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 شي رلاموك عماج

 ىلعسولا ةري زكا عماج
 مراص نبا عماج
 ىنمبكلا عما
 2-5 تسلا عماج

 هام



 ةم'ى"

 هفصص
 عمو ركم_باحلا

 نوال نب دم رصانلا كلما ناطلساا
 عمو : (ةئلاثلا هتبالوف)
 84# ركبوأنيدلا فسرودذلا كمل ناطلسلا
 شح نييدلاءالع فرشالا كلا ناطاسلا
 نوالقنب دهئرصاتل!ن با

 نيدوسا نيدإا نابشرصانلا كلملانالطلا
 29 نوالق نب دغر صانا ا

 54٠٠ ل.عامسانييدلا داع حلاصلا كرما ناطاسلا
 0 ناعد نيدلا فس لماكل كا ناطلسلا

 منول نال! ١ اى نيفلا َنْيزرغاظملا كاملا ناطلسلا
 ىلا عمان نيدلاردب رمدانلا كل !ناطاسلا
 أولا ده نب سجس

 8 حلاص نيدا!حال د حلا طا ١ك ناطلسلا

 نبدجنن  نسح رصانلا كلما ناطللا

 م نوالق
 نبدمم نيدلاحالص روصنملا كلما ناطاسلا

 نوالو نب ده نب جاحرفطملا
 ىلاعملاوبأ نيدلا نيز فرش الا كلا ناطللا

 رو هذملا نب دمر مدانلا نب نم - نينا عش
 نا نوالق

 نب" ىلءنيدلا ءالع رومهالاكلملا ناطاسلا
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 5 ني> نب نابعش
 ؟٠1 ١ ىجاح نيالا نيز حاصلا كلما ناطاسلا
 لا كارما كماامملا ةلو دركذ

 نب قوقرب دسعسو اره اظلا كل ا ناطلسلا
 ١ هرصن : 51

 وب 1 نيدإ١ نيز رصانلا كلا ناطاسلا
 ع4 حرفتاداعسلا
 لضفلاونأننمّوملارعمأ هتان نيعدسملا ةقلخلا

 ىسادعل لش نس سايعأا 0

 2 ىدوولا جسر صال وبا ديؤملا كاملا ناطل لا
 ولا نيدلا باه ش رهطلا كلا ناطلساا

 نعت دجاتاداعداا

 قت رطط فل اون رهاظلا ل1 !تاطلسا |
 اح .

 #6 دم نيالارصان حاصلا كلملاناطاسلا
 رملاو أ نيدلا فس فرعالا كلا ناطلساا
 ا ىاسسرب

 هفيعص
 54 فسوب رب زعلا كالملا

 نكد ىمعح رهاظل ا كلملا

 8 نامءرودنلاك ملا

 6 لام افرشال اكلملا

 220 دجا ديؤملا كلم ا

 ا مدقْثخرهاظلا كلملا |«

 نة ىاملب رهاظلا كلملا

 كا اغب رعرهاظا اكليل

 0 ىام اف فرشال ا كلما

 1 د« رس دانا كلما

 ©4158  ىاشاف قرشالاهودناكرهاظلا كلما

 24غ ىاشاف”قرشالا طالمئاج فرشالا اكل

 ؟44 ىاشاف ف رشالا ىانناموط لداسعلا كمملا
 "ىفرشالا “ىروغلا هوصناف فرشالا كلا

 2غ ٌقالساك

 60 ةعماش زد ناك

 كدد ..مماوشنا رك ذ

 قتلا قينعلا عماجلا

 بدسو رص هراندب جلا ب رام اركخذ

 اطخنا نيس واريف باوصا|نيعتو اهذ الّدخا

 55 ابنم

 0 ركسعلا عماج

 عجن ركش لا

 مح نولوط نا عساج

 كولا زكلا دع

 554 عماسملا ديدِهت

 539 ةرامالارادركذ

 904 فالتثالا نهه.ةناكامورمهع ناذال اركذ

 كا رهزالا عماجلا

 كا مكاجلا عماج

 58٠١ نيمطافلاءافلخلا مانأ ىف ةعجلا ةالصةكه
 6 ةدشار عماج
 ايدو سلا عماج

 28غ هللابزب زعلا

 6 هللا هان كالا
 5013 هلمفاا عماج

 5 ساشملا عاج

 0 رخالا عماسلا



 ةئاطاسلاةطم“الا

 ةئاطاسلا ةمالعلا ركذ
 ةضرطكالا
 ةيريبلا
 ةثهدلا
 تاعاق عبسلا

 ةعلشلاب عماملا

 ةديدحلارادلا

 تكلا ةيازح

 ةيلناتلاةعاقاا
 سشاكلا بان

. 

2 
 فرنرا

 ملا
 املا تدع ةاناتلمطاا
 ناوالاةءانسقانطلا

 1 ةنايتلاراد
 اهدياوعواهيزو ةبكرتلا ةلودلا شو جركذ
 هي 2ك

 ةسابدتلا ماك 0

 رادناجرعمأ
 قاداحتالا

 كافل
 راداودلا

 تاليطصالار طن

 ءاشنالا ناود

 نشيل اول
 صال ارطت

 ةعلتاا تكاذتملا

 يقوملا
 لبا ةعلشب بلا هامل م

 مطملا
8 

 لبحلا ةعلق تس ذنمر صم وا هركذ
 دازكالا نم رتضس إم نسركذ

 نيدلا حالصر صانل كاملا ناطاسلا

 ناؤع خفلاوبأ نيدلارعْزي زعلا كل اناطاسلا

 د# نيدإارصانروصنملا كلما ناطاسلا

 رك وبأ نيدلا فسس لداعلا كالملا ناطاسلا

 1 بوبأنبد#

 وبأ نيددلارصان لماكل اكل !ناطلسلا

 دهم ىلاعملا

 ركبون نيدلا فس لداعلا كلما ناطلساا
 حوذفااوبأنيدلا مخ ملاصل اكلم !ناطلسلا
 بولا

 ءاثنارو نيدلا ناغبتتمملا كلل انافا# ||

 ةبرلاكيلامملاةلو درك ذ

 ردلاةرخش لسلخ مأ نيدلا ةهصع ةوكتملا

 ةيملاصلا

 ريكتش اهلا كسب ؟نيدلازعزعملا كلملاناطلسلا
 ش ”ىبللاصلا<ىنارتلا

 رعملا رب "ىلع نيدلاروروصنملا كلما ناطلسلا

26 
 نطق نيالا سرا كلا ا ناتنلكلا
 جفلاوبأ نيدلا نكر رهاظلا كلملا ناطلسلا
 -ىملاصلاىرادتدنبلا سريس
 ىلاعملاونأ نيدلارصان دنعسلا ٌكإملاناطلسلا
 ٍ ١ نا دكرب دخت

 نبُسمالس نيدلاردب لداعلا كلملا تاطللا

 سرس رهاظلا
 نوال نيدلاف:سروصالا كلما ناطل ا
 . ”ىحلاصلاىالعلا< الا
 لملخ نيدلا حالص فرم الا كال! ناطلسلا

 "نوال ني در صانلاكلل|ناطلسلا
 ا:,تكح نالانيز لداعلا كلملاناطللا

 ىروصنملا

 نيجال نيدلاما-س>روصاملا كلم ا ناطلسلا

 ىرودنملا

 نوال_:نب دمحم رصانلا كلملا ناطللداا
 (ةئاشلاهتالوف)
 رباب نيدلا نكررفاظملا كلملا ناطاسلا

 ةعأ

 هةعكك

1 
 كمان

 فيقوإ

 نكت

 ١6

 ان

26 

 تنم

 قل

0 

 كيو

 كا

 ا/ ”١

 28م

4 

8 

284 

98 

 2م

4 

39 
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 انيلحا
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 همسك همسك

 ا ليفلاةريزجأ ٠6 هرك دلا ةرطنف
 م5 ىورأ ةريزح كك اعنملا أرح رطانق

 م5 ةماح تفرع ىتلاةريزحلا 6١ ةزيحلا رطاق

 امال 1 نترمسلاركذأ ١6 ؟ كربلا ركذ
 ا ما/ رصعع هنوعملا سحأ ١5 نسااةةكرب
 | 14 رامصلا سدإ 66 قادرام ارك ذ

 ا484 دونا ةناَرخ 1١617 ريزولا نيتاسب ركذ

 ادم ةرهاقلا نمهنوعملا س-| ا ةسعشلا كرب

 امم نتا 6 قرشلار ذ
 ام4 ةرمشعملا 10 اطشدكر

 امم لبخلاةعاش بحلا 0١ نورا

 5 ةءانصلابةفورعملاعضاوملاركذأ 1١ ليفلا دكر
 4 سكدملاةعامصإ 5 فامشلا دكر

 0 ةريز1ا ةعانص 11 نيعايشلا دكر

 ا 17 رس - لطراذكر
 الكلاب نيدايلارك ذأ 5 ةرقبلا نطس ةذورعملادكرعلا

 5-3 نولوطنبانادسم| ١7 قانج دكر
 ا و17 دمشخ الان ادم 3 حاجا دكر

 ١ 17 رصقلا نا دم ادع طومرق: دكر

 /١ سشوتارةنادمأ 6 احارق هكر

 ١4 زي زعلا كلا نادم ١56 هب رسدانلا هكربلا

 ١و4 "ىلاصا!نادملا 6 روس ارز

 104 ىرهاظلانادملاا 6 مر
 ١44 ليفلا هكرب نادم ١36 مظعالار سما

 ١48 قراثهلا نادس| ةلاطلا ضرأب رسحلا

 |4 سونار لادم حيربشلا ةينمىلا قالوب نمرسسملا

 3 "ىرصانلانادملا 617 ليثلا طسونربسإلا

 1 ليم اةعلقررذإ 07 ةضوراوةزيجلا نينامةرسملا

 5٠ ؟ اهئان لبق لبحلا ةعلف عضوم هلع ناك امركذأ 8 "يطالع

 00 ل.ل اةءاقءانركذا ١ ندر سح

 1 ةعاقأ ان ىلارتلا اا ةزياورصمارسج

 6 ةعلقلاةفصركذأ ٠٠١ طابم د ىلا بوملق نمرسملا
 6 ليقردلابابأ ٠7 رثازحلاركذ

 06 ةعدشلالدعلارادأ ١ا/ا/ ةضولاركذ

 و ناوالا املا حدوهلا

 5 ملاطااقفرظالاركذأ 6١م ةضورا ةعاقركذ

 4 لدعلارادب فورعملاناوبالا ةمدخركذ ١ مه .نءاشملا

 05 ىلبالارصقلا 86 فقوباصلاةريزح



 قوللا

 باعث اًةأ نم

 قرالا باب
 ةصدرةركح

 نيدلاميكركح
 تشلاة.دءر

 ىددعسلان امس

 طومره “رب

 روذلا

 طاناسا اركح
 ةدعلا ناتنمت

 ىوثااردو-ركح
 حاللانئازخركح

 ناكتركح

 لي رفج دسالا نبارك
 ةيدادغبل اركح

 الطخر كح

 دقه نب اركح

 كيزر نير داب نما سرافرك>

 رورسم صاوالا سة ةركح

 نالعلاز كح

 ىريرااركح

 حاسملاركح

 :ئرلا

 سكجحمملا لع مالكلاهبفو سمملا ركذ

 مالسالا لأ ىف لدأ ناك فيكو
 جتا ناديصرك ذ

 ةلابطلا ضر أرك ذ
 ءارقفا اة ثح رك ذ

 جاتلاو لعلاضرارك ذ
 ةره املا جاوضركذ

 ءاسهالا ةيضركذ

 سب رلاموكركذ
 قالوبركذ

 ىنارهملاةأش مو قالون ئيبامركذ

 ”هليوز باب جراخركذ
 سنه نا ضود>

 سف طا

 انام !!نبابرد طخ

 نزاملاركح

 نزاخنارصس

 ةردازبلا عب ر
 عابسلارطانق طخ

 طب واطولار

 حوذفلا باح راخرت د
 قدنللارك ذ
 ملجاهال ءارعص

 رصنلا باح راخرك ذ
 ةئادبرا

 ةرهاق' ارهاظر ىتلا نامل1 اركذ

 ريدم يبحر ذ

 رك ذلا ياتو رومللا فاش ركذ

 ىرماننلا ميلونارك ذ

 ربكحل ١ جلل رط انقركذ

 دسااةرطنق

 عاب_ساارطان#

 هانرع ةرطنق

 ص دزقط ةرطمو

 رةنس قا ةرطذق

 قرات انةرطنق

 قكسوملاةرطنه

 نسدحربمالا ةرطنق

 ةرطنقلا تانةرطذق

 هب رعشلا بان ةرط:

 ةدند1+ !ًةرطقلا

 زرالارطاند

 لداو ىرط 5

 هنريدالاةرطأو

 ا 2
 رد اهرطنو

 رادا دوةرطنو

 هسكحح |اةرطنق

 ى.ةأاةرطنق

 رعاانانترطنق

 بحاملاةرطنق



 ه8

 لدسلا ناخ

 سشروكتمناح

 شرق نياق دنف

 نودوةةلاكو
 حافتلارادق دف

 ةيئاوللا بايتلاكو
 ىلا اح

 ىاطنرط قدنف
 قاوم د

 حودفلا بابووس
 نيل- رملا قوس
 نيساورلا ناخ قوس

 ناوحربةراح قوس

 نعامدلا قوس

 نيجاجدلا قوس

 ني رصقلا نيب قوس
 جالسا قوس

 تاسع
 ةنبوطدلا تاكو

 نيد صا يلا قوس

 نيممجللا قوس

 نييشوملا قوس
 نييشبارشلا قوس

 ناماوكاةرد

 نييوالأ1ا قوس

 نيباو لا قوس

 "ليوز باح راخ عراشلا

 شودلاربمأ ةةتاوس

 رشملا نوانب| 8ونم
 نب راما قوس

 ” 7 ةفاقملا
 نستكلا قوس

 نيت دال قرع
 نييرب را قوس
 نبي رينءلا قوس

 نطاردلا قوس

 ركل نول اقاوس

 نيداّرغلا قوس ١

 هك

 نيقاحلا قوس" 4

 ' تطلدتا قود طول

 تحاصلا ةة/ورل|-47
 نياق داما !قويس ف

2 
 دونت

 اقدام

2 

0 

 نيمطه سلا قريس

 دونملا هنا ةَقياوس
 ىدوعسملا ةودأ ه6

 قلغط ةبوسأ 6
 ىفاودلاةةنومأ ه6

 نرشابلاةقوسأ 9
 تفل اد و
 مادا بواَزةيوس] 7
 ةنلدر)اةةنوسإ * 7

 كلمل ؟عما+ ةنيوسأ 1
 رهظىلأ ةديوسأ <10

 ةطانسلاةّاوسأ * 17
 نردلا قر ود هيناقلا
 ىزعلا ةفبوسأ * 44

 نيطغعلا هن وسأ <44
 ني ةارعلا ةظياوملا تاويل
 جرهاتلا ةيضقي تناك ىتلاديأو ملاك د | ..هضيق
 ةيزدملاةرهاقلارهاوطركذأ -

 ىمقلا نادم هرك د ٠

 ىبرغلا جيا اريرك ذ 0

 جيلا ىبرغف ىتلاراكح الاركذأ 5
 ىرهزاركح امن

 ناملا نا[ 1١

5-5 . 



 ناطلسلاءأةرامع

 تاماجلاركذ

 ةمعلاةدمسا!اماج

 طاباسلا ماج
 ٌولّول اح
 ةمنصلا ماه»

 رثذ ماع

 ىح ركما.

 ا ماج

 مدلا ىلأن با ماج

 ةينصخلا ماج
 بهذلا ماج

 ةقرد نبا ماج

 ناطلسلا ماج

 كو ما
 دومع نبا ماج

 بحاصلا ماج

 ناطادلا ماج

 كي رغط اماج

 ىئانوسلا ماج

 ةتمعماج
 ىرد ماج

 ىداملا لج

 ىثويحلا ماج
 "ىورا ماج

 "ىورارةنس
 ديوسام اج

 قلغط ماج
 ناكلء نبا ماج

 بحاصلا ماج

 ىدسالا اغيشكماج

 ناخ سمطتل ماسح

 ىذ املا ماج

 نيطاّرالا ماج

 ةبشقلا ماج
 كيوكلاماج

 نيوملا ماج
 نيمدافقا ماج

 هريغص)ا ماج

 رمسعال راس

 ماسحلا ماج

 ةشوصا!ماجح
 ردا ماج

 دودلا ماج

 رفاوحلا أن با ماج

 برشلاهيزاسسق

 هتاسأت اناذ انس

 رقشالا رقنس ةيراسق

 ىلع ريد هب ران

 نالسر ةيرا سو

 ّس كر اهج هيرانسق

 سكراهج

 سري هيراسق
 يلب رطل اةيفانس#
 رفصعلاةيراسبق

 ريثعلاهيراسب:
 قزئاثلا يوان ف

 ركل

 يناةيراسق
 رقشاط راس
 ءارقنل اهيراسق

 نسما ةيراظس

 فواوطلا حماملاراسبا
 ىربكلار سم نبا يراسنف
 طِساَبلاَذ عزا
 قدانفلاو تنال

 هى”



 ه5

 مكَزا نوغرا همحر

 رودلاركذ

 ”ىدجالاراد

 ىدجالا سري
 رق ءارقراد

 قيقللاراد
 جوك راد

 رفاظملاراد

 ٌريِزعلا دبع نباراد
 رادّةجلاراد

 شاؤةاراد

 ىدعسا| تنبراد

 ”نيعاللاراد

 ٌوككراد
 -ىفرشالا زكتت

 دوعسمريمأ راد

 ٌكلركلا تانراد
 ءورشالاقثونأ

 زيقس اراد
 بحاطا شرط راد

 قالا قربت
 :_ سابعراد
 هلا لضف ئئاراد

 سيك راد
 تاعاف عسسلا

 ةفحح

 ها
 ها

 ها

6 

65 
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 تت

 60؟

 كو

 0ع
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 64غ
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6 
 نبانفورعملا دجأ نيدملا ان نب هللا دمع نيدلا لع
 دوجز

 هللا عراد

 هنا و
5 

 هقرق ار 3 دق ة:تاراد

 تءةزلاراد

 تيا تاراد

 بجاحلا ركب

 للواحلاراد
 عب ع

 دجارماراد

 -سؤتلاراد

-7 

0 

35 

5 

 داك

1 

 داو

2 

5 

136 

10 

36 

 ؟ىرقبلانب اراد
 ىادلوطراد

 رطلا سراحراد
 سدر لال
 حلاصلاراد

 رداجراد

 نيدلاد-واراد

 نيدلا
 ىزلاعبر

 ةبوهم ضر ةراخ اهناطمح

 هه

16 
1-5" 

57> 

57 

5 

30 

14 

54 

 دل

 "ا

1 
 الا

 اا

 الك

 ا

 وو

 الا"

20 

 الغ

 الغ

 ا*غ

 الغ

 ا

:“02 

0 

 و 6

 ؟0

 و 6

 لة

 ل

 و5

 الا/

 دحوأ ىلا سي نب لعام نبد>اولا دمع
 هش

 7م

 يلا ةرهاقلا نم ةسقربلا لوقف يلاواذلا

 ؟4م

 ال



 في رط فانز
 منمقافز
 ماجا ق اعز

 تئمرخلاقاهز
 بارغلاقاقز

 صاعق اقز

 حرف قاهز
 ىدهازاةردح قاكز

 خولتارك ذ
 عبسلاخ ولا

 ةسودغإ با
 عدا ةخوخ

 ىرمدانلا شمع دبأ

 قزالا ةخوخ

 هلمسسع هخوخ

 ةشافلاة

 عوتملا 0
 م ناسح هخوخ

 ىلخلاةشوخ
 ىلا ار هتس

 ةردوملا ةخوخ

 ىطصم ةخوخ

 نوماملانبا ةخوخ
 رقنسقاة نإ رك ة>وخ
 نسحرمأ ةخوخ

 تا
 قعلا نايك
 ةلوشلار ستة يشر
 رهزالا عماما ةبحر
 ىلااةيحر
 ى.-ايابااةبحر

 ىرم ديالا ةمجر

 ىرم ديالا

 ىردنلااةبحر
1 
 انغبقا ةيحر

 لبمَمهيَحَر

 صم داأ ةبحر

 ةبدر5 ةمححر

 ىرودنملا ةيحر
 دهشملا ةمحر

 ءامبلا ىلأ ةبحر

 ةيزاحاةمحر
 هلاتشدرصخ ةيحر

 رالس ةحر

 ىرغفلا ةمحر

 زكالا ةبحر
 ردعج ةبحر

 لافالاةمحر

 نزام ةبحر
0-6 
 يارب ةيحر
 واول ةمحر
 ىاكوك ة بحر

 ىركز ىبأ نبا ةبحر

 سرب ةيحر
 تبجام لا سربس ةيحر
 قفرملا ةبحر
 بارتىبأة بحر
 ىاطدراةمحر
 فضلا نبا ةمح ُز

 دادغبرزو ةحر

 "يك احلا عم انناةحاب
 افماك ةمحر

 لوقو دخل
 رةنسارف ةبحر

 ارفن ةيحر
 ىرغفأا ةمحر

 روس هيدر

 ناكلعنءا ةمحر

 صدزاةهمحر
 ىانذالا ةمحر

 قوالاباب ةبحر
 ننلاةمحر

 ةب رصانلا ةبحر

6. 
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 نيداهفلا ط-

 دونبلا هنا طخ
 ةئفسلا طخ

 لجعل واع طخ

 مريصْنبا ناتسب طخ
 رامعنبا رص: طخ

 ةقزالاو بوردااركذ

 ٌكارتالا برد

 ىناوسالا برد

 ةهلودلا س#ث برد

 هاشنارو

 اخولم برد

 للا زَد
 "ىلا برد

 جئالط نبا برد
 نيدلا فيسرا دناحربم أ صهدل أ
 نوط.ةدرد

 جارسلا برد
 ىضاقلا برد
 ءاضسلا برد

 ىدقتملا كود

 ماس انو
 ماسحلابرد

 "ىروصنملا برد

 ناسحرمأ برد

 نامل كنود
 لسعلا برد

 ةسابما بود
 رهاظلا دمع ابرد

 نراكدلابرد

 ”ىثيبلا برد
 الوهبي برد

 شع كرد

 ىاطقرا برد

 نيدانملا برد

 مركملا برد

 فدضلا برد

 "ىبداصر ابرد

 رواملانعا برد

 ةيراهكلا برد

 ةريغصلا برد

 بخنالا برد
 ةدح ةسنك برد

 رطبا تزد
 كرب رحلاب رد

 برع نبا برد
 سغمى ا يرد
 ٌلرت.ثم برد

 سادعلا برد

 ىددس بنتاكب رد

 ىدسبتاكرزولا

 ةءااقصأا ترد

 ىفكلاب رد

 هصوربرد

 ىاراادبرد

 قارزلابرد



 ”كزي رفملا ةمالعال ططلل باك نءىفاثلاءزااتسرهف
ل يي تب ببي ببي | ||

 

 اهرهاوظوةرهاثلا تاراحركذ

 نيدلاءاهمةراح

 ددنعلا ةعقاورك ذ

 ناوحربةراح

 هلي ور ةراح
 هيدومل اةراخلا

 هيردوما ةراح
 هب رب زول ةراح

 ةيلطابلاةراح
 مورا ةراح

 ميدل ةراح
 ا
 ةماك راح

 ”ىعيشلا هللا دبع ينأركذ
 ةيطاضلا راح

 هكر

 ماغرضةرازوو ةمقربلاءا هال ركذ
 ةيقوطعلاةراح

 يالا راح
 نامسلاةراح

 ا
 هقول راح
 حرف ةراح

 داو ملا
 ءامعالا راح

 قراوطلا ةراح

 ةسارشلا را
 نيساشلاة : ”ىريمدلا ةراح

 ني رح اهملاةراح

 هب ودعلاةراح

 ةينادععلا ةراح
 نيب زحل ا ةراح
 سوس ى ةراح

 ةمسناملاةراح

 ا١/ ىئمرالا سناب شوبحلارسان فلا ىبأ رازورك ذ
 طقاحلا ةقيلخلا نب :نحربمالاركذ
 ةسوتنملا ةراح

 ةيدوصتملا ةراشلا | عع

 ةدماصملاةراعأ ٠ ؟

 ةيلالهلاة زاك || 5

 ةيزاكل اعران || رك
 ةانب لاول "ع

 ةنتاروالا مودقررث || عك

 باونتزاخلا| ىف

 اهرغاوظو ةرفانثلا طاطخ رك | عه
 ةقارولا نان ط> | ١٠ه

 ةرطنقلابابطخإ *4

 دولا نييطخ ١ نه
 ىروفاكلاسخ | اني
 ىديشخاالاروؤاكر  ذ ل

 تدئردنا مخ |! ذيع

 هيسطقأا لماعصا طخ ١5

 نانسرا ارم باد اح || نايك

 ني ريطتلا نه || عال

 ةيسينورت | اع

 رخاطلا ةهيا لوهان | ءابغ
 نسادعلا فاما اء
 نانا تلاد ارناع

 جايدلارادطخ| ١5
 نييملاا بخ | ىابغ

 حاطسملاط 2| ١5
 حالسريمأر صق ط| 7

 ىرغملا شاكب | 1
 خورشلا نيش دالوأ 1

 كام رصتطخا ٠

 تاج اعلا

 ةموهزاناطخإ ١١

 قشلاةفكاوزا ول | ديت
 قينعلا خوخ عملا طخ را

 همراطلاليطصاطخا 75

 نيافك الا ط> ١5

 / خاناا ط+

 ادا

1 

6 1 . 

 ةمسللا كد طخ

 نكيفو

 هيدي راح

 نشك
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 هه«

 هيرصملا ةعابطلار ادب بالا اذه عبط ناكو ريستلا و ىوملا ادا ريبخلا فيطللا ىلا ىرها ضونأو

 تت هبلعلا ةعفانلا بتكلارم ئلاعشم هضص الاةرضملاس افنأب تلازال هبزعملاةرهاشلا قالوس د ثنملا

 ىراخت ال ىذلا ءاثنالاو ىرايالىذلا لقا بر اهراداواهريب دم ئتاّدلا اهتراظت بحاص ةظحالم
 هدوج ىدننا“ىلعةرضح هعاطاو"ىبا نعم ”لكهلداقناو هعاربلا نا دمم ىف قيسلا بصقزرحأ نم

 هلعرشت ىف <ىطلا دعب بسنملا همزتلم ةمذ ىلءهعبط ناكو هدصقو هلوم أمني رادلا ىف هللا هغلب
 ماركلا سنان كلذ ىف لذابلا راصمالاو ىرقلا له أ دنعهلامعتساو راطقالا فهراهتشاو

 دي الاو فعضلا ىتلا-ىفهالومب رصنتسملا مئاظعلاو بئاعصلا هلاصحتسا فرغصتسملا
 هماتخ د ىلا عبطلا» اهداو همام .رابقفاودقو دسءلس'افرهحاوللا

 روم نموه ىدذلا رفصر يل او نهلارهش نم يدع علسإللا نتالاعو
 نلسرملاو نيسنلا ديس ةرحش نم نيعيسو نيش "امو فلا ةنس

 "لكك ىلعو نيععبا مهيلعو هيلع ملسوهقلا ىلص
 مههاحانقزرو نيعباتلاوةباصسلا

 ماودلا ىلع هلبحي ماصتعالا

 هضراملقيفوتلا انعتمو

  نحزوفلاو
 ماسلا

 نما

 مّ



 زهرا
 هب رص اةعابطلاراد عم ىودعلا ةطق نجحرلا دب عزيشلا مودسر !انبادمت ىوقااهيربنعتسملا لو

 نعاواضف ”ىغلارا“ الان ناحإو نا 0 تاجا هل نمنا هينمأ ”لكرشلانم هللا هاب

 لاعنالاو لاوقالا فالادعلاو ةجرملا ىلع عمط نم ل ترهظىتاا ناسلا
 تافدنم بهوو رذحلاو ودبلا لدال ةكاسلا حاصلا ةباعرو رظنلادادسورمصدتلا نس صتخاو

 ةرادملا قفاىف ىفاثلا دقرفلاوه نم تاراثالاو تارابعلا هدادعت نود رصقتام تافصلا لاكولاكلا

 لازال اشاب سابع حام ا امي دنفأ ةرشضح ةفسلا ةرخافلابقانملاىذ هيرصملارايدلازيزع ىافعلا

 هامش ساو هلا ىف لول اذفان بانحلا طوخ  هلاغأب نيعلارب رق حربالو ىثال لاظملا ُسحهلدعةلوصب

 ىلع عجملا رمجشلا ةىزي رنا ةمالعال ططخلا باك عم ط اروكشثم هعسكفناالو اروثنمهزعءاولءىتفالو

 ةفارغملاوملانءاهب قلعت امو هيرصملا 0  عويدقوال فيك ريكنالب هعفنموعو ل ضف
 زم هسنختامو اهتاريغتو نامر الا تالشن ع نماعا ضرعامو دينا مانام وانو هخضراتلاو

 لل فدا ك1 تاموكل و لودلا نم ايلع دزاوامو. كعاتلاء اع :م ميمصلا دياوعلاو قالخالا
 قغبام ران الا بئارغ رعو رامدالا يئاعو دهاوشلاو ةلدالا متو 0 ماكل دريغو تاناندلاو

 لميالىذإلاميدةااو هلد ثوصأتملا هبدكشتو نوريتعملا هيريمعيو بررالارهاملا ىف 557 بسللا قذاحلا

 لمعو هفحت فرط أب رصم خير "نم كفحت هنأ دس لذسو متاركلا نوهت هياعصمسا ىفىذلا سنالاو

 ضوررهر نم كعلشو هقرغ ىلء ا امنأرودق نم دلكدو هف هرطفطل ا اهدنلتو ات ف ارغج فد رظ نم

 :ءو فراحملا باررأ دنع هندئاف ليو هعفن للج عم شر راثلا َنذناكامل هنأرمغ هفرعو هممشاهرامخأ

 اذه ناك دادورضاح لكن م مهلا هسع ترصاقتو داتا, نامزالا هذه ىف هقوس تسردق هعقو

 ةىللقا,قاهناف نانا ا,برثعيالداك ىتحانرايد ف هضسن تزعو نام لا بكاستعهلع تعخاممٍباكلا

 0 ير اهتدص ن ءايراع اهتلق عم تناك هروحهم لاق مكورتم هرودغ

 لكلا طاخللا نع هضوعيو للا ىلاىراقلا يضخ لءررضم اطبق لعاعو  قحاقعلكو
 وسلا و ررضلايف عسولا غارفتساو مدح | قرد دوهجلا لديو هنمو لضف مظعو هنوعو هللا دم# ن كل

 نمناكامَّناذ نا_كسالاو لومّشلا لم ل2 نأب ؛ةريدج ناكمالا بح ةحهحت ةعورطملا ةخخسنلا تءاح

 هروصق ىلع قملنلا هتفاكو هروصق عم ىنهذ سف تاجأ يقسم ىعممهش لو اهقسفي رحتي هنارابع

 مهةلادنز اكو ىرخالا تن :اكناو ىلر ]تان ث مح ىلر3دج دا اراا ىعملام هلو داشرا باهل عفن اف

 هراشا فقوتلا ىلا نوكلا,دنهاهرابف تقروأ هراسصلاب هتمالا ف هووقا هكو قعشود قفردااكو

 اهنم مشي« اجا نضمردا دعت كب اماعرو باودتسالا ل ءاجرلا ليدس ىلع نكل باودلا ىلا ترش اامبرو

 اهلقنفاؤملا نأ كلذف انرذعو هيوذلا دعاولا رئاظلا بسحيءانأترومالصفتو هسرعلا ةفلاخم
 ىل_عاهانشبأف باّكلا تادسقتىف هيلع ىهام ىلع ابشن أو باح ة:دبي حج نعاهلش نع كذكم

 نيدملا ةمثا هيلع صن اهسح نيفاؤا تارابعقريغلام دع ىلءادرح اهااوةمريغ ىلءاهدهش ملو اهلاح

 نناوذ م 7 اق تايبسالا ضعبلهلامث رطالاو عفالبلا لع و ٍ:ءال رهاظ هعما ىعملاوامسال

 ىلاعتهللا ءاشنان تحل ناكلا اذه نم ىاثلا لوا ايو لدا زملا لأ نم ةمزا هني رشعو

 تهت ١ .راشالاو هلع هستنلا مزاءام ىلسع ايذرغعناف اهلا لد املا نيعب رظالاو اهماع عالطالا لص

 لقب" قداشتمقشةثنع ىف اكواذنه ةقللإن ةسمامهتم لكنوكل هنقصاب نحب ”لكصخع ام تيئأو هسلع
 التاق هنريشع عيش كنلاو مدلاب عفرو هترسصب ىعافدسملا هلع ىلو سا دو قةحالو ناسا اةءادس

 : ام ضن همح اصو قيفدرطخ مصصتلا نقنأ لوهشلا ىردامو ه.ىلواوهاماعيذم هبالا وءلنالام

 0-1 لا.كحاارىل دهشب يمال لها دع تلق دك زئارختلابو فرعل قاذولو ققحر دج

 لاف نم

 نلفاك ن أبل: ذبغلا يفد "نسالك تنم كت اذا

 تاينلا,لاعالاامناو تاماقاىهامكَلو هعانصااهذهاةيلهالا مدعو هعاضبلا هلّدب فرتعم هللاو ىفأ ىلع
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 هذهنالاقيو ىبرغلااهفصنطقس دقواهاك ضسالار خا. ةينماعارذنيناقلاوحن ابنم لكعافنرا باق تالث

 نم روقبةح او ضرالا تحت ةاذمم هذه ةشومى ا طوس ن ناك هنأ كذيو اهتز يكسح ىلع ةسنكلا

 حرج وأ وهو سوبجرأاجو سوير وسم مه دنع ل دعي وعو سيدولك ادمهشلل ةميدقةستك جيتي ساوض
 رصنسق هع ءاجشلابوه فرعر سون ايطاقب دداو نم هونأ سوبدولك !ناكو سو انسو سيوردأ انررالسهةمالاو

 ىلع ةددتك ةعطقلاةمح انو ةرثكر ابخأ هلو لتق تح تثق مانصالا ةدابعلا عجول هيذعو كاملا هذخأت

 نوورعم ىراصتلار ارش نم مهوامح هونقدفةرفانم مشو هند نيودلا هللاققي فتسأ اهم ناكو ةدمسلل مسا

 فسوب نيدلا لامريمالا هةبكر برضفهروط ىدعت ةيهارلا نبا سخ رجب هل لاقي ”ىلارصن مسهنم ناكو ترمشلاد

 ىراصنتلاراصو تب رخدقةريشكس ثاك جون ةيحانبو قوقربنب حرفرصانلا ماا ىفةرهاشلادراداتسالا
 اوماعتأ و صفتلا ثدي بنما ايساهلاولبتو ةسنكران“آ !ىلااوجرخ رابللا علطاذاق !رس مهل تس ىف نولصب

 ةمحانلا هذه لهأو ةنس لكح ىف د.ءاهلو لي“ اني ةمدق سنك هفورقمرت ةمحانبو مهّتادابع كانه

 ةمق ىهوريصقلا سنحت وب مسا ىلع ةسنك هبمود همحاليو عاعر جمهمسو ْمْعةاعر مهرثك [ىراصن

 هبال 0 ا ملا سو هل لاقي لجر اهءناكو ةمظع

 ةسنك وافلق ةيحانيو ةسنك امطواطهط نيب ىتلا ةعغا اراانو همسج العو دقوانح هوئقدو هلع ىلع

 لاقي سامث قوقرب رهالنلا مايا ىفاوب ناكحو ءوهخو رحلا ةفرعج للا هذه ىراصن فرعتو ةرببك

 لي انعم ةسنك طوشرف ةحانبو هارغل هتياكح بحأ الام هذع ىو ىلوطدي كلذ فهل سطاهأ

 لسرلاةسنك ةروع#:ةمحابو انموهةسنكوةد.سلاة سنك وهةْيدعو ميرهترام ةدسلا ةسنكو
 ماللا اميلع يركز < وهو قادما و ةلنكتو ليام 1 اك م

 نموهو موحزا انحوب ةسنكو لايربغ ةسنكو نسل و كو هدا هبت ذاع

 لمعفداليلا ىف ةيئارصنلا نيد ىلعوهوحاسوءار ةفلا ىف هلك هلام .قرفو دهزخلاومالا ىوذ ةلك اطنالهأ

 د ا ا ا اوبأ

 ه:« صحف لدخا فالغ فرعفهوأ اهرضح نم ناك هتزانج تلعالف تام ىتح ليزملا كلن لع قلب اع

 سناك ةذع نوفصأب ناكوةدسلا ةسنك طفم ةءردعو « ةمك اطنا ةسدنك هيلع ىو هنفدف هلبا هنا فرع ىتح

 قسوةديسلاةسنكاهب قبو اهبارخ تب رخر شاك ة دعو ةريدأةّدع صوق ةبدعو اهمارذمي تب رخ
 هلانركذ مدقتام ىوس سداكلا نم ”ىلقلا هجولاب

 « ("ىرسلا هجول ا امآو) »

 ةسنك ةودنسة مح انو مهدنع ةهليلج ىهو ميه ةدبلا ةسنك ةرهاشقلا حاوض نم درصص ةششم قف

 لسرلا مسا ىلعةسبتكا دونعسو اضيأح جو مسا لعدم ةسنك اقصرعو حرجوب مسا ىلع هن دكحم

 مسا ىلعمه دنع ةربتعم ةسنك ةفدنصو لسرلا مسلا ىلع مهدنع للحج ةسنك طابتسو تنبىفتلع

 لِ انعلوة دمسلل سناكعبرأ طاسصدفو مه لسع نب اجر دقاهلو ةدمسسلا ةسنك اديان حرحو

 ىلع"ىتخ تن فة دحم ةسنك دّسعل كبس ةمحاسو مهدئء دج اهلو سرج ىراملو<ىنادمعملا انوملو

 ةسنلك رومديو ريصقلا سنخيو ةسنك ا ىقعتس ىفاةثدحم ةسنك ةبوارختلابو ةزليسلا مدإ

 انحوبةسنكو حرجوب ةنثكوةدسلا مسا ىلع ةقلعملا ةبردتكسالابو لي ذم مسا ىلع ىف دك تم ىف هن ددش

 سدقلابمهلو ميرم ةينكح ةزغبمهلو ريصم ضر: فاعلا ناك هذه لسرلا ةسنكو" -ىنادمعملا

 ةسيئك رصمو نيئاهدنبلا اب الوشن ىرام ةسدنك ةرهاملانمهلف ةكلملاامأو تومهص ةنكو ةمامقلا

 .انهملالملا ةينكواضي أعمشلارصقب ةدمسلا ةسنكر مهكرطبل ةيالقاببو عمشلاريصق طخي لالملا لابربغ
1 

 باكْلاَت هءاعيوىاثلاءزطارخآاذهو ه لعأ هتلاو نيطلا ريد طخي اطوبرام ةسرة حو رصع ةرابربراو<ع

 باعصأ نع هللا ىضرو لسو هدعب ”ىنال نم ىلع هللا ىبصو هدحو هنن دجلاو

 ناو دعالو لكولا منو هللااثدسحو نيعججأ هللا لوسر

 نمملاظلا ىلعالا



 هام

 مو.لاىلا هيوروزب تاهيشةيرب نم ىاشنونريدي هي وسلا ف
 هذهالا اهب لو هلكت ب رخ نكن وت سو ةئاملش اسنجملاءناك هنا لابو م (اسنوللان ميسم ةسنك )«
 رغالةسنكلا

 ىربش ةمحانب بهارلا * ( ليومص ةسنك«

 ةمدق ى هو ىدبنط ةبحاشب ه (ميرم ةسبنك ٠]
 لهأركسحأو تب رخ ةربثكس ئاك لانه ناكو ةميدقةريبكى هو ىدبنط ةحانن *«(ليئانيمةسنك) «
 ٌءانص باعص أ ىراصن ىدسنط

 دج ةريبكى هو نينشأ ةبحانب لسرلا ىنعأ «(قوطسيالا ةسنك)

 همبدق ىهو اضيأ نينشا ةمدعانب ه(م م ةسنك)«

 ةسنك نوتسو هات اذار درب ناراخ شا ١ * (لايرغةسنكو 0 انيمةدسنك

 رانةاهرش اظيو ةرافلاقالردلا مهاعو ىراصننيئشا لها ركسحأو عرالا سئاثكلا ءذهالااهاكتب رش

 هر انربةسنكو اطورام َه هبنكحو ميصةسنك و حجرجوب ة سنك اسم مهدابعأ امو نولمعي سناك

 مالسلا هيلع ليربجوشو لد ءرفك ةسلكو
 صلوبو سرطب هسمكحو ةديسلا ةسئنكا ىثو ةقلعملا ةس اك هب ( سناك تس بصخ نبا ةمممىو) «

 مهو ةقثالثلاةسنكو 2 الوبايلاةسنكو حرجوو ةسنكو ليكم ةسنكو
 مهدوار مهلعاورثعالت ةيف> ىلا عتدللا 0 "اص موايرازعو ايئانح
 مهجرخأف اوعخرب ل فاوعجربل: 3ءمهنهدف كلذ نماوءنماف مانص الا ةدامعىلا اوعجرنأر صن تذج

 رهدي ميسملا لبقاوناكناو مهمظءتىراسصنلاو مهقرت لفرانلا ىف مهاتلأ و
 1 ا ىلع « (اعط ةيحانب ةسنك ) *
 اضيأاعط ةدحاني * ( رم ةسدنك )+

 ريبكق وسلانه مات و فقسالا هريضدع سنشد ىف ميظع ددعاهل ىرونم يح انب  ه(نيكملاة بنك )+
 نايهارلا ناسسدو نامزق امهناهكحلا نا ذعو دمعلا ىف

 ةريبك همي دق سافر ةيةحاتب *«(ةديلاةبنك )*
 امسا لع ىرخالاو حرجوب س١ ىلع امهادحا تا 0 ةسنكىولم ةمحانو
 0 ةريبكىهوةدمسلاة سنك سناك ثالثالا اهم قبب ةريثك سناك ةحلدةيحانبو ليمانعم

 ىراصنلا ةريثكونصو حرجوب ةسنكو الونابلاةسنك وياص ةدحاْبو 2 0

 نوحالذ نوريثكى راصن ابو سرج مسا ىلع جبر غلا اهناح ةءدق هسنكوبنص ”ىر# ىهووالس ةبحالبو

 انةسأ ل عو ةدونش نامز ىف ناكو نوناماراس بهارلا م ١ ىلعريدلا هيشاهجراخ فو ةسينك طورد ةمح او

 مية سسك همصوتةلابو ديعاهلو لسرلا مس مصمم ةرثكر ابخأ هلو

 مآ ةح انوا ىراصتةدءاببو ةمعدق وبما سرس <> لاير ةسنكو

 هريغص ىو ىل+ "امد 1/ انوادتج ىباوط نم طولي ةمحاشبو هع دق ىهوريصتلا سنو ةسنك روصقلا
 ثالث لقلق ةيحاشو هدالوأب سيسقلا اه ريقي ةريفص ةسينك طوافنم ىاوضنم ةزعالبلا ةبحاشو
 ىراصنلا:ًأشنم ةسحانبو انمون مسا ىرتأو ليي“ نع مسان ىرخأ و لسرلا ممم | ىلعاهادحا ةعدقراكس ناك
 ةكنرد ةحانبو ا ا حس خو 0 ليمعانعم ةسنك
 اهلها ةكنردو ئراضتل اءارقدل دووم ىهو لم اصموايرازعو اين انس ةينق هثالثلا مسا ىلعاّدج يدق ةسينكا
 ةقيرةيحانو هس رعلاباهنورسفيو اهب مهربكسصو ,هريغص ث دف ةيطبقلا ةغللا نوفرعي ىراصنلا نم
 هذهب لم_عيد.ءهلو سانلا نم دما اوادمىف ةببهقلا لاوحالا بحاص بهارلا بيبطلا ةقلقول ةسيئاكا
 هةبنكح هوم ةمحانو ”ىبرغلا ةفير بناج ةضرالا تلك أ دقواضي أ ليم“ انهم ةسنك ايو « ةسدنكلا

 هلو عرذأةرمشع هضرع فيصراهلو ةناله نب !نطنطست ما[ تشورطت ءابهشلا مس | ىلع ماجس ىلع ةبكسم



 ةهاذا/

 لبخلاةءلت قو رح. دو طب و اطولارب طخي نكد امأ 32و "هلو وز ةراحي ”ىل رغملا نءارادو ةلاصلاةرام

 ساكلا نم برخواهددع لوطن ةرهاةلاورصع نك امالا نم كل ذريغ ىلا دجاسملاو عماوما نمريثكفى و
 ةسينكو هي رصانلا كربلا ن الا هيف ىذلا عضوملا ىف ىرهزلا ةس بئكو لما ةعلق نم رتَتلا ئارخع ةسبنك
 ةرهاقلاب نيداهفلا ةبنكسسو ابنملا ىبأ ةستكو تانبلا ةسنكب فرعت تاءاتم عبار او ةسنكو» ارجلا

 قدنللاب ةسئكودونبلا هنازخي ةسلكو هل وزةراحم ناتستكو نينا دنبلابةسنكو مورا ةراحب ةساكو

 سناك ثالثو ةمزغلا ناك حراو حو اذزرت 2 ناك كح ةيردنكسالا ارغب سناك عدرأو

 ىدح اناوساو صوقي و سناك نام بسلا ةئتمو طوافنمو طوسسو ةيواسنبلانسس اك تسو ةكرشلا

 نامعرنصم نم مهتلارصقو ةصاصملابوريصم هس دم نم نادرو قوب و ةبنك ةيصيفطالابو ةسنك ةرمسع

 هذه تناكو دحأ امهيف سل ةدمنارهشر بدو لغبلا ريد ماقأ وري شح ئ تارايدلا نمبرخو سناك
 لاومالا نم اهيف فانو سفنالا نماهيذ كله ةلواطنملانامز الا ىفاهلثم عتبان ةراسب هدم ىف ”لدلابوطللا

 روتالا نكات ل قامو كالا نك امالا نمر رخو

 ىو بصح ةبقع”ىلبقرصم هدم حراخ لثاو بج لخ دنع تن اك ةسنكل هذه هن (ليتاكس ضل«

 ءانبلا ةححام ىهو مدلكالا ف تنوسأ مرفال ارسسح نم ةسركن , الا

 ند قرد ةنلان لال ارو ليقول نماشتجاف ه (ميرمةسنك )*
 تعثدالتدكو ةعدق |هلبق نمةرو دعلا ةمحانب « (ميرم ةسنك )

 تبرخ سنك ةّدع بونرش ةحانب ناكو < هن دحم ىهو ميفطا "ىل بق ضاس ةمحاني ه (صوئوطنأ ةسنك )«

 قيم جرباهباب ىعوركشأ ةبحانب «(ةديسلاةسينك )«نيموبب ضاسىلبقلبخلا تيرهاةمحاش قبو
 مالسلا هيلع نارعنب ىسوهدلو عضوم هنأ كذير انك نيلب

 امبابعيال ةسننك هوامعف تنب ىهو صومالا ةمحاتي * ( ميم ةستك )ه

 بول. ةمح اب ثالثلا سئاكل هذه « (لابربغةسنكو ريصتلا سن ةسنكو ميم ة بنك )#

 مسا ىلع ىهو مهدنع ةمظعم ةسنكى 0 « (صاخلا ءانعموريطوبسأ ةسينك )

 مدلا هنأ كح انئافرجأراص ليدئقل|ىفاهؤام لعجا ذارثباهقو ءادهشلا
 ةنوّزلادبع اواعاذا نيتسنكل انيتاب ىراصنلا ةداع نمواضيأ ميج ةردع ه(ليئاكمة سنك )
 هلع شملا عومشلاو لجانالاونايلصلاوروضلاو ماجاب ةسمامثلاو سوسقلا حرذي نأ نيناعشلا دعب فورعملا

 قعباحرطهلاوحرطيو لمح الا نمالصف اوريو اوركجش نيلبسملا ن نمنايعالاباولأ م ىضاقلا باب ىلعاوفقيو

 هلوورح دع

 ايهارناكس ومو لاقيو مومو "”قرشلا بناملا سناك رخآى هو هفتاةمحانب *«(موضوب ةسنك) «

 نم نكمي الناكو العم نيبه ار لكل لعصف ناهرلا برب ناكءهنا لجأ ن م دكرشلاوبأ هللاقيو ةدونشوب نمز ىف
 هللاقيو قولصملا صجلا هنابهر مطيو راهنلا نم ةعساتلارخآى ا موصلادهأيو هريدىلا معلا الورهلن | لوخد
 ميتا" ليك هفئايهذه هتسنك تشووهريد برخ دقو ”هلَدلا صج- مد دنع

 نيبراوحلادحأ اذه صق مو ه ترمع مثةئامنامت ةنس دعب تب رخةزيحلاب *( ”ىلصت الا صق م ةسدنك )©

 ةشم اورصم ”ىسركبحاصوهو

 رك ثم ةئاتمر و سليم هرعت" 0ك تال * (حرحو ةسئك)»

 كلذ دعب تدمعأ مث
 ةزيملا لامعأرخا «(رافو ةسنك]#«

 تره ةنحاتب « (ةدونش ةسنك )»

 لئاضذاهل نوكحواج نوفلحيو د "للحج ىهو اندلاع «ء(حرجو ل

 ةددعسم

 - هدسجو ممابهرءامطع نم ناكواذهاطورامىفنوغلامهواطسمةمحانن ه(سّدقلااطورام ةسدنك )*



 هاك

 لفرط أ قل نرمذلا تب رغاق رود لك تساس ىلا ولا كاريس ةعلشا اب ةةساام دنعو ةماعلا نما دحأ
 عطقب مسر ةعاجبو مهطسومل مسر ةعاصجبو مسه: د سمأ ةفأ امن سلزعف لبر ىتئامومن ةتاصلا نماسسأ
 ءاسهالا نمرمذ- نمو قاسل اركب ريمالا ىف انجر نيذلا نعام كل لحام دنوخاد مهعج أب اود اصف مهم ديأ

 ةعلولا تدع ىلا'هلد وز نايم بشل كضتاو ةعاج ممم لزءاىلاوالل اف نأ ىلا ناطل لاول از امو مول ةمحر
 مش ناكو لدتا قوسملا "هلي وز بانن ءعسجلل|قلعدحالا مون ميد الف مهديأب“ الؤه قلعو لسنا قوسب

 رصمو ةرداقلا,نتدء اولا بانرأ نم دحأ خفي لو مويلعاوكبو مهل اوعجوتف مسممءا هال اّرمو ةئيهو ةزبهل ن +
 نعلدعو نيبولملا ىلع ورم عتب ف ةداعلا ىلع ةعلقلا دير هرادنمنيدلا مب حج رخو فاس مويلا اذه

 ىديأ عطقف ىلاولا مهيلع ضن ؟ ةعامج هيديزيب ريضحأ دقو كام_كاف ناطلسلا سل جو هلي وز بابقيرط

 فئكحو نبدلا مركم ذةلف هقنح :دشل مهرمأ ىف هعم مالاكل ا ىلع نورد الع ءارمالاو مهنمهئالث لجرأو

 نمتامدقواورخأف ةزءاريفح ىف اول معي نأ مم صأوهلاؤس لسةفوفعا ل أب وهو ضرالا لبقو هسأر

 قدرحلاب تودلاعقو انضم ناظم لا ماقام دنعو بدلا ىلع نمنوةةلملا لزنأو نانا مهي ديأ عطق

 حرراخ ق دنا لابو نيدلا ءاببةراح ”ىدج-الا نيدإ | نكرريمالا تد فول !ةعلق فو نولوط نيا عم اج هج ىف

 مسهعم دو ىراصتلان -هنالث ىلع ضيق قب رخلا اذه موي ةحبص ىفو عنرلا نم هقوفامو سلا نم رنا با

 !!نك امالاف قيرحاًرقساو م.نمناتص قيرحلانأب اونرتعاو ناطلسلا ىلا اورضحأف طفنلالئاتف

 ةرخ اوءءمص دو ةّماعلا ند هنن: فلآ نب رشعو ةدحو هنداع ىلع نادمااىلا ناطلسلا بكرالت تسلا مول

 مالسالانيدالا نيدال دحاو لاعتوددناوامص ناطلسلا اورام دنعواضس اناملص اههفاوالعو قرز نول

 ىراصالارصنتالو ردححلا لهأ ىلع انرصنا مالسالا ناطلساب رصانلا كإ مانهنتا دمع نب د نيد هلنارمصن

 دئازركف ودو راسو ءارمالابولقو ناطاسلا بلق ىف بعزاا هللا عقوأو مهم اوصل وهنم امدلا تراك

 عاد اطلق زكر اردنا ل ات سانف أزل نأ يازع لكل ةماسعلاحارصو ناديملاب لون ىتح
 هللا لرمصت تخرصو ةماعلا تحاصفق كل ذب ىدانو حرخأ همدوهلامدهلذ امارصن دحو نم فيتو يع داخو

 ةمامعتاارمصت دحو نمرمصمو ةرهاقا! ىف ىدونف ضسلا متامعلا نو بلي قزاضألا,ناكو ءاعدلاءاوخو

 ةمامعلا ىراصألا سلب موس مهح.رخو هلامو همددل -لسح اك ارانئارصن د جو نمو هلامو همدهل لب“ ءاض

 هقنعىوالا ماهلا ترب لكلا لو ناعما هيكرلفاراج بكر نموالغةبالواسر ةمرلمدحأ بكر الن أوءاكرزلا

 ناطلسلا ناوبدنما و>رخأو ىراصنلا ما لس | ع نم ءاسهالا عنمو نيإسملا ”ىزرب مهنم دح ًاابزتبالو سرج

 علا 10 اسل بتكو

 رن دارأ اذا< تا ارصنلا ناكف دما هذه ىف ممنع تكس دق دوبيلا ناكر ةريثكةعامج منه لسأو تاكر طلا ىف

 ىراصنا ا نيو اود ضعن نأ قفتاو ةماعلا نم ممل ىىت>اهسليو دوهللان كلا ندءارفد ةما.عربعم#ب هلزك# نم

 هكسمأف هبلاطمل لمللا فركست ”هوهو ”ىدوبلا تن ىلار اصف رقت مهر د فال ةعيرأ غلب ”ىدوبمدنعهل ناك

 راجتساو ”ىدوييلا تس لحخادىلا رف ىنارصالادخال سانلا عمتج اك حاصو ني لابو هقئابانأ لاقو ىدوههلا

 طفنلانولمعي قدد1: ريدي ىراصتلا ندهفن اط ىلعرثعو هذه ن هلخ تح "”ىدوبلا اربان هيلع دوشأو هنأ سمأب

 , تاطلشاتوكردتع مهتداع ىلع نجر رن منأو نامالايانلا ف ىدونو اورعسو مهياع ضف نكامالا قارحال

 دحلانعحورخنا ىف اودازو ىراسهالاب اوعقوأ ام ةرثكل مهسذنا ىلع اوفو دق اوناكم. منا كل ذو نا دمملا ىلا

 ضرالان اطاسا. هللا كرصن نولودن اوراصو ناطل لاو ءدو نا دبملا ةهجىلاةداعلا ىلعاوجرخواون ًامطاف
 ساملا ريمالا تب ىف قير عقو ةهلبللا كإتىفو مهاوقن* مستو كا ذناطلسل!ب عأو |:لادصا [:ىلطصا
 لهأو دعلقلا لهأ ريِعْرئاَف سما ريمالا تءىلا ترسو رانلاتيوقف اديدش عررلا ناكو ةعلقلان هبحاملا
 ىراصألا دب ىلع قرتحا هناق هني اكلاهذهنم عنشأأب عمي لو تقرتحا اهع.جب ةعلقلا نأ انما

 نيدلا ع ركح تدراواّسإ رشع ةحسو لكلا راو ةسلاربع ءلاقاكزو نيب اولا قوس ىف عير ةرهاقلاب

 رصقو للا برديو ةمراطلا ليطصاب نك امأو -ىنيسملا دهكملاراو<ردابب رادو مورلاةراحي نك امأ دعو
 سريسرادو مدالا هي راسقو نوليللاو را ناخو ىرمست رمصحو ني ريصقلاا نيد طخ رال سرصقو حالسربمأ



 ه١اة6

 نيإملا نم انحو ةريغ ةرهاقلاب اهركذ م25ىتلا عضاوملا ارح ناذللا | «-هامهن أو لغبل اريد ناكس نمامه|

 طفنلا اذه ل.علالب زجالام مرتب نماوجرخأو اوعم ىراصتلا ةفئاطن او سن اكل مهمده نم ن !كصامل
 ىراصنلا ىلع ضبقلا نم عقو امن اطل لا هفّرعف ير دنكسالا نم صا ارظان نيدلا عر كح لوصو قفناو
 نيدلامي ركدنءئلرطبلا بلطب ناطلسلا سسرخم-هااوحأ ف رعب وهلا نوعجرلرطب مهل ىراصنل الاف
 للا ىف ةرهاقل اىلاو ةباجس ىفءاخل كلذ ىف مهم اق نم ىراصنل | هركحص ذامو قدرملا ىعأ ىف هعم تدعم

 ىلاولا دنع نه ىراصنلا ةثالثلا هيلارمضحأو مليدلاةراسح نيدلا ب ركتس لخدنأ الف ةماعلا نءافوخ
 مهمالكع مسام دنع كرطبلا ىف كل ذ لبق هياوفرتعا ام عمج- ىلاولاو كرطبلا ةرضحب نيدلا يركحلا اولاق

 نيدلا مب ركدنع نم فرمصناو سن اكل مهب رذت ىلع نيلسملاء اهةسهلبامقماو دصق ىراصنل اءاهةسءالؤه لاكو

 هيلع اوماقو سانلا ىلع كلذ مظعفراسو اهبكرف اهيكريل هيان ىلع هلغب هل ماع أ دق نيدل امي ركد جوف امركم الحجم
 الف ةداعلا ىلع ةعلقلا ىلا بوكررلا ديرب نيدلا مي ركب ص أو كلهالاو هرباسي ناكىلاولا نأ الولف ةدحاوادي
 دعب مهكر و نيلسملا تو اوةرحأ دقو ىراصنلل ىناحت ىذاق ا.د لحيام ةماعلا هب تحاص عراشلا ىلا ير
 ركذيو نيكو سمملا ىراهنلا من وهي ذخ أف ن اطلسلاب عمتجاو هّتاكن تملظعو عمسام هدلعقفلاغبلا اذه
 رشع ةعبرأن أب | وفرتعاف ءاومّدب ومع ممقاعو لزنف مهتب وقعديد شنب ىلاوال ناطللا| م-رف لاهج وءاهفسمبأ

 ةرهاقلا اوهسقا مهياو طفنلا عنصي بهار مهفو اهلككحزيللارابدقارحا ىلءاوفل احن دق لغءااربديابهار

 عراشب ةعب رأ هتعاج نم قرحاو هيف نم ىلع ضإقو لغيلاربد سكف ةةسرمصلو ةنامئةرهاقال لعف.رصمو
 ىلع سانل ا روه دئنمح نم ىرمضف ميظع ملاعم_-مده اكمل عّمجا دقو ةعبلب امون ىف نولوط نبا عماج ةسسلد

 بضغفرادقملامبفاوزو اكو مالا سف ىتح بابثلا نم ملء ام نوبااوراصو م_ماوكتفو ىراصنلا

 تسلا موهىفريبكملا نادمملا ديرب ةعلقلا نم بكحر ولا قفتاو ةتاعلاب عقون نأ ردو كلذ نمناطلسلا

 هللادبعنب د نيدرصنأ مالسالا هللارصن نوكص: مهو تاقرطلا ن“المدق ةيظعام أ سانلا نم ىأرف
 مًافرودل! ناترحيامهو امييلع ض.ةدق نيارصن نزاملنا هما ريض نادملا لزنامدنعو كا نم حرف
 ريمالا ناويدياذا نييئارصنلا قارحا ف مهانسو سانلا نم ىأرمب اهرحأو ةرفحامها لعواجرخأفاموةب ردت
 هودّربو ضرالاىلا هنا دنعهوقلأ ةماعلا هناعامدنعفانئارمصن ناكر قكبريمالا تاب ديريّرم دقق اسلارثكب
 اذه عمّقفتاو قاطأف مالسالار وظأو نيتداهثلاحاصفرانلا ىف هونتامل هواجسو بايثل نم هبل عام عمجب نم
 ىتاحت ٌممءاوحاصو اعباتتماجر ٌكلانه نم هجبرف نادنملا نم في رشنلا سلدقو نيدلا مي ركحرو ىم
 ةماعلا محض دنا دقونادمابوهو ناطلسلا ىلادوعلانماّدب دعت لفدومسو هونعلو مهعم د ثنو ىراصنال

 مهْمهنريضحي ناكو ءاىهالاراثتساوامضغ“ الم ءاريمل ا هاعأو هلع لخ داس ناطل سل | مهعمس ىتح مه امصو
 ىرخأ ةةبعؤ بجاملاارمكبو ”ىرطللاو”ىركب وبلا نيدلا ف سرمالاولركلا بت اننيدلا لامبرممالا

 اذههركف ملعب ىت- مهراشخا نعمهل بو بجاسملا مهيلا جبرخ نأ ةملصملاو ىعةماسعلا ”ىركبونالا لاف

 مهوضغبأ سانلا ناف ىراصنلا ٍباَكَلا لج | نما ده لك ركلا بئان لاسقف هنع ضرع أو ناطلسل ا هلوق نم

 لافواضب أ ىأرلا اذه همن لف ناوبدلا نم ىراصنلا لز هبامناو أ ةماعلا ىف ل هعيالن اطلسلا نأ ىأرلاو
 نادسملا با,نم حرْخت نيح نم ةتاعلا ف ف.سلا عضوءا مالا نم ةعبرأ كعمو ضم بجاسملا ساملاريمالل
 دح أن ع فيلا عفرتالث مر صنلا بايىلا "هليوز با نم فمسل اى مهيف برمضاو هلي وز بايىلا لصت نأ ىلا

 ىلا هبعلطتو هيلع ض,ق:ىتحادح أ عدئالو رصلا بايىلاو قوللا باب ىلا بكرا ةرهاسا | ىلاول لاهو تبلل

 ةدعهعمنيعو مهنعاضوع كتقنش ىسأرةامحوالاو نيدلا ميركىعب ليكواوجرنيذلارضخت ل ىتمو ةعلقلا
 سانلا نمادحأ او دجي لفربملازبتشا ىتحريملا فاو أاكحلنامدعبءا مالا جرفن ةيئاطل لا كيل املا نم

 أس انلاب لحو اهعمج قاوسالا قتيل رغالا ف كلذ لولا عقوو مهيشاوحوءاسمالا ناسا الو ىتح

 با.نم ىلاولا ضبقورضنلا باءاوغلب نأىلا ادح أ مهي رطلوطىفاودجب مفءاسمالاراسو هنمّدْشأب عمد ل

 ىدعو فول: اًدتشاف سانلا طاقسأو ةتاونلاو ةبزبالكلا نم اريمكح ردا بابو قالوب ةمحانو قوللا

 لبحلا ةعلت دعصن ألا هقي رط دج لف ناذبملا نم ناطمللا برو ةزيملاب ”ىيرغلا يلا ىلا سانلا نمريثك
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 نيدلا عركح ذخأو هعملاملا ةسامسو ةَماعلاب كمل ن نع ناطل لا عبجرتف شدا رظان نيدلارفن

 تاكل[ تفشل لاملال صحت بسن ةيردتكسالاىلا ناطلملا حر نأىلا 0

 عتاراوم دع قرتصمو ةرهاقلاب ب رخسا عقو ىتح 0 تب رخ تلا
 ةرذاشل ا ن نمنساوشلا طم عبر ىف قيرحلا عقوف سئ اكلا مدهن مناك امفاعضا ةعانشلا نم هف لصحو

 01 سلو رعايا ارا كاران ترو كوالا نام اعمل ىف

 صال: اراظاننيدلا ميركرو دنم برآنااب ةسي رعلا قاوز ىف ليدل راس قي ردا عقو نفط ام دنعو ريشك ئن
 تب ىلا تلصو ىتح ةسحان لكن م رانلا ترمس حب رلا ةدي دش هلل تناكو ىلوالا ىدام ىرمشع سماخىف
 ةفئاطريسو ةيئاطا لا لصاو لا نمل انهن اكحا ل امظعاجاعزنا مبعزئاف ناطا لا كلذ غلب و نيدلا مي رك
 ءاي'الثلا لل ىلا نينثالا "هلمل نم بطالا مظعدقو هلعاورئاكتو هن انطال سانلا اوعمكل هنافطالءاسهالا نم

 لا غتلا زو نك امالا3 اهراتتسا 5 ركل ا ءسانئلاوءا رمال ازعورانلا لاعّمشا ىف لاما ديازتف

 ءارقفلازربو ند املا و دعصو اهلك ةرهاستلا قي رحىف سانلا كشر لف بكارملاتقّرغو لختلا تاقسا تقلأ

 رمدهشلا ىلع ًاىلا ناطلسلا دعصو مهؤاك,و سانلاخارصرثكواور اج و٠ ءاعد!اوريبكتلابا اوجضو حالصل اوريدللا لهأو
 مونى اه افطاقناطلسلا٠ نمءاىعالا لع دري ثاثهتسالاو قب رواًرمساو عب رلاةدْثنمفوقولا كلامتر لذ

 اىظعامونناكف قاسلار 37 ريمالا لزنو نيئاستلارئاسو ءا مالا عسج هعمو ناطلسلا بئانلزتقءاناالثلا
 ءادال ندا ريلاقلا نسا ؤحؤتاذا نتاع ص ةماعلا باو أباك ورالوقةغاالو ثم طع ساناارب م
 ذخ أو تاماهلاو سرادملا نمعاملانوأقنب اوراضو لعزل هلنلا قا قو« رحال قترلادخ يد رقرانلا

 ةريبكلا عابرلاو ةيظعلارودلا نم هللاءاشام ل ماب تارك سس نس دوا تي

 تاناذ طل | ء ءارها نم مها دع نم ىوس نيم دما ءا مالا ن ماريمأ نورشعو ةعدرأق درحلا اذه ىلعو

 ارم عراشلا ىفملدلا ةراحىلا هليوز بادن مءاملاراصوهنقم-هسفنأب“ ايمالا لمعو كيلامملاو تاوارسثعلاو

 لقن ىلع بئانلا نوغرأريمالاو قاس اركب ريمالا فقوو ءام لا لمت ىتلا لاه. اولاجرلا ةرفكح نم

 راوتر ارا ذارتخم علك !لودنو هئدانصزلا نر. مالو تدب ىلا :نيدلا ملكت نعم ةيتاطلّللا لكشا اولا
 عقودق قير اباذاو ل داوم ىلةنو قب را ءافطالكنأ الاد ا لصاوملا للقن نما: كت ىت>!متلابقورادلا

 ءا ا ا ةيراسق همدعو انن ني رشعو ةئام ىلع لمي ناكو و هليوز بان حرار هاظلا عير ف

 ىف عقوذ أفطنا تح هلوح نم رود ةٌدءاوم دهو هن افطال ىلاولاو بحاملا بكرفذي ون . رقد رخلا عم بهو

 عارذةئام ضرالا نع هعافترا ناكو جهذاباا نمأ دب |نيرمدتلا نيب طخ ىفرالسريمالار ادب قي رح مول ىنان

 نيدلا نكترمالاوةرهاقلا ىلاو نزار متسنيدلا لءريمالا ناطل #ا ا ما ىثطأ ىتح هيف داهتجالا عقوف لمعلا

 ماين أوءاملاب ءوا_هريزوأ ام همن دتوباح -لكدنء لل هعينأب ىدونو هظقلاوزارتح الاب بجام لا سريس

 مهارد ةيناكريزلا نمثو مِجٌرددعَي م هارد ةسج ند لكنك « غل ف بوردلاو همرالاو تاراملا عسب ىف كلذ لثم
 مه لزتاملس انا هددنف عضو« ىف ئيردلا عوز نم موي هنا تت عضاوتمم دعو ةورلا زا قي رح عقوو

 سرا دملاو دج اس ا ناطبحو عم اوااربانمؤ ىزتناحرانلا نأ كا ذو ىراصالا لاعفأن ءهناراوتظو

 نارطقو تيزبةلوايم قرخ هيلع ادق طن نم قدر ا اذهاو دو ىّت> لاوحالا اوعشاو قدرعأ !لاو دعتساف

 ءاشعلا دعب هي راهكلا ةسردملا نماج رخام دنع نيبدار ىلع ضرية ىداح نم فصنلا ةعالبا هليل ناكالف هه
 نزال انيدلا ل_عريمالا ىلا المخ اهلاف ا لك ربككلا ةحئارو ةسردملا ف رانا تلعّتشا دقو ةرخ الا

 اوكسسأد5 ةتاعلاباذاو ةعللا نم لزنْنأالا ودام امهم ريقعب ىهأذ كل ذب ناطلسل ا لعأف ة :رهاقلاىلاو
 بنام ةدح اواهنم قا دقو طفنو نار اطّوا ماا دف ةكعكلا ةمح لع قرخ هعمورهاطلا عماج ىف دجوا.نارصز

 هلمأتو :نصخت هب نطف دة ن اكو عماسإلا نم وول اهلير ىنذك ناخدلا ير نأ ىلا انفقاو لازامو ريثما

 دذع بقوعف نيململا ةئمموهوىلاولا تس ىلا هور سانل ار ثاكتو هملع ضِ- ةف ىف ارصالا هيرعشن ل ثيح نم

 عم قب رفتو طفن لع ىلع اوعّتجا دقىراصنلا نم ةعاجنأب فرتعاف بجامحلا سريب نيدلا نكرربمالا
 افرتعاف ايةوعف ني.هارلابرهأ مثرهاظلا عداجرينم دنع هعضوب رعأو كا ذ ىطءأ نم هلاو مسهعاسأ نم ةعاجج
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 ريمالا بكر ورصم ىلا“ !ىهالا نم ةعبرأ ف ةعلقلا ع نم لزنو سمع ديأريمالا هعجاراملرخأت ةتاعلان شطسو

 ةدعفف مهنم لكور هاقلا ىلا لانيطريمالا بكرورذملا عضوم ىلا بجا لا ساملاريمالاو بجاملاسرببي

 ىلعرضمد ةرهاستلا تماققف دحأ نعوفعيال ثمحب ةماعلا نم هملعاور دق نم لّتقتي ٠ ناطلسلا ىهأ دقو در ا

 نم ه.بن ىذل اره اركح لا نم هباغامب ركرطلا نعزحم نعالا مهنمءا حال ارفظي لف هب ةياهلاَتَر وو فاحت

 رضح نم مشل تاكل تل ةو مرر فاكر ٠ اجدع نسا لياتكلا
 نو ديري فومسلا هعمنمو شم ديأدّرف ةسينكلاٍبا,قر< نأ الا قي لو مهنمّرف تح مجرلاءذخ اف يبل

 فاجر اب هبامصأ م أولتقلان ءكسمأف ةبقاعلا“ وس فاخورصح هيلع عتبالاملاعاودجوف ةّماعلاب ٌكتفلا

 راصو اورو هما علا نم يح تاع هه همد لح فهو نم هيدانم ىدانو مد قاره اريغ نم ةّماعلا

 لرتو كانه هناوعاب تنس نأر صم ىلاو مزل أو ىضم مث ةماعلادوعنمافوخرصعلا نذأنآىلاافقاو شع دبأ

 اهماذافاهكرادتمل ىرهزلا سنو اره ا سناك ىلالصو هناف ساملاريمالا امأو ةقاشوالا نم نسج هعم

 هءاولازاهاقتحالا دادزءالوهو ناطلسل | ىلءربخت ااودرف“ |ىمالا داعو داعف متاهرادج اهم سالانامك تقي دق

 نم ةعبلل ا ةال ص ىفا وناك ل سانلا نأ وهو بحتلا نمابع سْناْكَلا هذه مده ىف ىهالا ناكو هبض نكس تح

 اومدها عنادا طسو نم عيصن وهو هلوم لجر ماق: الصلا نم اوةرفام دنعف لدا ةعلق عماجت موملا اذه

 ناطلسلا بهعتت برطضا مث دا نع حرخ ىتح يعَرملا حامصلا نمرثك اواهومدها ةعلمل!ىف ىلا ةسنكلا'
 نمرتنلا بئارخ ىلا عماسملا نم امض كلذ نعصعفلا, ب جا! -او وبما بقتل سسرو هلوق نمءا ىحالاو

 اردن سناك ةعقاوب ربلتا لصو ىتحاهمدهنماوغرشب لو اهومدهف تنب دقة. نكجابفاذافةعلقلا
 نأ رهزالا عما اباضيأ قفتاوربخ ىل هل فقول لف بلطوريقنلاا كل ةن اس نم ن اطل لا بععترثكفة ”رهاقلاو .

 نأ لبقنذأ امدعب ماكو ةدعرلا لثم ءارقسقلان ءاصضم ذخأ ةعبب !ةال صل مولا اذهىف اوعتجا املس انلا
 هسفن عزب راصو رصنو هللا ف ريكحأ هللا من ةرفكلاو نامفطلا سناك اومدها لاقو بطلنا حري
 اذه لئاقنهىهأى اوقرتقاو هريسخ اماوردي مو هاا رظنلا,سانلا قّدف.- ساسالا ىلا ساسالا نمخرصيو
 دجوب ملف ةالصلاء ءاضقنا دعب بلطو حامصل نع لم ب يطملاحرخالفئشلةراشاهذهلث اهو نونحم

 بوهنلا نمل ذريغو ىراصنل بابو سئاكلا باشخ امهءمو ةنابنلا اوأرف عمال بايىلاسانلاحرخو .
 اذهن أل ملق دعب نيس ىتح لبقاكسهالا سانلا نظف سن اكل !تارخي ناطلسلا ىدان دق لسةفريم !نعاول أف

 ةراح ةسنكت :رهاقلاب سناك لا ع نم مولا اذهىف مده ىلا ناكو ناطلسلا ىحأريغ نم ناكسحام | ىهالا
 هبفنئاكلا ةعلا مون نم ثلاثلا دحالا مويىفو 03 ”ليوزةراحج نتستتكو نئاهدتبلاب ةسنكو مورلا

 ناكحال هنأب ةير دنكسالا ىلاو ”ىنسحلا كيل نيدلار دبربمالا نمربها درو رصمو ةر هاقلا سناكمده

 حابصلا عقو دقو عما نم اوجرخو ح رهسانلا ىف عقو ةعجل اةالصدعي رخ الا عبر عسا ةعبلا مولا

 ةقاطبناو سناك عيرأ اهتتءواموك تراصدق ساكلاد حوف هروفنملواملا بكر ذ سن اكل ا تمده

 بععتلارثكف مويلا اذهنم ةعجل | ةالص ىف سانل او اّتمدهرو ممم دة دم ىف نيتسنكن أب ةريصل | ىلاو نم تعقو
 ةعملبا ةالصنم اوعرفام دنع سانل |نأي صوق ةمردم نمريلتاهرمشع سداس ةعبب امو: ىف درو نأ ىلا كاد نم

 حرخو سناكلا مدهىلا اوجرخا ءارقفان لاهو ءارقفلا نم لجر ماكر خلا عبر روش نم عساتلاموملا ف
 هعاسف اهلو-امو صوب تناكس ثا تس تم دهف سن كلا ىف عقو دقمدهلا اودجوف سانلا نم عجب ف

 اهدعب امو ةعج !ةالصتتو موملا اذهىف مده ام ةرثكي”ىردلا هجول او ”ىلمقلا هجولا نم ربو ارتاودو ةدحاو

 ىلع ناطللاقئحدنش اف طاص دو ةير دنكسالاو صصوق ينام هلكرص.م 0 ىفةربدالاو سناثكلا نم

 هلعفرشلا ةردقْنم سل مالا اذهاولاعو هيض غنيكست ىف :ا 102190 الذ اشع تان ركتعاكلا

 ةرثك نم لعامل هردقبو هناصس هنا ىمأيالا اذهامو هيلعردقامل ةرودكل هذه ىلع كلذ عوقو ناطل كا دارأولو
 ددشادقرصمو ةرهاقلاب ةّماعلا اذه مهلاباذعوة و ةمقن عوام نو كح ل م.نايغطةدابزو ىراصنل اداسف

 ىضاقلاذهأو ءانوغلاو شادوالا نم دع رفق لتقلاب مهل ديدهتلا نم هنع مهغلس ناك املناطاسلا نم مهفوخ



 ةهأ'<*

 اهاوحام برخ دقو نورلب ابرك اهتحت نأ

 رالسهفسالا سرو دوان دممدلل تدسن نودأ» انراوع ءاديبفلا سرودوات ةنئك)*

 امهاوحام بار 1:ناتقولغ.ناّتسنكلاناناهو 5 (اضيأنويلبابراوح انموبة سنك ) «

 هذه تثدحأو رصمو ةرهاشلانيبامف عام !ارطانق طخي مول !ءارهلا فرعتو ءارجلاب « (انموةسنك ) *

 ”ىبدحأا ببهو بذغف رصمريمأ ةعاقرنب دءولان ذاب ة ردهلا ىس ندههنامو ةرمشع عيس ةنسى ةسنكلا

 رد رغم ىلا مدق نمل نم ابردم بهو ناكو لا راسل اولا ءاحو ناطللا ىلع رخو

 ءاّرتلا لزانم ىلع اليل فوطت بهو :أ سما ةنوعمتراصو 0 بهول ابضغ ةعافر نيدملولا ىلعءاّردلا

 م ربا م مجم :اةماةرنباذج انالرسإ نات اكتةواهعار تدق وعدي بلل ل يسرع

 ةسينكل اهذه لزت لو ةعاج لتقامدعب ةنثفلا تنكسف مرنع ةعافر نيا ىلخور ذ اف ءاَرةلان ىلا نجرلا
 نءربلناو كل ذركذ أب ام لع نوالق نب دع مانا ماو نقل دق ةقار تناك انا ارجل

 دحاو تاوىفىراسدنلاتاراددورصم ضرأ سناك

 جيلخلا بف عابسلار اطانق نم برةلانةبرمصانلا هكربلا دل ا ل
 ىراهملا نا دس شن أ نوالق نب دمج صانل كلما نأ كل ذو ثداو> ةدعاه أ ىف قفن اوقوالا< ىبرغ ”ىلرغلا

 ”ىسرببطلا عماجل ار اوم مظعالا ليلا ىلع ةبيرز ان دقة امعبسسو ني رشع ةنس ىف عابسل ارطان ةارواحملا

 داس لس اتاعم ىلا املاىرجأو ةبي رزلاءانب لج ال نعطلا نم هتتامرفحو كانه ناكب ارتموكل تنم أذ

 ىدحا ةنس لالا عسر رهشرخ [نمدكولا هذهرفح ىف عورمدلا ناكسحو هب رصانلا :كربلانموملا ىلا ف رعب
 اهناحواهفنولازيالىراصنلان مريثك اهبناكو ”ىرهزلا ةبنك ب ناج ى ا رفحا ىبوتن الف ةئامعبسو ني رمشعو /

 ةمدمحراخ لا ةرطنق نيبو تاءاقس سعبسسلانيباماةبقأر كم موملا فرعي ىذلا عضوملا ف سُناْكَد ةعاضرأ

 رفصل ناطلسلا هنبعىذلا عضوملا طسو مما تب ى > ”ىرهزلا سنك ل وح رفملا ىف :لمفلا ذخر صم

 ام.ارحلن دصقريغ نم طقسن نأ كِل ذنم دصقل اناكو ةسنكلا تةاعت ق-رفملاداز و ةيرصانلاةكربموءلاودو

 اهمده بلط ىف | مالا ىلع نوخنر مصب تقو لكى مهري غور ا ىف نبل امعلا* !سهالا نامطع نم ةَداعلا تراصو

 سائل |لاغتشا تقو هةنسلا هذه نمرخ . الا عسر رهش ََن م عساتلا ةعج ا موب ناكنأ ىلا مسمع نولفاغب مهو

 لاعتومباولاهو ناطلسلا موس صريغب ةماعلا انوءْن هةدع عمق لاطل رفللا نمله عااو عجل اةالصد

 اوانقواموك ترقب ىتاهومدهو ىرهنلا ةبينكى اهوخو ىاسملاب بي ديأ اوعضووربك اهلا عفن رم

 تناكوءا ارهاب تناك ىلاانموي ة بنك اوم دهوا يفناكحام عمل اذدح اف ىراضألا: نم اهي ناك م

 راب د كراس بلا لد اعفاوعطقنادقىراصتلان مةدعامبو نامزلا يدق ن هاف راضخا | دع ةياعم

 هريغو غاصمو دقننيبامريثكل ام اهبفدجوذ ةريثكسحلا تاق دصلاو لل اروذنلاءابيلا ثعييو هيلا حاتدام

 اوشم مالو ان ظن اكف رخ رارو اشاقوالامابنم ماود > ًاراماونأ اوفو اكهذلعأ ىلا ةماعلا ىالشو

 ناك تانبلا ةسنكرآمهادحا فرهتتاءاقس عبس ار ارق ينك لاهو هد نع 1
 نيتس ىلعةدابز ّنكو تانبلا اوبسو نيت سنكلا باونأ اورمدكف نامهرلا نمةدعو فراشنلا

 سانلاواذهاهلاكس ناكلا كل: اومدهو اوقّرحو هءاورةظامرئاساوم منو بايشلانمّنويلعام اوذخ اوان
 قيرحلاناخدورامغلاةرثكحح نم ارربكالوه اودهاش عماوللا نم سانلا رخام دنعف ةعجب اةالصف

 راطوربخلارشنتاو ةءامقلا موس الا هلوهل لاخلا سانلا هبات هوملام موعمو م-متاكرحة 2و سانلا جرو
 مقوام هغلب الربا ف شكل ثعبف هتعزفا: :ركنم ةجرو ةيظع ةعض ناطل لا عمسف لبخلا ةعلق تدك ”لمرلا ىلا

 ,روخاريما شمن ديأريمالا أو هسه أربخب كلذ ىلع مسهما دقاو اعلا ىَرِحت نم بضغو اهظعاج عزنا جعذلا

 بوك راأهتي شم ديأ ذخأف هل_هف نم ىلع ضبقيو للملا ادهراددو ةضاشوالا ةعامج بكرنأ

 ةليوزةراسحج 5 بنكو مورلا راح ةسبنك تب رخو ةر هانكلا قت ران ةماعلا أذ :رهاقلا نمدرو دتراذاو

 رمي ةشاعملا ةسينك ىلا تفحزو ا ةجريشك عج -ىقرصو تماق ةَماعلانأباضيأ رصم هم دم مريم ءاحو

 هسفلب بكر بنأ" مهو ناطا دل باق ل فدا نزرع عر ابنا [يدلغاو بغل



 أآ١أهة

 ركحذب برعلا تقطن دقو ىهننا تنك اهلصآ هب ٌرعم ىهو سئاكك اه عجيدوويلا ةسسنك ”ىرهزالا لاق
 ”ىلسلا ساد مهن سابعلا لاف ةسنكلا

 اسناكلانونئسىو:ناكامو * ةسنك لك ل طف ننورودي
 مورلا ساكن م ةَعَل ف « ةروصم مد اهتاك" تانكزلا سنقل اق
 ,تفرعو قوت وف يس مدل لع قرشا لاو ل الخل لاح ىلا نتاج ازعا* رهاتلارهاظ# (قدتللا ام مك«

 ةريقع فرعنو مهانوم ىراصنل اربشي نب نةسنكلا نيتاه دنعوة امنامت ةنسدعب اروهثماهار ناكو سد ور
 ةسمالسالا مانالا ف ستملا سناك نعاضوع ناتسنكلا ناناه ترو قدنللا

 اوعزو ةدسلا مسا ىلع ىهو ةبقاعيلا ىراصنلا دنع ةيظعو_.نكح (ةرها ها امتةليوز ةراح ةسنك ) *«

 تش مولع بحاص هناو ةنس نيعي.سو نش امودخإ ةيمالسالا :هلملا لبق ناكو نولي از ميكا, ف رعت همم دقاما

 لانه رب نمهملا صو اهظع از انك هل ناو

 ةرهاقلاب يل ب لا سلا عع دي < مورلاةرا 5 ) ةثغملابفرعت ةسلكا#

 هعلشاو تكا ةرابرب سنك اهل لاقي ىرخأ ةس:كحاشأ مورلا ةراحي ناكو نيت ينكلا نيتاه ىوس

 نول أ_:نوالتنب دمشرصانلا كلملاناطلسلا ةصخقأ اوعذر م ا كلذ ببسو هن امعاسوةرشع نان

 ةصق اوعفرو نيم لا نم ةفئاط تضغف تناك ام نسح ا اهورمعذ كل ذ ف خجانذأف اهنم مدام ةداعا ف نذالا
 ىلاونزام نار تسنييدلا ل_عريم الل مسرف اهيف نكمل ءاي ةيدنكلا هذه يناجي اوثدح أ ىراصنلا نأب ناطل سال
 اوماقأو تقو عرساىف اهلك ةسسنكلا اوم دحو اوارالااف اققدالخ | عمت دقو كرف ءؤ دحلان ماد زلال

 الاد شاف ةنئفلا ةيشش مهتضراعم نكمت مف موي ديب كلذ لكشآر هلا اًورقواواصو اون ذا واب ارحم اهعضوم ىف
 ناطل لا. لازامو هفالسا نيدلامضْءدعقو ماقف صاخنارظان نيدلا مي ركىضاقلل مهسحأ او كو ىراصنل ا ىلع

 كلذ ىلع لاا ىنمو ٍبارتموكهعضومراصو مدهف بارا مده مسر تح

 ةرواصتم ساكت الثىهورصم قيرطب نامكل انيبامفد لان هةبرقةسنكلا هذه « « (انموةسنك) «

 ىراصنلا هيل عمت ةنس لكى دبعاهاو نمرالل ىرخأو نابرمسلا ىرخالاو ةبقاعملل اذا دحا

 ريغ ىهو مه دن عر دقلا "ماج ىهو ةدمسلا مسا ىلع عمشل ار موق طخ ىفرصم ةْنب دج « (ةتلعملا ةسنك) «
 اه 0 ىتلاةبالقلا
 ىوطي نم تاكهنااهمرابخأ هلو دقلا بهارلا ةدونثىبال تنرصع «(هدونش ةباكححا»
 .ةعهلو صوللا لعنم مهاءاوود َتَوَمْي بهار ىلا هل هدب تحت ناكو ماصا دا نيعبرالا ىف

 تافئنعم

 رص مربسأ ساب عنب هللا دبع نب ”ىلعنب نامل نب ”ىلعاهمدهةدونش ةدئكراو * (مرمةسنك )+

 لبو نيطنطسق سرح سناك م دهو ةلامو نيتسو عسن ةنس ىف ىسوم ىداسهلا نب ينمو اريم ألق نم ىلوامل
 هللا دبعنب ”ىلعني دمه نب ىسوم نب ىىمسء نب ىءوع لز رعالف عساف رار هلا ابن ىراصنلاهل

 ناولس نب ”ىلءاهمده ىتلا سناك ناسنبف ىراصنلا ىسعنب ىدومنذأ دشرلا نوراه ةف الخ ىف سابعنبا
 رصع ىلا ناكل نأباصت>اودالملا راع نم وهالاكو ةعمهل نب هللا دعو دعسنب ثللل ا ةروثمب اهلكت اسف

 نيعباتلاو ةياصعلا نمز ىف مالسالا ىفالا نيت ٠

 ةسنك اهرواجيو ةقثلا برده لاقيرصمب عمل ارصق طخ بردفةبنكل ا هذه# (ةقثلا جرجوب ةسنك) «

 حرجول ةدمس
 ناتبهارامنامز ىفناكو ةبهارلا ةرابرب ةسي دما ىلا بس” ىهومهدنء'ل لج ةريبكرمصع (ةرابرب ةبنك) ْ

 قيرطبلا رض ةلتكل اة يسد تع قه لمعي هلكت قب انهو نازك

 ميم هّمأو جسملا نا لاقي ةراغماهف نامعنل نبا ةيوازراو<ةرانرب نم برقلاب * (هحرسو ةسنك )

 اماسلح مالسلا امهيلع

 ركذيو ةفمطل ىهو اًدج ةيدقةسنكلا هذهو مرفالا ريس قب رطن عمشلارمصق ”ىل ىف * (نودلب دان ةسينك] <



 جلا راها

 ثيدحلا

 ىد-
 عجاريلفابيل

 يوحم ه

 لصالا فضا
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 نيبرصن اون نم ةدلبا مسا نونو فورا ارش ءانو "هل وها |لادلارسكو ةدحوملاءابلا نو كسصسو نيعلا حم

 « مالا امبلع ىسومىخأ نوراشروط عبامللا *« ”ىدوج لب لصتملا هيلع فرشملا لبخا نط: ف
 لبج مظعا لمح | ىلارظن ا نكحاو لا عن هل و: ىف لب اوهريغو ”ىبكلا لافو هريسسف:ىف ىدحاولا لاو
 عدن اكن ا ٠ املا فو ذ# لءلف ”ىلهلا لاق ل عامسا نيروط بى مروطلانأ ىاكلاركذورببز هل لاقي نيد

 ىضرةرب رهف أن ءهسأأ ن نع دعس ىلأ نب دمعس نعر مدعم ىبأ ن در زال 12 فرخ تشاور غلاكو ةلفام

 ةئللافمحالم عبرأو لمحاةعرأو ةنللا ىف راها ةعبرأ ليسو هيلع هللا ىل ههنا لوسر لاق لاق هن هللا

 نع تكحرو ناكروو د> او نائملورواطلاف لمحالا امأو تارفلاو لنلاو ناحتجو ناحيسفرامنالاامأف
 ندرالا لاج دلا نم مهلة عمو قشمد مورلا نم مسهل ةعفهثالث نيا ملا لقاسعمر ابحالا ب بعك نعو «محالملا

 وأ حوجأموحوجأيح رست ارذتملا نراك نعةبعشلافو «روطلا وج أمو حوجأي نم مسهاةعمو

 ىلا كعم نع را ىريغدح ًامهقمطبال قاخ نم اقاخ تجرخ أ دقىفا مالسلا هيلع مي نبا ى يسع ىلا ىلاعت هللا

 روطا ىلا جورخللا تدرأ ةءرز نع بيبح نب قلط لاو افا ريشعانلا ىرارذلا نم هعمو ٌريفروطلا لبح
 لور دم ىلا د اسم ةثالثىلا لاحرلادشتامنا لاقف لت اةفام_هنعهللا ىذررع نب هللا دبع تنأف
 هتلاد د عوأ ىضاةاالاكو هنأنالذروطلا كنع عدذ ىصدتالا دهسملاو مارخلا دحتملاو ملسو هاع هللا ىلد هللا

 دوطلاةروكى هو ز اخ |ىرق هل ةااروكن مو رمدم ضرأ روكركحص ذدقو ”ىاضتآللا ةءالس نب د

 امهزيحو ءارو اود وءلاو اهزيحونيدمو اهزيحو "لبا ةروكو مزاقلاو ةيار ةروكحو نارافو
 ىذلاوها دهر وطلال بع نأ ناكل لغأ نم راخكالا» ءاملء نيب فالخ التاق » بسيعثوا دية روكح م

 ريبكن تسب هنفو ماعوهو ةنكلملادس ريد كالا ىلا هيو هدنعوأ هيلع مالا هيلع ىسوم هس ىلامت هللا ملك
 نب ىمومل روذلا هبف ىلت ىذلا ل. طاود انيسروطو ”ىشباشلا لانو « هكاوفلا نم كل ذريغو بنعو لن هب
 باوبأ ةثالثهلو عرذا عبس هنصح ضرعدوسأر < ”ىئمم للملا ىلءاىفريدإاو قعص هيقو مالسلا هيلع نار

 ىلع قيطناف هولمرا ك1 مهدصق اذاوهوعفر هعفراو دارااذا مقار هما دقو فيطل بان هس رغىو دي د

 عاونان ارانب ىراصنلا معو ىرخ يسع هجراشو ام نيعربدلا لش ادو بابلاناكمفرءن ملف عضوملا
 ىوقتمث قرح الرا ةفسعض ةفطا اضس شو ةمشع <لك ىفاهنمنو دقي سده ا تس تاكح ىجاارانلا
 صاعنسا لاف ةفوصوملاتارادلا نموهو هنو دصتي سانلاو نايهرلاهاعودو حارسسلا اهئمدقوأ اذا

 هةبق

 هرانلا ردفان ءاضاددلا-عازؤتلاز ودان ةطهازا ١
 راو سوهو هضاراذالا ننغوأ - "اسر كود هتف اومشلا كلي له
 ريدوق موملاهبسف برت:نكل « رق الو" نش هلحام لاقف

 يو م ردع اليشم مورا كلم سوت اءانتماوت هز امعن م ريدلا اذه نا ىراصتلاو*+ روم دلك

 ناكل: اند ه مانأ فو برعلا نم للاصوم مهل ل اة مو نم هنا. هر طفل سرحلا هبف ىقأو ىلالقةدعهقون
 رصلا ىف ىرخالاو ريل ىفامهادح انا رط ةمردم تناكو مزلدل نمو هندبو ىراصنلاا عم ات نم سما عمجما
 رمصم هل ده غ نمو زيمول ةري سمروطاا ىلا اهنم مث ةقل امعل | نت ا دم نم ىه مهوناراف ةمدمىلا نايدؤياعمج امهو
 ةينيكك ليلا سن قواك رقنعتسو اكو هن اتسو قال د بروطل | لج ىلا دعصيو مانأ هئالث مزاقلا ىلا

 ىذلا عضوملاوهورفص نم باوبأو ماير نمنيطاسأب مالسلا هلع ىسوم مس | ىلع ةسنكه لق ىفو ”ىنلاءامليال

 ند 15من و يو قس تل لنا بنها رالا نوذ كلكيقلو "اوال هن ءلقو ومؤمءلظ لاناقاب 5ك

 دوجو نيتسدنكلا نيتاهل قبب لو هيف تنس جرا نم عضو مهل أسجل ؛اهيفق تبي

 ران اهبو مالسالا لبق لينلا سامتمناكسحو حرسوب مسا ىلعوهو * (رصمب ععشلار صب تانيلاريد) <

 اهير<ر اهبل ةرمصم ضرب تاراددلا نم م مه اسنو مسولاجر ةبكلملاو ةبقاعبلا ىراصنلل اما ذهف موبلا ىلا كلد

 ةنكلملاو ازد ةبقاعمللاهنمارب دنونامتو ةمس هت دعو

 * ىراصنلا سئانك ركذ د
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 امه انشأ ةضرالا تاكا سايلاريد برخاكسنذج يد برندقو ةشيعلاربدوهو مالسلا هيلع (سايلاريد) «
 نم برةلاو «ريصقلا سنخوبرب دراو< ف.طارب دوهوريص#لا سنة وة دمسرب دىلا ةشن اراصواطة ف

 ةريدالا هده

 هدسج عضوو مالسالا ف لتق دونم<لعأنماذه(بؤناينا]اضيأريدلا اذهب رخدقو ه (بونابناريد) «
 دونعسا سب

 اضيأ اهراو<و « برخ دقو ةريدالا هذه نم بي رك * (نمرالاريد)ه

 سوراقم هع ةقيط ف نيذلا نامهرلا نم ناك اذه ىاشبوب نأ لجأ نم مهدذع ميظعري دوهو « (ىاشيوبريد) «

 ادجريبكربدوهوربصتلا سنخيو

 مش دس وهو ةئسدن 'اهلثو أ نمنايرسلا نابهر هتكحلم م ةبقاعبلا دس ناك (ىاشوبريدءازابريد)

 ةريدالا هكر رب اهل لا ةي ةريدال هذه عضا ومون , الا

 هنازابو « نابهر ضعن هيف مم ةديسلا مسا ىلع . ( سوهربةدمسربد) *

 ريدلا مساس ومريث سؤمربّ:دلردلا اذهو سؤمربلاةيودوسالا ىموموبأ لامتيو * (ىسمومريدإ)«
 الا سو اسراهل لاقي ل_عم امهل ناكو مورلا كلم ىدلواناكسوب دامو دو سومسكم نأ اهلصاح ةصقدلو

 ةاكآو الضاف ناكحو تام ىتحابم ماقأو بهرتو هذه تاه ؛ ربعورصم ضرأ ىلا مورلا دالب نم للملا

 ونأو سومر ةسنك امهغتا ىلع نيفام_هونأثعب انامالف هندي ىلع ايهرتو ناروك ذملا كلملا انيا هن ايح ىف

 نيعبرالا ىوطب نم ناكو بنتك ة دع فنصو بحّرو رصنت هناّث سفن نام لتداكت افاصل ناكدوسالا ى هدوم

 ”ىربرب ودو هموص ىف

 نموريبكلاحرجوب مسا ىلعوهو نوطب هيا ه1لاقيوةير دنكسالا ةميدم حراخربدلا اذه ه (حاجزلاربد)
 هذهنكلذاوكر نامزلا ا ذهىف مما اذه حاجزلاريدىلارصعب ةقلعملا نمهجو نأ دب ال هنا لرطملاطرش
 ةبقاعبلا ةريدأ

 راكجرالابماعربدوهو ةرهاقلا نم "لي وز ةراحب (تايهارلاريد) امك« (ّنمم صحت تارايدءاسنللو) «

 ىراصتلاءاسن نم ّنمريغو تابهرتملا
 تاهرتملاءاسنلا,صاعةرهاقلانمورلاة راح ه« (تانبلاريد) «

 نبض اعءاسنلا تارا درمش ا وهورصم ةمي دم « ( ةماعملاريد) *
 - نامر ىف ةسيدت تناكح (ةرابرب)تابهرتملا تانبلاب اع ةرابرب ةسنكراوجيرصع *« (ةرابرب ريد <

 ركب ىهو دب دش با دع ىلع تريصو اه .د لع تنبثق ماني صو دصساو اهتايدن ء عجرتلاهب دعف سو اطاقد

 مهكرطبةبالق# (ةيكلملا ىراصاللو ) « اهعمءاسنلا نمةدعقنعو اه ةنع برضاهنم سب الف لج راهي ل

 مورلادالب نمنيدراولا ناهرلا عم ىهورمصم حي راخ مرفالا ارمس> نم برقلاب ليماكسم ةسنكرا وع

 ريبصتلازينلرعب رو ةنهش نزو ل عرعص#ل يدوخ دا اودوريصتلا,فورعملا * ريصقل ا سنخرب د +

 را املا ناكساو داصلا عفو فاقلا مضبريصتلا رب دنوا ملا |ىسفع الا يادتجو اقل علو فاقلا مضي

 ريدو لةرهربداضي أ ىعسو ليوطلا ةضوه ىذلاريصقل اربد كتفَّرعاك هلد أ وريصةريغصت هنا كح فورملا
 دس و غو هسركح دحاوىوس ن , الادب سلو ىراصتلا تارايد م ظعانمناكو ه ركح ذم دقت دقو لكدلا

 ةكلملا

 ىروط ةيئايرسلابوهو ماشلا,لمج ءانيسيروط ىلع بلغ دقو لبجاروطلاءديس:با لاق * (روطلاريد) *
 نم تبزلا ظفلب امر روطلؤوالا « عضاوم ةعيس روط توقا لاقو #2 ىراوطو ىروط هملا بسنلاو

 ”قرشوهو سّدقملا تبلاب ليجاضيأ تيز روطفاشلا * نيعسأأربرقب لما ل عرودةمناهدالا
 ةروك لبا /عروطلا عب دارلا هع ندرالابةيريط ةلئردم ىلع "لطم هنبعب لبخل لع روطلاثلاثلا تاي

 اوفلتخا ءانسروط سمانا * نارافليجورصم نب ةملبقاا ةهلسا نمرمصم ضرب ىرقة دع ىلع ل مشت

 نيدبعروط سداسلا « ةيترصم لبقو ةيزاج انيس ليهو ماشلابىلدج لبقو هلي ا برب لبج وه ليقف هيف



 هم

 لم لعفريزنخ دامر نم ريدلا نسير هملع رذ عضوم لا فظن ذاف ميمعلا عضوملا ىلا كلذ ىدع الف همفىتاا
 للعلا ريزانخ لك ىذل ا ريزتمللا كل ذذخؤي متأرمي هاف ةعمساا لي دنق تب زب هذه دو لبق نم لعسفلا اذه
 قل هفو"هلعلا هذه نمأربب نم ميانع ل درب دلا اذهل ناكتف ةلاحلا هذه ل هدامر دعبو قرحيو مب.ذبف
 ىراصنلا نم

 قتءاضم ةماج نأ ىتشباشلاركذو هنؤب ىرمد ع ىداح ىف هدسعو مص ىرامب فرعيو *(بيراريد)«

 0 ىشالتدتو هن هلثم عول ىلا امورءالو تءامم نيا نم نوردنال حبدملا لخدد دمعلا كلذف

 اهني نم بي رق لمنلا ٌئيطاش ىل_عوهو هد بع ىف نوهة ماكل نابهرلا نم هالثالا هب قبيل ىتحربدلا
 لعلا

 نمورصم ضر < لق نم ىراصنلا هبلا ينو سلربلا ةريح نم بن رقتاحالملا دنع 90 (سطغم اريدإ*
 نوعي منا لجأ نمروهظلا دمع هنومسبو سن شي فوهوهدبع موب كل ذو ةماسقلا ةسنكىلا مه<لئم اهي رحب

 ىوسةراعر بدلا اذ_ه ءاذح سلو تالا مب ذاك أ نما هلكم عا م هيف مهاو هيف مهلرهظت ميس“ :ةديسلانأ
 ناضمررم”ىفريدلاا ذه مده ددو ”ىديشرا مللا !متمذخْؤي ىلا ةمحالملا هبر ةبو قرمشب هيلبق ىف ةرب ةصقأشنم ٠
 نيدةمعملاءا اردفل ا نضعل م امقب ةنامناممو نيعبرأو ىدحا ةنس

 ”ىديشرلا ملا ةحالمهبر ديو لسرلا مس | ىلع سطغملار ب د نم مو ىلع خامسلا ضرأىف ه(ركسعلاريد)*

 دحاو بهار ىوسهب قس لو

 سطغملا رب د دمع بمعهد دعو هذم تاعاس ثالث ىلءر كسعل اريد نم بد رك ح رجول مسا ىلع * (هلامجرد)«

 د1 الاهب سدلو

 ركسصأ"ىره دا هجولابريد ميدل ىف ن نكيملو هل لج تالا هل تناكركسعلاا ريد نم بر داب م (ةنعملاريد) «
 ةريدالا ةعب رالاهده ىوسخامسااىف سلو هورعو ش1 هلزتف برحو ه نحر سدت هناالاهنماناهر

 اتاك مناك واهلا ن نازيعو طقسالاهب ” ربو تاهيش هب ريب فرعدو نورطألا ىداووهو سض ىداوامأو «
 لامر ىف ىه هو مو.غلاو ةريصلا دالب نيب لاس دل تان لع غ532* ةعيستراص مُر دةئامميدقلا ىف
 مهلا ىراصنلا لم_تورك افح نماواه ب ارمشو دك 1ع مرافتو ةشطعم ةعطقنمراربو ةحلامحامسو ةعطقنم
 هده. نمصاعل!نبورعىلاحب .رخ هلا ىراصتل اورو مركذ ام دعب تقول اذهف تئالتدقو نيبارقلاوروذنلا

 مه دنعوهاباّكمها بتك هناو هلعاو اواسفزاكع دحاو لكدس بهار فل نوععيس ةريدالا

 مدقلاىف لالا ربدناكو تب رخ ةريثك ة ريدا هجراذعو مد دنع ليم + ريدوهو « (ريبكل اراقمىلاريداهتخ)

 نم هيف ناك هنأركذيو هد رديكسا -ىنركيهسولج دعب رذلا ذه ىف هواي ىت-لرطبلا ةيكرطب م هدنغ 1
 مري دلا اذه بح اصر مهرك أ هثالث تاراقملاو مهمل. لقالان الا هب سلو هب ةهشم لازال هب امو فلن ابشرلا

 اهروزثو بشخ نم سانا ثال“ ىف مهم ر تعضو دق هثالثاا* الودو فةسالا راقموبا مث ىنارداكسالاراقموبا

 هجولا او هنارك يبيه ىداو نابءرل صاعلا نيورع يك ىزا!ٍباّكلااضيأ هيوربدلا اذهب ىراصالا
 سودوطنا ن نع ةدابهرلاذ> سوراق وح (بكسمالاراقموبأ) « هبفهترؤرربخأ نم فربخأ ام ىلع ىردبا
 قلو طف نادرا هب ع شوت بلد هنفداج نمريسو هو م امه دنع سل نم م لوأوهو
 0 و م ملا زعلاريد ثم نم ”قرمشلا لباب سونوطنا
 ناكهنااهس دي دع لئ اضف م هدنع هلوددعلا ةريثكلا نايهرلا هدنع ةاو كلذ لءذفْانه يقل نورطنلا ىذاو
 كوخ مولا ل .ةدارابن ءانق عم ةتيلانارشال الوءاذغ لوانتيال اهعيجب ىف نواطالا نيعيرالا موصيال
 كءامربدإ| نامهرووه اهتم لوانّتو صوجلاا ةعاّشن ىف اهل سف ٌسقا رشا دخ ام لن طقان رطازيخ لك امو هنم

 حاس هناف ةىئاردنكسالاراقموباامأو 5 مهلدسلاوضم ىح مسام امح ةدم ممتوق | ذه ةدابزريغ نم قع هرلا

 افةسأراصو ثااثلاراقموبا ناك مهيدي ىلع يهرتورو كحاملا س وبراممىلاة ير دكسالا نم
 رهرةروكححص ذملئاضفاذه سن ىفالو ةن اله نين يط:طسق ماي قرع هنا لاقي # (ريصقلا سنخ ارد«
 ناضرهنالثالا ن الا هل قع مو ناصهرلا نم فن اوطهنو ةريهش تالاحريدلا اذهل ناكو نارا لحأ ند



 ةءا/

 لازيال ناكر فاملاناواريدن وسو ةناعلث ني رجالا ىف ناك هنا لاش ورباقملا ىف طوس حراخ خان اريدو
 هله ا دابو كِل ب رخ دقو نيتاسلا لظ يف نوفصأ ىلا نيشر دبل نم

 ناطنغل انيب وهو ىدمهلا لوسرلا امون مسا ىلسع ىب امل ف ند طومسس حرراخ هشوهو * ) هشوهربدإ) »+

 ةريدال هذه ىراصن ىلع بلغالاو داسعأ هلو بححص مالا هلا ل صوبال لمنلا مادأى فو ةَقبر نم بيرق
 ديعملاىراصن ءاسنوتي رحلا ةيطبتلا ةغللا اهدعبو ةطبقلا لا رشاوحز ىدتتسلا ءتلا

 . ةيمورلا ةغللاب همن ةفرعماضيأمهلوةيدمعصلا ةمطيقلانالا نو ءاكش نو داك ال مه دالوأو

 وشهو رباغمة دع هضو لبحلا فل ىفروتةموهوريذلا اذه ارب ىتااةذلملل مسا ةفورشم وأو » ( ةفورقم فأر د) #

 باكي وأر قي نم لق ميو عمه مهرثك أ ةاعرو ةمانغةريثكسحص ىراسن ةفورقعو ميرم ةدمسسلا مسا ىلع

 سطعمر دوهو

 لعله ادق اوناكو ىرا صن اهلهأو امطح را « (ماغموب ربد) «
 هنم قي لو برخ دقور خخ ايه وانو ىاهوس ةمحان بر غودو ضسالاريدلاب فرعيو *« ( هدونشورد)*

 ميدقريدوهو نا نوح هلم ىققابااو عبرو فطنو نيدا دفة عب رأ هتحاسمنا لايو هّتسنكالا

 فيطاردوهو تاءاس ثالثو ام, ضس الا ريدلا ”ىرذيو هو ىاشب ىلاريدب فرعبو * (رجالاريدلا) *

 هدب تحت نمراصو هذيلتودو هدوةشثمل نيرصاعملا نامهرلا نماذه ىاشو أورجالا بوطلاب بم

 تاهيشتي ري فرخ ددلو بهار فالآ هئالث
 سسيموأو هريبكربدوهوانملا تردإ اهو ىءومهماو س موت لاقيو + (سايمىباريد) <

 20 اةه دن يلو ىازو هسفنومعزيو هنور ذم مهو ةربهش مه د:عهلو انمليلا لهأ نمابه ار ناك اذه

 دالب نسح أ نمنوذصأ تناكوربك رد نوفدأب ناكو ةرامعلا “ل لق ةداقتوانسارجاحي ةريداالا

 اهريدب رخو نوذصأت ب رف ةراهماو معلا نيفورعم اهريد نامدرناكو هكاَوق دمعصلا ىح اونراك ا ورصم

 ةعسو امتابهردا دع روفوو اهترامع ةرفكح دعب روثدلا ىلا لد ؟ةسالتماهاكر هو دععصلا ةريدأرخآ اذهو

 ةيقبابام قيوتب رخةريثك ريدا هنف ناكف * ( ىرصلا هجولا امأو)« مهلا لم< ناك امذرثكو مسهقازرأ
 ىدرشع عسات فروصنم"ىلءوبأ ها ىهأب كاما اهم ده سئاكَةّدع اهم رك نمةرهلقلا حراخ سفملا ناكف
 اهنملوالا عسب رربش ىف مأ ام دعب اةجريثك ثا هنم بنذ اهف ناك ام حانأوةئاملُثو نيعسنو عسن ةنسةحا
 ناش دقو دمار فوردملا مالطا هعضوم لكوني عرش هلم » دن دع راش ةدعار تاك مديد
 تناك ىتلا كالمالا ىل ع ضبقورانزلا ةشوداولا سلب ىراصنلا مزل ولانه نيتسداك نيع سنو عب رأ ةنس

 ىراصنلا عنمونايلصلا نم ةريثكح :ةءقرح و ناطلسلا نا ولد ىف اهلعسو ةريدالاو سن اكل ىلع ةس

 راو ةسينك ةضورلاب تناكو مهنم ةعاج برضو مهلعدّةثتو نيناعشلا دع ىف سئاكلا ةسزراهظا نم
 سرْملا ىبأ ةمح ان ىف ناكوةنامتس و نيثالثو نامت ةنسفب وب أنيدلا مش ملاصلا كلم ا ناطلسلا اهم دهف ساسقلا
 هذ ةعجلا هلل فاه رهجي سقاوالا تاوصأ عمم هنال ةعلانزلا نم لجراهم دهىف ماق ةسنك ةزيجلا ند

 ربمالا عم كلذ ىف ماقف ةلودل ا ىف طابقالا نكقل نيسح نب نامعش ف هرشالا ماناىف كلذ نم نكي لف ةسينكلا
 بستم ىهتلادوجت نيدلا لامب ىضاقلادب ىل_ءاهمدهىتحةلودلاربدت ماقلا ذئموبوهو قوتربريبكلا
 ادصسم تاعودن امعسو نينا ةنس ناضمررشع نمان”“ىفةرهاقلا

 ناك هرهاقلا ف همدهريدنعاضوءرهوجدئاشلاءرعابب رع نم ةرهاقلارهاظ ه ( قدنمل اريد)#
 هنا لح نم ماظعلارس فرعتألا ذذا تناكو ةمظلارثس نا الا فرعت ىتلاركيلا ثيحرقالا عماملا نم برقا

 نيعيسو نامت ةنسلاّوُش ىرشع عبار ف قدناناريدءده مق دنملاريدب اهلعجوريدلاب تناك اماظع لسةن

 امهركذ أب نتن كم لعو كل ذدعب 'لانهىذلاريدلاا ذه دّدج منوالقروصنملا مانا ىف ةياكسو

 ساكخلاف

 ىشاشلا اهركذي وع هيف ناكو سانلا هبف عتب دمع هلوروهىلأب فرعيناك * (سوقان رسرب د *

 ريفانملا لك أمن عجولا عضوم سير زيتي .ءاجو هعمضأو ريذلا اذه سبر هذخ أر يزانخ هب ناك نم نأو هو



 همك

 دحأ هب سدلو ميم ةديسسلا مسا ىل_عابيرح نم اهجراخف * (ومنصريد)
 ىراصنل لاح عاضتال»ىهأ ىثالت دقووبنص*ىلبق « (سرداتربد) ه

 لايربغكمملا مسا ىلعوهوانصنأ ىبرغو ىولم قرشوهو نومريرلا ةيحان ةفرشف *« (نومريرلاريد)*
 0 ا د 5 (قرخناريد) *

 0 م مصر رح رادع عب
 نابهرلا نمدحأ هبف سلو لايريغ مسا ىل_عوهو هلو باك :لوزنل كاذب فرع « (باكى بريد)*
 اهب رغوهو طوافنم ىراصأل ةسنكحرهاماو

 ةروق سه هل لاقي ىذلا سروق هدب شلا مسا ىلءوهو اهيلبق نم ةدلواملا ةمحانريدلا اذه ه (ةيلواخاريد) <
 1 ع1 الار تارر بلاد انو ةس قزر هلعو

 سن ريدي فرعدو لمشل أ نا 2و "ىبرغ ىذل ا لبحلا سأر ىلعريدلا اذه « (لابج ةعيتلاريد) *

 لاّشو (سنحب) * اللدق :رطرسنم نمهن امتار ني ريشعو ىدحا ةنسف برخو داعأ ةذع هلوريصتتلا

 اىانتجنو 1 فيش رس أ: ضررإلا ف ةسابة بسم سرق هئابابنم راك راع ك0 كاع: ناكوسقلا نب وأ

 هريد ف نفدو هعاطلاةر هش تيع-و نامهرلا اممم لك ًايةزئم رص تراسف:دمءاملا

 طويسةلابق لاسبج ةعبسلاريد تحت لولا فرط ىلع وهو ميسم ةدي.سلا مسا ىلع ريدلا اذه *(لطملاريد)
 تامهرلا ن نمدحأ هب سلو ىحاونلا له ا هرضحي د.ءهلو

 : ةكتردأ ةريدأ

 كاعللااق ءظزسافتو هت دفع لأ اهلر اجر اعلا ىراتضتلا ىرت ند ىف 26 ةبحاننأ لعا

 اهنم قرو اهرثكسحأ ٍبرخ دقو لبخلا عم اهيلمك نم دل - ملاحي راخ ىف ةريدك ةريدا مهلو ىطبقلا

 اد ا هب سلو ءاننلا صاعوهو *(حرجورد)»

 انوفارغاو هنوفاراهل لاست,ناكو سه ةدمسلا مسا ىلع * (هنوذركريدو ليئاكم ريدو حالا ضرأر ب دإ «
 اهنم ةريثكر باغم هضو لبحلا فرط ىل_ءوهو هب يت دةلا ف تناكىراصنلا مولع حان ناف خاسنلا هانعمو

 نموبوث هين ىءلاملارمبام

 بذعورمهنست سونامطلقي دمانأ ف اندنج ماغبوب أن اكدقو رحاملاب ةلوقاكارد تح 5 ) ماغبىبريد)*

 كهيكى نانو لوتالا نوناك ى رمش نمان" ىلتقمم هل دنع عجربل

 اكرطب لهعف نابهرلا ءامالثع نم س رو اس ناكو مس «ىمةديسلا مسا ىلءناك كمر دع اح (« سريواس وبري د) *

 0ع ات عنوا ملا قش كاما هناةدسدللا ارامل مهرذنأ هنا كل ذو هنوم دنع ةباترهظو

 ردلا اذه نابد لاك للا نم ةهل ةعطن تاق مالا ضعب ف ناك الفاس نضتالن  بكحلا

 همسابذ كيد ريدلا اوهسق هيوم تقو هود>وذ كلذاوخرأف تاأمالق نعريو سن أب

 هللاعي اعلا سوبا.طاقشيد داع مءاناك ناشنا سردانو سريواسويريد تدك ا (سردانربد)*

 امهريغلتقاك التقو رال_عفسالارخ الاو نيننلا لتاق
 ماهيرامةدمسلا مسا ىلع ناكو قاحسا كل ذ عمو باو كاس ىنبو كانم لاقيو + (ل ؟ىسنمريد)
 برش اهتمرح الا ىف هتحتر كي ريدلا اذ مو ةرهش مه دنعهلامي دق ابهار ناكو لان فرع مث ميىهرام ىدعب
 هئامنم اوررش ليتلادازاذاف نابهرلا
 ريدووهةعبر لال لا:مريدو مث وءلاءالوهو لئالاريدبفرعيو لاس مريد تحن * ( لسرلاريد)»
 ف.طل رة كيس 1ع رمق ارجو ناك لت الاريدو ما طوس ل دال ةنوذركر يدو سريواس

 ةيدتكلازج هعضوم دو دوو اريمكان اتمف اقبال ١ آىلذاكاركبابأ يسنلا ل وب ةأشنع فرع

 لكز نقلوا دلا ةنزو بد .اصابيهبو دحأب ةعب مرينا هبهذ ند "6 نم نريخأ ازكااهدحو

 ةياك مايشوف اج :حاولأ ىلع شون مة دي دعرباغم [من 0 ةةروك كمل زئنردأ ةريدأو

 لطالاربدو لابح ةعيل اريدو ىتش مولع ىلع ث ةنولم غاسمدأ ؟ ةب ةفرش لع ىهوىلاولا ىلعاك“ ءامدقلا



 تانج نيب اريؤ لوا دما ىرجت * ةرهاز راوذلا نمار ىلع

 تاعلر ا ناتو وفة تاساكا هن رتلعلا ةمقلا تحت ناك
 تازامالا ل ديكو 6 قدس حقل ماهي روك
 تايرئاس عورد”ف 1 ل و
 قاناحوىرخاومامدقّنكو ه افغث امانوتفم تنكح لزانم
 تازانذلانانسسماؤتلاكرثط ف . لعجو سكران م لازأالذا

 ىاوالا نم ىراصنلا هبف عمو حرجوب مسا ىلءىراصنلا دنعربدلا اذه تلف

 برخدقو سهةقاابباوصو *# (صافقاريد)ه
 ادح اهم نومعطبال مهنالركذإا لماخ 3 ( ىربتم ةمحان حراخريد) »

 توين لهن ناب كلل لاربع سال اكل لاعاب ىتبملا تا لع ء( ةداتئا ردم
 بهار ىوس هب سلو ميه ةدمسلا ما ىلع غطلوهو امير < ىف هناف نياشأ ةمحاشب فرع «(نينشأريد)*

 دحاو

 ناك اذاف سنشب ىريشع سماخىف دعهلو سونج أر يدهل لاقيو حوسب سوسي | ىتعمو «(سوساريد) «
 اوفش كح ممرابنلا نمةسدالا ةعاسلا ىلا سانلا عقجا دقو سو ارث فرعت هفرك,ت دم مويلا اذهل
 غلباش“ املا هبفّرشْتسا عضوم ىلا هئماوساف ءاملا لصو ثيفس لزتي مث اهؤام ضف دق اماذاف رثبلا نع قباطلا

 عرذالا نم ةن لا كل:ىف لمنلاةدابز تناك
 ناكأ.عهلاوح أ تفعض دقو حرجوب مسا ىلءشيرلاو موسفل نيب رجاسملاب ىببملا بناج ىلع « ( تنمدسريد) «
 هنكاسلكو هماع

 فراطهل لاقي ىذل البلا فةرامغءتتوهو كاملا لابرمغربدو ةبسثلتاريددل لابوه (نولقلاريد)
 اهب لظتسي ناكر صم مدقا ل مالسلا هيلع ب وقه!نأنوعزب بوقءيهلظب مه دنع فرعتةرامتااهذهو مويفلا

 تح نمو ىهنملار < نمريدلا اذهل ءاملا اليوالشو الش مجفطا امهل لاقي نيدلب ىل_ء”لطد لمالا اذهو

 اهكلسيالو مولا ىلا لزنتىتلا ةكسلا ىلعوهو مهريغو 00 هيف عم دعربدلا اذهلو تنم دسريد

 نيزئاسملان مليلقلا الا

 قيرغلا ةمقعاهل لاب مويفلا ىلا منمرقاملا لصوت نولقلا ةبقع تحتي رب فريدلا اذه « (نولقلاريد)
 تامو لسو اًمهيلع هللا ىل صدمو ىسع نيدام ةرتفل | نمز ىف ناكسحو بهارلا ليو جك مس ا ىلءريدلا اذه ىو

 ردقب هرمثو همفالا دجونالو جللارصئاضيأ هيفوةودقلا هرمت نم لمهيريثك لدغ ريدلا 00 ممكن ماب ىف

 انصن بالا جالا تنس الو تابنلا باك ىف ةفينحو:أ لاهو عفانمةدعءاونلو خارلا م طىل_ثقولح همعطنومللا
 حولدشاذاواهوحنو ارامل د نيسم|بنم حوللا عاسيواهرشان فعرأ مرو نقسلا حاولأ هنمرشنت دوءودهو

 نايلاعامهو ةراحلا,ن انس نار صقر دلا اذ هىفوادحاواحول اراصوامأتلا ةنس ءاملا فاحرطو حوا اهنم

 "د ؟جدق دياجج دع ىداؤلاا دنمبو ئرتإ نيج هجران فو قل انا يعاتط أ هيلو ارشاامهضاسل ناريبك

 ريدلان ابهر ع س ةحالمر بدلا اذه حي راو ا هرم برعلا دخن :رمثم لمحو ىرحت ءام نيع دب ملسسال اهل لاسةيداو

 تاه كلن عبق اهمحلس
 ناكو لوا لا قد رطلاريغ ىل عوشو دحاو بهار ىوس هبف سبل ىدنط حراش * (ميمةديسلاريد)

 تيرخ تارايد ةدعاسنبلا لاعأب

 فل ميدقلا ىف هيناكو ةمنملا لاعأن هوشو ةمسح هئراعورخاب ”ىيموهودلاح ”ىرع »+ ( انافربريد)

 ليخلا تح رحاحلا وهو نيبهار ىوس ن ١ الادن سداو بهار

 ىوسهب قبيل ق> برخ دقوراكلاةريدالا نموهو ةدد لهالوهو ىبنملا بنج ىلع >4 (بستولانايد)#
 نيتعاسوغ اهني هب ةحكلدءازابوهو نيصهاروأ بهار

 دح أهي سلو اهيقرش نم اهجراخي : ةا.دتحردلااذهةروقمموبألاقيو * (ةروق صرب د) *



 ه٠ غ

 ميسو ىشلا كاد سان لخ ديدحاولا دعب د-اولالازبالو قاد نع اهحاسصو اكيعاقجاب امرك

 ةيقايلا دكت .> قرف توع ىت> برطخيف عضوملاف بشن اهدحأ سأر قاعي نأ ىلا هريشع ىوحرو

 مومثا ةمححاش تاردوبلا بعشر صم ىئعباهبثات نمو "”جاضتقلا بند ىذا العد ىلاطاس زل

 اهسعن [ض رعت: انور عم ناك ة نسلا نم موب ىف تاربقو لا هبنأ انعدص همف ل مج ىف بعشوعو دعصلا ضرأآن

 .ىل ءعدصل ادلب ىتح كل ذ لعفت لازتالف هّملطا ىنهمعدصلا ف هراشنم !ممريقوب لح دأ اماكف عدصلا 1

 ىلاعت هلاهجرهفلوم لات ه« طتات ىت-اةلعهه ست ىذلا كلذ لازيالو اهلكىضٌتو هسق|مممريقو

 ْ لطنام لج اذه لاس دقو
 ريدلاا ذهونيطلا ريد نيب واكحو ابنتك ٠ ءول* ىهوو افانرب هن هن رو بارك واذ ىرح « 5 ةلمم ره ىلناري د م

 قراصتلا دنع رويشلا ناهرلاع ءامدق- نماذه ةايمرهوب آو فصنو ْنمونوخ

 هيلع قرمشنالو خم اش لاب نيب لاعري دوهو هي دوأ ةعمس لخادربدلا اذه 5 ) ميج اب لايج ةعمسلارب دا «

 هبفنمللمخ نيتعاسو# بورغلل قباذاو هفط ىفود ىذلا ل. اًواعل قورشل نم نينءاس دعبالا سعشلا

 ةف اصفصاهلظتءام نع هجرا نمريدلا اذه ىلءو همفءوضل ا دئنح نولعشسف لالا لبقاو تب ادق سهلا نأ ٠
 هبشوهو ةكسص وللا 4 لاب انابن «بفنال لولملا ىداوب ةفاصفلاريد ع .ةىذلا عضوملا اذه فرعبو

 000 (سفرةااريد) ريدلا اذه ل اد نمو ءاممكل ا له أ لع ةعانص ىف لخ دينار ج أ هفامو لولا

 نيو كل كحالا هلال صو الو لما فرو" ىفهءلادعصي لب قيرط هلل عبالو مسفر هندق لمح

 نابراصْأو بذع ءامنمع سرا اريد تحتو تاعاس ثالث سقرةلاريدو ةفاصغصل اريد

 ريغ هب سيلو كمملا ليئاذعس مسسا ىل_عوهو ةريص مسهل لاقي برعب فرع ميخا ةقرشف ه. ( ةريصريد)
 دحاو بهار

 ةداشب ونأ ناكو ريخا أ ثنم برغلا ىف هها تو رج اح لانوهو هقن ا ةيحان نمبيرق # (فثسالا ةداشب ىلا يد) «
 ىراصالاءالعنماذه

 هل رز بصخ ىةشم ةلابقودوْ لا ذه لزنت برءةداوسو :داوسربدب فرءنو 3 (بهارارودوبربد) «

 امأواهاوسن آلا "”قرسشلا يناحلا ف سالو ةبقاعبللا ههجبو لبنا! نم قرمشلا ىفاسهاكة ريدالا هذهو بر هلا

 هيراع ةرغكل تارايدلاريثكه ناف لينلا نم <ىل رغلا بناحلا

 ىراصنلا معزتو ف. .طلربدوهو ناس دو نامز مسا ىلءوهو عابسلا ة ومدي فرعنو * (ةزيطانةومدرد) <

 نماربدتناكن الادوهلا ىديأب ىااةومد ةسنكح نأوزومدب ماها عبس هللا ناك ء امكملا ضعب نأ

 نابمدو نام زقو ةومد ةسبنكحرك ذم دقن دقو مسبب تازن ةقئاضف دوهيلا مهن :ههتعاش اف ىراطألاتارايد

 مهدنعرابخ أ امهلو دايعلا مبنايهرو ىراضصنتلا» اك نم

 اعضوم اهيبطأو اههزن ا وريصم تار ايد نس أنما ذ_هاهري دو ةزيماناسمنو ىتشب ثاشلالاو *« (ا :نيد)»
 فرصا ذا هتاهج عسجب نمي طبحيءاملا نال بيعرظنم لشلا ماأى هلو هناكسو هنابهرب سماع اعقوم اهلجأو

 عاقبلاو ةفوصوملا تاهزتاملا نموهورهزلا فانصأو رب واونلا بئار غهيضارأ ترهظا ضرالا تءرزوءاملا

 هسطو هنسح ترك ذو ءارعشلا هّفصو دقو علم دصتماضي او هفريطا راسه بف عمجي جلخ هلو ةنتسملا
 : ردا اذه برخ دقو تلق

 رصع ناسي رقةنك اس اءوواولا فو يملا يي 1 * ( هيومطربد ١

 بك ارربدلاو ناولح ءازاب برغل فهي ومطو ىت عباشلا لاقت ةزيلاب ىرخالاو ةدحاترملا ةروك امها دا

 ةرضنحم نحو نس ح رظنم لونلا ىف و ل دج زرغاع زووم وطنا لفغلاو نيتاسسلاو موركلا هلو>ر مهلا
 عضاومو ةروكح ام لارصم الها تاه سك وو عرزلاورحلا نم نطاسفف نوكت ضرالا

 طيسلانمهبف ىرصملامصاعبأ نبالو « ةدوهشملا اهوهل
 تاناعو تمهىرق رم ىرزت » ةنادءابهصنم هيومطب برشاو



 تالظلاىف ”ىبتتالا .صنسق وأو 5 اهنع يدجوراصم <الان ضدداف

 تاويعدتلا 0 * بذهم رع ماس لك

 تاكمشلا ىدبص امو انيلع هه« اك هةكبمأ ١ *امناكو

 تاظعللا رئاف ريرغ قاسو ه8 رهزمو ىانو قيرباو ساكو
 تاحح ردا هفاطعأ نم ملعت 9 هرازتها دنع نابلا يضق ناك

 قايح رورسسلا مانأ بدتنتو « قينا براثم ىلوفدت كلانه
 رهف هلي هنأ ّنظفه دلو معيل سويئاسرا باط مورلا كم سوب داقرأن ا ىراصتلا نم رابخالا ءالعلاقو

 "قرش مطقملا لما ىلا لودتو ىنعتسافه ةداو ملعت ل ب نم تلظلا نإ هلع اوانامأ هيلا ثعس نهرو رشم
 وهو ةسنكه ريق ىلع بي نأ سهأف تام دقوه اذا سول داكرأ هلا ثعبفتامو نينسث الث ةراغمىف ماه وارط

 ندحيرخاذافءاملا هملع قت لغد هن ناك هنا لجأ ان ملغيلاريدب نالاف رءيوريصقل ريدي فورعملاناكملا

 ان عنز هس ةاحر قر « ريدلا ىلا داعف هكرت ءاملا نم غرفاذاف هملعءالع نم لام هو ةدروم اى أريذلا

 مايتم هسفببنلاو مدهلا مأك ا فريصةل اريد م دهم هللا ىهأب مانا

 نينا هبنأج ىلاو ليثلا نم بي رقوهو شدا دكر طاش ىلعانح مريد ىتثباشلا لاق + (انخ 2رد»

 برقيواضيأ يريمالا» اشنأأ روم ةعنصلا جلد ءائبلا نسح د ىلع ساجوزعملا نب مترمالا اهضعب أ كنأ

 ا نوبرشبو ايلا س سانلا عم ة ةرع ةزيجا هيلع ناممركس فرعترب ريدلا

 ريواونلاو عرزلا مايأ فرظنلا نسح كربلا ءالتماورلا :دابزو لمنلا مايأ ىف هزنوهو برطلاو ففصقلاا نطاو مو
 مويلا فرعيربدل|!ًذهو هسادو هن ءارعدلا نركص ذدقو نبرطنملاو نهزتتملا نمول دئتمح داكنال

 تونلا نطلاود

 هر هرمصق ىفهّنكو دع دتتا بت اراع "هل نموعواندناحراخرت :دلا اذه «(عانعتلا فريد«

 اذه نعى اكد قاتسو ان نما رشعلا ف ةدك وزيت شن ىأ ا لطاؤخو
 نههبلا ل دوال ةمقع اّمت ةرضص ىلعر حلافرةنودو لما ىفقلعم فيطارب دوه م لي ف راس

 ةبلسهل تيخرا هيلا دعصي نأ د_ح أ دارأ اذاف لبملا فروق: هل تلعجامناو هلل سالو لذسأ نمالوهالعأ
 ريدلا اذه ”لطرو دحاوراجا هريدي هن ةنو-اط هيو دعصورونلا كلت ىف هيدر لعجو هس اهكتكه سدأف

 ناةرقاهجبو ل.قاةشاهل لاق ىبلا ىفوءاملا اهم طمحت ؟ ةريزج ههاتوروصقلا عاداعو طواف: مداح ليثلا ىلع

 دانجالا نموهو سمول مسا ىلعوهو ىراص: !|همف عتج ديعريدلا | دهلوريتش ىبىرخالاو لقلقم امهادح ا

 سداسو ناربرحر شاع ىف هلّمقف هند ىلء تنشف مانص الا دع و ةمئارمدنلا نع عجربل سون امطاشي د موقاعنيذلا

 هيأن ريشع

 دنعهلو اًدجريبكريدوهو هنم ةمصق ىتأ ام ىلع لبحلا تحترم ىإ قرش نمر ارجاع * (رطشرد) «

 ءارزو نمهونأن اكس ونامور نباوهاذ ةرطشبو #* فتسالاهريض<وانر ءوافر مش :دالبلا ىر ادن هبف عم

 مانصالا ةداعىلا عجريل هانمو كلملاهدعورصنتالف كلما نم ةلزئمهلاعاحصم ال بجي وه ناكو سون امطلقي د

 ةدودرب ىرمشع عداسو ناس تودع ام وتل هل

 قشرطقبو * ةنس لك فَدَر هىراصتلا هت ًاتامئاو لاخ فيطلريدوهو بون ”ةىرع 5 ق قشر طقب رب د *

 اظن دووم هن رششلا ل عجرب ملف هينا رمدنلا نع عجربل سون ايطاقي د هب دع نم

 نابع يؤلف راع نا ةريشتل سن ةنمالاعداترعس حرج * ) حرحو ريد (

 هيفديعلا لمعي تقو هلو مميرمعي ةراناو

 ةدّدعتم تاعودو ةنس لكى نا دبع هلو هيرو هدلب مسا ساجو *(ساجريد)«

 ىشباشلا لاقو « طولو-ةلاقوهو لك! ىفةتو م ل السهلو ىلذلا ىلع ”لطموغو مدقر بدلا اذه يا

 يطوف دتيكلار ففعل د بجرجم عضوم لك نم مدصقب صاءربكحرد جاى اومو

 امهظعا أنو كح ذ عضوملا اذه ىلا» ىييىت>ريقودابلا فقم لريدلا|ذ_هد.ءم وب ناك ا ذاف ىش لبا نم



 ه.؟

 ىرشع عسات ىف نورين كلاما هإ_اقادامص ل ةواغنابد ناكو نيب راوملا ل-رلاربك ودا ذه سرطبو «ةيرصالا
 كلما هلق هن د ىلا اعدو مال#ا هملع جملا عفر دعب ريصنسق ايدو مي ناك ذه صاونو * بدبأ سماخو ناريزتح

 ةمسل سرطإ هلق دعب نورمن

 ةيزعلاريدل : هيزعوشو نومملا هاابكوهوريدلار 'ازح ةراصلا هعضوم ترتر يةيضروو 5 (ةزيا اريد) <

 ةداهشلا هنلافو سونايطاق دكمملا مايأ تذن الف نلهأ نينفاو اكوةنوطنا لاو سون وطنا مس | ىلع ى ىب

 ىرزاتمدال ةناهرلا ثدحأن ملوا ناكو بهرتف كلذ ن هاس ر ةوأام ءاولل دود هم نإ لجأ

 ادكه ناكو لمالام ايف عمابارمش الو اماعط لواء الابو اطاراهنوالمااموب نمير أ لد اووةداههشلا نءاذوع

 ةنس لكر بكلا مامصلا ىف ىلءفب
 موب ةفا«مْزاَعلاَر < نيبو هنسو لبالاريسي مانأ ةئالث كل !اىهنلارا.س ريالا اذه * (هب زعلاريد)

 ردا! اذ_هنابهرود ذمدقأا سود وطأ ا هانيو ىرت نيعأ هنالث هيو ةلعر د ع هكاوفلا بتااغع همئقؤ ىلءاك

 مهموص ناك تالو هربلاوريبكلا موصل الشام نوراعقي مث طقفرممعل ا ىلا مه» 0 نكلْنمم ادم هرهدنولازبال

 تغلب كل ذكموصلا ىهتالومرباو مهتلا عولط ىلا كاد
 بلا فريدلااذ_هواشيأ ةروغل اربدب فرعيوالوبري د4 لبق م صلوبريدالوا هل لاقي نو و (الوانأردإ»

 افطلع هوك كا جا مانهم ترها نقل! . ده تأ وه دعو نورخا جملا هدر :اهءنبع لعر والا نم ىلرغأا

 تامالظةير دنكسالا لهأ نم ناك | ذهالونابناو * مزلتا !ةيريىف ليا رس ا ىنب ىسوم لوزن دنع مالا
 ههجو ىل_عّرمو هيريخءافرشب ايم ىأر ةهلامضا غم حي رخو كل ذىفهوخا هصاقناج الام هضخالو هل كيو

 اذه ىنيفتام ىت-هبحصصو سوم وطنا هير: هقزريىلامتهلئاو لانه ماه ف نمعلا هذه ىلع لزن تتاح اس
 اضيأ ىرت ءام نمع هيو بنعو لذ همف ناسي همفو تاعاس ثالثه هااوربدلا اذه نيبو هربق ىلءريدلا

 ىلع لوما ىلع فريدا !ذهو تارامدلا باك ف ىتثباشلا دمخ "ىلعن_بلاووأ لاق *« (ريدقااربد)
 ق-سيرخل ا ىف ةروةئمركب هلو هب نومتم ناهر هبفو ةعّشبلا هزن ةعدصلا م ع ءاس اناا نبحر دودو هنلق ىف عطس

 هالعأ ىو ةرودلا هذهىللارظنلل عضو ؟نووس سانا نواف مزال عج رو ايم ما ممم هل

 اذهل نايشغل اريثك ناكو تاهج عيرأىلا تاهءاط عبرأ اهلنولوط نب دج نب هيوراس سحاب اهاش ةفرغ

 ةبوءصرمصم ةهج ندري الا! د هىلا قي رطلا ىفواهمل ارظنلا ىلع برشيو امسح ب هيف ىتلا ةرودان اسعد ريدلا
 هب رشلا ىلع لل لقوم فان نوزد ساحات م ولذتال ةعموص هساحىلاو لوزنلاو دوعدلا لهف هلق فامأو

 هنلاتاواص ىسمومنأنوركذيورحل ان هلطاصتب * ىلع ةصماعةرماك هبرد ىهو رهلاوءار ىلا ىلعو ثارهمُد ةفوردملا

 نكح اذهريصة اردو ناروش يدب فرعي ريداضيأ هبو توباتلا فرصلا ىلا هما هتقل أ مممو ا مفداو هلع

 رصد ءار 221 اياةوو ايلا اورصم ىلع هفارش داو هعضوم نسل ةقورامملا تادزتنملاوةدوصةاتارامدلا

 حرسنملاو ه هش مداعىلأ نب ةريره ىلالو هتدزنو هاو كنق هوو

 فرط ىدو ةوبص يدلك عم 0 فق نمريصقلا يدب لك
 فصولا عئادب هلع رصقنا ع نداشب هسفتوهل

 لص يلا ىسومريصتب سيل لاق ةعبهل نان هفريصقلا ىف فانخ ادقورصم حوف باى مكحلا دبع لاو

 انلاقفرابحالا بعكىلءاناخ دلاه هس أن ءةلاضف نب ل ضف انعو رحاسلا سوم هنكلو لسو هملع هللا
 ريصق هنكلو ىسومريصةب سبل لامف ىو مري هقانلقرم هلا ىف نول ةنام لا ةفرمصم لأ نم ناسقانلق منا نمم

 ادقوهناكل ب لاقيو لاقر ملا ىلا ل محلا نم س دق هنا كلذ ىل_ءو هبقعفرتي لينلا ىرجا ذا ناكر مصمزب زع

 هوك راول ناملا اواو ذر دقو. مطقملا ىلع ناكو سم نيء ىلا فنم نم بكر وهاذا نوعرفل هم دقول

 مجاشكل وق نأ مو لعأ هللاو سمن نيعن ءافرصنم بكراذا كا ذكو ديربامهلاو دعاف

 تالذفأا ىلا ناول- تان #* هعئسو ريصقلا ريد ىلءمالس
 قاهزتنمو ىريخاوم 3 هي نر اه : نم 1 را

 تارتعم سلال ىك اه دانملاناكاهتئجاذا



 ةهدءأ

 رهولاف قوسانو قوه الني رهوج نيب عقوداحتالانأ موق معزو مهلوق نعهللا ىلاعت هنئانبا هنأو دوبعمهلا

 هانا هتطل اختو دك! ىف نيالا لول- ةهج ىلعداتالا نأ موق مءزو ئزعتم الو مسقامريغ طمسس ”ىنوهاللا

 ةروضروهاظكو عمشو ا نيط ىلع عقزا ذا شقنلاو متاملاةءاَّمروهظكروهظلا ةهج ىلع داحتالا نأ معز نءمهنمو

 لوق ىلع مهنم ننثا دج داكن ال ىت م مهريغىف هلثمدجوبالىذلا فالتخ الا نمكل ذريغىلا ة ارا ناكطنالا

 داو هئالثو ثالث دح اوو هذ ناعم هئالثل مسا هللا نا نولو دي مهو مورلا كلم لا تش ” ةناكلا اودحاو

 هلعو دحاو هللا اولاف ةبلوقرملاو سنأتو مست منان الو مسجال ناكمناو ميدق دحاو هنا لون ةبب وقعبلاو

 مهيلع فوطب ميسملا نأ معز ةءلوقرملاو هلنا لطخ ميهارب ,الاشب اك ةجرلا ةهج ىلع هنبا عسسملاو هعم يدق هريغ

 مهاساحو مهروبق نمقوملا رشح ىذلاوه عيسملا نأ عزت ةئاعزوبلاو ليلو مويلك
 ناولأو نيحاررلاب ىلغادق ءامىف دول وا نوسمغي م- منا كل ذو مهدالو ار يصنت نمّدبال مه دنعو « (ىلمف] *

 لعفلا اذهنومس وسدقلا حور هيلع لزب ذئنبح هنا نو عزيف مهاّكن م هملع نؤرةيو ةديدج ةناجا ىف بطلا

 .تاواص عمس مسهلو ةيوةعنلاالا هيا هجولا لغىهامن ا مهتراهطوةيدو معملا

 ىناشلافاموي نوه مهمايصو مهلاومأ نسرمشعلا مهت ماكرو سدقملا تدب ىلا نوحي و قرمشملا اههف نولمشتسي

 مايأ ةعبرأبه دعبو سدقملا تب لخدو لبا نم عيسملا هبف لزن ىذلا مودل اوهو نيناعشلا دمع هةمنوعنرالاو

 ىلا »ول راهو ماثلة مانا را ذشدت رام طولا رشا و ائذا مولاوهو عدقا ادبع
 دعب هن د مالتل عسملا هفرهظ ىذلا مولاودو ديدحلا دع مانأ ةيئاس هدعبو مه عْزربربة ا نم عج ميسملا هيفحرخ

 دبعمهلو ءامسلا ىلا عيسملا هيفدعص ىذلا مو.لاودو قالسلا دعاموينيثالثو ةيئاغب رام

 ديعاضي أ مهلو شاعف تمم ىلع تعضوابنأ اوعزو بدلصلاةي.شْ هسفاودجو ىذلا مو.ااودو بيلصلا
 نا يي ل و 1 حيذلا دبعودالبملا

 قوسلاى عابيام لكوموصلا ف عاب االو محلل ا لك مهل لحي الو مارح مهد:ءركسلاو ب رطبلا نارطملا وذو

 ءاسنلا نمنومزعيورهمو لو دعو سقو سام روض بالا حاكنلا عصبالو ل ص أ حاب مهسفنأ هفعت لو

 و هيي كم ياو امالان ىترمستلا الو نين سها نيب عجل لحالو نول ىلا همّرعام

 قزاذا.٠ نصحملا ةحواديأ جوزلل لحتالو قلطتق ةنس» تفس عع امام لكل ا

 رك هبلط لعالو ٍبَرمأطخ لّتق نمو لثقادعلتق نمو اهم مزتةأر 1١ هنم تلجو نصح ريغ فز ناك م -رلا

 ركسو !قزوأ ساقو اروزلابدهش وأ طال نم مهنم نعل دقو ةاروتلا نم مهماكحأ

 * ىراصنلا تارايد ركذ +

 صنع ىراصتلا دنعريدلاتلق * "ىناريدوراندهبح اصوراندا عهباو ىراصتلا ناحريدلاهديس ني لاق
 ةالصلل مهتماع عجم ةسنكلاو هب نيمتملا لاسنلاب

 نابهرلاربك أ عجم ىهورصم مدس ىف عمشلارصّقب فرعت ىتلا ةقاعملا بناجي يالقلا هذه « (رمصعةيالقلا)
 ةريدالا مكوه دنعاهمكحو ىراستلا» ءالعو

 كلملا هب دنع ن نم ناكو سج وها ذه حيرتبونأو « لاا طاش ىلءوهو جرح ىبأر يدب فرعبو * (ارطريد) »*

 هقنع برضف عجرلفراشلا, قير مهل او برضلا ندتابوة-علاهلعونو ةيئارمصنلانيدنع عجريل سون ايطاقد

 هبأن عداسو نب رشتث لان ىف فيسسلاب

 ودهامتالاّميو نايهرةدعه.و ل هيونيللاو رخل ان:ىئيسوهوارط ةم>اندو دح ف ريدلا اذه « (نارعشربد) «

 ايد فرعيريدلا اذهناكو اكلم ناكل ب لمقو ىراصنلاء!كدس نم ناك نار مش َناوءاهلاءنارهشربد

 ديعهلواموصرب ريدب فرع نابتلانباموصرب هن كحال مث ةروق سم وبأو ةروق م هل لاقي ىذلا سوبروةرمع
 « اربكحالام هيفنوةفنإو ىراصتلا راك ا ولرطبلا هرضعفريبكلا موصلا نم ةبماىلثا ةعجلا ىف لمعي

 اب دنج ناكو بس | ىرسشع سماخوزوترمشع عسات ىف سونا يطلق دهلتق نم ناكأ ذه سوبر وت سهو
 ف.طاميدقريدوهو ىدولاو فصل | ةمحانحيراخرب دا | اذه + (لسرااريد) *

 دمعي فرعي بسأ سما ىف دبعهلو فضاربدوهو اهمابك نم معيفطا حراري دلا | ذه * (صلوبو سرطاربد) «

 اس اح حم سلا ضعيف ا
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 ةسنكتي , تف حسمت ت رهو ةماعلا لهم لف لاذ ىلعهفشكو ةر هاتلا ىلو بوكحرب سسرف ىراصنلانم

 ةزملسأ نمايهنريدوةرهاقلا نمّدِناَو ايزيداهفلا ةساكو اقع الآ ربصم قرط ةتنكو عا لارطانراوحم

 ايمو ايس او نخأو ةريغ تناكو كاد نههوّر املصاو> اوتو ”ىروركلا قالو ةمحانب ةسنكو
 اهتم موعنمو ىلاولا بكر :ةرهاقلاءنيملاك دنبلا ةنسنك اور نأالا ىسيمو ةر هاقلاورصمسئاكأو هعهو

 مدن بالنأ ماسلا دالبورصم لاعأ عجب ىلا ب بتكذ ق ناكو موذكن ع ماك از .عو ةماعلات دةْثاو

 اولسينأالاولحأ ةرشاعمن هالو هنن ىلارودعلا ند ناك ال ممنم ملأ ن نمهناو ملسأولو ”ىنارصنالو ”ىدوبم

 ينال لأ قالتيام رم تأد عبار سنن تاولضلا دؤق كان عفاوط ادخال ةيزالع يسون نم طي دلو
 هك كرطلا كلذ ىليناكو لاملا تبل ىهفالاو ثراوهلناكن اهتثرو ىلع هلك ري ةماق نوإبسملا كر

 عماوجج ةرتس الا ىدانجب ترمتع سداتسة خل موق مل راق وعالي لإن خا سلا كاع ئيرت موتر
 عيصا تمدهام دعناريم ةستكا نم بحررمش تايرخ ا قزمضح !مادوهش امون ناكف رمهموةرهاقلا

 ةعلق نه ناد ان ناطلسلا ىديزيب قرح اف قودنص ىفوهو مهي ديري ىف ح ىلنلا ىف ىتب ناكىذلا دمهشلا

 نم ىراصتلا لو درت را الا تمردّئزمل ىراصنلاذخأنمةمشخر هلإى قهدامر ىرذو للا

 دجاسم تدب و تمده دمعصلا سناك رثك ناو نارقلا مهاعتو مالسالاىف -ىرصلا هحولاو دءعصلا لذأ

 ةعيدخو مهنماركم فايرالا ةماعب كلدكوامارمدن نوسجو ةنامعبرأ دحاو مول ىف بوملق ةْ . دع لسأ هناو

 رثك ًاراص ت> با إلا كاذب تظلتخ او هنا م مما قت اذا كلاو كنيإو تاب ءانكلإقاويديجسب ع
 نماونكسح اذاةصبقلا م ةرانثا نمرهظر هناف هملق هلل ار وذ نم ىلع مهرمأ ىنعالو مهدالوأن منسانلا

 هتاجو نيدلل مهذالسأ اداعم دقو مهلصاءوس نطفل هب فرعدام ل هأو مالسالا

 نويواهرلا معو ةملوقرملاو ةيلاعذوبلاو ةسوقعملاو ةيدوطنلاو ةلاكلمل اد ةريثكق رف ىراصنلا + (لصف) »
 ةيونللاو ةلظلاورونلا لوش نم مهنمو هلا را بهدم هيه دكن م قع الؤءريغو ناّرح ىحا ب اوناكَن يذلا

 ةيروطنلار ةسوقعملاو هن . اهبل او ربل اطاطتبرا بح دق دعتس نو يانومالال دنع هواية وب لب نور: مهلك

 حورونباو بأ هانعدو يدقرهودسو هو دن- او ئنءهثالثلا يناكالاه ذهو من :ا مما مهدو.عم نأ ىلع نوقف

 ةيلضو لمد ىو كريب و ىحي سانال رهلظو يرم نما هسحب حتردتفءاعسلا نم لزنبالاناو دح اوهلا سدقلا

 ىذلا اذه هب نمب نع سا“ اتاك ادعم مدر عم قد هوفر ع هن امج نم عوقل ارهطف ثالللربةلا نم رخو

 لكريناهنا ثالث هعمج- :-اورهوج ميدل نأ معرب نم مون هلع ةرابعلا ىف نوذلتتم مهنا معهداقتعا مهعمجت

 نبالاو بالا نيب ةقانم ةضئاف حور ثلاشل اودولوم ريغ دح او بأ مب :اد الإ هده دج او ضاخ رةو+ اهتم موذقأ

 ةهج ىلع نكل لماشتلاو حاكننلا ةهح ىلعال نيالا دلاو لري )باالانأو بالا نما دول وملزبل ئءالان نأو
 هنالت هلالا نا موأوق ىعمنأم ءزر نم م.ئموراتلات اذ نمرانلا رح داوبو سءشلا تلذ نم سماء اضداوا

 قطنلاو ةمكحلل اولعااود قطنلار س دّقلا حور ىه ة ةابحلاف قطنو ةايح اهل ت اذا ا يناقأ

 هنالثنع ةرابعوهناهّرحورانلاو اهؤاضضو سلا لاب اك نبالا نع رابع ةملكلاو ةمكسملاو لعلاو
 ىنعموانتطان امح هن هناالا اهكح لع اه هلال تين نأ هل مصيال هنا معزي نم مهنمو دح او لصأ ى ا عجرت» امسثأ

 0 7 1 6 ىذلاالزيمملالاعلامهدنعقطانلا
 دحاو لصالاوءامشأ هثالث هنا حو هلعووا دفاولاو املاع نوكي هب لعل نم ملاعلا ىعمر اح نوكحب

 "للعلا اخشل ٠ نع هنتي نم مهن ولعل نالولعملا امه ناسنثالاوةابحلاو لدعلااسهنيذللا نينئاللهلعلا ىهتاذلاف

 قرلذ# ن اف ايدحم !نءال اواولاو قطنو ةمكحو معو ةامحو حوروةدلاوو نماو بأ لوقيو ميدّدلا ةفص ىف لواعملاو

 مهضعن معزف دات الا هفصقاوفلتخا مث مع رردابعلاهلاود مسملاناوادح اواسم هيدت |امووهراصف

 نءاممدمدحاو ”لكداح الا رخع لوا د> اواحي بار 0 ”قوسانرهو>و”قوهالر هوج نيب عدو هنأ

 جملا نأ موق معزو باصو لتق او هندلوو هتاج ىذلا يسعنا هنأو دودعسلا يملا ت اوهرصصتعو هب رهوح

 نهال هنو سان ةههح ع ند هباعقو ىلهلاو لّقلانأو 0 الاو "ٌقوهالامه د> انارهوج داسإال ادد

 هلاكب جسملانا نولوشي ماب روطسنلا لوةاذهو هتوسان ةهحنمهندلوو مهسملاب تاج مبرم نأو هتوهال ةهيج
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 ىذاع هنكي لف سناثكلا مده ىف ىف رغما مايقف لاغالا ىل !تريس سن ةدع لا ذب دكصو ”ىرمعلادهعلا
 .رانةيتسا مالا سئاكلا نم مدي. نوال نأ هطخ بتكو كا ذن» هديعلا ىيقدنب دمهم نيدلا”قتةاضقلا

 و و م را الا هانقلاب سناك ه دع تقاخف

 نءاوربكت ةعامب مهفونذاريغب سناثكلا اوعتق دق ىراصنلا نب اوناغتس او ا سمالاو بن |نئلاوذةوو ةماعلا

 مامعلام يعج أ, ىراصتلا شاي نأرصمو ةرهاتلا ىف ىدوتف ءاسمالاب م مممريثكى تحاو قرزلا ٌتامعلا سل

 ةمدخلا نم اعبجاوعنمو همد لجو هلام بين كلذ لعفي ) نمور فصلا متاسعلا مهرسأب دوبلا سيلبو قرزلا
 .رىذلا ”ىزلاريغب هرأر نك مهوعبتتو مهياع“ اعوغلا تلاستق اوإسي ىتحءاهالا نيواودو ناطلسلناوبدىف

 رعجوأو هاد نءهوتلأ هلبر ىنأب الو بكر دقو ممّرد « نمو ثا وي داكي تح هقنعاوعفصو لاعنلابهوبرمش هب
 ريل توكرو قالا سيل نمتفنأمالسالاراهظا ىلا ياني يدع ةؤرمضلا تأدبأواءهتمرتتكى ضاق انرتط

 -ىعادولار فظم نب ”ىل_ءنيدلا ءالع لاستةدّمذلا لدا”ىزريمغتركذ فر صعل اءارعشرثك دقو

 اسي وهن هلا ةنعل نم مهديزت 5 ةلذ تاشاشرافكلا مزلأ دفن

 اميطاربكومزلأدق مهكلو ه امتاعمكوسل أ امم-هل تقف
 ىبطلا نيدلا سعم لاقو

 اناا اوامعاثل نموه اعلاو هن امم ويلا3 راسل اوملعت 8
 ارز مهةوذ ىض اف ءامسلا ارسن ٠ الهام غابصالا:تاناسم اك

 نم فت اظولا بابرأ عجبا عهنداعن ع دن از هلملح هن له هن 'امعاسو ثالث ةنسى هنوأ درب كإدثعبف

 ةبقاعبلةليوزةراس ةسدك خف ىلع ىأرلاقفتاق سئاخلا ف فلك ب بتكو نااطلسلا ب صخام عمءارمالا

 نبارشعو ىدحا ةنسرخ" الا عبر روش عسان ةعجلبا مون ناك مت ةرهاقلا نم نيتاق دننلا ةسدنك حتفو

 نيسو سجس ةنسىفو "ىرهزلا ةسنكر امن ف ركذ يمد ةعافن ريس طرأ, ناناك كالفن اع

 نادف فلأن يرمشعو ةسن ىلع فانا فرمدم ىضارأ نم سئاكلا ىل_ءفوقوموهامررخت ١ مسر هن ام بو

 ةلودلاءا سها ندمرنكمل نيإسملابرا ! مضالاو ريشلا ف مهي ةعتو ىراصنلا مظاعت ةرثك كلذ نع صعفلا بهسو
 ةءارخلا فدل نعمهجورتو براشملاو لك املا ف طستلاواب اع ىف ةالاغملاو هل اذا س الالب مهرخافتو

 زامهمو ف2 بك ارودو ةرهاقلا ند ءرهزالا عمانملا ىلع ىراصنلا باكضعبرو ص قفتانأىلا ةطاللاو
 ةبرس بانثي دسءة دع هفلحو هتجسا نم نمسانل ا نوعنمي نوداَر طهماّدقو هسأر ىلع حرط ىردنكساءابق.و

 ملاع عمجا دقو لقاو دصقو هسرف نع هولزنأو هباورابثو نيإسملا ن ند ةعاج ىلعكلذىدف ةهراف ند داك أ لع

 ةصقاوعفرف مممفادنالام ةدعوف هلع مهامو ىراصالا هأ فزاطريسالا عم ةعاجب ث دعو هنع اول متريبك

 نيضن هلو دإ! ىلا رئاسو ةاضقل اوءا ىهالا ةرمض < معاص حلاسدلا كلما ناطمل لا ىلع تر :نيإسا ا ناسسل ىلع

 قوايصتلا كرام لاو شاع املا نشر مناع ومال تح مهل دقعي نأو ىراسنا نموروكج:> |

 ءالعىضاقلا أر قو ناطلل لا ىدينيبءاسمالاو ءاَضقلارمضحو م,ئاسعأو دورا س:"ر باطبو مهمل لهأ نامعأو
 غرف ىتح مهعمهورضح أ دقو ةَمذلا لهأ نيبو نياسملا نيب بتكى ذل دهعلا رسسلا بئاكمتنا ضف نب“ ىلع نبدلا
 رغاهتعنوعجربال مهماو اهءاعمهو ام اورهاجىتلا مهلاعن أمها تدع ف هباورقأو هيفاع معمرماغج نم مزمل همه

 ناطمللا ناودد نم يدب ةرشابملا نم اوعنمب نأ ىلع لاول اًرَددس اف فلس امفةَر ريغ هولعفاك اسميلا ن دوعب مث ليات
 لاعالاىلا كل دب ب تحصر مالسالار اهلنا ىلء مهنمدحأ هركيأل نأو م السالا اورهظ أولو ءاسمالانيواودو
 مهوعجوأو باِيثلا نم مملعام اوعطقو تاقرطلا ف مهو ذخأو مهران“ ؟اوعشو مهبلعةّماعلا تطل #تف
 اورساحت لومهتو-ىف اوفتخافابيذ مهوتلبلرانلا مهل نومرضب اوراصو اواس ىّتح مهوكرتي لوانرض

 منت نسولحإب] عاروع رو رمال تنام هاذال صرعَلا ند :اانىدوذف سانلا نيب ىد دما ىلع

 مهنهريلف ةدم تاقر طلا ن هاو دقف منا ىب 2 -, مافتح ىراصنلا ىلءرمالا د شاوهوم دهف نيإملاءاسي ىلع

 نأ نمضنن بجررهشر شع عبار نينثالا مويىف لدعلارادىف تئرق ةسد) :نواسملا عفرفدح أ دوملانمالو
 ناطللاباوث اغّمساو ميل ملاع ةعلقلاب عمجادقواذه اهوعسوو مهْاككىف تاراعاودمكءادق ىراصلا
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 ىدانكلا عيوش اناععلاعدقتو -عاصشلار مسرمالاو بئانلااردس ني دلار ديريمالا باطو هم! ىراصنلا
 ىراصتلا. نءد- أ مدذعالنأرسصموةر ءاقلا قىدان نأ ىلع لامار رقتسا ىتح هيالازاه مهاتقملهيدي نيب

 ن؛مالسالا ىراصالا باتكح ا نم مه دنء نم ىلءاوذرعي نأ مسهعجحأب ءا مالا ىأوربمأ دنع دوريلاو
 ناوبدىرشام هعبج ضرءب بئانلل مسرو مه دملء دوم دزه سا لسان ءاطو هقنع تن رمش مالسالا ن م عمسهأ

 كب اذه خا ههتر جوس لاقط ةتاعلا تراصفاوفنخ ا دقو مهل بلال لزنق كلذ مهيف لعفيو ناطلللا|

 بئانلاا ردي ريمالا مات مهيديأب ةعاجاولتقو تايم مهءاسناوجرخأو مهعجج أي دوهيلاو ىراصنلا تو

 ىلع ضقو قئش ىف ارصن تدن بهن نم ىدانو ةرهاةا | ىلاو بكر ىتح هيفطلتو ةماعلا مأ ىف ناطلسا ا عم

 ا مماولتقورصع ةدلعملا د ةسنكاو.منام دعل بها نع اوذكناف مم ريشام دعب مهرهشو ةّماعلا نم ةفئاط

 هئمدعب نعءناطا لا ىدينب مهفقوأوءا سعالاو ناطل كل باك ىراصنلا ن نياونك ياكل عجم ةعاع

 رفح ورفع ةعلقلا تح ل اا قوس اولزئي وام هعمةدعا ذخ اب نأ رادناجريمأو م
 ةريبكة

 هتءافش ل- ةينأىلاف مهبف عفشوار در يمالا مّددتقاران بطلا م ملعاومرضيو نب رشاملا باكل ا اهفاوتلبو

 بيرد انتو الخ فزت ب عنادا نم نمنأب مم“ ىق ىتح هي لزب لا ارصنان اوي د ىج جاودىف ديراام لادو

 نءنأوهوط رش ىلعالا مرمأ ىف ناطلسلا عم قر دق تل وام ةعاتج يمهل لاق ةيامشلارا دىلا مهجرخأق هقنع
 لانو نيفوت-لادحأ ”ىاقسلا نبزنيكحللا هر د انرشابو هباع ماش مالسالارام> ا نمو لتق همي دراتخا

 ةمالس هماعهلنابتكال حور. هباءتومو لدقأ نيد تارت الا نيدلا اذه ىلع“ ةلاراةحداوواشس و دنوخ اب

 ديوخ الاف مالسالا ني دريغراتخن ن ف أ كليو هل لاهو كفل ارد بلغف هبلا حورن تح هوراتخت ىذلا املاولوق

 ناطالا ىلءاربلخ دو مولع تاداش كل ذب بتكسصو م ىاستساو لودعلارمش أف مكعبش نو اوأوق فرعنام

 نيرضاانلا ضءد أ دمف سووا #ا |نب دن نيدلا س ثبحاصلارب 00 اذ

 تاكام باب لاغف ةقرولا هذه لع تكا ىضانتلا انالومان لاو اهل عا رتكلل ةقرؤ لانو "عاقل! ني ناكملا
 تئابلا ولع ىلإ مدعو نعاشا ىةانفيرضنلا لارزولا لعق اولازي لف داخىف ءاضقلا اذهان
 1211 اًريزع مالسالاراهظان مهنم لذا اراصف محرم مهمالسا او دّت ةاضقلا هب عجب دقو
 ارد ريمالا ىلا مهذعي هب بيتك عالاودامو هراهظا نم هتيئارصن هعنب ناك ام لظلاب مهيلع طلتلاو

 بئانلا

 انومر م مهفاولخاماذاو *« ارهقف.لاب نورئاكلالسأ
 انواسمال نوملاسم-هف * حورو لام حاور نم اولس

 كو م ا ىلا بكريراصو احاح ةرهاقلا ىلا برغملا كِإَمم ريزو مدق هن امعبس ةملس ب رربش تأد رخأفر»

 هياءعو سرف ىلع يكح ار لح ربوهاذا ةعلقلا تحب لن! قو اب مول تا دوه انيبفءارهالا توسو ىف اطلسلا

 وهو هماجر نولبشيو هلا نوعّرمذنو هنولأ ب مهو هاكر ف نوشع ةعاجوةلودصم ةج ردوءاضس ةماع

 1 د و هلع مهودر طب نأ هنالغ جيدي مه راش و ماع ضر عم

 فارس كلذ عم هناوهل لمقف مه سعأ ىف هتبطاخمب دو موأ "ىل رغما قرفاق» هاو اًودعالا كا ذهدزي لفانلا- ىف

 سريسريمالاو ناطللا بئانرالسريمالا عم سلجو ةءعلشلا ىلا علطو هنع فك مث هب سطس نأ داكو كل ذل بضغف
 ءارعالا طعو مث ىراملاةوق نم مهلانامب تع راو مهمداعذخ اوركحن املا

 مهلالذ او نيلملا ىلع مهام تو لكنا بوكر نم ىراصنلا نيكممت نم مولع م هو دع طمدلفو هللا ةمشنمهردحو

 هنع هللا ىضر باطن نب رع نينمؤمماريمأ هبتكى ذل دهعلا ىلع مواجوراغصلا مهمازلا بج اولا ناو مهانا

 لغبلاريد ىراصنو ةا«لا ةسينكىراصن تعمفس دوري |نابدو مه“ ءاربكو ىراصناالرطب اوملذطو هلوق ىلااولاف
 للااونعدأندوهيااو ىراصنلا اورظانو ةعيرالا ةاضّتلا ريضح دثو ىرادنل او دوهيلا ءاريكرض>و مهوو
 مهطاسو ف رانْرلا دشو قررا عاملا س داب ىراصتلا هتفئاط ىراسدتلا ل رط:مزلأو ”ىرمعلا دهلا مارتلا

 نا ةيئارصنلا ن هءىربهناو هنم*يشوا كلذ ةفل اخ مهيلع مّرحوو اغصلا مازتلاو لاغبلاو ل الا بوكر ند مهعندو

 مازتلاورفصا امتامعلا سل نم هملع طرش * امدورللا نم فلا نم ىلع ةماكلا عقوأ نأب دووم ناندهعسما مث فلاخ
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 هربصورمساب ىلأ ىلع كلذ قشفاكرطب مبقاو مهةفاوف كر نن ذو ةيكرطبلا تنأذخ بابحلادالوأ 4لاقف
 لطب ًاوءارشذلا ل عاهتفناةيرصمرا مد فلأر شع ةعبس ةيكرطبلا ىفَرةَدسااملهعم ناكوتهلن وط ةمحص دعب

 ني انحوب زي دواد سقلاةبالو ىف بوب نيركب ىبأ لداعلا كلا |ناطلل#لا عم شيما بتاكط اشملاّنب ةفملخ ناو كن حودفلاوب ما تامالف ةيدهدح نم لبقالو اب ىراصنل نم دحال لك أي لو ةينوطرشلا عنمو ةيرايدلا
 ناطللا ني ادم لماكلا للا لهي نأريغ نم هعبقوي بتكسحو هياجأف هبا صبصخ ناك هناف ”ىوبفلا قلقل
 مهعموارص-اوهجؤنو ةءامجب هعمورصع حافتلار اد بتاك ةقدصن,دعسالا مهنم ماهو ىراصنلا ىلع كلذ قشف

 ىفو ملسبالاولافو سقلاىف اوعقوو هياوناغتساو لماكللا كاملا نكس ناكث مح ل ىلا ةعلف تحت ىلا عومشلا
 بكر دق سلا ناكو مهرطاوخ بطي لماكل كما ثعبف هيلعروهجباقافتابالا كر طبلا مد ةيال هناانسعي رش
 لماكلا كلما بكرف دحالا موب كل ذورصمب ةقتلعملاب هوم دَمل ىراصنلا نمريثكح ل اءو ةفقاسالا هعمو ةركب
 بلط ىف ناطاسلا ثعبف سقللاةيالو فقوأأو هنكس ثبح ةرهاقلا نمةرازولار ادب هسأ ىلا ةعلقلا نمريبكو حشد
 حرجوبةبنك ىلا سّتلا لخ دو مهو ذخ أف قب رطلا ىف سقاا عم لسرلا مهتفاؤوذمهنم سال ىدحتل ةفقاسالا
 اكرطب سقلا اذه مدق امو نتسوةئ امو ةنس .ةرسشع عسنلرطبريغب رصم تماقأأو هتبكرطب تلطبوء ارهاب ىتلا
 مان ةرشعورهشأ ةعسنو نينس عبس ماقافةنامسو نيثالثو ثالثةنس ناضمر رهش ىرمشع عسانادحال ا موي
 ابحت هن, دباملاع ناكوةزيحلاب عمشلا ريدي نكدو ةناسقسو نعي رأ ةدلسناضمررعشرشع عباسءان'الثلا موب تامو»

 ةفثاساةعاجب ممل ةفتاسالا نم تن دهرمصم ضرأأب تاراردلا تناكو هتبكرطب ىف ةينوطرشلا ذخأو ةساررلل
 همازلاو هيراقا ىلعو هيلع لكوو لاشرملا داع بغارلا هعفارودنادش ىسافو:مهتمهذخ ار ثكح لام ةريثك"

 ةيوطرشلاذخأو ةوشرلابمّدقي هال ةينوهك هل مصنال لاقو هبلاثم عاشأو نابعثلاّن ب تسلا بهارلا هدعاسو
 مخ ملاصلا كما مايأ فخ وبشلا عي نب نسح نيدلا نيعم بحاصل ا دنع ال < دقعو ةريثكة فئاط هلع مججو
 ناطلل اىلا هلم لامب بحاصلا عم هه ىف ىراصنلاٍباْكَلا ماقفحداوقلرطنلا ىلعتب'أو بوب نيدلا

 ةبقاعنلامدقمم امون ي ريشءو ةتسورهشأ ةتسو نينس عبس هدعب دكراطبلا ”ىبرك الخو هةبكرطب ىلع رس ىتح

 لكرةناقسو نعبر ونامت ةنس برر مث عداردحالا موي ةقاعملاب لذاك نب مراكملا لأ سقلا نبا سوساتبا
 ةناتسو تس ةنس مّرحلا ثلا” الا مون تاموامول نيس ةسجنو ةناس# :رمشع ىدحا| ماق أفّدب ردنكسالاب

 ىزئاملا دعاصنب هللا ةمهنيدلا فرش دعسالاريزولا ذخ أ هماداىفو « امو نينامثو سه ةمكرطبلا ندرمصم تان
 بب:واهتارحا دعب قشمدب يه ةسبنكت برخو قدم دءاوع ترانثهمايأ ىو ةفءاضم ىراصنلا نم لاوملا
 تولاج نيع ةعقو دعب هن اتسو نيسةسو نامت ةنسفا,ارخو مهرو د سمو ىثم دي ىرادألا نم ةع اج لتقواهفام

 مهرد فلأن يسجو فلأ ةن اماه, ىراصنلا| ىلءرّر و ثم د ىل ازطقرفافملا كلما ناطا ا لخداسإف لغملا ةعزدوا
 ندنامثو نيتنا ةنس فو «ركسعلا كيانتا برعتسملا ىاطقا نيدملا سراريمالا ةراقسي هملا اهولجسو مهذب نماهو دع

 روصنملا كلما مان ىف ةرفاو هتمرح تناك "حاملا رسريمالا نأ اهربخ نمو ى راصنل ١ةعقاو تناك ه ئاسو

 ىئماذاو بك اروهوامل م ثّدحي ”قارصنزمسجعالو مهطاسوأ ىفرينانزبر بها نوبكر ب ىراسنلا ناكف نوالق
 لملخ فرشالا كلما هنبا هدعب نم نطللاتو روصنملا كلما تامالف الوةدمايوث سلب مهنمدح ار ديالو ةلذبق
 ناكو مت اهو مهسالمىف اوهفرتو نيإسملا ىلع ,مسوفناووهو ةمكصاملاءاسحالا دنع ىرادنلا بالا مدخ
 نعرامكلالزنق همودخم ةنوسراس عسر صم قي رط فاموب فدصف لازغلا نيعب فرعي” ىصاخ دنع بتاكم نه
 رذتعيو هلق فرتي وهورعمالا!لْغْنُم نم هبل ءرخ أدق لام ىلعهدّدهيو هييذخ أف بتاكل الجر لوقو هّمءاد
 ىلاراص ىّتح هيلع عمتجت سا.:لاو هب ىضمورامدلا فتكو لزنق همالغ سعأو ةطلغالا هلع كلذ ديزر الف

 اورئاكتف مهيلع عنتجودوراسمسلا نع ىل< نأ هلا ب نمالا مهما ءوريبك ماع هعمو نولوط نب دجسأ عماج ةسلص

 هاناف هبفنمب هدحتتل همالغثعبف هذات سا تب نم برق دق ناكوراسمكا اوقلطأو هراجنعهوقلأو هملع
 مهلعاوحاصف مماوكشفيل مهلع ضءقلا فاوعرمشو سانلا نمد و ملفت هتنقاجو اوريمالا نالع نم ةفئاطي
 موف ٌرعةرمللا ف كح لسرأف ناطل لا هتلارصن اوثاغّتساو ةعلقلا تحت اوفقو نأ ىلا نيعرمماوّرمو للام
 راضحاب ةّماعلل مسرو لازغلا نيع بلطف مهل ىرج امور اسعسلا ىل_ع”ىنارصنلا بناكلا ةلاطتسا نمناكام



 عونك

 ةنامعيرأو سجل ةنسرخا ىلا مده ىذلا نأ الذى هب قثول نم وذ تح ةن امعيرأو ثالث ةذس نما يف م دهلا "مف

 فهزلا تالآنمايفام بنو ةعبب فلأن وثالثو فث مورلاا هاني جا لك اسهلان هاي لاعاو ماشا اورمدع

 قنابلصلانوححت نأ ىراصتا مزلأو ةسع نام م ىلع هلم .اجافاتو أ تناكراهفاقوأ ىل عض ةوةذفلاو

 ىراصنلاودويي ا مزلأ مث ماها اول داذا سارحال (مهقانعآ فنوكين ًادوهلامزلأو ماجلا اولخداذا موت انعأ

 وفعباو ذالواوناغةساو در مالا نمرصقنا تدع م هرب اوعقتاف مولا دالبى ارصم ضرأ نم مهكم هور

 هن اسم هيرو عبس ةةس ىو ه ىراصتلا ن ندرك ءاكدأ اول اهذهقو ىقنلان ماوفعأ ى> نئمؤااريمأ

 هّرقاف هّنء اطب ةسطنطسق كلم ل. تاب ىلا بتكو هضوع كال هو هل قف سروط مهك» « ىلءرغلماارباك أ ضد ىثو
 اهعالقىف ماق ًايرذللا كلم لعل وماو دن امعر او نابع نسل ارش لا لسان كاملار اف هنس دعب لق مث

 مددو هوا دعلا ةدش د عنة داو أدب اوراصو مهنماوكنو رغابلاب مورلاطات> اه ةين.طنط -ةىلا داعو مورلا نم دع
 ىرشع ثانثدحالام وب ىف ةنامعب رآونب رثعو ىذا ةيسى هير دنكسالاناكرطد نين وباس مييلع ةبقاعملا

 "ىبركحل الفن ::وطرشلا ذخأو لامال اي ناكو هيوطىف تاموافدنو ةنس ةرمشع سخن ماق أف تاه درب
 ةنسنيثالث ماه أفةن اه عبرأو نيث الثو عن ة:_سفاكرطب سي دوطسرخ ا ةيةاعمملا مدق مثرهشأ ةسجلو ةنس دعب
 ةرداقلان ممورلا ةراحيةدمسلا ةساكو رص هروقرموب ةسنك ل-عج ىذلاوهورمد نم ةَملعملا,تامو

 روش ةلالثو ةئسةرشع عيرأماقأف صلريك ةبقاعدلا ماه أ ثاموينيعبسو نيا ذر طن هدد مقي لف هتيكرطب مانأ ىف

 ةنامعير أو نينامتو سجل ةنسرخ الا عببرطسىف ةضورلاب ةفورعملا رم تاموافصنو
 دم لويز ةلشوطرم 0 9 رح جان هيرالبو ق قرز احاسد نم" هكراطمال ةل دب لعو

 نيس عسن ماق ًافدن امعير أو نين امو نتن هن سفر ان سدا ل اضم ميقا مئامو ني رشعو ةعبر أو ةنامةة+

 ا ىلإ هثعد ربصم لت صقنا ل هلنانرمصنن مل ا ناكورصع ةقلعملاو تا.ءوروشأ ةلامتو

 ءاملا هلم ىر دس عشب سف كل: سب رصم له ا رريشو ليتلا ن صحن هق رءذ هدو دق بس نع هلأسو اهكسوا م

 داعم تءرزودال,!!تدور ىتح ةدابزلا تّرَمهساو عرذأأ هئالثةدحاو للف لينلا دازو خفف ةريضم نحر ألا

 كرطن ىراش٠ةبقاعيلا دقة نا معبر أو نيعستو نيت ةةسىفو « هيلا نس > ًاورصتتسملا هلع مافن رطر طدلا

 ماق أف ةقلعملابس دةةرصم ىلا ٠ اج مهب س دمفر اتموبرب د ىلا ىذعم مترصم ىلا داعو هير دل كسالاب ل كورة هونريدب

 تثدح همانأ فو نيرهش و نيتنس ةبقاعلل الر طف ن نءرصم تاق تامو امون نيعبرأو ا دحأ اة

 هنا تنك اه افاهماد سو لارمأ نلدفال ا مجاز ةضورلايراسخلا ةاك اهيفمدهرصمب ةمظع ةلزاَز

 كبرت دعاص العلا ىلأب ينكملا لابريغ ةبقاسعملا مّدق مه دعب تلطبف ىراسدنال ةريثكدياوع لطبأ هماأ ىو

 ىداوب ةريدالاب س دقو هير دن كمالاب لكو ةقلعملاب هن اهسخو نيرشعو سجس ةنسف سوير وق سحةسينكبس املا

 * عشو دكلا نول انهم ةيقاعبلا مدق مثربشأ هثالث ةيقاعنلا "”ىسركه دعب الف تامو ةنسةرشع رشع عبر ًاماهأو به

 ادم ا لكو هامل ارزق عما ١ وأسس دول ق ا ول نيعمسو ةنسة دم ماق م طم الا

 ”ىدبركح هسااالفنةنامجو نيو ىدح ا ةنسةرخآ الا دا ىرمم عباس تامو هت زبك عسن ماو اف

 ماق ًافةيردنكسالا:لكور صم ةيقاعملا كلر طب حرشل !ىنأب ى ىنكملا ةعرز نب صق م مدتواموينيعبرأو هن الث ه دعت

 ند ةعاورينق نب صق سه لهنا همادا فو تامواموب ني رمشعو هس ووري ا ةميصسو ةهنسز ريشعو نيدتنا
 ةمههللرطبلا اذه ناكو لبقي لف عجرو ةبكلملا ىلاداع م لبقفةبوةعيلا ىلا داعم ةمكلملا ىأرىلا ةربانتلا

 هدعبالخو ةروق موب ةسينكت قرتحافروتد زشعن دأب فرصارب زولارواش قي رح ناك ماأ ىفو *« ةءو صو

 ةنس ةجلعا ىذر شاع دحالا موب ىفاكرطب بلاى ب سنوب ةفاعبلا مدق مامول نم ميو يس دكراطملا سا

 0 رعترتم د أو ساير بشع د اسوا 0

 كم بكذو لارج ىفقرغملا نشتاق 6 يا ماب تاك فما 21 1

 هلع دقناكمنأخ ملسدق مهلامزأ مهلعأ مهيتلامإق مسهلام ند بالا دالوأ سا دهوةرهاسقلا ىلا هضفئ او
 رسا.ىبا سملل اذه سنو ىعس ةعرز نب صق يمت امالف ةبانع دب مهاراسصف بكرملا فةر هدم بُدخرئاقن ىف



 هه

 ةيزطلاءادأب ىراسنلاءافعضو نايهراو ةفقاسالا مزلأو دلبلا فش كفرهم ىلا حارا نب ىىسدعنب ”ىلءريذولا

 ةفقاسالا نم دخؤرالنأب رص م ىلا بتكف هتلر داب اون اعَمساو دا دغب ىلا ممم ةفئاط ىض هواهوَدأَف

 مده ةناملثو ني ريشعو ثالئةتسفو ممميديأب ىذلا دهعلا ىلعاورح نأو ين ءافعذا او ن اهرلاو

 نيرشعو سجةنسسدقلاب نولملاراب'همانأفوتاموةنسنيرشءماقأف 2 هعءاكرطبةبقاعللا

 بجر روشرخآ نينثالا موب فو « هيلعاوردقام امماوّرخواعومب:و ةماقلا ةس:كحااونّروةئاملثو

 ةيكرطبلا ىف ماقام دعب ةكلملا ىلع ةيردنكسالا الرطب قب رطبنب دعس تامةئاملثو نب ريشءونامت ةناس

 هدارتق نم نيسحلا نأ دمشخ الا ينط نب دمشركي ونأريمالا ثعبف هتفئاط عمل هةمرورش ىفافدنو نيس عبس

 اد ةريثك تناكو طاط_فل ا ىلا امال ارضحأو ةيكللا سناك ىلع مخ ىت سنت ةلنب دم ىلا دنللا نم ةفئاط ىف

 ديفم حران فوالضاق ناكو هتفئاط حلاص م سئاكلا فو نءاهفاوءاراشردفالآةسمذ فتسالااهكتفاف

 اهوقرحأ ىدوويلامهناعأو اهيفاماوبممو ءارضضلا ميه ةسبك اوهدهو نالّم عة دعاضي أ نوأملارابثو

 سوي اةوانةناملثو نيعيرأو سم ةنسىف ةبقامعبلا ملقو تام ىت-ابب ماقأو "هل مرلا ىلا نالق .عفتسأٌر ف
 هدعب ”ىسركلا الفن تامو ةنسةرسشع ىدح ا ماه أ ذانيم هدعب أف تاموروشا ةّسو نينس عب رأ ماقأف اكرطن

 امومسم تامورهشأ ةتسو نينس ثالث ماع أف ةئالثو نيتسو تس ةنس ف ةعرز نب ماهارفا ةبقاعملا ممن ةنس

 عست ةنس ىف سواالبف مقاورهشأ ةتسددعب ”ىسركلا الفن ىرسالا نم هع هنا همسسو ىراصنلا باك ض عب نم

 هسنكي ةفورعملاة دما ة بكة كلملا تْدْحَأ هماءاىفو «افرتمناكوت امو ةنسني رشعواعبرأ ماعأف نيتسو
 مدقةناملثو نيعستو ثالث ةنسففو عملا نيرازت هللانزب زعلا مانأ ىف سواس را ةكلملا رطب ممتماه1تكرطبلا

 ريزعلا نيووصنم ىلع ىلأ هللا ىعأب كاما عمامالبلا ىفاهئم ةنسني رشعو ىنامت ماها فاكرطب سيرخز ةبقاعملا
 انو ىراصنلامعزامفد رضتملفةىيونلا ةنسوسو وه عابسلل قلأف هب رهأو رهشا ثالث اههف دل ةّدع ا نينس عستهّللاب

 اريثكنأ كل ذواهاثماو دهعي ل دئاد 5 ىراصتلاب لزن هّتسكر طرف واموب نيعيسو ةعبرأ هدعب ركل ا الخ تام

 شاف مهلاومأ ةرثكو مهلاوحأ عاستالاومظاعتو ارزولاك اوراص تح ةلوذلا لاس أ ىف نكمت دق ناكبنم

 ىل* ضر بضغا ذا هسفن كلجال ناكو كلذ هنن سعأب مالا بضع أف نيإ#لل هم دياكمو مهررمذ ديازتو مهسأب
 هاربا ندهف لع ضبق ع هقنع شو ءارزولا تر حاضت ةشرفا ذوو ف ارصتلا سروطس نى
 م دنوداسغلا باك ساب مه ءزلأو ىراصنلا ىلعدّد شنو هقنع برضو ناوجرذاتسالا بتاكتىارممنلا

 عامج الا نن مه داسعأىف لعف مهتداع تناكامرهاظتلا وبسادلا ديءو نين اعشلا لع نم موء:دو موطاسوأ ىف

 اهلك لاسم أ ىلا بتكوناوبدلا ىف لخ دأو تارادلاو سئاكلا ىلع س شو هام عسجب ىلع ضبقووهلاو

 رهاظ ةدشار طخ ىلا سناك مددوءامالاو دسعلا ءارش نم ىراصنلا عنمو ةريثكنابلص ةةءقرحأو كلذ

 رجلا مده و هتصو لل اخ[ تاو اة نئافلابق ابننا رق اعلا رات نر ور م
 نم هسقلمعي ناك امل طبأو رسل دلائل ءساطغلا ل ءنهئراصنلا نمو هسفام ةماعلا ببغاو
 موقانع اف لاطرأ ة اهم بلص لك هنز ىلا ب شالا نابلصلا قلعت ىراصنلا لاجر مزلًا و وهال عامجالا

 هضفلاو بهذلاب ةالحرمغملبو حور سريإلاو لاغنلا | وبكر يثأ م-هأ لعبو لكلا بو كحر نم مهعنمو

 افون لمحتالو امش راكملا نم دح [بكرالنأرمهمو ةرهاقلا ىف سراب برضو دوس دوم ب نم نوكسن لب
 بخ نم مهجورس بكرودا وسلا ةديدش مه اعو ىراصألا بان نوتحت:نأو ةمذا !لهأ نمادحأ له

 دخأو مبا قوذ ةرهاظ ىهو لاطرا جل ابثم ةبشالا ةنزارودماي_ثخ مهتانعأ ىف دووم قلعي نأوزعجلا
 . معسأ عبج بهنواهرسأب تمدهفاعاطتاو اي: سانلاهيلع س<وهاموا فام حابأو هاكر الا مدهف
 علا نكي طتعتأو رام دوست هاي كفاح لا ناك 21 عتا راق راجل كفا
 عقو دهوالا اهنم ةصقدر لذ اهتاراندورمصم لا سئاكللظل صحصقلا عفر نم سانلارثك أو عملا ريصق ف

 بدلا ادا ئماودجسواهركتتو اويئاناوانوتاازامدلاو تاكا ةتسأ اون أن ل اانا امتار اعاناهتلغ
 علا نس ةقلعأ انف ةجتؤو لالا ةرواس يد هتطحجم تلازو عل نع اا وذ رسدتو كا ذريغو ةضفلاو
 تاراددلاو سناكلا مده نم نيا ىلا نك لاعطالا الزل لكو ةياغلا ىلا ادجريثكس أ جابيدلا باتو

 ضان اذكم

 لصألا ىف
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 سيسونولد هلع م دقورمصم ىراصنن نم درب نملسدتلاب ةسنك ترعوابلا نايهرلا داعو تارايدإا تربع
 مهم عقوأف نيش امو ةرشع تس ةنسفف طسشلا ضقَسا همايأ ىو # هسسرك ىل ا ةمك اطنا كلرط

 يذلا ءاسنا عيد لاجرلا لتقبوبف .كححنف نومألاهقادبع نيمؤمامأ مك ىلعاولزن تح نيشفالا
 ىلع ورمل ىلع كلذدعي مهنم دحر دي لو رص م ضرأأ عج ىف طبلا تلذذ ئنيح نمو مهرثك أ ىسو اوعسف

 ةدياكمو "ل. اوركملا ل معتساو :دياكملا ىلا ةيراحما ن اوءجرف ىرقلا ةّساع ىلع نوأىملا مهلغو ناطاسلا

 ةبقاعنلا مدق مىلاعت هللا» ءاشنا اهركذ أب ةريثكر اخ نيابسمللو مسهل تناكتف حارخللا با اولعو نيلبسملا

 امو ريشع ةمسوربشا ةعيس ماق لب لقو تامو ةنءماق أفنيت 'امو نير معو نيتتنا ةنسىفاكرطن نوامس

 بيسو ىداويراقموي ريدف باسو ةقاسعنلا م دقو مول يرسشعو ةعبسو ةنس دعب ركراطبلا7 قسيت ا

 نا ارطءبوق_ءب رصد مدق همانآىو ه«ي تامو هلع يع مح نانا نس '"اموني ريشعو عمس ةنس ىف

 هيُيعبف كرطبا| نم هتداعا بلطي ةئدحلا كلم ثعبف افقسأ هضوع تساعتأو مهكلم ةجوز هتفن دقو ةشدملا

 ةساقلا ةئلا فرصموىلا دراولا ةمك اطنالر طبتام همانأى و « ةقيرفاىلا ةفقاسأ ةدعاضي أث عبو هيلا

 سلب هّمْدِلا لأ نش"امو نيث الثو سة هللا لع لكوتملا أ همانأفو *« هسكححراح نمةرشع

 نيدعدر لعو قرنا تو فوتيل بشكلا بكر لاب جورتسلا بو كروونانزلاةشو ةيلعلا ةلاضاا

 نولريغام_ممةدحاو "لك نولو عياص؟ عيرأ امسنمةدحاو ”لكر دق بوثلا نول نافل اخت مهل ابر سابل ىلع

 دخابو هئدجملا مهعب مدعي مأو قطانملا سابل نم مهعتموابل- ءارازا سل مهءاسن نمحرخ نمو ىرخالا

 لاعأىف مناع نأ ىهنو بشخ ن نم نيطايسئروص مهرو د باوبأ ىللعجي نأو مسهازانم ن٠ هشنلا

 مهرو .ةديوق سعأو ارانقيرطلا ىف اواعشي ال نأو اسم ميش اعمى اورهظي نأ ى خول مهاعيالو ناطاسلا
 02 نيتبلسءنيتءارد سالب ةَمْدلا له نيثالثو عست ةنس ىف سعأ قاف "الا ىلا كلذب يت كحو ضرالا عم

 باسو ا نيذاريلاو للا نودريلاو لاغبلا بوكر ىلع ميك نم قراصتقالابوةسقالاو عيزاردلا

 لي اكبع ىدي سنحج ري دبا بق ةبقاعيلا مدقواموين ثالث هدعب <ىبمركلا الخ نش“ امو زيعبرأو نيتننا ةنسفف

 ادح ادعت“ ىمركل ا الخ هيف نفد لرطب لو او هوراقم ويري دب نفدف تاموربشا ليو لمع اقات ةكرطملاف

 هلك لق لا ماق ًافامق همءاراةموب ريدي اسامش نشأ "امو نيعيرأو عيرأ ةنسف ةبقاعبلا مّدق اموينيناممو

 لب امن لضون سعأ همانأ فو #2 موب نيسخو ا دح ًاهدعب يرتيلا الك تانوراخاة و نيتس عت

 هنا ةئلنتك يق نع هشبل كل ةَبسناكو ةسنك ىف ةروص قال ن أو سناخلا نمروصل اوحبع مورلا كلم

 عونصموهاذاف كلذ نع مث كفاه دمع موف طقس يل ضع رع فدك وست هدا اع تع ءروص و لع

 ىح هرظانو ةيقاعملا كرطب ا|ههسق هللا ثعبف سناككسلاان نم روصل ا لطبأو هّقنع برضف لاملاا ميلا هيذ أيا

 مقأفتاموةنسةرشع عن ماقًافاكرطب ريتاس ةبقاعبلا مدة مث هلع تناكحام ىلءروهلا ةداعان حمس

 ضرالا تدق ىراجم هتيكرطي ىف لسعو تامو ةنسةريشع ىدسح | ماق ًافزتمملا ةفالخ لوأ فس واسود

 مدلق م اهيلعاريس أر صم نولوطنب دسجأ مدق همايأىفو 5 توسسلا ىلا جيلخلا ن هاا ىرخ ةردتس الان

 راش .دفلأنيرشعل.ح نولوط ني دجأ همز, ام دعن تامو ةنسني رشعو اسخماق ل امم ةيقاعلا

 رصق نم ةقلعملاراوع ةسينكلا عابورصم طاطسمر ال تملا ضرأو اهل ةلئفوةوملا سثاكلا عابرا مت عا

 ريمالا لتقهمانأى فو هب هملعر رم لا فدي ماقف ةنسلا فاطاربق ”فارصن ”لكىع ةيرابدلاررقو دوه عمشلا

 3 ةنسةرشع عنرأ كر راطيلا نم:دعتةيردنكسالا هييررقت تامالف قولو نا دعنا نت هيوراجت ش ءىلاوأ

 ىلا ى مو هيردنكسالا ةماشلاب ةفورعملا ىربكلا ةسنكلا تقرحأ ةنامعلت هس لرد ثلا نكالاع واو

 ماقأ اف اكرطب لايربغ ةبقاعنلا مّدقةئاقلثو ىدسح ا ةنسىفو 5 هرطن الاكءانب نم تناكو ل-ز لكش تاك

 ىدحاةهنسف هيماعل ادعي م دقو ءاسسنلاو لاجرلا ىلعةيراندلا همانأ ف تذخ 1و تاهو همن ةرمدع ىذدعا

 0 الا عيل * مدعو د لا ساس

 سه سعر همإ»
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 ةذع لءض.ةوتارابألا سك مريناندةرشعههمذخؤينأروشنم هعم سلو ىراصنلان هدحو نمنع
 ترسكو سئاكلا تمده مبرضلا تغاولام ىتح مهيقاب برضو مهش»ب قانعأ برضف مسوريغب نابهرلا نم

 ٌئديزب دئمو ةغيلخلاو ةئامو عيرأ ةنسف ةريثكت ناكواهعججأب مانصالا ترسسكو ل اهلا تدحمونالصلا
 مي ديأبامو مه دياوع ىلع ىراصنلا ىرجي نير صم ىلا بنك ةفالفنا ىف كما دبع نب ماشه ماها كلما دبع
 حاراناف دازو ىراصنلا ىلع دد كتف هئاثلا هم .الو ىف رمدم ىلع اريسأ ناوذص نب ”هلظنح مدقذ دهعلا نم
 ماه أ مثهدب عطق 5 سوريه حسو نأ ةمسهعبشتو دسأ ةروداسم-و "ىبارصن ”لك ىلع لعجو متاملاو سانلا ىصحأو
 ظنا يدر حض ارت تأمن ارهش رمشع ةسس+ ماق ًافامسق همااكر رطد سور دنكسالا تو.دعب ةيقاعنلا
 روم ٌهْ دمر ةاطءا رجلا طخ انقوي ة.ب: كح نئدحأ همايأ ىو « ةنسةرشع ىدح ا دمي تاموتنامو عست
 نبرمشع ةنس قو اههس رصمريمأ ةعافر نب ديل ولا ىلعنيململا نم ةعامب ماقفة امو ةرمشع عبس ةنسفف
 اوبراحو 0 م 0 0 را ا 00 امو

 ا الا ىلعرصمريم يصب ىسوم نب كما دبع ضو ةومهز هورصد

 هل لصحام كلملا دع ىلا عفدو طاطسفلا ىلا داعف دئادشف مهدجوفاهاهأ لأب رصملامعأىف هتفقاسأب

 ءامنلا نم ةدعرسأو اهال_غورصم قرح أو ىراصنلابو هب سطنو ناو سه نمرب . كه« الب هب لزتف هنع حب رفأف

 اهعم نهد هتبغرنأب امنع هتعفدو هملع تلات ااه فن نع نينمةدحاو دوارو تارادلا ضعس تاهرتملا

 تجرخأو هبلع !هتلبح تقفاهسفنىف دب رخل نم هتنكمنأب هتقثو أو حالسلا هيف لمعيالناسنالا هبنهدا اذا
 'لرطبلا لازاموانزلا ىلع توملا تراتخ ااهأ ل-عذاهسأر راطأ فد يق اهعتع تدم تاعي ا هدااَنز

 مق ماه نوال مورلا كل مناف ةكلملاامأو منع حرف فريصوبب لتق نأ ىلا ناو سه عم ديد ١ىفىراصألاو
 سناك درب هلي تكف كاملا دبع نب ماشهىلاةي ده هعمو ىشخةلامو عمس نسف ةيردذكسالابةيكاملاكلر 5

 ءلرطب رغب ةنسنيعبسو اعبساوماه أ ةبكلملا ناكو ةراشدلا ةسنكح ةياعبلا نمذخ أف ملا ةبكمملا
 ىلع: دملاهذهىف ةبقاعبلا بلغف كاملا دبع نب ماشه ةفالخ ىلا هنء هللا ىضر باطخلا نبرعدهع نمرصم ىف

 نما اًونعف ةفئاسأ باطىفةيولادالب لهأ مهلا ثعبو ةفقاسأ مم اهباو ماع ا ورصم سناك ع مج

 أ د 7 زال سرا ا تا ةقاعي دهعلا كلذ نم ةنوالا تراصف ةبقاعلا ةفقاسا

 لامعلا اوجرخأو اضع ةمحانب طبقلاحجبرش همانأىفو هس تامو نينس عيس اقف انسمانلاة امو نيعيرأو

 الل طبقلا مهانأف ار تح .ءرصمريمأ ةصينق نب متاح نب ديري م هيلا ثعبف عجب ف اوراصوتهن امو نيسجم ةنسىف

 تءدهو فلا لكأيلا اوجاتحاو ئراصنلا ىلع ءاليلا دن شاف ميقان اومزهو نيمسملان ١ :دعاولتو

 0 را سناك تمره هرم دوش نا هثدحملا سناكلا

 ىسعنب يسموه هدد لوالفىبأةراش .دفلأ نيس اهكرت فرص مريمأ *ىلعي ناماسل ىراصنلا لذبف

 نماه* ءانينأب اهحاورصم ىضاق ةعمهل نب هللادبعو دعسنب ثمللا ةرودمع اهلك تينفانع انبذمهانذأ

 مدق اند ابنا تامالق نيعباتلاوةباستلا نمز ىف مالسالا ىفالانيتلرصج ىلا سئاسلا نأبو دابا ةرامع

 هكا او . طبقلاي رش همايأ ىو * تامو ةن سني رشعوان' الث ماقأف انحون هدعب ةبقاعلا

 نعسو ةنسنير شع ماه أف ديدحلا صت م ةدقاسعللا ءدعب مّدقو مهمزهورصمريمأ ىلع نب ىبوم مويلا ثعبف

 فار أوديو دثكسالإب ىراسدتلا تمهداف نو. أملاو نيمالا نعي ةنئفلا تناكح همانأىفو # تامواموا

 ىضمهمايأى و 3 ليلقرفنالا اهنابهر نماهم قس لف تبهنو سبه ىداو تارابدتمرجأو ةديدع عضاوم مهل

 سناك دربه بتك تفوعءالف بطلاب اه ذاحناك هناف ةفيلللا لهأ اب اطح ضعب لباعو دا دغي ىلا ةيكلملا ارطن

 مّدقْمتامو ةنسنيعبرأ ةمكسصالا ةيكرطب ىف ماقأ أو مهنم اهدرتسا فرص ةبقاسعبل اهلع بلغت ىتلا ةبكلملا
 همادأ فو »ه تامورهبشا ةشاممو نينسرمشع ماقأف نيتامو ةرشع ىدحا ةنسىف بوقعب صقسهدعب ةبقاععنلا
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 مهل ةمذ مهذاختاو ةيزجلا مهئادأو نيملسملا ةعاط ىف رصم طبق نم ىراصنلا لوخد ركذ مه

 « ءابنألاو ثداوحلا نم كلذ ىف ناك امو

 مهسانجأ ىنيس اهتم نعم ىلع مهو ىراصتلاب هنو همم اهءدبأب تناكن وإلا اهلخ دا ررصم ضرأ نأ ل« ا

 مهعجانمهتايدو مها رو مورلا كلم ةينيطنط - هلا بح اص دنج نم مور مهلكو داودلا له امه دح أ مهدئاتعو

 مهالاقيو الممل لهأ ةماعوت" الامسقلاو ”ىور فل اهات ىلع دير م-,م دع تناكو ةيكححب 1 ةنادد

 مهلكو هرع مغ نم لصالا ”ىل_”ارسالا نم ”ىلوذلا نم ”ىوثدحلا ند< ىطبقلا مهتم داكتال ةطلتخم ممباسنأو طدتلا

 ةحالنلا له أ مهنمو م- هوو سوسقتااو ةفقاسالا ىمهو ةعابلاو راصلا مبتمو ةكمل ملا با ميج ةنكانف

 لتق تحوي مستك انم عنج امةوادعلا ن ءةلودلا له ةيكلملا نيبو مو ةنهااو ةمدخلا لهأ منهو عرزلاو

 مدقالف اهلمس او اهالعأر مصم ضرأ لهأ هد ةلا ىف مناف اة ةريثك فال آ اتارمثعمهددع غل واضعن مهضع»

 3 هدالد ن نءمهلاعفدو ,ميكحلل هباج مورلا م 0 ىلا هعمنيإسملا شو صاعلا نب ورع

 دق ا .اعمهط اصف ةيزالا ىلع ةحاسم لا ورعن ه طبقلا تاطقو ذم دقن اكن صاا ىلعم هو. ,اغو نواس ا

 0 او ىلاعت هللا مهمزه ىدح مورلا لع نيالا رميت ل راع راك ءزيخ هازال 00 ديأب ام ىلع

 ىلع مدقو لال 3 هسسسفدر هلا نمي ريشع ةنسىانامأ ةبقاعلا ارطد نيم ادملورع بكور ضم ضرأ عرم

 اهمقابو نمذ_سرش ءرمدأ سراف كل ىارنم ةذس ةرشع ثالث هع ب ائام اعز ة تنكر ىع -رك ىلع سل+و وربع
 ءلعرك ذير ؟11نودا ماودرفناو اهلك | ارابدورمحم سئاك ىلع ةبقاعملا ت تباغفوم مولا لذ رش مو ل5 دع

 ىراصنلا بت تم سدقلا ةئيدم تفامل هن ءهللا ىذر باطلا نيرع نيئمؤملاريمأ نأ ىراصنلا نيرايجإلا

 ةسنكن دقاق راك ةياكسلار كد داوم د.مال مهل اك عسجمو مهل اوم ًاومهمانو مهدالوأو ممسفنا ىلعانامأ

 لرطبلا لاقو ساج معه درفع امان ىلع ىتلا ةجردلا ىلع ةسنكلا حرا ىلصو حرخ ةالصا ا تقو ناحا لف ةمامقلا
 دح أ ىلدبال هنأ نوهت اناك بتكو رع لصانهداولاةو ىدعب نمنواس اا هذخال ةسنكلا, مخاد تءاصول
 3 رجلا هيلع راشأ لاو 1ع نو ةودالو اف ةالصال اهي نوإسملا ميج الو دح او دحاوألا ةحرؤلا لح نال
 نواس ارداف هبوت ىف بارتل ا ع نةهعدللا يك ررع لواتسرتتك باز اهةوفناكوا دسم ةرزع نصلا عضومذا عا

 لج د! او كلاا دبع مانأ رت رزعلا مامأ ىدتالا دهسملار عوئش هنم قبيل ىتح هعفر

 ااا 17 رح ىفور نئعلا

 ا سدح عضوا اذه ىف لإ الن أ ىراصنلا ىدي ديان العم بتكو م -1ا !ممفدلو ىتلا ةبشال دنع

 كولا نمت ب داو عسل هلك 3 نما كرطالا تاعاملو هملعاونذؤيالو رفا ناو رو ردا

 0 هنت ةريش < عبس ماق ف واغأ.دعبةيتاعملامدق ةيئالاورع ةراماىفةير ددكسالاب

 بونأ نب ركب ىأ ل داعلا كلما ةنطلس ىف تدهن أ ىلا لزت )فير دنكسالاب صق رم ة-.:حص ىنبىذلاودو

 د و ل فاس . ومعي ناكو لا ب | دعب يق ًافءافعذاا ممن وناس ثالأ 1

 لوسر مدق همانأىفو تايرافظو ةس عبس اق 8 ”ىلان رساانووسودعب ةبقاعلا مدقق تاموار سرمد ع

 ى.ركميوم دعب الشو هريغ ماقأ أو ناطل لا هل نذ أب ىّت- كلذ ند عشاق مسهل هعقي فدسأ ل طف دنولا لدأ

 2 رشعواعيرأ ماسقق سور دنكسالا نينامثو ىدحا ة:سىف ةبقاعلا م25 مثلرطرريغب ني: س ثالث ةير دنكسالا
 هس كر ايفردوصدتا دش بْنَ مو ةنامو تس ةمستامو هندي ريش ء وام سجل ىلقواف هزو ةئسس

 مهنهتذخأوا اودح ًافقن ارا« اصحاب أف ناو ص نيب زعلا دب عر ةأهمانأق وراشد فال 1ةتسامف

 نب كلا دبع نهللادعرمهمىلواسأ و * ناهرلا نم تذخ أ ةيزحب لو ى هوراشيد بهار 0 ا

 ل0 ىراصتلابلزأ راي رع زا اوعز درفت ووسع عئاقسا لكتتسالاورخ

 راخد لك اطارق طبقلا ىلع دازدق جاركلا ىلوّم باسحلانب هللا دبع ن اكحراها ءاواهاولت م

 0 اع لارا علان تملا تعراتفلاطقلان .”قرشلا فوم ا ةتاع هباع ضةنناف
 ىدب ا|عسوو مسهلاومأ ذخأو مسمع عقوأو ىراسصنلا ىلءحارانا ىوتمةىخوانلا ديزني ةماسأ ضي أ تسمو

 لاعال ال ا ىلا باكو هدب عطق مس ورعغن هدو نم لكف هير انو هريد ساو بهارلا مسا امق ايدو ه1 نامهزلا



 ١)خ5

 ىراصنلا نيب اوذرعف هلوقباون ادو مورلا نم ةعامجو مصاوعلاو ني رسنقو هاج لهأ هيأر ىلع هعبتة دحاو مونقاو 1

 سراق كام ىرسسك عد مورلا كلم اقوذ م مانأفو * هام نورام ريد همسا ىلعاو نورام تامالف ةينوراملا

 ىراصللا اولتمدو ماشلادالب ةّماعو نيطلفو سدقلا سن انكحاوب رن رصمو ماشل ا دال ىلا هشوبج

 دوهيلامه دعاسورصد- تحت لخ ديالا مهنماو سو ريب ك ةّمأ مهنماواتتف مولط فرصمولا اوأو مهعجأب

 ةليدموةرصانلاةيرقو لملخلا لبجو هبربط نم سرفلا و اولبق 0 رخو ىراصنل ا ةيرا ىف

 سدقلا,ن يت بن كح مهلاوب رخو مهفةباكتلا اوهظعأو لائم لكىراصنلا نماولانف سدْقل اذ اليوروص
 ىرسكى نعم م هباحصصأ نم اري ةكوسدتلا رطب اورسأو بماصلا دوع ع ا

 'ز مجبر انجويقااةون مايآ فوت ةرسش عيرأ اهرصاف- مورلا كلم تخت ةمنم :طنط .ةوزغل قارعلا نم هسفن

 ىسرك الف سرفلا ند َرافوعو نيستا وجل در يشل شر أر دكا راو دع الب طد

 ىراصدتلا.٠ نم ام قلن د ىخاومورلا نمماكاورصم ضر لن ينس عبسي راعلا ليزا رتكتمما

 ةنسن كييك ئرمتع قام ىف تامواةئانسرهشع ىقنث ماق ًافاكرطب سومساطن ةبقاعملامّدقو سرفلا نمافوخ

 سرفلا هئعشام مرو ةبقاعملا ساكن م هملع تل او:سادق ةبكلملا تناك ام رتساف سو ون امطلكدإ ةئاهتلثو نيثالث
 نم «ةريثك دع ةيحصاب ده هك اطنا 'لرطب سو.سابلاه لا لسر اثةيردن كحبالا هل دعت اكوام
 نماه ولذة ابا مياده جس همانآق ارتشم ضر تزانضو همودقب ترسو هاَقلتفار' از هلع مدق م ةففاسالا

 ىراصنلاب عامبالا ىلع اودعاوبو مهدالب ىف مهةيئباوأ_سارو رود ةإدع كل ذءانن أف دوبل ملا تراثفمورلا

 ىوقفروص حراخ ىراصالا سناك اومدهو افلأ نيرمشعوغ دوبيلا نم اهيف عقجا برح مند تناكف مهلا قو
 ةنطنطسقب مورلا كإمدق لور هناكوريشك قلخ مبنم لدقو ةددبق هع زهدوبلا مزهتاف مهورثاكو مهيلع ىراصنلا

 دة ورصمو ماشلا كلا م دهمل ةمنا طئاطسق نيرا ع رتع لكك تحاك قفا طرد م .*2ع سرفلا بلغو

 فلعو منسوب نأ هنماوءلطو ”لماخلااءادهلاهلاوم دقوا هريغو ةيريط نم دولا هملا حرف ام سرعلا هير اج

 عوعشلاو رودل اوناماصلاو ليجانالاب ىراصتلا هامات دقو سدقلا لد ممثمهل فلحو مهتم - اقكلذ ىلعمهل

 دوييلاةرون نمناك اع ىراصنلا هللعأو هل عجوبو كلذ.ءاسفاءارخ اهتماةواه اكو ةسيددملا دجوفةهلعشملا
 اماشاوماقو سرفلا نم مهلةباكتتشأ اوناكم :او نيئاكلا مهش رو يراستلا هه عاقيأو سرها م

 مهل هنيمأت نم ناك مهللع جحا كل ذالاون اونسحو مهي ةعبشولا ىلع لةرهاوثحو مهرخ .؟نعمولتق ىفارببك
 نم مونمْأ تح لح هيلع اول مهناف مهل ىف هيلع حرحال هنأ مهويسقو مهتكراطبو مسخن ابهر انف أذ هفلحو

 هن ”لكىف ةعج مود ىراصللا ا اومزادو اومزتلي نأب هندي ةرافكب هنعنوموتي مهخاو مهتم ناك اع لعب نأ يغ

 كلا 0 تلا ا دك اع اير

 مود ىراصنلاما زاابدالبلا عجب ىلا ةفقاسالاو ةقراطبلا بتكف ىنتخاورف نمالا مهتمماشلاورصمب مورلا

 سناكلا ةرامعب لةره مدقتو لقره ةعمج مهدذع تنرعو مودل ىلا هموم اومزتلاف ةذسسا ا ىفعوبسأ
 نيذس تس ماق أف ةيردنكسالاب ةبق عدلا رطب نولساردا ميقأ همايأ ىو 5 اريبك الام اهيذ فن أو تارايدلاو

 هللاقيىذلاريدلارمعف نيماش ةبقاعشلا ىلع هدعب مقأ أو هتيكرطبة دم تارايدلا تب رخل ةيوط نما ناعو

 ريشعرصم اهم ضرهلا كام ةنس نين الث واع ماق أف بد. .دىداوىفامهو ىاشدوب أ ةدمسريدو ىاثيوب ريد
 ٠ ردي لفدلتقمل نيماش بلطو اءنانمناكو ةيرادنكسالا رطب شون ماك ًاورصصمب سرفلا لّسقف لقره مدق منينس

 ةينيطنط قلا ىلا داعو ةبقاعشلإ ةوا دعرانلاب هقرح اف نيم اش ىن أ انس رفظف يثور ام لقره ناكو هنم هرارفل هملع

 نابل َةجذ راض اغو ئراسنلادب نماء شاعر كلن رو يمان[ ف مالتسالا نياق رأت
 اهنم نياسملل مذ طبقلا نمىكراصتلاراضو رمصم تدق نأ ىلا جسما عفر ذنم ى :رايضتلاة كه تناك

 عيطقتوةراجانمجرلاورانلاب قي رككأاو بلصلابلستق حربأ م_مولتقي مورلا ىديأ تت مب: وكح ةذم
 لولملارصنتب ممالتساةةماهنمو 2 ءاضعالا
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 نونكسداسوهو دحاو مون ىف ساطغلاو دالما ا لمعي مس مدريثكت اكو ىناثلانوناك م فايت نسدعلا لهعيو لالا نوناك ىرشع سماخىف دالمملا لهعب ةفتاسالا عج كلما لعأو معتم اهنا معز ىتلا ةنامالا ىلع هبامصأ تدشيو عضو« "لك فرو دي” ىذارلابوةهيواذه بيهىداوراةموتارابدنابهر هةفاوو
 بالا نأ معزو ةيردنكسالاب ”ىوخذا!ا:-و رهظ مايالاهدهقو اذهانموب ىلا نمرالاىأرلا اذه ىلعوىفانلا
 ءامسلا نم لزن جملا دسج نأ معزوناملوب روظو د اور هوجو ع ارطث الثو ةهلا هنالثسدقلاحورو نءالاو
 0 بلص كلدان هسمطخ فران م ا ةئيطاا ةفراقم دنعالا مال الا لبق, ال” ىفاحور فيطل هناو
 سم أف لعفب ملف ةيكلا | بهذم ىلا عجرب نأ سواناسهط لرطبلا كاما ا مف لاسخ هلككلذامناو تعلو لأي لو
 سخ هيرعىف ماقأو برهذهلدق او دارأو بعتلا ند ةّدْس ىف ننس سج ماق ًافاكلم ناكو سول داكرطب هضوع اوري_دو هولق منا ليقو ةبقاعبلا «_ضرب لف ني" ةس ماها فاكسام ناكو صاوبهلدب مهقأو ىفنو هببف عفش مثةلتقب
 ةسنكلا ل دو اهمدقالف هير دنكسالا ىلا اريبك اركسعهيلا مشوه داوق دحأ سوير انباون ا ثعبف هتكراطإ نولبةيال مها ورص ءوةبر دنكتحمالا ىلءاوبلغدت وشل نأ سون ابطسول مورلا كلم غلبف تامو نيس
 دق هن ًارهاظأو هركسع عجبو فرم هناف هج-رب عملا كل ذم-هف سدكو ركراطملا باث سدلو داللا باش هنع عر
 ىت- ةسينكلا ىلا سانلا عقجاف ذنحالا مونةي رد نكسالا ف سرا بريضو سانلا ىلع ءأرقمل كاملا باكمام
 سانلا نم لّمَف موقف لااوعضوفدنال ا ىلاراشافه-رباومسهف مكي رحو مكلاومأ عيشسيو مكلتف ف كلا لسرينأ فاخأالاو ةوقعبلا ةلاتم محصرتناةبردنكسالا لهأ ايلاقو ريسملا عاطف دحأ قل
 ىلا قاخ مهئمّرفو نانا فل نام ذئب لق ىذلا نا ليقو ءامدلا ىف دنا ضامن ىتحهددسع ىمح الام
 ىداوررا .ةموريدىف ةسوةعملا<ىبءركراص ذمون نمو ةيقاعبلا سا ةيكلملاذخأو بيه ىداوبتاراندلا
 ةعاج اولضواهفام اوقرحأو ىراصنلا سناك اومدهو نمط _ذ ضرُأ ىلع ةهاسلتران* همايأ فو بيبه

 ىراصتلا عماجم نم سماملاا عمجلا ناك مانأ ىفو » نابهرلا ظل اسرح اهيف بترو ىلالق:ةعهاوح انصح هلع ل عو ءانوسروطب اريد ىو مل تدب ةسدنكء اني ىف عموو ىضرملل سدا تيس اناتنرام أ كنأو نياك ءانيدت جو: لج نيطسلف حارخ نم عضوو اريثك الخ ةسحاستلا تم اولتقا.ثيٍج كلل! ثعبف ىراصنلا نم
 ةصوصملا فتسأو : رن أف قسأ نم لكل اكو حاورالا مانت لاك جيم ةئردم ف ةسأ سنا حرأ نأ هبدسو
 سطو ا اهكحرط» نيبو مهن عجبو ةيشيطةط تلا ىلا اوامذ.”ق.قحال لاب جملا دسج نااهرلا فقسأو
 ةنام عمجاف ةفقاسالاو كراطيلاراضحاب صأو عش مسهل عم نأ كمملا ص اق ن امرها مهيلع عت و رمهرظانو
 عمت اذه نيبو ىو دةلخلا عبارلا عمجا نيب ناكسف مهلوقب لو, نمد ةفقاسالاءالؤهاومرحوا_هقسانوعبراو
 نيثالئونتن'اةّدم ماقأ سو.سادوان همم-ااكرطب ةمق عملا م دقو تامو ني: س ثالث ماق أف ايئانم ناكو انحول هدعب يشأ ةنسةرشع عيسدعبةيردنكسالا ل رطب لعىذلا دئاقلاتاماملو © ةنسنوتسو تالثوةنام
 ةيقاعملا رطب ىلع ضرع نأ ةير دذكسالا ىلو ىلا كما تك: سو..ةاد هومااكرطب ةيكلملا م دقو ةئاس
 ده ساو ةريثك دئاد ةيكلملا نم موباصأو ةبقاسعملا طب اا سا تقلغف تاموةير دنكسالا لهأ لب ةيواف ىسيننلا صاوبهدعب ماقأو هجرخ أف ل ةي_فكل هيلع ضر ف هجرخ أ اهلبتي )ناف ”فودقللنا عمجماةنامأ
 ىرشع نماب'سوسادوانتامو سون امطاةدإن سامو نيعبرأو ناك ةنس فني سنك ةيردنكسالاب ةبقاسعبلا

 ناكو سرطب هدعب ةأورصم دمعص ىف همفن :ةم نين غبار ةةقابن ةقتكو رطب نم ةنس نيثالثو نتن |دعب هنو
 هلو ىرشع سماخ ىف ت امو نتنس ماقأف ةفقاسأ ةثالث همدقةبر دنكسالاب حاجزلا ريدي ةيفخ ىف اب وعي
 ناكو ةيردنكمالااكرطيونايماد يق د ئامئامتونينامثو ىدح ا ةنس فو ه* ةدحاو ةنس ةبقاعيلا نم
 مسهل ةيكلملا ماهأو تازايدلاتب رخ همايأ ىو ةنْؤبىرشع نمام'ىف تامو ةنسنيئالثو تس ماقأف ابو ةعب
 ماقلا بقاواينانمناكوانحوب هدعب ريقأف تامو نينس سه ماع أف سانتأ هسعسا ان انماكرط» ةيردتكسالاب
 فو تامو ةنس ةرمثع ىد>!ماهتأف اكامناكو ىهالاب اهلا انوي هدعب مقأف تام وما ةسخ ماقأف قدا

 الكبه طساو ةنمدعاشي اويو الكبه ىرسك نئادم ئادملاب ىراصنلا ىب مورلا كام سوبر ابسط كاملا مانأ
 ةدحاو ةميشمو ناةهدمط مالسلا هيلع يملا نن ورام ه.-بهار مءزرصبق قيرومّدملا مانأفو م« رخا
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 انحو عت همهسركح نءدودنو هومرحو كاش. سأرا ىوق نانا أن امز ىف ناكدق سروة بدا.هئازاب

 تقنن ألا :هتسفزعتىذاا ضرملابتيلثبافيكو كمال ىرجام تاعدقاهل لاف ةنطنطسق رطب بعذلامُه
 ىديأ هنلو انتو ناسرمش هل عاتناف هتهكلأو هلو3 نم تتنفس ت.ةوعذ ترذغت ساو بهذلا مفانح ولد جوا

 هضوع ميقأو هوذنو هومرحو هءاعاو جاف همسرك نع دمفنو هنامرح كلا | هأو هت. حصا اوفتنفلاجرلا

 ىأر ىلع هس ودءيو كلا سون !.5 سه به ذم ىلع ةمكلماورادو ىراصنلا قرتفا عمجملا اذهنمو سواطرب

 نم لك نا هكحل# عجب ىلا سون ا قرم بدكو سون ا طاق دا دن امو نيع تو ثالث ةنسىف كلذو سروة سد
 ذخ اهلاف سرود ب دامأو ةاسنورشءو ىدحا عملا اذهنيبو ثلاثاا عمجلا نيب ناكف لشي وثب لوتيال

 هجوورصموةير داكسا له أ هعبتذةنامالا ىلع ىعتةرعهذه لافوةير دنكسال |ىلا اهاسرأو هسا ر عشو هنسرمد

 ودوتامو هس ودعي ةفقاس أ ةّدع مدر هلوتبا وا وعبتق :لاقم م وةَرعو نيط ذو س دآلا ىلعربعف هيف: ىف

 سونا.ة رم هكلمم ةّد م كر ريغب ةكلسملا برك قبو ةنسةرسشع عيرأ هتمكرطب 53 تااكف تون عبار ىف”ىئنم
 بوةءي هسكرطب لبق ىعسي ناكسروة دنا لءتفا دببة وةءملا ةمه-أ ىف فاتح ا دقو سواطرب م5 لب ل-ةو

 ديان هلناك لب لمقو بوت_هي"ىنناا نيكح ىلا ةنامأ ىلءاو2ثبنأب هبامصأ ىلا ”ىئنموهو بتكي ناك هناو

 لرطب سربو اس دلت بوعي ناكلب لقوهملا ِ مسنف هر امص أ ىلا ”ىنموهو ل سرب ناححو بوةعب هعما

 سروةبدةنامأ ىلعمؤتش و ىراصنل !ىلا بوشءب ثءمي سربواس ناكف سرود -ددىأر ىلءناكو ةيك اطنا

 <ىذاربلا بوعي ىسض عذاربلا قرخ سلي دهزلاو ةدارعلاريثكح توةءيناك لب لسقو هملا اومسن»

 اومسو هبلاهيأر عستانم بساق سروت سيد ةلاشءىلا سانا ادريو دالبلا فوطناكهناو كلذ ل- نم

 بحاصص سبل ا ناعمس ناكح سوا ةىم ماأ ىف ىورسلا بوتءباضيأ بود« لاقوة وتعب

 له ٍبثو سون اقيم تاماساو ةمك اطنا ليج ىف راع همام ناكو ةعموص نكس بهار لوأودو دومعلا

 سوعلطت ها ىذا بعلملا ىلا هدسح اولجو ة..نكل !ىفهولدقو لرطءلا سواطر ىلع هي رد_:تكحر الا

 ناكو سوانامط هض وعا وماكو نيس تس هتبكر رط:ةذمتناكفداقتعالا "ملم هنأ لح نم رانلادوق رحأو

 نينا ماع ًافاكسلم ناكو سرواس هض وعماقأ و هاه ةينيطخطسق نمدئاق مدقو نياسشث الث ماق افاسإ وقع

 ناك هلالمهزعأو ة وتع.اا مر كسصأ مورلا نوال نينو. كلمالف ىريسد عباس فتامو ةذسنيرمشعو

 ”ىبسركن م سربواس برهو تي لاو ممقلا نمه.لا جاتك ام ةنس لك انقوبر.دىلا ل.< ناكر اس ودي

 ماق أف سرطب هدعب يقأف تامو نتنساكر طن ماقأف هسقن ند سوانامط عدوا ب د ىداوىلا ةيردنكسالا

 ني رشعلا ف تامو ننس عمس ماهتأف سوبسانلاهدع يق افروته عبار ف تامو ما. ةتسوربش أ ةعبسو نينس فام

 ماق أف اس وة عي ناكو ةيردنكسالا ةيكرط»ىف انحوب ميقأو سوءلطنءان ىذلا بعامل قرتحا همانأ فوتون نم

 همسي ريشعو ىدح | ماقأف سبا انحول يقأ مثةنسم دعب ”ىسركلا الفن سا شب عيار ف تامو نينس عست

 رشع عباسي تامورهشا ةسنو نيتنس ماقأف ديدملاس روت ميدددعب يقأف ساخن ئرشع عباسفف تامو

 ثءعبو ةبكلملا ةلاق ىلا وقعيلا ةلان ٠ نع عجري نأب مورلا كلم ساط ذ ىلا سدّتلا لرطب املي باكو هباب

 ةرامعلالب زجالام هلزهجو هل لج زئاوح نايدرلازاج أو هده لبتف ةدسساب دم نامهرلا ند ةعاسج هما

 ناصع افةسوقعلا داش ءاوه ىلا نأ هفّرعو ساط ىلا سرواس هحوتةتاكدصلاو تاراددلاو ساكسلا

 نأب ةبكاطلا رطبه بلا ثعبف ”ىنو دفا عمجما كلرتو سرو بد لوق لودقب هن حالم ع.بسج ىلا بنكي
 لرطإ ايليا هاف هلدب ماق ا وهافنو كلل | بضغذ قااوه "ىنو دلما عمل انأو بج اوريغ هتاعذىذلا اذه

 لوقي نمو كاملا ساطسن اومرحو سفن فال [ةرسشع مممهل عقجاف تارايدلاءاسؤرونابهرلا عم سدقلا

 نمو ساط فن كلما اومرحوم_مفقاسأو ةكلملاةكراطب عمتجاف لبا ةن د .ىلااهلب ا ىئأب ساط ص أف هلوقب
 مهراك |لدقو مه مريثكر صنتقرمصنسلااب ةئباصلا مهو نا رح له اءافنملا ملأ كلملا سون اطن مايأ فو هلو لوب
 سواناط ىقأو كام ناك ناف ةيلكلملا نم سالف هان نم عسب درو ةيئارصنلا نيد مهعات سدا ىلع

 عوجرى دك اكلم اكو سوير انبوب هلدب يقأو ىننو نينس ثالث ماع ًافامبو ةعب ناكو دير دنكسالا ةيكرطب ىف

 هوقفاوفةهثدحلاة نام لوبي رصم ىراصن مزلأو كلذ فهدهج لذبو ةمكذلللا ىأر ىلا م-ععجب أب ىراسصنلا
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 تامو ةنسني ريشعو اعبس ماقأف الفوات ةيردنكسالا ىسركي ميقأ مث ةيئانملا الخام هير ددحاو لكم زلي نأ
 ىنبف مورلا ىلءاكنم ٌلاذذا سو.سادواتناكو فهكحلا لهأ ةشفلارهظ همانأ ىو هناب ريشعنمانثف

 صأو ملء قمضو نيسسرالا ىلع سومسادوان كل ادذدشاو يسلك قاع مهل لمحو ةسنكم مولع
 نم درطواماسولر أ ناكنم هشدج نم طقسأو ةنسنيعبرأو او انش را جبلا لا يات

 ة ينك تيلب همايأ فو عضوم”لكب مانصالا توب مدعواريلك6 اهنما نم لاقو مهنم همدخو هن اوي دف ناك

 جرراخارطت فقرمشم طقملا ليج ىف لغيلاريدبن الا فورءملارص ةااريد بس وب داغرا كلبا مايا فو سدقلا رع

 كلاي'قتامو 01 ا يو ا ا مل # يعبر اطيق دم

 عماس# نم ثااثلا عمجت اناكممايأ فو « ريصم ضرأو ةبردنكسالا سناك ىف ةموقلا ماقأ نم لو أ وهو بانأ

 اناسناممسمتداداغالافو ىسع م أمم نوكتن أ عنم هناف نطنطسق رطب سروط فن بب_بىراصنلا

 وه سا ىسع ىلع هلالاقالطاناو تاذلابال ةصاخ ةئيملاب دام الاراصف ىسع ىنعي هلالا ةئي_ثعدتعا
 هنأو هف "لح هلالا نال هد .عاىنأو -ىلز الا ئمالا هش لح عيسملانالاعو ةمار كلا او ةبعوملابلب ةققملا

 نباىف دقتع أ الانأو اناسناتدلو مسمن ا دالمملام هل ننال نورت يفوت اموت اذار هروح

 ا ةسالا سرأ داوبدو سوردات داقتعا وها ذه ناكر هلالل ىدوصسل دع الو ةمهل' راهن البو نب رهش

 هقلانب|ىهسف عسملا ىف ”لحهناو ةىلزالا نيالاوه بالان مدولوم او عسملاو مير نم دولوملان أ امهاونم

 جدال انو هور اعدت[ تدار ياو قاعتملب اونو :دارالاو هيث دامت ال! كأو ةمار كلاو ةبهوملاب

 نا تح حر ادي ع ديو ءبلاَج :5سروطفنآةلاةمةبردنكسالا كر طب صلرك غاب الف ة ةمكعتلا

 مهعجأب اوبتك ة كلن مهفّرعي سدقلا فتسأ سورلانوي ىلاو ةبك اطنا 'لرطب انوي ى او ةيسورألر 0 ءاكأ

 امام اهب عجاف سس ةأةمردع عامجالا ىلع هكراطبلا دعاوتق عج ريل ف هتلاقم نع عجريل سروطنىلا

 هبلط ىف لاسرال اباورّرك ام دعب مهلا» ىحي نم سروط ان عنم او ةيكحااظنال ارطب نحوي رضحي لو فتسأ

 رضداو دمو ل3 لبى مهالا ل. تف هلعزعف نبوي دا دديرصتا هوةنو هومرحو هتلاّقم قاورظنفَدَر مريغ

 ةفعت نودقرشملا بتكو اودطصا مث - رف لع ءساسفأ نم اوةّرفتو قحري غي هو مرح دق لاهو سروطسنل

 عمجم اني ناكفاوبتك ام ىلع هتنام أن أب ميلا بنكو اها صلركلا اهباوثعيو سروطن نامر و مهتنامأب
 ميجا هدم لزتفربصم دبعصوملا ىننهلاق سروطسن امأو ةنس نو بو سجن ليقو نوسخن عجبا اذهنبب وىلاثلا

 ضرأ ىراصن امبنادو نم. همن فقس أ اموصرب اهل مذ هل انتم ترهظو امي نف دف تامو نينس عسمسا مماقأو
 مورلا كلم سوسا دوانمّدق م ةيروطسنلاب موللاىلا اوؤرعوتا ارخا ىلا ةرب زها ل_صوم او قارعلاو سراف
 ةسضط:طستااءنيصو: ةلا د ىحاطوا به ذم همانأ ىف رهظنةير دنكسالاباكر طر سرودت سد ددكلم نم ةدانلا ف
 نو الثوةئام هملع عقجاف أ مث مي نيه نشد 0 نيالا ن أوان د اسجالواس ريغ فضل عملا دسج نأمعزو

 هباوثيعو ميسملا لام ىلعاهبص اويلصو حسغل امولىدوهملان نمرثك هير ددكتحم الان عمجاو هومرحو افّقسأ

 3من ناتو انخيع مولا كابزملا تيفرستكن اخ نمشي رك فل ترم ىراصالا نيبو مهن راثف

 هودنكسالا:ك رام س روق ديدن هيبسو يو دتلش ةئب دج ىراسنلا اجت نم بالا مج انك ةيردنكساا
 ىأر ناكو نيدلسشم نم ةئيسشمو نتعسط نم ةعسطو نيمونة نم مونقو نير دوج نمر هود عيسملا نا لاف
 كا الا ىأرافف دحاو مونقو ناننيشمو نانعيبطو نارهودب هلا هتكذم لدأو دسج ها مورلا كلسون ابق
 بئكوكلا ١ اوةفاوب ل باف ةفقاسأ ةبسو سروةبد الخام هنأر ىلءهوةفاوذدوذاخ كللاىأراذهنأ
 نيرا تكل ىلا, نيبلط سنرد تدك يمل وخلاو ياو ةفاسالا نموها دعم
 هيلعربشأف هلْش مهو سون امق سمح كاملا بضذف امنع حراك نم لكو مهمرحووح هاما هةيلعق بنك ماك هيلا

 نشكر اطلاو ا ضالار اشأفافقسأ نوثالثو ةعدرأو ةناقسرمضحو رضخل ا ل ا

 رومالا هدهىف ثعلا همزلي ال كلملام مع]لاوو كللملل اع ذه: ساير ىلعهرارقساو كلما ىأر ةتفاوب سروةسد

 مهنا مد دوو ةنهكحلا عديواهريب دتو هتكل# روهأب لغتشي نأهل مش لب ةقدقدلا

 ةسلاج تناكو سون انقه كلملا ةحوز ةيراخلب تلاقف قملا ع هدو دحأ عم ىره 1نوكيالو ب ةكلانونرعي
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 وتر ضوسما ذيل: سور د: جحب اد عبةبر دنكسالا ةيكرط ىف ماق مث ةنسنيرسشعءو نامتوةنالث
 ترح همانأ ىفو ت تا اًرم ثالث بسر كح نع باءودئادشد ىلساام دعيت امو ةنس نعرأو امس عاقأف

 نال هنالاقو سوب رال بصعت هنا هرا ارذو هن رض ىلا تل ١" تمسالل سوئاسوأ 2 "هد :١ وطتارظانم

 تازاحانم او ضْرالاَو تاوفنلا/ تعا لاذ |ةلكدنال تلك ولسة لاما اون ءايشالا قاد يسملا
 همانأ و هبلعاو دعترشع ةيئامثو ةئاملثلاامناو اهنوك هناال تن وك هيءاشالاف هتماكبء اد ءاثالا عيجب ىلاعت

 ىلا يه ةصمدصلا ناو اهنماو هقنبناو دوهيلا ىديأب ىتلا ةاروتلا ف مهضءب نعطو ذولا نيةعاي هجن
 وكن رصف اهعضوم ىلعه هولد تح كلذ ىلع مهقاعو اهراض> ايدو ما !نيطنط:سهأف نوما |انهرم 5

 اهوصقن مبنأ اومعز ةنسنيتسو عسنو ةنامقلثو فل صقندوويلا: ةارو نيبو اهنساذاف هملا ت فراجع

 اهم هن ىنفاهزا هُم دمىلا ميظع امج قالبه تنعي همايأ ىو يملا لجالاهيفر كس ذنم دب د.لاوم

 لقيم سما نمو ةيئارصنلا نيد لوخدلابمهمزلأو سدقلان هدوولا جبارخاب نيطنط ع رمأو ةماعلا

 مهرهأو ةسينكلا ىف حسفلا مول موعجبنأب مهئمرصنت نم نخدم |غاولتقن هرثكحأ عننءاوممنمريثكرصنتت

 ٍنطنط قماقااو « دج ةريثك قنالخ مولا كلذ ىف مهتم للدتف هن لك أينأ م حراك أى ةرب زيكا مل لك أب
 ربك ًاراصو ةيردتكسالاو ةمكاطناو ةماطنط حقل ىلع سونرا ةلاقم تبلغ هسا دعب كلا! ىف نيطئط قة نبا

 مهيًأرىلا كلا !لامو ساكلان ه امام ىلع اولودساو نشانمو نيسسوبر ارصم ضراوة نكن ال لغأ
 ةلاشلا ةسينكي ىذلارقلا ىلع ءاهدلا نمرهلغ هنا سدقلل|!فقسأ سإ ربا معزو هنع عجرم هملع سانلا لجو
 ىلءهرون سلغ ىتح رابنلا نم ةئلاثلا ةعاسا!ىرادا ارش نم مانأ ةرمشعل ةرمدنعل ا دمع مول ىف روث نم بلص هش

 دوملا نم دّممول ند "اف هده اشنسانلاو تاعاس ةعربتلا قوف ما فانابع سدقلا لعأ عجب ارو سءتلارون

 الخ مهم لتقو ىراصنلل هتاكشن ت قا نيطاط قمعنب سون .هاوم كمال مث« ةريثك فال اًةَدع مهرغو

 ةم_عط ا اهيلع ةريبك ةدئام بصنو تاراددلاو سناك ا ىناوأ ذخ أو بتكلا نهائي فرظنلا ند يايا

 نم دي ريامذخ ايو ءافنحلا حئادذ نم لك ألو رانلا ىلءروذحلا عضيلف لاما دارأن م ىدانو همانصال هحبذامم

 همايأ ف وهدويو همالعأن نم تاملااحتو قئالخ مهنه هلجقف ىراصت نة اولاكو مورلا ن هزثك عتشمافلاثملا

 كمال ىراصنلا نه ندرالا دب رب نكس نم لو أو هو تازاندلا اهم ىو ندرالاة ب رب سونرانأ سيدَعلا نكس
 لرطن سوس اسيا ىلا باكو همسركى ا ةقئاسالانمّرف تاك ره كذا ارصن م ناكو مورلا ىلع سون اينو
 مشع ةيئاممتو ةئاملنلادنامأ ملي نأدلا كو ةفقاسالا عمف ةمقتسملاةنامالاهل رشي نأ ةءر دن كصمالا

 1 دس كا و ال سو.دقول هلدناو ءاق و رفق هول سوسان | ىلعةيردنكسالا لهأراثف
 بو مس رطب هفلفم تامنأ ىلا اكرطإ ماكأف هسسركىلا سومسانإا اوداعأوهوفنو هومرحو رشا ةسسخ

 مهم رف هوا دعأ هملع وو ني'س ثالئاكرط ماقأ أذ سودقولاو داعأو متمّرفف نيادس دععل هيلع نومسي رالا

 ىلا :رحصااطنا فق سأ سوبرا مورلا كلم سبلاو مانأ ىف مدقو ةمس ماه أف ريشم ان نء ني رشعلا ىف سرطن اودرف

 0 ل م ا قرا ا يدا كس للا

 ةئيدعامولرام ةبئك ةرايز ىلارا فا سولرا س ءااو ناكو اهكرطس راجتساو ة.هور ىلا سما نم سرطب رق
 ةيكرط: ىف ماقأ أو نينثا ادعام هنأرل الاخت ةفقاسالار# اس ىنأو سدور ةري زج ىلا هعم ةءاجو اه ةقسأ ىو اهرلا

 تدابعتلا عكاختو * ىناشثلا عمجما ناك همايأ ىو تامو رد سا ال ردنخحدالا

 حورو دع نول دّمماو هرحو افتسأنوس+و ةئام عّمجاف سون امطلقدل ةثامو ةرمشع قلنا ةنسىف ةمن.طنط قب

 ةعبنش دئاقعل دحاوريغ هعماو مرو قولذم سدقلا حور نا لاق هنا اذ بيسو هلوّقب لاف نم كو سدقلا
 برلا سدقلا حوراا نمؤنو رمثع ةِئامتو ةئاملثلااهيّتر تا ةامالا ىف ةفق و ةقاسالادازو يس ا ىف اهماورهاظت

 ابهنم صن وأ دن دوم[ فذارنأ 5 ٌر-واريبك اًولعنولوقي اع هللا ىلا عت تاق بالا نم قشنملا حنا

 بدةساوة بر دنكسالاب س 1 ةدعت نب همانأ فو ةنس نيسجو نامت ةقئ عم دعب عمجا اذه ناكر

 ةساطا !!وفلاكا مك او هللا لكأ نابهرلاو ةفقاسالا قلطأ هما فو سوبرا هلام نم ةر د كص ةعامج
 2 ةفتاسالا نم سنلاو هافنن .”لكس و ادارغا كلللاّدرو اًعلط» مدللا لك نوم ريا وناكمبن اف ةئاثملا



 عمك

 ةدامع نم بحوأ هندانعف قول هوهو تفصو ام اتا نيالا ناكن اف سور دنكسالا لاقف ب > وأ انقل نم

 نست اذ عيا عيقأ اذهوانامياقولخلا :دابعو ار فكسح لاهل :دابعن وكتب قوانمي سل ىذلا نالا

 رض نأ كلما سور دنكسا لأسو همرذ سوبرا مرح نأ هسأو سور دنكسم سا مالك ن مطاط دق كما
 ةلاقلثو نافلآ مهم دعو ةقين ةئردعربشا ةتسسدعب اوعةجاو كلا م عبس نم هون: مهب سهأف ةفقاسالا
 صقل لذ ىرخأ ”هلعش نم تقلعتران”هل هش ةلزمج بالا نم نبالا لوب ن٠ منذ عيسملا ف نوفا اذقسأ نوعبرأو
 جملا لمت ل ميم نا لاو نم ونمو هعس نمو ”ىديعمأ| سر. مستلم ءهدهو اهنع ةئاشلا لاصفناب ىلوالا

 قولخريشب عسسملا لاه نم م مومو هبعسش ن هوناملا لوقا عو بازعملاب ٠ املارورك امانحأب ةقليريشا ةعست

 000 ,اىهس كلذاو ةئيشملاو ةبحناب ةيهلالا ةمعنلا هتبصتق ىنطصا هلام ميسم نمنبالا٠ ادّماناو
 كرا ىطاسمسلا صاوب لوق اذدو امببا ونمؤيلف حوراو ةملكلاءالؤدر كنأو مو.ئدحاو هللاف كلذ عمو

 مهنمو هعاستأو نو قرم لوقا ذهو امن ل دعو ملاطو حلاص هثالث ةها الا لاق نم ٠ مهنمو هاعجأو ةكاطنا

 نبالا قلخ هللا لب لاف نم مهنمو ىراصصنلا قرف نم ةمعار !١لوتاذهو هللا نو دنم ناهلا هنأو ميسملا لاكن م

 نامزلارخآ ىف يملا قلخ م ةذاملا نعةدّرجم ةطس هس دم ةرهاطاحوركنالملا قا اك ل دك !اوهو

 نيالا لاه نم مهن ءوادحاو ار اصف ميسملا نان اب لزالا ىف قولنا نبالا دتاف ةرهاطلا لوتبلا بسه ءاشح نم

 نانالابدهت نيالا ناو هرون نءرونو هرهوج نم رهوجوهو قولخت ريغ روهدلا لك بق بالا نمدولوم
 مهفالتخا ف نيطنط قربصتةرشع ةئامثو ةئاملثلا لوقاذهو ميملاوهواد -تءاواراصف مص نم ذوخأأملا

 هني تح اورطانتينأ مسه رمأو قازرالا مهل ىرجأو نك ام اول مم صأو كلذ نم هم عةرثكصو

 نيطغط 5 لاه مهيقافلتخاو روكذملا م-هاوق ىلع رشع ةساعو ةلاملتلا تنثف مهاطخ نم م-مباوص

 | عفدو العمه لجأو ىم ارك مها ساورسع ةماعو ةئاملثلا ىلع قأو هاوساع ضرءورثك الا لوقا

 نيئاوقو لولا !نيناوق باك هلاوعضوو هلعا وكرابف ه:كحرم عبج فمه ديا طسو هَمتاخو هفمس مها
 عمجلا اذه س”رناكو كاامملار“ اسيل كاذبا اوبتكو تاحانملاو تالماعملاو تاك احنان قلع ام فو ةبنكلا

 ُكرطب سوطلس هوو سدّملا فَمْدُأس ويراشمو ةمك اطناذل ارطب سراطساو هير دنكسالا لِ امد سور دنكسإالا

 ةروهشملا ةنامالارمشع ةئامتو ةئافلثلا عضوو هوغو هو مرف سوبرا نامرح ىلء مه عماقفتا نيسسب هممور
 روق س وئاملاروأ كلا مايأ ىف هدكراطبلا هشرام ىلع فلا دعب ال_هتمموصلا نوكي نأ اويحوأو مهدنع
 اذا اهنم عنمبال ةجوز مه دحأ عم مناكاذا كلذ لبق ةفقا_سالان اكو ةوز فقس الل نوك نأ اوعنمو مدقناك

 *هل ماج ةماركب نيطنطسق سلجت نم اوفرصناو ةئبلا ةأ رمإ هل نوكحح.ل هاف 'لرطبلا فالذم اف ةس أ لع
 هنو دبعناوناكو ةيززدتكمالا:لكر لكه ف ناكىذلا سانا ممحلارسسكى ذل او هاذه سور دنكسالاو

 لحأ هعنخ ُمصلا اذهرمس < ل اناا ةريثكلا حئايذلا نو < ذيوروتهرسش ع ىنانثىفا دمع هلنول ءححو

 مصل اةداسع مهدنءمجقو مهظعوو سانلا عمف د.علا برك نأ ىلا هل مح ىف فطانو مهيلع ءلاثحاف ةيردنكسالا

 نمريخ كل ذناف هلال دنع مييف عفشي ىذلا ةكتئالملا سيئر ليس كملدعلا اذه لمعي نأو كرت ىلع مسبتحو ٠

 ادهم سانلا ىضرف هيف مسه اذ لطمتالو هلي دلبلا لهأ ةداعترج ىذلا ديعلا لع رغتي الف مصال درعلا لع

 ةسنكسحلا هذه لزتلف ليءاكسم مسا ىلع ء ةسنك هب لعو هقرحأوهرسكف ممصلارسك ىلعهوةفاوو

 ةناملثو نيو نامتةنسىفا اومدتاملةءم يت ىلأ هللا نيداز ملا مامالا شوج اهقّرح نأ ىلا ةيردنكسالاب

 كلم نم ني رشعلاو ةئاشلا ةنسلاىفو ةذس لكى لمعي انقانرص هر ادب ىراصنل ا دنع ليكم دع رةساو

 اهفّرعو بيلملاا ىلع فةسالا سويراقم اهل دف ىراصالل سن اكهب تابو سدقلا ىلا ىفالض هنأ تر اسنيط: طاسق“

 اوفرعي ل مهنأ وعز تاب شخ ثالثوربقا ذاق هترفف-عضوملا ىلءاهولد تح دويل ةنهك تبقاسعف دوهلا هنلعام

 تعضوام دنع امح ماقف ىلإ دق تمم ىلع انمةدحاو لكت عضو نأب الا تامسشخ ثالثلا ن رم بولطملا بل صلا

 ىراصلنلاا دبع ذكنمح نمو بيلصلا دنعي مهدنءفر ءماأ هنالثد | كا ذا وامن انبنم ا تي عيلع

 تماقأو ةماق هي ا هن ىبلا هماسقلا ةسنك تانبو به ذ نم اف الغ ىفاليههل تلمعو بملصلا

 بيلصلاروهظو عسملاةدالو نيب امّةّدم تناكفاهدالب ,ىلا تذاعو سناكلا ةمّدب ءاش ىلع فتئسالا سوبرا
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 الكير دنكسالاب ىو مهسئاكم دهو ىراصنلا نماسبيف نم عسجب لاقورمصم مدقو اريثكافلخ مهنم لاقو
 ىرزمللا قاف كك مان'ىف تامو ة:سةرشع تمن ماق أف الكر انةير دنكسالا ةيكرطب ىف هدعب يقأ مم دانصال
 مدقو ىراصنلا مركا رصمق سلف كاما لفاريتكحاةاخ مهنم لدتو ةيظعة د ثرصمق سومسكم كلا نم

 بهارلا ناكه مان ىفو تو'ثلاب”ىف تامو ةنس ةرشع عسن مافأف سويسوبدةيردفكسالا ةكرط ىلع

 نابشرلا اهم لزنأو ىراربلا ىف تارايدلاةراهعبأ داو فوصلا نس ا هلو وهو ىرمدم ا سونولنا

 مهلتق اهلدو ملا نماوبأف همانصالاو دص- نأ مهسمأ هلاف:3ثرسصبق سوبا دناملا نم ىراصنلا او

 ةئدملا "قرش لمح ىف ةراغم فاوةتخاو سنفأ هدم ٠ فنيكحلا رام ةنفلا هنمّرفو هلق حربأ

 هدا * هدط نم عاشو اعندااود ا دراو ننسةناملث نيمئان اولاربإن مهناذ 1 هللا برضفاومابو

 نم او هدعب قأف هدومربرشع عبار فتامو ةنسةرمشء ىطنااكر طل ١ مأق أو سووسكم

 اءوؤتفطالفلتقلان دامزخ ورا ندم ير كا بر د ران كار تانؤربت ا ةففلو

 صالادتشاو ارهج ىراصنلا امي ىلصف هير دنكسالاب مب م ةسسنكى ب ىتح "هل بلج اهحت مهيلا ىدعأو مورلا

 فلاخر ص .5سونا.طلق دمانأ تناك الفاريثك اتلخ مهنم لتقورمصمة سوهراسط كلما مانأىف ىراصألا ىلع

 مانصالاةدابعي هأو ىراصنلا سناك قلغب بتكواريشك اقل مهنم لتقف : هب ردنكسالاو ريصم ل_هأ هيلع
 ةنس ةرشعىدح !ماقأف سرطن انوؤت دعب ةيكراتبلا ىف ماقأو اج ةريثكثالخ ةترافاهنم عنتما نمل

 هديل دع ماققمانصالا دوه-لا نم مهعانم اله هامنباو هنأ سها هعم لّدقو فما ةيرددكسالا ف لتقو

 ادهانموت ىلارمصم طبق رؤي رمصم ىراصنا)_ةفوا ذه سونا. اطاقديو تامورهش ا دَم_سماق أف شوالشرا

 رصبق سونام كمه دعب نم ماه عج ارف باكل! اذه نم خم, راوتلاركذ دنع طرقلا نع رات ىف هانركذ دقاك
 دعب ماه مرصلا ىف ىيرتو للدقلا ىلع لمت هت مهتم ىلآقلا تناكى وح اريشك اتا مهن ٠لتقو ىراصنلا ىلع ةمشاف

 تامو ة همسي رشعو ان'ال“ ماقأف كسه سرطب دات ا ةيردنكمالا ةمكرلطبىف وا

 لهأ نم مهربغو ىراسهالا بتكمماأ فو قنة دمع ٍ؟ىراصنالا عمي ناك هتيكرطب فوهدو رب ىرش ءفان ف

 هيلا اوكتحح شو سونا مسكمر رو> نم مه ذم نأ ىلع هنو ةمطنزب ةمرد + ىلع ناكو نيطخ طسق ىلا ةسصور

 تعتواهرلا فقسأ دب ىلع ترصنتدقاضرلا هل دم ىر:له أ نم ىناله هّمأ تناكو و كلذاريملا ىلع عجأف هونع

 هسطز ىلا هلجو اهحوزتف هتبع افاهآر سون امطاقد ةطرش بحاص سطسق اهي رق ؛ رماسأف ب فىتتحححطا

 مورلا كلمس طنط مالغلا اذهنأب هومم نوناطلتدرذنأف الج ناكو نياعمط فق هل 52112 دنم

 هطنزبىلاد اعف سون اطاق د تام ىت- ةيلانويلا ةمكملا اميل _عتواهرلا ىلا همر دا رافمونبد لد
 ىف ىأرف هربسمىرب ديذخ أف ةسور لح أءاع دس نأ ىلا هسأأ ادباهمأب ماش:تامو سمقووبأ هلا واسف
 ودع ىلعرصتنن ًةمالعلا هذ هلجاهللوق.ءامسلا ن ”تونمو ثللصلا هيه ىلع ءاعسلا ف بك اوكهمانم
 هبلازرف ةيصورب سونامسكم .برهطراسوهدومو همالعأ ىلع ب ءاصلا لكش ىلعو هناوع ًاىلع هابؤر صقف

 بسلصلا عفر «ادن اذه ناك ةينيطنابق كلر اد لعفلاهنم لوقو ةيمور كامو هيلع نيطنطم ةرصتناف هبراحو
 لخدو ىراصألا نيطاط سق مركاو هود ءىّت- هومافع وذم نم ىراصتلاهذْكتاف سانلا ىف هروهظو

 كلام عمجيف نساك ءانببرهأو مورلا ىلع ات ل ف كلا كسلا قلي دعوه هند ميو

 عئم هير د: تحبسالا لرطب سور دنكسالانأ هيدسو دق هب دم عمجلا لعوابتو مدهو مانصالارسكو
 ناسولر | ن نع لان ةيردنكس الرطب هلا سرطب نعل هتان همرحو هسيئكلا لو>دنم سورا

 ا ةوكتشو هياؤث اتلاف نافقس أ هعمو نيطنطع#ق كا | ىلا سوبرا ىضخ ةدكراطبلا عبجب ىلا كاذب ب باكو دساف هناميا

 هورظانما ىراصنلا ن نه نابعالاهلعجو سوبراو وهرضغ ةيردتكسالا اتاراتسس ران را

 لك بالا هبلا ضف قواذع تدحب وهف ةلكراصف نبالا ثدسح أ ننالا نكي لذابالا ناكسوبرالاقف

 بالا هاطعأاميقلا-اتاوهناكف!«بنذامو ضرالاوتاومساانء؟ 0 علا وتم كلا

 امهودسجو ةئكَنانهم جملا اذاؤ اهسم كإ درا هذ ين دعنا قر حنس نت تالت ةماعلا كن

 هدابع لب سوبرا لاقفانتل< ل نمةداعو النقل ع نمةدامعءبجوأاعأ سوردنكسالا لاف ناقولئاسعمج
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 ىتنثا ةيكرطلا ىف ماقأف ة.مور ىلءرامص كرط: ل ما ودو ةمسور ٌكرطب سوير اهدعب نه يق ةيسورب نب داوملا
 بوسعي لاقاملو « ه قنة ىذلا اذهانموب ىلادحاودعب اد-اواهمتكراطبلاهدعبنم ماقو ةنسةرشع

 اوةلأو اهرئفدو اهعم نّتْثلاو بلدا! ةيسئخاوذخ او ةعسلا هدعباوم ده دويل ادب ىلع سد! فقسا
 ىلاعتهقلاءاش تاني رقءارتساكئمطنطسق مأ ةناله مجرى اه ظعاموكراضفاريشك اءارئ اهعضوم ىلع
 ةفقاسالا "واذ تف:ت امو افمسأ ةنسنمعرأو نعنث ا ثكف سدقلا فدسأ هعنبا ناعم»ب ودعي لق دعب ىبقأ ا

 لعج ةيردنكسالا كرطب وئبانأ لاقيو اني انح صق مه ماقأ امو ه« رخآدعيادحاو سدقلاب ةيفةسالا دعب
 ند ادحاو سّقلا نا ذ ل دياوم#ي و مهنمادحاو هذوءاولع ع نأ كرطبلا تاماذا مه صه أواسق رقع ىاهعم

 ةيئامتو ةناثلث عمجا نأ ىلا سوسةلانم لمعت هكراطملا لزت ملفاسةرمشء ا ادبأ اولازبال ىتتىراصناا
 :كراطب لوأ اذه اننانح دهعن م اناملا هل لاقي ةير د: كجم الا ؟لرطي ناكو ىلاعت هللا ءاش نا ءارتساكرشع
 ةفقاسأ رمدم ضرأب نكي لو هير دنكسالا هكراطن نم رمشع ى دا اودو سوب رمد يق نأ ىلا ةبردنكسالا
 راسو سوسقلاو بالا لرطنل انوع ةفقأسالارانصو لقرش هتسكرطب ىفاهاز ةئاورثكو اهب ةفقاسالا سصنف

 لقتنا مث ءان الاوبأ اهانعمو هير دنكسالا كلرطس صتختابابلا ةظذل نول هدو بالا فتسالا نومس ىراصنلا
 رطب راصةنييراولا سأر سراب ىب.ركهنا لجأ نء ةبمور ىسرك ىلا ةيردنكسالا ىسركن ء مسالا اذه
 ةيردتكسالا ةيكرطب ىف ار انحوهو وانا ماقأو همف نم ىذلا انن هز ىلا كل ذ ىلءَرق ساوانابلا هل لاقت ةسور
 ىتن' ماقأف وشه دعب مقأف جملا رووهطل نينامتو ع.مس ةةسرول اه ى رشعىفتاموةنس ني رشعو نتننا

 ندرالا اوربعف سدةلانم مهوجرخ او ىراصنلا ىلع دوريلاران' كا ذءانلأ ىو تامورهش ا ةعساو ةخس ةرشع
 سشاطمطدي ىل_ع م-هاتةودوويلاة الجو سدتلا بارخ للا ذه د_هبناكف نكامالا كلتاو:زكح سو
 مثكداعو وينم ٠ ةمكرطن مانأ ىف راكملا تريكس ةئسزعرأو عبرأ و جسما عفردعب (سوطسطلاتيو)

 وينم دع يك مافتسأ ناعم اهباعاو ءاقأر سنك اهباوْيو اها شطدط بي رت دعب سدقلا هني دم ىلا مهنم
 مهنم لم ةوريثكء الب هنم ىراصنلا بادر مصدق ص وناندنا كلما مانأ فووف اترك ةيكرطملا ىف هير د:كححبالا ىف

 مزرأ اراكهاوءارزولام_هجر ىت> هيدو.ءاا ف فصولال ءالب م-مبلزتق م-ييقاب ديعت ساو ةريشك ةعاجب

 ردامدعنةدودرب رشءىدا-ىفّدب ردنكسالا لرطروناسترك تامو مسعةدعأورموبق مهراع ند م-يفاوعفشو

 ثلاب“ىفتامو دس ةرشع ىتنلا ماه افومبرب اهدعب م دف ةري# | دمج ناكححو ةنسةريثءىدحا”ىسركلا
 رسم م دقو مه دادع ىصح ال قئالخ ممم لآقو سوفانو ديرأ كلما مانأ ىف ىراصنلا ىلع هالا داو ىرمسم
 اهباادّدرتلا نممهعءئمو ىراصنلا ٌه نكح نم سدقلا هر دمىف ئام بّرْخو ىراسملا شاع نم كاف
 تومدعب قأو سدقلا نمون دين أ ىف ارصنرساجت, لفا'لياسدقلا ىم-ونييئانوءلا سدنش انمهضوع لزناو

 ماق اف نون امرأ هدعب فلفت هوب ريش ىنا*ىف تامو ةذس ةريشع ىد> اماه اف سطس ةيردنكسالا لرطاو عربا
 روشأ ةتسو نينس عستةير دنححراالا 'لرطر ونامقوم هدعب ميقأف ةيابرشاع ىف تامورمشأ ةعيرأو نينا سر شع
 بيب أع سات ىف تامو ةنسةرششع عدرأ ماقأف ونادتواك ير دنكسالاا ىلع هدسعب م دف هب ولع داتا تاهو

 ةير دنكمالا ىمردكسح ىلع مدقراريثك اقلخ مهنم لدقو ىراصنلا ىلعرمصيق سون الوأ كاملا دنا همان أ ىو
 ىأر قفتا هتيكحرط» مان وري_ثما سماخ ىف تامو ةنس ةرمع ىتنثا ماق ًافاكرطب وبنرغ وثايتواك دسعب

 باسحاوعضوو حرذتسي في, كصاو.رو مهموصو ىراهالا عصف باح ىلغراهمالا يم ةكراطإلا
 لبقاوناكصو دعبامف هودرام ىلع مال اّرتساو ,ىدقفو مسهمود تقو ةفرعم نوجرتخ- هيو ىطقألا
 نولم_دي مسفلا د_.ءىفو نورطغيو مالسسلا هملع جسملا ماصام اموب نيعبرأ ساشا دعب نوموصيكلد
 ججسسملا ةماق هبف تناكمسفلا د_.عّنال حسفلا دعب هوادواو موضلا دكراطيلا ءالؤه لقنف دوويلا عم حسسفلا

 تقولا كاذ ف ةنس ل تح ءوامءبنأو هتقو نءرغغبالنأ اورهأ دق نورراواناكو مهعزب تاومالا نم
 تاهمرب نمان'ف تاهو نيئسرشعماقأف سونادوب ةيكرطرلا فوينرغ دعب ةيردنكسالا ىبدركب ميقأم
 ةجوز هلو اما حالف ناكر ت امو ةنس نيثالثو انثالث كرما ىف هدعب ماق أف سوبر دم دعي فاضتساف
 هتكلم عمج ف اريبكء الب ىزاصنلا ىل_عرصم: سون بروس كمملاران'ا همانأ فو طق[ يعم © ل هنأ هنعركذ
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 ,مهورم<و نيل هعماو.لصو مهل هبش ىذا او لصفر م هنالبو ةنسكونالثو ثالثر معل |نم هلوةدعملا ىدربش

 هبشراهلاراد ىتس تاعاس ثالث تماد ةْلَظ ضرالا تثغف بوادملا باش دما مستقاو دي دك اريماس مب
 ةرضص تحت نفدو ثدسلا موب : ةركب ةبشمللا نع بواسملا لزنأ ع ةلزلزو ةز ه كلذ عمناكو موصلا تيؤروىللا
 دحالا هلل هريق نم ماهرو.ةملا نأ ىراصتلا م ءزفهبامجأروةملاذخ 7 : الل هسرخت نمريقلاب لكوو دب دربق ىف

 ش ءامسلا ىلا دعص هماق نهاموي نيعبرالا دعن مت مهاصوو مه داحو نيد راوهلا ىلءموملا كالذ ةمشع للخ دوارصس

 حيراخ نوممص مولااها لاقي ىتلا نو.ص ةملعىف مانأ ةرشعب هعفر دعب اوعمجاف هنو دهاشي نوبراوملاو

 ناداف دل ”؟هلالث ىلع :دازر كح ايامف ممن" افن لالا عم اوملكتف قراوخ مهل ثرهلظو سدتلا

 اوةفطو لكمهلا ىلا اوبر البل نحسلا باب مهلا عفو مها ارك ترهلتف مهوسحو دوييلا م هذخأف
 َقَرْفَف مهلبقنماونكست ,لفناسنافال 1ةنسهلاو مم نمادقو ملتقي دوبل عهف سانلا نوعدي

 ىلاافصلا نوعممهعمو نيبراوحلا س ار سرطب راف عحسملا نيدىلا نوعدي ضرالاراطقأىف نورراوملا
 سواردئاراسوْء ب رصقلا دسعو»و بال سما ىف لتقورعثكرمشب مهل بام ساك ةصورو هةكحاطا

 انحوبوخأ ىدبز ني بوةعبراسو كييك عنار ىف ةمطنزب ىف تاموريثكه ب نم انا امو ةّضنىلاءوخأ
 سف او امس ىلا ”ىلجمالا انحويراسو دو مريرمشع عب اسف لتقو ةعاج هعبتف < هش ديا داب ىلا لحن الا

 ماك فرومأىف اورصق دقتم_هدحوف مها جان اهاولو صقرصو قمن كتحامدعب ”قانوسلاب هلا بتكو

 سلبفراسو نس ام ىلع فانأ دقو تامو لئاسر ثالث بنك ةنس نيئالث عيسملا عقر دعب تداوم اهلع

 ةينصراىلا سوامول وهرب راسو سانلا نم تاعاسجج هعشا دقورو اه نما قام لةةواهلوحامو ةبراسقملا
 لاراتسلا كلامه ىلدقف :دمولا ىلااموو راسو لئقورر تك هي نم اهرصم تاعاوؤرب لا ذالبو

 هغللا ىلا انحول لدنو نيلسمس عسنب جسما عفر دعب ”قاريعلاب هل حا بتكو ىرمصب هلم دموا دبصو روصو نيطلف

 دالبىلا انزل يور ترتر هل باصت سا أم دعب هبأب رمشع نمان' ىف ةئحاطرش وم لتقو ةصورلا

 ريشك هب نم اذ ةرب زا ىلا ةبكاطن نءبوقءينياذو ميراسورعشما ارسشاع ىف لتقو سدقلا ىلا عجرودنهلا
 راسو بي أ عباسف لدقو ةطنزبو جينمو بلحو طا. هس ىلا نوه راسو بس أى اب“ ىف تامو سانلا نم
 ةممورو مورلادالبو قثم دىلا ”ىسوسرطلا صا وبر ا: تاه هرب رمشع نمان" ىف لدقو قرمشلا دالب ىلا س ! بس

 صق م نيعبسلاءالؤه نمو قئالحلا مبنم اف داللا فرخ الوسر نوء.سا_ضنأ قّرذتو سبأ سماخف لقت

 سرطبىلا ىضمو ”ىنانوبلاو "ىفاربعلاو ”ىخرشلا نسل ثالث فرعفانحو الزأ هما نا صحو *ىلدحفالا
 رصمو ةسصورب سانلااعدو سو ومار !عقر دعب ةحخر لاند ل“ .غالا نتكو هبضتو اور

 ىنام'فلكو همانأف ىراصنلا ترثكف ةقرب ىلا جرخو دير دنكسالا لست اناحل مانأ أوةبودأا وةشحلا 7
 نع ةسان ويلا لص الالتكم صلو ذل ب بطلا ”ىل كغ الا اه را لفشل نموةبر دنكسحمالابمسقلا دبع

 نمنيي د اوخا سأر سرطب فاو ةدسنيرمشءو نيني ل قو ةذسنبر شعب عسملا ع ردع ةير دنكسالاب صلو

 ىهو ىراصنلل ىلا ةعب رالا ىس اركلادسأ ةكانت وأكرم سورا دا ماقأ ةمئت ان لزنو هيمور سس

 لوأوهوةنس نب ثعواعبسةبك انا لرطم سويا دماقأذ بك ناو سدقلو بر دنكحمأ الاو ةيمور
 نيرشعواسج ةيسورباف هلا نوع م اعدودح او دعب ادساو ةيكرطما!امتةكراطملادس نم ثراوا ورايكراط

 فاسو نب بوععن ىلا السمو تنلصلا تاي نع تهاقكو دنقل ق 1كراسو ةكرط طب هب ثنم اف نس
 اهلهأنمةّدع اهعسنم اه ةئارصنلا نيد لعدن شادقو ةسور ىلا تداعو ةسنك كانه تنبو فقسالا

 ددنعا تاون سرندل سوماق دب ىلعاهولسر أو نيناوقلا اوعضوو ةسمرر ةمي دب لسرلا عمتجاو
 ةاضقلا باكو نوننب عيوب باَكَو ةاروتلا: ةقدشعلاامأف :ديدلاو ةّقشعلا نم اهاوبق بحي ىتلابتكلا
 ناماهةسقورشس أ باكو زع باكو نينافملا بتكو نيماش رفسو ”لولملارمسو تيدوهيباّكون وغاز باكو
 نب عشو باكو ااكرشع ةتس ىف موءابنالا بتكودو ادن ناملس ن تكسو دوا درما نهب اكو بووأ باكو

 صصقوهو سيسكر بالا اكو صل ون باكو ن وةلتيلقلا باكو ةعبرالا لمجانالاف ةئيدملا بتكلا م وخاربش
 سأر سرطب ريصتق نوربن كلم |لتقاملو * هنعا اوهخامو نور اولا هب مهأ ام هسفو سوهلق باكو نيراولا
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 ممم ىف لصالاو دذص تلماعم هل نم انممز فن , الاودو ناعنكل م 0 لوخلا اده قرعير لطا لالا رع

 سدشملا تد . ةشردم حراخ مل تنس نارعع ةلبامب - نم هَمأ هن داو انا مالسس ط١هملع مص نبا تس .عنأ ىراصن

 ًادنف ةرصانلا هب رق تازئاه موق لبا رص ا ركل كاع امرا كو رسم ضر( كا, تراس

 نأ ازيكم اه هن اشو رم تاكو لس ارش | ىلا الوسر ىلاعت هللا هثعبالف "ىرصانلاعوب هل ل قواهب ىسع

 ىلا اومسسنق هنن دىلا سانلا نودي ضرالاراطقأىف هياونمانيذلا مهو نويراوأا قّرفت هلا هللا هعفر
 لاك ه ىرامتاولاقو ةملكلا.ذمبرعلا تعالت مب رصانلا مهل لقو ميس نبا يسع مهين هيلا بسنام

 فيءضذوهو هغالا لهأ لوتاذهابلانو وغم ىراصتلاو ماشلا:ةبرقةهيرو هنو ةرصانو ىرمصتو هدمس نب ١

 اًرلاعاكنازصنو ىرسهن عجب هنا ىلا ليلا بهذف ىراصنلا ٠ .لامثهي وس سامأو هفيسي بنلارداننأالا
 ىذلاامأو لاقافلأ اهبءاكماول دبأو ةسفن نم اوف ذح م نيئابلا ىدسحا اوفذح منكحلوىا دنونامدن

 ساق أ اذهف ى ادن كفاكىراصن تلقو تعج كيا تحفه ماك دق همال نارصف ىلع ءاج هنا و هلع ن م ههحول

 هل »+ هرصنو ةمئارصذلا نيدىف لو دلارم هندلاو ىرصتاولاو - طول راجل نعناع ة ترج لاز

 ةديدهلا ةرصان ةيرق عم نأ لد مالا حرش ىفو فاقىراهنلاّنال كا: نءودو فاقالارصنالاو كاذك

 تداااداع و ا ءانعمو ةغلابملا ةْشَأ نموهو نارصن ىلا اومنلدوددحلا «ىنارصالاودّدعلا ةمئارصنلاو

 اهم م هللا حور ميسملا نأ لعاف اذهررةتاذاو . هعامشأ نم هرمصم نم ني دوهف هب اص هب اصعريغف

 عوبىراصتلاهتمسو عوشابوهامن ااهثالاو هما ةغل ىهىثلا ٌةمئاربعلابهمسا لصأو ( ىبسع) وهميرعملا
 ليج الا حرش ىف هلاو صاخن ا ةيئانرسلا ةنقللاوق عولت قمر ئلطف نلتانعلاق دم وكول اسغت هللا هانز

 ايلا سؤر مب ناك ال لمقوأر الا ةهاع بح اص هدب عسمبال ناك هنال ل قو قيةصل اوهو عجسملاب هتعنو

 هلنوسيل د الو دنعا ميد( نيفم تتسم مالعتملا هئلغ لربع نال ل فو نهال اوت هنأ( نطن نم حيرخ هنال ل دو

 نهدلا ماقم ىسع د ماق سدفلاحورّنال ن هدإا ىأ يملا نم قم ثم مس | ميسملا ىلفو ناطمشلا سم نم

 سيل نيلجرلا عيسمأ هنال ىل قو دكربلاب سم هلال لمقو ثو ذه كل | هب مسيو كا هب عحدمي ليما رمس اى دنعناكىذلا

 اهم تبعالتف اماهلصأ ةيلارمع هلك ىش ليقواناكم ن طو ببال هت امن ضرالا مسمي هنال ل دقو صخأ هيلجرلا

 ىلاعت هتتااهرشرذ اابءار# ىف ىهاش ثار + ةلياس ما الشعل هلع لل جسم تااقو برعلا
 بوة_ءينبف سو ةروصىف ارش كلم ا اهلل فمقف ضدحملاز م تمل تغا دقو سدهملا تاب نم تجرفن ىسعي
 رك ذريغبءانلا ل تى سعب تامفن اهذوحىلا ةغقالا ترسسفا م. جف ئفنف سدقلا ماد دح راما

 ََن ممل تم هي رشب ا هاجس موي ىف تعضو لب ل.ةوربشأ ةعسل دعب تعضو مث حاسعلل ا لحم اهنم كلم ا ةخشن تلح لب

 ةنامطو 5 ةرسشع عست 2 :س هيك ىرمشع عسانو لوالا نوناك ىرنشَغ ءسداخ“ اعبرالا موب ىف سدقلا هدم لع

 دوهبلا كلم سدوريه هبلطف نابلوّرمو بهذامف اجاةيده مهعمو هملط ف سراق كلم لسر تم د ةفر دنكس الل

 ضرأىلا اومدق ىت- راعتلا فسوناهءمو راج ىلع انس هردعو هن مص هما تراسق هبرذنأ دقو هلّقبل سدقلا
 ليلا لبج نم ةرمصانلاة يرق ميه هب تازئف نينس تس ىسيعر عواو داعم نينس عيرأ ةةماهون حصص _فرصم

 رخملا مدا ام اعانزكو نب وص ستلاغنياووهر اسف ةيس نال علت دعا اننا ظوتساف

 انا رشالواماعط لوا: الامون نيعبرأ ا مماق ًاوةب يلا ىلا ىذت ةوهبشلا هلع تلف هبف بع ل ستغاف ندرالا

 أ ريادي اعتدنا ىلإ ساتلااعدز.ىرتلا ,تاطقز كات دقا ةدامع لا! لدن تشاو نأ هنلا هللا جواد

 هن نم ٠ اف ىداملانمةيوتلاو ا دلا ف دهزلاب مهم او دوويلا تكي و هلل ان ناب قوم ا ىبحأو ص ربالاو هكالا

 لين الان اودّدصو الجررمشعانلا مه ددعو نيحالم لدقو نيراصق ل قو ني داسصاموقا ماكو نويراؤملا

 تارطانمة دع مهلوهل تناكف هنمئرب وهام هوم ماو هوالضو دوييلا ةّماع هيذكو هلع ىلاعت هللا هلزنأ ىذلا

 ىلا هياونأو هوذخألب ؛لدقو كل ذ دنع عفر هنا لف ةعجمبا "هلل ءوقر ادد نم هزاع لقتال تلا
 هوملغ تح هنعمسهعذ ديوهو لق ىلع هودو ارو رمصمك سوبر اسط للا | لق نم سدقلا| ذه“ ”ىطسلاس طالد

 ةعاسلا ف كلذو هلا هللا هعفرهوماصل ةبسشملا ن نمهوندأ ام دنعو هنم مبتكم أف هلق ىضتقا مهن دنأب هنأرا ىلع
 رشع عباسوراذارهشرسشع س ماخو تاه هربرمُس ىرمشع عسأنو نسسنر هش *رمشع سداح هعمل مول نم ةسداتلا



 رصم تسعسا دهر صعو حون نب ماسنب طغق.ب رموم نب طبق دلو نم
 * مهرصنت لبق طبقلا ةنايد ركذ 0

 نوءقبو مهن ارق اها نوب ريو بك اوكحلا نو دعب هلثاب ارم لح اره دل باغ ىف اوناكرمدم طق نأ لاعا
 مانأريصع تفرعام لوأ ماند الا ةدامعنأ ها فصو نبارك ذو ةئباصلا لاعفأ ىهاكل شاقلا اهئام-أ ىلع

 نيزو نافوطلا اهقّرغىتلا مان صال اران"أ سلبا نأ كل دو حوف نب ماحنب ريصس نب ميا ريصم نب ميطمق نب مي رطقق
 دبع نمل سو اقنم نب شو ا:م ناو ركدلاب لمعو نهكن نم لوأ ميطبق نب ريس دوبلا ناواسم دابع طبشال

 بهذم طبقا ناك هنا ةعببص ا ىلأ نبا فورحملا ةفدلخ نب مساصلا ىبأ نب دج أ قفوملا ركذورصم لهن مرقنلا
 تنكر ضرالا راطقأ نم سائلا بيلا يحب بك اوكا ءام-أ ىلع لك اه مهاو ةئباصلا بهاذم نمروهشم

 تامسلطل اوروخلا مولع نم مه ددع ناكامل موياابّرَقَلا دي رو م-يلع تفاهتتمههاوس ن ةفسالةلاوءاكملا

 تناكواب,نوصتخي ةغل مهل تناكو ةريثكر ابخأ كلذ ىفمهلوءامكلاو بالاو بالاو مودلاو ةسدمولاو
 نبا لافو ه لولملا طخو رصتخل ا :بتححلا طخوهو ةدامللا طخو ةماعلا طخ فامدأ هئالثمهطوطخ

 كل ذي مهفصن نينتانوبلا ءاكح تناكو ةناهكل اناماع اهلج و اردت ناهكلا مظع اريصم ةنهك تناكماش ف.دو
 اهنانوعزبو بكاوكلاون م_مناهكي نوح اوناكو اذكو اذكب رصمءاك> انريتخا نولوم ف هبمهل دهشتو

 مولعلا ىلع مهل دنو مسالطلا ةفصو علاوطل ارارس أ مهلعت تلا ىهو بو.غلاب مهريختو مولعلا موملع ضيفتىِتلا ىش

 لاكشالا اودلوو للا سماونلاو ةروهثملا تام.لطلا اولدعف ةنوزخلا للا ءامءالاو ةموتكحللا

 تام.سلطلا نماوامعو ةراغا ىف مهمولعاوربزو ناسنبلا نمىلاعلا اوئيودكَرحملاروصلااورّودو ةقطانلا

 اهنمةروكنينامتو اسجرصم ضرأ تناك ةرهاظ مهس'انعو ةرهان مهمكف مه دالب نع ءادعالا هباوعفدام

 هنهكحلا نم سر ةروك لك فناكو ةروكن وعبرأ دعما اناهتمو ةروك نوءبرأو سب ضرالا لفسا
 مم دع ىذلاو رهانهنوم-! نيكس عم سةرامسلا ةعبسلا بك اوكلل مهن هديعتي ىذلا ناكو ةرحسلا مهو

 ىلا هعم لجو الالجا كلملاهلموَقب ا ذهورطاع هنو هس نينس ع. بس بكوك لكل ةنسنيعيراواعستاسهل

 نداك لكن اكورطاقلاءاذ- ن وهَمَذ عئانصلا باص ا مهعمو ةنهكحلا لخدتوهنأر بالا ف”رصتالو هسناح

 لاقيف بكوكلا لا ذدبعب ىديو هاوسولا هاد «:الةرايسلا ةعبسلا بكاوكلا نمدبكوك ةم دن درفت مهنم
 لافاعجب اوذدواداف لحز دبع ىرتشملا دع رملا دبع سمشلا د_بءةرهزلا دبع در اطع دبءرمقلا دمع

 هسعف نإ ذكرخ الل لوقي تاذكة ققدواذك ةجردو اذكحب ريف لوةف مومل كبح اص نأ مه دحالرطاقلا

