 اسيوي _ وصصرسبللا

 هلوقك اهئ'ز> ىلعو د ونك!هيرا ناسنالا نا هلوقك ةهاوالا سفنلا ةفص ىلع مستي هنا

 سفنلاف ةماوأ سفن لكو شا مكيف ناهلوقك اهلع نبا ىلع و نيمججا ,هنلئسنل كيروف

 رسشأاو ريحا أهق رعد نءىلا اهترورصضو اهتفافو اهتجاح ةدش ىلع ةعاوأ اين ركب هن اص“ ْ

 هل دام سد هه راك هلدش م ريذعلل هدب مايل مصق ءايا |يمهلبو هلام دشرو هيأع اهلدبو :

 ىهف ةدحاو لاح ىلع تبثنال ةددّرنم ةمولتم اهن الو هيلع مولئامرش نمو موالا نم صلختل
 بوتاهثاف اذا هلع اهسفنمولتوهر"ؤداهداممو اهشاع*ىفاهل عفنأ وهامايف رعب نم ىلا ةجات

 دقق اموا هيلع اهسفنا ةءايقلاو اهءولن وكيف هلدع دع اهيلع موقتلو ةديعس تناكنا هنم

 قيدصتلا ىلا اةرورعض ىل- د هي موالا ةفص ىفه هيف اهياا اهرطاقو ا_يقلاخ هللا رذعأ

 اهداعمم وينك او ةباأهنودنح الءالو حالصالو كالد ند اها ىنغالاهئاونآرقلاو ةلاسرلاب

 رك ذل' ىف امها نرق هيلع هرثأ بت رثوموألا اذه رويظل# وه |؛
 اهالجاذا راهتلاواهالت اذارمتلاو اهاهكوسعثلاو ىلامتهلوق كلذ نمو ل لصف # ١
 اس1 واهآك زن مفأدف مسقلا باود ٠ ريغو حاجزا لآق بهاوشنو اهروسق ايههلاو هلوقىلا ا

 قواهلاو قالا ماسؤالا مسقلا اذو نوكل قو باوالا ند ماللا فلوس نوح مالك.لالاط ْش 1

 هلع لاك ىلعةلادلا ةدماصتو هام ل'دااعونصملاب مسق ادق َُن وكشف ىلاهث هلعذ سفن ماسالا ظ

 تدعوا رك ذةلم الر تالذ علا نك تدم نم هلدبالث .اللا نان وأعلو انيشمأ.ث هثودوح ْ

 لالد:ءاآلا راظنأا نم ةفلاسط كال اذهأو ةدهل رآلا ماسقألا َْق لعا_ةلارك 0 ملفا ظل هل ا

 قاخو نأ هلوقك مضض وه ريغ ىنآرقلا هيا هريدو يتخ لالد:ساوهو عئاصلا ىلد نامزلاب ١

 ند نظ ىت->ني:ةءاثضرالاو ءا_ىهلأ تناك وباسيك الا ىلوال تاب ال ضرالاو تاووملا 1

 ريغ اثودحناف سفنلا كلذكو اههعدبمو ا_ه«تنايام#ب ماسقالاعم رك ذؤاستودق امهنانظ |

 ءان 1 ذىقام م انهاه رطاق و اهب و«ماهب ماسقألا م رك لل أعهدق مو نظيىت» ر 00 ظ

 نافىتاملاب ةيانمااو ةمكللاو ة-وحرلا ىلع ةلالدلا نم سفلاةيوستو ضرالاوسطو ءاملا |

 د_هوهوسطلا و ىملاهلا اذهل اذقس العجو ض رالاىلع ةيلاعلاةبقلاك اسهنأ لدي ءاعملا ءان
 سارغلاو ءا_بأا اسهيف نكعو نا وأحاو ماي الا امهم رقتسيا ابهميسوتو اهطسبو ضضرالا ظ

 ناك ثيحح نيبعئا_طلا لو_ةعري_ام وهو اهنع ءالا بوضنل نمضتم وهو عرزلاو
 ةمسبطلا ىضتقم فالخ ىلع ءاملا ىلع اهنهبناح زو ربف ءاسملا ةرزك اه رمثل ناةم.بطلا ىضتقم

 اصيصخم ىضتقب ىركلا لكشلاىف بناوإلا ءاوتساعم هريغنودنيعملا بناسإلا اذههنوكو

 هل ةئيشمال نم ةياسنع نكلو اذامنفانلق كلذت ضنا عئاصلاةباسنع اواوقيؤاب ادياودحي ملف



 مسج ا دس

 تزعل نإوجأ تناكو اهعفرو ه-سفنرهش فورعملا ععطصمواوهقو هسفنسد شحاوفلا |

 ةمركعو دهام لوق اذهو اهخصاو هللا اهاك ز سفن تلف أدق ءاطعةياور ىف سابع نبا لاق

 ' #4 + ]م
 كمييش ا ل 2

 ١ تاسفصتوميىضتقن هتبانمس لا ديف هلول ون ام الصأ ن مع لعالو را تخاالو :داراالو

 يب اسهاوسنعو اهبمسقا سفنلا كالذك ه ديريام هرامتخاب له لا مفلاهن أو هلالج توعذو هلاك |

 يهل لوّش ن هموم و اهاعدبمال ؛ ةعدق لوشن 4 ساتلا ٠ هناف ا.هاوشنو اهروس اهمهلأو

 1 ىذااوه هن 17 اسهءدباو اهاوسىذلا 5 هن اص رك دقاهاودنو اهروست عدم ىلا

 قى هرك 1 وسنلا ظ_ةارك ذو اهلاءاواتس وفن ىفلاخ هن أ اننلعاف ىوةتلاوروسقلا ايههلا

 ةويخاو سفن ن . كلغ ىذلاوهو هلوةل؟ سفن /| ظفل قنديلا 0 اناا قعور نم

 تايافولاو هيد 2 هومتعمسدا الواو مك ل اوأنةنالو م كفن أ ىلع اولسف هلوقو

 حوراألاو ةيقثوأ ةرحاف سفنلا ريصضت نديلاعم حورلا ماقابو هراظنو أريخم «.فن أب

 كثاذكو ند ىلء ديام اهاك زى عوف مع رييخلا اهاك زنم حلف أدقهلوقو اهارودنال ند فو

 ريظن وهو معلا لوةلاوهاذهاهاسد نم باخدقو هسفن كز نع ف أدق ىنعملا واعاسد قوه

 لو“ :هّؤملا امر ام حالفلار 3 ذاذا هي ا ض”وهو قزم ء حلف أدق هلوق

 ةالاصأ نوه.ه هن وس هي نو :هؤدنب ذلا هلوةوثاب ”الا رخآ ىلا نوءعشاح م«أالاص ىف مهن ذلا

 او_ءد اذا ني:هؤلا لوف نأك اءاهلوقو نومههملا , هكنثل د مهانقزر امو

 لاق هراظنو نودكغكلا ,هكلوأو انعطاو اننمعس اواوقنا مهن ككل هلوسرو هللاىلا
 ةيصمم لعاهاجو ايكلعأ نم باح دقو هئادمعامط ىلءاواج-و هسفنىز نم أدق نسما

 ةقدصأاو ربا وةعاطلاب اهالعأ واهاؤنئأهسفن ىز نس نفأدب ىب ة.دتق نا لاقو ةداتق لاق و هللا

 ىصاءلابوكرو ريال ع دال اهافخأو اهصقن ىأ اهاسد نم باحدقو فورمملا عانطصاو

 باك: راب فصتملان أكف سأرلا سك ان صّصضشلا ض.اف ةءورملا نهز ناكل ىفخادبارجاغلاو

 ماثالا تناك ونيقراطال ليال ىف نا ريثلا دقو" و نيفتمملل اهسفن أرهشتل ْض رآلا عاش و ىنرلالرت

 مهسفن أ اولعأكئاوأ» نيبلاطلا ىلع اهنك اما ما ماضهالاو فارطالاو جالوالا لن:
 دسنأو اهوسدو مهسفنأ اوفخأكئاوأو اهوك ز رو

 حرسملاو تاحابملا بيحر ل. ىف كلت 6 تثوإو

 1 بالكحلا منو # ارقلا بالط ةافعلا تفك

 وهو مهنمهلأ ساالاىرب نيالاصلاىف لك شن ىف ىعملاف اذه ىلعو مهنه سيل و نيااصلا مه

 هن اص هّللاىلا عجري ريعضلا ىرخأ ةقئاط لاقو نوطلاصلا هيلع ىوطنيام ريغ ىلع وطنم

 اهرهطو هللا اهشخصأ سفن تحفأو سفن تدعساولاق لئتاسةمو ريبجنبا ديعسو ىاكلاو
 اهلطباو ا_هاوغاوهللا ا-هلضاس فن ترممخو تباخو اهب تاع ىتح ةءاطلل اهةفوو

 هتينادحو ىلع لدتاهنال اهرك ذ ىنلا ءايشالا هذ_هبهللا مسئادق لوقلا اذه باب رألاق اهكلهأو
 هس.سغت ريهطل لود ىذلاوه هن أدحأ نظالى 6“ عهدخب ةراسخو هرهط نم حال ذىلعو

 ( اهك الهاو)
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 هنا كد هس ىدلا ديح وتلا ىف غابأ اذهو اولاقمدةتم ءايصقو يقبأس ردف ريغ نمد ةهيصعملاب 51 هاو

 عفان تر لوح هلدهشدو اولأق اهاوةنواهرودف اهمهلاو هلوق هم إم لد ؛واولأق ةروسلا هذه هب

 هللال وسر تدوحوف ةلل ىسفن ' تهشا تلاقاهتأ ةشئام نع ة-كيلم ىأ نبا نع رعبا نع

 اسهلوتنأ اهاكز نم ريخ تنأ اهكزو اهاوقن ىمفن اطعأبرلودب وهوإسو هيلع هللا ىلص

 مهوديلع هللا ىلص ىلا نا رخ ”الاثيدحلا ليلديةي الا ليوأتوه ٠ ءامدلا اذهفا ولاق اهالومو |
 اهك زو اهالومو ا-هيلو تنأ اهاوقنىمفن تآمللالاقمثفقو اهاكز نم ملف أ دفأرق اذاناك |

 0 وهدهنأف هنارعس هي هلك صالا نأ ا وااقاهاك 0 ْ

 ب 0 ريعضلا الماحي رعلاىف ازراح ناك نأ ول وتلاذهل والا لوقلا ب ايرأ لاق اًديِش هسفن |[

 نأ ناو ريعذلا عجب كيلا ن ومكسل نم مههو هلوةىفاك ارك ذماهظفل ناك ناو نم ىدد ىلع

 مدقتدق ائههورئاضلا سسفءىف سبا عقبال ث يح نسا رم الج-ادرفم نم ظفل |

 قايم هيضتقي ىذلا ىعيبطلا ىظنلا وهاذهف ىنعمواظفلهب ىلوأ ىه 5 هيلا سقنا لع ب بوصنخملا

 نودرك ذم هاخفلو ند ىلع تنؤوموهو بوصنا ريهش" دوع م ل 2

 مس رأءانرك ذ ىذلال وةلاواولاق عنتم هيلع لح افهيااّءرو هيب مو هفالخ ىضقي دبظأ و
 دبعلالهف ىلع حال_هلا قيلعت نم مدقتام ىلا ةراسشا هيفؤا اهدحأ هوجو ىنعملا ةهج نم

 بائياموهبسكو دبعلا لمفتابثا ىهوةشاف ةدايز هيفنأىناثلا نآرقلا ةقيرط ىهاكمراشخاو |

 نزيضتف يتباسسلا ردقلاو ءاضقلا تابثأ اهاوقنو اهروخ اهمهلأو هلوقيىف وديلم. فهتو اهو

 ةرك ذن هذ_هنا هلوقنك نارقلاىف نانري_ةباما ريثك اه ونييظعلا نيلص الا نيزه ناثرآلا |

 هللا ءاشيؤأالان ؤاشتامو ىقتسي نأ ركنم ءاش نا هلوفوهللا ءاشينأ الان ورك ذياموءرك ذءاش نف |
 مكلوقمزلتسي ان وقنا ثلاثلا ةيربجلاو ةيردقلا ىلع درلا نانب "الا نزئذتف نيملاعلا ب دأ

 هةيفوت اهاهللا ةيكزت دعب اهيكزيا_هاف اهاسدو هسفن ىز اذا ادبعلا نآذ سكملا نود |

 ناك اذا ام فل ةيمقن نيبو هذا ةلصلاو هالذم اهل هللا ةءس5 لذ أهيم لب اسءاو هئناماو ا

 ةئبلأرك ذائهه دبعلا لعفو بسكال يمل ضحلا قباسلا ردقلا ىلع ىئعملا ظ

 للاواذه انش لاقف ةيذكملا مالا نم مهريغ نود دوت ةروسلا هذه ركذو *# لصف
 مهنم اباذعو امئذ فخ أ ةبذكملا مالا ىف نكيرل هناف ىل_ءالا ىلع ىتد'الاب هيبنتلا بابنم لعأ |

 ادامو رهرك ذا اذهلومهربغو طوا موةونئدمو دام نع رك ذامبرثذلا نم مهنع رك ذيملذا

 مهتلخ ىذلاهللانا اوربي ملوات وةانمدشأ نماولاقو يفا ريغب ضرالا ىف اوريكتس اف داماماف لاق
 كتاذكو ىدهلا ىلع ىملا | ويصتساف , هائيدهفد و ءاماوز ود انئايتباوناكو ةوق مهنمدشاوه

 لام الاو ربكتلاو ربجلا ن 4 كف نعرك ذام مهنعرك ذي ةبذكاملا مثالا عم مهرك ذاذا : ٠

 ءارعشلاو دوه روس فاك ضدالا ف داسضفلاو نانريملاو لايكملا سي و ل1 ا |

 0 نابت ف (0)
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 3301007107 رو موقىو اه .لااوق هبل مىبلا ةدصح املا ناسا كرمثلا عم طوا موقىف ناكذ 20 رخو

 قو ةوو اننمدشأ نم *مهأوذو شطب |١ ةدسو ادااىف عيوتاو ريكتااو ريتا كلرمشاا ٍخ

 صر , الاى دا فلا كرسشلا عم نوءرف موثقو لاو# الاىف ىف مظلا كرمدلا عم نب دم بناوصأ

 ةديدشأا 2 لا دام موف بذ_هف م ارجو مهبولذ بس ةمأ لك تاذ_ء 00 ملعااو |

 عمل م ه ريغ ةدآ اهب بلم ل باذذماا عاولاب طوأموق بذهو ”يىشاهأ موةيال ىِتلا 4كم .ةاعلا

 نأب ؛ ميملع م هرايد بلقو راصيالا سدهط و ءاوملا , نم ةراخلاب محرلاو كال_ هلا نيد مهل

 ىلا راذلاب 0-0 موق تدح مو نب-!فاس ل _ذسا 0 م41 فساناو اهلفاس اهلا ل_هد

 اوك.اهاذ دوثاماو ناودعلاو مظااب اهوبستكا ىتلا لاو الاكل: تقزتحا و مه ة رحأ

 اهامح ىَبلا ةفانلا رقع كزرنقلا مدع مهدذو ءالؤد باذوء ناك اذا لااا ىفاوناف نوصل اي

 م كذسو هداسعرقدو ه.هاونو هيما وأب ف_ٌصسإو هللأ مرام كهتا ََن ١ مهل ةياهللا

 ضر , لاق ىعم نه هن بقاعتأمو اًديد_ىو اعدق ملاعلا لاوحا رب_ةعا نمو اياذع دشأ نآك

 انندلا ىف ةاملا نأ 5 هللا تامر ناهتساو نتذلا ماقاوىّق_>ريغب ءامدلا كفسودا_سفلا

 رك ذلا أنبأ :عهدو# صيص# ق رهظد دقو تا لود اوناكو او-نهأ نذالة ةرح لاو

 8 تحث دقه نإ رس ه. عهض اوناكو ه ودعت -9 ' أم دهر ىدهلااودر ,هناوهورخآ ىد4 م هرب نود

 موهفص وف ىلاعت لاقكةلالاضلا و ىمعل هيلع اوراستخاف ,هسفنأ هل تظقيتساو مهرودصص هل

 4 .جوه ىأ ة ةرصيم ةقالاد وع ا :دنآو لاقو ىدهلا ىلع معلا |وبصتساف مهائيدهف دوُمامأو

 | مايق هش لعل الا ةمأشالو ملهللا ناف مهنأشاذه ةكلهملا ءالا عيج نك ناويقبلاو ةرصصلا مهل

 داماماف لاق دامم ودب م«أرقال اذهلو دز ةريصبلاو ىدهلا كلذ ندد وم تصخ نكلا اهي امنوا

 ىمعلا وب يا مها نب دهذد وع امافلاقم ةوفانم دشأن ه اوااقويقا ريغب ضرالا ىف اوريكتساف

 دو- تالذ نع 6 0 م دددحأم م1 هدأ اواودب ناو: هر اك دام, نكمأ اد هلو ىدهلا ىلد

 ةريصيلاو هنقد دعإ ىدهلا اودرهرمقلاو سدشلا هي ؤرةل رعمهأ تراص واناعةنيبلا اوأردقو

 سل َ اد داذهو كا د موق اا فرى نه لكل ريد ر 3 دلاب مهصيصخ ىف ناكو ةماا|

 معدّل وضرالا لهأ ىلع اهبلغاو ءاودالا عاوهو نيكلاهلا

 له مساذا لءالاو راولاو عفشااو ردع لايلو ردقلاو ىلاعث هلو تقذ ندو لصف 2

 لوط ايه روحأ نيهجول ف.عض اذهو داصرااسبل كيرنا هباوج ليو رج ىذا مسق ٠ تالذف

 رك ذ داصرملابا كءرنا هلوةىت اثلاو ةريثك لمحي هءاوجو مسقلا نيب لصفلاو 0

 ارذحمواررق» لاق مث مه: وقع رك ذف ٌلوءرفو دوعو دام ىفو ةروك ذملام الاهلبا هب وقع رب رقت

 رجثلانا لا_قبنأ اذ_هنم نسحاو مسقلا نودكاذب هقلعتىرث الف داصرملاسل كيرا
 كالذو اهاحمىهو نيظعم مأو كسانملا ن ,م نبظعم الاسعفا ن مصشي همز رمدعلا ىلاسءالا َق

 عوصخولذو هلل ةضخم ةيدوبعكسنلاو ممل نافهرل دبعلا وضخ نزوضنملا هللاراعش نم

 كسنااناف رب_كلاو ريكتلاو ونملا نه نوءرفو ادوةوادام هبفصوام د_ض كلذو هتمظعل
 ْنَد ىراضلا مب“ ىفو مهبريمأن ع اوربكتو او:ء ملا ءالؤهو هلل عوضمملا ةياف نمشي

 نم هلل ىلا بحأ نويفحلاصلا ل_هعلأمايا نماملاق مل_سوهباع هللاىلص ىبلانع سابعنإا

 ( هذه )
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 1:07 1 و وب سس جم روسو و هنا سطح هوس سدس حاسس هحبعم سمسم

 ديس هلا ديس يسم روصو دووم كنج دب نووي بهتان وح هوو دوج عدي هيصة يجاوز 0717 اوت تحلل هددت تاب 50117000777 ا[ هكتشس تحج دل جر تال ها 7 نحو تا ا سلاما تن ردات نللج وجم ل م -- تبوس فج ا دهن هج جوج هوجهرجس ردو جسم نس اوت جم دس اوتووطابووب امم دع وب اح سوو برب عب هادو وسو بح بوحي سل هوو ام مدع مهم هيج تحور حدو دمع ووو يحلو لا 1 صج سر اخس وسب يوسوس صوور عسب م ويويسوبسسمب ووو و ويجي
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 لجرالا هللا ليبسىف داهللاالو لاق هللاليبس ىف داهملاالو هللا ل وسرايل يق رسشملا مايالا هذه
 مشا لهألاالا هذه لثا نعضتملا نامزلاف ”ىثب كلذ نم عرب ملهلامو هسفنب جرخ

 مصل الص توو نمضي هناذ ظفال ارهاظ وهاك رسفلا سنج هب دير أ ناردفلأوهب لج وزع برلا

 رس اذاليالاو هلوشهمتخو تاولصالوأ نعضتباب مسقلا حقا تاواصلال وأ ىهىلا
 ىتلا هيلو رضااموب ردفو_وف صوص ردفر قلاب ديرأن'وتاولصلا رخ“ال نيضنللا
 رقحاالو رحداةلياىف نا-طيشلاىؤرامو ماعلا ىلايل لضفأ عم ةلبللا كالتف ةفع ةلياىه
 ىنلا نع تيثاو هللا دنع مايالالضفأ وهىذسلا رملاءويرسف رسفلاكإذو اهيفدنم ظيغاالو

 وهو ميد دانا دواد وأ ءاورردتلا موي هللادنء مايالالضفأ لاقهنأ مل وهيأع هللا لص

 نذاىذ-١ا مويلاوهو هريغو ىراضلا مي” ىفتدث يربك الام امويوهو سنعلا مايارخأ

 دعب مجالناو هلوسرو نيكرسملا نم ”ىرب هللانا !سوهيلع هللاىلص هللالوسر نذؤم هيف
 موبال رحثلا موي ىف كلذ نذا نذؤملانا فالخالو نايرع تيبلاب فوطبالو كلرشم ماعلا
 د_ةفاذه ىلعونآرقلل اليوأتو الاثتءا [سوهيلع هللا ىلص هللالو_هر مأبكلذو ةفرع
 هتمظعلعضاوتلاو هلعوضخلا وهللا ةدابعبئاصت#لا اممهوتاواصلاو كساسنلا مسقلا نخل

 كبرالص» لسرلا مئا1: ليةونيملاعلا بر هلل ىناموىامو ىكستو ىتالص نالياخلالاقاذهاو

 نوربكتسيوهب نوكرمشب لب هدحو هللا زن ود.ءبالنيذلا نب ربكتملا نيكرسشلا لاح فال رحضاو
 نمهب اصصس رك ذو نوعرفو دومودام موق نم ةروسلا هذهىف رك ذ ملاك هئدابع نع
 ةنكمالا ف رثواهنهو عنش اهنم ةمظعملا راعشلا ءذهذا رتولاو عفشلا ماسسقالا هذه ةلج

 عفش ةفلدزمو ىئتمورثو تارخاو رثو ثيبااو عفش ةورهلاو افصلاف لامالاو ةئمزالاو
 راو ةورماو افصلانيب فاوطلاو عفش ءاستهكرو رئثوفاوطلاف لاةءالاامأو رثوفرعو
 عفش اهم ةالصلاو رثواابح رئوهللا ناف لص الاوهو عبم عبس كلذ لك رو راخلا رو

 لالا ةالص َ وهيلع هللا لص ىنلا لاق ارتواهلك ن وكتنف عفشلا رثونرتولاو رتواهنمو

 موب ناف نامزلا امأو تءلص د_ةام كالرتوث ةدحاوب رثواذ مبصلا تيشخ اذاف ىن-ثم ىنثم

 مدآ رثولا سابعنز ا نع دهام ىورو ئيرسفملا *5 أ لوفاذهو عفدرضأا مويورتو ةفرع

 ةياورهاءو هدحو هللارتولاو ءاوحومدأ عفشلاىرخأ ةياورفلاتو ءاوحهتجوزب عنشو

 رتوااو عفشلا ةداس:.ةو نيص>ئننارع لاقوثلا-لا مويلارتوااو رصضلام وب عفشلا ةثلاث

 ىلاعت هللا لاق ىقلاخا عنشلا ىفوعلا ةيطع لاقو اموف م امءدح هيف ىورو ةالصلا ىه

 وبا لاقو رئو هللاو عفش ”ىث لك لاق مكملا لوق اذهو هللاوه رتولاو اجاوزأ مك انقلَخو

 قورسم»و دهاجم لوق اذهو دحاو رئو هللاو نينا نيجوز ”ىث لك نم هللا ىتاخحلا_ص

 قالخا رثودلاو عفشلا ديز نبا لاقو رؤو عفش نم هلك ددعلا رئولاو عفشلا نساحالاقو

 موبوهو هدعب ةليلال ىذلا مويلا رئولاو ىلايالاو مايالا عفشلا لئاقملاقرتوو عفش نم هلك

 عنشلانأ اهدحأ نيلوق ىلع اهظ اهرادمو اهلوصأ هذه رخأ لاوقأ تركذو ةما.قلا

 اذه ىلعو قول لا عفشلاو ىنلاهلا رئولانأ ىناثلاو تاروهأللاوت اقول طا نامونرئولاو

 سعشاأو هلو5ق مدقنام ريظن وهف قول اوقلا هللا نيد مسقلا َّق عج دو نوك.ف لوقلا

 2-2-2-2 حس جسوم



 مس 1١١ 0

 راهنلاو ىثغياذا ليالاو هلوةىرك ذامو دوهشءودهاشو هلوقىف رك ذام ريظنو اهاصمو
 لدالاب ميقا ردأأ ةرو»ىفو رسسد اذا لدالاو انهه لاقو ىثنالاو رك ّذلا قاخامو ىلي اذا

 لاف ردأب رساو لبقأب سس) دقو سوس اذا لالا مسقأ رودكتلا ةرو- قو ردأ اذأ |

 هنايرسوهدادتما ةلاحو هلابثا ةلاح ىهو ةئالثلا ليلا لاوحأب مسقأ دقف هلايقا دارملا ناك ['

 راكشو هثرعن ددأ لك ذا ماللاب رصقلا فرو هلام هءاعةلادلا هنايآ نم ىهو هرابدا ةلاحو

 م.ظعنال ل وأ ريكتتلا نا اهل مظعت ريكذتلا ناف اضأ و ل ف رهذ اء اهنال سدمعلا ىلامآلا

 اذه نعت اإفهليحالو دحأ لك هنرعب ىذلارسقلا هنأو هثرهش ىلع لدءام رسفلا فيرعتىفو

 اذهاو هءاص مسقملا ىلع لدام كالذىف ناك مو هيلع هللا لص دهتو مهارأا هل ءاحام مسقلا

 ةودنلاب فرعي 4ه ممقألا اذه نيظع نأ ردع ىذلمس كلذ ىف له ىلاعت هلو مسقلا ربتعا

 21 لد رلاعاداىل_د هلمح وىوهلا عاب اوةلفغلا نع هيحاص زم رس ىلا جاتحت كلذو |

 نب_ءضاخلا حس كالذ نوضت اذو دوعو ثنوءرفو داع" ل هرلا بذك ند باصاام ه4 يصل ْإ

 هركذو باذع مهيلع بصهنا ربخأ مث نيذاطلا نب ربكملا نيربكت سملا لاحرك ذ نيعضاوتملاو |!

 رك ذمث ثابثالو ءاقب هعم نكيملو مهكلهأو مهلصأتسا هباذع نما ري_سزنال اماو مهظعتالاما |

 نآك ناو هيلع عسون# ىل-ع هتعسوتنا ربخأ و مولع زمملاو ايدلاىف مويع عسوملا لاح |

 هتهاركل هأ نم هدنع رك هن ىلع لديالو ةقيقملا ىلع امارك !كالذ سيل ايندلا ىف هلامارك | ١

 عموب لب هدنع هلام طوقسو هل هتاهاىل_ه لديال هيلع ريق ند ىل-ع هرياقن نأو هئصحو ا

 هدبع ىلتبيوه هلاصسو بئاصملاب ىلتبب اك منلاب ىلتبيف اناصماو ءال_تاريقيو اناهماو ءالتإ

 ةمقث هلبلج ةمعنيو ىرخأة هت هل با ةيعتبو ةعتول باج ةيعتبو هيله بلحن ةمعتم ||
 هلاموهن اطلسو هتودب زتغا نم مذ ةروسلا هذه تنعضنو هناصس متن و دمعت نأشاذهف ىرخا |

 مهتوبعو مهنان< اورتسغا دوو مهنوب اوريغا دام موق ةثالثلا مالا ءالؤه مهو ||

 انايلع هللا صقام ىلا مهتبمام تراصفدءايرلاو لاملاب اورتغا موقو مهئيتاسسبو مهعورزو |
 ءايا هباسيو هيلع هدسفي نأ ديال كاذ نم "“ىثب زغاند لكس عم اًمءاد هنأ اذهو ٍ
 مركب الاف نيكسملاو مثيا اك هنم فعضا وه نم هتلم انعم قئاسن الا لاح هناهس رك ذمت :

 ىذلا وه كلذو هلدبحو هلكاولاملاعجج ىلع هص رحرك ذ مث اذه ماعطا ىلع ضحالواذه |:

 ةعشاللا ىهو ةزئيطملا سفنلا حد ةروسلا مخ مث نيكسملاو ميال هتجحر مدع هل بجوا ا

 | هيلالؤنامو ةرامالا سفنلالاحاهلبق رك ذاك هتبح رو هتماركن مهبلا لؤنامو اهبرا ةمداوتلا |['

 ١ هقاثوو هباذع :دشنم |

 - اننقلخدقل هلوةوهو مسقلا باوج اهيفرك ذف دلبلا اذهب مسقأال ةروسامأو © لصف 8 |
 : ابصانم مسقم ةياور ىف سايعن |لاتذماقلا باصتتاو ىوتسالابدبكلارسسفو ديكىف ناسنالا |

 ' رذنملا لاق دادش ناهللادبعو ةمركعو مهارباولا صخلاو حلاصىا لوف اذهو هيمدق ىلع |إ

 ' دهام لوقاذه بّصنلاب سفو ةءاةتس الاو ىوتس الا دبكلا لوّش بلاط ابا تمع“

 داكي اةلخ هللا تاك مل نسحلا لاق سابع نبا نع ىلع نع ةياورو نسفحاو ريبج نديعس و
 , ةدانتق لاقو ةرغنألا اد شو ايندلابئاصم ماكي نسحلاو |نبديغم لاقو مدآنبادباكيام

 (هاكي )



 ةدش كلذ لك هن انو هشاعمو هن ايحوهنا:ساثدبو هلاصتو هءاض روهئدالوو هاج ىنميلا

 ظ دبكملا اذه ىلعو ثالذ داك وه ةدش ىف هتشيم١٠ واه رك هتعضوو اهرك دما هتلر ردها لاق

 ٍْ 4 وهمرصو هأوه ىمماق اذأ ليللا دياكي لمرااو هةةسدو هن دس ةاياءم ىهوىعالا ةدياكم ند

 ئ بتاصتااودةشنو ظلاغ مداهئال ديكلا هنهودتشاو ظلفاذا نيلادبكت كيم وىمعالا ةدشديكلاو

 ةدشق قواحم نلاسسالا نأ ٌةدسو ةوق نع نوكيا هنأل كالد نم ىوتسالاو ةماقلا

 | ةدياكمو فيلكتلا لاح هغولب دنع ممظع رطخ ىلع وه مث طابرلاو طامتلا ىف مث مسرلا ىف هنوكب
 ظ بتاذعلا ةدياكم مل ةما.ةلا فةوهو حر ريلاىف هدمياموتوملا ةدياكم م ىهنلاو مآلاو ةشنعملا

 ذبل لوقهنمو هنوقوهماكحاويىواخلا ةدشبد.كلارسنوةنطل!قالاهلذحارال وراثلا ىف

 ديك ىف موصاللا ماظوانك ذا + د رأ تركب اله نيد

 م(ةلخ ىا سابع ئالأق مه ريما داددو مها_:ةلخ ن< ىلا هلو هبشياذه وءانعوةدش قىا

 هريغوأ بنتو نم كي د دس *ىبثلكولاق سال ادب دش س رف لاقي ىقامللاةدشرسالا ةديبعو:ألاقو

 نسحلا لاقورسا دقفرخ“ الاب |_ههدحا دشف امههاف رط مجج *ىث لكو هقلخ ىوق ىا نالف رسأ
 عض ود ىدل حب رمش وعدها لاقو بصعلاو قورعلاب ضع ىلإ مصعب مهما واامددش

 ناسنالا لاح ىلع دل !!ةروسىف مسا هناصس هاد وصقملاواض,ةةىذالا جرخ اذا طئاغلاولوبلا

 أ لوق ىفهتيرذو مداوهو داوامودلاولاب مسقأ مث ىرقلاعا ةكموهونيمألا دلبلابهناصس سسقأ و
 ةكم ىلاد البلا عجرغ ناكسلالصاو ناكملالصصا مسقلا نعت دقو اذه ىلعو نرسفلاروهجج |

 دص وهولالحالا نه هنأاههدحانال وق هقدمللا أذهب لح تناو هلوةومدآ ىلا دابعلا عج مو ش

 ا اس لاحو- 4 لوآلاىئعملا هديرأنآف نومظاا دضوهول واحلا نم هنا ىتاالا و مارحالا ظ

 مارحالان م لما دنع ةيعتلاهب رهظتاملاهنما نالو عجريو رقع وحب ىذلا مرهلا فالضدلبلا |

 رك ذ وهدو.هقملاو ناك_هلال لءفال كانه ة-هرطاوناماىفوه مارحالا لاح ىفنالاو |

 ه.ةثاذه ىلء نكحا و ة:مأ ىضتقياع سيل: ل ىذلا لالا لاح رهظناعا ىه وناكماةم رمح [-

 كالذكو نمآلاو مظعنلاب ىل وأو_هذ مارحلا هيف ناك اذاف لالخلا هيفو هب ممقأ اذا هنأذ هينا

 ماسةاوهو رح | سهو رزئكل عم مظعتلا ادوها نوعتم وهيا لواطاوهو ىلاثلا ىعملا ديرأ اذا

 ىد_ه هني لمست دابعلا ريخ ىلع لقشأدقو عاقبلا ريخوهف ءدبعو هلوسر ىلع لمملا هدلب

 هن ايأ ظعأو_هاك هقاخ ىلا هناسحاو همعن ,ظدأنم كلذو مهل ايداهو اماما هدو سانا
 ديحو-:اةلدأ رهظأ نم كللذدصحو هيدنلاحو هتدبلأح ربتعا نف هتييونرو هددادحو لئالدو ١

 نيمالا دلبلا اذه نم كجارخاو كلنق لصتسم تنأو ىنعملاناوهوثلاثلوقَدبآ آلا فوةيوبرلاو
 ةرحت هءنودضمزأل مه وكتهرح هيف كم وق لصسادقو ىناللاو شحولاو ريطلا هيف نمأيىذلا

 ضارتعا ةلجج ىهف لاح لكىلعو دعم ليبح رش نع ىورم اذهو اديص ه.نورفنبالو

 ةو-تلاو ةدشلاو دبكلا اذهىف هتلخنم هيلع ر دقي نأ نا هئابسح و هنظ ناسنالا ىلع هناصص
 هاا زوج رروتب سس ع



 سي 1١4 3م
 ني يي ا يبي ضي صصص 7 تت ا آ

 71 ريرغرد-ةهإ ف.5كف قحأو هنم ةرذقأاب ىلوأ كاذك هقاخ ىذلان أ روءالا اهدياكب ىتلا

 ةردقلا هطانمىذلا ءارزدعلل نعكنم هناعم هسؤن لقتس» ناهر اذهف هسفنىف ارداق نكي منع ا

 د_حأ هرد منأ بأ هلو_دنو دحا ةءلع ردقب نانأ تس أ هل ود كالذ ىلع هنو ملمااو ا

 هناس رك نام هد ةكسلا_م هب زاصف هيلع ردقيالو رشو ري_خ نم لعام هيلع ىصصت

 لاسن الاد ر.ثاف ضءل قوذ هصعنل ديا,ىذلا ريثكلاوهو ادءاالام تاكلهأهلوذ ناسنالا ىلد

 ههضاو_ه هد.مو أه. هقافنأب مم ىتلا ههو>وق هةفئأواذا ةيدحو ريغ قف هقافناو هَ الاداب د

 هلكال_هاب سيل كلذو هءاوثو ءاضر ىلا ههالص وتو هللاىلاهب ابرقنلب هلاك الهاكالذ نكي مل |!

 هلك الها اهيذ هفا_ةئا ىتتادضاغاو هناوهش ىف لالا قافناب هع تو هرادقا هناصس كاف (8

 هلوف ةليأ م ف ىضذلاىلد هلادلا ب انههىتأو دحأ ريما بدأ هلود هناك هح ومن 1

 اءاهرب رك ذمث هذ اهأاءفو هقفن أ اهفدحأ ري منأ بصق أ ىذا ' ىف كالذْن اف اد.لالأم تكاهأ ا

 هيطمي فيكف امه يصب نائيع هلىذلا ديعلااذه م ىلوأو ةيزرلاب قحأ هلاص“هنا اردتم |
 هسفن قاع نيدو قطاف نأ سألاو نيتفثل ا نم ناءبلا 3 ةيطقل ف.كو هرب مند سعب :

 دارة قواخلا لاؤرزهو ىهنيالو صايالو بطادعالو ماكيالو ماك 1 ى(4ة: و يم او :

 هنهاءلابيقحأو ىلو أ ههاقب ِرَط !..هو سثلاو ريالا عدت ااام» ريغ لهج نمو هقلاخح لاكرمألا 1

 ه_هفنءأمو هرسضصلأم هقردن ل ىداس هكدا ه قبلي فديكو نيقب رطااننذ_هىلا ءادهئمو :

 تا ماىلع هداك ادد لدف ئدلا ةياده لومكتالا ةلاسرلاو ةودنلالهو هداهمو هشامم ق

 ا هيلع تةفناىتاا ناءالا لوصا هدهو هدنعوو هدعوو هلسرقدص وكلا تافصو ىولاهلا

 ةلدالا مظعا نسم هد د »حو هقاحو هلاح ناسذالا لماتاذا مهرخآ ىلا مه] وانه لمرلا ميج

 رطفغلا قاع ئرك ذماوثءب لسرلاو هةلخو هدم ق هلركذ ناسنالا خك اهتودو اهتهعص ىلع

 كتمح هيلع ثتمأ_قو اذه عمو هتاامسرو هن رطب هللا ديعلا لد موقد هل نيا وكم لوقءلاو

 د_ةلخ ىلا ناسحالاب اهم: ىح اهيلا ل_صبال ىتلا هيرنيب و هئيب ىتلا ةبقعلا ضتنملو |
 مقبلا ماهطاو وملء فرو هبسن ق رن4 هللا هصاصل قرلانم اهصراغو_هو ةيقرلا كذب ا

 هياع هقح صلاخ وه ىذلا ناءالاب هناك“ هل صال_خالاب و ةءاجامويفف نيكسااو ا

 هد_ه مق م هجلرلاو ريصلا ىلع ه ريم اًيعم ة سفن قاوح را راص نوكيفاهب هايصوا ند

 جبان ناومق سانلاوهنءاب وسلب هيلا ل يصأو ريغ هنر نع اهطقنمكلد اسهتودكالهوةبقعلا

 م الو ىقاحطلا رك أمهو ة.قملان ود نهوهوكالاهو اهءاروراصو ةبقعلا عطق نم مهو :

 نزعل باهجا مهو رهظلا ف.ةخالا اهعطق,الذقاش دوؤ؟ك ةبقعاهئافنو ريكلاالا ةيقءااءذه

 راب ميييأم ةماشما باهعا م4 صالا اوهيطب لو ربذلا اوةدصي لئذلاة بقعلا نود كالاهلاو :

 تاداقتءالاو ىعلا لاعا م

 را_ةاامذه م-هيلع تةبطاكإذك اهند مه واق جر لف هلس 4 تريخا|(1 ةءفاثملا ةلطاباا ا

 بلاطم ند هم تاقشاأم و اهراصتءا ىلع هر وسأاهذه لد و جو رهخا مههاسجا عطتسن لف :

 اد تقبط ماهم جورختان وهيطتسيالف مهيلع تةبطادق ةدصؤم |[

 افيوختو اديدهت :ردقلاو علا ل 3 نارقلا ةّقيرط نافاضياو ىقءةوتلاهللابو ناعالا وهلعلا ٍ

 70م 222222222222222 ل

 ( بترول )



 م6 ٠6 ]ز-

 أ تبأرا ىلاءتهلوقو اباذع ركيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق ىلا_عث لاقي امهيلع ءازملا بتزن
 هلوذو رد هللا نأب : له ل هلوث ىلا ىلصاذا د. 2 ى4 ::ىذلا ْ

 ! هللا ىريسأ اوداعا لقو ىلا

 || م-هيدل اناسرو ىلب مهاوجو مهرس معمتالانا نوبسحي مالاقو نونمؤملاو هلوسرومااع |
 إ راب ضالا ٠ نكل لعلاو ةردقلاب رأد مسألا 2 رد دا راااسيلو ْنآَر ملا قا لوح ريش اذهو نو 37

 أ نكما انامناك اذاو هئازا#ع نكمل | رداق ناكاذا هنافلدعلا ءازطلا نم اههيلع بت ريياع كلذ عم

 1 ليصافت مام ريغ هك ارداقناك اذاو هنازاحم ن ب ملارداق نكي هو لدمااوطسقااب كالذ

 ْ لاكو ةردقلا لاو : فوصوم ىلاعت برااول د_هلاب زا و ملاه ءا ءأزوح ردداةهو لاعالا

 ْ اصلا باطب نا لفاعلا ىلع بد لع سف هندارأو هةثشم د ر ىلع فوقوههنم ءازألاف معلا

 1 هةلخ ىلا ناسدالاو ىلا أمت هللا ىلا : كنود لل 6 نعضتلا مل ةعلا مادكقأ وهذ ناسدالاو صالخالا هيه

 | اماو ام لامعتس اكال ةادال الامعتسا اما 22 رركيملو ضاملعذ وهو ةبقءلا كلتا الف لاقو

 ش ترسسف د5 ةءّقعلا نالاماوكالذوحنو شاعالو إءالفوحن ءامدلا كرم 7 اذهل ءارحا

 ١( هدر كدالف لاقهن كو اهريركت نك كالذىئغ ام اهنم دوحاو لك لهذ اهماصقاو روهاعووجمب

 (| نم :ءارقنم مجرأ اهنأكلمفلاب ةبقركم أرق نم ةءارقو اونمآ نذل! نمناك الو مطأالو

 | كاردأامو ةئاملا ام كاردأ امو هلو دحىل  ء ة.ةعلاام كاردأامو هلوق نال ردصملاب اهأرق

 ش ىثو اهمال أجدع هذ و ةبقملا نأش ] |وطعت هراظنوه. هاحران ة.دام كاردأامو ئدااموأم

 ا اونمأ نذلا نمناك مث هل وة ىلإ ماعطاوأ ةيقرشكا هلوةناف رسفملاو سقما ني د ص اريماةلج

 ْ هلو كلذ ىلع لديوةبةءاا مك ةادقفاهلمذ نشرومالا هذد لعفب هءاكقإ و ة.لاىلا اواصب ىت>

 ةفوطعملا لج ا هذه سانت نسحالاو ةبقركت هلوق ىلع فطءاذهوا ونهآنيذلا ىم اك مث ىلاهت ظ

 كاردأ اموهوريدقتنم هلدبالد فاضملا ردصملاباهأرق نمنافاضيأو الوأ رك ذامل ريسفن ىهىتلا
 || هرسفامو رسفملا نيدقباطدةؤ لعفلاب اهأرق نذ اضيأو ةبقر كم اهماحتقاو ةيقملا ماتا ام
 مشا هلو ناكنا ريسف:لا نا هرمساأم صءلو رسما نيد يقناطد_م: ردصأملاب اهأرق نمو

 هّقناط ةيقعااهل وقل ناك ناو ه.لاموة قر كت نود هدءنأمو اونمانذلا نو ناكمأ هلوَد هقباط

 ىدد ةلصاح ةقاطملا تناك ناو هدءبأمو اونمآ نيذلا ند ناكمن هلوةنود ماعطاو ةيقركفو 1

 ةرخآلاىفوأ اسمدلاىف ىهلهةيةءااهذهى فاتخاو نسحأو م أىنهمو اظفل أيا وصدق

 اوكحو ربلالاعأىف ناطيشلا و سفنلا ةدهامل ىلاءنهللا هب رمض لثع انهه ةبقعلا ةهناط تااقف

 هودعو ءاوهو هسفنناسنالا ةدهام دب دش هللا وةءقع نساسالاق لتاقمو نسا .سدشالذ

 | م-اقي نيكسملاو مهتيلا مطملاو ةبقرىقاهملا نا ديرهّللا هيرمض لثهاذه لئاقملاقو ناطيشلاو
 دومص فاكللاب ةيلق هي دش قو ر يقم كيل ة.ةماأد ومص فاكت نأ لم 4 اطيش و كيفن

 ىه ءاطعلاق سالا اهدعصيةقيقح ةبقع ىهلب ةفئاط تااتو :ديبعىفأ لوفاذهو ةبقعلا
 دها# لاق و موج ةبقع اهنالئاقم لروقاذهوراتلا وةنألانيد ةبقع ىه ىباكلالاق و منهج ةيدع

 ارظن حدأ ءالؤهلوةو ىلكلالوق هلملاذهو منهج ىلع برعضي طارمصلا ىه كا_صضلاو

 مكيدي اني ؛نا فورهءراقو هياذدعاطب اه ومهقاو ةديدش ةيةعاهتانةدا_:ةلاق ةغاوارل أ و +
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 سه ١١ ز#»-

 | ىهئام كرو مام لمفوهب نامالا ىعسهللا ناو !ذهوحكوأ نوفذتلاالا اهمضتنالادوؤك ةبقع
 دباوصلا ضعب لاقو دبقعلا ماهتقال نضتلاب ةيصولا فلسلا مالك ىف عقبام !ريثكف ةبقع
 1 ىل امااهنم طيهأ دوُؤك هبقع ىدد نو ىكبأ ال ىلام لوشو ىلا لمست توملا هرسصصح دوو

 || نآرقلا :داطنمفولًأ او ةيفلسلاراث الاو ةقيقطلاىلا برقأ لوقلااذهف ران ىلا اماوةنج
 م-ءأ هللاو مدقن اج نوظعلا ةماغلا روهالاف كاردأ امو هلا_عتسأ ف

 ْ مسقأف نيم الا دليلا اذهو نييسروطو توتدزلاو نتلاب هما سفأ تالذنهو ل_-صن 0

 || ع-ئءارثلا باصصأ هلسرو هلابدتا رغاظم ىه ىتلا ةيظعلا ةثالثلا ةنكمالا ءذهب هناصتس
 ااههتبنمو ني_:فورعملا نيترهشلا سفن هيدارملا نوئيزلاو نيثلاف ةريثكلا مث *الاو ماظعلا

 | بئاوشنم ةصلخعذهك اذ نيتلانانامهيف ةزملاناكا راسل نءنيعونلا نيذهب مسقا هناص“
 | ةيودالا قلخديو مدأو ءاذغوتيوهو يآ افوهوّومعللا رادقم ىلهء وهو هل عال صيخنتلا

 |١ لاكشالا نسحأ نه هلكشو ةبوطرلاو ةرارطاةايلا عبط هعيط ودج نم الال دعا نم هجا نمو
 ا ةوهلاقديز وهل اوفلا راس نعاهب زاتع ةذاهلو تاحرفملا بابىفهءلا رظنلاو هاكألخديو

 || هيفف نوترزلا امأو اسبايو اطر لك ؤبو سرقملاو ريساوبلا نم ع-ةنيو ةءابلا قفاويو
 رونلاةدام وه ىذلا نهدلااذه هنم رمصمإلا ره ج رك هد وعنا ريتعا نأ رهاظ وهام تا 1

 ا ني:سلا رم ىلع ىقأب هرمشو الام ينال حاسم ند هذفو ءاودو بيطو نيك 2 عبصو

 ظ تي:هناذ أدام هتيم نوي نأ قانءالو ق- هولا ىذلا اذهو طقس الهفروو ةلواطتملا

 دق ماسقالا نوكيف ةفيرمتلا ةلضافلا عاقبلا ةلجج نم نوكي نأب قيقح نيترجلا نيتاه

 | نا ميم نا ىميعدحورو هنلكو هلوسروهللادبعرهظم وهو اهههو نيترجشلا لوانت ||
 أ| ىلا هلسرأو ءاجانو هيلع هلك ىذلا لبا ناف ىسو» هيلكو هلوسرو هدبع رهظم نينيسروط |

 1 قرو مدآ دلو ديس هلسرو هنايدناماخ رهظمةكموهو نيمالا دابلاب مسقا مث هموقو نوعرأ ظ

 ملكلا رهظ» عضوءىنثم ججبسملا رهظ» عض وعادبف لضنالاىلا لضافلا نم مسقلااذهىف |
 1 اهازئاىتااةاروتلا ف هايل اذه ريظذو هيلع ىقاملا مر اوهلوسروه دبع رهظ» عض وع هه مل 1

 نه هئيصمخ ناراف نم ناعتساو ريعاس نم قرشأو انيس ر وط نمهللا ءاج ىموه علك ىلع دلل

 أ ههخ م ميسلاةوبذ ثم عقاولا بيتقلا مكح ىلع هادو نارعنب ىمول هت انيسروط |
 ْ سهلا عوأط هل رثع هدعإ تملا ةوينو مصلا ”ىجحم ةلرع ىدود - ويد لهحو لوح ةوبط 1

 ١ او ملاءالاهر ووظو ءزامثءا ةلرتع اهثدعب ويذعو ملسو هيلع هللا لص دهن ةودثو اسهفارسثاو

 ةلءاكلا ةمالا ىلع ناك 1و مهاوال اهياطم كالذ ركذ نسا كح لءارسماىتن ىلع بااغلاْنآكك

 أ| انةلخ دقالاقف هتباهنو ناسالاةيادب ىلعاهي ممقاو ىلقعلا بيترتلا ىلع اهركذ لقعلا مك
 | ةقلللاىوتسم ةماقلا لدتعم لادتعاو لكشو ةروص نسحأ ىف ىأمى ونت نسحأ ىف ناسنالا

 ا فياأتلا ىف ن وكي نا غيني ام ىلع *ىثلا ريضإ موقتلاو ءاوسناويح لكم نسحأةر وصلا لماك ش

 كثالدو ءأم نم ةفطن قفةدهاشملاب هعضوسبأ رت ند هتضقق ىلاهث وك راي: هتماص كالذ وليدهتااو

 | ىفاريثك اهرركياذهلوهلوتافصوملعو هتمكحو هةردقوءدوجو ىلءةلادلا تايآآلامظعأ نم |
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 نوكل و داعملاو أدمملا ىلعو هتينادحو ىلع قرطلا برقاي لالد:ءالاو اهب ةريعلا ناك نآرقلا

 اهنم لسرأ نأب هقاح هنانءو رجيكح و هلع ىلع وهيلع ةلادلا ةثالثلا ةنكم'الا كلت ماسقا :

 ه_زهقل و هللاب مه و رذن و مهباع 4و وقح و م4 رب دارعلا ََن وا ردن همك ميلع ل أ الأ را

 باحا نم مي نيقيرف ةودءدلا هله ةباحاق ساسنلا ناك المث هاوثوهئمارك ىلا هت وعديو ظ

 ئلفاس لفساىلا نودو درملا مهو نزك الا لاح رك ذه نية رفلا لاحرك ذ ىلأ نم منهو

 هنء هللاىضر بلاط ىبأنبا ىلء لاق ذيلاعلا واو نسملاو دهاجتهلاق رانلا هنا عبتتتلاو |
 ىلكلاو ءاطعو ةمركعو ةداتو م4 5 ا او صعب نم لفسأ ا_-يضعب رانأا ىف ْ

 اهدوأ هو»وا لواآلالوقلا باوصلاو سابع نا ندىوروصوهشو رمعلا لذرا هنأ مهاراو

 وه ىذلا نيم وه نيلفاس لفسا امئاو فرعالو هذا ىفالنيلهاس يلفسا ىعسال معلا لدرانا
 عون ىلا ةبسنلاب رمعلا لفساىلانيدودرملانأ ىنا كاراربالا ناكم نيبلع نا اي راسفلاناكم |
 اولعو اونمآ نيذلا نا ثلاثلا رمعلا لذراىلا دريالو توي ,هرثك اادج ليلق ناسف الا |

 اصتخم كلذ سلف رمعلأ لذرا ىلا مهنم هرع لاط ىمدرىف ,ه ريغو مهنووتس تاحلاسصلا
 هلم لب رافكلاب هصخ مل كالذدا راال هناصسمانا عبا رلا ئذم ْوملا مو ىئذتسل يح رافاكلاب

 م-ه دمي نم معي اليكل رمعلا لذراىلا دري نم مكنمو فوشي نم مكنمو لاقف مدآ ىبب سنجل

 لفمأ همن مورمعلا لذرا ىلا ادودم اسف وريكلا لبو قو:» مسق نيس مهام امس

 لباق هلاصس وهو نيئءؤملا ءازجا نيبورمعلا لذرأ نيب ةلءاقملا نسال هلا سماخلا نيلاس
 نيم ؤملا ءازجو نيلفاسس لفسا رافتكلا ءازج لمست ناءالا لها ءازجو ءالؤه ءازج نيب

 رافكلا ءازدج نع ةيالاولخ مزاتي رمملا لذراب هرمس نمل وق نا سداساا نون6 ريغارجا
 ريخاو مهلا دوصقملا نعرابخالا كرثدف نوكيف سوس ماب اه ريمسفنو مه يما ةبق امو

 ىئعهملا نع اهب ري_صقنو ةبلا ىئعل مضه كالذ ىقو ةده اشملاو ساحاب فرعي ما نع

 نسحاىف ه-ةلش اديف هداعمو هادبمىف ناسسنالا لاح رك ذهناص“ هناعباسلا اهب يقئاللا |

 نآرقلا ةقيرطا ىقفاوه اذهو نو ريغ رجا ىلاوا نيلفاس لفساىلا هدر هداعمو ىوقن |
 هن اما دوصقملا بواطملا ىئدملا اذ_هو رمعلا لذرا الاف هداعمو ديعلاادبم رك ذىف هئدامو .

 جارخاو سملا ةفلا#م ىلانورطنم لو الال وهلا بابرانا نمابثلا هيلع لالدتسالاو
 راقكلا ره رهعلألذرا ىلادري ىذلا نا اولاقنا مهناةهلديعبلا فلكتلاو هرهاظ نع مالكلا

 اوجا.ةحار_هتلأ لذراىلا دري نم نيد ونلا نم نااولاةناو سلا اورباك نينهؤملا نود

 ل-طبتالتاسحلاصلا اولعوا ونمآ نيذ#لا ناب كلذردق نه مونذ ءانثتسالا ةعتل فلكتلا ىلا
 اذهف ةصصلا ىفائولمعب اوناك ىتلا مهلاعا هيلع ى رحن لب رمعل ألذ راىلا اودراذا مهلامما

 لوقلا اذه بابرأ اءاملو لمعلا و رج" الا نمالدرلا نم عسقو امنا ءانثتسالا ناف اتحناك ناو |
 اولاقف ةصاخ نآرقلا ةءارشنتاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا ,هضءب صخ فاكتلا نم هيفام |

 مام ءانئتسالا نا اههدحا نيدهجو نم فيعضاذهو رمعلا لذرا ىلا دربال نآرقلا أرق نم

 ماسالا بد ربخالو سملاب لعبالاذه و هوءدا امىلع ليادأل هنا مهما و م4" راق نيئمؤملاف

 هذ هو موشن نسحأ ق هقلح ناسنالا ىء هتمعت رك دةناصس هنأ عسانلا رعأ هللا و هتف أ
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 رادلاءذه 9 ذئذيح هل ةنمفهل كب رشالءدمسو هن 55 مو ناعالا اهوركشب نأ, ا يعتلا

 75 هلدب .و يانا رذعا لا اهنمهلقن هلسرىصعو هكرشأو هن نمؤي مل 0 نييلع ىلءأ ىلا

 هةمعل كال نيلفاس لفسأ ىف روصلا عفان ةروص مي وشن ن .حأق ىهىبلا ةروصلاهذه

 مه رعشنق ىلاعت هَل وقد ”الاءزد ريظن نأ سفاسلا 5 :معن نار كَ ىلع هدوقعوهيف هلدعاذهو هءاع

 ل-ةسأ وه ملالا باذعلافن ونه ريغ رج هاف تاملاصلا اولعو اونمآ ئيذلاالا مبا باذمب

 لعأ هللاو انه روك ذا وهكانه نوم ريغ لا و كانه ن وتشتسملا م ةانه ن ا و نيلفاس

 تلاقو باوصا أوه 35 ب وى ءلو ردكمالو صوقنهالو 0 ريغ ىأ نون ريغ هلوزو

 1 نك رع .؟لرةوهولت امو ةمركع نعاذهر 1 ذيو ,هلامعأ ٠ رحوهمل م .اعهب نون * ريغ ةفياط

 - اذهو ه. "0 ممنملا ىلع اههنوذ :رشنوكوأ ةيعنلا ماقق ةهعتلا ردك ةنملانا ءالؤه لاق ةيردقلا

 ٠ اذهو قواذلا ىلع قول | ماعاب ه ىلد ع ىلع هللا يعل كد ماسلا ند هءابرأ ىنأ اهطق ا لوقلا

 ا ةنمامأو قواها ىلد قواخحا ثم ىه نمعنلا 5 جا ه:11ْناَف لطانلا لطبأ نم

 : او-!<أ نأ كيلعن ونع ىلاعت لاق ةقيقح ةنماهئاف اهيطواهثذلو ةمعنلا مائاهبف ق 5008

 دةلوىلاهتلاقو نيقداص مذ كنا ناعالل ْ اده نأ, يلع ٠ نع هللا لد مكمالسا ىلعاوذ مال لف

 ةوعأ ١٠ ,هللع ِه كو :هنوكت 9 مظعلا ب ركلا نم 00 اهاتعر ا نوره رى« ود ىلع 1

 1 ا: املا ن 2 لى 5 لهأل اكو 0 اما :مدقلو ىءوالاقو ة ةرح " الاةمعت نود اي ا ثدلا

 1 م-هسفنأ ند لودر مه .9 ثصعيدذا ني-:ءؤملا ىلع هللا ٠ نمهدقل ىلاءثلاقو موه أ تاذو اناقوو

 0 ءانأ ميكا ىفو ديالا ضرالاىف اوذعضتسا نيذلا ىلع نغْنأ ديرئولاقوةبكالا

 اولعج ىنهللا كانغأم ةلامك دجأملأىب هلاك ادهنالالض كدجأ أر اصنالل لاق مو هيلعدللا

 هلضش ناملاهلي ل1: مالك كد !١: لهو هلوسرو هللاب نيف ر املاباوجاذهف ن هأهلو رولا هلنواوقي

 نوزملا ام ىذأتةئ ه ىغوهنم سيلاع : ةنءامال قولا أ ةئ هنوف اًءاو هننم قىقاحلا مجج ىذلا

 ظ ى(' ةرح ”هلاو ايندلا ىف هنم ةهعل لكو كم ةنعالا شيملا با طامى | هلضفب نانملاةنمامأو هيلع

 نذلا ىلع هللدنمالهنا لاقينأز وج فيكو اهيغن زوجال كالتف هي ءلع من نه ىلع ام نع ةنم

 ردقاا اذهل فقئأف لطاسبلالطنأ ن مالا اذه لهو ةن>!لوخدىف تاحلاصلا اواعو اونمآ

 4 ,مهيلع نوال نأ هدام اغاو رك داما مهدارمسياو ءالعلا نم لوقلا اذهلاق نمىلع نال

 ىف اهوقلمم ىتلا مك ااعأ ءازحاذه 7 هب مهيلع نول هنا مهيلع ةنملا هيفدلا تناكناو

 مك انيطعأ اد أ مكيلع اسهب ن .«٠ مكس لاعأ روج نوفوةسل متن أف مكس رجأ اذهو ايدلا

 ةضواهم : و هل انك لاسمالا تدسيل رجالا كلذ ناف هامعب ا وهاضيأ اذهو لق

 انأالولاق هللا وراي تن الواولاق هلمعب ةنللا كنمدحأ لخدي نل هللا قلها رعألاقدقو هنع

 هتنم صحم تالذو هلضن و هللا ةج رةنلا لود لا ربخاف لضنوهنم ةج ر هللا دمغتي نأالا

 اييلع ةنامالابو هتعاطل يقيفوتلابو هلسرلاسراب ناملا هناهسهنااكو هدابع رئاسىلعو هيلع
 أو واذا ترو هياعدول اليد الءد وحو هلضن و هندم صخن هاك كثإذ و ءازحلاءاطعاب ناملا وه

 رب_خأ دقو اذه نولوقت فيك ليقناف هنماذهفلطاب امدلاىف ناكناف ةنمهيلع هل نكيمل هايا

 ه.أع اةح ْنأ كسفن ندع ريخأدفو مهذميالنأ هودحواذا هلق دابعلا ىو نأب هنع هلودر

1 

 ( مصن )



 بذ_عول هنأق هتنم ماعم اذه هودحوو هوديعاذا مهبذميال و مهي ْنأ قداصلا هدعو .

ه نكلو مهل ملاظ ريعوشو مهبذمأ هضرأو هناوعملهأ ْ
 باو هسقن ىلء ىقحأنأ تضصتقأ ئ

 ه6 1١4 خم

 ظ مك اسقح هسفن ىل- لعج نأ هدابع ىلع هتمم مظعأنم اذهوهللاو ربعللبق نينهؤاارمصن
 1 يس

 ك0

 هيلئاس ةباحاو هيدنام

 عئاض هيدل ىعسال والك هل بحاوقح هام دايهالام

 عساولا يركلاوهذ هلضفيف © اويعنوأ هلدءذا وذعنا

 ءازملاب كيذكبافىأ لاسذ الل باطخاذههلا نبل وقلا مدأ ندلابدمب كيذكياذ هئاص# هلوقو

[ 

 ظ
 ظ

 كقةلخاد.هىف تركشول وبمادالو ثمر الك ن'لوةتهناه ربلااذه و نا.بلااذهدعب داءملاو

 اددد_حاةاح ك.ثنيو كيو هدب كد.هب نأ ىلع ردقأ كةاخ ىذلاْنا نلعل كنروصو

 || ميوقنن_>أىف كقلخ لك ىذلا نا اضي أول والا كقلخ ءاعأو ءرمع*ال , رصعأوا كلذزاو

 نابو ىهنلاو ىمالاب كلذ ل هبال ىدس تكي نأ هبىقملي فيك نيهمءامنم ةفطتث تنكنأدمي '

ذه نم لك أىهرادالةتالوكرضضبو كءفشام
محأةمكذ اهيلا ثالاقي رط رادلا هذه لمح و ه

 

 اد هيىنع ئدلابدعب كيذكياف دهاجل تاق روصنملاق همالخ ىضنقنو كالذىأت نيك احلا

 اذهوءارفلا هراتخاولسو هيلع لا ىلص ىنال ريمضلا دات لاق وناسنالاهب عامنا هللاداعم لاَقف

 بذكاىلاهتبسناذا انأهتذكو بذكلا لاقاذالج لا بذكلاقي ناب وح رمش ىلا حانت عضوم

 كوذ_؟يناو ىلا هنلاق اقدامص ناكناو ه4ذ؟ تدقصااذا هنذكو هتفدص تدقتءاواو

ئديو نودناعي مهنكلو تذاككلا نودقة:ءال ىو“ ىتاثلاو
 ادو_سج ه9 رعم اعل ىقاحا نوء

 لا_ةيف ىدوأ ءابلاب هربخىلاو هسفن ريما ىلا لعتلا ىدمتبو ةظفالاهذد لصأ اذه ادانعو

 هلوثو مهءاجال يف-هلاب اوذك لب هلوق هنمو الايعتسا ك1 لوالاو هيفهتذكو اذكب هدذك

نء# ىهلهام وف فاتخا كيذكياف هلوقم اذهف ماذا انناب"اب اوذكو ش
 ىئمع وأ كيذكي ”ىش ىأى

 ىثىافىأ ناسنالل باطحلان وكي نأهلوق ىلع نيعن“ىشىأ ىنعمب اهلمج نف كيذكب ىذلا م '

 اهاعج نمو قيدصتلاو قدصلا لئالد كلت ضخ ودفو ندلاب ايذكم نابل اذه دعب كالمج

 ردقي نه لوقب هناك ءارفلالاق سو هيلع هللا ىلص ىبنال باطحلا لمج كيذكي ىذلا نف يدم

 كيذكي نف دانك لاقو هانفص وام نانالا اخ نم هلنيئامدعي باةعلاو باوثلاب كبيذك :ىلد

 ماقنأم ذماقا اههدحا نيهج و ههلاكشا ءارفلاو ةداتثل وةىلع و ئدااباذهدعب لوسرلااهبأ

 ندلاب كيذكي نفىا كيذكل وهو اقلعتمىدتسي رورلاوراملا ناىناثلاو لهسءماوأ نم

 ىناثلاامأ اهه«نهدحاو مه01/و هبابذكم وأ نيدلاب بذاك كلعحي نذ ىنعملا نوكي نأ اما ولم الف

 بذ؟-!|ىلا هئبسأ ءانمهامناو ايذكموأ ايذكم هتلمح ءانعم سيل هتذكناف رهاظف ثلاثلاو

 ىفالثا| ال فءاضملال عفلا ءايلاب هيلاىدعتائا اذه ون دلاب ايذاكدمب كالم نفاذه ىلع عملاق

 || بذك ءانعم اذكب بذك هلوفنا لاكثالاذه باوجو هببذك لاشاغاو اذكب بذك لافالف

 || ليقاذافه ربخلا ىلا لعفلا اودع وىدنم ىن هلاكىتحهيزعلارو هلل هب لو عفملا فذح مث هب رخل

اك ثالالب هيرابخالاف بذكلاىلا كو.سنىا ءاوس اذكب كوبذك ينمع وهف اذكب كب ذكي نم
 |١ ل

 ا 77ب7ئ ااا 00771 اجلا



 - كل
 بيذكتتلا لعاف ىا بذكملا وهو ناسنال ناك اذا با.طملا ناف روههعاو دهام لوق ىف

 هقسف لثمو ايذكمالايذاكهلعجاذا هءذك فورعملاو ايذكم كلم ىا كيذكبام هللاغ فيكف
 ناعم هدار ديدشت اببذكو قدصنا لاكش الااذهباوجو هريغل اًةسفءالاةءاف هلمجاذا

 نوكيوهوكاذ ىلءلءاملاو ىعادلا ىناثلاو مترك ذاك ل وعفلل نوكتانا ىهوذبسنلا |ه#دحأ

 قيدصتلا ىلع كلج ام ىا اذكب كيذك اموا اذكب كقد_صام لاش ىف اسكلا لاق لءافال
 كم دئامو هيلع ءاثجالا ىلع ثالجام ىا اذ_ه ىلع أر جأ ام ريظن وهو تلق بيذك_الاو

 ةيبرعال ىقفاوم غتاس لاهعتسا اذه و ريخ ًاثلاو ميدقتلا ىلع كالج-و كامدام ىا كرا امو |
 ةروساا نوعضملرب رقت اذهو نيكاذلا مكحًابهللاسيلأ هلوّدب ةروسلا متخمث قيفوتلاهللابو
 هب ءاجام ديجو هيذكنم ىلع هلوسرل ءرمصن نعضتتي هوكح و داعملاو ديحوتلاوةومناا تابثا نم
 مهنه رجح و هرمأو هعرسشبو اددلا ىف هدام نيب ههكح و ه.لص روهظلاو ةردقلاو ةحلاب

 ترهظام دءب ماكحالا هذه ليامعت هب قيلبال نيكاللا مكحا ناو هباقعو هءاوث ةرخآآلا ىف

 لاوحالا لك !ىلالاحدعبالا- يللا راوطا ىف هلة نوم وق نسحا ىف ناسنالا تلخ ىف هتيكح
 حدقالا تالذ لهو هنأ ءاساب ”ىسملاو هناسحاب نسما ىزاجالنا نيكاللا ركحأب ىقيلي فيكف
 لعأ هللاو اهانمم مئاو اهنأش ,ظعاو ةروسلا هذه ظفلريصخا ام هللذ رتيكح و نيكح ىف

 رك ذلاقاخامو ىلحي اذاراهنلاو ىثغي اذالءالاب ىلامتو هناصسدعست كلذ مو دب لصف

 مسقل هناص“ وهف ىتعلا ىف هازج وا دلاىقناست الا ىعس هاو هيلع مسقلا رك ذ مدهندووىثنالاو

 عراضملا ةفيصيىنأوهنايشغ تقو هب مسقأف هيلعةلادلا هن ايآ نم وهذاهلا وحا عبجج فليب
 ةدححاو ةل-هو ىلحتو رهظ سعشلا تءلطاذا هلاف راهنلا اماو *”ىث د_ءب ايش ىثفيهن ال

 تقو هب مسقاو اهاشغي اذا ليالاو اهالج اذا راهذااو اهاهذو سءثلا ةروسىف لاقاذهلو
 اًسا-طءن وكيف ريدا هانمم ليقف سعسع اذا هل مسقأ و هرابداتو هب مسقاو مدني هنايرمس
 ىثغي اذا لبالاو هلوقك ن وكيف ل_بقأ هانمم ليقو رفسا اذا مجرملا و ردا اذا ليالاو هلوقل

 ىلع امتاو مسقلا ن وكي لوالا ىلهو راسهالا ولالا لابقاي مسقادق نوكيف ىلحئاذا راهنلاو

 ىثتنالاورك ذلا تلح مسقا مث هتييوبر تايآنم اههالكوهيقعراهنلا "ىحمو لالا مارصنا
 رك ذلا نيبلباقو هءاثلاو هرك ذ هفانصا فالاتخا ىلء هلك ناويخلاب ماسقالا نىوكنن كلذو

 ةطماوبراهنلاو لبالا جارخا ناف هتيبوبر تايآ نم تالذ لكوراهنلاو ليللانيب لبان ىثنالاو |
 روك ذضرالانم جبرخأف ةيلفسلا مارجالاةطساو ىثنالا ورك ذلاجبارخاك ةيولعلا ما رجالا
 ! اهيف سهعش'ا ةطساوب راهنلاو ليلا ءامعلا نم مب رخا اي دع اونا فالتخا ىلع هلاثاو ناورملا
 : فالتخا ىلع ىئثنالاورك ذلاوهو ىعاسلابو راهنلاو ل.فاوهو ىعسلا نامزب هناصس ىسفاو

 | فالتخا ىلع ليد كلذو فلن# هلامزوهيهسوىثنالاورك لاو راهنلاول ال: فلتخا مىعسلا

 ارك ذااوراهناا و لبالا نيب وسب لاك ءازلا ىف هرعس فاتت نم نيب ىوسال هناخس هناوهءاوث وهثازج

 | ىئاو ىطءأ نمامأف لاقن ”ىسملا عم ةبقامو ىسحلا سة بام نيب هش رفن نع ربخأ مئىثنالاو

 ىرممعال هريسيفسف ىئسحلاب بذكو ىغتساو لك نمامأو ىرسسبلل هرمي: سف ىنسحلابقدصو
 ' اذه ريستىف ردقلا ةمكحو اهئازجو لاعالارك ذو هردقو هعرشرك ذ ناتبآلا تايطنف

 كس ب ل تس يي

 (ىرسيلا)

 رس مه:



 سي 0١” بس

 ريس“. رك ذو اد_ىأ كيرإظيالو اهئاياغل هلاعأب رسمه د.هأانأو قى رمعلا اذ_هو ىك رسمنا

 ممعتلاو قالطالا ةدارالعفلا لوعفمفذ_دو دبعلا ءاطعااهدحأ بابسأ ةثالثىرسبل |
 ناعالا كديفتل ند هءاطعال وان كالذ و كيمقن 2 واط و هثوربط د ه7 تسلل هن عأام ىطعا ى نا

 هندبو هئاسلو هل ؟ عقتااو ناسحألا هءاطعأو ركشلاو ةبوتلاو صالخالاو ةعاطلاو

 ةهفانلا يه ةميطملا سفئلاف ة_هلام ةم.كال ةلداب ةءه.يطءا سفن هسفن نوك: ٠ هدصقو هئلثو 1

 امهريغلو اهسفنل اه ريخ ىطعتذ ىدعتملاو مزاللا ريما ءاطعاو ناسحالا اهعبط ىتلاةنسحملأ :
 نوعفتتي مهف مهعرزو مهماعناو مهباود-هواهنم مهب مشب سانلا عفتني ىتلانيعلا ةلرمىهف
 نأ اذه ءازسق لح ثيح عقئالرسيم كرابما لجرلا اذكهو ثاذل ةرسيمىوف اواش فيك اهب
 هللاىهثام بادتِجاىه و ىوقةتاىتاثلا بيسلا ءاطعلل ةرسسنه هسفن تناك اهىرسلا هللا رسب

 أ هاند رومأ هيلع سيم املا ريسعتلا بابسأ نم هدضو ريسيتلا بابصأ مظعأ نم اذ-هو هنع :

 هنر_>أ رودأ نه هيله سمعت هاد نوكأ ضوعب هيلع ترس:ناو ىوقتلا كرانو «رخاو

 وهو ايندلا ممعت رظعأ نم اهجاسهتاو اهحرفو حورلاةذلو بلقلا ذو شيعلا بيطناف قالا

 ارسمي هعأن م هلع هللا قدي زمو ىلاعتلاقو تاذالاو تاوهشلاب ايندلا بابرأ معن نم لحأ
 هقزربو اح رم هللهحي هللا يق نمو ىلاهتلاقو ه ريغ ىل_مسسيبالام املا ىلع رسب هنأ ربخأف
 هنائيم ه:ءرفكي هللاقتءنمو ىلاعتلاقو ها وم هءاعرسيب اضيا اذهو بحال ثءص نم

ٍ 

 رغب لانا هلعفنا وهام امدلا نك هل هللا رمسسا قف هل رسمنا 0 اهئارد_ةولو م ًادياعاه ريسال |

 ظ
| 
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 ندا اهيأابلاقو هاضرب و بأم ةياطعاو هاش أم هلازاب ةءأع ريشا اذهو ارجأهل ظعبو

 ناقرفلاب سميتباذهو مكل رفغيو مكتائيس مكنه رفكيو اناقرف مكلل_هحي هللا اوقتتذا | و
 ةرفغمو تائيسلا ريفكتو لطابلا ويقحانيب قرافلا رونلاو لءلاو سصنلاو ةاصلا نىضتملا

 نأ مرسيلا ةداغ حالفلاو نومملفت ركلعا هللا اودناو ىلامالاقو ريس اد اذ كتالذو بونذلا

 ند نيافك مكنؤي هلومرا ونمآو هللا اوعنا اونمآ نذلااهيأاي ىلاهثلاقو رسدعلاةنأم ءاقشلا

 مهاطعأ روما ةئالثىوقتلاب هناصس مهل نعذف مكلرفغيو هبز وشنت ارونمكل لمجيو هتجر |
 ةر_وح الا بيصن مهل فءداضصيدقو َة رخآلاف ا.يصنو امدلاق اييصن هتجسر نم نب ..يصن

 ةباف اذهو مهبوثذ ةرفغم ثلاثلا تالظلاىف هينوشمي ارون مهاطعأ ىتاثلا نيبيصن ريصيف |
 ببسلا سمع لكل ابيس ىوقتلا كلرتو رسب لكا اببس ىوقتلا هناهس لعج دةف ريسيتلا
 ىهو فلخلااب ثرممفو ةطلاب ثرسمفو هنلاالا هلاالد ترسسنو ىئسملاب ىقيد_صتلا ثلاثاا

 ىلع ىهو ىرسياا ةللتاو ةلاط|ىافوذحم فوصوا ةفص ىرسيلاو فاسلا لاوقأ

 مزاتسي هللاالا هلاالب قبقملا قيدصتلا ناف عج لكب ىت أي درفع اسهرسسف دةف هللاالا
 زوملكلا هذه بعش ند هعورفو ىرلا لودضأ م.ججو اهاكايععورفو اه.هشبل يقبدصتاا

 هناقاو هلسرو هتك و هتكتالموهللاب نمؤي ىتحيقيدصتلا ةقيتحاهباقدصم دبعلا نوكيالف

 انمؤم نوكيالو هلاك توعنو هلالج تافصب نمؤي ىتح نيملاسهلاهلا هّللاب انمؤم نوكيالو
 037 اة سمسم سس حمو تس سس حج هجم سس حجج جر سس حس سمو و وسو بط متلو



 هه 2
 بيذكتتلا لعاق ىا بذ_كملا وهو ناسنال ناكاذا باسطألا ناف روهجلاو دهام لوق ىف

 هقسف لثمو ابذكمالايذاكهلمجاذاهيذك فورعملاو ايذكم كلم ىا كبذكيام هللاغب فيكف
 نادنمم هدار ديدشت اببذكو قدصنا لاك الااذهباوجو هريغا اًةسفمالاةساق هلمجاذا

 نوكيوهوكلذ ىلع لءالاو ىعادلا ىناثلاو رك ذل وعفأل نوكئاماىهوةبستلا هه دحأ
 قيدصتلا ىلع كلج ام ىا اذكب كيذك اموا اذكب كقد_صام لان ىف اسكلا لاق لعافال
 كم دئامو هيلع ءاسجالا ىلع تالجام ىا اذ_ه ىلع كأرجأ ام ريظن وهو تلق بيذك_او

 ةيرعا ىقذاوم غنام لاهعتسا اذهوريخ أتلاو ميدقتلا ىلع كالج-و كامدام ىا كرخا امو
 ةروساا نومضملرب ردن اذهو نيكاحلا كحاب هللا سيلأ هلودب ةروسلا مآخمث قيفوتلا هللابو

 هب ءاجام دعجو هبذكن م ىلع هلوسرل ءريصن نهضنتي همك و داعملاو ديحوتلاوةودنلا تايثا نم

 مهني همكحو هرمأو هعرسشبو ايادلا ىف هدايه نييديكحو هيلع روهظلاو ةردقلاو جلاب
 ترهظام دءب ماكحالا هذه لياعت هب ىقلبال نيكاذلا مكحا ناو هناقعو هباوث : رخ الاىف

 لاوحالا لك !ىلالاحدءعبالا-ق يللا راوطا ىف هلق نوم ون نسحا ىف ناسنالا يتاخ ىف هزهكح
 حدقالا كلذ لهو هن ءاساب 'ىمملاوةناسحاب نسل ىزاجالنا نيك املا ركحأب ىقرلي فيكف
 لعأ هللاو اهانعم مئاو اهنأش مظعاو ةروسلا هذه ظفارمصخا ام هلل رزيكح و نيك ىف

 رك ذااياخامو ىلحت اذاراهالاو ىشغي اذا لالا, ىلاءتو هناصسدوسق كلذ عمو دي ل_صف
 مسقب هتاص“ وهف ىتعلا ف هازجواي'دلا ىف ناسنالا ىعس هناو هيلع مسقلا رك ذ مدقت دفوىئثنالاو

 عراضملا ةفيصب ناو هنايشغ تقو هب مسقأف هءلعةلادلا هن ايآ نموهذاهلاوحا عبجج ىفلبللا
 ةدحاو ةل-هو ىلحتو رهظ سعشلا تءلطاذا هلاف راهنلا اماو *ىث دعب ايش ىثغبدن ال
 تثذو هب مسقاو اهاشغب اذا لبالاو اهالج اذا راهنلاو اهاهذو سعثلا ةروسىف لاقاذهلو
 اقباط ءنوكيفربدا انعم ليقف سعسع اذا هب مسقأو هرايداتقو هب مسقاو مدقناك هنابرعم
 ىثغي اذا لبالاو هلوقك ف وكيف ل_بْمأ ءانمم ليقو رفسا اذا مجرملا و ردا اذا ليالاو هلوقل

 ىلع امتاو مسقلا ن وكب لوالاىلءو راهنلا و ليالا لابقاي مسقادق ن وكف ىلحاذا راهنلاو ْ

 ىثنالاورك ذلا قا مسقا مث هتيوبر تابآنم اههالكوهييقعراهنلا ”ىحمو ىلبالا مارصنا
 أ رك ذلا نيبلباقو هاثلاو هرك ذ هفانصا فالاتخا ىلع هلك ناويملاب ماسقالا ءىصني كلذو

 ةطماوبراهنااو لالا جارخا ناف هتيبوبر تايآ نم كلذ لكوراهنلاو ليالانيب لب اة اك ىثنالاو |
 روك ذضرالانم جرخأف ةيلفسلا مارجالاةطساوب ىثنالا ورك ذلاججارخاك ةيولعلا مارجالا
 اهيف سعماا ةطساون راهنلاو ليلا ءاععلا نم عب رخا اهم اونا فالتخا ىلع هناثاو ناورحلا
 فالتخا ىلع ىئثنالاورك ذلاوهو ىعاسلابو راهنلاو ليالاوهو ىعسلا نامزب هناصح مسقاو

 فالتخا ىلع ل لد كلذو فان هنامزوهيعسو ىئثنالاو رك ذلاو راهنلاولءال'فلتخا امىعسلا |

 رك ذااوراهنلاو ليالا نيب وسب لاك ءارخلا ىف دعس فاتخا نم نيب ىوسبال هناصس هناو هباوثوهثازج

 ىثاو ىطعأ نهامأه لاق ”ىبسملا ىعس ةبقاطو نسحملا ىعسذ يقام نيب هقم رفن نع ربخأ مث ىثنالاو
 ىرسعلل هريس سف سحاب بذكو ىغتماو لحم نمامأو ىرسلا ءرعمبا سف ىئسأاب قدصو

 ' اذه ريسيتىف ردقلا ةمكسو اهئازجو لاسم الارك ذو هردقو هعرشرك ذ نانبآلا تزعضنف
 رم ل ل م م م ا

 (ىرسبلا)



 لهيك ”ا قيس
 ياظطسسووسوسسو بسسس سجوسسسسسسسبس سسسسْسسس سمس ا سسجسس سس سس سسسس سس ررط

 ريسل.1 رك ذو اد_ىأ كيراظبالو اهناياغل هلاعأب سمه د.هلاناو ىرسعلل اذ_هو ىرسسأل ٠

 ممعتلاو قالطاللا ٌةدارالمفلا لوعفمفذ_دو ديعلا ءاطعاأهدحأ بابسأ ةثالثىرسبلا
 نامالا هسفن نم هءاطءالوانتي كلذو هسفن هته واطو هئءيبط هب ثدعح#و هن مأامىطعاىا |

 ةهفانلاىه ةعيطملا سفنلاف ةهئام ةمثلال ةلداب ةعيطماسفن هسفننوك:ذ هدصقو هتينو |
 امه غل و اهسفنل اه ري ىطم ىدعتملا و مزاللا ريذلا ءاطعا و ناسحالا أهويط ىتلاةنسجلا ١

 لومهفتلب مه مهعرزو مهماعتاو مهباودو-هواهنم م4) رمشنل سانلا عفتني ىتاانيعلا هل رم ىهف :

 نأ اذه ءازسق لح ثدح عفئالرسميم كرابملا لجرلا اذكهو ثاذل ةرسيءىهف اواش فيك اهب
 هللا ىهثام باتجاىه و ىوقتلاىناثلا بيسلا ءاطعلل رسميه هسفن تناك اىرعسبلا هللاءرسمبب
 هأد در ومأ هيلع سيم قالا ريسعتلا تانمأ نك هدص و ريس ا تايصأ مظعأ ند اذه و ْ

 هنر->ا زاوعأ ند هيلع سيمت هايد قبو ضوعءب هيلع ترسنناو ىوقتلا كرانثو هرخاو !

 ريغل هلام هلع فنا وهام امدلا م هل هللا رمسن دف هل سمنت مل اهئارد_ةولو م ًادياعاه ري ساب 1

 وهو أيندلا ميعت مظع أن م اهجاسهماو اهدححرفو حورلاة دلو باقلامءذو شيعلا بيط نا ىلا ظ

 ارسمي هيعأ نم هلل عك هللا ىقتي نمو ىلاعتلاقو تاذالاو تاوهثلاب ايئدلا باب رأممعت نم لحأ |

 هقزربو اح رم هلل محي هللايقن نمو ىلاهتلاق و ه ريغ ىل_هرسسيبالام ملا ىلع رسب هنأ ربخأف د

 هناثيم هنعرتكي هللا ندهو ىلاعمتلاقو ها وس ه.اعرمسب اضرا اذهو بدال ثم

 نبذلا اهيأابلاقو ءاضرب و بام هلاطعاو امام ةلازاب هيلعرسيد اذهو ارجأهل مظعيو
 ناقرفلاب سميتياذهو مكلرفغيو مكتاثيم مكنع رفكيو اناقرف مكللهجي هللا اوقتتنا | ونمأ

 ةرذعدو تائيسلا ريفكتو لطابلاو قا نيد قرافلا رونلاو لملاو سصنااو ةاصلا نئذتملا ظ

 نأ امرسسيلا هدأ حالفلاو ن وحلت مكلمل هللا اوّدناو ىلاءةلاقوريسي: !اذ_ .اذ تالذو بونذلا

 ند نيافك مكنؤي هلوسرباونمآو هللا أوعنا اونمآ نذلااهيأاب ىلاه'لاقو رمل ا هدام هاقشلا

 مهاطعأ روهأ ةثالثىوقتلاب احس مهل نود مكل رفغيو هن وٌثت ارو مكل لعب و هتج-ر

 | ةرخ الابيصن مهل فءاضيدقو ةرخآلاىف ايصنو ايدلاىف ابيصن هتجر نم ني.بيصن

 ةباق اذهو مهبوتذ ةرفغم ثلاثلا تالظلاىف هءنوشمي ارون ,هاطعأ ىناثلا ني_بيصن ريصيف
 بيسلا رسمع لك أبكس ىودقتلا هكراو رمد لكأ أسس ىوقتلا هناس لوح دقق ريسيتلا

 ىهو فلحلااب ترمسفو هاا ترعسشو هلنلاالا هلازلد ثترمسفو ىسالاب ىقيد_صنلا ثلاثاا

 ىل«ه ىهو ىرسيلاا ةلخلاو ةلا طل اىافوذعحم فوص ول ة_فص ىرسيلاو فلسلا لاوقأ

 هلاالا_ أهرسف نأ ءارللا لضنأو لاعالالضفأىلا مدر هنراهلا لاوفالاو مسيل نم

 مزاتسي هللاالا هلاالب قيقللا قيدصتلا ناف عج لكب ىت أي درفع اهرسمف د_ةف هلالا
 نرلكلا هذه بوش نه هعورفو ئرلا لو_صأ م.ججو اهلك ا_ععورفو اهي.هدشمل يقبدصتاا

 هناقلو هلسرو هين و هتكنالمو هللاب ندؤد ىتحيقيدصتلا ةقيفح هبات دصم ديعلا نوكيالاف

 ائدؤ» نوكالو هلاك توعنو هز الح تافصب ند*ؤن َّئى] نيملامءلاهللا هللاب انمؤه ََن الو

 ست سم سس 2س 225211 ست
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 هداقتعا نع !ه.لسو هاوس دو> وم لك نم ة.هلالا صئاصخ باس ىت>وهالا هلاال هليا نأب

 الوايلعلا تافصلا ىيفل ند أيد اقدصد نوي الو حيرااو ةق.فللا ق هيف ىهاج هيداراو

 ىلا ءائسلا نم رم الا رد.ةناوهءلاإسو ه.اع هللا لص هلوسر ىرسأ و هيلا ميسلا عفر هياو

 اواو هءاع اليا ىلص هلومردب هقصوو ف قل هب فصوأم راش هيلا حاردل مش ضرالا

 ىلع هردقو ئش لكلا هقاح مو ىقل ند ةقيقألا ىلد اهباقدصم نرلكلا هدهب انمؤ» نوذي

 نه اهب اقدص»م نوكيالو روشنلا مويل روبقلا نم داسجالا هثعبو ”ىث لكب هلعو *ىث لك

 2 ىضتشاهب قيدصتلا كلذكو هلمر ةنسلأ ىلع مههنيملو ره سمبل ىدس هقلخ كريب هنأ معز

 ىلعاهي قدمدملاو هللا الاهلاال ل يصفت وه هيهاوت بااتجاو ءيماوأ لاثتماو هرابخأ م.مح

 اموبالا قالطالا ىلع مدلاو لاما ةمصع لصحم مل كلذك و هلك تذ ىت أ ىذلا ةقيقملا

 ايئدلاىف هب وةملاةاهقح واهلا قالاطالا ىلع باذملا عم ةاضلا ل صحال كاذك وايقمح مايقلابو

 - هلاكو ءازجلا عاونأ ىلءأباهرممف ةنابىئسملا رسف نمو اهقح كرتوأ اهك رثىلع ةرخآلاو
 ) عجرف ةرخآالاىف ءازجلا ةنخلاو ىويثد ءازج اذهف ءازملا نماطو' ركذ فلملاب اهرسن نمو
 املءأتو نيرمالا لوان اهنأ ىت.ةصلاو هلازج و ناميالاب قيدصتلا ىلا ىسحلاب قيدصتلا

 معلا نم ىسحلاب قيدصتلاوىوقتلاو ءاطءالا ىهو ثالثلا تاملكلا هذه هيلع تاشا

 ءاطعالاو لذبلا ةو-5 ىوق ثالث اها سفنلان اف يقأا نيدو ىدهلا نم هتنعضتو لمعلاو

 بالا ةوق اهعببو روعشلاو للعلا ةوقاسهيفف مهفلاو كاردالا ةوقو عاذتمالاو فكلا ةوقو

 :٠ اهداسشنو اهتدامسو اهحالص رادم اهيلع ةثالثلا ىىوقلاءذهف ةرفئلاو ضغلا ةوقو ةدارالاو

 داسو ىسملاب بيدكلا هل بج ول روءشلاو ملهلا ةوف داسفف اهنواقشو اهداسف نوكي

 هنع ىهذام هل اهنا هنرفنو هضغب ةوقو هرمأ ام هلا-طعاب هنداراو ه-بح ةوق تاك اذاف
 ١ اهدءأو كفل 51 نزدقل اسهئازدو اهقوقحو مالسالا زمام هقي دصت هروعسو ىلع ةوذو

 : ثالث ىلع رودي بدلا ناك او ىرسيلا ةرسيه كذب سفنلا ترا صف ىرسس ةلاح لكل

 ' ربخو بلاط نيد-لا تاق تش ناو رب-هلا قيدصتو روظدللا كرو ر ومأملا لعذ دعاوق
 اهعجنأ ندلابنارم ثالثلا تاملكلا هذه تان كرث بلاطو لءفبلط نامون باطلاو
 _ كالذ مظتناف ريما ين دصت ىئسالاب قيدصتلاو روظحلا كو ىوةتلاو رومأملا لما ءاطعالاو

 اهناصقن بس صقنلا لوخدو ثالثلا ىوقلا هذه هل تلك نم سانلا لكأو هاك دلا
 كرتلا ةوقف هك رتوهنافكنا ةوقنم مثأ هلذيو هلاطعا ةوق نوكي نم سانلا نأ اهضعبوأ
 منأ هيف فافكنالاو كرنلا ةوق نوكتي نم ساسنلا نمو ءاطءالا وف نم فعضأ هيف ظ
 عاملاو ءاطعالا ةوقنم مئأ قيدصتلا ةوق هبف نوكي نم سانلا نمو عنملاو ءاطعالا: وق نم |

 نه صقناميسحب صقنلا]ل_ثديف سكملابوذيدارالا هتوق نممثأ ةيروعشلاو ةيلعلاهتوقف
 . ىوقلاءذه هلت لكنمواهنم هنافام بس ىرسسيلا ريسيتلا نمهتوفيوثالثلا ىوقلاءذه ةوق |
 يفك 2-238

 ( مسي )

 موه 1 "#3 1001 *.
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 لاعأ هيلع رسم: ريملا لهعل هؤءهل نأ ىرسإلا هرم سف سابع نالاق ىرمسل لكا سيد

 | اهنأى رسبلا ةقيقحو حلابصلا لمعلا ىلادوعال هرسين ءارثلاو ىلكلاو لئاقم لاقوربملا

 هنايسأو ريع هرمسيت نككتي كاذو ىرسمعلا دضىهو هلذعقاولا ةعفاملاةلهسلا ةلاملا وةلدلا

 ةللذ» هيلع ةرسسيه ريخلالاصصخ ريصتت هحراوج و هناسلو هنديو هبلق ىلع سيبو ريذلا ىرصق

 هل داةنو اللذاهليس كال سإ اهلعفل رسمي اهل ايهم هنال بعصتستالو هيلع ىصعتسنال :داقنم هل

 هيف ليقىذلا وهتلق هتالاخاذاف العوالع
 ئيدالو ايندل ملصي ٠ اهتوعمدعلاطلا كرابم

 هير نع ىوقذلا كرب ىئشتساو هىرمأام لمةنع ءاطعالاو ةدارالاة وف لطمن لع نمامأو

 روعشلاو علا ةوقلطعف ىتسحلاببذكو هنعىهتام لمعت نءرئلاو فاف.كذالا ةوقلطمف

 ناعالا نيبو هءأق نيب ل وحأف وس ءاطع لاق ىرسسمالو رم مال هنأ هبا رزجو ناءالا ىقيد.هتلا نع

 رسشلل هرمسن سابع نبانع ةمركملاقو اريخىطعينأ هيلع سعب لئاقملاقو ىلوسربوىف

 ىدؤيريسكلاو ىرسعلا ةلكخاوهف باذعلا ىلاىدؤي سلا نال لوقلاوهاذهو ىدحاوا١لاق

 ءارفلا لاق هيدي ىلع هي رح نأب رسثللءؤ.هنسل ودب ىرسبلا ةلذتا وهفةنإاىف ةحارلاو رسيلا ىلا

 ىا اهتالأ ترزغو تدلواذا كقذكو ةدالو# تأيمئاذا نالف مغ ترسيدق لوقنبرعلا

 مح سي 4
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 نيبو هنبب لوح نأ اههدحأ نيمأب ن وكب ىرسسعال سسدتلاو ىهتنا اماهصأ ىلع كلذ ترسب

 ءازجلا نيبوهنيب لوك نأ ىئاثلاو هحراوجو هناساوهتينو هبلق ىلع رسشنلا ى رف ريما بارسأ

 || هبرنع ىنغتسينأدبعلا نكي لهو ىنغتءاءقتا لباق في؟ليقن اة هءايسأ نيب و هني لاحاكرسسالا

 || هير ىلا هتجاحةدشو هتقافومرقف رعشتساا قستملا ناف ةلباقلا نسحأ نه اذه لبق نيعّدف رط

 ةرورضلا وةجاحلاديدش ناك ن مناف هنعاهئام باك :راب هتقمو هيضغو هطصمل ضرع. ملوهاقنا

 لمفدمتعلو ةبئاجل ةياق ههركي اميناجيو ءاقئالاة يام هيلع هطضمو هيضغ قب هلاق صخض# ىلإ

 لمن لمفنأب همذىف ةفلابمو ىوقتل اك راثلاسملاه.ثدن هانغتسالاب ىوقتلا لياقه هرث ولو هبحام

 هدوجو هلضف نمهل ىغالو هيلاالا هلأحلعال ىذلا هيلا رطضملا ريقفلا لمفال هن ر نبع ىنغتسملا

 رورعثلاواهبابسأو اهلك ريغ نيني“ الا نيتاه عججأ امو ةلباةملاءذ هالح أ ام هّللذ نيع ةفرطهرو

 نو-يلطب 0 مهذ هيف مهل ىلحتو هم الكب هدابع صئاصخ ىلا فرعن نم ناصسف اهبايسأو اهلك

 لصف ناتي الائاتاه تنكضندقو نيلاب قدصلاو لطاسبلابىقملا نولديتس ال وئيع دءبارأ

 اذهاو نيهنل قو و :.مهنيا دم نبب تاةذواه.ذ لاك. ثاوسدل لك ةلازاو ردقااةلئسىف باطملاا

 ردقلا ىفهب نوسهليسانلالازبالىذلالاؤسلا هيلع دروأ نإ ملوهيلع هللاىلص ىنلا اهبباحأ |

 هللا ىضر بلاط ىنأن با ىلع ثيدح نم نيصصتلا ف لاكشالا لازأو باطلا لصف باحأو

 راسلاو ةئالانم هدمقم لعدقوالا دحأ نم مكتمام لاق هنأ وفذيلع هللا ملل ىنلا ع ب

 أرق مث ىتلخال سميه لكتف اولعالاق باسةلكلا ىلع لك-تو لما عدن الهأ هللا لوس راب لق

دقلا ىلعدرلا ثيداسااذه نمت روف ىرسل هرسااسا ىسأحاب ق درص وقنا وىطعأ نءامأو
 ةير

 ءاسشألا هل احس هللا مل نيضتملا لوالا باتتكلاتابثاو عرشلاوردقلات امثاو ةيربجلاو

 لعفلا قلخ نوعنينيذلا ةيردةلا لوصألطبب وهو ىئازملا لمفلا قاخ تابثاو اهنوكل.ة

- 

 ا
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 ىلص ىونلا و هند_ءاق ضقنو هلصأ مده ءادتالانود ءازملا لعفلا قاع مهئم رفأ نم و اًعلطم >

اىفو ةنسااونآرقلا ظفل ريسد:لاو ١
ناك ة.اكتلا نأ ىلع هلادثيدأل

 نيدلال وص أب سانلاز أ او

ىلع هللا قاذلا زءأ نع اه وقلت ىهناق |
 ف اوك ثتءا اذا اوناكو قالطالا 

 > ناكو كيض ءولاَه

 ثيدحلاىف و م4أيبس تلوم و نيملكتملا ند ْ
 4 لئاسم ىلع لهو هيام هللا لص ىنا الالدتسا

 هلوسرو هللاءالك نأ عزنا افالخ هنم اهطاشتمال ةباصقلا هداشراو نآرقلاب ىدلال وصأ |

 ندأا لوصأ نم "ىثب مل-ءلاديفيال
 هلامنأو هنافصو هناعمأو هللاذة رعم دافستنأ زودالو

ْ 

ا ةلدالاهل ودب كلذ نع رب_عو كده ؤ
 ثيدحلاىفو ئة.!ادمفن ل ةءظفأل

 ند سااا نه نا لاب

الخ ةواقشلل ياخ نم مهو ةداعسال قاخ
 كلو ةداعسأا اوقلخ هكر ونا عز نأ اة

 اوراتخا

 | هلقاخامىلا هلةلصولابابسالا سيم ديعلاناو بابسالاتانثاهيفو اهل | وتلك ملو ةواقثلا

 | هلوقاخااسسيءلكف اولعاهلوقلمأتف هلاهتاطدو باتككلا نم ةنسلا قاقتشا ىلع ليلد هيفو

 | ببسلاوردقلاو عرششلامظننا فيك نيتيآآلا رخآىلا قناو ىطعأ نمامأ» ىلاعتهلوقل هتشاطمو

