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 ١ كن ةاططس يلق« دوله و لالخ يمن كد كلارا. . هدب ريع ياك همحنقاونادج تملاملا ترهتدجلا

 ١' نسااعاح دمت نيلسرا!فرشأ ىلع لستل اوةالعأاو ثلسفن ىلع منت أاكتنأ كاع ءانث ىصخالكن اوس

 ١ َنثالثوىدحاةنسد درغلا بحر ريثع عداس كرامملانينثانا مون تاك ا 435 (دعب ول نيعج أ همصو هل] ا|ىلوو

 ١ ردكةوهنقانأ أم عسيج تيردزاو م مع هّننا ىذرعاب اوالاتاماقم باد ىوقرطاخ ىدنع ار دب امعستو

 |١ ىل عابس ركن بضغلاو تةلاوةعا ناو تفيش ىت> ىلادتهئلادمس ا اضرلا مدع كلذ فنأب ى ءةعكلد ل

 هتوصعمسأ فتاه تعمسف ناظترلاو مث اذا نير ةلاح ىتتذح أر يصءةئورلا لباقم ط طفل ارانأ افق ىهح و
 لامرلاددعو تانثاكسأ اعبج ىل_ءتءاطأولىد_,ءىلاعتودنا عش قلل اتا ل ىلء لو مده صدع ىرأالو

 شحولان ماهطوصأ ىلا اهباسناواهراسعأوتاناو_.ك اواهراعأوا مئاعسأو تاسثل اوهتمةرذلكم.او ا

 ارهاط نويقاءوراتلاو هاو ضرالاوت اومسلا توكدلم نع لإ تغشكو باودلار انو تارش اور وكطلاو
 نينمءا!|ىدابعهيتمرك أامعبج دن ىلعتر رخأو لد. ىلع تملا تييحأو كئاعديرطأاتل ارنا وانطابو
 نمماقل سفنةوهشىدنعق ومالك اذ همتسااقفتاشاهاقلأام ىسهنأ نئدقىددومعنمثسل

 || لعملكت|نأتدمحأدقو « ىلوأامىلءارك ىلا .هتدتتاتدمخ :رخآلا فالوايندلا ف الءايلوألاتاماقم
 : اقوحخ م_معهلنأ طر ىحاشم نمن.ةراما | ضعي ملاك, اعصرم كال ذ ىف م الك لا طسأوماقا أ امو فتاه ابدأ ارملا

 || ٠السلام_ملعءاين اا ىوكحجوكلذن ا كولا بتارعمهدنعةفرعمالن يذلا ني رصاقلان هدحأ مهوتي تأ
 أ هيلعرض ان اوهوأ نلا م اص نمواايلووأ اك !منوك, تأ اماول عال وك ل1 !فتاطا نأ لعا «لوقأف مالسا او
 ش قدرطامسةعذخأو ىدهل ابو هن عجخان عانس جادقو تع قابى مالسا | هيعمل نال كل ذريغوأ مالسلا

 ١ رصع ل طرلاةكرب برق موكدا !قوذع :.نضضلا تساص قار »أ | ن بح رم ثلا ىلا عتهننا, ف راعلا (اكشو دو موقلأ ١

 هدر و هطعو مايأ عبس ةدنع ماقأو و قشمدب مال لأ هيلع نامزلارخ ةماما ىدهملابعتجا هنأ هنعمل ينذر فرك ذ دوا

 نيتئاملارح وأ دلويىاةفددلوم ةنس نعمامالا لس هلاوةريثك حماقو ىل 01 ذورهدلامايصوةعكرهبامسة دليل لك |

 نع
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 كلذ ءافءاوسءاوسر وكحذملا خيرا :لا,باح انا: ذاشم نم لكل !ضءد كلذ نعتل [أسفةر_حطأ نم
 لايت لاعف تارشبماكلاسل نارا قلتم نوكي اما نم بو رض ىلع جولان ا لع! لوةنف «فتاحلا ها امامأو ال
 هلمو سدى ذ ىلع سحق “اية نوكيام هذمو كا ذكى ولاو كال ذك ل زانل !ولام ىتاملاف مولا ف جولاوهو
 توك دقو مال الاب ىب ىنبألإ اوهوهنلزن نملا_مخ الو سد قاعآريسغ نم هسفن ق< هلا جوملا :دح ينءمثوكمام

 ةقر و مونلا نمماءقلادعب دع هل دعمللا ىضرا_:ذعش ناك فووحو نان )| بيضتكءأ ءاواللاريثك كالذ ةءواناك

 مسهاقأت مهقر ءنفدأ. ماابولق ىلع حاورالا اهبل زنتبمغلا م ءول_هذشلل ذر رقتاذاهنهنلاهاقل أ اما فاي وتكم

 ىلاعت ننال هأ تاك اذهلنؤس ثار حأوةنهكل ا ناك نم منعفئىرد ان الو بيغلا ءذخأ موقرعب نموسدالاب

 هللا لأن أ ل-ءفالوسرو وأ اسن هدملت لزمن |نوك.نأ الاكزانل اكللان اءرعالو مهيول_ةىلعحاو الا لن تو رب

 الفدووهشريغ نم كلما ن نما نوع وعاتلالانودهشد وأ ماع ةيةلماهنو دهشي الن كلو 2ك الا! تودهشد

 كولانيب ولزتملا عرشا |بحاص ىنل نيب قرفي اذه ل .ر وأ ىتالاهيلاهتمءاقلالاو كلامو راني عمد
 هللاىلااءوسنمناك نافعرششلابو جول اي هنعربعب مالسا اوةالصلاو- عع ربنالا ىلع قل امنأ ل- ءاومناتلا

 لمفلا م كام هللا لا اب وسن «تاكناو افحواروبز والسبكا ارو وانا ةوأن ارق ىمندق_صلا ع ىلاعت

 لب زئتلا باب ىقلغأ امو ةعورشمل ماك اال , رثقلا بايهلنا ىقلغأدؤو ةتسواريسضو اة دا_ح ىعس ةؤصإأ مال

 اهبىلاءتهتنا لام -هئاعد نمةريصي ىلءاونوكما مل قابا لاب فاورلا لب زغتلاق هئايلوأ بولق عاهل لاب

 ىلا فال عاد اهلا ىلاوعدبالا لولانأ ليف ةىوعيتا نم موانأ اق كلدلو سو هيلع هلئأ ىلصدوعنت انمناك ك

 فلاخاع لولالاتولاذ- هولوسرلا ث رعاك هن هلي نه ناس ا.الهناسلو كوسرلاةوعدةباكمتيا ىلإ اوعدب لولاك

 كف نع ع سهل هنأل ةمهت هب ١١ ىقراطتمال ةريصو ىلع ناك ن منال ةرهص هد ىلع ن ل كلذ ف عتيل لوسرلا كح

 مهوتءامروك للا فئاغاءاقلا ف رسلةءانرك ذا تاعاذانيّيلا قسوه ذارظن د هلنلزنال مهل ءفراظنالو
 دهش لءاقلالا اذه بحاصربعفل نال بوملقذ!باحصأ نيفراعأ اَد_ترمىوعدالو لب ةومشلا فت رءدد اردتم

 نيقراعلا هرم نعديعي وهفاهضرامعت ىعةرعرشل اا ماكسالا قوهالو ةاظقلا ف ناك الو كلذ هلا قلم اهروص

 ءاقلالا اذ ىلع ىلمأتأ امهممتنا عفن تاوخالا نمءارقغل أضع ىتل سدو نيعج أ مهتع هللا ىذر بول ةلاباحصأ

 ءارقفلا باد ع نم#ل_جوعفانلالءلاب تاطسادآ نم هد وديدومءلا باذدآ نمهههتمهفامةلجر وكل ذولا

 هنموتالو داصرأْاب مهتاطيشلانال مهدصاقم ىف سئاسدلا نم هفئالم لك ىلع لة س امواصوصخواموع

 ماقع تطقس ىلا نيكللاسل| تاما ةمنءةلمك ب اونالا تتح وكلذحلات ب أةهللاداسع نمل بلقا االإ

 سادآ ناس فة.سدتل اراوالاةلاسرأ ممععو > نيد _صسااوءانون الاب تارمصخأ اهنأ او ىلاعت هلل هندورعلا

 قرن نملك نأ كذاهتلا نموج روت حما مو علم ىلع طالتاو فتاع ناسإ ىلع كال ذو «ةندوسعلا

 نمامهفامو سوما: لاوددطشملا ماا: قرخ ع ءاهفال ىلامت هنا عميدالابا طخ طاحأءارتغا!نمتلاسرلاهذه
 داح” اكناكواصش "مصب لوو دمالتل |ةلاح لع ميشا |تيلايق بلاغا | فةذمالت 2] امنع قرت ىذلاربكللاو ءأب رلا

 رخسأ !مل هبارومامنوكي تأ الا ايندلا فادوتسم ناكن مسا! اريخ نال عجاصالاب مهلاراشدال يذلا سأتلا

 فرات ايرأن م تاق طقفىوعدلابمهزيعاسعان الا نس زيقلانأ ىلع ءاسلوالا لآ نمعمسه# هرو وعاستالاك

 الوددملاهللئشالوانيلع؟رطاخ طقدل لات :الوادحاوامون الواب: مولذعال تاقدصو راك ذأوداروأ ىلءوه نم
 ىلع طيش ريقفرد_ةيالةقاث لا ع أى قلدنا حلاصم ىف مهماع لوط نو الفلا كل ذكو وهامءاب رلاتوق ةرحب

 ءأن برأ نم ممم اسال نيمع دا تامزلا اذه ءارقف بلاغو مل قلن |بااغءاردزا عمالماك اعويسأ |هعمهئيد
 رسقلا كل ذر نو رب وهنودح الك ت وقال لي دحاولأ س اذلاي م ممدس أ[ قدصتءالو مهفعضا ل_لقلا ؛الا :صتلاو

 " طري _مالازيشمتاهجراتاشم ضعي لاق كلذلو نسحلا ءانشلاب هنو رك دب ةلودلا أب ران اكن اسال

 شما قدصااوهلب , وأ ة.بغاو مساوملا ف فاضل الاو زم عل ءلرتةعالذ تلءاذاريقحدمعريقفل اه دو ريك

 ودامغا اهنعنودس رخال ىاملا لكن أل نيإسأ ادماعل هعفان ةلهسةسقد رطى موصعي تلاوة اسح ! 12 رط هاهو



 ىلع اقول_2 هنوك هدودح ن رعدمعل |ىدمت بدس نأ ءاو ديسعلا نمةمهول الا دان ؟ ١ طدةرقسالىوعد
 دسعأ|نملماك!اوعقاو الاقرقحت دعا !ىفماكح الا هذه ترسف ةمظعل اوءاد ريكلاوةزعل اهل ىلاءتوهوةروصلا

 فعضااو ْر- ملأ نمهسف:نم فرعدامل هيدودعلاوةذالاو رق ملأ نعةرومصل ىلع هعادجش هق ةر.صدال ىذلاوه

 ةنؤ رنمدسلارذصلةاقوذهسفت نمناسنا لكه كرد اذه ُثوُع رب ةصرقن هلأ :لاوءايشال ا!ىندأ ىلا راقتفالاو
 ثنيدحلاق در واكهنمالاح نسحأ هثنادنعنوكراع ر رهنال هقرق ىلا هد ءعولو هتمعر نمد أ ىلعه سفن

 ريكسلاو ةوأم لاو ل-وملا ىلع ل مل دهلك اذه تاف كلذريغوأ ىلثع كلكم وأ ىسأرب كس .ارلءحت هل هلوقن مردحلو

 مهرج مهلك د. رعلا نالوج را قديافك ناكل ههركي ىلامتهتنانأ أالا كلذ ىف نكت اولو نب ربك ا بحالهتناو

 ةلدعلرح نزلا ةلربول اذلامزلاف جوبالا لعد اا دهو هنودنس هم]إ_طقاعأل ادد" ال لك ضال ىلاءت هل كلم مهقيقرو

 فقتءال هنال بل اغل |ىف هش ةعدب ارمىلااهكلاس- ا الدقي رطلاهذهنأ ءاو هلل اديع تنكناكمدخو
 نم كردن الام تلح و اهحاضدا ق تغلابدقو ةيفوصاا ءاهقفهمل ا جات عا ماهريغورطاخالو مانمالو فدك

 كاصدأع نعرم د هفصوف قد وهرب ل نا لسع | معطف صد نك هطمضت ال ةرامع اذا قولا لءاقوذالا قالخالا

 ىلع مالك ١١ ل_قينم قذن ل نمءاراذاهدر نم هو قوذلابالا لرد الامل أ تذذ- ىفأ ىلع هيلاعطلا
 لهن الفودموقلاق در طن لوا ة-ناكن اوم دةتعم فالخ أ ا كورن داع ادلع زنملك نالدملق لآ

 نءسدلو هوس دىبدالا رم وهعمد.قتلا هنكعالهطعءقوفاملءقاذاذا ملاع لكو رود عموهف 5 : او قذنْل نذ

 رأوه ا ا او ران الو كفي سل هتقو نءاةلاسرلا هذه ىلا تهل !ةدارا,هعضا امعسج تاملعاو دهش نك لق

 عج ربى لقدب سل هنال رخل اريغدب دو مالكه ل تّوو لكو رمص 1! ىنازيع هتزاق ناوخ الا ضد هّنع ىباأس

 20 ةرعمو نقد ىلع توكتأ طرعش نكس هحلءاوةئ لاو تاكلار داطفلا اأش 1 يفىأرأرعا للامر فهنلأ

 اكل بأمل!« قالطالا ىلع ةيدونعلاباد[ق (لّوالا ب ايلا« ةئاخوب اونأ ثالث ىلءامتت رو) كشديقسدل |
 ثاماقل نمل تاييفذما هلدأو *«نئكاسملاوءارقفلا باد[ ىف ثااثل بأ. لآ ع عقال آه هأأتاط ب ادآ

 هيلا عقلا تفي امد كلذ ع راثان أ اهواهءظو بسوةلاسرلاة دعب ىهوصادلا دسعل ادنعةطقاسلا
 سغن ظح ل هذيل أةفالاو هيفرك ذامىلاهة.ساد-أ نأ ملال تأ اياك حم ند نم طرشنالارطسموهرأ ملام ىلع
 لوقأو نيمجأ مهنع هللا ىذر مهرك نب اكربتمهرمغو ى اشم نم يقرا مل نط عن ءالاكي اهتز رط دقو هذة دئافالف

 نيلاعلا بردت دلو لكلا مو ءدلل||ةدسحو كل اعل!تنأثكناأ انتطعامالاانل لعألكذ زاوصس

 »*# قالطالا ىلع هيدونفلات اذآ نأ الف لوالا املا

 تاولصلسرلالاسراو تكلا لازنا نمدار اف كلذررةتاذا 5 ةروهشمكلذفرا.خالاو تانآلاو

 0 .الةم_مودل- وزع هثلامأوذردد ودوم زا.ذ هلاوةاخامومهفصودسعءل ا !وؤرمد تأ ميلع همالسو
 هسفن ىلع بحوأ هنا هيلع مهامو مملعهلا اة ومد .عىلء هللا قئاثو تلزنأ ىتلا ةيطانا ابتكذا عيجو

 دهعلا تحت تاضداف كدهمي فوأ ىدهعياوفو أل اقف ةدهملا ف موعم ل تدق هتمهمعنو هةمالضف اقوة هدابعل

 أتيعُد وانتقد نعانحو رضا نة افقد ده عانملع بتكو مل هلا ضخما دمم عا ولذا هل انةيدومعان دان ارامالعا

 كلذ ف انعمهسفن لخدا و قاثمملاود هع! انيلع لت دأو ادو ةعهتم وائتس تةكءاطءااوذخالاو فرمتلاو كلما
 مه وديبعلاةيتاكمت دامب ر ملا ةحئار مهب ونالولةراوحالاةلمم لوني تأألا تتاكر النا بتاكملادءل !ىرتالأ
 هقيقح قوددمأ !تاك اذافهدمسن ذاع نعالا فرصترام هناف قد هل بالو ْئده اعستكم الدرعا !ناقدسع

 علاق اثولاةاَرنع وهن قانولا اوهوذيقل هلع لع قب ًالادعلاىرتالا قاثرمالودهع هيلع ذوو هتيدومع

 او ةوأ امتلأ نيفراعل اىل عر بدن[ عصأ ن ةكلذتاءاذادس اوديعلا نيب جدل ةاىجااد دوةعلاودوهعل |نوضت'

 نملوقنف ةماعلا اد لاك ذف عرشنلو « ىلاعت هلل مهتدودع نعدمسعلا تحرخ أها متاةدوععلاوأ دوقملاب

 هج وتلا بودبو نم ميلعهقوةح نوسنيوا بديل مهدعم ىلامه اماأن مئنحماوفقيالن أدع الكت أش

 هنئارخاب دنعالا ئث نمناوهدس نئازخ نمالاز ريرالة رخل اوايندلا ف دسبعلا هملطيامغيج نأ الاممادهبلا ا

 نا
 ل
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 | اذا ةرخآلاوايندلا طوظح نمهنعىو زاعل أس لهن ىضر نموهاوسإ تفتلب لا ةوذاذه لع نمو نومهذب باق
 ىلاعت هلل الالد-ا ىسمل !بتانتحاو رعالالاثتم|هتفمطواةادمعلاهكلذتفءاذا م لك نعملاضوعق1دلاناك

 هلام لعارحأ لطب فيكق هسفنل لمعت ائادمعل !نأل ب ذالاب قثاللاوداذهْئث نمافوخال اوىدقاعمطال

 ةدابعمل لس ال هنأل اوهسفئلال اوهللهيف ل معا ادهشدال هحوؤرحالا بلاط هتم نس القنولمعتامو م_ةلضشاواط

 باقعلاز وك دسلادج ولا ىل_عاهلعفب قدس اق اوهواياوث بلطي فيك بدأ ءوسو ص قنو للخ لد ةدحاو

 الفاهدربدةذاح :و.5ةقرط+ ىلءووف هتدامع ف ص هن ىلع عاطب 0 اوصالخ الا هسفن نمهل رهط نموت قملاو

 نم هيفا عملاء وهف هعوقو ربدقتب و كلذ هل نب أن هوان شد اهلمقىلاعت قدا نآ ءاذاالا بلط هنم نس

 وم-يط هدو هنولأ سف قامت نناءاش نا كلذ ىف دو# مهرمأ ماوعلانأ لعاو دعوا هَةثلامدعو ماومالا
 هلو ر

 ىواعدلا باحص أ ىلعنازيملااذه مايا غاوىلاعتهشن يلس مهن طابومتنا معن ف نوقراغ ن نولوةدو ةمعزو الف

 نأ ل هذ مهفصو نم سدلاعف اوغطو مت دوعةةةداوطعت يذلا نم ىلا ءق هثث اهدا هر قللت ىلعريكشل او

 ادعم ب دالاءاسأاهءلط ناو هل «ةهدخض ةرحأ هدنس ىلع قس آل دمعلا
 وهو مهرها الاثتماهد._-_مدخاغادنعل

 تلاقكلدلو لماعلا ىلع كلذدوعت م هنا ذه رجالا باطد لمعل انأ 0 مداعيملا فلله المدع .وأم هيلع مز هناووس

 نارحأ نمهساع مك أسأام لةهماعرم الا انعم اة: رعق مهم أل ىلا عت هتءارعأ نع مالسلاوةدلصأ ام هيلع ل سرلا

 اهل ل هلا مل-..وهيلعمثناىلص دم صتخ اومامعتس نم ىلع ءرحأالا قاةصسااو رك ذفدشا ىلعالاىرحأ

 هتلاسر ىلعهل ىذلا هرح [ذح [, نأ قال امرمأف هل-ةلرلاكدثلا ىلع. رج ءاقنام ٠ ءةمأ ىلع اهل ضةداعءريغدحأ |

 ءادأ «-تمأ ىلع نيعتفىف رتل فةدوملاالا ارحآ هءاع كل أسأ ال لق ىلا عت لاك منه

 هقلن ىل ءرحأ قءلل قاحلاو ىلا نيب ةددرت_م رولان |لعقءتبد لهأو هديارقسح نمم_يلعمتناس ءوأام

 هلاهولعلا_عالة موهنمال فهلا ىلعرحأ ىلذللو مهاهاعلاعأل
 الولذروحالا هدهروهظاىءرط مهنأل

 رحال لطلا هكرنت دمه سا كده انألعاو »+ عساواذهىف مالك_اأو نيعرح اللروظ. كلذ قالتادوحو

 عل هماع عا هلاهظعتو همق هرم هتدادعىلعال مودع ى أر اذا دما !نالبر:لاوة حلاوه درس مبدألا

 ديسأ اهباعونأتعلا ول طم هتاف يدل هدسعو هنأ تم معنمفالخاذهو هلايخ ىف نكت لرومأب هيلعمتًأواضرلا

 ةيسناطلملا مد# نعهفدهاثءادهو تقم فوتون دأالاءوسودكنلا نمهيفامعمهلدأل :ديعام هيطعب نأ

 هل عفرب وأ م هنم هتمدخ ىلع ل أس نء فال ذل اسالي اهري_غو تاعاطقالاهءطءيناقلطمأيش هلأ الو

 وهتمدخ لهأ نمتوكينأ هيلع لهب هنا سد رقتلاهلأس وأةصق
 الا _همد_ةعال هنأ هنم هلرهظ ثدح هنه لع

 هنألئش ف ىلاءتهتنماهتاه دنع وكما الو ىلاءتهتئاناعضي ىثي نأ هل يندم نأ ملعف كلذ مهقاف هل هيطعد ئشل

 ىذهسف همه وهتمهلطد ئشدهدت عهلسدل دنعل أوددصع
 تاعالاصقانو هم كعوو هل انا عنب قوثوهل نكي

 هللادنعهنال ما ت1 _:طايفنوكتأرذ_أآذقرفالب رضاخلاوبئاغأ |٠دنع ىواستي نأ قوثولا ةمالعو

 وهن كلتق.ةعب ريثلات ؟للاعتهللادعواغقدصأ الو ىثاالانأ اع رص تلقول تنأوناسالاب حي رمصتلا#

 مهفاف رسخ أامعسج فتن قددصتل اوه مالسالا نانا طسههسغر دعيفيك هناثملاو دهممتادتع
 َن |كلذو كلذ

 مطو تدلؤأاتو ذاهبنو لدين يد رملالاوحأ نم هريغو باوثبلط نمةلعالب ةدانعلا
 لاتكلذلو قدرطلاف

 دهش و ىلا ءتهثنهل_عو لع ساخنا همقفلالاوح ىلع الرمق غآ اًأدتمم هرقفلا باهت ةراءل اضع

 لاوحأو تاماقمىلا قرت, مد رطاا فد رم الوتد لوأ اذهواذهريغ قوذ.الاراوث هملع بلط الو هصالخخا
 نمنأل هتمظعوهديسل الد نمهآ ف ثك أع هلك اذه هم هن ةظح الم نعب رئي نأ ىلا همم عزو هلق باح

 ةييصمهصتانمديعل ار ظناوهلغش كلذ نمأش قاذ
 جرد ولدي وهواسااح «.تاصريسب

 ىل هل لاقاذأف

 مهقاف هلع تح راوملاو لوةشمبلقلا نكن ءرصبة اح ضال عمّن ةبأراممطا نم هتباوهللوتب سلاح نامز أ

 بالذ قرتلا ف مدقمل سدا هنالرو ذعموهو صاوشلا ةمّرم كلت اون بلطوةلعالب ةدايعلا ف همق_هلالوقب و

 ماقمهيلاقرئام قوفنأ قو دال هترةرتلاح ىف قرتم لكو هكر نماقمىلا قرت طكو قرت ف لزب ل هنافريق فلا
 همس ج7 - -7 7” 7 ةُطلشطُطتتتل2ح>>““©*اٌءٌ«< ل7

 ةهسارقاوذو بال نأو هو هّدمأ



- 

 اذكواذك كلءارونأب هوذعأ ماقمىلا قرتريةتفاااوأراشكم_ممالةودقاوكل -نيذلا اشم تا كاذلو
 الاك إسأل بيغ قدرطاهمألهنيقب ىوقوم وب ىثوهقاذناكنا لقهلهو رك ذامىأرقرتاذاخدمستنأ

 ه-هجوبرمضولد_-ىلارك اذا عابب مطرق ف فقونأ نينسرة ءودك تثكمهنعهتلا ىذرد ندا لاق دقو ل ما دمو
 وهامتا انيق هتم لمت دالفتقذا قدي 1 نا لوقد واذ نمريصد واولاقأكرمالا ان دوعو دم هيف س2 مل فمسلاب

 الوب او بلطا هللادسدادأ نأ لةءتأ التنك لالا اذه تقذف موقلل ةملا قد رطقتلخدالو دمك

 فبسوتلاو تادا علا ف سغرتلا ف ثري داحالا نم ةنسلا ه«تءاحال ةدئافىألوقأو طقساتعف ودل

 اموتادامعلاب تاره قال ال نيسن ل ملول ىللاقواذ- هريغلاعىف لسو هيلعدتلا ىلص ىجنلاتدأر ة تامرحلاباكترا
 مدن الهاتل لسقو ةرخآلاقاتيلعة هلا تمعاقل باق هلا نما مفامو تامر هنا بتارمو باول نماهف

 هدأ تنك امىنعلازفانسد_ةفايندلاراد فاه اانردابانكس باقعلاوباوثلا نماهفامو ماكحالا بتارع
 ةلاح لكى ىلا هتهتنا نعاضرل مهنأش نمو قرفوتن اهنلاب و عم نم هئدح ا امهيلع .بوهلثأ ىل رص تاغام تابعو

 هنأ_وعس قملانانناك امانئاكم اطع لا عاردزاالو مملح ب رعايا طعم مهدنع نوكمالفاهي طعن وفوكن

 ةلماع ةيحلالات هك اة هنآلا ى_زريخودوأ شاودر كت نأ ىدعو اريخالا هم لع فالق قموعم م عملا ص لعأىاعتو

 ثيدسحلاهنل اريشد أك كاحد فكل ذرمغ ىطعأول_ةىلدأو ىلع أنمى طعأ امرم_غدنعل ا ىطعت ن [أىضتقيال

 ولو ىنغلاالا هلحلصتال ن مىدامع نمت او هلاحد_ بغل هتيئغأولو رقفلاالا هل لصد ال نمىدا.عنمناىسدقلا
 ميكح نما ايدكس حلصالا اوهق-ف لك الاوهفأمش ىطعأ نم لك نأ ت طعو كللذ تطعاذا هلاحدسغل هنرقفأ

 ق-فوململا ملاءلا قح فون اعءالانمؤملا ق>-ىقوهالولا ىلولا قسىفوةوتل اءارثالا قوس ف لك الاف ملع
 نملاقّدنالا درعلا باطقىلاعت هّللا له اهطعت رارسأ |:هو#«ا ذكهواهمدع فرتخما اريغ ق-ىفوةفرملا ف ل
 لكوارغكو الوب ىنكوهتلا نمهملاص + لعأ هنادي هنابنذؤموهو هل تاراتخا امريغرا تعا .يضوهىتلا لادا

 ءاحرل ماعم ىف كلذ ىلءةدان , زق ايسسو معفاة ىد_ه حلم لكى اطءأ ىلاعت هلوقنمذوخأمه انرك ذام

 قولان ألا معا اقوذ كل ذدووشنمددلل اوارهاطال و اذ طارال دل اكلم مهاودهشد الن أ مهنأش نمو اًضرلاو

 رصاقلافهللده- ملا بسن نم ىلا كالا بسن. الو لعام لد رلدلاالول لعل بحاصو ىوقأوه:ليلد لع فقوتنال

 نمئث مره ىرالواسأر وال_صأ قلما كلم نعرافنلاءطقعمىلاعت هللكملا ا دوهش هيلع.ملغ ءارقفلا نم
 عازنلا عقر كلنإو هج امل ءادمدنعريص»الوهلو عفاش ديس كلمن هذخأ ن ملك لوةيوامهووأ ايرو سمع

 نكماولاخ- ااذ_هتقذدقو روعأددل اولا نيعل آب حاصو همحاص ىلع دس ءاو لك 4 لغل ءاهقفل ا نييوهئدب

 ب رهث كلا ادهش نمءارق فا نمل ماكل اق هدم هلدا صا ىّتد ةسءدرشل اهتمرحاملو' تنم نظف

 هنمال_هعذ هل ىلامةشنال ما :دمعلاكلمتادهشد هنالاده ٠ نعاذه هع ال د علا كلما همست دوهش عم نمملاعلا

 قدر طري غب هتقرسو همصغ رح ةدعرش د سنو هاا د وتو <, ا كلذنأل قيقا :ع*» ساقه معزو

 ىوعد نمر ز>اهتعهتبأ ىضرفذاش ات سللاو أى ديس لاقه دمع ىلا هتمس: ىلا“ 5 هلل *المن عجم ر ع لف ىعرش

 ىرك_ثأ هنا نأ لاق ىلاعت هنأت ال نيم سدلف ةقمة- اكلم ىدادمع لك نأل كلرهاطو كتطابن م ْئذدل كلما

 ىقاعت هلوهاعف هللدعزاتمهدتع قس هنأ ىءعلاعتهتن هسفن عاب نم نموئااقم طلاومأو مهسفن أنينمتملان م

 نأ لعاو «كل هتف لداحتالوري_ت لكن بايهنافبدالامزلاو ثاعأل كنع سلا ةىوعد نمل سفن طذساو

 تئاعاتكلمامو همس قف ناقىاعت قسمان أثوكود فيا هنوك كلما ىوعد ف ناسن الل عتوم ابيسلا

 كلذكووهالا تالفد_.ءعلاق ةمقدن دومعل ايه ر قدوس وم محامون اسنالا ىوسل كلذ لقي لو تامآلا ن نماهوعهتو

 نخكانا كىلاعت لاةهدامع نم هننثرالا ناك تراوري-غ نمتاماذا ىتعل ادم .ءلاءالو هل لءحو قتعلاهل عرسش

 الذ نمدوجول ااولعتنالته اوم )1| تيسنأمر هه اطعماوشقو رسم داَقلأ أرظنا|بتاحافاهملةن رهو ضرالاّن رن

 ل_هأمهئالعدر ةةااوزهن وتأأ نم هيقامو مه ىقملا باطترارسابم جلعل لمختاو ايلا نماوودينأاوداكوأ آ

 مهفنأ نينمؤلا نم ىرتشأهلانالاقا كلا ا ىرعدو هلةعزانملاا بم لعالول نانو موغي مهفةسناحتاو برقلا

 مخاومأو



 ؟

 نيفؤراعلا ضءبلاق كل دلو رامغالا نم كلذوكو نو اف لغش ف مويلا هزملا باح أ تاهاوق كل ذكومهاومأو

 اه رب واهركشي مايقل !نعهزمهب فرتعيوهمءتلا هو نم عنا ىريفاموقح نيوح ولا ىطعي دبعل اف نلا ىف مثلا

 اهرظناذاو نولعاالثمح نمم_جردت .:سىلاعت لاق جاردتسال و ركل نم فاضف ةنحملاو ءالمأ اهو نم

 ةنطامل اوءرهاطظل أمعذل |نمهيفامتأر اذاسقنا انألاهطمد م نم ىلءاهبريكتل !نمههاءاشن !نمآهحولا ادهم

 لاق تربكدتو 8 كلذ تهسداحل ىلا خت ت اروح انوشاكلا اوفراع او بهاوم او مولع اولاوذ الاّ نم

 ىلع هللأاعمعن ةمعت نما.٠ هنافاندلا ف ل انمرثك أاءالشلانأ ءاو ىةةساءارنأ طم! تاسنالا نازك ىلا عت

 اهعصسان نمىلا اتفاضاو ايلعركش!!نماهقحمامقل ايهم اطب ىلا عت هللا َت ا ءالمل !نمدسسع ااه وك2هد ع

 ىمدوهشأ الك معتل اقمدوهش تاكنذ هيفاهقرصد نأ ىلاعت ق-هلارمأ دلانطوأ | فاهفرسصدن اوداح الأب

 اهنوضتي وامال» و باص ماهسفن ف ىهاداز رلا ف كل دكو ماما, معنل أدو هش نع برغي ىتتاهيذا تل ١ انمغرفتب
 ريستمأ اواضرلاباهيقلتو اهعفر ف ىلا عت 2 بلاى هعوحر وابلعرب هىأ أبلط نممنل !رنوطتام ا ام

 تيشا اكىلاىوقل اوكشت كنأل هايبر ولا هباعاذهو هتداريغىلا هتنابىوك- ثلا نع سنا !سي-وهىذلا

 هلزمأ ن مالا كب لزنام عذد ىلعر ديال هنالك ت ثمرمغ ىلا ىكتشت كنوك ع مةحارلا نم ىوك-شا !لاحىفدتامل
 اهيلع هيلعاهم منملا ن مركشن |بالطهلقأوادحاواتقوءالءلا نم ىعنلا| يف صلخ الءالبرادرادلا نأ تطعدتف
 بحي مذا هلا عئلاب مهلهل وكشل ا ىدامع نم لملقو ىلاعت هللا لو كل ذكو سفنلا ىلع هذم قشأ ف ءاكت ىأو
 عب رلادتشا اذارصأ !ابكاار قدفروك-ثرامص ل كلذ تامآل كلذ ف نا ىلا هت هلوقانلةأامدن مءاسملعرككلا

 بلطت فيكفالاو مولعلاكءلع علت بدال اهل ماعف مولعل عج نءعىلاعت هيلا ب رقالكهيفدحت لاعت هنا

 نأدعلانأشنمو « مالسلاولمأتامقوفْئءلطءببدالا مزلافهءمبدأت:ل تنأو هترضحفلا لخدتنأ
 م وفلاعت هننالاق بدأ هلقو صقن هلك تاعاطا نم عوض تاولذلاو ةيدوسعل | لييس ىلءهيلا أ رام عسج ىرب
 لك تاجرد ىلءأ عليولوىلامت هنا وذءالول ةبوقعل !!يلع ىدق د ةصقان هناعاط مسج ىريذهردق قح هشااوردق
 تينثأاك تنأ كيلعءا::ىم# الك ناصس ملسو هيلعمتنا صلاة كانو ىلاعت نبأ ل الل _رظنلاب كال ذوءايلوالا

 ريا ل_ءم ىلع مل_سوهثناىل صفة دا معربغ قتقو هل عسضد ال ناكو هما دقأ تمر و ىد ماق هنأ عم كل سفن ىلع ١

 نظام عوضمللاو عوشدللا أنما فوود عسا ارسل دنعل ا|تاهنعمللا ىذر كة ارغل امامال الاقدقودسعل ادمسو

 رظناف تاعج أم يك ال ضرال !ل_هأ عج ىلع دصسلا كلت ىف هد ونذتم-قولو نب بلع ىلعأ ىلا هنغلي هنأ

 نيحلاصا افوتي وهو لاده ف وتيهتناو مها مسك ل ساو مس دامع ىلعأ فريصةتأ متم ةرونيف :راعلالاوحأ

 لعفىفنوامتيالف عاطتسااممبهنعمتنا درة مالا ف ال_تنمج رخو هنيدل طوحالابدخأ نأ هنأش نمو#*
 بدع مارح اوبح اول 1 هل ماعم اعلماعيف هريغد عدم رج !تادوركأابكتربالوهمد دمريغق هصحاولا تسل أ

 نابلكلاةسا نمرهطتيوا عفاش ناكنآ هيج هسأر مسميفد باواهناكنغسلا لءفيو مارح هناكتاهوركملا
 ايفنح اكن !سرفغلا سم نمأضوترو اعمس هول سغاف ترد مالاباما مقامه ودمعتل اال هساحكا |ةيزب اكل امن اك

 مارحلا هشرك مهنع هنا ضر مهدنع تابودن او تاهوركمل اةددرعنأ ءف ىلاعت هللا لهأ نم تفراعل |بهذما ده

 ل امل ءتهتنان علوم ال غاملا اذه عاب نمنافم هفاف هيعورشملاف ال طّمذ ميظعتل او ءانت الا ف بحاولاو

 ريغ ْئء هرم أل اثتما ىفالو زعاح ئثىلاعت هنن مقل اك سل هنأت ورب | ذهلف هتسإ اه لهأ مهنال همهاون وةرعاوأ

 مهدنع يظعتلاةوقلامحاواهضءبوةةسرع اوالا ضعي ةرعست نمءاطبعلا هلع ملطصاامع نيلفاغل اك م يف بحاو

 : اقتو ري_صب مهنا اذهنم مهوترالوةرخآلاوايندلا ف مهردق عفر دلة مهب زعم مهتاماعمىف ممأشا دكه
 ىلع له ثني دحق عوطتل آاوةضرفا |ىدتر نم فرغأ !تدثدقو عرتمادهو عردمكل دنأل هن رهاطظأ ا|سهدع

 يورو يسبب ببيت لالالا لال 35 .

 1291307116 1 نقانق 7 917711171177211 للنت تطل سا طق ا هةتاتااقخ

 10: تت اجت 21-1051212.
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 كلذ تطعاذا اهريغو ثيدحلاه. أى لفاوتلابىلابرقتةيىديعلازنال ثددحو ع طة نأ الااللاقاهربغ
 هللا ىلص هلوقه يلع لدبوبجاولا ءلرتنمب وتياكةنسلا كرتنهبوتي نأ نى فراعذا قد رط كلس نا ضد ةيق
 تاىوملا نعقطننامو هم حف ل اعتو هناض» هأوق هر دحلا مارق تضرفو ضئارذضرؤهللاتامل_سوه.لع

 ظعءىلامت هتاتةقرعمديعلادادزااط_كو هلوسر وىلاعت هنا عم ب دالاب ىةاللاوهاذ_هو موناق ون جوالاود

 كمعل اوهتم كفومخأو هتلاب ك-ةرعأ انأ لوشد سر هيلع هللا ىلصدتنالوسر ناكدقو ثوابت د_ءباطو هم هتوهرمأ

 نءءايبثالا مهق سياودعبلاو تقال الاكل ذه ضب ىزاهيالوىيرقل اوةدهلاالا ىلاعت هتنارمألا هميظمتمىزادعال
 هنسقق عمر دق ىلا عد_-أ لك ماظعت نال س أن] اداح [مهفك ىلاعت هنعءاماو ال !مهق”وءاماوألامهفك ىلاعت هنا

 ىلاعت هنا عم بدأ هلق هيلع ضارتءالا ف ناو ىلاعت هنأ يظن. هيفرمأ ىلا مج نم ىلع ضرعتب نادحالىجءذبالو

دقو ىلاعقهّنلا همظعب ءوللم م15 نم ضرت ملا مالك ىلا ع حرب شكو
 ف ضرما قفاوناوهبلت عما ذخأ 

 هدنعنوككلذك كلدنع قل ارمأن وكب اكو نادت دناك ك نأ ملءاومهفأق نطاملاف هتقفاوم هنكع الر هاذا ا

 يح هتمدسعل الزم هللا نافهدنعهاَدل ارغم هلك رظنيلفهللا دنع هتلّرْيم لعد الت أك نماعوقرم 1 اذاىورو

 ةشفانملاهياعلهسةتطاملاوةرداظا ناو نتغلا بئاص1 !نمهف قاملتاام ىلا ظن نؤةل لابوه سفن نمهلزنأ

 | هرغىلعراك_:الا نعئتوناد ه»مهق نمو مهدد اهفهنوقو طب ماقملاحر لك اف هلأ ىلا كلذ لكو و همهفءالاعف

 لوصالا لع ىر قا االوىودغل !ىلع هقفأ أضر الفهقي رطربغ قد رط نم كل أس هنأل
 قوصا !ىلع هيقفلا الو

 انيأرولذالاو رش دنت سمريغ نم مهغلاب ضارت_عالا فا: مالكو يتم اوف احالطمما ةةرف لكذ تال سكءلابو

 ايطاخم ةتسلاقددرا اولات امرا ىف هيهن بنتحاو ى ات هتئارمأ لثتماناالاهنأمءنالع اوطاف عب رت فوصلا

 هنعت طةسأ ةلاح ىلاعت هتلانيب وه: نأ ىعَد !نموم مدح كلذ ن عب رخال نيفلكللا اذن لك اسك رت

 ةل اي ةيضح ىف دوهُش نم حطشد ن؟ بذاكو وفهاوعد ىلع هقدصت ةرامآر وهطريغئم ةيعرشا افيلاكتلا

 53 -:ل ظل ةعدو-وعمىلاعت هللادو دحدةعىقبالواسأر ةبعرُشل اماك>-الاب فرب الوهتنا لهأ ىلع وهنأ ىلع

 ىل. _ءمارسو اذه لثأ مل سنأو رغوة يقفل ا|ىلء مارسو قدصل أدععم نعدعمم قالانانن عدو رطماد وةددتع

 هنالىولا مصن نمردكت:نأ هيقفل ىلع مارحوهل_ةعهيلاعغلباعو هداع معن نال معن نمردكت. نأ اذه

 ؛ ماكح الامه ىف مهصوغوءاملو الا لع نأ مدوتمالو لعمل !ل واعف همعن دقوىلاعت هنا ماكحأ قامهف هنم ىلعأ

 نم ىطءرف هيلع ديمقتال ىلاءتوهناع» ىلا نان كا ذوخو ىناعااوةغالاوودكل اكمهربغدنعت ال الا ىلع ف قوتي

 لئاذر نم مهفظانو مهقرخآ بمس مهضعي ىلع ىقادلتاض ارعع اع. نأ ل عاو«مهفافءاش فدك ءاشامءاش

 هل همخأل ريدا ه صعب دصاق مهكواو كك ةتامريخاولازب ملم هن الد دادعىلءةمعن :وىلاعت هللا نم ةجرر وهو قالدخالا

 امناءامل والات اق ت واعد اعا ولعول هيفوصل !مهءاهقفل اهقمقحلاب وه رمسع نم لخعفأ و سفئأ هبل أوعدبامىرب

 نم مب عزانتلاعّةو كلل ذلف همهوقراغقمهثو دىلاعت ثنا نعمهفلاو علا ةَوَقكلذ مهضناف لمعلاب مهمعاوزيع

 اذاف هكمشا!ليح توصناقءاملو الاودام_صل !ةكسشرلا دف صاصرلا م ءايلوألاعم مهكق نيرصقملا

 مهف ىلامت شاين وفرامعلاءاطعت امأو ساكءالو مهتطاب نمنورصاةث اف صامص رلآ عج رحال ملا اود

 تاكل بترلازرب ات نمءانرك ذامالولو تاح زدميفرعمو مهمهفقوفتأ توابعد و مهمهفو مهأعنو رغصّتسم

 لاكدق :وهيقلضافتال هلك ملاعل اتاكد اوهلعفك لعق هنال هتح ردفالثم هنع ثلا ذر ركن ىبأكماص .رىل نملك

 اهيفمك راشبال مولع مهريغ نعاو زيقءايلو ألا تاح رد العلا اونوأنذلاو منه اونمآ نيا هنناعفرب ىلا عتهنلا

 هن امعستو ملعفشلا نيعب رأو ةعمسو ل _عفلا ىتئامتخافلاةروس رسفتىف هنعاتنا ىىضرانصش رك ذرقو دحأ

 نمةرطقىلءءايسغالاهسنتانءاك ف اهلاغت ل ددقوأنك2نيعدتو ةعستو
 تالعاذاهمدارقءامل والأم ولع رح

 مناداقتعالالوقيهنءدتلا ىدرىراصنإلااب رك زمالسالا عشان عم٠أام اريثك تنكو مل. يل-ةلاناذه
 معأو هأ فاحووفمهت ذخامو مهحالطصأو مهظح المو مول[ ىد رطب ماملاهل نكومىلاذأ هدفت أورمضدأم عفن

 مساقلاونأةةئاطلاد..لاقأك مقتسملا طارصلانعجرخامهفلاغ نه ةنسلاو باكل !قفو ىلع موقل ا!قد رطنأ

 كشملا /

 اتا تت ااا
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 اغاوهبنظلاءىسفنامزلا اذه فوصتلا لاني وسنملاب لاغلا ءاوناكمهنأ نظتالف هنعهتناىضردنجلا
 مهجارت نم كل ذ لعد اك ن يلح ونيقئاخ نيعر ونب دهتاز نيمئاقنيٌعاص عب رشا ارارساب نيملاع مهنعهتنا ىضراوت اك
 تسنيهشقملاب نيهبشتملاب نيهمشتملاب نيهبشتملاب نيهمشتملاب نيهبشتملا ل عركن أن مركن |امناومهتاقبطو
 سانلا نال ءل_قناك نمةقررط ىلعهنأىدأ اذاراكنالا هيلع مصن ءلبقن1ةمسنلابترقلكفم مم تارع

 متولي يذلا مهتولي يذلا م ىنرقنورقل اريخ ملسو هيلع هللا ىلصهلوقب ةراشالا هيل اوىرةهقل ني هجاراولازب م
 ىلاة عجلان م كلاس رطشتناىدلوان رظنأ ىذاتسأ لاق هتعهتنأ ىذر ىلمشا ازكي بأ لوقرظناو ثيدحلا
 لاح ف ءكف مهذل:لاحا ذهن اك اذاف أ ذممل:نوكت نأ كنم ح رءال هنافانتأتدعتالف ىلاعت هتلاريسغة جلا
 نمدعأ ترأرام < _:عدتلا ضر نسم الاقدقو قرغلا فرعتنآلا خادملاحوذيلتلا اذهلاحلمأتف مهضش
 انالوق,هتعهللا ىذرناكوتوملاةلعىالاامجطضم ىؤرام ةنسنوعستو نامت هىلعتتأ هثلاهجرىرسلا
 ةلحلاب و نيمجأ مهتعهثلا ىذرف باش نو هداهتحا مواقنال كاذذا اكو ىلك نم رحاعاوريصت نأ ل مةاودهتحا
 ةلج ىلا هت شاءاشناةلاسرلارخ 1 ةمتاملا قى سواببادآوةيدودعل !باب قّةح هلا, ف راع كودن ىلع برت نم
 1 1 نيملاصا!ىلوتي وهو كاده ىلوتي هتلاواهبأ دآنم

 ««كاعتهتناءاشن اعفانل لعل ابلط ق ىفاثا ابان 96
 مدعو لهجلا ىلا ههسن نممرد كب ال ن[ص الخال |تامالع نمو ىلاءت هلل همقصالخ الاب الا اذهةدعنأ لعا
 لهعلل هتمسن هدنع ىواستيفكلذري_غوهلعب لمعدالا: الذوأ هيلعدمح معلا ةيانالقتا< فلات نمالومهفلا

 نيعأ ىف مظعيو هسردهةلحربكت ا ل ةوالح هسغن قدح ال نأ اضد أكل ذ ههالع نموءاوس ٌدح ىلع للعلا هتيسنو
 ئوعدوص رمح اوربك-لاك ةكلهملالاصالنا نم« تطابفطظت. نأ لعل! بلاط نأش نمو مهفاق كلذ قالت
 ءالّضلا قلنا ىدب اء اعف عمطلا نعةمهلا عفر نم لقأالفاوضرقن |دقةدعاسملاوريلا لهأت أل ايندلا ةيدعو للعلا

 نمنآلا سانلا نس [ةاسقص لعاب لمعل !نعب رضي هنأ ىلعهل ادعو سفن ىلع ةعسوتل !ىف هدئاع مهون كلذ ىف
 نب يهاربارمدقو هباقك لعلان مهطعامو ىزعت هيلع بعام ؛نأدعيهامتديف هنرمث هملعدوعباعافرتحم ناك

 لمعتال لعتاعتن أ هنطاب ىلعب وتكموهاذاف هتماقن لاق ريّتعت ىبلقهءلع ب وتكمر ع ىلع هنع هلأ ىطر م هدأ

 ناالاريدناو سنالا هملعربصي وهناداو لعاب لمعلا لعل بلاطت نكمال هنأ ملعاو ها ملعتملامملع بلطت فمكسف
 باقللةمناماسئاسدلاىل_عهنوهبني مهنال لمعلا للا هلرعن كل دف محاطا اك ءارقفل !ةفئاط فا دةتعم ناك
 دبع نب دلازعويشلا لاقدقوري_لنا نعت أو تريكدتوت يوقرثكا الو سفنللةوقلعلا نالريملا لوبق نع
 ناالا ةمارك هىدن ىلع عقوءاهقفل ا|نمادحأ يأ امو مهتامارك ةرثك ءارقغل !ابهذم هك ىلءكلدبام مالا

 فلو دريغ نمءارقفلا ىل_عركنأ نملك اندهاشدقو ميكر بموح مهتامازكو نمؤدم نمو مه-اينمكلس