 اذك مولا لمعت نأ تما كلما لوي محوريا كلذ نم بك وكلا نك اما فرعيو مسهعجب ىلع أب ىت>
 بنكي هيديزيب تاق بتاكلاو هملا حاتعامرخ ىلا اذك تقو بكر وأ اذك تةوف عماتوأ اذكلك انوأ

 ملص ىتلا ل اعالا فمه. دين وعذ.ف ةمككارا دىلا مهجر خو تاعانصلا له أ ىلا رطانلا تفغتلي مث لوةبام

 عجب ىعأ همهااذا كما ناكركلا|نئازْخ ىف نزْذتو ةفصص ىف م ولا كلذ ىف ىرجامخرؤي م موملا كا :ىفاهلع
 مو صردق ىلعاناكر ناهكلا لخديمث ةنيدملا عراشب مهل سانلا فطصا دقو فنم ةئيردم جرا ناهكلا
 دح ًاردقيال سمشلارون ةئيهكروت ههجوول هر نم بنها هلع دقةيوع ًاروظ أن مالا مه.نم امو مه ديأ نيب ىلدطلاو

 هده اه, نه

 « ةينارصنلا نيد ىف رصم طبق لوخد ركذ ه

 نم ةرصانلاة يرقىلا نوبسس منال ىراصناومس مالسلا هملع يره نببا هللا ”ىن ىسيع عاما ىراصتلا تأ مءا



 ني الثو ةعس هلوأ

 لعلو سلا ىفاذكه

 ةعبسس هءاو_د

 قفاود نيرشعو
 لمأتهدعب لصختلا
 هىءعم عا

 ٠ك

 ةمعاه سف نم تنكصم اذا ةأرملا ىلعو طالوأ ىزاذا نصل ىلعم لاو لنه لع لتقلاوهن أ نعاوأ
 نمنأ مه دن ءوركتا نم ىلع يهل او لا ىلع ةنببلا نأ نوريو قرس نم ىلءم.رغتلاو ف ذقن م ىلع ريزعتلار

 عررلا داصحو اهءرزو ضرالا بركى مو لنا قس هتللوأ تسلا موب ىف الع نيث الثو ةعيس نم ئشبَفا

 هلسغو بوللا ةطاخو هزيخو نيميلا ننعو رانلا لاهاو بطملارمس 5و نيللا باحو عرزلا ىلا املاهقاسو

 ىلا تن نم لاشتنالاو يرَقلا ن نم وركناو ناو لا عيذو دبصلاذخ ا وامهو وأ ن يفرح باكو نيكلس جنو

 طلخو تءطقنا اذا لعنلا حالسصاو م مللا قدوزيملا عطقو باطتحالاو نطل او قدلاو ءا رمثل او علاورخآ

 أش ل عنم لكو هربا هعمو طايختاالو دعم ةنيبجتيمل يرد ناديا كال وصل انا

 وهذ هسفن لب لو لدقلا هب ىصسا

 كلذ ىف مه ناك امو نيملسملل ةمذ اوراص مث اورصنت فيكو ةميدقلا مهتانايدو رصم طبق ركذ *

 ه اهرمأ ريصمو اهؤادتبا ناك فيكو مهتارايدو مهسئانك نع ربخلا ركذو ءابنألاو صصقلا نم

 احوننأ ىلءاوعجأدق ىراطنلاو دوولاو نامل نم مالبسلا مهلعع 10 عئارمشلا لدأ عمجب نأ معا

 0 ىلاعت هللا ًارذ هنمو همفرصخما مالا هلع مدآن هبقعلا نأورمشبلا ىفانلابالاوه موب

 اوركناف كل ذنمصلاو دنهلا لهأو سوملاو طم هلا تفلاخو حوندالوأ ن نموشوالا مد ١ ىبنمدحأ ساذ مدا

 تس دالو ناو طقف ةسرغلادالملا نمهءاروامو ل: ان ميلقا ىف ثدح امنا نافوطلا نأ م معلم ءزونافوطلا

 نيصلاودنهلاىلاالو مهلا نافوطلا لهب لفل يم ةيرشلا دالبلاناكل الا ناسنالا مسه دنعود ىذلا

 الجر نونامتمهو همم لزن ةنيف لاب هعمز دوهقتاهاغأ ال مالسلا هيلعاحوننأو عئارمثلا لهأ هبلعام و
 ىلاعت هللا لوق اذه ديؤيو هئالثلا هدالو أ ىف حون نم بةعلاراصو اوت هيلو كلذ دعباونات هدالوأ ىوس

 ضرالا اورمسنقا ثفادو ماحو ماس مهو:هئالثلا حوت دالوأ نأ كل ذرب ن هناكو ىقابلا مه هر ذانلعجو حون نع

 نيربيو مباعو نيردااونانعو توهرضح ىلا مث دنهلا ىلا سرافو قار هلا ضرأ حو ىؤاس نءلراصد <

 رمدم ضرأ ىلو مث ضرالا بو:+ حون نب ماح ىنيلراصو «ز احلا ضر أو نملا نضرأ عمجو انهدل اوودااوراوو
 نب ماسة ير ذ نم ناكف * نيصا| ىلا اكرم رز نار حوف نب ثفاي نبا راصو * ىدقالا برغم ادالب ىلا ادرغم
 نوينارومالاو دوتو داعو طلااو ةبرعدسإا برعلاو نوداريعلاونوّدانرمسلاو سرفلاو نو عاضةلاحون
 شوك مه نيذلا هدالوأ ةعيرأ ن حون نب ماير ذ تناكو تدايدق ما ةدعودنلا له أو دنهلا مأو ىدامعلاو
 . ةقرافالا طاق نمو ةبونلاوريصم ط_قمارمصم نمو جخزلاو ةشيللا شوك نذ ناعنكو طفتو ميارصمو
 هيلع نارع نب ىسود مهبراح ماشلاب تناك م أ ناعنك٠ نمو ىصقالا برغملا ىلا مهرواج نمو ةشب رفا لها
 ادمصن» ماح ىت نك اس م تناكو * اوجردريرلان مة لب لع سم أ. -أ م-خمو ليس“ ارساى نم همودو مالا
 ناكو « انج نوثالث مهو بوذحلاا ىلا كل ذ نيباصف اورمشتناو د و ع فج
 نييداملاباوق رع موتو نيصلا لهأو طرغلاو مورلا لئابقن منودالاغلاو ةكرفلاو باقصااحون نب ثفايةيرذ نم
 ثفا.ىئب ةةعو سدورو سربق لهأو حوحأمو جوج أبو كارتالا ل“ 'امدو نودقي رفلا مورلاو نود انوءلاو

 اهنماوج ركل مهترثكل مهعست لو مهدالب مس متقاذف طن ار هلا ىلا "ىلا مشن ارطقلا اونكسان جرش ةسخ
 ىلا بسنت طمقلا نأ بناكلا» اثفيصونب ميهارباذاتسالاركذو * حونني ماس ىيدال» ن هريثكى ءاوب اغتو

 01 ا ًاورمدم بئاهتلا لس نم لوأ يطبق ناو حوف نب ماح نب رصم نب ةايصعن ميطبق
 ةدم كإب هنأو ةبطبتلا ةغللا فرعي وهوارنم رخو نسسلالا لب قل هناو جارصم هب دعيرصم ضر وامل
 ماقفريبكلا لبملا تحت برس ل.نلا نم ”قرملا بناكسا ىف هوتذدو ءلهأو هوب هتومل ”مغاف تامو ةنسنيناسم
 لب لاقيو عارصم هل لاقيو حوت نب ماحب رمدم نأ دب اسنلا ضعت م ءزو ميطدق نب ميطغق هب اررصم كم ىف ه دعب نم

 لضرتن ب لئلا تن, تنك عكتن حوت نب ماخاب طق لد لاقو ردن تحج دس إل اذ سوادره نب سمره تب مير

 امناوحوننب ماح نب رمصم نااولاق انها نمو قاح »نبا لاقرمسم طيقانأ طيقوريقوب هلت دلوف حون نب ثفادنب ا
 طبقلا فو هنودقم ىهف رصم تمعس هيو نانو ْنِب ىط.| نب ىورنب نوطام نب سو دره نب سدر هني رص دوش
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 ةلاسارخلا ف لاحت ةيقارعلاو مهتيحان نم حرم هناو لاجدلا هناناهبصأ دوبي معْريو ينم" فلن هيلع هللا

 نونامتد اروتلا نم بهذ هنأ معز ناتئرش باصصأ ةيئاتشرشلاو .٠ موءايأ د دمو مسه دابعأ تاهو أ ىف

 هللانبا ريزعلانأ اوعزف نيط لفدوهيامأو « ره هاطال افلا خت اناا البوأت5 اروتللنأ ىّداو ةنآىأ ةقوس

 قوملانم ةماسقلا موب بال ىلاعت هللا نأ معزت ةيكلاملاو ه لؤقل ا: ذخرا لع وكت ا قاثعت
 تدماذاضئاملانأم ءرةتانلاو 5 ناناعذيلتو هاذه كلامو بتكححلاو ل .رارهلع تح ا نمالا

 هللاو نولمعي باسم اءنورخآو هلهالاروه ثلا سر لمعن ةبقارعلاو 5 ام

 اهسردنم مها ديالوةاروتلابو مالسلا دلع ىب .وعيو هدو هللاب ناميالا نومبول مهو (لض) 2 لعا

 فالخ هنمئثىفو ىرسسلا لاب نوء دو مهتوضو ىف مهسور نو يالو نوضوتو نولتغبو اهلعتو
 هنولرغتامب نؤضو. الو ءوضولا دعب ءاتتسالا نأ ث عما ىريو ءوضولا لبق» اصنتسالا نأ ىريناناعو مهن

 ءوضؤلا زفت الاالعاك موتلاو اهلثمف عيذأ ةريشعب نكي ملامريد غنم ةراهطلا نوزيجالو هحروأ همعطوأ

 *ق نم امى ثدحا نمو ضق“ .مهدنع مولا قال ن اخ اناعلا الا نعرألا هي عش لا ع دلع

 ليو ارسو صقباولأ هثالثْنم ”لكاف لحرلا 5 الصزوّئالو هنالد ىلء وأ ضوتو فرسنا حروف اعروأ

 ةأرملاةال ص زوحت الو هبلقب ىلص ليو ارسسلاو صيمقلا دج نافاسلاب ىلصةءالملا دج ل ناف ابي ىَدرتي ءالمو
 سمشلا بورغىلا لاوزلا دعبو عبصلا دنع ل لاو مولا ف تاواص ثالث ةضي رف ميييلعو باوثأ ةعيدأن ملقاىف

 سج نو ديرب داسعالا م انأو تسلا مون فو هلي ,وطةدح“ - ةالص ل كرب د ف نو دحسإو لملل !تلئىلا ةمقعلا تقوو

 010 هو (رطفلاد.ع)» داعأ ةسخمهاو « ثالللا كلت ىلع تاولد
 (عباسالا دعو« هّللاهقرغأر نوعر ةنمامف اوصاخع ىلا مانالا ىهوريطفلا ىوسن ول حص يال مانأ

 (ربشلا سأردمعو) © ءانسروط نم لي ارمسا ىئب همفىلاعن هللا ماكىذلا مورلاوهو عساسأ ةعبسرريطفلا دعب

 اريمقلا سارى اناثهسأر دع هنومسي و حددلان ءمالسلا هلع قاض»ا ف ىدذئىذلا اودو ىرشت لوًأوهُو

 « فالللاو س "الا ناري مانأ ةعسنواطتسي (:للظمادمعو) « ميظعلاموصلا ىف .٠ (ايراموصد.عو)»
 عباساهلرثأ ه ميأ ةعبرأ وص نوبجويو ها سماع لكيلا نا تصادل ارم ثالث ةنس لك ملا هيلع بيو

 رئاعىاشلاو ه تبلارصن تع هفذخأ ىذلا مودل اوه ةيئاناععلا دنعو بورغلا ىلا بورغلا نمزومترشع

 ١ اشو اهنولزتعي ثحي ضنا سعأ ىف نودّددو هراذآ ًامشع ثلا عبارلاو هب لوتالا نوناكرش اعشلاثلاو « بآ

 نما يشو أ اهسمنمورانلا:قرحأ نادر هلا ملت سهناف ول غب حو سحب هناف؟ ءشنم هت مامواهئاوأو

 0 0 ا 4 هلكف هتاسغوأ هدصطوأ هتزيخو أ هتشعامو ل_سغلا هيلع بجو اهباس

 نمرشعلاح ارخا نوم جوبو ٠ مهلع نول ديالو مهان وم نول غي مهو ايف ليال مانأ ةعمس س هن اسم ل غ نمو

 حديالو ه هجارخا داعبالمةدساو ةرمالا رشعلا جرخالو ةناعهددعوأ هنزو غل ىتح بجالو كالعام عج

 رضحو كلذ نملقأ ال شا ةنامو ركص. !مهرد تامر توري هيدليو ةماخو ”ىلوبالا ,هدنع حاكسلا

 00 هلع لر ابو س كلام انالانت ف نيس مه ةقادور جس س '”كحاكدلا دّمعدنع

 اًدكرهعورجللا نم س ”للا اذهب وهدي ف ءاحوهو بهذ ذو أ ةضفلاءذب ةنالف ثجزتدق لو يو نك ىلا

 ا ذاق نتللا دب نم س اكلاو نيسرملاو تامل اذخ أت نأ اهنو سعأيو ةأرملا ىلا نوهت رهللا نم ةعرج برعشيو
 فش نم "ىلولا لكو هنلاتفزاذ ذاف ةراكمااةأر 1 ءالوأ نمضي و حاكسلا دقع بجو ةعرج تب رشو تدم

 مهد زووعالو تمير اركيدجوا لناف مدلا ل.كصولا د هادي ت-ض- باش تشر دقو ةواخلا باس
 عسر وج نم مهنمو ناس تس ى هو ةمولعم نمل هّتم دخ دعب قتعي دبع او نمكني »مث نشتعي ىتءامالا حاكن

 ةسج قلطنم ىلعو نيدل! نع عوجروا رصسوأ ةشحافبالا قالطلا نوزوكالو جات ا اًداهدالوأراغد
 ةّرمةنام ىمقلاطتنأ حوزلا لوق و نأ دعب اهقالط اهاّكىف لزن وسئل كلذ م هنوركملا امهردنورمدعو
 هنأ سها لجرلا عج -اربو هدو عنأالا منا دبأ لم اهلا قالا عنتيالو تن ث نم ىجؤزتت نأ ةعس فو ىنم ةعلتتشو

 يردلتاو « نابل عمال لام نيعيابتملا نيبراشلاو ه ديالا ىلا هسلع تءرح تح وزتناف جي ورتت لام

 هسأ ةأسعابوأ هت روأ هنأ سها ّمادىفز نم ىلع قرملساف ميرغتورب زعتو لتقو مرو قرس هجوأ هسه ىلع م هدنع



 خا ةلاناعلاو هلوك

 رشنلا ىف ركذي
 مهركذ اه هن راغملا

 ها رّرعلو فالاىف

 يوت +
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 نءز ناكى ت- كيرب روطولا يَ ةنئاطلاهذه لري لذ هتلاح تربكو اثنم سم ىظعو هما دو هتنهك ىنغتساو

 سلبان ةئيدم ىلع لزنو ةرة-!ادالب ىلاراسف سدقاا تب ىف ىانمح نم نهوكلا نوعمش نب سونا روه
 ناكن «ىلاقو ةنس ىتئ ام هنراسع ة ذم تناكو هساسأ ىلا كيربروط لكشه ٍبَرو ةونعاهذخ أو ةةماهرصحو
 كي ربروط ضرالا نم تناك امدح اب الص ىف لقت ا ذهانموب ىلا كل د دعب ةرمسلا لزت لذ ةنهكلا نم امد
 دو ادّةو:نوركم ةرمسلاو مه هنت دلب لكى سناكم-واردوييلا هملعامفلاخت تادامع مهلو سلبان لم
 هيلع نوراهدلو نم مهءاسؤر اواعجو ”ىنمالسلا هملع ىومدعبنوكينأ اوبأوءاسنالا نم هالن نمو
 ساس.النولوقينيذلا مه: اركسصذيو ماشلا نئادم فريثكم هو سلبان ةميدم ىف نكسي مهرثك او مالا
 "ىدوعسشا ذو 5 هنعاملانو مال لا هلع ب ودعي ةئيدم ىهو سدتملا تدب ىه سلب ان نأ نو عزو

 ماعلا مدقب لوب نيف:هلادح أن اشورلا رخ الاون ائوكلاهللاةب هه دح اناني امم نافئنص ةرمسلا نأ
 نولوقيو ماللا هملع ىموم اهدروأ ىتلا ةاروتلات بل دوهيلا ىديا ف ىتلاةاروتلا نأ معرب ةيماسلاو
 دجانيدمناحي رلاوبأركذو ٠ مهريغنو د مم ديأبامىهةارولا ناو تاّدبو تريغو تفرح ىسومةاروب
 دويل مس ني-ماشلاب رصن تاي مسهل دب نيذلا لا ديالا مهو لاقت ة ساس الاف رعت ةيماسلا نأ قوريبلا

 مهلزنأو مسي لو مهاتقي لو ميري اف ليث ارسا ىنب تاروع ىلع هول دو هوناعأ :ىصاسسلا تناكو اههالجأو
 سابان' عسي نيطسلف نم عضومب نونوكي متماعو تسول اودي دو ملا ند ةجزتم موجها ذمو هدي تعش نم نيط لف
 ىدتعاو ٍلظ هنانوعّدب مهن ال مالا هيلع“ىبنلادو اد مايأذ نم سدقملا تب ةحنولخ ديالو مهسناتك ابو
 نوري الواواستغا مهو ماذاو سانلانوسميالو سدقملا تو هو املي ا ىلا ساب ان نم سدقملا لكمهلا لوو
 مايا دعب تمسقنادو علا نا لخ الا حرس ىفو . ليمارس ىنيء اننا نم مالل_سلا هيلع ىسوم دعب ناكن م ةوسشب

 ةاروتلا ف سيلا معراشملا اهيلع عججا ىتاا تاداعلا ىلع نواتاحاوناكو * (باكلا)« قرف عبس ىلا دواد

 نمرشعل انو رخيو عوم_ءالاىفنيمولنوموصيو دهزلا نوروظي اوناكونومسي رفلامدو « (ةلزتعملاو)
 هفاطالاراهط اق نوغلاس ومولاوأ عسب نول غيو مسممابش سؤرفف لم ردلا طو خش نوم_هدحكو مسهل ار

 توملا دعي ثعبااوك_ئالملا نورفكحح.ذ ةيفو دصا | نم مهو ة ماسلا سنج نم مهو « ( ةقدانزلاو)
 نولوة,و موب لكن ول تفياوناكو *« (نورهطتملاو) « هتوبن نورتي مخاف طاف ىسومالخام ءابننالا عسمجو
 ع نوبجوب اوناكو عامطلا ظالغلا ءانعمو «(نوباسالاو)* مون ”لكرهطم نمالا دبالا ةامح ق وحيا
 ءاساالاريغ بكحي نودبعمو مالسا اهلعىموم ىوسءاببنالا عجب نوركش و ةبهلالا ماوالا
 نولوقيو ةقاطلا بس حروزتلا نم نوغنميو معلا اخو لك ام لارثك |نرعنمب اوناكو ( نوفشقتلاو)«
 مع ف نورطتو مال لا هيلع مي-هارباو خود ا ىلا ةيو سم فت! ن روكسم و ىموا اهلك ت سل ةاروتلانأب
 نوع: اوناكو مهكلم سوذريهم_ممالاوملكلذيمهسقنا اومم (نويسوذريهلاو ) « !بتولسعيوم وهلا
 سونافرود موكل» نمز ىفاوناكدو ما !نأ كرات ىف نورك ب فسوب ركذو ه ىه2!اهيفا؟نولمعبو ةاروتلا
 لوقلا مههذمو ةهلزتعملاءانعمو سشورفلا « قرذثالا هبالكلا نم مهدوع دعي تيبلا هاش نمز ىف عب
 مههذمو فودص لاي ءالعلان.لجر باعصأ ةفودصلاو * مهذلس نمءاكحلا هرسفاموةاروتلا ىفامب
 كنلاو ةدابعلا,نولغتشملا هوءاحلصااءانعمو يدسللاو « هريغنودهبلعتاداموةاروتلا ص لولا
 (لدف)« ءاّرقلاو نيزابرلا ىتقرف لصأ ىه ةقرفل اهذهو ىهمن انيدلا ىف لسالاو لضفالا,مأ لك نوذخ الا

 ةيئولاجور دنكسالا ىبأ مودق دنع سدقلا ىلو قيّدصاا نوع«: ىلا ةبسن ةيئوعمو ةياناعدووملا نأ مهضعن معز
 ةيئابرو ةكحلامو ةنطلفو يل انشرشو ةيراغمو ةيئارعو ةيئامبصأو ةيريكعوةبرماسو ةصورفو
 هدشنلا ىف ةبتولاملا غلاشو « هبشنتةنوعمشلاو ه هسشنلا ىو لدءلاو دبحوتلاب لوقت هئاناعلاف 0

 « ةعطقملا فورملا ىلع ةاروتلانورمسفي مهو -ىيورفلا دعس ىبأ ىلا بنت مان ةمموشلا امأو
 ىأبامسأةيريكعلاو * عشولدعب ءاجن .ةو دن, نورقيالو مسهعنارمن نماريشك نور صح ..هيرما.لاو
 هنامصالاو « ةارولاريسفتو تسلا نمءاشأ ن وذل اخ ”ىربكعلا لعام او ةىركعلا ىدادغلا ىموم
 ىلص اد أر هناو هسأر ىلع برلا مف ءامسلا ىلا هبجيرع هلاوةّودناا ياو :ىناوبصالا ىديع ىلا باص



 تدفم

 مهناف « (ةيلاناعلاامأو)ه ديلقتلاو سانقااب لمعلا نودةاروتلا صوص لمعلا نوعا رمل هلكجدالا
 ان#شملا سن هعءوروصنملارغ عج ىلأ ةفيلملا مايأ ىف قرسشملا نم مدق ىذلا تولاها سر ناناعلا نومستفا

 فلاخ نيئاّرقلاو نيينابرلا نم دوبيلا هبلعام ىأر هناو ىمومىبنلا طم نم بتكىذلا طخلا نم بتكىذلا

 مالسلا هيلعدوا ددلو نم هنا نوري مهدنعا مظع ناكو مهب ىردزاو مهد ىف مهباع نعطو مهفالخن دّرص# هعمام
 اوردةي لهاسن ناكل تببلاةرامع مانأ ىف رهظول هلا نوري ث مح مهتلم ىضتقم ىلع كلا نم”هلضاف قيرط ىلعو
 لامع سادوهلا هب فلاخامم ناكو هماركحاو 4 ةفلالا بي رقت نمانرك ذام عم ىوااملهنرظانم ىلع
 باح كلرتو عوبسسالا نم عمو مول ”ىأىف لاسر لو ةيمالسالا "هللا ىف عرش ام للدم ىلع هلهالا ةيوربروهشلا
 ميبسملا ىف لوقلا لمسأو ريعشلا عرز نكح ىلع دقعاو كاذب لمعلا فمه أ طخوروهشلا سكر نينابرلا

 نأالا برعلا ىلا لسزأ <ىنوه لاقو ل سو هيلع هللا ل ص دمج انس ة ون تين 6 مالسلا هيلع ميه نبا ىسع

 ةفئاط نأ لعا « (ةرمسكار تصذ)#« و 1 ةفاكي سائل لا لع هبأن واو مش 05 ةاروتلا

 اودوهتو ماشلادالب اونكسو قرم لا دالب نم اوم د: موت مهامتاوةتبلا لس ارسا نرنداوسبل ةرمسلا

 مهعمو ماشلا ىلا اوحرخ سرفلا بوعش ند بعشوهو ىرنباكحررفك كل هاس ىب نم مما لاشيو

 لاميودالبلاىفاوقّرفت ن يذلا ةرعسلا مسمنمو ىث ا ا هي يبل ا
 سدكقلابادوهي طيس ىلع ن املس نب ميحرراصف هدعب نم لكسر اى كإمقرتفا تاماملدو ادن يناملسن ا

 طابسالا اند نيلع ذختاو نورا ع طرا كو لكم .| ىب نم طا سا ةرمع ىلع طابن نب مدرب كلمو

 همم رط ل ثم ىلع لوام ةّدعدعب نم ليارسا ىن كلم ىلوذ تام نأ ىلا هلا نود ن٠ ام_مداعىلا ةرمشعل |
 0 موكلم نأ ىلا نانثوالا ةدابعو هللا رفكلا ىف
 لود ريسصو ناكملا هنم ىرتشا ىذلا ماش مسا نم هقم_كنأ مس أند اوسمو ارصق ه ف ىو هضفراطنشب هاش هسا

 هدعن نم لي” مس اىنب لول ماه دخت اذ تام نأ ىلا دكلم 2 دماهام»و هاء دمرمصقلا اذه

 نه هريغو لعب نو د دابعو هللا رفكحلا ىلع مهوالبانب عاشوهلونأىلا اهفاولازامو كلمال هادم

 نينسث الث نورعم ةئردع مه رصاقل لصوملا كلم بي راس مهمل هللا طلس نأ ىلا ءابننالا لتق عم نانثوالا

 ناولحودنو اهنو طتوما ارهم مهازنأو ليا ارمءا ينم نو 0 هعمو الجو اريسأ عاش :وكدساو
 ىئامةدممالسلا هملءناملم دعب نم اوكلمام دعب نورعم هادم نم لب ارمسا ىب كَم دشنمح نم عطقناف

 هاجو ليابو اسوك ل هأ نم اريثك نور عش ىلا لقن لوما كلم بي رات سنا مث سني هنو ىدحاو ةنس

 ةاروتلا مهلع نم مهيلاريسف نورعدب مهيلع ش حولا موده ةرثكنم نو حسم ثب هلا اوئءبف اهورمعلابيف مهازنأو
 نم؛ئش نومطْ. الف نيعلاو ءامل:اوءاهلاو فلالا فرحأ ةعيرأ ةصقان ان ؤرياوراصو ب امريغ ىلع اهواعتف
 ةلبادم ىش هذه نورمُّسو نور“ ةئ دعب مهاكسل ةسهاس لاب مالانيباوذرعو ةاروتلا مسمع ارقف فرحالا هذه

 سلب اس5 رمسلا لْزت لربط اونو ةظفح :رهدلا ينعم لاةيو ة ماس ماكل "ءلمهم نيس نورعس اهل ل.قو سلبان
 ماق نأ ىلا امان“ تما اورمعو ةذدس نيعيس دعب اوداع لب انىلا هنمدووملا ىلأو سد ةلارمصن تارعلارلا

 سلبان ىلع زاتجاف نامعديرب هنمح رخو سدتلا ىلعّرخ سرفلا وزغ ديري حرخو نانوبلا دالب نمر دنكمالا
 لجو امظع اعننص هبامأ ءامظءومداوقلو هل عنصو هلزأف <ىرماسلا طالبنسو هواهم ةرمسلاريبكه ملا رخو

 هنعراسو هل ن ذ أف كيربروط مه دنع ىجسي ىذلا لبحلا ىلع هلت لكبه» ١" كادت داسأو :للجاادهو ةجالاو ءأهنلا

 كي ربروط نأ مهللع هومو دوملا هب لميسي سدقلا لك اهيبش )اكه طالنس ىببف سرفل اكل ءار ا دةبر اكن ىلا

 طالمنس ناكو كي رب روط ىلسع' كربلا ]محا ابف ةوشةاروألا ف هددت ىلاعت هللا هراتخا ىذلا عضوم اوه

 نءهوطحو هو دعب أو كلذ ىلع اشم ءد وهيا تقخا نمهل لاقي سدّملا تن ناه ححص نم نهاكب هننبا وز دق

 فئاوط هنت اوكي ربروط لكمه ىفانهاكه نب |حجوز !ثنمط ال نس ماقأف طالماس ةرهاصم ىلع هلدب ودع همسه
 مرو دن لان ولو هيلا ماها ارق نوب ٌرَمبو د امءالا ىف هلكمه ىلا نوحح اوراصو هباواضو دوهيلا نم

 سدقملا تبلاذض راصو لكمهلا اذهىفلاومالا ترثكف هنعاول دعو هللا سدئاوححرتو م هراشعأو



 اذكعديداملا هلوق؟

 وهو سلا ضعي ف

 للبادب باودلا
 امل افالخ :دسام

 هنأ نم ءالكإ

 لالا حسن في ردع

 يعمم عا

4/5 

 ىتلا ألا نم بتك هلال ىااوه دس ىذل نأ مءرو دواتلا| ذمبمهاعدووملا ىلعركذ ا قارعلا ىلا تولاملا

 ,ةاروّلا نم نولوعدال مهتفاو نمو نوانرا ةفئاطلاو تت مالسلا هيلع ىءوم امم نهتنتك

 لوةيذا ىلاعتريخ م هنلع نولوعبالومينو أ ىبالد واتا! ىفامفاخامودوات لا اذهىفام لعالا مي ديأب ىتلا
 مه دنعامو مهي ديابام ىلع علطا نمو نو دقه مهران ؟ىلعاناو ةَمأ ىلع ان 1 انءانآ اندحوانا ماع هب ةناكح

 يوم مف خبال كاذاو سقت الا ىوججامو نانلا الان وعد نا مهن 1 ا ولا

 اننمز ىلا هنأر لع مهو حملا ني 7 9 ا ا طرقا نوعه نيا

 « نآلا دوبيلا قرف ركذ «

 نيبئابرلا ةفئاط ىهورخالا فئاوطلا مَ ةقرذ لك قرف عير ام ,ض رالف هنئامهعطق نيذلا دوهيلا نأ عا
 تدبرصل تأ با : رح دعم ول ثدح فالتخالا اذ هو ةرهسلا ةفئاطو ةناناعلا ةفئاطو نيئاّرَدلا ةفئاطر

 سدقلابمهتماها ىف مهناكلذو الان تسلا ةراعو سدقلا ىلا هب اللذسأ دعن لبان ضرأ ن ءمهدوعو سدنملا

 ماهو سلف ن ردكم الا دعنا ويلا مهكلمانلف اع. _ءاوراصو م_هْدىفاورتفاةلاشلا ةرامعاام .انأ
 عبجووهكلذ لق ناكو اكلم ىه شو ىعأ م اَق:ساواششم نب نوععش نب سواه رود س دقلا ىف ماس ع

 عمج اريك الأ ن ندوكححلا لاةءامناةباللا ندم_هدوع دعب سدقلا ىف دوم اارمأ لو نم 5
 اورطيف مالا ند مهئادع ار ئاساو او همانأىف دوما ّنأمطاو ة-نوهكلا ةلزنمو كالا ا ةلْزْمم سوفاةروهل

 مشورفلا اهل لاقي ةفئاط لاذ ذا مهقرف “ل نم ناكو ف ةالدخ الاس باوداعتو مهر دف اوفلمخاو ممدعم

 مسهللاقي ةفئاطو مهفالسأ نمءاكسملا هرم_ذام ىنم ىلعةارودلا ىفامب لولا م_مهذد ن ءوةلزتعملا هانعمو
 ”ىهلالا لوقلا هلع ”لداموةاروتلا صب لوقا !مه.هذ. هو فو دص هل لاقي مهاريبك ىلا وعدت ءافب ةفوددلا

 ةدامعو كل لاب لاغتشالا مميه دموءامل دل !هانعمو مدسلا مها لاشي ةفناطو لاوقالان هدادعام نو دابق

 كلملاناكو ةديدش ةوادع ةلزخعملا ىداعت ةفو ددلا تناكونيدلا فل سالاو لضفال ىدخالاو هنا هللا

 0 ةلزتعملا نيابو هنود هلا بعدما جر هلانا بهذ هوهو ةلزتعملا ىأر لعالزٌأس ون افروه

 :كمرنم لتكو مهعمألاو مسام دحأ ن نءذخالاو ةلزتعم ا ىأر لعت ن ماهل ساننلا عنم هتكلمرت "اس ىف ىدانو
 اضعب د مهضعب لثقو م-مْ بورما تلصتاو دوريلا نيب رورمشلا تراثف ةلزغعملا عماش رمسأت ةماعلا تناكو
 دكنح نم دوبماا قّرفتو هملع هللا تاولص  ىبسع عفر دعب ىناثلا بارخنا شط, اطدي ىلع تببلا برخ نأىلا
 مهقّرفت ف مهو ةم ةيمالسالا :هلملاب هللا ءاج نأ ىلا مهب ترفظا بح مها ىراصنلاو ةَمْداوراصو امن دلاراطقأ ىف
 كلذ ماكل لقو قانلاوذتم ىعدوو:شموا مهلاستف(ة ايرلاامآف) « ةرهسلاوءاَدَقلاو ن ونادرا قرف ثالث

 ماركالاو مارتد-الا ىف هنولزتيو شطرط هب را رن هدو علف" اناث ىئب يذلا تدملا م نوربت هدم ال

 رصن تخي هيّرْخو مالا ام_ماءناملس هبا هتأو دو اد هتراسعأ ااذيا:ىدلال والا تدبلا ةلزئم جيظعتلاو

 بتلك ىذلاا:ثملاىفامب لمعت تناك تلا ىه ةقرفا اهذهو ةناسثلا ةوءدلا باصصأ م عنالام,هنأحراصن
 نم ىذلا تقولا !ذ_هىلادولتلىفام ىل_ءةعب رشا ماكس أ ىف لوعتو س دما شطبط ٍبب رت دسعبدي ربطب
 هقمشح ىلع علطان مورام>الا نم اهمّدَدن نم ءاراال ةعبتم ةمهاالا صوصنلاب لمعلا و ء ةددعل ىشوهف
 0 لا 3 م مهل حصيال هناو مقالب هال ى قحمبر كلانآرذ !١ىف ههقلامهتذ ىذلا نأ هلريمتاهنيد
 ةناصمسخا دعب ىيط رقلا نومهم نب ىسوم ىيفرهظ ذنمامسالة ب وسوملا هلل ا ىلع عانت :الاىفممناال طقفءامت الا
 هيءاجامع سان دعبأ هءورفو مهيد لود أف اوراصق :لامعم كلذ عمم #هةرهناق يدعم ةرجهلا ئسنم
 نولو.يال مهوةوعدلا ارتقئعمو ارقدونمسماف (ءاّرتلاامأو) » ةئملالا عئاررتتلا نم للا تضق اذان ءاسنأ
 ةوعدلا باحص أ مهل لاق, ناكو لالا تسل اً لمعلا هملء ناك امل ىهامن بتوع دو هلي ىفاثلا ت قدا لع
 فاس نم دقت نود صنلا عمنوغ فيو اهلا نملوق ىلا نوت الوةادوتلا صوصن نو كتم هو ووالا
 ىبارقلا لاعياو ضعي ةس. .؟مهضعل لخ ديالو نورواتن الو نو 1ال ثدحي ةوادعلا مني مرا عش مدعو
 اضيأمهل لاّقيو رمتلاو سعشلا نيب نئاكلا عامقجالا ن :مروهشلا ىدا م نولمعب اوناكمست :الويدابملا ؟ اضأ
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 كلذ. برعلا بعالتو اذوهم طيسريلا ةيل ةم هم لاذ, ىذو مم مهتم داوال لاقي ناكف مالسالاب هّلناءاج

 ةغالا هدو دوهيلا ليءارساىئب ةفئاطاوعمو "له هملادباهولاقو ةمدعملا ءامعسالاب بعالتلا ىف مه داع ىلع

 نواعتال ناو لعب هللا ورمصن ت دوهيلا لي"ارسمنا ىنبىعننم لو نا لاسقءو نآرقلا لزن

 « ليدبتلا مهدنع عقو فيكو دوبيلا دقتعم ركذ

 بتكي نأ اهف مأو ب وسوملا :هلالا عْئارشامعذ مالسلا هيلع ىدووم همن ىلع ةاروالا لزنأ امل ناس هللا نأ ملعا

 ةلاربعلابباّكَسلا اذه ىم«و هيلمعيو هيؤرظتبل ةعي رشلا ماكحأ نودي باك لب“ ارسا ىبسعآ ىلإ نمل كل
 ريسفت هناكح انشمهدي طخي مالا هلع ىموم بتكو ”ىهاالا صالا نم ماك الا حارذعتسا هانعمو انشم

 نون نب عدوي ليك ارسسا هب هدعن نم ماقو مالسلا هملع ىدوم تامالف <ىبواالا مالكا نم ةاروتلا ىف
 مهكلم نم لكل نوبتكيمهو ىلوالا ةوزغلا رص تاع مهازغسدقلا كام ميتانوبي ءابأ ثناكنأ ىلا هدعب نمو
 ى نامعأ هعمو كلملايقابوهيرصن تخيم الس اف هم-انا مو عكو ىدو٠ طخ ىِتلا امشملا نم اهنولقش انشم
 رتاسسل تدك ىتلا انشملا عش مهعمو اوراس سفن فال [ةرمشع ىلع ةدابزز ىف مهو س دقملا تيب ءاريكو ل ارم

 الجو هيرو سدقتلا وزغل ةمئاثلاةّركللا لبان نمرمصن تي راسا لف قرسثملا دالب ىلا وعمأب لي انما لوط

 نك اسال ابارخسدقلا قب وابباو ءاقأ لبان ىلارمشع ىئالا طايسالا نم ليارمسا دالي ىفو همف نم عسب
 عبجب مهعمو ايئا“تيلا ءانياو د3 و سدقلا اورعو ة:س نيعيسس دعب لبان نماو داع من لابس ني يس ة دم هيف
 فاتخا نينا نم زو ةناهثثةيالحلا دعب ىفاثلا تملا ةرانع نمت ضمان او اهباوبرش يتلا ا:سشملا حت
 ىلا اوراسو سدقملا تب ئم مال_ىاا هملءدو اد 1نم ةفئاط حرفلاريثك افالتخا مهد لم” اساس

 هطخي ىلا ىموم انشم نءالوامال تدتك ىلا ا:_ثملا نماضحش مهعماوذ.خآو ال أ مهؤانا لاك قرمثلا
 تولاملا سأر ناناعم دقو مالسالا ني دب هللا ءاج نأ ىلا سدقلا نماو بر ني-نمقرمشلا دالبب ايفا ارا و

 ةرجهلا ئسنم ةئامو نيئالثو تسةنسروص:ارذعج أ نينمؤواارم“أ ةفالش ىف قارعلا ىلا قرمملا نم
 ممئافدوادل آنه قرمتثلا ىلا ارك 3 نم حيورخ دهب لا ا اوءاكأ نيذلاامأو « ةيدحلا
 يركز نب ىد لتق دعب ىاثا !بارذنا سده بدو شطط مهازغ نأ ىلا مهنردىف فالتشاو قارتفافاولازي

 انشملا حد بيغو مهرسأب ليشارسا ىئبدالب ىفو هبق نم عسجب ىبسو مالل#لا.ميلع يره نبا دبع عيتملا عفرو
 لد'ارسا وب قّرفتو ءابسنالا بتكوةارولا وسعي رملا ب3نم ,هعم قل ثم مهدنع تناك ىلا
 ىلارخ اننمم نيلجر نا مث اذه انموبىلا ةّمداوراصو ضرالاراطنأ ىف سدق:ا تن .شطمط بيراك تقو نم
 هملع ىسومانسشم ماب !:كماه-اناك ايتكوةيريط ةئير دم الزتلالهو ىاممش امها لاقي سدقلا بي ردك لسق
 ىاسغث ناكودوبلا نم ةدءكلذ عذو ىلعامهتةفاوو ةعب رششلا ماكس اءاعضو ىذللا :#ملا اذهانكضو مالا

 نب ناناحوب مهرغصأ اذبلت نونامث ل الها ناكو فاثلا تملا سب رت 53 .رخاوأ ىف اناكو مح اون ءزفلالهد |
 انثملا فةروكذمامهلاوقأ ىاعمو لالهو نثط.ط دب ىلءىفاشلا تيدلا بار ىاكز نب ناناحو ل د دأو ىاكذ

 سدقلل شطدط بي رختدعي ”ىنلادواددلو نم <ىمونلا اهسرامن اوةاروتلا هقف لعل مثار اذسأ ةّسسىف ىهو
 لاله ةيرذنم ادوه فرعي مهنم لجر ل مكس ًافانسملا المكب لو لالهو ىافش تامو ةنسني خو ةناس
 مالسلا هياء ىسوم”ىنلا ا:ثمىف ناكأمم اريثك نعضتي هنا هّتةقسو انشملا اذه ىفامب لءعلا ىلع دويل لدحو
 مسه لاعب دوويلا نم ةفئئاط ماعتة نس نيو هب ان_كملا اذه عضودعب ناكالف مهراك أ ءارآن ماريشك و

 اوفخ ادولتلا همما اياك هلع اولعو مبيأرب :-كملا اذهردهتىفاوذرصت هرباك الا كاد ىنعمو ني و دونسلا
 ىذلا دواتلا اذه عضوذنماورامو مها ر نماماكح ا هفاودازوان فكما الذ ف ناكاممارينكح هن
 ميركلانآرقلا ىف هللامهّمذ كلذاو ىلاعت هتتاىلاهفام ن ويس مهم أر نموهام هواوضو مهم دياب هوبتك
 مهواليوفالبلق ان هياورتشمل هقادنءنءاذهنولوت, مث مهي ديأب باكل! نوبتك, نيذلا ليو ىلاعث هلوشب

 ىلءمويلا ىلا لمعلاو ماكح الا ىف ناتفلتع ناةئش دولا! ذهو نويكبامم مهلليوو مهيديأ تىاكامي

 س ارنا اع مدفامأث دواتلا اذ_هىفامب ىلمعلا نو دقتعيال مماف نين اًرئتا فالذي نيزنايرلا ةقرذ دنع دولتلا اذه
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 نيمو مدعد ن . اولعدو ىلاهةهللار تح * هوماصو | دبع اس "لكن ءمو.لا اًذهدوعااذختافانامدوربلل

 اذه مهضءبروصاميدو موءلا ىلا كلذ ىلعم هو ضعبل مهضعب نمةاداه ءووهادرورمسو حرف مايأ امهو دخت
 رو + قرت ىت>رانلا ىف هب ثرعلا دعد هول هورّوداذاف ناماه هنر ووجمعلا مهو ريزولا نووه ةدوضعولا

 ىصاقناق نوكيو عاب ىرامنلا دنع مولا فرعيئذلا مافاد هنوادبأ اموب نون الث همايأ ددع نسم:

 لس“ارس اى صلخ هناصس هللا نأ لج نم مهوب نو فطن وريطفلا ١ .: نواكح اي مايأ ةعيسوهو هنمرشع

 نوءرف م-هعمتو مالسلا هيلع ن اربع نب ىموم هللا" يعدم نمار 19 ءلنغ الوعر ةرشا نم
 م للا نولك أ ان اوناكى دود عمرضم نم او-رخاملو هيمااىلا ليس“ ارسا دب » ىموهراسو هعم نمو هللا هقر ءَأَف

 و ماملبالا هده ىف هاك ًاوريطغلا ذات اداو سمأف نو ءرف دب نم مهصالع نودرف مهوريطفلاوزيخناو

 نيتك مويه د .ءوهو نوع رفقرغناك ةعبسسلا مادالا هذه رخآىفوةيدومهلا نم مهذ اتنا نم هب مهيأ هللا

 تابنسسا لأ نوكيو ةعمجا مويالو ءاءبرالا مويالو نيثثالا مويا دبأ نييئابرلا دنعروشلا اذه لو نوكمالو

 ىلا عمباسالا ىهو عساسالا حج ودو فقوملاديع همفو اموبنورمِعو ةعن هماي أ ددعراءاروشو « هفصذ نم

 دبع دعب نوكيو باطالا دمعو ةرمصتعل ا دمع اننمز ىف درعلا اذهل لاقيو ضن ارفلا اهيف لا ارمس اى ىلع تضر 0

 سيجا موباضبأ همذو هنمسداسلا ىف دنعلا 1 دوك اننسروطىف لس ارسا و بطوخ هيفوريطفاا

 « تسلا موبالو سيلتا موهالوءانأ الثلا موبادبأ نيمنانرلا دن ءةرصاعل اد.ءنوكجو,الوت انس ارخآ اودو

 دنع نود رون مده هيف نال هءسانق نوموصم مككدمع هم سالو امو نررسشءو ةعن همايأزومترهشو

 سدا تسب روس ُسطمط مده همقنال هلمرمء عناسلاموي نودو د ةصاخ نوم اررلاو هلرمصت تم ةرصاخت

 رشاعااموءلاو عباسلا مولا ىف مود نيئاَرَملا دمع همفو اموبنوث الث بآرهشو « ىناشا!بارخنا تيبلا بّرْخو

 سدقلاةهمل . دم ىفرانلا رصن ت> قالطا ناكاضيأ هامقو رصن تخ دب ىلع اميعؤبرخ سدا تب نال

 لولب رهو ه ىناثلا با ردخا ٌسطنط دب ىلع تدبلا برخ هةترلدبم سانا مولا نودانزام وديو لكلا فو

 لع ىلاعت هتلاو دمع هم سلو ادب امو نورمشءو ةءسذ

 * ىدوج مهوق ىنعم ركذ 3

 رداقلا هسأر ىذلا كلذ ىنءمو ل-ارس اهللاوامع# -نيعج !مماع هللا تاوماد هاربا نب قاص-١نب بو ةعبنآ معا

 مهزامسأ هذهو طابسالا معو لاشيو اة تا دا لكل لاقي ا ركذ رسشءانث ا داولا نم هل ناكو

 نب لبو نب ناءال تنب املمهمأ ءاقثأ ةّتسلاو نولوزو رخايو اذوهيو ىوالو نوهءثو .لبدد
 طامسالاع ءالؤهركصالن نيماشو فدوبو ىلاّفنو نادو راشاو أكو ليلفناععار !قتاروجا

 لن الا رة وع الإ حا لما ردح و دوي خالد ارساودو بوةعن م هوبأ مهيلع مده رششءانلالا

 ىو ىلاعت ا لرأ نأ ىلا هدعب نم طابسالا ةسابرا ذوي دالوأ تئروف تامن ,ًاىلا هتوخا ىلءام اعوان

 عيال هابل ايهاع يرتنو ننس تا روسي نود ات رغعي يداعب تاهادو نابع

 ِر لع للام 0 0 رف عبرأ اطبسرسشع نث ال ا

 0 لاش ميدقس للا نم ىسولا» ف تاتا مهلع مدة نأ راشعثلا ةرقىهبلا ادا او

 ىلع هقا كل نأ ىلاذئند> نم طابسالار اس ىلع نيمّدقم اذو يونبر اصو طامسالارئاس ىلع ماع
 امييلع دولدنب نامل هْساه دهن نم لسا ريس اى ك1مثروفادووي طمس نهوهو دوادهسن لا ارمسا ىن

 ةرمشع سلب ان موملا اهل ىلاقي يلا نورعش ةنيدارا_صو دعب نم لم ارم اكلم قرنق! ناملس تاما مالا

 ليناارس اوبن ورم ناكسل لاقي ناكو نيم اش طبسسو اذووي طس امه ناطمسس سدقلا هم دمب قبو طاغسأ

 ىدحاو نيام دعب د نورعت ةل دم نم ل ءارساىن ةلود تضرةنانأىلا ادوبي ومب سدقلا ناكسل لاسقيو
 سدقلا بررَحو رصن تح مدق نأ ىلا ادوهب ينم كولا ا ةعاط تح سدقلاب مهلك اورا صو همس نيسجو

 نأىلا كلذ دع مءالا نيب مهل ةمسا ْذِهَر مساواذو هم دب مالا نيب ٌكانهاوذر عف لب اب ىلا ليك امس اى عسج الجو
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 قارعلا اود ريعألا عرز ىلا ة:-لكرظ نأبرووثلا نسنا 1تلاتالج 1و * عقو مولا 1

 كدا صحلاو كن رفلل صن: روك اب دجو نافاموب رشع ةعبرأ هنم ىذع نأ ىلا نسر مش لأ نيباهفماششلاو

 حرم هنأر ب ذخأ نم نا لال !هذ ميه هفرعملا تم دةرو ذنح اه كحل الذل لدن لاه دو :راو ةطم ب ةئسلا

 كلودودواف !ادحو ناقريعم ١١ عرز ىلا حازم ا ىف هل ماثملاعاقبلاو مالا طامف طفش ند قَد ” ةعمشلا

 نوكيفطغثب سكلا ف در موذعبفره ثباه بك علاطهر ل ناواموب ني: حد الا ىلا هنمّدع علط دم لينسلا

 ةضاناعلا لامع سارثك أو نيئّرم ةنسلافرذ اورذ ؟نوكمرذ ان قدر مهضعتو نتَر الو طل 5

 رمشنا لوقي با سملاب روهثلا لع ةئابرلا ن نم دقعل نك هريغنو درذ [لمعت_بن ةئابرلا ن اكرذ [نود طغشا

 ةراشبلا دمءوهو ةنسلا سر دمع هضضو ادب امون نوث الث مه دنع هتتعوءاعبرالاو دحالا م وب هلو أن وكي الكرمل

 دنءور افغتسالا ءانعموروبكلا موص همرشاعلا مولا ىفاضإأ مهاو هنم موب لوك ىف دم ءلاادهو ءافرالا قمعن

 ءادّمانأةيؤرلاروهشلا ىف دمعي نم دنعو ةعجلا الوع ءانثالثلا الود الا مونادبأنوكيال مودا اذه نأ نييئاررلا

 ةعاسنورسشعو عيرأ كل ذورمدع ىداملا هلا نم اهيورغ ىلا رش ءاعلالل ىف سمثلا بورغنم موصلا اذه

 لق موصلا اذه مهنم مديل نمو موهنلا كبتشتن ىلا ةعاسني رسشءواسج موسلاةة منول« نوزابرلاد

 هيفو ةوبرلا دحجو ءاخأ لجرلا لظو تانصحناب انزل الخ ام بوذذلا عسجب هيف مولر ةغب هللا ن انودقتعي م هواعرمش

 مانأ ةدعو تسلا مون لمعلاوه!كم-ّمو- نم نوجرذعالو اهلوأ فنو ديعي مانأ ةعيسوشو" لقا دمءاضبأ

 نول مهو فاكنعالا دمع هل لاقي ن نماشااموملاو مانأ ةعيسمامت نيرمشعلاو فاشل مومل ارخآ ىلا هلظأا

 ار را ار ار نر قال ءسماخاهلوأ ىتلا ةعبسلا مادالا هذه ىف

 هيقو مامغلاب هشلا قمهءانآ هللا ل الظال مهن راك كلذ نأنوربو ضرالا ىلءاهقرورئ انتي ال تلاراحمالان 7

 امد ا ع وملا ىف موص ةصاخ نيئاّرقلا دمعاضيأ

 ول كو # دنع هي سيلواموت نيرشءو ةعست ناك ارو امون الئ ناك ار ناوش وشحرمربشو « هلا ىمودلا
 ليم اوبأ ىلع نوجر سب نييثارلا نأالا دبع هسق سلو مون ريشعو ةعسن ناك ار واموي ثالث ناك امر
 بلغت ةربابملا ضعي نك لذو» مهدنعت د ما وطيز ككل ةوعسابأ ةةيوهف نمنع رشعلاو سما

 هلتةف ةيلامث اوناكو مهنهاكدالو أ هلع بثوذ مهراكد أ ضتتفاو لي ار مسا ىن نه همف ناك لتقو س دما تنل ىلع

 هلل لكف حرسلان هنو دقوبام ددع ىلعهوعزواريسبالا اود يلذ لكيهلا دوقول انيز دوويلا بلطو مهر يأ
 اييذاوفطت منال فدظنلا نم ةذوخ أم ةلك ىهو كش لا مايأ اهو عسو ادع مايالا هذه او ذنغ اف لا | نامت ىلا

 رهشو « ىفاثلا تيبلا ىعأ نم ئث ىلع نول ءيال مهن ال كلذ نولمعبال“ ءا رقلاورابما كلذ عامش أر اذقأ نم لكبهلا

 رصن تحي ةرصاحم ءادّسب ا ناكم ولا اذ ىف هنأ هد س موص هر شاع ىفو امون نورمءو ةعسا همانأ دد_عثدبط

 ظدع د0 سل رام نورا اذن هقايأ طفشو « ىناذلا بارن | ىفاضي أ اها ري طمط ةرصاحمو سدقذا تدب ةئيردمل

 هنلللات اكن امو توثالث مايا ددعّلؤوألا 3 لا "لكى نينو نوكم مدع مما سر رعت

 تدر تعنلا شا ار ركل طم طضوررو كرف وشم نار6 هل فاو اوةسمك

 سماسقلاموءلاوريثع عبارلا موءلا ف زوفااو هتمرمشع تلاشل مولا ىف زوفااموص نينلابرلا دنع همقوادبا موب
 هدعنو هريشع ك ان”قزوفلامو ءنولع<وةدحاو:رمىوسردآ اروع ةتاللا ىف .ةدنع ستلفن واقلام آوزشع

 مهقاس هيرخو س دقملا تن نم لي” رسسا ب ىل<, املرصن تم نأ كل ذو ث د« اضيأأ | ذه و رمش ع سمسا ا ىلا
 هيعاو سرفلا كام كباب نب ربش دز كإءالف ناهبصأ اهل لاقي ى جاى لب دمىف مهذكسأو قاز.عل ادالب ىلا بالج

 هلنأ ريش دزأ غلبف ىاخو دره هللاميريح ذم دوويلل ناحححو نوعه ىمس ريزو هل ناكش ر اوشا دوهلا
 نومهرزولا دق ةيقو اهعننا ىاحودم قالت او ة ذل كه مار د ةزارافلا لجو عةملا

 لك اولتقي نأ لامع رئاسفف ريش دزأ ب اون عم بتروريشدزأ هكلمت ف نيذلا دوويلاذل الهو دكالخ ىل- ءلعو

 ريزولا هرب داع همع ةمبالع افىاحو يوي تلا نمرمُسَءع ثلاملاودو مول هلمع مولىف م-هدنع ”ىدوم

 ثامملا نم هيرق ىلع ىاخو در ريزولا دسحب ريش دز أ تلعأف ةكلهلا نما وموة ص دخت ف ل. لاسعاىل اهثحو
 بتكو ها لثقو هلّقب ع نأ ىلا ريزولا ىلعهب رغنهبتاازامو دويل لدن .لامعلا ىلا هببتةكامونهمارك او



 عا/"

 كف رك نيدانبلا بر دين الا فر هد بر داب ”هليوز ةراس ةباكلا هذه « (نيئانرا ةسنك )*

 دوريا ن«نينابراب صم ةينك ىهو اهريغو :ىدوع ىلا ةقيوسىلاو تاعاق عيسلا
 هب صتخخامم ىهو هلي وز ةراحن م ةيرواعلا ةسراللاراو ةنكحلاهدد « ( ممشنباةسنك )©
 نيئادةلا ةفئاط

 سناك حيو ةرعسلاب ص تق ”فاروكلا نبا برد طخ :ليوز ةراسجب ةسينكلا ذه ه (ةرمسلا ةسبنك ٠)
 : فالخالب مالسالا ىف هثدحم ةروك ذملاةرهاقلا

 5 مهدايعأو دوبيلا خيرات ركذ #

 م-هنسرو مو شليفنب ردنكسالا خرا خرْؤت تراص مت مالسلا هلع ىءوةافرب خرؤتالوأ دوما تاك د

 ودك ناو َض ىرمشتاهخاف روهشل!امأف + امون نو و ةعبرأو هايل ةنسسلا مانأوارمدرشعانلا

 اهنولم»ةسياوناكولورمقلاةنس-مانأمهتنسمانأو + لولا بآ زوق ناودس رانا سارذآ طفش ثيبط
 هيلع ىموم عمر صم نم ل”ارمس اون. حب رخال هنكلوا دححاو أ ث مهروهش د دعو م.تنسم مايأ تناكل اهلا ح ىلع
 رفسلا ف فصواكهباو هأ اب اورقْاو ةيدو.علا نم ةاوناك امو نوءرف باذع ن ءاودلختو هبنلا ىلا مالا
 ظفحب اورمأف عر نامزلاو ءوشلامانرمسقلاو س ندرمذع سهام مودلا هل كل ذوفناةاروتلا ن«ىفاثلا
 نم رشع ةعدرأ رهدلا ىلا مكفول ةنسموللا اذهاوظفحا ةاروتلا نء ىنا ار فلا ىف لادا كموملا اذه

 نوكينأ أوم امه: أل جنم سان رمش هب ع هنكلو ىرمتر مش اذه لوالارمشلا ىسعم سلو لوالارهشلا

 ّمجرخ ىذلامو.لا اوركذا بعذلل مالسلا + لع ىموملاسةذ ةندساا لأ نوكيو مهرومش سأرحءاناارهش

 لامعتساىلا اورطضا كل ذلفرهشلا ه.فرمذنب ىذلارمشلا ىف موملا | ذه ىفاربج اول كص تالف دبعتلا نه هذ

 لامعتسا ىلاوراعلا ودزتورا مالا قرون نيح علا ناوأ ىف سدر همن مرمشع غنارلا ميلا عقتل نتمنا ةنكا

 نءاهب مقر ىتلا مانالا قاسملا ىلا كلذ مهجودأأو نازمملا حرب ف ءوضلا ماناردب هبف همرج نوكسلرمقلا ةنس

 لصالاراذااومسو لوالاراذاهومسامانارمشاهباهودلأف دح اورهشمانأ تءفوتسا اذاروبمدلاب بولطملا تقولا
 ةيئاريعلاب ىلحلاةأر لا ىهورايعمنماق امش اروع ةسبكلا ة: لا اوعسو هالو هلام فدر هنال ىنفاثلار اذآ

 ةريثكت اناسح ك اذ جارذكسا ىفمهلو اهتلج نم سيل ام ةًرملا لوحي ةنسسلا ىف دئازلارهشلا لوخ داوهش مال
 هجو ىلءاهابا مهلامعتساو ةيئابرلا امهادحا ه نمةقرفنوقرتفم رهشالا لعىف مهو « خازالاىفةروك د

 نمد ةضورفمةةموه مه دنعرهشلا ناري لوأ لالهلاىؤرءاوس طسولارمقلاو سلا ريسع تالا

 تدرىلا لبابب ةملاملا نم مهدوع تقو اوناكما كلذور م: لكى رمقلاو سهلا نيب نئاكلا عاج الا ندل
 ني دتورانلاداقبانمهو هزلأو لالهلا نع صعمللءابقر نوب بدادد لابللا سور ىلع نودصن سدقملا
 !وءفرو مالا ترهذف ةفورعملاةوادعل اة سها لا نيبو مهنب» تناكو دولا لوصا ةمالع نركحي ناد

 نطف تح ةهغتم تاكمامنلا نأاهلئاوأىف قفنا اروهش كاذنياولاوو موية يول لبق للا قوذنادلا
 قرماملا ةهج نمقفالا نعاعفت سهربشلا نم ثلاثل اوأ عبارلا مومل ةا دغل الهلا او أر و س دهتملا تب ىف نم كلذ
 دياكم مهب اح نم هنوداَنيامب اونم أل نامزلا كلذ ىف يلاعتلا باص أ ىلا اوأجكلاف مهتنتف ةيهاسلانأ اوذرعف
 ش مهل ب اسملا باح أ لوعت اهوركص ذ لاعبة يؤران لمعلا عدنان و باسل ايل معلاز او اول ءاوءا دعالا

 ناخدلامسهءفرو ءابقرلا ثي دح ةنئارلا ضعب نكناو لالهلةيؤرو تاعاسقجالا حارضت سا مهواعوراودالا
 اومَرفئاذا اوفافن تاّدثلا ىلا مهمارخانأ اواعمهءااعنأوه بالا اذهجاركمببسنأ اوعزو

 تانامهلاهذه اور ذسا كل ذلفاو رساشتيف ةئاتيحلا نادملللا ىف مرياء فاتت نآ يؤ را ىلءاولوعور اطقالا ىف
 ةيدالبملا وه ةشاشلاةقرفلاو هب اوناكث دحابيلا عوجرلاو اه. ءازتلان مدو سعأو حورف نيرزاعلا ام ىءعاو

 نودصومنلانلمعل انوعاربممنال ةعم“الاو ءاَرَدلانومسو عاستجالا نمروه ملا ىدا.ءنولعب نيذلا

 نيعيرال اوحن ىف قرمشملا دالي نم تولاما س أر ناناع م دق نأ ىلا كلذ ىلع اول از لو ساقل اورظنلا ىلا تافنلالا
 لابو مالسالا ىف عرشام لثم ىلع نلهالا ديور بروه لا ل عساف قارعلاب مالاراد ىلا ةرجهلا نم ةئامو



 عا

 ناكناو هوديعاف هللا براناكَنا لالضلا اذه ىتمىلا ساملامهل لاك اوعتجا الذ لاعبءانيأو لي'ارسا

 هلابرق هنم لقت نخ لاعبل نأ اوبزقو هللانأ ب ْرأفانابر ةانم ”لكبّرشمل لاقو هيلاانياوهجراق هتاوه لاعب

 هوحب ذوامهدحأ اوراتخاونيروت اورضحأ كاذباوضرالف دبعب ىذا اههلاف هتلكأف ءامسلا نم ران تلزنو

 مانمكهلا ل ءلفال لن مكحناوصأ جعفرول لوقيو مهب رضسي سايلاو لاعب لايلاعب لايهيلعن ودان اور ادو
 لك انو راذلا لزنت نأ نم اويأالف لمست مه ءامدو نيك اكساب م ميدي نو >رحو نور صب مهو لوغشموأ

 تاَرمٌثالث هتوف ءاملاةبصو حم,ذملا ىلع هلعجو ةرو 0 هسفن ىلا موقلا سايلااعد م-خابرق

 فار هيمو ءاملا ن نم قدنطاءالتم] يرسل قوذ ءاملابضي لزي لف اروغ < اهدنخ حي ذملا لوح لعجو
 نماران هناحس هلا لزرت اف ٌلماب لماع لدم ءىفاو "براكنا ةعاسبب اهذهلرهظأع هللاهناعد ىف لاوو هعسازع

 0 مولا دف لوح "بص ىذلاءاملاعبجبو م دلا اهتوذناكىتلا جبذملا ةرامجسو نانرقلا تاكأ* ءامسلا

 بْو>اللافواحيذ مواكمه<ذف مهب ءىواوذخ أف لاعنءانبأ اوذخ ساملا لاسقف هللا برلا ن نأدهئناولاهو
 ننس ثالث ةدمرطملا عاطل دَدشادق دهاساناكو كاعام الع :رطملا لزم لزانرطملا ناف ب رمشاو لكو لزنا
 لاعيءاننا لتقل وح: ةًأرما لابس بتول يراك فرغت نأ بؤرحا ملظتشو ) ىتحرطملارزغورهشأو
 هللا لر أفا دي دشامن ميغا دقوزواسفالا ىلا جرشو سايلا عزفف مهضوع سايلا حودّنا املاهتهل ان تفلحو

 برشيالو لك أيالامونيعبرأ ةلكالاءذهدعب ثكم ىتح هللا ءاوقو برشو لك أفءامو ملوزيخ هعماكلم يلا
 نم حرف هذيلراصفروظح نبالاقيو تاباشنب عسلا بحصواهيلاراسفق قشمدىلا ىنمينأب حولا ءءاجم
 راصو هساح ع نع ءاملا قرتفاف ندرالا ءامهب برضو هفلوهءادر عزتت ندرالا ىلع تو تح عربلا هعمواسحيرأ

 كحور نوكينأ لاس أ عسيلا لاقت كندو ىف لاس نأ لبةتئشام لأسا عسبلل ذئنمح سايلا لاقت امي رط
 نكي /فرمصمت ناو تاًاسام نوكي كن ءتءفراذا ىتريصنأ نا نكلو امسج كلأيدتل لاعناطعانم تف

 ماهو فرمصناف هراتتس ,عستلاو“ |.هكا ىلا سانلا عقرو ا ءهذن ىقرذرانلاك امهلرهطظذا نامثت دعت امهاملسو

 مايأرخآ نيو البلا هلع ىمومةافو نيو طافاشو ني ماروهينمز ف سانلا عفز ناكو ئانلا ماسقمتوبنلا ف

 رع ةد٠نوكسحيا ذه ىلعذ ةنسنوعب رأماللا هءلءىسوم ةوسةدهوةنسنوعم سو هنا ماروهم

 لهأ الع هيلع ىذلاو نين عضبو ةنسةئا ةس» ءامسأ ا ىلا ندرالاب عفر نأ ىلارصمب دلو نيح نم سا.لا

 ساح شوه هنا مهضعب لاستف هفاوفلتخا مهناالا تيل "حن ساملا نأ نيمل_ملا» العنم ةعامبو بالا
 ملع أ هللاو نانثاامهااولاكتو ةعامب اذه عنم وهرك ذم دقتاك

 تمراهن آن وعزيورصم بدء نم ةصاصملا طع ىهو دويل اها ةسنكلا هذه .( ةعاصلا ةسدنك

 هيلع سخن سقى تدنبو هم ركْلا بردي فرعي اهعضو هو هنع هللا ىذر باطشلا نيرع نمو لايمأ ةفالخف

 هذه نأدوهيلا معزيو ةنسنيرشعو ىدحاوةناقسودنب ةممالسالا للا ليقثل ذوردنكحس الا ةنامئلثو

 سايلاهللا"ىنل الجم تناك ةسنكلا
 اهبان ىل لع توكم همي دق ىهورصم ةشيدم نم عهشلا رصف طخ ةسينكلا هذه *«(نيساشلاةبنكح)»

 سدقملا تيب بارخ ل فكل ذور دنكسالا ةناهلثو نيثالثو تس ةنسىف تدئب اهنا بشحلل ا ىفارفح ”ىناربعلا طشلاب
 ةضطن ةسينكلاهذهبو ةنسةلاقسوحن ةرمهلا لبقو ةنسنيعبر أو سخوحنب شطسط هير ىذلا ىاثلا باردا
 ريزعلاةس رعلابهل لامتي ىذلا ”ىنلا ارزع طخ اهاك اهنأ ىف نوذاتةءالةاروتلا نم

 ةلارصق طخياضيأ ةسرنكلا هذه «(نيقارعلا ةسنك)
 ةفيلخلا قرح أذ نم بارخ صو ةرهاقل|نمةيردوملاةراحج ةسنكلاهذه ٠ ( ةيردوملاةسنكح )»
 هرطناف تاراخلا ف كا ذرك ذمّدقن راك دوهيلا ىلع ةبر دوما ةراح هلا ىمأب كسلا

 ةردح ىف ىروصنملا ناتسراملا يس باءاحتنماهيلا كلب ناك سثكلا هذه ( نيئاّرتلاةسنك) «

 ةسدنكى هوهليوز ةراح نمالا اهلا لصوت ويالراصفأل انهيشناك قلاذخ والات دسدقو ليوزةراح اهلا ىهنب

 نينا ٌرتاادوهياا ةفئاطن صتخم

 سناك نم ىهو ضيارلا بردي نا الاى رعب برد ىف ”ليوزةراح ةقيكملا متكب « (ةرد+ ارادة سنك) «
 ضااذكم
 لدالا
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 اوكريشنالو هللا اود_ءتنأ تاوملاو ضرالاووهالا هلاال ىذلا هتلامكءل غد مءأانأو د هلاوع ماو ىنأ

 مهمد> ألعب لو ءافش أو لانه ىل اعتهّلقا هضرتف لبس ادعصو مهةراف م اهريغبت اروتلا ع ارمشاول الواعد

 رهجونم مانأ ق كلذو ة خس نورمشعو تسون اّهستو فلن افوطلا نيبو ىسوم ةافو نيب تاكو هدهاشالو هريق

 ةأ سها تلاع نيح ءارتعاامنا هنا معز نم مهنءو ةقلخ كلذ لعح ن٠ مهنخ غتلأ ناكى وم نأ مو معزو سرفلا كلم

 هضىلا ان ىوهأف ةرج لواشتا.عدج امه, نوعرف هلاعدالفرقلا نم مره | فرعنال الفط لقتال نوءرفل ن وعرف

 لديالو تارك اهف ةمانشث هلع تناكوسوهناندل نأ <ىد:اولارع ند عرك ذو ءارتعاام كلذ نم هارتعاف

 اوماه أف ئثنود كلذ نمش ىلع لملدفاسل نم ةدةعللحاو ىلاعت هلوق ىف سالف كل ذ نمئش ىلع نآرقلا
 ندرالا مهبربعو مد داَقف مهلمحرتب نون نب عشوب ىلا ىلا«: هللا وأ نأ ىلا هل ءنوححص.. اموب نيثالُث دعب

 ىسومريخ "لج هذهذهعضاومفروكذموهام م .نمناكح نار اوذاوف ناس نمرشاعلا موملا ىف
 مالسلا هلع

 هيلعسابلا هللا ىنل بشان نوعزنو دوويلا سناك لجأ ن .ةسنكلاهذه «(رج وج نكح
 نب ساحتفوه (سا.لا) هللا هللا هعفر نأ ىلا ضرالاب هتماكا لوط ىفاه دهاعت ناكو ام.داو هناو ماللا

 01 وازرق ناساوزل ديانا لمده هكتززاقلواحأا
 عمرص# ن نمرزاعلاهونأ هن رخورصمب دلو هنالس"ارس اى نم م .ءلا له ركذيو سابلا لةف بّرعو 9

 ا اق لغو ىذلازع ذملاوه هنو نينس ثالثلاو ه هرعو مالسلا هملع ىو

 نيارومالا» ءاشإ ليتارس ا ىانزنمناكو و هموقو هسقن ىلع وع دب ىتح :قغلاا تكرس قوم

 مد م نأ ىلا افلأ نورششعو ةعدرأ مهنمتاخ ءانولا مييذ عقوأو مس ,ملع ىلا عت هللا بضغف ناك أم باوم لهأو

 هتلابذغامهربشو امهعفاروهو حرخو هر باعهمجامهمظنف اهب ىنزي ةٌ سها ىلع لبر ه ف٠ ام ىلع اد سس اف

 هدعل نم مأق مشو تامانلو نون نبع شو هللا” ى ىنعمراتا " اضيأ هل تناكر» زءابولا منع عفرو هناصس هللا مهجر
 لارا ىف ثادحالا تناكومهنم مكحي بالاكو اماما سامتيفراصف انفو نب بالاكوو هاذه ساه ذ

 مهضعب كلذ لوأذ ةماللا ماوديةاروتلاف "ل رو فاس ا تعور تووانولا نو علا سلو ساملاحاسف

 ىلع مال ا امهيلع دوا دن ناملس نب ميحر رنباضانب انسآن طافاشوهب كلم نأىلا هرعت تم اف تومبال هنأب

 ' مودا ةفورعملا ورم هلي دمع ليسا ارسا  نماطابتعالا خلع رع ن بوس[ كلو شنشا اكلت فادؤي طم

 ١ زك هاتعا اكك قكاْرَط اى لولم نه هلم ىذم ند عجب ىلع عقلا ف تداز ىتح بؤحا ةريستءاسو س ابا

 لامصس اهل لاق 5 عادل تناكوةمدتع“ نمرئ اس ىلعو هسأ ىلعّرشا اف ىفراث .تركتمالانوكر رمهراكحأو

 0 "لج هيف هللا لاق ىذلا لعب نئوأ دبع اراكتس او اًودع 25 أو هان هنمر 6 اد_.صشدإإم لءاشأة شا

 لسراف نورعم ةئردءاحي ذم هلاماق او نيلوال امكتانآ < برو م كير هللا نيقلا لنا نسح نور ذتوال ب نوعدن؟

 نع قانز ادع اك يأهل انيل رعبا قود انط ومارس الوسر سانلا هل. بوح اىلا "ل-وزع هللا

 نيةلامللا نح انور ذئوالع:نوعدتأ نوقئتالأ موققا لاك ذا نيلسرملا نا ساملاناو لئاق نه ”لحوزع هلا

 1 يح م يعدم رو س ًأالوهونذكت نياوالام كئئانآ ةبرو مكيردنا
 رطقلل اعنم دقو ام اه: غلا نهاخكس# ندرالا ةنحأت هذي نأ تاتطتس هللا: لم فاك غانالورطم كوك الأ

 كرات ءاملا نمهدنع ناك أم فح نأ ىلا هراتتسا فامّم سابلا لزب لف اهريغو معابب ١١ تكلذ ىتءامسلا

 عاننمال هنم برش ناك ىذلا هام فانا ملل اوزيمللا هل لم نابرغب هلا ثعبي هلالج ل هقئا ناكمتماعلا

 هيرشيءاماهلأ ف بطتخت :[أسمآ اذاف هن .دل ا انفاو تح جزفتادصئادن عيل ايسي نأ هقاةرمأر طملا

 تانقنل بطحلا عمت اهنأو ةّرجىف تيز نم ئشو ءاناىف قمقد ةذر غلثمالااه دنعام نادل تم-قأف هلك ايازبخو

 نأ لبق الدت ازيخ ىل ىلعاو كل تاقام ىلعفاو ىز < الاهل لاو مالا هيلع سانلا اهريشنف اهماو ىف مه هثم

 ماقأو هباهرمأ ام تاعففر ,طملا لزب ىتح راسا نم تيززا الو ءانالا ن مزال ىقدلا نافل دلواو كل فنل ىلعت
 ىحأف ىلاسعت هير سال لأ اف هملع تءزحو اهدلو تامنأوىلا كلذ دعب ترزلاالو ىددلا صف 00 ع

 ىبعجا هللاهو هللاراف كل ذي لءرامخا دنع رطملا لعمل ىل_"ارمءا نب كل «بؤ- | ىلاريسب نأ هللاةنمهأو دلولا
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 ءاجام عر تحصد دقامم_م دعو لت" ر معا ىن علاق هنا نوءزتنعارامتا لوز هللا لوقاهرا دهم نع

 نان نمي ريشعلاو ىدالا مولا فههب قلو نوظناغل انلمهناو نولملق ةمدرشل ءالؤهنا ةاروتلا ف

 رحل ابرضينأ ىموم ىمأ مويلا كا ذ ةيدص فو ردملا طاش ىلءنيرمثعلاو دحاولا "هلبل ناركسعلا ماعأف
 نع ةمئاكءاملا تزاصو قير طن م طبس لكربعاقي رطرسشع ار علا ليمارس ىئبل هللا قلفف همصتقيو ءاصعب
 نضاخ | هدونجو نوعرف مهعبتو هعم نمو ىمولاك د ماقي رطردلا عافربصو لابمبا لانم حسص وباب
 لززنو هموت ى-ءوماحنو اعجب هّللام_عةرغأف هموقو نوعرف ىلءرهأ|قمطنا روطلاةودعىلا ليم اّرسا ون
 ىموم تأ ميم تناكو ةاروتلا فرك ذ دق لب وط عدستي ىبءوم عماودسوروطلا ىف اعبجي لنيل الرجا

 ىفاوراسم نهل عبسنلا لئرت ىشو لويطلاو فون دلاباهرث أ ىف ليم ارمسا ىيءانواهيدس فدلا ذأ نوراهو

 ىسؤم ىلا اوفر ادا نم سماخلا مولا ىفمهداز ىنذف مودي ىدومّرمو اواهأ ن ءرصم ترفقأو مانأ همالث ملا
 ىسومىلا اوجضو اوشطءرابانم نورمشعلاو ثلاشلا مولا ن احا لف ءامسلا نمّنملا مهل لزنف هيراعدخ

 رصم نم مهجورخل ثلاشلارهشلا ةّرغ نيئدسروطاوفاو ىت- مهب ريس لري لو ةرذتلا نماننمع هلرجتف هيراعدف
 ثلاثلا مولا ىفنك الف مانأ هئالث مهرهطف هلاصس هللا مالكعامسل هدا دعتساو ه وقري انسن ى-وم هلا ىهأذ
 قوربلاودوعرلا قاف الا فرهظأو مامغلا.هملاوح للظو هرون هنكسأو روطلا هللا عذر رشلا نءسداسل اوهو
 فقلحتال نود نمدوبعم مكل نكمل دخاو مكي رهتاانا .ىهو تاطكرشع «مالكنم موقلا عمسأو قعاوصلاو
 قرسنتال نزتال سفنلا لدقتال امهمرك اوكيدلاوّرب هظفحاو تسلا موركحذدا ادذاك كب رمد
 عاقساب انل ةقاطال يمومل اولاهو او دعتراو مولا حاصخ هقزرامف كاخأ دحتال دوز ةداهشب دبل

 ىسوم دعصو فارصنالاب .ه م أفانعط أو انعمس هيان هي ام عسجبو اير نيدو ام ريسلا نك ميظعلا توصل ! اذه

 رشعلا امديلع بوتكملارهوملا نيسولاهبلاهتاعفدواموينيعبرأ هسيف ماكأف رشعفانلا مولا قلبجلا ل
 امهاتلأف هيدي ىلءالقثو باكسلا عفترإف لمعلا ىأرفزو ترس نم نيرشعلاو ىلاثلا مولا ف لزنو تاك
 ثلاشلا موماا ىف ل. محلا ىلا دغصو لّدَقلا قحتسا نم مولا نم لتقو ءاملا ىلعءار ذو لحمل ادري مث ام.ةرمسكو

 هي وغسل هللا نمدعولا دعب لولن نم ىفاشلا موبلا ىف لزنو مولا نم نيقابلا ىف عم ثيل زونت نم ني رمشعلاو
 تلان'نمكلذو ىرخأ هلل نيعبر أ ماقأو بلا ىلا دعصف نيلوتالا ني والا ىف ناكأم امهيلعابو كم نير آن يحول
 ةريثع ضرع فاعارذ نيثالث اهلوطناكو ةسبشل ا حالصاب هللا سهأ مني رمشن نم رمشع ىناثلا موملا ىلا لولي
 عرذأة سن عافتدا واعارد نيس ىف عارذةنامايبلا و بورضم قدارساهلو عر ذأ ةرشع عافتراو عرذأ
 اهنمغرفالو هلكء اشلارهشأ ةنس ءرهاوخلاو ةضفلاو بهذلا نمروّتسلا نم هينيزئامو اهحالصا ىف مولا ذخ أذ
 لثمنرعلا كل انه براس مالسا هيلع يومن ا لاسقيو ةينانلا ةنسلا لوثأ فن اس نم لالا موملا ىف تبصن
 ,مونم جي لت ةكم وهو ناراف لبجىلا لصو هناو اعمج مهانفأ ى-نيدم لهأو مدرجو قمل امعلاو سن دجو مط
 . , موقل | نعظ ةنسلا هذه نم قابل ارجشلا ىئاثفو مالسلا هلغ ل.« امسا ىئبىلا تت اوأ نعلا كِل مصةعانمالا
 كلائلارهشلارخآىفو ةعب رش ةرشع ثالثوة ا ةساهعئارش ”هلجوةاروتلا ميلع تلزننأ دعب روطلاذب ريف
 فان مهاوقتل ةنسنيعبرأ ةبتربلا فاوهبني نأ مهيلع ىلاعت هللا مكحواهولخ دينأ ماشلا ضرأأ مهيلع تمرح
 ةحورشماعضوم نعبرأو دحأ ىف ةن-سةرسشع عسنو يقر ىف ةنسةريشع عسنا وماقأف نورابج م-مالاهلهأ
 هلع ىسوءاعدي هناملو أبو نوراقي هللا فسخ ةيئانلا ةنسلا نم لوليارهشن ٠ عباسللا موملا فوةاروتلا ف
 مالسلا هيلع ىموم تخأ نارمع ةلبا ميسم تيفو نيعبرالا ةنسلا نمناس سر هش قواوبذكا انميلعمالسلا
 ممةنس نورمشعو ثالثو هن امهلو مالسلا هيلع نوراه تامابنم بارهش فو « ةنسنورشعو تسوهناماهلو

 . رههىلا كاذدعب ىتلارومشلا ف نارو- ضرأ نم ةبنئبلا بحاص جبوعلاو نودسو نييئاعنكسلا برح ناك
 طم-و اهتءارقو امضسن بتكسو ,ه أو موقلا ىلءةاروتل اةداعا ف ىءومذخ أ طاب_ملهأ الف طم
 موملا ىف مهل لاهو را ّدآنم سداسلا موملا ىف كل ذب اهن ناكو هقفلا نم هنعووذخا امو هران'آ نم هودهاشاه

 نأ ىن أ دقو هس ىئضبقي هنا ىئفّرعدق هللا ناو ةتسةدامو نيرشع تدفوم سا اذه بوب قىفا هئم عباسلا

 نوراهنب رزاعلا مهعمو تقولا اذه لبق مهترتخانيذلا الجر نوعمسلا هعمو نون نب عش وب مكماع فلتسأ
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 ىسوم ٌمغاو هرضح نمووه ىأرام هّرس كلذ نوءرذ ىأر اف دلئ اهدوس باود ىل: ادوسارودورمنه - باود

 هنالثةركدلل ناكو اوعنصام فقلت كاع ىفامقلأو ىلعالا تنأ كنا ف تال هلا هنا وأ ىّتح هب نهآن هو

 اولاتف هتان نوئمؤنأم كترهق ناف حعنصام تير دق ىموم مهيلا م -أف اسر نمءيساوناكلي لاقيوءاسؤر
 امهلعو اءمنؤزريو همخأو ىسومن منورخ د سانلاواذهةرهدل ا ءاسؤرل ىءوهة راس نوءرفطاغف لعشأ

 هل ميظعنيلت ةمدىف تلبقآو نيعالا ن ءتاغ تح هادعب ىسوم حواف فليب امزتحادقو فوص نم ناتءارد

 تدربف نوءرف د. | ىلع كلذ نم عقوو صربالادحأ ىلع عقب + الق هيرك هو هف نم حرخرانلاونادقود نائمه

 اهنفن هر اسوا مصءوالام><5 ءوامم تناكب كسه ىتأ امو ردا هتلعام عج طقلاف هاف ارغاف نننلاراصو

 اههيرزيلتلا م ىلا كج تناكدقةراجو ةريثك ادع علت او نوعر ةرادب لع ىذلارهنلا ىف تناكو نيح الملا نم
 عضوف ةرصدل| لع ىلع فرمشيارصقلا بناج ىلعةبقىفاس لاح نو ءرف ناكو هعل دم نو ءرفرص5 ىلا نما اًرمو

 حاف رصقلا نم عضاوم قرح ىت> هيف نم حيرذمرانلا بهاو ةداسإلال الاديان فذوزيغقلا يتيما
 باسناو هيدي نعي ن همهاكاورْفف سانلا عا. .افطءنافنينتلا ىدومرحزف مالسلا هيلع ىسومب ائمغّسنوعرذ

 كابا .امف ناك امو بك ارملا كلذ نم سانلار يلو نا حص م اصعه ديف داعو ىموم كم أف مه دير

 ةرهسلا تلا كلذ ه-:هذ ارثاهضرأ تنان ىت-ربنلاءام نم هرم امو ةراخخاو دمعلا نمالو سائااو”ىبهعلاو

 هتطاسالاو مدهعب اوفوأ ى-وم مهل لاقفءايشالا ىل:ربدقر امج لهف نموها او ني. د الا لع نءا ذهام
 لعذ نم ا ده س دلوع (ىسلا| هلا لعف ند اذ هاولاهو نوءرفاورداحو ىسومع اونم اف مكمغ علم . اممكعلتي م ع

 مهلجرأو مهي ديأ تعطتذ أو ىلم كما دسح كلم ىلعد ”ىلءهوع رع اب اطما

 نوءرفوع ديرص؟ ماق أف ىمو «فرمصناو هنامئا م كب ناكى ذأ ع نمؤملاو هنأ ما هنرهاجو اوبل هو فالس نم

 لي”ارسا ى ىل_ءهروج دش الب هس الن وءرفو لل. ةّن اناس رهش ىلا راءارهش نمار شرمشع دسحأ
 وهو ىرخأ دع.ةدح اورشعلا اوما هموقو نوعرذ تباص أ: لاععالا ةنهم ىفانرض- مهذ اختاومهدايعتساو

 هللا نم اناذع تناكابافاهفاذكنا دنع ليم امال ابءاعدلا ف ىسوم ىلا عزذبو اهعوقو دنع مهات ثني

 موياع ترثكو اهطءرضم له ًارثك | كلد ت- امدراصرصم ءامنأ امه هموقو نوعرفابم هللا بذع”لجوزع

 "اول |عنيزح ىتد ضويعبلا ربا "ومهلك ام عسجبو مهشيع م يلع تر ذقو مهعضا معمج تخحو ىت- عدافذلا
 ةأف مه .ءانغأو مهماود تنامو متاح مهماع صخنو مهما دبأ حّرج ب تح بالكلا باب ذ مهمل ءرثكو ميلا عامو

 قءاودب طولخت درب« ءامدلا٠ نم لزنو ىذملا رطامم ىلءادق م هرظنم داز ىّت-”ىردخلاو برحلاس انلا معو

 راصثالا تاكأ ىلا بدانهلاو دا راجارخكو راشلا عمحم بهذو تاناو.1او سانلانم 0

 هلك كلذ دعبو ماسجالاب سدت اهلطلغ ن نم تناكى تح ةلظيلغءادوس ةلطايندلا تلظأو تابنلا لوصأ تدقتساو
 لغش كلذ فمها نوكمل هل للا كالت ىف هب عخلالا ركيداو موتمادخال قيل ثيح مهادالوأز ركب مناخات والرب
 نعرف راسا ذ دنعن ىبوا كيتانقو ىدحاةنسناضن رهش نمرشع +. _ماخللا "هل للا تناكو لي ارسا ىتب نع
 م6اةاروتلا فو سمع نيء نم لمار اونب هعدو هذه هنملل نم م مالسلا هيلع مو حرفن ليلا نأ قرا
 ركذ "ناك مباوبج عمدوك ة يوأ م :افكناكتا ميغلان ,مالج تدب لكل هأ حبذينأ مهجورخ دنعاو ىهأ

 اماتع هم ءاورسكيالو هاعمو هفارطأو هسأردها وشاواك أينأو ةمالعنوكمل مب اوبأ ىلع هم دن ءاوعضني نأو
 اواك أبلو عبر لا ل_هف نمرمشع عبارلا مو ىف كلذواريطف مسهزبخ نكيلو توبا جراشأ ب هنماوعدبالو

 كاد عب اشع نمل ضفامواللاوج رذعو منييديا ىف ميصعو مهلرأ ىف موفافخوةدو دشم مهطاسوأو ةعرمسا

 م-مماوريعتسسي نأاورمأ ممااهيفو حفلا دعا ذه ىب ميل ومنامءالو م-هلا دبعاذه عرمش ورانلايهوةرحأ

 مهعءاو+رخأو ماعنالاو باودلا نم مععماسع هللا كلتا او-رخو هوراعتساف هنو رذعاريشك الح
 ل ب ةدملا ند هىدوم هسرختسا| مالا هيلع فسوي توران

 هانوم ىلعاهيفاونا تح تلا مت انلانمهمعطب هلا لةشوءانر لاو ناددلاو ءاسنلا ىوس برامم لجر فاأ

 تمام يمرس ى.ومرات ىو توربملا ةدوفملا اوذاو ىّت- اراهمو الل لاسم ثالث اوراس
 لاف حح ةرثك ىف جرخو هموق عجبو ,هجورخ دعب مدن :هلملو زعمول ىف نوعرف ىلا م- هريخ ىيتافروطاا



 فيي

 هعض رتراظب انل نم نينشاربعلا نم اذه تلاقتو هتجسرفتوبانلا نم هتحرختساو هنأرف اهيراوج عمرحل ىلا نوعرف
 نوعرف بن اىلاهب تن أف لصف نأ ىلا نوعرف ةنبا هلاوتعضرتسا هّمأب تءاجو اهكسص د7 انآ هنأ اهل تلادقف

 5 التوم روع رف تعنمو همت عضرتساو نوعرفةأ سها هنذخ أ لب لرقواهد:ءأشنو هتشاو ىنوم هتمسو
 نينانوملاوزغل ههجو مةوطس هل تناكو هداّؤق نم هلعجو هه نم اريشك ن وعرف هملاّدرف هنأش مظعوربكنأ

 امنا داعواريشكرسأو اريثكم هنم لتقو هللا هرفظأف مهب عقوأو فيكس دج ىف جرف صم قارط أى اوثاعدقو
 نأ نوءرذدارأف نوعرف مأ نمريثك ىلع مالغوهو ىسوم لوباو هنأ ماوه هب بعأو نوعرف كلذ ر سف
 ةلؤص هلو سانلا ف ىشمياموب حرش هنا كل ذو هبلطف نوعرف نم ةيارقدل طبقلا فرش أ نم الجر لق ىتح هفلنت سي
 هلفدوهيرمض ىذلا ”ىرسملالبَعُف برضي ايناريعىأرذ عاضرلاو ىبرملا نم نوعرف تس ىف هناكحامم
 اذه كل لعج نمو هللاقفهرحزفرخ الا ىلءامهدحً اطس دةو لب ارسا ىنب نم نيل جرب اذافرخآ امون جب رخو
 نم ديربامل فومللا هسفنف هللا قلو هبلطف نو ءرفىلاريمنا امنو سمالاب <”ىرصملا تلتقاكىلتفنت نأ ديرتأ

 نينك اناوناكم اللا هيلع يهاربا ىنب نم ةمظع من يدمونبو:هلب|ةبقع دنع يدع قلو فنم نم جرفن هتمارك
 ميهاربا نب نيدمدلو نم ماللا هلع ببعشوهو نوريب دنع لزنف. ةنس نوععب رأر معلا نمهلو هرارف ناكو لانه
 اوبوبعش ةنئاءاروفصا,مف مكن ةنسنيثالثو اعستكل انه ماقأف ناك أم هْمَع هَءاعرو هلتباا هيوزت نم ناكو

 ةنس نم ىذفماملف مهنو دبعتسيو تاذعلاءوس م ومو د ىلاعت هللا لاق اكرصم لهأو نوعرف عم ليءارسسا
 نأهسأو ناس هشنمرشع سمانا مولا فكل ذناكو همسا "لج هللا هلك عومسأو رهش ىسوملئينافلا
 كإذريغوءوسريغن مهدي ضاسو ةمح اصعلا بلق اهنم تان اب هديأو نور اخ هم أب هدضع تشو نوعرف ىلا بهذي

 مدق م ةنسنينامث نب اهو هسلا ى اعت هللا نم ىسولاء ىحت ناكو هموتو نوعرغب هلل ااهلحأ ىتلازمشعلا تانالا نم
 ةئسنينامو ثالث نباودو نوراهأشتو دب رث هنقانايلج هم_عطأو هي”ريسق نوراه اخ قلورانأر هش فرصم

 كله نم مهن ا ذه َْ سف لم" ارسا ىنامهعم ثءسا نوعرفىلا اشأب نأ امهلا ىسوأ دقو نو ءرفىلا هءادغو
 قاحساو ميهارباناسا ىلءاهكلمب هللا مهدعو ىتا | ةسبَّدقملا ضرالا ىلا نوجر ذو ةنعارفلاروحو طبقلا

 ىلغوامانأ هياساماهأف نوعرفىلا ارشح مهوعمتاو ىسوعاونم اف هللا نع ل ارسسا ىنب كلذاغلب اف بوق عبو
 نكئمؤم هيلغ لخد ىتح هبا ةدشلنوعرفىلا نالدبالامبهوهاصع ىسوم عمو فود ةبح امم لك

 ا-هلاخدانرمأف كلا امهلسرأ دق امه هل نأ ناز كءلعنذالا ناملطب نياحر بالا. نأ هفّرعف هيوهلب

 هلاكامنوعرف ظاففدللاٍضا ىفهّبآو اصعلاةيآءارأو هباَكف هقاهصقامب ىسوم هبطاخ هلعالخ الف
 هبندع نع فام نا ماومعف مونبعأ ىلع تح صو تلبقادق ةروص ىأرنأب هناححسدتا هعاف هلتقب دو ىسوم
 ماظعلا سم اونلا هذه كلن يا نم ىسومل لاهو هظغدا دزاف مهتقرخأ ران مهتتأف ىسوم لقب ني رخآ اموقىهأ
 ضرالا سم اون نم سدلوءامسلا سومان اذه لاف اندنع نم كجورش دعب هتلعت مأ اذ هلو لع ىدلب ةرصسا

 ةئهكلاو ةرصسلا عموم نعأو ىدلب نماهتلعت لب لافالعلا ةننبلا بحادلاف هبحاص نمو نوعرفلاق .

 اوضرعف ا دج ةعيفررحاسلا اذه سماون ىرأ ىناف مكلاعأ عفرأ :ىعءاوضرعالاقو سم اونلا باصصأو .
 مولمهدعاوف كدلع قوفب نم ىدنعو لرسم ىلع تفقودقل هل لاكو ىسومرضح أو كا ذ د رسسف مهلاسعأ هملع

 ىناماوناكحو هنرم نيبو ىمو نب عجب هنا م نوعرف مهلتقف ىسوماوعشتا دق دبل انم ةعاجبناكوةْسلا
 ةيولقم هوجولا ىرت تانولم نخ دنم بولقلاذخ أبو لوم علا ريمي ام لاعالا نم نولمعي امل نيعيرأو فلأ |

 مووطز هلام اهنمو نورق ولام اهنمو قوفىلا :هتبحلو لفسأ ىلا هتيبج بولقملاو ضيرعلاو ليوطلا اهنم ةهوشم
 هوجو هبشو ماظعتا ذآهلا٠اهنمو ريبكلا سرتلار دق ىف ميظعو هام اهنم ولبقلا نانا حس: رهاظ ب اأو

 ضعب ىلعاهظعب عجريو ءاوهلا قريطت ةماظع تابح ىلع ةبك م ةصخجأر باصسلا غل ةهظعداسج اي دورقلا
 نملك ىلءردحنتو ءاوهلا ف: عجرتوريطت تامحو سانلا فرشتنتراناههاوذأ نمحرذع تانحو هعلتسف ..

 نأساثلاب مهتِبانْذأوزوعشو س ورب تامحريصتقءاوهلاق قلت ”ىصعؤاه:مسانلا براهتبف هعاششارضح
 انضعب مهضعب ىريالذرظنلا نع سانلاراصن أ ىشغن اند هلاولعو ةلؤه  لئشانتاهنمو  ئاوق هلام اهنمو مشت
 ىلعارضخ روصو ميض اهل عمس واضعباهضعن مدصي ب اوذ ىلعو لا ىفناريثلا ةئيهك اروضرهظتانش دو



 دو
 هعزانثهسفنتناكوّن ف لكى اق ”رصتماهدامكح ناك انهاكازحاساعاص ناك سموقنب انظ هل لاش
 ىأرو نيبنامللا نماندم ىبو بارم ارمبو سانلا هبحأذ اصدلو نم ل قو كلما نومثأ دلو نم هنا ل نيو ثم ١
 دارأ اذا ”ىطبلا ناكف مدسع مهلا فنيمليارسالا نم هبلا طبقل ااكشو ةَدشو ث دح نوكس هنا هموغ ىف

 انيق ك5 قي ارطسألا نزرتض نأ و كلو هلطلركتلالو دح أ هلع غي الفم ضو ”ققي ارسال رض ةحاع
 لس“ ارسا ىب باصأ ةلذو:تغلوأ تاك تانيا ]الا» ءانااطبقلا“ نارام زصجر طالت

 ثمل سماسكا فولو شواربخ عمزب زعلا ناك ايدلبلا مب افظريزولادبتساو طسبقلا نم مهاذأو مه! ظرثكو
 نيانلظ ف رصف ابمعم أب رس هنباناكو هس أ ناكم كلملا سطال ماه أو هحالسىف بكرف همس هنأب نالط مسهتاف
 دععصلا ىلعالماعالظ ذفنأو اصدلو نه قوهال هل لاقي البر فاختساو هتفالذ نم هلع ناكامع سموق
 هسل# ىف ههاجرأ ىلءاوموشي نأ هرج سانل اأو هومعو هربت دازو نيل“ اريسالا نم ةعاج هعمريسو

 للزي سلتك انوا لم كرت :انوارات نسال عسوالارالا ناهتيتد
 ىلا حرخو ة ةرازولا ن ءعف ةرصا ملا لظ ناكو ماعلاو صامل هشغب اف لب ارس اىيديعتساو هم دقت كم هلءفامم
 ميقب نأ هو هسفال نداعلا ذأ ودل نم عنتماو لاملا ىف هتعاطن ءحيورملاو كلملا ةلازا دارت دعضصاا
 ناسعالاو هوجولا بتاكو هسفنلاعدو كا تنع فرصنا مث هتعاطىلا سانلا وعديو ني رطبقدإو نماكلم
 هلأتو الطاره انتاسور نا لاقيو هسف عمطو كمل ىل كول ءانبأ نم داو لكل واطنو سانلا قرتفاف

 كلملا غلبو هلانوعراصف لم“ ريس !ىبنب مالغإبم امشا هللا برو هياجأفالب وطان امزرمصم كن دلق ىتعط أ ن ١

 اقثومدملا هب ثعبيو اربط ىلع ضشن نأ هاو هناكمد دلق ادئاك هسدلاهححوف هتعاط. نعال حورشريخل

 زاسو همزهفرج ادئاف كإملاهلا ازوخل هعمام ىلع لوْ ساو هير هن ردظق هيراخوب اتللاإط جب رخو هلا راسف

 لزق تم دم 0ع ها هلّدقف كلما ىلءاذلفل تناك فابرتساؤ كمل همل ازربف هعج 2-0000
 وهو دل امعلا نموه لدقو بعصم ني دنلولا همي مهضعبو مالنسلا هماع ىبوم توعرفو ها ذهو ةكلمملارصق

 ناكو ةماش هنيبج ىف ىرمسل انيعل اريغص نينسعلا لوشا ةبعللا لب وط اريسصق ناك هنا لاسقيو ةنع ار ثلا عباس
 هيلع هلد باش امل داوساب بضخ نم لوأ هناو بعصم نب ديلولا همها ناوَدَر هىلأب ىكي ناك هنا لقو جرعأ

 اوييرطما دق سمات تاكو هعنبمل نورطنل ا لمح نانأ ىلع لب ددنا لبقو طسقلا نم ناكم نا لدقو سنا

 لون ورظنا فنم ةئ,دمرهاظ ىلا اوجرخ بن كاذو معلعهماو: نم ةنلواوضزو ءوسكشم كلما ةبلفف
 مهيلع اكلم هسفن ماك همكحت اوضرو هوهكحالفهرامحم لمقأ نم لو أو هناكف هو مكسيل مسييلعزهطب نم

 فاتخ اكمملا ف ساج الف ل.س هذهنم مهكسحل ماو داي نأ مىه دا مولا ناك اولاقو اذه موقركتآو
 لامعالا دسشو بتارملا بترو هررعأ لدتع اح ةعدعالط ا قع هفلاح نم لقو لاودالا مهلل ذبفعملع نسانلا

 ناكو ناماه فلختساو هرم وم دو دج عبج ا نش ردا ةبحاني ىبو ق دائما قددشو ندلل ين و

 ةارالا خاب ومريغو نيو ورتب احر فسو تارامعلاو ادلب ءانب ىفاهنرصوزونكلارانأ آو همس فاهم برق
 فّرعنم لواوه نوعرذو ه لقا هنالث هوهو”ىنوعزرفل ار اس دلابر اني د فل فل أن يعستو ةعبس همَسْر فرصع

 مارع ةيلاربعلابهل لاقي ىذلا وهو ىرها هل لاقي لجر ليم ار سا ىئب نم هبعص نم ناكو سانلا ىلعءافرعلا
 هطفح ىلو هرتصقلاس رج هل هذ مالسلا هباع بوعي عمر صم مدق ناكو وال نب ثهاف نينار 3 هب رعلابو

 نمدولوم دب ىلع هكاله ىرج هنا هموخو هماهك قىاأردق در لا اقمهدهدنعو

 ضعن ىف هلا ىرمهأ5 اما تتأناهفداودولوملا كا ذ نأ ىأر ىتلا نيندس ثالث ةك انملا نم مهع:ةنيلس“ازم الا

 عبس ةمس ىف هرع نم نيعبسو ثالثل هندلوو نوران ىلع هنم تلم اهجقاوذ هل هتحلصأ دق ئشيلادللا

 نوعرفىأرو هرع نم ةنسنينامل ىو تلمف ىرخاةّرم هلأ مر مص م ىلا بوقعب مو دقلة امون ربشعو

 هلع ىمومداوذ كل دي لب اول ا ىلا مّدقناو لي ارم | نب نم نارك ذلا بذي سمأف دولوملا كل ذب لح دق هنا هموحخ ىف
 لياخلا ميهارب ,!ةدالولةناسعبر أو ني رمشعو عيرا ةذس فو رص مم ىلا بوقعي مودقل ةنامونيئالثا ةنسق مالا

 هله فدك نم هنادس لنا هصقام همن «ناكو نافوطاان هنينس تسوةئاعستمو فلأ دلو مالكلا هيلع

 ة !تءاخل هطقتاي نمرظنمل دعب ىلع هتخأ هنأ تدصرأ دةو كاملاريق تك ىلا ل.نلاهاملأف تيوبلتلا ف
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 ٍدودسوملا» انبلا اذه تيثاهنأ دوهم معزيورمصم نم ل”ارسا ىنبب حير نأ ىلا نيدم نم مدك ذمه رمدمب هماقم
 ةيمالسالاهللارو هان لبق كلذو ةنس نيعبرأو عضسب ش طماط دب ىلءىفا كابالا سدقلا تب, بارخ دعد
 نءزنءاهنأف نوكشيالوكسحلاةباغؤ تلزيز ةرمش ةسنكلا هذسمو ةنسةئا هس ىلع فشامع
 ةرحشلا هذه كانه هللا تبن أفاوعضوم ىفءاصعءسرغ مالسلا هملع ىسو هنا نولوقيو مالسلسلا هلع نوم

 نجت نأ ىلا ةماقتسسا ف اندتو ءاوتس !نسح عمءامسلا ىف دءاص قاسو ةرمضن ناصغأ تاذلزتللاهأو

 اهعطقب مدَقَفةرههشلا ذه نسح هلركص ف ةعاقا ات هتسردم نيس نب ناسعش فرع الا كلملا

 ةعنش تر اصو تفمعتو تر و كح دقو توصأف كا ذ نم هب هنأ وماما اوذه ةرامنعلا فام عفان

 اهةرو تاحتو اهبئاصغأ تلد مفاهتة ةيدو هب ىدو مي فز نأ قفتاف ةّدم كا ذك تّرقساو اهوكرتفرظنملا
 لحر بدمع ةسينكل ا هذسهاو اذه انمويىلا نلذكح ةتقابىهو ءاريدخ ةقرو اقل ىتح تنجو

 ناكسدعو لاخلا مه لديك :نواعو ناوسسر جم فوهو باطانادمعفف ابيلا مهبلاهأب دوهيلا
 ءالعو بالا له ىورو ةارولا فو مير كسلا! نآرقلا ف ىلاعت هقتااهصتدق ءاسنأ السلا هملغ ىمول

 اذه طرمشنم ل ذناكذا ةبافكهفامارمم عضوملا اذه ىف كل. اع صقأسو اهنماريشك نيللسملا نمر ابخالا
 باّكلا

 نجرلا لل ميهارب ا نب قاد“ ان بوةءب نب ىوال نب ث هاف نب مارغ اروتلاىفو 9 ( نارعنب ىسوم) ©

 رهشن م عباسسلا مولا فرصمبدلو ىسومدلاو نارمع ةسج ىهف ىوال تأب ذئاحوب هم مهب ءاع همالسو ها تاولص

 نن ىوال تام ذنم ليارمس اوني ناكورمدمب مالا !«يلع فس ول ىلءبوةعنلوخداةئامو نيثالثةنسراذآ
 قتاماملمالسلا هل عفسو:نأ كلاذو طبقلا عمءالبلا فرد بوعي لو دانيءستو عبرأ ةلس ف بوم

 هماشو ا ا ناررلان مرا درمصع لا ذ ذا كلا ناكرسصم بو ةعب مو دق نم نينامت ةنس

 هملعناكامفلاخو ضانأ | ىذأ ىلءهل مف سط الب هل لاش 0 ب را طبقلا
 ىلع هلهف نم كلذ قشف ىاوذلا ن ماهريغو فنه ةلبدع *.ل هسة أغا ”لكب متع ا ىتح كل اةريس تءاسو فول

 نينس ثالثل حارا مهنع اطةسأو سانا نيبو هنبب ةطاسولا ىف سطمالبيذولا ماقف املا نم علت اومهو سانا

 نيد باعوذامدأن لكحاسهلا هن دس ضعب برض نيمايس* ارسالا نمالج و نأ قفتاو او :كس ىتحالام مهف رخو

 دمعصا | ىلا حرت دق كلما مراد ناكو ىلا رمصم نم ليس“ ارم ءا حيرت نأريزولا اولأسو طبقلا بضغف ةنهكلا
 نأهملا ل سرأف رصم نم لي“ ارمسا ب حيارخ ا ملط ىف طْقلا ند ناك امو" ىلي“ اريشالا عاب هزيثك هللا كلعسف
 تناكو كلل امهلارام هريغ ةماقاو كلملا عل ىلءاوعجأو طرقلا بغشف هنافاو «نو داع د>موّدلاف ثدحمال

 ىلا داعو ىصءال فئ اوط لبنلا ىتذاس هذلاخ نمم باصو كل | يفر فطزء فك قلخ ايؤلتت بوزح مهتنو هند
 لس"ارسا نب نمو طبقلا نم هوجولاو فارمشمالا م سبا. هيوم
 دنعالا هنثجدجوا لو هعمن هوذَتلا هقرغأو خررلا هب تجاه لمنلا ف كر رهن اق فتاو هّمذ ىلع ”لعلا عب أف

 هلرمال ا ماقَتساف نادهءمهضعي هم و ايص ناكو شوي داعم هنباكلا اف هدعب نمريزولا ماقأ مو

 ماماصالا بل اوحولو هكراف لت كازنقا ويرثكف ةنعارفلا س٠ ءاخوهو هونأ نم دصتغا ىالااءانلاّدرو

 ةمحان ليك ارم-ا ىئبدارفاب م أنة هدالما ه1 لاقي نها كح رازولا ىفهدعب نم «ماقوريزولا سالب كاهو اهّمذو
 اوناكادبعم هنف اون وهنلا اوراصفنمةلإ كاع <ىل_ ةىفاعضوماوعطق أف مهربغ ممم طاتخحال ث.ح<دابلا ىف

 انيوه اكو هوم تيذأ وأ. اسن ضدي الا نموجر بال مالا هلع محار !فدك هي نوت

 نغنوبغرو انوس»:موق ءالؤه اولاكو ليارسا ىنب نم اوكشوري زولا ىلا اورادو مهل. طبقا رطيخأن
 شوار ندوه ذل لا سيول مارك يطع دقرذولا مها لاقفانني داون دي امانورو جي نأ بالو انتك نم
 اغرق جطتا و هناك ريصماساج ت دخأف لدنلا طشو هريق ملة يح سول هكر :ركرب مع دقود دعل نم

 مساكم هذعب هيعسب ىذلا سم كسحا هنبا كلما ىف هدعب نم ماق و نادعم سهتحا نأ ىلا وكس ءأف ليم ارسا
 ناب هانا تمارا نه علا ينسوا ”قبلءهلا عمو دنب دياولا نب نايرلا نب نا دعم نبا

 ةكلل م ملاتنب نم الجر هدعب نم ماقأف هسبأرب زو تامو مساكم انآ تلاطو هم العورب خش نم « لكلام« اكل ذراصف
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 ةرامعلاب همف أد !نملّرأفهرعشو نادملا اذ_هىلا لوزتلا نوال نب دمجرصاننلا كاملا ْكرئَئامعمسو
 لعجو لدسلا“» ام ضوح ىو ةفوصلا ب رتمو.ارواسجت ىت ٍءااهّسرت طتخافرةن سارق نيدلا سمشربسالا
 تّقبو مة متدقو هقوفامووه | ماع هت تكصردأ ةلقودلاةيربانراو< ضومحلاا ادهوار وبسم هقوق

 ءام ضو>وانفدم ردم سارق هير هاجت رالس نيدلا ف سريمالاو> أ مدآن ,دلا ماطن هدعد رمح مث ةمقب هلم
 تدناىّتح لانه برتلا ةرامع ةيني سلا ناكسم و دانجالاوءا ىمالا عباتتو اًملعم ا دع مو لسسلل

 نينادؤر دق ةعطق» ادعللا دبعسل ةيحال_ملا» اقنادناةمقوصدخ اواضضيأ ةناَو طااورعو نادملاقيرط

 ةنَسدعت فاو سو دقو اذه !نمول ىلا ةقابىهو مست متومع نا ةريقماهؤاع ورح نماروسابلءاورادأو

 تارا اه نمةزإب] هذه ةيفوجلا ةيرتنودستي سانلا حرب اهورعباوقرتي رث نم ةعطقب هن اتيعبسو نيعست

 رش نأ دحأ "لكل ىعسف «ىلالبلا دمج نيدلا سم عدلا هاقنا للا ةذيشم ىلو نأ ىلا !مبنفدلا ف نوبغريو

 نإوسن عج تراسف هّدَقي رطركشنت لنمو اظل اناوعأ نم رثكح امري هفهل مه ذخأب لام ىلع ام همم
 اواريطتال ةرامج نم ةرائماها لمعو ةىرتريطخ نبي دوه_هريمالا ةفوصلا ةيرتراوعاضي ا رعو بعل سلجتو

 ىاجاطريمالارعو مير ىلكوكن يدلا ف بسرمالاو عو هيرب ءىبالسا ا نيدلا دحماضبأر عو بقان ىصوامتعىف
 ىو ةيرثىب رطلا ىلع قاساارّمْشط نيدلا ف بريمالار عو ةنرارمصتلا ايام قا سار لورا داددلا

 رّهشطةيرت هاجت ةيرتىاغط دنوخ تنبو ةهظء درت ءاببلا نسسحم ىث *اوطلا ىو برد هبناج ىلاءارمالا
 اماج اهرا وعأشنأ و ءاةناغ اهاعسو ديار داودلا ”ىمهنأ ار ىاةطريمالا و افقواهل تلعجو قاسلا
 نانرأريمالاو ةيرتهدلطرقشطريمالاو دب رت”ىرغملا غب ىلك ةمرم لا ب وءاّرقلاو ةقوصلل اهتكسأو تناوحو
 بانر اخ ةضورلاةب رتىلا قبلا نا دص نم ةرامعلا تاصنا ىّتح برتلا م_هريغو ءا هالا نمريثك ىنبو ذب رت
 تكردأو رئامعلا ةرثكنم هقبرط ثعنمو ليمان قابسلا نا دملا نم لطب ىتسرصاثلا كلما تامامو ةبقربلا

 بي رقورصنلا ةقنيباههقابسلادسما اوعاها لاقي هب وهم ٠ماخر ند دماوعد دع ةنامعبسو نينامت ةئس دهب

 كلملا مايأراداودلا سنويريمالا قابسسلا دس ماوع هنا كسص ىذلا حاربلا فرع نم لوأو ةعلَما نم

 ىلع طمحأو سنو هبرت بنا ةيرت قوقرب رهاظلا كل | َءء نبا ساه رممالار عماد 1

 هاشناملا يش ”ىمارب لا نييدلا* الع جشلا اهيفربقو ناطللا كيلامت نم تام نم اييفربقو طاسة رك ةعطق

 نف دين أ ىصوأ قوقرب رهاظلا كلا ضرماأذ ىءاججلاركبوبأ دقتعملا خيشلاو ةملط دقتملا ئيشلاو ةيره اتا
 فال ؟ةرشعاهتح اسم ةعطق تذخأو ىصوأ ث دس نق لف هب رت هريق ىلع نسب نأو ءارقنفلا الؤد لجرأ تحت

 رز جة وت هك د نيروك هللا 0

 تدسعأ ةنامئاممو : ةرشع عنرأ قانا كل دّرهساف ه- 0 ع ىتلا هيرتلاه 0

 انوحاط ىواكوس هينا لغو نورفاسملا هنف لزمي اريمك انا "ذاتها تمن را ل تامل

 هلك دعينرفلاو نود>اطلاو مالا تلشو نا لا ءانب ل5تاسك سانلاب ةه1سا كاترمعتلانرفوامامحو

 * دوبللا سئانك ركذ

 ايفركح ًايدجاموتاولصو عبو عمإ ود تمءّدهل ضعس مهضءبسانلا هللا عفدالولو”لجوزع هللا لاق
 دجاسملاو دوبيلا سناك تاولهلاو ىراصنلل عسلاو نيئباصال عم وود لامار تكتل ا

 ردمرايديمسهلو ةالسال هيف عمت ىذلا عضوملا ةبب رعلا اهانة نارط هلك اري كلاوةبتق ا اق نيل سملا
 ةصاصملا طف ةسنك طاطقلا ارمدعو دال جود نمر شلل 0 رشا زم دة ابر سنا دع
 سن حزنا ورز ورزلا تك“ رهاتتلابو عمشلاريصق طخ ناتسينكو ةمر كلاب ردف
 عضوملا اما ىف نوفاتتعال م مناف ريدم ضرأب دوييال دعم م ظعاةبنكلا هذه #* م هوددة.نكح)و#
 ةدمنوعرذىلا ل جوزعءهللاتالاسر غل 20 واصنارعن ىسومسلا ىو أي ناكىذلا



 ىبلبانلا يها ربا نب نافع ىلع وبأنيدلا ءالع لاقو

 يبهذم نهذمهلائسخم * امالا 'ىفاشلا ع مص[ دَقل

 بكى ع هريق ىلعوادغ ه« امل ملعرحجب نا

 رخا لاو
 رجم ةددعامو كاف انضرعت ه2 ةروزأ <ىبفاثلاربقل ثننأ

 رقلا همضدقرصلا نأبريشت « ةراشاكإتهّتناىلاعت تاه

 ةدربلا بحاص ”ىريصوبلا داج نب ددعس نب د هللا دمءوبأ نيدإ !فرش لاقو

 دولج قوف مكسم ءانىف تسر « ةنفس -ىفاشلا ريق ةسقب
 ىدوحلا لع خي رضلا لا ذ نم كلفلا ىوتساهرعقب .مولعلا ناموط ضاَعَذَمَو

 هنأريقلا|ذ_هربخ نمهتفر ءامل وأو ني رخأتملا دنع هريقروتشا دق هللا هجر « (دعس نب ثدللا مامالاربق) « «اهئمو

 مامالا بودكح .اهلع لاق, اف ةيقدن امعبرأ فدا ا|تامق تناكو ف دصل !بامقرخآ ىف .ةبطضم تدجو

 باك رك ذاكرمصم ل_هأ ىتةم ”ىرمدم ا ثراملاوبأن جراد ءْني دعس نب ثمللا لاسعلا دهازلا همقفاا
 د# نب" ىلعنب م ركسحلا دبع نب هللا دمع نب مي ركلا دمعد_تىلال نيلا_هكلاروبق ةرابز ىف نييغارلا ىداه

 ةرابزلا ىف هناك ىف ”ىرهزالاد_خشلار كح ذونافعنبا قفوءللرالا دش م باك ىفو ةحلطنب ”ىلعنءا
 ىلا ديازتيءانملا لري لوةماقسو نيعن رأ ةماس دعت <ىرممملاديزوبأ راسل ارييكزيسحو هملع ىْنم لأ نأ

 ةماس لس نو الد ني د نب نيسح- نب ن ابعش فرشالا مانا ىف هتبق .اعمدقملا نيدلا ف._جاملا ددح نأ

 نيشلا نادم ريما بأن جشلادب ىلع قوقرب رهاظلا نب عوار كانا تدّدج منذ ام_عبسو نينا

 دي ىب_ءةئامتامتو نيثالثو نمتننا نطق تددحم نم تيوس و حداملا نابلس

 اطسابلا دبع تخ أن جرلا دب عنب يسهاربا تايابحرمب تفرع يش ديؤملا ماياف ق2 ع
 ةيقلا ةادتبل عقجوهئامن امو نم نيعبرأ هيي دع ل[ ىرمشع عسان: ىف توب ترو فورعماها ناكحر

 دنع لماك ة قاومت ىتح ةنسح ةوالن ميركل نآرقلا نولّسم ءاّرتلا نم ةعاجب تس لك لملف

 ثادحالاوءاسنلا لبق أو عجبا شافت مث سانلا نمةّدع نآرقلاةءارقب كيل مهدنعتيمملا دصقيورصسلا
 زوج الام رومقلا ىلع مبنم ثدحب لب ظعاوع نوظعتيالو ةءارقل نود الا اركحنءامأاراصن» اتوغااو

 ءام تاباقسو ضيحا سصغاهو دخت | ىنامم 1و روق نسدصلا نا اعادت حس قدعتلا تا

 -ىبفاشلا مامالا دهعنم ةمي دقمهعزب ثدللاربق دمع تىس هلل لكف ةءار دلاو دكه [هَدَمع ملعال نم معزيو

 نوعم< لاذ ذااوناكوما هار هن أمهذعد 1 هال نما لكلا و جمس! كلذ ذ سلو

 ”ىوفدال اركب ىبأريق دنع ةءازقلل

 ه رصنلا باب جراخ رباقملا ركذ ه

 كانحتيث ةبرتل وأو ةئامعيرأو ننام ةنس دعب تثدعامنارضنلا تانحزاشتاالا ىه ىلا ربات انألعا
 ةلودلا نيمأ في د رشلا لاق ةساطلا سأ ريف ره نا نفدو تاما ىلا اردب ش وك اريسء أ ةيرت

 لضفالا ةيرتب ٌرمدقو ىسطفالا”ىولعلا هلا ةيهنب دمر فعج وبأ
 هيباطلاسأربثدج ٠ هينافجأ امدىرجأ ش

 « هتافصنأمزلاعدص

 همسستقابلا "ىلع هيد تت امو لاب

 ل ره نبهتن ادبسع ندمت نادج أك بأ . زررقرباملا لئاو'قرمصنلا با: حجراسخو

 تاومالا ىلصم ىرحي نم مو.لا ىلا ةهملا فيها الا نفد عباش م بْنز تدلادبثم ةماعلا
 للا نادسفاقلاناادق فرعا نا زانت رز ةلاهذه "قرش ىفامناكو ة-:اذيراوث ىلا

 ني رشع ةنس دعب ن[ تحال رجالا ل_.ىللا تةربمنلا ةبقىلا للا ةعلتنباموهو دوسالانادنملاو

 نضاس اذكه

 لمالا مسن



 هاد

 قى نفد ىت- قانعالا ىلع لح ورصم طاطسفب نيد امو عيرأ ةنس بجرر هش نم موهرخآ ةعج !مونىفونو هلع
 دبعنب ادالو أ هيرتباضدأ تفرعو هنع هللا ىذر ”ىرهزلا فوع نب نجرلادبعنب هللاد.عدالو أ ةرهز ىن ةريقم

 هنا ىنزملا نعلق كرابملاريتلاو ةكحراملااةيرتلا هذه ريش سانلا برس دقو ”عاضقلا لاه مكملا
 هنق لاق

 نزملالاطنعهينغياموفعلا نم « هنمملبونمريقلا اذه هللا قس 1
 نكر اميالب نيدلا اذهل كرو « الث_هموةادعلل اًوفك ناكدقل

 نيتي اركذف لوقي فناهباذاو هربت ىلع لجر رم نفدامل هللا هجر ”"ىزملانأ كلذ دعب تيأر مث هملع تفقو ا ذكه
 رخآلاكو

 رئالاو لعلا فيلح <ىيئاشااب « مركح نم مش مك ىرثلا رددت

 رخالااهتاداسزمو شيرقن هو *« رضم نمنونكملارهوملا رهوجاب
 رضحلاوودءلا له كتومرضو « ابئيككحم معلا ىلو تلوامل

 ش رخاالو
 همسن هللا لوسرل “كر اشم 5 لحر ل ثم امالحر هنمزكأ

 هيرتف نوفدملاو مطقملا من 0 اهمطتمىفانمفدرصمب ىحضا

 ةرعسبكة جرت ىئتملا ربكلا قعر ات ىفهلو تافنصمةّدع اهفةمئالا ف نص دق ريثك هللا هجر <ىجفاشلا بئانمو
 ةيماظالاةسردملا امل قاصما نم ىلع نم نحل ”ىلءانأ كاملا ماظن ريزولا نأ هبقانم نم ىحام عدبا نمو
 ريم ىلا بتكو هتسر دم ىلارصجب هنريقم ن .”ىجفاشلا مامالا لمس نأ بحأةئاهعبرأو نيعبسو عدرأ ةنسىف دا دغس
 ى شو. اريمأ ب كرف "ل لج ةيدع هلزهجو كل ذ ىف هلأ ب دعم هللاب رصنتسملا مامالاريزو ىلا ادي شو.جلا
 كلذ قشريقلا سانا هتيؤرل سانلا عقجا دقو مهريغو ءالعلا نم نيب رصملا هوجو ةلودلا نابعأ هعمو هبكود
 ملميثعدو مهتكسف هيةروثلاو شو.حلاريم أ م>رب اومدو تاوصالا تءفئراو طغللارثكواوجامو سانلا ىلع

 سانلا ىلع كلذ هباَكْىرقف كاملا ماظند ار امءاذمان هباوج داعأف لالا ةرو در صنت ملا نينمْؤملاريمأ ةفلخلا

 نم هلعام علاودارأ ام دنعف دحإل ىلا اونا تحرفحلا عقوو هلوح نم ءاغوغلاو ةّماعلا تدرطوربملا دنع
 ةعاسدعبالا اوقاذ اف رص اوءقو ىتحريقلا قوؤرضح نم تركسحس أ ةرطع ةحن ار دعألا نم حرخنبللا
 سانلامازتو ةروكذملا مادالا نماموبناكو اوفرصناو ناك امربتلا مدر اوداعأو مهم ناك امم اورفغتساف
 ةَقدسوءانعبالا هللا لصوت الءاحدزالا: دست نم ناكى ابيل املب موب نيعبرأ : 3+ هنوروزي "فاشل اربق ىلع
 رضحما اذه ئرةف ثلملا ماظن ىلا هباكعم ةسيظعة يد بو هب ثعبو عقواممب ارضحم شوب اريمأ بتكو ةدئاز
 بتكودا دغسا دوهش مامون ناكف كلذ عامل ممن امنط ف التخ ا ىلع ماعلا عقج دقو دادغس ةيماظنلاب باكل ار
 لهأ عبج ةتاعوراطقال !لهأ ةفاكد:ء”ىفاشلا مامالار دقدازفاهرسأب كلامملا كات ىف تثرقف شوبحلا ريصأ باكو رضخناب هبنكع مثءدو كل ذرر بلا ءاروام ىلا تارغلا دو دح نم قرشملا نا دلب ةماعلا كل | ماظن
 هنا لص عاتملاوةدفللاو لاو>الاوءانالا نم لوسرللامم عاسسالا عاما باك تدروأ دقو كل ذيراص»الا
 نأىلا هيك ري ور از, ”ىفاشلاربق لري لولو هملع هنا ىلص هنا لوسر حمي رضل عقو ةعقاولا هذ هريطت لو هلع
 دقؤ هدم رض لع ىتلاةقلاهذهءام ىهتاف ةئاتسو نامت ةنس ىلوالا ىداسجي نم تاخ عسسل دحالا مون ناك
 لداغلا كلا ناطلسلا نبا ني نمْؤملاريم اريه دم نيردلارصان ىلاعملاو ا روصنملارفظملا لماكلا كلما اهاشنأ

 ةريثكم اظعب اهئانب تقو ىف جرخ أو ةيرصمر ان دف نيس اهيلع ةقفنلا تفلبو بور نيركب أ نيدلا فيس
 نب نامعزيز علا كمملا ناطلسل اربقاضيأ ةقلاهذبجو ةفارقلا نم عضوه تنفدو لانه تناكحرب ا ةمنم
 ءادص بناكلا بدالا لوقاهتمراغشأ ةتءابف لو ةسث هتأريقو ىو نب فسو) نيدلا الص ناطل لا
 1 مهلمنب ىسوم خلا ىلأ نيدلا

 ىراشعلا هيلع قرطنياعف * ”ىفاشلا هبق ىلع رررم
 راحل اقوث كككازملا ناف ذ اوبسدنال ىبدل َتاَقق



 آم

 نب هتلادبعد#ثوبأ حلاصلا يشلا ةسيفن ةدمسلاده ثم نم ةرايزلاب أدب اوءاعيرالا مويراز نم لوأو ةرخامم

 نيتسو ىدسحا ةنسءدلومو دباعب فورعملاراوزلا "ىرفاغملا ”ىفاشلا”ىراسلا عفار نب محب نب عفار

 ةتايسو ني البو ناع هند شن ابعس نم لن ننعلاو ناشلا هلل ىف ول هوز بان حراخ ةيلالهلاب هنافوو هن امدجو

 نسحلاوباىرتملا حاصلا خيشلا ةعبجا:هليارا ازنملوأو -ئيدرلا هير ”ىر< ران ىئ هيرب ىلع مطقملا مد نفدو

 سانلا عمف-سايملا نيدجأن ب ”ىلع نب دمحم نيدإ ط!فرش دلاو سابحلا نبا, فورءملا نش وج نب دجأ نب ع

 ىللاعملاوبأ نيدلارمصان لماكلا كاملا ناطلسلاا ىلامللا ضءب ىف هعمرازو عوبسأ ”لكىف ةعملا هلل ىف مجبداز رو

 سابحلا نب نسملا ىلأ دره بيس ناكو٠ ءالعلا راكصأ هعم ىثمو بوبأ نب ركبىبأ لداعل !نبد#ت

 نبا أرتف رصقا انس ناوي دلل لام امهيلع فةوف لبر دكرشر كس حج :مطم لود هنا ىلاعت هللا ىلا هعاطقناو

 هيلع فقو ىتح ماقف بوي نب ركبويأ لداسلا كلما ناطل لاه 2 علا ساسخلا

 حرفاف اضيأ هقيفر نع حرفي نأ الا ىبأف هع حارفالابمأفا ذك لس ىلع نيه“ هنأب هلعأف هريخ نع هلأسو

 دغق ةعدلاهذهامهل لاهو حرفن ”ىسرافل ار غفلا هيوازب ةرانزلا ىلامل ضد ىفّرم هنا فن تاواهيجام_مع

 تارا هلع تناام ىلع مدلاق هءاحالف سابا نبادربرمأو ةءاس دعب جرخو ةيوازلا لخ د مئاهلطبأ

 « :ءارقلاوءاعدلاوه كل ذ نأ تاعف عجبا ىلاياف ساب انا انمطعبام انمطعت ل هاولاقف اموق ةعاسلا
 ةرادز ىلع. ناك هنا” ىاضقتلا. نع ناسمعنب قفوملا ىحواهيففلسخ ا هلا مدقت دقف تدسلا موب ةرايزامأو

 نينلا 5 ( مهلأ ٠) روبق ةعبسر يزبك لع أ اقف نيدلاوهلاح قرض هبل اكش الجر نأو روبق ةعبسا

 بجحررهش نم تسَشب ةرشعثالثل» انثالثلا هلل فوود ىروُس .دلا غئاصلا نب لهس نب د_# ني لعن ماو أ

 مهاربا نب قاصما نيدجأ نب دسم نب ذمصلا دبع * (ىناثلاو) 3 ةناملثو نيثالثو ىدحا ةنس

 لبعامساميهارباونأ « (ثلاشلاو) « ةئاقلثو نيثالثو سم ةنس فويو افلا بحاص "ىدادغبلا
 ىفولو ةدشقنيراكب ىضاقلا (عيارلاو) « نين'امو نيَتسو عبرأ ةنسفواو قزملا نبا

 ن'امو نسجو نتنثا ةنسىووةلاضف نب لضفملا ىذاقلا ه (ةرج اببناوز « نشئامو نيعيس ةنس

 نثالثو نتنئا ةنس ةخلاىذف فودو ”ىهقلا نسا نب كلملا دبعركحي وبأ ىذاقلا 5 (سداسلاو) *

 نيعب رأو سجن ةنس قولو ”ىرصملا يه ارباني نانو نول اوذ ضفلاوبأ « (عبالاو) » ةنامعترأو

 ”ىمتلا دمشر اولا عش مايأ تن 21 اةالص دعب نوروزيالوأ اوناكو نش“ امو
 اهبل قش ملط تبن الو اب وعم اك ميلر نال راجل عال 3 :.تنجسلا عم فاك اقاواونذ ”ىدوعسلا
 نيدلا سعشر/ اَرلا هدسعن» احل ةنامئامتو عت ةنسناضد ررمث رشاعف قووةنامتامت ةنسرخاواقكلذو
 ا ل العن يرداقلا دبع نيدلا ىدمو -”ىدوعسلا ”ىئوجرملا ىسع نب د- م

 رمساف ةلامنامتو ةرششثع سج ةنءرخ الا عب ررهش عباس ف ناسةعنبا تامو كلدالعهفنامعنيابرمهشلا

 تا كج ل ربالا نسا بكب حاص ىح دقو كلذ ىلع ةرازل

 فيفعلا ملاسو "”ىنزراومنارفعج نب <ىلعنب دجأن ب ري زعلا دمع دم وبأو لّدؤم نب هلص مهو نشا

 فرع -”للع نس لاوبأو رازيلا,فرعنيسحلانب هللاد_.ءنب دمت هتلاد عونأو ردفان

 صاعنب ةبقع مهورخ أ عي ساشا ركذو لامكلا ”ىسل دنالا حلاص نب -ىلع نس اوبأو شحولاريط»

 ”ىنْرملا لعام“ امي ها ارباونأو قاقدلاركب وبأو "يفاشلا سيردا ني د# هّللادبعوبأ مامالاو ”ىهملا

 يي ص7 ”ىمخللا سراف نبا هةفلاو ةمحدنب اهمةفلاو رازاادجأس ايعلاوأو

 ارانغصو اراكروانمنوهةيو عش ةفئاط "لكل فئاوط نوع مماالان الا ةرانزلا ىف اهيلعل علا اوعجصلا
 نوروز دق انورك ذي هه ورهلا دب امرأ موي "لك ف ورابلاة ١ تدس ةلكفو عجل اىلال ف نو>جرخعو

 معشلا ةفئاط لك خب كل لاسقيو ظعو داعم لمسعي نم مبنمو ىصخت ال قال ءايثنلاولاجرا لب نيو ل عتر

 ىونام دبع ”لكلو ركملإ اماهنمو ن_تسا اماه مروسأ ةرانزلا ىف مهلزةفرئازلا

 هناوضرو هللاهجر ه« ( "ىفاشلا س ؛ردانب دم هتلاد ,ءىنأ مامالاربق) « ةفارقلا تارا مر

 ىف ضاِي اذك#
 فى ترد لصالا

 بتكلا ضع
 ءام-ال ه_:ئضنملا

 ءاهّدةلاو ةاورلا

 مه معو
 انباهاربكا(ىنزم)

 نالَع مءأرالع

 'دهمىذلا "ىمفاشلا

 مالكن لو بهذملا

 ا ”ييناسلا

 يني ليعامسا
 نب ل.ءامسا نبا

 نب قاصه- نب رع
 نب ةل دهم نب اسم
 نم ”ىزملا هللا دبع
 انأ تكي ةسر مهل سك

 ردع تام تغار

 نيتسو مدرأ ةنس

 هنور< دا نش'امو

 هىرعتم نأ



 كلل

 مم ةئاسمسخسو نيعبرأو ثس ةنس فر صم ر زور اللا نب نسا ىبأ لداسعلا مانأ ىف ”لتخ اود امبلثو نيدسو
 نسا اونأ نيتسارّرلاو تاسقثلا َةَقث دبحسلا ىب فاشلا هدد ةنامسو نينا ةنسفف قى مم هنرامعت
 نححلا هع قاد ىبدح أ هينءةبوسم:ياطيوتعينبلعأ نفسو مجارإ نبق نناشعاب" ىلع
 جابنملا باك فد همو رصم ناوي دفرظالا باص“ ىوزخ امورك نير ع نس هللا دمع نب ةريغملا نب ةعب رىبأنب
 ةوغهدنعو ةديدسهدصاقمو ةدمج ىضاقلا اذهراثكلرتمو ةدئافلا ل بلج باكوهو جارخلا ماكحأ ىف
 هبق هلل اه عجم ىف لئاضفهاوسفف تةَرفتناوأ اعورذ اكردقفالودأ باطن اووذو ه ةدصعو ةز مو ةشرف
 نيركلاو ءارابخ اىلاعت هلوقب !ذخآ ميَمَح م طارص ىلع ةنامالا ف ين اك ذم ل زر لو اعبج
 ميلع ظيفح ىفا ضرالا ار ىلع ىلعبا ءركحلا
 رهاظلا قلل هب اذ. ترمأ ةفارقلانرفةرض< ىزر زعلا ماس ار هظى# (ةفارقل ارصقر اوي ضوحلا) «
 نومملا نب مساقلا نب دجأ ميهاربا ىبأ ثدحلا في لإ اهلكودي ىلع دصر ديلا اهعساو هللا نيد زازعال
 -ىلنلاو باطلا نياوءاَر رفا مش <ىل دنعلا“”ىئيفسا اةزج نبا

 بقع خرصقودو * «بوعئالا ةرضحج ضوه
 مم ىمراغلا بستم اه هان بملاودلا تا :ةريبكل اركالرواجن * (مواعملا أر صق لخ اد ضوح) «

 هن ددحامناو ”ىنارداملا ءانو هرثلاو ضوحلانا لابو زيزعلا أد ةدمسلا مايأ ىف ةأضيملاو رثبلا ةرامع
 و م ااةع

 دارت لقوا لفك سرضت تح مَوعَو ولو تاه اهأننأ أرنب باجيو بعك رض 1

 * ةفارقلاو شبحلا ةكربب ىتلا رابآلا ركذ

 ىنعىتلا ىهوتكربلا ف عضوم نمسحأ اهعضومو ةببوذلا ىلبق بهو مغلارس فرعتو « (ةمالس باري ) *
 هلوقب زي زعلا دبع نب ةممأ تلصلاوبأ

 شغلاوءانضلانءبقفالاو ٠ شسملا ةكححرب ىوبهلل
 شعت ص نيميفف مراصك © برطضم حايرلا تن لينلاو

 ىثوو اهفطعرونلاب يد ه٠ ةقوفم ةضور ىف نحو
 شرف ىلع اه نم ندفف « انل مامغلا دب ابهتصسدو

 نطيلق ىوهلا ىادءاعد ٠ لجر مهلك ساثلا لقثأو
 شعتسرغ مهلاةروسنم « اهكراتلا حارا ىطاسف
 شطعلا :ةكىئشأنهف » ةعرتم راكلا» ىقساو

 صاعوهو نيطلاربدن انتامز ف مولا فرعي احم ريدو *(”ىديبعلا ناتسسو اح صريد "ىلرغرتب)
 ىراصنلا

 ىرامدنلاروبقابق رشو هللا ىعأب كاما اهلع اهيلاهب لني حرداهاربزولانيتاس قرش هه (حردالارثب )*

 ليلا ناسسل ىلع ٌسحلا: هكربل وأ ىرغدلل ةصفلرواغا ناتسلاودوملارودمق لبخلا ةهيجىلا مهدعبو
 ناتسلا اذهراصدقو دملخ ىموم ىنأرثس ةفورعملا ىب هو نداش لارثبو شعنلارثبل ةرواجم كربلا ىلا حراسملا
 ريزولا نب بذهملا ىلا

 قسي ناك ةعب صرب هلوأ ىفو للا ىف لا ذا فورعم قاقزلاو ىرغصلا ةصفعرب قرش *( قافزاراب)*
 محغلاو ريل | اهند

  ةفارقلاب رازت ىتلا ةعبسلا ركذ ه
 لبقو ةمم قانا لمتف تالا مووةرابزاَمأو ةعبجا ليل تراص مءاعبرالا موبالوأ تناك ةفارقلاةرابزنأ معا
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 نو<و لاق ّنهال_تقنيدم ءاسنلا ةبجو عمس مالا ىلا ارئاس طاطسفلا نمناو هزرءالو ةناملثلاو حن

 لاق موب لكنها ذكاولاه فارصنالاب سهأف َنويلعرعفنهالمق نب دن. نهرباتم ىلعءاسنلا اولاقا ذهام
 طاط_فلان هماققم ناكو نيّتسو س+ ةنس بحر لالها ماشلا ىلارصم نم ناو مح رخو بسس نمالا نهوعنماف
 كلذ دعب اريشب كلما دمع ىلو مناثدح ناكو ناوسعنب ريشي هيلا مضورصم ىلعززعلا دبع هبا فلنتساو ني رهش

 ىلومنام> نب دمج نب داع دلبلا ىلوو نومأل لا ةعببورصم نيمالا علخ مايأ ىلا قدنمنااذهرث دم لاق ةرصبلا
 لهأ عمق رصم لهأو دابع لانقو هتعبب مالا ىف نيقوملا له ىلارصم نيمالا بتكننومأ لا لبق نم ةدنك
 لبا ىلا لينلا نم اه دن اورفف قدنا نار فج دابع ىلع !َوْزاَشَأََرْصْم لحأ غلب و واودعت ساو كل ذإ فوحلا |

 رفح لم نومأملا ةعس تمتو نيمالا لت نأ ىلا ةَقَر ةتعامانأ هملعلاّتقلا ناكف ىسعلا قدنملا اذهاورفتحاو

 ةطمارلاريشع فاسرالاازثكو ةزهاتلا لمت ااا فاو دئانلا تأ ق الوز ننازكذو. + اذتنهانمو ىلا ذك
 ةناملثو نيتس ةنسةدعقلا ىذىفانا هلع لعورصم هلم دم باس م كىلانب ”ىرمسلا ق دنخر دحر صم ىلا

 هاصو: نس يللا دكر نم هرفحأ دنا د آد
 نبا قدنحلل صو نأ ىلا لبحلا نمرف- مث”ىفاشلا سيردانب دمتربف هب غلب ىح م دج نب نجرلا دمع ق دن
 ةدهق هنم عرفو ةئاملثو نيّتسو ىدحا ةنس لاوشنم عسانلا تسلاموب هنأ ديورباقملا طسو مدخت

 ةراسسل

 برغملا باك ىف دمعس نب! لاهر صم ةم دم ىلي امم ىربكلا ةفارةلارتخ ايبابقلا هذه *« (عملا بايقلا)
 دعب يك أحلا ةفلخلا مهلتت”ىل رغما نم ةعيس ىلع دهاشم ىه طاطةلارهاظب ةروهشملا عيسلابابقلاو
 وب أل وقي كلذ فو ةكمب رفعج نب نسح حوتفل | ىنأ ىلا ”ىلر غملا نب ”ىلعنب نيسحلا مساقلا ىبأري زولارارف

 "رغما نت جتاتعلا
 مطقملا ضرأوحنرظناف كنودف « اك اءفطلاىلا ونرتنأتئئاذا
 مدلالاسنمماسجالا ةخمضم هم ةباصع ”ىبرغملا لاجر نمدحت
 محن إةروسنماوكررمكصو « لطعمىآ بارحاوكرت مكف

 نأ مهرب نم عضوملا اذه. قلعتيو شسمحلا دكرب نمريزولا نيتاسب ركذدنع ةىبرغملا راب تركصدقو
 نب هللابزي زعلا مانأرصم ىلاراصودا دغبنم رخام ”ىب رغملا نب دمج نب ”ىلع نب نيسحلاا نب ىلع سس اانأ
 ةلودلا ويش نمراصو راما د فال: هس َةَدَشَ ”لكوف ل كيرتت اهلثونمن امثوىدح |ةنسىهتلانيداز ملا

 نب"هل_خود نسما ىنأب فوردملا بلاطن ب روم ذمنب ”ىلعوهو نيسح مساقلا أ هدإو بدؤملاموب لاقف
 سافنالا تناكن اف هنعر دصالا دروم ان دروب نأ ىلا هب وزنت نأ مساقلا ىلأ ىنب ١, ةمه فاخأ انآ اس حداقلا

 قمىلا اذه هيد ول مايالا ضعب ىف مساقااوبأ لاف اهم ىعلاطو اهظفحا م. كل 2 و ظفحمامم

 وأو راني دفالآ ةَميلَدنْنْيِب لك انالو نمودج ماده وت ”ىأو هل لاق همن ن ىذلا لوهان اب ىذرت

 انملع ىرجي نأب ىضرأ الو بناقملاو بكاوملاوئاكلا انباونأ ىلاراصتن أ ديرألاقف ةلودلا خومش نم

 هتيم ىلع ضبقو هذه نمءذه مساقل وبأي ضاع نأ ىنفوخ أ ام لاقف هس ىلء كلذ داعأة ناوسنلا و ناداولاك
 روصنممقلامأب كاملا ةفالخ فكل ذناكو ةشحو هب دؤم نيبو هش تراسصف مسانقلاوبأ كل دلو هنءاهو

 راصو هتلود ءاسؤر لنق نم رؤخسصأ دق كا احلا ناكورهوج نبنيسملاا هللا دمع ى أ دئاقلا ثدَحتورب زعلا نبا
 نيسحلا نب "ىلع نحل ا ىبأ ىلع ضف كو دعو ىردعا ذه لوقو هسأر باس“ رلتقالك دئاقلا ىلا ثعس

 ريزولا ىوخ أ دو نسحم ىلعو نيسملا ني دمج هقئادمء ىنأ هش أ ىلءو نيسحلا مساقلا ىف يزولادلاوةيرغملا
 ”ىزفرمصم نم“ىبرغملانب نيسحلا سساقلاوبأريزولا قف ةنامهر أ ةحدسة ذعتتلا ىذ نم نواخ ثاالئلزوك ذملا
 نا وحاّرملا نناسح قلو ةدعلا ىدنم لاسلل لامح

 « ةفارقلاب ىتلا رابالاو ضاوحألا ركذ +«

 تس ةهنسنابعشىف هللا نيدلزعآةئباهنتامأب كاملا ةع كلما! تسةدسلا هاب, مأ « (ةفارقلا ضوح) *
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 لاقوتىلا رظنف لاق ةباقسلا عبر بط مأ هءافص مأ هدربو هنو الح ىفءاملا بدطأ فصأ ام ىردأ الو تدذغأو
 الولف كلءازج هللا نسح !تلقق تم مداسلنا ل لاسقذ تفرصق هوفر هنقو اذه سلو ىهال "ل ديرأ
 -ىدنكلاورعو أد كنا ورانب د فل نيعيرأ اهلغتسمو ماب ىفنيعل ا هذه ىلع ةقفذلا غرم ناكحو تكلهل

 ةياشسلاو نيعلا ىف ممنولوط ىئبةلودءانر ىفان انأ صاقلاديعسلءا مالا باف

 رسهطللو ةاوّرلل جاجأ نيدعو « ةيكزنيعبرشلانيعمنيعو
 رزحىلا ةمنيبودغتو حورت * اهتانج ىفليئاادوفوناك

 رهظ ىلا قع نطب نم ضرالا نم اسم عمل اطمات سماهر أف
 ركن عظفتسمب تءاجدتل لسقل « هلذثع تءاجّنلاّناولءانب
 رش نم ىمللاوروجالاونا.ءثو *« اهاكر فاغملا ضرأ ىلع رع
 ىرح لودحالو اهيورب لشلا الو »# اهدعباحسلا ءزال لئات

 دف عيرمس نوطدلاو لئابقلا ركذ ىف نونكملا رهوملا باك ديا نلا فاما دعسأ نب دم في رمثلا لاو

 ابس ني نالهكن ب ديز نب بي رعنب بصشب نب ديز نب ددأ نيرعشالا نب نم عنام نب عب رسدلو مهني رعشالا نم
 ةياقسرطانق قرش موكحح لا مولا هتطخ ىذلا ”ىجباتلا لسق ىلأ طهر مهو ن اطل نب برعب نب بحشي نبا
 ةفارقلاب ةريبكلا ةصفعب ةفورعملا نولوط ني دج

 ناكوهئعهّللا ىذر<ىفاشلا مامالاربق -ىبرغلا هريفش ىلعو رثددةرصم ةفارقب ناكق دنهل اذه«(قدنملا)
 مث دمشرلان وراه نب لت نيمالا ةفالخ ىف ةّرمو مكمل نب ناو سه ن مز ىف ةّرم نير مر فح لبحلا ىلا لمنلا نم

 رانثا ىذلا ناكرباقملا ف طاطسفل "قرش ىفىذل!قدن اوه قد نانا" ىاضقلال اه ردوج دْئاَقلااًضي أ هرفح

 مدخج نب ةمةعنب نورا دم ءذ موب صم ىلءو نيتسو سم ةنس ىف كل ذورمصم ىلا مكمل نب ناو ريس م هرف
 ىف دن ارو اثو دعس او دع ارصم ىلا ناو ىمرع#م هغاامف هن هللا ىضررعد زا نب هللا دمع ل.ةنم”ىرهفلا

 ثيراح ار اضحان مدح نبا سمأف ىف دصلا سبح نب ةعسر هيلع هيراشأ ىذلاو ق دن ارفحي هلع اوراشأف هرهأ
 هرفحءادّس !ناكورفنل ا اهلهأ نمرض-> الار صم ىرقنم هيرق قف طاطفلا ىلع ق دن ارفح روكلا نم
 هنارو نم بر1اتناكو دحاو رهش ىف هورف- هد ,هغارف نم عرسأ ئث ناك ف نيتسو سخن ةنسس مّرح ا ٌةَرْع

 لئابقرثك ًارئاغملا تناكو لاتقل ىلا مهح اورام, وارتلاو قدن ملا مانأ مانالا كلت تممسف نوحورءواهيلا نو دغب
 نيتسو سخ ة:سرخ الا عب ررهش نم نولخرمشعل سن نيعناو سم لززو اذن يرمعاوناك اد دعرسم لهأ
 اوزجاحت مم سم” نيعبادحاواموب هورراف ناو مم ىلارصم لهأ جرف افلأ ني ريشع ىف ل.ةوافل ار شع تا ىف
 ىلع ر مهم لهأ فطصااف قنا بان ىلعن او م شومج موةبحصو هباو: هدف مسهق دنخ ىلا رصم لهأ عجرو
 نيعب يقم ناو سهو مانأ ةرسثع كلذ ىلعاوماع ار انونانون م.مولت اقف ناو م باح أ ىلا نوجرذعاوناكف قدذملا
 ”ىبدهأ ا ةطامدنب دابزو ىريجلا حام صاا نب ةدربأ نب بيرك صم لهأ نم هتعمش ىلا ناو م بتكو سمش
 دازو بي ركماقف ةعئادملاو مانالاتلاطدقو هاوموتتت لان امذ ىل مْنمْذ مكنا لوقي ىدارملا ديعسْرب ساعو
 ناو سه نيبو كن طصلا ىف سن نأ ابار دقو ىرتامبأنل ماوقال هناريمالا ا هجأ هلاولا مذ م دج نب | ىلا ساعو
 كل ذب لنمو لاستف كف كح نوكسف ناو سه ىلا سانلاا كلي نأ انف> دتواهوهركو برها سال لم دقو
 * ام برمش نم مهريغور صم لهال ناو م هبنكن امأ ىلع صل! ىفهابح اصو بد ركيهسف هي كلان أبي ركل اتف

 سارفأ ةريثعو ةطبرةئاموّدب رطقب بوث ةناملُثو راند فال [ ةريشع ل املا نم مدت نبال نأ ىلعو لينلا

 س#خ ةةسىلوالا ىدام لهتسم طاطسفلا ناو سس لخدو كلذ ىلع لصلا سف اريعد نيسسجو الغب ني رمشعو

 دحاو لك قلي لو زاجل ا ىلا مدخب نب اراسو هلع هم اص ام عي م دخت نب ىلا عفدو لفل ةلار اد لزتف نيو

 هدهام لاف ءاكبل ا ناو سه عمجسف مهيلعءاكللاو مهالتق نفد فاو ذخ أو نوب رصملا قّرفتورخ الاامنم

 نفدو كل ذ دنع نتكسف ةبوقعلاهرادىف ىه نع تالحأ الا ح ونت ةحئان عمسأ ال لات ىلتلا ىلع ليقف بداوذلا
 ماشلا له أن ذدوءادهكلارباقمنوب رسما اهيعس ىتلارباسقا ا ىهو مطقملاو ق دن لن |نيباعف ميهالتةرمصم لهأ
 ماشلا لهأ ىل فو دن امعبلااىلا ةناقسلا نب امر صم لهأ ىلتف ناكو غم مالا ةينمو قدذحلا نيباسوف مهالتق
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 ةيولعلارابث "الا باك ىف سلاطاطسراهلاف ام ق 3 صي ا ذدو ةنسغ لا اهيلع نبت ىتلا ةمشخلاوهو بكم ماطسا

 ركس ذدنعاذه ؤلؤاربخ رك ذدقو ماشلار حي ىنعي رجالا رلا هنعرسغ اامف نونكسي رصم لهأ نا لاق
 قولوا ماج
 ةمصلا نمديعبا دو هبقماقأ هنالثوعرفلآنمؤمهنآلمق » ( نمؤملاماقم)

 فرعتو سلا دكرب دمع ىتلانولوط نب دج أرب نم مودل | ىلا ةَتاقرطانقلا هذه » (هرثبو نولوط نب ارطانقإ) «
 نم ىهواهمدهتل تيفخ لانه نمو ىربكلا .ةفارقلاءانثأى ارطانقلا هذه لازتالو ةصفءرئييان دنعربلا هذه
 دج نأ رطانقلا هذه ءانب ىف بسلا ناكرفاغملاره اظن هر ونولوط نب دج أر طانق <عاضقلا لاق ه ىن ابملا مظعأ

 اطانخ ايلاف طاش دعما ىف ناك شاعلا هدكدقؤ هركسع مدَمَتَو هدحو مادقالا دصسمي مع ف بكر نولوطنبا

 نولوط نب دج أ مستفاري دك بر دتال ىعبدمتالو برش لاقوءامهمفازوكهل حر منأف من لاقق ءام'ةلددعأ

 عطقتابههاعصومللا 07 ءامذ لاقف دم ال تلقو اممقس فان لاهو هانا هلوان مث هرثك |ترمش " ىّتح هم د برشو

 لصحا لف نولوط نب دج ىضخ مثلاقف زوعما نوه مدتعءاملاو هل لاقفةيوار نمت عجبأ د - ىتعجطخأامناو

 7-0 نيس دذهملا غمرس لاق هارالف هب افاج نأ نم عرسأب ناك اف مادقالا دسم ىف طامي ىفؤج لاف هرادف

 لكى طا ىلنا ىلع ىرجأو قاغنالا فأ اد اواهذخر ان دفل أ هذهوءاملا اوريو ةباقس عذوم كدنعاوظع

 هلجو هملع علف ارشيم هان أءاملاىرجالةلمعلا ىفاودْخ ايف« املا ىرج ةعاسو رشب 4 لاهو رينأت 00

 دلت ى نيعنمءاملا ىرحينأب هملعربش ا دقن اكو رادلا<ىن ىلا قزرلا هملع ىرجأو انكي اوادهلىرتش

 ىلا نيعل نع ل دعف رس طنتس نأ ديرأىناو دملخ ب أبالا ا دبأ فرعتال نيعلا هذه لاسقف ٌس معنلاب ةفو 1

 اسلاقو 5 ملاسبر د برقب ىلا ةمقسفل ىلا هاملاىرح ا ورطانتلا هيلع ىنوهذههرثب ياش ةربكإ

 نيعلا مث مثناسراعبلاو عماشلا» انب كا ذنك ةحضاو ةنبب ةرهاط تناكفرمحللا باوبل ىف هتبغرامأو ةولوطل اةريسلا

 00 دهتجا اذهل رميظت اهل سلابا ىتح ةيود جرو ةعحةش اهانورفاحتلاباهانب ىتلا

 ىفو اهلا نوب انحممسهلك هناريسج عضوم.ف تعقوال كلذ مهزعأف اهوكحل ةريطخلالاوسالا

 ديا لاو ءارقفلل لدالاوةيراحوأ مالغمل نكن اواهتمدخ الل ههحو فدك نللراهلالوظ

 -قارصن لتر ننعلا هده ء ان نواوط نيدمس ال ىنونىذملاو اهللادلةءافكحو لضقف هفالغت سم اهلدخاو

 هيلا حاتحتامم تغرفاذا 4لاقفاباشعلا نمت ع نولوط نيد ىلا لد ةناو ابق دان ةسدّمل نابل
 حاتح ارب اعضومىأرف <ىنا رصنلا مدقتو تغرذدقف دغىاييلاريمالا بكرب لاةفاها رقاسولا بكر رث ىاعأف
 هدهاشام عبج نحت او نيعلا لد أ نولوط نب دج لنق أو كلذ لتع ىلارداسف تان ابوط عبر ا وربجب رصقملا
 اكف هف سرفلا دي ت صاغ رباه وطرافايلع ىاقنالاهتو تزيل رمدق هبفىذلا عضوملا ىلا لبقأ مئاسهيف

 ناهد هيرضوبابّكلا نم هملعأم هّمءق. *ف هن هأف ”ىنارصنلا ه.هدار ا هوركمل كا ذّْنأر دك هنظءوساو دجأب

 فرصناوءوس قاذنا هلق فت افريناند دال خلكم ةزئ السا نم عقوتي نيكملا ناكخو قءاملاىلا هب رهو طوس
 اهدحتا.هلقفدوعةيئاملث هلردتف عما ءاّي نولوطنب دج أ دار أ نأ ىلا <ىنارصنلا ماقأو نولوطنيدحأ

 هما ركفلاب هيلق بذعتو هرتتك لوهركنأف كل 5لمصتف باردا عاضلاو فاررالا ف سئاكلا ىلا ذفاوأ

 هرضح أن :ليقلا ىدومعالا دعالير انمتو بعت ككل هبنب نأ هسبلا بتكقربملا قراحملا فوهو "ىنارصنلا غلبو

 نولعتسال اموق نأ هغلب هباَملا هذهنولوط نب دج ىناملو لاه « ءانمف ههجو ىلع ىلدتىّت-هرعشلاط دقو
 ندمسأ مادَح نممد اخ تقرط ذا ىرادىف "هلل تنكهمقفلا مكسحملا | دبعن ب هللا دبع نب دمت لاف امام برش

 ىلا لاقى ب هذتنيأ تاقفقيرطلا نعى ل دعفان وعم اروءذم تيكرف كوع ديرمالا فلام نولوط
 قم داربام ىردتف نسم ف.عضريبك خش اف "ىفهللا هللا مداخلل تلقو ل الهلاب تنعي ًاناهيفريسالاوءارعصلا

 نولوط ني دج وءارععلا ف لعاشلاءاذأو هعم ترسو لوقةباقسل ا ىفك| نوك, تأ ردح اىللاففىئجراف

 ىتنعألوسرلاناريمالا اهيأ تاَنذ ”ىلعَد ةريوا هيلع تلسو تلزنف عمشلا هب دينيب وي اّلا باب ىلع بكسحا 9
 'وهو تيقمساف ىسفتل دخان تلقف ىوقس نأ أ نالغلاداراف برشلا قريمالا لن ذأ ف تثطعدقو ىندكو

 تيورأد قاف ةئاطاراجأ نمهقلا كاَتسرممالا ابي تلق مشن تدك -برملا ف تددزاو تب رشوىلارب
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 هيلع ىمومدصص ىداو ىلمايلاملاةير لا لبملاةئرق ىلع ”ىرم هننسملا نقد.« ( ءارمالاريمادصم) ه
 مالسلا

 مهلا بسنق هورقن نادوسلا نم اموقن!لاشيو هثدح أن م لعن الل بلا فراغم » (نادولا فهك )و
 قفنأ هنالاميو هولع و اهر دن عضاومم لغس ف دازوزازشلا"ىس ا دنالا دد> الاد ان.فا_اظم اريغص ن اكسهو

 هناش ىف أ دبو هبلا اهلع دعصب قتلارشنلا حردلا لعو هلا هنمّكإ اس ىذلازاحا عسووراشردفلأ نمرثك | هف

 ةنسلا هذه نمنامحأ ”قدنم غرفودن "امهرآو نب رشعو ىدحا ةنس لبتسم

 ترع متاهرمت هنال ىراقلا لسم دج دركي ىبأ ب تفرع لبحلا ىف ةراس غم ناكملا اذه م (ضراعلا)»
 ضرافلا نب ريع فراعلا زشلازيف ضراعلا تحتو موسلا ىلا ةقا ىهةرائمامفتئشنأو هلا ىهأب املا هاب

 لئاع ارد هنو هتادجحر

 ضرافلانياانكملع ماللالقو »٠ ضراعلا ليذ تحت ةةارق زج

 ةدناف اهركذ ىف سلو قانوهام امام ل ! للا ىفةراغم ةرمش رشع عب رأ عاقلة صو

 هللا سعأب ماما نيفابارخا دصسص ناكأ دهام وب ىلا قام لب | ىفس ىف دعه سم ناكل اذه » (ةؤلوللا)»

 نسحءانب وهردنامهرأو تس ةنس ىف هاش ناك لق ةؤلؤلل ا هامسو

 د صرك ذ دقو هفةالصلاب لري يدق دسم وهو دوج دص مو ةواؤلل نبا ف ٠ ( ءاعرهلادصسم) ه
 ةعمللا هيفما ةتهلال ٍباَكَلا اذ هنم عماوملاركذ دنع دو#

 اهلا نورد رصحب ةاضقل ا ناك ل بحلا ىف دجاسملان ع ةمفنممادكذ ىه"ىاضتلال اه + (ةاضقا اكد
 دبس !هلع ىمث ةنس لك 'هلهالارظنل

 هيلع ىنوم دحعسسم قي رط ىليامم لمحل مقس ناك نولوط نب دج نب هبورا. ىلوم 09 ( قئاقدصم)ه

 مالبلا
 تارفلا نب لضفلانبرذعج لضفلاو أر يزولا ءاب ٠ ( ىسوم دحسس)ه
 نورهز ناكو ضسملا نيا, فرع مث"ىنالوملت ارع نن نما د ىنأ دع ضوه م (ءارصعلاب نورهز دسم هب
 هنلا بسنق همف

 روفاكءان ييكد سمو هورصعبايعانتؤ «ونأ ناكهتدا د عنب نم ا نب "يلع نسما اوب أ[ وه + ( ”ىعاقفلا دعما وه

 ناكو ”ىارح ر ملا دجأ نب لع م.اقلاىبأرزولا بحاصدج دوه هبفدازوءددج م "ىديتحالا

 هللا ىلص هللا لوسر لوسر ةعنلب ىلانب بطاح ءاش نم هنا لا ةب ب وطد ىئبم با ركع دحمملا اذه طسوىف

 ١ هيفدازدق ”ىهمتلا نسحلا وبأن اكحورصمىف اند [نازتغ لدا كا لاق عضوتلا ل ملسو هيلع

 كلذ لق

 |دريسم ناكو "”ىرصملانونلا ىذربفىرحو قدا "قرش ناكد معسملا اذه هي (زكلادهسم)إو

 دن را ”ىلوقرقلا< ىنرقلا *لع نب دم رهاطوبأ همدهف هماهت لبق تامو مامزلا فرعياريغص

 ىأرفناطسشلانماذه لاهو طقستسافزتك .  ٠٠:ذهنم عرذأ ىلع مانملاف لوقي الئاف ىأر همدهامل هنأ
 مظع اكد ىف ثيم هنحت ريبكح ول هل ره ظوربق هس اذاف عضوملارفج ىمأ مصاالف تاّرمثالث لئاقلا اذه
 حرخدق هسأر رعش ىأر هاف سأرلا ةمججج ىلدامالا اهنم لس لؤيرط هنافكرأو اس ارو ةئح شانلا نم نوكمأم
 حرخ ا وناك اكبارتلاو حولا ةداعانسعأو كمال زتكلاوداذه لاهو ىأرام هعارذةج هلاذاو نفكلا نم

 هبال ريب ور ازيرا _صق ساننل هزربأو ناطيحلارئاس نءربقلا

 ةنامعبرأو نيعيرأو ىدح !ةدس ىف تانزااراسصصلا نب ىسحلا وأهأشنأه (قدنللاّى ب رغفدحم)و

 ترد ارا. هلا ويا تحارب ؛اهدنعرفحو ةريقم همنا ىبىرغصلا ةفارقلاب ه ( بام اواولدحم)

 وهاذاو هجرخ او ءاملارافهعلثالف هعلق ف ستؤلؤل لاه رح هن 'ايأشرتيلا ف دج قار اناا لامفءاملا
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 ةسينعةوام يف سانلاب ىل هللا قاضم *ىدنكلالاقو روك ذملا يدقلا ىلدملا نسعي مولاهبوهىذلا هعذوم
 رشعلا ىف هن انيبُىدت اف دي دحلا ىلهملاءانتب اي ةسدنع مف هللا ىلع لكوتملا مايأ فرصم ىلع ”ىضلاق اهءانبا

 "ىلرعرخ او ه ةسنعو * ةنسااهذهن هرهلامول همف ىلصو نيت امو نيعب رأ ةنيسناضمرروش نهريخالا

 هيفدازو كاملا هدّدج م ”يدوراملاد:ءءا ارعصلاب ىذلا ىلةملاوهو د هسا ا ىف سانلاب ىلصريمأ زر خآورمصم ىلو
 اوفقوأ ىل_هاان دع: الص ىلا اوجرخاذارمص .ءا يه ناكودن امءبرأو ثالث ةنسىف كلذو ةبقهل لعحو

 اومدق,بناف ةصلانمافوخةالصلا نءاوفرصني ىّتح سانلا ىاربل سلس ةكرب ىلي امم ليحلا ا
 دال ادبع حرقت الأ ثيح نماوعجر مثاوببنواواتقو يهالصم ف سانلا او نك ىت عا نات ةٌرمريغ

 مسهل ن مك ةمصلا نممسب باص امم نبا تللو هقلابضغ با طلخا نب رمت نب هقلا دبعن زب زعلا دبع هللادعنيا

 دعا مسه سر ر وعالا لتقو مهسكف ديعلا ىلص» ىف سانا ذخ أ ىف مهتداعك اومإتأ ىتح مهب رط د.عمدلاب
 سانلا اوسكو بلا ىلءنولوط نب ددحأ رص هريمأ و نيت'امو ني و تس ةنس ىف دسعلا ىف ىل ملا ىلا اواقأام

 ةيطظعلتقمم نم لاه فايزاغ ةعلا دالب ىلا فراخ دمن نالاكلاو دعو ممماوبهنو اوتو مهالصمىف

 ةّمذلا لدأو نيلسملا ف راسو يزملا هل قادحأ اوطعأ اونوكيللو ةيزملا هوطع أ نأ ىلا مهدالبىفمهقياضو

 بردت دحر يلع ءلاك سد رمل, فورعملا عضوملا ف ردغلاةبوالا ًادبنأىلا ةيوالالاسو همسح ةريس

 :نوتيلاعلاوكايازمةننعلا عاتي بالاس لا - اري كسح املاع مهتم ىبسو مهرايد
 عق ةوأف هيراحصاثد> هملا ثعبف ىرهسعل!نههلاوكشو نولوط نب دجسأ ىلا اًواخ مهعم مهم مكرم -ونوأ
 نولوط نبدأ ىلاهسأز اريضتحأو هناك ننام الغلق نأ ىلا ص.دقوءابنأ مهل ت اكو مهمزهو سنا

 هنفدو سأل ا لغو امهق انعأ برضو امهلعفركنأف

 0 ءارجتقلاو لبجلاب ىتلا دباعملاو دعاسملا ركذ

 اهنماهيدابعلا عطس رياغم ةدعو دا هه ةدعىرغصلا ةفارتلاب مولا فرءتىتلا* ارمصلايو مطقملا لبحج ناكر

 هرثآ قي دق ء يش هنمورث ددقام

 ميقي نم همفوا ىعاع هنكردأ اهيقرمث ىل.لا ةعلق» ءارو نم مطقملا لج ىلع دهسا اذه (رونتادصسم) و

 اولعرانلا اوأراذاف هلع هلدقوب ناك توءرفزوتد ”عضوموش لك ايرونما ان فورعم اد مسملا“ ىاضقلا لاق « هب

 عسن ةنسرغص فاد وسم نولوام ني دج ءاسن م سهتنيءنمافرصنم بكرا ذا كا ذكو ديريام لاو ذختاف هبوكرب

 ىلع هتوخا عم ل خدام مالسلا هلع ف ءوباأ بوي نب ادووي نأ ميدق باك تدجوو ن نيت'امو نمسجو

 د اذه ىف مطقملا لدحلا ةور ذى ماقأ اوديوشلا قدرا ىزتام عاوطلا عا مقر فدوب

 عضوملا ل ضهيربخ أف نولوط نبدأ نمزملا عضوملا كلذالخ مرانلا هسفهلدقون ناكىذلا نوعرفروننل

 ع قاقنالا لعسوءاملا احم رهد همف لعجو هيفىبلا ةراثماو لحمملا اده همف ىن ,اف هضادوهي ماقد و

 عضوملا ذه ىف لزب )نوعرفرونتن ا لاقيو كل ذريغورفاضلابىتلا نيعلاو رص ناتسرامعبا ىلء هفقوام“

 نأردقو هتحترفحو هم دوفزيمرطاو فيسدو هللا نولوط نب دجأ داونق ن ءدئاق هللاجرخ نأ ىلا هلام

 نمرصم ءا ها باك ىف "”ىراكب اورعونأدشنأو بهذورونتلا مر لازوأسش هند لفالام هتع

 ىضاقلا درعسلتابأ

 رخو قهاش ىلع لاع لح ىلع »* "لق ةوفىدا|نوءعرذرواتو

 ىرمس ن .لض نا للا ىفهب ىدبيو ه* هواي قورب هيفادد-د ىب

 رفا لبللا ىف حالام اذا الممس » هءايضو هليدنق انس لاخت

 نادوسلا فهك ىلع لطملا لبملاةنرق ىلءود ”ناؤقراا:توزدل ادحتملا ىاضتلال ام“ (قودرقلا)
 باركت هعضو ىف ناكو ةئامعبرأو ةرم ع سخن سف ربصع راصتلا كو دهاستلا "ىبوقرةلان هملاوبأ» ع

 بارحم اراب ىلءوهو حلاصل !لجرلا اسفل |نبا بارعي فرب ةراج
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 هليا ىل--”ىبنلا جاوزأ توس هملع تناكام هسه ىلع طابرامتمرادال لاشيرودةّدع هريكحلا هفارَملا, ناك

 ةرومنملا تاماما١اهلناكو تاحوتفلاو تاءار اها تناكو تادباعلا ل ءارالاوزئئاعع اه ف نوكي سو هماع

 نة اان كر
 رئاخذلا باك ف لؤم *ىعفاشلا اف نب عبج نب ىلجت هقفلادس صم ءات ناك » ( صارخا تأب طانر)

 رصع ةءاضآلا ىذاقو

 ناتس قرم وهو ةبقلا ده مو هللا دبع ابو ءاَر ّداا' فرعي ةفار هلا عماج بحرب ناك ( فارشالا طابر) «
 فارشالا ءا_.ذ ىلع هفقوو ”ىنارداملا ىلع نب دج ركب ولأ ا

 مّدقنامة برم الا نونكمةوهحب ةفورعملا ةه1ا هن « (سلدنالا طابر)

 قينعلا عما1 اب فورعملا عب ريم ىبدصتسم ةرضحب ناك * (”ىراكسعلا نبا طانر «

 ىذلا دص_ملاووهريزولا ىارجرملا دمحأ نب ”ىلعةيراجزوفةيزانجا ىلع هتسحوهدنب « (ةيزانجخلا طابر)
 هركذ مدقت

 ضارر ةاملادعصراو<ناك *« (ضاير طابر) «

 « ةفارقلاب ىتلا بيراحملاو تايلصملا ركذ

 تب را ةّدعو تاءلصم ةدع ةفارقلا فناكو

 نب هللادبع دعوأ٠ اب فدصلا ةطخو ني_ءابحل!ةردحي ةفار ةاابرد,ناك ه« ( شي ريشاا ىلسنماهئم)
 ةئاعستو نيءم دو عبس خس رجانلا -ىاشلا“فودرالا

 تس همس ىف هب ص الا نو ذكم ةهج هنن مث *ىدبثخالاْربنباهددج سل دئالاودو « (رفاغملاىلصم) «
 ةناسصتو ني ريشعو

 ءانب ةفارقلا ىلا علاطلا ةرمسب ىلع ةعب ىف ةبطصما ذ ناك « ( ”ىبسأدنالا ىلصمب فرعي ةفار وك
 ةنامهسجو ةرمشع سج ةملس ناضمر روش ىف ”ئراضتالا < ىسادنالا دج نب فسوب

 ىبأ دوهسم ةرماه< ناكو هئاصستو نير يشع ةن سف *ىلاملاغامصلا نبا هيقفلا هدد ه« (ةفارقلا ىلصم)
 رتلارادهات بارت

 ”ىظفاحلا مهنملاىلرغملا *ىلقلا دعو أءان غفلا دتملاةمالمناك ( فلا ىلصم )*
 رصم ر زورالسلا نب نسحلا ىلأ « (لداعلاةهج ىلصم)*

 هرذ مة: ىذلا يطالادهصراوم « (”ىوفطالا ىلهم)»

 ةدعدنابلاو ىربكحاا ةفارةإانتناكو *ىناجر اد أ نب"ىل_عرزولا هاش © ( ةىناجرملا ىلصم )*
 اهلكت برخ بي راح

 نممهو نالو مهل لاشي رصم تف او دس ندا برعلا نم ةفئاطب تفرع لص اهذه « ( نالوخ ىلهء) «

 سانلاةويوداعالا يشم ىلصملا هد هو تب رع ديزن كلامزب درعنب لكن همععاو نعلا لئابف

 نواسملا اهأ ثنأ تلا ىه ىلصملا هذه تسباو صاعلا نب ورم عماج برطخ دعلا موي ف اهب مسوأ بطخو

 ورجع للص ناكد علا ىلصم ”ىعاضقلا لاه هذهريغمالسالا لوأ ىف د عل" ىلسم تناكامناو رصم ضرأ تف دنع
 صا رصم حرس ىبأ نب دعسنب هللا دبع ىلوانإف ةرهاقلا ىلع”لطا | لي, اوهو مومعلا لب اتم صاعلا نبا
 رهاطنب هللا د بءهفداز معابد! !بردد- :ءميدقلا صا ان مولا فورعملا هعضؤمىلا لوك هلو
 لاف ه« مو.لاىلا هلع قاب همءاو نش“ امو نيسهسو تس ةمس ىف نولوطْنب دجأ هاش مث نس *امورمشعه هدو

 ركسعلا داع نوعىبأ ةماسءاذحب ىلهماو ذك !دقرصم ل هًأورص هى ىمدالا ىئ *دئالو# ىرإؤلا

 ىلا مهالدماوم دع لاك عقلا نسب سال لبس ار صقح :)5لدل ليل ىف هدا مماوعضو مسولام لاف
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 ريق هاج ىلاو هن امعبر آو نيسو ثالث ةنس ىف ىيرفاغملاب ناك « (داش ان ىرب فرعيو بلاغ ىيقسوج)

 داشباب نب رهاط نسما ىبأ زيشلا

 هنا ةه حرفلاىبأ ئضاملانيادمح هاد عوبأ ءاج اقع درع رارطمال » ( رسم نبا سوح »

 رمسملا نب هللا ةبهنب هللا ةبهوهو به دملا <ىفاشودو ربدغلا مونو رصم عماحي بطل ناوه حرفلاوبأ ناكو

 ةاضقلا ىضاه كلذ دعب ناك ىذلاوه اذه هّتادبعو:أ وة ئامسخو ةرمشع سخ ةنس ةرخ الا ىداج ىف كلذو
 تاذساصتلا ةيمورلا ةرانملاهماّدق لم ناكورصمب نيشاشقلا ىف تناكىتلارسامقلا سح ىذلاوهو رمصمب

 ريفصلا كعكَلا همايأ قلع ”ىئارداملا نأب عمم مركمبف ناكسحو تا دوةولا ىلال عملا اهيلع تلا دعاوسلا
 كلاب طملاذيئاملا ضسالاركس لان س ل ا قّدسفل ابا لمعد وه مم أف هل نطفا ىمسملاركسلاب وثحلا

 هفطاخم همادق فطخو "هله هبف ىتق دحاو نص ىف بهذ بلهبل ضوع ًاسقلاحملا ل أف هنملعو

 :ىنارداملار كب ىبأ ةريسىف ععم دق ناكور صعب هحرخأن هلو وهو نمنلل نتن هلمعل دعب لو نورضاملا|

 ءا.لحلادحال لاقف طامسلا ىلع ذانسأ فقوورينان د ةسج دحاو لكى لعجو هلنطفالا اذ هلع هنا

 نمرالق داو نمصالاوياند هيفاماهيفام ن نكحل سلا كلذنم نود دع طامسلا ىلعناكو هل نطفا

 كلذ باصأف هنم لح رلا لوانتن عل ىلاراش أو هل نطفا هلة ”ىنار داما طامس ىلع: الحلا دح الذ امسالا
 اوهبنتف هرج ىف طحيو هدب عمجو هخنمأي حرخي لك اذا وهو سانلاهآرو لم-هللإصخ هلد عاف

 ريزولا مارمبمانأ ف سشتىف ىضاقلا اذه لتقو هلنطفا تقولا كا ذ نم لومعملا كلذ لبقف هلعاوجازتو

 ةنامسجسو ني ريشعو تس ةنس ىئمرالا:ىنارصنلا

 هسناجىلا ةيرئاذالب وطاقسوج ناك . ( عب درا

 لوح الا طخي نسحل ادص نب! قسوجو نيسلاطلا فارمشالان اويدلماع ٠ (د_#ىبأ زيشلا قسوج)ه
 ننحرم وب انو هاتتاعلا هريق ناك ى ارحرخلا ”ىدادغبلا ىسوجو
 رميهم بشن ىكوسوم ا" ىقلكلا ةلودلا بين نب ميهاربا لعاعما

 ةئيه ىلءادجريبك قسوج وهو هرب غةفارقلا ؤساوبنم قبب مقسوحلا اذه ه ( "ىنارداملاقسوج)ه
 ”ىنارداملا"ىلعنب دمر كبوبأ ءاني راجل اعطقم نمّرمما بتاج ىلعهي رحب ىف نالوخ ىلصم نم برغل ةبعكلا
 نمفصنلا هلمل ف هعيجدق و ودامعالا ىف قسوالا اذه دنع ن وعمي سانلناكو هن املا نءمهرو بق طس وف

 دابعالا فو هللا كل: ىف تاهو ا كلانه سانلاّرعف نآرقل ا ةءارشل هلو ءاّرقلا قلصتيو امظع ادوقو ةنس لكن امعش

 ةيساح هكا لب

 ا.هف يرخ دقوا ماع «:تكصردأ ابطابط نبا ةيرتةرضح قسوملا اذهناك ه ( ةمرولا بح قسوج) «

 مهدعب نعورعاخملا» اسم أرباكسصا ناكوايابخ اهيفنأ مبنمامعز اهةساوجو ةفارقلا برت نم“ اهفلا هرّرْخ
 قساوملا هذه نم ناكو كانه ىلاعت للادمغبو هفدهزن ةفارقلابىسوج مهم "لكل مهارجم ىرجحي نمو

 قساوملاب ىهست ىنلا ئهوروصقة دع ةفارقلان اححو ناتو ةسش فو باودلا برعشل ءام ضوح هتحتام
 اهلك اهل لاقيو ةعفت صر ظانم لب رثيالو نينار يفبا هر كسا قس اودلانأ ةانيتاسسورظانماهل

 روصق
 زي زعلا دبعْب نسحلا دي ىلعةناملثو نيتسو تس ةنس ىف هتنابزي زعلا عا ديرفنةدمسلا هنن, (ةفارقلارصن) »
 نصي فورعملا حاتلابفورعملان امسلاورملا تأبو هس  رغىف ناك ىذلا ماج اووهبسنحنا "ىسمرافلا

 "قرش لو ةئامهستسو نب ' رشع ةنسىفهضسو هللا ماكحأب سه " الاءدةج م ةفارقلا عماج تنبو مولعملا ىفأ
 ا ٠ الا ناكو حداملاب فورعملا يهارباقانصساوبأ خيشلا مهمّدقم ناكو ةبقوصلا ةبطصم هيأ

 نم ءافلانارظانمركذدنعرصقلا اذهركذدتو همادق ةقي رطلا لهأ صقربو رصقلا ىلعأب هاب ىذلارظنملا

 ةئاهسو ننتشو عمم ةماس رخ . الاعس رىلارصقلا اذهلزي لو باكا اذه اذه

 « ةفارقلاب ىتلا قساوجلا ركذ مه



 صا. اذك»

 لل هالاب

 ؛4ة؟

 ىدلو ىلع ةفئئاخ ىناف هنم ملا ىلذخأي هللا لضفالا عم ركسعلا ىف ىدلو ىديسانهلتلاقو هدصتسم ىلا ةعجس
 هند نعدهاجاهضرأىف هللا ن اطلس ىلع نيع د: نيس نام هللا ةمأا أن خلا اهل لاقف هلي نأ ىل هللا عداف

 حف دقو هيل كح رغلم ديوم رودنمالا هللا اةناوهاذ لدارربو هلس وهرفظيو رصلبإ ىلاعت هللا

 ءاثنااريخالا نوكأ | رس كل ىلغشنالف ةيوط لجو ةمضق نس>أ ىلع أو .ءادعأرسأو ةبردنكسالا

 ةءومردلا ميركلا دبعربمالادلاووهو نيج ارا اندر هامل ممل دات هب تزاتجا اهنا مىلاسعت هللا

 مه لاما اذه ركل دبع كوة مالا كا ذددب عدم ودق ركل دبع تاكو فيلا بحام

 000 ا وا راك دفرصت ”ىرصلا ىلءللذفالاَّ أ تةتوفرفتفا م ةلوصو ههظع ةشاحر

 بلكلا* ى.دالا روكذملا هللا نعاروك د لاراسغلا اهل لاقف هربخ ام ىردأ اموىل ةفالا عمى دلو تاقف .لاختم

 عر ىلءاند اه نم ازيئاج هسأرب زوحع انهللاو كن اكقلخلا ىلو هوءالوءلتاقب ىذهءو لادبعلا نياءواادبعلا

 ادهعم قى دع هام كا لاف ن ه داون فقطاب هللاو ىلا_ءتهلناءاشنا ةلودلارصان ىالومو رازنهالوم ماد:

 لثمهتلاقن ةرهاقا!قو ب ازازب ناكو ىبلاسا ناداب نبا ىلع تذقو مث ىه نفر ءبالوهو قفانملا باكلا
 هنث د ةيرداكسالا ضو ةلودلارصانو انام الاد ال اهالافاأم لثم اهل لأكو -قرصلا راما تلاكام

 رصقلاب ىلعتسملا هيلع علخ الط ”ىوذطالا زيشلا اذهف شو.اريم دعب بأ كل ناكّنا تلاهو ثي دحلا هندلاو

 هسأر لاف هءاولزنفا ةمباولزنا لاق“ ىلحلانابا نيا ىلارظنالف امون نيزازيلابز امج ارمصمب تامملارا د ىلا داعو

 اولتف لهأ أب نأىلائ هل عييضيال اذه اه فق هباكر ىدقم دحأ ىلع دبعل لأ هناك دك هقّنعَت ب رضف

 سوما لاغو هناك تحت هقنع تير ضف هسأر لاقف بالزنا ذبماولنالاقق ”فربصلارافلاناككىلالصو مهمات
 هقودن_دوهلامو ل اءاوهدو+وءاوإستيو لهأ أي نأ ىلا هنوناح ىلد ع سلح ا باكر لا دقمدحأر مالا

 انلامو هلهف نع هريغعد ربام هيانلعق دقو هان ذخأ مصخانل ناكحح هناكم كَقنع سب رض مهردهنم عاضناو

 هانحر شام هسعأ نم ناكَنأ ىلا هصصخو هيزدو ”ىيفطالارهاط ىبأ يشل ىلا لضفالا ىلا هله قذالو هلام
 مسلسل

 * تايزلا دجسم خ

 ”ىروخافل ادحسمو ”ىكاطن الا دعسع فرعي دادرلا بأ نبادصدسو هس رغ ص اونا تروا دصملا اذه

 ؤىبةفيرسشلا دهسمو ةفارقلا عداجودو عنام بدسم "ىل_ةريغصلا ىنأ نبا ده مو ءاعطبل | وسمي فرعي
 دمعملاو لءاكى فني زعالا اشي نرفلا ةراحت ناك ىدب ارطا ا لد ءاكى بأن بادصمو ةنامسو ىدح | ةس

 ةنارقلا ناك هنا لاقيو خابطلا هللاد عدمت وأ هاب دصرلا ىلا انه لست أ ةبقعلا ]سر قط ناكل
 درهم فل رمدعانثا ىريكل |

 موملا فرعب ىذلا فرمان لبا فرط ىلعناكرصقلا اذه ه (فرعشلاب نويل باس فورعملا رصقلا) «
 ةعيبضط سةملاو سّملا لمع فرع رسم هعضوم فراص مث ةراخلا< ىيموهو خفلا ءاجو

 نوملو سقما لمتف بلقف سكملا بحاصو اهيدع_هةي ناك رش ثاعلاْن ال سقملا تدعسنيندأب فرعت تناك

 لعا ىلاعت هللاو ٍباَدَل ا اذه نم ةرهاقلا رهاوطركذ دنع سما رك ذدقو مورلاون ادوسلا ةغلب رصمع دلب مسا

 * ةفارقلاب ىتلا ق ةساوجلا ركذ 44

 هباسنلا انلا ”ىناوملا دعس أ نب دمت في ريشلا لاقو بّرعم ن لاب هسه لو ن_دحلا قسولا هديسس نب لاق

 100 ةفارقلاب ناكحو روصقلاى مست تناك ةئابحاو ةفارقلابقس اوما ططللا ىلعطقنلا باك ىف
 نبا رصفو بشي رصقو ”ىدادغيبلا رصفو رب زعلا رصخو لسق ىبأ رصقو َةبَقَع ب رصقو بعك ب ريصقو
 ةمارك

 ا مذ هفا ردلاطسو ىف ناكو شوح هلاري كاقسوبناك « (مكحلا دبع ىبؤسوج) *

 ددجو مامالا هشنلا مكذلا دبعنبهللادبعوسوجوهو هئالثلا قساوملا دح ا وهو قلتعلا جاجا هلا

 "ىبرغملا بمهالا نبا قسومحلا اذه
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 جي رانلا دصسم ءاذخو دك اا رصق ةلابق ما دقالا دسم ةريضحج قداصىب دسم ”ىبرغدسملا اذه

 ركعلا نب لداعلا ىثاقلا هاني

 « سابك نبا دجسم مه

 ساكن با ىضاقلا هاني عمال قب رط أ نمراسي ىلع ةبعيفطالارطانقلل ارواج ناكد ملا اذه
 ّْ ١ ّْ * ةيمهشلا دجسم #« ' ْ

 سواو نبا ىضاقلا هررغل ارواح نولوط نا رطانق* ىبرغو مادقالا د_حبم ”قرشناكحدحللا اًدَكَه

 نبل ضفلا نب رفعجر يزولا مالغ“ ىلذفلا نداشدحسمب اضيأ فرعيو عالكلا نم ةعاقفلا دص-؟ فرعي ناك

 تارفلا

 ه ةداكنز دجسم ه

 ةئاعسجو نئالثو سن ة نسف تانامدعب تنحل |ةداكن زهاب نو نيرا عاصم ىف رغ ناكدصمملا اذه

 0 ةفارقلا عماج * ْ

 دقو ةبقلا دصسمب فرعيو عور نه نب عنام نب هلا دبع خبدصتسو هو ءاباوالا عما موملا فرعي غماسملا اذه
 باَكلا اذه نم عماوم ارك ذ دنعركذ

 ه ّيحيفطألا دجسم ه

 عوكتتالاو نيعرو عالكلا ططل اطل اع ق رشلاىلا "لشلا عماج ىرجمىرخب ء ءاعطبلا ىف ناكد صسملا اذه

 نامت ةنسىف ثيدحلابتكو تعسدل عيش عيفطا لخأ نم ىيفطالا دعس نب ةطاحو دصحس هل لاقيو لوك الاو
 ىلأو ةمظلانءاو فرشمنءاوءاّرفلا قفروهو هنتدط وشو لابحلا نم عمسو اهابقامو هن امعبرأو نيو
 ءاشنه اثريبكلا لضفالا ناكر ةيظللانبا سابعلاىب أك الزءلاودهزلاو ةعانقلا لهأ قب راك دام
 هكفناكو و هنء عطقنبال اضرغو : ةوهث هعمثي دحلاو اضرتفم هلا سلا ذختاو همزإ دقرصم بحاص
 هدتقع ناطلسلالولح لحال سانلاهدصقو ثي دحلاو دقلا ىلع لودلاو سانلار ابخ أن متو دق ثي دولا

 ىداينلاتوص ةباجالكدصو ىدابلاو رضاعلل الثوم هدد سراصو اهاضَقف مه اوحءاضقل

 ىرحملانم ةفارقلا ضرع ىف تناك ىنلا رطانقلاءانبب سهأف هلا هل اودووءاملار ذعت ل_ذفالا ىلا يشل اكسشنو
 ةىوفطالا لعوران 3 فال [ةس ةقفنلا نما ملع ىضمو ”ىيفطالا هب ىذلا دصسملا ىلا تدنبف ةنولوطلا ةريبكلا
 هنامسجبو نيس ةنس دعب تطقس لف ه.ناكان اس و اماج-و ةعنصلا مك اهظ ع دصلا ”قزمشءام ع انعم

 ءاجا ذا ةس ىه ةريغص ةعاوو همقرمث دما ىفةدانزوأع قرمثلا ىلا دحسملا ءادحادعقم هلل ضفالا لعو

 دصق نم ”لكر ئاتسريغب ةرظنملا ةّئمه ىلءدعقملا اذهناكو هثداحو هعم عقجاو فش الخو اهف ساجه دنع
 ١ رك ا.كاللارادنمتاقوالارثك اىفحجرخ را ارقلا هنع هذخ أبال ل ذفالا ناكو هارب ىقنكلا نم "ىيفطالا
 "ىنلاتاوبأ نوعرشب منع هللا ىضر ةباصعلا ناكاك زيشللاراكو بابلاقديو لجرتش ةتغبارصعوأ ارهظوأ
 ىحافقاو لازبال ىلصي خيسنلا ناكناف بصاشحلا امهب بصب اي ةدسملاو ماهبالا رفظن لسو هبلع هللا ىلص
 ابي سا ىتلا هدب رهو لضفالا هفءاصبف خفي مث مل اعف ءانعنعاغ لاول اوقف نملوذبو ةالصلا نم حرذع

 اديأرغ د ثالثلات ا اوعدلا هذه هللا لددس هللا كدبأ هللأ لرصن ْمَشلا لوم - فلختديو ههحو ىلء يتلا

 ىلدع فرعي واللق -لبقلا ىلادصمملا<ق قرش هثالثلابي :ناكماتاذ قسما لضفالا هلّقب ونيمآ لضفالا لوقف

 ناكأملهنا عيشلا اذهب ل ضفالا صاصتخ ا بس نكو ةفارقلا قومز' انج ىلع هنف لصي ناكسم :ىيفطالا
 تناكو ردي شو اريم كيلاممدحأ ”ىمرالا نيكنقا ةلودلارصانو ةير دنكسالاب ريصنتسملا نير ازنار صاحت

 تاطايرلاو دداسملاو عماوجلاة ع4 افوموب "لح فوطتراكوو تعساهلزوع هولا ذذا لضفالاعأ

 موي ' اخ اهربخجب عمم دف ”ىيفطالا ناكو هشغبم نم لضفالا اهدلو بحم لءتورابخالا صتتتسستو قاوسالاو
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 مسرب ت وناحءاركل عج دق ناك لاك تت حو اوةَرفتؤاوريكن أ ىلا نفض ر دعب ذخ أيراص اهدالوأر يك الف
 نم أش لمحت تناك ة طق ناواهيلع مسقيو سمليف ةعطتم ددغلاب نور ناكو سابح الا نم قينعلا عم اهلاطاطقلا
 ىلارطناو ةطقل ا هده فلخ ضما حرف نيا نسل ا ىبأ يذلا ىالومل )امذارا طور دك مقوم دعوة

 اراغص اددغعطقب كل ذد- ب ناد رسال اداكجناهدالو أ هذ اديتقتابإ .اذاف حي رف نبا ىذدخ كلذ ىّدؤتنيا

 اوريكنأ ىلا مهيلاراغصا اء ز ر< لسريوراكلل اراكاد دغوراغصلا ططقلا غاسمر دق ىلع

 5 شارفلا دجسم من

 ماسح نيديز ءايدصس راوحو شوبحلارمأن ب لضفالا شارف دج-أ هاب ىربكلا ةفارقلان ناك صسملا اذه
 ةفارقلا عماح نم برةلا,كإ دلك ”ىيتفطالارط انةورةباارادوراطعلا هيرتو يدقلا ةياحالا دامو

 « كولملا جات دجسم *

 -ىدركحلا!ءا.ههلا ىبأ نينار د, ولملا جات هاني ىربكلا ةفار لا نمهّسرتونامعنلارادماةقددسملا اذه

 دابعالا ىف دنعرصم ل هأ عمتجت ناكو كيزر ىبر وص اسهل ىبأ نب نيسح نيدلا فمسوخ وهو ”ىا دراما

 دوقولاىلاملو سءاوملاو

 * راقلا دجسم

 راملا روبق همضو مادقالان د صم ”ىر< ىف ىتلا ةدايزللاتص الم ناكدصسملا اذه

 #* رجحلا دجسم

 ةالومهّتنب ىربكلا ةفارشلا نم حاجز لارصق”قرشورفاغملا لوم سنوب نيرامع دعسم ”ىرحص ناكدممسملا اذه

 هن امعبراو نيثالث ةنس لوالا عسر ىف ”ىلصوملا ىجراسخنا ىلأ نبا, فورعملارهاط نب ىذ نب ىلع

 #* سنوي ىضاقلا دجسم #

 راص#مث ةفامضلار اد باص ناعنب كلملا ىدعشلاه اروح تدل طارح ىو عنادكلا اذه

 بيطخ دماوح كرس كسلا دمحمن, سنو لئاضفل ا ىنأ نيدلا لاك قفوملارصعت ةاضقلا ىضاق دس

 ازرخ ناطل لا طق لك أ اب لو راب  الاءام نم لب لمنلا ءام نم طةبرمشي لو نامعالا نم ناكو< ىثرةلاسدقلا

 هدج نع ثيدحلا ىوربناكو

 نم تناكو اهنامز ةظعاو ةيزاسحلا تناكو ةيزاحجلا طابر باير اوم ةرانمهلو ىربكلا ةفارقلا'ناكدحملا اذه
 ةياغ ىلع تناكو دال األ ناكش ا تمام اهل ناكو ريخلا م ماى دتو مالا لوبقلااها تاريخا

 -ىناوملا هاكحاماهعءامطنا ةساكو اهعابط نس اهنالخأ مياكدو رووا جب كلان

 ناك لاك رص عماجلاب نذؤملا حارمسلا نب نمل.اونأ خيشلا ئتح دحلاق ططخلا ىلع طقنلا باك ىفةباسنلا

 نسح ٌأنم بطر صافقا هيدي نمبو ضرالا ىلعد_ةب بطر عامر صم عماج باوبأ نم لوالا بالام اذه

 اهيراوجو اهت دنح ىف ىهو عمال بابنم وول اتي راكد موتا دءده ةلئعاولا يزال انيق بالا

 ةعبرأ ىلع ةعبرأ ىلع ةيزاحلا ةبيطلا اورتشا سانلارشاععم هما 33 بطر صفق ىلع ىدام باطرل!كلذاذاو

 ضعب هيلا تذفنأو عم املا باءنم حرخت نأ لد تفقو ةيزاخلا هتعمساإف مهردب بطر لاطرا ةعبرأ ىلع ديرب

 اذهو اذك ىدانت عجرتال لكشم ةعبرأ ىلعةيزاخلا كلوت نأ ا. تلافاهان الف هنتحاصةىراوملا
 يع اوال انا قبرك تان اد اكل رقما اذهل ل جفا

 * ركعلا نبا دجسم #



 قيقا

 هنمةسوسو هس هس نم نأ ّنظي ةظب رخهديفوالا ةعقر دح أن هذ أب الو هلجر ىف طئارخلاءالا هلت
 لسغ بوث سمن اف اهاسغي ىتح هندبالو هبوث سميالةطب رشريغ نمد ةعقرلسماوأ ادحأ فاص هنأ ى فنا ناف
 رحفتاو هلع ىثماذاف بنعلا ظفاحلا ةقماخلا طاسس ىف نوهريو هينوةبعي نو ذاتسالا ناكحو بولا

 اهتلح ةاود ”ىشلتو زب ناَوضريزولا هرم لعو هذ اًويالو ةغالللا كصغيف دزحو يس ةللجر قا ئآم لصور
 ة«قرهلوانو هسنلو ىضر هشضهلاذا اهتاكز كا :نوكسق هذه ىلع عقووذاو دا نمسا "الواب هللاقن ةروكحلما ةاودلا ترض أد قو اذهريغصلا ىرد ةلودلا باج « دع لخ دف ةعص راش, د فلأ
 رهشلا ىف دم هللا دعىلأف ب رمشلا هنبال اما راهي بلطي ىودتلا <ىناّوملا دعسأ كلم ا انس ىضاسقلا فب رشلا
 لوقب وهو هن هللا ىذر بلاط ىلأ نب ”ىلء نين ءؤاااريمأ همون ىف ىأر ليالا ف ناك لفاهيلع عقوفريناند ةنثدل

 مويلا كلعف ىلع اريخ هللا لزج

 * لازغ تس دجسم #

 ةناهدمسو نيثالثو تس ةنسس ىف لازَغ تس هنثب نامعنل اًةيرترا وح ىربكلاةفا ارقلا فن اححدحملا| اذه

 ناكو ةاودلاو مالقالا حصو قبللاو ىودلا ماك-أ الا امش فرعنال ةفل للا ةاود ةمحاص هذه لازغتناكو

 ليوطلا ةلودلانومأمذاتسالا اهتمدخ مسرب

 * ضاير دجسم #

 ءاملا ءىعرىبلا ةيولوطلا ىرغصلا ةعنصم اراو< ناكورمصقتا اب هب دي نيب فن تناك هللا نيدإ ظفاسملا ةفاقولوه

 . تاعطقنملاءاسنلل تو ةّدع هب سوح هن ناكحو ىربكلا ةصفع نماييلا

 « ةلودلا مظع دجسم 5

 لماحورتسلا بحاصاساّمد اذه ةلودلا مظءناكو ىريكحا ةنارتلا قوس طخم اقلعءناكدحصدملا اذه

 هللادبعونأ ىذاقلا ناكو دارم ةهجدحسو ةردلا دهسمو حاسقلا دعسم دصسملا اذهراو ناكوتهلاغملا

 تت نمابب زاتجاودعاو لاتاذ ةيسورلا سأحنلا ةرام هماّدق لعام رمسملا نب هنا ةبهحيرغلا ىلأ نب دهم

 هلل مقفاهضعب عطقب هأذةردسلا اهتتاعةنامو نيثالث نس برر مش فصن دوتولا "لل ىفدهسملا ةردس

 عطق نم لاق سو هملع هلنا ىله هللا لوسر نأ هلنغسلا ٍباَك دادوبأ ىور دورو ذر دلا عطقناف لعفتال

 سنتىلا ىننو مّرح افق فرصو ىنسأ ا نابعش هدن بو كحر ىلعاهعطقفرانلا ىف هسأر هللا بّوهةردس
 اه لتق

 ه..قداصب نا تشما <

 نيرشع ةنسدعب ”ىدادغبلا دم نب "ىلءنسملاوبانودءسنب اب مادقالا دصدم ”ىبرغناكدصسملا اذه
 نيعبرأو ثالث ةنس ىدادغبلا نو دعسنب نسسا-| نب دم نب نيسملا هللادبعوب أهو خ أ هدّدجوةئ امعيرأو
 هبايلصمو عماش اب ف محملا ئراق ناكسسمو ثدحلا- ىلاملا”نيدملا دش م قدا ص ىبأ دع موهو ةي'اءعيرأو
 عماخلا فراشمناكو بالاكلاو ططقلا ىلءامسال تاناو.ملا ىلع ةنح هم ناكو عبسلاءارقال هشارّدصمو

 اهمعطب بالكر صم نم لافتالا قاوزبهراددنعن اكحو ططقل ا لجال موب لكد دغل | نمايراج هملع لجو
 ٍباَكَف هيانلا“ىناو سا دعسأ نب د في رمثلا لاف قاوسالا ىفهعم ىثبئ ثابت ههّباد عمتامبرواهيةسيو
 هقراافيالبلكق داص بأ يشل ىال راناحج اف قداص بأ مالغب غم زيشلا ند ططانا ىلع طقنلا

 هباكو قداصوبأ اذهاولاه سانلاهآر اذاف اي ديت ماه هلغب تفقواذاف هفلخ ىثماك ارناك اذا ادبأ
 ناكو فدحملاةءارل موب لكارص-ىالومفلخ أ, نذؤملاناكو ماج دقوت سمى ةبلكت دلو لاه ىثّدحو
 هسفنب اهل ىريو ةبلكلل زينا عطقو هناملط علق ةيلكلا عضوم ىذاحاذاف انمغر موب لكهكىف ذخاب ىالوم
 كلذ ىلم هفل هب و اولحءام»الماو اه دق لسغاهل لوقيو اطاربق هدط ءيوداقولا ىدتسس ملك أت نأىلا



 فكم

 موقي ناكو .ءانب ىلون اذه بارتوبأو ةبقر دحمو هطانرو سادنالا دم تا ىااةهملا لبكحو فاوتلا

 ثاّركن م عبط منا وح ابيذ صو نم ةفق ف م الاداو هسبلاحرخأ ىذلاود بارئوبأو مين خجشلا هتمدنج
 اذ. ةعضرملاهتعضرأو ةفار هلا ىلا هب ل صوو هقوف مت ماو حلاو نعل الةسأ ىف طامدشلا ىف لشطوهو رزحو لصنو

 ا ملا هللا ديعوبأ هيلع ”مةعضن ناجالث 5 هفضق ىرعت) ! راصوربكى تح ظفالما ع نعد ىهأ ىو دحسا

 تاحهدصفو 7 رواج تنارو ا تا كانامب معاوإإ" ى 11

 3 نونكم دجسم #

 سلدنالا دصسصف هركذ مّدشتىذلا ىضاسقلا نونكمذ اسال هاني ةحرلا دهم يناعود

 * تاجير ةهج دجسم ه

 ةيظفاحلا ةهملا ذات سأهدّدجو ىربكلا ةفارقا!نمرقلاراد ةلام بارتىبأ دعس هجو فن اكددسا اذه

 ةنامسجو نيعيرأو نيتنثا ةنس ىف ناحير هممءاو

 * نايب ةهج دجسمه

 نا ةه< ةفورعملا ةيظفاملا ةهدلا هنن نيئارداملابرتراو< مادٌالا دصس ءامطب ف نا|حح ده ىلا اذه

 لاق ايعاربخ ةهملا هد هنع ةفيلخلا كو قفوملا نبا فورءملا ىدبعصلا لسذفلا ىب أدي ىلع ”ىانطا

 كيل تاق رهاطلاابأ ىضاقاناموو ظفامس ا نينمؤملاريم أى لاق ةءالسنب ل عاممارهاطلاوبأ نيكملا ىذاقلا
 قانا ىرجام لضفالا ”ىلع فأن م ىرحامللاق 0

 د ةفالخا ّناكو هفرعارصقلا سلاحم نم ساحم ىف تلح دة ىفناحكح نءأر هيفالقتعمتنكىذلا عضوا

 ةيراسلب هذه نسي دوعاهعميراج نتعب و ىدي نيب نينغيو نيش نلخ دق تاينغملا اكو 0

 ةيهاتعلا ف [لوق ىف كنق ةروكذملا

 اهلايذأ رْرِهَك هلا ٠ ةداتنمةفالللا هللا
 اهلالا مب كيلو « هلالا لصت كنف
 اهلازلز ضرالا تلزلز هريغ دح ا اهلانولو

 ىخافانهللاوذ تظتتسا مث هاماهأ ت ”الخ رهوج ايبف ةقحابنم َتْذح أ سلجلا نان ىلا تق نأ كتخنو

 تجرخ الف نينءؤملارممأ ىلع مالسلا ىللدقو لضفالا نب *ىلءوبأ لتقاملسدحلا 5 ك ىت>نامولالا ناكام

 تاذ ىهو نها د_> !تنغف ىئننشمىراوللالخدو موناا ىف ها رىذلا سلحلا كلذ يف تسلجامانأ تتأو
 هنازخلا ىلا تقوانبلع بح ام كَم نما ضي أ نحن ىضةن ىتح السر ىلعاسهل تلف هئمعي توددلا كلذ دوع
 كلّ ااهل تلقو ارهوج هنوش>و هتف اذ ىتفااهل تلقواسيلا تئج شر هولا هسفىذلا ىلا تذخأو

 كلذ لثم مودلا اذه لثمىف ةنس لكى انملع
 * ةبوت لجسم #

 ضرأ ةيحاص ةلابطلا ىلا بسنت ةي رب هتلابقو بوه:الا "قرم ىف ناكر: ةسسملا ىنغمىتاكلا ةرسسم ني اود
 ىركلا ةفارقلا ىفامد اكو ةلا.طلا

 * ىرذ دلجسم #

 لضنالا أر هطملا مالغىردةلودلا باوش هاني بوهقالا ةبحر ىف ىربكختاا ةفارقلا ىف ناكدحسملا اذه

 ةيمامالا به ذم ىف ني دّد ثمل نمراصو لسأف امنمرأ ناكو ةئام سو نيثالثو ثالث ةنسس ىف شو ار يمأ نبا

 ناكو هيلجرو هيدي ىفاهساد ضءالا نطقلا ن هءظنارخ هل تناكو ىنجنال عملل اوه ىف جاز ا لحل اًارقو
 لخ ديالو هللانيدإ ظفاحملا ةقيلخلا طس ىلعالو نيطالسلا طس ىلع > ديالو تاو كحلا ناز ىلوت
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 عقجتو نولوط نبا عماجي عةجنو ةفارقلا نم ”ىفاشلا ةبقر اودي رصانلا ةسردملا ىف عقجم كلذ دعبل عمن

 ةسكماصلا ةسردملاب عقج و ني رصقلا نيد ةبرهاطلا ةسردملاب عمجو ةرهاقلا راش ةيننسحلا نمرهاظلا عماجب

 مقأو -ىكاملا عماجلا عقجموءادعسلا دمع ةيحالصلا ها ةناخنأب عقجتو ةيلماكلا ثيدحلار ادب عمجتو
 ريثكه رضح تاوخ ءارقفلاو ناوخ ةرزاكتلا لعو ةريثكحلا ةمعطالا تاعقحلا هذه نمدحاو ءلكف
 كلذ ف ليقف حالصلاو ريدا لهأ نم

 اعجسأ يلاو ريختااهف نكدقل « تلبتئَرب تافوأ اهل اركشف

 يمر 11 اج حتا حغعا
 اعونبم هآرب ائق فلخو <« هدروحي سب /ناطلبلا ئوباكلو

 امته دارج لمسلا دعب ناك اك *« هنوم دعت هفورعم ىف سع ىف

 اعد نم عمس هلئاو 3 ردهدئدم « ارّرححم ءاعدلا انم هلمادؤ

 « ةعقبلا دجسم

 ىلضفالا فاصروصنمو أريمالا هان هب رغنم فلا دصك رواج دع لا اذه

 5-5 حفلا لدحسم #ن

 ا اذه

 0 را نافيا وارد لاو ملا كو رصالا ورع

 بونملا ةهح ىلا ”هلقلا ثم طخ ن نءفرمنم فلا دوسم بار «و ةفارقلابنفدن م لز أ ناكح ىذلا ماع

 اصحلاىرجم ىف اونفدةعامج ذئموب دهشتساو ٍباَكَلا اذه نمهرصم بي راحت ركذ دنعركذ اك ا ريثك اهارغا

 رون لمللا فمهروبق ىلع ىزنناكف

 ه رالسلا نبا لداعلا ةهج سابع مأ دجسم

 رصم ن اطلس رالسلا نب لداعلاحوزةوالب هتنررباىخلا ىبرغرفاغملا نالوخ ىل صمراوجب ناكدمسملا ريشا

 صافتقلا نب "ىوضرااةلو دل ازرع شن . رمشلاب فورعملادي ىلع ةنامسونيعي أو عميس ةنسرفاظلا ةفالخىف

 دوسملا اذهرثددقو "ىسداسلا ىجابتصلا سا.عرزولام ًاىهوةسر ةمةوالب تناكو

 3 حاصلا دجسم #©

 دحعسيو ةبقلا دامو هللا دسع ىئدحتع فرع ءالوالا اجي فورعملا ةفارقلا عماج امم ناكدس ىلا اذه

 .تكحررأو -قرلا ةَنعتم هيراعو رظانم هالعأف ناكو رصمرب زو كيزر نب عثالط حلا.هلا» هاب ىذلاوءازعلا

 هنامامع ة:سدعنام ىلا | سهاع

1 

 ٠ نيبمؤملا ريمأ دهعلا ىلو دجسم »
 دسم بتاج ىلا ناك ة كاملا مانالا ف براقالادحأ "ىدهملادواد نيب عش نب سابعلا ماهوب ًاريمالا وه

 هبقرش فو دصملا بايابانحلا تحتو اح عيرأ ىلع لوم هيابورجج نم ددمسملا ناكو هبت هبناججو حاصلا

 ريشلاهداو نمو حارفالارادرصمب اذه مئاهىأر اد تناكواانح عد رأاضيأ ٠ نسحلاوبأرييكلاريمالا فب

 سئابنلابوليوطلا فيرشلا,فرعيدرو حصص ماه ىبأ نب بيعش نب ساب عريمألا نبا ىلع
 « ةمحر لا دجسم «

 نب عئالط ملاصلا كلمات أن بادو مالسالا نكر ةبرتنم برقلا,ىربكلا ةفازةلار دص ف ناكدحسملا اذه
 كذبع ىلع ةفار هلا”ىلف ”ىزمحلا نب لث هاون ف سس نب نصخخ ومب مهو ةفار دل دعم اهمو -ىدنكلا لاه كيزر

 بارتى أب دصتملا اذهفرعو ةجحرلا دصسمع فرعي ةرائمهلو ة ةريغص ةضسق هللاقم مادقالا دهس تغأاذا



 5ع

 نمهملا مهبح أ ن اكو مهعم لجاو هنم  كسحالاب م همأب وراراب هيلع ريشلاو وللا بكس اورضح اذا
 هلتادصرهماعتاو هر عدتسيو هماعط لك أد

 »+ ّكاطنألا دجسم 03

 نينامت ةنس دعب ام ىلا نانا ردع ٌهئاللا دحاسملا هذه تحربامو دص راب اضيأ ناكدصسملا اذه
 ةّماعلل اهزتنم هتكردأ ام دعب ةذوملا نك امالا نم دصرلاراصو تب م ةنامعتسو

 0 جنرانلا دجسم 5

 ةنمع ةثورتملا ةؤلوط نار اقسم اخ ىركتخلا ةنارقاودصلا نب ,امفا ذه انموت ىلا ماعدحملا اذه

 ةبره الا ةهلاهتنب ةفارقلا ”ىلبقو تكلا "قرش سلا ةكرب ىلع ”لطا اوشوالملق ”ىرح هلا ىلا اه رغىربكلا
 ديىلع راس دفاأ ر دفع ىأ هلت رخأ ةنامسجلو ني رمشءو ئيدنن ا هس ةديدحلارادلا َه ةهج ةفورعملا
 فيرمشلا هلع قافنالاو ةرامعلا لوو سحولاب فورعملا لب وطلا ةاودلازعمو نع ةلو دل اراضق ا نيذاتسالا
 دم نب ميهاربا نب دم نير قعجج نب هقلا دسع نب ملا نير عج نب فرمشم نب مشاهنب هللا دبع نب ىبسوم بل اطونأ
 قارولا بلاط ىلأ نب برطلا ىنسأ نبا, فورعملا ”ىوسوملا ”ىئدسملا مظاكلا ىسو.ه ني هللادسعني فاعلا

 ادبأ عطقنال هر انال خرانلا دسم ىعسو

 3 سلدنألا دحسم <

 ىلهمودو ةعقبلابرارزلا دنع فرعي ىذلا عضوملا ىف خفت ارسم بنام ىرغصلا ةفارقلا قرش ف دعسملا اذه

 نونكم ةهج هنن ناضس ىلأ ني ةيوانعم ةفالخ ىف ل يقورصم خفدنع ى هلال ا ةيوز/ انحلا ىلعرفاغملا
 فورعملا دي ىلعةئاهسمنو نيرمشعو تس ةنس فروصقلا تساهل لاقب ىلا م ١ الاةئباءآةب سم الا لعاهم» ا

 هنم مّدقملا لعسو اهقادص ب تك هللا ماكح أب سم لا ةغاللناكمده (نونكم ةهجو) « با رتىبأ جدلا
 كف رشالا ىلا ثعبت تناكو هللا نم فوخ اهدنعو لقورتو رو تاهدتم ايان مراك دقاأربج *ءدعبرأ

 شعربلو 'لولملارازهل مه" الاي دواملو ةريثكالاومأ نيرو سملاو توسبلا بايرأ ىلا لسرتوتهلب زج تالسب
 | ودعت فانتقل قد د او لعل عايل رب ييراتي دلال امامْمم لكلا سعرا دفلأ ىتئاممول -لكف

 ىدتسامث ةعاسلا لاقف كد الغنم دجاول تئدوام لثمأك تبتوأ ىلا لخ دئام هللاو هلتلاقو هلوخ د لبق
 لكى ةبكح :رثءترضح نأ ىلاافقاو لزي لو ةءاسل ارا دف ةئاماوهاه لا-ةفاورضخ- نيشا رفا
 ذات سالاوه اذهنونكمو اهيلالخ دو بابلا هلت حتفف نيشاَرْفلا نم ةريشع لمحو راند فال 1 ةرمشع س كَ
 سل دنالا دسم بنا جوريبك ”ربوربخ هبف ناكو ٠» دهو هنوكسل ىذاقلا نونكم للا يدا تمدخ مسرب ناك ذلا
 ناكالت لمارالازئاسعلا مسرب ةئامستمو ني ريشعو تس ةنس ىف دذه نونكم ة 00 طابراده

 ادعتمو اضاوح ًاوانا طابرلاو سادنالا ةبحرب "ىلداعلاَو واول بجاملاا ىنةئام مو نيعبسو عيرأ ةنسىف

 هن” ىفاشلا 7 ىس دقن ا اسم نب متاح فيفعلا لولد كا ذل عو امها طن اح طابرلا نيبو سل دنالا ىل منيب عجبو

 ةرايقسؤ ازيا كو كله نمد ىف قشمدب -ىرادق دذبلا سريس نيدلا نك ر رهاظلا كاملا ناطالا تاماملو

 ءاَرَملا لانه عجاف اذه سل دئالا» ارم دال تاج هرج دعس | كمملا هبا ةنطاسلا ىف هدعب نم ماكو
 تب رضوىتلا ماخاب ةمظع ةطمسأ تدمو ااوزلا ىلع تقّرفو ةريس امعاطملا تئيهو باطلا تمار 1
 نمتفولا اذهدعو ةفب رش * ةتخءاز كلا ًارقو متاقيط فالتخ ا ىلع سانلا كسصأف سادنالالوح

 نم ةنسسسأر ىلع ا لا اح كل ذناكورصمراب ديةرومشملا ةيظعلا تامهملا

 رهاظلادبعنب هللادعنيدلا ىحم ىذاسقلا كلذ ىف لاقفرهاظلا كمملا توم

 ىسكدق قدصاالوق * اوعمسا سانلااهباا
 ىدام قرشو برغ ه« ى ناطادلا ارعاتإا

 سادنالا ف لوعي « ميك اياد رجلا
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 بامجأ دهاعتةرثكلو برتلابت مو اهبتئدن أ ىتاارودقل ا مظعل اهاكس ىف سانلا ن هريثكب عرو عراوشلا

 ىففئلأتلان نماورثكإو ةفاققا رق ني سانلا فن دقوةذار رقلالهالمبا هممو محاهدَصرئاونو اهلانرقلا

 نئالثو ثالث ةنس فو ةفار ةلاهسلع لقشنامركذأن ا ىضرغاماو كلذ ىفا وقعد ع ئثدد سد تساو كلذ

 ىحاماك.دالوأ نم ةعاص تفطتخاف م طقملا لمح نملزخت هير طقلا هل ل اشي َْئ هنا اردأان رهظ هن امعبرأو

 هرام ىلع لانس حل 0 ا صاعش ناكو اق انوخ ,هراكحا ل>ر

 رعشي لف هفلخ ا هام از 0 وح يأ ل م :اعارإ ادع ناول-ىلال سوال

 ةفارقلاب نوم ا عمت 0

 تعطقنا تح انمز ةفا ردلا ىفنفدلا نم سانلا ع: عانماق نيدورطد مهكر ثا :ومهفاوجأ لك أتومهرومك شنتو

 ةروصل اكلت

 ه ةريبكلا ةفارقلاب ةريهشلا دجاسملا ركذ +

 ةربغصلا ةفارقلاو ءايلوالا عماج هل لاقي ىذلا عمال ثيح ةريبكلا ةف ارقلا نيعضومل مه- ارصعب .ةفارقلانألعا

 ةفارتو“ '. مهل لاقي رفغب نب رفاغملا نم مهنعلا نم ”لسقل نتطخ ىمالا لوأ ىفاناكو <ىفاششلا مامالاربتابمو

 لقش ناكه نافذ ايلوالا عماج لوحوهامو ةعقبلاو نالو ىلهم ثدح ىثو هنامح ةريبكلا ةفارقلا تراص مث

 ' مرك درست اه لإ ذ نم ىرتسو قادو هام اهنمو برخ ام اهن م نكس م ةّدعو قوسو طئرو دحاسسم ىلع

 *# مادقألا دجسم

 مادقالاب ىعمو ططخلا نم سلو هوس دنا نأ دكا *جاضقلا لاق فافملا طخ ةفارقلا دصسملا اذه

 ىوسرؤاغللا نمالجر نوفامث هّتعس نم عنشما هوعبانو اهله أ اصور صم لدا م جال !نبناو ىمّنال
 عضوملا اذه ىفرفاغملابرب ىلع مهلتقو مهاجر أو مهي ديأ عطقب ناو ع ص أف رمب نلا نبا ةعس ثكنتالاولاهو مهريغ

 0 لاقي مادقالا ران الاو مهران' ىلع . هلال مسمم دحسملا جد
 مادقإلا دصسم ىمسامن القول انه ممانقف هنم او رس لف هنع هللا ىنر بلاط فأن لع نم :ءاربلابمهرعأ

 هنمامهم رقال صحو ما دقالاب "دلسق لكحرزبو هن دب أم سقف اهتطخ نم هنا ىئدت 3 هيفاتفلت> انتلسقنال

 ىتلاةديدحلاةدابزلاو دس ثخألاةدابز رة هحراخامأو هبةطمحلا ةقورالاو هباروهد هدملا اذه نءمدقلاو

 سم يوم مال ةراحسلاىلوم ةلودإ مها ب ىفقاطملا نوءمسل هير

 كلذل ىمسف هما دقأ عضوم اهنرثأف اناذك هتراج تناك دابعلا هلو دتيناكمنال مادقالا

 مادقالا

 ه* دصرلا دجسم

 عماسجب فورعملا عمال هن اني دعب :ىلا هب اردب:شو كب اريمأ نب هاشنهاش مساقلاوبأ ل ضفالا ءاندصسملا اذه
 مدقنامفرك ذاك قلحلا تاذاها لاقي ىتلا هل الاب :بك اوكا دصر لجال لمفلا

 * كلملا قيف دجسم +

 ةفشلللا مانأف رصقل اما دخ دح أل املاّتس بح اص ناو رسخ كما ىَقُت هاب دصرلا دع مر اوم ددسملا اذه

 هعمو هسفُن اهقرضح ةىظع هئامض ظفاعلل هذ لعو هنامادجو نيعبرأو ىدح |ةنسفف هاني داظفالا

 ججانزورهدنع لبحلاو ةفارقلا دج ال ناكو ةمهوعسو مركمفناكو ءاسؤرلا ةفاكو نو ذاتسالاو ءا مالا

 دوقولا ىلامل نم ةهلمل "لك ىف ل سربو بطر صفق دسم "لكل نيذلاو بنعلا مايأ ىف مسيل ذفنيفامجابرأ ٠ ءامهأب

 لك أبال هناف دصنملا اذهىنان' ا ناكحاازاامسالو ىولح ماحو با ذوج لطسوءاوش فورخ رسم 2-

 هنقاماعيقو كسملاو روفاكلاوركسل اوزولل ابو ثحلا فن اطقلا نا له_عب ناكو هدنع همسا نمل ما ذريسي ىتح
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 "عاضقلا فحص دق "ىزيدسا نب لئاو نب فمس ىبا ضورفازعمأ مسح | ةفارقنا لمقو رغب نبرفاغملا نبا

 ءاروفاقلا عفب ةفا اردلاو توقاءلافو كل ذب دعقا هنال «*ىدتكلا هلافامب رقالاو ةمهلا نيغلان-هغهلوق ىف

 تاكل ادوارد وح عليل لاشي رفاق ه "ل تقي ةأ مم ةروهدمرصع ةريقم لوالا« ءافو ةفضخ فلأو ةفْيم

 طقنلا رات ححو اول ادشس ندع كيرلا لأتو اضيأ هل قلا ىلا ب وفم ةير دنكسالابةلحم ةفارقلا

 عماجلا اذهبي مونلا نومْلب ءاسؤرلا نم ةعاصج-ناكو ءالوالا عءاج مولا هل لاقي ىذلا ةفار ةلاعماحرك ذدقو

 هعتل الصح ناكحو ربا ادن ءنوماش ءانثلا ىفو هن فرمقلا فنون 36 فصلا ىلامل ف نول و

 تا ءاسؤرا ند ءرضحي نم لجال هنومزليو عضوملا اذ ه نوبحي سانلا ناكو تانارااو ىولماوةبرشالا

 لجال دهاشملاو لبحلاو ةفارقلاب ىتاا دحاللارمكحاكلذكو عجبا كان هيه احاذللا ويد ةلانفطلا

 برعملا باك ديعس ني دمْنب ىسوم لاقو ةمعطالاو تاموعلل اوتاو الخلا نم اهيف لمعب وابملا لمع ام
 ةرهاقلاو طاطسفلاب نانعالا لزانم اهباببقرشش ىف ىهو طاطسفلا ةفارقب ةرياثكى امل تيوب برغم ار ابخ أن ع
 هنعهللا ىذر ”ىفاشلا مامالاربقاهيف ىتلا ةفرحزملا ةيطعلا ةيلاعل ا ةيقلا اهيفو ام ىدعم نام اهيلعرومقو

 امهسالو برط نموذح داكتتالو ةسعفاسشلل ةريبك ةسردموءاّرتا فاو ابيلع ةرثكب رو عماج دسم اهو

 لوقااهبفو مهتاهزتنمروهش ؛ أو رصم لهأ تاعّمتجمت مظعم ىهو ةرمقملا ىلامالا ىف

 لزنملامنىهفىرخأر الد » نمنيّدض توحدق ةفارقلانا
 لّسّملااهرو_لو>-فوطيو « الصاوم عاملا اهم عشلخلا ىشغي

 لدنملا هنم بو ذي داكن نحل 5 انعدنو اهيانتب دارك

 لودح هئم ضان دئامناكف * هرون ةطمسلا ”المدقردنلاو

 لابتملا ههسو لماكتامل « هئيكاح انهو كحاشب ادبو
 ناكل ف رنإ , هيبنوهو كرلل دصقي ا مناور ارضخ ا هيلعالو اعمل سيلو مطقملا لبج اهقرش نم ةفارقل ا قوفو
 مظعاالو ىهأ الوابنم بع ةريق :ريقم اين دلا ىف سل هنا ىلع عاجالاو ةرهاشلاو طاطسفلا لهأر بتم هعفس ىفو

 بتكلا عبجي ف :-ةقمنارفعزلاوروذاكل | ابنا كسصا مة برت بع االواهر حواجب ابقو اهتنئبانم فاقئاالو

 ”ىلعنب عفاش لاهو ابارو نم طئاح هن ”اكاهياعلاعمطقملاو٠ ءاضس ةئيدماجا ” اك اها .راهيلع فرمشتنيحو

 وبصب انملق اهلقوملاةثحو ىلع « تدغذا ةارقلا سما نم تبمتن
 باةلاهلويصيبابحالا نطوتسمو © مسك ةيحالا ىوأماهتيفلاف

 ”ىديمعلا دج ني ده ديمو أتيدالا لاهو

 هفارقلا الا :دابع ٌرقم ٠ ىلدجا)ىردصقاضاماذا
 هفار قلأ ل ىرصان تهلوو ىدابتجا ىلوملامحرب من

 اضيأ هل للا برتلا اوُدْدَعاو مطنملا فسو خا هلا رصسم نيباصق ههاتوم نوريقيا وناكاماميدقلا ىف سانلا نأ لعاو
 نفدالف ىربكلا ةفارقلاب ن" الا فرعتو باز ناك آلا اهعضو٠ىتلارفاغملا طخو نالوخ ىل مم زيبامف
 سوردان دع مامالاربق راوح ةيئادهسو نامت ةئمسىف هبا بوبأ نب ركيىإأ لداعلانب دمم لماكل ا كلا

 سانلا لةناهنم هل صةمرطانفب شمل دكرب نم ءاسم ا اها ىرجأز -ىهذاشلاربق ىلع ةمظعلا ةبقلا ىنبو ”ىفاشلا
 تذخأو ىرغصلا ةفار لا تفرعف برتلا ل انهاو أ كنأو «يفاثلا لو> امىلا ىريكححلا ةفارقلا نمةنإالا

 ةرحهلا ىئئس نم ةنامعبسل ! دعب تدّدعم لمحلا| ةعلق ىل: ىتاا ةعطقلا امأو كلت سما ىئالتو ةدانزلا ىف اهرئامع

 دانجالاوءارهالا هسفقباسسنت ادحاوانادمم ةفارقلاب ابو هلع هللا هجر ”ىفاشلا مامالا ةبقنيبامناكو
 مهو ةهجىف قناستدانحالاو ةدح ىلع قياسنءارمالا دمت ايلا ىلع ٌرفتلا كلانهسانلا مم و
 رصانلاةلودءا أ د متس[مث ةفارقل !بامىلا ارد ومالا ةيرتنم قاملاف طرمشلاو ءاصالا نع نودرفنم

 نءمهريغو نوصوقريمالاو شم دلارّتقط رمالاو <ىناكرتلاا.ةيليريمالا ىنبف برَعلا ةهلس هذه ىف نوالق نب دم

 تراص تح تاماملاو ني-اوطلاو قاونجالاو كنان اونيتزتلا انيق اناا اسودنللامهعدوءاممالا
 اهب تددعتو ةفارقلا ىف قرطلا تمسقن او لدحلا ىلارصم نكاسمّدح نمو ةفار لا با, ىلا شسحلادكرب ن هدرامعلا
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 حراخ تاراسللا تطتخا نأىلا ةفارقلا ىف مهنمتام نم ءمهتمءرنف دو مهتاودأ اهيفاوربق نارفعزلا هب رتب تفرع

 ربات ترثكو ليحل ةعلقو ملاصلا عماج نيباهق عمال ىليام هلي هز بان حراش مهاتو ماس اكسربتف هليوز با
 ةنسنلا ف انجبراخ نفد لا جارد شومر تاما ل مثرصنت ل ةفيلقلا مايأ ىمظلاةدشلا ثو دح دنعابب

 حراختاومالا سانلان دم ةهاطاهذهىف ةنيسإلا ل عربات ترثكو مهانومرب امم كالانه سانل اذنعاف

 نذدو ليلا برتلا كانهاويو رصنلا ةبقو لبحلا ةعلقنيباسف يلا ناد ع قرع عدلا عموما ةركانملا

 ْكدلع صقأ فوسرابخ أ.« ماتا .اهنم ةريقد لكلو قل اكلاوحوتفلا باء نيبامفةر هال جرام اانا

 ر_ انلانأ ةمداقتملارومالا ' انعلا لأ ركذبو ىلاعت هللاءاشن اقر دة هتفرءمىلا تهّناام اهئابنأ نم
 نيرا لعام ةريكل ارمشبلا دبس ىدي ىذلا ىانو دن هز ناك ىلا مه نوم نونف دياونوكي ل لال ارهدلا ىف

 انبعور اودبوىل' /وخ ىف مهوا د أمه مأف م هان هم ح ند هينو ذأ .ام هنامز لهأ هبلااكسشف عفانملا

 تولع هغلسص لب وطرح مدأ لبق: 5 1 دو لا نود نم لأ ىانودناكتق كلذاولعفف

 ناو قوملا نفد نم لوتأ مدآنبا لس اف نأ تت مركحلانآارفلافو منال ىوعدىهو ةنسفاأ

 ةنيفلاةفاخحم ادم هربق ىلع ىو م قولكم مظعي نأ هركح هللادجر< ىفاشلا لاه دقو نلئاَشلا قدصأ

 ه كيعل ع ندم ىلعو هلع

 * ةفارقلا ركذ #

 ياصحأ نم تام نمهعذر هس نعةديرب نب هللا دبعنع لسم نبهقلا دبع ةسبط ىأ ثيدح نم ىدمرتلا ىدر
 السره ةديربْنا نع ةسطىنأن ءىوردقوس رغشي دح اذهو لاق ةماقلا موب مهاارونو ا دات ثعب ضرأب

 حلاص نب قنا دبعانئ د حرمصم حوف باك ىف مكمل دبع نب هللا دبع نب نجرلا دبع مس اقلاوأ لاق عصأ اذهو

 ورع بيعفراش د فل نيعبسسب مطقملا حشس هعيب نأ ص اعلا نب وربع سقوةملا لأس لاعت دعس نب اثم هللا انثد-

 'لاطعأ ل لسرع هملا بتكق هنع هللا ىذرر عىلا كلذب بتكف نينمؤملاريمأ ىلا كل ذ ىف بتك أ لاو كلذنم
 سارغاهيذنا بتكل ا ىفاهتفصدعتلانا لاف هلأ فاهم عفتش. الوءاماهم طبنتسيالو عر دزتال ىهو ل اطعأ ام هب
 تام نماهيفريقاف نينمْؤملا الا ةنللا سار غمعت الانارعهبلا بتكحف هنع هللا ىذر رعىلا كا ذب ب تكف ةذملا

 سخوقملا لاقف تربع لمقف سماع هل لاقي رفاغملا نم لجرابيف نفد نم لو ناكف ئشب هعسالو نيلسملا ن مٌكلق

 لاق سةوقملانأ ةعمهل نان عو + مديت زعل نب كايا هقول احلا اعأ ذاع لغالو كا ذامورهتجا

 باطن ان رع ىلا هل را مش هف تنل جلت ثمحو لبملا اذهنيبامنأ ناك ىف دعلاناورمعل

 مسو هملعهللا ىلص هللا لوسر باحصأ ن ل قرع نع اهيقريقف نيلتمملا ةريقم [نواعتح اق قدص لاسقف هنع هللا ىقزز

 ةريصاو:أو ىدسزلا ءزج نب هللا دبعو ”ىمهلا ةفاذح نب هّللا دعو < يمهسلا صاعلا نب ورعرفن ةسخ
 لوأناكىذلاوه !سهاعنا لاقيو ىبتنا ”ىراهنالا دلذم نب ةلسمو لابو "نوما ماع ةبّتعو ىرافغلا

 برعلا نمةٌأسهاهمضتلاقو قرشا حفلا دعم طئاح تحت ن الا هربت ةفارقلاب نفد نم
 صاعان ل دعت نمىل نم هريق ىلع همك اون تماق

 رصان هل سل نمل ذدق 5 ةيرغاةراانلا ف ىنتكرث

 ىأ نبريع ىتّدح لاكن ا رب نبته هزح ثب دح نم ريصم 2# رانا سنوب نب دج أ نب نجرلا دبع دعس وأ ىورو

 للا اذه ىفسوف صاعلانب ورم عمان ناس لاق ”ىنالودلا بهو نب نامهسن ء *ىنالوملا لردم

 دالب و ىلعرصشالو تان هلع سبل عرقأ اذه مكتج اج لاام ى مةوقمابورعهللاقف سوقا انعمو
 وهامو لاق كلذ ن مريخ وهام هت دحن هنكلو كاذ نءلننلا اذهل هأى غهتلا نكلو ىردأ اللاةذماشلا

 لاقمسبنم ىيلعج اهلا ورع اقم يلع باسحالا ةمايقا موي هلا مسهنعب . موق هنحت تريقيلوأ هنت نافدبل لاك

 نم ”ىدمرتلا ىدعوبأح رو هف صهاع نب ةبقءربقو ةريصب ى ريكو صاسعلا نبو رعرق تنأ ًارفنار عنب هامرح

 مهل ادئاف ثعب ضرأِب ىلاعح أن متام نم هعفرهس أن ع5 ديرب نب هلل دمع خ نعمل م نب هللا دبع اانا كودع

 لئاو نب فسسنب ضغوم مه ةفارقلا ”ىاضقلا ةمالس نس: د هلا دع وأ ىذانقلا لاكو ةساسقلا موهارونو
 ليحا ْس ”ىريدا نب لثاو نب فس نب ض< وا 0 :كلاور غول لك 3 او ةرعس قورفاغملا ا
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 :لقانلا ب دك هرهلت هنا هلام هباشو ةميردملا نمهرمضح أف نسح ىج ةساير هملا تهتنا دق ناكمناف هسفنل

 لاقيو هنم ناك أم ىلع هبتعي لوب دهب هب ىتو ىذلا ىلا ثعب اهمدقالف امركم ةمبدملا ىلا .هدرو هملع نه هنع
 نبنسحلات أسف ب باّقع هفطتخ اف اهدي ىلعاما نب ااهعمو مطبالا فوهو أسما هي ترق ةوعدلا باج ناك دنا
 : ءىش هترضي نأ يغ نم ريغصلا قلادق باقعلاب اذاف هيراعدو « ءامسلا ىلا مب دي عفرفهدرب اهلهتاوعدينأديز

 تزن ر فعح نب قاحس | اهجوز عمرصم ىلا ةسفنةدسسلات مدقاملو ماركلا نم فلأب دعب ناكو هّمأ هتدخأف

 مانالا نم موب ىف ناك الف طقم مل ةدعقم َهنبامسهلو ةّمذا ا لدأ نم موق يفرا داهراو < ناكو ةحعوضا لا

 اهتوضو ل ضف نم تصو تأضوتف ةسفنةدبسسل ا دنع ةدعقملا اوكرتو مهتاوح نم ةجاح قاهلهأ بهذ
 اهو .اعواهلهأ مدقالف ةتبلا سي اهب يل اهيم دق ىلع ىعسن تماقف ىلاعت هللا تعسو ةدعسقملا ةدصلا ىلع

 كلدرهتش افا. دب ىلع مه ءجأب اولسأو اهئاعدتهكر رعب ناك مهتن| م اوذقمدقو ةسيفن ةدمسل ا ىلا اوأىثَ

 فتون نم لصحاماهلا اوكشواهيلا سانلارضخاهنمز ف ةدانزلان ءلينلا قونواهتاكرب نم هلا فرعورصع
 امال ناار و مقانملا هيدا غلب ىتحح دازف هيف هوةلأف لينل اى هوقل أمها تلاقو مهيلااهءانق تعف دف لدنلا

 ةلكذلا رعشن ل لمالا ناك ال فاهيلعاهن ا هاّدرب نأ ءاعدلا اهتلأسو ةسدفن ةدمسلاىلاتن ًاقمورلادالب ىف ةيمذ

 ىلجرى ناكىذلادمقلا ىلع تعقودقديوالار عشا ل٠ ءامأبلاقف هربخ نعدتلأفاهرادايبلع مههدقو امانا

 ترعشامو ىدقرسكدقلامأاب هيل ىذلاوف ناسحلا تنب ةسفن هسفتعفش دق هوقلط لوب لئاقو

 ىه تلبس ور اهيلع تصقو ةسيفنة ديلا ىلا تنأأ ةيئذلا تحص الفرا دلأ هذه باب فقاوانوالا ىسغن

 رازدقو فالخالب ةسفنةدسلاريقاذهنأرصعرابخالا ادع نم دحاوريغرك ذو ه امهمالس |نسحو اهمباو

 نب هللا دسع ةسفن ةدمسلاربق ىلع خنملوأنالاقيو مهددع ىصحيال قل ني اصلاو ءانلعلا نماهربق

 دعب ديدحلاب اهقصم ناكىذلاوهو اهح ه رض باب ىلءىذلا ماخرلا حوالا فب ةوتكمو رصمريمأ 1 مكملانبىرسلا

 تال حمو أزيما هللانيصنتسملامامالا مدت ىبأ دعم هملوو هللا دبعا بي رق فو هللا نمرصن هصنام”ءلمسلا
 فلس ش وبحلاريمأل جالا دمسلا بابلا اذهةرامعيمأنمّركملاهئانيأو ني رهاطلاهنانآ ىلعو هلعفتا
 هناقي لوطب عتمأو نيدلا هب هللا دضعنينم ملا ةاعد ىداهو نيلسملاةاضقلفاكح مانالا ارصان مالسالا
 مانالاف ريش مالسالا لالج مامالا فيس ضفالا لجالا هدلوب وبهدضع شو هتلك ىلعأو هتردق مادأو نيئمؤملا

 نيتتئاةنسرخالا عسر رهشىهئاقب وطب نينمؤملا عتمأو هنالعف هلادازنينمْؤملاربمأ لب نيلارسا
 هنامسو نيئثالثو نشنا اةنسىف هللا نيدإ ظاملا ةفملخلا اهددج عب رضلا ىلءىتلا ةمقلاو هنأ امعبرأو ننامثو

 بارحناىذلا ماخرلا لمنعب ىغأو

 5 موثلك ةديسلا دهشم #«

 ”ىلع نينيسحلا ن,نيدباعلا نيز ”ىل_عنرقابلا دم ني قداصل ار فعج نب دهم ني مساقلا تنب موثلكى ه

 مظاكلا ىموم نب لمعامس نب ىسوم نب رفعج م ا ىهو قدنهناراو<رصمب سي رقرباقمب هعضوم بلاط ىأ نبا
 تاايياعلات ادع ازا نم تناعقداتصل ارت نا

 »+ انتوانس «

 تراصفامهادحا تنافهلمل لك ىف ميركل !نارشلا ناولتت اناك ق داصلا دم نب رفعج دالوا نم مهنا لاسةد

 تنام ىتح اهتخالاهتءارق باو ىدهمتو ولن ىرخاالا
 »+ ةروهشملا ةرهاقلاو رصم رباقم ركذ »+

 هيبقب هريقو مسا هنكلو لعفلا ىلع سل ةريقملا هيوبيس لااكربقلا عضوم ةربقملاوروبق هعجبو ناسننالا نف دمربقلا

 انذاك ةفارقلا ىهو راقمَةَدع ةرهاقلا ل هالو رصم ةنب دم لهال نأ لاو اربقل عج هريقأو نفد

 ىريكلا ةفارقلا هلل اَقي نكاسملاراو رصم قرش اهنمناك امو ىرغصلا ةفارقلا هل لاقب للا حفس ف
 طاطسنقلا ةْبدم برعلا طتخ او ريصم ضر تحتفا ذدم ني[ملا تاومأ نئادم تناكىركحإا|ةفارقا!ىفو

 ذء رئاماو دخت اءافلخلا اكسو ةرهاتلا نو هللا نيدلزءملا لبق نرهوج دئافلا مدقا ل فاهاوس ريم مهل نك لو
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 ميهارباو ”ىلعامأو "ىلع نب يسحلا نب ا يل يا و يحس

 تننةدئازلا هّمأفديز نب نسحلا نب هللا دسعامأو دمجلا د ءمأ دن داوعأ مهتأف اهسأ نم ة سفن ةوخاديزو

 ديلكو لذفلا لأ نم لعام ا ناكو دار ىنالامهف قاحساو لمعاسا امأو ”ىنابيشلا سق نيريع نب ماط سب

 هركذ أي دهاثملا فورعم دهم هلق ديز نب ىمامأو اموبرطغيو امون موصب ناكو ٌكسنو موص بءاض

 نيدياعلانيز < ىلع ني رقابلا دم نب قداصل ار فعج نب قاصما اهنع هللا بذر ةسف ب جب ريو ىلاعت هللا ءاشنا

 حالصلالهأن 413 نمت قاصا هل لاقي ن اكو مالا مهيلع بلاط ىبأ نب ”ىلع نب نيس ا نبا

 نبق ادسا ىضرلا ةقثاا تت - لوقي هنءث ٌدح ا ذا بساكن باناكو ثدي دحلا هنع ىور نيدلاو لضفلاوريدلاو

 موتك أو مساقل امهنيدلو قاصسا نم ةسيفن تداووةر هزونب بلو قراا وثب مه'مرصمب بقع ل ناكورفعجب

 تناكو هب ا هنع ىورو ص ابعنب اورباج نعو هسأ نعىورف” ىلع نسما نب ديزوهو ةسفن دجامأو «ابقعب مل
 ةنامم نم ةعبما أي ناكو كلا ا دبع ني ددلولا ىلع ايان دو هيوسح هدفت ا نيا دج نشا دع نبا متبب

 دبعنيدملولا هملا باكو هنا لوسر هدجاولاكو هقلخ مظعنماوبعو هللا سانلارطن بكراذا ناكو لاسأ

 دجو ناملسفلختس انف هباجأو هنمقرفف كلا دبعنبناولس ملخيوزي زعلا دبع همبال عيا نأ كأي كلملا

 ناف ىناكتكلا رقت لتلسفلا ناذيو عا 5 27 .دملاريما مزح نب ركب ىنأىلا ىسسكحفدئلاولاىلا كلذيديز باك

 الو هبتك ام هنا مسو هملع هللا لص هللا لوسررينم دن هان بصأف همّدقف لكن وه ناو”ىلابتك اذ هفرع

 هسثميوةءابع هعر دينأو طوس نام هب رضي نأ ناملس بتكفركبوبأ كل ذب بتكف فرتعاو هللا ديز فان هيىمأ

 لؤسرلا لاخي زوق هيبتك ام ني:هؤمملاربما هكا جب لاقو لوسرا زب زعلا دبعنب رع سف اف اح

 ىذلاوهفديزنب نسملاوهو ةسندلاوامأو ه باَكَلارع قرحأو ناملس تام رضي مم نينمؤملاريما ناذ حرختال

 هوبأى وب دلوعأ هم واملاعا_دأالضاف ناكءروصنم ا دم نب هتنادبع رفعج ىأ لبق نما وبنلا ةميردملا ىلاو تاك

 لوسر د حسم فقسالا فقس هسأر ليال نأ ذداو نسلا فلخ راسب دفالآ ةعيرأاش ..دهيلعْلرتو مالغودو

 قاهنا ةمزكنمو كلذ ةغءاضتو ءافوف هس أ نيد ىضق» ١ ىح ةجاحىف هماكب لحر توا سو هلع هللا ىلص هللا

 هملع هللا بص هللا لوسر لاك دقو دوعأ الهقتا لوسر نبا لاف ةنا .دملا ىلع لماعوهو بدأ براشثب اس

 لاه تلع دفاكك سبأ عم ىبن اكدقو فح نب لبس نب ةماما ىلذن ب !انأو مست ارثع تا ايهلا ىوذاولسق أ اسو
 ناكو باشلاباتف "ىلادعو اهم حب ورث هل لاهو اراشم دنيسمخ هل سعأو هلاك أف هتناوال لاق دناع تنا ليف تفدص

 اهنا لاشف هملء دي نهال ىذلا دا ىل_عدهزلاو حالصلا نم ةسشن تاكو ةقفنلا هلع ىرحت ديز نب نسحلا
 قفرأ فك تلاقف كفن نيتف رئال أ اها لقف رابنلا ءامصو لسللا ماسق دن ءاكتلا ةرع رك سناك و ةح نش الث تح

 لآل ثولت هلك آلآ لع انا تاو نا نارا قل ب رات ين ل2 تنوفا
 عت دردا ني دجم ”ىفاشلا مامالا نأرك ذ دقو أ مش اهجوزريغ نم لك انالؤ نتن او ةن

 مامالاتومدعب ابنع هلا ىضر تنامو مكحلا دبعنب هللا دبع هتيمص ناكحو لل ىدااها لاو بالا ءارو
 نمف تناك اهنا لمقو نين“ امو عيرأ ةنس بج ررهش لس قو ”ىفاشلا نال ننس عبرأب هلعهللا ةجر ”ىعفاشلا

 وهو اهلزنم ىف تنف دو نش'امو نامت ةنسناضمرر م ىف ش سفن ةدمسلا تمفولو -نوفانشلا مامالا لع ىحم
 اهحوزوهو قداصلا نب قاما دارأو برز, بر دو عامسلا برد ط2 فرعبو ن , الااهربق هبىذلا عضوملا

 دحأة سفن ةديسلاربتو كربلا لجال ,ه دنع اهم ديو اهكرثي نأر صم لهأ هلأسف ةن.دملاباهنف دءل اهلمحي نأ
 دومو مالسلا هيلع ْنيَدملا فسوبهللا ”ىن نس عضاوم ةعب رأ ىهور صم ءاعدلا ةباجان ةفورعملاعضاوملا

 قلل راسب قط ىذلا عدش ذابت شر ةدضت ككل !«ايغ را دق الاوخو دلع دق اتاداع لون

 ىلا نوضمي ةحئاجو أ ةقاف هتقلو ا ةبدصم هنباصانمم نوي رصملا لزي ل عضاوملاذهف ةفارقلاب ما دقالا دصم:لبق
 نيعسل 3 هبفتأرقو اذه اهربق ترفح اهنا لاميو * ىهتنا كلذ برم مهلاصتستلاعتاا نوعدبفاهدحأ

 تاومسلا قامنالق ىلاعت هلوقىلا امزح ىف تهتادقو امدلا نم ت>رخ ترشح ااملابتاو ةمخةلامو
 نسالانالاقيو هجرلاهلوق عم ىلاعن هللا اهحراه فن تذافف ةجرلا هسفن ىلع ب:كحوهللةضرالاو

 ةفالملاديرب هنآرودنملا ارفعج ىل أى ا هب ىبث :واصضت ناواحو دم ةوعذل ا با ناك ة سفن ةدسسلا دلاوديز نبا



 اذكهجل مهما هوت
 امىنخال وحسنلا ىف

 نمةرابعل اهدهىف

 قفانلاوةماقسلا

 اطقساهبف نأ رهاظلاو

 مساتلااممأف لصالا و
 ماو ىحبو د_ممو

 ام حلا مهمأف موثنك

 كاذكوءافلانمهمأف

 يا

 هيكل 0

 كك

 دةلاع هانا سانلا نالذخ ديز ىأرالف ل ةفرع نب فسو» ىلا هياو ةموالجر مسه ماشا لهأرسأف ماشلا
 قوفنم مت ابار نولخ دب هباصص | لع دحسملا بادىلا ىهتا ىتح هيقل نم مزه وهوراسو هللا ىسح اهولعف

 ايندالونيدف مس تا مكنافايثدلاو نيدلاىلا اوصرخارعلا ىلا لل إ نم اوجرخا دحسملا لهاا نولوهوبابلا

 تالا ككاو ضنارفلاتنقنأو نارفلا ل رقد ف اذه يتاّقمكقالو تحرخامهللاو لوب ديزو

 ماسعلاو صامل او هياشنملاو مكحم او نوسنملاو مسانلا تمهفو ليزنتلا تفرعاك ليوأتلا تفرعو باذ الاو

 ةراخلاب ار دحسملا لهأ مهامرف ىلر نم هند ىلعل نار هتعاهل ىتَءالو هنم اهل ديالا م اه دف ةّمالا هلا اتحتامو

 هلتاكو تابرلاه انأأف قزرلاراد لزنف ةفوكلا لهأ نم سان هببلاحرخو هعم نعف ديز فرص أف دحتملا قوف نم
 نب سابعلا موءلعت ةعرمع نب ف سوي لسرأ دغلا نم ناك الف انظئ :ًاوساءاعدرالا مونءاسمماثلا لهأ حرخو

 ناكحالف نيعيس نمو مهم لّقو سابعلا باحصأ مز نا اديدشال اًمىاواتنقاف ديز مهمهلف ”ىنْزملا دعس

 ثعبف مهءبش وهو مهمزش ىوح مهلع لجو هعم نع ديز م_هاقنلاف مه رسسو شوبحلاار ع نب فسوب ىبع"ىثعلا
 تنن'ىرمسلاا هنربج ىف مهسي ىيرف لملل الخد ىتح لئاقيوهو ديز بامصأ اومرفة شاملا نم ةفئاط فسول
 بيبطب ,ولًأورادىف |ديزاولزن اذ لبللاو ٠ ءاسملل اوعجر مهن اماشلا ل هأ َنظيالو هباحصا عجرف هغامد ىف

 نوعدر اوناتن ارو امونير مدعو نيننثا ةنسرفص نم انلخ نيتلسلل هللا هجر تاموديز عيضة لصنلا عْتتاف
 ىلتفلا ىف همقانو هس ًارْزغ لب مهضعي لاو ءامملا ىف هحر طن مه دعب لاف هيهأ ىف هءامص أف لتخ ا تاماملو ةذس

 لعجنو نيطلا اهتمذخوي ىتلا ةرفحلا ىف هنف دن مهضعب لاكو بالاكل ا ىبأ مل لك يال هلئاو ديز نب ىبحي هنبا لاستف

 قّرفتو هملع ل دفرادم مهاو لمقو هلع ل دف ”ىدنس ىلوم هعم ناكوءاملا «.اعاورجاو كا ذاوأعفف+ ءاملا هيلع

 ديز ىلع د حر ودلا ف خر خس اررع نب ف سوب عشتو البر تصرخ يحي همباراسودي زباحص أن مسانلا

 هبصتو مهر د فالآ ةرمشع هي لبو نمل عف دف كلا دبع نب ماش ىل اهب ثعبو هسأر عطقو هجرخ ًافةعج موف

 هثالةهعمو ةساكلاب هيلصرع نب فسو ناف هدسحامًاورمصم ىل  اهتمراسو هب دما ىلا هلسرأ ام قشمد بان ىلع

 ثعبو هددعب نم ديلولا ىلوو ماشه تام ىو نيتن_سنمرثك ايوب م ديز ثكسق ل ءسرحلا ماك اوهعماوناكن

 وهو بلصامل ديز ناكحو حيرلاىفهدامر ىرذو هقرحأو هلْزر ًافرانلاب هةرحأو اديز لزنأ ن أر عنب فسون ىلا

 لديعا لاهو هبلارظنف ةيفنحلا نادم مب ةَرم ديزّرموئأ هنءوس نم ىريام ىتح هنروع ىلع هنطب ىخرتسا نادرع
 لوي ىبأ تعم- "ىلع نب نيسحلا نب ”ىلءنب نيح نب هللا دبع لاو قار ءلاب بولدملا "ىلع نب ديز نوكت نأ هللا
 مهللا هجر بال نم هملع طلسفرهللا اديز قرح ار ع نب فسو ناو كلم هباساف ديز تلصن ىضراماشهنا مهلا

 1 ا ا لا تن ليهو مده قاف لاو تن نإ هنابح ىفاماشح قرحأو

 تتةفاوماح اا تلمتةوضع هسنم ىشم دب اونأ نم باد "لك ىلع اعطّقم شم ديربع نب ف سول تيأرو قدمد

 رهش نم مايأ هالو نابعش نم مانأ هئالثو بجررهش نم مانأ هن الث تعص لد ”ىئجاءاللا ةفردقا اهلل كتوعد

 قاض 1س ةعجلا موب رصعلا ةالسعن.« امهلع هللا وعدأ مث ةعبباو سدت اوءاعبرالا مودأ تنك ناضمر
 «. ىلاعت هللا مهلاز | نأ ىلا ىثالتو ةمأ كلم ضمنا ديز لق دعبو برغملا

 نيدباعلا ني ز همعست ةتاعلاو ءاروشاع مو. ىفامسال هنو دصقيو هنرابزب سانلا ل كري رصم ةلبإ دمناعك نيب

 تدلىأ ةعشلا تدوس ديز مامالا لنقاملو عسةبلامهربق لب رمصمب ريق سيلو هوب أن يدباعلا نيزامن اومهووهو
 نب ةعسر نب سابعلا نب نجرلا دسعنب لضفلا هتقو ىف مئاه ىنزشديز ىلع دوس نم لو أن اكو داولا

 ةئامو نير مشعو عسن ةذسىفول هب ومس هب تح !ةحج هرعشو "هلي وط ةدمدقتب هان'رو مش اد نب بلطملا دبعنب ثراحلا

 قايدهكملا اذهو »* ساسيعاأ د

 * ةسيفن ةديسلا دلهشم #*

 ”ىفاوملا"ىنيسحلارعنيرمعم نب ”ىلعزب دعسأ نب دم ”ىبعوبأ نيدلا فرش ةباسنلا بيقنلا في رمشلا لاق
 نسحلاةئاةسفت ه٠ اهنءهللا ىضر ةيف:ةدبلا دهشم لضفب ةسنالاةضورا بانكح ف "ىتاملا
 مهارباو "ىلعو دمو مسالا اهتوخ او داو َمااهّمام السلا ملعب ا اطغأ نب ”يىلعنب نسا نب دي نيا

 1 ادديتأت <ىلء نب نسما نب ديز نب نسا دالو أ موثاك مو قاحتاو لبعام“او ىو هللا دسعو ديرو

 ١-9 < 1-عنب.قادبع ةضفن تخامونلكعأ جورتداو ءأاهمأو - لع نب نسا نب نمل لبا يني زاه ساو



 فيك

 'اّدح اورخأدق سلوأ هوحرحو ءءادراوعزتناو هسلعاوشو مث هوعبان هدعب نم نسملاو لاق ىتح بااط
 رهطتن أ ديربالا ذهن ا ديزاب اول قف مهعم عجرتالف» هولتقىت- نا ذباوضري لو هواسأو هول ذخ مهلاوفلحو نيسما

 ناو هبه ذي ةيواعمهلن امي ناكح العنا دوادإ ديز لاقف مكتم مالا اذهم ىلوأ هب لهأو هنا معزبو تنا

 مهنمكلعدشأ دح ان وكمألتأ مهعم تعج ر نا فاخا ىفادوا ده لاقف مهملع لبقم لشرح
 لوسر نم هّسارق هلركذف ليهكح نب هلس هاناف ةفوكلا ا ىلا دن عجرو ةمب.دملاىلا دواد ىذموملعأ تناو

 لاه ْكَدِح عيانمكف لاقت الأ نوعبرأ لاه كعيايكدقا كن دشن لاه مت ن حا هقول سو هيلع هللا ىلصدقنا
 اذهفلاق لا كَ مأ ريخ تنأهتاكتدن لاق ةناملث لاو هعم لصح مك <- تف لاه افلأن وام

 فوموانمم لامع لويج ةلكوازتد متو ةالومتكا نباتا كاف نرقلا كل ذ لاكن رتاا كلذ مريخ نرقلا

 ىسفن كله أف ثدح ث دحم نأ نءاالفدلبلا اذه نم حرخ أ نأ ىلنذأتفأ لاك مهقنعو ن .عىف ةعسلا تبجوو

 ةسنالملا يف ف لحن اف دعبامأ دي ىلا بطانت سلا نب هلئاداع بتكوةما ملا ىلا جرف ن ذأف

 مهتوعدم "ىلا مهينكت رئاود دقو مهمولق مهعباتتالو مهتنسلأ مه 2 اعللاو عرج ذا حوش ةربرسللروح

 <ىلءلاقامالا لم مهلامو مهلاحار طاو مهنماسأي مهر كح ز نعءاشغ ىلا تسبلأ ممادن نع تممصف

 ناو تعط ماما ىلع سانلا عّمجا ناو دهسا يس

 ةفوكلانحيقزتو جوردللز ىكيو سانلا عب داس هلاح ىلع ماقأ أو كل ذ نم ئو ىلا دز غص» ملف ٌمصكن ةتاشمىلا مب
 ةرانو سعب“ ةراتواه .وقدزالا ف هذهد:ءةرانو اهموق ةلس بف هذهد نعةراتلقتني 7

 ديرب ن اكن م ذخ ودا دعتسالاب هباصصأ سمأفةن امون رماعو نيانث | ةنس روان نأ ىلا مهريغو باغت ب ىف

 لحالا لمقلممتت ذخؤي نأ ديز فاخو دجول اف ديز باط ىف ثءبفر عنب ف سوب كلذ غاز هي ةعلاب» ءاؤولا

 فسوبو ماشلا لهأ نم سان ىف تلصا نب مكمل ذئموي ةفوكلا ىلعو ةنو تضل | لهأ نيبو هن "0

 نم ةعاجب ديزولا عجاديززغ ثدعب هنأوريذلا هغلي , درع نب ف سور نأ دنيز تاما معالإف ةرياانربع نيا

 ىتب لهأ نمادحأ ته ءامامسوار خو هنلا اهنهجعز ديز لافتفز عورك قا ةلو تاتا كجراولاةنمهسؤر
 نم ملسو هلعهللا ص هللا لوسر ناطاس ىح أ انا متر كسصامن لوقا امة شأن واريخالاامهيف لودي
 لذاولاه ةنسلاو ٍباَكَلاداوللعو سانل ا ىف اول دعفاوأو دقو ارك مهبان د: ءئالذغل م مو هنءاب وعف دفزيعجلا سانلا

 كئؤاكا وا ءالؤهنال اقف مهلاتق ىلاوعدا :لناولظب ل ءالؤهناكا داو اواظب ل ككلو ا 5 ءالؤه كإظي

 نأ نانا ىلاو طلبو هاا لس ده دنع عايش انا تاكا: هوعدتامناو مكلو مهننالو ىلنوملاظ» الؤه
 اولاهو هتعس اوثكنو هوقرافف لبكوب مكس لع تلف مسا ناو متدعسانوقجأ ناف ًافل ةنأ عدبلا ىلاو ىَت

 ةضفارلا ديزمهامس ف هسا دعب مولا انماما هئيارفء-اولاهو تامدق ناكورقاملا ادت ن وذعب مامالا قيس دق

 ماسقىلإق قداصلا د# نب رفعج ننأدق ةفئاط تناكو هوتراف نيح ةسذفارلا مهام ةرب ملا نأ نو عزب مهو

 0 سوا سب ياا ا ك2

 مظعالا د هملا,سانلا عم نأب هيمهأد ةفوكل ا ىلع هل ءاعمكدا ىلا ثعبفر عنب م. وبكل ذ غابفر

 ام ناكو ىراصنالا هنراح نب ديز نب قاس نب ةيواعمرادنمالل حرفلا ديزاويلطو, 0

 مكَشباقضأ اوزانو هرانعشا ديز باص ا ىدان اوهصا|لف ريفا علط ت-روصنماياودانونارينلا اوعفرو

 نيس هملا لسر ًافربملا هريخ أذ ريم ابو هور عنب فسو) ىلا ثعبو سانل ا ىلع ده.لا باوبأو قوسا /|بورد

 نم نيفلأ ثعبو سانلا فارمشأب َّ ةريخلا ترا سف هلا اوداعورمذلا اوفرع ق>اورا فريسالا ١ وذرعبلاسراف

 رشع ةنامتو لحر ىئام ةيلدللا كات افاو نم عبجب ناكف ديز عبصأو باثنلا مس ععم ةلاحرةناملثو ناسرفلا

 لبق ًوانعيا نارذعباذهامهلاو لاف نوروصحم مالعالا دبحسملا ىف هبخا ل ف سانلا نيا هان احس اتفالجر

 نب سن راد ىلا ىهداو مهمزه ىتح هعمنمث مهماع لمف- ماشلا ل أن «ةنامد نيب دباصلا هنامج ىلع هيقلق

 متكحفلخاامديزلاقف هلا حر ملف ديزءادانف ب لف ىدوتفرادلا فودو هعبان نمف ناكو <ىدرالار مع

 ران عش نايلاو هلمقل ديزهدصقواف لبر ىتئامىفوهو هملار طل رع نب فسونوراس مث مكس هلل اهرتلعفدق

 لهأ اوعقاوو دنايحا ىلا هباصا ضعب راسفةف وكلا لغنو و ةكرتسمل ف ةنردخ افماشلا لهأ ىف ةفوكلاي دي
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 اهيأ تكساديزلاّشف ةعاطالو ام ْل.اءلاول ىرتامأ هف سلا ني_سح ناو بارتىبأ نبا لاقف مزح نبور.ع

 كحاضتف كَم ن هريش ىتأو كأن ءريخبو كهرب ىفا هاو نع بغرت لو لاق كلم بدئ الانا ”ىناطمقتلا
 ماسح أب هذئامو موقلا نيد. هذ هللااوف باسحالا بهذه أ ب هز دق نيدلا | ذه ُسِ رقرم د عماب لاوتو ديز
 كنمريخوهل هللا وذ ”ىناطعقلا هيأ هللاو تب ككحح لاف باطالا نب رعنب هللا دمع نب دقاو نب هللا دع ْماَعْف
 ىلعانلام هنا هللاو لاقو ضرالا ١م برمضو ءايصح نم انكذخأو ريثك مالكب هلواتتو ادة: هواتأو انأو 1

 عقر ا ءاكف ضدقلا هملا عفرب وهو هل نذأي ال ماشه ل فس كاملا دمع نب ماشش ىلا ديز صادنن مث ماه وريد نم اذه
 لوط دب امون هلنذا هنا اديأدلا ىلا عجرأأ الهللاو ديز لوف كاز ىلا عجرا اهلفسا ىف ماشه بكي د5
 هل غجس دقو دعص لالا دحأ اذدلا سعال هللاو لوقب ودو جردلا ضءب ىف توفان دان ناكو ديز دنعصو سدح

 لاقفكقدص أ الماشهلاقف ئث ىلع ماش وا فل "دب وطعم اهمال رف سا مل ءاسلا لعا م

 هثعب”ىننمل ذفا هقنادنعادحأ لعأ الديز لاسقف ةمأ نبا تنأو كا حأال ةفالللاو تناامو ةفالغلل لّمؤملا ديز
 ةوبدلاو هاربا نب ل عام اوهو ثعس لبا ىهتمم نعريصتت هين اكصرلو ةمأنباوهو اس هللا ثعبدشلو

 ملسو هملع هللا لص د_ترشبلااريجلل اأو برعللاب أ ءل_هج نأ ن« هللا هعلمع ل مث هللا دنع ةفالملا نم ةلزعهمظعا

 قّرفتو هلكت نم مانه بئوفّمَأب رفنا ال ةمطاق ىأدعبو لسو هيلع هللا ىلصح هللا لوسرهوب ا ل+رب رمق امو
 فونلاةرج طقموخهركأم لوةيوهو ديز جرفنادبأ ىركسءفاذهتسإل همحاط لافو هنعنوماشلا

 لها تأتالو كلهأب تقحلا ل ديزايهلنا كرك ذأ لاط ىنأ نب "ىلع نب رع نب حدا لاف ةفوكلا ىلاراسواولذالا
 ىلا مماشلا ىلا ز اجلا نم بنذريغ ىلعءارسا ماشهاش حرخ لاو لشي مذا نوفبالم.نافةنر كحلا

 دشن راسب بعلب فن سد ىاوث قارعلا ىلامةرب زلسا
 لزعمبةامحلا ضرعنءتدصأ ه ىتاكفوتحلا نوع تركي
 لسبملا ساكب ىسأنأ دبال *» لزم ةبنملا نا اهتبجاف

 حلا ىأرالف!مءلحريوالكو لكومل هملا لسر أف ةم دماء ام. نب كا هقلا دببع نب ةحلط لآ ماسح هنأب حاف
 نفل ن وعبر ن ف هلاولاهو ةفوحسصي له هءبتف ةساعتلا لبقو 4 داتا ىلا تراس هرهأ ىف فسوي نم

 ميفكيانلئابق ضعي وةرب سب ةدعالا ماكلا لهن ءانهاه سياوانف بأ, كلذع برضندحأ كنفاني
 ئدنجو ىبأ, مكلعف حصص ىنواستو ىنواذدت نأ فان ىلا لوقي له ةلئاذملا ناميالايهلاوذلو هللا نذا
 ىبأ نب ”ىلء ل دج كانم مهيلءزعأ ناكرماول ذخ د سبلأ«الؤه ىبع نب الر ذيال < ىلعنب دواد4لاقق نوفل *'



 ةض

 هعبان:نمهل فو دقو عدشأ الو لعأ الو صف أ الو هنم ل دف أمويف تب أرالو ديز لثم ىلع نب ديز لد ىف ناكام
 ناكوهؤانآ هماع حرخام ىلع حرخ لاف هجورخ نع قداس هلا د نب رفع ب لثسو حذااولا نما ىلعم ماقال
 ةصخر قزرلا ياطفتدجو اه هربدت او هأرقأ ةنسةرمذع ثالث نآرققاان توم لاهو نارشلا فملح ديزل ادب
 مكدنع بيصأ دقل باطلا برع نيهللا دبع نب مصاع لاهو هقفلاو ةدامعلاالا هللا لضة نماوغّنا تدجوامو
 عمسل هناو ثدح مالغودو هتيأردتل ”ىلء نب دير هل » ههدعبنوكي هارأالو هلام مكن امز ف ناكحصاملجر

 رحؤتريصا ديز متاخ ُسانناكو ايندلا ىلا داعب وهام لئاقلا لوسي ىت- هماع ىىثغبف هللار كنز ءمُدلا

 دبعول اذهنا لاسقف مكلاثمأ اووكيالغ غول يغش اولوج ماو ىلاعتهلوق ةّرمأر و خنق دصا
 ىلع مجم نأ فاخو ناسناهلكلدا | ناكوال دبهيتل ديتاف كلنع ىلو نم اناعجتال ال لاف. هلا نمديدتو

 هنع فكي مث كسفنارظالا كل كيلا كما | فك فكك سمأ كله هنا دبعايهل لافامئأ م هنمف اذ سعأ

 نب هللادبع نب ”ىلعنب دوادو ”ىلءنب ديز نا لقت هفنل مالا هبلطو ديز مارق بيس فاتخ دقو هماكيالو

 ىلا اوعحرو مهزاج أف قارعلا ”ىرمقلا هللا دمع ني دلا ىلعاوم دقبلاط ىلأ نب <ىلءنيرع ني دو سابع

 عاما ادلاخ ناهرك ذو كلا ادع ماثه ىلا ب تك الاخ لزع دعب قارعلار عنب فسوب ىلوالف ةئيردملا

دفال 1 ةرمشعن دز ن# ةئدملااضرأ
 كح قع سوال ذر عراخر 

.مهريسي نأ هم . دملا لد اعىلا ماتش
 

 ىلاريسملاب مهيمأو مهق ةصف اول تو كلذ ىوساماوركسأ وهز ”امللاباوّرق اف كل ذ نع ماشه مول أ ف لعف: هللا

 لسار ةمسداقلا الزنا لب .دملاو لاو داعو مسوق د دف ادلاخ اولب اهو هركىلع اوراسفادلاخاول» الهي اولا

 شرق نمارفنو "ىلع نب دوا دوا ديز عدوأ هنا ”ىرسقلاادلاخ عدا لب لبقو مبا اداعف اديز ةنوكلا لهأ
 فسول ىلا مهريسو هل دملا نم ماشد مهرضح اف كلا دبع ني ماشه فيلا ىلا كاذب ر عنب فسوب بتكفالام

 ىعدو ف.كح ديزلاقفالام لدذع عدوأ هنامعز ادلاخن ا ديزفسوب لاقت هباعاوم دتفادلاخو مهعمججا

 دلاخ رظنف اش هتع دوا اركت أ دن ذيز اذه هل لاهو 5٠ امعىف ه :رضح اق دا ىلا لسر أف هريشم ىلع ىءانأ مم ُثد وهو

 ىلعهمُشأو هءانآْمشأانأو هعدوأ فك اذهىفانمنا عم كما عمجت نأ ديرتا فسومل لاهو دو | دىلاو هم هنلا

 لبق حرب هللا فأي نأ تلمأو كلذ تدعداف باذعلا ىلع د د لاقق تعنص املا اعد امدلا هن ديز لاقفوبنملا

 هعبدو لاملانأ ىّداىذلاوه "ىرمسقل ا دلاخ ني ديزي ن ا لسقو ةفوكسحل ايدو ا دو ديز ماقأ اواوعح رذك مو دق

 بتكأ نأ لاف هلظو فسوب رش نمافو هولا قت سا فسول ىلا قارعلا ىلا ريسملاب ماشه م هرمأالف ديز دنع

 لملق مه دنع ىل سبل ديرب لاف ديزب نيبو مسن فدو عمشل ه 50 رن فدا يع كتايقللا

 لرتواون رضفنييشر قلاب ىعأ مث هكلييداكاءاذع ذئموب هيذعف نينمؤملاريم أب مف سوب هلل اف رين كحالو

 فسو) ى اريملاب:هأ ا ماشهل لاه ديز ناكو ةفوكل ايديز ماقأ آو هن .دااناوقحلت مسي ةلطأو مهفلعتس ا ماديز

 ناك ل بقو هيلاراف هللاربسم ان ءدنال لاق ادب ن يسمح تنأوانأ عمت الن أ هماا ىنتثهبنا نما امهللاو

 هللا ىضر "ىلع ف وقوف لعاب ندمان نسما يرفع هعابإا مما ناك اديزن كازو بسلا

 ناك ام نا ديعي الف ناموةيو هبا لكن اغار اناكسف ن سح ىبنعمص اذ رفعجو ني د ىن ع مص اذ ديزف هنع
 ثراملاا نب كلملا دع نب دلاخ ىدي نيب اموناعز انف نسا نب ن 1| نب هللا د. ء هءزانرفعج تامالئ افرح امبشب

 كلذ عمو ةمانبا ماليا هيلع لعام ناك لاهو ديز كفة دنسلا نب اي لاو ديزل هنا دبع ظقغأف ةدملا
 نسا هس دعب تحوزئاهناف هللا دبعمأنيسحلاتنب ةمطاف ىنءياهريغريصي لو اهدسةافودعب نأ تربص دقف

 عاليا ىأ نياارهللا تلسرأف انامز اهلال>دي0و هتعام ام ةمطاق نم ىكتساو مدنا ديز نا نسا سا نبا

 نأرك ذو تناكموملا هل خد منل هلئاوامأ ديز ال تلتاملبهققادبعل تاكو هدنغ هتتادبع ماك كل دنع كأن أ
 لئاف لوقي لجر ملاكى غن ةسردملا تنابفاكنس ىل هفا لنا كاملا دمع نب! تلف دغانماعاودغا اهل لاقادلاخ

 نيب نم سانلا عتجاو دصبملا ىف دلاخ ساج دغلا نمناك الفاذك هتنادبع لاقل ئاه لوةيواذككتس ديز لاق

 قع ا دتابأ اب لهعتال ديز لا قف ماك ها دبع بهذنا اش, نأ ”بحوهودلاامهباعدفمومهمو تءاش

 سو هماءمللا ىل_دهتنالوسر ةيدذ تعجدقل 4لاقفدلا ىلا لبقأ ادي دل ىلا كمص اخ نا كاع ام "لكدي ر

 ل ؟نمراصنالا نمل جر ماك ف دخأ هضلااذهلامأدلاخ لاف :ر عالو رك وبأ هملع مهعمج ناك أم مال

 ىلع فوفو ىف هلو
 مسلاىفاذكهزلا

 .نع فّر# لعلو

 ىعع قر عج قوقر

 اهلاقشال ةفصعلا

 حتاصنو مكح ىلع

 ها رّرعاو الثم

 همت
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 قشمدة سمار هملع منأو ناريمأ نيدلا ازرع كلا هسمئاط نم فلخت ومهرد فل ع ةسج براقيامامهلع منأ
 هللا اولجبورطق لكنم دارك ألا هيلاددريو رمان عطقناو ةسمالا ل رتو قشم ىلا دبعأ مثدفصب ةىما ىلا لقن مث
 اورتشاو مهلاومأ اوعاخدلب لكى داركحالا نم هعمنمب ناطلسلا ىلع حرخي نأ دارأ هنا مم لاومالا
 نوالق نيد رصانلا كاملا ناطل لا كلذ غلبف ن ودللا ضرأب لزنو دالبلا تانامن. هلاجر دعوو حالسلاو لمفللا
 'لردو هب ودعلا ةيوازلا ذهن ناكنرم نااطلسلا كم أو مهر اي[ ف كب ماسشلا بئانزكنتريمالا ىلا بتكف
 مه مال ناطل لا ىلَقف نعلا كلم نو ديرب ل ةورمصم ةنطلس نو ديرب مما ل.ةفرابخ الا تفلّتْس اوربطريمأ ىلع
 قّردو تام ىتحةئ امعبسو نيثالثو ثالث ةنسف هنح-وروك ذملا نيدلا ارءزكشترمالا كسم أ نأ ىلا همهأو
 هيون مها نوكي نأ كشوال كلر ادت لولو داركحاالا

 « راّدسلا ةيواز #

 ثالث ةنس ىفودوةئ امعيسو نيعبس ةننس را 3 نب ” ىلع دةتعملاريقفل ااه انب لي دلا ةراح سآربةيوازلا هده
 ةنامعبسو نعمسو

 « اهترايزب سانلا كّربتي ىتلا دهاشملا ركذ «

 * نيدباعلا نيز دهشم #
 وهامناوأ طوهو نيدياعلا نيز دهم ةّماعلا هصسترمصم م دمو”ىنولوطلا عمال !نيبامف دهشملا اذه
 ميدقلا ف فرعيو مالا هملع بلاط ىنأ نب "ىلع نب ني_ملا نب نيدباعا |نيزب فور عملا "ىلع نب ديز سأر دهشم
 نب نسما نب ”ىلءنبدي ز سأر ىلع ”ىدانا سرحت دسم ”ىاضقلال اف ”ىمانا سرحم دعس
 هونفدورصهلهأ هق ريس عماك ايريث ا ىلع ب هنو رص ٠ ىلا كلا | دبع نب ماه هذفن | نيح بلاط ىلأ نب "ىلع
 ونأ ةنامو ني رمشعو نمتنناا ةنس ىف رص ىلا مدقو ءارمالا ناك ىف ىد:كلالافو ه عضوملا اذهىف

 ىداحب نم نولثرشعل دحالا موي هيلع هللا ناوضر "ىلعنب ديز سأرب ابيطخ <ىبقلا ضيسالا ىبأ نب مكحلا
 نونكملا رهوملاٍر اك ىف“ىناوملادعس أ نيدمم فيرمشلالافو ه ددسألا ىف هبلا سانلا عقجاوةرخ الا

 ديهشلا مالا مهيلع بلاط ى فأن ب ”ىلعزب نيسملا نب نيدباسلا نيز ”ىلعنب دي زومبو نوطبلاو لئابقلارك ذاف
 نولوط نيا عمايس قي رطن رمد نيمو<كسحلا ند ىذلا ده كلان ىلا هسا رريغ مالسلا هيلع هلو لو ةفوكلاب
 اهرتف توبكنعلا عشق هتروعاوفدك ب لصااو -ىمللا سر دحسع فرعي ططخلا نمودو ليفلا كريو
 تت ثرصعب اهي ف دط هلال عحص ده ثموهورصعج ىتلا هنأر الا هنم قبي لو حر رلا ف ىرذو قرحا كل ذ دعب هنا من
 اهياع ىو ترهظنأ ىلا عضوملا اذه ىف تنذدو تقرسفةئاموني رشءونيننثا ةنسس فرصمب عمامل_ايربمأ ا ىلع
 دح ملا ىف ثكيرهأ ديز سأرةياكتس هتغلب امل شو .!اريمأ نب ل_ذفالا نأ هاظلا ديءنباركسصذو « دهذم
 *قريصلا نبي نم نب د لاو ش رشااوضعلا اذه دجوف بار الا هملاعم نم قبب لو ماوك الا طسوناكو
 لاقى شكل ارضح نم ”لج نم ناكو رص مب اطخ ”ىدي زلارصان حوا اونأ نيدلارفن في رمشلا كد
 اذهرمع ىت-رادىلا ل -ورطعو نحذف مهردلا ةعسىفرثأ ةربللا فو ةرفاو ةماهوهو هتًاروضعلا اذهحرخامل
 هبل ودولا ناكو هن اوسلو نب رملعو سوم ةملسس لوالا عسر ىرشع عسأن دحالا مول هنادحو ناكو دهشملا
 مامالا نحلاوبأ هتدنكس لاط ىلأن ب" ىلع نب سلا نب (”ىلعن ب ديز) « دحالا موبىف هنادجوو دحالامولىف
 ني ز بقاملا نيس -!نب <ىلع هس نع ىورو ةمب دا نكحسس ةعي_ثلا فئاوط ىدح اهي ديزلا هبلا بسنت ىذلا
 اب ركزو ”ىرهزلا بام نب دمم هنع ىوروردب لا نب ةورعو عفار ىأ نب هللا دربعو نافع نب نانأ نعو نيدباعلا
 قداصلادجمنب رقع لقو ةباصعاا نم ةعاجب ىأر لافو تاسقثلا ف ناسح نبا هرك ذ قلخو ةدئاز ىف نبا
 نيدفانهةفأو هنلا بالا: أر قا هاو ناك ع نمأ رت نم هللا رب لاف ديز كل عنمنؤ ريت مهنا ةضفارلا نع
 ىفرأ لف ىلعنب ديز تيرس لا قاصساوبأ لاقو هلئمةر الا وامن دلاسق كل رتام هللاو م>را انلصوأو هللا
 دلوام هللاو -ىعشل لاو اناسوادهز م_هريكسحأو اناسأ ميدصفا ناكو لذفأ الو هنم لعأ الو هلثم هلدأ
 تدهاشإك -ىلعنب ديز تدهاش ةفسش>وبأ لاكو دهزاالو عش الو هقفأ الو عنب دي ز نمل ضف ءاسنلا
 ع الآ لاهو نيرقلا عطّدْمم ناكدقلالوق نيباالواباوج عرسأ الو ل-_ءأالو هيه ةعْكأ هنامز فتن راق هلهأ
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 اذدهانمو ىلا كلذ ىلعمهو سانلا نمارعثك اممناط.كا لضأ ةنفّدر.الهدنعءاعدلا نأ نو عزربو هرم

 + ىسانبألا ةيواز

 ىوتفلا ىلع بتكو حالهدل اوريذتاب فرعو نطاسلا ةمال ب رهتشاو هقفلا ىف عربو فيرلا نم م دق ”ىجتاشلا
 دعس ةمح الصلاه ةاشا ولج اضيع لوو راس لع هلطلل لاغبال ىدضو كاع ةرهرالا تاج انور

 غفر صءرايدب ةأاضقلا« ءاضقم دلقي ىت-ركاسعلا كيان ادئمولودوقوقرب نيد فسسريمالا هبلطوءادعسلا

 ةلزنع هتافوو هناوعيسوزني ريشءو سة ةنس لق هندالو 1 و هريغىلو نأ ىلا هنعاهزتو كل ذنمارارف

 بهل انوبعب نفدوةنامنامو زيتنثا ةنس مّرحلا نمانثىف يللا نمهدوءدعبزاحا قب رطن مولي وملا

 * ةيسنويلا ةيواز #

 ةيعملاءاملا مضن ىو مهدحاو ةمنويلا ةفئاطلا اهلزنت قوالا باب نهبرقلا.ةرهاقلا حيراشةيوارلا هذه

 سوبر سوا ىلا ةبسسن فورم ارخا* اياهرخ ىف ”هةلمههنيس اهدعب نون ثواوءاملا دءدو اهتحت نم مننا

 نينا رس شل فرم تعا نحر دبع وينو وج اوريع دوبل هكا جل [كوشللا

 اهيينمىوكأ !وهو هالدر لمحت "ىركلاك انم ىوقأ و هناحح نا ودك الن م هش .رء لع هدويعمنأ

 ةعيشلاةالغنم ة.نوبلا ةفئاطلاهذدو هتلجو شرعلا لم ىذلا اوه ىلا هتءهللا ناف كل ذ معز نمرفكد قو
 هلعوضللاو هتلابةفرعملاوه ناميالا نأ م ءارناكو ”ىومسل اا سن وب ىلا نومي ةّئجرملا نم ةقر ةاذيأ ةمنوملاو

 ريغ هقاباراعنأكس لب نأ عزو نمؤموهذ لالخنا هذه هيف تعقجا نفل ةبغاو هلعراكتسالا كرتوهو
 ةمسنونلا* ارقفلا و م قراخلا مث <ىنابيشلا دعاسم نب سنوب نب سنو) مهأو هملع هراك:سابرف كح هنأ

 ةنسىف ازادلاعأب ا 2 لب يش نكي لو ةروجم تام ارك هل اص نعش

 ةقئاطلا هله بش هسلاو هب لرب .ورازب روهشم هريكو ةهنس نيعس زهاندفو هنامعيسو ةرمشع عسن

 ةمسدوملا

 + ىطالخلا ةيواز
 مهل تناكو تفرع ”ىيتملارصن مشل هيوار نم برقل ان ةره افلا نمرمصنل ابان حر راح هيوازل هده
 ةنسىلوالا ىدامم فصن ىفتام ”ىطالخللا نيس نب دج نب "ىلع نيدلاءاللع نب دهم نيرملارصان مهنم ةهاحو

 امبنفدو هن اهعمسو نمثالثو مي

 * ةيودعلا ةيوازلا »+

 ناو سه نب نحل ا نب ناو سه نب ىموم نب لمعام» |نب رفا هنب ”ىدع عيسلا ىلا ب سان هفارقلاب هنأ

 رداقلادبعو سايدلاداجو ”يهجاملا ليةعكعباشملا ن .: 3 ءبح رةناكحو”ىومالاىنرذلا ”ىراكهلا
 لهأ هملالاغ دارو لكسر الاعأ ند ةيراكهلا لبج ف عا طق:ا مث ”ىلحلا رداقلادبعو ىدرورهلا
 نذدوةئامسجو ا همس تام قدح هثم[اورلا بارأل عمد 0 الم اولي ى اوال

 هب رقىف عطقناو اهكرتمث ة سهاد هسبماع مينأو مرك اننا ورك فتمتلا هخأ نبامدقو هنيواز ىف
 لو سالما او ىراوملاو كيلاهملاو َةَدو لا لولا ءانتقانم كلولملا ةّمد ىلعراف تس فرعت ماشلا
 اهتيسشاحو ةمظعالاومأ هل تاذبو ههظعت ىف تغلادو هي رعقلا ةفئاطلاءاسن ضعب هب تنتتفاف ةكولم ا ةطمسالا
 الالضالا كلذاهدازاغن تاركنلل ىلع فك اعودو ل ءاهوفقو أ تحاول ان ث مهلوق ىلا ئ.تالف هبفاه» هولت

 هعمو راداورلا ارههسنيدلا ل عرب_.كلاريمالا ءانأ أو هير ىلع لادن ميشلا امناهدلع اذهنوركنتّسنأ تلافو

 رهاظلا ل محتلل هتعاف ىف كلل كوهاذاف هستيرقىلانوالة نب لملخ فرمالا ةلود لأ ىف هه لكل دوت بابشلا
 نه كل دريغىلا دعلا توفنءا.ثأو ”ىئبصاا راضنلاو ةذفلاو بهذلا آو ساطالا شر لاو ةدئازلا ةمشالاو
 ميل سلاجوهو هديرسريمالا لبقو ام. لفتحي ل هلعالخ داسأف عونا ةمعطالاو ناولالا هللا ةيرمالا
 ءافلحا فهي دياب َدأتم هيتبكر ىلع ساف ساحب نأ هسهأ مم ةعاس هلأ دنيدلا نيزو هثددع ا ةقامتاف قد
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 فرعي ناكو < ىسمتل نيدإاز 22 سلا فرعي تجر نيدلا ”ىدئشلا» ارقذ نما فعارمقف اهف لزنأ وهن ايعيسو

 ن رشعو ثالث ةهحتأف كانانأنلا ام ماقأف دمج ءانعو برطمتوصو هزي دله مغن هلو قس وملا ةعانص

 نيو عدرأ ةنس بجرربشرشع عبارنينثالا موب تام نأ ى ا غئاصلا ميهارب اجلا اهيلعبلغتةئامعبسو

 هب تفرعف هن امع سو

 * ىربعجلا ةيواز «
 حبيبي ببي ل يب اال

 دحام نب دادش نب داضعم:ب ميدارب ١, نيدلا اهرب يشل لاس نتةر هامل [نمرصنل باب حيراخمبو ازللوده

 طل ا اعف لراشيو ثي دا ىوربو مهرك ذيو سانلا هملا عمشدتف ظءولل ساحب ناكظعاولا دّمتعملا ”ىريعملا

 01 رتل ناسا ةناكو "ىارزيلا نعت د-و ”ىواضكا نعىورو نسحرعش هلو مولعلا ن مهريغو

 رو اههس هيلع نعط تانك هنع تافة-و هلع ىئأو هلجأو هر دق مظع الاد اربال ناكو هه ىف نولغيو

 تاموربب دلاحو ريبق لاق هلع ضتو الف هربق ناكمىلا هبي رخ نأ أ ض صال ةنس ننال ازا ىتح

 منمةذع ةربا«1اوةناّقسسو نينامتو عبس ةنس مرا ىرشع عبار تسلا موو ىفموس كلذ دعب

 * دوعسلا ىلأ ةيواز

 ركذيناك "ىدوعسلا بوبأ كرايلا يشل تو رع جيلا ةفاس ىلع ةرهاةلا نمد ةرطنقلا بابحراخ ةيوازلا هذه
 ةناحا اودقتعاو هيسانلا'لريتو هيو ازلا هدب عطقناو هي دي ىلع كل سور اعلا ىلأ نب دوعلاانأ شلا ىأرهنا

 نيرشعو عيرأ ةنسر فص لوأ همم_سهن ام نع تام ىتح ةكحص راما نعهزهل ل مح راصو رعو هئاعد

 ةنامعتسو

 » ىصمحلا ةيواز #

 سنا ضأن مرك ذليل طاش ىلع ةيسوالاو حالا نئازخركسص- طخ : ةرهامل احباب وازلا هذه

 ءارممالادحأ ىبديل ا اغينطلانيدلا ارفنريمالا نبا شو. مط ىج ديو دمت نيدلا رصانرمالا اهأ نأ ةكدلارا وح
 مهنم مهاهش ءارشذلا نم ةرشعتب وازلا ه دسم بترو سريس رهاظلا» | سها ن ءهوبأ ناك هب رصابنلا مانالا ف

 ةنسى كل ذريغو ماشلا لاس ىرق نمي رون هبرة نم ةصخو اهراوس ف نكحامأ ةدءاهياع فتوو

 اهمده ىلع اهعير وقحتسم مزع دقن الا ىهو تاطعتركذلا جلخ مدتراو اهاوحام برخا لفة امءمسو عسن
 ةرامعلاةباغف ةطخلا كلت تناك [.دهد اكو اهيلا لول لار اصو اه اهجرئاس نم باردا نم اهب طاحأ ام ةرثكل
 تمدد اًمعَسَو نير شتَع تس ىدانهت فو

 0 لبرغملا ةيواز *

 قماش ةعبلجأ موف تامو لبر ا "ىلع دقمءملا زيشلاب تفر عركللا نم قارزلا بردي ةرهاقلا جراخة يوازلا هده

 تبيرخ ةنااعو تح ةئسس نم نداودبا اكشف نيرذن ام-عيسو نيعستو نيدنتا ةنس لو الا ىداج

 ةتعو ارز نرد دعو روكملاا

 * ىرصقلا ةيواز *

 2 تفرع ةرهاقلا حيراخ سملا طخ هيو الا هذه

 ع ب عا 2

 ”ىرمصقةلا ن>ح ني هللا دمع ىو هوه د# هللا دمع ىلأ

 0-3  ىكاجلا ةيواز *

 دقتعملايشلاب تؤرع را اا ةرهاسلا حت اا ةروكح ١> نم سرا هقيوس ف هيوازلا هذه

 00 همس ناو 9 تاموىاملا 1
 هك 765 161 19.