ا لص ىنلا هءاادش رأىذلا اذهوسيسملاو
للارطت ىذلا وه مو هياع هن

 ناور.لاب هدايع هلع ه

 هلانأنأ دال١ اذكو اذكىلردقنا د_-أ لكزاق وألف كلذ اهتراعو ايئدلا عل اسعم لو مهبل

 هنكيملو لاهجا ءاهفسلا نمدعل كرحأ الو صسأالف هليثىلا ليسالف ردقي ناو
 الذ درط

علهف نبيهم مأ ىف هب ىتنأنأو اديأ
هيج هحلاسصميف تكالذ درطب نأ هنك

 هبارمو ةههاعط نم ا ي

 ا ويسوي مب دل ل 1 داو بو ينسج هيي ويصر جبع يب هد يبوس

 لوقىع ةتبلأةكفتم ريغ هسفئدجي مأ هااصءىفانيو ءافيداضيا# هيورهو هتكسمو هساباو

 باسيمأ و ايدلا حلاصم ىف اذد ناك اذاف هلقلخاا رميه لكم اولعا و هيلع هللاىلص ىنا

ةرح الا حلا ص» يف هليطعتل بج وما اف اهمذاثم
 ةردح الاو امدلاب روح الافااو ةداعسلا بابسأو 

 هضارعاو دبعلا ةداراىف لوعتسيو هنو هيمأو برا عستىف كلذلطعب فيكف دحاو

يلو مله و هيلع هللا لمح ىلاهيلا دش رأىذلا اذهف
 ا ق هللا هله ا اةفاوم ني:ب الا نيئاه هدنع 

 | هلزتأو هلم رع-.جج هن لسرأو ميو: نأ ويلا ىتح ىقئالملاا رطف هيلع بكرو ءالقعلال وقع

 ْ ملاعلا حل اص تاطعتو عئارستلا تاطمل لماملو ردقلا ىل_ه ديمأأ لكداولو هشكا ميج

 ةشر علخ نمو عئارمثلا اوأطعم كلالذىلا حور ساماو ىددااو امادلارمأ دو
 ١ صماوالا

 || هيهنو هللارمأ اوفد نيذلا نيكرماملا مهتاوخا نم ثاريهكللذو هةنعنم ىهاونلاو

ىك> اك هردقو هاضقب ه-عرش اوضرامو
نم عص ود ريغ ىف مو كاد هباصس هللا 

 هباتك 

 || تاذك ىثئم انهرحالو انؤابآ الو انكسشأام هللا ءاشول اوكسثأ نذلال وقيس ىلاعتهلوةك

مع نم دنع ىله لق انمي أوفذا يبس مهلبق نم نرذلا بك
 ْ نظلاالا توءه.ةينأ اذل هوحرصق 

و ىلاعتلاقو ني_ءجحأ م ادهل ءاشولف ةغلابلا ةطا هنذلق ن وسر الا ثا ناو
 | نيذ-١١لاق

 || تالذك ىثنههنود نمانمرحالو انؤابآالو نحن 'ىثنم هنود نم اندبءامدقلا ءاشول اوكرشا
 مهاندبعام نجرلا ءاشولا ولاقوىلاعت لاقو نيبملا غالبلاالا لسرلا ىلع لهف مهأبق نم ئذلا لف

 م/
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 مه ٠0 اج
 ئذلالاق هللا مكفز رام اودفن أموال ءفاذاو ىلامتلاقو ن نوص رخنالا مهنا ١ ند كالذي ملام

 أ ىوقتلا وءالمالة لق ناف نيبهلالاض ىفالا متنا نا هبعطأ هللاءاشي ول نم هعطذأ اونمآنيذالاورفك

 اهدادضأكالذك وال وأ ديعال رس مرسل لا ه لب ىرسلا نم ىهىنسحلا.ىقيدصتلااو

 مذ رسبيف ةداعس لهأ نيمست هةتلخ قا و سثأاو ريل بايسأ ديعال رمسن ىذااوه هناصس ميرا لق

 اهئاياغا اوقلخ ىتلا بابسالاىف ءالؤج لمعتسأاو ىرسعال ,هرسيف ةواقش لهأو ىرسيل ٠

 ىب أ :ةرهارلا هتمكح واها وسل نوم سئالاهئاباغلا وةلخ ىتلا باسالا ىفءالؤهواها وسان ودسنال
 لب هب قلي الو هل حلصنإال لحم ىف هباوث و هنءا ركع ضي نأ ىأب اي هل خصتال عض وم ىف هن وةععضي نأ ١

 ليقناف ءاهفسلاهفسأ نموهفادحاو عيجرلاو كسملا ل لءج نمو كلذ ىبأ:هقاخ د احا نهكح
 با وللا صلال لهاحلا ؤءاذه لق ةنامالا الاه قولي الاذهوذما ركلاالاهب يقولي الاذه لعج ََ

 هلهج نم شي هلمل باوج نم لهاجلا اذهأ لهفاذهىلع ولية ناف اذ“ واذك هللا ىقاخ ملل وق.هنأك >>

 لكلا ضوه كفذواههزاول و تاموزاملا قلخ واهدادضأو ءايشالا قلخ ةبوبرلا نأش م لاق
 درب-ااو رحاب دود+واا اذه لكو راهنلل موزأمو مزآأل ليالاو لفسال موزامو مزال واملاف ١

 تادارملاوتادارالا ف التخاو ضرملاو ةدكلاةئا وللا ةعيبطلا مزاول نمو مغلاو ودصاو .
 ةئيشملاو ةردةا!لاك فرامل تاداضاتلا ناَخ الواو عنتم هموزام نودي مزالاا دوج وو أ

 ىضتةموهذاهنءديال اهراثآو اهماكحأر وهظو تافصلاو ءاعمالاءاكحا ترهظاملو ةمكحلاو |

 مالاو يتاذلانا تاع عيطتستنلو هقح كلا مسا تيطعااذاو ماتلا كللاو سدقملا لامكلا |
 تالذ ىضتقن كالا ة-فصناو كالل'ةفصل مزاليما نامرأاو ءاطعلاو باقعلاو باوثلاو |

 بتكلا لازناو لسرلا لارا ىضنقي قالا كملف عنتمىمأ ةفصلا هذه لطعتناو دءالو ظ

| 
 ْ ةناهالا قده نموزاهاو مارك الا قصتسل هرم مارك و مهباقعو مهباوثو مه:4ذو دايعلا ماو

 عض وملاا ذه له ىف بدبللا كن ةر ُنآلا هذهوهدايع مار دب ةكمللم ريرعس ىلءوءاوةساو هيضغو ظ

 قيفوتلا هللابو ةفرعملانم زوو شن وم ضراىلع اهم علطإو ظ
 انياعؤا ءانمم ليق ىلوالاو ةرخ الل انلناو ىدهلل انياعنا ىلات لاق ## ل_صن ظ

 ةيآلا دارم نكلو قحيملا اذهو ةماجبو لئاق» لوقوهو قص#اوبا هراتخا هتيصعمو |
 ةياورىف اههنعدلاىطر سابءنالاق لال_-ضالاو ىدهلل انيلع نا ىئعملال قو رخآ ”ىش ظ
 ءارفلا لاق ىتعاطب اوامعن نانيب و ىتادعانيبل وحاو ىتءاطب للا ىلا ىفاياوا دشرأ ديرب ءاطع |

 لوالا لو_ةلانم فعضا اذ_هو دربلاو ىارخلا مكيف لم ارمسلاق أك لال_هطالا رك ذكَرف |

 هلو ةك هلبدس هللا ىلعف ىدهلا كلل نم ىنعملال يق ةيأآلا عم وه سياف اح ءانعم ناكناو

 ىدهالا »ام ىدحا ولا لاق هب الا يف ل'وقالا حصأ وهو دهام لوق'ذدو لييسلا دصقهللاىلعو ]

 عمضاومث زل:ىف نأ رقلاف يئعملااذهو هتن+وهياوثىلاو هللا ىلا ةماص لص ود ىدهلانأىا ش

 مقاس "ىل_ء طارمس اذه هلوقىف رخخاىفو ل_يسلا دصق هللا ىل- هو هلو لضلاىفو انهه |

 ظ ىدولاو بالو هللاىلاهةيرط هلصود ىدولا قيرط الانا ىلع لدي ل يلج فب مش ىنعموهو

 بناس # ()

 ٍْ هءا.ضرو هءجسرو همالكو هرسمحاو كمك“و هن ردقو هيداراو هالعو كالا ةأاءح مزه: سل ص

 | هتءعاطوهماردحو هلالمح نام نايبأ ا هللا ىلع ةدا:ةؤ لاق لالضلا ىقن رط نه ىدهلا ىارط نيس نا

 ا

 ل
ٍ 



 . هي مس رابعأو هئءبولطملاو هيلطديحوتبالا بولطملا اذه هلمثب لل هنرخآآو هايئدحلاصم يصح
 كاذدبءلا نقي اذاف هدم وهلا و ءرغت الاو ايدلانأو ايش ةرخآآلا واثدلا نم كالعالءاوس نا
 ١ بلاط1اىهروهاةعب راناثي الا تزئضنق رو وة رخآلا وامدلا كالع «٠ ىلع هب وأ طم و هبلط ممجا

 : هش _طىهودهيلالئاسوااو قرطلا ب رفاو هناك هللا ىلا ل وص ولا وه و تاياغل | ىلع ا رك ذةيلاعلا

 هزنء لدع الف يتاءاوهو بواطااد.حوتو اه ريغىلا اهنعل دمي الف قيرطلا ديحوتو ىدهلا

 قيفوتلا هللابو مهفلاو مل_هلاديان هذهناف تاملكلاءذه ةاكشم نم رومالاءذه سبتقاف ه ريغىلا
 : ماطقنالاو ةلصوملا قيرطااديحونو باطلاديحوثو بولطملا ديحوت نئكنل مالا ىدهلاو

 . ديحوتلا ىفانتبولطلا ىف ةكرشلا اهضعب ىفوا روهالا هذه ىف ةكرمشللا نم عقب لوصول فاك و
 : عابلا ىفانث قيرطلا ىف ةكرشلاو ةئزعلاو قدصلا ىفانن بلطلا ىف ةكرسدلاو صالاخالاو

 , ةعدبلا ىفمقوب ثلاثلاو ةلاطبلاو ةيصعملاىف عقوب ىتاثلاو ءايرلاوكرسثللا ىف عقوبلو الافمالا
 ةيصعملا نءمصعي بلطلا ديحوتو ةرسثلانممصعي بولطملا ديحوتف هلم أت ةئسلاَد ف رافمو
 ' ماقأ اذو ةثالثلا قرطل ا هدهد نق بص أغا ناط.شأاو ةعدبلا نم مصعب قيرطلاديحوتو

 هدعا ىذلا هباذد هدابع رذنا محلا نيبو دا حضواو ليبسلا راثاو ليلدلا هتاصس
 ظ يهدم لمحاك< مهاقشأ مهسانلا نه ف:صلااذهلمجو هتعاط نع ىلوثو ه ريبخ ب ذك نأ

 | اهينهحولات مهباذع بن ىذلاوه فنصلا اذهف صالخالاو ناسحالاو ىوقناالهأ
 ش صاخب وهذ هيردجو ءاغتا الا تالذ لمفيال نسمملا قتلا اًذهف 5 ريهلام ىتوب ىذلاقثالا |

 | ىلخلا نم لمص ن أهل غيني الىوقتلا بحاص نا ىلا داشرالاة يالا ىفو هناسحاو هاوقنيف
 ١ ىرحت ةمتديلع ىقلملانم دحال ستي الئاهيلع مهتازج ىلا رداب اثيش مهنملوح ناو رهبعنو
 | ةمعننا ىلع ىزجت هوب ه- موهتمعت ىلع قواطخللءازج سبا هدحو هلل هلك هل ءكالذ دع ن وكيف

 | ءازج نكمي ةيعل ىذ لك ناف ىرحجنال ى_.ذالا اذه ىلع مو هبلع هللا ىلص هللال وسرلىتلا مالسالا |

 لوأ قيدصلا نا ىلع لدياذهو اهب ىزجن نأ هيلعاهب منملا نكمال اهناف مالسالا ةمعنالا هيعن
 ىبنلا تدايىف ىبرثهنع هللا ىىضر اياءعناف اهبذ_هالا ىف>أ هناوذب الا هذهىفركذ نهىل وأو

 د مو ىزجن نأ نكميمالسالا ةمعلريغة متل دنع سو هيلعهّللا ىلص هللا وس رلف [ و هلع هللا ىلص
 لمفيال ىزحجي ةمعث هيلع قول سيل نم ناىلع ىلعالا هبردج و ءاغت االا هلوقب هاه“

 ؤ نأ ىلا رطضمهلاف مهنئمو نيف واهلا م-1قرطت نم فال ىلعالاهب ردجو ءاسغتاالا هلعفبام |
 | نمدحال ةنم هيلع دبعلا لمجالثأ صالخالا لاك نم ناك اذهلو مهلجال رئي و مواجال لفي
 , ىلعأ تاياغلا ءذهنأامكف هئاض مم بلطو ههج وءاغشا هللاوأك هتاءام١ نوكحتال ساسنلا
 يقيفوتلا هللابو اهموقأو اهبرقأو هيلا قرطلا دصق أ يقبرطلا هذ ف بلاطملا ف رشأ ب ولطملا اذهو

 هلو ر ىلع همامثا ىلع ىهساذا للا و ىضضلاب هلاضسدماسسقا كلذ نمو #©# لصف © |
 ةدعص ىلع مسق وهذ هل هةيدصتل نمضتم كلذ وهيض ريام هناطعاو هلهمارك او سو هيلع هللا ىلص
 هئانأ نم نيزوظع نيني" ا مسق أو داعملاو : ودنلا ىلع سقوف : رخ' الاىف هنازج ىلعو هنود |

 0س ا ا يومولا

 (نينلاد )



 يت>هنع هسا_تحادمب ءفاووذلا قىعولا رونوهو هيلع مسقملا ليللا مالظدعب ىفاوي ىذلا

 دعب هروثو حولا ءوض ىلع لالا اظ دعب راها ءوضب مسقأف هيراد#ت عدو هؤادعأ لاق

 لها اةذلظ ىفاف ىذلاوه راهنلا| ءوضنع ليف'ةلظ قلم نافاضيأ و هءاصخا و هما_ةحاّوِلَظ

 هتجءر تضنقا ىذلا ناف اضياو لةعاناذهو سمع ناذهف ةودلاو جوأا رون هكلرمشااو

 ىقيليال هشئاعمو مهطاصع ىلا راسوللا ءوضب مهادهلب ادم رسس ملي هازل ىف ءداسبع كزيبالنا
 مهاد حلاص»ىلا ةودااو ىجولا رون نيا ىغلاو ل_وهحلا ه _اظىف م4 ل نأ 2

 اعذلا ىقئورااوةلازإلا هذه لمأتو هياع مقاهي مم ةملا طاثرا نمسح لم أتف مهن رخآو
 ءالقوا 4. مال عدو نوكي نأ هنلاض# قلو اسهينام٠ ىلع ىتلا ةلالذاو ظافلالا هذه ىلع

 قاطاو 2007 هضغباالو همركاو هب ىتتطاذنم هكرئا ف ضغبلا ىلقلاو كلا عبدو اف

 ام هل ريخ ىهايلاهيف قار ةلس لكنا وهلا وحا لك عباذه و ىو الا نم هل ريخ :ة ةرح "الا نا ةياوس

 حرمليو هسفن هب حرفلو هايعهب رقناع هدعو مث اهليقاع هل ريخ ةرح "الا رادلا نا اليف

 :ْركو رصنلاو ىدهلاو نآر#قلا نم ةيطمبأم عباذهو ىض ري هيطمت نأوهو هردص هب

 هيطعبامو ةمايقلاف ةومىف هيطعي اموهتامدعب هيطعيامو هتلك ءالعاو هركذ عفرو عابالا
 نا ىضر.الوا رانلاىف هتءا نم دحاوو يىذرال هنا ن-ه لاهجلاهب ّر_هاماماو ة.لا ىف

 همال-وهللاتاولص هناف مهبهبعاو مها ناطيشلارو غنم اذهف راسنااه_:مأ نم دحا لخدي
 نم اقص نم راثلا لخدب هئاهسوهو ىلاعتو كرات هبرهب ىطري اعىطر هيلع

 ىطر اللوق نا نم هقح وهب فرعا هلوسدو م 4 ف مفشيادح هلورادح م ” ةاصملاورافكلا

 هلل'ءاث نوف عفشين : هلنذأب ىلاعتو كرات هير 1 اهيفنهعد نارانلا ىتءأ نم ادحا لخدي نا
 رم هيلع ه رع هنا وس ركذ مث ه-يطرو هنذا نم ريغ ىف عافشبالو هيف مفةشل نا

 هيوؤ!ا ن هىلا احاةخحم ناك ةرقفلا د_هيهئانغاو َهلالل_مكلا دعب هتءادهو هّقذ دلهي هئاونا

 اهب ىقيلي اع ثالثا منلاهذه لباقي نا هناض“,ىماف ءانغاو هادهو هرماو اق هدلغب وهيدهلو

 ءاسصوأف اهي ث دع لبةمعنلا تكي ناو لئاسسلا رهني ناو مهتيلا رهقي ناهاهنف ركشلا نم
 اه ثنك دقف مهنيا ر-ةح ال ل_:اقهو دها لاق ني_لعتملاو ءارقفلاو انيلاب هتاهس
 يمأ ىف ل_هفن برعلا تناك كلْذك و هذعضل هدم بهذتف هلام ىلع هر_هشنال ءارفلا لاو

 0 هلرصانال نم كلذك و منا أف باطما ظلغن مهلظنو ههااومأاذ_خأت ىئاتيلا
 فورعملا لئاس وه نبرسمفملا ثك أ لاق رهتتالف لئاسلا امأو نيفلكملا 0 ىهن وهو هممأ

 | ىمذلارو وهو مقل اذه ةطباطم لد 7 :هراهتلاو لدا امه وهئجس رو هتهكح وهي وبر ىلع نيثلا د

 ٠مسسسسما

 ل ا ا ا ا ا ا

 | نسحلالاق ائيل ادر هدرت نأ اماو هبعطن نأ امافاريقف تنك دقف ثلأس اذا هرهثنال ةقدصلاو
 | كءاحاذا لاق مدآ نب ىحت لوق اذهو لما بلاط نكلو ك كينأي ىذلا لئاسلاب سوا هنأ اما
 ثدصف كير ةمعنب امأو هلوقو نيعونلا لواسنتن ةيآلا نا قيقضلاو هرهنت الف لهاا بلاط
 نأ ه عاق هم هيلع هب هللا مفأام مظدأ نآرقلاو اهرهظأ ىئمم ىلكلا لاقو نأ ةلاب دها لاق

 م مجم

 ْ جاحزلا لاقو هللا 0 ا ل دهام ٠ نع سثب وأ ىورو هلعلو هيرش

 هل 0 ركشا ل: 5 لاو ممسنلا لجأ ىهو كلاي 1 ىتلا ةودنلاب ثتدوو 4ه تاسرأ امخلب



 4 ؟١ ا
 لئاسرهشال نأ صاف هلك اذد معأ معنا نا ىقبؤصااو ةروسلا هذه ق تركذ ىلاةمعتلا

 اممدلاو ئءدلا ىف هيلع هللا مني ثدي لاو لءلاو فورعملا

 أ تاري_ةملق احدقثاي روملاو اهيض تايداعلاب هئاصس دما_سقا كلذ نمو لصف
 دوءسمن هللأد ..عو بلاط ىنأ نا ىلع ل.ة٠؟كلذفف مه دعإ ن هو ةراوصلا فاتخادقو مص

 را.:خا اذهو ىد هىلا ةفادزم نمو ةفاد نم ىلا ةف رع ند ودعت جاهلا ل باى ١ .ه امهزع هللا ىذر

 ل. ىه ساسبع نب هللاد_بع لاقو نئرسمفملا نم ةعاوجمو حلا ص نباو بمكنب د_

 باعدصالاق جاجزااو ءارفلاهراستخاو ةعاجم و نسلاو سابع نبا باكل وقاذهو ةازغلا
 هنوذل أبو هنوف رعباع مسقا اماو دهام ليخالو داهج مث نكيملو ةيكم ةروسلا لبالا
 اهعيضةقانلا دم عبضلا ومجصلا وتايدام ىهذ ةفاد نمىلا ةفرع نم تدعاذا عبالا لباىهو

 لوقلا اذه راتخادقو ةديبعو:ادشناو دحاو ىنمع تءبضو تصض لاقي ريسلا ىف
 مجصت لالا ىف ءا_:جولا لزاسلاف #* تحكاو اهبوج ىرجا مكاناكف

 رابغاا وهو عقنلا ريمة: ضءماهضعب راعالا كح نمرانلا اهفافخاب ىروتف اهضودمت ىهفاولاق
 | تاوصا مبضلانا ةغالاىف ف وردملال لنا باهصأ لاق ةفلد زااوهو امج طسوتيف اهودعب
 ىلءالاحو لوآلا ىلعار درص# [ممص ن وكي ةهصاض تايداعلاو ىءلاوزودعاذا لدحلا سافنا

 سبا اهنا وجا نم مه-توصوهو [ مص اهودعىف مبطن ” ىتااىه ل.كلاو اوااق ىتاثلا

 ال-<ىناح ردا لاقو ودعلا ةدش نم اهفا وجاف اهسافنا توص نكلو ةمسمحخلاو ليهصلاب
 ءاريالاواح دق تاي روملاة ىلا تهل وةوهو لنا اهنا ىلع لد, قايسلاّناآلا ريسفالا فءاح دق نيا وقلا

 رهظ !ل.طلا ىف عيضلا واولاق ىهتنا ءاخرتساو نياهيذفف فمللا اماو هتالصل رفاعللالا نوكيال

 لرلاا ةرائاورا.غااوه عهنلاوا ولاةلبالا فافخأال هنمنيبا ليلا كيانسا ءاريالاو لبآلا ىف هنم

 اولاق هيةودعت ىذلا ناكملا ىلع داعه.ىف ريعذلاو لبالا فافخا ةراثا نم رهظادل اهودعب

 اهبارطضاواهت؟ رح يكل ودعلا عجب ليلا تطسوثاذا ة رافالادنع رابغاا ري_كرام مظعاو

 الونييلاب سياف ةرافالا دنع رسحم ىداو ىف رابغلا ةراثا ىف هيلا لجاماو ناكملا كلذ ىف

 ة-ب الا لوزننيح ةكعزكي ملهتا مكل وفامأواولاةناكملا ةبالصا بلاغلا ف رابغ كائهروثي

 وزغىف ثناك اذا ل.ل نأش نم هن وف رعبأع مسق أ هناصس هنال مزايالاذهف دهاص ليخالوداهج
 ىقحا نيدهاملاليخرك ذو فورعممااذهو ودملا عج تطسوتو عقنلا ترائأف ترافاف

 ةلئاقمللا ليخنأش اذهناف صاصنخالاال ليثكلا هجوىله هرك ذف فصولا اذهىف لخدام
 نه تايداعلا هذه نأش هزعكت اع م ةوامغا مسقلاو نبدهاهيلا ليخ ليملا م اونا فريك

 0 ىذلاوهو هفرشاو مي-ملا مر ؟ !نهوهىذا!ناويطلااذه قاخن ه تائيلا تأ لا

 هندشأ رابغلا اهودع ري _ةيتهنم ةبراهوودعال ايلاط ودمي ءادعألا ىلع سصتااو رقظلا و زمأ' هن

 'طس و::ىت>اه:ءلط تلا ةراغلا كردتذفاهودع ةدشل راهألا ندراذلا اهكبانمواهرفاو ءىروتو

 قلخ ىف هيلع همعنب ره رك نذهتيكح و هئردقةلداو ىلاهآ برلا تايآ مظعا نم اذهف ءادعالا عجج
 ميل و هرعنب هنا ىهر ذاك مه راثهبنوك رديو مهما دعا ىللع هن نورسعهتلنىذلا ناو.حلا اذه

 صخا لوخلاو لاقث الا لمحي صخالبالاف دلب ىلادلب نم مهلاَقثا لمحت ىتلا لبالا قلخىف
 ل 111 االا 1اياالاةةسلالان ل5 فالف: لسا فالس

 ( ةرصنب ) 0
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 ا مس مس تس سس سدت موو مج تعدت جم مج مج هجم مس سمس مع تمس م سمسم تيس تأ

 كازذا اورشن: ملو دعلا نال محبضلاب ةرافالاص خو اذهو الهر هىعتب مه رك لو لاحرلا 0 رص

 اوذخأب ملودعلاوةراغلاعفاومنورسع«نوح ريس نوءأح ةراذالا باهصاو ,ياكءاوق رافبملو

 ىّتح ريص ةراغلا دارا اذا مل و هيلع هللا ىلص تلا نآك اذهاومه:لفغو مهن رغيف مه لب يهنيها ظ

 نه _ىثدعبا اهفافخا نا لبالا باعصا [عاساو رافأالاو كسما انْذوم ع-ه”ناذ رسقلا علطب
 مهنا رين اودقوأ اذا جاملا ,هبعك نيد لاقف ةديعب هوجو ىلع ذ-: الاواوأت رانلاىرو
 اءاو رهاظاا فالخ اذهو تايروملا تاماّجاف ريدقتلا نوكيف اذه ىلعو ةفادزملا ةليل

 لو ريغب ىذا ره سايعنا نغ ريبج ند.ه٠ىوروتا ريغملاىهو تايدا_هلاىه ثايروملا ظ

 نوروتىتاارانلا متيارفا ىلاعت هلوة نهءوذخا مهنأك م«ةجاحو مههاعطل هنا ريثلبللاب نورويف |
 سياف تايروملا صاصتخا هيديراناو معي هيلعلدت هيأ الازاو ىلثتلا هديرازا اذهو

 تروأف تدع اهئاذ سيستالىناا ءافلاب هيلعاهفطع اذهل واهيعب تايداعلا ىه تاير وملا نال كلذك
 نمديعب وهو “ىثب سيلاذه ونيلتتقملا نيب ةوادعلا ران ىروت ليحللا ىهتايروملا ةداتةلاقو |

 هن ملك_دام مظعب ةوادعلا ران ىروتة:سلالا ىه ةمركعل وق هنمفعضاواهتايسو ةياالا مم
 لاوةالاءدهوب راى ةعيد1لاو ركملا ران ىروتلاج را راكفا ىهدها هنع ركذامهنهفءضاو |

 سايقةلاو ةراشالا قد رط نم تذخااهنأد راناو طلغندارااىهاهناواه.لعلد ظفالا ناديرا نا

 نورخأأ:ملاهيلا وني ىذلا وهو ظفالا ىلع ريسفن ل وصا ثالث ىلعر ودب سانا اريسفن و بي راه عاف
 هيلاوحي ىذلا وهوسا.قلاو ةراشالا ىلع ريسفنو فاسلاهرك دبىذلا وهو ىنعملا ىلءريسفنو
 نوكب ناوا يالا ىنعم ضقانبالن ا طئارشةعب رب هب سأبال اذه و ,هريغو ةيفوصلا نمريثك
 اذاةمزالت وطاس راةيألا يعم نيد و ةأدن ن وكي وهب رامشا ظفالاقف ن وكي نا و هسفن قا يد

 ىئءياحدق ب رج نال وق هلك الذ نه فعض ا وان سحاط ابنة ءاناك ةعبرالا ر ومالاهذه توتجا

 ىلع نالعفامهو نطسوف نرثاف هلوذ فطعو هوبلطاوث مهسصب نيغلابلا ديريارهأ تالاف |
 رك ذ نم نسحانطسوو نرثأ ىف لعفلارك ذناكولعفلا نعمه نم هيفا تايروملاوتايداعلا |

 ءاربالا نم هعبتي اموودعلا ىهةليسولاةةيافو ةليصو نيم ىلا انلاعفا مسق هناك هلال مسالا

 ىت>تا ريغ» تاير وم تايدام نهف عقنلا ةراثا نم هعبتبامو عجبا طسوتىه ةياعلاو ةراغالاو

 لعا هللا وهلا نيهتناىذلا نولعن ىتاثا اوه نددعا ىذلا نهنأش لوالاف عقنلا نرثي و عمبا نطس ود
 ناسنالا نوكوهو ناسنالالاحوهف هيلع مسقلا نآشامأو مسقلانأش اذهف ## ل_صن
 دن؟ هلمفو ةيعئللد ونكلاولاملا هبط اليكم هن وكوهيلعدب رةداهشوأ هسفن ىلع هتداهشباد وك

 ىاىدك أ ساو ا تيذن ال ىتاادو:.كلاضرالاوارو_ةكرفكي رفك لثم اد ونك دعك

 ىقحلا م هيلعا اعئامزاك اذا دونك ل جرو ريهناو قملا عنم ظنالالصاو ةرشثاعملا ر وفك

 ىلع هللا هجر هءاعصأ وامهنع هللا ىض ر سابع نءالاق ىنعملا اذه ىلع رودن نبرسفملا تارابعو

 وه نسلحا لاقو هم انلاق ىطعبال و هدبع عيجو هدفر ع'يىذلا ل خلاوهليقو روف كلاوه

 ناديري سابع نالاةفد.هشل كالذىلءهناو هلوقامأ ومنلاىمثيو بئاصملادعب هنرل ماوالاوه

 هيلع هير دهش هلاسسلب ركذأنا كاذىلع ديهشل ناسنالا نا ل-يقو ديهشل كلذ ىلع هر

 نامنالل ديد_ثل رمللا بل هلاو هلو_ة ناف راعضلا قاس لوقلا اذ_ه ديؤيو هلاح |
 مت حس سس تحس سس
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 ْ] هلا ال هن وكب ةح م كالذ ىلعاد هشه وكب مانع ماد ونك هل وكب ناسثنالا نع ريا محافاف

 , ىاد_يشل تالذىلع هناو لاق ىلعب ىتأهنا امهنع هللاىضر سابعنبا لوقديؤبو هايا هبل
 ليقف ءابلاب ىن ال ناسثالا ةداهش ديرا ولون ولمفيام ىلع ديهش هلام هلوقك هن ملام علط#
 م4سفا ىلع ندهاُ هللا دج اسماو رهعن نا نيكرسشملل ناك ام ىلاءلاة ع د .هشل كتالذ هناو

 هسفنو هيدوهشملا ءدونك ناف ديهشل هسفن ىلع هلاو لاقل ناسنالا ةداهش دارأ ولف رفكلاب
 ' ديدشلاو نيرسسفملاقافلاب لاملاانهه ريما و ديدشل ريخلا ب هناو ىلاعت لاق مئاويلع دوهشملا ىه
 : لب ةينق نا لاق ونيرثك الال وقاذد لْضلا ىلع هلو ىذلا وهلاملا بصق لاملا بح لجأ ن ه لرصللا
 .: ىقأهأ د ىلع ديدشا هلو دب ةةلهثم ريما بحهطهلوقق مالالا نو 4 : ريل بها ديد ١ هناىعملا

 ٠ ىلعذج تايآالاءذه راها قاهق ماللادعبام لمعي نأ اصلا نم ةفئاط تهنمو ب راض ديزإ هناكلوق
 درابلا فلكتال هوالود.يهشل لوهمع*كالذ ىلع هلوقو دو:كل لوم“ هيرا هلوق نان زاوحلا

 فصوف براضا دبزا نا زاوج قاف روكذملا اذه هرغ فوذ# مدقم لءام ردقتىف
 هقارك ىلا :بحمالو ماالدو ؟.ثوهالف ريهلا ن ا اء هلو هير مننارفكب ناسنالا هناصس

 هقاخ ىلا نسم هبرل صام هاف ىركاا نمؤملا د_ض اذهو هلاع لي ءركشب ليلي

 نيةا1نانذد هنا هللا مذ دقو لّصلاو رفكلا هلرجاةهلاوناسحالاو صالخالاهل نهّوملا

 نوهاس مهن الص ن رع مه نذلانيا_صأل ليوف هلوقك هاتك نم عض وم ريغ ق نيكلهملا

 بدنا هللاو ىلامت هلوق 0 ناسحالاو صالخالاو نوعامللا نوعنعو نؤارب , هنذلا

 هلضن ن* هللا مهانآام نوككيو لضلاب ساسالا نورمأيو نولي نيذلا روضف لاتخم لك
 ةالمصلا نوهفيو بيفلاب نونمؤب نيذلا هلو دض اذهو هدوذكو هرفك ند هرّصقو هلارثخاو

 كالذكو دب 6 اناسحائدلاواابو ًايشهاوك سدنالوهللااوديعاو هلوقو نوقف مهانفزراكو

 مو: لاو هللا نونهؤدالو ساسالاءآر يملا وما ٌنوَةفْم ئذلا هلوأ ف نييه ذلا نيقلذخا رك ذ د

 35 ريظن وهلا مهنز رام اوةفنأ و رخآلا موبلاوهللاب اونمآول مولع اذامو ءريظنو رخ هلا

 زيه لككا ليو ىنسحلاب قدصملا ىطعملاحدمو للرصلا ىتشتسملا مذ نم للا ةرو-ىف
 لض نم هديدعتو لالا عجبو ربكلاورضفلا نم ةزمللاو ةزمهلا نافءددعو الام مهب ىذلا

 هفنصو اذه ىذلا ناسنالا هناض« فوخ مث امهدوصقمو ةاكزلاو ةالصلا سس فانم ثالذو

 مهو كاذ وحنو رهظاو نيبو عججو ريم ىأ رودصلاىفام لص و روبةلاىفام نع نيح
 مهفا وجأ هللا المهلوقىفملو هيلعهللاىلص ىنثلا اموزدب مجمع رودصلاو روبقلا نيب هتاصيس

 حرض هع هريق ىراودو رمثلاوريخلاا نم هام هردص ىراود ناسنالا نافارا مهروبفو

 ههجو ىلءايداب هرممو ضرألا ىلع ازراب همت ريصيفءردبص نم هرممو هربق نم همم ب رلا

 موط رحخا ىلع ىوملسلاو و مهاوس) نوم رهلا ف رعب ىلاهتلاقاك

 مهباريبخ هنوك هناصس ديقو ماللا ناكل ترسكو هيف تاعنا علال وهفمو # لصن

 ١ مهنم هلعلاع مويلا كلذىف ,هيزاج هلاو ءازملاياناذا تقولكىف مهبريبشوهو مويلاكاذ

 مءاىلامتو هئاضس هتناوهمزال دارملاو سلا رك ذف

 ( اهراصتخا )
 | ةباذ ىلعةروسلاهذهو ةرختآلا ىف ناسنالا لاح ىلع رمصعلاب 'هماسقا تقذ نمو © لطف 9
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 -ه# ١" زلجح
 تا دموع بسس سوس سنس ناسا سس ال بوبس سوس ص سس سمس سس سس حس مس رعبا

 | سصعلاو مهتفكلاهيف مهلك سانلا ركفول هللا ر ىفاشلا لاقىتح مظع نأش اها اه راصتخا
 ظ دارملال .ةوهناطاس نهةعاس رخآ وه لق و راهثلا نم برغلملا ىلب ىذا تةواالواوه لفه ممسقملا

 | فورعم يما امصع رهدلا ةيعستو مجارلا وهاذهو رهدلا هنا ىلع نيرسسفملا رثك او رسصملاةالاص

 امهنام اكردينا اياطاذا + ةللاوموب نارسصملاث بأي نأو لاق مه:غا ىف :

 لبالا روع ناف هيفذي“آلاو ةريعلاناكمل سصعلاب هناه“ ممقاف نارمصعلا نم لديةليلو موبو ظ
 ١ امهبفادثو ماظنو هباي رآ لك اىلع ملاعلا جلاس ماظن ملعلا زيزعلا ٌةردو ريدش لع راهنلاو :

 درللاو راو مالظااو ءوضل'ىف اههفالتخاو ةراث هةيحاص نم اههدحأذخاو ةراتث امهلادتءاو |

 1ْ تاماسااو ماالاو رهشالاو نينسلاو نورقلا ىلا رسمصعلا ماسقناو هنوكسو ناورلا راشتناو '

 وهىذلا رسصملابمسقأذ رجح هتردق نبهار نم ناهر و ىلاث برلا تايآ نم ةبآ اهتودامو 'ّ

 ١ نيلعافلاونامزا!قلخ وهوأدبملاب هن واهأ رح ولاعنالا تالنةيفاع ىلعاها# وناس الا لاءثا نأمز !

 تدنقا ىلا هزمكح ناوداعملا نع رش مل أدبملانع رص للك ه:ردق ناوداعملا ىلع مهلاعفأ و ْ

 ىزا<الذاو ,ه:ديىوسن' ىبأتارسشوا ريخ نيء«"ايامد و مهلامفاونيلعافلا قلاش ونامزاا اخ ا

 وه ثيح نم ناسنالا لب نيرساخو'نيحار نيم ونلا لهي ناو هن ءاساب*ىمملاو هناسحاب نسوا ْ
 ريظناذه وهب هريغ يعأ و ة سفن ق حاصلا لمعلا و نامالاهقفوو هادهفهللا هجر نمالا رسساخ نانا :

 || ندودرملا ءالؤه نهئتاملاصلا او اعو اونمآنيذلا ء اثنماو نيلفاس لفساىلاناسنالا در :

 ١ ونه1نيذلاالا لاقن هصصخو ءانثاسالا ىقيض رمسخ ىفا ناسنالا نا لاقامل نآرقل' ةهكح لمأتو ظ

 عسو ني- افاس لفسا ءانددرمث لاقالو ربصلاباوصاوثو يف- لاب اوصاوثو تاااصلا او-اطعو ,

 | ىضصاوتلا ناوصاوتو لَه ىملو تالاصلا او-امبوا وام نئذلاالا لاف همعو ءانثتسالا

 ١ كاذك نكي من هلع در-# ىلع دءاز ردو وهو حلاصلا لمعلاو ناعالابري_هلا 20 وه ١

 || موقيدم ناسنالا اف نيلفاس لفءاىف نوكينامزليالو سسخ ىف راصن ميرل'"ذهرسسخ دقف :

 | اضرةنوكدقو ةدئازة ثيم ركذلا نع ىهالاو فو رءماب مالا نأف هريغ ىمأبالو هيلع بص اع
 هيف لخدي قلاب ىصاوتااو ارصسم نوكيدقو ةيافكلا ىلع اضرف نوكتدقو نايعالاىلع .

 ]| ىصس ىذلاربصلاو بج ىذلا ريصلا هيثلخدب ربصلاو بصي ىذلا قم او بجي ىذلا ىقملا

 اوماتنيذلا كئلوأ هرسسخام ب رلا نم مهل ل صح ربصلاب اوصاوتو ىنملاب اوصاوناذا ءالؤوف

 اورسخ ئذلا ند اونوكيمل كتوأ نك ناو 4 مه ريغ اورمأيملو مهفنأ ىف مولع تبع

 ناسفالا نا لاق امنا هئاصم وهو ”ىث قلطملا راسخلاو *ىث راسحلا قلطف ى«يلهأ 7 مه-ةنأ ض

 || لاتاك سسخوذ هناوسسمخىفهناهيلع قلطيدت اه ريغ قرسخو ةءاسف بر نمو رسخ ىفا
 3| انريسخ عونوهو طي رش عون اذهف ةريثك طيرارقىف ا:طرفدقل امهنع هللاوضر رع ن هللا دبع

 ملا: وق ناثوق هلزاسنالا ناك ا1و طقنف نيوسعلا ننزه ىف ساذلامسق تام لاصلااولعو اونمآ

 | هلاص# ىنثتما هريغ اهيف ىعأي ةلاحو هريغ سعأب اهيف رقأي ةلاح ناتلاح هلو لمعلا قو
 | يمأو كالذي هل ريغ ىمال داقناو حلاصلا لمعلاب ةيلمعلا هوو نامالاب ةيلعلا هلوق لك نه
 هريغا ليمكت ةلاحو هسفنىف لاك ةلا ناتلاح هلدبعلاناف رسمخ ىف وه ىذلا ناسنالا نم هب هريغ
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 ريممخ و ىقحلاب ص َن ع ىلع فوقود هلو مكتو هكو
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 اذضضمسل

 هب هيخأ ىلاو تلذي هسفن ىلا ناس>الاو حلا_صلا لبعلاو عفانلا ملا نم ىتاسمالا لاهكلا .

 بص:.ىلا داشرا ريصلابا وصاونو ىناحاباوصاونوىلاهتهلوقو كالذي« ماي نا هلوبةوهدايقناو

1 
 ظ
ْ 
ْ 1ْ 
 إ

 نونقوبانناب اباوناكواو ربصامل انمأب نودهي م أ مهانلم و ىلاعت هلوةك نبدلاةوق ىف ةمامالا
 اذهو عورسشملاعونو بئاصا اك رودقملاب عون نامونربصلاوئردلا قدةمامالا لاذ نيةيلاو ريصلايف

 ريصاذد و لءفلا وةدارالا ىلع ربص اذه ىهاونلا نع ربص و ماوالا ىلءريص نام وتاضبأ عونلا

 هيلع باث الر جاما! وربلا و رفاكلا و نم ؤملانيب ل ريشفربصلا نم لوألا عونلاأماف لعفلا وة دارألا نع

 ريصتااف اهرم هئثبأ قى مل--و هيلع هللا ىلا ىنلالاق رايتخاو ناعاهب نرش ملا هد رد

 لاقوري كرجأو ةرفغ« مها ك_؛لوأ تاملاصلا اولعو او ربص نيذلاالا ىلا: لاقو بستحتلو

 ةلزن-ع ىوقةتلاو ناعالا نود ريصأأو اوقثلو اوريصتناو لاقو اوقثاو أو ربصت نا ىلب ىلاعت

 رودقملا ىل رصلان وكي عورسشملاب نيةلاسسح ىلعو ىوقالاو ناعالا نع ىلامخا نديلاّةوق

 هيشنن الو ري_ص نأ هيه نونةوبالنيذلا كزووعسلالو يد هللادعو نأ ريصأف ىلاه5لاقو

 اوذصساو اوذنخو مه رص مده م4 مدعل مهلاف ري_صلا مدع ق مهد نيا ئذلاب

 ترمسفو رهتااو سعتلا اهلرنت ىتلاب وربلا تاذ ءاعتلاب هناصس هماسقا ثالذ نمو ## لصندإل
 نافه:دنادح و دهاوش و هنردق تايآ نم كاندلكو ماظعلا روصصقلاب, ترمسفو اه:هعون وأ موصلاب

 رصقالو لوطد بذأح نع باح كم ريقدال ىركلا لك_ثااو ءازدالا ةهناشن# ٌءرك ءاوملأ

 اهروص فال: >ا ىلع ةرك-لاهذهىف دو ربل اهذد لمعف بثاوكلا ىواسس:هوهلد عض والو

 ملاءالو راق ريغ هلم نوكينا لوكسلو لاف ريغب دجوينا ليصت#ا اهريداقمو اهلاكشأو
 ةدوزلملاو ةيمئايطلا دداوق مدهأمي هو/واذهو لودفمل ئايهالو مبكحال و جالو دب صعالو

 هلار دم اوّحح هليصافت املام رايتخالاب الاعاف ارداق اتايابر ملاءانوتبثيال ئذلا ةفسالفلاو
 57 مسقأ اذهلف هلا_هس هناي مظعا نم 8 ىلا ةرا.ساالزا:موا اهازانمىه ءاوسلا مب و ربف

 هءاعو 4 مسقي نأ رقاان اك هياعودب مممقملا وه وةمايقلا مونوهودوعء وم ا م وداابمسقا مث ,اوسلا عم

 ىتلاهنزم وهتمكح نممدابع هفرعاعو هيأعلسرلا مب قاشاب دوع وم ا مويلاعوقو ىلع لادو :

 هناكدا ىلع هناض“ اهي ل دس ىتلانيهاربلا وتايآلا نم كالذريغب وأدبع مية وىدس مهكنيناىفأت

 هللاب نهأ نم دنع هب ماس الاف ران ه.ىنأي الدهن !نه»ٌؤا دعا لوشباع ههيرت ىلع رةراتهعوف و ىلع وةراتث

 دوىكملاودهاشلاب هناصس ممفامث نايعلاب ةدهاشملا تادوجوملا نم اهريغو ءاعملاب ماسقالاك
 , قل 'ذهوقرملاو ىقارئاومولعملا وملاعلاو كردهلاوكردملا هنأ هيفىتادملا عاو نيني ريغ نيقل طم
 هجوافل.ةناف صيصصلا هجو ىلءال ل.ثةلادجو ىلع تركذ لاوقالا نم ءادعامو هيىتاعملا

 اهب ماسقالاو طابترألا هيانىف هللادح ىهللفاهب مسقأا ةثالثلا ر وهالا هذهنيد طامرالا

 هتيهل آو هتبيور ىلع ةلاد ةلقتسم ذبآ اهن» لكو ةرخآآلاو ايادلاىف دوجوم لكل لوانتم
 همست دج سس ص سس سس سس م مس جس دست سطس قم سطس

 ( مقل )
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 3 اهعمواو ةنكمالا مظعأ ىف ىلا حجوربلا نءاهيفامو ءاعملاىهو ىولعلا ملاسعلاب مق ْ

 مو هياقعو هباونو هيهنو هىمأ و هك لم رهظ» وه ىذلا أردق اهلحاو مايالا مظعأب مسقأ

 | دوهشملاودهاشلا وهو هلكك لذ نم عاوهاع مسقا مثلدع ولعب ينيب مكطاوهنادعاو هلاسياوا

 نوأعشام ى ع دوهش مهو ءاءلوأ اوذع نذلا دودحالا باعصا رك ذ مسقلا اذه بسانو

 علطملا وهدهاشلاف اضيأو هيلع هبدهشتموحراوج وءادنالاو كاذب مهيلعد وهش ةكئالملاو هب
 دوهشمو دهاش ىلا ةقيلللا عون نقدهاشملا< ربحا هيلع علطملاوهو دوهشملاو ربك أو برقرلاو
 نورمصبت ا“ مقا الف لاق مى صريغو انل نيم ىلا اهعوناك ئرداسقلا رد-ةا وهو

 فالتخالاو عيوذتلا اذهو ىثنأورك ذو راهنولءو ءاعسمو ضرأىلا اهعونمنورصبتالامو
 تاقوالا ن-م ناوهو رسخآ رسديفو دوهشمو دهاش ىلا اهعون كلذك هئاص“ هنايام |

 اسير ادهاُش ىق واهلا نو-كيفيكف كلذلألا ملا_هلا ماظن منيا و ه..ءاع د وهشم وهام

 اسديقر م«لعاملطم هدابع ىلد ادهاش ىلاعتو كرات قلاملا نوكحيالو هريذ ىلع ا ظ.فح ظ

 نوكيف داسبءلا ىلع نودهاش ىهئاف هلسرو هلادنأو هتكئالو مسقلا نعك#ي كلذناف اضنأو |[

 اضيأو هيلعو هب ممقملا وهودوعوملا مويلاب مسقأ أمك هيلع مسقملا وهب سسقلا دانا باب نم |
 هد_يشي دوهشم موي تالذو سانلاهل عوج موي تالدىلاههث لاق م دوهم ةماس,قلا مويف |

 هءالكف اضياو هنابآ نم دو_هثملاو هنانآ نم شحولاو نإلاو سنالاو هتكئالمو هللا |

 ةكئالامو ليلا ةكئالم هدهشتادوهش«ناكرسقلانآرق نارجقلا ا رقو ىلاعثلاق ايدوهشع |
 دو_مشمو دهاش مسا هيلع عقوام لكف دهاسشلا كلذكو هنابآ ظعأ نم دوهشملاف راهملا |:
 لبس ىلءالا ناسيع الاوا عاون الا ضعب هصيصخأ هجوالد مممقلا اذه ىف ل_خلادوهف |:

 نوب رقاو دوهشم با:لكلاف نودرقملا هدهشي نيءلع ىف راربالا باتكف اضياو لشقلا |
 مسقملا ىلع هربثتلا دصقلا نال با ولا نعاينغ:سمممقلا اذه نوكينا نسحالاو نودهاش |

 اونتفئيذاا دوددخالا باص لنق باوجلا نوكينا دمبيو ةيظعلا ب رلا تايآ نم هناوهب |
 بناج ىلع دوعق مهنأب ةصرقلا ملاح فصو مثدوقولا تاذ راثاب مهوب ذسءوم ءايلوا |
 ةفأر مهب مه ذ_خأتالو انايع هئايلواو ىلاعت هللا داع ىلع ىر_ي ام ندهاش دودخالا |

 تأ وهلا كتالم هلىذلا ل.ل نب زولا هللاب مهنا ىوم ايد مويه أ وبها وةجرالو |

 اولماعيناىضتةيامدضب ىه ولماعت مهضبحمو يويظعل وم رك اىضتقي فصولااذهوضرالاو

 لاق مهلجالا وم ركيوا وبح نا خشي امهئاياوا ىلع نوهقني امئاد هللاءادعا نآشاذهو ه
 ناو لبف نم لزناامو ايلا لزئاامو هللابانمآ ناالاانم نومقنت له باتنكلا لهااي ل ىلاهت
 مهوجرخأاولاةمف مهلعف لثم نع مههيرتت هللادابع نما وهن ةيطوالا تكالذكو نوقساف كك ا

 مهديرجت نيدحوملا نم نوهقني كارشالا لها كلذكو نورهطتي سانا مهنا مكتير_ةنه [-
 | ةنسلا لها نم نومقني عدبلا لها ثكاذكو هدحوملل ةيدوبعلاو ةوعدلا صالاخ ا وديحوتلا

 تافص هلل مهنابلا تارثالا لهانم نوني ةلطمملا تالذكواهفلاخام كرثو !سهتعبأتم دي ردم
 مهر َ و م4 ةراصصلل مةبحم ةنسلا لهأ ىلع ل وهني ةرضفأ رلا كيذكو هلالح ل وعل و هلاك

 1 ري توجت رس واحات جول وحيتعاودو 06 لاع نلا ىندا هانا نإ هن7002070 كح وبس تطوع سرا فس سطس نجني بساط رسل د. سلاحا. تزيل 613:2ئ بقر ردح فسسمماتالاج هطول وص قا ذرفت لاني هانم زل نجل هوو هائله ا نوع ل: تبا جيانا وج جانب هتان عبس طماط سس وعم وعم روس تب
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 ' برو ثيدحلالهأ ىلع نومقني ثدءلاىأرلا لهأ تاذكو اهب هلوسدو هلا مهلزنأ ىتلا
 0 ودخالا باصصأ نم دبش مي و بدصت مهلءالؤد لك وهفلاخام مك ََ وهل روض مهذخأ لوس رلا
 تروح ىقد رحلا باذعو منهج باذع مهلدعأ 5 ةنامتس ربخأمث دعب وأ بيرق بهذ ىهنلب و
 هيام اذهو مهذعيملو مهلرفغل رانلاب مه و.ذعو ءءايلوأ اونتف نأدمب اواناوا مهنأ و اوبونيمل
 وعو مهف واتفيو هءابل وأ نوأتتي دوأاو مرا اذه ىلا اورظنا ب 6 لاق دوأاو مركلا

 اوتو دقو ةبوتلا ىلا ,هو_ءديىلا هت برلا مرك ىلا اورظلا ةرفذملاو ةبونلا ىلا مهوعدب
 ةوأاد-ع ذاع ناك أمهم لاكولو هوذعو هل رزه ند د.ءأا سين الف رانلاب مهوق رس هءايلوأ

 اذه مدو هدرحو هزويظ وورامحو للاب نمآ نهرانلاب قرح نك“ رفكا أالو ةوادعلا هذه نم مظعأ

 هشطبةدش رك ذم نيئهؤملا هنايلوأءارج هناصس رك ذم هنانأ وأب مهقللأو مهب ذعبمل اونانولف

 كالذ مه وهو هشطب نم رش أ الف تالذك نا نمو ديعملا ء*ىدبملا وه هناف ”ىث هزصعنال هنأو
 ا عمو شاطللا ةادسل فوصوملا هنا“ وهف هيرو هدونو هيلا تان نأ رفشن دودولا روذغلا

 2 دودولاوهو هيلعلبقأو هيلا بان نم دودىذلا همعنب هدا .ءىلاددو:لا دودوالاروفغلا كلذ
 ىلع لدي ظفالانأ ىق_.ةضلاو بيبملا دودولا هه##ىف ىراخلالاق بولا ىأ ا_ضيأ
 وو موزالاب رخآالاو عض واأب ا_مهرحأف موأ أدود 3 هنالوال اداو هل وك ىلد ن مالا

 001 ا ل ا م زب ._0

 دودولا مسانا ٌرقافطاأامودودومصح ريف رنام.هشلاقوهنو.و مهم ةيايل وال يم لاب يملا
 ىلاهتبرلاو بمال نم جريدة كلذكو هبحالو ءاسأ نا رفغيدق لجرلا نفر وفغلابو مدح رلاب
 هيحأ هدف هيلاباتاذاو نيباوتلا بحهناق كلذ عم هبحنو هجحررو هيلا بااذا هدبعل رفغي
 نوظعلا ءايشالاهيلا فا ضيا هسفن ىلا شرعلا فاضأ» شرعلاوذ لاقمث ناكام هنمناكواو
 ةبانىل_ع لديلب هي هصاصصتخاو هناعس هنم هبرقو شرعلا ةمظع ىلع لدياذهو ةفيرشلا
 لال_-اوذ ةوقااوذ هلوقك هن ةماقلا هئاقص ودب هسفنىلا فيضباط صاصتخالاو برقلا
 ظحح هنم شرعلا ظح ناكواف كاذ راظنو ةج-رلاوذو كالااوذو ةزهلاوذ لاقبو مارك الاو
 وهو ديجلاب هسفنفصومث ضرالاوذو شرءلاوذ لاقيْنأ قرفال ناكل ةعباسلا ضرالا
 هريخ ةيكو هلامفأ ةعسو اهل ىقلملا ءاسصحامدعو اسهتعسو هلاك تافص ةرلكل نوضتملا
 ريصياما قولو ”ىثدحلا نم هلسيلف ةديج لاعفاالو لاكتافص هلسيل نمامأو هماودو
 فاصوالا نع لطعموهو اديجىلاهثو كراس برلان وكي فيكف كلامفأو هفاص واياد.
 د_هاىف دحلاو دي ربا لاعفلا دينا وهلب اريبك اولع نولطعملا لوقيا-# هللاىلاعت لاعفالاو
 أ تااقائديجلا ىلا ديجلا عسا نرقام نسحاو ريا لامفأ ةرثكو لامكلا فاصوأ ةرئكبرعلا
 رخآىف انل عرسشاكو ديحم ديجهلا تدبلالهأ مكيلع هتاكربو هللادج-ر ليلخلاتيبل ةكالملا
 لوقن نأ لاد_ةءالادنء ةمكرلارخآىف عرمشو ديم دج هنأب ىلاءأ برلا ىلع ىئذننا ةالصلا
 بيلا ددحلا» ديجللا ديلا هل قالطالا ىل_ه دجملاو دهلا» رلاو ءانثلا لهأ دهاكلو امر
 || مارك الاو لالاوذ ىنغلا رداقلا عساولا مبظملا د_.يىلاو لامكلا تافص عج قصسملا

 هناضس وهف اد_جم هشرع ناك اذاو هتاضس هشرعل ةفص وهف رعسكلاب د_يجلا أرق نمو
 / مث ديم ىلمللا تانفص ىف عع للاقو سا :لا ضعإ :ءارقلاءذه لك.ثتسادقو د لاي قححأ

 ) اهجرخ (
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 وو جا اان اسس اداب ل طل اطل لا لالا هسا نام

 ةعاضب ةلئنم اذ_هو كيرا ةفص نوكينأ اماو زاوملا ىلءاما نيوجولا دحأ ىلع اهج رخ
 أ هؤص وف َن_مظعلاب هفصوو دهلاريظنوهو مركلاب هش صفصو هناضس هللا نأ لئاقلا اذه

 أ| هتدسا تالذب فصوي نأ تاقولخلا قحأ وهلب مركلاو ة_هظعلاب هذصول قباط» هناصس
 ءاسهبو نسملا تافصاهمججاو هلججأو تاقوللا ىف ”ىثلكعموأ هناف ءرظنم ءاهبو هنسحو
 مدد#غو هللا الا هرظن٠ءاهبوهئسدحو هتمظع ردق ردّدلالو تاذلاو ةمارلاو ردقلا واعو رظاملا

 نيبىذلا ىمركلاوف عيسانوضرالاوع_بسلا تاوعتلأاو هعدبمو هقلاخ د نم دافتسم
 تاومملا سابع نءالاق ةالفلا ىف ةقلخلا كالثك هيف ىمركلاو ةالف ض رأىف ةاتلم ةقلع هيدي

 ميظد وهن هن ًاماذهو اد. نوكيالف .كف سرت ىف ناعج م هارد ةميسكش رعلاىف عبسلا

 جورو ديدش فاكت# كيراةةص هنا وأ زاوألايلا هر فاك اذه ف اكن :امأو 17 ,# م رك

 | اهدحأ رومأ ىلع لبلد ديريالل لامف هلوقو كلذى لا ةجاح ريغ نم ةغللاىف فولأملا نع |
 ءانمااو حدملاض رع ىف تالذ قاس هنا كلذكلزيملهنا ىناثلا هتئيشمو هتدارابلءفي هتاه “هلا

 || تاتوالا نهتةوقلامكلا اذهل امدامز وكب نأ زوجالف هناصس هلاك نم تاذْنأو هسفن ىلع
 مل هلالجتوءذو هلك فاصوأ نمناكامو نورك ذئالفأ قا ال نك ىقاض نغأ ىلاهتلاقدقو
 دب رياأك لعتيىا ةمام ةلوص ومامناف هل_هف اًئيشداراذا هن أثلاثلا نكي نأدعب اثثداح نكي

 رخآآ نأثاها كنتف دبعلا ل مشب ةئلماملا هلارااماو هل_ءش ةقلعتملا هتدارا ىف اذ_هوهلمفي نأ

 هديري ىتح هداراناو لمعفلادج و: ملالعافهلعجو هئيعبنا هسفن نم دريمملو دبملا ل هفدارأن اف
 ةلئس»ىف اوطبخو ةيريخاوةيردقلا ىلع تءفخىتلا ةءكنلاىه هذه و العاق هلم نأ هسفن نم

 اسيلوالعاف براا هلم نأ ةداراو د.ءلا لمش نأ ةدارا نيتدارا انهْناف اهنع مهتلفذل ردقلا

 هلقا2 ناو .د,ءنيعينأ هسفننمدارأ ىتف سكع ريغ نم ىلوالاة ئاثلا نم مز ناو نيتءزالتم
 | الف لعقلا بابسأ هلاك نا هسفن نمديريالو هلعف ديريدقو هلعف دارأ دقف لعفلا باسبسأ
 ىلص ىبألا لوقىلا رظناف كياع لكشأو عضوملا اذه ,هف كبلع صاتعاناف لعفلا دجوي

 تنأواذه ند نوهأ كم تدرأ دق ةماقلا مون ديعلل هلوق 5 اك أح مو هلع هللا

 هةيفوتو هبلع هتناما هسفن نمد ريمهنالدارملا اذه عملو ائثيش ىف ك زشنالزأك بأ باصف
 هدا ارأ دةف هلعفامو هلمف هلعفينأ دارأ نذ نامزال:م هندا 5 و هاه هلمف نا عبارلا هل |

 || سماحخلا.دحو هللاالا دب :رياق لاف عاف ديرب الامل هفيدقو لعفتالام ديري هنا قولا فال |

 ىف لوقعملا وه اذهو هصخ ةدارا هل لمذ لك ناو لاءفالا بسح ةددمت» ةدارا تالا ظ

 ديريام لعفيو ماودلا ىلع ديري هلا ىلاعت هنأ شف ةدارالا نه سانلا هلقعي ىذلا وهو رطفلا

 ايئدلاءاعمىلا هلا لكل ني نأ دارأ اذاف هلعف زاج هئدارا هب قلعتي نأ دالك نأ سداسلا
 | نأو ءاشفيك مها ىلجتي نأو هداسبعل هسفن ىري ناوءاضقلا لصفلةمابقلاموب ”ىحي نأو |

 امناو ديريامل لامف هنا هلمف هيلع عننع مل هلا_فص ديريامءالذ ريغو ىهيلا كصخدلو ىهبطاخ

 ادر هدر نآكو هب ٠ قردصت:لا جو هنرب_خأ اذا هب قداصلا رابخا ىلع كلذ هةودص فاو

 وح هناصس هلدارا نكمأ اذا كلذك و لطاببلا نيع اذهو هسفن نع هيربخأ ىذلا هلامكل

 دقو سدقألا هلاك تاضتةم نم لعفلاو هدا رالا تناك و هلمذ نكمأ ءاشام تابثاو ءاشام |
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 ةردقإإ مئَدنملا ةرعلاب هام دؤرصو ىلد لص وتلا ند وه راصتءا ىلع زر وسلا هذه تاكا

 | هاجم م اهدادضأ نك هيرتثلاو لا_مكلا تافصل نوصنملا دجلاو ريظنلا مدعو ةوقلاو

 ْ لك ىلع هيداهشو هكلم ةعسو هانؤ لامك نوضنملا ضرالاو تا وعملا هكلم و هتيهااو

 / هممسو اهئايثرع هرمصي ةطاحاو اهئطاونو رومالا رهاوظ ىلع هءالطا موهعل نيضنملا ءرش

 | ةردقلاو ةزعلاو ةوقلا لاهكل .ىضتملا شطبلا ةدش هفصوو اهتامولمع هلعو اهناموعسمم
 ْ ةدامالاو ءأ دب الاب تاقواذلا ف هفرمصتو هناي وير ديحو _:] نىذتملا ةدامالاو هادي الاب هذرشو

 هدو لاك نوكنملا ةرفغملاب هزصوو ُىش اهم هيلع ىصمتسالف هيردقل هدا.هناو

 هن أبهفصوو مهلابحتمدابع ىلا ابيبح هنوكل نيَضملادودولابهفص و وهتجحرو هانعوهناسحاو

 قكودسل نأ ه ريغل يقل. ىذلاه صا هش ص نأو هآوس هردق ردا ىذلا شرمعلاوذ

 مركلاو نلاسحالاو دوألاو ىغااو كالملاو ةردهلاوزعلا ةعسأ نضنملا ددجلاب هؤفصوو هاد

 فاصوأ نم كالذ ريغو و: و هتا.شمو هنردقو ىلبعو هناي نئضنملا لد ردأم الاوف هلوكو

 ىلع لزنأ ىذلاهّلل دجلاف اهمهف نم ىفكت ندلا لوصأىف لقتسم باتك ةروسلا هذهف هلاك
 ظ رشا نع هت وقعو هلع رك د يح مث هدبع ىلع ناقرفلالزنىذلا كراثو باتكلا هدبع

 6م لمد اه لعأ مهأعق لعن نم ناو مهليبس كواس ند هدايمأ اريذحم هلسر بذكو 4

 الومهب طر. وهو هةضقق مىهلوك عم هن الاسرو مليح ود نوذكم مهنأب ةيادعأ ْنَم ربخأ

 لاق راشعا لك و هحو ّظ ند ة.او رداقوه نمو دةصبق قوه نم ىدام نع الح ءوسأ

 طرت وه نع رفك نم بأ اذه طريح مه ارو ند هللاو بيذكت ف اورفك نذلا لد

 مالك لك نم دما قحأ وهو د_.< هلأب همالك فصو مث هيلع رداق هتيصاني ذخآو ه

 اههنع هلا ىضر سابعنبا لاق ديجي هشموديي همالكو ديجلا وهف هلك د لاهل هب راكتملا ناك
 مده دقو ركمو ةناهكورعش نورفاكلا لوقباكوهسيل برلامالك نال مرك ديحم نآرق

 لوف حوا ىف هلوذو هن راكت نمل |يطعبال نآرقلا ريخ ةرثك و ريما ةريكو ةعسملا دهلأن ا

 هل نال هب لاخلا هنكمال نيطاس.شلاناىلا ةراشا هيفو حوال ةفص رخل ىلع هارقلا دكأ

 ناصقنلاو هيف ةدايزاا ىلع ناطءشلا ردقبنأ ظوف#م هسفنىفوهو هللا اولصينأ ظوفحم

 ظفحالا هلم فصوو نوظناط هلاناو رك ذلا انلزت نانا هلوقىف ل وفحم هنأب هنامضس هؤص وف

 ظفححو ليد.تلاو ناصقنااو ةدايزلا ند هطقحو هلم طفح هنارصس هللا ةروسلا هذهق

 ناصقنلاو ةدايزاا ند هف و رح ظف نم هلماقأو ليدمتلا نم هظافاأ طفح اك في رهلا هم هباعم

 ريبغتلاو في ركلا نم هيئاعم و
 ىذلا بقاثلا مهلا هنأبءرسسفدقو قراطلاو ءاعسلابهتاصس هماسقا كلذ نمو # لصف

 لششفلا دارأناف ل_حزوأ ايلا هنأب هسايع نمو نيمم محتال سنجلا هيدارلاو هؤوض بقثب
 || انهموجتو ءاعسلاب مسقأ هناصس هلا دو_صقملاو هيلع ل لدالف صيصخلا دارأناو مب
 لسيالاب ريظيهنال اةراط ,صلاىعمو هتيئاد_ىو ىلع ةلادلا هنايأ نم ةيآ اسهنم لكو هديضملا
 البل كانأ ام ءارفلالاق اليل هلهأ وأ سانلا قرطي ىذلا قراطلابهبشف سعشلاءوضب هلافتخا دعب
 || قورطلا برعلا ل_معئست اذ_هلو اراهن قراطلا نوكيال دربااو جاحزلا لاقو قراطوهف
 سك ل ا يال ل ل تل ل ل يا
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 ةمرلاوذ لاق اك اريثك لايم ةنصيف

 براغملاب مجايزثلاىدبأو + اهرك ذب امويه ىئتقرطالأ
 ريرك لاقو

 مالسإ ىعجراف ةرايزاا تةو * اذسولو بولقلا اص كتقرط
 فيطلاف فيضااك ههارك او هلوبة ىلع سانلا لزيإف ريرج فيطلا درنم لوأ لبق اذهلو

 رخآلا لاقو دربال اههالك فيضلاو
 بلط» تافا1لهمال كيلع + بنيزلءلارخآ نم تفرطالأ

 اهيلع ةظفملا ةماقاو اهب ءانتعالاو ةاسنالا سفناالاح انهه هيلع مسقملاو # لصف 9 |
 سفن نمامهلا هناصس مسفأت اهيصخ واهلاعأاهيلع ظفح نماهياعدص رادق لب ىدسك زيتملاهناو
 ظ فلتخاو رش وأ ري نو بسك ام ىدخ و اهل وو اهلع ظدحع 14 : لالا ند ظااح اهلعالا

 نوكتىهو الا ىئعم اهلعج ديدشتلاب اهأرق نف مهضعب اهففخو مهضعب اهددشف الف ءارقلا |

 الالك ناو هلوق لثم ةلقثملاوأ عضوملااذه لثم ةففْحل ا نادعب اههدحا نيعض وم ىف الا ىنعم
 ففخ نم ىسرافلا ىلء ونأ لاق تاعهامل للاب كدل اسود مسقلا بابىف ىناثلاو مهلاعأكير مهنيفويل |

 ةفيفحلااو ةيفا_:لنانيب ةقرافلاىه اه ربخىف ماللاو ةليقثلا نم ةفيذملاىه هدنع تناك
 ةفاث هدنع لا تناك ةدددم اهأ رقنمو ةلقثملاب قانياك مسقلا اهب اتي ىتاىهنا وة:دءازامو :

 ىئمملا لاق تاءفامل للاب كئد_ثن مهل وقىف ليلخلا نع هبوءيس لاقالا ىعم ىف الو ام نم

 نآرقلا ةقيرط ىلع هيدبم لاحم هدهاشيام داعملا ليلد ىلع ناسثالا هتاصس هنمث تامفالا '
 لالدتسالاوركفلارظن رظايلفىا يقلخمم ناسنالا رظْيلف لاقف أدبملاب داعملا ىلع لالدتسالا ىف ٠
 قفاد ءام نم هقلخ هنأ هناصس ربخا مثهئداعاىلع رداق ةفطن نم هقلخل وأ أدتا ىذلانازعبل |

 هلم مق و ىذلا قوفد_لاذف قفدنهو ىقفادو قوفدم وهف ءاملا تقفد لاثن ءالابص قفدلاو

 هنرسك ل وقنا هدناف هتقفد ل وةبلعافلالعفل عواطملا قف داو بورمضملاو روسكملاككالمف |

 ىلع وه ليقو ةمضار ةشيعو متاكرس مهل وةك لوعفم ىندعلعاف هلالرق قفادلاو رسسكناف

 هلا باوصلا وهو ليقو لعفاا ىلع نايرألا دري ملو تاذو قفدىذ ىأىلعفلا ىلعالبسنلا |

 || ماةنموه لعافلا مساناف قفدلا لعةوه ن وكينأ تالذ نم مزلبالو هباب ىلع لعافمسا |
 4 مأق اال تواأال هش ملزاو ثء.ملحرو راح ءأم لاقيه ريغوأ وه هأمف ءاوس لمفلاهب

 عموأ نءالضن مثالا نك دمأ ة-غاىق راكنم ريغ اذهو لعفلا ةهح ىلع ه.أأ بست توما نم

 اسهئاق ةيضرملب فصولا م نسحأ امفصولاف ةيضارلا ةثيعلاامأو اهصصقأو تاغالا
 ٠ غملبأ اذهو اماوضرو مهم تيصر ام كام اوض راك مع اهاضر ُكإاذ هش مشع ةقاللا ظ

 ةنهارلا ةعاسلاو رسضاخلا تّةولا نولوقي اوناكاذاو هلمأت» طقا ةيضرم اهنوك درت نم

 || اعفاد هوكي هلاص“ هيوذيضارةيشعو قفاد ءام اولوقي نا عنتي فيكف كلذالعفب ل ناو

 نها دلولاو اهردصنم ةدالقلا عضوهوهو ةأراابئارثو لجرلابلص سابع نا د 1 ا

 || هذهو هردصو هبلص نم جحرّضف ءردص ىهو هبئار'ثو لجرلا بلص ليقو اعبج نيئاسملا
 تلا تت تت 2222-0

 ل
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 مث مدلاو ثرفلا نيب نم صلاهلا نبالا هجارخا ريظن هناصس ىتلاملا ةردق ىلع ةلادلا هي ألا
 ةمايقلا مويهيلا همجر ىلع ىا رداقل ةعجرىلعهنا هلوَش داعملاو هيلع لدتسملا مالاركذ

 نافيعض نالوق اهيفو ذ, الا ىنممىف حتا وداذه هنأشاذه ءام نم هقلخ ىلع رداق وهاك
 درىلع كلا_صضلاوةمركع لوو ىتاثلاو رداقل ليلحالاىف ءاملادر ىلع دهاحم لوق امهدحأ
 بابشاا نمو با ثلاىلا ربكلا نم هنددر تشنا لئاق»لاق ثلا'لوقاهيفو بلصلا يف ءاسملا

 تارقلاةةيرط نمدويعملاوه هنااهدحأ هوجوالوالاوهباوصلا لوقلاودفطنلا ىلا ايصااىلا
 ليلحالا ىف ءاملادر ىلع ةردقلا نم بولطملا ىلع لدأ كلذ نا ىناثلا داعملا ىلع أدبملاب لالدت:ءالا نم

 هناصس مةبىتحدحأ ءركناالو دحاو عض وم ىف ريظن نآرقلا ىف ىنعملا اذهل تأب ملهنا ثلاثلا
 ناىاةمايقلا موي وهو رارسلاىل”مويهلوقوهو فرظلاب لعفلادةهلا عبارلا هيلع ليادلا
 هلوىف ريهطلا وه همج ريف ريهضلانا سماخلا موءلا كاذيف اح هللا هعجر ىلع رداقدللا
 نيعت ىتح ليلحالل ركذالهنا سداسلا ءامللال امطق ناسذ الا اذهو رمصانالو ةوق رم كاف
 نيبو هيب قرف نكي ملهيف بص ىذلا جرفلاىلا هعج ر ىلع لئا لاقولف هلا مج راانوك

 ريغهنم هدو رخدمب بلصلاوأ ليلحالاىلا ءاسااد رنا عباسلا هند ىلوأن كي ملولوقلا اذه
 هرج ملوه نكلو ىلا عت برا ارودقم ناك ناو ةردقلاهب ترج داتعم ىمأ وهالو فو رعم

 "لدتسال و برلا هر رقنال اذهلثهو اناا وأا.ةثه فس انلا ماكتامم وهالو ةداعلاه رع مل و

 دوحوو مف و دقاما ديالو عمقا و صأ ىلع لدتسيا كا هئاضحوهو هب ركشم ىلءهئينو هيلق

 ىوسنْفاىلع نب رداقىلب هءاظع عم نا نأ ناسنالا بس ىلاعت لاقدقذ لة ناف عقيسوأ
 نأ مج رالاوهوىناثلاو اذه اههدحأ نالوق اهيفاسبا ءذهليقريعبلا فذك هلمحتنأ هنا
 ىلاناسنالا عد هناصسهنأ نماثلابا يلا ىف ىللا اهقرفامدعب تناك ايا وئداما هلاث ةيوسن

 هقلاح ردد م رب م وهوا ربدخأاع هيبدكك.7 ند هرظن ءهدريدا هنم ىناخ اوف رظنلا

 ل ه_:م ىقاخ اعف رظءاىلا هوعدب ىدح#ل هتقراتمدعبهل_لحاىف ءالادر ىلع

 ليلحالا ف ءاهادرو هقلخ أدبميف رظنلانيب طابت راالهنا عساتلا ءاملا درناكها ةدعص هنم

 فال_ع رخآآلا ناكما ىلع اليلد ا.ه دعا لل_هج ىتح أمهئدي مزالنالو هجورخ دب

 ءأشنلاو ىلوالا ةأشنلاوىناسثلا ىت-املاو لوالا قلختاو داعملاو أدبملا نيب ىذلا طادرالا
 هءوقو نمو رخآلا ناكما امه دحا ناكما نم مزليو ةديدع هوجو نم طابنرا هناف ةيئاثلا
 لكزا هلوشب هبن هناص# هنارشاعلا رخآلا ىلعامهدحاب لالدتسالا نسصف رخآآلا عوقو دع
 "يبث هنم ميضب الف ديه و هلم هلع ظفصت نم هلع لكو دق هنا ىلع ظفاح اهيلعالا سفن

 هيلع ىصحاو ظفح ىذلا لمعلا ىلع هئازلل هثعب ىلع رداقل هعجر ىلد هلا لوب هبنمث

 موي هلوشاذه ىلع هبنو هيلعءازملا هتياهتوهيلع ظوف# ءودبف هتباهثو هلعأدبم نأشرك ذه

 هنطاب كلل رهظيل هن ربتخ اذا *ىمثلا تولب و ودّتو رهظن لئاقم لاقو ربت ىأ رثارسلا لب
 هلل هنطابو هرهاظ يف هدبعنيبو هنبي ىتلاهللا رئارسسىهو ةريرس عج رارسلا وهنم ىؤخامو

 اهرشنم اه ريش رهظي ىتح مويلا كلذ ربتضف رئارسلانم هعئارمشو ربارمسلا نم نايالاف
 مويدللا ىدب امهنعهللا ضرر نبا هلا دبع لاق هل نكي ملاممهلل ناكاموو اهميضعم نم اهاد ومو !آ
 س17 سس ا تس 232جم
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 راهظاو اهراهظارارسلا رس ىئعملاو اهف انيشسو هو>ولاق انيز نوكيف رسم لك ةهايقلا ظ

 لامالا ناوهو ةفيطلرسملابلاجالا نع ريبهتلا فو مذلاودحلاو باقعلاوباوثلا نماهتايضنق» |
 كهصحو ى ء هارب رسم و لانو اًااص هلع ناك ةااص هلق رب مم تناك نع ةهءطابلا رارعسلا جات

 هلروصب رائءاأل هل رد رعمأ مدان هلع ناك ةدسأو هن رد سدي تناك ندو ءام> و انارمثاو اروت

 هلعوه اما ايادلا ىف هيلع ودبي ىذلا ناكناو انيشو ةلظواداوس ههجو ىلع هتريرسودو
 رعاثلالاق اسوهاروهظااو م 245 لوكيو 5 ةمايقلامويف هن رب سال

 ه رم هقخ غرف ةوفوا هنود أعقد نااماف ةددق عقواذا د.مااناآف سصالاوهو حجب راخ ند

 نوه كيانم هالو مهسفنأريصن َنوءيط: سال هناك هل وو 0 ريظنو هق>-ى مودعم اههزلكو

 رطملاب اهعجرو ءاعتلاب مسقاف عدصصلا تاذ ضرالاو عجرلا تاذ ءاتل اب هناصص مسقأ مث

 ممجرلا قضءاوبأ لاقوم قه عجر 3 رطملاب ىدمءارفلالاَق تادنلاب اهعدصو ضرالاو

 هب عج رثمث رطملاب ديت امهنع هللا ىض ر سابع با لاقييشااذك و رركتي و عج ربو ”ىمحص هلال رطملا
 اهتوج نمن وكي ىذلا ريخنا ءاطعا وه ءاعسلا مهر ول ثغلا هج ويلعانهنأ قة ضلاو ماطلكىف |
 ءامملا لبق م هلك ريكناو يم دع لمع ةيطقل ىلا امجرهءجر'نامزالاوو مم ىلد لاح دءيالاح ظ

 عدصإ هتاباَق» هلم ريسفن نسحو هب عج رلارمس رطملا نا ءلابد وهما ريل ا رهظا ناكاملو 2

 هاعحلاب هنا“ مسا اهقشي اهقشي ىا ضرألا عصب تامنااي عدصلارمسفو تأ ماا نع ضرالا

 هتديوبر ىلع ةلادلا ىلاعت هللا تايآ نمذيأ كالد نم . لكو تام هناا تاذ ضرالاو رطملا تاذ

 ةروسلا لواقمع مق ايلزهلابوهاعو ل اقدم نآرقلا نوك ىلع سف

 لطاسلاو 0 نيب لصفي ىدااوه لصفلا لوقااو هداءهو هيد.م ىف ناسنالا 1

 دارملا هدنع لصفني ىذلا لصفلا بصم و هيفا وةلتخا اعف سانلا نيبلصفيواذه نم اذه اريهف

 لصف هم ودارملا ىعملا سفن هم الاكي باص اذا رااباصأو لمصفلا باصالاة ياكم ريغ نمر و

 هذه نعضتيالص» نآرقلا نوكف لاج-الادض ىنعملا ناين لصألا لوقلاف اضِيأو باطملاا

 ىذلا وه لزهلا ناك اذو لزولاب سيل ادجو لطابلاب سيلاةح هنوك نيكتيو اهلك ىتاعملا
 نو-ايحو نو:ذكملادبكي اءاو لزولاو لصفلا نيبلباق بءالاو ل_طابلاوهو هلذ_ةيقح ال

 دوكسهو هدابعو هلوسروهنيدز وديكب اك مهديكي هللاو ةل هنود ريالومدران ودداو

 "9 لاقأك ةرغ ىل- م هذخأب ىح مه.الءالاو نولعبالث. م نم مهجاردتسا هناهس

 هلا هناسحاو ةماركا , رهظإ هريغ ديكينأ دارأ اذا نا نالاف نيتم ىد.ىكنا مهل ىلعأو .أ
 ناك هنيدو هنأ. ءاوأب هللا ءادعأ ثلذ لمف اذاف كواملا لعفب ام هذخأف هيلا شطب ىت>

 مهذخأ و وأ اءعاوح رفاذا تح مج ردت :سل وهو م ء.ءأعد و م4: .طممأ هيأ مج فالانسح مهلدهللادب ديك |

 ىذلاوهىلاعت برلاو مهل لتس ال والب لاق ه رظنأ ىأ أد ؛ور بلوم نيرفاكاا ليف لاقمل 4 م

 ال. 1و م44 رظ دا ه٠ ىلع وأ ىهأ د: .دوأاو 0 ةهج ىلع ل وس رأإ باطما حجيرخاقاو م نليع

 4ه يق'راو هلهمأو هلخ ىأ اديزاديوروح مسمالا اهي ب صصتسا لمت مسا نوكيرهمالكف هيرو ْ

 2001 اامااااتخالللاااااااباااطاالة0ة0040___ا



 أ بفرض وح ديز لاسهدا ىأ ديز ديورو_ل لومفملا ىلا ةاضم ارديسم نوكينا ىتاثلا
 هعض برعلا لوقت اديور اوراس كلو و ابوصنم انتم نوكي نا ثلاسألا باقرلا

 ليدالاب مسو هيلع هللا ىلص ىنلاجورخىف ةشنام ثيد_ح ىفو ادبور انعضو ىأ اديور
 ناسهجو هجولا اذهىف زوميو اديورباسبلا فاجاو اديور جرضف عبقبلا ىلا اهدنع نم
 دولا نبعث ت ومعاملات رهظانأف فوذحت ردصمل ادع نوكيناىقااوالاحن وكي نأ اهغروحأ

 لعأ هللاو ثلاثلا عونلا اذه نموه ةيالاءذه فديورو ىناثلا
 ءايشأةثالثب مسفأف ىتسنا اذا رمقلاو ىسوامو ليالاو ىقفشلاب هماسقا كلذ نمو# لصف ©
 ةرخ الا ءاشعلا ةالمص تقو ىلا سلا ب ورغدعب رجل اذ غلا ىف وهو تفشل اه دح أ ليالاةقلعتم
 لصأو ءاملاىف ةرجلا يقفشلا ,ه ريغو جاجزلاو ثيالاو ءارفلا لاق عرششلا ىفوه كلذكو
 ةقرااوهوةةئشاا هنو هتقرا هلكاغال ىقفش“ىثهنمو 'ىنلاةقرا فرااعوضوم
 ناك اذباو اهئرهو سهلا ءوض ةيش ىقنشلانولوقي دغللا لهأو هل قراذا هيلع ىقفشأو
 تناك امل ةرخلاناف ةرجلاوه هتبوسغب :رخ“ الا ءاشمااتقو لخدي ىذلا فشلا نأ ميكا
 سمشلا تد_هب ةر_هلا تبهذ اذاف برغملا تقولاد-> اهؤاشن لعج سمشلا ءوض يَ

 بح يصب يحسب ببسي

 نوكيو هثبا لوطب هنثو دستع هلاف ضايبلا امأو ءاشعلا تو ل_خدف ىتفالا ن-ع

 ىف ةشاا لاق هنأ اههنع هللا ىضر رع نبا نع حم اذهاو ىتنالا نع سمشلا دعب عمم ال-كأح

 لاق كلذكو ءارفلا هاكح رجحا ناك اذا ىتفشلاهن أكغو_بصم بوث' لو_ةنبرعلاو ةرجلا
 نوكي ىذاا وه لئاق» لاق كلذ 5و برسغملا ىف نوك: ىتلاة رجلا فشلا ىلكلا ظ

 لة اذ_هو راسهنلاةيقيوه ةمركع لاقو ةْلَظلا ل_م ىقفالا ىف سعملا بورغ دسعب
 راهذلا 75 د_ها# لاقو راسهناا ةيآىه ىتلاس_ءثلا هءوض ةسيقب ةرجخلا كلئناهب ديرينا

 مزالب سيل اذهو راهنلا هلا نظ ىققسوامو للاب هلق ءارام هنأكو ادد فم اذهودلك ظ

 ةباءاو_ىو هذ امو ل_دالاو عججو ىود>و مضاموىأ ىق_.وامو ليالاب هه ىناثلا
 لالا لابقاو ةيآوهو راهنلا رابدا نعضتي ىقفشلاو ىرخأ ةيادئاستاوةيارمتلاو ىرخأ

 || هبا راهثلارابدق قاحلا ملاصمل نام اعتي رخآلا هفلخر بدأ اذا اذه ناف ىرخأ ةيآ وهو
 أ| يآ ليالاو ةيآنن ىمالا نيضتم وهىذلا ىتةشلاويارخ الاسهدحأ بةعتوتبآليللالابقاو
 هذخا مث ذآ ارون ءؤالئماوهو هقاسناو ةنآ ةليل لك هديازتو ةبآ لال-هلاو ةدآ ءهاوحامو

 اذهاو هلاك تافصب رمال ةمزلتسم هتييونر ىل-ع ةلاد تايآ اهلاثماو هذهو ةبآ صقنلا ىف
 لايقااذه مهلا ثيدالا ىفو برغلا: المصب ىلاعت ب رلارك ذ راهنلا رابداو لبللا لابقا دنع عرمش

 ريل :ال_دصب هللا رك ذعر امكناواص روضحو كنامد تاوصأو كراهذ رابداو كلإل

 فلا و ريدأذالدللاو هلوقك نيت ةولانيذهب هئاضس متي اذهلو راهنلا لابقاو ىلبالا رابدا دنع
 سفن اذا مجبصلا و سءسع اذالبالاب هماسقا ريظنو ىقفشلاب هماسقا لباةيوهو رسفمأ اذا

 اههرايداو راهثلاو ليلا لابقا ىفرط نم دحاو لكدنع ثدي ىلاعنو كرا برلاناك املو |

 حاورالارمثنيو لبالا لابقا دنع ةماطيشلا حاورالارسشفيف ءاشام هقلخ نمشدبو هند كأم
 نينكولا نيذه ىف هناه”عرسش هرثا ىلاعلا ىف راشنن الا اذه ثدصف راهنلا لابقادنع ةيئاسنإلا

 يع

 ( نيناه (
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 مارصادنعو نينبقاعتملا نيتبآآلا نيتاهدنع هرك ذ نم كلذ ىفام عم نينوظعلا نيتالصلا نيئاه
 كلذدنع ناودملا لاقتلاو فالتخالاو داضتلا ند احه:دبام عم اهب ىرخالالاصتاو اهثادحا

 ةلياو موي لكةقيلغلا دوهشم ىموي داعمو أدبمكاذو مكحىلا مكح نمو لاح ىلا لاح نم
 ىقلخلا هللا ادم فيك اوريملوأ داعم وأد بمىف ملاعلانامزو داعمو أادبمىف تابنلا ونا و.ماف
 ريس هللا ىلع تلذ نأ هددعب مث
 مسقلا نه وكينازوجيو مسقلاباوج هنا رهاظاا ىقبط نء اةقبطنبك رئاهلوقو # لصف ©

 نه |يصغبو عملا ءابلا مضب نبكزال ”ىرقو فن اتسم هدءبأمو نيكرتلو هءاوج فوذحلا

 ةصاخمسو هيلعدللا ىلص ىنلا وهليقو ناسنالااهيأ نيكرتل ىنا ناسناللهدنع باطما اهكف

 باطملاف اهعذ نمو ىتبط نءاقبط ءاعملا نيكرتل ىأ ةبيغلل اهنكلو باطخأ ءايلاتسياليقو |
 || ىتاا اهئالاح نه لاح دءبالاح ءاىسلا نبك رثل ىنعملا لاق ءاعسلل ةيانكلا لمس نذ الا سيا ةعامسلا
 || ةرم ناهدلاكو ةرم للك اهنوكو ىطلاو راطفنالاو قاةشنالا نم ىللاعت هللااوفصو

 !| ىلعلدوهنع هللاىضر دوءسن هللادبعلوقاذهو اهتالاح نم تاذ ريغو اهصفتواهئارومو

 أ باطملاا لاق نمو ملاءلا ري_غتو داعملا ىلع ام-# نوكيد اذهىلعو رمتلاو يقفشلا رك ذ ءاعسلا
 | كد _هصي ثرح ىلا ىهتال ىتح ءامسدعب ءاععم نيكرتل ناعم ثآلثهلف م_سو هيلع هللا ىلص ىنال

 |( لاقياذهلو ىقبط ءامسلاواولاق ىعشلاو قورس:لوةودهاجةياورىف سابع نبا لوقاذه هللا |

 | ةبترو ةلزنم دعب ةلزثمو ةجرددعب ةجرد ندعصتا ىتاثلا ىئعملاو قاسبطلا عبسلا تاوعدلأ
 1 نم لاح دءب الا نيك رم -) ثلاثلا ىعملاو هللأ نم يئارلاو برقلا لو ىلا ىهتلن ىتح هم ردعب ئ

 || هرصنو داهإاو ةرسملا م لسودهيلع هللاىلص هلوسر اهيف هللال هن ىتلا ةفلت4الاوحالا |
 ظ نأ ىلا اهيف لقت ىلا اهنالاح نم كاذ ريغو هرقفو هانغو ةراثهيلع ودعلاةلداو هودع ىو ظ

 [| الاح ناسنالا ل_ةنثوهو دحاو ىئعملاف سانلاةلجوأ ناسنالل باطما لاق نم و هاياهغلب ام غلب
 (| قايطالا نم نذ_ه نيب مكف رائلاوا ةنأإلا نم هرقتسم ىلا ةفطت هنوك ني نم لاح دعب

 هللا ىذر ساس.ءنا لاق اذ_هىل_ء رودتاهلك نرسسفملا لاو_ةاو ئاسنالل لاو_>الاو

 |١ ةفطنلا نم لاحدعب الاح ناسنالا اها نيك رتل ل قو لاحدعب الاح رومآلا نريصتلامهنع

 نيب ري تلا قط هبوكر مث راد_لا ءذهىلا هٍصورخ ىلا ايح هنوكىلا ةغضملا ىلا َدَملعلا ىلا
 || ىقبطمث دشالا ىقبط هبوكرمت غولبلا قيطوهو رخآ اًمبط ثاذدعإ هبوكرمثهرمضيو هعفنبام |

 لاوحالاهذه ءاننأىف هبوكرو خزربلاىف دعبام ىتبط هنوكرمث مرهلا ىقبط مث ةخوضشلا |

 دابءلااهلعي ىتلا هقابطأرخآ تلذفرارقلا رادىلا لاحدعب الاح اهيف لقتفي لازبال ةديدع اقابطا

 هبشا سانلاب ىئءملا لاو مضلا ةءارق ةديبعوبا راتخاو ءاشيام كلك دعب هناصس هللا لعفي مث |

 || اهدميرك ذمث هلاعثو هئيعب هباتك ىفؤينم ةيآالا لبق رك ذهلاف ملسو هيلع هللا لص ىينلابهنم
 اولا نيرسفملا يك ١ لوفاذهوىدحاولالاةيؤبطدعب اقبط مه وكرك لف نونمؤدال مهلاخهلوق

 || ةرخ الاف نوكدلديز ناو ريبج نيديعس لاق ىمادعبا ماو لن مدءبال نه و لاح دعب الاح نبك رتل
 ةد.,ءوبالاقو ةدشدعب ةدّش ءاطعلاةو ءانذلادعب ءارقنو رقفلادعب ءاينغان ريصنل و ىلو الا دعب ظ

 | همسقملا اذه تلم ًأتاذاتناو لسرلا ىلع فالاتخالاو بيذكتلا ىف مكملبق ناكنم ةنسنبكرتلا |
 نا ا 222222222222222
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 ١ هفيرمصتوملاعلا هناصت# هللا ري. غلو ةموبرلا ىلع ةلادلا تايآلا مظعا نم هتدجو هيلو ممقلا و

 ا هلردم لءاف ريغ نم هسفنب نوكحج, نا لا# اذهو لاح ىلا لاح نمهابا هلقنودارا فيك هل

 قدصوهفدصو هلاك تافصو هلرح وأو هدنيونرىلع ةلدالا مظع أنه هيلعوهل مسقلاف هاوس

 ' روهظ دعب نه وامل ند ىلع اراكنا نونءؤبا مهلا هل وش كاذ بدع اذهلو داعملا ىلعو هلسر

 لهشلا نآرقل ,هدوصمو ,هعوضخ مدع مهيلع ركناوما راتسامتأ اهلوادلةمزاتسملا تابآلاءذه
 ةرايع فرسثأ ةرايعلاو نعم ف رمشا ىئعملاو اهزجوأواهلزجاواهندنأو ةرايع محدفأب كلذ ىلو

 ادانعوادوسج قلاب نوفدصبالونو ذكي ارفك يذلا لب ةحاصنلا ونايبلا ةياغب قا ةيأف
 نزاصف هبوءمج امو ,هلامعأ ند هنورسساموهنو كيو ,هرودص ىف نورعكل ع لعأ هللاو

 نون# ريغرجا مهلف تاحلاصلا اوامتو | ونهآ نذلا الا هلدعو هلع هيلع
 سءسعاذا لبقاو سن كلا راوجلا سنخلاب مسقاالف هنا هلوق كلذ نمو # ل_صن

 اهيوّطو اهنابرحو اهعوأط نم هن الثلا اهلاودا ف موحلاب هنا“ مسا سفتتاذا مملاو

 ىلا لوقهنمو هيرديعلا رك ذي نيدح ةسأو آو هضارعن ال اسانح تاط.شلا ىق” هند و ءافتحالاو

 اذا ةأرملا تسكت هنم وهني ىف ىاهسانكىف لخادلا وهو سناك عجج سنكلا وتس افةريره
 أ ةيشاغك ةيراج عجج ى راوللاو اهسانك !ىلات وأ اذا ءايظلاتسنكهنمو اهحدوه قف تاخد

 1 لئاقم لوفاذهول .ةابرهظنو راهزلاب سنك موديلا هنع هللاىذطر بااط ىلا نا ىلع لاةشاوغو

 ش اهبورغ تفوىفسنكتو ىرتالو يكف راهنلاب سن بك اوكلا اولاقره ريغو ةداتقو ءاطمو

 و

 رخآ لوةهيفواهل راهثلا ءافخاي هنع ىراوتتو رمصبلا نعرخ أ لوقلا اذه ىلع سن ئعمو
 اهسفن ةكروحو اهلعش ةكرح نيتك رحاهل نق ةيقرمشنا اهتكرح ىهواهعوح راهسون:خناوهو

 اذه ود رايسلا ىه وبك ا وكلا نم عون مس وهفاذه ىلع وةعجأ ر اهسفنب اه: رح اهس ونذنق ْ
 اههضاو» ىف بيغاةاوييذ«تقواهؤافتخااهسونكواهسونخ ناوهو ثااثلوق هيفوءارفلال وق
 نايرج لاحو ءافتخالاحور و_هوظ لاح مو ناك ااوجاجزلا لوقاذهو اهيف بيفنىنلا
 ١ ءاذ:حالا وه س ونأخا ن الاه ر وهظ لاح اوس ون هن واهلك اهلا وح ىف اهيهناصسمسقأ ب ورغلاحو

 أ اهسونخواكيرصاهبو رغواهتابرج هناص“رك ذف,سنخ دق هناايفتملازبال/لاقيالور وهظلادعب
 أ اهئايرج لوا عولطلاف عولطلاءؤدبم ىذلا ا-هنايرج اهعولط ركذ نهىؤتك او اهروهظو
 هتيبور لئالدو هناي نم كلذواه ءافتخاو اهئايرجو اهيورغو اهعولط مسقلا نهضتق
 لاوحالا ءذهنا اهدحا هوجول رهاظل اب شحولارشو ءاسبظلاب اهرمسفنم لوق سيلو
 أ :ر_هاشلاب هةرعمىف ضرالا ل_هأ كارتشا ىتاثلاةربع وديآ مظعأ ةرايسلا بك اوكلاىف
 ةرهاظ لازثاللب اقلطم نايعلا نع اهيف ىف: 4 ةلاح اهل تسيل ءابظلاو رقبلا نا ثلاثلا نايعلاو
 ىدحاولا لات ءافتخالا نماهسونخ سيلا ولاق تاذب ةيأآلا اورسف نيذلا ا عبارلا تاولفلا ىف
 سذخ ىوفولأ ءاسبظلاو رقبلاو ةبصقلا رمصقو ةئرالا رخأتوهوفنالاف سنملا نموه
 ءاسللا تدعدنمو سذخأ ىظلاو ءاسنخ ةرقبلاو

 يسيل مس ممم مص تطل

 ىفخرمأ اذ_هنا مولعمو اهفنأ سنحلا
 2 2 مهيووسس سرسور عب اووتسل ل ودود مزجت

 ةتيصتلا ل ال ويحمي جاما ل يصل هع
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 ةيلج ةرهاظالا نوكتال اهبرسقي ىتلا ب رلاتانآو هنوفرعبال سانلا شك أو لمأ: ىلا جانحي ||
 لادتءالاو ءاوتسالا نم ظعأب ءابظلاو ةرقبلا فنأ ىف سنها س يلو يفئالذلا اهتفرعم فك شب
 ريطلال وخد نم ,ظعأب سيل اهتنك | ىفاهسونكن ا سماخلا رهظأهيف ديآآلاف مدآنا فنأف ْ
 ناكوا هلا سداسلا سقلل نيعآىتح هنم رهظأالو هيفئوأي ىذلاهتيبىف تاناويلا رئاسو ||
 ةرش عج هدب راواو رج-و رجأك وهف سذخأ عوج هنال نيكستلاب سنحلا لاقل ىلا امج |

 نوكينأ لاص“اددشتلاب لعف ىلع هعجج ءاجالف رجو ءارممع اضياءالمف نزو ىلع ن اكل ءاسنخ ||
 مو-صو متاصو دهُشو دهاشك ساحل اعج نوكينانيعتو رقبلاو ءابظلا نم دحاول امج

 اذه سياو نالزغااو رقبلاب ىلاعت برلاماسقا نيبلاب سبا هنا عباسلا اهراطنو موقو متاقو
 مسقأ سوفنلاب مسقأ اه هنأ م ءالاعأب سنج لكم هناصس مسقياماو هندامالو نآرقلا فرع
 مسقا او نآرقلاوهوهلجأو هفرسثأب مسقأ همالكب مسقأا او ةيئاستالا سفنلاىهو اهالعأب
 هفرشأب مسفا نامزلابمسقأ فو اهموجو اهركو اهسعثو ءاعسلاىهو اهنرسثأب ميقأ تاي واعأاب
 مسقاالف هلوقك م ومملاىف هجردا كالذ ريغب ممش نا هناحس دارأاذاو سثعلا ىلاءالاوهو

 م«و هيلع هللاىلص هللالوسر ةءارتىف ىثنالاو رك ذلاو هلوقو نورصبمالامو نورمدباع
 ىقثاللاب سيمالاو موكل ا اهنا ىلع لدي ميعلا و ليدالاب مسقلانا يَفانا نماثلا ثالذ وو