 ادحأ هطعب ىلاعت هللا عفا الوةريصب ىذ ىلع قنمتالتةملاودرطا | ىلع ةمال ودب ” اكدهمس و ىلعرمصد مهقد_رط

 ىثك ارملا هضشا ىشمدرهاظا ج رخع هتعدتلا ىطرىو ونل !ىيح يشل ناكدقو مين داقتعالا لهأ ف الخ

 رثكأ ة عد رشل ارارسانوموفبالءارقفل | ناكولف اهلقن دنعاهمهفىف فق لئاص ضعب هيلع ضرع هتئادجر
 ثوعالو ماكحالا فر وك ذم ا هش هحال صو هداةةعاةوقوهستلالح ع هىو ونلا سارا عد رشلاءاذع نم
 مهتفرعم اوم بلاص خشل ارح دا ةدعالاواهبابرأ صقنتال بتارملانآل همدق ىلعءرخ 1ص هفلموالا نيش
 نمرصاةلاكلذركنأ ا ناوةمد رثلادعاوق ىلع توتءاثءارقفلانأ لعفر وس هتيم ومهتيبب رضي داقدنالاو

 هيقفلاةدحوأ قيرطفف مهتالراكنا مهري سلف ىد رق لكى نولماكل !امأوءارقفل!نمرعصا لا ىلعءاهقفلا
 ى :ريجت نأ هيقغلا هل لو ةد هلعكل ذ دوهش ةسملغل لعن دعلل سدا كوشن ءارق_فل !نمرصاقلاعمساملرصاقلا

 قرعألا ىققحت نعرصاقامهنم الكن آل هراكنأ ف بيصموهو هيلع رك كم دبعلل سل لور هعمس وأ عدتسم
 فوعدب رطاخنب رطاخ نينانأو نيتدسرشءوه تي كسحم هنعهثلاىذر ىذانلالاقدتو كلذمهفاوكلذ

 « هيسدقلاراونالا م أ
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 قامئرعو ىنُم_ثاكف نعل اءاملوأ نم صخشب تءقجاف ءاو ةفلأ قب رطىلا نوعدد رخ وءاهقفلا قد رطيىلا

 هتاصال لاو د لك نه عءرةفلاريعفلا آدتسمن ال همّقغل اهءاهتريةفلادتمم ىدلوا.هنعدتلا ىذرلاقو ىاف

 برقلاتاحردقريقفلاقرتي م هيقفل اهباهنأذهو هنادابع ىلعاضوعهنم باطدالو هتادابع عج ف ىلاحت

 ءاؤعل ارباك أ نم ص خم ىلا لسراةرقفلاةروهد رت ىذلا ارم نمأيش كد رأ ىفأ تيمحأ لاق حبهاوملاو
 داكم وردكتقدهل ادحأت مدل مو لاعتلا طومالا دج لف ءاق هلاوصسفي مهلا اوموقدالتأ ةعامجلارمأوقأينأ

 همعبصأ نيينرق رردو تائش مشم ىسفن ف ادصد 018 أ ولاقفأيش تنم ىسدفت فدحأأ هيقفانخيشلالاقنمه :رفكت تأ

 ءارقغلاداحآن مريةف ىلا لسرأ ُمهيلطت ىذلا لعن اذ هةرعرظنالاققهتعاجو خسشل | بساطخاس لوو
 اهرادأو لاعتل ا!فصفقوو كوع دحاو ىوس مالسل ادحأ هلشعدر 2و .ولوالاك الاد لوف ةووءاخل

 قدرطةرعر رالاقف هسأر ف شكو هللارفغتسأ لوقأ ان [ىدم_سالاق خش كنم ىسغن فانأ خمشلا هللا فوط

 هده كلر مباع لغتشاو مءاكشللا ذه ىخأ ان لمأتف ىنورتاك ترصنأ ىاءار ةفلأ قد رط تمزلفلاق ءارقفلا

 هلوقك معلا لضف ف ةدراولا ثيداحالا ىلعادا.ةعا ل ريغب وعلا مج نمرثكو نم توكتنأرذصاو جالا

 دادزان م لسو هماع هننا ىصلاق دقف ءاسنالاةبروءاطعل اوأ لت ارسسا تب ءايبن ا ىمأ ءاسطعملسو هيلع هّننا ىلص

 قللا ىلع مادلسلام ملع ءايمأ الل ثرألاءتامام قب هنا لعاوأ دعيالاهتنآ نم ددزب ملىده ؟ ددز ملوادنع

 لاسر ف طحمهلف نمش هلاك .و هيلع هتلاىلص ىبنلا ىلا ل صتملادنسلابثيداحألا اوور يذلا نوث تما الا

 نورشح الفدح ردلا هد مه مط سدل م جال دةقرعمالد ءاهققلاو غيلمتلا فءايننالا هبر ومهو ىولا لمن مهنال

 داهزلا كل ذكو ث ردا ل هأ ىلعألا ةقرقحءافعلا ما ىلطتم .الف سانلاةماعف تورش اغا لسرلا عم

 لهأنماوسل ني دلاءاهقفلا م مهكح ثيدحلا لهن م ووك ملاذا ةرخآلا لهأن موهريغو دانعلاو
 قةماعلانع نو زيعءاهقفلا نأ اكريغالةملاصل مهلا عار مهتعنوزيتد و سانلا موع عم منورشسعق ثيدملا

 ككلدب + نم مقا كنطابقمظنت مدعل لبع كلمة. الو لال لع ىو دوج لق و كال ذتطعا ذاريغالامت :دلا

 هنع هلنأىذر كل املا ةدامعخشلا مما دقوا مماونأ نمتويسلااوةثاوىلاعتلاق باوصل! قد مط ىلع
 مارك الاف قح ىنيطمتنأ لع: ءامىدسا. لاف هما !ثفتلي لو هماظعد ةهنع هللا ىذر ندم خسمشلا ىدرسو

 عوضملاو مظعتل اكيلطو نآلا هيف تنأ ىلا ك لاح لاق ىك أ ارشا هسوامو هل لاه ةلرشم تنأو فيك ل اقف

 قوس ائاومرك فيك هل-:مهل توك تأت الط و قوس اهفشا عزان نذىلاهتهتنالا كلذ سياوكال

 هللا ىلا تدتهثنالوسرادم نأ دهشأو هللاالا هلا الن أ دهشأ لاق دعاس ةدابع جشلا تكسفراقتحالاو هناهالا
 قهلهعزانما كريوداشنالاوه مالسالان ال هثدا همر قدصو هلاك ى عب مال_..الأ ف لوح دن اوأ اذهو ىلاعت

 كاماوهتنااندشرأ مهفاف نينمءا شاى جاح رعسأ هناهسفتدنو روةللاصت!لاعأالاةمزالمو همصسامو هفاصوأ

 ردقب وءاوس طارصل ا لع ك تماقتس انوكسح, ةءدرشلا ىلع كتم اقتس اردت هنأف مقت_لملا طامصلاىلا

 رعشنم ال نأ هن أش ن نمو» ْئث لك توكلدمهديبنافةماقتسالا هتنا لس اف هملع كحاحوعان وك, امتع جاح و عا

 ىلاهتدتنا نيد وهني نوكت هل عفةدوحوم ةلعل امال اكن او هبا هقدصمل هرم اعاو سانلاهةدصنل هلع

 هعطقت ةلعْن مريخ هللاىلاددعل ادرتةل علو هاهت ثيح نم سانلا نيب وهنيب توكلت هلع مويه رمأ ث يح نم

 امداص هللا كو هللا لةنمالا فاذءالو جرالذا باَتمااوباوئلابدمعلا فطع كلذ لسح [نفهشانع
 نأمهد_:علدامملا ّْط رش نال يطتوماعالا ا أ !فلداحالنأ هنأش نموها للعم :ءاملاعشأب , يكواقدصمو

 امأو مهتعهثنا ذر ف شكلا لهأو مالسلاوةالصأ أ. ملعءاست ذلالالا الذ سلو بل داصام نعي لعنوكي

 الوهلناهقفو ن1 هءافك ةراهاظلاةعيرمشل ارومأ ع نم ن ةتملا فودايتجانارهنالمهولاوأ نظل ا هرحأه اعف مهرعسغ

 ىلاعت هللا ءديريرعألو ةمعطلا حال_ضا مدل ةدد سلا أرسأ مهف نعد. ب واقل انالدل داحىلا جاتحم

 لف رهان مسالا ناعا تح ولم هلأ لتاة يسر ةومسيف سياح تراك اورمأ شام نمنع
 ما تاتامولعل تامام هلوق ” ها ادهزروهشلافالاو ةياور لعل ئدهددز لو هأوق 3
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 كلذكرهقلاتكنال هدنعامىلا عج رتالوخآلات ن[ك نأ رهقانامز ىنقنب تسل مالك ىلا عجرب
 هقوذنعملك_:اغا ملكت نم -فنطامل !تاونع ءهاظلاوه_ءاعممص نااعسالهمالك نم هرهظد دبعلاءاقم و

 نصو * كلذمهفاف قصوهاعفهعتاو لطاب كدنعوه اعفىلاعت هللا هش مىلا هلكف هذطأب ىل_ عسل اغوهامو

 ىذأللا كرثو رمستاع تاقدصلاو ليللاماق نم لءلاريغ ل عم ثوكب ليام اد ىملعتا | ىل عرصتقيالنأ هنأش
 لمعلاىزرب وأ هن لمعلا مرت ولمعل اهيلطن ىذلا لمعلا قز ريت أديعلاب ركملان منأ ملعاو رحاقو رب لكل
 لاقدققة1ذتاعاذاف همر وكمهفصتملاأ ءياةهريغنموأ سفن نماذهديعلا تاذات صالخالا مرح و

 رهاظه لاعملعل ١ثأف لعل ريغهئنانيبو هني اعف لعق نمةسخمأ وكب نأ ملاعلل يمني هنعمتلا ىضر ىفاشأ !مامالا

 ل ءللاهنع هثلا ىط ,رمعس#ت |رطل دب وهأ م رح الا فى ودجلال راقتاك لعوأ لع نمسانلإ لرهطاطكو سانئال

 نمتقو لكل نافمهفافةلقانلاة الص نم لضفأ لعل ابلاغتشالا هلوقعم دجبتللاثلت هنم لءح واثالّثأ هلعح و
 ىلص ىتلا ىلع ةالصل ادعم اءونقو رافغتسالاودحبتل اراصمال ا ىف لصف الاف هل بسائم هرمأن الاغتش ا راهنوأ لل
 فاهلعف ىف ةوالح ةدامع لكن اودصفلاعت هللانمسرقلا لل هأهدهش داك ادكدونآرقل اءوالتو لسو هيلعهتلا

 مهلاغتشا دنعمهطاثمو نوئطخ هرابز نو.رص» هراتفءاوشع طبخ نوطيخ مهف مه .ريغامأواط ب سانملا نمزلا
 ىؤر و»*اتفرعم مدعهغخو-ةللاو وحأ ايهحو ر عولط دنع لؤتشا نملاثمهسل اةرورض الام لوألا فالخ

 صني نم لةتاف آواطورش ملعللناتايهلاقف ب هتلأ لعفام هل ليقف هتوم دعب هذعهتلا ىضر ةفينحوبأ مامالا
 كلذ ملعافهريغودينللاكقدرطلا همأ كل ذكو ىشءااوذادغلاباطوقأ تنك ةصبستب لاق فاذا كلر فخف لدقاجنم
 تح ىل_عافععتو ىلاءت هنا مالك نم هبأش ماب نمؤمف ملعداميفالا ملك الو ىلاعت هثلاعم بدأت, نأ هنأش نمو

 هناشتملاامأو لمعل اد رب نم كفاك ىلاعت هنأ ب اكن م 5 ء«لاو قمق#ر مغ نمهرف ضو الوهن ماشا هطعتام

 ضومللا نع فوقولا ب دالا:الاواضدأ كلذ ف عازن ىلعهحتمدارملار مالا ىأر هبريصب نعهتلافشكن اف
 رهاط دنع ف ةرلف لطاملان ب زتنم ظفح نأ دارأ نمهتعهثلاىذرانضش لاقدقو و ههمهفبام ىلا ل.وأتلاو
 هلعسماش تامو هيلعىرجرهاظلاءاطعأ اقن رغل |نمنوكي دقلَوأتل!نائرهاظلا ىلع دنزءال ةئسلاوساكلا

 نمتناكن اف ىلاعتهتلا دنعة خت هملع موقالو ليبس هملعنب ْرَلَل سمل عس.ذماذهق هبنمآو اعتدنا ىلا هلع لكو
 تاكو مي لع ب حا صوهق ني زخلا نم ىرب دقف ةريصد نع ماكتب ووري صد ىلع هللا ىلاوعدب وهقرتاصملا لهأ
 لثسدقو د اوهنيدلان م لعب الاعف ضونا نعدبعل ا فوقونأ لعف 5 نب زتلا لهأ نمالةنيزلا لهأ نم

 ىأ هنعشاىذرزك وأ لاقف كل ذدعءتسا لئاسا |ثاكف معأ اللاعفدب نع هنعهتلا ىذر ىددصلا رك ونأ
 هلع قدصت نملالا كلذ ىبعم ىلع ماكل ا!لالقءدرب ملام هنناب م ىفتلتناىنباقةتضرأىأو ىقلطتءاعم

 هنلاعلاىلا ملعب الامدنعلا لكتفق ثيدملا قطايىو رصد ىلو عمدت ىف ىسدَمل!ثردحلا ف هقح ىف كاع هلوق
 اونوكي ملام هللا نممطادب وتقلل ضرءتب وب دألاءىسوىل اعت هبا ىلع ل اقالا طظحح هتوغمف مهفلأب ه_لطد الو

 تاعالا عمىلاءتهتناىلا كلذ لعن اعالارو:ءاوملس موتا نيعجأ مهتعهثناىطر ف لسلاناعا ادكهو نومستحي
 هللا لص لوسرا اذه «يفثوءمملا ناسللا كلذ ف اهلعئطاوتااب ىلا ء]نمتارامعا كلت هيطءتامل قمع او
 نماوسل سانلاب لاغنألل. وأتلانمىوأنيةيلاو ف شكل اه رد نعرصاق لكن معيلستلاف ملسو هيلع
 هلاحاذهنمىلاءت هثلا خو دقو مهم رمالكمهف نع مهسفنأ طوطدع مهدعب ومولهجل ىلا متهثنان عمهفلا لأ

 دارأنذ هتلناالا هل وأت معدامو هليوأتءاغتب أو ةذتفلاءاغَتباهذم هباشت ام نوعمتيف خد رز مهم ولة فن نلاامافلاعف

 مهتعدشاىخ رهعالان اك ايكلمعلاوىوقتل !نم هلهنلا هعرش اع لمعملف ىاعتهثناماللاك ىناعم مهف ىلع فوقولا

 «ىلءمدتلا ناكنموهتنا مطعد وهنا !وةاوهلوقلاهابا هعلعت ىلوتر دنس ىدللانالاهبتافرعذ ا باب هل تفي هناق

 هباشتاا ليوأ7ىلاعتهنناهفرعزم لكن أ ملعاو »* هيفدمدع اله فم ىف لكل اريصد وهيلا ىد رط هلئث لك مهف

 هلن وأت لد نأ لب مأتل!ل_عئىذلا ماعلا هباغنال هناشتملا هملع معان علزب ملف هفرعاع كما الا هل صاخع ال
 الكل كلذانلةامغاولوزيال هياشتم هءاشت او لوزيال كم كملف نيؤرطلل ملاصهنال نعود ولابالدحاولاهجولاب
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 ارمالا سلا هياشتم هوك رعد رك م-هيفدل نملك ٌقحف طظفللاكلذهما!لووئاع لاعلا ملعناليغي
 هيف ٌصضاخ ام صعب رك ذنلو « هيف بيصن هل نم لك قح هيلا لوي معلا عم هلصأ ىلع هباشت موه لد هكلذعك

 هئيحوايندلاءاممىلا اني رلو زن ىلع ملكشل اوروسلال؟ اوأف و رملا ىل_ءملكتلا كلذ ن ف ملعربغب بااغل اف

 بتملاوديل اوهح ولاومدقل |ىتهمو شرعل ١!ىلعءاوتسال اىتعمومامغلا م للط ى هنامت اواقصاغصكلااو

 تقل نم هلوق ىنءمو نيتطوسمهادب نوكوهعس نمئااهدبع ل قنوكوةلو رحلاو عابلاو عارذلابب رقتلاو

 نيعانس رىدياتكوهنيممتايوطمت اومسل او نحر لا مباصأ نم نيعمصأ نيد بلقلاواننسعابئرخوىدمب

 بضل اواضْرلاورادقاأودحاومالكل او ملعلاورصيلاو ششتلاوبعتلاو حرفا اوكضْلاوةيعم لاوةكر امم
 تاكا كلذ لمحت ةيلقعا اةلدالاو سفن نعاهىلاعت هتلاريخ أت الا نع :رامس أ اهاثم واهلك هذ يذكلذ ريغو

 بلقلار وتمعماسلا ناك ناوهل_ةععم هفوقول كلذ ف لد ,. وألا ف اكد انمعم ىلآعل ارظنلابحاص ع ماسلا
 نكشلو كل دريغو نيسعو ع مص اود نودي ظفذاتملا ف دراولا ىتءا لوةعص عم هيفهتلا لع ىلع كل دب نمآناعالاب

 الوسر ل سرأ امهتنا نافافثك ةرامعلا كل: نمداوملا ٌلردبو هتريصد نعيىلاعت هللا شك, نأ ىلا ةمسنل لمحت
 ىلا امتمدب رباهقدارم ل_صونثا ملك ادب رب ىتذا ناعما نعربسعتلا نمهملعاتطاون اع ىأ هموقناسلالا

 ىعم نملو قع ملا ف كلذ حد تالف بستي فدك لهج ناوهءلع اطفال كلذةلالدنعةتبلاريغتبال ينءاافعماسلا

 ىأ ناسللا فرعوؤئط اول ايها نعمان عو اةمعد ءانلعفذاذكو واذكي توصومىلاعت هنانعرسشلا انءاحمم هرابعلاك لت
 ه«بضصعب ىيسامم كلذري_غو نيع و نيعيصأو نب دن » نم يلع هناو هتاذو هسفن ىلا ىفاع!ىلاعت فاض انءاحث اسل
 ىعا ا!لوةءمهلك اذه و « لع هلأ بض غ هّتقددصري ىنطدالثم قدصت اذادععأ |نأبهسفن فصو وكههسقن فصوو

 نعجب راخ هلك | ذهومتءادنع نمهيفاكوأ ب طوخ ناسن ا لكى لعةبناءالا ب #فلاعت هتناىلاةمسنل الوهم
 هنأ «_بقن لع ىلا هت قلاهب كح كح هنال وأ نام الابدل اوبقةلقعلا هل قيذ يه كاتي نأالا هملقعلا هل الدلا

 انبىلوأ هسفن نعكلذي ملءلاانلوبقف ةطاحالا هو ىلع.ءلا ةبسنلا هج و معلا انع نتف ئثهلثك سل هنا عماذ

 وهف هسفن ىل_عدتدا هب كحام ىلع لقعلا هب -اممدق نؤهءلع ل قعت اوهو قولدتدب 3 -نمهنم هل قث:نا

 همدقت انباك ىف هيالولا مدقب صاخ لعامة ل جانرك ددقو باك ى مدح الت افلح اذه لمأتفس دشىب عق

 ءاسن ايلا ىصاعم ىتعم ىلع ملكا ىف ضوخ الن أ هنأ ش نمو« هعدار ةءايلو الا مولع مرح نمةرطق ىلع ءايمغ“ الا

 كلذ ف ضوه انالمالسأ اوةالصلا لْضفأ هيلعواتمبت ىلعو نيل سرملا ىلع مدآنيلسرملا ىبأ ةيص عمدر وصا_يسال

 || مهاع طع ءأمدت الا نالاقوذهب ستي لتاواطعهثروم ماةعماملاهأ ثراولان ةلءاملو الأن م ةثرولا لك, ص اخ

 ميخفتل او محل ممظعتل اانداقتعاومهثر و ريغو مهريغاهقوذبال مهماقم سس تاذخا ممل مالسسلاو هدل_صلأ

 ريصد ص قن اذه لثم ف ضوحلا نم عملا لاقيالو لسو مهيلعهتنا نصل اوحألا لك 1 ىلا مهلمكذ دنا غكمهنأشل
 سملو نوابعتال من تارك دلالهأ اولأسأن ل اعتدت |لاقلوغت ايدل مهفتالاع باطغتاك ايمعأ تارشل هن

 هرارسا ىل_عىلاعت هللاءانمأوءامسث ألا هيرو مهنأال مهعاسا,تور ومأم نذ :ونوضمارلاءا ةطعلاوءايلو الا ال اهلهأ
 حف هلدرمالردقوءاضٌقم «ثاكمال_ىلا هبلعمد[ له فاما لوقنانا الو!( لعاف) هعامتااتيلع بج و[ شاولاق اذافأ

 همق دل عت ليوأةءككلذناكامنا ةمرحلا كاهتاذر مصقلان مهلك أي , مالسلا هيلعدصي لفاضدأو ىدوم مدآ

 فكان تلقا ذة مالا اهسيلعمد ” ايفركتءايلوألا نمنيقراعلا ضعن] عقب اذهو لك ةلاةلاح قد اهحو

 هنالعافلا ىصسف لعفلاعوقود ءبامأو لد وأتلا ةهمشل هنم لعفلا عوقولاح ىف صاعب سلف لد .وأتلا,ىصع
 ك2 ١تعكلذن ا هنماداقتع ااًمرمأته اوتف نامز فد ْضاكوينَكاذيرهاظل اناس هلع جك و هسؤن دنع يصع

 فل اطعم هنا هلع عض كلذ رهاظلا اأتاسل نوم ءةأطخأ هنال يل دلابهلروظي لاا ف اثق وهل أسلاف عورشلا
 مدآ لعول هنع هللا ذر برغل ايش ىناءرلابطقلا [تسعش نيدموبأ ىديس لاق د دقو مهفاف كلذ ليقال لمادلاتامزأ
 دوا م اهعيج ةرشل !لك النيسرملاوءابدن الاةلج ةيلص نم جرح هو ضرالاى للزي هناةرعشلا نملك أ نيح
 ةمصعم رخ "لارهاط ف اه هرهاط ناك هملعة ثمل قيعنمىلاعت هللا سي رغىف مدآ همصعم تن 5 ةةكربلا نماهلع

 -طابو



 ا ا ا

 تعمسو مهيأ نال ذك م هبىاعت هللا سب الاكف ةواقشل !لهأ امأوةداعسلا لهأ تس ىأ هأ هجرابتطابو
 تاومالسا أهيلعمدآلا_يظعت هرفنالءرك ذأ نأ تيمحًافانسحاريرقت كل ذ فررقي هنع هلا ىضراض أانعش
 ىضرلاقف رارسألاتاراشأ نمهنال نيفراعل نم نيةَقحملا,صاخو هذا ماهف الار ثك أ ىلع ضو#غوهقدهيفناك
 ابهنملك أد ملولو:ةرصشلا ن مهلك ىلا راشالا ىضةقاءاصم الا مال. اودال صل | هيلعمدآل ىلا يلعت هنعمشا
 ىصسن اان ىصعنأو هلء_فيام غ_ج قهدارالل عمطمدبعل اناهئامصعن كيال هنا ىلع قياسا اهدارال ا!ىصعل

 ةمسفلاو ةءيسمةلاوةعصت) !اهتلج نمىءل اءا مسالا ل :تايعس<نالو هتدارابالاة رذ كلرحتالذا طةفرمالا
 ناكىذلا لحن انم أيش لدقتال تاينوك اهاك تالآلا عمج نماهريغو تارحلاو نوحاطلاو مودقلاوةيسفل او
 ىلا لما ىلا هلو زئلابقرتم قيفاهتاء.عصوءا_ى«الا كإ17لاممتسا هزم بولطملات امالسل او ةالصن أ هملع معو همف
 ىناستالاعونل اذه نمهنعرهظيساع هلع غل “ام ىلع ىلاعت «ةلطسمرع أ ذفنيل هتفالح لو هكلم لاك هيف
 ٌكغسوداسفلا ىلا هقيرذو هوس: ثيح هة- ىف هولاقام مه اريفكس ناك اغا ةكئالالا دو دسنا لعدقن اكو
 الو عوضمخخنو لا دتةيدونعااوةينوت رلاهقيقح هضتقتاموةيدومعل اب مامةل اوهاسغ !هنمدارملان | اضدأ ءوءامدلا
 ءارأأك هتئرهىلعهنم قلتراهطانمديالهنا ظوفحملاح وللا ىفهعالطاباضدأ لعوت ايلفسل ا ىفالا كلذ نوكي
 سو هيلع هنا لص ىبنلا هيرب لع لائم نموءكوال !قاثرملاذحخ الهئمم_يسرخسانيحرذلا ملاعق كلذ قملا

 هب كلم مهم هرعنمدرهواعهمزك وافي رصتو مح معأى رخأ داب ز عم ةفالملاا هذه تريس ىلا دوادبو

 اهنعىهتملاةر لانا زعهناىلا اريشم هلاحت اسال تاكعالسل او ةالصل اا هيلعم دنع قئاقل أ هذه تضرامتاممذ
 اهنم لك ا 1ةرصشل |كلتيىلاعت قمل اهل«: لول هناك راقتفالاو ةيدويعلا ل<# ىلا لوزن لاي رعالاب هلة روك ذم
 تلك أتاهللاق ىلاعتو هناصس ىلا ناكف لك الابرعأه سف ل كالا نعىهلانأب هللعلا تم لك أائاواءطق
 نأ ديال هنا ةفملخ ضرالا ف لعاس ىناىلا هت هلوةنمائمقي لعيوهو كتفالضرادىلاكتلزنأ ةرصنن هذه نم
 حدا كلذببلطو هسفن ىهىتلا|بدسل ! ىلع هلوزت نيد دهعاو لمعتسا كل ذلف ضرالاى اةندلا نمج رفع
 هسفنل امول طظتاك هنأب هنع ىلاعت داري أو حد !نعالدب مدلاب ب ةوعف بولطملا ىلارداب هنا ث يح هب رنم
 عقب لمد[ نأ ىلع مالسلاوهسفت كلذ قالا ىلوتين اك نأ نود سدسل ا ىلع هلاكتأب وهبز عمو رامتخ أي الو هحح

 انصس مالى بتنا امزعهل دحن لو ىسنف لم نم مد [ىلا اندهع داو ىلاعت هللا لاق اكس انو هوالا لك الا هنم
 ةالصلاهملعمد [ديسلا هللا لزتأ ام هنعهللا ىدرىذاشلا نسملاونأ ىديس ىناب رلاب طقل !لاقو# هنع هللا ىضر
 م-هيقرت ماودلاهتم لك الالا ةلاح نم نول نال مال_كاوةالصلاميلعءاسن الان الل لالا ضرالا ىلا مالسلاو
 كديعل !فصوابنالمأ قدعضا اقوله وهتكسملاولدلابثإ وك 7. راو صيصخمتل اوم رقتلاعف رخأ انوكنو .رادق

 ق-اللا فيلكتلا ةيدومعو قداسلا فيرعتل ادب دومع ناتي دومعك لذي مالسلاوةالصلا هماعمد أل لص
 تناكف كيلععجح ريهلايو وكلهملا هنافراك_:الانمرذحاو كلذ مهفاف ها هيلعمتلاهنمكلذ. تماغعف
 ل.ةكل ذىنلع بةوعف ىلاعت ها لع ق قدسام ليصل رولا نم لك دلل ءالسل اوةال صل اهيلع مدآ هرداص

 هقلخ ىلع ةعلابل اةمحاهتنلزت لوءاشسغلاب رمأيالهتنا ن اكلذ ىدتقتالةيحلالا ةكسلساو كل ذي هل حرص |ثذالا
 هنم عقوام نار هلع عم مالسل اودالصلت اهيلع لاق كلدلو رهقلات امناددعلاةيترتالووإ_ضف وهلاكرهظيل
 فكامتقح لاب يسن لولو نس رسالتا نمننوكستلانجرتوانلر غشت ناواتسفنأ انكطانم رد] درعالو مريم ءاضقي
 ىنرمأت فيك هلوقو قمل اه تل داحم ف هصقنزو سيم |لاحلمأتوم_ملع مح هلرهظت لةم_صعمو فل ات ديسعلل
 هصقق ضودنأ جم الك ادكو كلذموف افهيدأةلدقل نءلو تعمود هر طق عد ولى هتدرأ اولد تمهد هر 0 ودوصخلاب

 هتعمفدلاباهرهقيل اهءمهو هتمهدب ربام ىلع هرهقتل هبت م دةاوهقح ىف هنآللا ىتءؤو مالسا وة الص | هلع فى سو)
 ةروسل !فءاحامو هسغت نعهتدوازانأ دل !صصع>نآلااهوقكلذلمل دوهنمواخمرهقل| بلطق ٌكارتشالاف
 ضعبمتجادقو هعحارف هريسف:ىف ىزارلانب دلارخت نيشلا كلذ ف مالك لا عبشأ دقو اهسغد نعاه دوار هنآ طق
 تقدصلاقةلي وأتلااذهءمريخأو فشكتلا قد رطنم مالسل اوةالصلاهملع ف سو رب هتعهللا ىضر سفراعلا
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 عمو همم با دآومتل ماظ»َت هرفامم فشكلا قد ىط نمءامنوالا ندءاحامنأ ءاو ةنآلا نم ىلا عت هللا دارعوه

 فدكلاب تثددتال ةمعرشأ | ماكوسالانأ و عد رمل الد مالا ءذ_ط قاب فد رعتلا نالهعبتنو هنن موت هل سر

 ءالوم لثخ انه تلعاذ |نيعدم اة رثكل ه-ءب رشلاماظند_سفو ماكحالا تغل اخت بابل اذه فول هنالواهتزعل
 ضقاننالىذلا يوصل !ىفشك-!|ىلا اولدعلة:ىفاوك ماذا مهنال ىلامت هلا مالك تومهغي نزلا م_هنيفراعلا
 لهجلاو لههنال هناومرالاو عرشلاق فاو االا هبنوئرعبألم_يلعهبىلاعت هلا مفيامنالدن_كلاوتاكتلا
 عرش |ىناحلنيعالةروص بترا مهي دقن كسلو همن ع رشل عمان عسب رشت هيف لءباديأرمأب ال ىلولا تا لعأو مدع
 فاضأ ةعو ريشمرومأ ب رك وهفاعو رشمارعأ ممءوس لك كار اغنل !ثمح نمتن اكن او اهعو جت ثمحح نم
 جرخاه اهتيعمح عرش! قرهظت لودر وصب رهظفءاسقلالا قبر طب هل تغضأ وأ ىولا اذه ضعب ىلا اهضعب
 هندح ةنسس نس نمهلوةد اذه ل_ثىف عرش نأ هل عرشدقعراشأ ا ناله. فاك_لاعرشلا نعل معغلا اذهب
 نمومهفافءايبنالا نمءايلوالا ظحاذهاعورشماعرش فلا ءالاعف نكلو نس تأ هل نيب دقف ثردحلا نسلق
 امكلذريغو نايلسدسلاو طولدمسلا كل ذكو بذك هناومالسا اوةالصلا هيلع مهاربادمسلاب قلعتيامكلذ
 هنأف كلذع_يج رب رقتددصيانسلو مطاوسأ نمنو رصاتل اهمهقيامعو هنعنوهزخ_هوهنمنورب_مءاسنالا

 مادام هنا هنأش نمو « نيد اصلا وتب وهو كاد هلوت.هلاوهاكر تامىلءدانرك ذاع كانمتاقاولوطد
 هتياهن عل انالرخ7 مك نيد وهني قرف نعالو 1١ ةلع نعل أس نأ هل ىءن الد حتفاوأ عراشللادلقم

 ءالماايةلوغشم بولا اواعسالنومدقتملا هلاقاممهذتامزلا اذه له أ هباعو ةددعتمن امزأ نملئاسا ادلون ىف
 ضع دستوهف هتهحنمال. لمت عراشلا هلرهظد ل لمع لك نال_عاو «كلذم عفاف لئاملانيدلاولزانلا
 لمعل | ىلع ديعلل ثعابا !نوكي اع رللعاذال معلا نالاهتفرعم عم دابعل ا نمرهظأ لإ عةقرعمالب ةدادعلاو
 نمسلاهقو رفوماكحالا لاع نعمل انالو ةضخللا ةدامعل هيلع ثءاملان اكل لعي ملاذأف ةدلعل كلت ةكح

 نعهلأسا ئاهلأس نم لكواهقو رفواهألعةؤرععال تادهنملا لرثو تارومأ ال عقب فاك امتاهنالدعاانأش
 هيلع ع. كلذ لعدنعا!ثحنالو لمعت ا! طرشي تسل للعل اهنرعمن ال طةناوكح نم ةلكسلاف لوقنملا

 لامع |ىلعأر حبال هنالهمتالا نمل داقدوه نم مالكل الا لد ىطل اثححل ادعي عم بالو ةدئافرب_هب نمزلا

 رافصو رخ“ ابك لاكشتسا نمحارتسا!ذ_همهف نوهفلاحاذااه .ريسغو هندانع تالطد هكر ول وقدملا الخ

 تنأ ىلا لعلا !ده لمص#ىلا قو رطلاكلتد رقدقوهداق هوه نم ىلع لو < هرمأو لاكاالم هلكه هف
 فةرباكم هنالسلقلا ىعأالا كلذ ىفرب اك الود_هاشموهاك كلذ نمرثكحأ ل مح الن امزلاو هه فوغكم
 هناسحرثكه_طعدادزااتك هنأ «لوهعالطاعسو وهطعب ىوعدالو ربكم د_دعنوكي ال نا هنأش نمو سوسحملا
 قيسولام لحرلالعامناو طقفهريغنءهللقانهنال ءاعوه سيل هن ريكي ىذلا لعل أنأ عمرخألا ف هضم قو
 بحاصم هنا لاقي لب ملاعب سدافلهنل !نمادافتسم هل عناك نملك ناهنعهثنا ىذر , مش لاق لب هملا

 هيحاص لقد لع لك هنع هللا ىضراضد [لاقو باتكلل بح اص مفرد-او فرحلاب لاق لعل ىنءمن ال لع بحاص
 نيفراعلاءاملعلا سرد نع هيعب تتافكلذ تطءاذاقوذنعناك امالارع<_يفلاعبالفل هب سلفهرمشلا
 خزربللا كعملزتال للعلا اذهن أعم نالف ىتةأ نالفلاق ل قنت تنأ اغا أوموتح رداقو مهنم كدا مهودت فيكسف
 ايندهمساص قراف»النأ لعل طرشو ماكح الاه ذهن م دا ف سل ةرخآلانالايندلا ماكحأ نءوهامغا ئشدنم
 ريصت له عزتلا دنع كلاحرظناو هناعوتصم عمو هعم بدال اومن اعمأو هناقصوةئناب عأ الاكل ذ سلو ىقعو

 ٌكملعل هتناو كلذاغاواهب لْعتشت نأن عالضفاهريغوىواعدلاورب راقالاو عويبلا ساووأ عام»ىلا ليم لدنع
 هلعتلا ىلصدتنا لوسرلاق صخشذ عنخ كللاقولوةرخآلا ف عفا عكلرمالا ف اشك اوهسيلع مداقتنأاعأأ

 قحلا ل هأ لا غراف كملقتنأ هل لوقو ذئةيسهمل |تفتلتال نيدلا ف هقف نم ل ضفأ ئب هنن ادمعام لسسو
 نال مهكل ذك فد رصتلاو ةفللاووكل ايذئاستنأ ل غتشتال كف كحور ع ولطدنعكلاك مهرعغلوط
 مولعا |نم ىلا ىديابامن ا لعأو مهنع هللا ىطرراومالا سفن [فالارمعلا اوفرصد الف اتا دم فوشكمرمالا

 | لسكس سادسا اال كاسل اانا سس اغلا لااا كاناط ااانافا سلال دانا اناس ناسا ||
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 نطأ تنكدقو ءايلوالا مولعر حم نمةرطق ىلع ءاسغالا همست انباك نمكللذ لعن اكميمول عروق نهةرطق عىل

 ثيدهحلاون رقلا ناعم نم مولع ضعب ىلهثدا تف نا ىلا لةنلاو رهاظلا لعوه ءلانأ كلذ قوذأتأ ل5

 مامالالوةيةراشالاهيلاو اليلقالا ملعل !نم مدت وأ امودجل اهلئذ طيخحئارصأا نمو :رطةكسانئلاروهطامتردتن

 ىلاعت هللا عم هبادآو هنأش نمو مهفافءاسلا ىتهمنم مولعا !نمريعب رقو ج ركأ نأر دقأ هفع هلأ ىضر ىلع

 فقرالو هريغىلا هفع ضرب هنا هنءارق لاح ف همهق هللا هطسن ملوا مري غو أ اثيدحوأ ان ؟رقامالك ًارقاذا هنأ

 مهن ف فتوت. ال ساندالا نمايلاخن اك اذا اق)!ناف ىيطنتلاىلا جاتصق لوغشم ل !نافرك-ةلاب ركفتي
 اصخشا معلأسأ تنكو اهقو رفواهللعو ماكدسالا صعب ف فقأ ةدهقفلا مولعلا.ىلاغعَتش لاح ف ع دقو ئش

 هل مدقت ف ىنلاىالا نأ لذى راصلا حرشامالهءدك ىفاهقاخ اب رمأواهن عساف هتناهسجسزاب رك ززمشلا
 انش لاق اك كلذ بيسوامهطعب نالم عيال ني ذللا ملكت 1و هيقفلا نم تقلا ىلا برقأ لقنل اورهاطظلا له لامتشا
 ىلعانرمل امهتاريعةيخلالاءرضملا ىلا العن دل ماكتم اوهمقفلا اذهءاحوهتناالا لعافال ناك املهناهنعهثناىطر

 ملعلاب لو ابامقوعف بدالا امر هللا ىلعالهثلابمانزيلالا نيزاوملاك لا هاطعأامىلاست هنأ اثرعامو اًدرهتنا

 نمو هيلع فأن يأن م لع ىلقعل ارئاو كلذهلعقو نمناك نافامهرمأن م ةريصد ىلءانوكم ملف صقل !فدلما

 ىلعابي ل دنمم لاح نسحأ !ذهو ىلاعت هلل اهبنزيل هدأ جب رخاذا ى بابل | ىلع هنازيمكلرنو يضل لخد

 املهنع هنا ىضرىلازغل!مامالا لاقدقوأن اري هنوك ل از ىتحهب وذوأ هق ةرحأو هنازيم هريسك نم هدم نسحأَو هلنأ

 رك دلابلذتشأ تثكمو ىزك-فوىراظن نعت درت 'وىدفن تولخ موقلا قد رطكلسأو لقنلا معتدرأ

 تدعقكتد ليقهيلعت دك اممديهّئفدوقهيفاذاتت هرظنفموةلل لصحا م ئدى4 لصحىلاتلقف م وت نعي رأ

 ىلعةناكل اك تسلوخ ا ىلع 2-6! تان مح تلعف موقل الاوحأن ماي فذأمل اولاملا لام اوةرم مدرع

 لمعلا ديعللدارأولىلاعت هنلان ا لعاو ىسرتنا تاك سدا لومعملاب طرلاناوىوالا ةراهطلاولوالا ءاقصلا
 دارم سدلو لعن ملام لمعي فيكفالاو هب لمعلا ىلع مدقت ءاسة د ئنل اي رعلا نال همهفق فقوؤىذلا لعل! همهفل

 قفتسااذا هنأش نمو مهفاف هنمهرظن ل<#فدظنتو لمعلادارملا اغا طقفمزاكلا ىناععةطاحالاو مهفل اهنمدتلا

 اذكهنكمأ ام هنعدرلا ف لحب ل, راكنال !ىلارداسالن أ قوذلابالا كر دتالرومأ شءارقغلا نمص ىلع

 داسف هنممْرلي رمالا كلذ ىأر نافامهتعهتنأ ىَد رىاتالا مح رلادرعزهشا أوان را زمالسالار يشن أش ناك

 ىوأ عرشل ا ةرصنوءادتقالا لهأ نم سلف صقان مالكا اذهب حاصن ال هلع مالو ىتفأَِ_هيرشلارهاظل

 أمهم ارضأو امهتعهثنأ ىذر فالكل ارداقل ادعو ىاطسل ادب رب ىباكءاملوال الكف الخ هءمبدالا نم

 صقن قل _ههرس ىف هنا دعس قمل أءادانفمشا تاصسهتعدهتنا ىّد هر قب زيوت لاقدق :ونكمأ اممهم للكل اورويق

 لاقف قالا ههركيامم ئثهبف قبيل د هنطابفمظنت» لغتشاف كلسفن زن قا لاقف براباللاةفهنع هزت

 هصقن عمرشلاا مالك لوثدالو هلاكعم قالا مالك لورد نم بمآ او فاس لاز نم
 نمو كلذم_هفافهرحتو

 لك فق ىقداقدل لقي مل همام انالر بغل! بهذم لسا ددعج وهل لد فعض اذاهمامالهصعتلاةلرث هنأش

 همالكن مذومدحأ لكهنعهتلاىذرةرجشارادماما كلام مامالا لاق دقوا طنا نمةهدعل مدعي هعل هتلقام

 0 رغد قتوهديلقل نع ىسبن ىذاشلامامال اكلذكود_س و هلع هلنأ ىلص ريق اذهبحاصالاهلعدود دره و

 اورعسصأف ىلاعت هلوق دنعهللا هجر ةرفنحلا ضءيلاقد ةوعّتي نأ قدأ لاو هرصتخملوأ فلا ذب رص

 سدارخج ىلع نممعتأ أ معد همهدموهنم هلو هنع هللا ىطر ىفاشلا عم ىلا ناهدنم مكيدنأو كفوحول

 هاذاهنعشا ذر ىفاشلام داك نمو هطبضون.دااباهءانتعادش أامةمالاهذه ىلاعت ثنا مدس نرقرادغ هلع :

 ىف طئاخا اذدهىالك اوورضاواهماول عاف ةنللا هلاك سالك ميًاراذارغ [عضوم فو ى هذ موهف ثيدسحلا

 هدع مح ناكل وهريسغ به ذم عص ليادلكو هضخ هعد رشوهاغا بهذع فاشل ابهذم سن هقيقملا

 ىلأ مامالا نعءفكورو لعف لك فثيد_ءللاعمتم هنوك ملعلا بلاط ىلع فل اعت هب امعن نذل أو ةءالم همهذموهف
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 و2 ىهمامال بصعتملا تأ لعن ىل ل داوفرعت ملوح الكم اوتغتْنا مكدلع مارح هباحصصال لاه هنا هتعدتبا ىضذر ةفمتح
 هلادارن توكيد هتحتلا مالك نمدلقملاهمهفيام لكس سل هنالوٌئد هنمهماما قذع فس داوهمامال فل اه كلذ
 :ئطخ لازبال كل ذلوأ طخ أ دعاوقلاو لل دلا لرت نم لكو نب دوتحملا مالكم عف ف قرطل |تفلتخا اذهواعطق
 :ندهتلابهاذم مج نا أاوبصعتلا نمردكافاومطةةنامهعسوام مهلمل د حولوا ضعي نب دل ع1 ]| ضعب

 | اهتمدعسا ىدا |نيعلا نودهشي مهنال مهرظن عاست الدق ةرغت اهيف تو دهشد ال دحإ! اوه ذم قدللا ل هأ دنعاهط# |
 ىلا ل هارمؤالفهثندجل اوادهانةذدقو جايسلا ف نول ادمهلكمفددحاو هءدرش ىف هدحاو اها نودهتحما
 مهقوذريص هفءارقفلا هةوذيرعأ اذ هو مهن طاب نمبهاذملا عسجنالةروهشملاب هاذا نمنيعم بهدعدمقتلاب

 بهدعهيفاودشةينانم حس وأ ارمالاثو دهشد مهف د اهتدجالا تال 1ليصحت ريغ نم دهتغلا عيج قوذ ل داعب

 ْ روذعموهو مه مدلا ضرعم قبه ذعن وددقتيالءالؤهمهرعأ» لهاجلال وقد ولعل نم مهدتعام ضع لئاق

 سدل ىلا | ىهو ةريمسل | ىه هضعأ أدعي ريشا او ىلعالا ىلع مهن ردقعمىبدألا ىلا اولرتين أ هننا نممهعسدال مهنال
 بهذمقاهناكسهاذملا ةروك ذملالاوقالاعيج نودهش :ىكءارلاءاذعل اف رحالو ىيضالو هعشماهف

 حفصت نمكلذل_ءناكدحاو هنيعبلاؤسلاوةفاتحلا .وهيلعتلا لصةّنن وجاك لاوحأ ىلع مهدنعة لو دحاو

 نظرال_ةكلذت م ءاذااس رقىفا س [كم_طوقعردق ىلع سانا |بطاحأ نأ ترمأر ية راشال ا هملاوةنسلا
 نأ هنأش نمو نيعجأ مهنع هللا ىضصرّدعب رشلارارسأ» نيفراعلاءاذعلا ةحرد نعرصاقلأ الاب هاذ لا نيبةضقانملا
 ىل_عملكتلا نام ءايلوالا وءاطعلاو ل_.سو هيلع هنا لص ع راشلا نم لئاق لك د ارمرصح ىلع ملكت لا نمر ذحي
 ددمراهتال قرطا |عسول < سود او قوذىف نانئادصب الذ اامطقأ طخ هبلاغدحاو ىتعم قرعخل !دارع رصد

 طقةفاذك لكل! اذه نم لئاقلاداملاقد نأ مكدالف هصخت قد رطهل سفن بحاص ل كف قئالخناس افنأ
 لالضلا الا قل ادعباذامو داو به ذمىف قمار دنال عطق.الوا ذكهنم هتمهفىذلا لاقينأ بدالاامغاو
 نمةسرقب ةئطخوهو هذعجج ورمل هنكمال عزشرمأ همز بها دلا عيج عست ةعساو ةعيرش نأ دهشر ل نذ

 هتنمذت أمهوم و ل_ءت نأ ماكنا مالك م هف سدل هنا لعف مهمر نم ىدد ىل ءمه .رتاسونت دما هةمئالا نمهفلاخ
 هدصقام مهق.نأمهفلااغا ناسللا كُل لهأ هيلع أ ط اونا م هلع ىوت ١ع رصملا قدر_طدةملكدل اكلت

 ملكستملا نعمهفل اوم لاكلل مهفل نع قرغت نأ كل دنيفاهضعبوأ هوحولا عيجدصةنءمالكل اكل ذي ملكستملا
 نملكف ةماعلل وهف مالاكلل مهفلا امأو هلة ىلع نآرقلالزنأ نمالاهللعن امملكشملا نعموفلأف بولطماوهو
 نمهل نيقيلا ىلع هيدارأ ام ملكت ملا نع مهفمالكل ! مهفنم لكامو مالكل !مهق مف ملك ملا نع نيفراعل | نم مهف
 مالكمهف, هطاحالا نعزح اعنا عاوأ # باكى هدحتالُك ئاف قدقدتلا اذهل مأتناهضءب نموأهوحج ولا لك

 ءامن الا هنرو لك الاىلاعت هلا مالكرسفي نا يني الق نيم اعلا بر مالكم هف نعزممت ال ف كفرعثبل | نمبلستح
 ةيذاكلا ىواعدلاو ماهوألاونوتظلاو ةلوكشلا نم لست هتعباتموىوحلا نمنيثريا !مال ل اوةالصلا مهيلع
 1 العا ١ نمبسحو ل عالو ءالو لح و زعهللادع نو 5:نأكءلعاذامو هةئاقحو ىدحلا نعةلضالا

 .ةعاسلا ملح رلاقأك ةعاجلا عم ىملاداقةءاوةءاصلاةحوهلو برة محو هللا م لمعل !نمو ةينادحولاب
 فلمأتو انعمرثك 1!لقيملو مك اقتأهتلادنع كمرك ؟تاىاعتو كرات هلدالاقو ةلوطد ثددملاهتبالوسراب
 نولم_هداوناك اءءازحنولمعت منك امالانو زحت لهلاقف لمعلا اهلك اهدحتن 1 ارمذ اف ءازجلات انآ
 تلسرأو بتكللاتازئأو كلذم_يناقتانآلا نمدب5 فتولمعت منك اعلاق ل وننو.سكاوناك اعءازح
 تااوعشالهافارافسأ لم راجلال ث5  اهولمح لمت ةار وت!ااولج نيذلا لثمفورعملابرماللالا ل سرا
 لعاو اهباولمسناه ودعت 5م لكن عتولأس مهتاو في وذكلاورح لاو طافلالا نآرقل اةوالتو ملعلا ن مدارملا
 ةماعلا روص شق قوسلا لغد نملك ذاكلذالمأتو ميظعتلاو مل_كلانماببماقامالا بوملل_ةلاف روم ال هنأ