 0 5006 5 كانه مهاناكو ,رقةراز ىلا سانتا لأ ةةناه انو ةرشع -
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 عجل اوكر وأسس اورخديالنأاومزتلاوةسعز ءلاقئاقحاو لطب لو ةصخرلاةباعر ىل_عاورصتقاو ةحابملا

 ىلاعت هللا عم مبولت بطب او هئق دق مهنأ اوعزواو دبعتالو اودهرالو اوفشقت وأد ددلا ن نرانكححترالاو

 ”ىتمالملا نب قرغلاو « بولقلا بط نم هملع قلاع ئوش ذي زم تاط ىلا علطن مه دبع بلو كل د ىلع اورصتقاو

 لك ست اعمال اوت اذاتعلاِب رت لمتت ىردنلقلاوت ادابعلا مك لمعي" ٍجءالملا نأ ىردنلتلاو
 هسوءلمو هته ىف ماوعلا فاو هسفن ضوتو هلا-ع ًاوهلاو-أ ىف < هناالا هف لضفاا ىريوريخلاوربلا باودا

 ىلابيالو ةئمب دقي ال :ىردناقلاو تادابعلا نم ديزأا ا ىلا علطتم كل ذ عموهو 4 نطذيال ىدح لاعلل ارعشتت

 هلاءسأروهو ٍبولَقلا بط ىلعالا فطع,الو فرهدالامو هلاح ن«فرعيامب
 اهأن أن كحاسلا ىلتىتلا راو برتلااهيف ىتلا ةهملا نمةرهاشلا نمرصنلاب اب جراخ ةيوازلا ونه
 مّدقترصمرايدىلا مدقا لو ةقل اوما ىأر ىلعةيردناتلا مدتلا ءارقف دحأ ”ىردنلقلا ”قااوملا نسح يلا
 هعمر فاسواغ تك لداعلا تملا ةنطلس ىفادئاز 0 ارث ىرأفهودقتعاوهي !ءاولبق او ةمكرتلا ةلودلا رد

 هلا هرضحأ الف هاج بحاصملا هلمحل هملا هعفدو الازغداطصا ناطا لا نق فتاك ماسلا ىلارصم نم
 اولاثو هتبعادم فءارمالا ذخ اف ناطالا ىلع ل ذب مدقف سكر ز ةنواكو شخ وز رطرب رح نم افب رشن هسلا

 ءارقفلا قدرط كلواسو دهزتلا نيأف لاجرلا ىلع مارحامهو بهذألاو ربرحلا سلت ف .كراكنالا لمدس ىلع هل

 ءارهالا يم تلع شدا دنوخ اهل لاق ةداعلا ىل_عناطالا سلجم ىلاهاج- باصرضحام دنعف كا ذوو

 قاما كرها مث سعيالو هتبا قاح حورلا فيطا ةريشعلا ليجب سفنلا مه-ناكسصو قشمد حيراخ ”ىرب رجلا
 نيرمشعو نتن | ةنس يف قشم دب ت امو ةدصعو :+و ىه هسفو ةبصع هل تناكو هيف رود ءاعوممعتو ةما هل تراصو

 ةدعقلا ىدرهش فوروفومددع مهْاهفو حشا مهاوي ردنا قلا ةفئاطل الزم هب وازلاهذو تلازامو هنا معبسو

 كلما هس أ ءاةناخم م نوالق نب دم نب نس>حرصانل ا كلا | ناطمل ل ارضح ةنامعسسو نّدسو ىدحا| همس

 ىدينيب هملءفةو نم "هل نمناكاطامس خو شلا يشل 3و ةرهاشلا حرا س 0 ةحانفرصانلا
 هلبتكو هباتتساو هتبا قل هيلعركتاو نالمل لا ءاعدتساف هذهةيردناتلا ةيواز 2 ”ليبعه» رشلاناطلالا

 نأو مر لا هلعف ىلع لب وق ةعدسلا هذبمره اان .نأو مهاد قءلحت ن مةقئن اطلا هد هيف عئمابت اطلس تاعقو

 ديربام ترهظ ذنماهل ةعدبلا هذهوةيوبنلا لاب نيكسةماو ءادو مادام ناكسبمجهنفئاط ىلع انشنوكي

 هب ردتاقلا مازلاب ماشا ادالب ىلابتكو هن اهسو ةرسشع عذب نس ىف قش هدب ترهظام لوأو ةنسةن امعبرأ ىلع

 سابللاو عدتبملاىزلا اذه كري ىت- مانلا دالب ىلا لوخدلا نم دحأ نكءالو سوح او مجاعالا ىزالرتب
 ءامبرالا مون اهاحرأو ق ىلا مدى كل دب ىدوذفاعلقدرارق نم عاشو اعرش درب كل ذب مزتللي ,ال نمو عشتسلا

 ةخلأ ىذرمشع سداس

 + رصمنلا ةبق <

 هي رحب نم قبقلا نا دممرخ ار رجالا لأ تت ءارعص'انةرهاتلا را ىهو مدل !ءارتفا مكس ةيواز ةبقلا هذه
 لركحل ا بئان شوق أ نيدلا لامرمهالا دب ىلع نوالق نب د رمص انا كلا! اهدّدج

 * ىكاركرلا ةيواز ه

 ”ىكلاملا"ىبرغملا ”ىكاركرلا دم هقلادبع ىف د قتعملا يشلاب تفرع سنا ضر ىف ةرهاسقلا راحة وازلا هذه
 رشع ىنان' ةهج ا مواهب تام نأ ىلاهب سانلا كري .. رانا لاعمال دقن اكلاماهقف ناكوا-مم هتماقال
 دحأ ىف برغملا.ةدلب 0 0 ا د اطتسو نتن عب رأ ةنس ل والا ىدامج

 دنع ءامشلا نسز ىف ةفصاعلا حاررلابالا جر خت الذ نفسلا هبف لزنت طل ار لا برش, برغملا لح اوس سام

 * غئاصلا مهاربإ ةيواز 53 ١

 نير شع هنسدعب ىاغط نيدلا فيسريمالا اهرع ل فلا ةكسصحرب ىلع <لطن هييعال دل سوس لود
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 ريمالااهأشنأ مييرف دية عمن برقتلاب هلي وز باب جراخن الا ىثو ىرهزلا ىذارأ هل نءاهعضو هةيوازلا هذه
 ةناهسو ننامتونتنلا ةنسف نوالقرومنملا كملاءارمأ دس ةئروصنملارادحالتلا لرب نيدلا فسس

 ةيفوصلا ءارقفلا نمةّدعاهيف لعجو
 * ىوالحلا ةيواز #«

 .ةىدوعسلا ”ىدنهلا ؛لرابم حلا اهاشنأ رهزالا عماجلا نم برقا ةرهاشلا نمنيدالا طجتيو اء
 نينامثونامث ةنسف ”ىطساولا ىيرابلار ”اشعلا ىنأ نب دوعسا |ىلأ زي ثلا باصص أ نمءارّقفلا د أ ”ىوالخلا
 هلت نإحصو لراس 2 خيثلا «لباهد_عينم ماسقف ايف نذدو تام نأ ىلا اه.ماه او ةئاّةسو
 ةىدنملا كرام شان ”ىلءنب رعت ِ |نبا هللا دمع نيدلا لاج-:ذم“ هب اهدعب نم ماه مث ت ابو هو تاعاسمم

 ةروهشملا اناوزلا نم هو هداون الااببو ةنامئاممتو افعل ل13 كام نىلا اهب هملعانعم-ف ثّدحو
 ةرهاقلاب

 * رصن ةيواز 0

 ةودقا ليساتا ”ىهبنملا عفلاوبأ ناملسنب رن يشلااهأ ثنأ ةرهاسقلا نم رصنلا باب حراخ ةيوازلا هذه
 سانلاراك ١ هملادترتي ةءانمل لغم سانلأ نءالزتعم ايف ناكسحو هريغو ليلخ نب ميهاربا ن نءاهب,ث دحو

 هردق ل بوم ةنطلس ل والفريق دامس هوك سريس .نيدلا نكرربمالل ن اكسو ةاودل نامعأ و

 ىف رعب دم نيدلاى © فراعلا ةمك ىلاغت تاكو و مهجن او-ق هءاولسوبو هيلا سانلاعروف هل“ مركأو

 عضب نع هللاهجر تامو ةريبكسح ةركانم مت د نبو هش تناكك ذو تفودلا
 امي نؤدوهنأ امعيسو ة ةرمشاع عسأ هملاس ةرخ - الا ىداجن م نتا دعلاو عباسلا هلل ىف ةنسنينامتو

 * ماخلا ةيواز #

 ردنلا بان راخ ةشسخلا هش نيبو ةيئمسسكلا نم حوت ةفلا باب قد نيباهف رم هنللابان تا راوده

 ةناقسو نيعبرأو عبس ةنسفدانجالا ش مدخلا اد "ىجاَر ةلالالب ىتاوطل هانا

 « نيدلا ىقت ةيواز

 َق :ميشلا ىف 2ك ا ا را دع طحت ذهب كوالف ريع تالا كلا اهأشنأ لبحلا ٍةعلق تحت يو ازلا هذه

 تسلا مونت ام. :اىلاميلزي لو ةلودلا ءارمأدنءامرتاريسو ناحصو - ىمععلا ةلريشأ نب بجرنيدلا

 اذدهانسوىلا مهعلا ارقفل الزم تلاز امو هن امي ةَرَشع مر ةنسس خرز نانا

 + ىدهم فيرشلا ةيواز ه
 هنامعسو نيسجنو ثالث ةنسفف شعر رصرمالااهانيروك ذملا نيذلا“ قازجشلا ب رازراو<عةيوازلاهذه

 ندحتر كلا سر ةخسيف ا ارطلاب 0 دمام هسا

 ماسلا ةرودقع امهدعب تفرع مث امه تفرعذردزالا عماجلاب ةرودّةمىف الو أ الزنو حالصل اوريون ا لهأ نم .

 نححزا ىلءاغ لوالاقاورارخ ا نيد نيدلارصانرب زولاريمالادلاو <"ىئدفحلا

 نودوت: ةسيرز طخ برخو ةئاانم انهياوب سس هم :كاب قمن تناك نأ ىلا ةسعاع ةيوازلا هده لزتمو ”ىلرغلا

 0 ”ىارهملا:أ ثنمىلا هملبق ىفامو
 »+ ةيردنلقلا ةيواز #

222221 2 22 2 

 دمقتلا او-ر طموقم-ماةيردنلقلا ه هعصضدو ةدض لم اهسفنا ى مساورانو ة 4 .ةوصااىلا ىف د ةفئاط ةيردتلقلا

 تاّدللا نم ءى”لوانتب اولاس لو َضْن ارذلاالا ةالصلاو موصلا نم ىهلامعأ قو تابطاخملاو ت اسلامنا ب تاتا ا
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 مركو ردم ةعس عم ةمع هناسل فو ىوارمسع رغب ةبعللا تكة ماسلا عير ناكو ةراسجلا لايرضخ ملا
 لارقاو فكنتال تع ةلاوسأ تاكو ةرخانفلا ةايعمألا ل عو ةظفلاو بحذلا ةقرقت نةءاطع اكول امش

 عقتدومأب ناطا لاربع ناكسحو مئالظعلاب هيرب نم مهنمو ءدقشميو هحالص تدلي نم مهنم ةفلتخم هيف سانلا
 اهذخأف «بناهذخا امو هلنيعف هدا اهذه دخان ىمهلاف هناحود فلو ىهو فرسرًارصاحاأ هناا

 نب دش شب رشا لازم نيج الا 4 ةهداقتع ارث 5 كلذافةيراس بق عفى كال ذ ل مهل قفتاو هنسعب مولا لد ىف

 مرافسأ فكن اطل لا ةمزالم ىف خ- انلا ناوضر
 ريت م >- الااانل كاذب ابدل الاامالا ناطالا رهاظلاام

 رات نبع لكلا نيرو 5 ةفازسم ل تاو للا

 ردتكسالا هنا ا:لعادبأ ه هعيسمدقب . مشل ان را
 عئمو لبملا ةهلشب لةةعاو ةللع نطل مارال او ىدنما ةنسلاوشرتتعان ءان'ىلا هتيبار ىلع حربامو

 عيلم ”ىني رك اوئمنولا نم تمدقافحت هاطع | ناك ناطا سا نأ ببسس اذ نا لاهق,و هب عاق جالا نه سانا
 ه.لعلقث دقناكحرو بئانلا رادنزاللا نيدلاردب رمالا كلذ غلبذ نادر ١ا ضعبل رمضخ هاطع اف ةباغلا ىلا

 دق ل فما م 1 خو دالوا لكو ناطلاسلا ىلع قذشت 1 ناطل لا ةرمذ< ةّردهل لاك دّقل يد هطمل# ةرثكد

 رو٠*ا ىلع هوةثاح ةعام رمض>وهاع دةساف ناطاسلا ىلا ”يملاَر تا حلو او ءاادالوأب

 رفاساملو ىولو ةهكافو لوك أم نم ه.فكءامهل بترو هلةةءاف هوو انزلاو طاوااكحركنمةريثك

 دعب : اهبتودش قهدىلا عتج ربو مورا ىلءر مط 00 اانا هءاعح ا ضءمارمضخ لاق مورادالب .لاتاطل ١

 ةقتاس ني حداق يدا نما لبا ةماقب هسحم فرضخ تامو كاذك ناكف امون ني رمثعبانأ توما نأ

 ناطلسلا ناكو اميفهونف دو هذه هّواز ىلا .ولجمو لأ ىلا ل5 ني سلا ىلع فانأ دقو ةيااقسسو نيعيسو تس

 رضخ دعب روك ذ ملا مرا ىرشع عباس ىف ىةمديناطاسلا تامو هنومدعب دي ربلا مدقق هنعيارفالاب ب 10
 موال اقل ةنفاشيوازلاهذحاو اهل قيازمعي

 « روظنم نبا ةيواز
 سب نب روطظ:منب دهسا نب دش نيدل لاسم خاب تنك افا 95 ةرك ذل طت2 ةرشافلا حراج هيوازلا هده

 فراح .هلتناكدهازلا مامالا "وهلا "ىفاشلا "ىفالة علا "ىناكلا هللادبءوبأ نجحرلادب< نب ةفياخ نبا

 ةدءو ىراداودلاو“< ىطاسهدلا هع ىوروىل اللا حوتفلا فأن <ثد> ثيدحلاب هك رعمو نو دب ضو عاسن و

 ني« تو عسس هن ةدعدلا ىذىف دلو هو تاق دصو وارد تو ل ضةلابرهتسثاو هشفلا فرظنو سانلا نه
 هذه تناكوهيا_ئسو نعتو تس هم_بدرذلا ب»رر من هني رمثشعلاو ىفلاشلا 'لدل ىف هو ارب هتاقوو هن اجو

 <ىدادغبلا ا فل سوا

 « ىرهاظلا ةيواز ه

 امحاهاط فرششتالوأ تناك ىرمدانلا جياخلا ىلع ىاغرط ماسح دنع ةرهاستلا رعاطن رهأا بانح راحةيوازلا هذه
 "ىرصانلا مالا نوالةنب دهم رصانلا كلاارفحو ساما لاس نع ءاملارسغاالف مظعالا لمنلار ىلع

 تسةنسزم ثداو 1 تناك أ ىلا لانهر ظاناا تاستاو ”قرمثلا ”ربن ءروكذملا حا اننا ىلع فرمشت تزاض
 نيون اووظإلاو ٠ لانه ناكام رياكص رماقنأو اهدا ا كررخ تناعالعو

 *ىرهاظلاو « هنع لقدم هأشن الأ هنالرا داتسالا نيدللا لاس ريمالا "فرص نجا ديعبالو فرعنا: ع

 رهاطلا كلا ق قينع هللادبعنب د هوب أن اك ”ىرهاظإ ا نيدما لاحم سا. ءلاربأ هللا د. 21171001 0 0

 تسةكس لالا عسر نم نيب عيرال ءان اللا "لماىفوو اطفاح نراه مح عربو ىزاغ نيالا باس

 نيدلاركن هللا دمع نب دم نب دجا نب نامتع هاو 5 رمهخلا بان حراخ هنارتب نذ دو ةرهاقل ار هنا سو نيعستو

 هوبأ هعمسأو ةياقسو نيعيس ةنءىداو حلاصلا ثم ةءال» !١مامالا ”ىلحلا ”ىرهاظ | نيدلا لاجب نبا

 ةيامعم_سو نثالث ةنسىف هذه هّواَزب تاموارثكم ناكو ماشل ا ورمصمر ادب ا

 * ةريمجلا ةيواز *»



 هرامرورمد!قومساهرازن. * د ”ىناارانث ان مر أ

 هرانا هذهف هيرت ملنا * ىعاعو ىرظناف كيود نيعاب

 لاف ىندملا مز اوبأ كل ىفامهب ىدتقاو

 هرايدو ىؤطصملا برلا وش * اعمادمني_فستاذ كنيعاب

 . هران افق نيسعان ىمنمت * اهرنء كفاعره دلافرمدناكنا

 + مرفألا طابر «

 رّصم لهأ تاهزتنم ند[ نم َناكَو شمل ”دكرب ىلع ف رشد وهو ددرا هيلع ىذلا فراس مق طاررلا اده

 هدف لعجو اماماوانعشو ةفوص هش بترو *ىمعلا< ىللاصلارا دئزاخري »أ مرفالا كب |نيدلاز ءريمالا» ًاشنأ

 5  اهسو نيمسو ثالث تيس كدر مهلاع ةضرا كادر[ ننربلا# هوارة نيكعلاو ةعمدلل هلع بات اريام

 هلا بش ىذلاوغ اذه مرفالاو هفثو نم لدحتم مو.لاىلا دلو هلو>- ام بارذم 3ك انتر يجت)هناالا قانوخو

 باكلا اذهن مروه ارك ذ دنعرك ذ دقورصم حراخ مرفالارمس>

 « ىلالعلا طابرلا +

 .روندلا ىلا لياوهو هلصا وملاءاقناخ مويلا فرعي ريبكلا جاهلا قرش نيقاعزلا نيب طر مهم حي راخ طانرا اذه

 ةريزكلا بح اص قاسع» | نيدلا فم دها لا كإملا نبا“ ىلع نس ل اوبأ نيدلا٠ ءالعكمملا أ ثنأ هلو-ام بارا

 هماع فقووانف دم هف ةلالعستو هنوعاطو همانعوهزادراوك لصوا!بحا صواؤا نيدلار دب مي-اكللا نب |

 طابا بنا ارودواراكح أو ل-اسلاو نيطس اذ ىرق نم صصح ةدعواريش ةمح ابان ام سو فردا ن امس

 مّرا ىرس دع نان“ ةعجبامونهداومو هن امعيسو نيثالثو ىدحاةإسرخ < الا عسب رنا.“ ةعملا مون تامو

 نئينرعنباو ةفارتلا برعتلا ن نم ثيدحلا عمسو ماا ن ند ناكور < نبا درب زج هن انجسسو ني سو عبس ةخسس

 00 مهنم مذ ةرمشع م هو عو.الاىف امون افلا هرمضحو همي د , الا ىلا ديو همق ن ةدو فالعنءاو

 ةرانلا ف ودا ةارتكلل ان ل شل | اذ قرنا اكن خرط جكسارومعءالواناكوءاّرخو داعم

 « اياوزلا ركذ #

 * ىطايمدلا ةيواز +

 باودلا برمش ا دوملا ليلا ضو ٍبناج ىلارسصم جرا ل5 رطنقو تاباقس عملا طخ نيبامقةيوازلا هده

 كلأا مانأ فر اكصالا نمد اءاهالا دح أ”ىمهفلا ىلا صلا ”ىطابسدلا كنا نيدلا رءريمالااهأشنأ
 ن الآل او هنامسسو نيه-و تس ةئسنابعش عسان ءاعبرالا تبل ةر هاتلاب تاما نفداجبو سريسر هال 0
 ىطاصدلا ضو اهاروا لا ضوللا فرعي

 * رضخ خيشلا ةيواز

 نب ضخ خيشااب تر اس فرشة لع كلا قاهز ط2 ةرهاستلا ن نم حوتفلا باب حراخةيوازلا هذه

 حراخت ةزملا لج عطقنا دخالزتأ ناكسص سرير هاذنلا كاملا ناطل لا عيش“ قودملا ف ارلل! ىدوم تركيا
 ”ىرادقدئبلا سريسريمالا ن طاستن نأ دب ال هل لاذ هملاد ةرئو ”ىب مَعلاَرَ د نيدلا فد سريمالا هفرعف ىشم د

 ليت هيواز هل ىو هب رهو هداقّدعا ىلع لقشاز اطقرغاتملا كمل لق دعن هلا ةكلمملا تراصال فكل ذب سريسربخأف

 لناس ينك كوت رداقلا صاع ازا هدد هو صدي ةيوازو هام ةيوازو كيلعت ر داظرةيوازو ةزملا

 ضماوغىلءهعلط»و نيئَردوُأةَّرِم عوبسالاىف «لالزتيراصو اهبهلزنأو معرد ملأ نيثالثلا و ةنسسلاف
 مدهذ هدكلم ىف ههةامؤادئاواَط وز اشمآ ف دعمه ذح أبو هيريشياسع جرتعالو هروماىف هريشت سو هرارسأ

 هدم اهس قلتو هيوازاهلعو ةيلدا ا, فرعت تناكسدقلاب حر اننا ملك مله وتمت دوويل| ةسدن

 ادعس اهاعو اركز نب ىح سأراج .نأ نوءزرو ىراسصنلا ىار كنس تناك ةير د: كسالا مورلل سنك م دهر

 اهب بحاصلاو ةنطللابئانرادنزامللا كل نيدلارديريمالا ىتح ماعلاو صال هئاج قتافرسذملا دام
 هلاةمام ةحاح بلطاذا ء رخال عطكو اع يحكاط ىلا باك ناكر فارطالا ل ولمو ا:- نب "ىلع نيدلا

 ات
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 شضاساذكه نردالا فراعلا انضم ّندهلو كلملا زمشلا هب ناكو لنلا ىلع لطن رصم ةضورب ظايرلا اذه

 لدالاف لوةبثدح ىرومممداارطاسملا سابعلا ىنأن ب دج نيدلا باهش

 ديما زرااطزا ةينموه هه ةفوس ساشا نور
 ىهيدنملا هل كاذمهضشو 95 تلعدابأر حلا ىلع مهل

 ” ىننملا غُئاصلا نب نهسرلا دبع د# نيدلا سم ةمالعلا مامالا لاو
 اهةعاهلاه 7 تمرنا #« ةولس اشم تّرم 'لملا
 ىهدنم هل قل الويلدمما اهدفصو ىف فماولا غلسال

 ىوتشملا هموطرخ نم تلنو * ةضور ىف قوشءملا عمدسب

 آن راثآلا طابر نإ

 < ىلع نيدلاءاهب بحاصلادنو دج نيداارف بحاهلانب دمحم نيدلا جات بحاصلا هرمعطاررلا اذه حتما نبا
 اذاكقوشعملا ن انس مير ند ل كب نأ ىصوو هتل.كن لبق هللاهسرت امو قودعملا نات راو انمح نب ؛
 هللا ةجحريلا توملاهكردأو اريسي أسس هنضر ءؤنيكسم نب نيدلازع همّمفلا ىصوو هيلع تقوي هنراع تلك
 هلل قامت او هنا ادمج أيش هبف رمعف هتلمكت ىفنيدلا جايب حاصلا دلو دهم نيدل ريدان بحاصلا عرممو ىلاعت
 اهارتشا لسو هيلع هللا بص هللا لوسر راب*انم كلذ نالاَب دندحو بدُح ةعطق همفّنال ران“ الا طابر

 مويلايىلا هب هو طابرلا ادهيىلا اواجو مل سو هيلع هللا ل ههللالوسر ىلارخآ ىلا داون مةنورو» مهدنع

 نم عفانمة دع هناكسلو تاعاقجا همف سانالو ةعهب طابرلا اذهلاكردأو اهب عفالانو دقتعيو اهي سانلا كرب

 هنامامو تبسة س نم نذلا تثدحو ههادت نم ءاملارسنا الف امتاد هتحت لينلاءام ناكمانأ هلا دّدرعي
 ررن والو نب دهم نب ني بسح نب نامعش فرشالا كلما مانأ تناك لو ةَشب موملا ىلا همو هماا سانلا دّدرب لق

 مهياع هفقو فقو نمر مش لك فراج مهاو ةءلطلا ند ة دعه دنعواس رده هل لءبو ةمعفاشلاا ءاعةفال اب سرد همف

 ةنازخ طابرلا اذهبو طابرلاب لصتملارمسملا لمعل ضرأ ةعطقفتو قودرب رداظا ا كمملا مانأ فواضي قابوهو
 بح امااريزولانب د نيدلا رف بجاصلا نيد نيدلا حان: (بحابصلاريزولا)« هلهأب ىماعوذو بنتك
 تهّلاوث دو ؟ىئاسلا طمس نم عم-وةناسقسو نيهنرأ ةنسنابعش عباس ىف دلو انح نب ميلس نب ىلع نيدلا* اهب
 ىشانت ناكو هياغلا ىلا ةرخافةزبو ةنسح ةلك اشو مراكمو ددوسو هنامص بءاصناكو هرموع ةسانروسلا

 لغات اوقف 2و عضاوتلا عم ةريشثكلا تاهدصلاب دوو نكاسسملاو مك انملاو سالملاومءاطملا ف
 هناثيب نيدلا» مريبكلا بحاضلاو دج هرب لامءاملاوزعلا نمايندلا ىف لانو مهد اقّدع ىف ةغل املاو حالصاا

 تدبىلا ةرازولا في رسشن هياعو ىل ملا ةعلقنمراس ةرازولا ىلاكنانب نيدلارفت بحاصلاريزولا دلقنامل
 ىلا زعلاروفو نم ٍردقتلا اًإه ىلع لاز امو هرا_كىلافرصنا مث هدب نيب سلب وهدي ل فو نيدلا جان بحاسصلا
 ربسزمالا ءزؤلا لاعاد هن اشو نيعسنو ثالث ةةسرفد ىرمشع عبار سيجا مولىف ةرازولا دلق:نأ

 ريضختلا اهبةدصرملا حاولا ىواقتراضح ىلا جاّتحا ىتح هما.أىف لاوحالا تفقوو بني لذ" ىاصمألا

 نامع نيب دلار ذب ةناقسو نيعستو عيرأ :ةسىلوالا ىداحب ىرمشع سما ءانثالثلا م وب ف فرمص ماهكملبتساو
 اد اوابسش هيرضو هبا نءهدرف ىاصشلا راسو لزعو ْ هني لف ةيئامثةّرةرازرلاىلا دبعأو ”ىلل خلا نبا

 مورق نفدو ةنامعبسو عميس ة لس ةرخ الا ىداج عيازفتامو لام ىلع هنعحيرفأ م هدي,ققون عرافملاب
 "قامسدبلا ”ق*ثمدلا اراد بخ نب د#ت,نيدلا لالح بردالاانطشءرد هللو دمج رعش هل ناكو ةفارقلاب

 راب“ الاف لوي ثيح
 هرايم طشو هعدارم تأنو * هرادو سم ادعي نا نيعاب

 هران'ا هلذهذ هيرلنا »* لئاطب نامزلا نم ترفظ دقلف

 لاق ”ىدفصلا كيا نب لملخ حالصلا كاذل هقمس دفو



 فدي 2

 كلملاهْسا نونا ىابراك ذت "للا تسلا هتنب طابرلا اذهوةيدادغلاقاور لوب نم سانا! نمو باكا

 ةيدادغبلا تنس ةفورعملاتاكربلا ىف ةنبابتنز ةطالا ةخشالةئاستسو نينامثو عيرأ ةنس ىف سريس رهاظلا
 ءاسنلا ظعتةضشا اد هلوريخلاب ءاسنلا نم هناكس فرعي اذه انمثو ىلا حربامو تاريثلا ءانلا اهعمو هناهتلزئأف
 سامع تاب ةمطاق شر مأامنامزءاسنة دس ةطاسملا ةنجشلا هيفاكردأ ن مرخآو نهومدنو ندرححاتو

 ةدهاز ل- هلاةرذاود يقف تناكو نيناملا ىلع تفانأ دقوا معبسو ةرمذع عيرأ ةنس ةا ىذ ىف تفوت ةيدادغبلا

 نري :كء اهب عفت | فورعا انهو ةثخو صالخا تاذربك ذتلاو عفنلا ىلعةصب رح هظءاود دياعرم اان ةعثأق

 طابرلا اذه يت 2 يي ياعم سوفنلا ف عقوو ا

 قسما ىلع نيس -ع هيتماق اةيدادغيلا ةطاصلا ةنهدلا اًمردأو ةيدادغيلا اها لاقي ءامسناان

 ان 2 مو واتوب ةن ورك الا ىدا ند نيب نام تينا ني تتم قانويش

 هنفناكأسا نوا ةئام-ص ّنوجاوز ا ىلا نعجزيوأ نجت تح نرعهو أن لطف الا ءاسنلا هنف عدوا طابرلا

 نكمتال تناك هي تاريقفلا ةمداخن ا ىتح تادابعلا فئاظو ىلع ةبظاوم اوزارت>الا ةباتو طمضاا :ةثند
 ثو دح د هع نم لاو الات دنا غم هارتامبود رطلا نع حرش نم بدو زونربب قز ربا لامعتسا ن ا

 ىلا همفو هبتاذتعملا ءاسنلا نعت نم هرروا# عنمو طابرلا اذهرومأ تالتة نا امو تسةنس ءدعبن .رو لا

 *ىئاملاةاضقلا ىضاق هملءرظنلا ىلبوريخ نءاءاقين آلا

 *« ةليلك تسلا طابر «

 هفتولصأ أعماجو معا قوس طخ رخطارو ا قدالم”ىنوااركسركح لب نم طوطب برد حراخ طانرلا اذه
 ىلربلانيدلا ف._هريمالا بوز ةيراتنتا هللا دمع ةشاىالودةوعدملا ”هلملك تلا ىلع هاداربلا نيدلا» العريمالا

 عبرا ةنس لاوش ىرشع ثاانثىف كلذوأن ذو مو اماما همف بترو اطابروا دسم لءجو ”ىرهاظلاراد- السلا

 ةناقسو نيعستو

 0 نزاخلا طابر »*

 هللا دبع نب رحت نيدلا لعربمالا هاني رِصَم ةفازق نم هلع شا ةجر ”ىهئاندلا مامالا ةبق برَعب طابرلا اذه

 ةرهاقلا جرا نزا1 نار كح هياسش ىذلاوهنزاملاا اذهو نهد هو ةرهاةلاىلاو نزا1نا

 * ناميلس نبا قاورب فورعملا طابرلا +

 ىلا ملا أ نب ميهاربا نب ناهلس نب دج أني ن املس نب دجسأب فرع ةهليوز بان جراخ ةماالهلا ةراح قاورا اذه
 ميظع لوبق هل اص دبع ناكرص هرابسب ةيعاقرلاةي دجحالا ارقذلا حش ىعافرا ىحئاطبلا ىحرلا سابعلا نبا
 ثدحو ”ىباسلا طمس نع ثيدهلاىورو ةيدجالا ٠ ءارقفلا نم رثكسص هلا ىقنيو مهريغو ةلودلا» ادع نع

 قاوزا اذ. ةناقسو نعي ىدح ا ةنس ةخط | ىذسداسننت الا :هلما هنافو تناك

 * مهاربإ نب دواد طابر «

 ةئاهسو نمم_سو ثالث ةذس ىف لفل دكرب 0 ودرلا اده

 * روصنملا ىلأ نبا طابر +

 اك ”ىكلاملا فو هلارودنملاى نأ نب "ىلع نب نيسس ا نيدلا“ قص تلا رعرصم ةفارهإ طابرلا اذه

 حورتو ىبرغم ا "ىبصتار از اركبىبأ نبدحأ سابعلا ىف يشاا دي ىلع هللا لهب رط كلسو د رهف ةرازوتس

 ثيدحلا ىوروي مباشملا نم ةةعابيذركذ ةلاسرلا باك فاصو تاماركه نع تدكحو دكرلاب فرعو هس ا
 اذه هطابرب هن افوو هناعجو نيعستو سح ةخ سة دعسقلا ىذ ىف هن دالو تأ اكوهربغو هقفلا ىف كرايشو ثدَدحَو

 ةنلاقسو نيناو نيتثلا ةلسرخ ..الا عسر روشرمشع فأن ةعيلكا مو

 »* ىهتشملا طابر »+
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 ركبوبأ نيدلا ءىكز اهآثنأاهتسحأأو رودلا مظعا نم ةرظنم تناكس اقملاءاحت ةزيلا لح ان هاقناملا هذه

 اهازننأىلا مهي ديأب لت ف رصمر املا نورك ادالوأ ءدعب نم ءابثراو م راسهتل ارربكح "ىبورخلا "ىلع

 ىذتمافاهب ماتاومن اما يرق نكلإ ةنيسدرفلا بسرربت تغتال نيالا عون جدولا و ناطللا

 مدقتفا عقاب هيلاراسصو اهتم هصذعامع عّربتف هنماهي رتشمل لوران نبا ىدتساف ءاقناخ اها ع نأ هنأر

 ةرمشء س داس اعيرالا موب ىف امممراسو هاقناحاهلهعن رادامسالا قورتسلاا نركب فارما فسرمال ا ىلا

 ”ىنثمدلا ىنملا ندم نيدلا سعث اهتتهشم يفرق ساو ةناارخآ ىف تاكىتح اهلع ركيونأ ريمالا ذخأف

 غليم امنع هيديز مةرشع مول لكى فه بتروةئامنامو نيرمدعو ثالث ةنس تددثثسلا موي هملع علو <ىلنملا

 موب لك ىف ةىدي مزيدا عم مهنم لكل ءا رمل نمةلوت غمد نعي زتو نكيلاوزبلا قوساسرا امر دايعبسم

 2 * نس | نم تءاخل

 ه اطبرلا رك 0

 ةطدأرملاو طابرلاو اوةوذ اف سجلنا ليلا نم طابرلا هدمس نب !لاق هللا ىِد رط لهأ مكي رادوهو كاز وعطإا

 ليفتاتمعسامب رو اطابررغثلامو زاراص مندل -خ نيب رفلان ةديضعاو لك طدرب نأ ل صأو ودءلارغت ةمزالم
 طابو نم نان'رغشلا موزلو رغثلا موزا نم نانئوه ”ىبرافلا لاق مالا ىلع ةيظاوملا طابرااوطابرلاو اطابراهسفت

 صفح وبالاقو ةالصاا تقاوم ىلع او.ظاو للقو او دهاج هانعم لمق اوطبارو اورباصو ىلاعت هلوةو ليدل

 مهعارو نع هلهأ عف ديزغث لكل ل. :م”لودلا هذ طررتام طانرالصأو فراعملافراوء باك ىف ةىدرؤربشلا

 داليلاو دابعلا ن نديم لسا ةناعسب عقد تناسب ا عفذي طبارملا دهاغلاف طاير

 اوريصا هن الاءذه تازنئث ىأىف ىردت ل هى أ نبااب نجسرلا ل عنب ةلسوب أ ىل لاف لاق حلاص نب دوادىورو

 هنكلو لما اهنف طبرت وزع سو ه.لع هللا لص هللا لو ءر نمز ف نكي لى نبا لاهالت تاتاوطبارواورباصو
 عصاذاطبرلا لهأ عاقجاو هسفن ده اجم طباع طايرلا ىف يقماو سفنلا داهج طايرافةالداادعب ةالصااراطتا

 »و لا عالادسفب امقونو تاقوال اًةياعرو هل ءاسعملا نسي طبرلا لهأ قّحتو طبرلامل عوضوملا هجولا ىلع

 ىملاعم ”هلماعملا ع عفو قلللا عم "هلم ءاعملا عطق طابرلا ناكس طئارشو دابعلاو دالبلا ىلعةهكرياا تداع لاوحالا

 ا تاطلاخلا نع سفنا| سدو با.سالا س_مالاثكب ءافدك ١ با تكحالالرو

 راظتناو داروالا ةمزالمو تافوالا طفح لاغتشالا وةداع لكن عابباض وعتم ةدامعلايرابلاو لمالا هلداوءو
 راد موت لكلو مهازتمو ةبفوصلا تدوه طاررلاو * ا دهام اطنا م كل دين وكما تدافلا ا اإو تازلعتب

 دحاو مز ءو دحاو دصق ىلء نوقف نوطنا ع طاير! ىفموقلاف كلذ ىف ةفصالهأ اوهباشدقو مهرادطابرلاو
 يابا نسل حاب انرإلو سرا ذابت الومسا هنتر هت: لال « ىئعملا اذهل طابرلا عضوو ةبسانمم لاوحأو

 اوناكم هصسم نماناكم لامالو له أ ىلا نوز يال نيذل ا ةباععأا ءا رقثلذخ المو لع هلل لهل لوس نو هو

 ةفصلالهأباون 0 رعهبن ومشي

 * بحاصلا طابر #

 نيدلا» ءاهب بحاصلاريزولا نب دم هللا دبعوبأ نيدلارفن يحاصلا» أكن شدحلا دكرب ىلع لطم طابرلا اذه

 طرشو رصم ةمب,دعار اقع هتوم دعب نيدلا ءاهب بحاسصلا هوبأ هملع فدوو ان نب ميلس نب كت نب” ىلع نسما ىلأ
 ىلا قابوهو ةناققسو نيتسو نامت ةنس ةحلا ىذىف كل ذو نياهأتملار يغني دّرحْلا ءارقفلا نم ةرشع هنكس نأ
 كانا ع طل د شاول د اتيكابو دجال دلو اندانموب

 * ىرخفلا طابر #

 كلملاءايمادحأ < ى :رذفلا ك_|نيدلازعرممالا» انب رمصنلا بان نيبو هش انمذ حوتفلا بان جرا طابرلا اذه

 0س رد اذغلا

 * ةيدادغبلا طابر *

 اذهنم رصةلارك ذدنعر كح ذ ىزلارهملا ناكث مح سرس ها ةنا اكتر مصالا ىرذلا لاب طابرلا اده



 ا

 كلذدعي نوكي هاسع اف لكؤيام سن امدو موب لك ىف نيااو لهب! ةموا دم ىلا لصو نمب كهانوءاثنعلاو

 نواشيو هتف ىدينبب نوشميو لوزتلا دنع نواجرتنءارهالا نم ةدعو ساجتريمالاو نيدلامسركىضاقلا ناكو

 رهجاذا زكتتريمالا ناكو ةئامعبسو نيثالثو عت ةنسىفالا:ثيريم الا اهي ع مث ناطلسلاب نولعفب اك اهل ضرالا

 ترعسارصانلا كلملا ناطلسلا تاماقرفاو ءزحابتم ىاغط دنولتنوكي ندب ال ناطاسل ا ىلا مدقق ثمد نم
 ننامو هب راج فا نعءان اولا مانأ ةنامعيسو نيعبرأو عسن ة:س لاوشر مد ىف تنام نأىلا هدعن نم اهتمظع

 راتب تزه- فورملاو تاهدصلا وكلا ةوثك مر هاط ةفيفع تناكو اد ةرياكخ لاوءًاواسصخ امداخ

 نم تلعحو امذكو كلذ ىلع تفهوو ارك ني رصقلا نيبهب رمدانلا ةسردملا ةيقب اهل ريق ىلع تلعجواهيراوح

 اذهانمو ىلا نك امالار عانهءىهو هاقناملاه هذه تنفدوءار ةفلا ىلع قّرفب اريخ هتلس

 سنوي ةاقناخ

 ديماوع هيو اهعضوم رداضللا بان جراجرصتلاة يقومك اد مق و دسم هل نم هماقتناللا هده

 نم تاك (راداودلا وي رمالااهأثنأ * كانه ناكمل أهو 0 هل

 مايأرخا نم مدنا ىف قرش هلا عنخ ارذر رصانلا» ارعالا دا ”ىبد ردالا ىح رح يذلا فر.سريمالا كلام

 هدعب مدخل ”ىكمامل | اغبلي ريمالا لتقالإت ةيواغيلملا ةقئاطلا لو نمراص نأ ىلا نوال نب دهمرصانلا كاملا

 قوةربريمالا ماك ن أى لا مدنا ىف لةسلازامو هتيراداود"ءلج نمراصو كيانالا "ىرصانلا م دتساريمالا

 فلا أ مدَقم هن مريم أ عج نأ ىلا هاقرو كلذ هل ىرذ هعم لت اقو هناعان * ناكفذ نامعش فرشالا كلاا لم دعب

 ةماقاو ةالصلاو مامسلا ةرثك نم هل جةلاح مزلو "للحج هم رط هتسابر ىف كإسف نطل: اا هراداو دولءحو

 ةعرسل شطبلا ةوقو سوللا لوطو سو.علا ةموادمو بعللا ن نعض ارعالاوةناهملاةَدْحَو كاملا سومانلا
 ةيرافواعتر ةرهاقلاب كنأو علا لدأو ءاهةفلام اركاو ه,فغشااو عامكاروض>وءار ةفلاةم#و هءذغ

 اهظعاناخأشنأو ىلعالا فرمشلاب ةسر دم قشم در هاظب انأو ةداقلا تت ريزولا باح راخت هيرتو نينا دال طع

 روك اهب ىو ىلاعتهقا باك نيلسملا مايا همفأر ةياينكم ا ةامللا هذه بناحي لعجو ةزغةش دم جرا
 ىلع بلح بنان ىرصانلا اغلي ربمالا حب رخ نأ ىلا هلك ذوو هتمرحر وذو ىلع لازامو ىلدتلا ءام هملا لمس

 0 سنوبريمالاو ش#.اريمالا ناطال ازهجو ةنامعبسو نيعستو ىدح !ةنل فوكو رهام كلا
 سعاد ”ىللحتا لاقو مهمزهفهولئاقو ىقشدمدي هوهلف هلام !كنلامملاو» ا!سصالا نم ةدعو "ىلمللا سكر اه

 ىرشعىف ان" ءامالثلا موي دقو ءا ىعالاربما ىلع نيافيعريءالا مذخ افرمص» ديري هسفُ سنوبامخو قشمدىلا

 هلي دمامرغفف نئادم د لءهسفال ل يب ا ول ا تس
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 ه سربييط ةاقناخ
 ءالعريمالا اهنا لينلا طاش ىلءرصمو ةرهاقلا نيبا:ة باشا ناد ىضارآ هل نمءاقن امل هذه

 عماوذج ارك ذ دنع هركذ ممل هعماجر ,اَوتخ ةلادك سو عيس ةننسفف وبلا بقت رادنزامللا سرب.ط نيدلا

 تندح نأ ىلا: سماع لزتل لوميلاعملا مهل ىرح أوانه مهل لعجو ةفودلانهةذع اهبرّرقو تاكل"

 برذن كلذ ضقنو نيماجاور كب عيرب يفور دما نيب اوةلاكءولا صضش عاناف ةناعاعو تش ةنسن هن لا

 ةسردملا ىلا هاقناحلاهذهنم روضالا ل ةنةئامناُمو ةرمش كر ع نسما

 اهران'ىعيورث دتنأد دضبن الا ىهورهزالا عمام ار اوم ةيسريرطلا

 * اغبقا ةاقناخ

 لعحو دحاولا بع انعام الاء درفارهرالا عمابط ار اري ةيداغيقالا ةسردل ارم عشوفيي هءامناملا هده

 هلو اذهانمو ىلا ةيقا ىو مهب صتخع افقو مهل درذ اراض م ها ماق او فّودنلا ةفبظو نورض< ةغن اطهض

 حارا, ءال اغا
 <« ةيبورخلا ةاقناخ ع



 يح

 موب لك لاملا تيب نم امنع ذأ نايم موب لك ىف بترملا نم ناطاسلا ىلعهلامم ناكسحو هل.طصا باب
 هللاق ةفيظو هالووأ ئثيد-أ ىلع منأ اذا ناطا سا ناكو امهر دنيسخوتي الث ةمفخش لك نع مهردتن'ام عبس
 هللا هجزداقن الا لهس نامل نما قال الا نب د> عامطاا دمج ناكو هدي سوبو مكب ريمالا ىلا حور

 « نوصرق ةاقناخ
 ئنوكدود : نيدلا فسسرمالا اهآثنآ نوال" حلاو ها لى | ةعاق ىلب :امم دفا رقلا ىلا_تقداةنامولاهد_ه

 املا ى فأن بدو#« انثا نأ نيدلا سن خجشلا هت اهم ىفرروو هن ' ام مسسو ني هلو تيدنس قاس راكع تلكو

 ىقح هبلا جاتك امر اسوتيزلاو نوبادا او ملل اوزيهناو مهاردلا نماينسامولعم هل بترو ىناهفصالا دج

 ةمشوصلا ن نمةريثك ةعاجاهبرّرتو اهب 00000 م لكل هدنعن ن هفقولاىف كلدرفتساو هتلغب مالغ ةيكماج

 نوباصصلاو تيزلاو ىولملا نمو مهاردلا نم مولعاارمشلا فو موي لك زيا ناو عللاو ماعطأ ا مسوأ بترو
 اهيقصتسمل فرصيراسمو ائمزماناو ماعطلا لطف ةنامن امو تس نس نم نحلا تناك نأ ىلا الذ ىلع تلازامو
 ركذ م دقت دقو ارهخو اعفناهرثك او تربل تاهج ماظعا نم تناك ام دعب نم اه سها ىئالتورمصه دقن نم لام
 باكلا اذه نم هعماجرك ذدنع نوصوق

 * ىمجنلا ىافط ةاقناخ

 نت او ىديشرلا نيدلا ناهريزشلا مهذيشلعجو را ل1 ىفابملا نه
 نأ مبفاغو اذان كاد لع سوو اولا ءدز ليدل امضوح مالا بتنا للعو 0 .ةفسرغو

 نامث ةنسىف ”رسلا بناك هللا حف نيدلا حف ىضاسقلا ةجوز 'ىابزرأ تتامالف ةّد الطعت ضوماو مالا
 ءاقئاخلاءذه ىلا اهلقتم هلا د ئافاتوأا هيلع فقويواهوبق لع نأ <بح ًاورصالا باب حيراخاهذد ةنامناعو

 ثعذنام ديدحت ىلع مزعوامولعمهاقناملن هذه ءاَرَمل بترو ضوملا المو ةبقال اراد أو اهيف ىتاا ةءقلاب اهنفدو
 اًقودكالمأ لعجو اعل! ةئلامثةّرم هتجوز لودي رت هاقناحلل هذه بن اع أ كن أذهلا دب ماه ما حةراداوامتانب نم
 ءّرَمَس الاصل! تاما_ف نو الد نب دم نب لعاسم- | ملال كام ارادا ودنأك ( -ىمحضأ ارم ىافط ) ه هّسرت ىلع

 مدقتءوجولا عدبأو لاكشالا نحن ناكو ىاحرفظالا ال او نابعُش ىلداكلا كاملا هيأ مانأ ىف هلاح
 هجرخأو بعانمف اولرغا هب بعل نأ ىلا هلاح ىلع لزي لو سانلا هءدخ و ةيظع ةهاجو هل تراصو لودلا ىف
 ىاغطو هن 'امءيسو نيعبرأو نامت ةنس 5 ةرخ الا داع ل0 ق 03 ةرع نم هذخأ نب هقللأو ماشلاىلا

 ركلمرمالا ةعقاو تأ :اناو ىحاحر ةاملا لود ل وأ ىف كلذو فلأ ةهدّقتو نام ةصاد.> ا راداودلؤأ اذ

 ىرتئامعبسو نيعرأو نا ةنسر" الا متكورست مال ىفءارمالا ندةةءورقنس قاريمالاو ”ىزاخلا
 رممالا ههكردأف ماسشلا ىلا نمسهلا ىل ”ىردبلا مد نيدلا فيسربمالاو ريزولا دوم نيدلام ثرمالاو وه حرخ أور ماو تتاداوناكو ٌرهساو هفيساطع أر فلما نا مث مول رضعن ف سريغب إو ة ,بسرع ىافط
 ىبر قيرطلا ىف مهلتقو كحنم نيدلا فس

 ه كرنأ مأ ةاقناخ ه

 امراوح نم ةيراج لكل ت ترّرقو ةرثكلا فاقوالا اهيلعتفتوو أ 7 ةو ةيفوص اهب تاعشو ىنامملا 11 نع تءافس قالا رمشاطرمالا ةيرتءاسجت ىاغط نود امن اهتأ نا ىلا ءارصتلابةقرلا بان حرا هاقناسلنا هد سه
 كلوناريمالا هبا آو نو القنب در سسانلا كاملا ناطلسلا ةجوز (ىربكلاة نوما ىاغط) « ايا
 ةرهاب نمل ةعي دب تناكو دحاولا دب عاغبقارنمالا تن اهنا ل اقيو اهجرتزتو اهةنعأ قد 0
 مدي)واولث اهاوس لصو ام ذالمىف تمعن ”ورصمب كرتلا كولملا» ءاسن نماهريغهريلام ةداعسا انا ناكملا
 زكتتريمالا ةئبا نم ىت> هلاسنربك أ اودءاكحو هئءادعب ةدئود ترادو قارس رع ةيم لعناطاسلا
 م - اوريبكلا نيدلامي ركى ذاتللاهب جو
 ىلدي ناكحرو نيل لعو”ىرطاا نيالا لال قير اطل لوط اهعمتراسسف ياللا راقبالا



 يأ

 نحنا تناك أ ىلا |هتزيشم ىف سانلاسفانتو ناكس ةةعوريبك قوساه.راصو ةطخللا كل :ترمعفان امس كاد
 ناتسلاو ماجلاتب رخواهريغود رهاقلا ىل اهتم ناكسلا لقتتاو اهنزيفاو ماعطلا لطب ف ةئامن امو تس ةنس نم

 شرفلانم اهينناكحام زر و اهسر لجر ايف مأق ا ورمصم دن نم غلبم اهفن اظو باررال ف رمدنراصو

 كلذربغو هذملا جاستا لي دانقلاو تفكملا ساصتاا ليدانقلاو تامدرلاو تكسمالاو ساضلا تال“ الاو

 نيدلا فيسسرممالا (قالارقكب) ناكسلانم هولا اهاوحام برخو هيك ولما سئافتلاو ةعّمالا نم

 ةكلمملا فنوالف ني دسرصانلا ُكلاَرقَسا الفروكح ن.ئامللا سويس فلا املاك بلاسم ددح ناس

 ىلا ب تكوراكحالاءاممالا د. راص ىّت- هاقرو سربس كملامت نم ذخ أن م هل_ه-ىف دا وت

 قاد متنا قل كرك تافع ذنب كرقالاو كتل اذني عا دهام ورك موا

 ناطلسلا ناكر هركذراطو هله العورقكب ماظعف كك اوح نم ديرتامب هبلا بتك |ىاغط نمالدب كل نوك

 دج اهشارقكمل تداوف هّتيظحو هترامحي هجوز م ةئاطل لارودلا ف ناك اذاالا ارابنالو المل هفر امي ال
 سانلادةتعاو موقيو مهدنع مانبو ةضفن مر دق ىف دجأ أهل هضطناممر مكب تنم ىفالا لك ايالناطللاراصو

 بئارغدبلا اومّدق هب سانلا عما وركب ركذ عاشاملو هل بقةو هلج لطبام ةرثكل ناطلل ا داو دج أ نأ
 الثمر ثكمل تشي نأديال ةمدقت باَونلا نمدحأ هيلا لجا ذا ناطلسلا ناكو سفن لكمبلا اوده أودى لك

 ةرابعوهو درتالهنراشاتراصو هلاومأ ترك هبلاغهل بهي ناطالا ىلا ل صب ىذلاو اهتماس  رقوأ
 زاخلاقيرطب تاما و ليفلا كرب ىلعرصقلا ناطلسلا هلرعو بقن ادعات "ام هب دي نعب ناكب كر اذاو ةلودلا نع

 ىلع ديربام هاناخدرزلاو فائصالاو ةعئمالاو سشامقلاو لاومالا نم فلخةل امعبسو نيثالثو ثالث ةنسىف

 اهاناهتيهوام ىلهذهلاقو اسرفنيعيرأ هلم ن م ناطالاذخأف هركذ نم لتاعلا به سو دحلاو:داعلا

 نينامتو مهردفلأ ىتئامو ةضفمهرد فا فلأ غلبم 0
 دعب نوصوقريمالا ىلع هىتلاءاناغج السلا هانا درزلابن اطاسلا ماو تار و حل ايس

 انممارهوج ىيدانص هثالثن اطلسلا هلذخ اور ان د فل اة ا قس كل ذ نع ةمقل ا انفمسو ا دح اواحرمم ابتمدخأام

 مصبلاو ةمعطملاو ذالوفلا تاءاودلاو ةىراطعلا سنو تاعيرلاو عداو بتكلاو ىيصلا نمهل عسو كلذ ةمق عال
 ىلا ريثك ئثكلذرمغو ”ىدادغيلاو ”ىردنكسلاشامةلاعاوناو سلطالاوربولا نم ودل درمغو بهذلاطقب
 عسلازوضح نم صان ار لا ا كر طايل تتار روج ةّدم كلذل عسسلا مادو ةطرفملاةياغلا

 حجرخاللو مهر دب عاش مهر دهن املانال كل ذنمغ ىبعريصأر دقأ ام لاه كلل ذ تلعذ* ئى ىال هل لمقف كلذ نم ىنعّتساو

 ناطللا امريظنهلاجو هلقثناكو مهاكس انلا ةقاسوهو ةهظع ةمتحو دئاز لمحت حرخز اجلا ىلاناطلسلا عم

 ودام اهتمي رشتةنا مسج هنومدعي زاخلا قيرطب هن ازخ ىف دحوو بهذا ١!تال آو سكرزلاب هيلع ديزي نكلو
 ركذتو ريزانجو دوق هعمدجوو مالقالا بارأو فورسلا باير عل نم كل 3نو دامو سكرز زرطب سلطا

 سهو دج هدلو ضم دوعلا ىف مهنا قفتاف همححاص نمامهنم لك س>وتساوزاخلا ب رطىفهل ناطللا

 ثحو لب هدلو عم نذ در مك ناماملو ل» دلي ىشسغم توبا ىف ل مخ مانأ ثالث هلبق هبا تاه هدعب نم

 ءايمالاو باملا ٍلعنوصوقو هدنءرقكب و يش جربىفالا ةرفلا كلت ىف ماش, ال ناك ريسملا ف ناطلسلا

 نمافوخ ناكمزارتحا نأ سانا معف كلذ ناطلسلا ل رررتكبت امال مهذو بسب جربلا لوح مهلك غعباشملا

 لعف نم لك هل لاقف هللا كنسو نسب هل لات ز اجلا برد ضي مودو هيلع لش دناطل لا نا لامي رقكب
 جيفلاب ماكنت سانلا اههعمنأ ىلا توعأو تحصو دجأ هلباعأ هتجوز تخرص تاماساو همقتلي أمش
 هقيدانص جنافمى اهني رمشفت ساهل لاسقف ناك يا ىنبانأ ثكولمم لتق: تنأ هتلج نم ناطلسلا حف
 قنذلا ةعلق ىلا ناطالا ل صرالنو اهذخأف هيلا عتافملا تمرفرهاوملان * هتمطع أ ئث لك فرءأانأف

 0700 قنات لوج ن اكو هلأ ةمدقو هلامز عا رايكم اح لحلو هيلع ةمادنلاو نزح ارهظا

 ركب تزو هدعن :م رومان اطمللا نم تدرو اهتسقب اًسنفدو هذه ههافقناخ ىلا هبا ةثحو هدنح تلم مو

 نسح امهسوسيو مهجن اوح ىضٌيو سانلا فطلَِ ناكو ةرعثك مل الم نم هعنمبو ناطلسلا ىلءردتكي ناكه ناف

 قلغي برغملا نمور كح زهنالغلالو ةياعرالو ة باج هل نكي لف كلذ عمو ئث ىف ناطل ىلا هفلا الو ةس اسس



 فين

 رمضو نم ىديالا لسغل.نامسالا ىّتح نوطعيو ساحل | مهرو دك مها ضو املا برشا نازيك ةمضوصلا ىلع
 حات<ال اج عطقنملا ناكتف ممر قلحو مهنا دبأ كبل دتل قالا ماسه ايد مهنم لكل فق رلا نم كل :فرصي معلا
 تاوامر اجيت عب ىرخ ًاماجابم هن اسعبسو نيعت ةنس دعب دعا مث ءداديعل هر واهريغ ئنىلا

 نم غابم هنمث ىف مهل فرصد راصو ماعاملا لطبف 0 نحلا تناكنأىلا انو تةحدامىلع

 اهباالب امو نيعبرأ ماش رهاطىباي فرعي اضشاصتعم اهتنضوص نم تكردأو كلذ ىلع نآلا ىهورصمدقن
 روهثمهرخو ماوعأ ةّدع كلذ ىلع ماه أ اهراهنالو اهلمل ىف مان ال امون نيعبرأ طشت ب مث هتبلااجف طشن ال

 هركذ مدقتام غلب تح همونراكسح مث سانلا نم ريغك الا مول فنك ل ل ا

 اهناطللاو ًاثنأامو ءاقناملا فل قامو ةنامنامت ةنسوحن ىف هاقناملاهذم تامر

 دشرلاو ىبنلااذاب اهءاجرأ « انفي لزناو سوةان سورس
 دهزلاو قلل ماممه ف « انهلاو رورسلل الحم قلت

 دنرلا تايذعاب ىبش ه*« هريسم ىف لوشي هين

 دش ىضارأر ذ عدل ومي « ههلخ نم نارا هضورو

 «* نالسرا ةاقناخ

 راداودلا نالسرا نيدلاءاببريمالااهآشن1:ىنارهملاةًأشنم ىنارآ لج نءرصمو ةرهاقلا نيام" هاشنامنا هده
 امظح هياصيصر بضم هل ا ماير السرممالا دنعال وأ ناك ”ىرصاانلارأداودلا نيدلا» اهمرعمالا(نالسرا) «

 ريش ف ةرهاقلار دال ةيئاديرلا لنوع كان ا اركحلا نمنوالق ني در صان كاملا مدقالف هدنع

 هباوكشونانشنلا درر تيتخشا طارت ةعاج-نأ ىلع نالسرا ملط اةيامة سو مص ةسراطمر

 ناطاسلا مانة اهكسما.ءار ةعلتلا علطاو ةعاسلا ب رخا هل لاهو لاسملا هفّرعو هملاءاف-لاّوُش لوا دمعلا موب

 هذه هلناطالا عرف كالملارب رم ىلع سلحو لح 1| هعلق دعصو بابلاغ نم حرخوزيلهدلا رس بان عفو

 بتحكم ناكورا داودلا فنال سرا بتر هتف.لظو نمرا داودلا ىمديأ يدا زعوبمالا حرت أ ىو ةعصانمل

 نعترسلا باك ىلا هطذ بتكب راصف هيذهو هحّرو رهالنلا دمعت نيدلاءالع ىذاقلا هيردواصام اطخ

 همانأىف هريغل نكس, ] تنحي ناطلتملا ل وتل اودو قلاب فاو اتسم ةراسعن تامه ا ىفناطلللا

 ةيداداودلا هيلو مانأىفو كلذ ىلءار تام هداعب |ىفا دهت او هدعبالا ةيظعب نيدلا يركو نيدلا ارذنر تشي ورك ذ

 اهبسسيو ةعلشلا| ع نداسيلا ءان'الث هلل لك ىف لزب ناكو لسنلاع يطاش لعداكن اهنا .ذهأثن أ ةئاطلسلا

 ةهسج ذم مه دلقو اريبك | فن سانلا عفنو برعل ريمأ انه هىلاناطلالا- نءلسروواهلاروذعلل سانلا لذمحو

 سئاضنو سلا أ بوث ف أ هتك توف دجو وة امعبسو ةرششع عبس ةنس ناضمرر مش ىرشع ثلاب“قتامو

 قب اهتم ىلو نم لأ او اهسالتخا هملا بنو اهتفرعم ناطلسل اركنأ اف ةلعمربشانمو ع.قاو دعو ةريثك

 ميحرلا دبع يدا دج ”ىفاشلا ىءانقلا نب كافي رشلا ميحرلا دبع نب دجنبر فه. نيد ءاقبل وب نيدلا
 للا دهازافراعاملاءاذهءاقملا ون ناكواسفاشابقف ناكر ضعح يدل اضف وبأو ررهشملا اصلا ”ىءانقلا
 رعععلاو ننئالا هليل ت امو هن اتسسو نيعبرأو س+ ةنس دلو هعم-أو ثيدحلا عممادلا نم اللقتم فاكتلا

 نأىلا عجل اضقلا امايوشم لوادنف ةفارةلا,نفدو ةنامعيسو نب رشعو نامت ةنس ىو الا ىدامج

 نينامثو عست ةنس تاما ”ىئانخالا دج نب اهولا د, عنيدلاردص ةاضقلا ىضاه انشد ارخآ تناك

 هللا هجر ب>اصلا نب دهم نيدلا سعد هس اهدعد :رمابيلو مث ب>اصلا نب نيدلازع هنع اهاَملت هن ا ءءبسو

 0 رمتكب ةاقناخ

 اههروضحلا دب او قالار كب ريمالااهأ نأ شل ادكرب بام لبا تس ةفارقلا فرطي هانا ا هذه
 نيدملا سهم ”ىسمنلا !مماهشم ىفّرقتسا نم لوأو ةنامعسو ني رمثعو تس هنس بج رر مس نمان“ءان الثلا مولى
 هعم سرو اههرد يسن غلبم ةمامالا موا ه نعو مهردتن امرهش لكى ةنعشملا مولععم نع بنرو ”ىررلا

 ءارقو همفوص امم بترو رصعع ىئام لجأ نم تءاف امهردنيئالث خام هرمشلا ىف مهنم لكل ابف وص ني رشع
 منأواماج اهب ىنوروش لك نوبادلاو تب او ىواماو مهاردلاو موي لك قزيظناو ماعطلا مهلدزقو
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 دلقت م هبا ىلع سانلا عبجيو هرادى عبصأو هنم أى -رصانلا كلما عم هل طسوتق لاملابهنسع“ السوة يرصانلا
 اورهظو٠اسعالا نم هعم نمو كبشيريمالا ىلءءاضرتسا ىتح هي لازامو ناطل لان صتخخ او سويحان ةفطو

 ا لمن مهرودىلا اوراصو مهرمأو ناطللا مملع علفن لبحلا ةعلقباوراصو رانسالا نم
 هضارغأ نم نكمل ”رسلا باك ناكم ىلوو هملع ضف ىتح هب ىعسف سلا بتاكسح هللا ف نيدلا حف ناكم
 هيالفترصانلا ىلعاهلك لو ملا تراصو هدام هلمنأىلارصانلا ةلود ْضقن ىف ذخأ را اك ىرمحسا الن

 امه افتوو ناسرف امهعمو هلام نمامه دح أن لجر 4 دعأف هلع ىارتومل دانا رارغلا هل نسحو هل لمخو
 ةمحانىلا اراسو نيسرفلااكرو توغس هلل انتي هكملا 6 نم كول م هعمو ”هلئاقلا تقورصانلا حب رخو ةعلقلاءارو
 ىخدقو هدنءالزنو بارغنيار ادىلا الم ةيلمنلا نك ارملا م بكى هىف ٍبارغْنيا ىدصاف عماداع مئارط

 هبقلو + اشعذلملا تخت ىلعهسلجأو قوقرب بزي زعلا دسبع ةلوس بارغنبا ماقد ةلودلا لهأ عبج - ىلع ذ

 عجبوال رصانلا جر افريغتي ءارهالا نم س-١نأىلا امون نيعيسةّدم بحأ 5 ةلودلارب ,دوروصتلاكلا
 لخدواومزم او روصمملا بامصأث بلي ملف ةعلقل ا ىلا برها ةمالب هعم بكروكدلامملاوءا مالا نمةٌدءهملع

 هرب رسءاروام هملا ضوفو بارغنءا ىلا ةلودلادلامقم قاف اينام“دك املا ىلع ىلوّةساو ةعلقلا ىلارصانلا
 ناطلسلانم "لك ةمعن ىلوم حبصأذ رومالا عبج هب طانو ءامالارباكسصا نمهلعجو هتصاخف همطتو
 مهتجاح تقودلامب مهّدم أو مهكلم نم هوبلس دداوناك امرئ اس مييلا داعأو مهسهم مهل قبأ هنأب مهدلع ّنمءاسمالاو
 ةرورضالو ةجاحريغ نم لازأام ماقأو ماقأ ام لازأ م ةلود لازأو ةلو د ماقأ هنأب رثكورخفي وهبلامهتفافو

 قوزملا نب نيدلارفن هباَّم دحأو همالغل رسل اه اك كرتو فنا كلملاذخأ“ ءاشول هناو كلذ نمْئشرىلا هنأ

 ىلع ىنلاهر اد نملّرحتو هطسو ف ف.نلاَدشوءابقلاوةنولكلا ىهوءا مالا ةئه سلو اهباراقتح اواهنعاعفرت

 توملا ص مم هيلزنو طاطخنالاءاهتنالا دنع ناكوةاضقلا هيضاغفرةبل ردح ءا ىهالا ضعب راد ىلا لفل كرب
 ءاسعالا نمهنو د نمو كبي ريمالاراصو هسنج !٠ نم دح ال هلذع عمسيلام ةداعسلا نم هضم لانف
 ةماوسلا ف نامت لا رخ ىّيح هسم دق ىلع امن اه فقو هلع لخ داذام هرغكصأو هملانودرتي

 نمةرثكلرصع ةستلارومالا دسحأ هتزانج تناكو ةنس نيئالث غلي لوةنامنا هو نامت ةنس ناضمدرهرشع

 امتدهاشلتدناوحلاو فئاقلاسانلا رعأتسا ثم فت اظولا ٍبايرأرئاسو نا.ءالاوءا مالا نماه دهش
 مهالح أو الكش سانلا نسح أن مناك قورحم اباد حراخ نفدذ ةعاقلا ىلا دعصو هلع ةالصلل ناطلل ا لزنو

 بلط نعىناوال اراَدْغ ناكمناالا تا دصلامدي طسبو تاروذاقلا نع ففعتو نيدن عمادي مهمركاوارظنم
 نمالود علتقاو ةخماشالابج مباعواشرعلتو اشبك مطان كف مفنلا فال ا نودي هتبكسن نم ىضربالو هو دسع

 ىتئامىلارانإد”لك غلب ىتح بهذل ارعس عفر, لازام هنافرعصم ملتا بي ختي ماق نم دن وهو ةضءارااهلوصا
 تلفو و ميلفالا هل ءاعم كلذ, ت دضف امهردني رمشعو ة تو حب ناك امدعب سولفلا نم امهر دنيسخو مهرد

 ىيلقالا داكو ةقرلا طاب ىوطناو ةعسببلا تلاز نأ ىلا سانلالاوحأتءاسو تاعسملاراعتسأت لغو لاوما

 ماقدقلف هحتاسو هنعهتلاافعراكلا ادهم سمار اننع اناا ثايكطالا و دنع كل ذرك ذاك دب

 سلف مهنيفكح وةنامئامتو عبس ةنسو تس ةنس ةنحن !نامز فاوكله نيذلا ص انلا نم فالاذا اراومب

 اسسذ كير ناك امونيلملارتساكدرتسو كلذهلهللا

 « ةيرادقدنبلا ةاقناخلا ه

 ةسردللم احت ّك : الا ىهو دوه ةريودنبامي دق فرعي اهعضومناكسح ةسبلصلا نم برقا اهتنافتاءزه

 5-0-5 "”ىمحنلا ”ىماصلا ”ىرا دق دنبا|نيكديا نيدلا» ءالعربمالا اهأشنأ <ىنافرافلاماجو هل اقرافلا
 هيامسو نيعبر او نامت ة ةعيقَو ةئاقسو نينامو ثالث ةنسىفءاّرقو ةبفوصاهيف بترو هاقناخو ىلاعت هلل

 بش أد نك اها لدعلارادباّون عم ةيحلاصلا سرادملاب سولملا بظاوف كس أزعملا كاملا هبانتسا

 نيب فرعف بوب نيدلا مهن ملاصلا كمل ىلا هنملقتا هكولعالوأ ب -ىرادكدنسلا سزيس رهاظلاكمملا
 بحي ةئطللا هيا ءالوو رصم ن اطلس سريسر اد نأ ىلا نيكدبا شاعو ”ىرادق د املا سري هير ملاك لامملا

 .رقثالار قنس ةءراح دم شم دباهةرافو همانأ ل طث إلف  ديدش ابن ٠ الغلا ناكوةئاقسو نيسخنو عبت نسف
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 ءالغريمالا هفرصو ربهشوحن ةباسنلا ىف ماقاف هن اهسسو نيو عست همم سرفصر شع ى داح ىف هلع ضيقلاو

 هاطعأ روطلاب ماقأو دامو نتنسو ىد>ا ةنسىف ماشا! ىلا ناطلسلا حرخالف ”ىربزولا سرب. ط نيدلا
 هذهةبقب نفدو ةناقسسو نينامثو عيرأةنسرخ الا عسرفف تان الا عير ىفءاناخخيطو رصع ةىها
 ةانعاتلا

 0 مرد ةاقناخ +

 و ل انك درس ةكادام ف

 ةدابزاهضرأ ةحاسم تناكف ةنلا هذه نء مّرحْما ىفاهمدهو اهمانرأن موذيشرمالا اهارتشاف سانلل نكاسم

 ابنم ةةعاسورد اه. بترو ةماعلا ىنكسل تو اهولعي تدأ اوح دعو نيساجو.اقناهلنامف طتخاف ناّدف ىلع

 ايوبتلا تيد او رباتخاز ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةبعفاشلا مهو ةعبرالا“ 1

 سةكردمو ا

 ”ىكسسلا "ىلءنب دج أ نيدلا اهم يشلا ةيعفاشلا نس 0 ”ىررقو هاقنامللا فاهوأ راظنلا هملا لعجو ةيفنحلا

 ةاضقلا ىضاق 10000 ةقلاا ىف عاطقاهلو لكشلا دنعتم وهو اللخ يشل ةيكلاملا س دردت ىو

 نوباصلاو تيزلاو ىولخلا اروشلا فوزي او معالاو ماعطلا م ولا ىف ةبلطلا نم لكل بترو<ىل د حلا .نيدلا قفوم

 تررأو ملعلا لهأ نمريشك اهم َرَكو اهركذ راطقالا ف رتشاواهر دة مظعف "ليلا فاقوالااهيلع فقوو
 ةنئامعبسو نينامو تس ةنس ناضمرر + * ف نيدلا لك 1ْميشلا تام نأ ى ار دقرا باهرا لعدن اعلاف

 كلملاهذخ اف اهفورصم نع ضاق ىذلا لاملا نمريبك غلبم اهناكن 2لاتثدحالو ةءاج هدعب نم اهملوف

 ىلا ىهوربش |ةةعاببفئاظولا باررال هفرصرخ أ موا_هلاراص ىتح سقاننت اهلاوحأ تذخ أو جرفرصانلا

 كلذ ىلعمونلا

 * ةيلواجلا ةاقناخلا ج

 رحضس نيدلا لعربمالا اهاشن أر صمو ةرهاقلا نيبامف شكلارظانم راوحي ركشي لبج ىلعهاقنالن | هذه
 سرادملا ىفاهرك ذم دع دقو ةئ امعبسسو نب رشعو ثالث ةنس ىف ”ىلو احلا

 * ىرفظملا اغبيجلا ةاقناخ 1

 فيسريمالا|اهاشنأ ”ىدوعسلا نشوج نب نامئعةيرتو رصنلا ةيقنيب امفرصنلا باب جرا ءاقناس اذه

 فوصتلا ةف.ظو موب لك ف نورضحيو ابق مواو اهب نومةيءارقفلان م ةدعاببناكو ىرفطملا اغسحلا نيدلا
 أرقي باكو سانلا ب ريشل بذعلاءاملا !مةبامسو باودلا برمثل» أم ضو اهيئاحج ناكو زيكو ماعطلا مهلو

 2 يي يا ”لكحهؤومهاو طخ1نانولعشو ىلا عت هللا باك ماي الا نيململا لافطا همف

 ةمقان نأ الا ىعو اهرمأ ىئالت من ةدمسانلا نم ةعاج ا .ماقأ او تلطعَف اهفاكوأ قوقرب ريمالا حرخ ا نأ ىلا

 ىصاخلا ا *« لبلا بتكحم لاو اهضوح لطعت دو ناكساهف نوكي ن أر مغ نم
 دنح هكراشيإ ثيحبارييكح امدقت نوالقنب د_#ترسمانلا كلملانب ىحاح رفظملا ”كلاا ما ىفمدقن

 ةرودملا٠اىعأدح ًاراصو هني ىلع هْرقُأ ةنطالا ىف نوالقنب دهم نن نم ح رصانلاكلملا ماقالف هتئر ىف

 نيعبرأو عستةنسلؤالا عسر ف قشمدىلاج .رخأ ةلودلاءارهأ فاش اناث ىببنلاو ىمالا مهعر دصي نيزلا

 ”ىريطحلا نب دوعس م نيدلار ديريمإلا ن نءاضوعسلبار طةيانىلا راسو نام ىلا قشمدب ماهو ةن امحسو

 ءاش نوغر أ رمالا ىلا بتحسصب ةئامسءبسو نيسج ةنس لالا عيبر رهشملااهتباين ىلع ليف
 قنم د بان

 البل بكر مدصَتي امانأ صج: ةريسحب ىلع ماغأو سلبار طنمراسوهلنذاف م ءانلا ىلا ديصتلاف هند امسي

 قرطو السل هعم نع هنم بكر م همول هن ماقأو رابلال والصوف قدم درهاط نيحال نا ىلا قاسو هعم نع

 وهو عبصأو لوالاعسرربش ىرمشع ثلاث سنجل | "هل سل ىفهدمقو هيلع ض.دو قلب .الارصةلابوهو ءاشنوغرأ
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 لاوما لع ىلوتدا ةاونغذ أف ءاثنوغرأ ا اسماء ناطل لا باكم وا حر أ وءا مالا ىدتساة لما قو

 2 20 رو رن  اغبيلا عاشت اسوبذ اش نوغر أ عصأ بشع عار ة سلب اءوي ناكل انوع

 ذدخأو ممم ةعامب لتةو'م(ءاعرصتناو مهل او بكرف هير اوراثأوهىمأ ا ىضالار كنا ءانثالثلا موي ؤو هس:
 عقوام لك راكناب نكد ىلا اس سيال ا دووم نإ ماع سابارط ىلاراسو قدمد نم ح رخو لاوم الا

 تورعيب ل. لسابارطر كسه قر داف, سباب ارط نهّرف ةئرزلا|مانشإ ركع ةسجرق اقسللا كلف دابتجالاو
 عسر رمثع سداس تحسلا هلل ىف قشم د ةعاقب نمو ددقف قث هدركسعىلا لجو هيلعارضبف تح هونراحو
 ريمالا هعم طسوو قياسيا سو طم يشم همام ص لك الئانللا نومتلخ اسد سابا نسا ذوودرخ الا

 ا امعبسو نيس+ هنسرخ . الا عش ررُع نانثىف بشلل ىلءاقلعو صايا نيدلارفخ

 الادتعا ندغلاو انس>رديلا هنأ كحر هرراشّرط اخ

 * سوقايرس ةاقناخ م

 اهأثنأسوقابرمس مسامس ليسارسسا ىنب همتل أب اهنم دي ربو ىلعاومااعمنمةرهاقلا يراخ هاقنا لن اهذه
 نم هعضوم ىف رك ذاك بال! هكريىف شاوحالاو نادسملا ام هنا كاذو نو الق نب دترص ال كل !ناطلسلا
 هملعق أي داكه فوج ىف يظع لأ هذخأف كانه ديصلل هنداع ىلع بكرتنا قفتا بلا هكريرك ذدنع باكا اذه:

 0 عضوملا اذه ىف نينيمل هللا ءاقاعنا هقند ذنف هب ديازتي لالا دمع ْرْفَرَك سام ك ردل كودو

 ماد شارفلا مزلف لبخلاا ةعلقىلا داعو درصلا ن٠ هنمهت تف سكروه دحام هلع فن همف ىلاعت هللا دعب

 لمحو هاشن اهلنا هده سوقابرم- ةمان ن هل ممر دق ىلع طش أو نيس دنهملا ن ةةاقع عمو هسنل كر فوع م

 ةنس ةحلا ىذ ىف كل ذناكو اضطر |. اجام ىو عملا هن ماقنا دهم اهنا ىو فود ةئامل ةولخ نام اهبف

 هعمو «فن. اهيلا يرو اهاثب نمدارأ ام لك ةئامعبسو ني رمعو سس داس تناكالفهئ امعبسو ني رمشعو ثالث
 ةرح الا ىداج ماع هعمل ا مولا هامل لا دب ةظع هلق الانهت1ءو,كناوحلا اس هوةاضتلاوءارمالا

 دبع نيدلارع هبا هملعأر قو ا ”يعفاُدلا ةءامج نب دمت نيدلار دب ةاذَهلا ىضافردصنو

 نمورصانلا كلا اًةاَذَملا ىضاكزاجأو اروفوم اعج ناكو كلذ ناطللا م-وامعاسن اً د ني رمشعزب زعلا
 هاكن احلا: ذه هدم ىف ناطلسل ارّرو عامسلا سا اح ىذش !ام ل: ءو هّياور لزوم عبجبو كلذ ةياورب رمذح

 ىلو نم”لكلو كلذهللاقيراصف خويا يشب هبقلو ىارمصقالا دوه دجأن ب ىومنيدلا د عئيشلا
 ىلع علفن ةيئاطل لا فيراشنلا ترضح ًاوءادعل ا دبع هاقنا شالا خومشلا عيشي بقلب ال نال ذ لبق ناكو هدعب

 نب ىسوم دماح ىلأ يدل دم زحشلا ىلءو ةيككأملا ةاضةلا ىذا ىلعو نيدلازع ع هدلو ىلعو نيداار ديداضَدلا ىذاه

 ميلا ىلعو»ا دعسلا دبعسداسةناخ مش ”ىونوةلا نيدلا» العميشلا ىلعو خومشلا عش ءارصقالادو#نب د

 حراخ مكرم ا ديدجلا عيا طا سفوملا ”ىزاريشلا د نب دعس أ نب دمحلا دبع دمج ىلأ نيدلا ماوق
 ةضفمهرد فاأ نيتس اهب قرفو فئ اظنولا باير وءا سهالارب "اس ىلع علخو 1 تا نعو نه يوم

 ثزاص قتانايلناوتننا اولاوروداااودوهاتناملاهذهل وح كسلا ف نسال تع رق ىل ىلا ةعلق ىلا داعو
 تاماج ةدعءاةناملنا ماج ىوس اهيفئشن [ىت- اهب س انلا ديازتو سوق ان رس هاسةن اذ فرعت ةرييكص:دلب
 لمعي وهاةناخنا نا امارتحا فانصالار ئاسن.ه عاببامم هيلا سكم اهبذخ ونالو ةسهاعة دلب مورا ىلا ىهو
 مغلاورقبل اوريجاو لاهل او لشن هبف عاس ةد.عبلا نك امالا ن هيلا سانلادرت مظعىوس ةعجل ا موي فكان

 رابدب مولعم ىجسا نم هاكناملا هذه ميلاعم تناكو كل ذريغو بايذلا ح اونو تالغلا فانص ا وز والاو جاجدلاو
 ”قنلازيسلا نمو "ىهش مطىف خطدق لطر مالا نأضلا ملنممويلا ف "فوم لتحل فرصب رصم
 نهاس زن الطرو ىزاح لطرو ناراش .دارتعةضفامهرد رعي رأ غليم راسل هل فرصيو لاطرأ ةعب رأ

 نا-ذمر ره لكى ةعسوبو ةنس لكى ةو كس نمئ هل فرمصبو نوباصلا نم كا ذ ل تمو نومي زلا تير

 هاقناملابو اهتارمشل غل ءاممهل فرصي ةهكاف تءدقاطكوءار وشاعو نابعشو بحر معاومفوني ديعلاىفو
 نرمي ناضمر ”لكقورعشلا لسمو لامكلاو ”ىبحت ارخلاو -يئابطلااربوتيودالاو هب رشالاوركسلا اهب ناز
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 نيدلا فسريسمالا اه أشنأ كاَتشن عماج هاجت قرشلا ّريلا نم جياخلا بناج ىلءةرهاسقلا راش اقناسللا هذه
 باهش ماتم فرم ساوَةن امعمسو نيثالثو تس ةذس ةخلا ىد نمموب لرأ اهحف ناكو ”ىرصانلا اتش
 لطب م ةدم كل ذره مول لكى ماعطلاوزيدلا مهل ىرحأو ةمفوصل نم ةّدعهدنعرّرمتو ”ىمدقلا نيدلا

 مهم ةعامتاهيلا بسن دقو !ذهانشو ىلا ةىهاع ىهو غاسر مم لكى ف كل ذن ءاضو عع اهبابرال فرمديراصو
 ىتشلاردبلاب فورءملا يهاربا نب دج نيدلار دب عراسلا بي دالا ئيشلا

 « بارغ نبا ةاقناخ +

 اهاشنآ هب رغنم لانش عماج راو "قريشلا هنن ءريبكسلا | عيلحلا ىلع ةرهاقلا راش ءاشناسلا هده
 شوبخلارظانو صاشلارظان "ىاردنكسالا بارغني قازرلاد عنب مههاربا نيدلادعسريمالا ىذاقلا
 ىلو ىتح هير دنكسالايرشانو بارغه دج لسأرباك الا فولالاءاهأ د أو رسسلا باكو ناطلسلاراداسأو
 رمالامكحت الف مهارباو دجامهلداوو ةيردنكسالارظن اضي ألوف كانه قازرلا دبء هن !أ شنو رغئلارطت
 ”ىبصوهو ةرهاقا ا ىلا ءإجو ريهارباب صتخا قوقرب رهاظلا كلا ا ماب لاومالا ىف ”ىلعزب دو#ن ني دل لا
 ريمال | ىلار دابق هب رهو هلام ىف هنما دب رمال هملء در تركذنق اهفرع ىت>هلاومأ صا ىف هبتكش ساو هب ىئتعاو

 عام رم هنكمأو ناطل لاب ها صو أفا دوم سفاندك ذئموبوهو هلع ىتارتو ىوالبطلا نب ”ىلع نيدلاءالع

 ةسردمو دبع ريش دان اوم ىسيسأو هيد 3 هيلع هردص رغوو دوم لاؤم رك ني هند تاففلاك
 هرعودنامعبسو نعستو نامت ةنسرفصر مشع ىداح ىف درفملا ناودلارظن بارغْنب!ىلوو بالا اًذهنم دوت
 دعم لاما ةرثكب هنمع المو همزالو”ىوالبطلا نبان صتافاسييلو ةف.ظو لو ىهواهو خو ا 00
 ةدعقلا ىذرمشع عساتىف !هياوف ىىءوم نيدلا حانت نب حرفلا ىلأ نيدلا دعس نعاضو ع صام :ارطن ةفمطو ىف هل
 ىلعو هرادفؤ هيلع ضبَدُف هصاوهالوو هلشعدريعىتح ناطللادنع هلع لهعف ىوالبطلا نبا ناكمب صْعو

 ”ىئمامدلا دج نيدلا فرش نع اضوع شو. ارطن هملا ف.ذأ م ةئامنامت ةنس ىف نابعشف هبابس ار اس
 اريبكا سعأ مراكملاو ةمشحل اور ثلا نمرهظأو موسرلا لوا” نع فذ ةئامتامت ةنسسةدءقلا ىذ عسات ىف

 كبشي ريمالا نطابف هن امصوأ "هل ج نمل هج ام دعب ةئامنامتو ىدح ا ةنس لاَوُم ف ناطلسلا توم هللار دقو
 برحلا تناك ىت>الااعأ كل ذا لعو قومرب نب حرفرصانلا ةلو دب اقلا ست اريبكلاريسالاةلازا ىلعرا ديزاد

 ىلا ةلامنامتونيتتنا ةنسلزالا عبر ىف كب ثي ريمالا نيبو شمت .اريدالا نيب رهاظلا كمل ناطلسلا توم دعد

 نيدلارفن هاخأ بارغنب كلذ دنع ىدتساف كبشي ريمالا مكحتو ماشلا ىلا ءاىهالا نم دعو شتا اهمف مزرا

 اماقف قوقربنب حرفرصانلاكلملاةرازو هملا تضّوفو لبحلا ةعلق ىلا اهرظن ىلبوهو ةير دتكسالا نما دجام
 ريمالا دنع هب ىعسو ةسف املا نممتداع هعم كِإ ف ةبرا داّسالا ىلا ل ااغيلي ريالا ىلو نأ ىلا ةلودلارومأر ئاسب

 ةنامئامتو ثالث ة:سبجر رشع عبار ىف ”ىملا ا نعاضوعة برا داتسالا ةفيظو دلقتو هملع ضيق ىت>كبشي
 ىلع لوبطلا تندو ءارمالانيواو دكن او دهلراصو ٍباَكَلا ”ىزريغي لف شو ارطنو صالت ارظن ىلا اذ اضم

 عاستالاو ةطمسالا ةدابزو ءاطعل | ةرثكن م ةءكسصول . ةريس كا فراس سوريمالاب هومتاكو سانلا هبطاخو هنان
 'ىش ىف هضاضيدح أ نكي ل ى- ىشاوللاو لوكان مراتكمسألاَو لوداو كلامملانمدادزآلاوزومالاف
 هنا مبورخلا كاتربل ىلوملاوه ناكف كثي ريمالا عمزاطنو دوسو مكح ناريمالا عزاضتن أ ىلا هلاوح أن م

 كلذهلمب ملف ةلودلا ةيراحمو نانرعلا عجب ديرب ةجورت سان ىلاراصو:لودلاءايمالايضاغم ةرهاشلا نم حرخ

 ءارهالا عمديمأحال_صان ماقفراداّسالا فسوت نيدلا لاج دنع لزنف هلفغ يح ىلءةرهاقلا ل دف داعو

 حرفرصانلا كمملا ىلع ةلودلا لاخر تركن ىلا هلع ناكحام ىلع ىلوتساو رهظن ضرفلا هل لدح تح
 عسن ةنس ىف هعم حرف ماشلاىلا هباصصأب كيشيرممالا مز خا نأ ىلا ناطلسلا برحي كبي ريمالا عم ماقف

 لاتقلركاسعلا زفتساو ماشلا بئان ئيشريمالا دنع اوراص تح ةمظعلا لاومالاب هعمن هو هدمأوةنامنامتو

 هيديعسلا ةعقو نم ناكو ةرهاقلا دير ر كا سعلا عمق شم د نم حيرتسو هب رح ىلا ري #لا ىلع مهضرحو رصانلا كل
 ريمالا تخاف باكلا اذهنم ةيرصانلاهاّشنال ارك ذد_:ءرصانلا كلملارخ ىف روك ذموهام ىلعناك أم

 ءاسالاركحا ذئءوبوهو سامق نب ىاملان اريمالا بارغنب | قلو ةرهاشقل ايءا مالا نم ةفنئاطو كبش
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 سريس نم 1 ا تحال |نمرصانلالزنو هءاملاوذهماو هلاوترذ

 نابعش ةّرَع ف ىدد ”.هدديربْلركلار هاط نمرضالاراسوءي“ دعب اش رصاناا ىلارصس نمريسي ركسعلاذخأو

 ةقلل ارا مهمومة مد لأ اعز ل رجال جر ذو كل قزم دنا يعبسو عنة ةعك

 هلعاو هدف ٍباَو' !١بتاكو ةعلشإاب لزنو نامعشرمشع فان“ ىف اريثكاس رذ هياوح رق دقو هب دملا ىلا هباولش دو

 ضم شر ايغلا قدم دنم حرش مث اهلام هملا ديو اهل سك تع ايت اهلي مايتلا كلام تراضو

 تقل ع ل ةكلمملاسربس ةلرتق نايم راح ىن اشو انثالثلا مون ناكَنأ ىلا صقن :ىموب <لكص ريس سعأو

 ردانلا كلملل ةسصع ةراخخ اد هجبرتو هبسستو هيلع صن ةَساعلاو ةفارقلإ باب هيكل هداوخ هعمو ل محلا

 سريس ةنطلسة لم تناكف رصانلا لال-لا ءاعب رالا موب ىف ةعلملاب سرحلااعدو ةفارّلا نعراس ىت> هلامحو

 تخت ىلع سلجو لاوش ند هب لد[ لدي ةملقل كاسل تا امكانيات ةعبرأو رهشأةرسشع
 ناكنم هنعقّرفت اهيراصالأإف جلا ىلا اهنهراسم حجفطاب سربس لزنو ةثلان ةَرم ةنطلسلا ىلع ىلوّتساوةكلمملا

 مائلادالب ديربسي وسلا قير ط ىلءريسي رفن ىف هجوتفرصانلا كاملا ىلا اوراسصف كيلامملاو ءا مالا نم هعم
 ةدعةلا ىدرسشع ثلان' ءاعبرالا موب ىلا ةعلق ل صوذرصانلا املا ىلا ادمّمم لجو ةْزغ قرش هملع ضبقف

 ةعجلا هلل ىلا عضوم ىف نسف هيرعأ مث هخووابونذ هملعددعو هفنعف ضرالا لمقو ناطلسلا ىدينيب فقواو

 هتنرتىلا ةدمدعب اهنم لقن مث ىاطقا سرافلا هيرتىف نفدو ةفارّقلا ىلا لمف- ىلاسعت هيرب قا يفو هرسشع سساخ

 اذ هانموي ىلا كانه هربقو اهتبدب نندو ههاقناخ ىلا ةّرم ثااب“ امه لقن مث داي نط انامر اجرب مالا عسب

 هناو هاقناملتاة كلا ةفارقلابهّسرثنم هلقنرضح هنا ىنريخ ًااهمفوص نم انش ةروك ذملا» انامللاتكردأو

 اهظعردقلا لاح رم ا متع اريخ هللا ه حر ناكسحو ةنيم هتف ف عضو لو

 داع جفت وورد ضنا الملا سس انمسوو ةنطلسلابيقلئانإف هن سها ماأىف د ةوطلاباهم سوفنلاىف

 همايأ تضقنا نأ ىلا هريب دن 0 هدصاسقم مسحت مو كنلامملاو ءارمالا هيلع بلغتو هش عمرو

 هللا هءر هماج هيخانأ و

 * ةيلامجلا ةاقناخلا +

 ٍةَسىف "ىلا ا ىاطلغمريزولارعمالا اهانب دمعلا بان ةبحر نم اهيلا كل ب دشار برد نم برق ا: هانا هن هذه
 باّكلا اذهنمسرادملاركذ دنعاهركذ مَدةَت دقو هن امعيسسو نينامع

 « ةي نشاذلا ةاقناخلا

 باكا ادهارح عماو 0 اهعيظو نيام ثبةللسف

 « ةيشيبارشلا ةاقناخلا #

 بردلاب موملا فرعي ردو ءافلغلل ناكىزلا رضا اف ناوجربةراحو رهالا عما نيباهف انام هده

 ةراح ق وى رساطس رب قيسض قافز نم ”ىلصالا اهبانو نيريس هاهناح اخداجحترفصالا نردإا ىلا اهته لصون ورفصالا

 راستلاو غلا ىو ذ نم ناكو < ى ارشلا نسا نيد نب" ىلعنيدااروو لالا ردصلا اهأشن أن اوجرب

 قتاموتاررثلاو تريلا تاهج ىلع فاعو أ ةدعهلو عستم ءارث بحاص

 * ةيرادنمهملا ةاقناخلا +

 0 ل هده

 باكلااذهنم

 + كاتشب ةاقناخ د«
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 وحن ةسقلاو طابرلاو هاناملناضرأ سابق ناكف اهمدهو ءارك ارغب اهكالمنمةرازولار ادضرأى تين
 دارأو حالسريمأ -ىردفلا شاب ريمالا نبا دم نيدلارصانريمالا هملارضح اه اني ىف عرش ام دنعو ثلثو ناذ دف

 رئاخد نم ةريخ ذ اهيف نأ ركذي ةريبك ضرالا تت ةراغم هس .؟نكس همف ىذلاصقلا, نأ هفّرعو هرطاملنٍبّرمتلا

 كال ذب رمسفاهيفامم ذل اوضَوعتو اهو ةفريتكم اشر ىزؤس اهماو دج ل اهوصتق ل مهن اوني بم طانغلا» ءافلجللا
 هلقنف همظعل ٠) دحوبالام هف ةّسولا يظعر دّقلا لملج ماخر همفاذاف ناكملا اوجتفع |سمالا نم لغ ثعبو

 ريشكىع 21 ةهليوز ةراحو نياق دنسلا نم برقلابىتلا هرادو هبقلاو هاقن اخنا هنم مرو ةراغملا نم

 ةنامعيرأ هان اخنابرّرق ةئامعبسو عست نسف تلكالو لانه قاب هنأ هنظأو هاقنالن اب نزتكم هنا ىدهع

 "لكى مهنم لك ع وف اذحطم ام. لعجو تقولا مهبدعق يذلا س انلاع ءاقئاؤ دنقلا منام طابرلابو وص

 ستئردم#هلىوبنلاثي دعللاسرد ةبقلاب بترو ىولحلا مهل لعجو ربل ازيخ نم ةفغرأ هثالثو ماعطلاو م ملا موي
 عابض ةدعابياع فقووارابنوالل هفةءار لا نوران مبكلا لاب ثاارءاّرقلا بترو نيث دحلا نمةدعمدنعو

 الن ةرهاقلا,ةيراسسقلاو عيرلاو ”ىردلاهجولاو دمع هدلابوربصم ضرأ نم ةزيكان صلخت | ةمدو هاجو ىشم دب
 افوةومناك امرت اسذخأو تقلغفاهقلغب ىمأ لقو ُنوالق نب دمجر صانلا كلما هلع ضبقو ةنطلسلا نم علخ

 اهحتفب هأ هنا مث "هلطعم ةنس ني رشعو ف تماقأو كن ابشلا قوف اهرهاظب ىذلاز ارطلا نم هجنااخعو ابلغ

 ىضار أت ِقرش نأ ىلا تّرّقساو اهبل غافوتو ناك اماهلا داعأو تحتفل اهعبسو ْنِ را و

 اهماعط لطبقة نام. عبسو نيعمسو تس ةنس ىف نيسح نب نابعش فرع الا كمل مانأ لدنلا ةمروهقلرصم

 مهممدحاو لكلراص م ماعطلا لدي رمشلا ىفدحاو "لكل مهارد ة عبس غلب موزبماَرقسساوا وذجطس لطعتو

 هاقناخلا نمزيخن ا قلغواذي ًازبمللا لطب ةنامعبسو نيعستو تس ةنس ىف لبنلا دمزصقالف مهارد ةرشءرهشلا ىف
 اهتكرد أ دفو مولا ىلا كلذ ىلع مهو ةرهاقلا "لم اعم سولذلا نماغلبمر هش لكحح ف نوذخ أي ةمفودلاراصو

 اهلوخد نم سانلا عنمبو ةياهملا نم سوفنا ىف اهلاملاهف5 ال زاجل رولا تانيلع ًارغاهماّوب نكميالو
 اهي لزق كلانهام بهذ دقوريلناو للا لهأن .ةعاجاعفود صاب. لزن ال ناكودانسالاو ءاهقفلا

 بحي ةراداهئازرأو ةيماعاهذاهوأنأالا ةّماعلا نم مهريغو ةْم حصااسالا نموراغصلا نم ة دع مولا

 راب هدصصو ا 0-0 ,دنم همم ىلا ايف حي لل هناهاسقن :.انئادهدذهع ءاْب نسح نمورصم دوقن

 ائاننض نبع د اسم نينا اند ل هنا لوقي دج اوريغ تعممدقو بشهللا فوق لا لدب ةمكسح# دوقءاهلكو

 مدخلا ىفءاقرواريغص نوالةروصنملا كما » ارجغا * (”ىروصنملاريكسش البا سري نيدلا نكدرفطملا كلملا) ه

 هلا مدخرودنملا كلا !تامالف ةعامصلاب فرءوريكتماج هماقأ أوءامالادح أ ءإ_عس نأ ىلا ةناطلملا

 كلملارابث بلط ىف اردس . ىلع بكر نم ل وأ ناكف ة ةحورت ةبحاس اردريمالا هلق نأ ىلا الل فرشالا كلما

 زهنشاةهعضوم فرك د دقامةواردس , ىلعمهترصن نم ناكو هعس اوبك هنيش ا دش نياباهمناكو فرشالا
 رالسريماللاقضر ةناقلا هدطلسىف نوالق ب د رسدانلا كلملا مايأ ف ناطاسلار اداتسأراصوهر تصز

 سرير تحت رصانلا كلملاراصو مس, 3ّةسشاو كيلامملا نم ةيجوبلا ةفئاطلا تيوق هيو ةنطللا با

 0 ىرسشء ثلان“تدسلا موب ةنطلسلا ىف سريس ىخأت لركلا ىلاراسو كلذ نم فان أ ىلارالسو

 روم آتبرطضاوك اامملاوءا مالا هملع بلغتو هّماهم تصقنو هردق طغاو هينا فعضتساف ةنامعيسو نامت

 ىلا بولت نمرمسملا لع همايأ فو رصانلا كلا ىلا بولقلا لسو هتيشاحةرثكو رالسريمالا ناكملةكلادملا
 ناس يشأ نا حانعلو هالعأ نم تابصق عيرأ ضرءىالوط نيموب ةريسموهو طابمدةلبإ دم

 مايشلا دالب نماهريغو ل-اوسلا نمتاراسجن ارئاس لطبأو مهضعب٠اذحباعمنانرفلا نم همس هللعريسي

 ةرهاقلابش>اوفلاو بيرلا نك امأ تسسكو هلدبداسنجالا ضّوعو ناطل لا هيلع رفا نم ناك اسو
 كلدَف عاريرلو هتلازا ىف غلابو ءاسفلا نكامأ ع باو عرافملابكل ذفريثك سانا برضو روما تن راورصمو
 نأهسش ا تاز قري لاوزدار قالا اعلا حل” ن1 اسهال نمالو ناكل نما دن

 ةهفاشم كلذب هيلأ لوسرلا لجو كءلامملاو لما نم هعم هب رخام هنم بلطي 'لركلاب رمصانلا كمملا ىلا ثعن
 مهيف التو مه قفرتو هب هلع امرك سار ل سام كلذ نم قاف ايف هيلع طلغأ
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 مهم لكل لجرةنماثل او اهب ةيفوصلاةّدع تناكو دف هل ناعارظنل | ىف ثدي نأ هلأس هندمعمس اهيفرمَتساو

 رهش "لك ىفىولحلا موا لمءيو قس ىف لطر كلئ اهتز محل ةعطقوزيخ لاطرا ثالث اهتز ةفغزأ هثالثموملا ىف
 مه دنع نو دوسربمالا لزنف امهر دنيعبر أر دقة وسكن منع ةنسلا ىف مرنم لكى طعبو نوناصلا مهيف قرب

 ورمه د ةم- أن نا مث م ةوسكلاو نوناصلاو ىواملا تعطتفركذ ام 0 ل ا ةريثكه عاج

 لمست مف ماعطلا لاطب اود اقنامللا حطم قلع ىلع مزعلا عوف لينلا ءامروصقل نيعستو عسنا نسف تةرش
 طرشي لمعي نأ« سم اورظنلا ”ىل الا اغبليربمالا لوف قوقريرهاطلا كلمللمهاوكش تركو كاد ةمفوصلا

 هفتوأو ”ىبشقلبلا ن السر نب رمع نيدلا حج ارسمالسالا ثب عمجااهيفثدحتو هاقناملا ىلا لان الففقاولا

 نيدراولا ةفوصلا ةفئاطلا ىلع افقو نوكت ه انا ناره هازل ارك لما اهام انضولا باع ىلع

 ةيعفاشلاءاهةفلا نم ءارقفلا ىلع تاكحاو دجوب ) نار صمو ةره اهلا. ني:طاقلاو ةعساشل ادالبلا نم
 فتولا باكر هل ءأرتواهبد ءامتاخلا ةفوصرلاسو مالسالا شوه وةاضقلا عجب هنا تداقتعالاةيرعشالا ةكلاملاو

 تاهشو ”ىمقلاركب وبأن يدلا ني امه ةبذوصلا نم نالجر ل ل د
 طرشي لمعي نأ ”ىلالا ىلع ةاضقلاراشأف طغلل ا رثكو تاوصالا تعفتراو <ىئنملا ”ىدابعلا دج نيدلا
 عنشو كلذ نم يضغو“ قا را اج ران قل ماذا

 ةرهاقلاب شاموهو ىلاسلا هلع ضبقف تاجا-عسهنمتديو هبف لوقلاب هناسل طبورفك دق ى !الانأب

 مولى ”ىدابعلا بلطو ءاهقفلاو ةاضقل ارضح ًافناطلسلا كلذ غلبف امن اوَرْفو نابعالا ن هةدع عمجأو

 ابشامةعلقلا نم حرخأو هسأر ف شكو رزعف هرب زعن لاخلا ىضتقاف "ىملاسلا هيلع ّداو بج ررهش نمان” سلتا

 موبناك الف ةبحرلا سحىلا هنم لق مث لي دلا سم نسف للي وز بامىلا ةرهاسقلا ىلا ووةاضقلا ىدي نيب
 ةرضحي برضو ”ىئنملا ىرصسقلا دوت نيدلا لاح اجلا تارا ىلا رس ا
 سدحلا ىلا دعأ مت هباجر تحتاصعلابة ب رض نيعيرالاوحن ةرهاقلا ىلاو ”ىوالبطلا نب ىلع زيدل اءالعريمالا

 اريثمهل لعورشالا عماسملا يناس اعليرمالاددنالو هش مالتعالا عش دعامات هرشع نما ىف هلع حرفأو

 هيةعملا اولصينا ةيضودلاوهاقناخلاب كلا مزلاةلامنامتو ىدح ا ةنسلّألا عسر رهشف ةعجلا هب تمقأو

 اوناك امىلا اودوعب إو رخالاعماجلا عافتجالا ١ اوكف ”ىملالا ماأ تلاز نأ ىلا همف ةعج !نولصي اوراصخ
 ىلو وعش هند لملاهذه ىبىذلاو ةنذئمءاقنامللا هذب. نكي لو كلذ ىسنو ؟ ىكابلاعماملا عامجالا نم هيلع
 ندك ىف نوّرعسانلاناكو و ”ىراصنالا دج أن يدلا باهشب فرعي ةئامدعبسو زينامتو عشب ةنسىفاهتضيشم

 هبف سرغو نيزباردلا اذه "افعل دج أ نيدإا باهشب فرعي اهب ةبفودلا نم صن ددخ مهلاعنب هاقناسملا
 ةمدخلا, اد دهاعت نملافتو اهلع لعجوراصمم الا هذه

 * سربيب نيدلا نكر ةاقناخ # /

 لكتب ا يلا ريشا |كلل اها ةعنتضابتتو اننا ذمتاهمسد اذان ةرهاشلاب
 اهلخ اد نمهبلا لصوت ازيبك طاير اه 'اح وشن امعبصو تس ةنسىف اهم اني ىف ا دبفريم أو هو ةنطل لاا ىلي نأ

 ديعلاٍب اب ةبحر نم هيف ُكواسملا عراشلا ىلع فريشت كس ابش ةبقت اهذهاو هرقابيةبقداقن النا ىناح لعحو

 ةفيلخلا يلغامل دادخب نم ”ىريساسسلا ثرامل_ اودأريمالا لج ىذل اريسبكلااكامشلا اهتلج نمرمدنل ا بادىلا
 "لايقل .اذهوهو هنفءافلخلا سلهتودادغب ىف ةفالل نار ادبناكىذللا هكابشو هتمامعب لسرأو <ىسمابعلا متاَقلا

 ريساو :رازولارادب ل عدا دغي نم كابثلا اذهدروالف باَكَلا اذهنمترازولارادرابخ أ فركحسحذاك
 هناو اذه انمو ىلا ام. وهو هاتنالتاة شب لاسسشلا اذهل ءذ ةروكذملا هاقناملا سرمد رمالار .عنأ ىلا ايف

 اتاظساو مهفطالو سانلابقفرابت "نبق عرشالو ةخاللخا ةببأ هيلع نيستيداكي مشحردقلا لج كاش
 تناك ى تلا مرفالا نيدلاز ءريمال ار اد ىرتشا امن او اياب ال ؟نمبصغالو اعاص هر كح !الوابانب ىفادحأ

 اضيأ ىرتشاو ضاقنالا نمام,فناك امذخأو7 'ىر "امل ادعاصنب هللاةمهريزولارادىرتشاورمصم هنري دع

 دق تناك اك المأ ىرتشاواهاوحامو اهضقو :رهاملا نم ودول ةلاح ازيك ّنأا طامن الار اد
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 ه* ةيفوصلا ةريود ءادعسلا ديعس راد ةيحالصلا ةاكناخلا م

 ءادتلا برا رتملل امل ةةودلق ةنرغتار ا دالث ا“ تناك رهاقلا نمدمغلا باب ةبحر ط ءاكن اد تا هذه

 ماّدْخ نكنمما نيذاتسالادحأ ٠ ءاذعلا دمعس هيقلو ناس هعما نأر سمم نبارك ذورماع لاقيوربتقذ اسال وهو

 د ل ل ا 0 ا نال ا قسعرصقلا

 لداعلاةرازو تناكالف ةرازولا رادلباقم رادلا هذه تناكو قرخلاا ةيحان نم هليوز باس هش تبلص مث

 ريزولا اهنكس مث هسفّرعل ضرالا تحت انادرسابلا ةرازولاراد نه جتفو اهنكس كيزر نب عئالط حاصلا نيكيزر

 رصم كلب ىداش نب بول أ نيف سول نيدلا حالصر صال اًذيتسا الق لماكلا هنا مهنرازو مانأ فريج نب رواش

 هتلود“ ءارهأ هضن تنأو ةفاللنارصك ن٠ عضوو ةيمطافلا ةلودلا موسرريغو دّضاعلا ةفلملا تومدعب
 نيّحسو عست ةنسف مهبلع اهفقوو ةعساشلا دالبلا نم نيدراولا ةمفولاءارشفل | مم -ريرا ذدلا هذه لعداركالا

 باريشلا ةيرانتوةرهاقلا راش ليفلا دكر راوح نا ناب
 تناك اينو داك اراني دير مشع لرتو ةمفوصلا نم تامنمنأ طرمشو هنو اسنهلا نم ورمهد ةمحانو ةرهاقلاب

 اماعط موب ”لك ىف ةفوصال بترو هريقست ىطعي رفسلا مهنم دارأ نمو ”ىفاطل لا ناويدلا اهل صرع الو ءارقغلال
 تعنو ةف وصلا ةريو ديت قرعو رصمرابدب تلم هاكناخ لأ تاكف مهراواماه مهل ىو 0

 تعضناو ةنامنامتو تسةنسذنم نحلاو ثداوحلا تناكنأ ىلا هدعب كلذَرَمساو خومسشلا مش
 حالصلاو معلا, نوفرعي ةنفوصلا نمابناكس ناكو نوما يشب هاكناخ نعش لكب قلف بترلا تشالنإ لا 5
 ةرازولا نممهلناكأ امعم هيوجنب خوبشلا ممدالر أ كح ناعالاو رياكالا اهتنيشم ىلوو مهتكرب ىجرتو
 ةاضقلا ىضاق بحاصلاريزولا نيتساررااوذ اهلوؤرك اعلا ةمدقتو شوسملا ةدامقو ةلودلارب دتو ةرامالاو
 نم ةعاجوزعالا تنبنبتا نيدلا حان ةلضقلا يضاف باسل اريزولا نيتساررلا ىدن ند رلا دبع نيالا قون

 11 ا رت نمربكملا اهم لرنو ناسعالا

 الص ملا اممنوهحوتامدنعع ادعنلادنبعس هانا ةمفوصاو دهاشدل ةرهاقلا ىلارصم نمنؤنأي ةعجلا

 هلال ذوةلضاف ئه عيبا مويف مسماناكو مده نعول ةكهلا وسما لصحت ىكوكاحلا عم الا ةعبلا

 00 ةاشم ةيفوصلاو مهربك | سأأر ىلع تلج دق ةفي رمثلا ةعبرلا ماد هيدي نيبو اهنم» اقنافتا: حرت
 نم لخئادااةربسن لع لانه تتاكةرو مّشم ىلا نولخ دبس فرينملا ىلب ىذلا ”ى < اناا عماسلا بايىلارفخو

 ةيحت يشلا ىله فراك ورحب تنتكدف ةهلعست مونلا ىلا اهم هئاق هل مسلا ةروصقع فرعت روكح ملابانلا
 ىت- نارقلا نورقش ةعنرلا از أمهيلعقَرفتو نول مث ةءامبلنا ىلصتوامت ادهلةيوصنم ب ةباعس تحت دحدملا

 تيضقاداف نوهتانوتصتم مهو ةطملاا عاقساو مكرتلا,نولغتسشدو مهنمءازحالا دوف نول دول |نْدْو

 حالص ناطاسللاعدو نآرقلا ن مرمسسلل .امدءا ارقب هوص عقرو هاةناستا أرق نم ىراه ماه اه دعب ءاعدلاو ةالهلا

 ةيفودلاو هاشناملا ا ىلا عمادللا ن نمراسو هال هم نم خجشلا ماع خرفاذاف نيللار ”اسلو عمال فتاولونيدلا

 ىلونأ ىلا كلذ ىلع مالا حربامو ةرهاقلا دياوع لج[ ن ءاذه نوكس عماجلاا ىلا مههجون ناكح مهعم

 نينو عجة تن رع " الا ىداج ريشع نمان* ةعجلب |مولىف ةروك ذملا ه اًهنا.1تارطن ”ىملا_لاا_غيليريمالا

 اهينيلزتملا ةبفوصلا نم عطقف فتاولا طارش لم هضانب لعل ادارأو قولا ناك رجأو اهلا لزق ةئ امس

 زيها نم افبغر مون لكىف اهينومقملا مهو نيدّرحلاءارقفلا دازو لامار وو موه نمو بصن مهل نمم تارمشع

 ةرخ الا ءاشعل اةالص دعب ركذ قيفمطظو هان افنان بترو هئالث تناك امدعب ةفغزأ ةعبرأ در ”لكلراصف
 كلذ يفرصعلا يدا ضع لاقفءالثالادازو مهجرخلأ نم -ىلاسلا ىلعريكلارثكف بدلا ةالص دعنو

 متاشو نامزلل لاشنيبام :» مارأحالصلا قناخ لها
 لالا مج رخو اهةقونم ه ؛الطان ملكادقام مكفكي

 ثدي ىألاوه ثلا نأ امي دةتناكةداعلانأ ةروكضألملا 0 رظن ”ىلاسلاةبالو بيس ناكو
 دالبلا نم مدق قالبلادب# ئيشلاب فرعي خت اهتنيشم ىلو قوقرب رهاظلا مايا تناك ال اهر طن

 ةذؤملا يف هل هسالإاف داقتعا همة رصمراب دب 'ةتطل سلا تئان ءنوئؤشلا نودوسرماللرامصو ةيماشلا
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 « كناوخلا ركذ +

 كلملاه فلك ًابىذلا عضوملا أ هاقنوخاهلصأ لمقو تد ب اهانعم ةمسراف ةلك ىهوهاكناخ عبس كناودللا

 ىلاعت هللا ةداعل هيف د .فوصلا ىلذل تلهحوةرسملا قس .ةنامعبرالادو دح ىف مالسالا ىف تنثد> كناوذناو

 ىلص هللا لوسردعب نيإملانأ اواعا هللا هجر ةىريشقلا ن زا وهنب ميركلا دبع مساغلاوبأ ذاتسالا لا 5

 :ليضفالذا سو هيلعهقلا لص هتنا لوسر ةبعص ىوس مع ةبعستب مهرصع ىف مهلضافا ”مسفي لو هيلعدا
 ةمسافرشأ كا ذاو رو نيبال ةياسعسلا بعص نم ىهس فاش رثصعلا لها ارد دوةباسصلا هال تئاهتوذ

 ةدش مهل نم سانلا صاوخ صاوهن لمقف بتارملا تن راو سانلا فلتخ ام نيعدانلا عابسأ مهدعب نم لبقمم

 اداهز مهفنأ اوءداىررف لت درملا ني ىادتلا ل صحو عيبا ترهظ مث دابعلاو داهزلا نيدلا أب ةبانع

 روتشاو فوصتلا سانت لفغلا قراوط نع مييولق نوت احلا هللا عممه فنا نوعارملا ةنسلا لهأ صاوخ درغناف
 لاف ةفئاطل امذه ىلع ا ةرجسهلا نمنيت'املا ليقرباكححالا ءالؤهل مسالا اذه

 ادهل دهِد سلو ةفّوصنملا ةءامجلاو فّوصتم كلاب كلذ ىلا لصوت, نمو ةمفوهلا ةعامسللو 11076

 فوصنو فو هلا نم هنا لاف نم لوقامتأف بالاك نا هضرهظالاو قاَتَدشاالو سائق ةببرعلا ثنح نم مسالا
 لاف نمو فوصلا سلب اودتخي ل مولا نكلو هو كاَذَذ صسمقلا سدل اذا صقن لاقب اك فوصلا س لاذا
 نو ”ىقوصلااوحخ ىلع« ىجنال ةم لا ىلا ةبسنل فاسو هيلع هلا لص هللا لوسر دعس ةفصولانوبسن مها
 0 ه قت مهنا لاو نملوقو ةغللا ىضطتقمىف دعت ءافصلا نم "ىفوصلاقاقتشافع افدلا نم هنا لاف

 يضتشنال ةغالا ن نكن عسل قاطمالا عمار حاف اتنع نم مءواتب لوالا ملا ف مهأ حصن
 1 قاقتشا قاقصساو طفل سامق ىلا مهنسعتىف حاتحي نأ ن هرهشا ةفئاطلا هذهنا مثلا نم ةبسنلا
 اهعضاومىف ء امشالا عضي "”ىوصلاو هللاهجر "ىدرورهسلا دمم نب رع صفحو بأ نيدلا باه *يشلا لاهو

 رهظيورتسي نأ قش امرت و هم امم قدا ىعأ ميو مسهماشم قلخا قب ةبل_علاباهلك ل اوحالاو تاموالارب ديو

 لانا لذ راسل او دست ص رو عزوتي ًاهدحار دز رمال كأنو نينا كك
 ةسالب نورك . طلغو رورغىف مهل ئثلمهنم مهامووييلا اوبسنيل ةيفوملا ةسلأ اوسل نينوتفملا نمموقف

 هللا ىلإ تفلخ مهرئامض نأ نو عزو ةحابالا لهأ هانم نوجه يو ىرعأ ةوعدو ران انقول ةضوصلا

 نيعوهاذهو ماهفالانيرصاقلاو ماوعلا ةمترةعب رمشلا مسارمب ماستر الاودار ايرفظلاوهاذهنأوىلاعت
 قتافلار د هلو دا ءدالاو هقدر اوداحل الا

 فوسملان ماتت ثمهواظو هش « اوفاتخاو :فوصلا ىف سانلاعزانت
 .قوصلا ىعس ىتس ىفوصوىفاص قنريغ مسالا اذهل اتسلو

 ىرمعنلا سانلا دبسنب دم نيد نيدلا ف نيشلا ل لاقاك ةمفوصلا تراضو كلالهام هللاو نهد هفلؤم لاق
 هدانز ريغب ه ةحس ىوسم وبلا انرصع ىف ف وسلا طورشاه

 هداسقلاوانغلاو صترلاو :رإ بط لاوركسل اوقوللا كل: ىهو
 :تاعاوإ للس هالولحو « اداحتلا ىدباو ىذهام اذاو
 داو اوذخو كاز يشوهف 95 اعرشو الفقع تاركنملا ىاو

 ىكتنملا هللا ىلاوةنايدالو لعىلا نوب الع انما طقس نم ءاوراص ىت> اهذعاشمو ةمفودلا لاحن آلا ىئالتم

 ةدامعلل اوغَرْفت دةرصنلا لهأ نم لاجر ىلا د هنا كل ذو ةريص نب ناحوض نب ديز ةدايعللاّس دعا نم لوتأو «

 سنلمو برمشمو مطم نم مهل ادع مو.ةءام مهل نعجو ايف ميتكس أو ارو د مهل ىبف تالغالو تاراجت مهل سلو
 هللا ىذر نافع نب نامثعنينمْومل اريمال ةرصنلا لماع صاع نب هللا دعا ذاف م مع لأ سف ةروزءلاموب اه هريغو

 اولأ يو موعنشأفاو ءفشيفمهيرقا نأ ديرأ لاك موقلا“ الؤه نه ديرتام سماع نبا هللانقةءانأف مهاعددق هنع

 إلا اوعطقنادقموقىلانأتف ةماركحالرال لاقذ مهنملبقأف ”ىلعاوريشيو مييطعأف
 اوهوق ةرخ "الا ىلاالو ابندلاىاالاواطفمسبنع تضرعأ مسمئادأ تبهذاذا تح ا مهكرشتو لاش دب

 ميعنوب أ هرك ذ ةظفلب نطناق اع ناك مانا ومان مكعضاومىلا ارعحرأف
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 ه ةيفوصلا ةريود ءادعسلا ديعس راد ةيحالصلا ةاكناخلا

 ةماعلا ديم ان نارا كن انا نانا تناك رهاقلا نمدمغلا باب ةيحر طخ ءاكن ادت هذه

 مادخ نيكنحملا ن داس ءادعلا دمعس هِمّدلو ناس هعس |نآرصم ارث ذوريتع لاي ورتقذ اسالاوهو

 د هسأر برو ةناعسجو نيعبزأو عبرأ ذ ةنس نابعش عباسف لق رصتتسملا ةملكتا ىسعرصقلا
 لداعلات رازو تناكال ةرازولا رادلباسقم رادلا هذه تنكو قرشا ةيحان نم مالي وز باس هتثح تبلص

 ريزولا اهنكسممث هِفّرِهل ضرالا تحت ايادرسابلا ةزازولارادن م تفو اهنكس كيزر نب عئالط حاصلا نيكيزر
 رصم كلب ىد ان ب بوت نيف سول نيدلا حالصر صال اذيتس ا الف لماكلا هنبا منرازو مانأ فريج رواش

 هتلودءارعأ هنن نكسجسأو ةفالخللارصق نه عضو رو ةيمطافلا ةلودلا موسرريغو دّضاعلا هفلحخلا ثوم دعب

 نيّدسو عست ةنسق مهبلع اهفقوو ةعساشلا دالبلا نم نيدراولا ةمضودلا* اردفلا م .ريراألا هذه ل عداركالا

 باريشلا ةيرانتوةرهاقلا راش ليفلا دكر راوحي 1 امسدجو
 تناك اهنو دات ارانييدنيرمشع لرتو ةيفوصلا نم تامنمنأ طرمشو هنو اسنهملا نم ورمهد ةيحانو ةرهاقلاب

 اماعط موب لك ىف ةيفوصلل بنرو هريقست ىلطعي رفسلا مهنمدارأ نمو ”ىفناطل لا ناويدلا اهل صرع الو ءارقغنا
 تعزو ةضوصلاة ربو ديت فرعو رصمر أدب تلعءاكناخ لوأ تاكف مهر م ا ا

 تعضتاو ةنامنامتو تسةنسّدنم نحلاو ثداوحلا تناكنأ ىلا هدعب ٌكلدَّرَم ساو يومشلا مش

 حالصلاو معلا, نوفرعي ةنفوصلا نم اهناكس ناكو خوبشلاخيشب هاكناخ خيش لكب قلف بترلا تشالنإ 65
 ةرازولان م مهل ناك ام عم هيوجب خومشلا شمال ص ناعالا ورب لا اهتةيشم ىلوو مهتكرب ىجرتو

 ةاضقلا ىضذاف بحاصلارزولا نيتسايرلاوذ اهلوورك اعلا ةمدقتو شومملا اشو ةلودلاربب دتو ةرامالاو
 نم ةعاج_وزعالا تنبنتا نيدلا حان ةلضقلا يضاف بحاضفلاريزولا نيت ساررلا ىذْنب نجرلا دبعنيالا وَ

 111 1 عجم هكا رف نمربك الااهب لزنونابعالا

 الص ىلا امممنوهح و امدنعع ادعن ادنبعس ءاقاح ةيفوصاو دهاشل ةرهاقلا ىلا رصم نمنودأب ةعجلا

 هناكلذو ةلضاف ةئيه ةعبببامويىف مسه! ناكو م-متده اشجريملاو كلا مسهل ل صحت قكوك املا عمال ةعبلا

 00 ةاشم ةيفوصلاو ههربك ١ سأر ىلع تلج دق ةفي رمشلا ةعبرلا م اد هي دي نيبو اهنم» اقنامن ايش حرت

 ل لانه تتاكةرو شم ىلا نولخ دبس فربما ىلي ىذلا ”ىَ رانا عماشلا با, ىلارفشو

 :لا ىل هضراك ف ورحب تنتكدق "لوس موسلا ىلا اهم هناف هلمسلا ةروصقمع فرعن روكح زملابابلا
 0 ةعئرلا» از أمملعقّرْفتو نوسل< مث ةءاججنا ىلصتوامت ادهل ةيوصنم هب ةباعس تحي دما
 تيذقاذأف نوعان نوتستم مهو ةبطخلا عاتساو عكرتلا,نولغتس دو مهنمءازجالاْدْحْوَف نون ذؤملا نْدْو

 حالص ن اطاسللاعدو نآر ثلا نمرمسن امّدءا ارذب هنوص عقرو هاةناتا أرق نم ىراه ماه اه دعب ءاعدلاو الهلا

 ةيفودلاو هانا ملا | ىلا عماسملا نمراسو الهم نم غيشلاا مافت غرف ذاف نيلملارب "اسلو عمامللا فتتاولو نيدلا
 ىلونأىلا كلذ لعوسالا امو :رهاكلا ءاذهنو 5 عماجلا ىلا مههجوت ناكهامهعم

 نيعبتو عمس هسة ةرخ الا ىداح رمشسع نمان* ةعجلامونىف ةرركذملا هاقنا1تارطن ”ىملا_لااغيليريمالا

 اهينيلزنملا ةمفوصلا نم عطقف فتاولا طرش نم هيفامب لمعل ادار و فقولا باك رخأو اهيلا زنق ةنامعمسو

 زيها نم افمغر مون لك ىف اهينوهقملا مهو نيدّرحلاءارقفلا دازو لاملابرو وت موه نهو بصنههل نم تارمشع
 ةرخ . الا ءاشعلا5 الص دعب رك نقف ءاق اهلثا بترو هئالث تناكحا امدعب ةفغزأ ةعبرأ در ”لكلراصف

 كلذيفرصعلاع ايدا ضع لاةفءالثالادازو مهجرخلأ نم“ ىملاسلا ىلع ريك لارثكف عملا ةالص د عبو

 متاشو نامزلل لاشْنببام :» مارأحالصلا ةقناخ لها

 مالا مج رخو اهذقو نم ه ؛الطاب ماكادقام مكفكي
 ثدي ىالاوه زيثلا نأ امي د تناكة داعلانأ ةر وكمال ءاقتاطارطت <ىلا ل !ةنالو هين سن اكو
 دالبلا نم مدق ىلالبلادس# زيشلاب فرعي نه ابتنشم ىلو قوقرب رهاظلا مايا تناك ألق اهر طن
 ةنهششلا هل هسالف ٍداقتعا هم رصمرابدب'ةئطلسلا تئان:ونيشلا نودوسرمالارامصو ةيماشلا
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 ه كناوخلا ركذ ه

 كلملا هيف لك ايىذلا عضوملا أ هاقنوخ اهله أ لدقو تدب اهانعم ةيسراف هلك ىهوهاكناخ عم كناودلا

 ىلاءت هللا :داعل اميف + .فودلا ىلاذل تلءدسو ةرعملا سن .ةنامعبرالادو دح ىف مالسالا ىف تثد> كناوااو

 ىلص هللا لوسردعب نيالا نأ اواعا هللا هجر ”ىريشقلا نزا وهني ميركلا دبع مساقل اوبأ ذاتسالا لاق 95

 ليضفال ذا سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةبعص ىوس لع ةبعتب مهرصع ىف مهلضافا ”مسش ل لسو هيلع هلا

 ةمسفرشأ كا ذاوأر و نيعباتلا ةباصعلا بعص نم ىمس اكل ارصعل له أ كر دأ امو ةباسعصلا مسهل لصف اهتوذ

 ةدش مهل نم سانلا صاوخ صا اوهنل سقف بتارملات ناتو سانلا فلتخ ا منيعدانلا عابتأ مهدعب نمل لق من
 اداهز مهفنأ اوعّدا قي رف لكف قرفلا نيب ىادتلا لصحو عدبلا ترهظ ٌحدابعلاو داهزلا نيدلا مأبة باع

 روشاو فوصتلا مسايتةلفغلا قراوط نعم ميولق نوانق املا هللا عم مه فنا نوعارملا ةنسلا لهأ صاوخ درفناف

 لاف ةفئاطل امه ىلع تبلغ ةيمدلا :ذ_هولاق ةرحمهلا نم نتناملا لبقرباكحالا ءالؤهل ا

 ادق دهشثد سيو ةفّودنملا ةءامجلاو فّوصتم لاي كلذ ىلا لص نمو ةمفو.هلا ةعامجلاو "قوص لحر
 فوصنو فو هلا نم هنا لاف نم لوقامتأف بتنالاكهنا هضرهظالاو قاَقَمشاالو سابق ةبرعلا ثنح نم مسالا

 لاف نمو فوصلا سلب اودتخي ل مولا نكلو هو كل ذف صسّقلا سل اذا صقن لاقي اك فوصلا سلا ذا
 نمو ”ىقوصلااوحخ ىلع« نال ةخصلا ىلا بنل اف اسو هيلع هللا لص هللا لوسر دعس ةفصولانوبسنر منا

 فصلا نم قدم هنا لاف نملوقؤ ةغللا ىضتقمىف دعب ءانصلا نم”ىفوصلا قامت شاف ءافصلا نم هنا لاه
 هذه ىضتشنال هغالا ن نكل عت مم ا قات دفا مذ رشاهلا تن ارم ممولثب لوألا افدلااف خم كحمتت

 « ملعاهتتاوقاقتشا قاقكتساو طفل سابق ىلا ,نمعت ىف حاتحي نأ ن هرهشا ةفئاطلا هذهنا ثلا نم ةبسنلا

 اهعضاومىف ء امشالا عضب ”ىقوصلاو هللاهجر "ىدرورهسلا دم نب رع صفحو بأ نيدلا باه *نيشلا لاهو

 رهظيورتسي نأ عِش امرت بو همانتم قدا ىعأ مةبو مهماشم قلخلا قب ة )علان اهلك لاو>الاو تاموالارب ديو

 لئلالخ از و ايزو راسل ودل در لضزودض يح رج زم رمال فاتوره 2 قاف

 ةسالب نورخ . طلغو رورغىف مهل ىشلمهنم مهاموويلا اوبسنيل ةيفوملا ةسلأ اوسل نينوتفملا نمموقف

 هللا ىلا تدلخ مهرئامض نأ نو عزو ةحاالا لهأ هانم نوجهيو ىرخأ ةوعدوةران امقول ةضوصلا

 نيعوهاذهو ماهفالا ني رصاقلاو ماوعلا ةمسرةعي رمشلا مسارب ماستر الاو دار !ابرفظل اوه اذهنأويىلاعت
 لئافلار د هلو دا ءدالاو هقدر اوداحل الا

 فوملان ماتت ثمهواظو هم *« اوفلّتخاو:فوصلا ىف سانلاعزانت
 .قوصلا ىعم ىبعم تح قوطصوىفاص < ىقفريغ مسالا اذهل ا تسلو

 ىرمعتلا سانلا دسنب هن دع تل ع جتا لاق ةيقوصلا تراضو كلالهام هللاو بهذ هفلوم لاف

 هدانز ريغي ةئس ىوسم وبلا انرصع ىف ىفومدلا طورشاه

 هداسقلاوانغلاو صترلاو نا تفكالاو كل او ترام دو شوو

 هداعارأ ل هج نمالواحو « اداحتا ىدباو ىذهام اذاو

 هداوسلاوذخو.تاازيشوهف « اعرشو القع تا اركشملا ىاو
 ىكتشملا هللاىلاوةنايدالو لعىلا نوبت ال عاتم ا طقس نم ءاوراص ىت> اه اشمو ةمفودلا لاحن الا ىثالت م

 ةدابعلل اوْغّرفتدقةرصنلا لهأ نم لاجر ىلا .ع هنا كل ذو ةريص نب ناحوض نب دبز ةدايعللاّس ذذعا نم لوتأو «

 سمو برعشمو مطم نم مهل ا دع موةدبام مهل نعجو اهيف مهتكسأ ًاوارو د مهل بف تالغالو تاراجت مهل سلو

 هللا ىذر نافع نب نامتعنينمومل اريمال ةرصبلا لماع سماع نب هللا دبع ذاف مونع لأ ف مهروزيلاموبءاف هريغو
 اولأ يو مهعنش أ فاو عفشبف مهمرقا نأ ديرأ لاه موقلاءالؤهن ءديرتام سماع نبا هللاقفءانأف مهاعددق هنع

 0010 اوعطقنادق موقىلاىأتف ا رككالوال لاقؤ مم لبقأف ”ىعاوريشيو مهيطعأف

 اوهوك ةرخ ” الاىلا الو ايدل ىلا لاواطف مه تضرعأ مبيد بهذاذا تح ؛ل أ ىف مهكرشتول الدب

 ميعلوب أ أ هركذ ةظفلب قطناق سماع نبك م ًافاوماقف مكعض اوم ىلا ارعحرأف



 عناد

 ءانرو دئاصق ةدعب”ىن ابصالا دامعلا هح دمو لولا اونأ هلل اًميراصو كو لم ةدعهدالوأ ن مىأر ىتح تامامو

 اهلوأ ىلا هتديصقب ةراعهقفلا
 صامظاعت ءاقلم لوه ىلع * هريص نأد نك ىلو ال ادم دصل | ىه

 * باوص دجسم #

 تامو ةئاطلسلا كبل ملا مدنقم باوص نيدلا سمن ىمءاوطلاب فرع ةببلسلا طخم ةرهاسقلا راش دصحسملا اذه
 حالصوهبف اب ,داربخ ناكوهب نذ دو هن اهسوزنعبر ًاونيتنن اهنس بحر نمان'ىف

 * ىنيسحلا دهشملا راوجب دجسملا ©

 رادب وهو سريس نيدلا نكررهاظلا كلملل هادو نيّسو نيتننا ةنس بجررهش لهتمق ىبئادصملا اذه
 لجو عبر صقتلا قوشح نم ناكم هبناج ىلاو مالسل | هملع نيل دمسسلا| ده شم باد ىلع ادص-منألدعلا
 امبنم كح لهو عضوملا اذهودوسملاةرود نع ناطلسلا لأ أفم_هردفال ا ةتسوهوناوبدلا هنُم
 ٌكاذةرامعب يمأو | دصسم عمجلا قب داو غلبملا درب م أف بصق برزامبنب نال تقرب "اد طئاحام_ملعو أ هدرغمب

 ىلاعت هللا دسم

 * لجفلا دجسم #

 هيلعوه ام ىلعد نأ نيسمطافلاع افلكنا د- اسم نس هلصآ ”ىرمسبلا تنب هاجت نيرصقلانبب طخ دحمسملا اذه

 نم تناكد ياعم ةعبرأو ,ادصسر شعدحأو قالا ناوطقأرادوح السمار صقذخ أل كلانس رمالان آلا

 اذه ىوسدياءملاو دجاسملانم كرت لو كاتس رصصشب مويل | ف رعت ىتلا هتراسع ىف اهلج دولنا

 نأ معْزتو لقلا دهم ةَماعلا هيهسو سانلا نيب مكحلل ةيكلااةاضقلا باَوُن ضعب هن سلجيو طف دححسملا
 ا اولا اذهو كلذ فرعف دصسملا اذه عضوم لسغي ناكل غلا نأو ناكملا اَذهْرعناكمظعالا لينلا
 ادب ذل انهره ناك ل نلا نأ تلعامو اهئانب لبق ةرهاقلا عضوم هيلع ناك امبالا اذهىفمدشتدهو هلل دأ ال

 ملعا هّللاو لسفلاب فرءدناكهنموقي ناكي ذل نأ لج | نم لجقلا دمسع فرع هنا ىغلبو

 «# ربت لجسم

 رع تالا و هزيم او ركلاب اي دق فرع ق دنملا ىل امن ةرهاقلا حب :راخ دهسملا اذه

 دبعنب هاربا سأر ىلع ىريتدهس# "عاضقلال او ةيرطملا نما رق ةرهاقلا حرا هعضومو أطخوهو نتلا

 كلذو انه ءونفدورصم لهأ هقرسفروصنملا هذفن!هنع هللا ىضر بل اطق أ نب <ىلعنب نيسحلا نب نسح نب هذ

 ءابطخلاتمدق مثءارمالا بام ىف ”ىدنكلا لاهو زيه او رثملا دسم فرهدو ةنامو نيهدرأو ند ةللنال

 نيعبراؤ سه ةنس ةخلاىذ ف بلاطىفأنب ”ىللع نب نيسحل ! نب نس نب هلل ادع نب مهاربا سأرب رصم ىلا

 مانا ىف رباكألا ٠ ءارمالادحأ اذه ريو جب هرعا اوركذف ءابطخلا تماقو عماش دحملا قهويصتمل هئامو

 ةعاج ىفاذه ”ىدشخ الازيترامثزك اسعلابترغملا نمدئاقلار هوج مدقالفذ"ىدشخ الا روفاححذاتسالا

 ماقتاو بحي ملف هفطعتي رهوج ثعبف ضرالا لفسا ىلا هعم نمي مز.مناف هيراحو ديد ثخالاو ةيروقاكلا نم

 ىلع تناك لاروصةش ,دمىلا راصو رسكتاف تحرهص ةمح اش هيراح اركسع هيلا ريسف فالالا ىلع

 ماركا الاعسر ىلا دوستلا ىف قيطملاب هب اع نم ةّدعس حو هلاوما تتضقو طال انةترعو هنلع ةبلاطملا

 هنارهاظلا دبع نءالافو نبل قنوت كلو هنومدعب لبسف تامواضي ىهامانأ ماقتاو هع
 ةيرصملا ةلودلامداخ ذهاربتنا لمقو هانركصنا ل كل ذب هدصتسم ةماعلا تءمامب رف بلصو اند” هدللب ىشح
 ”ىد.ثخاالازيت :لفاختا و مهو اذه هفلؤم لاهروك ملا دحتملارهريقو

 « ةيبطقلا دجسم «

 - معا هئلاونيرصقلانيبةيروصتملاةسردملا ثمح ناكدصسمل! اده
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 امّدقم ول عجو سنا مهتلح نم شوبملاريمأ نب لذفالا كلام نمةدع هيلا مضدق ”ىبحئاطبلا كئان نب دم
 ىنعي بج ررهش نم فدنلا لملف روك ذملا ىأراظت هموسر ىف هزيمو هلام تب هملا لسو هسطج ناسسسمم ىلع
 ةمزالَمو تارا اروفوو ةمسهلا نت ةتيوزخا أ هلايق زتسملا دصسملا ىف لعام ةنامسجسو ةرثع تس ةنس

 هم لف ةداعس باب رهاب دصسم+ اني ىف ل مسفي نأ اهيف لأي ةعقر بك تادوثملا نم همف لصح امو تاولصلا
 نيلسملل ةنوعم هن لحاسلا اًدهامناو ةعساو هللا ضرأو دجاسملا ةرامع نم عنام مثام هل لاهو كل ذ ىلانومأملا

 يعل دصىلا نكي لولو هنم هبفنيلسملا ةقياضم ىف: يضملاو:لغلا بك !ىم ىم صوهو نيئاش لل ةدرومو

 ىلعو أ نيرلا دصسم < ىلق ىنن”نأ تدر ناف ىلوالا هت اب حرخم لانا ىت> دعس |املاسرحم ةخوملا بايةلابق
 روكذملا سناب ةفيلم ارو نومأملا ىلء ضبا إذ سمالا لئتماو ضرالا لبقف له مث قيرطلاف ميا ١: ءلطاش
 روكذملا ناكملا ىفءانيفةرازولا ذخ نأ ىلا همي لف كلذ لم ىف هلأس هبا,ةبحح ىف همدنعتس نأ ىلا دلت لزم لو

 رظان فلا ىبأ ةرازوربخ مدمن دقو ىبتنا هتافو دعد هدالوأ ل مكَف هاك او همامتا لبق ىقوتف :رين هند متناكو
 باكلا اذه نم ةسئانلاةراحلارك د دنعاذه 00 سناب شوا

 * ةخوفلا باب دلجسم <

 ةرمشع تس هنس ثداومح نم همر اي“ ىف نوم أ. نبا لاق « بلاغ ىبأ ةسر دمر اوحب ةخوالا ب اب ا دصسللا اذه

 حلا ةغيلخلا نكس دنع ةهزخاا لبنلا مايأ ىف نعي اهعمامو بهذلارادلجالانوءأملا نكسالوةنامسجو

 كرا ليندا ساو دلك ىدتنأنارعةحرللا بانا أر ميلا لم لطم: ةؤلؤللارصقب هللا ماكحأب

 هديدت ىلا حم او كلذ دعب رطفتت هنا ى-ارابنوالمل ف نول عب عانصلا ناكو ا دحسم هعضوم ىئديوروك ذملا

 « ىمموم دبعمب فورعملا دجسملا »
 كلس نم نمي ىلعو لدسسلا ضوحل رواج ار قالا عماملا باي هات ةرهاشلا نم قلخلا نكرلا طخ دحسملا اذه
 دبءنبالاق ةرهاقلا عضوام دنع رهوج دّئاقلا هطّتخا نم لوأأ دمعلا باب ةي>رابلاط ني رصقلا نيب نم
 ضوح لاق قلخلا نكرلا,ن الا فورعملا ناكملاوهو ماظعل اريد« ف لخ درصةلارهوج دئاقلا نام ورهاظلا

 لةنف ريدرصقلا ىف نوكي نأ هركسحف ةملنءلارثب نولوةب نون رصملاو ماظعلار يد بي رقو رقالا عماجلا

 ىو نييراوهلا نم ةعامج ماظع تناكابن ا لاقي ناكه نال قدنملا ىفءاي ريدا مرلاو هب تناكىتلا ماظعلا
 نيس ةنس هل !اىذولو صرعس رهاظلا ةريس عماج لاهو « رصملاروس ىعي روسملا لخ اد نم | دصسم | مناكم

 هيلعنارمع نيىموم دبعم اذه هيلع بو: تح مرج ةرهاشلا نم قلخلا نكرلاب ىذملا دصتملايرهظتةناتسسو
 انقوىلاقابوهو هلام عبر هملع فتوو ذكثمح نم ىموم دبع فرعيراصو هنراعتددف مالا

 : اده

 « نيدلا مجن دجسم ه

 ناو صم نب بوقسعي ىداش نب بوب أدع سوبأ نيدلا مغ لضفالا كم اءأ نر صنلا باررهاظدحملا اذه
 باودلا هدر لبسسل» ام ضو همنا ىلا لعجو بوب أن ب فسوب نيدلا حالص ناطلل ا دلاور"ىدرححلا

 دادغبملا دان لا ددل  دوكزج تالا دج أ تن ايرق درت !ذهنيدلام هوة امو نيّتسو تس ةنس ىف

 روصنملاك إلا ةمدخ ىلا!هنعلقتا هنا ثهوخأ هعمو تي ركن ةعلشن ار ارز نام ع مدطلا 3 قرواج تو

 ىدزنب دوم نيالا رون لداعلا كما هيا ةمدخي قلعتف تام ىتح همدفت ل سوما. كنز كيان! نيدلاداسع

 دسأ هع عم بوب أني فسوي ندم الص نبا مدل ةنامسمنو سه ةنسس قشمد نم جوكبلعن» اطعأو هاقرف

 ءوبأ هملعمدق هوكريش تو ءدعب دضاعلاةرازو ىلاراصو ةرهاشلا ىلا دو نيدلاروف دنع نم هوكريش نيدلا
 ةبتسا الفد ةؤاؤلل ارط ان هلزنأو هئاتل ىلا دضاعلا حب رخو ةرئامسعسو نتسو سخن ةنس رت الا ىداج ىف نيدلام هَ

 تامدأ ا ةصلاونبر دنكحسالا نيا مغ اأ عطا دضاعلا ةفيخلا ثومدع 0

م نم هرمشع نما." يف ليفو ةيامسجو نيتسو نامت ةاس ةخط ا ىذ نم نقب ثالث ءان'الثلا مون فر هاقلاب
 ةطق

 رخلااو للعلا لهال احم ان دتما داوج ارم ناكو مايأ دعب تان مرا دىما مف رصنلا با راع سيرف رابط وع
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 نيمأ نع هي )صتاذ كلذ ىف قلطناف هناعوو هؤاطعو ماما تالص ترثكوئثل هنم ضّرعتي لو داوقلا داق
 هنام :رأو ثالث ةنس بح ررهش نم ني رشعلاو نمانلا ىف هطخم ةعقر هملا تحرفل فقوتلا ضعيءانمالا

 لماؤفا# هذا ييحرلا نجرااهقلا مسي امته

 لضفلا هلو ىهلاالا * قناالووجرأال حصا
 لدعلاو صالخالائدو *« ىبأىئاماو ىبن ىدج

 قازرأ قلطأ ضرالا ىف هؤانمأ نو هللا لادعقلذناو "لوز عدها لام لاملا قابهللادنعامو دفن مدنعام
 ةنامعبرأو سخ ةنسنم ةرخ الا ىدامب ىفدمم أل طب نأ ىلا كلذ ىلءلزي لو« ماللاواهعطقتالو سانلا

 ادهىف نفدو كانه هتبقر برض ةرهاقلا حب را ةماَكة را ل صح الإف هن داع ىلع كاسملا عد هبكردهناكلذو

 مه أو مبنم دحاو لكم الوتر اع نيواودلا» نزولا وادب بكة« ارش اواي مشوا

 ىفو ةرضللان ع عقوتلاو ةطاسولا ىف نازولا نبا رافن ةّدم تنا 0

 ىلكو هملعو هلل د١4 ةيمامالا ةرضحلا نع هعبقون ناكوامول ني ريشعو ني رهو ننس ةرازولا هم

 * نييبلحلا دجسم

 ابان ىل قل انو الق نيد نب نح ناطل لا ةسر ذم كاس ايش اجت ل سمرلا لأب لبحلا ةعلق تحت دحسملا اذد

 نوماملا نبا لاق * ةطرشلا ىلومرف عج كلم ا ةريخ ذهأش نأ قوقرب رهاظلا كلا امد سىذلاريكحلا

 ةمسحطلاو رهالاةيالو فرفع ب كم |ةريخ ذمدضتسا ةئامسخمو ةرهشع تس ةنس عي ةنسلا هذهىفو هنعراناف

 لبخلا ىلا ديدحلاب ابل انيبام ىذلا ده ملا ئوروهتهوهام هلظو هذ. نم ىرحو "ىفريصلا نبا ءأدنأ لحس

 هنوفلكت مهف عبو قب رطلان ٠ كاكا ضع ناك هنا مكح ء لارا دهم ى عمو فورعدهبود ىذلا

 تتكودق لعافوأ هركم عناصالا» أشن أذن همف لمعي لو ةرع ًاريغب همف ىلمعتسيو مهدت. هقااالد نولوي و

 ةروهشملا تاسالاهذه هلع

 قفومريغهللادمح ناكو ه هل_-ريغ نم هللا دسم ىج

 قدص الو فزت ال ليولا كل 0 اين ماس الاةمدطكا

 داتعملا نع ةجرا1نا ضامهالاب ىل اف باّكَسلا مكح ن نعي رتود افلا لهو ابطا تاذغ قْحّْرب أدق تاكو
 هريقب هلولحو ل غىتلاح ىف هنعركصو هملع# داك دعت تناك كيقوح تان ذه لعاستف تا

 نبانع مدقت امركذو للا ةءلق تق ةريخذلا دصسم رهالظلا دبع نبأ لاكو هلثم نم مولم "لك هللا ذعب ام

 نومأملا

 * ىروفاكلا دحسم #

 نس هيت امو ناماركه نع تبكح دقو هب هتماعال ن السر ملال يشل. فرع ة ابل ةراحي دحمملا اذه

 مساقلاوب !نالسر نب دمج ن ب نحرلا دبع ة باو بابللا هتطابخ ةرججأن م توق ناكو هئادهسخو ةنيعسشتو ىدخا
 ةناققسو نير شعو عبس ةن سف تاماث رقمان دحم اههتف ناك

 5 ىخيشلا نبا دجسم

 نيدلارصان راتهملاه ءأشن ,ىيشلا نبارادارو اجي يللا ةهجو ةرطنقلا باد ليام ”ىروفاكلا طخ دحسملا اذه

 متاحنب دم نيدلا"قنانضش هفرّرتو ةيئاطلال تال .طصالاءناطلسل ار ام ”نيوٌلا< ىلع نيدلاءالع نب دمت

 معلا لهأ بحي اريخ اروفن امشح اذه ىيشلا نبا ناكو هلعو عاممسل هبف سانلا عبي اداعبم هبف لمعي ناكف

 نيعستو ثالث ةنس لوالا عبر رهش نم موب لأ ءان' الثلا "لل تامو هلثم هنتر ىف هدعب رت لو مهمركيو حالصلاو

 ةنامعيسو

 م« سنابي دجسم #

 ريزولا عي نومأملا ل جالا ناكو هضيرانت ىف نومأملا نبا لاق ه ةرهاقلا جرا :داعس نانداحت ناك دصمملا اذه



 اذكه تارمشع نوكب هد
 هانعمام رطناز مسااىف

 دوشن نع_:ام دارملا ىلءاز

 ذخؤياك ملا تاغاس.دو
 ىوصم هارّوعلو لهدا#
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 ىلى فئاوةنا مسخ و نيعستو ىدحا ةنسرخ الا عب ررهش نم طسوالا علا ىفا اهءانملا نبا تامو « سوتلا

 دئموب ةرهاشلاو هن امعيسو نيناو عضن ماومًاامول لانه نم تر رم ىنأ وشو ب. سعأ دوما ادذهدزع

 تيذاحام دنعف اهو اناكرمهروىم ةرثكل سانلا ماحدز اة ن.ءانع قاب ىت- اهعراش نافالارعال

 ىلعن عطقن اوالا طق ناكملا اذه, تر رهام ىنأ اب هّللاو هقمفرا لوةيودو ىتامأ ىذمي لجرباذا دوما اذهل رأ

 بايءاجت عطقتافوطخيل هإجر دم دقو هلعنر خو م ىلع ماحزلا ةرثك نم صا اجو نا غرفام هتلاوذ
 قاشتالا ءارغورومالا بئاحي نما ذهناكف دهسملا

 * نييبلحلا دجسم

 نينئاف دنبلا املاط هقاوفش اجل سات نع زم ق ةلودلا سعش بردو ةموهزلا با نيبامذ دحسملا اذه
 كيزر نب عئالط مدقالف ضرالات 2 هنفدورزولا سامع برسم فاظلا ةفملخلا همف ىلآق ىذلا ناكملا ىلع ىن

 نمرفاظلا جرذخخساةرازولا ىلع بلغو ةفمللاراث خالل هلرصقلا لهأ» اعدتس.ابةرهاقلا ىلا نينوممالا نم
 باببلا اد هامهد> نيب انه لعودهثملاءامسو دصسملا اذه هعضوم ىبورصقلا ةيرتىلا هلتو عضوملا اذه
 ا ا و مت اطبلا نومأملاراد ىلا هنم لصوّ ناك اش !بابلاو دوجوملا
 رام نب ناطلس نب لذفلا ىلأ نب دمت هبف عطق' نا نأ ىلا دمملا, فرعي دحسملا اذهحربامو باملا اذه دس دقو
 نماثلا: نءاعطةنما دهاز ةدابعلاريثك ا اص ن اكو ببطل نا, ف ورعملا ”ىربعإلا ”ىبلحلا هنادبعوبأ مامت نبا

 اذهب هتاثوو ريعج ةعلشب هن اّهسو نيرشعو عبرأ ةنس بجر رهش ىف هداوم ناكو ثّدحو ثيدحلا عممواعرو

 نفدوةن ام عمسو ةريشع ثالث ةنسةرخ . الا ىداج ر يشع س داس نينثالا موب هفهتماكا تلاط دقو دحسملا
 اهعمأو در هاقلا دح اسم متل ديد اًدهو هلا هجررصنلا بارربا

 * ئاطبلا 2 امةرهاقلا نم 2-2 اذه
 ىلا قاوهو هملع هعما ب تكسو ن امنع نب دم تاكريلا وبأ هل كو هترامع ىلوبو هن امدجود ةرمشع تس ةنسىف

 نسح ماخرب مخ سهو هور حمو لحم هضو ءافاخلا دص ب كانه فرعيو ”ىروفاكلا طع مويلا
 * ديشر دجسم #

 ديشر هاب قران اد ةرطودير عاعتل اراد نيك1 ْنم ةرسب يلع عدرلا تحت طخ ”هليوز باد حجراخددملا اذه

 "قابلا نيدلا

 « ىونلا عرزب فورعملا دجسملا +

 نوصوق عماج ابلاط ٍةسعتملا سأر نم كلسنمةرمسب ىلءروبطلا قوس طخم "هلي وز بان حرا دحعسملا اذه
 ملسو هيلع هللا لص هنن لوسر بامعصأ نموهو ىونلا عرزب فرعي لجرربق ىلع ىلا ةتاعلامعزتو ةبباصلاو
 هللا ذيع ىبأ مامالاكمهنعهنتا ىشر ةباسعتلا» ءامسأ اودرفانيذلاناف بذكلا ةّماعلاءارتفا نماضبأ اذهو
 ىلا ظفام اور ذنم نب هللا ددعىبأ طفاملاو ةميخ ىنأ نياوربكححلا هيران ىف ”ىراضلا لعام ني دمت
 رمل ا دو -ىلع دش ىب أ طظذ املا همقفلاو يلا دب عنب رعىبأ ظفاطلاو ”يناهفضالا جن

 ةباصصلا نمرصع ربك نم بالا اذه. نم ةئارقلار ابخأ فرك دقو ىونلا عرزب فرعبابب اص منمدحأ
 وهفرق لانه ناكنا اذهو مهتماذه سلو ةباهعلا نمرصم لد نماضي ا رمصف طاطدف ةميدمرابخأ ىفركذو
 بروصنم ”ىلعانأ هللا ىمأب ماما ةف لحنا نأ :سهأ نم ناكو نازول اره اط نب نيسحلا هللا دمع ى أ ءانمالانيمال
 ثالث ةنس ل والا عسر روش ىف ةرضحلا نع عيقوتلاو سانلا نيبو هني ةطاسولل هيلع علخ هللابزيز علا
 نراريشعنوكيلاسيرفظ دق ناكو ادووعسم خف نأ ءاخأ هيف م دضتساف لاما تي ىلو كل ذ لبق ناكر ةثامعبدأو
 هوج نب نيسحلا داوقلا داع هفلخ امم هعسبو رصعر دآ ة دع ىف كل ذريغو شرفو فأ ارطو ةعتمأو تاغعامصو

 هدول عجأ هب هنلا هأب كاملا علاطوري فكس لامهنم ل صف نيعلا ىلا هن فاضا وعاتملاعاضدئاقلا



 قلل

 قدملا ف لاف لعفي لعف ىلعتأن لو تبلل مسا ةولعج مناف دصسملا امأو هيوسسلاه :*» لعشم ىلع
 نرد 5 لعفم ىلع *ىت تال ”لاوتلاآ هنال قدم لسقل لعفلاا ىلع ن اكو لو لعفلاا ىل لع سل هنا يعي دولعلل مسا هنا

 نمدوحسلا عض ءاوم ىه لبق هاد جالا ناوىلاعت هلوقو اهيلعدوهمملاةر +اةدحدملاو مسكمو سنكمو

 0 <ىنفاّوملادعسا نب د# فب ريشلا لاقو نالجرلاو ناتبكحرااو نا دبلاو ةببملا نانالا

 انو النو عي دماتسا كل ادم نيش فازات "عاضقلا هللا دبع ىنأ ىناشلا نع ططخلا ىلع
 دجاسملا هللا رمأب ماما ن ينمو اريمأ ىصح اوةنامعبرأو ثالث ةنسثداوحىف <ىدسملا لاو « دعم

 ري رعو نش "امو فالك ةعسن لاملا تسب نه ربش ”لكىف اهلولطأف دسم ةيامنامت تاكو عال ىا

 يبن ذؤملاو ءاززقلا ىلع خوطو عيفطا اهنم عابسض عبسمقلا هأب كالا سبح ةناامعبرأو سخن ةنس ىو امهرد

 رصمب دجاسملاةدعنأ وَما نباركذو « نافكحالانمثىفو ناتسراملاو عناصملا « لم ىلعو عماوملاب
 اهركذا دهس نونامثوةن امعبرأ هنمز ىف

 « لغبلا ريد راوجب دجسملا ه

 ةنسىف ناك اموريطفل ارب دي فرعي هناو لءءبلاربدريخ باَكَلا اذه نم تارايدلاو سئاكلا رابخأ ىف مّدقتدق
 بحاصلا اوفّرعفربدلاراوحي بي راحراب ” او أرف لعبل ارب د ىلا نيمل لا نه ةعاجح رخ هادو نيعبسو سخن

 كملارواشف دصتمر انآ هنا هوريخأو هيلا اوداعفركذام ف تك !نيبدنهملاريسف كل ذانح نينيدلا» ءاهم

 فر ورم تان منح نم وشو هب تبون الا ىلا يماعود وردا تاما دصسم هرعو سر, رهاظلا
 -دلا ىراصن موق بن ضو دج

 « سابجلا نبا دجسم م

 نيدحتدقاادبعىبأ عيشلاب فرع ةبسنابلا باينودناومالا لم نم برقلاب:ليوز باجراشدحنما اذه
 نيو فل اه دعب ةدحوم“ ارو يحي سابحلا نان فورعملا نش وج نب دم نب دج-أ نب "ىلع

 * شرقلا "هلمهم

 ثيدحلا عمسو اريشكه طخي بتك امر مما دياعاده ازام اص الضاف ناك ئرقملا:ىفاشلا هسقفلا :ىلا معلا
 هتافوو ةرهاقلاب ةئامق-ونيثالثو نتنثا ةنسةدعقلا ىذر شع عباس: لامويهداومو ىوبتلا

 © ءانبلا نبا دجسم «

 اهالصا ال ىتلا ممن اَملحت نموهو مالسلا هلع" ىلا حوت نب ماس عاوعلا هممستو هلي وز باي لخ ادادجبلا اذه

 اجوب هسن ىنا-1 ىلاعتو هناصس هنا نا بلا م ضرأ ل خ دي هلعل حوت نب ماسو انبلا نبا دصسع فرعي امناو

 قرئاسمت ارد ةثالثلاهذحهن مو ثفايو ماحو ماس مهو ههئالثلاهدالو أ ةنيفسل | نمهعم حب رخ ناذوطلا نم

 قا رعلا حوف ني ماسلراصف هاهثالثلا هدالوأ نب ضرالاح ون مسقفئقابلام ههترذ انلعجو ىلاعت لاف ام مدآ

 نعلا ضرأرئاسو ءانهدلاو رابووودلاو نيرببو لباعو ني رعلاو نامنعو تومرضح ىلا مث دنها ا ىلا سرافو
 بونخلا حونني ماك راصو « قيلامعلاو طبنلاو برعلاو نو اربعلاو نود انرمسلاو سرفلا! هلت نموزاسخ او
 ةبونلا له ورصم ناكسح س طبقلاو جنزلاو ةشحلا هل نمو ىبصقالا برغملا ىلا رةمرمصم ضرأ ىلبامم

 ةبل اقصلاوإ فن نمو نيصلاىلااهسشم رزم ارحب حون نب ثفايلراصو هربا سانجأو ةسقيرفا لسهأ ةقرافالاو

 ةبنكح ناكدعمملا اذه نأ ىن ىغلب دقو « 'لرتلاو نو.ئانوملاو نيصلا لهأو طوغلاو مورلاو جئرفلاو

 ادصس اهلعمو س ناكل مدهامل ةسينكلا ءذهذخأهللارمأب كاما نأوحوننب ماسي فرعت نيالا دوو

 دوجسما ادم مهتم لس نمنوفلحي نأ الاىلا مهوانهنوفدمح ون نب ماس نأ صعب ن الا نوياّرقلا دولا معْرتو
 هتقلبخ + ئث لوب اذه سلو ”ىناناعلا ”ىدوادلا ىفاكلا دمعنب هلنا حب رف نب ييهاربا دوهبلا ىضاق هب ىنريخأ

 عمس ّيرقملا ”ىفاشلاهتلادبعوبأ» ءانبلا نب عماج نب دج نيرعنيدحتوها ذه (ءانبلانباو) ». ةماعلا

 اذهب عطتلموهو ةءاج هب عفتتاو نآرقلا أرقأو ث دو هريغو ”ىتازيكحلاا هلا دبع ىبأو ىل ىذاسقلا نم
 بابو نيسيضلا طخ فرعي نأ الاه مم نيملافتالا طخ فرع نيباملا نيب امم هطخ فرعي ن اكتصو رومسملا

 هادف خجلا مشت دق هلوك

 رابخااع اوكلاذم دم

 ىأس تارايدلاو ساكلا
 5 ناكل رك اهركذ
 ريت

 لدالا فهل ضِساذكه
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 ىتمأ من م ىلو نم مهلا لسو هيلع هللا ىلص ىلا لوق ركسصذو ىئءريخوهنم كسلعاعدو كلاعددق
 ميشلا بلطو ىاق ىف كلذ نم ”ىاصشلاراصف فرممناو هيلع قةشاف مييلع قش نمو هب قذراف مم قفرف أش

 هسرّدملا ةالصلا عنم ىف سانلاثد دح ىف هضوافو نسح داّقمءا همف هل ناكو دمعا | قدق د ني دج نيد < قل

 حدقلا ىف سانلا عقوفريملا لع ىف هتبغرلهيءادتق دتقالاو دهكلا نيداارونةاك اح دارأامنا ناطلسلا نأ فرك ذو

 ةسج ميلستب هسفن ىدفف هلق دصهو خر فلا ل وأم ضععب رس انيدلاروننا هل لاف نيدلارون ىف اوحدقي ملوهف

 لاملاك لذ نيداارون رعو هنكحرام هلوصو ىلف هقب رطى تام هقلطأ حران د فلأةئا.مسنو عالق

 نأرغنيدلار ون لثمان اطاسو لاملا اذهلئمالامدجت نيدلا لسع ءأب ني نك ثد سم ريغ نم م دب هنانسرام

 رجالا كلف سانا عفن دب لعىف كفوقو ناكناتنأو عضوملا !ذهةرامعب ريخلا هلوجرأو هتبن هل ناطلسلا
 رّرقو تادنلا ىلع علطملا هللا <”عاصشلا لاقفْئث ىلع تادحاخ كتمدولع كلذاتسأ لعينأ لجال ناكاو
 ةيبطقلار ادلاذخ أل جال 5 الصلانم حَّرهلاناكنا (هفلؤملاف)« ةبقلا سر دتىفدبعلاى دنا

 بوي 1 ى كلئام ىروعلف ةضورلابةعلقلا ضاقن ل امعتساو ف هباهنممهجارخاو مهاضرريغباهاهأن م

 ا اوةرهاقلاب تناك قاامهروهقن مروصقلا له أ مهجارخاو حضورا ةعلق مهوابو ةسطقلارادلا

 حارخ او ةروكدذملا ةعلقلا نم همدهامم هئانو ةروكلرادلا نوالق ذأ تحالا مهنكام نم سرا
 نم قراسالاموقلاامنأ انيس ىرحام تفرعورظنلا تنعماناتنأو ةسطقنارادلا نءاهلامعو ةسنؤم
 فرع هللابرخ“ ئذف لاجرلاريضستو لامعلا فسعلجال: الصلا ع با م ا رام

 نمدحاوريغح دم دقو ضعب نم لظأ مهضع ذهب نأريغ لسسلا اذههلاعأ ىف كلب ل مهنم نم فراعربغفاف

 لاقذ”ىريصوبلا نيدلا فرش مهنمةرامعا هذه ءارعشلا
 ييدغريدسلاو ريظح اهيدإ « هلا قثروللادو ةسردمو
 رلمّنهردي موف وا ىرق 5 اةيلوح ضرادلاو رع هحادم

 روهط موهللرهظ سلو « اهرونذيرهاظلا نخأف تّدست
 روخص هب عمشلاك هلتنالو ٠ هلكت س دنه للا نأ كح ءانب
 روث سرا دملا لبق تدعسابم « ةلبعس عاشبف اعل

 دورسو ةرضنابنم كنقلتا * اهو كهجو تهجوامح نمو
 ريعس موعتنلل الاوداخ ٠ نذدؤماييف هللا وعدي ماه اذا

 ش ه ىديؤملا ناتسراملا ه

 ناسح ْن نامعش فرشالا ةس ردم تناكح ثرح للا ةعلق هانا خبط هاجت قصلاق ,ونناتسراملا اذه

 خيش ديؤملا أشنأ«ناكأعقيضهلاالا ةسردملا با ناكث محو هيادد قوقربْنب حرف رصانلااهمدهوىتلا

 0 ةنسبحراهرخآو ةناعامو نيرمدعو ىدح ا ةةس ةرخ - الا ىداج اهلوأ ةدهىف

 تامالف هليوز باملروالا ”ىديؤملا عماجلا فافوأ الل نم هفراصم تلمعو نابعش فص ىف ىضرملا هذ

 لوالا عبرىف نيدحتلا مهلا نم ةفئاط هنكس مث الملف لطعتْني رمثعو عدرأ ةنس مران ءاثىف ديؤملاكلملا
 باووبو نون ومو ماماو بدطخ هل بتروربنم هبف لع من اطل لا ىلا دالبلا نم نيدراولا لسرللالزن هراموابنم

 ميلاعم فرصتاعماح ررهساو ةنامتامتو نير شعو سن ةلسس رخ - الا عسر رهشف ةعبلبا هب تمدأو ةموقو

 ىديؤملا عماملا فقو نءنيروك ذل هفئاظو بابرأ

 * دجاسملا ركذ 3

 "*ىنلا نأ ىرئالأ دحموهف هيقدمعتي . عضوم ”لكحاجْزلا لاقو ف دس ىلا عضوملا دع دعما هديسنبا لاو 8

 نأ فادحاكلم علم نمم للظأن مو -لحوزعهلوتو ارو وطوا دم ضرالا ىلتلعج لاقت لسو هيلعدلا ىلص
 ىلع» جي الن همكح ناكدقو مالس الا لب ىلا نم لأن مهلا ب هذملا اذه ىلع عملا هما هفركحذبي

 تءال تذ.ثىتلا فورملا دح أ هنكلو لعفم ىلع« ىعينألعفي لعف نمر دصملاو ناكملا مسا مطير فم



 ع.

 وه نمل هنم برب لب هب ضي رملا ةماقال لمدد الوريقفو ”ىنَعْنِم هماع درب نم لكمل المج سول عج لي ىضرملا ة دع
 هنيعام فقو ىفرادنجريمأ ىحلاصلا مرفالا كس انيدلازع ريمالا لكوو هلا جات امرباس هزا دب ضف يع

 مهدعب نم م هدالوال دعب نم ع هتامح مايأ هسفنلرظنلا لعجو مهريغو فت اظولا بابرأ بئئرتو عضاوملانم

 ئرقالوةناقسو ننام ةنسرفص ىرسشع تان 'ءانثالثلا موب هذ راناناّك هو نعضف ”ىجفاشلا نيلسملا كامل
 ىتح لغز ه سف سبا رصب أ ةاضقلا طوطخ عم ىنتاكذ عسالا طخ تيأرام ”ىاصشلل لاه فقولا باَكمِملع
 فورصم غلبف كلذ مهف ىبح مالسالا ةاضقالا هيلع بتكيالامم اذهنأ هنهذا برقي لازاق هلع تكححام

 نب رش امم لعجو رشابمو ىمأ نيبام ةدعهشض بترو ركحل اىوس لطر ةلامسج مول لك ىف هنم بارمثلا

 لام حار ذتسال ني رمشابمو ناتسراملا ىلا اهتمرضح امو ف انصالا نم ىرتشي ام نوطمضي نذل مهو ةرادالل

 نوبواشت اًرّقم نيس ةبقلا فرّرتو هي قلعت ىلا فاهوالا ةرامع ىف ن يرش ابمو خمطملا ىف نيرشاممو فقولا

 سل ةرانم وف نو ذؤيام دنعنن ذو الاس راهب )عجوان اراماما امم بترو ارابنوالسل نآرقلا ةءارق

 املاطنوثالثو نا دبعمو س”ر دم هبفناردا اررسفتلاسردةيقلا هذه. بترو املا ارمصم لقا ىف
 امو بيرم ريتوارز تارب لو ا ا يح ح 000
 ارقي ن ياعم لدسسلا بتكمب بترو ةعبرالا بهاذملا ىلءهقفلل ةعبرأ اسور دو نآرتلاءارقال ارد صتموامار

 مالا زا تقلا قل ري كل ”لكق زيان منياطر مام الل بنرو ماخألا

 تح اهلكر دحلا ام”ىئسملا ةراخجلاتحخو ىذرملل ةعاف هيأ نأ ن اتسراملار ا ا

 صافقالا لظن مخ ل عو ةبشلاو ةسردملارهاظ زارط'ا بهذ ددحو ةديدح اهنأحتراص

 بناج نم مئامبلا برعش مسسرب ناكمام ضوحاضبأ لقنو فقولا لام نودهلامن م كلذيماق عارذةناماهلوط
 هنم بريش ام لمس ثنأو خاسوالا نم همادق عم ام ةحئار زك سالا ىدات لطاو نادسراملا باد

 ةيروصتملا ةسردملا ىف: الهلا نع ةنايدلا لهأ ن هةقناط عرو دنر روححألملا ضوملا ضوعسانلا

 ةسطقلار ادإا لع ىلءناطم داار اش ا عفوا هنا ءا ذو ل ع ىف سانلا ف ع ةرثكل ناتسراملا اوءاعو ةبقلاو

 -هقاناوت كلذف مااا ارمش ىف مالكلال ”ىئمغملا الالب 0 0 ىثاوطلا بيناناتكساو

 ا ل 0 لودر

 ةعلق نم لقنو هدنع لدعلا او.ز الف اباه ءناكحو كلذ ىف مييلع ددشو الغش نين دملا ف دحال اولبعي نأ
 كل دريغو عيديبلا ماخرلاو بتانءالاودعاود ةااو ماخرلا دهلاو ناّودلاد# علا نمهسلاحاتحاام ةضورلا

 ناتسراملاىلا دوهيو ناتراملاىلا للا ىلع ةروك دملا ضانالا لتشسو مول -لكحماهلا بكرراصو

 دح ًاًرماذا ناكف نيرصقلا نب هكيلامم فتوأو هلعىف اوناومال ىت- لاقاسالا ىلع عانسملا عمتي

 كلذ لع_هب ىىد هسرفن < سن/رلاو ”ىداحلا لزغف ةراس٠ معلا عضومىف هنقليوا رح عفرب نأ هوز ”لحولو

 ةممأل وقيام اهتروصااينق فقولا بيتزتو ةراسعلا ند عارفلا د هداودرولانهن مرورا سائلا رثك ١كرتف

 هبلآ لةنوريغلاهرعام برخأو عانصاا نوذسعي نيثك عب رعو اذرركح هنملهأ حرخأ عضومفنيدلا

 ىسعدجلالازامد ةالصااهفزوال ءاهّقفلا ٠ 00 ةالدل اوت نههيرمعف همف ناك ام

 هدر هلل حر دلل عا ردا رار لعىشف كال د ىلع -ىاصشلا فقوأ ىتح با.كللان يا

 ناالا لوقو اهفةالصلا عنب تنتفاانأ لاه هناف ”ىناج راادج نيش ىوسئيشب مهتم دح أ هبجح لفاستفلاب مهلعأو
 دم ميشلاب لازام ”ىاجنلانأ اضيق فتاو سانلا ضذنافامئات ضرنو اهياننم لوخدلا هركح هنا
 ”ىاجصتلارضخ ديد علم دعب تاعاوسل ةيرودتملا ةسردملاب انعو داعم ىل عي نأ هاو اوس لا ”ىناحرملا

 ىخارالا ذخأب نمءذو ةاضقلاو ءارمالاو 0 نموت الا ار تت «ىناحرملادخآو ةاضقااو

 لوقي هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو ىلاعنهلوقب مو مدهرو+أ نم صةنبو هرا-عىف لالا ثحتسيو ايسصغ
 سيدلا لعاب اقف هل» ءاعدلا "عاصنلا هلأ ف ماهو اليلخ انالف د غأ ل ىنتمل ىت مايو اءالدس لوسرلا عم تذحت ا ىئتملا
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 هباواظفتحي نأ مه مأف هرداص ىلع قل رد ا او نولوط نب دجأ

 نام_سراملاىفرظنلا كلذ دعب دواعي مل مث

 ان روفاك ناتسرام »*

 ديشخ الا دمش نيروجونأ مس اتناىبآريمالا ةلو دربي دس افوهو ىدرتسال ا روناكتنا ام هوا

 # رفاغملا ناتسراه ه

 هرث أ دايدقو هلثا ىلع لكو ملا نينمؤملاريمأ ماي ىف ناقا نب فلا ءاسب ةفارقلاب

 * ىروصنملا ريبكلا ناتسراملا «

 نيدلزعملا نب ران هللابزي زعلا ةئبا كاملا تس ةعاف ن احح ةرهاقلا نم ني رصقلانيب طخ ناتسراملا اذه

 ا و كوسا ديو جمان اغلا ةلونلا ل اوزدع سر نيدلا ارذنريمالارادب فرع مدعم ميت ىلأ هللا

 ىلا هّيرذ دس لزت لو ةيطقلارادا|اهل لا قيراصو بوب نب ركي بأ ل داعلا كلا نب دج أن يدلا بطق لضفملا
 ةيطقلاب ةؤورعملا لداعلا كلملا هْا تلال و ”ىنللاصاا «ىنلالا نوالقروصنلا كامل اهذخ أ نأ

 ةناقتسو نيناممونيتنثا ةنسلوالا عببر ىرمشع نمان ىديعلاٍب ان هب>ربذ رمزا رصق كل ذ نع تضوعو

 <”ىاحجمللا ىلوتف ةسر دمو ةبقوان اًمسرامابءرامعن م. .روٌكلامااربدم ”ىاصشلارصس نيدإ ا لعربم ال ةراغسب

 ا د و ةدم عرمس أ ىف نضرغلا متىتح هلثم عم لام لافتتحالاو ماقهالا نمرهظأو ةرامسعلا أ
 رئاخ ذو هيراح فال '؟ةلامتام كلملا تس تفلخو عارذن اوهسوفال ؟ةرشعرادلا هذه عرذ ناكحوممانأو

 2 ٠ الاعسر لأ اناتسراماهئانب ىف عورمشلا ناكر لقاشمةرمشع اهّنز رج أت وقاب ةعطق اهنم" هل ملج

 رهاظلا مابا ىف مورلا ة ةازغىلا ريم وهو هحواملروصاملا كلما نأ هناشبإ بدس ناكو َهْن اهسو نيناممو ثالث

 ناتسرام نم هلت ذخ أ ةبودأب“ ءابطالا هل اعف مظع من اقم هباَضآةئانقسو نيعبسو سه ة نس صربس

 نات ان اسر اميه نأ كالا ةتتاءانكن اردو, بع انكار انما ده بكروأرفدمهتلا يداازوت

 روس تلال _عرمالالوؤ د د رهزلارصقابنع اهاهأ ضوعو ةسطقلارادلا ىلع راش الا عقوف كلذ لعفذخأ

 ناوا ”لكت ةعبرأ تاناولا تاذىهو اناتسرام اهلعواهلااح ىلع ةعاقلا قات هراعرمأ ”ىاصتلا

 201306 رسب د ادمان تان مرارا نالمل ابنه ل تام يردوا مرد

 ىلا كإذ ارضحأف صادرءاموتخم اساخامتق هقضر دحوو سان نم نانشا قس دحوف هيروصتملا ةسردملا

 ناك ابهذمقهنلا ف دجوو راصبالا شهدي عصانؤلؤلو رثنلبو توقابو سام صوف قملا فاذاف" ىاصشلا

 تزِخاملوناطلسلا ىلا هعفرف لدعلا -ىرصانلا امهوكنيدلا دعس ىلا هلمف ةرامعلا ىلع مرغامرهظت كلذ تلد

 ةنس "لكى مهردفلأ ف اأأ براقيام اهريغو رصمرايدب لالالا نمرودنملا كلا !اهيلع فقو ةرامعلا

 هبرشو ناتسراملا بارمش نماحدق دشن اغماع الا بكمو هسردملاو ةبقلاو ناّتسراملا فرامدمبترو

 رطل اوريغصلاوريبكلاورممالاو ةئدنلاو لوانملاو كلا لعاهومتعتكو قود خ 12م لعاذه: تقف ةودقلاقو

 صضاهالا نم ضمه هن نم هملا حام امرب اسو ءابطالاوريق اق علا همف بترو ثانالاو رروكم الادمعلاو

 ىخذرمللو ةارسولا تصنو بلإيملا مهلرّرقو ىذر 1اةمد1ت ءاسدنلاو لاجرلا نمنيشاَرف هبفناطاسلا لعجو

 راتسراملانيواوأ لعذ اعضوم ىذرملا نم ةفئاط لكل درفأو ضرما ىفاهملا ياتحملا شرفلا عيمج ا هشرفو

 اناكمو ءاسنلل ةعافو لاهسا هب نمل ةعافو ىحرعمل ةعاقو ىدد .رال ةنعاف درفاراهوحنو تاسملاب ىضرملل ةعبرالا

 يطلاناكمدرفأو نك امالا هذه عجب ىف ىرجي املا لعجو ءاسنلل متو لاجر ال ممسق نيعهسقب سه نيدوريملل

 اهيفنزخي عضاومو اهو و تافاسسشلاو لا الاو نيجاعملا بكرتل اناكمو ةيرشالاوةيودالاو ماعطلا

 صخي لو بط سردءاقلال« ابطالا سد ءر هن سلج اناكمو ةيودالاو ةيرشالا هنف قرف اناكم لعجو لداوملا
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 زاطريمالاو وخيشريمالاهىهأ ىف ضراعو هلاومأ ذخأو ناطلسلا ماريغبرومنز نب هللاد عنيدلالعربزولا

 حيرخ أ, الف نوالق نب دمت ني زجر مادلا دمعاو حاصلا كاملا ناطإبا عل تس لزيإلو منع لسمو

 رغو ماشلاو ريصمةاضه لزعف هك د هردق مفنو هكلمملارومأ ريبدش ٌاعرص درفن اودشربمالا

 ضيفو نيسجو عسن ةنسم ناضمررهش نم ني رشعلا| ىف كسم نأ ىلا هملع دك ناطلسلاو كل امملاءباّون |

 ةبر دكحجسالا ىلا مهلجو ةعاجو -ىدهل ارّقكلا هريالاو بالا بحاح ىعافلارهشطريمالا ىلع هعم

 ةنامعبسو نيسغنو عست ةنس ةغ ا ىذى همن نم امويرمشع ناو ني 2 شعرس تامابمو اماونسف

 تنال كاجو ةفنحلا به ذم ىلع هقفلا ف راشيو ميركل نآرقلا أرقي ةئهلا لج ةروصلا يام ناكو
 ةيوقهسفنو ةسرش هقالخأتناكو وكلا ن ءافرطو دشيوادئازالالج امهلجيو مهمركيو مهلا بّرقيو هسهذل
 1 ار *اةغلا اوأ هّمفلا ىف ث< اذاذ

 فاقوالا ىمأ ىفَدمشاو ديرعلا لخ ىلع مهاردو اا هعم لمحي نأ ديربلا بكري نم لك ع نمو هموسرعبالا ديربلا

 فصولا هنع لكباريثك أمش تناكو هلاومأ ن اطلسلا ذخ هملع ضقاسأو هترشامم فت رمعف

 * تاناتسراملا ركذ 5

 نب مهار اربا ذاّتسالارك ذو تبكحر_ا!نبا نعبّرعم ىذرملا تس ناتسسراملاو حاصعل ىف ”ىرهوجلا لاف
 يل سام د لوالا طبقلا ل وام دح نوم أ نب شورق انم كا !نرصمر ابخأ ٍباَك ىف هاشفمصو
 شوق انمو مسهعسيام مباع ىرج أ وءاب .طالا اهيف بتروريقاتعل ااهعدو أو ىضرملاحالعل تان اسرامبلا لع

 عرتخ ا نم لوأ ىسعنب روصنم دعس و نأ |لبعلا دهاز لآقو « هيرتنس ةنب دم ىو ميجا ةنبدم ب ىذلاوهاذه
 اعضوم هلناك ناس ن معضوم ىفهرا دن م برقا ىلع هنأ كل ذو س دملقوب نب طارقبهدحوأو ناتسراملا

 ناّسراملا نم لوأو ىضرملا عمج أ نيلو دصاءامسو مهتاو اد نوموّةء امد هذ لعجو ىضرمالادرفم

 نينامتو نامت ةنسىف كاذو ةفادضلار ادلع نمل وأ ا ذي ًاوهو كاملا دبع ني دماولا ىب ذرملار ادومالسالا ىف

 ىلعو مهيلعىرجأو اور الثل نيمذحلا سح صأو قازرالام_هاىرجأو ءابطالا ناتسراملا ىف لع جو

 ةًأضممهرخؤم ىف لعو نولوط نبا عماجءانب ر ت7 دوي واوطلاةيسلا عما لاو تاررالا نايمسولا
 نيرضاحلل ث د< ث دا ةعبللا مول سلاح بدط ايفو مدخ اهيلعوّدبو دالاو تابارمشلا عجب - اهيف بارش *ثةنارحو

 ةالصلل

 * نكولوط نبا ناتسرام

 موكو نولوط نبا عماجيبامف ىلا ءارععلاو نامكلا ىهوركسعلا ضر ىف ن الا هعضوم ناتسراملا اذه
 رصم ندو :ةايقلا ني لسفي ىذا لوكا زور شح لب دمره اظ عيلدا ىلع ىتلاةلا ةرطنق نيبامفو حراملا
 نب دج سهو ءاهالا باك ىف «"ىديكتلا ارعوب لاهو « رئاهل وس ب مورثدام "لج ىف ناتسراملا اذهرثددمو

 ةينولوطلاةريسلا عماج لاهو « نيث'امو نيسخو عسن ةنسىف مهل بف ىذرمال نا سراملا» ءانباضيأ نولوط
 هنم غرفاملوناتسرامرصمب كل ذ لبق نكيلو ناتسراملا نولوط ني دححأ ىن نين" امو نيتسو ىدحا ةنس فو
 ملباعبال نأ ناتسراملا ف طرشو قمئرلا 5 دوسو ةيراسقلاو ةفك اسالا ىف هرودو ناودلاراد هلع سح

 ناّمسراملا ىلعامهسحع اننلل ىرخالاو لاجرللامه ا دحا ناتسر امال نيءاج لو لولمالو ىدنح همك

 ةانرهتادخا سلب مث ناتسراملانيءأدنع ظفحو هتقفنو هباسث عزتت لسلعلاب«ىجباذا هلأ طرشو هريغو

 ىطعأو فارصناالا,رمأ افمغرو اجوَرْذ لك أ اذاف اربي ىتحءاطالاوةيذغالاوةبودالانحاريو هملع ىدغيو
 ىمسي ىذلا لبحلا ىف دعسملاونععلاو ناسراملا ىلع هسحام ناك نيش 'امو نيتسو ندنن ا ةنس فو هبامثو هلام
 ةعجب مول لك ىف هسفنب بكري ناكو ران دفن يتس هلغتسمو ناتسر املا ىلع قفنا ىلا ناكو نوعرفرواتب
 لخ دف نيناحملا نمنيسومحلاوءالعالار "اسو ىخرملاىلار اظاوءاطالاوابهيفامو نات سراملا ئارخ دقف و

 اهلمح ”ىلع تلعاسغ او نون انام ى الكع مساريمالا ابي أ لواغم مسنم دحاو هادا نف نينامجلاب فقو ىتح هرم

 لفاغمم اهزارو هدي فاهزهو اه. حرفف هتعاس نم اهب 1 هأف نوكي امربكحا ةمشي رع ةنامرةو هش ىضن فد
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 ةاضتلاةاذتو ةلودلا» | نزع ةةاعوراداودلا ىاتةوريمالاو بالا بحاح ”ىعاةلارت اطرعمالاو ةلودلا

 ريمأ دممعلا نب ديمءلارعربما نب بتاكحرمأ نيدلا ماوقام هقفلا س ردم بترول علا عءاثمو ةعبرالا

 بذا داركم. ىلا دكرلا تالمو ةكوأملا ةمهلانل لج طامحد مم سردلام اوما لاف <ىناشتالا ىزاغ
 ىلعافقو هتبردمل ا هَدَه شعر صريمالا لء+وه يس ع اواوبرشو سانلا لك أذ املاب

 مهل هسرفقو ند ييلاعملااعمج مهاىرجأو< ىوشا اثيدعلل اسرداهم بترو َة ةسقاف ' الا ةيفتحلا» ءانيعتلا

 ”ىننملا غل داصل انب نجسرلا دمع نب دمحم نييدإ لا سعث ةمالعلا لا_ةفارث كحا رعشا_مفرصعلا ءايد لافو

 ناش نسح نم الا دى لارخال * هام ام رتساب كنب

 ىناب نم هّللو رهزنم هللذ «٠ ةعمرهزلاكرخرتلا ىهدزبهب
 اهب هح دمت ابا ىلع مهر د فال آةرمثعب هزاجأر ةعئار:لغب هبكرأو ةينس ةعلخ ماوقلا ىلعمو.لا اذه ىف عاشو
 ىهو ةجامسلا ةراغىف

 اسر ىنلو ارق 3 امرلا زاح نم َميأرا

 ابلغ دقلو امدق امنو *» امرك امسو الع اد

 امحو ىبجو ىدسو ادعف » ادحو ادنو ىدهو قس

 ايدالا دنعانمز ىلح ه» اننسوحأ اننس ىدي

 تاتا طر[ ١ مابأ مضت هاوي رخام
 ابلتدغرىلا كنشلاو ه بصخيىلا بداسالازأو
 ابشنلا ل ذيدقو شرعلاىذ هه ىبر راسم ةناعان

 اندالاكز نحسب نانا قوبل نكون كاع
 ايدالا كلم انعلا كلم « ايمالا كلد اريكلا كلم

 ارقلا اح ماسردق « ماه ثبغ ماطرحت
 ايركلا ىلح هتساجو *« هتحامبو هتشاْس

 اًمراازاح هةكشاافو * هشانصو هشايدو

 ايرغلا ىوأم الذفىطعا ه« ةلان قفا الص ىهبا

 امجن البت اموت تلمش هه امل رصم ىوأملا من

 ا رط ترأو ارود تلعو « ارون تمسو ارو فق

 ادأ توحو اررغتعدو ه« ارردتقسو ارردتقسن
 ١ « تلعو ترذقثا هتباطخو
 اللوق بيزايبتعاعنو تب نيي] السود د دج
 امسن تمعن انل باراف «' انلعىىن ىءزان نم

 اهفذانب يلا لو بادن ا هردكبص
 امحع بع بعتم نم « ان ىرط محرق شع

 نيئالتو عمت ةمسف فاّودلا احاو ملا هيلج ةيون سأر نيدلا فيسريمالا "ىرصاتلا (شسقعرص)«

 فال آةعبر أ وش ذثموب اهنغ ةضن مهر د فل, ىتئامب نوالق ني دمعرصانلا كاملا ناطلسلا هارت ارتشاف هيامعسسو

 نم مهردفلأةنام ةعاسع اعضوب هلبتكو بهذ ةصايح الماك ا هب د رمت اح اوما ىلع ماجا لاعشم

 رظام باهولا دبع نيدلا فرمث ىضاسقلان نع ىكو ةيرا دهب ا:هل بن مهمايأ راضون اال لا هبأب عي لف هرجخم

 ىحارامه هملاددرتوشنلا ىلا ءاجالف< ىئاطميدأ تافاطرمشعب اذه رثدةغرص ىلع منأ ناطلسلا نا صاخلاا
 نيدلارفنريمالا عم ازد تخش نذل اد غو كاسر عاب تنكس كايكذلا لماخ لزب لو لا اهعفد

 مخ هج وقورفلتلادنعنكمو ةمدللا قر بلع نم اعالي وتتسم اد جال سلال

 كم ق شم دنمداعانف هءأرىلا عجربناطلسلاراصو سوراخغلب 0و ورالف دخن جسما

 ٍِع ه0. -.
 اىدداآ توحو ترزو تعسو
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 ةبانعاهتم باس كلذإو فزاجو هضرؤبت لب مكحلا ىف طورمشلا ءافمتس ريغ نم هتهروىلا نيدلا لاج فاقوأ

 رتتسا توتير كانا تش دعي اذكر مإلا جانا هلا لقتل نانا راد اننا ةيربل لامك ةحرمإلا

 رتتساو ماتشلاذالي يلا عش ريمالا رخو ةغلاةمدخ همدقت سادع راداتسأ ناك  اممراداتسانيدلا لاح

 خيشرمالا ةّرم لسرأو ةَرقسم هيذولب نمو هتيشاهو هلنيدلا لاعب ةمدخو ماشلا ةياين ىف م سليبارط ةيامىف

 هلزنافرصمز زعذئنيح نيدلا لا مورصانلا كلما ىلا ةلاسرلا فروكذملا -ىفدالا ناردااوادتطلاق كم3 نع

 عيشرممالار روم أب انتعم لازامو هنلا هداعأو ق مد بسلا ةيامكو قيل ءاضقءالوو هملع منأو همر بحأو

 رصانلا لتقاط هبكتو كلذ بسب رصانلا كاملا ناطلسلا هملع ضيقة ناطلسلا ىلع ه”الام دق هنأ مها هنا ىّتح
 روك ذملا ىمدالا نب "ىلع نيدلار دصلرصمر ايدب ةمفنحل !ءاضق ىلورص راد ديرومالا ىلع عش ريمالا لوتساو
 - فلا شكلا وبأن يدلا فرش مدخن اطل لارادانتسأ ”ىسلب ارطل نيدلا بم نب نح نيدل ار ديهراداتبس أ وو

 ةح ارح نم أ ىتح رسسلا بناك هللا عفنيدملا عشب ار ءأف هنم نكمبواعقومهدنع نيدلا لاح أةشاحوز

 ناك هناف ”ىدالا نين يدلاردص ةاضقلا ىضاقب اضيأ ناعتساو نطل تام دعب هبكنو مشد وما كلملا دنع
 ماقف ْحْشريبكلاريمالا عقوم *ىزرالانب دم نيدلاريصان ل اتسم نيدلا لاب ماي نم هقيددصو هريسشع

 تذخ ىتلا فئاظولا نماهريغو سريس هاكناخ ةنعشم ىلا دعأ ىتح نيدلا لاه ىتسأ نيدلا سمم عم هثالثلا

 هيخأ ىلا نيدلا لام فاقو أدر فريبكحول اريمالا عماوث دهتو هبقاعورمماانلا كلملا هلع ضيقام دنع هنم
 ىتحلوقلا نم اًذهووتوقلا اودمف نأ ىلا هلظب مهرابدو مهلاومأ ذو مهنم مصغرصانلا ناف هدالوأو
 خفرخ أ” نطابإلا ىف موقلا بوو ند لالا لانو مصةنم ارا وزي ص ابل لعانساع ادق هنماوكر ح

 ةاضقلاّةاضق ه رضح سلجم دقعي ريبكلاريمالا كل ذ دنع مأف مهعمهدو>و مبهيلع لونان عاش الاوئيلا

 ةرسشع سج ةنس بج ررمُش ىرشع عسانت تسلا مول ىف ”للنسلا باننم ةقارحلابهدنعةلودلا لهأو ءامالاو
 انسح نيدلاردب لكوو كل ذب اسع دق ناكو ةرسلا بتاك ها تق نيدلا تف ىلع ذبل نيدلالاجيوخأ مدقتو

 نيدلا لاج ىن أعم ةك اىيمأل *نيدربلا سلج ام دنعفةبوجالا درو ىوعدلا عام ىف ةيعفاشلا ٍباَوْندحأ ”ىئدربلا

 قد انأالاوهامه همولج نم ادب دع لف هيلع ىذدب ىذلاوه هللا عن ف نوكم نأب سه أو هماقأو ريبكلاريمالا هرب
 ردص ةاضقلا ىشاعر دابف قي رطريغب هفاكو أو نيدلا لاب هيخأ ةسردم ىلعه دي عضو أب نيدلا لاجبوخأ هيلع

 نيدلا لاه هيلع صن املا هتسردنمو نيدلا لاه فاقو أ دوعو هدب عفرب مكحو ”ىنحلا <”ىبدالا نب <”ىلعنيدلا

 ربك ل صاح ىلع نيدلا فرش هرهصو نيدلا هل اجو ا كوتطبما# كلا لعاوضغناو هبكح ةاضقلا ةقئبذْعتَو
 هوعرتخااداّكاو ,تكىتح هوقّرفو اهبلارصاسنلا كلما همعب لام نمواسهعبر لضاف نم ةسر داب عّتجا دق ناك
 سه هيخال سرد ا ىلعرظنلا طرتشا نيدلا لاه نأ همفاودازتةسردملا فقو ٍباَكَمواعج مه فنا دنع نم

 ىضاق ىلع باّكلا اذهاوتن' أ مماولاخمهولاقساموقةداهشيهوةفاامم كل ريغ ىلا هير ذوروك ذملا نيدلا
 ةدم ىرتفملاكفالاو ٌقاتخملا ناترللا اذه ىلع مالا رةساخ ةاضقلا همّقب هدفنو ”ىدالا نننيدلاردصةاضقلا

 نيدلا لاه ىخ ديت عزن كلُ تنال زمسلا بتاكلرلفالا نأب ارض تبثأ ١و هسردملاهره ةفوص ضعنرأب مث

 تناكف اذه ىلع مالا قءاورسسلا بتاكى زرابي د# نيدإارصاناهر طن ىلونو ةسر دما ىف فّرسنتلان ء

 ءواطياام معصب يهمكح مث هوست ام لاظإابمهمكحو ةاضقلا ضق انت ىف هب عمسام بعانم ةسردملا هذه ةصق

 تؤلأشيو مندا * بتكتس م_متسابرءاقب ىلءاصرحو هادا عمالبم كلذ "لك

 ةيشمتغرصلا ةسردملا انآ

 ناك لبها ةعلق نيبو هرب امه نولوطنبب دمأ سابعلا ىبأ ريمالا عماجر او< ةرهاقلا راش ةسردملا هذه

 0 ا و ا و

 نيو تس ةنس ناضمررهش نم سهلا مول ةسردملاءانبىفأدّس او اهمدهو بونلا يون سأر" ىرسانلا

 املاق اهتسح أواهلج أو ىنابملا عدبأ نم تءاج دقو نيسجو عيس ةنسىلوالا ىداجي ف تهتناوةن امعبسو

 ربدم ”ىرمعلاو نيش نيدلا فسرمالا هلل اريضحو هعسان“٠ ءامثالثلا موب ىف سةغرصريمالا بكرف ارظنم اهجسببأو



 كايدو

 ايمو و ىطاسلا نب دهم نيدلا سعم ةمكلاسملا سير دن فو" ىنابزرخلا هداز ئيشلا,فورعملا د نب دوم

 نب دجأ نيدلا باهش ىوبنااثي دحلا سر دتىفو ”ىلهابلا نب دج نيدلا مخ نب دمع جيفلااءأ نيدملا تفل انحلا

 ساح ناكف ىلا نب نجرلا دبع نيدلا لالج ةاضقلا ىضاق مالسالا عسريسفنلا سير دن ىفورخ نب "ىلع

 مالا ناقو ءانخلا كاسم نكورمسمتلا دق يتناك موب لك ىف دحاودعبادحاو انركحذ نم

 ىرأو ةبلطاا نم ةفئاط ةّمسلا نيس ر دملا نم ”لكدنعر وتو ةرخافلا سالم ا نم هيوملي امهسلبو هعمرضح
 مهردةناملُث سر دم لكل لعجو روش لك ىفاسولف امهر د نيثالثو موب لك زيا نم لاطرا هئالث دح او لكن
 لجو اهلعرودلا فتون ءرثكاو نيرشابمونيشارفو نينذؤمو ةموقواماما مب بترورهش لكحف

 نمابفامواهناالاماطت عدبأو ”ىزرفنأو بلاك متأو مادنه نسح أ ف تءاغل هةرذا افورصم اهنقو ضنا
 ضيقالف ديدشلا فعلا عمةرجأ سؤ أب عانصلا اهيف لعو امصغسانلا نمذخأ هيلع فقوامو تال آلا
 ناطلسلل ةعامس نسحدلا وما ىلءىلوت ساو ةنامن امو ةريشع ىتننا ة:س والا ىداصب ىف هلئقو ناطلسلا هيلع
 لافريشكحم اهاصحتم ناف اهفاقو أ عجرتسي نأو نسما ىفةياغ لاف اهماخر ىفهوغرو ةس ردملاهذهمدو,.نأ
 ىلع تن مدهي نأ عنثتساو رملا هيناك دنت فزاد ام اال ا3دركن هيلع صوفا
 هرضعحو 'ةدي دع ةعاج ىف سجلنا تاولدلا هنماشنو اهل للاو مولا ىف َتاّرم سه نا ذالاب هسف نلعب هنا مسا

 هب قلتو هنوعديو هللا نوركذيو فّودتلا تقو ف نآرقلا نؤرقيالبررمشع ةعضبوةئام مول لك حر صع ىف
 معيو ةعبرالا ةمئالا هَمفو لسو هملع هللا لص هّللا لوسر ثي دحر يسفتو ميركل نآرةلاريسفت سردا* اهقفلا

 لكى لاملا نمو موب لك ىفقازرالا نيروكذملا ءالؤه ىلع ىرو ءلجوزع هللا باك نيلسملا و أهنف
 ١ مسا اهنم لاري نأ ىلع اهثاقب ىف همغرب نا طل لاب لازامو هل دّرصق نيدلا ىف هجر نوه كارا 0و

 0 را ما كلذو تو هلم مدد نتفلا نم هئاق هبلا بنو نيدلا لاح

 *لج نماضرأ نيدلا لاه هيل دبتساف برتلا ضعي ىلع اذقو ناك ةسردملا هذه عضوم نأ هوربب دن سحأ

 هعضوم ئوءانبلا مدهولادبتسالا ةححب ميدعلا نيرمع نيدلا لاك اضقلا ىضاقت هل مكحو ةزيملانحارخلا ى تارا

 اهفلخدفةهلاومأب طصحأو نيدلا لاهل نأىلا ابيل دمتسملا ضرالااهعضومىلو متو ةسردلملا هذه

 نذأي ل هنأو ضرالا ذه ذخأى هيلع اتق  نيدلا لامي نأن اطل لا ىّداو بل دبتسملا ضرالا هذه هرطبحأ
 لام هفقو ىذلا ةسردملاهذهءاننأب كاملا ف دملانيدلا سم دم ذئنمح ىتفأف لاملا تن نماهعس ىف

 ةمقلا دوهش كلذ دنع بدنف هتوم نيح ىلا كلم ىلء قاب هناو حال عيحص هجوباهكذع ل ىتلا ضرالا ىلع نيدلا
 لمكخ ةاضقلا ضعن ىلع ةهتلارضحما اودناو ايهذ راند فلا ر شع تان اهوموقن ةسردملا ولا

 0 ءام .اوعابود 1 ىو نيدلا لاب دالوأ ىلا غلبم ا

 ءانبلا ضو مثلا دبتسالا ةدعلىنن ىننح كاس مكحو اهب لدبتسساام دعب ةسر ملا ءذه ضرأ تو هلا هبلعدبشأو

 نهض فقو باد دومق نم مث هصختو نيدلا لاج فدو ناك ىدتس امئاضبأ هد دعب مكحوم ارتشا ىذلا

 رهش لك ىف مولعملا نمو مون لكى زيان قدماه قتاظول اهنامرأ نم هفتو باك ىف نيدلا لام هرّرقام عم. 5

 ابهيلعاف:و لعح نيدلا لى ناكامم هسردملاه هاد ا كيفولا ضان فنيا |لاج دالؤال ناك امللطأو

 هذه ىلع نيدلا لاح فاقو ا نم قيام لعجو ةزي1اءاضر أ اهفاقوأ ىفدازر اهفورمدم ةيافكب موقت عضا وم دع

 با.حيراخ وقرب رهاطلا كاملا هسأ ةبقىفاهأ كنأ ىلا ةبرتلا ىلعافقو هضعبو هدالوا ىلءافتو هضعب ةسردلملا

 هنالطس اومكح مثنيدلا لاجبف قو ٍناَك ةصناو كح ام دعب ٍباَكَلا اذه ةدحن ةءنرال !ةاضقلا مكحورصنلا
 نماهنعرت ادب حرفرصانلا كلا ناطل لا مع. بتكو هكنرو نيذلا لاهم مسا ةسردملا هذه نم ىب < كلذ مامن
 لكرهاظب بتك هل اهنمّرقأف اميةفوقوملا ةياعلا اهيتكىف ناطلل- اارطنمت اهفوسو اهطسواهلي دانق ىلعوهالعا
 فرعن ةبسر دملا هله تراسصو ىل لا ةعلق ىلا اههّدكن مريشك لجو هل ن اطل ال | فقو نعمك لصف بم رقس
 ةرهاقلاىلا د بثريمالا مدقورصاننلا لق ىت- لذ ىلءلزتٍلو ةيلاسمل اهل لاقي ناك امدعبةيرصانلاب

 هوما نارك ىفأ نيدلا فرمثل هنا وزونيدلا لاهيوخ أ د#نيدلا سعش لصوت ةلودلاروما ىلع ىلوتساو

 ةزيك كلا ةابضنلا ليضمن دالا نإ *ىلعردصلا مكحو ةاضقلا ا ذقرض- أ ىتح حر يمالاراداتسالا عقوم
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 مواعملا هدأ هلررو ءاضقلا هذ.ظو نمهلزع دع د "ىوه |نيزرنيد نيدملا" ق:داضتلا ىذأف امسردنىلو

 :ىرامن كارم خلنا نيدل!ن اهرب بحاصلا ىلوانذ مولعملا عيرب دبعلا قيقدنب نيدلا قتيلا اهلو تامالف

 فقولا ب اَك هءدهاشلا نا

 *ةيملكلملا ةينودلا #

 ورك لأ.( ريسي ب دج نيذلا ل سا ]ا ىدلابلاماللا ديدشتو ةلدأيلا

 كو "متن أ لبقةنامعبسمو نيعبسو تس ةنس ف تامو ءاراد دعي فورخارخآ ارم اهل ءهملا نيسلارمسكو
 نع -ىلامسردمابينوكي نأ ط .رشو بوق ةمحانباضرأو ارودابهيلع فتووالاماها درف أو اهتلمكتب

 هذاتساةانودعب ”ىورلا -ىمان اروفاكربكحلا هصووءالوءاهلمكف كلذ رمغو ل افطأ ب ّدؤمو" ىفاش

 ءاج هنا ثم هاكردأنمم دحأ هغلس ملام ةداعسلاعظِعولاملاروفو نما دهام نبا غابو:ساغن الا ىهشو

 ةباغلا ىلا هسفن ىلعارتقم ءار ةفلا ىلع قاتلا زك كي ريش راب هسا ماما مالز اذه كلل
 لبنلا لحاس ىلع :للجر اد اضيأ هلوريبك اهعفنو صاعلا نب ورع عماج نم برقلاب ةعظع ةرهطماضي أهلو

 ةناسص ىلءأشنف هتنب انما ذه ادم قزروريس نبار هاصنالابناكحامدهد ارافس ارجاتتهوبأ ناكورصع

 ىلا كاذ لثمب رخآ ث عبو دنا ا ىلا يظع لام مه دح أ ثعب. ناكف دعا !ىو ةراصتأ !قرفاولا نتا

 دوعب نم مما ضرالا ن نمتاهج ةدعىلانيرخآةدءثعو ةثدمل اد الب ىلارخآثعسو روركتل ادالب

 ةفعاضمافاهذأ هلام دئاوف تفع اضتدقوالا

 03 لانيأ ةسردمه #

 نم ميدقلاىف اهعضو مناك نمح امقلا طخ ةملالهلا ةراح بان نم برهتلابهليوز بان ب راخ ةسردملا هذه
 ةيواغيلملاكملاءلادحأ سوا لاني نيدلا فيسسريبكلاريمالا اهترامعب ىصوأ ةروصنملاةراح قوق

 ءاّرق ىو ابي لمعيمو ةئامعبسو نيعستو س#خ ةنسىف تغرفو نيعستو عيرأ ةنسىف اهلمعب أدماف
 نيعستو عبرأ ةنسةرخ الا ىداجير شع عيارءاعبرالا موب ىف تاماملا هناف هربق ىلع نآرقلا ةءارقنوبوانني
 ةيايئىلو اذه( لانيا)و اهيف نفدوابللا لثنف ةسردملا هذه ةراسع تهّدنا ىتحرمدنلا بان حيراش نفدةن امعيسبو
 اهيف ىثم عملا ةريثكهنزانج تنكوتام ىت- رصمر اي دبر كمال كيان" هرعرخ [ىف راصو بلح
 ركاسعلاز وقرب رهاظلا كلم اناطلسلا

 0 راداتسألا ني دلا لام ريمألا ةسردم #

 اهمدهو اهذخ أف فقو اهاكق ابضاهولعب ةيرابق اهعضو مناك ةرهاقلا نهدنعل ا بان ةمحرب ةسردمل ا هذه
 رادعالا نم تال الاهل عجوةئامنامثورمشعةنسىلوالا ىدامب سماخ تدل موبىف ساسالا قشب أ دّساو
 ةودلاب تناك ىا!نوالق نب دهم نب نيس نب ن امعُش فرمث. الا كلما ةسر دع ناكو كل ذرمغو ماخرلاو باش الاو

 ةعفصم ناونأو ةضفلار بهذلابتةكم سان رمد ايش اييفاهلش اد نم قب لبا ةعلق نممان | ناسطل ا ءاعت
 سا هيو ميس ل مسو - 

 اهلقنو كلذ لاثمتارمدع اهتمت تناكو و راني دةن اقس غلب فرشالا نب ىباسروهنملا حلاضلا كلم انم كلذ
 كلذ نم برش ضرع ىف ة-سج ىلار ايما ةعبر أ اهنم فمعم لكل وط فحاصم ةريشع ايفان تاكو هرادملا

 ساك ١ىف ةلومعم نسملااةياغىف دول اهاوةيو فم طوطخ اهيقانو باول نبا طرخآو توهاب طي اه دحأ
 فقوب فرش الا كمملا ىلع داهشالا هلأ ىف بوتكماهء.ج لاجسأ ةرمشع ةسفنلا تكلا نمو سلطالاريرخلا

 اهترامم تهت ا دةوةناهفامثو ةرمدع ىدحا ةندس بجر روش ثلا“ سينا مون ناكألف هتسر دم ىفهّرممو كلذ

 ىلع“ىهفاشلا ىزراوانا دج نب دهم نيدلا ماه خشلا سجون. ءالاوةاضقلا نيدلا لاحت يمالا اهي عجب

 كربلا "المور مضح نم”لكم.لع لكأا اليجاطامّدمو ةيعفاشلا ستر دمو فّصتلا خش هلعو ةخشملا ةداضم
 نيدلاردب ةيفنملا سيردتقرّرقوادوه مامون ناكو نوهللاءاج حمر كس هنف بي دا دقءام ةسردملا طس ولىتلا
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 ىدح | ةنسىف نيسس> نب نامءش فرشالا كلا !ناطلسلا مآ دكربىربكلا "ل دل !ت سلا اهتأشن أةرهاسقلا

 سرادملا نءىعو لمسلاع أامضوحام ان ىلعو 3 ةمقل كلهم لسور ذا فاو امعنسو نيعم_سو

 نطلب نين رعاك رنألا فرلأ أ وش ”هلرلطا تسلا (هكرب) هلنق دعب فرشثالا كالملااهئبانفداهفو للملا

 ح رورثك لما هن امعيسو نيعمس ةنس ىف تعواسممأ اشمطعرصد كلم ىفاهنبا يقأالف تاو هلأ تناك

 لاَ نيمدقملاءارمالا نما,تمدخ ىفراسو اسه«مقدت تاسؤكلاو ةيئاطلل ا بئاصعلا اهتفحم لع وذلار

 اهم ناك ننتج نمو فثاظولا بارأ ةيئاطاسلا كيل املا نم لول ةناامو ”ىلا هل ارد اهو ديون سأر ”ىرمعلا

 ىدحا نسف تداءانلف هذصو لوم امم كل ذريغى ا تاوارض او لقبا اهبف عوز دقرئاسحم "لح لاجراطق

 تجورتو مر اريشع سدا سيف سب ودلاىلاراسو اهثاقاىلا هركاسعن ناطاسلا حيرخ هن امعمسو نيعيسو

 + 0 يسو نعتسو عر أ ةسمةدعتلا ىذراطع نم انثى تنام لاطساو لاطا مو -وسوتلا يان ازيمكتل ارعمالاب

 لاعفالا نماهل ناكالا نيس ة دع اهتدحب سانلاث د# فورعم فورعمو ريثك< رب ,اهل ةفضع ةريخ تناكو

 هد -ه ةبقب دوجو ءاهرقو نيكلاسلا ىف ةبحتوريملا لأ فدافتعا اهل ناكو ةعركلا دهاشملا كلف هللا

 ندالادشنأ تتاماملابخأ ىقفناواهل هبح ةرثكل اريك ادجو دجوو اهدقف ىلعناطلللا فسأو ةنيسزاللا

 ىدعلا حررعالاى هم نب دجحأ نيداا باه

 فرشالاأ توم ةصبص تناك « ةدعق ىذن مني رشعلا نمان ىف
 ”ىسوللا تومروشاءفنوكيو « هرجأ مظعيو اهجرب هللاق

 ءاروشاع مو.ىفهركذ م دمنا ىئسوملا ىاملا قرغو لاف اك ناكف

 « ةيشميألا ةسردملا ه

 فسربكحجل اارمالا اهأشنأ ةنابنلا نعآزب ل .لا ةعلف تحتريزولا بان لخ اد :رهاقل حي راخ ةسردملا هذه

 اهيئاجي ىنبو ةضنعلل هن سرداب. لعجو ةيامعب_ىو نينا مو سيخ ةنسىف :ىرهاظاا مث”ىماصلا سمن انيدلا

 (شمن.ا)« ةفيرطظةسردم ىغواعيرو لدسال* ام ضو ريزولا بان حرا اهتارو نمو عسر ,ارعمك اق دنف

 ةيواغبللا كنلامملا د ناك ”ىرهاظا ام "ىلا نيدلا فيسريبكلاريمالا هللا دبع نبا

 + ةيليلخلا ةيدجملا ةسردملا 5

 3 تايودلا ةيعدعو ايدل دج مامألا عشلااجز ع داللا بردي منوي فرعي رصم يدر دل [هده

 ثالث ةنس ة2!ىذرهشىفَتَمف ”ىرادلا "يل لخلل ميهارب نب نسم ا نب نيسحلا <ىلع ىأ نيدل |نيمأ مامالا

 اهدنكل اهتوانذؤمو اساراماماو ةءاطا ارفن ني رشعو نيد عموا.عذاشاس ردم هيفرّرقو ةناةسسو نيتسو

 نم رابنراب دج اب اطمغ اهلع فقوو اه ست فىلا ءاملاىرحأو اهتيقاس ةراداو اهحباصمدوقوو اهمرفو
 رغثر هاظب طدغ عدرو س وطن ة.ح انباطغو دس رغلاب نمتسج-ازملا نمرعمالا "هله ؟انااّسسي ونيتبجازملا لاسعأ
 رفنريزولا بحاصلادااووءاذه نيدلا دو «رصم هن دعباعابرو ساب ةمحاني نا فصنو ان اسسبو دبشر

 ثلاب'ىف ىكدم دي نيدلا دعم ىفوبو هناقو نيد ىلا نيدلارف بحاصلا ةسردملاه دهب س < ردو "ىلا نب رع نيدلا

 حالدلاءاروه ثم ناكو هن اَهسوننامث ةنسرخ ٠ الا عيررمشع

 - افق هت ةسردملا #

 و "فات 000 ا ا رس مالوم

 مولعم نعو مهردتاثوامهردر مم ةئالثر ان دلك ف رمد ل ءانعم اان دنيعبرأ سب ردتلا نعم ولعل نم

 ليدلا امنمئتوارو ”ىرصا ان الطر نيس موي لكى يللا ن ردد يترورناندةرمشع ةسردملا فاقو افراغ لا

 ةريزملاو اهر هاطن تنناو-و اههاستانرف ذو اهراوع اماج املع فقوو هيلا ند ةدعو ني دعم ابق لعحو

 تلخ مث نانعالا را كسالا. نم ةعاجامسير دئىلوو ةرهاقلا راش لدنل ارب لل فلا ةريزتج اهل لاقي ىتلا
 ةنامسو نيعيسو نام ةنس تناك إذ سفنأ ةرمشع مهو نيد معملاب اهيف ::تصاوةنسزنيالا سر دم نم
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 ماجيراوجحم ن , الا ىهو نولوط نب | عماج ةسبلصورقبلا ةردح نيباسيف ةرهاقلا ن هاهلي وز بان حرا ةسردملا هل

 "ىناهرافلاريغوهو *ىناهرافلا سربس نيدلا ن نكرريمالااواروالا ماس اواه اني ةيرا دق دنبلا هاجت ”ىنافرانلا

 ةرهاشلا نمي ريزولا ةراسحب ةيناقرافلا ةسردملا هملابوسنل

 فرواشللااةسوالملا د ا
 رقنسد هسع فرع ادصسماهدضوم ناك لمغلادكرب ىلع لطملا ن زان اركحب ةرهافقلا جرام ةسردملا هذه
 هعضوم ىو -ىرصانلارادجب اريشي نيدلا دعس ىئاوطل اريمالا هم دهذةيدعسلا ةسردملا ىبىذلا ”ىدعسلا

 ةفطلل اسر ادملا نم ىهو بتك ةنازخ ام لعجو ةئامعيسو نيَتسو ىدحا ة:_ىف ةسراملا هذه

 * ةيرادنمهملا ةسردملا #

 "ىنادراملا عماج طخ مولا اهطخ فرعب لمحل ةعلقو حلاصلا عماجنيبامث لس د وز بان حراخ ةسردملاهده

 اهلو ةىنادراملا عماج الاطرج-الا بردلا نم كِإسنم ةنمي ىلءتاومالا ىلىد اجت ىشورج-الا بردلا راش
 شومملاٍس يقنو را دنمسملا ”ىزيزعلا شوقا نب دجأ نيدلا باهشريمالا اهانب ةيسسنابلا ةراح فرخ باد
 ىلا ىو ةفنحلا» ءاهقفلا نم اهسر د ةملط لعجو ءاتناخو ةسردم اهلعجو هن امعي_سونب رشعو سخن ةنسىف
 نالانيدو-وملا عيرلاوةيراسقلااهناج

 « ىاجلا ةسردم ه

 طخ اهطخ ناالافرعيو ةريقهاهلو- امو اهعضو.م ناكل محلا ةعلق نم برقلاب "هلي وز بان حرا ةسر دملا هذه
 اسردامم لعحو هن امعيسو نتسو نامث ةنسىف ىاملانيدلا فدسريبكلاريمالااهأ ثنا ىزعلا همي وس

 سرادملا نم ىهو ةعيبا موب هملع بطن اربتم ام. ماعت أو بتكة نازرخو ةءفنملاءاهةفلل اسردو ةءعفاشلاءاهقفال
 رمال ىسودلا هللادبعنب (ىأملا) هنكستناكو ل <ىنانبلا نيدلا لالج [:ةيشابم س ردو: ل لحل | ةربتعملا

 رعب ع ف انلا ع دتتشال راما م اناا را واكل ناو اعل
 ةّدعىف ىاحلا ىلع ضيقة امعيسسو نيتسو نامت ةةسلاّوش ىف ىرهعلا ىداملا ايلي ريمالا لي دعب هلودلا

 فرشاللا كاملا حراق نيو عسن ةنسر فطر شاءىلا اونصسق ير ددكسالا ىلا م مُثءعدو مه د قوءا ىهالا نم

 ركاسعلا كياناحالس ريمأ هلعج مث قا ارب حالسريم أ ءل هج و فا ةمدقتو ةنام ةىهاهاطعأو هنع نيس> نب نامعش

 حةزتوةن امعيسو نيعبسو عيرأ ةئسىف ”ىسهدلااغب ىلكثمريمالا نءاضوع”ىروصنلا ناتسراملارظانو
 ءانثالثلا موهىلا ادئاز اك ةلودلا ف مكحتو هزك ادرس او وزد مظعف فرشالا كاملا ناطل لا مأ كرب دنوذ

 ناطلسلا مآ ثاريم هبلط ب ب ناطاسل ا ةيراست ديري بكر فة امعبسسو نيعبسو س: ةندس مّرحلا س داس

 ءامدرال اراه ةركب ىلا لامقلل دا دعتسال ا ىلءءاعبر اه 'ةهليل ناقيرفلا تانو دا مأو ناطلسلا بكرف اهتوم دسع

 دعصو شدا دكرب ةهج ىلا ٌرفو ئانلا اهنا ىفّرسكن | ةعقو يشع ئدح !ناطاسلا“ |مهأ عم ىاملا عقاون

 هاج ةناش ةعلج هملا ثعبف ناطاسلا ىلع ددشاف لانه فةوورصللا ةبق ىلا رجالا للا دنعن م للا نم

 قعناش رفلا تابو كلذ ىلع ناطلسلا هقفاوب لاف ىلاو أ عيدبو مسواك ىبياام ىجءوالا هجولاال لاقف
 ناطلسلاثعد سهلا مول رابتلا علطامدنعو ناطملء ا ىلا لمللا ف ىام اكمل هرخكححا "ل ناف برحلا

 لينلائطاشب اقر حلا ةمحان ىلا هءارو بلطل اوام زوم لوو مهلتاقي لف نيمنلا يش ىال سواح 1

 هسرفب ٍقرغف ”ىبرغلا يلا ىلا: اصقلا ديربر هلا ىف هسرفب هسفن قاًافر فلا هكردأدنو ريصف بوءلقن هاَنرق

 ثعدو ةعاجب مهنم كسمأت هكملامراضح | ىلعاهرهاوظو ةرهاقلابءادنلا عقوف ىادا كإهو سرفلا صلخ مث
 نيعيسو سج ةنسس مرا عسات ةعجلا مويىف ريل ىلا هوبرخأ ىو ا ع نما هأا ىلا نيساطغلا ناطلسلا

 افوسع ارابجاباهم ناكو ام نفدو نفكو لغو هذه هّتسر دمىلارجأ دابل ىلءتوبان:ىف لمفل ةئامعبسو

 ةعابمللاو ما دةالابافورعم ناكو مرنم ةءاجناهأو ٠ اهّمفلا ىلعد شف فاوالا ف ثدحت اع

 « ناطلسلا مأ ةسرده #

 لهال ةريتمامب دق ناك اهعضوموهنامشلاءن الا اهطخ فرعي لمحل ةعلق نم ب رقلان' ليو زبانحي راخ ةسردملا هذه



 منوم

 اًهناعتو رصنلا ةبقبهاقاوأم دنعف ةعلقلا ىلاءاّتلل !نمدوعي ىتح هظفحت سرافةئ امعيرأ ةسفرشالا نم هعمو
 0 نم ىيفط قاسف ةعيضلا تعفتراو مهنى سءا مالا د تحب تقوالو هبلع ق شف ناطا لا لقب هلعأ

 تركت َرَْفاّتمم ضرالا ىلا هسرف نعهاقلأ فس هيرضو ”ىرهاظلا شوفارق دكر دأ نأ ىلا ءارو

 97 كانه هريقواهم نفدفهذه هّتسر دم ىلا راه ىلع ماس | لب أ نه نم ”هلب نه ىف ىسشط لجو لتقو

 نيجال لق نم مانأ هسه لعل هن اّهسو نيعستو نات ةن«لوالا عسر رشع سداس سدا موبىف هلثت ناكو

 رغوكتمو
 95 ةيلواجلا ةسردملا 03

 ثدلت هتك "”ىلواملا رص نيدلا لعريم الا اهأشن ار يصمو ةرهاقلا نيبامف سكلاراوحب هتيكر دله دعه

 نيدلا لعريمالا هللا دعب (رحتس) فاووأ ةّدع مايالا هذه ىلا اهلو ةفوصواسر داب عون امعبسو ني رششعو

 نوالق تس ىلا ىلواجرعم الا توم دعب لمشتاو سرعس رهاظلا كم اءا هأ دح أى واج لولم ناكح ةلراملا
 رض اغبتت كلداعلا مايث ىلا اهب ةيرصبا هله فَرقَتساو كركلا ىلا نوالق نب لءلخ فرش لا مايأ ىف جرخو

 رالسريمالا بعصو ةيئاطلسلا هاناضشولا ىلع هماقأواهبتكهعفرف ءانانسجت اوح هعمو لركلا تان دنع نم
 رصانلاكلملا ناطلسلا ىلع لخ ديراسصف رالسو سربس مانأ ىف اريغصاراداتسأ قبو ةمدخلا ف مدقتفءاخاوو

 ىداحبىف ابان ةزغىلا هزوج لركلانمرضحالف هملاٍبَّرَمّيَو ماعطلا أ ىف هحاصم ىاربوحرخو
 كاسم ادعب قلامللا دب عرتقأ واطتنيدلا فسسرممالا ن ءاضوع ةهنامعيسو ةريشع ىدح ا ةم_دىلوالا

 دحاولا ناك ث محب اريبكاعاطق اءاطعأو سلبان لبجو للملا دابو سدقلاو لحاسلااةْزغ عمهبلافاضأو
 تعقو نأ ىار' اها بلاقلا ىلءةزغةبات لعوافلاٌ نيرمشعو ةسخو افلأ ني رمشع لمعي عاطقا هكملامم نم

 ناركنت دار اهلامث نم قشمد حران كشت عماج هاجت هل تناكر اد ببسسب ماشا | بئان زكنتريمال ا نيبو هن
 ني رع ةنس نابعش ىرمشع نما“ قدك انوا دم رصانلا كلما ىلا هف بنكَت هلعىلأتهتماهعاتت

 ةدءدعب من نيرأ :ىما ءاطعأو نب رشعو عسن ةنس ىف هنع حرفأ مثنينسسنامم نما وخن هلَةّنعاو هنامعنسو

 ىوتفرصانلا كإملا تام نأ ىلا اذه ىلع لزي ف ةروشملا» اسعأن هل عجو فلأ ىلع هم 25وةنامة سعاد اطعا

 ةتماب.ماقأف هاج ةرامن ىلا هجرخ أر صم ةنطلسن والم نبدمع نب لبعاتمما حئاسفلا كالا واذ ةئفدو هلا

 ناكم ىلعهرّرقو ةرهاقلا ىلا ءرضح غاضب رهشاهئالثوحن اهبماق أو اهلا رض ةزغ يان ىلا هلقن مترهشأ هئالث

 نب دار صانلاراصم هجوم نسلماز طةبانملا حجرخأام دنع ٌكركلا ىئان دعي نام سرا ارظن ىلوو هلع

 هجتاووتسو 'لركصملا ةعلق نمدج ار صانلا مادالا ضعب ىف هلع فرم أف ؛لركل ا ىف عنشموهو نوالق ندمت

 هفرعي ناكمىلا قدنصملا لقنو سصفا خيشلا عم كلاحىرت ةءاسلا نكلو سمن تشانأ مث ”ىلواملاهللاقف
 ليعام!حلاصلا ىلا هسأرب ثعيواربص هحيذو دج ك سم اوركسعلابعلطو ابناج اثم مدهو ةعلقلا طخي لف هب كرو

 نيعبرأو سم ةنس ناضمر عسا سيلا موب سكلانهلزغن ىف تام نأأ ىلا هلاح ىلع لزي لف رصم ىلاداعو
 اريبك ارش فنصو ىورو ثب دحلا ععس دق ةياغلا ىلا هلذاس هز انج تن اكسصو هتسر دم نف دو ةن امعبسو

 ناكو ةديدلع ىواتف ىلع هطخ ىتكو < ىفاشلا به ذم ىلع هرعرخا 1 ىف ىفأو هللا هر *ىفاشلا دن_سم ىلع

 مهمركيو هنع مهتدبغىف هب امص أرك ذي ل ازيالاهريغو تاباشلا نم هملو املاوفك كاملا ةساسساةراعرومالاءاريبخ
 ةشردم عماج ل ضافلالمبارام“ الا نم لورباك الاوءالعلاو ٍباَكَلا نم ةعاجب هب عفتناوهدنعاورضحاذا

 اممىئو ةْرغْن دم ىذلا وهو للا ناو ةعفاسشلا» اهقفلل ةسردمو علم ماجاضيأ اجهلو نسحلاةياغ ةزغ
 نادم ااشي امر عوةزغباونل هرطن لعجو:ل_لجافاكو ا رصانلا كلملان ءهملعفقووان انس راماضبأ

 ةيرقب ناحلااو نواب يظعلا نامل لعورةنرح هم هفتسا_هماج مال لا هماع ل ملخللا دلس ىو رصقلاو

 ةرهاقلا لخادرصنلا ٍبا,نم برقلابارادو ناس ءارجسىف ندلنيسار اخو ههزامر تبان ناقل ربعكتلا
 رالسربمالا ىلا ىهتني ناكو ةعيلم ةنقّتم ةمكح ةقلا في رظ هرئاعرئاسو شكلا ىلعهتسردمراو عارادو
 ءركذ لحب

 « ةيناقرافلا ةسردملا *



 انو

 نيعستو عسن ةذس بحر عسان دحالا ”هلمل فام تاف ضد صوشو ىلوالا ىدامس ثاان' ةيعملا" هلل ىف لئاعت

 لمللا مامق ىلءايظاومةدابعلاو ةالصل اريثكن اكو ةنسنيتسلا ىلع فان دقو هتسر دمب دغلا نم فدو ةئامعبسو

 نما ثادجل اماما ةتتسن اذا اودب عئاذبلاهبامر ىف نم سانلا ىرلاومالا ىف اهرشاك_ماصهدم ناك هناالا

 لحام لج ناكو رصم ميلقا لاح يكمن كر سرا سرلفلا نر ومر رت ةضاع تنأك هدعب

 فلأو انمعرانردفلأةنامهدر أور امر دفا آف ل اهتعار اطنق ني هررأو ابهذر اطنقةئام هذه عوكل مدع
 رثك او مهردفا فل هتمقام لاسعالاودوذقلاو لالغلاو عئاضبلا ن مهلذخأو َدْذف مهردفلأ

 9 سحولا ىبآْن ب دم نيدلا بذهم ميكملا اهائب ىراق ماج دنع هاتلا جراش بلح ةراحج ةسردملا ذه

 ةنس ناًصمررشء ىداح ىف ابطالا ةسابر لورصمراب ديءا. طالا سكر ةقلح ريغصت ةةيلس ىلأ نبا, فورعملا

 ”ىروصاملاناّتسراملابطلا ص َردمّرقتساو ةئانتسسو نيناممو عيرأ

 * ةيدعسلا ةسردملا #

 ةساصلاىلا سنه نا شود نم هبف لولساا عراشلا ىلءرشملا رد برشب ةرهاشلا يراخ ةسردملا هذه

 تدبر هظىفن الا ىهو مالسالا فيس ناتسب طخ فرعي اهعضوم ناكل فلا ةكربو ليما ةءامنيباسعف ىهو
 ةئاطلمل !اكيلامملا سقن ىدعسارةنسنيدلا سء؟ريمال أ اهي لل 1-1 ةعلف ند ل كساا بامل لب ام نودوت

 تك ةغ اززوالا طز انلسملا خف ةلغأزا1,ةلدق لا ءانلاطابراضي اهب وة امعيسو 5 ةرسع سد هسا

 هلام هعاطقا تناكو ةِسرغلا لا-_عأنم ةيرير للان موملا فرعتىتلا ةيرقلارعىذلاوهو ىغلارهاظ لاملا
 تاماجمو مبا لازال هنماهذخأ ضر أى ف 0 ناس ضقت نم

 * ةيجفطلا ةسردملا *

 مالا (ىتف مفط ) دس فتواهلو فرشالاىب ينط نيدلا فيسريمالا اهأ ثنا ضيأر دال ةز تحت امف لبر لملا دك

 ءارغأ دل نمراص ىتح هتءدخ ىفىقرت نوال نب لل فرع الا كاملا كلام اهل نم ناكح نيدلا فس

 فرشالا لّدقل لولااردس ريمالا براحو ةشرم الا كللامملا ف ىهفط ماو فرشالا كلما لقا فر صمراد

 ءاسهالا رباك | نم ىيفطراصاردس لدغ 010 د رصانلا كلما مم مة اسأف هدو هذخ أ ىتح

 نربط ةلطلب يف ماهو اقيدكم لداعنإ كرما علخ نأ ىلا هما: انكي رصاشلا كلم !ماخ دعب كلذ ىلع ٌرمساو
 ءاسا >اوب ذخ اقر مدمر ايدي ةنطلسلا هبال د رقوكشم نيدلا ففسردالا هكول# ىلوو نجالروصنملا كزملا

 نيد اهنا دونا رت وكتاب: نيك از جة اق جى نأقفناو هف ”رصتءو دس ةلودلا

 ةنسرفص قزاحلان م ىيفط مدقام دنعف ىبركَن يدلا فمسرمالا همخأ ىلع ض وسابار ط ىلا هجر ذي ميما

 رفسلا نمناطل ل اهافعا ىتح ةضرمث الا هتوخ أب ىىسو كلذ هملع لّقتف سابا رط ةيامنب هل مسرة اهتسو نيعسنو نام

 دعاوتف ئثىف هفلانعالرت :وكينمل اذ اغيب نضال ةاكولو تاب همزاب هللا ثعبو قف ةطرفسالا ىو رةوكنم ططسف

 :هلقلا بان ىلع هراطنتا ىف ىييفط ا ذاف جبرخو ىجسركمإ مة ىلنو نيج ال اولشةو كال را نتعلم ىجركو ىيقط
 لتقوامتادةعلقلاب نوئس ذئنمح اوناكو ءاسهالا نم ةعلقلاب ٠ نمراض> ان هأو كل ذب ”رمسف لبا ةعلق نم

 نيدلار ديريمالا ناكو ءارمال ا هلذخن ةنطالا بالف ىسركر يقي و نطل ستي هنأ ىلع مزعو ”هلاللا كلت ىفرموكشم

 قبو هتنالسرخ افرض نأ ىلا ديريامب 00 هرودذح برقو ها غىف جرخ دق حال سريمأ" ىردت تلا شاك

 طامسد و هلامشو هنسب نعءانهالاو ةباسنلا سلجم ف سلجتو :هلقلا باف هعم نوضح موب لكى ءا مالا
 اعانْم انْسا عاش | أم دعب مهم ءاقلىلا | سهالاو ىف لزنءا مالا ن رد ةعم نءحالسريم ضال هي ديب ناطاسلا

 ىلا حرخ دق نيذلا ا ىهالإ مشل ىسفط ىون دقو ةفرمثاالا كل املا نم هعم نع ةعلقلا طفح ىسرك كك رئواريثك
 شاكب ريمالا اود نأ ىلا» اممالاووهراسوهلاو د ءةساف ةعلقلا قه دنع نوهكملا» امهالا كلذ فرعو مهئاها



 ا

 نمار نكس نافع اريبكلاريمالا ىلاريخلا لوصوب هلامنأ هللا نأ الول لح: نو دي ريهونرمضو هباوطاحأو

 ىلا هعمشمث ةندفلا تنكس ىتح هلزنمىلا هيراسو كيلامملا هنعقرذو هكر دأ ىتح قاسو هفني بكرخ ةعاقأا
 نكر ريزولاريمالا ىلوو ةيراداتسالا نعهفرص ناطلسلاناف هىمالالا ًادمم ةعقاولا هذه تناكفهراد

 فرص م هن ما ىءَرتش او بهذ زرطب٠ ابقدومجربمالا ىلع علشو هرشع عبار سنا مويىفزا-باف نير عنيدلا
 ةصمادزامعاف نبا ىلع منأو ناسذمر رمشع سماخ ننثالا موبىف دو#دمعأو هيراداتشالا نءعزاماف نبا

 رابدب سولفلا لاح لمح اذكنمح ن نزولا هينا رمل ال ترتر ادن لكمال :ثددخ ءانانمط
 موبف ةرهاشلا ىلارض> مث هياكر فر اسنوعستو تس ةنسىف ةمءاشل ادالبل ىلا ر هاظلا كلملا جرخال مشرمصم

 داعالف ادوهشماموب هلوخ دن اكو ناطاسل ارو ذ> لبق نأ ا مسعب سو نوع تو عمس 4:سرغص عناس“ اءبرالا

 هب عاق الانعهو لوالا عببر ىرمشغ ثلاث تبسلا موي ىف دومترب مالا ىلعريغت هنم ثدح لبا ةعلق ىلا ناطاس تا

 هب طيح فقول ناوراننإ د1 اهسجت هنم لطب“ ىو البطلان” ىلء نيل ءالعريمالا هيلا ثعب هرادىلارادانف

 نينئالا موب ىف ةعلقل | ىلا ةدا٠ ءلا ىلع علطفر ان, د فل نيسجسو هن ام ىلع لاحلار رو هلا لزنت عراشم لاب هب رمضنإو

 عسر ثلا" نينثالا موف هيرمذو هبلءب غن اطل لا نا مثءوجيرو ةيئاطلسلا كيلامملا هبسسف هي رمذع سءاخ

 نب دم نيدلارصانريمالا نبا د نيدلا حالصريمالا ناطاسلا ىلوف لتي ه,مأذخأو ةقفنلارخأ بسال الا

 ”ىوالبطلا نب "ىلع نيدلا ءالع ىلوو بحر سماح نينثالا مونىف ةئاطاسلاكالمالا هر اداتْسْسْأَ ركسرمالا
 ريمالا نيبو هنن عقوف ”ىاطالارعتأا ىف ثدععلاو ةيردنكسالاو ةرهاقلابرضلارادف ثّدَلا ناقش ف

 مهردنالا ا هه رتل راد نيف خو واالالا يعج ”ىوالبطلا نبا هعئاروريشك مالكدومش

 دحالا موب ىف اهاجس ل مكت دنع هيلع عاشو اهامف ران, دفأ نيو ة ام لمح ادومم ناطللا مزلأف ةضف

 بارغنب ميهاربا نيدلا دعس همت احح ىلعو نيدلارصانريمالاهدلو ىلع اضبأ علشو ناضمر ىريشع عسان
 نينثالامويىف ناطاسلا هلا لزنق هندب كعوادو## نا مث"ىوالبطل ا نب“ ىلءنييدل ا العريمالا ىلعو ةاازادتكسالا

 6م وب ناكاظ اهلقتسا هلأ سانلا ثدحت و اهضعبّدرو اهذعب لل. مداقن:دعهلم دقن هدوعي ةددعشل ا ىذرسشع ثلا“
 هسشجوزذخأف ”ىسحلا نيهاش ىث اوطلادومريمالا ىلا ناطاسل ا ثعبنيعستو نامت ةن«رفص سداسدسلا

 ضد مدو#همو اذه ةعلقلا ىلا امهيراصو نيلام ىلعاش ا قوالامذخ أو بارغنب ميهارب انيدلا دعس هشاكو

 هعموبأ ارغ نبا لزن م ةعلشلا ىلاهل_جو دوت نب دمت نيدلارصانريمالا ذخ أو هموب نم داع مث ضارفلا مزال

 سيلا مول ور انيد فلأن يسخن دونر ادب ةريخ ذ نما ذخأو هعباس دحالا موبىف رادنزامللا ىايىلاريمالا
 رمالاراداتسأ ”ىءالعلاكنواطق نيدلا فسربمالا هضو ءّرَمتساو ةيرا د اّسالا نع دوم فرص هرمشع ىداح
 ىعسلاو دو# ةوادع ىلع ”ىوالبطل نبا عم مقا درفملا ناويدلار اان بارغنب نيدملا دعسرّرقو شن اريبكلا
 لزنو راش دفلأ ةئاام هنم صلختل لوالا عسب ررمشع عسان ىف ىوالبطلا نب |ىلادو# نبا لسو هك الها ىف
 ةيرخ نم اذخ أت ىوالطلا نبا امهعمو هير مدع ثان "ىلا نيداش ىئاوطلاو ”ىصتنأا ل دنص ىئاوطلا

 دجوو ةعلقلا ىلا تلمح ةضفم هردفلا فاأ اهفدجو ار اغصرابزا ةسخو نبك يريز دو# ةسر ام فلخ

 اهنراكيلط دعيج نال ةعبرأىرخالا فورا, دفال [ةّسا مها دح أى نانرحةيرخلا هذبءاضيأ
 سد امو. ىفدو# دوو ه ىلع ةطودلا تعقوأ مدو# بقوءو هدإو ىرشاحهو دو## ىرشامم ىلع ضيفو

 27 دج ةملاب هعاشاو «هتصلامذخأو ك1 بفوالشلا ادلع سووا لوالا ىداج عباس

 ةرخ الا ىداج سماخ ىف نيوا ودلاَدامَح رفريمالا ىلا لس منْئ :دعب ًأشدو# لا ومأ ترهظوراغص كلا
 فرتعي لذ هرمصعو هطعسو هبرمذف "ىوالبطلا نيارادىلا نامعش فل نمث 4 :الىفد هرمصعو هقاعو نادل ذاق

 ربصو دلجو تاس ةنحل هذه ىف هنمرهظو لاما نء'ىىشب تفرخءاام بقاعأ فأ تفر عول لاق هنا هنع ىو ئش
 ناطلسلا نا م مث اردههل عفربالو هلا لخداذا <ىرالبطا نبا بس: ناك هنا ىت> عوذخ مدعو سفنةوق عم

 1 دار ويدل ةسرنيلو وقير وت اير اال أ تيت راو زامل هدتساا

 نيدلا ما ريمالا تس ىلا لزنأف تومب ىتح هتف اع ماو دو# ىلع ن اطال بضغتسا ىت>- ههجو ىف هعفارو

 ةئازخ ىلا هرادنم لن نأ ىلا ةيوقعلا فه دذعل زي لفدو ئراداتسأ ناكو نيواودللا داش ص هرفلا تخأ نب |نيسح



 مو

 ةعلقلا نم لزنأ الف بالا بج اح رومامرمالاورادنزامللا مدواطةرسالا ةرضح نينامتو ةّدس عرافملاب

 ش ش دشنأ لبا ىلءرمسمو هو
 هلحتلىدف لمحت ىلق ا

 هلحتال لفن اكملا ىلقنمكل
 هلكممالا لذ اكلامتنكنالاق

 اعطق عطقن ىتح اهفومسي هيرضت هملع تبك أ دق دكرب كيل امج اذاو ةعلقلا تحت لكلا قوس ف تو نأ الاوهامو
 نم ةعطقرخ [ىرتشاو هلجردحاو دخأو هنذأ دحاوذخ أفمسمم دي !تنعال:و لي وز بان ىلع قلعو هسارزحو

 نيدلاباهش بيدالا انبحاص كلذ ىف لاقف هذه هتسردمب نفدو هئمدجوام عجم اهكسحالو هج
 راطعلا نب دجسأ

 لبقثلابرضلانم ةعطقم هه ل_لخ ماّرع ءازحأ تدب
 ليلقلا عيطةّب ةرّر# * ىئارملا رعشلا رحبأ تدبأو

 * ةيدومحملا ةسردملا »

 نم ميدّةلا فن اكح اهعضوم نأ همشب ةسدرةلارادداجت هلي وز بان حرا نيئنزاوملا طخ ةسردملاهذه

 نيعستو عبس ةنس ىف راد اتسالا ىلع نبدو#ئ نيدلا لاح ريمال ا اهأشن أ ةيروصن ان ف رعت تناك ىتلا ةراحلا "لج

 ىلا ةيقانىهو اهاثم ماكل ا الورص مرادي مولا فرعبال ب حس ةنازرخ اهيذ للعو اسردابب بترو امعبسو

 ةسردملاهذهو ّنذ لكم مالسالا بتك نازي هذ مو ةسردملاف نوكينأ الا باك اهنمدحال حبرذيال موملا

 ديشر ٍبابَدْشىلو راداتسالا نيدلا لامبريمالا هنيعرفصا نب<ىلعنب (دوم) « رصم سرا دم نسح أ نم
 ىذلاهلامنا لاقبف ةشموهو ةناامعبسو نيتسو عبس ة نسف اهبخرفلا ةعفاو تناكو ةدمةبر دنكسالاب

 رمالادنع اراداتسأ مدخ قوترب رهاظلا مانا تناكصالفةرهاقلا ىلار اس هنا ذئموبوإ_هح هلدجو

 هذعاضوعّرةنساف ناطل لارا داتسأ <: ىس اردامرعالا تام نأ ىلا نبوا ودلاَداَشَرَةَنسا مثقا,نودوس

 سيجا مويىف هيلع عاش مث ةئامعيسسو نيعست ةنسةرتتالا ىداسحب ثلا“ ءام'الثلا موب ةيراداتسالا ةفظو ىف
 همف ث دك: ىذلا درفملانا وبدلا ىهو هئالثلا ةنطاسا !نيواود ىف ثدعُ#: راسصف ةلو دل رمش م رم ساو هسماخ

 هنلك تذفنو همها ماظعو صاومللا رظنب قلعملا صالتاناوندو ةلودلا, ف رعيو ةرازولا ناويدو راداتسالا

 بلح بنان ىرصانلا اغيلي ريمالاروذحب قوقرب رهالنلا كما ةلود تلازالف ةكلممارومأر اسف هفرصتل
 رهاطلا ىدناوةرهاقل ا ىلاءاشلا رك عدة ئامعيسو نعستو ىدححا ةنسةرخ"الا ىداج سمان نينثالا موب ىف

 ممالل مدقوةرخ الا ىداج نما سيلا موه. راتئسالا نمر عظ هنا درو د تيهنذ هدلوو وه بره دكسما مث

 نيدلا« لعربمالا ةيرا اّمسالا ىف هلدب مق أو لبحلا ةعلقب هنص-و هدمقو هملع ضيقفاريثك الام”ىرصانل اا بلي

 ضقنمث ىرهوملا|اغبقا ىلع ضبق هيلع شاطنمرعمالا ماش, ىرصانلا اغبلب ةلود تلازالف ”ىرهوملاااغبقا

 هلزنأو به دب ازّرطمءابقهسلأو ناض هررهش نمان“نينثالا موب ىفدوثريمالا نع حيرفأو ا سعالا نم هيلع

 كيلا ءلاو ءا مالا نم ةةعىف ةحلا ىذرسشع سد اس د الا موب ىف صال نار نصسو هءلع ضف مهرادملا

 هلام ةلجب تناكف شهدها هريثسمو لركلا نه هجورخ دنع قوقرب برر غلا ىلع شاطنم مزعدنع

 ىرصملا بهذلا نماراطنقنيسهو ةلشاطنمريماللو ”ىرصاسنل ا اغبلي ريم ا نيعلا بهذلا نم دو#رمالا

 ىنانثس جلت "ليل ف اطوبريمالا عم كيلامملا حر نأ ىلا لاقتتعالا ف لي ملذ ةدحاو لل ل ىف اراطنقرشع ةئامابْنم

 عبار ىف ةكلمملا ىلا قوقربرهالنلا كلا داع نأ ىلا هلزنع ماقأو مهعم حرف ةن امعيسو نيعستو نيتنثا ةنسسرفص

 ٠ نم ىلوالا ىداج- ىرمشع عسان نينئالا مول ىف هنداع ىلع ناطللاراداتسأ رةَمساو هلع علف ر فص ر يشع

 نب ده ني دلارصانريمال اهدإو ىلع علخ مث هتافو دعب ىرّتشطلا ساق رق رمال نعاضرع ةروكحالملاةندلا

 ةير دنكسالار غش ةنطلسلا ٍبْئانَرقَسساوةنامعبسو نيعستو عيرأ ةنسرفص ىرسدع ىنانأ“سدهلل ا مول ىف دوم

 طا كجتز نيشع ئداح نينثالا مولىلا هنلك تذفنو دو ريمالا ةمرح تب وف )عملا اغشطا ا ريمالا نءاضوع

 ةرابجاب ةعلقلا ىلعأن م هومرو مهو كسرخأ:س_ب ةيئاطالا كسلامملا هيلعراثف ةروكذملا ةنسلا



 مح مل

 فرعن ىتلاهرادنيبو امن ىو نمإسملا م ا اهضأ رةياناكو تنك هئازخو تآارقربدصتابيف لعخو<ىقفاشلا ن دانا

 هدهاةرراجملا هراد امل راداتسالا# مولا نيدلالاج الا هما لدسلل» امص وح نيدإاقياسرصتتب

 نيتسو ثالث ةنسرفص ىف" ىرّمغطا ١ :رصتخم نيذملا تفرش ىئاوطن دي كلل املا ةمدقت نيدلا قياشىلوو ةسردملا

 ناس هيرضو نيندح نإ نابعش فرشالا كلا ةفودبئالا يسال اغيلومالا هلعركتت م ةنامعبسو
 اغبلي ريمالا لق ىت> ل.ل دربغ ن حسح» ملف نيتسو نام ةنسلوالا ع ررهشرخآ ىف ناوسا ىلا هافنو هنصسو اصع
 هداع[قةدمدقَلا نءناورذاشب فورعملا ارا نيدلارمهظ فرصو صوف نم نيدلا باس فرشالا ىىدتساف

 هنامعسو نيعبسو تس ةنس تام نأ ىلاًرمساف اهلا

 ا ةيئارسيقلا ةسرنلا

 ىناقلا منكي اراد تناك ةخوملاا با,نيبو اهنم اهف بحاصلا ةقيوسب ةسحاصلا ةسردملاراوحي ةسردملا هذه
 كلذو ةسردم هنوم لق اهفتوف ةرهاقلات تسدلا تقوم دحأ *ىفارسسدقلا يهاربا نب دج نيدلا سم سرا

 ريبك | مشح ناكو هن امعيسو نيسخو نيتنثا ةنس قولو ةن امنعيسسو نيسخو ىدحا ةنسلوالا عسر ىف

 هللاىل_ذفنب "ىلع نيدلا٠ الع ناكس ةرهاقلاب ةيلاةناك قف ىش *اد م دلارداه. نيدلا فسريم الاب ىس ةمهلا

 مه لصوت كلام ةدعهلو اد> ةعساو هاند تناكحو هللا طغاقردامريمالا تامو كل ذ سن ملف ”ىرمعلا

 ريبك مد *ىلا بسذب ناكو ةلودلا» ءاىمأدنع هضار ءانوؤثلالا

 1 ةماعلا ةسرشلا د
 ىشاوطلاربمالا اهانببحاصلا ةقي وسو نيمافدنملا نيبامف ةرهاقلا نمنيم اه دنبلا سأر طخ ةسردملا هذه
 هن امعمسسو نيعسو عبس ةنس ىف قرقرب رهاظلا ناطلسال هفب رمدلا رد ١ الامامز ”ىورلا لمقم نيدلانيز

 توصلاىدم نود ةبحاصلا ةسردملان يبو اهنمو ا ا

 لوحالو عضومريغىف ث دحام منش نم ةرهاقلايمراطت واذ هورخ - الا ريك نيعضوملاب لح نم ”لكع مست

 تاعدتبالا هذه ةلازا ىلع مظعلا ”ىلعلا هللانالا ةوقالو

 و ةريغصلا ةسردملا *

 اضيأ ف رعيو شو ارظان نيدلا بحم تس اهطخ فرعيو نيدململا نيحاوطو نيام دنبلا زيبامف ةسردملا هذه

 ةئامعبسو نيسجتو ىدحا ةنسىف ةاعرشلابلا كح نيال ادفصرشالا ةسوزاركدبا تلا ابخب دماوعلا نيب طخم

 * حاملا مأ ةبرت ةسردم ©

 نماهعضوم رصمو ةر هاقلانيبامف ”ىبسفنلا دبشملا نم برةلاب ةءفرشالا ةسر دملار اوحم ةسر دا اهذه

 نينامتو نيتنثا ةنسىف *عاصمنلاار مس نيدلا ل. عريمالا دي ىلع نوالقرومنملا كلما اهأ شن اناّتب ناك املج

 هعموروم ملا كلما اهيل الزن اهوا: لك ا ظ نوالقروصنملا كلا ١نب <ىلء نيالا ءالع حلا هلا كلملا أ مسربة اّمسو
 اهتافو تناكو كل ذريغو“ اهةفوءاّرق ىلع: سحافتواعا بترو لب رح لامي اهربق دنع قد هنو ”ىلءحلاصلا هبا

 ةئامسو ننامتو ثالث ةئسلاو اوسرسسع سداس ىف

0 

.. 