 موصاااهنا ىل_ع ىصءاوا مجحا اذهبو دحا ومسف ىف جملا و لدالاو نالزغااو رقيلان ارا

 رك ذوهنيل هلاصم كلذداراواهنا عماتلا شحولارك ل هنم موصلارك نب ىترلأ اذه لاق
 انهو مال_ءالاك رحلاىف راومجلا هنايانمو لاق نفسلا ىراولاب داراام هنا اي هيلع لديام
 هوجولانءموكلا اهناىلع لديامهيفوءابظااو رقبلا اهنا ىلع لدي ام قايسااىفالو ظذالا ىف سيل
 موجرو نيكلاسلل ةيادهىهىتلا موصلا نيب ىذلا طائرالانارسثاعلا اه ريغو اهان رك ذا
 تاهشل ضءادو بوأقالةذءزو نيملاعلل ىده وه ىلا نارةلاوهو هيلع مسقملانيب و نيطا.ثلل

 ملءاهللاو نآرقلاو ءابظلاو رقبلا نيب ىكذلا طايئرالا نم مظعا ناطيشلا

 سعءسع ناىلءنوٌركالاف هرايداما 4تبيقاىه ل هلدالا ةسعسعىف فلتخاو © ل_صف ©

 ودو همالظب لبقا نسل !لاقو هءاعصاو سايعئاو ىلع لوف اذه رداو بهذو ىلو ىئمم

 راهنلا لابقاو ليلا لابقاب ىلاعت و هناصس للا ممسقا لاق لابقالا مح رزق دهام نعنيتياو رلاىدحا
 رامااو ىّمغِي اذالدللاب هللا مسقأ اذهل واولاق سءسع اذا لءللباقم سفنن اذا ميصلا و هلو

 هؤدبم وهذا حصلا سفنن ريظن راهنلا ىلحتو هتسعسع ريظذ ليألا نايشغفا ولاة ىصخلابو ىلتاذا
 مسسقأفرفسأ اذا مجصلا وربدأ ذا لالا ورهتلاو الك ىلاعت هلو مهتحا هرايداهنا جر نم وهل وأو

 نوكينأ نيسحالاو اولاق ميرصلا سفن ولالا ةسعسع ريظن ثاذو مبصلا رافساو ليالارابداب
 فال ةربعلاو ةلالدلا ىف مظعاا ذوف لصف ريغ نم هبيقع هناذ راهنلا لابقاو لدالامارسصناب مسقلا
 ةي الان اليوط انمزامهنب نالو امهب نآرقلاىف مسقلا فرعي مهتاف راهنلا لابقاو ىلبل'لابقا

 هرابداو اذه فعض ةلاح هناصس ركذف غلبا لصف ريغب هسقع رخآالا ئحمو اذه مارمصنا ىف
 رداو لالا بره سفنت ا_ككف هسفاتب ليلا ةلظ درطي هلابقاو هسفنتوا ذه ةوق ةلاحو

 | لل_ءأهللاو لوقلاوه اذهو هيديْنسد |
 سمسا سس حت سس م ا صصص جوجو
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 انههوهومرك لوسر لوفهناربخأو نأ رةلاوهوةراع مسقلاهلاصسرك ذ ذم # لص ج2(

 ىله دمت وهف ةقااىف م ركلا وءرلااما وه هتيعباع ثالذدمب هتفص رك ذهلأل اعطق ليربج

 صاش لوَس وهأمو لاق ل هلوةهناهنادعأ نم هم 2ز ند لوةنوكنا هدعإ ين 40 ملس و هيلع هللا

 ىرشبأاىلاوةران ىكاملا لوسرلا ىلا هفاض نورك كنام اليلق نهاك لوسالو نوئمؤن اماليلق

 تضفانن الاو هدنم نمءاشنا ةداضالا خبلبب ةفاضا نيلوسرلا نم دحاو لكيلا هتفاضاوةراث

 مميمصاذهو هلسرأ نم مالك غلب ىذلا وهل وسرلاناف ثالذ ىلع لدي لوسرلاظفلو نائبسناا
 اغلبمهلو5 وهف هللا نع هفاءامهتم لك نأ د! وه.لع هللا ىلص ادهتو لب ريح لس رانم مالك هنا

 ىفاقح همالك وهو نآرقلاب اماكنم لان وكي نا ركنا نم ةحارالف اقحدب ىلكتىذلاهللالوفو
 نيمركلا نيلوسرا# سيل هناو ىلاعتبرلا مالك هنوكىلعةلدالا رهظا نما لب نيني الا نيئاه
 ىكاملاهوسرفصوولب ؛ ربج نم دمع“ لو هيلع هلل ىلص دن وهلا ن :دةمعت ل ؛ربجأ غبلب ءاتلا الا هزم

 تافص سه هذهفنيهأتاوءداىف عاطمىلاءت ب رلادنع نيكم ىوق ميلك هنأب ةروسلاهذهىف

 كيهانن نيماعلا بر نم لي ربج ع اعمولي ربج نمدهت عامسهناو نارقلا ةئس ذيك زن نوكتت

 , هل ءاح ىذلالوسرلان وك ىل وآلا ةفصلا هتيك زثهسفاب هناض# هللا لوق ةلالحواولع د:ساااذهب

 ثيرخ ناط.شلا ناف ناط.ش هاج ىذلانا هؤادعال و ةباكسإلاورك لود: .اه هللا ىلص دش ىلا

 هيف سباو هنطاب نم عئشا هرهاظو هرهاظ نم مبا هنطاب ريذلا مدع رظنملا عبق مل ثيم

 مهو هيلع لا صدت 90 رقلاىقلا ىذلا لوسرلاو مركلا نع "يش دمبا وهذ ريخ هدنعالو

 ند ض رالاىف ريخ لكو نيبطلا عم برطم نط ريحا ريثك ةروصلا ىهب رظاملا ليجج م 0

 ىونءمللاو ىروصلا مركلاةياغاذهو هدي ىلعهبر ءارجااموهف ربونائاو ةفرعمو لعوىده

 اهدحا روما ىلعه.بفكلذىفو ىوقلاديدش هلع رخآ عض ومىف لانك ةوفوذهنا ىنالافصولا

 اذا لب هنماوصقنيو اهيف اوديزي ناوائيشهنماولاذي ناو هنموت دب نأ نيطايشلا عن ةرهدا

 هل دضاعمو هومتب ذك ىذلا لوسرلا اذها لاوم هنا ىناثلا هب رقي لو هنم بره ناطيشلا هآر
 نينمؤملا حلاصو ليريجو ءالوموه هللازا هيلع ارهاظتناو ىلاعت لاك رصانو هلداومو

 ىدهملاوهذ هلعمو هناوداو هراصنا عمو هيلو ىوقلااذهناك نمو ريهظ كلذدعب ةكئالملاو

 ل ؛ ريد هلوو كل .كابص ىدام دق ةلوسرلا اذه ىدام نمناثلاثلا هرصأتو هيداههللاو روصنملا 1

 رم" الاد هن وقل هب صهأ أم ل .ةذن ىلع رداقهنا عبارلا لا[ لذض حووذ ةدشلاو ةوةلااذىدامنهو ٍْ

 ةلاسرارومالا نم يما ىق» ريف بدتااذاك دوساونيمآلا ىوقلا وهف هتامأل هب , م يهد وهك4ذ ند |

 نك ىمالاثالذ ناكن او هلعف ىلع نيهالا هيلع ىوقلااهل بدتني اًماف اه ريغوا ةلاكووا ةيالو وأ

 هدذيرف بفصو (م"ساسالاىف اماطم هدنع ةناكماذ اهظءمانيما ايوق هل بدلا هديه رومالا مها

 هيلا لسرملاو ةلاسرلاو لوسرلاو لسرملا نأش ةمظع ىلع لدياذهو تافصلا هذهب لي ربج

 ىددتم هلوفو ةلاعلا بترلاو رادقالا ىوذ فارثالا الأ انايوم ق لسرال كولملا نأ

 سشرمعلاىذ ليو هكونىفو هيلا هكئ الملا برأ وهوهدنع ةفاحوو ةناكم هل ىا نبكم شرعلا ا

 ةراشا م غاطم هلوق قو هناضم شرعلا ىذ ن 4 اسرق ناك ذاليربج ةلارنم ص ىلا هراكا

 ( كا)

 * نيمالا ىتح نيمالا ىلعالا 0-لا ىف عاسطملا هدنع نيكلا ىوقلا ميركلا هل بدنلا ثيح |



 < رح
 | لهو هيلع هللالص دمت هليلخو هيحاص صنت مهبدتاذا هلوعيطي هتاوعاو هدونج نأ ىلا |

 | نأ أ ضرالاىف اماطم ريصيس هنوداعتو هنوذكت ىذلا اذه نأ ىلا اضبأ ةراشا هبفو
 ةلزنمهنأب هل ميظعت هيفو هموقو هلحىف عاطم نيلوسرلا نمالك ناو ءامسلا ف عاطم لب ربج
 | هذصوقفو عاطملا ثاللا اذه لثهآلا مظعلا صالا اذها بدتثي لف موف وق ىف نيءاطملا كولملا

 اع ءاكزو ىرششبلا هلوسر هزنمث ههجو ىل_ء هلهنادأو هلجءام هظفح ىلا ةراشا ةنامالاب
 | اولاق ناو هيف نوكشبالو هنولعي مأ اذهو نونس“ مكبحاصامو لاقف ه ٌوادعأ هيف لوي
 | لير سو هبلعدللا ىلص هتيؤر نع ربخأ مث نييذاكاوناك هنان ولعن مهف هفالخ مهتنسلأب

 | ةفسافتملا هلوقياكال رصبلا هك رديونايعلاب ىري جراخلاف دوجوم كلم هنا نمد اذهو
 دوحوم لاح هنا مهد هتق.قدحو سصبلاب كردياٌم سيل هياو لاءفلا لقملاهنا مهداق نكو ٠

 ظ للملا عيجب نع هباوجرخو ,هعابتأو ل سرلاعيوج هباوفلاخامم اذهو نايعالا ىفال ناهذالا ىف .

 | ىلاعت هبرأ هتيؤر ربرشت نك ىهأ لب رب مو هيلع هللا ىلص ىبنأا ةيؤر ريرشت ناك اذهلو ظ

 امأو اعطق رفك اه ركذأ نهو اهداقتعاب الا ميال ىذلا ناءالا لصأ ىف لي ربط هتبؤر نآف

 ةعاج حرصدقو قافتالاباهدحاج رفكيال عازن' ةلئس» نوكت نأ اهتياغف ىلاعت هيرا هتيؤر :
 ىلا نضف كلذىلع ةباصدلا قافثا ىرادلا ديعسن بنا ةعىكدحو هريملهنأب ةباعتلانم

 نم مظعأ براا ةيؤر تناكناو ىلاعته.را هتيؤر ريرقثىلا انمجودا ليربلل هتيؤرريرقت .
 اههدحا امهيلك هيلوسرهزنمث ةتبلأ اهيلعاهتويث فقوتيال ةودلاناف هنود نمو ليربجةيؤر

 ةنضااو_هىذلا ناتكلا ءم ةلاسرلادوصقم داضيا#موزالا قبرطب ىتاثلاو ىقطنلا قبرطب
 ةلاسرلا ناف نينضب بيغلا ىلع وهامو لاقف ةمهلا بجوي ىذلا ريبغتلاو ليدمتلاو لحضلأو
 ناصقنالو ةدايز ريغ نم اههجو ىلع اهئاداو نافك ريغ نم اهئادانيرعأبالا اهدوصقم نبال
 لضلا نينضلاناف لضلا نع ههبزت داضلا ةءارقىهو اههادسأ تنزئضتف نيتالاك نانءارقلاو
 رمعم نب ليج-لوق هنمو هانعمو لادن تاك نزوب نضاهب تنئض لاقي

 نينضل ىئلاس نع كرسب + ىنناودالتلا نونضم دوجأ ظ
 لعبا مهيلع نضبال دها_ك لاقو هللال زئااع لي سيا امهنع هللاى ضر سابع نبا لاق

 وهوماعسلا بي غدبتأي ىلاعت وةيءارفلا لاق وحول ونآرقلاانهه بيغلا نا ىلع ن و رسسفملا عججأو
 اهسالو سيفنلا“ىثلاءمشلا سوفنلاةدامنافادج نسح ىنعماذهو مكيلع هب نضيالف هيف سوفنم ٠

 وهىذلاوع ولا مكيلع لضعالل وسرلااذه اذهعم وهدصوه نم مذيب وهمذيو هردقف رمل نع

 منكي اه هقكنال وم رهظيو هرب وهنيبف بيغلا هيلأي ىنعملا ىسرافلا ىلع وبا لاقو هلجأو ىشثسفنأ
 ىذلا بيغاانمةقثىلع هنأ وهورخآ ىدمهيفو اناولح هيلعذخأي ىتح هيف وهدنعام نهاكلا

 بيغلاب رب نم يه ريغو ناهك.8 عقب ايفي ربخاام فال ىمألا رهظي و ضةتني نفاخ الاف هب بخ
 روهظ نم فئاه وه لب هنم ةقث ىلع نايم ربك مهدحأ رحااذاو مهفدص فاعضا مهبذك ناف

 اميتم هياّقثاو بيغلا ,ظعاوه ىذلا ىظعلا بيغلا اذهب رابخالا ىلع لوسرلا اذه مادقاف هيذك

 ىلع ةيدالا مظعا نم هئادعال 4ب اياهسم دوررص ىلع ه.ايدانم ادعمو عمجت لكف هلايديم هيلع

 نطظلا نم سيل و ةئيبثا عي اديز تائظ لاقي مهنملا هائل ءاظلاب نينظبأ رق ند أ رفاما و هةقدص
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 ةديبعوبا هدشنا امهنمو نيل وهفم ىلاىدعتي كاذن هكا ردالاو روعشلاوهىذلا

 نينظ بولا نكل و ترسه + :ءانش نعال هللا باتكواما

 ىلع لدي اذهو ص-ةذيالو هيف ديزيال نيمأ وهل م4 نارقلا ىلع لو_هراااذهأمو ىئءملاو

 لاق مث ةنامالاب ىك-املا لوسرلافصو مدقن دؤهنال مهو هيلع هللا ىلص دهن ىلا عجري ريضلا نإ
 | ةءارق ةديبعوبا راتخاوليختالو رهن: ركيحاصاموىأ وهامولاقم#ث نونسع مكبحاصامو
 ىلاألا ىل_ِملا ىفأ نه ىلواةمهتلا ين ةءومهلااماوءولكنمل رافكلا نا اههدحا نيينعملءاظلا

 ل_ةوا ذكي نيئض نال_ذ لاقي هلال بيغلاب لاقل ل_ضلأ دارا ناكولو بيغلا ىلع لاقهلا

 ىفاث ةنامالا ند ىكدأملا هلوسرهب فصواع هفصو هناهسج بو تلق اذك ىل.علاقي ام

 بذكلا ماسنا ىف هن اصس هلا اضبا ه-سجريو نيمأ هن أب ليربج فصواو ةيهتلا هزم
 هنم ناك ناوهأع نموا هم نوك_.نااماق ايذك ناكوا كللذ لاف بيغلا ند هبءاحاع اهلك نع

 هنم ناك ناو مجر نا طء.شب ود سيلو ه_لعم نم لاك نا هرعت ل وأ ءدمعت نوكي نااماف
0 5 5-5 0 . 0 8 
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 هلوسر نع هن ا_صس ىننف نونملا وهند معتريغنع ناكناونيءالادض مهتملا وهفدمعتلا عم
 . ىامجر ناطبش لوب وهامو هناصس لاق اذهلف ةيكزت مظعأ نآرقلادنس ىزو هلك كلذ

 ' ىجذيامو نيط ايشلا هبت اززئئامو ىلاءثلاق يهنم نسحالو هيلعردقبالو ناطيشلا ميلعت سيل

 لاوعأ ف ريك قنا دل نم لكو هيلع مه ردقو مه: هها_هداو هلمث ىف نوميطتسيامو مو
' 

 . رتاسك ايرورمض العلب كشيالو هيف ىرائالاطع !هيلسرنالاوحاو نيمهتملا ونيناجلاو نيطايشلا
 : ةافانملا روهظلب هبحاصل ئدضلادحأ ةافاك هلهتداضمو رخ الا اههدسأ ةافانم تايرورضلا
 دعب رفك نمهناك-مم وا اذهاورمصب# ةلظلا ور ونلا نيب ةافانملاروهظ نم نيبا لةعل نيس مالا نيب
 : ىأ صا وبال ن وبهذن نبأ لاقةنيطا.ثلاةوعد ول ءرلاةوءد نبي نيءملاقرفلا اذهروهظ

 : نيت ناهنيباو مزاللا نسح ا نم اذهتلق ركل تندب ىتلا ةقب رطاا هذه نم نيبأن وكل سن قي رط
 , هدعب ثيدح ىأبف ىلاهتلاقاذه فالخ بهذ نباواذه ف الاخ ل ومن شيا هلل ون مثقل عماسلل
  ىدهلاو لطايلاو قا ىفرصختم م الاف نوئمؤي هنانآو هللادعب ثيدحىأبف لاو نوئءؤب
 : ل-هف هلوق اذهريظنو بهذملا نباو لودعلان أه قاوىدهلا نع مل ده اذافلالضلاو
 ' نا-ءالا نع مص أ ناىأ مكماحرا اوهطقتو ضرالا ىف اود_سفن نا ميل وث نا ميسم

 محرلا ة_هيطقو ىصاعملاو كرمشلاو ضرالايىف داسفلاالا سيان هتءاطو لوهرلاو نآرقلاب

 : هنع اولدعو قالا اوكرئامل ع, م ىمأىف رهف مه ءاجامل ىتملاب اوبذكلب ىلاعت هلوقءريظنو
 لاك الا ايش نواوقي 2لب نولعفيامو نولوشام نورديالف سبتلاو من أ مهيلوع جى

 قيرطلا نع جحرخ نملك ناشاذ_هو مهل مفان ري-غ امناض ناك الا ايش نوامفيالو الاطاب

 . مهءاوهأ نوعبتياملا هاف تل اوريحصسلمل ناف ىل عن هلوق هريظنو دوصقملا ىلا ل-صوملا
 . قحلاد_ب اذاغ ىلا مكبر هللامركلذن لجوزع هلو فشكلا لكىنعمللا اذه فشكدفو
 ْ نو_هرمصتىئ أف لال_ضلاالا

 . نيقثملل ةركذن رخآ م-ضومىفو نيملاعللرك ذدنأب نآرقلا نع ىلاهنربخا مث # لصف

 _ يتاطء ركذ رخآ عضو_هىفو هموقلو ل-سو هيلع هللاىلص هلوسرارك ذ رخآ عض ىو

 (فو)
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 عضاوااهذ_ه عمجو رك ذلا وذهنأب هفصو رخآ عضوهىفو كرابم ركذ رخآ عض و*ىفو

 مهشاعم ىف مهللاصمب دابعلا رك ذي هناف رك ذاذ هنوك و اصاخ وامأم ارك ذهنوك نع دارملانيدن

 هقوقحو هلامفاو هتافصو هلاعساو ىلامتبرلاب ,هرك ذيو داعملاو أدبملاب مهرك ذبو ,هداعمو
 ا اهنانا واهلاوحاو م(. وفل مهرك ذو هوبنتصأ سشاايو هودصقل ريما مه رك ذيو هدابع له

 هنع نونغتسال هيلانورطضم ىهناو هيلا مهتجاحو مهتئاش ,هركذيو مهلا ىنأي قرطلاو | باوبالا ىانمو هد-.؟ نم نوز رم_ىاذاعو مهنم ديريأمو ,هودعب مهرك ذبو هبلمكتامو

 هب مه رك درو اهنمربك »ط ىرخأ من ىلا م مهوءعدبو مويلد روعتب مهرك ذيو ادحاو اسفن

 مأب اذهلو هياقعو هءاوث مهرك ذبو هلسر بذكو هى ىدع نك هماقتاو هاطا ةدسو

 نوقت مكلمل هيفاما ورك ذاو ةوَش 1 انهاام اوذخلاقاك هءات5ىفام اورك ذي نأ هدارع هناصس

 نيملاعلا م.جلمث هموقامث هيلع لزنا نمهلارك ذ ناكنملواو ىلواوا قحأ» كالذك ناك اذاو |
 كي أو رأ ذدلاوذ هنأب هةصواماماو هرك ذب اوهنَما ئذلا - رو نيقتملا هبص_ت ثءحو

 ىدهلاهيفوىدههأاجرك ذلاه.ةورك ذوهذرآ ذااهئهورك لاب مارص وهف رك ذلا ىلد ل عدم '

 هءلدتسام نسحانم اذهو لكنم ضعب لدو-هو
 ظ نب-اءام ركذ ةوقىف لدبلا نا ىل-ع

 مومعلل رك ذهناذةماة:سالا ل هالارك ذهنوك ةهج ريغ مهلك يملاعالا رك ذهن وك ةه> نافئ دوصق»م

 لدبملا نم صخا لدبلا ا اهكفمفنلاو لوصحلاب ةماقتسالا ل هال رك ذو ةوقلاو ةيحالصااب
 هلمأتو اذه نم ديالو كنه لد_ىلاق لم وفأم ا لماءلا نم صخا ىو ردقملا لما ءلاق كده

 ةءالع درحم هئئيشمناوأ هلذئيشمال دبعلا نأب نيل ةلا دب ربما ىلعدر مكنسءاش نا هلوقو
 هلوقو هيف ابدم نوكينا ريغ نم ىدام ناَرَها در#ءالاهئديو ادن طاتراال لءقلا لوصح ىو

 || فةو: ريغ نم لعفلا داب ةلةّسم دبعلا ةئيشم ن أب نيلئاقل ذب ردقلا نهد رهنلاءاشي نا الان ٌؤاشتامو

 مهدت لرصمسلو دجو ل فلا ديعلا ءاش ىتم لب هلل ةديشه ىلع

 هناصس وه ىع ريل لاقناذ نيتشاطاا لوقل نا:اطرم ناتي الاف هللاةديش» نورد هلعفب وه لب

 لاقوكلذ. وأئاق نك وةئيشملا دنع لص ةماقتسالا نا ريحا لي ديملا ةئيشع عفا ولعهفلان القمل

 ةئيشم و عقباه ىتلا لعفال ةبج وملا ىهدبعلاَدديشح ةفلتعهللا ءاش :نأالان ٌواشناموهلوةىردقلا ||

 امانيتفئاسطلا فيرح نم اذه نا باولاف كالد ركذنال نحو كلذب ءيمأوه هلمفلهللا |

 راسو هلكشوهنوكب هنا ريفا ةلارنع د ملا ةثيشع كدنع ل_هفلا نارت_ةا هل لاقيه ىربملا |

 ةيداراةيست ريثأتلا مدعق لءفااىلا هضارغا ميج ةيسن ناف لعفلا ىف اهل ربثأثالىتلا هضارغا ||

 هللاىوس لهو ةئيثملا صيصخت بجوأ ىذلا اف هضارغأ عيمج لصاح نازقالاو كدنو
 ةبسنو لمفلا ىلا ةدارالاو ةئيشملا ةبسننيب مهعئارشوأ مهلوقعوأ سانلا رطفىف هناصص |
 عمل صاح ىداسعلا نازيفالا وةدامناريقالادرحمالا سيل كدنع ناك اذا ىلا ضارغ ارئاس |

 هللا مابالا نؤاشنامو ىئمملالاقو مالا ىلع ةئيشملا لج هنالدشأ هفيرصق ىردقلااماو عيجلا
 نوكلا ةئيشمىف تاىعتسا امناو كلذىف ليعتستم نآرقلا ىف ةئيشملان أف اعطت لطاب اذهو

 سفن لكانت آل انًدشواو هلوقو اولئتقاام هللا ءاشواو هلووو هولعفام كير ءاش واو هلوقك ||

 |١ ديما لم هللاذئيشم ىقأعت

 مم مل



 1 2 تاذرث اظنواعبجب سانلاىدهل هقاءاشب ولنا اونمآ نيذلا س أ لمأ هلوقو 0
 || لفعلا ةلداو ديح وتلا ةلدا راسسعم ةيآآلا هيلع ثادىذلاو ةئبلأ ىمالا ىلع ةثينلا لج
 مل اشيملاف ىلامتو هناه هللا ةئيشمالا دج ونال ىتلا تان اكلا ةلج- نم دابعلا ةديْشم ةيشم نامت ,رسصلا

 ٍ هتناصستلل ةئيشم ناوهو هيلع هيبثتلا بحجم اانهه نكلو دالو ناك ءاشامنااىذتلا نكي

 | هام ,ءدناما كسل نسم ءاثنناوهو هلءش اهةلعتف دبعلا ل_هفب قلعت ةراو هأعش ٠ قلم# : ةراي

 ةئيشم لعفلا عوف رق ىف يلو ه:ثيشم ودبعلا ل مف مزلتسن ةثيشملا هذهفلعفلل هنايهتو هقيفوتو

 دبعلا ءاشيف اهدحو َهثيملا هدبعنم ءاشب دق هناهس هنا هلمف ءاشب نا نود هدبع ةئيشمل هللا

 1 اذه ىلع لددقوهل هقدوتو هلع هاما هسفن ند أشد مل هنأ هلعفد الو ةديرنو لمفلا

 هللاءاشنناالا نورك ذيامو هلو_ةو نيهلاعلابر هللاءاشيناالا نوؤاشنامو ىلاعت هلوذ

 هدا.ةساودبءلال عفو تاببسملاو بابسالاوردةلاو عرسشلاتابثا ناتنعضتم ناتي الا ناناهو
 غارفتساو داهتجالا ىلو الا دي آلا ةيدوبعفاهب صتخم ةيدوبع امهنم لكلو برلا لمفرلا

 لازئتساو هيلاأسللاو هيلع لكوتلاو هللابةناعتسالا ةيئاثلا ةيدوبعو يعسااو رايتخالاو عسولا

 هلوقو كللذك هللا هلم ىت>لمفيالو ءاشيناهنكسوال دبعلانأب ملءلاوهنمنوعلاو قيفوتلا

 ١ اهلطعو ةيوبرلا لاو دعج دقق نءيمألا دا لطع نأ هنيعشو هلك كاذ مظلذي نيملاعلا بر

 قف والا هللابو

 || اصس تاماسلاو اطشذ تاطشانلاو اقرغ تامزانلاو ىلاعت هلوق كلذ نمو ه# لصف © |
 هناصس مف 17 234 الملا تاؤص ىهورومأ ؛ 4-5 هذهف ١ اما تاربد- 03 اقيس تادباسلاو

 وأهنآل طشسنلاو عربلا لوءذد فذيححو هلايآ ١ مظعا 8 نه كالذذا لامضالا هذهأ ةلع افلا ةكئالملا

 م نيلعافلا ءالٌؤوه نمةرداصلا لاضالا سفن لع قل او هبي ءءقتلا مهوذل طشدو عرتنامرك ذ .

 1 دوصقلاوهعرلا سفن ن اكد هر ءاظن و قناوىطعا ن ءامأف هلوةك لو عقلا رك دن ص رغلا ىتأعتي

 مهو مهءاسجان 4 م مدأ ىبحاورا عرتت ىتلاةكتالملا اهنا ىلد ن رممفملارك و عورملانيءأل

 ىذلاتوملا كالممك اهو:يلةهلوفاماوةكنالملا ,هافوننيذلاناهلوقوانل سر هتفوتهلوةك ةعاجج

 تةدصوهلوقك ةدحوا الس نجلا دارملا نوكينااماو ناوداهلواد>ا ون وكب نااماف مكبلكو ظ

 قضأ لاق .ةدملاةيافاهب غاي : نأب ةوقلا بذج ىف عْززلا قارغاهنمو هرخآ ىلا هذة ناوه عرتلا ىف

 ءاطعلاك دماقم فأر دمصم مسا قرغلاوهرخآ ىلا لمصو ىتح لعف ىف غلاب نم لكا الاثم راص مثعارتلا ىف

 لوقلا ىلعذ مزال ودعته تامزانلا ىلع سانلا فلتخاو ملكتلاو ءاطعالا هماقممقأ مالكلاو
 نبانع ةيطعو حلاص ىناو لئاقمو قورسسمو ىلع لوق اذهوايدعتم نوكي هائيكح ىذلا
 سابع نبا نع ءاطعو ىدسلاو ةداتَق لوق وهو رافكلا سفنأىه دوءسم نبا لاقو سابع

 1 اذهىو هدشأو نوكيام غلبأ أدي دس امز ءانعم اذه ىلع اةرغو مزال لمف وه اذه ىلعو

 تاماسلا ىهف ةكئالملا اهنأ ىلع لدي هيلع ءدمبام فطع نأ اهدحأ هوجو نم فعض لوقلا
 ظفالا ىف الو نيبلاب سيل ةصاخ رافكلا سوفن ماسقالانا ىناسألا تامزانلاو تاربدملاو

 لاقو رفاكلاب صنءال قارغالاو مدآ ىتب سوفن نيب كرنشم عزنلا نا ثلاثلا هيلع لديام
 تا 2222-222 --22ظ------2-2--1-12----2س-ج:1ساد سا ع
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 نءعرتت لاق اهبورغوه اقرغو برغملا ىلا قرعشاا نم عرتت مولا ىه تاعزاملا نسالا
 هلاوهأو توملا ليادش ىه دها#لاقو ل2 وأو شذخالا هراتخاو انيه قرحماو ايه

 لوقلا اذه ىلع تامزانلاو ىسقلاىهةهركعو ءاطع لاقو اديدش م حاورالا عرمت ىتلا

 نءلعأف 2-0 تامزانلا تأف عزانلاوهف ىمارلا ا عرب ىلا عرئا|تاوذ ىأ بسلا ىعع

 اداهيااعزنو هل هتسالمدعب هك راو هالخ اذاهنع عزرو ٌءوَس هيذةجااذا اذك عز لاقيو عزت

 ليااوأ*ىثلاىلاليم# ةيدارا ةكرحاهلىتااسوفنلاهب فصوثامثااذهو هيلا لاموهيلا بهذ
 ميسي ٠يديسس تتش ا اسهيفةيالا عض وه ولكأ اه ة وتلاءذدنالدكنالملا فص ولا اذه هءام قدصام ىقحا و هنع

 ةوقلاءذهاهل اضيأةءئاسنالا سفنلا و هيلا عزت وأ هع" تنام تبلطاذا عرنلا ىف قرغت ىلا ىوف ىظعأ
 ةياسنا سفن وأ ته نه تناك ءاوس ةديدشةكرح عرنلاف قفأ ىلا ىفأ نم عززئتاضبأ موحتلاو
 سوفنلا مرئنايانملاو امر ىلا عر توملادنعو اهنا ىلا وامناطوأ ىلا عارتت سوفنلاو مج وأ

 ل_ىللاو هع'رتب تاكوام عرتتو ناكم ىلا ناكم نم عرتت ةكرالملاو ماهسلاب عرنت ىمقااو

 ةكرالا هذه هل ٠ لكل ةعقاو ةفصلاف اهقانعأ لوطل ةنعالاهيف قرغت امزن اهتنعأىف عزت
 11 ت17 157710 1 جرت ج3 سس وم عت

 لن تر ل ا ا ا ا

 سفدلاو ةوقلاقلخو اهلحم قاخو اهتلخ ىذلاوه هناف ىلاعت برلاتابآ نم ةيآىه ىتلا

 قحأ ةكذ الملا تناكئاو ليثملا دارأ اءاو رومهلاءذه نم ةروص ركذ زهو ءاردصت امىبلا ش

 حاورالا عرتت ىتلا تامزانلا م4 مهفانصأ وةكث الملا فئا وطب مسْأف فصواااذه هلوانث نم |

 نم ولدلا طشن مهاوقنم ةفخو ةعرسسب اهج رم ىأ اهطشنتىئلا تاطشانلاو داسجالا ىه
٠ 

 ظ
 ىف ءاوهلاىف متت ىتلا تاصاسلاو عرسأو هل فخأىأ اذكب طشنأ انأو اهج رخأ ادا زب

 دمج درس» -

 هبت يمأام ىلا عرمست و ىقب ست ىَتلاتاقباسلاف ءاوهلاىف ريطلا بسن اك هب ت ىمأام ىلا أه رغم يقث رط

 دقولاوقالا ىل وأاذه واه ريب دس م راه ىعأ ياا دابعلار وهأ تا ريدم رخأتتال و هنع ئطنال

 تاطشانلاو فادوةدشب را_ةدكلا سوفن عنت ةكئالملا تامزانلانأ سابع نبا مع ىور

 عرتااو طشناا نبال تالذ راتخا امئا ىدحاول١لاق رناكلا سفن عانت واهض .ة:5 هرم ملا سفن طشنن

 ىه تاطئانلاونياو قفرب بذا طشنلاو ةدشب بذا عرتااف نيالاو ةدثشلا ىف قرفلا نم

 ةطشان نيئمؤملا سوفنو تالذب ىقلملا قسأ ةكحئالملاو هب ترمأ ا1 طشنت ىتلا سوفنلا :
 ىهليقو نوص-!كل: يف لك ىلاءتلاقاككالذلا ىف حسن موصل ىه تاصاسلا ليقو هبت سعأ ا

 تاق اهب رىلا ةدعاص ةقرافملا دمي مبا ني:هؤملا سوفنىه ل_ةو ءالاىف مجبل نةسلا

 ىراو-جو ةيراح يعمل ماه موهلاو نفسلاامأو هءلع لدي قايسلاو هكنالا اهنا ميركل و !

 ساكلا ىراوملا لاقوة راذلاىفك انلج-لاقو مالاءالاك رصلا ىف راوملا هتانآ نمو ىلاهتلاقاك |
 هياع لديو نو_كسإ كلذ ىف لكهلوقك ةحابسلا لعف اهيلع قاطأ ناو تاداس اه“! و

 ريبدالاو بسلا نالو واولاب لوالا ةالثلا هرك ذو ءافلاب تاريدملاو اهدعب تاشاسلا هركذ
 ناكوأو هث رد 4 ت صمأام ىلا تقيس ترسو تطشنو تءزئاهنان هليقر وأ ذملا نع بيسو

 رييدتلاو قبسلا لعف ا هيلع فطءالةيمدآلا سوفنلاوأ مولا وأ نفسلا ىه تاحارسلا
 قوروبأو دهام لاق ةكئاللاىهاقبستاشاسلاف ىلكلاو لئاقمو قو رسم لاق هلم ايف ءافلاب

 خف نال © )0( 
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 . نيئمؤملا حاورأب قيست لئتاقملاق قيدصنااو نامالاو حلاصلا لمعلأو ريملاب مدآنبا تةبس

 تناك ذا ءا دن الا ىلا ىحولاب ني-طاشلا قيسن ةكئاللا ىه حاحزلاو ءارفلا لاقو ة:طلاىلا

 ة-ك2الملانيب كار ثالا ىضتقيذا هداسف فضال أطخ لوقلا اذهو معملا ىريست نيطايشلا

 ىجولاناف م26: سيل اذ_هو ءايدئالاىلا هب مهقبست ةكئالملاثاو ى ولا مهثاقلاىف نيطايشلاو

 اوقرتسازاو هءاب#نع نولوزعم ,هو نيطايشلا هقرتسنال ءايدنالاىلا ةكئاللاهن قأتىذاا

 هو نامص هناص- لاق ثداوحلا ر و-هأ نم ايندلا ءاوسلا ةكئالام نم هنو هعسلام ضعب

 تاقباسلا سف لوقلااذه لئاقناولو همس نء مهلزعو هنمائيشنيطايشلا ق رتسننأ ءايدنالاىا

 هج وهل ناكل اسهف رتساىتلا ةملكلا ءاقلا لبق بهشلاب مجرلاب نيطابشلا ىتبستىتلا ةكئئالملا

 هكلتف بقاوثلا بهشلاب هلوزنىف ةكئالملا هقبستف هيلو ىلا هلاقلاب ارسم ردد ناط,شلان آف

 تا ةباسلا سفنالاب اقبس تاّشاملا ترسسفو هلباهشلا كاردا لبق نولكلا نأ اهرو

 ليرب_ج ره لتاقم لاق ةكمئالملااهنا ىلع اوءوجأ امأ تار دااامأو هتلاضرمو هللاَدعاطىلا

 ا!سمأ تاىءتملا رهو ضرالاىف ىلاهث هللارمأ نوربدي توملا كلمو ليفاسساو لئاكمو

 تابنااو رطقلاب لكو ه لّداكيمو دونملابو حايرلاب لكو» لي ربج طاياسنب نجسرلا دبع لاق
 ساسبع نبا لاقو مهيلع هللا رمأب لني ل_يفارسساو سفنالا ضبقن لكو-ه توملا كالهو
 نو_ظفح مداىبل مهضءب اهيلع فوقولاو اهب لمعلا مهفلع ار وهأب هللا مهلكو ةكمالملا يه

 ىهتا با_صسلاو حايرلاو جدلا و فسالاو تالااو راطهالاب اوطكو مهضعبو ن ودكبو

 اهرامتب نولكوم ةكنالم ةنصأأو اهب لكوم كلم ايؤرالو اكلم مرلاب لكوللانا ربخأ دقو

 اييفاملم#إ ةلكوم ةكئالم رانالو اهكئارأو اهقراغو اهشرذو اهسارغو اهيئاوأو اهئالآلعو

 هلكئاذ هللا لكودق خزربلا ماكحأ و توملاو رانااوةنجلاو اهيفامو ايئدلاةكاذريغو اهداقياو

 ىذلا ناءالا ناكرأ دا ةكماللاب ناسوالاناك اذهلو كاذ نم هللاءاشام نور دب ةكئالم
 موهجلا هلال م ملو مالسالالهأ لوقنم اذهسيله موا اهنا لاق نمامأو هءالا ناميالا منيل

 هللافءىمأب تارضم مولا رهقلاو سعششلا و ىلاعت لاق كة ردة رب دم ىهلب قلما نمائيشر دن
 تاربدماوتاةءاسلا رك ذو ىناج را لاق ىلفسل او ى وعلا ماعلا مآل هتك الع ردااوه هناصس

 لاقهنأك ا_ههلبق ىذلا نم ن1ثنم ناومقلا ناذهو دفنا تمس# ماسقا|ه1.ةأم نالوا ولاياهل قام وءافلاب

 بهذوماق ناقواو باهذللا بس ناك مايقلا ناءافلا بج وأ ب هذف ماق ل وهناك نةبسف نصس ىناللاف
 ةبآلا هذ_هىف درطم ريغ اذه لاقف ىدحاولا هيلع ضرتعاو باهذلل ايس مايقلا لمحت
 تاق نرسفملال وق ىف ةكئالملا تسيل تاشاسلان أ عم ريب دتال اس ىقبسل المحب نأ د عبب هنال

 امأو لحم اذهذ ةكئالملاب تاقباسلا صاصصتخاامأو امطق تاشاسلا ىف نولخاد ةكئالملا
 هن م ونام ذة ىلا ةردابملا ىق.سلالب معزاكس أف ريب دنال اسوس ىقبسلا نوكي نأ دعبب هلوق

 : 1 500000 8 5000-0-82 5 3500 5 0 0030000 56 5 28 35 5 7 3 1 ١ بس 1 و

 هَ دع 0 م 1 5 : ٌْ َ : 9 هم ها راج ارا ير ا ا الار ااا ناار سجس سس وس اس اح ده د دع ماس دوب يصدم وصح جسارج اوم برروس سي وع عع 0 ا رو د ا ال ميل 8 |

 ' قايسلا هيلعلدب فوذ# ممقلاباوجو لعأهللاو ةئالثلاماسقالا فالح خارت الب ىقبسلا

 : باو_!ا!نوطني مسقلا اذهو هنيعب هيلعا_ همم هيداربنأ نود هنريسقلاب ةرب_علاو ةلالدلا

 ( مسقلا )
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 مس ور ويح دعو لوب نسسم ل ا ا ل ا ا ا ا  آ2آ2آ2272 2 ب7777

 هحولا اذه نكل 4 مهلا فوذحم هنا لاق ٠ نم دام اذهلمأو اظفل رك ذب مْناو ه ءلء مسقملا

 هرك ذب هرك ذ نع ىئغتهأ امزاتسم هيلع ممم ىل-ء الاد ناك اذا ه , مسقلا ناف اكلهفطلأ |[
 مسقأ انا هلا لاق نم لوق اذه لعلو هلمأتف هيلع هدمبام ةلالدا انوذ_ك هنوكريغ اذهو
 0 ٍ ىذلا هج وأا ري_غىلع ن ,ل مب ةأرعم نأ فاضملا فذمحو ءاشالا هذه بر

 مئياحو هئردق وهلعو هئدئادمحو وهئدبوت يا روهظا ءايشألا هذهب هناصم هماسقان أف

 داعملا.مأ مسقلااذهدعب هناصسر رق مث هلمأت :ذ هلاك تافصو هنا وبر ماسقاةقيقملا ىف اهب ماسق الأف

 اه ىدمود نوكي نأ لا#لانمذا مل-_هوهيلع هللا ىل_ص 2” ةودنا؛ كو' زاتسملا ىم ود ةودو

 د_علكت ديارعسر رق و لكم :ه,ظمأوأ هريظن لويريمملف ىدو4 هو ' ثتءدءأم نأ عم ادن سيادةغو

 عضوم ىفو ملكتلاو مالكلا مزاتسملا تدأف هير ءادانذا لاةف هسفنب هل هلادنب ىسومل |

 نا ءيمامث سنملا نود عونلا توبث لاحم و ميلكا نم عون اهلاو ءادنلاو اهلا تدثا رخآ

 58 ىف ىف كير ىلا كيدهأو 3 نأ ىلا 0 هلل وقف 9 باطخ نيداأب 4 طا

 سصعالا حب ردم هجر و ! ملو ضرعلا حجر لكلا حجارخا اهدرحأ هوجو هئيلو باطمللا فطل نم

 قل املا اواكلشيملو نولك 1 الأ نوم ركملا هقع رمل مهار ا!لوق هراظنو فطاأوهو مازلالاو

 لك هلبةي ام هء-لع ضرعف ةدايزلاو ةكرلاو ةراهطلاو ءاهلا ىرلاو ى زنأىلا هلوف

 هس ىلا ةيكزتل !فاضأو كيكزألقيملوىك زن هلوفثلاثلا لهاح ىقتجسأ لكالا هدريالو لقام

 1 وسمر ياناس بنمط هاوس هاجس توسل 001007 هنا همس نوط وس 0 زا طسم م هضم وسو جاو سس سم م 5 9 : 8 0 -31

 يمس <

 ا وو جوي و كرو ورانا جانا راسا اوم سرسور امو وس سوس مس

 أ لجرال لوقئاك تناى تف ايدا.هو كلالءلدن وك أىا بطاخض أ ىلا كربلا هيلا ةيادهلا
 | هلوة سماحلا كيطعا هلوقنم نسحا اذهو تدشام هنمذخأت 'رثك ىلع كلدازا كلله

 هقلاخو هرطاقهيرىلا هلصويو هوعدي هتاوهو هيلعلداملوب,ةبجويام اذهىف نا كءريلا
 ش فاطمتسالا باطخ نم عون وه وكلملاءا وا ريك وأ رهص و انين ةيفس هأب رو هذرح واىذلا

 نه نال هتيشخ هتفرعو هيلا تيدتها اذاىأ ىتْضف هلوق سداسلا كابر ىذلا كابأ عبطت الا
 ةهرعملا ردقىل-ءو هتف رمع ةنو رقم يىلاعت هتيدضق هن ملف رعب ملنمو هفاخ هللاف ى

 ة-جاح كاذىف كلل ه ئعملا نا ىهو ةفيطل :كاف كل له هلوقىف نا عباسلا ةيشحلا نوكت

 رولصم و هتجاح ىلا وع ديانا ىعادل انال كلذ لوقا ردابي لفاط لكنا مولعمو براوأ
 كتالدشرملاو كلل _يلدلا اناو ىلا تناو كلةجا لا لوقي هن أكف ىادلا ةجاحىلاال
 عب وهو اًذهدايعلا بر هب أ ىعداو دامااو رفكلا ةباعب اذهلباقن كااصم مظعأ ىلا

 ةعيدملاب سب ردأ# مالا ىىصعو ريخلابذكف ىدهفردقالو ىوسف قلخ ىذلاب سياهنأ
 هب شطف هو_ىاطأت مهفطتساو ىلع الا مهبر هن :اب مهيف ىدان مث هوناحأف هدونج رشف ركملاو

 ظ كالذ رب-تهل ىلوالاو ةرخ الإ لاكن هذخأو ردنقم زيزع ة شطب ضرالاو تاومععلا راج

 هلاصتس ماقأمث نيرفاكلا ىلع لوقلا ىقحو نينمؤملا نم هب ر ىوهشخ نم كللذب ربتعأف ربثعإ نم
 ااهؤائيو ءامساا قاخ وهو عفرأو ىلعأ و مظعأ وركأ ومهنهدشأ وهام نا نيملاءلا ىلع هت
 اسهطسبو اهد-همو ضرآلا قلخو اهاهك حبارخاو اهليامالظاو اهتيوستو اهكعسعف رو

 من ل ا
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 ] يقطاناا ناودملا حلا صم هب متيام عئانملا نم اسهمدوأو اياها ديئالثل ضررا ىماور

 | ه مسقلا ةلالد لمأتف اديدج اةلخ مك.ةداما نع زجعل فيك هلك كلذ ىلع ردق نف مهبلاو

 ا روك دما ليادلا ادد ةلالدك لسراقدصو د.حوتلاو داعملا ىلع ةروسلا لوأىفروكذملا

 ١ ارمثن تارششانالاو افصء تافصاملاف اقع تالسرملاو ىلاءتهلوق كلذ نمو #ي لصن

 1 وهوةك.ثزلملاب تالاسرلا ترسسف عقاول نودعوت اماارذنوأ ارذعارك د تا.ةلاةاقرفتاةراذلاف

 | دوعسم نا لوقوهوحايرلاب ترسفوةعاجج ولتاقم ةياور ف سا بءنباو ةريره ىبأ لوف

 د
1 
 ظ

 ظ
 ا هلاسراءاشي نماهببيصيت قداوصلا لسريو ءاشب ثوح هقو سيف باصلا لسريو حايرلا لس ربو
 وهونو؟ لاسرا وةنايدنأ وهلسرلامراكءاضر وهبح نبدلاس راناءونوهو هلك كلذ ىلع عقا و

 |١ هضغريو هطضسللب هرحال عونو هقلخ ىمأ ريب دن ىف هتكثالم لاس راكءاض ري و هبحت عون نامون
 (( دض نوكينأ اما فرعلاب ديق» انهه هيمسقملا لاسرالاف رافكلا ىلع ناطبشلا لاسراك
 ' الو ىق_ءاوصلاالو حابرلالاسرا تلذىف لخديالو ةكئالملا نم هلسر لاسراوهف ركنملا
 ١١ تالسرم ءايننالاة رست مصفلابسياو نيلسرملاو لاقل دي رأولف ءايدنالا لاسر اامأو نيطايشلا
 || كلذ عمج نآرقلا ىف قاطبرف ظفالا لامعتسانم دوهعما ف الخ تالسرملا تاماجلبا فلكتو
 (| اه ريسفن بسا_نبال ماسقالا نء اهدمباع ظفالا نارئقاف اضيأو ثينأت عمجال ريك ذن عججالا
 || ممأ ىلا اناسرأ دقل هللات هلوقك مهب مسقمال نآرقلا ىف ,هلع مسقم لسرلانآف اًضيأو ءايدنالاب

 | فرعلاناك ناو نيلسرملا نا كنامبك ا نآرقلاو سبهلوقونيلسرملا ناكناوهلوقو كبف ند |
 ظ هدصق ل نواس ىأ دحاو فى نالف ىلا سانلاو كيدلاف عو سرفلافرعك عباتلا نم ْ

 ؟| زاحو تارشانلاو هءاع تاذصاعلا فطعمدي ؤيوحايرلا تالا رملانوك.:نا زاح هيلا هجوالاو

 ظ اهب لكوم حابرلا نأ ءديؤيوامبلعانلاسرالا عقول نيعونلا مين زاجوةك.ئالملان وكت نأ
 || ببستلاو بيقعتلا ءاغ اهيلعتافصا_هلافطع حابرلااهفوك ديؤيواهفرصنو اهقوسنةكمالم
 | مةعرسم اهيضمىف فصعت ىهلاق ةكئالالا تالاس را لعج نمو تفصمذ تاسرأ اهن أكذ

 فصعلاق  رفاكااح ورب فصمتاهنا ثلا'لوقاهيفوحايرئااهنا ىلع و رثك الاوحايرلا ف صعت

 لوقوهو قاما اوبأ ءاكح «رسالاو عرادلاب فصعت*ىثعالالاق هكلهأو هدابأاذا ”ىثلاب
 نءؤبىتلا ةءالا رومالاامأو ةيورلا ىلع لدن ةرهاظدبا نوكيناد.اله مسقملاناذ فاكتتم

 ةلدالا مايقلو امهنأش روهظل هءانهككصو هتكئالع هلاصس ىسقيافاو هيلع مسقي انف اسوب
 ىقأاذهل ورخأ مسق فاس:ءَتسا وهفارعن تارسثانا|امأو امهتوث ىلعةلادلا ةرهاظلا مالعالاو
 ىه ةدات.ةود_هاكو نسأاو دوءسمن الاق ءافلاب لوألا مسقلا ىلع فوطسمهل قامو واولابهب

 ىدي ني-بارسشب حايرلا لسريىذلاوهو ىلاهتهلوق مهلوق ةعص ىلع لديو رطملابىنأت حابرلا
 بدك رشات ةكئاللاىهلئتاقملاةو ىطلا دضوهو ارشن با_صعلا رسثنتاهنا ىنعب هنهحر

 (ىنب )



 ؟عممص مسيو 0م سس ياو مسيو يسم مجسم سوو ويصوم يصمم يوصل ب اممم دع ول هضمي يصمم ةصصا د موسم يي مصل م اسم يوصما كجووول يس هعيصب هم 2-0 اسما

 سنت ةكناللا ىهةفئاط تااقو سابعا ءهءاطعو قورسسههلاقو مهلاعأ فئاصص و مدآىنب
 رس21:لقو ءاعءلاو ضرالا يف هللايمأ وأ سنت ليقو اهلوزنو اهدوعص دنع رملاىف اهتصجا |

 | زوي وتلف ا ميحت ىا ضرالا سشنت راطءالاىه حلاصوبألاقو نامالاب اهييصف سوفنلا |
 | ىح تيارت لاق هنافاذك نرثن نوثادارملان وكي الو هل وعفم ال امز الت ارعثانا ان وكنا

 تالاسرماهب تاسرأىذلا ف رعلاب ثيدح ىتلا سفنالااهب دارملا نوكيف هايحأاذا هللاهرسشنأو
 ناداالا روشنلببس حايرلا اف تالسرملا حابرلا, تيبحىتلا عاسقبلاو حاورالاو حابشالاوأ |

 هناودوهل نطفالا تش ىمأ انهنكل اهئايحو حاورالا روشنل ببس ىحولاو تاننلاو
 || تافصاعلا لعجو رش“ الانم امهدحا لصنو نيعون ةروسلا هذهىف ماسقالا لمج هناص“
 ش مسق هنأك تارشانلا ل مج مثدحاو عون امهنأك اراصف بيقعتلا ءاسفب تالاسرملا ىلع انوطم»
 تايقلملاوتاقراذلا نا اذه ره وأمءافلابتايةلملاو تاقرافلا هيلع فطع مثواولاب هيف ىت أ» أدتبم

 نوري_ك الاو تاقرافلاف فاتخادقو تالا راب طه تافصاعلاناو تارسشاءلاب طمس مع

 ش اذه ىلع وقافنالاب ةك.ثالملا ىف و ءافلاي اهيلعا رك دتا.ةللا فطد هءلعل دي و ةكث الملا اهنا ىلع

 : تقلأف لطابلاو ىقلاني+ تقرفف لوئزنلادنع اهتصضجا سشنتىتاا ةكئالملاب ممقلا نوكيف |
 || ىهلاقو اهلذفص تاقرافلالءج حايرلاتارششانلا لعج نمو ارذناواراذعا لسرلا ىلع رك ذل

 | تاةرافلالاق نم واهيلع ءافلاب تايقللافطع كلذىنآي نك-او اننههو انيه باصتلاق رفن |
 | نمرئك اذكئالملا تارمشالا نوكسس عم مثنلي هلوقف لطابلاو ىتأا نيب قرفي نآرَلا ىا

 ١١ ناورهاظف ةكنالملا نملسرلا دارانافلءرلا تاماجج ىهلاق نمو حابرلا اهنا ليقاذا هماثن
 همالك نم دارااع لعا هللاو رهظدو لوقاا اذه فعض نام مدهتد قف مثباا نم لسرلادارا |

 أ ضرالا ةايحنا ةيسانملاهجوو ةكئالملاو حايرلا نيعولا ىلع ع-ةودي الاهذهىف مسقلا لا

 || بولقلا ةايحو اروشن ىلاءتهللا اهامج دق و هللا ح ور نم اهناف حايرلاب نا ويملا نادباو تابنلاو

 أ د_-ا لصت عا هللاو اذهلو ةايمللا امون لصح نيعونلا نيذ_هبف ةكئالملاب حاورالاو |
 | مسقلا ع-قو فياكص لءأتوءافلابدعب عون لكل عباتوهاملءجو واولاب رخ“الانمنيعوتلا |

 | اهررةواهيف ءايقشالاو ءادعسلا لاحو ةيقابلا ة_ادلا ةارللاو داعملاىلء ةروسلا هذهىف

 ةروسلا صلخاو داعملاوأ دل اهيفرك ذه نيهم ءامن» مك_ةلخن ملأ هلوقىف ىلوالا ةايحلاب |
 ّْ مسقلا ىف ناكف ةكئالملاو حايرلاوهو ةدهاشملا ةايلا امون هلل صحت اع ماسقالا نسعف تالذل

 |١ كلذدعب بذكلاناكاذهلو ةروسلا هتنعضلو هيلع مسقأام ةصص ىلعذيارهظاو لياديبا كاذب

 || فداضت ا؟ليولا هيلع فعاضةةليولادعب ليولا قك“اف رفكلاودانملاو دوسملا ةءافىف

 || رركتهناناعتوم مظعأالو عضوملا اذه قراركتلا اذهنم نسحاالف بيذكتلاو رفكلا هنم

 بجويامو قيدصتلا بجويام بيقع هيلعلوادموأ ليلدرثاىفالا رك ذب ملو تاره رشم
 هنمأت هىققيدصتلا |

 | مدقتدقو ةماوللا سفنلاب مسقاالو دعما موب مسقاال ىلات هلوق كلذ نمو # لصف إل |

 | زو هنأوروك ذه ريغ باو+انوكو رك ذلا ىفامهنبب عجلا ةبساننمو نيمسقلا نذه رك ذ |
 (/ هيبنالا هدوصقملا مسقلا نم نوكينازوجو هب لعلاو هيلع قايسلا ةلالدا فذحام نوكينا
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 3 نوقلا مود رك ذال وهب هناك أيهم هلع |عمعم هب د مهن لو هنآ هنوأو هب سقما ةلالد لع

 | هيلا هذهدعب ناسنالا ىلع ركنامث انتين وبر ةلداواننايآ نماهذ وكلا اهب سقم ةءاوللا سفنلاو
 عجج ىلع هتردق نع هلاص ربخامث ىلبلا اهترفامدعب هماظع عمجال هللا ا هنظو هنابسح
 ١١ هياعهب رده هٌوادعا هركتااأ هلعت ىلع مهءادق هناصس نوكيف اذه ىلعو ههاظع نم اهريغ

 ةيوسنىلع نبرداتاهعمجت لب ىنعملاو رودقملا عوقو ةردقلا نم مههزابال هنا هلعف نع ربخاو
 ىنغتس اذهلف ىلا نم مدقنال باحتا فرحاهاف ىلب هلوق فوذلا عملا اذه ىلع لدو هان
 لوقلاطبال ةردقلا ترك ذو لعفلا ىلع ةيآآلا تادف هيلعلادلا فرخ ارك ذي لعفاا رك ذ نع

 | عج ىلع ردة نذ هقلخ ه.متبامرخآآو هفارطا اهنأىهوىرخأ ةفيطل نائبلا رك ذىف ونيبذكملا

 (| موقلاف ردقا كالذ نودام ىلع وهف اهتفاطلو ا هرغصو اهتقدعم هةاح هن متيم رخآو هفارطأ

 ْ ءاز»ا اهفداو اةرفناهنهردك اىوستو عمجبلانا لق مامرالاو ءانذلا دعب ماظعأ | مج اودعيتءاال

 || نورداق نحت ىنمملا ةفئاط تلاقو اهلصافم و لمانالا ما.ظع ىهو ئدبلا فارطا رخآو

 | راه ارفاحو ريعلا فنك دحاو أيش ةيوتسم اهلمو هيلحرو هيدب عباصا ىوسننأ ىلد
 ظ لءانالاو لصافملا تاذ ةرفملا ةمراصأب لمعلاع ًايشا-هب لمعلا هناكعالو مهند قرفنال

 ريثكو سا,ءئا لوف اذهو مج اوما نم دي ردأأ ىلاثااو صضميفةلاو طسلاو لاعالا نون ند

 نود ةو و هنان ماظع لء< نأ ىلع نو رداق امدااىقانا لوقلا اذه ىلع ىئعملاو نب سسفملا ند

 ١ لالد:ءالاوهولوالا ريغ لالدتسالا نه هجواذهف اهقيرفثدمب اهعج ىلع ردةنال فيكف قرفت

 ىلع هناحس هبرددب لال دا لوالاو اههمحب ىلو اهقرف ىتلا ماظعلا عجج ىلع هناضم هتردد

 لوالا مب ربا هجو نو مجول هلام لكو نائم ناهدو |اههو اهقب رهن دعب هماظع عجج

 || مالك.ل!نالودارطاو مالكلا يّ سن ىلع ءارجاوهو رافكلا هركنا ىذلاوهو دوصقملاوههنأ

 22-- ت وم اباهق رقت دعب ةرخ' الا ىف اهعتلم ق.هاعاو امدلاق ايةلرشاو ماظعلا عجب ىفسب مل

 ةقرفثم ىهف ضءباهضمب طاثرا ودحاو فك قاهماظتنا عمنائبلا قارشنىهو ةرووهشمةرهاظ

 : لهعنوهنك 2 ىرخالاو ةدحاوك ره وىرخا طساب و ةدحاواوينم ض,بةثدحاو وصم ق

 اهلمصفاها وسل هن اصس ءاس وأن داو دعاساههج-دقدحاو فكىفاهلكو ةلطعم ىرخالا ودعا وب

 || اذه ىذف اهقيرفت تاصح ىتلا لاصملاو عفانملا هذه هتافذ فكلا نطاسبك ةدحاو ةفص

 لاح ءوس نع هناصس ربخأ مث توملادعب هماظع عجب ىلع هناصس هنردق ىلع ةلدالا مظعأ

 اذهو هدعبامو دغىف روجقلا ديري و لاملا ىف زسعبف شامام روسفلا ديم وه لب ايح هثعم و
 مزءنالو لاخلا ىت علق بالو لدم ىذمام ىلع مديل اذهف ةرخ الارادلاو هللا فا ىذلا كليه

 ىلد هئاصس هين مث بيئاا بئاتلا دنع اذهو رارقمالاىلع مزام وهلب كلا ىلع ليقتسملا ىف

 ههوقو هرارقأعم هئمزل اداعبتسا اذه سيلو ةمايقلامول هداعبتسا وهو كالذىلع هلل ماحلا

 هعوقو ديعب ىا ديعب عجر ثالذ هلوق رخآ عضوم ىف هنع ىح م هعوقوا داعيتما وهلب

 (نا)
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 هللا ىصام»ىف امد امدق ةمر_كمو ةدانتق لاقو ةبوالا رخؤيو بنذاا مدق ساسيع نبا

 نم همامأ اع بذكيل ناسنالاديري لبىئعملا نأ وهو رخآ لوق ةبآالافو هروسف نو عزيال
 (| ليادو ءالؤه لاق قص“ا ىنأو ةبيتَق نبا راتخاو ديز نبا لوق اذهو ةمايقلا موبو ثعبلا

 1 نه ؤيمل ناسنالانا ىطعت اهفاذلب ةظفل لوقلا اذه 2 ةمايقلا مود نايأ لئثس هلوق ثالذ

 || هلك قايسلا نا اضيأ هعجريو هببيذكتلل ديرم وه لب ةحطأو نادبلا اذه عم ةمايقلا موس

 |١. لدي اهدعبامو َدآآلا لبقام ىاف اًضيأو رجافلاو ىصاعلا مذ ىفالةمايقلا مود بذكملا مذىف
 '| هنا ىوست نأ ىلع نبرداق ىلب هماظع عمجت نا نا ناسئالا بسحنأ لاق هنا دارملا ىلع
 | هيلع ركنا مث ثالذ ىلع هتردئهيلع ررق مث هماظع عمج اللا نا هنابسح هيلع هئاص# ركنأف

 بيذكت ىناألاو هنوم دعب هيحال نأ هن ناسبسح لوالاف ةمايقلا مود بيذكتلا ةدارا

 (| بيذكتلل ديرم وهف هنوبثو هعوقو ليلد نابوص*واعبذكينأ ديري هلاو ثعبلا موب هنم
 || بيذكتلا ةدارا لوالاف ةمايقلا مود نايأ لثسي لاقف بيذكتلاب ه-كرمصت نع ربخأ مث هب
 || ىف ظافلالا هذه غارنا ىغبني نكل ىرت اك ىوفلوق اذهو هب ملكتوبيذكتلاب قط ىناسألاو

 || لوصوملا فذحو بيذكتلا ىلعال روسنا! لع ىلع لدئاءارسعي ةظفل ناف ىنعملا اذه بلاوق
 هءأما اج رفكيلهريدقت اولاق لوقلا اذه باعصا نافلصالا فالخ ةلصلا ءاّناو هرجام عم

 ظ نذل كالذك سصعالا نأ با وطافةئيبلا تسيل هع ظفالا اذه ةلالد نك مب ىئعلا اذدو

 || هذه ةلالج نم لب هوجولا عجب نمهمكح ءامطعا مزلي مل رخآلم» ىئعم نعم اذا لعفلا
 || ىلع ىرح و رخآ لعف ىنعم هنعضبل امو الذ لكتملا رك ذي نا اهتلازجو ناشلا ةيظعاا دغللا
 || ةياذ عم ةيلعفلا رك ذ ةو-ةىف نوكيف ىتعم رخآلا ل_هفلا ماكحاو اظنل هماكدحا عمضملا
 || الب همام تضتقا رشي ظنلف ىلاعت هللا مالك ىف اريثك هدجو اذه ريدت نمو راسصتخالا

 || لمذلا نم هتئئغلام ىضتقاواظفل هتضنقا ام تيطعأف لوص وم م-ءا الو فرح ةطساو
 مثرعا هللاو ىنعمو اظفا لوقلا اذه هجو اذهف ىنعم هيطعأف لوصوملاو فرألا ركذ
 || رسصبلا قرب اذاف لاقف هه بذك ىذلا مويلا دهاش اذا ناسنالا اذه لاح نء هنا“ ربخا

 | صصخا ىأ هرمدتل قرعسلا رذملا نأ دهون ناسنالالوةيرهتلاو سعشلا عجمو يتلا فدعاو

 || رمثلاو سعشلا عجب و ىسمماو»ؤ وض ب هذرمعلا فسخ واهب بذكي ناك ىتاا بئاوقلا ىمهدهاثدامل

 ْ عم و اهةزمو ىليلا اهق رفام دعي ناسنالا ماظع عممج ىذلااموعمح ل. كلذل بف امن مو

 ظ نارَقلا م- جج نم كتالذ عمجو رش وأ ريخ نم ءرخأو همدق ىذلا هلع عيجج ذئود ناسناللا

 نييذكملاعمجو هءلارظنلاب مههوجومركيف ةماركلا رادىف نيئمؤااعمجيو هلوسر ردص ىف

 ةقلع ةلعج مث ىنيىنهنم ةفطت نم ناسنالا وأخ عجم هلكت اذ ىلع رداق وهو ناوهلارادىف

 || تالدو نا نالانيب عمم اكو ناسنالا ند. عيجج ىف ةقرفثم ةفطن تناك امدعب ءازجالا ةمتحت
 زوج ن-مو رشبلا نم هندب زيي نم قاسوأ تملا قاساما قاسلاو قاسلا نيبعمجو توملا
 هنبب عمجتنأ نا هفالااذه فيكف ةرخآلاو ايدلاشادش هيلع عمجيوأ ةكالملا نم هحور

 ه-بهنو هللارمأنبب هيلع عمجنأو عجلا مويل هسنج ىتبعم عمجينأو هلازجو هلعنيبو
 م هيلع عمج الف بقاعيالو باثبالو ىهنيالو سعؤيال الطم» ال_ه4*ىدس كزييالف هتيدوبعو
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 هللا عمج ىذلا َه موب مسقلاب تهتفادقو مضلاو عجبا ناعمل ةروسلا هذه مججأ اذ كتالذ

 انيتداراو اهموغو اهمومم اهيف معجأ َّجأا ةماوالا سفنلابو نرخ هلاو نياوالا نيب هيف

 داعماىف سائلا لاوأو ىربكلاو ىرغصلا ةمايقلاوداعملاو أدبملارك ذ تنعضتو اهئاداقتعاو

 لق ممجاوُتأب حورلا فصو نتنزيذنو ةددهم ةرسساب و ةهعتم جراي ىلا مهةوجو ماسقناو

 قارنم نورضاهلا لوقيوقازنلا غابت ىتح ندسبلا ىقب راسن نم عمق ناكم ىلا ناكم عم

 بطلارخا ةيقرلاو هيقري نمهل اوسقلا ىأ نب رسضاخلا ىلع تيعأ ىتلا ةلعلاهذه نه ىق رب نم ىأ
 ىرك قري قرنمنوك:لوالا ىلعف باذعلا كال مأ ةج-رلا ةكم ال ءأدعصبو اهبىقرينملبقو

 لوالالوقلاو ة.قرلالوالا ردصهوءاةرلاءردصمو يشب قشكق ريفر نم ىناثلا ىلع و مري

 نهؤينم هلوقيافا اذهو هحور قرب نمهو سضاح لوقبتيم لك سيلهنا اهدحاءوج ول رهظأ
 ةيقرلا ساتلا فالك باذ_ء ةكئالمو ةج-ر ةكئالم مهلاو تيملا حورب ةكئاللا قرب

 ذئيح واهتةرافم دعب كلملااهب قر اغا ح ورانا ىن اثلا سضتملا هنم ول امل هناذ ءامدلا ىهو

 م للا

 ملء بلط نم بسنأ نرسضاحلا نم ضيردلل ةيقرلا باطنة قرافملا ليقامأو اهبىق ري نم لاقي

 عماسلا دبغيو هنع لاؤسلا نصف هيوهلا نك ةيفرلا لعاف ناثلاثلا هللاىلا اهب قري نم

 لئاسلا نكعأم نعمل ع نعاهد لكس اغا م نه وهنع لكس ىتح هنييعت ملا نكعالم هللا ىلا ىقارل أاماو

 لءذىلا مو_هف ةرائاو صيص# هيدا رباه لاؤسلااذه لثهنا عبارلا هنيه معلا ىلا لصينأ

 اسهدعب رك ذيام لعف راكنا هيداريوا انسح اضرق هللاضرقب ىذلااذ نم هلوق نم دعب عقيام

 نىعالا نه دحاو هيف ىسحال هللاىلا قارلال ذو هئذابالا هدند عفشي ىذلااذ نم هلوقك

 مهريدغو برعلا ةداع ىلد حجرخاذ5 نا سماأطلا لوألا هيف ءس هناق ةقرلال عاف فالعانه

 فذحو هلوَش مهتدام ترجام هناصس هللا يذل لاخلا كال لثمىلا لصو نمل ةيقرلا باطىف

 قرب,هاول وقينأب نيطاخملا ةدامرملو لوقلاب لئاقلاب اقلعتم ضرغلاس يل هنال لوقلال عاف

 هنودهاشياعرها ريك ذنوهذا ىلوا هلوقب ةداعلا ترجو فلأام ىلع مالكل!لج-ناكف هحور

 هجوالقارلا نموقارلاوه ٠لاةينامالكلا هج و ناكل ىنعملا اذهدي راول هنا سداسلا هن ومع-لو

 | ةلكنا عباسلا اذك ةلكلئاقلا نم ثيدخلا ىفاذكو اذك اهكنم لئاقلا وه نم لاقب ايكالذ ريغ مالك ال
 لاق ولءفالئاق والءاف نا مميفهلاقىذلااذ نهواذكل هذ ىذلا نملوقب ينيبعتلا نعاهب لثسياغا ند

 هللل هللا ىل' حو راابقارلا كالملا نوع نعاول أسيل 1 ,هوةراتىأب وة ران نعهنيب مل ٠ نعل سيف هئيب .ءلزمب الو

 نوهت نع اولأسيل هلي كهل أ لعب ملوه>ور دعاص باذملاو ةجحرلا تالءنا اولعلب ليقف |

 ىلا ع ءاسلل لا هس الام نمي مهل نع نول سب فئكف نك ريغ هنييعل نأ نولعل هلق | ا_مرحأ

 ١ و هسفن نم هسأي نايبل تقيساأا دي الانا نماثلاهب رعلاب ةيلكلا ىلا الوهتيبعت 92
 صاخعالو 4 .ذ عصا "ىف قد هف ملورمطح دق هب ارو باس.ءاقةكحمو هعم نب رضاحلا 4-6

 ةداستعملا ةايحلا بابسال قبب هنأ او_طعدُم نورضاحلاف ةلا#ال قرافم هن أن ظدق وهلب |
 قار نم ولاقف تاوعدلاو ىفا رلاب است رودقملا نع ةجراخابابسا اوبلطت .ءاشق ريثأت ا

 | ءاودلا ىدجمال يح ةليعتسم تناك مهدنعء يق رلاو كالهااباسبسا نمليلعلا اذه قري نمىأ |

 0( مساقا)

 جو سحساسا ل ا



 هم 0
 د_حأال ىأ هي الاف نيريدقتلا دحأوهو داعبتءالاو ىئالا هيداريامتا اذه لثمنا عساستلا ١

 | باطال ةيقرلا ىفنل داعبتسا وهف لاسملا هذهىلا اهبحاص لصو امدعب ةلعلا اذه نم قري |
 ١ هذهىلا تراص دقواهيبمت دحأالىأ ميهرىهو ماظعلا ىحنملاق هلوقك ىقارلا دوجول
 اضرأ لاصسأ بلطلا اهبديرأ ناو ق رئانهم نوكينا لاص“اىنمملا اذهاسهب ديرأن اف لاحلا

 لوقنف ذ-ةيحو راك اللوأ باطلل لمعتست ا 4| اذه لثمىفاهنأ اندقو ه:هنوكينا

 لهنلابلط هيدارينا امابلطلاو داعبتسالاوأ بلطلا اهبدارينا اما اسيئارشاعلا هجولاىف |
 لعأهللاو ءانيبال قرلا ىلع ىف املا هذه نمدحاو لج ىلا ليبسالو نيبيمتلا بلطوأ ٠
 رهاظلا لاه نيب هلاسلوال اهيف عجب هن اص“ هنأ :روسلا هذه رارسسأ نمو # لصف ©
 مئأ الو مهنطاول لجأ الف هيلا رظنلاب مهطاونو ةرضنلاب مههو-جو نبزذ نطاسبلاو
 هنيسحنو هقارشاىهو ه-جولا ةرمضن نم ,هرهاوظا ل_هجأالو هلا رظنلانم ىل_>أالو |
 ىنباي هلوق هري-ظنو ارورسو ةرضن مهاقلو رخآ عضو»ىف لاتامكص اذ_هو هتس#و |
 ساسبلو لاقمث هتئيزو رهاظلالاج- اذهفا.شيرو مكناوى راون اسال مكيلع انلزن أدقمدآ |

 بك اوكلا هب زايندلا ءامملأ انئيزانا هلوق هريظنو نطاسبلا لاجساذهف ريش كلذ ىوقلا

 نع هلوق هري-ظنو اهنطابلاهج اذ_هفدرام ناطيشلكرم اظفحو لاقمث اهرهاظ لاجاذيف |
 نلقو نويديأ.مطقو هنربك أ هئيأر الف نهيلع جرخا فسوبل تااقناد_ب زيزعلا ةًأىمأ
 هسفن نع هيدوار دقلو هيف ىئنتل ىذاانك.اذه تلاقى رك كلءالا اذهنا ارشباذهأم هلل شاح

 انطاو ارهاظ نماحلا ةاقىف هن أو هئسادل اهفصو ما-قنه وهاذهل اهرك ذو مصم: أف

 اهيف أمظنال كناو ىرعنالواويف عو_ينالزا كلناهلوق هبءاسنيوىنعملا اذ_هىلارظنيو |
 لبباقو رهاظلا لذ ىرعلاو نطاسبلالذ عوملا نال ىرعلاو عوملا نيبلباقذ ىهذنالو

 هلو-ف اذه نمبيرقو سعلزو ربلاب رهاظاارحوهو ىصضلاو نطا_ءاارحوهو أمظلانب
 ىونهملا ن-طاباا دازلاو ىسملا رها_ظلا دازلارك ذ ىف ىوةنلا دازلاري_خناف اودوزتو |

 | اوبوئمث مكبراورفغتسا موقاي دوهلوق هب لبو ةرخت الا رفس داز اذهو ايئدلا رفسداز اذهف

 مهنع ةلصخنملا ةرهاسظلا ةوقلا لوالاف مكنت وةىلا ةوق كدزيو اراردم مكياد ءاعملا لس ريهنلا

 |( ني_ءفادلا مهنع ىف رصانالو ةو-5 نم هلاذ هلوقههبشيو م ةلصتلا ةنطارلا ىل الاو

 رصانلا وهو جراخ نم عفادلاو مهسفن أنم عفادلا |
 هلعفيالو نوكيال هن أر هام ىلهء برا ةردو تايفا تاوضلانولا اهرارسأن هو ل_صت ِ

 هلعفب مو هيلع رداقهن أربخاةهن ان ىوسن نأ ىلع نب رداقىلب هلوقىف نيلوقلادحأ ىلع اذهو
 ناو ضرالاىف ءانك-افردقب ءام ءاسععلا نه انلزت أو ىلاعت هلوق اذه نمحرمصأو هدريملو
 ردقيالف ضرالا ىف نويعلا روغنىأ نيلوقلادحأ ىلع اضبأ اذهو نورداقل ه باه؟ىلع |
 نوكي لب باسبلا اذهنم نوكحي الف بهذ ف ض.ه,سناديري سا_.هنبالاق ءاسما ىلع |[

 رداقلاوه لف ىلاسعت هلوق نيهضوملا نيذ_هنم حرصأو هلعفيسام ىلع ةردقلا باب ند
 || هللاىلص ىلا نع تدثدقو مكلجرا تحت نموأ مكف وف نم !باذ-ه مكيلع ثعبب نأ ىل-

 لس و هيلع هللا ىلص لف تدندو نكلو كيجوذوعا ف الا هله لوز دنعلاقهنا م-و هيلع ١

 )+(   #9نابت «
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 م 1 ري

 ظ ىورو ل-جراألا تن نه باذع اذهو امام نوكيا ناو فخ هتماق عقي نا ديال هنا
1 

 ْ ىلع هب رد راسيخالا باب نماذه نوكيف قوذ نم باذعاذهو ا.ضيافذف ةماعلا قنآك هنأ

 (أ هد. ربالام ىل_ه ةردقلا نم وهف لا_صئتسالا باذع ىلع ةردةلا هيديرا نو هلعفي-أم
 كيرءاشولو هلودكهءانك نم عضوم ريغ ىف هل-_هفي ملام لعفل»ا© واهناي هلا صس مرمص دقو
 ءراظنو اهاده سفن لكان ينل انش و-!و هلوقو اسيموج مهلك ضرالا ىف نم نهال
 عهال ان وكتال ةردقلا نا لاق نملوقداسف ني هنو ة:ساالهأ نيب هيف ءافخالام اذهو
 نع ةردسقلا ىئنف ةسختملاو ةبجوملا ةردقلا نيب ليصفنلا باو_صلا ناو هلبقال لعفلا
 ىعأ هللاو أطخ اقلطمةسبالملا لبق لعاسفلا

 ةدشعماسلا لمحت الناو علا قاثف تيثثلاو ىتأتلا تاضلاهئااهرارمسأ نمو د ل_صف
 ىتلا برلابادآنملب همالك نم هغارف لبق ذخالابإملا ةردابم ىلع هبلطو هصرح و هابحت

 أ رب تالا سيب ىولاقلت لعالابعضالا لوب ءا لموديل اص هاب بأ
 ريصن نأ ههماسأو معلا بلاطا بش اذ_كهنهياع هغارف دهن هأرغب مث هتءارق نم لي ريح

 هرداسالو ةئم ةيلعف لكشا ع لأس وا هلع هله ملأ همال_؟ ىذقب ىتح رزعم ىل ء
 ] اهدا اذه هباستك ند مدا ود هال: ق ىلا اذه ىلاعت هللا ركذ د_ةو هٌءارأ لبق
 نو-قتي مهلعل ديعولا نم هيف انف رصو اب ايكح هانازنا تالذكو هلوت ىناثلاو
 1 كيلا ىضقينا لبق نم نارا ل_سعنالو ىق-طلا كلما هللا ىلع. ارك د مهل ثد_كضوا

 هلو-رإ نيف هللا ءاشامالا ىعسأت الف كئرقنس هلوق تا اةلاو ع ىلفدز بر لقو هدحو

 ند ةروسلا هذهى هنارصبس هللا مذدقو 4 دمدامو ة:ءارقلال وانةءاذهو هايا هأرقأام ىمنيال نأ

 دصوومذل كارو قيياممراشباو ىف اءعتملاب هلا عسل اذدو ةلج الا لع ةلحاملا رؤي

 ْ هلامعتسا ٠م وه هماما ردت نا هنداراف ةلجاعلا هيو لا_ىسعتسالا !ذه ىلع ةروسلا هذه ىف

 4 مكس هلا هعتسأ و اهلهراثاوةلجاعلا ا ط رف نم ةمايقلا مود هدذكتو ةل_-حاعلا بصحو

 || لك ١ ةلج“الا ىف هب ممل لابعتسالا بلطو ةلجاعلا بحالواو هلا وأ لبق هب ه-هاتو
 برلاو ةل-ج اعلا هتيحمو هلا_سعتسا نم وه ةالمصلا كراو هيلونو هبيذكت كلذكو نوكيام
 أأ قارتلا حورلا تغلب ناىلا هلهمالب هدبع ىلع لعل يف كلذدضي هسفن فصو هناصم
 هل_حامبال ىلاعت برلاو ىلو_:لاو بيذكتلا ىلع رتسم لاملا هذه ىلاوهو توملاب نيقبأو
 ىلع ههبذيو لاثمالا هلبرضإو تايآلاهل فرصيو ىثدعب ائيش ركذلا ههثدحكو هل-هعلب
 دإ_هو ىقاحلاب هيلع لعب زف ايو_س اقلخ مث ةقلع مث ىنع ىنمنم ةفطن هنوك نم هثدبم
 ليهتدعب هٌوازِجو ءيماو هةلخ ناكلب ءىماىصعو هربخ بذك ذا ةبوقماابالو ةدحاو
 طخ لاقو الوسع ناسنالا ناكوهلو هب ةل_بعلاب ناسنألا مذ دذهلو ةءاثاو جييردنو
 نواسعتست الف ىب ابآ مكب رأس ل_ع نم ناسثالا
 انباعصال نيلوةلادحااذهو لقعلاب لعيد اعملو ةودنلا تابئانا اهررسسأ نمو # ل_صف ©
 || ىهنيالو يم ؤيالف ىدسك ربها بسح نه ىل-* ركذا هتاصس للان اق باوصلا وهو مهريغو
 هءلا هتيسن قبلي الام ىف هاشنلب درهلا ريمللا ىقدرطب ثالذ هناصسفني ملو بئاعيالو باث. الو

 ( ىنئو )



 مه ه1 »>
 ناسسنالا هقلخ لا نيدو ثالد داسف ىل_-ه هناك لدتسا مث هنظو هل مك ن*ىلع ركذمؤو

 نع هبي هنا ىدس هكرتس ناىبأي هتباهأ غلب ىت> روطدعب اروطاهيف هلقنتو راوطالاءذهىف

 ىلاسهت لاق عض وم ريغىف نآرقلا ةقيرط هذ-هو صقتلاو بيعلاو ثيعلا نك هاري كلذ

 بروهالا هلاال فهلا كاملا هللاىلاعتف نوعج رثال انيلا مكناو اًثبع ما:ةلخافأ ميسا

 شرءلابر هنوكو وهالاهلاال هنوكو قا هناصس هلوكو هكلم لاك لم م ركلا شرعلا

 اذ_هراكذاو بذاكلا كلا و لطابلا نظلا تالذل الل_-طبم هنودام لكلا هييونرا مزاتسملا

 مها ربالهنا نارسحو مها وو مهرسس ع ملال هلا مهثابسح مولع هراكذال ثم مولع نايسالا

 كالذ ريسغو من6 و مهار ىف هنادعا نيدو هناا وأني ىوسن هنأ نايسدحو مويلو ردقنالو

 الام هنعىلاهتيام ةبسنك تالذةبستناو صئاقلاو بورعلا رئاع نع ههبزت هنع ءازئم وهام

 راكنالاد_ثأ هبسح نم ىلد هناصتس هركتيام كلذوحو كيرشااو داولا ذا ن* قلي

 ناكواو سدقلا هلاك ىفانيام راسهيلا سسئينأ عئتواكهيلا هتلسن عن عب كاذ نأ ىلع لدف

 هناوسال.طعتنا لدياعو هرخآىلا ةفطن كيملأ كلذ دعب لقيم درا ععلاب [مياماىدس هكر

 هباوثو هيهذو ءىما مزاتسب ىقطاهكلم ناف اها ضتقمو امج وم ليطعتكالذكو عئتم هناذص و

 هناسحاي نسمملا هيف ىزح مول داعملاث عدو هتكلازئاو هلدر لاس رامزاتسب كالذكو هاقعو

 ركن هناككلذاو ىتألاكلملاهل ترمي و هكلم ةقيقح ركنادقف كلذ ركنا ىف هن ءاساب *ئسملاو

 لالا تافصب فوصوملا ىقااكلااب نمؤيذ ملاعلا عئاصب رقبهنا عزْئاودن رب ارفاك تاذ

 نماهناف هناص# هيوم ؤيمل هقلغ ىلع هولهو همالكل لطعملانا املامكلات ومنا ييصسملاو

 صأالو كله هد-:ءنم لازنيالو لعالولوق هيلادعصبالو ىهنبالو مأيالو ءاكتبال بر

 بروه سيا هنهذىف ردقمبر هءنمآ ىذلا اذهنا مولعمو ىديالاهبلا عفرت الو ىهنالو

 هععمو هلع نم هلك تافصلامضتقم هثدجو ىلا همس|ت ربتعا اذا تلذك و نياس رملاهلاو نيملاعلا

 ملا_هلارما ري_+دتل ضتقم مو.ةلا هعماو ءاشيام هلعذو هتجحر و هتداراو هلردقو هرصبو

 || مويقلا ىلا هنأب نمؤيمل هلاك تافص ركنا نق هل «-ظنحو هللاصع همايقو ىلفسلاو ىواملا

 قيفوتلا هللابو اهظافلاليطمت هنكعل ثيح اهقئاقحلطعو هناا ىف دا كالذي رقاناو

 ربكلا ىدحالاهنارفسأ اذا مجصلا و ردأ ذاليالاو رمتلا والك ىلاءتهلوق كلذ نمو © لصن

 تاي الا نم هيفولزللا ةياوهىذلارمقلاب هناص# مسقا رخأتيوامدقتبنا مكنم هاش نم مثيلا ريذن

 ةدداشلاب مواعموهام هقلخح هتيانعو هلعو هتيكحو هيرابو هقلاخ دب وبر ىلع ةلادلا ةرهابلا

 رمتلاو سمشلانم ءارئاسم اهيفامو ةكئئالالا نم هارث الام اهيفامو ءاعلاب سسقا هناك وهو

 هنابا نم ةبآكلذ لكو راهنلاو لبالا نم رمقلاو سهشلا تاكرح ببسي ثد_كامو موهيلاو

 تايآلا مظعانم اسهدجو نيهظعلا نب ربنلا نذه ما ردن نمو هتييوهر لئالد نم ةلالدو

 عقبالو ني-مادنارتسفيالو نايذبال دمحاو مهن ىلع اههتكرححو اههرونو امهم رو اههقلخ ىف

 عفترالاو ضافخالاو ة-هاقتسمالاو عوجرلاوةعرسلاو هطبلاب فالتخا ا.مهتك رحىف

 رهثلا سمهشلا كردنالو هنا-طلسىف هياء ل-خدالو هبحاص كلذىف ا.هدحا ىرحالو

 | ريثأت هك نأ ير خلا هيف كرش بال نيعم جه وةردقم ةكرمح لكل لب راهنلا ءاضقلا لبق لالا حال و
 يصوم بصح 00م هي
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 هم
 1١ ريبدنو مآ ماو رضحم ريصشب هنا ىلع لقع ىتداهل نم لديام كلذ و رخأ "الا اهيف هكسشيال ةعفنمو
 ىف ىذلا مكهلا نم سانلا هلعامقرفو للجو قيقد لكب هلع طاحاو ل وعلا هتمكح ترهب ر دم
 لاو امهقلاخ لالاجي فا ريالا انئباذف مهماهوااهيدابم ىلا ىهتثنالو رول وقع هبلا لصتالام | مهقلخ
 كن اصس الطاب اذه تةلخام انيراثابق بابلالاواوا هلاقام لوقت ناو هريبدت فطاو هتيكح
 طبطكرونلا هيفوديي قللتا ميظعر دتسمدوسا مرج هكفصودبملا ناولورانلا باذءا.ةف
 ذخأب مث هلججأو ةئيضأو ىف أوضا ري_صيف هرون لماكت ىتح ةليا لك داب 0 نوهملم

 | باسحو نيئسلاو رهش الا ةفرع» تقذ بدسإ لصف لوآلا هلاح ىلادوعب ىتح ناصقنلا ىف

 ىبلا مهت:لماعم و مه: ايادمو مهراجا تدقاوهو م4 الصو ميد تءقاوم نم ملاعلا لاحأ

 ثالثىف تالذ هناصصرك ذدقو ةلهالاب ةقلمت» نيدلاو امئدلا حلاصف اهبالا مهللاصم موقثال
 وههلوت ةيئاثلاو يلا وسانال تءةاوم ىه لق ةلهالا نع كنواأسب هلوفاهدحا هباتكن م تابأ
 هللا قاخام باسملاو ني:ساا ددع اولعتل لزانم هردقو ارونرمثلاو ءايض سعشلا ل مج ىذلا

 ةبآ انوسغ نيتءآ راهنلاو ليلا انلعجو هلوقذثلا_كاونولعموقل تاب آلا لصفي ىقحابالا كلذ
 | لكو باسملاو نيئسلا ددع اولعتلو مكبر نم الضف اوغتبتل ةرصبم رانلاةيآ انلعجو لبآا
 | لعب مهناصقنو اهئوض ةدايز نم لالا يآ ىف هتاصصتلا هتدحامالولف اليصفت ءانلبصف ”ىث

 تالامالالاجآ ةدمو ةراجالاةدمو لجأ ةدموعاضرلا ةدمو ددءلاو موصلاو يحل تاقيم

 فرعاناهبورغو سلا عولطب ظف# ىتاامايالا و سهلا ةكرح اذه نكح, ناك ليقزاف

 سده هل االاانك#م ناكنا واذهل ف سوشلا باس مهدايعأ و مهمايص تقاوم نيبات كلا لهأ

 اسهط اسواو روهشلا لثاوا ةفرعم نا بيرالوس الا نم داحآلا الا هيلع فقي الو هطيض
 لفقاو سعثلا باس كلذ ةفرعه نم لهسأوهو سانلاهيف كرش ما رمتلاب ا.هرخاوأو
 ةمك-ط اه هف رعب نه سانلا نم هف رعبال نمديلقنو باسح فلكت ىلا جاتحالو انالتخا وابا رضا
 اهريدقت نم اةالتخالقاو ملصأو عفنأو رهظارمتلا ريسبر وهشلاو نينسلا ري دقت ىف ىتلا ةغلابلا

 || مهنيد حلاصم ىف هقاخ عنان نعلا ريبدتلااذهب ةلهالارد هلالح لج برااق سهلا ريسل

 || ةداهثف ه ريبدنو هلعو هتمكح لاك و برااةيلادحو ىلع هيلالدتسالا نمهب لصتبام عم ,هاسيند و

 ىلع لاا ناسلب ةقطان تانآىهفاهيل ءىفاحلا وث ودحلا ةلدأمايقو ةيكلفلا مارجالا ريغت يفلحا
 اسهيلا قرطتبال ةيدا ةيلزا اهنآب نيلئاقلا ةدحاللاو ةفسالفلا ةقدانزو ةيرهدلا بيذكت

 ريسم ّريغبالاَساد» ريسو هنموةب لحم ىلا ءراقتفاوالثم رمقلا ريصبلا لم ًاتاذافاهم دع نكميالو ريبغتلا
 مث ايشفاثيش هرو'باهذو ةراث ةروهظوةراتهلوفأو ةراتهعافتراوةراتهطوبهو ربدم رسم

 قوام هنا اهطقإع ف وسكلايةلظم ةءاطقد وعي ىتحةدحا وةلج- هنوض باهذو كالذك هيلاءد وع

 الملاب اذه ىقاخن مل هناصس برلانأ لهو ءاشب اك هل رضع# رهاق ىقلاخ صا تك ر ضم بون ىم
 نأ دال رونلاو ءوضلا اذهناو زن وكسلاو عاطقنالا ىلا ىهتثت نأدبال هيف ةكرحلا هذهناو

 دعب تاقرفتملا مءاجاههنلب عمو لزعلا ىلا ىوتنينأدءالناطاسلا اذهنأو هدض ىلا ىهتني

 ىتلا مهتهل آلاح امهتدبع نم نيكرسثملا ىريو ءاشثيح اسهل بهذيو نيءمنحم اوكي نأ
 ١ اه را_طفنا ءا_سلا دابعو اه راشتنا بكاوكلا داع ىري أ هنودزه اه ودبع

 هس 1 لااا ل يبي يي ال ميلا لالا لا للا ابدا

 ( دابعو )



 م4 1 0١
 ىر'اممرغصاو هلذاو ”ىثرقحارالا ىف اه ءاقلا واهتناها مانص الادابعو اهرب وكتس علا داب و

 و ملاىف هفسناو هورذنو هزمت .رلاو هقست وهرصمت هدايع ردابهو هلاحارثدلا ىف لقل ا دابع

 تعشه رون دحوملالواعمو ةرذقلا ة:.كمالابةاقلم ةلد رم ةرسسكماهر وصا.ثدلا ىف مانصالا ى رأ
 لدوبال تناكىتاا لجرالاوىديالاْك لل: تءطقو سؤرلاكلل: ترسك و هوج ولا تالت اهند

 لاح هريغدبام ىريهنال وك الىتااهتدامو ل د.ثال يتلا هللا ةنس هذه ومالتسالاو ليبقتلا ريغباهيلا

 حجو»>ا4هناداعم وهنم هي ربتةداراهريغةدابعب ضار ريغد وبكملاناكناو: رخ الا وا. دلا قءد ويعم

 نييذاك | وناك موذا اورفك نذلا لءيو ةنوب نع ىح نم ىح وةذيب نع كله نم كالهيل هيلا ن وكيأم

 لئاسر كيلا ىلعالا كللانم © اهئاف تاّاكلا روطسل#هأت
 لاب هللا ال_خام *ىب-ث لكالأ 4 اهطخ تام أتوا اهيف طخ دقو ظ

 ا_هه ريغل ءاشواو سعشلا ىف رييغتلا لمجو ريغتبال ةدع اوةلاح ىلع رهقلا قبال ىلاعت ءاشواو

 ىلع ,-هلديل اهفيراصت عاوناىف هنايآ هدابعىري نكلو ةدحاو ةلاح ىلع اههاقبال ءاشوا واع
 هللا كرام ىمالاو قلما هلالأ ديريا-1 لاعفلا نيسبيملا نا كالملا وهالا هلال ىذلا هللا هنا
 هدمو رصلا رزجو هامملاىفو تادنااو ناويملا نادبا بيطر'ىف رمتلا ري أت اماو نيملاعلا بر
 رهاظ ىمأف مهانملا نم كلذ ريغو لاح ىلا لاح نم اهلقنثو ضارمالا تانارحو

 نيبأ نم راهنلا لابقاو هرابداىفالف ريدأ ذال للاب هناصس هماسقا اماو © لصف
 ىفناو_.لاامنس نايعااب دوهشم ىو داممو أديم هناف داعملاو أدبملا لع ةرهاظلا تالالدلا
 تاومآلا نا وخاا وراصو من و.2ءتدانو مما وصا تناكسو مهن5 رح تأدهدت ليالا نوكس

 مهام تءفنراو تاكرأأ مهنه ترشتناف هيدانم ىفث الخلا ماو هيعاد راهنلا نم لبقذا

 هيلاوانئاماامدعبانايحا ىذلاهللدلا ىهلئاق ل وقي روبقلا نءءايحا اوماق مهنأك ىتح تاوصالا

 ىو. راهنلاب ءاجو ليالاب بهذ نف ديعيو ىدبي ىذلا هدامأو هأدبا ديدجداعم وهف روشنلا
 شويج مزهف رفسأو سفنئاذا بدلا و ريداو سعسعاذا لءالالاح لمأت نع راهقلادحاولا
 ضرالا اون كصضا ومرك اسعب بك اوملا بئاتك لذو هسبَس ملاعلا قدأءاضاو هسفنب مالظلا

 هتردق مظعو هتيوبر لاكو امهبشنم ةئادحوب ناتدهاش نانيآ امه ايف هرئاشبو ريشا
 اهعولطال ولف راهنلاو ليلا ناطل لاهم اهبورغو سهلا عولط لعج ىذلا كرامتف هنهكحو
 ايدااو مهروما ىف نوفرصتيو مهشاعمىف نوعسي سانلاناك فيكف هلك ملاعلا عا لطبل
 ناويحو تان رام ىأو هحورو رونلا ةذل دقفعم ةايملا مهنيهت تناك فيكو مهيلم ناظم
 وده سانلل نكيمل اهبورغالولو تانلاو ناو. ان ادبا حلامعم متت تناك فيكو دج وبّناك

 لبالا اذهموثج الولف مهءاوحمووجو مهئادبأ ةحار ودهلا ىلا مهتجاح إ-ععم رارقالو
 راهنلا لمجايكاس ايلوانكس نيك اللا ركحا هلعجلب اونكسالو اورئالو وأد هام هتللظب مهيلع

 سهعشلا ورش ماود نمناوءملاو تادنلانادءاَتق رحال هدو و لدالا الواو اشاعمو ءايض
 اولعج نا نيك املا مك ا ةيكح تضنقاف ناوبحو تابثنم اهيلعام قرع ناكو اهيلع
 هماع مهن انغتسا تفو ىف بشضو هيلا م6 جاح تقو ىف ملا_ءلا ىل_-ه عمدلطي احارسم

 ئن واهتم ا.هدا_-ذت ىلع ةلظلاو رولا راصصو مفصل هتغو ينفصل هعولاطف



 هك 0 1
 ( مو.ىللا ادءرمس راهنلا هناصتألا لمج ولف هماوقورملاعلا اذه ماع ىلع نب رهاظتم نيت واعتم

 || هتااز'و ثالدري.غثىل ةرورمضل!تدنشاوملاءلاحلاصم تنافلةمايقلا موب ىلا ادم رسسلءالاو ةمارقلا

 ةنساانمةعبرالا ةئمزالا هذهةماقال اهضافاو سعثلا مافئرا ىف هئاصس هتمكح لمأتو هدضي
 1| داوماو:هدل وتبف تاءالاورجشلا ىف ةرارخلا روغت ءاتشلا ىففىقاملا لا_صع عم كلذ ىفامو

 ناديا ءاذوضرالا ةايحهب ىذلارطملا ثدصفدقعنيو بالا هنمأثنيفءاوهلا فكيو راقلا
 جنيف ا وهلامدد فيصل ىف و عئابطلا تك رحوىوقةلارلاءذالال وصح وتادئلاو ناو.ملا

 أ( دريتو.' وهلا وذفصب فيرألا ىفو نمعلا ًايهتف ضرالا هجو فو بورا دتشتو رثأا

 لماحلاةحار ةلزنع ةيئاث ةيمتاينلاو لمع رصتلاو ضرالا ب رتستو ىلبالا دتعو ةرارحلا
 ةكرح نادوصتملاو ىيغلا داعملا وأدبلايدهاش ود وهشمداعم وأد,ءةنمزالا هذه ف نيلجلا ني

 ظ ةيسعشاأن:سااف ةكرخلا ر'دقم نامزااناف نامزلا رهظن ثال ذو ملاعلاهلا_هصم متن ريثلان ذه

 |( برقا وهو رمتلا ريسب ةردقم ةيرهقلا ةنسلاو اهلثم ىلا لجخلا ةطقن نم سعشلا ريس رادقم

 كلذيىف اه امهلزانم ىف امهلقنت نيك املا ,كحا ردقو هب لما ىف سانلا كرتشاو طبضلا ىلا
 ءادعتلال د_حاو عضومىف برغتو علطت تناكول سعثلا ناف ريبدنلا فطاو ةيكملا ماع نم
 هناص هللا لمست كانهدقفي اهعفن ناكد تاهذلا نم ريثك ىلا اهعامشو اهؤومط لصوالل

 | نكميىتلا عضاوملا نم عضوه قب الف عاتبلا اه ريثأتو اهعفنلانيا ضرالا نيبالود اهعولط
 ليالا رادق» عقو نا مكمل ا ريبدتلا اذه ىضتقاو اهعفن نم هطسّقب ذخا الا اهيلع علطت نا