 هتمظع هسفن. تماقهفرع,نمةدلاملاهذهىف همقل اذاو مهسوفن فنزو هل ماقيل هنأف هنوذر عد ال مهو مهحدي ىدمو
 ناوكلانمملاعلاكلذبرقنوفرعي يذلا سانا! ىأراذاف هل عضو بدأتو همرتسحاق هللعه_يفرتاو هردقو |

 هتلزنم 1
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 اوعسومهت اوصأ تعشتومهراصبأا اوصضغق كلم اهنااولعكلا اعمالا لعفل ااده لش مهنم :ءرهطظد نتاىطمتال هتلرمم

 22222 ا علا ا ل ا عبج ثودهشي ىلا ل هأ نأ لعاو «ىاعت هللا نم فواهمدازب الوايلادمسأ جاتععال ىتلا مولعلاب لغتسشا

 تناكدقف هنر وصي هومرتس اق هنلعلا نممب.ماقامالا مهد تع كل ذرثأ ل_هفهمارتحاو هتيورلاورداتو هل

 ل | هتطعأ ةسسسن ةبترىهامناو هتر وص نيع سدا اكلم هنوكت الكل !هتااوؤعامو مدر وه شم ةتروص

 ال ف وخلا نمهدنءامردةد ىلا ءتدشا همظظعي نآرغا|ىلأ لعردتسن كلذ تطءاذا « هتعست د ىذلا ااعاأ ىف

 ريمسماك كلذنمهدنءامرخآلاو ىدواهدحأ عتضف نآرقد ناصدم ىرتالأ ع وتلاورحاو نان مهسمق

 ىذلارعألا نمتنمذتامهدوهشوهءآلا كلت هع لزن امل هن مئاقلا عشاخلالع :رثأنمالاكلذ لسهفهنفرثؤنالو

 طظفلةروصارثالا نك ملفه. ف هنوالتلرثأالو هنر هك ن آرقلاز واج ال ىناعملاكلتنع ىعارخ لاو هل عشدنو ءاكمأ

 ءقامثيحح نمل, ماقام الا كف رود ال_ةدبآلا كلة هل تازنال دهاشل !اهبملاءلا سفن ماقام ثلا اهناوددآلا

 هريغىفالوةالصلاىفالنآرقلاب ىطنل ١ىلعردقأ ال تنك اذهتقذا!طوهلاهامرومالا,هلعالولفدهشتو
 رومالا

 هدصق.ا عن ئاعشأ لهأن اك اذهلف ىلاعتهلناءاش نار وذعموهق قذن لنمو رمالا اذه قاذ نم اهيفانر عد

 بلطو تامع# وتلاوتراشالا نمه_لعمتلا مهءاط اعوذ املاو ءالبلا نمهسيفامل مسهت ءارقب ءارقلا بلاغ

 همالكو لد و هنري ل-هأن م توكن نا ةنطاسا اوهرهاظلاةراهظلا نمياطنامو مالكلا باص تاعارم

 رمعلاعسضتاهقنالاهتنعسملاوتأئاو رلابت 1 ارقناىلءاولوقي ل كلذدلفو ريغل عستم مه دنع قاب لق هترضعم

 مو تاناو رلاهذهعممأ أرقي السل | نمدح أر دق ملوماكحالاكلذكو الئمورع ىنأ هباو رب للف ظاعتالاو

 هكرفو مسقت ةقرقو يصل اتا ةقركو دااهتغل هقرفن هعساوب رءلاهغلو ف رعش [رثل !نااولعمهنالا هنتي

 ىلع ناك اعربغتلا نمافوخةلسةهغل نعدحاو لك دخأف مهدعب نمءاءادألا هوحو نمكلذريغو قدر

 [واك أمونيعجأ مهتعهّللأىضرف مهرمغو شد رقو ليد هوريسج هه نم سو ه«.اعهثلأ ىلص هنا لوسردوع

 هتاقبط نمكل ذ فرس اك نيفئاخ يدها از نيعاق نيعاص نملاعهثنانعاطءاوناكل د طةذاهلقن ىلع نم رصتقم

عا اءوضوت ميصأ] ىلصت همس نيسعت مهتع هللا ىطرهفشوبأ مامالاثت كمدقو نودبتلا :ءالاك ل دكو
 كلذكو ءاش

 ةءارقلال_عملاورع فرصي نملاثمو طققلئاسملا طفح ىلع نم رصتقماونوك ل_فةعالا نمدحاو لك
 اياك تاطاسا اهيل أل سرأ نم لاثم تافي وذقلاوتاد.دهتلاو ظءاوملانمن آرقلاىفام ل هلابقلدالواههوح وو
 ل سرا قدقرتلاو ممءلاوهلامالاو د أاراهمواليل ءظافلأ سرد راصوهل.ةوهذخأَقَد :ريثكزومأب هاهي وءرمأت

 دارماذ_ه ل هفذل اء اءذهىلعوهواهتمأيش لعفي لهدوة ىهاوتلاو رماوالا ف لءفامرظت ناطلسا اهلا

 اهريغو ىطنملاون آرقلاو يظعهلابون او كلذدض ىف لداحتالو مهفاف لةعىندأ هل نم لهفوه لهو ناطلسا |

 ىدب ف امىلا علطتموهوهمل !تفتليدح الو فرغر ىلا جاتحتوهواراطخ ! يف همن ادح والواهتعهل أس دحأ الو

 مايقنم لمعلا هسسفن تّوفو رش همطعد دح الو لزلا ل عّدسف تاقدصا اونا اوك رلا نم مهضاسوأ نمسانلا

 لماعل ا موقت ةفرحر يغب لمعبالو لمجتريشب ملعب تؤيعيال مهناللاطيالا لعوها ذهف قالا نع هفعنامسسكو اللا
 نمةرخآلاوا ندا ف لضفأو ىلوأ سانلا نعهفعت ىتا!ةقرل الاه ةشالاهةرخآلا ف بحلا لهال ةثكترومال

 اهلهأ عيج تامو تن رخدقدالد ىفماقأ نملاثماذ_هلاثخ * هيلع نوكام هب لمعت الا علاغتشالا

 صخصش همعدق دد اءاحالو كلذ ىلع نيتش ثكموهدنءزبض دح أى نأءاح رازاهنوال ل ابنارذأ نمار ف ىمدع

 قالا ىلاهعغتىدعتو وهب عفتنتام كلذ :ريغوأ ازامخو أ اخابط لعاوت ارمءاادالب ىلا لنا اواده كلتا لاذ

 ىمحم مادتسأو ىدنتعنو ريح ودالبلا:ذسهنو رمءد سان ءىحوةرامعلل دوءتامتدلات!لمتح لاقو ىأذ

 هرم عسيطو هسفن بعتأو ةرخآلا قالوايندلا قال هقلخ ن هالو هدا نمال ءازحا ذه هل مفي قكسالةرهسو ترفلا

 اذه منول نال ةدارالاب ج2 هنالدسحن سدلاذهلوقن انالهنعج وردا هنكع ةكلذ ىف هماق[ كاعت ملا لاقدالو
 مولعل !فرشب ل_ءانا نكي لو ماكحا ا!بتامنييدتو ىهاونا اورماوألا نمل _سرلاهبتءاحامعسج درب ايلا

 نملاثم قداسلالاثملا اذهقبدالا مرلاوم_هفافةدارالا نعاوح رع ل م.لكم_منالنايدالا عسج توأستو



 ام

 ىلا متدتناب ملل ىلا قد رطو ةلالداحلجرمطلالعلاو قطنملاو تاضاب رلا مومو ةسدنحلاو باسملاىتحمولعلا
 نع مهب كل ذلف قمل ىلعاوتل الد ث يح نمايفرظنسالا ع قرطانل انوكل قل نعام مولءا هذه ةرمدتق

 مي ىتاامولعا !عيج نا 5 : عام هظد اهءلةةشان مىلعمدلاكل دب عطوق ى را العا يف ىتلاةلالدلا عضوم

 هللادارأ اذافانلقىس »نأ ايوحخ م لست ٠غ تاق نا كلذ معاناه ةنا حالما لهأ دنع هسانلارثك أ

 ىلإءةهشا نأالا اذه له هتءسن أش تاظفحاساكو ملل ثنا سنان دهام دقو هلقفح ىلع ردة: نذ هلهأو ء!|ضردق

 وهو كلادهىلوتيهلاوك لذ مهفافنولذ در / ماع لكو هيلقىلاهادعتب ال هنأ سلق 5 ايماكت.صصشل اراصؤ هناهذدارأ

 طفح وأ تالماعملا باوبأ ظذحص ناك ه نال ءوعد مو -ىلءةينابز الوريقل |ىفنيك-الل لاقي لهو نيم اصل فك وتي

 ماكنالو ةلرتيالهتداو لاك مقرتل او ميذضتلاو ةلامذ اودا ابأرق 0 :وأهماق رهط ىل_علوصالاو وتل اوهققلاب اونأ

 كشنمومانألا عيج نعىذالا فكو ل بوز عملا ةفرعم هولاصلا !لمءلاوىوقتلابمركم اغا كلذ نمش لدحأل
 هظعاوم نمئش ظعتمالو الأبد أرقبالا قليالو ةعخ مون لك أر ةءنعف ةدئاق ىأو ةرخآلا ىفاتمقي هاريس: كلذ ىف

 لك_سدقو * هذخأ ىف هعزان نم ضرع قزمو سراء مصاخوهيلأ ب ثوايندلا نم ئّهمل | ءاجاذاو هرحاو ز و

 برَعتي مبرايلاةذهلأس ال مونلا ف هنعهللا ىذر لبتحن دج الوعلان رلوق نع هنعهللا ىدراند 0

 مهغلا اد همهفب هلوَق ن ءباحأك موفريعد ٠ ومهفب لاق مهفريغب وأ مهفدب . راءلاقفىالكر لان نون رق ةة11كملا

 فشكلاابالاهم اكمهف فدل [مه س1 نيقراعل نال .ةراعلا نم نمل, ص اخ مهفرعشب هلودو ءامعلابصاخ
 بعلو لاق «ةلئس الاف انرك ذاك كلذفلاطأور هاا اءا 4*1 نيصاخت ارك !اومهفل اال ىونلاو عيصصلا

 انسلو سئافنل|نم هنافاذه لمأتق له اوهىذلا همدعب قالاىلاب رقت. فلك أ اودىذلامهفل |مدعنم

 الو همست ىدعتا عال !لغتشد نا هل جءز.ال دمعلات|لوقت لبث آر ةلاهوالث ءارتو مولع ابلامتشالا كلر رمأز

 ىفعي ىل ], هغلاقو طقدالا نمد أ ىب رامهنأ او د مهفافةرخآلاوايندلا ف هل حن ملايو هيلع مجرب

 هبفلدلا قيس لع لكهنع هللا ى ذر ذاشل!نسملاوأ ىديسلاةدقو «* سفنا !اهلخخدت مولعل أبل امغنال
 نيدشأراءافاحلابو هن عراق هلوسر نءالومتنان عنك, ملوةعيبطلاهيتذتلاو سفنلاه-يلا تلامو رطاونللا

 اودرخع لوعسولاا اولذياذاهلب وأت قاؤطخأ ام مطرفغ هقاخ هتجر نم هال ةادطأب وهدهب نم نيعب انتل اوةباصعلاو
 ثود يحضن هموفامت !ىل_هق »* موفانٍلع نعالو مةنع سيل مهريسفتفوسولااولذبي تان عداشلا ناس آ!نع

 نمهدرف لك ىلع هسفن دل ش2 بح ود تش لكش العأ جاعلل ًالمهسقن الث اكأغاةنس اوباما !نم ميتع هنأ ضر

 ذلك ن ال مهسفنالر ظل اهمكر لمصص» نس انا ارعأو هسفت دمل نع ىسهت نم نب دهتحملا هع الا نم لد . ماعلا دأر ذأ

 كلذ مهنافايعسوالااسغن هنا فلكر الهه: اع لمعلا همّرلارمأ مهف نم لكوم دا دعتسا هل قام مهفني د حلا نم

 ًايشةسعب د ريشلا ن مكر الود حب“ ىتد هوح و ىلع ضراهت !ااهرهاط ىتااثد داحالالَو مدنا هندأو هنأش نمو »+
 ادعاموهراظز قفاوامالاةميرشلا نمدخأب .ال هنوكن مرذصل ف هنعهتنا ضر ئذاشلا مامالا لعئادكدو نومأأم

 ىل عدهلو ٌءلوهمام اريغلوق نمهنهه-سفنةرغن نمرذعلو ههقفثال ىتل اةماعللاباط+ هلمدع وأ هبىرب كلذ

 مئادناكا سو هيلع هلأ ىل صاتنسنو عس او قل اوه داهتح اب لاق لاك نال ىلا ىلع لكل |ىرب وهوحجولا نسحأ

 هلا ىلصىل-ءامدونب دوتحملا بها دمت ةرفتانه نمو ىسمااورعألا نمدهدنعتدئاعذأ دهتحم لكفقرتلا

 ةران مهموصوماكحالا طاشتساف عسولال قي نب دوتدلل صدخر برقا !تاماتمىفقرخأ | هسسفن نم .وهماع

 أطخأ افنيتل ادا ىفرحالا هلت دثأو ىرخأ ةيشسح نم مهدادعتس ا!صقنا ىرخأ مهاطتو مهدادعتسال اكل

 دنع حسنل ابكوقلا ىلا ةردابملا جيذيال هنأ لعق «ديتعأطخ أاممدادعتسا لك و لفدادعتسالا فعضلالا أطخا نم

 نمدحأس هال الما دنوكرا ءردهنأل مسوهيلعهتلا لص لوس .رلانمدصستب عرصتريغ نمىأر اب ضضراعتلا
 نيلئاسلا بس هدب وجأ تناك ف_سوهبءلعمشا ىل_صهنالودم الا عم بدالة لة فد علا عقم ف نيدهتحما ةمئألا
 لوق لكدرط عددالف سر ما !فالحالةمالاكك هنعهتلا ذر ركت ىلاله ماكس يلق نيسلاخلا بس همالاكو
 ندوع و ةعرد ىلع سانلا بط[ نأ تب هرمأ ملسوهرلع هتناىلص هل اول لل او عدم رع اذهوةمالاد ارفا لكى قدحف

 ا _



 لحق

 مهأسوم ةباوعل اراك [لأسولو ةمعكلا برب ةستمرئملاقفءامعل!ىف تلاقؤهتنا نب أدب راولل هلوقلسقلا اذ_ه
 قلاب انتل رم صح اهن ىلا ظطاقلالاب مل-سو«يلعهللا ىلصهمزأك نا مءاوىلا هت هتنا ىلعا تلات ساي مهلعل ةيئيالاب

 ةشألاب هريغدحأ لأ ولقمطنينيل هموقناتابالالوسر نماثلسرأ امو ىلاعت هللا لاق نير أوه هنال هبرومأم
 هوة سل ناانثعهطعو هتكح تنايولوسرلا اهناقام ف هل ةمنءاالىلاعت هناف لئاقلا لوح ىل م ليل دلادهشن |

 تعفتراله سفن هر ّوصتو هيلعأ طاوتامريغي همطاخولف ه سفن قهر وصت ا ءالاهدسوم لعين آب طاخملا اذه
 ىلا تراشأ ال كاذلوةرالا هذه. ولاؤسلا اذه لثعلاسنأ هة5حنةلومتلا ل ص<ملوةيول طم اةدئافلا
 ملسو هيلع هلا ىلص ل خدا لكل ذكو« مهفافةىاعل ب لوىلاعتهنبا دودو هقدص مىأ ةنمؤماهنا يف لاقءامسلا
 عفراهل لاقذ ير تعمسأ دقت لوسرا,لاةكلتوص حفرتال للا ةفتوص ضف أر قي وهو ىلصد هآرفركي لأ ىلع
 درطأوتان_سولا ظقوأ هللاذوسراءلاةةٌتلتوص ضخما ملاَعف روك هآرقهنع هللا ىذرر ع ىلع ل دوالبلق
 رومأالاءذهلثف .وهيلعتلا ىلصهداراههدارمن عامه ارخ | ,بدألا|اموليعق الملق ضفخ الاةقناطمشلا

 هلهتنا لع لنموه هب شل ارارسأ مهفي الأ يش موقل !قاذم نم قد لن ذهل لابو «ايمقصت ناريثك ةنسا أى
 نأردقيواهتعلأس واهتفرعمىلا ع اتح ىتلا مولعل | نم مه الابأ دس نا هنأ ش نمو * لعأ هاو رونمهلاقاروت
 نافشكلاق درطنم «:عهللا ىضرانخش ىنريح دقو مه 'الاريغب لاغت_هالا لمتحال نامزل ان الاهب لمعد
 هيف مقي العم هل د الو هجمت بولةل !تراصفهئامعستو نرش ء وثالثة نس لَوأ نمب ولا |ىفهثكم عفترالملا
 ةروك ذا هةنسلالقاوستك !مولعىف ماك: ءاغا لعلا ف نآلا ملك _:نمواملعلزانلاءالملابةلوعشم اهنال
 رب راقالاو نودرلاو عوسسلا قئاقدعلاطن ه_سردموأه ب وازقورعلوطوه نأ ةدئاقىاتكلذتاعاذا اي

 ماغنالاوتاماو رئابةءارقلا جدنيالهنا مل-ءاوهلوسر و كلعهتلاىريسو ءاع عج رب ةغالاوودكأ او ىواعدلاو
 نآرقلا والت ف توصل ا نيس#و هعضاوم فرهملاي مه هتئارمأ نودهشد مهئاقءاسنالا هيرو نم ءاملو الا ل كلالا
 ةمعنلاب توج م_مئافءايلوألاريغام أوةوال_:لابدوصت1ا ىهىتلا هناحانمو هتيربدح نع كلذ مهد رالف
 نعللاو طلعلا نم مهفوخ .ودحاس أ !ةعأاه”الدوصقملا مهتوفيف مهفعضل ىلا د هللأ ةمضح نع توص) |نم لك

 ريغاتاغةلالا لمقتالةاحادملا ل<ةالصل اوىلاعتهنناعمنو رعضح نوداكر الف كالذريغو ف قو ريغ ىلع فوقولاو
 ىلعلابقالاانياعاضرق ناك هناملعاو طقفناكرالا:روص لءفال اها دآواهقوةامتماقةالصل ايف دمعلاو قدما
 ىلعوهيلعلابقالا ض هرقو انيلع ىلاعت هلأ ذقت هنآلا نو دملالا سن الاو نءللات ةلتامو هلوقل ماودل !ىلع هللا
 امتادسلقلاو مسالابالا نييلصعان_سلفا, م ةرمض# لوةالما آس فت فهن ءانلغغاذاف طققةالصلا ىف هتاحانم
 هللا ىذر ىلا لهأ لاق كلو هيهتنا نع لْغدشد ىت-هتنانم فرعشأ ُىش ىافهدنع فرشالا ىلاالا هحوتيال
 ءالصلا نب وهتنب لود هدم تكضسا اذا لد هت*.هعم نيءكر ةالص نم فراعلا ىلع نوه أءالد لك نأ مهنع

 ريغ ىفىفاسا هب اذا ىلاعت هتنارغغتسأ تاكواهرب غالودالص فال ن آرّقلا, ىطنأردقأ التنك كلذ تقذاملو
 ىنعكلذ ىلاعت هللاب ُعةرامعل ا اهنعرمصق:لالا اذه سحاصاهدهثدر ومال ىتافغل دصقربغ نمةالصلا
 فس لقي ةرهاظالاعفألا لرثنمنا كفاح كراتوال_صلافلفاغلاىلازغلامامالالاقودجلا هلف ىةجر
 نمةدايعلاومارت كن" اك هللادبعاثيدحلةمايقلا مو راسل اهل: ةنطامل !لاعفألا كرت نمكلذكة هدرشلا
 نا هنأش نمو* لاده ىلوتب هتلناوكل ذمهفأف ىلا لهأ بهذماذاكم صئال مك” دوهش ل. وأ رص دوهش

 هللا دهامدالفهلهتاةنوعمدوهش عمال كلذهل تن. ال لد هبل مل أب مزمجلا ىلع ىل_علا ل_هتر نيح ىلع هننا دهاعدال
 عماج اءتوه سلو ه درع ىلعو ردقب اعف هلع رمقتال لان ال مزتلااعءام ولأن ع :زحاع هنال هب لمعلا ىلع اعت

 : ملسعلا لعتينأ دمعلا نمدارملاف هنم عنتعنأ هتردق ىف سل أيش لعفين أ مزح فيك ةهمو رباك هدمعدارع

 ىفأ كلذٍلع نق هنمهد.عماص ءملعأ ىلاعتو هنا ىدلاوهنمديال لمعلا نمىلاعت هل هلأ مسقامورم الل الاثتما
 ىانلاوهفشا هحتاس نم لكف لمعل او لعل | ىلع الهناو هع ىلع مهت داعسو قلدنارادمن ال قال ادارعقهدارع

 سل



 : اا
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 مدعب ورمأللا لاثتمامدعب بقاع دقدسلاهالاو ىلاعتهتنالهأ كل ذدهاشد مكة داسا | ريثك ناكولو هم و كن المع هل

 دقو ل ةّتسملا ف هيلعهتلا هر دقي اع لهاح هنالويلاعت هللا ىلع «؟و هريد دتومو ايتن عضو1 ىبسهنلا بانتحجا
 ق-قكاذاندهاش اكس أر لاس كنتولدلا نم هيفا1ىلاعتهّنلا نم هبرقأ اسس هةدسف ىسهنلا تاكسترا : وكم
 مل ن مىل_عربكلاو بامتالا نمه_يفال ىلاهتهتنأ نما دعب هدد زيرمألا ةدوصل هلعف نوكي دقو سانلانمريشك

 اريثك عقاو وهاك ص الخالاه سفن وعاب رلاهريغب هنظأ هلعفك لعق نم ىلع اضدأ هيريكت عر وهلعفك ل عفب
 بمعأ اذافىصاعل اباماو تاعاطل اباما نيود ودحأب هيلا مهعودج ر قالا نم ىلا عتو هتادهس قالا دارعنا ملعاو

 لنموه تح وهب رةيفى اعت هن لذ وحشد و كليف ىداعملاه_ءلعردقر دمك تقمودرط هتداسرب ءاطلا

 ءاحنوعللا بارشبءىنخال نم للا ف تولوقي وناضمالا لسالس هبل اديق ناسحالا تاغطالع هنا ىلع لسعد

 جبان يشل ا!ىديسلاقدقو باقل !ةواسقوءافملا !محاص بر قناهناتةصااخ نكد حلاذاةعاطا |نالعقهيطحم

 اذا اراكتساوازعتيثروأةعاط نمري اراسكتا اوالذ تةروأ ةيصعم بر هتعمتنأ ىضرهتنا ءاطعنءنءدلا

 د لكوءرعأ ىلاعت هتلددعلا| مسد و هك روأ ئد لءتىلع ىءللةدهاعملا ل ار ىلاعةهللاعم ب دألا نةكلذتلع
 ديالو ناك ناو هلاقفاو مزربام ىلع دم# ورءاللافلا حز ربام بوتيفهقح هيطعيلاعفالا نم هندب ىلءهزربأ

 َم ةسفاراهتوالمل عقاو لد دعتلاو ليوصأ انالهدا ءقىلاعتهتباةئيشمدوهشوهو بدالا عارملف دوعد النا مزح

 مزلب الهنا ملعاو» مهفاف هناعافاكشالل» وضل !نمافوحاكربتهللاءاشنا نمؤمان!كوقد نمملات اك هميشملا

 لعفتاعاقيادبعلا نمدارأ اذا ىلاعت هنالدها ث هوه اكهيانتحجا ىهنل اب هطعن مالو هلاثةمارع الاي دسعلا ملعنم
 حمبدالاف ىسهنلابناح ىف ملا كل ذكو ل زعع هنعمل اب لمعل اريصر فكل ذريغنوكم الرمال ةفل اكعد فص ىلع
 ىدعلاو هناكرددعو ربولا ل_طقفرعت كنانه دكر كلاحن اق هل داحتالو كل ذم هفافرب كري ىلاعت هللا
 ىفثحتوىدص::الو تاقدصلا سابف ثدعتو لءفتالو فوسكلا !ةالص لضة ىف ثدعتو كلذ ن مأيش لعغتالو

 مارح اطاعملاب ل أاملك تاك تدمالتلر رقتوع يمل ا.صو فاك_ةعالاب ادآكِل ذكو لءفت الو موصل !بادآ

 هلسروأ ىلا هو هنا كس ىد! ىلا بوسنموه اعف د أ ىلع ضرتسي نأ دحال يزرال هنا لهذىصخ الام كلذريغو
 هنلأ ىل_صهتنا لوسر ىلع نياصملاوأ ىلاعت هللا مالك نيلاتل اوأ نيصتملاوأ اريثك هتنانب رك اذلا ىلع ضرتس نك
 اهنا ضرتعملا نظد ىذلا قد رطلاو قئالخلا سافز أدد_ءيشاىلاقرطلان الدار والا تاحصالوأ لسوهملع

 امناوهل قالا ؛رسمم لكواحاهنمو ةعرش نم انلهح لكلو هرلا لصوت دقم دنعام يس ىلاءت هبا ىلا لصؤنال
 معلابلاغت_تالانولوةرونب رك اذلا ىلع ضارتعالا اريثك معلا ةبلط ةمغيت الهلع كتمت و كلذترك ذ

 دسأ كلرحنلو حاسما ىلاردقلاةل مل ارك اذتاب نم ىلءاو- رد وأ اذأه لعل نمدارملانولم أتيالو لضفأ

 صاايلتا لمعلاب اهللادنع قلنا دوس الوانه قوفرو رغىأو فر فغا مهللا لاقالو هتناالاهلااللاقالو مهنم

 اصصت تبمندقو سانلا قس واراهنواليل هدم فرغ نءارح ةتالغل اةمحانلا قنا لعد نم ساقي فيكو

 هتملاابو لهاخلاةدابع نم لضفأ ملاعل !موتلاقو مانو ع سطخصاو هسأرعفرفهعمجلاةلمل تناكو ردقلاةلملرك ذلل
 ةرخآلا فك غرب واين دلا ف لدهزي ال ل_علكوادعدالاهتنأ نم هيد درب ل ىده هيدنعل ادا دزبال ل_علكق تكس
 تنأ الاتوكد اهمسهلك قالا !نافت ىتح ىاذلل ءاردزاو اربكسع و ىوعدوةواسقالاهسؤرحتل ايدادزبال

 كلذ مهناف ىلا عت هظلاءاش نا قابرمالا نافرم_صقتلاو راقتحالا نييك سفنلرظناف لمعلاب لمعت نكستملاذاو
 03 رح مدلاقفق كلذ مرح له حامصلاىلا اروجن آرقل انولتد هعاج نع قرضح صخش ىتسادنو «

 صخش ىتفتساوبيعمجألالالئاسللامو ها ظكسوولم ع ل« انتدواكس ل للا لعج ىلا عت هتان الن آرقا !صنب
 نيلاطبلانأشاذهلاقف ةءملاةليل ملسسو هلع متنا لص ذل !ىلعنولصد و ىلاهتهتنانورك نب ةعاصج ندعرخ
 اذ_هىخأاب رظنافةرمرمعلا ف دمعلا ينك هلوسر و ىلاعت هلارك ذو عدل |نموهو ةم الو مه: ءورمال يذلا
 ةعدملا نردد لودو هعدب ىلا _متهلارك ذهلعح هلوسرو هللا عم بدألا لوو هْظل اوءاقملانمهيفامو ف اوملا

 ةينايهر ويىلاعت للالاق هرهاظل اةنسل اوةهنرسلا نموهفىلا عت هتناىلاةبرقل اقدرطىنععدتناام لك تاف|

 اهرعدشا ش



6 
 1 لعس و نسحوهأم نانتسا هتمالزاحأذ نسلف هئسح هئس نس نم ملبسو هيلع هللا ىلسص ينلالاقو اهوعدتيإا
 رشح هنا يعم هتنا نمع رش ىلع نك اذاءر رهط اعمق دباعل اناريخأو هبل عنو هعدتبا نارحالا هذ
 هلا ىو نأ لبق كالذو هتلاتناق ةمأ تاكد اربا ىف لاق اكرايخالاب هقلسأو اريح هل عمق هعرتب مام |رمخي هدو ةمأ
 ناوهب رنم عرش ىلع ناك قالخالا مراكم ىلع اك نفذ قالخالا مراكم متالت شعب مال_سل اودالصا!هيلعلاقو
 نمرومايةياهاملا فر ربتب ناك هناو مازحن ميك ثيدح ىاريخ ل_سو هرلعهللا لص بنل اءاممو كلذملعم
 تلبسأ كلذ نع هل أساسا مل .وهملع هلأ ىل_ءدتبال )وسر هللاّعق كلذلاثمأ اوم رك ومر هل صو هقد صو ى دع
 اذهتلعءازا « تمهفاف اذكه ةعبرشلا مهفتل ناك هيدتلاءازج واريجن امس ةري_ نم تفلسأ ام ىلع
 توعلم دورطم ىغلهاجة عدي ةدوهشملا هئيطا ىلع ىلاعتدتن ارك ذىلععامحجالا نأ رش لمل دريغب ىتفملاف
 رك دنءريصينادسلاردقيفيكو مهفاةلاقاع ملك_ةءناهعسوامبرقلالهأ نمناك ول هنال هيلع لدن هلاحو
 رك ذءالىذلاو هب ررك نب ىذلا لم هريغو ىراخلا فو »+ لمسلاءاملاك حورلاو باقل اذار هو ىلاعتهللأ
 هاتفشىتكرحتو فرك ذامىددع عمان أل اقو فرك درهم سبلجا نأ ىلاعت هللا لاق دقو ت.ملاو ىلا ل ثم هبر
 ىاوت,نا نيفراعل ا ممهىلعأ نال مما ىلعأ ىلا لصو د قوة ءو رمالو هل ةمهال نم ىلا عت هللا سس دلح نوي فغيكسف
 مولعلا نم« سلس سلحلا ستعامدأ مد لهو هنمءاملاوهتبقارعو ىلاع هللا سنالاور وضالام_هدنع
 مهفافىلاعت هللا عمس د[ ةةيقللا ىف هاف مهريغونب ركاذلاعميدألا مزلا: قالخالاوبادآلا اوفرامعملاو
 لهأ ف دها_ثموه(مدرطا اوتقملا,ةرخآلا وامن دلا ف بلع عج رب كل ذلايون اف نيافاغل ١ نم ن كسحتالو
 تناكوالاراكنالابىلتممادسأ انيأرامهتدا هجر ىكمسا|نبانيدلا جان يشلالاقدقو « ءايا والاىلءراكنالا
 نيدهتملاةٌءالاك ةعيرسشلا ف بهاذمب اأن اوسل ممماعتو رك نيدلاءاملو الا تاىلع ءوس هاه هداج
 فشك اذا هنأ نمو# سعجأ موف نب دقتعملا نعوم م عهننا ىضرف مهتعذخأب نم مهنعاومهفي ظالم مطاما
 مالك قوةلدالاقرظنري_غنمماكحالا ق دلة لقن نعديغتي الةعيرسشل ارارسا مهقو هنريسص» نع لاعتهسا
 مهيصتاالااونأ ن اف هلاح بس ىلع ل ئاس لك ىتفي لسب ءاوس د ىلع س يل هناف قاد اعمل هاوتف ىف مامالا
 دقو هعفدبلطمدعبدالانقهتابثادارأ اذا قالت ال هنمفيلف كلذ نمعسوأر مالا ناره ععملوقنملاب
 هسزعمتباىضذر مامالا زاك اما يفاتل |بهدم نم بادكالا مالاك نم رس ثك قودعاقلاد ةرطداسق تنص“أ
 ةمومأمو ةفئاح نم نيعلوصوت راطفالابمهوةباكالا لاسم نهوهدعا اوق رمودعاق درطداسفم رفظأ ملف
 ىالوة للا فالو فرعل | ىفالز اك [ىمسال موصال ة مرح ك1 تا همق سملف بالا ادسن اك ناواذهو اونو
 امو ةعنرمشأ ارارسأ رظني و ماكحالا نم هيفىتتس اان طفتماظ ةيتوكينا هنأش نمنا انلقاةهلفعرشلا

 بومولا نمابو ره هكللم نع بو رمل ايهعطقو ةاكنلا لوح نعال_ثم ىتفدسسملا نم لع ناو هل جالو هيت ءاح
 عنملاب ار هتفي وةاك زل بابدس ٌلوق:ملابهاوتفىلا ةرداسملانالءرمأ ف تدئتبو تكس لب هتف جيارجالاو
 تان"الانيأودرطا او بضل اوت قملاث روت ىلا هتدتلا هع داو لمحل هماع ل دتالىلاعت ىلاوءارقفلل
 ىلع درتق مهئاينغأ نمد: ةقدص سو هيلع هللا ىلص هلوقنب وا يقكملاهعق دب رمالا نمةدراولاث ب داحألاو
 فلاخمام عج لعقيوىوتلي وا هياع جوزي وق سريغي+تجوز لج رااىذؤئ ف ىذأو ةرحاض هدعبالا عقبال كلذبل اغنآل هريغو قادصل نم ةءاربلآ ل ىف فقو: نأ هل ىدني كل ذكو ثيداحالا نم كل ذريغو مجتارقف
 ةأرملابلطتق صقمل اوةريغلا نمهملع نتا ءاسنلا اهسالارابنوال_لاةادكلذ لم <الرشلاواهضرغ
 ىلا_ءتهشالاقدقو اريثك كلذاندهاش ايكريسالاك اهنال ةهسلعت دايز هيطعت مع ر وقاد_ملانمةءاربلابءادتفالا
 قوتينأ هنأنش نموا ذمهفاف اذه ىف سفنل اةسمط نب اقاثي رمائرنه هولك فا سفن هسنم ئث نع مل نيط ناف
 مهلعتوقل ءايلوالا لك نمحيسعلا فشكل ابالا لعتال ىتل اةلوهخ ار ومالا ف ىلا هللا ىلع مككلايىوتفلا
 بسحتالثابدالاف كلذتلعاذاد_هتالوايفورخآل كلذ عقوو تنعضا.ءانيفود فايف ءامسلا نمةقروعيلا تلزغفاليبسىتب نا اررصقصدشل نمط نك ىلاسعت هللادنع محل هنونهضعتد و هنومزتلي اعف مهد ال قحلا نال



6 

 لوصح ايف ىتفأ ىتلاةسعاطل ىلع تيشي الد قف قد ىلءريج#و له كلذ نال يدب باقءلاو اوثئارمأ ىف
 ىهاوتلاو رماوالا اوتسينأ ءاشعلانمدارماوباّةءلا عوقوبا ين ىتذأ ىتلا ةيسصعملا لعب ةاسالدقوباوشل ]|

 لعفىفباةمااوباوثا !لوصح ه نسا !تدروناف ميلا الىلاعتهتناىلاب اق_ءااوباوث] ارمأو طّقسق
 ريخأ ىدلاوه هنالىلاءتهتنا ىلع هيف كالو ةيهدتل | كم هنال باوثالا لط لمعد ن1هرك ذب سي القهصوصخم ||

 ُك ادهىوتي هللاوهاوسام ىلع ا مْ تهت دقو روحال اهده ل ثم هملع قم ال هنيد ىف نطفل انا ملعاو هسفن نعم

 #« نيم اصل !فاسلانم خا كل اوءارتفل اس اد[ىفثلاث1!بالا# نيللاصا!فوتن وهوأ]
 لكل متادنأو رش لكل حتاغل !ثامزلا اذ_هقنيعدملاةرثكل بالا انهى مالكل اعشأنأ تدمحأ دقو
 نجوأ كلم نم هل نذالابافاه هنولح ىف عممو تامو هل نذأي لوأرك نلا نيةلتب هش هل نذأ نم لكراصؤره_
 ةقية-اومهغي لنا ماوعل | نمهل داق. نمومرركح نعو مهضصعل نمكلذ تءمءاك ىلاعت هللا ىلوهنأ ناظد

 لهأوتاوءهلا لهأهتءالو فرع نأاهتلج نمنا ىتحد_عظءةرترم الولاة -ردنالاولضأواولضةرمالا
 نيفراعلاضعبلاق هل هللا ة. هع نملةثل !نمدتلا ءاش نمالانوعجأ قلدنا هسة وتاشلاو تاناومالاو ضرالا

 ابلعانئسف طرخئارصا ارةطرض اة ل !ىلءانر رق فاقل بف ىفاوضاض عب وانأ تيشم منعها ىضذد ||
 اهللاتلعف ٌكلاذذاب رغما ضرأ ن مهاب ناكواهلهأ عم برعش سس دم ىبأ لاحامتلاقم ؟ مالسل !اةيلع تدر
 هدفا نم هللاو هناواهعد_-!ضرالاه-وىلعىل_هوتلاقو تمعتفه,ْكاعأ نمو ةمفاعفماكرثأأ
 تلك_بولفامأو فىلولاةبةرعرظناف تماصو قطان نم تاقولخلاعسج بول ةىفه تب لزلأو اياوهللل||

 اكدقو كلذوعاف اهريغو لملاول_ملاو رثوحولارئاس فيكتف اهقرعتاله-ةرالو نعاهبكريىتلا يرام ||
 لزنمفلأ ا تثاماهت د_ءوايمولعميلع عاذتو ءابإو الااشزنت ىتتألزانملا ةلجهس.ةأنرك ذواباكأ انغلأ
 رب نعأ اأنآرقغل اروسدد_ءالزتمرشع هىدرأو لزتمةناملزانملانمايفانرك ذو لزم غل [توعبرأو هيئاخو

 نمد [لابب رط# مذا اهمول_عولزانملادوجو ركص:.نأ انوش م_هولع ضعي لزخغم لك فانرك ذأ
 اودتج ملذاولاقوهلب وأت ميا وءطءااوطرح لا ءاوذك ل يىاعتو كرامتنا ناقنامزلا|اذ_هءارقفبا اع

 اتيعد «نامزلا اذ_هءارتقنمهبف علاط نم لك نأ ىلا هت هللا ن موج رأومد_ةُلفااذ_هنولو ءسف هي ١

 ال_ضفءايلو ألا مولعءا-أ ةفر_عم نعابراععسفن دس هنالهلا طوص - نع ال_ضف ةيالولا قد وط مشن لهن
 لاق كلذلو هءماك-_ةرفعااطملا بتاكل |ىفرط_سالو رارسقدل لرسالاهنم لعلك ذااهةمقح ط_.< نأ نع ِْ
 فاأ هيف دهشي ىت-لاح رلا غانم ان دنع لجرلا اال هتعمللا ىطرديتملا مساقلاونأ هسفئاطا!هل_هديس |
 ملع ل_عىذ لك قوفو لة-ءااولةنلاءار ونم مهاوحأ نال كلذو ىددن زهنأب موسرلاءانع نم قددص( ف
 ندلاىرت ةسمانقلا مو وناحمالاب طتفاونو_فراعلاهيذ5 مول_هلاهذ_هةفرعمنسرصاقل !نميعدا نمو :

 هللا طضسل ةمحوملا ةيذاكل !ىواعدلا نمحارتساومردق فرع نم هللا مسر وةّدوم مههوحوهننا ىلءاون ذك |
 تالعاذاةطشملا تال 1 نمل ذريغو رتسو تولانو نذد_هءاند ف بعتلا نم هنومدعب هنذ_هالتحارأو هتقمو |
 هلع فاصنالاو ثيدحلاوةسرشلا ل_عنمهعلضتدعبالاموقلا قد رطةف لح سال نأريقفلا نأش نوكلذ |
 الوهتلاالكلمالوهتناالا لعافالا متمةعب رمش ىلع طدضاسال ثمر ومأ كلاسلا فني هنال عادتبالاو ةقدنزلا |!
 هسفئرعأل اوهكلوقد نم ىلع هنهحوتتاهم رومأملاماكدالاك اذهىنعنكل اة-ناك ناوانهو هللاال ادوحوم :
 تابعكلذ تلعاذا غلاما ادا هنن نا ل ءورومأألا هذ_هنزو ىرشلا نازي ا هعمن اكن اف كلذري_ غو هسفنب ||
 كلاسلاهبق فرسدال أوه قد رطاونالاهرمغو تاميللاو ىواهم او لاحوالاورفلاوكلاهملاةريثك قدرطابنا ||

 ىلا عت هللا لاق ةريصمل ار ونعم ع عدل ارووهودنا يف ىشع هل لءاد نمدي الق ىسهتني نب ا او كالا هملان مهله قةساأم

 فدل اود ل بةهئسلادئاقعنمأمشأر قر نا هنأ نمو 5 مهفافءوض هل ارهطامملاد_حاوارو ناكولةر ون ىلعر وت
 دقتعي نفشرعلا قوف ىلا عت هناوأ اهوكوةرم-ملا نم قلما بلاغههوتءاسداقتعا عدل ءارقفلا قد رطأ| |

 | كامت هم لاك نأ لعت تاوهوك نع قتني هلوقأ ام لمأتوكلذ نع هللا ىلاعتن نثو دياعوهف سول لا ينعم ىلع كلذ
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 نت

 هيلعناك اموءاوتسالا ىعماق كل ذك ناك اذافق ىوتس | شرعا !ىلع نجر لا شرعلا قلخ ل ةلاقدقو مدق

 هحولااذهلوأتكلذوهو لب رءادو ادب رثزتي رخل ذكو هقلخ دعي هلف هما لمقهلوةتاف شرعا قطخ لق

 ىالوزخا انفصو ناك لهفملاعالوءاعم الون اكواهلبقن اك هنالرمألا هءاعناها علك ن اوك 6 اعنرهنكم أند

 موقلا مز طف علاطب النا هنأش نمو هياعرالاو هاك هيمسملا ن]:تابلااذهىفةدمعلاو نبأ ىلا نأ نمو نم

 مذاك اماوهئسل هلدأ هرهاط هنطابالو هنطابهرهاط ضةاءال نبدأ اءانوأل !نم لكلا مالك الامه ادلقم مادام

 هقوذنعماك-:مهمدحأ لك نال هيفرظنل !ىشالفلاوح ألا تايدأ نمل مكلاةيترع اوغلس لنيدلاءايلوالا

 ةلقدل لصف ل املا كلذ ىلا ةوه_-ثددنع سن روأاع زل اش هدنعدش الاذكواذك قاذانالفنأبريقفلا 2

 نا هنأش نمو« كلذ مهفاف هعسول هقلخن عموىلاعت هتلأ عم بدأ هاك هناف لكلا !مالاك ف الخ ىل اعتدتنا عم بدأ
 برقلاوهتسأ احم ىف هبا أ نمدهز نعر دكتءالف هسفن قوق قالا لاطدال او ىلا قوق ه سفن بلاطد

 دقف مهارش كل ذناك ناو ريدنأ نممهسفنأ اوعنم نب دا مهفمهطاربخ كلذ تاك ناولةعال هنالهئ اددرتل اوهنم
 بدصأ اع ببصأ ث يح هلردك-:كلذا ءافريثنا كرت نمرباك الار دك امأو هتسلاكم نمو هنماوارخسا

 ايولغم نوك تأ الادب ف رعد بيرغ قاض هريغ نعزممل مدعو لزلا هنأ نمو «هتماردك:الريملا رت نم

 نك الودح أن مكلذب الو هدب لست نمادحأ نمي الوقالطالا ىلع نينمؤملا هتلا قل ترقدأ هناىرب و
 نولف كلذف صمخرتلا نمدءالو ناك ن افدسعلاةغصال ولم ا ةةصاذهنال هءدب نييقارطالا نماد_ت-أ
 قللئارمحأ هنأ سقت ىرتاع ارعفل !ضعمل اريثك عّميد_ةؤهيلعهسفن هدر عماهري_غوأ هدب ليمقتدارأن م

 عضاوتلارمهرمأ هتمرقحأ قاخلا ىف لعواو مهم عضاوتلا هياعهن مالت نمهدي ليمق7نأ ىرب وكلذريغى ال

 مدعا_متموتارامالاه.لعروطت قداسا اوّل زنك هسفن ىرب مادام لسع رصد الا ذهق هن مهم ديل مهعم

 نم عنعنأ هءاع ب هنا بعاو امئاصهو سفتلا دوه بسح ىرخأ هد وةران عتهنةدحاوةلاح ىلع هطاضنا

 هسفذ ىرب هنأ الو هعمن ولع, اكمهد ودهلءت» الش ىألو م-ييلع سومان مادقو ماظن ىلا ىدأثمحامزح كلذ

 نفذ مهو قواهبلا سان اءىحوماظنا | ذهب مظعتلا سفنلا تفلأ اذاو رئاصبل !لهأ لع خي الاذهو مهلع
 نوكر شبا اشادعتسا دو كلذ لرتا يلع ىشواراك_:ساوا ودعت دادزا خلا ىدم سدا :ءىلا نوار
 ءانتءالاوامتمدخيىف ثورصعبو اههح وف مهنيعأ نوفي واهترض> نعت وسعد واهدن لسقتواسيلاء ىلا

 مهلعاف هيسصملاو ده هتاربيصأ بدالا باب تاناكح مه حا هلل اوقتو عود لا !محاص ىلع سسدتفاهم

 ردقالوكلذ ل_>الرطغت.نأ داكهبلقو مهرادابالو امنا لامقاي أ معدال هنأ هندمالتارهظد وهو ٌكعم نوبدأتد

 بدالافتاناكحم مك هدحت كل ذلف مهنمكل ذبل طاذاهوردزب نأ افوحخ هعم نوب دأت, مهنايرع الايمط حبرمصد

 كلدلنطابلاف حرفاعر ل هنارقأ نم دحأ عم مومدأاولّةي نأ هيلعالو طقفهعم ب دالااواعش نأ هد لص#و

 اذال وه _ءلعهثنا ىلص هتنالوسر باصصأ ناك لوةيف احلا نم مظءتلاب وه دفا ىدح كل ذي هنارقأ صيقنتل

 ىلالفل يشل !بامصأ كلذكو ملسو هلع هثلأ ىلص هعمءايل اوبدأل !نمريطا اههسؤر ىلء ا اكهلوحاو كم

 جامس نعج راخاوطوظح ىف قراغ هسفذ] دعوه نم نبأو طوف وأ موصءموه نماذه نأ و ىف الغلاو

 تاك كالحلا هملَعل هتطرو ف لوخ لان مى وأ ب املا ادههسفرامغالا قر نم صلاه د.عوه نم هلاعفايةيدومعلا

 مهب رح هنا نكع هنالو كلذ ف قدم )|!عاربلق سفنا !لذو بدالا اولبعتمل هدب ليست نم مهنكعا ءاهنأ عدا

 ميظعتللالااهلقالهنأ يشلادء لمقر, نم بلاغلا لب هنموهنيعأ فرقحأوه نم مهعارقأو مهتاوخانمهريغىف

 عيج فك سةنم-هتاوكلذ مهفافذ_يلثلل عضاونو لذ كلذف نوكي ف يكف كل ذب ةعفرلاو فرمششلا ىرب ويشلل
 لري نا هنأ ثنمو*نيحاصا!فوتي وهو كاد هلوتيهتلاو داصر ملال كب رنأ جان كلعلا لاو حأواهلاعفأ
 اعاتامه ريك أ ملظعتلاب مهقدأوة م هروح سادت امظعافاظقين وك لد كلذفدماَةدل اعتسال اوم :زانمسانلا

 انذاشم نذهءالولاوحالصل اسهتيصراشتناو هلع مهل اه قاورمقغلل قاما ةمدبهربعالو لسو هيلع هلذا ىلص ىبنال

 مهنألهلاذملتنوكينا ني روهشملامياشملا بلاغ حل<هالوهتبيه هناثرأ هعم ساحن ال لهو الوم هءدال نم



 ؟ع

 هلن وكت نأ ملصنال همهفي ل نمو ميشااماكمهغينأدسبلتلا طرعش نمو هتقدل قد رسال اقهمااك تن ومهغمال