 ه مارع نبا ةسردم +

 ريمالا اهأشنأ ةرهاسقلا حراش ”ىبر غلا جيلخلا "ينم ”ىبونلارهوجركحب نيس>ريمالا ماجر اوحب ةسردملاهذه
 مولعىف كراشو ذي ران بتكو هير دنكسالا هبا لون سانل ا ءالذذ نم ناكسحو ماّرعنب ليلخ نيدلا حالض
 هلتق قوقرب ريمالا و رريبكلارممالا ىلع ةكتلام تراث ةيردنكسالا نحس :ركريرممالا لتفانف
 هسرىفّنهادحاةّدع تاب رض هفاذاف هريق هنع سنه كلذ ف شكل هراد اود ”ىزورونلا سئوبريمالا ثعبو

 هنفكو هل_غو نفكالو لغربغنم هبا شب ناكو هربت نمةكرب حر خأف كل دف هلنذاريغنم هلتقب مارع نبا مناف
 سماخ سجلنا مون حرخ اورصع مث ةرهاشلا نم هليوز بان لخاد لئامُم هناوح نصف هعم ماّرعْنبا رشخأو

 "هلّدلا بان دع برضام دعب نابرءره ف هب ىهأو لئامث ةنازخ نمةئامحيسسو نينامثو نيالا ةسسبجر ريشع
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 موب لك ىف قاررا راضدماب نهاوقياراقانو هلوداارطانرب زولا مزلب نأ ناطللا عمرّرتو هدسحرثكو هةزر
 ةتملاةوأ درك فرضال4 و فرصاموت ايااودالبلان همودلا كِل ذ ىف لج امو لص املا لصا ىلع لوشن

 ماو كب سلتنيواودلا ا لاقو ناطل_||هلدعرححن :ا”ىلاجلارب زولا رض اإف هلعو ناطل لاا من الا

 ل صاحلاب اهاروأ مو -لكر خأ اورض# نأ مهعمرّرقو ةسعل نب نيدلا دجمو لايربغو قاصساحاتلاريضحأف

 ىلا قاروالاموب "لك نورمض<ع اوراصف هعسو هن ارش *ىلاو هفرص ىلا حاتم ام“ اعس أب تلصفدقو فورصملاو

 الو ناطللا ىلا لى هلك ة ةزيدسا لامنأ اضيأأ مسرو ديربأم فقوبو رات ام فرصف هماعأ رةيوناطلسلا

 لهأ ىلع ناطل#لا بضغو جن رفل نيبو اهلد أن يب ار ةكمالار :ث ةنلفلا تناكصال مخ هنمفرصب
 ايلا لخ دون امعبسو نير مدعو عبس ةنس بجرءانلا ىفةر ةالِإ نمرافناع ميلا "ىلا ان ثعب دير دنكسالا

 مهجر قام عقر و تاق نمريثك ىلع ضقو دال له هوجو ََدساو س4 اهل

 هده ق ىهئاسن باش ىتح - سانلاعابفريثكلامب همزلا ىتح ةورثهلا دسأ عديل ىت-لاومالا بايرأرداسمو

 ذيخأو ءامدلا كف ١ بتكلا نم هسلءدربامف ساننلاب هقفرت عماري نكح ايسثراسهلان نحو ةرداكتملا

 لصاح ىف اهءعضوو ةدعفال 1 1 ةتس تغايف داسهلا مسرب ةدص صرغثلاب تناكى لا ددعلا ريض أ مثلاومالا

 راند فلأ ىنئامابتمذخأو ةرماكج» ءامد كفس دعو امون يرمشع دعب بر دذكسالا نم حرخو +#لع خو

 نير شعو نام ةنس ل اش ىنان'د-الا مول ىف ةرازولا نع فرس نأ ىلا هلاح ىلع لزيلخ ةرهاقلا ىلا داعو ناطل
 ناكوةيرا دا: الا ةقمظو ىلع ىلاجلا ق قبو ةرازولا ف دح ارق ب لذريزو بالو نم ةرازولا ةفضورفو نأ مسرو
 بس قاض“ |حانلاو شيل ا رظانر فلا هملع لمعف ايلا لصاولا ”لتوذلو دلا لاح ف:و'ةرازولا نءهلزع بدس

 هداست ل توري ولا فمك ذو تورلاو ةبععلاو هلودلا رطن ىف َرقْشسا دق ناك هناف ةيسعل نب 500 2

 هبلع فشكلاب ىدلا شت أريمالا حرف ةزيدا لام نم اريشكالامذخأ هنأو ريزولا ىف تان عسل
 ' نيواودلا نمربتكى لع ضقو هنع ىنع ىت-قاسلاار كب ريالا هقح ف ماقف هي ةطوملا عاقب ايناطاسلاءهو

 ةنامعمسو نيث الثونيتنن ا ةئس مر ارمشع عباس دحالا مول ىف اليا ةبقع عطسب ىفوداعالفز احلا ىلارفاس هنا مث

 هلع ىلصام دعيروكحالملا مرا ىرشع ىداح سهل ا مول ىفهأ ةناملا هدم.نفدو ةرداقلا ىلا لجوريصف

 ىف "ىلا |نع بون ناكو دحاولا دبعا غيف أ ريمالا هي راداّتسالاه دعب ناطل لا ىلوو ”ىك انا عماتجلا

 عرش نال عادل نس قاما كو ةكرشلا ديالو نم اهنا مرفالا لوامم شةنطلا ةيراداتسالا

 نم د صو امك ابان أشنو ةرشابم ةيالوب دحأ ىلع لتي مهلا هترازو ىف هيلعر 0 2

 دح نمد خأ اذا ناكواريثك ًابشابنم عجبوايندلا هل تلف مداسقتلا بحيوابا دهلا| لقي ناكو نات ارئاخت
 ذخأ هنا فرعاذاف ىجسلا ىف ه. اعرثك ًاولو هل هنزو امر دة س.:كحمادف هنا فر ءب وح هلزءبال ةيالو ىلعأ تت

 ناك هناالا رم لا هل لق همانأ تناكو الام داس ا :امدهنا هنعفرءبلو هريغىلوو هلزنع همرغام

 نيححصمالو نيم اصريغ ةرهالاب بع هلناكو سانا ف شال نازك لاملاىلويو لزعي

 * ةيسرافلا ةسردملا *

 نيداوفلا ةسنكبفرعت ةب:كح اهعضوم ناكة رهإقلاب ةيقوطعلا لون م نيداهفلا طخ ةسردملاهذه

 ريمالا بيرق ”ىكلانيدلا سرافرسال | اهمده هن امعمسو نيسو تس ةنلسىف ىراصنلا ةعتاو تناك الف

 هملاحاتحتامب موقي اتواميلع فتوو 0 ل وس ردا زج لا ياللا انيدلا فيس

 « ةيقباسلا ةسردملا «

 ةفالللارادلخادناكىذلا ”قرسشل اريبكل ارمدقلا"هإ-> نم نيممطافلا“ ءافلخنارصق لخاد ةسردملاهذه

 باب نماضيأ اهيلا لصوت ناكو ني رصَلا نيب طخ ”ىرمسبلا ماجه نم نآالا ةسردملا هذه ىلا لوو
 راداتسالا فموي نيدلا لاجسريمالاةيراسقن الا هعضومو قاخلا نكرلا طخ نم حبيرلا بابي فورعم ار صقا

 اب لعجو ةيفرعشألا ةئاطل لا ٌكلامملا مّدَقم ”ىونالا لاتمنيدلاقباسريمالا ىثاو طلا ةسردملاه ذه ىب

 نبا فورعملا ”ىراتضالا ”ىلعنب رع نيدلا حبارمس -خومشلا جشانهش هسيردت ىف رو ةيعفاشلا» ءاهةفللاسر د



 فمش

 اهركذ مدع ىتااررصقلاهب رتاةلج نماهضوم ناك ة..هلا ةمااصلا ةسردملا رس باراو ةسردلا هذه
 هذه أكن أوءانلكئارو ةنم كل انهام ”ىم.ابعل ارب دينب دم نب دج نيدلارصاشب فر + ب سان! !نم صاع شدنف
 مالسالا خيش انش هب سا ردةمس ادلع ءاهّهفلل همف سر دابيفللعو هن امعيسو نيسخو نامت ةنسىف ةسردملا

 اذه ”ىسابعلاو دحأ اهلا دعصي داكي ال ةريغص ةسر لله ىهو -ىن.ةلبلانالسرنب رمضن نيرعنب دلاحبا 1

 ةصاع تناكححام دعب تئالت دقو ةسردم سلب هل دمى هلو ةسامعلااها لاقي ل مرا فرط |هب رق نم

 طاف

 * ةيكلملا ةسردملا ه

 هاحترا دنحسوملاا 'الم لآن يدلا فمس حاحا ريءالا اها ةرهاقلا نم ”ىئيسللا دهشملا طخ ةسر دملا هذه

 سر ادملا نمن الاىلا ضو فاهوأ دع اهل لعجر ةريتءم باك هنازخو ةمعناشأ !ءاهةفال اسر د اهف لعوهراد

 ٍباَكْلاا ذهنمباعراركذ د نءاهركسحذ مدت دقو ؛لوشلاريصق ةمحر لج نماهعضومو ةروهثملا

 حلاصلا كلملارمص نوم ركنبارا دب فرعتاراد ةسردملاهذه عضومر ادمن

 + ةيلامجلا ةسردملا .« ا

 اهامردان ةلودلا فس ردبام دق فورعءملا قاوزلا بان ىلع ةر ,داقلا نمدشار بردراو مب ةسر لا هذه

 هاهشمو اهسرد ىوو ةمفوصلل ءاتناخو ةضنعلل ةسرمدلهاهلعحو ”ىلاهلا ىاطاغم موا

 هللادمع نيدلا لاج-5 اضقلا ىضاع هنبااهلوا دتو<ونلا ىاكرتلا نامنءْني <ىلع نيدلا« الع نشل اب ءافودتلا

 نيدلا دم مه رق ث”ىننحلا -ىناكرللا - 12 1/هق دعا لع تيالاز رطل عتل ضار لاول ”قينللا <ناكرإلا

 ةمفنحلا» اهةفراك بكسي اريبكةسردملا هذ هنأش ناكوروححصملانيدلا د. نبادس نأ الا : قو ذابع
 رع و تكو ةسصاشلا دالملاىفواهرداوظطو ةرداقلاب فاووأ ةدءاهلو ةرهاقلا سرادم ل- أن هدعنو

 الز راو: افوطقاو قترألا روك اند لطعتوانيفاهو أ منهي رخو اهم الوع ول ةسردملا هذه

 (ىاطلغم)« 2: امعبسو نيثالث ةنسىف هو انب ناكواهنم بارانا برقو هةذلا مسا ىلا بسنت نعطالخ ا .هنكن

 كلل ارتشا ةس رعلاب كيدلا نعةراس. 6 هنت رتلالىهو زر <#فرعنيدلا» مالا توا هللاكبعنبا

 مي هاربا نيدلا مراصريمالا عاطقا ىلع ةسهالا ىلا ةيكماملان م باثوهَو هلو نوالتنيدجت رصانلا
 ناطلسلاراسصو هن امعبسو ةرمشع نامت ةنسرفد ىف د صهالار زب فورعملا ةيئاطاسلا كماا هملا سمن” ىيمشارالا

 ةنحلاهذ.هىفز اخ ا ىلا بكج رااريسأ هثعب مهر ىلع هعلطبو هب هال تاجرا ىلا حوت التت

 ةنس مرح ارمشع نم ان" ىف لمحلا ةعلق ىلا هرمضح أو كم بح اص” ب ىبأ نب خر نيد ادسأ في رمشا | ىلع ضمت
 عارسالا ىف ةقشملا نم حاجلا باصأ ام هلوخ د ةعرس ناطل لا هبلءر كن أف بكر لا عمةئامعبسو ةرمععست
 صاوملئارظان هللا ةبه ملءملا نب مي ركلا دبع نيدلا مي ركىضاستلا ىلع ض.ةاملناطل كار اداتسا لعج هناا مث مهب
 | لال لو هيلع عاج يهد موق لل ايو نادل يح ر مح ءا زا ةر شدت وتد نموا وسو دلع

 هيلا فاضأمتةلامعبسوني رمشعو ثالث هن سرىلوالا ىداج.ىفكلذو ”ىالءاارقكي نيدلا فمسريمالا نع

 هللا دب<كمللا نيم ب حاسما !نعاضوعنيرمعو عبرأ ةنس ناس ذ مر نمان'سيجللا موي ىف هملع علخو ةزا زولا

 كعم رشابي نم ىلخ !انأ لاقو ناطا ىلا هفعي ملف“ ىتعل جر هنأب رذتءاوةرازولا نم ىنعدسا ام دعن مانغلا نبا

 تعفرف "ىلا اريزوللاش فر ةلودلارظان" هلعح واتم قشسددرظان لاب ريغ نيدلا سم ناطو لمءعتام كفّرعي و

 ابجاح ساملاوةرازولا ىلاملا ةملون بد بناطاسلا ىلع طخلا ريف ةعلقلا نمرصقلا فوهو ناطلسلا ىلاةضق

 0 ا

 ةر ازولا تملوو ةمعرمشلا ماك الا فرعبالو "ىبرعلاب ماك الو مكح ه فرعبال نم ةباخلات تساودقفلولملا

 لاومالاىفنالو ةكلمملا روماىف فرصَالو هللاةبام فرعبالو همم ابكي فرعيال باشل ةيراداتسالاو
 اريلعقوأ ابيلعناطللا فقوالف ريزولا ىلع نولمحيو لاملا نواكأب مهناف مالفالا باررأالا ةياوردلا

 عطقنان م نيلاطملا باكلا ةقرو هذه لاق شداسارظان رغفلاب ىوررعملا هللا لضفنب د نيد/ارفش ىضاشلا



 م5

 لسسلاءامضوخ اهناح ىو ةقاللاءاهقفلا لعاهفقوو ىرضاسلا ىركحج وئلار مكب نيدلا فس

 ناكوهمامت البق تافاعماب اهتابق ىو ةئامعيسو نيعبسو نتتنا ةئسق كلذو ماي الا اننكموةباشسو
 هذه أشن كل ذلف ىراو+!قوس هاجت ةيماسملا ةسردملل ةرواحملا ىاطنرطريمالانيدلار دبراد كح ب

 اهم اتيراصواربنم ةسردملا هَذه دّدج ةناهئنامثو ةرمشع سه ةنس تناك امل نم هيرقل ناكملا اذهب ةسردملا

 0 ل
 5 ةيرقبلا ةسردملا *

 ةحانىلا قاقزلا ادهنملصوو رئمالرواحجا ”ىبك الا عماملا| با.ءاحت ىذلا قافزلا ىف ةسردملاهذه

 طبَلا ةااسمدحأ ”ىرلانيا,فورعملا لازغريغصت لب زغب ركحاش نيدلا سيث سد'رلا اها فوطعلا

 هللارصن نيدلا دهس بحاصلا ريزولا لاخوهو نوالقنب دمهش نب نحس طارصانلا كلملا ماأ ىف ةريخذلارظانو

 باسملا فرعو ىراصالا نيد ىلعأشن هس رغلا ىرقىدحاارةبلارادب فرعت يرق نم هلصأو ”ىرقبلا نبا
 ماياىف ةلودلاريشءو ناطلسلا ر اداتسا :ىنكحزالا ني نيدلا فرشرمالا همدقأ نأ ىلا حارذلا ارشابو

 ةناطللاةريخدلار طن ىف هب رت ساو هيلع علو نيدلا سم ىضاقلاب هيطاخو هيدي ىلع لسا نسحرصانلا

 ةسردع ايفو سم هسرو ةيئاطلسلا كالمالا رفاقوالارظت هلا فاضأو "ل لحلا بترلا نمذثنمح اهرطت ناكو
 ءاهةذلا نمملعلا لدأ بّرقو ةيسدحو ةدامس رهطأو هن ريس ثتدجو هنن رطتركجتف لكل رصانلا

 ةيعفاسُلا* ءاهتفالاسردا-م لعجو بيئرت مسبأو ب .كلاك عب ف ةسردملا هذ أنو تلا نمعاونأب ل ةفتف

 لعجو اد اعمماهبف بترو ”ىجفاشلا نقلملا نبا, فورعملا ىراصنال < ىلع نءرمعنيدلا حارس ان اهسرردن ىفرّرقو
 نيز لضافلا رمل تاولصلا ماما لعجو ”ىعناشلا ىريمدلا سوم نت يذلا اك يشلا انمجاتضاهنش

 عيوارتلا5 ةالصىف هنءارق عامسل ناضمرر مث ىفهملا نواح رب سانلا ناكو -ىومنلا دأب اهشلا نب ركمانأ نيدلا

 ىلع ”ىرقبلا نبا لزي لو ذاوشلاورمثعلاو عبسلا تآارقلاب هتؤرعمو هنادأ نسحو هتمغل ىبطو هتوصاخ أ

 لاكلارضحأ آو ىراصنلا نم هيذولب ن ٠ هنع د عنأف هنو ص مه ضيم نأ ىلا ةمار جإااو ةدامسلا لاح

 ةئاقعبلو ناعشو تاس ةجتانمف مالكألا هذ[ دهم و»و تام ىتحهدنءاولازاهريحلا لهأ نم هريغو ”ىريمدلا

 ةسردملا هذه ىف دمتسا م يلاغوبأ دعب ةريخذلارظن ىلوو نمل ديان ةبق تحت اب. هريقو هذه هتسسردب نفدو

 ربوكلا ةسيييس يع ةراشابهئاقتامتو ني رمشعو عبرأ ةنس ل والا ىداص عسامتيف ةعبللا اهب تعق ًاوريذم

 95 رمال

 ان ةيبطقلا ةسردملا نإ

 نيدلا ةصع "لمللا تلاب تفرع ىاكوكح ةبحر ىف فشنر حلا ليام "ليوزةراح لأب ةسردملا هذه
 بوب أب ركيى بأن يدلا فمس لداعلا كاملا ناطل #لا ةنيا العلا لابقا رادب ةفورعملا ةيطقلا ةنؤمنواخ
 نوري ءاهّسفو تآ ارقربدصتو ةنعفاشلا» ءاهتشفلل سر د اهو هنا تسو سجن ةنس ىناهضو ناكو ىداشنا

 * ىلرغملا نبا ةسرده

 نب سوت نيدلا حالصاه انب”هليوز ةراحو ”ىدوعسملا َهَقب ودنياجت ةيلاشصلا برذرحا 0
 جيلا ىلع ”لاطمل هعما هاجت ةبقف هتومدعب نفدف اهلك !لمقتام ودراد هانت ءابطالا سير ىف رغملانبا
 درأ ةنسف هتبر ذ ضدي اهمده نأ ىلا لاك اريغب ةمئاك ةسردملا هذه تراصو طومرق دكر, برق "ىرصانلا
 ةنوحاط اههضومرابصف اهضاقنأ عابوةنامن امو ةرمشع

 0 كي ةسردملا «

 خا

 ”ى يسم ديالا

 * ةيريدبلا ةسردملا #

 ضاماذكم

 لصالا ف



 انا

 تناكو ميظع بلط ىف حابصلا تقو بكخرو للا !فهشاوحو هناا غمدقو س ارتسالاب مهصأو مهطاسوأ

 ىتح ةداملا ريغ ىلعراسو هبناج ىلا نوغرأ بكر أو تانقلح ثالث هلودس مسهلعج دقالولم ةئاقسكلامم د

 فحتو لخو ةعلشو راند فلأب هسلع منام دعب نوغر ا داعأو مرح نم نب رشعلا فاهربع مث ىلح براغ

 نيدلا ماسحريمالاب صتخاوناير لا داهو صلبا هللا لمعي ع رشو بقرتي افئاخ باح ةئمردع ماقأو

 لعفي مل هناو هيلع ضيقلاب هبلا ناطل لا بتكسص ىلع هفقو أو بلح ىلا هم دق أو ىسوم هنبابو برعلاريمأ انهم

 نظو كل ذن اطلسلا بع أذ يلا ىف ناطلسا !نذ اسي ثعب هنا مث ناطلسل ا نيب هن ماسلا هيلز لو كلذ

 ةبرصمراس د ىنلأب هبلا ثعيورف لا ىف هن ذأ وريبكسحلاازارثح الا نم هيف ناك مل هملعربب دن اهلي هرفسن هنا

 نأ هغلبف كلركلاب راق ىّتح راسو نعسهلاو بنملاو سرفلاب: دعم ل ولم ةنامءب رأ هعمو بلح نمحرفن

 ريمالا اهي و بلحوىلا ةواعسلا قي رط نم عجرف هملارسصم نما ركسعح رخأو باّونلا ىلا ب تكص ناطللا
 حرخي نأر قش سارق كام نمادح ؟نكمي لو ةميردملا ىلا روبعلا نم هعنف ةسغلا بئان ىاطرق نئيدلا فمس
 همركسحأف هيراحتساو فرعل ريم | انهم ىلا دال لوح رع نا ات يلع وف نانا قلاش

 حرخأمت ديريامفر هن سارقريخو انهم. ةعافش لومق نم ادب ناسا درك هش عشب ناطلسلاىلا ثعبو

 هلأ ن اطاسلا ىلا يتكو هسفن ىلع سرت اف كلذ هغابفرق: سارق ذخ او انهم لاتقل ماش اورص نم اركسع

 الكر دف أ كول ىطءأو بلحي ىتلا لص اوح د حأ نم هنكمو كل ذ ىلا هباجأف ةلواطملاّك ل ذيدصقو َدْحَرَصَف
 الف !د شرخ ديربءا مالا نم ةدنع ىف هن امعسمسو ةرمع ىلا ةم_سىف قرمثلا دالب ىلاريعو نمطن م هملعمدق

 هدصقن م رذتعملرصمب ناطاسلا ىلا هلاومأو هلو.خو هلام" ن مائش هعمو حرف هبا, ثعب ةمدرلا ىلا لصو
 نك رئاودرالا برةنأىلا تاماقالابا دير باو هل ماكو لغملا# اعلق نيدرام ىلا هعم نع ل-رو ادني رخ

 ىطعأو نامبرذا لمع نم ةغارملارقنس ارق ىطعأو مهب قيليالزنم مهلزنأو هعم نمو همرك او ءاقلتو هبلا اديرخ
 تام نأ ىلا لانه لزب لفة امعيسو ةرششع ىتذل ةنسلثاواىف كلذو نا دمه مرفالا شوق أ نيدلا لاجريمالا

 مره او رع سارت لف للا لعأوناطا ا ىلع كل ذقشفا دب رش نب دكر دعس و ا ده نق ءاهو [دن

 اع هحست ف ةغارملادلس لاهسالاب رقن سارق تامو ةرثكص ب وط> مسيل ترخ ةيوادقلا امهااريسو

 ىداسف هتومن اطل لا غلب الفري ناطلسلا توم لبق لاش ىرمدع عباس تدلا موي ةناسعب سو ني رمشعو

 هلعتردفدةنوك أو ست حت نمالا تومي ىبتشا تنكسصام لاق هلاربخلادورو دنع ةدعتتلا ىدرشع

 نورمشعو ةئام هببسس مهنملتقةيوا دفلا نم اريك ادع هبلازهج دق ناكها كاذو هنم ىدوصقم تغلب د

 رب دثو ىأر بحاص اليلج امسج رد سارق ناكحو ريخ ىلءهضوب لو دف نم ىوس مه لاءابوادف

 مظعو نيرخلا تح ما دج !لعرتتال ثمحي دئاز مركو سفن ةحام»و هحو ةشاشنو ةفرعمو
 نمهلو ةرفاو ةداعسو ةره الن ةمعن هل نمالا مهنم|م ولم ةناقس كلام ةّدع تغلب و 'لئاطلاةداعلاوةءامهملا

 هنكتر ناك ا يفنيدلا ءاب.ةراح هللجرادو ةسردملا هذه ةرهاقلابرام' آلا

 * ةيونزغلا ةسردملا +

 رمالااهاس ةجوكسزالا ةسردملاءاهت شو ارمأ ةقي وسب فورعملا عض دوما سأرب ةكسرادلا هده

 نبدا لضفلاوبأ نيدلا باهش زيسشلا اب. ماقأ او اوم ادلاو بون نيد يق اوامر ىمعلازامياف نيدلا ماسح

 هّمفلاىف اماما ناكو ه,تفرعفاهب سر دو *نحلاه شفلا ئرقملا”ىدادغملا”ىونزغلا دهعنب ”ىلعنب فسوب

 ثدحو ا ميلاد الضاف ناو درت رشم خركمو هيلفتب او قو ءالضو <ىبلسلا طفاشلا ىلع عمو

 نسملاوبأ هيلع رقورمعلاو بيشلا ى باك جبو ةعاسب هنعهاورفبم امد نب قازرلا دبعل عمال باكي ةرهاسقلا

 فودو ةئامسممو نيرشعو نيتنلا ةنس لالا عسر دادغس هداومو بحاملان ب ورعوأو ”ىواضسلا
 ةيفنملا سوا دم نم ىيهو ةئاهصتمو نيعستو عسن ةننم لالا عسبر نم فصنلا نينثالا موي ةرهاسقلاب

 # ةيركبوبلا ةسردملا *

 نبدأ! فبسريمالا اهانيةرهاشلاب ةيرزولاةراحنما_ رق ىسامعاا بردراو2 هسردملا هده
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 !طلسلا ىدينبب امهرضح أن اغيتكحربمالا تب نمار هظو ةشحولا تلاز ىتح كيلاسملاو؛اسمالا نيب و

 ءارمالا ا. ميلا لم امهرو ديلا النو امهم داع ىلع« سها امهلعجو في راشنلا |ءهيلعضفأو ضرالا الدو
 ةنطابا“ نم نوالق نب د رصانلا لاما عل نأ ىلا هنرها ىلعرةنسارق لزب ملف مداقتلا نم هيةداعلا ترحام

 ةنطللا | يئاننيجال نيرا ماسر يالارانثن أى هلاس ىلعزمساف اشبنك نيدلا نيز لداعلا كاملا دعب نم ماكو

 ىلا“ ءاهالا نم هريغورقتسارق هعم بكرف هدب رط نمءاجو.لا ةلزنياغيتك لداعلا كالا ىلع رص هرابد
 رقنسا ركريمالا ىلع علخ لبخلا هعاشبر ةةسا|افروصنملا كلاب بقدتو نيحال نيدلا ماكس مالا ٌرساو اغسشكرف نأ

 ىذنمفدنلاءان'الثلا موي ىلا ةيابثلا رثاسقةئا.ةسو نيعستو تس ةنسرفص فرص مرايدب ةنطاسلا بان هلعجو
 ا 3 ّرَتس ةّساو هملع نيضو ماثلاورصصمرايدب هنيوواودو هباونو ل داو حو هدوج ومع طا هلع ضيقت ةدعفلا

 ىلصتو تاناس+لا ةرغكو عمطلا ىف هفارمد الع ضبقلا باس نمناطاسلا ةءورمتوكت ءريمالا هدعب ةنطاسلا
 ناك هناف بوعي نيالا ف رش هساكن مو كلام نم سانلاةباكش نم مةوام ةرثكع م هوج رام لولا
 كمباومداناو نيلامملا داك ا فتم و ترثكو هلمعان تءظعو اديازاكحت هد .لنمكغدت

 همرزلأو لوقلا ىاتاعأو هببسسب ناطاسلا هيد وام الكهف عمال قنارقو هروط ىذعنوريثكلا بعللا ف
 زيحالروصاملا للا ل“ :ةنأ ىلا لاقتعالا فر قنسارق لازامو كل ذبأ عي مف » هع نم هجارخاوأ هد أنو هب رضد

 ةسص اًةباشبهلمسرو»ا مالا ن * هريس ن ءو هنع حب رفأف ةنطا لا ىلا نوالق نب دمت رصانلا كاملا دمعأو

 سربسريمالاةراهسدو# نيدلا < ةنرفطملا كلملا ا محاص توم د_هرواج ياس كا اهم لقن :مابلاحيرخن

 اج بان ىف هضوعّرقتساو بلح ب اين ىلارغتلا ةاكالم دعب ءاسج ديان نم لقت نرالسري الاوربي تصنشا ىلا

 بعتش ةعقو هدو هن ”اهتسو نيعستو عسن ةن سف كلذو ما ُكاورصم هنطلم ىلو ىذلا اغيتك نيدلا نيزريمالا
 رمربس رفظأا كلا نطل نورصانلا كما علخ نأ ىلا ب باد ةباسل ىل_ءلزي لو نوالق نب در صاسنلا كلملا عم

 رقن سارق هباجأ كلامملا باَوَن ىدتساو كلا بلطل كرمال لركلا فرصاناا بحاصو ركتشاملا
 0 ٌو-رصم ىلا هعمراسو ا م ئكأش هلمدقو قشمدب وهو همل ارضح مث هزيب دتو هبأرب هناعأو

 ابيلا جرو هن امعمسو عسن ةئسن اس ل اوس مرفالا نيدلازد ريمالا نع اضوعقوشدهد هبابو الوف لبحلا ةعاقب

 يللا زلطو ا ردا لعاو شر اول: دعو ةزعىلاراسف

 ١ 00 هدصر سرب 00 300

 ء.ءواس»

 ا ا جب

 ىلعانبعهن وكمل ماشلاباريمأ "قاتل ا ىاغ ونريمالا ثعبف هسلع ضيقت دارأ دق ناكو و سربس عمر ضل
 هماقم هسلع لّقث ىن> قلب الام رهنسارق قحىقثدحت ىاغون عرم# :و كل دلرقنس ارق نط غذرقنسارقريم الا

 هلاؤب بلمس هباسأ هالوو نهد هبال نع هفرص ن اطل انا مث قشم د ةعلشب نكسو ةنطا ا سمأب هلع ضبقف

 نوغرأريمالا عم هبلع ضّقلابءا مالا نم: دع ىلا ناطلسلا بتكو ةئامعبسو ةرمثع ىدحا ةنس مّرحخا ىف د لو
 يابن دق هلع ه ودق دنع همزالو روم أر قن_ءارق طبضام ةرغكسصي لاذ ف ثرهلا نم نكت مفراداودلا

 رض امنا نوغرأن أ قش هدب ثيدارثك هعمرقنسارقو ذا ناكملاةكرحلا نمنوغرأ نكن ل ثمحي بلح
 رقن سارق لاقف نوغرأريمالا رضحوءا ىهالاب ىدتس افرق سارق هعوسوءا حالا كلذ غلب ىتحرقتسارق كك '

 اذهر ناطلسلا عئاطانأ هنمق ىلا ةجاحالف <ىلء ض.ةلانموس هك عمرض> ناكنا لوقأ ان أ اهر | ذكسص ىئغلب
 نكمي الرق ارق ناو ةدمكم مالكلا اذ_هنألع دقونوغرأ لا هطسو نم همس لحو ه دي امو هد يمس

 ركذي ناطل لا نأ هللاشاسوريمالا لاوسو ناطلسلا موسرمب بلح ةيانريمالا دملق الارض أ ىف هسفننم
 بكرال نأ ا هال ىلا ثعبف سل | ضفن اورفانو بكسر نا دغرقنس ارق لافف اذه نم أش ريم الا قس ىف

 ىل-« هب اولمصتنل كبل مم ىلع مهاردلا نمو صئاوحلا نمهدنعام قّرفو هنا نم حرخمالو هعادول مهنمد-أ
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 ٍباررأءامسأ نعمان اهاروأ لء_ءبنأب <ىلمل1انيدلارفن بحاصلا ىلا مدواخ ذو: دعهل ماع ءارهأ

 نم معدلات اخرا ورب او طولا ينس ناع يس لخ دن رفاه ريكجأ علت. 0 :اورلا

 هفسعب لف كل د نماغط لم حل سابارط ةباد ىلا اعط ريمالاب ثع نأ ناطلسلا د كرآ ىسحدارر 0

 ريكشش انا سريس ورالس ىلع اظسز لرشلا 3 2 زر طاغأو هحارخاىف رءوكح: لو هنمناطالا

 رغوكتم كتفلانَدَر ردك نهف بضع عي رس ار كلا بكل واح ل! سرعع * ىسركن اكو مهنم ضْعو مهراظن أر

 ند ادت وها تحتوركس 0 فو

 فات اورو وانا تينون اكدتسا كا نعول هلا قنا: :ًارفشلا سرا دير ةباشلايةجاس ىلامانأ

 لوأو هرخ قر كح زدتاكناطاسلا اولتنو اوذلا هذ ءاىهاللا ذه لقنف هدب ىح رك ىلع ضقت مث مايأ دعب

 حرخو فنا دقو :لقلا بادىأرف ةعلقلابةيابنلا كلا._ثىلا ماشفرتو كس مريمالا ناطلسلا ىلةةمربخس هغاب نم

 دو دش موهو لون ىخ هءفطلتو ناطل ل | ىلع هفّرعفرا داتسأ ماس اريمالاب هب هملاءا مالا ثعبف برحلات
 :ماقفه دب لبقو ىع مفطىلا مدع ةياسنلا ةشه ىف ساج دق ى ع ةطريمالاو لقا بامىلا هيراسو لب 3 :؟ طولا

 هب ٌردحسا ام دنعو هفد» راو باحأ ىلا ةيرهأف هبق نوف كير توكش سها ىفءا سعال ماهو هينا هساجأو هيلا

 ةَدَعْلف "بلا سأر ىلع فقو دق ىجرك اذاو موياع علطن دولاب هيلعا وحياصتو !ممف لزن ىتلا ةفسقا اهل تيلد ١

 دكرتو <بالا ىلع هدس هذوداقلأ تاب هب ريضو هامويو ركوكدم بديذخأف ةئاطاسلا كيلامملا نم

 قادعةحدس لوالا عسر رشاع ةعجلا للى كلذو ىل_#للا نم ا م د لتتنمب ناكف فرسصهناو

 نيعستو

 * ةيرقنسارقلا ةسردملا «

 عضومواهعضوه ناكر صنلا بابو ديعلا بان ةمحر يب اهف ءادعسا ادعس حالصلا هاقاخداحت هسردا ا ده

 رادنم كلذ لك ةياوجلا تانونرسغالا ءانجسىلا اهتم قالو سري هانا عم قفل هما ىذأأ عنرلا
 ةنامعس ةنس ةئطلسلا بئان”ىروصاملا رقنسارت نيدلا سعشومالا انه كنأاهرتن م دقت ىركلا ةراز رولا

 ااا هوك يول نيو ن وفلل ها باك نيبسملا ماقلا» ارقال ايتكمواقاعم ا دصسم اهمانرا وع ىو

 سج ةمسرىلا فاولا هن" رددس ةسرادا] هدف .رطن لزب لواهريغو نيد امةراحم ىتلاهرادكلذ ىلع فةوو

 نولزننال اهريغو ماشلا نم ! ومدتا ذاذيديربلا هناك ةحلملا سرادملا نم ىهواوضرةنا مةئامن امو ةزيشع

 (هللا دبعنب رق سارت) 5 هن اهعمسو نيعست ةئس نه تالَذ لاي قو مس ةرفسأ متي ىتح ةسردملا هذهىفالا

 ةياسلهالو نأ ىلا هم دخ ىف قرتو نو القرودنملا كاملا ىلاراص ”ىروصن  ارادنكتوملاانيدلا ى ةثرمالا

 لريلف ”ىدرةشاسلار مهسنيدلا ٍل_عريمالان ءاضوعةن اّهسونينامونمتنلا ةةس نابع ىف باح ةنطلسلا

 تف ىلا فرم الا هحولالأةنوالتن للاخ فرشالا كاملا هنأ هدعد ند ماكو روصنملاكلملا تام نأ ىلا اهم

 "ىجانطلا ناياب نيدلا ف.سريمالا هضوعىلوو اهس است ن نءرقنسارق لزعو بلح ىلا هك: دعب داعمورلا ةعلق

 هلام دمندناطاسلاح جرخالف نيس عسن بلح ىلع هن الو تناكو نينو ىدحا| ةنس ناعش لئاوأ ىف كلذو

 لانقل ءارهالا ند ةد- ءيف رمصمر إب دب ةنطاسلا بئان ارد نيدلاردب ريمالا عم هجؤو هتمدخ ىف حرش بلح

 ارد_ريمالارامخنأ ىلاامم لزب مو ةرداشلا ىلا قاد م ناااسلا عم زاسداءال: ناور .ك لاح لهأ

 نيعستو ثالث ةنسمر ملا فصن ف ني+الورقنسار :رفاردس لقالف لق ىلعناعأو هعمهجوتف فرشالا ىلع

 ةلودلاريب دتو ةنطل لا دياب ىف ماهو نرالة نب دهترصانا | كل ال الار ةّتسا نأ ىلا ةرهاستلاءاسفتخ او ب ايسو

 نزلا صعيب ريمالا اعاط أ ار د .لاك مون امر ارفدنءاناكورطملا دبع مونى ارهظف اغبتكح نيدلا نيزربمالا

 عماس ناش ثادحت تحدي فطاتو امهرمأب 20 ًافامهلا- ىل-ع ةنطلسلا بئاناغيتكرممالا كول

 5 امهنبلصلا ىف سوءا مالا عم دل هل نمذ نأ ىلا ىرغفلا شاك ريمالا عم ثّدحت مئامهنعافعف ناطل لا



 مما

 اد ه دئو>ايهل لا همسسو هن* اس اهلرلك ل ذيوهيوند ددعي ن اطل او بناج "لك نم مكللا هذخ اف هبلعاوذبةو

 ناىح هملع بوانتت ىديالاو اذه ىدعب نم ّنمدنتل هتلاو نكلو ”ىدي نيب ثوملا تءذ هدقو كعم هتاع دو هعج

 شضبقو باطلا كردأف اهرّزكيو لأ شبالوقيوهوااغبتكح رف نوحسلا ىلا بو هنيع علق ةبكصامللا شعب
 ىاطنر َُط لاوما ىلع ةطوملا فرمشالا عقوأو ريصم ةنطلس ىلو نأىلا تالددعب اغينكس ال 1 مم اضيأ هلع

 رع ةعيس ةضفلا نمو رام دفلأ هن اهسنعلانمهلدجوف“ ىاصنلارس نيدلا ل عريمالا هرادىلا ثعبو

 ةمسالاو ددعلا نمو ىناوالا ىوس هضف اراطنت نيعسسو نام ىلع ةدلبزاهنع ىرمصم لظر ةنامو لطرفلأ

 هلدجوو ادد ريشكئث كالمالاو ت الغلا نمو هتيحاصحارذعتي ام كلامملاو لوسللاو تال“ الاو ةثقالاو

 مانغالاوراَيالاو لاسعالاودوذقلاو تاضرافملاو عنا دولاو هم- اىلعةرفسملا لاومالاو عئاضبلا نم

 فرشالاىلاهلاومأ تلجالث م اشلاو رصمع هورشاسم» انحاامىوسا دعه فصو لون * كل دربغو قسقرلاو

 لوةيواهبلقي لعج
 ىملا غلب دةفامول ٠ هردع دعب شأع نم

 ليدنملا ل ء- ه.دي نب فقوالق لن ذ اف فرشالا ناطلسلا ىلع ل وخدل الأس هلبانأ ىاطنرط توم دعب قفناو

 نء حرف أو هل قرف هن :واك أبام مه دنعامام ان لهالنأ ركذو هللا لاكو ىك و ه ديدم مم ىبعاناكو ههمجو ىلع
 طسلاو ضبقلا هدب نمناحتسفاهعب رباوغلسش لاهو ىاطنرط كالمأ

 م« ةيرمتوكنملا ةسردملا #

 "قاتلا رتوكحتتم نيالا ف سسومالاهراذ راو اها ةرهاشلا نمي دل ءاب.ةرانخ ةيسرام اه ذه
 خيشلا هيفرّر ةبكلااملل اسرد اهي لمعو ةناقسو نيعسنو نامت ةنسرفص ىف تامكفرصمرايدب ةنطلسلا بن 35

 -هبف سرد ةفنعلاسردو ”ىلاملا تىسنولا لمجب نب مال لاا دبع مساقلا ىبأن يدم نيدلا سعش
 اهيمهاواهرطن نولي ةيفنل اةاضق دس موملا ىهو مالا دالس اف دو اهلع لءجو سسك ةنازخ اع لهجو

 نجالنيدلاماس-روصا لاك ل !كلاممدحأ وه (رةوكنم) « ةنسملا سرادملانمىهو شالتم

 نعنسو تب موف انت انقر لونأيىلا ادئازاصاصتخاهب صتخاو هتمدخىف قرتىرودنملا

 رقشسارقنيدلا سمئريمالا نعاضوع ةنطاسلاةباس علش هيلع علخ ترص مرايدب مالا دحأ لع ةئاقسو
 هنانتلا ارشابو ةياننلارادىلا هتمدخ ىفءامالارئاس حرف ةدعتلا ىذ نم مفصنلاع ءاعبرالا موت ”ىروصنملا

 ةلودلاروم ار ئاس ف ف رصتو دما نع حررذت تلا ةباهملاو ةرفاولا ةمرخا نم هقح بصنملا ىطع ا وريثكم ظ اعتب

 لعاملو* راسي دفلأ هنام ىلعةدانز ةمللاىف هعاطقا ةريع تغلبو ةتبلائد ىناطاسلا هضرابعي نأر غنم

 رادلاث ىف سلخ هلدانجالا تاعاطقا تالانم ةةرفت ضّوف<ىث اسما كورللب فور ملا كورااروصنملا كلملا
 الوةداز ف ثدعت نأدحأ رس لف تالانم ةمدقت لكل ىطعأ و هيدي نيب بالا فقوو لبحلا ةعلقب ةءابنلا

 ”لقاناف ديدش فوخ ىلع سانااوتالاملا ةقرفتىف امانأ قبو هقج-ةد شو هقلخ ءوسنم افوخ ناصقأ

 مهردفلًانيئالث هزثك او ةنسلا ىف مهردنال5 آ ةرسشع نو القرودنملا كاملا مارا ىف ن اكح ناءاطقالا
 انالا لع لذ نافارا ودام ممر لش ني حاس لاةقاللا تاءانس ارك "ىف ؛لورلا ىف عجرف
 ليقهناكام فصنلا ق<هلامءدجو مهنمدحاولا نال م_ملع تفرد ىِبلا مهتالانماومرو مهنم ةفث اطمدقتو
 نيلاطب ريصنو ٠١ مالا مدخخ نو مرابخأ اوذفالاوانفاكي موق, امانوطعت نأ ام ار توكسحمل اولاهو كورلا
 تمانع ذو نوبل مقود أذ قرصا ودار مهوبرضف باخع ا ىلا مّدقتو مهب قرح أور قوكنم بضغف

 نا ناطل لل لوقد شبا تاعقو هن هبّنلعف ناطلسلل لوقنلوقبو هز هزيخ نم اكشداّوقامب الوقيو شع ءارهالا

 مالا ىلع ضبق تح ناطل لاب لزب نان رشا هلا سأو ءا حالا ىلع كلذ قشذ هنا ةنعل ىلا الاو مدن ضر

 الذب ضرب لوما هلالخ دقو عصأو سدسملام هدّرْفرصم نمءاىمالارب اك !نارخ اأن نسحو ىرمسب نيالا ردب

 نا دج زهج هنا مث ريصم نم تركو ىيفط حرخ و: ديدح هلودهلؤئ ثني نأ بال هنأب هتشادشوخ عم ندحت يتح

 :ةعرتأو ءأرعالا نمَجَدَع ىلع نضر هعلمو دقو سدس نضيرك بعل لدهتتلسي هلا روض احح عل ىاغلص نا

 لصالا فهل
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 ايرغهنومو هريغوهلام باه دب هللا هبقاعف هملااهرضحأ

 هل ةيماسخلا ةسردملا + ش

 ”ىروصاملا ىاطنرطنيدلا ماسح ريمال اهانب هب ريزولا ةراح نماسي رقةرهاغلا نمحاطسملا طع ةسسردملاهذه
 قفراقوسها اذهانشو ىف ىهو ةعفاشلاءاهقفلا مسرباهلعحو هراد بناجىلارصمرايدب ةنطل لا بئان
 اهناجي ناكو كل ذريغو ةخوانا بابو بحاصلا ةقي وسىلاوةب ريزولا ةراحىلاو سادعلا برد ىلا اهتم كاسو
 هتقبطو هكرتو هبلط ل كنم ىبكتسال هتبلطول ىاطنرطل لبقو !ععبي فابن لاثم أةئالمب هنم تبلطف طاسخ ةقيط
 نوال روصنملا كلم اهابر ”ىروصنملانيدلا ماسر يمالاهتا دبع (ىاطنرط) « هلع شّوشااللاكو
 كيا نيدلازعربم الا نعاضو عرصمراندب ةنطلل ا بئان لعق. رصم ةنطلس دلقن نأ ىلا همدخ ىفدارواريغد

 ةرشابم ل رشا ف ةناقسو نيعبسو نات ةنس ناخذ هررمدع عد ار سدهلن ا مون ىف هملع عا اخو -ىملاصلا مرفالا

 من دوعملا كمل اهنو لركحل ا ىلا ركاسعل ا, ةرهاسقلا ن وخل دس ما فلكل

 نيدلارديريمالاهاف اوف اهيلاراسو مّرحْلا عبار ف سريس رهاظلا كل اانب اشم الس نيدلار دب هوخ ا ورضخ نيدلا

 اذه اعملو تا الايرادسفتساواهنعةريملا اعطقو ركل ا الزانو سراف ىنل ف قشمدركاسعب :ىناوصلا
 لركلا ةئيدم كبوشلا بئان -ىلموملا ا نيدلازعريمالا ل تورفص سم اخ ىفنام الاب شمال سوارمضخ

 رفص نمانثىف كلذ ديربلا لص وف لش ا ةعلق ىلا ةراثنلا,ىاطنرطرممالا ثءبوامم ةنطلسلا ةيانىفرقتساو
 هرده عفرو ىاطنر طريمالا مركحسص أو لوالا عس درشع فان هن اتلىلا ناطللا حرذن رهاظلا امم دق مم

 اهرص-واهازانو نينامتو تسةنس ىف ةرهاقلا ن هدرا هلابرافرقش الارقنس امم و نومهص ذخ أ ىلا هثعن مم

 لزي لو همرك اوهناقل ىلا ناطل لا حرف ةَرهاَملا ىلا هيواسو نومهص ةعلق هيلا لسو نامالان رمت هملا لزن ىتح
 ضيقة نو الد نب ىللدخ نيدلا حالص فرش الا هلب | هلع ةنطللا ىف ماةوروصملا ك1 !تام نأ ىلا هتاكم ىلع

 ةعلش هرمشع سماخ نيالا مون تأم ىت ىتح تاوعو نياكو عت هني دعقلا ىدرع تلان تلا جونو هلع

 فلدقو ةدعقلا ىذ ىرسشع سداس ةعبل الل ىف حرخأ مث ةعلق ا سحب احورطم هلتقدعي مانأ ةيئامث قدو لبحلا

 هنفكو ةيمارا جت «”ىدوعسلار عْييشلاهل_ةق ةفارقلاهدوعسلا ىبأ يشلا هيو از ىلا ةيونج ىلع لجورب_صح ف
 اهأ نأ ىلا هس رتىلا هنشج لقب سعأف اغيتك لداعلا سلا كا ودا هوانا راع ةهدواقام نرخ

 هبناححرطي ناك هنا ةديدش ةهارههركي ناك فرشالا كمان لَكَو هملع ضيقْلا بس ناكو هدههح سر لع

 : نب "ىلع نيدلاع ءالع ملاصلا ل هبخ ىلا لب+؟ ناكم نال همدخي نم ىذؤيو هباَون نيهيو هنم ضغبو هس مانأىف 0

 فرحتي ناكنم هلا لام نوالق نب لسلخ فرمشالا ىلا دهعلاهبالو تلق او ” ىلع حابسلا تامالظ نوال
 هلا بش نم ىذا ىف هنداع ىلع ىرحو ه: ءضضا رعالا ىفاىداتدادزا هنا ىاطنرطالا هبخ أ ةاح ىف هنع

 ةرشاب منع هفرصو هبرض ىتح فرشالا ناوندرطان سوعللانب دمج نيدلا سعشن روصاللا كلملا ىرغأو
 ريمالا فقوو هسا دعن مالا هلر اص نأ ىل اريصل | نماّدب دحيالو هيلع هةنح دححصأت كلذ عم فرشالاو هناوند

 فرعثالاذخأو هيلعةءاسالا نم هفلسأ ال هنع فرعتموهو هتداع ىلع ةنطاسلا اين هيدي نيسب ىاطنرط

 لقي نأ دصق هناو هنع كلما حبارخاو ةكلمملا ماطت داسفاىفارم ثدي هنأ هنعدل لقن نأ ىلا هماعرب دتلا ىف

 كلذ لق لف لبطصالا باب نم برقي ام د_ذع بلا ةعلق تحت ىذل ادوسالا نا دملا ف بك اروهو ناطل لا

 نم برخو نادمملا سأر ىلا ىهننا ىتح ةبر اسبايدنع هققاو ئمو ىاطنرطريمالاو نيداس ةعبرأ ريساه دنعو

 عرسأو ةعلقا| ةهج ىلا فطعفةداعلا لعرتبسستلا لكل قاسم لا فاطعي هنأ نظلا فو لبطصالا بأ
 مهتافف هوكردمأ هعم نعش فاسو ناطلما| قطعا دنع ىاطنرط ريمالاردابف لبطصالا بان نم لخدو

 ىاطنرطريمالاب ىدتسات بوكر لان مفرشالا لزننأالاوهامو هصاو نم هعم ف نمف لبطصالابراصو

 هنمكلع فاخ أى اهللاو هللاقو هنمهرذ حو هلا لوخدلا نع ”ىروصنمللا اغيتكن يدلا نيزريمالا هعنخ

 هيلعرسجيالا دجأ نأ ءزغو هبا عجر ملغ ههركُم ما عقونا هنمكنوعنم م : |لعت ةبصعىفالا هلع لخدتالف
 زسح امامتان تكول هللاواغبتكل لاهو هيلع ضيقلا.ر ديال فرشالا نأو ةلودلا نم هتاكمو بوأقلا ىف نام

 كا ا دبا هملازدأب هثدأع ىلع فيو الف اغيتك هعمو لخ دو ناطل لا ىلا ىبُمو ماهو ىهشر لملخ
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 باررأو ةشاطلسلا ةلودلاروما ىفمكحت دق ناك هنا ةبكحتنلا هذه بدس ناكو ن ناطلسلا ىلا امبادعصو ةسفن

 ل هلع بذدغ ش اًدؤهدنعناكو فن اطولا ن نمهلعمجا امج مهاندأو مهالع أ لاغشالا

 هنمهعلك هلا ارقلاب ىدتس ياغبقا ثعبف ناطللا داو رك ىبأرمالار اد مدخوءدنءنم

 هغلبالت هلع شو شت الو مالغلا اد : ان راىن اهل لودي كلام دحأ عم هبلا] سرأو ركحو وأ

 كلذ لبق نأكو هلد وهو شارفلار مسك ذاتسال لهل لاهو اثحاف بس هبسو هقنَحدَتُش * |ةلاسرلا لولمملا

 فتوذ هب رضو اكولمم مطب دق انغبقاريمالا اذاف هس ىلا ناطلسلا ةمدخ نم حرخركحب انأرعمالا نأ فنا

 ركيولأ لشن ههجو ىلا اطثالو همل ا اغبق | تنل مذ همف عا هو لوامملانعوذءلا فاغبقا لأسو هنن ركبونأ
 فئاوركيوبأو ادعاوَر هسا لب هفوقول «لجمن لا ندع دعداو انتا ىلا ايف نانا تركك نما كج
 اغبقا مالكه غاب و دكولمم هيلا داعابإف ريبكتح ونح هنم هسفن ىو يضمو هتءافش كلذ عم لبقالو هملجر ىلع

 ديل الا كلل وتنازل نإ. ةيالاقكأ) ةفسنال انما امدفاحتس لالالا اعل اذه يس
 ىس ىف دعقا شا رغال لاقو عراخلا هب رضملواغبصا نرداديل هللا كلمنا هما مزتلا دق ناكو هدعن نم هلا

 هلآسبتي لذ ذ هيلع ضئالاسانا ماقأو سشاّرفلا بقرتد اغبنأذخأو هعم لعأ ام تفرع لدخ الدح ًارضحاذاو

 هفزعو لو دلاروماريبد ذئتبح ماقلاوه ناكر نوصوقريمالا ىدتساركسصب ىف ىلا مالا ىذفأ لف دكسم

 نوصول ناكو هنمهل ىرحامع ءارمالا نمة دلو هلركذو عراةماب هيرضو هلام ذخ أو اغبشا ىلع ض بقل ا نم همزتلا م

 لعفب هلام غرفاذاف لاملاب هتيلاطمو هيلع ضيقت ان اطل لا مسرب ةعاطلاو عمسلا ناطلسلا لاف هي ةيانعاغبقأب

 تارهنا ت ربانص نبا لسر هب لكوو هبلع ضيقفاغبق ا ىمأ ىف ةذلا لواطت كلذب دارأو ناكل ناطلسلا

 هرادىلا هلوزن ىف ناطلسلا عمءاهالا ثدحت هلم 'هلمللا كإمت ةودص ىفو أش لكصأب نأربغ نم هلع ضيق هلمل

 ىلع ضيئالف لاملادرو أو دكلمبام عابو ىدجلا عملزنفئش دعب أب ل وحيو هلام ف ترصني ىتح هباظفتحم
 هيذعيو عراشملاب هيرضيوهرصعبل اغبقأ تم ىلا ناطللا هلسرأ هعضوم سءث نبا يقاورب اص نب هاربا احلا
 اذ نمقنف- هتعجارع ىعأو عرانقلا هيرشي ما هنوكن اطل لا ىلع عندشو هنم عنن نوصوقربمالا كلذ غلبف

 نب دين وص و: نادو صدم ىلع بكس و2 ع الا نش ةرطح نم هب لرب لة نوص وقر شالا ىلع ةيانسل كلا
 عبسلاو مخ هرمعو نوالت نب دمحنب كك فرشالا ن ”ارماداخأ هدعب ماقأو هعلك نأ ل ركب أ ةهلود ضاقت اى

 نمراسن ماشلابةلودلا» | سهأ '”نل_- نم هلعحو : 8 رهاشتلا نم.داوووهاغبتأ حرش أف ةلودلا فركحتونينس

 ه عمو ثم ديريطخم نب دو«سمريمال ازيح ىلع هن امعبسونيعبر أو نيتنلا ةنس لوالا عسر عسان قءرعافلا

 كلملا هم أ ىلع لركلاب هن امصعو نوالق نب دمم نب دجأ رصانلا كمملا ةننف تناكح نأ ىل اه. ماع ا فهلابع
 ب د ا يل ا تيل

 هلاوفلحو هتعاطف اولخددق ماشلا ءارمانأ عاشأو لركحلا ةعلقب رئاشلا تبرضو هيلع

 ىللصو كلذ ىطش ا فاسعب اك حلاصلا كاملا ىلا لصوالف كِل ظهرمشس دكوامم عم 0

 'لركلابدجأ اوم اكد ماشلاءا ا نم ةعاحب نأب هبفريخي رم دزتط ملا ماشلا بئان باك هدورو تقوف

 رد كمالالاوغ قشم دنم لمحل ادمقم لمح مسرف د اولا دبعاغبقأ م ملعب نمو مويلع ضيق دقو مهبناكو

 نم عجبوريسبكا باج ىلعمظاعتلاو عمطلاو للا نمناكو ةنامعبسو نيعب رأو عيرأ ةنس رخآف اج لتقو
 مهم رقت انم لاوحأ فّرعتو ءارمالا دالوأ عسنتل ترشلا لهأ نم ةعامس ماكأو اردكص أ .كلاومالا

 لاملا هسا اذاف لأ ىلا "ليز :دئافب ضرقلا ل سس ىلءالام هوطعي ى ّج هي نول اريالف“ ءيثىلا اتحاوأ

 للا هذه لمعلنيعو هب هتيانعبافتو تاكل اكدكنز كالمالا نمهلام عسب ىلا هأكسأو بلطلا ىف همقسعا
 دحالو هتفل ا ىلعر دقبال تو ل-و أكلم رش ةاذَقلا نمدحال لخداذا ناكو ”ىرهاقلا نبا ؛قرعب اص“

 صفن, ما هعبص | ىفو هملع لخ د ةيسشاحلا 3 ثم نأاغبقا محاط نع ئكام سا و « هتتناومنمادب

 مكبلاق هبأ دكر نم هنأركحذو همظعيذخ أن تاسلنا اذهوه شبا اغبقأ هللاشف قي ربال حاجز نمرجأ
 هتف اقاو هللاق مث ةعاس هنعلغاشتو هذخأف هاباهلوانف هبنرأ لاف مهردةئامعرأب لاتف كدلعهوم->
 نأالا هعسواف مهرد ةنامعب رالاراض-اي همزلأو هملا هعفدو 0 تاق والا ردح دلك رت داما



 الك

 تاعدنذئم لأ ىهو هنوك*ةراخج ن هةراثنمو همق اهراو لعسو كو الف نب دمج مدانلا كلملار اداتسأ

 ”ىويسللاا نبا ملعملا ةسردملاو ىف اهانب رج الاب نب كلذ له تناك امن او ةيروصتملا دعب رخخ ا نم رصمرايدي

 اضبآ هدم ىو تهل وز بانحيراخ ”ئيدراملا عماج“ اب ىلو ىذا او هوب رسمانلاا مايالا ىف زيس د. سدير
 دحاولا دبعاغبقأ نا كاذو ةتبلا ئثتادابعلاتوس سناالو دج اس ما سمج نما اع سل ةلظظم ةسردم ىهو

 بلطلاىف مهفعأ مث هفاوف رصت د لههاوالام ”ىلاسا مدي ةئرو ضرق أن أب ةسردملا هذه ضرأ بصتغا

 كلذ لاثمأ ةءّمبلا باصتغا ىلا فاضأو ةسردملاهذهاهعذو. .ىواه دوف مهرادءواطعانأىلا م-هألسأو

 ةيسريمطلا ةسردئا اهب ىراس ىت> عما اروس نم ةعطقذخ أو ف سعلاو بدغلا نم عاوأب 00

 لك ل.ءبنأ عبمجا عمرزقو:لءذلاو نيخرملاو نيرامجلاو نيرامقلاو نيئانبلان 2.عاتملا اهلمملزب

 رصمو ةرهاقاايزيدووملا عانصل ارث اس عومسأ لك ىف اههذ عمت: < ناكفةرحأر غد عوبسأ 0
 ءأالو هتموت أس انلارةرامعلاةشمالو كيلا نمالواع ميلعو جاف هكر هر بن لمعلا نو د

 عم لجو هالوملاسس سامع اجو فدو ال ت اد مهنه لامعلا قاف اًمنءرث :تماالواملق ىسقا الواس أب, ةشأ الو

 بشت اورحلا نمت اجاشح الا عاونأو تال الا فانصأو ةعتمالا نم هلا جات عامرئاس ةرامعلا هذهىلا اذه
 بصغلا قيرطباما كلذ ذخ أب ناكحاماو ةتبلا اسم نم :ىثىف عف دي ن أر يغنمهريغو ناسهدلاو ماخرلاو
 هذهبسانو ةئاطل لار, معلا دش هدس ام "هل ند ناكهناف ناطا سل ارياسع نم نامه ا ل.دس ىلعو أ سانلا نم
 كلدريصفاملؤمايرض :دع عان_هلان ماهف برمذوال ا ةرامعل اه ه ىلا لزن هنا طق هذع فر عام هنا لاعفالا

 ءاهققلار "اساهف عج اهتانب ن م غرفالف ىر ا.عب هذه كلا صخ تاكءهمف ل اقيذ ةرحاريغب هلع ىلعةدابز برضلا

 فارشالا برقن ني_سحلا نب دم نب نم_سلسا نيدلا باههش نب ”ىلءنيدلا فرش فورم اناكوذ ةاضقلا عمجو

 ابنت غاب اهسابق ىلع اطس لمعف كلذ ىف هد نع ىجسو ايد نر اددإ لمويذ مح ةرداقلا بستدو

 فيرشلانأ : نه (!قو سر دا نبا فاروس لماما لانه تع رك ايءاتكرو كن هر دل حس

 مانالاهذهىف ىلوأال رض ن 1 اغيةريمالا لاف تشرف دق ىتلا طسلارض - اىذلاوه هنأ فرعو سد ردتلا ىلب
 هسير د ىلو ةفنعلل اسردو هسنر دان ىلو ةسفاشالاسرداهفرزتو سانلا وَرفتف ماقوا دحأ

 انار امامااهل لءجو اهك اب, نآرقلا نؤرقيءاَر َرقلا نم ةفئاطاممدّرقو حش مهاو ةيفوسلا نم ةةءابيذ لعجو
 َ النأ هفقو باك ىف ط رم رص هر أبدي ”ىعفاشلا ىذالر اغنلا لعجو نير شابمو ةموقو نيش ٌرفوانذومو
 لبقلاهجولاب ةيرقو عبرا تحن ١ طع هليوز بان جراخ تدب اود تاهذسا هده ىلع دوو هترذ نم دحأر ظنلا

 ءاسعالا ضعب بلختل عماسملا: أذمم ىلا تفضأو ةأض ملا اهتم لطعت هناالا اذهانمون ىلا ةماع ةسردملاهذهو
 هريضح أن يدلا ءالعريمالا (دحاولا ديءاغبقا)« اهم اي تن ىلا ةقاسلارثب ىلءراظنلا ضعب ةأط اوم
 هريضح أ ىذإ اهرحا مسايهيقلو نوالقب دمر صانلا كلا هنمءارتشاف لا دي نب دحاولا دبعرجاتلا ةر هاملاىلا
 رمالا دعب ناطل لارا داّسأ ل عىت- همظعو ناطلسلا هنم بعأ ةضب اف ضرف رب امعل اًداش ]عءوه دنع ىلخذ-
 0 تيوقفكملامملامةقمهالووةناءعرسو نيثالثو نيتنناا ةنسس مرح ىف "ىلا ا|ىاطلغم
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 تقو طقف ءاّرقلا الا هب زاجل ادنوخربق اهيف ىتلا ةبقل اروبء نم ادح ان ونكمالو ةفشاوطلا نم ةدعابب سلي
 ةيشاوطلاريبك ىلا قاف هناقنر دح أنمى هسفن ىف ناكء اّردلا نما صام نأ ةّرمقفناو ه« ةصاخ مهّمءارق
 كلذدعو لوقلا اذه نم ىّث *اوطلا بضغف لبو ارسريغب وهو ةبقل ىلا موملا لخ دان الف نا هل لاقو ةبنقلا ه دهم

 رغب دنوخ ىلع لخدت هلل وميراصو هبديزنعب برضف هيرمأو ُىرقملا كلذ بالطو اروذحم العذوا_هظع امنذ
 ةسردملا ءذهرظن ليال ناكسحو هيف سانلا ةءافد نم لصحامالولةءارقلا ةفمظو نم هجارخادّرهو ليو ارمس
 ريشالا قوانمو ةئامعتتسو نيتستو ىدححا ةئسنفاعز اشذا ناكو مهريغو مال انيبطرراض متارباكاالا اسهالا الا

 ةسردملا هذه ناحرمعو قوقربنب حرفرصانلا كلما ناطلسلااةيراداتسأ ةفمظو -ىساحلا فسوا نيدلا لاج

 ناوعالاو ننوصسملابتأ الّما تح هبقاعيوأ هردادب نم ةيزاجحلا ةسر دما ف سدععراص هتسردم مثهراد

 ةيراداّحسالا نمهدعب نكس نم نيدلا ل امحي ى دتفاو سومانل اكل بهذو ةببالا كلن تل ازف مهملعنيعسرملا

 ن الاىلا ةره هلا سر ادم يما نم ىهف كلذ عموانح- ةسردملا هذهاولعجو ءرادىف

 « ةيسربيطلا ةسردملا

 سريبط نيدلاءالعريمالا اه أشنأ ةيرصلا ةهلا ىل. امم هسرغىهو ةرهاشلا نمرهزالا عماملاراوحب ةسردملا ذه
 ةيعفاشلا ء ”اهقفااسرد اعز رت روفر الا اتا دارا تزن ةضتم ايلعجو تاو دكا تكل ران اكل

 عدبا ف تءاجىتح اهفوقس بسهذتو اهماشر ىف قنأنو باودلا هدرت لس« امضوحو ةأةاهراو أشنأو

 ةاك احم ىلع دح ردي ل هلا ثسحب ةعانسصلا ةدوجو لمعلا ناسقنا نم اهيفامل بننرت جمجأو كلانا
 اهتراع تهّتار ةربكح اهل اييلع ةقفنلا تغلبو بيرالا لاكشأ هعبج ناف ماخرلا ةعانص نم اهيفام

 ةنازخاييقو اًضيأ سب را اَلاكش أَ ةشوةنم اهاك ةعهب |مول ىف شرفت طب اهلوهن امعبسو عت هنس ةنلقل

 رادنزاخلا ءلوام كبل نيدلار ديريمالا كلم ىف ناك ”ىريزولا هللادبعنب(سريسط)» بتارمامااهلو بتك

 ئاروتسسملا كارزاش د - هتمدخ ىف لقنتو ارد نيدااردب ريمالا ىلا لش ا مث ةنطملالا بئان ”ىرهاظلا

 هدعوف ماشلا تئانوهو ةنطالا دلع نأ لبق كلذو رصمن اطلس ريدي هنا ىلع دب نيجالروصنمالامانم

 نعاضوعرصمراب دب شمل هباقند الوو ءاع دّسا مجال كلت اسإف هب هَوْو هم دقي نأ ةنطللا هملاتراصنا

 ةماقا نم ةياغلا ىلا ةروكح ثم :رشاسم ةباقثلا ارشابف هئامتسو نيعستو و عيس ةُمس ىف ”ىرخ افلا نابلب

 ةنايدلا مازعلا عم ةتبلاةيدهد_ح نم لبق هنأ هنع فر عام هنا ثمح ةطرفغملا ةفعلاو ةتامالا“ ءادأو ةدر ا

 ناتان ناك ىنارأب هاقئاخلاو عماملا "لها رامكآلا نمهلو عسساولا ىئغلاورملا لعف ىلع ةبظاوملاو
 نالت ن انسب قار 372 قل ل اا ور صم نيبو !,ثبامف ةرهاقلا حراخ لبشلا ىلعتةلطملا
 كاوا امالا ءذ_هنم لكىلعهلو ىزلا ةعيدبلا ةسردملاءذهاضن ؟هراد* نهر اذركحذمدة:دقو

 نفدوهن امعيسو ةريشععسن ةنسرخ . الا عسررهش نمني رمدعلا ىف تام نأ ىلا شدحلا هباعنىف لري لو 'للج
 ”ىلعنيدلا» داعزسألا ىلا دن او 1 رات لام كل نم هلدجوو اذهانّقو ىلاهيهرعتو هذه هتسر دع نأكُم ف

 هكيتزدلا د هءاش نم غرفام لهنا قفتاو ةنطللا بئاننوغرأريمالا هتنصو ىلءرظانلا ل_عحو روكا

 اهرسأب باسملاقا روا لغو ءام هيف تثطب ىدتسا هيلا مدقالفاهفورص باح هورمش ابهيلارضحأ

 رادج ىف كب ابش ةسردملا هذ هلو هيلع بساحن الىلا عت هلت هنءانجرخ لاقواهنم* ىلع فقي نأريغنم

 دقودل_عفزاو< هوتفأف هبفءاهقفلا ىتفتسا ىت- كلذ لمعامو هملا اهذعب نمل صوتو هلع فرشت عماجلا

 هده تشو هاقناخلاو عماملا برخواهرثكح !ٍبرفن اذه سربط فاقوا ىلءءولار اطن ىديا تلو ادن

 هركح ذ.هللااهرع ةسردملا

 * ةيواغبقالا ةسردملا +

 كس امن فرس: ىهو ”ىرعل ارييكححلا هياب نم هيلا لاش دي نم ةرمسد د ىلعر هزالا عما اراوحم ةسردملاهذه

 لغد! نيدلاز َ ربكلا ريمالا اراداهعضوم ناك ةبسريطلا ةسردملاءاجت تراصف هرادجب ىف ةبكسم عمال ىلع

 دحاولا دبعاغيقا نيدلا» ءالعربم الا اهأثناف عمابعلا ةأطممو سربس رهاظلا كرا مايأ ىف ةنطلسلا بئان ”ىلحلا
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 « ةيرصانلا ةسردملا #

 نيز لداعلاك لا !ناطللا مًاناماج اهعضوءناكح اهقرش نمةيروصنملا ةمقلاراوح ةسردملاهذه

 ىلا صرالا نع اهؤانب عفن :راو اهساسأ عضوواهللع ىف د افاهعضوم ةسردمءاشنان“ ىروسنلا اغيتك نيدلا
 ناو هع خشا ناطلسلاداعال ناك ام هعاش نم ناكف اهرهاظ ىذلا هه ذملازارطلاون

 7-0000 مو هن امع.سو ثالث ة:سىف تامكف اع ءامتان مهأ هن اّهسو نيعستو نامت ةنسىف رصم كلم

 لقنو ةعانصلاقئافلا ةزلا عيدبلا ضي.الا مام )ا نم هلام مدآ ىن ىديا هتلعام ب عانماماوةر هاقلا ىناسم

 لوالاىداج رشع عباس ةونعاكع فام نوالق نب ليلخ فرش الا كلما نأ كل ذواكع ةلب .دم نم ةرهاقلاىلا

 لاول اةةهذخوفاب كاك نن زو اطراوسأ مدوهل "اصلان نيذلا لعرتمالا ماع اةئااقتسو نيعتتت ةناج
 لمد لظعت هضعد ل دم كلذ لك اه دعواهداضعأ اراه غارت ار نعو مواكع سناك نم ةسدن كباب ىلع

 رصانلا كلملا ةنطا_مانأ اذ- ه ىلع ا, لا ىدامتو فر شالا كلما لتقنأ ىلا هدنع ماف أو ةرهاسقلا ىلا عسجلا

 ىلع دف ةسر دم اهلمعما ”ىديشرانانلب نيدلا فس سرمالارادذخ أ اغ.تتكح كإ#و علخ الف ىلو الا د

 ةسردملاه ذه بان ىلع اغيتكحاهاءوهملاتلقتتادق تناك | مئاف ار دس ريمالاةثرو نماه ذأ دياّوبل ا هذه

 هء_صواهءا ارش ىلوو اه دقو دام الاو اهمامت البق ةسردملاهذه ىرتما دمر صانلا ميقأو كلملا نم ملخالف

 اكل لل ةبق اهءانلخادن م ةسردااهذهراوح أثنأو ”ىلاملا فولخم نى ىلءنييدلا ني زةاضقلا ىضاق

 طخم ىلعريم أدب راسق ةسر دملا هذه ىلع فقوو نيج ارق نب ىاكس تنب هسأاهيلا لقنتاكالو هس ةبقنود

 بان طخ تناوحاضأ اهلع فقوو ةشدهدلاءفر «:ناكحواهواعد ىذلا عبرلاو ةرهاقلا نم نيشدارشلا

 عباس ةعج ا موي ىف ىافط نوهاحلا نم لونا 4 |تامالف ق ثمد ةئب دم حراخ مالارادوةر ءاقلا نم ةموهزلا

 افقو اميلع ل عو ةمشل اذ مي هنفد ةةس ةرسشع ىفامتهرعوةأ امعمس ونيعبرأ 5ئدعلا كه ن والا عسر رشع

 نم هب رصانلا ةسردملا سدردتىف تترنملوأو ه« كل ذرمغو ءاّرَقل فرص موملاىل!قادوهو اهب صم

 د لا افا اعني ”ىكلا لا فولخم نب -ىلع نيدلا نيز ةاضقلا ىضاق نيس ردملا

 نبدجأ اذَقلا ىضاقو ىبرغلا ناوي الاب :هلب احلا هقف سر دما نار !"ىئغلا دمع نيدلا فرش ةاضقلا ىضافو

 نباب فورعملا لحما نيد نيدلاردص خيشلاو قرشا |ناوبالاب ةيفنملا هّقف سر دمل ”ىنحلا ىورسلا
 ىرحأو ةبلطلا نم ةّدع مهم سن دم -لكدنعرّرقو -ىرصلاناونالاب ةعفاشلا هقذ س ردا ”ىفاشلا ل كولا

 ةسردملا هذه تكردأو لل لج بتكهناززخ اهب لغجو سان !تاولصا !ىف سانل انّ ؤيامام |امب بترو بل عملا مهيلع

 ىلعابب قّرفي ناكذاهيلا دعدب نأ بي رغنكمالو ةبسئاو طلا نم ةّدع افزيمله دب ساج اغلا ىلا ةمرتحم ىهو
 موا مسهلع قّرفيو ببن م ا -لك ىفركسلا ام, فئاظولا باررأرت اسو ءاّرقلاو ةيلطلا

 سرادملا لح | نمةسهاع موسلا:ئهو سومانلا نموا ناك ام سهذو كلذ لطب دقو ةنس لك ىف خءاضالا
 *« ةيزاجحلا ةسردملا

 فرعيرصةلاباونأ ن ءااناهعضوم ناكحتذزاخلا ارمهةراو< ةرهاقلان مدنعلا بان ةمحرب ةسر دملا هذه

 ه1 رازإ لق ندم رجال كاملا ناطلحلا ةناةيرا ارم نرخ ىركلا لكل اتم اتانن اذرعرلا باع

 مالسالا نيش انضش همفترّرق ةيعفاشلا٠اهةفال اسرد ةسردملا ذب, تلعجو تفرعهبو ”ئراتخلا ركب ريمالا
 اهل تينرو ةعجل امون هيلع باي اربشس ام تلعج اتلعسو دل املا اهوملل امر دو“ ىقلبلا نال بر نيردع نيدلا جارسس

 اهنحت نفدنلاهاخ ادنم ةرقاهر اوي تأ شن أو بنك" ةنازرخ م تلعجو سجن تاولصلا سانلاب مقياستاراماما
 ةراج نماملاءارانم اهب تأشن ًاواراهنو المل يركلانآرقلاةءارق نوبواننب ءاَز ءادةةدع ةيقلاهذه ٌكامشد تدبرو

 َ .ركل نارا مم بدم مهلو نيم ملا ماي نمد هن ليسا اينكم ةسردللا اوي تاعجو هباعنذؤبل
 قوكي مبنم لكل ماقيو سولفلا نم غلبسو عر ةسخ”قنل ازيمللا نم مسهنم لكل موب -لكىف مهلع ىرحبو
 ةنسلا يلاعملا فن اظولا بابرال اهتم فر صب ”لملج فاقو | ةدعت اهذ ا هذه ىلع تلعجو فيلا و ءانشلا
 مهل خان ناضمر رش ىو مهلا ى مضالادعىفو كناتحتلاو لعكلا رطغلا دمع مايأ ةنس لك مهيف قّرغب ناكر

 مىاغلا ىلا همر اس ىدهعو ةسكلا سرادملا نم هور لك مولعملاريغ قد 0و كلذ لطب دقو ماعطلا



 "م

 لله أ ةعلفا ىلا ةرهاشلا عراش لوط ىف هل ساو ريمالا فرص مث ةبقلا هذ هم ”هل لج ةطمس أ دو بالا بحاص
 « نوال: ى ةلود تضر ا ذنم كل ذ لطب دقو ةرهالا تاهزمذم "هلدسن م دانه هرتتمم د ا ل

 فرشالا كلا ثعب ةنئاقسسو نيعدت ةنس مولا ىلم_-سم سلا مول ىف ناك امل هنا ةبقلاه دهر اس "لج نمو
 ه1يمال اريئاس حرف ةعلقلا نم هس أ لة سها مث ةقلا هذه ىف هب و 3ص لام هل < نوالق نب لءاخ نيدلا حالص

 اوريضحو ىو الا سوعمللل اني دم نيدلا سبح اسهلارب زولاو نيدلار ديار دس ريمالا ةطللا بئانو
 ةاضقلا هيفرضحورهزالا مالا ىلا روصنملا كمل تولانمادةمهعجج أب اوشمو رح الاءاشعل اةالصدعب
 ىلا اهمامأ عسجلا حرخو زا: كا ىلع ىلصودعلا قيقد نب نيدلا ”قن ةامذقلا ىذاف مدخت3 ةقوصلاحاشمو

 زلهدلا نمبئانلاوريزولا داعمث هرشاع لقو مر ىلا ىلا ةعلا لسلق كلذو اممف ندد ىجح ةيروصتملا ةنقلا

 رفص ىرشع نمان'ةعجلا هلل ىف ةعر كح ةقخ ةءازق بس مة لما ةيروصنملا ةبقلا ىلا ةرهاقلا راش
 ةريثكه طمسأ تّدمو هلي زج تاودص ءارقفلا ىف قّرذو روذوم عج ىفةاضقلاوءاَرقل او اء اريضحو اند

 ركاسعو ناطلسال اهفءاعدلارثكرغلا ىلاءللا ىد- |تناكو امي ىديالا ت'التما ىتحاتمعطا سانلا تةّرفتو
 ناكو اريثك الام قّرفو ةيروصنملا ةبقلا ىلا ةعباب امو ةركب فرش الا كام ارضحو :كلاماءا دعأ ىلءرم هنلاب مالسالا
 حف دقو نابعش نم نيرمشعلا ىفداعو كلذلرافاكع هْ ,دمذخأو يرفلاداهلريسمل ديرب رب دق فرشالا كمل

 تنيز دقو رصنل ابا, نم ةرهاشلا ىلا هرو.. ءناحكصو اهرا وسا بّرخو فلاب ةونعاكع ةلدمهل هللا

 نابعالاو ةاضقلاب تصعدقو هب روصتملا ةيقلا ىلا لزت نام سرا ملا باب ىذاحام هنعف يطع ةئزةرهاقلا

 جف نب دمحم نيدلا م ل ماهو ةءارقلا ىف١ اًرقلاذتخ أف سلج ىت>ءاعدلاءم_هاكموقاتقءاهةسفلاو با ثملاوءاّرقلاو

 هيلع سلخ هل بدن اري م دعصو ظعاولا ”ىربنعلا نبا, فورعملار صن نب ثاْغ نب لها« «نب هللا دمع نب دمه نيدلا

 هلوقباههتفا هنا كا ذوظح اهبف دعب لذرحالا ن «هنفاموداه+ ارك ذ ىلع لقشن ةدموةدشنيتتفاو

 امهيلاتاقندق كي كف « امهيربق ىلع فتوكيدلاورز
 لافو هقنح ةدْدل ةنطللابئاناردسريمالا بد ود>وامئات ضهنو هنمريطت تدملا اذه فرشالا عمسام دنعف

 هنأب ”ىرينعلا نب |نعهلراذتعالاو هةن- نيكح نىفارد- ذخافتلا اذ هىوسهلودب أ سش ا ذه دجوام

 ىلا ناطلسلا غصر ملف تق تقولا اذهىفةداعس فزريل هناالا هقالرظنالو نعول[ يي تورلاب اذهىف درفنا دق

 فقو نع ناطل لا لأس ماي دعب مثل بلا ةعلق ىلا ناطلساا دعصو ءىثريغ ىلع سلحلا ضةناف راسو هلوق

 هبرهاصتم هرواثوةاضقلا ىدّتساف هفمسسب ا هنقا ىتلااكعدالب نمافتو هلدد < نأ بحأو كاتلساملا

 ملاص» ىلع اهفةملرودواكع عامض ند عايض ع برأ نيعف هبلا ةردايملا ىلع هودحو همفهوغرف كلذ ند

 انرقم نيس ىلعو ةيقاسلا ةفاكو طسو عياصمو عمو تيز نك نم هملا حاضت امني وروصنملا ةبقلاو ةسردملا
 مادخ ةنسو ةبقلا بارحم ىف سان: !تاولصلا سا:لاب بصي بنار ماماو ةبقلانم ركلانآر هلا ةءارقلنومترب

 بةكو نيف دصودكرعمروص لحاس نمواكع نم اهيحاوضوّهنادركو خوثلا لتو ةرباكلا ىهو ةمقلان نومي

 لتس مده كا ةمانلف سوعلسلا نب د6 نيدلا سي ثبحاصلا هرزول كل فر اظل !لعجو فقو تاككلذب

 ظاعولاو ءا ردا عمجاف هب اهسو نيعمت ةنس ةدعقلا ىذ عبار نينثالا"هل ل كل ذو ةعرك ةةخةءارقل ةبقاان عق#

 لو ةجب تاه دص سانلا ف تقرقو طاعولاو فت اطول |بابرا ةساع ىلع علخو كذا اضقلاو ءارقفلاو عراتملاو

 نيدلا سعسريزولاريمالاو ةنطلسلا بئان ار دس نيدلاردي ريمالا تابوا دئازالافتح اريزولا همذ لفتح ا ميظع مهم
 ةفللا يطق هداوس هملعودجحا هللا مان كاملا ةغشلشلا هعمو ناطل ل ارضحو ةيقلان سوءللا نب دم

 ايفسافي رشتريزولا ىلع ناطاسلا ضافا ومان هغرفالفراتتلا نم ق ارعلا دخأ ىلع هيف نض رح ةغملب ةبطخ

 نامعالاوءاهةفلاو ظاعولاو هاّرقلا عقجاةْاقسو نيعسنو ىدحا ةنسلؤالا عسررمشع ىداح سيما موو
 ةبقلاىلا لرن نمرخآو ريثك لامب قّدصتو فرش الا كاملا ناطمللا لزنو ةفيرش ةقح ةءارقل ةيروصنملا ةبقاا
 هن امعبسو نيّسو ىدح ا ةيسؤف نوالف ندب كنس رصانلا كلما ن اطلس ا نوالق ىب كولم نم ةيروداملا

 ناتسراملا اب ىضرملا ها فرظنف حرخ مهدجو هن ًارهرازو لعلا ىفاوثج و رعلا خباشم ةبتلابهدنعرمضحو
 لبخلاا ةعلق ىلا هحونو



 8٠م"

 بترو "عاملا ارهمتس نيدلا ل_عريمالا دي ىلع” اصلا ىف ناالا نو التروسنملا كلا! ناّةسراملاواههاحت ىلا

 رسفتلاسردو ”ىوسللا ثيدعللاسرد ةدةلا بترو بظالاسردو ةعب رالا» اهةفلا فئاوطا ةعنرأ اسورداسمب

 لتقاكمونلا نه نيت "اسهقنلا لل أل اطال 17 د امده كنا اداعسو ميركلانآر لا

 ستردملا همّقةلانىمهس دسلب #٠ سووم "لكسب ردتلاردصن
 سلجم لكى ف عاش ميدق تس ه اولثع نأ لعلا ل هال قف

 سلفم”لك اهماس يدواهالك « اهلازد نمادن وح تازهدقت

 ”ىروصبملا ناّسراملاٍب اب زاد نما عج امهوّدب روصنملا ةسردملا هاجت ةبقل هذه (هيروصنالا ةبقلا) «

 كلملا هباو نوالق نيدلا فمسر دوصنملا كا |نمضتريقا مواردنا هاجأو ةمكحولللا ىناسملا مظعأ نم ىهو

 ةمقف اهطسوىف "لل اج ةعاهاسمبو نوالق نب د نب للعامسسا نيدلا داع طلاصلاك كالملاو نوالق ني دمحرصانلا

 ةماهال ةدعم ةءاملاهذهو نّولملا ماخرلاب شورفم ةعاسقلا هد هرثاسو ىزلا ةعب ديةراوف نمءاملا اهيلا لصب

 ةك ةلففل هذهو ىئاوط مهدحاو ةيسشاوطلاب ةيكرتلا ةلودلا ف مولا نوفر هينيذلا ةيكسحومل مادا

 مهنفكيأممو تكد لزولو ”ىملئاوهو ى 00 امم ب داعم

 - ىنرع يه م« ا«

 د ل ا سد ع شافو بنا وةدابع ف

 ةبقلا ةمدخ ىلا م هءانغأ مه دامس لاكو مهرفن مات نم مها اوم أ ةرخححو مهااوح اوحأ ةعس عم نوربو

 ما ثلا ةغاماب ولاة سفو ماوتلأ ىلا ةعاسلاء نه مااقلخ از ناكللكدلا ةبسنلاب لالا ىثال:مث ةيروصتملا
 موسلاىلا مهوةاسحلااةّدمىف ناك أيت وملا دعب كلما سومان ةماهااهنمة ملا ىلا لصوت ىَتاا ةعاملاهذهىف

 ”ىبرغملا قالا ”ىركبلا مكح نب ىب<رد هللو اهاهأ :رءناكنمالا ةبقلا ىلا لوخ دا! نمادح !نو : كسب ال
 لوقي ثمح هلا لازغلاءبقتمملا

 روذعلاب رباتملاكلت اوي *« اوفوااذا ءارثلا لهأ ىرأ
 رولا ىف ىّتحءارقفلا ىلع « اهنتو ةاهاسمالا اونأ

 داع حلاصلا كلما نا كل ذو لناصلا فو سوردب فرعتو ةعبرالا بهاذملا ىلعءاهّةفلل سورد ةبقلا هذهىفو
 نوغراريمالا ماقف هضرغ غفاب نود ةيلما هتمرتخاف ةسودمةرامع هصقنوالة نب دمحم نب لمعاسس ا نيد

 قيرطب هتنئاق اصلا كل اءأن ع ةقرشلا ل انعالا نم ماسلا انش ىهدب فرعتة برق فقو ىف هم وز ىئالعلا
 امم نوغرأربمالا كلذ :لعجو ةسردم أشنو هتامح ىف هرّرق لمعام-ا ملاصلا كاملا ناك ام بترو اهنع ةلاكولا
 اهذراش دنالآ ةعيرالاو ف هقول نو طك ل لج شووهو ةيرودتملا ةمقلاىف هنموقب نأ

 ىليالناكو ةمقب موسل ا ىلا همفو ملاصلا فةورما ىبئالتةرو كحألملا ة.حانلاتب رخو ثداوهلا تن تناكاملمث

 هذه3قو *« هكفامنالا احول لدؤبال نمو نايسداان آلا هوفةاضقل اةاذقالا هسورد سب ردن

 فاقوا هثالث ةهب نم مهوراهنلاو للا لوط عراشلا ىلع هلطملا كب ابشلاب ةءارقلا نوبو انني ءاّرقاضأ ةبقلا

 كلملاىلا بودموهو ”ىئاسسلا فتؤلا ةهج ند هقن ”اطو ىلعاصسا حاصلا كلما فدو ةهدن م ةفئاطم

 ءاّرقلاو ماّدخْنان دب بتار مامأ ةمقلاهذبهمو دع نوال نب در صانلا كاملا يار كي ىلأ نيدلا ف.سروصنملا

 ءاضّتن ادعب قيغي مث سانلا نم ىلا هب نم هنم ل ديبار لاو هلا نيب اسهف باهل عشيو سها تاولصلا م هريغو
 كاملا هفتوامم مولعلا عاونا ىف سك: نملاجأ :ذءايفناكح للحج ةئازخةبقلاهذهبو « ةالصلا

 باث ةئازخ ةبقلا هذه ىو « 0 ا ا دل مال فد دو وروكملا

 تحت يقل اهذهي ناتسسرامملا فاهتو الام نمل صعتب ام عضوبو مه دهعتل مولعمب مولعم شارف مهلوابب نيروبقملا
 هملعو لبحلا ةعلق نم لزنن هتاف مااا ورمصم ءاىمأ أنءادح أن اطلسلارمأ اذا هنا ةداعلا تناكو مادا ىدبا

 ةئطلس دهع نم كا ذ لعو ني رصقل | نيب ةمكلاصلا ةسردملاىلاَر هفةرهاقلاهلدولو شوب رمشل او فن رشا

 دلع ضو نر كتتطلاا مقل دنع زتمالاواصوةنروتعا خلا ةمقلاىلاكلذ للدم لعد ن مود اَر ءأا



 ايي

 نيتنثا ةنسرفص سان دحالا موب ناكسجا لف آي لش هنرجبأن م صقن. الو ةربأريغبا د هيف لمعت بال نأو
 ناؤبارف ةفئاط لكس وردما لهأ سلجز ءاّرتلارض>وابنم غرف دقو اهم ِل-هلا لأ عقجا ةئاّهسو نيتسو

 ناونالاب ةضفنملاو ةىو+ل ني زرنب نحلا نب دمج نيدلا"ىتؤجشلام- مس دموتىليقلاناوبالاب ةفاشلا اهنم

 ثي دل لهأو -ىبلحلاميدعلا نب رع نيدلا لاكي حاصل انب نجرلا دبع نيدلا دير دصلا مهستدمو ”ىرحلا

 عبسلاتآ ارقلاب ءاّردلاو ىطاسمدلا فل نب نمؤملا دبع نيدلا فر ثزيشلا مهسردمو ”قرشلاناونالا

 ةطممالا تدم مم مهمولع ىف اورظانتو سوودللا مهاكاورّرقو <ىلحن ا نيدلا لاكدضفلا مهضشو ًىبرغلاناوبالاب

 دشنافرازللانيسملاوبأ بيدالا ماكر اولك أف مهل

 انثلافوباوثلا ىف ىلاغ نمو ه فيز نير اذملا لب ادكمحالا

 انملا غلب دق ني رادلا ىف مويل | اهب 3 همه كلا رهاظال ترهطدمل

 انيعأو مانالل انواقتقارف « قَرفمنسح لكايف عمجت
 انهىفو رورسىفابنم ةسف# للا هسفنف دمهشل اربق ترواج ذم
 انهاهلست راش ادغىفكل * تفازأدلخلا ةنجالا ىهامو

 " اهنمةدصتاضيأق اولا حارسلا لاقو
 مالي هيف سل بح هلل لهأو "بح معلا ىف هل كلم

 7 ا نيابل[فازرع ادغةسردملعال اهديتف

 ماطن ماظنلا اذ ىهاضي سلف م اهل ةسماظن امو 50 ذنالو

 مالغ هيديفف كءلم -لكو ه» كلام سربسف 1-5 نركذتالو

 مالطرةّمساف بص حال ىتم «* ةعم دلك تعز اهاشامللو

 مامت لاونلاف هيدينأب ه تأبلا نسما ف ضورلاكت زربدقو
 ماك ةادغلا نهنع عشت « ارهازا ّنأاكح اياركت رولا

 باشملانيفسوبنيدلا لامج خيشلا لاو
 ءازوملا كرم ناف رفخاف « ءافللثاو لاج كلولملا دصق

 ءارما هدنحو لولملال م ه ىرولانبب هؤارم أ ىذلا تنأ

 ءامصفلا هكدمب تلمحتو » هعماب كلامملا تنير كلم
 ءالضفلاو ءالعلا اهب تلح *« سرادمريخ ءالعل تعفرتو
 ءانف هيدساملو هل قاب « هكلمو نامزلا قبناك قس
 ءامعالاووشغلا اهات لشبه هباس راشتللاو رفا مك

 ءارذع هدالبل مهقيرطو « ةءوطوم مهدالبل هتيرطو
 ءاسمالاو حابصالا ليقأام « دل مادو ايندلا هلت ماد

 0 ملع تضيفام هداشن !نمةهثالثلا» الؤه غرفالت

 تايارملا مهل ىرجب أو ىلاعت هننا باك يلملا ماسنأ يلعتل ايتكم اهنا ىو مولعلارئاس ىف بتكل |تاهما ىلع

 لنا ذ فرعي و حرفا باول وز بانياس هزيباب حرا ناطل لا عب راسيلع وأو ةردكحلاو

 ةدععي را اذه تحتورمعت لفرودةدع هلمبرخ هنكل اريبكاسعي رناكو عب رلا تحت طخ لامن ة هيمويلا

 ىلا هبفنوعفترباسفانل'ا اهف نوسفاندبو ةيظع ةيغراه اكس ىف سانللإو قاوسالا لجأ نم نا الا ىه ثدناوح
 ةحلاصة شن الا ىلا اهيو تئرفاه دهعمداقتدقابن !الاةرهاقلا سرادم لجا نم ةسردملاهذهو ماكملا

 هللو هنعنوعف دضره اطتلادالو ًااهر طن ىف عزاشو ةعفاشلا دس انامسأو ةمفنم ادب نوكح ةراناهرطنو

 رومالاةقاع

 + ةيروصنملا ةسراملا ه
 هبقلاو ىه اهآشنأ ةرهاملاءنيرصقلانبب طخي ”ىرو هالارممكحلا ناتسراملا با, لخباد نم ةسردملا هذه



 ارك

 ةدمج ةراسع همانأ فرصم ضرأ ترمعءف هب وقءلا 12 أاهيلوتم بقاع للخ ىلعاسيف فقو ناف «فئب اد دقفتو

 همهم كلذ فرمصم نيعبو نيك اسس 1اوءارهذا | ىموس سانلا نم ىحت ىتلا لاوم الاّ ا وك ز نم حر ذك ناكو

 ةرظانمال هدنعنوعمتصف لءلا لهالا_لجم ةعبستل ل لكس احح ناكو ءاحلدل او ٠ ءاهقفلا يلاعم هنمزرفيواعرش
 عم امرغم ناك هناالا ني رفاملا ظفاس« ارفش قب رط لك ىلع ماقأأو ةارادملا نسح ةسامسلا ريث حص ناكو
 ىلاعت هللا هجر هلو5 هرعُد نمو هلمق ىف رعت قوةملااهامس ثداوحدالبلا ف ثدحأو مل.ه< ىفادهتحم لاملا

 هيفكي ردقلا لاذق مارغلانم * مكحاص دنءام َمقَمَعاَذا
 همف ىدلابىردأت تينابحاصو # مكلزع زتموهو ىداؤف ٌمدكس منا

 ناطلسلا مو فنبكح هك تام ذل مولاىف ةةلح ىلأ نب سج رج رصنلاوبأ نيدلا لع بطلا هل لاهو

 دشن افهتلل ىف
 تينىناقىركلا مطفقك « قدص: ىناريخ ةىللخا ,

 ىلاعت هللا هجر لا:هدربقو ةممأ ىن عماجراوج ىلا غن مق ث مد ةعل ةبالوتأ هدو

 + ةيمريصلا ةسردملا 0

”ىجباخلا عماخلانيبوابنبامف شوبم اريمأ ةشب وس سر نم برقلاريغصلا نولهب ابا لخ ادن مةهسردملاه ده
 

 قوو بوب أ نب ركب ىبأ نب دمت لماكتا كاملا ءارهأ دح أ مريص نبع وثنيدلا ل اجريمالا اهاش ةدانزلاراوحم

 هناهسو نيثالثو تس ةخسرفصر شع عسا: ىف

 + ةيرورسملا ةسردملا ه

 تلعف رصقلا ماَّدُح دح أ رورسم صاوالا سعثراد تناكءلودلا سهم بردلخادةرهاشلاب ةسردملاهذه
 تعس هد تناك ماشلاب ةعبض نمت نم اهوا ناكوا_ملعريغصل اقدنفلا فتوي نأو هتيدوب هناقو دعب ةسردم

 نيدلا حال ص ناطلسلاب صتخ ا نممرورسسم ناكو ابهيفسردورضخ نيدلا لاك نئناقلا كل: ىلولو هتومدعد

 تام نأ ىلا هراد مزلو ىلا عن هللا ىلا عطقناف ةملماكلا ماءالا ىلا م دعم لزب لو هتقلح ىلع هم دف بوب نب ف سو
 نا مولا فرعي قدنف ةرهاشلاب هران* نمو فررعمو نا. ساو ترب هل ناكو م دهم سناج ىلا ةفارقل ابن فدو

 عراشلاب عبر هلو”ىدفصلارورمسم

 * ةيصوقلا ةسردملا

 ىلاو ”ىدركلاريمالا اهأننأ اوم بردنم برقلاب ةلودلا فسس برديىف ةرهاقلاب هنيسر ملا وديه

 5 ص

 * مليدلا ةراحب ةسردم +

 « ةيرهاظلا ةسردملا +

 مدقت دقو مهلا ةءاقب فرعي ريبكلارصقلا نم اهعضوه ناكني رمصَملا نيب طخ هل نم ةرهاقلاب ةسردملا هذه
 كلملا عمو الفرصقلا باوبأ ف روك ذملا بهذإ باب ةسردملا هذه ىف لخداممورصقل ارابخ أ قاهر لطصزد

 هبقفلانبارهاطنيدلا لاك ىذاقلا لزنمرك ذمّدقناكر نظام اوروصقلا ىلع ةطوملا ”ىرا دقدنبلا سرع رهاظلا
 - ”ى.دقملا يهارب ا دامعلا ندم نيدلا سعش نيش اهعانب اوه ذه ريما ةعاف منو لاملا تن لكورصن
 ةسردم اهعطومءانو اهمده. سمت ناطل ساروك د ملااهعانمم ةممهعأ ا ةملاصلا ةسردملا سر دمو هلبانحلا
 عتب ملوهنأ اهسو نيّسو ندا نس ىف امام غرفو هن اّهدسو نيس هم_برخ . الا عسر يفابا ىناهترا عب ئدّساف

 رومغي نب نيدلا لا ريمالا ىلا هضرام بتكح زماثاءناكو اهذقو ناطمللا ستر ىتحااب ىف عورشلا



 اال

 اوحرخو خارصلاو « اكحبلا :ةثنءالوهما أن اكف خر ذلا ىلا هماستو هنم نيإسملا حورخم سدقلاىف

 روس أ هلم ذخأو كلذ هيلع قف ناذالا تقوريسغ ىف باد ىلعاونذأو ىلماكلاا ميم ىلا اوراصف مسهعجبأب

 ثمل لعراحتالارثكزا ذه نيل ىلع ماظعف منش ثمدحا وضم اهل لمدو مهرحزو تال | الاو ةضفلا لي دائقو

 ةرخ الا ىداجرخ [ىهريسمناكو سدقلا لخدام دعب هدالب ىلاروطربنالا داعو هسف ةلاقملا تعنشو لماكلا

 نمل حرو سدقلا ثرغلاذخال مهج اعزناو نيلسملا بول نيكسني قاف الا ىلا لماكل اريسو ني رمشعو .تس ةنيس
 للا ىف ىارتنأ ىلارصانلا ىلع مالا ةتشاو لاسقلا فد امرصاحم ىلع فرشالاو ثم ددي رزوهعلا لت
 كيوشلاو'لركلا قدم دنع هضّرعو ةئماسهاست نم ثعبو ىشم د هعلق ىلا هداع و همرك أف لماكلا كلملا ىلع

 لماكلا ل توركذامت هع عم لماكلاكبوشلا لرثمْمسدقلا لامعأو سلب انوراوغالاو ءاقلبلاو تلصلاو
 ريغو حورسواه راو نارح ىهو قرشلا دال نم هعمام هنمذخ أو فرشالل اهاطعأو تنامغت لو ىف ىثمد
 بتزواهترلاو نارح ل دو ةقزل اورمعج ىلاراس م تارفلا طقْفابْم هحونوهاجسذخأف لماكلاراس مث كلذ

 ىدتسيث عب ونيدرامب ةطالاهل تمقاو كل ذربغو لب رآو لصوملاو دمآو نيدرام نملسرلا هنأواهرومأ

 اهلخ دفقرصم ىلا راسو تن دحرزمال ناّرح نم ل ءاكلا لحر مث طالخي و هو ”ىزراوخلتا لاتقل مالا ركاسع

 دهعو دهعلاةيالو نم هعلخو بودأ نيدلا م حلاصلا كلما هدلو ىلءريغت دقو ني رمثعو عبس ةنس بجررهش ىف

 لبنلار خم رفحورمدمىلا داعم نيرمثعو نامت ةنسف دير دنكسالا ىلاراس مركب ىبأ ل داعلا كلملا هنباىلا

 نيراهف امئاد ءاملار اصف دناو ءاىعالاو لهأ نم وللا هبف ل معتساو هسفس هبف للعورمصم بو سانتا نيبامف

 مالا دالب لا: رهاقلا نمح رخو لبنلا قارتحا مايأ ىف دزه زيلاو ساشا نيباصغ ملا دكنا و ساسقملا ورط

 ماسلا ذخ اولا ةعلق هنكسأو لداعلا هئارصمر ابد ع قتنتساو نيرعشعو عت ةنس رش الا ىداج- رخآىف

 نارحىلا راسف هم ةقم ىلع حاصلا هنبالعجورتتلا لاتفلابنمحبرخو لركل قب رطنم قشم د لخدف هعم
 افيكن صحي حلابملا هببا ىلع منا واهذخ أى اهلزانو دمآيلاراسوابهزلا ىلا لجر مث طالخ نعرتتلا ل-رف
 قص دىلا نينالدو ىذا سس ف حرج مالا يالا نم ةدع ىلع ضيقف نيثالث ةنس قر صم ىلا داعو هبلا هثعبو

 اكلمرمسع ةئاعل الطرشع ةئامت هعم عقجا هنإف هركصاسع ره ا دئير دلا لخدو اهتمراسو

 راع تلزئدقو مورلادلب لأب قرزالار ملا ىلع لزنو مالسالا دلولم نم دحال عمت ملركاسبعلا هذهل اكو

 ىلا لحرو هلع بو ىلولم فال: خالوءدنع تاوقالا ”هلقلريصق هوعنمو دبر دلا سأو هملع تدخ ًاومورلا

 هركاسعنحي رخو ىلءاكلاز ارومق فلان نارجواهرلا مورلا لامذخأأ أو هريغو فرشالان يبو هد امدسف دهورصم
 لاثدعي نارحذخأو اهتعلت م دهواهذخ ىت-اهلزانداهرلا ىلا راسو نيثالثو ثلثا هو هاما

 رمسن د ىلا حي رخ مث سفن فال 1 هنالث ىلعةدانزاوناكو دوقل ىف ةرهاسقلا ىلا مورلا نماميذ ناك ب ثعب وديدش

 لزنو نيثالثو سجل ةنسىف حرخ مث نعث الثو عنرأ همست متو حمر نو سول

 كبلعت اهتعهضّوعو لبعامتا حاصلا كمل هبخ أن ماهذخ أى َو-اهثباضف هملع تعنشما دقو ثم د ىلع

 لخ دف ماكر هب لزن دقو بلح دخ الزهدت د دخأو ةعلتلاب لزنو ىلوالا ىداج رشع عسات قامهرتغو ىرصنو

 ريصن ملف هنمدور دحو« يتلا نع ءابطالام ءابنق ىج هيف ترانثو مروتتف هتدعمىلا داوملا تعف دئاف ماسجلا هنادتب اف

 اهنم هنس نيكس نءةئافقسو نثالثو سج ٌممس بجو ىرمشع ى داع ءاعب رالارا_منرخ ىف هتقول تاخأشتو

 ناكو اموبنيعب رأو ةسجو ةلسني ريشع ةّدم هسأ تومدعب ايف ّدتسا ةنسنيعب رأو غرصم ضرأ هكحام

 ةرهاستلاب ةيلماكل اثم دل ارادت وثددحو ىوبنلاثي هللا عام س فغشو مهتسل اجر ثؤي و هلهأو لعلا بح

 ةعلقب هدنع تب ناكسحو ه دنع ىنلنح ابنع باج ن خوفو هةف نم د رعلئاسسع م. وءالعلار طاش تاكو

 سانا اء هسصتتت قافن هد نع بدالاو لسعلل ناكو هو هابيل هرب رس بنام ةنرسأ ىلعرطلا لهأن مودع للا

 نعافيفعربب ددلا نسبج ىأراديدس امزح اناه ناكر اذهل هديصتب نملةرادلا قازرالا قلطي راسصو كذا

 نيدلا< قد بحاصلادعب رزوت ب لو هريغالو ريزف ىلع داقعاربغ نم هضن هيكل روم ارش * اي ناكومامدلا

 ممم سأحتو ني واودلاهدنعر ضو لاغم الاربب دتل هراتتع نم بدت تاكا واخ 1ك "ىلع هللا دنع

 ايئاث حرر وسما لع ىهتنا اذافاهلمعلءا مالا بترورو كا ف كو جرخ لينلا دايز تدي ااذاو «فني



 ما

 ةتاكل ار ةصوروذملا ىلع هن هاش ىءومفرعشالا كالا همخ آ ىلا لماكلا كاملا بتكو مث رفلا داهل
 تاالاهذم

 فئزاو ثبلت ريغب ضمخاف + ىءساٌمح تنكنا ىدعسمأب

 فعتو اهريس ىف مشب ٠ اذح ومو الق رم صولف ث>او

 فرشالا ك.ملابا ىلعاللا خالو تعطتساام لزانملاوطاو

 فوشتم هةمواعل عقودم 0 هلد بع نم هلع مالسلارقاو

 فطاتو لصاو نس ىنع #«© هلإفمف هءاج-ىلا تلصو اذاو

 فقئمو دهم لك نيب ام «*« هقلت لق نع كلدمع تأتنا

 فقوملا صارعىف ةماسقلا فك « ”هواقلف هذاحملا "نع ظموأ
 طابسدل جن رفلا ذأ هلا دف فارطالا نم لول ا هن ”أورصمرا د ىفريفنلاب أو ثن رفلا لاق ىف لماكلاا دو

 موهشأ نم لماكلا لحرفاسهاهأ ف فلا اوءضوواموب ني رمثعو نينثاو ارهشرمشع ةتسا هور صاح ام دعب

 فال آةريشعو لج:ار فا ىتئاملاوف مدع تغلب ىت> جث رفلا ىوقو سانلار فة سنشعبوةرو هللا لزئر
 ىلا مم اع عمى نوأ-ملاراصف اهريغو ةيماشلا دالبلا ن هتاددأ| تت ورصم لش ضرأ لها ةّماعم دقو راف

 مستو ملا عوقومفلا تاآ بوطخ يقي رفا نيب تناكو اذلأ نيعيرالا وف ةصاخ ممن اسرف دع تغلب ةياسغلا
 دحأو ةنس جخرشلا د تاق أام دعب ةئاقسو ةرمنء نامت ةنس بحر ىرمشع عسان انى طامهد هن م نواسملا

 ءاىهالا نم اريشكح ب رخأو ىل محلا ةعلق ىلا ناططاسلا داعو مه دال, ىلا غر فل اراسو مانأ ةّدس صةنتارهْرمشع

 ةنسى هنا هأنم فوت مم هكلامم ىلءعمهز اخ أق ّرذو ماشلا ىلا هاّقلا ن٠ بوطشملانءا اوةفاونيذلا

 هتقفاوم ىف فرش الا كالا | هاا بتاكو مند ةع اج ىلع ض.ةف ماظل كلا | هيأ ىلا مهام ني رمشعو ىدحا
 ةرهاشلا نم حرا نأ هو هركسع نه هلماكلا فو> دشاو مظوملاو ل ءاكل ا نيب ةجولا تب وذ مظعملا ىلع

 ير كال بال جو ارق رورس كاب تزسف و هاشلا ىلا فرش الام دقو كل ذ ىلعرمسح لذ مظعملا لاتقل
 هلكمي نأب هدءعوواكعىا همع دس خرفلا كلم ىلا ثددو همهأ ىف لم ءاكلارمصت مظعءملا عم لاف ةرهاقلا نم

 نيدلا لالج ناطاسلل بام ملظدملا كلذ غلب اسف م انا رحم ككل ثثأ كِل ذي دصقو ل>اسل اد الب نم

 همراس# ديرب ةره اهلا ند لماكسلا حب رف لم [اكمرل شالا لاطا ىلئاكتلا يل هيدصتسي ثعبو ”ىزراوالا

 كلامو ءارمالا ليج طلق ضبمو ل كسا ةداق داع ةسايعلا فار اسو نب رمشعو ' عيرأ ة:سناضءرف

 دوادرصانلا كلما هْا ماقو ةدعشلا ىد ل «ىفمظعا ا كل توم ى 3 ”افركسعلا ىف ىذنأو مظعملا مهتناكمل ه-أ

 ن8 لوو نإ هنن لو اطلس ا تك وشب ةياس ةعلش هملا ثعبف ةعداوملا ل ءاكلا نههبلطو ىثمد ةنطلسب
 مخ ملاصا!كلملا هنياىلا لماكلا كلما دهعو 555 ةانملاتءةوف باد نمر ابل عنبشاو كيووت ا هجن

 قسهدديرب ركاسعلا ىف ةرهاقلا ند جرخو ةرازولا رادب هلزنأو ةنسطل دارا عشب هبكححرأو بوبأنيدلا

 هبةم نانملاطب لماكلاىلا اراسو فرشالا 4-ع هعمو قكمد نم دوادرصانلاحبرفن سدقلاو ساب انذخأف

 رمدانلااب.ماقأو فرشالاورصانلااهمدتفدرهاقلا دي ربس لبان ن ملحر لم اححلا كلذ غلب الق حلدلا

 ىشمدعازتنا فرشالا عمرّرقو امهمرك ًافزو#لا ل ءاتحردأف لماكلاىلا جاجا فرشالاراجو

 نم فرشالاو ةرهاقلا ىلا قيفأ ةيقع نوب ام لد كنا نو كح, نأ ىل_ءفرشالل اهءاطعأو رصانلا ند

 كلملا ءاعدنساباكعىلاروطربنالا كلامو هت ىذناف بوب ىلولمن م ةعام نيعب نأو قده همةعىلا ىشمد

 اة دي رادع مخرفلا عرمشو هفطالبذ أو هترامحم نءوزمعل هاف لماكلاريهق هلل ءاكلا

 01 انما ل ءاككلا فزشالا.ةقفاودزمداعتلا غاب اق بارخ اهروسو جر ناو نيإملا نيب ةفصانم
 طرودقر زوقلا لت ل ءاكلا ماهو ىث مدي هرصاحوزومتل ا لت ندفرش الا هبلاراسف بر لل ةعّبساو قششمد
 نوكيو نيلسملا عم ىبدقالاو : رد معلا ق2نأو هروسد د دا لت سسنلا و تازعاو ا ع رفلا عم

 هندهاا تدقعتار ث رذلل سد ةلاودإ عب و وافابواكع نيبامث ىتلا ىرقلا نوني سأا ىلا س ددلا ىرق متكح
 ىدونو نيرمشعو تم ةاسلوالا عب ردات اهاوأاموت نكن زارا را ثاني نءاس رمنع دا ءالد ىل-ع



 ضي

 قاوسالاتملعو سانلا ةفاكو ةلودلا لهأ ركلامملار ئاسوةاضقلارمضحو ةيقل ا ىلا الزنو ناناطلسلا ميصأف

 دنع عضوو زينئالا موباهرخمانأ هثالثةدم فوفدل امني رصنلا نيب ملاصلا كل ملل ءاز ع لبعو رصمو ةرهاةلان

 اهفقو ٍباَكىف ردا ةر خش تطرشام ىلع ءاّرتلا »دنع بترو هسوقو هشاكر و هتعّشو ناطلملا قب انس رقلا
 بيدالا لوق نسح أ امو موملا ىلا مهدنن ىهو هّيرذو ابنح نب "ىلع نيدلاءاهح بحاصللاهفرظنل ا تلعجو
 فورعملا”ىطساولا سمت نب مهباقلا ىبأ بربع نب دمجش نب دج دعس ىلأن ب نعحرلا دس عر فظملا ىف نيدلا لاح
 ملاصلا كاملا هب رتىلارظنو نيرمصقلا نيب ةرهاقلا: تير كح :نيدلارونريمال اؤوهّرما ل رعاشلا ةريغسلا نبان

 دشناف ةيكلاملا زيشة عاش نفد دقو هذه

 كلاهما مويلوهنماببوهتل .٠ اسسرادم .مولعلا.بابرال تين
 كلام بنجولاالا هيلبحت ه الزم قلت ضرالاك يلع تقاضو

 ني كلام مامالا ىلا نينملا ةيكحااملا ءاهةفلاناوب ال ةروامم ملاصلا كلملاربفابيف ىتاةبتل ! هذهن أ كلذو

 اهنم هناا ذاع ارانلا نزاخ كلامو روهشملا مامالا كلاهب روتلا ددةق هنع هنا ىضر سنا

 #« ةيلماكلا ةسردملا *

 لماكلا كاملا ناطال ا اهاشنا ةملءاكلا ثيدحارادب فرعتو ةرهاقلا نمي رصقلا نيب طخ ةسردملاهذه
 ىهوياّهسو ني رمشعو نيتنثا ةنس ىف ناو ىعزب ىداشنب بوب نب ركبىلأ لداعلا كاملا نبا د نيدلارصان
 قشمدي ىدتزنب دوم نيدااوون ل داعلا كلل ضرالا هجو ىلع اراد ينم لوأناف ثيدعلل تلعرا د ىنان'

 فقوو ةيعفاشلاءاهتتفلا ىلع مهدعب نم مث ةكوبنلا ثيدملابنيلغتكملا ىلعاهفوورادلا هذه لماكلا ىنغ
 كلملاءاشنا نم عبرلاا ذهو رخالا عماجلل لياقملا بردلا ىلا دعو ف شنر ملا بان ىب_عاهر او ىذملا عيزااهيلع
 اوس ةسردملا عضوم ناكو ن وحامقلا هنكسياعضومراص مث <ىبرغلارصقلا "هلج- نمهعضروم ناكو لماكتلا
 <ىلع ني نسلم رع باطن اوبأ ظفاملا ةملماكلا سير دنتىلو نم لوتأو + لوتس كن باب فرعتارادو قيقرلل

 راطعلا دشرلا مث ”ىرذنملا ميظعلا دبع ظفاحلامث ةيحدنب ”ىلعنب نسا نب نإمهعورعوبأ ءوخأ مة محدنبا
 اهريغ ىشالتاكتشالتق ةنامنامن وتس ةنسذنمنحلاو ثداوللا تناكنأ ىلا ءاهقفلانابعأ داس تح ربامو

 اهي سر ديال ارهد اهيف رم او ىطنلادالا ةمججلا نعزامعالو ةروصلاالا ىبانالا را شي ال<ىصاه مر دنىكوو
 نيد ىلاعملاونأ نيداارصان (لماكلاكنالا)« هتنابالا وقالو ل وحالو اهسورد ىيضتداكو [تدن تح

 لوام سماخ ”ىبونالا ”ىدركلا ناو سهنب ىداشنب بوب نيدلا محن نب دركي ىلأن يدلا فس لداعلا كمملا
 كلملاءانأ فلشو هنا مستو نيعبسو تس ةنسلوالا عسر ىرم دع سما دلو رصمر ان ديد ارك الا ٍبويأ ى

 نيعستو تس ةنس ةرهاسقلا ىلا لماكلا كلما مدقرصم كلم ىلع لوةساالف قرمشلا دالب ىلهلداعلا

 .نكسأوءارمالاه ف لحو هدهع "ىو لعحو ةمقرمشل ١هعطقأو رمه هرانديملعاستت هوب همصتو ةيام محو

 ماشلا دالس لداعل اكمل ةسغةدمرصمر بدن مكحتراصو ةرهاقلادةر ازول اراد فلداعل'نكسو لبحلا ةعلق

 ةنسةرخ الاىداجب ىفرصم هكلمعل هاكل ا كلملا لقتسا ماشل ا دالس لداعل !كلملا تامالخ هدرفعاهريغو

 "ىيرغلاّر يلا امكحلم دقو طاسم 2 نماسر ق ةيلداعلا ةلزنملاب خرفلا دب راح ىلعوهو ةئاقسو ةريشع سخ
 تشاو مهذالخرثكورصم ضر أى اوني نادرعلا ترانثو ناطلسل | تومب نهولا نم ثدح امعم مهلاتقأ تدنف
 نبادفورعملا ”ىراكهل ادجسأ نب "ىلع نيل بأن يدلا فسسرعمالا نبادجأ نيدلا دامعريمالا ماهو مهررمض

 هخ أك لتو لماكلا كلملا عل دي ريدي راكهلا داركالا نم فنقل هلورباكألا ءارحالا لجأ نلكو ب وطشملا
 لبللا ىف لمحرلا نءاذدب لماكل د ف٠ |سحالا نمري كحل ذ ىلع هقخاوو لداعلا نب ميهاربازيئاغل كاملا

 حرزعي لو اوه دحاو لك ب كرف ناطلسر يغب ركسعل ا عصُأو اسم لرنو حانط موه أ ىلا ةيل داسعلا”ن راسو ة ديرج
 اولوتساو طاسد رب ىلا اوربعو ةصرفلا ث رفلا ممتعا مهعمامرئاسو مهلاقث اوكح زور ىلع منمدحاو

 تقح التو هثيثىلاعت هللا نا ٌرصم ضرأأ ةقر اب لماكل !كلم | هوا ىلع[. ناكر ن وإلا دكر تام. عبجج ىلع
 ةيخأب هدضءع 3: اف مومماب قثمد بحاص يسع مظعملا كلملا وأ هلع مدقنيموب دعبو ركسحاسعلا هب

 مهرغنت ب قزشلاو ماشلاب ةسوبالا لولملا ىلا ريهاربازئئافلا يرخ أ ث ماشلا ىلاركبعلا ن«بوطشملا نبا حيرشأو



 ا

 لهأ نم ل ردي ىلع جرف نوكي لوةبوهو ملسو هلع هللا ىلص ”ىبنلا ةحراسلا تير مسهل لاقف هملعةءارغبل
 هعمو بلغت نب افي رشلا نع تفشكن اف ةفارقلا ةهج نم ترام ةريغب داو ثي دم ىف مهاممدبف بسنلا ميحتص ىتبي

 اركش ٌةق دصو فقر كل اعجب نأ ىلعدهس شا ىددسساب لاقف مانملا ةعاسبلل اهفّرعرضح الق هلك دوجوملا
 هكالم هلع فقوو هنكسم تناك اه ال ةمفي رشلا ةسر دملا كلذ هله نم ناكوهكلمب املكن ع جرخو ايؤرلا هذهل
 تاموةدع هدعب هضفلاتامو كلذ : دعب لداعلا كما تامو لداعلا كلملا همن اللا لو اهريغىف لعف كل ذكو

 هن اوسو ةرشع ثالث ةدس ب ررشعء عباس فة رهاقلاب بلعت نب لمع سا في رشلا

 * ةيحلاصلا ةسردملا

 حلاصلا كمملا هنف ىنبف ”قرستلاريبكلارصقلا لج نم اهعضوم ناك ةرهاقلا ن هني رصقل نيب طخج ةسردملا هذه
 سرادملا ذه عضو م م دهم أدم انس دملانيتاه بوب أ نيركيىبأ لداعلا نب د لماكلا نب بوب نيدلا م 2م

 عجب رشع عيار ىف سرا دملا ساسأ كدوهنأ اّهسو ني رلثو تو حا علال فرصتل ان هدعطق ىف

 نيعيراو ىدنح | همس ةعبرالا بهاذملا ىلا نيقنملا» ءاهقفلا ةعبر أ اسورداهيف بترو نيعدرأ ةنسرخ الا

 فورعملارصتتلا باب سرادملا هذهىف لخدو ناكمىف ةعبر  اسور درصمر ايد لع نم لأ وهو ةمئامتسو
 © انتنناو ساجر وب ةتتسق سراذدملاو ذهءاروام طتخا ثن الا تي هعضومو ةموهزا باس

 ندم ركب وأ نيدلا سمم ةاضقلا ىضاف:هلب انها نم اه سترد نمل وأو ةيااصلا ةسردملل كل ذركح لمحو
 ىرشع ثلاب تسلا موب ىو ”ىرلاصلا" قتلا“ ىسدقملارورش "لعن د اولادع و معا اًمايكعلا

 زيككح ديا نيدلا ءالعربمالا "ىنارلا كب نيدلازع زعملا كلملاء أها ةناقسونيمير أ ونامت ةنس لاّوُش

 راذتأ ونعم هذه ةملاصلا سرادملاب سولملا ىظاوفرصمراب ديةنطلسلا هناذ ىف لالا ىرادقدنبلا
 كلل !نب!نا كرب دمت نيدلارصان دمعسلا كما نا دم اهب هسواج شار زالق فدك لقت او لدعلا
 لامعالاب رب ارب ىضارأ عطقو ةسرغلا هلحما ةل دعو ةرهاقلان نك امأو اههاحت ىلا ةغاصلا فدو صربس رهاظلا

 نينذؤمو همم أن م هملا جاتك امو ةبلط ةّدءو نا دعم سر دم لكذنع ةءبر أن يسر دم ىلع ةيعيفطالاوةيزيدا

 ىضاق هدفنو ”ىهفاشلا نير نب نيسملا نب دم نيدللا ”قنةاضقل | ىن او دي ىلع كلذ فقو تدنو كل درمغو هوقو

 ىهو هب : اوسو نيعيسسو عمس نس ىف كلذو ئلانلاركش هللا ةه نب دم تلكربلا وبأ نيدلا سعئةاضقلا

 بترةن امعيسو نيثالث ةنسلوالا عبر ىرشع ىداحةعبل مو فن اكحالفم وسلا ىلإ اهذقو ىفةبراج
 هذهنم ةيعفاشلا ناوياءاياطخ ”ىوازغل نيدلا لام لركحلا بئان, ف ورعملاشوقأ نيدلا لاج-ريمالا
 ٠ ىلا لانه ةبطخلا َتَر دة حما ابل انفو نطذؤس حو هءلص توزن هو نيتك شلك قول لمجو ةسردلا

 ةمصعاهتني ةيكلاملا حش ةعاف اهءضومناكة كاصلا ةسردملاراوح ةبقلاهذه (ملاصلا ةبغ) «اذهانموب
 جرفلالئاقم ى_عوهو تامامدنع بوي؟ نيد هغ حاملا كل اهالوم ل جالردلاةر مشل بلخ ةدلاونيدلا

 افؤخ هتومكردلا 5 ةرعش هتحوز هب اه سونيعب رأو عبس ةنسنابعش نم فصنلا لل ىفةروصنملا ةبحانب

 طقف نس نيدلا لاجب ىماوطلاو خوك يشب فسوب نب نيدلارف يمال ىوسااهح أكل ذيوعت لو جشرفلا نم
 اهيلعو بدكلاو عييفاوتلاوريشانملا حرتع ردللةر مشو اهلاح ىلع ةلودلاروما تّضيودحأ -لكن ع هنوم

 نكميالو ضرملا َرَوَسم ناطل ل "نأ تعاشأو ناطمالا طخ هلأ ىفدحأ كشي الف لهسهل لاقي مدا طخ ةمالع
 مظعملا كلما تريضحأو اف. كسص نصح ىلا ذهن نأ ىلاناطل لا توجب وف نأ دحر سسجيإلا ةهبلالوصولا
 هاجت ةضورلا ةعلقىلا ةروهنملا نم ةفارحىف هن درضحأ ردلا ريع” ناف حلاصلا كاملا امأو حلاسنلا نب ءاشنا رو
 مولا ةضورلا ةعلق تاعاف ندافع اين تارا ع نمالادحأ هيرعشي نأر غنم رصم هل دم

 ردلاةر مث تناك امدعب ةمقلا هذهىل!لقنفةئاقسو نيعب رو نامت نس بجر ره نم نيرمشعلاو عباسلا هعجلا

 عر كب نيدلازعاهجوزلاهنع تلنرنورصم ةنالس نم اهسفن تعلو: هيلع ىهام ىلعابترعدق
 كاز اواو ها وتهركلا ةدلاعللاو ”اسو دوعسملا لل نم ئيموم فرشالا كلا هعمو لزنو كييازعملا

 لهأو ءارمالا ارئاسو ةعبلب !ة الص دعب هملع ىلصو توبان'ىف حلاصلا كاملا ىرخأو ةضورلا ةعلق ىلا لبا ةعلق
 تنسلا هلل نفدف ةبشلا هذهىللا هباوراسو مهسؤور روعشكلاسملا عابقو هيلعانزتح ضايلا اوس دق ةلودملا



 م

 الواسلف ناطمللا لام نمد أب الن اكو « اهقفلارارمثو طاقسالا بي رقتو مهراندمدهو مهرانأو و توسلا

 نيرشعور ايد فلأ هن امةنلا ىف هعاطقا غلبو هنحتحا| م طع لام هلحالاذاف ةطرغمةنامأر مظورا “ب 81

 001 ا .روطي دخ أف ئا عدق ناكوراسب دفلأ

 ناكم ةذرعم فهرو ممأ يزور نات ايخاخلا قا رعدسل اون النرش <ىلالفا!نوالا اوددق لوش هناوح

 هتارتضاحم ىفو لضافلا ىضاقلاب هلسرت ىف هنن ناكونامزلار ”او داهفرباكت تامدقموزومرب هءلاراشملا

 انا نا لاجرلا ة اهد نم ناكمنكل اذهةبلها هبف نكي لو كلذ هنعرمتشا ىتح ةريبه نب نيدلا نوعرب زولا

 ناكودوجولا نم ءرثأوسجالاهنأش ىف عنقبال دحأ ىلع بضغاذاو ةعفرلا ةيابنو ىنغلا ةرثكيألا ل عنق الا صنح"
 دش .اماريثك

 ابنعهيدص# مل لوشلاعرزننم « هتوادعرذحاف أسغاترقح اذا
 اوهثك ددنبو

 بزاعل كنع ىأرلا نامي دص يم ىلا مع مث ىودع دون 1

 هيج قل ا الورث انا لاغش ال اذه ن اطلس ا سلجن فوهو ضفانلا| هب ث دحو د وو: ىج- نم ض ىه:ر ل

 لمللا فصن نم هيأد ىلع* اسرلا فةتوةرباسحلااكلولملا ىلع ززع نلكو كا ذكحودو تبهذ تح ضرالا ىلا

 امو اهينءامسلا ىلا هسأر عفرين أمت نال هنوربالو مسهاريالف بكريحابسصل ا دنعو عملاو لعاسنملا مهعمو

 هقب رط نم مهدرطو سانلا برضي هياكر ف ىتلاةردانملا سم أي نأ اماوابب مه ىتلاريغ قيرطملا حرعي نأ

 هلناكوه هاربالو هنعدرطبق : ةهءاودو هنالغل هفصن ئنموأ هلأ نماما لمالا لوط يان ىل_عفتو دق لجرلا نوكيو

 منان ةسجب مول لكى بحاصلل هسلعو ةط ر فن ةناها م هنمم كلذ عمواريشك الاه نسال نمد باو

 ىتقا كلذ عمو اضيأ هيلع هتاقفنو هنالغ ةوسكحجو ىولملا مسرب ريثان د ا عاضفلا مسرب راميدابهنم

 رفظملاو أ نيدلا ىدكثوهو رهاظلا هشلخلا لوسردا دغب ند 1

 ن نيدمارفش اهسلف نيدإ ا ص بحاصلا ةعلخو هدالوال علخو لماكلا كإملل «ةملخلا هعل هعمو ”ىزوملانا

 ةطوملا عمو وامه بحودمس نيدلاز ءو فسول نيدلا حان هدالو ا ىلع للم ماكلا كلا ضيقوءاشنالا بناكنايلس

 هنعافعو هللا هترهدو>ومركاس ىلع

 * ةيفيرشتلا ةسردملا

 نب ىسوم نب زفعج نب ةبحد ليج ىبأ نبه نب ب وةءينب بلعث برءلارفم ةلددلا نصح نب ليعاص-ارصنوبأ
 "ىف زلا ىرف عملا هنع هللا ىذر بلاط بأن ب رفعج نب هللا دبع نب "ىلع نب دمج نبر فعج نب لبعاسعسا نب ميهاربا
 سوادم نه ىهو ةئاتسو ةرمشء ىتنناا ةدسىفت تو ةسولالا ةلودلا فرصم اها دح أو ني زئازلاو جافا ريمأ

 كلذوا رولان نيلاءام- مدقملا عمان اكتحا همروا 3 هيو رج و رحال دك نبا لاف * ةعئاثل ءاهقفلا

 دروس كابل كيابالا لف لعبا جدر ل املبونأنباىئءبر كيان نيدلا فس لداعش "الا نأ

 نم ناكو فلعل سانلارضح أف كاملا دادبتسالا دصقو هماع ىوقف فسوب نيدلا حالص نب نانمعزي زعلا نبا

 سمالا, ف لحلااذهام نيدلاءامسض همقفلا لاق فاما ف سانلا عرش اف قا رولا نينيدلاءام_ض هسقفلا مهتلد
 ”ىئص بحاصلا لاةذ:هلطابد ذهف ةحيحص كال: تناكن او ةهلطاند دهف ”ءلط ان تاميالا كل تن كان وصنما لح

 لداعلا ىمأف هيلع سالو ركتنب ىلا ريض هيقذلا ناكو هنقذلا اذهرومالا كل ءدسخأ لداعللر كنب نيدلا

 ماقأف هدد مناك نال هنقهلعام-ممدصولابهلاقدعاو دكالمأو هلامو هش ةلادودوم عمج ىلع ةطوجلاب

 غلبفةر هاقلا ةرازولارادىلار ضف ندم -رتملا نم: :ةرغدجو مايالا ضب فنك الف ةرولا هذه لعند مم

 يلا مده مؤ تبا 31 قضت تن ًارباالو د كالا الى ا هاو عا 4- ةذلا هل لاف ه ماجي رق : هزوذح لدانعلا

 لداعلا كلا ىلا بلعث نبنيدإ ارفشفي ريشلا تضف هناكم ىلا داعو هكرتو ىلا عت هللا ىدينيي كيلاطا لد عبانأر

 هيلع ةطوحلا تدتوام لك ذخ لاف كل فنىف ملا درت لوانالوما. لاقت ِهَْرعف هلأف تمل ع

 ةبلطلا نم ةعاج- لا ترضحو مبصأ هناف نيدلا ءاض هدقفا |امأو هرطاخل بدطو هكال أ ةرجتأ ن جرت -اام لك



 ما

 ةتسقرموم ةككل هع للةسااسلف ل داسعلا كلما ص دختو هرك ذر تا ذشنح نمو هاه جسو نين متو عمس ةمس ىف
 ءالعلاوراكلا» ءارزولا ل هدنع للراحل نب ةعضصلاا دعب هرزوتسا مث هردق لن ةئامسجو نيعتو تس

 ىضاقلا هنمَّرفف مهااوم | ىئص: ساو ةلودلا باكر داصو مظاسعتو توريجو ةوطس :ةرازولارش ءابونيرواشملا
 هبف عف دي لداعل اكل ىلا هياّكَرض ا ورصانلا ةفلطلاب عفثةساودا دغنملا لضافلا ىضاقلا نبا فرشالا
 امم ني دعسا دعسالا ىضاقلاو شدلسا ناون د بحاص حاولا ىبأ نب لعاس- انيدلالل-ءىذاقلا هنم برهو

 ىو بابحلا نونا دج ىبرداصوانامىت 22 هد ع اماه افباحي رهاظلا كاملا ىلا أ اصلاو لاملاناويدبحاس

 هملع نتي وناطلشلا لع نطختل ارث ناَكَف ثاذ عمو ؛ 4 ف سام للنار ناكل تاو تنل
 هنءاضوعةرازولاىلوو هل 5< ملف مدخع قام هنأ فلحو ةن اّهسو عمسس ةذس ىف بذغنأىلا ها_ة<وهو

 ني الث ىلع ءيلةنناكو هنا غو همرحودلا 85 |عمم رمد منم هجرخاوركش نب ما دقم نيداارفنزعالا ى ذاقلا

 دما ىناراسو امش هنمذخ أب لو م- ملعب ًافهلامذخ أين أ هلاو:بحو هين اطلسلا» ءا رغافهؤادعأد>اوالج

 كاملا نب دم لءاكلا كلما هبل طف نام سو نم سه ةنس ىف لداعلا كل ا تام نأ ىلا قنرأ نبا دنعاب ماقأف

 ةرورضلا نأ ىأرنيح طاسم د ىلء خرذلا لاستق ةبون فوهو ه ًادعب رصءراد ةنطلب ديت ساامل لداعلا
 هاملف طام هد نما رق ةيلداسالا ةلزنماروهوا_مسة دعقلا ىذ ف هيلع مدقق ههداعب ناك امدعب هروظل ةمعاد |

 بارطضاو بوطشملا ني دج أ نيدلا داعرممالا ةفل اذغو نرفلا هير اكو هس |تووم ن ءهب لزئامف هثداحو همركأو

 ةرهاستا !ىلاراسورومالاربب دنو لاس ا ل حن هل لذك تو هعم دف مه خال ةرثكو نانزغلا ةووش رشم طرأ

 ثدح ًاوالام لالمالا ىلءرّرقو راصتأاو ٍباَكَلا ند ةرهاقل اورمص: لاوءالا بابرأ تارداصمىفهدي عضو
 هلا ثمحي هاهم ترذونو هدي تيوكو هنود ناطللا ديا ادالا» تبن ةرثكس ثداو>

 32 تا هنرظنع هدنع سلو هملا لزني ناك ىلا ةعلة ىلا لماكتل كاملا داعو طاسم ديون تضقن امل
 نأ. عش نمان هعلبأ ةولق ارزووهو ةرها اقلام تام نأ ىلا كلذ ىلع لزي لو ةلودلا تامهم ىف هعم تدعو ميلخللا

 هتمدت ”الءدق بح اوريغىف قافنال ان نءهلاطي اضل امللاعاجبروغل ا دمعب ناكو هن اّهسو ني رمشعو ئتننا ةنس

 لاب ىلع هداقبأ ارطخع مل اذامر مرضأو لاجرلا تار دو زوتهللا ئترااؤمنغرلا ىلع ةلداتقناورودلكملا

 :ارورل ركب ىأ لداعلا كلملاو بوبأ نيدلا من حلاصلا كما هينابهتلاث ثعب هنا ثدحي له ءاكلا كاملا دنع غابو

 ةاسصلا ”ىصوةلا بهو نب نجرلا دع مساقلاوبأ نيدلا ”ى تحردئناواماه هسأر ىلءاماقف دبع موي ىف

 هسأر ىلع امامتنيكللملاىأر نيح اهمفدار

 ماقلولملاو دعقت تنكام هماسق ق> هنن مةن لول

 عامملالاو منا ودا بابرأ عراستو ةنلا قراني دفلأ ةئام برأ متل تناك قازرالا هترازو ىف عطقر
 بانرأو ءاسؤرلاب عقوأو لاعوشو من متي لفعالو مهني وهو هناقرطاؤلمو هباىلا هفا ناك نمو

 ابراطسود ةّرمدب لحاي و ادلج ناك مهبصانم ىف لذارالا مّدقو مهرخآ نعمهتف اشلصأتسا ىت-توببلا
 هوحو نم ه ةرشعب ىدتسا الهلا ىلع فرشأو عجبولا هبَدتشاامدنعو ءابطالا هنم سف تنمزأوةيوق

 ذعو تاذدعلات ال اوريصاعملارضساو هللاو الك لالا ىفانأو ةحارىف منا لاهو + سحوفا واكاكلا

 لوفي ناكو بكر مان ه ثالث دهبو مجصلا ىلا ل#للا لوطملالا نم خرصيو هو باذعلا نمنوخرصي اوراصخ
 مي>رلا دبع لضافلا ىضاقلا ىعب ىنابتع ىلع هتيمش غزت "ىناسبلانوك الا ةريسح ىلق ىف قس ملاريثك
 ةثيهلا نح ناسللولح احلا قلطةناكف كلذ عمو ةرجهواعت نول -ىرد ناكر هنرازو لبق تام هناف "ىلاسنلا

 ناكودوعبف مقشر هناَن ظرو مه هزانوضت أل دعو ةطرقتةنوعرو شط ثبشسو حوج خمءاطأ ب حام

 لاصنتسالاو الهلا نو دب هودعل ىضريالو ه*  دعأ مهاكءاسورا ذضتيو دحأ ةرذعم لة الوهو دع نع مام. ال

 لاوتالاب له_ءباك اهم نوامعب واهورب ةلك هلهالو هل ناكو ةبقاعي ىلاسب الو هئم م قتن ا اذا ا دح ًامحريالو
 دنع هحاهلعحمو تا ٌرمموسلا فاه دمعي مهتم دحاولا ناكوا دتو نكت الفاف ا قد تنكح اذا ىهو ةمهلالا

 بيبطلا ىّتح هلا لوصولا نم ادحأ نكميالو انطانو ارهاظ لداعلا كما ىلع ىلوتسا دقن اكو هماشتلا
 بار رأةداناهضارغ ار كا ناكو هنمافوخ ةلك ل ذفم ممدحأم م .ال4نودع مهيلع شاّرفلاو بحاسلاو



 ا

 ةخلاىذ "ليتم ةعمجا هلل ىف ةمرحلا رفاوةناكملا :ىلءودو دج دب راص ىّتح تامامو روك ذم لضاف سر

 نيرضحلا نيدلا ناهرب بحاصلا هدعب نمر زوو رصم ةفارق زرم هب رتب نفدو ةناقسسو نيعيسو عمس ةنسس

 ةطوما عقوأف ةئفاكو زان ودحو ةنطابو#) هاطةووادع انح نب نيبو هدب نأكو ”ىراحيسلا 7 ءارش“ ةركسح

 ةزهحو راند كفلأ ةناع ةطخش إلا اهم دمع سلا كلملا عم ناكو ىشسم دي انح نب دم ني دل ح حان دمحاصلاا ىلع

 طبح اوراس دفلأةناهلل هلمككنيدل اع هبعنب او دج-انيدلا نيز همخ نمو هنم حرض بلرمصم ىلا ديرلا ىلع

 بحاصلا ةسردملاهذهم سرد نم ءلوأو«لاملاباوءلوطو هنالعو هفراعمو هبامصا نم هيذولي نمو هبامسأب
 نيتسو نامث دنس نابعش ىرسشع ىداح نينئالا موي تام نأ ىلا نيدلا* اهي الرول! اننا د# نيداارش

 نيعيسو ندننا ةخس نابع ش نما“ دح الا موي فو نأ ىلا دم نب دهسا نيدلا ىح هْباهدعب نم اهلوف هن اوسو

 ىلانيدلاع ءاهم بحاصلا نب دج ندا ة' بحاصا نب دج نيدلا نير بحاصلا هدب هيف سر دفن اّجسو

 ءاس أاهثراودو نيدلا فرش بحاصلا» دارابي سر دفنا معبسو عيرأ ةنسر هد عناسع اعبرالا مول يف تاما

 نب دج ني د نب دحا نب دم نيدلا سمش سيئا انبحاص ميهرخآ ن اكَنأ ىلا اهس ردتو اهرظن نواب ب>اصلا

 نب دهم نب دمج نب دمحأ نيدلاردب دعب نيدلازعاهيلوو نيدلازع هس ًادعب اهيلو نيدلاءاهم بحاصلا نب دج-ا نب دهم
 ثالث هنسةرخ - الا ىدامج نم تدق" هلمال بحاصلا نب دهم نيدلا سم انمحاص تاماسإف نيدلا» ءامب بحاصلا

 :لطعم ماوعأةّدم ةسردملا هذه تما أو فقو نم اها قيام ىلءهديةاضقلا باون ضعب عضو ةناهتامتو ة ةرمسع

 ماخرو باو أ نم امام رسال ى اي تي ضصخ [مواهلو ام تار طتدح ايو أب الةالصلا ماق او هتناركذ نم

 ىديا ىف تتَّرفتق تام نأ ىلا هديب تتر ادو بحاصلا نب دج نيدلا سم * اهلل لق هليل# بتك ةنازرخ اهل ناكو

 ذخأ هن امنامتو ةرمشع ىتنثا ةنس ىف ناك او هه .ل ذ لبق تاخرمصمب لبنلا ئىط اً ىلا اهلقن ىلع مزع دق ناكو سانلا|
 اهلدب ل عوردقلا ل بلج ددعلا ةريثك تناكو ةسردملا هذ ميت ناكىتلا ماخرلا دلع قوة بْن حرفرمدانلا كلملا

 ةيالو قشثمداا ”ىيوشلا نيدلا جاب ريمالا ىلوو يش ديؤملا كلا ا مابأ تناكنأ ىلا فوتسلا لمحت مئاعد

 لئاوأو ةرشع عبس ةذس تايرخأ ىف ةسر دملا هذه مدهف ب اطللارثامعلا دشو نيدلسلا ةيس>-ورصموةرهاقلا

 معلا ةبلط, ءرم سانلا سفانت رص ةسردم مظع أو اميدلا سسراذم لح نم تناكوهنام انعر ةزممع قاعة نس

 معلا ةيلط ن هنانلالا هبف نك !موس نم دحاولا تيبلاريصي ىت>ابتوس ىف كسا نونح اشدواهبلوزتلا ف

 رومالا ةمقاع هللو اهعضوم بد رق نع له <«سو تم لله ىي تنس دوعار روم * التم هنالثلاو

 * ةيبحاصلا دكاطتعل 2

 ب داهمو ةيكلاملا ىلع ام 0 "ىلعني هللادبعنيدلا ص بحاصاااهأك نأ حاسي دلا

 اهترامع دة ةناامسع.سو نيو نامت ةنس نابعش ىف ناكل هدالوأ د- تلاز ازامو نكح ةنازخو

 نس رصانلا كلملا مانأ ىف ةلودلا رظانرمبزلا نيا, فورعملا ميهاربأ نب ف.اطللا دبع نب ميهاربا نيدلا لع ىئاقلا

 اهمف ىلهنالورعنس ام. كال ذ لق : نكي لوا دهانموب ىلا ةعجل ام ىل_هب راصف اري: ماهيف 1 ةسساو نوالق ني دهم نا

 نيرامعنب ميهاربانب رو هذمنب ناسا نيني سلا ني قلاهلا دبعنب (نيسللانب”ىلعنيهلتادع) « ةعجلا
 ناد |ةرعمد ةمحانب داوركش بان فورعملاىلاملا ىريمدلا "ىلا دممو أ نيدلا ىف عم“ 1ع سووصتم

 نيدلارفنزءالاريزولا ىذاسقلاب هّمأ توزن هونأ تامو ةنامسجو نيعبرأو نامت نسر وص ةص عسأن قالي ردلاريصم

 هبفروف هعن ا ناك هناله«ءانم ولو هابرف 0 ىلا ملار كش نب دجأ سابعلا ىلأ ل بالا ىضاقلا نب امادقم

 نب منا دبع بدطلا أر فوعنب يمني ليعاممار هالفلا ىلأ همقفلا نم نيدلا“ ىص ميو ركش نال إو

 هظفح نم لكن اكد قفلا فانك فنصو همف عربو كلام بهدم ىلع هقذتو ىشد دوةرهاقلاب ثدحو هريغو ىع

 ناطملسلا لسامل هنا هسه أ هب ادب تن كح ةريمهنب نيدل!نوعريزولاب هبشَ نأ كل ذي دصتو ارفاواظح هنم لان

 ةئاودلا باوبالا نم هلدرفأو بول أ نيركبىف ل داعلا كلم! همخسال لوطسالا سهأ بول نيف سول نيدلا الص

 بك اراااو طنسلا ل-اسو ظرق:! نم نم هعمامو جاراناو نورطالاو نيباان ىثوماللا ساو رص .ةاكرلا

 كا: ناكانضر كيت صل هلماعملاهذ_هناو دّةرش اسم ىف ل داعلا مدختسا ىدينطو انساو هناوذلا



 م.
 جحا ىلا ليقع نب !ةّرمزهج مراكم هل تناكو مهلا نو دبرعلا نمنوكيو اهنم ةقمطو لك ىفلاتف فت اظولا نم
 رام دةنامس ومب

 * ةيبورخلا ةسردملا

 نيدج ان يدا حالصْنب د نيدلازعاه أكن ًارصم هم. دمره اط يسال اراد ”ىلق نو تلا طع ةسر دملا هذه
 ءاقتسا لى هنا معيسو نيعمسو تس ةخس تام هناالا نيدلار دب هلع ةسر دم نمربك | ىهو ”ىبو رن ا "ىلع نب د

 هجر ةظير عاش د ىفأشنو ةئامعسو ةرمثع تس ةلس هذاومو ةبلطالو س ردماهل سلف اهذ لعجب نأ دارأ ام

 لاعت هللا

 + .ةيئاببلا ةييحاصلا»ةسردكلا هن

 نبيدلا» ام بحاصلاريزولا اهأ نأ قيسعلا عماملا برةرمصم لإ دم نم لب دانقلا قارب تناك ةسردملاهذ- م

 رصم طاطخأر عأ لي دانقلا قافز اذان ناكوةئاتسو ني_سجو عبر أ ةنس ىفانح نب ميلس نب د نب ىلع

 اهتم باب لكى لع قلعبرودلا باوبأ تناكو فارشالا نكححس ناك هنا ل+أ نم ليدانقلا قاهز هلل قامناو
 وهاذهانح نءاو «رباك الا باوبأ ىلع هلل *لكد مون لي دنقة نام هنئاكه نا لاقيو ءئاضقلا لاك « ليدنت
 لل.ه.ءاحان> نبا يماهدعب فورا ارخآءاب م مالل ارسس حصول .#هملا نيا تفي ميلس نب دج نب "ىلع

 هناهسو ثالث هنس قرصع دلو نيدل ا اهب بحاصلاريزولا فا اهد- « ةحوتشمةد 3س »نون مث ةرو. تحسم

 ماو يل للا بطال ىلو نأ ىلا ن نيواودلا هناك لاود>الا هب تلقنتو

 عتةلس لوالاعس ورم نان" 6 -ىرادقذننلا سرس نيدلا نكرر هاظلا كاملا ناطلسلا ءززوتساف هبازدو

 ةلودلاروماو ةكلمملاريب دتهمل !ضوفو رعب زلا نب ب وةعي نيدلا نيز بح اصلا ىلع ضبقل ا دعب هن اقسو نيسجحو
 رباكألاو نابعالا عجوزا داودلا -ىورلان الب نيدلا ف.سريمالا هعمو ةرازولا عاخي لبحلا ةءلم نم لزتف اهلك

 لاهعلاتاءالو نم هلودلا« ءامع أبماقو ى ار

 هنعاهر دبصمو هتلاروءالا عيجب عج مراصف هلع دحأ ض اريج الود اولا دوا رت عقلا ءو

 مايالا لوط كلذ ىلع لازامو هلبق نمالاردصب الا ببايدأ ن ءاهلاوزو هللقنءلا.عالاوططخلات اءالو أش نمو
 ةام- ىف هيلع ناكأم ىلع هّرقأر هاظلا كاملا أ توم دعب كلمملا هأب نافدكرب دمعسلا كلل ا ماقا أف دب رهاظلا
 ءايمعالا نم هروان تاك .ةرخكص عمءوسالوةوادعب د-أ هل ضّرعتامو لاو الا ساسورومال اربد فهدلاو

 هفلكو هنالصوابعس او هؤاطع ناكو هنمهدو هّم هب غل امالو هيلع هي قاعي ام لو هنع هللا هدصوالا مهريغر

 نيد عيرتستلا ىردعلازواست و ةرغ رثتحلا ادخل ا نع حرخم هتم دخم قلعت وهب دولت ع ندونايعالاو٠امهالل

 ةردابملاو مهلاةثأ اضقومهلاوحأ دقفتو مه وعم مام .ةلاو حال دلاوريملا لدأ ىفةدمقعلا قدصو ءار ةغلان نط

 ريقفة بده نوكن نأ الا ةيده هترازو ىف د نم لقي مل هنا ىف ل و.الا نع ةفسعلاو مه سهاوأ لاثتماىلا

 11 د د هع ل عا و هرم نجل هيام دو

 هف قرافلا

 هضم ةلودلاىف تفرعو هتافكتر

 ىلهشدفق املع نأ لق ندع اًرهع اتلهدىل ىل لاف لثافو

 ىلعهابتلا ىبسح ميلف ةجاحن وي ب نعل اهب انتن حرمك اذا
 اضيأ هب صتخم احيردلا باك ىف قرافلا ناو سم نب نيدلا دعس لودو

 لضعملا علخملا ف هدانو * ىدالارعووهفالع مع

 لصفمىلاضفم هدفوو « بدحم قعرحي هدفرف
 ىلع نم ا لبس نم عرسأ 0 القطا ربمنا عمت

 ٍبايرارداصوالاما_يلعدخ أور هاةاورصالالمالا ىذارأ ساكو ةهظع ثداوح هنرازو فث دح ا هناالا
 دّقفب كزرو ةفعاضم ةمذلاىلاوح حر :مةساوّدي وتعلا تدع مْ رثكح نام ىتح مقاعولاومالا

 ردصسحنالا مبا مامهدالوأب ا.ههنع هللا هضؤوعف نيدلانبي زبحاصلاو دم نيدلارفن ب>اصلا هيدلو



1" 

 ىرشع ىنان فولو ةلطالو اس ردم اهم له ل نكل ليس بتكح ء اهرا وب لعجوراشر دفا نيس
 دا .دفلأة لام قوقربْنب ب رفرصانلا كلا !ناطاسلا هنمذخأ مظع ءلامبع ةئاحاعكو تسةنس ل

 نبورع عماج دي دج ْرث "املا نمهلوةئادلا ىفةريلاروكشم نكي لون امعبسو نيعد رأو سجل 2-2-2
 كلذهلهتاركش هيلع ناك امم اس رقداع تح هترامعد ماقف ظوقسل ىلا ىئادتدم ناكمئاف صاعلا

 « ةيناقرافلا ةسردملا

 ةنس والا ىداجب عبار نينلالا موب ىف تحت :رداقلانمةي رب زولا ةراح ةئيوسيف عراش امان ةسردملا هذه

 رن  نيدلا سمشريمالا أهأ ثنا ةيفنملا ةفئاطال سردو ةيعفاشلا ةفئاطلل سرداومو ةناقسو نيعبسر تس

 هدنعقرتف سري رهاظلا كاملا ىلا لقد :امث بجاحريمأ يذلا م مرسم الل اكول تاير ان علا 11 تا راما

 ىلع هم دو هتغةةمرصمر يدب هع باتوةيراداتمآلا» الوورباكالا» ءامالادح ًاراص ىتح مدخلا ىف

 ةربخ و رومالابد بارد بح اص امزاحام ا دقماع اوم امج اعسو ناكر دب هب ونل ادالب هل عقو ةَرمريغركحا علا

 هنبارصم كل ىف.دعي نم ماهورهاظلا كلما تاماملو ةقفسلاو كيل افك وادا ار بم تاك تلا لاك الاب

 مزحلارهظأ را دنزامللا كيا نيدلار ديريمالا توم د_هيرصمر ايدي ةنطلسلا ةءاثهالو ناقدكرب ,دعسلا كلا
 وعب نيدلا فيسو ”ىدا ديلا يلق نيدلا فمسو -ىمورلا|هلطقو شوحاا نيدلا سعش مهنم ةفئاط هبلا مو

 عملوقفناذمهزكي ذة ساتلا تاور يتالاللاثكب وراك شرب تاع نيدلا فسسو ”ىدادغبلا
 ةدعاسمب هملعاوضبق ىتح هياولاز امو كلذ ىف دمعسل كاملا عماوت دو هبلع ضيقلا ىلءرا دنزاخلا كس كنلامت
 نءالقلا باس دعاقو هورعشي لف بتكحملا ف دمع لا عم بر دق ناكو مها قاسلا"لدنوكن يدلا فسرمالا

 ىلابل هب نسف حربلا ىلا عمن سهأ هتناها ىف بكترا دقوّرجو هتبلل تفتنو برضو بحس دقوالا ةعلقلا
 هربق لهجو هناقسو نيعيسسو تس ةنسءانلاىف ام هنمحرخ أ مثل لق

 *) ةئيالهملا ةشرافملا و 1

 د.عسوب أ نيدلا بذهم ما ىراق مامر او بلح ةراح طخ نمل وز بانج راخ ةسردملا هذه

 ديشرلاهةج ناكءابطالا سر ةَمل- ىلأ نب ناملس ىب أن يريمنا ىلأ نب ا نبنيدلا معني دمج
 هت ترف شسمعشضداو هلدلونال اكو هناسح ىفنيدلالغ النازعات طلا ةعانص فام دَقَمانارصن 0

 اهف مضولو هندا بع ه6 ن طن نم عضوا ةعاشو مزون ق لصق دق ةضف ةقلبت ل ه لوقب الئاف هن لماح ىش

 هنباهلدإوذ توب مهلكو دالوأ هنءاحوربكسحف هلذا نم اههاقيال نأ. ا هتأ تدهاسسف شاعف كلذ تاع ةقلخلا

 لداعلا نيد لماكلا كلملا نأ ةقالشو أب ةرابتعا ثدلش ناكو ىئاعف ةفلخ للتلف دكسو ا[ نيذل داهم

 وه نم مداخللا لاف بايلا,ءابطالا نم ةعاجبن اكو بابلا نم بيبطلا ديسئرلابىدتسي نأ همادخ ضءب ىعأ
 ني» سو تس ةنس ىف د شرلا تامو مسال اذهب رهتشاف كاذب هاعدت اف حرفن هقلحوب أ ناطلسلا ل اف مهند

 ةامسو

 0 ةيبورخلا ةسردملا ه

 ندهن ذهمت نيذلا ربي ةئئر رطل ربك اه[ شن ريم !”ىينرك طخع ساضملا هاكربصمم ةئياقمرغ اذ ةهودمل اذه
 فوركلارخآ» امم ةدحومءاباه دعب ةنكسحاسواو ماهعضو "كلمهملاع ءارااديدشتو ةهعملا اهلنا تن غب "ىبورمتا "ىلع

 نب هللا دمع نيدملا ارنب اهب ةقفلا ني رادار كانعسو تيم تن_ دعب اهيا زور ه1 اكل: قر اذا

 نعنراضن شنو ةئامعبضو نيو نتن زن تانو قيقللا رع نيدا] يارس يشلا دمعملاو لل قع نب ندحرلا دبع

 : حأاذهنيدلاردبلو هتسردم نم برقلا, سابنملا لباس ءنيعبرو لنا ئطانش ىلعرصم نم ساصتنن اراد طخ

 : تكرداوهدالوأ ىف بغأو هبخ دعب شاع "ىوّرفلا ىلع نب د نب دجحأ نيدلا حالص هل لاقي هنم ّنسا هس | نم

 1 تنللا ديرو - ىف اشلا مامالاةيرتنيب اف ةفارقلاد ريبكه يرتأشنأو لوم م للاملا لملقالو تاكو“ ءامنادالوا مهل

 :رهطماهلا فاض أو نيدلا حال هنيدمح نيدلازعنب ”ىلعنيدلارون هدسف> اهد دجو نيةورمسلا لب اقمدعس نبا

 0 دو دولا طرشو هن امعيسو نيّسو عست ة:س تامو همس



 نمي

 اطابر كعب ىو لد_س ناك ه بتاج ىلاو

 + ةيفيسلا ةشردملا د

 دم نال حاسي دلارا دتءإ جس نم اهعضومو نيلملا طخو نياق دنبلا طش نيبامف هر هاقلاب ةسردملا هذه

 توةيوج ني د نيدلار دص نعي و.كا يش ا مكص فةسلقلا ةمرادملا نم نهواراد تناكرغااتلا

 داق رولا 4 نعام لوران هترر مولتسالا لكل "ىلع نب هللا دبع نيدلا ”ىئهةرازو ىف

 (نيكح ذفط) * بزازي رص مخمل اوت وجلال 8ك لابو ناعم نزلو دتح
 حالص هوخأ هريس ىبونالا ناو ره ني ىداث نب بوب نيدلا مخ نيز عملا كاملا مالسالا ف._نيدلاريهطظ
 اهدالب نمريثك ىلع لودساَو ور سر ا ل ا

 هلاسح |نورطق-ب ةعساشلا دالبلا نءسانلاه لصق ةسامسسلا نسح ةريسساروكش هام رك اعاد ناكو
 هيلانا حالا ن معك هاو هندلاح ص لزحأف ةعب دب دئاصقة دعب هح هو نيذع نب نيد فرش هلاراسوهتربو

 نينامع ئيزعلا كاملا كاذذا ناطلسلاورمصهىلا م دفان نملا نمجب رخوارفاوالام هته ندب ستكاو

 لوعف ركاز عاب ةاكجعتر عفر زكا نا ورايا هتارا بدلا جال

 هن لغ همم قرب لك الو لآحأ ه« اهلزي زعلان ىهستي نم لك ام

 هقددلاذخ أباذهو ىطءبلاذه 5 امهلاعذىف قرفنيز زعلا نيب

 ىلاعت هللا هحراهطت !نملاب ب دم ىهو ةروصنا اب ةناهسو نيعستو ثالث ةاس لاَوُش ف مالسالا فسفوبو

 * ةيروشاعلا ةسردملا #

 نبالاق ىاكحوك ةبحروةديدحلا ةسطقلا ةسردملا نم برقلاءةرهاشلا نم هلي وز ةراحم ةسردملا هذه
 ءاروشاعتدلا هت ماممرت شاف شوقارقل تكن 14 ناكر سيطلا عت ادع وهلا راداتات عاذبلا هب

 ةنسحل ارودلا نم تناكو ف: م ”ىدسالاح وك زانأ ريمالا ةحوز ”ىدسالا حوراس تاب

 نمودوبيلاالا هنكسيال قاهز ىفاهنافال_بلقالا ع 55 :ال ةقواحنم مانالا لوط تراصو ةسردملا هده تدال:دفو

 بدنلا ىف مسمممِبرَش

 + ةيبطقلا ةسردملا ه

 نولاخ فوم نيدلا ةعصع ىربكل ا"ل.احلا تسلا, تفرع ىكوكصح ةب>رب لوز ةراح ل وأ ىف ةسردملا هده
 هبلاودج؟نيدلابطقل _خالا كل ةدقشو بوب ؟نيركبىبأ لداعلا كلة <”قالعلا لاسقارادب ةفورعم ا

 نيعسنو ثالث ةنسرخ الا عبر نه نيرمثعلاو عبارلا ليلا مافووةناسقسو ثالث سنا د وعل

 تاك ا ”ىرهاظلا دم ني دج ؟سابعلاوبأ انفامملا وا يرش ثي دسللا تهمس دق تناكو ةئامتسو

 ةسردمءانب تصوًاوالب :حالامت تكرزو ري كح ناك دصو بدأ اهل ةديصف ةمل د"ىلةاع تناكو اهم تنكح

 سردو ةسعفاْتال سرداب لعجو ةسردملا هذه تدنمف لذي فنواها ىرتشوءاّرقو ءاهشف اهيف لع

 | : ْش : ةىماع مولا ىلا ىعو ءاّرقو ةمغاحت

 + ةيلؤرخلا ةسرددملا ا
 ىل_ءْنب دم نب دج نيدل| حالص نب دم نيدلا جاناهأ كن ر صم ةميدم نم ىلذل ان ماو دلوع

 ىهو ةسردملا هذه هش لءجو ليما ئط ا ىلع هملبق نيدلازع همخا تدب لب اق ءاريبكصان أكناامل ورمل
 كج تامو طقف ثيدح سر دما ب لءجواف او هيلع فقرو ل دس بتكم اهرنعو هبخأ ةمردم نءفانأأ
 ةئامعشو نناممو س#خ ةئس مزح ارخ ىف

 2# ىلا ةسردم #خ

 ميهار ,!نيدلا ناهريراصتلا س.راهأ كأريصم ةنيدمر هاظرَملا ةعانص لخاد لذا طاش ىلع ةسر دما هده

 دحأأ هللا دسعنب ةحللط ىلا همن ىف ىتنيو ناسلل نب دم نيدلا س ثةمالعلا تاب نبا <ىل لا <12 نار عيبا

 ىلعةدايز اهم ىف فنأو نينس عسةّدم فاهرعىتلاهرادر ومب ةسردملا هذهلهجو مهنعهقلا ىضرةرمذعلا



0 
 د لع نيعلطملا تاشنلا» الضفلا دح ا ىنربخأراشكالا عم بئار ءلاهشدلو
 فشضللا دبعلافو اهرثكحأف د.*ودو هيام نعرصتتام تعج ذا قاروالا فتاششلعتلاو تادلحا ىف

 اممم م ا 2 ا م هم ”ىدادغيلا

 ليصحتو دياَكَلا ىف مارغهلناكو د 'اضعأ هلم بتكي هناكو مالكل ار خا ىف هصرح ةّوَقل تاكرالا ناولأ ب علت
 تاذللا للة ناكو نآرَدلاةءارقو مامصلاو لمالاد اروأ ىلعةمظاوملاو لاو فافهلاو نيدلا ل ناكو بتكلا
 وعنلا نمةعاضبلا ف فخ ناكمنأ مغ نآرتلاريسفتو بدالا مولعب لغتديو دصتتاا عاد تانك اري نكح

 هبتكيملام* اك نب 0 ةعاطىفال أش هنامز نم عبضي داكيال تاكو نعللا هلق ل بجو ةياردلا ةوق نكلو
 ىلا مّدقن هللا سهأب «ىذضةسسملا مامالل رمصمب نيدلا حالص بطخامل لاق هياّكدح /ناطقلا نبا ىل ىحو # هريغ
 رغواف مهحالططاو مهم اطخ فرعي كح «لو قرمشلا 'لولموزي زعلا ناويدلا بناكب نأ, لضافلا ىضانقلا
 حاتحا اللا قفاه اعبجحتم لضافلااهأرقيل ةضوضغم اه.“ ءاحو لذتحاو دكت بتكن أ ب ناكلا دامعلا ىلا
 نأو سلس باحتلال أن أ ىنرمها مثلاق رص دامعلاو بامتل ا ىلا اهيلستو اه.تنج م أو هيلع فقأ نأ

 لعام عراهر ات لع يكن هسلاابب تعجرو تلعفن اهتياهنو اهرودص كصأو تدكلا ضفإ

 هسابلو هبلمو هعكملدو هم_عطم الإ ةةمنأك كو باتل عم اهم ابر ىلا اهلاسرا, هاو اهاضتراذ ناطلسلا

 روبقلا:رابزرثكيو هبعتبنأ ادحأ نكميالو ىباكرو مالغ دعم بكريو نيران. د هيلعام عسجب غاسال ضاسنلا
 ناكو لمللارّوهّام دعب ر طقب هنانوارتك او هنالعلاو هيلاذ فررعمهلو ىذرملاةدايعو زي انا عبس شتو

 هنا دحأ َرضالو ةدشو 0 اح ءوسهفناكو نال.طلا اهطغب ةيدج هلةروصلاق دكر ةمنملا فدعض

 نم مانا هل نك لو ءامرغلاو توتا تار رثْوب عل نءعالومسيلان بس تقافن «دستعندالاناكقالَو

 فلأن يس عاضر عاد رو عاطقا نم ةم#س لك ىف لح دناكو مهنءضاارعالابوأ مهلا ناسحالابالا هن ادعأ
 خان هو ةه> لكنم !ماَتحوّنف لكن م بتكلا ىندتب ن اكسو امهردغو برغملاو دنهال هرج اّمىوسرام.د
 نيرشعو عب رأر فلأ هنام غلب دقاهد دعنا بتكلا ف هم دنع نم ضد ىللاهنواط-الن ودل و نورتفيال
 ىم م سلا فرشالا ىذاستلا هئبانأ ىدكحلةروهنباىل ىحو »+ ةحسنب رشعب هنوم لقا ذهوافلأ

 اج هلريضحأف تاساسجلا مداخل ندراعسسلو ]تالا باشتراك تاعأف اهأرقمل ةساجلا ةزطسن هل ىاطأ نأ

 عسجلاا ىلع نا تح نالف طخامماع هذهونالن طه ذه لوقيو ةكس ةضذ ضةسراصو دخن نيئالستو

 راشد ةذهس هل ىرتشأ نأ نمو ناسدصال هباماهيف سمللاقو

 *« ةيشكزألا ةسردملا «

 اعان سوم اريمآ هب و موملا فرعدو ني. ةور1لاب فرعي ناك ىدلا ىوسلاس آر ىلع رداشلاب هسردملاهده

 نبفسو نردلاحالص ناطللا» ءارهأ دحأو دوكريش نيدلا دسأ ولم هىدسالا وكزابأن يدلا فيسربمالا

 ءاء الا سار جوك زا 'ا_.هسجو نيعستو نيتنن'ا ةنسىف طقذ ةيفنملا نم اهةفلا ىلءافقو اهاعجو بولأ

 نيدلارفن رمال ناكحو نائب زعلا كلملا هشبا مايأو نيدلاحالسصن اطل مان فرصم رايدب ةيدسالا

 زيعستو عت ةةسرخ الا عسر رمشع نمان' ةعبإب مول ىف تام نأ ىلا كلذ ىلع لزي لو ةيحالصلا سأر سكر اهج

 لزةنبنيدلار فن ريسالا طاير نم برآلاب مطتمملا سفسن نؤدو ةنام منو
 * ةيرخفلا ةسردملا ا

 نيرشعو نتن انس ىفاهنمغا ارفلاناكحو لداءلا نب ل ىلءاكلا كالملاراداسأ *ىوراملا لزق نب نامع

 رفنربمالا داومو ني واودلاّد اش قترأن ب حوراس نيالا ماسح ريم الار ادب فرعياريخأ اههعضوم ناكوةناتسو
 مانأف مدشتورمصمرابدب٠!سهالا دح أر اص ىتح مدل ىف لقشتو بلح ةئامو نيسينو ىدحا ةنس ف نيدلا

 قرنملادالب ديربّةرهاةلا نم ناطلسلارفاس نأ ىلا اه ريب دو ةكلمملا مأ هيلا وهراداتسأراصو لماكلا كلما

 منك اريخ ناكو ةناقدو ني رشعو عسن ةنسدحلا ىدرمشع نمان' قلد وط ص مدد ءب نار ع تاف

 ةفارقلاب طابراضب [هلواهه ات ىذا ا دصسملاةسردملا هذه ىوسران الا نههلو ت ودسلا باير دف هق دصلا



 هيو اب رع تع عساناب ناكلا ادهم 0 يو

 حوتفاا بابو شو. اريمأ ةقيوس طخ انو ناح نيثالثو نينثا اهيةحن بسم ىلع فتووةنامسجو نيعيسبو نتن ا

 ءاضتلاو ةداهشلا ف لودعلا ع نم هلججر ضح نم ذأ فقاولا نأ اهذقو بانر خآ فركسص ذو ناوجرب ةراحو

 فقولا اذه ةدص ىلءنمإسملا كاحمكحو هرخآم هت داهش اون أو كل ذياو دمشفروط لا هنمضنامب هظفل ىلع
 رك ذ لب هنوش ىاقلا لاصما ٍباَكلا فركذي مهنكل ءاضمأو كل ف قتولا اذه لهأ نم لجر مصاخامدعب

 نب نب مساقلاو ”قشمدلا ”ىراصنالام انغنب اخ نب ميهارب نب ”ىلع مهو فتاولا ىلع دوهشلاةدابش مسر
 شرق نير زعلا دبع نب ”ىلعنب نجرلا دبءو”ىجفاشلا هللا دبع نير عنب هللا دبعو ”ىروزرلا مسأف نب هللا دمع
 ىل_عتفقو ةسردم لأ ىف ةسردملا هذهو < ني رخآى ”فاددهلا سوم نبر كح نب ىمومو*ىوزخلا

 مونيا تا موريس اديزيفتلا
 *« ةيلضافلا ةسردملا <

 هرادراوحت ”ىنا سيلا ”ىلعنب ميحرلا دبع لذافلا ىضاقلا اان ةرهاقلا نءاسخولم بردب ةسردملا هذه

 اذار تأ ءارقالل ةءافابيف لعجو ةمكححا مىللاو ةبعف اشلاءاهقفلا ىف اط ىلع اهفكوو هن اهسدخو نين ات ةمسىف

 ا ميشلاغ ”ىطرقلار ءنيدنقا هس وامذيلا ا ةسطاشلا مظان <ىطاسشلا د_غعموبأ مامالا

 -نارر:تحمرالا ةمالساي نحرلا دبع مساقا,أ قفا نيهذلا قف سي ردت بارد مهرغو ناهد

 اهلك تهذو دل فاه امكن اك امنالاقي مولعلارب اسىف سى تكلا نم هيلع اهلج ةسردملا هذه دوو

 قاطلتا وذل امتسو نيعستو عد رأ سف رصمب ءالغلا عقواملامب تن 5-2 ١ ةملطلانأ اهباهذ لصأ ناكو

 مظعم بهذ ىدزيخ فيغرب دلجم ”لكنوعس اوراصفرضلا ممم ىروصنملا ا+ تتح لداعلا كلا ذئموب

 ريبكن ارق ف عصد نال ىلاهمو تقرْذتْفةيراعلاباه.لع* 5 ا ع د
 نالاهيو نافع نينا هع ىععم سانلا هيمست -نوكحلاا فرءيىذلال والا طانانب وةكمادحردقلا

 هللا ىضر نافءْنب ناممع نينمواريمأ فدعصم هنأ ىلعراشرد فلأ نيثالثو فدهارتشا لضافلا ىذاقلا

 ناك ةسر دانا ىلاو ةلالجو ةناهم هيلعو هب رغ نم بارحما بنا هلةدرقم نازح ىف وهو هع

 5 اهلوح آم تارك تثالثدقو اهاح اورد اقلا سرا دم ملن أن م ةسردملا هده تاكو ماحإالا مسرب

 ىئاقلا نبا“ ىلعوبأنيدلا يم لضافلا ىناقلا دج نب حرفلانب دج أنين كان <ىلعني (ميحرلادبع)

 اذهلفناس ةئيدمءاضق دقني هوأناكص ”ىعفاشلا ىرصملا<ىناسبلاىفالةسعلا ىبمخللا فرش لا

 ةنامجو ني ريشعو عست ة:ةرخ الا ىداجب ريشع سماخ ىف نالدسع ةلإ دب هندالو تناكو اهيلا اوبن

 هنعو هللا نيدل ظفاملا ما ىفع اشنالاناويد بح ادلالملان ب دهم نب سو قفوملامدخو ةرهاسقلا مدقمم

 عئالط حلاصلا نب كي ز زر لدا ءلارصم د راز رو ماقالفةدم هير د تكجحمءالطمد> مث ءانقنالاةعاتعص دخلا

 ناودف هيديزيبو هتريضح هم دس ا رمح الف بالا ىلا هريمسستي ٌءي ردةكسالا ىلاو ىلا هسه حبرخ كيزر نيا

 ناول دف هنع بول. لخذافلاىب ئاشلا ناكوة ناهس نيسو تس ةئنسى لالا نب ىقفوملاتامالاف ش رمد

 ناوندف لالللا نبا نعاضوءهّرخأف رب نيرواشر زولا ها دنءهلىكسورواش نب لماكلا هنمعءاشنالا

 هيتكّتساف هحصنو هتمسو هناقتا هب أو درضح اف بتاكىلا احا هو كصرش نيدلادس كامات« ءاشنالا
 كانا نمدارأ ام ىلع هين اعمساف هف هداقتعا ن-سحو هصلاةساف بوب نب ف سول ندا حالص كلم نأ ىلا

 ًاسشذفلا الو هيروُس دن ءالا اسعأر دصيال ناك ث محب هريسشمو ةريدو هل ثنداحاو زم كيةهط ايلا ةاودلا

 رب زعلا كلملا هدلو دنع هلع ناك أم ىلع ٌرمسا نيدلا حالص تامالف هريب د. الا ةمضق ف ,كح الو هيأر نعالا

 و هدعب نم ماهو زب زعلا تامالإف صالا داقتو ةعفرلاو هناكملا ىف نامتع

 حرخورصمرادذخالماشلان مبوب أ نيركبوبأ ل داعلا كلا ا لسمو نأ ىلا هلاح ىلع امهعم ناكل ضفالا
 ءاعبرالا مون رك-ىفرايدالا لابق او لاسقالا ىلو د_:ءتوملا ىلا ناكام جو>أ ابوكم تام هلاشتل لذفالا

 ناكلخ نبا لاك « ىرغسلا ةفارقلا نههشرتب نفدو ةنامو نيعستو تس ةنسرخ الا عس ررشء عباس

 نيمدقتلا قافوءاشنالا ةعانصفزررو نكملاةباغ هنمن همر د ةيشنو ةللا عواس ناقل جرو
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 ةنسرلوالا ىداجو ىلا كلذ اعلي هتلودرب دش امئافو هلالفاك رفطلا كلا | لعسو نامتعزب زعلا كاملا هنبا

 هياحص ًايربعورفظملا كاملا بضةفرصم نال اطعأو بلح ن نءلداعلا كاملا هان اطللا فرص نيناممو نمتنثا

 بنتكف كلذ ناطلسلا غابف ”ىردالا شوتارةنيدلاءابم همالغب قاسعإلاو برغملادالب ىلارع سلا دب ريدزعاس اىلا

 ةّرعملاو هاج- ىلع رقاق ناكش ئرتشع كلا ىققشم د هلع مدقفناطا ل !ىلازاسو هبام لاَ تهب لزب لو هللا

 ىفدل تناك برغم دالب ىلاراس هلاف ايزوبنيدلا نيز دكولمم الخ ام هبامصأ هب ىدلف نيقراف ام هملا فاضأو جينمو

 تافاسدملافرانو ججرفلا عم برخلا فةديد_«فتاوم هل تفرعو صدقو راسخأ مااادالب ؛ ورصم ضرأ

 ةيكحلاملاىرخالاو ةيعفاشللامهادح !ناتسر دم مو.فلا هل دعهلو ط3 لاكن َنِباا باونأ ىف هلو

 ناكو نحر عشهلو بدأو لذفهدنع ناكو فوعنباو ”ىئاسلا نم ثيدحلا ا تيس نوت 2 دع ةسردد ىو

 عسان ةعجلا هلل طالخ ىاوىتامو ناسحالاريث كح ة.هلا يظع سأيلا ديدشام ا دشماعاحما داو

 درو هملاكلملاهنا هريق ىلعا هان هب رت ىفام نذ دف هاج ىلا ل ةذو ةئاهكسو نينامتو

 * لداعلا ةسردمه #

 كللاحزر# "يجفاندلا ىلع فقو ىذلا رصد همنادم ند يح تييدح دج جم هقشدملاة ده

 وبأنيدلا قتةاضالا ىضاقامب سردف بوب أن ب فسوب نيدلا حال ص ناطل ل اوخابونأ نيركبوبأ ل داعلا
 نب ساش نب مخ نب هللا دع دم ىلأ نيدلا لالج همّقفلا نب ميحرلا دبع لضفل | ىبأ نيد | فرم نب نيس ىلع

 فرعو ةيماع ىشو مولا ىلا ساش نيا ةسر دماهل لمقو هبت رعف ساش نب د نب هللا دمع نير اسثع نر از
 ةمكلاملل ىهو نش اشقلاب اهلعخ

 2. 3 ناضدرربش

 كا اولصوامل روركلافئاوط نه متاكل ا ناكرم ه٠ هني دم نم سا رلا ماج طخ ىهو ة.كل اهلل ةسردملا هده

 اهي س ردو هباهانب الام قشر ني نيدلا ل.عىناَدال اوعف د ميتا نيدصاو هئانتسو نيعبرأو عذب دس ىف رصم

 لاملانينسلا تاغ ىفاريلا نوثعبي اوتاكو ءوظع ةععم روركتلا دالب ىف اهلراصو هب تفرعذ

 0 ةيزئافلا ةسردملا *

 لبق ىز/افلا بمدو نب دع اصنب هللا ةمهنيدل فرم ب>اصلا اهآشنآ طخ رمهم ىف ةسر املا هده

 نب دع نيدلا فرش ةاضذلا ىضاق نب هّنلا دبع نيدلا ى<# ىذاقل اهب سر دون اّمسسو نيثالثو تس ةنس ىف هترازو

 ةسعئ اشلل هو ىرزللا بوهوم نيدااردصةاًضَقلا ىذا مث ةلودلا نع
 * ةيبطقلا ةسردملا #

 ةضاسلا ةسردملاوىه تااكح :ىررملا برد لخادب بحاصلا هقي وس طخ ىف ةرهاتلاب ةسر دملا هذه

 عا” نب لبلب نب ورمسخ نيدلا بطقرعم الا ة_سردملاهذه أمن ًاوادركذ مدع ىلا جاسدلاراد قوّدح ند

 نيدلا حالص ناطلسا ٠ ارمادا وهو. ةيعفاشلاء اهةفلا ىلءافقو اهلعجو ةنئامسجو نيعبس ةنس ىف :ىنادهلا

 بوبأ نب فسوب
 * ةيفويسلا ةسردملا *

 كاملا ل جالا دمسلا ناطل ل ااهفقو ”ىععناطبلا نومأملا ريزولاراد:هل جنم ىهو ةرهاقلاب ةسردملاءذه
 ا وك توا ياا < ةيفاخسا ىلع بوبأ نب فسوب رفظااوبأ نيدلاحالصرمصانلا

 ةقنحلا ةيلطل» اريام ىلع هفرسص» فقولا عير قابو اراب د رشءدح ارش كحو هل بترو يملا

 ةسودلا ارو نالشلار وداىفرظنلا هل نم ىلاهدعي نمو ىتبعلارظنلا لعد ومهم اقبطردق ىلعهدنعنب رّرَدلا
 هودقو نيبقداندلاقوسهامت ن الا ىفوابباب ىلع ذئاح ناكح نوفو.سلا قوس نأ لجأ نم ةفومسلا

 ةرهاقلا ةيزعملاططخ ىفةر ءازلاةسررا تاعك ناك رهاظلا دبع نب هلنادمءنيدلا ىحت ىذاقلا

 اذههل عقو فيكح ىردأ امونيدلاحالص بي رقءاش رف نيدلازع اهضقو ةيفعلا ىشو ةبفو تلا ةسردم

 نيدلا حالص ناطل لا اهذقاو نأ هيفو هنركذام هنمتدلنو هيلع تفقود:دوبوماهذقو باك ن افمس هولا

 .د
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 نبااج سيردتلا ىلوئم لواو فرعن ةبرقاضبأ اهلع مضوو هللابزب زغلا ةفيلخلا

 هدعبو خوبشلا عيشي دج أ نيالا لاجمدعب نم منازولا نب ةط طق نبا دعب م. سرد مهب تفرعفراصتتلا نيز
 هبت فرعف ىومرالاركسص هلا ىماه < نحل دهم نيئيسملا نب د هللا دبعوبأ نيدلا سعُم ىىضاشاا في رششلا
 نامكلا نا تب رخام. مولعملا نم ءاهةفلا وانت امالولو مودلا ىلا هده عم ةيفيرشلا هسردملااهل لصو
 ٍباَكْلااذهنم نوهاركذ دنعةنوعملا سحرك ذ دقو اين دلا ف عضومر م أاهلوح ناك ام دعباهل ةقصالم

 اهمدهف لزغلا اهف عام هيراسقوهو لزغلارادب فرعي اههضو ءناكرصع قسما عمام ا راو ةسردملا هده

 ابن عورشلا ناكحو ةكلامل!ءاهةفلل ةسرد.٠ اهعضوم أشنأو بوب نيف سو نيدلا حالص ناطالا
 فرع مو.فلاب ةعيضورصمب اهولعو نيقا رولا ةيرا بق اهيلع فةووةناهسمو نيتسو تس ةنس مرا نمفصنلا
 ءاهقفلل ةسر دم ل> [ةسردملا هذهو ةبلطلا نم ةدع سر دم لكد نع نيس ر دما نم ةعبرأ اهيف بترو ةشودنحلا

 مورلا ىلا ةرمصقلا ةسردملابالا فرعتال تراص كلذلف مهيفق رف مش مومفلاب ىتلا مهتعمض نم مهل لصحتيو ة.كلاملا
 حرخأةنامئامتو ني رمثعو سجل ةنسن ابعس فو ه ترثدل ءاهةفللاهنم لدن أمالولو بارحلاا اهم طاح دةو
 كلا نايل لا انفو نما اكحو ةيئودنملا او مالعالا قبح ”قاقدلا ىاسرب ف رشالا كاملا ناطاسلا
 امهلاعاطق انوكمل كتل امم نم نيك لمت ىلع اموم مئاؤ ةسردملا هذه ىلع بوب أ نب فسوب نيدلاحالصرصانلا

 #« جاوكزاي ةسرده

 اهانب ةقلعم ةسردمىهورصم ةمدمىف لزغلا قوس ةسردملا هذه
 2 قوسرألا نبا ةسردم #

 ناكسوةنالقعلارحاتلافوسرالا نبا, تةرعرصمب نيل اضأ | طخ رواحت ىتلا ني زازبلاب تناك ةسردملا هذه
 ىداحنئثالا موب فرصمب تام” ىفورالا دمحم هللا دبعنيدلا ف فعوهو ةناهسو نيعيس ةنس فاو

 ةناعسجو نيعسنو ثالث ةنس لوالا عب ر ىرمشع
 « رعلا لزانم ةسردم

 زعل لزانب تفرعو زعملاب هلئابزب زعلا ةفمل لَ !هتنب نيبمطافلا ءافلخلارودنم تناك ةسردملاهذه
 نأ ىلا نا دج نب نيح ل اوداارصان محك نةوءافلللا ةدزن ةّدعم تراصو لنا | ىلع فرششت تناكو

 ديىلع ةيمطافلا ةلودلاتاازالف ة.قانىهو اهةوقح "لد نم بهذلا م امحت فرب ماج هن اح ناكو لق
 هلا ْمةّدمانكسف بوب, نيءاشنهاش نيرع نيرملا ءقةرغانملا كامل ازعلا لزانم ىف لزنأ ف وب نيدلا حالص ناطا لا
 نيدنفأشنأو ةنام-و نيتسو تس ةنس نابعشر مش ف لاملا تنب نم اهلرو اجلا لبطصالااو ما+ل اواهارتشا
 داراالف ةضورلاب موءلا فرعت ىتاارصم ةربز ىرتسش او نيئدنفلا دح راو < اعبر أن أو نيحالملا طخ رصم
 رعو اهلو> امو مانجا اهيلع فتوو ةبعفاشلا ءاسهتف ىلع زعلا لزانمفقو ماشل ا ىلارصم نم حجر نأ
 ىشاكو ىموطلا نيدلا بابش اهم سر دو ةضورلا اهلع فتوواملع هفقوو هلال قدنغب فرعا دنف لبطصالا
 ةصهاع ن الاىهو ناسعالا نمةّدعو -ىركح لا *ىلعلا دبع نب نجرلاد.ءماقلاوبأ نيدلا داعةاضقلا

 نيبوبا نيدلا مخ نب هاشنهاش ةلودلارون نب رع دع سونأ نيدلاقترفظملاك ملا ٠ اهلوحمةرامعب
 هبانتساو ىف ةرهاقلا ىلا مدلق بونأ نب فسوب نيدلاحالص ناطلسلا ىن أن باوه ناو عنب ىداش
 ىنا'ىفاهذخ اك راصتس هيلا لسو هاج ةباس ىلا هلقن مث نيعبسسو ىدحا ةنس مرح فشمد ىلع ناطالا
 نيعبسو عست نسر فص عداس هيلع مدقف بلح ىلءناطاسل | قطو أس ماق أف نيعبسر نام ةنسناضمر
 اهمدقن بو أن ير تح ىأ لداعلا كلما نء اضوعرصمرايدب هنعاس ان ةرهاقلا ىلا هثعبنآ ىلا ماه اف
 هاج ةئيدم هلع قبأو شوبو تااقلا عم اهلاعأو مويفلا هبلع مثأو نيعبسو عست ةنس ناس ذمررهش ف

 اهيااراسف جن رفلا نم لر كل اذخ لج الن نامت ةنس ىف قثمدي وهو نانا ا ىلا يصمركأسعب حرخ ع
 رصم كلم ىلعناطاسلا ماك أ دقو نامعش ف ةرهافقل ا ىلا داعو قشمد ىلا ناطاسلا عم عج ر منة دما هرمصحو



 م
 ارودهمف ىنبل هديرب هنآركدف كلذ ن نعلم فدارآامرب دقن نم غرف نأ دعب عرذلا ىف دازتسادا دغس ةسامما | ىف

 ةيلمعلاو ةيرظنلا مزاعلا بها ذم نم بدذمو ةعانص ”لكءاسؤر عضوم لكى بترب ريصاقمو نكاسمو
 سرادملاو ه هنعذخ ايفهراتكام سيئر ةعانصو أ اعراب ا نم لكدصقيل ةنسلا قازرالا م_ملع ىرحيو
 يئس نم ةئامسيرالا اهل ثدحامناو نيعياتلالوةياستلانمزف فردت نكترلومالس الا كا
 ضيأ ام ىو ةضهسلا ةسردملا اب تدشر وبات لهأ م السالا ىف ةسردم ى هنا هنع ظذح نه لوأر ةرحفلا

 اضياابي و ةسردم نيكتكسس نب دومه ن اطل كاوخ اب ىو ةسردم نيك: كس ني زتضنزتعالا
 لزاامال دادغب هيماظنلا ةسردملا ميدَقلا ف ئءامر مثأو ةعبار ةسردم اضيأ ام. ىو ذب دعسلا ةسردلملا

 نب قاحسا ْن ”لدر دعا "ىلع ولأ كلا! ماظن ريزولا ىلا دب وسنم ىشو ميلاعم* اهةفاامرّرت ةسردم

 اها عرشودادغب ةلردم ىف قوهلس نب لاكم نب دوا دن نالسرأ بلا نيءاش ك] ءريذو ”ىسوطلا سابعلا
 خجشلاابيف سر دون امعبرأو ني دس عسل هن ةدعقلا ىذ ف تغ رفو هن امعت رز اوني _ةنو عمس ل

 هنع هللا ىضر ”ىمفاشل |مامالا بهذم ىلع هةفا ىف هسننل اباّكب حاص ىداب زوريفلا ”ىزارعشلا قاحساوبأ

 « ركجرا.دوةريزإلا دالب وربنا ءاروامو ناسا رخو قارعلا دالب فذ مح نم هى سانلا ىدتقاذ هجرو

 ةعيشمهامتاو ةقب رطلا دوا فلا مبدذمر نييمطافلا ءافلختا دس. تناك ات إف صمامات

 رصمراندب ضانلا نم ةيئث اطل راج موعع ناّطلتلا لك نم سرد ةماقا فرعام لوأو مدقناك ةسلمعامسا

 ناد هركذ مدقنأكر هزالا عما كساب كلذ ل معف ساكن ب بوتعبةرارووزعملا نيرازز :هللاب زيزعلا ةفالخ ىف

 عماجب سلجماضبأ معو ميبهذ» . ىلع هقف باك ارشد :ناككن اك: كن ريض نمل ناك تو را يافا

 ري زعلا نب رو دنم ”ىلعونا أهلنا اكان ك عدرازإلا باك ةءارقل رمصم طاط ف ةئي ردم نم صاسعلا نيورع
 حال ص ناطلساا دي ىلع ةسمطافلا ةلودلا تضرقن اا باكا اذه. م ةرداشلاب لعلاراد

 مامالا بهذمو ”ىفاشلا مامالا بهذماهمماق أو رسهمرايدنم ةعيشلا بها ذم لطبأ بوب نب فسوب نيدلا
 ةبعفاشلل سرادمةةءامهلامعأو بلحو قشمدي ى هاذ تر نيدو نيدل ارو لذاتعل كاان ىذتئاو كلاق

 ةسراملارصمرابدب تثدحأ ةسردملوأو « رصم هل لع ةسردمنتفئاطلان هلكل ىو ةيفئملاو

 ةرهالاب ىلا ةيفوبسلا ةسردملا ئاضيأ عمال ةدواسجلا ةبعحتلا ةسردملامرصصجب قينعلا عم اطاراو ذب رصانلا

 ةيماشلا د :البلابو رصم لاسعأ نمام_هريغورمهمو ةرهاشلاب سرادملا اني نبذل الص ناطل اي ىدتقا

 ىلا مسهءاستأو مما أو ٌلرتلا ل وام نم مه دعد رمصم كإم ن ءمهو ذح ا دح مش هزاع أو هدالوأةرب زدلاو

 طسوتلا ن .باكلا اذهيف هتدتعا ام ىلعا هاء نم لاحت فر رءأو سرا دملا نمرمهمرايديام ركذ أس وا ذه انموب

 نعتسا هئابو تايبسالا نود.

 * ةيرصانلا ةسردملا #

 نير نيا, تفرع مثيب رصانلا ةبسر دملابالوأ تفرع ةسردملا هذه © هملبق نمرصم هس دم نطلق سعلا عمام او اوحب

 ةعفاشلا ناعأ دحأراصتلا نيز نبا فورعملا <”قثمدلا نيا نيرفظملا نب دج أس اعلاو اودوراحلا

 ةسرالملا, تفرع متةنامسو نيعستو ىدح | ةنسةدعتلاىذ ىف تامو :هلب وطةّدم ةسردملاهذبم سرتد

 نيم ةطحابأ ىايكس اركذر ةارمقلا 0 لاك [ طوس اكو كان ةقرعت كالا الا هو ل ضر ولغال
 لبقو كاد لبقءاضن تناك م كح لا دعنا لاهو لفلفلارادب تفرعو ”ىراسنالا :ذابعنب دعمنا
 دعس نب سق هنم اهذ_خأفىرهفلا سقنب هللادبعنب عفانل اه.اج ىلا ىتلارادلاو ىه ناكح
 ني مدعت الفلق نادرونب موه نسم عام ارصمب حارخلا بح ام ”ىنوننلا ديز نب ةءاسا نال ل فافل اراد تمعمو

 ىرعماجلاةدابزءاي نم ىدولملادب رب نب ىسعغرفااواييف هنود مورا بحاضصرجلا هديل راش دفلأ

 نيدلاحالصناطل لا اه« دوف ةنو عملا ف رعتانصم تراص مم نيام وةرمدع ثالث خس قدط اسم

 ناكحو ةعفاشلا ءاهقفلا سءرب ةسردماهأ ثنو ةناوستنو نمّسو تس نس مّرغا لأ ىف بوبأنب فاسول

 رابذ تاع زوم نوت ىهوةلودلاب لزنام مامءانماذهناكو دضاعلا ةفلغلاريصم ةرازو لود دئنمح

 م-ا اهيلع تأرقريسيءىئابنم قبو ثبرخدقو اهراوحي تناكصو ةغاصلا اهلع نقزانكانأوؤرقس



 م

 ةفو رصم مهد تعاهنأاعطقاناع عم تافصلا ثيداحأ انما ش فلسا لا ل 'كلذاو هل كي رمشال ىلاع
 تاقولخن اركس ذا ىلاعن هللا د6 لّمأتو نيفؤاخلا ثافصلا متهم اسشم نم لاه11نونط هللاوسسنامع

 مع همف مك رذي احاوزا ماعنالا ن نمو اجاوز | مكسفنا نم مكس قاخ هناك هلوق ىف ىناالاوركذلا نم ةداولا

 0 بسلا نأ لعاو ه ريصنلا عيماوهو ئث هلئكسيل لئاه نمزع لاقفقلحلا ٍبولَم رطتعام هناصس

 رطخلا ةلالجو مالا عبج ىلع دملاولعو كلما ةعس نم تناك س رفا نأ مالسالاةئابد ن ءفشاوطلارتثحكحا

 اونمتم الف مهل ادسع سانلارئاسنو دعي اوناكو داسالاورارحالا مه فنا نوهس اوناكمب:ا ثمحب اه فنا
 مهيدل تفعاضتو ىهالا مهمظاعن ارطخ ممالا لقا سلا دنع برعلا تناكو برعلا ىديأ ىلع مهنعةلودلا لاوزر
 مهين م ناكو قل ىلاعت هنت ارهاب كلذ لكى و ىىش تاق واى ةيراحنانمالسالا دك ااومارو ةسصملا

 0 2 يلا ا

 ىلمهتا لوسر تب لدأ هبحمر اهظاب عسشنلا لهأ اولاقساو مؤلسالا يس عوقرهل عجضنا "هل محلا ىلع هدكن أ

 نعمهوجرخأ ىتح ىبش كلاسم مها وكلت هلع هللا ىضر بلاط ىلأ نب عر عاش سارا سو لعل

 ذخؤي نأزوحال ذا نيدلا ةَمقح هدنع ”ىدهملا دب ايرظتن الجر نأب لول | ىلا مهولخ دأ موقف ىدهلا قب رط

 ءاعدا.لوقلااىلا اجر موقورفكلا ىلا لس هيلعهللا لم هللا لوسر باحصأ اومن ذارافكن عدلا

 مهلعاوم-وافمها وبعالتنورخآو عئارمشلا طوةسو لواحلاب لوةناىلا مجاوكلس موقو هب مهوعس موق ةوبنلا
 لوقوهو ةعكر ةريششع سج ةالص لك ىفةالص ةريشع ممسس 0 هلو موب لك ىف 5 الص نيس

 ”يرل ايش هللا دبع رهط ا تر تما خ راسن لك -ىدنكلا ثراملانبورعن هللادسع

 *ىلءقرحاو هنع هللا ىضر نافع نب نامنع ىلع سانلا ةرانثا لصأوه ناكف هلهأ دمك مالسالا ”ىدوييلا
 ىذل !قملاو « ةطمارّلاو ةيلمعامسالا تث د لوصالاذهنمو هتبهلا:اونلعا فئاوط مهام هنعهتنا ىضر
 مكي لو ةبف ةحماسمالدح ا لكمزال هلكوهو نحت ”رمالر هوجو همف نطاءالرهاظ ىلاعت هللا نيد نأ هفبيرال

 ما معدلوو أ ةجوز نم هب سانلا صخ أ علطأ الو ةلكآلو ةعب رمشلا نم )سو هملع هنا لس هال وشر

 000 نرالو < ملسو هيلع هللا لص دن ءناكأالو غلا ةاعرو دوسالاورج الا نع هتك ةعبرشلا

 نيدلاىف ةعدب هلك زا هّمالا عاجابرفاكوهف اذه لاق نمو أك لب املأ. مكولو هملامهلكس انلا

 هلاعفالاقلاخ دعلا لدفير دقلا ىف ”ىردقلا غلا. ىت-لوالار دصلا داقتعا نعفارخالاو ىلا مالكن عدعبلا
 لالحلا تافص ىلاعت هللا نع بل ف هيزمتلا ىف لطعملا غلابور امن الاو لعفلا هنع بلف هنلب امم ىف :ىربحلا غلابو

 <ىلزتعملا غلأبو باّسعل ا بلس ىف« ىرملا غلابورشلا نمدح اوك لف هئلب اقم ىف هبشملا غلابو لاكلتوعنو

 غلابوإفلا» هولعج ىت> ةالغلا تغلابو ةمامالا ن نع هنع هللا ىضر“ ىلع عفدف ”ىبصانلا غلابو با ذمل ا ىف دملختلا ىف

 مولا مكحو عساو نطل نا دبمو هرغ ىتح هريخ أنىف ”ىضفارا م غلابو هنع هللا ىضرركبىفأ ميدقت ف "ىلا

 دعب أو هبا ىمدقا ىلا داسفلاو ىعملاو دانعلاو رمشلا ىف قيرف لك عبو ماهوالا تراك نونافلا تضراعتق باغ

 ناكولف 'لولملاباوناعمسباو لوذلاباور صن اوءامدلا اوحابتساولاومالا اولحتساواونعالتواوضغامو هب اهن

 ةعزانملا ف ىبهش الو ارمكح نالانعدعسالن انلا ناف تتيرعلا قرخ . الا عزان ما ىف غلاناذامهدحأ

 الا نيف نولازيالو عطام اوربا دنلا نم هزك ذ انمدقامالا اوبأ مهنكل لباقتلا فرط نمر إلا فرطلا ىلا
 كير مر نم

 « سرادملا ركذ 0

 رق دقو هظفم داقنا ىتح هدوام هنأ ححح كلذ نم هسرادو ةساردواسر د د هسر دب باكل ا سرد ديس ني لاق

 راش ا ذدق ىل تاردو تادود فوق تركع تعز دىحو متر كحا دتسرادو تسرداولوةملو امهم

 ذاشلا نمو هتسرداو ابا هتردو ىتج نبا لافو ةسرادملا ساردلاو ةغلابم أ تس ردو تعم او تفع دق

 من ياهلا دب ءنأ ”ىدفاولاركذ دقو هبف سردي ىذلا عضوملا سردملاونوسردت م دك امبوت ةومح نبأ 5 ءارق

 ءاّرَقلاراد لزئقريسس رديدعب مدق لمكو امنع هللا ىضر ريب نب بعصم عم ةميردملالا ارباهءمدق موت كحم
 هرمصق: ارفع هللا ىلع لكوتملا ني ةلط دج [ىبأهئلانو فول انبدج أ سايعلاوبأ هان دذدعملا ةفاا1ن ادار ًاااد



 نشل

 هناصس هتوفصيور اقةفالا نمو بكرا نعءو تو داتا نع4ههيزنتلا قد رطب وهامتا ىلاعت هللأي

 ىله د هلوسر ىلع هدعب رش هللا لزن 1 الف الص لقمع ادع الو التعرومشملاوههيزمتلا اذهو قلطم ارا دتقالاب

 يلا ةفرعملاا_مه د |نيةةرعم نيب :هللاب هتفرعم ىف عمج نأ هنئان فراسعلا لسس ناكمن دلك أولو هيلعهللا

 نمؤيو ىل اعتهقا ىلا كل ذ لعد رين أو ةهلالا تارابخالا اهب تاج جا ةفرعما ىرخالاو ةدلقعلا ةلدالا ابهيضتقت

 كاذو هيأزب ههض مكس عالو هر هح,ليوأ:رمغ نمىلاعت هللا هدارأ ىذلا هجولا ىلعةعيرمشلا هبت ءاحام لكبو هب

 لع ءقهدع ىهام ىلءءاسشالا قئاقح ار دايب ريشلا لوقعلا لالتسا م دعأ ىلا-عت هللا اها :ااغنا عئارشلانأ

 ةمعرمشلا عاضوالا نم هدارم العاب هوناف كلا هام قالطا ند اهدم :ءامب تد.ةندقو كلذاهل ىنأو هللا

 هني زان ناف هركس: ىلا ةنملاهذ_هفراعلا ف. لال لاكن م 0 > ىلء عالطالااهمو
 ,ةنلااوباَكْلا نم مسو هيلع هللا ىلدهلوسر ناس ىلع هنامصس هلزنأ ماسقب اطم نوكي نأ بحي هركشب ىلاسعت هبرل

 امسح دقم لا ركحاهو# زنتفاهراطو أب: د.قمامئافاهراكفأب رْسلا لوقع هب مت نع هزتمىلا_هدوهذالاو

 اهرئاصن ءءاطغلاا ها هللا ىئك ذئثح اهنافىوهاانع كلا دال انه رات فانه“ اكحأآ ب >وعو

 زاوج ىلع ةبطامنواسملا عب دقوتيداعلاراكتالا,ةذر ا ل ع ا
 ىلع مونم قمل لأ عجبا مث كل ذ ىف مهنب ف الخ ريغ نم اسه غيلسو اهاشنو تافصلا ىف ةدراولا ثيداحالاةباور

 لوقاوريصبلا عبمكاوهو ئ .لثكسل ىلاعن هنا لوا قلخلا ةماشملاّم> | نع ةفورصص ٠ثيداحالا هذه نأ

 ةروساها لاش ةرولاهذهو دح اوك هلن نكي رو داون ملوداي لدمدلا هللا دحأ هللا اود لد ىلا عت هللا

 نارقلا ثلث ل دعتاهلعج ىت>اموالت ىف هما ب غرو اهناش ملسو + اع هللا ىلص هللا لوسر مظع دو صالخ.الا

 ىلءاهلام شال صالخ الا ةروس تمعسو هنا سهل لثا او هبسشلا مدعو ىلاعت هللا هبة دهاش ام | لجا نه

 امن افءىش هلئ كس سل ىل اعت هلوق ىف ىتلا فاك امو قلحللاب هيه كن ىلا لم هيو ثي نأ نع هلت دم-وتلا صالخا
 تبئاذاف كلذ هنعاس مب ىنن مىلاعت هللا مهءمف هبيشتللابتا بر هلا مالكى لئملاو فاكلا نأ ردت دقو ةدئاز
 قبيل هسشنلان 2ءةفؤ ضم ا نأ للك ءمهعاسجلا عم اهلقنو ثيداحالاهذهةباورزاوح ىلع نيململا عاما

 هتافعايقاوفنءاعسا هناعسمم را وع نلسرا ٠١ ادع نكح ليطعتلا ننال اهرب ىلا عندا 1

 لاتتف هنا دس هام- اف دداملا» 0 تال سلا ناهد ةكرعر انك نر لل

 . اهلقنغةرربلا بامصأ هنعابملقتو العلا هللا تافصرك ذ ىلع م ؛ داحالا هده لسو هملع هللا ىلهلتالوسر

 نودقتعياوناكم أ انإع عمامنمئشل لب وأتريغنم اهتفصبابي ورب مهنم ”لكوانبلا تهتنا ى> نيلملا ةمئاعينع
 هلوسر هب قطئامب دارأ ىلاعت هللا نأ كلذ نما: ههذذ ريصبلا عممسلاوشو ؛ 0 0 هناكس دنا نأ

 اهب صغينأ هنمالا هوغلب و مبنع هللا ىضر دراععلا هنع اهلوانتو ثيداحالا هذ هن :رم ملسو «سلع هللا ىل- مد

 عئابطلا لأن هةعدتنملار ار ا ميس ف 15 نكت كح د نارك هنو دال ىراتلو

 اجاشيأ مو هيلع هللا ىلصهقلا لوسر هفصوو بانك او ةجركلا هسفن ل ا«تهقنا فصو كا ذل لعل دابعو

 داون لودي مل دك دحأ هناوريصبلا عملا | :لثكسل هللا نأ دقتعا اذا نمؤملا نأ ىلع ل دق تدناو هع

 ”ىفاشلالاهدقو ”لطدملا قولح ىفاحشو تابثالا نيكمت ثيداحالا هذهل هرك ذناكذحأ اوفك هل تهتجرلو

 .ذهاولوأ مهأ امبيعبانتونيعباتلاو ةياغعلا نم دحأن ءانغلي و و ىلاطملا لدن نكحمأ تائالا هللا هجر

 ةفص:نآرقلا لزناذا هناو لاشمالا كبرضت نأ نعىلاعت هللا لال_جا اماي وأن م عنمب ىذلاو ثيداحالا
 ىنعملا عماسلا !مممهفي اذهةوال:سفنناف مهديأ قوف هللادي هن اعس لوو تح ىلا عت هللا تا فص نم
 لسملا ىلا هانام- مسن دوهلا نءىلاعت ه> اكح دنع ناتطو مها دي لب ىلاعت هلوةارزكحو هيدارملا

 اضياودوصقملا ىسعمأل ةشدنم اذههةوالتسفنناف ءاشب ف كح قفلر ناّبطو سمها دب ىلإ :ناسلاق

 شرعلا ىل_ءند-رلا ىلاعت هلوقىف مهلوةو لئلا |بيف ىلاعت هت برعضي نأ ىاتحي ثيداحالا هذه ليو أت ناف
 قارعلا ىلعرشب ىوتسادق اودشناو دلبلا ىلءريمالا ىوتسا كاوةكحءالبتسالا ءاو:سالا ىوتسا
 ازاجمالو ةققح ماج الانهوهبشي نأن عملنا لالجا وهزن تاسثالا لها ورمشبب ىلاعت ىراسبلا هدشت مه هزلف

 هللازال هكرتشماولوة:نأ وح تو هقلخو قلاسإنا نيب ةلو ادم تانك ىلع ةشيقطنلا اذهنأ كلذ عماولعو



 م

 عسبطت مريغوهو هلق لعفلاب فئكموهو لعفلا عم ةعاطالا نا هلوقل قاطيالام فدك زاوجىلا همآلكو

 نع ةرامع بكحلاو دبعلا ة.بتكم ىلاعت هلفا ل نم ةعدبم ةقول دابعلا لاعفأ عبجو لاهت هبهذم ىلع لبق

 . ةردتلاوه هفدو صخ أف هريغ قلما ىف هكراشبإال ةقمقح ىلاعن شاوهقلاخناو لاه دمعلا ةر دق لعب عاملا لعفلا

 دقو ىرينأ مصق دوو ىلاعت هلتاو ىرب نأ عصن دوج وم -لكولاك توت عا عجم

 ”لباقمةرودألو ناكم ف ىر, نأ زوجي الو ةن_لاوباكلا ىف ىرخالارادلا ىف هنو رب نينمْؤملا نأب

 ثود دوس قلمتي صوص لعن امه دح  نبارابق ليا ةهامو لاح مكانا عامش لاسم

 تياوراعلا ارو ن اكحاارداامهنيتيلزانيتفصرصبلاو عملا ت تنأو لعلا» ارولاردا هنا فاشلاو مدعلا

 لقعلاو عمسلاو د.عولاو دءولا ىف ةلزتعملا فلاخو هي فارتعالا بصيقا مم عمسل ا درو ديري تافص هجولاو نيدبلا

 باقاا قاد ن ن.ةناميالا عورفناكرالا,لمتلاونالل امل وقل او بلقلا قي دصتلاوهنامالا لاهو هجو لكن م
 تاخد ةريبكلا بحاسهو نمؤموهف هباؤاجابف مهلا قي د هن لسرلاب ف رتعاو ىلاعن هللا ةيئا دحوبرقأ ىأ

 مسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم ثبوأ هتدرب هلرغغي نأ اما هللا ىلا همكححح د وني غنم ايي دلا نم

 لود هناصسّلنا ىلع ب هنا لوقأ الو لاق نممرانلا ىف دلخالؤ هتجررب ةنملا لخ دي م هلدعب هن ذعي نأ اماو

 ةوعدةباجاو نيس" الا بون لوبقب عملا درو دق لب الصأ ؟ى * هيلع بتال بجو ماوه هلال لمعلا مكحت هبوب

 ولو اروج نكسمب مرانلا م_ععجأي قئ الانا لشد ولف ديربام مككحو ءاشيام لعفي هلل: كلاملاو هو نب ّرطضملا
 ةيععس اهاكتابجاولاو قلطلا كلاما هنالروج هيلا بم .الورلات هنمروصتي الو اهب ا نكي ةنملامهلخدا
 باقعو عئاطل اديان اوماملار تجب دوى اعت هللا ةفرعخا_يبقشن الو انهسحت ئنتقمألو ةتسلا أش ص لقعلا ب حوب الذ

 حالصلاو باوثلا لب فطلالو ملصا الو حالصال ئ هللا ىلع بي الو لمعلا نود معسلا يسع 315217 ماعلا

 رضتيالو راش ركحش عفت الذ شالو عفن ىلا عت ه.لا عج ريالو ىلاعت هللا نم لضفتا هك منلاو فطالاو
 لوسرلا ىلا عت هللا ثعباذاف لمكت_سمالو بجاوالزرئاج لسرلا ثعدو نا ذ نع سدقتو ىلاعي لب رفاكر فك

 هصاوال لاثتمالاو هنم عامسالاو هيلا ءاغصالا بحو سانلااعدو ىد<#وةداعال ةقراسإنا ةزعت عمار هدبأو

 ةسافاارومالا.: رع رانتخالا رمةنكلاو ارت ق ءاساع ناعالاو نس ءانرالاتاماركو هاذ نع اهتنالاو

 عدس ىتلارومالا ن نءرابخالا كل ذكو قدصو ىحرادلاو ة:او”ىمركلاو شرعلاو لقلاوحوالا لئمانع

 ةنحلا ىف قيرفماسقناو طارصلاو نازي اوداعملاورمث+او هيف باسةعلاو باوثكاوريآلا لاؤس لثمةرخ الاى

 نودراستخالاو قافتالابت شت ةمامالاو هب فارتعالاو ناميالا بحب ق دصو قح كلذ ”لكربعسلا ىف قدرفو
 ةحلطو ةثئاعف لوقأالو لاه ةمامالا ىف ههترتلضغلا ىف نودرتم ةمئالاو زيعم دحاو ىلءنييعتلاو صنلا

 لوذأو ةنملاب ني رششمملا ةرشعلانم ريبزلاو ةمططنا لوقأو أطنا نع اوعجز م_ماالا مهتعهلنا ىضررعبزلاو
 لهأ هلئاقم مهلت اقف مسنءهقلا ىضر بلاط ىلأ نب ”ىلع لا مامالا ىلعامخب امهنا صاعلانب ورمعو ةيواعم ىف
 عمجف قالا ىلع ناك هنع هللا ىضر العناو نيا نع نوكراملا عمار ثاانإ وربنا لهأ نالوقأو ىىءلا

 هيمالسالار اصمالا له ًاريهاجن الااهيلعىتلا هثدقءلوصأ نم لهذه * رادثح هعمقملاوهلاوحأ

 اوقرتتا مة دقلا ىلاعتهللا تاغص مهتاسبال ةيئافدلا نوعستةر ءاشالاو هدي رأ اهفالخرهح نم ىتلاو

 تدلكلو ةروطملاو مدقلاو دبلاو عبطالاو لوزلاو ءاوح اوتسال كح ةن_ لاو ناك-!!ىفةدراولا ظافلالا

 ىلا اوراصالو لدوأتلا اوُدَر 0 دق ردو ظفللا هل 5< هوجو ىلع كلذ ع مسج لزؤن ةقرف نيتقر 5 ىلعء ىب لاو

 نه هلثم مهفب ام داّمتع ا اهدح لاوخأ ةسح كدلك نيإملل راصفةي رسالاةيرعشالا“ الوها لابو هسشنلا

 اهسماخوزاحمن ا ىلع اهلج اهءبارو رهالتلاة دارا تن دعبابنع توكسلا اهئلاثو اقلطم اهنع توكسلا اه 5و ةكللا

 محرر نمال ا نيفلتحم نول ازبالو نيدلا لوصأ ب: تصامهتنمض'جاصو ةل د قيرف ”لكلو كارتشالا ىلعاهلج

 نوفلت هضاوناك امف ةمايقلا مول مون مكعيهللاو ماهقلخ كلذاو كرر
 نوديعنلالا سنالاو ّنلا تقل اموىلاعت هلوقب هتفر عمقا نم بلط هناحس هللانأ عا (لسصسف)»

 هناسس هفرع نم هفرعف ةلزتملا عئارم كل ةنسلاب مييلا فّرعتو قاحلا ىلا.عن قلخ نوفرعب هريغو ساسع نب الاه

 مهاعمالسلا مهلعلسرا ةثعس عئارمشلا لازن :| لبق سانلا ناكح دتو ميلا هب فّرعتا مف مهفّرعام ىلعمهذم



 * ةذ

 ناك ام ىلءاوناكم مناف هنع هللا ىضر لبن نب دم نب دج-أ هللا دب عىنأ مامالا عاسنأ ةهلبانمللا بهذمنوكي
 اهلاعأو قشهديربتشاةرعملا نس نهةنامعمسلا دعب ناكن أ ىلا تافدل!نمدروام لبو ات نورال فا لا هلع

 فلاب هذمل راصتالا ىذه نارا ةمهن, مالسلا دبع نبمكتملا دبع نيدجلا سانعلا وب نيذلا”قن
 هنف سانلا قرتفاذ ةفودلا ىلعو ةضفارلا ىلعو مهمل ءريكصنلا, عد صو ةرعاشالا بهذس ىلءدرلا ىف غلامو

 هلا ا لهأ ظافح ”لجأو مالسالا يش هنأ ىريو هبأرب لهعبو هلاوقا ىلع لوعيو هبىدتقي قيرف ناقيرف
 وعز مادو تلم مالا ره زب دلع هرقل وتاذذصل اهناشان لع ىرزيو هللضرو هع و د رفر ةسالسالا

 ىذلا هللا ىلع مهب |سحو هيا حو ةريثكبوطخ مهاودل تناكتحو فاس هيفدل نكملو عاجالا همف قرخ هنأ

 ةرعاشالا نيبو اذه «رمصم للتو ماشلاب عام أ :ةعاذ هانت ةو ىلا هلو ءاعل !ىفالو ضرالا ىف ءىبش هملع ىف ال

 ىلأمامالاو دلقم ةسفنحلا ءاهقفلا ةفااط مهو ”ىديرئاملا دو# نب دمم نب د تروصنمىبأ عاسن أدي ديرئاملاو

 «ىنايهشلا ندحلا نبدس#تو ىرضالا ميهارب انيبوةعب ؛فدول ىلأ هسح اصو تبان"نب نامل ةئينح

 اهيسي ناك ةلأم ةرمشع عض غلي عبتتاذاوهو هءضوم فرو مثموه امدئاقعلا ىف فاالفا نم مهنءتل اىطر

 اديهف دجلا هللوءاذغ الا ىلا ارخآل اصالانأالارخا الا دمع ىف مهنم "لك حدقورفانتو نيا وس لدا

 رامخالا لدأ لام همق تلصفدق اذه !تقو ىلا سمالا» ءادنا. نمدَمالا دئاَتع هلع تناكحام ناس هللا ْر ءا

 نيواود ينصت ىذكر ىروس يبد, تلطأو ىدمج هن كام لوا ”لعلا بلاط امثل واما

 ىل نع هلل نكلودوم 2 لذا او ةقشم فاكتالب اوضع هنالو | وذد كسلا لصو دة رامخالا بتكو مالسالا

 نب هللا دمع نب لمعاس| نب ملا سنب قاسم“ ارش ىلأ لع يع حلاوبأ) « هدامعنهءاشي نم

 نيّسو تس ةنسدإو "ئرصلا 0 دق نب هلل دمع هع او ىسوم لأن ب سهاع ةدرب ىلأن ب لال, نب ىسو

 اركز عمسةناهغلثو نيرشعو عد رأ ةنس ل: .ةوةناهلثو نث انو عي ساذج ىولو نيعبس ةنس ل. 5 .ةو نش امو
 ”ىرصملا ”ىضلا فلخ نب نجح رلاد_.عو ىرقملا بوةعب نب دمث رحت نب لوسو الا ةفيلخابأو يناسكلا

 لازتءالا ىف هنأرب ىدتفاو تقاسللا باهولاد_ىنيدم ىلع يأ تأ ح وز ذاواريثكهريسفن ىف منع كددد
 ةعدلا موي دعصو ةلزتمما ءارآن مهريغو نآرقلا قل لولا نع عجر من ةلزتعملا ةمثا نمراص ىتح نينسةّدع
 نب نالفانأ ىسفنب هفَر ان ىفرعي :0ن هو ىدرع دف ىفر ءنم هتوص ىلعأب ىدانوامس ةرصبلا عماج

 دقتعم علقم باتان او اهاعفأانأ رمش *ا| لاعفأ نأوراصدالا, ىربال هللا نو نآر لال لوف 1ك :تسص نالذ

 هللا دبع دم أ قيرط ضب كاسو مهيلع درلا ىف ذئنمح نمذخ أو مهيباعمو مهحن اضل نيم ةلزتعملا ىلعدرلا

 رجوملا باكو مالا باّكاهن هاف مندل نيس وة فم صو هدعاو5 ىلع بو ناطآل ب الكنب د..عس نب دم

 كنذالا لهأ ىلعدرلا ىف ىل_دفتلاو حرسشلا ب ادكصرو نييدلا لوصأ ىلعز يسن اباّكو ناهربلا حاب ا باكو

 نب لالب اهفثو ةعسض نم هتلغ تناكو ادلحم نيعمسىف هنا لات, نآر قل ارمسفن باكو ةنانالا باكر لالضالاو
 نيدوعسم لاقو رثكسص حزموةياعد هدف تناكو ا ههر درسشء ةعبس ةنسسلا ىف هتقشن تناكو هيقع ىلع ةدرب ىأ
 هلعوهابرىذلاوهو ”قاسحلا ىلع نأ بيبر ناكهنالمالكلا ىلزتعمبهأملا ىف تح ناك م لعتلا بانك ىف ةبعش

 روصنملا عماج ىف هيشسفلا ىزورملا قاس ا ىأ ةقلح ىف تاعبلا مايأ سادي ناك هنأ بطخلا ركذو مالكلا

 عاقأ ىف مزمُش ”ىرعشالا نال مهسؤر اوعفردق ةلزتعملا ناك ةفربصلان ركج يأن ءو

 عمم د عمم مالكن م اكتم ةداراب ديره ةامحج "جهر دقي ر داو لعب ل اع ىلاغت هللا نأ هن دمع لجو * مساعسلا

 قلع دحار هلعو هريغالووه ىهالالو هريغ هالووش ى مل انبال اعتدنا ب ةمئاف ةلزأ هتافص نأورصس ضن

 لقيام عمم قلعتلا ةدحاو هيداراو هدوجو مصلام عيمجب قلع ةددحاو هتردقو تامولعما عج

 تارايتءاىلا ةعجارهوجولا هذهو دمءوو دعوو راب ساوربخو ىبنو مو هدحاو همالكو صاصتخالا

 لولدملاف ةىلزالا مالكلا ىلع تالالد٠ ابنالا ىلا دكت الملا ناسل ىلع ةلزنملا ظافلالاو مالاكلا سف: ىلاال همالكف

 ءورقملاو ةءارقلا نيب قرفو لاه "هثدحم ةفولخم :ءارقلا ىدو تارابعلا ىهو ةلالدلاو ”ىلزا م: دقءورةلانارقلاوهو

 سفنااىفام ىلءةلاد ةرامعلاو سفنلامئاق ىسعم مالكلاو لاو روك ذملاو ركذلا نيب قرفاكوانملاوةوالتلاو

 لامو اهرضواهعةنو اهتشواه ريخ تانثاكلا عبس ىلا هنهتلا دارأو لاقت ازاجم ام الك ةرارعلا ىعست امناو
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 دجاسملا باونأ ىلع اوبنتكحوهعشاا مهب تي وق عبشنلا بهذ هاوروظ اوةنامعب رأو نيتالثو عبس ةنس

 نسما عنم نمو ةمطاف بْضْغا نس نعلو ناسفسىلأ نب ةيواعم هللا نعل هئامتلنو نيسجو ل

 ضعبدكح ليلا ناكحالإف ىروشلانم سابعلاجرخأن هو "”ىرافغلار ذابأ ىننْنمو هدج دنع ن نفدينأ

 ريغ نعللا ف دح ا ركذيالو تببلا لهال نيملاظلا هنت نعل ةلودلارعم ن ذاب بتكينأ ”ىلهماريزولاراشأف سانا

 لمعلا ريخ ىلع حي ناذالا ف ةعيشلارهجو ةمنسلاو ةعيسكلا نيب نتةلا دا دغب ترثكو كلذ لعفف نواعم
 ءاهتةلاريهاشم نم ةءاج هلا بهذو ربا ءاروامو ناسا رخو قا رعلابلازتسعالا بهذماشفو خركلا ىف

 ضرأب مهجاءداومو ةيلمعامسالا بهذ اورهجو برغملادالبو ةءقيرفأ, نيسمطافلا“ افلا رمأ كلذ عم ىوقو

 ماشا ىلا مهركاسعباوثعبوةناملثو نيسجو نامت ةنس اهو كا« اهاهأ نمرعثكق لح مهل باحتسافرمصم
 عبجودادغبوةرمصبلاو ةفوكلاوركبرايدو مالا ورصمو برغملا دالب ةّماعف ةضفارا هاذم ترمثتنا

 زعفلا نم ةخسسلا له نيبو م -بتناكونيرصل او نملاوزاخلا دالب عمربنلا» ارواموناسارخدال.و قار ءلا

 ةلزتعملاو ةيمه+لاوةيردقلا نمقرفلا بهاد مترجتشاو هنرثكل هرصح نكس: الام لتاقملاو بورااو
 ةفسلفلا فرظأ نمالا مبهنمامو ضرالا ت'الم ىت> ةنطابلاو ةطمارُلاو ضفاوراو حراوفناو ةساّركلاو
 ةريثكف ئاوط هبفوالا راطقالا نمر طقالوراصمالا نمرصم قمت اذ هرابشخا هيلع عتواماهقرط نم كلسو
 باهول ادع ند "ىلع أن ءذخأدق ”ىرعشالا لعاصسا نب ”ىلءنسملا وبأن اكو ه٠ انركحذنحمم

 نب د ءسنب دم نب هللا دبعد-خ ىب قب رط كلسو لازّيءالا به ده ٌكرتف هلادي مث ماوعأ ةّدع همزالو ”ىنابحلا

 نيلقعلا جيفتلاو نيسصتلا,لوقتالرتوراتخلا لعاضفلابلاقو ردقتلاو تافصلا ف هنن :'اوق ىلع سنو بالك
 تلصح ناو مولعلا نأو عرمشلا لبق فراعملا بجوال لقءاا نأ كنتو مصالاو حالصلا لئاسسم ىف ل قامو

 تاز "اللا ع نم تا وسلا قرر يوم هنبالم نيبضيال ىلايعن هللا نو جمسلامال انعتتملا ةيصيإلاو هي بحت الف لةعلاب

 نيدلا لوصأ عوضوم ىه ىتلا هلئاسم نم كل ذريسغ ىلا ةيعجسلا تابجاولاو ةيلقعلا
 تابئالا نيبو لازتءالا بهذ هوه ىذلا ىننلانيب اقي رط كلس هنأ هللا هجر (”ىرعشالا بهذم ةقق-و) «
 ىشاقلا مهنم هيأر ىلءاولوعو ةعاسجب هيلا لامغ هبهذمل تحاواذههلوق ىلعرانانو ميسمتلا لخأ بهذموه ىذلا

 نب مهاربا قاصماونأ نيشلاو لوف نب ن_ىلا نب دمر كي .وبأو ىلاملا<ىنالقابلا بطلا نب دركي وبأ
 ني دمج دماحوب از يشلاو:ىزاريشلا فسوي نب -ىلعنب ميسهاربا قاص-اوبأ يشلاو "ئارفسالا نارهمنب دمت
 نبدمح نيدلارذن مامالاو ”ىناتسربدلا دا نب يركحلادبعنبدمح عفلاونأو <ىلازغلا دجانب دمت
 هلاول دّساو هيفاولداجو هملعاورظانو هبه ذماورمصأو هرك ذ لوط نسم مهريغو ء4وازلا نيسحلا نيرع
 ةئامئلثو نينامت نسون نم قارعلا ف *ىرعشالان سلا ىنأ بهذ مرشد انرصعداححت الت افنصمىف
 ود ناكحرصمراد بوب نب فسو نيدلا حال صر صانلا كلما ناطلسلا كاما ماشلاىلا هنملقتناو
 اناكه ذمهللعأ اشندقسهأملا اذه ىلع <ىناراما ساير د نب ىسعنب كاملا دبع نيدلاردص همضافو
 ةدقعءابسص ىف نيدلاحالص انشحو قدم ديئتنز نب دو# نيدلارون لداعلا كمملا ناطاسلا ةمدخىف
 كلدلف هدالوأ راغصاهظفحراصو ”ىروباسسنلا دوعسهنب لهم نب د وعسم ىلاعملاوبأ نيدلا بطق هلاهفلأ
 يداقف همازتلا ىلع سانلا ةفاكم مهاود مانأ ىف اواجو ”ىرعثالا بهذم ىلع نانبلا او ةشورصاشللا اودقع
 ىبأ هجول كلذ عم قفن ةياو لارتالا نم كلولملا مهيلاوم مايأ ىف بول ى,ن م لوم !مايأ عسحب كل ذ ىلعلاسحلا
 انآ ”ىرعششالا هذم ءىلازغلا دماح ىبأنعذخأو قار هلا ىلا برغملا تالاحر دحأ ترو نب دم هنا دمع
 دعب هفلخل تاق تكاو هنعاهفقل ةدقع مهل عضو مهاعيو مهو ةفب ةدماصملا ىف ماقو برغملادالب ىلاداع

 ةدمهدعل نم هدالو ا وود برغملا كلام ىلع باغو نينمؤملاريمأب بلت ىسقلا عيبا ةبق ملوح

 ترو نبا ةدقع فلا نمءامد مينستب رخاادالس نيدح وملاةلو د تراص كا دلف نيدح وملابا وعسلو نينس
 هقلاالا اههص حال قئالخ ءامد نمل سس ساونارأ مكنمومعملا ”ىدهملا مولعملا مامالا م هدنعوخذا
 ”ىرعشالا بهذمز اهتسشاف سلاوه اذهناكف حب راتلا يدك ىف فورعموهاكىلاعت وهناهساهقلاغ

 نانا رونا اه ذم قرانا قرن عودنا ذهن نجا دملا نطةارغ ناش مالسالاراصما ىفهراشنناو



 "ةا/

 هتوددعرانأو باححسلا ىف ءىعر ىذلاوه هاو ”ىهلالا ءزملا هفنأو نت هناؤ. لمعت :ل العنأ معزواضنأ

 فانصأ ترعشتا ذهاينس نبا نموا روج تئلم اك الد ءاه" الف ضرالا ىلا لزني نأ دب ل هناو هطوسقربلاو
 أب ةيمامالا لوغل ننعم لينا لع ةةوقوم يااا نأ نونعي فلاب يواوقإ دامو قفا زان ةالغلا

 ةعدت لولا او 2( اين هنو قداضلا ارفعج نب لدعامس دلو ىف اهنأب ةماعام-الا لوقورمشع قالا ةمثالا ىف

 ل تالاف تادربلا بحاصوف موبلاىلا ةسمامالا هدقّتعتاك امندلا ىلا توملاد عب هتعحربلوةلاو مامالا

 كاذيممناو بااطىنأنب ىلع دعب ةغالا فلك هلال ءزح ا نأ, لوقلاايأ اود هنو حاورالا عانت
 داقتعا ناكىأرلا اذه ىلعو ةكتالملادودم مالسلا هيلع مدآق حتس | امبوجولا قيرطب ةمامالا (وستنا

 هللا ىضر نامءنب نامتع نينمؤم اريمأ ةنقران" ا ىذلاوه اذه أب سنباو رصمدالس نيسطافلا ءافلخلا ةاعد

 راصمالا ةَماعف عام أ: دعه ناكحو ىئملاريبكلاخعبراتلا باك مابسنبا ةضيتاف وك ةاكلت يسع
 مهد دعو ىوشب مهما لازامو حراوخل :!|ًدضاوراصو ةعبشلا كلذ ترثكفراطقالا م ظعم ىف نوريثكب اعسأو
 ؟ نقلا تيل قرنا دهان اوفر تق ته ذا منعم ىشرذباشيلاربجغس ثمل « رتب

 اهنعدإوت ةمهسق اراب [ ةممالسالا هللا ىف ترب ًاكوكش مالسالا لهأ ىلع دروأو ةفص ىلا هت هلل ن وكب نأ ىنن هناف

 لها ركصأت لطعتلاا ىلا لوؤت ىنلا هلاوقا قع هعاسارثكف ةرمهلا ىبس نم ةئاملا لسق ناكوريبكء الب
 ساج نماوّمذو هنناىف مهو داعو ة.هطا نءاور ذحواهلهأ لل ضتواهراكنا ىلعاؤولامتو هتعد, مالسالا
 نب نسحلانم زدت الازطالا تؤ ةيتدخ كلذءانثا فو لدأ دنءفورعموهام مهلعدرلا فاوبتكو مهلا

 لاعفا تايئاود.حوتلاو لدعلا ف لئاسم هبفاوفنصوةرعهلا تس ن منين املادعب هلئا هجر ىرصبلا نيسحلا

 ندبلا ىلءربقلا باذع اوركححنأو ةرخ الاف ىربال هللا نأب اورهبو رسل قلذعال ىلاعت هللا نأو دابعلا
 فياصتلا ن نماورثك أو مهعدب ف قئالخ عهعبتف مهلئاسمن هلا ذريغىلا ث دم قولخم نآ ارت! نأناونلعأو

 لزي لو لكني نم اورد فو مالكلا لءاوّسذو مربهذمن ء مالسالا ةمباىبتف ةيلدحلا قراعلاب مهبهذم ةرصن ىف

 بمهذلداضأ ا معلا بهذم ثدح مث« ضرالا فرمشتس مه ذمورا حت" «هعاس ًاوىوَشب هليل و

 نيتئاملا دعب ةيماركلا ةفئاطلا يعز "قاتلا هللا دبعوبا ةيازتس نب قارعنب مارك نب دهر هاظف لازةعالا
 0 ةزعربت امو مايثلا عادقر جو هيبشنلاو ميسستلا ىلا هيف ىبتنا ىت> تافصلا تناوب ةرع اس نم

 فئقتلا ودبعتلا ىلعافل أني رمثع ىلعةدابز هباصصأ نما: ه ناكو سدقملاب ن دق نيش "امو نيسةو تس سس

 تناكو ةيفنحلاو ةيعداشلا ىفثاطل اماما ناكو مممرثكحل نود الم هو قرمثملادالس اهينقي شكو مىوس

 رشف ةعبشلا أو ذهابتامزأ :دّدعتس ةرثك نانو تارككامو تارظانمةلزخءللانيبو قرمسملاب ةيماركلا نيب

 هتماقربصق لج ا نم طمرشب فورعملا ثعشالا نا دج ىلا نيب ونملا ةطمارتلا بهذم ثدح ىّتس سانلا ىف

 هروهظ ن اكو نين'امو نينو عب رأ ةنسىف اذه طمرق ىما» اذ انت سس يلا لمت

 ماقو قوطملاو رثدملاو لالا بحاصماشلا دالس ةطمارقلا ن نم ماهو قارعلاب هبهذمرهتشاف ةفوكل اداوسب
 ركاسعب اوعقوأ تح هدعد نم هشإ ةلودو هتلود تمظعو هبانح لدأ نم بانل اد بعسوبأ مسن مني ردا

 ناسارخو دادغب لهأ ىلع داس لك ف مهلا لمحت ىتا|لاومالا اوضرفوسانعلا ىنءافلخ اوفاخ أو دا دغب

 تاعامج لخدف ضرالاراطنأب مهناعد ترشتاوزاحاورصءو ماشل اودادغب اوزغو نيل اوربصمو ماشلاو

 نعاهفرمدو مالسالا عن ارش لب وأتوهو نطابلالسءهومسىذلا مسهاوقىلا اولامو مهمتوعد ف سانلا نم

 هبلوقلا اولصت ا اد سعب البوأت اهفمهاوعدونآر ةلاتانآ لي وأتو مهفنأ دنعن ءاهوعزروما ىلإ اهر هاوط

 نوراهن هنادي عنومأملاناكدقو اذه 5 ارك الاءاواض أو اولذف مه اوهأب اهوعدش ااعدب

 ةفسالفلا بك هل بّرع نم مورا دالب ىلا ثعن ةم دقلا مولعل ا, ف غشا لدا دغس سابعل ا ىن+ افلخ عبامديشرلا
 تربتشاو سانلا ىف ةفسالفل به اذم ترشنتاف ةرعهلا نس نم نش امو ةنسةرسشع عضا م اوعأىاببهانأو
 اهل مفصتلاو اهيفرظنلا نم اورثك او اهيلع مهريغو ةممهماو ةطمارل اوةلئتعملا ت ابق وراصمالا ةماسعب مهبتك

 لهأ لالض ةفلفلابمظعو نيدلا ىف ةنحلاو ءالبلا نم فصولالام ةفسالفا مولع نم لهأو مالسالا ىلءّرخاف
 ىلا اوْرَهساوة با لبو نيثالثو عيدأ ةنسىدادغس هوى هلودتماوالن مهرفك ىلا ار 37 مهتدازو عدلا
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 هتححال ىأهتيراششمهاوق نم هنا لمقوةارش كلل نتف هللا نيدلان_فن اس رش حرر اوخنا لوقنموأ رمشلاب
 نيململا ىلعمهضغةَدشل اذه مهل لفو ايضغراطتسا اذاامذغ لحرلا ىرش لمقر هّتيرامو

 ه ةيرعشألا بهذم رشتنا نأ ىلإ ةيمالسإلا ةلملا ءادتبا ذنم مالسإلا لهأ دئاقع ىف لاحلا ركذ ه

 مهر مهل فصو اعجب سانلا ىلا الوسر ملسو هيلع هللا ىلص ادم هم برعلا نم ثعبا م ىلاعت هللا نأ لا
 نيمالاحورلا سو هيلع هللا ىلص هبلق ىلع هي لزن ىذلازي زعلا باك ىف ةيركلاا هسفن هي فصوامبب ىلاعتو هنادي
 ءىث ىجعم ن ءمهيو دبو مهبورق ةرسأب ترعلا هدحأ سو هيلع هللا ىلص هلأ يلف ىلاعت هر هلا وأاميو

 هللامم كا ذريغو مياو مامصلاو ةاكرلاوةالصلا هان ءلسو هيلع هللا لص هنول أب ارناكحصام كلذ نم
 مه نانا هلأسول ذارانلاو ةنللاو ةماسقلا لاوحأ ن ءللسو هيلع هللا ىلصو هول أس اكو ىبنو صأ هناكس ف

 لالملا ماك ىف ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةدراولا ثيداحالا تلقناك ل قنل ةمهلالا تافصلا نم ءىش نع
 اهجاعم ثيدحلا بتك هتنمضت امن كلذوذو نخنلاو م>الملاو ةماشلالا > أو بهرتلاو بعرتلا فو مارملاو

 طقدربمل هنأ لع ةمفا لاراب“ آلا ىلع فقوو ”ىودلاثي دما نيواودفرظنلا نعمان مو اهعءاوجو اهدنا مو
 نأسهنا ههددعةزثكو مهاقبط فالتخلا ىلع متبل *ءهللا ىذرةباصعلان هدحأأ نعع ميقسالو ميحتص قي رط نم

 ىلعو م ءركلا نارقلا ىف همي ركل ا سه: هب هي هن | سس ”برلا فصواس ءىث * يعد ن نءملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 دحأ قّرفالو من تاهفطلا ف عدلكتلا نع اوتكسو كلذ جعل اومهف مواكلب لسو هيلع هللا بدت هس:ناسل

 ةدارالاو ةاسمللاو ةردقلاو لعل نم ةيلزا تافصلاعت هلاوت'امناو لعف ةفصوأ تاذ ةفصابنوك نيب مرنم
 ادحاو اكس م الكل اريتاسو ةمظعلاوزعلاو ماعنالاو دولاو ماركالاو لالخلاو مالكلاورصبلاو عمسلاو
 قنعمكلذوو دمااو هولا نم ةعركلا سفن ىلع هناحس هلبأ ةقاطاام مع ها ئطراوشتا |دكحدو

 لب وأتىلا مهم دحأ كاد خم نطرمق مو لطعنرغ نماوهزنو هسشنالب منع هللا ىضراوس ًاقنيقولخا"رلئام

 ةئادحو ىلع هب لد اممهنمدح دنع نكس لو تدروكتافصاا ٠ ارحا مهعجأب اوأرو اذه نمش

 قرطلا نم امش مسبئمدحأ فرعالو هللا باك ىوس ملسو هلع هّللا ل صدمت ةون تالا ىلعو ىلاعت هللا

 ردقلاب لوقا مونمز ىف ث دح نأ ىلا اذه ىلع مهنع هنا ىضرهباهعلارصع ىضخ ةفسلنلا لأ اسالو ةمالكلا

 مالسالا ىف ردقتلاب لاق ْن هلو ناكر هلع مهام أيش هقاخ ىلءرّدقي ل ىلاعت هتان ا ىأ ةفنأ رمالا نأو

 ةرصننلا له كإسو ةرصبلابر دقل ا ىف ملك :”ىرصبل انيس نب نس حلا سلا ناكو ”ىنهملا دلا ني درعم
 هبوسنس سنونونأ هللا ةرواسالا نم لجر نعىأرلا اذه دبعمذخ او هلكتي دسعنبورعاو ارامل كل #م

 او نينامت ةنس أو سه نب كلملا دع ىهأب هبلصو حامل | هيذع هب ةنشفلا تظعالف< ىر اوسالاب فرعدو

 هذه هتعدبىف دبعجب ىدتماوةيردقلا نمأ يتر دقلا ىف دب عمهلاقمامسمنع هللا ىضر باطخلا نيرع نب هللا دع

 نبءاطع ناكو ثي دا بتكح ىف فورعموهاكم,نماور ذ-وةرر دقلا مذ ىف هللا مهجر فل ا ذخ أو ةعامج

 نوكعسي ءالوهنا هلنالوقف "ىرمصتلا ىدسكلا ىلا ”ىنوطا دبعموود أي ناكوردقلا ىربامضاعر اسإ

 اضيأ ثدحو هلثمواذبم هنلغ طخ ةثئاءا دعأ كت ذككل اهفُمَقاَر درع انلامعأ ىرمتامنا تزلوسَو ءامدلا
 مهرظ انفهلاتقو مامالا ىلءعجورخناو بنز! ابريغكتلاناوح صو جراوحلا به ذم مهنع هللا ىذرةياعتلا نمزىف
 نعهقلا ىضر بلاط ىبأ ني "لعن يتم ملام سهلت قملا ىلا اوعجريلفاممنع هللا ىذر سامع نب هلل دبع
 ةمما٠ نم ةعاج ىروريثك قاخ حراوخلاا ةوعد ىف لخ دو رابخالا ب بتك ىف فورعموه اي ةعاسجب مهنم لتقو

 اضيأثدحو هله أ دنع فورعموداكثيدحلا ةاور نه دح اوريغ ممم دعو مويه ذم ىلا نوبهذي مهني مالسالا

 ةركما كلذ ةغلبالذ هفولغلاو هتعمتا ىطر بلاط ى أن ”ىلعل عيدنا بهذم منع هللا ىضر ةياصصلا نمز ىف

 دشنأو همفالغن نم ةعا.جرانلابقّرحو

 اريثق توعدو ىران تححا 5 اركشا ما غالاتناوإمل

 ةيصوا لولا ثدحأو ىأبلا* ءادوسلا نبا, فورءملا امس نب بدو نب هللا دبع هنعدتنا ىذر همز ىف ماقو
 ىلع هتف لخو لسو هيلعهنلثا لص هللا لوسر ”ئدوو فه دعب نم ةمامالان" 7 ىلعل لو هنلع هللا لس هقلا لوشر
 ملسو هيلع هللا لد هللا لوسر ةعجربو امدإ| ىلا هوم دعب ل نر لولا تدك :لانهدبعب نم هَنَمأ
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 دالوأتانبو ةوخالادالوأ تائبوننبلاتانيو تانبلا تاب حاكن اوزاجأو مهر تجْغ ارنك اودادزا

 ىنالا مهعدب عجب ةشوعملا اوقفاو ةدرامملا نم ةفئاط مهو ةسعشلا ةعبنالاو « طقف تاوخالا

 "ىانشلا ل ردأن ب ةزج عاش[ ةي زجلا ةنماشلاو 8 ةيردقلاىلا تاام ةنومملا نافذ ةّمئملاو ةعاطتسالا

 لماع ”ىلعزب ىبسع ع عرج ضف داوم كح و رخل 0 نوراكك ةنولخ قناسارك نانا

 ؛لانهداوب نامركىف قرغنأ ىلا ةزج سهأ لآو لباك ىلا ىسدعهنم مزه اف اريثكأ قل مهتم لتقو ناسارخ
 هنرفكفرانلا ىف نيكرسشملا لافطأ لاقو كل ذب ةقرازالا هنرذكتحنردقلا,لوتي اكو ةيز ران هباصصأ تفر ف

 ةسزاملا ةعساتلاو ه مهن همغيام عجب قارحاب رمأب لب هئادعأ تانغ لت بال نو كاذب ةيردسقلا

 !راعش واقل ةبالولا ف جيراوملا اوقلاحو ةنسلا لهأ لوقكة يش اور دقلا ىفاولاقةدراعلا نم ةقرف مهو

 نلام فا 5 ةملوهجلا عم هم ةسولعملا ةريشاعلاو ه هنادعال اضغيمو هن اماوال امش ىلاعن هللا لزب

 ارذاكنوكيال ةيلوه لا تلاقو رذاكحووةهئامسأ عم ج ىلا هتدهللا فرعي 31 ٠ ةصولعملا تلاق امهادحا

 «٠ كلذف ةيردقلا تقفاو ةملوهجلاو ةئكملاو ردقلا هأمىف يسلك ةسمولعملا تقفاو ةناقلاو

 ملسأ نم ودب او درفت :درامعلا نم ةغئاط مهو تلصلا ىلأ نب نامع عاضأ ةيللصلا رشع هيداجلاو

 رشع هثلاثلاو رشعهناغلاو 2 اوغلس ىتح مالسا ل افط الل س ل هنال هلافطا نمأ تن كحل, الو

 درع نب يركلا دبع عماذه ةبلعت ناكو ىماعنب ةبلعت عاسنأ ةيلاعثلا نمن انقر ةامدوةيدبعملاو ةننسحالا
 ناعما »لوت لوفن لب مهنمأ تنال ةبلعنلاقر خولبلا لبق هنت ركل دبع ل اقف لافطالا ىف انلتخامث
 نمالا ةمقتلا راد نم عي نع فو : لامقفسنخالا, فرع لحجر حيرخ نأىلا اذه ىلع ةبلاعتلا لزئرلف

 هنمتأ تف لاتقبادحأ ادمن ًازوحالو هنمانأ يت ازرذكح تتافرج نوال انوار يشاباع

 عاسأ ةيدبعملا اهل لسق ةبلاعثلا نم نم ةقرف تجرح مث منع عجراكأ مهنم سلخ هبال سنخ الاب هوع-وةلاعثلا

 رشع ةعبارلاو ه ىرخالا امهنم ةقرف ”لكت رفكيصو ماهل او دسسعلا نم ةاكرلاذخأ ىف ةبلاعنلا تفلافن دبعم
 هعم ناكو نيمس انعلا* ءانلخلاةوعديمئاقلا ”ىناسارحلاا مم ىبأ مايأ ىف راسل ةلس ني نابيش عاسأ ةلاسشلا

 ل ا 95 كلذ نع هنا ىلاعت هسشنلابلوقلرهظا نمل وأ ودول:ىلال هتواعل ةبلاعنلا هنمتأ يتق

 بورما بح اصو ناو سهنب كاملا دبع ةفالخ فرامل يعن ىأ نب ديزبنب بمش عاسأ ةببشلا رمشع

 900 اودرفنا مهناالا لوالا ةيمللملا هبلع تناكحام ىلءمهو قفل تنين حاحا عيشوطعلا

 عصلا تلصو ةبيطخ تمادو ةفوكلاتلخ دفةلازْغ هّمأ اذه بيب ىلةتساو اهتفالخو ةأرملا ةمامازاو

 3 "لي وط بش رابخأو نا عل 1 ةلئاثلافو ةرقبلاب ىلوالا هةعكدراف تأ رف عماجلا دحمملاب

 رشعلا فصان نوذش ان اوفاكمبخ :! لأ نمةب رمشعل ا اضي مهل لاقيو دمشر عاسن أةي دس رلا رمش :ءهفذانسملاو

 اهترفكحوىرزالانم ةقرازك تارت تقلا يقاتل درا دم عيدان مها لا فراهنالا تقام
 ةذلقلا كرت هزفكس لورفاك الصلا لام دلوق نمو مركحلا ىبأ عانأ » ةصركملا رشعةعباسلاو م كلذب

 دحأ مادقملاز ب صفح عاشأ ةيصفحلا رشع ةئماثلاو ناكل راس كونا دكان ءا علب ركل
 رش سلورفاكو هذ هريغو لوسر نمءاوساميرفكو ىلاعن هللا فر ءنم لوب درفت ضانأ نب هللا دبع راما
 سع اقم ىن نم ضايأ نب هللا دبع عاسأ ةضانالا رشع ةعساتلاو 3 ؛ارشموه لباولاهو ةضادالا كل ذركتاف

 نبدا لْزن ةماملا نم ضرعلاب يرق فو ةزمهلا ضن د ضايأ ىلا! نومسف ليلاقيوورع نب ثركا هعساو

 هب ديزيلا نوريشعلا ةقرفلاو » ةمكحلاةالْغ افا كبل ذاو ره الاخ ضابارملل كد وأ فام

 مقل نمالوسر ثعبدس ىلا عت هللا نأ ىهو ةمبق ةعدس درفنافامضاداناكحو ةس'اىأن يديزب عاسنأ

 انذزكازاَو نا قرف نءو 2. لو هيلع هللا ل صدمت ةعيرش ب حني ةديمكاو ”ل_-اناكهلعلزنيو

 نب دبعس نين مالا>نب مصمهلا سهسبلا ىبأ عانلأ ة ةمسهسلاو مرصأ نب ىح عاسنأ ةيموصالاو ةافلاكإلا

 ”ىفوكلا ”ىلءنب بوقعب عاسأ ةسوبةعملاو بلصو ةبيدلاءلتقو حاجا نمز ف ناكحةعض
 عاسأ ةيكسحاصغلاوخارمش نب هللا دبع عاسنأ .ةبخ ةم ارعشلاو هللادبعنن لف عاسأ ةدلضفلا مسهترف نمو

 يرشتي هانعموأ حلأاذالجرلا ىرش نمو 0 ةثمىراش مهدحاوةارعشلا مهللا.ةيحراوحللاو لاصغا
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 هتيصول سامع نب هللا دبع نب "ىلع ى ا هنم تاقتناو ةفنحلا نبا دم نب هللا دبع مشاه ىلأ ىف مث ةسفنحلاا نيا دهشو

 لجر رولا ءاروامف سك ةبح انب ماهو سابعلا ىب ةلود ب> اص ةلس نأ ىلا مث حامل لا سابعلا بأ ىلا ث هللا
 ترشتناف هدب هبلا لنا م هللا حور هملالقننا اهلا ناك لسان نأ ىذا مشاه هل لاقي روعأو سه لهأ نم
 مهدعوف هتؤر اوبلط هياعج انا مث غبصملاب فرعذ بهذ نماهجو هلذخعاو هباعص | نع بح اولاندهنوعد

 قرتحا هلع اواخ دالف سعثلا عاعش سكين ةقرمم ةآىهدآ سه هاجت لمعو اوقرتحي ل نا سفن مه. ربنأ
 ةعساتلاو « هتيهلامهيورحففاودانوراسبالا كردتالهلا هنأ اودقتع اواوننق دقو نوقابلا عجرو مهضعب

 هناوركبىلأ ةماما:نولوةب مخاف ةعبسشلا لثمأةيديزلاو مهو ةمحابصلا نورمثعلاو ٠ ذي رفعللا ريشع
 ةيعاشلاوهيوالا ضفاولا قرف نمو ه لوخفمركب وأو لش مهدنع هنا عم ”ىلع ةماما ىف صنال

 ةنعاللاو خ-انت"حاورالا نا نولئاقلا ةيماننل او سو هملع هللا بص دم كيرش امل ءنأ ن ومعزب ةبكي رمشلاو
 مامالاريغفلخ ةالصاازوالنولوةينيذإا ةضلدلاو ةقاصعالاو أخ أ لب ربج نأ ن ومع نيذلا ةئطخملاو
 ”ىدهملا ورح نوصي ري نيذلا ةيسسب تم او هما دعأ نم متن, و بل إط ىلأ نب ىلع عجريس نولئاقلا ةبعجرلاو

 "لايزال ورع نب مقابل عاما ةينرطاوزيرصلا بير ىأ عابشأ ةنسوكلاو ةنلالملاو ةيسمل اوايئرالاو
 جماد ادتم يرجح صوم ءاررزورتسولا هبت ةيروركلاو بصاوتلا مهل لاقيو 0 (جراوالاةريشاعلا ةقرفلا) »

 نيعجأ ماع للا ناوضر بلاط ىلأ نب "ىلع ضغبو ربعو ركب ىبأ ب ىف ةالغلا مشو هنع هللا ىشر ىلع ىلع

 هنماؤ ريو هلا اب هتعاولصفناو هنع هللا ىذر“ىلع ىلع اوج:رخ نوةراملا نوطسافقلا مهنا مهنملوجأ الو
 لوالا ه ةقرفنورمشع مهو مهرابخ أس انلا نود دق ةعامج مهو هنمز ىف ناك نم مهئمو هبحص نم مهنمو

 لاجرلل مكحالو هلئالا مكحالاولاعتو نيفص ىف هلع هللا ىضر "ىلع ىلع اوجرخ مهن ال ةيمكحلا مها لاقي
 كل ذب ىضرالف هبا باكي مكح نمىىلا مك اهعتلا ىلع هولج ىهنأ كلذ ببسو ناوربنلا ىلا مءارورح ىلا هنعاوزاحناو
 او ذيانو كلذ نم اوبضغ صاعلا نيورعو سك نب هللا دعو هو ”ىرع الا ىسوم ىلأ نيمكملا ةمضق تناكو
 ةترازالا ةناثلاو ه ءاوكلا نب هللا دبع ميكا ىف موماما ناكو هلوسرإو هننال ا مكح ال مهراع ىفاولاهو الع

 جراما ةفنح نب ل ودل نب لد ذ نب ةريص نب دس نب نانا نير امنْنب سدق نب قرزالا نب عفاندشا رىأعاسنأ

 نأورفكر اد مهفل اخرا د نأو امماع نعطلاو”ىلءو نامْمع نم ىلا ىلع مهوربب لا نب هللا دمع مايأ ىف ةرصبل اد
 نم اولاكو ىنازلا محر اوركن أو مهاتق ل<ورانلا ىف مهفل ام ل افطأ نأو رف تسحر يذرفكل ارادب ماقأ نم
 لئيلوتادمتلاةئلاثلاو ه ريثكلاو ليلقلا ف قراسلا عطقبو 3<الانصحم فذق نموذح ةنصحم فذق

 جراشلا املا ماعوهو رع وعز دحن عاسأ م_,مماف دحت دالب ىلا بنا نم نيبو مب قر فبل ةيدحتلا مسهف

 رهط أف ن اتسم ىلا دوسال نب ةمطع ثعد و ننمّوملاريمأب ىعلو ةدرفم هلام ماذ اسأر ناكسو ةماملاب
 هلوسر ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعم اننغدح كارما نيدلانأ ميه ذمودب وطعلاب هعاسأ تفرعفورع 559

 عاملاوم كلذ ىوسامو "ل ه- ىلاعت هللا دمءنمءاحام رارقالا ىناثلاو مهلاومأو نيلسملاءامدمب رحتو

 بذعينأ فلاغنءناو أطخأ اذا دهتملا منأبالهناو اهلهحب نورذعي سانل | ناف عئارشلار ئاسو لياختلاو

 "رمأو أ ةيذكب ذكوأ ةم رحم ةرظنرطت نماولاهو ةضتلاراد ةّمذلا لهأءام داواحس اور فكس دف دبتجا

 هرفاكرغ نمؤهوهف كلذ ىلع رص: نأريغنم ار برشوأ قرسوا فز نهو رفاكو هف اهنم بني لو ةريغص ىلع
 وهورافصنب هّللادبعىلا اون لب لةورفدنبنامعنلا عاش أ لاتيورفصالا نب دايز عاسأ هب رفصلا ةعبارلاو
 رضم نب ساسلا نب ةذع اط نبدأ نب ريت نب ةانم ديزني دعس نب بعك نو رع نب ثرام اوهو سءا قم ىئب دسحأ
 ةيرفصلا نأ مجذعن معزو مهتلعةرغدل كل ذباومم لمقو سعاشم نيرعوص بن مرافدلا نب هللا دبع لضور ارث |

 لاقيوتةيدايزلا اضيأةيرفصاللاقيو لافطالا لق ىفالا مهعدي عمجب ةقرازالا ةيرفصلا قفاو دقو داصلارسسكب
 ةسمالخلاو « مهعهللا ىنرةشئاع سدسو ناممع ثلثو" لع ف صن نود مهن لجا نم راكنلااضيأ مها
 ةدرادلا نم ةفئاط مهو نارع نب نوم عامأ ةئوهلاةسداسلاو #* د رتل سعوا ا ةدرراتعلا
 مهناالا أبفهلامراص لتقاذاف كلاملا لتي مام مهفلاخدحأ لام ةيئومملا لتس رف مول زينلاخملا لاومأ لالدتسا ىناثلاو مالسالا اوفصيو اوغلي ىت- لافطالا نةءاربلا ب2 مهلوقا وه دحأ نيئديس *ىفالا ةقرازالا اوقفاو



 موو

 هسفنل ةمامالا ىلط هللا دمع نب دلاخ لوم ”ىلهعلا دم سنب ةريغم عام[ هب ريغملا ةئماثلاةنرثلاو ه هللا هنعل

 لاف هباوطعطعفالجر نب ريشعىف ةفوكلاب”ىرسقلا هللا دمع نيدلا ىلع جرفنن سلا ني هللا دبع نب دمت دعب

 هلعهنزدعم نأ عزو ةودنلا ىّداو شح اثلا هييشتلاب لاه اذه ةريغملاو لال ذيريعفربنملا ىلءعودوءام نومعطأدلاخ

 نمبضغف هدابع لاعأ هءيصا, بتكملاعلا و واع نأ دارااملهتلانأ معزو قوملا ىح<ي هناو مظعالا م الاب

 ةرفكلا قلخو ةعشلابذعلا ارعهلا نم لف بذدعرتل الاو امامه دح أنار < هقرع ند 1

 بااط بأن ب "ىلع نب نيسسل ا نب نمل نب هللا دبس عني دموهو حرذع ”ىدسهملانأ معزو مملارصلا نم
 ”قلوملا ماشه عامل أىناثلاو مكمل ني ماثه عاش أ امه دح أ نافنص مهو ةيم شهلا ةعساتلا ةقرفلاو

 رادباكرم» نم ءادفلا ذخ ىف هير ىصعا دم نأوءابنالا ىلع زوهتو مامالا ىلع ةيسصعملا زو تال نالوقي امهو
 دحأ ننعأنب ةرارز عام ًاةيرارزلا ةرشاعلا هقر ةلاو هه ةمشملاز كلذ عماضيأ امهو هللا امرنعلابذك

 عج هسقنل بدك | ىتح اردافالو املاء لزالا ىف نكي ىلاعتهتلانأ كلذ عممعنيو ضفرلا ىف الغلا

 معزو بلاطىأ نب نيح انملا ىذةيواعم نب هللا دبع عابتأ ةبيحانملا رسشعةيداسللا ةقرفلاو هب هللا هعق كلذ
 هدالوأو 0 تناك اك اسالا ىف ترادهلالا حور ناو :تككيااكع :”مهسلق ىف تنل معلا نأوهلا هنأ

 ىلع سل ىلاعت هلو اولوأتو ةماّشلا اوركتأو مراحل حاكنو ةتيماو رهلنالالعتسا مهيهذمو هين تراص

 ىاملكنأ اوعزو تاحلاسلا اؤامعو اونمآو اوتتااماذا اومعطامف حانج تاملاصلا اولعو اونمآن يذلا
 ام لكو ةيواعمو نا-ةعورمعو ركىبأ لم مهضغن مزاي موق نع ةبامكر زنا مكسو مدلاو ةّتمملا مي رحت نمتآرقلا
 مهدالوأو نيسالاو ,حلاو* ىلع ل ثم منتالاوم مزلب نع ةناكأمب . هللا هأ ىباا ضئارفلا نمنآرقلا ىف

 هلاتاقتتا ةمامالا نأ معز ةببشااةالغلا دحأ "رمل روسو أ عانت «ترولطلا ىلع ةاقلإو -

 لاقت ادع« ءاعسلا ىلا هيجي رع ناو بلاط ىلأ نب "ىل_ءنب ناسا نب نيدباعلا نير "ىلع نب رهاملا دمتث دعب

 هلوقىفع اىسلا نماطقاسلا فكحلااةيآ نع غلب -قباي4 لاقو هسأر ىلعءدس مسمهدويعم ن أو هيلا ةمامالا

 مهتالاوم بحت موق ةئلالهأ نأ معزو ةنآالا موكمم باح -اولوقي اطتاسءاعسلا نما سك اوربي ناو ىلاسعت
 هللا ىضرةيواعمر ناممعو رعوركي ىلأ لثم مما داعم بحت موقرانلا له نأو هدالوأو بل اط ىلأ نب ”ىلع لثم

 ىلا ءاهفخ بلاط ىنأ نب ىلع لا لسرأ هناف أطخ !ليربج نأ هللا ممنعلا وعز ةسارغلا رشعةئلامااو * مهنع
 هيلع ليربج نونعي شيرلا بحاصاونعلا اولوشب نأ اوهّتج ا اذا م_هراعُساواعجو )سو هملع هلنا ىل صدم
 هئعب بااط ىبأ نب "ىلع نأ هلل ا مهازخأ او 2 ةملا لاذلا عفب ةيقذل ارش ثءةعبارلاو « ةنءالامهلعو مالا

 .هلّومو هتنباهحوزنأب املع ىذرأو هسفنل : ةؤبنلا ىذا ءىمأر هاظبل لسو هبلع هللا ىلصا ده ثعب هناواببن هلا

 هللا ىلص ”ىنلا ىلءايلع ل ذذب ناكحص ”ىدسالا للقو ”ىمودلا عار ذنب ناسلع عاسنأ ةيئايلعلا مهنمو

 وعدمل ثعب ا دمش نأ عزا سو هما هللا ىلص ”ىذلا مْزي هلا هنعا ناكوا د ثعباساعنأ معزبو لسو هملع
 مهل لاقيو ةمهلالا ىفا د نوم د ةيو اعمج ”ىلعو د ةمهااب لودي نم ةيناسملعلا نمو هسفن ىلا اعدف "ىلءىلا

 مسخ ولاهو نيس او نسملاو ةمطافوىلعو د ءاسكلا باص أ مهو بج ةءهلاب لاق نم مبنمو ةمعملا

 اولاقف ءاهلاب ةمط افاولو دب نأ اوهركسحورخ الا ىلع ممم دح اول لذذالةيوسلاب مهيقةلاح حورلاو دحاوئش
 مهضعب لاف مطاف

 امطافوا شو همطسو ان 5 ةجخ نيدلا ىف هتلادعب تملوت

 ريس هع داسلاو م ةهمثملات ةالغلا دحأ"ىمقلا هللادبعنب سنوي عاشأ ةيسنوبلا رمثع ةسادللاو *

 هناىلام ةيفئحلا نبا دمث هني اىلا بااطىنأ نب -ىلعدعب تاق! ةمامالا نأ مءزقباسنمازر عاسأ ةيمازرا

 ندم ناطاافع امنع "ىلع ني دمحم هسا ىلا من ةيصولاب سابع ني هقلادبع نإ "ىلع ىلا ممشاه بأ
 هئاطيشلارشع ةعباسلاو »* تلا لهأ ق نمط ل هاظللا نوع انما قدرا لاقلا ناست ادع وام اد

 هاه فكلا مظع أب درفناو مره ذم عج ةضفارلاو ةلزتعملا لراشدقو قاطلا ناطسش نامعنلا نب دم عاسأ
 ماهو ةيلسلا رشع ةئماثلاو 93 هلع لتس ب كد ىلقو هرَدَمب تح - ئذلا ليال هنا نأ معز هنأودوهللا

 ناسحلاو نسما هدالؤأو ”ىلعف تراص لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ةمامالانأ اوعز ةيدنوارلا نم



 *ةك؟

 نآيبر نأ عاما ب ركحلا تلاقو تدلل باد نابشادتتغ عد * اهىلأ ىلا لقتل لب لمقو نيسملاو
 حبب رصرفكو هو هللا ىل-ءزئاجادبلا نأ ةيئاسكتحلا لوق نمورانتملا مامالاوهو تب ”ىح ةضنلا نبا

 ها ديزب ىلأ « دمش ليقو روث ىبأن يدم باطخلا ىفأ عانس ةساطللا ةثلاشلا ةقرفلاو ه

 لثم ةمئالا نأ ىلع نوقفتم مهل و ةقرف نو ب هعاسلأ أو ةمشملا نماضضب ًاوهو قداصلا دهث نب رفعح قولغلا

 اقطاندمم ناكفتماص رخ الاو قطان امه دحأ ةَما”لكل نيلوسر نمّدبال هناوءاسن ا مهاكهدالوأو ىلع
 مهلك ارزّوجو عدجالا باطخلا ىبأ ىلا ةؤبنلا تلقتنا تاب ناك ق داصلا دم نب رفع ناوا م اص <ىلعو
 باطان!ىنأ دعب مامالا مهنمدب رمعملا تلاعتو ةماسقلا مول ىلا نئاكوهامب نوملاعممتأ اوعزو مهيةةاولروزلا ةداه
 كلذ ةضرانلاو ان دلا فريخلا نم ناسنالا هبمهبام ىه ةنحلا ناو ىئفتالا م دلا نأ اوعْرو رمهم هممالحر
 عفرتامناو نويومبال سانلا ناو'ح- انتل ءاولاعو ةالصلا كرتباونادو تامر ارئاسو ىنزلاو رجلنا برش اوحانأو
 ىلعه.كامناو سانلاهاريىذلاوه سلو هلا دم نب رفعج نا مبنم ةءغيزبلا تلاقو م_هرنغىلامه>اورأ

 ملسو هيلع هللا ىل ص دو لي'اكتمو لب ربج نمريخو ه نم مم ّنأو هملا ىسوب نمؤم "لكن أ اوعزو سانلا
 هلك كلذ لثم <ىلهلا ناس نيريع عاست أ م,نمةيريمعلا تلاقو ايشعوةركحبر م ماومأ ن ورب هنأ اوعزو

 دعب مامالا نأ تعز ةقرفاهنماقرف باطالا ىبأ لق دعب ة اطلنا تقرتفاو نونومبال سانل !نأ ىف مهوفلاخو
 ةساك ىلءةمخاوبهنو متوعاوفرتعا ءالؤهنأالا ةغب زيلا ةلاَق كما قمو“ىللا ناس نيريع باطمل | ىلأ
 ةفوكلا ةساك فنا .نب ريع بلصفربع نب ديار كل ذ غلبف قداس ار فعج ةدابع ىلعابف نومةبع ةنوكحلا

 اهعجأب ةساطخلا تعزو هنعلوه در اذ هلا دم نب رفع نأم ءز *قريصلا لضفم عام أ ةياذغملا مهقرف نمو

 نارغلازاكتتتو خلا ل نم هملانواتحام داق رطل لاخلا دلل يل قداصلا دمحم نيرفع» نأ

 رجلان أوابنع هللا ىذر نم: ءؤملاَءأ ةشئاعءاسنعم ةرقب اوحج ذتنأ كرمي للان اىلاعت هلوةنأ هللا ممنعلاوعزو
 هللا ىذر صاعلانبورعو ناسفسىبأ نبذ ب وغم توغاطلاو د + نأوامبنع هللا ىضر رعوركب و أر سسملاو

 هتماما,نولئاقلا مهنعهللا ىذر بلاط ىنأ نب "ىلع نب نيسملا نب ”ىلعنب ديز عامنأ ةيديزلا ةعبارلا ةكرفلاو « اهبنع

 شارما هزلا ةمطاف دالوأن .نوكصم نأو ةعاصمشلاو ددزلاو معلا لاكي قييم اورج ناعاو

 م-هلوص ا ىف ةلزكعملا نوف اوب مهو ةف ؟هنشنوكتالنأو هجولا ة> ابصداز نموهنمو اينيس>و أ اينسح هنع

 ىلأ ىلع الع لضفي ناكحو اء لانو ”ىلعنب ديز بهذم دكاو ةئامالا ةلأسىفالا اهلك

 ردنملانيدانز م هااانأ ىو دوراملا ىبأ عاستأ ةيدوراملاا قرف عبرأمهو امتمامانلوقلا عمرعوركب

 اة كح جانا هوز ةيستارال ذولا قع ةماما لكوقا ملسو هيلع هللا لص "ىنلانأم ءر "ىدصلا

 نمورب رجب ميلس عاستأ هب ري رح اوام_هدالوأو نيسحلاو نس ملاو هنع هللا ىضر ىلع ةعيابم مهكرت

 ةباصصلا هريكش هي دوراملا اورفكو "عوفر لسمالا وراسل «ىلع ةءيابم مهك رتب سانل ارفكي ل لود

 هدعب نم حالا راصو دحأ ةماما ىلع ىلع صن ”. لاولاقو اهثدحأىِت اا ثادحالا, نافعنب نامتع اورفكمهاالا

 نأرغ ةمامالا»ىلوأو لضفأ اماعن ا م عاوةورتبالاريشك نب ملاص نب نمل عاسنأ هي رتملا مهنمو ىروش
 8 موقعا مهثمو شقق وف نامءامأو هل ةمامالا «ىلء لت لبار ذك الو أطخ هتماما نكن لواماما ناكركبأنآ
 اندلاىلاتا وو يسلب ب 00-0 5 ساد عانأ

 اهدهةسش شفت زبغ نضر عوركب ىبأ ىلع ىلع لسضفت ىلءنوةفتم منبخاالا اهب نادنمم نو ريدي ةماسقلا موي لبق
 ةسماىلا ةقرفلاو *« نيعمبا ماع هللا ناوضر ةياعصلا نمد_-أ ىلءنعطلاالو اهبتعلالو ام_هريفكتالو

 لوةيودووملا نم ن اكحوهلالا تنأ بلاط ىلأ نب ”ىلعا اهافش لاق ىذلا امس نب هللادبععامأ ةم ةشايسلا

 هنوص دعا ناو باكا ىف هناو تعول "جس هناو لاقي لالعنأم ءرو "ىلع ىف كلذ هلوق ل ثم نولنب عشول ىف

 لماكىباعاس أ ةسلد اكلا ةسدالاةقرفلاو ه« هللا هدق ني- دعب ضرالا ىلا لزني هناو هطوس قربلاو

 ةمئالا ىف ةهلالاراونالا زح اماني لاعو مسهلاب5 هكرتب املعرفكو< ىلع ةعبب مسهكرتب ةباصتلا عيجرفكحا
 هدعبو ”ىلءىف مث ءاسرنالا ىف لح هلالا حور نأ معزناهه-ني ناس عاسأ ةلاساا » (ةعناسلا ةقرفل او) »

 هسفن عي ناعمم نب ناس ىف مئاهىبأ دعب ل- مث د نب هللادمع مشاهىبأ هنباىف مةيفاحلا نبا دتىف



 مهأ

 ةلأ م ىف ةن سلا له نوةفاون مهر اب: اهجو ”ىرلا ةلزتع مر حصا مهو تام ىن> ل ةعاوامومت فرصناف

 قنف ةلزتعملانوةفاونو هنع هللا ىذرركب ىنأ ةءاماو د_.ءولاو د ءولا فو دايعلا باستك اور دةااوءاذتلا

 دكر دتملاو ةيلارفءزلاو ةشوغربلا قرف ثالث مهوديؤرلا فو نآرقا!قلخو تافصلا

 ءاضقل! هلأ به ىف ةنسسلا ل_هأ نوةفاون مهو ناوةصنب موج عاسنأ « (ةيمولاةئماشلاةقرفلا)«

 ”لطعملا ىف مهدا دعو ةعظع ةقرذم_هرنآرقلا نان نولوشيوةيؤرلاو تافصاا نوف يو ريخلا ىلا ليم عمر دقتاو
 ةريجلا

 ةيواعمو ةشئاعو نام ءورعوركب ىلأ ضغبو بلاط ىلأ نب -ىلءبح ىفئالغلا (ضفاورا ةعسانلا ةقرفلا) «

 ىذر بلاط ىفأ نب < ىباع نب ني سلا نب «ىلع نب ديز نال ةضفاراومسو نيعج امرنع هللا ىضر ةياصعلا نمي رخخ [ىف

 اوذارف ممسو هماع هللا ىل_ص دل ىدح اريزو ام.هلاقو اممع هللا ىذررعوركبفأ نعلن منسم موجقلا

 دقو * | .ئءهللا ىذر رغوركبانأ اوعبابتدح مهنعدتلا ىذرذيادعلا ىأر اوذفر منال لاف نمم مموهنأر

 هللا ىذر قيد هاار كيوب هلا ىلارو همجبا به ذقإلسو هيلع هللا ىلسمهقلا لوسردعب مامالا ىف ساسنلا فلتخا

 سشايعااوه ا الا لا آلبقو ”ىديويرلا درب رد ىلأ عاستأ ةيديوبرلاو ةمسايعلا لاقو هنع

 نبناةءوهةسأوْو ةيلامثعلا لاقو ”ماانبانه قح أو وذ ثراولاو "ملا هنال هسذع هللا ىذر بلطملا دبعنبا

 اوفلتخامث بلاط ىنأنب ”ىلعءو ه ةضفارلا لاو كل ذرمسغىلا نورخا بدذو هنعىلاعت هللا ىىذر نافع

 ةيحابصلاو ةيديزلا * ةقرفنورمدعامهروهذملاو ةقرفةنالل مهقرف تغلب ىتحاريثك افالتخ ا ةدامالا ىف
 نامءةماماىف اوذادْحاو هنع هللا ىنر "ىلع ةمامافف صنالهنا اوأرو هنعهلناىنرركحص ىبا ةمامااوّرقا

 للذفأ ”ىلعاولا# نكلأ هنع هللا ىنر باطانا نب رعدعب مامالا هنأ مهضعب َرقأو مهذعب اهركنأف هنعهللا ىذر
 نيا دعب راصو نيسسملا هدهبو نسما مث صالا:”ىلءوهذالغلا لاكو ةزئاج لوضفملا ةماماوركب ىلأن م
 مسالاو نيعلابال ف دولاب "ىلع ىلع صن: نورخ [لاقو طقف "ىلع ةمامابالا صنلا دري ل مهذعب لاىو ىروش سهالا

 0 ةورطدنا ا ”ىدهما مدرخآ رشع ىئاةماما ىلع صنلا» اجدق مهضعب لافو

 هدالوأو بااط ىلأ نب "ىلع ىف ةءامالا نأ م ه ربك | معرف لجو تلعن ىلص هللا لؤينر ددنعن ةمامالا نيد

 ”ىرافغلارذانأو ها اودنرا دق مواك ةياعلا نأو لو هيلع هللا ىلص" ىنلا صب

 نم ناكوراقلا منه نب ل ءامسا نب "ىلع ةرمامالا بهذ »ىف ماكنت نم لوتأو * ةرعسب ةفئاطو ىب.رافلا نالسو
 نب "ىلع ىف مني 1-1 ىف ممن ١-1 ىف ث "ىلع ىف ةمامالا نأ ىلا مهنم ةمعطقلا تمهذو بلاط ىلأ نب "ىلع باصحأ
 اوه هيلع ةمامالا اوعطقو ىموم نب ”ىلع ىف رف جنب ىدوم ىف دم نبر ذعج ىف م” ىلع نب دمت ىف مني سما

 ةيسوواسالا تاأقو ىدوم نب "ىلع نب د نب ني_باا ةماماالو ىدود نيد ةمامااوبنك لو كلذا ةيعطقلا

 نب ليعاساهلبا دم نب رذعج دعب ما.الا لراس عاستأ ةيكرابملا تاافورظتن ىسرودو تولدت ناوندب
 0 ةنمادئافراتخملا عم ناك ىبدجحالا طن نب بك :عابتأ ةيطرعشلا تلاعو ليعاعسا نب دس متر فعجس

 ةيرمعملاتلاق وهدالو أودع هبا فر عج دعب ةمامالارادملاب ل مقفريبزلا نب بعصم لت اتي ةرصبلا شدج 8 لعءاريمأ

 ناكر فعج نب هللا دبعّن ال ةعل ادا | مها لاشيوددالوأو رفعج نب هللا دع هللا ىف رفع دعت ةمامالا روج

 اوه-و رطل ا مامالاو هو تي لى ٍىسوكو رفغج ن ديو هب رفعج دعب مامالا ةسفقاولا تلاكو نيلجرلا

 هناالا هللا دل. عدا رفعج دعب مامالا نيعأ نب ةرارز عاسنأ ةيرارزلا تلاوو ى.-ود ةداما ىلع مهنودوأ 0

 لضفالا عاتأ ةءلضفاا تااقو هن داعب ن نمر عج نب ىدوم ةماما ىتافاهنع ب اولا هنكم لذ لئاتش ءهلأس
 نم صوفا وفود هشام ةحا 21 كنف هناو ىءومهئارف عج ده:مامالاورعنب أ أ

 ضون لإ مهذعب لافو ههيدتو لاهل قل هئاا وك ونو ميسو هيلع هللا ىلا ده قش تانعز هلا هللانا ةيمامالا

 ىلأ نب "ىلع لو «نا سكعاشأ ل اساكلا ضفاورلاقرذ نه ةسزانلا ةقرذلاو ه تااط ىلأ نب -ىلعىلا كلذ

 نيس! ارابثذ خال ماه ىذلا< قتلا دسع نيراتخلا مسا ناسي حس ل, ىلدقو ةضنلا نبادج نعذشأو تلا

 هيلا ىصو أن يلا نالو لوبا موي ةيارلا ءاطعأ هنال ةضنملا نبا دم هنب "ىلع دعب مامالا نأ اومتز هنع هلا ىنر
 نحل ادالو أ ىلا ددعب مالا عجر مهذعب ل اةف ةمغ ةيفاملا نب ادعب مامالا فاو هاما مث ةفوكل | ىلا هجورخ دنع



 نإ

 ونآر نالبغ مهوردقل او ءاجرلا نيباوعجب اص ه فانص | ثالث مهو نينمؤملا نع فوهتاو دعولا ىننوءاجرلاو

 مهو ضخ |ءاجرالاب لاه فنصو « ناوفص نب مهب لمربملاوءاحرالا نيباو هج ف:اصو ه هفشدح ىرْن هر عش

 ناميالانأ معز ىضفارلا ”ىمةلانجرلا دبع سنويريغوهوور عنب سنو عاستأ ةيسنوبلا ه قرف عبرأ
 *فوكلانانأ نب ناغعاستأ ةلاسغلاو ه ءىث هله 5سل دحاوهنأب رارقالاو ةيحنلاو هلعوضخلاو هللا ةذرعم
 لوقب هلاالا سنوي به دك نامإلا ىف هبه ذمو ”ىناسشلا نحل ني دل ذلتو ماللا هيلع ىسع ةوينركسملا

 معزو ناميا ضعبالو نايا, تسل ةلصخ لك لوي سنوبو ناميالا ضعب ىمتناميالا لا خ نمل هد لك

 دي زبالف ن اسللابرارقاو بلقلاب ةفرع نامتالا هللا هجسر ةفن> ىلأ د:عو صةمالو دب زال ناسعالا نأ تاسع

 عماج هل لاقي ناكسصو <لزتعملا يح رادلا مجرما نابوث عاستأ ةباوثلاو ٠ سملا صرقك ص ةن..الو
 لعن لمعلا ىف بدهام لف ناميالاو رارقالاو ةفرعملاوه ناميالا هلوةن مو صئاصا نا رباه صاسقنلا

 ذاعم ىلا عامنا ةممهودلاو « كلذ ىف ةمساولاو ةيئاسغلا قرافو عرملا دورو لبق لق علا, نامي الا بجوأف

 نأمعزو ىف ةضي رفلا لرب نكلو قالطالا ىلع ىساف لاقيال ةضيرف كرت نم نأ مءزفولسفلا ”ىمؤتلا
 لحالال رفك ان لتةنمنأو نامياضعبالو نامياات سلة د اوفاناميا ماج نوكت ىلا لاهل هذه
 ”قارعزاكح "ىسدرملاث ادغنب رمشن عا2أ ةمسي را ةمجرملا قرذ نمو « هل هضغبو هب هف اةضخسال لب لتقل
 ةيئافصلا هترفك ًافنارقلا قلخو تافدلا نب لافو”ىبرضملا بوقعي فسو ىلأ ىذاقللا ذل هَقذلا ىف بهذملا
 ناعالات] معزو كل ذب ةلزتعملا هتر فك اف لعسفلا عم ةعاطتسا الو ىلاعت هنن هقول د ابعلا ل اعف نأ مءزو كلذ

 هللا تافدلا نو نارقلا قلخ لأ ىف ”ىىفاشلاهرظاناماو ىدبوررلا نبا بهذموهو بلقلاب قيدصتلاوه

 رشودابعلا بانك !ىاخوردقلاوءاضقلا.كالوةل نموم كه هنو تافدلا ىننو نآرقلا قل < كلوةارفك كفن

 حلاص نب ورمع نب ملاص عامشأ ةءىلاكلا ةئجرملا قرف نو ه نآرقلا قل هلوقو تافصلا هبفنا هلع | نم دو دعم
 ببن دخت عاستأ ةسسشلاو وكلا دابز نب د# عاستأ هد دابزلاو ىمملا دغنيردح عام أ ةير دخلاو

 ةّرمزب ورعو سدح نب قلطو مج نب دس. ءسك ةسكالا نم ةعاجب ةئجرملانمو « ةعشوبلاو ةيفقانلاو
 مهن ىف هئحرملاو جراواناوهيردتلا اوفلاخو لئاةمىبأو ناملسنب داهتورذ ننورعو راند نب برامو

 لوو« مييفاوءةوالو ةياصتلا نما دحأ اوبسالورانلا فا يحح :ىمديلختب اومكح الورئاكلاب اورفكي )

 تراصو هبف ماكتو بلاط ىلأ ني ”ىلعنب ة.ةنحلا بان فورعملا دج نب نسحلا دوب !ءاحرالا عضو نم

 عبارلاةيرعخلا ةثج سه ثلاشلاًةيردقلا ةئج سه ىناشلا جراودنا ةئج سه لؤالا عاونا ةسءرأءدعب ةئحرملا
 رخؤي ل هناالاءاحرال !ىلاوع دير اصمال ! ىلا هيك ب تكي ةمفاملا نبا دم نب نسما ناكو ةيحلاصلا ةئج ع
 اهلاوزب لوزيال نامبالا نسبا ىبداسعملا كرتو تاعاطلا ءادأ لاق لب م-وذعب لاقاك ناميالا نع لمسعلا

 عضو نم لو أ نأ مهضعب رك ذو ”ىنزم ا ثراكا نب لالب نب ناس> ةرصبلايءاجرال ا عضو ند لوأ ةبدنق نب الاوو
 ةناامو نيبو نمانثا ةنس تام ونامسلا تاسانأءاجرالا

 رانلاىفدماخلاو نين ملا ىلع فواناو دعولا تاماىفةالغلا * ( ةيرورملا ةسدالا ةئرفلا)«

 تائالاو ىسالاف ةئحرملا نودامضم مهو حيرراوللا بصاوذلا ندم مودمضو نامالا دوحو عم

 رفاكه نا حراوحلا ا هناء بهذمو ل رشم وهف ةريس. كب كح زرانمنأم-متادرفم نمو دسعولاو دعولاو
 باكنراب ريغ مسالا نأ ةيدورخلا دعفقرانلا نم ل سالا كزدلا ف قفانمود مهضعب لاو كلرشع ساو

 ناميالا نأ ىلعاوقفتاو راسل ىف دلع هنا هيف مكححملااو اكرم هارفاكل بانمؤم ىمسإ الف ةدحاول ا ةريسكلا
 هنع هللا ىذر بلاط ىنأ نب ”ىلع لاقل ءارورح ىلا او-رخ موخال هب رورألا مول ىلدو ةيصعم لك بانت اود

 ةعامج مهيلا مضناف فال | ةعير مهو مهلنأو مثمهرظانو مييلا هنعدلنا ىذر ىلءراس مئافل ارشعانلا مهتدعو

 اقلاريشع ئااوغلب ىح
 هنا لبقواكئاح ناك ها دبع ىلأ راصنلا هتلادسعنب دهب نسا عاسأ 5 (ةبراتلا ةعبالا ةق ةرفاا) *

 تارطانمةدعماظنلا عمدلو مهيماكتمو رجلا لج نم ناك لهأ نم نكهناو نيزا وما لمعي ناكحح

 مهفلاو معلا نم ئيث ىلا كبس نم هللا ىرخ أ مق هل لاهو ماظألا هفر هتححت ني لاط ةّرمهراخان هنا ممم



 نك

 هلك كلمو ناسنالا ةرود ىلعوه ل" اعلا ناهمم نم | جم عاضشأ# ةيانلاو 3 ةمعللاو حرفلاالدوسآ

 نماضي ا وهو "ىلهيلا دعس نب ةريغم عاسنأ هب ريغملاو * هه-والا كل اه“ 0 الا رهااا ههدوالا

 هنأ معزو همم دق ةروص ىلع فلال اذ ءاجهلا فورح ةروص ىلع مهدوبعمءاضعأناهلوق هع انش مو ضفاورلا

 امهيفرظنو ةمسدهمو ةعاط نم دابعلا لامع أ هعبسصاب بتك هللا نأ م ءزوروت نم حان هسأر ىلعروت نم لحر

 . ناكم هنعواخال ناكم 7 معزو حلامو بذعنار < هقرع ند عجاف رعت تي او

 سنوب عامنأ ةيستلونلاو 5 نيعأنب ةرارز عامأ ةيرارزلاو * نوعمني لابتمباصص أ ةملابن او

 ةيكاشلاو ةالااضيأ مهنمو ىلاعت هللا ءاش نا 0 امر همهاكو ”ىملا نجسرلا دمع نب |

 "ىاتسساا مارك نب دمش عاسلأ ةم هنأ ا ممم و ةيرتالاو هب رمشعلاو ةيعدبلاو ةيشاتلاو ةدمعلاو

 رفكيإل موضع ال ةدحاو ةقرف نودعب مدخلا كل ذريغو ةيدتخلاو ةئام الاو ةسمضدهلا فئاوط مدو

 نمو تاءاهنو تاه هلو ةقلتؤمءازح أوه لاق اه نم مهأمو هسفي اقوه 0 ممويف نأالا ةعدجم مهاكواضعب

 د هلو مج هللانأ اوبعزوالوأ دتتعاءاوسو هللاالاهلا ال ل وقوهو درذم لوقو هناميالانأ ةيماّركل لوف
 لمس هناو هل سام شرعلاو شرعلا ىلع هناو همت ىلا ماسحالا ةافالم هملعزودتر لفسلا ةهح نمةنامو

 هبنمؤبال هدابعنم ادح أل _عول هللا نأو تاعومملاو تاي“رمااو تاكاردالاوةدارالاو لولا نم ثداوملا
 بحولال بنذ لكءاس الا ىلع مس هدنءزو<و لسرااوءامنالا نداسنلز رعب نأزوع هناواثمعم هانا هقلخ ناكل

 ا لع اون ىلاعت هللا ىلع ب« هناو لا دع طقسالو اد

 مارك نبا درفناو اهذالخ ىلعةيواعمو ةنساا ىلءناك اماعنأالا دحاو تقو ف نيمامااناكحح ةرواعمو

 املا وقر هتتم نوف السل اناباز نترك كفرت: الصد نم فكي رفاسملا نأ مم ءاشأب هقذلا ف

 بت ةدنلا نأو مالسالا ةين ىكتو ةينربغي مصت تا دابعلار ”اسو لاو :اكحناو موصلاو ةالصلا نأ م ءزو
 ةيمازكلا ضعب مءزر اهياع ءانبلا مث ادع عاسجلاو برعشلاو لكلا« ةالصلا نمح وردا زو هناو لفاونلا ىف
 لؤالا معلا هيلعي رخ "الاو تامولعملا عمجب هن لعي امه دح أ نيلع هلل نأ

 كلذ ىف حاتحال هناو داح الاو قلحلا تامثا ىف دبعلل ةر دقلا تاما ىفةالغلا 1 ( ةيردقلا ةثلاثلاةقرفلا) «

 ىلاعت هللا ههح نم نواعم ىل

 بسكلا ىننو هلراسش> الا ىننو هعمو هدعبو لعفلا لق دبعلا ةعاطتسا ىننىفةالغلا » (ةربخلا ةعبارلا ةقرغلا)
 ”ىذمرتلاناوذص نب م-هج عاشأ ةيمهملا » قرف ثالث ىلع ةريجملا تقرتفا نانا مناتقرفلا ناناهو
 ىرابلا فصوب نأ زو اللوشيو اهاك ةسهلالا تافصلا ني وهو َدتأ ىةلودرخ آى ل قو بسار ىلوم

 ةنجلاناو ةعاطتسالا الو ةردقلاب فصوبالوءىث ىل_عردةيالن اف الا ناو هتاخا. فصوب ةخد:ىلاعن
 لوزبال هلا نالرف سحب, )نامي الاب قطن. لو هللا فرع نم ناو امهلدأ تاكرح عطقنتو نايئقي راسلاو
 نارشلا قلخو تافحل ا ىنب ةئسلا لله هر فكو ةعاطتسالا ىنن ىف ةلزمعملادرفكدقو كلذ عم نمو موهو تمدلاب
 3 هري غابه فصو) ةفصبال ثداح هللا ل-ءنأ م هاد رع مل يي ةبورلا ىف )و

 ىرابلانأ معْزيو حورااوه نا الا نأ ف ماظل قذاود وهو د>اولا دبع نب اركب عاشأةبر لاو

 نمّلقسالا كّرَدلا قوات تك سا 11 اكوا عةلذغ ةروصىف ةماسلا ىف ىرب ىلاعت

 0 فرك نت هوتسالا كك راو اقل مونلا لك أ محو رفاكلالاسنم ًاوسأ هاسوراشلا

 ارهركحلاو ةسداسة دئاز ةسا< ةماسقل | ىف ىريىلاعت هلل انأ اسمن :.ءاشاند رفناورعنب رارض عاما

 0 مءزورافكح م هاء لاقو نيلسملاةَماَعَنَِدَف شو دوعسم
 ةيركحقلاورمعمنبحامص يأ عاستأ ةيحابصلاو ءقيطبلا لبعاسماعاستا ةيضطبلا ةريخخلا هل نمو

 ةشضوللاو
 ىصاعملا بامسال نوجرب ةئحرملانالءاخرلا نم قّدشمامناءاجرالا » (ةئحرملا ةسماخلا ةقرفلا)*

 جسام نوكي وأ ةعاططرمكلا عم عقتإل هنأ أك ةيصعم ناميالا عم -مضبال نولوةف ىلاعت هللا نم باوثلا

 دعولاتاسلا ىف ةالغلا انها ةكحرلا تشل ورح الا ىلارثاكلا باعصا مكحاورخأ ممالربخأتلا اودوءاحرالا
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 نامعىأ عامأ» ةيظحا1طارشع ةساقلاو * ثدحووهذاهادعاموةدارالاالا نانالل لءعفالنأو

 نم كلاد نعى سلو هب روريضاهاكف راعملا نأ ابنم هباصأ ن ء اه زي لئاسم هلو ظحاملا اري ن ورع

 لب رانلا ىف نودلخيال دابعلا ناو ةدارالا ىوس بسكسم دابعلل سلو ةمعسط ىهامت اودابعلا لاعفأ
 لزَملا نآرقلاناو اهتعسطو اهفئباهلد ب ذحترانلاامناورانلا ادح ألخ ديال هننا ناو اهتعسط نم نوريصي

 ىعع ديرب هللا ناو ىريال هناو ىصاعملا ديربال هللا ناوان اومح ةرموالجر ةّرمريصين ؟نكميود اسجالا لبسق نم

 رشعةسداسلاو « ماسجالا نمرشهاو لا ىلع مدعلا لمع سي هنار كتوهشلا هّمح ىف عملو اناعيالو

 مودعملانأ معز دا دغب ةلزتعم نم ىبعكلا مسانقلا ىبأ عيش طايخاور عىل نب ني لا ىبأ باعحأ « ةيطامخلا

 ةيبعكلاريشع ةعباسلاو م« اضرع هنو دح ىف ناكْنا ضر عواعسج هيو دس ىفناكنا عم عدشلا فداء
 اهنم ءامسشأب ب درفن ادا دغي ةلزتعم نم < ىعكلاب فور,ملا - ىلا دو#ت نء. اهجسأ نب هللادبعمساقلا ىفأ عامأ#

 طقف ملعلاىلا كلذ عجريامناو لح ف 0 هناذإ رب دمو هالو هناذب ةمئاف ةممص تساهل د دارانأ

 اهبهلعىلا عجرب كلذامتاف تايمر ما ىرب هلا انلقاذا لام ةيؤرلاركن ا اضيأ كلذ ىلا عجريرسصبلاو عمسلاو
 "هلزتعم نم ”ىنابحلا ٍباهولا ددع نب دمت ”يلعىبأ عامأ « ةيءاحلارمشَء ةئماثلاو « دول نأ لبقاهزيستو

 قا ءاسنال لمح هلا نأو هنئمديعلادار ام لعفاذا دبعلل اعمطم ىع- ىلا عت هلل |نأ ابنم تالاَمعَدَر ةنةرمدتلا

 لالا هناكم نم مدسعي نر غنم ناكم دعب ناكم فو ةزياشك ةنكما فدج وب ضرع هللا مالكتأو نمقدأولا

 نمريخركانأن ا لوك اداوم ىلع ىلعر كى لور ك ف ابلع "ىلع لضف ىف شد ناكو فاشل ىف ثدي

 ىبأنب مال كااذتع مشاهىفأ عاشأ « ةمعئرلا ةرششع ةعساتلاو « نامعورع نمريخ املعن ا لوةءالو ناي ةعو ربع

 ولعن ازوبصاشمو ءانفلا نأ معزو بن ذرغ نم مذلا قاقصتسا لوقلا مم هتالاقمف عدبب درفنا ةقايحلا 2ع

 ىلعال مذلاو باقعلا قمم اصاعنوكيكرتالو العف لعذي ملاذا ىبملارومأ ار داقلانأو كرتلاو لكلا

 لاوو هنم ث د ىلعالو بسنكم لوف ىلعال ة ةاصعلاو ني رفاكلا بذعي هللاناو هب سعأام لع م هنال لعفلا

 موصل ةيوتلاتافإ انحناكناو اميبف هدقتعيوأ هلعب رخآ مج ىلع دارصالا عم عبق نم مصتالب وتلا

 ةبج اوريغةراهالانأ عزو عصتال عامان ءهفعذ دعب ىنازلا هب و ناو هماع ةمحاو ةةسح عن عنم ىلعرارصالا

 ضرالا ىف ةالصلاىزالو بوصغملاءاملابْئَرَت ةراهطلا ناوارهطتم هنوكلاح ىف: د ل

 مئاهوبأ هنباو ”ىلعوبأ لاهو نآر هلا اذهلاعاو أين أ ىلءنورداهدونولاورتلاو خ زلا نأ معزو دب ودغملا

 فورعملانامعن ني دم عاسنأ « ةيلاطمشلا ةلزتعملا نمنورمشعلا ةقرغلاو ه ةضورفملا تاعاطلاوهنامالا
 وهرالا ”ىلزتعم دجويالثو مسهع ديف ضفاورلاو ةلزتعملا نم الكل راش ضفاورلان 00

 لتس هريدقت لبقامأ و هدارأو هردقامالا+ ىذلا ليال هللانأ ىهو ةّساطن درفنا مهماللفالا ىضف

 كلذ اومن ةيونثلا ابنهم ماس ةلزتعمللو معلا 1

 ةنرتبلاو ةيم_هولاو ةيدجالاو ةتكحانلاو ةئاسكلا مهنمو دبعلا نمترشلاو هللا ن نمريخلا مهاوقا

 رانلالخدأن مو الد نودزيانماو رابنلا نونقوملا ا كلداو عت هيدراولاو ةسطساولاو

 ةيفقاولاورانلاو ةنطلاءانذب نولئاقلا ةفثفا او مالا قرع الرافكلا مهلونل ةيقرمامهثمو افا ءجرذمال

 لكب هللا نولئاسقل | ةقزتلملاو ةقواخرمغنآر أ هلا ظافل أن ولئاقلا ةمظفللا مهنمو نا تارقل اقاخ ىف قولا. نولثاقلا

 ربقلاٍ ب اذعراكتناب نولئاقلاةيريقلاو ناكم
 * قرف عم سمه ةلزتعملا دضىل :هللا تافصت انا ىفنولغب م هو + ( ةيسشملا ةيئاقلا ةقر دلا) *

 ةكدسلا بوك لات ال ماو قدر ؟ييكللماندلأ [ىلانحات كسا ماشه عاسلأ ه ةيماشهلا

 ودوناسالا ةروص ىل-عمدو مكوه لاه هنأب ناملس نب لئاقه»نومربو هبناوج نم ل د ةفاصلا

 راب ةعبسوهو ةحئارو مامو نولوذوهو هع ل ثم هضرعو هضرع لثم هلوطنأو قينع ضي رع لب وط
 ةضفارلانموهو َناوملا ملاس نب ماش عاسلا ه ةشاوللاو « لئاقدن نءلوقلا اذه حلو هسفنربشو
 2 تت لدمإلا هغضنو فروج ىلعالا هفد:نادنالا ةروص ىلعىلاسعت هللا نأ هلوذ عسن شن مواضنأ

 رءشو نذأو نيعو مذو لخرو ديو.نانالا ساوك ساوح سهو عطاسرونو# ىلب مدو محلب سسأو و



 نادم“

 نيرفاكلا لضأأ هناو نتمؤءالناميالا ب هناو ننمؤملا بولتنيب فل ىذا اوه هللان وكب نآر كنا هنا ىتح

 نقول ريغرانلاو ةنللاناو سانلا فالتخاو ةنئفلان مرق ةمامالا دفع الل اهو كل ذنمنآر هلا ىقام دناعو

 قلخدو ءوضولا دحأ غبسأؤل لاهو لكرملا نود ل كولا نال لاو لمكرو لا منو هقناانيسح لاستي نأ عنمو

 اهرخآى اهعطي هنأ لع هلا نأال داك كلذ فاسلت# دصسو عكرو اهمامت ا ىلع مزعلاو ىلاعت هنةيرقلا ةينبةالصلا
 قوملائح ًاىسسعنأو ةمح تباقن ا هاصعنأو ىموا قلفن اره هلا نوكح نأ عنمو ةبصعم هنالص لأ ناف

 ىضر نافع ن:نامعرصك ت رئاون ىلازومالا نم اريثكر ككاو ٍلسو هيلع هللا ىلص ”قنلل ىثفارم ءأانأو هللا ن ذاب

 نالاهو هلتاف ىرديالف هولدقو هلعاولخدو هلامعوت :ل_لق ةمذرش هنءاجامتا لاو ةملغلاب هلتكو هنغ دنا

 عابنألت (فقتوةرواشنلا اوزربامناو لبا برح ىف لاتتقالاواج ام مهنع قنا ىضر بلاط ىبأ نب ”ىلءوريب زلاو ةيلط
 امأف اهسو ماماىلا تجاتحاداسفلاو لاظلا تكرتو اهلك تعقتجا اذا ةّمالاناو ىرخأ ةبحان فني ر نا

 اهنال دمعت ل هنع هللا ىذر -ىلع ةمام نأ كلذ ىلع ئودحال ةمامالا دقعنتالفاهيلاو تلتكو ٌترفو تضعاذ ا

 ركنأو دسعنب وربعو ءاطع نب ل_داوو مصالا بهذماضبًأ وهو ناسميع لتقدعب ةنمفلا لاحىف تناكح

 لدوب هللاو حراخ نم هلسوسوبامناو ناسنالا ف لخ ديناطمشلا نأركنأ اودلحلاىف راكب الا ضاشتفا

 ةامءا ىف نوكي نأ ركتأو اعيجيرفكلاو دبعلا مسا هئالرفاكلا هلل قاخ ل اةءال لاهو مدآنبا|بلق ىلا هةسوسو
 ماظنلارامسنب هارب ,ا باعحأ دحأ طئاح نب دجأ عاسلا 5 ةطن اخ ارمثع ةيداللاو + عفانلا راضلا هللا