 دئمااذا امهنم لك ىهتنمو هبحاص نم امهنم لك ذخأيو ةعاس نرشعو ةءبرا ىلع راهنلاو

 لتخاال ٌركاوا الث ةعاس نيسهخ ىلا كالذ ىلع راهنلا رادقم داز وله ةعاس رسشع ةسج

 || اضيا ماظنلا لتخاال كلذ نع هرادق» صقنولو تادنلاو ناورللا رثكا دسفو ىملاعاا ماظن

 دابعلا حلامصم اهفالتخاب ىتلاذنسلا لوصف تفلتخا ال اءءاد ايوتساولو حلاصملا تاطعتو

 نأب دهشبام عنا-ةملاو حلاصملاو ثاينآلا نم مكهلا ريبدتلاو ريدقتلا اذه ىف ناكف ناودملاو
 لاقاك هلعو هنزع ىلا هفيضيو ريدقنلا اذه هلاصس رك ذي اذهلو ملعلا زيزملا ريدقت كالذ

 ريدقن كالذ اهارقتسا ىرحن سعشلاو نواظم مهاذاف راهنلا هنم مسن للا مهل ديآو ىلاعت

 ادادنأهلنولمجنو نيموب ف ضرالا ىتاخ ىذلاب نورفكتل مكنا لقىلاعت لاقو ميلعلاريزعلا

 مايأ ةءعبرأىف اهئاوقا اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوفنه ىساور اهيف لعجو نيملاعلا بركلذ
 اندنأ اتلاف اه ركوأ اموطايأناض رالل واهل لاقف ناخد ىهو ءاعسلا ىلا ىوتسا مث نيلئاسال ءاوس
 داصع ايئدلا ءاهسلا ني زو اهرما ءاعم لك ىف ىحواو نيموبىف تاوعس عبس نداضقف نيعُئاط
 رمتلاو سعتلاو اناكس ليالالءجو حابصالا ىنلاف ىلاهتلاقو ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ اظفحو

 ا سعشلا تاكرح ريد نا اهيف ركذي ع ضاوم ةثالثءذهف ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ انايسح

 مت

 نبت اسهب هردو هنأو هزعو هتزع ىطتقم ند ناك اهنء أششامو ةيو_أعلا مارجالاو رهقلاو

 تاسفلاب هلع و هرايتخاو هتردق نوفنين دااودو الما هبا ءادعال بيذكت اذه قو نيتفصلا

 عبصلا و ردأ ذا ليالاو رمتلا ىهو ةئاللألا ءايثالا هذهب هنا مقا و# لصف

 هتردق لاك نوط هناقهيلع مسقملا توب'ىلءةلالدلا نم مسقلا قاسم داسعملا ىلع رفمأ اذا

 ( هتهكحو )



 مك 37# 3“
 ف ل تبت _ _  ببظنبتنتنانا:ا:-_ب_ريوب

 راهنلا ءادباىف دو عش# وه 3 ه:داماو ىلا ءادباو هةلا ه-:انءو هر: و

 ١ لصاح وهىذلا هنداعاو نامزلا ءاداىفو رهتلاىف هتداعاورونلا ءادياىفو اههثداءاو ليللاو

 ,ادباو اهئداماو ةنسا'لوصف ءاداو امهثداماو تادنااو ناورلا ءادباو رهقلاو سعثلا ريسب

 أ هبت ربخأ ىذلاداهملاو أدبملاىلءرهاظ ليادتالذ لككف هئداماو لوصفلا كال ىف ثد_هىام
 | ةرائرطفال اسهلعجو اهعونو هلسر قدص ىلع ةلادلا تايتألا هناصصفرمصف هنع مهلك لسرلا
 ا نايعلاب ةدوهشمو ةلوقعمو ةلوقنمو ةيسفنوةيفافأ اسهلمدف ةران ةدهاشمللو ةرانعمسلاو

 مهواسئيش ن رتل الذيا ! هنود نما وذخاو اروفك الا نوماظلا ىلأ» نأ.جلاب ةزوأ ل

 ماقا اواروشنالو ةا.ءالو نوم نوكاعالو ا_مفنال وارض مهسفنال ن وكلوعالو نوةلح

 ءاده لبقرم كئلوأ نم ىئثتساواسهمنذي اهذخاوو اهبسكب سفن لك نون رازسحنا نيبوذوحلا

 ل-بءريغاوكللسو نيل رااوقدصو هللاب او_:هآ نيذلا نيءلا باعصأ ,هوءاضرعباو

 نيضفاحلا عم وأنا لها ن* مهو نيكسملا ىريعطم نمل و نيلصملا نما وسبل نيذلا نيم رلا

 ةلجج ىف ىهتلخ داو نيطمملا ةعز نم مهتجرخأ تاسفص عبرا هذهف نبدلامو-ب ني بذكملا
 ىذلا نيكسملاماعطا كرت ةئاسثلا دورهم صالخالا دوعىعو ةالصلا كر ىلوالا نيكلاهلا

 مهنيذااىلاعأ لاق كى واذحأل ناس اال و يؤلا ع صاالاخا الد دربءال ناس الا ستا م وه نه

 نوهراك ,هوالا نوةفنبالو ىلا_سك ىهوالا ةالصلا نون آي اللاقو نوعءاملانوعنعو ْنّؤاري
 نوةفنب مهانقزرا<و ةالصلا نومرقي نيذلا هلوشب نيبلا با_هصأ هه فصوام دضاذ هو
 ٌنرقو نوقفني مهانقزرامو اهمطو ةوخموبر نو_ىدي عجا_ضملا نع مهبونج قات لاقو
 | _مهيلعان ىلع ىنثأو ةرائام# ىعأو هلا_:ك ىف عض وم ريغ ىف نيلصالا نيذه نيب هن اص
 ا_ه#لخا نه حالدالو |_ىهيلع ةاضلا رادم ناف ةراثامه“ ران باقعلاو ليولابدعونو ةراث
 ظ صاالخالا مد-ء مهل عمت جاف ىقاابسيذكتلاو لطابلاب ضوألا ة ءبارلاو ةثلا_ثلا ةفصلا

 ناسحالاو صالخالا باعمال عمتجاو ىتملاب بيذك_:لاو لطابلابضوهللاو ناسحالاو

 لد_.:ءاو مالك منيع و مهتاسحاو مهص ل خلا ما_ةتسانهب ماكتلاو فلاب ىادصتلاو

 مالكلابو اببيذكتو اكش ني ةيلابو ة ءا-سا ناسحالابو اكشث صالاخالاب لاء باعصا

 | مهيف عيفشن» مهل نكي ملىأ نيعفاشلا ةعافش مهعنت مكالذلف لطابلاىفاضوخ عئانلا

 اولفجو اسأراهب اوعفري ملو ةركذتلا نع اوضرعأ اس اذهو عفننالو هيف عقن ةعافشلا نال
 نيب اهيف عجهن أبةروسلا متخمث ةامرلا نموأ دسالا نم شحولا رج لفحت ماهعاع“ىع
 | ةوبرااو ديحوتلا ىضتةم ناو مهل ةئيشملا تابثاب ىهلعذ_خحغاةماقاو هردقو هعرش
 صراحاو باطلاو ىعسأأ تجود لوالا هلرصت ىلالاو هلدءلوالاف ميلا الهيلا كالذن او

 | لكو- لاو ةناعتسالا بجوي ىتاثلاودشأ لب مغايد حلا صم ىف كلذ واعفياك مهيصتام ىلم
 ظ نالكتلا هيلع و ناعتسملاهللاو مهقفونو لهسيل هدب كلذ نم ىلا ةبغرلاو ضيوفتلاو

 | ىلامركل وسر لوقلهنا نورمصبت الاموؤورصبم امسقا الفهلوق كلذنمو # لصف
 | رصاءاهلكءايشالاب مسقاءداتقلاقو هنمن ورب الامو قالا نم نو رص ا علئاقم لاا هرخآ

 | ىفمقومسقمأ اذهو"ىثنم نورصبلالامو 'ىثىم نورصبن ىاكلا لاقورصيب الامواهنم
 الامل مان اططل1ت وجم رج



 6 0: طظ
 مهلك ةكتالملا كلذ ىف لخديو ىريامو ةرخ  الاوابتدلاوتايلفسلاو تايولعلا مب هنافز رقلا

 هنادس وهو هتيبونروهن ردق تانآ نم تالذ لكو قوام لكو ىسرك ااوشرعلاو سنالاو نإ-او

 ليادو ةيآ ىريالامويب رام لك نا مسقلا ذه نم فه تاي الاف رصي اي ماسفالا ف رصد

 نهاكالو نونحمالو ماش ءالكال ماك وهوهللادنع نموه هءاحام ناو هلوسرقدص ىلع

 دارا ركف لقنواهب ل وسرلا ههءاح ام ربتعا ومار الام واهن ءءار ام تاقولخلا له أتنمو

 نااك تياث ىقح هنا ومالكلا قدصا وهو همالك هناوهللادنع رم نآرقلا اذهن اهل رهظ آلا و

 مكناام لثه يق هنا ضرالا وءاعملا بر وذ ىلاهتلاناكىقح ىربالامواهنمىريامتداوجوملارثاس
 نك نوكشن الو هيف نوراقال دو جوه ما وهو ةميقح مكقطت ناك نأ ىأ نوقطن

 هن أكف انهه كيااملثم قاهنا ثيدحلايف مك ىتح ةودنلاو داعملاو ديح وتلا ن 4 هب ٠ مكةربخاام

 لب دووم ىت> هيودهاشي الامو قلما ن «م هودهاشامنا اك ىد نآرقلا نا لوشي دياروس

 نهناسنالا ىفكيو ى- نآر هلا نا ىلع كثالذ مكادل نورصتالامو نورمصباهف مثركذ وا

 ارهاظ هلاو>ا نم هدهاشبامو هناشنو هقلخ 0 هو هنيعل هرمصب الامو هريصب الام مج

 ه رماد لاموهلوسرد ريخاام قدص و هتافص تو وبرلاة. .ئادحو ىلع هلال د نيبا كلذ فان طابو

 مّ رك لوسر لوقل هلا لان هيأع مسقملا هناصس را ذم هيلق ناعالا ةشاشب طلاد ملة ةيق ,قح ثالذ هيلق

 مالك هنا كلذنيب ةلاسرل' ماب هيلا هتفاضاىف وسو هيلع هللاىلصد#ت ىرعثبلا هلوسراذهو
 هءلاهةناضا تناكولو هلا سرلاةق.ةح ركنادقف نآر لأب ماكن دق هللان وكي نا ركنا نذ لءهرملا

 7 :لا ةروس ىفىكلم لاهو رىلاهتفامضا تالذ ضقان 3 الوسر نكبمل ءادتأو ءاشنا ةفاضا

 لاقل هب م اكتءلهناو ءري-_ءىللا ىلاعت همالك ة ةبسأ ىف م :نبوهلادعا بذك هناصه# نيب مث

 رفك دق 8 لوذ هلا عزنذ رشبلا لوفآلا اذ_ه نا لاق نه بذكنيباك هسفن ءاسقملا نم

 هنأ اهدحا اروما نعضتي تلذو نيملاعلا بر نهليزنت هلا هناصسربخا مث رقسشللا هيلصيسو
 نيملاملابر نم هلوةلة قرح هب ملكت هنا ىناثلاو هدنع نمل زن نآرقلا ناو مهلكه لش قوف ىلامت

 هلوةءريظنو ىملوقلاىّق- نكلوهلوفاذهريظنو ريغاا كلذ نم ناكا ه ملك لاوهه ريغ ناكواو

 مكح نم ليت م .ك.1طل ازيزعلا هللا ند بات. كلا ل يئن هلوق ةوخ يكبر نم سدقلاح ورهلزنلق

 | ضرالاو توما فام و رطماوقزرلا نأ اذه ضةتنيالو ق وا“ سيف هللا نم ناك امو ديج-
 ناسيع الا كلتا لامفاو تافصو اهسفنب هما نايعأ هلك كلذ نال قول وهو هنم اعيج
 هبابو هحورو هتئانو هدبعو هنن ةفاضاك يقل ةفاصضا هنم اهئاو هناصس هلا ىلا اهتفاضاف
 رمصب و عهأس ريغ نم عمل م 1 ه ريغ نممالكذا هماكت# موقي نأد.ال هناذ همالك فال هيلا

 هناييحو هريصيو دمج ةفاض 'رثم ناك برلا ىلا فيضاااذاف لالا نيد كالذو رمصبم ريغ نم
 -أ هلمعمال هللا ناعزدقن ىتاا> ىلا قوام ةفاضا هذهنا معز نمودهبلا هتايشمو هلبعو هتردقو

 | ناو كارشآألا نمرسشوه ىذلاليطمتلا و ءاذهوه.موةنةئيشمالو ةردقالوةايحالو سصبالو

 | مالكلاةفاضاة ف وصوم ىلاةفصةفاضا ةردقلاو ةايااوزعلاو رصبلاو معلا ةفاضانا معز

 | تاغلوعرمثلاو ةرطفلاولقما ١ بج وم نع حرخو ضفانئدقف ىقااخ ىلا قول ةفاضا هيلا

 :| هلاص# هفاضافيك لم أتو ةغلو ةرطفو امرمشو القعو ةقيقح نيلئاق“ نيب قرفو مثالا
 خذ ذة ذة 1 1 1 1 1 1212 2 ذ 2 ز2ذ2ذ 1 ذا 171

 (ىلا)



ْ 

ْ 

 م 0
 مالك عسل ىتح هلو: ىف مالكلا ظءلب ه-سفن ىلا ههاضاو لوقلا ظفاب لو..س رلا ىلا

 هلوقأناىتيماامهل تاقواذكواذكت قلو ةيف هلوق ىماام هيلا لسرهل ل وقبل وسرلا نافدلا

 ىلاهت لاق اماذكوا ذك مهل لق لوءرال لوقب لسرملاو هب ىنن ىمأ امالا مهل تلقام مجبسملا لاقإك

 نب :هؤ هلا لق نسحأ ىهىتلا اواوقي ىدابعل لقو ةالصلا اوهعئاونمآ نيذلا ىدابعا لف

 اذهو اذك لوءرلا لاقلاقي نا م”كلذل وهلا غلب اذاف ه راظنو مهراسصبا نماوضغي

 ماك كالذ نم ”ىشىف ىجحنالو هل-س مند اهغايم هلوق اذهو اًغليم هلاقىأ لوهرلا لوق ا

 للبي دححأو عض ومىفالومركلوءرمالكب « أ الواذكوا ذ.ك,لورلا ماكتالواذكواذكب مهل

 هللا مالك اذهىحاص مالكالو الكب سيلاقنف كبحاص مالك و كمالاك اذهب أ ىلتدقو قي دعا

 ةلهاكلا هلرور نا ىملاعلا برئه ليرتت هلوت ه:عكلام ثلاألا مالا 3 لصت 2

 ام مهرذ_كو مهعفنبام ىلا مهدشرب الو مهاهنبالو مه ميال ىدلس ميك رينأ ىبأت هقلذت

 هردف نيملاعلا بر رد_ةيمل كلذ عزنف ةمئاسلا ماسعنال ةلزنع الامه مهكريلب مهرضي |
 ماقأ مث مركلا شرعلا بر وهالا هلال قا ثامملا هللاىلاعتف ىلاهتهب يقلي ال امىلا هيسنو |
/ 3 

 ىررداو هياء لوشن نم رقينأ ىلأ ىيكح وهنردقو هذعلاك نافذ كالدالاب هلحاعلو هر

 داسفلا ضردلا ْق رهظأو مهلاومأو مهةرحو هيذك نم ءأمد حا با ساو هدايعلضأو هلع ا

 رد_ةأو نيجءارلاجرأو نيكالا مكحأب ىقيلي فيكف تالا فلاخو بذكلاوروجلاو |

 هرفظيو هرهظيو هيلعيو هرصنيو هديؤي نأهب قلي فيك لب تاذ ىلع هرقي نأ نيرداقلا |
 كاذب ىنيمأ هللازا الئاق ,هءاسنو مهدالوأو مهلا ومأ حلسلو هءامد كفسي ىقلحا لهأب

 ةمزلتملاتايآآلابوءرارفابهقدصيف اهلك ىقيدصتلا عاونأب هقدصين أه. قلي فيك لي ىلهحابأو |

 اهطاهعاونأب هق رصد مث ريظأو لوقلاب ىقندصتلا هلال دك قيدصتلا ىلع اهتاالد ىتلاهفدصا ْش
1 

 ىق_ددصت تاي الا كالت عا5ة*اب لص مهل ةقدصم اهدا رفنا ىلع نأ لكد اهذ التخا ىلع

 ممقي مث هلوقو همالكب هقدصي مث هتضراعم نع قالا زسعب مث اهدرفع ةيآلك قيدصت قوف |
 لالا مظعأ نذ هلو_ةوهلعذو هرارقاب هلدهشين همالكو هلوقاذه نأىلع ةعطاقلا ةلالدلا

 || كلذ ل_هفيزأ نيلاعلاب رو نيكا_1لا ,كحأ ىلع زوجينأ ناترلانيبأو لطابلا لطبأو
 اذه لمنينأ هللاىلع زوج نذ قالطالا ىلع ىتاهللا سشوه ىذلا هيلع ىرفملا بذاكدلاب

 نسعي الو نيلاعلابر وه اذ_هالوهللاف الو اعطقدتلاب نما اذ ,سذك أو هقلخرسشب
 ىدانو هسفن ىرزأ دقق تالذ لعن نمو ىو زهكح و لقع نم ةكسم هل نم ىلا تالذة بسن

 ةودىف ىضنأ نأدعب هلتأق دوولا صعب عم ىل ترجةرظانم اذ_هىف رك ذأو هلي ىلد

 هصقننو نيملالا برىف حدقلا نيكني هون راكتا هل تاقزأ ىلاإ-و هيلع هّللاىلص ىنلا
 لاةف ىلاعت برلا هيت ىفن الا مالكلاولوسرلا ىف مكعم مالكلا ناكف صقنتلا مفأب

 ندكيمل هلأ نوعزت متنأ نالا عمساف ىلع هلام هل تلقف مالكلا اذه لاثم لوقت فيك
 أ ةنم نرشهو اثال-: ثكمو هلاوناد ىتح هفيسب ساالا رهق ارهاق اكلم ناك ائاو الوسر |
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 هللا لاقو ههنب ملو ىتاهنو ءيمأي لو ىنرمأو هيلا حوبلو ”ىلاىعوأ لوقيو هللاىلع بذكي
 ههرح الو تالذ لع ىملو اذك هركو اذك بجوأو اذك مرحو اذكل أو كاذ لقب لو اذك

 هلمر ىلعو هلادنأ ىل_ءو هللا ىلع ايريفم ايذاك هسفن ءاقلت نم كلذ ل مف وهلب هبجوأالو
 ذخأو مهءامد كفسب هدابع ضرعتسي ةنسةرششع ثال: كلذ نم ثكممم هتكئالمو

 كلذ ىف وهو هتءلاممو هياع درلا الا مسهل بئذ الو ىهءانأو مهءاسأقرتسيو مولاوعأ

 مهمئارمش حشو لسرا نايدأ ليد ىف عام وهف كلذ عمو ءسمأي ملوكلذب ىنمأ هلال وقر هلك
 املطم كذب املام ىلامت برلا نو_كينأ اما واح ال١ دنع هلاح هذ-هف مهسيماوت لحو

 متحدق هبر_هيمل هللانع باق ههيجج كلذزا ملقناف المأ هدهاثيو هارب هلاح نم هيلع
 ءآرالو هلعالو يظعلا ثداملا اذه ىلع علطيملذا طرفملا لهما ىلا هوبسْنو ىلاعت برلا ىف
 كالذ ري-هيزا ىل_ء ارداق ناكلهذ مكل لبق هتدهاشمو هعالطاو هلعل كاذناكلب ملفناو

 ىفانملا زمهلا ىلا ءوقيست تاذ ىلع ارداق سيل مئاقناف المأ هندبو هنبب لوحتو هديىلع ذخأيو

 ارداق ناكلد ملقا و مهثادا را ذيفن' ىلع هنم ردقأ هعانأ ووه» ناسنالا اذ» ناكو هول رأل

 مظعأ ىلا هو_ةبسن هلسر عااو .ءالوأ رصنبملو قلخلاىلء هطاسو هرصنو هنكم نكلو

 . هلك اذ ىفو_هو فيكف هلمفامنيب و هنبب ىل ناكولاذه ةيكحلاب لالخالاو اظلاو هفسلا
 قيد_صتلا ماونأب هةد_صمو هيذكو هفااخ نم كليمو هتاو_هد بيحمو هديؤمو هرسصان
 . مهنكمأال اهنمةدحاو اونأينأ ىلع ملك ضرالال هأ عمجاولىتلا هيدي ىلع تايآآلا رهظمو
 روهظلاو نيك-ةلاو رصصنلا بابسأ نم هلثدحت تاقوالا نم تفو لكو كلذ نع اوزجعلو

 ان الو_هر هنوك ركنأ منا رهظف ةداعلا نع اح راخ !سمأ مانالا ةثكو ولعلاو

 ءكواملاب اذه ضقتنبالو هلتاق هفسلاو رجعلاو ل_هجلا ىلا هبسنو هيف حدقو هللابسدقف
 مهروجو مه راثآ او مهتلس لطبأو مهرباد عطق مث امانقو ضرالاىف ,نكمنيذلا نإألا

 مهقدصالو تايآآلا مهدي أ ىلع ترهظو اورصنو اودبأالو اذهنم ائيشا وديع ل كئلوأ ناف

 نو_ءرفك لو_-رئارمأن م د_-ضلاب ناك مهن يمعأ لب هلودنالو هلعشالو هرارقاب ىلاعت برلا
- 

 د_ض تناك هلاحن اف نيب؛اذ-كلا نم ةودنلا ىىدا نم اذه ضقتشالواه#ارمضأو دورغو

 هلام هللادلكنمو لوسرلا قدص ىلع ةلدالا رهظأن م مهلاحلب هجو لكنم لوسرلا لاح
 مهرو_ظ ناكو نيقداصلا لاحو نيباذكلا لاح لعبل دوجولا ىلا ءالؤه لثم جرخأنأ

 د_ضلاو ءاشالا نيبتن اهدضبف مهنبو ءالؤهنيب قرفلاو لءرلا قدص ىلع ةلدالانيبأ نم

  كلذعساِلف هنيهاربو ىق-حلاةلدأ عاونأ نم ههبشو لطابلا ةلدأ ةفرعف دضلا هنسح رهظب

 ىمو-ه عا نم تقذكو ءادعسلا نم وهف هعبا نم رك ىنلب ملاظ تالههنا لوقنال هللاذام» لاق

 دالف قداص ين هلا متررقأاذا مكناف اذه دعب هءنوهوقلك لطب تاق اد تعبت نكوهف
 ماكس اسنلا ىعددلا ةرورضلاب ه ٌوادعأ و هعابا ىصد# ودب ريخأام ميج ىف هدي دصت نم

 باتبكلا لهأ نم هل نمؤيمل نم لئاقو رانلاىف دلةعرفاكوهف هب نمؤي ملم نأ ربخأو نامالاىلا
 اناودع تاذناكناف مهءانأو مه ءاسنو مه ءامدومهلاومأ حابتماو رفكلاب مهيلع لصسأو |

 هيحوو هللايمأب تذؤاكناو ىلاعت برلاىف حدقلاىلا ىمالاداعو ايد نكيمل اروج وهنم
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 نيِأاب هنمانذخال لب واقالا ضعب اًءاعلوفثولو لاق هبانكن م عضوم ريغىف الملا اذهىلا
 ءااث نم ادحاوالوف اساء لوقت وأ هناوص ل ونين زحام هنمدحأ نع مكنماف نين ولا هئمانعطقل مث

 اذه ىف ةينق نا لاقنبا وةلادحا اذه ءانكلهأ مث هنيعانذخالو مان ررقأ هيلا هحوت مو هلقن له سفن
 تلق هنما.«ىف *ىثلك ةوكنال ةوفلاماقم نيملاماقأو:ردقلاو ةوقلا نبدا نا اههرمسأ نالوق

 | هلام دشرادقو ىمأاهف هتقاطو هءربخأاوف هديدصتمزلو هعابثاذلرتو هتفلاتم عسر

 | بهذ ءاذه قوغالا لهل ولاةنيبل ىف سابعئال وفاذه وذخ الا هؤص نمنيولان وكلا لد ىلع و

 هب وقفا ودارااذا مهلوق وئوف وبفاعب نمد ذخالا ء,م سأءلاهداتعاام ىلع در ومالكلاناوهو رخآ

 هدم , عفسأو هد مذخ مكحلا بوجودم مك احلاو را هلوقبأم رك و هدب ذخ لجر

 ىلاو نيولا عطش ءانامم هنعا انذخال انعء ميلا ”يشىف اياه بذك وللا هل أكف |

 هرفأال ل واقالا نم ًاشدلم لوشن واهنا 0 ريخأ دقف ىهتنا نسحلا بهذ ىئعملا اذه |

 هيلع يذاكاارقبّنا هءىقليالو هريغ مله بذكك سيل هللا ىل_ء ايذك ناذ هب وقعلاب هلجاعلو

 بأقلا طام نيتولاو نيتولا هنم اساءطقامث هلو5و هقدصاو هديؤدو 5 نع راض

 اذه هيحاص تامو ىوتلاتلطإ عطقنا اذا بلقلاب لصتب تح رهظااىف ىرحت قرعوهو

 بذكول دارأ هنكلو هنيعب قرعلا كلذ عطفنان أ دريملو ةييتقنبالاقذغلا لهأ عبوجلوف
 ةلكا تلازام مسوهيلعدللا ىل_ص هلوف هلثمولاق هنيثو عطف نك ناك» هانلتقوا ءانثم ال انيلع

 هيحاص تام عطقنا اذاذ بالقلب لصتب قرع رهبألاو ىروبا ةعطق نا وأ اذه و ىلدواهئريمخ

 هنعدحأ نم ه مك ذماف ىلامتلاقمت . رهبا عطقتان ١ك تنكف ممسلا ىف ا:ةنا وأ اذههلاق هن كف

 ىرمفان 1 وفيما ىلا هلوق ىناسثلا عض وملا ىته هعنئالو د_داىئم هز ال ىا نيزجاح

 ملم هلا هتاملكب ملا قو لطاسإلاهللا وسعو كبلق ىل_ه 7 هللا اشي ناف ايذك هللا ىلع
 طرب هللا أشبْنا ل_ئاءو دهام لو امقدحأ نالوق سانا ةيالا م ىفو ر ودصلات اذ |
 ك.سلي هلل أشبنا داتق لوف ىلاالاو ك_.اع قشبالىّتح مهاذأىل ه ريصلاب كبلق ىلع ٠

 مهلاباوح جرخ ادهنا اهدوأ هو>وا لوالان ود لوقا اذهو ولا كنده عطقيو نارقلا

 باوج نسحأب مهباجأم نآرقلا اذه هيلع ىرت_فاو هللاىلع بذك ادا ميلوقل ابيذكتو .
 «يشبىف أينأ هن كيالف هبلق ىلع متن نولوةناك ناكول» ”ىش هرحتلال رداق ىلاعت هللا نأوهو
 ىزفاول هناىلا ىئعملا دوعيف هيفامىلا لص وبال ١ هيلع مونى لا ”ىثلاك بلقلا ريصيلب هنم

 ه.قنأآف هيلق مون بق نم ردصتا مالكلا اذه لثمنأ مولعمو هرفأ مو هنكممل 0

 هللا هلعيلال ىذلازملاو : رخآلاو اسردلاو داعلاو أدبملازعو نيرخآآلاو ني!والا مولع نم
 هبلق ىل_ه متخنم نكي ملام بويغلاب رابخالاو ةلالللاو ةحاصفلاو ةل زملاو ماتلا نايبلاو
 ذب م 5 أ ؛نا هنكمأا ةناسسلب هثرسلو هلق ىلد هنلزنأ ىتاالواذ هضعبالو هىأب نأ

 0 مهلوف ةاكح ىعم متلي فب ءكو ل لورح . الا هركاذىذ- !| ىئدملا ىلا عملا اذهنأف كنف
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 ظ ىنحلا نم رد صا مهاذأ ىلع ربصلاب هبلق ىلع طب رلاد رحنأ ىلا ةلاهحولا وبلد درلا ن , يصش ا
 بك هد هي

 ظ بذكملا ىذأ لع ربصلان ف مهلوقاد رهف ْن وكبالو امهنيي 'رب ملا ىلع كلذ لدي اله لطبملاو ظ

 هنت تس ا جم سس 0 و سو سو جد جيوب ىو ا يوسع 70005591-720 جلاو

 الو هبلقىل_هممش هللاقإال دبعلا بلق ىلع طبارلانأ ثلاثا ربخلا قدص ىلع هدر لديال

 !! يف ضاياذكه
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 ا ل ا حط يحوم هلا جل دس ل ا تحس مص يي ال و ل ١ و ا ا ا لا هيف سم 9
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 منال نمعتسا د وهعملالب نأ رقلاىق د وهعملا وهالو برعلاة مذ و برعلاةغاالو بطال ف عف 0 رعل

 هلوؤو م4 وأق ىلع هللا م هلوقك نآرقلاىف ظنالادراوم ع.جج ىف رافكلانأشف بأقلا ىلع

 هرمصب ىل-ه لعجو هبلقو هع” ىلع مشو لع ىل_ء هللاهلضاو ءاوه ههلا ذا نم تيأرأ

 اوهاقذا م«! وأق ىلع انطبرو هلوةكف ريصلابديعلا باق ىل_ه هطير امأو هرءاظنو ةواشغ

 الوا هه ىدمتل تداكنا افرافىءوممأد!ؤذ حصا و هلوةوضرالاو تاوعملابر انيراولاقف
 نأ نسالو ىاق ىلع طبرا هللا لوقينأ ءامدلاىف هلغوسيناسنالاو اهبلق ىل_ انطبرنا
 ىلع موي ءاَريئادنا مهلاوفا ىكح ثا هنا هنا عبارلا يبلق ىل-ه مكخا مهللا لوش

 نوردقبالو هذخأب ناكل اك هللا نم هلا وكلعمل هارتفاولهنأب مهبحن لب باوجلا اذه

 اد ءل هللا ند ىل نوك.اع الف هب رت فا نا لف ا نو-اوقد مأ هلوةك هصيلخ ىلع

 هنأ ىَل ل ء ةعطاقلا ةلدالا ةهاقاب ةراثو هنم "ىثوا هلثع ةض راع ةبلاطملاب م ةرايو

 لاؤسلا اذ_-ه باوح ىف ن_س# ىذ-لا وه اذهو نوّرفملا نوبذاكلا مه من اوفا

 ريسفنو هكمالو هرفأ ءاشول هنأو هلق نحام ريظن هب الاءذه نأ سماملا ريصلا درد#ءال

 رب_صلا ىل_ء هي الا قايم ىف ةلالد ال هلأ سداسلا ري_مافتلا غلبأ نم نآرقلاب نآرقلا

 ىئمملا اذه رقما لو ثقذ دارأ هنأا لعب نبأ نأ موزالا الو نيعضتلاالو ةّداطلابال ام هجوب
 ٠ دقف هيلع ءارفالا نم هنكعالو هنيو هنين لوح هنوكفالع هيلع لمص ىنمملا اذه ريغ ىف

 1 كالذ نأو هلي : مهاردأالو م 4 ءاع ه2: ءاشوا هنأ ريخأ هناص# هنأ عباسلا عضاوم ىف هك د

  اًذدهو هب 5 اردأالو مكيلع هن وأ:ام هللا 00 ىلاهل لاق اكهملعو هيذاو هتةيثم وهاكا

 3 هيأ نأ ردفأ الو ىدنع نهالو ىلا ن 9 سول مالكلا اذه ىأ اهرهظأو مسلحا خلبأ نم

 سانلاةفلا#عو ةباتاكلاو لعلا لهأ نه وهن 1 ارودقم ناكلىل ارودقم كاذ ناكواو هللا ىلع

 هو-اتأ ىنعدي ملف ىتاسلب هرعسيب ىلو هلزنيمل هتاص# ءاشواو ه ىتثعب هللا نكلو م و
 ىلذذأو ىلاءاحوأ هنك)و ىريغ ناسا ىلعالو ىناسا ىلعال ةْبلأ هن مك ءلعأ ناو م
 نواو_هن اكءارتهاو ايذك ناكولاف هني راد اون وكمل نأدعب هب كا ردو مكيلع هن 0
 اوردن مل منأو رسشبلا هنع زسعلال يذكلا نال هتهج نءهب نو ردن و م كل ولت ى ريغ كمال

 نم هلعت هلاوهو ردق»لاؤس نع باجامثى ريغ شب نم هوعع-ت لو ىنمالا هومع مو اذهب
 مكبلع ىف كالو ىلاح نولعت هلبق نم ارعمكيف تابادقف لاقف هسفن ءاقلت نم هارتفاوا هريغ
 الو هلأ هنم ”ىث لوقنه ن م اذه نمو يناماو قدصو ىعرخمو ىلخدمو قى ريس

 نكمتا ىتلا بابسالا ةاناعم ال ورمتال و لمعت ريغ نم ةله وهن مكتينأ مث هضعبالو لعهب ىلن اك
 هلزناو ىلا ءاحوا هللادنع نم هلا نيها ربلا نيباو ةلدالا رهظا نم اذهو هضعب نمالو هنماع
 مكن .كمو هنوالت نم ىنن.كملب هرعلا نم مكنكماالو هنوالث نع ى ىنكيل لمفام ءاشولو "ملء

 0 هضعبالو هلايلان ىلا وي نا لبق ا أملو هضعبالو هب نيلام اونو : لذ هيزعلا نم

 نب هذنل ا: ٌةْشْناو هناص“ هلوق اذهنمو هتلالد روهظو ه هفيلأت نسحو ليدلا اذه ةدص
 ىّس_فا نواوقيما هلوقأ بساملا وهاذهوالكو اًميلع هب تال روجلال مغ كياانيحوأ ىذلاب

 - هنماندحال ليواالا صعب ايلع لوقنولو هلوقلو كيلف ىلع منح هللا ءاشن ناف ايذك هللا ىلع
 يس يش سل يس يي جي تي تي يت تي ا ص ل 8#

 ( نبا )
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 اذه لثم ٠نأن ماثلا ممأهلاو هدءهمم هو» وى ع 9 رقلافروك ل ىو لق: ه وعض 4 ناهر 54 نيعلاب ّْ

 كبلاانيح وأ ىذلاب نيهذنلا.ٌهث ناو ىلاعتهلوقك تارثاللال ىئنلنآرقل' ىف ءاحانا بيكزتلا |

 دكاور نالظإ 3 حتا رلا ن كس امسملا ناهلوق ون رح 2 :وسأنل' اهيا مكب عذب انفال

 ا

ْ 
 تأأيمل هرااظنو ,ئسلا , نما ةسك م له طةسنوأىث ضرالا مه فسكت نا هلوثو هرهظ ىلء

 ىلع مد دق لب ربصلا مزلت همنا سأقلا ىلع ملال مالا أفنم هدد دعما لع دعبأمن أك امفالا

 بأقلا ىلع طدرلا فالع فهضو ريصلالاز بلقلا ىلع مث ماذا لب هربصض كي .لمساو ىلع هلأ بلو

 زج د م 7 بهذيوهب كر يطل ,أم ءاعلا نم م كلم 0 يلاعت لاقاك ريصلا مز |ةهسب هناف

 ل ريص عرف لكلا لاقباذهاو فلان طدرلا ىعمو , كب وا ىلع طرد ريآو ناط.كثلا

 ىلع نا ىدحاولا نظ دقو شاملا طباروه لاقيهنهو بارطضالا نع هيلق سيح هنأك هلق

 هنن رهاظ قرف هيلع طبرلاو ”ىشلا طبر نيب لب نظاكبسيلورك ولف طب ري ىئمملاو ةداز
 هيلع طبر لبقهعو ”ىثلاب طابرلا طاحا اذاف اهيلع طبر لاعبالو ةءادلاو سرفلا طبر لاقي

 هباقط_در لاةينانم نسحأ ناك و هبلق ىلع طبر لق اذهلف طابرلاب هيلع طاحا هنأك
 وه مثمنا نا سشعلا مثلا فال تدنأ ودشأ ريصلا نوكي ه-ه» طبرلا اذهنأ دوصقملاو

 هيلع هللاىلص ىبنلاو د_صقتلاو مهلا عنو عفاموهف م-وفيالو رعشبال ىتح بلقلا دش 1
 نهاهئامهبلق ىلع هللا لعجب زف هب رعشا و ناآرقلاىّرفا 17 ادعا لوق رهن ناك دو :

 ىذأتلا ٠«مأ هنأم هبلق ىلع هللا لمح ن 514 .! والذ كص مالا ليقاذأف هبه زعو كاذب هروهش ١

 هبا معن دق ىلاهث لاق م هنزحمو مهأوق هيدؤإ ناكدقو شح ىعكوا ىلوااذه لق مهأوش ْ

 ىف دون مل هناذ دنيا ةمارك نم هللا ىذالا اذه لو_صو ناكو نواو_هب ىذلا كنزا ٠

 نيقنلل ةرك ذن نآرقلانأ هناصس ربخأ مث زعأ هللاو ةداتف لوقوه ديالا ف لوقلاف ىذوأام |
 هتافص و ىلامث برلا ءا.ا هبركذتيو هيئته ءرضبامو هئأق ةعقئيأم سصبن أملا هيرك ذاب |

 10050 جوجل الخ تن هيا ن5 نسم وطب وورمو ل جبان - نبا جناتك لع زب هتانط 107 نيا هاتاطل مي دج ا "الز والي اقل: ركز عل سن فقل زن "همر فت« نسمات مجنوجر1 الزر: زددج تال د” ججج تتش 10 1/7. انت "تتفاوت عجم دخن عد

 دود حا 4 5 4 5

 هئادعاو هءاسلوأىف هنايآو هيهلو ءيماو هديعوو هناقعوهباوث هبرك ذتيو نمْوِيف هلاعفاو |
 داعملاو أدبملا رع هيركذيو اهرقحتو اهيف كو اهيسديامو اهياميو اهروطيو اهيكزيامو هسفنو ||

 ةيادهو ةعفنمو نيملاعال ةقع ةرك ذنهقيقملا ىلع ةرك ذتلا وهف رمشلاو ربحا لعو راثلاو ةنللاو |

 ريخأ مث مهبذكتب مهبزاكسف انيلع نونال ىانيبذكم مكنم نا لعنلاناو هناصتس لاق مث نياعتلل |

 مهلع مهبذكت ناك هبربخاام ةةيقحا ونياءاذا ني رفاكلا ىلع ةرسمح همالكأو هلوسر نأ هناصس ش

 اذاهنققلطاسب قدصو ىقح بذك نم لك اذكهو رمحتلا مهءفنيال نيت ارسملا مظعأ نه أ

 ا #ف طرق نك هيلع ةرسسح هقيدصتو هدذكت ناك هب قدصو هب ب ذك أم ةةيقح هلفشكنا |

 هيلع هطبرغتراصص نيلصملا زوف ئامو هيلا هتجاح تدتشا اذا ىتح هليصحت تو هعفني |

 فوصوملا ةفاضا باب نموه ليقن نيقيلا ىقح لوءرلاو نآرقلانأ هنارهس ريخأ مث ةرمسح |!

 قيقحن ىلا حانت مضوم اذهو ىلوالا ةالصو عاجلا دهم وح نيقبلا للا ىا هتنص ىلا |

 ملءو نيقلا ىفح ةثالث ىهو نيقيلا بتارم هءاتكىف هاه“ هللارك ذ ىقيفوتلا هللابو لوقنف |
 نيقيلانيع اهذورتل مث مسا نو را نيقيلا لع نولعن وا الك ىلاعن لاقاك نيقلا نيعو ئنيقبلا |
 ةهبشالو كش هلضرعيال ثيحي ه.مانلا قيدصتلا وهو هلع اهلوأ نيقيال بتاع ثالث هذهف |
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 ةاص ءذه» نيم ؤاا ردو نيقثملا راد اهنأ مهةينو الم ةءللاب نيقيلا لك هقيدصتىف حدقت

 نيقبلا نيم ةيئاسألا ةبترملا ربْخلاق دمص مهنقيتو هللا نع اسهباو ربخأ لسرلانأ مهتيقيك للعلا

 اهلبقىتا و ةبئرملا هذه نيبو نيقيلا نيعاهذ ورنا مث ىلاءث لاقاةدهاشملاو ةيؤرلا ةبئع ىهو
 اموف م دج-أ مام الا دنس !ىف و رمصبلل ئقيلا نيعو معسل نيقءااف ةدهاثملاو معلا نيبأم 5

 توملا حب فيك هيرب نأ هير لاهل ىهارا اهلأس ىتلاىه ةيئرملا هذهو نياعملاك ريملا س
 باقلا نكسين هيلقل هن :نأيطو 2 ةدايز هلاؤ-ناكف نيق.اا نيع نقلا لع عم 0

 لص بلا ققلطا ةداسملا هذه ىلع و نايعلاو ريخلاانيب ىتلا ةفاسملا عطقل نآبطيبو ةئاعملا دنع

 كانهنوكي نأ هللا ذاهدو ىبهاربانم كشلاب ىتحا نحن لاق ثيح كشلا ظفل ل-و هيلعدللا

 ةثلاثلا ةيترملا عام“ دمي ةنياعمو ربخ دعب دوهشو ملددمب نيعوهاغاو يهارإ ندالو هننكش

 مهف اهيفاع اوعتكو ةملا اولخدا اذا 5 هب ساسحالاب ىلا ةرسثاسبم ىهو نيقيلايّقح ةنع

 اهوني امي ىتح مهتم برقنو فاز ني فقوملا ىفو نيقيلا لع ةيمىف ادلا ىف
 مولعملا ةرششا-.هو ني-ةلا ىقح ةئرمىف اهيعلاورشابو اهواخد اذاونيقللا نبع ةيمىف

 بلقلا ناف نيقيلا تأ هناو لاف اذهل» بلقلاب نوكي ةراثو ةرهاظلا ساوحلاب نوكي ةران

 قب وبوأقلا هتشاشب طلاس ذئيلا# ىقلعتام سا وخلاب رشاد كهطلاكو هن نامالا شاب

 نينمؤملابتارم اهيف تتوافنىتلاةيقيدصلا ىهو ناعالا بتايمىلعأ هذهو نيقبلا وح اهل
 ىدنم هتدصإ مزح ن٠ كللاق اذا لاقف الاثم ةثالثلا بتارمأ ءاعلا ضدءب برمذ دقو

 كالذ راص كيدي نيب ه رضحأ اذ نيم ٍ كلذ ناك هتقدصت هزه كيعطأ نأ رأ لمص

 ةفاضا ب اب نم ةفاضالا هذه تسيلف اذه ىلعو نيةيلا يدع كلذ راص هتقذاذأ نيقبلا نيع

 اهنوك نم معأ ىنأحاو نيعلاو لعلا ناف هعون ىلا سنجلا ةفاضا نم لب هتفص ىلا فوصوملا

 فاضملاو فاضملا ناك الو ,هاردلا لكو عانما ضعب لثه صاخلا ىلا ماعلا فيضأو ابقي
 نهنظ ديز بوثو ورع راد كلود فال ةدحاو تاذ ىلع ناةدصإ بالااذه ىف هيلا

 ىلا سنللا ةفاضا باي نم ىه لب كالذك سيلو هتفصىلا فوصوملا ةفاضا نم اهنأ نظ

 تاذ ىلع ناقدصيال فاضمأ ارياغم نوكيدق هيلا فاضملاف ةضف مئاخو زخ بوك هعون

 مس.اب بش هلو ةروسلا م مخ م * [هأ هللاو دحاو ىميسم ىلع نآةقدصيف هسذاك دقو ةدحاو

 هلالجو ىلاعت براا م رابخالان ٠م هتنعكلال هماللا هذهبةريدح ىهو مظعلا كير

 ىللامن هتهلنع ركذو ةرخ .آلاو ايئدلا ىفءداب م ىلع لدملاب دمكح نايرجو هكلم ةهظع رك ذو
 نينمؤملاو هن اوعس لهأ دنع ربك أو لجأو .ظعأ ىلاعن هنأو هباتك لازئاو هلوسر لاسراىف
 لتقيو هعثارمش ميو هنيد لدبي هيلع ىرفم هيلع الوقثم ايذك رش ْنَأ نم هدابع نه

 ذخأبوهتاوعد بيحتو هرسصنيو هديؤي تالذع.هناهس وهو هلذقيقحالاع هنع ربو هدابع
 ني كلذ لعفي نأ هنيظع ىبأت ىذلا مظملاهن بكس وهف ءرك ذ ىلعيو هردق عفربو هءادعأ

 اريبك اولعنواهاإلا هيلا هيسنياع ىلاعتو يظعلاانبرناصسف إظلاو بذكلا عا نأ حقأب ىنأ

 ىلع نورداقل انا براغملاو قراشملا بر مسقأ الف لجو نع هلوق كلذ نمو # لصف

 (نا)
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 امأ ىهو براغملاو قراسثملا برب هلاصس مسفأ نيقوبسمب ند امو مهنم اريخ لدم نأ
 قرعش# هيلا نم عضوم لك ناو اهب راغمو سلا قراشم وأ اهب راغءو مولا قراشم
 نيقرسشملا بر لاو رخآ عض و« ىف ىنثو عض وم قد رفأو عضومىف عجب كالذكف بر هو

 ةرو-ىف ءاشخ هيسانيام عض وم لك ىف هاحو ءاتشلاو فدصلااةرمثم امه ليقف نيبرغملا برو

 يقال ااهيف رك ذذ تاحودزملااهيف تركذ ةروساهنال نيبرغملا برو ا بر وحلا

 0 و ناو ركلاو بحلاو ضرالاو ءاهدلاو رصشدلاو موضلاوريقلاو سهشلاو ملعتلاو
 نيت:دو ني:ءام نيتنج ىلا ةنملا مسقو رالاو ةنحلاو نيرضلأو ع نجاىأو رسشنلا ىفأ ةدامو

 امأو نيب رغااو نيقرسشملا رك ذب نأ ةيسانملا لك بسانف نينيع ةنج لك ىف نأربخأو امهنود
 مدعلا دوب موتداماب اهقلمث ةدصو اهلاكو هئردق مو ىلع هناعس مأ هل لئاع لأ ووك

 مولا قراشم ديرأ ءاوسهيلع ممقما ىلعلدأ وه ذا عجبأ ظفلب براغملاو قراشملا ركذف
 كالذ لكف برغملاو قرساملا ىتهج نم ءزج لك وأ اهبراغءو سعْدلا قراشم وأ اهبراغمو
 نواعبال |_مف مهئشني و نئيبذكملا ءالؤه لا-ثها لد نأ ىلع ىلاعت هنردق ىل_ء ةلالدو نأ

 ىف اماو برغءىف بهذنو ع-طط» نم موب لك سعثلاب ىتأي اك ىرغا ةأثن ىف مهى أف
 هالي وفر رك ذ دوصقملا ناك ا دارفألا ظفلب بر-فةملاو قرسشملا رك دف لمزملا ةروع

 درتي نا بحي كلذ_كف هدحو بر_فملاو قرم-كلا ةدورب درفت هنا اكو ةتينادحوو

 ذضيال نأ ىعبني كللذكف هاوس بر برغملاو قرعشم# س لذ هدوحو ةيأو لكوتلاوةبوبرلاب

 قرثملابر لاقذ نيملاهلا برامو هلأس نيح توعرفل ىم وه لاق كالذكو هاوس ل بالو هلا

 ةيور ىلع هيد براغلاو قراثمل هاوس ةيوبر ىو نواأقعت رد اه6ثكامو برغملاو

 راهتلاو لدللا ةيوبرو نيته انيبام هتيوبرو مومضلاو رمتلاو سعثلا نم هنوحامو تاوعلا
 لورداهلىا نيقو_بسع ننامو مهم اري لدن نا ىلع نورداقلانا لاقمت هانعدلامو

 ساستلااهيأ مكبهذي أشينا ىلاعتلا أك مهنءاريخو مهنمانل عوطأب ىت أنو مهي بهذن نا ىلع

 هتذرااذا ثا نتوذيالى نيقو.س؟ نكامو هلوقو اريدق تاذ ىلع هللاناكو نرخ ايتأيو
 هدب ريامىلابلاغلا هقيسي ب وأغملا نال نيوو بسمع نام وهلود ىئعملا اذه ند ربعو ينم عنتوال و

 مك-لاسثها لدبن ا ىلع نيقوبسع ن .امو هلوةىفك ىلان ود ىلعبىدع اذهلو هيلع توفيف
 8 .هوهلا هتقبس نيب قرف هنافديلا قب فال ىلهبءادع نب ر وهةم ونيب والغم ىنعم هنمكام هنا

 هليقديلا تاأصو ىنمم ىتاثلاو هلع هترهقو هئباغ ىعمب لوآلاف هيلع

 اهضعب ىفو مهنم ريم مهليد. ىلع هئاصس هيلع هتردقنعرابخالا عقودقو # لصف
 بهي روما ةثالث هذهف مهلاشما اونوكيالمت م ريغاموف هلادبتسا اهضعب ىف و مهلاثما ليدبت
 هنردق نع راسبخاوهف ىهنم ريغ ليدنلا علقو ثيخ قرفلاو عسل نم اهادبام ةفرعم

 مريغاموق لدبئسياول و ناوهلوق تالذو اين دلا ىف مهنم هل قناو عوط ايىنأيو مهببهُذيْنا ىلع
 هداسبع نم ءاسش نم مهب لدبتسب دهاجم لاق مكنم ا ريخ اونوكيلب ىنعم مكلاثمأ اونوكبالمث
 ةروس فذ مهلاثما 04 هر " ذاماو م يلعب ذ هللا مح ؛ اولوتيإا ءالؤهنم اريخ ملف

 نق و لعن حتأمو توملا مكن نرد نحن ةئاولا ف لاقت ناسثالا ةرو_.و ةمقاولا ظ

 انددشو مها:ةلخ نحت ناسنالا ةروسىف لاتو نولعتالابف مكششنتو مكلاثما لدننا ىلع |
 1 يم م م تت ءا
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 ْ قدمو اند رااذاانا ىتعملا نب سسفملا نم رش لاق الايد مهلاسثما انلد ائةشاذاو مهرس

 ( انئش ذا اليم ,هلاثءا ادب انئشاذاو هلوقىفو كاذ اةتبملو قباس انقبسي ل كري رغ الخ
 ظ مارناعؤلا مهلنيقفا نا وق ىودهملالاق مينءالدب ىهانلسسف هدابشأبانينآ ورهانكلها
 !| تايآلا هذه نوكتس اذه ىلعو ل وقل اذه ريغ ىزرإاناالو ىدحاولا رك ذيملو ر لمعلا ف
 . هلردت الالد:ءا نوك.ف نرخ اب )1 تأنو ساياااهلا مكبهذ هن نأ 1 هلوق ريظن

 ١ ىل والاةًأثنلاب هناصس لدتسامث 1 وناماذا ميقا مم هنابنا ىلع م هلاثمأب نايثآالاو مهباهذا ىلع

 قدص لفه وتاعو هواء ميما تدر " كب ل ولو ىلوالا 2 ملعدقلو لاه أم مهرك لف

 : ةءقاولا بأ نيف < 9و م ”هل| نئاه ىنم» ىف ىدنعىذلاو ةماثل اة شنلا نم هلسر هن ىها 5 ريخاأم

 ْ ىقاودتو 000 ىتلا ة ص آلا ءادلاو ديدؤلا ىناحلا 0 تدل دأ رملا 0

 ١

 ١ 2 هلوذك اذابالنأ ىلتاينا هقرحو عبطا نك ايلا انلديو لو لاقمث

 هلاو ليدتتلا اذه عوةوىفة< ىلع لدي عوقولا ىةسحلاالا نوكتنال ىتلااذابهناباو تاق ريغ

 'لدتءاو ىو الا ةأشنلا مئلعدقل وهل وقباماكما ىلع لهنا لاى رخالا: اش لاوهكلذو ةلا# ا مقاو

 هسعلادب لوس اقاد ه مهأشناوه مهلاثما ىنوك ومودهأشو هوناماعهورك :اام ىلءو لثا ىلع لثملاب

 ناوُبةدص هع والاوه اذهداعملا تاقاذاةق نوداع مه سفقلا مه مهلاثما مهو مهنايعأب , .ه مهف

 ١! سبل مهلب هلوش هناصسا لو 2 وادقو لوالالةهوهوا داءءوه وهف تةدص هل ؛ه وه تأف

 ْ ةداماىلاعتو هناحح# هللا ءاعمدقو ىولاثها موو كن يضنملا ودا يناهللاذوف دي اج نأ نم

 لوالا قاذلا لثموهو دب ماسي اا اجلال ىفوىرخا ءأشن ماعمو أدبملالةهداعملاو

 تّباط: رهئهو الاثءا ءاعسو ديدج قلش نم سباىف مهل, لوالا ىقلااب انيمهأ لاقاك
 ملم اهدروا 53 0 لوز“ اًذهاو ارضمإ أيصءعبندو ا[ضءياهيضمب قد_و نأر ةأأ ظافلا

 نرخ - لا صعب هلاقأام لوقلا اذه نم مهفيالو هللا ن ءرهب لمرلاهب ترب خا ىذلا داصملا مه

 مم هلب هدا_ةنءأ نم هللاذا.. هم اهطق 0 اذ_يعف هحو لك ن-* م ه ريع 5

 ْ 5 هرص لقعلا ريغص ن 1 طولا ف .ضالا ةرا- هلا ق شاني هل 1: يل ١ قلحا تمهكت 97 مهئايعا

 ا أ رد حن يوقلاحلا نحنا هنوةلخ متن ها نونّئام م :,ًارفأ ةءقاولاا( َْق ىلا#ت هلوف لمأتو معلا

 امو هلوشب ىلوالا ةيئاثلا ةأشنلا ىلع اهبالدتسم اهرخآو ةأشلا أدبم رك ذ فيك توملا ركن
 ىف ىلوالا ةأشنلا لع اما مك اه نولعت الاوف مكشنلو م كلاثءأ لدم نا ىل-* نيقوبسع نت
 : اذا نواعت الاوف هناي ا مكث : 0 5 00 لولا اهأديمو م ؟تاهما نوطب

 : ىلاصعت برأ ةرد ٍ لا نم اذهو م ؟ئاءهو 0 َّق ايمدلا َْق مي ف لا_ةما منا

 ش ىلا ةأشنلا ىلع اهئ تا ةردق ىل- 329 د يلوالا ءأشنلا لاودحا مترك ذنوا هنثيشمو

 : ةهيس ظ نمدعبأو مهنلاو لمعلا ىلا برئاو اذه نم نسا داشراو لالدتساىأف اهبمتبذك

 0 لاقو ناءالاول «رئاهب - ءاحامو هللا رقك. / لانالدتسالاو لاولا ادو اع سدأو كو

 ١ اند انئشاذاو لاقمن ىلوالا ةًاشنلاهذهف مه ربسأ انددشو مها :ةلس نحم م ناسنالاةرو-ىف

 ةفطن ' نك ىثنالاورك ذل ناجوزلا قل هنأزاذ هريظنو ىرخالا :أشنلاءذهف اليد ىهلاثما

 (اذا )

 8 2ع 8 5 يراجع

 امس سس اجمل
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 ارك ذم أ ارك ذم نينأشنل ثنلا نيب نري ادج ريثك نآرفلاىف اذهو ىرخالا ةأشنلاهلعناو ىتاذا
 قيقيف ونا هللاو ىرخالا ىلع اههادحا لوقةعلاو رطذال

 اوقال-يىتح اوبءليو اوض وك هرذ»لاق ةرذمملا عطّمو ذأ مهيلع ماقاالف © لصف 9
 اهولي يلف تقع مهي لع تماقنإ ذلا ءالؤه كرت نوعي ديدشدي دهن اذهو نودع ويىذلا هوب

 | دض لطايلاق وه مومعل و لطابلاب مهض وخ ىف قالاسراو_ةدصالو ماي اوفا لو

 ٍ دص ىباثااو مهانلا علا دضلوالات هيعاس لم عفت دوءيىذلا ىعساادمض بءالاو قحاب م آلا

 ظ لوسرلاهب ءاجامع ضرعا نم لكن أش اذهو باوصلابلءالو ىتملاب ماكةال» حلاصلا ؟لمعا
 ا نوجرم موي لاقف روبقلا نم مهجور خدنع ىهلاح هناهسرك ذمث نب مالا نبذه نم هلدال
 ' بصنت ىتلا ةباغلاوإملا بصتلاو نوعرممب ىانوضف وب بصن ىلا مذ أك اما رس ثادجالا م

 نيعطيم ,مروبقنم نوهوقبسانلاناف هئسحاو هنبباو هبيشتلا فطلأ نم اذهو اهثوم ويف
 حجوءال ىعادلا نوعبتي ذئم وبلاقأك ةرسبالو ةنع هنعن وجرءبال توصلان وءؤب ىعادلاصىلا

 ٍ لوشن م اذ_هو ءارفلالاق هع نوجرمبال هيحانو هتوصيلا بوأ لك نم نو-!.ةىا هل

 'ش نوردقب الئا هامد ٠ ندع مها جوعأل ىئعملا جاحزا'لاقو ا-ه:ء كلج وءال ةومد ىنتوعد

 ١ لاق فيكذ قوعد ن- ع مهل جو-ءال ينعملا ناك اذا تلق ناف هد_.هذو هعاما ىل ءالا

 م! جوال ىنعملا ةفئاط تلاقو هنع جب وءالىا ن-ءىئمم ماللا ةفئاسط تلاق ليق هل وعال

 : ميلا م- ةوعدلا تناكاملو رهاظ فلكت ني-اوقلاىفو جاحزلا لاق اى ىتامد نع مهل
 ] ايظتنم ماللا ”ىحم ناك ه-:ء جوبا ه-ءبنبو ىعادلا توص مود مهاكو م46 جو هأال

 ىلامت لاق مثهل مهتباجاىف الو هايا مهمامسا ىفال هلامدا جبوعال ىنعملاو امهلع الادو نييزمملا

 ! وهورطايلالذو راصبالا عوشخ وهو رهاظاالذب مهفص وف كلذ موقد رت يه راصبأ ةءشاخ

 ! ٌةرساب ذئم ود هوححوو هلوق اذه نم سيرقو مهراصبا هنع ثتءشح ىذلا لذلا نم مهةه ريأم

 ظ مهد وج وتيشغأ امك مصأع نم هللا «م نءمهلامةلذ مهةه أ :وهلوة ءريظنوةرفافاهب لعش نأ ن ظل

 ا ىذلاع وملا هنع ىف :ةىرعلالو أ4.ف عوميتالوأ تالا ىلاهثهل وةاذهدمّضو اظم ل الان ٠4 اهطق

 ارورسو ةرضن مهاسقلو هلوق اضنا ءدضو رها_ظاالذ وهىذلا ىرعلاو نبلا لذوه

 سدس بأن م«.لامهلوق اضأ هلثموهلاجو ن ٠«طاياازعرورسملاو هلاج-و رهاظلازء ةرمضالاف >

 رهاظلاة ني ز نيب هلعمجف اروهطابارسث مهر مهاقسودضف نهرواسأ اولحو قربتساو رضخ
 كلذ ىوقتلا ساباو اشيرو مكنأو - ىراوباسابل ركيلع امل اراد مد !ىئبابهلوةهلثمو نأ: |او
 نم اظفسو بك اوكلاةنيزيءامسلا اني زانا هل وقل و نطابلاو رهاظلا ةنيز نيب مه عمجف ريخ

 اًضبا هلوق هلثءو مدر ناطبش لكنم ظفحلاب اهنطابوم وكلاب اه رهاظ نيزن د 3 ناط.ش لك

 ا ريخناف اودوزتو ىلاعت هلوق دنم بيرقو تاميطلا نم مكفزرو كروص نسحأ» كروصو

 ا باذعلاوقوذف م كناعا دعب مت رذك ارهوعو تدوءا نذلاامأف هلوفهنمو ىوقتلادازلا

 ئيءال ؤوأ عمجأ نودلاخ اهف ه هللاةجر ف مههوجو ثصبأ نبذلااماو نورذكت ممم 58 1 لل يستا هبص ساتماماف»ب وسان يتسم دج

 نكلاذف زيزعلاةأ يمال وق هنم و نطايلاو رداظلا لب د وسل ناد كئاوالو نطابلاو رهاظا!لاج-

 ١ هامل : ةسس اذ هسفن نم هيدوار دقلو ه- . ىننتل ىذلا لامجلا 0 داس تفص 37
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 اذهو هرهاظ نم نسحأ هنطابو هرهاظ اذ_ه تلات اهنأكف نطابلاو رهاظلا لامح هتفص وف

 باوضصلاب رعأ هللاو اطرششو اردقنطابلاب رهاظلا طابتراىلع كادي هلك

 مد نونسمب كيرذمعتب تنأام نورطساموزقلاو # ن ىلاهتهلوق ثكاذ نمو لصف ©

 ةيداحأ ىهوروسلا ضعي هئاص# برلااهب مهي ىتلا ءاسهلا فورح نم صو قو ن نأ

 اسهبتعوالا ةروس لواىف طقرك ذتملو ةسجلا زواجت ملو ةيساهخو ةيعابرو ةيثالثو ةدانثو

 كلذ ملا هلوقك نو صعبهك ةروس نيترو الخام هنع اربخاماو هلا_م-#م اما نآرقلاركذي

 كن رملا كيلا لزنأ باتك صملا باتكلا كيلع لزن مويقلا ىحلا وهالاهلال هللا بانكلا

 اهتلالجو اهردق ظعو فو رحلاءذه فرش ىلع هيبنت اذه فهرخآىلا اذكهو باتدكلا تايآ

 مهفرعو هدابع اهبىدهوهلسر ىلع اهلزن واهي هئاضس ملكت ىتلاهثكو همالك ىنابم ىهذا
 | ريذلا اهب مهث و هدعوو هديعوو هيهثوءيمأو هلامقأو هلاقصو ةءاعأو ةسقن اهتطساو
 قب رط لهسأب ,هسفأا ىفام ىصقااوب ن وغلب ثيحاهب ماك الا ىلع ره ردفأ ومجيبقلا ونس اورسشلاو

 مظعأ نك وغاو موبلع هرعت مظعأ نم اذه وهيلع هلدأ و دودقملا ىلاهلصوا و هقشم وةنلك ةلذو

 | ماك اباهب نايبلا ىلع مه ردقانأب هدابع ىلع نثماو ماك ةالاهلا دبع نم ىلع هئاصس باماذهل و هنايآ

 مسقبنا ىلواىهفهماعتا وهناسحا لاكو هيب نر لاك ىلع ةيبثتلا فو رملا هذه رك ذ ىف ناكف

 رهظأةلادىهف تاقولملا نماه ريغو موصلاو ءاحلاو رمتلاو سمشلاو راهنلاو ليللا نماهب
 ن مالا نبب هاصس عجب دقو هلسر قدص وهمالكو هلائو هتيكح و هن ردقو ة:ينادح و ىلع ةلالد

 نآرقلا رع نوحرلا لاقط هنانتماو هتمعن ماقعم ااهيلعت لعجو ناسسللا قطنو نآرقلا ىعأ

 ىلءناسنالا لضناهبو ىاببلا لعاهبو نآرقلا لع فورحلاهذهبف نادبلا هلع ناسنالا يقاخ
 اسهبو تظفحو مولعلا تعج اهبو هلءر لسرأ اهبو هتك لزنا اهبو ناويحلا عاونا راس

 دسافلا نم محيعتلاو لطابلا نم ىتملا ي-ةئاهب و داعملاو شاعملا ىف داسبعلا حلاصم تنيظتتا
 | نماهب مفدو ةمعننم اهببلج مو ناهذالاىف اهلقنث نكمااهبو مولعلا تاتشأ تعجاهبو
 مدهقو ىق> نمأهب مق و ةلالض نماهب ىدهو هم رح نماهب توف وةرم نماهب تايفأ ووهقن

 امها عنص بئاسع الواو ناسنالا قلخ ىف هناي اك ناببلا ميلمت ىف هن اصمم هئايكاق لطاب نماهب
 ةرلا ةبصق نم جر ءاوهىف هعنص اذه نم ناصسف بصوالو محىف لث اضفلا كلن تنال

 ناسال طسوىلعو هلذساو ءالعاو هرخآآو هطسووقلهلا ىصفأىف شرفني موقلخلا قمضنيف
 توص عطاقملا تل: نم عطقم» لكدنع هلمع-إف موشيملا و نيتذشلا ىفوايانثلا نيبو هفارطاو

 اذاف ضعي ىلا اهضعب مضب ناسسثالا هن اصس مهلأف فرح وهاذاف هلرواجا عطقملا توص ريغ
 ىلع لاد مالكىهاذاو ضءب ىلا اهضعب تايلكلا كلت فلأت مهميلأمت اهسفن أب دما تالك ىه

 اييذك:و اقيدصتو اراكناو ارارقاو اناثاو ايفنو ارايكساو اربخو ايوا ما ىتاعملا عاوأا

 هلوطهوءاريجوو ثنو هين باطملاا ع اونا نم كلذ ريغيلا اباوجوالاؤسو ابابصتساو اياحياو
 نامسذالا نطاب نم جب راخد رحم ءاوه ىف ىلاعت وك رابت هتعنص كالذلك ىقئالملا تاغل فالتخا ىلع
 بر هللا كرابتف هليصوتو هفيلأتمث هليصفتو هعبطقتل ثدعاو تّديهدف راىف هرهاظوىلا

 أ تانولزملا نوكتهي ىذلا فرالامأو قولا فرحلا نآشاذهف نيقلاخا نسحأو نيسملاملا
 رت 22تلللطؤلطؤظطص 2 ااا

 (هنأش )
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 ماسقالا تهتفا اكرو.لااهب متنا ىقفسف فو رحان أش اذه ناكاذاو لجأو ىلعا هنأشم

 لاكو هلع لاكو هلاض# هنردق لاك ىلع ةلادىهف ةيئادحولا ةلداو ةيوبرلات انآ نءاهيفامل
 تلادتساهةحاهب لالدتسالا تيطعأ اذاوهناسحاو هفطاو هقلح هتيانعو هنج.ر لاكو رزيكح

 هللاالاهلاالن ا ةداهش هل دارهظا نم ىهف ةلاسرلا و ديحوتلاو ىمالاو قلل او داعملاوأ دبملا ىلعاوم

 هغابو ايرحو هلوسر ىلع هلزنأوا_ةح هبرلكت هللا مالك نآرقلاناو هلوسرو هدبع ادمجتناو
 هذهتايآىلعاهلا اوف ورحل ا هذ, تصتفا ةروس لكىف ةركفلالههنالو اقدص هيلا وأ اك

 ىق-هفونلا هللابو اهريرقثو بلاطملا
 وهىذلا [ةلاوهو هنلاو باتكلاب مسقأت نورطسيامو قلاب هناصس مسقأم « لصن ©
 ندسلا هديقو ولا ههبتكو هعرشو هردفهب ىرجىذلا هناقواخم لواو هنايآ ىدحا

 هب دط ًافداعملاو شاعملا ىف دابعلا حلاصم هب تماقو مولملاه تظفحو ةعيرمثلا هبثدناو
 دصصتأو ,هاهمفناو هصصقإو بطخ غلبا سانلا ىف ماقاو كالاسسملاو ىلبسلا هب تنماو كلما
 رك اسفلا رمم ؛ ملالا ع اونا نه هن ذاب “ى ريب اميطو مةسلا ند بواأقلا هظعاو» شن اظعاوو
 ملاةالاريبدتمالقالابوديدشلا سأبلا وذ هب وهنوط-فاّضو ديح ولا فيعض هنا لع ةوظعلا
 نيد رطل ىقىنا_هملا لاو مجسنيف ماعمالا نص رثثسا اع هيجاني ريضلاناسارءلاو ثالاهلا ساستو
 ماهفالل ماظن مالقالاو موهفلارداوب ريصنو ةيكح اهعد ويوم وق رملا ىّمولا نم نسحأد وما

 دلو: ناسللا نع ةعوعسملا فورحلا داويو ناسالا ديرب (-ةلف بلقلاديرب ناسألا نأ ايو
 تماصلا هن اسلوهن اجمرثو هلوسرو باقئاديرب مقااوإقلا نع ةبوتكملا فورملا

 ىذلا قباسلا ردقلار-5 اردق اهلجأو اهالعأف بترلاىف ةتوافتم مالقالاو # لسن ©
 لوسر ثم لاق تماصلان ةدابعىع دواد ىبأ نندىفئ قئالملا ريدا ةههب هللا بتك

 بتك ااموبراي لاقبتكا هللاقمو-تلا هللا قلخام لوأنألوقي ؛-وهيلع هللاىلص هللا
 تاقواَكالوأ (ةلاله ءازعلا فلتخاو ةعاسلا موةنىتح ”ىثلك ريداقم بتك الاق
 تدثامل مةلا لبق شرعلانأ امه” ىنادمهلا ىلملاونأ ظداحلا ا_ههرك ذ نيل وق ىلع شرعلاوأ
 ريداقم هللاردق م-هوهيلع هقاىلص هللا ل وسرلاق لاقرعن هللا د.ع ثردوح نم مجبل ىف

 نأمت .رصاذهف ءاسلا ىلع هشلعو مامفاأنيسمخحت ضرالاو تاوعملا قاض نأ لة قئالخلا

 واحالو اذه ةدابع ثيدخ م-ةلاّقاخ لوأدنع مقوريدقتلاو شرعلا فل لبةعقو ريدقتلا
 وهو ةل_ج ناك نافذ نيتلج- وأ ةل-ج- نوكينا اما هرخآ ىلا ةلا هللا اخام لوانأ هلوق

 هللا فلا هللا قلخامل وأ ظنللا فاك بك ١ هللاق هقلخ ل وأ دم هنأ ءانءمناك مبدل
 هن أىلع هلج- نيم (ةلاولوأ مخرب ىورم وهونيتلجج ناكناف ؛ةلاول وأ بصنب بتك |
 قبام شرعلا نأ ىف. سص رعنب هللادبع ثيدحذا ناثيدحلا قفئياملاعلا اذه نم تاقولخ الوأ
 اذهف تك اهل لاقؤلا هللا قلخا رخآ الا ظفالا ىفو مقلا قلن نراةءريدقتلاو ريدقتلا ىلد
 هب هللامسقا ىذلا مقلاهن | ريسفتلا لهأ نءدحاو ريغلاةدقو اهلج أواهلْضفأو مالقالا لوألا
 باوصاوهل رولان أىلاهللا حو هب بتكيىذلا وهوىولا رق ىتاسثلا مقلا © لصف ف
 م«*القال مدخاهلك مالقالا ودقعلا و لولا مهيلاو مها مدخ ملاعلا وملا#لا ىلع ماكأا مهزقلا اذه
 م 0 ل ل 2222222 ما
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 © مالفالامذه» م50 فيرضص هب فمع ىوتسم ىل ءارسأل: هل. .11- و هيلع هللا ىلص ىبنلل' مهردفو

 أ ىل.ةسلاو ىواعلا ملا ءاايمأ اهب ريدي ىتلا روءالا نم ىلاعتو ك رابث هللا هيح ويام ب بنكت ىلا ىه

 ملا اذهو نيبتءملاو ءاةفلازقوهو هلوعرو هللا نع عقوتلا لق ثلاثلا زقلاو # ل_صف

 هباض“او قوقملاو جورفلاو لاومالاوءامدلا فك افلا هيلافهيلع موكحم ريغ كاحاضيأ
 ظ مالقالا بابرأىلء كواءو ماكح هياصصاو هدا ,ءنيو هن مح ىذلا همك هللا نع نو ربح

 ظ لقلا اذهل مدخملالا مالقاو
 اهتصداهراادرتو ةدوجوملا اهتصحاوب ظنت ىتلا نادبالا بط لق عبارل رقلا # ل_صن ©

 لدقدعب مالقالا عفنا اقلااذهواهتصت ةداضملا اهضراوعواهئاف 1 اهنع هب عفدنو ةدوقفملا
 * ةرورضلاب صلت هلهأ ىلا ساءلا ةجاحو نايدالا بط
 هاا 1 اذهل و كالملا سامسو مهب ونو كواملانع عيقوتلا و سهام (قلا ُ لص #2

 ظ ةكلملا ت ملم ياا تماص اذ لودلا ريدنىف كولمآ ن وك راغملا مالقالا باه زعأ

 مهايام رو كواملا نيبطئاسو مهو ةكيلملا دس مهمالقا تدسفنأو

 اهتورمصم 00 ومآلا هبطبضتىذلا[ةلاوهو باسحلاإة سداسلاْلقلا #« لصت

 | امهتاناموريداةملادب طيضت ىذا !لصفمملا ول صتملا مكلا لقوهو قازرالا مةوهواهريداقمو

 ] ةكلملامأدن لظ ول ةلااذه ب ذك اذا لدعلاو قدصلا ىلع مابه و بسانتلاو توافنلا نم

 ءامدلا هب قارثو اياضقلا هب ذ_ةنثو قوقملاهب تايثوىذلا مكملاةعداسلاّقلا # ل_صن 9

 عطقتتو ناسنالا هب تدثوةقحلا ديلاىلا د رفة يداسعلا ديلا نم قوقللاو لاومألا هبذخؤتو |
 موزالاو ذوفلا هلاذ_نف صوصخو مو هللا نع ع_فوتلا لقولقلا اذهنيدو تأموصحلا هب

 هذفن و هيضمياوفلدعلابو هش اوف قدصلا,متاف [_ةوهولوءلاومومعلاهل كاذو
 ةءاصألا ٠ نع ناصتو قوقملاهب ظن ىذلا مقلاوهو ةداهشلا ف نماسثلاقلا # لصف د

 ىلعوهد ىتسحلا دهشب وبذاكاابذ_كبو قداصلا ق دصبو هراكذاو رجافلا نيب ل وو

 اذه ناش ىتهوقوقحلاو تاكا الاولاو» الاوج ورفلاوءامدلا ىلع نيمالاوهو هلطاب لطولا

 ظ ناتكلا مدعو علا ىلع ءاسبهوملاعلا سهأ ميقتسيهتماقتسايوداسف مظعأ ماعلا دسفإلا
 | هتءديرأامو هريبعتو هريسفنو ماسلا ىحوبتاك وهو ريبعتلا لق عساتلالقلا © لصف 2
 | ايدال ملصنىتلا مال_ةالا نموهو هل فشاك ىاساملا ولا مجرم ليج فيرش !قوهو
 -| ةد_جلا قئارطلاو قدد-صل هيرحت وه امأو هتهازئوهبحاص :راسهط دةءعاوهو ندلاو
 ( لاوحأبَةةرعمو ىهلالاروتلاب ديؤ٠م نس و نطابءافصو مسا راع عم ةدياصلا كاجملاو

 ْ اةرمصن ا-ههسوأو انالوح اسهعأو مال-ةالا ف فطلأ نم وهو مه ريس و مهأ 0 .هو يناحلا

 فرصتف لبقتسملاو لاطاو ىضاسلايواويلفسو اهبولعتادوجوملا راسب اثشن اهدشأو |
 ! هناطلسو هتكلمم ىمرك و هتيالو لحصوه ماسلا فا. لا اذه
 لقنتو ثداوماهب طبضتتلا مقلاوهو هعئاقوو ملاهلاغيراو "ةماعلا تلا © 6 و
 ؟ هشقنيو لاما ىف هثداوحو ملالا نم ىضمام ريصصف نرئىلا نرقنمو ةمأىلا ةمأنم
 ' بئاسعاا رق الااذهو ىناسورئاداملا مموهف ءدهشيو كلاذىرب عماسلا نأك ل

 هدم سس سس هد سس حجو هوس سمس سمج ص مص م ساه بسس جس سم سس صو هاامعمسو

 (هنقإ
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 كيريصب هدهاشتو كبلشي ءارنم لاخلا ةروص ىف ملاملا كل ديس هناف |

 ةدرفملا اهظاسفلا ىف اهم حرة نم اهايصاغنو ةغللا ملة رسشع ىداحلاةلا # ل_صف 2ك

 عاون أو اههوجوو اهلئاوحأ نم كلذ ع_.,نيامو اهبك ارثرارساو اهفيرصتو اهوضو

 ظاسفلالا نسحأ رابخاب ىناسملانءري .هتلا ل-ةوهو ةلالدلاة يفيركو ىف املا ىلع ا-هتلالد |

 ظاسفلالا ةءسبسحت ادج فرصتلا عماو هلا اذ_هو اهكضوأو اولهسأو اهبذعأو |

 اسهءوشو اهنرامم :ّركو

 نيقحملا ة:س عفرو نيلطبملا ىلعدرلا م-ةوهو عماجلا ملقلارسشع ىف انا ملا # لصف 9

 مهتنا هنو مهضقانت ناس و اهسانجأو ا_يعاون أ فال_ةخا ىلع نيلطبملا لبطابأف شكو |[

 مانالاىف كولملا ري_ظنمالقالا ىقزقلا اذ-هو لطاسبلا ىف ئءاوخدو فلا نع مفجو رخو
 ىلا نوعءادلا ,هو ىهثادعال نوراهللا لءرلاهب تءاجا-1 نو.دانلا ةغالهأ هباعصأو

 اذ_ه باصصأو لادجلاعاون أب هليبسنع برش نم ن ولداملا ةنسحلاةظعوملاو ةمكحلابّللا |
 مالةالا باصصا نمره ريغونأث ىف هفلس راف لام لكاودعو لطبم لكلا برحإففلا

 بتكتممنأ ل-ةلاةلالجيف ىفكيو ملا_هلا حلاص»ماظتنا اهيفىتلا مالةالا هذهف نأ شيف |

 ايلا لصو امتاوإقلاب (ءنأب هريغىلا فرعتو هباتكى هب مسقأ هناصس هللا نأ و هبالا هللابتك |

 | هفصو ىف لوقيذا ما_ٌّءونا عدا دلو لئااذطساو ل-- وهيلع هللا ىلص ا-نن هبثعبام |

 لصافماو ىلكلا مالا نمباصي « هن اب ىذا ىض املا لقلا كل

 لباو قرسثلاوبرغلاىف هراثاب 4 اهعقو نك! و لط ةةير هل

 لءاوعءديأ هتراتش الا شراو © هءاهل تالتاهلا ىافالا باعا

 لفاهلا كلت كيم تفلتخا ال 0 الو-ا ىاللا تاو_اخلا هل

 ل_-ح-اروهو هتيطاخنا مهتاو # بكارو_هو هتقطاتسا اذا مبصف

 لف او-ىهورفكلارافش هيلع * تغرفأو فاطالا سلا ىطتءااماذا

 لف اسجل مايا ضيوقت ءاوكل # تضوقتو انقلا فارطا هتعا_طا

 لفاساىهو ساطرقلاىفهدلاما ## تابقاو ىكذلا نهذلا رذعتسا اذا

 لمان الا ثالثلاه_,حاوثث الث #8 تددشو نارصنللاا هتدف ردك و

 2 ١ رعد تست هيو درع يس سوما هوم ارسل رع هه سم ع دين اسما حمو دس سس

 لزاه وهو هبطخ ايمو انض ©# فهمو_هرهنأش ال_لج تيأر

 ءذهىف ةباتكلاو مقلاب هيلع مسقلاو # ل_صف ©
 ( لوقياع هلوسرو هدن هيئات ةروسلا

 مسقماو ممقلا اذهنيب تةاطاذاتناو نو: كيرديعنب تناامىلاهتهوقوهو ءؤادعا 4.

 ىلا مولعلا عاونا نم م-ةلاب بت اكلا رطسام ناف اهْسأو ةل الد رهظأه_لعالاد هتدحو 4

 ردمصي فيكمرفاو لقع نمالاردصنالو نون نم ردصتال ضعب نع مهضءإرسثبلا اه اقلتي

 سيل اهزهضن ىنتأا مولعلا لب مولملا تاح رد ىلعاىف ىذلا باتكلا ادهنملوسرلاهن ءاح ام

 عاونا ىلعاىفهنوك عم هنبهت خالو اباتك أرقيال ”ىمأ نماهسالواهب نايئالا رعشبلا وقف

 | ديعصيف اومّتجأول مهلك ءالقعلا نم ىل_رصسي ضقانتلا نمايرب فالتخالا نم اهلس ةحاصفلا

 | نوي نم كلذ ىنأتي فيكف م-ونمدحاو ل_جرلقع ىنا ونكولو هلثم اونأينا دحاو
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 , كفالارهظاو تايهلا عقأ نمالااذه لهو هزيعنا ناويما نم ريثك ىسعام هبي هللقعال
 أ ةلاسر أشنا ال-جر ناولو ةلالدمتأ هيلع هتلالدو هلع مسقملا ه١ مسقأ اذه ةداهشلمأتف
 ةد_يصق لاقوا اضعبا هضمي قدصي ءازج آلا ةيواسمرخآآلاو لوالا ةهظتانم ةميدي ةدحاو
 مم نونإلاب همر دحازاجتسا ذو ل_ةعلابءالقعلا هلد_هشل كلذك اب انك فنصوا كاذك
 نوناابىىر فيكف اهنم نسحاوا اهلثب نايث الاو اهتلكاشمو اهتض راعم عوةولب ناكما

 ىدتهت الام ىقلا نم مهفرعو هتاث امو هتضراءم نع ةبطاق مهلك الاقعلا ترها ىلا نم

 هبءاحام بنج ىف تاتو ءاياوالا بابلأهل تعضخو ءالقعلا ل وقع هل تنعذا ثيح مهلوقع
 اها ومع ىر' ىهو ةراتم ة-هثاطنامذ الاو دايقنالاو هل ميطسنلاالا اهعسإ ل ثيح

 لفطلا لمتاك اسهل وت ء لك ىذلاوهف هب ءاجاعألا اهال اك الو هءاحام ىلا ةجاحوارقفدشا

 | مهيتكو مهن افلو_ه هذ_هو قالطالا ىل-ء ىتلخلا لقعا هعاأ اذهاو ىدالا عاضرب
 | مهلوذع ىف ىفكيو اهنيب توافتلا كلرهظ هكا تاغاؤم نيبو اهني تنزاواذا نونفلا ف

 ٠ انو م مهعوبتم نو ١ ف.كف ىوقتلاو نا_ءاآلاب بولقلاو لدعلاو لعاب ام دل اا ورمم مهفا

 |١ هلا ةبعنب هماثالو هل ل_صح اما اذهو ه_ايتا لاحو هتريسو هيدهو هاتك لاح اذهو

 ةمعنب ىف ءابلا ةقرف تلافي آلا ريدشت ىف فلتخ ادّقو هيلع هنمعنب نونإلا هنع ىئنف مهيلعو هيلع
 || اذهو بذاكب هللاب تناام لوقبايهءلع موكل او هب موك. نيب ضارتعا رخآ مسق وهف مسقلاءاب كبر

 | نسحالوهباوج ىف ىناثلا مسقلا عش فيكف ل والامسقلا مدقتدق هنالادج فيهض ريدقتلا
 | تلاقومهمالكىف هيدهعالو مالكا م ةنم اذه سيلو متاّش هللاب تنام هللاو لوقتنأ
 أ بجاحلا رعوادرو كي رةمعنب نو.لا كنع ىقنا ىئعموأ ىلا ىنعمةادأكب رةمعنب ىف لماعلاة قرف

 | كيردمعنب قاعتب ىرسش# زا لاق واهظاعلا لمعت ةاواهينامم لمعتال فران اب لوقلااذهم ريغو
 يلا وتاثالا كلذ ىف ناي و:سب لفام هللاةبعنب تنأكالوة ىفاتبثم لقاعب قلعتي اك ايذنم ن ونس؟

 هل<واد>اوالاعاايفنم واتم لءفلا لمعب ارعديزبرمضاموارعديز برمض كا وة ىفامه*ءاوتسا

 اهنالهليةاعف نونحم لمعي نأ ءايلا عنكمو كيدي كيلع اهعنم ن ونس تناامىا لاحلا ىلع بصلا

 | هيفزوج هناقلومتم هلودب موك ىلع طلست اذا لءاعلانأب هيلع ض زعاوقنلادبك ًاتلةدئاز
 نود عارسالا ني هناف امرسم بهاذب ديزامءالوةوت طقفل وهلا إذ ىفن امهدحاناهجو
 1| هلامتاب هلومعم ىفانيف هنموكلا ىئني ىتاثلاو عارسما ريغ ىف باهذهل تبث, نأ عنتجيالو مايقلا
 مزار ونجل الوهعم كير ةيعنب لمج اذان هللافتلاب عارسالا ىتذيف لاخلا هذه ىف باهذلا ىفتثيف
 تذاام لصحاذا ىئعملا نال دسافانه ضازءالا اذهو امزج فئنم اههالكو نيىمالا دحا
 لماعلات وثو لومتملا ىف مديالو اهطق اهيفن ربما اذه قدصنم مزال كيلع امعنم نوني
 ل ان ونلانا مالكلا اذه نم ىدالا مهفياكا و مهفلا دلأ هل نم هنم ىهفيأل و مالكلا اذهىف

 لاك نع هناصس ربخا مئايلعدّللا ةمعنب ضرتمملا اذه همهنام انعىفتتاو كبلع هللا ةمعنب كند
 ريغ ىا نونم ريغ ارج" الكلناو لاسةف هارخاو هايد ىف لسو هيلع هللا ىلص هيدن ىتلاح

 ' ني الكاذىفناو ةربعل كقذىف نا لاا ميظعن ريكنت رجالا ركنو رقم مئاد وه لب عوطقم
 اأ ناكافاو ريثك وهو بام نمو ىيلزا اندنع هلناو ازاذم نيفنمآ ناو ىركذل ثلذىف ناو

 ) 0 ب -



 نينمؤملا مأ تلئثم دقلوامهف للادصم ناهاسرو هنو تابآ ظءا نم هذهو مظع ىناخ ىلعل

 موقينأاهلئاس مهفنآرقلا هقلخ ناك تلاقن ىيف؟و ىفشاع تداحأت لس و هيلع هللا ىلص هقاخ نع

 ىناملانالاقاخ نبدلا ىعم و مظع نب د ىلع ىاه ريغو سابع نبا لاق ذه نمو تالذدعب ائيشاهلأسبال
 لدءل ةئفاوم ةئطابو ةرهاظ لاعأو ذيركعسه از تاداراو ةةداص مولع نم ةبكيمذثيه
 مولعلا تلت نع لاءالاو لاوقالاك لت رد_صن ىتعلا ةباطم لاوقاو ةمحملاو ةمكمللاو

 قالخاتناكهذهفاهلضفاواهفرشأو قالخالا كك زأىهانالخا اهب سفنلا بسن كتف تادارالاو

 العفن نآرقلإ اًهاطم همالكن أكف نآ رقلا ةاكشم ند ةسنتقملا ١ وهيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هب رثو هضارعاو نآرقلا هيلابدئوهبجوا امهلاعاوهئداراو نآرقلامولع همولعو ابين هل
 الهدبحمو ههرك امل هتهاركو هيف دهزاهف ءدهزو هيف بغر اهف هئبغرو نآرقلا هنم عنمامل

 اهتف رعم ناوكل نينم ؤملا ما تو رف هتءاقا ىف داهؤلاو هفءلمو هيما وأ دقن ىف هيعسو هيحأ

 || نآرقلاهةلخ ناك اهلوب هلكاذه نع اه ريبعت نسو مو هيلع هللا لص لوسرلابو نآرقلاب
 مههواعو دابعلا قالخا تناك اذاف ىئتثاو ه.ىئتك اف ىئعملا اذه نع اهل لئاسلا اذه مهفو
 مهيلع ماعثا ةباتكلاو مقل قلغ ىفناكو نورطسامو رقلا نم ةدافتسم ىهلاعاو ىهتاداراو

 ىذلاهلوسرو هد,ه ىلعهناسحاو هماعثان و ركني ف .كنكلذ ىلاهءاواصوذا م«لاناسحاو

 اهليصافن ىلا لوقعلا ىدتهنال ىتلا تادارالاو لاعالاومولعلا لضفاو قالخالا ىلعأ ءاطعا
 هلالا.سر قدص د_هاوشو هتو تابآ ,ظعأ نمالا اذ_هلهف ةباتك الو ل-5 ريغ نم
 دادزيو ايدلا قكالذ ءالقملاو مها ولعدقو مهماوهن وةفملا مهلا هل ل وذكملا ٠ ٌوادعأ [هيس و

 قئالنا مادقا ىواستن ثيح ةرخآآلا ىف روهظلا لكرهظيو فشكتيو خز ربلا فهن ىلع
 فنأتسم مالكوه ىنزاملا نا_ةعوبا لاقفنوتفملامكيأب هلوفريدقت ىف فلتخا دقو هن معلا ىف
 نع هوافننا رع دق نينئانيب رتادرما ن_عماهفتسالاو ةئتفلا مكبأبىا ردص» هدنع نوتفملاو
 لصتم م,هدنءوهو ريدقتلاذه فالخ ىلع روهجلاو رخآآلا هلوصح نيعتف امطق اههدسأ
 م أدتبملا ىف تديزو نوتفملا مكبا ىئعملاو ةدئاز ءابلا نا اهدحا هجوأ ةعبرأ هيف مهلمث هليقاع |

 نو رصب و سصبتس ىادئتفلا معن وتفملاناىتاثلا ديبع وأ هلاق لفت نا كبسحن كالوق ىف تدءز
 هبابىلع لوعفم نوتفملا نا ثلاثلا شفحالا هلاقةئازب تسيل اذه ىل_ه ءابلاو ةذتفلا مكيأب
 اضبا شفخالاهلاتةكازءابلاتسيلو نوتفملا نوت مكبأب هريدقت فوذحم فاضمانه نكلو

 هذهو ةيفرظ اذه ىلع ءابلاون وتفملا عونلا مكنم قب رف ىاىف ردقتلاو ىف ىئععءابلا نا عبارلا

 ءابلابىدعف لعتو رعشت ىنعم نعم رصبت-و هنم ”ىثىلا ةجاحال رهاظ فاكت اهلكلاوقالا
 نم ىنعملا ىلا ظفللا كامد اذاو ىري هللانأب لعب ملأ ىلاعت لاق هب لعتو اذكب رعشتس لون اي

 دبع ناكم نم هيلا امد نم بجئالف بي رقناكم
 | نآرتل هنا مظع نولعلوا مسقلهناو مومتلا عقاوعرسفاالف ىلاعتهلوق تاذ نمو# لصف 9

 ا

 || ةأشنلاب داعملاىلعو هتردق ىلع ةعطاقلا ةلدالا ركذمث اهب قلذخا ماسقاو ىربكلا ةمابقلا ركذ
 تلا ااا ااا ا 0000660 02222 22206 جا



 سه ١ ١

 لاوحا ثاقذدعب مئترانلا ىقاخو ءامملا نم ءاملا لازناو ضرالا نم تامنلا جارخخاو ىلوالا

 نارقلا توب ىد مولا عمقاوع مسنأو نددال حورلا ةفراقم دزنء ىروصلا ةمايقلاق سانلا

 اًئيشاهلو زياهعفاومو نآرقلا تايآىه ل.ةفاهعقا وع مسسقأ ىلا موصلاىف فلتخادوو هليزنتهناو أ
 0 ا
 لئاقءوىباكلاو ريبج ني ديعس لوف وءاطعةياو ر ىفاه4 ع هللا ىضر سابع ن !لوقاذهو ”ىثدعب ل
1 
ٍ 
0 

[ 
 هريغو ٌمديبع ىلا وقاذه اهبورغ دنعاهطفأاس اهعئاوم وبك اوكلاىه م وكأال ذو ةداتئو

 ظءانا لوقلااذهذه نمو نسحلال وق اذهو ةمايقلا موياهرادكتاو اهراشتنا اهعفاوملءقو

 نمو عقاوم اهعججو عمو محن لكف طوقسلا وهو عوفولا نم لعافم هنا هيضنقن عقاوم

 اهنايرجو اهعولطو موجلاب سسقي ىلاهث برلانا بورغاادنع اهطقاسم ىه لاق نم لوق هته

 مقالا ١ ىلا_هت هلوةىف مدقت امةلالدو ةرب_ءوذيأ ثالثلا اهلاوحاىفو اسييفذا اهبورغو

 مج ريو براغملاو قراشملا برب رسقا الفلاقو ىوه اذامجتلاولاقو سنكلا راوللا سنحلاب

 ىلاهتهلوقك بك اوكلا اهنم دارملاف نآرفلاف تءفو ثيح مولانا اًضيا لوقلا اذ_ه

 مسقلا ىف مولا رك ذ نيبةبسانملا نوكتف'ذه ىلع وموضلا ورمتلاو سملا وهلوقو موا أ رايدأو
 ربا تالظىف اه ىدتهد هللااهلمح مولانا اهدوعا هوجو عرق نآرقلا وهو هيلع مسقملانيب و

 ةيسملا تا_طظلا ىف ةياده كلتف ىغلاو ل_هجلا تالظ ىف اهبىدتهي نآرقلا تانآو رصلاو

 نيطايش# موجرلا نسم مولا ىفامعم نيتبأدهلا نيب عمجفذب ونعملا تاظلاىف نآرقلا تابآو

 ا يني لا ا ا اليود جزم واج رزنامة قيظوح: مهم. ورسمت ننال جوعا حتانل سرت > ددسن: يئولتألا تكبح 37073ه19-0371- فانوس يلج لولو نك” ةساعقطاوو- لو هو م هوس دوما و

 نإ

 ةنباعملا ةدوهشملا هناي مو_كلاو نملاو سنالا نيطايش موجر نم ئآرقلا تايآ فو يلا لل لل لل لاا يب ب

 ةلالد-لاو ةربعاا نم بورغلا دنع اسهعقاو_ه ىفام عم ةيععتلا ةوسلتملا هنابآنآرقلاو

 دارفالا ىلع موصلا عفا و-؟ أرق نمو لوززنلا دنع اهمق وهو ةيئآرقلا هنايآىله

 تفلتخا اذا رداصملاو سذج مسا عقوملاو ددعتلا ىل_ه عمجبا ىلا فاضملا دحاولا هل الداف

 عمت ريجلا توصل تاوصالا ركنانا ىلاعت لاق تدرفا ادحاو عونلا ناكاذاو تمج

 فاضملاةد_حول مولا عقوم دارفاف هثدحول ريخلاتوصدرفاو عونلا ددعت تاوصالا

 عقو# من لكل ذا هددعتل عقاوملا ددعتو هيلا

 مسقلا ني ضارت_ءالا عقوو ميرك نارقلهلا هلوق ا_ئهه هيلع سسقملاو # لصف ©

 ةلججىف فوصوملاو ةفصلا نيب ضارتعالا عقوو مظع نولعت وا مسقلهناو هلوّش هءاوجو

 فطلا ضا ّريعألا اذد نمه5ىف ضا ريعالا اذه ءاسق مظع نول وا ىلاعت هل و ضازعالازه

 ازارتحاوا ا مبطوا اديك ًاتنوضت اذا ضارتعالا اذه عقرام نسحاو اقوم هئسحاو “يش

 ةللا باعصا كئلوأ اهعسوالا ابشن فاكنال تالاصلا اولععو اونمآنذلاو ىلاعت هلوقك

 كالذ ه_ذئئككتاماععسوالا اسفن فلكنال هلو_ةبريملاو أدتبملا نيب ضرتءاف نودلاخ اميذ ره

 كالذ عف رفتاسحلاصلا ع.مج ىلا نم هقصلاغا دعولانا مهوتم ىهوتل عفادلا زا زحالا نم

 ربخا مثاونمأ نبذلا نع ربخهلا لاق هل وة نم نسحا اذهو اهعسوالا اسفن فلكنال هلوقب

 اوئمآ نيذلا صخالعسوااقوذ فيلكالامدعناف دحاو ريم نع ناربخامهف رخآ رب مهنع

 ريدقتو طبارلا نع ربلا ةلجب ءالخا نم ريدقتلااذه ىفامعم قلملا عيجل لماش مكح وه لب
 .ههتجة ست سس ستسسصا سو سس حس ومس سدح محم هس 7272777777777271771771ج

 ( ةفص )

 2 107-20 د ل



 ه6 7# ١
 سكس سمسس7سوسسبسسسسسمسسسصسابسس89بصبصتمتسساصسنافسسمسسسسبسسسسبسسسسابسسستمسمسو سجس

 هنسحأو ضارتءالا فطلأ نمو ةليدإلا ةديافلا هذهليطعتو ىهنم اسفنىأ ةفوذحم ةفص |

 نيلماا نيب ةناوهس هوس ضريعاف نوهتثةباممهاو هاهم ثتادبلا هلل ن وامي و ىلاعت هلو

 كل ةذلا ا دصق نم مالكلا قاب“ و ملكنا دصق بح فلن ضا را ديأ , وأ

 0 الوش دك تلا هب دصقي ىذلا ضازءالان 7 5

 الاسطملا كنه اولعت كوأر ه« مهنم تنأ و نيلخابلاناول

 رخآلا لوق رد-ةم لاؤسنع باوللا هيدصقيا#و |
 همراكتف اهل وفصت ةلصوالو + ةحار سأل !ىفو ودبن ةرثالف ظ

 ةحار سأيلا فو لاقف هرشغكنع ىنغبامو لئاس لاؤسريدقتل باوج ةحارسألاىفوهلوذف
 ىدعللا لوقزارتحالا ضارتعا نهوفاص لاصو وأ من. يم سأباما ننيمادحأ بولطملاىأ |
 ىناف سلا ريبك اووذكدقو + ين أب دعجو:ب تءزالأ |

 بوصت لوق هنمو |
 ريطأ زاخل او قرابائم +« ادب نا ريطلا نم ىتاخأ لو تدك 1

 ريطا تدكسف لاقوا راكنالا ليبس ىلع هيلع هجوت ماهفتسا عدرا ريطلا نم قلخأملو هلوق |
 اذهريغ ديفي صا ريعالا اذهناىدنعو ضا ّريعألا اذهب ز ريحاف ريطاا نمت ةلخ لهو هللا

 ! ملعاو ناريطلا نم 'ىثدعبا هنا ىلء ريطي داك هنا ربخ أهزا 2 أضر أ ىلاهعوزئ و هفوش ة ةوقوهو

 ةدشنا ريطلا نم قا نم نا ريط ب سما | اهنا و ريطاا نم يقال تنم نا ريط ب عال و ريطلا نم قاع و
 | ىاشلالوقك ءامدلاب ضا ّرعالا ضارعالا عقاوم نمو هلمأت» هوبحذهج ىلاهقوشوهعوزأ