 ولأ ىدمسلاقدقو»*ريقفل امأءادتا اعسالو اوسىلا نكربال تس هيلع« ةمعتو هن ملدا جر نمثل ددهشلو
 قىذآلاوملع طلسنا هتايفصأو هن اتأ عمل امتو هناص# ىلا ة داع ترج هع هنا ىضر ف ذاشلا نسما
 دمسلاو ىسومديسلاكلذكو مال_بلاوةالصلاهبيلعجم ونديسال عقوأك ارخآمهلةلودلا وكت م مهرعأ ادتبم
 هعمويقمللاق ةرغأ ىدربص حا ون ديسلا أف مهموقعم مل .و هلع ثنا لصد اند سومال_بل اودالصل اامهاعم سون
 رهمز ٌْر بع راص حر يسم فسول ديل |كلذكو ءدونحو نوعرذ هللا قرغأ ىتحرم_ص ىدومدمسل !كلذكو

 ارهاتابل اهتناودرةكم نم هموتهح رخأ امل ملسو هيلع هثنا لصد ان .:كل ذكو مهريغو هنو هيل أجاتاو

 رفكل او هقدنزلابىرب وهرع لوط ىذالاه.طع مودي نم ن كسل نيعجأ مهتع هللا ىصر فاس !كل دكو فمسلاب
 قناوالا مب صخش مهامر وأو تلاغلا قاهنعءارةفل اهزئتتءرهاظلا ىصاعملان ال هذطامأ ار ومالا نما هريتو

 الاباصتساسلاغا! ىف ميلا متسن مودتاهناو هنطاملار ومألا نال لماكل ا ىذالا مل لص «الف كلذ ىلع
 اد 7 لاملاريغتي حهرع ضعيف ةئالا دئاقعلا ٌضعب هدلابستي نمو هنمو دارا لماكسلا ىذألا لصف لق
 لغتشيف مهبل اأثوكر ءدنعريصت هنال هناحهءلعدسف فال اعمهتمداقتعالاع رثكل قللتاىلا لي متال نال هسةئاوهل
 ر رض ناك كلدْزو هرظذ عضو م هنال هريغا هيو نموا هددع بلق ف ىربن!|بحيالر ويغقملاو مهب عج هباق

 لاعيفدارل افالخ مالاكلا اذه مهفتنأرد_-اومهف 58 امنع سكت قد دص نمرييخ بر عأ ا!قيرطىلاهن
 هل سدل نموا ه علا نال لاقل اوىلاملاب ىلا ف فرصتلاىفارخ [كلذل |ودلا توكل ىذالا لا >-!كنطاب
 ناسر-أ اوءايعنالايءادتقاىذالا لمصتف كلذ تطعاذارادك أوقاش لمحو ل عرادىهاع اامندلا ىف ةلود

 ىذالالا.ة> | ىلعهردةبامأ لد الو ةريشءريسغ نم ىلاعت هّللا» دريت كل ذك ناك نو طقف نيك اصل !فاسلاو
 رهظداذ_هنولوق. وهقدنزلابهنومرب «_دعهلناىضر ىاطسل ادب زب ىبأدلب لهأ ناكدتو كلل ذرمغيو أ هءىل ايدلق
 هنأشاوفرعو هداوقد عضوم ل كو ملا عضوم ىفالا يقيل نا هنأش نم هنعهللا ىضرن اكو ر فكل !ىح ومالسالا

 مالسلاو ةالصل ام.يلعءاسن الايةوسا كل تشءامكلءادعالاوكماعراكن الاد رثك ناملعاو هتعلو 4 هوحدمو
 نال هنواقُد نمد سعلل نيدو اعيجووادعنا بعقو ريصت أةنتفضعءمل ّ ءبانلعح كل كو ىلاهت هلوقل

 تسلايتدلانا لعاولاح رعب رأ مهماصن مظعأو ةلالض ىلع نوعةال م_ممأل ىحالا تقال نيمو ا بولق
 اذه لعند لمعأ|نمه فلك ام ءادأب بولطم هسفنب لوغشما يناس الكف فراك للءازمحلاروهط نطوع
 هل اوحأىلارظناو باح الف وسجال مهمذالو مهحد1تغتلد لو قلدتاد:عىممأ الو عيصأ فيك ل اس ل

 قودر دةانلهس كل ذالوأو هتدتسولءنمىلاعت قداانريخأ امالا تمانلرهظدولا هئدلا قمل_سوه_لعدتلا ىلص

 امأوجياتنلارو وطراداهناللاج رلا 5 كل ذكوءرخآلاىفالا هل كرهظد الق ماعل اوصاغلل ء_ماقمرهظد ةرخآلا
 مهفاقهايمتد ضرب هترخ[عابو عوضوم لاريغ با طدقفاهفجءاتنلار وهط ب الط نؤلاعأرادىهامافايندلا
 هتايفصأو هبات [فيلكت.نأ ديال هنأ ىلاعتو هناصس هللال_عامل هنع هننأ ىّصر ىلذاشل اناس اونأ ىديسلاقو
 فتاوه هتدان هيف لق مالك نماعرذىولا قاضاذاىتحدلولاوهمحاصل اذا ىلا هومسنف .واقثلابعوةىلع ىذق
 هللا نمدج رب ركدملاعمج ناف ٌكءقلاةرام عمم انرع :رقواسفت بطومهفافّتلب ىنطل الو تا ةصوا ده ىلا
 ىلاعتو هناعسرتبادج اف لءقت تنك اذام ىصاعل او رفاكسلاك هيلع ارك_:مكالعح ورعد اسكعولالاو تاع
 ةرتكو كلذ فالذع هدتعكتن ًاوأ.شهننانمٌكنع ىنةثال قامللا عج نمحدملاةرتكو ءايفصالا لمس كل ساو

 لهفتول اء كنوقرافي نع ركنملا عج لب كلذ فالك ءدتع تنأو أش لرضتال قاما نمىذالاو مذلا
 ناكل قالا حدمنيحرذ_تاودرخآلا ف ٌكداسحو أ كلاؤسنولوتبوْل طعن ومصعتي ربقل اف كم نورتي

 بحت كنايمسحلا ماها تكسا لب مهد_ةءايظعت علدب زب كلذناف كنومظعنا1كاةنرغكفعضاوتلارهظت
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 سانلاعفنتتنأو كامب ولقلار قا ما 1 هناطشلاك ل لاقنافامثادكا حلم الاو دا 1 كلف سدل امعحدملا

 [|كامت شاوهومحل نرحل ىلارظت أ اتاهل لقف مهاحاو رخل حاوسل ابا لا ذه قملي اناوريملا م هطعتو
 مهتكعال ىلاريمم مهطاب ف ماق [تاوهنمالضنكلذدهشاوىفو رقم ناوهنكعالىلا_يظعت م_ طار ىف ماقأ تاق

 هنالرب دكت فلز ل قاهلتادنع ملفعتلا.دصقن اكن ذ هلا, ومهقاف ةمارك ل كمه تررهااولول مظعتلا
 هد الفهنملهسداةدعالاو دل اوعانشلاب هلع اولمقءنأى اهلنأ عمج نم هملطو هرلع ركن منمدوح و ا ف ديال

 هع هتناىذرايلع مامالا مد. صن ناكدوو م ّمعهشا ىضر هءاصعأ اوه لضف تاكو لو حدامو ماذْنم

 هللاىطردمسأ !لاعف هنداع فالدخ ىلع مهتع هنا ىىذ رةباصعلاو ريض ه اع ىثث أ ةرك_:لاهن عمات هملعركشلو

 هسلاهح ونولو ريغتسال هيفهتلأ ملء ىضر نمناف كاباو هللا انموهف مهفأف م سفن فام قوفو لوقتامهنودانأ هذع

 ءديسالغشاةلطم هيف سانلااعةلفغلا املا ثأش لبد ىلاعت هللا ىلعد ريعتالو صيقتتلاومدلا,نالقثلا
 نم حب رخ نمودقفالو ناد_دج و نمريثتي ل ماهر ومالا ده_ثنمىلاعت قدما ناسإ ىلعافتاه تعمسدقو
 نمشي رمأ اذا هنا هنأت نمو كاباومش ا انموف مهقأف مال_سلاو هسفنالا نموليالف ىلا دعأ راع تطلس قرضح

 غالسلاالا لوسرلا ىنعامىلاعتهتنالاق هءاعردكتءال كلذ ىسملل اوأرومأ أ لثتعملو هنع سنو بدألا

 ديعلل ةرصعملا 512 ىلاعت قالام ادافاوت وتدل مسيلع ب ان مسلاق و بباسكملا انملع :وغالملا ْكلءاعافلاقو

 للاعت هللاد_حرت ناك كلذلو هر ورضدمعا !باناد علل ةيصعملا قاخ ىلاعت قملا لرباذاق بسوتءنا هنكعال

 مهسوغنف ىلخومولاقاعمتنسلا قطن ىدلاوه هتايىلاعت هطعل مهةوقح قوةملا لهأ فوتسأ اذا ةمامقل موب
 عجارلاثتمالارماف كلذ مهفاك لعفيا-_عل أس الوعاش ام لعفي ريمخ قرطا لد_ع ك2 نم هناصسق ولام
 هلهثنادرب مو الكم مهري صد نارمآلا دمعل !هردقف سلف الاو هةمدءالفلاثتمالا دل هقداك نأ لامت ننأىلا

 هيقعقوامو رادقألان اب رخل _قادنانأل ءاردزاو راقتحا مدعوة جرو قذر رمأ كلذ تلعاذاف كلذ

 عيةصلاركشوناعذالابالارخآلا كيال هلا جارك م'ةناك اذاف كَم سف عوتولارئاح تع ىسهنورومأملا
 موقتق سفنلاالاهنم كدسحالة جر مدعو راقتحاو سفنب ترمأ اذاام فال هإكملةةجر كردأ هملةنال

 لءفمللءفئشفل اوعءالن ا هنأش نمو كلذ مهفاك :ريشكذد»اشمادهو دامقتالامدعوءابالاالا لص<الف ناسفتلا

 هل هتمدخ لاح ىف مل_..وهيلعدهثا ىلصدهللا لور عمهفعدهتنا طر كلآم نب سن[ ثددد- كرت ول كرت ىفالو
 هندارأ اوىلا عت هلا ءاضقم هل كلرتلاوْئشا لعفلا تالز_ءاغل اعمال ىلاعت هللاعم بدألا نمكلذنا قخحال و

 اذاالا كلذ نعنووتنبالف مهري_غاماو ن وكلا ف عقاو لك ىف هنادعس داك مهلبعل ىلا عت هللا لهأ بدأ اذه
 نمعئاملان امل _عاو ركفتو لمأ:دعدالاهك رثنال نمنعم وعادتبا ضارتعالا لرت نم ني قرفوهباو ركذ

 اذه هلرن ىلوالالوقن ناوءام_تأ ركن اانرعأ عرشلا هلوقك هلا ةماقأو بال الامل اءادتبا ف بدالا

 هاععم ض درتعان مامأو هيف ضرتعا اعفىلاعت هللا ك2 ل_هاحلئاقلا ناكل قسحاذهواذ_هلم:لوالا و

 نه ضر ءلاودامضرتعااعف ىلامت هّنناض ا رتسعا لقان دمةمح هنال عرمشلا ضارتعاب ضرتءمو عنة لاب
 أودوهعم هناصسدتراىرب والا اشىربام هنألدودحلا يقءو خمل1نع هتيلوفورعم لاب رعأيلق اذهقاذ

 ىهنت تدرأو كال ذتلعاذاه_:عدتباىضر ربك الا قردصل ادهشماذ ه مهفاف هثنأى رب والا أسثع رمال نم

 ىلءبلاعللاو رمآلا ىلءاماذه ىلاعت هللاىلا عج راوستو ىنالفلا ثلا ل ءفتال هل َلَمفْئىش لعفن عاصم
 ءارقفلاة جر دنعارصاق مادام هنأش نمو كلذ م-هفاف ىذقن او عقو نال ديفرال هنال تاعف لهل لقتالوءرعأ
 بودط ةرجأ نمد طرم ىل ءاهينيعتس هقفشب هدقتغي لو هباحصأ نم هرزم ل نم ضرع اذار دكتبال نا نيقداصلا

 ريخنأن ممهسقن أاوءموءوك رس دلا مهقنأوخالا قوة نم هنوكلا مطارمش ناك ن كلل ذنالكل دمع ءاودو

هقافنافايل اججاتالد ب ودالاسلاغتال هسفن ىوه ىف هتكراثم نماوحا :ىادقف هلوم_طلارش كلذناكن أو
 

 هيلع هنو ريثباعقاهفرصد وأدوهلا أاهيطعي دق هنالريعفالابث:طعانمىلوأ هلامعد_تاحىلع :ريقفلل هيطأم

لا ىطر تودداصل !ءارقفل!امارهاطظل اونطاسلا نين عمصق ةريصمل اى عأ مكمان اك ناايسال
 مهفمسهتع هل

 « همسدقلاراونألا - ع
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 مهفرشل م-ملع هقسضتو قلنا نممسهلاب :رتأ هناصس قملات ال مهطعب هلل انوتفتاءالرعالا اذه نع نولفاد
 كلذم_هفافموسفنأن م مهمكلاصع معأوه م ل_ع نع نعال ىلاعت هنال هنمال_ كلذ نودهشي الف هدنع
 ميكا فهل امهلك قلختاهح ولو هن اوىلاعتهلانو دد_حال ارضالواعمت .٠ دير الم اهنأش نمو

 نكلا وتنحا نمىد#ت النا ىلاعتو هناك هنأ لاق متي اد هى ةسلنب هأ دهشدال هءاوعفتن او مهدش رأو
 تعبك وه«بالع نعمت |سانلاداحآن ءد_>-أىلءةلزغ_م عف رهلىرب النأ كلذ ةمالع :وءأاشن نم ىدهع هلنأ
 نم ميش |نأ هنوسص ىلعابىدانود حأ همفهفرعدال قو_سفج رخو كل دلو مهمالا مع -توهالو ه.كأذ قيل

 قلدنا لاق مهسوورنيقرطمدع ارووهمادق توام ءارغفل أوجب رخاذاو هقالو ردعست وهيل ادحأتفتليالءاسإوألا

 مسهنأ ملسعاودل اوحود_هالتلا عاج اب, تاصحدق ةزشملا هده ال دحأ هف ةردعلا م و و نينلاصا |نمريساده

 هتاصسس لنا قوقل عيضم قلنا عمهراهتلوط هنأف ءالسلان م هنل_تدامل هنم ةدامعرثك ااوناك اع ر

 نمنورصا_ةااءارقفلا عال1و تيصلاراثتناوديلقتلا, حاشملا مظعرات الخلا بناغنكل وتاف1لقأوهنم

 لمعلا اوكرت مه تاصحاملف نس دقتعلا5 رثكو ةصشملا هرم مط لص ىح مهرعأل و [ىف اود تح ١كلذ قامت
 ةرهاظا!لاعألان او نيعةفرطىلاعتهتنانعنولفغبالمهنا املا ار هوأو عر ولاو تمصلاورهسلاو موصلاو
 مهنافنورقيونورك" َس مهراهت لوط مهت ذمالتونوككن و قالا عمن وغلب مهراهنلوطةنيئدتمال ىهامتا

 نمجحأب هندمالت هتعض هرع أول ةرعش هم هريغتم ال نأ اضيأءارقفا اداحآ ىلع هسفن هيو رمدع همال_ءعنمو

 ثوكين أ باطد هنال هلاح ىخالوةيوب رأل ع زانموهقريغتن اف هنارقأ نم يللا لهأ نمرخ ”صخشاو ءحاو
 مست ا ده نيد وهدي ىلع قلخلتا هاذه نيب قرقا-1هيدونعلا قاقداصن اكولو هل قلما ملطغعت ف نلاعت هتءاكم رش

 هلاحاذ_هنمن اهعاو مهقافهداسع ن مءاشب نمد ىلع هدحو ل عافت أود ىلاعتودنادك-هننانأل هريغدب ىلع

 ونأى ديس لاق دقو اهسئاس دوهسقم ُج الع نمهمقد هملعن ل ملستل او ةصشأ !ىورطلردصتينأ هل جندل

 ل اقن كلذ ف دكو ل_,قىلاعت هنلا عمي دأل اف ْكَنَم ىلعأ سل انوك تن أرذحا هنعمتلا ىطرف ذاشل اسما

 رمألا ف لاخهناهرمأ ةباو نيملاعل ابر هلا ف اخأ ىناناقو طقهفاصوأ نم فصو ىف ىلاعت هنا ع زان ل هنال
 هدانع ىلع هةروس مف لس وزعمتااك, رش نوكي نأ دمعل |بملط نم نو هأر مالا ةذلانودرطلاوهنعللا نصساف
 له أن اكدقو هلءل_هأ:ىلل_قبايل اانطردصتأ اةرداصوةسأف رلا بح بئاصا اهدهق د.عأل عقوملاو ىسمنا

 سلو ءاقمل أماقم ىف هنكّو هخوسردسعبالا باسل اا ذذءهمدحأردصت,ال مهن عىلاعت هنا ىضر ىلا: ربصعل ا

 ىح قطارالق تر دملا قطذ ىبو ريصمب ىبو عمدت ىف بد دح ىف هيلع ق دصد منيح هنال هيمطقا ازا ماقمو دعب

 طفح ودد_سوىوعدلا نم دةنمح نم أرق هنعهتناىذ ريل لارداق) ادع حيشأ اىدتسلاحناك ايكىطنم

 هيلعفايذاك تبن اف ىلاعت هثلا ىلا ءرعأ لكن ل.ه.اعركتل القهحردلا هله ىلا هلوصوىعدأ نموه امقأوهلاوقأف

 تامارك ا اروهطوهدا دعىلعرصعت ال لامتو هناصس هنأ به اوموبدألاهعمانمزلدقك" اهداصّتل» تاوهيذك

 باّكلا ىلءاطومض هرمأت وكيف ههاوت باتتحاوىلاءت هللارماوأ لاثتما ط هراشي اغا ةيالولا ق طرشي تسل
 تالعاذانودب رمالو عاستأ هل تاك الود_-أ هفدةتعب [ناوهتيالودهاش تآرقل افكلذك تاكندةنسلاو
 تسلو ىلانوحاتمم هك سفن فلو ةةوّكب نوعمت نب دلا نس دب ملا ىلع ة زعل كب رب نارذحاف مدقتأم حسيت
 قيرطف ع ردت_سمّن اوهقدر قفا !ماقمفون مكن اىلعىلل دوهو لهحاذهن الئ : اعتق مهل ااحاحدش

 نآل الالي رىلا كلرقفن عكا ذدوكيلادب رملارقفدو شت كنالدح ال ةيبرتل اًهنم طص الف ناطيشلا
 اوأراذاوضمارلانوقةملااما مهقافةر ورضةّرسعل !بلطد كالذو ىلاعتهئاابءانغل !الا كيطعي الاذ.هكلاح
 ءارقذ مهباجلاعت هللا مزأآ ثيح كلذىل عىل اعت هنا اوركشىلاعت هللا نموه د تءاعقمدها انورقتنبنيديرملا
 فقامه رم اوسنل مهلاوه ءرقق هقص هروطب ولامع رهنأف ىلا هت هلنأ ىلا مهرّقف ىلع مهل |مهرقق :ةصد مهتوهتن مهلا

 لوقلاب هضاشم م _هورلاهلابمهضش هنأل بلع مهقحنممظعأمسولاديرملا قحنو ريثوق_ةحافىلاهتهتنأ
 .هيبرلاو



 عدي

 تألنوكلا فز رب ىش ريغتبالنأ هنأش نمو# كادهجلوت هلياو سثافتلا نم هناق لها! ذ_ه لمأتفهبرتلاو

 مزالموهف هنأش اه نموال دب هب ىتءيالو هتمنارم قرافبالهدمس..عموهف قدا ن ههيرقةوقم هل سفنالريقفلا

 اذه هنذابالاةرذ لري امواهتيصانب د [نكاعتو هناصس ىىلاوالا هبادنمام هنا دهشر هنالئث لكم ب دالل
 ىنألث وكلا ف مقوام ايش ىمفن عشبتست لاذكوا ذك ذتمىلهنع هللا ىضر دينجلا لاقدقو برقل ا له أدهشم
 لاصالاىلءناك اهنمىلعدر وئةلكفبئاصا او رادك الانمسفنل اههركتام ىلعتش اهندلان|تلع

 ىلاعتهللاركشاف لصألا فال_ ىلع ناك سفنللة ب وار ومالا نمكال ذدض نماهيف ىلع دروئش لكؤابيف
 بطقلالاقو لهجاذه بح اعالا ىنا لت, ال ىل- الهلع قات ىذلا هلصأ نعدوحولا بلقأن ادب راف هيلع

 نعقدرفو دنلاب فرب نعنع قد رفاقي رف قاما ناولهنع هللا ىضرىئافرلادجأ خ_.كلاىدمسىفايرلا
 مهقيرط كل ساوكلذ لعافرادق االرهاظمءهنوك نعءالود دازالوءالؤع صقئام ضد راقا ابى ضرق. ىراس

 موب نم هنذمال:فرع. نوك, نأ الادضشمل اوك يللا بابا ىدصتيالناهنأش نمو« مهيقوعللا دب رتتنكت ا
 معي نم فرعأو مويل !كلذ نمد ذمال: فرعأ هنع هللا ىطرىرتستل اهنناددعنس لهسلاقاذكه 4 ربثسلا

 عتع نا همدقأ ذ_ه نم فكلذ تلعاذا لام نعن اكن مو ىنءعنعن اكن م فرعاو هل تنال نمي ىدب ىنعهل

 تلاع هللاوءريغ ثودهمل اةدمالتل |بستي تح هسومأت مامق لحل ىالاىلءاعس اور ن اهل سلق مدقل| اذه هل سيل نمامأو تبث وءاشوام هتلاوسمعيو مرينا لقنينكس مل[ ف شك نال خامل نم ءروغ ةرايز نم هتذمالت

 ءاجاذاف «عوقو نهدي ال هيدب ىل_عهب سانل ا عافتنا نمد.عال مسقاف نوع ال سانا ارثك !نكو هرمأ ىلع
 رصاقلل عقوااواهفاط مسقام فوتست ىت-ايندلا نم سفن برت لو نومدقتسالو ةعاسنو رخأتسال مهلجأ
 هلع قال ىاعتهننا ف :رعن من ال مهن طاغاذهو نوفراع مهناول ئكل ا!ىوعدكلذف

 :ةهنتدمالت رعأ

 عقوهريغب حاسم تجال مسخ مسقول موال ق اوه عن املا تاك ن او لهجلاب ريسغلل عنم مهريغةراب ز نعءالؤه ل ثم
 تارصاةل ل الفديرءامالان وك الو كلذ مه دصةب نو ذاع ممهذمولعمر دة, قارتفالاو عامجالاتاقواذ

 مهيدي ىلعالا نوعفتنيال منا يرصلا ف شكل اباول عني ذلا مهتذمالتنوعنعاوناكن يذلا ءاياوألارب اك أب هبشتي
 هعنع نم قحف كلذهل شك, ناريغ نمكل ذب رمألا نم مهلئاسر فاس ادانسا مهعنك" حنع و متم هنأ نظد و

 لك ىطعيف «بلق ف قمل هيقايام لع ْك ءلستل ىف دة عدنا كل سلا طرشن ا لاو مهفاف هصوصخة راب زل! نم
 سيلفءاو سداح ىلع سداح للكس هيقليو نيماصلا ملاك ح لاطي نمامأو .دادعتس | هلق, ام هناساج نم صخعُ
 اذه نمود .ريغهقاذام نع هناك ملكت امتا هقوذب ماك -__ هنالك[ دع

 نود نم مالسسلا هيلع ىموم صخ ظحلا !

 لاذذاناكهنأل نيد اىلا ةالص سلا نع فيفضل !ىف ءارسالا هلل لس و هيلع هلأ ىلص ىتأل فج ارم لابعأ ربثألا

 مالكس لف كلذ تطعاذاةريسغو قو ذ نع ماكتف من م هب ىلة با اع ل مئارسا ىنبى هقونأر وم الا هذهب هنم لعأ

 شهدت هباكح لكمويلا كتاف هناوخال لوقيق ذيلتلا هقراغن وهيساني وأ سلما لاح بسان ءاوسدريغو د يشمل
 قوه نمقوذلا ضب هةودياغا لكلا مالك نالموقوذي لم _هومالكلاعام“!اوكلس مهنا ونظيف كوقعلا
 رعة دم ملاع ل مره دع موقلابتك نمريقفلاعلاطول هنعهنا ىضراتحت لاقو قوذ ف نانثادصب الذ مهتجرد
 نيب ه.قرغ,ارون هبل ىف ىلاعت هللا ف ذقب لنمو طارشلا مس ىف للا لي ىى-ةعلاطملا ض هايقوصري دال حرقت
 تاهلك اذه بيسواناقرفمكسح) لهكتاااوقتتنا اونمآ نيذلا اما ايبابلا اد حلشناللطابلاو ىحلا
 ةحشا|مهتوفت نأ اوناخ مهن ذو لفن ذالا اورظتناوئثر مهل تفي لوانامز مهمات ءاوعهجااا نيرصاقلا

 اوساخل بالا ق قيس سام لعب كبلاغل اق دحأ ا ممو ضال ت او“ اينوفتح نو رصاق مهْكل يدنا مهدصقو

 مهل اهئوسني واهتورصتضةمهلئاسرو نيمدقتملا خاشملاب تكىلانودمعيونب رصاقت !ةذمالتلات وكاس

 |د_هىلعر دقي ىوغلو ىو لكو م_عهزطك نماهنأ مهنوعوب واجمع مهمعا هج رواهباتكي هذمالتلانورمأيو

 فراوعوأ ىريشقااةلاسرنموودافتسا مؤ اكوهاس | كالذو ىفدللا ملعلابنوملكدتي مسونا نومظد مهو لعسفلا

 ىلعاو رثعي نافعا هتعلاطم نع مهر منا مهدنعتن اك ولواهنمئثمهدنع سبل هذمالتل او اه ريغوأ فراعملا
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 فرتعافرعاذاًأرماهثنا مهرفةذمال_2!! ىلع فوخال هيف مه داقتعأ ل تف هي نوملكةءاوناك ىذا مالكل |
 بالا نمبادآلاوماكدالا طابنتسا ىلءردقب نوكرال إسم لكوهردة فرعؤرم !كلهام لثمأ ف نولودو

 هملق هباكن اك, لن م هنع هللا ىطررئاشعلا ىلأ نم دوعسل اووأىديس لاقدقو نيك اسملاوءاملو الار دق رعت هعحا 5

 نو ٌوثلادداا راهتوالما لد وضاأو ريمعتلا ف ىدلا نانوطعت نيف راعلاتا لعا اوباملا ادهنمئشل ملصدال

 نال بتكلاا نم كلس تأ كلسملا او ونكل ذلف ناش قوه مون لك ىل اعت هلوقل مون لك ىلاعت ىدا اهر_هاظد ىتا
 نآلاذملتلا دئافىأننآلا كلذ ةفم_يمتلاقسس وهاغا مهضع ارشلامالكو الاحرو ةلودنامز لكل

 لكف بول لا ف دد7 ضارع ألان أل هت ظمالتل هنولوقد مهريغوأ فور عموأ دب زيونأو أدمنلاناك امرك“ ذب
 هل تقو لك ناهنعهنباىضران ض2 لاق لب هل بةىذلانرقلا لهأ ضارمأر يغضارمأ هلهأل نامز لكف نامز
 با_همأ لاح رلانمل5-ل | ةّرم ىهو ىلاعت هللا ل ه كلذ دهاشد اكرخ آل اريغ لاح هل سفن لك ل ب دن ددج ضر
 مهدي ىلع مط مشد نمت وفرعد و هقح س لح لك أوطعد مهتعهللا ىدراوناكف نيهوأ منع هللأ ىذر سافنالا

 نبد_# خيشلا ىديسسل موو كوهكش عم هذعدتنا ىطرانضشا عقر اكبالصأالا فوهو م-هذملت توعارباوناكو

 عقواكو متاح ى ديس عمرئاشعلا ىلأ نبي دوع_سلا نأ ىديسآ مخواكو قوسدلا مهاربا خبشلا|ى دعم نوراه
 ىلوةيهتناو كلذ لعافنيمجأ مهتعهتنا ىضر ىوانقل ا يحرلا دمع خش! ىديس عم ىب رغم اد مشا !ىديسإ
 نحن هلوةكسفتلل ةيكّرتل اوىوع دل اهرهاظ تلا طافلالا نمر ذ < نأ هنأش نمو« نيملاصل !ىلوتيودولاده
 ملف شك النولماك١او نيصقانلل عقبات ف شكلا |هلوقكو ىفالغلا خس شل ايان جا نيح نم الا سان انيقرأم
 اريثكس كلذ عتءاكعقاولا فداصر لو ف شكو أ ئثىل عفشك هلعقب ل ثيح للماك هنأ ريضاعللاجوم
 وحلا نال هباورب_دااعف نوةداصم_هو كلذ فالك عقدفهننو ماكةدفرعألا نع محل فشكي مهنأال نب رصاقلل
 مهتعهلنأ ىضر هودهشام ىلع قاب رمألا نأ نونظد مهقلءفي اعف هيلعدسقتال ق+لاواراهنوالمل عقاو تايثالاو
 قفاوتاتىلاعت هللا هز رب : ىتس دوم ولاىلا هنوز ريدالو ف شك ام ىلع ت وكلاب دألا ن مناك اذهلف نيعجأ

 اوعجأ نيفراعل نأ ىلع دود ولا ف توزن زعفشكلا!لهأتةلملاب و ىلاعتهتتعم بدالا او مرا دقاوناك الاو ناك
 هنأش نمو« كلذ مهفاف ف شكل ايف دكفْزيز عاذهو ر طاوملا نيب قرفي فرعبالالالح هلك منكي ل نم نأ ىلع
 تلبح ب ول ةااوامسالر.سعكل ذر نالاقوذالا كردءالا 4 دو هنا الال ىلاعت هتلهيلا ن سك نم بحينأ
 نم مهريغو حراشملا نم هنم_ صسن نمدراي زد_ةعروظن النا هنأ نمو# كلذ مهنافاهللا نسحأ نم بح ىلع
 رظتياعقاف ءارقفلا نمناكتار وزان اله سفن الخا ذا يلعن وكي ىل اهتلاح ىنءادئ ازاقارط اواسومان هدةتعن
 تقمنمرئازلارذهلفايندلاءانآ نمن اكن اوهتلار ودب رظنم نمزملاو ةرهاظلاح راوملاىلا الن طاملا ىلا
 تفلت هلوخدل ىديب ىتردل ترد وف ص دش ىلع لت دولو هئعدتل ا ىىطر ضايع نب ل ضف لاقدتو هنايرل هلمتنا
 حرالصل | هيف دقتع نمهيلعلداذااملسقلاا ذه نمو كلذ مهقات نيةفانملاو در حق ىلاعت هللا دفع بتك آنآ
 ريعتيالتأ ىتءايفل هغا] نمرثكت وأ حزم وهوهيلع لخداذأ اكدمقهداقتعا فد قدم ادنع حج رع هلاح ىلعوهو
 لدي ملولهلعقي وأ «بلعناكئذلاح زااوأ كلصغلا ىلعر تسد لب لسادلا لالا يلعن وكي ىتااةلالم نع
 حزما ًةلرت ل صامل اءأن رلاو قاقتل !لوصح نمنوهأوهو مهدلا سفنل !مالقن] قرح كلذن اف هبفدقتعاا

 سبط ىلاعتهلاد عاب مظعي الو آن ن ورع اوي مد ذل ال بلاطه د_:عنوكم النأ هنأش نمو «ثصخلاو
 نءمهماقم ل ؟لارتس كال دلو ىلاعت هلل أية فرعملاة لق نم كلذ نال ةيذعلاو ةمامعلاوةعدفرلا فوصل ١تايحر فلا
 مهديس هيف عزو ل<#ىفرو هلل نود رئالفمهبىلاعت هدا هبا عن م كل ذو هيف مه ىذلا نطوملا هك قلما
 ىهام ىلعةماسعل ١ ماورح كل ذا ةهيفمه ىلا نط ولأ قرتتسا مهد. سنتال هنموقمقح لاكن ماذهو همه والاف
 قرحو تاماركلا او رت_بو تاعاطلا ل هأ نم اهياوهس نا فرعل اق :داعل رمت ل ىتل| تاعاط) ارهاظ نم هلع
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 !هننلا قلقا هو حو فرص ق نادل ااه.مدخس ءامسأولت, و ىلتخز ضد رتب وهف ةرهشلا بلطي نغم ءالؤهن أو
 ةاعل ال ىل اعز هتدارع الالاث دم | ني: موال هحانح ضف نأ هنأ نمو# اتقمواد بالا هنا نمو ديرب ال كل ذوءريغ تود
 لهأ هناو هسفنتتامهناو ٍلسو هيلعهتنا لص ىنلا قالخأب قام هناوهريذهتو قالا نس ىلا هتيسنك لالا نم
 ودل مالكا, ملك_ة,نأ هل بسن: الف كلذ عاف كلذ :ريغواهةالدشأو هسفن جالع نم غرف هنال ندب رملان زبن أل
 ريغوهتقفنو هنوسدك نماعفتهمل انور جاو اكن أ سال هوه نها او رفن, نأ افودال طقق مهتم لالا هتذمالتل
 , ةلاريقةلاىسأبامبلاغةلءاقاذهو هدب لع نم لك اي ن مالا سانلا ىلع هلك أامتادنآلاريعفلانالكلذ
 هعابتاو قحلاعمارئادنوك,ناريقفلا ىلع بحاولاف ةيقاعلاهتنال أس: مهابادهو مها وأو سانلا تاقدص
 ذيلتلاب غرب نأ كلذ ةمالعو هلوسر و ىلاعت هتلدحالا نيم اصلا قدرط ىفةذمالتل اب غرب الق هبسفن ظح عمال
 مهرواشنا لنبي رصاقلانمعقياماريثكفهنعذخأب نأدآرأ اذا همغرباك هنارقأ نمدحأ نعذخ أن أهر واشاذا
 نآرسقلاولتتو ضرغا | ىلصت ٌكنالرهش ىلا جاةالريخض تنأ هلاولوةينأ مهنارتأ نمدحأ نعد الا فدا
 قىهل سال اةرانزبح رغيالنأ هنأش نمو «داصرملابل كب رن !كالذ م_هفاق بيع لكممض تأهل اوددسو عش نم ديعلل دبالو ريثك اهضارعأ ىد رطلا هل بولوقيو مهتعذخ اي نأ دارأ اذاام فالذ دوصّق لا شداو لعلاب ل هتشتو
 كلوالاو دسحأ تاق مظ عت هلم اقر الث [ بح نأ هملع ب لب سفنلا ةوقاهف ىتاا هل ذاحومدإ ارواوهبرختقو
 كلذمهناف كنلأاونأ.نأ ل. ناوحاةرابز ىلا عساوهتلاسر ىف هنع هنا ىضرا خيش لاق دقو ءابأ .دحأ لكو معن
 موه دعرلا لوصحو عوشملا | ةئيوممذاذلت سا نمرذ او نكمأ ام ةدطاملاهنر وعو «ةلاحرتس نأ هنأش نمو
 عم كلذ نم ئثهنمر_يظ نم مح ناف عاطتساام كل ذدرياوأب ولغهنوكي نأالا سأرلاقارطاو فاك الا
 دقو هنعل. هارب نم لكف باسل ا در ىلع هتردق عمةروعلا فوشكم ءال_لنا تدب ف سلح نم مح هعثد ىلع ردقلا
 ىلوتي وهو كادهىوتي هللاوءاب رلا لع هل محم نا ص ىف لام اذه تيا راذارذحاو كل ذرذحاف بلقل فوه امناعوشنلا كو هألاقوةردلاب هب ريضفءالصلا ف هفاك [مضدقاصطتتهنعهتناىذر باطلا نب رعئأر
 روصح ىلع مهدهاعب نأ هل جيني ال كل ذكواهروض> مهمل ع نيعتيال هعمةعلو فل ا روض نم لضفأ هل ايعىلعو هيلع عفناهمدو»د ىتلاهتفرحقوهودعلا ىلءرةعاس لكو مهحلسدا_عنورمماق مهنا كل ذاوءاطولواهريغو مالو افهنمذدخالاب مهاطمي الوديل !ل-عو ةفرحلابمهرمأيو هناوخا حلاصم فرظني نأ هنأش نم .و*نيلاصلا
 ةدهاعملا كرتبدالات ةموسقم قارتفالاو عاتجالا تاقوأ نال ل ىلع ليل دوهو بدأ هلة كلذ ن ال هسا
 مهو سانلاكلس نمفراعلاف هلوقعفتسال ظل عفال نم , منعدتنا ىضرنوفراعل لاق دقو هنمديال قدسامو
 باص !اهذع أ اولاقذ ةيحانب كئعةملاصل ا كلاع[ لايام مط تلق مهت ”اًنسالا مهعم سلو كامحلا عطقك هديب مهنعىهو ةملاصلام_طلاعأ ن عتودرحم مهوعارقفا!نمةةئاط لامن لاعف تيأردقو مهفرحىف
 كلذلف ىسهتا ٍمْهَدَوَء!!كَل:باوثف مهمقلبايلعاس وقتةعاط لك تالا ندلاراد اهلك ًاناك ىلاتاقللا
 لامن ملك الان ع عرولا لعو اذ ىلعنوتحي مهتعمتلا ىذر نوفراعلا لزب لوديلاب لمعلا ىلع عراشل ثدح
 سومالا نعل نم لك أي الن اكىت> عرولا لهأ نمهنعهتداىىضرىوارعشل ىلع ىدح ناكدقو نكمأام م-هريغ
 عدزلانمرذبلاطتَّتلي ىذلا ماملاريط لك أب الن اككلذكو هكلاملامنم لكال ا ىلع ب! اغلا ىف طيضنمال هنال
 رخ 1 ف قون ناكو نعطت ل سغيو هنفنوكمىذلا ققدلا نم هضفنو رخل عفرب نسطاذا هنعدتنا ىطر تاكو
 ىلا ضما نكلونيطأل_.لالاومأن متلك !ىفال عر و ىنعذ_ئر نال لضأ الا حت اءلاقف عرولا هعمل هنعدتلا ىذر ىريصيلا نسما ا لح رءاحدقو ةك ولما اسانلاراهزأ نمهلك اللا !لسع لك 1فورعأ
 هرقبلان ع ىنالسصيتلغتشا لاةفهيسسمامو لاقف لاش اردغتو يشب هدهع ناك ناسملا خال ىلاعت شنارذغ لات ىرمصملا نس> لاقكلرأن ملاقذ عر ولا ىنؤعت كلتش لاف كتحاحام هلاقفهلاهفصو ىتل اهلا ىلع هدج وفهيلاىضشهلك أ:انيتواونم ب رشتارثب اهنا لع دقا يفاهاعربةر قب هلو هتعر زمف ةفوكلا ف نالف
 همك هلل ا يدل ا ا ل ا ل اشم
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 لوس افمحلامو ساتلاماعط نمت : ىنلكو كلذ مهفاف مهنعمتن أى رءارقفل !ناكادكيتى :ريغىلاض ماع ورو

 نأ هنأ نمو* نيخاسل | ىلوتي وهو كاده ىلوة,هتداو كتاف وم ىلع نزتالو هتاوذ ىلع ىلاعتو هناصستنا
 الع نع كلذ هقومد ال نأ طرا م-يملع سفن هنو رو ىوءدالو دصةريغ نم هناوخالوه سؤالا اننوكم

 هنويعن عة فهلا نعوح ل! ساب نما ذه س اثلا ءاود فصت قدصةة أول ءم ىلع عقد ن ِوْلَوَع :مهنأف هسئاسدو هقالخأ

 هسفنرمأسف هع ىب :.ىذلائثا كلذ بك :رموه ناكن اوهريغا سؤعشا ا!ىلع ب حاو فو رع ملابرملاثالاو
 بابل ىدصتلايىلتيا اذا هنأش نمو« كلذ مهفاؤرخآلا طق سما هدحأ ل تضانافءاهند ود ريغرمأب واهات و
 كل يفايلاهسفن لمتالثلاهتادىلو أ اهيلعوه ىتا اةلاخلا كلتربيغن ا ىرعنأ هل جنم هنادإ هليهأ:لمق كيلستلا
 وهه:يقلتوكل ذأ هكرتناىريدسحوتلا ةءاكل نيّةاتلا ساي ه3نأتهريغ نم سفنلا از م نعهفعضل كلذو

 ةلقنمدهاشدا1كلذو هه ست الو ردةاا,نمئنانالاردعمكالذتاكن اوكلوأن اك هريغ نر ديحوتلاةلاك 1

 هسفن طوظحت تامدب رملالا ن وك. الثأ موعأ ادنعنمقلتلا طرد ال محك ل_صأ ىل_عهئانب مد_ءواودح

 كل اريشلا ةيتراوطعب لنيذلا ماوعلا فرع تآلانيقلتلا تا ؤ*الومهدنع طرشاذ دهب و رخآلاوةيويتدلا

 ىيبنيف لرلقلا الااهتهل_س ملىناتاف ” الل ضرعتلا نم كلذ فام ىنالو ىلاعت هنن فوهمحاص نأ ىلع ةمالع

 نيجشتااب نيهشتماب نيهمشتملاب همْشَةلا لددسم ىل.عنقاب وىلاعتهتلانمءال_:ءاءار ناس انا انقل نا

 ىقلاعتهشا اوعدب نأ هناو_تارطاوخذخأ,وكلذ نمتيلاةالاهتلالأس وتارم تس ني مشتملب نيهشتملاب
 ةطلمللاو كلذ ةلرتناىرب لزتعاو ىلت2اناو بالا اذهل هتمهاركقدص ىل علما دكل دف كلذ نمصالدلاب
 مهدوقنل هدر ىاملانمرارفل !فنودح مهتالموقلا ضعب داعال ص أ اهه نال عفن اهب هل لص ناكن او ىلوأ

 هللا ادهش نم نالمه وفن نولذاوناكو مهنماو رفام موف قحلاهجواورظنولو مهت دداشم اة ءضواحرحو
 نمرذحاو ه«فطاد قحلاعموهدتح قاما عمنوكي نموها ا لح رلاو«_ةمرفب فيك ئش لك م مىلاعت

 ريغاهةوذمال رومألاك لت نال بدأ هلة هنافءارح راعي نو هنلع هللا ىلص هثالةخ|,ةولدلناةرعورشم ىلع جاصحالا

 قديرط هضاب رلاو ةولدللاب لولسا اقدرطنأ لعاو مهفاق مادَقل اىلعنيشاتلا ىوطلانءنيحراشلتا هنر والك

 مملعاهارجأ َه لاح لكى ىلا عت هللا نعنوضا رمهذا مهنع هنا ىذران اكن قد رطب تسلو خا شملان مةعامج

 نأ: ولم ابدصةن اك نا لعاو مهفاف هلو سملاوصب رئي ةرخ لاو امندلا ف لاح الو ماتم ىلا عاطت الو رظن مه سدلو
 لك أءامو قد ربالاو شرفلاو فةسااوناط حلاوه _سف:ىر هنال ةولذنا مزالن م عمرايغالاةرامغالا ىربال

 نعهقرفت نم فانغالالماك اخمش ناك نمنأالو ةولحخ ىف وه سداق هتراقي ملهمزالمهتئمرقىذلاق برشدامو

 مهسوفنب نيعدملا ءاله بلاغ نأ ىلءاهن الخ ماوعدق قلنا دطل اع ىلع ىوةتلل ىلتك ىت> قاخلا هبي رب قملا

 ىملا هبدرفا ىذلاهنال ثوْعلابطةلاوهودحاولالات ام .زلك فق نوكتال ىلا ءتهتارةولدللات ال ىلاعت هل ابال

 هولا هلدودحاو نامز ف نيسصدشد رفا الو[ صخب درخ تار وما ءاك.ه قرافاذافهةاءشنود هول و

 هنن ىطرانخش هلاقهتصاخو لاعت هللا لد الآه رعشد الودئسلاو بك !اهيدروو عاذتال ىتلا ارارسألا لع نم

 دارملااغاو موقلا ضعي دنعا تدعو رسل ىلتخ نم ىل عراك هانررقىذلا اذهىف سل هنا ملعاو هاضوأو هذع
 ةحامل ديدي عضو موأ ةديعد دالد نمددحأ بج دقو هك الهك ل3 ىفنال هلاوحأ نمئذىلا نكرال نأ ىتدثي هنأ

 ءاحاذارئازلا ىلع سومان مادقاءعقنالةولملتا ىلعست :رتدام عقأ نماذهو هيل !كوصولا نمناك-ة:الفهنرورضض

 هدجوف هءاحاذاام فال ىلا ءتهتنا له أدنعةبصم اذهب قكو شلل جر خي نأ داكي ىاتخم يشلادج وو[

 هدنعهملقدج وام مزالمدحأ لك نال ىل نم ىلع كشر نأ هتةد رطةولدنا تسدل نا نبال لمن وح زعأ
 : هسملعمتلا لد هنالو قالا ل فوأ هلال كل: نأ ىريزم_ة:ثمح هل | ودح لو شع ةعاج وبكرناو مسهفأف

 نمهيلعراكنالاامأواعادهغن لاخ لمص نأ هل جند ا دكه هفلش ىقع هنأ هنعهثلا ىضرةرن رهابأعنم حلو

 ىلع لا هيت[ لاح لمح نأ لنم لكى لج ب جاولاو هيلع مارحو هف:روشلاو ةساب رلا بح هنأ ىلع هلجو هريغ
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 اع قاذكمو هناساب ال هبلقم ىلاعت هلا نمءالتب كلذ نا ىرب لج رالاوىدب الا لسقتوءانثل او مظعتلايسملع

 هللأىلصهلعفةروص ل عقناوةنسالةفاانخاو قاقنل اوءأب رلاريغب ام اد هلاعأ دهشفحالصل ااهرهاظ ىلا هلاوحأ

 اا ريغوأ تناك ةال_طمهت داع فدالذا بو هيلع هنأ ىلص هيءادتقالا قرع ن عنو رصاق قلحلت!نآل .وهيلع

 هنعدتلا ىذر ضايعب لرضفا !ناكوزيب رقما تاثيس راربألاتاتسح بان نماذهو ص قتل اولا ان م

 ريغدلب ف تومأن أ ىهتشأ هنعهتلا ىذرىنركلا |فورعم لاقوىلارظنملف ارم ىلا رت نأدا ارأن ملوقب |
 مونع ىلاعت هناا ضر: ىلاثم|يمهتطن سانا اءىبسد و عضتف آو ىربق ىنابق. الت[ اولا قف كلْذلو لمقف دادغب
 دقو نو رفاسم مهو هذعهّتنا ضر ىند ربدلازب زعل ادع زيشل ا! ىدسن مهما ارث ءارقفلا نمةعاج بلط كلذكو

 ايناثوولأ سف امش اورب لو دل ملا ىلا اوعلطق سأرلا ىلع لاقدلم) !عولط لءقكلذانرأ اندسطاولاعفدلب ىلعاولمقأ
 لاوحأ ىنأأي رظنافانس اهغ عملو ا يلع ىدت ىت-انا ضرألاكسمأ نلاعت هللأن نم مافعأ ةمارق ىأو لاف
 لاعفالا لصأ فملسو هاعهلنأ ىلص ينل ابىدتقين ١ هنأش نمو« نك اصل ا!كوتيوهو ءلادد لوتيهشاو نيفراعل ١

 سفنلا ىلع ةغيقملا ءاشألا ىلعرمص:ةءالو كل ذوحنو قريتي ىذالا لاتحاو لمللامامق نم سفنل اىلءدقاشنلا

 وهوهرهاظلاةبةيقملار ومألا نمانرك ذامىلعرمصتقي نملاثفكلذوكو كاوسلاوفوصلاسدلوةدذعل اك

 شرهعملاىا جرام ف هباثو هندي عيج قبلك ط داب هلا مون خمضت نم لاثم عدس ام نطاملا ىف بكسشرب
 لرتأ ال هل لاتقمهأ هنافكلب وثوْكن دب ف ظذو بمطتل اأاذه رنا نيعصانلا| ضعي هللاةرخت فدروام ضءب هملع

 هسحتامةراذقعمر وك د ملا بيطتلل :دئاف ىافةساحل |نمدهب وو هندب ةفاطن لهأوةتسلا الا لءفأالو بدرطتلا

 نبزي نعل غتشا ثئايحلا نم هيفام هل فشك.تاو هتريصب ىلاعتهتلا حف نم لكو نيفراعلارظناذكيذ هت أر حقو
 رنين أدارأ ن ملوةي و ىكسي هنعه ا ىذرضايعنب ليضفل ناكر اهحالع فرمعلاقرغتس رومابرهاظلا