 معزو مه نبا ىدعوهو قولخعرخ الاو يدقلاهلالاوهو قلا امه دح ان يهل قلغلل نأ ابنم ةعينش عدبهلو

 نوراظن لهن آرشلا فىلاعت هللا لوب ”ىعءملاوههناو ةرخ الا ىف قلنا ساحب ىذلاوههناو هللا نبا مسالا

 نأ هتروص ىلع مدآ قل هنا نا ل سو هملع هللا ىل_ص ىنلالوق ف معزو مامغلا نم للظ ىف هللا م مابنأالا

 ردنلا هل رمقلا نورتاكمكبر نررتس ,كسصر :امال_سلا هنلع هلو ىنعم ناو هسفن ةروص ىلع هادا هقل هانعم

 هلال وآل ءاسبنا بانذلاو ضوعملاو قمااىئ جد تا رشملاو رومطااو باودلا ف نأ م ءزو ىسع ه.دارأامنا

 مكل اثم مأالا همحانعريطير“ سال ضرالا ف ةئاد لام نلا فن لوقو رن يخول ةعنأ نما لاجل

 امهلتقب ترمال مالا نم دم ب الاكل نأ الوأ ل سو هبلع هنت ا ىلص هلا لوسر لولو ئنن نم باكل ىفانطر طّرذام
 نغطو ةيالعناداإنم اوس جرخامناو ةنملا ىف لال اً دما هنا نأم ءزو مسانملاب لوقلا ىلا كلذ عم بهذو

 مجنونا هضترطسلتأو كطظا ”ةعزافلاز دارا اقول صح ةقر كنس ممسو هملع هللا ىلص”ىب لاى

 حورنأ معزو هنمناكحح ناذف ةقارا ض سه هلان نمو هنمناكل مع وهامت ا ايندلا ىف اريخ لان نم لكذأ

 خوسملا نا مهه ذم ن نمد ل كيعاتنلا ء«موتعاستأ «ةيراسملارشع ةيئاثلاو « ةمئالا ف تاس انتهتنا
 كاشف داولا ببدأ عاملا كا ذو هال عاود ةفرعملا بحور لفنلا ناورفكل اد_ةتعمرفاكن اننا
 ىلع دنعلا هللاردقب نأ زوجي هنأ اوعزو نيفعتلا قد رطن تاناوملا!نماعاونا قا نان الا ناوداولاقلاخىف

 خلابو | ”ولغةيردقلا ملظع أو هو <ىلسلا دابع نب رمعم عاستأ «ةيرمعملارشعةثلاشلاو « ةردقلاو ةادا قلخ
 سله دذعناسنالاو همن لا < سلو دسملا ارب دين انالا نأ اهنم لئاسم درغناو هلا ردقلاو تافصا ا عفر ف

 "جوشو دسحلا ادهريغئ *نانثالا ناو نكمم الو لاحالو:دكرحو فدأتو نول ىذالو ضد رعالو لب وطد

 يري ناك و جيالز ادظوت ”لل<الو سايالو ىربالو نولتمالو ن 5 اسالو 'ل- ره؟وه سورا رداع ملاع

 رزوموةاملا ف منمنان الا نأ معزو كل ذكءد نع فوصوءملاعلاربدمنافهدنءةولإلا فصوبناسنالا
 اهل ةعبان ضارعالاو ماسجالاريغ قلخ مل هتلانا لاو اكقمالو الا-رانلاىفالو هنا فوه ساورانلا ىف

 سل هلباناو هقل>رغو هللاريغئشلا هللا نم ةدارالا نأو عون لكى ىهاس اننا ضارعالانأواممةدلوتم

 عجور ”ىريغلا سريشأ نب ةماسم عاسأ « ةيماسقلارمشع ةعبارلاو 5 مدقووذمدشب مد5ن ةدخأ كلذنال دقي

 اهودغو متاهبلاكوهو اهب رومأع سلف هللا ةفرعم ىل اًرطضي ل نم ”لكفءب دورمض اهلكم ولعل لاقو ضئاسقنلا نيب
 مهثال هتبلا مهباع بافعالو مهل باوثال ئاببلاكًرارتةماسقلا مول نوريصب ةتدانْزلاو ىراصنلاو دوهبلا نأ معزو
 ناواهل لعاف ال ةداوةماهاكح لاغفالا نأ معزو ىلاعت هللا ةفرعمىلا نيزطضمريغمهذا نب رومأسريغ

 عرشلا دورو لق هللا ةذرعم بهذ محشي »و نس ىذإ اوه لمعلا نأو حراو 1| ةعصو ةماللا ىه ةعاطتسالا



 قاذف

 نب ورع نأ كل ذو نسل ا دعب تئدح كل ذب مهتسعست نا لمقو الزمعملا ذئنمح نم اوف اولزتعا» ءالؤهلاهاذه

 نأب لوقلا ةعبارلاة دءافلا ةلزتعملا ةداتق مهامسف هعمرفن ىف هلزتعا هسلم ةداتق سلجو نسسحلا تاماملدسع

 ةئاثلاو « كلملا من ماشه ةف الخ ىف ناكو اهسعب ال ةئطخ نو فصو لب باص نم نيتفئ اطلا ىدحا

 لزتعا هبم نب لاهو مهنع هنا ىضرريبزلاو ةحلطو بلاط ىأ نب "ىلع وقلت هلوق نموورع باعسا «ةنورمعلا

 فالعلا ليذهلا نب دلي ذهلا ىبأ عاما « ةبلذهلا ةئلاثلاو ه ةلزتعملا اومهسف نسحلا هل باعجأو دعب وربع

 عبجب لاقتو ريثك ىف مهقفاوو ةةسافلا فراظتو ءاطع نب لصاو نعل وطلادلاخ نب ناممعنعذخأ' ةلزتعملا حش

 تنيئاو هنا ذ ىف هناسحو هنردقو هللا ل-عنأ ى مو لئاسمرمشءب درفناو ناميا لفاودلاو ضئارفلا نم تاعاطلا

 لحم ىف هضعبو نك هلودوهو لحم ىفال هللا مالكض عب لاف واهلا دب رم ىرابلا نوكحي اهللممالئ ادارا

 ئث ثادحا ىلءردقبال تح هللات ارو دم ىبتا”لاووذب ربحا نهذكةرخالاروما ىف لافو ىبنلاو سهالاك

 لاف بخاد وكس تدريضووراسالاوةنبا لح تاكرس عطى ةناماالو ئئءامحاالوءيثشءانفا ىلءالو

 بحت لافوحراوملالامعأو بولقلا لاعأن يب قرفو ةمعتلاو ةمال لاول ضارعالا نم ضرع ةعاطتسالا

 فالح صقن الو لعل اداري الو تنولا كلذ ف تام لمعي نا لوتقملا ءرملاناو عمسلا دورو لبقهللا ةفرعم

 مههارب ,اعاسا * ةيماظنلا ةعبارلاو * ني رمثعربحبالا باغاسمف موقنال ةحغ او دارملا نيع هللاةدارا لاهو قزرلا

 ىلاعت هللا نا لّْزَ هو لئاسسم دعب درفنا ءاهفسلا دحأو ةلزتعملا ميعز ةهمملا ءاظلا دي دشتي ماظنل ار امس نبا

 تاكرحاهاكدانعلالاعفاو ةدارا هلل سل لافو هلل درو دةمربغ اهبناو ىصاعم اورورملا ىلعةردقلاب فصولال

 هلعفوهو هللا نموهذ لعفل!نمةردلازواجام لكناو طقذل ا وهامن اندملاو نا _فالاوهحوراو سفنلاو

 قلخ هللا نأ معزو تعقجا ضار عأ ن هفلؤمرهوملا لاهو ةرفطلاءلوقلا ثدح أو درفل ار هوا ركسحناو
 نوكينأركناو طقف برغلا نعرابخالاثح نم نآر لا ىف زاعالانأو هلع ىهام ىلع ةعفد تادوجوملا
 هنأمعزو سانلا بز كحأ :رب ردونأ هللا هدق لاهو مرنع ىلا عت هللا ىضر ةءاصصلا ف نعطو ةحعاجالا
 عرسشلادورو ل.ةركقلاب هللا ةفرعم بحوأو ةرتعلا ثاريم عنمو لسو هيلع هللا ىلص هنئا لوسر نبا ةمطاف برمذ

 لاح ا ورمقلا قاتشناب ب ذكو جيلا تاقيم نعىسمند عتب وارتلا5 الصزو هئال لاو تاسرعل ا ىلاوملاحاكن مّرحو

 نمناو ةضبناكن او عميال ةباكلا,قالطلا ناو ىسفي .لاموداقراشب دىتئام قرس نم نأ معزو نأ اًديؤر

 ها لاا هك افتانادا تاولفلا ٠ اضق مزاي ال لاهو ث دخلا هنمحرخي لام هءوضو ضقت. الاعمطض « مان

 » لعفيال هنأ لعام لعفي نأر دةبال ىلاعت هللا نا لئاقلا ”ىراوس الا دنا نورع "ىلع ىفأ عامنا هةيراوسالا

 ءالقعلا لطظ ىلعر دتيال ىلاعت هللا نا دوق نمو "ىفاكسالا هللا دمع نب دهن رذعج ىلأ عامنا « ةنضاكسالا ةسداسلاو

 ءاهماح أقل ىذل اود ناكنا وريب انطلاو فزاعملا قلا هللا نا لاقبال هناو نمناحماو ل افطالا ملط ىلعر ديو
 دووعلان م :تاكوه نم ةقالا ده قات ىف ناو هومر كرب قع عاملا 05 ةيرفعل اةعباسأاو

 رانثلا ف اهلعاف دلع بحوب بونذلا نمرث اغدلا نأ معزور هللا براش نعّدحلا طقسأو سوح او ىراصنلاو

 اهلا الطاهانا ءؤطو نوكنر ود هلع نكي ل دقعريغ نما طوف هنء اخ امبطذمل :ًارما ىلا الوسر ثعبول الجر نأو
 زوجي عمسلا نم اهلكت اكاردالاو ةحئئارلاو نولل او ماعلا هلوق ن هور نب رمش عاسلا « هب رمثنلا ةئماثلاو *«

 املاطظناكلريغمهلا لفطلا هللا بذعول لاهو حراوماو ةدبلا ءالسىلا ةعاطةسالا فرصو ة داوم لهم نأ

 نوزخلا فطللا لاهو تاذ فدو لعف ةفد ىلا مسقنت ىه مث هلاعنأ "دل نم هللا ةدارا لاوو كل ذ ىلءر دقي وهو

 مدعبالا عفنتالاهناو ةشاشلا ىلع ةفقوتم ىلو الا ةيوثلا ناو باوثلا هلع بحوب كلذ نال هقلع لهتلانأو

 ميص نب ىسع ىموم ىلأ عاسنأ «ةيرادزملا ةعساتلاو ه ىلوالا ديوتلا هعفنتل عقو ناف هش عقو ىذلا ىف عوقولا

 ىلعر داق هللاناهلوق اهم لئا.سعدرفناو ةلزتعملا بهار هل ل.ةوا دهاز ناكورمتعملا ني رمي ل. .انرادزملاب ف ورعملا

 نارقلا نأ معزو دلوتلا لس ىلع نيلعاف نمدحاولا لعفلا عوتوزوجو ةبويرلا ىف كلذ نعطيالو بذكيو لاغبنأ

 لصأو هو اهنمنسح ًاواهاثم ناش الا ىلعنور دهب لبس انلاز ههنال هتحاصفو هتغالب نأو هلعردقيامم

 اضيأرذاكرفكف ؛لاكاورفاكوهف فك الب راس هدالادهتناةيؤر زاج أن م لاهو نارقلا قاذي لوقلا ىف ةلزتعملا
 لاسعفالا نمالعف هنا ىلا ببن.الوردقلا ىف غلاب ىذلا < وطوفلاور عنب ماشه عاست أ« ةيءاشهلا ةرشاسعلاو ه
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 مساواهترواد :روطظأف ءامدقلا مالك ىفةٌوَدلا تناكحوقطالا ةعاصوطسرأ كا ذ دعب عضوو ”ىضاءراوه

 انسة قاوركجو,ةدي يشاةلذ او رطملو دق ازبار نو تسلل قتال نم هعاج ىلع قاط؛ةفسالفلا

 تاوبنلاب نوّرقيو ةعسط ةظح الم ىلاو مهراكتفا ىلا عجرت مد ممكحو صقناهجوببرعلا ىلعاضبأق واطيو

 عينمو مه.دقام هو ةمكملا نماء اسأ منك تاقبطم هو مورلاءاكح ةفس الغل | نءو مولعلا ىف سانلا فعض أ مهو

 نيطاسأ ةعبسلا“ كلا مورلا ةفسالف نك« مالسالا ةفسالفووطسرأ باسع#أو قاورلا باح اونوؤاشللا

 سروغاشفو سيد دائباو سلامسكجحناو سروغاسكناو ىطلملا سلا” مهو ةينوقو ةيطلم لهأ ةمكملا
 لوصالا' مح ملمو « ساسنلاورعسأو سطار ةءدو طاردبو سطولفع الزهد نرطولد از طالكشو

 مولع مهاو فورحلاو ةلاعفلا“ ءانالا شانك ناز صاولنارازتلأ ًامهلو ءامسلا,لوقلا مهلوءامدقلا نم
 اداكر كاذلن مهحاررحذاذ هانباكعوضومنم سلو نييئانوبلا مولعو دنهلا مولع رذاو

 نيعسوان الث دم قرتذتس هلوقب سو هيلع هللا ىلص ”ىنلام هانعنيدلا « (مالسالا لهأ قرف ىناشلا مسقلا) *«

 تيد مهام ةةئضبلرلارذولاذو امنا اك .ةلفيافمر ةحسانجدسلاوؤ :كلاهنوءيسو نان ة 0

 نيتنثاو أن يعبسو ىدحا ىلءدوهيلا تقرتفا م سو هملع هللا لصقل لوسر لاق لاق هئعءهللا' ئضرةريره ىلأ

 نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتو ةقرف نيعبسو نيت اوأ نيعيسو ىدحا ىلع ىراصالا تدر هنو هقرف نيعيسو
 نم كلردت ملا ىف هج رخأ فهود همت ىف نارح نباو مكصاملا| هبرخأو ميد ندسح ”ىقو.سلا لاق ةقرف

 ىوردتو لوصالا فريثكثي دحا ذه لاقو هبةريرش لأن هناا عوز م هضم لال كتل

 لاطتم جنا دقو هلثغ لو هللعدتلا بم هنلال وسر نء كلامنبفوعءو رعنب هللا دبعو صاقو ىلأ نب دعس نع
 قرغيبأ لاراب ةعتوفتور ىتاوم نبل ةنئلاب جاتا اهم افتاو ةزير قى[ نعالشدان ءورعنب دعم

 راك اذ قرخ ىلع اهنم ةقرف“لكت فرتف ادقر حراوإلاو ةعسشلاو ةلزتعملاو ةئجرااو ةنلالهأ ةسجنيلسملا
 فالللا ةنسلا لهأ فلان ءابنم عبرالا قرفلا هيقبوتاد داقدعالا ند ةريسي ذبنواشفلا ىف ةنسلا لهأ قا

 ناسللاو بلقلاب قي دهّلاوهامن |ناميالا لاق نم ةمجرملا قرف برق أف بي رقا | فالدنا مهفلاخ نم عهتمو د.عبلا
 مارك ب دمشو ناوفص نب مهج باحتأ م هدعبأو طن هعئارشوناميالا ضئارذىهامنا كامعالا ناو طتئاعم

 برخأو فالعلا لي ذهل ا ىبأب اس أ ,هدعب او” ىسرملا ثا.غنيرمديو راععل نيا بادحأ دلزتعملا قرف برقأو
 منكحااو نإماوسلف ةلاغااامأو ةمامالا مهدعباو سن حلاصْنب نمل انافحأ ةعيشلا بهاذم

 ة.ضطبلا امأو ةقرازالام مدعبأو ”ىذانالا ديرب نب هللا دبع باص حراوذنا قرف برقأو لرشو ةدرلها

 قرقلا ترتتفضلا دو جالا عاطجب رانك :بهر شو داخل نم عام الا قرافوأ نار ةلانم أش دحن دو

 فئاوط رع ركلاهلا

 اهلك راعملا نأ ودمحوتلاو ل دعلاب نولئاتااةبهاالا تافصلا ىنىف ةالغلا « (ةلزتعملا ىلوالا ةقرفلا) «

 يب دق 'رتثوريشع مهوراسخالاب ةمامالا نأ ىلع مهراكحاو.دعبو عرشلا لبق ابوجووالودح 4: امَع

 دلو موزخم كيوم لبقو ةمض ىبىلو م لازغلا ةفيذح ىلأ اطع نب ل صاو باصصأ 5 ةدصاولاا هادحا

 نب نسحلا سلجم مزالو ةبفنلانبا دم نب هللادبع مشاهانأ لو ةرصبلاب أشنو نينايق ةنس ةشردملا

 هلل سقف هتك دصّن بيلا فرمهف تاففعتملاع انلا فرعمل لزغلا قوسي سولا نم رثكأو ”ىرصبلا نيسحلا

 نكح همتعو لاك ه نمل اقف كل ديدسع نيورع هباع حا دج قذعلا لب ولت ناكحو كلذ ل>ان 6

 اردتقمان لا يصف ناكل ذ عمو“ ارلاب غلي ناكو اشارفلا تاع امو ورعاه نيل عبله دكت
 بعص فورا بانماو همالكنم ءارلا فرس طتسأ نأ ه:كحمدا كا ذلذ هعماوحج ذخ أدق مالكلا ىلع

 ةرثكل ناكو مالكلا عئادب دحأ ءارلا فرح ايفركذي "هلي وطةلاسر هلواها امعّتسا ةرثكل « ارا لثمامسالا د

 ذيخوتلا باكراشفل باكو نتلزلنب ةلزتملا باك هلوةنامو نيثالثو ىدحا ةنسىفّون سرك هيّنظي هنمص
 ىبأ نع معلا لصاوذخأو ةككرصبلا نسحلا ىلا ةبسن ةينيسحلا امضي مهل لاقي ةري ةرثكمرانخأو ةعاج ذخأ هنعو

 لوقلاو تافدلاىننىه دعاوق عبرأ ىلع رودي هلازمعاو ةمامالا فدفلاخو ةفنملا نبا دج نب هللا دبع مشاه

 هنع ىرصبلا نسما غلتالف 0-2 ند ىلءراسنلا ىفدولبلنا بجوأو نيتلزنملا نيب ةلزينب لوقل اور دقلاب
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 ” ىلبنحو ”ىنحو ”ىلامو ”ىذ اش مهو ةاضف ةعبرأ ةرهاقل اورمصمب ىلو”ىرادةدنبا | سريس رهاظل اكل ا ةنطلس

 بهاذم نهفرعي بهذ. م المالاراصنأ عومي ىف قس مل ىت> هن انتسسو نيد سو سد ةنسس نم لإ ذرة

 اب رلاو ا اوزلاو كناوماو سرا دال ااهلهال تابعو «ىرعشالاةدقعو ةمبرالا بهاذملا هذه ىوس مالسالا لدأ

 مدقالو دحأ ةداهش تلمقالو ضاق لوب م و ه.لعركناو اهريغب به ذَمث نم دقو مزاجإلا كلاممراسف

 ماو هج ماع دوو ع سيردتلاو ةءامالاو ةياطخلل

 بيس ق لالا ايدعذاومويلاىلا اذ_ه ىلع لملاو اها دعام مب رحتو بهاذملا هذه عاملا بوجوب ةذملا

 ىفأوأ ”ىهفاشلاو كلام سهذم ىلع ل علا رهتسا نأ ىلاٍمسو هيلعهّللا ىلم هللا لوسرىفوذنم ةمالا فالتخا
 سانلا مْزتلا نأ ىلا ناك ذنم مالسالا لهأ دئاَشع فالتخار ةحدلان لع هللا ةجر لمسح نب دج أو ةفنح

 هنع ىذرو هللا هجر ”ىرعشالا نا ىنأ يشل ةدمّع

 +« اهنيابتو اهدئاقع فالتخاو ةقيلخلا قرف ركذ #

 نرفلاحتاامأف « اهم رادو مالسالا هل مفلاخ نما مه نامسق تاناندلا لوط أ ىف او ملكت نيذا !نأ ل-ءا

 مهو ةيوذثلا ةثلاثلاو « رصانعلاباعصأ ةئاثلاو « ةيرهدلاىلوالا « فئاوط ريشع مهف مالسالا "لا

 ةوش نورقيو نمرهاوه ةلظلاو نادزبود رولا نأ نوعزيو ةلظلاو روالا امه نيلصأب نولوشيو سودحلا
 ةلاورزلاو مدآ هنا لاقي ىذلا ترمو كك بامحا ةيئرمو.كلا قرف نامتم-هو ملال هبل ضن

 نيلزالا نين الا باصصأ ةيونثاو يكتملا تث وو نب تش دارز باص ةتشدارزاويبكتحلانأورر باصصأ

 لئاقلا ناصس باحصا ةيئاصسلاو راما لر زم باصصا ةبكرزملاو مكحلا ىنام بامصأ ةبوئاملار

 ليفان زوركت ةزكق نمداؤن ناو هس نع حرت ررشلا ناو نيلصالا,نولئاقلا ةينوقرفلاو ني دق نيلصالا
 نم بنمو ةكالا ا مهو تامدنلا دي ىلعام.نب ب لصلا عقو مث هنعزع مهعزب هلالاو هىذلا هسأ ىلع حرخالف
 ضيف:ةرواعلا سوفنلا نأ وعزبو نرخ نكمل نالاو عئارشلار كل نم مانمو خءانتلاب لوب

 لك اتهلاينولئانقلا ةئباصلا:ةسمانللا ةقئاطلاو 5 نوبعئابطلا ةعبارلا ةقئاطلاو « لئاضفلا مبهلع

 بورحو تار انمءافاحلا نيبو مثبو ف انصا مهو تاور اكناو ةمضرالامانصالاو ةيواعسلا باررالاو

 بك اوكحلل ا دابعمهوتا احورا باحصا م_مئموةبالملا ةيككللا و نهاذسإ لس كافوو 2-7

 اهدوجوام اهنمو ةّوتااباه دوو اماه متاءناحورلا نأ, نولئاقل امه“ افنحلاواهلااثمت لع تلعىتاا اهمانصأو

 ةمظاكلا ئاوطوهو مهنمهنأو هارب ١, ةوش نوردبو لعد ةلاب دوب نم ىلا حامحم 5 وةلاوهام لعفلاب

 مهيلع ميهاربا ةعب رشو حوت ةعيرشو سب ردا ةعب رش نيس عجبا ىف قما نأ فوق نمو حران نب مظاكب اص

 تانعنأ نمةّوينلانأو حورلا لاعمهفي نم ةوسداةمعا هلوق ن نمورغصالا ناد باصصأ ةيئادنلا مينمو مالسلا

 نورو لكابهلا باصصأ ةئباسلا قرف نمو حو وخز رةيودشفنرُأ نيراطتت باص اةيراطنتتلا مهتمو ةسماالا
 تاربدملا ىهو نيعلا ىأر ىف صانع الابريثكو تاذلابدحاودوبع لا مهلوق نمو هيث اًرئساوهلا وكلا نم 3

 ةعبالاو ٠ دوبلاةسدالا ةفئاطإاو « "لضافلا ةملاعااو ةيئرا ةمضرالاو بكار كحصلا ند

 ةملظعمكح مهلو مدآ لبق ةعوضوم امن نوعزرو مانصالاةدام»» نولئاستلا دنهلا لهأ ةنماشلاو « 0

 ركن نم لأ ماهرب باصصأ ةمهاربلا كل ذلبق ةمهاربلاو لل مدنهملاو مهماك ملنعا مكلااهعضو ماكحأو
 ةماتلاةضاررا بامسأو ةدعسطلاتاذللا نورس نيذلا دامرلا لاجر دا. ,عداهز ةدربلا مد نمو رشبلا ود

 مهنمو للا لهأ ةملب ؛اكلاوةيرهابلاو ةيتوسانلاوةير دال لاو ةةا-ورلا باص ا نأ

 ءاوهااىف دعصنف هدسد ىلع اهطملب ىت- هسفن دهاجص نم مرئم نا ىت هدب رعاقل) ةلسارر ناجع أقرت
 ةعساتلاة فئاطلاو ه نانوالا دانعو موحأاو رمقلاو سعشلاداعورانلا دامءدوبيلا فو هنوكر لا ىلع

 بحت اهانعم فول ف ةلكو ةفلثلا باهصأ ةفسالفلاةرشاعلاو هه ةطمارقلا منمفئاوط مهو ةقدانزلا
 -قلاشلا عاوفا ةعبرأ رمل ءاكملا لهو ةلعفو ةلوق ةمكملاو ةمكح انوسو برا ف ناف ةمكللا
 هيف بلطي ىذلا اعلاف كل عو فرك ملعوام ل_عىلا فرمدان عوملاو <ىهلالاو تىذانراو ”ىندماو

 ءايمالا تانك هبف بلطي ىذلاو ”ىسطلاوهءا.ثالا تام ؟هف بلطي ىذلاو ”ىواالاود+ امشالا تاهام

 هاربا



 ارو

 » اريززؤسسخو ىدح ار دق ل تلا لسع نم قرغو لعل | اهنف هرج ْنِمسةمو ىدح اورج فال ةسجل

 ىذلا كمسلاو سزرلاو عامفلا عس بحب سانلا ىلعراكنالاةدشاةناعبرأو ثالث ةن سةر آلا ىدامىفو

 لقتعا لاوس فو هاودلطاو مهنم :ّدع تنح-و مهقانعأ تيرمضف بسز مه دنع دجو ةعاجب ىلع ضير هلرمششال
 اونا سافرصقلا باس ريثكق لخ عمتجاف نئفل اريثنو رعوركآنأ بس نم ءازرج اذه هملع ىدونور مش مث لجر

 اوفرصف اًضضتاوبتكو ىرحجام ىلعانلزبصالو ماوعلا نمةيو ثمل ةقلا حتالو نصمم ةفلاخمب انا ةقاطال
 داوقلا دئاهمويلاحيرفلا اوتواوحاصفدغلا نماوءّتج اورصّقلا باس مهئمريثك تابف دغىف < ىجحلاب اودعوو

 ءاَضَْلا ىضاق ىلا اوذرصناف مهثباعممىلا وضع نأ هللا هأب كاملا نينسؤماريما نع مسه ىعأو مهاب نيغ

 لح ٌىرشذ سانلاب ضّرعيو فلسلا بس نم مهو اوضخ كلذ نم مرق هملا اوكشو :قرافلا دمعسنب كلام
 بس هيفةير اسك ىلعاحول ىأرف ةّرمبكرو كلذ ف ضو نعىبنلاو ةياعصلا نم فلسلا ى لع م-رتلابرصقلا ىف

 حاولالا عتب ل-ئرقو ةرهاقلاو ريصم تاقرطر' اسف سرحلا,برضو علق ىتحافقاو لازامودر ا
 تار ع ابو ”ىلهشملا عابرالاو تاناهئاورودلاو تناول اورسامقلا باونأ رب '”اسىلع ةيوصاملا

 هلازاو نايا ةده م ناطمملا ىلءامودثو هربا ةضعتود وكلد علقو نعللاو بساان هللا م بهججر حلاصلا

 ةيوقعلاب دلو هلا نم يفراتجو حولا شتنالو رادحىف رثا اهل ىريال ىتح تاه1ا رئاسئم اهعبجب

 روصام ”ىلعوبأ هللا ماكح أب سم الا ةفملخلا لق نأىلا هلع ناك ام ىلا مالا داعو هلك لذ ضن مع

 تافكك ىفقللادجا ”ىلعوبأ رانثو 3« ميت ىبأ هاب رمصتملا نيد م ءاقلا ىلأ هللاب ىلعت ىلا نيا

 نيمو ةلاجسمو ني رششعو عيرأ نسف ةرازولا ىلع ىلومساو شودماريمأن ب هاشنهاش لضفالان با

 بهذ م نلعأو هللا رصن:#ىملا ةفرلخلا ني دم ساقلا ىبأريمالا ني دمج درع نوعملا أ هللا نيدل طظفاحلا

 سج همس ق بترودم مامالا دمحلا هللااهدَمنمهارد برشو رظنملا مامالل ةوعدلاو ةنمامالا

 خ : الاو -رلامامهدح ا نانثاو ”ىلعامسارخ الاو ”ىاما انلعوسلا كاننتاةاصق ةاعلا نع

 لطداو قداصلار ةعجنب لبع اعءاركحذ طقسأو ءاضتم ىلع ثروو ههذع ا.بنم لكمكصخغ "فاش

 مال اداعني رمشعو تس ةنس مرا ىف لقال ةرمشللاريخ ”ىلعو دم م-هاوقو لعلاريخ ىلع هس ناذالا نم
 ىكنذ نب دو نبدلا رون ل داعلا كا اركاسع تمدق ىتح حربامو ةنليع اه-الا بهذم نم هلع ناك مولا

 ريمالا نب هللا دمع دن ىبأ هللان يدا دضاعلا ةفل غلا رمصم ةرازو ىلوو هوكرش نيدلادسأ اهيلع قشمد زم

 نبي بو نيدلاجالصر صان كمل ناطاللا همس ناهس ةزازولا ف ءاففتامو هللا نيدل طف اللا نب فسود
 عقواودضاسعلا ىلءرحو اهتلازاو ةلودلاريمغتىف عرشو ةلام-و نتسو عيرأ ةنس ةرخآلا ىداجب ف بو:أ

 فرو ةيكحا املا ءاهقفال ةسردمو ةعفاشلا ءاهةفلل ةسر د ءرصم ةب دع أ ثنا واهرك اسعو ةلودلاءاهأ»

 هنع بنتي لف ”ىفاشلا "نارام ساب رد نب كالا مع نيدلارددصلا» ءاْسَدلا ضّوفو مهلك ة عشلارصمةاضق

 ىقدحاو ”ىفا.شلاو كلام بهدم. دكح نم سانلا رهاظاف بهذملا ”ىنائن اكح نمالارصم لقا

 لداعلاكلملا ناطلسللا ناك كلذكو !لاكرطت ضنا م دقو ىحةضامالاو ةيلمعام-الاو ةء.سشلا بهذم

 دال هللا هجنر َه ةفنح ىلأ بهذم رشنف بصعت همفاضنح رم س قا نب ىتز نيدلا داع نب دو يذل اوت

 فسوينيدلاحالص ناطلسلا مهل و قرمشلا دالب نم ةدعاضبأ اهلا مدخورصع ةضاخلاترثك هنمو ماشلا

 د كبح نم مانلاورصمرثكت مهو اهةذو ىوقيورشتم مههذم لازامو ةرهاقلا, ةيفوسسلا ةسردملا بونأ نبا
 ”ىرعشالا ليعامسانب ” لع ناش لا بأ زجشلا ةدسقع ىلع ةفاكللا لمس نيدلا حالصناطاسلا ناف دئاقعلا امأو و

 نم ”ىبذاشلا مامالاربق راوجي ذب ب رصانلا ةسردملاكرصمرابدب ىلا هفاكو اىف كلذ طرشو ”ىءابحلا ىلع ىبأ ذبلت
 ةفورعملا هسردملاور صعب صاعلانبورمع عماج راو ةدفب ريشلاب تفرع ىتلاة ب رصاسألا ةسردملاو ةفارقلا

 مايشلادالب و رصمر ادب ”ىرعشالا ةدمقع ىلع لطارق ةر هاّةلانءادعسلا دعس هاكناخورصمب ةرعجقلا

 داقتيعالا | ذهراص هنا ى- اببلا ”ىرعشالا ىأر ترمو نبدجم لاخدال اضيأ برغملادالبو نملاوزافطا ضر

 رم ةسولالا ةلودلا ف نكي لو موملا ىلا كلذ ىلع رهالاو هّقنع برض هفلاخ نم نا ثمحي دالءل ا.د هرئاسب
 كاك الذي * اهرخآ ىف لبنح نب دج أو ةفسنح ىنأ ب هذمربتشا لاش نيتجلأو شاب ى أ هالك ةريغك
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 ءاغيرالاموبءاسنللو د>الا موب لاجرلل ناكف عامضلاو ىحاوذل ار اس نم اوم دّقف نايعنلا نب دمج نب زيزعلا

 «ءانلاولاجرلا نمةّدع تاه ةوعدلا ف لوخدلا ىلع سانلا مح دزاوءان'الثلا موبرا دءالا ىوذو فارشالاو

 فاملا بس ىلع حاملا لج اودارا مناف فصولالام مه طبو ةماعلا "بس نم مهبرمح احلا هلفاقت تاصواملو

 ةرهاقلا ةهككح مل ارادتحيف ةنسلا هذهنمدرخ . الا ئىداجفو « ديدش هوركم ماسه اق اونأف

 ءاهةفلاو ءاّرقلااهيف سلجو اهيلا سانلا لخ دو روصقلا اخ نءاهملا بت ءهسلات جو ءاَر ٌردلااهف ساجو
 ىرح ًاواعمت 1: هريملام مولعلاريئاس ىف بتكل ا نم ايف لدحو ءابطالاو ةغللا بابحاو:احنلاو نو هدنملاو
 ه قرولاورباح او مالقالاوربأ-ا نم هملا حا حمام اهيف لعجو ةسنسلا قازرالاءاهقفلاو مادا نم ايف نم ىلع

 "بسد نلعأو ةداعلاهيّترحام سانلا عامتجا نم ناك ئالثو نيعستو تس ةنس نمءاروشاع موبفو

 عاعرلا نم هعمو لسو هملع هللا صاه وزو ةشئاع "بس نم ءازج اذه هملع ىدون لجر ىلع ض سقف هض فا لا

 ةنسلا هذه نم بجرربش لهتساو هقنع برمذ هللعءادنلا ”متالف فلل ا نوم مهورصح هلع عقبالام

 ىلع ضيق ةناملتو نيكتو ع سةنسساقوعاث الثلاموس خترؤب نأ هللا سهأب ماملارعأ جرف ءاعبرالا موس

 رزمريغب دجو نم ةدعذخأف تاماسملا ت تدسكو نيخابطلا نمو نيك املا نمو عاقفلا لعب نم ةعاج

 تكتم اموحمب هللا عأب ماسلا سارت الا عبر عسات فو ه اورهشو ىمالا مهتفلاخلعبجلا برضف
 نمدجاسملا ىلع بتك اموعمجدح لكمزلأو ةطرشلا وتم فاطو فاسلا”يسنم اهريغو دج املا ىلع

 هيرهاظت الورزملاو ذسنلا نم ئش لمح ال نأب ةناسهاثو نيعستو عسن ةن سرت الا عسر ىف ل -ئرقمن كلذ
 رءانملار اس ىلع ناضمر ف لك-ئرقو نفعلا سمرتلاو هلرمشةال ىذلا كعسااو سنمادلاو عاة_#فاانم ئشدالو

 ةالص نورطفمو نوءاص هماءمهامف ةيقرلا له ضراعبالو نورطفيو مما ىلءنومئاصلاموصي هنأب

 نوءعف ديم مالو اهم مسهل عامالك وارتلاةالصو ىمغلا ةالصو نواصي اهيف مه هءاحاعف نيدلاس نإ

 لمعلاريخ ىلع" كى نذؤد نوعي وما انيلع عسربلا نم عنجالو كومار اقل لوركا 1

 فصوا ب مويف فصاولا ىلع بستةالو فلسلا نم نين كالو نوذؤدال اهم نم ىكذؤدالو نوذؤملا

 « هباسح هلو ةباكم دنع هداعم هير هللا ىلاو هداهتجا هلي ديف دوت لم لكل فاحامب مهتم فئاملاو
 عسانا فو 5 زير ريفيو الراو عانس عيب بنس اؤور ساب ردبقم هواة سر ةزلاقو

 ' ةءارقلطباو ىوحتلاو ةرطفلاود اكرلاو سانا نمذخو رنا كحام عفرب هتئا ىهأب السا ىهأ لاش كرش

 أو حبب وارتلا ةالصو خلا: الصف سانا نذاو ناذالا ف بيوثتلا ةربرمأورصقلا ىف ةمكملا سلاح

 موذلا نمريخ ةالصلار فلل ناذالا ىف اولوةينأو لمعلاربخ ىلع -ىج اولوقب ال نأ, ناذالا ىف مهرسأ, نينذؤمل

 عطقو ناذالاىف لمعلا ريخ ىلع” ىح لوف ةداعابهنأ ا.عراو ثالث ةنسرخ الا عس ر ىرشع ىناب" ىف مها م

 تدبعاوةوعدلا بان عفو عشب قازتتاةولسسو/ قل ةالص نم عنمو مونلا نمرمخ ةالصا !مهاوق ل رتو بي وثتلا

 هذه نم ىداج-ىف برضوروشا ةسج هف نذالاو كل ذ نم عاملا نب ناكو ت تناك ام ىلعرصقا ان سلانجا ٌةءارق

 قمضف ىراكسلا عب عبتتو تاركسملا برشو هلرمثقال ىذلا كمل او امخولملا عب بدساورجشو ةعاجةهئسللا

 ديعسني كلامةاضقلا ئناكعقوةئامعبراو ىدح !ةنسنابغش ىرش عباس“ انثالثلا مون ىفو * ميلع

 8 دحالامويدسعلاو ةعملل امون موصل انوكين أب مظعملا صالاح يور ءانمالاو دوهثل اريئاس ىلا ”قرافلا

 هلرسشقال ىذلا كمدلاو و عاقفلاوايخومللا عب ىلءريكلا هذ دة ثي له“ رك دن ”ا.عيرأو نينا ة:تنانعش فو

 ئذلا بس :لارهشلا اذهىف هتامهأب ماملاقرحأوز' انللاعاستانمومت املا عابجإلا م ءاسسنلا عمو

 ةدكحؤلا نامالا مهفلحو نلملا ىدايص عجبو عرطشلانم دجؤام قرحأو راحتلا نزاخم فذجو
 نيعبرأو ةنامئامثو نيف مون رمثع ةس خف قرحأو هقنعتب رض كلذ لعف نمو رشقريخباكمس او داطصب الن *

 هراهتما «عنمو انو دا لاطرا ةعيرأالا بنعلا عبب نم عنمور اني دةنامس اهيلع ةقفنلا نت غلب تدبز ةعطو
 صالادْْشاو قاوسالا فبنعلا نمءئرهاظتلان مصانلا عنم اق هسو دب ماو تاقر طل ىفاريثك امنع حرطو

 تاك تاس عوراطو نعل نساك لعام تت موركللا نم ةزيمانام ىصحأو لدنلا ىف لجام هنم قرغو هيف

 مانأ ةعبرأىف هنمقَرَغو لسعل | نزام ىلء مخ ةريثك تاهج ىف كل ذ لثم لعفو هسودتارقبلا لجرأ تحت
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 نامعءذلا نب "ىلع ساج ةئاسلونتسو سة ةنسرفصفو ه« مال لا هيلع بااط ىلأ ني ”ىلءنينمؤملارمدأ

 رصخا اذه فرعيو تيبلا لهأ نع هقفلا ىف هبي ار يصتخم ىلس أ ورهزالا عماملا, فورعملاةر هاقلا عما ىضاقلا

 هللابزب زغلل ةرازولا سلك ب بوقعيللواملو # نيريضاخلا» اعسأ تن اوامظع جب ن اكصورام الاب

 اناّك فلأو قازرالا موعبجب ىرحأو نيماكم لاو“ اهقفلاو ءارعشلاو ءامدالا ن نمءالعلاهرادىف ترزعملا نيرازر

 يل نيماكتملا نم ةغامسو ءاهقفلا هبذ عم ءان الثلا موووهوا_لجم هل بصنو هقفلا ىف

 ءاهقفلاو ةاضقلا هدنعرضحو هسفاب سانلا ىلء هنافنصم أر ثيذ ةعبلا موب ىفاضز أس اجي ناككحو تارافانملا
 ءارعشلا ما ةءارقلا نم سلا ىضقنا اذاف دوهشلاو لسءلا لهأ هوجوو ثيدملا باصحاو داعتلاو ءاّرقلاو

 هللا نيدلز ملا نم هعمسام نمضي هقفلا ىفاناك فلو ةمعطالا ناضمرربش ىفءاهةفال لعجو همف مها دم داش نال
 هملع تفقوو هتكلم ”ىراضلا يد فصن ل ثم هر دن نوكيهقفلا باوبأ ىلع بّويموهو هقئابزيز علا هنب ا نمو
 اوشن دن طبو هيقنت سانل لع اكل!1 |1521, كارما م ناكو ةملع اهسالا ةفئاطا ا هّقف ىلع لوشن وهو
 نيزعلا ىرجأو قتعلا عماسملابهيفاوس ردو هب سانلا ىتفاوءاندالاو ةاضقلاو» اهذفاارتاسو مهتاوءو سانلا

 ىلارادءانبب مهل سه وروش ”لكف مهرفكت اكازرأ ةنومز البوريزولا ساجم نورمذحم ءا فلا نم ةعاسبلب هللا
 3 ممهل ناكورصعلا 5 الص ىلهتنأى اة ال_هداادعبهفا ودا ةعب امون ن احح اذافر هزالا عاملا بناج

 مهاجورطفلا دمع موب ىف هللابزب زعلامهيلع عاشو الجر نوثالثو جنم تنوفا 'لداضي ارب زولا لام

 دالياا عجب نم حب وارتلاذ ددلكص طب زعملا نيزي زعلا هأ ةئاملثو نيعيسو نتننا ةنسىفو 3 لاغب ىلع

 هدمءدجو هنأ لحا نم نب دما هب ففمطو رصمب لجر برض ةناملتو نينامتو ىدحتا ةحسفوةد ةيرصملا

 ىضاقلا سلج ةنامملثو نينامثو سيخ ة نس لوتالا عسر رهش فو « هللاهجر سنأنب كلام أطوملا باك
 ردع همخالو هل مّدَسَتملا س.رلا ىلع تيما | لهأ مولع ةءارقل ةرهاقلا فرصتلا”ىسرر كح ىلع ناسعنلا نبت
 ىلع ضيقةناهلثو نيعستو ىدح ا ةنسللوالا ىداهس فو ه الح ررشع د>أ ةجزلا ف تاه برغم اب هسالو
 ىضاق هلَمَدعاَف هفرعااللاقف هنع هللا ىذر بلاط ىلأ نب هيغ نسوا ارك ن ع لمس ماسشلا لهأ نم حر

 نيهرهاو تاماشلاورصدوةيزعملا5 رهاسقلا ىلع هلا ممأب ملا نينمْؤملاريمأ ىاتناسمعنلا نب نسل اةاضقلا
 لاس سه ”ىن هبأو مل_سو هيلع هلل | ىلإ 1ك ىنلاب َر -ةأف .ولأسودو هلا نم ةعيرأن مدا قوهو همااثعبو برغملاو

 ققفرو هبالقم هراضحاب رغؤج نب نيشلحا داوقلا دئاك سهأف هف , ءاال لاَمف بااطىبأ نب ىلع نعلتسو

 هقلع برضخ هَهْدع برمضا صأف هسهأب مالا علوطق بلاط ىلا نب "ىلع ةفرعم هراكت ا نععجرب لفه لوقلا
 لاا ىلعاورمشو اوي ر ضو الجر ز يشع هثالث ىلع ضيق ةفانملثو نيعستو ثالث ةنئئقو « بلدو

 هئالئاوسحو

 ةرهاقلاورصمب عما وا ىف له- ئرقةناملثو نيعستو سخ ةنس.ؤو « ىمعتل |ةالصاو دم: لج | نم مانأ
 اود ثنأو ني.سابعلانيصاعل ارا غداو سلا مهرانغورانزلاور اغلا دوهملاو ىراصنلا سلتنأب ةريزلاو

 لكحأأ نم سانلا عنم «بفرخآ عم ئرتوام_معهّللا ىضررمو ركب ىبأ قح ىف سفسو عوقو هسفورانزلا
 هللا ىذر ةشئاعل د يونا ريصر كلاب اهلا لعمل لك ع ند مهن :مو نا فس ىلأ نيةيواعم ت اك ة ينحل امخولملا

 حيذ نمو سنيلدا | لكحا نم عنملاو لجرلانزيخلا نمع نم عئملاو لكوتالا كل ةنارزيبملا كونا شاد
 ئرقو ”ىذإةمأوأ ادبعاوعاب ىتمنيسانغال دمعولاو طقفرقملا اهبف م, ذي هناق رمملا مانأ ادعام ةهاعاذالار ملا

 ئرخو ةعساتلا ةءاسلا لو ىفرصعلا 5 الصل نذؤيو ةعبالا ةعاسا لو رهظلا: الص نذؤي نأبرخآ ل صم

 ةيهاركنم هنع هللا ىضر بااط ىلأ نب "ىلع نءرثؤداا قاوسالا ىف هعو عاسقسفلا لعنم عنملا,لعءاضيأ
 ف دكتالورزتجالا ماججلا دحأ لخ ديال نأ ىد ونو سرحلاب قاوسالاو تاكرطلا ف برنو عاةسفلا برش
 نمد> ًاهداطصإالورمشةرم_غب كمسل ا نم 'ئثعاسالو حرشالو ةران- فلخالو قيرطىاههحو ةأرها

 ةنسلا هذه نمرفص ىف كو 5 اورهشو اوورضف رزمريغب ماجلا ىف اودجو ةعاج ىلع ضيقو نيدامدلا

 رج او تنن اوما باوبأ ىلعو هنا وج عجب نم هئطابو هرهاظ ن هريصمب قيشعل ا عما ىلعو دجا ماريا ىلع
 رودلا باوبأ ىلع كلذ لعو بهذلاو غامصالا,نؤواو كلذ سدنو بنتا بالا "بسءارصعأاو رباقملا ىلعو
 دبءةاضقلا ىذاف مهل ساف ةوعدلا ف لوخدلا ىلا سانلا عراستو كلذ ىل_ءسانل هركحاو سءامقلاو
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 رصم لهأ نم لحر رك زانولوط نيدج نب هرورام نينوراهةرامافو « !م.تامو ةم دما ىلاراصف

 سل ةنس ىلوالا ىداج ىف ههه امون طامسلاب برمضف ةماعلا هملا تيثوف تنملا لدأ نم ارخ د انوكي نأ

 نآرقلاو هياعصلا ركذ ىدتعلا عماملا باوبأ ىلع بتكرصم ىلء روعالا اك ذةرامافو نش'امونينامتو

 لع 200 نادل اجاب ل سب ايكرروز ىاذل تجاليتبرل ا ميلر سانا نب جيديترن

 سانلا بونو عمال باوبأ ىلع بكام ى مثو نورخا حرجو موق برق سانلاب دئل|بثوف همف مها نذأ ام

 ةناملثو نيج ةنس تلخ دنأىلا رص ىوتي ةعبشلا ما لازامو ذئموب دن ارطفاو قاوس الاو دصسملا ىف

 حونلاو فلل اركذ بيسة يولعلا موثاكرق دنع ةبعرلا نم ةعاصب نيبو دنلل ا نيب ةعزانم تناكءاروشاعموي ىف
 لقي ل ناف كلاخ نم هلاولاه ادأ اوةااذا اوناكف ةمعرلا لعن ادوءا بصعتو نقب رفلا نم ةعاج يؤ لق
 نم نايس ق نيرا عاجلا باب لعد و ”ىلءلاخ ةيواهملوةلارثكصح ممهوملشو هءاوشطنالاوةيواعم

 ىحولا بتاكون نينمؤملا لاخو ىلا ةيواعم ماعلاو صال نم سانلا هوجو ىف ةعج موب لك ىفنايداسأب, ةّماعلا

 نم ىلع لاخ ةيواعم نولوةباوناكدقفالاو هنولوبا اهيا اذهناكو و سو هد ءاعهلنا ىلص هللا لوسر فدرو

 0 ههجوىف كلذ هلنولوةدف نيس ا( مر ةعجانأ نوقليو نذالا لد ىلا نوريشيو هاه

 مهئيراحمو ةكع نسح ىنماشيريالادرواملو « رهوج دئاقلا مانأ سنتي ىلقف *ىلء لا ةيواعمامت اد يصد

 رصم ةئندم رهاطظنادملاب ”ىدم_ثخالا روؤااكحا اوةلف لا وش ىف نيب رصملا نم قاخ حرش مه وجاملا|

 ةنسناضمرره فو ٠ نيسلاطلا ىلعحاملا: رتل ثعس نأ هولأسو < ىلع لاخةيواعم اوساصواودضو

 ةردو طوس ىتئام برضف عملا ىلا بن." ىطلا ا ثملل ا ىنأ نبا, فرعي لجر ذخ أ ةنامئلثو نيسسهو ثالث

 فخ الثل موي -لكىف دقن ناححو سحو ىلع هقدءىف لعحو ةردو طوسةناه هج لاوش ىف برض مم

 مد طين اوغلبو هو ث نبل هريق ىلا ةعءاسجب تذق نفدو الل لم هب ىف تاغ ههدحو ىف ىصس و هذع

 ىتحاربتك اودنو ةعاجب برضو هنقتراثف -ىضفارريقاذه اولاكراوبأةةيروفاكلاوةيد.شخالان م ةعاجس

 ذاتسالا هأف لضفتلاو دب اصل اركذ دج اسملا ىلعر ةصق بنتك ن يجو تس ١ : سالا قّرفت

 نكيملام ىلانأىف ثدح أ ام لاقف دج اسملا ىلع باس هملا ركن ةداعا ىف ةعام هده هتلازا ”ىدشخالاروذاك
 املو « اهاكدجاملا نمهلازاو فاط ند سه امم هيزأ ىتانأ ىف بتك امو هليز أ الف ىريغ مانأ ف ن اكحامو

 دجاسملا عبج ىف نذاو ةعبششلا به ذمرهظاةرهاقلا بورصه ىلا هللا نيدلز عا اركا لعب دئاقلار هو لخد

 نسالا ىلعو هلع ةالصاابرهجو هريغ ىلعبل اطىلأ ني "ىلع لمضفسا نلع أو لمعلا ريخ ىلع" ىح اهريغو ةعماجلا

 دشن ايعزوع أ عمال دهسملا لهأ نم ةعاس همل اكشف م ملع هللا ناوضرءار هلا ةمط او نيسسملاو

 نيئمؤملالاخو "ىلءلاخةيواعم اودانو ةباصصل ارك ذب اودانو كالدب ةمعرلا رسف تس اهم أ: قيرطلا ىف

 انسحامنافلوضفلا اوعدو لوَدلا اولقأ سان لا اهي أى دانف عماملا ىلا الجر كلذ هغلب نيحر هوح لسرأف

 نيتثنا ةنس لالا عسر فو « زوععلاو قاطأ م ةعجوملا ةيوقعلا هب تلح الا دح أ ن نةطم,الف اهاةنامصزومعلا
 بااطىبأنب ”ىلعلاخةيواعماوحاصو اوبغشف ةفرايسصلا نم ةعاجب بسنحلاةورعنب ناسولسرز ءني: ا

 :لملايره نأرصم عماجج مامالا ىعأو عماد ىلع ى نكس ةفرابصلا ةبحر قري ن أر هوج حوف
 ىلءةرلا,ثيراوملا ف عأو سانا ةعكرلا ىف تونتلا ةءجلب اذ ال ص ىف ديزو كلذ نولعه.الاوناكو ةالصا ىف

 ركذلادلولا عم ثريالو مسع نب الو خأ نب الو دحالو معالو تخأالو أ تنبلا عم ثريالنأو ماحرالا ىوذ

 نب دمر هاطلاونأ ب سطاشودلولا عم ثرينمالا مالا عم ثريالو ةئالساو ناونالاو ةحوزلاوأ جوزلا الا ىث'الارأ

 لعفاال لاو قابانخاللو فصنلا,تنبللام دق مكح نادك هلاو حام تنب ىلا رهوح دناتلارصم ىناق دجا

 موصراصو اذ فدعب هعجاري لوره اطل وبأ سم أف مالسلا !هيلع ةمامافل وا دعا ذه ىضاعاي لا هيلع أ الف

 مودا!ّنال لالهلا بلطي ال نأ رهاطلاىلأ ىذاقاا ىلعدوهشلاراش أمه بتان> ىلءرطةلاو ناضهررعُد

 اورطفاو موصيا؟رهوج دئاسلا عمدريغو ىذاقلا ماصورمهم نم لالهلا بلط عانق لاز دق ةيؤرلا ىلءر طقلاو

 نينتلا ةنس ناضمر ىف رمأ بز زعملاةرهاقلا ند هرصق,لزنو رصم ىلا هللا نيدلز عملا لخداملو *# رطفناك

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دعي سانل اريخر ص ه هلي لع ندامالار "اس ىلع بكف ةنا مانو زياسسو



 مر

 هّدرنأ ىلا سف قارعلا ىلا ةماسسع لجو كانهريتف تامو امم ضرغهرط ةيرقب ورع نب ةماسع دنع ىنتخلا
 همف سم ادرمص « ىلا هللا ىلع لكوت ا باّكدرو نأ ىلارصع ”ىلع ةعش تلاز امورصم ىلا رفعج ىبأ نب دم <ىدهللا
 لاومالا ميفَقّرْفو رصمريمأ < ىلذللا دع نب قاحما مهجرخ أف قار ءلا ىلارصم نم ىللط ى نأ ل ؟حارخأب

 تس ةناس بجر نم نولخرشعل اوجرفن ارانيدرمشع ةسج ةًأرملاو اراد نيثالث الث لحجر لكىطع أو اهماول مدل

 ىت> ةيولعلا ىأر ىلعزمصع ناك مراتساو اهنم لاش ىف ةمردمم الا ري رع اومدقو نش "امو نيئالثو

 افعالا نيسملاو نسما قحي هيلع مسقأف هلع بجو ءىش ىف دنحلان ءالجر برتْضرصمرتمأ هللا دبع ديزي نا

 ةنام ”ىدنحلا كلذ برمذد ديرب ىلع باكلادروف لكوت لا ىلا ديربلا بح اص كلذ عفرو ةردنيث الث هدازف هنع

 ىلاموامذ سماوراديز عض روت امو نيعبرأو ثالث ةهنسلاو دى قار ءلا ىلا كل ذ دعت لج-و اهم رضف طوس

 هل عيوب هلا بلاط ىلأ نب ” ىلع نب نيسححس | نب ”ىلبع نب نا نب ”ىلء ندم هل لاقي لجر ىلءنابعش ف لدو قار ءلا

 ىولعلاحيرخأو طاسلاب مهضعي برضف هوعبان سانلا نم هعج ىلعزرةأفهذخأو هب ن كح ىذلا عضو نوعان

 رصنتسملادم هنب اهدعب نم ماقف لاش ىف لكو لا تامو ناضمر رهش ىف قارعل ىلا بل اطىبأ ل ؟نم عجووه

 !هفارطأ نم فرطىلا طاط فلا نمرفا بالو اسرف بكربالو ةعمض ”ىولع ل قبال ن ابرمصم ىلا هباكدروف
 رئاسنم ةموصخ نيبلاطلا نم دح أ نبو هن. ناكح : نمو دحاولا دبعلا الا دسعلا ذات ان ءاوعنمنأو

 ماهورخ ند م كلذ لاتعلا لا ككتكو ةلسب بلاطبمو همفهمصخ لوة ل قسانلا

 ةيلامت جرخأ مث نش 10 ل ل 4 هلا ىلا نيلاطلا ن هلاجر ةس ديزب ح رخأ ف نيعتسملا

 نئتننا ةنسرخ . الا عسر ىفةير دنكسالا ضرأب ” ىلسدملادلولا نب رباج حب رخو نيس و ىدا ةنس بجر ىف مهنم

 مهتزهفةيردتكنالا نم شط دلر نب هللا دبسع ني دمت هيلا ثءبذ ميد مى نمر هتك هبا عقجاو نيو

 نم ناكف ةدجنو ةّدشب هبلا وي نم لكلا ىوضو ةيحان 00 مسانلاو هانأوه يما ىودو م_ععمامب رفظو

 هب قحلو مهسأب ىلواو ترام ارخ و ىنارصنلا ب رج هي قلو ائيسخ اصا ناكو ”ىسيرملا هللا دمع هانثا

 ميلظع شج ىفءلمرحوبأ ىضخان بو نو.ةرشو انسورو,نس ىلءرباج 4دق.ةاكتاف ناكو ”ىبونلا حرف مرحوبأ
 نيسحلا نب :ىلء ني هللا دمع نب دم نب لعاب دم نب دجح | نيب هلنا دمع هب ىو جارنا يجو لامعلا حرخاف
 دونع-وريصوبو انيهالوو بارعالا هلا مو لل رحوبأ هدف طورالانءا هللا قي ىذلا بلاط ىلأ نب ”ىلعنا

 لو مزمن اف هلاوّد من منم لاقو طقرالا نب | مهلت اقددرخ . الا ىداج- ىف كارئالا ن نم عم رصمريمأأ ديزي ثعبف

 فرم مان مال رطل ل هرحىلأب ا :ةزمس اوراكل انك |

 طقرالا نبا ن ماسلا ناس فارع 1 ”لمرحانأ براغ ش د ىف قارعلا نم نافاخ نب 00

 قارعل ا ىلا لم مث سدحو هبرفط مث مهم رفق نم انو قر نزل هكا لوألا زقاق ءااىلا حرخأوذخأف

 نمش هةر علاو هلمرحوبأ تامو نولوط نب دجحا ىلع درو باكي امو نيو سة همس ر فص ىف

 ىفجرخونيسخو عبرأ ةنس بجر ىف قار ءلاىلا لجو بورح دعبرباج ذخأأو نيسجو ثالث ةنسرخ . الا عسر

 ليعامسانيابطابط نب هللا دبع نب ميهارب نب دج ؟يهوربك الااغب ل لاقي نييولعلا نم لجر“ ىرلانو>رأة سها

 دج اوهورغصالااغب حرخ م تاغ مهنمرفو نوجرأ باعت هيراف دبعصلا < ىلع نب نيس نب نسح نب ميهاربا نا
 ريمالاو ني'امو نيسجو س+خ ةنس للوالا ىداجب ىف ةقربو هير دنكسالا نيباعف اب امط نب هلنإ دبع نب دن نيا
 نار ناعكَف طاطفغلاىلا هسأربقاو برا ىف لف دمعصلا ىلا عج راسو نولوط نب دم ذئموي

 لخدو بلاط ىلأ نب رار تدل يل ا ا تلا اودو د عملا" ىولعلا"ىقوصلا

 م-همزهنءوراخ شح نولوطنب | هملا ثعبفاهلهأ لتقو اهسمنو نسجو سجل ةنس ةدعت اىذ ف انسا
 نبامز مارا الا عسر ىف يجاءاشتلارخآ شي هللا نولوط نب |ثعبف وهب نيسجو تس ةنس لالا عبر ف

 ةنس مّرحْلا ف نينوعمالا ىلا جرخ منيتنسحاولان”ىفوصلا نيا ماهأف هتلاجر تلتقو هعمام عمج ل رتو :فوصلا

 هلام مهنم لثقو هشد> عمو ىرمعلا هيرفظف ىرهعلا نجرلا دبع ىبأ برا ناوسا ىلا راسو نيمو عست

 عمه هاب رطضافق اعد نولوط نبا هلا ثعبف: ل غ فل أ ةناملث اهاهال عطتفناوسأب وصلا نبا قلو ةىطع
 هقاطا مث هزه نولوط نب ىلا لجو اهم «بلع ضيقف كم ىلاركلا بكر باذ دع ىلا ىذمو مم رقةراعصا



 نشيل

 سم نعناو سه لزنو شومملا تمزهناو اهضعباحنو ةدححاولا تقرغفاهنمريسملا نمي زعلا دع عنم

 ةهربا نب بي ركنا متريثك قلخ نقب رفلا نم لتقف لقا: او اورراحصم رصم لهأ ىف مد# نبا هلا حبرفن

 نيبو رصم لهأ نيب مصل ىفاولخ د ”ىرفاغملا هوم نب نو-رلادبعو ةطانح نب دابزو ديعس نب ساعو

 مدح نب ةيالو تناك ف ني: سو سجن ةنس والا ىداجب ةَرغل ط اطسفلا ىلا ناو سم لخ دو ّسذ ناو سه

 الجر نينامت مهنم لتقفريب زلا نبا ةعبب ماذخالاولارفاغملا نمارفنالا سانلا هعب ابفءاطعلا عضوو رهشأ ةعست

 هتعس ثكلنل نكن إف نيعئاط ربب لا نب اانعيايدقانا نولوقي مهو مهةانعأ برضفالجر الجر مهمّدق

 لاراب نماناكو رمصم ف هول ووش رمضحو اهنهشو مهن دمس صاع نب ماهحن ردكحالا قنع برضو

 ةدايز من ناو ضار ضُ هحالس سبل سدح قؤقردكالا لتقدتملا ىدانن هنعهّلبا ىضرنامع

 دنعلا لاهو هءادر هلعقلأو ةهربازب بب ركح هأنا 1ع هيأب قلغاو ناو ه ىشخو افلأنيثالث ىلع

 تامذئموبو ةرعخ الا ىدامب نم فصنلا ناكو مهلز انما اوفرصناو مبئمدحأ فطعاخ راج هلانأ اوفرصنا

 نمو ناو مه ىلع دنحلا غل ةربقملا ىلا هنز انجح رخ نأ دح أ عطتسي إف صاععلا نب ورم نب هللا دبع

 ةيولعلا ءانفللاةوكححاو هنءهللا ىضر ىلع بساهفاورهاطةفرصم ىلع ةيناهعلاتملغ ذ دشن

 نيعسن ةنس ىف كزملا دبع ني دملولا لبق نمرصم ىلع "ىسعلا كي رش نب هك : هءالو تاكالف * حيراودللاو

 نع ايردنكح الا حراوفلانم ةارسسلا تدقاعتف نيه_سنو ىدح ا ةن سف ةيردنكسالاىلا جرخ

 مهلعمهف ىدحأ ”ىبصتلا ىنئملا ىبأ نب رح اهم مهس لاو دّمسةَةام نماوغ مه دع تناكحو ه.كنفلا

 افا نأبقماأتهعاو زعم ةزثب ابا ىكي لجر مهم برقلابو بر دنكسال |ةرانم ددع
 لجر ىضمو مهلتقفاوّرفأف ةىهاأف دنملا هوجو ةَرقرضحأو دبر دنكحمالا ةرانملصاىف قمهسمم

 ناطلللا نم همقن همف ؟ ئىش لكتت نأ ذ ارا اذان بدبح ىلأ نب ديزب ناكف لتقف ناملس ىبأ ىلا مهم مار ىرب ناكن ف
 ىحينب هتادبعماهالف 0 ناملسوبأ مومل كلذ رم مسهاكسانلا لاه مناملسانأ ا

 نم سانهلعبابف سانلااعدو هتمعادرصم ىلا مدق <ىدعملا دمت ن ناو ره ىلعز احلا ىف قمل بلاطد بقلملا

ابلا لمهسنب ةرثوح مهلسقف مهبرطتسا# ةظربقلا هشام هته اتعب ازا تيلالد عين مرغوب تك
 .ريمأ ”ىله

 ةنامؤ نيثالثو ثالث ةذدسىق ساسعلا دب ةيمأ ىمانأ تضقناو ناو ىم لة قالف دهم نب ناو سه لمق نمرصم

 اوراصو هنمنو يو بلاط ىنأنب "قع ورب اواكج نيالا نمو ”ىاورملا به ذملا بام |ةرجب تدج

 تاحاولاةمحانب تناكح ةفئاطالا دحأ ماع علطب نأ نو ثخيو لّقلا نوفاخي سابعلاو ْيرهظدنم
 الف ٠ ةتبلادوجورصمرا.د.ن الا مهل قي مواوذف ىتحارهد ةيئاورملا بهذم ىلع اوماقأ مهنافاهربغو

 نسحلا| نب هّللا دبع سدت نب ”ىلعرصم ىلا مدقرو هذملارفعج ىبأ لبق نمرصم ىلع ةبط4.نب دمج ةراما ىف ناك

 ثعد مث بسغت نأ هملا سدو بذك اذه لاقف د. + كل ذركذف همعو هسال ةمعاد بلاط ىأ نب ”ىلعني نيس ا نبا

 عيرأ ةنسةدعسقلا ىذف هيلع طغسو ادبج لزعقروهنملار ةعج ىبأىلا كاذب بكف هدجي مذدغلا نم هللا

 ماكتورصمب "نلعب نسح ىت .ةوعد ترهظف ةرفص ىبأن ب باهملا نب ةصسق نب متاح نب ديزي ىلوو هن امو نيعبرأو

 ديس نا لاخ هت عد مأب ماقو صم مدق <ىواع لو أو هو هنا د عنب دم نب *ىلعل مهنمريكع يابو اهب سانلا

 رادلارضحو هلعضشو بلاط ى نأ نب "ىلع ةصاخن نم شدمح نب هعسر هدح ناكو 3 ديكملا شدبح نب ةعسر نبا

 متاح ني دي زب تنس نأ منهضعب هل هلعراشأف هلاوعداب نيذلا هب احنأ دلاجزاتشتتساو هسنعاقا ئطز نام علت

 طاطسغل حرا ب ىذلاركسعلا ىف نولزنب سابعلا ىتركاسعتمدق ذنماوراص دقءارمال | ناكوركسعلا ىف

 مهجورخ نوكين أو لاملاتييزوحي أن ورخآ هملعراشأو باخسلا اذه نم هعضوم فرك ذاك هلام نم

 دبعىلا فا ىتح مهم اده دق لجر مبنم رخو ةيناملا ىلع ىشخ و متاح نب ديرب تدسي نادل هركف عمالا ىف

 ىلا هلا دبع ىضف نوجرذع "للمال مهنا هريفن طاط فلا ىلع ذئموبوهو ب دخ نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هللا

 اومزهناف ةئامو نيعبرأو سجن ةنس لازم اصيل مهمه أ نم ناكف ركسعلا وهو متاح نب ديرب
 رصم ىلا ةدوك ملا ةنسلا نم ةدفعا ىذ ىف نيسحلا نب نسسمل نب هقنا دبع نب ميهاربا سأرب ءابطاا تمدق

 هنا لمقو رو هام ارفعج ىلا ىلا دمج نب <ىلع لجو هيما اوركذف ءابطمللا تماقو عما ا دحسملا ف هوبصنو



 ضض

 نيثالثو عبس ةنسناض مرر ن معقم اهلا دناهج ارجدابخ الصف عجو ينج هنا تضر ىلع .ةنم قب دصلا

 ا ضو طند-افز زنعالو ندوريغن ء ىلزعدقلو ىااهلزعلل ىتن ىعنمب ال هنا دل لاقف دعس نب سدق همهلف

 مهفكتأل هب هيلع مهام ىلع ميلا ىوض نمو ةاطرأن ب رمسو دلخت نب لسمو ب رج داعب كاع دام غراب

 قمم لف[ تناف ريدم ون لا اذه رظناو مماطت :الف كنع اوهلخت نا رمهابقاف اواعشي لو الو ناذ مهر نع

 اوفك,هملءاواغامو مهعدف ليد نم ”ىلا اذهرطن اوكي اح مهنع عفراو كناكم مهملع بر ةو كح انج مهان راأف
 اذهناف ل عفافزت انحلا دهمنو ىذ خرملادوعت نآت عطتسا اف مهازانمردف ىلءدعت ن مسام | لزأو مهتأش كنع

 كقفوههتلاو كنع طناسوهام ىلا عراساو ةسابرلا بتوع ءالت ارهظتلد تالعام هللاو كنا لعن نلو كص منال

 ىلا ثعبذ هوس لذ هنعس ىلا مهوءديهعم ةجراكناو عي دخ نبا ىلا ثعبف سك هيءاصوأ ام فالذي دم لمعف

 مهم هل دوك ال هنأ لعالش هبل ا ضورملاناو هو برااهلا اوبصنق مهيار ذن مسومهلاومأ ب رمداهم دهف ةجراكتارود

 ولج يالو+ لع وزو سوستس|ريرج منهل يطل نأو هيو اعم ىلا مهري سين أ ىلع مهطلاص مث مهنع كمأ

 ىلع طرت نأ ىلع لفغا نيمك- 1| ىلع هيو اعمو هنع هللا ىذر "ىلع عج ًاالفةرواععاو ةلواولءفذ طااطسفلا

 ىخر صاعلا نب دره صدتلا ى تزايد ايف قا رعلا - 1ع فرن ايلف س دمع أ لت اًنيال نأ ةبواعم

 ماشلا لهأب ورع لخدو رصم لدأ هفمزما اديدٌثالانق اوقاف رم هه ىلا ماشلا لد شو مح ىف هنعهّللا

 بلطو امتع لّتق ىف ىنمب ناكنم ىلع هنمعي نم طهرىف عد نةبو اع م لبق افرك, ىفأ نب دم بيغتوطاط غلا
 ىف ىوةسالجر نينامث تاق عي دخ نبةيواعم لاس ةركيى لأ ىف فوطفح | لذة أ سها هملع مهتل دفركيىفأ نيا
 ةسةر كب ىلأ نب دم بالو تناكفر انلاب هقرح أف تمراسج- ةفدج ىف ءلءج مث هلق همح اص تناو ككرتاو ناسع
 ليةّساف هدعب نمرمصم صاعا نب ورمع ىلومث نيثالدو نامت ةنسرغص نم تالخ ةرشع عنرال لقمورهشا

 ةمعط هلةيواعم اهاعج دقرصم تناكحو جاراناوةالصلا هيلا لعجو لوالا ع ررهش ةئاشلا هده هالو

 لقو ورعنب هتلاد.ء هنباريصم ىلع فلختساو ةموكملا | ىلا جب رخ مثاتحلصد ىلع ةقفنلاو اه د: بءاطع دعب

 هللا ىضر ”ىلع لق ىلع دينريو سدقو نجرلا دبع دموندق اعتو ام ماق أفرم .همىلاورمع عجرو ةفاذحنب ةجراخ

 لتقالف هبح اص ىلا مهنم لكى نفخ نا ليل ىلعاو دعاوبو امنع هللا ىضر يو اعمووربعو هنع

 نءريثكو ةيناععاهتك ثلهأو اه دنجرمصم تناكح نواعم مالا ٌرةدساو هذع هللا ىضر باطىنأ نب ىلع

 لزيإذ امثالص ىلع ”ىدزالا ديزرب ديعسر مهم ىلع ناك هيو اهم نب ديزي هنبا تاموةيواعم تامالق ةيولءاواهأ

 عيرأ ةنسف ديزي تام - هيو اعم نب ديزي هالودنم هملءريكشلاو هنع ض ا رعالاو هل نانشلا ىلءرصم لهأ

 هنومسكم اواكخي وعد اورهاخاو هىها فرص# راو هلا تماشف هسفن ىلاريبزلا نب هللا دمءاعدو نيتسو

 هعمل ودوةن رمأب مهلا ع نأ» هولأسورصم نمنيفاالاو ل مممرافءهبلا ادفو موئماو دذوأو مههذم ىلع

 ذهن أن لا نم ىرئاذام نولوةءرصم فا ارمشأ نم هريغو حامصلا ةهربأ نب سيرو ن اكسو هتورزاوبر

 ها رص مارس تاس ا مل عييطتسنال ع نو ىهنتو انف سهأن ةقتكملا ةفئااطلا
 ىبأب قكيو ورعنب رحل بقد ”ىحجذملا سةنب ثراملانب رح حيراودلا ىأربرصم مدق نم لو أن اكححو
 حراو 1 يول حل م ام "ىلع عمدهشودرولا

 1 واعمني ديرب تاماسأف « رمد ىلع تىراصنالا دلخت نب ةملسم ةراما ىفريبزلا نبا ىلا اهنم حي رش ىتح اهم ماقاو
 اودوذحداو كنا نم ةفئاط ىف اه دقف ىرهفلا م دج نب نجحرلا دمعي ريصم ىلا ثعب ةفالن ايم دعيرببزلا نب | عب ولو

 رصم ىف اورهظ أف دكم نم مدق نم رابمرصمب حرراوملا ترثكو م دخت نب اًرقسعاو مسازتعاف ديزي نب دعس ىلع
 نب بي ركمسنم ةصأ ىبةعمش نم سان بولت ىف لع ىلع سانا هعيانو كلل ذ دنا ملنعتساف هملا اوعدو ميكا
 فئاوط ثالث ذئنبح رمدم له أراصف مهربغو ديعس نب ساعو ”ىبمتلا ةط انحني دايزو ةرج نب مسقمو ةهربا
 تاكح نيتسو عبرأ ةنس ةدعقلا ىذىف ماشلابمكحلا نب ناومم عب وبالف * حر اونو ةنامعو ةيواع

 ناو سمن زعلا دمع هني |ثعدو ةريثكف ارش 1 فوصحفا عا ”رسدومتاكف م دب نبا عمرصم لشأ ن هلع

 ىذلاقدنللا ودور ىف قدم ارفف. هعنمو هيرح ىلع م دحب نبا عجب أ ورصم لانه نم لخ ديل ل لا تف

 ”لياىلارخآ اشدحز وجو ريل ىف معن عطقو ماسشلا لأ تال اعلا فااضيلرصلاىف بك ارمي ثءعبو ةفارقلاب



 فرغ

 ةئس ناضمرربأ»ا ]وأ ابر خي اولتنفاف لمرعن نب سدد مهيلعرخآ شد ةفب ذح ىبأ نبأ ثعبف ير دندكحما لا

 حرف لاوش ف سم نبعةرو كح نم ننلبم لزنر صم ىلا نايفس لأن بةيو اعمر اسو سبق اقف نيثالثو تس

 لأ فانت اعاد حالاتك ديرنالاناةبواعم هملا ثعبفاهاخ دين أ هوعنهرصم لهأ ىف ةفب اح ىبأنءادسلا

 ةفيذح ىبأ نبا عنتماف موقلا سأرامهورشب نب ةنكو سيدع نين حرلا دبع هيلئافانبلا اوعفدا نامعادوتلا

 لعج ا ةفي دن ىبأ نبال ناسف -ىلأ نيةيواعم لاقف للا هانعف دام نامئعب ةرسسلا بطرأ ايد. بام تملطول لاهو

 ةفي ذح ىبأنب افلطتساف كل ذب يضر ىف ةفيذح ىبأ نبا لاققف برح مكس و انني نوكي الفانهر مكسواتشا

 ةهربا نب رعموبأو ريش نب ةناكو ىسعنءاووه نهرلاىف حرخو ةمركم نب تلصلا نب مكحالارصم ىلع
 ةهربانن رم“ ىلا ريغ ن عسا نم اوبرهف ىثم دىلاراسو ةيواعم اهب مهنصس دل اوغلباطق نامتع هله نم مدريغو

 نم لجر سي دءنب ند-رلا دبع عستاو مها نيطسلف بحاص مهعستو اقبآ هنم حي رخ و اريسأ هلخ دأ ال لاه هناف
 هللاةفّد :رمشلا تحت لسو هيلع هللا لص الا تعيانىفاف دف هللا ىتا سي دعنب نجرلا دبع هلل اقف سرفلا

 نكي ناف ناممعاه- امص ىف لت ىتلا:هلسللا ىف ةفي ذح ىأ نب دم لاقو 5 هلاشفريثك٠» ءارصعلا ىف رصشلا

 سيدعنب نجر ادبعو ةفيذس ىلا نبا ل تق ن اححودغلا نم لتمفدغلا نم لتقف ناممعل صاصقلا
 هنع هللا ىضر بلاط ىلأ ني ىلءغلبالف « نيث الثو تس ةنس ةلا ىذ ىف نهزا نم مهعم ناك ءو رش هناكو

 اهاخدف ةالصلاو حارخلا هل عجبورصم ىلع ”ىراصنالا:دابعنب دعس نب سدق ثعب ٌهفي ذح ىنأى |اباسم
 مهدفو هيلع دفوو ممحاطعا مهلا عدم جراج لاس او نينالثو عم جس لولا عسدربش - تنم

 لوالف ه امنيجراملناايرخ لدأالا هنع هللا ىذر ”ىلع ٌسح نم دئمو » رصمو مهيلانسحأو مهمرك أف
 ىلع ص اعلا نب ورمعو ناسنس لأ نب ةرواعمدهح ىأرلا ىوذ نم ناكححو دعس نب سدق هنع هللا ىذر ىلع

 داكى تر صماهلي نأ ىلع اردقب ملف ةدياكملاو٠ اهدل ابام_ملع عن اذاه سهأ ىلع ايلغبل رمدم نم هاجر تع نأ
 تعد ا امو قش سرق ى أر ىو ذ نمالاجر ثدح ةيواعم ناكف هنع هللا ىضر -ىلع لبق نم ابق ةيواعم
 اهقماودلبلت المال لهل او ىد * يس ا نحب داع ك1 اين ول دل اكاد ”ىلا بع طق ةدياكم نم

 هدنعنيازانلا مكناوخ ال عفب اذام نورئالأ ٍ رس هميعطصتو هتك انت انةعشانلابقناف .هدزغى لا اوع دتالو

 ةيواعملاف ه مهمه 1 ا ةازرأو مهتابطعأ م ملعىرجي ان رخب
 ركبىبأن يدهم هيلا ٠ اهنأف قارعلاب "ىلع سس او كلذب عمف قا ارعلا لهأ نم ىتعس ىلا كل ذب بتك ا تقفطو
 نأ ست ىبأت فالآ ١ ةرشعذمول اس رحو ان رخ لدأ لاقيه ىهأب هيلا كنا عسل د ل

 نأب ىماوضردقو مهتم افلا لهأو مهفارم :ًاورصم لدا ءوجو مهنا هنعدقلا ىشر ”ىلعىلا بتكو مهلئاقب

 ”ىلعن ود أس مأب مه دئاكب تلف ةيواعم عمم داوهنأت تاعدقو مهقازراو موت ايطعأ مهيلع ىرج او مهبرس نموأ

 هلعىبأت جحجيدخ نب ةرواعمو دلخت نب ةاسو ةاطرا نب رمس مهتم برعلا دوس مهو مهي لعف أ ىذلا نم لعو

 ةيواعب ثرتكو ىرغتعداو از ءاف متت تنكنا هنعهلنا ىذر ”ىلع ىلا بنكو مهين اةي نأ سيق أف م علاعالا

 رصم لهأ نم انناو>ا نع فك دق هناف اريخ دعس نب سدق هللا ىزح نأ هس .دملاب ةممأ ىبضعبىلا هذع هللا ىضر

 هللا ىضراملع غلب ىتح انش نيبو هن ام هغلب نا" ىلع هلزعينأ فاك اف كل ذاوقك اونامنع مداولات نيذلا
 لعش ل هنام كو ىلءلاةف لوو سرق لدب هل دما له أو قارعلا لدأع اسور نم هعم نم لاف كلذ هنع

 230 لع ل هاب كيرعملا تنس اوك ناتي هياولازب , لذ ل دي دق هناف هنلزءد اولاه فوعدف

 نافع نيك ل وست هيلع ل تن ركم هيت ركل مك الولو يو اعمر نماذه لاه بالا هالفو

 ثراحلان كلامرتشمالا اهيلومثنيئالثو عبس ةنس بجر نم نولخ سهلن فرصو مايأ ةسخورج“ *!ةعبرأ اهبتعلزع

 اذان اكرفعج نب هللادمع نأ ثلذو هنعهللا ىتر بااط ىأ نب ىلع نموملاريما ل ق نم "ىلا ثوغيدعنا

 وهف تر هظ نافرصم ىلارتشالا تثهدالارفدج قحي كاًاسا هل لا قف رفع ق< هل لاه اسس ىلع هعنمب الن أ دارأ
 الف هثعبو ءالوفءالقو هضغنأو هنع هللا ذر" ىلع ىلءل هن دق رتشالا ناك لاةيو هنم تحرتسا الاو ب ىذلا

 درع ععسو مفالو ن ,ب دملل لاق ل ذب ”ىلعربخ ًاابإف تاه ل ءةيرم برحثف لاند هي ل امعلا ايات قارمدم مزلف م دق
 ركيىبأ نب دمج اهو من « للا نمادونح هللا لاقوأ لع نمادونج هلل نا لا قفرتشالا تومي صاعلا نبا



 مم

 هوفاوبن أهلا -عنامثءىهأف ةعاجب ىفءادو لا نباهللاد_.ءالاقسا دق هلأب ةنمردملاىلاربخلا دروفراسعرخأتو

 بلاطى أن <ىلعنميو هنيب ناكف مسوملا دعب هب دملامدق مث ىأربراسشا ”لكف هور اثتساو هملعاوم دقف مسوملاب

 اودعاون دق نامء. نءنوذرحنملا ناكو م هاوس ند ىلع مها هعفرو هيراقأ هن اطعا بيس ءافللا ضعب هيف مالك

 مسوم ا نم ءا مالا عجرام د:هو بونولا مسهل أ 4: .لفءا مالا |معراسإ ذا م_هراصمأب هبأ نوجر ءاموي
 هللا ىذر ناسدع ل بق نم رصمريما ناكحرو نوديربامهاورظننل هل دملا ىلا مودنتلا ىف نوفلاسخلا بتاكت

 0 0 ىريماعلا حرمس ىنأ نب دعس نب هللا ددع هنع

 بئاساا رنصم ىلءفلختسا لب بييح ىبأ نب ديزي لاقو دعسنب ثمللا لوق ىف "ىودا ىهاعنب ةبقءهدعب
 سفاقبخ يعبر ةنعن ةقيذح وب دخ ىزتاف ىلا يالا لع لدجو عرماعا ماشخ
 هللا ىغر نام“ عل ىلااعدو طاط فلا نم مماعزب ةمتعحرخأوةروك ذملا ةنسلان م لاوس ف فانمدمءنبا

 ىلههللالوسر حاوزأ ناسا ىلع تتكلا تن ناكف هملعر دقن ئ * لكبناهع ىلع ضر حو دالبلار ءسأو هع

 حواتل سعتلا هجوىلا ههوجوو توسلاروهظ ىلع لك راك اد ردضبق لحاورلا ذخأيو لسو هلع هللا

 مهب نوري السر نولسرب مرصع ةشردلا قي رطىلا اور نأ مه سهأب مثرفاسملا معيوات مههوجو
 كئلوا لوسرء ىف بنكلا فريف ارب_خان دنع سل اولوقي نأ سانلا مهقلاذا مههأدقو مهوقلمل سانلا

 هملع هللا ىلص هللا لوسر جاوز أ لسر قلد :نولودب سانلاو ةفيذح ىنأ نبا مهاماتف مهناكمركذف سدنيذلا

 هلنآ لص ىبنلا حب حاورأ ب امك مكلعأر ةءلدهدملاب مكلعان دنعربخالا ولاقريخلا ام مهلاولاف مه وقلاذاف لس و

 , هللاىلا 0 اوقف باكل انْئراَلا موي مثريصقت همف سدا اعامجا دمتم قنمانلا عمتجت ملسو هماع

 لزغي متنوكسبف ٠ ءاكبلايدصتملا ىساوت ند وبشلا كاوا موقبف مالسالا ىف غنصامو مالسالا ىف لعام مكيلاو

 ةفب دح ىلأ ن دج اولزتعا هنع هللا ىذر نامع ةع.5كاذت أراك موملع ىرقامب سانلا قّرْفَد .و رياملا نع

 ةىئالوللا مزق. نب ورعو دان ةلسموةاطرا نب رسسبو ةفاذح نب ةحراخو ع دخ نب ةيوأنعم مهوهو انو

 عج ىف ”ىمهفلا تيان"نب دلاخو "ازال لاق نسور كج وثوب نتا ول ةرحج نب مسقدو

 هنع هللا ىضر ن امع ثعبف ةغب ذح ىلأ نبا عت هدو مه ىهأب هريخصل نام علا ا بسلا معا

 ثعبدقاذكلا واذكلاناالأ لاو سانا !ىطمفن هدب ذح ىل أنبا كلذ غلبف م هع لصمل صاوتو ىلأ نب دعس

 نحت اورغنافمكش . لدامتلا عقوبو ركسم 00-0 اج ا لاقت دقت كيلا

 نماعج ارداعوهّءل-ار بكرذ هومسو هوغو هطاطست هساءاولقت لئاقوهو هطاطسق ثنرخابكر اهو

 مكنع» اضرأالو ريمأب كا اضواالو مكس مكس أب لعجو كرم تشو أ رفلاو”لذلاب هللا مكيرمض لاقو ءاج ثدح
 مكليو لا ل د اواو )ا يذم اذاخ مزلتتا ارم حج غلا 5 عزو ادعم ةكازا

 تاخدىلا تددوأ هلل اولاقفهوعدينأ اوبافريذج معج دق ىفاف هب تئحامب مهلعأ اذ ىدنح لعل خدأ ىلوعد

 رعم أ ىلا سدح ثععد ىلع ةدب ذ ذح ىلأ نب د عجسأو نالةسءىلا فرمدنأت تدمت هب هنتئحاع متمتاعأ و مساع

 انيفكيأمن الاسقف طم نم هءلعرتكت ثععبلا اذهىف طترمثت نملاتذ هنعهللا زانق غار وا وطقزلا

 نحرلا دبع مهتعاجب ىلعو سس"ر ه-مممةئام لكى بع لير ةناقسسرموم لهأ ن هط”رمشتف لجرة ناهس ,كسام

 ءارو نب ليدي نيور-عوبأو ”ىنبللا ملس ني ةورعو *ىبحتلا ناهلس نبرمثب نب هناك مهو <”ىولملا سدعنبا

 مرنم مهرو د فرنصع ل هأ ن هلاجر نءه-و "ينال اركح ؛رنب عرذو ”ىدصالان ابر نب نادوسو ”ىعازملا
 ةعسلا يلع ههركدمرآو هو ع ميدخن ةيواعمىلا ةفي ذح أنبا ثعبف م د نب اهب ةيواعمو ارا كارت

 قدما الا 0 ةنوأنعم ن نءعفدلوالا ةعسشلا سر ناكو مشب نب هناك كلذ غلب الف

 نوزةثربوشورمص» ىلا بكرلا لخ دق نيثالثو سخن ةكسةحخلاىذ

 نئفل نارين دمت ىكف.لاب « نسولارا صا برهلارمئان اهب نسحلا أن رذح او كسلا اهذخ
 ةيواعملاودقعو اوماكن امم ةعيش كا ذ ىأرالف « لك هللا نكلو امنع ؟لتقا:لانا او-اصدهسملا اولخ دالف
 ةقي ذح ىف ام_يلا ثعبف ديعصلا ىلا ةيواعم ميرا ناعم ببلطلا ىلدعدوعبانو ممماع جر دخ نا

 ىلا عجر مث ةقرب غلب نئد هيو أعم ىطسو شي ذب - ىلأ نبا ناحأ مز هف انهلاةروحح نم سان: دباوتلاف

 ف



 فما

 اوقلال نآنمهلا متقتوزاز رءالاو ةمرط او :ءاركخلاوءانعلا ن ٠ هبلعاوناك ام ىلع فنا لجو همر
 ةفاللتاراد٠ نعدماحوبأ عطقناو ”ىنافكالا دم ىلأ ىلع علشو امِالطَد لعاوربالو اًمح هلاوذش الو دماحانأ

 نملوأ) «رصمو ماشلا دالس لصتاوةئاسهلثو زيعستو ثالث ةنس ىف كلذو هنع فار مالاو هلعطضتلارهظو

 بهو نباو ثدللا هنعىور ابيقف ناكو م ىلوم ىحي نب ديزرب نب دلاخ نب ميحرلا دبعرصم ىلا (كلاملعد مدق

 به ذمرهتشاف مساقا نب نجرلا دبعرص#ب هرمشن منان امو نيتسو ثالث ةنسأدي ردنكسالابفونو دعس نب دمشرو

 رصمب فرعي هللا هجر ةفينح ىلبأ ب هذ :نك, لورصع دل. باح ارذوتل ةغن- ىأ 0000
 بهذي ناكه نأريغانت ”[ذقريخ نم ناكو ةعمهل نيا دعب اضاف ءؤوكلا عسبلا نب ل.عاعسا مدقو سنو نبا لاق

 ناار هما بدال ادب عزت أت ابا ياةرغر اوس لأ نكتلو ةفانصو لوقا
 هللا دبع عمرص» هل ارس دردا نب دمت "ىفاشلا مدق ىو -سدهعار مثم كلام بد دم لزب مو هوء؛سورصم لشأ

 هنامو نيءستو نامت ةنسىف سادعنب هللادبعنب ”ىلعنب دهن نب ىدوم نب ىسعنب ىدءوه نب سانغلا نيا

 ى<نب ' ليعامسا يهاربا ىنأو ناماس نب عجز اورمكيلبإ عنيك ارنا انعان هةعانن رمدم لهأ ند هنحصف

 الزب لو هلابهذاعاولعو قلم 0 ثان عءازنتكو ىطي وبلا نب فسول بوش عب ىلأو -ىنزملا
 لير صم لهأ از هرمنا وله تاك ”ىدنكلاورعوأ لاك * رش ركحذو رصع ىوقب هيهذم
 نب م١ نه ةطرمش بحاص نوجرأ عنمو لاق نيت 'امو نيو ثالث ةنتىلا قسعلا عماإلا ىف :لوسلابرهجلا
 عماجلا دحسملا ماما عسرلا نب نيساا ىهأو عماجملا دهم تاؤاضلا لف لوسلاب ردها ع 22011111

 هيد مانو ددملا ىفا مير هما ىلعرمدم لهأ لزر لو نيش امو نمحسو ثالث ه ةنس حرف لا ذراهككرت
 رصم لهأ لزب لو وارت س+ ناضمررهش ىف شر وارتلا ىلصت نأ هاو لاق نوجرأ اممم عم هناا مالسالا

 32 + وُدنلا نم عنمو نينسأ امو نيسجخو ثالث ةن سن اضمرر 5 فا. نوجر أ العج ىتح جيوار تع نوادي

 ثااقليج دم لازاقوا ماورفسأ أمنا كلذو مجصلا ةالصب سلغتلابرمأو دحسملار شؤم ىف ةعجللا موي نا ذالابرهأو

 بهذ. ىلاوأ امهللا بهذين اكن ءاضقأ | ىلويورمدم له ا امم ىلهعي ىلاعت هللا ام هجر ”ىجفاشل | بهذمو

 هالوم شو. ةناهاثو نيسو نامت ةنس و ةيقير ةادالب ن هرهوج دئاقلا مدق نأ ىلا هللا هجر ةفشضح ىلا

 ءاضقلا ىف هءلعو ةعيشلا بهذمرص ءرايدباشؤذ_ةنمح نك ةرهاسقلا ةلمردم ىئنو دهم ميت ىلأ هللا نيدلزعملا
 ورعوبأل اف « كلذلبتافو نيسرعد ل ضو عيشتلا ناكدةو هاوس ٍتهذم قلو هفلاخام ركناو اسقلاو
 اهتبلقفة يولع ىهورصمب تأشن بدح ىلأ نب ديزب لاهل اه هنا ةعيها نب هللا دمع ن ءىلاوملاَت اك -ىدتكلا
 هنع هللا ىضر نافع نب ناغعنينمؤملاربمأ ةفالخ ىف دو ملا نمالجر نأ مالسالا ىف عيشنلا» ءادّسباناكو ه ةيامع

 قطب ملف مهلالضا ديرب نيإسملار اصمأ ىلازاخلا ع نم لقنترراصوءادو ا نبا, فرعو اب هللا دبع هل ليقف لسأ
 حتصنالو لئا.ءاواهأ ىلعحرطب لعف ئيثالث ”وثالت ةدسىف ةرمدملا لزنو لهأو مالسالا دبك ىلا عجرف كلذ
 الف هيلا لسرأف ةرمصبلا ىلعذ مدون وهو سماع نب هللا دمع كاذ غلبف هوبا ومع ًاوهنلا اولامو ةعاجب هيلءلبقأف

 حررتشا كع يغلب د املاتفْ راو ىفو مالسالا ف تء ءرناكلال هان ءلجر لاعك تناا مالا ددعركخ

 ئدتعدأ قدص ن ميلا سانلا فلاقر اهب َرَقَساورمصم ىلار اسف ام .حيرخأف ةفوكلا لزن تح حرف ىنع

 "ىلعو ”ىصو -ئن لكل ناكسنا كلذ دعب لاةف هم تابقىتح ةعجرلا ىف ثَدَكَو عجب ادمن أب ذكيو عجب

 نب <ىلع نأ ىف لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةيصورتك )نماللعا نك مسو هياع هللا ىلص د ”ىدو بلا ظ ىف أن با

 اودياو صالا اذهىفاوذماف قحرغب ةقالالا ذخ أن امعنأ اواعاو هنَمَأ ىلع ةفالحلا ف همصو بلاظ ىلأ
 لام نم ىناكو هتاعدثب و سانلا هباول ستر كتملا نع ىبملاو فورخملاب مالا اورهظأف مكنا ىمأ ىلع نعطلا
 اننوعشي اك راع ظيعألا لا وتم اور انعدم ارمدع امال“ ”ملافاوعدو هوداكوراصمالا ل ه3 نمدهنلا
 ءاجو ةعاذا ضرالا كا ذباولم -نوعضيامب رخ "لارا لها ىلا ممرمدم لك لهأ بنك متالو بيعف
 هيلسرأام هولعأو نيثالثو سجن ةنس ف هنع هللا ىبذرنامثعاو انرامهتمالا عمج نه هلل دلال هأىلا

 رمساينب راسعو ةرصنلاا ىلا ديز نب ةماسأو ةفوكَلا ىلا ةمل »نب دم ثعبف مسولاسع كك نمو ابفنتالا لاغأ
 ا :تكمزااماولاهو ارامعالاناممعىلا اوعجرف لاءعلارس شكل ماشلا ىلارعنب هللا دبعو رمد د ىلا



 ففي

 امهريكسحل امهتحت نمزو< طاطسفلا ىلب ام رسملا سأر دنع نانوكياناكر مسا نفس نه ني ريدك يدك

 رصم لهأ نم لحر نم لو أ نان لوم قسسعنم نامتع دس عسانأ نأ :ىدنكلاورعوأ_كذو 5 تكءارلل

 رصم لهأن ء مالسالا لهأ لاح ناكو «: ىه2اةنامو نينامثو عيرأ ةنس فو ثي دا بلط ىف قارا ىلا

 اوةتلاو سانلا لخادتو قاف الاىلا لحرتلا رثك م هركذ مّدةتام ىلع ةعيرشلا ماكح أ قراصمالا نماهريغو

 نم لأ ناكو ”ىردنرلا باهش نب دم معلا نود نم لأ ناكف هدسقتو ىوبنلا ثيدللا عجب ماوقأبدّتلاو

 ةىروئلا نامغس دك يرتب نباونيل ادار نب رمعمو ةرصبلاب عيصنب عسب رلاوةيورع نيد دعس بوبو فنص
 ورمي كرابملانب هللادبعو ىرلاب دمها دعني رب رو ماشلاب ل_منيدنلولاو ةرصبلاب ةلس نب داج-و ةفوكتلاب
 نسحو فيندالاةدوجو ٍباوبالاويثكَش ةسئىبأ نركب وأ ةفوكلايدّرفتو طساورريشي نب يشدو ناسارخو

 ةحلا تءاقو هدنء نكن ل نمىلا ةديعبلادالبلا نم لسو هيلع هلأ هنت الوسر ثيٍداحأ تاصون فئلأتلا

 ميمصلا فرعو ثيداحالانم ةلرأتملات الي وأتلا دحأ ةصصل ةنيمملا ثي داحالا تهدسو اهنمءىش هغلب نم ىلع

 طقسو هلع كرتىلاو لسو هيلع هللا بص هللا لوسر مالك ف الخ ىلا ىَدْوملا داهتجالا فب ذو ميَعَسلا نم

 مهنعهللا ىشر ةياملا نك قي رطلا اذه ىلعو هلعةجل اماقو هلا هغولس ناسل انه هغلبام فلاش نعرذعلا

 فرعو ثي دكا بك ف رطت نم كلذ فرعي ةريثكلا ماءالا دح اولا ثي دخلا بلط ىف نول رينيعباتلا نهريثكو
 دحأ ميهاربا نب بوق« ؛فسولان اءاضقلا ىلوو ةفالكنا ىف ديشرانوراهماقالق .» نيعباتلاو ةبانصتلاريس

 رصمو ماشلاو ناسارخو قارعلا دالس داعي لف ةنامو ننعيس ةندسدعب ىلاعت هللا هجر فتح ىنأ باص
 نب ماشه نب ىضترما مكسحملاا سل دنالاب ماقام كاذكو هب ىنتعاو هللا هجر فسوب وبأ ىناقلاهيراشان مالا

 ةنامو ننامت ةنسىف رصتسملاب باتو هب دعب مكاني ناو سهنب كل ا دميعنب ماشه نب هيواعم نب نجنرلا دمع

 نبانعو بهو نبانعلجو اءاوباالا كلام نه أطمما عم-و دق ناكو ىا دنالارمثك نب ىدي نب ىعب صتخا

 ىهتاوهلااشفلا تداعو هريغ هل. ملام ةمركلاو ةسابرلا نم لانف سادنالا ىلا داعو اريثك الع هريغو مءاقلا

 كلام ئأر ىل_عاوراصف هن انتعا وهنراشانالا ضاق سادنالا لا _عاراس داي لف هبانىلا ةّماعلاو ناطلسلا

 يذلا نجر ا دبع نب دايز سل دنال ا ىلا هل دأ كلام مامالا به ذم ن احح دةو -ىئازوالا ىأر ىلع اوناك ام دعد

 نبلا ام ياءبلاغلا ةقي رفا تناكوسلدنالا كلام به ذم لخدا نمل وأو دو ى نبى لبقروطس هل لاق

 نانسنبتارفلا نبدسأ باغمث فن ىبأ ب هذع ىءرافل اد و أجي ورذ نب هللا دع مدقن أ ىلا ران“ الاو
 بهذم مهيفرمل كلذ دعب ةةيرفاءاضت ”ىتوذللا دمعس ني نون ىلواملمث ةفنح ىلأ ب هذ ةنقب رفا ىضاقأ

 اهبءاضقلا ىلو نأ ىلا لوشلا ىلءلوملا لو |دتادلا ىلعنولو اص الو دن ودك -باعص ١ ىفءاضةلاراصر كلام

 ىلع ةبقي رفا له أ ع مج لج سداينب زعم انا مث عامضلا ثراوتتاكءاضقلا اوثراوتف ةمكلاماوناكو مشا هون

 ىلاكلام بهذمىىلا مهاكسادنالا لدأو ةدقب رفا لهأ عجرف بهاذملا نم هادعام كرتو كلام بهذ كسلا

 ىرةلاراسو ندملا كلت ع جيف ءانقالاو ءاذتلا ناكذا انئدلا بلط ىلعاصرحو ناطلسا ا دنعامف ةيغر مونلا

 لانه بهذملا اذهاشفف .هاواتذو مهماكت أ ىلا ةماعلا تّرطضاف كلام بهذ. ىلع هقفلاب ىعست نااالانوكيأل

 نم نكمامل "قارفسالا دماحانأناثمح قرم ادالس ةغن> ىلأ ب هذم اماكراطقالا كالت بطاوشف

 ”ىزرابلا دم نيدحأسابعلا ىبأ ف النتسا هعمررق دمج سابعلا أ هتتارداقلا ةفيلخلا مانأىف ةلودلا
 ىلا دماحوبأ ب كو ؟قافكأل ىضرريغن هبلا سجن اذدا دهن ىضاق” ةن1ا ”ىنافك الان دمى أع ”ىفاشلا
 كلدرّمشاف ةمعفاشل ىلا ةضنملا نعءاضتنا للةن فلل |نأن اسارخ لهأو نكح كس نيدو © ناطاسلا
 ةيفنملا سيرو رواس' ىذاق دهم نب دعاص ءالءلاونأ كل د دعب مدقو نيب زحح دادغب له اراصر ناسارخي

 زداقلا ةقلللا مخ تاطابلا ىلا اهرمأ عفترا ةنتق دماح ىبأ باحصا نيبو 5 تراثف ةضنهلاهانأف ناسارخ

 اهيف همدوأ لخادم نينمؤملا ريما ىلعلخدأ < ارفسالا نأ نوضنت ةلاسر ميلا رخ اوةاضتلاو فارس الا

 هداقتعا ثبخ هدنعئئذوو ءىهأ نيا لفةناسللاو لخدملا لوصا ىلع تناكوةنامالاو ةقفشلاو عصنلا
 هيلعزاكاع نينمؤملارممأب لودعلاو ةندقلاو داسفلا ند ةرمضحلاب مكمل ”ىزرابلا دملة تنم هبفل ًاسامف
 ميدق ىلع هارجاو هبتح ىلا مالا داعأو <ي ةرابلا فرص مهل امعتساو مه دملقتو ةيفنخاراشر نم هفالسأ



 فش

 ىنلا نمزىف يفد ناكو « هلع خو زمئحلاة يدى لذه ن :مبارعالا نم لحر ةغبانلا نب كلام نب له لعام

 دوعسم نبهللا دبعو فوعنب نجر ادمعو ”ىلءو تامعو رعو ركبوبأ ةباصعلا نم ملسو هيلع هللا ىبص

 ىسوموأو ءادردلاونأو تبان“نيديزو ناملانب ةفيذحو ريشا, ني رابعو لبج نب ذاعمو بعكن ب -ىبأو

 قيدصل اركبؤبأف لختاو لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر تاما ه مهنء هللا ىشر ”ىسرافلا نالسو ”ىرع الا

 لهأ لاقل عب رخ نه مسهنمو ةّدرلا له او ةلمسم لاَمتل حب رخ نه م,نف منع هللا ىذر ةبادعل | تقّرفت هنبع هللا ىضر

 ةضقلا تناكف ةّدع هنع هللا ىنرركب ىلأ عم ةليدلانةءاصعلا نمقبو قارعلا لهأ لاّمقل حير نم مهنمو ماشلا

 ملسو هلع مبا لص نالرر نادت يك زد 0 انس تال[ تاادا

 ىضر ةباصلا نم هترضح نم لأس لسو هيلع هنا ىلص هللا لوسبر ةنس نمالو هنا باك م مملع اريفهدنع نكي لناف
 ىلووركب ونأتاماللو 5 مكحلا ىف دهتجاالاو هسلا عجر كلذ ن» العم_هدنع دو ناف كاذ نع مهنع هللا

 هوحتتفاامث ىهنع نا ىذرةباصصلا قرن ةندازو ناصءالات تدق هنع هللا ىضر باطلا نءرعددعن نمَهَّمالا هأ

 ىف اهلي رضاملا ةياصعل ادنع ناكناف دالملا نه اهريغوأ ة دملا لزنتت ةموكحم ىلا تناكف راطتالا نم
 ةضقلا كلت ىف نوكي دقو كلذ ىف ةدابلا كاتريمأ دهتجاالاو هب كح لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نعرثأ كلذ

 رضحو ىرصملا ارم ملام <ىندملارض>دنو رخآبحاص دنءدوجوم مسو ه.لع هللا لسم" ىلا نعمكح

 رضحو ”فوكلارضحيلام”ىرصبلارضحوىرمهبلار ض<يلام”ىاشلارشحو ”ىاشلارضحي لام ”ىرمصمل
 "ىبنلا سل نع عباصعلا سعب يعم نم لتعامتو ران الا ل دوج وخادق لك قدا اطعام قوكلا
 ىردف باع ىذلاروذحو سمأ رض»- ىذلا برغم مث هريغ روض>-وتاووالا ضعد ىف مل_بو هيلع هللا ىلص

 نوعباتلا مهدعي فلخ مئانركذام ىلع مهنعهللا ىذر ةيباسعلا نت هنع باغام هنوذيو رضحام مرنم داو 0

 نم م_هدنع ناكنم عماو هةفئامنافاهر تح نم دقت ىتاادالبلا فمعب الا نم ةّدبط لكو م-معنو ذخ" الا

 مونعهللأ ىضر هب ةناهصلا ٠ نءمهدالب ىف ناك ريغ نع مهغلبامريسلاالا مهو اف نو دعي ال اوناكف ةباسسلا

 يراشرتك لاى ةفوكلا لهأ عاستاو امنع هللا يذرر عنب هنا دنع ىواتفرثك الا ىف هل املا لهأ عاشت

 عاساوامهنع هللا ىضر سابع هللا دبع ىواتفرثك الاف كم لهأ عاستاو هنعهللا ىطر دوعسم نب هتن ا دبع

 مينع هللأ ىضر نيعباتلا دعب نمىنا مث امهنع هللا ىذر صاععلا نسور عنب هللا دع ىوانف رت ؟ الا فرصم لدأ

 نوش-املانباوكلامو ةكع جم رجنباو ةفوكلاب ىلل ىف أن باو نافسو ةفنح ى بأ كدراسالا ءاهت
 ذخأ نم قب رطلا كلت ىلع اورق رصمب دعس نب ثدللاو ماشنا ةقاروالاو رشا براؤلسو "ىتلا ناو هلي دملاب

 دنع دوجوموهو مهدنعاو دج لاف مهداهتجاو مه دنع ناك ايف هداب لدأن م نيعباملا ن نا وللا

 نم لجر ةسأابأ ىنكي "ىرفاغملار نب دسع نا سنوب نب دمعسوبأ لاف رس لهأ ب هاذمامأو) « مهريغ

 رك دو هرم تازقا أرقأن ملأ ناكمهنا لاقي لقونأ هلعئودرصم عم دبش سو هنلع هللا ىلص ”ىبلا بامجصا

 ةنسدلو افيرشا فيضع اهيقف ناك ةحرضضلللا سمالملا كوم ةرمسم نب نجح ا دبعةرمسمانأ نأ ”ىدنكلاورعوأ

 10 حام نينامثو نامت ة ةئسقواو هن "اهو نيس لبق عقاد كرك ريف ءارقأا ساسلا لو ناكوةن امور

 لئاسمو سنوي نب ةياور فو مارخلاو لالا فرم ملعل رمش نم لو أ ب بح ىلأ نب ديزرب نأ هريغو لسة فأن ِء

 سنع عناكل اق ”ىمرضخلا نار ولس نب نوعنعو « بغرتلاونئفلا ىف نو دءنامنا كلذ لق اوناكوهقفاا

 نب رفعش َىبرعلا ام أف برعلا نم لح رو ىلاوم لا نة لا هنالث ىلارصعاسفلا يلعح دقْزب زعلا دمع
 زيزعلا دبعنب رع لاقف كلذا ركنا برطلي نبق الصالح اج يال نالؤملاامأو ةعسر

 تءاحاذا ةعسلا تن :اكدي دق ىلأ نبا ع نعو نومستال ماو ادعص اه فأي وم-تىلاوملا تاكحذا ىندام

 خيرات سنوي نب ديعسوبأ لاكو هبدعب سانلا مث بنج ىل أن يديزيور فج ىفأنهلتا دبع عباس نم لأ ةغسلشلل
 هلام تلف نالفب هللا لعف لوّسودو ”ىيصالا عنام نب ىئش نب نيسح ىبع تلخ دلاه عمر رش نب ةومج ن ءرصم

 لوسر ىذقامهدح أ امهنع هللا ىضر صاعل ا نبور.ع نب هللا دمع نم انمهععم ىئش ناك نيب .ا - تصح ىلا دمخ لاو

 ثاد>الا نم نوكبامرخ الاواذك لبو هيلع هللا ىبصهننالوسر نافو اذكى ملسو هلعهللا لص هللا

 بانلاو ةلوخلاهلوةب نسعي سنون نيدمعسوتأ لاك بابرلاو ةلوكلا نب اممبىيرق ام_هذخأف ةماسقلا موىلا



 ما
 عيس هني ىلوإلا ىداس عباسف ةعبج اهب تمقأ ”ىل فلا ناوبالارعالفاهن :اكم ىو ةنامتامتو ني ريشعو تس

 ةروك ذملا ةءاطللا لَوَذقو طظعاولا رولا تديشر  نعو

 « ىطسابلا عماجلا «

 طخاام راصم نانسسلا ىضارأ هل نم هعضوم ناك ةرهاقلا نم ”ىروفاكلا طي عماسملا اذه

 ةنسىف سوم ارظان وشم ثمدلا ميهاربا نب ليلخ نب طسابلا دبع نيدلا ني ز ىضاقلا هأشنأف هركذمدقناك

 ند ماده 1 - مهروجأ مهل فو لب هلعىفادحأر هد لوةنامئامتونيرشعو نتنثا

 ىدسا ارهابلا ىعابلا ديعملاورهازلا عمات اوهف هندهاشم دنع يهتبتو هتيؤر سوفنلاحاترت -ىز عدبأو لاك

 دن دجأ نيدلا حف ل اطشف برو نيرشعو ثالث نس فم نم قانلاةعبب موق شعيل ةنامانهتف

 مالساادبع نيدلازعفو هلا هش ىلوو ةيفوص هي بنر مداضقلا ىىتومو تداولا دوم دحأ شاقنلا نيا

 لأ تسلا مون رصعد.عب مهروضخ ءادّ اناكف مكذلا باف دحأ ”ىهناشلا <ىسدقملا نامنعنيدوادنبا

 اجي ربضرفحو نك اس مهل ىورهش ”لك ىف مولعملاو موي ”لك ىزيملا ةيفوصلاءا ارّدفال ىرحأو ا
 نبا عماجو ىلا لا نبا عماج الود ددجحتم ه هريخر جاو دعفن ٠5 مول لكى لبسي و ليتلا» ام نم“ المع

 عما وذحتسملاب فو رغما عمال نابصلا اركح قوص اختل اراد ط2 تامسملا عماج .رصم فد 36و ”ىتننسلا

 ةضص ةقب ونية هاقلاحراخ قددعو *» قابلا ىئاوطلا فدطلا| كبع عماج« ارقفلاةراحفو فلا

 يطل سرا عدا ”كدينلا بر دسأر فواسغب لزكسم عما ي.رخايدعم طخ فو م اما

 ةلسؤىئ ىناهرافلادمم هلا دبعىبأ دقتعملا همقفلاةيواز بناح نيدل نيم ىضاسقلا عم احروذدع ةّيوسفو

 رظانراتهمنيكسملا,فورعما دم املا عماب نيمركا ةراس سأر و نيسعذاربلا امنع ةناهن او يالثو نتن ١

 ءاكناخ ةرطخ تمقأو حامقلا دجسأ حالا 5 ”زهلاركبىبأ يشل عماج ةغارملاىفددشو ه صاشللا

 نيثالثو ىدحاهيشسلوألا عجز ىرشع عباس سهلا مويفوبو "هليوز بان جراخ "ىفرشالا كي ىناجريمالا

 ليدز باي حراخ عيرلا تدق طخجوةرصن تسلا عماجنمابيرق ني اقسلا مّدقم عماج وللا باب طخوةئامئتامتو

 ىاسسرب فرشالا كلا | ناطلسا | م رتىف هي فرص رهاظاا هيرث نم اس ركءارجتلاب ددحتو 95 عماج

 ةعيلبا ههءتمكأو ”ىرمغلا دم دقتعملار قفل ءأشنأ عماجتر هاقاان شواريسأ ةقب وسرخا ىف ددحتو « ”ىاقدلا

 سابعلا ىبأريسشلا ةيواز ىف دّدحتو « لكيت أ لمكة نامنامثو نيعبرأو ثالث ةنسم ةجلا ىذ عبار ةعبلامونىف

 ةلطمةيوازب ةبطخ قولملا ىضارأ نمنيج كلا ةردح ىفدّدحتو « ةيطخ قركلاةرطنقدنع ىتلارمصبلا
 ح " الا عيبررمشع سماش ىف فوتو مامزلا روفاك هلو دلاري ثمريم الا ةيرت ىف ةبطخ« ءاردعلا, ددحتو « ةّدعلا طمغ ىلع

 ةدوو ادج فلل عماجاو افوو ابثدحأ ةبطخ ”ىروفاكلا طتعد3ت تو 5 ةئامناتو نيث الث ةذس

 ةسردمىفةبطخ ليدلاةراحجددجتو 5 حش ديؤملا مانأ ىف ةيطخا. بأ ةرهاشلا نم< ىَرشلاَننآ ةسردمب

 ةبطخو ءانلاركاشاهأشنأ ةطخرادادق ةرطنتدنعددثو ه روك ذملاةلودلاريشم ىش *اوطلا اهأشنأ
 ةبحوطسلا ةيدجالا» ءارقفلا دحأ "ىلاص+ل اي ريهشلاراددربلا يهاربا جاحلاه هنأ عماج ىف اهنمبرقلاب

 ةئامئامتلاونيثالثلا دو دح ىف

 رصم ضرأ هنع هللا ىضر صاعلا نب , ورمع حتفا ذنم مهلحنو رصم لهأ بهاذم ركذ

 ه« كلذ ىف ثادحألا نم ناك امو ىلاعت هللا مهمحر ةمئألا بهاذم داقتعا ىلإ اوراص نأ ىلإ

 مهو مسهممتو مميرعاعبجب سانلا ةناكىلاالوسر لو هيلع نتا ىلضا دج انسبن ثعبامللبوزع هللا نأ ٍلعا

 شيرق عم ملسو هيلع هللا ىلص ها نم ناك ب كلا له أن ماءاقبالا ىلا عن هتلاريغل ةدامعو لرش لهأ مسهاك
 هبلا نوه ملسو هملع هللا ىلص هلو> مبلع هللا نا ترد املا تاك دملا ىلا ةكم نمرح اه ىّتح ناكأم
 موقي ناكنم مسمنمو قاوسالا ىف فرتحي نأكن ه مهن توَقلا هلقو ةشيحملا ضن م همضاوناكأام عم تقو ل

 نادم هام غارف فدأ دام دنع ةفئاط مهنمو تقو لكىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسررمط#و هل ىلع

 هاعو أشلعنوأ ئذب هأو أ مكحي مكحوأ لأ منع ءلسو هيلع لقا ىبص هللا لوسر لثساذاف توقتلا بلط

 هيلع ىنخ دق هنع هللا ىضر باطن نب رع نأ ىرتالا كلذ ل عهنع باغ نم تافو ةباصتلا نم هد عرض نم



 اضوكل

 حره ىف لملابسانلا تكرئانلتو ه هلي وز راثملا ليم ىلع اميلع

 حربلا كلذفف نجلا كراالف ه ا تا
 دوهشلادحأ ”ئرحوملا لاك نب دج أن بدم نيدلا سمم بي دالا لاهو

 ارينا مضوناول اقف تةهف.كف « تدق هللا باوثل ةرانم

 ارهعا قلفت اولاه نيعلا ةرطنو «٠ تقلفنا اهءاراج أ نيعلا تباصا
 رخالافو

 مهر فو حرهف سانلاو » انقلاب تمدهدق ةرانم
 حربا ىلع هللاةنعلف *» هب تلاخ حربلا اهلامأ

 شردت قرخ نب <ىلع نب دج ل ضفل اونأ نيدلا باه: خيشلاّرقتسا نيرمدعو نتن ةنسىلوالا ىداج- ثلا“ ىفو

 زيزعلا دبع نيدلازعو ةبكلاملا سي ردتىف ”ىلرشملا”ى+ ءاحلا -ىسمتلا دجأ نب دمم نب ىع ئشلاو ةسفاشلا

 نايدشاب لارر جنبا سردف ناطلسلااةرض# مسيبلع علُخو "”هانطا سر دى <ىدادغبلارغفلا نب ”ىلعز,ا

 رهساومقي لف هلماسقلا نم هعنمو سرد !ءاقلا فوهو هدنعرضحل لبق أو ناطلسلا لزئو هرمشع ثلابث سدد

 اضيأ هيف سردو هرشع سما سلا موي ةىبزغملا ىح<ي سرد ماش مه دع ناطلسلا س احو هدد ميوةامث

 دج أن بدو# نيدلاردب زقسساو هرشع عباس فو 5 خانملاوةاضقلا# ةاضق امهعمرضحو -ىدادغيلارغملا

 ىحي نب دم نيدلا سمر قّتساو ”ىوبنلا ثيدحلا سي ردت ىف سابحالارظان "ىباتنمعلا دمأ نب ىسوم نبا
 دقو عماملا اذهوملا ناطلسلا لزن ممم لاّوش ىرم ءىداح ةعجلبا موب ىفو 5 عبسلاتآ ارقلا سيددتىف

 ركسلا نم نمعتلاب ىبلا"دكريلا التل ثكل اركسلاو هف ةّدملل يظعلا طامسلا سه هسمأ نم ني رمش ابملا ىلا مدت
 تت ىلع نمعتل ا ىف دكربل نم برقان رابنلا ركب ناطلسل | سلجو هلك كل ذئوذةريثكحلا ىولملاو باذملا

 كربلا تثلمو معاطملاعاونأب ميظعلا طامسلا رو سوردلا ىف هملعهراستخا عفو نم رّرف» اهمقلانضرعتساو

 هلع اوردقام ىواحلان مو هنماولجو باذملا ركسلا نم اوولراو اوبهنو سانلا لكسحأت باذملاركتلاب
 ٌرقعساو روعم ورفب فوص ةيلماكه باع علو * املا ىربدلا دعس نب دم نيدلا سم ةاضقلا ىضاق بلطمم

 ”ىراصلا ماقملاهْا هيليو هنع نعناطللاو تار اب س طحو ةشنحلا سير دنو فوصتلا َة ةاؤشم ىف

 نأىلا ادضم انس قل اف اهورش امو ةلودلا» !يسارتطسو املج تو زاب ةاينع راي نعو عملا ١

 رسما رحل[ نك ةعزراشلا ندم نيذلارصانٍدِعّض الضلا ترض مث شامل ! لش اعدف ةالسصلا تفو برق
 رفتساَو مامالا *ىرذالا لجأ نيدلا باهش ىلع علخو بدكلانزاخواسطخرقتساو هملع علخ مث ىلصو بطخن
 نفدناطلسلانب مهاربا ةىمراصلا مانت تاماملو ه ادوهشم امو ناكو ناطلسلا بكرو سممنا ةءاماىف
 نيرشعو ثالث ةنسةرخ آلا ىداحس ىرمشع ىنان“ ةعجلب | مولى هئفددهش ىتح ناطلسلالزنو ةبقرشلا ةبقلا

 ةعلقلا ىلا داع مث غلب ةبطخ بطخام دعب دعما الم يزل ينك ”ىزرابلادمم بيطللا هب ىلص تح ماقأو
 2ةرتوشب لال تيارا نودي ةلودلا له ئاسوءامالاو اعومسأ نآرقلا نورد هريق ىلع ءاّرقلا ماهأو

 ”ىزراسلا نبا ا"رسلا بتاكوراداودلا ليةمريمالارو حسسأللا عما ملارطت فّرقّتساهرخآ تلامول ىو ه
 لبقمريمالادرفناابنملاّوُش * نمانثىف ىزرابلا نبات امالفهروم!فارطتو هلاوحأ ادقفتواعمج هلا الزنف
 ةقرشلا ةبقلا,نفدفةنامن امو نيرمشعو عدرأ ةنس مرا نمان'نينئالا مو ىف ناطلسلا تام نأىلا ثدحعلاب

 اذه نائل ابتدع ىلا جردلا كا ذكوابنم ةدعقل اىذربش:ف تلك ىتابترا.عفف عّرشفترعنكت مو

 املا ادهقوقح نمةرثكسص اناقي تشو اهنم ناضمر ربش ىفالا لمعت مل هلبوز باب لخ اد نم عماجلا

 درفأف كلدرتغو ةفوصلا نك كفل دع توسلاوناطلسلا اهتحت نوفدملا ةبقلا لياق: ىلا ةبقلا اهب زمدفت ل
 رسلا بن اكد ناطلل|تومدعي عمابملا اًدهرظن َرَمَت ساوران .دفلأ نيرشع نموحن اهمترامعل

 ١ « ىفارشألا عماجلا ه
 تاحاساه ارو نمو , عابر اهولعت تن اوحهعضوم ناكرنعلا ةيراسقو ةنفوملا ةسردملانيبامف عماجلا اذه
 اس بجرربشلو : اهريغب تكاديتسا ام دعب اهيفمدهلا أدّساف ْ:ةطقلا ةسردملا ىلع فقواهضعب رسابق تناك
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 ريصنر اد عشاومادع ل قوز قالا ديك ده تؤ نانا اكان اولا يركع ام
 حاولأو ماخرلا دع تيلط نابعش فو * رارمةدعةرامعلا هذه ىلا ناطلسلا بوكر ددرتو ماشا ادالب و
 ةسردم باد لشن لاش ىرشع عباس سدجللا موي ىفواهريغو دجا_لاورودلا نمتذخأف عماملا اذهل مارا
 هن امهم ناطلبل انعاش دقو ةزامعلا ذهل! تمكملا يناضل اروع آاكلو الفني ده نب نسح ناطلسلا|

 رهاظلا كلما ناكو بارا ها قلعملاروندلاو هرونتلا اذهو عماجلا اذهالعىذلاوه بابلا اذهوراشد
 داو بابلااعارصم ىقبذمدقتاكهما 35 تناك ى اا ةطسلا عطتو نس ناطلسل ا ةسر دم باد سد قوقرب
 ناطلسلل ةريغصة با تنفد هيريشع نما“ فو « كانه اقلعم نكىذلارونتلا عمالقن تح اءبمارو نم
 ةرامعلا: دهن فرشات 'هلج تدقعناو اهم نف د تمم ىنان“ 0 ا اذهنمةإ رغلا ةبقلا عظوم ىف

 ةرامعلا هذتهىلا مدا ئرسشعىفف نآطلسلا لن غراتنإ دفا نيدبرأ ىلع ةرمشع عسن ةنس ةخخعا ىذ. لسا:
 1 دقو للا ةملقب تناكمولعلا عارفا ةرثك اينكصا,لا لج دقو لانه تلعىتلابتكلا ةيازخ لخدو

 ”ىزرابل نبا ىلء منأو ةنازلنابكاذَرق أفران. د فل أ اهتمق دلجمة اسم رم لاب تاك ىررابلا دم نيدلارصان

 ةرشع طقس اهنمرخ "الا سس رشع عباس فو « هير ذ نم هدعب نءوود بتك1|نزاخو اسطخ نوكب نأب

 لمكيلو هب ةعجلنا تمقأ ىلوالا ىداج ىنانثةعبجلا مويىفو * لاح ةلوسأت ةتد لجو ةعيرأ مهنمتام "رلعفلا ند

 ةعفاشلا ةاضنلا با" ؟ونادتش أَ ىسدقملامالساا دع نيدإ ازرع سانلاب ىلصو بطخو ”ليقلاناوبالا ىوس هنم

 راوجج كلم مدلج ئد !!منمناضمررهش سماخ تدسسلا موي فو 0 هزملا تناك“ ىزراملانءان عباس

 رهساوةأضيم لمع راد داّمسالا حي رفا ىبأ نب ”ىنغلا دبع نيدلارفنرم هال اهارتشا ام سرير هاظلا كلملا عير

 مول "لكل معلا ىف دجو هبف همازلاو هكملا-م ىلمءتسساو.هسفنب ةماقالا نيدلارفنريمالا مزالو ل انه لمعلا
 اهولعيو عب رلا تحت ةهج نماججاب ىلع تن'او>ءانب ىف عورمشلا عقوو موب يرش و ةسخ ديب هنلس ىف تامكف

 ىلعةدايز روك ذملانيدلارفنريمالا ةرامع ئوساذهناض مرر مش تاررخاوىلا عماسلا ىلع ةقفنلا تفاب وقابط
 رح .الاعسر رهشءانثا ف ناكل ه يرسم ةماكللا ا فرانتلا ل ناطحلا دوور دفلأ نيعيس

 رادةهجيىلا جاجوعا عماملا ىل: ىتلا هليوز باهي ىلع تم_كأ ىتلا ةنذئملاب رهظ ني رمشعو ىدجا َة هياتعش

 عورشلا عقوفاهمدهم مسرف ناطلسلا ىلع ضرعو مدهلا ةقدكسم اه: أنيس دنهملا ةعامج رضحم بتكُف حافتللا
 ءاجت اكلم م دهر اهنم هي رمشع سداس سل موي طقسف موب لكى رم اوهب ريشع عبار“ انثالثاا مويمدهلا ف

 ىرشع س داس ةعبلباموي رخآ ىلا تسلا موب نم ةراملا ىلعافوخ ”هلءوز بان قلغف لح ر هت كلذ "هليوز باد

 طوقسقرصعلاءايدأ لاهو: ةرهاقلا تيْيذنم طقاذه لثمعوقر دهعي لوامولنيثالث ةدمىلوالا ىداجب

 هللا هجر ”ىجذ اكل ار ع نب "ىلع نندج- أ نيدلا .رابش تقولا طفاحهلاق آم هنما 2 ارعشة:روك ذملا ةرانملا
 نيزلاو نسسحلانموهزتهنرانم ٠ قثور ديؤملا انالوم عمامل

 نيعلا نمريشأ ىمسج ىلع سلف . ه اوله لحل ادن لوقت
 نيدلار دب يشل ىفو اهفلتتف» اشالا تيضتىلا ندعلا ف مدت ةيروتلا دصت علا ةوتق هنأنمالنلا ثم
 اضيأ ىنيعلاهل لاقي هناف "ىباتنمعلا دو#

 هضرامد روك ذا لاّقف

 دد_ةاوهتاءاضةباهمدهو ه تلخد ا نسللا سوزغك رام

 رخخاةدخالامدهلاب وأ ام * طلغاذ تاقنيعب تسصأ ولاقت
 باه يشلاو سابحالارظانادو# نيدلاردب "ىئبعلا ناف نصرغلا بصي ان كورا بابشلاب ضروب

 لاق نمّديروتلابامهنم دعت ا وةيروتلا مدنت ىتح قاعن ةنذشملا فدل سيل اموثم لكرج نيد أ نيدلا

 ىذأا دهءملاو هللاتدب ةرانم « تسألي وز ىبا نم حربلا ىلع
 -حرلل هللاب موةاناوشرصافالا ٠ انهلامأ نيغللا جرربلا اهب ىلخأف

 ةيدوللاتمدغب *ىبربلا ندم نيدلاءاهم 0 اذه ”ىديؤملا عم اا سأرمب دىلو ىذل نأ كاذو

 ا اذهلوادتو ىرئاكىربلا ىف
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 رهزالا عماخلاب سانلا ظعي رياناءاروهشماكا اسناكو عماجلا اذداهطاق:أب ئواهارحام برخدقدح ام
 لوتالا عيب رهشرمشع عباس ةعجلا موي تامريخالا هنع عبس لو ةنسح ةديقع هيف سانلان م فن اطلو هريسغو

 هعما < نف دو نوعاطلا مايأ ةئاسنامثو ةرمشع عسن ةنس

 » ىلرغملا نبا عماج 0

 سر ”ىلرغملا نب فسوب نيدلا حالا هأثنأ ”يرصانلا يلخلا ىلعلطم طومرف كرب نم برقلان عماسخلا اذه

 ا ىماع ناكو ةعجلا موبىف هملع بط اريذموء اًرقواسر د هب لعواههف نهد ةبق هلا ىورص.هران دي ءابطالا

 هريغ ضاقنأ تعب اكعاسبو ضق:. نأ ىلا لبآوهو للادعت طومرق هكرب طخ برخالف هلو ام ةرامعإ

 * ىرخفلا عماج #

 امه نيروسلاّنبب طخ نم بهذا اومن ةرواجارربسعالار داهيزادبتفرع ىلا بهذلارادراوجحت عماخلا اذه

 ؛نيدلارفن مالا ءأشنأ ةيريزولاة راك رواجا ساّدعلا بردنم اضيأ هلا ل صو و ةداعس بادو ةخومل: نيب

 بطخو ةنامتامتو ني ريثعو ىدجا ةياسقرادادس الا حب رفا ا ىبأ نبق ازرلا دمع نيدلا حرانرعم آلا نبا ”ىتغلا دمع

 هيف بطخ نم لوأو سورد ةدعهف ل عو روكا عسا نت نا ةعمامولهمف

 نما" وب قرم افرع 4غ "يناثلا "”ىراسرالا د نب تاهولا دعني دهم نيدلا رصان ممشلا

 ةنهشم هملا فضأو سي ردنلا”ىمذ داشلا" ”ىوامربلا ادا دبع يدم نيدلا سم يشلا همف سلج ناضمر رهش

 سرد و ةيقتحلا سر دى ”ىئاحلا< ىءدقملا ”ىريدلا دمت نيدلا سمت ةاضقلا ىضاهرّرتو فوصتلا

 رصع دءن ف ةّودتلا ةفظو" ىرامربلارضحو ىلاملادادقم ني هلا دبعنيدلا لام ةاسذةلا ىضاك ةكلاملا
 لانه نفدف ل مكيرلو اهم لاش فصن ىف نيداارفنريمالا تا همو)

 « ىديؤملا عماججلا *

 ةبراسقو متا ارملا بايرأ نحس ثمح لئاس ا نر هعضو ناكح لخادنم'هليوز بارراوح عاب اذه
 ”ىدوحلا يشر صنلاوبأ ديوملا كلا |ناطلسلا د ًاثنأنالسرا نيدلا امهيراسقو ةريفصلا كدر ا

 ؛لولم دمس هئثنم نأ هنا ةماخضو هناكرأ ةماخقب دهاشلا نابنملا نم احن عمالاا عماماوهف ىرهاظلا
 عيد 1 نم رغصمسو » ناورشونأ ىرم-كناوياو سقلب شرع هتدهاشم دنع هلرظانلا رقنحي : نامزلا
 لاح ىلا لاح نم رومالا لقنتو لاديالا لي دم نم هّملو أف رعنم بهي و نا دغرصقو قنروالا او

 هتلاف دوحم لو تادابع عضومو تانآ سرا .امراصذا دوه اماضيو سوفنلا «بف ىهزرث نص«وه ادب
 111 0 ل ا هرمعد

 ناسنبلا نسل أب مه دعب نم »* اهركذاودارأ اذا لولملا مس

 نائزالا تدار ء اخ ام < 1 اا

 ناشلا ميظع ىلع ل دب ى رضأ »*» هردق ماسلا ءانملا ن ١

 لاشتآةئامنامثو ةرشع نام ةنسلوالا عسر رهش عبار ف مر نأ عماجلا اذهرمأىف هيئد ام لوأو
 ةعلف نم هسماخ ىف ةةلودلا بابزأ نءةعاجب لزن ملضافلاةيراسق هاجحت تناك ىتلارقشالار قس ةيراح سكن اكس

 ةريغصلا بردىف لانه تناك ىتلارودلا تءدهف اهرواسجيامو ةروك ذملاةيراسقلا ىف مدهلا ىف دج .اولبحلا
 لاجلانمةدءبارتلا نمحيرخام لقنل / درفاوريثك“ى* 'م-مسورو ىلا مر نم ابمدجوذ لئاممة از تءدهو

 ناطلسلا نأ هريغنو دناكملا اذهر اسْا ىف بسلا ناكو « ةقلعدنا مسح موب لك ىف مهقئالع تغلب ريجلاو
 قملا نم "هلل ىف ىساقف هب رهاظلا كناامملا ىلع هضبقو شاطن ءريمالا بلغت مايأ هذه لئامهناززن ىف سح

 لهال ةسردمو "لجوزع هللا دسم تقلا ل نا ناىلاعت هتلر ذنف دبادش ثدغاربلاو
 رفص سماخ فو س اسال رفح ءا دبا ناك ة ريت الا ىدا عيار فو «هردنلءافو ةعقرلا هذه كاذلراتخ ف لعلا

 مهرشامملو مهل تمقوو لعاف هن امو ءاننو :الثو عضب هبفرقتساو ءانبلا ىف عورمشلا عقو ةنامئ متو ةرمشع عسن ةنس
 سجلنا موي ىلا ' عل اَرقءافرهقلابدحأ هشرادمالو هتقاطقوف لمعلا فدحأ فاك نأريغنم ءمهروجأ



 كو

 ”ىرشلا هكرب نب ميهارب !نيدلادعس س>اصلاريزولا نكساسإذ هن امعبسو نيعيرأو نتنثا ةنسمرء2اىففوو

 -ىرشلا ذاوو * هناعاعو : ةرشع عيرأ ةنسف ءانبلا اذهءانيو هيف عسوو همده عماملا اذ هراوج

 لق نأىلا ةلودلارظنىلو ىتح ةيئاويدلا مدخلا فل ةلتو ةئا هعبسو نيتسو تس ةنس ةدعقلا ىذ عياسفف
 مول ىف رسل !بناك نب هللا ف نيدلا عفةرافسبةرازولا ىف هدعب رقتسافرا دامسالا فسوب نيدلا لاجرمالا

 تانك هنقرعملدمح 2 ةرازولارش :ابفةلامتامثو ةرمثع ىتنثا ةنسىلوالا ىداهبرشع عبار“ ءاثالثا

 رصانلا كما لتقالف مدننا عاونأب لاومالاذخأو هدي عضو ىلا اهيبف جاّدحا ندم مانأ تناك اهناالاهناكلاو

 ةنامئاممو: ةرمشع تس ةنس ىلو الا ىدامجس سم اخ سجلنا مون ىف ةرازولا ن ءهفرص خيش ديؤملا كاملا ةبتساو حرف

 هلو>امةرامعد ماع عماجلا اذهو ةنارةااننفدو

 *# هوضلا عب ءماج

 رمالاد هأشنأ ةوذلا سأر ىلع حتردملا باس فورعملا ةعلقلا بابو ةيلاطلل اها: |نابطل ا نيبامق عماسملا ادهن

 هللا نيعتسملا نينمؤملاريمأ ةفلخلا ةماقاو حرف رصانل اكل ا لق دعب قثمد نم م دةاملىدوهلا عْسريبكلا

 ديتساالئا كس دادئ إيف عرش ة”ىناطلسلا ليطصالاب نكسو ةن امنامتو ةرمشع س+خ ةنس ىف دجت نب !”ىر-ابعلا
 ةعج اتراصوءاتناخو اعماحاهلمعف لمكت ل تناكورادإ | هذه نع ىنغتسا ديؤملا كاملا بقاتورصم ةنطلس
 هن مات

 * شوحلا عماج

 لقت أ ىلا نوال د رب را دار ؤ واتس هع ا رك را تطت الم: ل كا

 ه7 ل عساس
 0 لبطصالا عماج 03

 هرعلبخلا ةعلق نم” ىناطلسلا لمطصالا ىف عماملاا اذه

 ةرهاقاا جراج سهلا عماجلا اذه
 مب ١ عماج

 امن تور اف دكر لع لا رطتو ةرهاثلا ود اف تانانقت املا اذه

 * ىطسابلا عماج

 ضرع نم سة أشنأ ةئسلا لوط لمنلا ىلع:لطموهو هعضوم تكردأ ةرهاقلا حرا قالو: ىف عماسملا اذه
 ةنامعاعوةه شع مدس ةنسف فرعب ءاهقفلا

 * ىفنحلا تك #

 ةنامتامتو

 * ةعفرلا نبا عماج

 * ليعامسإلا عماج م

 دن امعبسو نيعبرأو نامت ةنسناعش ىف رصانلا ةكرملا لع<لمءامسالا نوغرارعمال اهآشن
 « دهارلا عماج *

 فورعملا نب دجأ دقتعملا جلا لقنف بارت موكهعضوم ناكة هاقلاحبراخ سقملا طخ تنال اذهل

 ةدعهشسس مدهو ةنامامتو: :رسع نع يسد نان كمرر تاق ٠] كفعماجلا اذه هعضوم كو دهازإان



 نانا
 | لحجر هدعب لعملا نعضفاعماجاهللعو ىوجلاب فرعي ناكو تشم كلا لعماهارتشا ارادهعضوم ناك لامطلا

 عماجلا ىف عسووةئامئامتو نيتنن ا ةنس ىلوالا ىداج ىف هند ئم هلدّدجو عضاوم هملع فتوف "ىمورلاب فرعي

 ند ةةسدعب ناحر نيدلا نير هضضفلاب فرعي ص“ هنرامع د دج دق كا ذ لبق ناكحص و ارمثنم تناك ة عطق

 : ---يوكام ناهس ماع نال وهو نك ابسم هئاص غو لانعتسو
 * ةكسم تسلا عماج

 كلملاةيراج ةكسم تسلا اهنآ كنأ ةرهاقلا حرا ريبكلا جياحللا ىلع ىتلارةنسس قا ةرطذق نم برشتلاب عماسملا اذه
 0 هن ”امعبسو نيعبرأو ىدحاةنسةرخ ع 0 القئ دممرصاانلا

 اكمال 1 5125ج

 * كلفلا نبا عماج 5

 كلذلا نبنيدلارفظم هأ نأ ةرهاقلا حرا ةمنيسملاا نم ةزيبج ًةقي وسب عمال اذه

 » ىروركتلا عماج ه
 تفرعمم قالوب ةنمج فرعت تناك ةزيهلا ىرق اهل ند ةمحانلا هدهو "ىروركللا قالوب ةمحان ىف عماجلا اذه

 تب رجول هيف دقتي ناك ”ىروركشلا هتلا دبع نب فسوي دمحوبأ خيشلا اهي لزن نك هلاف ”فروركملاق الوم

 اهنانادولاذخأف ردلاديرترصمةلاإ دم ن متج رش ذأ سما نأ اهم ةريثك تاماركهنع تكحو هناعدةدكر

 ىلع ضو ىتح هناكم نم حرف هب ث غشست خجشلاب ةأرملا تقلعتو ةنبةسلا ترف عاقل اوصّقو بكه ىف هياوراسو

 مهتم بلطي بكرملا ف نم ىدانفريسلا ن ءاتيغلا تفتوو حيرلا نكسف ىاعتو لاح سمقااعدو لبلاك اطاخ

 *لا ىلا أف ناطللا باعحصأ هنمهذخأف صخعدانأ غابد لبر رصع ناكو هّمال هلوانو هيلا هوعف دف ىبصلا

 نكنالإ هللا-.ناكو كلذ ىف هلناطلسلا باصأ لاوس هدفع هلع هللا رف هيراعدف هترورض هبلاكشو

 اعلنوا رفا فول ف ناك نا لانو انخ داذأ بي زك هكارت شا ىف! الوقنف ةنسللا

 "ىباهشلا نسحم ريم الا هعسوو هد د حاب تاضيزعر ةفاجلم رشات اراب طق ازا عم "ىلا 1ادعسا

 نيسبرأو ثالث ةنسر فص لأ ”قركلاوسنع ىئاوطلان ءاضوع كيلامملا ةمدقتىوو كيلامملا مّدقم

 12 وذ امعبسو نيعت ةنس دعبامف هذه قالوب ةمحان ىلع لام لبنلا نامت 3 ىتامو ةنامعبسو

 اولقنف هنم ام,رقل عمامملاو شا خب رض دخ أ, نأ دلل له ف اذن نك اسم اهلك تن اكح ةمظع ةعلت
 اذهانمو: ىلا قاب وهودلبلا لخادىلا عماجلاو عيرضلا

 + ةيقربلا عماج *

 لكو بجاحلاساملاريمالاوخأ ”ىرخقلا ىاطلغم ريمالا هرم ةرهاقلاب ةمقربلا بان نم برقلان ماما اذه
 عيرأ ةنس ىف ساملا هيخأ عم ههسلعضيقارابجا اريك ةمافو عاملا ظناكو هن امعيسو نيثالث ةنس محلا ىف

 هعملئقو هن امعيسو ني الثو

 » ىفاّرحلا عماج ه

 عت مسا يتم ارمشلا فاز نب ني دارس[: رع يقاتل ىرك ىف ىرغملا ةفارقلاب عماجلا اذه

 هن امعيسر نيريشعو
 « ةكرب عماج #

 ناك ”دكربب فرعي دنحلانم ص هربع ةحش نبا ةردم هل فرعي نولوط نب | عماج نم برقلاب عما هلا اذه

 ةنامئامو ىدحا ةنس دعب تاموءاممالاةيرادان سر يشاسي

 0 ىلطرلا ةكرب عماج 5

 اذه:يثنأ هركذ مدقتاك <ىبطرلا" دكرب تر عالق ةلابطلا ضرأ اج نم لوفل ا دكربب هعضوم فرعب ناكع مادا ادد

 لاعلا دمع يشلا مداخ هير دبع نبل ملخ مشل اريهوهور أرب ريق هتحت بق همفو فئدااريهفاقض ناكو عمال



 مم
 وهو هلوتام بارت مقا رتل تاتناز ةئايتاشاو تيوس نيل لجن حج انف !ىماع عماملا اذ هلزيلو

 هلوصأ لعمتاف مولا

 « شبحلا ةكرب ىلع ىتلا ريزولا نيتاسب عماج

 * قدنخلا عماج #2

 ىسالن قدنللا نك اسمتب رغاطظقدنللاةرامعبا ماع لزب لوةرهاشلا حرا قدنحلا ةبحانب عماجلا اذه

 راداودلا <ىئسملا ناو طري ءالاذخ أف دن امنامثو ةرمشء سم ةمل نابعش ىلا الطعم قبو ةعبل ا هنم تلقنو هيهأ

 اهلوحام اهريغرت داك ث دتللقاعو ةمئان ىثشو هبر انمو هناردح لرتو هنوةسو ماخرل ا دمع

 ه ليفلا ةريزج عماج

 5 ىشاوطلا عماج 3

 نموشرالاللا "قردلارهوج ىئاوطلا هأشنأر هلا بابو هيرعشلابابنيبام”ةرهاقلا حرام عماملا دكه

 ةئامعبسو نيقدرأو سج ةنس بحرالوش ىرمشع عسانا ىرمأت هنا مم ِنوالق نيد رصانلا كلاامادخ

 3 ىارك عماج 3

 ناكر د ”ىروصنا ا ىاركح نيد! ف سرسالاهر 1 ةرهاقلا حراخ هنا ديرلاب عماملا اذه

 هلوحام عبو تاق ن الاوهو عماجلا انف ست كنان كاتب رخالف ناكسلال ربنا سرق | .ركااع كلا

 رث دب للقاعو راد

 هناكم الأ ناكو ةئامعبسو ةرسشع نام ةنسس ىف نوالق نيد عرصانلا كلا ءأشن لبا ةعاقب عماسلا اذه
 اهلخدأو عبجلا مدهف ءاناضئارفلاو هاناضتشطلاو ءاناغجت اوملاو ىئاطل لا خجلا هراووجو يدق عماج
 "لج ةبقهضرعو ارثكصأسش نّرلملارخافلا ماخرلان ههسف لعو ةرامع نسح ا هرعو عماسلا انته
 ناطلسلاةالص مسرباضب أ ديدح نم ةروصةم عماد ار دص فو ةعنصأ | ةعل دب دب ند نم وروصتم لع لجو
 سصعأو ءاَرَقلاو ءاطان ار "اسورصمو ةرهاقلا نين ذؤملا عسجب ىدساو فن ناطلسلا هبف سلج هز <متالخ

 نب دم نب دم نيدلا لاج بطل اراتخاف ءاَرَملا أر ةواونذأف نون ذؤملا ماهو هب دينعب مهنم لك بطخن ءاطالا
 يلو يفر اذوب نيردطعد ناو ياس ا الس لتس رورم اج بلش ”-قاللسفلا نس ا

 اهمظءأورص» .عماوج "لجأ نم ءاف هفراصم نع لضفبام فاقوالا ن مهل لعحو في * ٌىرافواسردوءاّرق
 "ىفاشلا5 اًضنْلا ىضاوت ةعبلاسائلان ىلديو هش بطنع ىذلاو ةعجلا ةالصر صم ن ا املس ىلصن مومل ا ىلا هيو

 « نوصوق عماج +

 امام هس اح رعو نوصوق نيدلا فسرمالا ءأنأ نودوق هاقناح هاجت ةفارقلا باب لخ اد عمال اه

 امو اتانرهر تاتش والانناتللا هعامح ةفازقل نس ةنهذتا كل ترمس

 » ىطسولا ةريزجلا عماج م
 اذهانمو ىلا ماعوهو سرس رهاظل كمملا ةئباراكح ذن مداخ لاقشم ىش اوطااهأشنآ

 « مراص نبا عماج

 رصلا باو قالوبنيبامف قالو مش مراصنب دم هأشنأ ةرهاقلا حرا قالو طخم عماسملا اَذَه

 * ىتخميكلا عماج #

 رضرأ لهب نم جياحللا ئاءاش ىلع تنمبكلا عضوم بناجج وهو ةتينللا عماجت مولا فرعي عماس 1| ده
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 ةسردم نم برقلاب ىزعلا ةقي وس سأرب ك كمر دوةرهاقلا ىف كم ناغرصمراب ديراب“ الا نم روكحذللا
 هّللا هجر اهريغو تاناخ نمران' ةدعةمايشلا دالملابهلو نسح ناطليلا

 * رضخألا عماجلا *

 ءأشنأ ىذلاورضخ تاناكو شوقت:ام-يف هتبقو هبانئنإل نإ ديف رعرواتا مف طحي ةرهاسلا حراخ عمامملا اذه
 هعاوونشرمالارا دْيْراْج

 ه ىرجكبلا عماج

 تاهملا ُكِزتَتب رخذنم همفةالصلا تلطعت هكدلا نم اس رق ىرعكبلاركحي عماجلا اذه

 * ىجورسلا عماج «
 ركجحم عمام لا اذه

 * ىجرك عماج
 سوفاركحي عماجلا اذه

 0 ىرخافلا عماج 5

 ىتامو ةئاطلسلا كيلامملامدقم ئىروصنملا رخاف نيدلا باهش ىئاوطلا مداحلا هقب وس عماملا اده
 ”ىرخافلا نابلب مهلو ةديدشةوطس عم ةنسح قالخأو باها ذناكو ةنامنامتو عبس ةنس خلا ىذ عباس
 "”ىريزولا سريبط دعب شيما هباقن ىلووةن انّجسو نيعستو عسس ةنس ىف تام شوسحلا بق: نيدلا فيسريمالا
 فرتلاريثكاريخ دانحالا أب اةراعادا وح ناكو

 « رهاظلا دبع نبا عماج <

 نيدلا عقىضاقلا أ كنق دنمللا »فرعي هعض ومن اكح دعس نب ثدلل اربق ”ىلف ىرغدلا ةفارقلانعماملا اذه
 جابني نب حورداونم ”ىحورلا”ىدعسلا "ىاذحلارهاظلا دبع نيناو نب رهاظلا دب عنب هللا دب عني دج
 نينامتو ثالث ةنسرفد نم نيرشعلاو عبارلا ةعبلا مولىف ةبطملا هب تيقأ ام لوأو ه- ًارتراو :ىماذملا
 نيثالثو نامت ةنسرخ الا عسر ف ةرهاقلاب دلو « نابعالا نمرمضح ند ةرثكلا دوه ءاموب ناكو هن ةسو
 هيرو لَم عب نوالقروصنملا ةلو د ىف داسوءاشنالا ف بتكو ث ةحو هريغو ىزيجب نبا نم عمسو هن انتسسو
 مسهف مصب نم "هله نم ناك ث م ةباكلاوءاشنالا فرهاءودو نيدلا ىحم ىذا !هدلاو ىلع مدقتو هتمهو

 كلملا هللاك ةارزولا نام ني نيدلارفن ىضاقلا ىلوالو هيوو هملءدفعترو هذا كلملا ناكو همهنو هسهأب
 نبا نعاضوع”رسلا ةباَكمالوؤرهاظلا دسب عنب نيدللا تف ىذاقلا لاسقف ترسلا ةباّك كضوع ىل ن هروصنملا
 رمضح أف ناك ناطلسلا لوان نامت نب نيدل ار فن ريزولا نأ ىتح ةدنع ىظحو ناطل لا نم نكس مو ناسقل
 ريزولارخاتف هأرقي ىتحرخ أ نأ رزولا ىعأ ناطلسلا ند ناكل اذخ أ الف هتداع ىلع هتءارقل رهاظل اعنا
 نب لملخ فرشالا ا كلملا ةرازو والف هعم يدأتفءاشنالا ناب دىلا دمع أو ةرازولا نع فرص نامل نبا نا مث

 كلذ ىلا كل لدسال لاف هبتكححنام م وب لك<ىب ع ضر انيدلا تفل لاف سوعلسلا نب نيدلا سمن والف
 , ىلع لزي لو ق دص لاه كلذ ناطلسلا غلب إف ىضوءاونبعالاو مرتخا نافوهالناطلسلا رارسأ ىلع علطبالو
 ىفدئجوف ةنامعيسو نيفالتو ىذخع | نس ناسمر ع ا كلان قدم ىو او تامناىلا هلاح
 هض سه لاطو ض مال ريثالا نب هدجم نب دعس نب دج نيدلا حان هقمفر ىف اهاعدق ةبثهةدم هق هن كرت
 ريثالا نبا هاثرف تامو ص رهو ةريسب لال ىوس هتبفاعدعب رهاظلا دبع نبا رخأتي لو ريالا نبا فوعنأ قفناف
 ريدهناالاءاسشنالا ةعانص ىفا دحر هاظلا دبعنب! نكسر لو هنعاضوءرسلا هيام ةفظو ىلوو هنوم دع
 : هرعش نمو ةرشابم نسح ا هز شادو ناويدلا

 الوبث ميسنلا ”بهاذارطناف « ىتلاحرظتتو قرطنت تش نا
 اللع لوفاال كنلت لجالو * ةفاصطلو .ةفر ىل ثم هارت

 الم لوسرلا عمت ذختاتنك» ىنتيل قم كلا لوسراو هذ
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 تنكوكتل انمى لمعت ناك امرئاسلاةورهوج هف قودنصب رق ف والف هن ومعي ىهأذ لامريثكح

 رايات نس كنار اسعل هاوعاز اس طحافرحاتملا هفاتصأو اعامضواكالسأ 506

 نب نيرللا لع ىضاقل ىلا ةرازولا تنضاو ابثمهروذح دعب كم ضوعارا داس ةريبلا بئان ىفانسا !ناملب

 هكلملا3 هلدب ميقأو نحر صانلا كلا علش نأىلا ةير دنكسال انو مسم كيم لزي ف صامت ارظان روبنز
 نيتذ' نس بحر ىف ةرهاقل اى ا ارم نق كل ةءريمالاوونشريمالا نع حارفالابرمأف اص حلاصلا كلم ا ءوخأ
 عسجب هلا ثعبو رالي د ىئلأو لخ سؤر سخوضشريمالا هللا ثعبةرهاقل انك ةهريمالا َر رةمسا او نيسنو

 عجوتيو س٠ ءارمالا نمدح ان اكو قينعح رس بوث هقوفريص- ىلع سلجحيالاط ماكو مداسقتلا+ ءارمهالا

 0 هذنن ىوتف بتكسح مئريصاا ىلع ترص ىت>ىلام عج ذخأ لوقو

 ىلءرادو ه عبس مصيال ءاهقفلا هل يتكف اهعس ىف لكوف ل هلا ه سفن ىلع ىذخ هناو هكالمأ عمنا

 ا ا ناطلسلا عم هاون 6 ىتح 2 اىهالا
 ىنتخ اف ب بل © سوراغنلب مافن ىلا ماهأو كالمأ ةدعةرتساف دكلامم ىلع ناطلسلا هب مثأأام هكالمأ نم هملع

 لفهرثأ ءافتقاب دئاعلا ناب رع مزلأو ءافخ نمد ددورصمو ةرهاقلاب هماعع ادنلا قلطأو دج ويلف ب بلطو كمنم

 عماش مدا جربشا لك هلع شتفورصمو ةرهاشلاب نك امأ ةّدع لع سكوربخ ىلع فةو»
 زاطريمالا حرف نابعش عبار سهلا موب ىلا كا ذ ىف عرمشف سوراغبلي بركس رغسلا ناطاسلا ل ر دأو ههأ ىعأف

 سنبلب ىلازاطريمالا لصو دقو امو آلطا سةعرصرمالاووذع طشريمالا ضرع هءباس نين الا مول ىفو « هعم نع

 هخأأ ىلا كم باَك هعمدجوف هيشتفو هرضحأأو هلاريسف كتم باعصأ ضعب ىأر هنأ هربخ أن م هملارضخ

 بالطالاو ءافاوف وذشريمالا ىلا بالا ثعبذ هراداتسا ”ىدف هلا ماسلا دنع فتش هنا همفو سوراغتلب

 عماجاراوع ماسخلا تى ىلاب بكرف فرتعب لذ سعر صريمالا هبقاعفر كتاف ةلأسو ماسملاب ىدتساف ةجراخ
 ةعلقلا ىلا ناكم لكن ماوعر هدو سانلا نيب ؛ارووثم هيراسو هفتكف لول: هعمو كعب اذاف همدشو رهزالا

 هجوت نأ مسرو نيسحو سخن ةنسلوالا عب رفد: :ءجرفأفوذشريمالا هم ف عفش نأىلاةيردنكسالأتن و ىف
 لاوش ىف نسج ناطلسلا ديعأو ملاص حاصلا كاملا علخ الف ةر هاقلا ىلاربعي نأريغ نماييلاراسفال اطي دفص لا

 ضيقن أى لا !هيماهأو اهيلاراسف ”ىرصانلا شن |نعاضوع سلب ,ارط هباش. هيلع منو دغص نم كحنم لّقن اهم

 نيتس ةنسىف اهنمّرْف نأ ىلا بلحي لزب لو هنعاضوع كم ىلوف نيسةنو عت ةنسىف بلح بئانز اط ريمالا ىلع

 هلعورصءىلالمكخل نيو ىدعحا ةنسف ثم دب هيلع ضبق مريثكق ل هببسسس بقوعو ريخهل فرعب لذ

 هلعحو ماشل ا دالس هانا لبط ةيماهاطعأو ناطلسلا هذخاؤي لف فوصرزُم هسأر ىلعو ”ىل عفوص تشد

 :كلمملا ىف هدعب نم ميقأو نسح ناطلسلا لآ قاملف كل ذب بتكو ةمالسال ا دالبلا نم اًسثبح مي هاناشرط
 ىلع ماشلا بئان مه دس ريمالا هام نيخسو نينا ةنسىلوالا ىداج- ىف ىاسرفطظملا نت د رودتملا كلا
 .يالا حرف ينمو يمالا مهنمءا مالا نم ةعاسجهقفاووروصنملا كمل ةلودرب دس افلا ”ىرمعلا اغلتريمالا

 ص دس يمالا نيبو هننب سانلا ىشمو قشمدىفاوف ةيماشل ادال.لاا ىلا ىل حلا ةملقن ءوعانمنعلوووصتل اناكتل

 ىلا امه ثعبو ام.هدمقو ىثمد ةعلق نم الرق كاصمالو يمد ىذؤيال هنأ اغبليريمالا فلحو ملصلا م 26

 ريمالا لهو نيسح نب نابعش فرمملالا كإملا هل دب ماقأ أو رودنا | اغيليريمالا عاخ نأ ىلا اهيا عسف هب هو دكسالا

 ىداجىف -قادراملا ”ىلعريم الا نعاضو ع قش دي ةنطلسلا دبال ءالوو كل تم نع فرم“ الا كلملا جرفأف اغلب

 ةريثكم داق نيعبس ةنس فار ازناطلسلا ىلا رضح نأ ىلا قشمدةباسن ىف لري لف نيتسسو عسن ةنسسىلوالا
 هيايث هناا ضوفو رصمىلا نيعبسو سجن ةنس ىف ناطللا هاعدتسا نأ ىلا م ماه أو ىشم دىلا داعو :هلملج
 ةصاشلادالبلل تاهتالا رت نأو هيلا ةكلمملارعب دت ل عجور كحاسعلا كيان اهلعورصمرابدب ةنطلسلا

 ةداعتناكو اهنودامىلا راسي دةن هسة ربع نءرمصمبتاءاطقالا جيرذميو ف اكل اورسصم ميلاك أ ةالو كوي نآو

 ةمرحو راج بلاق ىلع هيايتلا لمعف اهو داهراشإ دادي 'امعبرأ هنريعامالا تاعاطقالا نم حرذ ال نأ هلبق باونلا

 نم هلو امعبسو نيعبسو تس ةنسةحلا ىذ نمي رشعلاو عساتلا سيما موب هفنأ فتح تامنأ ىلا ةرفاد

 عماجلا ىوسهلو اذه هعمامل ةرواجملا همس رتب نفدو نابعالا ارئاس هنز انج دهشو ةنس نوتسسو فدرعلا



 نتفشنل

 ىدتفدالملاز ههولاو لاميتا رشابملاو فئاظولا قهدنع ىعسلا ف سانلا شايوأ عرشو مهتاورو مهكماوج

 رب زولا ىأر ىذا: رثكحص ناعاطدا تلف 0 انفلاهماباىف عقووأ.ث بلطادح ادري لو مهلاغا

 ةئاطللا كل امملاو لاقشالا باكصأو ف“ اظولا باب رأرت الس تكود احلل ىتاابتاورلاو كما وا ارفو نأ

 نيعقوم ا نم وناَكَلاَنم و طاقالان مةعاجذخأف اعالي نايل زكر ةلرج لك كنداوتلرؤ دق تالااثم

 مسر نيس ةنس تلخ داملو « بتاورلاو كءاوذا نءريبكل ام ةلودلا فرفؤبو مهكءاوج ريظن ىف تاعاطقا

 طاطخ ار ئاسو ةقزالاو تاراسمالالما مسحب كو عابرالا باصصا ب !طبةرهاقلىلوتلريزولا كحمرممالا
 عسج ا اوباطف“ انفلا ىف هتوج كل« هنءرفوت ند فرعنلا مار ع را تملاو ان ءامعاةفرعمو درهاعلاورصدم

 امابرأ فرعبال ةلاخارا دني رمد ع ىلءديزبام دح اولا قاهزلاو ةد>اول ار اذ! ىف دوب ناكفرظنلا ىفاوذعمأو

 لزعن ابعث فو 5 اجبار ارض د نزاخلاو تاناخللاو قدانفلا ن هو كلذ نمهودحوام ىل_ءاومتخن

 سانلا نمضو 1عيف ىتلارو هلا ف دك لاو لك ىلا فاضأو مهرعغىلوو در هاقلا ىلا مهرضضحأو لامالا ةالو

 تال اعملاىفدازو نيّداشلاو نيواودلاو نيم دما نم هعم دح [ث ده: ال هنا ثم رصمو ةرهاقلا تاه رئاس

 الف ه هئداوح ترث تسحو هف عو هللظ ا: رهاقلاورصءهلىدونو هلع علخو مهردفلأ ةناهثث

 لمعي لو لطب أف دحأ هب عفت. الو هل جب هيلع فرصا ديعلا طاع نأ *اممالارب زولا فّرعرطفلا دمع ىلابل تناك

 ةشاكس اوم اونيلماعملارئاسو ناطل لا كلام فتوو ةلودلا لاح فقوت ةدعتلاىكذفو * ةنلاذكلت

 نالامتفةلودلارظان فدو كاثو كاكا ةرثكب حافي زولا ىلع كلذ بسب ءاىمالاو ناطلسلا ميعزناو

 مويلا ىف نوالق نب دمر صانلا كمملا مانأ ىف هاناضج اوما تناكدقو تديازت فلكنلاو تراكتسص د:تاماعنالا

 قاروأ تنكح مهرد فلن ورمثعو نانثاابذ فرمصلب موملاو مهرد لأ ر مشع هنالث غلمس -اميف فرد

 فلأفالا ةرشع ا هاصءموهلودلا قار رآتءاخل هفورصمو صاللا لصةعو اهفورص هو دلو دل | لدمج

 نم حيرخامب سملاو صال نم ماعنالا دجوو مهرد نلأ ةناقسو مهر د فل فل رم ءةعبرأ اهذاكو مهرد

 5 دحسا ىذإ!ناو لالغل! نم: ءل د ىوسراش دفن أ نب رمدع ىلع :داز ناكف ا مالا تاعاطقا ىلع ةدايزدالبلا

 ةنامعبسو نيس نس مرا ل مهىلا نيعب رأو ىدح | ةنس حلا ىذ ىفرصانلا َكإملاةاذو نيح نم ةلودلا ىلع
 قزرلا نمىطعا امو ”ىرددلا هجولاو كمل دالبو مومقلاو دمعصلا حاولي تاعاطقالاو تاماعنالا هل تناكو
 ةيراجو مداخوريما نما ابرأ ءامسأب ةئعم فلأ هنامتسو فلآ ف لأو فل ف لأ ةنامعبس ىراوملاو مادخل
 ةعسو ضرالا ىلعرمثكص .مّلانم لذفب ناكىو> ىطلاغبلاو نامصمقلا لع ىفنف رسأ دق ءاسنلا تناكو
 مزلزل رانج راكاساو مهد: فق ؟صسملا لع عوفي 'هلطوبلا هئمعسو عرذاهثالثمكلا

 قرح وءاسنلا ماك عطقب كحمرب زولا مف م هردّدن ام ىلا امودامو مهر دهن امنيا ةرؤسربدلاو تانلخا غليو
 , 14 ل صفح رووادةخاحي ندع مق كلذ لع نع انلا عنمب ىدونو كلذ عيشتب ىلاولا سعأو نهم

 عنمواهسل نع نففكصا اف كلذ ىلع هي وقع نلتق دقءان ةئسب,ناصمقل ا كلن نييلع ءانروهةرهاقلا

 هنمترازا لع ىدونفن اطل ال هلامرب زحرازا عاننمرمماستلا ىف ىدونو ةمئ ا فافخالا لع نم ةذكاسالا
 فشكى تح كلذ نع ضعفلا ىفريزولا غلانو هبرغشي نأ دح ًاريسجي لوامهر دنينامت غلبف اههرد نورمشعو دن امعبس
 تاركتملا كلت نم هنثدحأ ام سل نمءاسنلا عن اذ لاذ نمد جو ام عطقو بايثلا ىلاسغنيكحاد
 ,ىاطلغمريمالا هم ىف ماةوالوقرب زولا هف عمس مف هبف سان اب ةياكشةرثك نماشيأ رافلاررض مظعاملو

 قلع غلب ربك لمى ةلودلا مّدقمفسوب نيد جدت ن اكمنا قفتاوريزولا هنم ش-وتةسافروخاريمأ

 شةعرص ريمالاوز اطريم اللو رب زوالو بئانال ىدها حاملا عممّرحلا فمدقاملو ةقبلع ىتئاممويلا ىف امج

 مالا انآ ةعدعت ىذه كلذ سان هل بامان غ أش ىاطلغمربماللالو وخشريمالا دبي لو :هليلج اءاده

 نول مدعم هكا ءابؤربلا الو.لءفيام ناطلسلا سلجم فرب زولا ىلع ءركذا هنا مث هملعاه درف هب دهوخش

 نب دجأ مّدقملا دع نباو فسوب نب دمع مّدقملا لع ضدقلاو ةالولا لزب مءرف لولا ىف ظلغاو لاما ةرخكح
 ريزولا ىلع ضبق نيسخو ىدح ا ةنسلاَو ث ىرمدع عبار ىف ناكأل# 95 توكلاربغرب زولا عسرل ف ديز
 دقنلا نم نمرهاب لوالحب نيس لج انا درز هلت دجوفدإ ص اوحرئاس ىلع ةطولا تعقوو دو كحنم
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 هرارقتسا نم ضب لذا م كح ىلا هواجو مهم لك لاحردق ىلع ممن هنوعز و لام ىلعاوقفناو مهىهأ ىف
 هترازو لبقاوناك ام مظعا هنماو: حسو .ءالخ او هءابح اني واودلا بابراو ِباَكْلاراص قىحربشةرارولا ىف

 مهردفلأ ةنامسم لمه همزلاو ةس رغلا ىلاواغبقا ىلع ضرقو يلاقالاةالو باطن لاومالاذخ أ هلاو:حو
 ةيالو ىف يقلقلا مدت سار ةتس اورّثكي 'لولمم علطق هلدي ىلوو هفرص من ”ىجلقلا سه دتساريمالا هضو ع ىلووةرقن
 ىلعةطوملا عتواورخ ال صوق ىلوو هّته+ نم ل>راذي رحأ ا ىلوو تاهملا ف ث دعما هل فاضاو ةرهاقلا

 ءالع نعاضوع ”ىلم شل اهجولا ف شكى اغطىلوو هصاوخ عمج ذخاو صوق ىلو دم ىدقاولا لمءامسا دوجوم
 نعاضوءنينومثالا ىناددهلا ىدوم نيدلا د ىلوو اهلاعأو صوق قوزم ا نب اىلوو ”ىناروكلاا نب "ىلع نييدلا

 سانلا عرهف تاءالولا بع ذخ الا بان جفريزولا نأب لاعالا بانراوةالولا تعماستو :ىتكحزالا نبا
 باص | مهاناف لاغشالاءاضو مسرب ةعاجبهدنع بترو هباناو دصقو بلحو ماشل اور صم تاه> نم هلا

 عقجييو عوبسالا ف نيموب ناوبالاب سلجي نأ ةنطلسلا نم هظح اريغص ناطلسلا أكو جئاوطاو لاغشالا

 ريمالاو ىرخقلا اغسلكن مريم الا رخناوبالا ةمدخ تضفنا اذاف هذ ١امالارياس عمدقعلاو لسا لهأ

 ةنطلسلا بئان سوراغيليريمال ار صقلا ىلا لخ ديو ءاهالا نمهريغو نالراو ىد# اورتن اغلب ريمالاوارغس
 قريطرمالاو”ىرفظملااغسملا ريمالاوىرمعلاو نعش نيدلا فسسرسمالاورب زولا كد نيدلا فسسريمالاو
 ىعسلا ةعامب قد نم م دقوا دْئازاكم نكسحتم يئانلاوخأ رب زولاو اذه هنوربام ىلع مهني لاسللا قف
 نبا عماوتدحتو ىاا دبعنباو لجالان باو ديؤملانينيدلاحالصو سوعلسلا نبا مهنم فئاطو فري زولا دنع

 فرعنيعب راو عسن ةنستلخ دامو اونبعامفاورّرقت ىت- مهل ىعسف مهضارغاىف ةرهاقلا بستحم شورطالا

 اذهنوكح نأ لأسو اش لاملا تسب ىفالوءارهالا فدح مل ةرازولا لوامل هناءاىمالاو ناطل لاري زولا
 رضح دقو لبحلا ةعلشب لاملا تس ىلاورصع ءارهالا ىلا او. كرف كلذ فشكب ةاضقلل مسرف ماكل نمرضحم
 لاملا تسالوءارهالاب نكح /ةرازولارمث ابا ك دهم ريمالان أ مهءاعاو دهشأو نيرم ابملارثاسو نيواودلا

 ىلعةلودلا ها فقود كل ذ دعب ناكل ءا هالو ناطاسلا ىلءرمضاحملا تئرقو مهر دالورام.دالو "لع حدق

 مهموار ذوو مهعطقفأق اوس نيتسو ف عطق ىلءىأرا قفنأف بتاورلا ةر كح نم ءاسمالإ ىلا اكشفري زولا
 تب ىف فن اظولا بابرأ نمو ةياحتلاو هباكرلا برعلا ند عطقر اهريغو ىو ا.سكلا نم مهع-انامرباسو مهقلعو

 تاعاطقا,تاضياقملا باب عفو مهرد فاأرشعدحأ مولا ىف هتلج امني رشابملاو ٍباَكَلا نمو ناطلسلا

 ةنطلسلا يئان هما ىلع مكحو ارث تصالام كلذ نم لصفم لالا تاعاطقالا نعلوزنلا بانودانجالا

 عاطقالا نم غلب وابّماعوأ اي دنج هل لوزتملا ناك ءاوسدارأ نه لكل هعاطقا عسب ”ىدنل اراصو كلذ بسب
 طخلا نمرثكحاو ةرازولا ىلا صاحلنارطت ةفلطو فاضت نأ ب ذخ أو اهنو دام ىلا مهر دفلأ ني رمشع نم

 نم كهتموضش عنةوضيشريمالا عمر هدب ةّرمهداعبا ىف عرمشو هامروبنز نبا سرتحاف صامل ارظان ىلع
 وضش ىلع بئانلا سوراغيليريغتف ىذرريغ نعافرتفاو كلم ىلء كلذ ىشف هملع ح رخو صاسالا ف ثدحلا

 رفح لع ثّدعتلاوذيراداّسالا قف هرارقتساو ةرازولا نم كه ىنعبو هبال نم عي نأ لأسو هخ ال ةياعر
 سلو ف شكلا نمرض- دق ناكو بلطف ةرازولا ف ل صب نالسرب فورعملا”ىرمعلا ىمدتسأَر قت نأورحلا
 كاانثىف ةرازولا نم لزءدق كتم ناكو لالا عب ررهش نسم نيرشعلاو عبارلا نينئالا موب ىف ةرازولا علخ
 نيشيعتملاور اصلا نمو امهردران دةنام لكنمداسنج الا نم ىفءرصل دش رم ىلونوروك ذملا لوالا عسر

 رصم قرودلاولالمالا بات نمو مهردمملا مهارد ةسج ىلا مهارد ةرشعدحاو لكن هةرهاقلاورصم ىف

 حرذسملا لعجو امهرد لبطصاوأ ن زخم لك ىلعو نيمهرد ةّقبط لك ىلءو مهارد ثالث ةعاف لكى ءةرهاقلاو

 ةلودلا لاو ناف م دّسا اما وريبكحح لام ىف كل ريمالا حرخخى لا ىلع كملاو ةرهاقلابرورسسم ناخ ىف
 ىلا داعامو اريبكاعنمت عنمت دقو اموي نيعب رأ دعب ةرازولا ىلا كن «دمعأو ىئءأفءافعالا ف لأ سف همايا ف تفقو»
 ذخأ هنا لاقفاريثكالام كاذ فذ أو لزءولون هد.عاوعسو سانلاهدصقف لاملا,تاءالولا بان تف ةرازولا

 نبا نموديواسنمملا ىلا نينومث الا نمل ةنامل”ىناسغلا نبا نمو ةس رغلا ىلا ةمضواملا نم هلقنام نازامزنمالا ند

 رفوو ةِئاطلسلا كيلاوملا مسانوإعجو ني واودإاداش عاطت ارفوو راسي د فال ؟ةّنس فوم هالواملن اس
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 طاطقلا بارخرك ذد:ع هرك ذم َدَدن'َم اهرا ه>-و ةرهاقلا ىلع ججرفلا كل ءىرسم لوز دنع ةنامجو نينسو

 ردوح ةفالللا نةؤمذات سالا راسب ةقاسع-نب ا عماسملا اذهقارحاىلو ىزإا ناكححر ناأللا اذه نم

 نم ني لو سابعلا ىنل هيف باطن الثا لاف كلذ نء ل سورصمب ورع عماج قيز < روك ذملا هأ ىذلا وهو
 نبا ثلا ءاقب نبا رصنتسملا مانأ ىف عماملا اذه نذؤمناكوريضخالا بارحلا ىوس هقب رحدعب عمال اذه
 تناك امل هتكردأو هقبرح دعب رمهنت#لا مانأ ىف عماجلا اذهةرامع تدّدج مث انفاسملا دمعس نب ”ىيغل دبع تنب
 ةنسىف نحناو ث داوإا تناكحالف هكر دود وهو ةرراكتل نا دول | ىنكس:ة سماع ىربكلا ةفارقلا
 ةعجلا هيف تق اعرواتولغم مايالا لوط عماخلا اذهراصو ةفارةلاننك اسلا<لكةنامن امو تس
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 كلذ ل ةسانلاناكو الغ” مهل لعوةئاعلتو نيعبرأ ةنس ىف طقس ولبن ا همده دق ناك هتافهن ابن نانا

 صاغنب ةبّقع نا لبو لتكبْنب ىهاع نب ف١ نم ده موهو نا ده عما دسم ىف ةعججب نواصي ةزيدلاب
 نسل اوبأ نزاملن اركي ىفأ عم ةزيدلا عماج ءاشب فراشو ”ىيمتل لاق هدف او عمد نأ مه يم رمد« ىلع هن سها ىف
 اهدمع علقف ةزيلا لاسعأب ةشتك ىلا للا ىف نزامللا ىضخ عماعلل دمع ىلا او اً-او”ىواعطلارفعج نبا

 « اعترو لا ذذم ف ةالصلا ”ىراعطلا نب نبل اوبأ ل رتق عمال ىلا دمعلا لجو أن اكحرأ اها دب بصنو

 نمهماخرواهرثك وأ هدع ضعبو يدها طاط هل ا عما ىف ىل_صي ”ىواعطل ا نب ا ىب_هيناكدقو ىهمتلا لاق
 كلما دبع نب دءلولا لماع كي رمش نب ةَرقءانب هضعبورصم فاررأو هب ر دنكسالا سناك
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 ودول نفي نيبلا كنيركإلا اثنا زولا باب حراخ لملا ةعلق تحت ةرغئلاب هعضوم فرعي عماحلا اذ_ه

 جب رهدن مولا ىلا فرعيرادفا رهص ه.ف عنصودل ا عيسو نيس و ىد-| ةئس قر صمرايدب هنرازو ةدمىف

 هف بترو اريثم هف لء+وامولعم روم لك وازبخ واج وام اعط مون لك ىف مهلرّركو ةمقوص همف بترو كم
 تناكو هس رغلان ةذيقلب ةيحانا هت «فاقو أ ةّدع عضوملا اذه ىلءلعجو ةعملاةالص هبف سانلاب ىبصياسطخ
 ناكملا اذه ىلءافقو اواعجو لاملا تدب نم اهارتشاةرامرد فلأن يرسشعو ةسم تموقف ةش الا مسربة دص سه

 رصم كلم ىف ماقو كركلانوالقنب دمر صانلا كاملا نيدجأ عم اال ىيسوملا نيدلا فسريمالا (كصم)
 عطقو هملا هجو فذخ أن أ ىلا ناك املركلاب هترمص ام نم ناكو لعام! نيدل ا داع حلاصلا كلملاهوخ ا هدهد

 تناكنأ ىلا لودلا ىف لنور صمراب دب: سما ىطع ًافةبرا د> اللا دح أ ذئن.ح ناكورصم ىلا اهرضحأأو هسأر

 نبا عضوم اهم ابجاح ل ءجو قت مد ىلارصم ند هحرخ أف نو الق نب دم رص انل ا املا نب ىجاحر ملا كلملا ةنطلس
 هيا سوراغبلي نيدلا ف.سريمالا يقا ن-سحرصانلا كلما هوخأ هدعب يقأو رفلخملا كلا !لقاطف لب رغط
 نيعبرأو نام ةنس لاو نمان'ىف:ره الا ىلاريض>و قدم د نم هاعدتساو كاظم اخأ ناكورصمرايدب ةنطلسلا

 ةرازولا تسد ىف جرخو ارا داتسأو ارب زوَرقساف ةرازولا عل هيلع عادبو فا +« دقن سعابهل سر فة امعبسو

 ءاسمالا عمجا مةلودل روم ذغنو لا._ثلان سلخ ةعلشلاببحاصنا ةعاقىلارمدقلا نم هم دخ ىفءاسمالاو
 ربشلا ىف مهرد فنان يتس غلبم كسل املا ةمكس اح نمرفوو فورصملا نم ةلودلا ىلعام نهضت اهاروأ م-مياعأرقو
 ناطلسلاتأحوز نمرودإ !بتاور صقنو ةناطلسلاتانوسلاو ىراوااو مدخلا كءاو- نم اريثكع طقو

 ساوسوةيروخ ار سوي روخاريمأ ة دع هتم عطقو ”ىاطل اا ليطسالا ضرءو ىناغالا بتاور عطقو هي راوجو

 موسم قبأو ةقوج نيس اوناكو هب زبالاكلا عبجب عطقو موب لكا ىايدرانيسناوهريعشلا بتار نمرفوو نالغو

 تاكو ناطلسلا تدب نم ةراسعلا لطب ورئاسعلا ىفنيم دختسملاو نيلاشعلاو ىربسالا نم ةعاجررفوو نتفوج
 قبدمهردفالا ثالث غلبماهمم عطتقاف ةرقن مهرد فلأن يرمشعو دحأ ىلا مول لكى حاتحت هانا اولا
 رظان نيدلا قوم ىضاقلا ىلع ط<و نيواودلا ىلع كلي عرشو ةرن مهر د فا ا يشع نامت مودل ىفاهفورصم
 لماعودحاو دهاش ىو تالم اعملا ىنَرعَمسيال نأ مسرو صارت ارظانروبنز نب نيدلا لع ىضاقلا ىلءو ةلودلا

 اوروستاو ضعس مهضعب عع اوةوفافنمددعوو مهددهو نيواودلاو ناكل ىلع ظلغأو مولعم هغداشو
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 ىو هنهىفرمقلا ف ثي دلل فادااىلال ىف هينول جيو عماملاا اذهب مودل نومزلب ءاسؤرلا نم ةعامجب

 لاف ه« كلذريغو ىولحلاوةب رشالا صفح ىنأ ىذانلا هءتل لح ناكمرذاادنعنومانع ءانمعلا

 لا: ىشوسللا سمشلا,فورهملارهوج كلملا حان ”ىلءوبأريمالا ىكدح هي انلا :ىناوحلا دعسأ نب دع في رمشلا

 ذولي نم ةعامجو مْناسإغو مسهدالوأو حارو متاحو حلاصوةلودلازعموْب٠ا مالا ن م ةعاج ةعج 'هلدلانعمجا

 عيضرلا نسما ىبأو ةبزور لضفلا ىأو لا ردا ىو دوادنباىذاقلاو نوما اكمام

 صفح ىبأ شلات ىلا قانلا انعفرو اذاك أذ صفح :- ىلأو عماملا ف نمب انمع دم ساو ان بلحواطا:- انلمعف

 عماجلا اذه ماننم ىلبلا فن نانا اذاوربممل دنعانق درانةلل تناكسصوانموان دع مث عماجلا مق

 لاهدىذلااموكناشام كليو هلانلقف هالاماوهالاماو ع صلو هسأر ىلع م طلب ودوامتاق ماق دق لدسلا ىرباع نم

 تمنو لالا "ىلع ىس أ ىواملا تيركوبأ ىللاسق» رم ا 5 ل اا

 ةئرعلك لمحل اوزتكلا ”ىللاوارط ىجاوت نم ىتاسىف عجب ةعجسىلو مكملع هللا عسو مرش نم تاكأو مدن

 مئانانأو ىافالا تحرخو "لسلاةعاسلا تعش ادقو ىريغواح طق «لعر دقي ملام ىعافالاو تاما نم

 تتهدانا م الكا ناتشاعبو انثكلهأ هللا دعا انلتف تادحنل ايهللاو ىا لاف لوقت شيا هل تاقفرعشا مل

 كلذ داو اف ل

 نينرقمأ تخبق لو: مث 2 هل بلا شب مث اطقرلا تضيق لوقو تاما فذ كهديفو سس ىواحلا

 وأو سلتو ألوقيوءام-أب هعم ى مر تام او نيب اعثلا ند ةنالذلاو ف داقلا تس لود 1 و

 مأاوءارتلاالا ىبام لاق فيك انلق؛ وربك م كم قيامه "ىلع قياماولزا يسرا 14 لاعالا هبالوةننةةورمعز

 ىذاقلابانهودر رغتن مرور غملاق م .هالان ازال هللا مدعاب هللا نعل كلعاذك اناق امرتم مكماءا اول ”نا نيسأر

 هندئملاانعلطو ءوشلا ازور ىعاثوش سيال تاس ساو ةعمشلا دقوا يتلا صفح نأ

 افعسورينملا تدق ايصءاولخ دأو موي ىنامثلابع ميقا ىضاقلا عجبو "لالا كلةدعبانلمث قرفتو ةركب ىلا انف

 عج ىت> هيلزي ل ف ىوام اذخأف ”ىتاكلا هلءش نبا ةفا ارَهلا ىلاو ثي داس غلب و 'ئم مهارهظي لفرمهملا اولاشو

 ةبضق هم_ثن ةضقلاهذهو هه "ىنهرالا سنانثلا دذاربزولا ناكو ناطل لا ىلا الا هبل أ ام لاقتو هماعر دقام

 ىافالاو تاما ىلارظنلا ىوريناكمنا كل ذو ةباززس نياءفورعملارم همريزو تارفلا نب ل ذفلا نب رقع ترح

 للساميف ةه م ةفطل ةعاف راد ىف ناكر تارمشملا نم ىرحلا اذهىرعامو نيعبرأو ةعبرأ ًاوبراقعلاو
 فواح ”لكناكو اهطحو لالسلا لقنو ةمدخلا مسرب نوم دعس هعموةاومللان واح شارف ميقاهلو تامملا
 ةييرغلا فو راكل | ىفواهسانجا نم بهل اتاو ذى نوه انتو تامملان ٠ هيلعر دقي ام دصي اهلانع ا ورصم

 هبف سادت تنو هلناكو اهامصخت ىف او دهن ىتح للام عال ذو باوث فوأ كلذ ىلعم ميسر يزولا ناكر اظاملا
 نوشّرحو ماخرا كاذ ىلع هنو>رطرو ا لرد ]31 زهشملا لد و نهتم اإل

 بداكلاربدملانبا لململا يذلا ىلا ةعقرذفنا موتاذزاكح' آف هن هو كلذ نم بح دوهو ماوهلا نيب

 رمت الا زوعلا ل ارفلا ىاراذرا 123 اؤ11 ا هد عازب زع ناكو هناوبدو همانأ باك ن اعأ نم ناكو

 باستا تاداعلا اهم ىراملا تارمدملاة اول اانملع ضرع ةحراملا ناك امل هنا هتمالس هللا م ادأ احلا نيشلا
 ةلمحو ةقشموءانعدعبالاانلاوا هحامو ةفوصوبأو ربكلا نانر ةعلاو نينرقلا تاذو ءارتملا لا اهتمهرادىملا
 ةاوما ذفنت نأ ىلا ابنمدجوام نو هب هبتيبسصو هذيشاحىلا متقتلاب هللا هقذو خيشلا ىهأنن فود اودللاهاناذب

 هللا دلخ ريزولا انادمس ىهأ ىنان أ اهلي ذ ف بتكواهبلق ةعقرلا ىلعربدملا نبا فقوالق اسهال سىلاههةرواهذخال
 وهتاننا انثالث همزاب قالطلا نأ كلذ ىف هلع دمعي ىذلاو تارششللا هأىف هللاراشأ ام هنّدم سرحو هتمعت

 كنافنندج قادت عوار زولاماةئامستو رشم تس ةنسفو 5 مالسكاورادلا فله أن هددأو

 انوح اط هبناجر بعين أو عماملا اذه ثعش َمرب ناممعنب دهم تاكربل اانأ هل كو -<ىعاطبلانومأملا لجالا,توءنملا

 عم هنفكنام هل قاطيو اهيلءانمم ادلع نم ةفارقلاب نينك اسلا نيللاصلا نمرياهيو باودلا اهل عاتببو لدسسلل

 هنامالا ىدؤيو مه اوقأ نعطةئ منع لهو اًفعضلا نب ىساون نأ هماعطرتشيو نؤملا عسجب -و ناو ديا فلع

 عيرأ ةكس صاعل نب ورمع عماجاهيف قرتدحا ىتلا ةنسسلا ىف قرتح نأ ىلا ام ادهلزب ملرابيف



 ارحل

 ناكوامانأو روس ةعبسسو نينس تس ةناشلا هذه هّتيالو هدم تناكف هرها هلال آامو هريقنع +شاوحو

 ىنَرالو ار برشالو طالام هنا رهريغ فلح نيم نيدو ةذفان ةلكو ةرفاو ةمرح بح اصاعاصئاءاهمامزاحاكملم

 دصقورصم طاقا<ةلود ف ىداعو لاملاَن ماطع| ف غلاب عريس داكت الو الاب بععي و لاي ناكمناالا

 ناكحمو تا: تسون : ةريشع ةلَرو ءاّيعأسانلادالو أ ءاها عرشو كبلا لا ءركومهلصأ تاتا

 هلثم ةكرتلا ةلودلاىفهدعبالو لق نكي لو هنس نوريشعو عدن رمعلان هلو لثةو شعار شا

 * ةفارقلا عماج 2

 نورضح ءاَر لا ناك عاضقلا لاك * يقل ديبار ولت ماطر هتان او يدم وهورذاغملا

 رازن هللابزب زعلا عى ثو هن "اهانو نيدو تم قمتساف يزعم ةيسلاهتزدي دبا عضابج اصيل ةيلع يهتف

 ”ىسرافلا ري زعلا ديعنب نمل دي ىلع هتنب و نازر د ىىدتو ديرغتاهل لاسقي برعلا نم دلو ٌمأ هلل اني دلزعملادلو
 عماجلا اذهب ناكحو :رهاقلاب رهزالا عماجلاءا و ىلعوهو ةروك ذملا ةنلا نمن اض هررهش ىف بستحلا
 ىذلا ىلاعلا رانا! ت طسوالا ريبكلا بط اص اوذ همم ل دي ىذلا هيابو شب روصو هس ر غطا ناب

 ةنوطم ةعل مه اناب ريشع ةعبرأ امحدعو باوبأ:3ءنمةرودهقملاو تبارخل | ةرض> ىلا دي دخلاب ب مقصم هماع

 رفحن ]لاو دروزاللاب قو نه حدنكمودو فوفص هن الث ماخر ىدو.مع ىلع سوف ةرطنق ب 7 لك ماذقباواالا

 ىلع ىتلادوةعلاواءانم او اهلك ه نوام ةقزْنم فودسلاو ةنوهد.٠عضاوم ه فو غابصالا عاونأوراحنزلاو

 ناك وكرزانلاو:ىتاكلا وم نقلا ل-ملا بو نيب رصبلا ةعنص نم غابصالا عاونأب ةقز ص دمعلا

 دوست ال او حر دب حّر دم ناورذ اشاهيتفاح ىندتم ىف ةقو نص س وق ةرطنق با والا دموي عيال فايل ها

 حردملان أت ّنظ ايلا هس رالئاشاهسو: ممسفف فقو نمابببلا علاعت اذار فصو ىف فررو رضخو رجو ضسو
 اهتم سوقلا لوأ دنع ضتوو ةرادلا فد: س وتلا ىرطق د_>-أ ىلا نأ اذاو صنرةملاكب شخ هنأكص قورملا
 هذه تناكو نيئوزا ا دنع عئانصلارفنا نمهذهو هفونت الاعطسم مهوب ىذلا كلذ ىأر هسأر عفرو
 ني اوريصقلا كلذ لثم ىرج دقو نورد قيام اهلثم اولمغلاهيلا نول أي عاندلا ن اكو لعملا ب ةعاص نمةرطنقلا
 ىرغيو امشي ضّرعام اريثكن اكو نعحرلا دعني "ىلع نب نسسحلا ءارزولا دمس ”ىروزاملا مانأف زي زع
 زب زعزيا ىدتسا الو قي وزتوأ ةروص لا ظالاوأر ودم باكه ملام -ي> أ ناكح هنال ضءب لعامهذعب

 وهو هتعنص ىف عع هقحابو هترحأ ىف طّتسثب ناكريستتلًنالريدقلا ةبراس ىف هب ىأ دق ناكر هدسف أف قارعلا نم

 باَككلا ف كاذ حرش نعم دقو باَوبلا نباكريزع نباو طخلا ىف ”لةمنب اكح ةروصلا لعى هنالك ذب قستح
 ناكو سانلا نم نيةقزماراخأ ىف سالحلا سنأو ساريتلاءوذب توعنلانيرّوملا تاقبطوهو هيف فاؤملا
 ةحراخ امن أ َنظرظانلااهآراذا ةروصروصأ ناز يز عنب لاسقفزي زعنباوري هقثا هسلجمب رضح أ دق ”ىروزابلا
 امهىمأن بعأ اذهاولا قف طالما ىف لخادابأَن اظرط انل ا اهرظنا ذاف اهرودأ ان نكلريص#لا لاقف طئاساسا نم
 :لخادامءأكح رد ذه نيل فتم نيتوه دم نيتءاح ةروص ف نيتبص|ر ةروصار وف هب دعواماعنسينأ

 اخ "الدو. اهنهد ةمنح ةروصىف ضب باش ةصقارريسةا ارو دف طْالا نم ةجراخ ابن ”اكىرت كاتو طئاسللا ىف
 ةفىلأن نم ةزراامن أ تح ءارفص ةينح ةروص فرج باسم ةسقارزب زعنباروصو هيما ةروص ىف ةلخاد

 لع ند ةفارقلانامعنلاراد,ناكو « بهذلا نداري_ثك امههووا.هياععلخو كلذ ىروزاملا نحساف
 باب همسج نأ نظن انالاهر ايثار دوس[ هلكيلتاو تان ءودو بلا ىفمال_-لا هيلعفسوبةروص“ ىتاكلا
 عماجلا اذ نوافعب ”ىرد وحلا ونين اكو ٠ انماا ن_-ساك ند مماجبا ادهزركدو ”بملا نول نهد نم

 هعموريبك خشوهونابلار هز مهداخ موقيو قوشنو فورت اه حم س اان مهاَرقْفرهشأ هنالثلا ىف * ركلع

000 

 لئاتلال د تدرد تلا َساذاذ- « "كأس: نأ نم انالفدصنو
 خشلا مامأ :لزلا عضو فاوطتلا نم م غزت اذاف ىلا عت هللا رسب ام'ل ثزلا ىف هل قاسفءاسنلاو لاجرلا ىلعرو ديو
 تاكو ئمركلا نءلزنوقابلاودوهل مسقام خشلاذخأو مسهل مقام ءا رةفلا ىِلِعْوَرْف هظعو نم غرفاذاف
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 سيلا مولىفالقنورام دةاسمخم كانه اًملعم نكىذلا ساهل ارو او ساخأ!باملا اذه ىرتش *اتهلب وز باب

 ناكالف بارحلا هاجت روذتلا قلعو هب ها اولا ىلع بابلا ي كرف هن اهنامتو ةريشع عسن ةنس لاش ىرشع عباس

 دمعاوناك أم ني ذنملا ف ناذالادبعأ ةلامنامتونيرشعو سم ةنسناضررهش عسان سجلنا مول ىف

 وبأرصانلا كلملا) © كلذ ىلع مال اّرد ىسسأو ديؤملا هذ آىذلا باملا ل دب باد بكرو ةطسلاو حردلاع ءاش

 رشع عبار ءان'الثلا مول ىف ةنئسس ةرمشع ثالث هرمعو كلا | تاع ىلع ساج « (نوالقنب دن ند اىلاعملا
 لبا ةعلشب ةراشسلا بابن م بكرأو ىباسر فلما كللا هن دعب امعيسو نيعب رأو نان ةنس ناضمررهش
 ريمالا دموي ةلودلاوربدمو "ىلاطمللسااناوبالاب لان نأ ىلا ارمالا هءاكحصرىفو ةنطللاراعش هملعو

 ”ىلبعامسالا نوغر و ءاناخجارم كاد اثدج- ا وزاطريءالاوونعشريمالاو“ ىرفظالا اغسل ار يمالاو سوراغبلب

 ةبانيف ىاطتر أ رّرقو ىاطقرا حاملا نءاضوع رصمراب دي ةئطاسلاهءامنقّرقشساو سوراغباي ىلع لفن

 ريمالارّرتو هيرادادسالاو ةرازولا ف رَمَم ساو ”ىسولا كنه * ني دلا ف.مسريمالا ىلع علخو بلح ةنطلسلا

 ليثلاع امنم ىضارالا فاثكتارثكنيسعبرأو عسن ةنس تاخدالف قسم دب ةنطل لا بان ىف هاش نوغرأ

 الام عمذ- كحنم ريمالا كلذ ضوفو ةزيللا ىلباممرصلا ةسءامالا هاف رمصم ىلا قالوب ىلي اصف "قرم ربلام
 جرخأو ةنسسلا هذه ىف ريظعلا ءابولا ثدحو لالا عسر ف كم ىلع ض.ةندفيلف كلذ ىلع هقفناوارمثك

 نيس ةنس لوألا عبر ره ىلا اج .اغيسا سر خسا سا ابارط هب املا اها و دفص ةبانتل هانا ع اريشلا اش دج

 ىدحاةنسس فو « قدم دب لو كمأو هلع :ركحزأف موس صريغب ها نوغرأ لاقو قشم د ىلا بكرذ

 ةدعمهعمو رات أ دما نسزافاشإ تلحين هوسراف فال 1ةعيرأ هنةعوكسع ء قشسدد نمرا سنيسجو

 لع نطاقو اسم اهتبمشساو تاطلشلا ةكرتؤواوداع منال ااهاهأ تالط قس :ةماعنو رهف اكؤتل قد ةريثك

 ةعاقب نحس مث قاط أف ةرهاقل ىلا لجو دقو نمأ !بحا. د دهاسلا نامملا ىلع كج ضو سورا غيليو كحنم
 هتوخاو زاط مهو ناطاسلا ىلع ءارمالا بكرورتت الا ىداج رش ء عباس دح الا مون ناك الف لركلا
 ىلع ضنقو ةرفاو ةدءىف ةعلقلاا ىلا ساالوهو زاطريمالا دعصو َةعلقلا تحن اوةةوواوغسو -ىسعكلاامخلنو

 ماق أ فحلاص حاصل كمملا هوخأ هلدب يق أ ورههشا ةعسنو ننس ثالث هتيالو ةّدم تناكفروذلاب هنص -وناطالا

 نينئالا موب ىلا قولا ةؤقتلالئالد ناك .ةنمسن طم بتكو معلا لاغتشالا ىلءاعمم نسحناطلسلا

 حلاصلا ىلع ضبمو ةئطلسلاىف ”ىرمعلا ونيشريمالا هماقأف ةناعيسو نيو سوس همس لاوشىفان"

 هباسنل هجارخاو زاطريمالاْ لامان م.رذاموب رمذع ةعبرأو رهشأ هئالثو نينس ثالث هنوسةّدم تناكصو

 رنا ازاتبلا 0و أن م برغلا ةبحان نم ةفصاع عت رتبه نيس و عبس ةنسلؤالا عسر فو « بلح

 وضشريمالا بريض نيسجخو عت ةةسنابعش فو « رثك يثار مفاتفدوسا مرا غول اهتمّرفصا لمللا
 ددحلا سوافلا برص نات نو و عسن 5: كس قو" تام ىح المملم لزب مف فم_بك ل املا ضعي

 كادت ان هناكمررقو ةيردنكسالاب نح-و بلح بئانزاطريهالا ىلع صضدقو لا ثم هز سلف - لكى .عف

 ناطللاك امو كتل نت رح تناكو اهب ءناضمرربم ىف شفع غرصرمالا كسدأو”ىئ- وبااكمرمالا
 ةمدقُس . "وك صاخلا ”ىرمعلااغبلي دكولم ىلع ناطلسلا م٠ اىعأ دع ىلع ضبقو ةيلاطلسلا كيل امملا اهيفرصتتا

 ني دعب حر دياب 3 هنافو مكحت سلجمرسأ -ىنادراملااغيركتت نعاضوع فلأ

 مر ونامت هندأذخأف سدس وزغلراسو "ىزراوللا دس ريمالا بلح با ىلع رق أفريخ ىلع

 مانو زا الذال اعتب نكبر ةحتسانن اسخن داما ذواب ماقول: ةةعوةسال

 ىداجب عساناعبرالا ”لملىلا اغلي ريمالا نيبو هن لاحلا ركتنف ةرهاقلاب تاكماب ول هلي وط 2+ ارب موك ةمجانب
 ناكع نكو ماسلا نعحبزخشو كل ذب س> أدق ناكو اغبلي ريمالا ىلع سكيل ةعاجب ف ناطلسلا بكرف ىوالا

 اغغباي هعبتف لبحلا ةعلق ديرب َرْقو هعم نع رمسكناف اغبلي هيراشق عجرو هب ناطل ل ارفظيلف هتعاجف سنالوهو

 مالا دالب ىلا هجوّسلرا داو دلا هديا هعم بكرو تش ملف ةعلقا | ىلا ناطا سل لخ دوريثكع جب هملا ضن ادافو

 ” ىرمب هلعب اغيل برعم ال ا ىلا لاا ىف ثع. .ف تح احريما ”ىنكحزالا نب ىسومنيدلا فرشربمالا تملا لزنو

 هعاستأ صفع ةرث عم ةتبل أرب ىلعهل فدوب م هسا طاح ةااز سأل اوتؤفل هضبق نمث عبق هسلا ناطلسلا



 ني

 ديؤملا كلما ناطلسلا هسف ىلصو ”ىز عدبأو ما دن» نس> | ىفءافس ةيئامت امثو ني رمشعو نيت ةنس والا ىاجب

 هنا امثو ني ريشعو ثالث ةنةرخ الا ىداج لوا ىف ةعجلا
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 #* نسح رصانلا كلملا عماج 0

 تب هعضوم ناكو ليفلا :هكربو ةعلقاا نيبامف لبحلا ةعلق هاجحتوهو نسح ناطلسلا ةسر دمي فرعي عماسملا ادد

 ةنامعسو نيسعتو عبس ةئسوف هتراعناطلسلا دس اورودا اركذ دنع ءركذ مد: ىذلا ىواميأ ا اغبلي ريمالا

 دياعم نم دعم مالسالا دالب ىف فرعي الف لكش مضأ و ماد:ه نسحأو بلاوريكحصأ ىف لعوهرود عسوأو

 موب لك ىف اهفورصمل دصراو ا دحااو اموب ىلاعس ال نيس ثالث ةّدم هف ةرامعلا تماهتا عماش اذه ىك نيلسملا

 انسح ناطلسلا عم# هنا" ىتاشلا لبقم ىئاوطلا ىنربخ ادقلو « ايه ذ لاة:هفل او ابنعمهرد فل نورمشع
 ىلع برات بلاَقل ا اذهو ةرنمهرد فا ًا دن امررمكسحل اناوبالا دمع + ل ءىنىذلا بااقلا ىلع فرصن الوم

 .تكرتل هاني ءائب ماتا نعزتعرصم كله لاب نأ الول لوي ناطلسلا تعمسو لاكزوكذملا دقعلا غارف دعي نامكلا
 ةسهريبكحلاا هلاوبا عر ذ نأ اهنمنابنبلا نم بئامع عماللا | ذه ىفو هماع فرمدام ةرثكن م عما ااذهءانب

 ةبقلااهنمو عرذا ةسمخي قارعلا نمْئادملاب ىذلا ىرسسكن اونا نمربك أ هنا لاّشيو اهلثهىفاعارذ نوةسو
 ةياوبلا اهئمو هلريظتال ىذلا ماخرلارمملا امتسو الث نعلاو برغملاو قارءلاو ماشلاورصمراب دب نيب ل ىتلا ةمظعل |

 ريانم عبرا ىدبنأ ىلعمزعدق ناطلسلاناكو اذريغىلا عماخلا ةعافرو دي ىتلا عدرالا سرادملا اهنمو دمظعلا

 ةنامعيسو نيتسو نينا ةنسرخ الا عس ررمش سداس تءسلا مو ناك نأ ىلاربانم ثالث تقف !هياع ن ذؤيب
 لسسلا تكحب اور دقاوناك يذلا مايالا نم سفن ةناغلث وف امتدت كلهف باسلا ىلع ىتلا ةرانملاتطةف
 رخأتو امجريظنءانيو ةرانملا هذه ءانبناطلسلا لطدأف لافطا ةتس مارالا نم لسو ماتيالاريغ نمو كانه ىذلا
 ردتم لل ذ ناب ةرهامل او رصم ةماعت مح ةروك دما ةرأ ل! تطةساملو موءل ىلا ناتمتاف امه ناترانم كانه

 اهطوبقس ىف ”ىكتسلا دم نب ”ىلع ني دج ا دماحوب أ نيدلا ءاهم حشا لام ةلودلا لاو

 نساك نا هرب م قارصمناطاساب كدهف رشبأ

 ىنيمادق ءخ رسل نكل » ةصقنمل طقن مل ةرالملا نا
 لملاىلااهادأ لاحلا ىف دولاف ٠ تعّمساف نآرقلا”ئرق اهتحت نم

 لجولا:ةٌمنمهسأرتعدصت ٠ لمح ىلع انار هللا لزنأول
 للخلاو فعذللالهللاةيشخ نم ٠ تطبه لب ضقت ةراخجلا كل:
 لعد ثمللئتاا ىف ىو اهسفُ ٠ تمرو تح وتساف امن اطلس باعو
 لزالاف نجراهرّدق ناكدخ ه امي لاز نيعلا ظح هتلدحلاف

9 

« 

 ل.علاواماابامتاينإثديش م ةسردم مويلاد_بسؤبلا ىرتيال
 5 لغتشمرعغ رصع سلف الع » ت'التماامادلا ىرت ىتح تمدو

 هتاف عماملا اذه ماخر مب نأ لبق ناطال |تامواموبنيثالثو ثالث ةراملا طوةسدعب ناطل لا لتق قفناف

 حا ف كرتي لف اًدج ةيظعافانوأ عماملا اذه ىلع ناطاسلا لمج دق ناكورا دج اريشب ىلا طلا هدعب نم

م ةعاسمب ماشل اورصمر ادب هيلع تغقو ىتلا دالبل ارثكا علق ا وره
 ادض عماجلا اذهراصو ,هريغوءا مالا ن

 ىلع هنمىرلاريديو هالعأىلا ,هريغو ءاسمالا نم:َدعدعصيوالا ةلودلا لهأ نب ةنمذ نوكتادق ل حلا ةعلقل
 ىتااثوببلاو نيرانملا ىلا اهنمدعشب ناك ىّتلا حرردلا تءدهذ سعأو قوقرب رهاظلا الملا كل ذ لق ملف ةعلقأ

 ةطسلا تمدهو ةعلقلا ىلع هنم ري ناكىذلا عطسلا ىلا جردلا هذهنم لصوتيوءاهقفلا انكم ب ناك
 عماجلا ىلا دوعهلا نكال ىتح عماسملا بانمادق تناك ى تلا ةطسل هذه ىناجب تناك ى تلا حرردلاو ةمظعلا

 عماجلا اذه سرادمدح كس ابش نمل ابش فو هلثم ناي دهءامف لمعي ل ىذلا ساسخل | بابلا ءارو نم دسو

 باس فورعملا ةعلقلا بايداجت عماش,لا اذ هراصفدو دسملا بابلا نعاضوععماسملا لخ اد ىلا هنم لصوتبل

 مويفرك ذام مدهءادم !ناكو بالا اذه برد ىلع ناذالا قيو نيترانملاىلا نينذْؤادوعص عنشاو تل للا

 راوجب عماجلاةرادعىف مش ديؤملا مما ناطللا عرمم امل منذن امعبسسو نيعستو ثالث ةنسرغص نمانثدحالا



 ١6م

 عماج ءامسو ا متاكم ىف عمال اذه وا همدهواهذخ اف ههاقناشو هرادان تمامالاهذهةروامم 3

 نك اسن مهران باوالا قلغم مايالا لوط لازيال هنأريغ ةعجملا همف ماقتن ١ الاوهو موملا ىلا كلدي,فرعنهنوتلا

 نك اما نما. ة ب لانهو هرو احاممريثكب رخدقو

 * اخوراص عماج 0

 فرعت ةطخ ناكى بطرلا”ةكري ارب فرعت ىتلا بجاما دكرب نم برقلاب ةىرصانلا جيلفلا ىلع "لطم عماجلا اذه
 نيئالث ةنسدعب شلا بشناموراصريمالاوخ دست نيدلارم هان عماسملا اذه يا ءاجم
 ماتو ان امك توابصق ترث د نزلات دب شياب تيدر: دئاز :زامع ترهدف ةليلنا تاتو هس

 2 خابطلا عماج 0

 "ل نم فامشلا دكربعضومو هعضوم ناكف اتثلا ةكرراوي قولل باب طع ةرهاسقلا حب راخ عمال اذه
 رصانلا كاملا مايأ :ىناطلسلا ئجطملا ف خابطلا ىلءحاملاهدّدجو شوق نيدلا لاب ريمالا» أشنا ”ىرهزلا
 هن امعنسو نيعب راو ثس ةنسىفردوص هنا مم ههلام نم هحلاصع ماقف فقوهلن تجب /ونوالةنءدمجم

 رصانلا كاملا مدخورصمب شن (خابطلا نب ”ىلع) « ةالصلا: ةدملا كلن همف مهن لو خابطلاب# ةدشلا لوزن هدم لطعتف

 امرك "قاللتلا ىلا هلسوز الشان او هلعحرصم ىلا مدقالف كر تكحلا هن دءوهو نو الف ندمت

 ناكأمو حارفالا نأ َكِاْدَو ”هلئاطلاةداعسلا نم هلىفئاام هنار ظن نمدحال قمم لو هن هنكمت :ةراكو هن دف لوطل

 يو مافاد 0 م عمال

 حلات ءمدشس ساشا ثلا نال اأماشلاب نا 1 ريمالا ةنبا ىلع قا لارقكي

 ةءاسلا ىتئمرجدقو سعاام فيك ل اقف ترا بامور ناطقا اج ع٠ههدوو لوف

 داك شوكو عراك ورقبو مغ سور ىدنع عمت دق لاف كَم مرح فاك لاف ةرشن مهردفاأنيرشع

 فلتخيبطلا نم غرف اب وبطا ىل تلقدقو هعسأو دعقأ دير أو عاام هنقرسامم كلل ذريغوزوأو حاجد طقشو

 ارضح الفرصمو ةرهاقلاىلاوراضح ا. ىهأو "ىلع تركذ ىذلا ناعضو نجطا جرهل لاهو ناطلسلا مستق عبجلا

 رضح لاسللف هن حارضتساو ميلع جوملا نم خاب طلاب انام هق ةرذنو ةعلقلا ىلارفزلا بانرأأ ب نلطب اعلا

 ىدلا عم فول نمدحاو دهم اذهو ةرقنمهرد فلأن يرمشعو الث هنمث غلبف كلذ مهيلع عسو نورو كحال

 ماودللا ىلع موي لك ىف "ىف اطل لا زجطملا نيم لضعتتي ناكها لاسقيو خجطمل عفاذمو تايارشاو ريلاعملا نمهلنأك
 عج رع ةاردلا قرات د :مهردةناملت غل. سل طع 7 ل ا يي ولا

 هدسعل نم ماقورصانلا كمملا تام نأ ىلا هلاح ىل_علازامو مالكه ف عم لف ناطلسلا هباىرغأو جنب مع .راخت

 لماكلا كلملاو ل فل او دج ًارصانلاَكلملا وك قرشالاكاملاورك ولأ 0 وصنملا كامل ءدالوأ

 ارادنورشعو نسم هلدجوامواريثك الام همم ذخأوةن امعيسو نسراو تم ةناسق هزداصف نابعش

 ناكىذلا هكسضم ناطل لاما تذخ أ خدك الما لماكلا كلا ىثاوح تقّرفتف» هرمسغو لبنلا ىلع ةفرمشم
 خيطملا هضوع ميقاوةرهاقلا نم ةيدوحلاب ىتلا هراد ضاقنا تذخأو ادج ةمظعاراد تناكورضأ | لع

 دما قربصَو <قاطلبلا

 * ىطويسالا عماج 3

 ةرب رح رع رس ا الق لينلا» امب أ سهام م دقل ىف هعضوم ناك الوب ةمحان ىلإ امم ليفلاةري زج ف رطب عما! اذه
 لااا :ان ىطومسلار عنب ميهاربا نب دج نيد ! سن ىضاقلا عماملا اذه أ ثنا قالوبةبحان ترمعو ليفلا

 نان دع دمج يلا رصانهسفدازو مةجامدعب هنا عد جناةئامدبسو نيب رأو عن نس تأعي

 ىرشع سدا ةعبمل اموي ةبطخلاا هيف ماقأوءاملا هسمف ىزحأو رسساا بناك ”ىولا -ىزراماا نبا, فورعملا دم



 و

 وضش د لقت بتكو هفنل“ اسهالا فلحورئزولا كح هريمالا نالمل لاك هان اسءمسو نيسجو ىدد ا ةممسم

 قشمد ىلا لوف ارب نم هرغسو هيلارا فرك املا لانيطنيدلا فيس مالا عم هيلا هزهبو سلب ارطةياسشب
 2 ىلا اك بلسريمالا عاطقا ىلع ق قشانف رقت ةحاما, ناطافلا موني طرايظ ءدعملا ىد.عب ارا الثا "هلل

 دقوالاةرهاقلا ىلا كبل لصوا اهم هعاطقا ىلع ونش ماه أو قش ءدن هلم - جرن ةرهاقلا ىلا كيلسزيههتبو

 كسمأف ىشمدةعلشب م نااقتعاو هكلامم دستتو ناطلللاا ىلا » هزيهكوو طش 'لاننسم ايمو رم قشمد ىلا لصو

 كلما ناطاسلا عل نأ ىل اببب القتعم لزي لذ ةير دن كسحمالا ىلا ب اوهجو اطقىلالصو الفا دشمزهجو

 ىلااوادوفءاممالان هةدعورب زولا ْكءمووضيس نع حب رفأذ حلاص حلاصلا كلما هو ا ىلوبو نسر صا: ||

 هن داع ىل_ءّرمساو لبحلا ةعلمب ةفرشالاف لزئاوهن امعيسسو نيسجو نينا ةن-س بج ررهش عبار ىفةرهاقلا

 فلخ ”ىلماكل انو غر اوزاطريمال اووه بلح ىلا هوو سوراغبلب ةعقاو ىف ماشلا ىلا حاصلا كلملا عم رخو

 اواصوام دعي ءارهالا ن مدعم نمو سورا ةيلي ُكلسما ىتح معدو ةرهاقلا ىلا ناطلسلا عمداعو سوراغبلب

 حرخ من هليوز بان ىل_ءقلعو طسوو ةرهاشا !ىلارض> اوراغل دنيا اضيأ كلسمأو مهر تزحو مورل ا دالب ى ا
 5 طيروةكحهدع كسمأو صوةهرفس ىفزواجتو دمعصلاب حيرخ ىذلا بدح الا ىلط ىف هسفأب

 ماقأو ملاصلا كملا علخ مثنيسمنو س + ةنسس لوو نيدجو عدرا ةنسرخ[ىف كل ذورصم ضرأ, نتفلا تنكس

 رومالا تراصو هنو ا هغمو اها "ان بلح ىلارصم نمز اطريمالا حرخاو لاّوش ىانثىف امس رصانلا كلما هلدب
 كالمامع ردلاحاومأرثاكي داك > هنارج أ سمو هكالماو هلاومأ ترفكصو هتماظع تدازو هنلا ةعجاراماك

 ةدع هنهح نم كلم لكى لعحو هبزح كاذب ىوةةارثكا قلخ اتناودرص هزي زعو هرصع نوراق هل لسةو

 هعاطقا٠ نم هناولد موب لكل ْخ دي ناكل قى ةتورؤعدهشور ككل ها د ب دم لكف وماشلا هباّوذ تراصوءارما

 ةلودلا ىفءلذع عمسب ملئ 1 هوراكحماوةر:مهرد فاأ ىتئام غلبمرصمر ان دو ماشلاب هنارح اك هكالماو

 ليطاربلا نمذخ أين اكأمورصمو ماشلا نم هملادرت ىتلا مداقتلاو ةءئاطلسل تاماعن الا كوس كلذو ةكرتلا
 هبكحرتلا ةلودلا ىف لع الو امهلبق امهلثمرمعب ل ةسمل هلا طخع ىتل ا ههاقناخو اذه هعماحو لامع ال !ًةيالو ىلع

 ناك نيك نايعت نما سديلن موب ناك نأ ىل هلاح ىل-ءلزي لو انمهم ميلاعملا برت نسحوانمهءاقو أل ثم

 ءاف ابدل لا-ةدرب زولا كتمريسالا نع ةعجترملا ةيئاطلسلا كيلامملا نم صم“ هيلع جرف ةن ام ءمسو نيسةنو

 ىتح سانلا حي رهراكحراهاك ةءاقلا تكتراف ديو ههجوىف فيسلاب هب رضو لدعلارادب سلاحوهو

 حراخرصنلا ةبقىلا مهيلع حال_اانمهو ةرسشعراكلا» المالا نم بكرو ةجزلا نم ةعامب سانا !نمتام
 ه.كحر الان م ٠ ىلعتمل ةصق هنا تمد دينا ل عوج اكرم قرود اهل ىابكسامن ةرداقلا

 نماللعوْدمش قبو عراوشلا هبف.طورمس مدد نسف كلذ نم ىضنىف تذخأف ىلغ ىذق اك عاطق الا ىلا

 ندوه ' امعيسو نيسهو نامت ةنس ةدعقلا ىذ ىريشع سداس ةعجلا هلل تام نأ ىلا بكر لة>ار كا كلت

 امتادنارتناه دنعأرقب اهمهريقو ةن وضشلا هاقناخلاب

 * ىكاجلا عماج

 دح اسد نم دوهسم هايصا يرغلا عا ريفر حدتإ نم نيران وعد ذي رايي ناك ماجا اذيم

 1 و ا ة.4لا هبل نواصي ر حصا لهأراصفل امعيسو

 مك هلوحام بارد الصلا ةماقأو هنن اركذ نم ءابلماا ذه للطعتو كاس: هىلارودلام انعم ضان[ تعو

 بحامهدهازلا ظءاولا دج يشلاب فرعي ظاعولا نم ص ارتشاف عماجلا ذمه عبي ةبفنحلا ةاضةضعب

 ةريشع عي هذس لزأفف سمملاب ىذلا هعما-ىفاهلمعف هضامن أ ذخأو همدهو سقملا طع دهازلا عا

 هي اع امو

 0 ةبوتلا عماج 0

 ىأرا بامسوداسفلا لهأ نكح ام هعظومناكن يروا ند طخ ىف ةبقريلا باراو< عما جلا اذه

 ةرهاقلابدونبلا ةنازرخ نماسر م ةلاسملاب ةفورعملا ههافنا”ىلا هبا ىاطلغم نيدلا العرب زولارممالا اشن الذ



 مروص
 نيسح نب ناسعش فرشالا كاملا ما. ةنا هعب سو نيعيسو تس دنس ىفءالغلا ث دحالإف هلو امةرامعبا سماع
 ةرواجلاةديدحلاةرطنتتلا نيبامرا فاضي ةقرغلا تناكواسهضاقن أت عسو ىحاونلا كلتنمرثكس نرخ
 اضياب رخو هرف نكحاسالو هل ماعال اناس ل عملا ضرال :للباقا ازوالارطا :ةنيبو رهاظلا عماج وسلا

 مثمدعلا ىلا ةلياردجري غهنم قس لو مما اذكح استر الوعل هتان ماجور هتموت *نم كلذءاروام

 دهم نب دوا معلا هبق عسو ُةنامتاماو نين ؛الشادودح ىف ةِيئاطملللا كلامملا ضعن م دةمهددج

 ةئامتامتو نيعب راو ثالثة :سلوالا عس ر ريشع ىنانثىفتامو ىدارز' الا ريهشلا داقعلا ”ىراضصنتالا

 #* قدح تسلا عماج *

 ةئيدم حراخ ىتلا ذسلا ةرط:ة نم برقلاب برغلا ىلب امتريبكححلا ياهلا ماجن سرملا طع عمال اذه
 ىداه نم ني رمشءل ةعدإب |مول اهلنا بق تدقاو توالق نب لع رماننلا كاملا د افرك سلا اش اد

 مرا الار دور هىدلا فاصل حت تخ هدفؤودح لاذ امعيسونيثالثو عمس ةنسةرخ الا

 باكلا اذه

 ان ىزاغ نبا عماج *

 همفتمتاو كلاما !لالدىزاعنب نيدلا مس هأشنا قالوا رطن ةرهاستلا نم هرصلا بانج راش عماجلا اذه

 ةشيو ةعجلبا هرف ماقتموملا ىلاوةنامعبسو نيعب رأو ىدح | ةنسىلو الا ىداجبر مدع ىنان ةمجلا مونى ةبطللا

 هلوح ناكسلا :هلتا ب اوبال الغم لازرال مانالا

 « ىلاكرتلا عماج *

 !ىماع هلوح ام ناكو < ىناكرتلا دم نيد! ار ديريم الاه آشناع ءانبلا ةحيلملا عماولان نموفو سقااىف يو كج

 ىلا لي هلاححربامونيسح نب نامعش فرش الا كلملان هزءالغلا هم ناكىذل!تقولا نم « ىثالتم ةدئازةرامع

 اهسال :ماعاناقب مرسلا ىلا همفو كلا هام م ظعم برقن ةنامتامتو تس ةّنس نم ناو ثداو1+ل اتناك أ

 الوأ ناكىناكرتلا ىسع نبدلارفنريمالا نب دج نيدلار ديريمالاب تعلو دمت ( *ىناكرتلا) « « عماملااذهراوح

 داش نوالف نب دممرصانلا كاملا ناطا سلا ءالوف هب رصانلا ةلو دلا ىف م دقت ةزيدسا ىلو تح مدخلا ف قرت غئاذاش

 مايالا كلن هلو دلارظن ىلب ن اكحو ماوع اةّدم لو دلاريب دس "لَمْ سافرب زواعيف سل ذئنمح ةلودلاو نيو اودلا

 سل ارطن واودلاّداش لع ورصمر ابد نمناطلسلا هجرخ ا ىتح هملعرب دب لازاموهيصغفريغصلانيدلا ميرك
 ”ىرحلا هجولا فشك ىلوو ماشلا بئانركحرمالا ةعافش رهاقلا ىلاداع منيت سة دم لانه ماقأف

 ناكحو ةرمثع: صا اضنأ مهاربا هدلوو ةرمشع ة يما <ىلع هوخأ ىطعأ أو ءانآ خبط: سما ىطعأ مث ةدذم

 نيالثر نامت ةنسلوالا عسب رف سفملاب هلثاط ةداعس نعت امو ةدفان ةلكحو ةطساب ةمرح بحا ص اراه

 نا قولوا امعنسو

 * وخيش عماج *

 وضيش :ريرلا فسريبكجل ارممالا هأشن الملا ةملق تحت ”هلصرلاو ةبيلصلا نيبامق مم ديوب عمال اذه

 مهزومج | مه اطعأو هذ لمعلا ف ساننلاب قفرو ةن 0 ل ا "ىرصانلا

 رعاملغمهنوش ىننحلا ىورا دو#نيدمم نيدلا ل مكسحا ميكلا ماه واسف وص ني رمشءو ةبطخ هش لعجو
 رايد عماوج لج ا نم عماخلا اذهو مهمدع دازو اهبلا ةبفوصلاو لك الاروضح لن عماملا هاجت ءاقتاهلنا

 رفطملا كلما دنع ىلتح نوالق نب دسم ممانلا كلام دح أ ني دلا فسسرببكسحل اريمالا (وطش)» رصم

 ٌرفَسسا هنا متي ردنكسالا نصم نم م مهجرخأو» اىهالاىف عفش ىدح هتحاحو تدازو نوالف نب دهم نب ىحاح

 ةريضع هلعأرفت صصقلا تاكجح مالا رخآى و ةروشملا»ا سها دح أ نسح رصانلا كلما ةلودل أ ىف

 نم بزح لك نمب ناكو < رمش مدعو نوكسب ةسامس نسح أ اهساسفه دل ةلودلا مامزراصو ةم دما مايأىفناطلسلا

 وهورصمر ايدب ةنطل لا بئان سوراغيلير مالا ءلاسماين اطلسلا مسرنأ ىلا هنأ اظعف رخ الا ىلع بوثولا
 لاوش ىرمشع عبار تسلا مون ناكحالف هسا رغلا.نانط ةمحان ىلا! دصتم حرخ دقوخيش ناكوزاخ ارفاسم



 ما

 « كركلا بئان تع 3

 0 سوق انيدلالاجريملا رعةناماثو تس ةنس 0 فاول وع

 تاكل ااذه نمرودلاركذ دنع

 ه قالوب ىريطخلا عماج ه

 ةدانزلا مانأالا ليتلا٠اما هواعبالالامر سّملا مادقامراسد سآملا ل-اس نع لينا امرمس ف |اإف ةن امعبس
 هَكْمَع مم اهزكتمراصوهن امعس ةنسدعب عباجلااذ_هعضوم عرزفةتبلاءاملاا هولعبال ث.<تراسد من

 اراد شاَرفلازعنب دم حاملا, ف رعب لجراهراو<رعو ةبقاسروبن ز نب نيدلا فرش لامه ىرمثسانلا
 انكحير تاههلاارظان قرزالا نءنيدلا حبات هللاقب صا ءاه ذخ [تاماأفاميلاددرتو لمنلا ىلع فرمشت

 قرزالان با ىلع ض.ةصا ار ظانودنلا نأ قفتاف تامّرحلا عاونا نم اهيف ىرتام ةرثكل نيقسافل ارا دب تفرعف
 اهم دهو ”ىريط1نارم ديا نيدل ازعربمالا هنماهارتشاف هدوجوم نم هعابام هل جى رادإا هذه عابفهرداصو
 رصم عماوج ”لجا نمءاخ هماخر ىف قن أنو هتراسع ىف غلابو ةبوتلا عماج ءاعسو عماسملا ذهاب: اك ىو

 ليلا ىلع فرمشت دب دحح نم كس . امش ةدع هبف يكحرو نسل ابا ىفماخر نم اريثم هل لعو [ككيجإو

 امم فاهو أ ةّدع هملع فتوو ا ءاهقفالاسر د همف بترو ةسفن "لما بنك ةنازرخ همف لعجو مظعالا

 فلأةنامعبرا عماخلا اف ا يلج ناكو سربس هاقناخ ه احترفدالا بردلا ىفىه ىلا ةمظعلا راد

 ةرخ الا ىداجب ىريشع ةعبلل ا مولىف ةعججل اهب تدق وة امعيسسو نيث الدو عبس ةنس ىف هترامع تاكو ةرقن مهرد

 هبلا عف دفهركت وهو هراد عاب هنا ىئذاو ىرطقارمإلا يلارتشح ةرداصملا نه قرزالان با صاخالف

 هنبرز ماذق رو لاملانم ةريثكسح ل. جب .ءانب داع أف هم دهو عماملا اذه ىلعىوقرعلا نان قاوم اخ

 نهار ءربمالا ) "ىريطخلا مدنا ) 5 هتيرز تدمعأو هوم دعن م ل امةراحلا ءولع يكحص مفأأ

 ىتح هاقرف نوالق نب دمر صانلا كل | ىلا لقتتارعطخ نيدو ءسهريمالا ىريطللا ني دحوأ نيدلا فرمث لول

 ىلاهرادقم مظعءو هقلطامث ةدمرصم ىلا ل ارتحت+جلانم هس دعب هيحاسم فولالا اىهادح را

 ةرهاقلاب هرادف تسلا نم ناطلسلا هنكمال ناكو اسراف ني دعوة: ضازبعقو د تللررم أر ساحب قبنأ
 بحارة ييشاارونم ناكودل اهظعن كلذ نورب اوناكفا دبأ اذكرصعلا دعب ةعلقلا ىلا علطيو ةركبا ملا لزتسف

 لايثمةامشرأاستخزو نيراشر دبرض نودصوةريمالاب هّنباناطلسلا حوزامل هنا تحير ذقلاوريثكلا جوزتلا
 نودوق ىلع ناطلسلا هنأ فافزىلاَتعلطاذا سرعا | ىف هنأ سها طوقن مسرب دف مهرد فال 1ةرشعوابهذ

 قس هنافارّركمالا لمعبال لا ٌةفرّركمرغ لمعي نأ ىضيام ماعطل اف لمعي ىذلاركحبنلا اًدهّدّرم هل ىلدو
 ةاكرلا حرخ ناكو كلذ سلب هدلسذع ادح أ عديالوالوقصمالوازّرطم ءابق سلبال ناكو رّركمريغهنا ى فاق

 ريش ل هتسمع ان'الثلا موي تام ىوح هلاح ىلع لرب لو اكس ىف سانا سفاشتاريبك اعبر عما, اذه بنا أشناو

 سالو اسهدصتي اعمش عماملا اذه لزب ملورمصنلا باب حراخ هرب نف دو ةن امعبسو نيث الثو عبس ةتس بجر

 ةياغلارودلاو قاوسالا نمهراو< ىَتلا نكامالا تغلبو هراوحب ىبكسلا ف دح ل كب غرو لبنلاا ىلع هيف هزمتلل
 هاحتانعلمنلاءامرم حن |ةنامت ابو تس ةنس تناك إف اهنسح ا ورصم طاطخ أر عأ طانا كل ذراص ىتح ةرامعلا ىف
 نم تيرقو عمال كب ايش تحت لسا رئاكتو ةدايزلا مايأىفالا املا اهولعبال 'لمر راصو ”ىريطالا عماج

 هسف تناكى لا تاعامتجالا نأ الا صاعت الاوهو هرارق كلر ديدا ححبال هاجت ءاملا ناك امدعي ضرالا
 رومالا ةنقاع هللورودلاو قوسلا نم دام لا عشت او يلق هنلاسف اع وايت را بشل عزم

 «* ناديق عماج 0

 ناكلعبلا ضراهاحتز والارط ا: ىلبامم حوتفلا باير هاظ "قرش !جيلخلا بناج ىلع ةرعاقلا ح راش عماجلا|ده
 ددحو هن ” اهسجو نيه تو عبس ةئس مرش ىف ىدسالا شوفارق نيدلاءامم ىث ءاوطلا هداك ءانبلا ميدقا دسم

 ناكو ةعجل مول ةدطخلا ةماعالارينمهب لع”ىثورلا نادم نيدلارفظم ريمالا نا مث هبف ىذلا لدسسلا ضوح
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 ةنيشم ىطاسمدلا كياني دجأهلح رخو هدكحر دقتعتو حالصلاوريخل| له أ ىلا لمي ةدامعو نيد همفاربخ
 دنع ةعلم ارادو عماملا اذ هرمعو لبحلا ةعلشب ةيادثلا لام ىف سلاجوهو تاّرم هلع تئرقواسم ث حو

 ةفوصومةروهشم هل خر نوكيأم نسحأ نمةدكرب ناكواسنم برقلاب ةسردمو ةرهاقلا نم ”ىئيسحلادشملا
 هلع هللا ةجرريم اوهام نانا ىواست نأ ىلات هذاا تكسو هحنر موةيالريمأ لك لوب ناكو

 : + رخفلا عماج

 ادب ادنعالوأ ناكو مويلاىلا ةعجللا هيف ماقت دوجوم هناف قالوب ةيح ا رذفلا عماج اَمأ  حربسلا ةينمو
 كلذركذ دقو ةعاستبملا لالغلا سكححم هففذخؤي ناكناكموهو ةلاكلا صخ طخي هعضوم فرعي هئان

 ليفلا ةريزجج عماجلاامأو « ةعمللا هبفماقت قاب ةضورلا عماجو « ٍباَكَلا اذه نمرمصم لام ماسقأ ركن دنع
 فرشترادراوحت قاب هعضومو برخ مئ ةّرم ريغ ةعجب ا همق تماصو هن اهءيسو نيعست ةنسو ىلا مقا ناكهناف ظ

 نيدو هاذه(رغتلاو) هب زاجلارادلا نها رق ةنيطقن برع نب دجأ نيدلا باهشريمالار ادب فرعت لينلا ىلع

 مالسالا ىلع هركسحا!مئامل أتم هتسيئ ارصن ىف ناكرشفلا,ف ورعملا شدحلارلطان نيدلارفن ىضانلا هقلأ ضف
 ةرمريغخ ومهنمادحأ برب لو ىراصتلا دعبأو همالسا نو ملسأ مئامانأ بيغتو هسفن لقب هو عنشماف

 ضاوح !ةةعءاشن ا ورصمر ادي دام ةّدع ئئوةرش:مهرد فالآه ئال رمش لكى 53«هرعرخا ىف قّدصتو

 ”ىئنح ناكوربملا نماعاونا:لعفو سلب ةئيدعاناّسرامو هللا ةئيردماناتسرام ىو تاكرطلا ف ل دسالءام
 ةّرمدح اهمدخ اذا ناكوامرحث ةكمىلاراسو ميحلاب سدقلا نمةّره مرحورارهةدعسدقلارازو بهذملا

 ةدي دش ةمصع عم سانلا حا وحءاضق ىف لازبال نا. س>الاريث تصح ناكوهرع لوط هب>اصراصةدحاو

 دنع ةلودلاءا ما نم دح ال نكي ل ثيحي هيلع هما دقاو ناطل لا دنع هتهاجولريثكق ل هب عفتناو هياصصال

 هللاو لوطتالاعاطقاهنمباط ىدن+ ةّرمناطللسلا لاه دشلو مادةالا نمهلام نو القنب دمر مصاسنل اكلملا

 موي ف ناطلسلا هلل اهو م هرد فال ؟هثالث نمرثكا !"ليازهصح نيدلار فن ىناقلا كاطع ام نوالق نبا كنأ ول

 كلدب ديرب س فز وعابن اكل تاقام هل لاقف شوشاف تعلط ةيضقلا كان نيدلارفماب ل دعل ارا ديوهو مامالا نم
 ةيناطالا كنلامملا بتاكالوأ ناكوريثكرابخالا نمهلو ىليح اهنا تعّداام دنعن اطللاةأ سها ىاكو كت نب

 بئان نوغر أر يمالا ناكو هنامز ىف هريغهل ملام ةهاجولا نم لانو سمار طت ةفدظو ىلا كسل امملا هبا مراسص مث

 رخفلا هيلع لمعفرخفلا هجو ىلا هفاكريديو هنع ضرعي مكعلل سلجاذاو ههركحب رصم رايدب ةنطلسلا

 لتقنيجالو فرشالا كاملا لاا لتاردس باّونلاالا لولا لقيام دنوخ اب ناطلسال اقف يللراس ىتح

 بلح هب ان ىلا زابجلا قيرط نم نوغرأ ريمالاريسم ىهأ نأ ىلا ناطل كال ل بخور متو كسحنم هيا: بيس
 اهلك ةكلمملاتراصو ةرازولا هدعب ادح لوب ملف ىلا جب اريمإلا دعب ادح رز وَتيال نأ ناطاسلل نسحو

 ىلع هرداصو هبكنو ناطللا هملءيضغنأىلارغنناا ةقلعتم اهرمغو لاومالا روماو شو.حلالاوحا نم

 رغفلا نع ىضر مم ةيمالسلا شنب ى.وم ل خيشلار ظن ةفمظو ىلووةرن مهردفلأ ةثامعترا

 ناطلسال اهنع تجرخانأ لاهو عنمماف ةرقن مهر دفاأةنا.ءبرأوهو هلا لاملانم هنمذخأ ام ةداعانهأو

 عماملا,نآالا فورعملا"ىرصا لا عماملا بم ىتواعماج اهم نيملف
 ءافلخلاةدرومب رصم ةئردم حب را ديدحلا

 انيدهذادعباش ولف غزتالا راب, ءوضلا ىأر ام دنع لوقيوهو عم ةءاق ةسنكربعو سدقلا ةّرمرازو

 قتامالواهب كَربتا لوقيو ةجاكىوسامول_عم ناطاسل ا ناويد نم ذاب ال ناكو مولعمريغب هريعرخ آر شابو

 ىلا اهظعادوجوم ءرتو ةنسنيعيس ل ءفشذ امرمعلا نمةلوةئامعسونئالثو نتا ةنس ب ررشع عبار
 فلا ةنامعبرا غلمب ناطلسلل ىصوأو ديراام لعأ ىنعدب أم ةنس ةرمدع مهلا هنعل ناطلسلا لاه ةياغلا

 كلل !ناطلسلا طل ترثكرشقلا تام نيح نمو ةرقن هرد فلفل نمرثكأ هتك تنم ذخأف ةرقن مهرد
 ناطلسلا نادم رو اجلا ”ىرسصانلا ميلحلا مذ ىلع ىتلارغفلا ةرطنق ب نترِْفلا ىلاو سانلا لاوم اهذخ ا ورصاانلا

 سانلا ففكش ارقفهدإو تكحر دأوى رصانلا ميلغلا ارواج إميلخلا ىلع ىنا ار غفل ةرطنقو سلا ةدروع

 : : ةرثك دحح ال لام دعب



 نا
 عماج نماهذخ أ فقسلا لل ماخر نم ادم اهيلع بصنو اهفقسو ءامةلكرب ر اداودل | ناغوطريمالا هطسو ىف

 تًاضمملل تناكىلا عمادلا مقاس نم هتركرلا هذهىلا لهن ءاملاراصو كلذ لجأ نم قدنلناب عماملا مدهفقدنللا

 7 "اب امو رت سس هنن وال يدار يشع عا سنا مون ىف ناغوط ىلع ”ىرهاظلا عش ديْؤملا كاملا ضيقالف

 هنمهذخ أ ناك ناغوط ناف ةتقاسل ريدي ن اك ىذا اروثلا صمم ذخ اهم هلقّمعاو ةير دنكسالا ىلا هجرتخأو

 كلام دحأ نيدلا سمثرمالا "ىرالسلا (رت:سؤا)« ءدكرمل ا نمءاملا لطيف اني“ سعأ داع ىهاكنمئريغب

 رال_ريمالا ىلارقنس قاريمالاراصءا سهالا ىلعاغرتكميا ىكلامملا تقَرفاملو نوالقرو هاملا كاملا ناطلسلا

 راص ىّتح مدخلا ىفهاقرو هب صتخا ل اركلا نم نوالق نب دمرصانلا كمل داعامو كذا ”يراللاهللبقف

 ا هياغلا ىلا ةنعباه رشابف دفص ياما هجرخأو هتتباب هجوتزو نيمّدقملا» !سهالا دحأ

 لكلا را ذلاءاجو كف رشالاب عل وركبوواروصنملا كلا هبمباهدعي نم مية ورصانلا تامالف ةزغ
 درطمل بلح ىلا انغينطلا هجوت !( شم ديلا ”ىرذفلا هحوو نطاملاىف ناطلسل ا نءادج-أ ةرصنن رقتس قا ماق

 هذهىف ماهو ةْرَغلِل ظفًأ انو اهكلماو قثمد ىلا تن هح وب هل اكو همز وو هب عب اه بلح نانو جشط

 لجو هيلع ضيقوالا هزيغو ديربلا نمرصموأ ماشلا نم دح ارض لذ بوردلا كما وامظعامابق ةعقاولا
 نيحال ناخ ىلعوهو <ىرغفلا ىلاءاح م انطابو | ره اظدسمأأب ماقو دج ايصال سانلا فاسو كلر كون

 ردنس قاه عساف اغينطلا برهواو ةملاو بلح نم اغينطلاع ءاح نأ ىلا وثم دي هدنع لاز امومه دضعو همزع ىّوقو

 ىلا هيهجوبو بئانلارّةدط دبا رصانلا كسا 0 ا وبا را ارك

 لش نب لع اه- املاصلا كلملا كلم نأ ىلا كر كلا ىف دج أو هي امل ارم ايفرقنس قالرص مراده راب ىطعأ كل ركلا

 ناك ولو لأ ب الئاس دربالو ناكنم انتا اس ءادحأ عنجالناكنف ةروكتم ةريساهفرانوةبانتلا ىلع هر

 نوبلطي سانلا ناك ى ناقاسأاتت نكت دقو لازتعأ تقتلوا 3 جالا :كح مرغكلذ

 مهن لج أنمي احلا اجار ةو بح املا! اجالوأو رادناجريمأ ارغسو وهدكسمأ لاصلا نا ع هب مهل ةجاحالام

 ةئامعبسو نيعيرأو عيرأ ة نس مّرما عبار سيما موي كلذو دجأردانلا عمةاجسادملاو 5 الامملاىلا اومن

 ناضمرربش ىف ارقواجالوأوارغس نعحرفأ ممكِل م ل ؟حاملا ةيامنلا ىف دعب َرََتساو هي دهعل ارخآ كل ذناكو

 ةئامعيسو نيعيرأو سجن ةم-س

 * كلم لا عماج

 هبفتموقاو لكو كلم ل حاملا نيدلا فسر مالا هأشنأرصالا بانج راخ ةينم_-سملا ىف عمام لا اذ_ه
 هتطخ تناكو ةعبلملا عماوملا نموهو ةئامعبسو نيثالثو نيتنلا ةندسىوالا ىداسجب عسان:ةعجبأمول ةبطخلا

 بسكن مرهاشلا كلما[ ذا لا نيِدلافسومالا (كم لآ)» تررخ دقو كحاسلا::ماع

 ريمأو هو نوالف نيد فسريمالا ىلاراصوةن اهسو نيعبسسو تس ةنس ىف مورلا دالب ىلا لخ داملنيتسلبالا
 سور ع اشملاع انمالاز نكح. نمراص نأ ىلا مدنا ىف قرت, لازامو ”ىلءريمالا هبال اطغأف هتنطاس لق

 ىلارمدمنم امان دّدرتن سريس . نطلستورمصانلا علخامل ناكو نوالقنب دمر صانلا كلملامانأىفةروشملا

 مدقالفاذ_هربغ الوسرتىلا«ىيبدوعبالر ةلظملا لومي كركلا نمرعسو هل أنو ةءرصانلا بعأفلر اا

 ماقًاف هاهنا ىلاهجرخا ةنطللا دحا رضانلا والت الوم ارقوماريبكل يلو هملظءرصم ى اريصانلا

 ”ىراللا ارةنسقاريمالا كم نأ ىلا هلاح ىلع اهم ماق ا ورمصم ىلا همدق أف لم ءامسا لاصا !ىلون نأ ىلا اهم

 قارأودونبلا ةنازخ مدهواببراشحوتياغلا ىلار 0 ا ا يل ان

 ناكواناسر مامر كم أوهرك ذمة قناي مونلا ىلا "تنكف سانا اهركجسو ادعس اهم ىئواهرو
 فتاطنولا بايرأ حورتو مأيالو كلذ "ل الءراسم لوط بلا ةعلق نبال راد ابشلا ىف مك سل
 لأ هجرخ أ نابعش لماكل ا ىلو نأ ىلا ةمرحو باه مس انملا بولت ىفه ناكوةلاطنلا ءايشنلا الا هدنع قسالو
 هحووهذخ أن مهلا اررضح قد رطلا لو, ىف ناك الف سم دز ةطزيمالا ن نءاضوءاماسأان قدم دىلا هتنطاس

 4مرفرصم ىلاروشحلا لأسم ةئامعبسو نيعيراو عبس ةئس رس الا عسررخ ا امهلخدف اهباتأن دهص ىلا
 ن0 نيعرأو عبس هش هب ردنكسال | ىلا ههجوو اه "تما ةزغىلا ل صوو هح وان كاد
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 تا وو اول ا رح دج ووو يس تا وو رح
 تم ةنسىفرادحال_لالص أن يدلاءامرعهالا هأ ثنأ قورحملااملا لخاد انلتا2ئ

 ةنامعبسو نيعيرأو

 كلملا لة دعباغبتكة باننىف ةيئاطلسلا كيل املا تقزرفانف”ىنلالا نوالقروصنملا كلا !كءلامم دح أ(لصأ) ه
 شوقا نيدلا فمسريمالا بصصن نم لص ن اك نوالق ني دترصانلا ةنطلسو نوالق نب لل فرششالا
 حرخريكتش اهلا سربس ةنطلس دعبل ركل نم دحر صانلا كلل اررضح ا افرالسرمالا ىلا لمّا ”ئروصنملا
 ح رخو فلأ مّدقمنامريمآر اص نأ ىلا لقنت م ةريشع ةىهاب هيلع منأف سربس بور جب هرشبو كلما اصنع هيلا
 هزهج مث «تزنم ىلا هداعاو هح رخأ مث هنع لقنم الكل نينس سج ناطلسل ا هلةنع ا داعاإف نمل ا ىلا ةديرحلا ىف

 رهشط ل اسمال بلح ىلا ماشلا بئاناغينطلا عمنوصوقريمالاحب رق: دهب لصأو رصانلإت امو دفص ةءامنل
 ماشل ار كأاسع ةبهكصهعم هحونو نيج ال ناخ ىلع هدنع ماك أو ”ىرغفلا ىلا ”مضناو عجر مث ىراق ىلا راف

 مءانملادح أن اكحو هنداع ىلعرصمىف ةئامةسمان نو الق نب دم نب دج ار صال كلملاهل مسرفر صه ىلا

 ةنسنابعثرشاع تسلا موبىف تام نأ ىلاررخوردص ةمالس عم باشنلا ىردبحيو ةقللا سأر سلجو

 هلو سرد عماملا اذهبو لدللءام ضوحو ةينساراد عماملا ادهراوحأشنأو ةن امعبسسو نيعنر أو عمس

 عماوخلا نسح أنموهو فاقوا
 +« كاتشب عماج 3

 تس هنس نابع ف لمكف لان ثيريم ل هربع لفل كرب ىلع ”ىنامركلاوبق طخ ةرهاسقل |حرا عمامملا اده

 ةعجل |موي ىف ”ىيوزقلا نيدلا لالج ةاضقلا ىضاقتنب ميحرلا دبع نيدلا حانت هبف بطخو ةنامعبسو نينالثو
 ناكورخ الا ىلا امهدح أن م هب لصوت اطاناسا مهن بصنوريبكلا جيلخلا ىلع هاقنام هاتر عوهرسشع عباس
 نلعأو عماملا اذهرعالف مهب قيام حئابقلا نم نوبكتريو طابضالاو  رفلا نم ةعام هنكسي طللتا اذه

 0 اذ هنماولوحتو كلذامببولق تز أم اتاولصلا ةماق اوناذالاب هسف

 رس |دنم  كسح)ءام ةكريصف هتقّرغو لمفلا كرب تضاق لمنل اءامةدابز تب وتاذا هاكر د اواههزئ او اماخر

 مق: دقو نيرصقلانيب لانش رصق كلذ ىوس رام“ الا نرم هلو كلذ لطب برغلا ةهج ىلا دلبلا نع لنلاءام

 هركصذ
 م« رقنس قا عماج

 نيءاجو هل لج اراداضيأأشنأو ةيئابحلا ةلابق ”ىامركلاوبق طخريبكلا جيلخلا ىلع ىتلارقذسقأةرطتق بنت
 روخ اريمأ هلمع مث نوالق نب دمر صانلا كلما مايأ ل وأ ىف ةبقاشوالا ل نمناكسصو ةيرصاننلا كربلا طخي
 ةدع عماجلا ىلع ل عجوركذ امر معواريبكء ارث ى راق ةدماهف ماهأو ةئاطلسلارا.ءلاداشءلعف امئمولةنو

 هنامعيسو نعبر أ ةنسىف اهب تاه قم دىلاابنم لقن م باح ىلارصم نمحرخ أ ور دوصو لزعذ فاكوأ

 اماقها هناي ىفمهاو هخرو ةراج نمادوقءهفوةسلء+ورخ انءانبو ”ىرصانلارقنس قارسالا أ ثنأو
 ًامنأوكلذ الاغتساهادغ نعرخ أو هدب "هلعفلا عم بارتلا لسشيو هسفنب هنراسع ىلع دعقي ناك ىتحادئاز

 اذهساسأرفح دنع دحوو بذعلاءاملاسانلا قسلاتوناحو نآرقلا نمإملا ماش! ءارقال ابنك. هئئاجج

 ابنع ةشف مهرد فلن يجو ةنام ةنسسلا ىف”لغن بلح ىرق نم ةعيض هملع لعجو تاومالا نماريثك عماملا

 ىفاشلانابللا نم دم ْئيدلا سم يشل ىلوو ءاهقفلا نم ةّدع همف اسرد هضرّرقو ران, د فال 1 ةعبوحن

 كانه هنف دف هامل لقنو همف نف دملاناكمءراو < ىو فت اظولا بابرأ نم هملا جات امرئاس ماهو هّتباطخ

 رصم ناطلس ةءاط نع باَوَنلاتجرخو ماشلا دالبب فلا تئدحامل هناالارصم عماوج "لجأ نم عماملا اذهو
 2 لطعتف بلح دالي ىف هنوكل عمامملا اذه ضتو”لغمروضح عنتما قوقرب رهاظلا لا ثام ذم
 اشن هباماعو ةرمثع سج ةنس تناك |لودابعالاو عملا ىف ةبطحلاا ةماقناو ةالصلاو ناذالاالا هفئالنو بابرأ



 "م

 رضح هنأب فّرعف هلع لأسف عقوب هملهعقوذناطاسلا» هار نأ ىلا ”قاشوال ا ىلا درتي راصف ةئسةرشعىنامتلا

 ةيئاطن سلا كل امملا "لبن مري هبل هسفن هنم عا او هيلا هراضح ايرمأذ هب علون ةبق اشوالا ضعب ناو هعمام عمدمل
 ةسها هاطعأ مث ةرمشع ريم لء+و قاسلارقكب ريمالل هلل أف اريثك ابح هبحأو هي, فغشو املا "هل نم هلزتف
 نوسوسهبوخ اريضح ًاودالءلا ىلا لسرأف بتارملا ىلعأ هغلب قد ارو ىلأ مق ا مزعسأ لح مءانا نبل

 نإطن لا حورتو هتنبابهجوزوهلانام هدنع دحأ لل م ثيد ناطل لا هب صتخاو عج هاو هبراق نم هريغو

 نوصوقذخأو هدعل نم كلملا ىف يأن ركبىبأ هنبال دهعو هدالوأ ىلءامدو لعج ناطل ل ارضتحااإف هتخ ا

 ماقأوذلق دعا دالس صوق ل دمىلاهحرخأو نيرمش دعبرو هنملاركبانأ علخو ةنطلسلا بابسأ ىف

 نمر داق رصمراندب ةنطللا هبا دلقتو فرشالا كلملاب هلو نيس سا رمل نمو ناطللان باك

 دجأو اذه هد هلك ةلودلا ممر اصف ماعثالاو لاومالا لذبو ءاطعلان هرثك اواريمأنيتس هيراهأو هتيثاح
 كاذ نم دارأ ام ل ب لذ هملعريب دتلا فذخ أو نوصوق هفافن در تحالاذع دع يقمرممانلا كلما ناطلسلا نبا

 مرصلاو هينانلا ىلسملاباونلاوءارمألا بن :اكو هسفنا كلما دج[ بلطف كاس ناكأم هسفن ىلع ْلّرحو
 نوصو: ل نغف مهربغو واو املاَو ئراكو كلمل اومالاو شمع ديارمالا» ءاىمالا نمرص# ناكوهملا اوذعذأف

 اوشبت تح لبحلا ةعلشب هورموحو هير اويكرفتوذشلا اوفاخو كل ذباولعف ميلع ضبقلا بابسأ ىف ذخأو مهنم

 هيابسأو هسشاو>رو درب اسودراد تسبنو هنأ امعيسو نيعيرأو زمانا ةنس بجررهشرخ ءاعبرالا "هلل ىف هملع

 امنع سأر فلأ ةضالا ةنس لكى نت تا ناحل واهم لتقف ىالبقريمالا ةبعصةير دنكسالا ىلا لجو
 هلو مهرد فل نينالث نع غام اماهيف ل المأ ةذع ة همكم -لكق زفنو امه ذ ةيصاس نيئالُئ قَرَبَوَدر ةبةناملتو

 تحت لسمرلا.ىتلاهرادو اههاجت عماملاو ةفارقلا باس هاقناسملا عمامللا اذه ىوسرصمرا. ديراب“ الا نم
 نوصوقركحو ”لساسلا باردا ةعلقلا

 * ىلادراملا عماج #

 ناكالن ٠ نك امأر مع من ةرهالا لهأ رباقمالوأ هناكم نا كسح :ليوز باح راخةنابتلا طشراوجج عماجلا اذه

 تمدهو اهنامتأ ىف ف صن لفوشنلا اهءارش ىلوند اهب اير ن نم امالا تذخامل امعبسو نيثالثو نامت ةنسفف

 لجامىوسرام .دفل يشع ةسخون امنع مهرد فلأ لاهل ىلع ةدايز هفورصم غلبف عماخلا اذه ارماكم ىو

 ءاجو هيف تلمعف دمعلا نم ةدشار عما ىف ناك افذخأو ةنطلسلا ةهج نمهربغو ماخرلاو ب تاشخألا ل
 بطخو نا معبسو نوهبرأ ةن-سناضمر ىرشع عبار ةعبلب أمون همف تمقأ ةبط لوو عماوملا نس -ًانِم

 كلملاهرّمأ (قاسلا ”قادراملا اةءنطلأ) ه اموثءم لو انني لو ىريعحلا ميهاربا نيربع نيدللا نكر جشلا همف

 ىنثد هنأركدركب بأ روصنملا كلا هنياهدعب ىلونو ناطلسلا تامالف هلنبا هحوزو همدتو نوالةنب دحر صانلا
 نأ عماذه صوف لنقوركسحب بأ علو نوصوق لبنت ثكاسما ىلع مزعدق لاف نوصوقربمالا ىلا يهأب
 ا دنع ناك امبرثك اروصنملا دنع مظع دق ناكاغينطلأ
 قفناو روخ اريمأ شم ديأريمالا ىلا لزنمث هلك ال ذ لصأ اغبنطل أن اكن وصو ىلعء أ هال بغشو ماشلا نه

 راكلا» ءارمالاو لللا لوط ءركرملا نعهادخو هلغاشو نوصوقرىلا علطو نوصوق لبع ض.ةي نا ىلع ةعم

 را ا .هيلع مهيوكرز ءارمالا مات نم ناكسصو مان ىت>هرهاسي لازامو هدنع ماشملا

 رس لو هفمس ىلع ضيكو ”ىنادراملامةقتماقأو ماسشلا بئان اغينطا ا مدقاملو ةيردنكسالا ىلا جرخأو

 نو كر هيلع دوف هنا ”ىشانرقلا وف هدب راصو هسفن تاكرملا .ذهب تب وقف كلذ ىلع هريغ

 هعرصل روش ليف ىتادراملا ىلع لعوهلمالارامدو ”ىمانرقلا ذ_ةح نكمد ل ءامساحلاصلا كلم نأولا
 راف نيعبرأو ثالث ةنس لالا عسر رهش ىف اح دباب ىلا ديريلا لم نم سؤرأ ةسج ىلع رخأ دقوالا

 لقنف قثمد هبا ىلا باح هبال نم ص دزمتط لقنو ماسلا بئان سعدنا تام نأ ىلا رهشو ف اهف قيوابلا
 <ىراصيلا اغبليريمالا» ءاجوةروكذ ملا ةنسلا نم ب جر لو أ ىف اهيلار اسو بلح اين ىلاهاحة يان نم ةىنادراملا
 هن امعيسو نيعبرأو عبرأ ةنسرفص "لت سم تامو ض ىهو باح ىفاريسي -ىنادراملا ماع أف هاج هبات ىلا

 القاع سدحلا بئاصا-ءركةرطخلا قدعمافطلت رودلاواحاقتقرالي وطاباشناكو
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 كب ردح نب لمعاصس ا نب ركب ىبأ نب نيسسحريمالا هأشن أ ةذعلا طمغر اوم اناتسب هعضوم ناكعماملا اذه

 رممالاب صصاتو ٌهئامسو نيعمسو س: ة:س ىف رصمر ادا مورلادالب نم هسأ عم مدق" ىورلا ف رشم

 ةقدص هلوترب هذ ناكو راك ريم أر اصو ةنبكم ةناكم هنمهل تناكف هتنطلس لبق ىروصاملا نيجال نيدلا ءاسح

 روسى ةخولللا حتفو ةرهانقلا جلخ ىلع نيس-ريمالا ةرطنقب ةفورعملاةرطنقلاضيأ أشنأو هباعصال دفنه دنعو

 11011111 اهركدذ تغار ةدعام هج لخأ نم هملع ىرحو يريزولاراوحي ةرهاقلا

 عماملا اذه. نفدوةئامعيسو نيرسشعو عست ةنس مّرحلا عباسف
 3 ساملا عماج 0

 ةنامعيسو نيثالث هس ىف لكو بج احلا ساملانيدلا فسسريمالا هاب ةليوز بان حراخ عراشلاب عماسجلا اذه

 ءا هال ارركسصا نم راص نأ ىلا ءاقرف نوالت نب دمر صانلا كلما ناطلسلا كسلامم دحأ اذه ساملا ناكر

 ةءامنلا ةلزئم ىفراصو ساملا هلزنم تمظعارغاش ةيابثلا بصنم قبو باح دبا ىلا نوغرأريمالا حرخ أ ا ملو

 ةلزنم ىف لمحل ةعلق نم لقلب اد سلجو هّمدخ فرغاصالاورباكالا» |سهالا بكربو بئانلاب سس مل هناالا

 نيثالثو نينا ةةسف زال اىلا ناطلسلا ه-ون ىت- كلذ ىلع حربامو هيديزءب فوتو باح اوبئانلا

 ريمالاو دحاولا دبعاغبت أريمالاو لركحلابئانشوةأ نيدلالاجريمالاووه ةعلشل ا ىف هكرتقةن امعيمسو

 اواخديال نأ مه سعأو مهتاعاطقا ىاماوزاحلا ىف هعماماءاىمالا ةشبوريغال ةعبرالاءالؤهر ضخ ا صر مشط

 ةنامعبسو نيئالثو عبرأ ةمسرفصق هكسمأو هلع مةنزاخلانم مدقالف زاجلا نمرضح ىتحةرهاشلا

 لاجريمالا لسا اريناك ةعلشلاب ناطل لا ةسْغىف 0 ناطاسلا يضغل ناكحو

 قف مالك مانت اننلا ذي اهس نر ةلقش درو أ فلا : تح هنم تدبر دداواو كلر كا تلا نو (نيذلا

 ناكو ريمعد فرعي ةمميسحلا انين ماباش ىو وف هنداعستدازو هلامرثكدق كلذ عم ناكو اغبقأ هب ىشوف ناطل لا

 ناطلسلا نا لاقيو اك اسن اكس ام هملعٌاذ كرف برشو بابشلا اريضحيو ةتاريوالا عمجتو هبلا لني
 ىلا ةعلقلا ظفاح ىنلا قالا ركب ىلا ساملا باو هئفف ناد 5س ل الاواخل ارهكشرمألا تاماك
 ةطوملا عاقيانةئازملادهاشو ةلودلا لاله نب ءاوشنلا لع كلذ لغواطللا سوالف متمغ 1 كتع ل رب نأ
 نيث الثو امه ذراإ دفنالا 7 ةعبر ا واسواذ مهر دفاأ ةنامو ةضذمهرد فلأ ةل اًوسهلاد>وفهدوحوم ىلع

 لتقو مانأ ةثالث دولا ديع اغيقأ دنع ساملا ماه أو افحتورهاوجو اهءلخو اهم اسشفكي هلم اكح ابهذ ةصامح

 ذخأو هي نذ دف هعماجسىلا ةعلقلا نم لجو ةئامعبسو نيثالثو عدرأ ةنسرفص نمر مشع ىناشلا ىف هسعباقنخ
 أ مهفيالابقغ الاوطرمسا ناكوةياغلا ىلا ارخاف اماخر ن اكو ابنم علقف ماخرلا نمد رادؤناكام عبجب
 ماشلاداليوردل ار "احب نم هلقنريثك مار عمامملا اذهو هداتعاام ىلعدابل قوف هّس ىف سلي اجداس :ىنرعلاد
 مورلاو

 * نوصرورق عماج 0

 ناكحو ةلامعسسونيئالث ةنسفف نوصوقر يالا هنراسع أ دنب البوز بابح راش عراشلاب عماملا اذ

 نييدلا لاه ريمالار ادب تفرع هلم نشوق أر ادب فرعت "”ىبرغل | اهبلاج نم ةدماضملا ةراحر او<ارادهعضوم

 رضح دقن اكو ىرسالا هن لمعتساور' امعلاّداس هءايىلونو اهمدهو هدلو نمد ذخأف ”ىلصوملا عبلا لاق
 دعسىل أن اطلسلاريزوهاش ىلعاجاوخ اهلعىتلا هنذنملا ناس لع عاجلا اذه ىدتم ىيفءانيزيرو دالب نم

 بطخو ةنامعبسونيثالث ةنسناضمر رهشنم ةعجل امون همف تمقأ ةبطخ لوا وزيرول هيي دمب هعماج ىف
 لك مات كالا كر يونا الصتْضقنا امون اطلسلاروضحي ”نيوزقل ا نيدلا لالجةاضْقلا ىضاق دممولا

 ريمالا (نوصوق) * ركش نيداارفش ىلوف هتاطخ ىف نآرصانلا كمل ا ناطلسلا هعنم مث ةمنس ةعلخت

 ثلان”ىف نوالق نب دمر صانلا كمملا : ًأرما كبزا نبا دنوخ بحصر صم ىلا:هكربدالب نمرضح نبدلا فيسريبكلا
 مهر دةنامسج هتيقامم كإدوهف وا عسطو ”ىصع ليل هعمو ةامعبسو ني رب هيتس . الاعب ر ىرمشع

 لخ د هنا مانالا ضعبىف قفتاف لبحلا ةعلث لخادىفو ةعلقلات تو ةردهاقلا قاوس ىف كل ذب ف اطف هفرتيل
 براةبامرمعلانمهلالي وط الجب اس_دناكو ةبقاشوالا ضب همح أف هعمام عمدا ”ىف !انا ا لبطصالااىلا
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 هنمعت هبلسو هيلع ض. ة هنا ىعأ نمدحأرك اذا ناكوريمأ ىت:املاودغ مهددع غلب ء اسهال نم اريتكتك_خاتاح

 هاى امزاح لضتلا يشك ناكو مههترشل ذينمأل رض متيودك يبكي نأ ىلادكرلاه نماربغص 4 مان و
 عئاضبلا ىرو مهريغو ةالولاو نيواودلا نم اريثكر داصف لاس ا عجب ىف هرش همايأ رخآ ىفوولدق هئبا نم لمخت اذا
 نيتي دبه والو لوت دتعببتإل لئلا رست اعدام ناكو كام 4 م لك اخ ةسرانصلا لغ
 مظعمو ةعلقلا,قلبالارصقلار عو نئّرم هم دهو ل.حلا َهعلق عماج اثم نك امأ ةّدع :رعةرامعال امهم ناكحو

 تحت نادملارعو رولا ىلء ةعلقلا ىلا ىلذلار < نم هملعع ا عو ةعلقلاب تلا نك امالا

 رفحو سوقاب رسب هاقتافلاو سوقايرسرظانمو جحا ىلع عابسلارطانقر عو لمثلا ىلعن ادملارطانمو ةعلقلا
 ىذلا"ء|بفلا عماج دّدجو رصمرهاظب للا طاش ىلع ديدملا عماد ارعو ةرهاقاارهاظب"ى :رصانلا ملفا

 لازامو باكلا اذه نم ههضوم ىف دربام كا ذريغوةرهاسما !نم ني رصصقلا نيبةب رصانلا ةسردملاو دصرلاب
 ةعبس همايأ نم موي لكى ةرامسعلا فورمع» هغلبو تام نأ ىلا ةثلاثلا ةرملا ف كلا ا ةيالويلا داعذنمرمعي
 ةدعرف»و هرمعبأم لع ىف مهريغو نيدملا نمد هرخس نم ىوسارامإ 90 ابتعةضخمهرد فال“ 1

 لصحتم عير كاذ ىلءزابخ الا نم فر صن ناكسص هنا ىت>داليلابرو لا ماق أو عرتلاو تاناهللا نم

 2 رت ا ل ورا يدبللارخجو نييرم: لحل ارججوتير دنكسالا جل فو تاعاطقالا
 الاومأ هذ قفنأو ريدلاو بوطلاانإا نب هأ هأشنأف عجب لف ةبلاوتم نينس ثالثة دم ةسوبلقلاو ةبقرسشلا,سابحا

 عطقو هنامعيسو ةرشع ىجْشا ةنسوف هروضح دعب شخلا ضرعو ماكلادالبو رصمرايد لارو ةمظع

 عطق مث ةنامعيسو نيعيرأو ىدح ! ةنس ىف اب دس: ج نيعدرأو هال رح ةّرمف خط ع دجتلا سانا

 داورارب , زي دالبلا نم فو نير هش هنافو لبق اهعيسونيعبر او ىدح ادد اتمر قاض نيدسو ةسجخ
 ثالث ةذسلوالا عسر ىف سانأ فوة امعبسو ةرمث# سجن ةنسسىف ةيطلم تفو ةلام_عيسونيتنلا ةنسف

 نورا هاليوم هالي ةدع اه هو اهدخاف اح ابيلا لسرأفن مرالا اه رع ا رْخو ةئامعبسسو نيرشعو

 تررضو ترثدنأ دعب ريعج ةعاقرعو يلح« |ىهأن مابان اهيمافأو ةنامعيسو نيئالثو عبس ةنسس 2

 نيسح نب نس خشلا كل ذ ىلون هنوم لبق ةنامعبسو نيعيرأو ىدحا ةنس لاوش :ىفهمساكحدلا

 دالسانتر [فاضأ 1 تحولا ادب رصم نماةج و ذو ناطاملا كن فدع[ نيدلا نار كرمال اًروُسَح

 كااممهك قريشلادالب نمريثكو داركالا لاو نامرقنءادالب كلذكو همساب ةكملا ترفوءورلا

 لدا ةَمانةفرعمهلو مهعئاتوو مبئءامسأب« |سهالا كءلامو هس أك بلامم فرعي يظءبناجس ىلع طرفملا» ءاكذلا
 ناكو ةئيس ةملكب هلك الو هملع هفسالو هللا قلخ نم ادح أ مش هنأ طق هع فرعي مل ةدام- لاو ةمشحلا عماهمقو

 ةياغلا ىلا ةهظع هتمرح 1 تتر م تاك اك ناك نااار اسهالاوعدي
 رئاس فهن هباّكناكف ةرثكف صوبالام لاومالا نم كلذ ىف لذي اهءارو رمال لولملا هند اومجب هتفرعمو
 هناكحر راس دوعس هلاوحأ عجب قرفلنم هرومأ "لكى ديوم ندا . عموشو اهلك ضرالاراطقأ

 همدنم ةرطق تعتو نا هنارصءرايدب هنا ىفرهت_ثاو كاهو | كلذ ىل_ءم دنوالاًاوس هلريضأوا دح أ هدناعام

 ةرثك عم لب وطلاةدملا ف ةيظعل ا ةداعسلاب ابئدلا نم هللا هعتف زي عبس ل يسع لن عاطال نضرالا ىلع

 تقولاهدعاسو ىراوملا و نالغلاو للا نم نسحتسمو نسح "لك ىناقاو لاومالا ةعسو نمالاو هندن ًامطلا
 توملاءانأن أ ىلار او بح ام ”لكىف

 * ىسيقنلا دهشملاب عماجلا 3

 اسوء عزا يسر ويش قر ةعن نوال ندرس الا اشنآب مآ عماجلا اذه حوتملا نب الافق

 ةعبلب امو هسف هتيطخ لوأو ب اطلسلاةنازإنادداشتى :ردودلا نب هللا رمت نب دم نيل اع الع هن اطخ ىلوو
 ريخالاو هعنباو هدلوو ناملس مرلاوبأ هلئان ك2 انينمؤملاري«أرمضحو روكا هيجل مرة نماخ
 عمج نا لصو ةدحملا ةقسفلاو هنافاورو عماجلا اذ_هةراعو ةناطلسلارئامعلا 3 شىلوتم شادرهك
 حوتفلا نمو روذنلا نم هللا لح ديامو ”ىسيفنلا دهشملا لصاح ن معماجلا اذه ىلع فورمدملا

 ه نيسح ريمألا عماج ه
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 ة-رسم هما دن ناكحرمنلا با, نم هياولخ دا_ظر ادلع دي ىف ةدحساو ةعمم ةفحلا ما دقو هياارظذال فوفولا
 ناكو نوالترودنملا كاملا هس دنع نفل نيرصقا نيب ةيرودذملا ةسردملا هب اوريعو ة داو ةععشو باش ديف

 ءاقاخ خيش يلا نكرخو.شلا عيشو ةعررالا: ةاضقلا هعمو ساح دقن اةسراملارظان”ىلوادسارعتس نيدلا ملعربمالا
 ةيقسفلا بنام عضوفااولم جرحأو ةفللا تخل ”ىريعللا ميهاربا خيشلا نبار ع نيدلا نكر خيشلاو سوقاب رمم
 مكتمدح أموقب نأ الاهل سغُس ذرغن أ الو كلم اذه لاف لمسغت تاومالا ل غمره اظلا ىنأ نب ارمأو ةسقلاب ىتلا
 رادلعو ”ىبهذلا اغيولطت ماقف ةزرخ هقنعىفو أ ماخو أصف هعمناكسح لاقي نأ ىشخ أ قاف :دكدملا ىلع هد بكو

 ليوارمبو ضس ار دص قاطلغب هندي ىلعو هبا ن طق نم ص أ عبق هسأأر ىلع ناكف هيام نم لساسغلا عمدا درو

 نفكو صسقلا قوف نم لسغف ناحوتفم ناسخ هعوتاول الرف ةسوو دب لطعو هلع صصعلا ةكرتو كر

 ديعنيدلازع اضَقلا ىضاو هل اع ىل صو بشخ نم توناناق عضوو ةدحوةحا را هلتلعو ةفدن ىف

 هعم لزنو لمح تطبر دق بث نم ةملح» ىف هب أريق ىلا لْزن ا ورمضح نب ويسرا اف ه2 نرسل

 رشع هثالث بابثلا نمهيانام عابفمهردةناملث لساسغلا ىلا عفدو ”ىلواممل ارم ريمالاو ل سال اريقلا ىلا
 لوزبالو لويالن هناحسف دمع ثدلت : ةدقعم ةقرخاكنحم نآكم نا لساغلاركذو دف هناذ عبقلا ىوسامهرد

 * بابلالا ىلوال ةربعل كاذ فنا ادحو نفدواح رطل سغواس رغ تام ضرالا نمرومعملا م طظعاكزم اذه

 اداورسشع نتا دالوالا نم ربو ٠ هالا ضعب رضحو نآرقلا ةضلابريقلا دنع ءاَرقلا أرق( تسلا هلل فو)

 ليعامساو فسويو ناضمر هّمَقُشو هدعب نمنطا توركب وبأو 'لركلا,ناكو مه:سأوهو دمحأ هو اركذ
 حلاصو نطلستو ىراق ىندبو نحو حاحريمأو نطلستو ْككَو نيسحو نطلستو نابعسو ابضيأنطلستو

 ىاغط هّيراحت اجوْرلا نم فلور اغصلا نم فلخ نم ىوس تاجوزمهامنامت تانملا نمل رتو دجحو نطلستو
 اخيسرب نأ ىوس فرصّتم بجاحالو ريزوال و رصمر اي دب بئان هل سدلوتامو ماشلا بئانرركتت ريمالا ساو
 شومملا بسن: شاك نيدلاردبو ةس وخلا اصع هعم سلو تاعءاطقالارومأ تاقلعتم ىف مكحت بحجاملا
 ىلاو بوب نيدلا مهو رادناجريمأ ”ئدعالا سرتوك لاذاعة ناشلاَر اذا

 نيواودلا داش زأ لف متناعو هلو دلارطان قفوملاو سوما ارظان ه انكلا لا نيدلا لاجر ةرهاقلا

 ريمالا بئانو اعنطل ًاريمالا ىشمدبئانورصمراب ديةاضقلا ىضاك ةعامس بري زعلا دبع نيدلازعو

 ةئرالارقتسقاريمالاةزغبئانو لص رثمالا دمص نانو ىاطترا حافلا سلب ارط بئانوريضخ أ صخر شط

 مولرصمراي ديف ولالاوم ةمءارمالاو ليعامسا دي وملا نب دس نييدلار صان لضفالا كاملا هاجس بحاصو

 رصتس نيرا لءو <ىدمجالا سريسو كلم لآ جانفلاوابابلا نب لكن نيدلاردب مهواريمأ نورتو خس هناو

 هدأو مهو هصاوخو هكلامم قابلاوراكة نار ,ءالؤهدادغبريزو دوم نيدملا محو ىاكوكن يدلا فمسو" لواخلا

 روخاريمأش من دياورا داتسالادحاولا دبعاغبقأو ىعدزقطو لابتي ريمالاو نوصوةريمالاوركبو مالا

 رقنسقاو”ىرصانارداهمو"ىنادراملااهانطلأو< ىزاحلاريكلو> ”ىواصبل ا اغبليو ”ىرغقلا اغبولطقو
 ىئدلبو بجاه ا اغمسبي .رورا دناسريمأ اغشرأو ىاغ :رطوراكشريمأ ىراةوربكسحلا ىراقو "ىرصانلا

 عيد ىلا هلجربو لوح هننمع قو تسلا هطخو دقن وللا ضن .أناطنلاناكو ١+ ارغسوحالسريمأز وعلا نبا
 ءش ىلع انكو مو أ دحأ ىلع انكنمالا ىبثالو ضرالا اهب سمي داكيال ناكو هملؤتو انامحأ هملع صنت :دكوش
 ناكو هصاول  دوحيو هسفمبرومالا ىلوتٍ ىأرلا دج سأبلا ديدش ناكو هعباص [ف ارطأ الا ضرالا ىلا لصي الو
 تفتلي الو ةدحاو ةلكرخآملكب نأدح ارسجم ال ةم دقت ايه دنعا ناك اذا« !ىهالا نا ثح هتكلم لهأ دنعا اهم

 لعن ناف اهريغالو ةملوىفال ةتبلادح أ تيب ىلا بهذي نأ مهنماددحاو نكمتالو هنمافوخ ضءدىلا مهضه»
 هتكلمم لاوحأو هتمعرروم اب افراع اد مناك اضنم همون نم هحرشأو هس. .اعضق كا ذنمأ مبهم دحأ

 هسفنب ثدي رادو ةرازولا لطبأو ةنامعبسو نيرمشعو عبس نس نمرص هراب د نم ةنطمل#لا هيا لطبأو

 ةيسئاح تماظع كاذلف هشاوحاهسالريسبكو ريغص نمدح أ لكر امان بلت وربة اورومالا نم ل لا ىف
 جيرفلاو نمرالانم ىرسالاو ديب الكلاو ةلومنا ىتح :هليزكلا مالا اولود#و ةنطلسلا عاستأو هىلخملا

 ىفأوهيداوح مرنم ةدلع جقزو ةنسلا فرلنمهم لالا هعاطقا ناكنم مون ةقلخلا فز ابخالاةيرادزابلا ىل طعأو
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 ناتسسب ضرأىف لبنلا طاب شومللا سقنرادنزامللا سريبط نيدلا ءال_عربمالا هرمع عماجلا اده
 اهرعاورصم تاهزّتنم نسحأ نم ناكو هن امعبسو عبس ةنس ىلو الا ىداجىف هاقناخ راو جرمعو باشملا
 عماجلا ىلا لهم هنم ةرامعلا تناك امدعب ةئامنامتو تس ةنسدعن تلا ن .رملاو ثداوحلا نمهلوحام برخ دقو
 نيعماخا ىلا عمامللا اذه نم ةجرغال بكارملا سانلا بكريو قالوس لا ام فارس يدخل

 نكميال تاتمسمو تاقوأ هَرمف هزل سانلا عماسلا اذهب عمو لينلاف نيردهمو نيدعصم نيرروك دم ا
 نيذلا ىفهللا ةنسابعلمو ىهلم ناك ام دعب اذ وحتراصو نكح ١ ىلا نمر فقأو عماسملا اذه برخ دقو اهذصو
 ةرهاقلا نمرهزالا عماد اراوحي ةيسريبطلا ةسردملا اده سرببطلو لبق نماولخ

 0 ىرصانلا ديدجلا عماجلا 2

 مسسان شدحلارطان هللا لضف نب د#ت نيدلار فش ىضاقلا هرمع دي دكار مصم لاس نم لينلا ْئطاشب عمال اذه

 هن امءيسو ةرشع ىدح | ةنس مّرح ا 0 ا ا وج و و يسوع

 نبد# نيدلار ديةاضقلا ىضاع هب اطخ ىف ميقأو هن امدعبسو ةرمشع ىينت ا ةنسرفص نمأن“ىف هيرانع تهنتاو

 مولنم مرهظلاةالصهف للام ام لاف فد سه نب نيردملا حبان همفلا هتماما ىف بترو ”ىفاثلا ةعاجنب هاربا
 لاح هنب انيدلار دب ةاضقلا ىضا:ن ع بطخورفص عسان ةعجبا موب ةعمب ا هبف تد ةًأوروكذملارفص نمانس يهمل

 لوطلاو كمل هات ىف ناروص نم ةرسشع اممادو عنونالثو ةعبسو ةئام همفو باونأ ةعنرأ ًاعماجلا اذهلو نيدلا

 نورشعو ةنام هير ىلا هملبق نم هلوط كل خ نم لمعلا عارذب عارذةن اهسجو عارذ فلا يشع دحأ هعرذ لوو
 ىلع هملبق نم فرشيوهو ديدح نم اك اءشرشع نس هضو عارذةئام هب رغىلا هبقرش نم هضرعواعارذ

 هنعرسما ع لينلا» ءاع !سماغميدقلا ىف عماملا اذه عضوم ناكو وللا < هيرح نمرظنو ةملاعلا نام ب

 كالرعادك ملا قارس اءايأ ب .اودابيف سانلا غّرع بوب أنيدلا مغ ملاصلا ل | نمز ىف هلمرراصو ليدنلا
 عضوم ناكو رداطلاىلراحلابق نانا عّرشم شوكلا ذفاك لترا حارات ةضورلا ةءلت حاصلا

 نسح نم عمال اذه حربامو هرطتاةرصمب ديدحلا لحا-اركذ دنع كل ذربخ رك ذدقو ةنوش عماملا اذه
 2 تالا (نوالقنيد#)« صاعوهو ةمقب نآالا ىلا هبفو هلو ام برخ نأ ىلارسصم تاهزتنم
 فصال تدسلا مويداو ىاكنش ةمبانولشأ هنأو شوفرحب بقا ناكحرومدلا كاملا نب نيدلارصان جفا وبأ
 عدس وادا ثالث كلا لوو رصمرايد نم لبحلا ةعلقب ةناقسو نينامتو عبرأ 1 ةنس مّرخلا نم

 اد-اوامو صقل ننس نينس عسن هرعو ةناقسو نيعستو ثالذ ةنس رحم رشع عبار ىف نوالق نب لل فرمشالا كلما

 مّرحن ارمشع ىداح« ءاعبرالاموب "ىروصنما|ختكح 5-0 الوامع علخو مانأ ةئالثالا ةنس كلما ف ماقأف

 سداس نينئالاموننيجال روصملا كاملا لتقدعب !ذان'ه ةكح املا ىلا ديعأوةناقسو نيعستو عبرأ ةنس

 راسو هسفن لزعواموبر مشع ةتسورهشا سو نينار شع ماق 2 :ارّيسسو نيعستو نامت ةنسلوالا ىداج
 كلان" تتلاموبىف رقما كلا انس ةيوركهتابلل ا نئرتن يذلا نكررمالاهدعب ن هكا وذ 'كركلاىلا
 شج مظعم سرس قرات ايما معو ءاثلا لا لركلا نمرضح عا اعد ا سلا وش ربع
 رصانلا كاملا علطو امعيسو عت ةنس نا ذمررهشر يشع س داس ءان الثلا مويىف كلم ا لرتق ها لخخاورصم