 بضغااو دودصلا اذه راذح + هيضار تنأو ىىبأ تنكد-ُ
 برأن--مشيعلا ىف ىلاسغ + متالو مولظاي ر_سهلا اذمتنا

 رخآلا لوفو

 تهوس 2 ماا اة سوس

 اهروزي, ناك ام'ئشب تنض ٠ اهؤاكي هللاو ىعأ “نا

 رخآلا لوفو
 ناد رت ىلا ىممتجوحأدق ٠ اهتفلبئاو نيناثلانا

 هلوةك مسقلاب ضارنعالا هنمو

 لطابلا تاهرت مفدي يقااو + اكلام فرعي كرأو ىذلا كاذ
 هلوذ فاطعتسالا ضاّرعا نمو

 رظنت كٌّوادف ىضناوبىلا * ةرم تنك ىتلا نيعلاب ىل نو

 !| ىلاعت براال وق ىف هتلازج و ضا ريعالا ن «سوح لمأتف اف اطعتسا كّوادف ىف : هلو ضزرعأف

 || ضارتصعا لزنياع زعاهلاو هلوقف م اولاق ليام لعا هللا ناكمتيآ انلدياذاو

 | هئدئاف امو ليددلا اذه ةمكحام لئاسلاؤس نع باو+ااهنماروم أدافاهءاوجو طرسشل نيد
 (| ردصم نا اهنمومهل و_ةيرابخالا لبق هلوزت مك ل هريغب ىلاو لدن ىذلا نا اهنهو

 أ ىن اثلاولوالاب ناميالاو ملسنلا بصق لزم امهنه ناك ناو ىللاعثو كرابت هلع نع نب ىمالا
 هه سس

 ب نات #9 )01( 



 كاس[ وج بل . م ييصسمسملال لا
 ا دسم

 هللاو هلودب ض ري_ءاف اهضعب هوب رمزا اناقف نوتكت متنك ام جي رت هللاو اهيف مث اراداف

 ناعتسملا هللاو باتكلا موف ىلع كايعي اميرط كلل مهن وانا ري كيطعي هناق هلاثمأو

 نسحوم ري_خ ثك ام هيبافصوو هد صب فصوو همالك ه«فصوو مركلاب ةمفنافدصو

 ميأللا هدضو رسبو ةلوهسب ريثكلا ريما ىطعي نأ هنأش نمىذلا مركلاف ةلمبابو ةمكملاو

 مئللاو سانلا ىف مركلا كاذكو ةبوعصو رسمعبالا رازلا» ريخ حرممال ىذلا

 تق. هب الا نأ اهدحأءوجول مجرأ لوالاو رهاط الا هسعال نوما ْنأه دار مانا

 نيطاسيشلا هب تارثت امو ىلاهت لاقاكه وسع وأهبلا اولصي نأ مهسجأو هللاقلخ ثباخأ
 ٠ .٠ : 'إ

 ٠ه .ه* ه
 ٠ .٠ . . ٠

 كايد اولعذ افه_لع مهارددو مهند ةنانو ل_هذلا قد كوعيطتس امو م(] يع - كب امو ١

 مارك ةرغس ىدبأب ةرهطم فد ىف سبع ةروس-ى هلوق كلذكو ةثالثلا ر وهلا مهلع ىفأف ْ

 ىنعملا اذه ريرشنو هب لْميْنأ هنكميال ناطيشلانا اناي تافصلا هذهب هلحم فصوف ةررب |

 ةيكم ةرو_ىلا نا ىن اثااهجولا رهاط الا هسعال ىدصملا ن وك ناي نم عفنأو لجأو مهأ

 ريرةت امأو ةودنلاو داعملاوديحوتلا ريرقت نم نيدا'لوصأب وهامنا ةيكملا روسلا ىف ءانتعالاو

 هذه لوزدنع فدص* ىف نكي مل نآرقلاناثلاسألا ةئدملا روسلا ةئظف عت اريشلاو ماكحالا

ع رو-ةسملا نودصملا نونكملاو نونكم بتاتكىف هلرةوهو مبارلا ةحولا
 ىذلا نيءالا ن

1 

 همم

 | هتلوسهيدلاوب ناسنالاايصوو ىلاعت هلوق نسحلا تاحرد ىلع! فوهىذلا شا رتعالا نمو

 1 هل-ح نآشركذ ضرت_ءان كيدلاولو ىلركشانا نيماطىف هلاصنو نهو ىلع انهو هما

 | اركذو اهنأش اذه ىتلا : دلاولاب ةيصولا مالا ديكو ث ه ىصوملاو ةيصولا نيد هعضوو

 || اسفن مملة ذاو ىلاعت هلوق هنمو بالا هفلك ب ملام همضوو هلج نم هتساقامو اهتمي اهدلوا

 (| ةرهط» فد يىف هلوةىفروك ذملا وهو ةكالللا ىديأب ىذلا تاتكلا هنأ ماو طظوفمملا

 | نو روطملاالا هس الهلوق ةكئالملاىديأب ىذلا باتكلا هنأ ىلع ديو ةرر مارك ةرفس ىدبأأب

و ةبالا ىنممف حتتااوه اذهو هنو مهيديأب هنأىلع لدي اذهف
 | لاق نم نيرسفملا نم

 ظ ىلع لركسيف نو رهامملاالا هسوف هيلا لصيال هل« نأو نيطابشلا هب لزنتنأ نآرقل اهبئزن

 | ركبىبا ةفالخىف ف_صصللا ف مج اغءاو لسو هيلع هللا لص هللالوسر ةابحىفالو قبلا

 ْ ا
 ا

 موهفادت و ىف راد نيام العا ضءعب ىلعاهضءب ف وطمملا نجا نس ن وكت مك امجب رك

 لهصفلا اذه ل طتسن الو دءالو هرهظب هللا هن اةك ىف مهلاعف ان سيا ل_دقلا نأش ىف

 || هتلالجوهمفا-:هو هريخةثكو هنسح ىضتقي اهدفص وف ميرك نآرقل هنا لاقمث # لصف

 ندوهو مفنلامظهملا ريحا ريثكلا ىهلاوه مركلانآق
 ْ هناه “داو هلضنأو هئسحأ "ىف لك

 (| ىأ ميرك نآرقلهلا ىبلكلا لاق نسملاب مركلا فلسلا سف كاذلوم ريغو تادنلا نه هرظنم

لتاقملاةو هللا ىلو مج رك نمسح
ك هنالءزعأو هللا هم رك 

 ركلا ىرهزالا لاقو هم
 ْ ممأج مسام

 || لعلاو نايبلاو ىدهلا نم هيفا دمح ميركنآرقل هناو لاعفلا ليج م ركهللاو دمام
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 ظ
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 | هححض وي راببخالا لاح عقاولاب رابخا هنا رهاظلاف ىت أيام راتعاب نوكينا زاح ناو اذهو



 م6 +

 نوذكم :ىاكلا لاق فاسلالاق اذكهو نونكم ض.. نهنأك ىلاعتلاقك رمتبلا ىدبأ هلانال
 نوصم ىتصمأ ونا لاقو راوغالو بار' هبيصبال دها#لاقو روتسم لئاةملاقو نيطا.شلا نم

 اظوشع هنوكب هفنصو ري_ظن انونكم هوكي هفصو نا سماحخلاا هجولا هصئوي ءامداىف

 ههطوب ظوفحم حواىف ديجي نآرقو_ه لب هلوقك نونكم باتك ىف مرك نآرت هلوشب
 فصصملا نوكنم نآرقلا مظمتىف غلبأو نيبذكملا ىلع درتاىف غابأاذهنا سداسلا هجواا
 ناكولو ىئعمو اظفل ربخاذهف عفرلاب نورهطملاالا هسمال هلوف عباسلا هجولا ثدحم هسمال

 ىهنلا ىنعم ىلاهرهاظ نع ربا فرمص ىلا جاتحا ىهنلا ىلع بالا لج-نمو احوتفم ناكل ا.هذ

 مالكلا فرص بج وي بجوم انههسياو هتقيقح ىلدامهنم لكله ىبنلاو ريا ىف لصالاو
 هيدارأولو نورهطتملاالا ل_ةيملو نوره_طللاالا لاقهنا نماثلا هجولا يبنلاىلا ريخلا نع
 نبرهطتمللا بحت و نيباو_:لا بحي هللانا ىلاسمتلاقاك نو رهطتملاالا لاقل هسم نم ثدحلا عم

 رهطملاو ريهطتلا لعاف رهطتم اف نب روطاملا نم ىئلمع و نيباوتلا نم ىئلعحا مهلا ثيدحلاىو

 فصصللا هيديرأول هلا عسانلاهجولا نو رهطم ةكئالملاو رهطتم ىضوتملاف هريغ هرهط ىذلا

 انونكم مالكلا نوك درذا ةدلاف ريبك انونكم هنوك نع راسبخالا ىف نكيمل اءدنأب ىذلا

 ةبالاوكرتشمرمأ اذهو با:.كىف انونكم هنوكب نآرقلا حدبفيكف هن وبث مزلسبال باتكىف
 هللا دنع نم لغم هنا ىلع لدن ىتلا صئاصحلاا نم هي صةخااموهفي رمت و هح دم نايبا تقةيسامما

 ةرفسلاءهو نورهطملاالا هل“ سمعالوامهجوب ناطيش هيلا لصيال نو_هصد ظوفح هلاو

 لودالا مصامانئث ص وحالاوبأانث هننسىف روصنم نبديعسءاورام شاملا هج ولا ةرربلاما ركلا
 لهأ نم ةف اطدنع اذهو ةكمالملان و رهطملا لاقن ورهطملا الاهمال هل وق ىف تالامثب سنأ نع
 اموذرم هلم لنمو عوفرملا مكح يف اند:ءةباصصلاريسفت مك اهلالاق عودرملا كح ىف ثيدحلا
 عوجرلا بحت ونارفلا ريسفتبة مالا |ءأةباصصلا وةباصدلا دعب م ريسفت نم مد |هدنع هنا بي رالف
 ىفىتلا ةّمسنلا لاق نورهطملاالا هسوال هلوقىف قصما تدعم هئاسم ىف ب رح لاق و ره ريسفنىلا
 وعملا نأ ىلعةي الابل الدتسالا ررقي مال سلا ميش تمس وةكئالملالاق نو رهطملاالااهسميال ءاعسلا '
 ءايملا ىف ىتلا فصعاا تناك اذا :راشالاو هيبنتلا باب نم اذه لاقق رخآ هجوب ثددلا هسمتال ٠
 ثيدااو رهاطالا اهسفناىضذبال نآرقلا نم انيديأب ىتاا فصلا كلذكف نو رهطملاالا اهمال ٠

 ىرهزلا ثيدح م ننسلالهأءاور رهاط تناوالا نآرقلاس تال هوقو ةبالاءذه نم ىقتشم

 هلل ىل_ص ىنلا هننك ىدذلا باتكلاىفنأ هدد نع هيأ نك مز>نورعئد#ت ن ركب ْض

 د_جا لاةرهاطالا نآرقلا سمالنأ تايدلاو ضئارفلاو ننسلا ىف نكلا لهأ ىلا م-وديلع

 رعوبألاقو هبتك م-و هيلعدتلاىلص هللالوسر نأ كثاال اضيألاقو اك“ نوكينأوجرا
 داس:ءالا نع اهترهشب ىنغتسب ةفرعم لعلالهأدنع فورعم ريسلا ل هأ دنع روهشم باثك وه
 دن»ه فورعم باتكو هو لاكمث ةفرعلاو لوبفلاب هلسانلا قاتل هثحميف رئاوتلاه_با هنأل

 ةلئسملاىفو هثطومىف تلامو هصم#ىفنابح ناءاوردقو الايلقالا هيلع قفنخ هيفامو ءالعلا
 ع-ضوماا اذهريغىف :روك ذمرخأراثآ
 هامه كرديالهنا ىلع اًماهاو اهتراشاب ةيآلا تلدو © لصف ©

 9 ورم دمع و وس ا خم ع حا يتحمل ا ال شمول دوو مسسووعمل نامحاب . .احاح هو حاول امو السلال خا ضي عاحع ١ موك تسجد ع حا ضاولم ل ١ حوامل نصح ومسبل ءامسمل لل هل

 1 سس سس سس

 بولقلاالا همهغبالو
 نع ويصل حر ب دعم د دع وو يي 5



 و 1:
 يهمه نأو هيئاعملانينا تافلاخحلاو عدبلاةساصب ثولتملا باقلا ىلع مارحو ةرهاطلا

 ةراشا نم اًضيا اذهو هب نمآنمالا همعطدجال ديآالا ءذ_هىف هصخص ىف ىراضلا لاق ىخذي |
 اح هن راكت هللا مالك هنادهش نمالا هردتو همهفو هن ءارقبو هيذتليالهناوهو اههيبنتو ةيآلا |

 هوجولانم هجوب هم جرح ةيلقيف نكي نهالا هيامدلانيالو ايحو هلوسر ىل_ء هلزناو

 هب ماكت هلاصس هلا نأب ن..هؤي ملزهو جرح هنم هباقىفذ هللاد_:ع نم ىقح هللاب نم ؤي لن
 هرهاظ فلا انطاب هل نأ لاق ندو جر هنم هيأق ىف هناقوادم ةل-ج- نم اةواتم سيلو ايمحو

 ه_!عئالو نيهقنال اليوأت هلؤا لاق نمو جرح هنم هباقوف هئم مهفيام فلاح الب وأت هلذاو

 نيملكدلا نايذه وني.ا رآالالاةءلع طأس ند و حجب رح هنم هلق ىفا هظافلأب ى دبعتم .٠ وأد اءاو

 هيبهذمو هتلصل اعبات هلعج نمو جب رحهنم هبلق ىف نيفوصتملاتالامخو نيطسفسملاةطسفسو
 همك لنمو جرح هئم هيت اهيل هلج  فلكتيو هلاوتأ ىل_هء هلي هنيد ءدلق نهلوقو
 جرح هد: هباقىفف ناكنأ همكطداةنبو ملسبو هعورفو نيد_!!لوصأىف انطابو ارهاظ |

 هربخو ه.هلو ءىمأ كو هرابخا عمم قدصيو هرجاوز نع رجازنيو هماوأبرغأي ملنمو
 الو هيلام» ,هبولق سقمل ءالؤه لكو جرح هنم هبلق فذ هفااغربخو ىهنو ىمألك هلدريو
 م0 ندو ةياوسلا مدح وأم ريعط و هتوالا_ح ةذل نم نودىالو مهغيزأ ىخلب ع هنودهفي

 هنااو ظنألا ةلالد نم اهقح ةيآآلا تيطعاو نور_هطملاالا ه-سولل هلوقتامأت اذاتناو
 هللاهدةعىتلا ةهباشملاتامأتو هلكاشمب ءرامتعاو ءريظن ىلع *ىثلاسايقو ههيبنو هتراشاو |

 ىقيفوتلا هللابو ةيآالا نم اهلكىتاعملاهذهتم#ف نطابلاو رهاظل نيب اهطبرو هناكتس
 انآرق هن وكمل مزال هنااكو نيملاعلا بر نم لبنت هلوشب هدطاو هررقوكالذدك أمث # لصف ©

 نيملاعلا بر نمالزنت هن وكداةاوهل )وادم و هيلع لباد وهذ هلعو زاموهن نو:.كم باتنك ىف ايرك

 وهو أديدنمو لزئ هنم هنأو ملكذملا هنأ اههدحأ نيدلا بلاطم لجأ نم نيميظع نيب ولطم
 هلزن ل-6 هلوفوىنه لوقلا ىف > نكلو ريظنو أدب هنم فلسلا لاق انهنمو هءرلكت ىذلا |

 هلقمت ىذلا ليزتلاو لورنلا ناف هقلخ قوفهناصم هللاولع ىتاثلاو كير نم سدقاا حود |

 هدايع بطاخم اغا ىلاعت برلاو لفسأ ىلا العأ نه ”ىثلالوصووه رطفلاهفرعأو لوقملا |

 هكلت ةمزاتسملا نيماءال هتيبوبر ىلاةاضملبزنتلا رك ذو مهاوقع هيدهشتو مهرطف هفرعت اب

 فيك املا مم هنأشاذه نمنأو هيلع هماعتاو هناسحاو هيلع همكحو ىهيفهفرمصتو مهل |
 مهاهنبالو ره مأبال ادبع مهقلح والم ىهعديو ىدس ,هكزيبنأ ةماتلاهتببوبر عمدب قالي |
 . هنوكب لدتساوهلوسرىلع هلينختنآرقلان أب رق نيلاعلا ب رهنأب رقأ نف مهبقاعب الو ىهبيمالو |
 " نه فرشأوىوفأ لالدتسالا اذهو هب ءاحام ةدسو هلوسرةلاسر توب'ىلع نيملاعلابر |

 ' اننا كلتو سانلا موع ناهذأ ىلابرفأ اهتلالد تناكراو قراوهللاو تازجمماب لالدتسالا |
 هلو_ةك هناك نم عضوم ري-غىف نيقيرطىلا هنا“ راشأدثو ءالقملا صاوهلن نوكت

 . ةئياسعملا تايتالاب لالدتسا اذهف فما هنأ مول نيبذب ىبح مهسفنأىفو قاف“الاىف انايآره رثم
 لاكو هتببوهر لامثب لالدتسا اذهف ديهش *ىثلكىل_ء هلأ كيرب فكب ملوأ لاقمن ةفولخلا
 لوالاو ىلءأولكأو ىو ةأوصخأ يقيرطلاهذهو هب ءاحاهش هلوسر قدص ىلع هناصوأ

 تمم يي لميت س وع ديس جم يسمو ويوم ل ولا سس سيو يصمم تح



 لالدتسالا نأو ليواقالا ضعب انياع لوقن ولوىلاعت هلوق دنع ا- ونام مدقندقو لمشأو مأ :
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 هن ولم ضع هيلع لالدتمالا نم هثعبو ىبنلات وبث ىلع سدقملا هلاكو ىلاءأ برلا فاص وأب أ
 ىلد ص تافصو ىلاعآبرلا تافصب ه2 د نيملاملا هأ سل ٌةمس لال د:ءا بام قرفلهأتو د

 تناك نم نأو اقد هللالوسرهنأو هنود ةوص ن ملا نذه نس نءاهجاتنتساوإسو هءاع هلبا !

 تامأتاذا تنأ و ةهيأع هنامعأ و هيلمإو هديؤد هنأو 4 ركنا ىأت هقلاح وهير تافص هذه

 أذاو حن الام قرفلا ند نيملكتملا ةقيرط نيبو اهدي د دجو لالد:ءالا اذهو ةقيرطاا هذه

 لاو-ةالا نم لطا_+ااو يقل اةفرعم بابىف هن عفتنا تافصلاو ءاممالا ىف هّقذلا ديعلل لصح

 ل_مقلا نالطب ملاعملا اناتكف اسنبب دقو هّقأو عافتنا ,ظعأ ّئاقعلاو بهاذملاو قئارطلاو
 ”ىذثلا مرح نا ربك الا ىلع ليصسي هنأو هلا فص و برلا ءامسأنم ةيبوبرلا لولا نم هريغو
 نبأ تاليصلا عاونأب هسفنبهيلا لصوتلا حجي مث تابوقمااعاونا مظعأب هلع ىلع دعاوتيو
 ىلاهث برا ةهكح تسيل ذا د..ءيلا قيرطلاب هلا ل.صوتلا زاوجو ديدشلا دعولا تقذ
 ربك الا هقفلاب لالدتسا اذهف هيلع هعائتءاو كلذ ةلاحاب ضق:ذن هئافصو هناوماو هلعلاكو

 ى-ههطلا ىلع مارح باب اذهو ىهثلاو ىمالا بابىف ىلهتلا هقفلا ىلع تافصلاو ءاعسالا ىف
 هللاوةئس فلا نيسهت ةريسم نم دجويا انهر ناو اهحر هيلع مارح ةنللا هلي نا لطعملا
 قف ولاه و عمال ىطمهءامو ىطقاا1 عئامال باه ولازيزملا

 نونهادي مهلا و هعضوم ريغىفناهدالا مهعضو ىل-ه هناص# م و مث # ل_صن ©

 بواقلا هءلعدةعت و مصان1نا هيلع ىئنيو ذجاوتلاب هيلع ضعبو هبقرشو هبعدصتنا هقحاع

 بأقال نوكي الو ةرعس الو ة#:عال هدنع ىوتاي الو هلال ملاسو براحو ةد_: الاو

 بلاطملا قرطىف ءاد_:هاالو هنالا ةتاعالو هلا الا دك اهمالو ءريغ ىلا تاسفتلا

 ةداقو :داعسلا رادمو ملاعلا ةايحو دوجولا حورو_ف هنالا ءافشالو هروناالا ةيلاعلا

 هنأش اذ_هاع ةئهادملابلطت فيكف راصبلا رونو داشرلا لييسو ةاضلا قيرطو حال_فلا
 هتلازا نكمال ىوق لطابىف نوكنامنا ةنهادملاو ىنتعلاو تاب لزنأ اماو ةنهادملل لني لو
 صعب مئابو فلا ضعب كري هنأ ىلا نقادملا جا تصف هئءاقا نكمل فيعض ىقح ىفوأ

 مكنأ مكفزر نولعجتو هاصس لاق مث هب نهاد فيكف قه لكهيماق ىذلا قم ااماف لطابلا
 ماسعطلا ندبلا قزرف قزرلاب وه اما بلقلاو ندولا نم دحاو لكماو_ة ناك امل نوذكت

 هيرقن سنالاو هيلا قوشلاو هتبحمو هرطاقو هنري ةفرعملاو نايألا بلقلا قزرو بارعشااو

 منأ بارعشلاو ماعطلاب الا هلتابحال ندبلا نأ اك ثاذالا هلئاوحال ناك و هرك ذب جاهتالاو

 توا مث ا« مهب ولقو مهنادبأماسيق لهءجو قزرلا نم نيعونلا نذهب هدابع ىلع هناصص
 نم هظح رفونم مهنف هتمكحو هلع ءاضنقاام بس نيئزرلا نذه ةمسفىف مهني هناص#

 ندبلا قزر هيلع عمو نم مهنمو نيقزرلا ىف هيلع رتق نم مهنهو اهيف هيلع عسوو نيقزرلا
 بوسو هندايز ةدامركشلاو ركشلاب لمكيو متيافاقزرلااذدو سكعلابو باقلاقزر هيلءرتقو
 نأدال هنأ نذأت ىلاعت هللا نا دبعلا نع هعاطقناو هلاوز بيس ركشلاكرثو هلاقيو هظفح
 عضوه بيذكتلاو رفكلا اوعضو الف اهركشي مل نم اهبلسي نأ ديالوهمعل نم روكشلادبزب

 ل 2 ممسسجا 4-03 ك0 مم امل ياعسل تل عا يح مسمار يي جس ا م عما يا ل مرح اس يوصل دع ساو سس حم ههنا ىنح افسما» دن باج اسمم دس اوسع ا يلا ا يوت هيل معسل ل تايييصس ليي



 ه4 مخ زؤر

 . قزرلا ةدايز ببس اناكامل ركشلاو قيدصتلا نافاس دكت هسفن ,هقزر اوططج.ناعالاو ركشلا
 ٍ مهةزد اوامك رفكلاو تيذكتلا قزرلا اذه ناكم اوامدح ءالؤول هق. رح بأقلا قزر اهو

 | نوبذكت مكنأ مكفز رركش نولعجتو ريدقتلا لاةنه هلوحماح ىذلاوه ىئدملا اذهو بيذكتلا
 اولاطأ ا نويذكت مكناو فز رركش لد نولمدجت وريدعتلا و رخآ ١. لاقو

 ا لدن نأ مدا اذههاذكو اذك هون أن رطم كل وفهد هلا ىعم ضعب نمو ىئمملاباورمصقو ظعملا

 . عا هللاو ىلعاومتاو هنمعسوااهانمف الاو اهب داريو ذب آلا هيلع

 , ةمايقلا ىف مهلاوحااهل وا ىف رك ذاك ىرغصلا ةماسيقلا دنع مهلاوح انقر وسلا متخ مل يع لصف ه

 ' لالدتسالا مسقتلا ادهىدينيب رك ذو ةثالثىل كانه مهمتك ماسقاة ثالث ىلا رهعدث وى ربكلا

 : بست ىهيف ف رمصت *.ثالام رهاق برمهتوفن وكلم نوربدم نوب ون م مهنأب هنود و هرم ىلع

 . موقلخلا تفاياذا الولف لاقفهراكذا الو همهد ىلا مهل ل, .+ الاعتللد ىلع ,هر رق و هن داراو هتئيش.م

 : ايةامحلاو توملا ناب خذر ى كيد قراشملو تقرا تع ؛ عض وم اادهىلا حوورلا تلص وىا

 : رضتملا ىلا برقا ىلاعتث براا 13 : لامة رح . الاو ايدلا نيب خذر ىف تراص تقراف اذأ اهنا

 1 اهبا ندنلا ند اهناكم ىلا اهثودر" الولف م4 نورمصب مهنكلو سنالا نكد هب رمح نم

 ٠ باسحلا موي نيبعوتسمالو نينبدمالو نييزحم ريغ كنان وع زئاك مالا ناك نانو رسضاحلا
 : نسحا نم (اده ليق ) ام« مزالي ىتحن آلا نذه نيب طاسمئرا ىا ( ليق نان )

 ْ 0 ردا كيال كييه نوكوأغ نوبون مم مذ ب اورد نااما مهنا هغلباو لالدتسالا

 ْ روظعت و هركشو م .اع هع ؛ ما.قلا م«* زل هلاورقا نأ كلذ نورقبالوا هاي مآ رهأق مف

 لزاو هلو سر هب ىه ءاج ىدلاوه اذ-_هو اكيرش ال وادن هل اولمميال ناو هل الجاو
 نيدوبمالو نيك و-امالود_بعب اوسيل مهنا اوئاقو كالذ اوركنا ناو هباستك هب هلع
 هسفن ىف فرصتملا ناف موقلملا تغلب اذا ا_هراقم ىلا حاورالا نودري مهيلا ىمالا نأو

 . هاوس هلربدملا ريغ هيف فرمصتملا هيلع موكا فال كلذ هنم عئتيال هحور ىلع مكاحلا

 ءاسطعأ نمو هلعفدمالو هنعديحتال لالدت-الا اذهو تاهملا عبجج نم كولمم ديعوه ىلا
 ريغ هعس ملو نءذأو ةيدو.علل هلحال داقناو عفنلا باق 4 عفتما ناسيبلاو ربرقتلا نم هقح

 اهتحاصفو ظاسفلالا هذه ةلازج نسحأ امهللاو ةيدوبعلاب رارقالاو ةيهلالاو ةيوبرلإ مهاسنلا
 برقان م اهانمميلا اهئادنو ماتلا راسصتخالا وةحابصفلاو ةغالبلا بتارم ىصفا 4 ل ١

 5: مارتلا لصنو ثعءااود.حونلاو ةيبوبرلالئالدو مازئالاوريرقتلاو عب وتلا ىلع اهلاقشاون

 . لبق ايئاثالول ةداما نسحااموناكم ىلا ناكم نم لقتنتو لئنو دعصتاهنأو حورلا ةفرمم ىف
 - نيب نيطرسثلا رك ذوادحاو ءاضتقا هنايضاقب نيفرخلا لمجو لوالا هيصتقب ىذلا لمفلا رك ذ

 ' ةماكب امهنيب لصفلاعم ىتاثلاو لوالا طرسشلانيب ةالاوملامثلمفلا نم هبضتقتامو ةيئاثلاالول

 ' لقملا دعس بيكرئاذهو ىناثلاو لوالا طرمثلاو ةياثااوىل والا الو نيب طبارلا ىه ةدحاو

 . دوجونم نامبالالوصا ىلع الالدتساواضبونو اري رن ناني آلا تعضتق هظفلو هانممل ععملا و

 ْ نوردقبال ثيحهدابع جاوراىف هفرصنوهنييوبرو هنثيشم ذوفنو هنردقلاكو هناصم قاافنلا

 ( ىلع )



 مس همسلا امسس 0 مصمم. يفملا < ةيهيمخل ممم

 مهنادباىلخيو ءاشاذامهبلااهدريو ءاشاذااهب بهذيهدم مهحاورانأو هىشب اهيف فرسصتلا لع |

 تابثاو هند هب ربخأ اهف هلوسر قدصو داعملا تاثاو ران امهليبو اهنإب عمجتو ةراث اهنم |

 نيباوجو نيري رنونيطب ونونيصيصخم ةروصف اذهب ىنأو قاما ةيدوبع ريرقنو هتككالم |
 ضعب اهضعب اقلعنم لخادتلا نسحا ةلخادتمو ماظنالا نسحا ةهظتنم نيئازجو نيطرشو |

 الولفو تفلباذاالولف تيبجاو ءارفلا لاق ءانعمو هيغل لثم ىلع سثبلا ردقبال مالك اذهو

 ىلا” لوف هلثهو لاق نيقداص منك نا اهةومجرثاوهو دحاو با وحن نيئيدم ريغ منك نا

 دحاو باو ا,هجانوئزحي مهالو مهيلع فوخالف ىاده عب نف ىده ىنم مكين ًايامق |

 ليوأتىلءةرخأتملاو ةمدقتملا الولفه4 وقل باوجاهتوعجرت ه4 وةىتاح را لاقناطرمش اههو |

 وعزت اكنيبرحمالو نيبءا# ريغ منك نااهعض وم ىلا اهن ود رم وةلهلا سفالا تغلباذا الولف

 كاذب موقب برالو هلاالو ءازجالو باسحالو ثءبالهنأ نوءزئاكرعالا ناكنا ىلاعتلوقي

 هجوب ةليح كلذ مك: ملاذ مو ةلللا تغلب اذا مك-لعزمي وم سفن نودرت الهف

 ظ يذلا هللاوهو مكيف فرصتم رهاقرداق كءلم ىلا مالا نأ ىلع كالذ مكاد لهف هوج ولا نم

 | الهف نيربدم نيكوامم ريغ متتكنا حورلا نو_هجرت الهف هانعم ىتصماوبأ لاقو وهالا هللال

 01 اواةةامو اوئامامان دنءاوناكواواولتئام انوعاطاول مكانا لوقباك ىف نوعزت ايمالا ناكنا |

 نودرلا الهو موقلحلا تغةلياذا حوران وه رداونالحا أورخؤت نأ اوردعت منكن اىا

 اةلخوا اديدحوأ ةراهع اونوكلق ىلاعت هلوقىلا تفتلي اذه نأكو تاق توملا مكسفنأ نو

 ينغبال اقلخاووكف اديدجاةلخ توملادعب نوئمبلال نوعزناك منكن اىأ كر ودص ىف ربكيام

 نااماوهو هرك ذ مدقنام ةمزاللا هجوو كالدنم ربكاو أديدح رم وأ ةراه نمأما ىلدالو

 مكيبمو ءاشاذا مكتب وهن ردقو هتثيشم مكيذفال مكلاكلام ومكيف انرصصتءابر مكلوأءاورقن |

 نوكينأاو رك نااماو مكنامأ امدعباديدج الخ ىكت-اما ىلع هتردف نوركنل فيكف ءاشاذا

 توملاوءانفلا لبشبال اًةلخا ونوكف مكيف ةردقلاو مكيف ةئديشملاذفان تلامرهاقرداقبر مكل

 مكيبحص ىنأ ايد و تومي افلخ مكلمج نم ةردق نءنوركنئاف كلذك اونوكتنأ اوعيطتسن ملاذاف

 لال دما ةمقاولا ىف ىذلاو تول الخ ىهنوك نع مهزسعل لالدتسا اذهف مانا ام دعب

 نامذالاالا لالد:سالا اذ_هدعب سيلو توملا تدراق اذا اهناكمىلا حورلا در ند هزل

 دانعلاو رفكلاوأ دايقنالاو |

 نوبزحم نوبوب ع نوكوامت مهنا ىلع ناهربلامتو لببسلا عذوو ليدلاماق الف © لصف ه

 ةةبطونيبرقملا ةقبط ة2الث ىهوىرغصلا ةمارقلا 4 ل والا سة ادنع ىهئاقبط ركذ نوبسا«

 ةنللاو ناكرلاو حورلا ةظولاد_:» نيب رقألا ةيدح لمسف نيبذكملا ةقبطو نيا باهصا

 ةمايقلا موباهتوطعي ىتلا ثالثلاري_ظأ توملا دمب اهنوطعي ىتلا ةثالثلا تاماركلاءذ_هو

 كاذواهثذلو حورلا معنا ةءماح ةلكىهف حورااةذلو جاهتالاو رورسلاو حرفلا حورلاو

 هلك كذا عماجلا نكسملا ةنالاو برعثلاو لكالاوهو قزرلا ناحيرلاو ا.هؤاذغو اهتوف

 با_صأ ةقبط ىهو ةيئاثلا ةقبطلا رك ذم ىتاثلا داما فو خزربلا ىف ثالثلاءذه ن وطعن

 تافآآلانه ةمالا_ىلا هيلع مودقلا دنع مهتبكت لعج ة.:رلاىف نيبرقملا نود اوناكامو نيهلا



 ه4 ه١ ]ز#
 ا طاطا ال7 انقسام اسنان

 كال مالسف نيِيلأ باصصأ نه ناك نااماو لاقف نيلاضلا نيبذكم# لصحأ ىتلا رورشلاو 1
 كاللاقدىا هس شن هل باطالخاو ةءراسأ| تالة ىأ ند ردصم م]لسأاو نيا باص نم د

 نولوقب مظادلالا نم كلذ وو مءرسشبلاك الو ةءالاسلا كل وءانهلا تال مداقلل لاةياك ةمالاسلا |

 مهنا نءزواحيو مدن ىعا مهل هللا لسيلئاقملاق ءاقللادنع ةيم هذهف تكذوحتو مدقم ريخ |

 لاةدهلوسرو هللاب نأ نإ نيملاىأر هن أك هل هج ّ ءانطاازه دك مم مبسملا ىنكسو مهلا لزن

 ىلا هيززنتل ندوكتم مسالا هيرتتوه قيليالا_ع ىلاعثو كرابت ديسأ هارت نا هما مث

 نودحا لاو نويذاكلا هلوةباع
 ىوهلا نعىقطنياموىوؤامو مكيحاص لضامى وهاذا ,صلأ و ىلاعتد# هل وق كلذ نم ولصف ١

 ]| نههلوقن اذه لءو كا ةمالسلا نواوقبو ةءالهأ هيلعإس ىباكلالاقو مهئانسح لبقتو

 || هويح مهيلعمدقاذاهناف نيولا باصعا كناوخانم كل ةلصاحةيضلا هذه ىأ نيهلا باصصأ :
 || ادرك ذىلاةجاحالف فسعتو فلك: اهيفرخأ لاوقأ ةيالافوكال ةءالسلااولاقو دكا مذهب

 أ ةاناواادنع هلزاو قال _هال بذكملا هسفنىف لاضلا ةقبطىهو دثلاالا ةقبطلا ركذمم

1] 

 ل

أش عئارف نبةءلاىقح وهل الهنا
ا ىلا لءااو نظلا ةحرد ند هن

 | هقحىلا نيقلادد رد نعونيمءل

 ش ىعلاولالاضلا نههٌؤادعا هيأا هيسلا# هتءارو هلوسر هين" ىلء كي وه ليع مهنلاب هناصيس مسقأ

 ١١ ىلعامضم لئئاذا نارقلاب مسفأ سابء نا نع ىاكلا لاق مجضلاب دارا ىف سانلا فاتخاو

 ءاطع ىور كالذك و ةنس نورس هرخآو هلوانيبناكو ةروسلاو اثالثو تايآ عبرأ هوءر
 هقرفتل امحن نآرقلاىع«فاذه ىلعوءارفلا هراتخاو دهاجمو كاصْضلا و لتاقم لوف وهو هنع
 تاعجلوقيو اهطاسفا ةباتنكلا موو امح قرفملاو امتقرفتلاى عك برعلاو لوازلا ف

 علاسط# لمح تناك برملانا اذه لصأو اذكواذك محن لك ة متم امو نالذ ىلع ىلام

 ايرثلانوديري ملا علط اذا نولوقيف اهلاجآو اهنويد لوله تيقاو» اهطقاسمو رمقلالزانم
 لفاعلا ىلع امو تاءج ةي5ققريهز لوةهنمو نيدلا كءلع لح

 نه لزنىا لوقلا اذهىلع ىوه هلوةو مج عولطب انقوم نكيملناو اقيرفن صن لك لهج مث

 لاتو * ىوهالع اهدامصاى وأ دااو 39 هلوقا ىووهل اني قراو ىلا الا نبالاق كتالذكو

 ىوه ىعع<الا لاو كاذكو ىو-4ن ىوه ردص» مضل ىو-هلا لوقت ةماعلا ثدالا

 | يمأ انههو ىضماذا ريسلاىف ىو_هلا تلذكو لاق لفساىلا طقساذا ءاهلا بوه ىوهي ظ

 محب ىوهلا ىلاعت ب رلا ءاعسلا فرك ذ_ذ طاغ قا مزح نب دونا هيف طلغ هيلع هيبئتلا بص
 | لوقي نآك ماهو هيلع هللاىلص هللا لوس رزأ ة-ثدام ثيدحح نم محصل فاو مينا وءاهلا |

 ( هطلق نم اذهو برال ةفص ىوهلانأ ده وا نظف ىوولا ىلعالا بر ناهس هدوصعىف

 ىل-ء لالا ند ىوه ىئنعم لاقي لالا نم ةعطقأ سدا لعق نزوى ء ف ىوهلااٌءاو هللادج-ر

 ئ لالا نم ةمطقق ىلء الاه ر ناصسلوةيناكو بناحو فرط ىاهنمعيره ىضهو ل.هذئنزو

 :| ىوهلا ىلعالاىىر ناصس لوقي ناك تااقف رخآآلا ظفالاىف كلاذب ترص دقو هنم بناحو
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 هيب 84 روح

 ةيطعو دحطط ىلاى ىل_ه ةياورىف سابعنبالاقو ىوهاذا ىصلاو هلوق ىلا اند_:عللبألا نم

 مهلا تقاطا اذا برعلاو دهام ٠م ىرخألا ا تدافو تاطمس اذا ايلا ىعب

 ظ ل و ةءايقلاموي ترسثتنا اذا م د ىناولاءزج-وبالاقو ملأ دعت تنابفلاق اي زيا هيي
 (| لزع 0 1ىف تقطع اذا 1 هللا اهدى اا موج ىنعي ةمركع ةباور ىف سابعا

 نا ىلع هل نيطا.ثلا و وأ اظذحو هنا هناكس هللا اهيصن ىلا ةدهاشملا ةرهاظلا

 ىوهاذا مهللاب سريحادقلب هيلا هلىقارطالو ناط.شال ليبءال قدصو ق> هلوسره.ىناام

 ةافىف هيلع يمقلاو د , مسقملا نب طادرالاو اذ_هىلءوهلاسرحو يواا ىدي نك ب ادصر

 ى وهاذا ملا هلوزندنعنآر ةلاذ ممل نم يلا سو 4 .1ه مسق هقملا ىلع لياد ه مسقملا فو روهظاا

 صيصخت نيبلاب سيلو هد ءاع ظفألا اذهل صف ا رهلاىف دهعالو 0 هلوزت ة .ءملالو

 ةمايقلاموي اهراثشادنو موضلامسقلا اضيا ني ٍاابسيلو تيافاذا اهروحو ايرئااصسقلا اذه

 نييطا_ضحال هروهظمدعل الا لد هسفن هلم الاد هناي ايهيلع ل ديو ةيلع برا سقبا6 اذه لب

 لاوقالا رهظأت 1 ةراكلاالو هدصج كالا لددتم ااا هيارح# هنا ثعيلااو ركنم اعمسالو

 ىمرتىتلا مولان اذ ىذالام بساذتلا نم هبملع سسقملاو هرسسقملا نيب و معأدتلا و نسال وق

 هنيدرهظ اهب هلوسر ىلع ةلرثملا هتايآو هيحوو هنيداهب ظدح هللا تايآ نم تانآ ني_طايشلا

 ةيواهلا موصلا هذها اسرحامدخ ةدهاشملامرصلا ءذد تلمجو هتافص ومؤاع#أو هعرشو
 هلةداهشلا ا اذه نعمك ئه داشرا ىفاءلاىيغااو ىدهلل قاذملا لالضل هلوسر نع هنا مي” ىنو

 لاك ةياف ا.* نالص الا ناذهو هذعىف داشرلاو ه_-طعىف ىدهلاف داشرلاو ىدهلا ىل_ءدهن ب

 كيلو لاق» ءءافلخ مو هب هيلع هللا ىلص ىلا فصوام#!و هحالا_ذو هندامس امهبو ديعلا

 أ را از لولا ىرواغلا دض دٌشارلاذ ىد_ءب نم نييدهملا نردشارلا ءافلخلا ةنسو ىتاسب

 الو ىلا ندو ىدهلا بروسا_ص ضو مطاصلا لفكأاو مقانلا م بهأأب كيسقن تاز ىذلاوهو

 مهدعبأ وابلق مهامعأ و هللا قاَح لهجأ ىل_ءالا ىواغلا لاضااب ىدهملا دشارلا هبتشب

 لئاقلا رد هلو ةناسنالا ةقءقح ند

 ملظااو راونالا هدنع توةساذا * هرظانب اندلا جأعافتئاامو

 || لسرلا اوفلاخم رهو ىقاملارارسث ءالؤدو هلعو ءدصقىفواف هلع لاض ماسقأة هي رأ سانلاف
 لاحوهو م4 هي.شنىمو ةييضقلا ةعالا مه ءالؤهو هلعو ءهدصقىف واف هلعىف دتيم ىناثلا

 عسبارلا رعشبال وهو ريهلا هدصق نكلو هلعىف لاض ثلاثلا هءلمت!ملو ىلا فرع نملك

 نورك الامهف اددع نيلقالا| وناك ناو مه و ءادنالاهثرو ءالؤهو هدصق ىف دشا رهلعىف دتهم

 حاص لضأمه اه«لاق فك لمأ 5 ا هءز>»و هدابع نم هللا وذص مه وأ ردق هللا دنع

 هلاوق أ وهلاحيو هب ىقلخنا زعاوهو ممحاص هنأب هيلع ةحغاةماقال اديك أت دمت لضاملقيملو
 أ هندقو طقادحاو اما هيلع نوهتنبالو لالضالو ىغالو بذكب هن وفرعيالممن او هلاعاو

 ظ نوني مكيحاصأمو هلودو مهآوهر اوفرعيملما هلودب ىئعملا اذه ىلع

 1 هلو_هر ىقطنهارثب جوب ىوالاو_هنا ىو-هلانءع قطايامو هناكلاقمث # لصف
 101010111 سلا سادسا لادا اطالع لافاسلل/ااتاالا لاا اسلام |

 « نادن 9 0
4 

 222222 -- خخ . ز 1



 44. لزج

 قطن امولقيملو ىوهلا نع قطنيامو لاقو هدشرو ءاده لامكلا اذهبو ىوهنع ردصبنا |
 ىوه نع ردصن ملاذاو ىوه نع ردصتال هقطن نا نمكنتي هناؤ غلباىوهلا نع هقطذ نال ىوهلاب |

 هسفن قطنلا نع هيفنو قطالا رد_هع» نع ىوهلاقن نيمالا ىف نيضتف هن قطني فيكف |

 ريمضل أ دامأف وب والا وهنالاةمثلالضلا و ىلا الداشرلاو ىدهلا هردص»و قحايهقطنف |
 ريعضلا لمج هم لوق نم نسوا اذهو جحود ىح وألا هقطئامىا لعفلا نم موهنملا ردصملا ىلع ظ

 كلذل ىفاشلا جحادقو ىوب جو امهيلك ناوةنسلا ونآرقلاب هقطن م هنا نآرقلاىلا ادام |

 هنج نم ل_هلولاق ةمكحلاو باتنكلا كءلع هللالزنأو هلوق اذ_هبلاق نم ةهم لعل لاق |

 منفلا ىلع هللاص ىذلا لجرلا ةيمأب ىتازنا ىفال م-و هيلع هللاىلص هللا لوس رلات لوش نا |

 ثيدحلا كبلع در مداللاو ملا هللاباتكب ا كني نيضقال هدب ىمفن ىذلاو مداخللاو ظ

 لري نيح مو هباء هللا ىلص هللالور ىراىئتبلرمع لوقيناك ةبمانب ىلع ناني ىفو |

 هنبج ىف ةرمث مرحا لجرىف ىرت فيك لا لجر هلأس ةنارعطاب ناك الف حولا هيلع |
 راشأف ىولا ءاخل تكسمم ةعام لو هيلع هللا ىلص ىوئلادبلا رظنف قواملاب محضتامدعب

 هنع ىرسمث طغيم رحم سو هيلع هللاىلص ىنلا اذاف هسأر لخدأو ءاسق ىلعيىلا هديب رم

 عنصتام كنرعىف عنصاو بيطل ارثا لسغاوةبجلا كن عزئالاقف هن نِسفاآ لئاسلا نب | لاقف

 اياستك هد:هنا هءانع سوواط نانعمي .رج نبا نع ملم انربخا ىفاشلالاقو كد ىف

 ىتولا هيلزئافاف لوقعو ةقدصنم عسوهيلع هللاىلص هللالوسر ضرفامو جحولاهب لون

 ةنسأاب 1 و هيأع هللا ىلص هللال وسر ىلع ل رئي لي ربج ناكل اق هيطعن ناسح نع ىعازوالارك ذو

 ىترب_خا ناعم بحاسص د.يعىبانع اضيا ىعازوالاركذو هاياهلعب نآرقلاب هيلع لرنياك |

 نع ىنا أسال لاق اءأ رعس مل-و هيلع هللا ىلص هللا ل وسرا ل .ةلاق ةل ضف نبا ىنثدح ة روت نب مساقلا

 هنع مد دقو ةماط ىعءلاذه ةلرطف ناو هلضعف نم هللا ولس نكل واهب كم أيل مكيفاهث دحا ةنس

 كبلع هللا لزناوىلاعت لاقدقو كذالبةنسااوهاذهو هعمهلثمو باتكلا تدنوأ ىتاالالاقنأ

 قيفوتلا هللابو ةئسلاونآرقلااههو مكمل وباتكلا

 فاصوال داصهلا مهلا نآرقلاو ىجولا هلع عم فصو نءىلاسهث ربخامت 4 لصف 2 ظ

 ىذدنع ةوقىذ هلو ةريظناذهو ىوقلاديدش هلعلاةف ةياوغلاو لالضلا ملهمناطيشلا ||

 نسح رظنملا لج ىأ ةيموذ هلو_ةو ةو_قلاب هفصويف رسسلا كا:هانرك ذو شرعلا ظ

 قلذلا لوجأ نموهلب ةرو-ص مههوشاو هللاقاخ معفأ اناطيش سبل ةلالسج وذ ةروصلا |
 هلذ_يكاو ةودنلاو جولا دنسل ليدعت اذ_هو هللادنع ةناكمو ةنامأ مهمظعاو مهاوقاو |

 تناك هذ_هو هالالجو رظاملالا جو ةوقلاوزعلابهذصوف ريوكتلا ةروسىف ءريظنمدقت ع |!

 ,لعأو ساننلا عصا غسو هيلع هللا لص هللالوسرناكف ىكلملاوىرششبلا لوسرلافاصوأ |

 ١ ىنعمو ةرو_ص ىتاحلاا مها مه كالذ نم دضب ىهنذمالتو نيطا_,ثلاو مهلجأو مهلججأو ظ

 | ءاوندو ىل-ءالا قفالإب )هللا اذه ءاوتسارك ذماسوفنوامهه فعضاو قلما لهجأو

 | لهال هن اص روصت ىجوأ امدللا ءاناو (سوةيلع هللاىلص هللالوسر نمةيرقو ةيادنو |

 ' برقو ىلدنو ىلد مث ىتف الاب ىوتساناىلا هدنعنم ليربج لوزن نملاحلا ةروص ناسعالا
 ميس سس ل تسي يي و ل ا اي ا اال

 نم

 همس م . اصيل

 ظ
 ا
1 
' 

 ا ملا يو



ح هنا إب هللا هيأ أملا ىس وأف هلوءر نم ْ
 اهوبياعبو لحما ةروص نودهاشب مهنأك ىت

لزن مث هيلع أب وتس ىلعالا ىفهالاب راص نا ىلا هاروملا نماطباه
 هيله هللا لص رمت نم برقو 

ك كللوقب كير الث هب هللا هرهأ اعهيطاخو مل--هو
 ةفاسو نم هب اصح رخاو اذكو اذن

و ىإء اذهسيلو كتالذ نم قدأوأ نإ_-سوق رده أببرقلا اذه
 رش_دأ قيتح لب كشلا هد

 قبفحت نوديزي وأ فلاةئامىلا ءانلس رأو ىلاعت لاقاكةدباأ نيس وق ىلع ديزنال اهفأ وداسملا

 مك-بولق تسف مثهلوق هريظنو اد_--اولجر فلاتئام نع نوصقنيال ,هنأوددعلا اذهل

 / منا لب ةراسجا ةوستنع ا-هنوسق صقننال.ىأ :وسق دشأوأ : را اكىهف كلذدعب نم

 لج نم لوقنم قداو فاطلأو نسحأ ىنعملا اذهواهتود نان مل راما : وة ىلع دز

 لوو ىأرلاىلا ةبسنلاب ككل اهلعج نم لوف نمو لب نمع عضاوملا هذ_هىفوأ

 ىهتنا هلمأ:ف واولا ىنعب اهلعج نم

إ هداؤنقددصت نءىلاعت ربخامأ » ل_صت 2
 سإلاو ئملا قدص بلقلانأو هايف هنأراس

 معو داؤفلا هّقدص هرصب هآرام لب هرمصب هداؤف بذكو هب وهام فال ىلع اًئيشىأر نك

 هيذك وهلنيع هت ذكلاقي اهديدشت, ةياسثلاو بذكف ينضب اههدحأ نان ءارئاهيفو كلذك هنأ

 صاشاالاق هسدحو هنظامفلخا اذا هدسح هيذكو هلق

 الابخبابرلا نم مالظلا سلغ * طساوب تيأرمأ كنيعكت ذك
هلوسر ند اذهىفف ه4دق.ةءالام كنراىأ

ا اما امو هارامب ذك هداونْنأ ءربخاو 
 نوكت ن

نا اماو هفئور هداؤذبذ_؟ أم ىئعهملا نوك.ف هب رد _ىف
 يىنمملا نوكيف ةلو-ىوم نوكت

 هور باقلاةيؤر قباطت نم رابخا وهف بريدقتلا ىلع وهايعب ءآر ىذلا داؤفلا بذك ام

( شم لك ىادصتو امهةفاوثورصلا
 دفو ديدقلا 6 ارقق أد رهاظ اذهوهيحاصا 

ر اذا هلال لاقدعب :ءارقلا هذهىف لاق ودرملا مهنه ةداط اهلك ثنسا
 اضيأ هلعرتو هباقي ىأ 

 ك4مح نوكيبف كف امولهد بلقلاف ”ىشنفا تاك اذاهن اذ ه-هميذك الف لملا عفو اذاو هبا

 فال_-2 ىلع ىلا لسعادق لجرلا نأ ا.هدحأ نيهجودم اذهباوجو تاقبيذكت

ذكت اك هلع ىهام ف الخ ىلع مولعملا ةروبص ةنريذأ هلقهذكيف هب ودام
 لا_ةيفددع ه

 وه داؤنلا ءآراماربخأو هلوسر نع كلذ هل اهسىفاف هيعد_:ذكوهنظهيذكو هبلقهيذك

 نوكينا ىناثلا هيد هيذكت مللاةيؤأ مدي هناف هبودام ةقيقح ىلع 'ىغللا ىأر نك هاراك

 اذهورصبإلا هآرام داؤفلا بذك ام ئملانوكيو دا فلا ىلا ال ىأرلا ىلا ادام ىأريف ريعضلا

 ىئمملاو نين ءارقلا ىلعو هقدحس لب رصبلا ءآرامدا وذلا بنك امىئعملاو هيف لاك ثاال هللا دمح

 مهدصج و مهت راكم مهياءهت اصص ركنا مث هرصب مهئاالوري ملو ىأر هن أ داؤفلا همشوأام

 هنوراث"ا نان ءارق اهيفو لعام ىلع هل هنا رامم وملاعلل ةراكهلهاجلا ىلع ركناك مآ رام ىلء هل

 رسما نءاهلصأ ةاراهملا هدهو هنورتفاو
 لقاك دس اذا هد لجرلا تب م لوةيعفدلاو

 اكيرمي ناك اماخا تيرم د-ةل ٠ ةمركمو قدصاحلا ترسهنإل ماشا

 تهيأو اهبأب ىلع ىه و ىلع لمذلا اذهىد_هاذهلو ةراكااو ةلداحلا ىهو ةاراملاهنمو

 حءدو:روظا فل الالة ءارةئف اذ هو نيدتم لمفلا لبد ربسملا هلاقأك هع مع

 وسلا هيفسوسصم

 ر ما ىد
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 مهب أي لاك اما دوسملا مهنا شاف ا كللذو لاق هنورَمأا أرق نم ةءارق ةديبعوبا |
 هنواداصنا هانمف هلوراسقفا أرق نم نأ ىعيمهنم ةاراسملا نم ثكناكاذهو جولانم |

 نمرذكا ناكو مهنأ وهناك هب ءاحاسأ ىهدودع# و هنودعهلا| هأسذ :همهنوركل ةأ و رك ن*و

 هلوراقف ١ م رثن + ىلءو الا هنوراذفا ّةءا رفاورا:>او هريعو ىلءوا هفلاخو هل مهن دا

 ىلا_هث كر وأا امو ىوشو هدهاسشو نلعاو كول ذ كب نوهورت الادوس هنوادافا هامل

 ا-هنأك ةلداجلاو لاق هنودعصفا ىنعملا ناك هنورأا ًارقندو نب ئامدعب قاف كنواداح
 مولا تلق ءارعمسالاو نوك رسثملا هلداح دقو هريغ واذه ىف ىهنم ناك دو ك1 نال اذه ىق ه.ثا

 دايشد ذا لادجالعفدو دودج لاو مهلادج ناكو راك: ااوع_فدلاو لادا ني اوهح-

 هه ءارق تزاكو ةراكلا ىلع لدب ىلهي ناجم الاو ةلدالا ىلع لدي فلالا تا.ثاو ىفدعلل ني ءالاو :

 قف وتلا هللا و ل وأ ىهفاهيوجس ني.يزءملأ ةمظنتنم فلالا

 ىلوالا ةرااف ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةيملي رب هتب ور نم هنادتص ربخا من # ىلصف 9

 حد دقو ىهّدنلا ةرد_هدنع ءاعملا قوفتناك ةياألاو ىلعالا ىقفالاب ءاتتاانود تناك ||

 قلخ ىتلا هلرو_ص ىلع هآر مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج هنأ سو هيلعفلا ىلص دف
 نيسوةباق ناكو ىلا_هث هلوق نعل ةسهن أ شيبحنب رز نع نيص*تلا ىف نيئرم يلع

 حاج هنا“ هل لبرج ىأر م--و هلم كلفا ىلص ىنااذأ دوهس» ن اى رخا لاق ىتدأوأ

 ىف لي ربج ىأر لاق ىأ رامداؤفلا بذ؟ ام دوءس»نب هللا دبع نع اضيأ نيصختلا ىفو
 مم ع وعيت ىو قدألا دس رمضخا ّه وعز كم :م ىرادلا لاقو حان ىلع ةئاق“هلىت ءلا هنروص ٍ

 يق ورع نع اًضرأ هه قومالسلا هلع لد ريج ىأر داق ىرخأ ةلز' هءاردقلو ةريرهى فأن 2

 هللا ىل-ه مظعا ل ١ نوم ةد_حاو ماك ن4 ثال# تااقق ةثئامدزد م تنك لاق

 اثاكتم تنكو لاقيرفلا هللا ىلع ظعادةف هن .رىأر ادت نأ معز نم تلاق نهام تاق ةيرفلا |

 نم ىلا ىف: ءاردقلو لدوزع الس مأ ىف راومعلالو ىد ظنا نينمؤملامأاي تاقؤتسلسق

 م-و هلع هللا ىلص كلل 'لوهر كالذ َنَد لاس مالا هذهلوأ اناتلاةؤ ىرخأةلَر هآردقاو

 نهاطبهنم هتأر نيت را نيتام ريغاه لم قاخىتلا هنر وص ىلع هرأ لبرج وه ام'لاَقو

 هكردنال لوب لج وزءهللاناعمست ملوأت لاف ضرالاو ءاعدلاني,امهقلخ ىظعاداس ءا سلا
 نم امو لوي له وزو هللا نا م ملوا ري ا ف.طااوهو راصب الادب وهو راصنأالا 1

 ىلد هنأ ءاشدأم هنذاي جوال وعسر لءهريوا باع ءارو نموا ا.حوألا هللا همك نارمثيا

 هللاو هي رفلا هللا ىلع مظعا دقف هللا 5 ائيش مثك اد_ت نا معز نمو تلاق مكح

 ل: 0 0 هللاو ةيرفلا ا ىلع م اظعاد_ةف دغىف ف نوكيا ربخ هلا مز نمو ظ

 منكل هلع لزنا اه اثيش اناك د ناكول الا برغلا ضرالاو تا ومسلا ىف نم لال
 هللا 0 2 -- ع 36 هيأف 2 هلع هللا 6 ىذا 0 1 1 هلا هن هذه

 | ىرعش فقدتل هللا ناهض“ تااق فهي ب ر له اسونع 00 ر ةشئام 9 لاق انعبا |

 (ام )
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 أ نيسوق باق ناكد ىلدنه ىتد مثلجوزع هلو-6 ناههثدعل تلفلاق اضبا امهيفو تلقا |

 هنتر -- را هذهيف هانأهنا ولاحرلا ةر ودى هاب ناك ليرب_7 كاذاعا تااق ىنداوا

 تيأآرله مسو هيلع هللا ىلص هلأس رذابا نا مس مم“ ىفو ىتمالاد_سف هتروص ىه ىتلا |

 لودر اين ماقلاق ىرءشالاىب هوءىلأ ثيدعح ن ءاصيا لسع فو ءارأانارو لاةهكر |

 طسقلا ضفخم ماني ناهل يه ذيالو مانيال هللازا لاقف تاك سمخت ملسوهيلع هللاىلص هللا ||

 تقرحال هفشك وأ روالا هاه لدالا لبق راهتلا لعو راهتلال بق ليالا لعديلا عفريههفريو |

 مدقملا رذىفأ ثي لوح مو سم هقاس ثيدحلا اذهوهقاش نم هرمصب ه.لاىهتاام ههحو تاس |

 ةما.ةلا موي ةؤرلا ثيدح ت١1 ثءدحىفهلوق اذهىفانءالوهل ري_سفتلاك وهو هيقع |

 ىندالا ٍباهلطا هب داري ىلامت برا باجوهىذلا رونلانافهيلا نورظنيف بالا فشكيف
 هرون كاذلاقراصبالا هكردتاللج وزءهلوذىف سابعنبا لاقاك*ىش هلرقب 1فشك واوهوديلا ||
 هكردتال هلوقنا ىضتقب ساسيءنءا هرك ذىذلا اذهوىث هل مة 3 1 اذاهرونوهىذلا ْ

 ةرح ”الاىفىرب لب ىري 1 نا تللذ نم مز هالو ةرح "الاو اندل ىف هقالطاو ههوعىلعراصبالا ْ

 امتآرناو هيلع ىهامىلع سعثلا كاردالموقنال انراصبا تناك اذاو كاردا ريغ م راصبالاب |
 لج برلا تاذو ىقئالملا راصبا نيبىذلا توافتلاف قولو قول لا نيب ىذلا برقلاعم |
 هادناو لبا ىف اسست برلا لج نم 'ىث ىندأل جلل لصح ااذهاو ,ظعأو مظعأ هلالج |
 امهتيلح رامهتنن 1 بهذ نمناتنج عوف رملامييحتلا ثيدهخلاىو ىلا ن ه ردقلا كلذ تاصسسا |

 ىلا اورظنيبنانعدو موقلا ني-دام واهو امو امو:.ل»و اهي د 1 ةضث نم ناتن>و اههيفامو |

 كرات ههحو ىلع 1 ريكلا ءادرنا لدب اذهف ندع هنح ىف ههجو ىلد ءاب ريكلا ءادرالا مخ ل ْ

 هلاذا مزال ما ةمظعلاو ءايربكلاناف هيو رلالصانم عنءالوتاذلا ةيؤرنم عئاملاوه ىلاعتو |

 قولا باوللا وهف هنيبو مهني باحلا فشكو ةمايقلاموي هدابعل هناصس ىلحت اداف ىلاسعت |
 هلال لح برلا تاذ قراقنال تاذ4ةفصكاذفاهك اردانع بح ىذلا تاذلا راوثااماو ||

 أ ةراشالا هذه ىفكتو هقلخ نم هرصب هكرداامدهجو ت اضم تةرحال باع اكلذ فشكولو |]
 دوصتملاو لاو لطلاب هدئعاذه لكذ ىموللا لطعملا اماو نقوملا قدصملا ماقللا اذهىف ||
 هداؤش هيرد# ىأر ساسبعنبا لوقامأو ليربجوه ملأ ةروسىف دي ورلاب هنع ريخخلا نا |
 نا هلاقام ىلءاهيدةلالد الاف لي ربجاهيف ىلرملا نانيبتدّق ودي الاهذهدنتسم نا رهاظلاف نعت ىم 5

 ىلع هضقنىف لاةف ةثئام هئلاقام ىلع عاوججالا ىىرادلا دعس ن امع ىكح دقوسابع ||

 ىفر تيأر لاة سو هيلءهللا ىلص هللا ل وسر ناذاعمو نابوث ثيدح ىلع مالكلا ىف ىسبرملا ||

 ثيدحلا اذه ليوأتنا كليولاقملطاسبلا ىسيرملاليوأت ىكسف ةروص ىسحاف ةحرابلا ||
 هررب مهنارذىأ ثيدح لاق هو هءلءهللاىلص هللا] وسر لاامأه لا تءهذام ريغ ىلع |

 هللا ىّضر 0 ّخح مكب راورتنل سو هيلع هللاىل-ص هللالو-هر لاقو |
 كاد ىل-ه نولسسلا عججأو ةيرفلا 3 ىل-ع ,ظعأ دقف هير ىأر ادمتنا معز نم امهنع
 تناك َةيٌؤورلا هذ_هاغاو 0 لها راصبا نومي راضصبالا هكردتال هللالوق عه

 ( هللا ىل_ص ىونلا نع لبج نب ذاعم ىورو كلذك لاح لك ىل_ء هللا ةيؤ رنكمي ماما ف
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 ةروص نسحأىف ىر ىناثأف ىا+ج تءعصو 3 ليالا نم هللا ءاشام تيلص لالا مل-و هلع

 تفلتخا ةياورلانا ىل_هبوا ىضا_تةلا نظدقو مهلالهأ دنع ثيد_حلااذه ليوأت اذهف [
 ثلث ىل_ءالما ءارسالا ةا 4 رلسو هيام هللا ىلص هللا لو رىأ رله دجا مأمالا ْنَد

 هيلع هللا ىلص ىنلا لوقب لاقنةشئاملوق عفدي“ىثىأبف ةيرفلا هللاىلع ,ظعأدقف هرىأر |

 امداا فهن رىأراده نالوفاالوةرخ الاف ىري هللانال ودب لح رائهه هللا دبع ىلاللاقهلا رخآ

 لح لقنو نيعديؤر تدنأ هنا اذه رهاظف لاق ءاح كربلا لق نالهأاذه لاقوبضغف
 رهاظف لات هببلش محاور هب رىأر سو هلع هللا ىل_-صىنلا هللادبع ىلأل تاق لآ |

 نع سبام نبا نوحرلا دبع ثي دح ىع هلأس دقو مرثالا لتن كاذكو ةيؤرلا فن اذه
 تبرطض» ر_ه*0 لاهو ةرو_ص ند سحأ ف ىفر تأَو مو هلع هللا ىل ص ىلا 1

 هللا ىل_ص ىلا نع سبام نب نورا دسبع نع دعم نفع بويا نسع هاورارمسمنآل ||

 اف-سوا ماورو ساه نانع ذم ر كجم نو ةداتف ند داوج هاورو لو هلو

 ؛ نيد دااخ نع راح نءديزي ْن ناجرلا د_.ء ءاورو سنا نعةداستق نع ةطصع نا

ع هللا ىلص يناا باصصأ ند لحر نع سبامنب نوحرلا دبع ند جالا
 : مل-هو هل

اعم نع س بأم نبا نع لاذ ريثكص ىلأن ىحن ءهاورو
 : هلم هللا ىلص ىلا نع ذ

ه 3 يش ىأ ىلا هللاد_ف ىبنل تاعف مرت الا لاقد_او د دما ل_صأو مو
 ش ب

 ' ىأر لاق سابع نبانع ةيلاملا ىبأ ن-ع نيصحلا نب دايز نع شمالا لاق لاسةف |

 ؛ ىبالاري مل لاقدلا بيشالا نيسملا نع دوحأل لاق الجر نا مرأالا لقنو هلق هير دمت
 . هنيعب لوقث الو هآر لوغت مل لاقو ناسنا هيلع هركن أف ىلاعت هير زسو هلع هللا لص
 1 اذه رهاظو لاق نسح هللا دبع وبا لاقن بيشالا كاذ نس أو ثيب دحلا ءاحاج هبلقتالو

 : ىضاقلا اهلمح دقو دوحأ صوصهلتمد-4ذ هيلقِب ما لانعإ تناككله اهانمم لقمال هبور تا

 : ثي دحو ليفطلاما ثيدح ىلوالا ةياورال جرح أ مثتايا ور ثالث؛ىلع ةلئسمللالهجو ةفلت |

 : نادو-اىطري الاعاول ميتحا وطقفمانهذيؤراهنالامويفةلالدالو ىرضحلا سب أم نبا نوح رئا دبع |

 : ىىبرتيأ روب ىرسماةليل تناك املاو وق م حا راا نب ةديبع ىنأ نع حصبلال ثيدح و هنو هي 2

 : تناكاث ةصقلا نانامطق طلاغاذهوث.دااركذو ىلع الاءالل 'مصتص مفلاقف ةردوص عسا

 . اندك ىتح ميصلا الص ىف حو هيلعدللا ىلص هللا لوسرانع سبقحا ليج نذاعملاقأك ةنيدملاب

 مهفدمتاي لاقفةروص نسحا قة رابلاىبر تبأرلاقمئ انب لصف ب رخ م سمشلا نيه ى هازنن
 مامالا نع سيلو ةكع ناكءارسألاو ةنيدملاب نآك اذهف ثيداا رك ذو ىلعالا" الملا مصتض

 : ,مالك ىضاقلا لج- اسغاو ةظقب هئيعب ءآر هلا صن مو هيلع هللا لص ىنلا نع الو دما

 : ةياورةلئسللا واضعب هضعب قدصإ دوحامالكو هيلع لديالاعهنم مهفام جيتخلو هل< الامدوسأ
 : ظفاو هير دمجىأر سابع نبا لوق كلذ ىف عئاو ءآر لاقامناو هنيمب لقب ملهنان هنع ةدحاو

 (هتضراعمو )
ذدو-ادرىف نكلو رخآألا ثيدطساىف هلام ءاجدق قلطموهوىبر تبأر ثيدفم#

 ةشئام لو



 م

 1ىهودْشْنام اهت ركنا ىلا ةيؤرلاث هنأ ١ هنأ راعشا سو , هيلع هلا ىلص ى لال وش د راعيز ظ

 اًذهو ةيرفلا هللا ىلد مظع أد قع مانملا ىف هب ار ادمن نا مز نع ه لش 1 مانملا ةيؤر ركدشت

 هتفلام وهذا َديٌورلا قف قتلطا نفلوق ركأ ادوحا مامالا نوكينااما نيمأ دحا لعل دي ْ

 اذهوهيلَش نحابؤره رهاب حرص دقو ةيؤرلا تابثاب هنع ةياورن وكينا اماو ثيدعأ

 لاق نم لوق نمصتساو ةيؤرلا ىتلط» ىف-ذس لوق ركناو ءارهنا ىقلطاو ةيؤرال هنمدييقت
 ىبعب هآردوسا لوقيفيكو ةفلمال ةقفتمهنع صوصنلا هذهوهباتءالوهئيعب لوقبالو ءآر

 لوق هراكناو ت - ءاحاج ثيدحلا ظافلاعبتا امنادج-أو طق ثددح ىقكااذ ىح موظفي همأر ظ

 مل_ءأهّللا و هيمن ةظقيلا ةيؤر تاباىلع لدي الالصأ هريمل لاق نم

 ايم رصبلا غازام سابع نءالاق ىفطامو رمصبلا غ ازام ىلاعت هلوقو # لصف ©
 هبداال ىذلا ىلارق ضرعيام هددننعىففنورسفللا اذهىلعو هبماامزواجالو الاعشالو

 لامك هنع ربخاو هيدي نيبال هرمصب ةزواجو الامشواذيه هنافنلا نم ءاهظعلاو ءلولملا ىدينيب |
 نم ىرأ ام ريغىلا هرمصب د: لوانئاج تفنلي ملذا ةرضملا كل:ىفو ماقملا كلذىف بدالا |
 ىرأ ام ىلع هلابقاودقارطا هدا بجواىذلا دبعلاماقم ماقلب بئادقلا نم كانهامو تايآلا ّْ
 بلقلا نوكسو شاملا تائه ثالذ يقام عم هرب ملام ىلأ هعلطت لودو 00

 ىهنأي ثيحىللا هماماهدم هنأ. 58 اناح هنافتلا مصنلا غب زو لامكلا ذي اذهو هتندنأعطو >

 هداؤفو ىوهلا نع هقطنو ىغلانعهلعو هدصقو لالضلا نع هلع ءروسلا هذهىف ءارتف

 ع

 حد-1(نوكي اذدكهو نايغطلاو غبزلا نع هرمصبو هرصب بيذكت نع |
 الا وادعبا وداعف ءاعابيش # نيل ندناءقال م راكملا كال ْ

 ىوأملا ةنجنا رك ذواهنم درطتسا ىهتنملا ةردس دنع لب ربط هتب و ررك ذاملو # لصف 2 ظ

 فر.طل ب وأءاوهو دارطتءالان سحاىهاذهو ىثشام هقلخو ءيمانم اهاشغي هاو اهدنع |

 شاوهلوق لثمو اذهل ثه همزالىلا *ىشلا نم درطتسنا اهثدحا نامونوهو نارقلا فادح |

 ىلا مهباوج نم درطتسامث مباعلا زيزعلا نهقلخ نل وقيل ض رالاو تاوعسلا ىقلخ نم ه ىهتلثس

 ءاهسلا هلزىذلاو نودتهت مكلمل الب 7 هيف م ا ثالمو ادههضرألا م ؟للمجح ىذلاهلوق |

 مكللعجو اهلك اوزألا قلخىذلاون رجرخأ كللذك ات. 77 , انرشنأو ردش ءام |

 4 ا ن-» سيأ اذ_-هو هروهظ ىل-ء اووتستا نوبكححس را أم ماهنالاو ثالفلا |

 اثر لاق ىسومايامكبر ىف ىلاسعت هلوق هلثو مهيلع ة-حلل | ةءاقاو هل اريرقت نكسلو |

 ىفردضع ا_هلع لاق ىلو الان ورقلا لاب اخ لاق ىد_ه مث ه-ةلخ "يش لكىطعا ىذلا

 لءج ىذلا هلوةىلا هنم هناضسد رطتسامث ىسوم باوجاذهف ىمنيالو ىرلضيال باتكىف

 تاب نماحاوزا هءانج رخأو هام ءا_عتلا , ندلزاا والبس ا-هيذ مكل كل وادهم ضررا امكل

 امهنمو مد هن اهشو م افنةلخاهنمىهنلا ىلو التاي 90 كالذيفنا مكماعنأ اوعروا ولك تش

 ظ صخعتلا ن م درطتسي نأ ىاثلا عونلاو هئمد رطتساىذلامالكلا ىلاداعمثىرخأ ةراث مك رم

 أ هرخآ ىلا نيكمرا رفيف ةفاطن ءاناعج مث نيط نم ةلالس نه ناسنالاانقلخدقلو هل هاوقك عونلا ىلا
 ظ اهجو زاهنم قلخو ةدحاو سفن نم م م.ةلخ ىذلاوه هلوق هلثمو هون ىتاثااو مدا لوالاف ا
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  ناوكلا طك اصانشن 1 نئلاهب رهللاا وعد تاقثأ لفه ترفافيفخالج تاجاهاشفنالف اهيلا نكسدل

 نم درطتسافتايآآلا رخآ ىلا اه. اهف ءاك رش هلالعج املا_ص اههان آلف نب رك اشلا نم |
 آ ملا هللاو اهثدالوا نم ني 5 سئملارك ذ ىلا نبودالا ركذ

 روه“لاتيبلاو رودنم قرىف روطسم باتاك و روطلاو ىلاعت هلو تااذ نمو ب لصن

 | مسقلا اذه نمت مفاد نم هلام عقاوا كير باذع نا ر وهدملا رصلاو عوفرملا فقسلاو

 ا وه روطلاو ها 4 :مون رى د ةلادلا نريدسو هيردقو هلايآ رهاظ» ىهو ءايشا ةسجح

 ١ فأآسلا ن4 نا سمفملا روغج- 8 نارع - لإ ىسوم كل. لك و هيلي هلع هللا مك ىذلا لبحلا

 دول نينيءروطو لاقذ ةفا_ضالاب رخآ عض وه ىف هنرعو مالااب انهه ه-ةىو فلخلاو

 كل لع ىدهو-ه ميال هللا هرا :محأ ىذلا لبذل ا وهو ةرح . الاو امدلاةك را رهظ» لبا

 اننارو لاق تا َن دبه َن لل_ مي ىتدح هال دهزلا باتك ىف دوأ َن هللا كَ ىلأق

 ل.للا ىلا لج وزع هللا والاق ىلاكرلا فون نع ىتوللا نارعوباانثدوحلاق نايل نب رفعج

 ىضرأ لاقو عضاوت هاو روطلا 1 الا اهلك لام ا نممَْسُف لاو مكلشم ليد عب ىله لزاىا

 ىلاكلا لام ا د.سأ هناو هب هللا عمق! نأ ىف يش“ ءق3- هنأد اذهلبحو 4 لع الا ناك ل هللا عم أع

 طلعادهو ظوذوملا حوال وه لق د بأ لاذه ىف فاتخاو روكنملا قراق روطس ما باث 0

 م ءللا جر لث ام 7 مدآ نب ؛ لاعأ نيكل ىذلا باتكلاو_ه لفقو فقد سل هيأذ

 لو الا لوقلا ن ٠4 م حصا و ىوفا ناك ناو اذهو روشلم قرف ةماقلا مود مهل اعأ

 _-:طلهلا هيدا رألأ نأ رهاظلافه ريغ كزإ :مل نك م مو نيرسسفملا ن ىلك-| ةعاج هراتخاو

 هاوار تاي أ نه كه :عدلامو لع :11--و 44 :لظعل كد هللا 0 هللا ل مه نه لرتسملا

 «ه 6ه يأ © «-«

 بواص نأكو ىكذا 0 هللا ا اه - و لم هقلح 0 هدر وأ هلداو

 اذهلعلو نأ رقلا ىف ليدو 0 ق تازاو ءاوىهملاىؤ قرف ىف لاق نا الا قر قال

 ةررب مارك ةرفس ىديأب ةرهطم فصص ىف هنأب نآرقلا فصو هلامك“ هلال لاوفالا
 لاءوس) مسقأ| دق نوكيف اذه ىلع وار وشم هنوك وه ةرفس ىدبأب هنوكو قزاا ىف فدو/

 أريد ؟ودم ةودو ىدو“ ةودأ ني:ىظعملا نينو هال :مصتم كلذنوكيو بتكلا د.مو لا. ا

 ثيا وهوتودببأا ىف ءهعسإ مقا 6 * نوتيزلاو نيتلا ةروم-ىف ؟ اس.وا# قبو امههنبب نرقيام

 هفصو قودهنم امورذم ايو: ف هن وكلا قدح روط سف هن أد أب باتكحلا هفصوقؤو رومعملا

 رولا تيبلا اماوروس#ي* ريغر وشننم ةكئالملا ىديأب هناودب ءاةثعألاب اناذبا رو_كثنه هنأب

 هلخدي ءارسالاةلي لهو هيلع هللا ىلص ىنال عذر ىذلا ءامسلا ىف ىذلا حارسصلاهاروهشملاو

 ىف روما تيبلا لا وهو مهيلع امرخآ هءلا نودوعبال مث كللم فلأ نوعه موب لك

 تودبلا ديس امهنملكذ نيلوقلا الك ىلدو دولا عكرلاو نيماقلاو نيفئاطلاب روهعم اذهو
 ةديمرص بئاسعو هنابآ رهظم أيهو هارت ضع نب نييظع نس: وادم هنا_صس ىسقا م

 انارشاوانولو اكمسوةعسوطمافتراوا ردقهنايآ ر ظعأ نءاهناف ءاوملا وهو عوفرملا فقمسأا اهو

 را اا لات تا ااساأاااع اسل ةاما رقاق < اطلاقا سلا

 ( ىهو)



 هم 0 ز>

 ثاكربلا لرتئاهنمو فيرملاو م رلاو ءاتدلاو ف.صلا ومايالاو روهثلاو نينسلاو راهذلاو |

 هلانآ نس نئظع دياوهوروصسملا صلا ىناثلاو ةسطأا هن الك واهلاعأو حاورالا دورصل اهيلاو

 ىذلا رحلاوأ تاومما قوذ ىذلاوه له رصلااذه ىف فاتخاو هللاالااهيصصال هداسعو
 ةريسم هلفسأو ءالعا نيبو شرعلا هلع ىذلارصلا وه ةقئاط تلاقف نيلوق ىلع هدهاشن |"
 نعت رحمن هللاديع نع كاع“ ثيدح نم دوادوا ءاور ىذلا ثيدها فاك مام ناعم |

 ترف م--و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيأ ةبياصعق ءاسهطبلاب تنك لاق سيق نب فنمالا ٍ

 لاق نزااوا ولاق نزملاو لاق بالا اولا هذه نوءكام لاةف اهيلا رظنف ةباصم 7

 سسوس سس سس

 لدللا ماوق ا© نذللا نب رينلا لمحمو هماظتااهبوملاعلا فس ى هو دة: الم لممىهو

 | اماامهنيبام دعب نالاق ىردنالاوااق ضرالاو ءامملأ نيبامن و ردن لهلاقنانعلاواولاق نائملاو

 تاو عبس دع ىتح كلذك اهتوف ءاعدلا مث ةنس نوعبسو ثالثوأنانالاوا ةدحاو
 نيب لاه وأ ةماع كلذ قة ونمت ءاعم ىلا ماعم نيبام لثو هالعاوهلفسا نأ ره ةعل اسلاقون مْ

 لئءءءالعاو هلفمأ نييأم شرعلا مهروهظط ىلع م ءاع*”ىلا ءاع“ نيام لدم مهبك دو مهفالاغا

 نيئاعمس لكنيب نا ىذمرللا عما فام ضفانيال اذهو كلذ قوف هلللامث ءاعم ىلا ءامس نيبام |
 ةرد_ةم ةئامسجلاف هب ردقملا فالتخاب اهريداقم فلتُح تافاسمل اذا مام دب اممجخ ةريسم

 اذ_هو فاوصا هورس ليالا هعطقتام ردقب علق وهو ىلو ربأا ريس) نوءعبسلاو ليالا راسل

 ضرالا ر-# هنا ىتالاو بلاط ىناني ىل-ع نع ىكحم شرعلا تو ىذلا رحلا ىف لوقلا |

 برمعلا مالكىف روجمملا ءارفلالاق دغالا لهأ عيه لوفاذه ءواملالبقف روصملا ف فاتخاو
 ديبل لاقهن* الماذا ءانالا ترض“ لاقيءولمملا

 اهم الأ رواجم ةروص-م # امدصو ىرمملا ضرع اطسوتف
 ديري » ةروص#“ علاط ءاشاذا ## بلوت نيرغدشنأو برعلادنع ءوامملار وعملا د ربما لاقو
 ثيألا لاق د_ةوملا روصمملا دهاجملاقو *ىلتملا روصدملا سابع نبا لاقاذك و ءام :ءولماثيع
 اهه ريغو بعكو كاصضلا ل وفاذهو باطما مما رصأوارصم,روعست ر وذتلاىف كدايا رصملا

 لاق هع ةللاى طر بااسطىفأ ن ىلع نءلوقلا اذه ىكحو مج ىف داد ريف ركل رحل لاق ظ

 مع ميس

 ايطح هن“ الماذا رودتلا ترص“ لود كنال لوالا لوقلاىلا عجري اذهو ءارفلالاق روصسم

 سيلوبهذوهؤأم بضند ىذلاسبايلا روصلا نأ سابع نبا نع ىصاشلاةمرلاوذ ىورو
 د_يزوبألاق ةءلاعلاىفأ رايتخا لوقلا اذهو فراا اذه ريغسابعئبا رع ةياورةمرلا ىذا
 سابع نءانع ىور دقو دادضالا نم هلمج ”ىث هيفسيل ىذلار وهمملاو ءواهملا روصمملا

 ىن-هللاو هكسق د_يدحوأ دوعنم ةدالتلاوهو بلكلاروجاس هنهو سوبا روصمملانأ
 َِن وكينأ ةعيبطلا ىضتقم كلذ نافأهق رغب ض رالا ىلع ضيفي نأ هللا ردع س وبحم هنأ اذه ىلع

 ص رالاوتا وعملا كسع ىذلا دكسمأ نعل وداملاقوفءا وهلا نأاىاهق وف ضرالا | ما ءاملا

 ىب قرغي نأهبر نذأتسب رصااوالاموب نمام اموفيمدج-أ هرك ذثيدح اذهىو الوزتنأ
 سبح ىضتقيام ةءببطلاف سيلهناذ ةيرهدلاو ةدحالملا لوصأ مدها#عضوملا اذهومدآ

 امم يووم ميس ١ مح مست عب

 # ناس و اا
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 زوربسلاب بن اجلا اذه صيصخت ىضنقيام اسهبف نكي مل اهبناوجزورب ىضنقي ام ةعيبطلا ف |
 : ىملاهلا ةماصمل كقذ تضنقا ةيهلالا ةيانعلانأ ةفسلفتملاو نويعئابطلاهركذ امو هريغنود
 '”ىش لكىلعو ميلع يش لكبوهو هتييشدو هب ردش لعفي نم ةيانعنكلو اورك ذاكوه م

 هتئيشمو هنردقو هنايح ىضتقن ةيهلالا ةيانعلان اذ ةلوةعم ريغ نيكاملا مكحأ وهو ريدق
 ١ ىن عم ةيهلالا ةيانعلا تابئاف هب لاعفالامايقو هقلخ ىلا هئاسحاو هتج-رو هتيكحو هلعو

 فورعملا وه اذهو دقوملا هنأ روههلاىف لاوفالا ىوقأو قيفوتلا هللابو عنئمرومالاءذه

 تدقوأ سابع ناو ىلعلا ترجم راصلا اذاو ىلاهتهلوقدءلع ل ديو روصتملا نم ةذللا ىف
 تام لاق_نم اذكو ةدقوم اراناهثوكض ئانيالف اهؤامبهذو تسيب لاق نمو اراث تراصف

 كاذ ىل_-ءلدن ةظنالا تيار هنادرفمو همظنو نآرقلا ب ولءا تريتعا اذاواران * الت اهناف

 نم لكف اراث ريضيو ةمايقلا موب هؤام بهذيو ءام ءواميو هللاةردّن سور رلا نان هاك

 لعادّللاو ىئاعملا هذه نم ىنعم ذا نب رسفللا
 هلام عقاوا كبر باذعنا لاقف ءازملاو داسعملا ىلع رومالاهذهب هناصسمسقاو ب لصف

 نبا لوانتياذهو هل عفاد ال هنا هناصس ربخا هعفد نكد عقب ىذلا ناكااو عفاد نم

 هعوقو تقو هلاصس رك ذمث عقو اذا هل عفادال هنا ىناثلاو هعوقوا مفاد الهنا امهدحا
 رسمفو نارودلاب رسفو ةكرلابرسف دقروملاو اريسلابجلا ريستو اروءءاععلا رومت موي لاق

 قرف اذهاو ئحمو باهذو ؤذكتو هجوت ىف ةكرح#لا ىتيقضلاو بارطضالاو عب قلاب
 نه تريس لابجلا اذاو لاقو | ري-لا لا ريستو لا_ةف لا. اةكرحو ءاعسلا ةكرح نيب

 روك ىثلارام ىرهوملا لاق *ىحنو بهذتو جومتو افكت اهناف ءامعلااماو ناكم ىلا ناكم
 رو# موب هلوفهنمو ةليوطلا ىا ةناديعلا ةلذلا ًافكتاك بهذو ءاحوكرحت ىا ايهرثاروم
 ىثمالل دشناو أفكت شفخالاو :ديبعوا لاقو اوه جومت كاصضلا لاق !روم ءاهسلا

 لصعالو بيرال ةباصتلا روم © اهتراح تدب نم اهتيشم نأك

 ى-هو ا_هرلع اوناك يتلا ميهولعو مهلا ارك دو ةودنلاو داعمللاب نييذكملادصو ركذ 3

 حلا لعالو عفان لع الذ عل اض ىىسوه ىذلا بءللاو لطاب مالك وه ىذلا ضواملا

 عسفدل ةمزلتسم لامعالاو مولعلا هذه تناك املو بعل مهلاعاو لملابلاب ضوخ مههولع لب ||
 اهفد مهفاتك أو مهنيفقا ق مفدي ىا امد اهلا نوعدي رهو منهج اولخدا رهثو فنءب ىقملا

 نواوةنو نوبذكتاهب متنكىتلا رانلاءذه مهلليقواوفقو اهونبامو اهيلعاوفقو اذاف مفددعب
 ىقسأ نواوقت منك اين الا اذه رصصفا لاةي مث قداص اهب ربخا نم الو اهل ةقيقحال
 ما ماقام هل ةقيقح ال رص“ نأ الا اذهف ةرحم مهناو رك“ هنا لسرلا هب ,كسعت ءاج ىا.

 قحلااو رسم الفادلا ىف ةواشغ اسهيلع ناك اما_ونورصب الفةواثغ كراعبا ىل_ء
 بلسم ىقلا اورصبتالف ايندلا ىف :,ءاك ىلا اذهةيؤر نع مويلاكراصبأ ترمهفأ
 اوالعثوهيلا اوثلل مهب تطاحأو كادشلا مهتمهد اذاابندلا ىف اوناك ىذلا رصبلاعفن ند
 ىدجيال بلع ءاوامهالك اوربصتالوأا وربص اذئموي مهئليقفاهدمأ ءاضقنالةبلبلا ءاضقناب |
 35 ١ مكيلع فطعي عزملاالو باذ_هلا اذه لو مكنم فق ربصلاالف عزجلاالو ربصلا مكنم |

 1 دع سدتلا» هال جراف. .توسدماب +. عا - -دهو العا ةع كلا فانشا ج07 1 هاج بدرس ومان سالا نوح د تهاون زادي دما تا ماا روب اا م 0 5 حا سخ اسال و دق اس بفسام ٠١ وا د هع

 (بولق)
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 ْ سفن وهاأؤاو كاذب ملي ىلا متبرانأب ١ ولعا مث ةج-رلا مكل لّرئتسبالو ةنزخلا بولاق 1

 مهتدارا تناك اككمهل امزال اباذع تراص لب اديهب مهنا رتقا نم اودحي إذ اباذع تراص مهلاعأ :
 موزأ بسم راسثلايف هلهال باذعلا موزاو مهل ةمزال نمبقلا هلاعأو ةلطابلا مهدباقعو ؛
 لازاذاف اندلاىف مهل لاعالان م اهيلع بتريامو ةلطابلا دءاقعلاو ةدسافاا تادارالا كلت ظ

 هرثانالةرخآألا ىف هيلعاوبذمي ملايط الاوز حوصنلا ةبوثلابو هدضبأم تقويف موزقاكئذ |
 بنذلا نم بئاستااف هلع بتزيي رثأ هلرق-ملو مهحراو_جو ,هتتسلأو مهبول نم لازدق |
 ( لزتملناو ا.منءأشني ملأ كانه قبب ل ةءلكلابندبلاعم تلازاذا ةدسافلاةداملاو هكبنذالنك |

 ىوفالا باغو ضراعمأ ريثأتلا نآك اهنمىوقأ ضراعماهضرام نكلو لاعالاو ةدارالا ثالث '

 | فارعالالابج هيحاص لمت ناكو رخآآلا امهنم لكم واقو امفادئنا مالا ىواستناو فعضالا |
 ادحأ كير لظيالوهباقعو هيهذو ءيمأو :هقلخ ىف هتمكحو للا كحاذهف رانلاو ةنئلانيب |
 | ةص1##اتاداقتعالاو ةهلاصلا لاعالاو ةعفانلا مولعلا بايرأ هلاصس ركذمث © ل_صف 9 *

 موب وة يعن ركذو معئااوهو نك اسملاف مهلاحو نائملا ق هو ىهنك اسم ركاذف نوقناام,هو :

 ظ هكفهلمفو هيطشنملا رورمسملاىشلاب بصملا هكافلاو مهب ررهانآ اب نيهك ةمهنوكب مهتحادو |
 | حرملاىهو ديك افقلاهنمو لابلاهك افلاو سفنلا ب.طناك اذا هكافو هكفووف هكفيرمسكلاب :

 أ هلوةدنمو اهيمنة:ىتلا ةهك افلا هئموهب تماقاذا ”ىشلاب توكفتو سفنلا بط نع أش. ىذلا
 : هكفتلا مكنع نوليزت ة«ةيفملاامغاو ىئمملامز زل ريسفناذه و نوهدت هانمم لبق نوهكفت ملظف

 | هكفن هنمو مثأتو بوكو جرحنو هنعثنلالازذا ثنحن لاقي هدضدهفلخ هكفتالازاذاو :
 عه هلاصس هنادوصقملاو أتوب ركك هنمعب رانعالو ع لمتك 'ىثلاىف لخا د4 لاقي ءانبااذهو
 ظ مسيح |باذء هاقووحاكنلاو برمثلاو لكلاب ندبلا مءذو هكفتااب بلقلا يعن نييعنلا نيب مهل

 مه ٌوازج ناكف بحت اءاونأ و هركيام اوكرت مهنالاقةوءازج ن وبحام ,هاطعأو ن وه ركيامترهاقوف
 || هعاطقلاو هلاوز اولعول ائينههلوق ه_دهفأامب مهلكاذ ماود نع ربخأ مث مهلاممال اقباطم
 نيكس: لاةناهيذ مهناّيهو مهسلا-ك رك ذمث مهاءانه نكيملو مهيمن الذ مهيلع صغنل

 نسم مهمل بره هيلع نعنلا لاك ىلع كيبل اهفافطصا رك د ىو ةفوفقص» را رعع ىلع ٠

 | مهااو ةذللاماق نم ناف نيلباقتم اهيلع نيئدكتم ىلاعت لاق اما_عب رهضمب ةلباقمو ضعب .

 [| اديعب نوكيالو هيرقرثؤيو هنرسئاصعم بح نمهلرثمو هناتسبىف ناسسنالاعم نوكينأ .