 مساوم نم كلدري غو طنل اوىزلانحالصل ايه سفن دهشد نم اذه اق هتعهللاىىدرفىلارظتم'ةىأرمىلا

 رانيدلاة حت لذنةفدخألا لعفا كلذ دعو ماهنم كنطاب ف اظن ةكل ها رومألابأ دبا كلذ تانعاذا نيد اصلا

 ىلا ج رخع ل سو ءياعهثنا لص ناكومولعم ىلع تدمبال لسوهيلعمتلا نصت اكدقوأندلا ةعتمأ رئاسومهردلاو

 نم كاذربغو هل م قدحأ عاتملابحاص لوو هلج نما دأ نكءالو هدب فو هر ىمعللاو حلاابف أ ف قوسلا

 ىلا حجرا ذا هتموح طوقس فوخ نمرذصأو نيعجأ مهنعهثباىذر هءاصمأ قالخأو سوهيلعمشا ىلصهقالخأ

ج ىلع ةقوسل اثاف هنمأطخ كل ذو مهتمرمد هناهسفنان ءرو سفن ةنوعراذ هتاف ةقوسلا طااحو قوسلا
 ردمكر ب

 مهام داخ ءىحمأل سفن دح ون زامتا نممه ,ريغو نيتأن زلاونيحخ امطا !لمأت نموهم قلغلا أعشن ربك أمهو

 قيوىث لك نكداو دحأ ىلا اهعذن ىدعتي ةفرحه دب سل غراف هناقوأ رثك أوهو قاما عنانمىف مهراهتلوط مهنال

 فروصعأ أو هعيفرلا ةمامعإأيءانتءالاك ةدحاوتلا ع دمةتبالو «ماظنو هسومان قرح هل ىيرنيق كلل ذتلعاذابولقل 5

 سنكيو زيانازب_2<كودج وأم لك ًايودج وام ستايقدز ومأ عمجيف ريسبتلا ىلع نوكت لبا عومتو عمق لاا

 ئشب مهتعزييالوم_هم هناك ماوعلا عمملكتي ومهءاملا العوماتءالاولمارالامدخ وماعطلاخمطد وتديلا

 لوقي وكلذنم هنكمالفةجاملا بحاصدعاسينأب لطي كلذإوةسابر واماظنهل لم#ر ومالا ءذهدضن اف

 ةمدغلل داء: )لل عرس أ وهف تد هت هسفن نال هريغ نم ةمدختا, قحأ ميشاانأ اودعب لوزيشلا مدس[ فمك

 ىف كاذءرك هنأ مهب ولقىف ماقا ف همادخت-ا اوكرامسهةرخ هلع ل هسالهماظنو هتسسأب راوأر امل نكل هريغّرم
 ىف هبراح لهأورئاعقأ |هنومدحس همنعهثنا ىذر رصعنيققحلا دج ىلا نيدلا لال زيشلاناكدقو نطاسلا

 ةرصق نمرذصلو هبقن مدعم مهدنع ماقال ماودلا ىلع قوسلانما.حوخو رامات نلاءارشو ريم ازيخ
 هتمرح به دناهنال ة سلا اب هن ذمالت_ثاكت الناريشلل جمني هنال ءارقفلاو قاما ةءلص1 كلذ لعق اغا هلوقو هسفن

قواذا هلك ادهو قلما هاد ه هديب ناايناثو يش هناالوأ هسفز لمعف هي ثوعغتن. الفم وبول نم
 ووفدحأ نم ع

اوسالا ف ىثع وماعأل الك َ مل«وهيل عملا ل صن اكد قف هتحاذ_سوأ هفمْم ىلع ليا دا
 ىلعام «هلعلزنأو ق

 هنأرب دقتيو تانآلا نمل ةريغو نيله اهلا نم ننوكستالف ىدحلا ىل__عرهعملاهنداءا ولو هلوقو غالمأ الا لوس لا ا
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 سدس ودوذولا ضعي هسلعمدقا لة: سلا بادثل !سياوءاسملا بح ىف هتماعتايط .و هلع هندأ ىلص حلصأ

 يدل ا ءاكسأ نعل اسف مهندي نم فرعيل ْئشب معزي نا مهنع هلا ىضر ةباصعلا هل أس نيط نم هبطصم ىلع

 قدصلاعا اريلقلعفلا اذهقهمعت نكئملسأ 1 ل عم ضع ممسو هسيلعهتاأ ىصهزم ريم ناكفذ

 ه:ةفرعه مدعل هسفت كلبسقءاب وقالارباك الاهم تب نأ هلز و حال فيعسا ارمقفلات أ عاو كلذف

 مشلاىدم_سوءافونب ىلعىديسس ا مشت ةسفنلا باشلاسدلب نك ىوهغاوناط ككاو سفنلا ل ادع
 قدم دآم _هتاماركو ماقملان مماقم او لآدا نملامملاسسأو نيفراعل |لك نما ريغوام_.مءهثنا ضر دم

 طح هل قب ووريغوأ يش كص نمةمازك ىلولاىل اطسدثألا اه هنالل مهظولفسو مسي وهأ ثتام مهنأ لعل ياد

 ماك دادارافاهنم غارفللمء«تلام هتيواز :رانمتا هنعدتلا ىدرنب دم عشلاىدمسلو ةرخآلاوامندلا ف سفتلل

 ل يمالءاهلصأ ىلع تدعق ىتح ةرانملا قهرهظ لعحو ه«بتعدتلا ىىطر عشا امير خا هانم ىلا ىلع شوش هنا

 هدب يشأ اعضوف اهبهملعأو عشلا ىلا ءاق لينا !مانأمهاردايفةريصرخل امه معقو هتذمالتضعينأ عقودقو

 مهتلادالب ن مدي ب رب ذرات تنل ضرعتاصدةنأ عقودقو ءأم هرد ةرمصا احب رخ أوه تعم ىتل اةداصسلا تمت

 53 اقفل ادد درب نيش أ! !هيرضفاهسفت نع صصخلادر نءتنيل |تزهقرصعءالخلا ل خا دناك يشل او ْ

 ءاحام زها !باقق نماهت ف رعفاهدلاو ىلعاوبتءاح وساقدقلاةدرقتنلاتذخأو ى ةراقهقتعف
 مه عدنا ىطر روهشم مطاحو باطقألام_منؤةيلذاش !اامآو رووةموهام كل ذري غو هعماهبءاحرصمىلا

 ءاومهفأق اهفطف وهى داق هقمعض هلمَتَق هلءاضأ ىذلا فيعمل !امأمه درمضد الوأ اواشفرك أ اوسع اودلعد

 توكواحامه سل هنانىلاعت هتدأىلا هرعأ لكتق فرضد الاه ه لثمو ىوقان أ ٌلوَقد نمىلءضارتعالا ينال هنا

 ةرهاظلات امر العاق ىلءراكنالانوكراق !لسأ يلستلاو انملا كلذ سلو ةنطابةمر<ترومأ هلحخدب كلذ

 نماشاصتسا « ىف: ىفد الن أ هرضدالا هوو ةسفنل |باشل ا سبل ناوةوقلاىوع د ىف هقدص تامالع نمو
 قفىوهاءاقب ىلع ليل دوهف اشاصتساه سفن ف دج وى هوددقتسدال نم ةرضع امر زمةئروب ب رخاذا قلما

 هنالهيؤ شاعت ا الف هدّمتعي نمةرض هب ر زا ةثرطابهورخاماىرخ أهل ءاالاهاوط سدال!كلذن اوسفنلا

 اسهم مظل هلاح هل سيت نا ةنساللا ب اي ايثأ | سيل سايأل هنا لعاو لاح ق هنا ىلعهل مهله داق عالاة داب زهنم لعد

 ءارقفل ادق اطىف عوقولاريثكودو الاف عتيفدأ هئر دز نا انوضديو رخأوأ هيو دتد تناك اوس سال ادنع

 ءايلوالان مناك نأو هريشب امءدالو ةئسلا ب ايشلا بح اص ماظهرف هءقرغي روت متطابق نسل مهمل اعنافتآلا

 دادزيالفدهزو حال صك سانلاد_:عاهبمافميذلاحهل نماما وأ تاي مأنت دلاءان أف كا ذكءارقغل |تاكاذاف

 هنأش٠ نمو« نية اصل اىوتن وهو كادهىلوتيهتناوكلذمهنافاداةتعاالا هب رز اتايثأا سلب هيف سانلا

 تاكن ا هنال نيد اصل اقدر طنم أيش قذ ل نالفلوةبو نيهلاصا |ةيتر نع جب رخي هنأ هنع هغلي نمردكتيالثا

 ظمعتل اش الذ قدصدق 7 جلا ص ريغن أك ن اوهدنعهحالصنمزكتمل ااذه مالك حا رال ىلاعت هلادتعال ادع

 دمسأو ىضر ناو لوطيباعلا اذه اقهمفهداقتعأ ع نسعلولملا مالك ااركنال ل سر تأ هل يتب الو هحوهملع

 ع حرفي نملاثمو سعت هسسقنل بصعت ناو ىلا عت قا ىوس ىلا تفتا الريقفل نال هرمشعه لع ذعوم

 هضارةجاملاءاضقدنعهنم جرخ ىب خش ت الوعد هناهلدملا 7نعهغلب نملاثمهنعلاخوهو حالصلابهل سانلا

 دس تح هلدنو هم عم رخام ةرادق فرعد هسفنودو نملاعلا بردت ده الوقت وكلذب حرفين كاملا ةحئارك

 ناطيسثلا كل سو.واذاذيلتلا هلوةنمرزصلف ىلا عتهتنا واش عمأ هنأ ىربو بدأ الا ىعارب نأ هنأش نمو«

 نيفراعلا ءاملو الا نم « بسقف -ة:ىر هنأ ع لماداذ هنا بره هناك ىعسابخ خرم افلتولتىرك د لافتنأو

 ههسانمدلل : خرم اذا بره فيكرد هعرصم وهيقلب ناطسشا تاك اذاوثي دق !ب ذك[ نظلاوم خم هنأ نظد و

 تاطيسشلا

. 

 دقو سوفنأ اس اسد نمموصعموهف مراسل اروم" الأ هذه دادسأتاكوألا شٌضءن لعقد ناك سو هيلع لص

 : كلذمهن ف قالا داحآنمىذأل الام اىلهردعي الود راك اسم توك ف ك-فاذه قونر ورغى ًاوهفن أرد

 5 ؛!ءاحاذأ هل لوقد نأ دالا,ىلوالان اكو ضماة اب ف كف عرأ ؛ةمبرضولبل ناك ادار !فنولوت.و ِْ

 يي شتات شلل لل لاا ااا



 ناطيشلان ال هنعدتنا ىذر باطالنانب رع مماوأ لو هيلع هللا لص بتل !مساوأ ىلاعت هثبا مسارك ذاناطيشل ||
 مهفاثرامغالا نمدحأر ؟ ٌذاذا رق فيك لاسعتثا ارك ذاذارقبناطيسشل اناك اذاو هلط نمرغب تاك
 دب رب رأت ن .مةلعشمديبو ناطر شم ءاجن د هنداك هلم _سوهيل ءهتنأ لص هنأ لمت -ندجأ مامالاكورو

 هاطعأام هرظناك هأ رانلات ءةطئاملاتفتاتك لعقار ري_تدعاش ملسو هم اعدت ىلص نا |اهحوابب فرح

 ىضرورب ' ره ىلأ نعهدوتجو سولت اهقصسابق هنعهتلاىذرىراخلاىوزو مدآى ب ىلع ط .طلستلا نما

 ىبنكماك ةالصأاعطقب ىلع دشق ىف ضرعناط.شل نا لاقفةالص ىصهنا لسو هيلع هللا لص نلان ءهمع هلئأ

 لوةنفهريغ ماء ل هاح هنا ىعساب خرم ذيلتلل لاقامتاهناىعداتاو مال_سااو كل دز هلم |لمأتملف هأ هتمهلنا

 ولوذيماتلا حال صام كدوصةمىلاب رقأ هنال ةئتر لدم ىلعأوهنم ق-ف بدالاهلعتا ثامد ةلاناك

 ةطساو وْلَتطساو لد_ةعىواستل ةطساولا ف داةدعالا ةطساو كلذ ىف لعافل اوهىلا عت قدلات أ تدهش
 ىرتستل ا هتلاددع نب لهسءاماوأالا لن مىقتللا ىلع لاذ مامالاةر طاتمكلرك ذأنأ لس دحدقو ليغ

 هتفرعق سدلوأ تيقله_:عهشلا ىدرل وس لاق هنم هللا انوا ماثلل ذالولو قالا ىل معه لست وق لهتل سول أعم

 فقوناثيح عازتلالاطو ماكل !انندبال_ءومل ت تلقوىل لا ةفةرطانمانةس تعقوف هتفرع ىلأىتهئردعو

 قالو منئث لك تعسو يحرولوقي ىلا عت للان !لهسابي ىللاقامرخ [نمتاكف ترحو راحو 9
 لاق هتجر ىبتعسودقذتاركنلا -:أئشو ةطاحالاو مومعل | ىدتنت لك ةظفل نالْل_الد ئش فال ماع

 معأ لاماهنم لعو مهذأ لام اهتممهف هنا هن الا هده لثع هرغطب ريو ىتسرخ أ دعل هللا اوذهنع هنا ىذر لهس

 مهن تلاوذاك ران ونود ونوةتي نس ذللاوتك ًاسفت حال ىف فشالاولت آتذدخأو اركفتمار راح ثتيقمف

 ىلامتهشات ا|توعلما١تلقو ريصفت ءاسع بلع ترعطظوهدت 2 ترفطدقى اتا دو تررسومم ودامت 2 أ

 مسآلاةاكنرل انوقوتد وتوةتء ني ذلل ا هستك اسف ىلا عت هللا لاش مومعلا كلذ ن ماهح رد ةصوص#توعذباهدرق
 لهساي ملعت تسل انه كلنا تننظالو غلبملااذ هلوجلاكب غارب نأ نطأ تنك ام لهسايلاقو سلب أ مس دف
 ماقأو قد رب تصصغو ىدمفت ىلاتعحرو ىسوخأ دقاهئاوق هنع هنأ ىضر لهسلاق هتفصال ُكَتْف صدق“ 1آ1تأ

 تقرصناومدنع عمطمىف عمط هنأت ع :وأيأي ه4 بهح وقفت ددسالواباو ءتد_-وامهللاوو قلح ىف ءاملا

 مهضعيلوقلا رب وه عفتني لن اوةفرعملا قد رط سد | نعد [نأت ممهف هنعهلاأى در لوسلاةفرصناو
 فكوتد وهو كاد هلق وتب هللاواهفامع ٌرفتةرظانملاهذهىلمأتفلاقنمىلار ظاتالولافامراظزا مهنعمتنا ىذر

 رذصأو ىلاعقهتناءاش نا هعفان كلذ اف نكمأ امهيندقتءيو هش عم ب داتي نأ اذر1ت مادام هنأ ش نمو» نيحلاصلا

 مهري_غودب وئلاابرأوبطقلا عمم دأ هل ةكلذ ف نافنآل الاس دودو ملا عاشلال اك أ هنا هضش ىف دقتس نأ
 ليضفتا !نوكمالق تدخلا ب ذك اوهو نظلابث دح هنا بذكلا نم كاذف توكيدقام امعمءايلو الا لك نم

 هنعهتنأ ذر «دلا يدع يشل قةدملا لضاغلا لا ماكل !لاقدقو مهفافهرمغلال ىلا ءالعا.كالذ لع نملالا
 كوفاأنو رمعوةعرأو كوف أ هئامرصع لك ف نوكينأ ديالقدازاغ هلاثداوايلو ىن لكم دق ىلعنا

 اذه ىلءرمأالا تاك اذاف هبرو نم ىلع ىذلا كلذ لع هللا مسقاودازناف توصتةنالو نو دن زب وءايفن ذلاددع ىلع
 لضصفأ اع !لثسا1هنع هللا ضر ةةينح ىبأ مامال !لوقىل مأتو مهفاف مهر ع دلو عسمملاب طخ لو لّماف» فيكف

 هننأ ذر هيدأر ظذافم بهدي لطافن فمكف م هرك نننأ لدأبن ةامهتناو هنعدتنا ىذرل اةؤةمقلع مأدوسالا

 لوثدوهو كادهلوترشاو هقد رط كلساوهسفن هراقةح اس أو الب ضوخلا نع كلاسماألا ف هنع

 هتعدتلا ىدرسطقلا ةرادنءنوحراخن نة لوقرالوهريغو بطقلا عمبد ةيلا مولد ناهنأش نمو نيكلاصلتا

 كلذنععدكل !ىلاعت هنناءاطعأ نافهد معجم او بط ةلآ ترسعت مل اوهو كلذهل سأ نمو بدأ ءو_سٌكلذناف

 كلوُولا اداه ىف مهدلقةكل دنوثوق هاشم عمم كه اقتااكلذف ماكتلا ل الة هذال بدالاو هلزاح

 مهفرع نمآلام وعم بدألا فرسوال هن" الروذدعمو يةبطقلاو هنوذل |بأب راوءاسلوال !فرس ملنفتلملابو

 هفرخلا كلت لا هأ ضعف رعت تأ دءال ةةرح لهأن اف مهمادحأف ةرعو أ اوهوءأمأ الان مدنأ ىديفيكت
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 ع

 أرتديالودرب الولأس النأ هنأش نمو »كل ذمهفافاهلدأ نمادحأ فرعد لوهوةرضملا لهأ نمهنأ ىدن فيكو

 ىلاعتهتناءاشتا قرنا ١ ةمعئاتملعمو دنن أود ربو هلح ماين آلا اند د ربط ىف موه ذاشأ !اهقن رطء ده

 بئذلاق ورعد رج اتادنوك و هلجر ل ةيلفاهلمقمل هدب هل كمت او هل زاهي . يش نم لكن ا هنأش نمو#

 ملايويعدل ثد# سانلا بويع ف هرظنن اق سائل |ب ودع نعاضا ءتوكءو سأ ا!ىفعقناملوأ ةبرضل اني

 هدهءاوشكنو ه لا هتعاج تيلقناود دل بوري _غوخ اشر وطاذاجم رغم نأ هنأش نمو# كلذ لمسقهرف نكست
 ةروشل اردوسأب رلل بحوهف كلذ ردكش ية .ثاهنع هقرصدال ىلاعت هللا دابا ابرغتمراصوةنومل اءافكدقمنال

 هيو ىلعريصد و معسل هترض# هنارقأ نمدحأ ىلع ىنثأ اذااضيأ ةرهشلا بح تام الع نمو س انلادتع

 رومأىف عقب ةقرح هذ ادعي نمَنأ »ذه دّمتع ن مرض كعانش ؛١01قهماع هتلزغمعفرن اا عسل" 31

 باب , رأوءاشغالا نمد لان سحن نا عوضا ه«مزلب كل ذلفاهتمهتقفنو هنرشوهلك أن الوصخ الك همومذم

 هماظن لو هلفاش ف اعسال هيلا مهتم لتس و هدسنعنو ريض نيح سو مانا اراهطا بح وهلودلا

 ءارقذلاهءلع معجام كلذو هول سعلاو نيل أوحمت] !نمددملاهتعاوعطةءنأ اقوح هنعم قرفت نفاخ و

 ا مف نوقراغهمعن ىف نهب وازلا علم لوقي ومطالو هلةفرحال ىذلاريققل ادع ديوازلا فءارقفلا عاقجا نال

 هوريب اغا مهناف ني دقتعملا دنعربدلا لهأ نم هنوك اهميس نأ ىسنونسأ نم عى م فرعذال ىلاعت هللا لسة نم

 نبل يضل لاقدقو كلذ نم لاس هنأ ناد وهورعشدأل ٌتيح نمنيدلابامثدلا لك أف هنع# نسححو هال د لج أل

 ةئسح ةلاحو ندم نا اذه ىن:داهلك [نانمىلاسح ارامزاأو ل.طلاءامتدلا لك ؟نأال هنع هتنأ ىّدر ضامع
 مهفاق مرا اديدش مارس كلذ هلك ًاقهتعراعوهوحالصاا لحالءوطعنا اوناك ناخنءدت ةعملا لام ةقذاو مة اص

 يع ةقشملا لما راثبا هذكمأ ام مهنع هتحاح 2 واندلا نمهن' مص | ىدابامع هده عفرين ا هنآأش ن مو«كلذ

 هللا ىلصه> ولارارغصأبالا هعودد نوقرعداوناك امو عوج لا نم هنط ىلءر ملأ بصب لسو هيلع هتبا قصت اكدقو

 ٌنيملا ن نع هلاوتس ؟ هذ دق دعالأ ءاينغالاةريضح رومالا ضعب ىلا هتحاص ضد رعتلا نمرذحأو .و هيلع

 نامهماهفال هنمكل ذري_غوأ هدنعريغصا ةنقوكوأءاسلا ليدنموأ سادملاوأ ه يهل اوأ ةمامعل اوأ ب طذأو ا

 احم رمصتلأس هناكفةهئارشل نو رديف كلذ هن ىرتثدئث هعم سل نأ نوطع مهوكلذىلانوحاتحتءارقفلا
 بلع مقوسأ!ب !تاكرطظات مكوو هلامعو هسفت صارعأ فخ أ هد نع نيذلا ءارقفلا ةطصأ مه ضد رعتاانالعاو

 ءارعالاو كول أ ةطااخمت نمي رغاستو لدار أهمل ارسسكم ىلثم عذقت دال كلامصلا بلكل قوسلا تاكلاقفديصلا

 مو كمزو زعم قاف مسهتطلاخناوانأديصلا باك لاقف ىتودرطد و ىتتوئيج و ةلومرك و ءلورغب مهارأ ىفاو
 ديالوناكن أف ل ازا!ىلع تد دهرطو ترقحو تنهأ تا سف داطصت تنك الكت اوىريعل داطصأاع!ىنال

 تاقىلع .رداقك تاو بمغلانم لك الا ىلءرداقّكن !مههون نأ ردح اف نيمدقتملا ت اوخالآ نم ّةذرلاكلومق نم
 لَم ,اكح مهوتل هذه تيثد انمو ديدش كل ذرريضن افالط موأ اةح تتكءاوساردأ كلذ تكرت نكلونايعالا

 : نب رداقاوناكن اوكلذ نمْئّش مهنم عقال نولماكلاوصقن كلذ نا كلوقو نارعالا مش تسلق يذلا ءاياوالا نع

 مويارث ىلقي ولمقلاتادأ ءارقفلا سلاح نأ هنأش نمو* نيد اصلاىل لودي وهو كادهلوتيهنلاو مهفاف هملع

 قحفمل و هباءهتلا لصهتنالوسر بتاعىلاعتهتنانألا مهعم نس ولحلاىرد نبالوانايعاوف اك تأ اعسال
 نمو*«كلذمهقاف هبآلاىرك لا هعفدتةرك نيوأ كنب هلع كب ردن امو ى عال اهءاحت أ كونو سدعلا قفى عالا

 هنأش عفترا نم لك هركو ريصد هناهيقا ام لقأو ىصخال ٠ تاأف 1هيفنال تدصلاببرغذي نالامن وكم الثأ هنأش

 | هصقن : بصق كل ذنمهءاعدارأ اذا هركذىف طرد هنا قتاوعرونو اندلادهزو هللا عاط !ن او هتارق أن م هيلع

 ابتعمجا ىفأ ىلعان أودغاس دلع ,اووهريصف 0 هنع ل عفن اله مزال نماذه هسيلعزيقتال ىت جحر. !نم
 ف سلب

 ىلا ءتهّللا لاكن متالو تضل !تةينس ةمحرلا نال تاعاطل !صقن ىلعرامأان [س.ب !لاقف هترك ذولا !ىلاع

 نمالاك لذ سلو هتريضح ل_هأ نم ماقتن الا يلطد هوو مقتنم ا عمال | كلم قىصماعللو تاعاطل ادوحو

 دودو و لاصق لذ نيعيطللالا كلذ سلو هتريض- ل دأ نمةدسرلا بلطد الثم محرلا خس الا كل ذك ءاضعأا



 ىلا

 | ىلاعتو هناصس ىملا ب اطخو هنري لهأن ههرثأ عوقو بلطد مسا لكف ةيصءمو ةعاط نهنبعةفرطولخم
 هناالثم : .رأأ م ءاداف نيمتاحو رلاو او رالاو ىصاعا اوعئاطلاورفاكل ادن مما عد ىهاونا اورماوالاب

 رمالابنويطاخ مهلك قالناق ىفطللاو ةحرلا نم هك بلع ىرحأ هدأ هةصسان م ماقتنالاة دمت هت ادق

 هنال هتقيقحو هسفن ثيح نم سيلرمألا ةياجا نعد بعل أبانا يق يصاع ىعس نأ نمو اعيطم ىعم باحأ نف
 ىظالارم الا ةءاحا نع فلخعت تأ فيعضلادعلا نكح ءفيك_فالاوءهرهقىذلا مالاتامادروهقم

 اهئاعدايةنابالاب فعلا: ف حاومو ترض ىلا ىعادلا مسالاو ددعل !نينءافك الاموال عقاو ءامسال ؛نيب عزانتلاف
 هليقتسيف مسا هكر راياريس [ءامءالا نيب لزن ملدنعل اقدرهق تحنوه ىذللا ىحلالا مسالا اهتفاضامهعوهسفنل
 كلذمهفافاهلءاقمامو ءامءالاتارضع هتفرعمدشًأ امنيعللا ا ذ_هرظناث سلبا مالك ها هنأشاذكهرخ 1
 نمذا ملسو هيلع هللا لص هيدتل ارش كلذ ف نال ن ةراع نيك_اسم مهاكس انا !ناكو تاد_.عئارضد اذامو
 ىوقتلا لهل ةهاركلا نيكس ا اذه مزلف مهريغ وداتوالاولاديالا اوباطقالا ميفدوكنأ هتمآصئئاصخ
 ىلصهر كس ام كلذ نال نيك_اطسملاو اشم: رثك بحال ءوهملع هللا لصهتلالوسره.# ىف قدصولوىلا_ءزهتل

 لملقلا الا اهنم صلخ ال همم ص مدل صل | هذهو هنارقأ قحىف هناسل او نأ هنأش نمو كلذ مهقاف ملسو هيلع هللا

 هن ردريقهتدبعد حرصت نا فاح هثالءاوسد_-ىلءامالاكو هن رعهصرقنتنح رصد نا هنافءارعفلا نم

 عستي نأ ديرب نمرح ْرم يل ىواعدلا لهأ بويع ضعي نيدتم سأمال هنا عاو مهريغو هتدمالت نمهعمدل نم

 هنونعلب مهلكق ف رطل ا لهأت أ عم قد رطل! ىلاب سني نق الخ! هملغل ناملا ادهةدمال: با اغكوهقي رط

 سانلاىلاج رك واهس نأ لءقاينارظنلاوةمامعلا قاهقشر لادتعاو«:.دعوهتمامعل هّقدوربو هعاصتل

 ادحأرك ذناباماىلاعتهتلاىلعز وك نأ بالطب فركف نيمو اداحآى لع قال ىتلار ومألا نمل ذرمغو
 مارحو_عذنب دعتعملاماوعلا نماص 22 توك نأ بلاطوهالومههبقوعللادبربال نم ةريض<ءوس ءارقفل انم

 اذاريدعا و عمصنل احق كنارقأ نمدحأض هرعقاهك_ةتود_هالتلل مدلا باب فت نأ اردحاومم رلادب دش

 تامالعىهىت)!تاماةااوتاليغلا نمئث هل عقد ل نالف هنارقأ نمدحأ -فهلوقنمرذعلفكلذدمعلا لع
 عستينأ قسأ ىلا نكسا هصقنن نأ ىلاعت هلا نمانعسوامأي شقاذدان ارولو موقلاد_تعىقد رطل !فريسلا

 ايروءدومو ءاغعا مهين ءارقفلا نمنيتثا دحن نأ لقسئاسدلاهذهو مالك !ذ_وبهمحأ ىف ةسغل ارثكمف
 مهيسعالب ىف ىلملالازءالا زو هعم حم نأ هركدو ديف كانهماخأن أ «غاسق سرع ةعلوىل !مهدحأ دب

 ةشئاعاب منلاقنوملاصت اانيفوكلوناهتناذو_سرا,ت ل اقامت عهتنا ىذر ةشئاعشيدمل اورطعمل مناهمل االولو

 هوضوءاقستسالا ف سأنلا عم حج ورنا نمىواعدلا تابرأرذكلف حلاطلاولاصلاب اقع !معث منا رثك اذأ

 ىللانامهنطا_عسال ىفا عت هتنهتعزانم ىهو ىوعدلا نموهنط او: قف املاورضح مهنوكلا ةءاحالا ف ةوناع رف
 يدب الف سانلامامأءاعدلل نو مدت كلدلو رضح نم عمج نمىلاعت هللاىلابرقأ م هناومهمدساوةساغا

 ناطلسلاهيل !لسأذا أاعسالةرامنا نم ظاغأ مهمدحاولا باقنءالؤهامام وب ولقةركنملاالا جاوا بلطل

 تامانملا هب ري فيكف هعمفوقولاز وك الن اك اذا سولاف شكلا نأ لعاو مهفأق قستسل هصوصخ
 ةنسادكواذك هلولقتن اوثالفدب ىلع ع فتن |نالف سانل !لوتءالت-انمرذحأو هنارقأ ىلعاهب زييعل اى ر ىلا

 نعكلذ رك ذولويشأ ا, فيك-ةلتاق مس كلذنافتايلخأا نمأمسثرب لو هتلاح نع لوحي ملى الذلايشلادنع

 هت ىف نيقاتلا قهلث ذالا بس لص أم ه.ث2,تاهنأش نمو# هُعلْئا ةمفاعلا ىلا عت هللا ل ًاسز هنح رصو هأ ذيلت

 ني ديرما ف ريتأ هل ناو كالذي هلءاحنذال اثانمحل رصد نيح هنال هتدمانتو هناودخا نم عمخل | لرب نمهريغوأ

 هيدعلاوفار_طالابر دقةعملابولقىف مئاتسومانهل ناك نااعمسالهمصتب نا رنمدحأ [رهنال كلا لاو
 ءلاد ءالاث هيو :, 1 و ع 00 ع

 مهثح نأ يشلل ىنيف كلذ تالعاذا اهفالطءموأ اقم ناكءاوس لاصءلنا نم كل ذرب غو هقول ىف هسأر عضو

 لاف هبات أ نضع نأ هتعمشاىطرباطمللان رعد دارأدقو كلذف م_ماعدتشي ودل مصنلا ىلع

 اونوك اذكه اقوم بح رفففسلابلتماهب هرضناولاقف قملاق ب رسط نعت جح وعاابأاذاينولعمتام

 10 بس سس سس سس سس سس ع سس سس سس سس سس سس و جس سعاد
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 م سس سس سمسم

 ىلءداسفلااه ,رهاظىتا | هه لاعفأ عج لمحت سلتا! نكي منا هدمالتا هل اودع هرصاقا اريشلا رذلف

 ءايبثالاةثرونمءايلوألا لكل حابباتا اذ_هوئث هنمعىحالدوج ولا نسحأ ىلءاضوركب وع رشلاةقفاوم
 ريهطتلاىلا جاد وهو هناوخا نم مهلا باب هسفت ىلع دسر ماكل مهتح ردن عرمصأع] .امأومالسلام يلع
 كلذق مهتعىلاهتهتلا ىذر نيم دق لا نم لكل !نعمالاكل !كلذ عقون اوه دعما فاصوألاو سئاسدلا نم
 مدقىلع ىثملا نماه وكس لاح لك قم ممدهاشو ولدي ووسهب رنم هند ىلع مهنأب مهلعلود_مالدلإ صم
 رعأب فيك مدقل || ده هل رسل نمامأوايلعمهىتا!مطاح ع رسل ىلع مهام هذ مالت !مهرعأ قفاويف مهثر وم

 ءاناو الا لاح ن ملام ا اذهن اوةصصتلاو ري_كناهسفن عنعو عرشل!ىلءهلاعفأ عمج اولم<نأ.ةذمالتلا
 نب رع ني: مؤاااريمأ تاكو نيعجأ مهتعمتلا ىطرعأب رلابم_هلاعفأو قافتل ايما ودحأ عسج ىف نيمته1|نيفراعلا
 ناعلانب ةفيذح تدب ىلا ىذع هذع هللا ىذرناكوف ىودعىلا ىناده نمههتنأ مر لوقد هتعمتلا ىضر باطما
 ىلع مهدهءتو نيةفانملا ف رعت تذكو ل_سر هلع هنأ ىلض هللا لوسر ريس بح اص تنك تنأ ةغي دحام لوقو
 اقافن كرف لعأ ال نم: موثملاربمأ ا. هتناولو ةرف همىتةرعن قافنلا نم "ىفامرظناغ ملسو هيلع هلا ىلصدهتنالوسردهع
 امأ ام_ماعى شدد ىدناكس نالازءالف امهنعهللا ىذر رع كس وةفي اح ىكسفرظنلا قّةحو رظنالوقيف
 هنرعش ال قافن هعقتوك تااقو3:هزعهثلاىذررعامأو رعدسلانممزاكلا عامم نوهنع هللا ضر هفيدح
 نم هنأب ةداهشلاوىلاعت هللا نماضرلاو ريدنايهل عوط ةم هنأ هععم قاغنل ابهسفنل هنع هنا ىطرهماهت ارظناف
 دسلالاحانهناك اذاف كشالهةعسل الهأ نموهو ةنآلانيتموملان عهتنا ىدردعل فات هلو هنا لهأ

 هذعدتلا يضر ىئانرلادج أ ىديسىفابرلابطقل الاقو ةيفاءأ !ىلاعت هللا لأ سنا: ا<فيكف هنعهللاىطر رع
 هادان نم ىلعرك_:ةسال نأ هنأش نمو * قيفوتلاشابولاح رلاناودف تشالاّءادورطاوخ مه: ل نم

 نوك الدقف هش اوةدامسلا ظفل فالذ بدكةيف سل مح مالك هنالضشموأ دايس ظفاري_غنههعءأب
 لمص اتا دهسفتب هنظر نأ يشلل يني ىذلا اذه بذكل اق كلذهل لئاقلا مترف ىلاعت هللا دنعاضالوادمس
 ةرطشموأ ةدايس اظذاريسغ نم طقف هىءار هيداذب القهعم بدألابر وما موهف دلل اأمأو كل ذ ىلع هم د ل نم

 ه«يفامرك ذيالنأ ةمشخالو ءاكن هقرطر ملاذا هنأ نمو كلذ مهفافاقس تناك ناو ةمومذملا هباقل أ. الوا هوو
 ميفرثؤتالو مالك عام“ نو رثأةيالفنول_ماكل ا امأونيصقانلل تانوكي اغاةقرل اوعاكملا هلوقكهسفئلاراصتنا
 5 1 كهنآرقلا عام« دع ىكداصضش ىأرنيح هنعهثنا ىذر قددصل اركب ىبأل وقبل دتسولاوحألا
 ىربولاقةكلذف هوملاكف لري مل اوعامسلل ةعاملا ءلرحتامل هنعدتلا ىدردشملالوةد وانن ولق تسقى
 هذه مهنع كح نم مدق ىلع سل الوأ هنال تاناكلا نمكل ذريغو باصسل ارم, 2ىهودد_ماحاهس لالا

 ءاكمل اامع ادنفراعأ اىلع تا اغل ادح ولمأت نم و9 مط اوحأ ع جف مهعم ناك لوف كلذ ردد وتاناكملا

 هنعهتنلاىذر رسع درسسل لاقوة ةدتوأ ارئاط تنك ىتتءل لوقب «#فتعهثلا ىطر ركب مأ دسل اتاك ىتدفودلتاو
 هتنا ىذر ضايع نب ل مضل !لاقام_:مايست: تنك ىنتيلاي اهنعهللاىضرةشئاعدديسلا تلاقو دلت لى أ تسلاب
 كلذريغو قال نم طدغأ اتا ةرخآلا لاوهأ نودهاشيءالؤه سلأ ابرةماكلمالوالبراين ط.غأالهنع
 موءامهيلع لزق هنعهللاىضرزب زعلا دبعنب رع درسللةةرغتحم ص22 تايدقو ةروهش ا امهاوحأ نم
 ىدىر# هعومدوادحاسرعدسل ادد وف هقرغل !حطس عصف ب اصس اهيف سدل ةوعمءا عسل و هندسا شرعت

 نمردح أو ريمكريس بدالاو مهفاكالماك تنأ تنكواصقاناذ هناك ل هقضرالا ىلع تلزنوب ازيملاك ترح

 ىمىديسوضرافغلان ب رعىديسكن ولتلا نممهمالك قرظنتالءو ساو ضمنيذلاءاماوألا رك دتنأ
 نب ولث1!بابرأنمدوحنوىد._سنإ لئاقل نأ ىلع تامندقةمأ كلتواوم دقامىلاومدق موتا مهريغونيدلا
 قمد امل ديلقتلاب هلوقراغاكلذلوقبنمبلاغف نيك-ةلا,ف مكلف هبهماقم ص قنم ىذلا نب ولتنا مط قد. مل
 هنمهدارمناف مسه دارم مهفد ملوهو نيصقانال ني ولتلانانم اهوضوىريشقل!ةلاسرك هةيقوصأ اداهقفامتك

 لك ىلا ءّرو هناك نبا ناك املاذهدارملانأالولونب ولتلا ف نك-ةنموه دنع ل ماكل اومرؤنيك5هالينبولتلا

 نم



 دي

 ىلغهريغ نمالوهسفن نم في ل نمو سفن لك فهسف بلا قةرام ملغ نملاج رلا نملماكلاف تاشفوه موب ا
 ءايلوالاعم بدلا مزل اومهفاقملاءاءوهسفتسو هن ل هاح هنال هذان هل ةقرعم الذ سمت لك فق همق قحلاراث فالتخا

 نماوسل ةرخآلاىلا اوضم نس دلان الورم هيلع بترتد سلو كقوذ م دع ىلع ل يل دُكضارتعا ن أف مهتعهثلا ىضر
 تاكن ال:نآلاك لوقا ةدئاقىأو كولسل ادبرب نأ مت ارم نيمتْن أ ىلع املاك لمح ىتح مهنع دال !لهأ
 نعلقنامو هلاحاذهن اكنمهلوسر ؟ ىلا .ةهتنالاقدقو كانم باقةوسقو ص ةنءاكملا رهف كلذ تطعاذا اصقان
 هلاك وهلة سسانم هاك < لدتس هسفنر ظن ان1 فدعضلا ناكلاو ةردان تاقوأ ف ناك ان اكلذةضنمفاسلا
 دهعتال نأ هن اش نمو« كالذ مهفاف هسفن ىلع دل ماقأ هما اغل اهل اوحأ كس نا هنالهرعىف رع ص ع نم تعقو
 فل اتاهعدتالو ادي أرينا ك سة نافةالوخأل لو ةءايدوهب تععسدقو سةنلا«تلتدا_عفكف ملاص ل عىلع
 كلذل_:منعنو_هانتءدويلاناك اذا ها سفنلاهتلتدئثرىبرلا ىلا بر قتال هنالاطاوحأ نمأسش
 دح ا الفنامزلا اذه ف لقاضعب مهضعمل عياشملا ن متاوخالا مدن ناللعاو ةيفاعلاىلاعت تنال أسنانلاحفيكف
 عةمرمصت ول هنان مقوم! نب ريصاقلا ضعدل حقوانعر و سئاسدلا نمهسلق فام ىلعهءالطأ عمادسأ تدي
 هصقن الو) هنا هب هنذمالت ند نأ ف انع دحاو لك امهعزب ةذهشملا ن من اح ر ضف مصنأ !باررخلا هيلع
 مهدح أ ىل_ع امال ان مهضعي نول سارب و مهضعب نود ذي م تعهتلا ىطرحلاصل فلل !ناك دقورخآلا هدعنام
 نم عج دنع سومان قرخ اولود_حل مصنتل ١ لون ندر د_>افكلذتطعاذا كلذ نو-رغب ومهم وتل و

 كل ساو ماوعل ادنعالاريةةتن أ امل: !تسغت ىفدقتعت نأ كل جدني هنأب ٍلعاو كلذ ىلع قالا كك مذو دة
 رورةفلانأ ىذالا 1 نيوشمتا |ناويدنمهع«اودعر وتسموه نم سانل اريضومد_ةنقداصلاءارقفلادنع
 .امانموأك ل تءقوةعقاوملرك نتنأن رصاةلاكناوخا نمدحأ ةرائ زن تموحا اذار بح اوهرتسد ريقفلا مادام
 فطاتلاو ضد رعتلابهيفاع عصا ايهقراسو ءاعدلا هلأسال ب هلاحهيلعر دك-:كناق هماع كال ضؤرهاظتوأ اذ شكوأ
 كمالكي عفتندالو موةتهسفن ناف هيلع يشمتل ابلط كنم هل أ|رهظد نأ ن مرد اوديفتسملاوهذم لعتملاة مي
 وهو ْئش انصعن انالفن اك معن نمو ىف كلوقنمرذ_>-اوكل داو قحل مهنا هن دم الت نمرعشتسا نا اسال
 تارودك نم قالا مهافص مسونع هللا ىطرمهنال هب عصنام ل .ةمىلانوحا_ةكءارقفلان انظر هنالرو ذعم
 اماهءااذه  نافهدوتحو سلبا ف رعنال نمءارقفلا نم لد ماوعل اوعاهقفل اهب مصنام ىلا جاتحامتاذب رشلا

اخ دا, سفن كترصن عميل ا|بسنو هيل ال كل مصن ام لاخ كاناي الل
 1 موقأف م تح دم نبداء ارمغأ !عمام كل

 فةلاسر فنصتو هنملسفت مو25نأن مرذحاو لحال معنا ماملاخ تنكو لوى شي سفن نع بس الوكاأذ

 كغ ْك يلع عج رب كلذ لابو وس. ةتللراصتنا كلذ ناف نير صاقل |ضعب مااك نماهبف عمت هم زاك ىلءدرلا

 سانلا عمت م ىذلاةريغلا نمهعع:بسنأ ىلا كت ارقأ نمل عمانلا بسن: نأ نمر ذحاو مهفافٌكسفنل

 بوم قعمح نأ هردتنم سلو هيلع ب املا اذهدساذهف كذعاوذ تأ كمتعاوذخأب وُكملع مهعامحاك هيلع
وةنع هردحا اول طاب هند رأاة-كلذن اك نا اوىدس وهام هرمع الا كلل اوقنمردح اوةلعل الهلع قلحلا

 اضدأ كل ا

 عمل تاق مومو كلذ ىلهست سفنلانأف مهفنأ مغر ىلع هيفمهسسح قالا ع فنل ادع ماقأ اذا ىلاعتو هناصس ىدلا

 1 ىصةلالوسر ثان اومهداشراودامعا او قالا عفتلاوعقأنءذلا نم سف: كل هع سفنلا همك رب نمهيفام

 وأ ثارحلاوأر اا تد لاوأر املا لوفلا عاتب وأ خابطا!تدح وةريصملانيعب ترظنو تلمأتولو لسو هيلعهللا

 ايفاحوأ اهئاحناك اذان وبر لاوأ ني مطلاوأ ف رغرلا عفن لمأت نمو ىعألاالا كلذ ف كل شد الو نم عفن أ داصحلا

 ىلع فرملاب احا دوجولامايق فرحلاهذببناللوقأ امقدص فرعه دنع سادت نإ همقلي ىذا همالكع فنو

 نو ريد لد ريجابةل_جايمط هيقفل لوما > او مهسوفن مهراقتحا موب كلل ذ ماه نمو مان عفنوريثكرمخ
 كوأ نوثوعشملان اكل هل اوح ندب رم او رثكراطشريصت خيشلا ناكولهنأ لاو عقاوفه_هماوعقين أنيفداخ
صخر دع ال سفن كن امثلتىلع دب زامدحوف ثوعشم هقلحاس امض عب دعدلاعف صشاأب

 هدر واقع وعم 

 من اوثاك اله كلذ ف ناف كلب عفتن |انالقن أ ىل تس فن بسنت نأ نمرذ_>اوم_-هفافرور غاذه لكوتملوفالا
 ا ل ل ا ا أ أ 0# ب ب ممم



 ٠ . ىلا

 نوتفمر و رغم تن أ رخآ عش ةعاجوأ قوسلا لهأك ملابس اك كلوحن يلا قاملنأ عرج ةبسنىرت نكت
 ل ةءاهعم بيش لاوحأ هذه نكلاهنمد.الةطساولاو ل آلاتن اكن او قاما ءاده ىف ةمسن كل ىرتكنال
 هسفن هل لوةتو مسالولاروطحوةدذعل !ءاحراوة.طاوىزل ا سدل ىلع رمصتق.النأ هنأ نءو#« مهفافهدشرو لح رلا
 هللا دجورتغاهودقتعموهعاشأرثك الكو ريبمكحرب_ذتنأ ةذمالتلاودافتعالاّكل ل صح نيح نم
 هوح ولانم هيدع ور ومالا هذه تافتلالا نال لهتناىل عنطالاةف طومو 2غاو ضم .ةنااولقالكو

 نم ةل_فغفوهفتادابعلاوتأب را !عاونايارها طواستطابىل اسءةهتنأ ىلعلاسقالاماودريقغل!ثأشف
 حا'صاالو م_هرهاظيلا هت سا اح لاح فر لفن مط ىسل ناطلسا | ةريضح ىل_هأاذهو ةرهاطظلا هلاودأ
 تم سل هنأ لع اوهنعتلفاغل الاوحأ نمكلذريءالواهاع ثوسلحم دا وعم ىلا الوم_ممايث عموالوم_متماع

 «لعهلنأ ىلص هلوةبةراشالاهيلاوهيلعاقحمطنيعدقىلاعتهثنا ناله _هأقوقسفدمعلا لاغتث الفلا
 هعوحرف قملاهعماسو هقلخ نمئذلالو هسفنل سءل نطوملاكلذف هتناوق ىبرريغ هيف ىنعسال تقوى لسسو

 ىلا ني_ةتملارشف عووىناعت هلوق ل مأةوه لع هضرخفا ىذلااهتنأالا هه ربام هنوكل ما اذه نم هل هأىلا
 عمت نه ىلع عفش دن ءنوكر نأ هنأش نمو «مالسل اوددنع نسل نمالاهيل ارشحال هنأ ف رعت ادنو نجلا

 نم قداص باطريغي مئالولا هه مةذمالتل اذخأ نمرذصل ةموبولقمملعريشي اهق عوقولا ف مط بيست: الومملع
 لونتملا مهاربارهشأاىدسن اك دقو سانل!خاسوأ لمد نعمهفعضل مهلعر رضا أ دشأ نمءالذناف اهباحتأ
 | لك [ىل_عمزاعىنافاوعج رادل نيعئاطاوناكن ادعو ىلا هعماوضعنأ اودن ربامل هتذمالت1 لوقي «فعهتنا ىضر
 ماعطنولك أيةذمال_ئااواعسال ىدالوأان سلا قرة دالرصاتأ مط لوةيفارعريفاعمثولك أت لهف مسا

 ىلع ثوشعي وراعألا نمدعت يشل ا!ىدس عم مايالا هذه مهضعل نولوةي وسفن ةوهشي تاهشلا نم سانلا
 تقتايالو هعاو ىلادح أ ةوعدب المهكش ناكولواهنم عفن هلايع ىلعو هملع دوعد ىتل اهرؤرح لءالروضملا| هنأق نم

 فاحوأ لع سانلاةرثلاوأر يعشل ريض هعمنولك ايوهظيلغلاةورفلاوةزشولناة محلا سلب فشقةموهورعل ايهملأ
 هتعاو رفنوهوقراف اعروعالءاهاك ىوأر ورمعلا نم مانألاهذهاودعاملءاك 5 سوء ملع هلنأ ىلص ناك اع

 مهرك ذرشنيو مملعءانثل اومهتسا<روظد وهنارقأ ىوادم . :نأهنأش نمودرعأ ىلع بل اغمتناو رذحاو مهفاف

 رشني ن أدم هملع ىتند وهمخأ رك ذصخشل ارش, دقفاهو ثوت < اواكملادصقنمكالذ ىلع لم ةلعالب
 ىتئااناك نا اعسال ىلا عسوملا بسفت ودرمعأ اىلا هتيسن هنععفد ىح هيلع ىبث دقو« دلع ىتثروهرك درخألا