 نس كلل اف ماقأف زال او ءاكلاورصم كلام ىلع لو: ساو ةروكذملا ةنسلا نم رطفا دمع مول لبجلا ةعلقىلا
 نيغيرأر ىدح اة: ةحخلا ىذ نم نيرمشعلاو ىداملا سهلا هلل ىف لبحلا ةعلب تام نأ ى ا همض هل عز انمريغ
 نيثالثو نشنتاددم ةئلاثلا هالو ىف هلو مانأ ةيبجيواريش رم عدجأو ة:سنونسو عبس هر جو هن امعيسو

 ةعتوربشا ةمنامثو ة:سنوءعبرأو ثالث ثالثاددملا نعكللا ىف هتماقا "هلو امول ني رشعو ني روشو ةنس
 هزاهج ىفذخ أ ثروكذملا سيجا مويىف رومنم اركب هبال نهال م ىقح دغلا + نمو هتلمل رت تامالو مايأ

 هيراسو "ىناطلسلا لبطمءالاىلا ةعلقلا نم لزت او نيلغب ىلع لو ةعامس ةرخ 16 ءاشعلا دعب ةفحم ىف عضوف

 ”ىهذلااغب واطقرسالاو : :رهاقلا ىلاو بوب أن يدلا م هه ريمالاو رادناجريمأ ”ىدج الا سربس نيدلا ن نكررمإلا

 نم سانلا عنمو اهاك تن اولا تقلغ دقو رصنلا بأبنم ةرهاقلا ىلا هياوربعوراداودلاراج اطوخراد معو



 انيانرو
 اكرم هعمورصصم ىلا اقئاس قهد نم ح رخ نيءءسو ىدح ا ةنس ىو * ىشمدلا حر نيعمس ةمس

 هتمغ هدم تناكف ىثهدىلاداعو لبحلا ةعلقىلا ل دوف ”ىئاالارق:_سورادنزا1نا كسرحو”ىبورلا شوداو

 تا رفلا ضافنراتتلا سكدنرب و ثم دنماقئاس حرش مرشح ىت - قدم دىفنم هش معي لو اموورسشعدح أ

 حورس ىلا ىرمتست مهةلش قاسو اريثك ًاسشمهنملتقو ”هلَدع نح ىلءراتتلاب عقوأ آو ىرمسو نوالق همادهو

 ار ارغنيعبسو ثالث ةنسفو 0 ريثك قلخ هيا ءابو نيعبسو نيتنث | ةنس فرصمب عقوو ه ةريملاناطل سلا لو

 نوالترمال أ ةمبا ناطمللانب ديعسلاحيوزت 00 ةهلسفو * ةدي دعاعالق عتفاو سسناطلسلا

 نيعيسسو س#ج ةنسؤو « مَهقارفو اريشكم مهنم اقر مهكحلام عداوف هيوثلادالب ىلا اركسعلا رخو

 ناطاسلا |توريثك م هنم لتقو اومزهن اف مورلاوهلا مضنادهو نيّتسلب الا ىلع مهءقاوفراتنلا بر هك ناطملللاراس

 عسا سجنا موي امممَتام ىجو لامن ٠ ام كعوف قثمدىلا حرخ مث ناطل لارا دباهيف لزنو ةيراسسق

 همس ةرمالع عمسس هكلمةدمو همس زيسو عيش نموه هرعو هن انجسسو نيعمسو تس همس مرح ىرشع

 امادقماسراف ةكرملا عيرس «شوواودو هتسعرل تارداصملاريثكالوع افو المل اكلم ناكو « تاروشو

 تان ع نمو رضخ دوعسملاو اضيأكإمو شمالسو هدعبّكلمو ناختدكر دعت عسا ةثالثروك ذلا نم رتو

 ةيربيطو دقصو فوسراو ةيراسق جير فلا عم ناك امم هيدي ىلع هللا خذو 2 |! عيلم الي وط ناكو تان عمس

 ةيقرمو اسيفاصو اكعن صحو نيرقلاو دارك الان صحو ريصقلاو صاربو ةيكاطناو فيتشلاوافاو

 سركرادو كلا سئرد عساس كاس و دحر ركل ٠١ نا او ترا لح عرش كتمان والو
 نيلسملا عم تناكى لا دالبلا نم هملاراسصو ةصيسحملاو هندأو ءلوذيكو نابزرمو نابعرو نيدرفكو شسلنو
 سطالبو نوءمصو رشان لو ةبحرلاو ىهدتو صمسو تلصلاو دخرصو ىرصبو نولعو كيلعيو قدمد
 فو كبوشلاو لركحلاو ةعلقلاو فابصمو ةفاصراو ىناوذناو ةقيلعلاو سومدقلاو فهكلا ةعلقو

 رطانقرمعو ماللا هيلع للملا فاووأ ىف دازو سدقملا تدس ةرضعلا ةبقو”ىودنلا مر -ارعو ةقربو ةيونل ا دال

 ةعاقرعو ىناوشلارعو هّقي رطرعوو طاسدر< مف مدرو دسشر رانمو ير دنكسالاروسو ةيزي,ساب تنماربش
 دزيشةعلدو ىرصب ةعلقو نول ةعلقو دخرص ةعلقو تلدااهعلقو كيلعب ةعلقو ةسمصلا ةعلقو وسمو

 2 اخرفحو نم كنف يكمن محال ةره الان نير صقل نيب ةسردملار عو صح ةهعلقو

 نايلي ريمالا دب ىلع حان طموح عرودودب ره اذا ااه رد ةلادهررعو مسي هرعت ابو دقت هي ةيدنكشإلا

 رعورصمرأب دب ةيقرشلا نم ةيدنعلادلب رعو ةبطللا هنلاداعأوةرهاةلابر ةزالا عماجلادددو ”ىدشرا

 رلعو ركسعلا ن ةتادراشا كيل نيدلاردب ريمال ا هنود مع 5 تانالو ا ٌكإذرعو شم دن قلبالارمصقللا

 رك اعلا ذخأو ةداعلا ىلع نورمض<ءامطالا بترو هر زو ويم علل تست فول
 دحر سي لذ ضي صو هوابيف ناطاسلا نأ سانلام هوأو ةمرت# بكممرءللاىف ةلودث هفحم هعمو نئازلناو
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 « نابللا نبا عماج 5

 مرفالا دم عماجلا اذه ةطخىف قت الملا ترثك املهنا هنرانع بس ناكو حولا نبا لاه د امس

 ديرب نأو كسلا طاطسفل اروسرهاط فاقشلا كرب ىذل اةلالك ا دحسع ىف ورعملا د هما ىف ةيطخ لعج ْنأ

 نيدلا حانت بحاصلا هل نسف هضرغ نعهّدرو نيكسم نب ثرااسا نيدلا توم همقفلا هعنفر انا اكمرمعيو همف
 هنم هير ةعقبلا هذهىف عماملا اذهةرامم اح نقع نيذلا» انا تنانللا ندع يدا لد

 انْسْرَف عماطا اذه فرع ودح اسمَهَدَع هس م دش هنكجل| هن اّهسو نيعستو ثالث همس نامعش ىف هرمعف

 ةماقا نحنا هدهىف هنم تءطقنادقوا ماع هاكر دأو همف هتماقال ءيفاشلا نامللانب دعم زيشلا اذه

 هنعرحأ ادعبو ةلو-ام باركت ةعابلاو ةعجلا
 0 ىمربيطلا عماجلا *



 يق

 « انعم رهاظلا كلما مساو هم١ان رص هر اب ديف دكا تْدَمنو ربانملا ىلع همسانةيططلا ةماقاو هلةعسلاذخأَ

 عيارنينثالا موي ىف ناطاسلا بكرو ةعلتتاا عماج ىف سانا ةفلللا بطخ بحررشع عباس ةعجبا مون ناك الف

 ءادوس ةبج ىهو ةفيلخلا علخلا هيلع تضفاو ةرهاذااره اظريبكحل ا ناتسلاب هل نب رض ةمخ ىلا نامعش

 ةاضفلار يو داو يا م ام ادع ساحو ”ىبرع فسد داقو بهذ نم قوطو هيعسفنب ةمانعو

 هككمملاناطلسلا د.اقتًأر قو هلبصن اربن»< رمسلا بتاكن اها نب نيداار فذ ىذاقلا دعصو دوهكاوءاىمالاو

 لجو لتس ز دقو ةرهاقلا ىشورصنلا باننم لخ دو قوطلاو ةعلخلاءناطلسلا بكر مث هناشنانم هطتةخوشو
 داو ايري تماموةبا دم دين ةاشمءاسهالاو ناطلسلا ما دق هسأر ىلع دملَدلا اند نب نيدلا» امببحاصلا

 قباسريمالاو اسارم ىلا لا ال دنص نيدلا» ءارم ىث اوطلا هل بةرفدا دغب ىل اريل ةفمل كن ازيهدع ىف نااطا# ||

 2 باهشلانينيدلا خريس الاوارا داَتسإ | رفعجرمالاواكبانأ !قريصلا از و نيدلا

 ةيداداود "ىرومغبل اه دزأ نب دجأ نيدلا سرافو ىو. مثلا نارلب نيدلا ف سريمالاورا داس مريصنب نيدلا

 كلامو هان اذجحالسو ناز هلنمعو اتاكد ماج انأ نيدلا فرمثو اريزو ”ىراصخ- !اد#ث نيدلا ل كىضاقلاو

 كا ءارفو هانا طشط هل لعحو ةيدادحترو ةماكترزو ةيرادجوةيرادح ال سمهئم نعنرالاو# ممم دع

 نسم ,هعم م دق نإ ببكحو سراق هن |ىس#+ هلم د ساو فت اظ ولا ابرار ئاسو ان ذؤمواماماو هاناارمم و

 ٌواَواَنيدلار دين لبعام- |حلاصلا كام ارضح ورانا ثسح :دكرملاو بوكرلاىف هلنذأو تاعاطقا.قارعلا

 مهمر كم افرفاملا امهوخأو ةربزللا بح اص قاحمس ا نيدلا فس دهام !كلملاهوخأو لصو لا ب> اص
 لاوس سداتتسف ةفلخلاراسو ةفللالا ةمدخ ىف ,هزهجو داق: مهل بتكو مهيديأب ام ىلع مهر ةأو ناطالا

 ةيطاصلا ل بح هب رصانلا ةيركا ىف ةغل تا لزنو ةعلقلا فن اطاسلا لزق شم دىلا هتمدخ ىفناطادااو

 ةدعشلاىذرمشع تااقققلشم دعم حيرخور اند فلان هتسو فنا فا ةغيلللا ىلع ناطاسلا آهن تغلبو
 ةمدخ قانوكي نأ ن اطلس !امداصو أو ركسعلا نم ةفئاطو ىوراارةن.سريمالاو:ىدشرلانايلبرعمالا هعمو

 ه1 لع اج رفا لا كسلا نم ايم نورا تارا تامل كالسيوم
 لوملا بحاص دالوأ دكرتو ةم-رلا ىلا راف هللا اوراس بيلا حاتحا ناش ثمحص ةفيلخللا مأ ن :مددخن أم

 ناكرتلا نم سراة امعبسس عجب دق هللا ىهأب ماا مامالا دجوف -ىلعد و ثم ىلاراسو مهدالب ىلا اوفرصناو
 ةناعىلا اراسو هد هلازت ًاوهمر تتحاأف هلاعذ اط رمدتت_ىلا ىلا مك اك اراصو نامرتلا هقراشفهناع ىلعودو

 اهف ل5 هب اهسو نيم_ب ةنس مرت ثلان' ىراتنلا عم بورح هل تناكو 9 تيهىلا اهماح رخو هس ل1 !ىلاال>رو

 ليلا هءلقىلا ماطر ذخر خ ىلع هل مهوب لفرص ةسملا دةفودانح الان نمةعاجو ءاطات ذو هءاحص أر ثك ١

 فو * مويلا نيدو-وملاءافلخلا دودو شكلارطانم قرصمراردب ٌرغساو سانلاو ناطاسلا هعيابو
 صالاروس اف ”ىلشحو ”ىنحو ”ىلامو”ىفاش مهو ةاضت ةعدرأ رصمرادب رهاظل ارزق نياسو تس

 <« فالذخأو مهدعوءارقفلاناطل ل | عمفلغلا تم دعورصمب دي د_ثءالغ ث دحو مودلا ىلا كلذ ىلع
 ىلع قابلا قرفوريقفةئاماثر ا دنز اهلا كبل بئانلل وريشفةنامس ناختكر ,دنعسلا هلبالو ممتوعريشف ةنا_مسج
 كلاثثىفو ه لاس ءارقفلا نمدحأ دلبلا ىفكلذ دعبرب لفزيخ لطرب مولا ىف ناسنا لكل س-روءا سهال اريئاس

 لكلاوةرهاقلا قشو هماد5 ىشمو ةنطاسل ار اعشب دكرب دمعسلا هبا ناطمل# || بكرأنيتسونيتنئا ةنسلاوش
 حرراخ ديعلا ناد ع قيقلا بعل ناطا كا بتر اهيفودلبلا تو للا ةَعَلَ ىلارصنلا بان ن مهب دي نيو ةأثشم

 ءارمالا دالوأ ىوس سانلا دالوأ نمايبص نوعي أو ةسجخو ةناّتسو فلأ هعمو ديعسلا كل نتخورصنلا باب

 ناعذ لطب ا رامظعامه» «ناكف غلا ن مسأأرو مهر دن :امودر دق ىلعةو كب م ممريغص "لكل أو دانجالاو

 « اوكرتفران د فل نيج اول ب نأ ىلع مهيف عفشتف نيتسو ثالث ةنس ف ىراصنلا قرح أو هناهجورزملا
 ةلئيدمرصخ ”ىنلالا نوالثريمالا مهمّدقمو سيسىلارك اسعلا زهجو دفص ةعلق شفا نيتسو عبرأ ةنسفو
 فيقكلاو اان خفورصمرابد نم شيما ناعذ لطبأ نيدسو سخ ةنسفو * عالقة دعو سانا

 لسغودنوينلا :لب دملا ىلا اهنمو ملركلا ىلا ةزغ ىلع راسسف جني سو عبس ةنس ىفو « ة.يكحاطناو
 10 نينو نام ةنس ف صملا مدقؤازومللا عمت قار أف: قشمدجلا مترو مديت رولا# ءامي ةيعكلا



 م.ءأ

 ريمالا دعاوو سريس ردانق ةدرفلارظشإو هسفن ىلع رخ " الا نم سرتحي امهم "لك ذخ ا وزطق نم سحوتساف
 نابلب نيدلا ف.سريمالاو توملا مس د فورعملا ىئكرلا ناغدس نيدلا فسربمالاو ”ىدشرلان ابلب نيدلا فس

 ديال ايدك: طاطا ون يلطا ع تحر كلكف او ماد ”ىناهصالا صن ؟نيدلار دبريمالاو ”قوراهلا
 هنم سرب ب لط هبادص ا وو هرباسي سرير يمالاو داعو هرطو هنم ىضقا لذ د صال بردلا نعزطق فر |نبرَقلا

 ض,ق دق سريس اورام دنع هبا نيبو هنب .ةراشا تناكو هدي لية مّدقنف اب هملع منأف راتنلا ىس نم أ سها

 صن اريمالا هفطتخاو هنانأ هقناع ىلع فيي هبرضورادنكو لا توتكبر يمال ار دايز طقرفظملا ناطل لا دب ىلع

 ةئسةدعقلا ىذرسشع سماخ تدسلا موب كل ذو هدف مهس ”ىبرذملاردابم هامرو ضرالا ىلا هسرفنعءاسقلأو

 ىاطقا.هملام بف سريس ريمالا ىلع قافنالا عوف ةروثملل زيلهدلا ىلا | اوذمو هن 'اّهسو نيسخو نات

 افريصقللا ةلزم كل ذوره اظل كالا ان باتو ءاسمالا ةقبمش هل فلو هعبانو كبانالا,فورءملارا دهب ابرعتسملا

 ةرهاقلا ىلا كلوخ ددعبالا ىمأ كل بال دنوخ اي برع لا ىاطاربمالا كلا مهلك مالا فاحو ةعبسلا تع

 ةعاجورا ديزاملا بلس ريمالاو ىدشرلاناملب 1

 همقاتل حرخ دقوزطقر ةظملا نع ةدسغلا بنان ؟ ىلا ىهديأ نيدلاز ءريمال امهّدب رطف مهقلف لب ١-1 ةعلق نو ديرب

 ةرهاقلا تاكوابلا اولخ دف ل.ل! فاولصو ىتح اهمان ىلع فقوو ةدلقلا ىلا مهم دقق هوفلحو ىرجامب هوريخ اف

 رابنلا علط دو مهعاراةناطل ل ا دوعوراتنل امرك سانا حرفوز طقرفطملا كلا !ناطلسلا موده تنز دق

 ىلع ل دف سريسرهاظلا كال امكن اطلسل اوعداو رفاظملا كلا | ىلعاوجرتسانل ارشاعم ىدان.. ”ىلعاشملاوالا
 5 سانلا لظودافلاوروملا نم هملعاوناك امىلاةيرصلا دوعن مافوخ ميظغلجوو ديد مغ كلذ نم سصانلا

 ةاكرذخ أو اهعوقتو كلالمالا عبةدتوهو هر ةسدتع لاخلا نم هئدحأَز طق ناكام لطنأ هنأر هاظلا هنأ ديام لوأف
 ناك ,دفلأ هنامس ةنسلا ىف كلذ غابف ةيلهالا كرتلا لئذخ او نانا -لكنم راس دةب امحو ا

 ةدعقلاىد رمدع س داس د الاموي ودو ةعلقل اىلا هلوخ د ةعدص ىفربانملا ىلع ئرقاح و عسم لإ ذب تكحو

 رةَمساوةيرصملارايدلابرا دنز اذا كيلس نيدلار دريم الا بانتس اوركاسعلا فاحو ناوبالاب ساجو روكذملا

 لمالاو از اذ امنع "ىلا شو نيدلا لاجيرعمالاو هن داع ىلعاكي نأ آب رعتسملاىاطقانيدلا سرافرممالا

 نيدلا» ءا مرمالاوةيراداود "ىبورلا نابلبو لمفردلا نيجالريمالاورا دناجريمأ < ىلساصاا مرفالا كنيدلاز :

 كرا حلا نيدلا ن كصررمالاواريزوانح نب”ىلءنيدلا» امو هنداع ىلءروخ اريمأ ”ىروز ربشلا بو قعد
 راطقالا ىلا بّكلاريسو نيلاطب دالملا ف اوقّرفت نيدلاهبر ىلا 0 ا ىرع .كب نيدلا فسرممالاو

 ىفم دنا اذن ارصتس نيدلا لءريمالا ناكو ء.لا اوداقتاو هلاوذعذأف ةعاطلا ىلا مهاعدو منلا نمهلدّدجت امب

 ىلصوملا باص ديعس سلا كال اب بقلملا نيدلاءالعرابأو ده ام ا كلاب بتلتو مهفلسو سانلا عجبز طق لد قامل

 ”ىزيزعلا نيجال نيدلا ماسحريمالا مه مّدَقمو ةءاجب هلع ماقفراشإ دن انيس مهمذخأ راهله أ لطو بلح

 نم ةعاج ىلع رهاظلا ض.ق نيسجو عن ةنستلخ دالف *« بلح هباشب نم اللا ارداظلاريسؤ هملعاوضدقو

 وبأ مامالا ناطلسلا ىلا لصوو تودكب عاضمإلاو ”ىزءملارداببريمالاو ”ىتغأارعتسريمالا مهني زعملاءارمالا

 همارك ىف غانو هركآسع فن اطاسلاو ءاقاتف بجر عسان ىف دادغب نم -ىسايعلارهاظلا ةفلخلا نب دجأ سابعلا
 ىديدي هل سدعالا ةءتجاشلاو مسلحو ناضوب اولا ”امرمضحو ةعاقلابهلزنأو

 نهاوم ده نيذلا نانرعلاريضحو ”ىبءر < قوفالو لسه ىلع س احب ملورهااظلا ٍناطلسلا ٍبَدأَف سابعلا ىلأ

 مهعم دوسشو رصانلا ةفياخلا نب رهاظلا ةفلطلاداو دج أس ايعلا نأباو د, مو دادغب ةشاوط نم مداخر قارعلا

 "ىرزملابوهوم نيدلاردصو قيس نب نيدلا لعو نسصمب مكلا بئان ى و<بنيدلا لاجبريمالا ةضافةسالاب

 تنبنب اباهولا دبعنيدلا حان ةاضَقلا ىذا دنع ةر هاقلاب مكبطا تان ىدمزلا ديدسو ىناَد لانيدإا بو

 زمصتتسملا مامالابتقلو ه.مذق ىلع ءافودو الاقل ل بكة هسفقن ىلع لحسأو -ىيفاشلاز ءالا

 دخأو هللا ل. .دس ف داههلاوركنا نع ىهذلاو فورعملابسهالاو هند 'ةئسو هللا باك ىلع رهاظلا هعيانو هللا

 دالملاسأ رهاظلا كلما ناطلسلا هتلاب رصنتلادلق ةعسلا تءاإف او ةكتسم ىف اهذرصو اهق سلا لاومأ

 فارطالاىلا نيتك تاس لهون لقأتلا عيانورافكلادالب نم هيدي ىلع هقناهحتشيسامو ةيمالسالا



 ا

 موبناكالف ىتهزنوهو :ركلاب هف بعل ىذلا ىنادسم هتلعجام ىلوأو لاسبإ | ناكم عم هاكلا تلعحال هلناوال

 ةاضقلاو ان نب "ىلع نيدلا* اهب بحاصاارزولاو هصاوخ هتيدكو ناطل - لابكررخ الا عسررهش ند انأسدهللا

 انقونادمملا ةضينوكينأب مسرو هئانبدوم أ وهرومأ بترو هساكو سه ىف َْدَعو شوقارق : نادم« ىلا لزنو

 ىلع نوكينأو ةبرشاظلا ةسردملا بابل ثم هياننوكي نأراشأو عماسملا سد هب دي نمب مسروركحي  عماجلا ىل_ع

 رئاسنم ماخرلا دعراضح ا,دالبلا ىلا بتكلا هّتقو ىف بتكو هبل هللا ةجر”ىعفاشلا ةبقر دق ىلع ةبق هبار#

 نهتال الاراض-انبتكوتاءالولارئاس نم باودلاوراقبالاو سماوااو لاب اراضح ان بتكودالماا
 ىذلا ناكملابرضخ حلالا يشأ | ةرابزل هجون من اهريغو فوةسلاو باواالا مرب ةقنلا باش الاو ديدملا

 ممن سلجو مهلاح ىلع ءاّرلاو ءاهّةفلاواهاخ دفةرهالاب ةردملا ىلا هون مثلا نهرهاظلا ىلصو هلهأثنأ

 ادهلاعم اوريغتالوانه ولف دتال تماذا هتلاشتو هنع تجرخو ”ل>-وزء هلل هتلع> دق ناكما ذه لأكو ث دع

 عمو ث دعو ةمعفاكلا ناونا ف بارا سلجو ةيفنل | ناونا ند ماق مث ىلاعت هلل هملعتحرخ دةفناكملا

 ىلا ةعلق ىلا بكر ماهم ابي رق ة.نبملا دمعسلا كل اهدلو ةعاق ىلا ل* دو نك امالا عسج ىأروءاعدلاو نآرملا

 اظرهالا كلما ناطلسا | اهانب ةعظعةرظنمو ةعاق نا دملا بناح ىلا ناكو و عماخلا ةرامع ىلءنيّد ثم ةدءىلوو

 مماط |! ذهل انع ترشد ضرالا لاق ناطملل#لا ن ه”ىهعأار مشق نيدلا فسريمال !اهمللط عد مالءاءأن ان مسسر

 لا ف وانتم ةرخ "الا ىداعب ف منن ةراملا ف عرش اها كنبهو فانمألاو انبلاودلاويد نماهربأساف

 اهملتوافان ةئردم ىلءلزتق ماشل ادالب ديرب رص راد نم ناطمل# ااراسدن اههسو نيمسو تس هس ةرخ . الاىداج

 عرشودالبلا ىف اوُدَرفَتف اهاهأرمسو روكذملا ةرختالا ىدام نمي رمثعلا ءاعبرالا مون ىف نامأن عشر شلا ند
 ةوقواهتاص اهم دهىف ةدداوساكو هب رسشعىنانثنم كلذ ىفأ د افءاسمالا ىلءاهج اربأ مسقو اهم ده ىف

 مدهلاناطلسل ام انو ةمقسشْللا ضرالا ىلا تاساس اهاو عاشترالا ةملاع ةنيصد- تناك اهناف ةعاقلا اهسال اهمانب
 نم تضقتو هب رشع عباس ىف ةعلقلا مدهءا دس |ناكو هل ىب جا |تانؤسلا نال ىت - هكلاممو ه«صاوخذو هسفُ

 تدجو ىتلا ماخرلا حاول نمو هل اب .اسخ أنمذخ ًاواراهنو المل كال ذ ىف دانجالاَر ةساوإ قالَ تنطتو اه لع

 بذحلا كلذ نم لمعي نأب مسرو ةرهاسقلا ىلا اهريسواف انف تدجو ىتلا بك ار ١1نماكم اهتم قسووايف

 ىلا ناطلسل ا داعاملو ءالذك ل معّدساف بارحلاب لمعي ماخرلاو ةينمسلا نمنا ديملابىرهاظلا عم اذ فرو هقد

 ةنس تاهأ نأ ىلا ماق أاهريغو ةكاطنا و سلب ارطو افا رف لا هذ ١ ىف ف دقوابنم ةمأط ا ىذ ىرمع ىداح فرصه
 ةياغف هارف هدهاشو عماملا ىلا لزنو ناادلسلا بكر ابنم لاوس ف عماخلا ةرامع تلك, لفة اكسو نيدو عمس

 هءاشن . ىلون ىذلا ناكو هب رشابم ىلع علف ةءهل اًولع عم ةّدمو تي برق أ ىف هزاسف دبحت او نسما نم نركيام
 قو تعلق ىلا داعو ارض يشار ازوةرهاشل وتم ”ىرورسسلار تس نيدلا لءريمالاوانح ني نيدلاءامب بحاصلا
 نادملا ضر أ نم قب امركح هبل ءفقوو بهذملا ”ىئنح امام هيبترو“ ىرهاظلا عماملا ةراع تتابنم لاوش :

 1 ةىرادقدنبلا نيدلا نكررهاظلا كاملا (سربس) * روم كو ظذو هفافوأ بترو هسلاناطلسلا لزنو
 ىبأ لداعلا نب دمحم لماكلا كاملا نب بوبأ نيدلا من ملاصلا كلملاناطلسلا مب صتخانيدلا هير هلاك ل امملا

 هملع ططسالف ”ىرا دق دنبلا نيكديا نيدلاءالعريمالا كلام ن نمال أ ناك ةضورلا ةعلق مهنكسأو بودانب ركب

 نم ةفئاط ىلع همّدةرثةنئاقسو نيعبرأو عيرأ ةنسىف كلذو اذه سرب ريمالا مه مو كلام ذخأ ملاصلا كلما
 0 ةنس نابع ىف رادجلائاطقاسرافلا ا ءملا لد نأ ىلا مدخلا ىف قرتي لازاموةيرادجلا

 010 ل لفل سلا رهف ارك هنزل راج افرح نك رئة سو فو

 رةنسسو”ىنلالا نوالفو ”ىرا دق ابا | سربس دئموب م تل ع يد ها حما وقشت او اوقّرفن
 ىلا ماشلا دالبب سرب ل دم هوس عع جنز اذا 1 اورانز كح تو قمارتو ىريس ورةشالا

 تاع ىلع سل جوز طق نيدلا ف.سريمالا هس"ان هملع ضو 00 هدعل ند هماقو كسأ هيلا لك نأ

 هنعمل تم ناكو ناستلا ةاه الملا ازطق جرخا لو زطقر فلا هرَمأف سربس هدلعمدقةراظملا كالا ا بتلتو ةكلسملا

 برهلاب مادقلا ىلع مزاعهناو هلعرتغتو هلر كتدق سربسريمالا نأب هءلاىأ :وذ ىشمدىلا ل>ر ناك ام مولع

 سرب كاذ غلف هصاوخ كل ذي ل-ءو وسلا سيكل فدو ,ةورصم ةهجيلا قٌثهدنم حوران ابزطق حرمسأف
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 ناتسرعاملهناكلذو ةناهسو نيعيسو نا ةنس مرا ىف اذ> نبا روهثملا نيدلاءاهب بحاصا ادلو
 اذهرمعفسانلا عسبال اق يض ىبطلاري د عماج ناكو عم الا هياعدعبوا مب هّمماقا ترثكوهر اناننممو قو ثمل

 را دج ىلا لصب هنمز ىف لينلا ءامناكو اهيف «سفسولخيو« اشاذا فكتعيو اهيف لب ةقبط هقوفرمعو عمادلا
 َرْمهَسأَف ةيطخلا» ءادالدا 1 ريو و ا ا هضفلل هتباطخ ىلوو عماملا اذه

 نيعبسو نينا ةئسرف م عباس ةعجل مول هب توقأ ةبلعش لوثأو ةئامعبسو عسن ةنس بج ررش اعف هنافو نيح ىلا

 ميلس نب دهن نب "ىلع نب دم ) « ٍباَحَل ا اذه نمران“ " الاط ابرركذ دنع نيدلا ات بحاصلا ةميرت تركذ دقو هن اسو

 هي انسو نب رشعو ئتننا ةنس داو نيدلا* اهببحاصلاريزولا نبني دلارفش بحاصل اريزولا هللا دمعوبأ (انح نبا

 ناو »دىلوو ةرازولا ىفهدلاو نع بانو ”ىزي افلا دءاص نب هللا ةبهنيدلا فرم بحاصلاريزولا ةلبان وزو

 شدو دنجرتشالو تاو دوز ةرئاذقل اكلم دنس عمتو سرت رعاذفلا غانا قةطشخلا ار اَرَوَو سابا

 مهلارثوم حال صلاوريلاا لهالابحم ناكورمص# ليدانملا قاكز ىف تناك ىتلا نيدلاع اهم بح اصلا هسأ ةسردع

 بررالا هب ظعت ام بيرغن هوءارةفلا نم ةعامب هش بتر ىربكلا ةفارقلانان_>اطابررمعو مها اوالا دّمفَتم

 1 اذولا اوذخ ا هنعو هنوداعيانحو مب ناكىذلا ريب زلا نب عبفرلا دبع نب بوتتعينيدلا ني بحاصااريزولا نأ

 ىلع ءاحرطلا تا اوهالا حرت احب رخأف نصسل ابن اهسو نتسونامت ة:سرخ . الا عسر رمشع كلانا ىقتام

 هنتاذه نيدلار فن ناكوان نب بحاصلل ةاعاره سانلا نم دحأ هتزانج عمشي موءانرغلا نم تاقر طلا

 رب زولا توم ريشسلا هتلم لخ دق نون رطملاهي دينو عباطملا تقأو ماناتا ل تنصن دقو دئاقل ا ةمتع عع ه.رلا ءانأ ىف

 هسفن كلامم_لوكل ذب مس سانا | نم دحأ هنز انج عسشي نأربسغن ندرباقا ىلا جرخأ هناورعب نلا نب بوة- عل

 نع هيج رخام هعالاتارحرفلان زيا هرماتكل مرت اسوود صقرو همل<ر ىلع ماق مث هوذغف نيب رطملا هأو

 ىذا تاموروشا ةعبرأ نه "لقاىوس كلذ ىلع ضع ملف ةبنساعلخ روك ذملا توعري_ثلا ىلع علخودلا

 نيدلا فرش ماق هد ىف ىلدالو ةمطع :ز انج هل تناكوهوبأ هب عمن رو تصذمل ةنسلا نم ناعش ىرمشع

 ددناو هفا رقلا نم انح نب ةيرتب روفوملا عبببا كل ذ ىف ةدربلا بحاص ”ىريصوبلا دبعس نب دمت

 اكيدينيبت مد لممح « <ىلع نب دمحم أنه غ

 اكملع نوثملادب انةءلغ »٠ ىت-رهدلا ىلءاننوع لت

 اكبلا تامملا ىف هللا نسحأ « انملاةامحلا ىف تنس> أتنا

 حارسا لوفي عماملا اذ هىفو ه نيعجبا مهيلع هللا ةر ريض نم ريس كل ئ اهل ناكو سانلا ىابتق

 قارولا

 دجاملا ني دباعلا ىنابمريخو «ه ادعم هللانم ىوقت ىلع مدبب

 دساحردلااهل ىهازلا اهتسح ىلع ه ةكحر قوذ للعم زارطىف لقف

 دحاوهللان رومعملا عماخلا نم (فزاورنااركلو ىدش: لاعاتلا

 دلاخو ورععو ديز هكلَرنأ ه ىذلا نسملاو ناسحالا عمااوه
 دقارفالا بهشلا نيبىهاخ ه« هتافرشىدلا هش تفاصدقو

 مائاح هنعالو هنغ رئاخالف ؛* -هراشم قاع لالشلا دشرأدقو

 دعاسْنهلاددميلف فوخو ه ةهجوتاراددلا سقاون تلانو

 دساوكت ابقلم مهدا ّندو ه بدلا فقيراطبلا َنيبلع ىكبتق
 دئاوف موةدنع مو بئاصم_ه اهلهأ نيام مايالا_تضقاذب

 3 رهاظلا عماج 0

 ماعماج ئرادق دنبلا سربس نيدلا نكر رهاظلا للا ءأ نأ فانا دسم هعضوم ناكو ةرهاقلا راش عماجلا اذه
 ةينيسحلاب عما ةرامعبناطلسلا مها اهتسو نّسو سب ةلس ىنعي خت الاعس رودي رهاظلا ةريسلا عماج لاه

 ةعاجو اذح نس ىلءنيدلا٠ اهم بحاصل اني دمم ني دل ار ف بحادلاو برع ١# ىاطقا نيدلا سراف كيان ال اريسو

 ناطل لا لاقف ةيناطلسلا لاه خانم ىلءاوةفتاو كل ذ|اوهح ودها عما لمعي نى 0 نا

0 



4 

 مكحاملاا هجو هلولذع ىت- ”قاجرحلا مساقلا ىبأ هشاكل اهعفديو همتاخ ةموتْخم ىو لبقءنماهذخ أب
 كف مايالا نم مون ىف ناك إف عافرلا ار قيو محلا كفي "اجرا ناكو اهيلع هفقونو هناك مذبح اهذخأبف
 كلذ غلف ةعقرلا مخ داعأو هحلصاو عضوملا كلذ عطف ءو ب اهيةركذ دقو هذاتسأ نيغ ىلعانعط اهيفدجوف ةعقر

 ذئنح صم ًافريملاب هثدحو هل نذ اف مهم س أ ىف ةولخ هي عاقتجالا ىف هنذ تسب ماه | ىلا ثعبفريفلا بحاص البقع
 ىرخالا نيغ دب عطق ىلوالا ىدام كلاب“ ىف اموهر مشع ةسمخب هم دي عطق دهن مت اًمعطقف ”ىناجرحلا ىدي عطش

 ىلا قبل ىف تاج هدي تعطقاملو عم نييدسلا عوطة مراسدرهشو نيس ثالث كلذ لبق ه دي عطب سعأ دق ناكو
 ناكالف ةلودلا لهأ عجب هداعو باس.“ طافسا ن٠ةّدعو بهذلا نم فول أب لصور“ ايطالاب هملا ثعبف ماسلا
 7 كلذدعبتاموءابطالا «_لاري_ف كاملا ىلا لمسو عطقف هنال عطقب سعأ هرمشع ثلان'

 * مرفألا عماج *

 رادناجريمأ مرخالاب فورعملا هنا دبع نب كسا نيدل اًرعريمالا هرعدصرا فس عمال اذه َوملا نبا لاف
 ءارقفا اطابراهراو<رعو انه ةراننملار عاملة اهسسون سو ثالث ةنسروبش ىف*ىمدتلا ىلا هلا” ىكلملا
 اذهمهارعو ةماقالا ىلعمهتناعاومسوتافكرّرقو ازا والم همف مهتماق ارّرقو ةعجل مب, دّمعنلا: دع مهرردو
 ثالث ةنس نابع ىف ةدمح كاريس ا ده مر عاضبأ مرغالا نأ ركذو هريغ ىلا سلا نع هينونغم ب عماجلا
 دجاسم ةّدعهش مده اهماجةن امسسو نيعستو

 ب( صمت

 * ىلارهملا ةأشنمب عماجلا

 نا دس نيبامف سلفع ن اني هن اكح لضانلا ىناقلا نأ عماملا اذهةراسع ىف ساو حوتملا نب الاف

 ىلعنودان ةعابلالْزت لو هبانعأو هرامث نم ةرهاشل اورمص هريمب ناكورحأ | هلك | ىذلا باشحلا ناتو قوللا
 ا هبناح ىلا رعدق ناكصو رعدلا هلك نأ دعب ةدي دع نينس ةّدم ىلا بنعا لضافلاا هللا مر بنعلا

 ناكو نامثعلا اي دلا ىو دهملا نب نيدلا قفوم هبشذل ا اأ هميطخ ناكو لضافل اة أش نب تمعسف هلوح ىو
 ةلودلا وأ ىف ةيرصم رامي دفلأ هبئديلاعقدو ةئسسحارامشأ هيف سرع واناتوارادهراوحيرعدق

 ةرقن مهردفدنو امهر دن رشعو ةينامت راسي دلك تقولاكلذ ف غلب دق فرصلا ناكحو ة,رهالتلا

 نكسي نيدلا قفوم هسطخب ناكو رثا هلق مي ل ىتح كلذ عبجم عطقو أش نملاورادلاو عاملا ىلعرحلا ىلوةساف
 لاكو ا.بييلا عرضو فقوف نيدل آى هدلاو ىلاو هلا ددرتيو انح نب لم نب "ىلع نيدل ا ءابب, بح اصل اراوحب

 ةعقبلا هذهىفركف مث هلتاربديةعاطلاو عمسلا لاو بحال هرف ىعماج برذي و بابلا اذهمالغتوكا
 موكلابتيمسة يزن الا بوطلا نما لمسعلةدص رجالا موكل ا, فرعت تناكو تلا عماجلا ادهاهيؤىتلا
 اذه ةلابق ةرظنمر عدت انح نب دمم نب ةىلعنيدلاءاهمب بحاسما!نب دم نيداارف بحاصلا ناكورمخالا
 ةيزعملامانالا ةدم اف ةماقالاري مكن يدلارفنن !كحو ل_هوملا بحاص نياراد تراص ىتلا ىهو موكلا

 دعاصنب هللا ةبهنيدلا فرمسرزولا :رهصلوهدلاول لل ذاكشورج-الا موكلا ىلعىتلا ةنقالا ناخد نم قلمتف
 رفنهدلو تامالف نيدلا٠ اهم بحاص)ا هعاّساو لسنلار حجو ”ىلإ ناسي نيبام مَّوَمف هع وس اها ىزئافلا
 اذهاهم ناطل ل ارمعف ضرالا نم ةعطقل اهله هكلم لانه عماج ةراسع ىف سريس رهاظلا كلا ا عم ث دحو نيدللا

 رظنلا لعجو ةناقسو نيعبسو ىدحا ةنس ناض هررهش ىف ةروك د ا ضرالا هدد هي هيلع فقوو عماسجلا

 ىبأ نب دمت نيدلا قفوم هيةفلا ه ف بطخ نمل وأو ”ىنحلا ةامضقلا ىذاقل مهدعب نم مث همر ذو هذالوال همف
 دقو ةئاقسو نينامتو س+ ةنسلاّوشرشع ثلا ءاسعبرالا موب ىفون نأ ىلا ”ىتبانيدلا :ىنامعلا ىو دهملاركب
 ةياغىف ةطالاكإ تناكنأ دعب لانه نينك اسسلا هلدو هلو ام باركت عماملا اذهنم عملا ةماق ا تلطعت
 ةينملا هتمرتخاف هناكم نم عماملا اذه لقن ىلع مزعدق بحاصلا نب دم نيدلا سم“ انم اصناكو ةرامعلا
 كلذ لبق

 * ماحلا ةفيلخلا مادخ دحأ نيغ

 نيدلا رف' بحاصلانب نيدلاحا:بحاصلاهرمع قرشلا بنام ف نيطلاريدب عماشلا اذه جوت انبالاق



1" 
 هركمريغ عئاطانأو ىدس لتقف قي ةظءوع ماكي لجر لاقو م دنوركفن هلزم» ىلا دو عجرالف لعفف لجرلا

 نم هلل مي لو اهيف دوعب الوهبي دنملا نم حرذع نأ هسفن ىلءىل و هؤاكبو هفس ار ثكو تعنسم ا الهذ كلذ ىلع
 "لج وزع هللا دهشأ انأأو لجرلا لق ىلع :هلِللا هذه ىف منال ىناهل لاسقف ىرسلا ىلا ادغ عيصاالف مدنلاو ملا
 تفشححو هب دين عب نم حي رتو كي دي نيب ىهف ىتمعت تدر أن او مهنم ىمعحا طقسا ندب دنا فدوعاالىنأ كالفدأو

 عماد ادصتملا حوتملانيالاقو * هنفماع اود دحسم فورعملا دعسملا ذذت او ةدابعلا ىلع لسقأو هس ون
 نم لأ و ىرغصلا ةفارقلاب مطتملا لبحلا مف وهو ةبطخلا دجا-سم نم عماملا اذه مطقملا فسي روهشملا
 ةمحالصلات ب رصانلا ةسردملابس ردملاوركسعلا ىضاف دله نب نيسحلا نيدلا باهش في رمشلا دما همف بطخ

 ةنئاتسو نيسجبو سخن ةنسسلاوش ىف فوو دمطعملا هفالخلارب ةسو ةمفب رشلاب تفرع هنو ورمع عماج راو

 فارشالا سقناضي أ ناكو
 «* طاطسفلا ةعلقب ةضورلا عماج 3

 ناقل نبا, فرعت ةسنكهيانمامأ ناكو بوب | نيدلا مغ لادا ادامملا ناطلسلا هرمع عساملا اذه حي وتملا نبا لاق

 هذهو ةطامرثياهطسوب ةريزح لنلا طسو ىف نأر ص ءبئاسع نم دعاسم كلذو ةحلس امرئب اهم ناكو ةبقاعنلا لري
 مهاوداّدرلا دس لري ل عماجملا اذهو كلذ دعب تم درامناو عمال ادصسملا باي ةلابق تناك اهتيأر تلال
 ثالث ةنس بجر رهش ىف عمال اذه مده ”ىدوجلا مش ديؤملا كلا ناطلسلا مانأ تناك امل مث هسف مهنع اون

 هنم غارفلا ل قتاف هنرا.عىف عرشو هنا ىلا تناكرو دب هعسوو ةنامنامتو ني رمشءو

 * ةضورلاب نيغ عماج

 هلو- سانلارئامع تراك ذةيرهالا ةلودإ | ىلا هنم ةلاطن ةبطا الزر لو هنم ةبطانا تلط.ف ساسقملا عماج

 نيدلا ىحم بحاصلاربعو ةضورا لئا وأن م مه. ثم ىف ةقشء نو دما وٌراصْو ةَعآتلا قٌنماَتنلا لقو ةكورلاَف
 ةعجلا ةماقاهل نسف عماملا اذهةلابقرصن هقفلا ةخوخ ىلع هرادانح نب "ىلع نيدللا ءاهي بحاصلاا دلو دجسأ
 عقوم هنم عتوذ سربس رهاظلا كمل ناطلسا اروا_ثفهدلاو عم ث تف سانلا نمو هنم هيرقل عمامملا اذه ىف
 ةماقاب مرو ةضورلاب قالا ةرثك ىلا هرظنورصأ !ىفاهعلو ىناوشلاةرامعب هنانمعاو لئلار < هب وكرةراكل
 ةنسوف هب ةبطخلا تهق أف هيلع تناكحام ىلع اهتراع ىف هت ةَوَمل ةعلقلا عم < ةبطاناءاقب عم همف ةبطخللا
 ىفبان مث مكحلا ىف ةزيحلاب بوم. ناكو”ىرافغلا نب نيدلا لاه ةاضقلا ىضقأ هب اطخ ىلووةن'امهسسو نيس
 ةبطخلا همف تمق ألف ةبطخلا نم هتلطع لاح ىف همام |ناكو ”ىبسنهل |نيدلا همجو ةاضقلا ىذاق نعرصمب مكملا

 عسر عسات ىف هسلع علخ هللا ىهأب ماما ةفئلا للا مادخ دح أ نيغ ه ةمامالا عم هبف ةباطخلا هيلا تفبضأ
 كل ذب بنكي نأ سعأو داّوقلا دئاَشب بقل هنا همضاذاق ئرقالعم هاطع اوفس هدلقو هن امعبرأو نيتننا ةنسرخ الا
 م املا هللاذفناةروكذملا ةنلا نم ةدعقلا ىذىفو اههبو اهجورسد سارف ا ةرمشع هب دي نيبو بكرو هب بناكيو
 ةزيلساو رصمو ةرهاقلاب ةمسحلاو نتطرمثلا هدلفو اههبو اهجورم باسر فني رمشعو ةسخوراش د فال ةسخ
 هعمو عم خللا ىلا لزيت قبنعلا عما ارق كل ذب الصم هل باكو اهكمهلاوحأو مهلاومأو عسم ارو أ فرظالاو
 عبتتو تاركسملا نمهريغو ذسنلا سم أ ةاعا مدل ه- ىف ناكسصو نيسرذ ىلع لجو هيلع علان اوركسعلار اس
 ىهالملا نم عنملاو هلرسشقالى ذل !كم.كلاوامخولملا لك نمو هعو عاستفلا لمع نم عنملا فو هيفدي دشنلاو كلذ

 لاطرا هثالثنم رثكا هعس ف زواجتيالنأو لعلا عس نم عنملاوزئان ل اروذح نمءاسنلا عنمب مدقتلا واهاك

 نيتطرشلا نع فرصف ةناعبرأو عب رأ ةنسرهص ةَرَغىلا كل ذَرَوسا اركسم هنم ذي نأ هنط هلا ىم سيال نمل
 مسالا ىلأ همتاكىدي عطقب أ اهنمرخالا عسر رشع نما. نينثالا مون احح الف ”ىلقصل ارفظمب ةبسملاو
 اهتمدخ نم لقناف مكاخلا تخا ةفب رمشلا ةدمسل ا دنع تكي ناك هنا كاذو اعمج اعطقف ناجم دج أ نب ”ىلع
 تفقو أش هنعقر فرك ذيو اهفطعت_بب اهبل |ثعبف كاذل تطادسف اهتمدخ نم هسفن ىلء اف وخ نيغ ةم دخ ىلا
 هبضغ دش اهيلع فتوالذ مكمل ا ىلا !.مءقر ”ىطىف ةعقرلا تذفناو اهيلع ل .- كلذ نأ تناعف هنم تبانراق هلع
 موب "لك ىف مكاحلا ىلا ربخلا بح اص ىل قع عامر لصوب ىذلاو د نيغناكّل ب لةواتعطّت اعجب هيدي عطقب ىهأو



 انك

 امم فرصنف ةجب لاومأ اهنم لص: ةىماع ةهج تناكوةابجو باك ه مف ناوي دنيدابلا فاةوأ نم ”لكاورخآ
 اررص لانه قّرفتو ةاذقلا ىضاع هب قش نم عم مسي مييلارصم نم لمت ةذس لك ىف ةمظعلاومأ نمر ا لهال
 اننز ىف تش التو تاتخااهن االاريثك ةئشءارقفللو رتسلا لدالو لعلا ةبلطل در هاةلاورصعاضد أ !مممفرصو

 ميدعلا نب ربع نيدلا لاك ةمفنحلا» اذقىلو هلا كلذ سسو هتبلارث ااهلى 0 همفن هلام مادنا لم اقاعواذه

 فالتا ىلع اعم ارهاظتف ةكلمملاو رومالارب دن فسو نيدلا لاسرمالا ةيالوو حرفرصانلا كلما مايأى
 راخلاب ترضي ناكملا اذه نأب نا دهشي نيدهاش ماك فاق والا نم ضو ذخ ادار اذا نيدلا لا ناك فاقو الا

 هرشو كلذ لادبتسابميدعلا نيرهع نيدلا لاك اذقلا ىضاك هلم كف ريغهب ل دبت ب نأ همف ظاسانآوتاملاو

 هذ للطارودلاو ةماعلا رولا لاد_ةسايروكذ لاهم ؟فيورغ ف ءرشاو لعسفلا اذه نيدلا لاح

 ءاحيروك دملا ىضايقلا دنع مس فقو ءارشوأ فتو عسب دي رب نم -لكراصف مهكلم نيد ىلع سانلاو هدب رطلا

 نودهشيف ةعقاادوبش ماقتنأوهو رخآ عون ىلا ةاضقا نم هريغ حردتساو كلذ نم ديربام هل مكصذ لاموأ
 عسب بهذا !"ىفاث ضان يكسص فاض ع هعس ىف ةحلدملاو اف1نآوراملاورا اراض فمتولا اذهنأب

 ىعملا يف انضر ةامضقءاوذس ضعنداز مث هسف نم ىزلا اذه انشتو ىلا اذه ىلع مال اررهسساو ضاقنالا كلت

 فقولا عسب, مهتمرخامكحو اهضاقنأ نمت اهذقاو ةيرذذخأو اهو ام برخاذا ةعما1 ا دجاسملا عسب مكحو

 رمصم ىذارق ىف ناك امرئ اس اسال دب فلن ىبح فاهوالا عسل ىدي الا تذتماف ل دبءارشريغ نم هقتسمل نمعلا عفدو

 تاكل اشدمو قارهملاد أشنمو ط اطفلارصع َهَمْن الا نك | ملاو "هلال ارودلا نم ناك أم عسجسو برتلا نم

 ةِلاوملاب ناكحامولاذنم ةروكملا ىف ناك امو قفوملا ب وسو ريثالا نباركحو نوصوق ةسبرزو

 نم هعضومىفروكذ موهاكبارخلا باب سأ د أ ركذام ناكذاهربغو ةرهاقلا ت اراح نماهريغو ةمذوطعلاو

 ةالو نمدأ فقاولادالوأ نماما صاخر ظاناهاىتاا ىهو ةلهالا فاقوالا ةثلاثلاةهدلا باكلا اذنه

 نعحرخ دق اهاصحتم ناكسصو برتلاو عماوجلاو سرادملاو كناوذلا ةهللا هذه ىو ىضامتلاوأ ناطللا

 ا[. رام دافيرطر يراد عارلاو سرادلا» ءاشبن م ةمكرتلا ةلودلا ىف ثدح امل ةرثكلا ىفدحلا

 فراصم ىلعافقو ابمولمو اهباهنوكلمت ةروصنوم#:و و ةرزةمدالب اهيفو تاما ثااورمصم لا عأ نم

 ةيعودملل ا ذو عاخا مه ةنطلسلا مساب بتل نأ لب ةرصمدالب أب قوقربريمالا دبة سا الف نو دير اك

 هريغو٠اقيلاى فأن د#نييدلار دية اذا ىناقو "قابلا نال سر نير نيدلا حارس مال سالا خيش هبفا لج

 اهنورحؤد و فاهوالا تاهس نم جاونلا هذهنورح أس هؤا هأراص كاملا تنت ىلع سلج اسإف كال ذ ل أمه مف
 ىضارالا عبج ىلعة لو دل | له ىلوتساو كلذ ف سالا شخ هاننااتامالف اورج أّ:ساامم ديزأب نيحالفال

 م بنر ثكمالاو هل ل مدام :رمشع اهعير قد سا ١ نمل اهيف عف دب نم مهدوج ًاراسو تاماشااورصمب ةذوقوملا

 الاح سانا أو سأن كك لذلو ذأ و كاتس هئاف م لادا ؛ىف كلذ نءناكحاماهسال ةتبلا ايس عفديال

 لحأ» المشساو هعسومملع فوقوملابارانءاهقفلاةئامناثو تس ة:سذنم تثدح ىتاا ن ل اهذهىف

 ىنئارالا ىلع ةلودلا

 0 ةفارقلاب ىعفاشلا ةبرت راوجب عماجلا 0

 فدول نيدلاحالص ناطمل از ع امدنج ىرؤسلا ةفارعلاب مزاد ا هراناذ سل نعسو اكذكو عباتللا ادج

 نبد# لماكلا كلملاداز ةيلطواس ردم اها لعحو هع هللا ىذر ”ىعفاسدلا مام ال اريكر او ةسردما ب وبأن با

 عيسس ةنس ف هر ةعجبا تملصو هدف بطخو اررسنم هب بصنوروك ذملا :هملا ف بون أ نير كسب ىبأ ل داعلا

 : ةناوسو
 0 ةفارقلاب دومحم عماج 5

 ع مكمان تيس ا ل يس اذه

 ناك اذهادو#نا لاقي دومعم؟ فورع ءللادذملا "ىاذقلال اف 5 .رحهلا نم نس "ام ه هنس عل رصم

 مكحلانب ”ىرسلا نأ كا ذو دصسملا ناطتام ارد ركنا كن ئرشادك مادنح الجر

 قنء برضل هصأف ادو# ىأرذ 9 هلم نع تفتلاف هظاامع هظعوو هماكف هّقب رطى لجر هضراعفاموب تر



 الحلا نإ

 نكي ةريثكلا سابحالا كلذ ىلع سيحو ةياقسلااوناتسراملاو عماملا ىبامل نولوطنب 1

 "ىلع نب دم ركب وبأ سدحو ةتبلا رصم ىذارأ نم ئئىلا ضّرعَي لو رب اهوو عابرلا ىوسابيف
 ةلودلا تمدقالف اضيأ هريغ سحر رب تاهج ىلعو نيمرحلا ىلع امهريغو طوسسو شا دكرب -ةينادراملا

 هنبلاو عابرانم سابحالا مأ ىو ةاضقلا ىضافراصونذالبلا سدبحت لطب رصم ىلا برغلا نم ةممطافلا

 0 الا عسر ىف مز عملا مدقام لوأو درش# ن ناويدسابحالل راصو دهاشملاو عماوما عأ

 ساحالا باص ابلوطو تريلا هوجول ىذلا لاملا تدب ىلا عدوا انم ناسا 21 رو

 نب دم رهاطلا ىبأ ىضاقلا نب دمحم سابحالا نهذ ناعم نمفصنالو اهيفمهل بحمامواهبلع اولمحل طئارشلاب

 *« لاملا تن ىلا قدام للهحيو مهةودح نيدحتلا ىلا عفدي ة نس -لكى مدر دفنا أ ةامسجو ىلا ف اأب دج
 نيلسملا ٍباَّكْناِمعأالا هبف مدنحالو ةرش * اس نيواودلا رذوأودو ساب>الان اوي دف ةمدخلارب وطلا نبا لاقو

 باستا ىف مدخلا ذه تانر أنعنوبو'. ني رب د-ةدعاهبفو ةشردهلماعم اهنأم تحوم نا 3ءمللادوهشلا نه

 دعالا حرت الع نمسا بنو الو بهتان أكالللا» رول ا خنل نؤر كركر كازا نم مهقازرأ

 رخأتْ مو ةعيمشز تهل ارد ةامكزر ار ارز كانك ناحل ااا فار يد كررت تو م

 اهنافدهاشملا ىراوح الخ ىرخأ ةحلد 4+ انامرفوبو اهب ل دمتس كلذ ىدامت ناو ل باج الاخ أ هفي رعت

 ءاملا 0 امهردنو هه ده ثم لكك لطي ناكحو مزالم ىلارصقم نم ىلقنتا كلر ذواال
 ضاوحالاالو عئاصملاواخت الف هعافترا نمابلع ةقفنلاو ةفارلاب ل هلا قاوسهلماعم نم ىرجبو اهراوزل

 ثداوحىف ىيسملا لافو 5 نانيعمو ناسناك هيف نا كحو هب عافتنالا نمدحأ ضرتعيالوا دبأ“ املا نم

 "لغابئمهلامو امءوقي دح االواهل لغالئئاادحا لات أم اردقلا ىمأب كاملا مأوةل اكو 1
 روك ملا رمشلا ىلع داس! 3ع تناكف هللا هأب مكحلا ىلا عفرو لعؤتيأنهللا انام موقنال

 امهردنورشعو نات "امو فال دعلل رو ةقفنلا نم هيلا حا 0 امنامث

 نَسانإ ةعبل امو ئركو هن اًمعنر أو لك ةيلش تداول ف لاوز اة ق2 اؤبت -لك دعس ”لكل نأ ىلع

 اهريغورسايقةةعو رشأ عامضتسو خواو لوصو جفطا ىثو عامض ةدلع سم: لك-ر فص ىرمشع

 ايف نيم دنت لا قازرأو تاناتسراملا ةقفنوابم اقل عناصملاىلعو عماو 1اءنينذؤملاوءاهتفلاو ءاَر 2

 مانأ هنالث ناضمر رهشل قباذا رصمب ةاضّتلا ن تح ةىناَو اول ادعسأنب في رمشلا لاقو .٠ نافك الا نع و

 عماجم ةفارقلا م دهاشملا غةرهاقلا م ساما عما ندب ةرهاسقلاورصمب دهاشملاو دجال ىبعاموباوفاط

 تلاز نأ ىلا كلذ ىلءمهالا للازامو هم ثءشتامو هيراعو هلل دانتقو كل رصحرظنل سأرلا دهشم ثرمصم

 سابحالا تاه تقرفتمث ىضاقلا ىلا اضيأ سابحالا تفضأ بوبأ ىب هلودتر ةسااإف ةممطافلا ةلودلا

 راداود ةهلسأ هذه ىلرو سابحالاب ف رعت ىلوالا « تاه ثالثا ذه انموب ىل ل!تراصو ة.كحرتا ةلودلا ىف

 ةدعهش ناوي دةهلاهذمو ءاسورا تآمعأن 2 نوكمالو سآيحالارظان هعموءامالادح ًاوهو ناطلسلا

 دجاسملا ىلع رص لاسعأ نم ضارأ ىهو ةمسابحالا قزرلا سابحالا ناو دىفامرثك او ربدمو باَمك
 ةنامعبسو نيعبرأ ةنسىف ة.سامد الا قزرلا تغلبو تلا تاهج نم كل ذربغ ىلءواه كاب ماقال اءاوزلاو

 اموشنلالعنادف فل ان يئالثو فلأ ةناام نو الث نب در صانلا كالملام اياىف صادم ارظانو ثنلا اهرّرح ام دنع

 بّرقتلاو ليطاربلانيواودلا اهجرخ أ قزرل ا هذه عجب لاهو همسا ىه نع اهحارخا ىف ناطللا ثدحو اق اروأ

 ءابطملا موفنأ ن ومس هقفلا نور ديال فاررالا* اهقفنم سانأىديأب اهرثكحار ماكملاو ءارمالاىلا

 ميقب نأ هل نحو بارخو :هلاطعماءاوزو دجاس ءءامس أبا ,ممريثكو نآر قل نور قيالو نوبطاع فمك نوقرعبالو

 كلذادعامو فدنل ا اهقزر نماه] فرصبو ٌةسهاع ىه ىتلا دجاملا فرطتو ىاوالا فري باناويدواداسش

 ةيمككلا فاهوالاب فرعت ةيئاثلا ةهلا# كلذ نءئث لع لبق هملع ضبقو هللا لج اعف ناطاس | ناوي دف ىرجي
 تاف دصا | ىلءو نيمردا ىلع عابرلا نم سحامابيفو -ىناشلا5 اضقلا ىذا ةهملاهذه ىلبو ةر هاسةلاورصع

 ةرهاقلاورمدم فافوأر ظني درفم ةراثف فاقوالارطان ةهطاهذهىلوْ نمل لاقيو برقلا عاوناو ىرسسالاو

 رصم فاوو أر طن ىلو :و نامعالا ن نمرطان ةرهاقلا فاقوأب درفسي ةرانوىذاقلا باو: نامعأن مد_-او لحر



 ان(

 نم ماق أف تامنأىلا هتئارمهنيزرئاسغلا ةفملخللا ّررسرغصل سمالاد ٌديتساو ةرمشابم نأ دالبلارشابف نيدلا
 هنكفد دادزاو عئالط ةمرح تب وقفل م غل ملاريغص ناكودل عبابو هللا نيدأ دضانعلاب هبقاو دمت هللا دعو دعد

 رصقل ازيلاه دب لاجر هل فقوذ م-مود ىهالاب هدا دبتساو مهيلع هقدضن ةرثكل رصقلا لهأ ىلع لهدف ةلودلا نم

 ناَضْنر مشرع عسان نينثالا م وب تاك هرادىلا جبال عرج لجو ههجو ىلع ضرالا ىلع طدس ىوح هولرمو

 هتقو ل-ر رعشلا دج بدالا لهالابحالضافاداوجامي رك اءامهثن اكو ةام و نيو تس ةماس
 ىلعاظف ام ناكمو ةهظعالاوما عجب هتوطس ىفاملفع هلك ىف اباهم ناكر ارمبدتو ةسامسوالةعوالضف

 دانعلا لهأ ىلءدرلا ىف داقعال ا هام انك د تلا ةالاغملا يدش اهلئاؤو اهشنارف تاولصلا

 ثيداحالا ىلع مالكلاو هنع هللا ىذر بلاط ىأ نب هع ةمامآ 0 هرظانوءاهّقفلا هل عجب

 تاع ”لكىف نيدل © ىلع مشي رمثكر عش هلو كل ذ ىف ةدراولا

 اهدو>واهرارقاىوتساىّت ه« انو دا تكلم ةمأا

 اهدوجوهلالا ريدة الا « نكمل ىصاعملاّنأىلا علم
 اهدودح ماقتنأ ةعبرشلا عنم مكعب هلالا ناكاذ مصول

 اهديرب مءاشعفلا نع ىبني « انهلا نوكبنأ الكواشأح
 ا ا ا

 ارق عبسو مولع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ”ىلع ىب | نيح ىجو نسح ىج نم فارش الا ىلع اه ائلث ن وكب نأ ىلع

 0 ”ىلءع دهم ماما موصعم ىت ىلع اطاريقاهف لعجو هي ودا| ةلدملا فارمش لا

 عابوموتلا بهذا فلاخوهو ةبمامالا بهذمرهظاو ءا مالا ىلعو هلو دلاب نيم دختسملا ىلع لام ةرازولا
 ةالولاددرتةرثك نم سانلار رض فرهشا ةتس لوم *لك ة دم لجو ةرَّرتمراعسأب ءا هالل لامعالا تادالو
 زغ هما: 3هكرتي لو هرعش نونو ديو لءلا لهأ هرضح للا ىف سلجم هل ن اكحو كلذ نم اوبعتو دالبلا ىلع

 ىلا ماع”لك ىف »< ناكوار ام ةنس لكى ثوععبا| حج ري ناكور لاو بلا ىف مهلاتقل شوبحلاريسستو جيرفلا
 حاولا مهلا لم< ىتحاهريغو ةو كلا نمه_لانو+ات<امرئاس فارشالا نم ةئردملاو ركم نيمرا لهأ

 الجب دهاشملاب نيذلا نيبولعلا ىلا ةنس 216 لبحر ءابتا تالاردازملاو مالخالاوا يف بتكيىتلان اصلا
 اهتدونص لتق ىتلا”هلدللا ىف ناك الو« مهتم دصأق لم ءآسخ الفد المل ار "اس نم هيلا نو دغي معلا لهأ ناكو ةريبك

 ىلصو لستغاف ةئلتم ةيرقب ىهأو هنع هللا ىضر بلاط ىأنب ىلع نيم ءؤملاريمأ اهاثم ف برض'هلمال هذه ىف لاق

 تشوشتو هسأر نع هتمامع تطةسورثعف بكربل حرخو هلل ابيب ىحأ ةعكر ني رشعوةنام ةبمامالا ىأر ىلع
 ىرامل اكل د ىلع هلوءارزولاو افلخلل مع ناححو فضلا نبأ راضح ا ىمأو : ةرازولار ادزمله د ىفدعمتف

 هنمربطتي اره ىرح ىذلا ا ةمامعلا حالص!ىفذخ الف لقنلا
 5 رلاربخ أت ىلا سبل ناطمش :لا نمةريطلا لاقف لعف بوكر لارخؤي نأ انالوم ىأر ناف
 مدشاك امم تاك الوهم داعو ناك أم هب ريض نم

 1 افي لدعي ناك لعوب نياع لا ىكذ ,

 "ساقللز ةالصلاو ةعجلا موي هف 0 يا

 هيلاريمالان وكف رممالا نعحارللادرشب ةرانو جيارملاو ةالدلانيب ريما عاص ةراتق دال اريطأ ةعنج ا ةالص

 ريمالا ناكحو نرالاو ةال هكلاريمأ ةسرهنودوهو حار اا ىمأرخ الوبر مكاو سانا ان اتصل مَعَ

 فاح نب ةسئعرصم ىلو نأ ىلا كلذ ىلءرهالا لزب لو سه هلغشاذا ةطرم لا ب> اص ةالصل | ىف هنع فاختسي

 ناكييسج الا غير نم نولخ سهلت اهمدقفحار 1و 1لتر لبق نهرمش نيا

 نءرصم ىلو نهرخآن اكف ف رو نت امو نيعبرأو نينا ةن_س بحجر للتمىلا ماهاو نيس'امو نيثالثو
 نوذؤااكاذكو و لاملا تيب نم قزري ل جر سانلان ىل هيراصو عماسملا د. هلا ىف سانناب ىلصريم أر خآو برعلا
 مهرمصعدعب لإ ذ ث دحامناو اهل نوضّرعَم نيعباتل او ةباصصل ا ن دس تكللت نكيملذ ىضارالاامأو مهوخو



 ضلي
 مانق كرتبالو تادامعلا لفاون نمءىثد ”لذعال ةقدصااو موسلاو ةالصل | نم كبل ارثكناكحر هتلادجير

 موصب ناكو نيدعكر ىلص ًاضولاذاو أْضْوو ثدحأ اكو دي دج ءوضوبالا طق ىلصب الو ارضحالو ارفس ل#للا

 لاح ىف .داروأ كلرتيالو َدمْح مانأ ةناالث لكىف أرقيو د1 !نع تا دص | ةرفكح ىف حرخ و امون طفي و امو
 تآارقلا ار قو جيلملا طخنا بتكو خباشملا ىلع هسفْ ا رقو ثي دا نه اريثكعم“و ةمهلاو ةورملا عم لاوحالا نم

 احوطافو يع لاومالاذخأ ىف ارّوو:ء.ناكحدناالا موهأااو باسملاو هقفلاو فهلا فرءو عبسلا

 ةياهت لعجي نأ ديربو هسفلس بعلو هريغب فذعتسيو لمح ال تاطاغ طلغيف هبأرب دتيو د> أىلا دا ال اممص#

 1 أهلي كلذلفاهتيادبرومالا

 مه رفاظلا عماج ه

 ةفيلخلا رمع ةيمطافلا د اسملا نموهو نيمهكافلا عماج موبلا هل لاسةيورفن الا عمامل لاقي ناكَييب اولا

 روصنم هللا ماكحأب م الا نب دمحم ا دمع نومملا ىنأ هللا نيدل ظفاملانب لمءااروصنملاوبأ هللارمدنرفااظلا

 ةبيدز كلذ لبق ناكسصو رئاظلاءانب رهاظلا د_بءْنبا لاق ٠ هنضأرقب نمو هتتدس ىلع هتناوح فتوو
 احابذ لاع فرمشم نم ٌقارامداش نأ هنانب بي سوة ناهس نيعبرأو ثالث ةنس ىف هاو شاكتلارا دب فرعذ

 ذخأورخآلا غلا سأر أف هتحاح ىضقم ىذمو هتنمكس ىروامه دحأ حذف غلا نمنيسأرذخأ دقو

 هدلخو خسصدتسا هناف مداح ام ا واه دح لف زيكسلا ىلع فوطيراز لا ءاهخ ةعولا لا ىف اهامرو همغب نيكس
 ءاهقفو سي ردت ةقلح هيورفنالا عماملا ىمسو اعماج هلمسءباو ىهأف رمدتلا لهأ ةءبضقلا هذ عاوطو هنم
 ىف ةعجاب اهي تمه أ امل وأو نارقلل نور دصتمو

 مه حلاصلا عماج

 جئرفلا ةمعه نم نالق هب ناك ذا هنع هللا ىذر نيسحلا مامالا ده ثم ىلع فرخ ا! كيزر نب عئالط حلاصلا ناك
 رودقلالخادالا نوكمال لاهو كلذ نم ةفيلحلا هنكمي ل هنم غرفاسإف هب هنف دلل عماملا ا ده ىدقةن ىلع مزعو

 روذ>و هب ظعاولا نيدلا نيز سواجرمساو روك ذملا عماملاا ”متو هبنخدون الادو+وملادهشملا ىو ةرهازلا

 ْئش ىف طق تمدنام هلصو :للجبىف مهل لاهو هدالو أو هلهأ عج ةافولا هترمضح امل حلاصا!نا لايف هملا حاصلا
 دبعماارواشا ىتلون ىناشلاو اهلانوعراص هناف ةرهاشلا باب ىلع عمال اذهىءان لوالا هنالثىالا هتاع

 سدقملا تب فاو ماشلا ىلا م متأ لو ةيلئالاومالا قافناورك اسعلاب سلب ىلا ىسورخ ثااثلاو ىل_عالا

 اعرعدروكذملا عماملا ىف ورامي د فلة نام ةعفدلا كات ىفركاسعلا ىف قف: دق ناكر جيرفلا ةفاس لص أ سأ و

 تثأو هيلا ىراجملا لعجو لبنلا ماروك ذملا مب رهصلا "المت قرمللا با بيرق جياحللا ىلع ةاقاس لعجو اهظع

 فاردابلا هللا دبع نيدلا مخ زيشلادادغب لوسر رود هن اهسو نيسةو عذب ةنس ىف يزعم ا مانالا ىف هف ةعيللا

 مدهش ةنامعم_سو نينا ةنس ةلزازلا تئدحالو ناالاىلا ىهو ”ىدرعسالاركب وبأن يدلا ليصأ هب بطخو
 سرافحلاصلا كلم !تاراغلاوبأ « (كيزرنب عئالط)« رادنكو+ اركب نيدلا ف.ريمالا دب ىلعرمعف
 نم فلا ضرأب هنع هللا ىذر بااط ىنأ نب -ىلع مامالا ده ثم ةرايز ىلا سها ل وأ ىف م دق نيدلا اريصت نيإسملا

 نبادملاذئموي هنعهلنا ىذر ”ىلعده ثم ماماو ةسامالا ةعمشلا نءن اكسو ءارّفلا نم ةعاجب ىف قارعلا

 وهو هلع هللا ىضر بلاط ىلأ نب "ىلع همانم ىف موصعم نبا ىأر كل انهاؤنابو هبا أو ما الطر ازف مو دعم
 دف بهذاهل لق انيبحمربك | نم كيزر نب عئالط هل لاق, لجر مهتلج-نماربقف نوءبرأ هل للا كملع درو دف هل لوقب
 ملسو عئالط ءافم وصعم نبا دمسلا ىلا ميلف كيزر نب عئالط مكف نم ىداش, نأ أ عجبص|ا-افرصمكانسلو

 سابع نب رص لثقالف بيصخ ىئبة ينم ىلو ىتح مدخلا ىف قرتو رصم ىلا ذئن حر اسف ى رام هبلع صفق هيلع
 روعش نكح !"ىطىف نلعجورفاطاارام ذخالا ىف هينهذت ب مالط ىلارضقلاءان ثعنرفاظلا ةفلالا

 برقام دذعف سابعريزولا ةيراحن ةرهاقا |ديربراسو ساننلا بتكلا هلع تدروام دنع عئالط عمف ءاسسنلا
 ريصل نيلسملا سراف: حلال كلاب تمنو ةرازولا علخ هياع علذ ةرهاقلاىلا عنالط لخ دو ساسعرو داملا نم
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 نب حرف رصانلا كلملل ةيئاطللا كيلامملا فيل ماسقف هتك رث ىلعءاسصوالا دحأ هاه جره اظل ص سماسلو

 تضّاالو امهردنب رشعو ةعبرأ ب اسح نم راذإ د لكمييلع ق فنا فرصانلا ةرضحب مهلعقاشنالاو قوقر
 كلد نم سانلل ل_دقل بتوعو هلام بهن عنتما نءوامهرد نولالثرام.د لك فرص نأ داملا ىف ىدوَهَقفتلا

 رصانلاةلودربب دس مئافلا شم اريبكلاريمالا عم ث دحتفرهاطلا توم دعب ءا ىهالا ىلع ضيقلا رثكدق ناكو دش

 نمريمأ "لك ىلعو مهر د فلأن وج نيمقملا نمربمأ "لك ىلعنوكسحي نأ ف هس تومدسع:ح رف
 ةئامسو ,ه ارذاغل ا ةدع ريمأ لك ىلعو مهرد فال 1 ف ةرشع ريمأ لك ىلع و مهر دفل أن وريشع هان ا:خبطلا

 راداتسأ رمتنُساو هيلع علخ مث مبهيرشابمو امال قفر هيل حورصاشلا مايأ ةّئم هيللعو ندب مسرف مهرد

 ىدىرشع ثلان“ننلالا موب ىف ”ىكلملا جرفلا نأ نب قازرلا دبع نيدلا حران ريزولا ريمالا نع اضوعناطلسلا

 كال ذب بتكو نلاكسل ا! صاصخأأو ةصرعلا ناسعضو بصخ ىن ةينم فب رعتلط اند روك ذملاةنلا نم دعا

 راددربلا ىلع ارَرتءناكحامو ة-ناطلسلانوكارفو لطبأو نينوءمالاىلاو ىلا هءثعب و ايئاطاساموس سم

 تاكو مهرد فال هئالثرمكاىفوذو حرذهسملا مدعم ىلءارّرةم ناك امو مهرد فال ةءيسره ثلا فوهو

 م-مزلأف ةئامأو ةحاولو ةلاكو ةرسسع-نيمهرد بدرا”لكى ع 'هلغلا نم أ. ىرتشي نم ذخأت لالغلا ةرسامم
 ثالث ةن_سرفص ىف بكرو هروقعلاو ةمارغلاب كلذ ىلعدّدهو مرد فدن ىوس بدرا لكرع !وذاخ أيالنأ
 رخ ةّرج فل أن يعبرأ ىلع فذ ام اهنم رسكحور هاَملا حاوضلان مدخلا اريشو ةينملا ةمحان ىلا ةنامنامتو

 لعدتشو هلل وز با ىلعو لئشعا ةئاق كض [هرسكتفاو رج 32 لك نراتمذل فتاك هلي كاب ترسو

 هتزراسبد دز فدا كرش ما ورهسلفف ةلذملاو راغصلا ىلع مهلج نمةلودلاءا سهأ هنكي لة ىراصتلا
 ةدم هب سانلا لماعتو كا ذ برضف ”ىئرفالا بهذل انءلماعملا نم ث دحام لاط:ا كل ذي دارأو د_حاو لاقثم

 ةيعرشلا ماكحالا ف مكحراصردب رصانلا اهامسورمناند حرفرصانلا برض نأ ىلا ”ىلاسر اني د لاقيراصو
 مزاولنموهامم هريغو درفملاناودلا قلعت امفالا مكمل نم عنف كلذ ف اوماقوةاودلاءارهأ هنمقلقف

 راع ةماقا فعرشو كلوت نم مزونا دقو حرفرصاتلاداعام دنع ءارمالا ةنشاخم ىف ذخ ًاوراداتسالا
 رانرد فل لكّنعناطاسلا دالبو:!سمالادالب نمذخ أف ةمز م تعحر ىتااركاسعلا لع ةقفنلاو دكلمملا
 ناذف "لكنعقزرانمذخ اور ةرجأ امدرهاوظورصمو ةرهاقلاك المأ ند م ىجو امامت مهر دةن اسمو أ اسرف

 "لكن ءنيتاسلا نم ىحو مهردةن امو: :هلمشلاو ساةلقلاو عورزا ا بصتتلا نم نادفلا نعو مهاردةرسشع

 نماهفام ذخأو مهريغو ءاهةفلا نم ةعامع هعموارابنوالمل لصاوا سكو فش ماكو مهردةنامنادف

 ماةالاورامتلا لا اومأ كلذ مف اريضاحو أ اس' ان لاملا ب> اصناكءاوس دحام فصن سولفلاو ةضفلاو بهذل(

 سانلا لمشف لصاومللا نماهريغو سرادملاو عماوملا ف ناكحامذخأو لام هلد>-و نمر اس نم مهربغو

 ةرحأ نع مهاردةتسو فرص ةرجأن ع مهارد:ئالثمهردقنام لكن مدخول راصو مظعررض كلذ نم

 كلذ عم صرعو هلع اعدلاو همن ن لالا تقلطناو بولقل ا هنم ترفنف بق ةرحجأ نعم هارد ةرسشعو لوسرلا

 همز ر فسلا نع ازحاعهدحو نمو كل روت لاتقل ماشلا ىلارفسالزهحتل ان رفسلا ىنعةر دق هل نم مزلأو دنحلا

 ىضاقاللسو ةنامناعو ثالث ةنس بج ررشع عبار نينثالا مولى هلع ضبقف هعاطقا ل_صدم ف صن لمحت
 لجان ةزاوك قلل ةندتلا نمرطفلا دمءمويىلا لزب مف ةيراداتسالاىف هناكمررقو ب با ارغنب مهارب ١ نيدلا دعس

 فصن ىف ىلط أو توما ىلع ىنشأ ىلا يمافرتس نزكسو مئات وق 6 ةريبك ةناهان هأورصح نأ دعب هقالطان

 ةنسىف ةرازولا ةفطو دلعو ةرهاقلا يلا رضح م ةدم اماه أو طاسدىلا حب .رخأذ ضي موهوة:دعتلا ىذ

 هدوما ىف لمعتساو مغلاورقبلا نم ع .ذيام ىلعذخؤرامودو ةريحلا سوكم لطب فاريشم لعجو هن امنامتو سم

 ةئامئامثو عيسةنس ناضمرف حرخ أ نأىلان همو بقوعو هملع ضم لعتساو ءا نهال او ارادم لرثو فعلا

 داديتسالاو هنأربباعالا ىف هنداع كرتي لف راداتسالا فسوب وب نيدلا لامب ريمالا تناكو ةراشالا ةفمطو دلقو
 هبقاعف فسوب نيدلا لامجريمالل لو اهنم حلا ىذ ىف هلع ضعف اهتاوأ لبق ءاشالا لامس اورومالا
 هلنذأىت- هسفرصانلا هل دي لامع 1 نيدلا لاجب ىعس نأ ىلا امي نسف هير نكحمالاىلا هب علو

 ةئامتاوةرشع ىدجا ةنس ةرخاالا ىداج نمرشع عباسلا عاصوهو ةعبلا مور صصعاقنخ لتقف كاذ ىف
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 هينس نابع ئرهش باب ١تن-لا هلل يق هملع ضبق نأ ىلا هتلود رم أ: ماقف نومأملاب همقلو "اطل اك نانا

 امهدح أن اوبد ىحاص ماها وريزوريغب قبو محا هالو دل قب , لو هسفملا م سم الا غرذتفةناهسجنو ةرشع عسن

 ناكح اخ ىنأ نبا, ف رعب فو: ماع ومع ,ابوةعبوبأ هل لاقي ”فاصضاسترخرالاو ملا دمع نب رفعج

 مت اهج ىف ققحو ىراصنلا ةبلاطم ىف أ دما نيواودلا نم نكسح رةو سانلا ىف بهارلا اذه مكحت مئابهار

 معنأىلا دازو لامعلاو“ ءانئوطلاو نيلماعملاو ني رشابملا ةسقب ةرداص»ىفذخأمث الوأف الو أ اهلج و لاومالا

 سم الا هيلع ضيقه ىمأ مقاشتامف هررمذ ن نم دح ل نمل ثوب ةقو لاو بالا وةاضقلاو»اسؤرلا عجب هررمش

 ىلا جرخ تح فذحو لنا ىفحرامو وأ ىلع ره ورسم "سرك ىلا رس رشاانت ام ىّتتلاعنلاب برضو

 0 ا 1 ةدعقلا ىدرمشء عبارع انثالثلا موب ناك اعف حار هأا

 همانأ تناكو و ةئيزلاو لامال ا. ةهزتلا ريثك هباغلا ىلا اععسامي ركناكو جدوهلاربخ دنءركحذ 5

 هنامزوكشينمالا ذذا ةرهاقلاورسه< دجول ل ثب 2+ فاو>ءاطعوهناامعةرثكل ةمضار ةثيعو اوهل هاك

 كلم همانأ فو « لاومالل هباصتغاو هلظرتكو هتريس تهتف سانلا ىلع بهاراب دككحننأوىلا ةتبلا

 بجر ف ةزغو نيعدنو عيس ةنسنابعش فاكع تكل ف ماسشلا لاو سب نوداساو لقاعملان ماريثكحخرفلا

 ةنسقروصاوكل ءواضيأ اهيف نين ةعلقو لسجو ساننانو اممم ةخلا ىذ ىف سلب ارطو ةئامسمسو نيتتنا| ةندس

 كرب ءركدر ةضورلاب حجدوهلار عوق كيلا ءو ءرتثدحأو هما ف تاعفار ١1ترثكو ةئامدخو د مثع نام

 هرعش نمو دادغبىلا ةراغل اور غلاب هُنَدَت هفن تناكحو ةفارتلارصقدّدجو طامء دو سنتر عو شدلا

 كلذف

 قمصملا ة هد ص نمىل د الف » قئومب ىم تسل ىتع موللا عد
 قّرفتلا دعب نيدل المش عجباو ه "هلجدو تارف نمىدامج قسأو

 لاقو
 ايهش ةدلقم ناكر ميئارج » هتبنكرىلات < ىذلاوامأ

 ايركلا لزتعاف بر 5000 » ىلاقي ىتح برملا َنمحتال
 اصص هب ىضرتر اسمحاش ىذريف * ميه نيا ىبسع هللا حور لزنو

 دعب اتعمج اهيلاد داعاو ةلودلاموسردد- ىذلاو هو افمعض اطخ بتكيو نآرقلا ظذح ةرمسلا دي دش رمسأ ناك

 هناضقو ل انهركذ اكرصع كلارا دىلا ةرهاقلانرمدقلا م ةطمسالاو نيواودلا للةنو كلذ لطنأ لضذفالا ناك ام

 ”ىسلبانل اريشي نب هللا ةمعن نب سداحلا مث *ىلقصلا مم اهني دم دمشرلا مثريشب نب هللا ة ةمعن مم لالالا

 معن نيدللا هده نيد بوق تان غ ةىرغللا ل1: كيلو اظل كايف ءو اا يل هقرص م

 م-اقلاوبأ ةسايرلا جانو ةءاسأ ىبأ نب نك اونأ خيشلاو 0 <ىدسزلادمجو بأ كلملا اس ءهناشنا باو

 همايأرخآ ىف عقوو نينمؤملاريمأ هنن ماكس أب سم" الا مامالا همت ا شقن ناكو ”ىدوولامدلا بأن باو ”قريدلا نبا

 هرعو لتقو منابةلانا_هتساو تاروظحملا باكتراوءامدلا نفس ىلع أير ناكحو كال انملا ل ءالغ

 منور بشأ ةنامو ةنس نورمثعو عسن هتفالخ ةدما,ممامؤي نورمش ءوربشأ ةعستو ةنس نوالثو عبرأ

 لوحتو ٠ ام'الثلاو تسلا يون ىفدبتسا ام دنعامت اد ةهزرال بكر, ناكو لذفالا لف ىت> هملعاروعحت لازامو

 ولأ » ( ىلا اغبلن)« 'لولمارازدو شرب هيمالذي صتخاو جيلا ىلع ةؤلوالا ىلا همر < لمثل مانأف

 هزاناو لصالاًر سوهو ف سوت هدالب ىف همسا ناك ىرهالغلا فوملا ين :11نيدلا فسسر..ءالا هللا دبع ىلاعملا

 مد ىف قرتف هبلج ىذلا هرجان: ماسلا ةبسن ىلا هل ل مقواغبلب نيكس قارغتمل اذا نم بلحا لفن وإسم

 هنسةرخ . الا داس ريشع نءانث ف ءادعسلا دبعسالصلا ءاقنارطت هالو نأ ىلا قوقرب رهاظلا كل !ناطملسلا

 ضاِس نم ةعامجابنمحجرخأو فقاولا طرمشب لمعي نأ قو فقولا باك رخأ ف ةن امعيسو نيعستو عمس

 رهاظلا كلما هيلع منا ةئامئامت نسرفص ىرشع عباسؤفو * هاقنام اريخ فترك ذر و مأ ترف. سانا
 ةئونعشلا هاقناملاا ىلع ارظان هل هج مش هانا ضبط: ها ىلا هلَقن مسلم طفر د اميري دال ن نءاضوءةرمشع 5 سهاد

 يولقلا هنم ترفنف قل ارم ىلع مهاج دارأو امم رش ابمب ف سعف ةامتامثو ىدح | ةنس نابعش عسان ىف ةسلصلاب
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 رثداكرث ديل كقاسعو ةماسملا مهل لاسةي مهلبان برعلا نم ةفئاطان اس هف لزنيو :دشارو ةفار لا نم لوح ام
 رع

 * سايقملا عماج »

 هآشنأ طاطهلاةرب زج نمل نلا ساق مراوح عماجلا اده

 ه رمقألا عماجلا ه
 نب نومآملا ريزولا عمرم الا هللا ث د ةرظنملا ناكم صوم او نوفالع هناكم ناكرهاظلا دبعنب | لاق
 نءنزاخشو نيك اكد همايأ ف روك ملا عماملا تف ىواناكدرصقلام ادق لري لف اعماج هن اثنا ىف *ىعاطللا

 نأركذ وهن اهسجنو ةرمشع عسن ةنسىف كلذو همايأ فروكذملا عمان لكو رمدقلا بوه نمال حوتفلا باب هج

 دودوو هن دس ىلعا هه س>ورصع ساس لا رادو لو“ ما هل ىرتشلاو هريغ لاهو هيلع نومأملاو سم الا سا

 كاملا دبدحت هيفو با ارحلاقوف حول ىلع مه“ الاو نومأملا مس !لازامو همن ذؤيو همأ ىو . نمو هع: اهم

 تن نقرات زررشيق ناك لظرقالا عماش فرايدتكل لشعب نكت ملوروك ذملا عماجلل سريسر هاظلا

 ةيرهاظلاك ملامملا دحأ7 ىملا.ىلا هللا دبعنب اغيليراداّسالاري_ثملاريزولاريمالا هدّدح ةيامعيسو نيعستو

 ةقاس نمءاملا ايلا لصب ةفطل هكر رب عمامللا نعص ىف دّدجو قابط اهولعي تنن اوح ”ىردلا هنانر هاش أ شنأو

 تعج ةعج لوأ تناكسذ ارتست هنسف بدو نساسغزيم ازينم انضم هىلاءاملا ارم لزنن ةعان سه اسواعحو

 ةامؤقلا ب اون دحأأ :ىبلخلا ىموم نب دجسأ نيدلا باهش هذ بطخمو ةروككملاةنشلان ءناضمررهش عبار رهف

 ةنمي ىلع ىو ةئامئامتو ىدحا ةنس لالا عسر رهش ىرششع عباس ف تام نأ ىلاًرَقساو هلع جتراو ةمفنحلا

 عماخلاا ذب تعنصام بيع ادق هل َتلَعف بهذو دروزالب هر دصن هدو هلكعم اذا ضو هدم ”ىرصلا بازح ا

 هكربو عما اذه نمبطالا برةلانهاهابيلا حاتحمربغ ةمطخلا نافع ءاملا كرب ل عو همف ةبطخلا دي دحت الخام

 ربوطلا نب !نأيرينملا لم_عل ججحاف قالا نك را ةهجن هىذلا هيانراو 5# :أيستأكنأدنو نككأا قمذتءامملا

 ببطخ موةنو ةتادلاولاف ةفلقلا سوالب ركص ز دنع يتلو دلار ابخأ ىف نيتلقملا ةهزن باك ىف لاق

 ' ةلؤدلا ف ناكدقرهأ اذهف لاق كلذكب طف ركالا عاملا بيطخر ضخ حش كلَذك ب طاف رهزالا عماجلا
 احول بارا قوذ لعجو نيلسملا نم هبل دل هلا ىلع نوعا يذق ةكربلاامأو هتثدح أ ىذلاانأ امو ةسمطافلا

 ضوحاضيأ دّدحو هءاقلأو هن هلوعتدف مرو عماشلا اذهاهديد هنفرك ذوالؤأ هنف ناكسحام هفابوةكم

 هللا لبق همي دق عماملا انيق لها كولا دابق لادلاربلل قرر ةراوال اكسر يذلا بانل اذ

 ةنسىف هللا نيدازعملا شور هود اقلام دقاطف عض ضوملا اذهب ىراصنلا تارايد نمري دف تناك ةيمالسالا

 هلكت وك اذللا ض وللا ات قلخملا نك را حر عار سنا قررا ذه تش لاب داني مدان

 نمانبف تاكا اظتعووك ذل ردا نمل ةئارهوب نأ كلدو غافي فرع ىهورصقلاف هب عفتني امركبلا
 ةباعىف ةريكرثب ىهو ةمظعم ارث موملا ىلا لوقت 2 ةّماععلاو ماظعلاري تيم نير اوم سا نم مهنا لاقي موق ممر

 اهبىتلا لاح اهذهابتدوذ ىلع بكر< ىط اسمدلادامعلا نأ رقالا عماسملا ىلا اهتفاضا نم فرعأ ام لوأو ةعسلا

 ةعاجب نس زيزعلا دبعنيدلازع ءاضقلا ىضأف مانأ ىف ةناهعبسل ادقب اه ديكر ناكو لاح ا دمج نم ى هون الا

 سجن ةنسىلاهكرتلاو < ىلا اهددج ىلا تشم كزتإو نامزلاميدق نم سرد عماملا ادمو”ىفاشلا

 ءاملا لطب أو اهم ده امب ث دح لم لجأ نمةئذنملا مده ىأرف» اهتفاا ضعب عما ارطت ىلوفةنامنامتوةرسشع

 » (هلنا ماكتسأب سم" الازا#ف الا ىلا هب ةمئاه ةيطخلاو ىلبقلا عما, ارا دج هرورمب ءاملاداسفال كربلا نم

 هللانيدزازعالره الغلا نب تعم ميق أهلي رصنت_ ىلا نيدجأ مساقلا يبأ قاب ىلع تس ملا نيدوصنمل ”ىلعوبأ
 ةنامعيرأو نيعست ةئس مّ ارمشع ثان ءامالثلا موي داورو نم" ىلعىبأ هقلا عأي كاملا نب ”ىلعنسحلا ىبأ

 رفرشع عباسءا.'الثلا موي ىف مانو رهشأ و نينسس س#+ رمعلا نه دل لفطو و ءوبأ تام ع دايز عووبو
 هللا ماكح اب ره - الان هتعتو يم د يحن هايس ف رضحأ نيعستو سجن ةئلس

 لري ل فل شفالارح ف هرهظراصو ىه : الا صد وم | هيلع كرو اش رمسلا ف لعجو اسرف لضفالا بكرو

 اعتاد بعاد ئاقلاهدعيرزوةسافةئامستو ةرمثع سج ة:سرطفلا د- 2 لل لذفالا لاق تح هرج تحت
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 موق هلع مهن م نير هشابف ماقأف ةنامعبرأو عستةنسةرخ ٠ الا ىدام ىاهلاراسف ىشمدسابلا نب مبحرلا

 هادا ةهليلاحلا اهم ماقأف شم دى درعا مثرصم ىلا» هواسو قود اكدصق هر ذخأو هدنع نك ًءءاج اولتمف

 سلو تلتف هتخ أن ا لبقو مايل ادقفةنامشير اوْرشع نشل اوشن ءاتيقبنيتلملا ناك اماف « امنمحرخأو
 اداوج ناكوار 1 ا فو امس ا ونا ةعيسو لبس تالا وراتش عن اكو يدعحن

 كايت سم رام لمد بلتو ديس هلأ م هتريس تاكو ىمحالا ددع لق امدلا| كح اقب

 نع همف عطقمإ مطقملا ىف يذق اواد صر لعو مودل! فرطنو ل" اوالا مولعب لغت-ثي ناكوزاخاو ةسقي رف ذاو
 هنقلاقام نسحأ امو هةنثق ا ةروكتش كلدلك ةعامد ق فاه هبركسعي ناك هنا لاقيو كلدإ سانلا

 ةرشع سخ ةنس مرح فد <ىمسملا لاقو لوو: ال هسواسو مال- تأو < لاعتال هلاعفا تناك مهش»ب

 ةعدرأ لج ىف هللا عأب ماما لتق هن أب زقأف ىلعال ا دوعصاايرا نيسسح ىنبن م لجر ىلع ضبق ةنامعيرأو
 هلل ف هلع تناكى تلا ةطوفلا نم ةعطقو مالا سأر ةدلجنم ةعطقرهظأو دالسلا ىف اوقّرْفتس فنا

 هتلتقاذكه لاكو هفن لتقف هداؤفاهب برسذ انمكس حرخأف هتلتق فك هل لق مالساللو هللةريغ لاقف هتلتق

 ةقررانستللا هن كن امال كاملا لةربخ ىف جيتا اوهاذهو هعمدجوام عم رضا ىلا هيذفنأ أو هسأر عطقف

 . هتلئقهنخأ نأ نم مهبتكف

 * ةليفلا عماج 3

 شوبملااريما نبا ثنهاش لذفالا» اب دصرلابن الا فورعملا شيلا دكر رب ع لطملا كفرا عطني عياد اش

 هلل مام اورام دااقإلا |. ةمكمل : انس ىلع ةةفنلا تغلبو هن امعبرأو نيع.سو نامت ةنس نابعش ىف ”ىاتيئ ارد

 اهل بف ىلع نيعر دمب اهرب ددعا نم هنامالااهاراذار طانق تاذهالعأ ىف بابق عسن هلق ىفنال هليفلا عماج

 ماقأ نكاشتو هافلخلا مانأ نوعردملااهتوفوري رسل اهيلعو دامعالا مانأ ب كحاوملا ىف لَمْعَت تناك ىتلاك

 ةاسنلا "ىسطنالا ”قيرسملا "ىلعنب هللا ة.ه نس دهن نب ده :رفعجانأ ةلودإا نيمأ ”ىكزلا فيرسشلا هماطخ ىف

 لاه عماجلا اذهىف تمقأ ةبطخ لأ ريثملا قران ةب رغلاءاضق نم هئرمص دعن< ىسابارطلارعاشلا بناكتلا

 بتاكلا قرعصلا نب به نب يلع مساقلاوبأيشلا انه ناكولوقي مر دين هبلع واو هدمها مس

 دقورينملا ن نع لزنرتط قمرا ادله ةوندلا و دوو "”ىودضا | تاكرب نب / هللادبعوبأو دحلاوبأ ةلودلا صّخت» دلوو

 مدكمث اهريغو نالةعءاضقىلو دة ناكوت امو -/ةعافمرإا لا كيرالا ىو ىلصو عماملا يق مَدقَتفَ 5

 ا رعشلا نمو بنل نيفراعلا ءايدالا نامعالا دح ناكو سامح الان اوبد ىلوو :ءلما ككل ل هرم لا

 ةنسى ةرهاشلاىلامدقوةنام- هيرأو نيتسو نيتنلا نسف ماشلا سلب ارطب داو يي وغلا ةاقلاو ني د.حلا

 رصع هباق ال حرت دقوةنامسجو ةرمشع العلا راع تح ف راما ل خلا جدنا ناتج ىاداقإ

 2100111110 اهيدب هرعش نمو هبا نلا ”ىديزلا انغلا ىأ باك لي ذواهيلا هعلطآ عم يلع و

 اهبلع نارا فشك نماعاترافامهلعرملا ملطف
 تس ىوؤواخىف ىكشنتا|تمرو انيقر باعراننقالتالو

 ردب ىلع ” ميار دب ىأر نمايف * رسل نورت ة وبلال طادب

 ىوا< رص هل عوولةن نأ ىلا امن هلع سفن اباطم حبب رهمصلا عضو دجو لضفالا نأ نورك ذي بلاطملا لهأو

 ناتسو شملاا:هكرب هملبت ىفّنال نسل ًةباع ىف ةر مكقلأللا عاج لع ىذلاةفربتلا اذه وزيكسللا دعجلع

 اهنم تسي ناك شعنلارثبو غلا مس رب ةرو د مركب ىهو ةمالسىفأ ريو روطسنلا ريدو هيو دعلاو ”ىبرغملاريزولا

 هيه ىلعاهنال شعنلارب تيمسو دملخ ىبأ نب ى.ومىبأ رثبىهو ىرغطلا ةصفعراوحج ى هو اناوزلا باصصا

 رخآو ةفارقلاو رفاغملاو ةنابحلاو مطقملالمج لدا اذه قرش ةهعد رست يع 7»

 ىلا ”ىدوهيلانامبو لسنلاو قوشعملا *لبجلا اذه"ىبرغو عوكالاو عالكلاونمءرو ناحيرولوك الا

 نيل دعملاريدو لئاو ىج جلخ: رطنقو ميتريمالا نات لبجلا اذه”ىر<وةدشارو مارهالاو هومطو ةهلبقلا

 بارخ ةعاجبالو ةعجب مويلا هيف ماقنال عماملا اذهو كلذريغو فرمشلاو نيطنط دق سر#و ب ه< ةةعو
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 نماسهلامو اهيفام عمي ذخأو سناكلا تمدهو جخرطشلاب بعللا بسب ةعابجب بر شو ىلع و بأ مامالار صنت.

 ماخلا ىهأو هم»انةكلا برضو مامإلاعدو كمي عضل اوبأ واس اهيذو ام تم دهف لاسعالا ىلا كل ذب بتكو عابلا

 قولخم ضرالا | ىلا ءانغ الا ناف بكاوملا ىف هلع مال ل ا دنع ه ديالو هباكر ىل.ةيالو ضرالا هل د لشي ال نأ

 ةيناكم ىف هيلع دحأ ىلصيالو هناكربو هللا ةجسرو نينمؤ اريسأ ىلع مالسلا موا وق ىلع دازيال نأو مورلا عسنص نم

 نءقفتيامب هل ديو نينوي اريمأ ىلع هناكرب ى اونو هنابحتو هللا مالس ىلع هتيناكم فرصتقيو ةبطاخالو
 مه يطترإا ىلع نيسؤملارتمأ ىلع لسو قابيل دج لت لي ع هللا قوتسة عجب وفدا بانا لقي ل رخال اعدم
 برش نم عنمو كتف خو كل دبع ىلءكلمالس ل ذفأ لعجا مهلا نينمؤم ريما ءابآن ينمؤملاءا سهأ ىلع ملسو

 ءانمالانيمأ ضوتف كاملا تاماعنا ترثكو قونالو ل بطريغب نوذو طي اورافرصقلالو> قاوبالاو لو.طلا

 هله وهاك هت دولا لجل دعب هطذج ماسلا هرلا بتكف |, اضم ىف نازولارهاط نب ني
 لضفلا هلو ىهاا الا « قنأالووجرأال تدصا 1

 لدعلاو صالخالائجدو ه ىبأ ىاماو ىدن ىدح

 ه مال لاو اهعطقتالو سانلا قازرأ قاطأ ضرالا ىف هؤانمأ نثو هللا دابعقلخلاو لور عهننالاملاملا

 ملبو حورسب داقت سارفا ةريشع ىوس ة,بأالو بئانجالو ةسلزريغب ىلصملا ىلارطقلا ددع موي كاملا بكرو
 رو و هد الو زر طرح ضان هلع تح ةرش انجح لاوتو جالا وون ةقفت ادن ةفكشتي دا
 ةالص ىلصاكر تلا دمع ةالص لصور هشو كِل ذ ىف برضو فللالا بهم نه سانلاا عنمورينملا شرفي لو هّتماسعىف

 ىلا بوكرلا نم مكى ارفكحاو ئدهملا نب دجأ نب سايلا نب ميحرلا دبع هنعرخو ةهم أر يغ نمرطفا ا دمع

 سرح مهتانءأ ىف نوكي نأ دوولا مزلأ ةنام_عيرأو عبرأ ةنس فو 0 هسأر ىلء ةطوفوه)-ر ىف ءاذ<ءاردصلا

 نومحتملا يقأو موه ىف مالكلا ندسانلا عنمو نابلص ىرادنلا قانع أ فنوكح نأو ماججلا اولخداذا
 نمح.ورانانىرادتلاودوهلا هأو هّشّتعو هتافدصو مامات ابد ترثكو اوفنو اوسغفاوبملطو تاكرطلا نم

 ماللا هبلعمالسلاىف لاقي نأ رهأو دهعلا ىلو سا.لا نب ميحرلا دبع قأواهريغو مررلادالب ىلار صم

 فوص ةعار دب بكرب مكاحلاراصورصقلا ىف ناكمب ساي راصو نيا ىلا دهع ”ىلوونينمؤملاريمأ تع نبا ىلع

 مخ اطرف ار اهاك ةلودلاروما ىف راقالا لور ميرا دبعو نيل ام: ”ىبرعءاذح هلجر فو ةطوفب ممعتبو ءاضس

 "ىناجر حلا مساقلا ى بأ ىدي عطقب ىهأرخ الا عسر ىو اهمابرأ ىلا ل المالاو عامضلا نم ذخ ناك أم درو ءاطعلا ىف

 بهذلا نم فا اب هيدي عطق دع: كاملا هيلا ثعبو نيدبل ا عوطقمر اصف نيغ دب عطق مث نيغدئاسقلل بتكسص ناكو
 لدللا ىف بوكرلا نمرثكاو اهلك ب الكلا لمقو سوكم ةّدع لطباو عطقف هلال عطقب سهأ كِإ ذ دع: مث بايثلاو

 نم ةفكحاسالا عنمو َنهمامانج تقلغأو ةتيلاقيرطىفةأ سها رتلف تاقرطلا فئىنثملا نمءاسنلا جامو

 م لذ قاوسالا تقلغو اوراهتف سانلا ىف ى.لا عوقوب ةعاشالا تدتشاو متين اوح تلطعنو َنوفافخس لع

 ةنامسعترأو سه ةنسىفو دهعلاةيالوب همساب كسلا تب رمضو رباثملا ىلع ساسلاا نب ميحرلا دمعل ىعدو ءىش
 ةرمشعو روشا ةعسنو نياس تسةاضقلاءاضقىف هرطن هدم تناكو رخ الا عسر ىف "قرافلا دمعس نب كلام ل
 تاّرمةَّدع مول لك ىف بكريناكى تح ماما بوكر ديازتوراش د فل أ رمشع ةسج ةنسلا ىف هعاطقا غلبو مانأ
 هرظن ةدم تناكف نازولارهاط نب نيسحلا لق اهنمةرخ الا ىدا ىفو 5 للكل ا لدبامبروريلا ىرتشاو

 اراج بكر مكاملاراصو مهن. واود موزلب نيواودلا باص أ سه ًاقامون ني رشسعو نير هشو نيت س ةطاسولا ىف

 ةظطاكن ولا ف نيسملاا هللا دبعانأ انو بتاكل د سلا ىلأ نب ريح رلاد.ع ماقأ مث ةماع ريب ةف ودكم فاش

 عطقا ىتح ءاطعلا ىف دما نع مادا رخو ماوعلا ىبأ نب دع نب دجأ ةامذقلا ءاضق ةفمظو ىفَرق أو ةراضسلاو

 تناكف دل ىلا ىنا ىلدقو امهيح اونو ةريصلاوةير دنكسالا عطقا امه ةّرق و ٌةماءاذ او بكصارملا ةاون
 هالو نم ساما موملا ىف هلق ث تارفلا نير فعج نب ىلضف ةطإسولا دملاواموب نيّدسو نمانث | !مهرطن دم
 ةّردو سرف ىلءةّرم تاّرم تس مون ىف بكرذ بوكزلا ن٠ ماا ارثك أراهااسعأو هير دنكسالا ىلع هونغ

 ديعلاو دنحلا عاطقا نهركآاو ةما-عربغب لشلا ف ىراش ع ىفةّر دو قانعالا ىلع لمت ةخ ىف :ّرمورامج ىلع

 دعىلوو ةرالاو ةطاسولا ىف حالف نير يف ءج نب "ىلع نحل اادأ ةلودإ ا بطق نيتساررلا اذ ماهأو تاعاطتالا
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 سانلا عنخ اعارذرشعء ةتسفوب لو لدنلاءام صقن تو فطنوهو مرا عسات فو هه ءالغلا دن شافاعارذ

 لبق ح ورحل نم ةفاكس انلا عنمو تاركسح لا عس نم عم مو حَرفتالرهأ بوكر نموءانغلابرهاطتلا نم
 ديازتو ءالغلاةةش عم فولللا نم مهلخ ادام ةّدْسل ةفاكلا ىلء مالا 3: او تاقرطلا ىلا ءاسشعلا دعبور جفا
 ىلع نومتاصلا موصي هن لدم ئرثو راعسالا تاحنا بحر ناكالإذ * ثتوملاو سانا! ىف نضام الا

 ابهيفمهءاب ىذلل نيسجللاةالصو نورطفمو نومئاص هملع مهام ةيورلا لهأ ضراعبالو نورطفيو مهب اس
 زئانملا لعربككحللا ف س مخ نوعف دي امثعمهالو اهنم مهل عنامال حب وارتلا ةالصو ىعضلا ةالصو نولصد

 نونذؤيال امم نم ىذؤيالو نون ذؤملا لمعلاربخ ىلع "ين ذؤي نوعبرملا اهبلع عسب رثلا نم عنمبالو نونا
 ىف دمحم ملم "لكل فلحامج مهنم فلاملاو فدو ع مف فصاولا ىلع بتال فلسلا نمدح تسال

 ناهعنلا نيزيزعلا دبع ىضاقلا دمعاو ملدلاو ف... ٠تاقث هدم ”ىدابدورلا”ىلع نب ملاص بلوه هداهتس اهم د

 تمدهو تعنر تلا سوكحم للا تدمع أوذيودالا تزعو توملارثكو ضا رمالا تدي ازتو ملاظاا فرظنلا ىلا
 ماديا نمريشكل ةفواهيفام بهنو ةرهاقلا نم مورلا ةراسح تناك ست م دهو سقملا قيرطب تناكس ذاك
 عارذلا طسو نم ةبثلنا لعروط كان بالا نممعذعب ىديأ تعطقام دعب ةبلاقصل ا نمو باكا نمو
 نيا هناكسرّرقو ”ىداذورلا "ىلع نب لاص ف رمدرفصر مشع ىداح ىفو ٌددعشا ا ىذ ىف للاص نب لضف دئاقلا ل كو

 درفملاناويدلاهل لاي ناوبد دّدجو ةما ة.بنكم درب بتكورطنو ماذا نع عق وذ بناكلاا فارمصال انو دبع

 عاقف مهدنع دجو ةعامبر مشو ةبودالا تزعو نضا ىهالا ترثكو مهريغو نيلوةا نم هلام ضبقب نس مسرب
 بتكوراسغلا سل مهءازلا ىفدوبيلاو ىر اهلا ىلع مالا تشاو رمصقل اراد م دهو اون رمضو سن ل دو ةمخولمو

 مساقإاوأَرفو نامعنلا نيب زعلا دبعو هدالو أور هوج نب نيحلااًرذو ةرطذلاو ىواعلاو سيئاذخ الاطا

 رصقلاب ةمكلا سلا :ءارق تءطقو مهفوخ 3ث نم فئ اوط ةدعل تانامأ ةلع بتكو ”ىل رغملا نب نيا
 *ىداب ذورلا:ىلعنب مللاص لتقو نيشارفلاو مادخل او باكا نمريثكل دقو تاركا نم عنملا ف ديدشنلا عقوو
 هلديررتو عبموتااورظنلا نع نو دبعنب فاكلا فرصةن اهعيرأو ىدحا ةنس مرا عار فو #2 لاوشف

 ىلا ناسعنلا نب زي زعلا دمءو رهو نب زي ارمض>و ةر اذسا او ةطاسولا ىف بناكلا ”ىرر.ثقل اد نب دمحأ
 ىسعنب هعرز هل دبرّرقو هقنع تب رضو هرارقمسا نم مانأ ةرمشع دعب ىرو ثلا نبا فرص مئامرك أةةرهافلا

 باوبا تو عيالنا ف بك ارملا ف بوك رلانم سانلا عئمو ىفاشاان بةاو <ىنارصنلا بتاكل ا سروطس نبا

 تددعأو ملاطملافرافناا دعس نب كلام ةاضقل ا ىضافق ىلا ف.ضأو هيلع لطم ا تاقااطلاو حاحا ىلع ناارودلا
 ةخولملا مهعس لج |نماورهشو ةعاجب برشو هلامذخ أو نو دمءنب !لتقو ىودعلا لام ذخ أو ةمكحلا سا احن

 ىداس ريشع ىف” نامعنلا نير زعلا دبعور هود نب نيسملا لتقوذ دنلا عيب بدسو هلرمشقال ىذإ ا كمسلاو

 نمروهالاو ءانغلا نم سانلا عمو سوكم دع تاطب او امهلاومأب طحأو هن اهءيرأو ىدحاةنسةرخالا
 ةعاط حارا نب لذغ د نب حب ّرْفم نب نام عاخ ةنكاهدذهقو 3 ءاردصلاب عامتجالا نمو تايم ملاعب

 هتعباسو هنع اطىلا سانلااعدو هعبابو ةنن ل ةكسربمأ ىن_هلارفعج نبني_سح حوتفلاانأ ماقأو ماسلا
 لنا ارحبف قلأو هل نم عنالاب بتوكو بسلا عس نم عمن امعيرأو نيتنثا ةنس ىو « كاد اركاسعلتاقو
 عنموةدحاوةأسمارباتملادداعالا فر لفروسقلا ةرابز نم ءاسنلا عنمو ريثك ءىنقرحأوريشك ىش هنم

 حرطو هرصع نم عنو اهب وداهف لاطرا ةعبرأ الا بنعلا عسب نم عنمو حرفا لينلا ْىطاسش ىلععاسقجالا نم

 تاهجل اىلاريسو اهاكة زيدا مورك تعطقو هلج نم عنمو ىلنل ىف هنمريثكق ّرغو تائرطلا ىف سيدو هنمريثك

 ىسع كله اهنملوالا عسر ىنان'“وزيفلا ىلع سانلا مدزاورعسلا عزة امعبرأو ثالث ةنسفو * كلذب
 اعارذ بلصلانوكي نأو مسهق انعأ ف بشكل اناماص قدعتو داوم ردت ىوادشتلا أ لمرؤط شنوا

 عجوكر نوكن أو لمللا بوكر قتلاوءنمؤ شالا ةاؤاكتض اهو كب وكن ار لاطرأ ماس زوو

 اورتشيالو ام اومدختسبالورينانإلا اودْشينأو ةملحر منن دولا روسسلاو بشلل جورسبرمجلاو لاغبلا
 , نععبقوتلاو ةطاسولا فن ازولارهاط نب نيبسحرّرقو ةدءمنم مس أف كل ذى مهران“ [تعبتتو ةمأالو ا دب
 ةىلولا ميظعلا هتئارسصأب هاش ىلع ماما شةنوءانمالا نيمأ بقلواسمملوتالا عسر ىرمشع عسات ىف ماحلا
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 ثالث ةنسىف ةدشار عما ةراسعف أد او حالف نبا نعاضوء قش. دراكب نب تلصومت دلق نيعسنو نيتننا
 ىداجي نمان“ىفاموب رشع انئاور مشا ةعستو نينس س+ ةسايرلا فرات ذنمهلو ميهاربا نب دهف لتقو نيعستو

 عماجلا مامت ىف عورمثلا عقووة يربط ةرامال حور امريمال راسو سا ذعل رع نب ىلع هناكم ىف ميقاوابنم ةرخن الإ

 لتقو مداانا"ىناعللا لم هدعب قم دىلوف تلصومت تامو لمال ىف بوكر ا كاملا عطقو حوتفلا بان حيرا
 دوسالا ل دم_د ةقريةرامادلقو سانلا نم ةرثكح ةدعو"ىلقصلانا ديز ذا سالاو ساذعل ارع نب "ىلع

 ءاضتلا فهرظنة دم تناكو امم ناذمر ىف ءاضقلا نعنامعنلا نع نيسلا فرصو نيعستو عيرأ ةنس مّرحْلاف

 ةاعدلا ىعادو ٌةاْصَقلا ىذاف هل لاف اضأ ةوعدلاتناكهلاواموب نيرمشءوةهثالثورهشا ةنسو نيس سجن

 سه ةنسس ىو ملاطملا فراظنلا نم هدسام عمةوعدلاوءاضقلا ةغظو نام_عنلا نب دن زي زعلا دبع دلقو

 ةباكوتلاو رمجرطلاو ةيشوللا ا لك أ نم سانلا عنمو راسغلا سدلورانزلا :_ثيدووبلاو ىراصنلا أ نيعستو

 لخ ديالنأو ةتبلاهزعو عامذلا عسب م عنمو ةحالا مانأىفالا ةماعلا نم ةيلسلاراقبالا عبدو سنلدلاو

 رمغب كدا نمش عاسالو حّريشتالو ةزانج فلخ الو قي رط ىف اههج وة سعات دكتال نأ ورزئئالا ماجا دحأ

 م-متفلات سب ةعامجب برمضو هسفد دو هلك كل ذ ىف سان! عشتو نيداميصلا نم دحأ هداطصبالور شت
 ىلءو دج املا باوأ ىلع يت تحصر :رمعلا لهأ ةّرق ل اةقلرك اسعلا تجرخورك ذامم هنءاو و هاو سعأام

 هَنباَكَو كلذ سقن ىلع سانلا هركااو مسرنعلو فل سلا ”بسربا تا اورج او تنن اولا باونأ ىلءورصم عماومملا
 رثكو عوبسالا ىف ناموب مها لعجو ةوعدلا فاول دف ىحاونلار اس نم سانلا لبق أو عضاوما ريئاسف غامصالاب

 ءارشالو عسبلا وم دح ًارهظيال نأو تافرطلا ىف برغملا دعب حورخنا نم سانلا عنمو ةعاجس هذ تامو ماحدزالا

 تيوقو مهرسأب س انلا فو ٌدَتْساو نك امالارءاس نم تير أو روجلنا ىناوأ ترمسكو ةراملا نم قرطلا تلفت
 ةذع بكف وفعلا نولأس اوضو رمهقلا تت مهريغو بالا مريسثكع متجاف بارطضالا دازو تاعانشلا
 رص#::الامابثم ل سقف بالكلا لقي هأو ة.عرلاو ةءابلا نمم_هريغوةلودلا له أ نمف'اوطلا عسجل تانآما

 ةيناكرلا ىلع باطلا كاف سانلا اهيا لش دو بتكلا ايلا لو ةرهاقلاب ةمكطاراد تحفو تدق تح

 ةرهاقلا بان نم لوخدلا نم ةفاكس انلا عنمو نامأ مهل بتكو منع ىع ُحرثكم نم لاقو باكر ا ف نيم دضتسملا

 اريثك اددعلتقورانلاب قرح او نامعنل نب نيسح ةاضقلا ىشاق لتقورصقلا قصالم ىشملا نم ساسنلا عنمو

 ةمسأ نم هنأ ىذاو هسفنىلا وعدي ةوكروبأ حرش نيع تو تس ةنسس فو * مهتانعأ تب رض س اناا نم

 شوج مزدو ةقرب ذخ أو :دانزوْدَ انهو ةتاول هك باسس او هوعبابو كاملا م-مب عقوأ ام ةرمكل ةزةونب هسهأب ماقف
 دشاو لضف هنم مز.اف هعقاوو لالا عبر ىف حلاص نب لضف دئاشل !هلاشتل حرخن مهعمام معو ةَرمريغ ماسملا

 ةوكروبأ راسو ةزي. ابرك[ سعلا تازنو ةوكر ىلأ ةيراح دا دعتسالا دة شاوراعسالا تديازتورصمب بارطضالا
 نءافوخ.عراوشلاب اوناف سانلا ب رخو فوه ا 32داو ىهالا مظعف هعم نث ةدعلتقو لضف دئاقا ا هعقاوذ

 لشن دئاقلا عمو مويفااىلا خلا ىذتلامخىف ةوكرولأ مز خاف بورما تّرقساو ةوكر ىنأركاسع موده
 ةرهاقلاىلاررضحأو ةنونل دال هلع ضق نأ ىلا يس هن امو سار فال ١ ةتسسةرهاتشلا ا ثعننأدع

 : بنود نعأ نيعستو يبس سيفو 5 لاسعالا ىلا قير ثلا تريسو ل_ضفدئاسقلا ىلع علو اهم لّقف
 ةعبس نم اعبصار شع همس غلب هناث لدنلاءامصةئلراءسالاتلغو كلذ نم رتتصام رئاسي فللا

 قشم د حالف نب ”ىلءىلوو نيعستو نامث ةنس ىف ءالغلا دّدشاو ةخا ىذ ىف نيكتو دن: تامو صقن متاعار ذرمشع

 قات ر بضع عماسلا بان ىلع ناسلصة كغ قرجناو ناوبدلا ف لعجو سثاثكلا ىلع سحتو دام عبج ضنقو

 دو ةاذةلاءاضق ةفاظو ىف :قرافلا دمعسن كل |مرّرق يح ررمدع س داس فو .* كلذ. لا-عالا رئاسىلا

 داّوقلا دا فرصو كلذ نع نامعنلا نب ري زعلا دسع فرصو ءاملوالا ىلءرصصقلاب ازرق ىتلا ةوعدلا تك

 ناويدفرّرقو ”ىدابذورلا ىلع نب حلا هناكمرّرقو نابعش عباس فرظنلا ند هلي ناك ان عرهوج نب ني_ىلا

 نماعنمو اه_هرودموزلب زي زعلا دعو ردو نب نيسح صو بتاكلا”ىل_دوملا هللا ديءوبأ هناكمماشلا

 سانلا قت ساف لدنااةدابز تفقوو بوكصراا أو ماأ دعب اهمنعافع اه_هدالو ار ئاسو بوكر لا
 رثع ةسجخ ىلع ءاملاو تو عبار جيلخلا عفو هتلقو هن الغلزب لنا دوجو رذعتو سوكم ةذع لاطب ابر هأو نيرم



 موه

 كنود وطلا ةباوذلانم#منم بكر نم لوأو باشنلابم ممر نم لق او داّوةلا مسمن لعجو مهعنطصاو

 عماجلا لهأ اهيلعر طدب ناضمر رو ىف ىلخلا ةطرمشلا ىف ةدئام لع نملوأو حران بعلو ةملاوداانبرضو

 هنأ تناكواهانا هب وكرارب ا ذدتاو ناضمرون اعشو بر ىف رم ن نا ةرعاقلا عماج ىف اماعط ماقأ اوىسعلا

 د و زعل اسر ,ءأوادامعأ اهاكت ناكابن مناف ن س1 !ىفلثملا همايأب برضيناكوةرازر داه+-ادلو أ

 همسا هذف كلذا دعامو ”ىكاسملا عماملا سيسأتريغران "الان مرصمب هلل-أالو كلذ هلامعت ساووفعلا
 رصقلاردلو دعم مت ىبأ هلل يدل ما ىلءوبأ # ( هللا سعأب ماحلا) » هممدر ىو

 ةعاسلا ىفةئاملثو نيعبسو سخ ةنسلوالا عسر رهش نم ني رشعلاو ثلاشلا سيلا "لل ةيزعملا ةرهافلا نم
 نمرهظلا دعب سلي ,ةليدمىف ةقالخت اه اكسو حل ةزوزوشعو عم نأط بلا حرب نم علاطلاو ةعساماا

 ةلودلا له رئاس“ اعيرالامونىفتر هاقلاىلار اسوةياعلثو نينامثو تس ةنس ناضمررهش ىرمشعءان الثلاموي

 فكردسلاداطتلكو خر هدو رهوخجا اهيف ةماسعو تمصم ةعارد كاس ىلعو هب دي نعي ةقأن ىلع ةبكقزب زعلاو

 هقلابزي زعلا دس ا زاهج ىف ذخأو برغملا5 ةال ص لبرصقلا لخ دو ئشركاسسعلا عمناك ام عبجب نمدشسغي لو
 ةيهذم ةم هبل ع بهذ ندري رمس مكاسعلل بدن دقو سهلا مويرصقلا ىلا ةلودل له ًارئاسر تحج مثهلفدو

 ضرالا هلاول قف ناونالا ن رااح ل

 هملع عسجا سو سلج نأ ةداع لن م سلجو فوقولا همر نم فتوذري رسسلا ىلع ساج ىح هيدي نيبارشمو
 ءز سوة ةرج دع دام اذ ثموب هس .ناكومللا رأي كامل اوهو اب تخاىذلا بقلاو ةمامالا

 لحال ا,تنكاسوكم طتسأو ةلودلا نيمأب بقلو ةطساو ىدنكلاراسع نب ىلا دمحانأ لعف مانأ ةّمسو
 ناوبد ىلع سروط نب ىسعّرقأو ني روسنا هما ع ناك اشنالاو ديربلا دئاَقلارهوج نب نيالا َد درو

 ّس ردعج نب ناهلس ةعفادملاممراسو شمد نءنيكقو هني حرفن ماشلا حالف نبرذ-عج نب نابلس دلقو صامل
 ىلا ل مغرم اعَرفو مز اف ح حالف نبا عقاوو بزعلا نمريسشك ىف <”ىفاطلا حار طا نيا هملا من ممضاو لمرلا خاف خالق

 د رظنلا ىف هلو ةطاسولا ن نع هفرص ىلا تل [؟بورح تعقوور اسم نبا ىلع ةلودلا لدأ فلتخ او مرك ١ اودرعاقلا
 هناك .”ىلتصلاناوجرب ىئاوطلا م آو تانارحو موسر هلت قطأأو هرادمزلف مانأ ةسخربغ اب اب

 هبقلو هن عقوي ريهاربا نب دهف هشاك لعف ةئاهثو نيناممو عبس ةنس ناضمر نم نيقب ثالثل ةطاسولا ىف
 ةطردم ”ىتاكلا ل ءامسانب لذ داقو ةمادمدلا نب سدح ماكلا نعح الذ نب نا_ءاس فرمدو سراب
 ىلع موزلا شح عفاف نالَمَنَعَو ةزغمدامتاانءو ساب ازا دا ارو صحو ةقز مداخل ار ايدو اول

 نيسملا هّللادبعانأ ةاضقلاع ءاضق ةفمطظو دلدو نعرض لبد نلالا ازغو ل-ر فال 1ةسجخ مهله ل :ةر همأق

 ذاتسالا لدقو نامعنلا نب دم: ١> قل يناع توعلم هيا داغر جزع ةننرتم 8 نايف ”ىلءنبا

 ٌدرودحاو موهريغر جب اةللاموناتنسر امنلا ىف هلودن امبلثاو نم: ءامتو عت ةنسرخ ٠ الا عتيرو نقب عرالتا وحر

 نب سيلا هفلخم داوقلادئاَشب بقاورهوج نبنم طا ىلا تاعضوتلاو كلم اريبدتو سانلاروما ىف حلا
 عسر ةماصعصلاا نب شوج تامو لطبأ ميةلودلا نابعأن هَدَدَع هشربض 2 لئالا قفا ام را ذدتاودهذ

 هفلخ امي تدباو ةمصو هق هسا | أ طذج حر دهعمو ةرهاقلا ىلا هتكرتب هنبا ل صوف ةنا هل ع ونيعسلا هنسرح . الا

 كلذ تكد 520000 نهدحأ قكسسإ ل هللا ىهأب مال انينمؤمم امال هعج كلذ نو الصفم

 هرظتو جردلا كا! اذخ اف رصشلا تح كلذ عجب فتو أ دق باو دو حام هو نيع نتي امز اسد فل :اناوغ

 هللادجر مكح .!ةمصو ىلع تفتودق ةلودلا هوجو ةرمذه < مهل لاهو مس يلع علو سدح دالو | ىلا هداعأ مث

 تامو مت نب لذ- ىهدىلوو هكرتلا عموجاو ةرصناف هيف مكلاكراس انه هوذخل عاممو نيع ند هن ىصز امو

 ةيطان نم ةفاكسانلا عنمو نا.ءنلا ني د ني زي زعلا دمعل لاطأا فرظنلاذرو حالف نب "ىلع ىلوفرو عم دعب
 ىفو « را عن الق لاوش فو كلذ فلا ند مدون اوه دو ني« ءؤااريمأالا انالوموان دب هتناكموأ دحأ
 دوقولا ىف سانلا غلابو ةقزالاو عراوشلا قثيناكف هليل لكل لا ف بوكرلا مالا لصاو نيعستو ىدحا ةنس

 اوجرخ ىتح كلذ ىلع مهجز ةتراكوومالاوءانغلاو براثملاو كح" املا ىفةريثكلا لاومالا اوقذنأو ةنزرلاو

 ةئسنادمو قفا ف تب ”اوللا ىف سوما انو لاجرلا عنم من للللا ىف حورخلا نم ءةاكقلا عنخدملاز ءهبف



 «ظ2

 اجرب هسف ىئو سآملا دع ةرهاقلا ىلت ىتلا هّمبامن لعجو شوقارق ٌنيدلاءاهم كا ذ ىلو ةرهاقا ار رصم ىلع

 زيزعلا) * تاعاجبباو عجب هيف ماقتر اصو دلل ىلا هنمةرامعلا تلصت واع ماج هدم ئيو لدنلا ىلع فرسشب
 رمشع عدارلا س هللا موب ىف ةمقيرفأدالب ن نم هب دهملابدلو ةسعع يق ىلأ هللا نيدلزعملا ني رازنرصنلاوبأ » ( هللان

 نم مهقأ هللا نيد 00 دهعلاىلوو ني حا تا ينم نيسعنرأو عيرأ ة مس مرا نم

 رك اسءرئاس هل نعذأف ةناملتو نيةسو سجل هلسرخ "الا عسر زهش نمرمشع عنارلا مون هلفالا“ اق ةذك هذ

 ةقد رذأ ةبالو ىلع نكحلد»ن فسو ْرَقأو سانلا ىف قّرف برغملادالب ىلا به ذرريسو هءللءاوهّتجاو هأ

 ”لمرلا ىلا اوراسو م-مبىوقو ”ىكرتلا نيكتفا عم اوراصف ةطمارقلاركسع ماسلا ىفاوو نك هلبطخو

 لحر ةّدم قشم درصاحو ةلمزلا كامو ةردتت كاسه اااكطو شر وتلا تدان ان ودلك انتع اولئاتو

 فويس تحت نم صاخ مارهشرشع ةعبسو# نالقعونلمرلاب هولتاكو ةطسارقلا دكر دأف لئاطرعفناهنع
 مّرَاف نيكسف أ رسأو ”ةلمرلا ىلاريزعلا ل دو هعشر اسفةرهابقلا نمر دقو هافاوفز ز علا ىلا راسنو نيكتفا
 لسعام-اوبأ في رشلا هيلا بكف ادئازام اركا همر كصصأو هللا نس أف ةئامتلثو نيسو نامت ةنس
 لاق هنقلا آف هللا ناس الا نميدعااو باذع لكر فاكلا اذ_ه ىكسادقل ا:الودان ل وتب سن رلا مهاربا
 انملاءاجو ل,قالفةيالولاو ناسح الاه اندعود وان ألعا 'لربخ أ انو نيكسح دفأ أ ىف كراك ت أر ث مههاربا

 تدع اهتلخ دو هنازاف ىلا ترسوامزمنم ىلو ااث لئاقو لق فارصنالا هئمان درأو ان ءاذح هماخو هئازاف بصن

 ةرهاذلا ىلازي زعلا لصو املوءافولاريغ ىل دلي ىرت أ اريسأ ةعاس دعب هن« ىقم هيرفظلاب ىل خفينأ هتلأسواركش هلل
 ىرطنو هظلانزي زع جاب املا ماووؤلا رنمتمشتحا دثل لاق ىقح عل اواطملابلداوو نيكتفا عنطصا

 سانلا دنع منلا ىرأ نأ "يح أ زعانةردس.ح همعل لاق كل دري زعلا غلب الف هناضحاودإ_ذف نمقرمئامبهللا

 نم هلك كلذ نوكن نأو راةعلاو عادضلاو سامللاو لل! مهاورهاوملاو ةضفلاو بهذلا مهءاعىرأو ةرهاظ

 ناسا بخ نم ني ريش لاو نياثلا مويلا ف اصالاو خاوقااملب وط ٌض ىه نم سبياب هي دع تامو ىدلنع

 زعملا هسأ اب هتفالخ ةّدم تناكو و هئابآعم رصقلاةيرتب نفدوةر هاقلا ىلا لمف ةناهلثو نينامكو تس ةنس

 اموريشع ةعبرأو رهش اة ناو ةن سنوهدرأو ناتنئاهرعوت امو انصنورهشا سهو ةنسسني رش ءو ىدحا

 نأنعاومفل اةيزعتارمد5 ١ىلاسانلارضحو تاماملورازئ مامالارمصتننر ابحلازب زعلار صن هّقاخ شقنناكو

 ةيزعتلا باب تو نييئاكسلاءا سهالا دالوأ نم ”ىبص ماسقف نو بث. ال نيةرطماو بيسي
 انك ناو

 ماتتفيكباحالامتآ امو ه ماضت فيكءاسلعلا ىلار ظنا

 اوماقأف لحرهحو رفسال عدي لو باكر اب كر ىنربخ

 اوزعو ذ_؟ذبحءابطللاوءارعشلا ضمنف قارملا نو دروب فيكم ها قّرط هن أاكحو هداربا سانلا نصتساؤ
 ةد.سس عدن هاو هداعل ن نم ةفالكلا ىلوو روصاملا هن ادالوالان مفاخوتد ب زعتلا ف لعام دحاو ءااكناكناو
 فرم ة2دتا و ةعلا ند ارك اعاصش نيبكنملا ضي رع لع !نيع أر هشلا بهصاالاولدرمس أ ناكو كاملا
 هبىرغم دصلل اب ناكورطلا حراوجو لماناب ةفر هملاو سانلا نمبرذلاو قلحلا نسح عم ةتبلاءامدإا كس
 ”ىلعهدعبنم ئاموب رسشع ةعسنو نير شو ةنسس ةرمشع ىتنلا سلكن ب بوةعب ار زوو عابسلا ديص ىلع ءاصررح

 رابز املا خ نسسحلان ب نيسحلا هللا دبعوبأ مث ةئسستارفا| نب رعد لذفلاوبأ مةدحاو ةنس سادعلار عنا

 ةيلس رت ووطننا دعم امانأ :ىربرالا احم نيل وقفل سس رمراسع نب دعو أ روش ا هنالثو ةنس

 نامعنلان يدم هتلادبعوأ م الحتلا نلف نِلع قي ااونأ مدح نب در و ا ةرشعو
 انلا'حرخو نيكحتت ابر فظو انئان حررخو ةسايعلان مداعو نيدسو عمس هس .رةص ىفالوأ رفسلاىلاحرخو

 نيتسو عبرأ ةنسلؤالا عسر ففاعبا ارحيرخو ةرهاةلاندرمصق ىلار ا تب يس يو

 نينامتو سجن ةنسرخ "هلا عير رشاع ىاسماخ رخو امويرشع ىناور شا ةينامت دعبداعو غبصالا ةينم زا 2

 هن لدأ نم دخت ن ملرزأودو 5 لهينلم ةحئرالا ذه تانواطاو نيارعزعو ار مدرع ةعلرأ ازّريم ماقأف

 كلارئالام_نمذخغعان هلوأو ةقطاملاو نيفللا مهتم سدل نملوأو هما هه»١|نرقوزرطلا ىلعهمحاتننأ اريزو



 افا

 اهفارك ذيلو ةدشار دج اسماركذو هن داو هع دَقلا ةيطخلل ا .اح اسم نمرمدمت ناك امرمصم ططخ امهفروك ذملا

 ةفرعم امهم كل هانو :دشار عماج هناكم ىف ىو مده هه- ١ .دقلا نيعوريدإا اذهاركذو ةدشار هتطتخ ا اعماح

 ىرداالو ميدق دكسم باقي ةدهاشمب لوالا مهولا ىلع لالدتسالا ه(ىنالا مهولاو) « اهططخورصمران* ال

 اهنوكنكل د اسم :دشارلناك هنا ملا لب دهم ل اذه ناكدق نوك. نأ, تحن نك كاذب ل دنس فدك
 تناكبلح معي ران ياك ةنامملتو نيعسنو ثالث ةنس رابخ أ ف :ىط ىف نب الاقو معأريغاذه اعماج تطتخ |
 ةدشارب فورعملا عضوملا ف رصمره اظن مهل تسر دنا دق تناك ةسنكء انا فاوءرش د ةس وةعبلا ىراصنلا
 .لافو اهءائياوأ د !اىراصنلانا هلل قو كلذ ك احلا ىلا ىبن أو ىراصنلا ىئاماومدهو نيلملا نم موقراشف

 عم مكمل فلام نيب رفلا لاح فر ظنلاب ر دوج نب نيسلا كاملا هأف مال_سالا للة تناك هنا ىراصنلا
 ةدشار عماجوحو تقو عرس أ ىف ىبف اعماا دسم ةنكل ا كلت ىبب”نأ سأف كل ذ كاسلل نيستو ىراصتلا
 اًنواضي ام دهنةيرواهسنلل ىرخالاو ةسوةعنللامهادح نات بكهراو «ناكو ةساكلا مساةدشارو

 مورلا لّوحو اضيأ نيد ماتلعجو ام دهف مهل نات سنكو مورالر دآةرهاسلانمورلا ةراح ىف ناكو ني دسم
 ةدشار عما نأب حرصماضيأ اذهو مهل مدهاج اذوع سن ثالث مورلا سس وارهاب فورعملا عضوملا ىلا
 جتفلا ددعاولزرت برعلا نم هلسَقل مساةدشارامناو ةبنكلل امساةدشار لعج هنوكل مدو همذو مايل لال

 ئلتعو ةعجللا ههف ماقت ! صاع هتكردأو ارارهةدشار عماج دة دقوة دشار ةطاع عاشبلا كلت تفرعفل انه
 لاقو ةياتعاعو تس دك ثداود دعب ةعجل ا ةماقا نم لطعت امن او ناكسا | نم هلو نم ةرت حصل سانلا

 مكن نم دللي دج نيد نب ثراحلا نبةدشار داو مهو مهن نم نطب ةدشار ةءانلا ”ىناوا دعس أ نب دم فد رشلا
 فورءملا ل.ل ابرصمب ةطخ مهاو ةفلاخ ةدشارل ل !ًةيو بو دأ نب ةدشار للة ددا| نب رس نب ثراحلان/”ىدعنبا

 عماجي فورءملا ”ىكاسملا عماجلاالا اهعضرم ىف قس لو ةطانا ترث ددقو شل "كرب ىلع"لطملا دصرلاب

 نسا

 * سقملا عماج »+

 دلاب ىهو ةريبكة طخ ناكس قملا نال ىف سما, لدنلا ئطاش ىلع هللا عأب م اا .ء 12: عماسملا اذه
 نك امالا هللا ىعأب كالا فقو نمضت ىذلا بالا ف لاهو بالا اذهىف كاذرك ذمّدةناك حفلا لبق نم يدق
 عضاوملا هده ىلع هيو دهام قيام عج نوكيو هامرهزالا عبام ارش فرك ذاكعماوملا ىلءرصع

 ةروفظملاو ةمئادبعلا رص ا ني نمو هنراسع نم روكسصأملا سقما عماج ىف هيلا حا ام عسب ىف فرممي

 ةلودلا فرخ كح لذ عمال | اذ_ل ناكو مّدقت ىذلا ف فن اظولا نمحرشام ىلع هريسغو رودال دوعلا نمو

 فرك ذامكلذةد_ها شا !م سا عف لوطسالا ضرع لانع همن اع تناك ةراظ:م ىلا ةفماحلا بكريو ةيمطافلا
 ىف عماملاا اذه نم ةسيرز تقشناةئامسو نينامثو عبس ةنس فورط ل اركذ دنء باكا اذه نم هعضوم
 نيدلاحالصن اطللا ىباملو « 1,مرامعب رهأف طوةسلا عمامسا ىلع ف.خو ل نلاءام ةدايز ةرثكسل ناضمرربش
 رجالا موكل ىلارصلا بان حرا نمرمص هروب هل دون نأ دارأو ةرهاقلا ىلع ىذا اروسلا اذه بوي نب فسوب

 عماج راو أش نأ ىد_سالا شوقارقنيدلاءامريمالا كلذ ةرامغل ىلوتا | ناكو موبلاىنارهملا ةأشنم ثمح
 هن اهعيسو نيعبس ةمس ىف ناك الق ءافلغلل تناك ى تلا ةرظنملا ناكم ىف سآملا ةعاّقب فرع اريبك اجرب سقملا
 هميتاو ةنينج اماكم لعجو ةعلشلام دهو ىلا هللا دمءنيدلا سعة ب>اهلاربزولا عماس+لا ادهءانب د دج

 ”ىسقملاعماج نولوة:مويلا ةَتاعلاراصفروك دما عماجلا هنمرع هلأو ارثك الام كلانهدجو هنأب سانلا
 نءلنلاءامرم. ف ادكو هذسوهددحامت !لب كلذكس دلو هن امنا نم عمال اذهنأ هدنعلعال نم ّنظيو

 ”ىرصانلا| جياخلا ةفاح ىلعموبلا عمال اذهراصو ساو زال و ربخ فركحذاععماجلا اذهءاحت

 عماجلا ادذد_هرظنو ةريسب ةمقب مومل ا ىلا امو امد ىِتلا نك املا تث التدقو ةرامعلا باغ ىف هلوح اماكردأو

 لاقو كل ذريغو نين ذؤمو ةموةو بمطخو س ردملافاهوأ هملع لء-وه ددج هناف”ىسةااريزولادالو أدس مولا
 ىذل ا ناكماوهوراربالا هب 'ل ري دهم ؛لانهو رازرب ىلا | ئىطاسش ىلع مسقملا اذ_هوة.-الصلا ةريسلا عماج
 وسلاةراداينيدلا حال_ص نااءلسلا هأ ا !فرصم ىلع مرنع دنا ىىذر ةياصأ |ءالمت سا دنع ةمنغلا ف تهد



 "م

 هللا لخ ديفرص؟ عماجلاا ىلا طامئالارادىلا مولا باردا هللا دبع دسم ىلا مظعالا عراشلا ىلع هلك كلذل
 اميسبدترت ىلءو ةرهامل ان نيعماحلا ةمطخ ىف هركذ مدَقن ىذلا ”ىزلا,بب.طخلا ةعاّقب لصتم بارابنمو هنوعملا نم

 دج اسما باير ىطعيو رصقلا ىلا لصي نأ ىلا ةنيزلاباها شاه نبه هقي رط نم ةرهاسلاىلا داع ةالصلا ىضقاذاف
 ناكل رة تكل ادا طلا ن٠لصوو نومأ!نسالاوو « اراسيددحاو”لكاابيلع رميا
 ةلديرهشلا نمىلوالا ةعمجلار هنااا ةريبك هل دير رغلل ةفيلخلا مسرب هسعجو

 رايلي ديم لهن ةئاكلا ةعيجلا ررزألا عما طا بيو صضاسابه ايمان اهلي دتم "لل مكمرب زج ةسكو م

 مسربو تابحذم للح عيرأ ةفيلغلل تاو عيرأ مسربو ةبهذمةلدب ةصاخةّرغلل ةفياخلا نأ مسربوهامو“ ىرعش

 ريزولاو هسخأو ةفلماريغل نكي لو ناني ريرح ناتل دي نيته4ب | مسربو ةبكو م هلمكم ةبهذ. ةعلخ ةّرغلاريزولا

 رك ديف كد

 « ةدشار عماج ه

 اال او اقوول نر ةل قار هدد ىعاناوقلا لارا هشاز'ةليتبو هنالوتار عما كرع عداجلااذه

 ةدشاربىذلا يبكحلا عمال اوهو مدهمت سوت ىنأب ناك فوردملاربدلا ىلا اهلمق ىتلا هطغلل ةاتم

 تفرع مثرسعمنب سمهكب فرعت تناك | نانطاجادسش ار ريع ةقؤرتملا ةرعتتملا امثمو ةطخلا هذه ترث د دقو
 ئدم اوةناملثو نيعستو ثالث ةنسثداو »دى ىعيسملا لاقو *# ميمريمالا»فرعت موملا ىهو "ىنادرالاب

 ةيوطلا ا خنخ قرات او ةوهلار انش ايوة ستككدلاك ناك زج الا عجب درتشع عباعق ةدييشار عما ءاش

 سشرف ناضمر رم عب هنو ةناعلتو نيعساو سهن هن سقى لاقو ةعتلج | ةياعزمك اورفطاب قيو هلق ذيزو ماده ع
 سماكلا ةعهلب امون ةسشع هللا أب كاملا ب كرو هلا جاتحيامو هلي دانك قلعت هشرف لماكتو ةدشار عماج

 ىذلا هعماججكىلا ىلص ناضمرر وش ينعي هضوقن تو نيعستو نامت ةنسس لاق هيلع فرشأو هنمرمشع
 فولأ اهدز ةضف نمروذتو لب دانت لزنأ هن امعبرأ ةنسناضمر رمش فو بطخو ع5 الص ةدشار ,هأشنأ

 ناضمررهش فورفد نم هترانع فئدت اوم دهةنامعبرأو ىدحا ةنسىفو :دشار عماجم تقلعف ةةريثك

 ءاضس ةضفب ىلحم ف.سورهوجريغب ةماسع هملعو عدل: الص ةدشار عماج ىف مك ادا ىلص نأ اههراآؤثالناةنَس
 قفتااو مهم ”لكلاليوطافوقو فقيو مه هصق ذخ اي ناكو هنم دحأ عنب نأرغنم هب رب نودع سانلاو هقشد

 نأ تاذوربنملا ىلعاعمناتبطخ هبف بطخ نآةل امعيرأو ةرمثع ءعبرأ ةنسةرخ - الا ىداج يشع ىداح ةعبلل |موي

 ماوعلا نب دع نب دج أس اعلا ىف ة اضل ىذاك نذان هنن اطخ ىفَرَةَمس ا ”ىءابعلا عسمسلا دمع نب <ىلع بلاطانأ
 نيدزازعالرهااظلا ننمؤملاربما مأ هل رخ نأ ىلا ةروذصع نب الصوف ماش !اىلا ”ىراضلا فيفعلارفسدعب

 اطخورخ "الا نو دامه دح ؟فقووربنملا اعمجا دعصف بطذ نأ هللا ىعأب كاملا نب ىلع نسحلاىن أولا

 ع ادهح وتلا ءالافو هفلذ ةروذدعنبانوكي نأو اسطخ بااطوبًاَرَقْتسا كل ذدعن ماعم

 راو ءانبلا يدقاعماج ناك ة دشار عماجامناو يصحح سلو ةدشار عما جن : الار وه مودو طاطفلاو نيطلا
 د ا يو ماهل سق ىهوةدشار هتربع فلان هزاقرع عماجلا اذه
 نمهلذخ همف تد ارامةءلج ع ندو لقملا ل ند اردت لف بايذ ذنب ارتغورطس ال [٠ فكرا نارع ك اعماسه ف
 ن الادوحوملا أككهاَمأَو ةدشار عماحب فورءملاوه عماسإلا لاذدفا ممةعرفم سؤر ةعبس اهل تددعلملا

 سلو ةدشاراهم» |ناكو ةفلخلا ةمظح هئرع ل قوهناشب نم م نيس عم اوما“ ابى نكي لوكا ملاةرامعنخ

 غارفوةدا. ءلثو عاطةناوةولخ ناكموهو لحر ة.قاسورثبور دسو لكخ ن 0 هيو يشع اوه لال او ايت

 مايا اذيتتز عد تاجا ا (اههلفأ) * نيعذوم ىف جوملا نب اند مراده قاوم لال ع اشدلا تا قلعت نم

 ةفرعم ىف لّوعن اهرملعو ”ىعاضقلا مث < ىدذكلا اًذهف رمصم روم ع نمدحأ لدي ل لوقا ذهورمدم ف نءز ف

 ا يو منار عةدشارناممهدحأ لهب ل كنور طبل فر كش اطخ

 هكا نيتبطخاوماق أ مهن امنع هللا ىضرةبا علا ا مف تلاراصمالا دان ن هد -ىف لامهحر ماسلا

 سما تكتل مط ربو رون لاخلا ام لنامدهاث دودو ”ىملا نع مدقتامانيكح دقو دحاو

 2 ىد:ةأذدلرلاو ”عاضقا اذعدقو كلذ ىلع ”ىعاضقلا هعسو در هريع هل ”[:نل هريختو هللا هب ماخلا



 ١م"

 مدقتامو:لظملاب سساوملا ةئه فر بكحل ارواالا عمال ا ىلا ةفل للا بكر ةيئاشلا تناك اذاف ةعج لوأ ىف

 رّوملاناسلطلاو لب دنملاو بهذلا نم ةالهكلل اريقون ضسا اريرألا با“ همف « سالو تال“ الا نم هركصذ
 مدقااودو لاملاّس بحاصرابنل!لئاوأ ىف همَدَقَب نأ دعب هعمرب زولاو ةءاطخلا بان نم لخ دف ”ىرعشلا|

 نيشاّرفلاىديأب لو وهو مولا اذه ىف هملاراداذا ةفيلخلاب ةصتاملا شرفلا هيدينعبو نيذاسالا ىف هركذ
 نس>حأ ضس | ب دوأن اماساماتاحاّرط ثالث بار لا ف شرفة دلا ىذارعلا ف فوغ ءوهو نيزيمملا
 فو ةرمسبو ةنمب نارتسقلعيو تاب اطتم تاحاّرطا | لع ةرج ان شوقنم اهبنم لك امهفن ء نم نوكحو ام
 رسالارتسلا ىفو ةعب اةروسو ة افلاولمدل | اهلوأ ةطوةنم ةحض اورج الا ربر حلا ةموق مدان ءالارتسلا

 ىضاه دعصي م همسحب نيم دال بارحما نا ىدلعتلا ىف اشرفو المس أ د نوقف انملا كءاج اذا ةروسو كلذ لث
 كلثم دناهيذ لعجيو تار ايف لاملاّتب بحاص ديلا اهرض نارزعش ةفيطل ةنخ دمه ديفوربنملا :اضقلا

 قف تاعفد ثالث كل ذرركيو هباطخل ةفللما سوال ةقلاكءاشغلا اهيلع ىتل ةورذل ار قال انهال اهلثم مش كال

 نمةرضملا» اًرقمهو ءاّرَقلا باكر اباعص أح راخ هياكر ىلاو-و قوبل او لبطلان 20001111

 هقيرط لوط مدقنام ىل-”ىمءركححل ان هبوكر نم كاذب نوه ةتسسي د وز دعب ةيونة*ارقلاءنوبرطي نيسناسلا
 نموركاسعل ارالهفساو بابل ا باستص ا سئرتب اهجراخ نمد وصقم ا ظفحت مث عءاملا نم ةباطخلا ةعاقرملا

 دحااورينملا ىلا هحورخ باننم اهلخ اد نمو م-هارجت ىرد :ن *مهريغو صاقللا ناسص اهرخ ىلا اهلخاد

 هلا لشد ةعمجل ان ذأ اذ ار ناكم فريزولاو ل_هذءوضو ديدت ىلا حام> اناو ةعاما! ىف ساحفد> اوف

 حرت هللا كج ريةالصلا هن ريو هللا ةجرو ىضاقلا فب رمشلانينمؤملاريمأ ىلعم اللا هلل اقف ةاضقلا ىضاق

 نابصو هدا مهي ديأب و صاواا نم هم-ميلي نموهءارو ريزولاو نوكذحمل انو ذاّسالا هلاوحو شام
 كوسا اذاك ةرطملا ةبقلا كات تحت ةورذل ىلا لهون ألا رمل دعصبف مس الا اذهمهاعو ءارعأم هو صايل ا

 كلاما هملجرو هيدي لبق هلا لصين أ ىلا دع دق دوعصلاب هيل اريسئبق هل اههجووريتملا بأن ىلعريزولاو اسلاج

 زو خصص ل اند بالماضي نالبت سجلي وهل اجل يان هلع ف ياش ١

 نم ةريسص# ةبطخ بطنعف رينملل اطباض بالا بح اص فقوو كل ذك اضقلا ىضاه هل عر رز تفس حاط

 رهزالا عمامملاب هب اطخ ىف ةّرم هتعمس دقل رقع !نآرقلا نمةباايف أر ثيءاشنالا ناون دن هل ارم دكر وط م
 هس أ ىلع ىل سيمت هب الا ىدلاو ىلعو "ىلع تمهنأ ىتلا ل معنر كح ا نأ ىنعزوأ تبر هتبطخ ىفأرقدقو
 ظفلل|ليلق اغلب اظعو سانلا ظعيو هنع هللا ىذر بلاط ىلأ نب ”ىلءو لو هلع هللا لدا د امر, ىتءي هدو
 ل دبعان أو هللا هعمماانأ و لام هسفن ىلا لد ىّتح هن انآ نم فلس نضرك ذيو ةلزحب ظا.فلأ ىلع ةبطانا لّمشتو
 ناكح زاروا وعديو هلثع قيلت ةمن تاوع دب ل سوت واعفنالو ا راض دنا كاما ذل كدبعناو

 هللا اوركذا هلوقب مع مر هةلاو كالهلاءنيفل اخناو ني رفاكلا ىلع ورفظلاب رراتمال شل ات اوريفتلان وق 'وعلاو

 روط س٠نم مم ءارق ميلءريرزتلا س-سو ىرش ول !لزتيوريرزتلا كا 3كفيو هملعر رز نم هنلا علطف كرك ذي
 ىذاقو رزولا فقيواماماهدحو بارحلا ىف ثالثل ا تاحاّرطلا كل: ىلءرمددو ةفلحلا لزتنف ءاطخلا :داعكال
 فو. لا باصصا نم بترلا بابرأو نوقوطملاءارمالاو نوكنحم انوذاتسالااممارو نمو افصةاضقلا
 ىشاقلاعمسأف ىذاقل ا عمسأ ةفيللاربزولا عه م«اذاف هظفطةروصقملاىلا مهروهظو فوقو نوندؤملاو مالقالاو

 رتلا ف بو: تحوهامأرقيفهءاروةالمدال لا علا, نوم عماماو اذه سانلا نون ذؤملا عمم ًاونينذؤملا

 ةفخراكذتلا قي رط ىلءاذو رسيالارتسلا ىف بونكموهامةئانلا ةعكرلاو ىلا عكا ف نيالا

 تاقوملا تب رضو هءارو ريزولاورمصمل!ايلاطد :اعوالؤأفالوأ او.كحررو سانلاجرخ غرفاذافجامترالا

 هانرك ذ ىذلا لاول لع نيجايتغلا مرعب لا عنا نار ةاثلاةعهلاتتا اذافدوعلافلودطلاو
 نمهنيزيف اهعماجىف ةياطغلل ريصم ىلا يوكحرإعأ ةثلاثلا ةعيللا تناك اذافهانغصو ىذا !بلاسةلاو

 رصع عماجلااىلا نولوطنبا عماج ن٠ رصم لهأ هنيزيو نولوط نبا عماج ىلا ةرهاقلا ل هر صقل با
 هنالث كل ذل نوتجو تام لاروّمسلاو تالكالا ن نمر احن ارهظمف ناكم ىف ةشدعم لهأ ”لكرصم ىلار كلذ بترب

 اهاشروك ذملا ةعبلب امون بكريذ م-ءاممو سانألا طف نم بدندقو مهن دئاعو تامنىلاولاو نييلاملب مانأ
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 ةاصاخيتيس يرنركحسرج واف نوكتاذا ءفهلاولاه ىواتفلاب ى هام ماكحالا ىوانملا لاق

 تننتليال دوهيلا نيب تولاحلا سأرب وءدملا يدوب ١ سيفن ىلع اقلا مهيردلا نبأ س احم ىف لاق دق نو هلوسرو
 دقو اميةتعيال ىواتفلا ناو مهاوق ربتعيال نيتفملا نا نهتم تاقدق تنأ اهس اناا ده ىف هل لمقف نيدفملا لوقا

 لاف ذا نيملاعلا <بردهب ماه نم لوأ ىوتفلا سصنم ناف لهجلا نامت ن نعتأسأو الطلع انشأ كلذ ف تال

 هسقىذلا م الا ىضق مالا هلع فسو:لافو ةلالاكلا ىف كنب هللا لقكنوتفتسي نيبملا هبا ىف

 مكح ”لكو هتتفتساامف ىبر هللا ىناتف أ دقاممع هللا ىضر ةشئاعل لسو ههلع هللا لص “ىلا لاهو ناسسفتسن
 ىوتفلا ىلا تفتلبال لوقت ف كف تفم ه.مئتاشلاو ىوتفوهف ةنسو | نآرق هلاس لكَ لئاس لاوس ىلءءاج

 ىوتفلا,فةغسا ن هنأ ةفنح ىنأ بهذمورذك اذه هريغو -ىدتتيلا نيدلا جارس لاف نيتفملا ىلاوأ

 هلاولاو ”هلط ان ىهذ بهذملا تفلاخ اذا ىوتفلانأالادرأ ل لاو كلذ دعب هفن كرد هاف رفاكوهف نتفملاوأ

 هتدراف لاق معالا سفتف قحلا فلاخالو نيعملا بهدملا فلاخ دك ىوتفلاّنال اضيأ كلذ ف تالخناو

 ادهرذناذاف دش تاظانلا للعم طخ كلاذو ديبقتلا عضومىف تقلط ًافاولاكق ولافلاخم ىتلاىوتفلا

 نيبتقادهى لعأف يكل اهوراحو ' اكلتفدوحولا نمىوتفلاو نيّتفملا لطدفاهلرثاال ىوتفلا نأ تبعّداو

 فقولارو دصرك ل ناطا ل انالومن أ كلثال لاقفاههجو هاني لو ةلأسملا لكشتسا هنا رضاخلا ضعبل

 اهيفمكحي نأ ن اطل كلو هتاضقو هدوهشو سامر هىهاهذعىل | ةهملا نوكحنتنأو فرادملاركناامتاو

 فتولا لص ارم هنال هسفنل كح اذه سيل هل لبق هسفنل م كه فيك لاق مهسفنأ دنع نم هورّرهأم لطسو هلع

 عقوب نأ هلو فقولا ةهجروغ ىلع رز ىذلا فرصملاوهو فتولا فدو لطباسمناوئث هبف ل سيل نيقحتسملل وهو
 نيساهجوا هلنورك ذي اولازي لو ةمالفا!نود ةالفلا ةهذا فقولا اذهه قراصموا مكي هفن ىلعةداهشلا

 ا ادد كاز نعد اوما انودجتيعوأ لفي لاه نأ ىلا هقصوبوأ ل صاب اما فقول نالطب

 روك ذملا عماجلا ملادم ىلع هفةرامت اهناو قحلاهجو نيس اهوزك دودج ناس ىف ناطللا نم ديدش حاعزاو
 هانرّرقام اولاَعمهلاطباىف لمعت فدك نير ضاعلل لاكو كلذدعي تفتلاف باتريالو لقاع همك ثيالامتاذهو

 نم كلذريغو د'- -١!!دده ناك قولاةنضردصدتم كلذك ليل هناو عضص لصف هسفن ىلعناطلسلا دابهشا نم

 لهاستلا مهلءتد/فتولا اده لطب ىتمققولا اذهىف اود نيذلادوهشلا نأ ن اطلسلا مهوب لع هوجولا

 اذه ىلع ةمدقنملا فاىوالا فممتدابش نالطب مز نآلا او-رج ىتمرمهنلا دع ىف كلذ حدقو كل دباو-رحو

 نم ىدمام لع طعم ال دهاشلا حرج نأ ىلع نيملسملا عاجلا هلركذ د ناطلسلل كلذ لمخو خيراتلا

 نأ ناده يني دهاشب لطبيب نأ ىلع هيأ ّرقتسا مئهيف فالخ الام اذه هقتايذ انعلاورفك ولو ةفلاسلا هتادابش
 لاك « كلذ ىلع ماقو صقنلاو ةدايزلاو لي دبنل او ريبغتلا هسفنل ط رشا دك ناك فق قولا اذههنمردصاملناطلسلا

 وهو ىوانملا نيدلا حانت ىضاقلا تش نم ناكأمو ةعقاولاءهذهنبب ساكو ةاضقلا :تدشترطنا هللا هجر هفلؤم
 ةسردم فاكو ا يخف ضقاننلاو لها دا نم هيلع فق سام نيبو لابحلا هتمداصمو مكحا ةفيلخذ ثموب

 دالوأدست الا ىه تركذ ىتلا ضرال ا هذ هو نيتيذيتل ا نيبام قرف كلةعب زتمور اد اسال فسوب نيدلا لام

 نمام اهاكمفوقسو مّدبتم نأ الا عماخ لاو ”ىونملا قف اوبرلف هضقنناطللا لواح ىذلا باكا مكي سامرهلا
 امامف ن نار اسيمر او ةربغم عاجلا اذهل يس تناكوذاجبالا وءئيشلادعت ءيذلا اممم طقسوالان مر

 هذهو ”ىلحارملانوسركن بان فرعي ةعابلان م صخ# *اهرمع ةقمط هواعت نز نا" داع مورو عاق تلو

 مو :امعيسوننامتو عض ماوعأف نوسركن اا مف ىتلا ةمةسفلأشنأو ثثدحأ ن" الاةدو>وملاة ضل

 .ةلسةرخ "الا ىداج ف تلكو ةعابلا نم لحر رينملارو احنا بابلا ىلعأب ىتلا ةنذثملا دصَساو عماجلا ىتنذشم
 اهتوف نوربكي ىتلا ةكدلا ىلا مطسلا نم نولزني نونذؤملاراص ىتح عماها فتس قر خوةنامنامتو نب رسشعو عبسم
 ةنسناضمر ةَرغ ةعمبا مون فو *ىدسملا لاق « (نيسمطافلا« اذلخنا مانأ ىف ةعملا ةالصةئه)« مامالاءارو
 هدسو شام فال [ةسجوحن هيدي نيبو ةيهدملا ةلظملاب ةر هاقلا عماج ىلا هقفأن : زي زغلا بكر ةئاملتو ننام

 ةدعابنمأرقو هدس نيلظتملا عاتر دا فرصناو معاه :الص ىلصو بطن ف لاو نال طلا هملءو بلا

 حارتس ا ناضمرر مش لأب وكر ىذنتنا اذاربوطلا نيا لاق « ءارعشلا هتركذامظعاموب ناكو قب رطلا ف
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 ىلعو هدالوأو سامرهلا ىلع ضرُأ ةعطق فقوو ةنامع.سو نيدس ةنسسىف سامرهلا دمت نيدلا بطق
 ةرامعىف ىرحو هلار دجو هف_ةسىف مهو دوقولا تيز ىف هلا حا عام ىلعو عماملاا.مامال ا مولعم ىف ةدابز

 لسنلا ئطاشب ”ىسرببطلا عماخلا ماما ”ىلع نب د نيدلا سمشرمع ا نيشلا هب ىت دحام سامرهنا دي ىلع عمانملا

 رهظارخ؟ ع تا و د عع و ”ىريص وبل اربع نب د# ىنريخأ لاق

 هسهنات اس .الاهده هيلع شونم طقس دو ناكم نم

 ءلصو زوفاامك هنقكو * هينا وتكم تزال هنااا

 هلم ىف هضء:برضي هافرط 3 اعهلا ف ىواسترذح للام

 هلكف رح آباصتهنمفصالا ف« هنا الا لاملا لاذ رعصف
 هلكب تقطن هدا علم امتلكت هعلرب ع

 هلكش هلم اطوقنمريصمض ٠ هّد-ءلماكتاذا هبف طقنال
 نم رابخ أ ىف ربعلا باك ىف شاقنلا نب دم ن كدا سنت ةئمالعلال اكو #* عدكم لاى زغل تاس الا هذهو لاف

 اها ىتلاهرادتمدهو سامر علاردوص هن امعمسو نتسو ىدح | ةنس ىنعب ةخسلا هذه قوربغو ىذم

 قفتسا ةدعقلا ىد نم نورشعلاو عساتلا“ امثالثلا مون ناك الذ هداوووه لو برضو ”ىكاجلا غماخلا مامأ

 ناسامرولاهلأس دق ناك ىت ا ضرالاا ىهو ان'دنط ةصح فدو ىفنو الق نب دم نب نسر صانل اك .!ناطمللا
 نأ مه سصحأو نيعقوملا بلطو ان دذط نيط نمانا دف نيّة سوةنامدج هلزيعف”ى الأ عمابجلا حلا صم ىلءاهذقي

 ىلأ نع ةياور هنأ لقام هفافوا ىف هطورش نم رقت دقناكوهب هملعاو دمشل هورضخو اهةحر ةروداو تك

 - يكل رشح افلا ؛ريغو صقنلاو ةدايزلاوريمغتلا هفقو ىف طرتشي نأ فتاولا نأ ن ههملع ىلاعت هللا ةجر ةفنح

 نودهفامباودهشا لاقوايوطم هيلا هداعأو ها اوطغهلوأو هتبطخو هئّرط همه أر مف نواعم ٍباَكَلا هسا عقوملا

 ىلا : كلذ ىلع ناطل لا علطاا لو سام رهلا عمهورّرقو هو كح ىدذلا لمصفةلانم هاو دهثف لّماتو ةءارق

 تدع لا مولع ان أريغ كلذ ةدسلما هاو انزع قاب باجأت ةعقاولا ذه نع هلأسو ”ىكركلا يلط سامرهلا

 هناك 0 م يطل ةصح تفقو لهرا دنزاسلا هدا هلاس من عماخلا حلا دمالا دق امناانالا

 هسا لف فتولا باك روك ذملا لسسصفتلاامأ ًاودرادقملعأ لاري سبأ زج موملع تفقوانأ مثلاقة كل ذركذدق
 ىاطسلاو ىئيئابااو كلا ناو ل. ةءنياكن وفم اامأف ةعتاولا هذهىف نيتفملا ىتفتساف هلععلطألو

 ا د ا مهوضو ”ىدادغبلاو ملا يْشْنباو”ىدنهلاو
 عاضوالا ىلع اهيحر د صاذا فقولان الاسقف <ىننطلاامأواو ذفنةمقملاو مكح سا كاك

 ”ىنحلانا هنوه» هام تكف" ىناشلا امأو ةعقاولا سفن نع باو>وهو دهاشلا هلاوام لطي ال هناف ةمعرشلا

 نالطبلاباوناأ نيتفالاو ةعصلاءاوباج أ ةاضقل ان أكل ذ لصاحو هنالطب ذفنالوتأ هع ام نالطب هههذم ىضتقا نا

 نب قاصسا نب دج نيدلا حاتودو "فاشل بئانريسغماكملا نمرض< ملف ةاضتا او نيّتفاا ناطلسلا بلطف

 سوفاب رسلاروذأا ,_ مت )ل ىذ ماو دحو"ىل ناو ”ىئنحلاو”ىيفاشلا هنالثلاةاضقلاو ”ىوانلا
 نادم ىذلا رصصقلا نم حرب فن اطلس مهءمف ةنس" لكى ةداعلا ىلع ابيلا سد ناك اطلسلاناف

 ريغ ن الطبلاب عسجلا باجأف ةعقاولا ىف ىلاسعت هنا مكح نعم اأسو ةيضقلا مهاركذو ةرثشأ الاءاشع سوكانرس
 هسلع تح رصف مزاد مص متصحملا اهي لسمنااذا لطالاةداهذلانأ ةفينحىأ ب هذم اق هت ىوانلل

 لدلدلا ىف حاراودالو روى! بهذمالو كبه ذم اذه سل لاق هنأق مهيعناشامأ مههفنحو مويعفاش نوةفملا

 حارس 4 لاق كل ذ ىلع عاسالا مابق ىداو كاس هي مكحول مكمل هير ضقت ام اذه ل بقع ب 4لاف ورظنلاو

 نوكي ماما مكح نأ نم تركذام خوسفلاو دوقعلا ىف ةبه مو ةفنح ىلأ ي هذماذه سل < ىبقلنلانيدلا

 نأ اوعّداو <يفاشلا يهذكءارئاال ابنواملا محق هوقو فاوالاانأو مركلاولطعلا قدقعلاوه

 رهظي ملام هلاولاقذر هالقلاب مك ن نس لاقف ةمطع موق كلذ ىف ”ىواملا ىلعاوماقو كلذ ىلع اق عامحالا

 لا ا اذهاولاةره اطلان مكن نحت لسو هيلع هللا ىلص*ىبنلا لاق لاف هف الخ نطابلا
 ثب دحلا ضءن نم تعي نان وكي نأ مكضعب لءاورشإان امنا ثيدح يعتلي دحلا ناو ٍلسو هيلعدنا
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 لاق حوتفلا باب ىلبامم ةس اطلا حرا ةرهاشلاب ديد1ا عماملا ساسأ طخ ةئاملنو نيعبسو من ةنس ناضمر
 حررلا ضعبو حوتفلا ب يرو اجت ىنلاهندبلا لعوحوتنفلا باب كاذ دي دف ةرهاقلا حراخ عاملا اذه ناكو

 ميش امش نركت سويطارخأ أةرازرو هللا رمدنتسا ا نمز ىف ةئاعبرأو نيثالث نس ىب كلذنا تاوكم

 !لازأو ايلا املا ىرعاو ركن يي ل ةقسفلاو لاف هئس نرولانعو

 رداظلاهداوءاني ابنا لم هبتاج ىلا ىتلا ةدانزلاو هن اهيسو نيس ةنس فة اًضقلا ناك ركشو نيلاع حان ىتاقلا

 ىلةئدق ناكو نيدلاحال_صرصانلا كلما اهمده سدا اهيفاوا مسعف رفلا اهف سدح دق ناكو اهامكي لو" ىلع
 ةبحلا هلا مايالا ىف ناك الق لالغلل ٠ ارها تلعج دق ةمّدنلا ماءالا ف تناك اهنأ ىئغلبو تاليطصا تينواهيلع
 امنأو عماجلا نماهنأ كاما دنع تبن لله اكلادإو ب وبأملاصلا كل ملل خوي شل ايش نب نح نيبدلا نيعم ةدازوو
 ددج مم دلو ”ىفرعصلا نكرلا دب ىلع زعملا مايالا فن الاوهام اهي ىوانم لمخلا حب رخأو تعزتنافاءاركم
 نتتننا ةنس ةجلا ىذ ىرشع ثلا سديللا مون ناك اس هنا كالذو هنامعيسو ثالث ةنسف عماجلا اذه

 ةعقعت ناطملل ععموزتهاو امبيلعام”لكف جرو اء-هلا-عاوةرهاقلاورمص» ضرأ تازازت ةنامع.سو
 ضرالا ىلع تةرطنادق ءامسلا نأ سانلا لذتو امناكم نع تجرخو اهيلعا ب ضرالا ترامو ةعقرق فوةسللو

 قئالملا ترشتناو لي وعلاو خارصلا رثكو تارساحءاسنلا تزربو متكاسم نع اوجرخو منك امأ نماونرهف
 ةشالا نم كلذريغو نذ املاو فوقسلانمّرو ناطدسان م طتسامةرثكلرارتلاو نوكلا ىلع دحر دقي لذ

 1بتعرمتمملا 0 رد لحال انبولا تكا 1١ نم هلعناك ام ىو دات ءملاريغاضدف لمنلاءام ضأكو
 مهدالوأو مهمرحجر جلا بانر هاطاوابوت :رداتلا ب راش ارعصلا ف لاعلا عّتجاو» امريغب ضرالا ىلع تراسف

 سانلا ماقو لمموأ طةستوأ طريقس نم تدب الول بل ىتح تودسلا عبجب تمعشلاو:هأنب ,دملا تلو يملا ىف

 هلزلرلا هده ىف مد امم ناكف ةعجلا مولو ةعجلا هلو سدجللا موي لوط هناك هنا نول ايو نواه عماوملا ف

 بدشاف هناردحو هفوقستثعشنو ندخل ىلا برو هلا تانديلا نموثك طقس هنا ”ىك احلا عماجلا|

 مره أو هسفُن هفش صو ءارمهالاو ةاضتلا هعمو هج لرو رك اشعا صريس نيدلا نكررممال !كلذإ

 داع ىت- هضسو عماجلا فوقس ماكأو قاط اهمال دب -لكف وتدمع افتاندنلا ع نمطقمامةداعاو هنممّد مام

 بترواريثك أمش ةئس لكحل ةةبردكمالا ودع ملا ىفو رخل ةحان ف اهو أدع لعجو ا ديدج

 سرد لكل لعجو ”ىودنلا ثيدحلا ءارقالاسر دو ةعبرالا ةمتالا بهاذم ىلع هّقفلا ءارقال ةعبرأ اسوردهمف
 قو ”ىفاشلا ةعامج نب د2 نيدا ارد ةاضقل ا ىضاف ةمعؤاشلا سير دن ىف ترف ةيلطلا نم ةريثك ة دعو اسر دم

 َنيزةاضقلا ىضاك ةكلاملا سيردتتفو ”ىنملا ىورسلا دج ا نيدلا سم ةاضقلا ىضاق ةيفنحلا سيردت

 00 <ىناوملا نيدلا فرش ةاضقلا ىضاع هلبانللا سير دتىفو ”ىكاملا فواخم نب-ىلعنيدلا
 خيشلا عبسلا تآ ارقلا سرد فو ناحانأن يدلاريثاجَشلاوصلا سردىفو”قراحلا ادوعسمنيدلا دعس لا

 داعمملا ةذه-ثمىفو ىونوقلا لدعامسا نب "ىلع نيدلاءالعمولعلاةداف ال ريد_صنلا فو "فونطشلا نيداارون

 ةدعو ميركلا نآرقلا نيئاتل نير ةص م ةّدع هنف لعجو "لما بنك ناززخ هسق لمعو باشا ني ىسع دولا

 عما.1-ا نحب بص هسفرفحو "لحوزعهّللا باك نيإملامانيا ئرقبالعمو نآرقلا ةءارق نوبواشع ارق

 عسج ىلع ىرجأو مج أ عي سبانلا هنم قتسنو مو -لكى ع ءاملاهنم لمسسو لدنلا» اه سا المل

 قفناامناكف اهريغ لم [كتنخ ااهلاو -انأالا مويلا ىلا ةيقابفاقوالاهذهو هراد ميلاعم هيف هرّرق نم

 جيشلا انش هبت دح امودو هنم بحتب رهأ عملا اذهلهت ان ف ىرحو « رام دفلأ نيعبرأ ىلءةدايز هملع

 لاق ئامعيسو نينامثو عبس ةنس كمي ىرقااركشنب ماغرمض نب دم هللا دبعوب ا رمعملا دنسملا فورعملا
 ميم ىفةانبلا عرش ا ىل هنا ةلزإزلا ةخنس ىف هطوقس دنع ”ىكاخلا عماجلل سريسومالا ةرابعر ض> نه ىنريخا

 ةرامعلاب لكوملا هجر اننامنبلا فعاضت ىف قو د: ص مهأر عطظ حو فلا بأن ةهج ند ىه ىتل |ًهن د | نم ىهوأم

 ةيرئاهتاكءرط فكلاو ىهامرديل ةيوتكحمر طسأ هملعو ه دنزب نافذا فك ىلع فوغ هن طق هسفاذاف هحفو

 21 2 عماد ىبي نب دهش نب ىسوم هب رصانلا ةريسلا فلؤ م طخ ةباكمل هذه تي ًارمغ عطقلاب دهع

 خيشلا دب ىلع ةيناشثلا هتبالو نوالق نت دمع نم نس رصانلا كلا انآ ىف هعيج طلبو عماسملا ادد ددج مث



 7” اا

 لمحت ىلذق -لكوىلاعت هلناددا. .ع ىلع هبف نيرو احا هناعا سولفلاو ةضفلاو بهذلا نمّربلا عاون آب عمال ااذه

 نيرواجلاجارخاب ة:لا هذه ن نمىوالا ىداسجب ىف ىمأف م. اوملا ىفامسال تاوالااوزيخللاو ةمعطالا عاونا ميلا

 نىحاصملا ى.اركحو َئاَرْحو قيدانصنم هذ مهل ناك امج ارخاوهمف ةماقالا نم مهعنمو عماخلا نم

 ريبكء الب ارقفلاب" لح هنافاررضاهرثك او بونذلام اظعا ندالا ناك امو هلع با ام لمعلا اذهنأهنماعز
 امامك اعمانملا نم قو ةناملادعاولذنو ىرقلا اوراسف يول زك املا زاذوتو ماهاتث تتشنّنَم

 عماجلا نود :.راسان أ نأ عاش أو ىدعتلا فداز ىتح كلذ هضرب مث هللاركذوملعلا ةساردو نآرقلا ةوالن نم همف

 ”ىدنجو هور ان نيبام عم الا ىف سانلا ن مريئك تيم ترج دقة داعلا تناكو تاركشم هبف نولعشيو

 ىلا ل فاصوصخ كانه هديمع حورتسي نم مهم هو هنوأ, اناكم دجعبال نم ىهنمو كربلا هبمع دصقب نم مهنم مهريعو

 ىداجب نمريشع ىداسملا دحالا لا تناك انف هتاهاوررثك او هنعص كم هناف ناضمرربش ىلاملو فمصلا
 عماملا ىف مم رضو ةعاجب ىلءضبق ضبقو فص تفولاو ةرخثالا» :اًنعلادعب عمالا بو دوسريمالا قرط ةرخآلا

 عماش فناكن مب "لخ ةعاسجب ببنلا ديري ن٠ هو ةماعلا ءاغوغو نالغلاو ناوعءالا نم هسعم ءاجدق ناكو

 نم اهيلعاطوبر مناك اماو.لسو مهطاسوأ تشنفو مهمئاسعو موش مويس ند الملا عاونا

 ىئغلب ام ىلع مهرد فل ار مشع ةسج كلذ ىلء ةّقفنلا تغلب نيقو رف نياعوربنمللدوسأ اون للعو ة ةضقو بهذ

 ىقشمدي هنحعمو نا همررهش فن اطل || هماع ضبقو بودوسرمالا هللا لح اذ

 3 ماحلا عماج 0

 نيدلزعملا نيرازن هللابزيزعلا نيمو اريمأ هسسأ نم لوأو ةرهاشلا ب باوبأد- أحوتفلابانراخ ىعماملا اذه

 "ىلا هب ار دب شوب اري عسوالف هللا مان كاملا هبا < مث ةعهللاسانلاب ىلصو هيف بطخو دعم هللا
 فرع و ةبطللا عمابج الأ فرعي ناكو ةرهاسقلا لثاداكا الا عماجر اص مويلا ىه ثيح اهم اونأ لعجو ةرهاقلا
 ممرات ىف ىيسملا دج ا نب هللا دسعنب دم كلاباز زءراتخمرمالالاف مروفالا عماشلاهللاقيو كاملا عماجج مولا
 هحراخ نمحوتفلا باي ىلي امم ةرهاقلاب ديدخلا عماخلا ساسأ طخ هناهلثو نينا دنس ناضمررهُش ىتعي همقورمصم

 5 الابر رتلادبف تطحوو ةزالا عمال عب ةرهاقلا عما ىف نوقمل < نيذلا» اهةفلا همف قلو همفءانمل ا دنو

 ةالسص هعماج هللا زعلا ىلصناضمر روش نم نول عيرال ةئامناثو نيناسمو ىدح ا ةنس ثداوح ىف لاقو

 ءادحلا لبر ىفو بيضقل اهدسو ناسلمط هملعو فال | هال نهرخكحاهيديزيب هريسمىف ناكو بطخو ةعمملا

 0 طلال روس نادر قنا لاا رد 4 الصل بكرو

 ءانب ”مي نأ هللا سهأب ماما سوةناهثو نينو ثالث ةنس ثداوح لاق * 'هللظدريغ رب زعلاراسو

 رام دفان وءبرأ هملع ةَمفنلار َدَمْف حوتفلا باي دمع هناي ىف 59 1 ساكن ب بوعد ريزولا ناك ىذلا عماملا

 «لك لوط ناكرأ اهل لعوحوتفلا باب عماج ةرانس ىفديزةنامعبرأو ىدحا ةنسرفص ىو هيذ لمعلا فْئ دس اف

 بان عماج هيلا حاتحيامرب دقت لمسعب هللا ىمأب مكس الا أ هنامعيرأو ثالث ةنسىفو عارذةثامنكر

 ةقفنلا تغلبف عارذ لل نيئالثو ة:سرصعلل عرذام ريسكن ناكف لسال لاو ليد دانقلاورصحلان م حوتفلا

 ةبقيدروتس هباوأر ئاس ىلع قلعو حوتفلا باس ديدجلا عماخلا» ءام .”متولاق « ران دفال "هس كلذ لغ

 ربنملا هيف بصنو هل تلمع ىتلارصحلاب هءرمب شرفو ةضف ليددانق نسريثكو عبرأ !هت دع ةضفرينانت بف قلعو هل تلع

 رغزالا عم الا ىفت ان نملة ا.عرأو ثالث ةهنسناضمررهش سداس ةعملا "لل ىفنذأو دان لعبو هسرد لما

 مهل عنامريغبرخ الا ىلا نعماملا نمدحاو لكن م نودع متلك لوط سانااراسصراوذخ همل ااوذمي نأ

 دهن انااا ال زر مسالا را اسم ةزرسقا حبل نان 011

 رسابق ةّدع ماما سح ةن امعيرأو عبرأ ةنس:دعقلاىذىفو * هغارف دعب همف تأ ةالص لأ ىب مو ةعجلا

 .بوتكم ”ىك احلا عساملا با, ىلءو رهاظلادءنا لاق حوتفلا باس ”ىكاملا عمامملا ىلع كالمأو
 00 ل "لعوب كاملا هلءعب سمأ هلا

 تمقأ ةعجلا موب فو ماما ةرس ىف تيًروةل اسعيرأو ثالث ةنس ىو حوتقلا بار داظب أشناا ”ىكاحلا عمادتل
 رشاع دحالاموي قروك دملاريزولا ةزعس ف ت تب ارو « حودفلا باسو أذ ريزولا ناكىذلا عم الاى ةعجلا



 "اد

 ني_> نم ماع ةنام هذ ةعجلا ةءاقانمالطعهر هربا عمال ديل ع سوأ هنأ لحام < ىكااحلا عمانجلاب

 هركذ م دةناكسرعس رهاظلا كاملا مانأ ىف ةبطللا تدمع ا نأىلا دم فم نيالا جالص ازيا لوتس

 عماجو ” ىك املا عماذاو رهزالا عماخلا طّةس ةنامعم سو نيتنلا ةنسةح !ىدؤرص هرايدب هلزلزلا تن كامل غم

 ”ىك احلا عم احا ةراعرمكتش املا سريس نيدلا نكررمم الا ىلوتق عماوإا ةر اعةلودلا» |ىهأ مس اقف هريغورمصم

 اوددخ حلاصلا عماج ةرامع راد: كوحلار ةكب نيدلا فيسريمالا ىلونو رهزالا عماحلا ةراعرالريمالا ىلويو

 "ىلع نينيسح نب د نيدلا مث ىذاقلا دب ىلعرهزالا عمال ةرامع ثددج مث هه « اهنممدرعاماو داع واهل امم

 نيدسو ىدح | ةنس ىف هبراع تددج من « ةنامعيسونب ريثءعو سب ةذسقةرهاقلا يستحم ىدرعسالا

 نانأ نيدلارفن ريمالارإ -ق ”ىرصاانلارادما1اريسثب نيدلادعس ىث ئاوطلاربمالا ن كدب ا امعيسسو

 لانه فرعت ىتلا هراداهرمعو اهمدقام دعب ركذإلا ماطر اوم ني رابالا طم ىم ماا<ىللاصلا "ىدهازلا

 رصانلا كمملا ناطلسللا نذأت سان الاسعار أ هض رئوي نأ عمادا نم هررقل بح ًافرا دما ملاريشبر ادي موملا ىلا
 عماجلاب دهسا دك ناكو كلذ ىف هلنذأف هباصمصخ هدنعاريثا ناكو عما |ةرامع ىف نوالق ني د# نب نح

 عسش وريصامملا كنت عزنو قي داخصلاو نار انا حرخأأق هتقبض تح نئازَحو قيداذص هبف تعضوو ربصاقمةّدع

 هبفرورملا نم سانلا عئمو هططو هلكعماملا ضد رة دي دج اهنا كح تداع ىتح حالصالاب هفوقسو هلار دج

 ' لمو موب "لك ىف بدعلا ءامملا ىلد_سنل انواح< ىل تلا عال لوا او ارال راهب فسر
 لزئاو موي ”لكرعطب اماهط نب رواخلا ءارقفلل بتروزب زعلا هللا باك نيمللا ماس - اءارقال دس بتكم هكوذ

 بارجلا ىف هقفلا» ءاقلال مج ردم سل ةيف“ لا نم ءاهةفألا سرد همف بترو هي ٍةاهاع> س احن ن مارودق هلا

 ا لكىف نوعدي عماملا ون ذؤمو اذه انمويىلا ة,قانتلاجافاقوأ كلذ ىلع تووريبكلا

 ىئماوطلاريمالا ىلو ةنامعب بو نيناكو عيرأ ةنسفو « همذ نث ىذلا تقولا اذ_هىلا ٠ نحس ناطاخلل

 تام نم ناب قوقريرهاظلا كم! ناطلسا مو ىمزيهتةرهزالا عماسملار طن هياطللا كللامملا ىلع دةملاردام

 علل صو مجالا نورواحملاهذخأب هنآف ادو-وملرتو ”ىعرش ثراوريغنعرهزالا عمادا ىرو ان نم

 ايف لوط 1تزعو 5 0 ا ب * ”ىرع هلاريبكلا ب ايلا دنعرح

 ةروك دما ةنسلا نمرخ الاعسم رف تاكو ةرق مهردبفأ رت ون اطلنا لام نما لع عملا تعش

 عقجاو اهلفسأىلا اهالعأ نمءوضلا لع ىب تدقر اورْيتل ادهن مهعجلا هلم اهيفلي دانقلا تتاعف

 ةرشع عبس ةنسسلاّوشىلا ةلذنملا هذه لزت راف ناطا لاو عدو ةفي رش ةقخاولتو عماجلاب ظاعولاوءارقلا
 دبع و بابلا مدها مدد 1111111 1 ز] 0-2
 لدحلا ةعلق هات تناك ىتلا لد فرش الا لالا |ةسر دم نماهار طحاذخ أوه دقعقوفةرانملا تبكرورخاب هواي

 ام.ستخمو ةرهاقلا ىلاو -ىب وشلا جالا نيدلا حاتريسالا كل ذةرامعب ماكو قوقرب نب حر خرصان كلم ا اهمدهو

 تمدهف طقست تداك ىّت- تلامو لئلا ريغ مرماه نا يسرا الا ىداج ىف ت:نأىلا

 تانك دج وذ كاتب اطيو ىذلا جيربضلا ليج: ىدجا| [تهلاو# * ىو تدع اد نير شعو عيس ة نسر ذصىف

 هن عما عجرم ناك ياا كلا هوانب متو كاد مد اضيأ دجووءام ةمق فران ]

 تع مم ىئامدنع ةأضمم عماملا اذهل نك تحج لو تن اولا مث عيرأ عماملان مص) سرغوءاملا

 ةيواغيقالا ةسردملاب ةفورعملا هدسر لد هدحاولادمءاغيفريمالا نأ ىلا واغفالا ةسردملاثيح هنأض ام

 ْرمع سد اهف ديز ماه ان اءاملا ري لكن نيدلار ديرعمالا ناف نأ الإ عماجلاب ىلا أضمملا هذهامأو لانه

 بودوسريمالا عماجلا اذهر اظن ىلوةئامتامتو ةرشع نامت ةكسفو 0 دام .مةئاحمامتو

 ةدعىئذنم عماملا اذه ىف لزب مل هنأ ذو اهائمَىقَس اكدوا ايار باكا تاع

 نمو دعلابزز مع نيبام الجر نيس وهن امعيس مانال اه ذ_هىف ىب دع تغلب و ف ةماق اه الا نومزال. ءارق

 هذشلتو هتساردو نارلا ةوالُس | ماع عمامل_ | لاري الف مم فرعي قاور ةقئاط“ 0

 اذاناسنالا دصف ركذلا قاحو ظعولا سلاجتوو هل اوريسفلاو ثيدحلاو هقفلا مولعلا عاونأب لاغتسملالاو
 نودصتب لاومالا بابرأراصو ريغ هدحيالام سفنلا عي ورئو حابترالاو هنان سنالا نم عماجلا ادهلخد
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 نوكس همس ”لكلر دحام كلذريغو هنط امحو هيارتاو هعطس ىف عماجلا اذهىف هملا جاتح ام. ةةرا كل ذ نمو

 ةئامث عماججلا اذهل ىذلا عنصملار دب ىمأر فاعل ةيراج لج فصنو نيت لج نينامتو هن ام نعل كلذ نمواراشد

 طرق نناد- نمل كلذ ن هو ريناند ةعبرأ ةرهاقلابهبف عضوب نزخن نبل كلذ نمو راشد ثلثو فصاوريناند

 لاحلاو ءاقلا ةرجأو فلعلا ىلودم ةرجال كلذ سو رينان د ةعيس:لا ىف نيروكذ م ار قبلا ىمأر عسرتل

 عماجلا اذه تلعن ةأضرملاميقةرجال كلذ نمو فصنواران 3 را طل يب صم عوج

 نسما اجو شل انزل هال از عكار راوتر هرألا عئاذا تي دا هزاز اا دا

 نورشعو ةعمسو نارونت رهزالا عماِللف ةضف اليدنق نون الرو ةعسنورم ان.” "هنأت 4 فل ارين ان نأركذ م

 اهتداع ترح ناكم ىلا داعتو ناضمررههش ى قلعت نأ طرشو الد و ةدشار عماش مسوالي دن

 مدهتساو أشر اعناف كلم هب ىرتشي عقجاو 'ئْىلذفاذا هنا اهنم فاعوالا ىف ةريك اطورمش طرشو هب ظفحت نأ
 امماهناف اهرك ذ ىف: دئافالرسابقو ردا: دعاضي أ همف سحو :ريثكءامأو هب ررعو عس هنتر امعت عيرلا شي لو

 نيدلا”ق'ةاذقلا ىذاق ىلا تلق او ةضن هنمتيأرو ٍباَكَلا اذهنع رهاظلا دعب الاف * رصعتيرخ

 كلذ عاترصمب صاعلاا نب وربع عماجبا رحم فن اك اك ةضذ ةقطنم هيارحم ىف عماشلا !ذهر دصب ناك نيزر نبا
 أ اال اهّنااهف ناك هنالة نا مستو نم" سو عسن ةنسلوقالا غسررشع ىداح ىف بوبأ نب فسوب ني دلل حالص

 اذهد د - رصنتسملا نامت مث« عا قطانملااضيأأ علقو ةرةئممدر د فال 1 ةسخامزو*اف نيسمطافلا

 ا ب ةىيرغلا بابلارواسجت ةفطلةرو هةمهمف أ ثنأو هللا نيدل ظفاسحلا دج واضيأأ عماسلا

 مانملا فام تي ور ام :ء ىلاعت هلا ىضر ءا اردزلا ةمطاف نأ ل- نم ةمطاف ةروص#؟ تفرع تاقاورلا لخادب

 ؟ ترعاه طاطا نخ نيدلا ىحم ىضاقلا لاف » ”ىرادق دابإ|سريس .رهاظلا كلما مانأ ىفدّدج هنا

 رعزالا عماملا ةعبل تيدا اقسو نيتسو سه ةنس لولا عسب نمرشع نماثلاةعمجا موي ناك الر هاطلا كمملا
 هللاهقفو رف نين سة ءنم عماحلا اذ_هراج ناكتىللا هديا نرردلازعريمالا نأ كا: بدو ةرهاسقلا»
 هسهاىفر ظذلاب مس ءرو رادلا كلت ىف هراج هباوث نوكي ادغهنا اندلا راد راوعأب ترك نأ ىارزرات دمع
 0 .ثهل عجب تح هرومأ طاحو ةعاصج ىديا ىفابنس ب :ناكهبو دغم اش أهل عزتتاو
 عرشو لاملا نم "هل ناطاسلا نم هل قلطأو لب زا لاملا نم ةرف كح... :هلمح هلنيدل ازعريمالا عّربتف
 طسوىف امرحداع وح هأ 0 ا هناردحو هناكرأ ند ىهاولارمعفهنرانعف

 ةروصقتم هنفرا دنز املا كبل ريمالا لعواويلع هللا هس ةحاصاران' [هفرئاو ةنح ةروصقم هي ةحتساو هير دملا

 ةروصقملاهذهىف بترو هّللا هجر -ىجفاشلامامالا بهدم ىلع هقفلا ةءارقلءاهةفلا ن نم ةعامج اهيف بترةريبك

 هءسترو نآرقلا ةءارقل ةعبس هب سنرود رادلا فاقوالا كلذ لع ضوو قئاقرلاو ”ىوبنلثيدحلا عمسار'ةحم

 هلم خخ ساو كل ذب ةل,دملا ف ىدونف هذ ةعجب ةماها ىف ثدحت هدي د6 لكن و كلذ ىلع هنا هيان* اس رده

 نيدلا» اهب بحاصلاو نيدلا سراف كبانالارضحوروكذملا مولا ىف هبف ةعمجبا تهقاواببطخ نيدلا نيز هبقنلا

 مهفالمخ ا ىلع ماعلا فانص أ ءاربكح ل اوء ا ىهالا نم ةعاجبو دجت نيدل ارفذ بحاصلا هدلوو اح نب ”ىلع

 ىدو نآرقلا ئرقو ب> اصلاو كيانالاو" ىلا نيدل ار عرم هالا ساج ةعجبا نم غرفالرادوهشم ةعج موناكو

 نيعالا لو سفنالا ىبتشت ام ”لكمهل مدع ءاىهالا هعم لخدو هرادىلا لخ دو نيدلازعريمالا ماهو ناطلسلل

 انف اهيف ب تكو ءالعلا ليواق ا نم هشدروأمو عماملا ىف ةعجلازا وج ىهأ ىف ثب دما ىرح دق ناكواواصفناو

 هب ةعيل 5 مسا سما 0 ل
 اذه « ”ىك احلا عماخلا نم ةدنعبلا تاراحخلا نم هيرقل ة>ارواقفر هب سانلا دجوو َنّرمساو

 تلقت اف ”ىكاملا عماملا ىو هيذ ةبطألا تّرّهساو اءارذ ىلءو ك ذ دعب همي زفاريصق ىئئده عماجلا

 عماج ىو ةبطخ نولواط نب | عماج ىو ةيطخ .رهزالا عماخلا ىفو ةبطخ هنف بط ناك ةفلخلا ناف هيلا ةبطخلا

 هنأف ةنطا لا, بوب نب ف سوي نيدلا الص ناطلسلا ينس الر هزالا عماملا نم ةبطخلا تعطقناو هبطخ ريصم

 ةماها عانم ءاوهو هبسدلم ىذتقم ىل.عف سايردنب كالا دبءنيدلاردصةاضقلا ىذاقلءاضقلا بظر دلق
 ةنطخلا“ زكا ورهزالا عمال نم ةبطلنا لطبأف *يفاشلا مامالا هذ ءوهاكدحاودابف ةعمجلل نئبطالا
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 برغملا اونو ةم>رلاو ةةرلاو ماشلادانبأو هللاامهسرح نيمر او ةير دنكسالاورمصمو هب زعملاةرهاشلا ىلع
 هدنع تمص هلا ملكتم لجر رضع مب برغل او قرم دالب نم نينمْوملاريمال هكفيو هللا «تفامو نولا-عأرئاسو

 كالمأ نم تناك اهناو ٍباَكَلا اذهىف دّدحيو كلذ عج ركذي ىتلا ةعّاشلا صصخلااو ”هلماكتلا عضاوملا ةفرعم
 امهثا ثناء م نيذللا سفملاب نلقاك اضاع هزالا اانا قءابشح نآىلا كالا

 اهند باّكلا اذهزعب ران'لمق اميف أ ابتكلاواهفةوىتلا ةسورحلا ةرهالاب ةمكملاراد عوام د ب سسأتو

 اهنمو مو ةمريغ كلذ عبج اعءاشم ةسورهلا ةرهالا ةمكملارادوةدشار عماملاوردزالا عماخلا ص "هام

 ةسور#ل اةرهاقلاب رهزالا عماملا ىل-ءهبق ةسصتام كلذ نفاهركذ ري طئارش ىلع سقما ن عماملا صام

 ةفورعملاةيراسستلا عسجو برضلار ادب ةفورءملارادلا عبجب ةسورهلاةرداقلاب ةمكملارادوةدشارب عمانملاو
 هب قدصتام كلذ نمورصم طاطسغب هاكىذلا ةديدخلا قرالارادب ةقورعملا رادلا عسمجو فوصلا ةيرامب

 بناج ىف ةبارلانرصم طاط غب هلكك ل ذ ىذل انين كاواعواخ ىتاالزانملاو بدن أوذلا ةعبرا عسج سقما ع هاج ىلع

 ماج فورعملا عضوملاف قراتارادبنافورعملا نارادلان اعل قرط اراك قررا زال: ةدرغلا

 عضوملاباضيأةيارلابرصم طاطسغب ىتلا ةقصالاملا تن: اوما ةعيرا نم ةعئاسشلا ص هللا عسجب كلذ نمورافلا
 هواعوولفسوهن اشو هضرأو هلكك لذ دودحب ”ىسقلا ص_صح تدنن اوكا هذه فرعتورافا امام فورعملا

 هنعحيراخو ه٠ فلج دةلزوهو دلو ههاسص ىراجتو هناَر *وهكر طو هتاحاسو هن اوحوهناّةقن صو هفرغو

 ةنراجايطوربف لعد قاناهكلمتالواهتبهالو اهعسزودكال هلع هس ةدكش ةم دلع ةةوكوت ةفاذلط لإ كا لتحتو

 لاو . الواي ى ىثتسيالو ثدح ثوان كريغتالو نينتسلا مذاقتا هول الن املا اذهىف ةذورعملا اهاسس ىلع

 ضرالا هللا ثرب ىتح تالاسلا فدل خال كاي ةفورشا سنتر تاهوالا الطاره شطف دوق وتر الو

 بالتجاو هللا بقا مدعي اهم أهلا عجريو اهّالو هملا ىهتد نمرصع”لكىف لال ذرحؤد نأ ىلع تاوم-لاو

 ةيحلصألا بسح ىلع كلذةرا._هدكلذ نم دنا ها اثم أ ةراجا ىف هع را ىوذ دنعاهرابشا نداهتعفنمرفون ام

 عماجلا كلذ ن : امهسنيتس ىلءامو ةم ناكل ضفامو هلع كلذ سحاب فاما ريغ نم همس صو نيعلا“ امن

 كل د فرص عسنلا فصنو سدا ف صنو نعلاو سهلا داوشالا اذ_هفروكذملا ةسورحلا ةرهاقلانرهزالا

 رامي دفصنوار ام, دنوةسو ةءمسو د حاورانب دش أن زاولا كرما نبغلا نيمو ةفضمو 4 ةراع معفانقف

 نوكت هنا ددعرصح عارذ فلأن ع كلذ نموار انيدنونامو ةعبرأ عماشلا اذهب بمطغلل كلذ نمراملا دعو

 ةوكلةروفظمر صح عارذ فلًأرشع هنالثن ل كلذ نمو كل ذىلا ةج احلا دنعهرصح نم عطقن..ال ث بحب هلةدع

 حاجز ريطانق ثالث ن نع لا هسوارباد ةجايعو هديساو راج ونام اجل ةجاكإل رض هت لك رانا اذه

 نم عم عجبا مايأو ناشمرربمش فروخ "ىدنهدوع نمل كلذ نمو رام, دعيرو فطذو ارائيدرمث ءانثااهخ ارفو

 كل د نمو رينان د عبس <ىلفلفلاب عمش ةراطنق فصنل كلذ نمو ارا درشع ةسخ عئاصلا ةرجأو كسملاوروفاكلا

 دا ناثلذ نمو راند ةسح طا ةربأو طي كلا نو رصحلا ةطامخو بارتلا لقنو عماسملا اذهسنكل

 راطنق نع روضلل مف نمل كلذ نمو دحاورائد ”ىلفلغا ا لطرلاب الطر نيرمدعو ةسج نع ليدانقلا حب رمل

 ساعتللا ةنوملردكام كلذ نمو راس دعدر ليدانقلا احل نيبدرا نمل كلذ نمو رامي د فصن ”لفلفلاب داو

 ةعبرأو فب راس نعل كلذ نمو اراك .,دنورمشعو ةعبرأ عماملا عطش وف ىلا تابقلاوربنانتاولئمزلاتملاو

 0 راس دم صل لب داشتلا سل اهرخ ني راطنم نعل كا ذ نمو راب دفطدنمدأ» ءالد تلولبحلأ

 دحاوراند عماملا اذه شكحا ةدنكم ىئئامنهلو لي دانقلا قلعتل بنقلاطرا ةرشعو ةمدخلل فافق

 كلذ نمو رينان دةهثالثا واج ةرجأ عم ءاملا اهبف بصيو عنصملا ىلع بصن”رافنر ابزا نع كا ذ نمو راشد عبرو
 فصنو ارانب 103 لئو لعبسلا انوع ا تلطرا امو لطرفلأ ةخسلا ب تار عماجلا اذهدوكو تيز نءل

 نودسجو هئسوران دةنامس ان ذومرشءة سو ةمون ةعيرأو هن الث مهو ةُمالا نعي نيلص ا قازرال كلذ نمو

 هلا زوجات مزود لك فران :دنعوراسفاثلتو نارام د م-منم لجر لكلا نمدهلاممفصنراراشإد
 ةقفق اك عماجلا اذه ىلع فرشملل كلذ نمو رهش لكى نارام دوب: ٠لجر ”لكل ةموقلاو نونذؤملاو
 دحاو راش ل ها اذهب عاصملا سنكل كلذ نمواران دنورشعو ةعرأ
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 ايدو

 ىلءدوبهياام اضو ايركز نب ىدعي هللا ”ىن لق دعب سدّقلا برخ نأ ىلا َكِإَذَر روساو ىلوالا تبل ا ةراعمانأ هملع

 لطبو ذمح نم لدا ارمسا ىنبعئارمش تلطبف شط. دي ىلع مسييلع هللا تاولص مب هبا ىسع هلوسرو هللا حور
 رصع لمعلا اذه» ءادناناكف « (ةيمالسالا للا ىفامأد)« لس ارس ا ىئبدالب نم لطبامف ماسقلا اذه

 سقاونلا تاوصأ عهسف هيف فحسح دءاو صامل  نيورمج عماسارانم ىبرمهمريمأ دل نب ةللسم نأ هببسو

 رجفلا برق ىلا لس. للف صن نم ناذالاددمأىنا لامتف نين ذؤملا في رع صاع نب لصحر م“ ىلا كل ذاكشف ةسلاع
 ططمو لسد رش دّدمو ناذالا تقو سقاونلا برض نء ةلسم مهابنف تنذأ اذا اوه نأريمالااهيأ مهب اف

 ميد كلا فرءعنالاجر هنم برت :7ةرجت ىف لعج دق ناكنولوط نب دج أ ساابعلا بأريمالا نا من ليل ارثك |

 نو دمحبو نوحي و نوركماوناكف ابسع مه للدلا نولعجي ةعبرأ هلل "لك رخل اءذهىف تسال ررشعانلا

 ناذالا تاكو ىف نون ذؤيوذيدهز دئاصن نولوقيو نواسوتيو ناحلأب نآر لانو أر شيو تقو ”لك ىف هناصس تا

 مهّرقأ هيوراجلشيملاوبأ هنا ءدعب نم ماقو نولوط نب دمأ تاما مييلع ىرجت ةعساواف ازرأ مسهل لعجو

 فرعيراصون د 5 ملا ىلعلبللا ىف نينذؤملا مامق سانا ذخت اذ تنبح نمو هبا عم مسهعمر ىلع مها رجأو مهلاح

 ْسء ”"ادبعنيدلار دصءاضقلا وورصم ةماطلس بوب نب فسوي نيدلا حالص ناطلسل اىلوا إذ ميسنلا كلذ

 "ىرعشالا نسما ىبأ يلا بهذمداقتعا ناطلسلا ىأرو هب أر نم ناك<ىبفاشلا "”ىئاراملا ”ىايدهلا سايرد
 تقوىفاونلعي نأ نين دوما ىلا ىهالا مّدقَتو هفلاخ نمر فكي ىتهداقتعا ىلعموملا ىلا سانلا لمفس لوصالا ىف
 رثاس لم لك فناهركحص رركص ذ ىلء نون ذولا بظاوفةدشر اا. فرعت ىتلا ةد.قعل ارك ذي ل بلل اءنذ املا ىلع ميسنلا

 نقع ات راسلاا ان نم ةعجب امون ىف ريك ذل اضيأ ث دحأ امو * اذ هانتقولا ةرهاقلاورصم عماوج
 هللا همسرريثك نبا لاو ةرحبهلا ى ىسنمةنامعبسسلاا دعب كل ذناكو ةعب 5 المل سانلا أمهتمان د املا ىلعركذلا

 راسفف ةعجلا موب ةالصاابركذي نأب مسرّةن | ءيسو نيعبرأو عب رأ ةنسرخ الا عبر س داس ةعبإب أمون ىف

 كلذ لعفف ”ىومالا عمالانذ امى رك ذياك سجد ند" ام

 0 رهزألا عماجلا 0

 دعم ميت ىلأ مامالا ىلوم”ىلقدلا بناكلارهوج دْئاقلاهأشن أ ىذلاو ةرهابشلا, سسأ دصسم ل وأ عماملا اذه
 ىدامب نم نيقي تسل تسلا! مول ىف عماجلا اذه“ انب ف عرمشو ةرهانتلاطتخ مهنا نيدلز هللا نينمؤملارمأ ةفلملا
 هش حجو ةنالو نيتسو ىدحا ةنس نا ضمررهش نم نولخ عسنل هاني ل كوةناسلنو نيسجنو عسن ةنسىلوالا

 هللا دبع هئانب ها مم ءإ_عسلا دعب هصئ امربنملاو بارحلا ةنمب ىلع ىهو لوتالا قاورلا ىف ىتللا ةبقتلاريئا دب بتكو

 دب لعن: مركسحالا هناناوهثانآ ىلعو هللعهقلا تاواَض نيمو اريمأ هللا نيدلز عملا مامالا دعم يتوب أ هملوو
 عبس نا ضم ررهش ىف هبف تعجب ةعجي ل وأو - ةناملثو نيتس ةن سى كلذو <يلةصلابتاكلار ةهؤد و دبع

 قو ءامشأ هضد : دج هللا نيدازعم اب راز اننروصنمانأ هلئانَرب زعلا نا مثةناملثو نعت سو ىدح- | ةنس هنم نولخ

 قزر: لصف هتابزيزعلا ةفلشلا ساكن ب فسوب نب بوقعيح رفلاوبأربزولا لأسةنامتثو نيعبسو نامت ةنسا

 تزيقاهئانو رادءارشب مهل ممأو نضانلا قزرلا نن ممئمدحاو كك ىنكاممهاقلطأف» اهقفلا نم ةعاج

 ناكور صعلا ىلصت نأ ىلا: ةالصلا دعب هضاوةلحتو عماخلا ىلا اورمضح ةعمبا موب ناكا ذافر هزالا عمال بناحب

 دبعموب بزعل مهلع ملخو الجر نيثالثو ةسخ مهم دع تناكو ةنس "لكى :هل درب زولا لام نماضي أمها
 نمرو.طلارئاساذكو هبخرفي اطر وفصع هثكيالفا مسلط عماملا اذهم نالاتيو تالغن ىلع مهاجورطفلا

 عماجلا مدقمىفنانروص امنة دو سأر ىلعةروص "لك ةشوقنمروبط هالة روصوهو هربغو ماملاو ماما
 لبقتسا نمراسي ىلع يذلا نيدومغلا دح ىف ةروصو دومعل اىف ةببرغلا ةهللا ىف ةروص امهنم سماخلا قاورلا
 فقوو هدّدج هللا سماد اها نا مث ةمقرمشلا ىلب امم ةلبقلا ةدمعالا ىف نصعلا ىف ىرخالا ةروصلااونينذؤملاةّدس
 اذه ه هتطسن اك كلذ نمضورصم عابر ةرهاقلابلعلأر ادو”ىك انا عماماو سقما عماجورهزالا عماسملا لع

 رضح نم هيف فصووركذامم هدلا بسنام عسجب ىلع ”قرانفلا كلام نب دمعسنب كلاما ذنلائضاهدهشأ تاك

 ىضاعذ ثمولوهو مه دهشأةئامعبرأ ةنس ناضمررهش فرصم طاطسفب هل اضقو همكح نم ا ىفدوهشلا نم

 امسيياع هللا تاولص هللابزي زعل امامالا نب نيئمْؤملاربمأ هللا صان كاملا مامالا ىلع ىبًاروسنملا هيلوو هتلا دبع
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 رصم ىف هنع هللا ىذر فينس ىبأ هذ هرشنناورض ءرايدب سرا دما لارتالا تب نأ ىلا كلذ ىلع مالا قس
 ىلع كاننا دعامو مهيأر ىلعا يأ: الصلا ماقتو ةفوكلا لهأ ناذأب ةيفتعلل ىتلا سرادملا ضعب فن ذودراصف

 هثدحأ ئئوهو لو هلع هلا ىلص هلا لوسر ىلعاواس نيذأتلا ن منو ذؤملا غرفاذا ةعج اهلل ىف هناال الكام
 نامعش ىف ناكنأ |ىل ٌرمساف هن امعسو نيس همس دعن" ىمداربلا هللا دبع نب هللا دبعنيدلا حالص ةرهاسقلا بستحم

 روصنملا ملاصلا كاملا ةلودب ئاقلا شاطتمريمالاريصمراندب صالا ىلوّتموةنامعبسو نيعستو ىدح ةنس

 عنه دوما الش نيطؤلللا ءا رفلا ضعب عهسف نوالق نب دهم نب نيسح نب نابعش نب ىباحي فورعملا حاحريمأ

 نوكينأن وحتأ مهللاقفهنا وا نم ةفث اط كل ذ نسحتسا دقو ةعجب هلل فاسو هيلع هللا بص هللا لوسر
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور ىأر هنأ معزي ادجاوتم حبصأو ةليللا كلت تابف معن اولاق ناذأ لك يف ماللا اذه

 ملسو هيلع هللا, لص هللا لوسر, ىلع مالسلاب .نينذؤملا رمأي نأ  هتع هغلبيف:بستحملا ىلإ بهذي نأ هرمأ' هنأو هماتم

 الوهماناهلبو الوهج اضش ناكو ”ىدينطلا د نيدلا م ذئموب وهو ةرهاقلا ب ستحم ىلا ىضخ تاذأ لكى
 ةوشرلاو ليطربلا ذ_ أ نم مشنةيال ءالبلا ىلا هداعتولو م_هردلا ىلعاتفاهتمءاضقلاو ةبسسحلا ىف ةريسلائس

 سساو ةيذعلاءاخرا لعلا نأ ىر مارا لك !نيودنكو مان“ الا لع ىرضدق ةمدالوالا نمؤوهىف ىارءالو

 تركمالو هبدانأ طق سانلا دمحت ل ةبسحلا ةبالوو ةردلايدابعلا برضو هلاصسهقتاىضرنأ ب حيو ةبحلا
 فقوأ نم عم فقوأو لاظألا ساجن ىلا ةٌرمرمغ صحم ةعئاذهلاعفأ حئابقو هعئاش هنالاهبلب هبعاسمادبأ
 ةرع طلاق كازامو جداوقلا بلع هاجيحس ابدع حداوذ بوبعلجا نم ناطلسلا ىدي نب ةكااسملا

 او دير نأ نين دؤم ارب "اسل مدة نأ كل مأو هللالوسرهللاقو امولمهصاخللاو هّماعلا نمو امومذم

 لوه>+ولوقاا اذهل هاا عأف عهبب اىلايا ىف لعفي اهلنا نوسر ا كيلع ماللاو ةالصلا مهلوةناذأ لكفف

 هلظل ىبهن دعو هنامح ىف هناسسل ىلع هللا هع رشام قفاوباسجالا هتافو دعب مم أي ال لسو هبلع هنن ا لص هنئا لوسر نأ

 نيدلا نممهلاوعرش“ كرش مسهلمأ لوقي ثدح هعرشامف ةدانزلا نعزي زعلا هب اتكخ ىف ىلاعتو هناك
 هنكملا َق نم نامعشىف كل ذب سعأف رومالا تان دحتو كا سو هدلع هللا لص هنا لوسر اكو هللاه,نذأي لام

 لهأو ةماعلا تراصو ماش ادالبو رصمر ايد عج ىف اذهانموي ىلا تر ٌروساو ةعدبلاهذهتّتوةروك ذملا

 ناذالا ىف داملالا لهأ ضعيداز نأ ىلا كلذ ىدأو هكرت ليال ىذا! ناذالا "هل نم كلذ نأ ىرتةلاهملا

 هنلااناو هللاناو هللانالا ةوقالو لوح االئاوام نيذلانب دقتعملا ن نم ص“ ىلعناذالا دعب مالسلاىرلا ضعس

 نب ىموم نأ كلذ نم فرعام لوأو ةَمالا فنلاس لع نم نكي م هنأ ند 5 املا ىلعلمللا ىف عيبستلا امأو ه نوعجار

 نيلجر عم ةضفنم نيقوذخت ا هموقو ن وعرف قرغدعب هشلاىف ليما ارمسا نب ناك امل هيل عهنتا تاولص نار َُع

 هلل "لكن مريخ لا ىلدلا كلئدنعو دابعالا مايأ فو لوزنلا تقوو ل.حرلا تقو امهيف ناضفني ليا انغام

 ربدحتو فري وذ هف جولانالزتما دمت نولويو مالا هيلع ىسو م طبس ىوال ىنب نم ةفث اط كل د دنع موقف

 مالسلا هلع ىدومةاح ةّدم دل ل -لكاذه ىلع لاخلا رة اوردشأ | عولط تو ىلا ىل اعت هل هيزمتاو دىلاعت هلل يظعتو

 عرمشو مالسلا هيلعدواد م ه سب ماه ن أى لا: اؤقلا نم ل ارس اى ىف ماق نمو نون نب عشوب مان: دعبو

 برضنل ند مهله رح الا لمللا ثلثدس ةعن ودود ىوال ئنمهةّذع "هلل -لكى ف بنز رس دقملاَّس ةرانعىف

 ىلع ىحولاةلزملادت اشنلا هنريَعع عفر نم مهنمو كإذوةث و رامز او فدلاوطبربلاو مياطتلاو دؤملاك ت آلا الاب

 ناك ا دكه والا ,ددعن | لاّقيو مال_لا هملعدو اد ىلءىسولاب ةلزنملا دئاشنلاو مالسلا هيلع ىموم هللا ى

 نم:هلحم لك ىف ماك سدقملا تيبب ءالؤه ماعتا ذافروبزلا باك ىموليصفتركخ ذدقلجر فا نيالثو ةئامم
 صتخامم تناك تال“ الانا تالا اريغ نم هنا وعم بارك ذب مت ارو | نوعءفرب لاجر سدقملا تب لاح

 لاحرةبرق "لكى موقف سدقملا تدب ةيرث نم عماستيف تقام ابي رش نعاوون دقو طقف سدقملا تيس

 كلذ ىلع مالا لازامو ممن دمو لب“ ارسا بكره :عبج كلا: توصلا معي ىتح ىلاعت تارك ذي مها اود نوعذر
 ىبدالب نم هريغو لمعلا اذه لطف لبان ىلا ليس“ ارمس | ىالجو سدا تبرصن تحي بَرْخ نأ ىل البل -لكفف

 اوماقأ ةيناثلاةرامعلا تنيلا اورعو لبان ن مليم ا رمسا ومي داعاإف ةنسنيعبس لب اف مهمالج ةدم ل ارمسا

 لمعلا ناك ام ىلع ناملاو ىرلا لدأو سدقلا لا لهأ م امقو لءللا ف تدمل ان ىوال ىن ماش داعو مهعُت ارش



 "ا

 ريخ ىلع ىح لوقىلانونذؤملا داعم كلذ لثتماف هللا ةجرو نيِنموملاربما ىلع ماللا مهلوهدنعرصقلا دوم
 ا ةرهاقلا عماج ىذؤم ةنامعب رأو سجن ةئس ف عئموةن امعبرأو ىدححا ةنسسرخ الاعس رفلمعلا
 هللا جر ةالصلا ناذالا دع.اولوقب نأم هو نينمؤملاريمأ ىلعمالس- !!ناذالادعبيهلوةنمرصقلا

 لسو هيلع للا ص شل الوسر بأي ىلع فشي هنعهللا ىذر لال ناك ىدقاولال اف « (لصا لعفلا اذهاو) «

 ىلع” ةالصلا ىلع -ىح هللا لوسران أو تنا ىلأب كءلع مالا لاكامبرو هللا لوسر اك لعمالسل |لوقبف

 هللا ةجروهتلا لوران كيعمالسلا لوقي ناكهريغلاقو <ىردالملا لاق « هللا لوسرا. كلع مالا 5 ةالصلا

 دعس ْنأك ةناللا هنع هللا ىنر ركح وأ ىلوالف هللا لوسرا.ة ادا !حالفلا ىلع -ىةالصلا ىلع وس هئاكربو
 حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح هتاكربو هللا ةمحرو هللا لو مر ةفيل+ اي كيلع مالسلا لوقيف هباب ىلع فقي ظرقلا

 ةفيلخ اي كيلع مالسلا لوقيف هباب ىلع فب دعس ناك هنع هللا يضر رمع فلختسا املف هللا لوسر ةفيلخ اي ةالصلا

 رع لاق الف هنا لوسر ةفلخ ةفملخاب ةالصلا ح الفلا ىلع ”ىسةالصلا ىلع ةىح هللا ةجرو هللا لوسر ةفملخ

 ةفملخ ةفيلخ اي لئاقلا لوقل لافتا زلازل رفة عاف ريكس اذ نوئسؤملا منا سانال ه:ءهللا ىذر
 هللا هجءرو نينمؤم اريمأ كيلع مدلبلا كوش كذوملا نككذق لوط هفلخ ةهلخ هقيلخ هدعت نو هللا لوسر

 الجر اهف دازف نذؤملا ىهأ هنعهللا ىضررعنا منينمؤملاربسأ ا: الصلا حالفلا ىلع” ةالصلا ىلع”ى هناكربو
 نومي ملاعالا» اىعأوءافلخلا ىلعا اواساونذأ اذا نونذؤملا لاز امو اهداز هنعهنت ا ىضر نامّتعن الاب هللا

 ىةفالخ دم مث ةس أ ىماياةّدم لمعلا ناك اذكه سانلان يصخرمالاوا ةفلللا حر خف مالا دعب ةالصلا

 ةالصلا سابعلا ىءافاخخ ل رتو مهلا لوتس ا الف ه سانلان ىلصت لابع الاء ىهأو ءافللتا تناكماناسايعلا

 سهلنا تاواصلا سانلاب ىلصي نيممطافلاءافلخلا نمدحأ نكيملو مالسالا نس نمهريغرتاك كلذ كرت سانلاب

 ردح يس وسل جي اب 2 نحب ؛ ةاكعح

 ضوعءاواعف دادغس ”ى.ءا.علا ةفملذلل امارتحا هلع مالا ىلع نون ذؤملارمس احن ل مهموسر نيدلا حالص

 رصمب ”هلمل زك ريفلا ناذالا لق كاد َرَحساو ماسو هلع هنقا ىل ص هقلا لوسر ىلعم اللا ةفلقلا ىلعمالسلا
 ناكوهلا لوسرا.كيلعمالسلاوةالصلا "ىبلربلا هللادع نيدلاحالص بستحمل اسهأب هش ديزوزا ل اوماشلاو

 شوب اريمأ نب هاشنه اش لضفالا نب تافسك ني ”ىلءوبأ لغتاملو كل ذّرساف دن امعينسو نيتس همس داعن كلذ

 ندم مساقلا ىلأ ريمالا نب دم دجلادبع نومملا ىبأ هللا نيدإ ظفاملا مانأىف ةرازولا ةنر ىلع“ ىلاج اردب

 ىلع لوم ساوهدصو ظفاخلان هدو ةنامسجو ني رششعو عيز أ ةنس ةدعقلا ىذرشع سداسف هقلابرصنتسملا

 ةلودلا هيلعام فلاخ كل ذىفاددشتماسام |ناكو ةرازولارا د ىلا اهاجو راخذلاو لاومالا نمرصقل !ىفامرمئاس

 ”ىلءودمخ مهلوقو لمعلاريخ ىلع” جناذالا نم لاز ا ورظتنملا مامالل» ءاعدلارهظأو هلليعاطالا يدع

 ةنس مر غارشع سداسف لتئالف ةملمعام-الا هلا بستن ىذلارفعج نب لمعاسساركذ طقس ا وريشلاريخب

 لاه نم كتاف: طالق[ ناك ام نادل اهل أطغأو ظفاملا ةفملما ىلا الا داعةنامس#و ني ريشعو تس
 ىمحععامساوهو هبنكشالاقبو هبنكش نياكريمأب فورعملا نيسحلاارشدلا ريخ ”ىلعو د ليللاءناذالا ىف

 ناكو 9 ”ىلءنب نس انس دير نم نسبا ني لعاسان "ىلع دمج نب «ىلعوهر شركلا هانعم

 نيد فارسا هاو ةناملتو نيعب رأو عمس ةنس ىف بلح نا دج نب ةلودلا فس ما ىف كلذب هلم, 5و

 نيدلارون مانأىل ارمشبل اربخىلعو دمبشو لمعل ارب ىلع -ىج هنف داري بلحي ناذال الزي مو ةباسنلا "ىناًولادعسا
 اهلا "ىئنحلا ىنخلبلا دهم نب نسل نب -ىلع نسما انآ دتساة يو الخلاب ةفورعملا ةريبكلا ةسردملا ع ءةالف دوم

 لاقو ناذالا تقو راسنا ا او دعصف“اهتذلا ىحأ ناذالا عممالف سوردلا اهي قل وءاهقفلان 2

 مالا دّوساو هنمه أ اماولعؤو او دعصف هسأر ىلع هوبكع نسم انمو عورمش اناذالا اون ذؤي سهو سمول

 بوب أ نب فسوب ” نيدلا حالص ناطمل# !ادمتسا نأ ىلا موقلا بحذم ىلعاهيناذالا لي ظرصمامأو « كلذ ىلع

 بهذم لعن ناكحو ةنئا.عدجو نيدسو عبس ةنس ىف هم ة.ممطافلا ةلودلا لازأو رصمرابد ةنطلس

 ىلع سلوق ناذالا نم لطبأف هللا هجر "ئرعشالا ىلا ىبأخيشلا ةديقعو هنعدللا ىضر ”ىجفاشلا مامالا

 نيتداهشلا عبج روريبكجحتلا عسرتهنفوةكم لهن اذأب ماشلاورصم مياقارئاس ف نذوب راصو لعل اربخ



 نشل

 نيالاقو « دكمب ماد ا ورح اري لور فلا ىفالا كعب لسو هيلع هللا ىلص <ىبنلل نذؤيال رو ذحموبأ ناك ى اكل | نري
 دصسملا فان ذؤمهلعج مث نمنح مانغ مم قنيحةنارعما.ناذالاةرو حنان سو هبلع هللا ىلص وتلا رع رح

 نامعنأ احدقو موتكم مآ نباو ةروذحتوأو لالب ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرانذأ ىبعُدلا لافو و ماركا

 نعدعسنب د لاو ريثملا دنع عدم علعلل ىل ص هللا لوسر ىددب نيب نذؤد ناكم نع هللا ىذر نافء نما
 ناغاذاف موكمءأ نب ورعو ةروذحموأو لالب نينذؤم هنالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناك ”ىبعشلا

 دعا * ركع ناك ذه ”لعل تلق « مرت أننا نذأ ةروذحمو أب اغاذاو ةروذحموب أن ذأ لالي

 هلن ذؤي نأ هدارأ هنعهننا ىذررعنأو هنع هللا ىذر ركب ىلال سو هيلع هلا ىل هتلا لوسر دعب ن ذأ الالب نأ
 مسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل ن ذأ دق هناف ظر هلا دعسىلا لاسفءادنلا لعج | نأ ىرت نم ىلا هللاَعف هماعىأف

 ىلصهللا لوس نْدْؤب ناك انرقلا دعس نأركذ دقو دعب نم هبةعىلاوهءل |ءادنل | ىلءفس هنع هللا ىذررع داع دف
 ةعيابس تاك أ الا هللا دمع نيريكب لاف هةساو <ىنطةرادلاو لسا سه ىفدوادوب رك ذو ه ءابتب لسو هملع هللا

 ةيغ كاك قو ةقعمتلا قطز لال ناذأب نواصي مهلكرلسو هنلع هللا ىلص هللا لوسر دحسم ىوس عت ةدملا

 ىدقه نمناكو مهرسأب سانلا ةالصدهبو ورع عماج فورعملا ع ماعلا دولا وهامتا ناذالارمصم حف

 « هعامجلا 5 الصنع فلخت نم ىلءريتحلا اديدشتو ةعادبا ىلع ةظقاحلا سدا ىضر نيا لاوةباصتلا

 فّرع نم لوثأ ناكورصم طاطسغب صاع نب ورد عماني دولا ىلع فّرعن م مركذ فىدنكلاورعوبأ لاق
 1 ا نموهو ىدا رملا دمع نب صاع لاس ل مون أنين ذؤملا ىلع

 هلا طرواخالا لع مام اف رصم تهتفا تح هلن ذوي صاعل ان ورمت عمرصم ىلا راس باطحلا ا نبرمعل

 دحر اونأ لاق * اوضرةنا ىّتح هدلو ىف ناذالا ناكو در اعود نونذؤي لاجر ةعت صاعلا نبورع

 ىصول ل وب ناكو هقئاالاهلاال هرخآو هقناالا هلال هاو ناكن اذالا نأ صاعلا نيورمعلا ذو مناك ا سونأ
 هتفارعىفو ةيحص هل تناكو ىصاعنب لس رشهوخأأ مهيلع فّرع م ه ناذالا ناكا ذكه لوةيو تام ىتح كاذب
 رصم ةرانم قر نم لو أ ل بح رمش ناكو كلذ لبق نكي ملورانملا هل لعجو عمال دحسملا ىف دات نب ةلسمداز
 نب لسحر شاع دف طاط فلان ةملاع ساقاوتلا تاوصأ عمد عماملاةرانم ىف فكتعا دلخم نب ةلسم ناو ناذالا
 ريمالا |هي أ مهب افريل ابرق ىلا للا فصن نم ن ا ذالاب دةم أ ىناف لن ش لاقف كلذ نمهءاسامب هريخ أف سماع
 ىلإ لبا ازثك !طانمو لن رشد مو ناذالا ثقو تنقازونلا رض نع ةلسم هابق تنذأ اذا اومن نأ

 ترثك الف نين ذؤملا قزر نم هلزأ هنا هنعهللا ىنرنامع نعركحذو ه نيّسو س+ ةنس لس>رش تام نأ
 دحام الخ هتيايلإ عيضورانلا» اننب رض ىلع هتراماىف -ىراصنالا دلك نب ةلسم ىهأ ةمطخلا دج اسم

 ناكف دحاو تقوى طاطفلا ىف نْدْؤَم "لكن ذأ اوغرفاذاف الأ عماملا فنون ذوي اوناك نالوشو بسجت

 وهاك هنقانو ريكا هللا ربك | هّنن اهو ةليدملا له ناذ كح رصعالوأ ناذالا ناكو ه ديدش ”ىودموهناذال

 ةبقبو نولوطنب دجسأ عماج فوركسعلا عم اح فو طاطتغلاب ورمع عما: كا ذ قعرض نمالا كرب للف عونلا

 ىداحت نم مالا ةعمجأ حوف داك الف ةرهاقلا يوهان دلزعما شوج رهوبدئاقلا مدق ندا دحتاسملا

 عيعسلا دبع هيبظخو نولوط نب دجلأ عماج ىف ةعجلار ءوتسداجلا لسط ةناتخاو نوت اهصت يتق ةلوالا

 هنذأام لوأوهو لمعلاريخ ىلع -جنوذؤملانذأو مد نالبلواو ىلعو# . ىبابعلارعنبا

 كلاظتغاو ةناينلا ةغكارلالف ٌتنقو نوعفانل ال ءاحاذاو ةعبلا ةروس رمد ةعجلا عيمسلا دبع هب لصورمصع

 تاعكر عبرأ ارهظدعأ ةالصلات اطب ردوح ركسع ا ديلولانب "ىلع هبحاصفعوك رلا ىداودو ملا

 عبملا دبع ىلع رهوج ركَنأَو هللا دبعدصٍم دو دح ىلاركسعل ادا صرئاسق لمعلاريخ ىلع ينذأغ
 عيرالو < كلذ ند هعنموردوح ه هركنأف ةبطخلاىف اهآرقالو ة ةروس 0 محزلان لاهلامسأر هيل هنأ

 ق:لعسلاب عماسجلا ىف اورهجو لمعل ريس ىلع "حبى سعلا عماجلا فن ذروك ذملا ىلوالا ىدامب نمنيقب

 عمت حأ هنامعي رأ ةنسى هللا هأب مانانأالا 0 اهلنا ة دم لوط كل ذ ىلع هال لزب ملف ةالصلا|

 هنئالخن ىسابعلا“ ىلعوأ ًارخو ”قرافلا دعس نب كلام هاضنلا اضاوويضتكو عطار ارث وراطما اىنذوم

 نم كإذ نوكينأو مونلا نمريخ ةالصلا عب بدلا ةالص ىف لاقي نو ناذالا ىف له علاريخ ىلع”ىح كلرتي ىهالا



 اقوا

 را مهو دعاو نم ةيغبلا هيلع ضقناو هدنز هبراطأ هعم هاف أدق فس هيرضف ةعمذلا لصمل مدته ديزي
 ريمالابا ذاق لبحلا ةعلق نم 'هلقلا بانىلا مهروفنم اوجرخو هللا هللا لوقيوهواعطد هوعطقفرحانملاو

 را مرت وكما نياناو سانام اذا هدوم كاذذااوناكوع ءامهالا د نءةدعهعمو مهراظتنا ف سلاح

 ير ”ىروصاملا نيجال نيدلا ماسح روصنملا كاملا هذاتسأ ل تقن م ةعاس فدن ىضم دعب هوادقو ةعلقل اي ةياننلا

 اسرد ”ىضاخللا ةىرمعلا اغبليريمالا دج ةنا هعبسو نيتسو عبس ة نس ىفو « ةريسلاروكتس ناكدقلف هل

 مث بدراو امهردنيءبرأرهشلا ىف ةبلطلا نم همقف "لكل رّرقو ةفنعلل نيس”ر دم ةعبس هبف نولوط نب | عما

 "ىلو ادار عتس نيدلا لعرعمالا هدي دعت دعيدر امن ىلو نم لوأو * فنا ا بهذمىلا ةمعفاشلا نم ةءامج لقتناف

 هدعب نم مث ةعامسنب دش نيدلار دبةاضقل ا ىضأع هرطن ىلو م نيجال روصنلا | كإملاناطل لاراداودلاذذاودو
 ىضاق هلوتامالق تنئاوحو امرأ هو انو>اط هفافواىف ددف نوالقنب دم رصانلا مايا ىف نيكمريمالا

 داعئاطاسلا هيكنالف نيتدم همفد دق ريبكل انيدلا مي ركىضاقالرصانلاا هالو ةعاج نبنيدإازعةاضقلا
 رفوو شقعرصرمالا ءالوف نوالق نب دمه نب نحر صانلا مانا ىلا حربامو ”ىفاشلا ةاضّلا ىضاف ىلا هرظن

 ماداىلا ةاضقلا ىضاهت رش ابف هل ص اح ىهو هلع ضبقو ةذف م_هردفاأ ةنام فقولا لام نمهرظن دم ىف
 ةاضَقلا ىذاق هبف ثّدحف قرغنأأ ىلا ”ؤسوبلا ىاتمارممالا ىلا هرطن ص وفه نيسح نب نامعش فرشالا
 ىداج نم نيرمشعلا ىف :ئوذصلاا اهغبواطقريمال ا ىلا ه ران قوقرب رهاظلا كالا ناطمل- |١ صوف نأ ىلا" ىجفاشلا

 رخاوا فروكذملا ىلا هضْوف ةلودلا ىف همكسحت ةّدم شاطن هريمالا ناكوةئامهبسو نيعستو ني دنا ةنس ة ةرخالا

 قو « مونلاىلا مي ديانوهو ”ىوفهلاد عن ةاذقلا ىلا هرظن داع مئةنامعبسو نيعستو ىدحا هنس لاو

 ىداهلا دبعنب د_# نب دسع حاحا هنذئءال ىدالملا ”ىرحلا قاورلا ددج هئامعيسو نيعستو نيششن ا هلس

 راص ىتح قرت ارا دزاءاذه دمع ناكو همي دقلة أضيملا يناحيت أذ ددجو * ةلودلا ءَدَممرادزابلا”ىديوهلا

 زاحوءا مالا ”ىزباءزتو نيم َدقملا ىزالرتنةن امعم_سونيعستو نيتنث ا ةنس لول !عس ررهش ىف ةلودلا مدقم
 هن امعمسو نيعستو ثالث ةذسرفص مدع عدار تلا مول تام ىتح هلت اط ةداععسو ل لج ةمعن

 0 ةرامإلا ناد ركذ <

 ةلبقلا هللا ف اهلعجو عماخلا ىامدنع نولوط نيدج أر مالا اهأ ثنأ راد ”ةنولوربلا ان ار فاو
 حجاتحيام عجب رادلا هذ هىف لءجوريتملاو بار لاراو + ةرو هآملاىلا هنمحيرذي عمامل اراد نم باءاهلو
 نادمملاو رصقلا هات تناكابن اف ةعه اةالصولا خاراذا اهب لزنب ناكف تال الاو رودسلاو شرفلا نم هملا

 نيزازبلا ثمح عما. قوس: آلا اهعضومو ةزامالار اداها لاقي ناكو هباشريغيوهءوضو دد و اهف سلف

 اهنح رختسي ناكف بر ءملادالب ع نمدعم ميمون هلبانيداز ازعملا مامالا مدق نأ ىلا ةقانر 0

 ىسعي محلا نم تقب ةريشء تسلوزءملا ةريس باك ىف قالوز نب ميهاربا نب نسم ا هدفا لاق * ارحل لاو

 راشعالاو لح اوسلاو ةبسيللاو لان الا ءونجو غاتمبو حاز هلا هللا نئداز 0

 لامالا راسو رصم ىف طبامو كلذ ىلا فاضان ام عسجبو نب .طرسشلاو ثي راوملاو سابحالاو ىلاومحاو
 عيار لح تعملو » ئرت لا ذبالصء امه بتكو نسما نب حب واسعو ساكن بف سو نب بوقعي حرفل اانأ
 هو-ورئاسو عامضلا ىلعع ادنلل نولوط نب دج-أ عماج ىفةرامالارادف مودا اذهدغا اجو نولوط نب دج.

 *ىرا ديودلا اهركح نأ ىلا ةحاس تاهعضومراصوركسعلاو عئاطقلا نم برخامفرادلاهذهتب رخ مث لاسالا
 قاوسالارك ذدنع ٍباَكَلا اذه نم هعضومىةبراسقلا ءانيركذ دقو مدقناك ع ماسملا راع ديدهت دنع

 *« فالتخالا نم هيف ناك امو رصمب ناذألا ركذ «

 همسبدملاب امهتع هللا ىذرقيةصل اركب ىنأ ىلوم حابر ني لالب ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسران ذآ نم لو نا ملعا

 "هللا دبع همسا لمقو "ىول نب سهاع ىب نم حجيرم نب سدق نبورج همس .او مودكم أ نبا ناكور افسالا ىفو ةفي رمشلا

 همساو ةروذحتوبأن ذأو ة دا! نذأ اجر موزذم بن ةثكنعنب هللا دبع تنبةكناعاهمساو موتكم أ همأو

 هللا ىلص هللا لوسر نذأتسا ناكو . نب دعس نب حمير عنب ريعمنب ةعب رب نا ذول نب ريعم نب ةرم ىلقو سرأ

 كب ماه وما ارا دصسملا ىف ْنْدْؤوِب ناكو ل ن ذأف لالب عمن ذوب نأ ىف لو هيلع
 لاقت ةئيدملا تأ لوابي تامو
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 اهطسو ىف عرذا ةعبر أ اهتكسف ماخر ةعصق ةمقلا تدتو ماخرلاءاهاك ةشورفم اه.ناوج ىف ماخر دو عرسش ع ةتسو
 مطسلاو لاوزلا تامالع عطسلا ىفو اهاس ىلءى رخأ ىو اهف ندوب ةقو م ةبقاهطسو ىفوءاملاب روهتةراَوذ
 هتابزي رعلا ىهأ ةناماثو نينامتو سجل ةنس مرحلاىفو * ةدحاو ةءاسو اذه عج قرتحاف حاسب اود
 ناو ةسسورلان با مرامع ىلوو * ن1 ادشاردب ىلع كل ذل معف تدرتحا ىتلان ءاضوءةراود:انب زعملا نا

 نبا عماجر بخ نم ناكو «(عءاجلا ديد « معاهللاوةنسلان مةدعقلا ىذ لس فرب زعلاأ تتاموءانبلا
 كر ا امو ا ككاسللا مدع ركن هلاو عئاطقلا تب رشورصنت لا نامز فرص.ءالغناك امل هنأ تولوا
 اهر ءانأب ةبرااغملا هبف لزب اريخ أر اصو هرب حسحا برخو عماملا ثعشنو كلذ ىلع مايالا تلاونوابارش عماسلا

 نب لما فرش لا الا نيب ناكتأ عماملا اذ هةرامعل هلالح لج هللا أ سهف جيلا مايأر صمم َرع ام دنع اهءاممو

 ةمح انس فرشالا ل-تقو هب قُم نهر دس عج نأ ىلا تدك أتوت دارت ةْثحومرومار دس رمالا نيبو نوالق

 رممالا نذاو نمت ناكو هتلر له كا ل: ءىلاعت هللا ءاش نا هركذ قأساي ةناقسو نيعستو ثالث ةنسس ىف هجور

 كلام ةيراكم قر دس .لدانفر ةنسارقريمالاو -”ىرودنملا نيجالنيدلا ماسحريمالا فرمشالا ل دق ىلعار دب

 رايس ةرهاتلاب'ةرادقرقتسار وو ”ىنولوطا | عمال ا نيجال ند اق وردم نمر عت رثو حلال ةهلفرشالا

 نم هللا هلسنا | دهع هنا ىطعأو همفن نك اسال بارخ د مح وهو عماملا فهعم دح ار يغن مه درفع ددرخب يحال

 ةفارقا | ىلا ةمفخ ىف هنم حرخ هلا شهي موق امدللعجيو عماما اذه ةراع د دبي نأ ضرالا نم هنكمو ةنحما هذه

 ىروصنملاا غيتك نيدلا نيزريسالاباعمتج !نأوىلا الاع أ المعو هب هقا ىف لتر ةنسارك لسارو ةدماهب ماكأف
 سلجم ىلا امهرضحًافاهاك ةلودلاروم أب ئاقلاو نوالق نب دجشرصانلا كاملا ماياىف ةنطلسلا ان كلاذذاوهو
 هرادىلا اممم لكراصو امهيلع علفن ناطلسلا كلام وءا حالا عما ه سهأ نةنأ نأ دعب لبحلا ةعلشب ناطل#لا
 :كلملاب بةلتو كلما تخت ىلع سا>و اخ تكريمالا هعلخ ىت-ةيالولا هذه ىفرصانلا كلملا مانا لطت ملف نماوشو
 ماشلا قيرطب مهواغرشك ىلع نيجال مابق تضاةارو مأ تر جور مصمراي دب ةنطل ا بئان نيجال لعف لداعلا
 لحلاا ةعلشب كالا رب رمس ىلع ساجورصم ىلاراسو ”كلمملا تسد ىلءنيجال لو: ساو ىشم د ىلا اغبشك رف
 جر اورصرانادب ةنطلبلا هباستف رهتارق 5 ماو فد اريسو نمعستو تس ةنس نم مّرحلا فروصنملا كلملاب بقلتو

 ليو ىع نخل ماسلا لعا هاع ا وابتعلو قلت كي ولا ل ركىلا لبحلا ةعلق نم نوالق نب دمجرصاننلا
 ”ىراداودلا رس نيدلا لعريمالا ىلع علو مال اورمصم ةنطلس دعب نونيم ةدم اهم ماق ًاقداج بئانةلعجو هيلع

 ىهنلاح اة ام لكما فرمصو ”ىنولوطلا عماخلا ىلع فاقوالا ءارم هملا لعجو لدعلاراددي انف هماقاو
 اتي عيش نرسم تشيلو عنا نس نبال اها مالو العا نطل لعد اوراس

 ةنم عاما هتلاكو ونهملع دوشأو هلام ن كلذ ىلع ق فمر ام ن وك, نأو ةماتلا ةمةلانالا ف انصال ارئاس نم هلا

 هبكت ن و نولوط نن دجن أن نمزىفاءارصن ناكر : بتاك هنو دن اياب رقلا هذه تذرعو ةزيدا ىذارأ نمةنودنا

 بر مما ماعميدقلا فناكامم نولوط نب دجأ عماجر او ةحاساضيأ ىرتشاورام دفاأ نيج هنمذخأو

 , بهاذملا ىلع قفا !ءاقا الاسور د همف بترو هذسوهطلب و بيرذت نم هبف ناكام ”لكلازأو عمامارعواهركحو
 هلع هللا ىلص ”ىبنلا ثي دحلاسردو ميركل نآرقلاريسفت همف قاباسردون : الا اهلعرصم لد لع ىتلا ةعبرالا

 ابتكم هراوحي لعو ة ةموكو نيشاّرفو نينذؤمواست اراماما هلل ء+وامولعم ب.طخلارّرقو بطللا سردو ملسو

 عماخلا ةرامع ىلع ةقفنلا تفلبفَربلا هوجوو تانرقلا عاونا نم كل ذريغو ”لجوزع هللا باك نيلسملا مات ا٠ اركال

 نمرف:سارقربمالا لزع هع ءوسهل نيز نيجال كام نأ هن احس هللا ء ءاشاطظر اس دنقلا نت رمشع هب الغ سم نعو

 عيب ف لوعيو هلا نكري كلذ عمزيجالواداحالو ع افوسع ناتورغوكس هكولع كدد لز ءفةنطلسلا هبات
 هيروصتملاو ةحلاصلان م هلودلا ”ارمارالاو د 10 22 تر الو هلع روما

 هنم«بولقلا تشحوتف مهريغ ا ىمأ ةماقاو مهاع ضبقلان ههدي رباجب نالعالاو مهل ,مهتلار اهظا ىف لمعاو
 مهل متىّتح ةيماشلادالملا لهأ نءم-مناوخا اوتاكو ضعبىلا مسه ذعب موقلا ىشمو هضغب ىلع ت 'الامتو
 ءاشعلا ناطلسلا ىلص نأ الاودةرتوكنم هبئانو نيجال ناطمل#لا ىلآق ىلع ممناوخا مهنم ةعاجب دعاوف نر ديرب أم
 اقوه نم ناكو ىج ركرمالاداذ او ةناتسو نيع.دو نامت ةنس لزالا عسر رم : نمرشاعلا ةعهبا تهل. نمةرخ الا
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 ا:سفنا ىلءقسضتلا نءرث ان دنءائث ناك ل رمعلا لوطامثادرصنلاب قمن ولو اه مك مل ةط> بكر نم

 نانالا ل رتو تاق آلا ىلا عوف دم بئاسدملاريشكر معلا ريصق ناسأ الا ن كسحاو لج الا ةرامعب لج اعل ا ىف
 هريغل ةعسول كلذ دوف دعن ن م ىلأت نمل:ةداعس نوكي ه«سفن هاج-ىذألا لءلو عييضت» ديف راصو هنكمادقام

 رانيدفاأة/اماه ريغ نودرمهع ةنسلا ىف قفا 40

 اهظعارفؤيرفوو دلل لامداز يسفلا بجو ًامظ ةنساهنال ةنسلا هذهىف نيلبقتلاو ا ىحالا عايض مسفناو

 ةسايرلا روما ماكحأو اندلاروما َةَعِب رطهذهو ها د رمأ هللا هدب اريمالا هب طمذمف قفارملا لام ىلا فاضل,

 ىلع هللاهديأ ريمالاو ىنأر اذهو هان دادةموهفاذهريغرما نم هيلا هّللاهدياريمالا ل دعام "لكو ةسامسلاو

 ركفب للا رثك | ىضمنأدعب :لمللا كاتتابف همالكمبلق ل غشو هللا» اثنا اذ هىفرظننهل لا ةفءاربءاسعام

 نمكدلع هيراشأام سل هل لوقيودو سوسرطيداهزلا هناوخ ا نم الحر همانمىف ىأرف ةموسدنب !مالكىف

 ضمأف هنع هللا هضّوع ”لجوز عش أسس 'لرت نمو هلبقتالف هتبقاع دمت ىأربحسفلاو قافترالا سعأ ىف هنرسشتسا

 اعدو هناضماب نيواودلارب اسف هب مدقتو كلذب لاسعالا راس ىلا ىكلا ذفنأ عصا الف هماع تمزع تنكاام

 يل لا باو مودلا ف تجرح لاو ةلتسالا ود او كوخ ر كلر اترك زا ةفرشو ةموس دباب

 نعماالف دعملاوح مل ىلا موملاكلد دغق بكرو كنم لة تلف اذه. نمانعدلامف قثوأ هناعضنو ىرئا

 بصأف محفف قتفباذاق لمرلا ف مالغلا طق ف لمروهو هناء نضعب سرف دب ضرالا ف تخاس٠ ارمصلا ىف

 نولوط نب دج-ا قارعلا ىلا هب ستكو هريخ عاد ىذلازتكل ا وهو راس د فل أف لأ هر ادّقم ناك ام لاملا نمهسف
 الام لبا فهدعب باصا من اَمسر املا هنم ىنيفاهريغو بلا هوجو نه هنف هفرصميامف هنذأت_بو هي دهعملاريع

 املو « ةرثكى صحن ال هفور عمو هناك دص تناكو تاك دصلا ىف لاما نم قيام عجب فقوو عماسملا هن :م ىف اعظع

 اذه تناراشتملاو بحاصلا سئ هللاقولاملاهارأو ةموسد نبارضحأ لالا لجو ءارحعلا نم فرصنا
 كلذدعب بلا عفرو هدنع لحم طقسو هرلءربغتو كقنع تبر ضا كنا ىت الواو مونلا ىف تملا ةروشم كرب لأ

 ةموسدنب !ناكو هسح ىفتاف هسحو هلامذخ أو هلع ضيقفاهتماوض ءاسا مهمزلأو سال, فج ادق هنا

 تولوط نم دخلا نكو يلا ل انعأ نم ءىش : ىلا شيال نير كح ال اركش لا دهاز فكلا ليف :لساا عساو
 املهنا لوس دح اوريغ تءمسرهاظلا دنع ني الاقو 0 در دعا اساهنمترحاذا نآ ردا لهأ نم

 هبارحم لجر لاقف بو.علا نم هنف سانلا هلوقي ام عامسي ساذلل رسأ عماسملا اذهءانب نم نولوط نب دجا غرف
 ىلص هال وسر تدار ىناق با رحغاامأ لاو سانا عم 5 اس م أ تسلرخا لاهو دوع هيفامرخآ لاهو ريغص

 اذ هت ىناف دمعلا امو ىل هطخ ىذلا ناكملا تف اطأ دق لما تي رف تصص اف ىل هطخ دقو لسو هيلع هللا

 هته ةبنكو ا دصسم نم نوكم نأ امادمعلا هذهوءريغب هيوشال تنك اموززكلاوهولالح لامن عمال

 « اهئاشب ع أ م هفلخ اهينب ان اهو ارنم هنرهطذ تاساصفلا نم اهم نوكيام تدجوف ترن ىف اف ةأض.لاام او اهنع
 صق عيصاالف هلوحام نود عماملا تذخأف» الا 2 0 هعانم ىف ى اردت اب نوم غرفامل هنا ليقو
 . 10 ءامسلا نمران تلزئانايرق هللا لبق اذا ىض املا نامزلا ىف تناكرانلاّن ال عمادللا لوبقب رشبأ هل ليقف هاير

 هركذافن_همرأ /ورينع نم ه هعمم ةرب اد ةقطتم هب لع هنا لوب نم تنأرو لاق « لس اهو لس أو ةصق هلا در

 عاردف عارذ ةبطم هفلخ ناكىت> هلوح امر ع هنا لوب نم تعمسو"لّهئلاو هاوفالا نم ضافتسم هناال

 عسب ختاريمعلاو دان رهظلاو هيراش ول زغلا عبس صنع لرابنلا ةركب ىف اههردرشعءانلا موب لك ىناهترحأ
 هجرخأو هدم ضِس ااجر دذخأ هنا قفتاف طق* ٠ىن ثسعيال ناك هنانولوط نب دجسان ءليبقو « لرفلاو ص+لا

 ىدب ”لاقو عماشلا ىلع ر امعملا بلطف هتداع كلت نكت هنوكل هماع ذخأ اربهب نطف دق هنأ ملعو هسفنل ظفتتساوهدمو

 رو ديةروك ذملاةراثملا ىلعىذلا ىراشعلانانولوة. ةّماعلاو ةروصل ا كات ىلع تننبفا دكه نيذأتلل ثلا ةرانملا
 نابعش نم فصنلا ل لاهدوتوب ىتعا دق لم ءاكلا كلا ناكو حابرلا نارو د عمرو ديامت او احح سلو سمشلا عم

 ةنسفو ٠» افعهعمرشع ةعبرأو فدعم ةئاانمت نولوط نبا عمابسلا لزتا كانا ”ىذسملا لاهو اهلطبا مث

 نبا عم احب تناك ىلا َةراوفلاَتَع 4 رجا ىلوالا ىداج- ن نهنولخرمثعل سدلن ا "هلل ىف ةناماثو نيع يسمو تس

 ماخردعرشع ىلع ة ةيهذلم «ىشو اع ئاوج مسج نم 0 ا ا [رمم قد لفنولوط



 نأ

 فرص لو نولوط نب دجأ سلجو ةروصقملا بان عفو ىلة ملا ماهو ةرودقملا حي را عبس رلا نب دم سلج
 لوي لاقور ان دفا هيف سكب مالغ هلا حر سلج اغرفالف ساجلا غرف ىتح باج ارءاسو ماسة ناذغلاو
 ام اعط لعو همف ةهظءتاو د: نولوط نب دج اق دصتو هنب | ىئعب رهاط ىبال هذهو كلعا هللا كاع نري مالا كِل

 ةرامالل هضاهلع ىتاارادإا ىف لزنو نولوط نب دج أ حارو « انام ظعام وب ناكو نيك اسملاوءارقفالإ_هظع
 هوانا دو دعس اب لزتفاهاكاشامو ةيزرشالا قيدانحصو قاوالاو تال “الا اهلا تلجو تقلعو تشزفدقو
 دارأاإف هلدرمسيو كلذ نم هيلع هناعاام ىلع ىلاعت هللارك ش دص»و عكرفرو هما ىلا اهمان نم حي رخو هب اشرعغو
 عماد ا ىبىذلا ىنارصنل ا دعصف عب رلا بايىلا حرخو ةراوذلا ىلع فرش ا ىتح ةروصتش نم حرش فارصناالا

 نأ نامالا لأ بو ةزياها ديرب ل دبع نامالاريمااءنولوط ني دج-أ انحاصو ساحخأ | بكرملا بنا ىلا فقوو
 علخو لزتف ةزيئا1سا كلو هللا كنم ا دقف لزنا نولوط نب دجا هل لاف ىلوالا را ىف ىرح ام للم هملع ىردح ال
 ىلا ةعبلبا مون ىف نولو طنب دج أ حارو ه تام نأ ىلا عساولا قزرلا هلع ىرج أورام د فال آةرسشعب هل سهأو هملع

 نولوط نب دج-ال و ءدبنأ ىسنو هداولو دمءمالاعد”ىنلسلا بوةعبون ا وهو بطخوربنملا بطش ىفرالف عم احلا
 قام ىلءوشو هوهس بطل اركسص ذف طو ةئام-خ هيرمذا نأ مداسلا مين ىلا دجأر اشأفرينملا نع لزنو
 ريمالا لصأو مهللا امز ءهلدحم لو ىىسنف لمة نم م د[ىلا ان دهع دلو د#ت ىلع هللا ىلصو هن دج! لاكو داعفربنم ا

 من ىلا دج ار اظنف لزن مة طخ ار دعب هلءاعدإ اوركشلا ىف دازو نين مؤ ارم لوم نولوط ني دج سايعلا نأ

 ٌىأرو» ةمالساانسانلاهأنهو هتمالس ىلع لاعت هللا د .ف هدم ناكام ىلع ب .طفنا فقوورمناند اهلعحا نأ
 ءافعذلا ءالؤد ىرتشي ىتءلاقف ناضءر روش ىف ناكوءاسثعلا دنء عمال فنون عاندلا نولو طنب دجحأ

 ىذا دقدل لبق ناذ ءررهش غرفا ظفر مدع مول ا ىلا ةنس تراصفرصمعلا مهوفرص | مهدالوأو مهلابعلار اطفا
 غرفو انملع لمعا ارفوبامم اذه سلو هب تكربن دقو مهؤ اعد ىنخاب دق لاف مهم«ر ىلا نو دوعف ناض ءرره#
 مواكمهدالو أ مزلأو هفةالهااننولو طنب | ىلا سانلا بّردتو نيش" امو نم: سو سخن ةنسناضهرروش ىف 2

 دحاو لكعمملعلا اوتكل ناملسني مسا سلجم ىلا ةالسدلا دعب نوجرذع مث عمال ةراوخ ىف ةعببا ةالص

 لاشو «رانر د فل نيرشعوران دفا ةنامهنانبىف عماجلا اذه ىلع ةقفالا تغلبو « نالغة دعو قارو مرنم

 هاف عماد الا عماملا لو ىتا ةمييدملا ىلعهرون عقوو ىإ © دق ل اعت هتان اكممان ىف ىأر نولوطنبب دجحا نا

 ريعمهل لاسقف همف ةهبشال ىذلا لالا لاملانمو اصلا هللالا هتينبام ّللاو لاهو مأَمف ئثروذلا نم هملع عمتي ل
 لالج هملع عمق. لكتفاكد هل هج ىل.هلل هبر ىل تالف لاق ىلا هت هللاّنال هلو -ام لكب رذعو قبب عماد اذه ى ذأح

 نم هعضوم ىف مدمن أكاليوطارهد برخ عماش! لوحام عب نافايؤرلاهذهريبعت مد دو تيثيال لجو زع هللا
 نأركذو هللا هجر ”ىاضتلال اك « ن الا ىداك هلوحاملةرامعا|تداع ما ماع عماجلا قب وباَكَلا اذه
 عماجلا دصسملاء[ نان مف هلادوسو هدنج ند ةعبلا موب عماخلا قض هيلا اوكشرصم ل + أ نأ هتان كيلا

 لو نت'امو نيتسو سخ ةنسهنم غرذو نيتلام ونيّسو ثالث ةةسىف هناسشب أ د اه محلا نءادلي دج نيركشي لمح

 رح الاو دامرلاورجلاب جب هلل .ةف ق:تقرغناو ب رمصم تقرت ١نا ءانب ىانأ ديرأ لاف نولوط ني دج! نا
 لعو ءايلا اذهان رانلا ىلع اهاربسمال هناف ماخر نيطاسأ همف لعب الو فقل ىلا زانلا <ىوقلازجحالا
 ثداح ةعبلب امون سااحس طا يو مدخ اهيلءوةيودالاو تابارمدلا عمج اف بارش ةنازخو ةأ يم هرخؤم ىف
 ساصتلا لسالس ف قلعو ةرانملا لإ ذكحوا ماس عماجءانب ىلع هاسبو ةالسصال ني ريضاعلا ثد_<
 ةريسلا عما لاق م (نكلاثيدح)#« ةداماسلاو ةدادعلارموحلاب هشرفو ةمكحلا لدانتلاو ةغرفملا

 رولا بلطام عم دمتءملاءدازو «بلارصمب حارخل اًدر نم هاعدّساامي دقعملا باك نولوط نب دج ىلع دروامل
 عنمو لامعالا رئاسف اهطاقسا, بتكحو اهك رتب هأف اهدفا هو نداسعملا نع هسف بع رةساشلا
 هللا دبع رواش دقرصمب قفارملا طامسا ىل, ةناكو لاءعلا ىلع قافترالارطخو نيعرازلا ىلع خسفلا نم نيل قَدملا
 هلل|ةف ىدنعام تدلكتر مالا ىئنمأ نا لاّقف ارا ىلوّ مبوب أ ىبأ ىلع نيم اذ. موب وهو نا ذ ىف ةموسد نبا
 ىرخالا عم امهادحا طلخع لن ممزاملاو نان رضةرخ الاوان دااناريمالا اميٌ ل ةف لجوزع هللا كنمادق

 هلثمسدلو داهزلا لكوب هلكو وربما هلناه دياريمالا لاعماو همعس لط_و هلا عأ فلتيف ا ينم طاخ نه طّرفم او
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 تقَرْخُمم 24 رخآلاناوبدرصم ىلءهنرامادنع نولوط نب دجأ نب هيورام شل او. اهلعجو 00

 ىرا دب اضي أن املس نب دم نكسو نولوط نب ةلود لاوزورصم ىلا بتاكل ناملس ندم لوخ ددعب ارح كارح

 ىباملواضي أر كسعلاب لزنف ميفط نب نب دمم دمشخ ال | ىلو نأ ىلا ه لن ن ندءاسهالا اهلزنو م دقلا ىل_دملا دنعر لا

 ةيظعةراع كلانهام رج عر كجم ادخلو نط عماسجلا ىو ركسعلاباه ذابمت لدتا عئاطقلا نولوطنب دحلا

 ناكر اهتكسوزانأ دانا امنا "”ىد._دخالاروزناك اباء قفن ان وراق :هكرب ىلعراد لانه تناكثس

 عم هللا نيدلزعم ارك اسع تمدقو نناناكع العقل اقانتس و هت لغو هلعاؤشآ نولوط نفعا ناتسزامآلانه

 ويا وو هيححاب 0 0/ ساي ا

 ْ ل مي وج 2 ينل 1 رجش عئاطقلا
 ركسعلا ناك٠ ثدح هل ملا خ قكاشملااغف عئاطتلا تراصباّكلا اذه نم ت13 ا

 رصع نئاكلا» الغلا ىف عئاطقلا تب رخ نأ ىلا اهب .لهأ لزي لف ةرامالارا دف <ىلعابأ هسعهقلا نيدلزعملا لزنأو

 ركشإلو رادفلأةن ام ىلع هش ام لانه ناك هنا لاق هن امعبرأو نينو عضب ماوعًارصاتسملا ةفالخ ىف

 موك نيباَموةراكلاب موملا فرعي ىذلا ميدقلار صم ل>اس نيبو نآالا ةعلقلا ث حس لم ا مس نيب امرظناف كلذ

 عابسلارطانق نيبام كلذ نمركسعلا ص: ةوركسعلاو عئاطقلا تنك انهذ عابس ارطانةورصم نم حراما

 ةهج نم مدخن ابابو دلا ةرطنف نيبامث طسو ىذلا ءاضفلا ثبح حراما موك ىلا ةجشنباةردحو
 ندحرلا دمع نيدالرصاماا ريزولا صر ص:ةسملا نمز ةنحلا ىف بارما لوتس ااملوركسعلا ناك لا هذةفارقلا
 أو قيرطلا نيبو عُئاطقل اور حسم علا نيباهفرصم ىلا ةفلللا هول اذا بارحلارتسي طئاح٠ اننب”ىروزابلا

 هللاب ىلعتسملانيروصنم -ىلءىفأ هللا ماكحأب سه الا فالح ىف ناك الف نولوطنا عماج دنعرخآ طئاح بف

 نمنأب رصمو هر هاتلا ىفمانا هن الث لم ىدونف <ىعباطبلا نومأملا, تو عن اكن افنب دمت هللا دمءوب ا هريزو سحأ

 رخأت نمو هضاقنأ نم ؛ئىث لقنرغنمءرجؤيوا هعبن. هبرامع نعزع نمو هرءيتاكمو  بارخلا قر اد كاك

 ةرهاقلا ىلرامم هنمنلك ام سانل ار معف ىح بلطريغب كا ذ عبجريمعت حانأو همزلب ر كح الو هل ىح الف كا ذ دعب

 نم هلا لصوب ىذلاءاضفلا را دفركسعلا ضان أ تلقنو :هليو ز بادرهاظ ىلا ةسفن ةدمسلا د+شم ثمح نم
 ْن ,الا صاعلاو حراما موكثمح ىلا هنف كليو دل: ةرطنق نمو قولوافلا عماجلا نمو ةيسفن ةدمسلا دهم

 ىلاعت هللاءاشنا هلع فئتتساك عام لارطانق ىلا هلو امو نولوطنبا 5 همفىذلاركّشي ليجركسعلا نم
 5 هاا نبا 0 3

 هولا دحر ا شاور ايما كال 0 1 ا

 نولوط نب دج ناك ةيئولوطلا ةريسلا عماج لاق « نش'امو نيتسو ثالث ةنسىف عئاطتلا ءايدعب

 ىذا | لاملا نم هيلع هللا» انام ديدحلا عماملا هيلع قاضانلق ةطرم كال قصالملا مدقلا دصسكا ىف ةعبل ا ىلصد

 دوعدنا كلت هلردق عماجلا ءاندا رالف نمعلا ب هنمونوءرف رونتب فورعملا عضومللا ىف لمحلاقوفددحو

 بذعتو هرتخم )وكلدركنأن كلذ لمعت بارخلا عاضلاو فارالا ف سناكل ا ىلا ذفنتو أ اهدحت ام هلل قف

 ايشكلتا قبطملا ف ءامرو هبرضو هبلع بضع دق ناكو زيعلا* امهلىووىذلا ةفارمدنلا غلبو هم فركفلابهبلق

 ىلع زن ىتح هرهش لاطدقو هرضحأأف:هلسقلا ىدوعالا دمعالب راتكتو بحت م كله نباان لوك هنا كتف
 'هلبقلا ىدوعالادعالبان امعدا رب ىحريمالا هروصأ ان لاستف عماجلا» ان ل! حو هل اقف هه>و

 ةنام هملع ةقفنا| هل قلطأو هيلع علخو هقلطأو هنسعتساو همع أف هلهرّوصو ترضح اف دولملا هل رض نأب سأف

 ىذلا عضوملا ف٠ انملا ىف هدب ةىنارصالا عضوف كله انقلطا كلذ دعب هلا تحت اامو قفنأ هلل اقفراش,دفلأ

 ليذالاهيفاسي فيفا ضرر ضل كل عرعر نسل هلا ستيج هس هونك او كوم
 ىلصو ءاهقفلاو ءاّرلا هملا لةنو فحاصملا قيدانص هلا له ورصخلا همف شر فو لاوطلا ناسا لسالا لاب
 هلل ىن م لاق هنا ل سو هلع هللا ىلص ”ىبلانعىؤرامفانناملسنب عسب رلا ل عو ىىذاقلا ةسنق نب راكب هيف

 ةالصلا تغرفو نولوط نب دجأ همف اهالص ةعجب لو أ ناك !ذ ةنك-ا ىف اش هل هللا ىب ةاطق صعق ولو | رصسم
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 ةبعكلا لمت نأ دارأ نة بازيملا ىلا ىيرغلا نكر لا نيبام ةبعكلاا نم مهم الص ىئنولبةّميدالبل هده تع“
 نوكيورسسالا هغ دد ىلع تعاط اذ اورمبالا همك ف لخ تب رغاذا شعن تان لعمل ف دالملا هذه نمش ىف
 فلخرودلا عب رو أ ىرمسلا هنذأ فاش لامشلا عي روأ ههجو اقل سمْسلا قرسشمو ىرمدلا هنذأ ىلعىدخلا
 تم« ةبعكلا نم لتس لكن هناف ىنولا هنمع ىلع دمعصلا ةمحان نم بم تلا بو:كطسا عب روأ نميالا هفتك
 لوسرلا ققاشب نمو لج وزءهلوقب موتفلا خش نءانابن وم-هلدس عااب هللاان من يذلا هباصصلا بي راسم
 عابتا هنمب هللا انا اريصم تءاسو موج هل دذو ىلون ام هلون نم: مؤمل ا ل دسريغ عستتو ىدولا هل نيام دعب ن

 رب د: ئث "لك ىلعهنا مهب رفو مم زح نم ه.هركبانريصو مهب رط
 03 ركسعلا عماج »#

 عم ناكو بان عما اىلارادإ ا هذه نمورمه «٠ م أ مكي ىتاارادلاو ةطرمشلا بناج ىلا ناكو رصد هلي دم
 هتالوف سامع نب هللا دبع نب ىلع نب ملاص نب ل_ذقلا هاني عساملا اذ هوةرو دةموريذم همفو ةعبجطا هبف
 نوعمج اوناكف ةنامو نيدسو عست ةنسىف العلا ةطرمشل !اهل لاقي ناكى تا اركءلا ةطرشل اهدالمرصم ةراما
 .طساهلخ دف حاردلاوةالصلا ىلعرودهنملارفءج ىلا نب د ”ىدهملا لبق ن ءرصمةراما لضفلا بالو تناكو هم
 فوحلا ىف ناكأم مرط ذر صمر ماشلا نم مم قأ ميظع دنا نمركسع ىف ةئامو نيةسو عسن ةن#س مرا
 حير اما ىج دونملازه-و كلذ ىف ماسةؤناو سه نب رب رعلا دبع غبصالا نب بعصم نب ةمحدحورخذلو

 سم ىف ناقل رمد هةيالوب سانل | ىلو اان لوة.ناكو ةروك ذملا ةنسلا نمةرخ الا ىداجب ىف هقنع برضو

 <ىدهملاهأتوهدعب فلذتسا امل ىداها | ىسوم هلز ءذد سهر مهم لهأ تاذك ى تح ىريغ هنعز ع دقو دمحد
 نيعيسو نين | ةنس ىف ةنس نيس نع تام دا دغر ىلا راسو ةيونرهاظأو ةحد لق ىلع لضفلا مدة هّرق أ ام دعب
 رصم ةالص ىلع 4ع ازرخ ىلو م بعص مني نيساا نب رهاط ني هنا دمع ىلو نأ ىلاركسعلاب عماجلا لزي لو ةنامو

 هترامع ىف دازف نيش امو ةرشع ىدح ا ةنسلوالا عسر ىف نومألا نينمْؤملاريدأ هلئا دبع لبق نماهج ا رخو

 ىبنم امس ادعنام ىلا عماجلا اذنه لزب لو نولوط نيدج-ا عماج ابل بق ةعجلجا هيف نوادي سانل اناكو
 دوخولا ىلابل عبرالا ف قاطي ناكو ةئامسخو ةرمذع عبس ةنسثدا وح نه هذيرات ىف نودأملا نبا لاق ةرجفلا
 ةرهاةايرةالاورونالاورهزالا ةّمسلا عماوخلا مسرب هذصنو نا.ءش لوتسسمو هفصنو بجر ل ممسس ىغو

 نوكيىتلادجاملا ضعبو ةغي رشلاءاضعالا نمضتن ىتلا دهادملاو ةفارقلا عماج و رمد قتعلاو ىولوطلاو
 عماجلاورصمب :للغلا لاس عماجو ةدش ار عم اح صتخعو بيطل | تيزلا نم رين كح ل جةهاجوا مايزال
 هضاقنا تلجو بر دق ناك دةنمح رك_ءلاناف ركدعلا عماج هللا لحاس عماجم عبو ريس سما اب
 باكلا اذه نمهعضوم روك ذملادقلا لحاسااوهو رصم لجاس عما م اراصو

 # ركسعلا ركذ #«

 هطخو قرزالا ب ةطخ مدقتاكئىهو ىودقلا ءارجلاب حفلا دعب فرعي مالسالا ردص ىف ركسعلا ناكم ناك
 تاخدو ةسأ ىنب ةلود تل ازالف ءاردص تراصو ءارهل اهله ترث د مم ممن نم "هلي نب ركشي ى ةطخو لدور ب
 فرعي ءاسضف بارخ ىهو ةنامو نيثالثو ثالث ةنس ىف ”ىدعملا د نب ناو ىم بلط ىفرمصم ىلا ةدو.ىملا
 ءاضفلا اذه ىف امهركعد يزود يل لوول ل للا طن تهب 200 ملام لزنركشي ل دضعب

 نولزئياومدةاذا رمدمءا مرا صوركسعلاذ مون نم ىم-و اوان هفءانملاب هباصص !نوعوت أ كلملا دبع سهأو
 ةئيدم تراصفركسءلا ف تنكوركسعلا ىلا محرر كسعل راكم دهء نم سانلا لاقو نو ءىبأ دعب نم هبف
 نب دم نب ”ىلع ماهورمص .ةراما تاس نب ديزي ىلوالفركعلاب نوع ىبأ دهع نم ا سمالا لزنوركعلاو طاطسفلا
 ىاركسلا نم لود نأ سعب متاح نيدن 2 ىلارو هنملارفعجو أ نكح دحملا قراطو نحن هللادبع
 سانيعلاوب أ زعمالا مدخن ألا ةئامو نمعدر أو تس ةنس ىف كل ذورصتلا سن امك ىف ناوودلا لهي ناوط الطسفلا
 ناو رم م زهدعب*ىلء نب ل اصاها تلا ةرامالار ا ديركسعلان لزئقرمه م ىلءاريم أ قارعلا نم نولوط نب دجحأ
 منولوطن دج ًااهازن نأىلارادلا هذم.نولزنءا مالا ناكوركسعلاب ىذلا عماسلسا ىلا باباه ناكو لنقو
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 ناو ةمعكلا ةه> لبق هناف نيسناملا ن نم هرصب:فدكيام نيتدودحلا نيو از اد ىهننم نع هلابقتسا
 دحلا انهو ةقكلا ةنيع تح نع هلابقتسا فرخ هناف نيرنا كلا دح نم نم وازلادح نع هلايقتساحيرخ
 او يي مام عح صام ام ىصقأف هنرشب قيضيو ىدملا دعس عتب هاا ىف

 ىهتني ام ىصق ناك ت اهلل امذه نم ةهج لب ةّدسا نك لاعشاو بون اوبر غملاو قرمشملا عيرا لابقتسالا ف

 ىواست ةرورض لح ١ ن مهي ةري_عالف كل ذ نم رثك ١ هرصبل ىف شكد ناو قذال اةرئاد عبر ةهللا كلت ةعس ديلا

 هناهح نم ةهدح <لكت ناكل ةرئادلا طمحم نم ج لبق ساو ةر'ا دزك هى فقواناسنا انضر دولاناق تاهملا

 هملا ىهتن,ام ىصخا نأ انلقاسمب نيبتف ةرث ادلاعابرا ن هانعبر لإ اقتدلاعثو هنمعو همام و هءارو ىه ىلا عبرالا

 نا دملا | نمدلب ىف ل امقدس الا, فمتاولاهدصق قفالا ةرئاا دءازجأ نم ءزج ىأف قفالا ةرئاد عيرر دق ةهملا عاسن |
 ٌكل: طسو ىلا فقاولا ىيمعنمب ند م حوال امطار ىذالا ةرئاد عر عتيل ا «زيخا ناز تناكج
 ندحرخاف اهلي سا دق ىتلا ههللا ىيسسموه ةرمسدو هنع هبيدنأج نم عدرلا ىهسس دو نععلا لباقموه ةهملا

 ةهجف عقواموهوجولا نم هجون بار ١ كِل ده ةالصلا مصنال ةيعكلا ةه>دح نع نادلبلا نمدلب بير احم

 نيعايلباقم ف عقوامو اهتهج ةباصا ةبعكلا لاقت ا ىف ضرفلا نأ ىرب نم دنع هلا ةالصلا تعص ةرعكلا

 ةهح ”لباممىف لاقتسالا عقو امهم هنأ تلع تفطدنأ ناو ظروه لب ااندع كوالا لاكتتالا تادملال اونهف ةلككتلا

 جرمان فال ةريسر أ دنهل :لباقن ىذا لا نال اماكا اودا| ىلا هنم برفاو اديدس ن وكي هناف ةيعكلا

 ثمحو 5 02م نيرا ءاذع نب فالخلا همم ىري ىذلا اوه هلعلو باوصلا نمد عب هنأف نيعلا"هلب اهم نع

 براحن ملال بي راح ا نأ لعاف لأ ا هذ هىف ةدتعلا نمداربلاو ةىمسلا ةلدالابتىرشلا مكملارزقت

 دهن غ لانا ووصم ند ةلعكللا ةوجرجاى ةحقاؤؤط نانو لذ غوص هلا هجولابورمصم ةفار ىلا ةباصصعلا

 راهنلا فصن طخ ةازاوم ىلع يو دنماهناذ ةمعكلا "لب اقمىفال ةيونلاو ةحاا نيب ام "هلب اقم ىف كل ذ عم ىهو ةهجلا

 اذاف بونجلا ةمحان ىلا اهنءريسي لبم عم برقعلا علاطم ها ءامااقرسشم ةازاوم ىلع ةءاعصلا بيراحمو

 راصقفالاةرئاد عيرءزملا كلذ ةهج انضرفورمدم لهال ةيعكلا نيع:هلب ات مرو كحذلملا ءاّدشلا قرمشم انل هج

 ريغملا ىلي ةالصلا ىف اهابق سي ىذلاو ةبعكلا ةهج نع اجراخراهلا فصن طخنةيز اوم ىه ىتاا بيراحلا تم-
 ةعقاو صوقورصم ةمب دم بونج ف عقاورصم ديعص نأ لاو « هرذحاف ميظعرطخو هو مارخلا دوهسملار طش

 باذيِعىلا صوقةئيدمنم هجوآ لاف رصمراددنم ايصلاو بوذملا عمير بهمنيبامفو دسعصاا "قرم ىف

 رصلا ىف ىو: ىتح باذمع نمراس اذا كلذك لازيالو ب اذمع ىلا لصب نأ ىلا * اوسءاجيذلا قرششم لضحب

 فرعاف برغملا ل ةّسادكمنمداعاذاف كب لص ىس كل ذكقراشل المهتم. الا قة نمره ةدحمىلا

 ب راحت تمءوها ذهورصم ضر أ ىلا ةيسنلاب ”ىبونحلا عيرلا نم م”قوحتلا تضالاف ةعقاو كح نأ "ادق كم

 (رخكناهرب) هرسم ملقا بي راحت عبجب تعسنوكي نأ ب حي ىذلا اوهوةير دنكسالاورمصمر اب دب ىتلا ةياعصلا

 نيبو ىدخلاو هىئذلا ىلامُم تلا بطقل ا نمب ام ل. ةمب هلاقةذاملا | ىلءرصم ديرب ةكسحم نمراس نم نأو هد

 ءاشات برغملاو لامشلا نيب ىتلا» اكنلا بهم نوكرذ تلاد قو تان عونا ضعي ونمو ةنينسلا نقم
 ردي ىل لصين أ ىلا ههحوءابقان ىدحلا قس ثدح لامثلا طسو أمانة ثالث ةّدم ىف كل ذ دعب ل. .ةحسب مح دهجو

 هت انزال يم اور ل ل ع اس يبتاتجب دملا ىلار دي نمراسا ذاق
 ريسي ةراتريصيف عش ىلا ل دعي نأ ىلا ء اًمْشْنا برغم ل. 5 ءارفصلا ىلا هم دملا نم >-راذاف ةميدملاىلا

 عين نمراسا ذاق فيصل !برغمو لامشلا نيب ىتلا» اكنلادح ىلعةكمن 1011111

 اذاف نيدم ىلا لص! نأ ىلا ههحوءاملن» اكللا تبهو فيصلا برغموهوايرثلا برغمو ىدمل نيبام لبقتسا
 برغم مل ةءمسي لازال هاب ا نمو ليا لش دي وح فيصلا بر :مىرخأو لامثلا ةر ال مقتسا نيدم نمراس
 ةرهاقلا ىلا لصد نأ ىلا يرخأ اًنشلا برغم لابقّتسا عم بوذا ةسهج ىلا هنع لمي وةران لادتعالا

 ليمريغنم ةماقتسا ىلعّرمو ةباصعل ااهعضو ىتلا ةعيدتلا صم بي راح نم حرر اطخانضرفوافرصمو

 ةقربو ضرالا لفسأو دبعصلاا دالبوةير دنكسالاورمهم له أ نأ لعاو «اهم قد ماو ة.هكلان لدئال فارخخاالو

 ىلعامو طمخنارجلاو ىصقالا سوسلا ىلا برغملا ]-اوسو ساٍدنالاو ةاظظصو برغملا ساب ارطو همن رفاو
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 نسناكو دحاسمىراصنلا سثاكنم:دعاواعجو اومسو مهم اولتقامل ىرقلا نم مهنك امأ ىلع نومل ملا ىلع
 لادّتعالا قرمشم لاب ةّتساب او مأ مها مهنماسعز برغملاراب دتساو قرسشملا لابس ا! ىلعةس_ وم ىراصألا
 .دجام اهوريصو اهلع اوبلغام دنع بي راحم س لا باونأ نوململا لعفس هنم س مشلا عولطل ةنحلا هنأو

 اهدعبو اهئطذم مكاري شك افار ا ةباعصلا بي راكم ن - هفرح* تراصورابل !امصن طخ ةيزاوم تءاخ

 اريثكدعا كنا ىبح ةيلنقاةلدأ ةفرعم ىف, نساننتلا نزيك لهاست (ثاالا ب هسلا)« مدم:باوصلا نع

 فرعي رمل !لزان نأ تامضاررلابةسرام هل نم لع دقواباحو ةروصر ملا لزانم نوذرعبالءاهقفلا نم
 هذهر ما.كاوال. ل |ماكح أ نم كلذ ةفر «م ىلع بترتءامي كهانو لزاما فرمفلا لاقت اورصسلا تقو

 ىندالاهزوعان ذهواهج دقو معلا ىد امم نم ىهو تافرطل او هل قلا ىلع هبل ل2 ام ضعد نمرمعتلل يلا لزانملا
 نءراذتعالا ءَم عقياماريثكن اذ لمهس مب ر اذتعالا (ميارلا بنسلا) قدأو هنم ىلء أوهام لهجي نأ هنرخ

 رب رحت ىلا ا اذهناف الملا عقي انهن هو لمهسهلب اقم ىلع تدب م أبني رخأتملا بي راح ةفلاخم

 طسو | نءلميامورغو بونملا طسو أ[ ق اهطسووالماقءاتيشلا قريثط بونت انيعاطمرةهس:رئاظةلاوهو
 تعسف هعلطمو ليهس علاطم "لب امم ىلع ىرملا ىف دح املا اندب يه فلسلا نم مّد_ةننم لعلفالملق بونحلا

 ىلء بارا عضوف لهاستو هبورغو هطسوبو لهس علاطم نيبام قرف ناينبلا ىهأ, ماقت نم لهخ ابي رترصم هلق
 هجوتلاغوبالافارحخا رصعلا تعملا : نءافرحم ذئنح بارخلا“ اف. بونملا طسوأو غو لمهس طسوب هل امم

 هجولاب فرعتىتلا ةيلاسعشلا دالبلا ىف اهرثك ارصمراي دب دساسفلا ثيراحن نأ (س مانا تا وعلا ءلا

 نأ كلذوماكلادالب مكح اهادالملا هذه نأ هنلن ةه- نماهعضو نم ىلع لخد طلغلا نر هظ: ىذلاو ”ىرحلا

 درطسافاههك اوف نسحو اهدربةدشوا هراطمأ ةرثك ىف ماشلا دال هبشلااةريثك لخاسلا ىف ١ ىلارصمدالي

 تسادالاهذهنأ كل ذناسو أطخ اس ثءاخ ةمماشلا بيراحلا تمس ىلع اهعضوو بيراحلا ىف ىتح هبسشلا

 باكا نع هيرغم ىه لب ةصاشلا دالبلا ىف مك اك ةبعكلا لابقتسا ىفاهمكح نوكي ىت مح ماشلا نع ةيل امشي
 ”ىلرغلا بنا ١ناف نيرطقلا فالّتخال ةمعكلا ل امقّتساىف نافلتخحم امهاتمسو مادا ةةعب ماشلا نم -ىيرغلا

 طسوو روبدلاو لامشلا نيب تلا« اكنلا .بهمثيحوهو ميقتسم طخ ىلع ةبعكلا باز زم لب اهب م32: مماشلا نم

 نيك تي مهتالص ىف بونحلا طسوأ نوليق مس مهو لم مريع نم :كملامئاهالاوامو قشمٍدك مانشلا

 نع ةقزرشمةكمنيو ماشلا نسما اذهنب يوتا قبلا هنؤمللا ارو ىدحلاب ىمسملا <ىلاعشلا بطقتلا
 نوكح نأ سوو نيمتةديدعماءأب ءاشلان 3 ىبربلا اهنا نعبر غرس تناك اذ امالده فلا اذه

 دهشبو سل! دكر ديرهأ اذهو ماشلا طسوأن ءاهسس رغتورصم دعب ردّشب قرسشملا ةهج ىلا'هلثام دب الواهس راخم

 بونلا ةنحان” هلي قسم س دقملا تب و قت مدي بيراحا مرنع هللا ىضر ةياحتملا سس يع 8
 كفن هللا كجر ضرف « بونملا ةيحانلا هنعريسسي لبم عم قرشملا لية مرصمب بيراحتاوسس
 كل تعمندمن أطخلا هملع نمؤيال نمت ةعببلا داقتاكداقتنأ كفن ابرأو لمأتلا كلر نام علا

 كم نم اهعقومف.كوراطقالا نياعن كان احح ىتح كل تبّرقو لوقلا نمل تنلأو هلأ ملا هذهىلدسلا
 جيرخ هلا انضرفو فتوول فلكملا نأوهو ةهمل اًةباصاو نيعلاةباصا نيب قرفلاهمق ناس دب م اذهىلو
 بال هناف تاهملا نم ةهجر ىلا اهنع لصرمغ نم ةبهكسعلارا دج ل ضنا حر مو هضم نعب نم 00

 انضرفولفم باقم نع فرجن ال ناكنا هريغىلا هرصن ىهتن الهلا هشو هانم نع دم هرمصمل فكس 3

 هيلا ىئهتاامب نالصتو ةثلثمةيواز ىلع سأرلا نطان ىف نامةنلب ثمحن فقاولا ىببع الكنم نيطخ دادستما
 يب نفس ردكم للا ودسلا نبع حراطلا نخا ةهنشاا قنواتنا ناك كانا لك فر
 ”هلباقموه نيس وازرلا نيب قرف ىذلا ةيعكلا لمقدم ىمع مب ن# حيراخلا طا اف نيبو اتم نيشلشم نمي نكتلا كلذ

 لبقت_ملارصي ف دكب ام ىبتنموةالصلا دن ةبعكلا نهلابةةسا بوجو هلت هجر ىجفاشلا طرتشا ىتلا نيعلا
 ناجراخلاناضمللاوةالصلا ىفهلامقتسا ةحصن ةعب رشلا هلع نم ةعاسج لاق ىتلا ةهملا هل اقم اح وه نيساذا نم
 نيب لصافلا طخلاا ىلع لمةةلاةالص تعقو امه لامشلاو نيعلا نم ةهلارخبآ امد هبفرط ىلا نينمعلا نم
 حررعال ثم <هراسيوأ طل نيب نع ةفرحتم هئالص تعقو امه مو ةبعكسجلا ا نيع ل ةّتس دق ناك نمر وازلا
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 ,تناكو طيرقو ةئاَرطو موشلا فذخ أت ملش تناكو ميسو ةطسو هو و

 تقفل داره تناكو بن رئاو سءع نيعواس ىف ذخ أتت ومر مؤ تناكو وةداوطو طس رقفذخأت ماذح

 سانها ىرق ف ذخأ:نالوخ تناكو س انها ئرةورتصو' ىذخ أريج تناكو فوز نب سع مهعمو مو.فلاو

 عمنوذخ ألد مور افغو فنمىف نو ذخأي ةهربا لاوريصوب نم طغس ف نوذخأب ”رلعو لاو اسنملاو سقلاو

 بئارتا ف ذخ ايرفاعملاتن :اكو بي رتاىف ةيضني راسي لاآو ةئئات ّرطو طب رثو ةطبىف دعسو ماذح نم لئاو

 ابي ىو ابابعر لئاشل اذ لع ضن نو نون اق ةنأع ايا زو ىو 7 ةفئاط تناكو فوزمواض»و

 مهل بنكي ناكو انفصو ث ح نوذخ اب اوناكل ئابقلا مظع٠نأالا دحأ ىلع كلذ ةفرعم ىف فتودالو عس رلا ف

 اهوذئءافاس ريدم تءاقاو لاه بي رئاب رطل هلاو راس كاكو فازه فكرا كلا

 فاكأ اولزنث ماذجو مل نم ةفئاطو نيثخ تعجرو مهازان٠ىهفاهفم هوذةلاحريج نمر فن مهعم ناكو الزم

 ىلا دفو هنا كلذو باسهل نبا هيمهازناامناواممدق "قرشلا فومللاب سق نكن ملو ةيئارطو لسلب او ناض

 مسلزنًافموب مدقو سقف ة هضل رفغلا باصعحخلا نبا لعذ لحجر فال ١ ةسج ةضن رغب هلم أة كلملا ددعنب ماش

 عمو كيرلا كسلا هلق نمرصم ف دنع هوعبانوةباصصلا هيلع ناك امهّللا ل زعأر ظناقرصع قرمدلا فوملا
 رصم ىرق ىف مالسالارمشنشب مو و مورلاو طبقلاب ةءوامم ل ةسأوءالعأ ميلقالا عم ._-ىفاهلكىرقلا تناك كلذ

 ناكانف :قرل اقبلي الدواب ناو انساها رسول ران رخل عب ران نم ةناملادعبالا

 براخحتو ضقنت طبقلا ت>ربامو اهيح اونو رصم ىرقب نيإىلاراثنارغك ةرعفلا ىس نم ةئاثلاةناملاق

 قورمضمءارهأ باك ىف <ىدنكلا فسوب ني دم ور عونا لاق # : 2 تملا سنا لاملخإ ملا دعب ام ىلا نمإسملا

 ضرأأ نأب كلملا د.ءنبم اشهىلارصم حجار ىح اصٍبا حملا نب هللا دسع بكر صمريمأ ف سول نب را ة نع

 ”قرشلا وحلا ةّماعو ةيئارطو ط - -رقو ىنوونل ”ةروك بت ضقنف اطاريقرام د ”لكىلع دازف ةدابزلا ل تترصم

 مهضَش:ناكورص< طبقلا ضَقن لونا لاذو ريدك قلخ مهم لتقف مهورراخ ناويدلا لهأبرلسا مهلا ثغبف
 ةمسمهلامع ا 'مثرهشا هنالث طاسص دب ف سول نب ّر را طبارو ةنامو عسن ةنساق

 ارثكح امانطبقلا نم واتقن ناوهدلا له أر صمريمأ ناو ةصنب" لانس منا كختف ةئاطأ ني ازن واى الذخا

 رضوا و ا ويوم

 ناوى مهلا ث عب ةدشرباضيأ طبقلا تذلاخو ةئامو نيثالثو نمنا ةنس ىف كل ذو هبا صا نمريثك ىف سحب لق

 نب ماحني ديزي ىلع طبقلا حرخو مه ءزهذ ةعبس ىفأن بنان ساسبعلا ىن نما ارصم لخ دامراسإها دج نبا
 اوراصوةنامو نيسم ةنس ىف مهو رخو لامعلا او ديان راض“ ةمح انيرصم ريمأ ةرفص ىلا نب بلهم ا نب ةص ق

 ”ىلهملاب يم نب رصنل دقعف متاح نب ديزي ريحا ىناف مونعلاو ةيسوالاو دورشبلا لحأ مهلا م ذناو طابت اريش ىلا
 ركسع فرانلا نواسملا قلأف نيلسملا نماول و طبقلا مهقلو مهنا او يا

 ثتسهلبب طبقنا جرش رص« ىلع حابرنب ”ىلعنب ىسوم هالو فو * امزرلم رضع .ىلا زكتنعلا فرشناوناقلا

 ةرمشع تس ةنس ىلوالا ىداجب ىف طبقلا تذقن مث مهمزهفركسع مهلا حرفنةئامو نيس خو تس: سيف

 لامعلاةريسءول ةعاطلا اوءلخو لامعلا اوجرخأو برعلا نم ضرالا لفسا لهأ نم ضقن نم عم نتن امو
 رصم.ىلا نومأملانينمؤملاريما هلتادبع ةفيلخا مدقنأىلاتذتما بورح شوبملا نيبو مسرع تناكف مهف

 اضمىلا اود لةةراو دمعصلا ىلا هي تعب ٌُسح ىلع دّهعف نيش "امو ةرشع عمس هنس مّرحلان هنول>رشعا

 ءاسنلا عبو لاجل لقب مكيف نموا رعاك ل اول ىتحدورشلا ةيحان ف طبقلاينيسثفالا عقوأو

 رفص ىف طاطسفلا ىلا عجرو اريثكاس ان لّقف فالخي هللا موي نم ؟لكمنبتتو يهرتكاا لانو وشد لافطالاو
 كانو دم اد نطل طاطسملاب هم انثم ناكفر فص نم تاخ ةريشع نامتل داعو ناولح ىلا ىنضمو
 ىرقلاب ةماقاريثك مسهل نكي ل هناوةير دنكسالا و طاط فلان ىهامنا ةباصصلا ةماوتا تناكف دكهللالزعأرظناف
 ةياصعلارصع دعبالا ىحاونلاناورمشتس .ل ممناو ل لقابن نوأتملاو ىرقلا نم نياك طاوا ئزانافللا أو

 اوحربام طبقلانأوهو رخآئشل نطذنو دحا سمج اواو ىرقلاىفا اوسسؤب لل منا كل يبت نيعباشلاو

 انلق ىتلا ةعقولا نومأملا, مقرف ةرثكلاو ةوقلا نم هملعمسهامب م .تلا دنيا ىلا ةيراس نوتبني مدقناك
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 لاف نينمْؤملاريم أ ان نم - رت لافت ىلع فقوالف حورخلاايهلن ذ اف ديف ىدب لعجأ نأ هللا دهع "ىلع كلو باك

 لاهي ؤملاريمأ ايمن لاق <ىنافطغلا < عمن كيرمش كال هلف لاق رصم دنح نم لاه تنأدانحالا ىأنمو

 نب ورمع ىلا بتك من لاك لعفتو لاه دابعلا نم ىلاهت هللا لبقام نم لبقتو أ لاق كذلخ ناالاكن كنلعجال
 نعم رش نب نجرلا دبع نب حلاصنب هللا دبعانث 3 -و لاك * هنم تل قفاس انى ءاح7 ىوعم نب كيرمُم نأ صاع ا

 سانلا صاعلانب ورع يطخ شي راف ذا عرض اذان اولذق اذا طاطفلاننوعقجح سانا ناكلاق لسقىنأ
 مكطاطسف ىلع ٍىح ناءالارثكو دوعلا د شاونبللا ضحاذاق اوفرسنافم عير كظبا)اىفا رشح دقلانقف

 لوّقب درجت ناكلاه بيبح ىلأ نب ديزي نع ةعمول نب لاهو « هدا او لزهأو « فن نعم دق دحأ» احام نلع الو

 ءاحام نلعأ الو لعفماف هعب رب هسرغب حرت نأ مكنم بح أ نذ م رلارمض> دق هنا مهوزغ نم اوافقاذا سانلل
 نءانعو زيك اوتيل اوس راق دوملا ىرلو بذا زتكو مالا نت اقهلس رن لزهأ و هسفن نع أ دقدحأ

 اريجهت ةعجل اًةالص ىلا ىدلاوو انأ ت>-رلاق ”ى رذاعم ا رخا د نير ن ع ”ىريهلا كلام ني دوسالا نع ةعبهل

 كلف ترعذف سانلا نورحزب طامسلا مهي ديأب لاجر ل قأذاعوكرلا انلط أف ةريسب مايأب ىراصنلا ميج دعب كلذو

 الحر تب , ارفزمنملا ىلع صاصلا نب ورم ماقال. هل نوف ذؤل اقف طرم هلا ءالؤد ”ىابلاقف“ الؤع نمتبأاب

 دم ةبحو ةما-عو هل - هملع قاتأتنامقعلاه.ن اك ةاشو باش بكرلا جعدأ ةماهلارفاو ةماقااريصق ةعبر

 ضع هتععسف يد منو مه ىهأو سانلا ظعوو ل سو هماع هللا ىلع" ىبلا ىلع ىلدوازجوم ادج هماع ىو هللا

 لاقف كل :ىفلاملا ضافخ او لا..ءلا ةرثكو لوذفا ان نعى. داصتقالابسهأيو ماحرالا" هل صو ةاكرلا ىلع

 دعب ةلذلا ىلاو ةعسلا دعب قيسخلاا ىلاو ةحارلا دعي ب هال ا ىلا وعدتاب:اذاعبر ا الالخو كانا سانا ا رمشعماب
 نمدبال هنا م لاونالو ل ردريغق لاقلا دعب لمقل او لاملا عيبسذتو لاخلا ضاشخخاو لابعلا ةرثكو يانا ةزعلا
 ذخ ملف كل ذ ىلاراد نمو !متاوهش نب و دهةننعب هتملختو هن اش اريبدتلاو ههسج عبدو ىف رملاهلال وود غارف

 هللا لالح نعو الطاعريخلا نمزو يف هيفن نم ملعلا بدصن هغارذ ىف ءرملا عسضيالو للفالا ب صتلاو ددقلاب

 ىدنلالقوءانولا عفتراو املا تعلقأو ىرعشلا تاذو ءازوملا تلدتدةهناسانلار مشع ماءالفاغ همارحو

 محل“ ىخرظنلا نت هتيعر نسحب ىارلا ىلعو لئاضسلا تجردو لغاوجلا تعضوو ىىرملاباطو

 اة واح اومكحلخ اوعبراو هدو هفارشو هنماو هريخ نماول انف مكفي ر ىلا ىلاعت هنا دكرب ىلع
 مكاباو اريخ طبقلا نم هومترواح نم اوصوتساو مكلاسفأ 22111 مكن انافاهومركاو
 قص هللا لوسر ععس هنا نين مؤملارعهأر عك 3> مها! نرمدقيو نيدلا ن دهب نخاف تالوسءملا تت اسهوملاو

 اوذكت ةَمذوارهص مك مهل نافاريخاهطبقب اوضودلشاف يطع انك مكيلع غفسهللانا لوةيراسو هيلع هللا
 ضرتعمىأاولعاو هسرف لزهأو هم-ج نادت لجر قام نلعاالو كراسدبأ او ذغو مكحورفاوفعو مكي دبا
 موبىلا طابرىف مكنااولعاو كل ذر دق همي رف نم هئططح هل هرب ع نه هسرف لزها ند لاحرلا ضارتعاك لنا

 مكرلاو عساولارمدللاو لاملاو عزل ندعم مراد ىلاو 07-2 ول فّوشنو مكلو> ءادعالا ةراكل ةمانقلا
 اود افرصم مكمل هللا فاذا لوقي مسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر ععس هنانينمؤمايمأر عىئّدحو ةمانلا

 م+اللاق هلال وسرانلو هنع هللا ىذرركب ونأ هلاقف ضرالا دانجأ مخ دنملا كاذف اذ ثكحءا د: اهف

 اذاف مككب اطام مكب رىفاوعتقف مالوأ ام ىلعسا-لارمثعم هللا اودجحاف ةمادقلام ول ىلا هك

 مكط اطفىلا ىف رهشلا نم درولا عطقناو لمبلا حّوصو نبللا ضجو بايذلارثكو" «ام ا نذسو دوعلا س

 كرز زي طن تعفو .قاطأأإم ىلع هلاسعل ةفع هعمرالا لامعو ذمكنمدحأن ند دقي الو هللا 3-8 0

 هناهتبطخ هلت كحال لزنملا ىلا انفارصنا دعب ىدلاو لاقف هنع كلذ تاظفف- لآق مكماع هللا ظةحت ساو اذه

 عسا تقوءاجاذا ناكو لاك « ةعدلاو فيرلا ىلع مهرذح اكطابرلا ىلعهسلا اوفرسمنا اذا سانلارذحب ىنا

 دونم-و فونم م-عمظعم اعيفذخ أي ىتلا ىرقلا تناكواورحأ ثدحولا مهنبلو مهرب موق "لكل ببكسص
 فونمىف نوذخ أ, دعس نب هتلاد.ءل آو صاعلا نبورعل !ناكف نيمّرفَتم ةبارلا لدأ ناكواعطو سانهاو

 هيفذخ أي ىذلاو كعىرقوريصو ىفذخ ا تناو دع تناتحوريصوو اس ىفذخ أن لي ذه تاكو ميسوؤ

 نيعو بيرتافذخ أتمهف تناكوةن اًرطو فنم ىف ذخ أت ىلب تناكو بي رئاو سدب دنسو فونموريصوب مهمظتعم
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 ّرمو ةيعكلا نم طن حرخول ثري ةمقتسسم ةهج ىلعماشلا ةهج طسوأ ىف ةعفاو ةئردملاو ةئبدالايةعكلا
 كلوش ر الدسم ود طخ حرت ول كادكو ءاو سم اغلا يح طسو أ ىلإ انما ةيوبللا ةيبملا ل اوماقتسا قع

 نأ انضرذولف”ىاشلا نكرلا نيبو ةبعكلا نم مبازيملا نيباصف عهول ةماققتسا ىلعهجونو لسو هساع هللا ىلص هنا

 لمريغنم ءاوتسا ىلع سدقاا تدىلا ذفنلّرمو ةبءكحلا نم هبف عقو ىذلا عضوملا قرخ طالا اذه

 بطقلا ىلاوهو”ىلاعشلا بطقلا نيو روردلاو لامعتلا» ءاكن نيبامفطخلا اذه عقومراموةتبلا فار الو

 ةمدملاو برقابونملا ىلاودو بونحلاوامصلاءاكنو بونملا طسو أن يبام هتلباقمو لسمو برقا*ىلامشلا

 ابيرغت -ىبرغلا بنام لاوهو ماشلا دالب نمرخ الا كمقا كوع نع يَرْعدَو تبا اذهنعةفرشمةروبنلا

 وكس دو هنلبقوهف اهب أمو هنبمب نع برغملاو هراسي نع قرسشملاريصي ةْنر دملاب كم لمقتسي نخارعس

 هان ورام كلذ ق دصب دهثيو ةبماشلا دالبلا تاهج طسوأ ىناذه ىلع ةْس دمام فرم الب لاهي أي عاتلا

 لوسر تيأرف ةصفح ىتخأ تب ىلع تفر لاف ا. بنع هللا ىذر رع نب هللا دع نع هللا هجر ملم قي رط نم

 سانناانببر مع نباثيدح نماضيأ هلو :هلبقلارب دسم ماشلا لبق سم هتج احلا دعافت سو بلع هققا ىلص هللا
 لبقتي نأ ص دتو :لدللا هلع لزتة دق لسو هملع هللا لصهتتالوسرنا لاقفتآ مهءاجذا عصلا: ةالصفؤ

 ىف ابناودحا وّدح ىلع ماشلاو كم نيب ةنيردملا نأ للد مضوأ هتلاذل ارعاا ذه ةمعكل ا ىلارادتساف ةبعكلا
 لبقتسا دقف ةبعكلا ةلي دملاب ربدتسا نمو مام ارب دتسادقف ةبعكلا ةم داب لبقتسا نك ماشل ادالب ةهج طسوأ
 لعجي نأ مهدنع نلت هه دالبلا نم هتم“ قعامو مانشلادالب ك علا تناطباذ عب نوكا و ماشلا

 قرشلا بناحلا 'لقنوكتو هتلبق كل ذ نيام نوكُش هني ن ءءامشلاب رغمو هراس : نزع فصلا قرمشمفقاولا

 هراسينع ءانشلا قرمثمو هنبج نع فس !| برغم ىلدملا لعجي نأ نادلبلا نمكلذ تعم ىلعامو ماش ادالب نم
 قرشم لع نأ اهي ىلصملاهلمق هب وبنلا ةيردملاّدح ىهىتلا ةصاشل اداللا طسوأ نو ححورو هتلبق امهند امو
 صاخ ثيدحا نأ ىلع لالدتسا عضو أ اذهف هلل يقامهنم امو هنمب نعلا دتعالا برغمو هراسينعلادنعالا
 ىلع امو نملا لهأ ادكهو اهل ةّتماسمانادلبلا ن :هاهءاروامو ةءاشلا دالبلا نماهتمس ىلعامو ةنيدملا لهأب

 ةساشلادالملا ىف اهعوتو سكع ىلع كل برغملاو قرشا نيب كل اندامف ةعقاو ”هلبقلا ناف دالبلا نم نملا تم“

 كل ذكو نمل ادالب ىف ىلصملا نيمب نع ةعقاو ىلهملار اسي ىلع ىتلا ةبما كل ادالبلا ف بك اوكلا قرا شمريصت هناف

 البةةسم نملا دالس مافن .”لكو نعلاب يلصملاراسي نع بلت هناف ماّسلاب ىلصملا نيم نع بر اغملا نم ناك ام لك
 اذه نويطاخلا مه ابن :اكسراطقال ا هذدو نرغملاو قرمشا ا نيبامف ماشلا دالب ىلا هحوت هناف ةبعكلا

 ثيدحلا اذه لج لجأ نمو رخ“ الاراطقالا لهن م مهاوس نم نود مب صاخوهو مهل مزال همكحو ثيدملا

 رابدلا نر ص٠ بي راح فالدخ ا ىف (ىفاثلا بسلا ) «رمص دبي رام فال ا ىف بلا ناكعومعلا ىلع
 ع وس تضم طبقلاب ةصاخ تناكن ولما اهكتسف ا( ب رصملا

 دقتاكطبقلا ىديأب رصم ىرقرت اساوك رتوةبر دنكسالادورصم ةن دع مولا فرعي ىذلا طاطسفلا عضوم ف
 ا >- دعصلاىلا حرخت ةطبارتناكامن او ى :رقلاينيلسملا نم دح !نكسي لو بالا اذهنمهعضومف
 ننمؤملاريمأناكف كلذ موتا دابللا ضن اوان مهو باودلا ىراىرقلا ف عاستالارشننا عسا ناوأ

 قازرأو مهتاطعأ ةمعرلا» ءاطعاب اب دانجالاءا هأ ىلا ثعبيو خرزلا ن نءدنملا ىهْ هنعمللا ىنر باطما نيرع

 حتت باك مكح ملا دبعنب هللا دبعنب نجرلادبع مساقلاوبأ مامالا ىور « عررلان ع مه اهنيو مهلامع

 سصأ باطخلا نب رعنأ ةريسهنب هللا دبع نعورمع نب ركب نعي رش نب ةومح نع بهو نبا ٌىِد رط نمرصم
 نوءرزبالف لباس مهلامع قار رانأ راف مسه ءاطع نأ ةمع رلا ىلا ومده دانحالاءا ها ىلا حرت نأ» رذاس

 <ىنافطغلا ىعسنب كي رمش نأ انغلب لاه ”ىدارملا نجرلا دبع نبني رش ىنريسخ او بهو ني الاه ه نوعرازبالو

 عرق كلذ لعردق امور 4 لاقت عرزلب ىذا انيس مانولطعنال تما لاقن صاعلانءورعىلاأ

 ضرأب ثرح "ىف افطغلا”ىعس نب كيرمش نأ هربخي باطخللا نب رع ىلا بتكا ارع كلذ غلب الفور رع نذاريغنم كي رش
 ورعاب ىتلتق ورمعل كي رش لافاكب رش أر قأ ورع ىلارع بكى تناالف هن”ىلاث هبانأ رعهملا بتكفرصم

 ريغ نم حر ورحل اءىل ن دئاف كيأر نماذه ناك اذا هل لاتف كف اذه تعتص 3 فاككَه ىذلاباناام ورمع لاقتف



"> 

 هررهطك اريثك اروهظرساسلاو نماسلارث ار هظي لذ اهي صامل زا عست ءىف تعفو ةسم اش ادالملا نأ كل ذو
 سدقملاَّس ضرأوه”ىبرغلا اهمناخ طسوو ىلرغبناجو قرش بناجاهل ةيماشلاادالبلا ّنال ولا ضرأ ىف

 ءاككل يه دج لع ةسكلا لل امي ةشئاقلا ددابلا نم بناسملا اذ هورصص تح لأ شيرعلااىلا نطسلاو
 بلح ىلاىشمد ةئدم نعاو رشم ناك م هناف ”قرمشلا ةماشلا دالبلا بناجامأو امسصلاو بوذحلا نيب ىتب
 البلت برن ا بهم طسوأ نع افرشم ة.عكلا لبان ةههطلاهذهو لال ادالب نم 0

 ةئيدم تمسوه اذ هو بوذملا بهم طسو ىلع ةمعكلا لياقتو اهمراهامو قشمدامناف ماشلادالب طسوامأو
 اصلا نيبامذ ةبعكلا لب ,انقتاهنافرسدمامأو ب قرمشملا ةيح انى لا هنعريسي ليم عملسو هيلع هلا ىلم هللا لوسر

 ةيعكلاو اذاحم ىف ماشلاورصم ىنعأ نارطقلا نا ذه فاتخ اا لكل ذإو بود اوامصلا نيب ىتلا ء ءاكتلا بهمو

 امأف نيتمدلا فالتخا ىلعرصمو ماشلا بي راخش منعنا ىشرةباسصتلا عضو كل ذ لع وامسه راك تفةلخت>ا

 هنافاتعس ىلءعو اهدح ىفامو ةبماشلا دالبلا فو اا متعس ىلءوأ اه ح ىفوهامو اهحاوضو اهّدبعت ريصم

 ناكوةدمعبوأ ةميرق ةفاعرطقلا نع رطقلا دعاس نافاس افالتخا نيةلم نيبار بي ودتاسسفزومال

 بي راحت نوكن لب امهر اح فلتت الو امه دعاست ذئنمح ”رضر ل ةبعكل |ةاذ احم ىف دح او تعس ىلع نارطقلا
 دال باه دهناف سا دنالاو ةيلقصو ةمقب رفاو ةقربور صك | ذو دح او تعسو دحاو اح ىلع !بمنمرطق لك

 فال خاريغ نمرصم تعم اهء.ج اهتمسو دح او ّدح ىلع ةبعكلا لباسقت اهلك اها ضعبن ءاهذع دعام ناو

 4نافرصم بي راح فالتخ اامأو * اهماهءوقو ىف ةمعكلان م ةفلتخلار اطقالا لاحرَّرةئامب نيتدقو ةتبلا

 ثيدح نم”ىذمرتلا ىسعوأ فانا اور ىذلا لسو هيلع هنا لص هلوق سانلا نمرعثك لج اقدح انانسأ

 نامئءورع ىلءافوقومىوردقثيدحلا اذهو مومعلا ىلع لاق تركملاو قريش( نب امقنع ما[ يذر ةلرزه لأ

 نبدج الاف اعوذ سم هن هللا ىذر ةريرهىلا نع ىورو منع هللا ىضر ةيقئحلانبا د#ثو سا.يعنباو ”ىلعو

 اهب ىل صنم ةالصفهل لبق: هلنق امن امو برغملا اذ هو قرمثملا اذ هلاق نادابلا لك ىف اذه ليم
 نة دملابهلاق لبق برغم او قرششملانيرامرعلوقدلاخ نب دج لاهو طسولا يرتب نأ بنو مذ لاه ةزيئاج
 كلذ لثمهلبةلا ىف ةعسلا نم نادلبلار ”"اسلو ٍبرغملاو قرمثملا نيبامم ةعس فوهف خل دملا هلق لثم هلق تناك

 تلت أت اذا هللا هجر هفاؤم لاه« همف للعلا له نب فالخال تيلادبعنب رعونأ لاقو لامشلاو بوناسانيب

 لعل بلدلاو طقفابو:-والاعش دال ملا كالت تعس ىلءامو هل دملاو ماشلا لهأب صتخي ثيدحلا اذ هتدحو

 ىلع ضرئفادق هناصس هلاور اطقالا ضءد ىف ةبعكلا ىلا ه-وتلا لاطنامومعلا ىلع هلج نم مزلي هنأ كلذ
 رطش كهجو "”لوذ تر ثم> نمو ىلاعت هلوقب اوناك مح ةالصلا ف ةبعكلا ىلا اويكوح نأ ةفاكلا

 ميلاف الا دو دحو 0 يي ول ب ا

 ”هلبق ةهح ناف ةمعكلا ن ند هد رغلا ةهدلا ىف ناك ةزكرلا لوح ةرثادلاك ةيعكلا ىلا مههجوب ىف سانلانأ

 ىف ناكسمو برغملا ةهج هتالص ىف للفت هلاف ةبعكلا نم ةمقرسشل ا هدا ىف ناكنمو قرم ىلا هنالص
 ةبعكلا نم ةونملا ةهللا ف ناكنمو بونملا ةهجرىلا هئالصفف هجوم هنا ةبعححل نم ةبلاعثلا ةهدلا
 لاعثلا نيبامت هتلبق ناف بوذملاو قرشثملا نباعف ةبعححلا نمناكن 35 لاتلا ةه ىلا هال اك

 ةبعكلا نمناكن مو قرمملاو لامعشلا نيبامف هتلبق اف بر ةملاو تود لا نياق ككل نم ناكّنمو برغملاو

 برغملاو لامشلا نيباهف :بعكسصلا نم نكن و رقما نونط نيباتمف هل قةلامشلاو ق قرعش 0
 قرمثملالهأ جورخ نمُثيدحلا اذه ومس لوتلاو همر أم رجاخ دفق قرنا ب وتلا نيام ةلبيف

 نم هنكسم ناكنم نال ةسهجو انمءةالهل ىف ةبعكل ىلا هجوتلا نع اضيأ برغم لا لدأو نزينكنيتلا
 لبقت يامن ناكل هني نع برغملاو راسب نع قرمشملا لسعجول ةبعكلا نم نموا هقافوهامدالبلا

 لهأب صا هنا ىلع شن دخلا لجاتيالو بحوذاهةهحالو ةعكلا نيع طق لمه عاسإ لوهضرأ بولج ذئنح

 مادلاطسو أ نيبو ةكم نيب ةعقاو ةيودلا ةيشردملا نأ لدي دالسلا نم كلذ تم- ىلعامو ماشلاو ةليردملا
 ىلإ ,ةّتسي نه نمي نع نوكي نمط لفو سدقملا ضر ىه ىتااماشلا دالب ند ”ىبرغلا بنالاو يهمس طخ ىلع

 لبقتسا نم راسب نع عقاو كلذ ىلاوامو باجو ص وهىذلا -قرششلا ناملاو ةيهكححلا ةملدلاب



 "< ةا/

 اتا نواس - ىلع ىلأ هللا ماكتب سم الا ةفلكت اريزو< ىحن اطبلانومأأملا, توعنملا كن اذ ني دم هللا دع

 ةفارفىفو ه ةميصعلا بي راما تمس ىلع هبارحم لعف ةئامسممو ةرمشع تس ةنسوف انف ةينمب اعماج أكن هقام

 زيطتاةثا دع كاذكحو ةثحاف ةفلاخم ةءامعلا سب رام فلات دجا مة جفلا دمهصراومحم رصم
 لب اة اهتمس ناف ةيردنكسالاوزتمم لاقي ى لا ةياسملا براغ اماقأو تلا اذه حطت اناطكملا

 لوح امو ىرقلا دجاسم بي راحو بونحلا ةحانىلا لق لم عم برقعل حرب علاطموهو ءانشلا قرمشم
 اذهو برغملا ةهجىلا هنعلمتو لاوزلا طخ هل لاقي ىذلاراهنلا فصن طخ لبست ابماف ةفارقلاب فلا دصسم

 لهأة لبق مكحلا دبعنب الآف دقو ه ةالصلا لاطبا ىلا ىضغي شحاف فاالتخا نيبارحنانيذه نيب ف التخالا
 برقعلا لْزانمتعلط اذاو لاهتهب اصتلا نب راحم تدسا ذهورسبالا فتكلا ىلع”ىلاهشلا بافتلا نوكي نر صم
 -ىلامشلا بطتلاو نيدةرفلا فواهالاوامو ةسقب رفاو ةقربو رصمراردل 'هلبقلا تمم هناذا هتروص تامكتنو
 نيدقرفلاو بطقل ااوابق سا لاما ةهج بون نم مهرت مىف نيلبقت سم اوناكنا مهن اف نيل دّمسملا ةبافك
 ىلع اهولعس برغملا نم قرمشا ىلا ني راس اوناكن اواهورب دّدسا لاهلا نم بونملا ىلا نيرئاسا اكن او

 ءاكنلاىلا مهريسم ناكناو ىئملا نذالا ىلعاهولعج برغملا ىلا قرمثلا ن منيراساوناكناو ىرمسلا نذالا

 روبدلاو بونحلا نيب ىتلا» ءاكنلا ىلا مدكرعتا هن[ اوزدنالا تكلا نعاس را لك ابان او ثول اي ,ىللا
 ناو نميالا بج احلا ىلع اهولعجروبدلاو لامشلا نيب ىتلا ٠ ءاكلا ىلا مهري م ناكناو نميالا فتكلا ىلع ادولعج

 هنافقكلذفرعاذاو ه نبنبالا اا قطه واطحت لكنلاو الابل ندا ذاغتلا كا انعر تهد اكس

 رساسلاو نماسلا ىف هبعاست امرا دقم ىلءاموفالدخ ا داز اذا دح اورطق ىف نفل نيب اركش بد وصن لمكتب

 نم ةعطقراطفالا نمامهوحنو رصمر ايدو ماشلا دال ب ححص ىسدرالاراطقا نءرطق ”لكنأ كلذنا-و
 ناءارحم فلتخ ا اذافرطقلا كلذ تاهج نم ةهح ىف نوكت ةيعكلاو ةبعكلا نم» و اقف ةفقاو نئرآلا

 وهىتلا هتطخو ةكم نءاس رقرطقلا نوكينأالا أطخرختالاو باوص ام_ه دح أ نأ نقش اناف دح اورطق ىف
 زوحي ذكنمح هناف:هلئاق ءازحا ةبعكل اتعزوول هصخ ىذلا « ءزملا ىلع ديزءاريثك اعاسن ا ةعتم اهب دو دحم

 اف ةللفقاو نيمو مزاقلار < نمىب رغلا لحالا ىلءا,ناف ةصاادالب لثم كلذو همي را ىفرساستلاو نماسنلا

 "هليطتسم ةعساو كلذ عم ةصلادالب ةلخو تريلا نم دو: دل ننام اطتذرلا ةفاسمالا امني سلاهقرش

 اليلق السم بونحلا ا ىف اهنع لممتو ل سو هملع دلتا ىلص هللا لوسر مب دمل دب ذا حم ىهو ٍباذ ع اها وأ لحاسلا ىلع
 ةمحان ىف هلئام ىهو نكحاوس بونملا ةمحانن هةلقلاذزلب لاو ءانأ 0 س» ءةبماش ل دملاو

 ضرالان م ةطحلا هذه صا ىذلا هزملا ىلع ديب ةصلا ذالب لوط نمر ادقلا اذدواريثك الم كم نع بونملا

 بلطل دالبلا هذه فرط ىفرساسل او أ نماسل هذه ةلاه او نيعتبف ةبعكلا ىلا ةيواستم» اذه نضرالا كرو

 نما ىلا: هيف حاتحيالو هتطخ عامنا سيال هنافاريثكا دعب ةعكلا نعرطقلا دعب اذا امأو » ةبعكلا ةهج

 ةبعكلا نأ لجا نم ةدعكلا نم هصخ زج هلارنءرطق لكن اف ضرالا نم هصخب ىزللا ءزحلا عاسنالرمسامتالو
 اهزكرمب ةريثادلا ةطاحاك اهم ةطمحم ةبعكلا لايقتسا ىف اهطكراطقالاف : ةرئادلا نم ةركلاكةرومءملادالبلا ند

 دنع عسنت اهنا ةرئادلاكض رالا ترّدقاذا ةمسقنملا» ءازحالاو ه منع هز ىف ةعكلاىلا هحوت هنافرطق لكو

 الو نما ىلا هف حاتح الو دحلا عستمىف عقب هاف ةبعكلا ن نءادمعب رطقا !ناكاذاف زكرملا دنع ياضتتو طنمتا

 ناظر ايو نبات لا كل ةدلنع حانصو# ءزملا قياضتم ىف عقب هلاف ةبعكلا نم .رطقلا برقاذا امى الخ رسابت

 نمةةلأسملاهذهىفام تلعدقو ةكمن ءدعب نمل ةالصلا لاسقتسأ ىف ةيعكلا نيعةباسصا بج اولا نأ انسضرف

 حرضفال يذلارسابتلاو نم ا.نلار دق نمرغكبص أ, بي راسحلا فالتخا ىف اسال هناف» ءانعلا نيب فالتخالا

 نبدعبنب راق ىفانو تصر نأ الا هللا ٌدبالو نيبارحلا دح الطب مك فالتخالا داز لف ةهملا د نع

 داليلان اف رصمرادو ماشلا دالك كاذو ةبعكلا ةّماسمنم دحاو طخ ىلع اسلو ضءب نمامهضعب .