 مهناو م-هجاوزأ ركسذو هبحنم ريرس بناج ىلا هريرسلب هنيبو هنبب ليحدق هنم
 اجاوزا ,هانلعج ةدبعوبا لاق نيتفصلا نيتاهب ثارقلاىف مهفصو ر ركتدقو نيعلار وحلا

 2| جيورتلا ل-ةعزسم سيلو ب ,هانرق سنويلاقو نينثانينلا ,هانلعج لعبلابلعبلاجوزباك
 || ىضقالف ىلاهنلاق اهتجوزن لوقت اماو اهب تجوزتلوقنال برعلانأب اذه ىل_ه ماو
 | لوقثبرعلا هريذلاقو نآزقلا نم كءعمامب اهكتج وز ثيدخاىفو اهك انجوز ارطو اهنمديز

 | مومالكىفسيلو ةأرماتجو زنوةأ سما هتجوزلوقن برعلاىرهزالالاقو ةأ ماب تجوز .
 || مهانجورف اذه ىلعو مهانرقىا نيعروحب نهانجوزو.ىلاهن هلوق هنمو ةأرماب تجوزت .
 مهانج وز دهاجت ىهنم ةغناطتلاقو نهب رهانرقو مهانمنشىاعفلاو ئارمالانم ءالؤهدنع ٠

 هل



 اح ٠١#
 هتيدعتو حاكنلاىل_ءلددق جن, ولا لمن, ولتف اذه ىلعو تأف نايا ,هان :اىأ نوب

 د_ هاجم لاقف نيملا روماامأو معأهّللاو دحاونالوفلاف مضلاو نازيقالا مم ةنمضتملا ءابلاب
 نهاد_حا دك ى ههحو رظانلاىريو نوماع ءارو نم نول وع ايداب فرطلا اهيف راح يتلا

 لئاقملاقو سابع الا اذك و ضب ىأ رومت ةدان.ةلاقو نوالا ءافصو دالطلاةقر نم ةارملاك

 ةليوط ضايبلا ةيقن داوسلا ديد. ءاروح نبعو نيعالا ناسا ن علا هودحولا صضيبلاروحلا

 نم ١ ولأ ضاسببلاف ناس تأ رم_س لاقأك ة_حاالملاو نسحلا وضايبلاب نوفص وف دسأسا

 نسحأب ةنملالهأ ءاسن هتاص# هللا فص ودقو نيثويعىف ةحالملاو نههوجوىف نسملاو
 3 راادح ورد 3 و دمحن ىذلاو ليصفتلا تش ْناف هنع تكساس فص واعلد و تافصلا

 ىف داوسااو رغثلاو قرفلاو نيعلا ضامبو نوالا ءاسثا ةعبرأ ىف ضايبلا اهقالخاو ان دو
 ناسالا ة-ءبراىف ةرجلاو نيبجاسلا داوسو نفملاو سأرلارعش داوسو نيعلا داوس ةعبرأ

 ءايشا ةعبرأ ريودتلا نمو هنبزنو هنسهفف ضاسببلا بوشن ةرج-و نيتنجولاو نيتفشلاو
 بحاسملاو رعشلاو ىونعلاو ةماقلا ةءبرأ لوطلا ندو دعقملاو بمعكلاو سأرااو هحولا

 مفلاو ىدثلا ةعيراف رغصاا ندو ردصلاو هحولاو نب_ءلاو ةرحلا ةعيرأ ق ةءهسلاو

 عّصوم ىف قيضلا نو جرفلاو قرفلاو فنالاو ىغلا ةعبراىف ببطلا نمو مدقلاو فكلاو
 || ىلا :_بضملا ةأرماىهو بو معجب برعلاذا ابارث أ ابى ىلاعت لاقاك قالخالا نمو دحاو
 اسهجوزا ةعيطملا ءاسنلا نهبورعلا ىلاعالا نبالاق اهلئاعثو اهتفاطلو اهقالخأب اهجوز
 ه7 ىف ىراضلا لاةواهج وزن ةقشاعلا ىهدربملا لاق لعبتلا ة نسما ىه ةديبعوبأ لاق و هيلا بضملا
 تامأت اذاتنأو نوفل فصو كاذو نهقال-خا فصواذهف ةلكشلالاةيو ةكغلا ىه
 ناستسملا هللاو أه ءاروال و تافصلا هذهأ ةمزاتسءاهتأر ام هللا نهفصو ىلا تافصلا

 اوامعي ناو ةجردلا ىف مهب مهئايرذ قاملاب مهيعن ليمكت هو 2 ريخأ م ل_صن 9
 نه مهلع نم ءابآآلا صقني ملهنا هناصس ربخأو مهحرفو ,هرو سسمنيو مهب مهنيعأ رقت مهلاعأ
 ءابآآلاب ءانبالا ىفلسألب ىل_ةسلا ةجردلا ىلا اسيلعلا ةجردلانم مهلع ف قاحلالا اذهب ”ىث
 اماو لضفلا لهاىف هلعضوهاما اذهنا هلامصس ربخا مث يت اجردو مهروجأ ءابالا ىلع رفوو
 | نيقب رفلانيبذي وسنلا ره ول عفداذه ىف نيهر بسك امج ءما لكلب تالذ مهب لعفي الف لدعلا لهأ
 ءانآلا ة- ردمىملا ءاي “الا طوحح مه ودل عقد ”ىم ند مهلع نم مهانتلأام و هل وقىفآك قاحلالا اذهب

 نءيهانتأ امو هلو ,هوتلا اذه عرف مهلاعأ رجأ صقنيف ءانبالا نيبو مهني ءابآلاروجاذ معمق و

 نوطاعتب مهثاو بارشلاو ةهكافلاو ممعألاب مهدادما رك ذ مث هانصقنام ىأ ”ىثن* مهلع

 مث مهرورسو مهحرف كلذيمتيل هبحاص كوانيو مهدحأ برش مهب بارعشلا سوؤك
 اهبفوذلال لاقف مهل مثالا قولو هيلع هلاهأ نم وغلا نم تافآلا نع بارعثلا كلذ هز
 يثأتلاب فو ةديرعلاو لاسقملاف شسفلاو رسهلاو مصادلاو بابسلا وغللاب ىقنف مثأنالو
 ىأ مالو لقي ىلو مثأنالو هياوس لاقو رخل براش تْعَأ ىتلا ة.هومأملا تافصلا ميج

 ةكئالملالو كلذ هللا مهتؤبالو اهبرعشب اضعب مهضعب مثؤيال و مثالا ىلع هلم ام اهيف سيل
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 فصوم م4؟قؤزام مهم عقب و اوغلبف مهأوهعإ بهذيال ةبيقنءالاق نوُمأبالو نوءايالاف ش

 "ىديالاهسندنالىذلا نوصملا نون.كلاو مهضابب ىف ولؤالأك مهنأب مهيلع نيف اطلا مههدخ
 مدلل مءاصتلا غم لب ةسمبلاو ءافصلاو نوالا كلذو نساسلا كلت ةمدخلا بهذت ف
 هرك ذفف اروثنم اًولؤا ,هتبسح مهتيأراذا رخآآ عضوه ىف مغص وون ونكمؤاؤأ مغ ئ
 ثيحيناكلا ةعسو مسيو مماهذو ميتءدخو يئاداس مي اوحىف مهةرفنىلا ةراشا روثنملا

 ممناوكانه هينوث دصنام هئاصس رك ذ مث هقيضل هيف ضعب ىلا مهضعب مضنينأ نوجاتحال ىلا
 براقالاو لهالا نيب نمالال ىف نيش اح انك ىأ نيقفشم انلهأىف لبق انك انانولوقي |

 باذع اناقوو فان امم اننمأف انيلءدللا وم ناىلاقاغشالاو فوملا كلذ انلصوأف رئاشعلاو
 هنءاسا مم ارورسمناك اذهف ارورس» هل_هأىف ناك ىذلا ّقشلا لاح دض اذ_هو موعتلا
 كئاوانمألديونمالا مظعأب مهقافشا هلاصس هللا لدبف من اسحا عم نيقفشماوناك ءالؤهو

 اهيفدَتلا نودبعياوناك مها وايئدلا ىف ههلاح نع ربخأ مث ناسعتسملا هناصس هللابف فواخحلا مظعأب |
 هرب هلك كلذ مهل جب ىذ_!اوهتمارك ل وهراوجو هبرق ىلا هدحو هتداسبع ىبتلص وأف

 تاهل ارسب تايراجلا ارقو تالاماحلاف اورذ تايراذلاو هلوق كلذ نمو ## لصف © ||

 لاق 6-0 اذا تاينلا ورذنو بازريلاورذو رطملاورذب حايرلا ىهو تايراذلاب مقا | ىهأ

 أرهو تالمماخلا نارصملا ىهواهفوفاع مث هرمي و49 رغن ىأ حايرلا هور ايشه ريصأو ىلا عت

 ىاك حابرلا باهعلا نوتم ىلع هلاص“ هللا اهقوس ضرالااباور ىهو ءاملا نه القن ىأ |

 لسو هيلع هللا ىلص هللا ىن اغلب لاق ةريره ىلأ نع نسحلا ثيدح نم ىذهرتلا عماج
 اذهام نوردن له لسو هيلع هللا ىلص هللا ىنن لاقف باص“ ,هيلع ىنأ ذا هباصصأ ىف سلاح ||
 موكىلا ىلاعتو كرات هلا اهتوسي ضرالا اياورهذه نانعلا اذه لاق لعأ هلوسرو هللااولاة | أ

 ىتلا مولا ىهو ارسب تايراجلاىهو كلذ قوفاع هناصس مسفأ مث هوعديالو هنوركشبال |
 ىرجي نفسلا اهنا نيرسسفملا نم ةعاجج لاقو ةداقنم ةالذم ةرضعم ىأ ارسبو ماهتلا قوفنم |

 وهلاقولوالالوقلا هللادج- رانش رانخاو هريغرك ذب ملزم مهتم والهم ايرج ءاملاىفةرسسبم ||
 هقوفوباصسلا اهقوفو حايرلاب أدب هناف ىلاعلا ىلا لفاسلا عم لاقتالاو بدت ريلاىف نسحأ

 تامعقملا نا موتا و هقلخ نيب هبت يما ىذلا هلل |ىما تامممملا ةكئالملا اهتوذو مولا ||

 نم ىلع ةبو-ةعلا عاوناو باذعلاو ىحولا مسقي ليربدج مه ليقو ةعبرأب صتخنالا ما |
 مسقيت وللا كلمودلل صماباهعمقي تاسنااو متشاود ربلاورطقلا ىلع لم اكيمو لسرلا فلاخ
 تاربدملا ,هوروصلا ىف ئشنلا دنع اهئادبا ىلعح او رالامسقب لبفا رمسا و هللا ىمأب ينام: نيباياذملا

 عوننو اهفيرصصتو اهباهمو اهئافصواهعئابط فالتخاو اهثدشواهئيلو اهئ وكسواهب وره ربعلا ||

 حدو هلبب فلؤب حدو هام“ رشي حر حابر ةسوم رطملف اهلا ةحاط ادد و ايدقانم

 ةجرلوم,رنفساةوع د تابئالوهقرفنودماما ورذت معروهللادبريث يح هقوسنمع روهستلت |
 ن2 2 تتصل
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 هو ا ممم يسيل سيسر أ يس ع ا يي

 ل« »ل

 رات اباذعو ةراث هجسرو مرات ةفصامو ةراث ءاحراسهلعجيو ءأدتمل فيك امهفرصيو اهلر دم

 امص ةراتو ارو.د ةراتو ايوذج ةراتو ةسقال ةراتو اهعع:راتو اهبيذت ةراتو نادبالا بطرت

 ىذلا ناو.للا نع عطقاذا ضرالاو ءاععلا نيب قراسملا ةفيطل ريثأتلاو رئأتلا ةعيرس ةرغيك
 هلاصس دا اهسيح كه ءاملا ناويح هقراف اذا ىذلا ءاملا رصك كلذ ضرالا هجو ىلع

 ءاوراك هللا قلخ ىوفأىه ويباذملابىنأت هتوقع نمو ةج راب أت هللا حور نم ىهوزرجلا
 هللناىواخا 1 لاق سو هيلع هلبا ىلص ىئلانع كنامز سنأ ثيدح نم هعماح ىف ىذهزرلا

 لابخلا ٌةدش نم ةكئالملا تبسعف ترقتاف اهيلع اهب لاقف لابملا قَلْسَف ديت تاعج ضرالا
 *ىث كقاخ نم لهف براياولات ديدحلا منلاق كابللانمدشأ“ىث كقلخ نم له براياولاتو
 لهفبراياولاق ءاملا مف لاق رانلا نمدشأ 'ىشكةلخ نم لهفبراياولاق رانلا خنث لاق دي دا نمدشأ
 مذآنا منا حجرا نمدشأ كقلخ نم لهف براي اولاق حيرلا مث لاق ءاملا نم دشا كقلخ نم

 ثيدحىف ىذمرلافو هدنس* قف دوحأ مامالا هاورو هلاعش نم اهيفحح كنعد هقدرصب قدصت |

 هتلمح الا ةيلع تنأ “ ى نم رذت 0 مئاهلا ةقلمح ردفالا هي رئا ند ه مهيلع لس 7 مهلناداع ةصق ْ

 نا اوعيطتسي لف ةنزمللا ىلع تتع هصح ىف ىراضلا لاق هتباف 4 هللا اهفصو دقو يءرلاك
 هتردقو هيب وبرو هةيظع ىلو ةلادلا برا تانآ مظعأ نم حايرلا نأ دوصقملاو ا.هودري ظ

 ءاسملا لمد مث هل قوطاىف هللا ثانآ آ رانعأ نموهو باصعلاب سمقأمث # لصف

 رسم وهذ تام أثيح هنريست وا هن وتم ىلع هلمصن حابرلا سعأيف ”ىش لما ريف درلاو

 ىثالتو لصحضا هبرماثيح هغرفأاذةناورحلاو دابعلا قازرال لماح ضرآلاو ءاعملانبب

 هلوحو هيف هؤاثنا ملص نمز ىف هناهس هأشناف ناويملاو تاسدنلارمض' القبول هناهللا ةردشب
 هلج-و همدعدعب ءآشنأ نم باصهلا لسف هيلا ةجاحلا ديدش دابىلا هقاسو هلمحام ءاملانم ]|

 داعرمغب ضرالاو ءاوهلا نيب هكسما نمو حايرلا روهظ ىلع هلج نمو دربلاو جبتلاو هاملا

 رطعلا تالذ جرخأو دارأ؟ هةلخ نيب هفريصو دولاب 4 ىحاو داعلا هرطش ثافا ندو

 هعفدىلا اوءيطتمي لف مهيلع همادال ءاشولو هنع ءانذتسالا دسب ءانفاوهنم هلزتنأو موأعم ردد

 لهزاا راشعا كيابحاراوج كبح منانالوصوهيلا نود الف ,هنع هكا ءاشواو الاكس ٠

 اهلمج هتوسر ىدي نيبارسثباهاسراوهتتيشعاه رضع و هتمكح اهفرمصو هنردقباهأشنأ نم حايرلا
 ةفلؤهو ةريثمو ةصئالوةيراذو ءاخرههلعج نموه وقمب ءاشنم قعاناطلسو هتمعن ماقلاببس |

 ريغ ىلا ةئامو ةكلهمو افصامو انبصات اهلمجو تادنلاو رصشلاو ناويملا نانهال ةيذغمو |
 هتدب ور تادوجوملا تدهشر دمريب فما اهناذو اهسفن نم اهل ثقذلهف اهتافص نم كلذ ْ
 يلا هلامبر هللا كرات سالاويقلخلاهلو رضضلاو مغتلامدب هتينادحو تامونصلا ثرقاو |
 خايرلااول قسرأن مو رن ااه رم و كل اذنجو ىلع اهكسمأ نم عفسلا نم ايم تايرافلا لس و ظ

 ( يتلا )

 ” هل فرصم قام دوجوب ىضتقت كاذو حابرا عاوفا ن ه تاذ ريغرلا 0 تال " ظ

 ١ ةراتو اهد اهكليي ةراثو نفس | اسهب ىحض ة ةراتو اهباهطغبةراثو راولاو عرزلا اهب يحن ةراثش

 | لكل تانوللا لبقأو *ىث فلا اهتوق ةياظعمىهو ةدراب ةراتو ةراح ةراتو الاعث ةراتو

 أ ضرالا ىلاباصءلاو فنالاىلا ةحتارااو نذالا ىلاتاوصالا لمح ءاشاذا اهلسريو هاشاذا



 | اهاسرمو اهارجف اهظفح نمو جايرلا نوتم ىلع باحهلا قوس ءامل ىلا اهقوسن تلا
 هنع صقنولو اهقرغال اهءلعدازولردّمب اهل رلالءج ىذلا نف حي رلانايغطو ءاملانايفط نم |

 اهمواقبوامهداصبأم راا كف: ىلع طلسب ملو امم ريسن ةدحاو ار اهل ىرجأ ىذلا نمو اهفاعل |
 اذه ةعنص فيعضلا قاما ل-ع ىذلا نمو حنرلا اهب بعالتت الاعشو انج رصااىف جوئتنف

 ٍ هرصعو ءاسملاىق_ثب هدادىلا دوعبو ةديعبلا ةفاسملا عطقيف هامل ىلع ىثعوذلا ميظملا تيلا ١

 | أشينا مالعالاك رصلاىف راوجلاهنابآ نمو لاب اك حومىف ىرجن ةدم-او حرب اربدمو البقم :
 نوش وبوأ روكش راسبص لكل تايآآل كلذىف نا هرهظىل_ع دك اور نالظيف حيرلا نكسب

 | مج ق رْغأو ةيصاخ ءءايلوأو هبدن توبلااذه ىف دج ىذلا نه و ريثك ند وفعيو و هلك 1: :٠

 | اهتاخىذلا نمورمتلاو سمشلاو بك اوكلا نه ارسيتايراجلالسو مهاو ض رالالهأ '
 | اسهناولأو اهريداتمو املاكشا نيب توافو ملاعلا بق اهم نيزو اهن اكمعفرو اهقلخ نسحأو |!

 ' ىجاحزلاو رج-الاو ضيالاو طسوتملاو ريغصلاامثهو ريبكلاامنه ءامسلا نماهنك امأو امتاكرحو ٠
 عطقبأم امنهو كقذ نيبو امناوج يف فرطاملاو كالفلا ةبقق طسوتملاو نوللا ىردلاو نوالا

 ١ قفاءضأىف همطتيام انهو امام نيثالثىف هعطقيام اهنمو مامىف هعطقياماهنمو ريشىف كلفلا 1

 ناس:لاح هلام انهو ءافحللا ىدبأ اهنمو ىدأوهف لاسم بيغبال ارهاظ لازبالام اهنمو الذ ظ
 ةياذ ةكرحو برغملا ىلا قرشا هةيضرف هل كر نات .؟رح هلام اهنمو ءافتخاو روهظ !

 بكوك وهتلباقمىف رخآبك وك اذا برورغلا ىف بكوكلا ذخ أيام لا قرسشملا ىلا برغم ا نم
 رخآ بكوكو قرسثلا عبرلاىف رخآ بكوكو دءاصنلاو عافئرالاف ذخآوهو علطدف رغآ | ظ
 رظناب هيقرناكو بورغلا رم انددق رخآو طسولا نع لامدق رخآآ بك وكو ءاوسلا طسوىف ظ

 ظ 00 لدنتامدحو بكا وكلا هذه لاوحأ تلم أئاذا تاودفت ذيع له وأطب

 ةلالد مظعأ هتينادحو و هنيكحو هن 3 رو هلاكتافصو قلاملا دوج و ىلع لدت و أدبملا ىلع |
 ةياده م وضلا هللا لمج اهكف هلمر قدص ىلع لد هلكتوءئو هلالج تافص ىلع لدالكو
 | أدبلاو هتمكح و هلعو هثردقو هنلاص“ ىقلاخلاب لعلا قرط ىف ةياده ىف ردبلا وربلاقيرطىف

 اهتلالد لب رصلاو ربلا قرط ىلع اهنلالد نعرصقنالبلاطملا هذهىلع املالدو ةودنااو داعملاو |

 اذهو اذهىف ةيادهىهف ةيسالا قرطلا ىلع اهناالد نم رهظأ تالذ ىلع لوقعلل |
 ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا ريبدن نم دهاشب امن الف ةكن الملا مهفا ىمأتامستملا ةلالدامأو# لصف ب ! ١

 | لاعالا نمل لكب لكودقورلاعلا ما مهيرب دي ىلاعت برلاةكماللا ىدأ ىلع وهاغادهاشيالامو ظ
 ةشاط باحتلاو رطقلاب لكوو مهتمة شاطكالفالاوم وهلاورمقلا و سمشلاب لكوذ مهنم ةفئاط

 ١ ةئاط مدى بظفح وذضاطت د و ةفئاط ناويهلاو ةنجالابلكوو ةفئاط تاشاابلكوو :
 || ةفئاطملاعلانؤش نمنأش لكبوةفئاطلابجابو ةفئاط جولابوةفئاطاهتاتكو ىهلاعا ءاصحابو |
 مسجلا ةفانطلو ةدشلاو ةوقلا نم ,-هيفامو نسحلاو ءاهبلا نم ةكئالملا ىقاح ىقام مع اذه |

 ؛| مسقا مث ملاعلا راطقايف ءىماوأ ذيفننوهتمدخف مايقلاوءىمالدايقنالا لاكو ةقلخللا نسحو |
 ا نودعوتاعا لاعف با_ةملاوباوثلاب ةءاز+عوقوو هدعوئدص ىل- رومألا هذهب هناصس | !

 | قدص دعو وهو نئاكق ل ب باقعلاو باوثلاو ةعاسلا ما نم نودهون :امىأ قداصل
 روم هسصسرصمسم نتنتيضفع يي يلا للا

 ل روس



 -ه#ع ٠١1 زم

 ْ املاو ةلوص ومامث وكت ناز و« و ةلا#ال ناكل ها زللان اىأعسقا وأ نيدلاْناو بذك ال

 ١١ ناىأ ةيرد_صم نوكتناو تباثو ناكىأ قداصل هلود_ءون ىذلا ناىيعملاو فوذ_«

 1 ةحاس الو اقدص هل وكم هزصو ند غلبا اقداص هوك دءولا فصوو قدصو ىف مدعو

 : قداص هنأب ملكتملا فص وز م ه-سفنقداصوهلب هيف اقودصم ىمع هلمج فلكت ىلا

 || ءامو متاص راهثو مئاق ليلو ماكسس مهلوق لثماذهو قداص هنأب هءالك فصوف همالكىف

 | تامأت اذاو بيكرلا ىضتقا فل انعالو زا كلذ سيلو ةيضار ة-ثيع هنمو يقئاد

 1 م قا مث هيااادشىم هيلعالاد هندج و هيلع مسقملا 4 مسقملا ناد طاسئترالاو بءائتلااذه

 | بولا كح لاش ميلا ةداحا ةغللا ىف كبللا ل_صأ كبهلا تاذ ءاععلاب هناهم

 || رهس لاقو هجيدمىأ لفكلا كوب سرفولتفلا ديدش ناك اذاك وبك ليحو هصمن داحأ اذا
 || دربملاو ةديبعوبا لاقو ىقلذتا ة«دم تناك اذا ةكورت# ةبادوهلع ديجاام ةذللاىف كوبل

 | هةيرط ءاملا كبحو هيحانج ىلع قئارط ما#لا كابحو كابح اهد_حاو قيرطلا كيلا

 حيرلاهب تصماذا متادلا ءاملاو حبرلا هب تيماذا لدهرلاك *ىث لكر يسكت ك.-.,لاءارفلا لاقو

 | ل-ةهو لاسم لثم كابحو ةقي رط لثم ةكيبح اه دحاو اًضِنا كبح رعثلا دعحتو

 | ريج نديعس ىورو نسملا قلحلا ديري لاقف سابع نباه مدفا امد اذهب دوصقملاو
 ةنقتم دها#لاقو ديدشلا ىفاحللا تاذ ةداتف لاقو اهواوتساو اهنسح كلا لاق هنء

 هن سطاذاءاملا كبع اهتوريالف دابعلا نم ةديعب اهنكلو قئارطلاتاذ اضيالاقو ناسثبلا

 ثيدخلاىفو تاق لساسملادربلاك اهناسينب ةمركع لاقو رعشلا كبكو لهرلا كبكو حبرلا

 أ| هرك ذام كلا ريسفت ىف ل-ةام نسحأ ندورعشلادعج ىأ كبح هسارسش لام دلا ةذص ىف

 || هيلع هللاىلص هللالو_-رنا ةرررهىنأ نع نسللا ثيدح نم عماإلا ريسفنىف ىذمزلا

 جو-هو ظوفحم فة. عقرلا اهئافكاق معأهلوسرو هللااولاق مك وفام نوردنله لاق ل-و
 ثيداارك ذو فوذكم

 لولا كفأ نم هنغ كفؤب فلتخ لوق ىف مكناناقف هيلع مسقملا رك ذم # ل_صف
 قحاب اوبذك ام مهئاف هك صرخوهولسو هيلع هللاىل_ ص ىنلافونآرقلا ىف مهلاوقأ ف لنتملا
 نفق مبقتسم قيرطو د_حاو“ىث ىقلاناف مهلاوقاو مهقئارطو مهؤارآو مهبهاذم تلقتخا
 حجج يم سمأف مهف مهءاجامل قطاباوب ذكلب ىلاهت لاقك به اذملاو قرطلاهب تفلتخا هفلاخ

 اهضعب بذكي ة-ضق اساتم ةلطاب لاوقاىف مكنا باوجلا اذه نيظىفو سبنلم ط_لتخم ىأ
 نه فلت#ملا لو.قلا كلذ ببسب فرصي هنأ هلاصس رب_خا مثيب مهبيذكت بيسإ اضعب
 || نع انتهل 1 قرات نحن م و هأ وة.كسه بييسالا ىعم ند ق رط اهيف انوه نم فرص

 متتاامنودبعتامو مكناةهلوقككف ٌوبو لضيهناهللازعىف قبس نمىأ كفأ نم هلوقو كاوف
 ليةوزاوالاىلال يق وفآرقلا ىلا عج ري ريعضلا ةفئاط تلاقو مبسأح !لاص وه نمالا نينئافب هيلع
 امص رح فلتةلا لوةلااذهن اك الو هءبذكي ىّت> فرمد نم هلع فرصصي ىهمللاو لوءزرلا

 | مهبولق رغدق ةلا-هجو نوها«ةرغىف مهئذلا ن وذكملاىأ نوصارحلا ل:قلاق الطابو

 أ ركسوأ ىوهوأ لهج نم اهاطغام تارمغف توملا ةرغو ءاسأا ةرمغكاهاشغو اهاطغىأ
 / ضي سس مس يي يس ا ل الا ل ل ل ا ل ل اللا

 (ةلفغوأ )



 هج ٠٠6
 اذ .ه نم ةرغف م4 وأقل ىل هل لاقكاذ وو غوأ فوخوأ ضئفبوأ تح وأ ةلذذوأ :

 باهذو *ىثلا نع ةلففلا وهسلاو مهثرغف نوهاس مهنأب مهفصومث ةلاهجلبقو ةلفغىأ ١
 مزاتسال وهسلاوةفرعملاو رك ذلادعبةلفغلا نايسنلانأ نايسنلانيد و هنيب قرفلاو هنعسلقلا |
 مهوب كلذنأىلاعت ربخأف ادسجو عوقوال اداعبتسا نيدلا موي نايأن ولتسي لاقمت اذ ا
 ىطعت ىلع ةظفل نكل ون وفرح ىنمع هنأ ف رلا اذه ريسفنىف روهشملاو نوذتني رانلا ىلع |,
 اذ-هلو نواتفي راسنلاىف مههوب لقا فرحا سفن دارملا ناكواو هورك ذامىلع اهئاز ىنمم |
 راسنلا ىلو مهةةتفنأ رهاظلا و ىلع عع نوكن اك ىف نءءىلع مهنم ريثك لاق كلذ ءالؤه دام ١

 اهب بيذعتلاو مهاوخددنعو ة:تاهيلع مهفوقوو اهيلع هض عدنع مهل هيف ,هتنتفلبق ا
 اونتف نيذلانا ىلاعت هلوق نممذ_خأ قبرا نم انهه ةاتفلا لعج نمو مهناهنم دشأدئتف |[:
 تايراذلا ىف ىتلاةظفللا هذهباضيأ كاذىلءدهشتساو اوبوتي ملمث تاسئهؤماو نيئومؤملا |
 اون أ الل مهف ةلتفرفكلا للاعب اذ_هلو هببسو باذءلا ىلع ىقلطت ةئتفلا نأ مالا ةقيقحو ْ
 ناكو مك_نف اوقوذلاق اذ_هلوةئتف ,هءازج ىعسا_مدلا ىف باذعلا بابساىه ىتلاةئتقلاب |
 بيلعتلا ورالا لوحد ةهقلا هذه رخآو ,هتنتف مظعأ نم اهيلع ىهضعو راسالا ىلع مهاوفو ْ

 اذامث ةما-,لافةومىف نواتفيمث توملاباذعب اواتذمث ايندلاباذعب اواتفمت مهبيذكتو |
 ه2 فلام ممل م-ظعانمكالذو اهءلع اوضمعو اعلم أوهَقو رالاىلا اورد 1

 اهلبق نيفلا عيجج مهتسنأ ىتلا ىربكلا
 نودعلاو تان اوهو ىوقتلا نفلا هذه ند صلخ نم ءازج هن اصس رك ذم ِ ل_صت د3 ل

 سئج نم مهءازج نأ أاهنمو قواعمالو م-امالب هللامهاوصو اهامود مهاصر ا-هنهو

 اوذخأ ردصلاحارسثتاو ملستلاواضراابهولباقو ايندلا فدي مهيمأ نم اوذخأ ايكف مهلاعأ |[
 نمضتملا مهئا_سحاوهو كلذىلا مهلص وأ ىذلا ببسلا ركذ مكالذك ءازللا نم رهان ام

 ماع وس ليلق مهنأو مهليلرك ذم هدابع قوةحو هق وقح مايقلاو هلكء رشا هدو وهب دا ءهأ

 هوج وأ ف.هض اذهو ريثكلل اب ف يكف لالا نم الاءلق ن ومسلم ىئعملاوةيفانامن الق دقو هدم

 نما يق نأ ىلاثلا ءازجلا اذهن وة نءذلا نيقتملا فصول مزالب سيل اذهنأ اهدحأ
 ءادحا كلذيدارملا ناكولهن أ ثلاثلا هلك هماق نءماسيق نم هللا ىلا بحأ هفصن لسبللا نعمان

 حاصلا ىتحةليا ماقأم و - و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر اذهب سانلا ىل وأن اكا هع.جليالا ||

 لاسقف هلك للا ىفاللدالا نم نآرقلاب د_سهتبنا هلوسرمأ ااه اصس هللانأ ع-ارلا
 مايد هىهأ اغا لهزااةرو-ىف لدللا مايه هيمأا هن | وس هي أسماملاا هيرست لبالا نمو ظ

 هلك هماسيق رك ذيملو ةثالثلا بتارملا هذههلرك ْذف هيلع ةدايزلاوأ هنم ناصقنلاوأ فصنلا |
 ثعب لبالا نم ماسنيال هن أ نوعظم نب نامعنع هغلبام و هيلا ىلص هنأ سداسلا |[
 لاقبلطأ كل-ةسنكلو هللال و_هراي هللاوال لاق ىّتنس نع تيغرأ ناعايلاةف ءاسفهلا |!
 اقح كيلع كلهال ناف ناثعاي هللا قاف ءاسسنلا مكناو رطفاو موصأو ىلصأو مان'ىف اذ |'
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 هه ٠١
 بيز نع هغلباللو مثولصو رطفاو مصف اح كيلع كسفنل ناو اقحك بلع كفيض'ناو |

 ركسنأ هب تةاعت تزئئاذا نيس راس ناد اا.- تامح ىت>حه_ ظل يالا لصتاسهنأ شع تأب

 ىلا اوءوقي ىتحاهنع ىقلقنو ىفاصضت تناك ىونأب مهيلع ىنثأ هللانأ عباسلاهلحن ىمأو كلذ
 ىلا موقيىّتح هبارطضاو باقلا قلق ه-ببسىذلا ىفالا اذه نع مهازاجاذ هاو ةالصلا

 ملفي الا هذهىفلخد نمىلوأو لوأ مهنبذاا ةباتلا نأ نماثلانيع'الا ةرقب ةالصلا
 ف سنأ نع ةداتق نع ديعس نع دعس ربك ىو رف الص أ ل -ءلاب مم ون مدعاهنم | ومهفي

 ىفنأ عماتلا ءاسشملاو برغملا نيدام نولصبا وذاك لاةنوءحهلام ليلا م ال_لقاوذاك هلوف

 لوفم اليلق لعمتكنال هبلع املا لماءلا ل ومعمل اعدةنو مالاك# اك-يكمهت ريرقتلا اذه

 ل_صفو نو_فوكلا هزاجأ ناوفذ نوري_<ال نويرصبلاو ىف-:ه وهو نو_هسهب
 هري..غ قه رجب ملو ف رظااىف هزاحأت موضع

 ىأ ةيرد_ملا ىلع اما بوصنم اليلقون ودس# ناك رب_خو ةكازامل_.ةو # ل_ صف ©
 ماقولدلا فصن موثنأب اذه لكشتساو الياقانمز ىأفرظلا ىلعاماو اللف اموسه
 فيكفمايقلا تقونم ثك اعو_سهلا تّقو نوكيف هللاىلاءايقلا بحأهسدس مونم هثلث
 لسقأ هعوسم ىم زفماسيقلا اذهماق نمن أب كلذ نع بيجأو هفالخ لضنالا اس هيلع ند
 سهلا عو_اطىلا رجلا نمو ءاسشمأا ىلا برغملا نم ظ_ةيذسم هل اف اهطق هتظقي ندز نم
 عو سهلا نمز نوك-يفت قولا كلذفصن نوهوقيفرجفلا عولط ىلا ءاسثعلا نيدام هيف

 مهعوجش اليلقاوناك ىأليلَشن عفر عضومىفىهو ةيردصءاملقو ظاقيتسالا نمز نم لفأ
 ليلا نم ل-لفىأ فوذحم دياعلاو ىذلا ىنمع ةلوصوم اذا ل_قو نسحلا لوةوهو

 ناكر يد-قتلاو ناك مما نملاسةشا لدي نوعسنام لوقو فاكت هيفون وجا ىذلا تقولا
 مد_ةنيال ردصملالوهعهو نوعجسهب قلعت للا نم نأ هيلعدريو اليلق ل يالا نم مهم ويش
 هرسسذم هيصنب فوذدحم لذ هلردقي نأ هأ هدو ريسفتلا ىلع بومصنم هن دنع برجأو هيلع

 ن«لاقمث اللف اسنج وأ افاصاوناك ىئعملا وكلذب مالكلا تونك رب_خ اليلقوروكذملا اذه |'

 ايش مهعوس* ىفذىلا مالكلا دوهيفذ فان امن ولهحت لوقلا اذه باكحاو نوعس#لامىلللا

 رصلا دنع هللا نو رفغتسي اوثاك لبللاب مهئالص عم مهنأب مهند ربخامهيفام مدقتدقو لبللا نم

 هورفغتساو هيلا اوبانمئاماسيقو ادصم ىهبرل اون ابفةيوتلاو رافغتسالاب مهئالص اومتشف |
 هن اص دللا ءيمأو اةالثرفغتسا هلالص نم يلساذا مو هيلع هللا ىلص ىننلا ناكو الذ بيفع
 عرشو را_ةغ:سالاب تافرع نه مهتضافا | ومتح نا هدابع ماو رافغتمالاب هرع م نأ

 ةبوثلا لا-هالا هبت متخام نسحأمةب والاب هءوضو مك نا"ىضونمأل لو هيلع هللا ىلص
 ني مها عمجف مهبرا مهصال_خاعم ىت املا ىلا مهئاسحا نع هن اصس رب_خا م رافغتسالاو
 اذ_هىف مهصالخا دك أو نوعالا نوعنيون ارب مهنيذلاد_ضناسحالاو صال_خالا
 روكشلا الوهنم ءازملا هلاطعاب دصقيالىذلا مورحلاو لئا_سلل هفرمصم ْنأب نا_سحالا
 باصد الع رش و هاْضَعن هم رح هن وك ىف ىلاعت ب رلاةيكح لمأت ولآسال ىذلا ف نمالامورهخلاو

 1 عرشلابو ردقلا,ن امرأ انيب هيلع عمج رفنيدوجالادوجاو ءاينغالا ئغأ وهو هءاطءاةدملا ْ

 (عرمسش )



 نيئامرح هيلع مح لف هتردش همرحو هيمأب هءاطع عرش |
 ني-:ةومأ تابآ ضرالا ىفو لاق ةيسفالاو ةيقفالا هاب اب هن اصس ,هركذمث ## لصف

 اهمدع دعب اهثودحو اهقلخاهنم ةري_ثك عاوناض رآلا تاب“ نورصب الفأ مكسفنأىف و

 زورب اهثمو اهب ةمئاق دهاوشاهناف دس الا_ماع ع-اصلاىلا راقتفالاو ثودحلا دهاوشو
 ربأ و اهتعس اهنم وهبار وهته نوكينا ةءيبطلا ىضتقم ن وك عئاللا نءاهيف بئناخلا اذه

 ىهف:ريثك اهثوك كلذ ىفاننالو تسطس فيك ضرالا ىلا و ىلاعن لاقي اهعطسن اهنم واهقلخ
 هن؟ اسمو ناورطلا رقمن وكتلاش ا رفاهلعج هنااهنم ونا وءلا هلع رقتس مطس | عل ةةيقللا ىف ا

 لمحت وسوفلاو لواعمللاابرضنومادقالااهبأطوثالواذاهلعجو اداهماهلمجو ارارقاهلمج و
 اناف.؟ اهلمجو اطاسإ اهلعجو اهنم دبملا ديري ةركس“ لولذ ىهف لاقثلا ةييآلا اهرهظ ىلع

 اهعموو اهطسو اهدق اهاسط و اهنطبن قف يطل تاوءالاو اه رهط ىلع ىيزوطت ءاصحإلا ظ

 لبسلا اهيألعج وراهنالا اهيف يقسو اهامرمو اه ءاماهنم جب رخا ناب اهنم دارياملاهئ.هفاهاحدو

 ىرخأ ةبآ كلذوة_فنك اس هللا اهاعج هتمكح ىلع اًشارفو اداهم اهلمجي هنمو جاسقلاو
 هيفأفكت تناك ءاملادجو ىلع تناك ا اهندكلو اهقوف ةقالعالو اهكست اهتحن ةمامد الذا

 ى-ءاور املع عضوا ةءيا الا ةمكحملاو ةلزالا ةيانملا تضنقان ةدنفسلا افكت
 ةبالصلا ةيافىف نكت ملنأ ىف ةمكحلا ىلع الواذاهلعج و مانالا اهياعرقتستلو ديقالثلاهباهتبُ
 املع مونلا ثعبو ع رزلاو سرفلاواهفءانبلاو اهقشو اهرفح منتوف د_دحلاك ةدشلاو

 ةثامدلاو ةواخرلاو نيللا ةياقىف فان ملا ونأىفذمكحلا ىلع ارارق اهثوكب ه-مئواهيف ىثملاو
 ةةامدلاو هب المصلاني؛اهلعج لب ةليقثلا مامس> الاال و ناوءألا اهءلع رقتسال وءاش كسالف

 ن* ضرألا تناكواف دممزااو توفا- لاو ةضفلاو بهذلا ناسئالادنع رهاوللا فرشأو

 اذهبو اهنم ةدوصقملا مفانملا تاطعتواهنم ناويملاو دابعلا حلاص» تتافل رهاوطاهذه

 زعأو ىلماشالت تناك ناو كرباو عفنأو رهاوللا هذه نمفرشأ بارتلا رهاوجنا لهي[

 نافَذ_هافش اهلمجي مل كلذكو سفنأوكربأو اهنم عفلا بازئاافالاو اهئلقل اهئزعو اهؤالغف
 الفدربلا ةيافف ىف ةئوضءلأ لبش ملكالذك ناك امو روالا هيلع رقتسيال فافشلا مس.بللا

 بيساملع قزيحالثل ةقارب ةليقصاماءحب ملكلذك وتادئااديف ىنأتبالوؤا ويلا هيلع رقتسي

 لبقصلا مسجلا ماش ساكمت دنع هو و نطقلا قارتسا نو دهاشباك سلا ذءشا ساكعتا |

 ناويسلا ارقتسم نوك.:نا تصف ءا ريغ ةفيثك املمج ناهناصس هتيكح تضنقاف فافشلا
 هلزربا ىف املانا وبلاك ءاملايف شيعي نا هنكميالىوهلا ناويملا ناي الو تابنلاو مانالاو |
 قلخ تاذكو هنوذو هماهط اهنم أشناو هحلاصا تائيهلا تفوأ ىلع هلعجو مدقن اماهبئاح |

 اهنم هجرخو اهيلا هدامأو ىتاسنالا عونلا اهنم |
 تارواجم مطقاهنأعممنانملاوتافصلاو سانجالا ةفلتماهلمج نأ اهئايآ نمو # لصن

 تبثلال ضرأ اهقصالتو تبان ةيطءذهواهقص الئواهروا#ت ةنزحءذهوةلهسءذهفذقص التم
 ءاضب ضرااهيليوءادوم هذهوةوخراهيلب واهقص اليود باصءذه ولامراهقص التو ةير'هذهو

 هلت الءذهو اذكو اذكت انا ملصت هذوورهج اهيفدج وبال ضرأاهرواج واهلك ىصحءذهو
 252-727777222222222272227ت-جج
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 ه4« *1 ٠٠١
 لابجلاب ةرجمم ,ذهوامءالو ليج اهيف سياذهو اه دضي هذه وةك امةطس ءذهو هريذلملصنلب

 هناسص# هللا رطعف راهن الا قس ىلعالا ملصتاللي رطملااهعفنبال هذهو رطملا ىلعالا ملصنالءذهو
 نمو عوذتلا اذه اهعوننم اهتلأسولذ ضرالاهج و ىل_ اهيلا ءاماقوسبو ةديعبلا ضرالا
 اهيساور اهيلع َقلَأ نم وهناهصخابع اهئم ةعطق لكصصخ نمو ىقيرفالا اذه اه ءازجا قرف

 اهيف ردقو اهيف كرابنهو لاوزلا نع اهكسما نمو ىعرملاو ءاملا امنه جرخأو لبسا|اهيف - و

 انكسماهّيه نمو اهعفانمو اهرها وجواب داعماهيف عضو نموهم ابنوامما ويحامم أ شن أو اهتاوقا
 ةبعصتسم ريغال و لذ اهلعج نمواهن٠ هجر مث اهلا هديعبمث اهنم ىقاملاا أدبي نمو ماناللا رقتسمو
 اهراصماتدناو اهراما ىقشو اهجراخعسوو اهكلاسم لاذو اممك انم ًاطونمو ةعلتمالو
 اهدهمو اهشرفواهطسب نهو تا وذالا عيج اهيف عد واوتاءنلا نع اهعدص نم واه راع حبرخأو

 طةسيف لزاف كرك”نا اهكسع ىذلا نمو اهلَدئيز اهيلعام لهو اهاحدو اهاسطو اهلاذو

 ىاسنالاعونلا اهنم أشنا ىذ-١!نمو روةىهاذاف اسهيلع نع اهفسْكو السمو ءانب نم !هيلعأم
 ىسموهو م-هاراو امحوت ومدآ أمه ًآشنالب تام وذصملا نسوحأ و تاق وللا عدبأ وهىذساا

 هداسيدو هءايساو ةءالاوا اهنم ًاشنأ و ني_هجا مهيلع و 1س و هيلعدللا ىل ص اد و ىسيعو

 ندو تاودملاو نداعلاو قازرالاو هايملانم اهيفعدوتساامل ةظداح اهاعج نمو نياصلا

 ا_هر' ا:فءضل كالذ ىلع تدازول» ةفاسملا هم ردقلا اذه رمثلاو سهلا نيب و اهندب لعج

 واو كلذ ببسبت اسهنلاو ناويملاىلا ةلصاولا ة-هفنلاتاطعتف رمتارونو سهلا: رارحب
 نا ويلا نادنأ تقرت_حاف ف.صلاىف .دهاشن ع ةنوضعلاو :رارخلا تدتشال برقلافتداز

 تانإلا اهيألعج ىذلا نمو ملاعلاماظتناارم ىتاا ةمكلا هذه توفن تناكف ةلجلابو تادنلأو
 ىذلا نمو ءايحالل انو اهرهاظو تاومالل انو !ممطابلعج ىذلا نمو نويعلاو ئادحلاو

 ذأ: سعثلااهيلع علطيو مي رلا اهيلع لس ري مث ءاععلا نم ءاملا اهيلع لزنيف اهتومدعب اهيبحت
 7 ناويسف يهل وزلكنهتننأو ترها وعضولا تضخم ةدالولا تو تناك اذا للا ىف |

 ىف بلا لصحاذاف د_اولاهنم دقعني ىذلا هاملاك رطقلاو مالاكضرالاو بالاك ءامسلال هج ||
 ضرالا نطابىف ة فنا ةنوضملا اهتامأو هيف نيطلاةوادن ترثا ءالاهيلععقوو ضرالا |
 نيقاسنع تقلفناو تئعثاوتدرو ةبلاتعسلاف ةبحلانطابىلا ةرارجاو ةوادنااتاصوف |

 هبال ىف:لىتح داولاكلذوظعمث قرعااوهو احن نم قاسو ةرجتلاوهو اهقوف نم قاس
 : ة.-ىف مك.هلا ب رلا عنص كاذلك ةفاؤه نال 1 همأ دد_ءب دالوالا نم عض ومث هيلا ةبسن

  اهلايفمالاءذهىف هناصسرتلا اهعضو ىتلا ةكربلا نم كلذو ةياغلا ىلا رغصلا ىف غلبت اهلعلةدحاو
 : اه هلسر قدص ىلع و هلاعثاوهلاك تافصو ققلاخادوج و ىلع ةلالدلا ىف اهدحو ىفكت ةيآنم

 * ةعيرالا رصانعلا هذه عاتجا لمأتف روشنلاوثعبلامويل روبقلا ىف نم جارخاب هنع هاو ربخأ ||
 هرث أتوهيف» ريث أئو صعب نءاهضعب لاعفئاو ضعب ىلا اهضعب ةجاحو اهجارتماو اهرواحتو
 هبحاص نع ىنغتسبال وريث ًانلاب رختآلا لقتسبالو لاعفنالا و ر* أتلا نم عابت الا هنكمتال ث حن هب
 دج وم ىلا ةريقناهمدعد عب ةثداح ةرب دمةب و ىم ةعونصم ةفول# اهنا ىلع ةلالد رهظأ تاذىفو

 ه:تئيشم عاد بيض و هنتر دقث اهلك تاقواخلا داق ثداح ريغ ميد نا ريغ راؤه اهنغىئغ ْ
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 > الخلا سل

 هركشو هركذ ىلا هدابع وعدو هتمح و هد لعل دهشتو هت 07 هني وارو هلي هتين ادحو ىعاد ىلتو

 هتند وهناوضر ىلا ةردايملا ىل ء مهن و هممت و هسأب هزم مهرذعتو هتيعهيو هئيدوبعو هنءاطو

 تكرسف حايرلا أشنا اههجاودزو اههجانيما ىلا هتبراادارأل فيكضرالاو ءاملاىلارظناف |
 اهب لصحو ةيوا_ت* ةقيطل ةرارح اهلأثنأ مث ضرألا قى ه:ذذق نا ىلا هتقاسو ءاملا

 ىلوألا هنا اح تناكو حاتفن الا اهبل صح اسهنم ىوفا ىرخأةرارح هلأ شنا مث تابنالا
 ةرارحو جارخالل م.رلاةرارصق هتالصو هنوف تةوىلاترخداف دئاثلا ةرارللا نع فعضن
 ةياف ىف دالوالاو دحاو حاةلاود_او بالاو ةدحاو مالا ناو اذه جاضنالا فيصلا

 | ليكو عرزوبانءانم تانجو تارواحص* عطق ضرالا فو ىلا-هألاقك عواتلاو نبادتلا

 كاذىف نأ لك الاؤ ضءب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءاعوس ناوئص ري_غو ناونص
 اعمق واىتلا هباصس هعئأف و اسهيفىتلا تامآلا نهوض رآلا تايآضعباذهفن وأةعد م وقل تاكل 1

 الالام ال يل امس سلا
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 11. سرا هس هلا طل ل ها هاا طم اناس عسانا هدول لت طسسسا 2 الاي اي ااا ا

 9 3 عرض : 8 8

 | ىذلا هللاهلا ممل نييبامتاي لا نم نرق لكل ها هناصس هللا ىربامدءالل ب نرقنود نر صنخنال :

 دومثو ادامو ىلاعت لاقاك هيلع ةلاد مهراث قبأو يمال نيفلاخلا مهلسرل نييذكملا مالا
 ثول ةعنالفأ ل يللاب و نيصصم مهيلعنورقل مكئاوطولموقىفلاقو مهن؟ ف م مكلأ نيبئدقو
 ١ ىفنالص# نم:راه مهبل انرطمأو الفاس اهيلام انامسق نيقرسثم نموصلا مهدخأ» لا و

 ناكناولاق هلاح نع 0 تبان قل رطب ىأ م ةم ليبسيل اهئاونب وتم تاب "ل كلذ

 ىقيرطبل نيتمالا نيتاه رايد ىا نيبم مامابل 2 مهنه انمقتئاف نيملاظل ةدكيلالا باصصا
 فيك كل نيبتو مهسفنأ | واط نيذلا نك اسدىف ماكس وىلاهألاقونوكلاسلا هءره حضأو
 مهلبق نم انكلهامك مياده أ لاقو م«: ةكاسملا ىريال اوصصأف دام موقنءلاقو مهبانلمف
 لامالو ده ءالوهلةدعال هد_محو حرك لجر ةلالد ىأ» م 5 أسقف نوشع نور-ةلان "4

 مهنا ىف يدا ترق و ةمأنب ند ىف رذح وهتعاط ودب ناعالاو هللاد.ح ون ىلا زوطعلا ةمالاوعدف

 قرفتهرشبلا ةردق نع ةحراملاا تاب وقعلا عاونا ىهرك لد هتاداعموهيذكت ىلع ,هرزتك اوا

 نصصصصلاب ب رخآآو 2 رلاب نيرخآكلهيو ةراث ضرالا مهري-غب ف سو ةراث مهلك ني بذكملا
 دوس 0 هرخآو مهثوذن 7 راسالان .م َنْلْظِل , 5 ةراخاب نيرخآو ممحدملا نيرخآو |

 مهفاعضا فاعضا فاعضا نوكلاهلاو هع نمو ا وضنو تابوقعلا عاونأب نيرخآو
 الاومآو ةعنمو هوقو اددع

 ايداوه نحل قطا ديم نوب * ىدتهاول قدح تايآ نه كلاش

 ايدانملا بحت تغصأن او تسيلف * ةنك أ بولتلاكل:ىلع نكلو
 هسأو نم مهددعو ,هنوشب ةكوش ىوفاواددع مهرثك !مهو قا ىلع اوناك نا اوعئتما لهذ

 تايآلا نمو ل سرلا عابتا نم مهنم فعضأ و هنم مصتعا إي هنب وةع نما وهصتعا الهو هئاطلسو
 لءسرلا تايآ لاز 0 ثتريدحأ ايف هلمر قدصتا# تقولكااهيذ هللا هل دوا ضرالاؤفىت ا

 || دهاشبم نم ىلع ةنطاةماقا ض رآالا ف ىلاعثو هنا هللاايد د مهأ ود ةلدأ و مهتدص مالعاو

 هد_هاشبام نود_هاشب ن رثلك ل-هانأك قع ل-هرارصع تب راقى 8 تاي "الا كلت

 ١١ ةدارالاذه و قحا هنأ مهل نيتي ىتح مهسفنأ وقف آالاىفاننان مهي راس لاق م ريظنل وأن ول والا |

 3 مح
 هه سس و بيس ام ص مو حمم ١ - هيوم مدوسلسمم دع



 > ةلا د
 1 3 و و و

  ريثكلا ىلع امنه ريسالاب هلا ثكأ ورك ذاع مظعا ض رالا انآ ونوةداص هلسرناو وهالاهللاال

 هقلاح ءامد سفن ناسنالا ىلاءا شالا ب رفا ناكل و رص ”الفأ مكسفنأىف ولاقم“ * لصت 3

 هسفنقناسلالا رك.شن أ ذاق هسفن ىف رك ةلاو رمصتتلا ىلا ءأمق رطق نم هرطاقو هروصهو هيرابو

 تءشقلاوسيرلاو كشااتارغ هزم تاصحضاو نيقيلاراوناهل تعطسودب وبرلاتايآ ت ران ها

 هير ىلد ديحوتلا ةلدأو تاماقهيف ريب دتلاراث آدجو هسفن ىف رظناذاهناف لهجلا تالظ هنو

 امااظءعوةدضةمام ول ءام ةرطق نهانوكم هدعذأاهياا ةدشيم هيلع ةلاد هربدمل ةدهاش تاقطان

 تءعجحوث دشثو تطخدق باصءالاوقورعلا لابحمت ددششمم هر وسأمةددعتم الاص واوة بكم

 ليطتسمو قيفدو نينو ريغص و ريك نيبامالصفم نيتسو ةثام تالثىلع لتشم نيتمداح

 - لاصفنالاولاصت اللاق ىنيتسو هن امثالث لاصوألا هذهتدشو نمو مقتسم و ريددسم و

 ياباب وععجلل يابأ ةباوأ# كره هذ د هش لعح و ةدأت كلاو عئانصلاو مذدلاو دملاو طسدلاو صب فلآ

 تالضفلا حدر 1ث نابابو سفنتلاو با رسثلاو ماهطلاو مالكا رطابابو مثال نايابو سلا

 : صاخم ةباداهيف ملي الك ال_:انامم مهلا ىلإب لخاد ل_هجو اهسايتحا ىذؤي ىذلا

 ةكادلا ةرار_هلا بيذتال-: الام رصبلا ىلإ لخاد لجو هيذؤ_:ف غ امدلاىلا
 هن رسنإو هلك ايامه مخيم اولد بارمثلاو ما_هطلا باب لحاد لمحو مصمغلا نم هلا:هأم

 نيب م 'ىضملا جا رسسأ 5 رون نم نيحاصم هل لمحو اهاموأ مم ناكوا هب صه ايلف

 اردو روص هزد- ف روناااذه بكرو هلةعيلط هباضعا نم وصع فرشأ ىو هنم ناكم ىلعأ ىف

 : صضءاقوف امصمب تابوطرثالاثو تاقبط عبسإ ةواشعو اههلنامو ضرالاو ,اوملا هي ريض

 نيعارمصملا ليذ ف بكرو لذءاوالاءا نيعا رمصعاةاغ هل ىلع لعج وةسا رح و ةنامص وهلة باج

 رعشلا ن-ه نيبجاح هلك كلذق وذ فرط لمجو الاجسو ةنيزو نيعلا ةياقو رعشلا نم ابادها
 ةقبط لكلا هناض“# لعجو كانهنم بصنام اهنع نايقثليو لزانلا قرفلا نم نيعلا نابع

 كاذىلد دازوا اصوصخمارادقه تابوطرلا نم دحاو لكل و اص وصمم الغش نيعلا ةقبط نم

 مث ةءدع ردقىف رصابلا روئلاذه لعجو ةبولطملا حاصملاو عفانملا تانخاال هنم صقن وأ

 ىواعلا ملاااولاباوموضلاوريقلاو سمشلاو ضرالاو ءامسلا ةروص ةسدعلاكلتىف رهظأ
 ادوس واض ام اهيف لمج ا هناك هت :مح تضنفا و هراطقادعأتوهفارطا عاستا عم ىبفسلاو

 رخآ الاب امهئم الك ع نز زوانكسم و اهلارقتس»م ضايبلال هدو داوسلا قةرصابااةوقلا لعجو

 ادو- اهلمجو باده الاب ب>حاوملاو مدقن اك بجا وألاو نافحالاب ةنوصم ةقدطلا لمحو

 قرن نم عاوو رصبلا غمج داوسلانافكاردالا مهضف رصابلارونلا قرفتلاضب تناك ولذا

 ةلضء تصقنوا ةلضءع نرشعواعبرا اهبيلقنو قدللا كيرحل هلاصس قلخ و رصابلارونلا
 قتناك اذا روصلااهف عسيطل ا_ةاىتلا ةارملاك يملا تناك املو نيعلا ىمأ لتخال ةدحاو

 قا_بطثالا ىلا عبطااب ادج ةكرصم نافجالا هذه هناه# ل_هج ءافصلاو ةلاقصلا ياخ

 ةبايذلانيعل قل ملال اذهلو تارودكلا عيمج نم ةيفاص ةيقنت آرملا هذه قيتل فلكت ريغ نم
 تارودكلاو رابغلاراث !نماهدب اهئيع فظنت اهار'لازتال انافجا
 هراعع مارك هءلاهنالصويف 4 ً ,ريام بلغلل نوتيدؤ م نسل اصس لمجاكو # لدصفا د

 ( نينآرم )
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 ه4 --17 ١١١
 اس م و م مت تمس تا تس ست متم مجسسمتمسموإأ

 ُث :طفلاو ةدالبلاو لس هلاو ريلاو ضغبلاو با !نمهينعدوهوفامامهيف رهظل باقل نأ ع

 ةثالثلا ةسارفلا عاون اونادحأوهو باقلا لاو>أ ىلءنيعلا لاوحاب لدتسيف ةماقتمالاو غبزلاو

 نمو لورو ةعيلطو باقل هآرم نيملاف باقلا ةسارفو نذالا ةسارفو نيعلا ةسارف ىهو
 اه الص ىلع نهدلا نأ ىلعد ربلا ور ابارث "اناهدعباو ءاضعالا فلطلا نم اهنا اه رمأ بوسع
 اهيلع ىذلا ءاطغلا ببسب كلذ سيلو اهتفاطل ىلع نيعلا رث ان ءم زثك | امهب رث ًانيل اهظلغو
 ةفيطالا ءاضعالا رثأت كلذ رث أتت مل ةصفنم تناك واو ان اف نافجالا نم

 ةبوطراانم اه42دواو هجولا ىناحىف ىلاهثو كرابت امهتش نانذالا كلذ نمو ب لصف
 ةفدصلا هذه ىف هلاصم لعجو ةيمعملا ةوقلا امهعدواو عمسلا كاردا ىلعا يعم نوكيام
 ال- هندح را سكنا دعب الا ءاوهلا لصبالا» اليلق ةفاسملا لوطتل تاحاحوعاو تافاردحتا
 لبتارعثملاو بيدلا نم اهيلالخادلا اهأَسمِي البلف اضباو اهيذؤيف ةدحاوةلدو اهمدصب
 ىف نائيعلا تناكو هجارخا لهسن كانه فقو تافاطعتالا كالت نم ةجوع ىلا لخد اذا

 رونلاةلزعامهو لاجاو ةنيزلاو ةحالملال# نينيعلا نال هيدناح ىف نانذالاو هج ولا طمو

 فاخا_1 امهك اردا نوكل نيران ىف ا_.هلعج ناكو اضياو ناسنالا ىدي نيب ىثع ىذلا
 ةدحاو ةبست ىلع اه«ا تاموعدملا ىف أتف ءاوس هلاعت نعو هئيِع نعو هماماو ناسنالا
 ءاطعغ نينذالال ناك واذا نيكملا ةياقىف اذهو ءا-طغ ا و 3 ناسعلا تةاخو

 ناكف هلت اال ضرع توصلاو ءاطغا ميا رادعبالا لص آلف توصلا كاردا ءاطغاا عنل

 فشك نيب اهأ لوز" ال ضاىعاو ماسجا هن هنيعلا هارئام فال ءاطغلا فشك لبق لوزب

 مظء الو خرتسم محلا سيلايفو رضغ اوضعزذالا هنا“ لعجو نبملا كفو ءاطغاا
 ماظعلا عارفا هو اهتالصب ظذحو اهئ.لب ليقت نبللاو هب المصلا نيد ىه لب باص

 دريام قاتل اهزور ىف خ_ملصملا ذا سلا رثأت موعملاو سعتلاو د ربلاو رحاب رب أ الو

 رايحالاو تاوصألا ن ٠م اسهيلع

 لكش نسحا ىف الدتعم اماق هجولا طسوىف هناصس هبصن فنالا كلذ نمو 4 لصف 9

 اسهمفانمو امن ايفيك و اهعاونأو حئارالا اب كرديىتلا مثلا ةءاح هعدوأو ةعفنبلا هقهوأو
 ئيرضتلاب ىقثني هلاذ اضياو اهعفانموةبودالاو ةيذغالا راضم ىلع ام لدتسيو اهراضمو
 لعجو ادنأ مفلا مهأ ند كلذ ىنغتسيف هب حورتيف بلقلا ىلا هيدؤيف بطرلا درابلا ٠ اوهلا
 نع هادي الف هقيضن ملو ري“ هك ءاوه هلخدنف كلذ نع هعسود د ةحاملا ردش هشوخ

 ليقهثدحو هدر سمكتيو ءاوهلاديأ رصحتتل الايطتسم فوصتلا كلذ لءجو شكلا ءام ءاوهلا

 ةني فنالا هقشنتسي ىذلا ءاوهلاو هنوقو هثدحن همدصل كلذ الولف غامدلا ىلا لصينا 1
 ةناماهإناذ ىقطالات الا نع رك اوهو هئرلاىلالئي ارطشو غامدلا ىلا دعصإ اراعش نيرطش

 ت الضفل ابصم لمج هلاف ءاوهلا قاشنتسال لمج هفيو_# نأ اكو فور_لا عبط ىله
 اهيلع لمح كلذ وغامدلا حارسا ج رف ةيصقلا تالت ىف ه-:م رد_ضت غامد اا

 هل ضعوا اهه دحادسني دقهناف افيو اهيف لعجو نوبعلا |يصقتسلف ةزراب اهلمحي ملوارعس

 تضنقا ام هلع لمعا هنع ابئان ىناثلا فيولا قف قا-ثنثسالا و كاردالا نم هعنمت ّةنآ
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 ه# ١١؟ زد |

 . 'نمالوا لخدي فيك فنالا كانه هقشنتسي ىذلا ءاوهلا لمأتمث نيئيعلا ىف كلذ لثم ةمكملا
 فال أةئرلا ىلا لصب مث كانه هجانم لدتعيف يقل ىلا لصيمث كانه هدر رسسكنيو نيرا

 بألقلأ نسم دام مث هيفئىئلا ةيزدرغلا ٌةرارطا نع حو ريس ىأقلا ىلا ةئراأ ثمر مث لوكيام

 . نع جرخو نطابلا ىف نك“ اذا مث ندبلا فارطا ىصاقأ ىلا غابيو ةكرحتملا قورعلا ىلا
 . امهنم جرف اح راخ نبرختملا ىلا مث موقلملا مث ةئرلا ىلا من دبلا ىلا ىصاقالا كلت نع عافتئالادح ١

 روهالاءذه عودا ميافا ديعلا سافن أس دوحاولا سفنلاو عفان دراب ءاوه هضوعدوءبو

 مث ةدع سفن لكى هللس فن فلا نورعثعو ةعبرأ ةليالاو مولاىف وهو لاعفالاو ىوقلاو
 ام.ةوعنلا مام اهعئانمو ىوقلاو ءارصعأالا نم سفتلا ءارواع كنظاف ميد ليلقلا ىلع فةودق

 . نكسمو مالكلاو سفنلاو بارشلاو ماعطلا بابو بئاعلا لسغ ىغلا اماو # لصن
 باقلاناك انوهنع ىدؤلاهلوسرو باقلا ناجح رو مولعلاةل اود ىذلا ىقطانلا ناسسألا
 | هترار> تادتءاف هلالصو درا!ءاوهلال خد اذاف ةيزيرفلا ةراردعلاند_همو نديأاثالم

 نيك اهلا مكحأ لءسف هحارخاوهعفد ىلا بأقلا حاتحاف ق ريحاو نوف ةداس كلانهقبو

 | عطاسقم نانمالاو نيتفشلاو ناسالاو كنهلاو ة ر_عححلاىف توصلا ثودمل ابيس هجارخا

 وو يتماوو وبجوار بس حبسا تا

 ' بيك رث ديعلا مهلأم ضعب نع اهضعب فورا تري اهنالتخا ببسب ةفلتخمم حجرامو

 : هناص# عضيمل ثيح ةرهابلا ةمكحلا لهأتف هءيمأيام بلقلا نع اهبىدؤيل فو رحلا كلت
 | نوكصم وةعفنم هنم ىنغتسا اذاهيف لعجلب هجارخاو هعفدىلا حباتلا ىنغتسملا سفنلا كلذ
 دراسإلا مثلا لاصصتا وه سفنلا نم ىلصالا دوصقملا ناف حلاصملاو مفاسالا لك ١ نم ىه

 ىلا هلاصس كلذ فرمصن ةدسافلا ةلضفلاعفد ىرحم راح وهف سفنلا جارخااماف بلقلاىلا

 لعج هناصس هنامث مالكلاو فورحلاو تاوصالل ابيس هلمسق ىرخا ةعفنمو هحلصت ةيامر
 | اهنالتخاب تاوصآلا فلتصا ةساللاو ةنودحلاوةعسااو ىقضااقلاكشالا ةفلت# رحاتملا

 نببىذلا فالتخالا اذهنأف ةلدالا رهظأ نهاذهو ناتروص هءاثتنالاك ناتوص هءلاكت الف

 ةعيبطلا ىف سيل نانروصوأ ناثوص هبتشياملقف اهددعتو اهثثك ىلع تاوصالاوروصلا
 بر هللا كرا هفلخ 'ىثلك ندصحأو ”ىثلك ند ىذلا هللا عنص وهااو ه.ضتقنام

 سصبلاو عملا هكر دياع صاخخالا نيب هنئاصس'ريخ نيةلاحللا نسحأو نيملاعلا
 قوذلا ةمف:مو اهمظعأ ىهو مالكلا ةعفنم عفانملا نم ناسألا عدوأو # ل صن

 هجاح وءاوهتهاقتسا ىلع الاد هلمج اكهفا را و باقلا با نم لا دعا ىلع الل لد هلعج و كا ردالاو

 ةرج و ضار.ءاو ةسالملاو ةنوةملتا ن٠ ناسالا ىلع سصبلا وديبات لدتسي بيطلا ىرتف

 لدتس امءاع»الاو ةدعملالاوحا ىلع ىو ليلدودوحازملاو بلقلالاح ىلءهريغو ىققشنلاو
 ةروص و ىنم» هداسفو بأقلا ةدص هءاع ود ف بلقلا ىفام ىلد مالكلا نم هيلع وةيباع عماسلا

 هتكرح ل_عستا بصعأالو هيف رظعال امجلا وضع ناسالا هن اضع لهو م ل صو ١3

 - كرت م هتكرحءاضعالا رموضع ىأ هنافما و ةكرملا ةرثكب ث ركب ال نمءاضعالا ىف دحالا ذهل و
 : لدعأ نم هناف اضيأو ناسالاالا نوكسلا ىلا ولو لكينا ثبليملوكلذل كطعب ملناسالا
  ندبلا ةجنمألدعأنم هجازخ هدانو كللالوس رةلزنع ءاضعالاىف وهو اهفطلأوءاضعالا

 مس ااا جاما اسلام جميح هيجربم برسل تاير مسح سس سس وح ا م ييسو سه وسس سما يصح سيشل ا سدس يدعق  يمح بوتس . يحل مصل



 كلذ كنف ًايهنيرمل ماظع هيف ناكولذ هداوجو مفلا ىصاناىف ةكرحو طمسلو ضبقىلا جاتحيو

 لعأ هللاو ىف اغا وىلعءافلا بيلا هاضتقا مهن وكن مانلا ق وذلا الو ماتلا مالاكلا هنم ًايهتياو

 هتك رح لعجو مثلا ىتاثلا ونانسالا اههرحأ نيقلغ ناسالا ىلع هناض“ لعجو # لصن
 ناسالا رطت# تالذو ءاطغ نذالا ىلع ل_هحن ملوادحاو ءاطغ نيعلا ىلع لءجو هب رادتخا

 ةمآ نا فئاطللا نم تاذو ردصلا ف بلقلا ةلرن-؟ مفلا ىف هنوكو هئاكرحح رطخو هفرمثو
 طس وتم و نيتفبط تاف آرنك الل لعسف معلا ةمآ نمرثك ارظلاةفآوورظنلاذف 1نمرزثك !مالكلا

 يي يلا يي لل لالا ا ل ا ل ا ع 0 7 1 1 ز ] ذة ز ز ز ذة ذآ ا اطعم "005035213 نامت الادماج اصاوسج صد

 ىقتبط الب ةف 1 لفالل ل_ءهجو اقباط
 هسةرافبال امئاد هيلا للي قبرلاو ةيوطر ءاضعالا زثك افلا هتاصس لعجو # لصف

 بذع اوهل,فثالاىف ىذلاك انفعالا و نذالا ىف ىذلاك !يمال ونيعلا ءايالامالا واح هلعج و
 ماعطلا ليحت ىذلاوهلب هطلاس بارسثلاو ماعطلا ناف غلاب ةمكح اهالحاو ندبلا هايم
 بارشالو ماعطب ناو_للاولب ناسسالاذتلا ام ولح هناالولف ءاملاب نيملاجارتماه» جرتميو

 برلا لعج هضط دعبالا هليح نكمل ماعطلا نم ريثك ناك الو صيغتتوهرك ىلءالا هغاسالو
 سؤرلا ةداحاهيليامواياذثلا ىهو عطقلاةل 1 لمسف نسمطلل هإ آو ليمصفنلاو عيطقنال هل 14أ ىللاعت

 ىف أيل ةضيرع سّؤرلا ةسطسم ىءارضالا نماهليامو ذجاونلا لعجو عطقلا اهب ل_مسيل
 لفسالاو ىلعالا بنانا نم اهلعجو كلم ىف ,ظنلاؤاؤلاك ةماظن نسحأ اههظن و نسطلا اهب
 وأ نيت الا ىدحا تاك اعرذارسسبالاو نيالا بئناطلا نم اهاعجو نسطلاو عطقلا اهبىنأتيل

 داو بئاح ىلع لمعلا ناكولاضباو ىرخالاةل الا ىلا لقتتيف ضراماها ضرعوا تاطعت
 هلالخ نم جرو مسللا سفن نم هناك“ اهتننأ فيك لمأتو فعضيو لطعتي نأ كشوأ امئاد
 ىلا اهاسكولذااهاوس ماظعلا راسك اجل هن اهتاهسكي لو ضرالا ىف عرزلا تبني اك ةشان
 اسهنع قلبو اهظفك واهوسكب مل ىلا ةجاتحم ماظعلا تناك املو ةدوصقملا ةعفنملا تلطعتل

 ماظع تناكالوةوسكلاهذهبالا ناورهاةملصم لهكت ملاهتوطر اهيلع ظفحيودربلاوةرارحا
 يه تاعج واهنع ةلصف:هاهث وسك تاع هج و نم هع ةينعتسم هحو نك كالذ ىلاةحات#ناسنالا

 نه لفطلاعمأش نت م نعطلاو رسمكلاو مطقلاةل آتناك امو كالذي ةعفنملا مال ذي راعل اةيستاكملا
 اهيطعاو عاض رااباهنع هنانغتسا تقواهنع لطعفاهيلا هتجاح مدعل هءاظعر اسك ةأشنلوا
 ة.اع ترضال دلوب نيح نمههمثأشن وأ هنأىه رى رخأ ةمخ> هيفواهلا هتحاستفو

 قافنالا اهىمأ بيحع نمو هعاض ر نو عنك مالا تناكف اهضع نعمز رح هل قعال ذاىدنلا

 لاسالا ىلا هلسن مث .هزسطتق باصلا و سباءلا “يذلا اهلا بسب هنافةدعملا نيب واهني ىتلاةالاوملاو

 ردقملااهم ولعم هنم اهيلالسري مثهضيطت و ووضنتف ةرمملا ىلا هلص ويف ىتاخا ىلا هس مث هزعبف
 ناسئسالا تاكا ذاو هضطو هجاضنانعةدعملا تزسع هنسطو 'ىث عطق نع ترجع اذاناهل
 هئيع تعقواذاف اهريملام ه_-هدْكو ناسنالا بهتتىهو تفعض تنعضاذاو ةدعملا تاك
 هذه ريغ حلاصمو مئانماهيوةديزوحورو نيكسوراشنمو حال ىهودالا هتف رافايمأع

 تاع اذاةرارخلاو ابطرالح ناك ال ندبلان اذ هببسوهتينم و رعشلا لاح له أتم ## لصف
 دباننيو هسطس ىلا ندبلا قع نم دعاصتت ةر_خكالا كلتو ارا ريثثنأ ديالف ةبوطرلا ىف

 #« نام و كلن
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 نوك-:نأ اما ةرحالا كالتو داما رهاظىف ذئانمواماسم ثدحم نأد.الف كانه نم لاصفنالا

 0 ةسباب 0 نوكتنأ اماو ايشث دن الوماسملا نم لصف ا ةطر

 9 داالا رت ي 6 ةشاذا راطلا نال رعشأا 4 مدلول كاذ ذاف 18 نوكروأ فشقلاو

 عذر اذاكمسلا هللثم هتهوعنو هتوط رة ببسب لوالا هلاصتا ىلا لالا ىف دلجلادام

 ءاسءشالا دهاشنكالذكو لوالاهلا_صناىلا ءامادام ءاملا ىلا داماذاذ ءاملاهل يفةشنا املا نم هاو

 عض وما ىلا ة-:وطرلا تدام نايلغلا عض وم نم رادلا ج رضق ىلغأ اذا 2. ءاشنلاك ةءطرلا

 د_!+انال رعشاا د_!ونيمل سبيل اذيام ىف د_اجلا ناكناف هندسف راضلاك4ذهنم جرخ ىذلا

 عم-هتجيالو راكلا ءازجأ قرفيف دلجلا سبيل ةحوتفم بقنلا كلت تشن بقثثا اذا سبايلا

 تالت باسل مأس اا هذ معني هنأذ ةفاثكلاو ةموعنتلا ناد طس وتم ىل الانف صول ىلا همم

 قد 1 وى حان :هن الا ةدد دش ماسملا قمل نكلو رالا حب ور دعب لسا دوءدالو ةرحب لا

غ ند جراح ىلا الوأف الوأ كهف لد رخآر اخ ل6 لاز 020 كد .ةداا تال: ىف قاخدلا راضلا كاذ
 ري

 ْ جي راخ ىلا علطي هضعبو تادنلالصا هتلرن٠ دالاو ازوك رم هضءب ىيبيف هلصا عطقنينا

 ا كدلسو سميأيلا قاحدلا رادلاوه رعشلا هيداف رعشلاوه كيذكو تان ١: | قاسم ةلرعم هلام

 ا اه.ف بكرا ىيلاماسملاى ِه هىمعأ مي اهبىت _ثااَدز <الاو راضا أك الد ةقرححلا 5 4 9 ءطلا ةرا راعاوه

 1 ا ممدورحا ناش لوحو اهلج الى "|| ةءاغلاو ىلا هئ هللا ذاب أرعش راصف هلا:ه لو 1 را

 اماو ةنيزال اماوهو صاخرخ الاو هظد اغلا ةداح هله )!لوضفلا نم ل آآه هك وهو مام

 | اهدحاأ ماسقا 42 0 7 د ل دتءملا سا: لاو ةرا راحا عم دل وتيأ_ها رمشلا ناب اذاو ةاقوا# | 5

 امم نسم مما ل1

 ثلا هلا مل اشملاك را رملا ىلع بلاغ سال وهو هسكعىلاثلا ناد بصأاك سدياأ ىلع ةيلاغ ةرارص ظ

 ناآذ بابش ااامأو رهشلال هب ماسقالا هذهىفؤ ءاسنلا نادأك فيعص سابو ةفيعص ةرارعش |

 أهم حلامصم و عئات 2/4 سأرلا رهشئو م6: ر هلا ر «شأادأ وت ى وقف لدتعم مولي و مهناديا ةرارح |

 سأرلا رهس هب راص ىمد- | بيسأا نساحاو ُه كد زا أ« 4و ضرملاو دربلاو راحان ىلا هتباقو |

 20 بسم : جما 1

 و م و موا اعمال تحسم هاجس اس جاسم هي يجو

 هه 2018119277 طبي يي

 ىلا غامدلا ن ءمو عام دااىلا ندياا عبمج نم دعصيْنا هنأد رادأا نا نديلا رعشنم رثك ا

 رعشلا ةدام وهو ادب' سارلا ىلا دعاصتي راضلا نال ماودلا ىلع ايماث رعشلا اذه ناكو قوف

 هناطغو هتراقوا ريث:وداولا كالت نهندب# صل هيف ناكو راضلا وغنرعشلا امهنيبف

 رد_هكي اهف نيمااذاقو لاجخبأو ةنيزلاو نسملا عم هيفف نيبجاسلا رعشاماو # لصف هب |
 هلع دازولو ةياقولاو لاب أةمفنم تاازا هنعصقن ولف رادقملا اذه لعجو سارلا نم

 ناكا1و بدهلا رعش ةمئنم انرك ذ دقو هكردتام نيبو اهني لاحو اهب رمضاو نيعلاىطغل

 رادقمىفدحاو لاح ىلع ا.ةابن وكي ناو ايصقنم اا بدهلارهش نوكينا حصالاو عفتالا

 الثا نفللا لوط ىف دنع فورضضغلاب هدبش بلص مرج ىف رعشلا اذه تينم ل_هج دحاو

 دادزيو لوطي فيك ةايلا ةوخرلا ضرالاىف تبي ىذلات الا دهاشنإاذهو وغو لوطي

 ءاضعالا ىف تبانلارمشلا تللذكف اريسبا ومالا رغبال ةبلصلاة يرصصلا ضرالاف تبنيىذلاو

 ةناملاو سارلا رعشك وغلا عب رس هنافةبطرلا ةئيللا
 ىلا ا تت 222222222222229 اا ايا يت

 (لصن )
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 ىل-ه ىريال اذهلو ةيهلاو راقولاو ةنيزلا امنه عفاسنم هيفف ةيحللا رعشامأو # ل_صف

 لاج رلانيب 'ري_هلا ا_مهو ىمعللا ىوذ ىل_ه ىريام راقولاو هلا نم ءاسنلا ونا_ٍدصلا
 ةئيزلاىلا نتجاهل لاحرلا نه ه.ىلوأ ءاسنلاناك) ةنبز ةسللا رعش ناكول ليقناف ءاسنلاو

 لق درم درج مهلا تيئدقو هءىلوأ ذا لأن اكاو هنملاجرلا ولك لصح رييقلا ناكو
 ىلا نع نهولخ ىلوالاو نسحالا ناك ليبقتلاو عاتمالا ل_ك نكمل ءاسنلا نأ باوملا

 لمكبل ادم ةنجلا لها ناك رعأدللاو ىئمملا اذهلو مت أناكرعشلا نع الخاذا عانمتسالا لم نان
 رتسي رعشلاناف ءوجولا ناحل فشك اهناق اضيأو نم مهعانق“ا لمكي اك مه مهثاسن عانق
 هقاش ىف هتمكح لعادللاو ةأرملا ةرعشب سينا ةرسثبلا نم هام

 ليزأ اذا اذهلو ةلضفلا نع ندبلا دقت هتعفنف فئالاو طبالاو ةئاعلا رعش امأو # لصف
 تءاج اذهلو اغو السكوالّقثد جو رفواذاو اطاثنو ةفخ ندبلا دجو عضوملا اذه نم

 ىذأتو رعشلا ةبال_صل اهفتنم ىلوأ ةناملاقاح ناكو طبالا فو ةئاعلا قلحت ةعيرشلا

 يقاحلاب هلتثو هتدشو كائه رعشلا فعضل ه ةلح ن٠ ىلوأ طبالا فال ناكو هفتثب ا محاص
 اذدواذ_هف عفئالاب ةعيرسشلا ت ءاسف

 رمشا!ندنيصجمالاو ةهبجلاو نيفكلاالخأ هنوكىف ىلاهتبرا زمكحلءأتو © لصن
 ضرقلل اةلخو كلذ لخال اه«ف رعشلال صح ولف تاسواملا ىلع نيكاح اةلخ نبف.كلاناف
 ذخالاةل ؟امهناف اضياو هب رعشلا قاصنلا نه هتدوج ىلع وعا ضو,ةملاىلع ىلا قاصلاو

 رعشلا تدنولف ناصجالاامأو ةمفنملاوذه ماب ل اهب رعثلادوجوو لكالاو ءاطعلاو
 اهيلعاع هرعش ق!ءتبو ضرالا ىلءام هرعش ينامبام | ريثك ى ثملاىف هقاماو ىئئاما ضال اههبف
 نيصلالا امأو اهيف ةرمالاذوفن نم عئامنيذكلاى ةيشغالاو رانوالاماك أنامماذه اضأ

 ضرالا ءطو زك ىف اضيأو رك ارعشلان اك دعاصتام لكو ولعىلا دءاصتت ةر_ الانف
 تان ال اريثك أطونىتلا ض رالانا امائيش تبذيال ساما امهسط# لم وامل صب نيصوخالاب
 حجاتحناك و نيملا ىل_-ءىلدتو هجولازظاو اهنسام ريسأ اه.اءرمشلا تدن ولف ةه.طااماو اًديَش

 ةهدجلا مظع تدك ىذلاناكلذل ىدؤملا ببسلاو كاردالا لاك نم نيئبعلا عنمو اماد هةلح ىلا

 ناف قوذىلا ادعامصلب ةمااىلا هرصم كرمت الراضلاو بطر درابوهو غامدلامدةهوه

 ةدثللبق روعشلا راسن ود رغصلا عم هعم هنافجاو هيبجاح و هسأر ىلع ىصلارعش ثدنمللوق

 رهشناف هدانطب ىف نينج وهو همد هنا“ هللاهدجوا د ةالثلا روءشاا ءذهىلا ةجاطا

 هسا هل تبذل له ليقناف نبعال هبات ونافجالا وبادهالاو تافكآلا نه هلى اولا ءاطغلاكسأرلا

 لثهىف فض رعباذهاوىهامىوقأن وكتو هند ىفةرا را عمتج غولبلاد:ء هنالليقهغولب دعبالا
 ببسي ةرحمالا ترث ةرارحطلا تريك اذاو مال_:ءالا ةثكو لءدلاو تا ٌربااروطلا اذه

 ذرسللا تايث ىلا نيك اسما ركحأ اهفر صن سأرلا رعشىف هيلا جاتلاردقلا ىلع تدازو لاصتلا
 اههننب ةاصتم ىراهلاو قورعلاذا طايئرا ةيعللا نيبو ىنملاةرعوأني_؛ناف اضياو ةئاعلاو
 رعش لف كانه ةرارألاو ةبوطرلا تاقاذاو ةرعللا رمشلطعت تسدبو ىنملا ةيعوأ تاطعئاذاف
 هجانم درب لق مي“ وكلاىف ةلءلااف لق ناف ىلح هل توذيال نايصحلاا اذ هاو ةررعلا



 علصلا مضوه ىف ةرخالا ساشحا مدعل يق ملصلا ىفببسلا اه لبق ناف هترارح ناصقنو

 بدسب سأرلانم مدقملا ءزملا نالليق هرخؤمو هءلاوج نود سأ رلامدقمىق ناك لبق نآف

 قيالف رعثلاامم نو ؟كيىتلا تالضفلا للصف الاحتو اءلرثكأ نوكي غامدلا ةبو-طر

 ىلامالا ىف اهنءرثك أ لفسالاىف ةبوطرلا نا لق غادصألا ف ثد ملإف ليف ناف كائهةدام رع

 لاجرلا ىف ماصالا اكو اردانالا ةأرمل علصت ملف لية نقَدْصْنْصملاَوَةيلاعلاضرالا هدهاشو

 ءاسنلاو ةرارحلا ةوقل كلذو هفا حا ةلرن_ دلما ىف رس نم ثدي لصالا نال ل .مْدك

 دولج فن ال١ لاجرلادولجنم بطرأ نهدولجاذهلو نويلع بلغأةدو ربلاو ةبوطرلا
 نءق كالذف علصتأ ره ضرممنا و نايدصل ضرع اذهلو علصلا نول ضرمبالت نامؤر

 تاراضلا:دش لق رعشلا داو ةدشىف بيسلااف ليق ناف ايتع ربكلا نم اهغولبو اهسبب

 لبق ةبو_عصلا ببسام ليقلاف عرزلا ةرضخك ةدامذعصو اهلادتعاو ندبلا نم ةجراخلا

 ةرجلاو ةرقشلا بيءام ليف ناف هديو_نو رعشلا غبص نع ةرارلا فعضتن جازملا درب

 لبق نفذ ة_ههو ةكرح ثك أوةرارحدشأ رقشلادجن اذهلو رعشلا غبصتف ةرارحلا ةدايز لبق
 ةعبطلا نع حراخىت ادلاو بيشلا وهو عيبط اههددا نامون ضاءبلال 3 ضابلا بدسا4

 فافللا دنع تابنال ض رعب اك تابوطرلا لاحت ببسب ةففجلا ضارمالا رخاوأ ىف دجوياموهو
 مبا نواىلا ةلاصسالا هببس ةفاط تااقف كلذىف فلتخا ليق صيبطلا ببساف ليقف

 رهشلاىلا رتاصلا ءاذغلانا هبيسةفناط تلاقو خو.شلا نادأىف ةرارألا فعض ببسب

 تملطص|و ماسلا ىلا هذوعت ةدمةكرحلا ئطب نوكيو ةرارملا ناصقن بيسب ادرا ريصل

 صتخا لف ليفة ةرارملا ناصقن امبسو ةدحاوئيمالاىفةلعلا اولاقو نيلوقلانيب ةفئاط

 تاناودملا دولجو نيلوخر هدلجو ناسثالا ملل بق ناويملا رئاس نيب نم ناسنالاب بيشلا
 ناسنالا رعشل ضرءبام هلضرعبمل اسهيف رعشلا ةدام تاظلغالف باصأو ىوقأ اهموملو
 لمعتسا ناسثالاناف اضبأو ناسنالا فال اهندالو نيح نم اهعءاهطاهرعش نوكي اذهلو

 ةريثك تالضف هيف عمت هتجاح نمرثك أ لوانتيو براشملا اذكو ةدوثتملا ةيكرملا معاطملا

 تالضنلا كلن قارحا ىلع ىو اهئاف ٌةيوق ةرارحطلا ثءاداف نديلارهاظىلا ةعيبطلا اهعندتف
 قار>!ن_ع ثزميو ةرارلا تفعض ةخوضتشلا خغاباذاف دوسالا رعشلا اهتارحانم دلونبف

 لواتو ةبكرملا ةيذغالا لواننالذتانا ويلا رتاسامأو افيعض العاهف لمعتف تالضنلا كلن

 ةخو_ضطشلانمزيف ناف اضيأو ناسذالا رعش بيشب ماهرعش بيشبالف دجاملا ردق ىلع اهم

 ببسناك ف ليقنأف اهيلد بلاق سيبلةت ائاوبحلاو دلوثيف ةبوطررثك أوةرارحلقأن وكي
 ةبوطرلاوغامدلا مدقه نمعضوم لاا ذه برقل لة هريغ ىلءامدقم مك الاىف غادصالا بييشن

 دربلارث كيف ةريثكلا ةل_فلا هيف عمت لصفملاو لصفم عضوملانال :ريثك غامدلا مدقم ىف

 نوحانم دربأف ءاسنلاو نايصمللا روعشيف بيشلا عرمسأ ليقنآه بيشلا مرمميلا كانه

 مهن اديأ ىلع ىئلارفاوتلف ناسيصحلااامأو نهيف : ريثكلا تال_ضفلا ماقجالو لصالا ىف
 ضدبال طبالا رمش لاك مف لبق ناذ م_اصلا هل ثدحال اذهلو الب اظباذ مههد ري_دصل

 للصتتا#هثال ةيمتلب ةري_5؟ هماسنمو بلقلا نم هبرق بدسب عضوملا اذه ةرارح ةوقالف

 ( قرعلاب )
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 ْ مالا للحت عاجلا ةكص رحزال لق ةناعلا رش ضاسيب ًأطبأ م لبق ناذ متادلا قرعلاب
 ]1 ناسنالا فال ةئدلك اهروعش لدبأل تانا ويلا تناك لف ليقناف هماسمىف ىذلا

 | ةدو_همللا ببساف ليفناف ىدآلا رعش فال ءاقبلاو ماودلا نه اهروعش فعضا لق
 !يرط رعب هنافة:رارخلا ةدش نمىذلافماسملا ءاوتلا نم واةرارحلاةدش نهةدوعط+لااماليقةطوبسلاو

 راضلا نالف ماسملاءاولال ىذلا امأو راسالا ىلعدض دنع رعثملا ضرعب امةدوعءملا هنم
 أ ببسلا اف ليقناف ةدوعللا ثدف ذئانملاف ىوتليف ةماقتسالا ىلع ذفني ناردقيال هفعضي

 نكلولوطنالاهنأ اههدحأناباوج هنع ليق ةدمقيباذا هتوهدعب هرافظاو تيملارعش لوطىف
 || ةيراذلاتالضفلا نم لوطلا كالذزأب وصاوهو ىناثلا تدازاهئأ نظب اهلودحام صقنبال

 مومحلا ةصاخو ضيرملا ناك إ1لق ناقرفظااو رعشلااهممدنيف تملا ند ةلهو للدتىتلا
 |١ اهيف رافظالاو روعشلا نوكتف تالضفلا ٌرثكت ضرملا فنا لبق هرعش ديزيو هن صقني
 هلاهمطه و ءاذغلا ىلا ةعيبطلا باتت الف تالضنلا لقتف ةدكلا ىفاماو مهلا ب وذيف ءاذغاالةثيو

 فئثا_1ئارعش باصتلاىف ةل_هلااغ ليق ناف ”ىطاسف رعشلا :دام تذفن تالاضفلا تلئاذاو
 رعشلا ىلع ماسسملا عمت و ضيقتي دلجلا نأ هيف ةلمااليق ذفنقلا رعشك قبي ىتح نورقلاو
 ناك مف ليقناف نا_بسلااو ةرسلاو ندبلا رعش بصتتا إف ليقزاف بصتايف هيلع قياضتتو
 هيفرعشلا نال لبق ناةجالاو سأرلا رمش نم صقئيودسللاو ةيسللا رعشىف ديزت عاجلا ةرئك

 ةيىلصالا :رارإلا ةوقنهم نوكي لوالاوندبءاا رمش راسو ةيعللاك ةقلكنال وا نم اعيبطن وكيأم

 ةيضرعلا ترقوةيلصالا روءشلا هببسب تصقن مرج ]لذ ةيحرافخلا ةرارحلا ةوقنم ىف ادلاو

 سكعلاب تاناورللا قابو رخؤملا ىف هنمثكا مدقملا ءزجاىف ناسنالا ىف رعشلا ناك فلين أف

 ناسنالا ىفاذه وزنك اداملا للحم نوكيو ةيوق ةرارطلا نوكت ثيح نوكيائارعشلان اللف

 رثك | اهزوهش فلحلا ىفن عب رالاتاوذاماوةفئاك:ةرهظلا ةداجاماو نطبلاو ردصلاة .حانىف

 رثك !ءاقوىلا جاتصق دربلاو رحلا قاتىتلاىهعضاوملا كقتنأو ف للا ىلاىقرياهيف راضلا نال
 ةهجبلطيو دعاصتي راضلا نال ليفرثك اهنابنو ءاضعالا ىتحا رعشلاب سأرلا ناك فلي ناأف
 هنأشاذهو تالضنلاو تاععلانم رعشلار ما نذل صفلااذه لطتسنالو سأرلاوهو قوذلا
 روعشلا ىف ىلاعت برلا ةمكمح نم ريثك نءةل لق هذه تناك اذاف ةءاصالا ءازجالا مه ريغب نظاف
 | رصخضلالو اهريغو ردصااو ديكااو بلقلاو سأرلا ىف هتمك< فيكف اهعذ انمو اهعضاومو
 بح و هيمأو هةلخ ىف كح ىلاعت براق مالا ىفام ريظن مكمل وهقنلا نم هيف ىقلحلاا ناف تللذ نم

 ل ناأك اذاذ هريب دثو هفطأو ملعو رتيكح لا ىل_-ه لدتسو كلذ دنع هنء هةغ نس

 اه ريغب نظلااذىدس تالضقلا هذه عضب

 هل آم هلمصل هتياهنىلا هئدبمىف ناسنالا لاح ىف ارصتخمم الصف رك دن نحنو # لصن 9

 هلالج لج ىلاعت برلا لاك ىضنقا ان ورصبالفأ مكسفنأ ىفو هبرابو هفلاخ لوق اهيف رظني
 ةنياشلاداوملانم هقلش عيونن ةغلابلا هتمكحو ةذنا_:لا هنثيشمو طيمحلا هلعو ةماثلا هنردقو
 | تاثيهلاو ثافصلاو روصلاو داوملا ف مهنيب ميظعلا نبا_ءلاوةفلت فأر وصلا نم مهأشنأ و
 ظ اهيلع لأ م با ىلا نم ةمطبق ض رآلا نمذخانأ رزركح تّضتقا ى وقلا و عئابطلا و لاكشالا و

 5-5 ءاع وك دو ست

 ام صولا ا اال يصل كوس ووسع وسم يل يب اي امور ل ل ا ول حل ير و ريل و و م و. ب و ميويسمج عقلا

 ك0

 لاري دعا ريجسهي سلا خخ 9

 ]| ماس جل ةيميخ اوما وح دل م اتم الا تصل يسال ولا اح 2
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 12 ول وو ري وو صو

 أ راقلاك الاصلص تراص ىتح اهففسف حيرلا اهبلع لسرا مث نونسما أجلا لثم تراصفنلملا |
 اههرهظاو اهربوصنىف عدي أه اهر وصو تايوطرلاو لاصوألاو ذفاملاو ءاضعألا اهل ردقمأ

 |١ دارإلل اهنم ءزد لك أه واها زدأ لاصتا عمه ليصفت نسحأ اهاصنو لاكش الا نسحا ىف

 اهليكشتو اهرووصتىف عدباو اهلصوتىف اهلصفف هوجولا غلبا ىلع هل قلخامل هردقو هنم
 لمكت الف تةلخام ىمال لوقيو اهب فيطب سيلباو اهنه داربام فرعثالو اهارث ةكئالملاو
 قطن هلأك الكم اروصم ادسج راصو اهلاصواو اهئاضعإ ريدقتو اهليكشتو اهريوصت
 اماظع وامد وا نيطلا كلذ 'باقناوة طن ه. 2 هحوروبلا لمراوةا.حالوهيفحورالهناالا

 || نيلاعلا بردا لاقنأهب أدب*“ىث لوأن امالكو ةكرحو اسمو امشو ارمصب و اهمسواقورعو

 ' هّئأوارظنم هنسحأو * ثلوحأ 9 وئماف مدآ ايهللاكجربهروصم ومؤرابو هقلاخ هللاغذ
 دوصحلاب اورداسإف مدآل اودص#ا هنكنث الم عج ىلاعت برا لاقذ ةروص هعدأو اقلغ

 ظ امعدبا مرش بازرنلا ىف ةضقلا هذه قال مهل لاق مث مثد وبعملا دحاولا يمال ةءاط وا_يطعل

 ند هلعصاو هرهاظ ةئدز نم م نسحأ هنطاب نني رثلف نورمصب امن نسحأ ن ءطاب لاج- و نورت

 ظ هل و نطاسبلا ةفبز مبلعتلا ناكف ةكئالملا هنسحتالا# ”ىث لكمامسأ هلعن انئيآ مظعأ
 || كرام هتهاص كاذ لك ىنعهو ءروص هلحأو مث لكأ ىف رهاظلا ةئيز ريوصتلا ا

 اسهبلا نكسيل لادكبأو ىسملاىف هلثم ى-ه ةروص هنم ىنتشا مث بارت نم ةضبق ىف ىلاعو
 هاوس ءاسنلاو لاحرلا نه هددع ىدحم ال نم امهليه نم جردلو هسفن رش و

 || ةرارح اه«يف عضو ءرثكيو ضرالا ىف امهلست ردي نأ هناصس هللا دارأ ال مث # لصن 9

 ردق لق ممأ ىلع امكجاف هيحاصب هعا_ّعجا [مهنم الك مهلأ باطلاو قولا راثو ةوهثلا

 أ هدسج عدوأ هنم ناسثالا اذه ةضل برخص نأ ىلاعت ب 0 ءاثالكانهام بع نآلا مها
 تابوطرلا ثالحت دسلا ةرارد تجاه اذان ةبلاف ةومش تراصف اماده هءلعطلسو ةرارح

 | افقىلا نينذالا فلخ قورمىف غامدلا فلخ نم ةلزان تأدتاو دسملا ءا زجأ عسبجم نم

 ىتحايمدةعو ةوهشناا ران اهنضط نأدعب ىنملا ةيعوأ ىف مقجت مثنينيلكلا ىلا جرخت مث رهظلا
 تضنقا مث اهيف ذفن' قرطو ىرامج اهل ردقو تضيا ىت> امثرصقو ظاغو ماوق اهلراص
 لخاد نمو جراخ نم اهل ةغرفتسملا باسبسالا ىوفأ اهجورُح ردق نا هنا صس هنيكح
 ةوهشلا ةسلسب رخآلا ىلا امه دحأ قاسواهءلاهقوُشو رظانلا نيعىفامتس> ةروصاها ضيق
 لعج و الومفم ناك !سمأ هللا ىضقبا هيدطالتخاو هيحاصب هجايما ىلاامهنع لك ىفتبهلأو
 ىقانيل هرحاص ىلع هنم الك لشن ردقلاو اضيأ لاقو رذبلا لحم اذهو ثرحلا ل اذه
 ةلضفلاوةبوطرلا كالت ىف ةرارللا لهعتل تاكرحلا كلت اههنيي ردقو ردقدف ىمأ ىلع نآ املا
 ىادلا نكيو لصالا ةّهل يقفاونل رفظلاو رسثبلاو رعشلا تت نم اهجار ساو اهلع

 || ىتمامةوقلا نم مالتحالا مىف دجال اذهلو لسنلا عطقنباله ة 5” ةياغىف لسانتلا ىلا |[
 | روصأ عون نم 4 ىلا ةع.بطلااهيف دفنتت ةبوطرلا سيذن ةرارح ةلضف نموهافاو ماهل

 ةحلاسصلا ايؤرلا لاق هنا لسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع محا ىف يناطبشلا ةطماوب لابخ
 | نمججرخت ىئثملا نالاق نمل وقل مكنم رايتخا ا لبق اف ناطبشلا نم ل-خلاو هللا نم |
 هل: 77تتتتت777777777تتتستسستتتتتتتتتتتتتتتستسستتستسستتتتتتتتت

 ( عيج)
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 | هلا اوعزو نورخآ مهفلاخ دقذ سانلا نهريثك هلاق دق ناك ناو اذهوندبلا هازجا م

 ش ناسنالا دي نو: نا نواص اذهاو تال_كذلالدعءأ ند ىهو ماعطلا ند داود ةلصن

 / هوجو هيلع لديوباو_هصلا وه لوالا لوقلا لق هسفن ىف ءازجالا هباثنم مسجوهو
 أ ئيدلاولا ءاضعال دواوملا ءاضعا ةلكاشم اهمنمو ندبلا ءازدجا عيمجي ةذللا مو اهنم
 ةهباشملا تناكا كلذ الولو ىئرلا ل_هرا لك ندبلا نا ىلع لدن ةءلكلا ةهباشملا اهئمو

 هناك ات رهظبلصو دقعتا الف هبيصنو هطسقلسراوضع لكنا لدف دحاو لحم بسحب

 دحاو مسج ىنبملا نأ نم ةبئاثلا ةلاقملا باعصا هعزاكن اكول ىمالا نا اهنمو هلهتهباشمو
 ةدحاولا ةوقلا نال ةفلت لا لاكشالاب ةلكشتملا ةفلتخحلا ءاضعالا هنمدلو تل هسفنىف هءاشنو

 ءازجالا ةيباشتم تسيل اهسفن ىف ةداملا نا ىلظلدف ادح اوالعف الا ةدحاولا :دالاىف لمفنال

 هتروصو قورعلا ىف مدلا ميذن دنع نوكي امنا كلذورخ"آلا مضولا لضفىئئملا نا اهئمو
 فضلا نم هعارفتسا بيقع كلذك و ءاضعالا رهوج نم ريصي نال امان ادا دعتسا ادعتسو ظ

 ءاضوالا رهو>ق فمهصلا ثرود كالذلو مدلا ند كلاثما غارفتما ند لص ام كا ظ

 وضع نم ءزج ريصن نال دادعتسالا بيرق امهنم لكما زدا نم بك نع هناىلعلدف ةءاصالا

 ميةراضملاو راضلاك ندبا!نم ليسباموهو لسلا نم ةلاعف ةلالسلاو ةلالسهللا هاع# كلذلو

 ىلا نعثيدح ىذمَرلا مهاج فاك ضرالا عبجج نما_هلتسا هلال نيط نم هل اس هلصأ ىعم

 رخ الالوقلا باهصأ لاق ضرال' مج نماهضبق ةْضبق نم مدا ىقاخ هللا نا مل-وديلع هللا لص
 اذاناكسل ءاضعالا عيب نهلتسيىئملانأو معزا مالا ناكول مه ريغوءابطالا روهدج مهو
 الاداوباللجرلا ناكل واهم امهلكشت دواوملا لك شت مرا ىف ىثنالا نمو رك ذلا ئم لصح
 نافاضياوهلثم نوكينابج ودقعذا اذاف هءازجأ عيج- نم كدنع لتسادقىنلا نالامتادارك ذ
 فالخا ببسب كلذن الاقي نا نكءالو ىثنأوارك ذدحا ولا نطبلا ىف لجرلا ءطو نم عضنةَأرملا

 ةدالا كال: ناليس بيسب قافدنالا لاح تاصح اءااهنال ةذالا موع منالواولاق ىئنلا ءازدأ

 لامدنالابدهعلا بيرقلا معللابةوربش ةوخر اهئ ىتلا ةيمحللا ىراجلا كالتىلع ةيراح ةراملا

 تاصخا ةداملا تالت نك أس بوسي تاصح اًئاةذللا تناكو هن وهلا لدتءمىهو هءاع لاساذا

 رفظلا عقيد ةهباشملا: دولوملاو دااولا نيروكذملا هباشنلاب مكجاصح |امواولاق قافدنالا لبق

 كاب تدثاك هدادجأ نماديعب ادجهبثيدق دول ولاناضيأو ”ىثامهنم جرح سباورعشلاو

 نهال لهلاق دوسأ امالغتدلو ىنأرمأ نا لاقفهلأس الج رنا سو هيلع هّللاىلص ىنلا نع

 7 وكي نا ى مع لاق كذ هل ىنأم لاق منلاقق ر وأن م اه. لهلاقدوسلاق اهنا ولأ اخلاق مثلاق لبا

 الف ءازحاوضع لك نم ىئلاق ناك واواولاق قعهعز' نوكينا ىسع اذهولاق قمع هعزن

 ناف كلذك نوك:الوأب جاولا اهعضوىئنملا ىف ةعوضوم نوكتنا اما ءازجالا ثا ولك
 ة-ماشملا ةلاصسأ كلذك نكيمو اريغصاناويح ىنملاناك بجاولا اهعضو ةءوضوم تناك
 كلذك نوكيالوأ اهبيترتو ءاضعالا هذه بيكر ثىلعابكىم نوكينااما ىنماناف اضيأواولاق
 نيعتف ةليقل تناك ناو بهن رتلاو غضوملا ظفضال» ةلايس ةبوطر ىنلانال اعطق لطاب لوالاف

 | ةوقلا ىوسرخأ ببس ىلع ليكشلاو ريوصنلاو بدئرتلا كلذ لاح نا اعط دالو ىناسثلا .
 11 1 لا1نلا هك تاقلاالام تسااالا»ةكنا ل فاتاعاسالا ةتااطاكلا 6 سف



0١ 
 نبل ب ل

 يتلا يل.صافتلاهذها ىدتيلاو كارداالو اهاروءشال ةطب 6 ةوقاهذاف ةداملا ف ىتلا
 ْ ةروصلاق

 : تادو لوقملا هنمكح ترهبدق بكح يلع ىتلاخ ىلا ليكشنلاو ربوصتلا اذهلب ةيئاسنالا

 ' 0 طارقب اههوءابطالا الضان كلذب ف زتعادق هديحوثو هتافصو وامسك هتماصراث ؟ ||
 رك ذريدف ىلع ميكح نعالا ردصت لهتأو هتانعو غئاصلا ةمكح ىلا لل. كم كلذن أب ارفأو