 مد عورمغأ ارهاظد نأ هل دن هيف مهتمأعو مهتصاخ قاما داقّتعا سف د زب ام كلذ تاق ىنثلا ىلع طخ يلع
 لاوح لور تأ بق كل ذتلعاذأ لاق ملاح لكدو در وع هناك هلاملا ارتستاقوألا ضعي قىذالالا جحا

 نم مهعفن هنال عصذلا نم مهريغت نمهيلعالو مهتيض<عاهرك نيم حرصدلو مهتبنغق نكمأامةصقانلا هنارقا
 عقت ىوعد كرادت,نأرذتع نأ هنأث نمو «مطهمعن ةعاسموسوفنل مهريقح كلذ فام لقأو تو رعشدال ثيح
 فقودوقد_صومهاراملح رغل |نمقودتصل اردقهءاةراص هنأ عم ىوعدلا نم هربت نيعماسل م هولرومأرك نيهنم

 نال هيمو هءاعصأ عج ىف ةعيقولاهراةتحا اوأ صد ءاردز| نم مري هنأ !ءاو# اداقتعاه<ىفاوداز ودأوعد

 ىلع طقنانلا عمتجالف بورحمارالا عمتس ال بور او توقملابالا عمتحال توت لا ةدنحت دودح حاو رالا
 نم حلصنال نم هطلخ نع كاهن نع نظتنأ نمرذ>ا اومهفاثنطاما !قدلك اشملاةطباغ امهندبوالا سعت
 هديل حدم نماضي ارذصا و اةوذءارقفل ار دروم المزل, الكل ذنال هنع هنن ماريشه سفن ىرب هنأ ستوقملا
 ارا قأوأ ةولخلا ف امو ىأرت الف هلوةفكءاقهل حدمهذ.ا:حدمت ال هملع و ديلمأ ىلع ررض كلذ نال نكمأ ام
 اهت”اقسنيلتلاهلوةءامناكولوموجخا|ثدأر ىتح تءدح لثملاف نولوةب مونأت عوجلاراث وهام كلذوكوأ
 هللاىضر ءايلوألا نملك-ل1نا لعاو ىلا نملومعم اب طرلانيأوا ممجب رخال هنولخ ىف هآرام هنعرتتساام
 فراوذع مهنوريخي مه دمال:تناككلنأو هدو ميلا اهنوسالولاودسألا هذه نم شب ثنو سال مسهخع
 هاك كل دلفهيدو .عض د هللاىلا قانا نوعدم اوناك مهنالاهنم نور يترق مهتصص ةدماعو .ستك | لار أو مولع وأ
 ا ري روي يبلتتمتملمسلطلْسطملمسلْلملمسلْس شا

 ال ا
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 بويغلا مالعت نأ كناانل لعالاولاق متمحأ اذاملوةيفلس لادا حمم وبه ريغ نم مهتو عد بمح نمنوابعد ال

 لسلقل الأ اهتمودت ال ىص ةاهست اسد باطما أ ةريثك هثحوم د رطلانأ 522 اورعأل اودادكيف اوقدصو

 نمرثك أموقلاةفئاطىلا سف بسن نم كللاطلا هنعش !ىترىلذاشلا نسحلاونأ ىفاي رلاسطل !لاقكلنإد
 ىطرعافرلا دج أزيشأ |ىدمس ناكدقوءانثلا اوداقتعالاب ءءلع قلن !لءقأو>الصا ابر هتشان ما يسال جانلا
 ةقطقط تريل مف س أرلاف عقتام لّوأ هن ريضل !نافاسأ راووك-:الواسدامئاداونوك هنذمالتللوةبهنعدشأ

 لك هنع كاياوهثناانمهقموفأف نيلسمللوانل ةيفاعا اهل !لأس: نيد نمتءهذأو سأر نملاح.رلالوحلاعتلا

 ةبزمك لذ هل ىربال نأ سو هلع هللا ىلص ىذا | نم همانم ق صاخ ن ذا, قالا داشرال سا اذا هنأش نمو رح

 كاهر كلذ ناك اعرلب كلذدل لص ل ناواسموهف مهريغو هنارقأ نم كلذ هل لصح ملنم ىلءاصد صو
 هظقلاىفتيئامو ةئسلاو نآرقل اسس ةلغقملا ف قلدنا مص ذم نو رومأم قالا عج و جاردتسالاو ركملا

 ىلص ينل نمصاخلانذالا نأ ىلع اوقفت !نيَةَدحْلا نمنيفداعلا نأ ىلع مئانلا طيض مدعل موثلا ف تيثام مدأ

 نم مهريغو ةيونلابابرأ ىلا عجار هنذاةهريغامأو ةيدمحاةهئارولا ىواملابطةللالنوكم ال زسو هيلدا
 بوجع هيقفهنأولو عماجلادرغلاثوغلا بطلا هنأ ىدا هناكف صاخلانذالا ىدا نؤىيرصتلا بادعأ
 كميل لامن ف دلو دل ارياك ايه.شتيب نك توئملاب دوه كالا صخشلا >م_هددع كح نكلءابل الا هتق
 اذاام فالذ كلا |ًةريح نم دعب وهن ماعريغوأناطاسلاانألاق اذال اوه اوأ ب وذم اريةفل اكوأ ساثلا

 ةيوقعلاو تاوطارادىلاهب رمد وةسامسل اهيلعماقي هنافالط موأ ناك قد كلذ هنرمضح لأ نمدحأ دا

 هرك ذنالف طئارشال# ءماحةصخ ديور مونلا ف ثذالا اذ_هكلعقو ناو بطعل لاح هناف كل ذرذح اف
 ةلءاالرمالا الاثتماءرك ذاف امل كل ذرك ذي مونلا ف ترمأن اف تدثتل اَدلَوو فعضل نم كلذ ن اف دحال
 نملك الان مني دلابامندلا لك !ىلارح كلذ نأ الا نك, لولو تاق لقأ ىوع دو دصفالب مصنا او مهفان ىرخأ
 هلاو رتشا ناقةيالولا هيف م هداقتعال كلذ لكواهريغو تاوك نإ !نم مهتاسوأب هرلا قامللاهح قواهريغو مئالولا
 نيكسموأ تر مهنمبلطولو م مملع قشومه فلك هل هليصقا اوردابئث ىلااحاتحتموأرتاوهف هنوحتاسانوأ
 سفن فل أى هيو رمأيف قاوسالا نم قوس ىلا صصشا اجرت نأ نك« وأد هنوطمب الا هردوأ ايوثزحاع
 مسن نؤترءأمأ تش كلش 2 مل ءت نكت لام طع نم لكي تاقثو «رعسشن ال ثرحح نمكل ذب م عتعش ”ريصتو

 مدقت د ةوىلاعتهتناءاش ن ارفوم هرحأو طن ءريخ ىلعو ىف «ةةرحو هبابسأ ىف هماق عمد صقربغ نما دكه دش ءرأو

 كيلع عج رب هلابوت اف كلذ فل دامت الو مهفاف ةم_ةللا كلت ب حاصل ىهفهمقل نمت أشن ةدامع لكن أ
 امك

 كلذ ن اكن او لاوحالاو عئاقولا نمهسفت نعهيكعامفتدثتينأ هنأش نمو« مالسا اوانلو دق ىفكلذاندهاش
 قالا داشرال ثساح اغا كلوةنمردذحأف كلذ تلعاذا يني دةمحطصم هلع بترتر ْلثيح صقنلا نم

 ىسخالو رمأ هم نواكمرال قال ارطاخ نأ ىلع سفراعل !نمنيقةدا عاجل مصنا كللذ نال ىلا ةنمرطاخ

 ملاتلكا م ولا هلوقل لسو هلع هنأ لص هلل اوسرثاسا ىلع ىهاوتلاو رماوالا نمىلاعتو هناحكس غر فدقذا

 || نعمك دعيب اشالوهب ك-:رعأ دقوالا ىلاعت هلا ىلا <: رقد أ مش تكرئام .وه.لع هلئا ىلص هلوقل هريغو كشسد
 ةلج ىحلارمأ ءالو الصأ ئثريغ ىلع طرش كح يون رطادنأ كلم لزني الف تي دمللا هنع متين دقوالا ىلاعت هللا
 نموظعأ انهاناقةطساوربغ,مىلاعتهشاف !رعأ لاقتأف اهتارع تندبتو ترقتسادقّدعت رشل !تنافةداحاو

 امول_ءالاّك يا! لي ناك املك و لهنا حديلئاقالو ىسوم ماك يك كماكر هللا نا ترعّداكناللوالاَك ئاعدا
 هللا لص دج دعب اهاعدا ند اهياب قلغأ ىهاونلاو رماوالا نأ لمفال صأ ءلرمأ ,الواعرشال اواماك> !الارامخاو

 نطابنموهف ىسهنوأر مأ لكن أ ملعف فلاخوأ انعرش قفاوءاوس هيلا اهب جوأ ةتدرعش عدموهف مو هلع
 نطابن مالا يدمه سل ثوءبان قلما عج نالت و4 :مرمأبامانهحراخ نمددحال نسل ةعيرشل أ
 كلذ هل ىف هنعهتناىض رانصشلءاةانتاوخا نم صضتل طلتلا اذه عقودقو سو هيلع تلا لص مهعومتم

 ترصرك دلاوةولدلناو ةضاي رلابةةمشملا باطلا نطابه ونامل كن اكلَذسدسو ست ظحاذه ىدلوالاقف
 كس ا
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 تنظف ٌكسفنْل اع ت؟> ٌكلق ىلع ىلوتساو هسوتل ! اذه ما عءىوقاملفكلذىلا يادار طادلا وق سقرتت
 ىلع بهولالاةفص]ةبلاطلا سفن !ليقن مكلذاغاوهلاثتم أنعوهدعفاعتردقتال ىلا ل ءقنمرطاخ هنا
 تددش هل هولوأ نم هتوق تل املا نيس هنوقل بقرتمْد الو مم ضار طاختاأنه ٠ نعاهدرتدطتسااهىلتا

 ناك نأد_هيسبال ااه نععج روءيلات ,تأوىلاعتهتنارقةةسألاقو روك دملاص غلا تكسف كي دن هب
 فراعىل لع هضرعت رطاخللا اذه ل عّقو نم لك تاكوملف هتعموقر ةومهتمأريتقهيلعاومعجاو رك نلاسانلان 2

 هيلعمادنالاوأ بانلااذه ءلرت نم هرمأ نم ةنيد ىلع نوكمش قار طاخوسقئلاو طاح هل نيس ناكل ىلاعت هنبأب

 هتعروك دل انذالاةعاشا لجاله دمعي وهيلععمتج ناك نمةقرفتب لاسالو هتمدهاٌهولتب نممن وك و
 موقاعتهللابفراعىلعروك دملا ارطادلناص رحم موكل ذررقتاذاف انس [رف هل عءوسدل ني ز نكن ل نعريصدو

 هع هلنأ ىطر ىمصعل ا ف سول مشل ا!ىدسا كلذ عقودقو َى جرللأ ارطاخأال كل مرطاخ هل مح ات سفت :رطاخ هنأ ناظر

 مسهللا الاف سانلادشرأ اورصصم ضرأ ىلا ل -رانأ ة0أثو ةاثو ىنوأ ةرم هل رطحخ هناوهوهتمدهاشب انا هلق لو

 برشأو هد هىتعصق» هنمفرغأ ستقول اذ هقاصلاحاتءارتل!اذهىبتلقاف قسرطاخادذهتاكنأ

 همنا ىلا نع للافع :رظةاؤرصم دالي ىلاهح وتلا! ىف ع رشهنا + _:مبرشواصااخانياهتقولرهنلابلقناف

 هسفنل همايتال الطابوأ اقحرطاخلا اذهنوك ةقرعم نع هزم د هفارتعإ وا طردصت) او هتدوشم ىف هيرداسم مدعو

 ءاوغا هلثال سملب اوأىت- وأ كالمام افتاهوهفهل باطن ذالاعمءاذا !امأو هنعدتنا ضر هئمهملطتام لكى ف
 قكامعت هنالم_مبكلذتدرأن ال اىأن اطلس ميلعكل سس دل ىداعن !ىلاعت هللا لوقو ىلا عز هنن !ةدارا, نيقراعلا

 مودلاموءلايدارملا سياون فوه موب لكو تد',وءاشب امهتلاوععق الطالاةعسز هل هفي ئثب هيلع دسقتلمصدال

 مالسااو ةالصل اميهلععاسن الاربغ قىدفة لد وأتلاادهنأ ىف الو موفاف نام :زهيلع ىضعالىلاعت هنالدوهعم لا

 نم فاعوىوعدلان عدم ةىدابع لوقفة سنلاءابلمأتنمنأ لعاو هتملا هنمتوموصعممهلافءايسن الاامأ

 | رظن نموىربالودبكدد_2 رجاكاث د ريكلا نم ْءأرابغالا قر نم صل ال: ادمعل نال هرلع سدلدأ طلست
 ةداراىوشايد دا ارااوهاوههطادختا ع نم تأرف أ تاوك الا نم ىصخ الا ل هقرتمصه_سفن دحو ةريصملا نيعي

 مهلع ءاسنالاةئر روم ءايلوالا لك الا كلذ ن مصل: الوهثنا هع ضو ىلا ىرشلانازيملات ةلاخاذادسعلا
 طق وهفرهشل اهرك هنا لل الاماه ارك تو اوهدحاو و«ةيدءماوه دح اوف ىش مع وحأف مهرم مغامأ أومالسلا

 ىلع سول لاه اوهدحاووةسزدلا هما نس ءاواك رتهاوهدحأو وةمقنلاءاضرملا هتمحداوهدحاوو حرب ل هسفن

 شد وتلّوسعا اوسأرئاقارهاد اوهدحاو واط رتءاوه دحاوواكترتهم اعود وهدرووهي رح ةةلح ف ةداصسلا|

 ةصوصخ تاقوأ ف الا اهريغوهدوارلا ىلا هترن نمي رخعالو ٌ اوهد_-اووامتك رت هاوهدحاووامك رثتدسلع

 ريقف) !نأشو مهنع ضمقند نيحو مهرئاكت :ناننيح مهتم كل ذاو دهش اا سانن !بولق نم هتمرح طوقس نمافوخ

 هل عضاوتلاوهد عسانا اعابمجاو هتيوأز نق رك دلاةقلح ءاوهد_-اوو مهرأبداو قانا لاسقابةالاسبملا مدع

 ه-رطعي هنأومهبقز رب هنا هنا هدنع نع رواح اًةماقاءاوهدح اووكلذ رت هاو هدا وو هب حبمسو اهسضوذاخعاو
 هثريغ مسه دنع هنأف نو روا## هدنع سيل نم فال سانل !نيعأ ىف مهي ريكي هنأو مهلح آل تاقدصلا سانلا

 فار طالاببد "لا نيمزالمةذمالتهد_ئءناك اذاامف الذ رطااكمدحو اك اح مدح رعازلان أل حفل | ىلع ريش

 هحدلاو ماعطل!ماعطآهاوهد_او و هع اووأ ةعافش ىف ىضع وأ بكرت ام هسمامأ ىشملاو تم دع مامأاو هند نيد
 هنلان مءابحال كل ذدض لمفاذاهل سانلاءاردزانمافوخ كل ذوضو هدهزو هعرو وهاوقتهارهدحاو و رتعدلاو

 ةدايزو لاصلتامذ_ -هعبج أو اوهدحاوو ربل !نمنب رشامملاو هما اديىلعهبتأبامدرب نأ هاوهدحاو و ىلاعت

 مالكلااذ هفيعاضت نم و هلاةراش الات رماك ةروك ل11لاصملا عرج نءهزنتلاهاوهدحاوو اهلع

 رغنتنااهنأ 5 نم سفنلانالسكعلاو اهكرتؤنوك كلذك ةمومد ا |ءامشالا لعق ف توك اكىوحلات أ ْ

 بائتحالاف هل _ةهاهنوردزب نأ افوحخ سيسلاك لذ تننتحا بس ىردزااهت ارقأ نماصخت تأراذافمذلا نم

 هصشملاب <« الن الفنولو_ةد « سأل !تععساذا حرفت خ:وىلاعتهتنأ نمافوسصت سدل دكني هنالاهاوه نم د ذيعع
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 هناك مهين لدم و رباك الاىلا دد رخو وأهل اوحهنعاج ىثع وةلغي بكري نأ ىلع :رداقوهوأهقرط نم هرقنو

 همن نمو لاح رلا نم لماكلا الار ومالا هده سئاسد نم صا الف مهفاف لب اكعّتعتم الكل ذ نم ل ةعأ

 كوتي وهو كل اده ىلوتيهتناو كلذ مهفافهسسفن كلهأو قرغرصل الزنو ةامسل | نسحالو ة-امسل نست نع
 هللا نمل نوذتي ىلنذآلا نال هريغو أهم نمداشرالاو كواسا اعل نذالا أنكرعالت هنأت نمو« نيد اصلا

 معصم ال كلذهأل نعم نذال نارندقتيو هما !نكريو تذالا ىلا نث هطد ىتد باسل اوأ تق مدع هل هنذا لاح ىلاعت ١
 ومب هأوةوتأش فو هموب لكى اعت هلوق ىئعم مهف نمو نعض ل ءافولا ىلع نذالار دةيالف هيلع ديسقتال قدا نال
 همهضىفمل ىلا ةعزانم نمردكلتل !نمحارتساوهءلعوهام ىلعرمألا مهقس اك! مأهدنعو تمثيو ءاشدأع هلئأ

 لاح قول ؟<.يش ىلا جاتح هصقن لاح ىفارا نوالما صقنل اوةدا راق دكةمح هسقت ىرب هنا همدعوهلن دالا

 نم ص ضد نع ىنتغلب دقو باقل ىعأ الا اذه ىفرباكن الوهلعدّمعءل هلرارقالرمالاةد دج نذا ىلا جات« هتدابز
 ىرمعلو عازتلاو فالخلااعق ر دصقر هذ حض سأو ىكل امض اقدب ىلع هتءئثاف هذ-< نمل نذالا ىف عزو هنأءارقفلا

 هل_بقيامالا سيلح لك ىطعيالق هنمز رببالانطفاظةينوكين أ هنأش نمو» يشرع ألا نم مهي لنيك اذه
 نفراعلات النامزلا اذهىف داشرالاوهحشملا باي تفر ىتعت نأ ضن القكالذ تطعاذافنامز لك ىفهدادعتسا
 سايملا أى دنس .وىلومتملا مهاربا يشن !ىدسك هددعتمنامزأن مبالا اذه نعاوكسمأ مهلك ىلامت هناي

 ىذرىرمخل ادهم ىدرس عاج بلط دوو نيدجأ م هع هنا ىضر رينا |ىدسوث ادع نب دهت ىدسسو ىرمُعأ

 مع ضرعأفْ كل لسلا باباردصت,نأ هنع هللا ىدرىرمغلا ساسلا نأ ىدم_سه دلو نم قولا( هنعدتنا
 قف لخداع مهلعلاوعح رو مدقتينأ مهنمدحأ ارا فاصلاخهتناب !اطنيأ مطلافارارعهلعاوللاو

 ماسقو رهدلا مامسص نماهيلع ىدع خراشملا نمنآلاد-أ سل ىد رط ىءاوناكدقو قدصل أ مدع نممهسوفت

 نيفرطا|ىوتسم حام ماك اذا مهضعباو رجوم نأ مهرب اعف مهنأ ث نهناكوةندكلنابايشلا ستلولمللا
 قد رطال لهأ هنا مهتمادحأ مشل ارم وذهارابتواليل داي الا نقب رطامتاانقي رطن مرسل حاملا لعئاولوةدو

 هلليقامل هنعهتلا ىذر ىو. ا يهاربا يشلا ىديس هيرشي ىلا نانعن اد# يشلانبدج[ىدمل مقواذكو
 اذه ه.قرشل ادالد نمرهظمس نانع ندم هل لاقي صدم لاذ كلدعبهب ونثل ارحل اةمدخ لودي نم ىعدمسأب

 هيلعدسوى اع هلنا قررط هنأ فلحو يبأفاذه عمو دح وون أل .ةمسالولابهل دهش ةءاماوألاب مشيت ةاءالوألاو
 عم مهبدأو ملاك كلدو مهن ع هللا ىذرهريغ لعق كالدكون املا ادد ةرموهذأ ا!ىودم مدع هلعل تانلا اذه

 لاعتو هناكس هنأب موطعل هصقن ىلاعتهتيادارأام لاك تود ربالق قانا فرادقالا فيراصت مهدوهثوىل ا ءتهتنا

 ثيداحالاو تانآلا نمل ذريغو اهفارطأ نماه_صقةنضرألاة أنانأ او ربملوأ هلوقل هك دوح ولا صن دارأ

 اودلأف تيب أفرْئيشلا تومدءب مه نيقلتل اريقفل نم هنعهتناىطر ىوان_كل اد يشأ !انض 2 ةعاج بل طدقو
 ىلاك تنأ رف هعاج مهتم تنقاف ىسفت نم ءأال كال ذ ىلع ىشف هدم نم هتفيلس ىلا هنلا هجرزشأ |لوقب ىلع

 غرفرمأالا ناو كلذ نم هحولا تلعف الَوأ ناك ايكهسفمم سفح لعتلاىبتأ الق كعةطاملاعتلا طمخأ

 سعالا اذه عج ريفى آلا نامزلا ىلع فداكوأردصااةمالس هملع ب ئاغل !ناكتن ااماق يشل !ىلاعت هدا مح نقهلم

 هللاناهيفام ةل-جنم ضرأللاو ءاعسلا ناب وتكماحول ثرأ ردقوا دلت نوكينا خص الربقفا !تنافءاروىلا

 ريغىيلعس ايلا ادهن آلا ىدصت1اكةثاةسو نيتسو عب رأ ةنسف ئث لك نم دود ولا ص قن دارأ ىلاعتو هنا صس

 هتنادارأ املاك !هند أرال لامتهثناعم بدألا لءاقووقىلاعت هل | ن مءالةبا كلذ ىرب نك, لن أ هرعأ نم ريد

 لاحهأ نمهنال للاعت هللاءاش نارو رغمهنكل توطعتال سانل ارثك !نكدلوهرمأىل-عسلام هتلإو هصقن فاعت

 باءلا اذه رن اكوام نفدي نأ ىنةنيفراعلل مثك امكث آلا دوح ولا لاح نع هل ىلاعت هلا ىف ثك ولف بحلا

 ريغدرايدب د ىفب رضا | عفا الوده اثموهاك دحاو م هنم جتندالو رثك أوأال_:مناألانةليءارتكلدلو

 كلذ هواك نقلتل أورك ذلل لو هملعا:ءثخىدلا ادذهقسدل هنأ عار لم ةتسملاف ىمع نأ وج رم

 ا ةصشملل لهأب سدل هنا دقتعيوءالب كلذ ىرب نأ هل جني باملا اذهل مجدل نملك تادنمدارملا ل ءافعضلا
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 مه-سوفت نو رعد قملانوملاطعبنال اريخت! نيل تل ارم ل_صصخةذمالتل ااماوهدك“ الهكلذ ف ناو كول او

 بانلا اذهل لهأب تس ه«سلق نود هناساب هدقتعي وهعظعن نر وك دما يشل !لوةدءغرال هنا و «كلذ مهفاف

 هتلالح وهلاك عمريشلا عضاون ىلا او رظنا اولوقد وا_يظعت هرفقلملاادب زبام كلذن الاب تارت ةبايهذهو
 ءاعدلاو عرضتلا نمرثك أوتلاقالا ىلاعتهننال أس ىوعدلا هذه قاقداص ن اكو ل هنأ ءاو « هسقتر عدت فدك

 لاثمنأ ل-ءاو « سناسدلا هده موهفاقةيفاع !ابهلاوعدب تأ ءارقفلارطاوخ دع أ, ناكساو كلذ نم هيفامدتأ
 هوئمعأ لافطالارظتنيدعقو سوشلا ب ورغل_.ةباكلا ءةىذلا < قفل اكنآلا ةزطشملاب اب مشد نم

 هةعاسلاب رقل هلهأريغىلا ئ لكذسو وهعوضوم نع ْئش لك حج رخ دقو ةمارقل اريلهد ف نألا! نال مهلعمف
 قلطت فيكر فل ادعب ربلا نمتم رقاذاب كرا الار ظناو هنريصب نعىلا عت هتلا شك نمكللذدها داك

 مهطاحر طعمو م هتاطوأ ىل_عاوفرشأو مهرقس نماوعحج راذا جا !كلذكو اهعلقىوطر واوعحاو رواها
 رطقي و يالا لعد عمج نأ د ربنك نآلاةذشملا ب لاطنمهماظن عسج لحد ومهر وطق عم تتشت فيك

 لاحادكهذ هس الودحأ كلذ لع مدعاس الوهلةعسانلافطسق مهرغس ءادّتسا قاوناك اي ذئنرح مهرطق
 لعق نعنو ذو راصةماعل او أذ دريخ لكل متاملتاو ريش لكل حتافا!تامزلا اذه ىف ةذدملل اردصتب نم

 هلهح وهلسكو هلوهت مهت دهام كلذو ل_ءملاو لمعلابتراصة شا اناكف اضش لعنالفنولوةمو كلذ
 او راصق ىوعدلابب ل اغلاق تراصا ينال كلذ هءاع لهساّعُش لمعدن أدارأ نم لك_فة عد رشلاو ةسةرقلاب
 تدسفف لاكلامدع مهىلاعت هللا دارال كلذو رمألا سفز فدضشمللال هأاوناكن او حاشا بنود
 ه«تلاورومألاة .قاعدتناىلاوالوءفمناك ارمأ هللا ىضةءل مهماأكن نوعفتن.الاو راصفداقتعالا ىهو ةطدارلا
 ةيبرتلاو كول_1|ىد رطل ميشلاةيحالص مدعةدالولا ةد ردباستك !نمعئاملا سل هنأ لعف هلكر ملا ء حرب
 نمليلقا|الاموعطي ملوىلاعت هللاىلا قالا مال اوةالصا !موملع لسرلا اعدك لدلو <« طع نم هلع مالو هاا
 عماسأ |تلقىقهمزاكر ثأالوم سب ىل_عددأ تن ل نمنع مهضعي هلوقبأم طقسف مهقدصو مبتيصءعهساناأ

 افدصرالريبك همع:نامزلا اذه ىف ةدايزربغ نممالسالا سر دىلع توملانافنيؤسملا عج وانة راعمو
 نعال _ضذ نيس !لاوسأ قداطتال هلاوحأدح واعرو نبرورغملانساذكلانمدعدقف طقسأ :رموهمعت

 قرطو سئاسدلا نم كل هتنسام لمأتو مهفأك مهتم هنأ نظد نس نلانءذ رامعتالا اوحأ نعال_ضق نينمؤملالاوحأ

 مصان خأن م عصنأا اذه لبقاو تايسلا كالذي لمعت !ىلعةنوعملا لا عتهتنال ساو درطل اوت قملأو جياردتسالا
 عحربهلاب ذ لبقتّْ ناودها_ثموه[5 كلذ نم ئثدىلعكلد. كناوخ اوك اشم نمنآلا ادحأ دال كتاف
 هتاوخادعلاهبصصتنام عيج نا لعاو »* هرمغ ىلع يبستاع ارغدن|نورؤش ضع نمئشرك ديتومت دقو كملع

 هلاسبر طخ ل هنال برع كرب ادح [دحأ عصتامكلذالولو عصانلابلقىل_عرطةتويعلاو سئاسدلا نم
 مهنمو رثكي وهيلع لذ مودب نم مهنمن كل بورعلا فنوكر تشم قام ا عسيم 3 هفرعدالوه لب عصتم فيك
 تاهلعقءوهلرطةءامزز وىفةنسلاو باكل اوهو نازي ا ىلاعت هللا هاطعأ نم مسهنهو لقد وه بلع مودب ال نم

 وهو ْلادهىلوتي هللاوكلذ مهفاف ىلا هتهللا ةمدش - توه كلذ ىلاعتهثناهطعب ل نمو فاه ناهدروأ قفاو
 تامطةموعءاوءالاو تاق صل |ىنءمو ةبءاشتملاتادآلا ىدم ىف ضولتا رثكرأل نأ هنأش نمو* نيلاصل!ىكوتد
 لعف نمل ضف [ هنأ نونظد و مالكم هراهنلوطن نامل اذهءارقذ نماريثك م قاواذهو كلذريغو مهملا فورح
 مهتنسل أ دًئاصح ال |مههوحو ىلعر اتلاف ىتانل ابكي لهو سوه يلعدتنا ىلصلاق مهتماطخوهوتاعاطلا
 ىضرنيدلا يم يشلابتكنماهوحضو صوصفا!عااطرققوذريغ ن مدداقتل ايهضوح كلذ ضو نم بلاغف
 دقومهت دق عاوفاتد ومهريغن رولضد ون ولصق ههح و رغنمكلذ نو ًايفرك-ةلاو مهفلايزنوطبخ وهنعمهننأ

 نيفراعل اريغض وح انماقمىف نكي ل نم ىلعاندتك ف رظنلا مرح موةنف لوقي هتعدتنا ىضر ني دل يع تاك
 سانلا ملاك ظفحمي لغتشان مون كما راعلابالاكلذ قرليالف مهدئاقعومهنيدفميلعررذش كلذ لثمف
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 ءانفلا لعنمغرغب ىتدرح  ارعشس ىةقئارطلاو قد رطااف نيملكتناناسلو قئاقللاعجو كلذف
 رعأا | دهنالريصحالو ىدحال مالكو هفهقو ذوهتمح نادل ماك مهنم لك نب هاون اك موقل انالءاقملا ملعيلا

 ىضرقوسدلا مهارب اىديسىفايرلاب طق !لاقدقو هل-اسلا الو رعقىلادح أ لصوالو ريثك قط هسف فرغ
 ٌكلارداهنك ةفرعمراشءمرشعلا اوغلس سسفتلاوديحوتلا معف نيماكدتملاو ناو ءااو نيريعملا عيج هذعمشلا
 فراس !يشلا كش لاقوىلاعت هللا مالك نمةدحاو هلك ةفرعموأ ن آرقلا فو رح نمدحأو فرحه فر عم ىنعم
 ناوك الانم ئه نعريمعتمل انكعف دك ةحتافلاةروسريسفت قهنعهتنا ىذر نس دلا ل ضفقأ يشل !ىلاعت هاب

 ءأئثلك عو# هيفوىلاعت هللا ءالك نمش نعريبعتلا محصن فدك م أ هنعانريمعتلاح ىف ع ون ورمغتد وهو

 نمئُد ضءب نعريسعتل |نعزمع نمو زمعل املاعلا هفصنأام ىحأف مد_ةاايثداملا طم ىنركح
 ليعالنأ هنأث نمومهفافزمل ازعل اهل اف هسفن نعو عدقل ا نعدريسعت ن عزم الفرك ةثدامحلات ادوحوملا
 نآلا يش هنارب دقتو ةيالولا قد رط مشي ل هنأ ىري لب هرم اشم ةلج عمل مهرك ذوي نالف قالا ل وقل

 حجورخ وى ضعل ارئاظتو نازيملاو طارصلا ازواح ن مىلءالا يشلا مساقدصد ألو رطخ ىلع وهف سائلا فرع

 ةريعال مالطى طم قلما ماما ىتا ادئاد لاو لاوهالا:دهليقامو بغل اوت !نمنامالابهلعمقوتلا

 ثيدحلاراثلا لهأ نموهو سانللو دبا هنا لهأ ل معب لمعم] كدح أ نا عسل !ثردحلاهيلعلذبو هب
 هيلعد _ةتيالق لان ابىملعل نيدنآلادب أ ةرخآلا فن امالاب قث أ الء_دعهتنا صر نيقراعل !ضعي لا كلذلو

 ليشاكمو لب ريس لاحو مهتعدععم هك الم اوءاسنالا فو هراع لدن وبدأل اوهادهوهتش وأ هو ع ئثف

 اهنممهامو ىلاعت هلوقامأو ىركمانمأتالوانوك اذكهامط ىدل!لوقو قوام سدلدال عقو ني ناهس اَعْفطاا
 معا *« لصف# نيللاصل!لوتي وهو كادهىوتب هاو كل ذمهفاف همدقاريسغتلا لمقءالن اك ناو ني رخ#

 هصبقلا سءاسدلاو ةضافلاىواعدلاعمج نابانملعإ لام هللاةدارابس املا اذ_هفمالطلاانلطأ اغا اننا
 ىهاهن الاهبادآلة لاسرلامذها: عضوا غانو هو لك نمد دوبعلل5 ذبانم ىهوةقد رطا هذه لهأ قرطت
 هناق امدقة بون رلاق محل لع ملفانطاب وارهاط ىت»«ثودصملالا سنالاو نات ةاخامو ىلاعت هلنالاقةدمعلا

 ثوكم ال نمديعلاو هود دودعل |نمهنقتوك.ال نم برأ اوهوحولا نم هحوت عماح هب دومعل اوهسبو ر نعد سدل

 ةينون رلانمهءقتوكن ال نمددعلاف ىرخألا ف لخ د باها دا نمدعلا ج رامردقد وهحو ةينورلا نمهيق
 فري_مقتلاه و روزملأ أولذلاهيدومعل انأشف كلذ تلعاذاف هحو هن دومعل !نمهيفذو دال برأ أوهححو

 ةيدونعلاو ىلاعتهلبادودص نعددتاهئانر ومالا هذ هدادضا هب ورب ىواعدلا فالذتلح اولا اوححالا ع.
 قد رط فرعي ناكح ناو سداب اك هيلعاليل دنوكي نأ ملصدال هنن اهمال نمونب دتعملا ب حال هتناوءادتعا
 نسصسالو اعادءوسلاب«سفن مهتءنأ هنأش نمو *« نيملاصلافى وتد وهو لادهىلوترهللاركلذمهفاف قملا
 ءايرلاو روجقلاو ىسفلا قخ نماسهلا هنومستيام عم اهمس هيو كلذ نمأي_ث ىربالو لبالاةمالوالاحاه
 ةيقب هيشوحالعل اىلا جاتحموهفركفت ولم أتدعبالا اهم كلذ نظل مادا ةهلهول وأن مدخلا اوهساب رلابحو

 ! دبأ هظعوع عفتنيال هلعقي وه سفن هنط نسح نمنأ ملعاو * ركفتلاةدمنمهسفننراصتنالاو ةعزانملا
 اذهناىريو نكمأ اماهتع بمص ارثكلنلومل_>ال طعووهيفلءقام لاس هنأ هناظل هلاهدهده تمادام

 حصخلا ةيحالص أر هنارقأ ىأراكهسفن ىأرولو صقل |نيعيدارب هنال هنارقأ نمهريغ قدح ىف ملص اغاحصنل

 عمم أملك هنأ هنأشنمو + كلذ مهفافرصببال ىعأ هنالاصّقت بيف نأ ىربال هذكل عج ربو بوتر ناكفاطا

 ليبس ىلع نوكر هريغل ظعومنمز رباذاو طاف اود هناكهن ظءتي و هسفن قدم د, هريغ قد اكن امال

 بع و ةحلصا !عقتدح ىف هنعهتلا ىطرانض 2 لاقونيع ةذرط لكى عقاوتابثالاو ىلا نالربدقتلاو ضرفلا
 هد ومو هيفوهام ىلا حوصتملاةيصانسد خا ىلاعت هللا نأ ه حصن لاحادهاشم توكب نأ هريغ مدد نم لكى لع

 دقو * كلاعتو هناصس هيدارا نع نك اسو لرعم نمئث جر ل هنال ب دألا نماهق- ةقمقدملا ىطعملهءلإ '

 الارطاملا اده متسااهىلاعتهللاي رفك-!اباذه ردصع ريدي فيك تلو ىدوهىل ءنطاماارورمتضرتعا
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 دوحأ تنكوىلاعت هنناالا هلال حارشناو طسفانأو مالسالاب مم« نأردقأال ترصو هب ىل ااعتيلتبادقو
 تأت دهحوردقأ رفد زأنأ ت دهف.صقنوأ ة داب ز ريغن مثلث الارمالا مصدال لوقأو ردقأ الق دحوأ نأ
 الاماكتأم وثوتملا ىلا عرأ غ رذأ ىت-ةالصل !تاقوأ ىف مالسالاورصصل !ىلادرأ هللا دمك تنكوردقأ مقصقنأ
 ٌكوضودنعرم الا ىلق نع هللا ىف شكةرهاظلا موب ىناث ىلا عمل ارصع نمدويلا نيد ىلع تكشف دوهل ان دف
 ترمصونامدالاةةرف:ىف ة؟--|تطعو مهلعةمأ لك ان ]كا ذكو ىلا عت هلوق ىف ةراشالا كلذ نيس تايعف هل
 ىلع ثكمو هنعهتنا ىذ .رنيقراعلا ضع ارمالا اذهعقودقور عألا | ذه قرضد الو مهريغو رافكلل ا ىلع ضرععأ

 ةصان مال ار فرعا اذه تل عاذادماّدم ولعل هماعرمالاد ةشةاهربغالوةالصلا تاقوأ دربال ن اكون ي:سرفكلا
 نمهيت فلك انعتقو ىلا متنا عم بدألابتدت أدةكن الذ يس ءلرعضدال ضرععا هديب ىصاعل اوأرفاكلا

 لاسعت هللاد_بهتيصان نا لدوهش مهدهنبك-ةراوهتلارعأ ف!اخنم عزانف كلذ تطعاذاف فورءاابرمألا

 اعدق تنكدقوْمل!ل ةَتند نأ نئاح هزم هعقتست امورادقالان اء رد ل كن الن اكره مرهقلا| تو هولناو
 ىدحو ىتمرمالا تدهش اذ لوقي كاعد قملا ناسل ىلع افتاه تعسف يللا فاني فور عم ابرمالا نأ ن ظأ
 روصت,ال تاقوأ ف صقانلل عّتيلاحاذهو هأ ىرعأ ف لاخام هيلعركن !ىريغ نمهندهشاذاو ىنعزاذتالو لس
 فاشكن ارداع ائدفقري لان مس هأو ىردح | دهءاوَدقل !كوغتو لاعفالا نم ل عف ىف قلغلل ةمسن لوخ دل ةع

 هنن لعفل ادهشد لماكسلا نكن واقوذالا ءاردالرعأ اذه .ولماد لك هوتأولو هاربامريغ هعس ال هلت ز رب ةقرقح

 فقده او بدلا مزل اف كلذ ت!عاذا اذه نعا ذه هرسكنال لعفل اع وقوف قلدنا ةمسندو وعم ام 2 ىلاعت
 هيفا ىلءل|تاحردلاىلا هيقرتل مدس ىسمتل اهءاكسترأ ناك اع رون ةمالاح نسحأ توكباعر هنأ هك يهتلاح
 كرسالاذ_ه و عطا فال هتيصععهل ىوعدال ىصاعا |نالهتم ىواءدلاروصت مدعو هس فت هريقكت نه

 دحأ قملا لدأ نمن اكن ذاقدصو اريخالا هداسعة نسل أ ىلع ىرح ال ىلاعتو هناصس ىدللانأ لعاو«اقوذالا
 هفىذلابءانا ل كو مالط نعامالط سفنل | نعد تأ سغذلا لهأ ن مناك نمورو ىلءاروت ىلا نع هدعن

 مهسحرىلا اسجرم هت دازذ ضرع موب ولق فنيدلا امأو نو رشدتس مهواناعامهت دازفاوتم[ن يذلا امأن حضني
 صقاتل الامل باصعتسا صصانلل معد الق نيعةفرط لك ىف عقاو تاسثالاو وهلانأتكعاذاونو راكم هواونامو
 لوا رهئال لعفب هده_شناع ىسمتلانعصنلا هيل الس .رب يحن «مدحأ نم عحاتلاهدهشاذأ ةنسلل ف لاخلا
 ناك كلدِلو يعم ص خش ىلع صرص:ةريغنمالاسراءرك ذاناصعن ترك" ذاذافتانوهل كتي رسقع هع هلق

 ةفرطلك ليد. تاو. وكل اده د هنأل لعانفل انيمي لو اذكواذك نولعفي ماوقأ ل اباملوقد لسوهيلعهتنا ىلص
 سئاسدلان هئةهنف نم هععس نأ ة_.نىلعاضدأ هر دتنأ كلذكو مل_سو ه راع هثنأ ىلص هنعكلذتدشاك نيع

 نمرب د |ةفمطوكل ل صح تنام عماسأ ا!افنك تاو رينا ىلع نواعتلا كل لصحصثاههشتمف , مقدلتأ

 تابالحم كصعت فداصد لو كتاوحخا نما دحأ تمن اذا رفاوهرمأ ىلع بلاغمتلاو هلال تمعن اعف عوقولا
 ع ادى رتقةدانزو كلدوص قمل صح هنالك تط داون هعوحرب كرف نمرثك [كلذفعئاو ريغح وصنا ناك
 قوية نم هيفا كت طساون ههعوحر نم لدن ع سحأآكمزاك ةط_ساوالد ىلاعت هنناىلا قلل عوسر
 هداه لذي هنأف هصعت بمس دانلاىلع ل اري-غت نمرذ_>-!و موقاف ممصخلاب سفنل د وو رهقآ نمدماللا

 كنال هنم كلرذس دقن نكسب مثاوىقد هيلع كلريغتف لاقام كليف ناكن اف هلعهيلا ل صوم ىنءاب ل مصنو
 قيضل اق هردقتف ةعسواقرض مصنلاىف هعزنم فرعت تنأن قوذ لدن ءناكن ان الوامحتمدأم هل ضرعم
 لص :الفريقفل اكقاذ نم ىلع ماوعلا نم وقل !قاذ م م_وفرمل نم ضارتسعاك كلذو عسولا ىفهعينصر كشتو
 ق#< ولو مداشلا مالك درء لاغت الاف قا نءالا هع :ذ_تأد نأ هل ىج.ةءالوةفن لاو هظاغل ايهلياق. تأريقفلل
 مهفاو همنا نم ىلعزمغتد فيك فهنف سلام ههذي نمىنع :ريهتن الن أ رعتفلا طرشت الور و رغو لهح ضع

 هنيب لمح اذاو مهريغو هناوخا نم نيصكانل اةرثك نم هءامسال ا.هتمرم_َسلل الباقن اك اذا ل حان العاو « كلذ
 توك دق مدانل ! مصنف كِإدِل لهق !لومقمدحل هل جصنل نمي نوقط: الف نيحسانل اءاوذأ ىلع متري نب و
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 همركتن أو حر غلاة دسم نم هيلع اخ نأ هيرفيوهرشب نمريشلا قدوبلقلا نع عبطلاو ل: 1لاوزل ةراشد
 ناهنأ 5 نمو« كلذمهفافمفلا نم همي رقتود لاب هلوانت دعب لا لكأ نمرذح نمءازحادهفمارك الاهباع
 نذةكيس نم ٌكباصأ اموهللا نو هتسح نمد اصأامىلاءتهلوةيذخأبو ةيل اصقنل |تافص ة سني هيف ملا بح
 بحي وهقهدم_سبالا ق ليال هنال لاك !تافصب هسلعحدملاوءانشل بح نأ ىلاعت هللا نم هعس الو فن
 نم دس كلذهدوهشا لالا فال_تىلع كل ذف لكل ابهسفنل ءانثلا بحأ تاو قاطملاسص تلا زيقدنأ
 ىلا سلبا لاق سلب اب« تعهللا ىدر نيقراعلا ضعب مةجادتو ءايلوالاق هدو ورب عاد _هوقملاكلقإ
 مدلا بح سلدانأك اذاةىلاعت قملاىلا ئثا تم بسني نأ تحأالو سئاقنلا عيج ىلاب سي: تأ بحأ
 هسيقائبالو رومالا عج قتل ميلستلا هنأش نمو * م-هفاف كلذي لوأريقفلاف ىلاعت هللا ىلا هتدسن نع هناقو
 دهاشم ه. ضار هةامن ىف هلعقبام عج ىف ىلا عت هلل لسموهف ع رشللامل اك هولعفاعف قالا ىلع ضارنعالا
 مهلع مهطع عمرا فكل اى لس رلاو ءايسن الا تدهاح كال اوه ,رمأ «بقاوقلاخ اعف هقادن عزاتمهدرمهتصاننا
 ةدارالا نعاود رخامرافكل !تابوهطع عمو هلت هنالءردقومتلا ءاضّم هل_ال مهودهاحامنارمالسأ أوهالصلا

 نمرذحاو كلذ مهفاف اهحذب رعأ ىدلاوهالثم مئاهلاب قفرلاب رعأ ىدلاق هادعتتالد_كهجرلذا ميفهقداسلا
 ىلء ليل دوهو له + ض < لولا اذهن افك سفن مدناو حراس او هردقلل مسالا |ذغو كلام كمعن نا كلوق
 امناو عاج الاي رفكىواستل ادقتعا نمونابدالا عج واستل ةدارالاب باص الا قاخنا نم لءةولو كتواةش
 بلاغو ناط.شلاثالد وست نهودو ماع مدق ىلع مهنا نونظدو ني صتملل اريج كسح عقر هنالا ذه ن علة يهن

 وهو ُكاده لوترهئاومهفاق بالا اذه مدقتل اهل ىح يشبءادتقارعغ نم م وعلا قد رط عتب نممك لذ عوقو
 هي هيدونعل انةطقاسل نيكس انا ١تاماعم نم جرخامنايبف هةاحل نيد اصلا ىلوتي
 بوشامواثسولامعالاال_صنماوحارتساكل دلق صلال ادسعلاد_ئعتطقس تاماقاأعبجنأ لعا
 قريصعت) اهنورو طوظملامدعوا هاطوانطاب سالةالاولدلا نم ةيدونعا باب نم كلس نم تالا اك
 لاعتهتلالالح هةءتس الة سسنلاباصقت هلاوحأ ىلعأى رب هنال كلذ نمئت جال_عىلا جاتحال هلاوحأ عسج
 رظناف هلرخ الهحال عناف ىست رح هسفن نمام أ هسفن تتام نمكل ذكو اديأ ب اوشل اورهسم همفت ىريالذ

 هتعزاتم رافد رفصو نمهفصو زلم هل ذو هفصو فرعا دلعأ !تأأال قد رطللاه. رقتوةبدودعلاةكرب
 اغا سئاسدلاو صئاقنلا ميج ناو هم هيدال ب صنالوسعتالب ةنسملا قال الا نم هيقالام هيلع علف
 دسعهناانيقب لع فمااكتلانم ىلاعت هللا هعرشام ل .هأتولو هسف:قلاكل اهتب ور نم دمعل ا ىلع تلخد
 رخأتم وهو ىلص ماي هددسع ىعسل الثمةال_صل اع رشات | ىلاسعتو هناك ىلا نال هيب ون رلا نمهبف ةحنارال
 هتقموه ديءطو هللاهنعل ضف كرس الا لاثتما نعربك-:ال سيل |صقن لمأتو تادابعلاعس.جفقرمالاكلذكو

 ىنم هتدر أولو ىتمهدرب لو مدأل دودصسلا,ىنرعأت فدك هلوةو قالا هتاداك ىف هسفن دنع هتهمشو هتنح ةوقعما ده
 ةيابالاع وةود_هيدوعسلا كتم درأ لىفأ تلعىتم ىلا عن لاق دقو هقلخ ىلع علال ادد اهلل نأ ىسن نكسل عقول
 لاقف تدصسل ىتمدوكسل|تدر ولن [ت لعةدبابالا تءقوامدءب هل لاسقذ كل ذ لءقو رمالانامز باهذو نم
 هسيلعمدآ انيبأ لاح لأكل مأتو مهفاندوصسلا مدعبالبدألاةلوو لوجلاب الا دخ ازةلفتلت ذخ[كل ذي هل ىلاعت
 هيلعرمالا ا عهلع عمن رساللا نم ننوكدلا : جربوا ار فغت ل ناوانسفت ًاانلطانب رهلوقومال ل اوةالصلا
 مارنلا ىف ةعب رشلاهفئاطلا تءاح كإدلو بدأ هلك ةيدودعلابايقماءتحاو هب رقو ىلاعت هلداو افط فاق
 نوكسالوةكرح نم هلا ف هسفنب هس أر عف زب هك رثيالهعب رسل م>نالادبأ هيلع موك دملا ن اقةيدويعلا
 1 لقاك مارباعهملع مح كلذف ع رشللوالا

 درهل سل مهسااكىرب ىءاضق <« هعرش ناطل ل ناسنا لكفو
 كب هي باصت نأ نمدمرأ « ىرءالو ىذرأو ىذمأ هنكدو