 رادقمىلا ةبسنلاب اهب صامل اءزهلا نمرثك | دنت دكم لام ىف هل طم ةعستم مطخو ناسناجاهلةيماشلا
 هروهظ رسابنلاو نماشلانأالا ةدلا ضرأ ىف ءركذ مةقتامىرني رطقلا نيه ىفو ةبعكلا نع اهدعب
 ةصلا ضرأ برقو ةبعكلا نعةمانشلا دالبلا د: ا نم ةصأا ضرأىف هروهظ نه لقا هم ةماشلادالملا ف



 ف

 رّرقو ناّرع بول نب ركبى بأ لداعلا نب ىموم فر الا كلم اريزو :ىهفادلا ”ىسنوبلا”ىدزالا ”ىباهملا ثابغ
 رصمب فاهو ادع ةيوازلا هذه ىلع لعو ىلا بادولا دبع نيدلا «.بوةاضتلا ىذاق هيرقاهسير دن ىف

 نعقشم دبةئاهسو نيرشعو نامت ةنسرفص ىفدحلا ىفورو "ليلحلا بصانملا نماهسير دتدعبو ةرهاةلاو
 نب دم نيدلا رف نب دم نيدلا جات بحاصلا اه ةفرعل وح ةيسحاصلا هيوازلا اهنمو « ةنس نيّدسو ثالث
 ةرهاقلارهاظافقو اهلع لعجو”ىفاشرخالاوىلام امه دح ا نيستردماه) لعجو ا ذح نب نيدلا ءاجم
 اهمترلزغلا قوس نمهملا لخ ديىذلا عماخلا بابل ةرواجماةروصقملاب ملاكا ةيوازلااهنمو ه نيمعذاربلا طخم
 ابهر ثلا بارحلا مامأ ةمجاستلاةيوازلا اثم هاه لع فوةو مرمصمب قدنف اهيل ءو ”ىدوذمسلا نيد ا لاك

 عماخلا نم قرشلا بناملا ىف ةينيعملاةيوازلاابتمو هاهيلع ةفوقومرصع ارو داههلع لعجو ”ىبطسلاا نيدلا حران
 نحس ىف ىهورب رمضلا نيدلا ءالعل بش ةبسأ العلا هي والا .ممو ه«رمصمي فقوابميلعو طور عدلا نيدلا نيعماهسر
 نبا كلذ ركداضي أ داعم ةءارشل نيدلانيز بحال اهدرةشزلاةيوازلاامثمو « داعم ةءارقل ىهو عماجلا
 هجر ىدحوالا نسما نب هللا ل عنب دجحا نيدلا با مش طباضلاح رولا بيدالا ىرقملا ىنريخاو « جوملا

 دبع نب دهم نيدلا سم ةءالعلا ىنريخ أ لاو نارغل نب ميحرلا دبع نب دم نيدلارمصان خر ؤملا ىنربخ أ لاق هللا
 نيعبرأو عست ةنسىف نئاكلا ءابولا لق رمدمب صاسعلا ني ورع عماجب نردأ هنأ ”قبحلا اصلا ني نجح ا

 نب نيكس للا ىماقلا تدح نودأملانبالاق « هنمحربتداكتنال معلا ءارقال ةئلح نيعبرأو اعضر هن امعبسو
 ناو قيسعلا عماجلاا ةفراثم هدإاو دس تناكىتلا مدن "لج نم نأ ر مدمج دوه كل !ناسمع أ نموهو ةردح

 هم«ربقاطملانأو هل تف فل ار شع ةئامث اولمعي نأ ىلا هدغءدوتولا هلا لبق نوعمت اوناكمهءمحأب ةموقلا
 اسط ارز فصنو اراطنقرسشع دح اءدوقو مسرب "هلل لك ىف ةصاخ

  اهنم أطخلا نييبتو اهيف باوصلا نييعتو اهفالتخا ببسو رصم رايدب ىتلا بيراحملا ركذ
 نامعلا نار فاه دحأ 2 بيرام ةعيرأ ,متاواص ىف نواس | علمت س ىتاارص مر اند بي را# نأ لعا «

 بارحمو هو رصم ملقا نم اهم مهرمرثكى تلا دالبل اواهو:طو سا ىتاادالبلا فهو #سأ ىذلا مهنع هللا ىضر
 هءرد:كحمالابو سبلب هم دعو ةزيملاب عمالا دصسملا باردعو ورع عما فورعملار صعب عاملا دصسملا

 نماقي ريشت ةشأناوسارغُث بي راحم نأريغدحاو تم“ ىلعةروك ذملابي راح اهذهو ناوساو صوتو
 ىلا لمريض. كم نم ”ىبر غلا ةطاوهو ىنانلا يلقالا ىف ىلاعت هلنااسوف رش ةكم عم ناوسا نأ كا ذواهريغ
 تء-« نع فرخذ هوهو نولوط نب دج دروس نارخم ىلاثلابارمتاو « الملق برغم سسلب بارو لا_هكلا

 دحسملا انه ءاش لع معامل نولوط ند نأ ابثم ه لاوقأ هفارا بس قر كس ز دقو ةءباصعلا بار
 حراهسملا "هل هلا تعم طخ نعلئ اموها ذا هدم ذخ أ نم لسو هلع هللا ىلد هللا لوسر هس. دم بار ىلا:ثعب
 ةهج ىلا "لبقلا تعطخ نعالئ اما ذهم دسم بار ذان.- عضوف بولا ة هج ىلا حر درسشعل اوه ةعانصلاب
 هللا لصهّنتالوسر ىأر هنا لدقو « ملسو هيلع هنا ىنص هللا لوسر صم بارعمب هنمءادتقا كل ذود: بونحلا
 هللا ل_ههللا لوسر هلهطخ ىذلا ناكملاب فاطأدق لملادحو مص الف با رح اهل طخو همام ىف لسو هملع
 بارخم نعالث ام هءارمت أر نولوطنبا عماج مطس ىلا تدعص نا تناو ل ربع لبقو ماسنملا ىف ل سو هيلع

 ىلا هبارحم نع تفرغادق هما ىلا تث د ىتا سرا دملا بار ترآرو بوذحلا ىلا صاعلا نب ورمع عماج

 عما سلجم دقعدقورخالا بي راح او نولوط نبا بارح نيباسمف ورمع عماج بار<#راصو ىرشلا ههج
 "قتئجشلا مهتم تاقملاءاطع رضع ةعاسج نب د نيزيزعلا دبع نيدلازعةاضقلا ىذا هيالو فنولوط نبا

 فرم هنا ىلءاوعجأف هبارحم فاورطنو دم نب دمر هاططلاوبأ مجشلاو ”ىلوزغلا ىموم نب دم نب دم نيدلا
 ىلع تي'أورضحم كاذب ب تكسو ةجردةرشع عدرأ ردقب برغم بونملا ةسهج ىلا هل بقلا تم طخ نع
 ةبقب نمهتمسىفامو رهزالا عماملاب فورعملاةرهاقلا عماج بارت كلاشلا بارجلاو *ه ةءاجنا
 تعسطخ ىلعأ مافةهل املا حارضتسا ةفرعم ىف اهعضاو مدس ناصتم الا دهشي بي راحت ىهو ةرهاقلا بيراحم
 لحاسلادالب ىرق ىف ىتلا دح املا بيراحم عدارلا نارجلاو بلا فارحم االو هنع لممريغنم هلبَقلا
 انأ ري زولاناف ةياصعلا بي راح تعسنم بي رقرمت ةينم عماج بارحم نأأالا ةباصصلا سب راح فلام ابءاق
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 هللا ىضر نافع نب نامتع ف مصس هنأركذ افهعم رم أو قارعلا لها: نم لجررص*ىلارضح دق ناكو « مايا

 ىلا فصحملا عف دور دن 'نئازبخ نم حر سا هن أر كذو مدلارثا هبفناكورادلا مول هب دينمب تاكىذل! هتاوهنع

 هلع لعحو درمثو ع هلعوحو نزاانار بوبا هذخ أف ىضاقلادبلو تنب نبا, فورعملا بيعش نب هللا داع

 رصتقاو فصحملا اذه عفر نأ ىلا كلذ ىلع لنيل واسر“ امن فمعم ىفواموب هضأرقي مامالاناكواشو ةنماسشخ

 دقو« ةناعلثو نيعاسو نامت ةنس مران منرلد سين هلل ايزيزعلا مابا ىف كل ذو» اهسأ ف صعم ىف ةءارقلا ىلع

 ه«دحاول+راءاكج تش لو وصي مل لأ :نال هنع هللا ىضر نامعى عم ىلا اذ هنوكينأ موقركنا

 عسانا بغصعملا ادهنيماعلا بر هلتدهلا ممحرلا نوسرلا هللا مس هتكسن اممرهظ ىلعو فدحملا|ذهاناتدارو

 نآرقلل ءاَردلا نيإسملا ةعابل ىِي.هاادعس نب دوهسم كرام هو اثث "لح هللا اكل

 ءابغلم ا همسا بهذي لو هقرو قيام ادبأ اظوف نوكيل لنيلعتملاو هن ءارقب هركذ لح هلنا ىلا نمد رقما هلنيلاتاا

 هءاوث لع-و هتفأرب كاذ هللا هلانأ هملا هتجاحو هتقافو ه رقت مول ةدع لعجو هنارفغءاحرو" لحوزع هللا اوت

 نوبكي نأ همي سردنملاو فض ارهظن ءمالكلا شاش ةدعدأم سرددوو هسقر ظن نم ةعاج نو هاب

 عم هلم ظوح ظفحل ق قسعلا نيإسملا عماج عماجلا دومدملا فيوم طاطدف هعادبأب دسقو هّترو فرصستو

 دعا ند عمات ناذلا موي كلذ ناك هب ىنع نمو هبذ رق نمو هلظفح ن هلا محرذ نيللا فح اصمرناس

 مثو هللا اذيسحو اري حسم ل ناو هلآ ىلءو نيلسرملا دمس دج ىلع هللا ىلصو ةنامتلثو نيعنرااو عييساس

 هنع هللا ىضر نامتع ىلع بصعتل رو ان ضرتمملا اذه هلاقام نالط» ل. لدو جوملا الاد .٠ ليكحولا
 ءامسأ فمعم نم ”ىلرذلا ”ىركلا ىلع ىذلاوهرفمحملا اذهاوب رج دق ساشا نأ مث *اةلخو بسحت نم

 عضارملاركحذ ”ىاضقلا لاق * ملعاهقاوالو أ ثدح ام قمت دو ولا ىف ثداح ثدحوالا طق فام هنا

 والا بابل فخ تا ةطالسبل بس 5 (اهدنغ ءاعدلاو ةال_دل "بسب عم ادا نم :ركربلاب ةقورعملا

 نور اهوبأ هل لاقي نيب «رمدملاءاحلص نم لج رنعىور عداربلا باب اممو م 1 ىف

 كيرا نأ ديرت لاق مث من لافت ىالكعستو فارتتنا برا.هل تلقت تانمىف -ل وزع هللا تن ار لاق ”قرالا

 ناكو ثراح ةبحر ليام ىمقالا بابلو عداربلا باتا بادىلار اش أذ برا مث تلق ةنملا باوبأ مانا

 عماجارادج ىف ىذلاريغصلا بارح ا دنعو حيَوآملانيالاقو « امرتساهقرصعلاو رهظلا ىلصياذه نوراهوبأ

 « ةفرع ةروصقم با,كلذ نءو لاو باصتسمء د ءءاعدملا ةسرغل ةدان زلال, نيبامفةرودةملارهاظ ىبرغلا
 ةباةمطاق اما لاشو ةهطاقةبوازابتمو هه ريضخالاح وللا لاقاممو هه عماخلاب ىتلارتبلا ةزرخ دنعاهنمو

 عمال مطسا,ئمو » اهي فرعف ناكملا اذ هىف تكحرت عمال ىف هلل 'لرتتنأاهدلاو ىصو ال نافع

 رهو خجلا تابزب لف املا اهدا ولا نلزال الار انا بابن «ىلوالاد اك , تاّرم عم_س هيفاوطلاو

 0 متدارأاع وعدي مث اهدنعفَس . ةقرعب ةفورملا نا دنع ىلا ملطسلا هيواز ىلا لي نأ ىل اواني

 ىلا نكح رااىلارعو دار امبوعدي مةريبكلاب ةروهشملا ةنذثملا دنع ”قرمشلا نكر لا ىلا لصننأىلا
 عبشملا لمس هنمأد تاىذلاناكملاىلاواّ وهو ::م وعدو نين دؤملا ةفرغل ابدا فقبف ص فق قرشا

 هنن قت ديرعلا ةالصرمصم عماخلاب نولصي سانلا نكي لو عاشقا لانا < ىدعم مشل نانا

 ةخشىلأ ناب فرعي ”ىمهفلا كلا د ءنب دوسان ”ىلعي فرعي لجر ه.ف ىلهق ةناميلتو نامت ل

 لافق نوكرشم َمناوالا نئومتالو هنأ ةنقح هللا اوقتا هنع ظفحو ارظنرتف د نم بطخ هنا لاقيورطفلا ةالص

 ءا ارعشلا ضعب

 رفكلا ىلع سانلا ضر 8 , بطاخاتل دنعلا ىف ماهو :

 هنع هللا ىذر”ىفاشلا مامالا بو ازاهنم » (هقفل هيف سردياباوز عماجلابو) » ةنامماثو عست :سىوو
 نبنامتعزب علا كملنا اللا اهفقو سب دنس ةمحانب ضرأ اهيلعو هب تفرعف ”يجفاشلا امي س "رد هنا لابتي

 اهنمو «ءالعلا لد و٠ ءاهقفلاناعأ اهسيردتىلوت لري لو بود نب ف سوي نيدلا حالصرصانلا كإملاناطلسلا

 بارحئاراوحب ىطسولاةروصقملا لخ اد سهلا بار <ورتبكلابا راها نيبامف عماتل ودا اك اذيو وارلا

 نب ىلع تاكرب نب ننح نب بله نساحلا بأن يدلا ب ذهم نب ثراسحلا لاب الاو أ نيدلا دحتاهتربكلا
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 ماع ناكمنا لاقيوءاضقلا لق ناتن سام. ةنس ني الثو اعسس اضقلاو صصقلا ىلع هتبالو تناكو صصقلاب
 د17 لدفملا ف دسيو ميحرلا نزلا هللا مسب ره < ناكو تاّردث الث هلل لك قار َدلا

 نب كلا دمءناكو اعداذا صصقلا ىف قديدي عفريو دحأ للاود لد ةئاثلافوةر ةلابىلوالاةعكرلا فأر رو

 ”ىدجلاب بحوبأ هدر انت هحو <لك ن٠ هفّوتو هتبعردودأن هم 091 ءالعلا ىلاكش ناو ع

 صاطصقت ا ىلا كذب بتكو هي دب عفريوو ع دي لما دمع ناك ىلا عت هلل ىلا هيدي عفرب موياعرصم عم تأت ىذاقاا

 لاق «ريكلا بارحن اها ىذلا وهو ءام- !فدص» عماشملا اذهىفو » <ىذثعلاو ذا دغناب ,ميديأ نو ءفرياوناكف
 010 يحل او ”ىئةالا فسوو نب جا ا نأ ملا اذهب تك ىف سلا ناك :ىءاضقلا

 همخأ لبق ن نم د _ئمول ىلاولا ناكو كل ذ نم ناو م نيب علا دبع بذغف امم ف د؟رص ه ىلا هجووراصمالا

 غرفانافمويلا عمامملا دصسملا ف ىذلا فرحلا اذه هل بكف سه أف فدت؟ هقانأ دج ىلا ثعس .لاقو كلا دمع

 ةذوكلاءازقنءلحرىأف ءارئلاهلوادتف ارا دنوث الثور حسا ردلذ ًاطخ افرح هيسف دسو ملاك هلم

 يوما ا اجمث ا ا.عبت هأرقف ىلإ لمني ةعرتمبسا

 م يدب هيو“ 5 ىهاداف ةدقنن نووعسنو عن هلأ ادهناهفاذاف راشيل او ىدك» لاقفأط>

 اره ند غرفاملوهرجأس أر بو راش هنيئالث كرمأ مث ةرولا ت تادبأو هنف ناك ام صو ىدسالاب أذ نيعلا لبق

 هعضط هىلا درب صنم ةيثأ رف رب زعلاد. ءرادن مدع“ كو ةادغعم الل ا دصملا ىلا لك ناك معتم

 دمشق ءالذو ذئموب ءاضقلاو صهقلا لوب ناكمنال ”ىنالوالا ريحت نب نجسرلا دبع هبفأرق نم لأ ناكف

 فون كلذ لمقة يردن كسالاب امضاف ناكو ”ىنزيلا هللا دب عني دث ريو اونأ صدقا اه دعب ىلول مث نيعبسسو تس

 ركج,وأ ىو مران دف ابر كبوبأ هثباءارشاف هلاريم ف فحمل اذه عيف نيئامتو تس ةدسس فز زع ءلا دمع

 ءاعسأ تفو الاهل بف هتر ,مثو هنم سانلا تنكم فراش دةن امعيسز زعلا دمع نير كك, ىلأ لبا ءامسأ هترتشاف

 هةر خللا نب ةيوهلعراش أف رايد ةنامسم# اهئاريم نم ناو سه نبزب زع هلا دبعنب مكمل ااهوخ أ هارتشا

 نامت ةنسىف كلذوءاضلا لاو هيفا دلال.نب ةبقء دعي عماجلا دوهسملا,ذئموي صصقلا ىلوةموهو ىنانتلا
 ةبون ناكف لدطصاالا هل ن هروش لكى ربتان د هثالث هنفأر ةب ىذلا ىلع ىرحأو عم املا دمسملا ىف لعف ةنئاموةرمذع
 ةعيق ئداتلا ”ىرضحلا ممن نيريخ ليعاسساوبأ ديون دعب صصقلا ىلونو عءاحلا فرقا نأدعب هذ أرق نم لوأ

 ىف أرةنم لو أو هذ سلاجوهو ضقت: مث مئات فصتملا ىف ارقي ناكتذ صصقلاو ءاضقلا ل عبو ةن امو ني رمشع
 ولأ سصصقا ! ىلو نأ ىلا ةعج موب -لكىف ىلا اذ_هىف عماملادصملاىف نؤرقي ةمالا لْزت لواسئا فصلا

 بلطملا لعج دق ناحصو ناثالا موب هفأر ةفةلامو ننامتو نيتنلا ةنسىف ”قالودتا ضاع نيم الغلاتجن

 عما1ا ىف لسنه لو وهو صصقلا ىلعرينان د ةريشءءالعلا بجر ىفأ ق زر نومأملا لبق نمرصمءريمأ ”ىازدلا

 لا ةؤرصم ىلا م دق نيح -ىمواشلا س ردا نيد هفلخ ىلصو كل ذب همف سه أي نومأملا نمدرو باك نيتهلست

 نيو صمقلا لداباو+ نسسح ً الو بجر ىبأ نمذال مت ا دسحا فلخ تولصامذ يا
 ءلرتن نأ سا نس '"امونيعب رأ ةنسىف لكو ملا لبق نمرصمريدأ قاس نب ةسسنع لل 5نم ناملس نب عسب رلانبا

 كلذ لبق ىلصتتناكو ب وارت سجس حروارتلا ىلصت نأ سهأو سانلا اهكرتف ةالصا ىف محلا ن نحجرلا هللا مس ةءارق
 بوبأن ب ةزج ىلواملو ةعبلا موو سهلا موبونيتثالا مولأر ة,تاكفاموب فصلا ةءار يسرب نا

 نيح دححسملا رخو م ىف ىلص نين امونيعست نيد | ةكيس ف يكمل و ماك صصقلا :ىعئامهلا ميهارب
 هناكمق هف تأ رقو تقولف كاب دح أ ىلا ف مصملا لمح ل هنا هل ل ةف هنف ار قمل فدحلا 00

 ارق نم لوو هو رخؤملا ىف همضأر قف هب أف ىلا انمااو لزنأ انملعنآرتلاناف هبىفوت !انكحلورمنااللاقف
 ةرلاصلا < يول نسل نإ دج ركب وب أ ىلوت نأ ىلارخؤملا ىف كل ذ دمي ف دحملا ىف أرقي ملورخؤم لا ف نومجملاىف

 منال لاح _تامارومف ىمسملا ب صتقتت امعيرأو ثالث ةنسنامعش ن نمنيرشعلا مولا ف ص هقئاو
 نبهللاد_ءعنب هم د داس علال هالو * ن "ال | ىلا كلذ ىلع سماال ارق اف عمال سكت مايأ هبف أرق و

 هنم عنمو كل ذ ىف دي دق نب ىلع ماكتف مول ”لكف فمسملا ىفةءارقلا ىلع مزعةنامثو ىدحا ةنسفف تاللاع

 هيالثةءا رقلا ىلا عرف هلثم هل بتكش اح ناو ىهنب زي زعلا دبع ىريا هعطقبو ىمسملا يل نأ ىلع مزع أ لاو
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 نيب نيزبار داهل لعجو رصعلل الصاح تاعجدق تناكو ةبقرمْللا هب رصلا ةدابزلا تفَقسف ىركحلا نين يدا
 اهضرأ طلبو نيساصتلا قوسىلا هنم كوالا ةدابزلا باب ىلا عماسلا باب نماملا نم نيبال عنمنيباملا
 ه ةالصلا عضاوم نع ندتلازوحت باتعأ دئاضع لسعو تازاسجملا ضعب طلبو عماد نمت مار ضعت عقرز
 اهمدهو نينافك.الا وسب ارادنيدلا ات بحاصلا ىرتشا ةئات سو نيعستو تس ةنسسروبشىف ناكاملو

 لمعو عمال مطس نماهيلا لصوت ىشمت اهل لعجو عمال مطس ا ذ احم ىلا اهعفرو ةريبكه باقس هناك لعجو
 هنذتملا تحت ىتلا ةفرغلاة اقسم دهو بذعلاءامارابزا مسرباناكمو ءالذناىف مهم ققتربتوس ةعرأ اهالعأىف
 اقفت مات يربلا اذه ىلعأب لجوال أن اكث ح واعلا ىلا ضرالا نم اريبك ا سرب اهانو ةرظنملاب ةفورعملا

 اهنم برقي نمي ةفرغلاحيراخوه نم« هب قفترب ةفرغلا جراخ نما اناس الوأ ناك اي ةروك ذملا ةفرغلان ضع
 هراد نم”ىبرغلا ”ىرصلاورعر ادن حصر ىف ةياقس ”ىرابنرابلا نب دمت هللا دبعوننيدلار دص ىضاقلارمعو
 الاقي لو هرصاوق تلامو ثعشن عماسملا نا مث تناكام ن-ح'اكاه داعأف تمم دق تناك ام دعب ىرغصلا
 نيدللا ناهرب سلا بدّاف كلذ لع نءوهللا نء لغش ىف قوةربرهاظلا كإم !تومدعب هلو دلا لداو طقس نأ

 اهجساردص مدهو هيوذو هسفقلب عماشاةرامعلرص راي دبذثمويداصتلا سير لحنا ”ىلعئير مع يهازرا
 ددجوالوأ ناك (مءانبلا داعأورضخالاح وللا لاز أر انضرعوالوط نحل ىلاريبكلا بار نيبامف هرسأب
 اهثعشمرف عما اردج عبشتو اهلك د معلادّرسو نالادوجوملاوهو ناك كهيسصنو لوتالا لدب ريضخ احول
 داعو ناك امءا هلكع ماسلا ضسو ىهو دق ناكأم فوةسلانمو دف دق ناك ام ن غلا ماخر نم ملصأو هلك
 هرم ىتح لاملاب هتنضةرثكو هش نم فر عام عم لج رلا اذه لبوزع هللا ماع االول طة سب نأ داك م دعب ادب دج

 ةعجبةالص هنم لطعت لو ةنامتامثو عب رأ ةن قل هعلا اذهءابتنا ناكو هام ضسو هعس هللاركشف
 ربا عارذب عارذ فل أن وعبر او نانا عماسملا اذه عرذنا حيوملان/!لاف « 'هيرانعةدمق ةعاجالو

 ةسخوت امعنرأو عارذ فل ر مشع هنالث همدقم ٌكِإذ نك ن الا ىلاّرَمملارصللا عارذوهو ميدقلا”ىرصملا

 "ىبرغلاو:قرمشلا هسناج ند ”لكو عارذةئا_مستو فال ؟ ةعم- هنتصو كلذ لثمهرخؤمواعارذنورمشعو

 ددسعو عارذفلأ نورشعو ةيئامث لوعلا عارذب هلكمءرذواعارذنورسشعو ةسخوةنامنامثو فال [هثالث

 تعطف ةهلظع تاتزرز ةرحش هب ناكب مطخلاا هنم لسخ دي ىذلا هتكتْزيزلا بان<ىلبتتلا ىف !رئمانان رمشع ثالث هباوأ

 هدعددعر ةعبرأ "ىبرغلا فو ةسج قرشا او باواهثالث ىردااىفو ةنامعمسو نتسو تس ةنسىف

 ىضاعت سوال تناك ةبقرشلاةيرصلاف تادانز ثالث هبو سج هن ام ددعو ادوع نوعبسو ةدامو ةثاملث

 امهنع هللا ىضررع نبا نع عفان ىور ىاضقلا لاق « صصقلا عءاملا اذهب ناكر نيمو عوبسا لكى اببةاضقتلا

 ناك امناو مهنئا ىضر ناممءالورمعالو ركب ىبأ الو لو هملع هللا لص هلنالوسر نءز ىف صقل لاق
 ةفالخ ىف لاف صصقلا ثدحأ ىتم نسعلل لق لاق ةبيش نير عزك ذو ه هنءهللا ىطرةءواعم نمز ف صدقلا

 لوسر دعم ىف صق نم لأ لاه باهش نا نعركذو 5 ىرادلا يع لاق صق نم لوأ نم لق نافع نب نامتع

 ركذي نأ هلنذاف هتالورخآناكىتح هملع ىبأف سانلاركذي نأرلع نذ أ سا ىراذدلا ميت لو هيلع هللا ىلص هللا

 ' نيمويركذي نأ لن ذأف كل ذ ىف هنع هللا ىضر نافعنب نامئع مت نذأت سافر ع حر نأ لبق ةعداب ا موب ىف
 موق ىلعاع دف تنق هنع هنا ىضر ايلع نأ بدبس ىلأ نب ديزي نع ةعبهل نبا ىورو ه كلذ لعفي ميت ناكف ةعجا ىف
 ناكوديزي لاه ماشلا لهالو هلوع ديب رغما دعبو مصلا دعب صةيالسر ىمًافةيواعم كلذ غلبف هبرح لهأ نه

 ةعكرلا نم هسأر عفرالف برغملا ف هنع هللا ىضر ىلع انمأ لاك لذغم نب هتادمع نعىورو ه« صصقلا لأ كلذ
 لاقو * عبارلا ىموموبأناكو اثلان'”ىلسلا نعي روعالاانأو اننا" ضاعلا نب ور عوالو أ ةيواعمركذ ةثلاشلا
 نمرفنلا هبلا عمتي ىذ/اوهف ةماعلا ص صقامأف ةداخملا صصقو ةّماءلا صدد ناضصق انمه دع نب ثيللا
 الجر ىلودو اعمل هج ىذلا وهف ةصاخلا صصقاامأو هعمتسا ناو هلعف نا هوركم كا ذف مهركذيو مهظعب سانلا

 هيلع هنن | ىلص ”ىبنلا ىلع ىلصو هدجتو هدو لجوزع هقناركذو سلج ميدل ةالص نء لسا ذاف صصقلا ىلع

 لدانالاقيو : ةناكن بكر شما ىلعو هيرح لأ ىلعاعدوهدونجو همشحلو هّءالو لهالو ةفلللاعدو ملسو

 درف اوءاضقلا نع لزمع مث صصقل ا ىلاءاضقلا هل عجبو زيئالثو نام ةنس ىف ”ىبصتل ارتع نب ناهس رص صق نم



 "؟ه؟

 ىساسحالارطتو هب رصملارايداانةاضةلاءاضق ”ىفاشلا العا ازعالا تنب يان فورعملار دبْنس دو نيدلا

 لامدق هيوم جوف سفن عماملا ف شك ةىرادقدنبلا سبب ندا ن نكررهاطلا كلملا مايا ةئاثلا هّبالو
 هند ةرياثكافرغ عماجلا ل رطس قاع ْوهلوس بيسر نع هولع ىلقناو لامدق ”ىردهلاهروسدحوو يرعى

 ريغال نين ذؤملا* اسر نئازخ ثالثو ةم دقل نين دولا ةفرغ ىوس عل طلاب ع ديو عاقل مدهف فرخ نم اه ضعبو

 نذلاو 2 نم اهلالدب ءاملاناكو ة قفسفلاةرا ووىلا» املانايرج لاطبا ىلع ىأرلا قفناف ةربخلا بارزأ رزاعجو

 دازو ”ىردلا عمان ار ادج دتدي رصلا ةدانزلا, تالغب رعو عما+ ار دج ىلءرربضلا نم همف ناك ا ملهلاطبان هاف

 فورصملاقفناو كل دب ىَوةةماروك ذمار ادحلا ىفاناك نيك اشّدسو ةروك ذملات الغلا هب ىو وجامةدازلا دع

 نب ىلءنيدلا اهم ريزولا بحاصلا ثد- طوةسلا ىلا دلكعت الا قفاز أ طخ و نسال لام نم كلذ ىلع

 سرس رهاظلا كلا ناطمل_ااب اعماعتجاف لاملا تس نم كل ذةراسعىف ناطا لا ةضو انمىفانح نب ماس نب دج

 رضخالاح والا هنف ىذلاراد+لاو هو عماخلا مدقمن .:”ىرصلار هريس يع :ةثالداف هالو

 ديزو تناك اكرصاوةلاودمعلا تدمعأو روك ذملا ر اداارعورششءلارصاوةلاو دمعلاتايزأو حوالاطدحو

 ددجوءازحجاريشخالاحوللا لدخو هنم ىناثلا فصا اور ضخ الا حوالا تعوهامم ةعبرأ ارم نرق ةدبرأأ دمعلا ىف

 زم ف كل داو[ هرس أب عماللا ضو اه ةاكدماعلا تيلجو رهاظلا كلما ناطلسلا سما هيلع بّكو بهذاوهرغ

 ناكاملو« ةرامعلا لجال همضةالدلا لطعتت لو هغارف دعب ن اذ مرر وش ه.ف ىلصوةن اقسو نيدسو تس هس بحر

 نا ناهولا دمع نب نجرلادد ع م.اقلاونا نيدلا”ق'ةاذقلا ىنافاكش هئاقسو نناكو عام ةلسرو مس ىف

 تأوةرهاشاب الا ياش اسدوسو رع ورم ماج كح ءوسنوالق روصملا كلا ناطاسال زعءالا تذب

 رز برقتواهف ثدي :ناكاملةهملاهذ- هبرخ آب اما نينييدلا د2 نأو لاوحالا أو سأ ىلء سامحالا

 0 اماطافنأب هلركذو عامل دلانيدلالءريمالا ىلا ةسفاششلا ةسردم ىلع "السلا فتولا لبفلا

 هللااضي أ بّرقتو فةولا ىف ةيراملا ٌةءدقلا نايطالا اوعطقأو فوللهواعحو لامرلا نما مددخعاما اوشاقف

 ةراسع ةهلس كا ذنأو مهردفلأ نوثالث ةن-لا ىف هغلبم دام هس رغلال اعال اياهتلج نمةدابز سامح الا فن أب

 ىاطئرط نيدلا ماسح مالا سعأو كلذىلا بد م هلم عل اما اخ لإازطباو كل ذ :داغا ف نالبا سا لأسو نيعم املا

 ىلع مرو رموع عماملا ىلا مرفالا ريض ورع عماج ةرامعن مرفالا ئيدلاز ءريمالاورهزالا عماجلاةرامعب

 راصف بف ىتلا دم_علا فصن دّرجو عم الا ضو د سفن ىف ناكض رغا دج #لا ف شكو سايحالا ىرشابم

 قلارتبلا ن.ءاملاىرجأو نوةلملاب تاعاسلا ةفرغ ةه>او نددو هلاح هشابو ضس [لفسالا هفصتدومعلا
 اوراسف عماملاا, لعفاسمف هنماوعلارطبو ةيرئالا ن نه تادانزلاناك ام ىرو عماسجلا ةيقفىلا لافقالا قاكرب

 هنوكلنانر ءلازيشلل دماوعلا سلو نوةلمسلاب ةفر د ودواركل ادا وأو هلا نم سامي دا ا ىلة:نولوةي
 ارأ لسنا ل اخ نق نال ءلاعسشلا ن نام لدعالاو ؟ءالفسالا ني اراد ىناتعأ |اهقطتدت ِ

 ةلامعيسو نيالا ةمسف طرا تن داتا « رك دام ىوس 0007 ءءالعأو ضب ارز

 ريمالاو نوالقنب دمهرصانلاكلملار اداتسأ ذئمووهو ريكشذش مالا سرع ناريمال |قفتاف عماملا ثعن

 سرب يدل نكرريمالا ىلوتف ةرهاقلا ورم دب نيعماخجا ةراسجت ىلع ةلودلاوب دئاسوبلاو ةئطلاابتئانوهورالس

 نيدلاردب هضاك ىلعر الس دّعافرصمب وربع عماج ةرامعرالسريمالا ىلودو ةرهاقلان”ىكاخلا عماجلاةرامع

 لعو هلع ناكأم ىلءهداعأو ةقرملاو هير هلا ةدايزلا بايىلا علع داالسنم ىردأادلا مدهذ باطخ نبا
 همدهىذلار ادعلا لب اتلاريخ الا ف هلا نمدوع -لكىلا فاضأو دس رغلاو هب رحل اةدابز ا نيديد > نيباي

 لفس طلبو نيقاور هس رغلا ةدابزلا فقس ىف دازو هرسأب عماملا ٌض-واهكعماخلا دعدَر -وهةبوقترخآادوع

 ماخر نم علقو عماملا نعام مخربلاه دع أو دجاسمة دع ْنيتفار ةلادرمدهر هاطن بر رتوابئم فقس ام

 باس فورعملا عماجلا باب دنع علا صرولاوطلاح اولالا نماريثكحر هللا تحت ناكىذلا عماملا

 حاولا نم لشامف ناو ةتبلائثعماملا ن مص ىف هم لمعي لو ءاش ثم ىلا كانه نم لّنف نيسرارمشلا

 ةباسةئاو صني نيدلاءالعملواملو « كلذ عم بهذ سدسو عارذ ضرع ىف عرذأ ةعبرأ هاوطام ماخرلا

 ءاه عمو رع عماجو ”قرعصلانب نيدلا هددن عم ةرهاقلا عماج لع ةرهاشلاو رصد ىجداج مسق ل دعلاراد



 ١ه"

 ىلع تال ريان ار يب صتبو ناصمالا دج م نمريضالا عب ”ىدوهملا يس أ ةئاموني:سو ىدحا ةنس فو «
 لهن م سابعلا نأ نب ى» ومرس -ىلوالو م كل ذدعب تدمع أمم لسو هيلع هنا ىف هللا لوسريمنمرادقم

 مهجرخأ نم لقأوهو ةرودقملا حدا ىلا نونذؤملا حرك نأ مضتعملا م أس انس ارفع ىلأ لسق نم شاسشلا

 ةدابزلابو بارسجأل لب|هملار خخ لمعي رهاطلا نب هللان رصنتلا مامالا أ ماهل اد نون دوب كلذ لست اوناكو
 ريبكلا بارحناردصيف هضف ةّمطن م لمهدوا عدنا نم نيئ | ذل ساب تاصتا ىبح اهس رغواهيقرش ىف ةروصقملا ف
 نو دم نب د#ت نب هللا دبع دي ىلع كلذ ىرجيو تضف قاو طأ با ردا ىدومعل لعجو نم ْوماريمأ مسااهلعت دنا

 دمتسا نأ ىلإ ةضفلا دقطاملاهذبه لزب لو هللا هجر هفلؤم لاك ه ةنامرزأو نئالثؤناُك نس ناضرومشيف

 عيسمس ةنسس مر ىف هللا نيدل دضاعلا ةفيلخلا تومدعب رصم كلم ىلع بوبأ نب فسو نيردلا حالصناطلسلا

 ىداحى كادورتمم صايل ا نب وزرع عماج نمو: 7 رهاتلاب عم اوحلا نم ةضفلا ىطانم عم ف هئامسو نيدسو

 نامعبر أو نيعبرأ ةنس ن ءناض هررهش فو ”ىاضقلا لاف » ةروك ذملا ةنسلا نم لوالا عس ررهش ريع
 ةنس نمنابعش فو ريبكلا بار 2 ارهظل ”ةلباقم هط رشااىيرط فبرضلار ا درهط ىف ىل اةنازللا ثد دج

 رنملا ىلا نزامللاةدانز را دج ن نه باهدالا لدتا ىح ”ىلءقلار ادملا ةمشب بهذأةن امعبرأ ونيعب رأو ىدحا

 ندنئا ةنس نمرخ .هالا عبر رهش فو «ايركز ىفكن ب ى< نب دم نب دجسأ هنا دبع ىبأ ىضاقل ادي ىلع د ىرحو

 لدن قى دؤمعتنشؤقْم حاس فار و بخ ةرودقم فلان مز ىف مامالا فقرا تاع ةئامعيرأو نيعبرأو

 ةئامءبرأو ني»برأو عيرأ ةةسنابعش فو ه ةريبكلا ةروصقلا ىف مامالا ىلصاذا» اًمشلا فةرودصقملا هذه علقتو
 مخرو بار حش هبف لعجو نس>و ساجلا اذه فرخزو مهكسملا ّىِب رطو برضلاراد نم سمل#ث هئازحلا ىفديز

 ريبكلا ار غار دص ف ٌق ةضفلا ةَمطْنم نو دبع نب دن نب هللا دبع بصن نيحريبكلا بارحنل ا نم عاق ىذلا ماجرلاب

 نيعبرأو ني: الا ةمسسن ًَء ةحلاىذفو « ى<نب دمحم ني دجا هللا دمءىبأ ىذامل ادب ىلع ةدابزلاهدهترحو

 اننشور امل لقسم نيدو متلو ءارركز ىبأ ني دمج نب دج هللا دبع و أ ىضاملارعقن امعنرأو

 فاعف ةنيتسملاةءازاإ ند !هلانم عطتسلا لمس و لانملا تم ىلا هن لزتياكتر اه دعب لجو عملنا عج ىلع

 نيعبرأو سخ ةنس نم نامعش ىو 0 بوب أ ىأ ةبحر ف ىذلان اويدلا نمرخ اعلطم هل لعج وريبكلا بارحا

 اركز ىأ نب دج هللا دبع ىبأ ىذاقلا دب ىلع ةريبكلا ةنذتملاو ةفر ءةنذثم نبامف ىتلاَةنذملاتْ ةنامعبرأو

 ةرطاقلا ف :اوتيكت وتصف الك لم جرفلا نكمت ةئامسخو نيتسو عيرأ ةئسفو « -ىاضقلا ءركص زامى.,تا

 يبا وةلودلا فعض لجا نمدال.ال ىئاحال هنأ اومةدتو يظعلا ىذالا.نيللسملا اومكروارباج كت
 نم ةرهاقلا ىلاراسو هركاسع ,هب ىّوقاموق دحتساو هع ودب لح اسلاب جثرفلا كلم ىرم عمق سانلا تار وع
 ةاقوتق راط ظلوا علو وهر ”ىدعسا اريج نب رواش ىهأف اهله أ نم اريثكل تقو اهذخ | نأ دبعب سبلب

 ني ةزوزاه اق نورك ةراوكنرل ا هنااا نمرفص نم عساتلامو.لا ىفاهلا جرف رمصم ةئي دم قارح اب دضاعلل
 ناخد ىأرالف شالا دكر رب ىلع جيرفلا عومج ىرص لزنو اهفتقّرذو ناريثلاب ةمربضم لعشم فال اةريشعو

 اهيفسانلارمشحن ا دقو :رهاقلا لها لتاقو ةمقربلا باد ىليامت ةر ءانقلا ىع لّرنو نسا دكر نسال وك قزاز

 مودق ىرمه غلب نأ ىلا ءابحلاذخالرم و ىفابملا نماهماممدوت ةباملاواموب نيسجو ةعبر ار يصم ىرانلا تّرمساو
 عباس ىف لحرف ماشلا بحاص ىتزن دو« نيدلارون لداعلا كل! ةه> نمركسعب هوكر يش نيدلادسا
 ناطلسا | ةبتسا الف عماملا تعشتورصم ىلا ئش دعب اش نويرضملا عج ارتوةروكذملاةنبلانمرش الا عسدرهش

 ردصداعأو ةنامسخو نيتسو نام ةنس فر مدعي قينعلا عماخلا دّدج دضاغلا توم دعب رص م دكا هع يدل جالص
 لها اهم تري مطسلاا ىلا ةمصق ب هناطلخا طاب لل جاتو وع هلم طرا فبكت ابل لاو عماشما

 ليامم -ىوصلا ىرغضلاورعززادتغاك قعود اقس اهل لغح وةريبكلا ةنذئملا تح ىتا!ةرظنملارعو عطسلا
 ةقرغوج و رلعدلا لهاا قوات كاملا ءةاش اهل لعجسو ملعسلا : :!ذاسحم ىلا ىرخ ا ةمسصق ”ىبرغلا
 ددجو كمل املا نءكلمنملوأ ”ىناكرتلا كب .1نيدلاز ارعزعملا كلما مانا٠ ءانثا ىلا ةرقسم لزت لف ترّوحو تاعالإ

 *ثهضرأر ئاسؤ سيلو ماخراباشورفم هعجبراص تح همانر لصأو هدبع ىلجو هنعشلازأو عماملا ضا.ب

 ديشرنب فلخ مساقلا أر ءالا نب باهولا دبع نيدلا جبان ةاضتلا ىضاق دلقتاملو «رصلعا تحت قد ماجرريغب



 "هع

 لإ قابلارضخالاح والا اذهودو كلذ ناكمحوللا ادد قبلا دهم نب دج + |!لعف حوالا د كال ذ قرتح | عماخلا

 21 ل را دل ا ىف ثراخلاةبحرومونلا

 زي زعلا دبع نب نابر نب د ىلوم فسوب ني دخن نب نيكسم نب ثراحل اور معان نأ ىلاوملا باك ىف ”ىدنكلاربع

 عستمل ةبحرلا هذ ه.انب مانيش امو ني الثو عمس ةءاس ىف هللا ىلع لكو ا لبق ن مءاضقلا ىلوا ناو هنا

 فقسلا ناين لص ور هاط نبا ةدايزطلبو ل ارمءا باب دنع ناكو دحسملا ىل رغىلانينذؤملا لس لوو اهب سانلا

 وكمان ةدازو اهم ساسشلا عستمل برضلارادإ ةةصالملا ةمدرلاع اشب صو نيئاذحلا فةباةس ىو

 لانع دج اًدهب ولون ناك هتعملاماناىف حار امان حامدلا تابلت ؟زيزولا ني[ كلذ أنبا عابطتنينمع

 قل ايو للا ةبازتشاوع بو أ ىلأ ةمحرب ةفورعملا ةمحرلا ةمقبىف هتدابزو نولوط ني دج-انمز جارفلا

 اأن ا لاقيو نيش" امو نيو نام ةيلس لقا هوان .ناكو نيم اذ اذل اش دنع ةدايزلا هذه نم ةىبرغااوهبوأ

 لخدأو نيش لمدن ديو سابف كلذو هلاودأ فطصاو همكن نأ دعت نولوط نب دا ند-ىفتام بوبأ

 هله تديزو رم_عف قد رح عماسملا دصسملار شؤم ىف عقو دق ناكو لاق * اهركذ نك امأ :دانزلا هذه ىف بو و نأ

 ىب رح نيس "امو نيعيسو سجس ةنسر ةص نم نول عستل ةعمجلا لل ىف مالا ىف عقوو نولوط نب دج مايا ىف ةدايزلا

 رهاط نب هللا دبع ةدايزرثك ا هدف كل وذ نيكس ءنب ثراخللا ةبحروملا لد ارنا تان ند انانح ثالث دعب نمذخا
 دبعأف ىلا دم نب دج دب ىلع هترامبنولوط نب دج نب هيورام ما فرضخ الا حوللا هيلع ىذلا قاورلاو

 حولا هملع ىذلا قاورلا ر ”ادىف هيوراسم مسا بتكو ران ددن امعيرأو فال ةتسهمف قفنأو هملعن اكام ىلع

 ىلع ةيئاثلا هالو ىف ىَرش ألا ىسع هاو *« ةروك ملا :لاا ىف هترانع تناكو ن الاة دوو هىهورمذخ الا

 ىلع ماه او طقف ةال صال عف/ناكف تاولسدأ !نيبامذ عماملا دصسملا قالغاب نمت 'امو نيعستو عدرا اس قرمهم
 دج هيخالةف الشر مدم ءاضق ىف درظت مانا ىف ”ى- اعلا صفحوبأ دازو » مسهل عفن د حملا لأ عضفاماءا كلذ
 صم ماما ناكوةاهنثو نيثالثو تعم ةنس نم بجر ىف هتيالو تناكو ملعسلا ىف نون ذل !«ةنذؤي ىتلا ةفرغلا
 ةغا ىذىف ”ىيصخلاب ءاضقأ | نه فرص نأ ىلا همخال ةفالخرمصمب اضاف: لزب لو جيلا ةماقاا هيلاو نيمرحساو
 دبعنب دركي وأ هيفد از يللا نم همودق دعب ةئاهلنو نيعبرأو ني ب ”! ةناس ف ولو هناهللو نيث الثو عسن ةءاس

 ةداوتمو ثراذل ينمو لصتا انيكابشلاو بارحلاو ذقاورااودو برضلارادنمءاداوافاورنزاسملا هللا

 نب "ىلع هن اهمقو ةدانزلا ءذه مانق لبق تاموةنامئلثو ني جو عبس ة نس بجر ف كل ذءادنسا ناكو عرذا عسن
 بوةعيحرفلاوبأيزولا هيف داو 5 ةنامملثو نيو نامت ة:دناضمررهش نمرخالارم دعلاىف تارفو د
 اضيأ هضدازو ةر وذ هش لع نم لت وهو لاملا تدب دبق تحت ىلا ةر اًوفلا هاب زي زعلا سهأب سا اكن بف سو نبا
 نامت ةنسىف كلذو سدقملا تب دوم ىل ودم شو رطالا قادها ةقرريلاد غاب هلسللا بعل اطانعم

 دوسملا ضاي دج ةلاهشثو نينامثو عبس ةةسفو 5 ءامال تلا ماخرلا باح ابيف بصنو ةئامئاثو نيعمسو
 تصنو تيهذو حاول 32 تشقنو هعضاوم ض» .و هتقور ا ىف ناكىذلا ءاسف فلا نمريثكىش علقو عماسملا

 عاف حاولالا ىف اناث هما ناكو مداخن ناو جرب دب ىلع كلذ ناكو نءالا اهرلع ىتلا ىهو ةدقرسشلا سلا هباوبا ىلع
 نش ةاموفلأ,قيتعلا عماسلا ىلارصقلا نمل زن اةئامعيراو ثالث ةنسىفو هنيراناف -ىدسملا لاهو « هاتقدعب
 لزنأو اهيفّءا نا بانا وكسب هناك ودكموهاماهذ تاعبرو تاق نيرام افهم نيعسنو هذ ناو
 سانلا عقجاف ةضضف مهردفلأةنام هم عءاسلا مسرب هللا رهأب مكانا ءلءةضذن هروتاضيأ هلا
 لاف « فصرلازواحتام ٌكإذإ سانلا عامجا ن مناكو هن ل دأ تح باببلا ادع تعلق نأ دعب عمامملاب قلعو
 رسجو بشلنادسع علقو عمم ءانلادصسملا نص ىف نيذلل نمقاورلا لود هللا صأب مايا ىعأو -ىاضقلا
 نبدج ابوبأوبأ امنه لبا دلتا اكوام لالا نط نا ىف قلذو الامه كاك َجاايشللا

 ىلا كلذاوكشف سانلا يلعتت- كاَرَلاَنال نولوط نب دج-ا نءز نش انو ىتلمتو عجتس كسوف عادت زيلع
 "ذهن نهدتنأب ممأ دق كالا ناكو ةروك ذا ةنسلا فرئا لاابلع هلعجو بشان دنع بصنب رم أف نولوط نب |
 ريصاقملا تلعام لأو « نيقاورلا نيب اهلعحو اعلي سهام مث اهلع تش لفرضخ ا ورجأ نهدب ب1 ادمعلا

 ةرودقملا ل عرمدع عماخلا باكي رمش ةَرق ل علو نيهبرأو عب رأ ةسنا فس ىلأن بةيواعم مايا ىف عماوطسا ىف



 دا

 ىفو ةنسنيتس اهيذ مهفلسو مهاوماعا نأ دعبربا لا عسجب نم سابعلانب هللا دسعنب هللا ددع نيب زعلا دبع نبا
 هلام نم الك ةردبم عدا اذ !ىفب صن ىذلادي دملاربنملادجو ةنسلا هذ هنم لؤالا عسر رمش
 نم ةَرْقةدابزو ىْغموهو عادخ نبا هملع بطخو ه :_ااهذه نم نابع ىف بهذم مد نم ءاسغ هل لعو
 نيىذلا قيرطلاامبسذخأو دصسملا فل دأفورعنب هللا دبع هاو ورعراد ضعب ذخأو ”قرشااو”ىل.ةلا

 مدفقتام ىلع فرجا بارحملا لمعب ةرقسعأو عابرلا ن ممومأ أ م ممديافوهامورعدلو ضوعو .بتبو دوهسملا

 موقلا دا "نإ ق تناكوو رع دامب ىذلا يدقلا دصسملا بار 0 ا

 تاكو اهسؤر به ذأ رق ناكو نمنثا لب اقم ىف نانا دع ةعب رأ ىهو مولا تن اوتلا فص ةيهذملا دمعلا دنع

 ٌقّوطو د.علارثكاقور مم ةليد دملا لهأ ةقاسامي دق تناكواهربغ ةيهذم دع دصسملا ىف نكي : لو سدق سلا

 بارخل ا امأف بار 2 ادهريغ كي رم نب هر :مانأ عمال ن كي لوةئاهلثو ني رسثعو عدرأ ةنسدمشخ الا مابا ىف

 ق هئدح (لعلوزيزعلا دبعو كاملا دبعوخ وهو“ افلذا ّرءناو م نيررع بارحمب فرعذ مويلا دوجوملاطسوالا

 ىةدوجوملا باوبالا ىهو باوبأ ةعب رأ عماعلاراصو نيب ارح ا نيذه للعةرقنأ موةرك ذ دقو ةّرق د عبرا دحلا
 قارب فرعي ناكقاقز ف ةعراشباوبأ ةعبرأ هس رغىو نيسادفلا بابودو لمكارس !باءادرخ ان الا هضرش

 ح.ارحلا ىلوتم "ىتونملا ديز نب ةماس ءانب عماجلابةراّوذلاولع ف ىذلا لاملا تو باونأ ةثالث هيرحي وطالب آل

 نيململا لام ناكو ”ىمهألا ةعافر نب كلا ا دبعذئمو رص مريمأو كاملا دمع نب ن|ولس مايا ىف نيع تو عبس ة نصب

 موق هقرطروصنملا لبق نم نما عاى ديت ةيالو ىف هنأ امو نيعبراو س+ج هلس هلل ىف دوما 3

 مدق *ىولع لوثأ ناكو هنع هللا ىضر بلاط فأن - لع نب قست نع نادعي هللا نبع نباد نع ىلع عابشاك 93
 ةعاج - مثم لق نم ديزي مهل ا ذهن أ فريسنلا الا هنم مييلا لص لذ مهفوم هلعاوراضت م لاملا تدب اوم 0

 دج هب رغظف ريان د قر دب هنم قرمسو نول وط نب دما ةراما ىف صل هدلعر و: ناكملا اذهنأ ركذوا ومزمماو

 تدب ةبق تت ةراوفلا لمعب للاب زب رعلا هأ ةناملثو ننعسو نامت ةم_س ىو « هنعافعو هعنطصاو نولوط نبا
 سابع نب هّللا دبع نب ”ىلءنب حلاص هيف داز منال ونيعبسو عسن ةنس بحر ريبش ىفاوتم غرف وَتلمدن لاما

 ثالث نسف كاذو نيطاسأ عير ا هرخؤم ىف حافسلا سابعلا ىألبقن هرص مريمأ ذئموي وهو امنع هللا ىضر

 هللا ىضر ماوعلا ني ريب زلاراد عماملا ىف لخدأ هنا لاق ف ساسبعلا ى الرمش ىو نسر اشو كلام ونيئالثو
 نيورمع نالغعو هنالغ نيب ترحب ةموصا هللاومل اه هوو اهمنع ىلا كريب زلا ناكو ساخاا اراد ةىوغ تاكو 2:

 اهمسقف هملاوم نمرعب زلار ادناو هني زعلا دبع ىرتشا من , الا هب ةفورعملار ادلا ىلإ اهفريبزلا طّتخاو صاعلا

 وهو مي لفط نعوركب ىبأ نب مصاع تن مصاعمأ نعاهذخأ ”ىلعني حلاص مدقالفر ب ىجأو غبصالا هنبا نيب

 عماجلا ٍباوبأ نم سماسلا بابلاوهو ةدايزلا هذه نم لمكملا بايو دص.مىفاهلخ داف غبصالا نينا

 دازم ءارهلا ةطالبلا عضوم لوالا بابل دنع عماخلا دمملا مدقماضيأ ”ىلءنب ملاصر عون  الاةقرمألا

 ةيحرلا هنامو نيعبسو سه ةنس نابع ىف دشرلا لبق ند رمصمريمأ ذثموبوهو < ىمم'اهلا ىدعنب ىءوم هيف
 راد ىسعنب ىءومذخ أ ةدايزلاه دهم قيرطلا قاضالو بوب أىبأب ةفورهملا ةبحرلا فدن ىقرهرخؤم ىف ىلا

 لصوو نيكسم ىبضّوءو قيرطلا اهب ود عسب رال ضوعربغب ناكسم لك هكرش ”ىرزرلا ناهلس نب عس رلا
 ىدحاةنسلوالا عسر رهشىف نود !للةنماريمأ ةعارشىلوم بعصم نب نيس ا نيرهاط نب هللا دمع

 ىداجىف طاط لا ىلا عجرو نين امو ةريشلم قانا ةةسرمس لبيس بناتكم الا ىلا هج وواتتا امو ةرشع

 دادغبىلار هءاط نب اداعو هب رغ نم هلث + هبف ديزف عماسملا دصح ملا ىف :دابزلاب ىهأو ةروك ذل ةنسسلا نم ةرخالا
 ةدارزةح ىلا هس رغىناموريبكل بار ارهاطنب !ةدابز تناكو ةروك لا ةنسلا نم بحجر نم نيب سمن
 زاد ذي كزاكةسحرو لمراار اد ورم ةريبكة عطقو طالملا قاع بالا فورعملا قاهتزلا همف لخ دأف نزامللا

 لاقريتملاو ارحل ثيح ساعلا نبورع طاطف عضوم نأ مهضعب رك ذو « ”ىاضقلااهرك ذارودو لمرلا
 عماجلا عرذ لماكتو *ىدولحلا ديزي نب ىسع دادغب ىلا هريسم دعب ره اطنب هللا دسعةدابز مت ىذلا ناكو

 نبا عماج عر ذْنالاقيو اضرع اعار دنيسجو هنامىف الوط لمعلا عارذب اعار ذ نيعسو هنام نيندانزلا ىوس

 ل ةاط نب هللا دبع سنو « "هالثلا هيئاوحي طيح قاورلا ىوس 50 نولوط
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 فرخزو ةرونلابهطالواهيهنوذ.صي سانلا ناكه دم ىرحل ا ىف ةبحر هل لعحو نيسجو ثالث ةهنسقكلذَو

 ىذلادضتملاراثم» اننيانرماو فرخ الو ةرون هيف لعج ورمسعل ىذلا دصسملا نكسب لو هفودسو هنار د
 اذاف للا ف صن ىذماذا ريفا اونذؤيتأ عماملا ىنذؤممأو دحاو تتوف اونْدْوِب نأ أو طاطسفلا ف
 ديدش ”ىودمهمناذالا ناكذ ةعمهأ نبأ !لاق ديحاو تةوىف طاطسفلا قندؤص "لكن ذأ مناذأ نم اوغرف

 دلك نب ةملسإ < قاماللام ”ىدزالا ماشه نب دباعلامف

 تامالا عم ةادعلا مغر ل بع * ىلامللا ةلكل تدع نعل

 ىنامالا نم دمعتلا ةغلبو دعس لكنت نامزلا هدعاسو

 املا رد مانالا ىلع ه«: ولعت تازال قتراف لمأ
 ىلامملا نه نوكيام نسخ اك * ىمضًافان دهم تمكحأ دل

 ناوغلا اهشز تهانا اك »ع نع دالبلا هندانق

 تاذالل عماوصلاب لد و + ”تاللاع تا
 نارحلاب قآل للااماذا » اهفتاوصالا بواحت تاك

 نال فاد لكس عءرأو *« ”ىود هطلاند عزا دوم
 وهو عبرالا هناكرأ ىف عماوص عبرأ عءافلا دصتملل ةلسم لعجو لاق ناذالل عماودلا“ اذببهرمأهيواعمنا لسقو
 بخل اتدرفمل ذأ اها ورصخلا هندي نلئاوهدلاةثا1 لت نكت د هيئاهعج ملوأ
 ناك والا 3 نوندؤملا هملم دعصلا ؛ىذلا للان ناكو رعب ملا تعيناذالا دنع سوهان برضيال نأ سصأو

 عست ةنسىف همده ناو رحب رب زعلا دمع نا مث -ىاضقلا ىضاقاا لاق « دصسملا لل ادهلوف دعس نيدلاخ
 ةمحان نم هيفدازو ناو سحب إلا دبع نينسؤملاريمأ هم أ لبق ن ءرصم ريم أ ذئ مول وشو ةرج | نم نيعبسو
 «ىدنكلار عو أر كصذو «هب هعسوباعظوم هقرش دو لو هير حي ىف تناكىتلا ةبحرا هبف لخدأو برغلا
 رادنمحرتدع-لاءانب لبك اامل ن اورم نير زعلا دبع نا لاقيو اهاكهبناوج ن م هب داز هنأ ا سحالا باك ىف
 0 ىلع باونالاذخ أب سأذ ةفخ لد أ ىف ىأرف دصتسملا لش در مثلا عواط دنع بهذلا

 لوةفال لوقف تن“ ًاهومدخ أ لوة فال لوةمف مداخل[ هوز لوةنفال لوةبف ةجوز كل أ لجرلل لوف
 نأرك ذو موسلاىلا لزب لو !سماعار هد كل ذدعب دصسملا ماه أف هن داوضقا لوشمف من لوقف نيد كل عأ وأ
 ناكوع ماسلا دصحسملا فقس عفرب م ديلولا همخأ لبق ن مرمصم ىلع هّيالو ىف ناز سه نب الملا عنب هلئادسع

 دللولا مآ نعستَو ناتننا ةننس ل مجم همده ”ىسقل ا كرش ناو زق نا م نيناستو عسن ةذلم ىف ذوأط ا طم

 هلالي ىلع لعجو در نا سلا نم ناهس هنا فادح اولد نمرصمريمأ د مولوهو كالا دبع
 ره فكل ذو هن انب نم غرذ ىتح لسعلا ةيرا سيق ىف ةعدلب نوع محياك ”ىؤلن ب ماع ىل وه" رلطنح نب ىي

 ركدو دصسملا ىف ناكى زلاربنملا عزرنو نيعستو عب رأ ةئسى ديد+لاريم | بصنو نيعستو ثالث هش اسمو

 تاورهنبريزعلا دبعربتسوه لو هنعهتنا ىضر باطلا نيرمع ةاو دعندل» اقف لح ناكص اغلا نيورع نأ
 ىلأ ني دعس نب هللا دع ىلا هادهأ هي ونلا كلم يتقرب نب ايركز نا لمقورص سناك ضد نم هبلا لج هنأ ركاذو
 دار قلعت اقيرملا اذهلزي لؤةردندلهأ ن٠ رطتب راصلا اذه ماو هبكر تح هرادك هعم ثعبو حرم

 ىلو نأ ىلااصعلا ىلعالا ىرقلا ىف بطذحي ن نكي لوح رمش مدام ىلعهاويس اريذم بصنف عمادلا قكيرش نب رق
 نيتنث ا ةنسىف كلذو ىرقلا ىرباذمل أذ ذئاب سحأف دش نب نا رو سه :ىلمق نم رمصد ىه لل اريصن نب ىببوم نب كلملا دبع

 هيلع هللا لص هللا لوسرريثم دعب كي.رشنب ةَرقريْم نم ىنعي هن٠مدقا اربنم فرعبال هنأركدوةئامونيثالثد

 نيقب رشعل رمدجللا مول ىف ساكن ب بوقعب ربزولا ارانب هلام زعلا مايأىرسسكو علق نأ ىلا كل ذك ل زي لف لسد
 ةيردةكسالا ىلاربنملا اذهحجرخا ميه ذ هريذم هناكم لعجو التو نيعبسسو عست ةنس لالا عسب ررهش نم

 رشف هقارهأب عاملا مانأ ىف كلذو ت الا هيودىذلاريبكلاربملا عمال ىلا لزناو اهبورع عماج ىف لعجد
 نب رفعمل قرشا عماا ةباطخ تلعجوتةياطللا ن نعع.مسلاديعول فرمصو ةئامعيرلو سجن ةنسلوالا عسر
 زي حلا نب ربعنب عبمسلا دعو فرصورهرالا عماش اب باطلا هينا ىلا لعجو ”ىيسللا عادل نب نسحلا



 الذي

 هباورفو مسمع هللا ىضر صاعنب ةبقعو دسعْنب ةلاضفو ءادردلاوبأو تماصلا نب ةدابعودا دقملاو ماعلا
 ديعلاهو * باوص نب هسو"ىدس |ءز نب ةئمشو ةريص:ودأو رذوبأ ةباصعلا نم ةعبرا اذهان دصسم سسأ
 ورع نا ةبقعنيدواد لاهو نابيقن ام_هو كلام نب عفارو تماصلا نب ةدامعا ذهائبار < ماع أر ف_عح ىلأ نب هللا

 امول لاهو هلقلا نامقي ”ىودعلا من <ىثرقلا ةمقلعنب ورعو هنسدح نب لس رش نب ةعسر ثعب صاعلا نبا
 عمايل نس ورع نا ثمللا لاق « العفف اكس ج اس ىلءاهالعجاف سعشلا تقتتا لاهو أ نيمشلا ت تاازاذااموق

 تق ترمس لاق مرحلا اوددت 'هلمقلا اوقرش صاعلانب ورع لاهو دحتملا ”هلبق تعفا ىتح لابحلاد ناك

 قردلاةيحانىصي مابا دبعسم ىف ماذا اعلا نور عناكوالذقا بنما كب رم نب ةّرق ناك اظادح
 مهتابق ن ءفرصأ مواهيف لصفة سنك لخد صاعلان ب ورع تنأر بد نم لجرلاقوريسلا ْى كاالا

 نات عمال دحسملا ىف يصاذا اقلك ا يع ناو سهنب رع ناكوانمايتابلص اذا ةعمهل نب او ثمللا ناكوال قالا

 0 هاهاضرت "لبق كن ملونلف ع ءاعتلا ف كيهنسو ىلقت ىرندق ابعت هوك ىف كيب نئادنزيلاكو

 كنلونلناهأر قي ناكو برغلا لهأو رصم لهأ هلق ىهو بازيملا لب اقم لجوزع هللااهبصن ىتلا سو هيلع هللا
 نم لحر ىت 3-> ”ىدزالا هللا دبع نب ليلخلالاوو * ريدلاونأاهان ًاركأ اذكه لاهو نونلاباهاضرت "هلبق

 هد لاق مم ةبعكلا ىلارظنتتنأو :هلبقلا عضلاةف ليرم ءانأ مو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأراصنالا
 نيالاو 5 بازيلا ىلا هتلبق تراصو ةبعكلا لا م وهو رصتسلا عوف ةتماكلا نيو يتاح لك طامأف

 دع داي را هلسسر اب ىردأالو فّو2 بار 3 صاسعلا نب وربع دصس ل نكي ل نولو ةبانخ ا بأ تعمس ةعمهلا

 ثدح أن ملأ لاف لالهنب دانة سح "ىدقاولا لاو « كي رمش نيَرق بارحلا لعج نملوتأو « زيزعلا
 ننام عنأ ةبنئنب رع ركذو ملسو هيلع هللا ىلص<ىبنلا دسم ىنىلامازرب زعلا دمع نب ربع فوه تار ىلا
 انأو هلبقلا ف تاشت ىنأ الامال لاه ايئتكملارأىامهتأ ما 1 تلاتتفا.ئتكم حبصأف ”لبقلا ف لفتتوعظم

 فاس ديعسوبأ لاقو « تلقلا قا نملوأ تناكف اهتقلفن اول تلمع مث !متلسغف "هلمقل | ىلا تد..ءف ىلصا

 هبفطي قي رطلا لعجو اعارذ نيثالثُض رعى اعار دن هلوط صاعلا نب ورع دوهسم تكردأ ”ىرجلا
 جراخلاناكو هسرغفنابانو هب ر< ىف نانانهل ل عبو صاعلا نب ورعراد نالباقي نانابدل لعجو ةهج 1
 نألمقكلذو ”ىرغلا صاعلا نب ورعراد نك ايذاحم "قرمشل ا دل | نكودحو ليداتت تاق

 ناكو ص اعلا نب ورعرا دل وط لثم ىرعملا ىلا هلق ن مهلوط ناكو ذخاام صاعلانب ورع راد نمذخأ
 عبس ورعرادنيبو هندبو ةمحان 1 انفي ساننلا ساج فصلا ناك ذاف هل نعصالو اد أطاطم همس
 ططالا باك ىف ”ىاضقلا لافو نساحم نب ةءدرداوعأ ىذرب رم-و ارينم ىلع سلس نم لو أر تلق « عرذأ
 لوةيوهريكحصفو هملع مرعب هذع هللا ىضر باطل ان رمع هللا بتكُف اريد ادق صاعلا نيورمع ناكو
 ىدحا ةل سو هللا هجر هفلؤم لاه « هرسكف كسةءع تت سواج نواملاو امتاف موةننأ ك.سحامأ
 مشو هلع نتا ل ئتلار يرعب اهلج وبات يطع روصال ار ةعج ىلأ نب د ىدهملا مأة امو نيتسو
 ّط ملا بحاسص ناميع نب دعم ني_بلاوبأ عمان لخاد قوملان ههملع لهنم لوأو -عاضتلا لاك

 تمل دل لصور 92 هريشع سدالا دحالامونةودن حب رخأف : أخ هتافو تاكحورفص نم فدللاف

 نم لوأ نأ ةمإ دملا عب ران لستر دا اص لوا هيلعربكو ةروصملا
 جاسلاباهلعزيز !٠ دع نبرع نأو مامالا ىلا اهنم سانلارظنت ىوك اهف تناكو و ناذع نب نامعنيلب ةرو قم لع

 ةنعالو لام سال اطوال شا كرار م ْئدب صاعلا نبورع نمز ىف ماقت ةعجل | نكن لو ”ىاضقلا لاق

 رطفل اني دبعلا ىف عم ففأ فيرلا ف نوكنانا اولاقذ ساعلا نب وربع ىلا قفا نمر فن ءاج س ذون نب نجرلا دبع

 ذخاو دودحلا ماه نمالا سانلاب ةعبلا ىل_هبالو ال لاه ةءيلافاولاق من لاقاشم لجرانتؤيو ىضالاو

 وهو نيسج-و ُبالث هذس .ىياسنالا دل ندلخ تاكل اذهىفداز نملزأو *« قوقحلا ىطع ًاوبوذلاب

 قدشلهأب دصسملا قاضالو ةبارلا لدأ دهر اخ باك ىف 221 ككاه ل نك مادو

 دازف هسف ةدابزلاب «يمأي هللا ايتكف تاسع وار نوامخ لا نكت تكم دعو ريمالا اودو دل نب إم ىلا كلذ

 ىبرغلا ن الو ”ىلبقلا نم ان'دح هش ث دع لو هنر 2 3م ظقد ذو نسال ورعراد ىلب امم هقرمش نم هبف
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 3 عماوجلا ركذ 0

 ذؤ اود دحاو هدم امهت اك انراص ثء<رمصم طاطسف ةئدمىنابم ةيز هملاةرهاقلا فام تلص] ١1 هنا
 ةعماملا دج اس! نم ةعب رالا عضا وملاهذهىفام ترك ذ مهتاوما نفد نيتفارقلاريصم له أو ةرهاقلا لهأ
 تعجبو نيدلبلا لهأ هزتنماناف اضيأ عم اودا نم ةضورلا اها لاقي ىِتلارمصم طاطسفةرب زج ىفاماهيلا تفضاو
 قيوتلا لاو اهم نم لاح في رعتلا عم عماوحلا نمرمصمو ةر هاق ارهاولن ام كلذىلا

 * قيتعلا ف 3

 رعالاه لات: هب واعم ل انامل تم محددا "ادعد ةسالسالا "لما قرصم

 اولص قلل نان قرا لكم تناكرا مالا نيرئامم تجلس قةنوتكم هال لص ل غهنطادنلا قشر تاظللا نبا
 نمو'هلِمّدم ةح تادعة ضب رفةالصرا_دمالا نمرموم دحسد ىف ىلا ص نم بعكن عو ةروربم ةرمعك تناك

 نم ىلع هب'ذو همعط] نر انلا ىلع همدو هم مرح كلذ ههحو ىف سه نافةهلمقتم ةرمع تادع عوطت ةالص ىلص

 انث3-راع نب مانع اه! راو هيلع هللا لسانتب !لوسر دصبخ مانعا اي مالسالا يو دصتش لاو < لق

 ىلعوهو ى-وم ىنأ ىلا بتك نادلبلا ردع متسف ا لاق هسا نع ”ىناسارإلا ءاطع نب ىدع اننث دح ةريغما نب ةريغملا

 ةعابللا دصسم ىلا اومضنا عب امو ناك اذاف دج ا. لئابقال ذضيو ةعامجللا دص -م دخت نأءسهأب ةرص» لأ

 كلذ لثعرصم ىلعوهو صا٠لا نب ورعىلا بتكو كلذ ل ةفوكلا لءوهو ص اهو ىبأن ب دعسىلا بّدكو

 ادهم ةشدم -لكفاو دخت نون ادملا اولزني تأو ئرقلا ىلاء!ود دنت الث مان كلانس ااا لعكو

 بوةعب نب فسو نيد#ترعولا لافو « هدهءور عرسه نيكستم سانلاناكف دج اسم لئابقلا ذنعتالو ادحاو
 مهريغوه سف“ اسمالادابزو هناء وهرما ل وأو ملفءالا ةبارلا لد دسم رابخ أباك يدنكلا صف نبا

 انخا ىبحتلا موثلكن ب ةبسدق نا ب . هاهش نع ض_|نب ةرييه لاف كل ذريغو هنمءاهّة لاو ماك للا سلاميو

 عمبااظ امر نيثالثوا دبع ني جو هعباردب امىاهلحت ف نصاعلا نور © عمات عاقل ويزن مؤ

 فايبلا رهف نصاا نم برقتانانج ىأرف موثلك نب ةبسقرافث نصخلاراصح ىلع صاعل ان بورمعو نولسملا
 عمة جرخ م مهيلع هللا هت ىت- ندا مهراصح لوطاابيذ ماقأو هطاط ف اوي برمو لزنم هدسعو لدا

 درع طتخاو هلْزْف اذه هلزئمىلا ةيسقداعوةير دنكسالا مهيلع هللا عف اهف لدا فاخو ةءردنكسالاىلاورع

 0 اوأرف عماملا دع لا نوكي نيا نوإملارو شنو دب سقاهلزن ىتل نانو ا كل:لاقمهراد ص اعلا ا

 رشاعماب ٌمْلَع دش ةمسنق ل ااه تيما فسح نعرا سلع اجل ابحش ااناملا قو هقفورع هاو ةمسق لزئم

 مييف طتخاو موس ىبهموق عم لزنف لحتراو نيلملا ىلءهب و دصن او هتكلمو لزنملا اذه تزح ىنانيلسملا

 ”ىبححأار دب نب ميعننب نابةونأل وب كلذ فوةرعملان مهنب رشعو ىد>اًهنسف ادصسم يف

 امغمو أبف هللا رمعل انزحو ه« اهدهفب ان دعس دق نويلب انو

 السو ةالصلل اهاج جانا 5 هراد موثاكنريخلا ةيسدقو

 العاف تاقامرصملاله!فراعت * هتالصانانفىف لدم لكف
 ةيسق نب نجح رلا دبع اهيف حدتم | ىتل 4 'يرييصق ىف رواشل ادلب نبقيق بغصمؤلا (لاقد)

 دوحسو عكر موق هابل اهحابأو هرادولس كوبأو

 ”هلج نمو "ىناوملا دعسا نيدجم فيرشلا لاقو هابانعأو قدا دحا ذهان د مم ناكد عسب ثدالا (لاقو)

 ةره“ عماسإلا عضوم ىف ناتسل ا ىف تناكح ىلا باذكنالا "هلو نمن : الا ىلا قي دقورصم عماجاهعرا م

 ةرضالا دهن اداه ن ه ءالعل نمو رينملا هي ىذلا طئام اوريبكلا بار هللا فلخ ن الاىلا ةمقانىهو تانزئز

 عسرأ ة:سرمصم قد رحىف تقرتح انيقاّرولا فىرخ أ ةرح *رطتاهل ناكو مالا هيلع ىموم دهعنم ةمقان
 ةةلح عضومبءاملا سانلا اهم سب موبلا ىهو هب تناكىتلاناتسل اركب قرتعلا عم ام انرهظوةئ امس نيتسو

 جفلا دهسمرضح نمم انخ امش ا تعمم سبح ىلأ ني ديب لاهو ىدنكلا لاق * ”ىكلاملا ىزيحلا نب اهيقفلا
 نيريب زلا مهيف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا نم الجر نونا عم ءاحلادصسملا لبق ةماعتا ىلع فقو نولوقي
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 رهاط ىف ىنب هللا نيدلزعملانب رازن روصتمابأ هللابزب زعلا نا م ءاملوالا عما مولا فرعي ىذلا ةفارقلا عماجو
 هلباهلكاو ةئامملثو ينام ةيدغف مانللا عماجب مويلا فرعيىذلا عمالاحوتفلا باب ةهج نم ةرهاقلا

 نأ ىل ااهلكع ماوه ذهىف ماقت ةعهب ا تناكف ةدشار عماجو سقما عماج بوروصنم ”ىلعونأ هلئا ىهأب ماما

 'تّرقساورهزالا عماحلا نم ةنطخلاا تاطبف ةئا مستو ني سو عيس ةنس ىف نييمطافلاءاقلحلا ةلو دّتضرقا
 ةعبااهيف تمها عماوج ةدع لذ نيب امورصمو ةفارقلاو ةرهاقلا, ث د ةمكرتلا ةلودلا تناك الفدا دعاسمف
 ىلا !ميرحب نمةرهاقلا حراش ربتدحس نيبامف ةمهب ااهم ماقن ىثلا عضاوملا دد_عؤلب ىتح دا دزب حالا حرب امو
 دقو# ىلاعت هللاءاث نا ةيافكهمفام كل ذر كح ذ نم ىأبسو عضوم نام ىلء ةدايزرمصم ةئمر دم“ ىلبق نيطل اريد

 عماخلاو صاعلا نبورمع عماجر صم هلي دع (امم) ا دهم نيث الثو هن ام ةعملب |اهم مات يلا دج اسملا ة لع تغاب

 'ملفلا عماسو: ةدشار عماجو راملا "قت عماجو ءاّرمملاعماحو نابللانباعماجو هن زعملا ةسردملاو ديدخلا

 عماجو رفكبءاكتاخو مرخالا عماجو ءابلوالا عماج ةفارتلاب (ابنمو) ريذرلانيئاسب عماجو نيطلا ريد عماجو
 ”ىليدلاعماجو ”ىجفاشلا عماجو نوصوق عماجو بارضلا عءاجو «ىناوما عماجو رهاظلا دبعنبا
 سرا عماجو نيععماجو سايقللا عماج ةضورلاب ( امو. ) تسلاّدب رتبرقن عماجو دوم عماجو

 تملا عما: دهلزلا مج اعيان: ةرهاكولا ىو كلتا ( نيوز لخسملا عتاب قيد عطلجو
 عماجو 'لركلا بئانعماجو قدنملاعملجو ةيطاسبعسلا نم برقلاب ”ىروفاكلا عمابنو ىازك ع ماجو
 وهددجت رجانلا لاك حاملا عماوب رهاظلا عماجو نيدلا فرش با عماجو. رادبق عماجر ةزيدما ةقيوس
 عماج شي)اموكع ماج ىلذلاىليامم ةرهاقلا حرا (اهنمو) قومرب رهاظلا مايأ ىف ةزيسملا ةقن وس عماجو

 ”ىطساولا عماج ”ىطوبسالا عما لبنلا ىلءرخفلا عماج- ىسوم نيدلا جيا” نب نيذلا نيما عما ليفلا ةّرب زج
 ”ىفارتلا تنب عماج ةىئاكرتلا نبا عماج سقملا عءاجس ىزاغ نبا عسلج ىريطملاا عماج ردينبا عبباج
 عماج ديزنبعماج اجوراصعماج. مهلا نادم عماج دهازلا عماج ءاخرلا بان عماج ىئاوطلا عماج
 ةرطنقب "ىلا عماج "ىلرغملانباعماج هلا نبا عماج ةيرعشلا باب عما .ىتنمتكلا عماجس ”نإطرلا هكر
 شررلا ةقي وب ”ىسورمساا عماج شرا ةقي وسب ىك اللا عماج اضيأ سوما ةرطقب قاعملا عماجلا ىسوملا
 قوللا طخب خابطلا عماج جيلخلا ىلع ”ىبر غملا نبا عماج دك دلاب نوسح نبا عملج ”ىركبلا عماج اذبأ
 هب تمث أو دصسم هملع لعو ةريصن تسلا: فرءريقبا ذافرفش موككا ناك مح قالا با طخم ةريصن تسلا عماج
 طبغ عماج ةئامئامتو ني ريشعو تسدن_درعرإدادكةرطاقراو.ركا اشعماح قوقرب رهاظملاماباىفةعجلا

 طخباهمالغنب ا عماج ةبيرزلا طخ نيدل ام ركعماح ىظسولا ةري زا عماج رادادقةرطنت فلخ دصاقلا

 نيدلانيز عماج قرحلا باس هاشناطاس عماس قفوملاّّقي وسعماج رضخالا عماملا اضيأ ةبرزلا
 ”ىرمفلاةّم و ب ىلكنم عماج ةيامن ام ةنسدعب ةعبلب اهب تدق افءارققللةب واز ناكق والا باني را باشملا
 ةكسم تسلا عماج ةيرصانلا د كربلا ىلع ”ىادعامسالا عما كاتشب عماج رصمو ةرهاقلا نيباعف (ابنمو)

 ىءريبطلا عماج سدررملابو دح تس عماج "قلما نسح نب دهم مشا عماج. ني اهلا ىرج رقنس أ عماج

 تاياقسعبسااب سنوب عماج ”ىارهملا ةأشنم عماجم مانغنب هللا دع نيدلا نيما بحاسصلا ةرامع ةجررلا عساج

 ”ىلقبلا عماج ”ىبسفنلا دهشلل عماج. نولوط نبا عماج ةعهذنا ةردحبر اداتسالادكرن عساج ركرملا ىلع

 هسردم ملاصلا عما نوصوقعماج عاملا عماج. مثم ةقنوس سلرب ىانناق عماج وذش عماج- تابسبقلاب

 قلقا نمابرعأعويزتلاب ةرهاقلا راش (اهنمو) تورم عيالعا لبطصالا عماج هزاع تدي

 رهاطلاةسردمو رقالاعمادلاو ”ىمكحاحلاعماخلاو رهزالاعماملا ةرهاقلاب (اهمو) ىديؤملا
 ةسجاصلاو ةيمامزلاو ”"ىناهكسصافلا عماجو ”ىيسحلادهثملاو ةيزاجلاو ةيحلاصلاةسردملا» قوقرب

 ةيقربلابةبوتلا عماجو ةيقربلا نم ابيرخ ىزاداودلا عماجو ةيفرشالاو ”ىديؤملاعماخباو ةيركبوبلاو
 ةطسالاو ”ىرقبلا نبا ةسر دم
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 رهاطلا كملامم د>آ« ( ىابسرب رصنلااوبأ نيدإا فيس فرمشالا كل ا ناطلسلا ) « هدعن نم مأقو مانا ةعبرأو

 ةنامئامتو ني ريشءو سخن ةنسرت الا عسر رهشنمان' ءاهدرالا مون ىف كلا تت ىلع سلجو قوقرب
 هنع ىضرو ىلا عت هللا هجر ”ىزيرمملا مامالا هفنصم لصانمثلاشلاءزخارخ ا اذه

 ىدح |ةنس ةخلاىذرمشع تاان'ىايسرب فرشالا فوو * ( هتروصام حسالا ضعب سماه ىلع دجوو)

 « (فسؤو نب زعلا تلا ا) * دلو هدعل ن نء ماه مثروهش ةعسنو ةنّسةريشع تس هن دم تناكف ةئامنامتو نيعنرار

 وم هندم تناكفةنامنامعو نيعبرأو نينننا ةنس لوالا عبر رمشع عسانا ىف عل مث ةنس ةرشع سوف هنسو
 0| مير عاشو روكرذملا عير رش ع سات ف ف (قد شنت نها نالما) « هدعد نم مافورهشا هنالث

 عمس ةئس مّرخا ىرشع ىد داع ه (ناممءروصنملا كملا) 5 هدلوم دهءدهد هن ىلونو هنوم لص مح ىف

 روصنلا هدلو علخ مروه ةرشعو هو ةنس ةرشء عب راق هفقج رهاظلاة ذم تناكفةنامئامثو نيس جو
 هضوعءىلوو اموينيعب رأوا دح أ كاملا ىف ماقأةةناسامثو نيو عبس ةنس لالا عسر عباس ف نافع

 هتوم نص َنِم ىف هضن علخو ةمامن او نيسجو عيش ة نسل والا عس رنمءانف «(لاشب افرشالاكملا)«

 هدلو هدا ىلوو نيرهشو نيس نا هند تناحو ةنامعاعو نّمسو سه ةنس ىلوالا ىداج ىف

 رهشا ةعبرا هنّدم تناكف ةئاحن امو نيتسسو سخ ةنس ناضمر رش ء نمانثىف علخ من « (ددج ا ديؤلاكلملا) ه
 ره رشاع تامو ةناماعو نيدسو فج ماكس ناجم ررتشحت غضا « (مدقشخرهاطت اكلملا) 03 ىلوو

 «(ىابابر ءاظلا كلملا) 5 ىلول مث فدنو نيس ت سوف هن دم تناكف نيعمسو نيدنم ا ةنس لوتالا عسر

 ديس دو ياسا او يوحي ب عل
 رهش نم لوال ارمشعلا ىف علخ مثرو 5 دللاىل والا ىدام نمان“ىف « (اغب رع رهاظاا كلملا) #2 للون امو

 فرشالا كلملا) * ىوواموب نيس و ةعستو ف هندم تناكو ةئامناكو نيعبسو نيتثا ةنسدرفلا بحر

 ىدح | ةّتسةدعقلاىذ ىرشعىفا“ىف ىفولوةروكذملا ةنلا نم بجررسشءىنابثىف * ( ىاشاف
 ردانلاكللا) * هداودهدم»ىلوو امانأو روهُ ةمبرأو ةنسنب رشعو اهتهنذم تناكف هن امعستو

 عيرأ ةنس لراالا عسر نم فدنلا٠اعبرالا مويرخآ ىف ب ةزيجلاب لت مايوك,ذلا ع رادلاف « (دم

 ى# (ىاشاق "قرشال ا هوصناف رهاظا كلل ا) هلا ىو م امانآورهشا هئالثو نتنسهنّدم تناكفةئاهعستو

 هبا تناكف ةنامعستو سخن ةنس ةحغلا ىذ عباس علخ متروك ذملا لؤالا عسير رشع عباس ةعمما مول ةودت

 ةديدجلا هلزنج هريخانانأو ه (ىاشاف ”ىفرشالاط الب ناجح فرمث الا كملا) هه هضوعىلوبو اره ني رش عوف
 ةتسهنّدم تناكفذن آمعستو سؤ ةمس ةط ا ىذ ىرشع سداس ةعبجل |مول ق هش رشلا هس دملا نم دوعلاق

 لداعلاكلملا) ه« كوره اه هش ين ةنلش هاج ح . ال اى دامب ر يشع نما“ تسلا موف علخ مام انا ودوم

 هدعبىلوبو موبةنامو هتدم تناكف ةروك ذملا ة:لا نمناضمر مس عا مب (ىابتاف فرمشالا ىابن اموط
 ىلاعت هّللاو ىه اةروك ملا ةنسلا نم لاو. لهتسم * (ىابترأف -ىرشالا <ىروغلاهو دذاف فرشالا كلا ) ف
 باوصاابلعا

 #« ةعماجلا دجاسملا ركذ 3

 مدةئاكرمصم طاط سف م,ع هللا ىضر هباعصلا طخ تاود روبل ا نم نب ريشع ةنس ىف تع ءاارص» صراناوملعا

 نبورمج عماجو قيشعلا عماخلاريصم هس دمى هللاقيىذلا عماخلاوهودسح او دع سربغ طاطسفلابن تسر :4

 قارعلا نم اه مع هللا ىذر سامع نبمللا دسعنب ”ىلعن هقادبع مدن ىلااًذه ىلع مالا حربامو صاعلا

 ىف ةمئبالا كل انهاوو طاط فلا ”ىلامُم ىف 0-5 امو نيئالثو ثلث ةة سى د نب ناورعىاطفف
 ركسلا عمامجو صاملا نبورعدصسم ماقتةعجب|تراصخ دهس ةعبب لان توق ًوركسلا عشول اكذ

 تالق عيئاطتلا قع نع" امو نيسجنو عن ةنس فر كشي لبج ىلءهع ما نول وطني دج-اريمالا نأ ىلا

 ديانقلا رهوج مدق نأ ىلا نولوط نبا عماجيو وربع عماج م است ةعللا تراصو | عماج ف دمح نم

 فرعي ىدلا عماملا ىو رهف يتق لجأ زل زلم الو انخ يعمر غملا ناوريشلاد الب نم
 ..عإ هه

 رهزالا عما او نواوط نبا عماحوورع عماج ىف ماقث ةعبلا ت : تحف هنا عادو نيس ةنس ىفرهزالا عماذاب
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 ثيثعلا ول ف سايعلا ىنأب كو رص: ةسملاب بقلب ناك امدعب ما املا ِبقاو ةفالخلا ىف ىبقأ وناهلس عب رلاىأ

 نيعبرأو نامث ةنسنابعش عبار ةعمجا ءويف تام ىّتح ٌرمسا هن ”امعبسسو نيعنراو ىدحا ةتس ةفطا ىذ“

 عباس سجلنا مون ىف ناملس عبرلا ىبأن ب قلاوبأ هتتنكوركبونأ هللايدضتعملاهوخأ هدعب يقأف هن امعبسو

 ةَماعلاَرتذ نم اهخ رضوا دربانجب نيقتنشل اهنع هللا تر ةسفن دنع و حرا ىذا تحسم داع

 اديا اوناكتق مهتوقف هنم بالا موقي نأ هبسحو ةغاصلا سكححم ىلع ناكءافلنا بتم ناف هدوأ مابق ىلع

 ىو نأىلا هوحنو نصت وكلا كارلاوخملا عقل سوي ام هبل زلة بخ عسومريغ شع ف

 نيسجو مدرأ ةنسامها اح انين رم جو فاكلاب غنلي ناكو نيتسو ثالث ةنسلوالا ىداهجر شاع“ انالثلاموي

 ىانثسجللا موف هلا هدهعب دمت هللا دبعولأ هللا لع لكلا هنباهدعب يقأفنيتس ةنس ةناشلاو

 ىلا لزنو دهشملارطت هيلا ضّوفو ىجاحر غظملا كلما نب دمتروصنملا كلما ناطاسلاا ىدينيب هيلع علخو هرمذع
 نابعش فرشالا كلا لّتقدعب نيعيسو نامت ةنس دعسة ىذ ل وأ ىف كش ارمالا هلركنت ىح ل زي لفهراد

 ىرشع كلانثىف دم نب ميهار انبابركز هسع نبا ةفالللا ىف هضوع ماقأو صوق ىلاو._.بل دجرخ أ ونيسح نبا
 هع ىضر ىتح هن ماق أف همول نم هلزنم ىلاًدرف هبفن نم لكوتملا درب هأ دق ناكو و نيعبسو عسل هم سرفص

 موكا عم هصباو زووم رز اانا اع هطخت هدف الخ ىلا اهيل والا عشر نم نب رشعلا فدداعأو كش ١

 هللابىئاولا َهَق ةقالللاف هدد يقأو كلما ذخأو ةروثلا ديرهنا هب ىو دقو نين امو سج ةنس بحر لو أ نينثالا

 تام ىتح ةفيلخ لاراهروك ذملانينثالا موي مالا نب د نب ميداربا قاصدا ىلا مصنعملا نير مع صفحو بأ

 نمان“ سده امون ىف ميهاربا ني ابركز هاخأ ةفالخنا ىف هدعب رهاظلا ماه أفنيناممثو نأ ةنس لاوش عسا تسل اموب

 قوقري رهاظلا فرشاالف هلزنمىلا ةعلقلا نم ةاضقلا هيدينيب و ةعلفلاب بكرو مصعتساان بقلو هب رشع
 هسسخت نم هّللا ىلع لكوتملا معد تسلا اهلى فنان: ”ىدماتا اكل ريمالا برقو كلم لاوز ىلع
 آو هيلعت ىف غلابو نيعستو ىدحا ةنس والا ىدامب ل وأ ءاعبرالا مويىف هيلع علخو ةفاللناىلا هداعأو

 ره لوأوهو ةنامناممونامع د هنسبحر ىرشع ندان' ءاناللا لكل فو ئح هق الغ لع لزيلف هلعلع

 ل_فلاوبأ قاب نيعت ىلا هنباءدعب ةفاللا ىف يقأف لامو تاعاطقا هلراصورصع « افلللا نمهلاوحأتعسنا

 راسم هرادىلا لزنو ق قوقربنب حرف رصانلاى دي نيب ةعلقلاب ب نابعش عبار نين الاموي ىف هيلع علشو ساسعلا

 املا هفقومنم ىضف زورونو ْيشناربمالاءاعدف مز ىتح نوبل ةعقو هعمرضحو ماشلا ىلا رصاننلا عم

 عش هماق أو ةنطلسلا نم هعلخ ىت> هامزلأ ترص انلاراسصحل هبار أس و هبالكوو ءالزنأف ةهلودلاورشاسم هعمو

 زورو ىلاثعدو هنامنامتو ةزيشع سم ةنس مرا ىرمشع سماخ تدسلا مول ىف هعم نمو هعبارو ةنطللا ىف

 رصم ىلا عش هيراس م مهم ماظتناورصانلا لق ن ممهضارغا هتماقاداولا ف هعباب تح قشمد "ىلا عوهو

 ةلرتوزولقالا عيب ماقو "هللا بأن نم ةقارخلاب وذ لزنو ةعلقلا هنكسا هرم دقالف قش *.ديزورون ماخأ و

 ماأ ةسخ وره ةعبسان اطلسهوماع أ ذنم ةفلخل ادم تناكف و ةنطل لابد تسا ىحرصملا هباغو ةفيلخلا

 ديؤملا كاملا ناطلساا ) * ةنلطل ان هدعب نم ماهو هلهأو هلئف < نم ب لكوو ةعلقلارو د ضعب ىلا فيلما لقنو

 ةئامئامتو ةرششع س+ ةنسنابعش لون ينئالا مويىفقوقرب رهاظلا كلام دحأ « (”ىدوولا طشرصنلاوبا
 نمان”نينثالا مويىف تام ى>ان اطلس لزب مواهب هبت ة ير دنكسال | ىلا هل_> مث ةعلقلاب حرب ىف ةفملن ا نصسف

 ناطلسلا)« هنباهدعب ميقأف مايا ةتسورهشا ةسسججو ننس نام ندم تناكف نيرشعو عب رأ ةنسمّرحخا

 قّرقو رطط ريمالاهرهأب ماقف فصنو :دحاو ةنسهرعو« (دجاتادا.عسلاوبأ نيدلا باه شرفظملا كمملا
 ةئامث تدم تناكورفظملا علخو مهب رفظف ماشلاب* |ىهالا هب راحم ديرب رفظملا رخو لاومالا نم ديؤملا هعجام
 قوتربرهاظلا كلاممدحأ ه(رطط خفلاونأر هاطلا كلما ناطلسلا) « هدعد مأقو مانأ ةعيس صقتتر هش |

 ةعلق ىلا مدقو ني ريشعو عبرأ هنس نامعش ىرمشع عسانا ةعدلب امون ىف قشمد ةعلقب تلا ىلع ساحو

 تام ىتح هب رشع ىنان“ نينئالا مول نم هض سه ىف ل ةئف لاوش عبار سدجللا مولفف ندملا لوعومودهولبحلا

 كلملا نالبلا)» هلباهدعب يقأفنيمولورهشا ةثالث تدم تناكذ ةدطا ىذ ىرمشع عبار دسحالا موي

 رهشا ةهدرأ دعب هعلخ مث ”قاقدلا ىابسريريمالاهسهأب ماةف ننس سشعو حن هردعو « (دجم نيد ارصان حلاصملا|



 قد

 سة هئسر تصر مشع س داس تدسلا ”هليل ف قشم دي هالتق متءامز هى حارا صاه-عّس راح ددرتف هتعاط نع ماشلا

 ةكبالوالا خخ مر ىرشع سماخ دحالا موي ىفّرف نأ ىلا هونأ تامذ_:م هتدم تناك ةناس امو ةرمثع

 دح ا ورهشا ةسو نم: س تسروصنملا كلا أت رةلوزي ز علا دب ءهوخأ هدعب مقأو ىئتخاوةناغنامتونامع

 ىوء-تاوةرخ " الا ىداهجرشع سماخ تلا مول فرهاظ متاموي نيعيسءافت>الا فرمدانلا ماا وامون رشع

 0 حد حايل 0

 دعم د دمتم كلل دب ىدوزو هب رمع 0

 #2 ) ”ىم- ابعلا ده نب ساسعلا لضفلاوب أن ينم ْؤمارمسأ هللان نيعتملا ةغيلخلا) »* هدفي نم ميقأوءاوس ءربش |

 رزرداالوه.ل 3 ال سايعلاى .ءاناخر خا هللا دمع هتان م هعمل انينمؤملاريسأ نر مدعي ءافلخلا» ها

 سانلاراصو ةغيلخ نمايندلا !تلخودا دغس ةئاّمسو نيسجو تس ةنسسر فص ىف ناخز حصص :+ نب ىلوي نا
 ةفيلإ قيد ريصت فأر هاللا ةقيلخلا نب ديا مسالا وريم الا م دلنف نم سنو عست دنس ىلا ىّمرم » مامارب غل

 نورتخور هاظاا كلملاناطللا ا مم بدر عسأن ى 6 امون ىف رصمىىلا دادغب نم "ىب.ابعلارص انا

 كا بقلتو سانلا هعيابو' هق والدنا هعز او هم نم اع ماقو لبحلا ةعاق هبد_عصو هناقلىلا

 نءاييرق هتفالخ تناكف ةلاقسو ينس ةناس مخ | نم تلخ مارال مه: راح ىفلمقف .دادغس الا لاتقل جو ع

 رفعج ىلأ هللا دشارلا ةقملحلا هير ذ نمركي ىلأ نب نسحلا ”يلءىبأ نب دا سابعل اوبر يمال اه دعب نم مدق من ةنس

 هويام ابلغ عيت واجالار اف لوالا هيب 7 يصوم

 ةمجبا سانا لصد الم يانا سانا هاندا قارب زعالا تائب باهولا دبع

 عامجالا نم ا جربلا.لازامو ءافلخلا دور وب اعدلا ىلع لام اًرّوساو

 سرس رولطا اا ةقيةنيرشعو عسل !ء ةدابز نوكماكراصو بحت اف نيّتسو ثالث نس مرا ف سانلاب

 نوالقن ليل فرشالا ىلا ةنطاسلا تراصالف نوال ماياو شمالسو دكرب دش هيداو ماناو
 هنحصس نم هر خأ

 بطخو ةعلقلاب عساحلار ينم دعصفه أو ةئاّتسو نيعست ةنس ناض هررهش نم ني ريشعلا ةعجب امون ىف امركم

 بطخو ةعاجنب نيدلار ديةاضتلا ىضاف ةعمب!ةالص سانلاب ىلصف لزرت مث ىلع اقيسدلا#:دقوهداوس دعو

 عنم م نيعسنو عبرأ ةنس جونيعستو ىدحا ةنسلوالا عيب ىرشع عسا ةعجل موب ىف ةثلا“ ةيطخاضبأ

 منأو شكلار اان هنكسأو نيعستو تس ةنس- ىف نيج الروصنملا هنع حرفا ىّتح - عنتماف ساشلابعاستجالا نم

 ل :اان ىلصو ةعبار ةيطخ ةعلشلا عساح بطخو هيموةيام هلع ىرحج او هلامعلو هل ةوكي هيلع

 ةنيفنوبا يدوخ اكو 3 وزعم محم ةعملا يفور تعلن عم

 ميهارب ا 6 ميا يلا ل را

 بهقش ةعقو دهشف هلهدهعب ناملس عم رلاوبأ هلا نكت ادعي نم ينال تاما كامن دعنا

 مل لح اس رعاف.س دلقتو "لي وط ةيذعهلىخرأ دقوهداو سهيلعو نوالق نب د#رمدانل ا كلملا عم

 ردلار 00 ةيران ”ىسفتلا دهشأان مابيرق هرادىلاهل' ازمأو هنعح رف اورهشا ةسسهخو هن ةعلقلاب حرب يف هنح- - و

 صوقب هل ىرجأو هشار عطقو/ةلاسجيسو نئالبو عيت يتتويف صوقرىلا برتاور بتاج عاما

 نبا عيوبو هدهعد رسال كللا ضو ملف هداو ىلادهعونيهيرأ ةندس نابعش س ماخىقامتاخ ه,ت وقح محام

 نابع ىريشع سماخ نينئالا مولى ةروطت ل ةدفخ ةع مكاجلا دهسا نب كستسملا دم نب ميهاربا قاصماوبأ هبخأ

 ةتطدعلا د عتباسة عب مولا هل ب طخ مث ةقالتحا مهيطخ ىف نورك ذيال روما هعنرا ءامطخلا ماكو روك ذملا

 نيج اهو أ ىدت ا كج وروما لعبا ديب رتاوابععزشانلا تاقاب فاي وثاولابسقاو اهنم
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 ”يصو لج نيام اركسحذ نوريشعو ةعبرا مت دعوهن امعيسسو نينامتو عيرأ ةنسناضمر رهشرثع نما.“

 ْكلامملا بلطىجاحرفظملا همخ دعب نحر صاننلا يقااسملو ”ىبص مهرخ وأ سهامهلوأو ةدحاو ةأ ماو
 نكأم !نموهيلجو سنملا ” كربلا هلع ذالك ولرغأ يمال ةرافبرفطملا مهب رت نيذلا ةسك ارجل

 ةيءاشلادال.لا ىلءاومدقف حورخ سه نيضنم اوجرخأف مت 2 مهئامع تركو ةلرالا فاكره

 معا ىلاعن هللاو

 23 5اردللا :فليلامملا :ةلؤد رك ذنبا

 ش يبحاص كلم ىف مقاكو عورزو مانغا مهاو رام اتاذ لام-و ةسمهاع نسا دم لهنا سورلاو ضاللاو مهو:
 مهازغالاو مهنع”فكموداهو هورادناف ةمعرلاكىارس كل! اوطل ذه لوامو مزراوخ ةدعاق ىارس ةمردم

 رثك افراامقال ىلا مقر .هتباجو مهدالوأو مهءاسن تدسو قئالخ مهنمهركاسع تانقةّرم مكحو مهرصخو

 هثالث مت دع تغلف ةبجربلا مهامسو ةعلقلا حاربا فا عج ضاللا ةفئاطومهلعجو ,متارش نمنوالقروصنملا

 كلما ناطلسلا) » مهاؤاو هيا دح السو ةرريكحح اجو ةيرا دقو ةبقاشوا مهمل عون امعبسو فال 5

 نينامع نيردللا رف اجاوخ هبل مرقلادالس عسو سكر رمل ادالب نمذخأ * (صنآنب قوقربدعسوب رهاظلا

 فرعف بالجالا كلام "لج نهدلهجو هقّدعأو ىصاخلا اغيليريبكلازيمالا هئمءارتشتاف ةرهاقل | ىلارفاسم

 ىف ماقأف لركلا ىلا قوقريم_ممراسفرصم نم بالجالا ف رشالا كلا احرخ أ اغيلب لتقاسإف "ىتامعلا قوةربب
 كحهريمالا ه!نعاو هدخو ىثمدىلا اوذو هعم ناك عو هنءحيرفأ م ُ نيناس ةدع 00 دع

 حجاحو ”ىلءناطل لاا ىدقو ةمدخ ىفَرةّساو مس تلج ىف قوقرب مدقف يو اغبلبلافرعشالا بلط ىت> ماشلا بئانأ

 هنا اونطلسو هرفسدءباوراثف يللا ىلا ناطللا حر نأ ىلا ةيواغيلبلاناوفر ءف هششا دشخ نمّرةَسا نم عم

 ماشلا ىلاهجرخأف ”ىردبلا كش ة..ءادشخ هملءراشف :ىباهشلا ىاطرقريمالا مهنم ةلودلا ىف مكحو اءلع
 ءاممحالا هةلخس نمراض دقو وقرب مجيذو هل ةيواغبللا هملع تراشف ماشلا ىلا حررخو ةلودلا ريبدس هدعن ماكو

 دس>الاموب ىف قوقرب تكرفةرمتن مانا دحاوريغ ةلودلاريب د .ماقو هيلع ضبق م سببلب هلوصو لبق داعف

 يلع منو همنشا دش نم ةفئاطو ةريهظلا تقو : 3 :امنغبلسو نيع سو عشت ةتسرخ . الا عر ىرمشع ثاان'
 عل ىتح هيلاز امو لبط مالا كل و ةلودلاريبدش ماقلاوهو ىرصانلاهغبليريمالا ىلع ضبقو ل كسلا با
 ريغفرهظلا تقر ةنامعبسو نينامتو عبرأ ة:سناض هر رسشع عسان» اعبرالا مول ىف ن نانو ىلا

 ذم مونودو "ىرصانلا ا غيليريمالا«لعراب*نأ هلا كاراللا كلا هرثكشءاو ةلودلا لاحر ىئفأو دياوعلا

 كلمو نيعستو ىدح !ةنس ىلوالا ىداج- سماخ“ ءايثالثلا ل !ىلبحلا ةعلقنمّرفف هملار اسو بلح بئان

 رائف اهب هنحسف 'لركل أ ىلا هثعبو قوقرب ىلع ضقو رومنملا كلاب هبقلو ىحاحملا كلاداعأو ةعلقلا"ىرمصانلا

 نب مس نمح رش دقو قوكرب ةيراحم ديرب رخو ةيردتكسالاب هنح» و هلع ضيقو ”ىرصانلا ىلع شاطنمريمالا
 ةفلللاذخ أ ونئاز زانانمهعمام كل هوّوُتمدر هاط سقس ىلع قوقرب هبراخر كتعوؤىثمدىلا راسو 'لركلا

 ةسساو نيعستو ندننا ة:سرفصر شع عئارءان”الثلا موناهمدقق مص ىلاراسو ةاضّتلاو ىحأح ناطاسلاو
 ىدحا اناطلسو اكن ان هن دم تناكف هنا ماو ىد>١ ةنسل اود نم فصال ةعجلا هلل تام ىج جل ةنطللا»

 تايعلاو ؛هلباد دعت نم ماهو مانا ةه_تررهش :!هنلاماهف علت اموزنعةحشورجشا ةرشعو هنسنب رشعو

 ةلودلا مر يدف نينسرشعلاو ف ه رو زوك ذللاةعجب امولىف ه (حرف تاداعسلاوبأ نيدملا ني زرصانلا كلل ا

 نتفلا ةريثك اهاكرصانلا مانا لزتل واهم لتقو ماشلا ىل ارفف هريغو كثي رعمالا هيرانث مث شمت اريبكلاريمالا
 رسالاو ببتلاو لت ةلاءاهعو اهتّرحو اواك اهمرْفْسل ا اروهترمالا اهفماشلادال,قرطوءارولاوءالغلاورورشلاو

 اهب لري / دارج اهنء هل حر دعز اه مهد مث هدول ازاطتا تن ن اهل درعغوتال اوجاع اونا عبح اهنم قف ىّتح

 لينلا ةمرصقونتفلا اذ عم | متر -جساو مثوم عندو اهلد نم اهيلا عج -ارثنم ىلع ءالغلا اهم دتشاف' اريضح

 اوراصو عوملا نممهدالو ادبعملا له أ عابفءانفلاوءالغاامظعو البلقالا ىضارالا تقرش ىتحرصمع
 ىلالدانحلا نم لدنلا بصد ثدح نم ماشلا دالبو رصف ضرأ 201011111 نيكولم“ ءافرأ

 دالس امهجورخو ىدو#لا زيْشو ىلف اح ازورون نيريمالا نتف ةرخ تحب, كلذ عم ىللْءاو تارفلا ىرجم ثمح



 هل

 سدانأ ىلا ةداعلا ىنع طامسل ارض الو د_لاةالصاح رع لوءا مالا نع بصتحاو هعم م دق نمي لسملا
 تءاسف منع هضارعال هنمةرفانءارهالا بولو لاوش رمش اع نينث الا موب ىف تالا ىلع سلجو ةنطل ءا اراعش
 ةسغلا بئانىراللارقنسق اريمالا فلن هساو ةدع_ةلا ىذ فان يبا مهرتانركلاسا تر مدي

 بالطالا ل رتو ديربلا ىلع ؛لركلا لعأ هصاوخ عم ىضمو برعلا باش س لو هسرف نع لزنرصنلا ةبق لصوالف
 فرمدت عيا ف رصتو ل ر كسلا | ةعلقب ماق وللا دلب ىلاركسعلا ةرفلر كلاي هتقاو تحيل لع تراس
 رشعهءال_:ورهشا هثالث هندم تناكف نيعبرأو ثالث ةنس مّرحْما ىرمشع ىداحءاسءرالا مون ىفءا مالا هعلفن
 مّرحلا ىرسشعىنان سهلت امون ىف « (لمعامس نيدإ داع حلاصلا كلل |ناطللا) « هاخأهدعناوماكاواموب

 رئاسعلاوءارهالا تراسوءاىهالا ندةدعتدكر اه ع.تكلسملاريب دب هوز نوغراريمالا ماكو روكذملا

 هداتعي لزب لو عزاه ارو ملاصل | ناطا 710 ما سبب ا اركلا ف ديحا رمز كا

 نيس ثالث هندم تناكف ةنامعيسو نمعنرأو تسةنسرخ الا علب مقغ عب ارؤسولا: لل تام جن ضرما

 همخ ادهعب جب (نايعش نيدلا فس. لماكلا كال ناطللا ا هوخأه دعب ماقوامول رشعدح أو نب رهو

 داعو هعمنم تنثي لذ مسولاتقل بكر رف هللعاويكر ىتءارهالا نيبو هاب ام ش ْ*-و ًافدغ نم تالا لع سلا

 نيعبرأو عمس ةنس ةرتخ الا ىداج لوتس هنينثالا مول ىف كل ذو وعمل وءا مالا هعتقامز ككضلاوا

 * (ىحاح نيدلا نيزرفظلا كلما ناطلسلا) «هوخ اه دعب يقافامول زيسةو ةيلاو ةنس هدم تناكف هن ا عبسو

 ذخأ ىتحهوكرتو هعم نم هنافن مهمراحو مهبل بكرف هملع ءارمالا بكرف بعلل ىف ك موناو هترعس تء|سف همول ند
 رشع ىئاورهش ا هئالثو ةنس هندم تناكوةئامعبسو نيعبرأو نامت ةنس ناضمررشع ىفان دد-الا مول ىف مي ذو

 ءاماالثلا مويىف « (دجتنب نسح ىلا عملاون[نيدلار ديرسدانلا كما ناطا لا ) هوخأ دعب نم قاواموب

 ذخ اف ئرمعلاوذ زمشريمالا سعالاب ماش اوى سهالا نم هل نكح لف ةلسةريثء ىدحاهرعو هريشع عبار

 تناكف ني-خو نيدنثا نس ةرخ الا ىداعب ىرم ءنمانْنينثالا موب ف نمو علش فّرصتلا, دا دمت سالا ىف
 رهشا ةعست نمو هدا دمت سا ةقدو فو نين ثالثر عا تت اهنم امويرمشع سؤ صقنت نيس عدرأ هن
 جرخوهوواراكفروك ملا نينئالا مو. ىف« (ملاصنيدلاحالص ملادلا كامل اناطلسلا)« هوخأ هدعب نع قاو
 لاوشىنان' نينثالا مو.ىف ةعلتلايءانه-و هءاعاض.,ةوزاطوو نعش ناريمالا هملعراثف بعالاو ل ذبتنا ىف دا نع
 رصانلا كلملا ناطلسلا) « دمعأو مان اًيئالثةرهشا منذو نان سالت هن دم تناكف هن اهعبسو نيسجسو سدس هند

 "هلم ىف هلدقو ”ىكضاخلا اغبلي ريمال ا هكولمم همملع ماهت تح ماه افروك ذملا نينث الا موب ىف # (نوالق نب له نب نسح

 ميقاو مايأ ةعبسوربشا ةعبسو نينس تس هذه هنّدم تناك نيتسو نيتنثا ةنس ىلوالا ىداجب عسان“ ءاعبرالا ٠
 عيرأهر عو « ( نوالق نب د نب جاحر ةطظألا نب د نيدإاحالصروصنملا كالملاناطلسا!) # هم نبا دعب ند

 نابعشرشع عبار نينئالا مون ىفةعلقلاب هند-و هعلخ اغسلي ريمالا حالا ماقورو<ذملاءاعيرالا موب ىف ةنسةرمشع

 يح تب واكت كاع يبا نير فيتا الملا ناطا- #1١ هدعن مأق او هنا مع-بسو نم سو عدرأ ةنس

 ىينم ليلو روك ذملانابعش :رمدع سماخءان“ الثلا مول ىف نياسرم ءهر عو + (نوالقرو هنملانب دمر صانلا نبا

 :نامتةنسرخ الا عب ررشاعءاعبرالا لل ىفاغبلب لتق ىت-اغلب رص تت ماق أف اوسنالل: لهونأ نمنوالق
 نع ةيطودعتلا ىذةهدانت# ءانثالثلا موب ىف لق نأىلاهريب د درغنا تح كلم تسب ذخأف هن ا هعيسو نعاسو

 ماقةامولر مدع ةسنو نيرهش :و ةنس ةرمشع عيرأ هن ل٠ تناك ةمطا لا ىف هيا هل دب م مأاأم دعب هنأ اعمسو نم ءيسو

 تدسلا مويىف نياس عبس هر عو « ( ني نب نا عد نب رغبوا ولة روما كالا نال ىلا هلبا سعالاب

 رمق شالا عوبأ 3تامىى - مسالا ىوس ةئطلسلان ههطح نكي لذ -ىج.وبوروك ذملاةدعتلا ىذ ثاان

 هوخأ دعب يقف امون رمدعو روش هن الثو نيس سجل هنن درسه تتلو تانغ وقل ١_سرؤص

 ريب دتو كلا ىمأب ماقف روكذملا رفص ىرشع عيار نينثالا موف ٠ م (ىسا يدا نيز حاصلا كلم !ناطل - ساا)*
 تناكف هن اوعيسو نينامثو عيرأ ةنسناضمرروش عسان اعيرالا مون ىف هداخ ىتح قوقريبكلاريءالارو الا

 كك لام 0 سور دبل سم .اتجا عيولا لف فو "5

 ءان”الثلا موب اهرخآو ةياتسو نيعيرأو نام سر اع سهلا موب اهلوأ مانأ دتورهشا ةء.سو ةنسنوب الثو



 فيط

 لحاسلا نم جر فلا لح اواهم دهو ادسسمو سوسرطناو تلتعواف حو روصذخ اواهقّرحو اهفامياهلك
 كار م اشم عا سبإلا عزي ل بدا وئالا كلطؤ تسب اداعربو تمرر يور كامو د أمهم مو

 شضرعو قشمد ل خدف داهعلل ريفنلاب ىدانام دعب ةنامسو نعستو ىدحا ه ةلسرح "الا عسر نمانثىف

 نيئالثوهنالثدعباههنق ىت> امن نب رشعابلع تصنؤ موزلا ةعلق ل ز انزال قفرف ادب تراك الحفل

 داعو كل دب تفرعه نيل ةعلذاهامسو مهدالوأو , هءاسن ىسو نمرالا ىرامحنل ا نم اهم نمل فو ةونعامو

 غلب ىح نيعس ةونيننت | ةنس مّرحنا عد 000 ءاعنرالا مون ىف لحل. ةعلق لخ دفرمصم ىلا

 كركلاىلاةب ربا! ىف ندهلا ىلع نراقب كلاب اهيفئدانورصم دمعص نم صوقة لدم

 اهواسو هللا اوم دقف نمرالا نماهذخ واس: موزغدصقو ةرتح الا ىداخلا عسابزلا كرست وكن داو دو

 ياسا نس يضرو بحرىفان' ققشمدن 100 - "لوح داعم ارواو عوكل 0

 هيلع مت داطشعبل باور فورم اذتنارسلا غبن لا 10عام ىرشع مان قلاع مدق

 تيا دمر تفاكن هانبور يعتد ديول < ند طا كة حم دا

 نوالقروصنملا كلا كلام دحأ .( ل * هدر
 لداعلا كلملاب بقلتو نيعسنو عد را ةنس مّرحْلار مع ىداح اسعبرالا مون ىف ل_ءلا ةعلقن تذعلا ىلع ساَخو

 ماقف ةتاريوالامو دقو سانلا ىف ءارولا ةرثكو راعسالاءالغو لمنا| ةمروصق نم اههفاممل مانأ "رسم همادأ تناك
 ةنس مرا ىرمشع نما“ نينلالا مون ىف ٠ احرعلا لزرع شهد نم دئاعوهو نيحال نيدلا ماسحريمالا هن هملع

 نيتحال مددقو امو رمدع ةعيدسو نيتنس هندم تناكف ىهالا ىلع نيحال ىلو ساو قم دار ةف نيعستو تس

 ندع *( ”ىروصنملا نيجالنيدلا ماسح روصنملا كاملا ناطلسلا) « ةنطلسلا ىف ماقورمدم ىل ار تم الاب

 مّرحْلا يرش خرماي' نتنالا عوب ف اروبا ناللان تقلتو | لب .ةعلقب تنمتلا ىلع نيل نوؤلفرو شعل كاش

 عسر ريشع ىداح ةعبببا للملف لاق ىت- هنع بولقلا ترفنفروكنم هكولمم بانت ساوروكذملا
 ةلسرخ الا

 مدق ىتح ةلودلار قمأ هدعت اسمالاربدو امون ريشع هثالثو ني رهش و نيداس هن دم تناكف هن امسو نيعستو ناس

 - سداسنينئالا مويىف.ةيئانةّرم ةنطلسلا ىلا دمعأو ه (نوالق نب در صانل كال اناطلسلا) « ةلركلا نم
 هنا اراك مهر و م دمع + 0009 م7

 نم ماقفاموب رمثع ةئالثور مشا ةتسو نين عسن هنّم تناك ةنطل لاا نم عل ذخاو لركلاا ىلا ىضخ عيحلا ديرب

 تسلا موي ىفنوالثروصنملا كلام دحأ « (ريك هاذا سريس نيدلا نكررفظملا كمملاناطلسلا) * هدعب
 هنسن اضمر ردع سدا ءان'الثلا مول ىف لبحلا ةعلق نمّرف ىتح هن امعمسو نامث ةنس ةدع ا ىذ ىرشع ثلا“

 ناطللا)» رك اسلاىف ماشا! نممدق مئاموب نإ رشعو ةعبرأورمشاةرمشع هند تناكف ةئامعيسو عسن
 ىتح مال اي ديت سف اهنم لاوش ىنام' سبها موب ىف ةثلا“ةَرم ةنطل ل ا ىلا دمعأو « (نوالق نب دمر صانلا كمملا
 نيثالثو نيتننا ٍةثلاثلا هدم تناكودن امعبسو نيعيرأو ىد> ا ةنس ةغا ىذ ىرمشع ىداح سدت ا"هل ل ىف تام

 روصنملا كمملاناطللا) ه هنباهدعب يقاو هسأ ىلعةيروصنملا ةبقلانن ةدوامول نيزمشعو ةسجنو نير شو ةذس

 هعلخ مث ةلودلاريب د نوصوقريمالا ماهو دفعا ىذ ىرشء ىداح سلا موب ى هب أ دهعب « (ركبوبأ نيذلا فيس

 ءاخأ هدمد ماقاو هن اهعبسو نيعب رأو نان | ةنسرفص نم نيرمشعل د>الا مون ىفامون نينو هعسن دعب

 نينسنامرمعلا نمد مك, لو ء (نوالقنب د#مرممانلا نب كك نييدل ا ءالع فرش الا كلما ناطملسلا) ب

 سنا موب ىف فرم الا اوعلخو هنجرت فرك ذاك هلعاوضبقو هوبراحو نوصوق ىلع“ ءارمالا بواق تركننف
 دالب نم ىدتسي ثعبو ةلودلا ماب شمت ديأريسالا ماع مايأ ةريشعو رهشا ةسسخ هنّدمتناكف ناعشا ل وأ

 'لركلا ةعلقب امم ناكو ه (نوالق نب د#مرصا لا نب دج أن يدلا باهش رصانلا كل !ناطاسلا) لركلا

 هعلد نمرودلاربعو ناضمررهش ىرمشع ندا“ سجل اهلل كركل ا لها نع ةرمشع ف ديربلا ىلع مدقف هسأ مانأن م
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 ىلا مهْسريثكد دعفف نوالدو سرس هب رمل | يظعم همر ن ىاطقا سراسفلا لق متاولةو اولذ ىتح مهنم قبن م ىلع

 نيسجنو سن ةنس لوالا عسر ىرشع عبارءاعبرالا هليل ماهل ىف "ردلاةرحش هتلتق نأ ىلا لزب لو اهريغو ماشلا
 ةريشك ىلا اوعىئفا ءامدللاك افساموشغامولظ ناكو امولنيثالثو هئالث صنت نينس عبس هن دم تناكف هن اهسو

 سماخ سجلنا مونى ه« (ك ا زءملانب "ىلءنيدلارورومنملاك إم !ناطلسلا)* هئباهدعد نم ماهو بنذريغب
 مونىف هعلخ مث زطقنيدلا فسسرمالا هبا بئان هىهأربدف ةنسةرمشع سةهرمعو لوالا عسر ىرششع
 ماناةهثالثورهشاةامتو ب ىرشع عدار تسلا

 وشامفم هزعملا ننروصنملا جب رخأو تسل امون ىف « (زطق نيدلا فس رفظملا كلما ناطلسل ا ) « هع وم عاق

 مهمزهو تولاج نيع ىلعوك الود عمجج عقوأف راسو *ا مالا ن هةدع ىلع ضمقو ا الادالب ىلا هاو

 اولتقودادغبا اوكح امام دعباريثكر س او مرنم لتتو نيسخو نامت ةنس ناضر قرسع سما ةعجللا مون ىف

 هر نزول هاولؤ انو كالسوركمر اردو ذ اكغب اوتو شت ءعلاىئ .ةلوةاولارأو هلادبع هللا مصعبسملاةفشلللا

 هلتقف رصم دب رياهنمداعو قسم دىلازاطقرشظم ا لخ دو اوماق د: رشا تفرع ةمي ره لولأ ةعدولا هذه تناكف
 تناكف اهتمةدعقلا ىذ فصن تسلا موب ىف ةمحلا هلا ةلرملا ن ءاسرق ”ىرادق دنملاسربس نيدلا نكرريمالا

 سرس جتفلاوبأ نيدلا نكرر هاظلا كلما ناطلسلا) 2 عد نم ماوو أمول رمسع هن الث صقنلا ةيس هر لَه

 ىف لبحلا هعلشب ةنطلسلا تدم ىلع ساحودب رخل ا كلا. 1١ دح أ سنحلا و * ("ىحلاصلا”ىرادقدنبلا

 تسةنس مّوحلا ىرمدع عباس س ىهنا مون ىف قثم دب تام ىو 3 را م زواق مع دتقلا خرم هلا

 ناطالا) * هنباهدعن ن هماقو امور مشع تاو ني رهشو ةنس ةرشع 1 هن دم تناكف هن اقسو نيعم_سو

 هسلادهءدقو هس نعبون لبحلاةعلميذكمووهو #« (نافدكر د ىلاعملاونأ نيدلارصان عسا ا كلا

 رفص ىرمشع س داس سيلا موي ىف تلا ىلع سلخ "لالا نوالق نيدلا فيسربمالا ةنبابهجوزو ةئطلسااب

 نيدنس هندم تناكو نيه سو نام ة هقول الا عبر ر عباسي ءارمالا معلش نأ ىلا نيعيسو تس مدس

 ناطلسلا) * هوخأ ءدعب يقأف |سهالا نيبو هل ام شح وأو هكلمربب دنا هيف نس بح ل مانا ةيئامو نير شو

 كانا نوالقريمالا هربب دس ماقورهشأو نينس عبس هرعو * ( سري رهالظلا نب شمالس ني دل ار دي لداعل ا كلملا

 ناطمل_لا) * العين م ماهو ابتكرت همن عمن نوهف ل ركلا ىلا ههثعبو موبةثام دعب هعلخ مر كحاصعلا

 قات ناك هي رحلا كارتالا كيل امملا دحأ»# ("ىللاصلا ف العلا <ىناالا نو الق نيدلا ف._سرومصنملا كلا

 راصوران, دفاأب «ىلد اعلا ق اسل ارقنس ق؟نيدلا» ءالعرمالاه اْساَو ا

 هب تلقاتف هن "5 رعلا ةي]و- نم هلع هن اَهسونيعب رأو عبس ةنلس ىف بوأ نيل ماسلا دلال هنو م دعت

 نئلج ربات لعل داعلا عمنعناركذو شمال ل داسلا ميا فرك عل ا: ًراص تح لاوحالا

 لطب ا وروصذملا انما, بقلتو نيعيسو نامت ةئس بجررهش نم ني رمشعلا دحالا موب ىف لبحلا ّدعلقب تذعلا ىلع

 مول ىف للاكلا كلملاب هسفن بقلو نطل تو قشم ديرقشال ار قنس نيدل ا سءثريمالا هتلغزاتف سوكم دنع

 هحوتنامباولاعو يلح دال :ىلارتتلا تددق مث قث مدد اهتشاو همر هوهلاثعبف ةحلاىذ ىرشع مدار ةعجلا

 | ةناهسو نينامت ة همس بحر ىرمشع عبار سنا موب ىف صحت ىلع مهب عقوأو هركحاسعب ناطلس !امبيلا

 ةلامت كتقزملا نيل لزان ىح نينامو عدرا َه ةنسىف هحوبو لبحلا ةعلق ىلا داعو ةيظع هلت عي درهو
 نينامثو عيس نس ىفةءونلا دالب ازغف ركسعلا ثعبمن ةعلقلا ىلا داعو جرفلا نم ةوعودلاو امونيثالثو
 ةونعاهحف ىت>اموي نيثالثو ةعبرأ اهلزانف ساب ارطب جئرفل اوزان ينامثو نامت ةنس فراس حنة ةريثك غانغيداعو

 لسمحلا ةعلق ىلا داعو ن , الا ةدو>وملا سابارطة ل دمام اد ر :ًأشنأ واه عج اوم دهورخ : الا عسر عبار ف

 ةزهاقلا حراخ تانك ضن موهو اكمر خرفل اوزغل جرخ او داعواورسأو اولتقف اك طا ةيوئلاوزغل ثءعبو
 ةعيرأو ني رهشو ةهاسدرشع ىذدح |هناذم تناكف هن اهسو نينامثو عسن ةئس ةدعقلا ىذ س داس تدسلا هلمل

 ىذ عباس دحالا موب ىف « (ل. اخ نيدلا حال ص فرشالا كل !ناطاسلا) هلباهدعب نم ماقو امون نب رسشعو

 اقينم نيعستو نذثا اهيلع بصنو هن اههسو نيعست ةنس لوالا عسر ثان" ىاكع جفاراسو روكذأ 5 ةدع_َهلا

 اهمدهو ىلوالا ىدامجر شع مداس ةعجب |موهىف ةونع اه ىتحاموب نيءبرأو ةعبرأ جر فلا نم نماهم نم لتاقو



 اق ١

 ةنسناضمرربش لأ ءايالثلا موف ركسعلا اوعقاوو روكسراف ىل_« اوراسو طاسم دهم, دمنماويكرف
 سماخ ىل انيق رفا نيب بورما تناكف ةروصنا اهات اولزنو نومربلاب محاش مرش هب رقي اولزنو نيعيرأو عبس

 مزواوخ ومسشلا شنب نيدلارفنريمالا لمة فركسحم ه1 ىف مهع٠ يرفلاوالا نوم لارعشب لف :دعقلا ىذ
 لج جرفلا لع ايام يرعلا تورف ناذيلسلا مسق بابيلا جي رفلا كلم سنرفداور لصوو سانلا
 ثرهظف ةئامهسجتو فلأ مهنابعا نم لتقو سيايدلاو فومسلا مه ذخ افاواوو مهوحازا ىتسحةركنم
 هسالامب اهتيلاطمو ردلا ةرصش دي دب ىف ذخ أ ءاش ناروب مظعملا كلا م دقامل مث ترهتآسش او ذنوب نمةيردلا

 شف هنم فوانا نمهض ىهامو مظعملا مدق ى- ركلمملا همضنم هتلعنامب مهركح ذنةي رصلا تنناكف
 هي سانا مح نسوا عونا روسنا نم هلا هجوما ىاطقا سرافلا دعو دق ناكو مهيلع كلذ

 اوعجأو د .ق ىو مهريغوءا مالا بناج حرطاوةيرصلا نع كلذ عم ضرع أو دي رصلارب ,اك | نموهو هلركم
 اهوماعأف ه(ةبملاصلاردلا رم ليلخ أن يدلا ةمدعتكلملا) « م هذاتسأ ةب”رس ةنطلسلا ىفد دعب اومقب نأ ىلع
 مدئمةيرهلا دحأ ”ىإ مطاصلا ”ىناكرتلا كس نيدلازعرممالا اورو رفطرشاعىف اهلاوفلحو ةنطل لاى

 كلمملاوب دش تماقتردلا ةرصمىلا كل ذ هنو لالا ةعلق ىلا كلا نم ورا كس نيدلازعراسوركتعلا

 نيإسملا كلم ةشاصلا ةمدعتسلهلاثمو اهم | كسلا ىلع سقنو ليلخ ةدلاوهلاثمامب عبقاوتلا ىلع تلعو
 رّرقام دعي سنرق داور كاملا نم طاسمدةلبإ دم تست دقدي رصلا تناكو نينمؤملاومأ ةفلش لل روصتلا دلاو

 كلاش فدل ةرصشلاوفلحورفص عسانا فةر ءاتلاىلا ةروصتملا نس ركسعلاا داعو داك رسال

 نيدلاحالصرصانلا كلما اوبلطو اهتنطلس ىلعماشلا له أقفاوب لو لاومالا مههف تمفنأو مهيلع تعلفن هرش
 نيدلازعريمالا حورتو ةرهاقلاب ركسعلا يعزتاف اهكل مو قدم دب مهيلاراسف بلح بحاص هيا ولا
 ناطللا)*» اهدعبكءو اموبنينامت اهم تناكو ةنطلسلا نع هلتلزنو ردلا ةرصش ةكلملاب :ىفاكرتلا كب
 كاملاىلا لقتادق ناكوةيرعجلا كارتالا كلامملادح أ « (”ىل نافل -ىتاكرتل اريكسش احلا كي أ نيدل ازعز ملا كلملا

 هريكش شاج هسشروءا سهالا"هلج نمراص تح همدخ ىف ءاكرو ”ىناكرتلاءفرعف”ىنارتلا نب ادالوا نم حلاصلا
 ىلعمهتذي دادغبنم مصعتسملا ةفلشلا مهيب دك ردلاةر هم ةنطلس ىف مهيلعب رولا هتمدقو حاصلا تاماسأف
 ةنطللا ىف كسأ ةماقنا ىلع قافنالا عقوف هّنراسجمم كرو ىثمدارصانلاذخأ كلذ عم قفاووةأرما ةماقا

 زعملا كمملاب هوصلو هناقسو نيعيراو نانعدهمشورت الا عسر رهشرخأ تسلاموىف ةنطلساراعشب هؤتكرأذ

 مق ارك لاريغملالداعلا نب رع ثمغملا كاللاذَخَأب دغلا نم ردتادروف' لبحلا ةعلَشب كالا تخ ىلع ساحو

 نب ىبءوم نيدلارفظم فرشالا ةماكا ىلع ءارهالا ىأر عمتجاف 1 .ديصلا ةعلقدعلا كل اذخ أ وكب ولا

 نب د لماكلا كلا نب سيقااضيأ لاقيو زسط لاقيو ف سوي دوء سلا كلمني فسوب دوعسملا لاقيو رصانلا

 ىداج سماخىف ننس تسون هرعو هعمهوماق أف ةئطللا ىفزعملل كي : نول نبا كب ىلا لداعل !كلملا

 ىلوو مسالا دّر# ىوس فرشالل سلو ّرعملل ىببنلاو ىعالا نأالا نكلملا نبت نسما تراكم ةنالالا
 زعملاحرخورصم ةرازو ىلو ”ىطبق لو أو هو ”ىز,افلا دعاصن ب هللا ةبه دعس ىنن يدلا فرمشل ةرازولازعملا
 ةعلقب فرشالا ل رتو ةبحلاصلا ةلزنمب ميخو ةدعقلا ىذ لان“ ىف فسوب رصانلا ةبرامر صم نان رعوركاسعلاب

 ةيرصلا نم ساننلاب لزم هرشع ىنامىف داعورصانلا ىلع هلةرصنلا تناكف هرشاعفرصانلا عم قيصاو لاننا
 ناكودب رصأاهلعفام ىلع داسفل|ىفاودازامرصمدالب جي رفلا كلمول ثم اباد فصوال“ ءالب

 ةنس مرحم فم ”ىدشرلان البو ”ىرادقدنملا سربس نيدللا نكرو ىاطقا نيدلا سرافريمالا ثالث مه هوارك
 نيبو هند دّدرتت لسرلاو ني:نسو دن اهم ماقأ أو ةبحاصلاب لزهر كسحا لاو فرشالابزعملاحرخنيعب رأو عست

 دكرخ يس يحد ل جهلت اوووغ ليكم دهعن ل ملاطم «ىزئافلا هللا ةمهدعسالاربزولا ثدح ًاورصاناا

 ناكو هنصسو فرششالا ىلع ضرقو ةنطالايدرغناو فرشالا مسا ةسبطما نمزعملا عطتف دادغب ىلعرتتلا
 قوق ااهاهس ةريثك اسوكمريزولا ث ءاحأف لاومالا عجيزعملا نا مث رص بول ىب وامر آى دوم فرش الا

 نت كبل لع ضيق يجمل برست ونيس ى دج يف واي ةفاق لاوطلاة امرك

 هعطلا فدازواددسو ارسأر ال: مهانفأو ىردلاو ىلّق لا نيهجولا برعراس ”لذأأو ىلع نب باعث نيدلا



 فينا

 ءارسالا هنم شحو ساو بلح هنع تجرخوربب دتلا نعوهالاب لغتها (ركيونأ نيدلا فيس ل داعل ا كيملا
 ىدامب ل وأ ىفناهذخ أو قشم د ىلا قرمشلا دالب ند بوب نيدلا مخ ملاصلا كلما هوخ راسو بابسشلا هميردتا

 ةعابامونهوعلشو لداعلا ىلعءارهالا ض.ةفرمههىلاراس هنااهرخ اروماهل ترحو نيثالثو تم ةنلاوالا

 هدعبماو « مانا ةغمسوروشا هثالثو نيس هتنطاستناكفةناقسو نيثالثو عبس ةنهةدعقلا ىذ نان

 دحالا مون ىف لدا ةعاذ ىلءىلوةساف (بوبأحوتفلاوب أن يدلام مث حلاصلا كلل !ناطالا) هو ةنطاسااب

 ءابعاب ماقورومالا طبسمف همو دق لمق هله مطخ دق ناكوامب كلا ارب رم ىلع سا-وةدعهاىذ ىرمشع عفار

 ان 20 انور عم مرآ رابع قراتنوءاررعالا ل كنق قودوخ ا اهذائا ىتاالاوءالا عجبو م امم متأ ةكيلمملا

 تعول ا يكسو اهلا لبلسا ةعلقن هلّوتو ةضورلا ةعلت ىو ءاسعأ مهد اكو كلام مدقو د ةملا

 ةفنملاو ةىفاشلل ةعيرأاسورد امرّردو ةرداقلا ند ه ني رمدتنا انيب ةكسا.دلا سرا دملارمعو نما اوزغل

 كيما مغ لعو نمر أو عحبس ةنسرق ةض فرب ءكلاث ىف ط ام هد ىلع ل رفلا لنه انا ىفوتنلب انملاو ة انك

 ضب صوشوحاذط موعما لزنو جي رفلا "دكرح هغلب ام د ءمدَقف وثم دينا طاسلا ناكو اهو <ححامو سنرفداور

 عن هيخأ دعب هتنطلسة 3 ١تناكو ممن ا عشرمشع عبار د_>الا موي ىف خرذلا لباقم ةروصنلا ةيح اب تاسخ
 هنباتعدتساوهنوم تقك و ىهالابردلا ةرصئاهمساو لل هدلو مأتم اقفامون ني رمش ءور مش ةيئامتو ينس

 مظعملاٌكإملاناطلسلا) هنا هدع نمماستذ « رومالا دءااقم هلا تاسواف . كح نصح نمهاشن ارو

 مويا معلش ن نيللعو وكيع لع رهتاضمزرروم فسن قافتك هد ع ناشد (هاشنارو نيدلا ثاسغ

 نلعأفد دعقلا ىذ ند تدق ةرمذع عب رال لءرلا فرط ةيحاسلا لزتفرصم ىلا بكرو هنماتيقب نيالا نينثالا

 لمعت ةءدلناواهااس ىلعرومالا تناك لب ناطالا ترع هوه كاذ ل ةدح أ ن كيلو لوحلاصلا تومي ذبح

 الو ليي س هيلع د الام ضي م ناطل لا نأ ةفاكلا مهوبوةلودلاروءأر بدت ردلاَد ردو لع طاعسل اوزماهدإاب

 #0 ءاسأف هب رمع ىداح سدلامون اهمدقفةروصاملا ىلا ةبط اصلان ممظعا اراس م لوضو

 ةكسومَر رمخا ىرعشع عسانا نينئالا مول ىفاموب نيع.س ده هول تفر كسعلا ةرجب شمول مهوهوفاخى ن-ةيرحأا

 ةعاسو ةنسنينامتو ىدحا تماق امدعب رصمر ايد نم بوب أ ىج ةلود تضقنا هتومبو ةئاقسسو نيعدرأو نام

 ولمن امتمهنم كلامو اموبرمشع

 + ةيرحبلا كيلامملا ةلود ركذ +

 هوبا هرقا دهن 5 بول نيدلا مك طاصلا كلم! ناطل لا نأأ ةفئاطلا هذه رم ءاد !ناكولارتالا لولا مهو
 نم ماق تامال فرص ةنطاسل | ىف دهع"ىلوركيانأ لداعلا هب العجو قرم ا ادالس دم ىلع اعلا كالا ناطللا

 ركب ى أ لداعلا نب دو دوم نب سنو نيدلارفظم داوملا كلما هدعنب ا نينو هنن امركشتو ةنطل اا ىف ل داعلا هدعب

 ىلع ءاشناروث مظعملا هبا بترو قرشلا دالي نم بوب أ نيلا مخ ملاصلا ىدتساف قش هد بئانوهو بوبأ نبا

 لداعلا همخ أ نم اه ذخأ ىلع هئكرصمءا سهأ كعب قشسمد م دقو امكن صهّرقأو قرمالادالب

 رصانلا ىلا بتكو اريبكاحاعزا ل داعلا جزا نينالئو تس ةنسن ا ضمر ىف قش دنمر ف مهذهب هيلع صاخو

 ىبأ ل داعلا نبل .ءاممالاسهلا كل اريسم قفتاف للاسدلا هيأ ىلع هنواس اهلاراسف 'لركلا بحاصدواد
 هحشيت روص ىرمشع عباس ىف دش ىلد ماكلا كا ا نبركب ىلأ لداعلاكالءلل قدضر ةلكأو هانت ودان وأ نيركي

 هعم قي ل جدع هسعم ن ههقرافوههأ لل غاذ سابان ىلعذ_:هوب بوب نيدلا 0 تي

 ناكحو قشمدولا اوضم خاف عسب امأو نيرششعلاو ف هصاوخ ن» جمالا نانا وف لع هو كلاممالا

 بوب أن يدلا مس ملاصلا ىلا ىضمو كركلا ىلا هلايضاغمةر هاف تزاتمو ل ذاشلا ىذا كتؤاهرطعانألا

 هنعم نم صلخ ىّتحأل اركلاب حاصلا كلام ماقأ أف لركلان هنه-وامتم لوالا عنبر مشع فان“ ىفس ب اب هضبقو

 ناكصام٠ىسأ نم ناكو دنع موتاكم هاتان كنا هلع عقجاف اهتم ناغمرر عم ىرشع عباس ف

 هتصاخو هتلودءارم أ مهاعجو مهئارش نمرثكاوداركالا هسنع قَرفت ن يح هعم مهن انئمسهل ىرف رمصم كام قح

 :لوام فلالا نودي ر هلا مهاعسو ةضورلا ةعلق ىف هعمممكحًاورفاساذا هزيلد دب نيط.غلاو هساطبو

 كلذ نمئش غرفلا سحأ ةروصتملاب طا هلا كلا !تاماسإفكارتا مهلك وس+خوةن همس لقوةنامنامت لق



 فرغم

 اهنصخ ٍبّرْخو :هلمرلا ىلا ىضم مثاهم رخو نالقسعىلا مهقبسو جث رفلا لئاقف هملا اوداع ىتح تباوهو هعم نم
 بورح دعب اهذخأف افانىلاراس نينامتو نامث ةنس بحر رشاهيىلا اهبماخأف سدقلا لخ دو هل ةسنكب رخو
 ىلع امعشرمشع ىداعاهلزأ رشا هنالثو نينس ثالث ةدم رفا نيبو هند هندهلا دقعو,.سدةلا ىلا داعو

 ىلا ناطل ل اداعو ادوهش ءاموب ناكف كا ذب ىدونو ةمك اطناو ساب ارطو روص ىلا اكعىلا افاننم غرفلا نأ
 رفص ىرشع عباس ءاعنرالا م وب فام تام نينس عير اهنع باغدق او لاوش ىرتتع لم اعاني قم

 ةنسنورمثعو ناتنئادضاعل توم دعب دكلم دمام ةذس نيس و عب سنع ةئاعستسو نينامتو عسن ةنس
 ذئموب ناكدقو « (ناعع فل اون |نيدلا داعب رعلا كمل اناطلسلا) « هدورصمب هدعب نم ماقف اموب رشع ةّمسو

 ةبحالسلاوةيدسالا نم هس أر كسحاسع لب هدذعو ةرهاقلا نم ةرازولارا دب يقموهورصمب هع بوم
 نومم نيدلا سرافريمالاو سكراهج نيدإارفنريمالا” ىلع ل ذفالا كلملا هخأ دنع ناكنمت هانأف داركالاو
 لضافلا ىضاقلا هلع مدقو مهمركسص أن ةلودلا ءامظعم_هوريبكلارقنسنيدلا سعثريمالاو ”ىرصقلا
 لداعلا مهن لخ دف ىشم ديهرصحو هنيراحم رص م نمر انف لضفالا همخأ نيب و هنن امركشتو هتماركىف غلاف

 قشمدولا ايناننيزعلا رخو املي ان شحووو كلذ ميلف لشد هبف لص ىلعر صم ىلازي زعل ا داع ىتحركيونأ
 ترف سنيلبالزن ىتح لداسعلاو لضفالا هلاراسف افئام داعو كلم لوز, نأ داكى تح لداعلا همعهملعربدف

 روماربب دب لداعلا ماقف ثم دب هتكلم ىلا لضفالا داعورصمبزب زعلا عم ل داعلا ماه أو ملصلا ىلا تل ًاروسأ
 زيزعلاداعو دخرص ىل !ءاثعبو بورح دعب هنماه اذخ أ ىت- قثم ديهاررصخ لذفالا ةيراحنرب زعلان رخو ةلودلا

 نعةنا مهو نيعستو سجن ةنس مّرحم نم ني ريشعلا هليل زب زعلا تام ىتح شه دب لداسعلا ماع أورمصم ىلا
 ناطلسلا)« هئباهدعب قأفادح اوارهش صقل” نينس تس هس دعب هتنطلس ةّدما نمر مشأو ةنس ني رمشعو عس
 سشوقارق نيدلاءاهب ةلودلا روما ماع هس نم دهعرهش أو نينس عست هرعو م ( دع نيدلا رص انرودذملا كاملا
 قدخر صنم مدقف نيدلا حال ص نب <ىبءلضفالا كاملا اوتاكو ةلودلاءا ع أ هلع فام اف كيان الا ”ىدسالا
 بحجر ثلاثى ةرهاقلا نمهيراس م مسالا ىوسهعمروصنملل قب لورومالا ىلع ىلوتساف لوتالا عسب ر سماخ
 لضفالارصخ نيدرام ىلا لداملا هوب دقو ءاىهالا نرمةّدع ىلع ضيقام دعب ل داعلا هع نم قشم دذخس أ ديرب

 لففالادوءعىلاتلآ ةريثكب ورح ترف قشم د لخ د تهدي ربراسو داعفدريخ لداعلا غلب دقو ىدسد

 عسر س داس هرسكحح ؤ سددلب ىلع هعقاوو هرثأ ىف لداعلا رخو لداعلا «لعاهربدةدمكمب رصمىلا
 موف ةرهاقلا ىلا لح دو درص لذاعلا هْضّوعُن حلصأ | بلطو ةرهاقلاا ىلا أمكتلاو نيعنو تس ةنتمارخالا
 ةنس هتنطلس تناكو لاوشر شع ىداح ةعدلبا موب ىف هعلخ مروصنملا ةمكبان أب ماهو هرسشع ن مان“ تيسلا

 دممركيوبأن يدا فيسلداعلا كلما ناطلسلا)« هبي أر ءهدعب ةنطل لابد بتساواموينيرسثعوروشا ةئاممو
 ةرهاقلا سهتوخاوروصنملا رخو نئقرافاض و اهرلاو ناّرحو ماشلا دالبورصصمر اب دب هل بطغن ٠ (بونأ نبا

 لبخلاةعلق نكسف٠اىمالاهلفلحو ةنطا لابهدعب هيلا دهعو هنعا دج لماكلا كاملا هبا بانتساو اهرلا ىلا

 عسباصأ هنالث صقنت اعار ذر مشع ثالث ىوس غلس لو ليثتلاةدانز تفقو هماباىفو ةرازولار ادى ءوبأَرمساو

 سائنلالكا بيو دل تكأ يس تاوقالا دوور دو رااكتالا تلو لالا ألا ةيطنب اوتار[ ترش
 تاومالا نمه د>و لداعلا ه: فكس نمةّدع تغلف ننس ثالث كلذ دما وريبكءانف كل ذ عستو اضعن مهضعب

 نيلملا دالب ىلع ث رفلا رعت كل ذ بّعو اعينش الب ناكف نانا فا نيريشعو فلأ ىتءاموحن ةريسب ةدمفف
 اودواعف هندهلا مهعملداعلادقعنأىلاتلآ ماشلادالب ىلع بورح ةّدعمهعم تناكف نيعسو عسن ةنس ف

 ىلاتاآ نوؤ نيإمللو مهل تناكومهدافو مهثمعرثكو سدقلا ذخ أ ىلء اومزعو دن اقسس ةئس ىف برها

 جرش ماشلاب ذئموي لداعلاو هن اكسو ةرمشع سهم ةنس والا عسر عبار ىف طاسمد نر دم ىلع مسهلوزن
 تناكف ىشم د ىلا لجو اهنم ةرخ الا ىداج عباس سهلا مون فرغصل احر لداعلا تاخ مهر احن لماكلا كلملا

 نايندتا) هباهدعب نم ماقو 03 امولرسدع ةعسنوا دح او ارهشو ةنس ةرسشع عستر صم اي دب هسطلس ةدم

 امولنيعبرأو ةسجو ةنس نير شع ٍةنطلسلا ىف ماقأف هسأ دهعب (دت ىلاعملاوبأ نيدلارصان لماكلا كلما
 تاطلسلا) هبباةدعب يقاو « هن اهسو نيثالثو سيح ةنس بحر ىرمشع ىداح ءاعبرالا مون ىشهدن تامو
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 هاج ىلع اولزندقو جي رفلا ديرب نابعش ف اهنمر اس ع ةرهاقل ىلا داع ما دي دش لاف 'لركللا كة مطابرا سنربلا لتاقف
 نازحالا تن تف مث برغملا دالب وز غت هركاسعو جنرفلا دالب ىلع تاراغلا لد اوف ابنع اولحر دقو قشمد مدق ىتح
 نم هشووق بح اصنالسرا ميلف نيدلا تف بر نيعبسبو تس ةئس ىفراسو ةوذع جيرفلا نم هذخ أو دفص لمع نم
 رشعثاان' فاهمدفف هر هامل ىلا ىضم وانهم نصح بّرن داعو نمرالا دالب ىلا هحوب مث داعو موولا دالب

 اناتسراماب أش نأ و فوعنبرهاطىبأ هقفلا لعلام مامالا أ طوماسمب عمسو دبر داكسالا ىلا حرخ من ابعش
 سماخ فراس مث ةرهاقل | ىلا داعو ط امم د ىلا ىضم مث هتهوف لقنو جلخ ارفح ددجو ةسردموةيراغملا ارادو

 اكءو ةيربط دال هرك ا سع تءافف ؛لركلا ىلا ىذمو جئرفا ادالب ىلعر اغاف”هلب | ىلع نيعيسو نات ةنس مّرحلا

 بلح ىلا هجوتف داعو جئرفلا عقاوذذي ربط ىلا بكسحرو ىشمدبناطلسلا لزنو جيرفلا نم فيقشلا ةخأو
 رصاحو نيس_صنو ةقرلاوناّرح كلمو اهذخ أف اهرلا ىلا ىدعو تارفلا ىلع ةريسلا ىلا ىضم مامهازانو
 تان نع ىل_ءراسو اهذخ ًافدمىلا ناّرح ىلع ىض ماه ذخأ ىتحراحس لزانف اضرغابنم لمس لف لصوملا
 ناس قّرحو نارالاريعو شم د ىلاداعو نيعيسو عدت ةن سرفص ر شع نهأن' ىف اهكلقو ل حولا

 ف حجرخمم داعواضرغامنم لس لف لركلا ىلا راس مث قم د ىلا داعو نوصح ةدعمهلا برو ث رفلا ىلع

 ل-خ د ىّتح تاراغل ا نمرثك اواهقّرخ سلبان ىلا مع لسحر مالركحلا لزانف قسم د نم نينامت ةنس

 ملف طال_خ ىلا اهنعر اس مث اهرمص>و لصوملا ىلسءلزنو ناّرح غلب ىتح ىنمو هاج ىلا ا.ممراس مث مد
 "ةلصاوملا عم لصل ار َرََتُ ناًرح ىلا ض م دةوابرنع ل-ر مث لصوملاا ىلا داعو نيقر اف اس ذخ أ تح ىضخا-ه كلمت

 ىنان“ اهم دف قشددىلاراس مث همساراهيف ةكسلا برضو ةيقترالا دالبلا عج وركبرانديو اهم هلاو طخ نأ ىلع
 لاله ةيريطو كب ولاول ركلا لزانو نينامثو ثالث نس لو أ ىفامنمح رخو نينا مو نيتنلا ةنسلوالا عسر
 ةديدع ع اكو دعب مهمز هذ اغل أنيس ىف مهو نيطح ىلع مهعقاو مث خئرفلا ندرخ الا عبس رىرمشع ثلان* ىف ةيربط

 رسالا نم ل مربسأ فال [ةعب رأ اممم ذَعنُأو ىلوالا ىدام ىنان“ىفاهملست ىتح اكع لزانو لوام ةّدع مبنمرسسأو
 هبطسسوروطااوةلوذلاو فيقشلاوةيروةصوافم>وةيراسقوةيرصانلا اهم نوصح دعوا اء لدم ذخأو
 ىفاوناك مل_مريسأ فلأ ني رمثع ىلع دايز دالبلا هذه نمد ةنأو لمجو توريبوا دمصو درر صو نينو سلب انو

 سدقلا نم مل تدبو مالسلا هملع للحل دلبو هل مرلا مهتم كال مث نانا فا ةنام خر فلا نمرمسأو نر فلارسأ

 هنمحرخأر بحر ىرمشع عباس ةعجب | مول ىف س دقملا تاب عفن ليربج ثنو ةْزغ هلم دمو نالةسع هر دمو

 فلأ ةنامتلث ةادافملا لام نم ضنقو ىن ورك ذ نيب اهافل ار يشع ةتسرم.أ امدعب خرفلا نمافل نيس
 جغرفلا نم ةما-5ة سنكدرب نم ىلءرّرقو ةمعفاشال ةسر دم س دقتااد بو ىصقالاب ةعجلا ماقأو ةيرصمر اسد
 ؛اركحلاو دذهىلا رك علا بدنو بكوكن صح نينامتو عنرأ ةنسىف لزانوروواكع لزان مابي دّؤي ةعمطق

 ةسجو ازهشرمدع ةعبر أةوزغل هذه ىف اهنءباغندقو لوالا عسر س داس اهاخ دذ ىشم د ىلا داعو كيوشلاو

 ذخ وا وةّرحواهروس برو سوسرانأ مبنم ذخأو جيرفلا ىلعتاراغل نشف مايا سه دهر نم حر مث مابا
 تكلف بلح لخدام دعب نابعشرخ ثم دىلا داعم صار قبو ساكب و رغشلاو نومهصو ةقذاللاو"هلبج

 رثشع عبارف رفلا نماهكلمو دقص ىلا هسفمب جيرخو ناضمر روش ىف عمل لاو كب وشلاو لركلا هركأ ع
 ىلا داعو كعب لزنو نال عملا رمثلا دعب ىذمو سدقلا ىلا راسو ةدعقل |اىذ فصن ىف بكوك كلمو لاش

 ابورح نر فلا براحو نونرأ ف .ةشلزانو لالا عسر ثلا“ ىفاتمراس محنيناممو سخ ةيسرغص لو ىكسد

 لوأ نم نرفلا لئاقو اكع حرب لزنف نيململا نم ارب نماورمصحو ايلع رفا لزن دقو اكتع ىلا ىضمو ةريشك

 دتشاف مالسالادالب ديرب فلأ فلأ ىلع ةداز ىف ةمنيطنطق نم ناملالا جرخ دقو ةنسلا تضق: | ىتح نابعش
 ناملالامدقو هلا لصن دادمالاو ث رفااراصح ىل_عبوَرلاب ناطاسلاو نينامثو تس ةنس تلخ دومالا

 جئرفلا ىوقو لسبجو اديصوتبر ا قو فوسراوافايوةيريطروس ناطا سلا برق سدقملا تن ديري سوسرط
 تلخدو اكع ىلعاضي أ هنوم ىلاعت هلنار َدَعَف هدعب كامو سوسرط: هوبا تام دقو مهل هي وقت مهلا ناملالا نبا مودغب
 ناطلسلا اوبراحو نيللسملا نماه.نماورسأو ةرتنالا ىداسهرمشع عداس ىف اكع حث رفلا كله نين امثو عسس ةنسس
 مزين اف فوسرأب مهعق اوو مهرث ىف ناطللا لحرذناليةءىلا اوراسو زيإسلا نم دورمسأ نم عج اولمو



 نايل

 رصم كم نم لوأو 95 برح نب ناسغس لأ نب ةينعدلو نما-منآهيراكهلا صعب معربو مكحلانب ناو ىع
 بوب ركشلا ىبأ نيدلا مهننب فسونرفلخملاوبأ « (نيدلا حالصرصادنلا كلما ناطلسلا) « ةسولالا دارك الا نم

 هوكرش نيدلا دسأ دعو بوبأ هونأ أكن ةيئابذهلا نوطب دح أي داورلا لبق نم ”ىدركلا ناو عنب ىداس نا

 ةنصث زورببنيدلا دهاجم ًامدخو دادغب الشدو يركلا دالب ونا را ةهجنمناصي رذا ضرأ نم نيوددلس

 بوب مدقن انس هنمرةصاوهو هوكريشهوخأ هعمو اهل اظن هابي هماق أو تب ركن ةعلق ىلا بوبأ ثعبفدادغد
 بوب أ ءونأو وه درطف تب ركش الجر لق هوكرش نأ كاذ دعب قفتاو هتم دخ هلركسشف اوما

 منام انذصتسم كبلعي ةعلقب بوبأ بتر منه دنع عاطقا هعطق و امهاو" ا لصوملاب ىكتز ىلا اضٌ اهتعلق نم

 نيردلا مخل ناكهسأ آدهد باح كإمانإف همدخو هسأ  ماءاىف كنزي دو# نيدااروُب هوكريش لصتاو ٌةسماي هيلع

 ”ىدعلاريجمْنب رواشريزولا عم هوكرهتشث عب ىح هتلوذ قاكمف يدل ارونل ثم دذخ ؟قزاتك لع بولا
 هيجي قاف تاموج ولك ام هوكر تش سأ نم ناكو هدانا دلهي نوم هتمدخ ىف نيردلا حال صر اسفرص ٠ ىلا

 هيدرخالا ىداه ىرمّدع سماح ءانأ الثلا موب ىف بودأ نب فسو» نيدلا حالص همم أنبا دضاسعلا ةرازو ىف

 دما ىلع بقاو سانلا بولق لاتساف ةرهاقلا نمةرازولار ادب هلزنأو رصانلا كلا ايمبقتأ وةئام سو نتسو عب رأ

 ةيمطاشلا ةلودلا ةلازا ىلعهلتا هجر ”ىفاسبلا ”ىلعنب ميحرلا دبع لضافلا ىضاقلاروددض اعنووهللا كرو

 ةيكللاملا» ءاهقفالةسرد مر همه هس دع ىو ةعبسل ا ةاضق لزءوةاضقلا ءاضقس ابرد نب نيدإارددص ىلوو

 تأ ضاع أب سوكملا لطب ومهضوع هباصتصا ماقأوةلودلا ا ىعأ ىلع ضيقو ةسعفاشلا“ اهةفلل ةسردمو

 نسا دم ىلأ هللا سحاب رماتسملا دادغي ةقيلكل بطخو كلذ هلمت ىّتح ةلودملا ةلازا ف بأ ديل لورمص

 عييانسلا1 .ةنطلل هني !حالص بت ساو مايا نال كل ذ دعب ىوتف اضي عد ضاعلا ناكو -وئاَمَعلا

 وزغل بهأتو مبااهأب هللعاومدقف ماشلادالب نم هنوخاو بود نيدلام مث هايأ دتساو ام سو نيّدسو

 ىلع اهةّرفو رص لهأ نمت او كسصرلا ىف. لب ىلا داعو مهعقاوذ ثرفا دس ىهو كرو كلا ىلاراسو خرفلا
 رصقلاب زغلا ل زآو نيساكملا مهسو" هلئانقملا مهسو فلز املا مسه سو نيم اعلامهسلاملا تيرىلا عفرواهف انما

 ىتز نب دو# نيدلا رون ل داعلا كلملاتاطلل !ىلاودا دغبب ةمللتا ىلا اهب ثمب ورصقلا لاومأب طاحأو ىنرغلا

 ةيرد_:ئكسالاىلاراس مش تاّردثالث مون لكى ءانانطشلا دون بترواهسلق ةيفياشا عاملا هتف ماشلاب

 ةئيسفرامت ةرهاقلاىلاداعو ةكرب ىلاركسع ىلع بول نب هاشنه اش نب رع نبدلا”قت :هخ أنبا ثعبو

 هاثناروب ةلودلا سم مظعم ا كمملا هاخأ ثعبف لئ اطريغب داعو اهرمصفس حث رغل ا دس ىهو'لركلا ىلا نيسخو ناس
 اكاموشو دز لإ ةنهلا دالي ذخالراس ريك ىبسو مئانغبداعو ميربا ةعلق ذخأق ةيونلاادالب ىلا بويأ نبا

 قشمد كلمو ماشلا ىلا نيعبيسة :سرفد لوأ ىف نيدااحالص ناطلسلا هحوب ىتزنبدو#نيدلارون تام
 ك0 راسا وانو ره ورسم. داولام يتوكل رما نع زرنا انا عنامريغب

 صج ىلا ابنعلحرفا ديد شالاتةاهلهأ اقف ىنز نبدو# نيدللارون لداسعل ا نب لمعاسسا نيدلاريجت لئاصلا

 باطرغكوةّرعملا عم ماشلادالب نمددس ام هن وكم نأ ىلع ملصلا عقوذ بلح ىلا داعمثراصحريغي كيلعذخأر
 ذخأف برغملاداليذخال ”ىوقتلا ش وقار بدنو قشم ديماك او راصح دعب سا زغب ذخ ًافداعو مهيديأب امم هاو

 ةعازيذخ او امانا بلحت مهرصحو هيف مهمزه ةعقو نيل نيوتاطلل نب تناكوةرهاقلا ىلاداعونابكأ

 تاكام دعب نيعبسو ني: ةتس لؤالا عسر ى ريشع سداسف ةرهاسلا مدقو ىشم د ىلا داعمن زازعو نمو

 ءاهيريمالا هاني ىلع ماقأ أو لبحلا ةعاقورصمو ةرهاقلاب طمح روسءاناب ىهأف خرفلا عمةريسكب ورح درك أسعل

 لهعب ناطالا ا ديو هلوح ق دن :ارمحو روسلا للعو لبملا ةعلقءاني ىف عرمشف ىدسالا شوفارق نيدلا
 ةيردنكسالا ىلا هجونو ةرهاقل ابان ان ا-سرام لمعو ةفارقلا ىف هنعهتنا ىذر< ىفاشلا مامالاربقراو<#ةسردم

 حرخأوةرهاتلا ىلا داعو لواعسالار عو "ىلا دج أر هاط ىل الإ م تينرطلا عير سرا مماصف

 لآ ةنم "لكى هنعةكمريما ضّوعو جاجا ن ا عطقب سعأو برغملادالب ىلا "وعلا كيرمارع

 ةرهاقلا نمراس مثبدرا فالآ ةنامتهغلسو ل هعاطقا ىوس "”لغبدرا# تأ وراسي د

 ةلمرأاب ل مه ديرب ىو ْمْعو ىسورسأو لتقو جيرفلا د ى هو نالةسعىلا نع نععبسو ثالث ةنسىلوالا ىداجب ىف



 "ل

 بنكي هملا لصن ل لاو -لكو دح ًااهكفيال ىد فمطا نا وذع اها بتكسف ددعت ناكم ن «ناطلسلاىلا مست

 نينامو نامت ةنسروهم ىف هناهرهأ تدلوبو هندهاشاممو لاه ودم لصت ىت- اهاقنو هلأ تلصو ان اادرهظفىف

 مدءىلااهدرد هنا هناك لصوو نيحا ”ربلا ةمحص | رب "اط زوعبرأو فن ةسدصلا ب ئان ةه> نمرشح هي انّدسو

 ريمالا عمشي دخلا ىرتبو ةصنرقلا ىف اهلع تقولا فزأدق اهوجاَرب ؛لاقف همف قطسش لغم نكي لةدم تماقأف

 يي ب أمون تح رسورمغال اهلوصوب الم ةرمذع ىلع قئاطب باكر َرمتف ةنطاسلا| بئانرا د

 نئاعلقإلاب !ناطبلا باك لصو :دمدعب ناك اناا معا) تسالا نإ مح وامه ةئاط ترض أف اينما زئاط
 دح او موي ىف ىشم دا ربجلا لصوو ىشمد ىلا هنمعب موءلا كل ذىف كل ذب ىطدو هنسعب موملا كل ذ ىف ةسمصلا
 نلمح امالا كف مهلارب "اسم مالا لطددق هّللا هجر هفلؤم لاق« هيريشملاو هرضاحو هفصمانأ امم اذهو
 د او و ريطهدادودلا | اذيناكو تسريع تابوا يقل ري موس لادن

 مظعلا<ىلعلا هلئابالا

 + لبجلا ةعلق تينب ذنم رصم كولم ركذ ه

 3 م رصم طاط في ىلو نم لوالا مسقلا « ماها هئالث ىلع ةيمالسالا هلا فر صم ضرااولو نيدلا نا ملعا

 ترايطق يخدم عى جرو اسوم لع تلا لس مقا لوس رباع تزعل ردي لطرمقت ضرأ لل امتدق اج
 ودعم ميت ىأ هللا نيدلزعملا هالومركاسعب ةمقي رفادالب نمرهوج نيل و أ دئالا مدق نأ ىلا م الساراد

 اهاوأ امول رمشع ةةسوره ا ةعبسو ةنس نوثال"و عمسو ةناهملث مهم ةمورمصم أ سا مهللاة,ءالوهر ةرهاقلا
 هناهلنو نيج و نامت ةنسن ابعشر مشع سداسننث الا موباهرخآو ةرعهلا نم نب رسشع ةنس مّرحلا لهتسم ةعجلا موب
 دضاعلا مامالا تام نأ ىلا تدب ذنم ةرهاقتلاب ىلو نم ىنائلا مسقلاو ه اريمارسشعانئاو دام ءا مالا ءالؤه ةدعو

 نيس ىنامتو ةنساتامرصع م دمو نوم ءطافلاءافلخلا مها لاقي ءالودو هللا هجر هنا دبع د وبا هللا نيدإ

 اهرخآوةناهلثو نيسو نامت ةاسنابعشر يشع عباس ٠ ان'النلا موب اهاوأ امون نور مدعو نان اورهش ا ةعبراو
 ثلاثلا مسقلاو * ةغلرمثع دح ءافلخلاءالؤهة دعو ةنامسجو نيتسو عسس داس مرغارم اعدح الا موب

 « ماسقا هنالثمهو نيط الل اولولا !مهل ل ايو هف نحت ىزلا اذه اننقو ىلا دضاسعلا توم دعن رمدم كِإ م نم

 « بوبأ بل ارت كبل امث مهو مهدالو أو ديرصل ا ىنانلا مستلاو « داركسصا مهو بوب ىبلولم لواالا مسقلا
 ءافلخلاو ءارمالاركذ ٍباَكَلا اذهىف مده دو :كحارح هو ةيرعلا دالوأ كلام ثاانلا مسقلاو

 ىلع مهرابخأ فرعتو ةسكارملاوارتالاو دارك الا نمكلم نمركذ ىل_عىلاعت هللا اش نا فشّتسو

 مهج ارتتدرحو ولما لود ةفرعمل لولا | باك هشيم ابك كلذ طا تعضو دق ذاراصتخالا نم مانطرشام

 امه انعم ىف امهاوس ىلا هدعب حاتحت الام امويف دحت امهلطتف ىئتملاريسبكلا نع راتلا باك ىف
 * داركألا نم رصم كلم نم ركذ 0

 نآس ناك هنا كل ذو فسارو ,كلالا مط لضف داركالا نأ م هتلارك دفدارك الا فاو فلتخ ادق سانا نآ عا

 يعدي اذخاوع ذي اكو ل امرا ىمعسي ريزو هل ناكو 0-2 هماعط ديو نانا نت | مول ”لكد عذب

 امهيلعدادنب ناملس» امان مهل نم سانلان هواورثك و لالا ىتاودإ او سرا لابج ىلا هت عسوادحاو

 هنمىلاعت هللا مصعو دل هل لاقي ىذلا ناطمتلا تانقثانملا هئاسن ىلع عقوودكل .بلس نوح مالا
 لداوحلا ءامالا“ ءالوه عضوو :كلم مالسلا هملع ناهلس ىلع ىلاعت هللادرالف تامفانملا هنم قلعف تاسمؤملا
 بدنءديكاذف اولسانتو اوكع اننتاو م ماها مهشرفةبدوالاو ل اسكس ا ىلا مهو در تصالاو ناط.-ُثلا نم

 ورع نبد عنب درك ىلا نوسسن هور ماد ةسانب دركدلو ند سرفلا دنع دارك الاوداركالا
 قزاط نب دماح نبنم لقو ءامسلا» امنا سماعي اهب نم ورعدلو نم مه لبقورك<نبةيواسعم نب ةعصعص نبا
 دارأن مم مهل“ ءاهةفلا لاوقاهد._هو ىصقنب ىزعلا دمعنب دس نب ثراملا نيريهز نب دمج دالوأ قب هرم

 ناروكحصروت ةئاروكةديدعلئابق مهو علا لئاستن ءلسق مهامتاو مهلا كلملاراصصامل هيدا ةوظظألا
 ةلئدوركحولاجو ةناكسكو ةبرادرزو ةنارهمو ةملوزبو ةمكرم» وةناح د اشوةيودشب و ةتابدهو

 ىبْنماهنأ ةيلاورملامعْزتو فوجو ةمكنسو ةيئالجو ةناو هو ةدكيرووةبدمجسوةيزاكهو هن هدسدو هيداورو



 فرخ

 ةن'امعبسءا مالا ىلا اميثعبيو ناطل!١ صحت ىتلا ىصاخناوطا_هكل مون"لك ىف نب ذي ىذلا حاجدل!ةدعدجوُف
 َّىَح اهفورصم نم رانا دالوا رثك اذ مهردفلارمشع هثالث موب لكى ف ءاناخ جتاوح ا فورصمم غلب ورئاط

 ةنامعاسو نيعبراو سج ةن ىف ةلودلا فلكب قاروأ تدتكو لمعامسا حللصلا مانا ىف ةلودلا لاوحأ تفقوت

 مهرد فا !نورسشعو نانثا مون ”لكى هاناخ حبا وما فورص هام م_هرد فلا فلا نيثالث ةنسلا ف تغلبف
 0 ديازت مثراطنق فلا ةخس لكنم ةسداخ ناضمدرهش فر كسلا بنار نوالق نب دهر مدانلا مادا ىف غلبو

 فلأن وثالث اهلعمهرد فل ةئاقسا_منعراطنق فالآةئالثذ امعبسو نيعيراو سة مم ناضءت رهش ف غاب
 ةقرفتلا مسرب ىولحلا نهاراطنق نيّتس ن اضمرر هش مادا نم مون لكى "هن اطالارودلا بتار ناكوهبرصم رام د
 ةياهسو محل لطرفال آ ةعب رامون لك ىف فورسدملانمرفوفاهااو> |تفقؤب دقةلودلا تناكو اهريغو رو دال
 لمالا قوسةرازولانا وبدىلا فمضأ و روش لك ىف مهرد لأ غلب موريعشل | نم بند ناةئامملثوذمم-ةجاك

 ةنامعسو نيعراو تسةنسربتعاو جاو :!ا,تاعاطقا اممعاوذوعداذجاةدعدس تناكو لاس او باودلاو
 مهردتن الث مو "لك ىف دج ا همبالو مهر دةنا مس موي لكى نيلم اهمملا ىلعهل دج وف خابطلا "ىلع احلا لهم

 نمت نم هل لضحت دقلو اهنرث حح عم تامهملا عى هلى هدب ناك ام ىوسواهريغو ةرختفملا ةمعطالا ىوس
 وحن امنعم_هردفل نورشعوةنالث قالارقكب ريمالا هلع مهم زوالار جاجا طقسو عراكألاو سورلا
 نك اماةدعفو رحل ا ىلع ارادنورمدءو ةسجخ هلدحوفر دوصو ء_اعةطوللا تعقوأف ران د ىتئامو نيفلأ
 نم لطر فلأ ني رمشعو نينلا موب”لك ىف ناكذ ةئامعبس ونيعنرا ونامت ةنس ىف هانا عتب اولا فورسصمريتعاو

 رهاطظلا دبعنب اهركذام ىلعابت دع تغلبو قئاطبلا لمت ىتلا ماهللا مسرب حربا ةعلقلاءناك( ماها جاربا) « محللا
 ةدعاهمناكورئاطةن ا هعساورئاط فلأ ةئ اهسو ننامتو عسس ةنسةرخاالا ىداجيرخآ ىلا املا تامت باَكَف
 اهنم ةفئاطادعام ةعلقلا,حاربالا ىف حربتالة روك ذم ارومطلا تناكو مولعم ءزح مهنم مدقم ”لكل نيم دما نم

 كلا ا راداتسأ لزقنب نامتعنيدلارفنريمالا هر مودفلا حريب فرءيةرهاقلاجيراخ ةقريلابحبربيف اهناف
 لزق نيا عاطقا ىف تنكمورفلا عمسج ناك مومفلا حرب هل لمقو بوب نب ركب ىأ لداسعلا كمل نب دمت لماكلا
 . كلديف رعي حربا اذهّرْم اذ حربلا اذه نم مومفلا ىل |ةرهاقلا نم اهدعسو مو.فلا نم هملا درت قث اطبلا تناكو

 امْمناك امّةّدع ىصالف ثارفلا ىلا ناوسا نيب ام امانشو ارصم هكل ملا ىحاونر اس ىف ماج زكسص ”لكب تاكو
 لجل ا لاغباهل ناكو تاهداري'اسىلا ةعلقلا نم لقنتو جر دن اهءمجوةيرصملاو ةمماشا!تاكرطلاوروغلا ىف

 ابيلع ةقفنلا غلبتف ةّئاطل|ءارهالا نم فرص: تافولعلاو نيجا يلا تاكماجو ةيئاطاسلا تاليطصالا نم

 ' نأ ةداعلا تناكو مون”لكىفل اوف ةبو عب ررئاط دام لكل فلعلا ةبب ريض تناكو ةرغكى صخعالام لاومالا ند
 بذلا ىف ةقلطبلا اولع مهن امثحانحل اًروقوراطملا نم ةقاطملا ظْ- !متمرومالر'اطلاح انجح ىفالا ةقاطبلا لمحت ال
 زكأرملا لأ ىهو ةزيملاب ةبقع ةدمه نمالارئاطلاح”رسيالف ةير دنكسالا ىلا لبخلا ةعلق نم قاسداذا ةداعلا تناكو

 ةيحان نمالا حّرسيال طاسدىلاحّرساذاو ةرهاستلا جراشريتد مس نمالا قاطيال ةسقزملا ىلا حرس اذاو
 ”لكىف ةداعلا تناك كل ذكوةبرا دئاخا نم نك امالا هذ _هىلا م زاصوب نم نيجا بلا عمريسسي ناكو سوس
 لمءيناكو بي رقنماوجاربا ىلا عجرتالاهنا كل ذب دصقلاو ماج ارسم نع رستلا فداعبالا ىو كلمت

 ناكو حالطصالا بوعلا ا باررااه مس واهريقانم ىلعوأ اهاجرأ ىف تاغادىهو متالع ةيئاطلسلارويطلا ىف

 ةديدشةبانع مهل تناكو ةطساوريغنمهدب ناطلسلا الا ماجملا ن.ةقاطبلا عطقبال ةقاطبلاب طقساذا ماسيلا
 لكلا 'لرتيو ةقاطبلا لحي لب لكلا نم غوذي ىت- ل هم الرئاطلا طةسو لك أي ناك اذا ناطل كا نا ىتحرئاطلاب
 بكوملا ف لا ذكح راك ولم هللعانإأر ىذلا !ذهورهاانلا دعا لاه ء هش لب لوءال اًئانناك اذا اذكهو
 روغتلاف داتا براهوأ ل صاو نماما ميظعلا مهملا كر د بالو توفي ةسصاب هنالةركالا بعل فو

 حرونو ءام-!اهاوأ ىف نوبنكسأل لئاوالا تيأرو كل ذب فورعملاررطلا قروىف قئاطلا بتكتن أ شو لاق

 ظافلالا فو ث تركي الواهيف بطاخل ا تو ءن فرب حي الو ةن_لاناهخر وأ اأو نسا بال مويلاو ةعاسلاب

 هروضح بقر دحاولا رخأت نا ىتح هقفرو رئاطلا حرس تكي نأو بالو هتدبزو مالكلا ةبلالا بتكيالو
 لثم ةلوقنم تناكاذاالا نوئعنالو "لم-_حاهرخآ ست حرو ل ىحتالو شم اه قثااعبلل ل هعيالو بلطتو
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 نيد سانا كلملا أش زف ةوظع ب انع ةعلقل ىلا لدئل ار ع نم املا لقنتىتلا قاوسلا لمعد كولملا ئَتعادقو

 ةعلقلا ىلاروسل نمت ناودشلا ىلا انما نكتخ لدنلار< ىلعقاوس عدرأ ةئامعبسو ةر شع ىتنن ا ةنس ىف نوالق

 رثب ىلا ةعلقلا تحت ”هإ_همرلاب يا سجو نيدلا "قت ةيوازراوح سربس رهاظاا هلع ىذلا عنصملا نماةلاقن لعو

 لب ايلا ناولح ةبح ان نم جلخ فح ىلعرصانلا كلملا مرعَدن امعبسو ني رمثعو نامت ةنس تناك | لف ليطضالا

 لل ذ فش كل زنق لبحللا ىف جلخ ار نوكمو ةعلشلاب هل ع ىذلا نا ديما ىلا« 1 قو ل ةرهاقل ا ىلع”لطملارجحالا

 ةعظلا ىذا حي ىتح ناولح نم هيف ءاملاّرهف ةبسق فلأ نيءدرأو نينثاالوط ميلا سايق ءاف نوسدنهملا هعمو

 عطقم. الءاتشو افيصاخن ادارثكححاارب زغاه.ءاملارمصبل ةعلتلا ىلا ءاملا لمت اءابخ لانه ىئئاهاذا- اذاف

 ىتح ضرالا كانت ىلا هالعأ نه ”بصةرجحالا ىلا ىلا هت ىت> ةعلقلاةاذاحم نمر مث هلقنو هل4- فلكي الو
 هاناخطبطلاءا ىهأ دح ار يكتش النار ق:سار كنب كيولطق يدل! فبسريمالا ياط ُكل ذىف عورشلاا دارا ام دنع عِرَر
 سدّملا تب نيعدانق اوامع نيذإعانصاا هعمور ضف سدّةلا ىلا نيعلا قاسو انما ءانب نم غزفام دعب قشم دب

 ءامملا ىرجناون زوو ناولح ىلا اوهبؤنو بنئاورلار تاياردا ماهل ته مث اولزأف لبحلا ةعلق ىلا ديربلا لدخ ىلع
 اذهس ل لاقنراني دفلأ نينامتاولاف نو ديرت مك لاةفهلمعباومهزتلاو دصق اف هيأ راونوصو تاطلسا!ىلااوداعو

 شسحلارظانرذفلا نا لاقيوةدملالوطرثكتس اف ننسرشعاولاك غرفي ىتحه.يفىمعلا ةدمنوكت كل اقفرشكب
 ةرثك نم ن اطال لي لازامو مالا اذه لع هيأر نم نكي هنا ةدلا هذ هاولو ةي نأ مها ن-ح ىذلاوه
 تاق ثم دىلا عانصلاو كيواطقداعاو لمعلا نع هر فرص يىلءهل+ام ةفارقلا باخ نمو هماع فورصملا

 ةنامعسو نيعبرأو ىدحا ةنس تناكا لف لالا عر ىف ةنامعبسو ني مشعو عن ةنسىف كلذ بقءكرولطق

 .تاحارم ل جالو ىقاسفلالمو راحثالا قس لجالاهب هريثكتو ةعلقلا ىلاءاملا قوسب رمصانلا كلما ها
 ىلا لينلا نم هاما لمت ىتلارطانتلا لوط ىف راسو م-هععم لزنو نيئانبلاو نيس دنهل بلطفراقبالاو معلا

 عمت ةقشعلارطانقلاب ل صنت ىتحرطانتلا اه يلع بكريل ىرخأرثي رفح رهأف لحاسلا ىلا ىهتن ا ىتح ةعلقلا
 ًاضيأ ءاملا ىف ةدانزلا تبحأ كلذ لمعف هرمغو نا دمملا ىف ةعلقل ىلا ىرجت ادح او ءامريصيو نيب نمءاملا
 رقو دصرا طئاح اًركو رصلا نم ردم ريغص عيلخر ندع هاو شمل | كرب ىلا نوس دذهملا هعبو كس رو
 رطانقلا ىلا ءاملا لقنتل قاوسل اران.الا ىلع بكربو روك ذملا جاخلااهيف ”بص»رابآ رشء دصرلا تتر خلا ىف

 هرخآ نيبو جلخ رفد نيع ىذلاتاككملا اذ هلأ نيبامف ناكواهاملةدابز ةهاقلا ىلا املا لمحت ىتلا ةقشعلا

 كالمالاءارشو ملحلا اذ_هرذلم دحولا دبءاغبقأ ريمالا بدنة نيتاس ةّدعو ةريثكس الالم دصرلا تحت
 عجو رودلا مدهو هياشن أ عطقوا:- نب نيدلاءاهم س>حاصلا ناتند 0 ءارجأو ملكت ارفف اهمابرأ نم

 مق نم 0 لم_هف لملق لكل معلا لوزنلا دهاعت ناطاسل اراضوراب الارقنو را عطقل ني راما ةماع

 لمعلا ادهمامت لبقرصانلا كلا توم ىلاعت هتلارةةفاعارذ نيعب رار خع | ىفركب "لك عو تامصق عددأر لا
 نم ةمئاق طئاحلاتلازامو ران“ الا طابرراوح ةعط:موملا ىلا هنمتبقبو كل ذ دعب ميلخلا مطناو كلذ لطف

 ضرالا نمامئات دصرلاب موملا فرعي ىذل! فرحا مطس دنع ءاننلا ةدوجو ةعنصلا ماكس ا نمناقنالاة باغ فرخ
 رخا نم هينلك ام ذخ او ةناسامثو ةرشع ىتنن ا ةنسىف ”ىملاسلا اغيليريمالا هم ده ىتح هالعأ ىلا فرح الوط ىف

 لهج تمدهام اف ناطلبلا قاوسب فرعت تناكو ةعلقا |ىلا لصي ىت> ءامملا موملا ىل لمحت ىِتلارطانقلا بحرف
 رصانلا كلل ناطلسلا هل ثدأف عم املا ناكم ىف هعضومال وأ ناك (نجطملا) « اهراذاز فاهم سانلارق ١
 تن وقي رحل !نمافوخ ةراخ انهدوقع لمعون الادوج وما زجطملا اذه ىو عمامما ىف هدازامف نوالق نب دن

 ىتح اهريغو لك املا فطسيت هاف نو القنب لل خ فرشالا ة:ظاس فاما دج ةعستم نجطملا لاوحأ
 اهب مهل ىرتثيف اء هرد نير شع موب لكن ولسرب هعم م_هرفسةدم اوماقا منان ابعالا نم ةعامركذ دل
 ةسخ ىلع فش ام ةقفاخ لكى اهوحنو تاولةااءارختفم اماعط :ءولمم ىنبص قفاوخ عيرأ الغلا هذخ أيام
 موب لك اغينك لداعلا كلاا ماا هاناخ اوما بئار غلبو ناس جاجد رابطأ ةرشعوأ مب لطر ريشع
 ريتعاو اق بدرا ةنامعيس مو”لكىف بتاورلا بابرأرغ تادارحلاو توسلا بتارو مل لطز فان يرمشع
 ةنامعيسو نيثالثو عست ةنسىف ”ىناطل لا خبطملا أ صال ار نانو دنلا باهولا دع نيدلا فرش ىضالا
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 نالا دووم ارغاروسلا اذه ه«لءرادأو ةرمأاراهمالاو رخافلالخفلا همف سرغو قاوسلا| هيلع بكرو

 بعلب روسو مييلع علش وهنا سحأ عم ة ةركلاهسف بعلو هملا لزن اذ لك | لف هج را نم لسسلا اضوح ىو

 رظنلارفاسيىدملا عسانا دمءافنادملا اد_ه ىلع فرسشي قاب ال ار صقل ارامصو تيسلااو ءانأ الثلا بوب همف

 ىلا مث ص احلل ليطص ال اىلاناطاسل | لزنض قاوم هرصق ىلح رد نم لزن هبلا ناطلسلا بكراذاو هناجرا ىف
 هبمف عليو تاوالطالا تافوا ىف لولا ضرعف هتمدخ ىف ءا مالا صاوُو بك اروهو نادمملا اذ ادده

 ىفو حسفتلل ةصاشللا لوم اضي أب طب رتتناكورظنملا ةنسستسملا شوحولا عاونا نم ةّدع هيف ناك ةركلا
 زيلهد نم“ صاخ بادن مهدوعصو د..ءل امون ىفهيلأ هلوزننوكيو نيدمعلا ة الصاضي أ ناطل لا ىلصي نا دسملا اذغ

 لزب نادملا اد هىلا لبطصالا نه هفنم ىلا لزتو هرمصق باب نم ه بكرا ذاف هنملوزتلا داعلارمغرصقلا

 ناولالا ىلا دوعيو بكري م ةبطالا عمم و ىل صرف ةمالا نمنوكيأم لكأ ىلع هلك برشدق "ىناطلسزيلهدىف
 رينكحو ركن هامور اداتسالاو الل ا لما ىلعو ريطلاو ةبقل ا لماح ىلع علذعيو طاصسلا هيّدعوريبكلا

 مانا ىفةداعلا تناك اك اهسسللب هنأ ىلع دسعلا ةعلشاضي  ناطلسلل دعت نأ ةداسعلا تناك فت اظولا بانر ن*
 الملا لصف ةيامنامت ةن-س تناكنأىلا اذه ىلعلاملا لزر لو نيثملا» ءا حأر باك | ضعن ىلع اهم م للا

 ةالسصتّرقساو نادبملار جه ىاب ىلع ريمالا!ةعقاودعب فوضع ةعلللا عمات ر هللا دسعةالص وقرب رهاقلا

 بلا مايا ىلع همق لمعلا يدنا (شوملا)« ةيِديِؤملاوَدب رصانلا مانالا لوطذثماع نم دعلقلا عماجيديعلا

 ةدق ةهلغع كرب هعضو ناكو نيدا دف ةعئر | هسابق ناكو نا هعبسو نيثالثو نامت ةنسق نوالق نب دترصانلا

 ءاىمأ نمريمأ <لكى لع بتر له علا ىف حرمش : و اريبك اروغ تراص ىتح ةعلقلا تاعاقةرامعلرخم ا نماهيذام
 ريمالا ب دنو هيسحي هانا طلا» ءارعأ نمريمأ -لكى بعو مدرلا سمرب بارتلا لهنل ةمميهن امو لجر هيام نمثملا

 رضح و لمعلا ةناودوم دس هعمو هراداتسأ“ |يمالا نم "لكك رض لمعلاذ ايدج اولا ربع كيك

 "لكور ادانسأس لجو ىجاونلا لاجر ترنضحأو سانلارمصهىلاوو ةرهاقلا ىلاو رو ىراسالا
 رصانلا كلا اراصو لمعلا ةعرس ىف سانل |ثدهسد اغبقاريمالا فموو باصقالانمهيلع لمعلا عزوو ةمخ ريما

 ريثكت امو سانلا لثاما نءةعام اغيقأ قرخ آو دئازررمض لمعلا نم سانل الانف هسفمب مون ةلكف رضع

 نم هبل ارضح ًاوامول نيث الثو ةّتسىف هلع ىهتناف اغمض تقولا ناكورلةوقو فسعلا دشل لمعلا ىف لاحرلا نم

 حامراصف شو+ل اذه ىف فقول قايلاراقبالا نءارشكو م مغ س أر لأ ئىرحلا هولا نمو د.عصل ادالب

 نما ارا اهي لك عبتتو فود مانغالا ماكاو ةعلتلا مسشوملا اذهىلاءاملا ىزح ورب طب هد مغ

 نمو هيونلادالب نماملجو ةراتخا مانغالا ن ند اممامدخؤوب يد دالملا نم ا.همنودام ىلا صوقو باذمع

 زوالا خارفل ىرتشيىذلارضخالا لقبلا غلب واسهءاسلا ىوس سر فل ني الث هن وم دعب ابتدع تغلف ن ىلا

 داوملا لع قوقرب رهاظلا مايا ثناكا لف بهذلا نم نيلاقثم ىل_ع ةدارز اهنعامهرد نيس مول كك
 ةملفع ة مش تب رش كلذ تقو ناك ذا ماع لك فلولا عسدربش نم ةعمج!ل لو آف شوا ذهب ةكوبنلا
 6-5 ”ىيفلبل اريصن نب  نالسرنب رم نيدلا حارس مالسالا جيش هنسمب نعو ناطل سلا سلجو وحلا اذهب

 نعو هنود ن هومالسالا عيشادلو همليو "ىلرغملا ةعافرنب دج نيرداهم نب دهم نم نيدااناهرب هارب ادّمتعملا

 معلا خومشو ةعيرالاءاضتلا ةاضقهملبو ”ىبرغملا ىرزوتلا ةم السن ده هنا دمع وبأْجشلا ناطلسلاراسي

 دحاؤدعبادج او نو دشن ماقمركلا نارتلا ارق نم ءارقلا غرف ذاف ناطل لا نمدعب ىلع ءاىمالا سلو
 نمريمأ 1 لكنمو ةيظفوهردةنامسيزأ اهفذربص مينم داو" لكل عقد ادم يرش لع تو ديزرهو

 تدم اموال تاكا دع ةقئافلا ةمعطالا ةطومأت دم برغم ا الص تذقنا اذافرب رح همس ةهلودلا + ءارحأ

 را لور اهّتيفلا اهفاذتو لكؤتفاهو غو دئاةعلاو تاشراوملا نمةيزكسلا ىولملا ةطمسأ
 ردا ةيةاتاس اياب اونو تاينتلا ايدردننلل غرئازاة ليلا تانريقملا طيب وبشللا

 حيرفرصانلاكلملا هنيامابا مث همااةدم كلذ

 * لبجلا ةعلقب ىتلا هايلا ركذ «

 ةعلقلا هبلاحاتحام عسج ىف رجح عصخوم ىلا عضوم نم لقت لسنلاءامنم ةعلقلا هانم عسجمو
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 ةسرلا ذمه نؤدو هل ةصاح الو ل ده اينتملانانوكي نا داك اهاساجو بذذلا ةقافش ولكل ا نوكتو رك ذ ام
 نوامءابقوهو سدنقم مو ةّرلاءهذهنودر ب.لالكلاو ةنواكل ا الخرك ذام ىلع ةسقبلاو دحاو نول مو
 سشائورضخأو [قرزأ اماءامق تحت سدنكو باس -:ناولالا نمل ذرعغو ةرزاور ضخ اور جأ نم تاخاحي
 تناكام<لجأف ٍباَكلاوءارزولاامأو عودا اذه نءاذهنود هر كسحذ مّدتتام ةبسن نم فارطأب ض١
 ط اسس د لمت نم ناكر اتي ورضخ أ فكه تحبو س دنقم باهتسو حذاسرب رح مقربزّرطملا ضء.الا|تمكلا مهعاخ
 كرراممودو حرفلالوطو ني.كلارب دي سدنقلان وكي لب با خسلا مدع ةسرلا هده نود مث هحرطو موق مه

 هنودو ضس ارغ ه: تحل زمكلا نم <ىناو فلا نوك, نأ اذه نو دوامو ع ”ىناّك انوك. نأ امودو ةحرطلا

 رغب ف وصلا نم مهءلس نافءادأعلا وةاضقلاامأو”ىلانع هتحت نوكي نأ هنو دو ضد-ااموجم <ىناقوفلان وكن نأ

 ىهو ءابطاثا ةهأ نأ ةداعلا تناكو كل ذنودام غرض أ هّتحتو ض_ !نوكي نأ مها او ةحرطلا مهلوزارط
 ناب وةكمنادوسأ نال عوءادوس ةحرطو دوسأ شاش ورو دس قاد ىهو هنازملا نم عماومس ىلا لم دا تلا

 ةروكذملا ةبهالا تقل اذا ةداعلا تناكو ةحرطلا الخ نا ذ لثم ب.طخللا مادق غالبا باتو بهذبوأ ضرب
 علا اذن. لعشتو هتنطاسء اد !ىفةرانعلااب تاداعناطمل#ل تناكواهذوع فرصو ةنازملا ىلا تدسعا
 ان'امو فل نو الف نب دمر صاسنلا نب كَ فرم الا ةماقا دنع دسح او موب ىف عاش ثدي هك ذمملا بابرا ريئاس
 هلنمو ةالولاوةيرادنكولاكتقولا كلذ ىف لكلاب مه دياوع ترحب سانا ىلع ةركلاب هبعل تتو ففي ريشن

 اذاو هبلع غل هديا أبشدح [لح اذاف حرس ام دس: عدمهلاتاقواىف ةرانو كلذ ف ةمدخ
 ةيرادزبلا ىلع علي كاذكو هردق ىلع لم ةعلش بس ام افصسمءابق هملع عل امانوأ الازغ هلا دح ارمضحأ
 هاناخ تشطلا نالغ ىلع ما نأ اضبأ ةداعلا تناكو دص” ل تحددنع مهارك ىر نمو حراوأسا لبو

 لد نم نأ ةداسعلا تناكودمسدلانا وادنع ةنس لكىف مهارم ىر نمو هاناخ ارفلاو هانا بارمثلاو
 قازرالاوتاراردالا عاونأب علخلا عم هيلع مث نأ دملا ىرخ أ ةكلمم نمزتس اريوا هيلع دربو ا دالبلا نم بابل اا
 زيخلا ند ةمئادلا بئاورلا علخلا عممهل هلع نوعسو ناطل لا ىلا نولي نيذلا راجلا ٌكِلَدكَر تاماعنالاو
 امعم ىراوملاو كلامملاّ: قرلانم عاام ل كحريظ:, تاما لاو قيلعلاو ىولحلاو لباوتلاو ,هللاو
 ندادحاواسأرولو ناطاسلا ىلع عاباذاراملا نم دمحاو لكو قلطت ىرخأ قوة -نم اضيأ هءنوكاسب

 ضرع |لندس ىلع دسلا لام نم هيرفي وا هيلع هي ملي اسعو نميلا نءاجراش هب :هلمكم ةعلش هلذ ىقرلا
 بتاورلاو عاجلا مهل ناف برغملادالبو ةقربو نيرحلاو ماشلاو زاخلا برع نم لى لنا ةيالجامأو هيرجاتبل

 امنررت ةراجت نع تارّرةلان مهل بتكت تا !هنعاجراخ تاماهالا موسرو لازئالاو تاقومل_ءلاو
 هذخ أي ىذلا ناطلسلا ىلعهنمت غلبامرىت- هةهقنم ديزأب سرفلا نمي ناكو لوبحلانامتانم هوذخاامم

 دصسا دقو ةلودلا بابرا ىلع عليام ىوسمومل ا قبيلورك ذامرئاسو علك اريغ تارمرسشع هيلع هممثربطت هرض
 بترلا بابرانمهووثو ريزولا هسيلل ةبملا هل لاقي عاملا نمعون حرف رصانلا مايا فرثكو ةبرهاظلا مانالا ىف
 بهذرغغب اهدئاوح لعدكو طسؤتملاالا بايثلا نم سان لوما !نككللو ةعلملا سل نغاعفرت كا ذاولعج ةيلعلا

 فوص ةءابع ىلع نق مهردةنأم ىلع هح رس طقساضيأ درب لو ةضف مهر دةنام ىلع دع رسانلا ةصاخح دزت لف

 ىفقوقربرهاالا كإ-مث مهفالس دياوع همفاوشلاخو فرتلا ىفاوغل اي هدالوا هل ود تناك املك فاشوا ىرسدت
 اقيم نادمملاا ذه (ةعلقلادنا دمملا) « رب ركا سل كرتو هلك الرباكأالا لوم ا هملءناك ام ضعب هسبالم
 نيد لماكلا كلملا هان مث باكل اذه نم عئاطتل ار كذ دنع هركح مدقن ىذا نولوط نب دج نا ديم
 ماييلاءاملاىرحأو ههشسلاب“ الث اكرب هسناج ىلارعو ةناهسو ةريشع ىدحا ةنس ىف بونأ نب ركبىفألداعلا
 كلما هب مها م هيّدها د#لماكلا نب مركب وأ لداعلا كلما هنباهدسعب نم ماها سف منا دسملا اذه لطعت
 نحأ نم ءافراهثالاهلوح ثنو ىرخأ ةكاس هلدّدوادّئازاماقها لماكلا نب بوبأ نيدملا مهغ حلالا
 تفعو ةناقسو نيو ىدح | ةنس كل ازعملا كلم ا همدهو هدعب نا دمملا عا ىبئالتف تاه ىلإ نك وت
 ل.بطصالا باءنم عطتقاف هترا-ع نوالق نب دعرسانلا كلما أدّنباةئاهعبسسو ةرمذع ىتنثا ةنس تناك الاف هران'ا

 ران الادب رفحو هعرزو هلكماسكىت-نيطلا هلا تلقنف ءارهالا لامجب عسجب رمضأو ةفارقلا باب بي رقوملا



 لفيفو

 نعال هللو هند نخ ماسشلا بئانهنر اس نسخ نع ىتغسس الو مالقال او فو. !ٍبابرأ نم ةلودللا لأ ئاس

 ةهازلاوةناندل ادياغىاوناكوا دج نياملق ةلماكتا ةلودلا ىفا وناكجردلا باكناف ةيونالا ةلودلا ىفامأو هلك
 نيدللا محن هلاصلا كاملا عمسف معاج نم ناكرب زلا نب بوعي نيدلا ني بحاصلا نق فاو سانلاب ةطلخلا:هلتو
 تنلكو اذهل ثم لمح الن اودلا اذ هلاتوءاشنالا ناوبد نم هفرمدف تاعاسعسل !ىفرضح هناه نع بو:أ
 لطف مهملغش عجبا مانا ضعب ف حلالا كلب ضزعف ةعجللا مونناوفدلا ءاشنالا باكر ضع ال نأ ةداعلا
 دعقف اننارصنانتاكن او دلا فاو م دضتسا لات ةعجب ا موي نورضحمال ىهناهل لةف مونما دح أدع لذ نيعقوملا ضعب
 ناكهنامةقن دق (ش ل ارطت)« ىعملا ذواحردلا بتاكل اعلا نيدحمالا مدخساف رطب مهل ةعجلا موي

 رن ىلو تم لاس ىلع لديام ةبامتلاركذو تاعاطقالاركذ ىف مّد::و بكوملا مانا ىف شمل نيواود ةءاقلان سلمت
 تاعاطقالا ىف اهتايتجو ةكل لا تاملكط مضي ند نيفوتس ل١ نه نوكينأ شدد ارظان عمدب الو شدحلا
 غل ل اهلوتم نأف نيمطافلا ءافلختا دهعنم مدقرك ذاها ناكناو ةفمظولا هذه (صالختارطن)*« اهريغو

 ماقاو ةرازولا لطب امل نوالق نب در صانلا كل ١ نأ كل ذو ةمكحرتل ا ةلودلا ىف هبلا غلب امردقلا ةلالج نم
 عوج ف ثدعت ناطلسلا لامي صاخوهامف ان" دهم رامص صام ار طن ةفمظو ىف ريبكلا نيدلا م ركىذاقلا
 ةدارزوناطلسلا نم هيزقاربزولاوه هن اكهدسو هنف هند قبف هض هير ذخأب مامقلا ف ود سفلي صاختا مالا

 اهبنالعضولا ةريبكسحص تاكو لبحلا ةعلقب تناكو ةيئاطا لا هناز للا ىف ثَد_هتلا صان اراظانىلاو هف مدت
 رطن م فعضف صا ارطت ةفطو تثدعتسا نأ ىلا الل ابصنمةنازطنارطن ناكو كلما لاومأ عدو سم
 اهنم علخ علخ الا اهب قبب لو ءامسم نمريك | مساوهو ىربكلا ةنازمللا ىمست ترا صواضدأ ةنازلنا عأو ةنازملا
 نازح ارطت ىليال نأ مسرلا ناكو صال: ارظان ىلا افاذم ةنازملت ارلتراصو الو افالوأ فرصيواهملا رض اموأ
 قوحرب رهاظلا كل امل انعم شاطنمريمال ااهامج بح للملا علب هنازحلا تحربامو ,م قولي نمواةاضقلاالا

 هرادىو صال ارظان دنءاهوخو عافلا تراصواه أ ىسنو ذمة ح نم تنال: ةئامعمسو نيعست ةنسىف

 فوبسلا بايرأ ام أفءالعلاو مالقالاو فو.سلا بابرأ عاونا ثالث ىلع مهو دي اوع علما ىف هاودل الهال تناكو

 زرط ىافوفلا ىلعو ةىوراارفصالا سلطالا هو ”ىئورلارجالا سلطالا نيئملا ءارهأ رباكا علخ تكف
 هبهذ بسلالكو بهذي شكرز ةهتولكو سدنقءاشغلا عمهرداطظ نم فصسهلو باعسهلحتو بهذ شكرز

 ريرحلا نم رهاب شوقن عم ناطل لا باَلَأِب موقرم ضاري رح ه فرط هيلودوه عفر سنالشاشو
 ىطسسورك اوباه دع نيب لمع ام اهالعأف مهرب داق بس ةقطنملا لاوحأ فاتت بهذ ةةطنم عمن للملا
 ةعص م ربغةدحاو براك ناك م ْمةعص ره ةدس-اوةءراكس ناك ام ْمْولْوللاو ذّرمزلاو شنلسلا, نانو
 دازنو صالتنارظان هلحيو هاناخ حالسلا نمرمضحي بهذي ىلح اهسدازب هنا مهنم ةريبكتص هالو دلقت نمامأو

 حورس ىف لمعلا عج مو هانا. ٍباكرلا نم هئاقو لب طصالا نم سرفلاو بهذ شوبنكبآمهلماجرسسماسرف
 سناللا شاشلال دب ىطعيو علما . ذه ىلعا نم هاج ب اص مسر ناكو صال: ارظان ىلا شدي اككلاو بهذلا

 ,رخ الاوزك ذاك امهدح أن يسرف ىطعيور ملا, فرعي بهذلاب مسيو لواعلاب هسشرب رحتير دنكسالا لع نم شاش
 نب دم رصانلا مانا فّرقتسا ام ىلع ماشلا بئانل تناكورجأ سلطا ىرانز هشوبنكض وع نوكحم,
 ىمسد عو علفتا ىف ةسرلا هذه نودو ىناتو فلا ءا.قاانةربئا دي هنذ شكرز ةسكرئزكست ديزو اذه لثم نوالق

 ناطاسلاباةلأب باك تاناج خو#وهو قشم ديور صعو ةيردنكسالا, تناك ىتلازارطلار ادب لمعي شحوزرط
 نوكيا ذهزارطو نيو تانانلا هذه نب لصف تهذم سسقب ةجزتم ٌناولأ تانجو نحو زرظتاحاتو

 تحتو مّدقناكس دنقو باغ سورف ه.لعو بهذلابا كر نم ازارط هلع بكرف مههذعب ربك اهرو بصقلا نم
 هضامحو مدقتام ىلع شادو بملالكب شكرزةئولكو حرطلا از دنكسالاحرتقملا نمءاق شحوزرطلاءابفلا

 هدهنودو مب.قءلب نمو نيثملاءا يم رغاصال هذهو نراك ام نوكيال ةرانوةيزاكسب نوكت ةراشق بهذ

 سدنقب باس دحتو امني توافسس هنول عون نم نوكيدقو هنولريغرخآن ول نم سن هملعاتك علما ىفةمنرلا
 رفصاورضخ أب ةخ وجم نو كس. :لب مقر ٍفارطان نانوكيال شاشلاو ةصاسملا نأ الا مدقتام ةقبلاو
 ىلعهسقبلاو سدنقم باس ةدحاو نوكتاتك ةمترااهذهنودو ةيداكسن وكمال ةصانخلاو بهذم
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 نماهيفناك امذخأو ترجو ةعلتلايءاشنالا ةعاف ىعأ اهنمةريسشكروما تلت !تداع مث قوةرب رهاظلا ةلود
 هللادبعركيوبأ حّرخ دف ةنسلاىف لصأاهلو ةمم دق ةمر سلا ةياّكو اهد-ر ىسنور اطنتلاب تغسو قاروالا
 نع لالا ثوم ا اجو -ىناتس سلا تعشالا نب ناملسدو ادىنأ نبا

 "ع اهأرَش تأ بحأأال بتكى تأ تاهنالسو هيلع هللا ىلصهقلا لوسر ىف لاك لاق هنع هقا ضر تبامثنبا

 ءافلخ لزي لو "هلل ةزمشع عميس ىفاهتلعتف لاو منن تلقف ةيئايرمسلا لاقوأ ةئاربعلا ٍباَكَ لعن نأ عمطتسستى هف
 ٌرقتسا ام ىلعةنكرتلا ةلودلا ىف”رمسلا ةباكعوضوم ناكو دحاولا دعب د>اولا مهترسد باكل نورا مالسالا

 نمو ءاثنالان اود تحاصت وسلا تناكنا ىمعسملا اهيل ولن أ والفن د_عٌرصانلا مانا ىنصمالا هسيلغ

 ٍناَكطخعوأ هطخماما اهتبوجاةياَكَو ناطلسلا ىلع ةدراولا بتكلا ةءارق ءاشنالا ن اود درا ل وشي نم ساثملا
 ميسارملا في رصتهلو اهيلع ناطلسلا| ةمالع ذخ ا دعب ةءو>الا ريف ت هلو لالا بسحب جب ردلا باكو تسدنلا
 سلجنا ىف هطخي اهيلع عمقوتلاو صسصقلاةءارقل ل دعلار ادب ناطلسلا ىدي نيب سولحلا هله ارودصو ادورو

 عامجادتعو ةروشملا دقعدنعناطللا ساجي ف ثّدمتلا «اراصو ةرازولا لقب هيلع عقوب ناك امف عقوبر اصف

 5 فدا الاد هل! بدت امهناطللاوءاىهالا نيب طسوتلا هلو مهمرها لصفل ماكملا

 ناطللارواشيوبحاام مهروما نم ىضمذاماثوارصم كلما اراس ف مهو ر لعلاج, اسمو ةاضقلاروما
 بتاكه للا تف نيدللا غن ءةىضاقا نكم مظعارزولا ت2 سا< نأ ةداسعلا تناكو هسفهنرواشم م دبالامف

 رمسلا ا دات راق ظن يرشلا هاو نيا بح! هلارب زولا قوف نسج ةلودملا نم رسلا

 ىبأدهعذنم مهم أ لزأف اهزافلخراص ةمسابعلاةلودلاناف كلا ا ن ههعزشم اما كل ذو بترا لجا
 رومالا دل اتم قل آن ور اهىلا ةفاللناتراصالف مهرومأب نودبتسي دشرلا نوراه ماناىلا حافسااسايعلا
 ق1 وداي دازلا هاراو تاءالولا ىف هلت كعفارلا عامر لع حاوي قت رابصق ”ىمربلا رف عج نب يحي ىلا

 ىءافلخ“ ءارزو نم عقو نمل فأر هناكو هتاكمةلودلا نى تمظعو هتدر كلذا تاغ تاطعلاو قازرالا

 ناوبدو رسل اناوبدب لجر درفت امبرو عقوي ناك اصلا ىلع توعقول ارزولأنمهدعن ن ءراصو سضاشلا

 لاَ دادغس اوناكوءارزولا غلبماوغل-م) م باك امب”لقَتساو ساسعلا ىةلود تابرخا ىف تدرف امٌمثلسرتلا

 0 ءاشنالا ناو ديحاصص ةران'هملع قلطيو' اشنالا ن اولد سدر عديم هريبكوءاشن اكنالا ٍباَكِمِهل

 ءانلخلاتاناكم ىف كولملا هبطاني ىذلا اوهوزيرعلا نارا مراكز ذولا لاا ناويدلا اذه عج صوترسلا

 ىهارغطلاو ىءارغطل انيدلاد يؤمن هملاوارغطلا ناون دبءاشنالا ناوب د ىعسي ةقويملسلا|ةلو دل ىفئاكو

 ىلع هدس ناطللا طخ مام مه دنع موقت تناكو كما بالا ظملغ لقب هلعسلا نم ىلعا ستكف بوتكملاةَّراط
 ناولد سمرا ا برغملادالب فو ةسراف ةلفل ىفر ناطلسلا ةمالع نعاهبم غو بم كحعل اورشانملا

 هبلوتمل لاقيو ديربلا ناوند ةرامارا د تناكأسمل ميدقل ىف ام ناك“ هنافرصمامأو ىلعالا لقلا بح اص« ءاشنالا

 رامخأ أب علاطي ىذلاوهو بتكلا نم ديربلا باص ىدي | ىلع ةفالخارا دنم دريام عج ىه هيلاوديربلا بحابص

 ةفالخر ادرصم تراصالف هريغو ةفملخلا ىلا لئاس راو ببكحلا مهنع نوني ناكر صم»ا هال ناكوريصم

 اه قلع امو لاومالا هل عجو عقوف هللا نيدلز ردملا مدق ن أى انيعف ارلا صصق ىلع عقوير هوجدئاستلا ناك
 سلكْن ب بوقع.ل ةرازولا نعأ هللانرزعلا ضوف م ةلودلا لاومأ ابلوق نسل ا نب حواسعو ساكن ب بوعي ىلا

 لي نم ةلودلا اسما تف كلذ عمو عقوت ناكو هئمرل اتم ن ىص ئرخ ىرحو كلمملالا وأ عم دبتسا
 ميع ىلا هللا رصنتسمللا مانا تناك ال دسإ ةغللما عقويدقو نوعقوءارزولا نأ ىلعدعباهف يالا ىرجوديربلا

 اهلي وط ةذمهيلوفءاشنالا ناويد هلدرفا هيرازو نع ”ىيرغملا يرفع نب در فعججايأ فرصو رغاظلا نب دعم
 دس وهوةلودلاتضرتنانأىلار ءاكالا هدعب ءاشنالا ناويد ىليراصو ىلا جبار دب شو اريما م انالرداو
 راصو كلذ ىف ةمكرتلا ةلودلا ةسأ وبالا ةلودلا مهب ت دنقاو -ىفاسببلا ”ىلعنب ميحرلا دبع لضانفلا' ,صاسللا
 هعمنوكي ةبك تلا ةلودلا ىف هناالا ةلودلا له أ مظعا ىلا باك ةّرىلوتمراصو مويلا ىلا ٠١ م ىلع مالا

 هبحاصةةزنم بلا بتاك ةلزتمو لالا نما ىف ديريلا بح اص زئم ةتلزغمراداودلا هل لأي دحاوءل مال نم

 هسسلاحاتحي ا ذلف ةعجا مريغب ةراتوناطل لا ةعجارمب ةرات صصقلا ىلع عسقوتلابزيمت هناالاءاشنالا ناود



 ففت

 ةلعافرعيإلو ب ررعل ا لم نمرُثك أ ةقرب لم ىف بغرب نوالقريؤضنملا هوبأ ناكو ةياكرلا.برعلاو :ةقاجؤ الاب
 فراخ ةئبز نرعلا لخو ةعفان هقرب لم لوي ناكو مهرد فالآة بج ن ءراكسحصأب اسرف ىرتس ا هلا

 ماركأ ىف غلاسين ناك ابيب و منهرغو ذل اوانهم ل برع نم لوشن اعدت سا, ف غش هناف دمج رصانلا

 نملومخ بلطف مهريغو انه مل 1ةيغر ترثكف كل ذف دا نعحي رش ىتح مهلوس ناممتأ ىف مهب ريو برعلا
 فئاؤط مهنا ىتحاهتمق ىلع ةدئازلا نامثالا عفدب اوحمسو | ماظن مند لششتا قاتعا وعيت؟و ناب رعلا نم مها ذع
 ةقرب لومخ بحال ناكو ةبلعلا بترلا هايأ ىف اوغلب و ناطلسلان ءانهمل [تنكمفمولو.خ م ٌءاركب سرعلا
 نرقأو ؛!سحالازعالالا انهم ل ؟لومخي مهد و اولا ءارعالا ىلع ةرفتلامدعأ 0 اذاو

 الفابنغلبمو هيلا اهرشح أ نمءامسأرك ذب لاز,الاببان او اما لدا ةفرعملا كج ناكو هند 30
 مهل عفدف مهلوبخ ارك قارعلاوزاؤع ا لهأو فبطقناو» اسلباونيرضصلا لهأ هلا باج كلل هنع

 ىوس ب هذلا نم لام ةئامسو فل اهنع مهرد فلن يث الث ىلا ني رمسشعىلا مهر د فال ا

 هملاتداوت ىت-برعلا نم ةفئاط قست لف هون ور كسلا نمو هناسنلو هلةرخافلا بايشلا نم هكحل ام ىلع هب مايرام
 نبدلا مر كح ةهج نم ةدحاو ةعفد اهتامغأىف فرصوهنا اهفناطلسلا ةبغر نم غلبو اهلمخ قاتع

 اًدهمل ؟لومخ نم دح اولا سرففلا نمت غلب وةرمريغ هنم اذ هرركنو دحاو مول ىف مرد فل نما ارظان
 تنبىرتشاو اضل[ ن يعسنل اوافل أ نينامتل اروع ا نم اريثكى رتشاو مهر د فلأ نيعب .لاو مهرد فلن يتسلا
 ماشلادالب نم عايضلا,تاماعنالا ىوساذه ب بهذأا ع نم لائم فال [ةسخ اهنعمهردفلأ نام“ ءامركلا
 ىزنتوراشحلا ىلادي تهيمن سر يكسو أ سرخابنم بص ا ذاف هسفنب اهدقفتي لازال لمار هتبانعن ٠م نلكو

 تدلاوتفةرحخاو ناصلا مس اواهوزنعان خو ل بامصالا باكو هيدب نيدوها ىلع دنع ةفورعملا لوسفلا
 لآ ةداعس تمض اد. مو اهنم بلح ام ةلزنم ىف هدذعن كتف كلذ عم و بلخلا ن نعام ىتَدَعا ةريشك لومخ هدنع

 لوبخ دع تغلبو برعلا نم مس اوس نم ماهو مهد دعرخكسحو مهبناجزعف مهعامضو مهلاومأ تركوا هم
 نابرعللاهلسيو هن هيدي نيباه دالوأ غوت ديو ةنس -لك ىف اهضرعب ناكو سرف فال. [هنالثوغ دما ىفتار اثحلا

 ةنالفنب نالف اذاهو نالف تنب راف د لو ا ::راهراكحأب ةيكصالنل“ 0

 ريشأ -لكمزايو لوم اريصضت ف٠ اىحالا ىلع دكؤب لازرال ناك ا ذكواذك اذه مأءا ل اذكرو

 2 مأعشيم اهربخ ناك همصورو اس ةةءناطل الرمضي نأ رو>اريمال مدع و ساركأ ةعدر أ رفضجنأ

 لق< الفءا مالا نمدحأ سرفاهة بسب نأ :ببشخ قابسلا ةبل- ىف ليلا عم اهلسريوروخاريمأ شم دبال

 ءاىمال اريضحمتو هسفنب لزنن قبلنا دمي ةنسمس 7 لك فق ابيل ناو كلم صمم أ امش قيبطيال نمم هناف كلذ

 قفناف اهقوفاهاسرف نيسجو ةنامابت دع تناكو اهون ىذقنت يت هسرف ىلعوهواني رق درمضملا اهلومخ

 قابسلا مانأ ةملاوتم نينس ثالث ىف اهلكرصم ليخب قيس مهد ناصح ”ىرغفل ااسغب ولطقريمالا دنع ناك هنا
 هسسلا تدر سرفاهةيس ناو ناطلسلل ىهفرص لخ كبس ااهنا ىلعءانهئاسرفانهمرعمالا هلاثعبو

 ىس .ومو ناملس ٍمعمتفقوو هنداع ىلعهل | سم ىف قامسلا ناطلسلا بكرف اهداك ”ىو دبالا رق :

 حرسريفبابرع”ىودبلاا هكر دقو انهم سرفاهفو اهمداع ىلع حاملا كرب نمل وممن! تلسرأو انهمانإ
 الف قاطو صسقب اهبلع ”ىودبلاو جرسري غب ىرعىهو ىدملاّتلصو ىتحاهعبنت لود ارئاس تقأت
 تقيس هل خ نأ ناطلسلا ىلع وشف تنقشال ا: هما: موسل اكل ةداعسلا ”ىودبلا اص ناطلسلا ىدينبب تفقو
 ةنامتامو فال ؟ةعبرأ نعد #رصانلا ثامو اه داع ىلءرمضت» ايحالا تراسصو هل نمريمذتلا لطبار
 هدمدلطو اهعامأ ىوستامشرقل اوتاءرهلا قونلاولث اصالا نسل ا نمىال 7 ةسج ىلعةدابزلرتو سرف

 لج فل شع ةسسخنو سرف فال ةعيسنغتامواضب لشاب نع قوهرت رهاظلا مان تناك انظف قابلا
 هدنعورسلا بتاكدسف سلي ءاشنالا ناوي دلبحلا ةعلقب بحاصلا ةعافر اوي ناكو (ءاننالاناوبد)«

 تناكو معاطملا فاطم لا عاملا ن ءمهيلا لمححورابنلا لوط بكاوملا مانأ ف تسلا وعقومو حرردلا وعقوم
 ا ةعاقلا هذه ةعوضوم ف اطاسلا بالا نم تكمام قلعتو ةدراولا سسكلا
 تاازالف ةنامعبسلاو نيعبسل او ىلا :ىئاطاسلا عمقوتلا قرم اب م مانأ ىرمعلا هللا لضفنب دج ٌنيدلار دب



 ان

 ةرارولا نس رسلا ب :اكدخ أف ريزولاو صاقل ارظانو راداسالاو ”رمسلا بت :اكمهر ةعد رأ نيب تعسةنا اهنا

 تاق ل راداتسالا ذو هرادفو ل دعلار ا دف كلذوهو لزعلاو تايالولا, صصقلا ىلععبقوتلا

 باررارومانمريثك ىفو ىحاونلا ةالوو ملاقالا فشك ىو ةن اطلسلا نيواودإل! ىف ثدحتل اورصم ضرأأ
 هت : اطل لا ةنازملا تاتلعت ىفاهفرصمل ةيئاطلسلا ةيئاوبدلا لاومالا نماريبكاناج صاح اارظان د خ أو فئاظولا

 ىناطلسلا نجطملا فراصمو نيواودلا ضعبو سوكملا ف ثّدحتلاو ىاونلا نم ادجحريسب ئثرزولل قبو
 كرد افرك موءا رهالارظانو لاملا تيرظانونيواودلاًداشوةلودلارظان عج م هنلاوزخأ» اسشاوقاوسلاو

 (ةلودلارطن) « لسا هتلاو خرا حر امهيمأ نان تالجسصالا لا كولا طا تاهحللارظانو
 ةرازولا ةمر هر ىلوةلودلارظاي موملا فرعي وهو لااملارظان هل لاةيور اظنلارظانا,يلوتمل لاعب ةفطولا هذه

 لمصممي . هني داودلا داشىلا مدقتو ةلودلاربدلا ةلردلارظان ماق ريزو نم ةرازولا تاطعتوارب زولا باعاذاف

 نقر اود[ دج ةاودا رطب ل عنوالك ند عربم ايلا تروس كلو: فكل او ةناكتنلا ف نيكي فو ةلرومألا
 نوطبضي نوذومهةلودلارظان عم نوكحي نأ ٌدبالوت ام وح كلذ ىلع ةلودااروما ىشثمورزو ةيلويريغ

 اماشوارصمكلمملارئاس ف ثدي وهو ةيعصلا فودس منيف سأرز اهتاييتوةكلمملا تاملك
 مادختسا.ةرانو تاقالطالاب ةرانو دالبلا ف لعباس ةرأن نوكسف ناطلسلا املع لعب نبا نسابتكبو

 نيفوتسملا ةمقبو ةلودلارطن ىلت "هل لج ةفلظو ىهوهار م ىر<امووحنلا اذ هنمو لا.عالار اخص ىف بام
 عفرأو ه رظنلا ناوبد ىنعأ ناوددلا اذهو :كلمملاراطقا نءارطق هي دح ىَدعتي الدقم هب دح مبنم لك
 ناويدلااده عرفوهامنا لاملانيواو دن هناون د”لكو ةْة اطاسلا ميسارحاو عبتاوتلا تشن هفولاملا نيواود

 مهرغو مالثالا ىوذقازرأ ىلع لقي ىذلاراوتسالا ىهأ عجرب هملاو هبابسأ ىهانتنو هباسح عفرب هبلاو
 ناكو دلو للع غنم وبار هاشم مالثالا يو ةيقازرأ تناكجو نيناقزلا نة ةهالاموةرقادتقو 0

 ركلامهرباك الن اكو مهماودلقيلعلاوزيملاو هلباوريغوأ باو معللا نم موملا ىفةيراملا بتاورلا ممن

 ناكوربزولا اسصن مهرثك اوىولماوركسلا ناضهرربمم ير <لك ىف لا

 كلذ ن ودام مثمولعملاريظن غلو ةهلغل اوةروكذدملا فانصالا عم ةيشيجاراش دنيسو نش امرهشلا ىف همولعم

 افاضمربش لكى اراش, دنو.سخهرثك ١ ءااعل او ةاذقلا مولغمناكو هنود نودامورزولا ادع نا مولعملا نم
 ' بتاورلاوةير الا تاك دصلا ل سس ىلع فرصياضيأ ناكو اهفاقو أ نم نور دبي ىلا سرادملا نم مه دس امل

 فرعي تلا اولا نم ضرالا ىوساذهريعدو ةوسكو تيزو مدور شو لغو بس وام تاه لعقراملا
 نعمان باو همخأن نع خال اهربو بأ نعاس !تاسترحاهذهنوثراوت . اوناكو ةمسا.> الا قزرلاب اهيلع بترملا
 هنيولو أ اهيفرك ذي هت ه:مّدقو هس رق ءاحامل ”ىنجلال همته نم هزاردا يرو تام نمماريثكتا تمحي ”ملانبا

 ىشو ةهلاللا فئاظولا نمناك (توسلار ظن) <« همساب حرش ناكنم بترملا كلذ هلا دبعأ هي رقل ناكامج

 ناك اذهو ثّدحتا ىف كراشي هناف ناطل لارا داتسأ همف ثدي ام ”لكفراداتسالاب طوتسافاوسةعبططو

 راداتسالاردق مظعذنمامأف هركذ مة م:امو ناطاسلا تو ىّدعترالهرطنو راداتسالا نوكسح مايأ
 0 و هل عمال: ئىث مولات وار اف: ناؤةلو دلال اوما روهج ىف هتك ت ذغنو

 فرصىفو لبحلا ةعلقب لاملا تب ىلااماشو ارصم كلما لوج ىف ثّدحتلا ااوتم عوضو هو ةربتعم ل لج
 ةويشهعمولاملاته رظاندعصيا دب ناكسصو مالقالاب ضبستلابةراثو نزولاب ةران هنمفرصتام
 لاحو ىهنو سهأ كلانههل نوكسف ل ا تدب ف ساو لبحلا ةعلق ىلا لاملا بناكو لاملا تب ”ىريصو لاملا تسب

 ثيح اهظعا ىهأ تناكوةلودلا لهال بناورلا ىف ةفورمدملالاومالا ورخو ةدراولا لودلا ةراكسحلا لل
 ةزرملا تالادعلا ىوذنموهنءالا لاملاتس راظن ىل ءالناكو ران, دفا أ ةنامعير او حن ةنسلا ىف تغلب اهنا

 تدب رظان ىر ديالو ةعلتلا نم لالا تدب موملا فرعيالو ىعسملاو مالا بهذو لاما تابو لاما مالت م
 لاومأىف ثيدحااهعوضومو موملا ىلاردقلا هل لج ةفظولا هذه (تاليطصالارطن)* وهنملاملا
 ام لكو قالطالاو تالا عةسالا نماهمامو نيم دذتس ملا نماييف نم قازرأواهةءلعو تاخانملاو تالبطصالا

 ىتعاوروخ اريمأ ةرىفداز نم لوو دو نوالق نب در سانا كلا اهدا نم لأ واهب عاتب وأ اها عاش
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 د[ كنس الو منوكيو هللا بترلا نم ةمكرتلا ةلودلا ىف تناك ةمترلا هذه (شوسملاةءاق) كل

 اجلا يح اسوأ بئانلاوأ ناطلسلا باط اذاف“ ءابقنلا دم هءمو مهضرع ىفدنملا ةلحت هلوراغصا ا بالا
 عم | ىلع ميبسرتلاب مهنم :هدح أ ما اذاودراضحاب موزامل!وهو هبل لاسرالا باماخل اوه ناك ايدنبوأ اريما

 ,بكوملا ىف ةيئاطاسلا ةحارخلاب ىثمي ىذلا وهنا همر نم ناكو هملع مسرب ىذلاوه سنحلا بشن تاك ى ديو
 ئدعملا» ا م آلا
 نوفضيو بحابسا بايىلا دحأ بلط دع رهتلا لدس ىلع لطايلاب مهل اوما ذخأو ىاعق هقنائلخ عن دورتل

 هنو دأب ىذملا لاملا ىلع نولومف بذكسحلا,ىلا هت هللا ىلعمهءارتفالطابلا: .انلا لاومأ أ ىلا

 !ذنه نم هعضوم ىف نيب اريلقالا بارخ باس أ 1 مهو كلذ ىف مهعزان ناليزاوّوي رطلاّ-!ذهالطاب

 ةطرسشلا فان ابي ىتلائهو (ةيالولا) « كلغألا نار تلَظَو[ىلا تالكإلار_ كختد ع جاكلا
 !سسعو ابسع نسعي شع لاقي بيرلا لف[ عبتتل لمللا, فاوطل | سسسعلا زسسعلا بحاصلوةيمهذعب و
 وح ةل, دلل سعب هنعمللا ىضرقيدصل اركبون احا هنع هللا يضر دوعسم نب هقتادبع ل مللاب سع نم لوأو

 ىنضرهلادمع لاف ار هتلر طقتن الف اذه ل بةق دوعس »نب هللا دعا لاك ديز نع شمع الا نعدو!دوبا
 ا شو نب ديز نع "ىلعنلاركجنو هيذخان'ىئانرهظين ا نكلو سصتلا نع انموت دوانا هنعهللا

 ناف ست ا نعانمي دقانا لاف ار هتيارطقنةبتءنب دولا ف كل له نع هللا ىذردوعسم نبال لبق

 ةتغعلا دير لان اهالومهعمو هتشن ى تشمل !هتقولخاق لو هنءمللا ىضررع اكو هيذخأن ؛ ئشانلرهظ

 ةرازولا ةفظو تناكو (بحاصلاةعاف) « هذع هللا ىذر فوعنب نجرلا دمع هعم مص سا اعيرناكو

 اوذدق ةمكرتلا ةلودلا كولمنأالا هق-فرعو فمن اذان اطمللا ىنانثابلوتم تال مالقالا باير بتر كا
 فوسمل بابرأن ءسأرأ ةمكرتلا ةلودلا ىف اهلاوو اهناكمامب .دعق تح ةرازولا ترخأتفةرازولا ىلعةبامنلا دكر

 ناك اذاامفالخم بحاصلا مساملعقاطب مالقالا بار نمناك اذا ريزولاراصخ مالقالا بابرأ نم سانأ و

 دابعنب لبعام»اريزولا نأربزولا ىلع اهقالط ا ىف ةملكلا هذه لصأو بحاصل اهلل اًتبال هنا فومسأ ا بابرأ نم

 ديم ناكو ”ىّزل ا دالب بح اص ”ىليدلا هب ولن نمل  ةلودملا نكر نب هيوبرو دنمانأ ةلودمل ديؤم بعص: ناك
 هنكت ةدشل هيداعيديمعل نب "ىلع غفلاوب أ ذئنمح ر يزول ناكو بحاصل !ءاهسف هل ةبحن او ه1! للا دي دش ةلودلا

 ءارزوالو سابعلا ى ءافلش ءارزو نم !دح ا لعأ الو بحاصل ايدابع نب ادعي ءارزولا بقلق ةلودإ ادي وم نم
 فيتصت فرصم ءارزو تدرف أوز دقلا لل اداتكمالسالا» ايزو ف تعمب دقو بحاصلا هلل مق نيممطافلا* ءافلخلا '

 بوب أ ىنمرصم ل وام نم لماكلاو لداعلاريزوركش نب هلقلا دبع نيدلا* قري زولا نأ فرعأ ىذلاو عب دب

 نااطلسلا ةلكذاغنل ميخا هنأ ريزولا عضو ناكو م ويلاخارتعمءارزو نءهدعب نم كلذكو بحاص4 لاقي ناك
 رظانو لاسملا فرظانلامهتمئالث ىلاريزولل ناكام مسقنا م ةنطاسلا هي انب كل ذ نع تط غلا هت رمغهف مدت ماتو
 هازل تدم قالتسناوزوزاتنم رز هك ف, تاكلني ادىف عقوي ةناف سلا بئاكو صاشلا
 اريمأناكأمل هعاطقادرفأ ةلطلسلا واس هنا كل ذودرفملا ناوددلا نم هثدح ا امقوقرب رهاظلا ماناىف

 1 ناويدلا اذه عج م لعجو ا اناّكو نيدهاشو ارظان همك ماقأو درف ا ناوبدلا دامساناوندوإ لعجو هتنطلس لبق
 د ةج تغلب قع ئ *دعب ا ف اه دصتسا كلام كءاوج ىف هنم لصحتت امثثف رضوا داتخالاىلا

 ىتحةرازولا تفعضو راداتسالا يناجىوقكل دودي نصل اراناملا لامع نم ارمثكناوبدلا اذهىلا فاضأو
 صراودسو للا نمت اهذرصب و ام اهدس ن ءاهمتزتمالف وصلا سا كتكلا ان ىراصقريزولاراص

 نع ةرابع مونلا :رازولا لومي ”ىرقبلا نب هللا رمصت نيدلا دعس بحاصلار يزول ناكدقلو كل درمغو جامل
 فوصلاو رب رح ا ىرتش فص مالغ صا شن ار ظانو ماعطلا نب او-و بطحلاو رع ءللا ىرتشي ٌسؤع شاك حير اوح

 ىلع ىءالاناف لاهامف قدص دفلو لطبد مف دقلا ف صا-اناراطنو* ارزوال ناك امامأو باك لاو ىفاصنلاو

 اعمال عواجيز داتالاىلا تفشا ذل هلوتمر دق فترات طاطا دعب نتا زولا ان. ًارامواذه
 نانرأ مام اهد رفع ةرازولاىلو رمامآو حرفلا ى أن <ىتغلا دبع نيدلارفنريمالاوراداّسالا فسو نيدلا

 مولا ةرازولا ةقيقحو هيبموهسعأب ف ”رصتورا داتسالا بادى ارابخوالل درتي بكب ناكوه امنافمالفالا



 يح

 ىاطقرنيدلا ف.سربمالا َرَدَمسا دم نب ىجاسرفظالا كلملا همخ أب له ءاكلا ةلود تضقنا الف باجل ةداع لع
 مايا ديالا ب رب نيردلا فيسيمالااةيالو تناكنأ ىلا ةمي دقلة داعلا ىلا باحلا م أ داعف ةنطلسلا بن 1
 ماكسأب : مه امرغنم موا دفيو نويدلا بابرأ ف ثدي نأ هل مسرف نوالق نب د © نب اص حلاصلا كلا | ناطلسلا
 متلاراجت فوقو كلذ بسس ناكو ة ةنع زرمءلارومالا ف اودكح نأ مدقتاهف باحة داع نكت لو ةسامسلا

 ةراكلالا نه دالي ءاوسرتام عاوز ةنامعلسو نادت الث سا لدعلارا دين اطل لا
 دب ىلع وتس مه مث اهنامتااواكأو عئاض»ة دلع مهم ءاورتشا ةرهاشلا,راحتلا نأو مهيلع اوراجوراتنلا موأظام
 نبتت نه يغامرغ جارخاب ىبرريمألا مسرفماهضعب سلف دقو هنع»ف مهو مهراس ءا ”ىننملاى ضاقلا
 نم عنمو لعام” ىننملا ”ىناكرتلاهلادبعنيدلا لاج ةاضقلا وضاو ىلعركنأو رابتلل مهلبق فام صالخو
 مش مهااوماراجتلا دش أ تح ميقاعو نها دراتلا دايك ع دملاورامتلا م5 ىف ث دمتلا
 رادناريمأ عووطوم 86 ا افاشاع سانلا يلعمكمتلان -ذئنح نم باسط | نكموئئدعأش
 اذا ديربلامدقي ىذلاوهو ةيرادنملاو ةئامارملاو ةياكرلا فئاوطو ةيراددربلا ةمترلو ناطل# لابابللستلا
 دب ىلع كل ذناكب ندب هلق زا ْىْم ىلعءا هالا ن هدحأربرشتناطلساادار [اذاو رسلان اكوراداودلا عمم دق

 لقب لب امه دم لوطتال اهم لق“ ءانمو اردق نوهسلا عفرأ تناكو هانا درزال ل_ستملا اضياوهورادناحريما
 توسلا سأهنلا (راداتسالا)« احابصوءاسمهرفس ىف ناطملاك !لوح ةفزلابرو ديىذلاوهو هلسس ىلوأ

 نالفلسلا بلطب ىي ن اكحص ىزااوهو نالغلاو ةسشاحلاو هاناخ بارمثلاو عاطملا نماهاك ةيناطلسلا
 هريظت مهريبكن اكن او هيريكتش ااروما هملاو هرا د بايو ناطلسلا نالاغ مكس هلورافسالاو تاحرسلا ف
 تعب ف نملك (هحلاتص امءاعدت سى ءانلا ف رصتلاو قاطملا ثيديللا اضي هلو نيتملا ىو نه ةمالاف
 تن تح كلذ ىلعراداتسالا ةينر لزتلو كلذ ىرج ىرهيامو ىواسكلاو تاقفنلان م ناطلسا!توس ند
 ةكلمملا لاومأريب دهب طانوارا داّمسا هذمع ر فصا نب ”ىلعني دون نيدلا لاجريماال ا ماق أذ قوقربرهاظلا مانا
 كخ هأربرومالا ناممبو هباىلا ناد درتي اراصو صاشللا رطظانورب زولا ع أ ىلا عجريام عبجب ف فر صنف

 رممالا لاستريتعا اذاا_مساهاخلا مان ىفرزولا هنف ناكأم نعم قراص هنا ث يحصر اداتسالا متر ذئنمح ند
 اذهنم سرادملارةدنع ءانركسص ذاك قوةرب ني يزف رصانلا ماا ىف راداتسالا ف سوب نيدملا لام

 ٌرقتس او ةكلمملا لاوحاراس فهم ا ذوفنو هف رصت مو.عل ميظعلارزولاكناكحامن اهم كناف باكلا
 ةيرادحالسلامدةموهربمالا اذه (حالسريمأ) « مو.لا ىلا ادد ىلعمالاوه دعب نمةيراداتسالا ىلو نا كاذ
 اهلا مدقي امو اهب لمعتسي اموءاناح السلا ىف ثّدعتأ اوهو ةعماشلا عماسجلا ىف ناطل لا حالس لح ىلوتل او
 هللاقي نم اهئاىهأ نم اهبتوكينأ ةلودلاةداعنمو (راداودلا)» نيثملاءا عأ نما ديو هوامنمقلطي و
 ةرواثملاو ناطل ل (ىلا صصقلا ميدقتورو الا ةتاعغالباو نادال نع لئاسرلا غلبت هعوضوموراداودلا

 ام لكن اطاسلا ىلا مدي ىذلاوهو ةرسلا بتاكحصمو رادئاءريسأ و وه ديريلا ميدقتو بابلا ىلا رضي نمد ىلع
 بتكيامم موسرع ناطلسا | ن نءحب ر ناكو بتكلاو عسبتاوتلاوري_ئانملا نم ةيئاطلسلا ةمالعلا هيلعذخؤت
 تاوارشعلاءارسا ن. ناك :راتفراداودلا ىف لرتلا كلوامءارآ تفلتخاو موسرالا ىف هتاسر نيسعبف
 ىلو نوالقنب د نب نيسح نب ناسبعش فرمشالا مانا تناك الف فولالا '1 سما نم ناك رادو هاناذلبطلاو
 اكةرو اثمريغب ةناطلسلا يسارملا جرخراصف ةلودلا ىف هظعناكو ةيرراداودلا ةفيظو ”ىل طا رققاريمالا
 هضوعفرشالا ماهاو ةنااسلاة بان ىلا لقت حهتلاسرببتك هلا كاذذا موسرملا فنمعيو ةنطلسلا بئانجيرخ

 سنويريم الا لعجو قوقرب رهاظلا كلا ا هب ىدتم اف فولالا ءارماربكحصا نمولعجو راداودلارق شاطريمالا
 لواهااوز دعتدب رهاظلا ةلودلا تداعامل هاهم تيوقو هتازنمتمظعف فولالا* ءاىماربكا نم راداودلا
 ىلووٍباوللا فّريستكح فةصترةرإ داودلا فدوهمملا نع ادئازاكحت م كمت اطويريمال اهي راداودلا
 ك.ثرمالا ىلواملاهسةيراداودلا ىلو نا ةداعد دعب نهُكل ذراصف -ل_ةءلااناذقلا ف متح-ولزعو
 ديربلاو لالا نم اهريقحو ةلودلارومأ لاس ىف كس ةام.ماف حيرفرصانلا مانا ىفةيراداودلا مكحريمالاو
 براق ةيديؤملا مانالا ىف لاا كل ذكودي رمصانلا مايالا ىفاذه ىلءلاكا حرباموةيالولاو لزعلاو ماكسحالاو
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 عيب لافأو سف هلا ئشل لاقي نأ عنمو ىل ىتح !مجوسلب لب مم امث لسغ نم مسهعنمو هب هفرتغيئ ثبءاملا
 طافلالا يفت نم مهعنمو بهاذا ا نم؛ئشل اوبصعتيال نأ مهمزلأو سوره اطنيب قرفي لو ةرهاطءاسشالا
 اهتحلءاورك اعلا ضرءدهدعن متاقلا مزلأو طقف همسأب ىعديو هنو دنمو ناطلسلا بطانعامت او باقلالا عضوو

 رصق دقهدجو ن طسلناو ةربالا ترطب و هركسع هيرفاسام ”لكض رعب هناو لاتقل ا ىلا حوران اودارااذا