 ظ فلس هنملا 5 ءايطالا ةلهج ىنأت نوطالذأو ا ىأر باس:ك ف اىهنع سونبلاج

 ئ ا ةغضم تراي ةقلع براي ةفطن براي لوةياكلم محرلاب لكو 0

 1 اهروصي ىىا اهتلح ىذلا كاملا لوقي ظفل ىفو كلما بتكي و ءاشدام هللا ىذدتف نما اف

 , باصصأ لاسةف ميكا زبزعلا وهالا هللال هللاءاش فيك ماحرالاىف هقلخ روصب ىا هللانذاب
 دعسأو هلعو هتردقو يلعلا ىقلاملا ةيكْخْدْفرعمو ديحوتلاو هب'زئنلاب قحأ نحت لوالالوقلا
 ا ةمييطلاب ا.سالاو 0-3 ىلا اذه ال:ةةدانزو انناهفس نم لاحأنهو مكذم هب

 أ هنئيشمو هنذابالا 'ىث نوكيال ”يث لكرلم رداق ”ىثلكب ملام رات لعاقىلا اهدنسب لو
 الو ةكرحالو فرمصت اها سي هد.بع ةلجج نم دبعو هقلخ نم رضءم ىقاخ ةعيبطلاو ةوقلاو

 برلاو ةعبرسثلاو ةعيبطلا ىداموهرو هسفن لهجىذلا كلذف اهقلاحو اهثراي نذايالا لمف

 اهردق بابسأب ؛.اثي فيك ماحرالا ىف هقلخ روصبو راثكو ءاشيام قا ىلاسعت
 أهيم عطقب نأ ءاشاذاو اهبلس اهاوق بابسالا تالت باسينا ءاسثاذاو اهربد كسجحو

 دهرياسا لاعفلا هناف ل_هن اهضراعتو ا_يهواقث ردخآ ابابسأاهل *ئهبنأ ءاشاذا و اهعطق
 22 .ثدو هن ردق ىلع ةلاوحأا جرام ندبلا ١ زجأ عب يس ند دات ىندلا نو كح ىف سياو

 >2 رجح ند ةاتسم ىلا ناكوا مكلوقامأو ةرد_ةلاو ن.مكلاىف غاب كالذلب د_ حو

 هلأس نع سو هيلع هّللاىلص ىبنلا باج أدقف ام امهلكشب لك ثني د_اوااناكل ءاضعالا

 ْ َن هللا لد 2 غلبلا 42 هللاىذر 95955 ىراضلا مع ىف ىفك و ىشا# كلذ نود

 ' ىتالاقو هأي ف فرد صر ايفوهو 4 ةددملا مل-هو هي هلو هللا ىل_ص هللال وسر مدقم مالس

 ندو 4 ا هلكأب ماداللواطو ةغا ةءاسأا 5 انوأم ىلا ن ,,يلعلال ثالث نو كالثاو

 ةءاسلا طارشأ امأ ةكثالمللا نم دوهيل اودع كاذ تاع لاقن لبربج انآ نهب ىنربخأ
 ! امأو توم ادبك ةدايزذ ةنللالهأ هلكأي ماعط لوأامأو ب رغملا ىلا قرسثملا نم سانلا رشحت رانف
 اذهفهللال وس ركنادهشألاةفاهل هبشلا ناك ءؤامىقبسف ةأرملاىثغاذا لجرلا نافدل ولا ىفهبشلا

1 

 | نع نابوث ثيدح نم سم مي*ىفو بيبطلالب رب-جال نيملاعلابر نيمأ ليربج باوج
 ؛ هأم ةأرملا ءام الع اذاو هللاَنْذاب ركذا ةأرملاءام لجرلا ءامالع اذا | و هيلع هللا ىل_ص ىهنلا
 ' دل وا ىقلصف ءايشالا ردنا نم كلذو ردقلاو لازالاف نآاملا ف قفتدقو هللانذاب ثنا لحرا

 أ ارا ءامىلَع لجرلا ءام ةلال_س بلغ ناهللا ءاشاذاف ةأرملابرفك جرذو لجرلا رك ذكرك ذ
 م ' قرخمالو ةتيكح لحال كلذن6 كيذك هري وصن ماحرالا كلو م هلال ىلد اهلالسوا

 : عماجلاو ةراكملاب هيبشن ةذلاموع مةعئماماو نيك ال١ ,كحاة مك لدم اهترخواو داو :

 (دحي)



 ه4 ١١١ ]زج

 دي أكس 1 تلاقف هآوثو هرعصن رةمق*و هي كب ! عيب نم لئما دفاثيش لازئالانعدمي

 هيمان 5 ردقو هعرش ىف ىلاسعل برا لح تدصتقا اذهلو هب ل شم 0 صو ع 1-3

 أ ءوقو اطا ثندجو ل ستغا اذاو ءام نم هندي نم لاحتأم ملا هيلع فاضل كلذ بيقع لاستعالاب
 هنابوطر نم ةكرحلا كلت هنالحام ندبلا ىلع فات ءاملابوطر اف *ىثدنم صقنبمل هن أكو
 نيب عفاولا هباشناااماولازنالاب تةعض ىناا ىوقلا اهبءقث اهلع ةءاصالا ةرارحلا اه لممتو
 رعشلاو رفظااناف ههبش نم اهدر اخ "'ىئاس#! لصفنيملو دواوملاودلاولا ىف رمشلاو رفظلا
 هيشاماو عدنلاهباشن لصالا هباث ا ) مشباسأن هب هياشنلا هيف ع وىذسلا جاز رااو ءامسع لا ناعبات

 ديعبلا هسبشلا تالذزال ةلئسملا ىف انل ةلدالا ىوقا نموه هدادجأ نم ديعبلاب دملاب دولوملا
 ثان مكل وقامأو هبشلا ل_هحاهبو دلولا ةروص يف رقتسا ىتح بالصالاىف لقنب لزب
 مكن امكبا وصف هرخآ ىلاالوأ بجارلا اهعضو ىنلاىف ةعوضوم نوكتنااماولحتال ءازجالا

 هم منام وم :ةةوقلاب ةعوض وماهتا مثد رأ ناوكلذك سلف لعفلاب ةموض وم اهنا مليم نا

 ةيو-طر ىئلاؤا ملوث «ء باوجلا رهظ اذهبو ةوقلاب | ريبك لب اريغص اناو.ح ىتلانوكيو

 فا ىذلا ببسلا اءرجأو نم هزجكالذنا ردقيامةيافو بيئزتلاو عضوملا ضنخال ةلاسيم
 بايسالاو هدو هللا ةئيشم داحألاب ىل_ةئسملاف مكملاب لقتسيال بيسلا ءز>و دلولا ههّللا

 ه.ثاارقأ روهظلا لاسف

 نبذالا نيئزملا دحا اهنم ناو يئماهلن را نأب مكنم عيرصل اذهف ليقناف # ل_صت 9

 ىذلا لاؤسلا وهاذه ليف اهلىئمال ةأرملانا ءابطالا نم ةفئاط نظدفو دلولااهنم هللا قا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نماهنع هللاىوضر ةسلس مأو اهنع هللا ىضر دشنأم نينمؤلا مأ هندروأ
 هللا لوسراب تلاق اهنعهللاىضر مباس مأنا عبدا ىفذ ةأرملاىنم تارئابهنع امهباجأو لسو
 تلاقف ءاملا تأراذا 2007 تال |ىهاذا ىلسغنم ةأرملا ىلع له يتلا نم ىصلال هللا نا

 مباع مانااهنع للا ىض رشاد نعام“ واهدلو اههبشي مهكلادي تب رتلاقف ةأرملا ض اوأةلس مأ
 اهباع له لجرلا ىرياماهمانم ىف ىرثةأرملا نع وهيا ع هللا لص هللا لوس رتاًأساهئء هللا ىطر
 مو هيلع هللا ىلص هللا لوس راق ثاذةأ رملاىرمااها تلقف تااق ءاملاتأ راذاعن لاق لسغ نم

 ءامال_ءاذاو هللا وخأدل ولا هبشأ لارا ءأم اهّوام ال_ءاذا ثالذ نها ه.كانو؟يلهو

 لاقثدح سيل اطسرا ىلع عيذشتلا سونيلاج رك ذدقو ٍلسم ظل هماعا هبشأ اهءام لجرلا
 ةلج نه رك ذلا ىئم لو_قنف امرعش تررحاجاعبط ةلئسملا هذ_ه ررصلف اهل ىنمال ةأرملانا

 قات هنماسأرو )١( ىئثنالاورك ذل نييك زشب رمأ اذهوندبلا ىف ىتلا تالضفلاو تابوطرلا
 بيم هبشلا نا لاةبالو اهدلو اهبشأل ىن» ةأرمأ نكيملواو هبشلان وكي هتطساوبو داولا
 نوكيال دلو لا نأب ةداعلا هللا ىرجأدف هبدعنالو لجرلا ئمعم دقعنيال هلا ثيطلا مد
 ةدام هجزاعملام داولا هنم دلوتبال هدحو لج رلاىنمو ثلاث امهنيي نم داو:ب نيلص أ نيبالا
 ةدام دوجو نم دال اولاقو كلذ رخآلا لو-ةلابابرأ فرتعادقو ىثنالا نم ىرخأ
 لبرلا ىنءيفاك ةدئام وق اسهيف لهاوعزان نكلو نينا ندبا دام ريصن ةأرمأ ذجزا ءاضي

 كيدغ .دح نم دحض فسد روذلا ثيدحلا ىفةلئسل هذه 1«وديلع هلل ىلص ىبلا لغمأدق 3

 اهنا )١(

 مصالاب اذكه )١(
 رصف رهأظ ريسع



 ه0 ١١١ نجح

 و صد وأ نك : وم لايوت 1 اىيجا اذاق رفصاةأرملاءام ا د لحراا ءاملاةذدل | هى 23 هلا هل أس ثيح هال ناب 1

 ىئلمن هللانذاب ثنأ لجرلا ىنم ةأرملاىنم العاذاو هللان ذاب رك ذا ةأرملا نم لجرلا ىنه الذ

 كاذ هافتنا ةأرملائم ىفث نم دارأ نآف مندو قفدي جورالاو ضايبلاو ظلغلا ةصاخ لجرلا
 ًأطخا اهنع كلذ ئئناف مفدريغب ناليسلاو ةرفصلاو ةقرلا هتصاخ ةأرلاىنءو باصأ اهنع

 | باسب-!نمىهو ةثلاث ةوق ابسنك ١ رخآلا ىلا اههدحأ ضنا اذاف ةوق نيثاملا نم لكفو
 | ميفسلاك انشخ محرلا لخاد لعج نأ هناصس ىلعلا قالمل |ذيكح تضاقاو نين ان وكت
 ١ هلمسق هلا_ناوبقو ءامأ شطعلا ةديدشلا ضرالا باطك هلالوبفو ىندلل ابلط هيف لعجو

 | لا_ةثالامتأ هيلع لشي لب هعيضب ملوهمأهيرفظاذا كلذاف شطعلاب هيلااقاتشم اظفاح ابلاط

 | محرلا كللهللا نذاب كانهىتلا ةرارملاو ةوقلاىلوةيف ىوهلا هدسفي الث ماعضنا مظعأ مطنو
 ةدشلا ىفذخأ وةركلاك راصو هسفن ىلء يملا رادتسا جراخ ىلا هيف فذةي لو ىنملا ىلع لغشااذا

 ةطقنىهوءالعأىف ةطقنو بلتلاعضوموهو طسولا ىف ةطقن هيف طقندتشا اذاف مايأة تس مات ىلا

 ةثالث ما-ةىلا رجح طوطخامهن# رهظي و طقنلا كقةدعابتنمث دبكلا اذطقن ىهو نيعلاو غامدلا
 عومجلا ريصي وامويرشع ةسجن كلذ ريصيف رخا مايأ ةتس دعب عما ىف دب ومدلاذفنن م رخ أ مايأ
 نينآلانعنطبلاو عولضلا نع فا رطالا ونيبكنملا نع سأ رلا لصفني مث اموب نرسثعو ةءبس

 ارو_هظ سسعأ رهظي ثيحي 'ري_قلا اذهمأي مثاموي نيثالثو دن ريصتفمايا ةعسن ىف كلذو
 هللا ىلص ىبلال وقل قباطم اذهو هقلخ عمج اموينيعب رأ عومجلا ريصيف ماياةعيرا مامىفاني

 ىفتك اواموي نيعبرا هما نطبىف هقلخ عمد 1 دحا نا هتعص ىلع ىفتملا ثيدخلاىف (-وهيلع

 ايفخاءج-اهةلخ اهيف عججدق مذلا ىضاقي اذهو ل .صفتلا نعلامح الا اذهب و هيلع هللا ىلص ىنثلا

 ىقدلضلا كاذو ىرخأ اموب نيعبرا ةفض» نوكيمئبردنلا ىلع ىتخ روهظىفىلخلاكلذو
 قلعت امنا اهئافدعب هب قامت: ملح ورلاو هلك هيءافخالار وهظسعألا رهظي نا ىلا اًديشفائيش ديارطي

 هتةرعم ىلا ليبسالا_ه كلذو قدا_صلا هبربخا م نرمثعو ةئامدعب ةعبارلا نيعب رالاىفهب

 كلذ ةفءالفلا ءايك ذاو ءايطالا ءالضن راح تفذلف هيض:ةبام ةعيبطلا ىف سالذا ىعولابالا
 كقذىف مهمالك تاياهذ ىلع فقولاق ديعبلا نظلا بسحصالا هتف رع« ىلا ليبسالامم اذه نااولاقو
 ةقيقحو لاق مث ذيل تابسانم رك ذف ريبكلا بطلا بحاص وهو لكئح هيفبادآو

 قداصلا هيلع انفقوأ دق تاق هيلع فوقولا ىقلملا نم دحال عمطمال ىلاعت هللادنع هيف معلا ||
 نيءب راهدما نطب ىف عجب 1 دحأ ياخ نا نيت ىف تدب اءىوهلا نع قطني ل ىذلا قو دصملا

 حورلا هيفزمنيف كالملا هيلا ثعبب مثكلذ لثمدغضم نوكي مكلذ ل-:.ةفلع نوكيمئاموب

 ديعسوأ قشو هلعو هلجأو هقزر بتكي عبرأب ىمؤيو
 هركذأف ةدالولا نمز توات بيس هيفرك ذامالك ءاسبملالا ضعبل تيأرو # لصف ©
 اذان ني :>لا كرحت اهاثماسهيلع دازاذا اهنأف ةايعم ةدمنيزملا ىقاخ مث اذالأق هيفامرك ذاو
 نو-:س هلراصاذاف اموينيثالثىف ه_ةلخمت اذافلاق نينا لمصفنا هالثهعومجلا ىلا فاضنا

 ةدمىهو رهشادتس ىهواموي نينا وةئام تراص هال: .نيتسلا ىلافاضنا اذا كرحتأمود

 اذاورهشا ةعبسل لصفناونيمبسل كرحاموي نيئالثو ةسجخ ىف هقلخ مث اذاو للا اهل لصفني

 (م)



 هك ١1م الس
 ل ا

 ني_هسنل كرحن نيعبراود سجل م اذاو رهشا ةن اكل لصفناو نينا كرم نيعب رال هقلخمت
 ةكرح ىضتقي لئاقلا اذه هرك ذ ىذلا اذهو اديب اسملا اذه ىلعو رهثاةعستا لصفناو

 ذئنيحو ةثلاشلا نيعبرالا دعب هه يتلعتت ام'ح ورلا ناف اءطق أطخاذهو نيعبرالا لبق نينملا

 تسيلف تكةذ لبق ةكرح نم رد_ةيامو امون نيرشعوةثاملب ةكرح هلت بةنالف رمح
 ندع رك ذامو تابوطرااو ة-.ثْعالا بيسب ةضرام ةكرحاوامللب ةيراستخا ةئاذةك رح

 ىذلا نكلو ه:م صقن وأ كلذ ىلع دازاءرف ةدرطم ةبرحت الو لبلد هيلع موةيال باسحلا

 تاذل بم ة-كرح نم رد_ةيامو ثلاثا نيعبرالاد_هبالا هيىقلمتتال حورلانأهب عطقن
 ل-ءأ هللاو حورلا بسب نكت مل تف“ نا

 لاةرهشا ة:ساسهنأ ىلعةءيبطلاو ةعيرمشلا ترهاظت دقف لجلا ةدملفأ امأو # لف ©

 نياماك نيلو>- نهدالوأ نعضري تادااولاو ىلاعت لاقو اره نوثالث هلاصنوهلج-و ىلاهن

 تيأرف للا نم :هزأ ريداقم نع صفا ديدش تناك سويلاج لاقو ةعاضرلا ني نأ دارأ نم
 امأو كالذ دهاثهنأ ءافشلا تبوداص معزول نينا ةوعبراو هئامؤقت دلو ةدحاو ةأرما

 سأر نم عببارلا دهب تعضو ةأرمانأ تقثوثدح عم ىنغلب ءافثلاىف لاسقف هثكأ
 شامو هن اننءا تاندق اداول جلا
 برا ةئيشم هببسهنأ رات ىذلال وق ثاسنيالاو راك ذالا بيساغ ليقنذ « لن ©

 لثهضقةنتسف باس.ءالا نم عئابطلا باضكارك ذام لكو ىعببط ببسي سلو هرايتخاب لءافلا

 بجوي هتماقتساو ثان الا دال بجوب اضيأجازملا داسفواولاق هتوطرولجرلا ةرارح

 دقو ماحرالا كلل هللا وثالا ثانبالاو راك ذال-!سيلف نايذ_هو طيل#اذه راكذالا
 ثانبالاو راك ذالاو لج الاخ قزرلاهلاف ديعسمأ قش براي ىثنأب راي رك ذبراي نذأتسا

 باسبسأب نكلو مث انلق بابسأب اضيأكا3ليقناف لجالاو قزرلاو ةواقشلا و ةداعسلا نبق
 نابون ثيدحم نوعئصتاغ لق ناف ةدالولا لبق ثا_نيالاو راك ذالل بيسالو ةدالولادعب

 ءاملا_ةف دلولا نع مو هي هيلع هللا لص ىأ الأس ايدوهينأ مدع ىف اسم ءاور ىذلا

 العاذاو هللانذاب رك ذا ةأرملا نم لجرلاىنه العفاهمتجااذاف رفصا ةأرملا هامو ضيا لجرلا
 درفن ثيدحلا اذهليق ى :1 كناو تةدص ىدوهءلالا-ةف هللان ذاب ث نأ لج رلا ىنم 6 رملا ئه

 اًماو ةاورلا صعب هيف مهو ثيدأانا رها_ظاا لاقو مهضعل هيفولكت دوو دوب ىف 4

 هضم ىلع قفثملا كيدحلا ف مالا--نب لادبم أس ىذلاوهو هبثلا نع لاؤسلا ناك

 د_اولا هيش هلع بلقلا ةاورلا ضعب لعلف ىتباسان وكي ه-.ثلاناف ١ 1! يق.سب هناحأف

 ثيدحطلاةهكاط تلاقوكإاذب وهانا مانلا هبشلاو امكالهن وكل دلولاب ههبشو ىثنأهنوكب ةأرملاب
 ةءقاولا ثسبأو مالاسن هللاديف ثيد_ح نب و هندي ةاذا_:مالو هدنسىف نوطمأل مب

 هتصق نابوث ثبدح ىفو ىرخألا اور ريغامه* لكة باور وناديضق ا_هه لب ةدحاو
 نم ربح ءا-سأ إو هيلع هللاىلص هللالوسردنع اتا تنك لابوثلاق تظفحو تطبض
 تاقف ىنعدت ملىللاقف اهنم عرصيداك ةعفد هتمففدف د#ايكيلع مالسلا لاق دوهيلارابحا

 هللا وسر لاذ هلهأ ه ءاعس ىذلا همساب هوعدن انا ىدوهيلا لاقف هللا لوسراي لوقنالا
 ري ل ل ل ل ل 22226 ا



 روك ذلا هبي ىوسدلمل

 مههاراو بيل

 هه ١١4 اربع
 ايل سس
 لاسقف كالأءاتئثج ىدوهيلا لاقف ىلهأهي ىلا”ىذلا ادهش ىعسا نا [سو هيلع هللا لص
 ىلصهللالوسر تكنف ىلذأب عمسأ لاق كتثدحنا ”ىث كعفنبأ |سودرلع هلل صلال وسر
 ضرالا ريغ ضرالا لدبت مول ساسأالا ن وكب نبأ ىدوهيلالأةل هعمدرعل - وهيلع هللا

  ساسالالوانذ لاف سمملا نود ةلظلا ىف ه م وهياع هللا لص هللا ل وسر لاسةف تا وععأا 1

 دبك ةدايز لاق ذا اولخدي ىتح ,هتفحت اف ىدوهبلا لاق ئيرجاسهملا ءارقف لاق ةزاجا
 1 مهلا رش افؤلافاهفا رطأ ند لك َ ىذلاةنلارو' مول رن لاقاه ر'ىلد م ٌواذهْؤ لاق توملا

 الاروسأ ىلعل "ىث ند كلأسا تحولات تةدصلاق ال.سلم ىممل اسهيف نيع نم لاقهلع

 : لاقدلولا نع كلأسا تئجلاق ىنذاب عممألا كدحنأ كءفنبألاةنالجروا لجروأىن
 - اذاوهللانذابرك ذاةأرملا نم لجرلا ىنءالعف اسعتجا اذاف رفصا ةأرملا هامو ضبا لجرلاءام
 ْ لاق بهذن فرصنامثىنلكنا وتفدص دل ىد وهيلالاقهللا خذاب ثنا لح رلا مذ رألا مالم

 اماو هلله ىناثأيت> هب لع ىلامو هنع ىتاأسىذلاذه ىئلأسدقلإسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 . غلبلاق هنعهللاىضر سنأ نع ىراضلا يمت ىفذ هنع هللا ىضر مالس نب هللادبع ثيدح
 ثالث نع كلئاسىن الاقف هانأف ةئيدملا سو ديلع هللا ىلص هللالوسرمدقم مالس نب هللادبع

 داولاعرني * يث ىأ نم وةنلا لهأ هلك ًايماعطل وااموةعاسلا طارششأل واامىنالا نولعلال

 افنآ ىلريخ ملسو هيلع هللا لص هللا لور لاف هلاوخاىلا عرب ”ىث ىانمو هياىلا

 سمت رانف ةعاسسلا طارمثأ ل وااما لاقذ ةكئالملا نم دوهيلاودع كاذ هللادبع لاقف ليربج
 هبكلااماو توما دبك :دايزف نجا لهأ هلكأي ماعط لوااماو برغملا ىلا قرسثملا نه سانلا

 دهشا لاقاهل هبشلا ناك تقبساذاو هلدبشلا ناك هؤام اهقبسفةأرملا ىثغاذا ل جرلا ناف دلولا ىف

 درغناامهباو ام.نارثالا امهيلع بئرت ني ىعأ ناثيدما نيضنف ثيدخ ارك ذودللالوسر كنأ
 ثناالعو ةأرملا ءامىق.س ناو هلهبشلا اكو رك ذاالعو لجرلا ءام ىتيساذأف هرثاهيلع بتر

 اذهفهاكاذه عمو اهل هبشلا ناكورك ذا لجرلا ءامالعو ةأرملا ءامقبسناو اهل هبشلاناكو

 ىلء بترئدقو ببسلا هبدش بيسدقفلاق هللاذئيشم بجوملا ببسلاو بج وع سيل ببع هزج
 ىلاثيدحلا ىف راشادقو ةردقلا ريسعت نوكيال جهنم حدفلا م ثاذىف نوكبالو ءاضتقمدض
 نأ بهب ءاشيام لح ضرالاو تاوءسلا كلم هلل ىلاعت لاقدةودللا ذا, ثناوركذ هلو شب اذه

 ميله هلا اهقع ءاشي نم لمحو اثاناو ا' ارك ذ مهجوزيوأ روك ذلا ءاشب نا بهبو الأنا ءاشب
 دقو طقنثانالاو اقف روك ذلا بهي دقهنأو هتثيشم ىلا لام كلذنا هنا كس ربخأو ربدق
 ىقاعتم وه هنئيشد ىلا عجار وه اك كالذ نأ اممامهةعامهيلهع دقواعم نيع ونلا نيب نيددل اول عمجي

 ثانالاد#وثانالان ود روكذلال ءارسساو ثانالاو روك ذلامدآهللا بهودقو هئردقو هلع

 ةأرما نيعبسىلعةل م! ناوطال مالسلا هام ناولس لاهو (؟) مهاربا هدلوىوسر وك ذلان ود

 قشب تءاجةدحاوةأ ىماالا نهنم دلنإف نويلع فاطف هللا ليبس ىف لتاقي مالاغب نونمذأ عا لك ىفأت
 اناسرف هللال بس ىف اودهاخ هللا ءاش نا لاقول هدب ىسفن ىذلاو سو هيلع هللا لص ىلا لاةدلو

 مانلا ببسلان او ةيبيسلا ف لخدم هلناكوماث ببسب سيل ءطولا درحمنأ ىلع لدف نوعج-ا
 ااا 222656595564655: 74442 للللككآأآأآأ

 ( ةئيشم )
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 اهعنمو ءاشاذاةييسلا|هءاطعأب ءاش فيك ا-ويف فرصتملا بابسالا بروهف هدحو هللاة يشم

 ردقلاو عرمشلا ىرأ_ىىه باسنالاو ءاشاذا هيلع اهاضتقم دض بهترتو ءاش اذااهأيأ |
 اج نيثملا نم قولمعدلولا نأرهظ دقن لبق نةىنبدلاو ىتوكلا هللا يمأ ىرج ا_ءلعف
 لآ مالا هأم نم هيضعبو بالا ءام نهد ولا صعب ْن وك مأ ءاوس د ىلف اهنم قاحلهف

 هدنس» ق دهحأ مامالا لاقف نايبلاوحد وأب ةلثسملا هذه و هيلع هللا ىل_ص ىنلا ئيب دق

 نوح رلادبع نب مساقلا نع بئاسلا ءاطع نع بي "1 وبا ا_:ةره نسما نب نيسح ا _:ةروص

 هاصدا ثدحوهو مو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرب ىد وهب ىملاق هللادبع نع هاند

 ىتح ءا_ٍف ىنالا هلعبال 'ىثنع هنلأسال لاقف ىن هنأ معزي اذهزا ىدوهياب شبرق تلاقف
 امأف ةأرملاةفطت نمو لجرلا ةفطأ نم قل لك نءلاقف ناسنالا قا مدهجتايلاق ئسلج
 مسأا اهنم ةقيقرذفطتا ةأرملاةنطئامأو بصعلاو مظملا اسهنم ةظيلغة فطنف لجرلاة فطن
 كيف نك ل وكي اذكه لاق ىد وهلا ماهو مدلا و

 ناو ةثلاثلا نيعبرالادعب نوكي ١-'نيئإلاب حورلا قاعتنا مترك ذدق ليقناف # لصف
 كثاذلثم ةفض» نوكيمت كاذلثم ةقلعن وكي مئاموي نيعبرأهمأ نطب ىف عمج نينا قلخ
 نب ةشذح ثيد_هل نوءنصناف كلذ نه جولاهب جرخام ضئا_يال ءابطالا مالك نامثيو

 امدعب ةفطنلا ف كلما لخدب لاق /-وهيلع هّللاىلص ىنلا نع هصخىفمسم ءاورىذلا ديسأ

 لوقيف ناثكيف دبع مأقشأ برىأ لو-ةيف ةل نيعبرأو سو وأ نيعبرأب محرلا ىف رقتسأ
 ادهش دازيالاف ةزروصلام هقزرو هلحأو هرئأوهل-ع بتاكيو ناتكيف ىنأ وأ ركذ ب رىأ

 هيفام ةيانذا ءانرك ذام ىفا_نبالو فيرصلا كرثو قيدصتلاولوبقلاب ءا_ةلمثليق صقنيالو
 نيعبرالادعب ع-ةوهن أىلع لديدو_هسم ناثيدحوىلوالا نيعبرالا دعب عقو ريدقتلانا

 راوطا لواىلاةذطنلا لاةةادنع ريدة لولاة ريدشن دعب ريدشناذه هلاة قحامق الك وذثلاثلا

 ىنا-ثلا ريدقالاو نلَّضلا اهب ىنلعتي ل-هكلذ لبقامو ناسثالا بتاع لوا ىهىتلا نيلصلا
 دنعريددن وهاذ_هو هروصنو هقلخ لوادنء ربدشنكلذن حورلا منو هقلش لاو دنع ري دقت

 ثيدحىف ىتلا نيءبرالا هذهب دارملا نالاق نم باوج نم نسحا اذهو هروصنتو هقلخ ماع

 لق ناف هلمأتف ءابالا لك ءابأي هظفلو ثيدحلا ظفل نم ادجديعب اذهوتثلاثلا نيعبرالا ةفيذح
 دوعسم نب هللادبع عمسلا ةلئاونب مام نهر سم حت” ىف ىذلا رخ“ الاهثبدح نوهنصناغ
 نه الجر ىنأف هريهب ظعو نم ديعسلاو هما نطبىف قش نع قشلالوقي هنع هللاىطر
 لونه كاذب هثد_ىف ىرافغلا ديسانن ةفيذس هللا_ةي ل..سو هيلع هللا لص ىلا باصدا

 تدع" ىناذ كلذ نم بسعتأ لج رلا هللاةذ لع ري-غب لج رئشب ف.كحولاقف دومس نا

 اك-اماهيلا هللاثعبةليا نوءب راو نا_ةنث ةفطالاب رم اذال وة ل_هوديلع هللا ىلص هللالوسر
 ىضقيف ىثنامأرك ذا برابلاتما_هءاظعو اهو اهدلجو اهرصصبو اهمم«ىقلخو اهروصف

 ريكا ىفرخآ ظفل فو صقنبالو ما ىلءديزيالف هديىف ةفيدكلاب كللا بتكبو ءاشيام كير |
 نيعبرا محرلا ىف عقن ةفطنلا نالوقةي نيتاهىنذاب [سو هيلع هللا ىلص هللالوسرتمعس اضيا |

 هلم ىوس ريغ ماىوسا يثتارأ رك ذا براب لوقيفاوقلخت ىذلا كلا اهلعرو ستيم هلل |

 مح مس

 دهم نب وما صا حول ا مزلا ل وهمصا
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 اد.عسوا ايقش لج وزءهللا هلع مث هقلخاموهلجاامو هز رام برايل وب مثى وس ريغوا اب و هللا
 عضل هللانذاب ايش قانا هللادارااذا محرلاب الكوم اكلم نا اضيا مبعتلا ىفرختآ ظفلىفو

 عججاام قفاوناذهو فير تل اك رثولوبقلاو قيد صتلاباضياءاقلنن ل يق هودككرك ذمث ةليانيعبراو
 نيب واذه نيب يقيفوتلا فيكُف ليقناق نيعبرالا دمب ربوصنلاو يقلل أديم ناءابطالا هيلع
 ةغضم نيعبرامم ةقلعنيعب رامثدفطناموبنيميرا ةفطالا نا ىف رص وهود وعسمناثيدح
 قيفوتلا ىلا ةجاح اب سياو .ظعالو ملالو دلجالو اهيفةر وصالة غضملاو ةقلعلانامولعم و

 ًاطلناة ضرع مهل وقو موصعم |سوهيلع هللا ىلص وتلا لوةنآذ ءاسبطالالوق نيب وأ ذه هدي دح نيب
 نيثيدملا نيب ىف انثال لق مدقتملا ةفيذ_- ثيدحو هثيدح نيب يتفوتلا ىلاةجاحلا نكلو

 ثيدحيف ريوصتلا ناذشاط نظدقو ةموصعم ةقداص ناكشم نم جب راف الاكو هللا دم

 ه.سك ”ىث لك بدقعتو ءافلاب برقعتلاهيفام ثك اواولاق ةثلاثلا نيمو رآلا دعب وهاغا ةفيذح

 انقلسق ىلا_هتلاق دقلب ةرمضخم ضرالا ميصتف ءامءاسلا نم لزنأ هللان ارت ملأ ىلاعن لاقدتو

 بيقعت اذهو اخ ماظملا انوسكف اما_ظعء ةغضملا (:ةلْضف ةذضم ةقلعلا انةلْضف ةقلع ةفطنلا
 ةفئاطتاظو لاصتا بيةعتو لوالا بيقع ىتاثلا نوكينا مزلبالو لولا هل ملصنام بس
 ثيدحىفىذلاو لعلاو ريدقتلاىفودهو ةفيذس ثيدحىفىذلا قيلْضلاَو ريوصتلاناىرخأ

 نم ثيدا هيلع لدام دا اىلع لدي باوصلاو ىعراملا دوجولافو_هو دوعسم نا

 ربوصتوهورسملا رهظبال ئخ ريوصنامهدحأن ا ريوصنانه نكلوذينا# ائيعبرالاف تاذنا
 اهيلع لسيف ليصفتلاو عطقلا عضاوم بابلا رحت وأ باوثلا لصفن نم روصناك ىريدقت
 ةروصلاهذه لثءاعسال :دامىف ةروص عضب نم لك كلذكو لصولاو لصنلا عضاوم عضو

 ىف نابعلاب دهاشب كةدحاو ةلدوال 'ىثدعب اًئيث مب ردالا ىلع ىءلَْلاو ريوصتلا اهيفأشني
 جراما ىلا جر مل ىلع نيل كوريوصت اهدحا بئاىمعبرأ انههفذضيبلا ىف رهاظلا نيل
 مني مل هنكلو سحلاهلاني ريوصت ةثلاشلا هكاردا نع سحلا زجعيلىؤخ ربوصتأدبم ةيئاسثلا
 رخالا ثالثلاو هيلع ىلوالا ةبئرملا# حورلا مقالا هدعب سيل ىذلاريوصنلاما ةءبارلا دعب

 ردق ىلا عت برااف ريدقتلا دعب ريدقتلا ري.ظن ريوصتلادءب ريوصتلا اذ_هو ةيئيع ةيصراخ

 بنك انهو ةنس فلأ نيسمْك ضرالاو تاوعسلا تاء نأ لبقامام اريدقت قئالؤخا ريداقم
 هنم صخا و_هواذهدعب ريدَن ىناثلا لاح اآلاو قازرالاو لاهالاو ةواةشلاو ةداسعسلا |

 ءالؤهلاكو هنيعب ةداعسلا لهأ ىلاعتو كراسبت ضبق نيح نيتضبةلادنع عقاولا ربدةنلاوهو

 لمعبورا:# ءالؤه لاقو ىرخالادءلاب ةواقثلا لهأضبفو نولاذنإلا لها لمعبو هنسأا
 ن ةفيذح تردد قد ىضمامدنع هنم صخاوهو اذهدعب ريدقت ثلاثلا نولمعا رانلال ها

 هب حرمص م حورلا هيف منيو هقلخخ مئيام دنع وهو اذهدعب رخآ ريدقت عبارلا روك ذملاديسا ظ

 كاذكوتامزللاو تالكلاب هتطاحاو ىلاهنوكرابت برلا ل ءةهس ىلع لدي اذهو هلبقىذلا
 اذهو ثلاثلل قباطم عبارلاو ىناثلل ىقباطم ثلاالاو ىلهتلأ ريوصت# ىقباطم ىناثلا ريوصتلا ظ
 نومحأو نيماعلا برهَللا كرانة مولعملا رودةمةشاطمو ىلا هتبرلاًةردق لاك ىلع لدياسم |

 ماعلا ىلا ماعلا من وكيام ةباتكمث تاقواكأ لبق ةماعلاةباتاكلا ريدقتلا اذهريظنو نيقلاهنا |
 2غظ1ظ121202 519505555:

 ْ (ىف)
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 هللا ىل_ص هللالوسر مالكو عونتو امايقال ليصغت بئارملاءذه نم ةبتيم لكو ردقلاةلبا ف

 هفلاحالو دوجولا ىف م-ةاوااقباطبو اضعب هضعإرمسفيو انكءب هشمب قدصي م- و هيلع |

 سانلا ه«فرعباماو ل-ةملاو سهلا فلااعال هك ارداب لقعلاو سهلا لقتسإ الاع ربخاغاو |'

 لعأهّللاو فيلكتتلا هب قلعتب ىعرسش كح ىلع وأ ناوالا هب اعتب ىئبع سعأ ىلع هكا رداب نولقتسيو
 ةعيرا ىلع كاذىف فاتخا لبق ءاضعالارئاس لبقالوأ قاب وضع ىأ لبق ناف د لصف

 لو وهو نائيعلاو غامدلا هلا ىناثلاو ني ريك الا لو_ةوهو بلقلا هنا اهدحأ لاوقا
 نم ةعاسجج لوقو_هو ةرسملاهنا عبارلاو ايركز نب ده لوفوهو دبكلا ثلاثااو طارشب

 نوكينا دعم ةوقلاكلت بدسب ةيحور ةوق ىئنملاىفنا ك_ثال بلقلاباهصأ لاق ءابطالا
 ممَصُم حورلا كاذل نوكي نا دالف دشأ ىوقلا ةداموه ىذلا حورلا ىلا هتجاحو اناسنا

 عض وم ىف عمو ىنملا نمرهني 'ىث لوأ كورلا رهوجلاذ ءاضعالا راس ىلا ثعبني هن صاخ
 وهاهم#ت نوكي نأب جف بناوملا عيجج نء ىح ورلار هوذا كلذ هيلا لصتيأم ه طيف ودحاو
 ةرارخلاىلعءفوفوهندبلاماتنالو اولاق باقلا وهدبكلا كاذو طيح ءازجالا راسوطسولا
 دبكلاوهووغباهب ىتلاةيذاغلا ةوقلاعنم ىذلاوضعلا ىلع مدقتي نأ ديالن دبلا اهب ىذلاة زيرغلا
 اهقلمتم مد_ةنيزا ديالو هبىناعتت ىفلعتم نم اهلدبال ىهوح ورب متتاغاىوقلالاعفنالو اولاق

 ءاضعالا وكلم بالقلا نة ىلاءه/برااةمكحم بسن الاو تدل الاوه اذهواولاة باقلا وهواهيلع

 لسو هيلع هللا ىلص ىننلا راشادقو تدسف دسف اذا ومد ونج ترص يلق ملص ذاق مدخخو هلد ونج
 اذاو هلكد سلا ملص ترص اذا ةغضم دسللا ىف نا لاق ذ تالذ ىلا دش ربام ىلا عتتلا ثب دما ىف
 ىلءاهدوج و ىف ةمدتتمنوكنت نا غضملا هذه ىل وأ اف باقلا ىهوال دسم رئاساهلدسف تدسف

 دهاش دقو اولاق داسفلاو حالصلاىفاهل ع ”ىها[5 دوجولا ىف اهاعبت اهرئاسو ءاضعالا رئاس

 ىف خارفلا امدهاش غامدلا باه الاق هطسوىفذفطت هدا_ةعثا دنع ىنملاىف مع رسشتلا باصص| |
 هسأر دوجواا ىلاهنم ودبيامل وأ نينا زور ىف هللاةنمواهسأر اهنم نوكتيام لوأضببلا

 نكو؟ث يد ريصي ىت> هرهوج ىف ديزت ةيذان ةوقىلا احاتحىنملا ناك |-لدبكلا باصصا|لاق

 ديكلااوهو ةيذاهلا ةوقلال م وهودهيلا اهقيساو ءاضعالال وأ ناك هيف ءاضعالا نوكتنا

 نموه ارداو تاوقالاىلا هتجاح نه دش ءاذغلا بذج ىلا نينا! اةجاح ةرسملا باهض< لاق

 هفرشو هتلزنمو بلقلا تديوهو لوالال وهلا لاوقالا هذ*ىلواو ءاذ_هلا بذح ةرسملا
 لعأ هللا ودوحولاب اهيلعمدقملاءاضعالا راس لبق هب ءوديملاهن أىضتنيد هللا هعيطو ىذلاهلحم و

 الماسا-سحاو ةكرح هيف ناك له هيف حورلانمقن لبق ني_ذلا لق ناف ## ل_صف ©
 هو: ةكرح هل نكح ملو تاسدنل اك ءاذتغ الاو وغلا ةككس رح هيف ناك ل

 ه”و.غ ةكرح ىلا هتداراو هتيسح ةكرح تءضنا حورلا هيف تشل انف ةدارالاو هاذتغاو
 اريصي ىتح ناطلتحو ناجزا#: لهن والا ءامزد قل داولا ناتدثدق ليقناف هلاذتغاو
 عض وم وه لبق هد_ةمىتلا ةسفن“الا ةلرئع رخآالاو ةدااوه اههدحأنوكيوأ ادحاو ءام

 ةدام وهامناو نينملا نم زج نوكيالبالا ىتم مهنه ةفئاطتلاقف ةعيبطلا بابرأ هيف فلتخا |

 نم د-ةعنب وهلب لاقنم مهنمو مالا ىئم نماهلك ندبلا ءازجاو ءاضعالا ىف ىراسلا حوراا |
 كي 2 ل ل ل او



 هز ١١١

 , هتيعبلي ةعبرمشاا ت ءاجاذهلو همأ نم أزج دلولا ناك اذهلو اولاقدسفيو للا مث ىثنأالا ئم

 كيءادلولاف اهدلوأهرخآ ةرهالع لجر لصف ىرتول اذهلو اولاق قرلاو ةيرا ىفا-هل
 ءاسملا ةلرع بألا ءامو اهمد واه و اهن اثحاو اهئازدحا نه ن وكن هنال لصق كلام ْن ودمالا

 | فامضا ” لا د : وملاىف ىذلا ءازجالانا دهشبس حلاو اولاق ضرالا قسىذلا
 ظ ي4د_ؤام بالا ىف ىندو ثرطل أامدو مالا ند نم هليوكت نأ تدش هسبأ نم هفىدذلا ءازدالا

 | نالو-ت مها مثىتتالاو ل-جرلا ىنم نم نوكتب هللا اولاقو دوما مهءزانو ذسقن الاك

 ٠ نا ىناثااو هثروص ىثنالا نه نمو هو زجاو هو ضعا رك 00 نوكينا ا_«ثروحأ

 ' اراصو اطلتخاو اج تما امهلاو نيئثاملا عوج نمتنوكت ةروصلاو ءازجالاو ءاضعالا
 . مالاىلا ةرانو بالاىلا ةران ليكشتلاو ةروصلا دحن فال باوصلاوه اذ_هوادحاو ءام

 . لصالاو ىثنأو رك ذنم مك انقلخ اناسانلا هيأ ايىلاعتهلوق اذهىلع لددقو !عءأدللاو
 : ' ىفه-رأ ماهنطب ىفد-مر' هدلوا مدو:سسو٠ ءامو ىثنالاو ىسلاهنمو رذبلاهنغ رك دلاوه

 * نوكتا-ما هنالفقرلاو ةيرخلاىف ماللهتيعبت امأوابستو اهكح بالل دلولاناكاذولو اهرج
 1 هبيصعتو هبسأب قحأ بالا ناك واهئم هيف ىذلا ءزللا مهاهتا_ل هنذغ واهنطب ىف ادل و راصو

 | ليقناذ هعرشوهللا نيدلا ايلغنه ىلوأ انيد 7 رشاناكو هت وهندامو هلصأهنال
 نود ضرألا بحاصا عدرا نوكورغا شراف لع رذ ط_ةسولملفو اذه مد رط آلهف

 ةرجا هيلعو هكلا آوهف رخآ ضراىف موقتم ةئملام رذءلانا ا_ههنيب قرفلال .ق رذ- لاثالام

 ىقفن او ةضواعملا نع عراشلاىهن اذهلوهلا-؟ سيل هناف ىئملا فالح امه: وه وأ ضرالا

 ةكمرلا بحاصا داولا ناكاةكمر ىلعازنوا لسمتلا نأ ىلء ءاهقفلا

 ةيعرشش ةلئس» هذه ليق ني ةطاوو نيئام نه نينا نوكتي لهف لق ناف # لصن
 : هاو ةفئاط تلذ تعنف اردقو مرش اهيف فلتخا دقو نب وكدا عبات اهيف عرشلاو ةيئوك

 ! هيف قبال ثرح ما_ضنالا ةباذ مضناو هبلع لفشا محرلاىف رقتما اذا هاما ثلاقو ءابالا لك
 | هريغنمالو ئطاولا نمالزاث ءاا كلذدعب هحاتشا نكميالندسف الاو ةربا سأر ممر رادقم
 " وهاذهو ةدحا وألامالا وكنالاو دحاوبالالانوكيالدل ولا ناةداعلا هللا ىرجا اذهب واو لاق

 ءاملا ىلعهلاّشأو ج-رلا ماهضنا واولاقزثك أد ءامنم تا لب ةفناط تلاقو ىمفاشلا بهذم
 ناف ةدعملا لاث 2 الذ لاثمواولاق ىنمأ هلبقأو ”ىثىنذشا جحرلا آن ىلاثلا ءاملا هلوبق 6 منعا

 : اهتوشل هلت ضنا هقوفماعطاهيلعدرواذأف ماعضنالا ةياف هيلع تضل اهيف رقتسا اذا ماعطلا
 1! ه2 هللا قدر باطحلاا نيرمع ني_طمؤملا ريمأ ىد نيب فئا_ةلااذ_نب دهشدقو اولا هلا

 ام هتللأو رم هقفاوث هيف اكررشاالا امه اراام لاقوهيلاو ا_ه«لارظنف نانثا هام دادلو ىف
 | ىف ىرت ؟كلذب دهشي سحلاو اولاق امهنع هللاىصر كلامو دج-ا مامالا كاذ ىلع هفاوو
 هسيلع هّللاىلص ىبنلا لاق دقو اسهئابآ ددعتل ناولالا ةفلتمم اهب ىنأت رونسلاو ةبلكلا ورج
 ْ ري-2ن م لماحلا ءطوديري هريغ عرز.ءأم قس رح هلا مويلاو - نمؤيناك نم لسو'

 | ةلثسم اذهىلعو هداسةعئادعباذهمرمصبودلولا م ىفديزب ٠ طولادهحإ مامالا لاق ئطاولا
 > لاوفا ةمرأ هين دوب يصل له 0 6 .فاذمأ حكم هيبش لبحأول يهد 0

 (ىهو)
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 هكلم ىف داول اب قلعت ملاهنال دلو ماريصت الاهدحا د_ج-أ مامالا ن_ع تاياور ىهو
 دلوما تراص هكلءىف تعضوزا ثااثلاو هكلم ىف تعضو اهنال دلو ماريصت ىناسألاو

 نا م-_بارلاو هكلم ريغىف ناك لابح الاو ع.ضولا نالرمصتمل اهكلينا لبق تعضو ناو

 مامآلا لاق م دلولا ةةاخىف ديزي ءطولا نال الدالاودلو ما تراص اوكملم نادعب اهءطو

 هيلع هللا ىلص ىبالا نع تدئدقو لاوقالا عجرا اذهو ءرمصبوداولاعمسيفديزب ء طولادوحأ

 هنعلا نا تممغ دقل اهب زيناديرب اهديس لعل لاق طاطسف باب ىلع يحن ”ةأ ما ىلء يم هلازسو

 هروب فيك هلوو برقللا لماما محناو هلل <الوهو هثروب فيكم ريق ىف همم لخدت ةنعل
 هنازجا نم ءزج هيفراص دقدلال كلذ هلل الو هدبع هنال هنع ةثوروم ةكرتهل لمجت ىا

 اريثك تطو ذا لماْللا ءطو ناىلع ل لد اذهه تالذل هل لمالو هديه هلع فديكو هئطوب

 رارساللةقناومة يع رشرارعسا هذهفافيعض ال .ئمدل ولا ءاجاهثطو رسفاذ!وائاتءالابع دا ولا ءاح
 دحاو نطب ىف نادلو ءاملا نم قا نا نكمي لهف ليق ناف معا هللاو اهبلع ةينبم ةيعيبطلا
 نط ىلا ضيف ىنلا ةرثك اهدحأ بابسا هل عفو لب نكمموهو مأوتلا ةلئسم هذهليق

 ةفاتم ةيج الا_:خا تاكرح ىنلل ةيرا_لا ةكراا دنع هل ضرع: جرلاو تا-هفد مج-رلا

 رخآلا بئاجلا ةيئا-ثلو هيدئاح دحا ىنملا نم ىلوالا ةمفدا بذاللا ناك ناىقفنا ا-؟رف
 ةلضف اهدحا نع لفغيف اريثك ىنملا نوكيف فيواست هيفجرلا ىفدالوالا تدب نااهنمو

 دالوا ةسهن ةأرهل شيعي دقو اوطسرا لاقثلا#ث ا اذكهو ىناثلا فيولا يل. علئشب
 بحاص لاق ادلو نرسثع نوطإ م! راف تءض واهأا أيما ندى ك_>و دحاو نطب ىف

 لاق ادج ةري-غص ةروص نو-هبسهيف اسيك تطقسا ةأرما نا ناحرج تعم نوناقلا
 | ني-شاونيرك ذ,تمأوناذاودولوملاو ةدلاولا لسناملةفىثناوركذب تمأوث اذاواو_طسرا |

 | دتف م لكالا ىف لوالا كالهب نك-لو للا ىلع لبحت دف ةأرملاو لاق ا ريثك سس

 د_هبوا ادحاو لجان اك اذا اماول_ج ىلع الج انئينج سثع ىنث ا ةدحاو ةأرماتطقما
 ابلاق ض_ىلا نم ماعلا عئ اما ببسلا اف لسبق نآف لعأهللاو ناثيعيدتف لوالا عضو
 ىعف اشلاو ضرحال داسن مد نوكحجب مدلا نم هارت انا ةفينحوباو دجحأ مامالا لاق
 ىلاةفاضالاب ردان هنا بيرالذ ةشئام ْنَع نيئياورلا ىد_>ا وهو صيصح مد هنأ لاقناو
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 | ندبلاىلادعصب مسقو نينا ءاذغىلاقرصنب مسقماسقا ةثالثمسقني ثمطلامد لم بلغالا
 | مدلا ةدام تناك اعرو ساسقنلا مدوهو دلولا عم جرْضف عضولا تفوىلا سبح مسقو

 ريك همكح ضيحهلا ليل دلا نم حمجارلاو هنرثكو هنوقلهضعب جرطف ريث < وهو ةب وف

 دقذ نيس ال1 نم ةلدالا ءافشمأو اصح هل وأ نم عنب ىرشالو ىلقع ليلد كانه سلذا

 | ر_هشلايف نقتشبىلابملا ءاسنلا نا ببسلا اف لبق نآذ لزعأ هللاورخأ عضا وم ىف هانركذ

 | ا ثمطلا مدنا ليق نهع اببطاهب دتعيال ىتلا ةبيرغلا ءايشالا لوانثىلا ثل اثلاو ىتاسثلا
 ش ! ريس هلا جاتحام رادقم ودل وآل ءاذ_ هف مص نا ىف و هللا اهردق نزح نوي سيتحا

 ؛ لق لاف ةبي رغلا ءايشالا ثلت“ةوهش نهل ثدصف ةدعملا م ىلا ةصكضصلا ةعيبطلا هعف دف
 اجر ىلع ههجوب دعم وه لق اسططمؤا ادءاقوا امئاق همأ نطب ىف نينجا عضو فيكف

 لل لالي مستو د ا مطومتل لا وسور اد عل جلال ناجحا بكاس علا ننس وطال دل سسوس هوهدس يوت سم ويتم ١ ١ ايقاع ماس بوس بح سا بوصول لل ١ هام وتحدد سكش د سو مج سووا وطعم ب ا وو وح ل د وم تدم

 « نان #9 (19)

 0 0 سس ام وسل صو سم اصمم مصمم اممم تاس تسمو سول و و يسم و ل و ب يو وس عسوله تح

 ل ل مصل ١ ا ل ا ب ا اص م صصسطس ل مع ل مسالا و حمل اس ل يو ا و صل سم مهتم ل صحم

 - دمعي مسعما



 0 ه4 1١ انج
 ةياسنعلا نم اذهو هماروظىلا هوجوو هيمد_ةىلا ةموعضم ءالاجرو همتبك رىلع هدتحارو
 ناكواف اضياو لك.كلااذه ىلع ج-رلاىف ى_ضلا ناكملا ىف ةسلجلا ءذه هسلجأنا ةيهلالا

 هفلت ىلا كلذ ىدأو ةفيرششلا ءاضعءالا ىلع ةسيسملا ءاضعالا لفن عقول لفسأىلا هسأر ||

 هنم جرام لوأ رخ اذا هناف جورالا ىلع هتامأ باقنا اذا جورالا ةلواه# دنع هنالو
 ريغ ىلع جرخ ولو الهم هدعب ءاضعالا راس جورخ ناك الوأ جرخ اذا سأرلا نال هسأر

 قابلا جورخ قاسءئاالوأ تجرخوا نيلجرلاناف سمعو يقبوهت هيف ناك-ا هجولا اذه
 نديلادنع قاعثا امماتجرخ ناوةيئاثاادنعقامثا الوأ ةدحاولا لجرلا تج رخنا هلاف
 ةرسلاىوتلتو فاخىلا ىوتلي ناكف سأرلادنع قاسعتا ناديلاو نالجرلا تجرخ ناو

 ضاهجالا ب بساغ ليقناف هفلئوأ هض ىمىلا ىدؤيوج ورنا فعضبو ج-رلالأيف ىقاعلاىلا
 اههنملكو :رصشلاىف َةرْقلا ةلرزنع نطبلاىف نينا ليق دلولا لاكلبق حرطلا هنوك# ىذلا

 | اذاف ةوق ىلا جاتحتو ةرصشلا نم اهلاك لبق ةرقلأ مطق فعضي اذهلو مالاب ىوق لاصتاهل |
 قورعلاو تاطايرلا كالت نال كلذواهسفا» تطقس ارو اهعطق لهم اهنا َةرْمْلأ تغاب

 ةرجهشلا كالت ىلا ءاذغل'كالذ عجر رخآ ءاذغلاو ةوقلاةياذ ىف تناك ةرجشلا نءاهدمت ىلا
 نينالاىف مالا كالذكو اهذخأ لهسفةرثلا لهن اهدعاس وىرا#م لاو تايوطرلا كال: تفعضن
 طوقسلا م هلدعئامن وكت هتيشغأو هنايوطر ناف هءاكصسأو هلاك لبق نطبلاىف مادام هناف
 ة-ةازاا تايوطرلا كا:تءقجاو ة.ثغالا تكهتاو تايوطرلاكلت تفعض لكو مث اذا

 طوقسلا امأو امتءالسو ةءيبطلا ةماقتسا ىلع ىرالا ىعيبطلا ىمالا اذه نينللا طقسف
 | لبق ةرثلا ط ةسن متةعيبطلا فعضوأ مالا ةميبط ىف داسفلو نينملا ىف داسفلف ثالذ لبق
 ببساانينللا طقس »عب راخ نم ضرع داسفل وأ لصالا فعضا وأ ضرعب داسفل اهكاردا
 | را.ملا بيصت ىتلا تاف"الا ةلزنع ةنجالا بيصت ىتلا تاف الاف ةثالثلا بابسالا هذه نم

 اذه ليق ةذع اضم فاعضأب هنم ربكأ وهام هنم جر هقيضعم ىحرلا فيكف ليق ناف ||
 جفن نأ دبال محرلا ناف هتئيشمو هنردةو ىلا هت برلا ةيانع ىلع ةلدالا م ظعأ نم
 | نيظعلا لصاؤملا ضرعي لاصفنا ند ديالو ءالةءاا نم دحاو ريغ لاق ادج ميظعلا حاتفنالا

 اولاقو كلذ ممقاذحو ءابطالا ءالضف فرتعا دقو سصبإلا مل نم عرسسأ ةعرسم مالت م

 | ةيوبرلالامكب يظعلا قالا رقثو هكا ردا نعل وقملا رجعت ريبدتو ةيهلا ةيانعبالا كلذ نوكبال
 ٠ ناسبيس انهه لق رادلا هذهىلا هحورخ ةلاح ىصلا ءاكب ىف بيسلا اف ل.ةنآف ةردقلاو

 | قاف نطابلا بسلا امأف رهاظ بيسو ءاسبطالا هفرعبال قودصملا قداصلاهب ربخأ نطاب بنس

 سنخد5 دواوملا ناطيف اناطيشمداداو نم دحاو لكب لكوزأ هتمكح تضنقا هناص# يبا
 . هل سصاخ ىف هئعطو نا_طيشلا هليقتسا لصفنا اذاف هه لكو-تيو هتراقءل هجورخ رظتني

 ١ دواوما ىكحب.: ادق نيونالا نيب تناك ىتاا ةوادعلاب هل الابةئساو اظرغتو هيلع اةرحت
 : مهدنع اودي مل هلوسرو للاب نييعئابطلاو ءابملالا ةقدانز نمآ واو ةنهطلا كلن نم |

 , هللا]وسرلاق لاقد_:ء للاى طر ةريرهىفأنع مس مم ىف تيثدقو هدربالو كلذ لطبيام
 اضيأ هدي لح نم نيصوعلا ىف و ناطيشلا نمةغَز عقب نيح دواوملا حارص ملهوهلع هللا لص ا
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 لهتسيف ناط.ثاا هسالاداود دواوم نءامل-وهيلع هللا ىلص هللال وس رلاق لاقهنء هللا ىطر

 سعه ند اخ راص لهتسا دز وذ ني هسعرخا ظ_فلىفوهمأو م صم نبا الا همسك نم اخراص

 ظفاىفو اسهناو ميرمالا هندلو مويناطيشلا ه.سعمدآ ىنب ا و هايا ناطيشلا
 نءطي بهذ م ىم نبا ىدبم ريغد] ود نيح هءيصاي هند ىف ناطيشلان «.مطلن مدآىن ١ لك ىراصلل

 اف سأن | نءهصخر هلاث ءأبلسرلا ري الىذلا ر هازخلا بيسلاو باج أ ىف نعطت

 مه ند ل_ةتثبهناف تنفر ىلا أهيف ناكىّ «ل| ةداعلاو فولأملا ه:ةرافم وه يه ريع ند

 تاراشالا بايرأ لاعو هنا م وهن طو هتقرافم نم ه شحوتس هفلأي لناكمو دراب ءاوهىلا راح

 كتاذىف دشنأو فوالاو مال الاودادشلا نم هيقاليام ىدي نيب صاهرا ٠ ءاكينا

 ددهياهيف ءاسقلي ىذلا لكب © هن أكىتح دولوملا اهبىعيو
 دهراو ه.ؤناكا# عموأل 1 اهنأو ا.هف هيكسمب افالاو

 اسهم هح و ردح ل2 ايصضفىف و ا دأا ىلا هد و رح ع هف."ضقدىف . راشالا هذه ريظف م4أ و

 كاذىفدثنأو اهنم نيديلا رفصاهقراف وعمطلا و ص رملا ىلءابكس م جرخ هنأ ىلا ةراثالاوهو
 هكلاموه ىذلا ص رالاىلءل يلد © هدالودنع ءرلافك ضبةىفو

 هكرانود ىذلا لالاةفرفىلا #4 ةراثا تاهلادنء اههفىفو

 نه ىكببأمىلا ريصيو لدبي ىمالانأ هلو نم كصخذ و لفطاا ءاكب ىفةراشالا هذه ريظن مهلو

 كنذىف دشنأو هندالودنع اوكصد اج هنومدنع هلوح

 ارورسس نوكصخضي كلو سانلاو 6# ايك اب ك.هأ كئداوذا كئدلو
 ارورم_.ه اك_حاض كتوم مواىف #“ اوكباذا نوكت نا كلما لعاف

 ليست ىلا ةراشا هيفىلا هديد_# لصفنيني_- دواوملانا مهل وفاضيأ ةراشالا هذهريظنو

 كر ىلا لاحلا ناسلد راثأ» ءارقل م ربع همارك !ماقنم 57 همك كي :ابةيلع مودقلا دنع هلوزت

 لوقدهنمو عباصالاص ىلا ه:هغلباهن أو هرقف ةياهذىلا ةراشا هعبصا صءاعرو ريخأتلا

 كلذىف دشنأو هعباصا صيوهف هتباذرقفلاهب غلب نا سانا

 لغاشتلا فوخ ليسعتلاب بلاطي 26 هن ا صمي هفىلا ىوهيو
 لمان الاصع ريغ" ىش توقلا ند 2 ىل سدأو رية. ىف أ م-هلعاو

 ثدحلا٠ نم رهظد نع برخلاب ثدوي هن ةراشالا هذه ريظنو

 3 سول ثداح ٠ ند هب ىلا © «# ةراّشا نبرسضاما نيب ثردوو

 مرا شرعلا اوذوالا مكنمامو * اهئاوخأ لدهن ىدنعو لوةب

 اهكرديو ةقطانلا هسقن لقعت أم لبص كالذو نعبر الا دعب كمصصننا ةراشالا هدو ريظنو

 هااصأ أذادبعلا ىمأتي ىعل هدعب رخأتو هند الود ءوهاصاىذلا ءاكبلا نم صامصق كاذفؤفو

 ' اهرث أ ىف اهبلطي ماك جرفلاف ةدش
 كاد _كنأ | اعل هافاو حجرفىلا 0 ةراسشا نيعب رالا دعب كروصيو

 كاوءالربطصان ىرخأك صدت وج ةرم كيكبتف ادلا ىهلوثب
 تايوطرلاةرثكو ةظناحلا ةوقلا فدضل اهاسني هنكلو هندالو «مامود نيس دعب ىئملاىريواولاق

 ممتع ممل ل وتم ل اليل ل يي حمل امج وس رجسموم اص حما حو حاملا اس يوصل كتابا يوسع سس مازووتشمم
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 هارياعأ ركفتلا نع هبلق فعضا اًضيأهفطل كقذفو

 مالحالا ةيؤر اموينوتس + هلت أبذا بلقلا نبع ىربو
 مانم و ةظني قهطيض ند + ه_فمصأ دهب ءانسأب هنكل

 || محرلا ةرارح اهتدقعو ا_يصخن سان اموبْنو_برأةفطنال لماكت ااو # لصف

 ١ ةروصلا لبقبو ة-ةلعلاهبشب ىذلا دمالا مدلاىهو ىلوالا ندلكأ ىهةلال ثدعتسا

 البق نيالا م لك أىهةلءط تدعتسان وعل 5 اهلمئاذاناهث' زجا كاتو اهداةمئاباهضفح و

 اهتوسكوه , 1 اواهيف عدوملا ملأو ظفحأو ىوقأو ةقلعلا نم بلصأاه امثرو ريص ىهو
 ر * اسىلا لس ريف ءاذغلا وفص ذخأ يذلا دبكلاو دا و هءازحا كسق تاطابرلاو

 ةدءملاىلا بار دلاو ما.هطلا لوصو ىرا# ىهىذلا ءاعمالاو رفظلاو رعشلاىلاو ءاضعالا

 ماعطلا ةنازخ ىه ىلا ةدعملاو ندبلا ءازجارئاسىلا هلاصياو هذفنتىرا#يىهىتلا قورعلاو

 ىلع ىلو لاو ةالاندعمو ةرارهلا عبسوه ىذلابلقلاو هيقصسمل هتظناحو بارمثلاو

 ىذلا ناسللاو هنامح هبىذلا دراباا ءاوهلا.د.فتو نديلا وع حور ىتلا ةئرئاو نديلاة كاع

 || هتهرلط وهىذلا مصبلاو هرايخا يحاصوهىذلا معملأو هلوسرو هلاجمرثو باقلاديربوه

 قىعسن نالجرااو هلوشو ه-هدخىهىتلا ءاضعالاوهفشك ديرباعدل ف.ثاكلاو ءدارو
 هبابرأىلاهلصوت قورعلاو هعطقتو هنو لصفت نائسالاو هحتاوح ىف شطيبديلاو هللا صم
 ةلزمب ناو.لا ع ىهو هتعمثو ءاذغؤ ديكلاو لسنلا :دام ةئازخ ءابثثأو هلسئدل 1 ركذلاو

 باقلاو اهامدخ ءاذغلات الو ءازجالا عيوب ىلا هلسوو ءاذغاا بذحت تابنلاو رهشلا شرش

 روصتلاو سحلا ندعم غ امدااواهل مدخ سفنلا تالآو اولا تابح اهب ىتلا حاورالل
 سأرىه ءاضعالا هذهواسها مد_خركذلاو لساتلا ندعم نا_.ةنالاوهل مدخ ساوملاو

 ندبلا ءاضعأ

 هلسرثو هقرفثو هكصت و ءاذغلا لبقنةل ! ماسقأ ةثالثف ءاذغلات الآ امأو # لصف ©

 3١ تال“ الذ هلام ىفةمقنم الامو هلفث جارخاىف نيعت ةل آو هنالضف لبن ةلآو ندبلا عميس ىلا
 قورعلاو دكلاىلا ةلصوملا قورعلاو ددكتجلاو نطبلاو ىرملاو م-فلا ىهفةلباسقلا

 ند_.لاىلا اهنم ةل_صوملا

 لبقي لاسطلاوهنم فاملام لبق ةرارملاف تالا_ضفل ةملاقلا تال الاامأو ب لصف
 :و نيالا بناجلاىف ةعوضوم دبكلاو طسونملا نالبقي ةناملاو ىلكلا و هفيشك

 لدعموهو ب رقأ رعسبالا بنالا ىف باقلا نأىه و ةعاد زكا هذه ورسنالا بنا_سأ

 ىو ءاذ_فلا ةيعوأىف لعجو اهترارحن ىذأتي الثل اليلق دبكلاهنع بنصف ىزررغلا راحلا
 ةدعملا ىل اذفنم هوك عم ىرملاو هريغإ هل هزرعطلو ءازغلا ملعقي هنوك عم مقلاف هلذمداخ
 هعضهت واةلاثا ريبغت هريغتو هططن و هصضنت هلدظفاح ةنازخاهت وك عمةدعملا وانا | ريبغت ريغب
 | تاقشأ :دعملاىف رقتسا اذا ماعطلان اف لفثلا جرئ ىلا هعندنو هجرُحو صل الام هن. و

 | امد هيلقتو هيلع لقشتو دبكلا هالوتيمت اهثرارحت روكا مث مامضنالا ةياؤ تيضتاودللم

 : هدجلا تزناكالأ و تحو واهبف روحا لدع 4 زر_مق ءاضعالا عبجج ىلع ريفا اصلا>
 0 ا اك اههح يملا ل ل يس دماج تيسصيا هيض ولح ايي و ال ل و« ص سرلعم سوس سس لا

 ( اريسي ذخأت

 امس 0 وي مجيب د ل مم مح يسم تييسممط

 ا



 ةديملف

 < ليقف
 قايلمج ةيهلالا زيكملا تضتقا ةيحان لكم ندبلا ءازجأ هدري ىذلا ندبلا ضوح
 عسا و دحاو عض و«: عمتك وت ريثك بءش نم دبكلا ىلا ىدأتي ءاذفالا صااخو هطسو

 | ىلا ق-ارثو عمصتستلا_سطلاو ءاعمالاو ةدعملاب لصتنىتلا قورعلا عوجو دبكللا باب ىعحل
 دبكلانا مثهنعاهأو5 ترسع ىذلا ىفانملا فلاخلا قبيو ىق_فاوملا بذحت :دعملاو دبكلاباب
 هناضس ميكا عئاصلادعأ دقو قفا وأ ا ريغ هنع ىفنن ”وىرخأ ة يع هباذةجادعب هيقنتو هيةرص)

 7 عض 0 و رون»الو لسكالب دامصرملاب نيمئاَف نيهراف مادخ ةثالث دبكلا نم مدلا ةيقئنل
 ظ هنضيط و ةدمملايف ءاذغلا رقتسا ال وهلعنم نكما نوكباهب ةيص هيصت وهينثاللا ناك لايف اهنم

 ةلضفوىفاطلا ديزااو ةوغرلاك ةلضذو بسارلا ىردلاك ةلِضن ةثالثهالضف تراصهتيذناو
 ىرم نماهبذصأ ىرخالا ىلا اهادعتيال ةلضن ىلع ةثالثلا مادخا هذه نم مداخ لك لعجف ةيئام

 نال دبكلا قوف ىلاهث برلا اهبصن ةرارملا ةرفصملا ىهو ةيفاطلا ةفيفملا ةلضفلا مداخ
 هىتلا ةلضفلا مداخو بمارلا ىردلا ناكسم قوف اهن اكمو ةينا_املا ةلضفلاوه بذنيلا

 ناك ثرح د,كححلا باب نم لفسا ماعلا قالسألا هصنو لا_سطاا بءارلا ىردلاك

 ناكو بناجلا كلذ تلغش دف ةدعملا نال نيالا بنالا ىف نكي لو لفس نم هب ذنجيام

 ديكلاوهو ثلاثلا مداخلا همدخ نيتلضفلا 8-5 ه مدلا قئاذاف هدعتزف اءلاح مسالا بنا

 عزوينم فو_جالا ىم-ل مظع قرع نماسهلال صيو ايئاروناقرسثهنوالا قف رق بدقو
 طءوتمو ريغصو ريبك نيبأم ددعلا ةريثك عضاورىف ىلذسلاو العلا ندبلاةهج ىلع كانه نم

 اسهيلا جات ريغ ةيامهيفف قرعلا اذهىف مدلامادامو هئءزاتّمو فوجالا قرعلاب لصتت اهلك
 اهجارخا ىلا دبالو حجاتحاف اهنع ىنغتسيام رقتسم ىلا تلص واسإف ءاذغلا بك رتام تناك اهنال

 نيقنعب ةلضفلا هذهناص:عنيتيلكلا هناصص هللا قاف هب ترمضأ تالذىلا ردابي لولو اهعفدو

 ثرح البلق دبكلا نم لفسأ هناصس امهعض ون رخآ نيف رعب ةناثملا ىف ماف رغب ونيب ورنالاكنيلي وط
 اهنال ديكلا ق وف هتاصسدتلا اهعضوف ةرارملاماو تا رامصملا قو رثأك ةمال'صيلّصل نكمان وكي

 اهعضوف لاسطلاامأو تايوطرلادج و نع بهذلا اهب فطقي ىتلا ةنطقلاوأ ةغسلا لمع
 تبسر اذا ةنومصملا ءايشالا بذتحام ةلزنعهلال لفسا ىلا ليمأ

 اهيئاهعدوأىتلا اهاوقب مدخلا هذه هيف تلعو اهلكلوقعلا ءذهنم مدلاىننا اذا # لصف ©
 رخآ ا ل-< هبفبلقلاوهو حراوملاو ءاضعالاك لم لع حالصالا اذه ىئراصأ و ليعلا اذه

 ديكلا| ةراردح نم ىوفأى هو ىرخأةرارح هءدصقف

 ةوقو هلزصضنم :وقو مت الءاذبذاج ةوق ىوقع_برأ ةدعملاىف هلام لعجو # لصف 9
 اهراسو ةصضنملا :وتلاىهىوقلا هذهسدب رو هنماهنع ئغتسملا ةاضناةعفادةوقو هلذكسم

 هتصاخو قاصقنلاو نوعلاب سحن:وفاهيف عدوأن أب ءاضءالا رئاس نع ةدعملاتصخو اهامدخ
 باذتجاب تادئلاب ىذغتااناف ءاضعالا راسامأو ةجاادنع ءاذغل الوان ىلع ناو.حلا هرذتل انف

 | ساوحلا ند_همنمالا كلذ نكيملو نوعلاب سحو ةوقىلا ةدعملا تجاتحا املو اهيلا مالملا

 ىيقنسم هقابنمو هيلبامو اهف ىف اهرثك أ تدن أه مظع بصعلا حور اهانا مامدلاوهو
 رج امه لعج و 'مفلاو 0 ةدعملا يب 2 دعابناىف ةمكحلاااف لبق نا اه هرعت ة ماب ىتح

 ميجا صم ل يوضح عب سي يمل يي ل ساعي يصمم 95 ا لا م



 س4 164 ١]
 ١ 01011 طا اا ا سس سس سس سس سس زا

 | قلاملا زمكح مامنم اذهلبق ىرملانع تنغتساو ىفلاب ةدعملاتاصئاالهو ىرملاوهو اليوط

 اسهيلا هلوصو لبق فطليف ىرجلا قبرط ىفام ريغت ءاذغلل لصحت نأ امن ةري_ة5 عفانم هبفو
 ىلا ةدعملا باقن' الزاو مالكلاو توصلا قوعيو هقوعت ال: سفاتلاةلآنع هدعب اهنهو
 تناك لذ ليقناف ىتاعلا ريصق ناك اذا هرسثلا نا ويسنأ كلذ ضروب اك عوملا ةدش دنع جراخ

 ناآف سصحتنالو دبكاا ىلع ناكملا عستيا لبق نئالا بناجلاىلا اهنم لبمأ رسسبالا بئاج ىلا

 ىلع ناكلاعسنإل ليق نيالا بناجلاىلا اهلفسا لاملب اهعضوىف ة_يفتسم تاك الهفلق
 ىلبامم تامجوةرودم ةليطتسم تامجإف ليقنافدبكلا نم اعض وم ضفخأن اك ثيح لاسطلا
 ةريد_:سم تاكو ةليطتسم اهلعج لاطلاو ديكلا ني, هللا اهعضوامل لق ةسطسم سلصلا

 || ىر-ااوهو الخدم اهالعجو ثاذل اهالعا نم عسوأ اهلفساناكو بارسلاو ماعطال عسنتل |

 امنشخاو بلص أن وكب ههلثبامزال ىرملا نم ىقيضا باوبلا لهجو باوبلا ىمساج رخمو
 مك هلو هنيلو ةدعملاىف هخالاطبال جراحلا جرخم نم عموأ لخادلا لخدمه لمست هجر

 هسبح ىل_-ه ةدعملا ىوقتلو هاناو هصضن لبق بارعثلاو ماسعطلا هنم لازب الثأ اند رخأ
 نظي كاذاو ةدمملا خل ىتح جم. ردنلاب عستي ىرملاو ةد_حاو ذمندال الوأ» الوأ جرضاو

 ىلع عست,مث اهعسوأ وه ىذلا اهلفسأب لصتي ىقيضلا هزجلاناف باورلا امأو اهنم هزج هنأ
 ةلضفلا جورخ لهسيل مث ردنلا

 بابلا نماهنّضسي لابطلا و انضمتل اها وز اهيلع ةيوتحمتددملا ىلع ةقبطتم دبكلا و # لصف آب |
 | نيتةةيقر نيثةبط نم ةفاؤوم بئارتلاو اهمادق نم بئازنلاو فلخ نم امن! بلصلاو رسسيالا |

 هاك نطبلا ىنعم اههابا واهلك ءاعمألا ءاشغوهو ري -_- َّى رخآلا ىلع اههادحا قيطن ظ

 ءاذ_هلات الآ ةلج- طبربو حابرلاب ءاعمالاو ةدعملا حاتمنا نم عنو ءاذحالا قب دحاو ءاشغب |

 ةغبلب ةلاحا هليتو انكم ءاوتحا مدلا ىلع ىوتصل بلقلا في وك فيوم دبكلا ىف لمحت مو
 ةكبشو اهءرفمىف ةكبشو ءاعمالاو ةدعملانيب و اهنيب ةكيش قورعلا نم كابش ثالث ديكالو

 أ امد ري_صي ةئاثلا ةكبشلاىفو هلاحأنأ دعب هليحتو ءاذغلا بذحت ىلوالا ةكبشااف اهبذحيىف |
 بصولا نم ةظشب لالا غامدلاو بأقلاب ديكو اقيورتو ءافص دادز, ةثلاثلا ةكيشلاىفو ٠ْ

 توهرسج لكو ىشحو بئاغناويح ةلرئمب ةيدعملا سفناا تناكانو توبكنعلا ميدنكا ةيفح |
 فال ضو غامدلا اهلعمىتلا ةركفملا سفنلا فالح هوذذتو سفنلا هذه هب لصتنأ دالف |
 ةيلاويلا سفنلا كلت ىلع ة دضغلا سفنلابنيعتست ةركسفملا سفنلاف باقل اهلحمىتلاةءبضغلا سفنلا |
 اهمسو ةثالثلا سفنالا هذه لحنيب لص ونأ هناهس ىتلاملاا ةمكح تضضنقا ةيشحولا ةباغلا |
 دي تنأف ةيممتلاف نأثشلا سياف اسوفن ىوقلاءذه ةيجعت ركشتالو ضعبل اهضعب نعذيل |
 لهلاو روصتلا ىلع اهناطلس ةركفم اسفنو بارعشلاو ماعطلا بلطت ةيئاويح اسفن كيف |
 هيلالمجاهفامءةدحاو لك برضنو ةدارالاو بضغلا ىلع اهئاطلس ةببضغاسفنو روعشلاو |

 بلقلا ةريضغلا ل وغامدلاةركفملالحمو دبكلاة ا ويلا سفنلا لصغ ضعبل نوع اهضعبو |

 قوي راستاقافص نم قرأ دبكلا قوص تانافص تلمج نأ ىفةمكحلا لمأتو © لصف ه |
 ةياقولاىلا ةجا_ةحمريغ كلذع_هىهو ةعرسب مدلا رهوج قوف ديكلاىلا ذفئيل ندبلا

 ميسا غلا هس ع« هييسص فم هوس يسمح ك0 7-0 ةحسم ويح محلا دسيسا 00 ا



_- 
 ءاذغلا دمصتىّتلا قورعلا دعب ءارفسلا ةرملا ىرا# تءضواغاو اهمحلب اه زرو# ديكلانال ١

 ميطلا لاك عضومنيب وه عضوملا اذ_هنال امنه مدلاذخأتىتاا قورعلا لبقو ةدعملا نم ا

 اسهلكقورعلا تمججو مدلا نع ةرملالامصفنا نكي ذئنيحو فوجالا قرعلاىلا هلاسةتنانببو
 قيعىلااهد#« ىف تءمسن تداممث دبكلا رعقم ىف تعمقتف تدام مث بابلاوه دحاو قرعرىملا
 عض وم لكك يذكو دعرسبذفنبالثاو هيلع ى وتحنام جاضنا اهم ديصا فوجالا وهو دحاو

 هحرامت ة ريثكو اهكلسم لو_طب هيف اهوا نيه ةداملا ثدكم لوطىلا ه4 جيذحا >

 براو_ضلا قورعلاامأو بذاو+لا قورعلا نأشاذهو غامدلا ةكبشو ىئملاىرا# ىف لعفاك
 ةيدعملاىلا هتجاح و مدلا عض وه هنآل اهب هدم نود ديكلارعقم ف تعج-اهئاف كلذ نم سكمعلابف

 هنامصس ىقلاسلا [هي بذجمىف براو_ضلا قورعلامسقنالو سوئيلاجلاق ةساسم ةراركلاب
 تاءج وب راوضلا قورعلا ذكر ح ماقمكالذاهل موةيف باها ةر واسم امتاد كرصت دبكلاهءذج هنا
 اهيلاحورلاصتالالواهتيذغالال دبكلا ب ورتل تءعضوافأا اهثال اقاقر باروضلا قورعلاءذه |
 ىراخم ف.طاءاذغىلا اهجلباتحالو ريثك ىئاوبح حور لوبقىلا ةجاح ديكلاب سيلذا |
 ءاسمءالاوةدعملاب اهطبرنأب اهعضوو دبكلا عض وم هناصس عناصلا زرحأو # ل_صن 9 ا

 ىاونلا عيه نمتاطاب راهب لص و واهي دشي ىذلا نطبلا ىلع دودملاءاثغلاب و قورعلاب اهلك

 دبكلاناليقيثو باص نيح باججلاب دبكلا طابرو ىوقطابرب باهلاب لمصتي طبارلا اهؤاشغو ١
 قرعلاو د_كلا زر_هنال ةبال_صصىللا ةجاحلاةدشب دبكلاءاشغ نم باصأو هو هيذقلعم ||

 قرأ ل مجوتىآ اهقاس باص اذا :رجشلا ناصغا كالهناك ناوي اتامذفآ هلاثىته فوجالا ||
 اذهو هيقن كانه ماظعال ثيح مادق نم هظاغأو ماظعلاب هدشب فلخ نم تاطايرلا هذه |

 ةمكحلاتاطابرلاب مهلاصو أ دش مه رسأانددشو مهانقاخ نكاهيف ىلاعتهللا لاق ىذا ارسسالاة دش نم |
 هل نير والا نبوضعلا نمدعون سف.الةفيرشةلا بادطأ ناك اذو ضء!ىلا هضعب مهتلخلءجو |

 هنعةدعملا تدع ويف هلعف نع هءاقوعيو ءاسجحزي الل هتءاح رادقع ديكلاو ةدعملا اهو

 اهارمم لوطب |
 ب اللهب ناك-لالغش امناو هيف مفنال هلا لوغي مهضعبف لا_سطلا اماو # لص © |
 هجو نم ط_اًذاذ_هو تلف دبكلا انوزوم لعسف دبكلا لقث ندبلا يش د_حأ لوف ام راف |
 ىل_ه رسيالا بئالا ىف لا_سطلا لمس ةيمتلا مكللا نق باوصلا اما هجونم باوصو |

 افاداهال دبكلا ةنزاومب ةدمملا مون نأ نكميالوارم نوكالا ىقشلا لع الثا دبكلا ةنزاوم |
 لييوأ اسجرنم ندبلا ريصيف اهئم مج رأ ةراثو دبكلا نم فخأ نوكت ةراتف ولختو ءىلخت |

 دبكلا نزاوي لاسسطلا هلاصس ىتاامللا لمسف رخآ انقو ةدعملا قش ىلاو انقو ديكلا ىقش ىلا |
 تاعجالف اهولخوامالتها دنع رخآ فشبو بناج لقش الل طسولا ىف امه ةدعملا لمجو |
 ناكملالغشي اماو هيف ةعفنمال هنا هلوتف طلغلا امأو اهفالتخاب نبدبلا عضو فلت# ملاطسو أ
 الع ووكيل ةمقتلاب لملا مدع ناف اهيفني نأهل نكيمل ةعفنم هيف لميمول هلأ امراف قبب الث |

 ةلضفلا بذي هنأ عنانملا نم لاسطلاىفو تبا ةعفنملا نع لاخ ندب ىف ”ىثالو اهمدعب
 كلت تاضح اذان هل ى_:هلاكق ورملا سفج نم امون ديكلا نم ءادوسلا ةيرك.هلا ةظيلغلا
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 ءاذغلا ظباغنوا وق مجطني ممركعو مدلا ظيلذ ميضني وهو اهلاحأو اهصضنا ءدنع ةلضفلا
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 ىلالاه-او ريضذن اف املك هيف ةثوثملا ةريثكللا براوضلا قورعلا هلعنىف لمعتسيو هسبايو ١

 ند رخآ ق-ئعب ةدعملا ىلا هئذف هلىقذا وأامداا ىلا باقتينأ نكي ملام و هل 'اذءراص ةم.يط

 ف لول م وحر هن لإ 15 ةوَد دو.ءالا لضفلا بذج هنكمأ اءاو قورعلا سلج

 لوضفلا جاضن' نع ام ىنفتسا :ري_ةكلا براوضلا قورعلا ه تالصنا امو مجفسالا |

 اذ راضلأ هّتمدبط بيرق فرطلىقبقر نيبارعثلا مد نال الماعتم اهننش هل قييلو دولا

 كالذك وايران رج-أ ناك و قرسشأو قروافصاب ىذنغأةئرلا نكلو ةئرلاك افيحت ناك ه.ىذتغا
 فرطل ءاع ىذتفيفلاسطلا امأو ضا.باا ىلا ةلئامو امرج فضمأو هئمانزو فشأ تئاكذئرا

 لامعطلاو لاسطلا هب ىذتغيو ندبلا هنم ب زيسيف نييارسثلا ىف مجطناو دوسالا طلخا نم

 ادج هب امهأف افصىتلا نيبارعثلا نم هيلا مثربهنال دبكلا ءاذغ نم فيطلءاذغب ىذتغي

 اقرمث» الو رجأ لاسطلا نول نكيمل لصالاىف ةركع اهئوك و ةلضفلا كلت داوس لجالو

 | اماذغ ةدوحلف براوضلا ريغ قورعلا نم اهيلا متةري لضاف ظيلغ مدي ىذتغتفديكلا امأف

 | دوسأ مدي لاسطلاو ظيلغ رجسأ مدي ىذتغأ دبكلاف ةفشك تناك هتلضفلو رجأ اهنول ناك

 وضع لك رهو" حورلا ةميبط نه بيرق ميذنلا ةياغىف قرعشم فاص مدي ةئرلاو فيطا

 ةمكح نأ عاذهو هلعذو هعبطىف ىذنغلاب هدش ىذاغلاف هلائالم هءاذغ ريص هيلع وقام لع

 ىلع ة-ةدمللا ةيذغالا مرح ثرح هيمأ وهعرم قف رجح ن رح هيف هقلخ ف هناضم# مهنيا

 ذا مهتيذغال ةيباشم مهؤا را تراحوضت مهنم أزج تراص اهب اوذتؤا اذا مهثال هدابم

 ناويللا عاونأ لدعا ناسالا عونناك اذهلف هرهوج ىلا ليصتسل لب ىذتفملاب هيبش ىذاغلا
 ةداطيش ةوق اهب ىذتفلا ثروي عابسلا موو مدلاب ءاذتغالا ناكو ُهناذغ لادتعال اما نم

 اهضرام اذا الا اههايشأو ةيذغالا هذه 7 رح ةعيرمثلا نما نف سانلا ىلع ةيدام ةيعبس

 امون !هثروأف ريزانملاا مو ىراسصنلا تلك ا اذهلو ٌءرورمضلا لك اهنم مج رأ زماصم

 تناكاملو ةوق هيف راص بالكلاو عاسبسلا مو لكأ نم كلذك و ةوسقلاو ةظلغلا نم

 تناكالوعراشلا اهمرح عابسلا نه باسدالا تاوذل ةمزال ةتاث ةضرام ةياطيشلا ةوقلا

 تناكاملو اسهنم لك أ نا هوضولاب اهرم_مكب ىمأ لبالا ىف ةضرام ةيئاطيشلا ةوقلا

 ةلهالا رخل موه و هيلع هللاىللص هللا لوسر مرحح رام ةمزال ةيراخلا ةعيبطلا

 هللا زهكح لمأت نف امزال اهرحت ىلاعتهللا همرح هارحمو ناطبشلا بكرم مدلا ناك امو
 هلاساو ىلاعت هللا ةفرعم نماوظعاباب هلاصف اذهو اذه نيب قبطو هرماو هقلخىف هناصس |

 دحا الا هيف ىرينأ داكيال ىذلاماقملا اذه سفنلا طسبل انكرح ىذلاوه اذهو هلافصو ||

 ش قاحو علا نم مكدبم أع اوحرف تانيبلاب مهلسر مه3ءأاج لف هيف ىلاهدتلاو نك وهو هناواح

 ةمب رشل هلافانم نظبو هلئاق بذكيو هلككاذ دع نم ةقيرطو نؤزهتسيهب اوناك ام مهب
 ََل ود ولا ْن؛ دكلاس وم وم ذمْنيَقِب رطلاالك و هعنص ىف هعادأ و هتلخ ىف ىل عنها ةيئكتح رسم وف

 اوربيم مهن سانا د.شاأم ٌركاو هللا نوكح رص الو هللا عرشب بذكتزلف مور ةياغلا ىلا '

 (الا)



 ه-ةماس#و ّبازركح هب تر ايف ام.داق الداستم وأ عثارشلا نع الضم اًةيديز امايطالا 1

 مك. اف رهم ىف لدن أ دارا اذاو سملاو لوقعمل مر راكه و ءالؤه لهه ءدص مالسالا :

 ةفكديز هدص بايسالاو ىوقلاو عفاسنملا ن4 هنتوا يف هللا عدوا امو تاياذااو :
 ءالؤ_ه

 د6 اذهو نيدلا ىلع هلتعالو هسح هيف راكب الامم هدنع رقتساامو هلع ثكالذ راتحو هلع

 تربخاامو يقل1ن:|تافصو داعملاو ديحوتلاةلدا عاونا دحا نييعئابطلاو ءابطالا ىقلحخناالب
 || ضقا_يال لسرلا هب تربخا امو انائا الا هيف نطابلا دادزيالو هتلدا رهظا نموه لءرلاهب

 || هلعل اهءلع ا مابيسم بدي راو بابسالا بصن نم هقلخ ىف ه- :قح و هللا ةدام د تر_حام .