 ] ل صحن او ريصةت دب ٌورو عو صخو لذ ضخ هنال ةيدومعا !بابنمبرقأ ىلاعت هنلاىأ قد ردطلاق نسلق |
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 افلاذو ااعيطم ناكءاوس هبلع بص ٠«ةمتنب دورعلا هاو لمصالا قالمخ ىلءوهذلدلا مدعو ريمكتلاو زازتعالا

 ىدب نمد بدول نمت دوسعل | مزئاول هاهح هدط اعت نع هسح رعاغاوف ران عهقاباهح رخال ىدالاد_علانال

 هس 3 هتيقدهشينأ ام |نيناح نعم سفن قءرمأولذعالد_دعلا نأ [هذ همسارمو هرحاوأ لاشتمالءدمسس
 ةيعك هوضلاوكل ذب بهل هبلعرهظيف هديب فارتعالاماقمىقماةيتأاماو عوضختاو ملستلاوراسكنالا
 هسفنىفرمالاوهاك اد_,عهل تص ص اواب رىل مص ادقووهزأال فيك لاقفكلذ فهل لير ذاهزال مالغلا
 باطن طوملك نأ امهيف قدقكا اوتاتلوكناتلاملاناتاهف ادوهشمرمالا كل ذنوكن آف لضفل انكدلو

 دنعلادوهش هنا ذب باط نطوم لكو هللاب زازتعالابالادعلا «بقروظ نأ ىيءنبال داماك هثلاب زازتعالاروهط
 هناللذلاه سلا ليمأ ىذلاو سئافنلا نم هنافمالكلا اذد مهفاف هتعقدوهشبالادبعا | هءفرهظد نأ جدنبال هتعق
 هدحدنعدنعلا فوقو هيدوبعلاب :احنال ىلاعت هللا نم فول ان وكي ب رقل اردق ىلع هنأ ل_عاو# لدالا ىلع
 نفراعلا بول_ةقراق.الفومللا ناك كل ذاذاهتءزانمو ه«بهولالا بت انل- جور خىواعرلا بناحوزممل !نم

 فولت ب انفةرخآل او ايثدلا ف ىلا ىلع دسقتال هنال سةذ لك عملددشتلاو لو وضا| فوت نيعةفرط
 هنأوهو كلذ نم تاايذوعت نآلا نمءاتثلاهمالعهسيل ادنس نازيم ثيدحلا ف در وهنأ لعأو «ادنأ حوتفم

 مففهللالوسراب ةباصعلاتلاقةداعسلاب وأ ةواقشلابدمعلا ىلع باكل | دس نمرك ذا سوه لعدتنا ىلص
 فهيلعىهامىلعالارومالا عمتالق هل قلخا م رسنم لكواول عا لو هيلعهتلا نص هتناذو_سر مط لاقق لمعلا

 ىرشلاريغتا قدرطى وللا ل هج وهةرطورشلا اوءاق شل | بامسأو هقرطو رين! باسسأ | ذهمنءم دقة اهسفن
 فاح رفاق ىرشتلاكلتنءاوسلا ىلع ءلرهاظو كتطابؤ كلدنعرم الا تدح وتانكسفن فاهرظناك
 اهف بارطضاوأ كش نم ةتكسن كنطابف تدحوو ءكرهاط فريم تيأرناو كلد_امهشنانافةداعسلا
 اناعالطعبمل ىلاعت لانا مل-_عافلعفل ارهاطفلاءاعاهلصأق حدقي رطاحكلع قو وةدامعنم هيف تنأ
 فرعأ تنأوى سفن فكتازيماذهف قال نمةرخآلا ف كلا ف ككاوأ كسفن ىلع ءافهرونس كسلقر َوْنالو
 سانللو درياهفىأ ةنملا لهأ لمعي لمعيل دمعل !ناريصعل |ثردح اى درو اذهوا_يفكلرطخامو ك سفن
 هيفوهىلارمالان اهب ملاعلاك شل نم ناعالا ف حدتي ىذلارطامللا اذ هالاهنطاي هنمهتبودريال هنال ىأ
 ود اهفراشلا ل_هأ لمع لمعمل لل رلاثاو نيسملاءالمل اوهاذه هرهاظلا هيطعبام ىلعوهأامع رش !نم

 اذهنافىاعتشاعمقدصلاوناءالارون نم اذه فال هنطاب نمهتيودمس ىذلاو تافل الا نمىتعي سانلل
 ىلص ناي أد قف س انالود الام هنمهتبو دسفارهاط فل اخي وانطاب ىكسذ هتنارعال فل ا ء_لعوه ىذلا لاما
 فقيدمعللهناغالهنأ لعأو * سئافتل نم هتافاذه مهفاف مهسفدأ ىف مهلعسانللامربذنا ا ذهىف لسو هيلع هل
 عم مهو ني فراعل ارانعأ ىدقنتو ىقعو امندقرتل |عمةفرعملا قد هتفرعمىلا هل ليبس الود يس هةر عم نو داعم

 لاقكلذإو مهبلع ىتلا قدا قوقحةماقانم مهمه هبتقاعتاغامهرامعأ مطفت لقمتهم ادقأ لوأ ىلع قمملا
 ءانث ىصخ ال كناصس كتِفرعم قدح انفرعام كن اهم لت دامع قدح كاندمعام لراس مل .و هيلع ةلنأ ىلص

 ىلعامادتنك كلذ تفعاذادي.ءا ادعأو ريدا ملعم ىلع ل سوهتد | لصف ك سفن ىلع تدثثأ كك تن يلع
 همست تالىث لك عمىلاعتو هناك“ هنالهقىلاعت قدما عم نوكتل تاماقملا نم ماقمباط قرارقتسالا مدع

 ىضرت نال يلعب وف هلالح قلب أاكمسهت اكردو مهتاحر دف هديمع عموهن ءاوس دح ىلع هيلع لغسل اوولعلا
 هنا لعتن الهعم نوكت نأ. ب لاطم كنالا يفهم مكل ذك تنأ ن كف مفعم قدا نال كلاوحأ عمم
 اذاءاوسدح ىلءاهاندأك اهفاصوأ تفلتختاناوةيعملا ثيحنم تام ااا ىلع اف لصا_ل ا لمبصحت هنالُ عم
 تايئالاووحلان الاهات دأالو لاوحإلا ىلع ىف بضغلاو تّتاانمنامالا طمن لاب الودهشاادسه تدهش

 ىلا لا ئث لك نمرقفلاوامغادلذلامزلا# ىلاعت هللا دارأنموءاسن ال اريغد ال امهءمنامأ الواراهنوالمل
 هنالئذ ف ماتمكل ف رعبآلف ىبةءوانند طوظملان مئث عم بمقاو ريسغىلاعت هللا ءاش نا ادع نكت ديما
 ءاشناةرحآل اوايندلا فروة صوهف ئدف ماقمول فرعيال ئوث حم فةدال نمو هعم ف قو نمالا ماقمتن] فرحبال

- 

 منا
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 ليوأتي سفنا!ىوهنم ىناب رنذاال اوى نذاريسغ نم هتارتمىلولا ف١ رعت نوققلا لاةكلنإو ىلاسعتهتنا
 امأوازل سرا اذاةصاخءائاللالاماةلاب في رعتلا ىطتقاالىويتدلا نطوملات الت الر م١ نم ىهو هلرهظ:
 نمديعلا ءاوط ىلعأ نأ لعفمهسفنأل ال مهب رأ مطاحو مهما ةمرتس ىف مهفدضخملاةيدودعل ا مهترضخ ءاملوألا

 رخأ تاناغمهب ولقفف مه تددحت تاياغن كلت ىلا اول صواذاف تاناهنو تاياغملا مهمه ترصد تا نيدلامه تاماقملا باح اف هيلع ك< نمال كاهل نمل رلاواهيف ناك ن م ىلع ؟ احتاماةملان ال كلذوهل ماتمال
 رمالا اذهم_هطلازبالو باطلا, تاناغلام يلع مكضفرخالا تاناغل امذهّدنا دياهباولصو ىتلا هءاغلا كلتثوكت
 اهلا ىهتنيهسفن فاعمل سيل هناو ىلا عاست ا ولع مهنالرصم ل !اذهالو كلا !ذ_همحلا فدل امأو استاد
 ماقمال هنأرالا هري_غن ءزيمتيالىدهللابطقلا ناك كلذإو مهدوهشم قالانالهدوهش فهل ةءاغالفهدوص و
 لك قوه هلا بست, ماقه ىف ني ءتيالقىلا هتدثنا ىلا ءاعسالا مسن همل !تاماقملا ةمسنو ماقمهماقؤ نععتم هل
 ماك>الانافهديق:رهسالف لام لاوأ تامّرلاوأ سفنل كلذ همضتقامّدر و صيلاح لك ونامز لك ىفو سفن
 كلذ تعا ذاف ىدهما كل ذك: نأ ىف موب لك ل_+ وزءوهواه التاب فلتضف نامز لكى فاتخت د رحلالا
 اهناوُكنمةدارملا ىهةيدوبعلانأ لعتل ةيدويعلابةطقاسلامهتاماقمو نيكس اسلالاوحأ نمل رك ذنلق
 اسن نوكي نأ نيب سو هيلعهتلا فص هتنالوسر ريخا-1كلذلو يق دصل اوءايدنالا بتارع صخأو قرطل !برقأ
 هلله دويعاايدلرخفلا ااةدايسلابر كف أالىأر قالو مد[دلوديسانأهلوقو ةيدونعلا راتخا|دمعاسنوأ اكلم
 كلذ مل وه«تلعمشأ ىلص ل اقام هنافاضد اون ودعرلالا سنالاو ند !تقاخام 7 داحال !ناكلا نلحالوىلاعت

 ىلعرم الا بير قتدص ةفوهالا يباب عغشل همايقلا ىف هريغل نون أب امل كلذإو ىماظعا !ةعافشل | بحاص هنارهملعلالا
 هه رقلادع تسدل اهسفن هيدونعلات اف هثندنع هتايدنعل أ لعن دونعلا حو رنأل-عاو «الوأهنلااو دانيل هتمأ
 قد روب أراحا-1كلذلوةدايسلا ة ستر نينناملازهقلاولذلا نما ينام درسسأ !فصو نمد عل !ىضتقتاهنال
 لذلا هسفن نعىئئفراقتفالاولذلا ف سل اعىلا ب رقت قملاه]لاق للاى ابرقتءاذاعفرعامو برقلا

 اديعنوكيفاد .عهلانوكيلالاةلاصالاب قل ام دمعا !تأ عءاو*« مهفأكهتمدعر هفصدنأف هنعهافئامو راةتذالاو

 هير زكلتف هيلارظانل ادنعاديسسهسفن قادعز رباهفزوربأ ايورمأوةدايسا |ةعل#هرلعمثنا علخاذافامئادأ
 نوصسمتي ىبسمل لاةؤ مكربتو هن سانلا مست ىف تعدت ىطرىاطسدلادب زب ىلال ليقو هسيلعهتعلخو
 نمتسل كتاف صن امل -ءاو « ىري_!كلذوكلذمهعنمأنأ اهبىفالح تلا ى رتل < نوصستدامناو
 هب وروزمعلاو لذلاوها اك فصونأ ىربو كغصو نمالو ل سلام ىوعد نم يرتستل ءلديسم تافص
 هيشمىف «تعمتلاى طر نقراعل اضع رتخضتدقةوكلاوسأ ف رشأ اذه تلح ناو كالاوحأ عيج فريصقتلا

 فر عأ الا صلاخاض# اد بعءتعصأ دقو «.تأ ال نركحص ولاعة كلذ فهل ل_مقهسفن هئاتلابمعملا هش
 انةقص نأ ىلاعتو هناصسس لنا لأ سزرصع لك ىهنامزد_>اولالان واكل الزي زعماسةماذهوامعطةينوب رلل
 هللاىو ام اع هنأ ديعلاهب وركالذنؤردق شلك ىل_ءهناءاقلننأ ىلا اهب وانت لوح الن أو ةيدوسعلاب

 الاثتمادب و رلاهذهنعبوتمفه.دومعلا نعج رضف هقرتست هذه هت ةرنال هلا هد ههل تلصحاذاىلاعت
 ىتمرىلعشل !لاقدقو حاملا نعد ةح ءاظعل ا نم تمام عمد ل! فق :واذاوالبكو هن ود نم ذقن ال نأ ىلاعتر هنن رمل
 قركفتلا كلذ نمو« لطابهتناالخامئش لكالا « ىلاعتهتناىوسنب رادلافدهشتالنأ ةبوتلادح هتعدتلا
 هديس دهشن دبعل او ىلاعتو هتاصس ىلا عمنوكي امتلاك بلط نال همق قا دهشد ضرالاو تاوعسلا|توكلم
 رقغل او لذا جو ىلعالا هلق الو هناسلمأل أش هنم بل طبال هيدي نيب فوقولا متادو وف ناكمالب ناكم لك اسعاد
 قوهفعاقشل ىلع دامس أوأعتملاىلعءاطملاهدنعخب رث فدو مئملا ىل_عءاطمللا يف يحج رثال ةنصمدب دودع

 هللا نم باط صخش نم متاتوذالا كلردالاذ_هوىلاعت هلا ىل_عوضلا نمكلذىفام خم رعب مل لقت طلح

 روه الا فاريثك عقاو كل ذونيعالولاس نكي ملول نأ ينعون يعام ىل_عمدنل أ هكردأ ءاطعأ اىلفانسعم أيش ىلاعت
 تهجونوءالبلاهءاح نعش لا ىلاعت ءاطع الطف الثم اضن وك نأ ىَيَع نك هنو رخأوأ هنودل دتناكءاوس ةعشرلا
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 ىعأو هملق ساطهاطءأال لالا ىلاعتهثناديطعي نأر يقةوسهو ىنتنكو فرعد ل تاك ول هنأ ىتةيلامآلاهيلا

 ناك نهلك نأ لعاو « اندلانمممتعىوزامعنولاسال سلا نيضارلاءارقغلل ار تهلو ةد راصو رينا نع
 نءءايلوأالا ب رخال لاق ه_دعهتنلا ىطر نيفراعل | ضعي نأ ىل_عهسفؤنب ىلة بمن اكن م فخأ ىلا ءت تلا ى مم
 قمل باطر نأ مصنال هنافقملا مهلط لاح ف ىتاحلاوجألا نمةلاحىلاباط مناك اذامهسفنأ طوطح
 نوكي نأ حتت الق مهتم دحال لصتعال ىحلاو ب وللطلل ليصفلا باطل اة دئاقناف ظعلل باطدامغاو ىملل
 هيفامتطعدقو نوكللو قءلل تاطهئاله رعب ل ىلارك_غتا ا نمدمعل ارذصأة ههفاف ظملا الا لفايولاطم
 متنأ هنوبلطت اك هنوملطي ىلعألا ”الكاثاو راصيالا نع بصح اي لوقعل نع ب ع“ |ىلاعتهننا ناريس او

 ءالااامآوهبهيلطي نمائمو كفي هيلطب نماتق ةمقيكل !ىقاتفلتخانكلاو ىلعألا "الداعم بلطلا فك رتشاف
 كا نسأو هر وص !ىلعانم لماكد!!نوك همسو هنهيكطد نمهتئمسدلو ركفلا هلامو لعل يهمل طق ىلعألا

 تاذلاناملعاو 5 هريغهملا لصد ل هناوهيلا لصون هيلط نموهنةيلطت نأانم ل ماكل نم مص ا ذهلفا يلع

 ةلمل تس هلع هنأ لصد« برق قثيدحل اهيل اراشأاك ترض ادهالولو نيعم ديم م ديةمريغةلوهحم

 قمحلا مرقل اف ءاوس دح ىل_عاجو راصأ اردةىف تول | نطد نموهو سنوب ب رقونيسوق ب اةءارسالا

 هسفت قركفتلافركفتل نمدءالو تاكنافى رثأ|تحم <52 شرعل ىلع هك ءاوسا ىلع ط ,ويضاودوعصلاف
 ثداحلا طء2فيكوةريملاى لاهل < امتافىلاعت قلاب تاملاهادعتءالو نو سعت الفأ مكسفن [ىفوىلاعت هلوقل
 هركفهدلوام ىل اركفتملا لصدام ءاغو نيد اذع بح اص توكمف رك شا !مدعي ورك غتلاءلاعتشالا نأ عم مدل
 اممم نكت منا اوهناعاغ اتعطناك انتموؤملقاءلاتاك تافدلو موكا هلوق بةعمراشالا نمكل:موفيدقو

 اذهو ةهمشا | لمقد ىلةعل يلد لك تال لقعلاو ركدفلاب كردتالىلاعتو هناك“ هثنات ا ذف نمئعء سبل هنأ هيفكسف
 نءفرخ ألا اذه ليل دفلاخ هنوكل هفل اخ ةرمش ىف هفل 1 لمل ددنع نيفا الا نمدحاو لكشف ءالقعلا فلتخا
 ىلا دل |ىلءىاملنا اوكَح ثيح نم عقوامت اداسغلا ل_صأو لمعلا نبأو دان بأن مهتهش نيعاهلكم تا دأ
 لدام هتاقصردرااالولواد1م2هل1 فرعدالو لردنالودب رولا]_.-نمناسنالا لاب رقأ هنأ عمم هد وأ

 فيكم لعي ىلاعتو هناصسوهق ةمحاصملا لو هك هنال عم سنأو لقد لو متن اهبأ كعموهولاقكلدلو لةعهيلع
 ىلع ىلاعتو هناك هتنابدحأ لك لعن أ لعاو# مهفاق هنعةيفنم انل هيام دل ةيعملاف هيصعت فيك فرعنالوانصح»
 ناءوالاك تايملاعسمج نمهتنافدحاو عىلعطون انتا عهجا اه هسفن ف هيلعوهاموهدادعتساو هرظتردك

 لا ءتشات اذ قركفتل !نمدحأ لسد ملهنأ معاو « ىلاعت هن !لهأ اهموغي رارسا انهو كل ذكدحاو جازم ىلع
 ج رهنأل كلذ نعلؤسموهو هلاقامعس ىفن وقراعلاءأطةوهللامجرللارغل اىتدايينركفتلا نعىهنل أعم

 قهوؤئطخ كل ذكوىلا متو هنا دعس هتاذىف م_ممع هنأ ىضر نوذراعل اراحدتو هبر لعف هرظن مو هناعا نعهلمع
 اومارناونوردم,الملا عا! نم ىدلاةسناواصفي نأ اومارت اف ملاءل!قرظن :ريغ نم فرع ىلاعت هنلانأ هلوق
 القوهام تقوفووهتقو ق نولوةدق نوريصم ,_عقكالذ ق-ةهالو نورد ال ملاعلا ني_عدمولس نأ

 اموءاوشعا يف نوط ءة<ءامعىفنو رئاح تاذلا مرق ح ةقرغمنورلطد نس دلا قللتا بلاعو مدقهيقمهرقةس
 هناك هل ءلوهتعهتلا ىذر قددصل اركب وف أديسلا لاق امك ةفرعملا نعزمتل فر عملا هناغقهيفةلدالا جمردت تاعاروت ع
 انا لعنفانب انةقرعم نعز عنو انسوفن ةقيقح «ذالو كلر دنالاب] هللعلانسوفت ةقرعم ىلع هتقرعم ىقانلاحأ اغا ىلاعتو

 تانزم هل هيمقتاشس هلعانواةثققالطالابان دق دقفهديت.قالطالا|ادهفكيلعءانث ىدخال انلقتاو زغأه

 قفةريمخلاىلعهروطغم ماهلانا ءاو هيلالوصولا ننعىه ىلا! ةريملا نا مالكلا فدعا ضت نهرهظف فكوأ
 اوحر خ نأ ن ودب ريراظنلا لهأث أل جاوملا أدتمم ىلا لهأو يدع! ارظنلا لهأ هيلا لصد امىلعاف ىاعتهللأ

 امهباولقتةمارظنالو رك-: محلل مناهل اوهنماورفامىلاكلذمه-دؤمفانمقب قالا هفرعمىلا ةريم ان ع مهران

 نفراعل ا ىلع هنآدشأ ناككلذلو هبائعمه رثكأ ىلاعث هللا فةريح سانت ادش ان اهيلعاو ةاحن ىتلا مهترطف لاح نع
 .هركف.لدتسا نم ىلع همسشلاو لخادتاا نم اهمال نوف س صداع ةرعلاب رشد رتاصس ىلاعتو لراعت هلوق ا

 هلقعو

 1م يي سم حبسا
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 ١ ىوبادو هشواف-ث 25 ىملان م ىلا فرعا او لقاعو لقع نم قلن هنراع كدعالىلاهتو هناصس ءال لّمعو |
 ١ | فسوب قالا ف صو نم لكدت هسفس ئش ف صوئشهلثك نسل نمت عدو: هتماوحرشو هنمآللأس ملا نوكستف |

 الاو او مشا هتقمت - ىلع لادن الو تعم دق ال فا صو هن“ الود - 'ةتردت الهه و قرصاةوهن هاف فاست هق_ صد

 كلذلفىملا م مديشع سس هلت ةقرعموأ لعوأ فصووأ تءاسهملا لس وب ولن هوم ستملاو زب زعل اتا لا رب سدلف
 ب رهتدجل اوهللايةذرعم قالا لك أم يمال كس را لعمال وتوقع ةزماأ راتب ر تاصس لوو ع

  1ةفئاط لكن مت عقجاةلقعل ةلدألاب ا لعاو هدأ هتاف نمو فنون ةعالق لاكملا كلذ ىلع نيل

 قتانثافلتخاام منع ىووهر مهدوح وفؤدلا نودنتسو مهدح وأ 0 ءا'تارورمص نم لب

 توك ىداتهاوقتوو ف. .دود وتاشاىأ هيدوملاو هل لاراةةةالاهدامع ن . تاطىذلاوهو طقكلذ

 مل مهنكل اوهلفأ هءىعست وهيل فاضي نأ يناس لو هلع هلا ىلص رعت ىلع مهفرع ىذلاوه ملا
 ءاطعأام بس هللا ف ماك تفاهم 2 ريغ ق اه ترمدتف هن كس هوة فلا ىأ رهنالالو ع تاننالا يلخوا وفقد

 ! رطب طغفمل ينتاك اع هللا ىلع 1 يعزم نى د سلا قد دصلا ملاك ءداردأث ارا دق. الذ مهفافأس دشاقور از 5

 بوهوم هنتاي لع كلوصح نعزتا د ذانهفءراظنو لما د نمال هتان ف ءلاذخأ ن , اما لمع لال د

 ىظافقد رعت بح اس الر اذ لل ع بحاضص هيةقرعملا نءزملابآلا ف رمال نمتاصس لت تزاخد_ 2 نم

 ا لمأتفدودج ولا ةبترموناذرمملاةيترم لايك هبال ملا -ةرعملا قاشاماهنالىرب ول_ءيىلاعتو هناصس ىلا

 دب زمةةرعملاما معمااكلاىف قأايسسوت ادلع ىدتس هملعم الك_لاوباكى م دال لن ال اذه
 الغسواول ءءاوحامو شرعا لاين لاعف تيأرف ىودساشرعل! ىلع نجرل'ىاعتهلوةنعتلئسو «ثام

 الامل ةمسنلابهطقتلا ىدلا رئاطلا عم تدهش قاع شرعلا طقتلاةىذعلا ل ب . طض أ رئاطع ك لضادانأو
 ىلاعتهللان أ ة سالو تاك ىفانت أمل هنأل أيشدحت ملهتشتفاذاةوكللا ىف ةءاشاكش رعلا  ةاود رئاسنم ى ءامتي

 يهانةيامالىلارارق هتحت سيلوال هالو الحا 0 ىحانتيالام ىلا فقس شر .1!فوذس ءاذأش سشرعل اق وف قل

 ةناحج“ قل ارق دم شرع انأ مهوتب فيكو هب - ؛ اذه ىف مكلف رجلا هسيف تعقو ةو قول اذ لكو شلل ذك

 دل مسسقول منال تاوف ىلع نزال د عل انزل كلذ نمو« نيملاعل ' برهشدهجلاو نوفصر ا ءهللاىلاعت ىلاءتو

 لوهو لسكن م هتلاطب هيفدأ : ىذلاتقولاواهنع هولح نعال هع اطه_ف لمسقىذلا تقول تاو هناقام

 قئاذكدو ايلونوكت ؛كولارع- 2 اون وكيالةظقملا ثنو وهلة نوكنالموثلا ا ةووهذع هولخ هر عو

 نم هفاع بهذ ىضاملاتقَولاو لصاحر ءىلع مدووهاغا اوه طلع نزح ىتح هاف هل هل مس ئ شهي .مةةيعملا

 لك ف ىااعتهتنا علا اماابر ومامدعلاولاقأ ادا نعرض احلا تفولاةفطو لط .د نز لاو لسكو ومن

 امدضدا# تأ داعش ةرحألا اواندلا نمئش ىلءنز رح نمنأمل-او' قد هللا هعاقادهش رف هنأ سأفقواو سة

 ىنتلاك مل روسقب ملا1بلط هناق ىلا عت هم بدأ ءوسنزحلا رالملا هتهتلاّتّةا ضرع دقفىلوأ ناك هلع قو

 فى سل هنا لاو« ر عقل تحت هنال هدب ىلع تز رب هل احل كد يضر هب رعم ناك ولفهسفن حم هبحاصو هنعىسمللا

 قبسسن الا ةما مد ذ الخم ل_صتال ديعللاةلوقن ال معن ال كلذ نال لمعلاب رم ١ لل كرت ءانر_,ةىذلا اذ »
 هلام عق قسسناالاهل 'دما مص ال4 0 هلاتاوقب .ركشمانانسانن م لع وو ىلص دال هنا ىلا م هللارعف

 قار ئش لكوتف ملك هب وحاو ٍءىلع نام ءلط رم ةلاو فورعا اب رمأللا ةغيطو أن) لو ىل صد هنا ىلا هر

 هتنارل_عى هل قيسسامفرالدمعأ أنا: :ىلاعت هللا 'مللع ىف قداسلاوهو ةفل كاوأ هدفا اوان مىيمتلاوأر مالا دعب

 اوء2تاكتاهندن, ىلع ربام لسبال هنأل هن دسعال ل- عالؤرمألا سقة:ق كاش الاووئاامأو هعوقود_هدالاىلاعت

 ب وتي رم الل فلام هيفاه هسة همدد ىلء رت ربام لك ى طمتعلانأ ناو ودمي اناشاوآ اشادعب

 اذه قةهل قاخا لرسم لك لسو هيلدا لص هلوق نهم مهف نمو هيلعدمحي هلة ةذاومهرفامو هلمرفعة سو

 لالخ الا ليس ىلع توك نأ هبقب ولطقأف فودملاامأ ءاح رااونودللا كلذنمو كىلامتهلناءاث نارعأللا

 انآ ملسو هيلع هندا ىلص لاق ىلاعّدو كراش هن ايمتفرعمو هتءترسص هلالح اون اسنا لك مظعتو ىلاعت هند يظعتل او

 « هسدقلاراوفالا .



 هلدارمالوءديس نعل باححال لماكل ادبعل او بحلا لهل هذ لولعملا فوم ناامأو هنم يفو تأودتناب كفرعأ
 فاهتعمو ركم عفدل سنتا ىل_ءازارتدا اذههف وح ف نألو هريغوأ ب اقع نمل عل فااخ فيكن هدارم عم
 نأهنمبولطملاةءاجرلاامأوىلاءتهتناعم بدال اءوس نمكل ذىفام عما بع كلل ذ عف د نع هزم ىنةعالو هعز
 ىلع مهئال مهتع هللا ىطر نيفراعل !ءاح راذههود- ربامعوقولاملطال ةنكسملاول:لاراهطا لمس ىلع نوب

 ُكردال اذهو نيعجأ مهنعهتنا ىضرعاطعل اةوالك مهدنععنملاةوالدو ئثل مه دنعءاح رالق مهرمأ نمد رعصو
 هلئأ هسبدالاءوس نم يقام م هك لم ىف هل ءاريدت و ىع هدض راعمو ودع رباملع وقولاهءاط ف نآلواقوذالا

 هللا عمهل سدل دبعلاو اهل رامتذاو سفن ةنوعر وهق ىتيلاك هل هتوسقو هدودحو قس ملا (بلطهنااليلاعت
 تن رستاع ىلاعتو هللاناصسةري_لنامطن اك امرات وعاشام قا* كدر ورام! الود دارا ىلا هتو هنا

 هلاةءكلذنمأريتناو هلاحناسلب هيد نرلل عّدم كرش موهف دق ة-ىلاعتهتنا عمارامتخاو ةدارا هل اكعدأ نش
 سل ارامتخاوةداراهلدهش نم لكن ا نالوةريدلا مناك املاقدةودبعلل نوكينأ ىبتيالىلاءتهتنامنال
 هرايدتاوىلاعتو هناصسدتنا: داراف تاينافاموف قرفلا عبج دنعدها موه اكمسالا ىوس هيلا ام_متيست نههل
 سكعلاى عقيهرارتخاو هندارادنعلا ىفاناقهيلعةعلامل احل ايىلاعتهتن فارتعالا دصةد دوهشلا اذه-سأدالو
 نمدلتسملا هده رب رقت معي دحأ لك نا لعاو» همركو هنعةيفاعل !ىلامت هلال ادن ىلا مد هنن | ىلع ل ادا ريصدف

 هفنأ مغر ىلع ل عفيفئل |لعفهركي وهل عف ىلع ردقءالوئذلا لقرات هنأف اراهتوالملا يف هنأل انيق هسسقن
 وه ىذلارايت_ء الا مومذملا رايتخالا نم سيل هنا لعاو « سوس اقرب كموهفاذ_هىفرباكنموكلذلر دكت و

 لعغلل باقل اهجوت ديبالا ىسهنلابانتحاور مالا لاثتما عصدالذا ةيدوبعلا مزال نمكل تال ل عفلا مزالم
 اذهمهندومعلا نعدسمعل اج رخولف ش.عترملاةكرحوءركملا الارا تخاريغ نم ل عفانار وصتيالف كرملاوأ
 كلذ عمأكدب رأالن ادن رأ ب دألا نم سدل هنال عام مهنمدارب ئشلك فق دسرمعل امتاز عت صسفتر ايتخالا
 مكف ناسنالا<-_ةءقصهءطوتىذلارهاذه دب رئامد رأآلوةءنابدألال .ةدارا اذهتالءارقفلانم ريثكل
 تاراتخم عمج نال ن يعمم دارم ف ضرغهل قميالفةصاخ عرش اهدارأ اس5 دارالاب ف صتنق هدم ربح وشلل اهدارأ

 ةقيقملا لرد نعرصاق لقاععدحتن الف هتدارا دمعت اةدارا جار دنالرات_خااهيفدعلل سيل هناستربو عرشلا
 .بطا صخش لك نأل هيدومعلا عيرص نعدسعل ا اهبهير م ناسسلاب تاور وداروالاو فئاطولا تانظيذ
 هتعدشا ىطردي زن بأ ل ودار ااوداذه ل عاو مهفاقهرارتتاو عراشلاةدارال هرايتثاو هندارانعج و رسحلاب

 هتاريب دت نمريب دت هعمو ىلا هتدتناىلاىإولا لصد نأ هنع هتلاىذرىلذاشلا نسما ىبأ لوقيوددرأ الن اد رأ
 ايندلا طوطح ىقدهزلا كلذ نمو باك ىهد تال كناف عضوا لا اذه لمأترمهناف هنارامتخا نمراتخاوأ
 دخ لاو عزو ءاطعلا ف هديسفم مضت ىلارظطاتندمعلات ألو هديس نع هجن مفادها ازهتوك هيورن الدوحآلاو
 دهزلا ىلا < نكح ىف جاتال هل مسقي ملامو هل مقا عفدهزي نا عصدال هنألو امش د أ الأس لرب هنأ ىربالقلرملاو
 لزالا نم هتشعم ىف ىمْسَتَل !نمهحاراف هيلطو ملام ليص#ىلا ليللام دعهلهتنا ماقد هازإ اى هل سدل هنالدهيق
 بغارلاو مهاهسلأو دامسعلاهاطعأ ىتلا معنلا ريا سك هدمال_دعقهحدم مايا عت ةكل هل لص ملال هبسنلاب
 نول »اج اوُكلَدِفه حولا اوفرعنوفراملا ىلاعتو هناصسهدمال دع همذو هشدعملا عسو نم هبفبغرامهأ مق
 ربدقةيايندلا نم هكر هنا دهاززلا ىربام عج نالواحا بنمو ةعرش متماناعجلكاو هناودرتو حدا دنعاوغقو
 نمالاىلاعتهنلاىلاةب رقريسك هكر بن وكينأ ملص الق ةض وعي جات ضعي ىلاعز هلل ادت عىواسد ال هل هنوك

 هعمفقد نم دنع هتدتر بسح ىلءناسنا لك د هز نأ الو ىلاعت هدنعت دولا ة فصل ةروصب هنأيت |ثيح
 همصنو ءاغ-ر دقىلع لكم هريغاهتوذءالر ومأ فم متثر وو مالسل اودالصلامهلعءاينالادهزفهدهاز هناىريو

 نيثراولاماقمفالولوسروأ ىنالاءايننالاإ ت اماتمىفانمدح ال قوذال هنأل مه زانم ىلع مالكا ىلا ذل ليبس الق
 ىذلا ماعلا ميتا نمالا لسرلا ب ارم فرعتالذ ىلالا ب دالاوه اذهمهنموهنموأ ل ووأ ىنوأكوسرالا
 1 را مولعمماقم هلالااتمامو محرذب هماقم نع لكذف نام:لارخ ىف ةهبالولا هب ىلاعت هنبا متم |
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 مهترخ آومهترخآل مهايند نال ةرهاظلاايندلار ومأ ف ,هرغسو مهعس و مهتراحت دهزلا لهأ ماةمىفانسال هنا لعادأ|
 ىلاعت هلوق. ةراشالا«يلاو نيل اصلا ف لسلاوةباصعلا نملاومألاو تاراصأ ا!باحأ لمح كلذ لعو مهب رل
 هلوكاذه فاس الوتانآلا نما .هريغومتلا لضف نماوغتباو هلوقبو هللا رك ذ نعع بالو ةراحت ميهلتال لاح ر
 08 رع <الإ ىأامثدلادب رب ن٠ متم دارملانالةرخآلادب رب نم موايتدلادب رب نع ممم اع :رخآ هنآ مهقح ف ىلاعت
 لضافل !ةباعل !نؤاهما|تفتلد موةممنغ ساطي مو ريغال داهم ا لضفل ىأو رخال أدب ر نم نمو اراثماوالدب
 نما.دنأ ف نيستا !ىلعراكنالا نمر ذحاو كلهتت كل ذربغ موس ناةنأرذحات لك الاولماكلاو لضفالاو
 ىل*ة,مهفارتعاوريصقتلا هدر وىوعدلامدعم_يلع بلاغلانألاهنعادرصمت نك اذامهريغي لناوخ
 باحخالاوءابرلاو ريكا قد رطاا لأ اررسغ نم درهما ىلع بااًعلاو ىلاعتو هناصس ثنا ةعاطا نيغرفتملا
 مهومزابلاذاميلعدخا اوسانل ا مهمذ كلذ ةمالعو مبدأ ىفامل ابالص !ىلاعت هللا هعاطب قلغلل نب رخأاو
 مهطا,ىفاداعمتسا نود مهتافاهضقي لف ةحاحادح أ نولأس نيح مهنمدهاشد اكمدومدخ ملاذا ساثل !مهءيعو
 نواقثت دالو ههحوف نوشس ونون ردو هتومحم مهم دعي ىلا سانل ا نمارحأ مهم دابع ىلع ثوملطد مهنأك

 هناصس ىلا نع لغشدام لك نع عرولا كلذ نموه كلذدضهعمنولعفب مهمدخملال ىذلاو مه دنع هسولح

 اهتوداك تارا ا ىلء اق همنهديس هماقأ اع ضاردسلات ألو ىلاعت ىلا نع ل غ2 كلذ قهسفن ىأرىةللاعتو

 لك نالو هناقط هتم مدودنعل اء دوه و ءاوس دج ىل ءةلاح لك ف هعم فكامتو هنادعس هنألو هنماه دهشاذا هدنع

 نوفراعلا لاق كلنلو ةدارالل عرطموهف هرم الا ىلا ناو «تدارملا ىهةم_صعموةعاطا_مقدنعلا نوكي ةلاح
 ةنمو دوح رمل |نانا يف مدام ماظعأ ةعاطل اري_غىف عفن دقق ةعاطل ! ىلع قفل !فةوتمال منع هللا ىطر
 الاب وععأ ابا يلع ىلاعت هللادع ونةمصعم نومة أ, نا لاخلا نمنأ معاو * .رخلارادلا ف ءازعلل لا. عالاو
 هركي تأ ديالف ىساعملا نمل مدنلا كرير وصتي الديون مدئل اريل قوهتمعقوأم ىلع مدنلا غارفل دعب ع و
 ملاصلالمءلاه أ سرخ آوادلاصال عاوطل تىلاعت هلوق هيلع ق دصو وه يصءماهنأب ن مومو عفأهي ىط ربالوةعلاملا
 هتاص# هللا فلاكنانمرةأواردقرغصادعا!نالعاو »*« العاف هنوك ئسلا لمعلاوةيصعم هما هناسعأ
 عسم لاحم كل دوله _فقياع لّمتسملاد مللت وكن اغا كلذت ال هقباسة دارا الب القت .مارهاط :واتطابىلاعت و
 جاشمأةفطن نمناسنالا انقلخاناه:ءنوحرخعال قياسلاءاضةقلاو رهقلا تح هسحلالا اوعداولو قلحلا
 وها.انيذا اكوةاصع قالا: ىنتفار وذك اماوارك اثامأ لم, لا داني د هانا اريصو اعيعمما:لعش هملتبن
 هنكءالرم ألا ةعاظ هلدارأ نه نم ديرباهف هةعاط نعد حأ جب رخال ة قيقا و رهاظل ارعالا بس
 فو رعالاب رمألا نم هيانفلك اعموةنرحالا اذه انتفرعم عموة عاطل اهنكءالرمألا ةمص ءمهل دارأ نموهفلاا

 انمديربدقو هنعى جلاب قطنلا اننكمالفإك لا ىلع توكسلا انمديريدقفاضدأ :دارالابر مالا ف لاش نأ
 هىفصتاام قسأو رادقالا ىف. راصت تحت د_.علافاريشكد_هاشم اذ هوهءلع توكسا !::5الذ هلرييغتلا
 لاك نمناملعاو « ىلاصتو هتاصسدتنا عم هتالماعم عيج قرعصةتلاب فارم _ءالا هلاوسأ ن سحأو زمنا
 ملسوهبلعهتلأى لص هلوقاملامل | ف صن كلذ نم سة اف ةيصءملاوهةئاغاهدابعفنوكي نأ قاللاو دارادوجولا
 ىصاسم اب انضعب رمأت ملا تاو مهر فغيف نو رفغتسسف نومنذي موقيءاحو مي هتلابهذلاو رفغتستوأوسذن لول
 هتلاناءاثسغلاب رمأءالدتنانا لوقي ىلاعت هنألىلاعتو لراستهللا عمايدأدوح ول !نماصق:ناك اذاداسفلاو
 ءاثسغلاب مرمأي ورقفل اكعد ناطيسشلا هلوقىل ثم ناطم_كلاىلاكلذي رمألا ب سنون دسسفملا بحال
 نملك ل ةداحاو ىلخ همسنالدانساو ةفاضا مسن ىهو ب سنلا حاسوأ هيف عشع رادلا هذه لب دنم هنأل اهلاثمأو
 تلسفن نك ةئرس نمكباصأام وهلنأْنذ ةنسح نم ءاصأ اماثد دس نوهقفي توداكرال» وعل '؛«الؤطا وهتنادتع

 لزت لودي ربالام كلم ف ثوكي تأ هتناىلا هتف مهفاق اداتساوةناضا تاس ن نموا داو اتلخهتناأنمدارسملاو
 هيلعرعالا ام هللا عمابدأ ىلاعت هللا لا نسحلاواهسغة ىلا فؤملا لعفلا فيضت مالسل اوةالصلا مولع هاي الأ
 | هسفنلا بصل تاضأافاهدشأ اًماسنأّ ب ردارأفلاقو اهمعأنأ تدرأتمال سلا« لعرض الاف
 هتك مم
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 «سفث ىلا ض رم فاضأةنيذشد وهف تض رعاذاو مالسا اوةال صا! اهيلع ليلملا يداربالاقو هن رىلا نساملاو
 هنناىفصمزتنافّكيل !سسارشلا ولأي دم هاكريمت او مالسل اوةالصل | هيلعاش دن لاقو ىبض رمأآ لقي موهير اءاقشلاو
 هلضفرهظيل للا قلاش نمةمصءملا دوحو نا :لقااورشل | ىلاخ ىلاعت هللا ناب هل عماري مت. !بدأ سو هيلع
 فل اد ئصاعل أو نيعيطم مهلك اوناك ولام تالص مهيفل انو مهنا مصع هربك عم مهم هع طلو مهلع ءا ومان ىلع

 ةعاطاهب وشد نأدءالف طقدض# ةمصعم نموا صلخخيال هنع هللا ىدذراتص2 لاق اذذو عي رخل ةدارالا جارس
 مهلعرادنالان أب رحنوده_ثدىلاعتو هناصسمتناىلدأتألاهلعت لاح ف هقفاوم اان دارعو ةدارالا ةقذاومىهو
 هنالهتعرم هدلأ 08 كال مهاشع هنوقرعد ىرةر باح لو هل درمالىدلا ردقملا اونوتسل اهلاثتمالاو رداسق

 هردتومئاسضةءاضماهللادارأ اذالاق ل وهماع هنا ىلصهنادرودقو اًملطم ىعلل ةفلا 2 دوهشلا لهأ نم مصقأل

 ىلاعتو هئاصس ىدللان ا نم ديالو تيد !ميلعاد درهءاضقمهق ىنضما اذاىت- مطوقعلوقءلاىوذ نم باس |

 رهظأردقا امهم عةواذاو ةمرلكايتناهءنودصقدال ىلا هحوهمفمط عقب ليوأتب فلات !لمعلا كلذ محل رب

 هءصارقمدآ ةيصعم ىلع مالكلا ىف كلذرب رقتمدقتو لع |كلذفل'مهاذأ دلال يوأتل !كالد ءاشفامطهنلا

 :6 ادب دش عز ىف ةط# ةيصعم ىسوق ل هفل ادنعشل دلمدوهش فلذت نمامأ وق دن قيضك ل ماده ةل لابو

 هنا لعا و سعلل ةتداصو فماكتلاو ب اطملنا ف حدقكل ذو هتيصءمو ىلاعت هللا غل اخت ىلع ذئتمح هتءارح وعل

 هلل اكرمالا لد دمسأ هءاطأ الو د> [أىل هت هنا ىصعام لوة فى اعتهثن له فل ادوهش هلع هصقن لاح كلاسلل عقم
 وأ ههوأه ف قلخلا كلّذل لحد ءلاوىلامتو كرات هتلاقلخ دادعل !لىفادهشر هنال اكرمالا مجري هملاو هلوقوهو

 اهيقىل هت هنلا كح كل ذا ءاواهتيعوهام ةيص ءموأ ة اطلاعفا !توكتالرظان لكر ظن هيطمدام سس ّل ءودشع

 هلل هميطمت أش نا ماكل مهةح ىف ةمصعم ىهواهت شن ةماقاو هيصصمل ا داحن اى بيس مهن ١ اولعف اعاصعل اذ اورق

 ثنمالال!ءلاىفامو ةفلاكمريغاهن ال ةرصعموأ د. اطاهنوكت احل لعالواه دوحجولا طب جوملا  هسللر فغتستىاعآ
 هلئادمصحيستل ا الا اهءازغالذ تأ شئاذافةيصعمالو ةعاطالذةرصءصوأ ةعاطل عرشلا ف ةيدعتملا عأر وص
 كراش هتنا ىتصاخ اهتلض داو اذهريغهعسالو ةيصءملاو ةءاطإ اهدنعىو' سر هناللاعفألاةرضحم د ىهستو

 نب ع راشل اهقرفتي لعل | نم كد :عامكل ذ ىلع فدعا و ةريس ةدمى ةءدرمشلا هتموحاملوانت نماهف ىلاهتو
 اهحاصدنعرم_صد كل ذب لعهدنع نكي مل نماهيف نوكد نم بن اعنف هلعف لكل |ناك ناوةيصعم اودعاضلا
 ىلا قملا بناح لعفل ا!صميلخت ىل:ر دقن الدمع اثايعاو ءاحرالوه دنع فوحخالر يصو هنال 5 :هلداعبال : 0

 قلغلل ميلك تا |تدثدقو لسعفىل عةرد قمل نمالاى هنو سعال هنالو فيل اكتئاب داطملا كس عافترال

 بلطب دئايحهتأ كلذدب د وءريغ ىلع فالح الا نمةروصلا ىلع قاش نا الان وكَو ىها ةلاورماوالاب

 حدقيالو ةلالدلا ف ىوقأ هنالامزح ب كتل ىلا ل هل ابا اشم ضعب لاق كالو هل دهشد ىملاو هل لعتلا دوو
 نيلثقلا هم تغم_طاقرب رقتلا ادذهىفان ا هنأف لصالا مد ىلاعتو هناصسدتباىلاكلذ لك عوسره فا

 ىرشربخهنآل نبقي رفلا دنع هيف فال ال كلذْن اء بسكب نءاناق مهنوك نع هءلوق. ال نم دنع بسكلاب

 سيل ىلع دحر دقيالاضيأ كلذكو مهفافهثداخلاةردقلا نع ربالامهفن نم ميت تفعضا او ىلةعرعأو
 مالسلاوةالصل |مهيلعءاسبن الا عئ ارش عمجو فشكلل | قد رط نمالو لقذلا قد رطن مال قلبنا لعفلا
 ناكح دمعلا هردقىلا لءفلاتعسن نانا نسال ادال لعغل!سصاخت ةعد رشتأت زف مكسملا اذهىلع

 ةلدالاامأو اضيأه يق بج وكلذلن اكىلا هنت الا لعفلاتدس:تاوة.هالارامخ الاف هحوكلذل
 ملاذغو ةكرشلا بنوك, اللعفل اداماو رمالا سفن فة ضراعتمريغ تناك ناو :ضراعتم ىهفةلقعلا
 مهلا ل ءسفلا اوفاضأ اغاو ءاكرشمههولوسا ةداعللداعل !لامقأ | اوناضأ م_همال نيك شملابةلْزتسعملا قدي

 ,بهدعاسو المع هلل مسقتريسغ نماهاك تائكملال ىناوناضأةرعاشالاو كلذقع ريا !ميقدصوالةع

 بنا1 لح ونام ق صلصي الدي صددهتأ ةلاعتشا لها نمف د كل !لحأدتعىونأ ادهو كلذ ىكعع رثلا

 ني عْنبنيع نمىرهثلان كسلو تممرذاتيمرا:او ىلا-هت هلوقل ثم فكل دءالف ىلاست هتاااهرقأ اما»رقيفةتبلا



 لمد الف هرمغو ريقذ ئمر وعأ ةدحاولانمعل ابحاصو دمع ىرلان أ اهبل ردن ني_ءوىلاعت هتلىرل :نأاهمئلردت

 اهيفعازنالد كلا تاريغىرخأ أو'مند نيفلتخم نول زب : ف مهريغامأو ةساخ فشكلا لهأ ١ اةلثسملا اه ةقيقح

 نم مافعأالو رثك أةريدا هيفعقي نم محال لاسملا قافهداقتعا ىلع ملا هر رقدقداو لك نالايندلاك

 تسقيرطب تاعالابوحو لا دانهو كلذ قيقحت ىلع م الكل اقاعسأل هموم ذدملاوةدوغلالاعفالا ةلّدسم

 ةلاح لكى هد.ءىلعةمئاقلزت لذ نا تليعءانرر فام عمج تلعاذا# رومالاب خأ نموهونضقانتم
 لهو قءلا هللاق ىف دخت ل دمعت !لاقاذافم ولعملا لع ك اهوهاموم ولها عيان ملعلانالاض:ةككاواومل-اهفوه

 كلوسق كتاذنم ىتطعأ امردةىلعالادوح .ولاف كرز ريا اق مدعلاع قف هسلعتت اعل كتدخآ

 لك ىه.كوأريصقتلاو زم أ ايدسلا فارتءاقن افرع !فقومى قاد: 32 ضحدنتف قالا هنأ دعا !فرعيف
 هللأىلاعاطقن الاوهو لتدتلا لهأ نمهنوك هد وركلذ نمو« باك ىهدمت١ كتاف لحما ذهىفلمأتف ناوحأ
 1 ىلا عزام هنالك ذ ىلا لصد مري ةغلا ىأوهو مو هيلعدتنا ىلص هنعثرالا هو ىلعمانالا نم هرمغ تو دىلاعت