 000 وم 0 يللي ل ل اا 2 99_22

 عيب م

ضان ةنالو ض راع 17 ىلاهت برا ءال و هتك وىلاعت ىلع هيمأو هتلر دصق هيكحو
 . الو 

 ظ أ هللاو اضعب انهضعب لطب ٠

 الملا“ ,زملا اهنم ذأ + * هقلاخ ثذاب راطلاة وس 2 و 0 وأ اع:عل 2! ءاعمالاب ةلص وأ

 دبكلا ىف لصحول ءزجلا اذ_هناف هر_هوج ةفاطلل دبكلا لل_هف نع ىنغتسملا ءاذغلا نم |

 ل 167+ جس

 ىف لخدينا لوألا دارا اذاف لبلعتلاو مكاو بابسالاو عئابطلاو ىوقلل اركتم هقلخ ىف

 ىلع كنيد رانض علا نم مدد |يف مه>دقو لدهرلا 4ه تت ءاحام نع مهضاعاو مهرفكو

 ام لصت' براوضلا قورعلاو اهني ةدعملاو نالباتم لاسطلاو ديكلاو ك ل_صف ه

 هيف فني ذفنم تدب لكىلاهلو هؤام نصي مال انونأ ةلرنعوأ روذتلا ةلرغ-؟ بائلاوةدعملا

 ذ_فانمو كلاسم ىف ذفني بلقلا نم هعشم ىذلا ىزيرفلا راسملا كلذكو هيلا راثلا 3 و

 ايضسبف ءاضعالا مج ىلا

 ١ ءاعمالاوهنارت«اوءاذغلا مه ةلآلاىه ةدعملاو ايدؤماكاسم ءاضعالا تاعجو # لصن

 | قورعلا تناك اهلوطواهشافل ثرثك لاصنالاوءادالاةل آ ءاممالا تناكامل ودبكلا ىلا كللذ ىدؤت

 ليوطنالولفا ريسباريس هضرفتسنوالوأهالوأءاذغا اهيف ذفيل :رثك ى صحن ال دبكلا نما هيئات ىتلا

 ناسنالا ناكوامتاد لكالاةوهشب مهبل ض رعي ناكو هنيصاخذخا ل.ةج رك ناكل ءاعهالا فان

 سال ىذ لا ناويللاراص اذهلو ءاذغلا ىلعأب كم اباد ناكو هلاعا راسو هحلطلاصا عرفك مده

 ليفلاك هنع ريصلا مدع ماد ءاذغاا ىل_ء ابكم مهقتسم دحاو ءاعم هللب تارادتسا ةناممال

 ىف هفداص ىلوألا ةراد_ة:سالاىف هضعبوا ءاذغلا هقراف اذا هناذ تاراد_:ءا هناعءالام امأو

 ىلع هربص نكيف كهذك ةسماخلاو ةبارلاو ةثااثلا ىف هفداص ةئاثلاىف هئاذ وهئاف ةيئاثلا

 ظ قور-علا امأو هرثك !تذخأن 6 ءاذغلا 2 ىف ا قورعلا امأو افيطل

ٍ 
ٍ ةماجلا قدصو ةجاحلا ةدش راع اهم ذخأيمث باقلاهب , عفت الاف هداسفو هئارمصا نذل

 

 | هامو ةدايزب سحب ةديدش ةبنسم لكا نم دهاشي كاذلو ع ضاوملا ىندأ نم كاذ ل_بعتيف

 1 تناك ال وعنصأم نَدنا نم ناصف اهيف هرارقتسا لبق ةدعملا ؛ ماعطلا رام ىت» هئاضعا لكذ

 | نوكيلو اعيجسامهب اهعفد ىوهيل ناتقيط ءاعمالل لءج هعفد لأ ءاعمالاو ءاذغلا مه هلآ ةدعملا

 (يلس رخآآلا قبب نيقافصلادحا دارحجأب ءاعمالاة حرقه ضرعت نم تاذلو اظفحو اهل از رح

 # نابت 014
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 جاتحتالناسنالا راص نأ ىف بيسلاو ءاذغلا ةيدأ: قاقرلاو لفثلا ف ذقن ظالغلا ءاعمالا تاعجو |

 | ءاعمالا ةعس امماد لوضفلا فذق نم عئاملا بيسلاو هامما فئافل ةرثك اًئاد ءاذغلا لواننىلا

 كالذك لوبال ءامو ةئاالانأ ةمسلا ىف ةدعلاب هبشرخآ ءامو ماقم اهل موقت ىتلا ظالغلا |

 ءاش نازاجاو حاضباب هنأش كلذ عمجت بابلا اذهىفا مص ةءالصفرك ذل نحنو # لصف 9
 رهظأ| راسقف ىلب امو موقللا فلخ عو_ضوم ىرملا لوقنف ةوقلاو لولا هب ىل اعن هللا

 عسلاو سميالا بئاجلا ىلالامدعبا اذاف تاطابرب دودشموهو بالا ىلا هاهذىف ىهتنبو ||

 اهنم فدسااوه اهفو هّضْط رقم ةدعملاو نيولا ىل؛اليام دوءب اهلفساو ةدعلا وه مسالا تقذو |

 داؤ_هلاو مهنم اصاخ اح الطصا كاذ نوكينأ الا مهطاغ نم اذ_-هو داؤ_فلا هنوعدو

 وهوداؤفلا فول ىفوىصمكالا لاقوبأقلا داؤذلاىرهومجلا لاق بلقلا اوه ةغللا لهأدنع

 ةئلعمداؤذلا نمةغضم بلقلا ثيالالاقف داؤفلاو بلةلانبب ةغللا لهأ ضعب قرفدقو بلقلا

 قرا نِعلا لهأ مءاحروسو هيلع هللاىلص ىنلا لاقدقو بلقلاف دسم ةشااط تااقو طادلاب

 وه ةدعءملا غ نوك اماو نبالاب :دئفالاو ةقرلاببلقاا فصووامهن» قرفف ةدئفأنبلأو ابولق

 باقلا («و هيلع هللا ىلص ىلا فصو لمأتو هلاق ةغللا لها نم ادحأ لمنال اذيف داؤفلا |

 مهيحا اذذ ةوسفلاو سبءادض وهىذلا نيآلاب داؤفلاو ظاغلاو :واسقلا دضىه ىتلا دقرلا |

 - م رويمو مع

 هلودو يفأا ةفرعمو ناسحالاو ةقفشلاوةجرلا تالذ نمله سأقلا ةقرىلا داؤفلا نيل

 امهبو ةجرلاو مءلاوه اذهوةقفشلاو ةجرلاىضتقن ةقرلاو ىهفلاو لوبقلل بجو» نيالا نأف
 || ةدهملا لوقتف هددصب عت امىلا عج تلف العفو ةجر“ ىش لك عسو انبرو ناسذالا لاك

 || ضاسيبلا اهيلع بلغي اذهلو لقأ ةلخادلا ةقبطلا ىف مسللاو نيتفيطل نيئقبط تاذ ىرملا ع
 ]| ةطوبرم ىهو ةرمخلا اهيلع بلغب اذهاوك اةجراملا ةقبطلاىف ىهو ةساسح ٌةيبصع ىهو

 دنع ىقأغب اهباوبو ةدءملا بابوه ذفنم ىلا اه رعق ةهج نم ىهتلنو ةقيوتاطابرب راقفلا مم

 عجب وهون راصملا ءاممالاو ةدعملال هن ةدعملامرج نطابل لاقيو عطش دم ءاذغلا ىلع هلاعْشا

 بائةالا اهالاقي ىلفسلاو هيلا ءاذغلا ريصملا ريصم ىع#و ريص» عجب وهو ملا مضب نارصصم
 || ةيكأا نم مدقتال ىلقساا نم قرأ ايلملاو هبطب بانقأقلددتق ل-و هيلع هللا للص هلو هنمو
 || ءاذغلا ثءل ةلقل مت اصلاب ىعسملا هيلي وامرصا رس ثعءانثا هئحاسم نآل رمشع ىث الا ىععل قأق رئا ىلعأ» ْ

 ىعسلاثلاثلاوهرك ذنء اك امرشو !سح لطاياذهناف رهضعب هنظاكايلاخادبأ دجويهنال ال هيف |
 هنئأاتىتااقورعلاولوطأ هيف ءاذغلاث بلو فيفالتاهرثكاو ءاعمالا] وطاوهوفئافالا وىق.ةرلاب
 || ماصلا ىف وه وام«يفءاذغااثبال قب ونا ريصقندبلا لوط ف نا ص .هلبةناذاز|اماو لقا دبكلا عم

 || عمادلا اماوباوبلا ةعسىفاهلكىهوقاقرلا ءاعمالاو ايلعلا ءاممالا مست ةئالثلا هذهواثبل لفأ
 نم لخدامدن» برك سيكلاك وه لب هلذفنمال هنالر وءالا ىعسبف ىلفسا !ةثالثلا نءلوالا وهو

 رويطااصناوةىفكالذ ماك ةبلصلا ءارشألا عم رقه رسامه مب هل امس ررركح ولخخد ثيدع

 ىلا اضرعذخأي و نعالا بئاجلا نم ”ىدتبب نول وقب ىمملاسهاهللاو نيالا بذا ىفدعضوو
 مهقتسم هلال مقتسملا ملا وه ورخ الاوهسداسلا وهيفامىضقتسياعرو لفثلا ديف سبتح و رسبالا
 ةمئاملا ةلض فلا هءاع وةناثلاول وبلا مق كلذ هلا هيف عمتك ادج عسا ووجو نديلال وط ىف عض ولا ا
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 هبلعهللا ىلص ىلا نع حد دق وةدارالا نود. لفثلاجبو رغم
 ظ دححاوماعم ىف لكأي نم ؤملا لاق هنالسو

 أ ةدحاو لكن وكئءاعءالاباهتهباشلو ايأغلءامملاصساةدعملا ىلع ىقلط امءاعم ةعبس ىف لك أي رفاكلاو

 نايئايلا نانكرلاونارمعلا ونارمقلان ول وسن اك برعلاةغلاذه وءاذغل ال ةدعملاو ءاعمالا نه |

 ناف'الوكالذ رئاظنو نا.فارعلاو نا.ماشلاو ا
 نه ةبك م ىهذا ةدعملا بيكر ؟ ءاهمالا بيكرت

 نم اهيل اهب ةلصتم تاج وزل اهئه ةلخادلا ةقبطلا و ةلخاد ةيبصعو ةجراخة هل نيتئيط

 ئىش هبل ىف سوارا اعلاناكالوهنم ”ىثاهبقامتءالو هكسءالفةقيزا و ةفثك هادروزا ربا ملأ رح ظ

 قحورااءاذغلادقفا1 ىوهبلاىبا وءطاءاذغلا ىلا ايطمةمهت وهاوق تا رمصنا هب ىذتغب ريا وناعالا م

 هب ت التماو ءاذغلا ذه هؤاعما تغرفتساو ءاذغلا اذه ىلع ءاوقو ءؤاعم !ترفوتف ىلقلا

 ىوقثيل ةفلعلا لكأياماهناق نمؤملا اماوةدعملاو قو رعلا هب تئلتماايساهل وبةواهاددعتسا ب سح |

 ىئغنسا هبلص ميقيو هيذغبام لكااذاف لكالا ءارو روما ىلاةفورصمءاوةودتمهفهب ىمأام لعاهب |

 وهودحاولا هواهم لغتشاف ىلا وملاءاذغلا نم راك سالا نع ىتاعالا ءاذغلاب هحو رو هسفن وهباق |[

 ةءامما * العنا ىلا مت ةةجاحلا ادم ىوقلاو ءاضعالاهنمتذخأ ىد هكسمًامءاذغلاب,نواوق

 هؤامسأو هلا ةفرعمو نامالا داوم تدوقاذاو ةبرصأاب مولعم ىمأ اذهوماهطلا نم اهلك

 )| اهادجوو ءاذغلا نم ريثك نع ديعلااهب ىنغتسا بلقلا ىف هناقلولا قوشااود_:ىوهئافصو أ

 لاح لم أذ ل زمع هنع تاكو اذه نءكعايط تف :؟ نا ىلتاو.حلا ءاذغلات وفىل-عدي زن ةوق

 روهظوه وةروفوعم بارشثلاوماعطلا نعةدمءؤانذتساو ةوظعة رعت درت رورسسلاو حرفلا

اهناو هيعثوبلقلا حرت ىلا كقذل ةبسنالو حرفلاو رورسلاب هيذغتو هثرثب ىلع ةيوهدلا
 ( ج

 لبق امهتقرعمو هتبحمو ىلاءتهءرشب حورلا
 دازلا نع اهيهلتو ماعطلا ندع #4 اهلغشتكاركذ ن* ثيداحأ اهل

 ى-قسو يبمعطل ىفردنم لظاىفا هتعح ىلع ىقفتملا ثيدحلاىف مل-وديلع هللا ىلص لاقدةو

 بارسشلاو ماعطلا ند دوصقللا ناذ هيلع همالسو ها تا ولص قودصملا قداصلا قدصو

 ءاذغلا نع هينذبال ف يكف امهعفنأو اه« رششأو نيئاذغلا ىلعا هلل صح اذاذ ةكسملا ةدذغتلا

 ظ مك اريصي ىتح ىو رلا ىلقلا ءاذذلا ىلع بلغي ىتاوءملا ءاذغلا نادهاشن انك اذا و ك رشملا

 |١ حورلاو بلقلا ءاذغءالايت- نع ندبلا ءاذغلسحضتلال ف يكف ةءلكلاب ءاذغلا اذه لسمضي و هل

طيو الجر نيثالثةوقدل وائيش مطبال مايالا ثكفرس و هيلع هللا ىلص ناكد وهل مك اريصيو
 | فو

 أ ل وهيلعمللا ىلص ميم نبا مسملا اذهو وسن عسن نهو ةدحاو ةلي ىف نولكه سن ىلع كلذ عم

 | الولك أبال ةديدملامايالاثكي ضي رملادهاشن تناو ةكئالملاءاذغسنج نم هؤاذغو توا ىح

 (| ىف ىذلا ءاذغلا ةبقس ةعيبطلا ءاسفتك او هتمفادم و ضرملا ةب راسم هسفن لاسفتشال برش

 فن 1نةءاذغل هبلط ةدشتيأر اهراز وأ برها تءضو اذان برحلا ةدمعم ةدعملاو ءاعمالا

 تاذنمىلاكلا ءاذغلا نم هسفن هبلاطثال ركفلا هيلع ىلوتسملاو نيزالاو حرفلاو بدلا
 ١

| ىوصع ءاشف دبكلا ىلمو ظالغو قاقر قورع هللذفت ىتل وضع ديكلاو # ل_صن
 

 | اهل مدخ ءاذغلاتالآو ءاذغلا يف لصالا ىه دبكلاو هنالغ ىلا ىتئنيو اهب طبحت ساسح

 | لوصاىف ىراخلا رهنلا ماق» موقبام هل لعح ةلقتسملا : رصشلاك ناكامل ناسنالا ناف تايعمو
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 سلا صوم ةمس ديم ياس معسل. ١ يو امل ١ - ييسحسمم

 ةلصنملا ديكلاق و ع ويقاوسلا أمن ىرتو نيعلا ةلرنع ةدعملاو ءاعمالا وهو أه عسل رصشلا

 , اهئاصغاوةرصشلا ىلا هيد ؤتواهئمءاملاص نة يئاسلا ض رأب ةلصنملاةرجشل! قو صل 'رثع ءاعمالاب
 وذص صنت ديكلا قو. كاذكو ىرثااو نيطلا نم ءالا صمت قورعلا هذهو اهرامثواهةروو
 لك ش دبكلا لك شوةرهشلا و ىلعفن م ءاضعالا ةعيبط ىلا هليحتو هيل ولكن م هصل اخ وءاسملا

 كاوزاا اها لاقي بهش سه امهلو سلا عالاضالا تحت ىه و هنطاب نم رعقمهرهاظ نم ب د ىل اله
 اهنم ةريغصلا ةيعشلللاةيو ٌضوبقملا “ىثلا ىلد اهعباصأب فكلا ى وتحت اك ةدمملا ىلع ى وتمت

 ةنإا لهأن م اسفلأنيعبسْنا مل-سو هيلع هللا لص ىنلا نع مجعلا ىف ودركلا ةدئاز ةصاخ
 ةدئازلا ءذهردق مظع ىلع لدي اذهو ,وءاعط لوأوهىذلا توحلاد_.كةدايز نم نواكأب
 هن ال دروملا ىع#إ ا_هرعقمو اهاوح ىذلا توملاب فيكف :داز ىهىتلا ديكلابنظلا اسف
 بعشب هد احنم قورعلا هذه بعشتنمث ديكلاب اب ىم«دو ءاممالاو ةدعملا نم ءاذغاادروب

 هذ ماو ةئظع :رقءىلا ىدؤت را_ةذصلا قاوسلاب اهيشل لوادلاىع»تو ءاسعمالاب ل صتن

 ىمتو اهب ةلصتملا قورعلا ءا_عمالاعم ريدتسنف اهتحنمو اهقوننم ةشغأ لواد-جلا
 ظبارملا هيو امو َةيشء الا هذه

 | ةياقغلب ىتحاهنم رغصاو راغص قورعملا اهبذجيىف مسقنب ىف الا قرعلاو # لصف 9 |
 ة-قر نمو ةدحوىلا ةرثك نم ذخأو قرفتام سايق ىلع لوأهلوأ عمجودوءت مقرا
 | ىلامدلا ىدأتي اهنمو فوجالاب ىعملا د_كلا نم جيراملاا قرعلا اهنم عمتج ىتح ظلغىلا
 نيتولا ىم!و بلقلا وت باجل ىفاذفان اسهدحأ ذخأيف نيعمق سسقني جر نيحو هلك ندبلا
 تام عطقنا اذابلتلاف قرعنيتولا حاحا ىف لاق بلقلا سب قرع نيئولا ةغللا لهأ لاق

 | ىرحي قرع وهوبلقلا طن نيتولا ىدحاولالاقو نوثوموهذ بيصأ هنيئوو هبحاص
 | ميج لوق اذهو هبحاصت امو ىو_ةلاتلطب ع-طقنا اذا بلقلاب ل_صتب ىتح رهظلاىف
 حاوشلا | ودشنأ و ةغللا لهأ

 نيتولامه ىبرشاةةبارع + ىلحر تلجحو ىننغلباذا
 ىلا هيفلاق ىذلارهبالا امأو هطانوبلقلا لبرحوه نيرسفملا روهججو سا,عنالاةو
 تام م-طقنا اذا قرع رهبالا ىرهوملا لاقف ىرهبأ عامطقنانا وأ اذه سو هيلع هللا لص
 ىععمالا اودثنأو نيبارشلا راس اههنم بعشتنمث بلقلا نم ناجح رك نا رهبأ اههوهرحاص

 رحاب سغلا ءارومالغلا مدل نإ هرهبأ دنع بمحو داؤفلاو

 بذت# دبكلا ريعتت لصتم امهدح أ نايرحم اهاودبكلا ىلع ةعوضوم ةرارملاو # لصف 9
 هانم لصتيو اهيلحو ااهلسغيل ةرملا بصن تايلعلا ءاسعمالاب لصتم رخ"الاو ءارفصلا ءرملا
 ريضه لمدنومم هيفن وكيف ءاذغلاب جيل ةدعملالفسأب رسملا
 هيلعةلادلا هنايآ ,ظعأ نمندبلا ريبدت ىلاسعنو هناصسوللا اهاكوىتلا ةوقلاو © ىل هذ 2
 مع ,:و ليصفنو عطقت نمةعونت» الاعفأه لع نبدراولا بارعثلاو ماعطلا ىف لعفت اسهناف
 تابوطرلاب هطالتخاو هغض»و نا:الاب هعبطقن وهو مغلاىفكاذ أد يف باكرتو ليل#و
 ' رخآ امضه همضهث :دملاىلا هدورودنع ثةذد_ءب مئامان اماضهنا هن.هماضهناو هيف ىتلا
 ش2 هل9ل 559 [ © ©“ 67 73313333 ببببببلا
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 لم ١41 طبع
 يي تت

 | لاسطلاو اهني زءدبكلا ىف ءاضعالا نماهرواجيام همضه ىلع هنيعيو لوالا مضهلا مو |

 | قورعلاو اسهيلا ةلصوملا ل_ بسلا ءام»الاو اهماما ىرملاو !هقوف نم بلقلاو اهراس نع
 | ةيذاغلاو ةبذالاو ةمضاولا ةوقلاو اهيفماعطال ةكئاطلا راثلا ةرارطاواهنم ةيدؤملاق رطلا
 هيوص زوننمث نيا كشكلا ءاءاهبش اسولبك راصاهيف ماعطلا مضهنا اذناسهل مدخ ةعفادلاو

 اذه درواذاف دبكلاىلا بذي ورعشلا ةفرب نهيلا ةيرعشلا قاقرلا قورعلا هفذقتف هفيطلو
 امد هثريصو اهرهوجيىلا هتلاحاو هتمضوتو هتضطف تلمح هيلع تاتا دبكلا ىلا فيطلاا

 ةوغرلاك *ىش ءالع ردقلا مط هبشب ميطلا وجاضنالا اذهناك ااوىن اثاامضهلا اذه ىع“او

 ”ىثمضنلا ما ىلءفلح و ءادوسااوهو ركعلالثم ”ىش هنمبسرو ءارفصلاوهو دزلاو

 دبكلا نم عفدناف مدلاوههلك كاذنم قبو صب ىذلا ”ىشلاو ممابلاوهو هنج وف ىلع قب

 اذ_هكيسين لوبلا ةل آىلا ةيئاملادهنع تفصننا د_هب فوجالاب فورعملا مظعالا قرعلا ف

 ةسبقثت» قاوسىف مث ةدروالا نم ةبقاتم لوادجىف مث فوملا نمةبعشتملا ةدروالايف مالا
 ىف اههاوفأ نم شرب مث ةيرعش قاقر قورع ىفمث ىقاوسلا ةةتشم عضاور ىف مث لوادإ | نم
 [بىظع تما ىفو اه سلا ىف ريصيف اهرهوج هب ري_سثو ءاضعالاهلكق هب ىذتغتل ءاضعالا
 ظ كاذك سحلاةلاو رصبلاو مكاىفو ارعشرعشلاىفو ارفظرفظاا ىف و ا.بصع بصعلا فو
 نيم هأم 0 رطقىف هعنص اذه نم كك راف

 )| صقتياملد هلم فا او ندب ملا ءاذ_غلاو ىلصالا ط_اهكناوهمدلاو # لصف
 | مدوهو ف.طل فئص نافنص ىهولباو_تلاو ريزابالاكرخالا طالخالاو هنم لاحيو

 هبتشام انك اساميلح اروقوناك اذاناطلسلا لثم4-:هودبكلا مدوهو ظيلغوبالقلا

 ل:ةدتحاو بضغ اذاو همعر

 | ه_ةوئاذا ءاذ_ةلاز وعدنع ه_ىضن لهركتسي نبا دعتسم مف طلت مالا امأو © ل_صن

 روصقدنع دبكلاىفو ءاهمالاو ةد_لاىف نوكتذامد هن ريصو هتمضهف ةيزيرغلا ةرارحلا
 | ىقمدلا طلاخو اهتاكرح سلسل ىل_صافملا لبيوثد بلا بطربهنأ ةعفنملا نم هيفومضعلا
 | ابيرق نوكيئا ةجاتمع ءاضعالا تناك ال ليقناف غامدلاك جبازملاةيمتلبلا ءا_ضعالا ةيذغت
 ءاذغلا اهز وعأ اذاهب ىذتغت ءاضعالاو اساله ص: وضع هلل مجمل اهيطرئلاهنم

 هقرئومدلا طلاخ نا ىفاهيلا ندبلا ةجاحو راح فيطا طلْصف ءارفصلا امأو ## ل_صف
 | اهنعلصفنيامو ةسبالا ةرا_1لا ءاضعالاةيذغتىف هئممتل وةقبضلا كلاسملاىف هذفنت واهفطأب

 | ءاعمالاىلا هبصت ةرارملاهنع ىنغتسنامو هنم اهبيصنذخأتل ةرارملاىلا صتي هنع ىغتسيا-#

 زربلاىلا ةجاملاب سف ةدعقملا لضءعدتلو اهتحوزاو لافثالا يطأ نو اهلسفرأ

 ١ ىف مدلا م«ذفنيهنأ عفالا نم هيفوسبأب دراب طازف ءادوسلا ةرارملا امأو # لهن 9

 هدبعيو تاذىلاةجا_هلا دنعةدرخلا ةلوهس عم همنئو هكسيو هيفكي و هيوقبو هدشيا قورعلا
 هنملصتا اموماظعلاك ءادوسلا نم *ىثاهئاذغيف نوكينا ة_جاتدملا ءاضعالا ةيذغت ىلع

 لاسطلا هنع ىئشتسيام بلح مهب ىذغتي وادج لاعطلا ه.ةرصرف لابطلا ىلا ىنصب هنع ىنغتساو
 هاسضعالا بلطتف عوملاب سحبو ةوهشلا كلرصتف هيفىتلا ةضووهلا هغدغد_يف ةدعملا ف ىلا

 .  ةاسحم احاول ميم وو دع يووم ا اما دوم حسم
 اطيب جسما نفسا“ يس سلوم يس 1 ل هس وستر وع جيو



 ه0 +١1 لوم

 ىتلا نم ا-ويلت ىتاا ءاضعألا هبلطتو اهيلتىثلا ءاضعالا نم !-عئارو اهمولم١ ىو_صقلا

 ىو_قلا ءاضعالا بلط عو_لاف ةد_هملا ىلا بلطلا ىهتني تح اذ_كهو اهرواي |
 اسمداا لا.ءالا نم أهم وأعم

 ثيح هريغهلاالو هؤا_ا تسدقنو هلالج لع برا ةمكح تضقا الو © ل صن ©

 مون ماو اصمع مون ةسيئر ءاضءاه يف دج وي نا ةنيدملاب هلاوحأىف اهبشم ناسنالا ندناك |
 هذهل ةهداخ نوكت ءاضعأو ؛امالاو ةالولا ةل 'زع اها نوكي اهللاصع ةئيدملا ءاسؤر
 ةروا-هكلاو طرسشلا ةلزا-م ىهو سؤرعالا اسيثر نوكيال سيئرلا ناف ةسيئرلا ءاضعالا

 لاصنا هلنكيملناو ءاسؤرلاب لااصتاهلام ناععق ىهوة.عرلاك ءا_ضعا اهيفدج وب ناو ءايقتلاو

 اهدحأ ةعبرأ ميسقتلا اذهب اذا ءا-ضعالاف هسفني لقتس» وهلب م هلاصتاالامو ةمدخ

 . ةمدخأإلب ةسؤرملا ءاضعالاثلاثاا ةمداحلاة «ؤرملا ءاضعألا ىفا_ 8! ةمودخ اة سيئرلا ءاضعأالا

 ش هسؤ مالو ةسيثر تسياىتاا ءاضعالا عبارلا |

 . لو_صالا ىه تناك ذا اهفسثا ةسايرلا تةصسا اما ةسيئرلا ءاضعالاو © لصن ©
 ىهو عونلاو صخملا ادب ىف اهلا رطضلانديلاىف ةلوالا ىوةا ىدابملاو نداعملاو

 ةثاللا ةءبرأ عونلا ءاقب بسحمو غامد-!او دبكلاو بلقلا ةثال-؛صخخشلا ءاقب بسم

 كالملا مايقك ندبلا ىعأب ائا6 ملعاا قالحلاا هلعج ىذلاوهفبلقلا امأو نايثئالاو ةروك ذملا
 هةحب ام ويقال عيجج ًاديموه وهنم نكس وضع رخآو ندبلا ىف كرحتي وضع ل وأوهو ةيعرلاب

 موب ىذلا وضعلاو يف ديكأاامآو ءاسضعأالا نم هريغىلا هئم ىدأتي داسف وأ ح الص ند

 . غامدلاامأو هْواَدب نكمأاماظ وف ندبلا يبا ءاذغلاب ءاضعالا ' الق ىتلا ىه تناكوا ةايخلا ظنحل
 فرعي اهب ىتلا ساسحالات ال ؟هيفذا ايلا لي مكتو كاردالاو سهلا ىمأب مئاقلا وضعلاوهف
 . تانئلاةايح ةئيزا ةرواهم ةحلاص ةعفاث ةايلا تراص رفاثملانم متالملاو راضلا نم عفانلا
 : عونلا ءاقن ظفط ناموقي ئاذالاامف نا.ئنالاامأو

 . ةرارطا بلقلان_ه ةيدؤملا ةلءاطلا نيبارعثلاو ةئرلاق ةمداحلا ءاضعالا امأو # لصف
 : ةدءملاو باقلا نامداخ ناذهف ندبلاماوق اهبىتلا ةيئاورهلا حاورالاو ىوفلاو ةيزيرفلا
 : ةمداخ دبكلاو ندبلا م. ىلا ىوقلاوىذاغلا مدلاذفنن ةدروالاو دبكلا نامداخ ةدروالاو

 , ةيدؤلا ءاضعالا امهم رع نايثالاوذكرحلاو سلا لصحت اهب ىتاا باصعألا كهذكو غامدلا

 دلاوتلاعض وه ىلا اههنع ةيدؤملا ىراجا و ىنمل

 اهب ةميبط اهل ىوش ةصتخم ءاضعاىهف ةمدخالب ةسؤرملا ءاضعالاامأو # لصف ©

 .: هلل انذاي اهدّةىوقةسارلا ءاضعالا نم اهيلص ص ,ةيْنأ ثقذ عفديال واه مأ م .ةنسب وأه ريب دةمغ

 ؛ اهاطعأ ىلا ةيعيبطلا# وقلان «مديقاع دست صابموةباممدحاو لكن اف فنالاونيعلاو نذالاك ىلاعت
 1 ىلامأ هللا نذاب غامدلا نما هيل لرنت ةساسح وأ وأ اهات نأبالا كلذ ميال و هناهص يتلاهخلا هايا

 | ةيزيرغىوقب تصنخاىتلاىهف ةسورمالو ةسئ رب تسيلنلا ءاضءالاامأو © لصف ©
 : منانلابال_بايف اهريب دتو اهرمأ ما و-ةاهبمم نب وكلا لوأىف ةقلمللا لصأ نم اهيف

 " باصوالا و تاطابرلالثم ءازجالاةهباشنللا ءاضعالا رب امو فيراضغلا اوماظملاك راضلا عفدو
 ءااسأ 2 ممييحيممما دوما

 1 راثوالاو (
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 ءانبل تاناو_طسالاو ساسالاك ماظعلاو معنلاو ةيثؤالاو ةدروالاو نيبارعثااو رانوالاو
 هيف فلتخا عضوم اذه ليقالمأ هنابحو ساسحالا ةوق ماظعلا فله ليقناف ندبلا لكره
 ناكناو ماظعلا ىف ذايحال ةفاط تلاةف مهنيب اعف ةعبطلا بابرأو مهيب اهف ةعيرسشلاا بايرأ
 اولاق هيف ما-ظعال ظحالو ىناو.لا حورلا هاا ةاسءملان ا اولاق ءاذتغالاو وغلا: وق اهيف

 رفظا الو رهشال ْن :ملاذهلو مسا و باصعالاو قورعلا ىف ثيملامدلا وهاغاةا طا بكيمنالو ْ

 ءاذ_ةغاو وغئاسيح رعشلاو ماظملا ةايصق اولاق هذخأب ناسنالاملأي 1 اذهلو الذ نم بيصن
 اهئالو توملب سصتال ماظعلان ا انلق اذهلو اوااق ساسحاو وغةايح ندبلا ءاضيعا ةايحو

 0 للا ا ياا ا الا ااا لا ا

 ماسظعلا بح نم لاق ىلاعت هلوق ةا_.ااهلحن ما-ظعلا ناىلع ليلدلا نورخآ لاق رصشلاو

 ملأي مظعلا ناف اضيأ ثاذىل_-ءلدي سحلاو ةيملوأ اهأشنأ ىذلا اهيبحلق ممرىهو

 ةسان سمح ةوفاهذ ماظعلان وك راكنا نكءالو اوااقهساس> ا سفن ثالذو نكسلو برعضلو

 هرواحاملوه اًءاو هسفقن ق مظعال سيل ملالاو ساسحالا نورخ الا لاق راخلاو درابلاب سد

 عد_صق اذا ا”الو ملأي هسفن ىظعلاناف ةرهاظ ةرباكم اذه م١4 نوعزاسنملالاق معتلا م

 رسال نم انهرواسال انهسفنأب درابلاو راخلاو ملالاب سحم سارضالاونا:ءالازامث
 فال_ل سا_سحالا اهل ةصاخ ناس الا ماظظع تلاقو ة-لاث ةفناط ثطسوت اذهلو

 سا_سحا ىل_ء لد ىذلا نآف بيرت ناكم نم ةلئسملا اواسدق ءال وهو ما-ظعلا راس

 تصصوأ اهورك ذ ىتلا ةهبشلاو ما_ظعلا رئاس ةايحىلع لادااو_ه ا-هنا_يسو نا_سنالا

 ةلثمدعل كاذو لدا دلاف جحارااودو اهم /نهو مسللأ نب هو اهني قىو» توملاب أهمسحل نوه

 تالصفلا ناقتحاىهةلعلا واهم وةلملا ل اد وغاغا وةماصاا ةلعل سيات وأانأ واهيذسيمتلا

 ماسلا ناورللا ةساحصب مك مل عراشلا نا ذه ىلع ليلدلاو كلذ نم ”ىرب مظملاو سلا ىف
 ىرحأو ىلوأ مظعلا ةساحصب مكح الثلف هيف تالضفلا ناقتحا مدعاةلث اسهل سفنال ىذلا
 تابوطرلا نهزثكا ءاسفؤنطلاو برقةعلاو بايذلا ىفىتلا تابوطرلان اف

 اهظعنوعبراو ةيئامثو ناثام ندبلا ىف ماظعلا نه نودرسثملا ءاصحا ىذلاو # لصف ه
 ىلص ىلاربخأدقو : رجا ىفىتلا عباصالا لصافم اهب مكحأ ىتلاتايمسمللا راغصلا ىوم

 دقن ماظعلا ىه لصافملا تناك نأق الصنم نيتسو ةئاثالثنم قاخ ناسنالانأ سو هيلع هلل
 ناكناو ,ماصحاو مهطبض تح لخدتمل راغص ماظعندبلا ىف نآب ءريغو سوئيااج فرعا

 هريغو ىرهوللا لاق 5 ضعب نم اهضعب ءاضعالااهب لصفن ىتلا عضا وملا لصافملاب دارملا

 ىفةروك ذملا تايمالسلا ناو هلمأتف ما_ظملا نممعأ كله ءاضعالا لصافم دحاو لصفملا
 ّكدحأ ند اا. لكى ء مع رذ ىلا ثيدح نم هوك" ىف 2 هاور ىذلا ثيدحلا

 هفدص ةريبكت لكو ةقرص ةلءاهت للك و ةفدص ةدم لك و هقدص ةصبسلت لكو ةقدص

 لعحو لصافمو ماظعو ءاصعأ روءأ هنزل انهف ثايه أه هعججو ىظعلا ىالسلاف ثددهحلا

 ءاضعالا تناكا ذا ندبلا ىفةدعو اساسا نوكتل ندبلا ىف *ىث باصا ماظعلا هناحس هلا
 يس ا 2227-2-22 ي7



 ةلءاح ىهو ىلاعت هللا هاش نا هناي أيس ايبلقلا ىتح ماناظملا ىلع ةعوض وم اهلك
 ةلياقو هلا فستلاك اضيا ةنجو دب ةون وكتلو لومحلا نم ىوقا لماهلاو ءاضعالل

 ةكراااهنم ةديدع مف و داوفل :ريثك ماظملا تلعجو هل ةباقو ردصلا ماظعو غامدلا

 ةكارح ىلا جان دقو صعب نود هءازجأ صعب ةكارح ىلا حجاستح دق ناسنالا نآف

 اهنمو هتلمج : ارم كا ضي نا دارأ اذا ناكادحاو مظع ىلع ناكولهلا اهئمو وضع نه ءزج

 ثتاعست ندبلا عبج تعفن 1 هياصا اذا هلااهنمو طبرااو لحلا وم 5 اصلا هيلع رذعتي ناك هنا

 ف هماقم يلظعلا نم هريغ ءالرعوش ىلارسنمل ُهف 1 اهضعب لاث ىتم نوكيل ةريثك ماظعلا

 اهثرثك' الواو ماظملا ددعت ببسب تلصح ىتلا عفاساملا رذعت اهنمو ةمفنملا كل:ليصحت

 جاتمكام اهنمو ةريبك ىلا ندبلا جاتحي نم ماظعلا نمنا اهنمو عفانملا كلت تنافلاهددعنو

 ةئم ىلا جاتحام اهئمو ةفوحم ىلا اتمام اهنمو ةليطتسم ىلا جاتنام اهنمو ةريذص ىلا

 فيلأتلا نسحو عنصلا ع؛دياهئم و ماظعلاددعت.الا كلذ لصمتالو ةوقتسم ىلا باتهنام اهنمو

 مث مكهلا سمالاو تاطايرلابضءب ىلا اهضعب ىقلاهخاد_ثمث كاوفلا نم تقذ ربغو بيكزلاو

 ىلا ممقتت تالا_ضفلا تناك امو هلائوص اد_طج سلا ىسكمت ةياقوواها اظفح اسجل اهاسك

 أهم 1 و ل_ةسأىلا اهيف بذصت ىرااهنم ةظيلغا هئناصس هلال مح ةظيلغو ةقيطل

 د_هصن نأ اهنأث نم نه هب ,رازعلا تال_ضنلا ىهن ةفيطللا امأ و سعلأ ارهاظ احورخ

 راتهلا من 258 امنه ايلعلا ماظعلاف ل_هج ليطلعلاب ندبلا نع جر_ّلو قوف ىلا
 لوصوب فسبتلا وهو غامدلا ناوص فعضي الث ةدوسح ذفانملا كلت نكتر_ه دعاصتملا
 ؛ لصوب ضعب اهضمب ل_صوو ةريثك ماظع نم ةبك 7 غامدلا لءسف هيلا ةيذؤملا ماسجالا
 هباز أ ةلمحي سأرلا لو همأر نوُؤَم م عد - جي مل ناللف مهلوق هنمو نوؤشلا اها لاثد

 ةأرتع هدنأحو هرخؤومو همدقم ىف امان اريد:سم رغلا لعجواهلظلع نيسجو ةعست ىلع

 'ّ ناهظعلا و سأراا رخؤد مظءو ةهرج ا مظءو خوفايلا ,ظع ىهرةتم هماظعو ردقلا ءاطق

 : ىلعالا ىلا ماظتعو را ناهظع نيفدصلا 'م دحاو لكفو ممسلا ءابقن ايههيف 0
 نابوةملا ا..هوفثالا ت4 نانثاو فئالل نانثاو نيئيءلا رجا ىف اهنم دن اهظع رشمة ميرأ

 . دحاووهف ديولاب هيبشلا مظعلا امأو اءلعلا ةذشلا تح نانثاو نيتنج ولا ىف ناثثاو ىفلا ىلا

 . اههأبو نقلا طسموىف نالصتم امو ناثثا لفسالا ىلا , اظعو آر 4 ةدءاقلاك وهو

 لك ىف نوثالثو نانا نائسالاو اذصفم الامصنتا ىلءالا سلا قوف نم نالصتو ناش

 انه نم ةسهن سارضالا امهبلذو نابانلا امهيلتو تايعابرلا اسهيلتو تاينث رعشع ةنس ىحل
 : تصقن ارو ذجان ذيحان لك ىف ناذجا امهو سارضالا لوا ذجاونلاو انه نم ةسهخو
 ناسنالا ءاذغ هللا ز- دقو سارضا ةعترا بناح لك ىف ناكو دارفالا ضءب ىف ذجاونلا
 0 " هلصنت» ايانثلاو بايئالا ىلإ هلسنف اههنم ناتفثلا هزسسنف هشفش ىلا ىلسنف ءنخأتف هدد ىلا

 > موقلأطا ىلا هلسلل مث هنيعبف ىفلاو ناسالا ىلا لست مث ىنسطتو ىلسنف سا ريالا ىلا هلست

 . ديكلا ىلإ هلست مث ىتيذي م ةملصتو وصضنتو مزططنق :دعملا ىلا هلصوبو هلسيف ىرملاو
 ةدارلا ىف ءارغصلا برق بصل م4 ' هنودلعتو هنا وضع لكلا هل سرب مث اهم هلسنبف

 00 م يوي ويرسم هج مج هي ممم دمه ورم ل نع هيوول محب ميميعو جان 2 حيض اح

 (ءاد وسلا (
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 هلام مدقناك اهنع هج رح لفثلاو لاسطلا ىف ءادوسلا ؛

 ةورفلا ىلع صوصخملاب لاقيو هتلم# ىقئعلا هلقيام ىلع مومعلاب لاقي سأرلاو # لصف ف |
 نم ةفلؤمىه و غامدلا ىوض ىذلا ظعلا ةمسحملاو رعشلا تيامثيح سأرلا ةداج ىهو |
 ى4 ةمسحطلا طسوو انوؤد فيكاسالا عضاوم ىعمنو لئابقلا ىعست ةلباقتم عطق عبس |

 ةورسمقلا رخ وما نمو خ وفايلامدقملا نم ةماهلادحو سأرلا نر يبن لا نم ةماهل اد وةماهلا
 نالاذقلا وراقفلا ةرقث دودحثالئاهلو هرهظ ىلع قاتسملا سأر نم ضرالابيصبأم ىهو أ
 لث اسبقلا ليصفن مدّقت دقو ةرقللا ا.ئاج نالاذقلاو طسولا رخآ نم اهدحافقلا ةرقنه و
 وهوةمسح ا ل, اههرح | نانواثض اهطسو قاسحسلا امي طيح اع ةمسحطا رهظنسو عبسلا |
 مأ اسمهم لكك لاسقيو هطلاو هن طيحو غامدلا فشكي رخآالاو امهلصأو امين أ

 غابت ىتلا ةحارإلا ىهو ةيدلاثلث اهيفىتلا ةمومأملاو ةمآلا هنمو نامالا نايعسيو غامدلا .
 ئذ-اا غامدلا ىنطب نيبو نوطب ثالث ىهو نطبغامدلا ففيو# اهللاقيو غ امدلامأ
 ىرهملا كلذ دسني ءدودلاب ةهبش ةلرطتسم غامدلا نم ةعطق هذ ىر# هطسوو ءرخؤمق

 حور امنه دلوتب براوض قورع نم ةفلؤم ةطوسبم ةلبس غ امدلا تو امم محفنيو
 ةدودلا ومعممتلا و ضواوةكربلا غامدلا ىف و غامدلا مدقءىف نيذللا نينطبلا ىلا ذفني ىناسفن
 انيضعب ذدان نأ ازخ ثالث ىلع غامدلا ىوتحو باصعالا ىدابمو ةيشغالاو نوطبلاو

 ىف ةئلاثلاو هطسوىف ةيئاثلاو ني_.-قىلامسقنت هم.ةمىف ىلوالاف انوطب ىم“يو ضعب ىلا
 ىف تدثه ققاسفناا حورلاو عومت درز هنأك لكشلا درارتل» ىحم عامدلا رشو>و هرخؤد 5

 رهظا مدقم ىف فيصننااو نيماضت» نينصنل هلوطىف موسق» غامدلاو درزلا للخ

 قزج نيب انوطب لخدي امهنمبلصلاو هديرز'و غامدلا لوصن ىف نالخدي نأ اثفلاو
 مدلا قورهلاف بص ةرمصمملا ىعست دك رب_لاك ىفصم هتحنو امهنيب زجكف مدقملا نطبلا

 ىلامدلا نالمح نب ريبك نيقرعىلا عمتجو مدقملا نطبلا قسن لوادج ىف ثعبذتو ميذنملا ظ

 دوةعمهفقسو رخؤملاو مدقملا نيب ذفنمو 'ريلهدك طسوالا نطبلاو رخؤملاو طسوالا نطبلا

 ىلا نادع ابتيو ناساةدف نايراقتم نيذضفلا نيتدءاز ىلع الوط عوض وم غامدلاو جبزالاك

 مدقملانهاريودن ئخأ رخؤملا ءزطاورخؤملاو مدقملانانطبلا ىءارتيورياهدلا مهفيق حبا رفنالا

 نه ل ودلك عاضلا هنم ليس ىتح مت , ردتلاىلع قد:سوةلاط:-الاىرك وهوادرز رغصأ و

 دنع ناعمتجيو هلوضف عفدل طسوالا ىف رخؤملاو مدقملا رخآىف اه* دحا ناي رح غامدلا ىف ونيعلا

 ناكامل و عمتلاكىتض ىل اذخأي بلصلاءاشغلا ىف رخ“الاو ىقيفرلا ءاشغلا ىف ىلوا قدح ا وفم

 نمروسباهيلع طو# ةيوقلاةكرحلا ىلاةجاح هب نكي ملهئدا راىلاز دبلاتاكرحأدبم غامدلا

 ءاذغلاب* لتكو عسنن نأ تجات- ام اهناف ءاذغلا تال آراسو مسرلاودبكلاوةدعملا فال ماظم

 لضفلا هيف فكي وثلذ نم عني رظعلا امج رطق لوضفلا نع رصقن نأ و ىرخا دعب ةىم لمت
 ىلاو ماظعلاب ة- ةانولا ىلا جاتحا ا هنأ ردصلاامأ و لقمع نم روب هلع طحأف هدحو

 ءاذةلاتال آن مهب يتعامل ردصلا نم عسوأ نطبلا ناكو اههنم ردمصلا فلا لضفلاب ةكرحلا
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 مقمسعلا لا جني دمع

 > دلع ديال 1: هضم للا بيجسالا | كيم جيان دب د سسوؤوس سمع ص لا

 اه ري-غو ىرملاو لاسطلاو سفننلاو
 ةفطنلاوهو لوالا أدملاىلا رظناو سأر نم كسفنىف رظنلا نآلال بقت © لصف ©
 !| بابرالا بر اهجرخاف.5ك تدسفو تاطبل ةعاس تكرتوا ةفيعض ةبهم ةرطق ىهىتلا

 -| ةلسلسب اههداتمث ثانالاوروك ذلانيب ةفلالاو ةيحلا عقوأ فيكو بئازتلاو باصلا نيب نم
 قورعلا قاما نم عاقوااةكرح رك ذلا نم ةفطنلا رضا مث عاستجالا ىلا ةوهشلاو ذبحلا
 كت فرص م ءاوه هريصيالو سعت هيلع علطتالو دب هللان ال نيكمرارقىف محرلاىف اهعج-و

 ةفطنلا هناص“ لمج فيكو ضرحلا ءاع اهاذ-غو ىتبطدعب اةبط روط دعب اروط ةفطنلا

 باصعالاو ماظعلا ىلا ةغضملا ءازجأ مسقم ةذضم اهلعجمم ءارجح ةقلع ةقرشم ءاضي ىهو
 1 تأ را ءاطغلاش# فشك ولوثالثلا تال ظلا ىف مجرلالخاد ىف مسللاو راثوالاو قورعلاو
 الو هنلآالو روصملا ىرثنأ ريغ نم *ىثدعب ائيث ةفطنلا كلئىف رهظي ريوصتلاو طيلطلا
 ىل-٠ تيكردة ىنلا ةيظعلا ةبقلا هذه لمأتم اهيقالت الو هنل آسغال اروصم تيأر له هلك

 | مفانملا نم نئازحلا كلتىف عدوأو نئازحلا نم اهيف بكرامو بئامقلا نماهيف عدوأامو نيبكتملا
 تابوطرلا نمو عفان لاو تافصلاو لاكشالا ةفلتملا ماظعلا نم ةبقلا هذه هيلع تاهتشاامو
 لهاا و ركفلاو رك ذلانم ةنطابلاىوقلاو ذفانملاو غامدلاو ىراجلاو قرطلاو باصعالاو

 اهتتازخىف ةعدوم ىوقلا ءذهوةظذاحلاوةل م أو ةرك اذلاو ةركفملاةوقلاهيفف ظفحلا ءوكو
 هم يقشو سأرلا هناضس رود فيك لمأتف دارأف يك اهمدّضسو اهابعتسي اهل اصل :رومم

 كلت ىتلخو ا_هظع نبرسثعو ةئالثنم مالا نطبىف هيرك بكر فكو هفو هفناو هرصبو
 | ةبلصلا ماظعلا ىلا ةفيعضلاةيلا ةفطنلا كالت تبلقنا فيك لمأتو ةفلتم تايفيكىلع ماظملا
 لص ثدحن صوصخم لكشب ماظعلا كلن نم دحاو لك هلا صس ردق فيك لمأنمث ةديدشلا
 نم لصح ثيح ضعب نم اهضعب بكر مث ضرغلا تافو ة-هفنملا تلطإ اهعو_#ي نم

 ةياسنالا ءاضعالا ف رشا سأرلاناك اذو ةصوصخلا ة_ةلملا هذه ىلع سأرااةرك اهع ومدن
 نه ماون أب نيصنأب ةيهلالا ةبانعلا تضنفا ئازملاو تالآلاو عئامملاو ىوقلث اهعمجأو
 هل لاقي رخآ ءاشغ ءاشغفلا كلذ قوفو يفر ءاشغ هطيح غامد-لا نأ كقذو تاناصملا
 | رعشلا دلل اق وفمث دلخلا ةيمسلا ةةبطلاثال:قوفو ةيخ قب 5 ءاشغلا كلذ قوفم * قاسمسلا

 دوصقملاو انابطتاوع“ عبس ض رالا قوف يقاخ اك تاقبط عبس كفامدقوف هناصس ىنادف

 ندبلا م بلقلا ةلررنع سأرلا نم غامدلاو تاف "الا نم ه غامدلا نوص ىف ظافحالا اهقيلم , م

 نطبلاو ليخلاو ظفحلا ل مد_ةملامسقلا لمج و ءاسقا ةثالث هلوطىف هعست هناده#» وهو

 هيسند5 ناكامل عا رت-ءالاو رك ذنلا ل_ ريخالانطبلاو ركفتلاو لمأتلا لع طسوالا

 مهفتلاىلا جب اةحم هناو هنم هدا ناسسن لا مهم ىمأ 2:21 رومالا هذه م ةد_او لكلو

 هلك معساذا ناكل اهتبيغدعب اهروصو تار "وصلا قاسم اظفاح نكس ملولو ىهفنلاو

 | هرطاقو هير هل لمص ماهفالاو مهفلا نم دوصقملال صح إذ ىرشالا ئحمدنع هنع تذش اهمهفو
 ةماصع منال و ةظفاحلاةوقلااهيف ىتلاةوقلا ىم-نو هل مق ىتح تام ولعملاروص هل ظفح ةنازخ
 1 ىذلا وهن ا ءارىنلااذه نا فرعى رخآت ةىمعدأ ار مثهنم باغمائيش ىأ راذاه«اةام©الاناسنالا
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 ةم هآراظ باججطاب هنع ىراوث مث ظفملاىف هنروص تدثي ىلوالا ةرملاىف هلال تقذلبف هآر
 مزلطلا لدصت ىهذااىف ىتلا ةيونعملا ةروصلا ةباطم ةسوسصملا ةروصلا هذهتراص ةيلاث ٠

 كاذلو هنء هتبيفدعبادحأ دحأ فرعامو كاذ لصحامل ةظفاحلا ةوقلاالواو كاذاذه نأب
 اذهنأب زعلاهل لص# ملةيلكلاب نهذلا نم ىلوالا ةروصل اثقت تمناو ادج ةريغلا تلاطاذا
 مو لاو سفنلا روصلاهذه لحم نأ موق لاق دقو لمأتو ركفت دعبالا الوأ ءآر ىذلا وه
 باف وايش ردأ هضم لكوةلداو جت” مهنم قبرف لكل ولةملااهل# موف لاقو بلقلا اهلحم
 هيدبمو كاذأشنم نأ ية ضلاوهالا منيال كلذ عومج ىلا رقتفم روكذملا كاردالاذا ”ىثدنع
 بلقلا ىف لقعاا له ءاهقفلا اهيف فلتخا ىتل' ةلئسملا فو سأ رلاىفءرقتسمو هتباهفو باقلا ند
 بلقلا نم هندامو هلصانأ يت.ةضلاو دوحأ مامالا نع نيتباورايكح نيلوةىلع غامدلا ىفوأ
 ناذآوأ اهبنولقعي بولق مهل ن وكف ضرالا ىفاو ريسي 0 ىلاسمت لاق غامدلا ىلا ىهتثيو

 كاذ ىفنا ىلا لاقو نيعلاب رمصبلاونذالاب معملا لعج اج بلقلا ىف لقعلا لمست اهبن ومع“
 لجرلا نأب نورخآ جحا و لقع هل ناك ن1 فاسلا نمدحاو ريغ لاقو بلق هلناكنإ ىرك ذل :
 نالوزبال رسعبلاو عملا نا لازام سأرلا ىفلقعلا نأالواو هلقع لوزيف هسأرىف برضي .
 نع بلقل!بايرأ بامأ واه« ايهعلعت مدل ءاضعالا نم اهه ريغالو لجرلا وأ ديلا برمدل ْ

 طابترالا نم سأرلاو بلقلا نيباكبلقلا ىف ناكناو غامدلاو داسفب هلاوز عانجال هنأب اذه
 هلال نوكيدم وضعلا داس ةوقلا داسفو نييثنالا عطقب ةرسلا رعش تابن علنبال اكاذهو
 هنردقو هنلادأو هللا تايآ مظعأ نم كالذف ريدقن لك ىلءو لعأ هللاو هب طا راو اهلمح

 ملاةالاو ر_هتلاو سمللاو راصلاو ضرالاو تاو_ىكا ةرو_ص مسعر فيك رزبكحو
 ىتثامولع وادج ّمريثك اسرتك ظن نابسنالاو ري_-غصلا لهما اذه ق مالاو كلاهلاو

 روصلاءذه ضعب ظفح نا ريغ نم ريغصلا ءزيلااذه يفاهاك ميس رف ةفلتم مئانص و ةددمعتم

 الاك ثاواروص شقن' تبهذول تنأو لولا اذهىف لص اهسفنن نونم ةروص لك لب ضعب
 شقنب ريغصلا ءزملا اذهو اضمب اهضِمب سمط و ضع اهضعب املتخاال ريغص لحىف ةريثك

 هذه نأ ءايشالا بسعا ومو ةروصاهنملطببالو ةدا-ضملاو ةفلتخلا :ري_ةكلاروصلا هيف ٠
 ةساسجلا ةداق اهنم ةساح لك ديعت مث اهيف عمتجتف ساوحلااهبلا هيدؤنام لبقت ةلفاعلا ةوقلا
 ءيمثلا سانثو وه هلأ )هتف هنوص عمستو نالذ هنأ متفق صخضشلا ىرث كنأ هلاثم ىرخالا
 ك.غش هتنأر ىذلاوه هنأ ىلع هل وص نع ممعلاع لدتست مثوه هنأ فرعتن هلو هفرعذ

 ءاسوقفلا رس زومح اذهلو هتبها ثم ماسةم تا موقيو هنور ص هوص ماع“ |

 اداةعا طقاهارب مل وهو هلأرما هئطو زاوج ىلعاوءوجأو هءارسشو هعب و ىمعالا ةداسوش

 هنامسوّللا لمج دقو ٠ طولا هلزاج شرطأ وهواضيأ ءاسرخ تناكوا لب تومصلا ىلع هنم

 هنه ناك كثلوأ لك داؤنلاو رسصبلاو مما نا هلوقك هءاتك ىف اريثك امهندب هناصس نرش
 مهأو اهب نولقميال بولق مهل هوقو ةدئمأو اراصبأو امم< ىياانلعجو ىلاعت هوقو الوثسم ظ

 لك موقنل ةيرسشبلا ةروصلا هذه لاهكب هناصس قلاخلا ةيانع نم اذهو ارب نوممسلال ناذآ .
 معا من تحمست 6 يمد ماطس 1 طصوسمصسر ١ دمع دساتال ةكااتطل ةيانتلا نياطساا ١ ٠ انعدم لسعيم و دممم هل قمح
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 وق هناض“ عدوأ مث ىث لك ىفال ةلخ'ىف امندئاف ديفنو ىرخالا ةماعلا ماقم اهنم ةساح
 ةركفملا ةوقلا بك رف ةرخآلاو ايدلا ىف عفنلا هيلع ىد ايف ايلامعتساب ءىمأو ركفتلا

 كاذ نيب نم داو_يف اصاخ ابك رث ة_-ظداحلا ةوقلا دنع ةرضاحلا ءاسشالا نم نيش

 تاسإ نك هد-ض هداوه تناك الو هبرو-هش ل_ةعال نكي ىل ريدج ثلاث ”ىم نيثيشلا

 فر-هلاو عثبصلا جا ر_ضطسأ ل_هج انهه نمو ثلاثلا ىمالا هل ل_صح بيك لا
 ةوقلا تجرطسا الف كلذ ريغوةحالفلاو ةعارزلا رومأو نك اسملاوزدملا ءانو مولعااو

 ناويدىلا ناهذالا ناوبد نه هتاةنف ن.إعلا ةءدارالا ةوقلا ىلا هتلس هن يصسا وكالذ ةركفملا

 ىلا ناسثالا ىدتها امل ةركفلاالولو ايجراخ ايدوجو راصف اينهذ !يمأ ناكف ناسيعالا
 متاهبلا دقفامل اذهلو ةيهلالاةيائعلا ماس وهنلا مظعأ نم كتالذودسافملا مفدوحلاصملا ليصحت

 جارضساناك او ركفلا بابرأ هنمنكمئامت اونكتنمل ةوسقلا ءذه ,هو_كو نيناجاو
 اهردقبي مئالوأ ةداملا جارضساىفركفيف اريد_ةنو اركف نمضي قيرطلا هذ_هب بولطملا
 د.-وأانع ىلاهثلاق ايان هلصفيو ه ردةبم“ بوثلال صحم طارملا منصب اناث اهلصفنو

 ريكفتلا نود ربدقتلا هن اصمرركف ردق فيك لاق فردقوركفهلا هلوقىلا تقلخ نم وىفرذ

 لوهجلا جارضساال بلاط ركفلابهن اف ءاوس لالا ىضتقم ىلع لنم اذهوهنود هيلع همذو

 ناىلكلا ريدقتلاف ابزجو الك اريدقت نيريد_ةن هلردق هجرضسا اطموءذمري  فظكلذو |

 ه-جوزو هرما نيب قرفيىذلا ىنزجلاريدقتلاو هجوزو هرملانيب قرفي ىذلاوه رحاسلا
 *ىثلا ةفرعل بلاط ركفلاناف ريكفتلا امأو هيلعهمذ و هن اهس هررك اذهلف ريدقتدعب ريدقتانههف

 هلءأتف ىلا لاطباو لطابلا قرح ىلا هلص يام ءريكفندعب ردق نم فال مذيالف
 اهيارصاسبلا رونلاعادباو اهقاخو اهلكشو اهبئاسع لمأتو نيعلا ىلا لزنامث © لصف ©
 لك.تابوطرلاو تاقبطلا هذه نهدحاو لكل وتابوطر ثالثو تا ةبط رسشء نم اهبكراو

 عض وم هن اص لعجو ةدوصقملاةلصملا تلتخاال هيلع نكيملوا ص وصخ رادقمو صوص
 راصلاو لابإلاو ضرالاو ءاعكاردق ةسدعلا كلتىف رهظأمث ةسدعلا ردقىف راسصبالا

 كل:لءجو هئبلأهيلا اهلةيسفالام اهيف مسرينا ةسدعلا لت تعسنا فيكف راو ريعتلاو |
 هناصس لعجو دوسالا هزجلا اذهب رصصاسإلا ماقفيك لءأ: فدوسأ ءزجىف ةرصابلا ةوقلا

 رعش لمح واهنء ءاذ_ىألا مفدن و ا_واقصتو اهظنحنو اه رست! نافحالاب ةنوصم ةقدحلا

 هقرفن نماعنام نوكيوراصبالا هبىذلارونلا عامتجالاس بس هداوس نوكيلدوسأ نافجالا

 تصقنوا ةلضءع نيرشعو ةمبرأة قدللا كرضل هلاصمىقاخو لاجلباو نسحلاىف غلبانوكيو
 ىف تناك اذا اهب عفتني اهناىتلا ةآرملاب اهيبش نيعلا تناك او نيعلارمأ لخآ ال نهنم ةدداو

 ناسنالا رايتخابادأ قابطالا ىلا ةكرص* نا_ةجالا هن اكس لعج و ءاةصلاو ةلاقصلا اذ

 ني -:رملا ةلازنج نينرعلالءجو تارودكلا عجب نع ةيفاصديقن ةقدحلا بك هرايتخا ريغو
 ١_ىهيلع هيفامرهظي مثبلقلا رث ًاتيفةجراحلا ءايشالا ةروصا_ههيف ع.بطنن نيتالا نيتليةصلا

 هيف هلروص عبطتت جراما ىفا1 ةآرمو امهيف رهظي بلقلا ىفا1 ةآيمامهف هينارث أتبف
 لاوحأ ىلع ني-ءلا لا قا لدتسي تاذاو نيتعوضوملا ني_ةجاحزلك بلقلا ىلع نائيعلاو
  ستلطسا ”*  2 22 2 2>١كتتجز 22 2 22 امم

 ( بلقلا )
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 ا بسسجسسسسسصمسصمصسمصسمطصصعصسبمسمسسسوسسسسسابو سما

 فاطاأ نه نيهلا نا ءايشالا بسعأ نمو هنرغنو هصقنو ةروحو هرضءو ماكر نم باقلا

 ىلا! دام مالا ن اكوا وةفيث كلا ءاضعالا نماه ريغ ريثأت دربلاو راي رثأتالىهو ندبلا ءاضعأ
 لوصحنا لمذا ريثأت عرسسأ فدلالا نال سكملاب ىمالان وكي نا ىخبذي ناكا ةعيبطلاد رح
 عسبطلا 2 ردك وذ سوي جلاس صملا هلله

 انوكيل امهيف ةبوطرلا عادباو اهقلخو امهقش لمأتو نينذالا ىلا لدعا مث # ل_صف

 هناعم اههطومحو نذال ف لوخدلا نع ماوهلا عتق ةصاهله> و عملا كارد اىلعأن وع

 تا وعن نيةفدصلاىف لعجو خادلا ىلا هنايدؤبو توصلا نا_همحن ني-ةفدصب
 ا ماكسس رح رثاكتلب ةعفد ماو-هلا ملتالو توصلا ةد_- رسكنتف ةفاسملا لو_طنل

 هلم نيءعلان آل ني-:رخؤمني-_:ذالاو ىبتم اقم ني:.ءأا لمحو اهجرضأ أها كيتليل

 '”ىضب ىذلا جارسسلا ةلزنعو مهافثكي موقلا مدقتيىذلادارلاو ف.ثاكحلاو ةءيلطلا

 هفلخ نمو همأما نو ديعلا ىلد درت ىلا ةماعلا قادما ناك رد نانذالاامأو ةءامأأم كالاسال

 لعحو لوقملا وتمت ترهب نم ناصف رودألا لدعأ نيمالاى ايهلعج ناكو ه.دنأح نعو

 توصلا لازا ءاطغ اههيلع لعج ولف اهل ءاّقنالو تاوصالا نذالا كردم نال ءاطغ نيذيعلل

 ةساتحم نيملاو تراث معأف ئملا كردمامأو ةدو_صقملا ةعفنملا تاازذ ءاطغا' عافت را لبق

 ناسنالا اًيع رملالهأ ضءبلاقو كاردالا ضع ىف رثؤدال ءاطغلا] وصحو اهيقي ءاطغشىلا

 سأقلاو ناديرب هزادرو ناحاذح هادو ناجم را هناساو هبءاقىلا نالوسر ءانذاو نايداه

 هدون+ تثرخ ثريخاذاو هدو:نج تدباط كلملا باطاذاف تال

 طسويىف هناض- هءفر فيكو ه-:ةلخو هلكش لمأتو فنالاىلا لزن مث # ل_صن
 قاثناسال ةلآ هلهجو مشلادساح امهيف عدوأو نيباب هبف محو لكش نسحأب ةنجولا
 نبركملاب ىذتسيف بيطلا ودرابلا ءاوهلا ام ىقشنتسإف اهفالتخاىلع حتاورا كارداو ءاوهلا

 سموصمتبل امءاو هفيوح هناصم لمج و اعاد هيف حت ىلا حجب اتمحال اههالواو ادأ مفلا حق نع

 لنمو أرطش نيس مسقن قشةسملا ءاوهااناذ غامدلا لال وص ولا لبق هدر سسكشو ءاوهلاه ف ْ

 درابلاءاوهلا قاشنتسا موكزملارمضب كالذاو غامدلا ىلا ذةنيارطشو ةئرلاىلا ذفني ءرثك أوهو

 غلبأكلذو ازجاح نيرضملانبب ل_هجو فورحلا عبطقتىلع ةناما اضيا فنالاىف لعجو
 نيلجرلاو نيد_لاو نينذالاو نينيعلا ةلزنع نافنأ اههلأكى تح ةدوصقملا ٌةعفنملا وصح ىف
 اسيصم نوكيل لفسأىلا الزان هفيوحت لعجو امام رخآآلاّ ف ةكآ ئرضملادحا بيصيدقو

 ىفارلا ني-ءىف تالضفلا كالت ودب داَدل ىدنأ رتاسب ه ريسو غامدلا نم ةلزانلا تالضنال

 سفن فلأ نورعثعو ة-ءبرأ وهو كل_هل ناسنالانع عطقوا ىذلا سفنلا ةعفنم لمأتو
 رسمك نرضملا ىف ءاو-هلا لمد فيك لعاب سفن فلأ ةعاس لك طسف ةللالاو مولا

 ٌةردكلاو ظاغلا نماهيش فصيف هن رلا ىلا لصب مث هادم لداء موقلؤلا ىلا ل صن م كانه هدو

 مدقتيو ةكرضملا قو رعلاىلا هنه ذفني مث هنع حوريف لدعأو ناك امؤصأ باقلا ىلا لص مث
 ىصاقالا كلت نع دام هيعافش الا دح ند حرخو اد_ج نحمساذا م“ نديلا فارطأ ىصاقأ ىلا

 | كفذعو_.سغادبأ اذكه هلثمد وعيوب رخ مث نب رضملا ىلا مث موقل ىلا مث دئرلا ىلا مث ندبلا ىلا
 ااا لل ل يا ل يت ل



 تم :٠ حج
 هللاءاشام انم سفن لك لياقه لجو سفنالاءذه ددع برلاىصحأدّقو دحاولا سفئااوه |

 *ىث ريغ ىف هنيف .ذهام عاضأ نم هفسأ ف بمنلا فوأ مسلح 1 ىف باقحالا نم
 قشتنسا اذاف ةيزيرفلا ةرارعلا اثدعمو ندبلا ريمأ بلقلالعج هناضس وهو © لصف هش ||
 جاتحاو قرحأو نّمف ةدم كانه قف هترارح تادتعاو بلقلاىلا لصو درالا ءاوهلا |

 لج لب ةدئاف ريغب هج رو سفنلا كلذ نيك احلا مكحأ عيضي إذ همم همفدو هححارخاىلا ظ

 توصلا اهنالخاب كنإؤاوناسالاو ةرجأا ىف هلاصس لمج مث توصلا ثودحلا اببس هجارخا
 هههلأمث نيلكلا ثدصف هريظنو هلثم ىلا فرخلا كلذ بكرنا ناسنالا مهلأمث فرحلاثدصف |

 باقلا ىلا سفنلا لاصيا ىف ةرهابلا ركل اءذه لم أنف مالكلا ث دف اهلثم ىلا ةمأكل | كلت بيكرت
 | ة_وظعلاةعفنملا هذ_هل اسببم هلمج هع ءانغتسالاو هجارخا ىلاةجاحلا دنع مث هنايح ظفحلا |
 | هاشنالامكف لاكشالا ةفل ع رجانملاو عطاقملا هذه هناصسقاخو نيقلاخلا نسحأ هللا كراش |

 ةوقلاب له تاذكف ةرصصابلاةوقلاب صاض الا نيب زايتمالا لصح كلب هجو لكم ناتروص |

 ريصبللاو ىعالل زايتمألا لصف ةعماسلا

 اهدادضأو ربلاو ةئيكسلاو راقولاو لخاورملا ندعم ىرث ردصلا ىلا لزنا مث # لصف 9
 | روجفلاب لمت ةلفسلا رود_صو ناسحالاو _هلاو ري-هلاو ربلابىلعت ةءلعلا رودص دف
 اكلم دي بلقلا ةد_هاشمىلا ردصلا ةحاسنم ذفنامث ركملاو دسحلاو ةءاسالاو رورسثلاو

 | ءارز واو ءامالاب فحدقو لزعيو ىلويو ىهنيو سمأي هتكلمت ري رس ىلع اسلاج اميظع
 اودسف دسفناو اوهصم<لاو اوغاز غازناو اوءاقتسا ماقتسا نا هئمدخىف م«اكدذإلا و

 | هلم لكوتلاو هتيشخو هابحمو هتفرعم لحمو ىلاعت برلار_ظن لحم وهو لوعملا هيلصف
 ىفامفرسشأف اءبن هدنجو هئيعر ىلعالوا هلع ديدوبعلاو هنعو هنىضرلاو هيلا ةباثالاو
 ثومبملاب طا وهونافرعلاو ناءالا لح هلو كبه لا هيلاىاسلااهللاب ماعلا وهف هلق ناسنالا
 باقلا عبن عابلا حراوإااهناو لقعلاو نامالاوهو اباطعلا فرشأب ص وصخلا لسرئادبلا
 ىصاعملاو تاواطلا نم حرا ولا ىلا ىرمسن ىذلاو ةيعر# ىعارلاو ديبعلا ل ولملا ما رس هم دس
 عباصا نم نيعبص أن ب وهفاذه عمو ترانتسا رانتءاناو حراوملا تولظأزظا نافءراث آىهامنا

 نيب لوح ىذلا بورغلارارسأ نم ءاشياماهعدومو بواقلا بلقم ناصسف لج وزم نمحرلا
 | دارا ثيح ودارا فيك بولقلا فرعصم هنيدو هئءاط نم هءلع ىوطنيأم لعيو هبلقو هرملا

 لجو زعء هركو نيملاهلابر يدينيب تءاقو تردابف ىلا ىلبفأ نا ءاباوالا ب ولف ىلا وأ
 | هيلع هللا ىللص هللا لوسر نييزنك ١ تناك نب دعاقلا عم اودعقا ل .ةو مهطشف نب رخآآ ثاعبنا

 | لق كتءاط ىلع انءولق تان بولقلا بلاي مهلا امد نم ناكو بولقلا بلقموال سو
 نمابلقت دشا بلقلا رخآلاقو اهئايلغ تءمحصا اذا ردقلا نم اباقتدشأ باق# فلملا ضعب

 | ىمح ما امهدحأ نييضم ىلع بلقلا تلطيو فصام حيد موبىف تالف ضرأب ةشبرلا نم
 | فيو هنطابفو ردصلا نمرسمبالا بئاللا ىف عدوملا لكشلا ىرب وصلا ىمسللاا وضماا وهو

 | ةياجحر ةيلابر ةفيطلوهو ىوسنمد يما ىتاثلاو حورلا عشءوهو دو.سا مدفيوجتلاىفو
 | شادنج باققو ةيئاسنالاةقيقح ىهةفيطحلا كلنو صاصتخا ىلعت وضعلاذهب اهل ةياحور |

 ( دنج)

 مل
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 ةمسمل اصتمل لب هس يجمل خصص هيعمل عل م صيصمل مع محلل. يسسسم ١ دامس يي



 مالكلايناسالا مااذاو تدهفلا حاتؤنالاب نيعلا ما اذاف ةالخهلعيطتسنال هلدمداختقلخو |

 دازااو بكرلا ىلارهثما كنم دوري ملاعلا اذهقلعجو ةرخآلا رادلاو هلئاىلا رفسإل بلقلا 1

 هل بلمتل هتءدخىف هلت ءثأو هل ترض« وىوقلاو ءاضعالاب نيعأد هلجال قل ش ىذلا هرفسل
 ةدارالاوهو نطابن دنج ىلا رقتءاف هكلهيو هرضيام هنع مفديوعفاسملاوءاذغلا نم هقفاويام

 جاتحاامتاوهثلاوتادارالانم بلقلا ىف قاسم ءاضعالا وهورهاظوىوقلاو ةوهشلاو

 وهو نطاب نيدنجىلا راضملا عفدل جا_ةحاو ةدارالاةل آىهيىتلا هاضعالا هل تقلخو هللا

 ه.صعاوب 07 يلا ءاضعالاو_هو رهاظو ءادعالا نم مةنثبو تاكاهملا مفديىذلا بضصقلا

 َْق ة> لف شك علا نم دنملا نيعأف عفديامو بام هته رهعألا تهذ متيالو لاتةينميسالاع

 3ك.” الملا ند ملا نئيعا ناط.كلاو بضصقلاو ةوهشلا هيلع تاطلس اكو هرسدصل امو هعقتد م

 ىلدا ا هرصق نويدذفمي هل ءادعا ازاي لمجو هناوهش 4 دفن لالحملا نك لحم هلله>و

 ففورصم هيف دسإلاّةوقل لمسف هيف اهذفنت لو فرصم ل لعج والا تافصلا نم ةفصب

 ىلامتهللاءادعأ ىلع ربكتلا و ربكلاةوقلاو هيلا ةدباسسملاو هيلع ةطبغلاو ريلخا لعن ىف ةسفانلا

 ةيشماهتا برحلاىف نيفصلا نيب لياخ هآر نمل إسو هيلع هللاىلص ىنلالاق دقو مهتاهاو

 اة ريم ص رهاةوقل لعجو هلادع ىلع ةظلغلاب هناصسدّتلا مادقو طوملااذهىفالا هللااهضغبم

 ًءوقلو كمفنرأم ىلع صرعأ م--و هيلع هللا ىلد ىلا لاق [ك عفني أم ىل-ع صرحا وهو

 اةرمصع٠ لاملا بح ةوةلو ءاشاع ىرممثلاو عب رأب جوّ -دااو-هو ةرصم ةو-هشلا

 مذنال هجولا اذه ىلع لا_!اذبسك هداه هنم دورتلاو هلا_ضرمىف هئافنا وهو

 ةثافاو مولاملا رصنو هكنيد ةماقاو هصماوأ كيف ف هل _ عتمأ وهو اةرص» هاا ةجلو

 ةداسع هحولا لَه ىل-ه هاكلاو ةءابرلا ةرعلا هللا ءادعأ معكو فصلا ةناماو فوهلملا

 كصرف هبدأتوا هم4*أو هدوش وا هتأما م هوهاوهو اةرمصع٠ وهللاو بعللا ةوقل لعحو

 هودذع ىلع ل_ضلاوهو امر هيف ركملاو ل_هلا ةوَقل لمحو يف-لا ىلد نامأام لكو

 ركسملا عاونا نم هنم لمعتسيو اما هدربو هغ اري ىتح ليقلا ماونأب ىلاعثهلاو دعو

 ىلع ل_صلا وهو ةرمصم هيف تيكر ىَيأا ىوقلا عج اذ_كهو هعف م ودء هلمعتسإ ام

 فرمصتاماواهليطمت بلطإالو هتيكح اهتضتقا حلاسصمل هذ هللا اهيكر ددواهما دعا هودع

 لمديف هقفنو عضولا اذه لمأت نمو عضوم ىلا عضوم نمو لد ىلا لحم نم اسهبر احم
 هب عاسفتالا مظعو هيلا ةحاحلا ةدش

 اهطبض نف ةعبرا هدونجو بلقلا اهنم ناصي ىتلا باوبالاو قرطلا عاججو # لصف
 ىو هود هي تعلو هحراو» واهب ةهزللا اهلاوعوف اهفرعصو اهب راحم ملصأو اهلدعءو

 اكو ريفخاو ريشلا قرط عما لوصاىه ةعبرالا هذهذ دسطإو بدصقلاو ةوهشلاو صرحلا

 لوداع هللا ىلص رسثبلا وبأءد اف ىديالا ريعنلا ىلا قرط ىهفىىدمرسسلا باذهلا ىلا قرط ىه ]

 | هصرحولوالا هصرح نيب قرف نكلو صرحلاب اهيلالخدأمث صرحلاب ةدللا نم جرخنأ ||
 ك0
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 ١ لحروىتحلا ىف ::كله ىلم هطلس والام هّللاءان 1لج رني-:لا قالادمحال /َ وهيل هللا ىلص ْ

 أ هلاتغي لقعلا لوغوهذ بضغلا امأو راسهنلا فارطأو ليالا ءان اهب موقب وهف نآرقلا هللاءان ١

 | ىلع هصرح ناك اذاو هثوهشو هبضغدنع ناطيشاا هس ريفيام ,ظعأوناشلا بئذلا لاستغباك

 هلانوعو هلعمبأ | يف هز يعتس هنوهثو هنادعأ ىلع هلل هبضغو ريألاىف ةسفازم ته ء.لوييوح و هعفنأم

 عاسفتالا مظعأ اهب عسفت'الب ةعبرالا هذه ءرضن مل هبرمأام ىلع

 هبرياذهف يئابعلا بعأ تيأر ناطيشااو كآللا عم بلقلا لاح تامأت اذاو # لصف ف

 | ءالبلا راد نعفف املاو لءالاريصقو هاوسام ىلع ه راثاو هللا ةي#وةبانالاو صالخالاو

 هن ٍئ .؟بلو هيبطأو هذلأو شاع ىنهأىف ناك ةلالا تالت هل تداد ولف رورغلاو نامالاو

 رودهملا ىلع طضملاو فوأللاو ماا مهلاو ة_طظلاو ق.ضصلا ندد ثدصف نا طشلا ةمل

 باذع مظعأ نه وهام هللا ن_ءقةلفغلاو اهلجامو ايئدلا ىلع صرحلاو ىقتاىف كشلاو
 ند بلغأ كالملا هل نوكتت ند ىف هلبا الا امص ال تا م هلا هذهق سانال مش بأقلا

 بدو لالا ءوسورص اوىويصلاو ملال نددجو ناط.ثلا هب ملأ اذافىوفأو ناط.كلا هل

 نيتمللا نيبات اد وهفاهك رادن بعصيف رص اهم ديال و دهللا تال: ىلا ردا يف بللقلا ةايح نه هديه أم

 هءلء يلغأ ناط.ااذا نوكت نه مهنمو ىوَةنالةيفاعلاو ىرخأ ع هلع لاددو مع لادي

 ناطرشلا هلائام سالو بلةلات ووقاهل كلا ريصي و كصست ىتح كلل اذ بلغيلازي الف ىوفأو
 كالذي ساسح الا هنء بج ةمل.غااو ةوهشلاركس نكل ورمصلاو ىيضلاوباذءلا ةيافىف هنأ عم

 "فش ك: ب تح ناك ام صمالادام ءاطغلادام ناو هم و ءاودلاهذهك رادن هنكمافشك اذافرعملا

 هلدد_ مىهو نازحالاو موهثلاو موهه'او مال الاثكلت ذئئيح رهظنف ةقرافملا تقوهنع

 هناعضا هلددح وانماك ناك امرهظ لغاوشلا تلازاسإف لغاوشلا اهبراونةنماك تناك امناو
 تاداراو تافص نامون ىهو ه.ذحت بذاوج نمكانهناك ا بلقلابإي ناطيشلاو © لصف هش

 رك ذالا ىلأةةارةموانطومدجو وه ىما لسقتسا وكانه هناطلس ىوق تافص بذا وملا تناك اذا

 علف اذاندمزالدذص هيك منا ناط.شلا اطلس مق دبال سفناا ثيداأ تاذوعئالاو تاوءدلاو

 تارطخ بءاقلاب ناط:ثلا قب لاستغالاو اهنم رهطتلا ىلبع ل-عو تاذصلا كلت دبعلا
 تاوءدلاوراك ذالا ىن أتف كللاذل ىوقيو هفعضي كفذورارقتسا ريغ نمتاملوسواسوو
 ديدش عئاج باكل ثم هلثذ اّماط» الاثءكلذل تدرأاذاو “ئىث لهسأب هعفدتف تاذوعنلاو
 هر زن تاق كم برقأوهو همواقنال كاردو كلءأتيوهوربخوا مل هنو كندبو عوجلا

 حاسيمصلا ةلرنع راكذالاف كبدي نيبام ىلع ةراغلاو كءلع مولاالا ىنأي وهو هيلع عبصت و
 كد ناد ناي ملاذاف كءام 4 ش دقو كد هدارهو هه وأعم نكلو هلرحزلاو هيلع

 بلقلا تلذكو بهذوف هيلع يصبو هرجزت كناف هنمىوقأ.كاوف كا.أتدقو هلل هى

 قادصم وودعلا جارخا ى د ىوقبالو اهناوحو اسيمارح قركذلا عفيف ةئطومو هيك

 ( كذ)

  يعسجم نمن فس عومعل _ * وج
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 ناسطشلا اهّدارقو اهراكذا ةالصلا حجر له رظناو لما لمأت» ةالصلا ىف ءدح كالذ

 ىلا هن هلي ىلصي هيلع هيلكب 93م هير ىدي نيب دقت و هتياكب ىلاءأهنل هلك هغرفت و كاك ْن

 رطاوهللا ل ىفهبسنالاو هبيو هتبقا مو هرك ذراصو هللا ىلع هلك ههه مهجا دق هارب هنأك |
 | ةئاتملا بولقلانا ىهو اهل نطفتلا ضني ماكتب اننههو ناعتساا هللاو المأ قون هولا!

 أ ءاودلا ريثي ام طالخالا كلتا ةيودأ تاذوءتلاو راك ذالاو تاداسبعااو ة-ئدرلا طالاخالاب
 امائيش هنء لازأ ناو هئراثا ىلع ءاودلادزب مل ةيجح هدعبو ءاودلا لب هناك ناقندبلا طالخا
 ةودالا لامعتساو ملا نديم ىلع مالا راد

 | ثيوقاهمتدي مل ناو اهدعبام حارتسا اهعفد ناف ةرطخللا باقلا قرطيام لوأو هي لصف
 ةو-يش تراصو تيوق الاو اهمفدو رداب نآف بءصأ اسهعفد ناكف ةسوسو ترامصف

 لالا هذه ىلا تلصو ىتهو ةئره تراص الاو اهللام ناف ةدارا تراص الاو اهطام ناف |]

 ىلاجالعلا لقتني ذّديحو هنامدقم يم هيلع ردق,امو ديالو لعفلا ام نزريقاو اهءفد نكميمل |

 هلوأ نء ءادلا اذهىدابم مفدنابيرالو حوصللا ةيوتلابماتلا غارفتسالاوهو ةيودالاىوفأ ||
 تلأت ناو هءىلوأ عفدلا نا قيفو-:لا نامأو ردقلا دءعاسو هلوصح دعب هغارفتسا نيبو ||

 بوما دكلا عطقملا سخالا بورحلا اذه تاوف نبب نزاوبلف ب وبحلا ةقراقع سفنلا
 ةئباأ هيلا بورا اذهل ةيسنال ىذلا متادلا ,ظعالا بوبحلا تاوذ نيبو مودهلاو مالكالاب |

 أ| نزاويلو سخالا بوبا توف ملأ نيبو هنوف ملأ نيب نزاويلو هلا ىفالو هردق ىفال ||
 || ىلع لاقالا ةذلو هتعاطو هركذو هبح ملا و ىلاعت هللا ىلع لاسبقالاو ةبانالا ةذل نيب |

 || ةذا نيبو ودعلاب رفظلا ةذلو بنذلاب رفظاا ةذل نيب نزاويلو حتاسبقلاو ناتنالاو لئاذرلا

 || هودع مأغ را ةذلو بنذلا ةذانببو ودملا رهقو ةوقلا ةذلو بنذلا ةذلو ةفملا ةذلو بنذلا

 || ءدارمو هنوف هدارم نيبو هنبب لون ىتلا ةءاطلا ةذلوبنذلا ةذل نيدو اليلذ اًء-اخ هدرو ||
 هكارداةسرف نيبو هاوث ليزجو هنازج نسمح توفو هيلع هتكئالمو ىلاعت هللا ءانث توف ||

 | اذهو نابعتسملا هللاو هترخآو ءايثد ىف هيلع هشام ةحرفو الجام ىلاعتهلل هكر ةحرذو ||
 وأو ةراشا هلا ان رسثأ نورصبتالفأ م كسفنأ ىف ىو ىلاصت هلو_5 ىف مالكلا هرج لصف 1

 قيفوتلاهللابو ءانك رئام ىلع هلبنت هان رك ذاهف نكل ورافسأ ةدعىعدتسال هانيمدقتسا ||
 || امأ نودعوت امو مك-ةزر ءامملاىفو ىلاعت هللالاةمث دوصقملا ىلا م-جرنلو # لصف ف ْ
 || نم رطملا نا بد 7 وةرخ الاواننذلا قد رب رممفو ةنللاب سسقو رطملاب سقف قزرلا |

 ىلات هلوئو وأعلا ىهىتلا ءاعملاىف نيرادلا قزرف ةجرلا رقتسم ةنطاناو ةجرلا |
 دهام لاق ورمشلاو ريدا نم ىناكلا لاقو باقعلاو باوثلا نم هنءهللا ىضرءاطءلاةنودعوناهو ||

 هيف لاكش االف ءاعملأ ىف ريخلاو ةنللان وك تاقةعاسلا عا نم نيريس نبالاقو رانلاو ةنجلا
 بابساو رسشلا وريخلا باوسا ىلا ت رظناذ ان نيبدن ىلا جاتح اهلها هنود ءوياموءاعكاىفراثلانوكو |
 || ءاضقب هلك د ذ تدجودبعسو قشىلا مهءاسقلاو سانلا قارتفاو رانلاو ةنجلا لوخد |
 ظ 00 حوالافو ةكئاللا فص ىف ,اوسلا ىف تدثم هاك تالذو ءاوسلا , نم لزانلا هردقو ها ْ

 أ ى ىن-هملا اذه نع فشكي ةماسلا ىمأ لاق نم لوقو ءاوسلا ٠ نك هلك م الا هدمدو لمعأأ لبق |

 #« نام و )2
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 | ثمأآق اهلحال ىلا ةءاغلا رانااو ةءلاق أهبد دوءوملا وهو ءاوملا ند ىفأب ةءاسأا سعأ نا

 معأهلل و تادف فالالاقام لك حدف ةءاسلا
 5 .٠ هي - » م اسيا 5 ل . 8

 34 06 1 لجأ ىلع هب 2 مظعأب مسق ,ظع أهل ايس سسقا مث * لصف 4#

 1 0 429 426 اود كال ىدذدلا ىلا ل هه.دشل دكا أمم مسقل اذهب

 عفأو قا هب امد رد اهند هللاىكر ساسبعنا لاق توّقطنت مكناأم لثم يقل هنا ضرالاو

 مالكلا ىف لوقت اماذه حاجزلا لاق قطانىد آلا ناك قههنا ءارغلا لاق نوةطنت ركنا ؟

 قف هناص# هبشف انهه كنا م قطهنا ثيد_حلا ىفو تلق انهه كنأ مقل اذ_هنا

 الو ةروريض ىق-طانهلا فرعي انم ددحاولاو هدوجوو ىدالا قطن ق.قحب هن ريخأام

 كيو ةللاربخأ أم كالذكف ىقطان هنأ كَ هالامألو هدوجو ىلع لالدتساه_ةطنىل جات<#

 توبثب هبشي مالا سفنىف تباث قح هنافصو هلاسساو داعملاو ةودنلاو ديدوتلا ىهأ نم
 ثلأ اه. ءلإف : ]5 !, 0

 | سع لثم يقحاذ_ه مهدسأل وقد مه الكف ساثلا هفرعن باب اذهو هدوجوو مكفطت

 هل ود اذه نع صاشلا مدفا و

 ليادىلا رامثاا جاتحا اذا « ”ىث ناهذالا ىف مح هذ سي و

 نيقداصلا قد_صاوهو ه.ربخأامذعك! دهش ىلاءتبرانأوهو هل طغتلا شنب مأ ائههو
 هيلع ماقأو هج وب كشاالبةيال ىذلا عفاولاب ههيدشتب هدك او نيسملارأوهو هلع مسقاو

 كاذم.و راصبالاب نباعب ملناو رئاصبلابادهثمانياعم هلمجام ةبناه ربلاو ةيئايعلا ةلدالا نم
 هيطعبال ةيهاهلذخ الا هلدمتسملاو ةبهأهلذخأتالو هلدعتستال هنع ةلنغ ىف سوفنلا ٌدكأف
 ىلا مهجارخاو مهداحبا نه دارلا ىف نورظنيال قلخلا ريك آم درفلا دعبد رفلاالا مهنه هقح
 7 نيأىلاالواهنع ,هلافتتاو مهليحرىفالو رورغاا راد ىف مهماقم ةلقفنو ركفتءالو راذلا هذه
 م رغو ةلذغلا مهنلعت و لقملا ن* م( يبصت لقو سهلا مهكلمدقن و رقنسي نأ و نوأحرب

 ثعبيال يهدأ نأكو لح ريالمقملا نأكو لهالا لوط ,هءدخو بارسلاك ىهىتلا ىنامالا
 هءاوثليزج زوفلاوهباذم نم نامالاب نالعنبا نالفلهللا نم عبقوت مم لكعم نأك ولئسبالو
 || اه وذخأ تحال هج وىأنم واه واصح تاصحامفيك ه.سفنلا تاوهشلا وةيسملاتاذالاىفامأ»

 نور#لو نوبلاطمهب ,هام نوكرتيون وكردباا نوءسب ةيقاعلا نم نينمآ ةيلاطملا نع َنيلفاف
 تاوه© مهنولا ُل واذفاف مه م رخل الا نم مه ونو ر اص هيلا مهامز و رك ون وأقتنم هنع مهام

 فنا ,هاسأف هلا وملاه رفس ىفاهداز مجج ف نوذخأبالواهحلاصم ىف نورظنألف مهموفن
 هماقلا هيلع ىصختو هناظإ هيلع دعت نم ةلفغنم سييعلأ لك بيبعلأو نوقسافلا مهكئلوا
 لقي لزم ىا ىلاالو لمحي نبا ىلاركفتبالوهب عرمستراهنلاو لب ااطمو

 لازنت نيلحلا ىأ ىفردنملو 8 ةريرق ىهو نيعلا مان فيكو
 أأ ميقن.ولالو هئاياتج نم ىتبساملالهئاذل باهذو هتاذ بارخن تلف تول مهدمأي لزن اذاو
 تاآآلا لم أو رظنلا نعم أو هركشب راسو هلقع رضمسا|م هنهذ ريض !لئاملا نأو لف ديالو هبيصأ أ كوذنأ نقيتي ناكو ةوحرلا وأو فعلا دعا كلذ نم ةرطخ مه دحأ ىلع ترطخ ناف هلام 37
 ٍإ رفاسماذخالو قبرطلا ىلا لحارلا نيع ترظنل و هداج نمدارملا مهفل

 رم سسخ مب عيسي رز ع دس دج عكا

 َْق صإ رملا ود ورا 51

 ( ىوادنلا )



6 ٠٠6 
 مهنأكو مهئاقباةوقو مهنامي قدصل هنأأك نق,:هرمأب نظااافىفأينأز وجامدعب مزال او ىوادتلا
 بهونءالاق ةيراح اهشو ع ىلع ةلاعدو هي لاساملمأ ن مناعالا عودر تضصخان مالان ونياعب

 مه-ٌؤر ىلءاأك هلبقوأ رعلا عدصاذا فاسلان اك لاق ىعاز والا نع ىلعن سم ىف ريخا

 هيلاتفتلا المدقمث اذيح هنعبأف مهدحال ا.ي.حنأوا تح مهسفن أ ىلع نيلبةم ريطلا ١لا

 هيف نوضتقبام لوأ, نوفاضيف ا معضعإ موق مث سمها عولطولا كالذ_؟ نولازي

 هقنلاف نوذخأي مثهيلا نورئاص رهامو مهداعم ىمأ
 © لاذ مهم رذنم مهءاجنأ اويسعلب د_.لانآرقلاو # قىلاعتهلوق كذا هو ل_صن

 ةردقم فورح 5 سطوملاو مح ةلرنب صو نو ىتذأ مبعتلا بب مرسم ”ىئاذه نورفاكلا
 مسسقملا وه مسقملا دمنا د_ةانههو لبقاسهيمام ضءبىلا ةراسشالا تءدقندتو ةددعت» هذهو

 فذ_>كالذاو هد نع نم قحهوأو هقدص وهنو-. ىلع نآر هلا ؛ مسق أهنآرقلا وهوفه_.أاع

 مدةناك هب مسقملا سفندوصقملا نال وأهيلع ةلالدلا نم مسقلا ىفاسإهي حرمصب ملو باوملا

 لاا ءاوس عةينأ ىخذيالاعلب بيع ريغ نم رافكلا بسعنا ىف هناصسذخأ متناسب
 رذنأنا مهنملجرىلا ايحوأنأ اببع سانا ناك أ ميك ملا باتاكلاتانآ تالئرلا هن | عس

  1لوقي ىت> اذ_ه ند بس ىأو مهب ردنع قدص مد 5 مهلا نأ او: 1 ئذلارعد»و سا

 م«يلع هماعناو 58 هداس.ءىتلامخا ههحر نم نرويعتا فدكو نإ.ءهر معسل اذهنا نوركاكلا

 هيلانورئاسص مهامو رمثلاو ريخلا قيرطب سو هيلع هللاىلص هلوسر ناس ىلع مهفيرعت
 لهملا ةيافالول رمل ىلا ه . ءاجامةبستو بسعتلابكلذ لباقي تح مه.هأو مهىمأو تواادعب ظ

  1مهأ وق بع هف ىربعتن و ىلاهتلاقاك مهيذكتو مهلوق بسعلا لك بدعلاب ظااو
 سد هلوقو رك ذااىذ نآرقلاو ص هلوقو ني ىلا با_:ذلاوج كلذ نهو # لصف 2 ا

 ِ  8ىلا ءاعمأ ند عما تسياملاو مح ةلرتع سا ميعقلاو نيلس رملا ن «ىلكيا مكمل نآر ةلاه

 ! رو هنودةصدو هلوسر قدص ىل_ءهبأتكي هل 00 و لو هيلع نال 0 3 0
  0 0ربخ نوكيناةئثالث هيفز وجو مبقتسم طارص ىلع ىلاعت هلوقوهيلع مدقملاو هب مسقمل |

 هسفن ريخلاب اقاعتم نوكيناو مدت طارعص ىلع هل و هلوسرهن أب 3 هاء رشا, رك 0ك

 ْ طارمص ىلء نيل ومجلا هريدنْناب ىلا جاتحاذهو طارسص ىلع تلسرأىأ هلماعبل ومعلا ينل
 ١ > هرآ د' نع ىغتءاف كاذل مزأت :سه نيل رملا ندهنوكو ميقتسم أ

 !| © تافاسصلا هةكنالع هنا مسقا افصتافاصلاو ىلاعت هلوق كلذئمو © لف
 اهبردنع ةكئالاافصناكن وفصتالاهاعصال سو هيلع هللا ىلص ىونلالاقاك هيدي ني ب ةيد وبعلل
 ةكئالملاو نوفاصلا نضلانأو مهسفن أ نء اولاق اكو فصلاىف نوصارتو لوالاؤو-'
 هللارمأب هريغو باصعلا رح زن ىتلا ةكتالملا تارجازلاو ءاوهلا ىف ايتصجا تافاصلا
 ري-طلاىلا اورب مل وأ ىلاعت لاق اكريطلا تافاصلا لو هللا مالكل ولت ىتلا تايل انا

 تامثكلاو تاي"الا تارجازلاو تافاص ري_طلاوىلاعت لاقونضبقيو تافاص مهقوف |
 لائق تاناصلال قو ىلاعت هللا باث.كل تاءماجلا تايلاتلاو هللاوصاعم نع تارجا زلا

 ظ ليقو مهودع ةاقالم داق ء ه4نررك اذلا تامل اتلاف هادعا ىلد لمعلا ل.للا رجزلاف هلدس ف



 م« 1٠١ اح
 هنانآ تال الاف هللا ىداهم نع اهسفنا تارحازلا ةالصلاق اهئادبأ تافارصلا تاعماخلا |

 ل_هلدلاك ماسقالا ناف ةكشثالملا لواو هيف لخد نم ىقحا ناك ناو هلك كلذ لّمحك ظفالاو |

 راثآ ندوهف ةكئالملا ريغ ركصذ امو ديحوتلا نم هيلع مسق امة صك ىلع ةنالاو ١
 ررقو هتيولاو هتييونر دحوت ىل_ه كاذب هناصس مسقاو ناك اهتطس اوب وةك اللا |

 برو اس««:!!امو ضرالاو تاو_سلا بر دحاول ,ركسعولا نا لاقف هاب وبر ديحو
 هلاكراشم هلالا ناكل رخآ هلاد_هم ناكواو دحاو هلا هنا ىل_ء ةلدالا مظعأ نم قراسشللا |
 ديحوت ررقي نارقلاة:دعات هذهوا ريبك اولع كلذ نعهللاىلاعت هيلا ىف هكراش كه ود ىف |

 قراملا صخو هدحو اةزاراةااخ هنوكب هدحوادوبعم هنوكررقيف ةبو راد. حوت ةيهلالا |

 نوكلاماورخ“الا مزا:سيامهنم لك نافياضتملا نا مالاذا براغملا ىلع اهنلالدلامارك ذلاي انهه |
 ةيزب ءامملانييزت نماه دعب ركذ ام ةئطوت امأو راوثالا رهاظمو بك اوكلا علط»قراثملا ْ

 لعأ ىلاعت هللاو ىنولأو ىئعملاا ذهب بسنا قراشملارك ذفناطيش لكن هاظةحاهلعجو بك اوكلا |[
 نعكمنملوأ اوااقهل هموقهتءجارمو مالسلاهيلع طواذصق قهلوق كلذنمو © لصف © |

 فلسلا نمنرسسفملارثك أن ووعي مغركس امم هلرمعل نيلعاف تنك ناىئانبءالؤه لاقنيملاعلا ||
 مو 4- ءلع هللا ىلص هلو رداع < هلل هللا م ند مسأ اذهنا امازث هىف فلسا!فرهنال ل.فلمحللاو (ٍ

 قناو- ملو هريغا فرعثال هبزمهذهو هنايكيلج وزع برا ممقي نأ هلباضن رظعأ نماذهو :

 ىل-ء وهلاف ةكيئالملا لوف نك هناو طوأ ةار هنا ىلا مسقلا فرصن كالذا ىرشخمزلا ش

 نوهمعب مه ركس ىق-ل مهلا كرمعل مالسلاو ةالاصلا هيلع ط واةكتالملا تلاقىأ لوقلاةدارا ١
 _ه4فام ىلع لدا هقايسو ظفالا رهاظلب نيرمالا نم دحاو ىلع لدبام ظفالاىف سيلو |[

 كنايحوىا كريعل امهنع هللا طر سابع نبالاق لاّريعالاو ليطمتلالهال بي هطأ فلسلا ||
 حودتفلاب مسقلا اوصخ مهنال دحاو رمعلاو رمعلاو هريغىن ةايحب ىلاعتهللا مسقأ امو لاق |
 وهف ةصوصخم ةامحر_.علا ناذ ا_ضياو م4 :ةسلأ ىلع فاملارود :ثكل فخالا تانال |'

 هنايحو هرع نا بيرآلو مدآ نب رام نم + رع لك ىلع هتيزم مسن لهأ ميظع فيرشرع ْ

 تاق وللا نم هريغب مسقلانمىلواهب مسقلا وهب مسقينا ل_هاوهن تاي الاو عنلا مظعأ نم |؟
 هركس ىنشعلا نال ةركسلاب ةيطوالا هناصمس هللا فصواغاو نوري ىا نوهمعب ىلاعت هلوقو ||
 لئاقلا لاق دشنأو رخلا ةركس لثم ||
 نا ركح م هل ند ةفافا ىتسمو #* ةمادسم ركسو ىوه ركس ناركحم ْ

 مهيب رجا كومكح ىدح نونمؤبال يروالف ىلاعت هلوق كلذ نمو # لصف # ||
 ادك ٌوماوسف ةسدقملا سفن هنادس 59 الست اولسلو تيضقا# اح رح مهسفنأىفا ودلال مث ا
 ع ورفلاو لوصأالا نم ماطر رحصشام لك ىف هلوهر اومك ىتح قالا ئاعا مدع ىلع هلبفىئنلاب '

 ميكصلا|ذهد رس ناكالا مهل تبثب ملواه ريغو تافصلا راسو داعملا ماكحاو عرمشلا ماكحاو ||
 2-2 ةنتومارمشتالا لك هيكل مهرودصح رسشنتو ردصلا ق.ص وهو حب رذلا مهنع تلي ىد ْ

 ةلياسةم هيلا فاضني ىيحاضبا كذب ناعالا ملت بل 13 مو لوبقلا لك هلبقنو حا سفنالا لك هل

 لجرلا مك دق ائهف ضارمعالاو ةضراعملا ءافنلاو ةعزانملا مدعو ماستلاو ىضرلاب رح |
 دا 777 777777777777777 7س حتت

 ( هريغ)



 سه 1 1١07
 يل 2 للرب

 ءافتنا ميكصلا نم مزلياله ماسقلا واضرلا ج رخا ءامتلا نم مزليالو همك نم جب رح هدنعوه ريغ
 مما ستلا وا مضر جب رمل ءافتنان ٠ ه مزأب الو هوك نر 2 4 مهددعو6 ريغ لجرلا م ؟  دقذا ب را

 ىذ رالك ىضريالو هبأق _ ال نكاو هم.ك2 ىف هنع جرا ىفاذيو هيك دا دا.هالاو

 نم مزاي الو ىدوجو ىما ماسنلاو عئام حب راف حبرملا ءافتثا نم صخأ مملستلاو ربك

 هه ككاو حرجو هيك و وج و يمسصجم وصم ويعم مج حم صصص وي ووصل سس هل م ل 5250

 ىكدرلا نمو هنم أمراف بأقلا قو حجرا ىئاثي هقذا هنافتثا درع هل وصخ جرحا ءافئنا 0 0 + 2 2 2 7

 احا زك ١ ناكا ءافتناىل_ه مسقا ىلاعتو كرات برلانا مي اذ_هدنعو هلمأتف مبلستلاو :
 الما مالسالا عدي نم ثثك | بلفيف ةدوجوم ةثالثلا رومالا ءذهلثم لمت ناضمالا دنعو

 انديس ىلع هللا ىلصو هرخآ مظعلا ىلءلا هللابالا ةوقالولوحالو نالكتلا هيلعو ناعتملاهللاو ||

 نيملاعلا بر هلل دلو نيدلا موي ىلا اريثك اهلست إ.و هرعصو هلآ ىلعو نيدنلا تاخد ||

 54 هلدهللا رفغ ىناءذالا كما ىسودرفلا ديلا دبع ىلامالال وصح هير نم ججارلا لوقي 3

 * ني.ىلاو هلاو [|ىهيلا نسحأو نيإسملاو هءبدااوأو ِس

 25252 52: يبرر ا تت تت ممم

 ةماهفلا رصلا ريولا ةماعلا فر ٌَئ نآرقلاماسقأىف نادلا باتك عبط نوحرلا هللا دمت مند 1

 ريهشلا ىلذحلا قشمدلا ركب ىلا ند نبدلا سعت هدي هلا را :راقتلاو هدب دولا 20 .لكنلا بحاضص

 هد ؛ ريما كم طلاق دوفتسم لك هعفن مب م.طلاب قرد لم هه با:؟ ىريعل وهو هيز وألا مقنإأب

 رفظملا ثالملا ناطلس ١ نا ناطأاس 0 قل ناقالاو مظعملا ناطاساا لظىف ة.مجلا ةكعةئاكلا

 ىناثاناخ «درهلا دبع 8 ىز ند وم ىناثملا عبسلا وميظعلا نأ اب ظوذملا ناعملا |

 هلايشا ظفححاو نيم ؤاارمصنت اماه امو ناكودعو هب زتو ند دأا كب نمل أرمصن هرمصتتا مهللا ظ

 ىلءو هيام هللا ىلص ونيمالا ىناا هاد نيآريخ لكل ماض | نم (لطعو 50 مار ا ش

 ثااثلاق عبطلاماتخ ناكو نيدلامونىلا نا سحاب مهل نيعبانلا و نيمج-اهبككوهل1

 فالالاو ةئملتلاو نيرمثعلاو دحاوا مامنه ىلوالا ىداجم رهش نم
 هيلع هللا لص فص ولك اىلع هللا هقلخ نم ةرج# نم

 فئاط ىقيتعلا تيبلاب فاطام هل اىلدو

 فئاو هف ر_هب فقفوو

 ني

 يحل طل ل صج سا اس يس سل مسا
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 عه مه هم حس م ىارع جه 8

 ىلا له اح

 مم نواح

 م4 ١
 © نآرقلاماسفأ ىف نادتلا تات؟ تس رهف 3
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 ما اذه فماذا لصف

 خلا ناسذالا ةفص ىلع مسقأو لصف

 لاس ءعشلا و ىلاعتهل وق ثالذ ندو لصف

 خللا دو ةروسلاهذهىف رك ذولصن

 ملا رسقلاو ىلاءتهإوق كالذنمو لصف

 خلادلبلا اذهب ممقأ الةروسامأو لصف
 حا نيتلاب هماسقا تلذ نمو لصف

 خلا ىلاالاب ىلاءهثهء*ث كلذ ندو لصف

لا ىدوأل اًميلع ا ىلاعت لاق مش لص
 م

 حلا ىصصلاب هناك هماسقا تالد ند ردلصو

 تايداعلاب هئاه“ هماسق'كالذ نمو لصف

 لسا ناسن الا لاح وهما هيلع

 خحلاهيف نإع نأ لعلال وهفمو لصنت

 يللا سصعل اب هماسقا تالذ نمو لصن

 ءاعملاب هناض“ هماسقا كالد نمو لصف

 4 حجوربلا تاذ

 ءاعمسأ او 4 اصس هماسقا كلذئنمو لصف

 جملا قراطلاو

 سفنلا لاح انهم هياع مسقملا و لصف

 خللا هد اسنالا

 لدللا ويفةشاابهماسقأ كالدنمو لصف

 رهاالا ىقبط نءعاةبط نيك زئا هل وةولصفت

 خلا مسقلا باوج هنأ

 م.قأ الف هناصم هلوق كالذنمو لصف

 خلا سنحلااب
 خلا لءالاةسعسع ىف فلتخاو لصف

 خا نارقلا

 هن أب نآرقلا ن-ع ىلاعت ربخا مث لصف
 للا نيملاعلا رك ذ

 ةوروص

 ةرغتامزانلاو ىلاعتهلوةكلذ نمو لصف 8
 1 تالسرملاو ىلاعت هلوف كلذ نمو لصف 6

 ةه؟

 هال

 هال

 6م

 6ه/م

68 

51١ 
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 افلا

,> 4 

076 

 و

 الك

 4 انى

 | موسسة, الىلاعتهلوق كلذ نمو لصف
 اة ماعلا
 ظ هناصس هنأ: روسلا هذه رارسأن مو لصف

 ١ خلا هنايلوال اهيف عج
 تار | نزؤيكت اهنا اهرا اري ندو لصف

 للاب رلا ةردق

 ىف أتلا تامضنا نا اهرارسسأ مو لصف
 خلا ملا قاتىف ثءذتلاو

 ةودناا تاثا نأ اهرارسسأ نمو لصف

 خلا لقعلاب لعب داعملاو
 رمثلا والك ىلاعن هلوق ثتالذ ومو لصف
 خلا ريد أذالالاو
 خلا ربدأ ذالبالاب هتاصس هماسقأو لصف
 خلا ةثالاثلاءايشالا ءذهي هناصمم مسقاو لصف
 نورصبت اعرمسق أ ال هل وفشل دو ولصت

 خلا نورصص: الامو
 لبيزغت هلوقهعطلامثاءالا مالا لصف
 خا نياعلا بر ند

 مسقأ الن لجوزعهلوق كلذ نمو لصف
 ملا قراثملابرب

 هلم هن ردف نع رابخالا مق ودقو لصف

 جملا مهليدب ىلح هناه“

 خلا ةرذعملا عطقوة حلا مهيلع ماقأ آف لضف
 رملاو ن ىلاعت هلوق كلذ نمو ل_صف

 جلا ثنورطساأمو

 خلان و رطسامو قلاب هناصيس مسقأمث لصف
 لا بترلاق ةتوافتم مالفالاو لصف

 زلاىحولا لق ىناثلا مقلال_صف
 هللانع عيقوتلا اق ثلاثلا مقلاو لصف

 خلا هلوسرو