 نالل اهريغي وأ عوجلا اوةوالاابن اكءاوس صوص لاحو ةصوصة وح نم قلاب لطو لوصو وب رةبلط

 نم هنع هلأ ىضر كذاشلا نسل اووأ ىديسلاق دقو هتفلاختو .ةازعو هتكرحو هنوكس ىف هل ل طال لماك ل ادلعلا
 ناكودام مقل !فسدقو هريغوأ هنرقليثل دار والاو تاعاطإ ابىلعلا ىلا عت هننالهأ نا هيدنع بونذلا مقأ

 ىوعدف كلذ تملءاذاص لانا نيدلا تنال ن بدلا هلاص اة هتناد عام هصقنم رحافر ودل الودي زن ىقت ىوقت الف

 ىكااو رغقن[رسقلا ف عمس هن وءايش ل ال قوذلامدعك لذ سيسو هو ليمخام بسك مت !ىلارارغا !بلطخملاعلا
 هللاعم لمحتالو ءإوتوهواهةعىجااذمألا ف هتئارك ذام ىلاهلاي ل ع حل ةءاش1 ا هدوم رافلانأالا عمو هومتلأ

 وهو هسفن نمهيل !برقأ قدا نالريغال لءلاىلا لهملان هرغ.نارارغلادارمانافر ذه فرعول رحاب املا
 لومعملا بطرلا كح باح دقر و بلقءاةصدل ل صح اذا قاد أن مرافلا كش ةلملاب وءاوس دس ىنعخىث لكعم

 لتيتوىلاعت هلوق اك ىنجلا بط رلاكءكحنافهاوس نع هبلاغتشالا ىلا هقو هنا متنا هموم نال
 ةبقارملان عدي رلا + بحت ىلاعتهلنةبقارملا لهأ نمهنوك هير كلذ نمو « قيفوتلا هت ابوكلذ مهفافالمتيتدملا
 هتيقارع ىلع بيقرهلداو هقارع د معلا نم محن فركواذاعق بقا امفهدس نعورداص هلاعفأدهشر ناك اذا

 ملعيال هنال املطدال هل لصف لتاواهعم ف قيال ةمارم هل ل_.صخ ناقد سأ ابى و أريصةتلاةنث رقاد لك ل عو
 دهاشباك هل ىو أ ةظقمل !توكتدقو ةظةملا ف ىوعدلا نمهص ول مدعل ىلوأ ةلفعل !ثوكت دقق هحالص هام

 لسقف لول داحن او ملسأ ميلستل اومهفاق قوتلابالار مالا اذهل اردبالو مهعم هلاعفأ عمج قىلاعت هنا لها كلذ

 كراشمثلانأأل هيربالغش هتيدوبع هب ور نع بئاغدبعلان أل هيدوسل !لهأنمهنوك هنت ركلذ نمو ل ءأدتاا
 ىريالدبعلانألو كلذرمل هغارفنياف ةيبون رلا كد همم هءلطب هي دومعلا نممهساعب ورث قو لك فهيا عىلاعتو

 لباقي ضوع هساح نعى اتيالفءديس من ىف قر أعهنأل هتيدودعب ب ةنطابلاوةرهاظلا منل نمش ىطعأ هلا
 نماهو ضو تولمعت منك اعءارحىلاعت هلوقو ىلاعت هنا قا هل اعف أ ع يجو ماودلا ىلع سلغم هنال ةئملا هد

 قش اس هاوقىلوأ ب ا,ءنملعغل ارئاف الضق دنعلا ىلا لعقلاةيستناك اذاو لعفل الص اك لمة ضحم تادآلا

 هتبيغدوهشو أ اصا هنوك هيو ركل ذ نمو« هديعن قلخلوأانأ دباك هلكرمألا مجرب هيلاو اعلا لع ى قرت
 صلاله صلخ هل مةامو صل املنأني دلاوهو لمعتريغنم ص الدنا ىف هاى اعت هنا ةماقادوه شيد تراه ذه نع
 ىهلل هتالذا نيصاخمهتنااو دعينا اورم أن يلا دابعل نم سدل همحاصو صالغتسا ريغ نمد دول! ق مات
 مادهاص اخ نوكف نم هصلصس ىتح هطلاغ بوش :ريغنم لامن دلااذ_هالافرعن ل هنالصال_ةقسالا

 فرعبال هنال ىشي الف, صلاخللا لمسعل ا بحاصو نق نيدلا نم هلاحا هن اكن مو ريغ !هقاذام لئمامعط لق ذن

 ىلع سلو هنمهوصل:--!نأ ىلا عت هنلامهرمأ نفنيدلا صال ف دابتحالاو: دباكملالسهأ لاءاةشأا
 | يم نالئثف هبسن«ىربال هتالىواعدلاو بستلا عبج نعايئاغدبلا ناك ااومهسفنأىوهالاةقدقملا
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 بلطي فبكف هسفنل لمعي ا ةادبعلا نالونولمعتامو كلش هلفاوئُمهنم سدل هدب ىلع ىلاهتدتن أ هئر حام
 هلقع سانلا فس لب دحأ نم هنرحأ ب لطي تأ هنم نسال الثماصةهسفنل طاَخ ن مثال لع ىلءارحأ

 هنعءاهنام ب ا:ةتجاو هديسرمأ ل اثتما«تفمطواغادصل أف مهفاف ىلاعت هتناض 2 لعفل ادهشد نوف مملاكلذكو

 لمعلا ةيقنتو هجالعو صال نأ رمأ هلع توهج ىلاعت هللاةلخ هلاعف أد هشد نمنأ ىنذألو ىلا هت هللا هنو
 دهشا ا اذهدهشد مادام هملعب تعالفاحلهنم سد: دو ريمغتالب هتعنصك لما ىدهأ اذا صضشلا ناله وشدامم
 ههح نمو لاك ا هباغفف ىهوهملع بتعالىلاعتو هناصس قدا ل دق لعفلا توك ههح نواتوذالا لرد الاددو

 قصال_خالاوةر وص غفادبأكلذهل عصدالوهب وشرام هتيقثتد ر ومأس وهف سن دو زوري دسعا ادد ىلع هنوك

 ناك لع ىأرمألا سفن فوه ىاءزو هناصس هتناوه لمعلا كلذإ لعاغل !نأ ىلعاةدكدمعلا فةءتالمعلا

 ديءلاىدهأ اًداامأو لمعلا نيعوهام هيف ىلاهتو هئاصس نبا محوهكلذفامومذموأادو# لمعل !كلذنوكو
 هدادع لكفأ ده تملءاذاف هتماهدهش مادامدعل ىلع بح او كلذ لب هده اخس هناك سف: ةعتص كلل

 كلر دتستوةداعلا ف عقاولا لل !كرادتاهبىونتالن ااهتدعأ اذ!ب دالان هةِلْغغوءابرب هلولءم كي دب ىلع تعقو
 ةلرامت هلوةل رمالا لاثةما|همونا لد رمضاملا تقولاةدامع هدهو «فا _عبسهذدقو ىدالا تقولاة دامع كلت
 تال ل نمأ طة داعالةالصلا ف لاكن كتر وللدت نمل ستالا دبأ تال صو صلال اني دلاهتنالأ ىلاعتو
 صةةلأبْك فارتعأف لوم لع هللا لص هتنالوسر صئاصدن نماهري_غوأ تناك مال صللامتا نمىلا لنا لعشلا

 ديعلل نبأ نمو ةماعتسالا ل هأ نم هنوك هيدر كلذ نمو« كلذ مهفاف بتارملا لعأ فولوا ادىلوأريصقتلاو
 مهعهتناىضر ةباصعأ اءا_ !لعضمرلاقاهت اوتتاودوه ىةسش لوقو ىل_سوهيلعهتنا ىلص نيلسرملادب_سواهؤاعدا

 هنأ عسهديسن مهذنمىيفةماقتسالادمعلادهشن او كلذم_ عفاف ترمأ كمةتساف ىلاعت هلوةنمالا كلذ ىرلال

 هماقتسألا نمنأ لعاو « بحصفدب و رلاهذه مم فقي نادبعلل يننيالف ةماقةسال اى هل م-ةااوه هنالىلاعتو
 هدهنأل لكوتلا ل دأن مهنوك هن ؤر اذ نمو«انطانوارهاطالطوأ اة دما تاكءاوس ىوعدلا كرت
 ئثرممالا نمدرعلل سيلف هسفن كار ومألا عمج لكوىلاعت ىلا نااوطعدقف صل دسعلاامأو ماوعالد ولا
 فارسالا كاهل دي الىذلاقافئالاعضاوم ورحلاس 1|. مل_ءأىلاعتو هناصس هنا عم هكللم ىلع كلاس | فيكس
 م-هدوهش م هاكوتف لولعا الكوتا ااذهنع اوقرب صل اد معلا سأد الق هح ولاا ذهبالركو هله نوريتعتل اذلو

 كالذاولو::نأد مطرماللالاثةماهتءاىلا ابرمأ اناكووأ هذا ىلع ءاكوت مطوقو ىل اهتو هناك همل االوكوملز ملرمالات أ
 ماوعلانمهنب ل كصرم الا نااودهشب لن سذلا ام أوأ شمه رم نماوكل من 1نعزتل ابارارقاواعو ضخوا دسمعت

 رئاح ىلاسعتهتنا ءاشن ا كلذ ناكل بدلا ءوسنماذ_هىفام ىذالومه رم | اليكو ىلاعت قملا مهلعج مهظوتق
 الخان اتومل مم_يفكا ذريغنوقوذ. الو هكلم ىلع كلاما نولكو منال مهو ةعردق لع نوءطاضف مطاثمالا
 لو كلمهفاض' كداومأ هلوقءمطلاومالاىلاعتوهناص» ىلا ةفاغاتامههوتل لاومالا باد أ مهناو مه
 مهلزن_:امل ىلاعتوهناصس ى ل !تافاضتأورادلا ب ايوةنا اجب رس ةفاضاكسح د ةاضالا كل :تاازطعت
 هسءعمسمدالا نع هندل نماوملهعفلالذالالزنتل ااذ همه 7 وأ م-_طالركومت وك عرت و هان ريك نممسطوقعل و

 ىئدانمو تةالارس طاسنالان ال طاسنالا ن«ىلوأ بدال ولسو مهل الدكودول_هجوهلعاوزوحف
 نبي رقملا نم عصد ال ىلاعت هللا ىل_علالدالا نأالسم رقتلاماقعهل لعال_فلالدالا عمىلا عت هتناعمبرسقلا

 ملكو ناركصم رهسق متاكواذامف نيكو يلا ولالدللو هلاملالذالا هت رع نه مم بفصعت مالك نمو

 رماالا رم كل نسلق كل هنا مسي ارامهسملا ماكو ناو هسيلاهولكو تنال قهلو .هدرمألاف هوه ام هلرمألا
 اضدأ لول عمودو ضيوفتل !لهأ نم هنوك هد ٌوركلذ نمو« نيللاصلا ل وتد وهو لاد_ه ل وترش اومهفافئث

 لزء ملمالاو ىلاعتو رات هسيلارمالادسعل! ضد وقتل ىتهمىاف ىلاعتو هناك قال ادم امر ومألان ال
 كلم نم نو ريتم مهفهملأاضوفم لزب لرمالا ن1 مهدوه_ثديسعلا ضد وفتفهدعب وهعمو دبعلا لق هيل ١ضوغم
 ةداعلام_ملع تقاض ن كلو هللا ىلا انزمأ انضوف مطوة ىتعسا د هزل ا ,نوفرتعمر وهالانم مهلا قلاب بنام
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 ناىلامتو هناصس ىلا نماوطع منال مهبدارأ ا ذامىلاركقورظنريغ نملوقل |! داسبم مهد سرم أن ولثتمم مهنأل
 قدا نوكيف هل :بحوم ةكسللا تناكل ةكسمل ايهلاعف أ تال عتولذا ةكسحل اب لاعتتالف كسلا نيسع هل اعفأ ءمج

 هن و ركلذنمو«مهفاف ملكتي هماقمنعلكو مهلعف ةماعلا رظن مط سدل ناك كلذ لو لاحت و هو هلعاموك#
 لولمملاّضد وفتلاو لولعملا لكوتلا ماقمةصالخ اهنالةلولعماهتا قالو ىلا .ءتهشابةقثلا لهأ نم هنوك

 [ريغمهفا وباوسؤت ناو طئاسولا,لسوتلا نعوسلطل نع مهانغأ لزالاف مه مسقاماودهشا ل صالناديمعلاو

 عوقودءباعسألةقباسلاة يالا ةكعلل طئاسولا نم ديال هنأ تو دهشب مهنال مهدمس نع مهح ف الفاهعم نفتاو

 كاتو هناصس ىملااهلع+ ىتلاةمتراابةمئاقةطساو لكو«:مديالناكهنانيشلاعت هللاهز ريأالك ذاكلذ

 عمابدأب ابل |نمالااوفأ. نانيفرأعل مسالة هاب نمالا اهنةطساو ىهىتلا ةحاملاكل:ءاضق نامالفهيدب ىلع

 ملوةكملااوكعةطساو ريغ نماهءاضقاوبلطولفابباوأ نمتويماااون أو ىلاعتو هناصسدتناناقىلاعتدتنا

 مح اذه همف مهمل عرج القا يلع فقوتنال هناو ولعامامأةطساولابالا ىضقدالهنا نطفشكأ اعئاذهمطضقت

هاوحأع مج قفاماد طئاسولا عم نوفقاو مهنأف ماوعل اامأونيؤراعلا
 مهدح | ذهفةلج كلذريغ نودهشدالو م

 هناصسشةناأىرأاغاوئيثف قلغأل نم ىرأالّتتكى اموقال ة محملا قدر طف وخد لَوأ فى عقودقو

بءامع وأ دي دل ىسهش ماهطب صد ىنءاح ولوءهدحو ىلاعتو
 هلىر أ الودهدهثأالشطعا اوعوملاةدشدعب درا

 .ةكسمل | ىلع ىءاطأو هنمىلاعت هللا ىتصاخ مم ىلاعتو هناصسهتناعم بدأ ةلةواكر هنمةنملا دك رىرأوةنم

 ىلعهللا منهل نماهاك طئاسولاىرأوةم سنة تمل اش ىرأترصق امم ديالهناتطعف طئاسولاتاشاةف

 ةماك.قطنأردقأالاك كلذي قطنأردقأالو رتانملاةالصفق ىتدىري ماالوىلوعدأ اللاملا كاذفتنكو

 فلاب فوت أولو طاسة_سالاو كلذ ىلعةلدال ا ةوق تيطعأ تنكواهي لقلا فج ىتلا قاوسلا دوهسش ةملغار فكلما

 مايأدعبا ذه نمدتنا ىتصلخ مال ةطساولل د_باالفىتمىلابرقأ قملاىرأتنكو اهوح وامل رخأ ل لد

 ايهفيحرتال ةيدومعاتل أساىدونفل أس ناار تو ال نس نت رش ءنيفراع) !ضعبي تكم دقو اعت هتلأ دمع

بآأوةالصل ا!مهلععامتال أف كلذ تل ءاذا ذئنمح اعدق عنا أ ىل_عءاطملل
 هلئاز رو دمهم أنم فش نمنُو ريممال_

 ةهجوتملا ماكحالالوصحقانل د رطمهفمهسفنالال ىلاعتدتناىلا قلدنا نوعساوناك اعام_منالرلاعت

 هللا نم ةملزأ ةمدقالب داد_مال ااننلع نيض.فماوسلو طّقف هنعةدعمملاو ىلاعتهتلاىلاةيرقلا ف ءااكتلايانملا

 قاتو هناصسد.سل اانرمأ نا انقل [ىرحأ نمدهلابقرقملاةءاملأ اهنمانل ى :رايلاةانقلاك طئاسولاف لاحت

 فكاعتهثلاعم بدأ ءوس نيف :راعل ادنع فوقولااذ_هناالااهعم فوقو ريغ نمهرعأ انلثتما طئاسولا ىلع ءانثلاب

 ىلوتيهللأو كلذ مهفاف ثان آلاهللا نود نمنغلا#أو نو ذا سانللتلقتنأ أم رعنباىسعاهتنالاقذاو

 فرع هتةيقحنال ماوعلل هنأ ىذعالو ميلستل ا ل هأ نمهنوك دم و رشاذنمو*«نيلاصا!فوتي وهو كاده

هاظن مالو هنطاب نم ًامشكلعال هنالىوعدلاو لهملا نمهيفام قالو ىملاىلا قملانودام يلست ناسللا
 هر

 فيك ايف فرصتي قملاةطقف تانئاكلا عج ومهتافصومهتاوذاودهش ال صلخلتاديسل اوهليس ىتس

'الا ملستنا نكالوءاوعدو ملستلا هو رن ماوس كل ذلفمأ هوسق |هنعاح راخ ايشاو دح ملءاشد
 م-للععاسن

الومهري_غاهقوذءالر ومأ ىف كلذ نال هيفانل ماك المهتثرو ومالسن اودالصلا
 بتارم ىلعأ نهوهت اقص ناك ش 

ةقنأل ارعيصل الهأ نم هنوك هب 7 رُكلذ نمو# مهترباعف مهمت ارعت واف عم ىلحلا تافص
 تاشلاَو ىو:ىورعدكل:

 فمهراودهشالا صلاناديسعلاو اعيجهتاّروقل نال الصأ ةوقىلاعتهللا ىوسا1 سءاوانالملاو نا ىلع

 اودر ههرهصاوأرام تو رياص!اوىلاعت هنا ىلا ءايشالا اوّدرْئش لك
 سفنل |اتافصتابثاو ىهسوفن ىلا ءايشالا

أ لعاو« دحوم هنا ىري نمدنعهيح وتلل فانم اكتم صاوملاقدرطىفةدو6#!تافصلاوتائانلا
 نمت 

 ءالسبلاوكاعتو هناصس هتاوهو هب هلزنأ نملالا هنعءال.ل اءاغنأق دنت الو ىلبملانمءالملا دمعلا قلتي نابدألا

لذ تلزعاذاربغال هنةهسأسحاوملالادوج ونعةرابع
س وشن اوس ىث رطل الهأن مزيثك طاغدتن ك

 نعمه

 هنالانيلع هب ردهاصق ىلا ىلع ضرتعنأل نول وقيمنا كلذف مهتعثو مهسلزلا وة ىلاعتهتاكاىوكشلا
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 أآذ_ههعندنلط مدعو ءاللابساسحالادرءءاضرلاماقم لصحدقهنانولعت الذاهتعاضرلا لاح ىف
 ىدل هسسال لذ ايمالكسل !لوأانرع_عكلذلوملالا دوج ولةهراكس ةنل!نآل ك0
 ُكييلاعتو هناحسمتتا له: ةهارك نمءالبلاهيلاى دنا كن ل ' لزتام كل نع عفربتارثنألأساو مهفاقءال.! اوه
 اذاىلاعتهتناىلاىوكسشلاب عم رثنابدالا نؤكالذ تلعاذارضلا ىسم ىلا ب ر رباك الا نم عقواذ حلو

 ىلالاروقلا مواقمال د ىلاسعت ثنا عمايدأ مال سل !هبلع بوبأ عوج ردباحالاو لاؤسلا ىف ةباحالارتغش
 4 عاو نيتلا هس نيو , اوءمق ضارتع[مدعو ضد وغتو ملت لأ مهنا كلذف نيعدم هللا لهمجلا لهأ هلعشن اك

 ومو لاده فوتيهللاوكلذمهفذاقهبانل ةقاطالامانلمحت الو ىلا عت هلوش لاوسلا فانل يلعتلا اًضرأمقودق هنأ
 عرف اضرلا ادهن الار ألا ع بج ىف هلدتا هجسضا عاضرلا لهأ نمهنوك هنوؤركلذ نمر#*نيملاصلا وت -

 احرلا عج ىفءطو رشي اذهرب رقت مدةتوراشتخالا اولا هللا عملاوح الا عيج هل ةداراال دمعل اوةدارالا نم

 نءسمار .وقلاح ىلع الاحرت ودالو د ىلعأست حج ربالواضرالواط خس هسفغنل ىربال دعا | ناك كل دف هعحارف

 بوت. وىلامدهنللا ل هفاهنوك ثي- نم اهب ىضريف ع رشلا ف ةيصعم تناك ناوأ يفوه لاح لكى اعتدنا

 قاطو لسرلاهمل ا!لسرأولث الدلا هل بصن ن دعب كام هللارمأ ف لاخواستك اهنوك ث يح نمرفغن سوا مت وندم

 الامهتن' ىلع تولوقت أءاشسفل اي رم أر ال هنن 'تارغكل اهدابعل ىضرءالو ىضةللابالءاضقل ابىذرب سلاف لقعلاهل
 قلعتي ىتلار ومألا ف ة_تطامااوةرهاظلا لاف ايح نوكين أدسعلل دن, نيفراع | ضعب لاق كل ذكو نوليعت
 ناىلاعتدتاعمبدألا نمنأ معاو# ىضقلل ال كلذ لك قءاضقلادراول ملستلاباتيمنوكيو ىطالا ىب هل أ اهم

 نأا اوطعمهن ال بدأ ءوسا ده تود مهران ره الهأن ألن نما ع نماصقنالو ملا نمّددايزهتمدسعلا بلطبال

 لوأ كل هانريخاام ىدو:ةكل3نينراسل ضعي بل ط دقو مهفاف ىةفتالرارساانه مهو موتم مه اصعلعأ ىلا

 ىةز رينا كاعت هلا تل اس هنعدتنا ىضر مه دأ نب ميهاربا لاقوانماك>ان اب رح تحضر باف ل سفنل هراتختامم
 لاممق كانقأن او ةلانعانافح رمستانل ادمع نك تدون م مايأ هنالثضْنارفل ا تامرح تس ةوعف لمللامامق
 أ دقو هي ةمري اوى هثع ى ةداسل اوهئُش لك نابىب عل ىقاظقي وجون ىدنغ ىواستو تس رتساف اديعيرصفق

 | لذى ع توم أ نات يش ىتدىصاعملا "ىلع تف دارتو ةيسصصعم ىلعر دقم الن | ةرعىلاعتو هناعمس هللا تل اس

 أ هسفن طوطظح ىف قرا مهماقم نع يعد وه نم ى.ةبالف نع الذ فن كس ىرايشخان ءىلاعتهتناىلا تثتعحرف

 ترلقو تاعت هلوق ىنعممهف قاذنذاةوذالا ءلرديالادهج انمهلعركشا تأ ههردوءراش دهم عوهلعو هلع نم

 رينا نمةداب زلات !طنأ ىذالوتانآلا نما حريغواماما نيقتلاتلعحاو كامتوهتاصس هلوقو انعىندز
 ىلا تازئأا4ىلاب رمالسلا هيلع ىسوم نعاك اح ىلاعت هتدالاق هن سأب ال عل او لدلاراهظا ل ريس ىلا ءهريغو
 هنرربغ امعتمدح الوم ت نع ير ضفءانغلارهظيف هدنعام وكب نأ دبعلل نبال هنأ هنم ل_هقريقةريخ نم

 هلامرعصلا ماقمىف مدقتو ةيدومعلا ق اننال بلطل اهرارطضص| نأ ساراس الأس مل ناو نأ مأءاشهبلا جاتحيوهف

 ةهيداعس هبأم ملعا !نمدمغتس لاح لك ف وهف ْئش لكي افاعناسنالا قل / ىلاعتهتلانأ لعاوهعحارق' دهم قلعت

 قدز بر لقوهسنل ىلاعتو لراس هللا لاقكلنلونيرخآلا بادحم ونيلو الاب فصتترل هصقثو هنواقشوأ هلاكو

 هدأ : زلال .ةءالوهفمءلا ث ده ارقفب ءااوهتنا دوس ول ملم ءااوهقهيلعناسنالاوملاعا!هتنار .طوىذدلا لءااام أ واجع

 امللب ربخلمال لاوةالصلا هءلعليللتالوقهيفان ال مالسأا هيلع ىسوم نعىلاعت هئناهاكح امتنا ةكلذمهفاف

 مهلعءاسنالات ال ىلا طع ىلاءس نم ىسحالف كيل اامأ لاق ةاحك لأ ىرنجملا نمءاوطا ىف لزانوهوهل لاق
 مالسلا هلع مهارباو مهب هعمالما لا اوحألا نمىلاعت هلل ان ع نوهقفب اع نطوم لك نولماعد مالسل اود ه صلأ

 مالسلا ماغى نوم و ههرنءهمهقامناكةقداسلا معلا ىف تك اوبسلطلاراهطامدعن طوملا كل ذفدارملان امهف

 هديب ىلع لكواهلومو هةهس و لكل و هتقو 2 هيضتقي امماقفةقافلاراهطا تقول كلذ ف هنمىلاعت هلنادارمنأ

 كلدفدهشاع رلماكلا ' اريغنال ىلاعق هند كسشل لهآ نم هنوك هد هيو ركلذنمو مسوامبلعمهتنأىبص ةهنادهو

 نال ثم دمسس عيناك, نأ نم اردقرغص دل اؤا يفع هلائفاكم هماعن ا ىل_عىل اعتهتنارك ا ثراص هزوكى وعد
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 | ىتتبالا ةأفاكملا مصدالو هنئازخان د نعالائث نمناوىلاعت هلوةل هدم نئازخ نهرب هب عيفاكر هنا ىربام عمجب
 هليص# بلط نم هسنع ة م: عفدوأ ةمعز دب دوق د_ذعهنطاب للي امد بعلارزصل فج راخالوابتعجراخ
 كقز راك هديعتنأ الاد,_.ل !ءارحامو منلا ف كقرغىنلا لدي سل ةليللا هذه ىباهسفنل هلوقو تت اهاكملا
 مهتافحالا نب ركاشمهنوك هيو ر نءنيئاغ صلخلادرعلا ناك اذهلف لةءونامعا فعضاذهنال :لافاعو
 تناك نمونيلفاغريغنيغراف مهدحجو هكر بوأ ئد ل عفت مهيأ اراشأا ثرك هاوسام هنو رنعدوغراف مهفمعنلل

 تالدل اوحأو هلاعفأ قاقداصراص هنوك هير كلذ نمو» كلذ مهفاف بوهومالو بهاو الؤ هندي ىدعتتال هنامه

 اننذهنمدهشيىذلاد_ءلالانعأن سحاف لوأ مهاوحأو مهاعفافار و زمهدوح و سفن نورب صلت ادسلا

 ائسلو تامعل |ىوقي الثا ءالاواناعاهشانم :وانانع سفن نملمعل اهدوهعتل هلامعأاللعافل اهنا دقتعي هنال

 لءغل همست نودخ اود نيد رقملان أل نيب رقملا تت ايسراربالا تانسح- بابنم لد عرشلا ف بنذاهنالوقن

 وهف مهسفناللءفاا اويسنناو ىلا بتاجنم فرعتلاهءءاحامةيدهلاة:سا | نموهط_قنالمهسفتأ فا
 مدع مهتفص نم نال مط سدل هنا هنم لع ىلع هنول قرف ممل | همس ثرح ىلاعتو هناصس هتناعم مسهنم بدأ
 م-بتافراربال اامأو مهف أنهةدماطعأدقف هلوقىلاعت هيل ادرنموض# !ىناذلا يلستل ١ىل_هأمهف ض ارنعالا

 لهأ نم هيوك هيو ركلذ نموهاقوذالا كرد: الا هو لهل اهيءاحام ةقسلانممهطسقنال كلذ نوذخ ائدال
 عقتو هدم مسالا د نم نارادجومهلنأ لعب ث داح لكفالاو مول ادئيعهصاختا ةقرعملا لا عت ليان ةقرعملا

 در وكلذدلو لهحادذ هو ءتهسدقااتاذل!ن الود نم مهنم تعمم ىدءارقفلا نماريث كسص ىوعدلا هده

 اذكواذك اهنأرمابا علعاو ؟ناهفاو كفن ناىنءي هسفن هتبا عر عوىلاعت هللا لاقو هللات اذ فاوركفتتال
 همسفت هةفصب اطعم دنعن ا معز نمولاعفأ تافصوأ هبزنت تافصالا ىلا عتو هناصس هم لعل ا نما, دايامنأ لعأو

 قل !هيدرقن | عقب نا صددال ىلا نود قاغمباباذ_وف هتانلدحالومد_2 تناك اهنال لطاب«عّزف ةيتومث

 كداك ى هتازئآتلسمت هبت روم كلوه سا لكمال ًاسآ ىنامهألا نلسرا او نيةراعا اديس لاق دقو ىلا هدو هناصس

 رظناف ىلا ءةوهناعسوه ال اهظطعنال ءامعأ هذهف لد ةعسيغلا لعفهترئأتسا وأ كقلخ نمادحأ هتلعوأ

 كلذتاعاذا «_ءلعوهام ىلءامنرلارعأ كاردانعمهز ع ف ىوملا كلس ف لةداو ل سو هلع هتنأ ىلص هدأ

 تعبأ ىدانماوعدر ونونراعل ارح زادلفا#ت اوتتاوداكىهوهب راق1|لاعفأ ىلا الاءمتةرعمىف قا1ن!لصدالف

 بف 'داعل أ ىلع هنآ 4_ثأ نم ىسهف ثومست#اونوك, ملامهتنا نممطادم و ىلاسهت هلو نم مهفال ىلاعت قد !تاذ

 هتفرعع ىملابلاطا1اهالوودحأل كّذتلاغاسام هل دأالا هيصْس ءالقءال ىلاعتهتنا عرش امالولو هل دار قال مالا نال
 امكتن 1ك ءلعءانث ىصخ ال كتفرعم ىح كانفرعامتلت اصس ةؤرعملا قدهتةرعم نع نو راع يان! أ هملعل

 زمملا هتعهثناىنبر ربك اهلا قددصلالاقاذهو هب طادعالارعأ ءناؤسو هيلع هتلأ لص )هذ ٌكسفد ىلع ترنثأ

 الوايفنوذأملا اهقرطي ه_ةفرعمبلط فديعل |ىلعة مناة ىلاعتو هناكستناة حو كارذا كاردالا لردع
 تأت دم> اق نسح بس اذه لوقيانعش تعم*دووةمايقلا مو ىلا كاردالا نع ىلكل ازدها ًادنعل افشكت

 كلذاىوعد كلذ فنالراثرالا لهآ نمهنوك هر ركلذ نمو اذهب قلعت هلاموكفتلا ماقم فمدقتوهزك ذأ
 لوأ كلذريرق:مدقتو لرش كلذنال ةةيقحد علا ىلا كلا ةمستنمرذحاف دمعللالىلاعتهتةةرقحكللملاو
 نهىزر وه لبهقزرب سل هريغهب ررودامتال ةقرق-راثءاد علا بناح نم مسد الؤكإذ تاعاذاةلاسرلا
 او مهسفن أىلعنو رود وقامت هلوةفن رثؤملاىلاعتو هناصس هللا حدف هع حج رخ مريول ناكوإ هنالودحخأ

 ضحم نب روم اريغل ىلاعت همذو مه »ريغ ىلاةيدمتملا مثلا نم مه ديأى ام ةمقد لصق ضخم هصاصخ موبتاك

 ىلعاقز رم لءحولذ هدب ىلع اقر روطل_هح مل ليضلاو هيدن ىلع قاما قز رل عجم ركل اقلدسع
 مهفاف نولكس مهو لعفغبامع ل سالالدعوالضفا ذه مذوا ذه حدمو ةقرسلاو بصقغلاب ولو مسويل !لصو هندي
 هنوك هن و رنعوقالخالا نع ةسءلادعل انأش نال نسح ىاتاذراص هنوك هؤرشلذنمو « كلذ

 هنو راادهنأل ىلاعت هتناب سن آلا ل هأ نمهنوك هنوركلذ نموه ىلاعتو هناحسدب ربالغتاهباقلختم
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 عمدبعل انوكح.,ناىلاعتهللابرسنالا تاح ردلقأت أ ملعأو 2 للاعت و هناصس هيرو 7 ةريضعت» نع 52

 تاقآ اهطفناف تاقوالاءافصد را رتقالانمديءث ارزصلفم_.لع مطابقا نماسنآدشأهنع ىلا ضارعا

 :نمصلامنادسعلاف سفنلا طوطظح نم سنالايةذللات الوقأىفأ ىلع اهانا قم لاهده-ثأ[نمالااهفرعالا |
 نوكي السن الاوهرب لوهفلأد ملوهسناحلو هكر ديال نم قلاب سناب فيكوهمدعو سنالاهدتعىواست

 سنا ف كو هسفنالاىرب سسلفدرن ملاذاو براةمأو لك اثملاو سنان اءالانوكيالهاالاو فول أت انالا

 ىلع لاسعت هند نب 61 اذلا نمراصدن وكر مما قل ادن و م :ركلذنمو» كلذ مهنافاقوذالا مهغيالاذ_هوهسفنبد معلا

 تانثاكلا عسجنالوئث لكه نق ىسن ةَمدَقملا ىلع ىلا عتهتاارك ذ دنمن الديوث رلا هذه هجم ةلاح لك<

 ثلث ضم نى لا برها اءالص نملاحلا| مه تقذدقو نشكر باير كلذدهاشياك تالة زل اذ

 ةجر ىقع بحت ع ىلع ىلع تيشخ ّتحتوصلا عقرب همستلا»بتانئاكلات اوصأ عمم [تتكفلَوألا ل يللا

 تان أوبحلاو تاوف "لاوقازر' الابر سودتل !كلملاناصسلوقب لول |تععسوه_تلعأب سن هللا م

 هقطن نم ناسللا ىلا برقأ هنا صس قمل ناك اذاواذ_هىوسهتعمشام يحج مدست نمحممأ لوت ان اشلاو
 وهو َر اذلا نم هنوكىوعد مدد فيكو ل لعل! نملاخ صا احرك ةدسعلا نممصن فيكف قد طناذا

 هروك ذ_ءهرك ذفاد عدي زءالزل اذلكف ىفرك ذنمسلحات لاق هنالك امتهللاق الابل ل
 ولوة لالا تورت“ دلا معصومة هلك كأ دلاهمع ىذلا اوهرك اذلان ال هتاسأد ءرث ذناوركا اذب سداق

 الفاملومقا لح ادهن مدعامل ع ناملا نال _هاوم لات اصح ةرماسملا تعصولوةرم املا تعصدسل احلا تدع

 هةسسأ 2 ع نممدللاانههستكا قل ىاف ىلاصتو هناصس ىلا سداح وه كلذ لاقل _كثوذالا نس !اوع

 اذه تلعاذافا ارهاظواتطابةن_.لاو باكل ةقفاومهلاعفأ عيج تناك اقداصن اك ول هناف ىلا هت ىذا

 لاكك اهل ىلاعت هنافا حوحو هنزئتو سنأ دصق نمةل ءريغنم طةفورم لالا دما ىلا متوهناص مشارك ذاق

 ديقاموأريثك رك ذهتنااو رك ذالاق ىلاست هنا لعاو نيملاعلا ب ردشا ىلاعت هنع ههزنت :”ىدماق ةاطاا

 نا ىدابعىلا تدهعىامتلاقو لاح لك ىلع ولأ !ذه ىلع تدم | ب_سوهيلع هلا ىلهلاقولاحن مالأاح

 تأاقوخنلفاغلا هرمي َرَ دلال رت نمردحاق 3 ةراهطى عالاى ورك د.تااوقن ا ةىنورك ن د

 ضعب هيف عقباذهو قلامتهتاذ_نعامءافولا ءكرئان هى نك ال مظعتل !نعولفعا اعمىلاعت هللااورك تن بد

 ىلاعت هنانودهش م-هةنولماكلاامأو روض ارك دلاَف طرت_ثدالهنااواع ل منالنيصقاتلاءارق_ ذا

 هبلعالمل هبري_عوىلا عت هللا ف رعد :مىهنروضحالا رك ذينا هنا ىلعراعن د طقدل_فغنمدحأو 21 ذام

 هد.عناسابه_بقترك الاوههتنانا نودهشفهري_غدرك دناهتنأ ىلع ىهاعامهتري _غنول_ماكلاك|

 نموزرك اذلانماقرعهن“ ذل ىركا ديل -ىل_ءراغنملوق.كلنلوهو رك ذاممهمأتوطعنم_هومورك نذ دِق

 ملهيدرك ذ دن ىرشأ نكحاوتمرذات يمرامو لا سفن قرت دلانملزهءراصق روك ذدملا

 هللابىوسعل ألهأ نم هنوك هنو و ركل ذ نمو« كل ذم وفافاضءب اهصعي 01 ديءاعم لاوةطس أوهن" اله

 دوج ماقع صلخللادسعل ادنع كلذ, سملو.اوساع ىلا هللابىتغتسين أ ىنغل اةجردةياغوا وب هسخل ىلاعت

 رحاع ديعهناىلاعتدتلاىوسام لك ىف تك رسم -عقوذ ن الوبملاعت و هنأ مس ىحلاى و ءاملاردقكالذىفناك

 كللدلف ىلا ءتها ىلا الا او رمتذا اف مش ىلا تاغب رعت ناد رجل ىل_2#لاعت هثلاىوسامنااوأر وديبعمدأك
 داع ىلعو هت لا ىطمدهنالءاممعلاهئتفلا ل_كيىلاعت للابن اكنأ اوى-هلافهسفت قهلانو رقتفأمش او رب

 دخالادب[اعتهتلابىتغلا هداله (فع هنا ىطراندعش لاق لد هسفس وملاعل ان لل- نملاث رونو ىلامتهتنا

 هللا نكل لاحم هلابءانغتسالاف لاحم »_:عءانغتسالاو ىلاعت هلأ ن نع ىتخت سال ىلاعت هتلابد تى: ةتساول هنال

 درسعللراقةفالاف هدم امهنع لرب وهيتغي بلطلا اذهدتعهيقهلاثد_عىذلار ومالا ن مام ارمأ هبطعي
 قانلارمالا ل ازءال ضصااشا دع وص :راعلار مالا, هل ىتانلارم ألا نع بد لهاملاف ىذرعىتةلاوقاذ
 مهقاقاديأ هير نعدب رب هسفت ف ىئةساالاريقفاد ءعلازءالف ىقعوايتدهلادو وثم «سفن نموثود لك ن :
 رسل لاا يلا لااا ص ا لا يلا ا ا ا نك 2102266 نارا قا نا تا

 كيذ



 ل000 هل

 هداه نءانئاءاتمعل نال ن اوك الا نمأس ثنوكساعال سلا ءارقسغلا نمراص هنوك هنن ركل ذ نمو
 ا عوف هتكح ىلع هعالط ال اهقوىلاعت و هتاصس معمر وللا وهب دونعلا ليبس ىلعوهفق تأ سال نم هأوسل ا :ثفتلاناو هاوسل تةئامرع_غهديْشس لا رقتفم تاماة1اولاوحالا نمئثىوعد نمنيديلارفص ىوفدلا

 دقفت.ن ا ينفق كلذ تف ءاذا اهتعرظتلاعطقن اكن اد_ءبايلعداقعالاوساسالا لا توك رلافوحخف وهواضدأو ارطخرمالا يم. نكلوىاعتو هناصسدتنا عم بدالانيعبسلادلاهعوبرناكف بانسالا
 اذ_لوكلاسا!كلذا هشتيلف هفول ا ءتوك ىلا ىلا هسحاص فرد نا هتداعنم عطل نال بابسالا حطقب هسفن
 كلادهلىوش هللاو كلذمهنافءانتعإو مببافطل نامحالا ضمد ف هئاسيل اوأ نع ف.يرصتل | ىلامت هللا ضيق
 اهتالتانلاد_.-وال ةيهولالادمحوت ىنعأ دسحوتلا لهأ نم هنوك هيرركلذ نمو« نيم اصلا فوتيوهو
 اهفديحوتلان أو ى :ركق ليل دباب معلا هناعو قوذلاو ىشكل ادوهشلا قيرط ىلعالصأ عت نإ عصنال
 ةمدولالا دحوتامأت اذل اد حوت فاء ام كا زريغو ايف سانلا فالتخاو هيونعملات افصل !نمدرودقامعم
 97 و رئاددهنأ أفق هيهول االدحومكتاتدأ اروكلذتلءاذاوةرامسلااهتعرصةةرومال كلذ + ,فانسالف
 الا ديحوتلا عصي الف دل اول سن نينثادهشت كنالدهت د حوّل ناك :ربىزاادحوتلا نعش هحرخم
 انهو ثيدحلاهعمئثالو هننان اك لزن لوىوسل !ل قتال ةيلزأ هتريضح نال ءاوسلرثأ ريسغن م ه سفن هسؤن هأدأ هللا د. حوت قملا ب ناحنمديحوتلاو للعلا ن«صاخيالدعلا بتاج نمد_حوتلافاهاك ناوك الان عةيبغلا
 نمهري- غو ضرفلا عييضت نمىلاعتهتنا ىظفحودملا هتإواهانقذدقو ىتفتالىلا عت هللا ل هأ اهلعن رارسأ
 كل ذقمْئد لعف اهءم منكم الاهنوةرعي روم الا هريغو ضّئارفلكرت لا! اذه لهأ ىلع بااغل اذا فيل اكتلا
 ىنصلخ محرارقهل لرد, الر مالاو هب وذل اهنورنماهاعتواهتاشا ىف ديال هيدونعلاومدتعر ومأ ل اورعآلاديحوتل
 لوألا قدمل اهلوّضرالافوتاومسلاىندجل اهتلذ ىهاوا اورماو الا لاثتمالةيدو.عل!بئاح هنمىلاعتهتلا
 ىلعاف نوملكت ااا مأو هنع :رييعتل | نعنيقراعلا نمتوقةهاتكساذهلف توعحرت هيلأو ممله اودرحآلاو
 بايلا اذه ىف ضوه نافةل بايو هيفام قالو مدقل !تايشاوتي دسملا طاقسا هناه_لعاوةمطأو هناو ره_عام
 قول هددحوت نعهي رههدام عج و دحوملان أله فر رعت نعتاراشالاو تارامعلا ترصقأ د افاةوذالا كر دعال
 هب رك تنال هأباهتةصوه ىلا ديحوتل ل هيزرمتم هرئتاغاىلاعتو هناصس ىلا نأ ذ طر مهثأر و نمهلنأو ثداح
 بكرعرعألا دو نأل هلوقد وأ هطعن نادم ارمأ ىدلاوهدرحوتلا اذه سدو درحوتل ا,نيةولذْلا نم ههْزرن نم
 نموا ادسعلا دتءةطقاسلاتاماقملا ن مدرك  ذاندرأامىسبتنالاخاب فءاكتلا هأو ليدسل|ىدب- وهو قملا لو ةيدتاو قملاى ا ةبرقلاة عج عهبرمأ اك هلوةلوهعضوم ف هرقنفاعرش هبان دعت دقأك ناو زيزعلا بانل ابك ذ قلي فيك ف قول نع قول خو ىف هبسانب امالا قولذلا نمر دصد الو قول 2# كل ذير ومأملاو
 نوكمض رالاوتاوه-اتوكلامنمديعلا فشكي امء_هج نأ انيقي لسعدلاسرلامذهى هيل ارش[ امم-هف
 هنأ كلذ عيج نع هلهلنأ ففدشك نمرمأ هباعود بعل !نعىلاعتهتنااضربأل اوماةمول د رعشت سدأ هل ثم قولخم
 نمئثفشك ب لطب ىلا عدو هناكس ىلا اندعتي لوك ذربغْئد مل يقهفرعو هب طاح أو اقولكم ىأر قولد
 رادلخ دول دعا اولاعتو هنادعس ىلا ةقرعم ىلع هبل دتس ناركسفتل و راشعالا فاك ةهداهشلا ملاع :وكلذ
 هدسمفتال همهن) بنتحمالوهرمال ل_ةةعريغوهو رئاخدلا نههنت ارحىام عبج فرعو سانا أةلج عمن اطاسلا
 رصلا غازام ء_قةح ىف لاق نم كلذ نمأ بلطي نمنب أوس ضءااوّدد وقعا ضرعتمو هو كل ذب هتفرعم
 دب د قلخ نم سل قمه لب ىلاعتو كرامت هلوقب ةراشآلا هيلاودوعام اف راركتت حام هنال قرض” دئاوع رالا سفن ىف ٌحاموكل ذره غوم دامع ىلعة ل !ًةماقا ن مهدي رب رمال صوص تاقوأ ىف هناحس هناا هرهظر نئاوك داحياو_هامنأةقرقح ذل سل قراوخو تامارك ةماعلا هرمحتام عرج اولاقنيق_ةحشأن أ ىلع طامو
 هن ميكعأم مه دم نعمه سالو رثأ هيفدسعلل سءاتاوك الاف ثدعتام عسيج نودهشي ىلاعت قملا للهاف



 اءدوهطا ماقملاتأ ملعقة دحأ او سفن نملاقاك هنم نوغو نبط نم مدآى طخ هد نبط ةمقل قال نه ام هناال ماعد

 .وهيلعدثنا ىلع هئثنالوسر هءىث.ىذلا ىملالاءانثلا ب ةاوعن ةديقاملمظ ءامناو ه«ءاقدل أدر وب 5

 نأ تيمح دقو ماقااذهىفاعمت ةعامش ]|تءاح مهعافشل 1لحأ نمالهننا لح ع نمالاهتادج فهر ىلعأ

 ىاثروكساسملا هيكل س امةصالللنوتل ازاملا تكل !عيج هصالدانو قالا لاوحال عما مالاكت ةلاسرلا هده مح
 اول_ءفالال_ لاو مارحلا هه اوتس: نادعب مهممالاولوةيت ام هتتدو وءاريثالارمأ امع-يج ةصالخ نال هاينز موي
 ىلامت اولا عمجارفلاثتمالاامأو مهولعامأد_ههنعمم 3 تاملعاماوبةةحاوهينو رومأم ىنأ مت عام

 ةقيقدلئاسم ضمد الا امهم نومليح الل الد اوما ارا اتوفرعداليلتالاءاملعللنيطااخماماوعلا لكن أ عاو #*

 لكل عماجلا ملك اذه عما ىلاقو مانإا ف فتاه عاج قرفوتلاهتلابو لوذاف كل ةدرقت اذا أردابالا عقتال

 قد“ شل ةلراشخالاب سفن لك ف هماقلغشد تادسلل س قة2اتاس ! ىلع لاقف عن هل تلقف مالك

 تاوأ يقدريصقتنمانرفغتساوأ لمان دج ةعاطن اي ناويقس هد 12 ثرأام ىطع»ناهلعامقاو لءقتساأ

 لعفاهوحتوأ اووسوه لف ناكساوأنرم أ ةغل اذ هاك ةدانمانرفغتساو هءاعاهرب دقتىلعان دج ةيصعم ناك

 لأنو كاباوهللاانموف كلذ مهفاف ىست تلين ىل لع هن رام لكى بدالا قد رطكلان رةدقوامَّقئاللاوهام

 دم تن افهسفن ىلعوه ىتث أمه دو هتندمملاو عساوموفعو ريد قش لكى ء هنآ هل هيدومعلاب انعم ص ناىلاعتمشا

 تيملاعلابرهتلديلا لو اوةةفهرمأالالاشتما» دمصل ا « اًضبأ هللكلمديعل !!نمرداصلا

 مهف هتمدخقموماقأ وتس مهافطصأو تودماح ثاني هل ههق هماعتا امل هناي اوأ ىلع عل لح ىلا هن 0

 الو مهملع فوخال هللاءاننوأ ناالأ تودرعف هأوس نع مهف هند 4ك موقفوو نوفا مع مهتالص ىلع 1

 (دعبو) نمد اًلاو هباككأو هل 5 و نيملاعلل ة<رلسر أن مىلع م الست اوةالصلاو تون- مه

 هيدوم٠ل]|بادآ نايف هيسالب ةلاراو الاب ىوسملا ناتكسصا اف هع بط غعدقف

 باهولادتع ىديسس بهاوملاوأ ىنادمصل!تد_ملاو ىتاب رلاتوملل
 هعطن اكو قاهتااراد هه دمج مي سف هللا هتكسأ فارعسشلا

 4 تقرشلاة رخال أد_بطملاب رهام لاهع_ضوماقو رسهالا

 هسورطارص شفنر خلا عراشا هرادال جئئاكلا

 كَم حافو هماع رد حالو هجم

 نم ريختارقص رهش لئاوأ ف هماتحا

 ىلع هبرعحم (11/ هنسماع

 ةالصلا ل ضف اهحابص
 ه-رضلا فرشأو

 تنام 1
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