 ةدمىف فلكل اورخلا نم لاجرلا ىلعامب ماسقا ابرك اسعلاءان مزلأو هبقاعمادا هضرع دنع هملا حاتم ام ئثىف
 مهمزلأو هملا اهتو دوب و ناطاسلل امم نومومت» ةفلكل اَمَدلا نم تمدق | ذاركأسعلا ىلع لعجو لانقلا ىف مهتبمغ
 هركاسعل بتروهدالوأو هسفنل نْممراشنعأ ناطا#لا ىلع راكتبالا مهتانب رئاس ضرعب ةنس لكس أ ز دنع
 هيلاثعبو بنذأ اذاءاىهالاربك ١نأ عرشو تاوارشعءاسهأو نيئمءا هو فولأ ءاسمأ مهلعجو ءا أ
 ىذمي ىح عضاخ لمل دوهو لوسرلا ىدي نيب ضرالا ىلا هسفن قلن هناق هنقامي حد معنم سخ أ كلملا

 ممم دّدرت نا كلاءاريغل ءاعالا ددرتيالنأ مه مزلأو هسفن باه ذب تناكولوةءوّدعلا نم كلما هنهأ ام هسف
 رابخأ فرعي ىتح ديربلا ةماق ان اطلسلا مزلأو لدق نذاريفغب هل مسرب ىذلا هعضوم نءريخت نمو لت كملارعغل
 مهعا و هدالوأ نمهدعب نم مزتلا تامالف نامزكشج نب ىاتقج هداول هساسلايكح لعجو ةعرمس هتكلم#
 ترثك الف هو هتفل اخت مهتمدحأ نع فرعي ل اسيد اذ اولعجو نآر قل مكتس نيململا لوثأ مازتلاك هساملا مكح
 ىرتشااوراطقالا ىفاوإةنتمهوعابو مهماريثك اور أو قاحمتل ادالبو لامشلاو قرسمل ا دالب ىفرتتلا عافو

 زطقل تناك كيا ز عملا مهلو ا ورصمر ان دكلم نم مهممودي رصلا مه امس مرنم ةعامب بوب, نيدللا مده ملاصلا كلملا
 ترثك ءمالاورصعاوراص اريثك ا ةلخ مهئمرسأوزاتنلا مزدو تولاج ندع ىلءةروهشملا ةعقاولا مسهعم

 رمدمر ب انم ىلع ناخزكذج نب ىشؤب نب هكرب كل هلل بطخشو ماشل اور مدس اًوامو سريس رهاظلا كلا مابا ىفةي دفاولا
 رصم كلولمواذه مهقث ارطواهب ىهتا داع ترسشتلاو لغملا فئاوطب ماشلاو رصصم ضرأ تصغفنسرحلاو ماشلاو

 م عيظعتو مه اهممهمدو مهمل حزتماو هشرو نا ادا نمابعر مهم ولت َتئام دق اهركا اسءواهؤا هاو
 اوعذو لطابلاو قملانيباوعمخ ةيدمملا لالا ماكحأ اوفرعو نآرقلا اوذشاو مالسالارادب اوبرامتا اوناكو
 جمل اوةاكرلاو موصااوةالصلا نم ة.:. دلارومالاب قلعت ام نكح ةاضقلا ىذاقل اوضوفو ءىدرلا ىلا دبلا
 نوبدلا بابرأو نيجوزلا ىادتك ةبعربشلا ةمذقالا فرظنلاهملا اواعجو مانيالاو فاقوالا ها هيوطانو
 اوين كاذلف هساملا مكحي ءاداقالاو نان زكنج ةداعا عوجرلا ىلا مهسفنا تاذىفاواتح او كاذوخو

 ىلعهنمفيعضلا فاصناو مهيوقدي ىلعذخ الازمه دباوع نم هسفاوفلتش ااه مهذب ىضقلل بحاسملا

 روماىف فال خالادنع ةيناطاسلا نيواودلا ا ضق ىفرظذلا كلذ عمها اواعجو هسانلا فام ىضتةم
 اهلضفأو دعاوقلا "ل5 نم تناكو باها دعاوقوناوبدلا عاضوأ دلع تَّرقَتسا امذفنمل تاعاطقالا

 كلذ مهلريصيل ىلاعت هللا هءنذأب مام ناوبدلا ف اوءرشف ىذارالاارخو لاومالا فطبقلا مكسج مت ىح

 ناطلسلاوأ بئانلا ةدعج ام ىلا بح املا جان اذ عم ناكو هق-ريغب ىلاعت هللا لام لكا ىلا المس
 ةمشحلا سومانو مرتحم ةعب رمشلا بانيو فاص لدعلا ”لظو لو دس ذئموب ءاما!-ارتسواذهرومالا مظعم ىف
 هانهل ناك ني دنم عز او هل نكسر لنا ءاسحلا ةمسضق نعحر خم الو قدا نع غيري نأ دس> ا داك الف باهد
 ةمشحل اوءاماسا بهذو ةالابملاتلقو هبانارولاريدكوروعفلا هوأ ترفسو لدعلا لط صاقت من لتتع نم
 ةناعاكو تنةنلشف تاكحولا ن2ادنوعد تا تادتعتو ءاشامءاش نمل عن قدح: سلاننلا قم
 لهال هنا نماقم سانلا ىلءاوطلستو ىدهلارون هعم ىخاكتروملاءاومكحتو ةمرحلااوكشهو باجل
 بالا مك امل وأ ناكو « نوع مهلعل اولع ىذلا ضعن مهي ذمل ميديا تيسك امج مهلةبوةءورصم

 ريهالا ىدتسانوالقنب دحر صانلا نب نامعش لماكلا كلا !ناطلسلا نأر صمب سانلا نيب ةمكرتلا ةلودلا ف
 ٍنيدلا ف سريمالا نعاضوعرصمرادب ةنطلسلا ةءاسن هملول سلب ارط بئان ”ىرصا ار قاس قآ نيدلا سمن

 مكح4 هئامعيسو نيعي رأو تس ةنسىلو الا ىداجسفف هءلع علف سانلا نيب مكعا ربكابجاحاريمأ اوغب
 لام الاب ةالولا ةمئاكمل ناطلساا بقوم نم ناعقوم هيديزب ساجو مكح ةنطللا بئان ناك اكسانلا نيب

 ةرهاقلاب مكي اوغس عمابجاح ل صب نالسرريمالا نوكي نأ بنس ةرخ الا ىداعب ىف مسر م كل ذَرقساف مهوحخو



 قي

 هيرهاظت هلثمدهعي نكيلامب ركنملا نهرداظتو هتاافسو بحاملاةلا ذر عم مولا بجاسللا بسقنو كلذ نم نكمل بجاسلا بابن مميرغذخال عرشلا: ا ذقن د ضاق ضرع ناو مهعزبا اسوأ ابعرش مكسلا
 كلذركْ الف راتامب لاما ذخأو برمضلا نم هن وكستنو ىذاقلا بان نم ميرغلاذخأي هناف ةقولا فارطا
 اننمز لها رثكحا|فرءبال ةيئاط_ش ةلفذل ىهو ةساسسسلا مكح وا لاةيالوأ باخ ماكس أ تناكو ةئبلا دححأ
 مكح نموهامتاو ةمعرمشلا ماك الا ىف ىبمعالا# ىهالا ادهنزلوةءو اج ظفللا ف نولاداسواهلصا مودا
 نب زعل دفوهو كلذ عم ننس و مظع هللا دنع ودواْد هنومسعو هسا لا

 « ةسايسلا ماكحأ ركذ ه

 يبحاو مايصلاو ةال داك هب سهأو نيدلا ند ىلا عت هنن حرم ام ىه ةعب رمشل اف حرم هل 4| ذهاو ةس اسس | مكحو عرششلا مكح نيم-5 ىلع ماكح الا نأ ن ورب ماش اورصمر ان دب ة.كرتلا ةلودلا دهع ذنمو لب انم مز ىف سانلا نأ لعا
 باودلا هيف عرمشت رص ئطاش ىلءىذلا عضوا نأ ئاذو را ائطاسش ند عرشلا ىةشاوّربلا لاسع أر ئاسو
 ءاراديدشتب اهع”رشو هبا نالف عرمش دق تب رمشو ءاللا ةعب رمش تدروا دا لب الل نول و دف ةعبرمشلا برعلا همهستو

 هعرشي نيدلا عرش لاقي و اهيفءاملار د: ىتاا عضاوملا ةءرسشلاو عارمشلاو ةعيرمشل اوءاملا ةعب رمت اه دروأ اذا
 وشو هب ما ىبعع ةساس صهالا ساس لاش واحوب هر ىىصو ام نيدللا نم مكن حرمت ىلا« هللا لاك هنس ىنةعاعرش
 نم ةحاصفلا لاةفقلخلاو عيطلا سو.سلاو م_هسو ب هواعج مولا سوسو سوسو ةساس موق نم سئاس
 عوضوملانوناقلا اهنأب تم-ر مث ةغللا ىف ةساسسسلا عضو لصا اف هعيط نم ىأ ه«سوس نم مركلاو هسو.
 رحافا!لاظلا نم وحلا حيرت ةهلداع ةسامس ناعول ةساسسسلاو *لاوحالا ماظتلاو ملاصملاو باد الا ةباعرل
 ابنك ةمعءرمشلا ةسامسلا ىف ساسنلا ف:ص دقو اعمله نم اهاهجواهلع نم اهاع ةمعرمشلا ماكتسالا نم ىههف
 ىهامناواذه نمئثىف امامز لداهلوةبام سداواهمّر ع ةعب رشلاف ةملاظ ةسامسرخ الاعونلاو ةددعتم
 ّنظنماللاو فلالا!ميلع اولخدأو ةساساولا:ةةانساهلوأباودازورمصم لأ اْدَرْخ هساءاهاصأ ةماغم هلك
 ترشنتا ىتح ةماكلا هذه تأشن فكن الا عم-او كل تاقامالا هيف مالا امو ةبب رع ةلك اهنأ هدنع لعال نم
 هل رراصو ناخ كنوأ كلملا ب اَعامل قرمثلا دالب ىف رغتلا ةلودب ْماَقلا نا: رححذج نأ كلذو ماك اورصمب
 ماو هسانهمساىق لصالاو قي همعست نم سانلا نمو هسارهاه-ٍباتك ىفاهتدنا تاوقعو دعاو قررت ةلود
 زكنج ناكو مهربا د هللا عطق ىتح دعب هومزتلاف هموقل ةعب رمش اء ججوذالوفلا حاف ىفاشقن كلذ بتكمعضو
 اماكح هسالا راصؤهرابخأ ىلع تفرشا تنكنا اذه فرعنا ضرالا لهأ نابدأ نمش ني ديال ناخ
 دج سئ اهوبأ ىلاعت هللا ىلا ىتادلا اصلا دبعلا قريخاو ه« هبكح نم * ىث نع نوح رخال هباقءأ ف قد
 نانزكتج هعرشام هل نمو دا دغس هير صن: ىلا ةسردملا نار هساملا نم ةضسن ىأر هنا هللا هجر ناهربلا نبا
 تيسصصو ا رصسوأ ندكلا دمعت نمو لت طال نمو نصحل اريغو نصحملا نيب قرغي لو لتق فز نم نأ هسا اف
 لتقدام ,رلا ىلعو اءاملا ىف لاب نمو لق رخ الا ىلعام_هداح اناعأو نامداختبامهو نينثا نيب لخدوأ دحأ ىلع
 اد_بعدجو نمو لتق م.م ذاريغباسكوأ موهريسا مطا نمو ةئلاشلا دعب لقب هناخاهيف رقت ةعاضب ىطعا ن دو
 هعاسشمنمئثوأ هسوقوأ هاجس عقو نمو ب ذنياسملا ةصبذك اناوح مبذنمنأو هه لكؤي م توعنأى ا هبلق ص رعو هنطن ىشيو ه اوقفتكت ناو. نأو لتقه ديف ناكنم ىلعهذرب لو بره دقاري ساو ا ابراه
 لك هلواش لو لزنن 0 ناف هنم طقسام هبح اص لواشو لزنن هانولعأ ءاروناكو لاتملاتاخ قوشو أ كه وهو
 نمدخ أ ىلع نوكيأل نأو ةفاك الو هوم هلع هللا ىطر بلاط ىنأْن ب ”ىلعدلو نم دحأ ىلع نوكي ال نأ طرشو
 نينذؤملاو دهزلاو ةدابعلا باكاو مولعلا بابرأ نم مها دع نمالوءابطالاالو ءاهةفلاالوءاّرقلا الو ءارقسفلا
 ىلا ةيرق هلك كل ذ لعجو ىرخ أ ىل_ع'لل بص ءةريغ نمل للا عجب ميظعت طرشو هنؤمالو ةفط تاومالا ىلسغمو
 ريساهلواش نموريمأ هن ولو الؤأ هنهل زانلا ل كأي رماد نعدتلا لك اال نأ هموق مزلا و ىلاعت هللا
 عبشلا مهند. ايم. النأ مهمزلأو هلكا ىف هعم كرمي لب هارب هريسغو ئن لك أب دحأ صمختيالن أ مهمزلأو
 لوانت هنكلو ءاملا ىف هديمبنمدح !لخ ديالنأ مهمزلأو دعنم دحال سلو مسه: ذا ريغ نم مهعم ل كجصايود لزني نأ لفن ولك أ, مهو موةبّرم نمنأو هملع لكؤد ىذلا قطل الو ةدئامالو اران دحةىطاتيالو هيامحتا ىلع



 هذاا

 فاأةبان عاسراف نوثالثو نانثاوةنامعستو فال [ةِئامت ةئاحلا دانج ا« مهرد فال آ ةرشعاهنعران_ دفلأ
 مهنم لكلاىدتج نيسجنو ةناعتثو فل هبي« مهردفال 1 ةعست رائي دةنامعست مهنم لكل سراف ةنامستو
 مرج تالا ةفيضابفرالا دن امعبس مهم لك أن دنح نيس نامل بلا نم مهرديتآلاعب اير اس دين امناع
 ةنامسمخم مهنم”لكةناهثثو فلاب » مهردفالآ تسر ان دةن أمس مهن :م"لكل ”ىدنج ةناعلثو فل ةبان»

 فلأ دباب م مهر دال ؟ةعير أب راش دفن 'امعبرأ مهذم ”زكل ييسر ال1 عيال ا ةبمدر ايد

 نم فت اظولا بابرأو « مهرد فال هئالثابنع مهاردةرشعر عسرام.دةنئالث مهنم لكلا. د:ج نيثالثو نيدلاو

 شوبملا بيقنورادنءهملاوراداتسالاورا دناجريمأو ةبخحاورا داودلاوحالسريمأةرازولاوبابنلا دعبءا ىمالا

 لامب رخ "ال هعاطقا نع مهنمدحاولا لون ةققا- ادانج نيب ث دح نوالق ندر صانلا كاملا تامالف «ةالولاو

 راص ىت- تاءاطقالا لذارالاو ةقوسلا ترتشاو لال ذي د انج الا ىف ل.خدل ارثكفاهريغب تاعاطقالا ةضياقموأ

 كلذ ث دحام لوثأو « مهجاعاطقا ىضارأ مهنمتب رخو تاعانصو فرح باعصا م ءدك قلك ذات

 ةنامعبسو نيعيرأو تسةنسرخ الا عب درج ىف نطا فا نوالق نب دم نب نابعش ماكل | كلم اناطلسلا نأ

 لوّرلاَو ةقلخلا فتاعاطتالاب ةضيانملا اهنم٠ اشاد ساو نيواودلاّاشولرغانيدلا عام ريمالا هنم نكمت

 ةقلحلا,ازيحراتخ ا نمو ام,ملعر رمي لاملا تببلالام امهنم لك لج هعاطقاب د-أ ةضياقم دارأ نمناكف امنع
 هتك ل 1فواس .دةنامس# هدب رب ىذلا زيحلا ةريع تناك اذ لاملا تببا اهلمحر ينان د ةنسلا ىف هتريعر دق ىلع

 كلذادرفأو وارغا هملعرّريام بس لاما هبلالام لج هعاطقا نع لوزا دارأ نمو راش دن | وسجل لج

 جرذ ىذلاروشنملا ف نيعيناكسصو لدبلاناوبدهامساناوبدتاءالولاو فئاظولا ىلاط نمذسخّوباملو

 زيك كلا جلا نم ةدالا دام نيجادح نب يددطرا *لكمب موتي ىذلا غلبملا ةضياسلاب

 جف لاملا ف هريسو ةرازولاىسودلا كئءمريمالا ىلوالف هلاطبان مسر ىّتحناطلسلا عمكلذ ف“ اسهالا ماقذ

 ريثكذخأف الام همق هل لذبن م "لكل هعاطقا عم -ىدنملا ناكف تاضيانملاو لولا بانيعبرأو عسن ةنس ف
 مسرريذوللو هل هحتمر دق ىلع هنم لقاو مهر د فلأن يرسشع غلبم عاطقالا ىف لذ ناكف تاعاطقالا ةماعلا نم

 دانجالا لاوح أ يشم نيسجو ثالث ةنسىف ىالمق نيدلا فسسريمالا هبا تناك لف كلذ ند هعنم مث مولعم

 كلذا بدّناو ةقلحلا مداقت تعبو عئانصلا باصحأو ةعابلا تاعاطقالا ىرت.ناف تالوزنلاو تاضياقملا ف

 لوزنلا فمنوبغرو دانحالا ىلع نوذوطباوراصو ند ومو بلت رمق درع تفلم ديلا و رع دعا

 نونعشريمالا لطبأ سعالا شفاف مهر دام مهر د فلأ "لك ىلع مهلاولعجو ا مبةضياقملاوا ,متاعاطقا نع
 ناوبدىرشابمل ٍمدقوةلودلاروماريب دش لتتساو 00

 نير شع نوذخأب اواكهامدعب مهارد ًهنالث ىوس ةيساحلاو روشنملا مسر اوذخ أبالنأ شسحلا

 اههرد

 * ةبجحلا ركذ 0

 بحاح ةبخل اركسمال لابو ةنطل لا بات ةسئر ىلتتناكو «لللج ةبكرتلاةلودلا ىف ةبجل ا ةسنر تناكو

 ةرواشنب ةرانوناطلسا|ةرو اث؟ةرانو هسفنب ةراندنحلاوءا ع : ايلوتمن اة عوضومو تاع

 هبلاراثملاوه هناف ةنطالا بئان نكح /ناف دنلا ض رعوّدرب نمو ضر عي نم يدقت هيلا ناكو بئانلا

 دانجالا تامد اخ فرظنلا ىّدع ال بجاسلاا مكح ناكورومالا نمريثك باول ماقم متاقلاو بابلا ف
 ومالا مافن وكنا ضر تفاسامن باغ ار مدح نكي لو كلذوهغو تاعاطقالاروماىف مهفالتخاو
 دحاولان أامئاداندهعدقاو عرشلا ةاضقىلا كلذ عج ريان او نويدلا بابرأو نيجوزلا ىادتك ةبعرشلا

 عمطي الف عرمشلا مكحيريجتسيو ةاضفل ادح آب ا, ىلاريصيو بج الا باد نري مهوحخو نامضلاوأ بالا نم
 ىدي |نمهلةياج ىناقلا ميسرت ف ماوعالاور بش الا ميقي نم ميذناكو ىضاسقلا باب نممذخ أى كلذ دعب دحأ

 , سانلانيب مكعلل نوبصتن ءامالا نم ةعاج ةدعلامجا مولا بجامملا راصو كلانهامريغت م بالا
 ةىهالا ىلع مهل سل دحاوريغمسيةوءاسقنلا ةيولسأر ىلعمو "لك ف رزقملامب مهباوبأ نيمذتلالا ضرغلال

 ناكءاوس سانلا نمريقحو لبلج لك ىمكحي مولا بجاسملاراصو دابعلالاظم نمنوقزتربامن او عاطقا
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 نروعسو ةعبراوةناعسمح لاهالاةالوو فاشخكسم ٠ سراففال [ةنامت م هكلامموازيمأ نوعنرأو

 دحارةمونملاو دحاو ةنقرشلاو دحاوةم رغلاو دحاوةريصلاو دحاو هير دن[ كحردالا ارغن كلذ صفت

 ادار صوقو دحاو نيثوممالاو دحاواستولاو دحاو موضلاو دحاو ةزيدسا فشاكو دحاو امطقو
 نوحدبو:نامسج مهكيلامم دحاو ”ىلبقلا هحولا فشاكو دحاو -ىرصلا هحولا فشأكو دحاون اوساو

 نوعمسنو دام ةمحرخو نوثالث ةاكصاخ كلذ لمصفت سرافاث" امو نافلأ مهكلامموتاواريشعلا» ءارعأ هب

 .ودقو داو نامرلانوهملا مهلصفئاريما نوعبسو ةعبس ميلاف الا ةالو * نافلأ مهككحب لاموارنما

 مهكللامو دحاو طوافلدمو دحاو ميفطاو دحاوٌء نر دنكسالا بجاحو د[حاواحورو دحاوةزيحلاو درحاو

 اومّدشم كلذ ل صفت اسراف نوعيسو ةّسوةناموافل ار مثع دحأ دانحالاو هَمللا ومدتم ءاسراف نوعس

 ناطاسلاك ل امم اسة:نورشعو ةعدرأ فولالاءاضننونامئوةنام ةقلحلا اومّدةمنوعب رأ ةيئاطاسلا كسلامملا

 دانحأ لول افلأناطالاكيلامم كلذ ل هف:اسراف نرثالثو نانثاو هن امعستو فال ١ ةرشع ةقحلادانحأ او

 مهم ”لكريزولاو بئانلاو فولالا ة ؟مانل اك رق «اسرات نونالثو نانثاوةئامعشتو فالآ اس اةتلحلا

 دحاو بدرا لك لالغلا نم نم همئامب مهرد فا فل عاسفترالا منها 0 را هور انف ا ةئاط

 نضصلالاو مهرد فلأن امفلكلا كاذ نممهارد : ةرمشعب اهبنم بدرا ”لكبوبحلاو ا .هرد نيرم عب معقلا نم

 عافترالامهاردةرمدعراميد”لكراش دفان وناكو ةسجخ مهنم لك ةجرحللا فولالا « مهردفل ا ةنامعس 0

 مهردفلأ نوعبسس فثكلا كا ذ نم هلأ ف حر شام ىلع ل الغلا مث نم هففامبافلأ نو جو فل ةنامنامت

 ”لكراشب دفان وعدرأ مولم "لك ةيكساخلا هانانخبطلا « مهرد فل نونائوةن اههدس مهتم "لكل صلا ناو

 ةلكال تتعتلا كيد مبان حرش أم ىلع ل الغلا ن نك نم هفاع مهردفلأ ةنامعبرأ عاف:رالا مهلازدةبتوات 35

 تان والت ةيجرملا ءانانمبطلا « مهرد فل نوتسو ةسخو ةنا مهنم -لكل صااحلااو مهرد فل نول الثو

 نمحرشاه ىلع لالغلا نمت نههفامب مهردفاأ نوعبرأو بت أ ان“ م عاقترالا# هارد ةلامتراشسي د "كراش 3

 ةيكصاحلا تاوارمثعلا ه مهردفل رمش 2 امص اان او .هردفانورمذعو ةعبرأ فاكلا كلذ

 نعل الغلا نمتنم هيفا مهرد فلا ةنام عافتر الاههاردةزشعرا د -لكراش د فال ةرعشع مهنه لك

 تارارشعلا* مهرد فل نوعستو ثالث مسنم "لكل صاامناو مهر د فال5 ةعيسفلكلا كلذ نمحرشام

 نمتنم هنفامب مهرد فا نوعيس عافترالا هارد ةرمثعر ان د”لكرانيدفال [ةعبس مهم لك ةمجرخلا

 فاشكلا « مهر د فلن ودسو ةسخ مرنم لكل صا امن او مهرد فال 1 ++ فلكلا كل ذنمحرشام ىلع لالغلا
 نمتنم هفامب مهردفلأ ن وسو فلأ ال امحاشترالا مس دارد هم اهراس 3 ”لكراسر د فل نورمشع مسبنم "لا

 »* ردفلأ نوعنراو 2و لد "املا ملاو مهردفل ار يشع ةجةفاكلا كلذ نءح رشام ىلغلالغلا

 مهرد فلأن ورمثعوةنام عافترالا م هارد ة نارام د”لكرانر د فل رمثع ةسج مهنم لك هانا بطصال !ةالولا
 ةريشعو فلأ ةنام مهنم "لكك صاامناو مهرد فال ”(مرعذع كفاك !كالذأع نمحم * ام ىلع لالغلا نمت نم هيفا

 نونالثو ةس عافترالا م هارد ةعيسرا د ”لكران رد فال 1ةس+ مرنم لكل تاوارسشعلا ةالولا « مهرد فال
 نول الثو نانثا مون "لكل صااختاو هرد فال [ هن الث فلكلا كلذ نم حرش ام ىلع لغلا نع نم هيفاج مهردفاأ

 رودس كاطاقلا قير ر سواك د ”لكراش ذاح 'امو فا مهنه ”لكئاطل لا كيلامموم دم ه مهرد نأ

 فلا ريشع ددسأ مهن ”لكل صلاخللاو +هرد فا فاكلا كلذ ندحرم“ ام ىلع لال غلا نمت نم هذامب مس ةرداتفلا

 نم هشام مهر د فال ةعس عافترالام هاردةعتراج د" لكراشر دفا مسنم< لك ةقلحلا وهدم « مهرد

 تولد ذاهب ةوكوناثو مهردفال آهن اممم "لكل صلاخناو مهر دة اهعست فلكل كلل ذ نم لالغلا ن

 نع نم نامي مهردةنامسو فال آ هثالثعافترالا مهارد ةعسراشر د”لكراش دهن امعنرامهنم لكل

 ناطللا كلام « ,هرداش“ اموفال | هن الث مهمد ”لكبل ضااتخلاو مهد امرأ فاكلا كلذ نملالغلا

 فل شع ةسمابنع مهار دةرمثع راشد لسكان هد اعستو نقأ مونم كتل لول ةنامعبرأ ةءان# نافلأ

 ةباد# مهرد فلا يشغ:الثابثع مهاردةرشع هرعسراس 21111111119

 دحاو لكل لوله هب 'اهس نان« مدرد فلا ريشعاشلا اهتعراش ةاك "اماوواتس دفا مهنم لكل لول: ةناروسج

 ا وسو - -- «  صعب
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 مهزراصو نيشارملا قوسر كح دنع نوالقروصاملا كاملا هريغ تح مويز هلع ناك ام انس دقو ةكرتلا

 ةفيسلاو ةقطنملا 1من هملعو اهةوف”ىئالسالا» ءابقلا اهقوف تاوالكناوةيرتتلا ةسقالاب ةم دانا ىلا اولخ داذل
 نمرصقااهداكانو حسحتو كلذ قوف ماكالا ةريصق ةسقا سالب د1 !نامعأو نوم دةملاوءا سهالازيميو

 فوصلا نمابل ا راغص تاناواك مسه مهسؤز ىلعو لوطلاو مك ارصق فريسبكت وافنالب <ىناتعل ا ءابقلا

 ريمالا مانا ىفاهقوذ فايامو تاتولكلار دق اوداز مث راغد حا بّرضتو رجالا < يلملم ا

 كإتنومساوراصو ةسن اخرطلا ثانواكلاب تفرعو نيسح نب ن.عش فرم *الاةلو دب عاشلا ”ىصامل اغلب

 تاتواكاهل لمة واج و عاب ش ىف اولعو تاتواكلاربكىف وغلاء ةوةربره اظلا مانا تناك لفن رصان ةريغصلا
 ةصاسخلا ىف لي دنملا لمعيو ف افخلالا ىلعز املا سل مسييز نمو مودلا ىلا كلذ ىلع مس هوةي لا كرب
 امبرو بهذملا نماهلمعن ناك همهقو ةضف كلاما صئاوح ملظعمو نعالا املا نم قلوصلا ىلع

 عصري صاخلا ةهنازخ نمي اطلسلا علخلا عمم_مملا حرت :2 ىتتارباكألا نيثملاءا ما صناوح تناكو مشدلاب تلم
 هلنمال از ارطلا سلي الو بهذلاب هز امهم تفكححب ءالو زرطلا سلب ركسعلا م انعم ناكو رهاوماباهيهذ

 تاكوازا ارط سدلي الو بهذلار هز امهم تفكيالف» ءاسمالادانحا نمو كتابه نان اووف عاطف
 برشلاو "اردنكسالاو لمخلاو ىنحكلاو ىاطخلاو اضصكلا نم عّونملا سدا هريغو ءارهالا نمرك اسعلا
 سل ىلع مونلا ىلا اورصتقاو قوقرب رهاظا مانا ىف رب را سل لطب مث ةنواملا فاوصالاو فاصنلا نمو

 مادذتسا هسفنب لوي ناطلسلا نأ ةداعل ا تناكو فمها !ىف لوةصملا فاسدنلا سلو ءاّمشلا فن ولا فوصلا
 تكف هلذباكلاب شيملارظان أ دحأ ىلع هراسخا عقوو لولحما عاطقالا بلطي نم همادق فقو اذاف دنحلا
 اهلع بكف ناطل لا اهلواشيو هلَرَقَسسملا مسا هقوذ بنكي ثا ذكن الفزيح اهنو ضم لاشملا ىجست ةرصتخ ةقرو
 مهدنعا دهاش اشوف عل قاوم ىلا لاكلاد اين تضمن لاقيه يردد امل التل سيم رشح

 مهتام الع نوم-ريف شدملا ناوي د باَمك عم عسج طوطخع "هلم كم ةعب ع بتكتمث
 روثنملا لمكي مث وذ مةقتاكناطللا هدعامبو روشنما بكت ة تامتاكك اوءاشنالا ناوي دىلا لمت مئاهملع
 اهامس ةفئاطنوالق روصنملا كلما ناطلسلا دحسماو لدأةح ىلع" :هلباَسقملا دعب شما ناون د ٍباَك طوطع

 مهدالوأت قب كَ ًارعملا ماا ىف ىاطقا سراعلا كق دنعاودش تامل ةمملاصلا ةبرصلان أى هو ةيرلا

 مسرو ةوسكلاو ملل او قيلعلاو كماوملا مهل بترو مهعجب نوالق ىلا ةنطاسلا تضف ام دنعف لب ذر لاح قرصم

 اموت دل فرن جالا ستنال مونلا لاول, كام«و ةعلقلا باب ىلع نيلاج اونو تحي نأ
 اريبك ناك ٠ ءاوسريمأتاماذا لب تامريمأ ضوعريمأ ريمأت ىف لخدم ةكلمملاب بئانلل ىسلفةماشلا دالبلا

 تاك هود نموأ ةهدللا ناكم ىلا هجرذعو هنريضح ىفنمماما هضوعرتأف هنوج ناطل ءا علوطاريغصوأ

 بئانلا مدختسا مه دح أت اماذا م,ناف ةقلحلا دنجامأو هملعهراتنا عدي نم رخآدلب نم لهي وأ ةمدخلا
 ناظاسل اةرضحو لا ديربلا عماهزهجو ةعبرملا تك مثناطلسلا بدترتن هو ىلع لالا بتكو هضوع

 عاطقالاناويدنم ةعبرملا تكتف بنكي[ يلع بتكن اطاسل !اهاضم نا مث عاطقالا ناوندىفاهيلعلباق.ف
 تام نمو ديرب نمل عاطخالا جرخ ؟ناطل ل ااه ذم )ناو ةرمضحلا نيذلادنلاىفمدتناكروشنملا اهلع بتك, مث

 قلطيو أ مرنم عجترباما مقاقتسال ا مكح ىلع هتعرو بسو> ةمدخلا:ّدم لاكتسا لبق دنا وءاىهالا نم

 اهنموءاش فدك اهعطقم اهاغّشس ب دالي وه امابتم دنملاوءاىهالا تاعاطتاو مهبةبانعلا لو حر دق ىلع مهل

 ماقام دالبلنوذلق ذيع رتساتلا كيلا كارو كلذ لعلاجلالزيلو |(ماهلوانت تاهح ىلع ددنوهام

 تراصو سوتحلملانم تاهح ةّدعلطّأف هغلممو ح.ارخلا ىلع مالكلا دنعباكلا ادله لاول

 نب دمر صانلا كاملا هنرامم ةيرصملارايدللا تاعاطقا ىف لالا هملعَرَمَم_ءاىذلاوادالباهلك تاعاطتالا

 شراف فلأ نورشءو ةعت را ةبرصملا رابدلاب ةروصنملا شومحلا ة ةدعوهو ”ىرصانلا كورلا ىف نوالق

 ريذوو بئان كاذ ليصفتاسراف نورشعو ةعبراوةئامسبراو نافلأ مهككحبل امو ولالا اها كلذ لمصفنت

 *اىما# سرافةنامعبرأو نافل ا مهكلامواريمأر شع ةعبرا ةسجرخ فولأوءا ها ةسئ امن ةكصاخ فولأو

 ةةسوذنامةمجرخوارمما نوسخو ةعبراةمكصأ كلذ لنصفتسرافاش" امو فالآن امثمهكملامموءانانابط
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 امأو ناطالا نم ءارمالاريشانم نأ يت اطل نا نم مهريشانم نوكتءالؤهو ةقلخلا دن ب مش تاوارمثلاءا سها ىف
 نكم الف ناثلثلا هدانجالو عاطخالا ثاثريمالا هم نيءيريمالارو ثم ناكو مهما سها نم مهريش انة ءا هال اد انجا
 هدانج انما دحاحب رم الرمال ناكو مه اضربالا مهصةءاهفدانجالا نءا دح أ اوكراشي نأ هورمث ا مالورب ءال |
 لكل ناكو هضوءرسالا دنع مقيو ناطلسا | بئان هجرت د_ةمفم هجارخا ىذتقي بجوم بئاسل نيش قد
 نيعبرالا تاوم تناكف لااركسعلا جي رخاذاالا مكح مهملعهل سدل مهماع مّدَمم ةقاط ا دنس نما دنج نيعبرأ
 ىئامن اطاساا نم نيم دل نيالا ءا هر باكا ضعب عاطقارمدع غلو هلا م-هةقوم ىف مده دتر تو مه هلم عم
 اهلوح امو راشد ىلا نمنات ىلا اهاق ار يعي كل ذ نو دف م_هريغامأو كلذ ىلءدازامبرو ةيشجران د فلأ
 فال ةةيساهالعأت تاوارشعت اما ورا دف أني رم ءوةهثالثىلارا دفل انيثالث نحب هاناخلبطلا امأو
 تاعاطقا هلو اموردقلااذهوراس دةنامسخو ىت ادالعأت ةقل طا دان تاعاطقا ام أو انهنودامىلاراشرد

 هتيل-و ىدتحلا ماتو سدخلا ناوب دب ضرعت ءارمالا دنج عمو نيرا مصمءا هر باك تاعاطقا
 سالم خس لك ىف ناطلسلا ىلعءا هالا تناكو 4_ذرعو هب ض وع نم ىلِ زئس الا هريغ هيهرعمأ ل د: بالو
 ربو ىرع لو مها نع نمو ةمملم ةحرمسم لوم نيئملا ءا ها ىلع م ورفاو طح كلذىف مهلو مهماع ام مشب

 ىف ةبراخلا بتاورلا ناطلسلا ىلع تاوارمثعلاو هانا خطا نيثملا نم ءاسهالا عسجل ناكو متاع ىلع مهما
 ةنس”لكف ةوسكلاو ركسلاو عمشلا مهضعبلو تيزلاو ليما قدلعاريعشل اوزيدناو اهكهل, اونو معلا نم موب لك
 هلواط أ دلو! سهالا دحال شن اذا ةداعلا تناكود نا نمت اظولا ىوذو ناطلللا كلامم عجب كاذكو
 هان انلبط ةىمها ىملاوأ ةرمشع ة سها ىلا لقتف نم مهنم مث ةقلحلا"هل ب ىف عاطق الل لهأني ىبح قيلعوزبخو ملسوريناند

 لاسمث يظعلا مهملا كلذا لعورخ الا ةئيانهدإو جوز اممم الكنأ اغيتكو ىاطنرط نيريهالل قفتاو ظاسا بسم
 كلملا ناطل اال أس ينأ سريمطرعمالاو ”ىرمهديالا كيلس ريمالا ناطاسلا بئان لاذ ذاوهو ىاطنرطرممالا
 فام ف انهن ارولهقلاو امها لاف ةقلطا ىفنيع اطاباغيتكريمالادل ووهدلو ىلعماعن الا ف نوالثرودنملا
 ىطعأ لاةينأ ةيسشئخ 2111 ىف از بخ اامهل ىطعأ نأ مجقتسا اذ: فز ىف اناكو أ ف.سلا,نايرمضي لاستقلا
 ىئزن دو# نيداارون لداعلا كإملا ناكر كل تفرع دق نءمهواذه امهلاؤس +: لوزا_خ الا ناسصلا
 هدانج أن اكفريك,ى ته ها ىلب نمهعم بتر اريغص ناك ن اذ هدلول هءاطقا ىطعأ <ىدنحلا تاماذا هنن اهجحر
 كلذ فرصملولم نهريثكىدتقا هيواهماع لئاقن نحف دلاولا نءدلولااندالوأ اهترباك الم تاعاطقالا نولوقي

 تتم ناطلسلا ىلع صاوملاا نمرسأ ”لكلو نا دم ا ىلا بوكر ا تقو ف بهذ صئاوح ني :دةملا'!سهاللو
 عسرغل يسربلا مهاو م.مترري داةم ىلع ىحضالا ددعىف ةصضالا مهرئاسلو ناضم رش ىف ىوملا-اوركلا نم
 *لك ىف نيتّرم ءا مالا ىلع قّرفت بْن اطاسلا لولا تناكو مهل بترما قيلعلا ل دبةذملا كل :ىف نوكيو ممماود
 نادبملا ىف ةركالا,هبعل دنع ةّرمواهءسرتلامك ادنع عسرلا ىف هلومخ طبارم ىلا ناطاسلا حب رخام دمع هرم هنس

 ناطلسل ا قّرقيو سرفةنام هنسلا موهضعن ىلا ل هي ثم < كلذ نم ةريثك ةدابز نيب رمان اطملللا ةصاسالو

 نمسرف هلق فن نمو ةقلملا ىندتم ض»ب ىطعبامب رو رخأ تاووا ىف بن اطال كيلاسمملا ىلع لوشن ااضبأ
 تاماعئالا نم ماسعنا نيب َرملا ناطاسلا ةسصاسإلو هلدب ىطعف قفن هنأب ةداهشلاو ههل نمرض<كيلامملا
 ّديرصانلامانالا ىفاذه عقووراني دفلأ ةئام ىلعةدايزاهضعب ىلع قذنااجر ىتلا ةذضلا ةدنبالاو تاراقعلاك

 د ملا ىلا مهرفس دنع مهلو عّونملا شامقلا ىواسك اضيأ مهلو ٍباَكَكلا اذه ند رودلاركذ دنءرك ذاك اراه
 فقورصقل او أن اوبالاب ة هدحلا ىلا اولخداذا ممما!,تهامم نول ال بادآمول تناكو لازئالاو تافولعلا دربغو
 ةدحاو ةماكبالو ةمدكلا ىف هقفر ث 3 <« نأ كلاما نمالو مرنم دحر مالو هب فورعملا هناكم ىف ريمأ "لك
 باشنلا ىرفالو ةهزن ف هبحاصب عق < نأكل املا نمالو ممم دح أ رمسالواضر أ هوخ ىلا تقلب الو
 ةلودلا فركاعلاو ءا مالا ىز فاتخاو هماع ض قول ءاسفنرتس اب عمتجا هنا هنع ناطل سا غلب نمو ال دريغالو
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 ةدامعلا تناكو هدعب بالا اهثراونو اهدي دش دعب باول نم اهم سلج نملوآوهو ةَناسنلارادل امس ف

 نانىلا ةوصلا س أر نم كانه نوريسف ةعلقلا تحت بكمل سيلاو نثالا ىونرصم شوج كربنأ
 ملل اودنملا تال نمر ثكى لع ىدوناعرو مهنب ليما ىلعىدانيو ةنطلسلا بئان عمركسعلا فقتةفار لا

 ىلع ةعلملاءناونالاب ين اليايسلا ةمديلن ىلا توييلطي مثراقسعلا نمريثكىل ل ىذا يرو طل كازا لام

 زاد لاح رضفةمدخحلا ىضةن'نأ ىلا ن اوبالا نكو ىف فقو ناطلسلا ةرضح ىف ئانلا ل_ئماذاف هركذ م دقن ام

 اير هر ضو سانا قاع اسولج سلجيو ناطلسلا طامس دعاك هب دينيب طامسلاّدمبو هعمءامهالاوةنانتلا

 وتكيناطلسلا ناكف مهروما لضفيو 2ك امل ا وتععو نطصتلا] أرذنو بالا هما فقنو فئاظؤلا

 اذاو مالا اذهم بن انلامابق ىلع هئمالو وعتىور كح كلا عامسو هلع صصقلاةءارقل ىدصت الو بن . بئانلاب

 ناضلسلا موسرمالا هنق ىكيالامو هنعهردصأ اهيف ىنكي هموس مم ناكناذر امث بئانلا ىلع صدقتلا ترق
 ناطلسلا ب اون نعزيمبو بئانلاةراشاب هنا ىلع هيئدشو كلذ بتكش هر د صو ناطلسلا نع هاك سعأ

 ةطاا نم ديال ئارومالا نم ناك امو ةيمالسالا في رمشلاةكلامملا لذاكب هنعربعي نأب ةيماشلا كل املا
 ه.ؤ هير ذخأيو هي هلعي نم ن اطلسلااىلا لسر وأ هب عامتجالا تق ودنلا هنم كاذب هلعي نأ اما هنافاهي ناطلسلا لع
 عمت جالو هيالا عاتجا الو بئانلا دنعالا ةمدخ مهل سل ةياينل ا نامز ف شيم اوهو عاطقالا ناوي دناكو
 عم شدحلا ارطانرابص ديالا نوالق نب دمر صانل ا كم ا لطب ا كفر وم الا نم م١ ىف ن اططسلاب شخ ارظان
 م ضعي نو ددومالاض عب ف ئاننلا ناعجازب ريالا تن اكورزولا ناكوهءانلاةداعا دعب َكِْدَر ٌرمساو ناطللاب

 ءانثا ىلا لزت لو مدعي ت دمع, تامل اهءاضوأ تشالتو نوالاق نب ديرصاسلا مايأ ىف ةنطلسلا باث اكليل

 مانالا ىف دحةيابنلا ليل هدعبو ”"نيشلا نودوسريمالا اهننناوقرثك | ىلع الو نمرخ آو قوقرب رهاظلا مانا
 حرخالو ةعلقلا قدياستلا راد نكي لذ ةنطللا دبات ىزارتريمالا مافأ5 قوقربنب حرفرصانلا نا تدير هاظلا
 ناطلسلا هلأ ئانلا ةقمقح تناكوا ذه انمون ىلا دح زارت دعب ةباسنلا لي لو بالا بج اح لاح ن مهفرعبامع

 هنوعجاربو ناطلسلا هم بتاكتام بلاغ هساكناهريغو ةساشلا كلامملا باّونر' استناحححوىلافملا

 ةرواشم نكمل :مالا نيبو ةرواسئمريغ نم تباع اطخالا حرذو دنملا مٍدخت ناك ناطلسلا عج ارياكدسف

 ديربلاوهوريخلاو لاملاو شحلا ىف عج ريف ممأ "لك ىف فترصتلا قلامما فّصتملاوه بئانل ناكو ناطاسلا

 بترو دنلا مدختسي ىذلاوهو هّتعج ار عال الضعما ىهأ لصفن الو رهأب الا ف رصتيال ةفلظو ىذ -لكو

 »نم ناطمل لاا ىلع ضرعي هناف سحلاو ”رسلا هباَكَو ءاضقلاو ةرازولاك الج اهم ناكامالا فئاظولا ف
 باوث كو ةيابنلا سر ف هيليوسمر اب دة كلا ادع. نم ناكو هنمعن؛ 02 *ىف باح ال نأ لق ناكر

 هلحم يظع نعناباو هلازيسمت كلامملا لفاحح هس ةناقربصع ةئطالا تئانالا | سمالا كلمب بطاخت كلامملا

 ةيامنلا تناكامناو طقف قشم دي ماشلا بئان ىوسرصمب بئانلا دعب ةنطل اا ةيابث مسا ىصتسي ناك امش ابو

 ةنطلسلا هيا نآألا قم دانا ناك ايف ترصتلا نم مسممدحال سلو ماشلا باَون رباكا ىلعاضي أ قلطت
 تداعو لاوجالا تنولتو تزل تعضتاك حولا الا تاتخ !دقو قم هدب ةنطل لا |ةباسن ةمتر ىل: بلح

 ءاشيام لعفب هللاو مدعاهلصاح تال اخو اهل ىنعمالءاعسإ

 0. ا اعزو ٍ رتلا مل نالوا ركذ +

 ناسا يع يردد تو لس يول لل

 ةرضحت وه نم مسنم نسق ىلعرصمر ار دب ة سكر ثلا ةلودلا شودح تناكو هموسر بلاغ ىسنو اهرثك اريغتدق

 سكرتولارنأ نم طلتخماه دنجو ناكرلاو ب برعلاكة يدا ناكسؤ اه دالبو ةكلملاراطقأ ىف وه نم مهئموناطالا
 فلأ ةمٍدقتو سراف ةئام ةسماهل نم مهرباك | تاقبط م هو نععاتمملا كسل امملا نم مهيلاغو ناكرتوداركأو مورو

 ةاناخليطلاءاىهأ مث ني ريشعلاو سراوف ةرمشعلا, مه ضد ازا رو بارك |نوكمل بقل دنه نمو سرا

 ءاناخلبطلا نوكنالو نيعبسلا ىلا كلذ نم ديزاهلنم مه دجوب دقوا سراف نيعبرأ ة مادا نوككن م مه ظعمو

 نودعبال واسراف نورمدعهل نم مهبف ناكامب رو ةرسشع سماه نوكن نمم تاوارشعلا» ءارعأ منيعبرأ نم لقال
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 بوكر ىلع ن سهو يرلاب هبعل ئسحو باشنلا ةيامر ىف دعاس ة ساو هبلقي لهأو مالسالا مي مظعت حزتماو هبادآ

 رباكاو مادخلان ءَةَمْرَأ مهلواذه ر هام بساحوأ رعاش بي دأرأ فراعهسقف ةدتر فربصي نم مهنمو لمملا

 ىلع ةردتابإل اناا دسشأ هلو ارو نات سلام مم دحاولا لاح نع نوصءشب بولا سور نم

 ىذلاةيونلا س ًاروا هملا لسموه ىذلا ”ىث *اوطلاوأ نآرقلا هاعي ىذلا هس دوم نم دح ًارثع ن اف هنانكسو هناكرح

 ةلؤمةبوقعب كلذ ىلع هب اهايندلاو أن يدلا باد[نمايدأ ل رتوأ مسرب ”لخ أو أ ابنذ فرتقا هلا ىلع هلع ماوه

 ىللعرواثي ركل ا ىف قاطلا ىت دعم ضعن هانأ | اذا ناك لامملا مّدقم نأ مه 35 نم غلب و موج ودي هدي دل

 111 ا ا 5 م دبا ا

 نردها < ةدافو كلاما ا نورب دية داساوناك كل ذلف ناكم ”لكنم توملا هءاج هب انج هي دب ل نافال م ةيانح

 ةريثكلا تاراردالا مهل تناكو ىدعنو راج نم نوعدربو لمح اراهظا فن وغلاسي ةساس له أو هللا لس سف

 عت” ثيحب ةضفلاو بهذلا نم يلاسعملاو ةرخافلات او كلاو هكا وفلاو تاوالخاو ةمعطالاو مودللا نم
 ضعب كل ذ ىف لاا ىئار قوقرب رهاظلا مانا تناك ام مث مهدصق نم ىلعمس هزاطع ض فيو م-مالغلاو 1

 ىكحيس ىف كلا» را سحر كل داعالف ةئامعبسو نيعستو ىدحا ةنس ىف هتاودتلاز نأ ىلائ كا

 كلتاوفوةلاطءلا ىلا اودلخاو هني دملال ها ءان اودكنو ةعلقلا نم قابلا نم اولزنف حيورَتْلا فو ةرهاقلا

 كيلامت نع ىتحاهريغو مودللا نم بتاورلا تعطةناو قوقربْنب حج رفرصانلا مانا ىف لاوحالا تئال: م دياوعلا

 كفاغلا ىف مها دغر هذ سول | نم يهاردةرمشع غل سمو.لا ىف مهم داو لكل بترو مهد دع ل5 عم قابطلا

 نيبام مهدالب ىف اوناكَ يذلا لاحرلا مهام | كلاما نم باجلا يو اذههريغو مءللءارمش نعازحي قواسم الوفا

 كنلامملا ميلتنأ لرسم انلا ىار و ةتساو كلذ وهن وراعما طتغىف٠ا١لو#وزايخرودتىفداقوو ةنيفس حالم

 اكل ا حاس !!كيلامملا تراصو ضرالاربغ ضرالا تل. مؤشو نوكسحرتي لب مسهفل هيقفلا

 فزأوه نمالا هيام نيدلا نع اضا رعامهراكاوايندلا مي مهلهج ا واسفن مهص” أ واردق ير

 ىر# ىلا لينلا بصي ثيح نم ماشلاو رمصم ضرك تب رخ نأ مرجال بت نم دسفأو ةرأذ نم صلأو درقن
 لاخلا نمرهظوالا روش نمام هنا ىتت ىهالا ىلوأ ف رصت ءوسوةالولا ثعةّدشو ماكل الانا هديل

 ةناءعتسسو فال ةسسنوالقروصنملا نما مايأ ف ةيلاطللا كلام اةدع تغلبو هطرذ كرادتيالام ماعلا

 سكرملاو نمرالا تفئاطدرفأن فئاو م مهلعجو لولمت فال [ةرشع اهم دع ل يمكن ل ملخ فرشالا همبادار ف
 قاحقلاو اطخنا سنج درفأ ون امع.سو فال ؟ةهنالثم_مم دع تغلبف ةعلقلابحاربأ ىف امكسأ هنال ةيجربلا اهاعسو
 ةيحربلا لمعو ةيكحماخ مهاعسو ةاقسوهبر ,ا دج مبنم لءجودب ذمزلاو ةيسهذلاب تفرع ةعاشب مهازنأو

 دالب نم كيلامملا ل نوالد نب دمج رصانلا كلا فغشمت ةيقاشوأوهب ريك اجو ةيرا دقجو درا دحالس

 لاومالا مييف عفدو هيلا م-واج فراعتل بئاغرلا ل ذبو ملطف ثعبو دادغبو مورلادالب ؛هزيرودالبوكيزأ

 ةداععارب ودحاو موي فةدحاو ةعفد فانص الا ةّساعن مءاطعلا عاونأم بلم هب راشن ند ىلع ضاق أم ةوظعلا

 هن الث نم هحير دنىفو م2301 نزع و بردت ىتح مدخن اراوطأ ىف كلاما لمن” ىفكلولملان ه هلق ناكنمو هسا
 مهتنعا "الع نأ هأر ىضتقا لب ةم د1نا ف اظو نم ةففظو ىلا ةيكماخلا نمدلةن مرينا د ةرمثعىلارهشلا فريناند

 هبلك ىذلارجاشلل هما عسب بالا ناك > هيدلاهف ةيغرربشك ىث كمل املا ن نم هان اد دحاو ةعفدرثكلا» اطعلاب

 فل نيعيس ىلارهش ىكنلاملات 20010111111110 نُم غلب ورصمملا

 (ةيايئلاراد)< مهردفلأ نيرمثءونش "امن |معيسو نيعيراو نات ةنس ىف تراص ىج مح تديازت ٌعمهرد

 نيدلا ماسح ريمالا مكس ة ناس و نينا و عبس ةمس ىف نو القرو صامل كل ا اهانب ةيابث راد ىل لا ةعلشب ناك

 نوالق نب در صانلا كلا اهم ده ىتحاهك ام-ثن سا بالا تناكو ةنطل سا | باو نم هدهد نمو ىاطنرط
 كلملات ام اف ةح اسيا نلا رادعضومراصفاذي أةرازولا لطب أو ةبابنلا لطب او هنابعبسو نيثالثو عيت هلو

 #1 ا تمل ةنطلسلااةبايث ىف هرارقتساا دنع ةباسنلارادنوصوقريمالا داعأرصانلا
 كل مانأ فر قنس قانيدلا سمثريمالا ةنطاسلا ياي هدعب لوف هءلع ضيق ورضخ أ ص جر ةشطرمالا ةنطاسلا

 ةنامعبسو نيعبرأو ثالث ةنسرفص لأ تدساا مون ىفارب سلف نوالق نب در مدانلا تملا نب لعام“ احلاصلا



 الار

 اهفرخزو دمع ىلع بق هملع دّقعو اهصاوخو ةهلودلا» ءاىعأ همضروصو هضسو ا ناك زيخلا ىلع فرش اءلاعهلعحو

 ىتنتا ةن سى نوالقنب د#رسدانلا < ال11 هم ده ىتح هيالولا | سولجرهسس أو ناطالاا همق س ا الجم ناكو

 سيب ةعلملا, ناك (بحلا)» كلامااهماالةنلبطصالاراو<اجربهراوع لعوةئ امعمسو ةريشع

 هربع هنمدشأوأ توم اكوهام هضنوصسملا ى ا ؛ ةحارلا هيركطي واطول اريثك | لظم الو هم ناكو ءارهالا دف

 كلملا عم هيهأ ىف قاسلار مكب رممالا ماو نأ ىلا لزي مف ةئاقسو ننامثو ىدحا ةنسىف نوالةروصنلا كمملا

 اناط مدالا قوفزعو همدرو ح.اربال ا ىلا مهل نو سس احلا نم همف ناكنرم حررخأ ىت> نو القنب دمع مصانلا|

 باطخلانبرعنأ ىلكلانب ماشهركذ ( ةعلقلا تحت هاناضمبطلا ) و ةناستملا نت ع عسن نسف

 رظالا هنعمل ىضررع هركف ناي رلاو فو_اينادالا لهأن هنو اقملاءاقلتماشلا مدقامل هنع هللا ىضر
 ضقن هنأ او هظمهتعنمناف محاغالا همست ةنطدَتلا يطل اد ان بةدسعوبأ هللا مهودرلافو مهلا

 ن الاةدو>وملاءانانلبطل اهذهو «* فدااوأ لم .طاانبرشلا سالقتلاو مهوعد هنع هللا ىذررمع لاف مذ دهعأ

 م2::وسريس رهاظااكلملاهرع ىتلاًةعدَملا ل دعلار اد تناك حجردملا بابو ”هل-للا با نيباسوف ةعلقلا تحت

 هانا بطل اهذهاه ايو نوالتن ب دهر صانلا اهمدهةن ا هعبسو ني رمثعو نثنثا ةنس تاك ننافرخ

 لوو لما# ةالكاتراتغ ىلا لئلا صو ذلك اهل_بلسلا با نيباعق لبحلا ةعلق تح ن , الاةدودوملا

 اييلع شوقنم ماخر عطقاهيلعرا دنا راكروبق ةعبرأ اهساسأ ىف دوور امعلاتاشرتنس ااه. ةرامعلا دش

 ضرعلاو لوطلا ىف اهظءاريبك الخ اوناكذ ةعلقلا نم امير قاولقنواوثدنف مهتافو ع رانو ني روبقملا» ءامسأ

 ةدعو برحلات ؟امهلعنانثا مموبابه تراطو تقرعبف» الاعب ةعانسزقولق ةنشي د ءاواع محب تزل

 الف ةنطةيدود سم حرالاو هبنيع ني فيس ةيرضامهدحأ ةحو فو تاحارللاو ءامدلارابغآ ا امهوداهملا

 ةظعومكلذىفناكف ”ىرط حرج هنأ ظب مداهتحت نم عنب جالا قوذ حرمان 2متر هلا كك ١

 ”ىناطللا ليطصالا ن نكسو روخ اريمأزاطنودوسربمالا ىلو الذ فةسريغب ةحاس هانا بطلا تناكو ىرك ذو

 هاجت ةمئاك ذئننح تناك ة فرشالا ةسردملا ناف اهحابترامع نمضرغلا ناكوقابطلا قرف قامظلا هدهَرَع
 ءانني د ارأف ةعلقلاو لبظلسالا لغاوسزل ةقئاطاهمزن وفك هردلا انما زب نفل !نانزوكانت ءاناخليطلا
 كمل ناف كل ذ لطب دقو ةبفرشالا ةسردملا قوذ مي ذ- ار دقبال ىت- ةامراه. ل هجين أ ق ابطا! قوذ ق ابطل اذه
 ةحاسقابط'ا) « سرادملاركذ دنع ٍباَكَلا اذهىف ركذاك ةفرشالا ةسردملا مدهقوةربْنيجرفرصانلا

 ةلولملا تناكو مهم صدت ةراحرمعو هذ اطلسلا كدل ملا اهنكس أو نوال نب دمر صال كمملا اهرمع (ناوالا
 روضح قاقعتسا دنع ةبحرلا ىلا هتاهوأ بلاغ ىف جرذيناكنوالقروسنملا كلما نا ىت> ةبانعلاهراغامب ىنعت

 دنش ابيع هدف ىأر ىتةهنءادرو هندوج ىف مهماعطريتخيو مهجلدقفتيو هبلع هضرعب ىهأ يوكل امملل ماعطلا

 نيبام هين ورك ذي اش اوامع وللا لكل وي ناكو دوركم ”ىأ هنم امم ل حو امهربئوراداتسالاو فرمشملا ىلع
 ادبأك يلاملا تناكوك بلامملامهو نيإسمللو ىدالوالو ىل ةءذامانوصح تلمعوار اوسأترعاناورا.ةعو لام

 ةعلقلا نماولزءي نأ كيلامملل مس نوالقْنب لل فرمشالا كلما نطاسن الف اهيف ريتال قاسطلا هذ #م ميقت
 مهل ميس نوالق نب دحر صانلا كيلا نا تاهربغب تبي نأ مبهم دحر دقيبالناكف امالا اوّدسالورابتا ف

 مهلاحاذه لزب لومهر اهنرخأآنو دو ءب مادخل عمةيونلاننولزتي| واكس حوسج الا قامو ءاجن الا لورا

 هضرع هرحالواملا,مدقاذا هنأ اهلوأ :هلب تاداعقابطلا هذه. كل امهلل تناكو نوالق ىن.مانأ تضرقنا نأ ىلا

 نارقلا نم هسلاحاتحام ههلعت هيأ دام لوأف دناَكَلا م-«رب”ىاوطل ه1 سو هسنج ةقمط ىف هلزنو ناطلسلا ىلع

 نرلاوطملا ةفرعمو ىلاصعت هلابك اهملعتذخأيو مو لك اهلا رضحم ه«.ةفاهل ةقئاط <لكتناكو مي ركلا

 اذافراغصلاكيلامملاالاراحتلا ىلحت النأ اذذا مسرلا ناكوراك ذالاو تاولصلا ةمزالمو ةعب ريشلا باد ا

 عاوفأ هيلعتى ذخ أ خوابلا نس ىلاراصاذاف ةمّدقم هضمأرئاو هقفلا ن ءأش همقفلا هلعكملالا نمدح اولا بش

 هنبلا حاتحيام ةفرعمىف ةياغلا غل ىتح ملهم ةفئاطإ "لكل ستف كل ذو غو خلا بعلو ماهسلا ير نم برحلا

 ةمدخا ىلا نذال قنبف مهتمون ديوأ ,هثدحي نأريمأ الو ىدنجر سجال باشنلا ىروأ خرلا بعل ىلا اوكراذاو

 ترثكو هقالخ أ تذبت دقوالا ةسرلا هذه غاي الفءا مالا نءريصي نأ ىلا ةتردعب ةسراهراوطأ ىف لقنتو
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 زق او دار ثرواتها واهل رنا نسحلا نم تما 0 دملا

 ام ةيورضملا ةصلامللا» ءاضسلا ةضفلأ ن نمابيف لخد ام'ل<ليدانقلادوقو مسرب اير نوعبرأو ةعسن كلذ نذ

 نيناموةئامئءامسلا فالوطةءاقلاهذهءانب عافترا» اجو بهذلاب ةملطم اهلكو مهردفلأ نورشعو لأ

 لخدب بابو فانكحاو هب دي نعد ساحب ممطم سومالاو جانبلانمهف تس اعر اهبناطللا ل عواعارذ

 بهذ تازارطو صلاخ سهذ كس امشد همل ارظانلا لهذي داكب ةدداو ةعطق صنرٌةم هضو كل ذك ض را ىلا هنم
 بهذلا نم لاقثم فل نون الثو ةيث امم هبف فرص بهذ نم ةغوصم ةسبقو غوصم بهذ تافارشو ودم
 ةعاماا هذ هناوبار د سواه ذراس دفا نو امنع ةضف مهر دفا فاأ ةقت ءرحأو هلم ف فرصو
 ماصلا كلا !ناطلسا !اهرمع (ةشيهدلا) « لكشلا ةعيدب ةندش ىلع لطد "هليوز بان براي ديدح كاسم

 دامت ديواا كالا ن ء هغلب هنا كلذوهن امءاسو نيعبرأو سخ ةنس ىف نوالق نب دهم نب لمعاع ا نيدلا داس

 فشكل سدذهملا جاو ابدأ اريجالا ثفيوهلاهابشم الوقف هلكت نيل نزع, امججر هلآ ءانبح حم اصنيدلا

 كل ا يع ناو سرع ىل له قشمد بئانو بلس بئاسل ب باكو هاج هشدهد

 ةنام قشمد نمو امهر ةرشعا اك نمرح" لك فوجب فنرتشاو لولا ةحلو لا تالصو قع اهاه لاجلا

 عورشلا عقوو ىل علل عاذسداارامض> ان مسرو باكلا عمجو ءامهال اريئا-س نم ماخرلا ىدّت ساو مهارد

 امهريغو بلحو قشمد نم م دقأم ىوس مهرد فلأ نام اهذورصم غاب دتو امم ناضمررهش ىفتمت ىتحابذ

 عبسلا)* امظع امهم ناكو ىناغالا راس امرمذحو هفصو لح امت ال الاو طسلاو شرغفلان : ماهالعو

 هبرارساهنكسأو نوالقْنب د## رصانلا كمملا اه رع ةفارقلا بابو نادملا لف رمشت تاعاقلاهذه (تاعاق
 عماجلا اذه (ةعلشلاب عماخلا ) *« سانح الا همقب نم نها دع ن نم ىوس ةدلوم ةةصو ىتئامو فاأ نعتامو

 اده نو د عمال انه ذل ذ لبق ناك نا هعبسو ةرماع نام ةنسسىنوالةنب دمحجر صانل كلا !ناطل لاه اخ

 ني الثو س# ةنسىف هيرخأمث اعماخدإل- عو هاناضعا رذلاوهاناغج اواو مجطملامدهو اطال اهمدهق
 ءايطالاوءار ارَقلا عسجورمصموةر هاَهلاىن ذود م عسجب ىت دّسأو همق ساج هزاني تالف ءانبلا انها و ا سوو

 هققف سرد هسفر رهو هيف مهران دوم ني رمشع م- ممرادخ اف مت ءاردو مهب اطخو مهل ذات عمو هب ديزباوضرعو

 ىلا عجل امانأ نوحر م * 'لولملا نم ه دعد ن مراصو ضن ةتو هيفك:افافوأ هملع لعحو فصحملا فأر شي ائراقو

 ني نع ناطللا ىل_هف ع عما ابان ن ممهبقأب ءىترورمصقلان ههعبءا مالا هةصاخرض رو عماسملا اذه

 ةرواصتملا حراخ ساغو يي |رهالا هعم لدو هتصاخ باكا هدنع سلو هب ه«هضصاخ ةرودقم ىف بار ىلا

 لاذ ”لكح قّرفتو همرحرودو هروهق ىلا لخدةالصا!تضقنا اذاف مهن أ ع ىلع اهترمسو اهتنمب نع

 ند كدر اة وردعل ناعم ءاغرلاي ضررالا نسرزرومراتبلا عروس اسزالا عت عنان ادتهو هناكم

 تاقاور هنعص فدو ةعمصلا :مكحي_لاديدللا كل اثتاقاورلاو ىهةرودم ةرودقماعلب هملاع هنق

 رهاظلاكلملا اهرع لدا قوس ىلع لطملا ةعلشلا ترس بايدتعراد|!هذه (ةديدخار ادلا) + هناهح ند

 اهغارف دنعءاسمالإ ةوعدامثم ىلوالا ىداج ىف ذ اهم لعو ةناتسسو نيتسو عدرأ ةنس يف ”ىرادق دابا سريس

 كلل نم اهب فلق هنانهسو نيعستو ىدح ا هذ كس روص عبار ةعمل امون قيرخلا اهم عمو (تتكلاةنارح) ء

 5 روأ تو نالغلا مهن افلول ارئاخذ نم ناكا ةجريثك ئث مرلعلا ةماعو خراتلاو ثي دملاو هقفلا ىف

 0 تابعالا نب ذعأب ادوذخ ًاواهريغو مالم نيبام هَ رغ سلاف اممم سانل ارفاخ ةقر *

 نينامتر عيرأ ةنس ةحلا ىذ سداسفف رص نا كلولملا نكست اكو و بوب نيدلا مي حلاصلا كللااهرع

 باوبأ ل ًاوهوةراتلال شاد نمت ايلا اذه (ساعااباز# ةيئاطلسلااةناز ازا: ااهعم قرت او هن امهسو

 لحأ نه دب فرع (هل_ةلابا) 5 هزيلهد ه هس دارو نوال نب د# رماتلاهرع هماطلساارودلا

 تحررم ةرمشاعدحالا مو ىف نوالقرودمنملا كاملا اهم دهو صريس ر ةاطظا اكلمااهام "لد لانه ناحدهنا

 والكنب دمج رمانلا كل ؛ااهمدج ا نملاوش ف ابعراتع ت غرف ةنقاتاكم ىبو ةثانقسو نينانمتو نم ننس
 نوالقزب لبملخ فرشالاك لاا هرع (فرذرلا)« ايتانابان العون الا+_ءلعودام ىلعهلفاا بابددجو
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 لطرة نايتس هلل مقفاسشعو : :ةركح موي 1 هل طيامرا ذم نع ىابسرب ف رشالا كلملا لأسةن امنامتو

 الطزتورمشعوةئامهوهتو انااا داع ارك ذامم ذخوب هنأ هغلب هلال هيدي نيس مبطي نأ سعأف نيتبجولا ق

 نع لاطراةّمسو لطر ةنام-+ ةمدختامدع مانأ ناصقنو ةمدخلا ماأ ةدانزب مول "لك ىف مللابنار لع

 مسرب لمعي اموركسلان ءافصنو نياطر د وم املا لمعلو ارث ”اطنيرشعو ةتس جاسدإ!نموءاشعل اوءادغلا ىتسحو

 لحتلا لم هنافةيرادجلا
 + ةيناطلسلا ةمالعلا ركذ

 هناف عاطقا هل م"لكو دنملاو ءارمالاريش ان امأف هب سهأب ام لك ىلع هط باكي ناطال نأ :داعلا ترحب دمت

 دللامتامأو مولاىلاهذغب كولا كاد لغو ىلءأ هللا نوالقنب نمرمدانا كلل اهدنكو هم الع هملع بتكي

 بتاورلا بابرأ عبق اونو فتاظولا بابرأ ةبقبو باّككلاو' ارزولاو ةاضقلا نم بصانملا بابرأ عقاّووباوذلا

 ني-س> نب نا عشوأ نوالق نب دمه الثم بتكذ اكلم هونأ ناكنا هسأأ ماو دما اهيلع بتكي هنا تاقنالطالاو
 0 هو طقتهم» | بتكي هلاف يشأ قوقربكن تم هوب ن نكي ناو قوقربنب حرخرأ

 6 هملا بوتكملا مّركامبرو هيسأ اهياعاضبأ بتكي هناق تامالطلاو قوقللا صالخو ديرلا تك

 سراة حتا تالا لعب لاو بترلا باير نمرباك الإ بتكب هوخأو نالفهدلاوو أن الف دوخأ

 مالا مسر لاقي نأ كلذ ىف مسرلاف تافالطاو بتاورو فئاظواماو فن ريشلا ىدالا حرخ لاش تأ هبسق

 ىلهىاىح هللا دج دعب امأ اهلزأ ةبطاج فم من هلت دهلا|هلوتأ ةيامنج ختام هملع لعبام ىلعأو في رت

 مالا حرخربثا لا ىف تفي نأوهوبترلا لزنأ اذهدمي م عسا وتلا ىف سحالاب مسرو ايش انا ىف مالا جر
 مسانمضتتو داو لاب رغطت نأ ةيطخلالزأ هللدجلان اهف جتفلا تالا زاستو حالا مسرت عسقاوتلا فو

 ددعبامع ناطللا ةكلمملا باَون علاطي نأ ةدائعلاتناكو اذنهانكو ىارغاطلا تلطيدمو هاقلأو ناطلسلا

 درو اذاف ةمالعلااريلعو من اطللاةيوجالام,يلادوعتف مالا ها ديربلا ىديأ ىلع ةرانم ةدنع

 ”ىديربلا لبق ف ناطلسلا ىدينيب رمسلا بتاكوراداودئاو فرلالا» ءارهآنمودورا دناحريسأ درضحأ ”قديربلا

 دل بتاكد تح سلجيو هحتذنق ناطل لا هلواش مث ىديربل هوب ههمسق ٍناَكلاراداودلا ذخ أبو ضرالا

 هأب هنف ناطا لا سهأيو ةءار هلا نم غرفي ىب> ىفتارضاحءاىهالا نمدح [ناكنافآ يس ناطل لا ىلع هر شو

 لئاسرلا ماس اكو قرزالا ماما ىلء ل سيو يفخر يغص قرو ىف بتكي هتاف م اجلا ةضج عرش ناكناو

 هانا[ لوتخ ةّدع زك لك ىفو لاسم ديربلا نم نيك "لكن يب ناكوزكسسحا ىه ديربلل ناك اج كا ىه
 ىّدففتي الذ ديربلازكأ ع نمزكا سحثالثاهنم زكر ه لكم اسجل ازكأ سه تناكو ماشلاورصم نيب اه قي را ارك ذ ىف
 ًارقيو حا ريلا هرضحيف لبحلا َهملَعب طق ى-رخارب اط ىلا هح انج ىلع امزكرملا هلوّرن دنع لق زكرملا كالذ ماجلا

 حابصلا رو مون ”لك ىف ةعلقلابرصقل ا ىلارض<ناك امو رصقلاب هملع لعيامم اذه ”لكو ةقاطملا رسل بنك
 نمامعطاطخ أو نيدلبلا تاراحيتهللو مون لك ىف د امءابنا ىلع لثتورصم ىلاوو : رهاقلا ىلاو اهعفرب

 فورعملارصقلااذه (ةفريشالا) «ىهأب هبف ناطلسلا أل كل ذوحنو قراس ةقرسو أل نق لتقو قير
 اهظعامهم هر عنص غرفالو هن اجسو نيعاستو نين ١” ةنسىف نوالق نب لملخ فرش الا كلملاه ًاشنأ ةضرشالاب

 نب ”ىلع ملاصلا نب ىسومرئمالا هش [نياو نوالق نب دمر صان كمل هان سو ةيكرتلاةلودلا فدل ثم لمعي مل

 ةكصانلا. نم* مالا ماقالت بهذلا ساك أبةيرا دنزما وو“! ىهالا عمجسو ىه هالملا بابرأر "اس عجو نوال

 لماكس رغب ءاسمالا نمريمأ ”لك ىلع مناف ناندلنا غرف ىتح صقرلل ماك نم "لك ىلع ةيرا دز ارثت صقرلل
 ءاسعالا نم نيثالث ىلع منأو س .رقوراشي ا لكم نم ةّدع ىلع أو ةمظع ةملخ سل أو شامدفلا
 اذهىلع ىذلاناكورام ,دحفلأب ىغملالسلبلا ىلع متأوراش دفالآ اس ةكدمامللا

 مسرب رك لا نمو شيدك !ةنا_عسج لمخلا نمو سرة اةسرّمبلا نمو سأر فال [ةهئالث مغلا نم مهمل

 لمعى مها ا اذه ىلءةقفنلا تغلبو اراطنت نوتسونأ امىولللا مسربو راطتقةنامنامثوراطتق فل بورشملا
 (ةيرتدبلا]» انيعراشرد فل ةناهلث غلبم» انلاب اشو ورسلاوزارطلاو ةسقالاو بورشملاو طاعدلا

 اهتاشع ادب اناكو نوالة نب د نب نس رسانلا كاملا ناطلسل ا اهأشنأةب رمسييلا ةعاف ةعلقلارو د لج نمو
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 رصق !اذميناطللا سا نأ ةداعلا تناكو مهرد فاأ دن ام هنو مهرد فلآ فا هن امس مهما اذه ىلع ةّمقنلا

 اد _هىلا جرخ ناكو هركذ م25: لدعلارادب ةمدْغلل سل هناف سهلت اونينثالا ونا دعام ةمدخأل مو-لك

 ليطصالا ىلء”لطاارصقلا ادهناونا ردصب بودنملا لالا تاع ىلع ةران' ساكنة: اًولارودقلا نمرصقلا

 سل هناف ناطل لا نمءابرلاو ةروثملا ءار د الخ م237ام ىلءفوقوءاسهالاو ضرالا ىل_عهنود دهب ةرانو

 لار,الوهروذح ىلا ةجا1ا تءدنمالاراكلااىهالا نم سلا اذهرمعالو سال ذهروضد< داع مهل

 ىف حرم منهن انو هعرحرا دىلا مث ة: اولا هروصق ىلا لخ ديو موقف راسملا نه ةئلاثلا ىلا ا لاح ناطلللا
 ,بايرأ نم هتدال هن اولا هرودقىلا هبل اري_هيو كلم حلا صم فرظانف ةئاوملاهرو دة ىلاراستلا تايرخا
 ةبحر هيانءاحت رسل | | دهورصقل! ةم دخ اهل لا_ةءوهملا ةحاط ا وعدتام يلع هب ةتلعتاا لاغشالا ف ف'اظولا

 مهلوش دق ٠ رمالا صاو رصقلا باب ىلع ىتلا ةبحرلاب سليف ناوبالا ءاسجت ىلا ةبحرلا نماسيبلا كا
 ءانبلا مظعرموقىلا طسلا عاونا هقوذ شرف دق ماخرلاب شور فمزمل ادد فرمدقل | بان نم ىشء ورمهقلا ةمخ ىلا

 لوبا ةري للا طل ادعم د اطمل#لا تالبطصالا ىبعهنملاب ىلا عملا امهمظ أ زيناوبانءاوهاا ىف قداش

 حيورحن صاخ ٍبا"ىلتلا ىناثلناودالا فو اهاركو ةزهط ادالب نم هلي امو لكلا وف ىلا اهر هاوظو ةرهاشلاو

 11 ا وع نزلا لاسفل اذه دلت جرا عا داو اللازا تيكاناز >وناطاسلا
 رتل ا ةرظنم لثم ىلع فرم: دي. كس اش ا عج ىف حردي ا.يلادع هناك اورمدقلا اذه ضرالتماسم

 عضودمىلا دّرَتم نهرا الا اهرب دت ب لاو دب لما نماعبذ ص ءاماا ىرا ا هاكروصقن ا هذه فررببتححلا|

 نيرواجملا صاوللا ءامالارودىلاو ةمن اطاسلا روصقلا ىلا لخ ديو ةعلشن ىلا ءاملا ىهدان تح رخ؟ىلا مث

 ءامسلا ىلا ضرالا نم هتعقرلاعالا ئانعندوهو مهحاماسع هيرو ذو مهرودى ءاملا ىرجف تناطلالل

 اهءب؟روصقلاهذهو ميرطارود ىلا روصقل ا هده نم لخ ديو ناكم ىلا ناك نم عار ذةنا-هج نماسي رق

 فدصل ايةرهشملا ةيهذملا صوصقلاو ماخرلاباهاش ادن هةرزومرذصالارخ اودوسالار خاب .:ساهرهاط نع

 ند تاقاطب اهنار دج ىف قرخي روالاو دروزاللا,بتهومدق ةبه ذم اهاكاهفودسو تانتولم ا عاونأونود#ملاو

 راطقا نمابيلا لوةنملا ماخرلا, تشر ذدق ىذارالا عبجودومعلا ىف ةفاؤملار هوحلا عل طّمكن ولاا <ىسربقلا جالا

 ةعبدبلا تاناو علل تاحاسو را او زيتاس ىلع اهضعب ن نسقط دوغ فر قال ءاسو اع هدرا

 الصنم شاوحالاونيتاسلاوروصتل ا هذهرك د ىل اعتهباع ءاثنا أ سو نجح اودلارومطلاو مانغالاو راتبالاو

 كلم ار اعش نم اياقب ناالا ىلا تشو اهمظعم لطدو !|ممريثكريغت دياوعو موسرقابالار صقلا اذهب ناكر«
 نم لظذقؤي هاو اعو#ِباَكَلا اذ هريغبهارتال ام ىلاعت هثا» ءاشنا كلذءاسأ نم صةأسو ةنادالاموسرو

 ةماعلا اهل لج ةطم-أ مول ”لكمرابنلا فرط فردت دو نأ ةداعلا تناكو 6 حاطاسلا ةطعنالا) ءاتكر

 صال ىمس» دهر نان" ناطمللا هنملك أب الل وأ طامس د: ةركحذ مهام لماقو نَا َريلا الخ ءارمهالا
 رابلارخىفامأو ناطلللا لوك أم هنمو ىراطلا ىعسيو هدهد ث لام“ لك يال ديو ناطل لا هنم لك يدق

 هل سل هنأ ىوكثملاادعامالفالاو رمضحراطن يدتسان ا مصالي ىهسملا ىناشثاو لالا ناطاسدتمف

 قش كالا رول لعام لك وب ةطم-الاهذه لك ىفو هن مسربام بس ىلعو »ىلإ مااقالا ةظوفحم :داع

 هلمل لك ف تن نأ ةداعلا تناكو ةدّرملادرولا ءاممب بالا واكل نيكقلاو ءةلومعملا ءامضالا [ودعب
 حاكلاوزوملاو <ىلتا ا نيذلاو ةطْمقلاورطقلاو دراوملاو تانسطملا نم عاونأ اهفقابط أن اطمللا ن مبرقلا

 لوجح ا اءاولغاشتل ناطلل !لوحر مدنل ل ةيونلا بابرأ مسرب دراس» لاءاملاوء اهسفالا نم هيف قادطأو

 يع اهيلت ىلا تهم ةيوو توا اذاق لد رلا تاعامس مهنباموسقللذلا نوكيو مونلا ن نءفدبورشم او

 ميخلاوأرسصقلان ه”ىناطلسلا تيما ىف تدم نإ كنا هزاع :اكوارضحوار ةسادبأ اذكه حامصلا ىلا تمانق

 مونلانع هيلغاشنبل خر امشلا اضيأ تدببو ةيونلا بابرأ نم أركب ند ةءارقل ةعركلا فح اصملا ةحرمسلا ف ناكنا
 هم را دهب 'ام-خو نيدو غ امعمهرد فأأ نيد متل لك رطقلا د عمولا ا طاجسلا فورصد غلبو

 جاج دلاوزرالا ىوس علل نم لطر فال آ[ةسخ موب لكف قوةريرهاظلا كلا اط اء-ىف لمعي ناكو ةماعلا نالغلا

 نير مشعو تس ةنس مرا فناكا لف معلا نم لطر ديئامتامدرادو هطاسعسأ مول "لكى يش ديؤم ا بتار ناكو
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 -ىلانحلا مث ”ىلاملا مث ”ىئنحلا ”ىتفاشلا بناج ىلا مث ناطلسلا ىل ىذلاوهو ”يضاخلا هركحماو هامعنع
 يتاكن اطل لاراب ىلع ساجيو ةرهاقلان ةبسسحلا ف رظانلا مث لاملا تب نع لمك ولا ”ىلدنحلا بناج ىلاو
 ناكناف ةريئاد ةقاح "هل كت تسدلا ى ةومو تسدلا ٍباَكَي نورا نيعقوملا ةعاجبو دل ارظان همادقو سلا

 ىلءافقاو ناكفوسسلا بابر نم ريزولا ناكشاو مسا بتاكصو ناطل لاا نيب ناكمالفالا بايد نسريذولا
 ناطلسلا» ءارو نم فتبو فت النولا بانرا عدافتب هنأف ةئطالا بئانناكناو فئاظولا باررأ ةمقب عم دعا
 |ريتع هس ر دقي دعب لع سلو هيكتمرو اكلنا كار اةنيكاو هيرادح ال_لا نم هراسيو هام نع نافص

 مهنم لفسأ نم مهيايوةروشملا» اسهأ مهل لاشيو نمشملا» اها رباك نم ردقلاو ّن-لاووذ هنرسسيو همني نعاعارذ

 هذه فلخ فش وةرو ثم لاءاىها٠ ارو نم فوقوءاسهالا ةّتبو فوقو مهو فئاطنولا بابرأو ءارهالا رباك

 ةاكشلا نممهريسغو لسرلارانضح او س رماذلا ص دقع ءاطعالةيراداودلاو بام !ناطللاد ةطبخلا ةقلخلا

 نامت كاف ناين قعر هلا هدد او سول (ئكشف ًارقش تارورشلاو ناو ل١ باو

 تناكنافركسعلابا 3م ناك امو ةشردلاناضقإاو ةيعرسشل ارو الان قاع .اهفمهعجارتاضقلا ةعج | يه ىلا
 بجاسلا عم ْتَدَحركسعلا م اىف ةعجا مم ىلا حبات -اناف شيل ارظاناهأرق تاعاطقالا ءارماىف صصقلا

 اذهىف ةمدخلا نوكتنأةيرصانا!ةداعلا تناكو ه اربامبناطاسللا همفمأب كلذ ادعامو همف ىلا بتاكو

 هناالا كلذ لشثم ىلع ةمدسخل!ناف سلا موب ةركج ايتو نيالا مو: ا هركذ مةنقتاَمّلَخ ناونالا
 ناالا شحلا يتاكالو ني«ةوملاالو ةاسذّقلا ندد اهرمضدعالو صصقلا عامسل هل ناطلسلاىّدسنال

 ةبرصانلا مانالا دعب ريغت دقو ناضمرا دعام ةنلا لوط هتداعد وعقل اذه و مهم دح أ بلط ىلا ةجاح تضرع

 هليو هلع نع - مذاشلا لصف هتريسو ناطللا ةلع نع سات رك تلا تا تناصم بيرعلا اذه

 ةرسب نع ”ىنحلا سلحو ىداكلا لديل اراذ ذي مددت ا دكدع 2 كك لااا ىلاملا

 تناكو اضيأ سدجللا موبىف نورضحي شدحلارطانو ةاضقلاو أر قت صدقلا تراصو ىلا هيليوناطللا
 ءاىمالاريض< هالو دنع هناف نزدلف ناني صاقلا كل اذالؤأ نمتكدّتملا حل 1َقو أذا هنااضب (هداَغلا
 ةرودم ءادوس ةمامعو ءارنضخ ةمجرفاهّتحت نمو ءادوسلا ةمفيلفلا ةعلخلا «بلع ضافتو ةعلةلاندرادىلا

 ةمشيواملاو همادقةسئاغلاو هبديزعبءاسمالاورتسيو هب وللا سرف بكربو به دما 2100

 لزنيفناونالا اذه حبر دىلا ساسعنلا باب نمربعي نأ ىل هملاوح ةيرا دربطلاو امم ئشني ة ةئاطلسلا ةيابشلاو
 ىلعهديزنوابقيو هيلا نوم دقي مث هب دي نيب ضرالاءا مالا لمقيو هيلع مافن تقلا لادا قيرتلا ع
 عم نبلجتو ةفيلخلا ىلع في راشثتلا ضافنف ةفمالاو :انليكارتبكا اوغر ذاذاف ةقالاوم دقم مم مهةرردق

 هعمو فرص مث كلذ ه«لعدبشيوءارمالاو :اضقناروض< كلما |ناطالا دلتيو تلا ىلع ناطل لا

 ىللواممو مءاهالا فرصناو ةروضقملا لتدو ناطلسلا ماه مهلك ؟ىضقنا اذا» امال طاعسلا دف ةاضقلا

 رصانلا كلملاناطللا هاب امن اوبالا اذهىف
 ارو ددص هئم ن اس> الا, تر مشؤ 5 هردص» تلحان اونا تفرش

 از وضنللا سمايل تخش واهتم ؟.ةعئاز "كا رغلا لعتلت د اكدق
 ارقن نولظإال هلدع نم ه» هكلم ةعرنمونامزلا كلم
 اروهقم هذضو تاكنلا دئاأ * اديوم ءاوللا رودنم لازال

 اضيألقو

 انا ادبامل هلاونا « ههجونمعلطا اكجلماب
 اريسك طازج الالي # نلو ىرمسك ل دعلاانتسسنا

 ثالث ةننس نابعش ىف نوالق نب در صانا كلم اه امن دبصالا لع رست مقا اذ « (قلبالارصقلا) »

 ٠'ىمالا هريضح اط امس هيف لمع لكامو ةنينج هراوجج أش ناو ةرسشع عيرأ ةنسف هنرامع تهتناوةئامعبسو ةرشع

 نم لكلو رام .دفلأ فولالا دم نيثملا» ءاهأ نم ريمأ ”لكىلا لجو علما مهيلع تضيف أم ةلودلا لهأو
 تغلبفراش دةنا_ مسج اينع ةضف مهرد فال ا ةرمئعءاناطبطلا ء اسعأ نم< لكلو م هردةنامدج ةقلحلا ىدقم
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 ملاظملا ف رظنلا نينمؤملاريم ال دلك دقو همم هفماخلا ن ءلد-هل رتكحو هس اةرازو ف كيزر نب عئ الط ملاصلا

 بالا بحاص لاظملا فرظنلل ساج فس ب اصريزو نمتلخ اذا ةلودلا تناكو ملاظلا نم مولظاا فاصناو
 هللا نورضحف تامالانلا بانرأ اب هترض< دام ىداسو وءايةئلاو باخ |هيدي زيبورمهقتلا ن م بهذا باد ىف

 حيراخ ىلا حاونلا لهن مملانآنمواهفشكب لاسر ةاضقلا واذ ةالولا ىلا تاسرأ ةهفاشم هتمالط تناك ذ
 عمك وه دنت ضصقلا عمتك ة ىت هنم حا ااعإتنق هتمالطظ حرش ايف ةصقرمض< هناقرصمو ةرهاقلا

 قيقدلا هاب عقوملا هملاراش اشأأام ط سف ل1 ملتلاب عقوملا ىل اهيل هعمقوب دعب لمت مئاسهملع عقومذ قدقدلا ملا
 باب ىلع فق بج املا ىلا اهتطي رات ورش ايل دوس دلتا ع دن املا هطرغتف عتفاوتلا لف

 دو ند ارو لداعلا كلا ناضلنا زل 1 ل هلاراق اع ل لراؤرف كامن اعتبر ”لك مسي ءرصقا
 ةمعرلاىلاى داس نب هوكرش نيدلا دسأ ب اَوْن طىدعت هغلب ام دنع وشم تاوبقس ملت تاقاةجار وز نا

 1 ادتتئبالف ميمواق «نعمزعو ”ىروزربشلا نيدلا لاكىضاقلا ىلا مارك ةرثكو سانل ا مهلظو

 ببلدعلار ادىلا ترض أ نآل هّللاو ىبسالارادلا هذه ءانبب م امنيدلار ثا لاهو هباَو :هوكريشر مضحأ

 هوضرأو هعم لاسملا اول مذا هريغوأ كاد ف ةعزادم هنسو كت ناكنم "لكلا اوض. ان هنبلصال مكس دحأ

 جور لاف بلطلا فاوطتش اكل ذءاو اعاذاسانلانااولاقف ىد ام عبج ىلع ى أولو نكمأ قيرطلكب

 ةكيكدما ف ةعاغلا نمدحأ نيبو ىبب ىو اسيوأ ل اظ ىف نيعبنيدلارون ىفارينأ نم -لعلبعأ ىدب نعكالمأ

 نيمو فلدعلار ادب نيدلارون سلج اف ملء او دبش أو مهماصخأ» اضرا نم هبمه رم اماولعو هياعصأ حيرذن

 ردا وج الرو كسر تزرك ة دل فص ل130 مان 117 اوروج اناا: ةةعركخ :عرتمالاو
 اندنعمهروض> لبق مهضنأ نم نوفدم اناا ل_عج ىذا هللادجلا لاقف هباون نمو 6

 الولدءعلاراهطال سهلت او نينئالا ىبويىف بوب نب ف سو نيدلاحال_صرصانلا كلما ناطاسلا اضيأ سا

 باظاوذرصمر ادب ةنطل ل اديان ىف ”ىرا دق دنبل ا نيكديا نيدلا٠ ءالعربمالا ماق أ ىاكرتلا كد ا
 ةقارابئدانف ملاطملا قر ظن. و رومالا بتريل لدعلار ابنا عبو نرسل يةيمل اسلأ سولألا قشواجلا

 نب ده رب زعلا نب سول نيدلا حالصرصانلا كل اري فاجرال ارثكدق ناكو رَرملا نه ءاهاعام لاطباو روهنا

 دساقرتمانلاك ملا عزبم اانلرص مذخال ماشلا بح اص بوب نب فسوب نيدلا حالص ن اطل كا نب ىزاغر هاظلا

 راد ”ىرادقدنبلا سريس نيدلا نكررهاظلا كلانا م اريثك أ[. سوكملا نم هريزو ثدحأ كاز عملا كلما

 موب سولا باو نو القنب دمر صانلا كمملاناوبالا الف :مدقتاك اطال فرات امساحو لدعلا

 رهاظلا كلما دبتسا الف اهلصف هنود نم ىبعأ اذا نيباح احالا ىف تاموكلا همف لدغيراصو هبف سجن اونينثالا
 ىرشع نما“ ددحالا مول هم و سلو ىل حلا ةعلق نم <ىناطلسا ا ليطصالاب ابلجم هسفنل دقع ةنطملللاب قوقرب

 لوح متريقحاو ليلا ىفراقثوءاعيرالاو دحالا ىيوي ىف كلذ بل او ةن امعبسو نين امثو عست ةنس ناش هررهش

 هناىلوالفتام ىت-كلذ ىلع لاز امورصعلا دعب ةعجبا مونا.-يلا فاضأو تدسلااوءانثالثلا ول ىلا كلذ
 يل رخل باكل هس ءادتقا ليطصالابلاظنملا فرظنلل سلج هرم أ, 3 تساو هدعبحرفرصانلا كلملا
 فاعضةررضلا ناكو كاذب نورخآر ريضنو سانا عفتناف هسأ ىلع اهرب ناك 5 هلع صصقلا أرقي هللا ع

 ىلا رق »كلذ ىلءىمالاو الج اك ملاظملا ف رظاللاضبأ سلج ةكلمملاب عش ديؤملا كلما ديتسا ا مث عفنلا
 ماشلاورصمرايدب ةكرتا ةاودلاادهعذنم مالنا فرظتلا فرعدقو ةئاممامثو ةرشع عسن ةنسوهو اذهاشتتو

 ءاشنادريسو لام الا,برملا ىلو مو دلبلا ىلاوو باج يو ب
 بد رق نع ةسامسلا م .كتس ى م الكل | ىلا عت هل

 * لدعلا رادب فورعملا ناويالا ةمدخ ركذ

 هناك ناضْمر رتل ةنسلالوط سدللاو زينثالا ةزكحجب ناوالا ادب سلمي ناطللا!نآةداسعلا تناك
 كلولملا كسر راض<ةساو ةتاعلا ةمدللا نوكت هذول الظءلاود امن !اذه هسواجو ساحل ها! ذهه_ف ساحل

 ىلا بودنموهو هاجر ضرالا قولت داكب هلع دعقاذا ةىوسركا "ل هسوا ب ناك زالفلل سلج ا ذافابلاغ
 ةعرالاهاذملا نمةاذلاةاَدث نيلختز ولو[ ةانل كلك نأ ااريرسو كلما تذكره ىذلارينملا بناج
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 م هشضاضمع ىدمسو هنفاشمت فقتي مده ناويخ ا فاض فولأ امّدُعم مول <لك ف رضح نأ نمءو ساج

 ىلع راو الاثم همطعب مثنم ؛لولممو نمنب |تنأ هل اسف ناطلسلا ىلا < ىد+ل ا مدس مهلز انمر دك ىلع هم دقت

 هب سوادا ىلع بظاوب كلذ دعب حرب امو اهنمرفص ل سم ىلا ةنامعبسو ةرمشع س+خ ةنس مرح لهتسم نم كلذ
 ناّكو صال ارظانو سي ارظانو ريسلا بن اكوريزولاوةاضقتلاوةلودلا» ا|ىعأ هدنعو سدهلناو نينثالا ون ىف
 هدعب نمهدالوأ كلذ ىف هءئدستقا رصانلا كلما تامالف مهرادةأر دق ىلع هدي نيب دانجالا فقتو تسدلا
 ا ءاظلا كمملا رصم كلم ٌدبآسا نأ ىلا نآوبالابس ولما ىلءاوٌرةساو
 ةددكلمملا موسر ةماقاىوس ىتعأ ال صصق ضءن هبفهيلعأ ارقي ارعسياسولح مثلا تعلطاذ ا هذ سلك

 1 سواج عضوم ناكسحو عملا ىلع ١ اردسناونالاءنوكحامنا نوالق ىت ْكوملم نم هلبق نم ناكو
 ”ىناطاسلا لبطصالاب (مبيبف سلجم نيموب هسفنل لعجو كلذ نعره الا كلما ضرعأف مل اظملا فرظنلل ناويالا ف

 هلبا مانأو قوتربرهاظلا مانا ىف ناوبال اراصوىلاعت هللا ءا نا بي رق نءهركص ذى أس اكسال نيب مكعلإ
 ريغال ةبكولملاموسرلااباقب نمئ شو هام ا نجش ديؤملا ل الملا مانأو حرفرصانلا كلملا

 « ملاظملا ف رظنلا ركذ «
 ةسهاان دحاحلا نع نيعز انملارحزو ةيهرلاب فصاننل ا ىلا نيا اظنملا دوق نعةراسع ملاظملا فرظنلا نأ لعا

 ريثكع مطلا ليلق ةفعلارهاظ ةسهلا يظع ىمالاذفان ر دق ليلج نوكي نأ ماطملا ف رظانلا طورشنمناكو

 هذا تركتذاو نيب رفلا ىتفصنيب عجل اىلا اتصف ةاضقلا تشوةاجلا: ةوطسىل اهرلن ىف اتت هنال حرولا
 نم هنفارط اش ىماقلا هنعزدعبمكح -لكىهو سانلاداسفل تئدح ةطخ ىهو نيتها ىف ممالاذفانر دا

 لوأأو هنع ىلاعت هللا ىذر بلاط ىلا نب "ىلع ني_:مؤملاريماع افلخنا نم لالا فرظت نم لوأوا دب هنم ىوقأ و د
 فتواذا ناكف ناو عنب كمملا دع :رظنلا ةرشابمريغ نم نياظنملا صصق مق ضصتن اموي تامالظللدرفأ ند

 هماكح أ هفذفنف ”ىدزالا سردا نبا همضاق ىلا هرفي مكحح ىلا اهيفاتساو لك_ثه ىلعانم

 بدن نم لو أهلا حر زي زعلا دبع نير ع ناكفروملا داز مم الا كملادبعو رشامملاوه س د ردانب |ناكو

 يس ”ىدهملا ممم سلج نم لوو سابعلا ىن افلخ اسهل نسلح مايه دره ملاظملا قررطنلا نعت

 هنأ لعأ نم لوأو قثاولا نب دهن يكدتمملا مهتم نتاج نمرخآو هلا دبعنومأملا مث نوراه ديشرا مث ىنبوم

 عوسالا فنيموب كإذل سل ناكف نولوط نب دجأ سابعلاو ًاريسالا ملاظلا فر اظنلل“ |نهالا نمرمصع سلح

 نابعد ىف برح نب دلع نبد_خترصع ملالفأ ا ىلع ل عج هيوراهس س ”كتاونأ هنباهدعب نم ماقو تامالف

 هع كلذ أ داو ”ىد.ٌخالاروفاك ك لاو ذام_سالا كلذل سلج مني امو ندعمسو ثالث همس

 ”لكمبف سليراصالجم دق فدي_ثخالانب روجوبوأ مساقلاىبأريمالا ةفلخ ذشمويوهو ةناسئلثو نيعبرأ

 هوحوودوهشلاو* اهقفلاوةاضقل ار ”اسو تارفلا نب لضفلا نيرعج ل ذفل اوبر يزولا هدنعرمضحيو تس موب

 رهوج نيسملاو بأ دئاةلا مدن أ ىلا هدعير صم ىمأ مظتم لف تامنأ ىلارمدمب همايأ ةةم كلذ ىلعحربامودلبلا

 هطخب هناعمو نكنيلظتملا عافر ىل_ع عقوبو ملاطملا فرظالل ساحب ناكفدعم ميت ىأ هللا نيدلزعملا شومحب

 بحاولاذ مامذلا طفح نم مكجرخا ماعنالار ةكو ماقتنالا لوط مكب عقوا م ارت>الاءوس هلا تعذر ةسصق ىلع
 وعد دم كادت بتع دعم عت أ مكن باتا ةمزالم م كلمزاللاو باجصالا كرتمكمذ
 ' نيدازعملا م دقاملو مكس هيأر نينمْؤمماريها ىريل مكسنع ضارعالاو مكل مذلا الا ىضتقن ةجرفامهل سلو مومذم

 هف راغللابدرفمإ ةرانو ةاضقلا ىضاف ىلا ف اضدةلم ملاظاا فرظنلارعْتسا ةفالخراد ترا مصورصه ىل اهللا

 رصعب ىهظعلا5 افلا د تا رسطلا لاا

 هدسعن نم هب ىدنقاو هيلااعجار هلك ةلودلا مراسم ةرازولا ىلوو ةرهاقلا ىلا ىلا مار دب شوى اريما مدق
 ىضاق هلابق سلجيو هسفنب ل اظملل ساحب فسسسلا بح اصريزولا نأ كلذ ىف مسرلا ناكسحو ءارزولا نم
 لاملاناويد بحاص هبليو قيقدلا لقلاب عقوملارب زولا بنا سلو ناريتعمن ا دهاشمبناججو ةاضقلا
 مهتاقبط ىلع باونلاو باجل امم. دي نيبو رك اعلا رالهةساو نابلا بجاصريزولا ىدينيب فقيو
 كلملا <لججال اريزولا ني كيزر ةيمطافلا لو دلا ىفلالنما دلقن نمرخآو عوبس لا ىف نيموب سوللا اذه نوكيد



 كيا

 فيس كياتالاذخأو ناسعلان مةريبككسم ةفئاطانح نب دهم نب "ىلع نيدلاء اهب بح امال ىطعأو لام هل>+
 بانرإو ةالولاو نانا نمالو ىقاولأ# اسمالاو صاوخلا نم دح أى لو نامرتلا ةفئاام ىاطقا نيدلا
 ريمالل ناطاسلا لاهو هلاحر دق ىلءءارقسفلا نم ةعاجبذخ أ ىتلاومالا باصصاو بئار ا|ىوذو بصاملاا

 هللاقف امتادممتذخأدق منلاقف ىلاعت هنن مه معط ًاوريقذ ةنام ذخ ةرهاسقل ا ىلاو ةىدوعسملا نيدإامراص

 ةنامدح او ةعاطلاو عمسلا ناطلسا| لاقف ىل>الاهذخ ةئاملا هذهو كف:نمءادّس ا هتلعفئئاذه نامل

 ةقرقتو نزاخ اونو لا تق ىف سانلا عرشو لمعلا اذهىف راهنلا ىذقن او هل تندع ىلا هناملا ىلع ةدايزربتف

 روش ءاجنأ ىلا ءارقفلا دوجو ”لةوامهرد نيرمشع بدرالا سقنو حملا رعس لزيقءارةفلا ىلع تاه دصلا
 ىزذلا موبلا فواقرو امدرد نيعبرأ ىمقلا بدرار ءس صقن دي دهللا عس نم مول لوأف دي دخلا <لغملا“ اسوناضمر

 تفقو دق هنا اهيفو برضااراد ناهد ةصق هماعتت رق راعسالاروما فرظنلل لدعلار ا دين اطاسلا هف سلج

 اهتم منع طي اهيلع عقوف مهر د فل نيو فل ىتئام غلبم :مهتاسمت ناذةي رصانلا لاطب! اولا سو مسهاردلا

 سلجم بحررهش له ىو < مهلاوماىف سانلاىذؤنالواده طخ لاو مهردفاأ ل

 ىضاقل ناطلسل الان هيض: نماكشو هصو هنأركصذ مريغصي دانجالا ضعب هل فةوف لدعلار ا دياضيأ

 هدوجوم ىلع هشادخ ىلوتسا م_ممد>[تاماذادانجالا نازعالا تاب نبا باهولا دبع نيدلا حان ةاضتلا

 رظنن وك, نكلو تمم دكرتب دار غنالا نما. صو نكميال نأ هملا مّدةنوالامهل دحص الف متل اربكيو ىصولا توم
 ٌرقساف كل ذب مه عا وركاسعلا ءابقن ىدتسا هنا مثمكللا» يو ياو هلالماث ىضاقلا
 حان ىدتساو لدعلار ادب ساح هن اهسو نيدسو ثالث ةنس نا عش ىرشع سماخ ىو رب , دام ىلع هم لاخلا

 ماكنت كدا ءانعن / الا ث ةهتقلاملا تدل لاصءىدنع لوقتامم ئرخ أ دقهلاقو ”ىبطرقلا ني انيدلا

 ذخأدح أ مئنمتااذأ م اوءارهالا اود قو نكات س ةربزرح ىلوّةم قح ىفو نيدلا حن ءاسضقلا تاتو

 مهد>|تاماذا هاو دانحالا ها ىفناطللا ثّدحتو هب < ساو «بعركنأف مهتاًمدتسا نمرثك اهتئرو
 ةرهاقل !ىلارضح اذاف هباعجا ضعي دهشي هناو هتدصوب هءلع ده دي ىتح دهاش هلا لصبال داهلسا نطاوم ىف

 ةدعهتعاصج ن نمنيعيريسا لكن ناطلتلا أر 5 هيداهشل .ةنالتقولا كلذ ف ”ىدئملا ناكو هنداهش لمنال

 مداخل اجرراشحا ىف ءاضقا ىقاق عرمف كا ذي دانج الا كةم مزلأو مهلوق ععسل هل دو هريخ فرعي نمث

 هفقوذ لدعلارا دبهي مشع عسات قفاضإأ سلجو كا ذبركاسعلا تحرم مداهش لوبقل مهنمعودانجالا

 نمنأس او كل ذناطل ل اركن فاهم لمن نأ اهناكس نم دحأ نكممال ةسناوردلا كالمالا نأاكشو ص
 رادت حرب اموىلاعن هللا هجر ةكاص اهلكرابخ [ةّدع كل ذىف هلو كلذ نم عم الف ولكن ادارأو هتراجا ةّدم تضقنا

 ةنس تناكَنأ ىلا هذه لدعلارادترجذناونالانوالةروصذملا كاملا ناطلسلا|دعتسا نأ ىلا ةبقاي هذه لدعلا
 ترس هانا ابطل اهعضوم لعو نوالق نب در صانلا كل اناطلسلا اهم هذة امعبسوْن رمثعو نيتننا

 ةاضقلا هعمو لدعلار اد ىئان سولملا مايا ىفامع اداب, ساح امن !!همراسع ماياىف ناكهناالا انمونىل هان اخخبط

 كلذ ىلع هالا ناكو صصقتلا هملع ًارقتو نيلظ“ ااروماىن لدعلار اد ثان رظانفءامالاو لدعلار ادعقومو

 رادب فورعملا (ناوالا)« نوالقرودنملا كلملامانأ م 5 ,ديعسلا كما هئبامانأو سريس رهاظا مانا ىف

 ال اطل ل مدع ”ىمخضلا -ىملاصلا<ىناالا نو القروصن ا كالملا ناطلسلا أثنأن إونالااذه لدعلا

 اذهمده سأ'لورلا نوالقنب د# رصانلا كلا لالا :ناذللار اسنان نيؤاح تكنو نتدتف حالا

 نه هلا اهاةن ةعظع ادع هيماقأو ”هللج ةبقهيأشنأو هفدازون , الا هيل ءوهام ىلعةءانب داعأو مدهفناوالا

 همام ل عو ناونالا اذه كلو عفرو سو.بالار حاسعلا نم هلعو كلل ارب رسءردص ف بصنو دمخرو ديعصلادالب
 ةعائصي ديدح نم اكومسم ناوبالا باب لمعورم هقلا ل2 اد نم رس ٍبا:ناوبالاب لءبو هل طلسم ةحسف هير

 ركسعلا بقي ديدحلا يراك نمو هنمرطن تح ف ساجي نأ دارأ اذا راغب باب هنمهلو هلا لخادلا عنمت ةعب دب

 الو أن اكو كلذ ىلع ىهال ار قسساف سيلا مويو نينثالا موب هسفنب هذ سولار رو ناونالا ةحاسب نيفقاولا
 لوأو ةيكولل ا ىف ايملام ظعا نمءاش ةريبك د اكردهما دك لعجو هعافترا ىف دازو هتبق ىف عسوف مو.لاوهام نود

 مقررا لال نادم رت ناقوس قا :امسرام دعب ورلا لع“ ' اهدنا دنع هذ سلحام
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 لوالانود ةبحر رسقلا بان ىديئيبو قليالارصقلابا,ىلا اهتمَرعوهلماج راند ةبحرلا هذه بتاحو ل دبعلا

 رصقلا بانل ايذاحم ةبحرلا هذه بناحي ناكورصقلاب ةمئادلا ةمدخلا ىلا مهاوخد لبقءاسهالا صاوخ ابي سل

 صاخ باِسريبكَلا ناويالا ىلا هنم لصوت و ميظعرصق ىلا ةسج زيا اهد فرصقلا ب هاب نم ل ديورصققلا هما
 هفةعلقلا قابو شوحلاو ماسجلاو ناتسلاىلاو ةئاطملللامرلارودىلا مث هنالثرودق ىلا اضبأ هنم لخ ديو

 مهنيواودو مهكجا مو مهدالوأو م متاسسابءاىمالا صاوخو ةئاطلسلا كملامهلل ن ار

 ءارمانامعأو فولالا“ ءا رهارباكلأ تناكو مهن الور اسووهذتاطمو مهتاناذجرشو مهتانانعمرفو م حاناطتشطو
 كلامملا قابط اضيأ اهب ناكو نوالق نب دمر صان مايإ رخخآ ىلا ةعلتلاب نكست تاواريثعلاو هانا بطلا
 صامل ةنازتخو لاملاّتبو شملان اويدوءاشنالا ةعافاهيو بحاصلا ةعاش فرش عرا ا ةيئاطلسلا

 نسل عبنشلا بملا اب. ناكو هانا درزلاو هان انج اوم او هاناذجاك راو هاناضتشطلا نم و

 اهوق اوءالاو دن اوم او دج املا ايو كيلامملاو* اىحالا اهي سحب حءاربأ ةدعامو باتل دانه قرع

 نيرمشعو نامث ةنس ةدعقل ا ىذ ىف ىابسري فرش الا كاملا مب رح ةزاحر دق تناكرتتلا بنا رض فرعت نك اسم

 اهقوّ نمو رصقلان اونا بناج ن مناطل ىلا هيلا لزني ناكو "ىناطل كا لبطصالا ةعلقا !قوقح نمو ةئامنامتو
 ةالص ناطلسلا ىلصي هفو ىدملا عده ةوهو هس رغنم لما قوسو تال.طصال ا نيب لص افوهو نادمملااضيأ
 ناوبالاو روصقل اىأر نموانامحأ تامهملا تاووأ تادم لا لمعت همضو هصاوخ او عم 3 الاب يعلي هيو نيدنعلا
 اذه (ليفردلاباب)* مركلاو قافنالا ةعسو سولو سما ولازقيعماناورشخالا نادملاوريبكلا
 تحت نمهسلا لصوترو ةيراسٍر اس امي دق ف 2111111 ةعلقلاق دن بناخي بانلا
 نيجال نيدلا ماسح ريمالاوه ل فر دلاو « لبداو ةعلتلاروس نيب اهفوهو ةف ارقاا ىلا هنم ىهْسو هفامضلاراد

 نيعبسو نيثنث | هنس ىف تام" ىرادقدنبلا سريس نيدلا نكررهاظل ا كلملاراداو د لمفردلاب فورعملا ضال

 راد ىذلاو هانانبطلاب فرعي ةعلشذلات 2 ن ر الا اهعضومرادياهذه (ةعدشلا لدعلاراد) « هن اهسو

 ضرعل اهم ساح راصو هن اّهسونتسو ىدحا ةنسىف ”ىرادقدنبلا سريس نيدلا نكررهاظلا كإملا لدعلا

 نيدلارصان هللا وف هن اهسو نتسسو نأ ةيشس و1 زوضلارآدت او نيدجنو نينا -لك رك اسعلا

 حر اوانتئماناكح رخو نيعطخملا ىديأب قمت ا ءملا مانا ىف نات هلذخأ هنا اكسشو رصنىبأ نب دم
 ةعنارم ترضحاو هللستف هلعهّدرب هأف ناوبدلا قوم - نم سل ناتسسلان أب دشيام شدا ناويدنم
 ىعوناطمللا ضع هنا تنعضت ةلبانملا خيش نيدلا سم ىهاقاءالوم ىف دوس أ مداح اهعفر ةموتخم ةتروىف

 ركذ وامل نح امضاد لوب لوني رمصقلا نيب طغعاهاشنأ ىِتلا ةسردملا فاسر دم هلبانعلل لعل هناف هلو د لاوز
 مداخلا اذهنأوئث هنمىرجام هنا فلحو هبلار ضف ع مشل ا ىلا هقرولا ناطملل|١!ثعبف ةحداق روما هنع

 اصعةنام مداخلا برضب عأو ا هرذع ن اطلس ا لف لاف ام ”ىلءقلتخ اف هندرط

 اوعق#نأ ءا ارقفلا ف ناطلسلا ىدانف زيللا مدعو مهردةناموغ ممقلا بدرا غلب ىتسرصمراعسالا تلغو

 لطبأور ءسلا ماىف رطنو هذه لدعلارادب سلجو اهئمرخ - الا عسر عباس سجنا مو ىف لزنو ةعلقلا تحت

 ىرتشيال ىتحام مو دام ىلا نش ام نيبام مول ”لك ىف بدرا ةنامسج عسب ءا مالا ىلا اموس سه بتكوربعستلا

 اويكو ةعلقلا تحتاولزنف باح امأو مهادع نم نود طقف لمارالاو ءافعضلل عببلا نوكينأو ايس نازلا

 ةناَكَل ابجاح اهريحا وضورصمو ةرهاسةلا تاه نم ةهج لك ىلا ثعبو هل سرلااوعمجت نيذلا ءارقفلاءامسا

 هفنل ,نمذخأ ءارقفلا راضحا ىهتااملو اهتقّرفل ءالؤه ى 5 :يزغ ع دتص ايما شار للتو: ءارغقلاو ءاععأ

 هلاحرةدعب ءارقفلا نمريما "لك ىلع ميقان عزوف شل اناوبد ماو افولأ دمعسلا كاملا هبا مس انلعجو افولأ
 داركالا ةفئاطو ةمحان نايرتلا ةفئاط لعدو ب ردا نمت ةنخاةدرافمودانجالا ىلع قيام قر

 قَرفءارقفلا نم مهصخاامدانجالاوءا مالا اتا فرهش *|هثالثةدمل هَ افكءارقفلا نمدحاو ”لكلرّرقو ةمحان

 نوشلانمحرذت مول ”لكىف مت بدرا ةئام اب ااوزلا باير ال نيعو دوهنلاوراغلاورباجتتالا لعبت ا

 ىضمو موملام_هانعجب نيذلا نيك اسملا ءالؤه لاق م لاح م ىلع قّرفتو نولوط نب دجأ عماج ىلا ةاطلسلا

 مهيفقفنأفرّرقتامدغلا نم هلّرمسيو هموىف هبت وقسأ مهرد ف دن مرنم ”لكى قَرفف اود نم مهل ةبالرابنلا
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 هذه تب دق نيدلا فس لاكو همخأ ىلا تفتل ااهارامف لداعلا كل ا دوخ أ هعموا هعلط هنأ نيدإ | حالص نع
 انآ كل تاقام تمهفام لاشف ان دلا ءكدالوًادالوأو 'لدالوأو تنا كل ع هللاّنم دنوخ ا. لاسفل دالوال ةعاقلا

 لودلا!ىفكلذرعّتع الب هنلو دباصاخوه سدل همخ أدالو أو هخأ ىلا هنع كلما ل اننا نم فسوب نيدلا حالص هركَذ ىذلا اذهو (هقلا هجر هلو م لاف ) تكسفءابن نونوكي ل دالو أف بسنرمغ تناو امم دالو ا ىلَق أيام بسحن
 ةنلاان اعل اوه لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ا ذ_ه هيراقا ضعن ىلا ةلودلاب ماشلادالوأ نع لقت مالا دحت

 هنع هللا ىثر قيد كاركب ىب أ ىلا هدعب ةمءالسالا هللا ماسقلا سها لقتن ا لسو هلع هلا لص ىفوناملو ةسمالسالا|

 عت هذع هللا ىضروهف ”ىءولنب بعكن ب ةّرم نب ميت نب دعس نب بعك نور عنب سماع نب نام نب هللا دبع هعحاو
 ةمسأ ىبىلا مهنع هللا ىضر نيدشارلاءانلذلا دعب سمالا لقت امل مث بعكنبةّردىف مسو هيلع هللا ىلصىبنلا عم
 ناو سعىلا ةقالذنا تراصر هدالوا منت لذ ةسأ نب برح نير ذص ناسفس ى بأن بةبواعمةةيوماالاةلودلاب ئاتلا ناك
 ناكف هنع هللا ىضر سابعا ىن ماب ىتاود تضنا ىتح ناو صوم اهتراوتف ةيمأنب صاعلانب مكان با
 ددعرفعج ىلأ همخأ ىلا هدعب نم ةفالخنا تاّدننا تاماملو حاف للا دم نب هل ا دبع ساب علا بن م ماق نم لوأ
 اضرأ مدعلا لودف عتواذكو دادغب نم ةسايعلا ةلودلا تضرقنانأىلا هش ىفتَرةَّساوروصنااد# نب هللا

 لوو هيون نب نسح هوا ةنطمللا ىف هدعب نم تال او هيوف نب نسل ”ىلعوبأ ٍنيدلا داسع هبوب ىن ل ولم لوأف

 لوو قوولسنب لاكمنب دوا دنبنال_سرابلا هبخ نبا ةنطل سا ىف هد..»ندمئاسقلاو ليرغط قوولسىن.ءاولم
 رادو مالا ورصم كلم لقةتناف هدالوأ فات |تاماملو بوب نب فسوب نيدلا حالصن اطلسا | بوبأ ىنبةلو دب مناف
 ماقق ةواالاةلودلا تضرقن ا نأىلا مهِفّرهساو بونأ نبركبى أ لداسعلا كلا ا هم أ ىلا نملاوزا جل اوركب
 ةكلمملا تراصذ ىلع هنبالغب ) تامالف كلر عملا كاملا مسج منم ماه نم لوأوكارتال كال اماازيضة كلف
 رصانلا كيملا هنا دعب نم كلم ملا تاَقناو قوقرب رهاظلا كاملا ة.بسكرلا ةلودلاب مافن م لو ا وزطق ىلا
 هتلكأم فال مالا دئالتو اريسك الصفا ذهىف تعج دقو ”ىرهااتلا ىد رولا يسم ديؤملا كلملا ىلا حج و
 حربا اهجاربأ ةراعو اهترامعب مها ىذلاوهلءا كلا كاملا ورهاظاا دبعن, الاد «رومالا ةبقاع هلو كل
 مومو هبراق أو دضاعلا دالوأ اهيل لمقثوةرازولا راد نءاهيلا لوتو ةناقتسو عيرأ ةنسىف تلمكف هريغورجحالا
 ننامتو نتا ة:_سرخآىفو لاو «ةناّمسو نيعيسو ىدحا ةئسىف هنماول و > نأ ىلا هضاول ازي ملف اهبف تعب ىف
 تافرت ثم ولع و ريبكلا ”رسلا با, بناج ىلع يظع جرب ةراسع ىف نو الرو صنملا كاملا ناطلسلا عرش ةناتسو
 ءانب ىف لمعتسي ناك وقارق نا ل اةيوةناقسو نينامثو ثالث ةنسر فص ىف امكسو اهائمرب ل ةج ع تاعاقو
 نيا لاك شوقارق اهطبنتسا بئاصعلا نمر لاهذه د (ةعلقلاب ىتارلا) ه ريسأ نأ ني_خروسلاو ةعلقلا
 راقب ارو دتواهطسوف ةلاقث نه ءاملالقنتف اهالعأ نمرغبلارودت ةينبالا بئاسع نم ربل هد هورهاظلا ادع
 توحتمرجح كاذ عمو زاجم ىف اهنيعمىلارةبل ا لزني املا ىلا قب رطاهاواهلفسأ نمءاملا ل_ةنتاهطسو ىف
 ترقناملا أ خعراشما نم حي نم تعمس بذعاش وا و ليفلا دكرب ضرأ ةحءاسسماهضرا نا لمقوءانب همف ند
 اهتوالح تريغ ةملامنيع هنم تجرفل لب اردن عسوف اهتامىف :دانزلا هب اّونوأ شوقارق دار أف اول اهون ام ءاج
 ةناهثثوحح جبر دي رث_بلا هذدهىلا لزني هنأ ن اسنبلا بئاسع ٍباَك ىف ”ىلعنبب عفا. نيدلار صان ىضانلارك ذو
 هحرد

 * ةعلقلا ةفص كرد 0

 مظعالاا!مبابامهدح ؟نيبابن ٠ ةعلقلا ىلا لخ ديو لالغلا حاربا عاضو أر يغ ىلع ةيئاطللارو دلال صنت لانه نم مث قلبالارصتلا ىلا ىهتن. تح تاندبو جاربأب رح نمروس اه.رو د لاعز مشن ىلع اس خال. .أ هعلف هعصو
 نرقملا لق ةطلظلا قدتهحراش نمو ةعلقلا لاو سل إ_خادبو حردملا بالا هل لاقي و ةرهاقلا هجاوملا
 لصوت لك املا قوس :لبقلا اهنا تؤ اهيئاجو ةصسف ةحاس نيالا نيو ةفارقلا ايف انلا باسلاو
 بانءاكردلا طسويفو لوخ دلابمسه] ندوب ىتح ءاسمالا ابي سلجي ناك هل لج هاكر ديلا 2ييابعلا جهنم

 رادةماقاو بك اوملامونىف ناطلسلا سواه دعملاريمكلا ناوبالا اهر دص ةمهسف ةمحر ىلا باولأ لخا دم ىف ةدلقلا باب زيلهد نم ىشوو ةعببا هيمان ىذلا عمامملا ىلاو توييورايد ىلا عسفزيله د ىف هنملخ ديو ةعلقا
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 لوالانود ةبحر رسقلا بان ىديئيبو قلالارصقلا ب ا,ىلا ارم هلملج راند ةبحرلا هذه بتاحو لدعلا

 رصقلاب ايل انذاحم ةبحرلا هذه بناحي ناكورصقلاب ةمئادلا ةمدخلا ىلا م هاوخد د لمق* !سهالا صاوخ ابي سل

 صاخ باسر يبكلا ناويالا ىلا هنم لصوت و ميظعرصق ىلا ةسج زيا اهد فرصقلا ب ران نم ل ديورمصققلا| ةتازتش
 هفةعلقلا قاو شوحلاو ماسجلاو ناتسلاىلاو ةئاطملا!مرك“ارودىلا مث هثالثرو هةىلاضيأ هنم لخ ديو

 مهنيواودو مهكحرامهو مهدالوأو مءاسنبم مالا صاوخو ةيئاطلسلاكيلاممللن 1

 ءارمانامعأو فولالا“ |ىهارباك ا تناكو مهذن اظورئاسو مهةعاطمو مانا رشو مهتانانعشرفو حاناطتشطو

 كلامملاق ابطاضي أ اهب ناكو نوالق نب دمر صان مايإ رخآ ىلا ةمعاتلا نكت تاواريشعلاو هانالطلا

 صاخلاَدناَرخو لاملا تو شملان اويدوءاشنالا ةعاو ايو بحاصلا ةعاض قرر راب ادو ةيئاطللا

 نسل عنشلا بلا اب ناكو هانا درزلاو هان انجح اواو هاناذاك او هانا_دعشطلا نم يسدد

 اهموقاو.الاو ين اوملاو دجاملا ايو كيلامملاو ا سهالا ابي سحب جاربأةةعامبو ةياينلاراداهمو ءارم
 نيرمشعو نامت ةنس ةدعقلل | ىذ ىف ىابسري فرش الا كاملا مب رح 2ع ل 0

 اهقوّد نمو رصقلان اونا بناجن مناطل لا هملا لزنب ناكو *ىناطللا لبطصالا ةعلقا !قوّقح نموهنامناعو

 ةالصناطلسلا ىلصي هو ىدملا ح -ح ةوهو هسر غنم لمكلاقوشو تالب طصال نيب لص افوهو نادمملااضيأ

 ناوبالاوروصقلا ىأر نموانامحأ تامهملا تاووأ تاّدملا لمعت همفو هصاوخخ عم هكالاناب ءلب , همفو نيدنعلا

 اذه (ليفردلاباب)* مركلآوقافنالا ةعمو ,مهلاولعب رصم ولاعب ماو رضخ الا نادملاوربكلا
 تحت نم هسلا لصوت و هنب ةيراس باس اع ع ل ا تراب ةعلقلا قدنش بناحي بابلا

 نيجال نيد ماسح مالاوه ل:فردلاو «لبماو ةعاقلاروسنياهوهو ةفا ارماأ ىلا هنم ىهَسو ةفامضلاراد
 نعبسو نيتذث ا ةنس ىف تام” ىرادقدنبلا سربس نيدلا نكررهاظل ا كلملاراداو دل مفردلاب فوردملا ”ىرمهديالا

 رادىوقذلاو هاناخلبطلاب فرعي ةعملتلا تت ن , الا اهعضومرادياهذه (ةميدتلالدعلاراد)« ةئاّهسو

 نصرعل اه يلج زاصو تا اّهسونّتسو ىدحا ةنسىف ”ىرادقدنبلا سربس نيدلا نكررهالا كإملا لدعلا

 نيدلارصان هملا فةوف هن اهسو نيتتسو نينا ةنسلوأىف روضحلابأ دّباو سمو نينا ”لكف رك اسعلا

 حرش اوانشئماناك رخو نيعطقملا ىديأب وهف كلا ملا ماناىفن ات هلذخأ هنا اكسشو رصنىبأ نب دم

 ةعئارم ترضحاو هلستف هلع هّدرب ىهأف ناوبدلا قوم - نم سل ناتسسلا نأب ديشنام نش مدس ناول د نم

 ىنتوناطمللسلا ضغب هنا تنعضف"لبانملا حش نيدلا سم * ىذاقلاهالومىفدوسأ مداخاهعفر ةموتخم ةتروىف

 رك د وامل مح ايضاق <لوب لو نيرمدقلا نيب طءاهاشنأ يلا ةسردملا فاسر دم“ هلبانعلل لع مل هناف لود لاوز

 مداخلا | اذهنأوئت هنمىرجام هنا فلحو هبلار ضف خيشلا ىلا ةقرولا ناطل!ثعبف ةحداق روما هنع

 اصعةنام مداخلا بر ضن مأو "لد ىف تنأىتقشولو لاقو هرذعناطلسلا لش لاق ام ”ىلعقلثخ اف هندرط

 اوعقكنأ ءار ةفلا ىف ناطلسلا ىدانف زيللا مدعو مهردةنامو محقلا بدرا غلب ىتحرصمبراعسالا تلغو

 لطب أور عسلا ما ىف رظنو هذه لدعلارادب سلجو اهنمرخ الا عبر عباس سجنا مول ىف لزنو ةعلقلا تحت
 ىرتشيال تح امهو دام ىلا نّشس'ام نيام مول ”لك ىف بدرا هنا مسج عسب ءا مالا ىلا اموس ره بتكوريعستلا

 اويتكو ةعلتلا تحتاولزنف باح ارمأو مهادع نم نود طف لمارالاو ءافعضلل عببلا نوكينأو أيس نازلا

 هياكل ابجاح. اهريحا وضورصمو ةرهاسثلا تاهح نم ةهج لك ىلا ثعبو هل سرلاءاوعمجت نيذلا ءارقفلاءامسا

 هسفنل ,نمذخأ ءارقفلاراضح ا ىهتااملو اهتقّرفل» الؤه ىئ 0 رزق دلت عزاسول لاو كاتو عرقا ءاعسأ

 هلاحرةدعب ءارقفلا نمريما "لك ىلع ميقان عزوف ش1لاناوبد مو افولأ دمعسلا كلما هبا مس انلعجو افولأ

 دارك الا ةفئاطو ةمحان ناكرتلا ةفئاط للعدو ةردلاو نيمدقلاوةتحاةدرافمودا جالا ىلع قيام قزف

 قّرقءارقفلا نم مهصخامدانجالاو ا مالا لنا لفرهش *اهثالثةّدمل هَ افكءارقفلا نمدح او ”لكلر ّرقو ةمحان

 نوشلانمحرذت مول 1111111 ]0 ذوهشلاو راضلاورباكحالا ىلعمبنم قييم
 ىضمو موبلا مهانعجب نيذلا نيك اسملا ءالؤه لاه مث كانه نم ىلع قّرفتو نولوط نيدجحأ ًاعماجىلا ةئاطلسلا
 د ا ا ا ول "لكى قَرفف ماو ىثنم مهل دب الرابنلا
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 يش وو احم ١ هده تم دق نيدلا فمس أ: لافو 1 2 دل

 ان كل تاقام تمهفام لاتفايندلاب لدالو ادالوأو كدالوأو تناك لع هللاّنم دنوخا لاعف ل دالوالّدع

 ىذلا اذهو ( لنا هجر هفلؤم لاق ]) تكسف» ءابحن نؤوكي ل دالو أف بسرعغ تناو» ا ها

  5لودلا ىف كل ذريتع لب هلو داصاخوه س دل همخ ادالو أو هخأ ىلا هنع كلملا لامس ن نم فسول ني دلا حالص»

 كلان مئتاقلاو ياو فدل ىلص هللا لوسرا ذه هيراكا ضع ىلا ةلودلاب مالادالوأ نعلقتن ىمالا دحت

 هنع هللا ىثر قيددل اركب ىلأ ىلا هدعب ةمءالسالا هلمان ماسقلا سها لقتتا امو هلع هللا لص فونالو ةسالسالا|

 اا ع ءول نب بعكن ب ةرم نب مي نب دعس نب بعكن بدرع نب ماع نب نامنع نب هللا دبع هعساو 0
 ةسأ ىرىلا مهنع هللا ىضر نيدشارلا« ا يو يي 6 ملسو ه.لع هللا ىلص ”ىنلا عم

 ناو عملا ةقالذناتراصر هدالوا خت لو ةيسأ نب برح نير ذم نايغسىبأن يةبوا عمة يومالا ةلودلاب ماتلا ناك

 ناكنف هنع هللا ىضر سابعا ىمامقب هب متاود تضقنا ىتح ناو صون اهئرا اوف ةسمأ نب صاعلا نب مكانا
  5دبعرفعج ىلأ هخأ ىلا هدعب نم ةفالخنا تاتا تاماملو حاف لا دم نب هللا درع ساس» لان

 اضأ معلا لود عتواذكو دادغب نم ةيسايعلاةلودلا تضرقنا نأ ىلا همني فتَر ةساوروصنااد#م نب هللا
 لوو هيوننب نسح هوخا ةنطلللا ىف هدعنن 7 ماسعلاو ةلؤلزت نكيططا "ىلعوب أ ٍنيدلا دامع هروب ىن ولم لوأف

 لوأو قويلسنب لاك_منب دوا دن نال_سرابلا هم [نبا ةنطلسا ىف هدهد ن همئاسقلاو ليرغط قومحلسىخ اقام

 رايدو ماشلاورصم كلم لقتناف هدالوأ فلتخلا تاماملو بوبأ نب فسوب نيدلا حالصن اطلسلا بوي أ ىف ةلو دب عاق

 ماقف ة-وبالاةلودلا تضرقتا تاانلا وجو جساو ٍبوبأ نركب ل لداسعلا كالا همخ ىلا نءلاوزا جل اوركب

 هينا ترانس <ىلع هبا لب ) تامالف كب ل ا هةكلمم

 رصاتتلا كيما هنا دعب نم ةكلم ما تلمتاو قوقرب رهاظلا كاملا ةبسكرجلا ةلودلان عاف ن ل

 هتلقام فال مالا دتالتو اريسك الصف اذهىف تعم دقو ”ىرهاذظلا "”ىدوهى لا يسن ديؤملا كلملا ىلا حرف

 ا ةزاكعؤاع .رامعيزها ىذلاوهلءا كرا كا اوره اتا دبع نبا لاه هرومالا ةبقاع هقول
 مهتسو را ردشاعلا دالوأ اها لقتال ادع نءاهيلا لوو ةئاقسو عيرأ ةنسىف تلمكف هريغورجاالا

 نعنع 5 يظفر !او + هن اهسو نيعسو ىدح | ةئسىف هنم اولو > نأ ىلا همفاولازي لف اههف تم ىف

 تافرتشم هولع و ريبكلا ”رسلا با, بئاح قع مظع حربةراعع قنو الثرو نما كالملا ن اطلس ا حرشة امسو

 ءائيىف لمعي ناك شوقارق نا لاقيو هن اهسو نين امو ثالث ةنسرفص ىف انك كو اهاةمربلل هجم تاعافو

 نبا لاف شوقارقاهطبنتسا بئاصعلا نمر لاهذه هج ( ةعلقلاب ىتاارثلا) ه ريسأ فن ني_سخروسلاو ةعلقلا
 راقبأرودتواهطسوف ةلاقنن م ءاملالقنتف اهالعأ نمر قبلا رود ةنبالا بئانع نم رثبلا هذ هورهاظلا داع

 توك ربك كلو علو واج ق اهتيعملا رّدبلا لزتي املا ىلا وب رطاهل و اهلذسأ ن مءاملا ل-ةن'اهطسو ىف
 ترقناملا نأ خعباستملا نم حي نم تعمم بذعاهرئامو ليغلا كرب ضرأ ةءاسسم اهضرا نا لبقو» انب همف سبل

  5اهتوالح تريغ هلام نبع هنم تح رفلن لمحلار :: عسوف اهئامىف :دانزلا هب اونوأ شوقارق دار ارافاول-اهؤامع

 ةناهلثوحن حر دي ركبلا هذ هولا لزني هنن اسنبلا بئاسع باك ”ىلعنب عفا نيدلار دان ىضاقلارك ذو
 هحرد

 * ةعلقلا ةفص ركذ

 00 انامهدح أ نيبانن ا او
 برقملا لبق ةيللفلا قد جرا نمو ةعلقلا لاو سلجي خا دبو جردملا بالا 4قاقبو ةرهاقلل هجاوملا
 لصوتيو لك املل قوس“ ىلبقلا اه.ئاحجو تو. اهبئاج ىف ةحيسف ةحاس نيباسبلا نيبو ةفارقلا باد ىفامل |بابلاو
 بايءاكردلا طسويفو لوخ دلان سها نذوب تح ءا مالا اهب سلجي ناك هل بلج هاكرد ىلا ةحاسلا هذ هنم
 ةعلقلا بان ار زيله د نم ىناميو ةعجلا هيماقت ىذلا عماملا ىلاو توورايد ىلا عيضزيلهد ىف هذملخ ديو ةعلقلا
 راد ةماقاو بك اوملا مولىف ن ناطلسلا سواه دعملاريسكلا ناوبالا اهر دص ف ةمجسف ةمحر ىلا باوبأ لخا دم ىف



 ",؟

 ؤبأ طفاملا لاو « .ةسيره ةلك نم ٠ امومسم تام شوداريما نب رفاظملا نا نماسم هرأ ام الغ ناكو ةطسق
 رفث ببطخ نجلا دنع ناكل وقي يو دنكحبإلا ىلاو“ ىدرالا ةطسق روصنمابأ تهم -ىفاسلا رهاطلا

 هغلبف ةبطالا عطةوربسأملا ن ءلزتث قدعلا انم برة دقدل لمقفدابعالا نم دبع ىفدلبلار هاطن بطخ نالّةسع

 دقاهيف لاه ةغد ةبطخ عمال ىف دلبلا لح اد ىرخالا ةغجا ف باذن لعف هلعاوباعتيركسعلا نماموقنأ
 ناسللا هماس>و نال طلا هسرتامت اف بيطخلا ىلعاراع كلذ سلو عزنربنملا نعو عزف بيطحلا نأ موةم 7

 ناسا داما بكرو ناتسلاّنسو ماس ادت نم نحول ملا|غاو نابي قال عجيمر جلل يت كول ٠
 ةعلاطم ىلع نير بامملا ل دعلا ىلا نلئاملا» انسعالاءالقع نه اذه ةطةناكو نالّقسعىل ىلا عصيءاقللا دعو
 و كللنلاة قمع دصسم دعب دصسم ناكو نيم َدَقملاريسو عر راوتلا ىلا هل مرثك او بتكلا

 ناوذرناطالادلاو ريمالا ىشلو هيرو بابل !مادقهريقو“ ىرحلا ىلا اميقرش نم ةعلقلل لإ ءامملا ليخت ا هنرق

 0 -ىلعىفأو ٍباّوبلا نا ةقيرط ىلع برض» ءاردالا ءالضفلا نامعالا نم ناكل ضفالاب توعنملا ىشمنو

 كلل ققش د مسمو ىداارخنآ ةيرتلا هذه تناكو ٠ ءارمالا لف بقاباعا ثا ركثاكو تا ةةع بتكو
 مراص كاملا نيم أ د مسصو الرلق برخما ىلا ىرعجلا ةعلتلا روس ىلا فض لاملا تب بح اص ناورسخ ذاتسالا
 وهوراسملا دبع دصسمب فورعملا حا ا ىبأ ىذاقلا دم دعب ناك ىظفاملا سلما بحاص لغم ةلودلا
 دالسالوسر تامو ماشغ ةلودلا م امهل ناكدسنلا ىضاقلا دع مو سناب نوال ةيرتهدسعب و ةعلقلا ل ف
 فرخ ر هاظلادبعنبالاقو « ناسعالا نم ىضاسقلا ناكو هيهربةودسنلا ىضاَقلاه هأشناو هنمءارشو ماشلا
 . تين عجبا كابل نكست نأ ل بةلبلبا ةءلق عضوم تنك ىق ّجاادح اللا ىلا ىن ىيسواملا غال يا كباب

 وأودو ”ىجدرلا د_خسن الا ةعاقلابو هللادجر هفلؤملاه « ةفارقلاو لمللاس اوحىف تدلك نيج رفتم

 قوز ىه نب نامعورعىال ارمصاعمناكرمسفاا ثدحملا هد ةفلا ”نجدرلا هللا دمع نب قوز سه نب ”كع للا

 ىلا هنملّوحت مث ةلودل ادعس دصسمب ىوأي ناكو ةلولل ا دعت قي هلك حف ناكو هياصص | ىلع رك ناكو ف وما
 ريق : دولا اذهىو هب ردنكسالاب فقو هنلعو لبحلا ةعلق لخ ادب الادو- وم اوهو ”نيدرلاب فرع دسم

 هب رت "قرش براس طخ ذا هسجو نيعبر أ ةنس ىف امم نفدو ىفون هنأ ةفارقل ادار اًرمملا ب بتكى و هربق هنأ ن وعز

 هدنعع اعدلا ةياجابهريقر تشاو اريك

 * لبجلا ةعلق ءانب ركذ

 لداعلا كلما نمورصمب نيممطاسفلا* افلكتا ةعش نمه فن ىلع فان لزب لوةرهاقل اهةرازولاراد نم لوك ل

 سن ماظعملا كاملا ءاخ ار مس نأب نيدلارون نمالوأ عنمماف هيلع هنا حر ماشل|ناطلس ىكتز نيدو نيدلاارون

 نيدلارون نم ه_عدعت ةكلم هلريصتلن هلادالب ؛ىلاةئامسو نينو عست ةنس ىف بوب أن ب هاش نارو ةلودلا

 واهل الفن ةنسلا كات ىف تامو ني دلارون سه نيرذلا حالص ىلاهت هللا ىف كو نملا كلامم ىلع ةلودلا سون ىلوتساف

 لامفام_يفمهلزنأو هنا أ نيب ني رصقلا مسقدق ناكه نافرمدع الق عم هسفنل لعج نأ بحأأو همناج نماو
 ثاومح ما قاعف ةلملو موب دعب ريغتذةرهاقلاب محلل قلع هنأ لكلا ةءلق ناكمر اخ ! ىلاد اعدىذلا سلا نإ
 ءاببريمال ااهتراسع ىلع ماه أو لانه ةعلق» اشنايذشنح ما فنيل لو نم هوب دعبالاريغت لف ةعلقلا عضوم فرخ

 مدهو هنامسو نيعيسو نيتتنا ةنس ىف هداز ىذل اة ر ةاقلا اوننل ىو اب جاخرف دشبو ىئدشسالا شوقارقنيدلا

 رت قاوم ها تلا ت2 قازاقبلاارمالا نمو رْوعإَلاَ اودحاسملانمَكلاَنْهأَم

 ةرهاقاانط كروسلا ل« نأ دصقو ةزياار طانتو ةعلما اورو لا هب جو ةراخللا نم ام دجو ام لةنوددعلا
 كلما ةناملس تناكن أ ىلا لمعلا ل._هاف ةعلتتاو روس نم ضرغلا ٌمينالبق ناطلسلا هتاف رصمو ةعلقلاو
 ءانمتأفدهع ”ىلو لعجورمدم ةكلمم ىف همس انئساو ل.حلا ةعلق ىف بوبأ نب ركب ىبأ لداعلا كلملانب دم لماكلا
 هداعت نءترقساف نام ىتحاهنكسيحرباموةناقسو عيرأ ةنس ىف كلذو ةيئاطل كارد" الا أك نأو ةعلتلا

 زيها كاملا اهتكسو امانااهب سقي بول نب فسوينيدلاحالص ناطاسلا ناكدقو اذهانمول ىلارصم ةكلمراد

 ويحف ةباكح تفمسوره الفلا دبع نا لاو ةرازولاراد ىلا اممم ل2! مة ّدم هس أ مانأ ىف نيدلا حالسص نب نامع



 "ب

 « اهئانب لبق لبجلا ةعلق عضوم هيلع ناك ام ركذ هه

 تاك ىف ”عدتلل اورعوبأ لاف ٠ اوهلادشب رص هاما لكمنا لالا ةعلك عضو فرس طر ءاملو أن أمءا

 اظرابو ننال وو اهانخ كال داو اوهلادم#,فر عن لاه أ دع :رذ ن متاح ىئتب اورصمءا ىهأ

 هلز ازعدعبءاوهلا ةبقىفرص هريمأروصنم نب ىسعت ام مث لاق هن امو نيعستو سه ةذس ةرخ الا ىداج ىفابنع

 رضمىلا وا نيئمْؤملاريمأمدقاملو نش“ امو نيثالثو ثالث هنس رح ٠ الا عسر رش نم ٌتلخ ةريدء ىددحال

 هللا نعل نومألملا لا ةريفع نب دعس هترضح نا ككحو هذه ءاوهلا ةقب ساج نشأ امو ةرمثع عبس ة نس ىف

 اذه لقتال نينسْؤملاريمأ اب ريفع نب دمعس لاّشف انريصخو قارعلا ى ار وافريصم كلم ىل سهل لود ؛ُثء> نوعرف

 هرد ئشب نينمؤملاريمأ ب كنظاخ نوشرعياوناكامو هموقو نوعرذ عنصب ناك امانر دو لاه لحوزع هللا ناك

 ناك اهيلان وحامد ضزالا لدنأ عبجبو رصد نم مظعا نكس لاضرأ نأ نغلب دقل دعس لاو مث هتسَعب اذه هلا

 ىمهنوسح واؤاش ىج ٍءم هنواسرب مهتدنفأو مهازانم تدع ىرح ءاملانا ىخريدةمروسحو رطانقب راب الا

 00 طتسبامم ىلتهف اهسأر ىلع لثكملا عضتةمالا تناكدقلو عطقنتاله|_صتم نيتاسلا تناكوائاش

 27 ثراملا نومأملا سيح ءاوهلا ةبق ورشا ةرثكل راج ىلا حاتم ال ةرمساح حرك ةأر 11 تاكو

 ريقزراوءاسأ نا نمملظني ”ىرضحلاهالاسقي لجر ابي ناكورصءنومأملا مدق ىلاوملا باف < ا لا

 نب قاصءارذحودوادىبأن باو ١ مكن ب ع هجر ضحو عماشلا دصتملا فناو م نب لذقلا س 5

 ثرا1 ارض ًاوثب دا نام ا ورصم“ اهقذ نم ةعاج رض -ورص هل اامم ىلع ناكو ديز رب دا نب ل كاع

 هللا لل صا لس لضفال "ىرمذط الاف داهماك وه انيق ناو رمنب ل ذقل داع دقرمصم٠ انه قون وكس ا

 لوقتام ثراعلل لضذا!لاّتف لس هللا كحص لاو هانرضحأ اذهل س دا لاق ميك نباو طامس أ نبا ن ءقفراخلا

 ماّقف ْنيرذاو:مسانلاناكو دصسملا برطضاف كانرمضحأ اذه س 115 نمش "اع نيملاط لاسةذنماج لا نيذه ىف
 ثراحلا ىلا نومأملا لسرأف ثراخلا عم سانل ا ناروث نم ىنفن : ىلع تفخ لاكوربخلاءنومأملا ىلاراصو لضفلا

 لاق ال لاق ءئشت لادط لهلاف نيعشاع نما اذن لاف ن نيا>رلا نيدهىف لوّتتام لاف هلأ ملا هادافو اعدؤ

 تدب اكو ةعاسلا الا طتلرأ لو نسوا يدل كنا مك لاف املاء تدهمت فيكف لاقال لاك اهنتلماجف

 ا .اعتالكناف لريثكو تذل نو دالس كل تلف دالبلا هده نم حرخالاف ٌلوزَؤسضح آلوتوز 2ك

 0 أودورم بأ ىلا نوم أا ار دما من ةمئر هنياهق ةىف ل لاس أرفف مي

 ئث ىَأف لاف هنمعي با وذا هيلع درفرسصمب ا.نع هلأس ٍجلاةلأملان . هلأس هلءلخدالق ثرامارثضح

 ا ا دل كاد كلام ةزع 000 0

 مهلاشةفاصعلا اوقشامنا اوناكناو مهلاتق ”لالف ناطاسلا نم لظنعاوجرخ اوناكنا لاسةخمها اقنع

 قملالاق روغلا ىلا نيس ْؤملاريمأ ان لاف رصد نع لحرا كنم سن كلامو سن تنانومأ | لاسةةلالح
 نيدجا ىئباملو عفتراف تعفشت شاب لاك هتلزر تنم: مؤملارعءأاب ”ىناَراحلاصوبأ هللاقف مالسلا ةمر دع
 اهم ىدعاو هرصق ىلع فرشن تناك ا مناف اهذ يقي اماريثك ناك هذه ءارها | ةبق تت ناديا اورمصتا نولوط

 هنسانإأم لدق<لث "ىف ةيطعلا شرفلاو للحل ارولااهل لءجونولوط نب دجأ نب هيورام شيلاوريمالا

 عئاطقلا رك ذدنع 0 دق برا ءاوهااةمق تناك ادمااورمدقلا ب رخو نولوط ىةلودتلازالف

 <ىناودا دعسان ب د6 في ريشلا لاق ب دجاسم:ةعاهف ىوةريةمءاوهلا ةبق عطوم للعم بالا | ذه نم

 ةيزعملا ةرهاشل ا ىلع:هلطملا يءاهلاب هل_صنملا ليخلا ىلع ةيايملادجاس. او ططالا ىف طئنلا باك ىف ةباسسنلا

 تفشنول « نيدلا حالصناطلسل اها ىتلا ةعلقلا ىودحت لانه ىَتلاٍبرتلاو ةلودلا دعس فورعم ا دما ابفوتلا

 دطيوصتص قو ا ىلا تهويد :دمق ةعاجل هذه تياوتو هاقلاباهّتعن ىتلا ىو عمجلا لع بونأ نبا

 دحأ هان ةدعلاد_هسمو "ىليدلا هيو ب نم ن العنب م3_ةه ده -هورمدم ىلاو ةلودإ از عم دك صو ةلزدإإا

 نجرلا دبع يرابحلا دي ءدصسوةلودلاز عدهم دعي ناكوةلودلا ةدغوهوتدب رصنتلاراكدلا نيذاتسالا

 لة او هاش "ىلع نب انا دمهم ريزولا فسوب نب بوةعبىلأ ةافكل ىفاكوءاسورلا سر” ىلع نب لبسك نبا

 رسمو ةداسلا ناس عا نم ناكو لش نيراسحلا دبع نب فسوب حاس | ىنأ همتفلا ىضاستلا همت نب ىلا ثرالا



"١ 

 اىمالا لعلوم اناطلسلا ةقر ::توكتنأ ٠ عج رلاىف هلمخ طبا ص ىلا جر ام دنع امه دح أ نيتقو ىف

 ١ ءارمأ ىطعنو ةسهدم شح اب ةملم ةحرس-لومللا نكملاءارها ىطعب تقول !دسه قو اهعيررلاقك
 نييلوة فض ردع ش داك الب ةميلم ةجرممالومخ عسجلا ىطعي فاشل تقولاو © ا رءالخ تانانابطلا

 ءارهأ نمنع ٌرقلا ناطاسلا ةبكصامتو ماعنالا لسس ىلع هيمهدةفّ امالا كلذ ىف دج تاورزبدعلاءا سال
 راعشنمناكو ةخسلا ىف ا لصب ثبحي كل ذ نم ةريثك ة دانز تانا لبطل اءا هأو نمئملا

 ندا تح نمر هذ شكر زروق ىللطأ ونزسةسقإ سرفلا ىنع ىو ناد ماا ىلا كربنأناطاسلا

 وهامريظن نتبقرب يمه انيناصح ىلعزيبك ارةقاشوالا ن .نانثا همادق نوكيو حررمسلا ثمح ىلا سرفلا

 شكر نمزا طبر يرح نم نارفصا نآ ابق ني دوك ”دملانيقاشو الا ىلءواممكر نال نا ةءمامن' اكهببك ار

 بهذم 5 ميدأ ىهو ناطا باامامأ دلوع رماة تاغو ناشكر نعناع اهتنهسأر لغو بهذلاب

 ادددشال هناي سكي سراف هما3ةنوكيو بكر وااطسو ىف سامودوهماد5 برا دياكرلا ضعب ءاهامح

 ةئاطاسلا كئاجعلاد لأ ر ىلعو بئانملا ناطاساا فلخ نمو هعماس هب اهم ان عرشب ام لب بارطال اهمْغُ

 بكرا ذاانضيراعشلا اذهل هيرب نا درملا ىلا بوكر لا, ص: ةءالاذهو هم-او هباقل أب به ذب ةزرطمرهص ىهو

 ةليدملا]وخ دو نيدسعلا موب فراعشلا !ذهذإ درو ماشا نادل قمل هما رهاقلا ىلا لخ دو أ دبعلا مول

 اهلك ةهذنو : ضف درا طو ةلفو دا أ نموا تفرش سلط ا ودوربملا اهل لاسقيو هسأر ىلع اقم عفر

 ةيرادح السلاو فئاظ ولا بابرأن وكيو ناطاسلا يناج ىلا هس رف بك ارودو رباكاالا نيا ءارمأ ضعءبذئموب

 مالاو تاغاطقإلا ىوتدازك الازم دقت اطم_هوةيرادربطلا همامأو لوح نوكح, دناطاسلا فاخ مهلك

 ةروهشملارابطالا,ميديأبو ةامم نونوكيو
 # لبجلا ةعلق ركذ «

 عالم ا وعججو لج ىف عنس ملا نصحلا اهد”و نيعلاو ماللاو فالاكي رد ةعلشا ا مكسحلا بام ىف هدمس نب لاق

 هذهو عواق هعجبو فرشم نصح مالا نوكسب ةعلقلا لرقو ةعاقلاكاهولعف اهون دالملا هذه اوعلتأو ملقو

 ةرهاقل اريصسم ةفارقلاو ليما اورمد ءوةره اهلا ىلع فرمثتو مطقما لم لصتت ىهو ل. نم ةعطق ىلع ةعلقلا

 مظعالا لينلاو ة ةبرغلا ةيلبقلا ةهللا ف شدحلا دكربو ىربكلا ةفا رلاورمدمة ل دمواممايرصلا ةهداىف

 هاتوا نءراصمم ءاذولاذك فرعت الو اهعضومناكو ةبقرمثلا ةهملا ىفاس ءارتود اتا تاكد

 حالصص ردانلا كاما ناطلسا ااه أشن نأ ىلا دحاسمةةعءامفةريقءاهعضومر اص مث نولوط نب دج نادمم

 نيعبسو نينا ةنلس ىف ىدسالا شوقارف نيدلا ءاهم اولادي ىلع رم مر ايدي لولملا لأ بوب أن بف سول نيدلا

 رضمؤ اند كلطملار در انتم عضوه ن هان يي ا همراندي تالملار انس راما ا

 ىلا فام ةليدمع نافوطل ادعي كلل! تاتراص مث سوسمأ ةئي,دمنافوطلا ل قالو تناكك ل اراد نأ كلذو

 يتانالادت زالت ةيردنكسالا ابد ةجورمهمىلاراس شمابف ني ر دنكسالا كلم هاا مثرصن تاه ّرْخ نأ

 هنع هللا ىضر صاسعلا نب ورمع م دقو ماللسالاب ىلاعت هللا ا ل ةليدم دعب ذة. نم

 طاطسفلاب ذ_ةنبح نم ةرامالارادترادفرموه طاط فة دم طتخ او نصالا فورم هما ن 0

 ءارمالاراهذركسعلا طاط ةلارهاظىف اوئيورمو ىلا سانعلا ب ركاسعتءدقو ةس أ ىئةلود تاز نأىلا
 عئاطقلا أ[ ثنأونادسملاورم هقلا نولوام ني دج ىينأملا طاطتتفلا ف ةرامور كشكل ىف كولر نامت ظلا
 نولوط ى ةلودل لاوز دعب ا ضالا نكسف مهتلودتل از نأ ىلا ةولواطلا لزانم عئاطقلا تزاصفر كسعلا ينام

 ةرهاشلا ترامب زعملا ةرهاقلا يبو هللا نيدلزعملاركاس.«دبرغملادالب نمدئاقلارهو> مدق نأ ىلار علا

 نييدللا حالص ناطل ل ادب ىلع ة..طافلاةلودلا تمن! نأ ىلا كلا لزنمو ةمامالارقمو ةفاللئارادذكن.> نم

 لماكلا كلما دعب ن ءانكتش ت اعود ذنضخ لكما ةحلوق اك ٠ ةنطاس أب مهدعب 3س لف بول ن بف سوب

 مهكلامم دي ىلع اوضرقنانأىلاهدالوأ نم هدعب نرصم كلم نم هب ىدنقاو نونأ نب ركب نأ لداسعل نيدجت

 راسخ أ نه ىلاسعت هللا ءاشنا عجبأسو اذ_هانموب ىلا لبحلا دع اوّرَمَت ساف مه دعب نمرمدم اوك ودب رص

 ملعا هللأوْب افكه فام اهكلم نم رك ذو هذه ل تلت ةعلق



 "و

 ىلا هو برو روم ةااو نا دمملا ها لم_هأو كلذ ىسن نأ ىلا نحن او تاولغل ارتاودو نتفلةرثك( نمهماياىف

 اهكيايشواببشخ ضقنيلرانردةنام ةلامن اوني زمشعو سج ةنسرفص فرودقلا هذه تعب ةمئاقةبقب ويلا
 رباك ىلع من هنأ: ةريخلاوأ ارشوأ ص وقابرسل دمدلا ىلا ح .رخاذا ناطللا ةداعن مناكو اهلكت ضةنفاهريغو

 نأكو به ذم ش ردنكو مهلمم حب رمسض صاخ نوذ رواسه د لا ةث فأب دحاو "لك ام سواردق ةلودلاءارعأ

 ومتتامرعشلاوركسلا بسقو جاجدلاو زوالاو غلا نم ميكر ما عاطقاب هنادصتمفّرماذا هتداع نم

 ءارهال اة داع تناك لام غلب مهضعبل صأاعرو "هلماك ةعلذم هماع من منيو هنمناطمللا ليقف هلا ول شم ةمه
 ةنيدملا فاذ_هنئبنع بكح ريف مهرباك !امأ وبنحج هفلخ راك ككر مسخ منهم هالا بكرب نأ

 سوقايرشتىلا خورملا ف نوكيودعشلا ضاوتم هوغو طرف اقوا حازت ذا نوكياذكعو ةرغاملاو

 بكار هّروك دحاو لج ىلع" ةلومم ةنازخ مهما دقو كيلا مرثك ا ىلع لشي بلطريمأ "لكل رانسالا نماهريغو
 كسلامم ىدنا ىلع رك بئانح دع ةناّرللامامأو كلذ ىلعمهذعءيدازاعرو نيلج ىلع لاملاو لح لعرخا

 وهو دحاو راطتتاناخلظللو ةيونحتادراوك أب نءقل ا همامأو نو ىلع برهلا نمي رو نعشو لش باكر

 ةعسوربمالىأر ىلا !.تلقو اهترثكىف يئ انا ددعو مهضعب دازامبرو ناراطق لام او نقلا بوكو ةعبرأ
 ةرتاتفلا سالما فاضعتمهضعب ىق ماضي ناكوريغال :ءامعب وهامامو مد حرمسم و هامازنم بن انحلاو«فن

 نآرافسالا نم[هرعمغو سوقا رس ىلا ارح اقاناتاكل ارشد علل تاكو لاا وتلا وهدايا رانا

 مييلعمّقلا عم كلاممرووهب هفرتاسلا هبكصوم قراعشلا نوكيلب ةنإلل اراعش لكراهاف | فاكتبال
 ءاهالا نم ةربكسح ة: دع هعمو بكر هناف هف: وهامأو نعهلاو بئاتم او ئنازلنا مهمامأو ةزاداكتاو

 هعبت لب بئاصعنالو ةبقربربسلا ف بكر بالو دكلاهم صاوخ نم: هلو صاوف تاو ءاب ءابرغلا نمر اغصلاوراكلا
 اذاف لعا.شمو ةريثكس دن اوف همادق تاجىلللا٠ام 1  ؟ذاف لسللا ىلا لوزتلاريخ أ: بلاغلا ىف دصقيو هذلخ بانج

 ”للجالا ةفاكسانلا لزنو هي ديني ةلطغبادلا تساطو كنك كانغ ىف ةسكوم عومش قلت همك براق

 زيلهدلاوأ سوقابرسسروصقلا لصواذا تح هلوح هيرا دربطلا ىبثتومءارو اضرأ ةقانتولاو هءارو مساق ح السلا

 قوحاللا ىل! مم مث ةرمصم# ةقش ىلا امم مث ةعستهةرب دس مخ ىهو ةقشلاا ىلا لخ دو هسرف نع لّرن ميخخلا نم

 مسرب ب شخ نمر صر صق قوج الا اردص قو هاكر ن روس لخ آد نم اهنناوج عسجم نم ةممح”لكر ثا دبو
 رصتخ هنأالا ن دما ىف ىئبملا ماهل | ةّئمد ىلع ش ضوالاو صاصزارودّةبمالا ةقشلاع ازابب هلو هفتملا

 ”لكىف زيلهدلا لوح ةفزرلارتو دنو سركلا عجلان فاطو هر اد دعب هر ”ادكسلاملا هي تفاط ناطل ا مانا ذاف

 نمهدوعق ذنع ةئاثلاومودلاىلاىوأت دنم ىلو الا نيئّرم 2 -لك ىف رصقلا لوح سوقايرمسرودتو هلمل

 مانو ةئاسلاو لوبطااو لعاشملاو سن اوفلاهلوحو ءارمالا رياك | نمودورا دناجريمأ مرو دب ةفز -لكو مونلا
 ىح هيلا ةحاملا وع دتام بلاعرفلا ىف ناطلسلا ب مصتو مداتا ن 7: بولا بايرأو ءابقثل ازياهدملا باي ىلع

 ىر<عاموريتاقعلاو دب رشالاو حارطلاو لعكل ا باير أ زء انطالا نم هنعم نم كلانا عرعر اف سوك دان

 لا ءانا اودلاوأ ءاناخ با رشلا نم هل فرصد هسساشإم هلقصوو بدط هداعن د” لكو كل ذ ىرجي

 2 ,دمنيبامف با شالا ناّدمب ىضارأ هاج نم نا دملا ذه (”ىرصانلا ناذملا) * ملعاهللاو ةيدصلا ىف

 ةرشع عبرأ ةنستناكالف تاتشلن نات فرع م ىلذلا* ءاع ا صاغامي دقهعضوم ناكو ةرهاقل اورمصم

 أثنأو مدقتاكارابصثا هف سرغو ”ىرهاطظلا نادم لانو الةنب در صانلا كلملا ن تالفنبا م دوج هيف

 هن اهعيسو ةريشع نام دنس فزه تو للا ىلعالطم دن ح ناك هئاف باش الا ناتي ىشادأن منادملا اذه

 تاساطلا ةفص ىلع شكرزلا فاوكب ةبخاجسوالا بوكر دتساوءا مالا عسجي ىلع لوبا قرفو هبلا بوكرلل
 ةشوك اهم ”لكسار لءورفدأ م ارب رح ىئوش 0 ممم كرف : تاراتفملا هاو مهر قوذ

 ولا هيوكر ف ناطلسلا ىديزمب اعمناريسو بهز هل ضرب 1 ةدحار -لك تحبو بهذلا

 بهذ صناو> قَرْفب ةركالا علا تادملا اًدهولا تكراذ اناطاسل ا ناكو ةعل لا ىلا هنمهنادوع فو نادم دمملا

 ل نهنيربهشة ذم لنلا ءافودعبر را ةوقف تسلا مورامئادنادسملا|ذخىلا هبوكرونيمدقملا“ | ىهالا ىلع

 لولا لدم نم ناكو ينس عيرأو أن ينس ثالثدعب هتبون“ ىت نم منة ةيونلابنمنثا ىلعن ا ديم" لكى دَرفف



 لحل

 نا دمملا ىلا لبدلا ةعلق نم لزني كلذ عموهو ةنمف عوقو نمزر ع“ رهسفن ىلع ف ئاخناطاسلاو ناتوملاةرثكو
 ركذوقوالانا دس ن ءاضوءانا دممروك ذملا قوملا ىل.طص | لمعي نأ هرطاس نسف قوالا فرط ”ىرهاظلا
 رودلا» اني ىلا ذم نم سانلاردانوانا دسدلعىف عرشو هنم لمحل حا رخابسهاف كلذ مهبعأف“ اسهال كلذ

 هالتو نزامئاركحت موملا فرع ىذلا عم ضوملا ف نزال تارمهسنيدلا ل _ءريمالا كا ا نم لو أ ناكو همناح

 اننا: نم ادحأ هقب رطىف دح الف ةعلقنا ن منا دمملا | ده ىلا لن ناطل كار اصوءاممالاوةرامعلا ىف سانلا

 سانلا نم صخش ءاردقلو ٠ ءايولاو الغلا نم همف مهامب مهلغشو ساسنلا "هلل ةعابلا نم نيك اكدلا باحص ! ىوس

 رهز نيا! بطلا ىف لدقام دثذاف ةملاخ تافرطلاو نا ديلا ىلا لزند:و

 هبابتلاو لا اقغالب 5 رهزْنياو تنأالغلل لق

 هبافك كتم دحاو ىف * ال لق ىر ولاب اقفرت

 للا دكر ىلع قالارقكبريمالارصق نوال نب در صانلا كل اناطلسلار عنأ ىلا انقابنا دملا|ذهحربامو

 ةلامعيسو ةرمشع عبس خسف قاسلاارقكب ريمالارصق لب اطصا .ءبو نا دسملا اذه ضرأ عج هب ل داف
 ةىبرغلا جيلخلا ربىف عاببلا)ب طاق نمبر هلا: نا دمملا اذه (ىراهلانادم) 5 هاذنقو ىلا قابوهو

 اذه ءارو نمو هئامعمسو نيرشع ةنس ىف نوالد نب در صان كلما هانا ”ىرهزلا نانح هل نم ناك

 كلا ناكو ةيرصانلا ةريسسلا عماج لاق « هع هللا ةجسر ل_خافلا ىذاقل ا مرك اهعضوم ناك« ام”دكرب نا دمملا
 تقولا خخ رانو هبح اص مساو هناشب سرف ”لكه.ف لزغي ان اون د ل عف لمملناب ميظع فغش هل نوالقنب د#رسماسنلا

 ىتج ل للا نم رثكتساو همف دلت ىذلا تتولا بقرتو هب ٍلعاناطم كا لوس نم سرف تا ا ذاف هرمضح ىذلا
 انا دس لمعي اعضومنيعو ةنامعسو نب رشع ةنسىف لبملا ةعلق نم بكر فاه باش مسرب ناكم ىلا حاتحا

 عرشو عضوملادّدح ىت- هسرفب افقاو لاز امو عاب لارطانق نم برّدلابضرأ ىلعهرامسخا عقوف ىراهم ا مسرب
 بكر ىتح مايا ىوس ضم لف قاوساا همف ىتاا راب . الا ىلع بكروهريغو للا نمهعرزو هبلازيلملا نيطلا لشن ىف

 حاتحي امرئاسوةيروخ اريمأو اساّوساهل ةعأو حان روج ةدع هيف بترو ةيكساملا عمت ةركلاب همق بعلو هلا

 مانأدعب ناكالف ملا هيلو ليتل نراك أكل نادل رع ىف هيلا لوخدلا مزالو نك امأ هيف نيو سلا
 رظانملاب زربيو همي رز ىمريبطلا عماجرا وم ظع الا لمثل ىلع نادمملا اًذههاحت ب نأ هسفنف ن-حربشأو

 اوسعصو هنيع ىف فورصملا نوس دنهملارثكف كلذ ىف ث دو هسفن لزنفرصأ | برق ىلا نا دملا فابن ىتلا

 نأىلا نا دمملا اًذهىف لوما ترب امو كاذالرتق دعصالرفسلا| هكرد أ دق ناكو ل انه نمطلا:هلق ةهج نم سهالا
 ىثالتهلاالا جرفرصانلا كلا هنبا مانا ىف هدعب رة ساو ةئامتاتو ىدحا ةمل سى قوقرب رداظلا كلا تام

 "قرش نا دملا | ذهنك (سوقايرسنا دمم) « املاح اربراصو لولا همم تعطقنا مث كل ذ لبق ناك امع سها
 نبرشعو ثالث ةنس ةجلاىذىف نوالق نب دهر صانلا كلملا هأ نأ هاقنامللا نم برةلا سوقاب رس ةمحان
 راحمم ال ارياس قشم د ن نمهبلا لق: اريبك اناس همق سرغوءاىمهالل لزانم ةدعوهل ءاحاروصق ف ىو هن امعبسو

 لجرف لاو مركلا هبف لفأف ر اضئالأ اوممطو اهوسز ع وش مال [درلاب لو جاف فري تشاو رك وعلا لمحت ىلإ
 لانه ىتلاروصقلا لزنو نامعالاو ا سمالا عمو حرخ ني ريشعو سخن ةنس ىف لوكا ل: هك اوفلار او

 هيعتطؤاةننس لك اق هيلا هخوتب .رهساو .هلت دم ىتلا نك امالا فم هلزانم ىلع نابعالاوءا مالا لزنو

 ةنس لك ىف جر ناطلسلا ناكف هددعد نماوكيطم نيا هدالو كلذ لمغف تامنأىلا ةركلاب همق بعليو مايالا

 نم دلو دلا له أ عب هعمو لدنلا ىلع ”ى ىرصانلاريبكلا نا ديملا ىلا بوكرلا مايا ىضقتت ام دعب لبحلا ةعلق نم

 1 رودةلاب لزنو سوةانرسةمحانب ةحرسلا ىلاريسيو بنزل باررأر' اسوركسعلا ىضاقو باكل اوءاممالا

 سانللر رهفامايأ ةحرسلا هذه ىف ميقيو ةلو دلا لد أر ئاسو «ا حالا ىلع غل !ذعو ةركلا ىعلل ل اذه نا دملا ىلا ب بكرو

 نمتابهلاو لك املا نماهبف قف امرصحالو 111
 سوقابرسي ناطلسلااهيلار اس ةحرسرخ[ى هوة نعبسو نيعستو عسن ةنس ىلا اًرقسم ىسرلا اذه لزب لو لاومالا
 كل ارنب هنامنامت ةنسىف لغتشا هناف سوق ايرسل كرا نع قوةربرهاظل ا كلما ناطاسلاا عطقن :!دنسلا هد-ه نمو

 تقولاافصاف حرفرصانلا كما هنبا ءدعب نم ماهو تام نأ ىلا ىان ىلءريمالا مايق تو نم هيلع كل امملا
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 ىذاقلال اف *« اناتسي هعضوم ناكوركذلا ع اخراو ناكنادملا اذه(نيزعلا كلملا نا دس) « حوتفلا باب

 نبنا_ عزب زعلا "املا ها سا ى ردحتلا تا ديم قلجانلا

 ةيدادغبلاب فورعملاناّتسلاب5 :زاوللا تحت لغتملار عملا لفلا عطقب بوب نيف سو نيدلا حالصناطل لا

 مد نو لتتم ناكر هن ملا رطل نون اكو ةفوضوم ا هاقلا نيتاسب نم ناكنانسلا اذهو
 هيقام عطتو هضرأ ثرحوانا دس ناتسدلا اذه لعجو هلعاهرظانم عمج لالطاو لولا هترواح ه.نولؤالا
 ىمت اةيرئاونامك هنفرئاد تالاوهوابلعاويو ناتسلا اذه ضرس انلار تسمح م ىهتالوصالا نم

 حابطلا عماج نم ن الا هعضومو ”ىنرغلا جلحلا نم قوللا ىذ نارأب ناكنادملا اذه ( ”ىطاصا!نادمملا) «

 ىلا قوللا باب نم نآآلا دكولدملا قب رطلا هتلج نمو ىرصانلا جيلخلا ىلءىتلا رادا دق ةرطنق ىلا قوللا باس

 نيدل امن ملاصلا كاملا ناطلسلا هارتشاف 0 و سم را اكوةروك ذملاةرطنقلاا

 نيدلا ن ه-ريمالا نم دي رصمر امر د فال 1 هئالش بوي أ نب ركب ىبأ ل داعلا كلا نب دمحم ىل ءاكتلا كاملا نِب بونأ

 انادمم لموت اّهسو نيعبرأو ثالث ةنس بجررهش ىف ”ىرفعلا بلع نب ليعامس | نيدلار ةنريمالا نب بلعت

 نادنملا اذ هلم ن اكو ةركلامهنف بعايو هملا بكر براصو ماظعالا لينلا ىلع فرشت لدحر اطانمهفأشنأو
 اهعضوماهانب لبق ناكو اييلع هزاوملريبكسحلا ميلف ىلع قرد ةرطنق موبلا اهل لاقي ىتناةر طنقلا ءانملامعس
 لينلا .امرمسحم ا نأ ىلا حاصلا كلا دعب نم ةرككايئفولملا همف بعلت نا دما اذهحربامو ةرهافلا قاقس ةدروم
 ”ىنلاصلا :ىناكربلا كي نيذدل ارعزعملا كلما ةنطلس ىفو لنلا ىلع انا دمر هاظلا كلملا أ ثذأف هنع دعبو هه اش نم
 ةنابتلابلبملا ةعلقنمهىتلا تناوطاورودلا برت نأس هاف هإتىفابدس نوكأ م نا همصتم هلاك ىمحنأا
 ىتلا نك امالاب حوتفمباب كرتيال نأ سعأو "ىلا هلا نا دما ىلا قوللا باءىلاو قرا با.ىلاو "هليوز بايىلا

 دعبامىلا ةتوهدم قراوط هبلعو ابقاءن ادب اذه با.لازامو ةقاطاضيأ فنالو نا د.ملا ىلا هبوكر مولا يلعرم
 اذهل جالو لانهاهأش نأ ىتلا لزغلاة براس ىفىل رغما نب نيدلا حالصولخ دأفةن امعبسو نيعيرأ ةنسس
 0 عج مع و 1 وركح نادمملا اذهبرخالوقوللا باطما كلذا لمت بالا
 عماجو نوصوق ١ اتا فاوواىفوهورادادك ةرطنقىلا خا 000 فلس رزم ةنع لع وهو عدا رع ك2

 نادمملا اذه كج ادادلا» هيةرامعلاةرثكدعبانامكراص دق مول ار كم ا اذهو ةفارّةااننوصوق
 قوألا نان هج نم رادادق ةر طنقهاحت ن الا هعضومو مظعالا لمنلا ىلع فرمشب قوللا ىض دار رز ناك

 هذاتسا نادس نعدعب ول نلاءام رسحن اال ”ىملاصلا ”ىرادقدنبلا سربس نيدلا نكر رهاظلا كلملا» امنأ

 7 اكن ىلارصم لولم نمهدعن نمووه5 1 في كراع بوب[ نيدلا محن ملاصلا كمملا

 هنعردلا دعب لج ا نمان اس للعو هرظانم بّرْخو هملا نوالق نب درمان كلا اناطلدلا لزنف ةنامعبسو
 هبفاهوسرغف نمعطملاو ماشلاة لو اهعمرضحأو رجشلا فانسصار ”اسابنمهملا لمه شم دىلا لسرأو

 زيا ناو لدعلا هر رع قناحتتر قزاحضكال حاج دو يداك ره هاو اكاتعان انس ازامو اهودعظو

 ةلاطللا هاناخ بارمشلا ىلا اهرسأب لمت سوقان رسنهأش نأ ىذلا ناتسلا هكاوف عم نامسلا اًذددك اوف
 ننابكلملا يدها هذ تداخل ةئاودلا لاومالا نمام_عفاكف رصتو ةتبلائث داكن عا الواوا ملا عاب

 ريمالاب صخاامل ناطل لا نام ا.<ب ةمدلاوةيانعلا ةّدشل ماشلا هكاوف مسحب تكا تح تركو

 رودلا سانلا ىو للا ىلءنوصوق ةبي رزب تفرعىتلا ةيرزلا ههاسةرمعف هيلع اتسسلا ذب. من نوصوق
 هش امفورصلاوناتسلا اذهنب .امف تما ةرامتتملا لاف ىرشانلا هلك ارفحاملامس كانهةريثكلا
 اهقوفسانلا ىبو هضرأتركحو نوصوقذع هلاوح أ ىئالت ب رح ناتتاسلا اذهنا مرصمو ةرهاقلا بو

 رام برخةس رزلا طخ برخاىلمث ةسيرزلا دب ريقوللا باب ةهج نم ةرطنقلا دعصنم ةرمسي ىلع قلارودلا
 نادملااده (ليفلا دكر نا دم « معا ىلاعتهللاو ةئامنامثو تس ةنس ذنمرؤدلا نم ناتسلا اذه ضرُأب

 سلج نأ ىلا ةيئاطلسلا كال املا لومخ مسرب قود لبطص الأن اكو ش كلا ةلابق ليفل كر ىلعاهريشم ناك
 مرا ف نوالةْنب در سمانا كمملا هعلخ دعب لداعلا كاملا, بلت و كلا تح ىلعاغيشك نيدلاَنيز ريمالا
 راعسالاع ءالغنم:نوك ام ةشأ ىف ساس !!ناكن كتتتو نم ةنستلخ دانة اهو نيعستو عب رأ ةنس
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 اَنآف ديشبخالا يفطنب دركي ىب يمال! كلملا مانا ىلاةعانصل هذه لت لوري زه انإهفاطأو ةعانصل هذه ىف
 باكلا اذهنم هعضوم فرك ذ دق اجراتخن ا ناتسلا ةعانصلا هذه عضم لءجورصم طاطبف لح اس ةع اذص

 نب مفلا تنب ةحدخ ادب اهعضوم فرعد ميدشلار صم للحاسب تناك ةعانصلا هذه ( ربصم هعان ص) «

 لبق نمرصم ىلعاريمأ دوثجالا يفط نب در كبوبأريمالا مدقن أ ىلا نولوط نب ده .ًارسال أ سعا ناهاخ

 ىسع ل ديف فلا ترثكدقو ةنامملثو نيرشعو ثالث ةن سى غلغبك نب دجأ نعاضوع ىخارلا ةفماحلا

 "ىلءو ”ىرمونلا فمظنو ر دب نب "ىلعو مكحي هعمو ىنذموهتعاط ىف ةيراغملار سبك كلامونأ-ىل لا دج نبا

 هيكحا ماوذخأو هولتتو هواتاقف هبكارع مكلكلا نيدعاص دمشخ الا مهيلا ثعبف حومفل ا ىلا "بر غملا

 بكرو ةءانصلاةريزعاوسرأف:دعقلاىذ نه همو لأ ارمصمسمس دماوم دةومكحيو ر ديني ”ىلعابيف بكرو

 ءاملا ابح اص نيبو اهملب لود ةءانص لاهو كل ذدر كف هلسبو مهاد لينلاو مهلابح ضتوو هشدج ىف ديشخالا

 مخ افمرادىلا دب_ثخالا داعوةير دنكسالا ةهج ىلا اوضمور ابنلارخكى ار دبنب ”ىلعو مكحب ماع أ ذئب د تسل
 ةئامللو ني ريشعو سج ةنس نايعش يف جتفلا تنب ةعدخرادىلا ةري زم اءاهعذوم نم ةعانصلالب وحمى

 اهذخا.ممأف : أها هب تح اصاهي بك ارملاءاشنا ىف دبا امدنعو ءاملا ىلا هنم لني لساه دنع لا ذذاناكو

 عضوم.ىلع مهتل دو هده ةحي دخر ادىلا م ميتنأف ةفئاط اهعسريسف لاما لمحت نم اهم ثعبي نأ هتل أسف هيلا

 لواعسالا بك | م تاكوربخ اهل فرعالو دجوت مفر تيلطو هريغوايلحو اقروو انبع هنماوجر أف ارثم
 ركنا ىباطبلا ني نومأملا ىلوالف ىلاعتاهلن ا ماكح أب سه الا ةفلخلا مايا ىلا اهتعانص فوةرب رمل فأن كلذ عم

 بيب زلاراداهيلا فاضأو هذ هرصم ةعانص ةنئاوندلا ةلمشلا بكار ااوىناوشلا» ءاشنانوك,تأرمأو كاذ

 ةريزحلا ةءانستايدناكاوتا رخل اًمناَرقأف هسرو لوطسالا ةم دقت موب ةفلطنا سواحل ةرظنماهم أشنو

 ناكوداهل ان اوب دل اهفواريزانواطس ةئا دبعلارصح ا سشورفسبطا# دامزيلهد ةعانصلاهذهلناكو

 تف موي اكراذاريزولاو ةملخنالااكار دحأ ةعانصلا 00 ٠
 سايقملا ىلالونلا بكري تح معمر يزولاواك اراه ثيواه ينم لخ دي ناك ةفملحلا نا ليلا ٠ ءافو دنع م
 فرعانات-:تراص منة امعيس ةنس لبق امىلا ةماعةعانصلاا هذه لت لو ٍبِاَكَلا اذه نم هعضوم ىفرك 0

 فرح ىبرث ثرحي ةذورلاو ةءانصلا هذه نيباعف نلكو ى *اوطلا نات ببانممز ففرعمن ناسك نياناتسس

 لدو "لصاوملا دانا فاهو ا ةلجيفراصو فرحا نات بي فرع ناّتس:كانه ئيثن أو فرحلاب هعضوم فرع

 ةئامئامثو تس ةنس دعينم برخ مث كلذربغو نيحاوطو ماو رودةّدع همذ ناكو نقاقزلا نيب فرحلا اذهل

 ةغارملا قيراط نمرصم ديري نم ةرسب ىلعوهو ةبقب هبف ىئاوطلا نات مو.لا ىلاواضيأ فرحلا ناسي برخو
 ناكم ناكو حولا نب الاف ىراصنلل ة_دنك اهف ناك ناتسلا ءارو نمو باودلاه درت ءامضودسهرهاظبو
 هناكم ناكن اسك نبانات.سل لب املا ف رخل ا ناتو اهمان هيف تكرداوةرامعلا ةعانص ناسك ب نات

 همشىب ر:فر1اناوللارحم
 *# نيدايملا ركذ #

 ركذدخو ةهذلا ةيقلاو قبزلا :دكربو خانملا هم لعوا دئازاقنأت هفقنأتو ءانب دق ناك (نولولطم نبانادس)
 ندر كموأريمالا» ًاشنأنادمملااذه(ديشخالانادبم)» ٍباَكَل اذه نم عئاطقل ركذ دنعنا دبا اذهربخ

 اذه عضومنوكينأ هبشيو ”ىروذاكلا,ةرهاشلا ف مولا فرعي ىذلا هناّتسب راو رصمريم! دس الا ميفط

 نم نايا, نات بلا اذهان اكو كل ذرواج امو ةيريزولا ةاحو نيبلاه دنبلاب فورعملا ناكملا ثنج ميلا نا دملا

 هرفح ىذل | قدنللا بان ىلع !ههلعج واه ذخ ًاديربرمصم ىلا *ىطمرلا م دقام دنعرهو> دئاقا | .هعاق دي دح
 رموم نك_امأ مظعا نم نا د.ملا اذهناكوةناماثو نيس ةنس ىف كلذو سنع ةئردم نماسي رقدرهاةاارهاظ

 ةرهاسنا!ىفن الا هعضومنادمملا اذه ه (رصقلا نا دم») « هيد شخ الا ةلودلا ىف ةءئاطللا لودخنا هبف تناكو

 هملا لخ دي نيمطاذلاءافلغللانا دمم لزب لو ىروذاكلا نا .اراو ةرهاشلا ءانب دنع لءف نركب فرعي

 هب نأىلا قير لطعت ةسمطافلا ةلودإا تلازالف فكن الا ومب فرعي نآلا هعذوم ىذلا نينامتنا بان نم
 حيراغنا دلا!ذه(شوقارقنادم) ةرهاقلا طاطخ أن مراصف ه.ف ئوركح مث فض ركنا, تاليط هازغلا
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 ماكيتلا للا زشستلا دير رامز هو دق رعلا نا اا ا ني كح هلوشنتاالا اوقرحأ نيذلا منان اوفرتعاف

 باصص !فاطفراش د فل نيعست غلب ام ببنلا ف بهذ هناو به امو مورلا نم لّتق نمرب_ باتل ىفهلركذو
 وبأظ فحو ْئَم هنمهدنعرهظ نا دعوتلاواهريعو كنامرادن مابه أم درب سعال هبف لع! قاوس الا ىف طرسشلا

 بلظو بدا جرطو اكسم نو رشع تنولا دع نأ سرواطن نب ىسع سعأو سانلا طيضودلبلا سنان نسحلا

 نوّرعو ىلّآقلا سؤربن وبعلي مهما وسانلا ثادحأ ىلغا او لمعلا ىف عانصلا ّدجو ةعانصلا فتابو عانصلا

 برضو تسلا موياوةرحأو سلال دنلا لح اس ىلع ضعنىلا مهضعب اونرق مع راوشلاو قاوس الاى مهلجرأب

 هدحوأ أش مكوأ( ئب هيلع لع نمو هدريو هبه: امرضحي ىتح أمس بم نم دح أ فلختن ال نأ دلبلا ىلع سرحلاب
 0 ا راسك ل اا

 سدحو مورلا نم لّدق نمت لجر سأر دحاو ”لكق نعفو مهم. فطو طاملادالجر نورسشعو ثالث برضو
 برض نم برض ناكو قيطملا ىلا نويورصملاروران دموك دنع اوبلصف مهةانعا تبرض نمب ىحاو سانأ ةّدع

 برضو أ لتقياما بوتكمابيذ ةعقر مبنم دحاو "لكل وانتم ها تدك عافرب مهنم لتق نم لتقوةباهغلا نم
 1 انااا لكلا »1 تر لد تيار اف اتم ايفون

 لع ىف سروطسن نب ىسع دجو ئث ”هدنع قيام هنأ ةظلغملا ناميالابفلح بهنلاب هنا نةدح أ ذخأ اذاف ضع

 اواكف ءوبماملةياسبلا ارحل ديازتومنمذخأالا هبه عابستخدح أ دنع عراب معسل لوطسالا
 بهبللا نم هلع فرعوأ ًايشرضحأ نمر يشكس حو هءاوفرعي نأ نمافوخ عرا اودلاو ةقزالا ىف هنو> رطب

 مدق هناف سنان بح اصرفعج دج ىنأ دب ىلع مهلكم-عتانعأتب رض ىلوالا ىداس نمانثسدجللا مو ناك الف
 نيبو ةطرشلا ىلوتم فاطوذئموبقاوسالا تقلغاو ةعاجل!قانعأ تب رمض ىتح ةيسناءلا ندريثكر كسع ىف
 مهو هب ديني مهرمتو ةعامب برضدقو حالسلان باكر ةيسانلاو :للعتشمرانلاو مهددعب طقنلا بابرأ هيدي

 ةربع مهل محرئالو ةرغع مها لاقتافربتعملةرطن نخ ني مؤهل ابها ير بنو نتفلار ان'أ نم ءازحاذه مهيلع ىدانر
 نمادق سانلا ارشاعم ىدون دغلا نم ناك (!ذمهءزف مظعو سانلا فوة اف س ذا اذه نمريثك مالك ىف

 هلثم ىلا موملا نم مانلج أ دقو بهنلا نم ئه دنع ق!نم ةريلف هلامو هن ىلعأ ف بب:وأ أف ذخأ نمهلا
 دعب اهلمعتسا ىِتلا نم ريكلا هبا ىف نيبكس م حرطو ةعانصلا ىلا سروطسن نس !لزرنةرخأ الا ىداج عباس فو

 قفناو قب درخلادعبةًاثنملا نماراكتك اسم ةعبرأ هب ديزنب حرطواضي ل زن ناسعش ةَّرغ فو لوطسالا قي رح
 ثا الكاف تلارمأب مالا جاهد قم ماعانل" سيمبل ةنركغيفبءاشلا ىلإرراشسو فل هتاانزئ وغلا توم
 م.-ربر ناندت :رشع بواص لكل هال ىطعأو مهادأ مهللستف س روطف نيام ص نيذلا طحب لا اوش نٌساخف

 مّرحلا عباس“ اهرالا "هلا ىف هملع ضدم صامل كاويدبف هزجاو قيروظ اذ زب غوتع لع علشو هتفدو ةنفك

 ىو د ئمووهو ناوجر ب ذاتسالا هجرخ اف هب ريشع عيباس نيالا" هلل ىلا هل ةّمءاوةنامملثو نيناعو عبس ةنس

 هللابزب زعلا تومالا همسسح أ تنكدق أ "لكس قملا ىلا ضاموهو لاف «ةنع برضو سآملاىلا ةلودلاربب دن
 بودكم اهضعي ىو كنامراد ببن ىف نيذوخأملا موقلل ماو لا تدقلأ دقوركذال ىا لاو ا دح أ ملاظال تلا نكاو

 هّمات>اصو لّدقلا ىلا هت هأف لقب هيف“ اهلابنم ةعقرهملع ضاقن ءتاشذدخأف برضب ىرخأ ىو لد

 ثالث ببلا دعب رصم ا دروامتاورصم لا ع أن ماورد اهنأ تفلحو اههحو تمطلو
 ترو ايلا تفتلالف لست لتقل نم ىنعينأو طولا, برضي ن هلل سعب نم هلسعج | نأ ى ل اعت هنئا ند شانو مايا
 .برض نم ل وأ لع هب ت مأف ةعاس هب عتمتأل لقي نم هرخ اهل عح اف هل ادب ال ت تاكنا هّمأ تااقف هلع برضد

 , كا ذكهتلتقأ ىلتلاف تذفاوالذرصقلا ىلا لقعلا هلداذرعشلا ةشودمد ىل هو ىيةمسو اههجحو هم دي نةطلف هقتع

 هريخ ناكو هسلارئاضان امم نورئام سهالا نم ناك مث ضرال ا ىلا تطقس ىت> تب رضف اهم ترمهأف هنت كلم

 حرطتل سمملا ةعانضوا هللا هأب ماملا ب كر ةئاملثو نيعستو نام ةنلس نابعش فصن ىفوريتعا نا ةربع

 لوأ ىهو ةضورلابموملا فرعن ىتلارصمةريزح تناكة عانصلاهذ» (ةريزااةعانص)« هردينيب بك ارملا
 .نوكت ل عاق ةنامسج كانه اهئاب لبق ناكو ةرجلا نم نيسجو عيرأ ةنسس ىف تدنب رصم ط اطفي تلمع ةعانص

 هن كلا بكارملا» اكناءنولوط نيدجحأ سابعلاوبأريمالا ىندعا غم دهو أ دالبلا ىف نوكي قدر :١ 1ك ةدعما ديأ ةعقم
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 سانلالمأف حالا مهسلاو ةيئاطاسلا كمل اءللا نمةدعاسم, بترو برها تال او ددعلاباهبنص*وةنوش

 ىلع شقلا صاصخلاو بش نم اروصق مهلاوءنصو مايا ثالث ن اطل لا بوكر لبق بوأ نم جده[

 ةيردز لك مهر د ىتئاملاءىبارزلاو رودلا ماذق ىتلا تاحالااورتكااو ةضورابورصم ةسم دم حراخ للا ئطاش
 نمناطلنلا بكرو اهظعاعجرراصف لا ذةيؤرا مهذعيو أ له أ حرخو الارضمو ةرهاقلاب تب ىو حب اهتوداق

 ملا نوناطل لا فتوو قالوي ىلا باشلتا ناتسب ىلا سايقلا نياماوأ المد انلاو هداف

 ”لمحلا لاعا ىف نيباقنلا نم ةّدعو اهيلع ىرب طغنلاو طمابلع لاتقلاورصات ةعلقو برة ئوك لك ف لجو

 ىسوم نبا مّدقتو هيحجاص ىلعاممقوفي ةميرغ ةعانصو .هتهالع هتوش فر وظا نمالا مهنسامو بقتلا ىف
 هلوق ةءارقباهالت مث ميحر روغل بر نا اهاس صواهار جت هللا مس ىلاعت هلوق ار ف ةملذل بكس هىفوهو ىعارلا
 نأ ىلااضعب اهضعب ةءراعت لصاوت:ىفاونشلاو اذهب الارخ ىلا ءاشن ع نم كلملاَق وت كلملا كلام هللا لق ىلاعن

 هبلعمهام ىلع :هلدلا كاتو متهمول ةمقب سانا ماق اذ ةعلقلا ىلا ادئاع هركسعب ناااسلا يضغرهشتلا ةالما ذا
 ةئاتسس مولا اذهىف بكرم ا ةرجأ تغلب ثمحي د ءياللام همف قفنأو هفصو "لمي أ. ناكو مهعاقسا قوهللا نم
 ةيتاونلا نم ةدعللدحو مهارذ ةسخ بكرملا ف هبوكر ةرجأ هنمذخؤي د حاولا لرلا ناكواهتوداغم هرد

 عبر صعي سانلا عاقجا ةراكلف مزال وشمالا عا لاو دولا ا 1
 فا ناك الف لسلا نوبل اذهب لس راوثعف راها ىلا فاوشلازبسخ غم ف مهر دي لاطر | ةعبس
 ةدوزالاو ةيطعتلاو حالفااوداغلا, قاودلا كر كورت تك ماكل اداب وو امعبسو زدنا ةئس

 هانا طلاء ءاسمأمزلأو هن دع نم نلجر لاسراب ةنامربمأ "ل كج مزأأو ةقحلاد اس !نمةعام-اهلنمعو

 مهب رفسلا ىلا قارزلا ةكروصنملا شادرهكنيدلا فسربمالا بدنوالجر هنّدعنمريسأ -لكحار خابت اورمشعلاو

 ا وراس انلا مظعم حفل ةنيز نسح اى اوشلا تنززونيقا ارزلا ناطلسلا ٌكبلامم نم ةعامج هعمر
 لال مهرددن ”امرغسلا بكرم: رحأتغليو ةياغلا ىلا اهظع اج ناكو نب تريلان لحاسلا ىلعامييل املي نيمولا

 ا ريمالاو بئانلازالسربسالا هعمو مّرحلارشعىفان“تدسلا مول ةركب ناطللا ا ةحرفلا

 ةضورلا ىلا قيرارحلاىفءارمالا ىتعو ب اشم ناتسب وف تلا ىلع كمل املا تفقوفركسعلااوءاسعالارب و

 انسنمىراقلا شوقأ ريمال|اهيفؤ ةعدارلا تح رشو هيالث اثم تنعلف ةدحاو دعيةدحاو ىتاوشلا ترخو

 اوعفرو سانلا اهكرادةاهلفس أ اهالع أر اصف تبلقناو تلام نأ ىلا عب رلاابي بملفر هلا طسون ىّتح ةعانصلا

 ءارهالا داعو سانلا دكتنتق ءدحو شوت ىوس مسبنمم دعي لف لاج را تاسو حال ل اوددعلا نم هيلع اور دقام
 نمةدعمهعمواوراس مث سلب ارطاابمرىلا اوراسو تفرغىّتلا نع اضوع هنوشزهحو ناطلسلاب:ةعلقل اىلا

 موي قاهوكلمو مهرثكا اولتقواهاهأ اواناهو سرق لامع أن مداورأأةريزتب ىلعدغلا نم اوقرشأف سلبارط

 متانغلانم اوجرخأو سلبارطىلا اوداعواهراوسأ اومدهوااهيفام ىلعاولووتساؤ ٍرغص ىرسشع نما”ةعجلا
 اررثكحح روس كل ذبناطا لا ”رسفاريسأ نونامتو نان“ اممسهعم ناكوابنم قباماو جاو ناطاسال سهلا

 سف انيىبلا ةعانصلار ادأ نأ هنا هللا نيدلزعملا امو ركذ دنع همر ان ىف .ىط ىف نبا لاك *( سلا ةعانهإ و

 رادىوبىذلاوه زعملا نب هابي زعلا نأ عسا لاثو هه رم ل ب يروا همس واخ

 تس ةنسثداوح ف لاهو « انو ةقاثئوو اريكم ةقتامف اهلثمري ل ىتلا بكأرملا لعو سقملابىتلا ةعانصلا

 سخ تترحأةرخ ٠ الاعب ررهش نم نم نيو تبل ةعباراةالص تقو لوطسالا ىف ران تعقوو ةياعلثو نينو
 اهيفئثال ةغراف بك !سةتسريغهنم قس لق - حالسلاو ةّدعلا نم لوطسالا ىف ام عبجب ىلعتن أو تابرا.“

 ىلع اواجو سقملابىتلا ةعانصل اراوحج كتتامرا دي نيهمماوناكو ىراصتلا مورلا اومههتاو حالسلا نويرصلا ع

 مهثثجاوحرطو لاحر ةعمسو ىل-ر دن اممبنم اوانقو مورلا ةعتمأ اوبهتتمهعم ةتاعلا نم عومجو مهمورلا

 هللابزرب رعلا ن نيئمؤملاربما ةقملخ سرواطسن نب ىسعرضح مث سلا ةعانص سخل قدنمدخ ًاوتافرطلا ىف

 ىلع هللا زيزعلا ةقلخ د هووهو "”ىباصلا سناب هعمو زا اوما كلاورصمر اب دباههوجوو لاومالا ىف

 ةعانصلا نم مورلااورضحأو ةطرمشلاىلوّدم -ىبقصل ادوعسم .هعمز ماسشلا ىلا هريسم دنع ةرهاشلا
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 ىزّرمس الا نمراغصلا عفديو عن انصلا| َنَم قف + نمنوربو نوم دخسف نراوالاو تاهذلن ا ىلعءاسنلا نم دام

 صاخ ناس_ص نماربس أراد نم م-مفو ىبارتل مسهل لاميوةيامرلاو هياكل نوعي و .عوبربف نيداتسالاىلإ

 تناكري ف قلأد همذع تد راد قش الان م,نمناكنمو لآقسف هب بارتسس ناكن م ىرسالا نمو ةفشملا

 ريسأب الو لامب جئرفلا نما رسأ تدافاهنأ ةنمطافلاةلودلا ن ء طق فرعي ملو ةمانملار كس فرعتردصم بت ارش ىف

 تناكنأ ىلا كلذ ىلع لوطسالا لزيلو *« تال“ الاو ددعلا نءاسراخ ةنس لك لوطسالا ىف قفملا ناكوول ثم

 لوطسالا بكام قيرتو رص ويركب دواس صأف شحلا دكرب ىلع جيرفلا كلم ى سم لزنو رواشةرازو
 بوبأ نب فسوب نيدلا حال ص ناطملسلا دب ىلع ةممطالاةلودلا لاوز ناك الفاو يهنامف دسعلا اهبهنو تفّرخ

 سدملاو اهلامعاب مومفلا ناويدلا اذهل نيعو لوطسالا ناوي دب فرع اناويدهلدرذأو لوطسالا مأباضبأ ىئتعا

 طغس ةمحان ”ىبرغلاّريلا نمو ةدنملاو ةيربمالاو نيت قرمشلا نبل نموهو ”ىبرغلاو ”قرملا نيتربلا ىف بنوا
 ةنلايتنولا ف ةركىطاال ط نسف مراح ا وشو حارخلااضيأ ه4 نيعوةرهاسقلا حي راخ نيتاسلاو ميسوو امهنو

 جالك قعنتامالا نم عطقنال جاوتلا» دم لزَت ل ةمص ةصوقلاو ةسمج لاو ةيطوسالاو نينوهثالاو نيثبر طفسو

 رضم لام ماقأركص زى جارفلا اذ هربخر كن دقو راني دام هن ءدحاولا دودلا ةمق غلام اهيفناكوديلا

 ركذام عم لوطسال ناوي دا درف ا مثاواني كود .[ةناك هنامض غلب دق ناكونورطنل | اضيأ هلنيعو باكا اذه نم

 ةصحانوة 2 اودلابكحارا 1اهلد رق اوران . د فل ني ىلع ةدابز ةنسىف تغلب ورمصمب ىت تناكى ااةاكمرلا

 هوكتلادعو هترشاسم ىف ماق أف بوبأ نب دهشر كيىل ل داعلا كل اهم الن اويدلا اذهراسو ىدبنطو ىانشا

 فصن ناكأم دعر ان د عبروامههاجر ف ىفلب ىذلا لوطسالان اون درئةتوركشنب ”ىلعنب هلئادمعنيدلا

 راصوه.ماقهالا ”لقمئتالءاق لوطسالا ىف ةلاملا< رسا بون يفنو نيدلا حالص ناطا كا تامال فران د نمو

 تاقرطلا نم مبيلع ض.قو لاجرلاهل بلط هزيهت ىلا ةرورسضل|تعداذاف هملا ةجاخلا دنعالا »ها فركفي ال

 اميرو هون وزيمللا نم للقءىثثالا وهل فرصبالواوب ربمال تلال فاو هءوارابنلسالالا فاودسقو

 لج رلمكاذاو لاحرلا هه بس اراع لوطسالا ةمدخ تراصذرتدعلا نم ىرسالاب لعفب ام مرعب ءانالا اوماقا

 ةازغلاو هللا لسس ىف نو دهام ا مهل لاش لوطسالا ماّدْخ ناك ام دعب ادي دم ابْضَغ بضع ”ىلوطسأ ابرمصم ىف

 صأ اولمهأر صم كلامملا كارتالاكلتو بو ىةلودتضرةنااملم سانلا مماعدي كريو هللاءادعأ ىف

 ةسرحلا ىناوشلا سها فرظنف ”ىرادق دنبلا سريس نيدلا نكرر هاظلاا كالملا ناطا كا مانا تناكنأ ىلا لوطسالا

 ىاوشلاّدم ممأورفسلل مهمدنو اهريغو قب رارحا ىف مهولمعتسا دقءا ىهالا ناكو لوطسالا ل اجرب ىدتس ءاو

 حارخللا ىلع زرتحاو بوب ن يدل محخ حلاصلا كما مايا ىف هسيلع تناك م ىلع اهتم اهاوامترامعل باشخالا عطقو

 لزنيراصو طاصدو ةيردنكسالا ىرغث ىف ىناوشلا ةرامعب مَّدمَتَو لمعلا داوءا ىف ف رمصتلا نم سانلا عنمو

 دس هلانودتلا اوشن ىادتساو اهدلاصمو ىباوشلا لعن د هلت بعام بتر بورمهعب ةعامدا | ىلا هسفنب

 نيكسو عت ةتسلاوش ىف :كلذو ةريثكة دع تناك اهتافدئار طلاو قيزارللا ىوس ةعطقنيهبرأ ىلع ةدابز تغلبف

 ا الذب ديرب نابلصل ا همالعأ ىف فاوشلا نس“ رن وسح نبا لع دقو سرق ديرت تراس مث هن امهسسو

 نوسح نبا مدت سربق تيراقالف كال ذ هنم سال هركحف :هلفغ ىلع مهقرطت ىتح جيرفلا ىلعرهلا تريعاذا

 مواقي, تاوشلاةرييكتف ف اوشلا ةيقب اهتعبتو تراب كتاف اينش ةلمدقملا ةفؤشلا مدشف انما ع مهما لمللا ىف
 ترسكت دق هيناوش نأو هذيوبو هعّرقي ناطلسلا ىلا ب ةكوموغمامي طاحأو اهيف نم - لكس أف سرعت كاتم كل ذب

 ىكلمذنمهتلدجلا لافو كايعتدهلاناطاشلا يمل اهلا كا رسأوةلوشفا عج يدها هت ةعو اخاه ذو
 ءاشنا مو هريغبالو اذه. ىلا عت هنن دم اف نيعلا ىشخ آت ازامو بار ل تاذالو ركسع ىل ذخام ىلاعت هللا

 ةرامعلا ةعانصىلا بوكر ا مزالورصم دمعص نم صو ةئءردم ىلع تناكى او سخر ضحأوةنوُس ني يشع
 نيعبسو ىدحا ةنس مرا فصن ىف ناك الق تزيفتنأىلا ةئاقنسو نيعس ةئس مّ ارهش ة دما موا -لكرصمب

 ناطلسلا مدقتةن اهسو نيعستو نيتثلا ةنسىفو اذوهشماهؤب ناكتق هي دي نيب فاوشلا تبعل ىب مَ لكلا داز ةنامسو

 صار يسه<تب سوعللا نب د نيدلا سمش بجاصلا ريزولا ىلا نوالقنب للخ نيدلا حالص فرنثالا كمملا
 نتسوف اهتدع تلكىتحىاوشلا هبلا جاتك ام عسجب ا بهو سيلا دتساو ةعانصلا ىلا لزق ىناوشلا



 لاداذو

 ةناملثو نيس ةنسدعب ةبماشلا دالبلاىلا مورلاراسالف ىن اوركذ نيباسفن نيس نيلسملا نم هي ىدوذ نم
 يك ىلا انو هلا نيداز هملا مدق دنمرص هى لوطسالابةبانعلا تب وقو دالللا مهذخ ابوه مدنا

 ةئبدع بك ارملا» ءاشنا اودصاوو لوطسالا« انثعاو داه+ارومأب ماشا مهل ناكو هوب هبىدتقاو ةس رحلا

 روص لثم لحاسسلا دالب ىلا اهريستو تاعطسملاو تايدنلشلاو هب ر 1ك 1ىناوشاا نم طاس دوةبر دكساورمصم

 نابعأ ةرشع مبنمدلو دم فال ةسخ ىلع ديت مه رع خآ ىف لوطسالا داّوق ة ديرب تناكو نالةسءواكعو
 اراس درمثع ةسج ىلا مث اراد نب رمشع ىلا مهنم دح او لك ة مكساج لصنو دئاق مه د اوداؤوقلا مهل لاَقب
 نماهفامب ءارغلا باونام فرعت تاعاطقامهاو اهاتا ىهو نيرا. ديلا مث ةئامثىلا مث ريناند رضع واع

 لواسالا سي”رريصنق دح او ةرمثعلاداّوقلا نم نيمو ناكور ام د فصن ىلا ةبسانملا مهران د لصيف نورطنلا

 هئاسرابنوسريف عجب اىدتفي هيو مم علي ىذلاوهناكوزذل ىلا اوراساذاف ا مدا هعم نوكيو

 ىوتوافنوهاوقأو تكلودلا» انبات تانغ ن هريكحرسمالوطسالا ىلع مد نأ دبالو هعالتاننوعلتيو

 ةرئاسلا بك ارملاةّدعنمنيعنامف ةقفنلا دارأ اذافريزولا روض © هسفأ .ةفيلخلالوطسالاةا ازعىف ةقفنلا

 200107 ةلودلارخآىف هلا تراصامرخآو ةعطق ةناّمس ىلع دير هللا نيدل زعملا مانا تناكو

 ناكم مييذو لاجرلاراضحاب ءاسقنلا ىلا مّدَةَيف ةعطق ةنام نعرصقتاق ةلامس ريشعو تاعطسمرشعو
 مالءاليبف تانارحلاو هر ةايشملا ةبانتتاكو ثويشتمل اههنعجب راخوه نم مهفو ةر هاقلاورصصع شع

 د ركجحرالو بقنم_هدحاوءاقنلا مها لاقي اهي رعي رشع دنع نونورعممهو مهرفس

 ةقفنللامويرّرقف لاما ةفاللا ريزولا علاطف رب زولا كل ذيلعأف مّدقملا» ايقنلا لعأاوعقجا ادافرفسلا ىلع

 زبدولا نيج و فيجي لج ف منه لعينة اخما اه ةداعلا ىلع ءاشنالا ناو دنم ءاعدتسالا.ربزولارضخ

 ةبنتع لخ اد نم سلف امهريم اوه فوتملاو بتاكلاو فوتسملا امهو شملان اود ابح اصرض<و هناكم

 طرشو ةْشورفمرمه> ىلعرا دلا ةعاف ىف سما ىتاكة يتعلا» ءارو نم هبنا< سلو اهمزيمت_ هل ةمترهذهو ساخنا

 هناف نشدحلا بن ءاكاقآقو نائل طابا فعولا مس ف تاكا نايل نم وال دع توك نفود اذه

 تسب نون ازولارض<و مهاردلا اهيلع بصن عاطناريزولاو ة.لللا ف ىذلا س اءمالوان دوبي مالا بلاغىف ناك

 بناج نم ةمد_1ن| ىف تاوود نم تايرخاىف نوفق ةنامةنامد 1 ارغلا لخ دق افنالا أما ذا كلذإ لالا

 5 م شملا فوم ىدت سف ةغيلذلا ىدينيب مبءاعدتسال قاروأ ىف تيتر دق مهامسأ ن وكتو ةباقنةباقندحاو

 اذافرخ الا بناحلا ىلا هبفوه ىذلا بناسلا نمربع هم احب رخاذاف ادحاوا دحاو .بيلع ىمنملا قاروالا كل:

 امهرد نيثالثو همس فرصريناند ةسكدحاو "لكل ةرّرتم تناكو ةقفنلا مهل نونازولا نزو ةرمشع تامكت

 نم ريزولا بكر كلذ متاذاف اهرخآ ىلا اذكه ةقفنل | ىضقو هدسو هعماب بت كحتو بد ةنلا مهلا هل تقرا دب

 تاقنجم عبس ىهو رزولا» ادغاهل لاب ةدئامرصقلا ن نمريزولا ىلا لمكف عجبا كلذ" 0

 نوكستفر اهزالابةرومكم ىه هوءاوش ةمقملاو ةمك# ةعانصب ةلوهعم قد فو جاجدلا كباهادحا طاسوأ

 بكررغسلل تأمهتو بك ارملا تزهو ةقفنلا تاماكت اذافةّرم هقَرفْموَد رءةللاوشم :اراذتم كلان لعقمنلا

 ابيف ساحب ةرظنم عماس1اب لدنلا ئلح اش ىلع لانه ناكو ةرهاشلا حيراخ سلا لنا لحاس ل اريزولاو ةفلملا

 انف كاربصم نيزك ان داوملا تءاج عادوال سلح اذاف داعاذاهن الو لوطسالا عادو مسرب ةفيلخلا

 علقتو بك ارملار دخت اهب ريف تاق :ملا نم اعقامواهدوملوابت .ححط ساب لس له ى هوه ديني رخ هلا ىف تاكردلل

 يانسيم تمل الو يح لل س/رلاو مدة ارضع ودعلاع :ًاعلل لهل سلو

 لانه نموطايمدىلا لواطسالاردعتيو ار اند نير يشع سد'ر الور ايدام م دقمال ىطعيو ةمالسااو ةرصنلاب

 معين ىدعام لواسالا ماذا هنأةداعلاو ةيوقةياهمو ميظع تيصودعلادال- .هلن وكشف مملار < ىلا حرت

 لاملا نمامهادعامو ناطلسلل هناف جالسلاو ىرسالان م امالاةتماائ * ىلا هنمناطلسلا صرع ال

 ةراظنم ىلااضي أ ةفيلطلاجبرش لولعسالا مدقا ذا دح ا هىف مهكراشيال لولسالا از ازغل هناف امهوكثو نايثلاو

 خاذملا فمي لزني ىرسالا نأ ةداعلا تناكوريساةئاعسخو فلأب 5 رم لوطسالا مددو هن الل ايف س طاحو سّملا

 قرفيو ةغئاطريزولا مهم ىطعب ام دعيرصقتلا ىلا لامثطالاو ءاسنلاب ىضعو ىرسالا نم هبف نم ىلا لاجرلا ف اضنو
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 ىل 5نم ةاكاطناو ةصاشلا روغنلاريمأ ناغط نب دا هن عاش ١ ناكو لله سن نب نوداامورلا كامو نش امو
 نش "امو نانو نتا نسف ستوك ا دلال كجل ةتاقيلا كناكر تاولوط نفض هاو زاسم نقلت !|ىباريمالا
 ناكل ةراران انني ةداو راما ءادفلامثو ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ ىف يكن ءدلاونأ لتقف
 كالاةهنالث لمفو ى ؟”أو ركذ نم نيعو ةسؤوةنامعن رأو نيفلأ مانا 5 ةرشعىف نيا سملا ع نءهيىدوف مودع

 نودلا مدرلا كالو ن'امو نيعنو نتنئا ةنس ةدعقلا ىذىف شماللاب ىقتكملا ةفالخ ف(ن ءاثلاءادقلا) «
 مانأ ةعب رأ ىف نيلسملا نمهب ىدوف نم ةذع تناكسحو ةبماشلاروغنلا ريمأ ىو دز نب مسرب مئاقلا ناكواضبأ

 ىراسالا هن اوفرصناو اور دغمورلان كِلْذو ردغلا « ءادغ فرعو ىت”أوركذ ن مني-خو ةسخوتن اموافلأ

 نش'امو نيعستو سج ةن سلاش فاضرأ شماللا,نوملامورلا مو قتكملا ةفالخف (عساتلا» ادفلا) ه

 ءادفلا) « ىت ا وركذ نمنيهد رأو نينثاوةنامئاٌمو نيفل أ نيمل-لا نمهب ىدوف نه ة دع تناكو مسرب عاملا

 7 نودلا نب نيطنطسق مورلا كلمو التو سد ةنسرخ الا جر ربك نامالا/اب زذقتملا ةفالخ ىف (رشاعلا

 روغئااربمأ ىدشفالا مداخل ارمشر ومداقنا سنو مءادفلا اذه متاَةلا ناكو سوفامر أر حج فريغدوهو ل.س
 ةندالها نم <ىدالا ”ىمست'| قابلا دبع نب دهسا نب ”ىدعريعو أ هيلع نواعملاو هل طسوتملاو ةبكاطناو ةصاشلا

 ءادفلا) « ىت 1 23 نم نوف الثو هنسو ةناملتو فالآ | ثالث مانأ ةدامتىف نيإسملانم هءىدو:نمةدعو

 ةنس بجرربش ىف شماللاءناكو مورلا ىلع نيطمط فو سوامرا كلمو ردها ةفالخ ف هس

 هاا ودبل لح هداعانالإ؛ ةةفلش ريشب وىردتقملا دوسالا مدامللا لغم هب حئامتلاو ةناعلتو ةريشع ثالث

 ىنأز رككح ذ نم نولالثو قولو دلو نول 1هنالئاموت ريثع ةعستىفنيمل- 1١ نمهب ىدوف نءةدعو

 نب ررسعو تس ةنس ةخلاىذ نم مانأو ةدعشا ا ىذ لس ىف د اىىذارلا ةفال ىف ( مشع ىناثلا» ادفلا) «

 لضفلا فلا بأ ريزولا لبق نم”ىفابوشلاءاتر و نبا هب مادلاو سونامراو نيطنط فق مورلا ىلءناكدملاو ةناملثو
 ةّتسامو رثع ةةس ىف نيإسأ ا نم هب ىدوذ نمةدعو ةءءاشلازوةكارمأ "ىل«كلاريشدو تارغلا نب رفع نبا

 مهب ىدوفف اوّدر لجر ةناامتا ىرسالا ني لسملا ن نا رلاىدبأ ف الو اواو اذ وك كغتتو ةناد ءاثو فال

 نيململا نم ”مورلا ىديأ ىف فلخت نم ناو ه7 هفاذقلاةاضحن انك ةثدهلىفااؤ ديزوارا ع ةتعف

 سجل ةئاس لوالا عسر رع ىف شماللاب عسطملا ةفالخ يف ( رشءثلاثلا# ادفاا) « مهم ىراسالا عجب بح

 نب ىلع نسا ىبا ةلودلا فس لل. نم ىلعشلارمصن هب مئاقااو نيطنطسق مورل' ىلع كل او ةناسماثو نيثالثو
 ع تاكو هب رزدلاو ةيماشلا رولاو ريصمرا دوركحو رايدو نيرمدنق دنجو صج د:+ باص نادج

 نام'ام اضرق نيملسلا ىلع مورا لضفو ىننأو ركذ نم نينامثر نيثثاو ةناامعد رأو نيل نيملسملا نم هبىدوؤ نم

 رمالا ءادفلا اذه ىف عرش ىذلا ناكو مييلاهلجو كلذ ةلوذلا ةفالشوع افون تبق انا وف ةراكل نوثالثو

 قابلا درع نب دجاني”ىدعريعوبأناكو ةبماشلا روغتلاو ماشلاو رصمريمأ ديشخالا يفطنب دمت ركب وبا
 مورلا كلم لوسر هعمو ةناماثو نيث الثو عبرأ ةذس ةحعاىذف قدمدب وهو هللا مدق ررغتلا عيت ىادالا
 كملاوبأ رانسو امم : ةنغ ا ىذع نموا نايل ةعبلاموي قوش :لدلاديدش دمثخالاوءادفلا اذه ماتا ىف

 امهيلا عف دف نيط_افىلا مورلا كلم لو رو ريسعانأ هعم لور صم ىل اعجار ش كا” ىد.شخالا روفاك

 ىلعشلارمصن يتاك الصواف سوسرط ىلاردلا اكروروص ةئردم ىلا اراف ءادفلا لام نمراش د فل نيثالث
 تدووو هملا بسنف ءادفلا اذه ما اى دك روغثلاربانم ىلع هلاعدو نادج نب ةلودلا فسر وعثلارعمأ

 د.شرا مانأىف٠ ادفو « ىكاطنالا شاقنلادب ىلع دم ىدهملاةفالخ ف ءادفابنت« ةرمم' اهل هع

 ديو نمالامانأىف ءادفو 5 ةيماشلاروغئلا ريمأ ناس ْنب ضاع دي ىل لءةنامو ننامو ىدحا نس لاّوش

 اًضدأ رصن نب تبان" ىلع نيمالا مانأىف ءادفو »+ ةنامو نحعستو م ةرددلا ضد ونمت 0

 ءادفو « ىلع نبدجتدي ىلع نين امو نيعرأو عبس ةنس لكوتمل مايأ ف ءادذو ه نين "امزوائ دخلا هعاثة عقلا دف

 رهشف ةبردنكسالا ىف ناكءادفو ه ندئامو نيسجو نامت ةنس ناضمر رهشف تو دوعملا مانأىف
 في رشلا و ”ىنادراملا ”ىلعني دع ركب وباه م رخةنا هلو نيعب رأو نمثل ةنسلوالا عسر

 ه6 تن اكو كغ هبك عج فذ ناكل داش نب ةرملو:ىلداحلا نيرا نتن ع صه توبأ ىطاستلاو 0 .الاونأ
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 اهموتشاب اوماقاف سنت ىلا او ذمو لافطالاو ءاسنلا اوبسموزيلسملا نم ماري تحاعج اهب اولتقو اهوكلذ

 لوطسالا مسرب فاوشلا تندرا رمدع ل .عبام د أ نمراصو لوطسالا ىهأب تقولا كال ذ نم ماةهالا عقوذ

 م-هدالوأ ميلعت ىف رمصمب سانلا دمتجاف ةامرلا ل٠ انمالا ندتناو يملا ءازغل ىهاكرصلا ةازغل قازرالا تاعسو

 لاحرىف لزب الز اححو وددعلا ةن راعمب نوفراعلا داوعلا هل تحتناو ةبرامخلا عاونأ عسجو ةيامرلا

 هنامرحال هل دةماقاوهلناء ادع ًاداهحىف ةمغرلاذ ذا نشانللاو اذنك - م تبرز ارومأب لفاطإلو يد لوافا مالا

 ىبح لئاسولاب ىهسقم- متل نم دعي هنأ ىف ةبغر سانلا نم د أ لكاو ةناكمو ةمرح لوطسالا ما دلت ناك

 نيب بر1|تناكف 5 مجيدازللا ةيححج ودا رافال ولا لوطسالا وْرَْعغْن ءناكو هفَر ةسس سلا

 ل.طاسأ موق ةرثكلز اًضعب ممذضعب رم ابوم_ممودعلا لاثنإ ورز دعلا نه نواسملا لا الام مورا نيلكملا

 ءادفلا ىلا مالسالا ءافلخ حجات سا ل الذان ةقيرلا سو ماعلا نيدزبطخ رديف تناك اعود ةدارمجلإكالإ

 ىذ ناب ناك ااورورمُدم ءادؤ ةيمأ ىف ج ماي أف عقب لوس ا..علا ىئ مانأ مالسالا ف لاب عقو و ءادفلواناكو

 تناك نأىلاةيدزلا روغتلا ةمقبو ةمطلمدالب ودب ر داك ءالاورص»و مأشلالحاوسىرفنلا دعب رفذلاب

 سوسرط نماس رق ىبورار اا ل-اوسنم شمالا (لوالاءادفلا) « د._ثرلا نوراه نيم موال اريمأ ةفالخ

 ركسعموشو د._ثرلا نب مسالا دب ىلع كلذ ناكو قاربش ارش نب: روزين هيو موزلا كامو ةئااسو نينانبكو علم ةئالشا
 ءادفلا|ذهرضدحعو ىث' اوارك د نم «مورادالين ريسأ لكي ىدوفف بلح لا-عأ ىف ني رسنةدالبن «قدادحي رع

 لسالاو ددعلا نمنوكيام ن-سحأب ناسناف ل اةنامدج نمو راصمالا لدا ند مهريغوروخثلا لدا نع

 نوكيام نس>أب ةس را مورا بكا م ترمضحو ءاضفلا مم قاضو لما او لمسلا اوذخ أد قدوَدلاو حاللاو

 ةناءءيسمو فال آهثالئاموب رمشع ىتاىف نيإملأ نم هبىدوذن م51 ناكف نيل عزام موعم "ىلا نم

 ةصفح ىنأ نب ناو م لاهتواه دمي وز ادفلل اعف عقو قتلا مارإلا ليقاهوي يع رك شماللايدي رانا ماها ورعسأ

 تاسأن مدمشرلا يطاخي ءادغلا ادهىف

 اهروب يع افا ماتم نهم يشد قاع رسال كب تكتو
 اهروبق نيكرم كلانوداولاو « اهك اكف نمل ىعأ نيح ىلع

 ناكو روذقت مدرلا المو ةنامو نيع#تو نينثن'ا ةئسىف شماللاناضي دمسشرلا هذ الخ ىف ناك (ىلاثلا» ادفلا)*

 هءىدوتن دع تنكر سانلا د نمفولأ هرضضح ةيماشلا روغئلاريمأ "عازل تالا نب رصننب تبان هنمناقلا

 شماللاءقث اولا ةفالخ ىف عقو (ث ثااثلا» ءادفلا) « او ركز نماةئامس#و ئقلأ مانأ ةعبسف نيالا نم

 .ةّدعو ىرتلا نافانن هيماقلا كاكوي لذوي نت ليئاتضم_مورا"كالو نيد امو نيثدلثو فادخا ةبتع عواشا
 ,نافاش عمرمذحو ىتنأو رك ذنمنوةسونانئاو ةنامملثو فال [ةعب رأ مانأ ةريشع ىف ني-!سملا نم هب ىدوف نم
 'هيىدوف نآرقلا ناذع ممءلاك نةادافملا تو ىرسالا ن<؟ دوادىبانب دج ةاضّقلا ىذاك لبق ٠ لءروبأ

 لولا ىلءة:اريصنلا ضرا ىلا عوجرلا ىرسالا نم ةعام راتخافمورلا ضرأب كرت ىفأن مو هبلان بحأو

 موكولمو مورلارا.> ىف هفاصم باكو روغثلا ف لع هلن اكو ىراسا لم ىبأ نب اسم هىرسالا نمي رخو كل ذب

 شماللاب هللا ىلع لكودلا ةفالخىف (عبارلا» ءادفاا )*« صانق ثنآر هلا قلع لوقلا ىلع ن# هتلانذ مهدالب و

 هعم ريححو لكوت لام داخ فاس هن عاشلا ناكو ل“ انهمكلااو نيش ادور أو ويلات لاجل فان

 هب ىدوف نم ةدع تناكو ةيماش !اروغللاريمأ< ىءرالا د نب تا و صالات ىمهاهلا د- اولا دبع نب رفد

 جالسا نضَرَأ نم نيرزسأملا ىراصنلانف مورلا عم ناكو ةةسماةئامو لبر لأ مايأ ةعب_س ىف نيلبسملا نم

 5 د_ةعلالو ”فارصن ىلع عن ةءال ع :ادفقلا ناجم نا جالعاة دع -ماكم اوضوعذ فدو ل_جر هام

 ا .اللاناضرأ لانهم م مورلا كلم كولا ةخالشق (سما.اناءاذفلا)
 ساعلا ىئ ةع.د نم يهمشلا رهزالانبرمهن هعسو روغئلارهدأ ”ىءرالا ىع ني "ىلع هب اقل ناكو نين امل
 ةناعلثو نيفلأ مانأ ةعيسقنيإسملا نه هب ىدوفن دعت مءادقلا مآ ى ءالا ىلا لسرملا

 مداسللا عيفشدب دي ىلع ل مورلا ىلء كلا اوزم لا ما فذاك (سداس ٠١ دذلا) « ىنن اوركذ نم نيتتسو ةءمسو
 نينامو ثالث ةم-- لاوشىف شمالا انش ةعا هن الخف (عباسلا» ادفلا) « نيد امو نيسبو ثالث هنسف



 ٠ و١

 ةرسدبلا ىلا مئانغلاب نوال اداعو نوكرش التقو نيلب_ملا ىلع هللا حم فه اولتنقافةريسوبأو مه اوةلاؤةروكو

 ىشمد دن ىلع ددموب وهو ناسفس ىلأ نبه داعم أ مأشلا اعتق قف ةانأفمهلز انم ىلا ني رضأا لها عجرو
 اهلها عمل صح ىرق نم ةيركّنا لاقو صمسنم مورلا برةورح | ورع هنع هللا ىضر رمت ىلع ندرالاو
 رع بح ًاوريشملا هنالةب واعم مهما هنعهللا ىضررع بلقب ذخ أي كلذ داك اذا ى مهجاج د حابصو مهبالكح ابن
 قعزانت 26 هبكارو رصلا ىل فص نأ رصم ىلعوهو صاعلا نب ورعىلاب تكف هعدربنأ هنع هللا ىذر
 ءاعتلا الا سلريةصقلش هكر اربكاقلخرصلا تير ف اني: مزمماريم أاب هيلا بتكت اهخالخ ىهتسش اأو هلا
 وع ىلع دودك هش مه بكل شلاو "هلونيقلاهسفدادزب لوقعلا غاز 1لزناو بولتلا ن رس دكر ناءاملاو
 رجأال قلاب ادم ثعب ىذلاوال ةيواعم ىلا هنع هللا ىنر بتكور ع باك .ءابالف قربان ناو قرغ لاما

 ليلو موي لكى ىلاعتهت انذأ سب ضرالا ىفءي:لوطأ ىلع فرش مأكلار عَن انعممدقانا اديأالسههنف
 بحأ دحاو ل! هللانو بعصتسسمار ذاكلار ملااذ_هىف دونملا ل أف كةاهقر خف ضرالا ىلع ض ل

 كلذ له هملامّدَقَتآ لو ىئمءالعلا يلام َتاعدَتَو كيلا تم دقت دقو ىل ضرعن نأ كاداف مورلا هتوامع دا

 هللاد_بع هلباهنع ىورو ادبأ رمل نيلسملا بوكر نع ”لجوزع هللا ىنلأ بال لاه هنأ هنع هللا ىضدر ع نعد
 نامع ةفالض تناك اممم « ةردلاب رصلا بكصارت رلعل ىلا عت هللا باك هنآ الول لاق هنأ امنع هللا ىذر
 لزب ل هنا كالذو نابع نيو اجب هفازغ نم لوا ناكو رعلاىف نولسملا ار هلع هللا ىذر نافعا

 فئاطوزغلا راتخا نفمهريخ مهني عرقتالو سانلا بش لاوو هرخأف كلذ ىلع مزع قد هلع هللا ىذرنا*

 ل تاشنب نمةوزغع نيس ازغف ةرازف ىئهفدلخ ى.احلا سيقنب ها ديعرصل ا ىلع ليعتسساو لف هنعأو لحاف

 هملتيالو دن ىف ةمفاعلا هقزرب نأ ىلاغنهلناوع دي ناكو بكس, .لودحأ هبق قرغي لور هأاو ريا ىف ةفئاصو
 نم ءافرملا ىلا ىهمسناف هتعبلط برات ىف حرش هدنج ىف هبيصينأ <ل_- وزع هشادارأ اذا تح ممم دحأ باصع
 هللادع 1 ارعو اوبدصأف هءاعحأ مورلا لت هاه مث هدحو بوصف م- مان أت ذهلع اوءدشو مورا هي رائف مورا ضرا

 | هلواتكمإلا هزي بكم فقلأىف نين الثو عد عيرأ ةذس لةرهنب نيطاطسقهألا ًااملرصلا ىف حرس ىف نب دعس

 ٌ هدد ايف ىلا عت هللا مدن ىتلا ىراوصلا تاذ ةمقو تناكتف هب راحو أيش دي رو بكى م ىتنام ىف هللا دبعراسف

 هجوت. نأ: سمور صلا ىف هنعهللا ىشر"ىنولجا ماعنب ةبةعاضيأةيواعم ىزغاو هدنج لتقو نيطئطسق مزهو
 ”ىراصنالا دل نب ةلسسم راما ىفني_سجو ثالث ةذسىف سلربلا ىلع مورلا لزنو اهيلا راسسف سدوروىلا

 ريثك عجب ف صاعلا نب ورعىلوم نادرو دهشتسافرحلاو ّريلاىف نولسملا معلا حرفنرمصم ىلع هنع هللا ىذر

 ذاختاب هسهأد. :نامعنلاّنِب ناسح هع رفا ىلع لماع ىلا ةفالخلن ا ىلواملن اوم نب كاملا دبع ثعب و نيلسملا نم
 بلغالا نب هاربا نب لالا هللا ةدايز مانأ ق ةلتم ةوزغتناك اهنمو «ةيرصلا تال“ ال الاء ءاشنال سنو ةعانص

 'رصم ىلع ىلكلا ناوذص نب ريشي ةراماىف ةنامو ى دا ةنس ىف سدنت مورلا لزنو تارغلا نيدسا| فلا حش ىلع
 امرفلاو سدنتو طاسصدو يريدك اج ردو ناجل ل زاب تنال هاا عد يمر دود
 ىلاعت هللاءاشنا هدجت هرظناف ءاشنالا نمز ىف ناك امواهيلع خي رفلاو مورلا تالزن نم "لج ناكلا اذه نم

  5نودلخ نيدجم نينجا دسبعدي زوبأن يدلا <ىلوةاضتلا ضاق ذاتسسالا ةدالعلا ملاعلا انة يشرك ذ دقو

 برعلانأ كلذىف بيسلاو لاقذ مالا لوا ىف وزخالركلا بوكر نم نيلسملا عانشما لماعت ىلدشالا ىرمضحلا :

 بلقلا ف مهابصو هلاوح امهتسرامل ةحنرفلاو مورلاو هيوكرو هتفاقث ىف ةرهء مالا لوا اووكيإ )مواد

 مين اواني ويمدم *و برعال كلما َر ةعتدس ا (لةهتناف يالا اكس اوننلع اونيمهداوعا ىلع
 هي رعلامتاحاحف ةيتاونلان داوهدضحاو تجانس جانت علا ةهنض خد لكل تو همدنأ تح مهاالوخ

 اوأشنآو هفد اهملا ىلا مهسفنأت قاف اهيارصن اون رس هتفاشث ذر هلا م,تسرامم ت َترَر تتجتوافغأ |

 رذكحلا مأنمردلا ءارو نمل ةل:اقااوركاسعلااهوطمأو حال_او لاراب ليطاسالا اونصشو ىناوشلاو
 برغملاو ةيقيرفاوماشلا لثم هتفض ىلءورعجلا اذهىلا ب رقأ ناك امم_هروغنو مهكلامم نم مالدي اوصتخاو

 رفعج لضفل | ىلأ هللا ىلع لكوني دمؤملاريمأ ةفالش فرص لوطسالائ ثنأاملواو * سادنالاو
 قاه-انب ةسنعذئموب رمهمريمأو نين امو نمت الواعد: دف ,ءع و ىف طاممد مورلا لزنأم دمع ءصتعملا نبا



 لوا
 عرمرم اناىزجال ا مو قلو ةلك تالا لا ذالاا هم ده نأ ىلا لزي لو نوالقرودنملا كلا | دئنمح نا الاو

 اماآدهاشف هنرامع ملصبل هملا زرت رأ امعلا دان[ كلذوَدَن امعيسو ني ريشعو عسن ةنس والا ىداحب

 صخش هدنع ناك اسأار كب ريمالا نأ كلذ م. ءقفتاو وي زك مئاورلاو طي واطولاةرثكو مالظلا نمالو عم
 هنياعامب هريخ ار كب ىلا رض اسإف هلل هب تابأم دعت ن نم هعلط أ مث هيف ىلدو بها ىلا هيث بف هحزاسي وهب رطب
 نيذلا: ءارمالا هسفامفصوذ سلجلا فرئامعلا اش ناكر ل اوهملا عتابقلا نم هسفامركذو بالا ةءانشنم
 قابط أ هقوذ رو مدرو هنم ءارمالا حارخا,سهأف كلذ ىف ناطاسلا عم رمكي ثدتف دئادشلا نم بحلا
 ىربكلا نازل رراجلا ريبكححلا ناوبالا نممدده ىذلا ضمنا بحلا اده هيمدرىذلا ناكو كيلاسملا
 باودلاب لعأهللاو

 م« ةعانصلاب ةفورعملا عضاوملا ركذ #

 مندا هكئططاو هلسع عبنصو عوم صو هذ اعنص عصي هعدسص كلو نم ذوخأم داصلا ريك ةعاّمدلا ظفل

 دع أدق ناكمل سءا ةعانمدلاف فرعلا ىفامأو َةخالا ثمح نم ةماكلا لدأ اذه مم أن م ع:دتبام ةعانصلاو

 ىف رحلاف »هد رحو ةملبش نيهسق ىلءعرصع ىهو ةامفس| مت داو نفسلا اول لاقي ىنااةب رحلا بكاارملا ءامنال

 سنتا طاص درغثو هير دنكسالار غث نمّرعف :هلئاقءاو نرخلا تال آو حال لاب نحشتو ودعلا وزغل اكن ىلا

 تنحل لوطسالا اهل لاقي ةس رخلا بكارملا ذه تناكو جغ رفلاو مورلا نم هللا ءا دع أ داو ج ىل اامرغااو

 لفسأ ىلا ةردصتمو درعصلا ىلعأ ىلا ةدعاص ل دنل ا ىفَرَما[ثنمامناف ةملمماا بكار ا امو « اس رع ظاللا اذه

 هللا ىل_صهلنال وسر ةامحىف وزغال بكرير علا نكي ل مالسالا.ىلاعت هللا ءاجااو اهرمغو لالغلا ل+ ضرالا
 ”ىمرمذحلانب ءالعلا وزغال مالسالا ىف رصأ ابكر نم لأ اه.منع هللا ىذر رعوركبىا ةفالخو ٍلسو هلع

 هب هللازعي ارثأ مجاعالا ىف رثؤي نأ بحأف امنع هللا ىذر رعوركب ىلا لبق نمي رجل | ىلع ناكو هنع هللا ىضر
 ىلعملا ني دوراملا اه د>أ ىلع ادانج اموقرذو كلذىلا اورداف سراف ىلا ني را ١ لهابدنف هب دب ىلع مالسالا

 هنع هللا ىذر ىواسنب رذنملا نب دءلخ ثلاثلا ىلءو «_ع هللا ىذر مام_هنب راوسىناثلا ىلعو هنع هللا ىذر
 رعناكحو هنع هللا ىضر باطما نب رع نذاريغب سر ان ىلار هلا ىف مهام سانلا ةماع ىلعا دلخ لعدو

 ملسو هملع هللا ىل_مهللا لوسرب ءادتقا هدند# رب رغدلل ةهارك ان زاغركأ بوكر ىف دال نذأي ال نع هللا ىذر
 لهامممازابو ردطصاىف اور فن سراف ىلا نيرصلا نمدونملا كلت تري-عذ هنع هللا ىذر ركبىلأ هتف خو

 ىضق اذا ىلاعت هس اَناف دعب ام لاقذ سانلا ىف دءاخ ماةفم_منةس نوب و نيمل#ملا نيب اولا في رهلا مويلع سراف
 ماجامناو مم رحىلا كوءدنأ ىلع اوعئماسمب اوديزي ل مولا ءالؤدّناو هتبطم ىلع ريدا ترج !مأ
 نيعشاملاا ىلءالا ةريبكلاهناو ةالصا اوريصلاب اوئمعَت_اق بلغ نمل تالا دعي ضرالاو نف-لاو مه ران
 سراف لها نم لتقف سواط ىدي عضوم ىف اديدشالاتق اولتتقاف م_هوزهان مث رهافلا اولصو لااا ىلاهوداأف
 رعأاىلا عوج راىفاو ددع لو ممافس تقر ٌءذا ةريصبلا نودي ربنوإسملا رخو اهلقاهلمم 0 :ظع "رة

 ةتئاف نم هللا ىشر باطقلا نب رع ك5 عل تاو اوركست قرطلام_ملع تذخ دقو مب اذافالسس

 هبلا هوجولا ضغبأو هلع ءامسش الا لقد هصارهدعوو هلْز هل ةعلاا01 هفع هللا ىذرءالعلا ىلع هيضغع

 نعاضلا لي ذاظو اكو تنقل كعم نع مان ن انادسلا علال هلع ضاق ىلا نتدعسرمأ

 هنع هملا ىضر رع بتكو دعاسو نيا :امهئان ناكر ةفوكحلا ىلءدئموب وهو هن هللا ىضر دعس وش هعم ن 5

 هنطأو ىاصعو سراف ىلام_هعطقأنرحعلا ىف نيإسملا نم ادن لح ”ىرضالا نبءالعلا نأ, ناوزغنب ةبنعىل ما

 نأ لد نمد ا مهمذو سانلا موا بدناق ارش اورمصم الث مييلع تشفن كالذي "لوز ءهلادربم

 نب هكر ءوور#ع نب مداع ب دس اف هنع هللا ىذررع باكي مهريخاو سانلا هاا نك ل او-اسح

 فنحالاو را ىبأ نب نيدحلاو نالف نب ناجحرتلاو ثراسمل ا نيرا وروت نة ارو نص نب ةفي ذحو ةكره

 نم اوراس م-ممعىلاعت هللا ىض ذر هب واهم نب ةعدعصو لهم نب نجحرلا دعو ءاح ر عل | ىلا نب دحم_سو سف نبأ

 ىتح م م ل>ا- #ف مهنع هللا ىضر مهر ىلأ نب ةريسولا مويلعو للا نو. لاغبلا ىلءافلآ رمشع ىتاىف ةرمصبلا

 1 الا خطص | لها خرصتس ا دقو قرطلا مويلع تذخ أ ث .ح د.لخو ةريسولا ىلا

 5 ل 8 7

 0 د ىلا نويل |عبج

 نئاابنم طقسا لب فللا ف

 سدو مليدلا سح امهو
 ننلاام-هادب رك ذو ة.حرلا

 رّرلف بحلاو ةريشقملا امهو
 ان



 امى

 ةطرششلاب اب ىلءحوللا اذ هلزي لو نيش'امو ةرمشع ثالث ةنس نين هْؤمما ريمآ ىلوم ”ىدولل كسا ديزي نب ىوسعع
 ناا1 | كل ءنأ ىلا هنوعملابف رعب اد- تراسصو ىزي زعلا سناب هعامف ةئامياثو نيناسمو ىدح | ةنسرفصىلا
 سحلااذه (رايدلا سح) « ةمفب رشاانموملا فرع: تا ىشو ةسردم لعفس بوب ب فسوب نيدلا حالص

 سحلااذ_ههفىذلا قاوزلا لأ, ناكسحو ةسردم ةنوعملا سدح لعام د.٠د ةالولا هيف سكي رمدج ناك

 لجا نمرايصلاب لجرا اذه فرعيو ةقولا فانصأ هيف عيبرو لي والا روصنم ل لاسقي صا هنكسي تونا
 أشنو رامصلا سدح سلا اول لذ ةحولا اب فورعملاريصلا عاون أ هيف نزذ ةعاق قاقزلا اذهىفهل تناكمنا

 نيدلا عفر رؤولا ثدخ الف لب ىطلا روض تمنت نيد | كقردشي زيدع هوهشلا نم فرغ دارا ذهراضلارو هيل
 ملاظاا ىلعاذ_ه نيدلا فرش مدخ -ىناكرتلا كلب أ زعملا كاملا ة:طلسيف ملاظملا ”ىزرئاسقلا دعاصنب هللا ةمد

 نيدلاح ان ةاضقلاءاضق ىلَون الف نامرلاو بِمَدلا سكم ىف كل ذلاطب ا دعي مدخ مثميوقتلاو عسقستلاةبابج ىف

 رهدمتب رخنأ ىلا ادو+وم سدملا اذه لازامو ل اظاا هذه نم رشاد امب دنع ىذاننعالا تنب نب | باهول ا دمع

 نالا ىه ةرهاقلاب هنازخلاهذه (دونبلاةئازخ) ءانامك هلو امو هعضوم قدو برفن ءانركذ ىذلا نامزلا ف

 0 ايخوام برد ديرب ديعلا باي ةمحر نم كلس نم هع ىلع دونسلاهنازرخ طع فرعي قافز

 اهبرهأ ماما نب رهالفلا ةؤلكلا نا لاقي حالسلااهيف لمعي رصقلا نئازخ هله نمهنازخ ةيمطافلا ةلودلا ىف
 نايءالاوءا مالا هبف نصا انعم اهقي رحدعب تلمعفةنامعب رأو نيتسو ىدحا ةنسىف تةرتحااهنامم

 م-ييلاه اباهيف نونذكسي حث رفلا نم اسهال الزنم تلمع مث انص-بوبأ ىنب كولماهّرقأف ةلودلا تضرةنا نأىلا
 ريمالا اهمده نأ ىلا اهب اول اري ذل ركحلا نمهروضح دعب نوالق نب د_خرصانلا كلا مانأ ىف مهدالوأ 2

 سانلا طتخاف ةئامعيسونيعب رأو عبرأ ةنسسىف رصم رايدب ةنطالا ٍبئانار ادن كحول كلمل ؟جاملا
 ناكملااذهن (ةرهاقلا نمةنوعملا سا رصقلا ناخذ دنع ناَكلا اذه ىف تركذ دةو اروداوءضوم

 عاطتو قارسلا نم تاركا با رأ هيف نع ناك نمي رب را سأرب رينعلا هب راق كالا هعضوم ةرهاقلاب

 كلملاىلو الف ةبيرك ةدئاردب رقنم مشي اعين اةضاجرح اسح ناكو ةيمطافلا ةلودلا ىف مه وذو قي رطلا

 باكلا اذه نم قاوسالاركذ دنع رك ذ دقوريذعلا هب راق هان و هم ده رصم ةنكلمم نوالق نب د# رصاانلا

 ريمالاب تفرع روسلا راو هئمل-خدنمةرسب ىلع هليوز بابراو# تناك نازدلا هذه (لئاسثةنازخ)
 نودصسلا عنشأ نم تناكو بو: نب ركبىبأ لداعلا نب دم لماكلا كلل مانأ ىف ةرهاسقلا ىلاو لئام“ نيدلا لع
 هكالها ناطل لاا ديرب نمو قب رطلا عاطقو قا”رمسلا ند عطنلا وأ لئقلا هملع بجو نءاريذ سدح اراغماهصقأو
 هللاملا نمد مدع أش ةرهاقلا ىلاو هءلع فظوب ابن احلا ناكحو ةيطظعلا تارا باصحأو كيلاسملا نم

 كلملا اهمدهنأىلا كلذ ىلع ةنازالا هذه تاازامو اريبك اغلبم جرف رصانلا مانا ىف كلذ غلبو موب لكىف
 *لح ىفاهاشدأو ةناغانكو ة رضع قاف ةئشلؤالا عسب رمش نمرمئ اعلا دحالا موي ىف ةىدو#لا يش ديما

 ةرهاقلا ىلامدقنيدلا لعريمالاوه اذ هلئامثو ه ةسردماهنك أمأ ةراسع ىلع مزع ىتلا رو دلا نم هم دهام

 ىئاطل لا باكرلا ىف رادناح مدخن لداعلا نب د ىلداكلا كلملا مانأ ىف هاجس ةْسيدم ىرق ضعب الف نموهو

 ماش اولاحواولهأ اوريض>و تريلا اوكلمو ةئ انتسو ةرمشع سل ةناسف طا د ةئمردم ىلع ث رفل ا لزن نأ ىلا

 ريشا ناطلسلا ىلءّدربو بكارملانيبءاملاف هي وفن رطاخم اذه لئاع ناكف مسويلا لص نم نيبو
 هالوو تست ةقيكي هييمو دما جارك نيوز تو رادناجريما هداقأ ىتح هيدا ىظحو ناطلساا دنع مدع

 حاصلا كاملا هيخ أب علخ الفركبوبأ لداعلا كاملا هنباهدلعب نم ماهو نااطا ا تام نأ ىلا كل ذرمم اف ةره اقل ةيالو
 ىك املا عماجلانيبو هش اسوق حوتفلا با راو نعملا اذه (ةرمثقملا)« لئاصم ىلع مق بوب نيدلا حن

 رود هالعأب دهسا حوتفلا باب نم حراما ةنع ىلع روسلا جاربأ نم حرب هلجب نمو محلا هيفرش ةيناك

 تااكقلارودلا تمدهو مئارملا بابرا نسل ةرسثقملاو جيربلا اذه نيعف لئاسثةنازخ تمده نأ ىلا لزت

 وهو تاركا بايرأ هيلا لقنو اذص-ةرمشقللاو حيربلا ل-عو ةنام امو نير مشعو نام ةنس لوتالا عبد رش ىف لانه
 هثالب غبت نمل انف اف ضو الام تركلاو ملا نم نونو هلا هبذ ىب.اقي اهةيسضأو نودسلا عي نم

 ةناقسو نيناثو ىدح | ةنسىف هلع ىد اوءارمالا هدف نسي لبملا ةعلقب ناكب لج اذه( لبابا ةعلقب باجا] «



 ةملحالا انام « لاقحااذلزت لو
 * نوجسسلا ركذ -خ

 اسد هسحي هسحو لاق نوع نيعس لجرو نهدلا بحاص ناحدلاو سملا نده-أ هدم نبا لاق
 هذ | ةسرتتلاو طبل هسدد هب ودس لاقو * هه>و نع ا اح و

 هللا ىلارمطتو سدحلاك ار دصم نو تجي سك !ممذعن لاقو عضوملا مما ستحناو ةسغاو سف اوادح

 زوبثي د نم دوادونأو دس>ا مامالا ىورو ه« ض.+لاىا ضمان رار قرا ول

 نع لال4ا عماج ىفو ةمت ىف سد مسو هيلع هللا ىل_ص”ىبنلاّنا لاه منع هللا ىذره دج نع هسبأ نع ميكح نبا
 ”ىعرشلا سلاف ل ءاوامول ةموت ف سحلسو هبلع هاى هّلالودِرَنا 00

 روصو أ تدب ا ءاوس هسفم فصلا ن نمهعنمو ص اق وه ودا او قءض ناكم ىف نهسلاوه

 دوادوب أ ىوراكاريسأ لسو هيلع هللا ىلم "ىنلا هاععا د هاو هل هتمز المو هملع 0

 ىللاقف ىل يرغب لسو هملع هللا ىلص ”ىبنلا تدنأأ لاق امنع هنئا ىذر هس أ نع بد.> نب سامر هاا نعهجام نباو
 ىلا سو هيلع هللا له هللا لوسرّرم م هجام نب |ةياور ىفو لريسأب لهفت نأ دب رئام ميت ىاخأاب ىللاق م همزلا
 ركب ىلأو سو هلع هللا لص "ىننلا دهع ىلع سبحلاوه ناك اذهو ميت ىباشأايلريسأ لعفام لاقفرابتلارخآ

 باطلا نب رع نمز ىف ةمءرلا ثرمثنت ال نكلو موخلا س دل دعم سد# هلنكي لو هنع هللا ىضرؤددصلا

 اهف نس انك اهلنخر كيران ؟ةعيرأب هكبازإ 3 انعدقايطرعمم نيل ونقوم عاّس اهذع هللا ىذر

 هللا ل وسر نكي مهأبعحااسح دخت ال لاق ند نيلوت ىلع اح مامالا دعي له ءالعلا عزاشت اذهلو

 ىعي ىذلاو هو اظفاح هملع يقي وأ ةنكمالا ند ناك هقوعب نكلو سده دعب ند هيفا الور لعشاق
 ةنسلا تضمو هنع هللا ىضر باطملاانبرعلعن محا _دد لذ «نأ هل لاف نمو ه: مر الد هع رغم ادوأ مي سرا

 نكلو نوبدلا ىلع س دحبال هنأ مهنع هللا ىذر ”ىلعو امور ءوركيى أو سو هلع ها لصقل لوسر دوف

 د ًادنعزو#ال هناف تاالاوه ىذلا سامو ىضاقلا ب رش نيدلا ىلع سحن 2ك نامدخلا مزال

 مس ير اكو ةزلكفلاو ءوضولا نم نينكةهريغ مبيع ماسر هنو ن دنكل] مثلا سيت هاذ

 لصأّناو هدد الورثكاو ةنسلا مهدح أس يعبامب روءاتشلا ىفدربلاو فيصلا فرحا مهيذؤبو ض»:ةروع

 عم نوج ردع 2مم امه سهر هتشاو ءالملا ن م اهاهأب لعام فدو الق ه الولا نوهسامأو نامتذ ىلع كاسح

 هنممهلاشبإ المهاع هيو ددئاخ عوم لا تاقرطلاىف نوخرمدد مهو اودعدب ىتس ديدتقلا و ناوغألا

 اوغااممضريل نمو ىلاولا ناوع أو ناهس اون أب سا: هلا تاه دص نم مهل عقعام عمجو مهنوطب لخديانآلا

 مئه ناوعالاو ةقاشلا لاسعالا نم كل ذوث ورب امعلا فور للا ىف نول عمد كلذ عم مهو هس وقع ىف

 انه هئياكح عسيالا-# كل ذريغىلا امش اومعطي نأريغ نم مم ديدص ىف ن .رعسلا| ىلا اودرم_هاع ىضقنا اذاف

 سدح ىهو نوص-ةّدع ةرهاقلا فورصم م دم ىف ناكدقو «ةيواعم سرااو نسلا عضو نم لقا ن ال _هدقو

 ميدلا سحو لئامث ةنازرخو ةرهاةلانّة وعملا س ه>وةرهاشلاب دونسلا ةنازتخو رصمب رابصلا سدو رصمعب هنوعملا

 فرعت الوا تناكح ةنوءااراداضيأ لاقي و (رصعةنوعملا سحإ « لدملا ةعلقب بحلاو ةبحرلا سدحو

 مو هللا ىضر ىراصنالا ةدابعنب دمسنب سق ةطخ هل عأو صاعلانءورع عماج ”ىلبق تناكحو ةط رشلاب

 هنوعع اذ تاعتساو ارادرصمب تدئيتنك نا لاقف ىدوأو ءاضف اهعضوم ناكدقو مالسالا لوا ىفاهطتخا
 هنماه ذخأو ”ىرهغلا سق دبع نب عفانلاهمناج ىلارادو ىه تناك لي قو مهم الو اهلزمي نيس ملل هذ نيملسملا

 رصم ح ارخ يبحاص”ىوذنلاديز نب ةماسأ نال لفلذلارادب تفرع مث ليدانقلا قاكب ارادهضوعو دعس نب سدق

 مورا ب>اص ل اهي ديل كيااساتع ني ديلولإ فعادت د فل نب رمثعد الفلف نادرو نب ىسوم نم عاما

 تراص مث لا عفيتحلي# تهتجو ةفالوللا لون نيح هنع هللا ىذرزب زءلا دمع نب رع ىلا كل ذاك هثفاييف هنزفن

 ةدسف ةطرش ى عماسجلا ىف رهاط نب هتنا دع ةدابز نم ”ىدوال|ذنزبنبىنتع غاوفانلف فرسلارا دو ةظزش

 هطرسشلا ىلا هنم لخ دي ىدلا عماجلا باب ىلع هيصنرم كحول ىف سنو نوندأملا هفالخفف نس "امو ةرمع ثالث

 دب ىلع :هكرامملا ةمعماهلا رادلاهذ_ ه ةمافاب م أ ننمؤملارممأ نومأللا مامالا هللا دب عه ديعل هللان هتدكرب هصئأم
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 سانلا حنفا قوللا ىض ذارأب اهابق نموةروكح ملال مفلاةري زي اهي رح نم ”هلصتمالامر كل انهامراصو
 اوأشنأو سقااحجراخ قالوبب مولا فرعت ىتلا عضاوم ا لامرلا كا :ىفاورمعفرصمو ةر هاقلان ةرامعلا با

 ران نيدلا يركىضاقتلا :مهارتشا اناتسب بطلا "ىبرغملان ب ادعت ساو روصتل او نيت اسلا ليفل اةرب رحب
 اهذ لاقثم فال آة+ءاهزاهنع ةضف م_هردفلأ ةناملاو هب ىفاسلا رقسشط نيدلا فمسريمالل صامل
 ةرواحملا ةسردملا لءافقوائم ناك ام ر 8 ةراعريسغب ناكماه. قبل ىىسنيتاسلا ءاشناىف سانلا عباتتو

 ىلع ف. ال تراصت نةاسل هلك كلذ سرغو ناتسراملا و نم ايف ن اكصامو هنع هللا ىذر ”ىفاشال

 بللطبام رثكا همف عارم قوسايذ بصنو نوالق نب د ترصانلا كلما افو ةنس ىلا انا: ني سهو هنام

 ةاضقلا ىضاق أ شن افوكوةدانز ىف تكاارامو ةريبك هب رث تشبفاعماجو رود ةدعاهب سانل |ىد 16 املا نم

 تانغ لدتلا يل لع ب>املاس ريس نيدلا نكر ريمالا نام_سلةروال ارادلا هللا هجر ني وزذلا نيدلا لال
 مهرد فلأن يث د .لا-_كثريمالا اهارت_ُداقثمد ىلاراسو ةاضقإ | ءاسضق نع لزءالت نسحلا نمةياغىف

 ارثك أي شكل ذ ىف ةعابلا عبر مهردفاأ هنا | مذ قاب عاب اباونأو كس ايشواماغراهنمذخ اواهب رخ رخو

 د لا .رزلا ذه نسالالالابةرامعلا تاصتاوالالمأ ةّدع سانلا ايلءرعو ترك هات رز ىلع ىدوو
 «رحاتلا ”ىدينطلارأ دب مودا فرعت ىهو لالمالا نم ة-رزلا هذه ىلعام قباو:وثدعب اسما تب 2م

 هك ند نحنا تئ دح نأ ىلا ل هدنملا ةرثكو رطظذملا قش ن ءامدلا ب ثانعن 0 .ع لزت لف ةرب زا | نيناسد داَمآَو

 مظعم لط هدو ةلودلا مط :دشو نلاو لوفلان 2 وىلغل ا تسل ةئادن اعأ و نام

 ةطور ا نيبامفانال ىطدولةرب زا, ف رعت ةرب زا اهذد (ىؤرا:ريزح) * ةااص شين الا ىلا اهيفواهتوس

 سرا ىذاقلا فرمخأو ةنامعيس ةةسدعبالا ءاما اهتعرمت# مل ةزيجلا نيوةرعاقلا ينيبا عفو قالو و

 نيدلا سه لضافلا سمطل! نع ”ىوزل !ءامطخلا نب باهرلا د. نب دج ١نب ىل ءام٠٠ءادفلاوبا نيدلا حان

 ةدلب ريصت لافوأ ةئيدمرعص:ةرب زل اءذهلوتي و تخشكتاام لوا ةرب زا هذ ري ناك هنا ىنافك الا نب د
 اننا -رغو نرفلاو نود اطلاو عماسإلاو قاوسالاو "لدحلا رودلااهيف سانلا ىبو كلذ قفتاف ىنم كل ثلا ىلع
 نبنيي و ارث ام ف دكت راص مثءاملا اه. فد رصم تاهزتنمن >1 نم تراصوران الا اورفحو نيتاسلا
 اهرود نيب ب كسصاارملا َرْفءاملااهبكرب نينسلا ضعي ىفو !م.ءاملا طاحأ ل نلا» انةداض ءالئاشتاك اذار هاّقلا

 كانوماملا لتروالا فو ةببرزلا طخ ناك ث.ح <قرشلا يلا نيب وامثداعف لمرلا رثك امل ماهتتزأ ىو

 تاع ناهي وتل لاارفو ةئامئاشو كس ةئليشاف تيدا 1 ةريز ا اهذهن 1 تت شوكو

 ةريزحلاو قال وبنيبام ةناهعيسسو نيعب رأو عبس ةنس ىف تج رخةريزا هذه (ةملحب تفرع ىتلاةريزلا)*

 َر ةنمهرد فال آهنالثاهنم د اولا صالنا فورصم غلب ص اصخ أ ةدعاهيف اوب صو ةولحت ةماعلا متع ىطسولا

 اهريغو قاقملا نم صخ لك لو> عدزو ةرفاو ةّدع ص اهخال اهله نماهف ناكحح ناهدو ماخر نى

 سانلارثك | ةريزحلا هذهىلادترتو تام رغاعاونأباو كيمو لانه نو او ةعالا: !لكام انلو ني صدام

 تفرع ىتلا ةرب زحلا ىفو ةرب زاهد هىف سادشلاب ةيصق ةرجأ غاب ودحا اهب تديال نأ ةرداقلا تداكىت 5

 ةرق مفرد فال 1ةناممْغلبم لانه ناتفلا توف ةرقتام-هردنب رع غلمم ةزيحلاورمدمنيباه5 ةممطلاب

 الذ ىلعف ةنسلا نمرهشأ ةتسوف ركذامف اهب عافتالا ناكر ةروك ذا صاصخالا هندؤالا هده ىف تدصذو
 رثك الف هفصو ليام لاومالان م لانه سانلا فلتأو ةرقن مهردفا ارم دع ةتس غل. ؟اهيف نا ذفلا نوك
 صام ال هذه مده ىف نوال نب دهم نب نامه. ىلداكلا لالا عم” ىف العلا نرغرأ ريمالا ماع عمقا م هر هاد

 سانلاا_سكو هلع نيح ىلءالزتف ةرهاشلاو رصم ىلاوىمأف كلذ ةىهنذأ ىتحادئازاماقةريزطاه ذولا

 ةباهللاو ةباغلا ىلا ريثكح ئ:كلذري-غو قيرطأَو ببنلا ىف سانلا فا: صاصخاالااقرحو روااهار و

 رامدملا يهاربا بيدالا لوي ةريز + !هذهىفو

 ةماسلوقءاهم «* تنجرلا ةريزج
 ةيقمسدةطس *« ىغءنس» تودالأ
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 رأت ساف بوت نيدلا مخ حلادلا كالا ىلو نأ ىلا ال ذكلاسل-ا لزي لو اج كلف هبعمملار ذاسواهلاكب رب زملا
 نب نجرلا دبع مساقلا ىف نيدلادامع : ةاضقل ا|ىذاق نب زي زعلا دع د- عىل نيدلا ارش ىذاقلا ن هةربز دا

 ةعند لك نيدعفد ىف ةلس ريمة ةروك ذا ةسردملا سردم" ئركشلا ردات #0 ىلعلا همءنب دع

 ىفو ةيئاثلاةعطقلا رح أ: تاور هااىلار اان م اضرعو الوطرطظان || ىلا نم عماج ن «مىلو الا ةعطقلأ ةعطن

 تعطق رز ا ةعلق رظانم ملاصلا كارل هنا َضورفلاو تل اولدعلا اهنا ةرب زا ضرا قلب

 للءاناكو ةرصش نيعب رأ ىلع ديريزمجب فص ل.نلار < ئطاشب ناك هناف زيس+ااّمأو رئامسعلا فتاخدو لاا
 ىلاوشلا ضوع ىناوشامم رمعو د , رهاظلا ةلودلاى اوعدج تثعط» عسا نمهزىفاهتك مهد ر هرمدم

 قاع ةنشاو القا ةري زا نم ةرحأ سلا ةعلبتلاةيوقتلا ص داس من سربق ةرب زجب ىلا اهربس دق ناك ى ل

 ىدةحاربأ ىوساجم قلو ةضورلا ةعلو سب رخددو ةئاثلا ةعطقأما ناطلساادس قب 3 ءاهسو نيعستو

 اهم ةعلقلا مده د_هب ةضورلا تداعو لبطصالا بايه لاستي برغلا ةودنم باد دقءاضيأ قيواهيلع سانلا

 رثكا ب رخدقو دجاسمو دايعالاو تاعاجب ا ا.ماقت عماوجو ةدعنيتاسسو ةريثكرو د ىلع لة شي اهزتنم

 موسلا لدنلا ءام همف ساقي ىذلا (ساقملا) ةضورا فرطنو ه اءاقيمولا ىلا هيف قي و ةضورلان حاسم

 هللا ىلع لكوت ا باك دروو - ةوذكلا ارعونا لاق « رمدمراب دب ىنب ساستمرخآ وهو ”ىمث اهلا سامقملا هل لاقي و

 داّدرلا ابر مصمريم راش د نب هنا دبع نب دي ري لعف هسامق نع ىراصنلا لزعبو ل.نلل ”ىعشاهلا سامقملاءانتب اد

 نيعبرأو عميس ةنس ىف كل ذو ريداند ةعب روس لك ف جاردلا حاصبدو نيناماس هلع ىرحأو ملعملا

 لاش ىلع<ىنلللا دوسالا رتلار علا ىناق دادرلاونا لم بنأاع رذز مشع ةس لدنلاءاقو ةهالعو نيد'امو
 بوص لكن م ةجرؤلل ةداعلا ىلع اوعممجاوءافولاب اورشاش ليسأأ دقرتل | اذه سانلا ده اش ا ذاخ سامقملا
 ساشا لت مول سانلا كتبت ىفراطعلا نب نيدلا باهش لوةنسحأ امو

 لوما موفعلااولاهرتسلانسحأام » مهل تلق دخلا, قالا كتبت

 لويدسمرتسلاو اكس م ىلحأ * اهل ازيالانبلع هلالا رتس

 نيون نيل عيش لال ياهو اهلج نتن طبل رئاو اسال :طااردابجص عزل ةذلكمأ قوش
 ةيفوص ىلءرخ الا فصنلاو هدالوأو ىنوباصلا ْيشلا ىلع كإذ ف دن ل_هذ- شدا ةكرب نم ةعطقو ىداسش

 ىهةري زااهده (لدفلا :ريزح) » ىوباصلاب مومل أ فرعي هنعىلاعت هللا ىذر ىف اشلا مامالا ةبمراو < ناكمب

 عماج اهب و اهس رغن ملينل ارم واهي رب نم حريشلا ةبنج لصتتو ةرهاقلا نم رصلا باب حراتريبكدلب ن آلا
 ةيمطافلا ةلودلا ىف ءاملاب !يهاغناكامم هلك اهعضومو "ليلج نيتاسةّدعو ري.ك وسو ةعجلا هرماقت

 املا هنعدرطناو لمرلا هسماعاب رف هناكم ىف كرو لمةلا, ف زعي ناكر كب كه مسكنا كلذ دعد ناكالف

 اه رغفاهملاوس نم رع ءاملاراصو ل_فلاةرب زي سانلا اهاممس ةلايطل! ضرأو ملا نيباسعفةرب زب تراصخ
 ءاملاّناف زوالار ا انق لان الاود ىذلا لعبلا نيب وارتب امفءاسملاو لعبلا ءاجت اهيرشو ىبرغلا رصم ربها

 ضرا ىلع سّةملا عماج نمو ”ىرمدانلا جيلخلا ىلع ن الادو جوملا سقما عماج ةس رز تحت نم سمت اب رع ناك
 تدحربامو لكلا طسو ىفةرب زا ةذه تراطصؤوةئنا اولا حانل ذاتك نم قش ىتح ىل_ كلا ىب رغىلا ةلامطلا

 ةفارقلا,اهأشنأ ىلا ةسردملا ىلع اهذقوذ بوبأن فسوب » نيدلا حالصرصانلا كلم مايأ ىف تعرز نأ ىلا عسنت

 الملا مايأ ىف نلك اناندن سلإكحو اهنءلدتلا راح ارارئامطأ تركو هنع هللاىضر ”ىفناثلاربيراو2

 ثّدحتملا باشكلانب ناسحل | دمع نب نيون مم بح تلو يعصب بَرقن ىاالا نو التروصنملا

 ناطلسلا هفئوأم ىلع ةدايزةريزتسان اهذتهنام طأ ىف نأب -ىامتلا ردتس نيالا لعمال لكنها الاى

 ةعدقلا نام طالا عطأو "يح الملا فدولا ةهااهلعسو لامرلان .٠ اهددد هلام ساسي ىهأف نيدملا حالص

 ئروصتللا ناتيسرانملا لهذي ةاؤولم زنا » تاز نرش ناتو تايه فعر تفاؤل و ككل

 تناك الظالانه نيءرازملا نمساذلا نكسو نيناسب تراسصو سورغل | اهب سانلا سرغف هيلع ةرب زا ةسقب فقو
 هىزرغلا نقلا تاجا ,ءلينلا رسسجناو ؛لركلا نم لبا ةعلق ىلا هدوعدعب نوالق نب دمت رمصانلا كاملا مانأ
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 هلاثم ىنمعرتل «ولحل اناوناةري زل اءهذهىف ترمدبأو ءانبا ىف ةم_هنيطالل امظع أ نموهو اهنا ةمش
 راكفالا ل هذيام عز_لاو ”ىروفاكلاو ”ىسوْالا ماخرلاو بهذلاحنافص نم همفو هلع ق غن امر دفا الو
 سشو-ولا فانصا ىلع هيرظ-رظاح اهضءنىفو هلي وط ضرأروسلا هب طاحأ ا-ع لضفيوراصنالا فةوّبسبو
 اريثكسح نج ٌرفن دفورظنم نسحأ ب رظنسف للا هاصاهيف عطقْب حوصاهدعب وناطلسلا هيلع حي َرْهَب لا

 اذار تامه ذم هب رغلا ن ارحال لري م تتاح مهذم تاسشع همف تعطقف ةرهاقلا ب ىلبامت ةرب زا هذه فرطيف

 تورم تريب اهترب لصتي قزتلا قازتسا انا وأن ةيلكلااب طاطسفلا نيب وارث ام لصف ىلئلاداز

 ّى < نسحمملا ي>اسصلا عم ةدازلا مايأ لدنلا اذ- هد كو يكف هسقرسألا عض ود قس و ةرشاقلا

 لبنلاو الالتتاهجار قو يزل نها جاوا نر طبل وعلا دعصوةر زا ارزو اديب نيدلا

 تلقف اهنعمسقن | دق

 الالتموحلا لثم اه>ارب أو * تديذا ةملاصلا ن لامس ل

 الالههنعءاملاردص حَرذَت ه اعلاطر دملاكءاَر ءادذلا ة_ءلقللو

 الاصو موربفوغشم راز اك « ةباغده:نملدنلا اهلا ىفارو
 الامأو اه ود انعم دع « اهلسل قوش طرف نه اهقناعو

 الالددازذام الع دعسلا نم «اهازح اخاف دعانا |بامداف ىرع

 ىلا رتلا كيا نيدلازعزمملا كلملا ناطلسلا كمال بوبأ ىب ةلود تااز ىتح ةيماع ةماقلا» ذسهلزت لو
 1 عاورس هب دع ءانهلا ةمحر فتي زعلاب ةفورعملا همر دم اهنمر فو اهم دهب مار يصب كرتلال ولم وأ

 اهءاخروا ماشخ نم عس وكل ذريسغو : ةرثك كساب شو فوّس :ذعابتم ةءاج ذخأت هاحهل نم ةعلقلا ىف
 ةرامعب مدا ىرادق دابلا سرب نيدلا ن 8 رعاظلا كلا ناطل ا ىلا رميهم ةكلمم تراصاأف ليلج ءامسشأ

 عاش ملصأف تناك اك اهتداعا ىو نأ رومسغيبب ىسوم نب نيدلا لاج-ريمالل مسزو ةضورلا ةعلت
 ىطعأو ءارهالا ىلع تقّرفف اه-اربأب ضو ةحزاطا نم هلع تناك ام ىلا اهداعأو دب را دناسللا اهيف بترو

 . جورب نه ثلاثا حربلاو "ىلا نيدلاز زءريمالا هملي ىذلا جربلاو ”ىنلالا نوالق نيدلا ف.سريم اللة ب دازلا حرب
 جاربالا هدب تقّرؤو ىب.عشلا نيداارديريسسالا ىلرغلا هي وازلا 27 ىطعأو ناعرا نيدلارخ ءريم الل ةيوازلا

 كلما نطل تالف مهل ةافملا )واي مهشالبطصاو ءارمالا عجب تانوتبب نوكأ مرو ٠١ ىهالارئاس ىلع
 هه ةضورا ةعاق نملقنةيدوصنملا ةسردااوةمقلاوناتسراملا ءانيىف عرشو ”ىناالا نو الة رو دنملا

 اريثك اماخر اهنم ذخأو ىلاريلا ف ةعلقلاةراع لب تناكى لا ماخرلا دسعو ناّوصلا دع نم هيلا جات ام
 هللا ات !امنو الكنب دمم رصانلا كلما ناطلسل !!متمذخأ مث كلذريسغو ىلاربلا ف ناك امم للجان امعأو
 ةئيدمرهاظ ىرسدانلا ديدملا عماش,لاو لسبجلا ةعلق نم لدءلارادب فورعملان اوبالا» انو قاوضلا ةبعوم

 اهئاج ىلها ثناكسوقتلا ةّاعلا همهست ل لج دقعءابتمرخأتو نك نأ كح تبهذ كل ذريغذخ أورد
 سانلا ىتو اهرثكاىلقنا ده ةّدع اهحاربأ نم قبو ةئامئاممو ني رمشعةن سو ىلا ايقايءاكردأ ”ىبرغلا
 بويأ نب ءاشنها شنب رع نيدلا قن فلما املا ىرتسشا محتمل بالاك »« لدثلا ىلع هلطملا مهرو داهةوف
 نكي ل هنال ةضورلاب تيم“ امناو ةناسوسو نيد سو تس ةناس ناد .ءش ىف ةضورلاب موءلا ةنورعملاريصم ةرب زج

 نكي مل امراء اورثامعلاو نتاسلا نماسيف وةنضخصا غي ارلع رادو اهازتاح ليم ارو اها مدي رمصدملارابدلاب

 يو يعج رض اب ور نجزقواهرااممبالاطانفذةناج موز ةماعلا ورغ غقاملو اهريغفف

 نراوط ند ج | ام'ص-رع نأ ىلا تّرةساواعاع ةربدّتسم تناكحدءادر اوسأواهحارب أ ضب صاعلا

 روكذملارع نيدلا تر فظملا كاملا اهارتشا مث لدذلا هير ىتندملا اذه لزي لو نيش امو نيدسو ثالث ةندسفف
 هع هعمورمصمىل!نامئعَرب زعلا كاملا هدإو بوب نب فاسو نيدلا حالص ناطل هاريس نأ ىلا كم ىلع تيب و و
 لوو باَكَلا هملع دروالف مأ كلا ىلا هءلع مدقيو دالبلا امها لسي نأب ر ةلث ا كالا ىلا بةكو لداعلا كلا

 ففوف ادبأ اهيلاهلدوعال هنا ققحتو دب رصملا رابدلا نمهجورخ هيلع قش لداعلا كاملا هبعوزي زعلا كلا همعنبا

 ا-ياع فثووزعلا لزانإ فرعن تاك ىلا ةيوةتلا ةسردملا رصمىف مولا فرع ىتأا ةسردملا هذه



 مم١

 ه* ةضورلا ةعلق ركذ #

 بوب انيدلا من حلاصلا ل اللا لو نأىلا هركذ م دقتاك ابنا سواك واماغر نم ةضوَلا ول تسر امأذلا لا
 ساقملا ةعلقب تفر هذ ةضورلابةعاقلا أ ثنأف رمصم ةنطاس بون انب ركبىبأ ل داعأ | كم ان د لماكسلا كالا نما
 ادساو نابعش سماخ» ءاعب ؛رالامونامس اها روح ىف عرشو ةبحلاصلا ةماقلابوةرب زا ةعلشبو ةضورلا ةعلقبو

 رودقلاو رودلا ىف مدهلا عقو ةدِعَملا ىذر شاع ىفو هرمدع س داس ةعجلا مو نم ةثلاثلا ةعاسسا ارخ 1 ىفابن امنب

 ةيقاسسيال تناك ة سنك م دهو اج اوناكىتلا مكامن ءسانلا لوو ةضورلا ةرب زم تناك ىتا ا دج ا ماو

 اح رب نب_باهأ لعو روهةلاورودلااميفىئو ةجالاوماامترانع ىف وفن أو ةعلشلا ىف اهل دأو سايقملا بنا
 اثال 007 تالابابتعمو ماخرلا دعو ىلا ريلا ندناودلا دعا يلا لةنوراصشالا ع .ج- اهب سر غواعماحابب ىو

 مزع ىلع ذشنمحاوناكم مناف مخ رفلا ةرمداس# ن مةيسشُخ تاوقالاو 110 نم هيا جاتحامو ب رولا

 كاللان و مهر دب هب وط لكو رار دياقو الك ماقتسا هنا لبق ىبح ةهطع ةغلايما اتا ىف غلابورمهمدالب دصق

 اهفوةسنيسح نماعلاب ظانلاري_هتواتفرخز ةرثك ند 00 تراسدف له عيام بتر 0

 ىلا ىد ياببطر ناك ة رم هلْ فلا ةعلش. هذه همف أشن أىذل عضوملا نم عطق هنا لاقي و اهماخر عيدبو ذم ا

 اهرع ادهم ني الثو ثالث م دهوراتخن انات-سلاو حدو ها | ب رخو همعط بمطو هرظم نسخ رمد مالوأم

 5 رغرخ داس اذه رقت ملفا هلّوثتاو تاولصلا ةماقاو ىلاعت هلل اركذل نيب رمعملاةارم-و رمصءءافلخ

 ربكحلاريمالا تدع ىرومغنلاب ريمشلا ىدسالا دوا نب دوم نبدا نيف سوت نيدلا لاج ظفاحل لاق

 بيعت نمو لاك هّللادبعنب لداح نب رومي نيدلا فرم ريد "الا نإ ىبوم ع فلا أ نيدلا لاج داوجلا

 مدهأ نأ قرمأ هنا ىلاءةهَا هجر لماكلا كاملا ن ب بودأ نيدلا مخ حوال ىلأ ملا "الن ٠هن ده اشام

 رم.اكأ نو مالا داعأف ىدب ىلع همده نوكي نأ |تدرو كلذ ترعأقر همةرب ز© هرادراوج ىف ناك ادهم

 ىئدبنأو دص-ملا كلذ مد- مي نأدسهأو بئاغان ًاوهااؤز ) نم هم د ضع ل مهذ هناكو هع

 ةبرمصملا رابدلا ىلا ث رقلا تم دو تلكو هئاكم ةعاسشتلا كلئرعو دعتسملا كلذ مدهف اهتفص هلر دقو ةعاق هناكم ىف

 فوتف ادح-» ناكىذلا ناكملاف تي ىتلا ةعاقل اكبر الودع !اهركحاع عمحلاصلا كلاي رخو

 ةةمدصسملا ناكم تش ىتلا ةعاقلا كلت ىف ار | اهلنا ككل ل-ءحو 5000 |

 نالما مزعام راع لدنلا ناكو هنع هللا افءرمهّقلا بناجىف ةرهاسقلاب هسر ا دم بنج ىف ىتااهيرتلا دل تدب نأ ىلا
 رمدم "رب نع درطنا دقو ةزه-حلاّر و ةضورانع اهف ”ىبر غلا بناحلا نم ةضورلا ةعلق ةراع ىلع حلا ملا

 ناك امرمهمو ةضورا نيبامثرفحو ىبرغلا ملا ىف نفسا قَرْغيلزي لذ ةدايزلا ماياىفالا ةضورلاب ط.دعالو
 ةضورلا ىلار نمي نم !ةاعامظ ءارمسج أش ذأذ انهت رة-ءاورسم تريىلا ىلذلا ءامداع ىتح لامرلا ن كاك

 ةضورلا ةعاقب ةئاطلسلا ةمد1لان ودي ررمهلزانم نم اوءكر اذا ءا مالا ناكو تابصق ثالث هضرع لهو

 كار هملءرو.هلانم د أن كميالو ةعلقلا ىلارمسلا اذه لوط ف نوث بوبا: مهاو مخ نع نولجرت
 تناكوهب رعلا كلام هعمايذ نكس أو كاإ مر اداه ْذْدَعاَو همرحو لهأب ايلا لّوحت ثاك املو طقف ن اطا#لا ىوس
 اعف طاطسقلا مامأ ىه ةضوراارك ذدقو برغم ا ٍباَمَىف دمعس ن ”ىلء ةمالعلا لاق 'لوامفلالاو ف مهت دع

 هنطا ل ارا لداتل نيهياسإ ااوراعج افرمهم لهال ا دزتنم تناكو ىلدلا سا.ةداهمو ةزهه ار ظانم نيبوام 3

 ناك ةربزااهذهىفو هنم نسحأ ىئيعرتل كمل ىلاع ٠ ءاثبلا مكن نوالا عطاسرو ب روم ةعلق اهب ىنبو

 هرمصقو ديشخالا نام س رادغاوا مح ىف ماهى اباد اك وزلارعلم ةعلتل الا» انبىذلاجدوهلا

 سوداوْن ب تفل اىبألوقاجن» راعش اةريزاطامذ ه ىف رصمار هاو هريغوزعملا نب م-ةرهش فركح هو

 ”ىطايمدلا

 لزاغملا ف لزاغأ قادح اك # دمعت نءةريزطب حرس ىرأ

 زا 1 لزاناا تندأو : نبا از لا به ناك

 :رب زا هذهروس مامأ لذلا هو ىف ردملا كد ى.هدزيف الح اس ىلع طاط -ةلامىل املل | ضعي ىف قشأ تنكر

 نا تعفتراام ه-ئاطلمدلا رود !نم لخادىفو ةعلثااهذل- -هروس 1ك ءملام الو نوالا ىردلا
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 7 ونام أفامبط ب اولها ىلا لسرأف هذ الخرب رسسو هكلم وعم ىلا عجرو هريصءالماخ اهئمياع ىت> لو ةفئاضف

 اهفرطحرسن نأ تدحأو تداتعاام ةقرافم اهيلع بعص روصَلا ىلا تراصالف هنم اهوحوزو كلذ ىلا
 6 :وولاب فورعملا طاطس هلا ةربزح دو مشملا» انملا اهل ىف هد دا نااصم تدع اه فن ض.ةنالو ءاضفلا ف

 د.اد_,ءْنب دجابلاطوبا ةةودلانيكم ىاقلا هي ردنكسالاو ن نوار وكتق لدنلا ُيطاسم ىلء ناكو

 مالك ايف هعم دحالو قسمي لو اهرطانو امم ضاق راصو اهروما ىلع ىلومساد# دي دح نب نسل نب دج | نيا

 ةردكح حئادم هب هفءارع_كللو دكماربلا لاعفا ىذتحي ةمظع: ورع اذناكو اهلمع هل مح اه'اوما نعضو

 دحأب# ءانتءالادارأ اذا شوممل اريمأ نب ل_ذذالا ناكو ةعامبو تلصلا ىلأن ب ةساودا دار ةاطظهح دم نمو

 ةعطقماخر نم ريبك نزح هب 010 ناتحس هلناكو هناطع ةرثكب هينغش اذه ديد> نب اىلا انام عم بتك

 منلا لدا ىلع ةداز نرملا اذ_هةيؤربهفن ف دي ن اكسو هتعسنم ةكرلاك قيس ءاملا همفر دي ةد>او

 عسي لف هراض>-ا لاحلاىف ذفنأف ةفماذلا نم هتبلطف ةف. اكناذب وم هنو دملل هن ىذوق هريصع له اهب ىهاسو

 اهمدوأ» ن م عوج م دخوة يو دبلا مدخو هنءهذخ أن م ةزازح هسفن فوه ثءدو هناكم ن ءةعلت ع تأالادي دنا

 هغلبالف ان الوم ةقيلخلا د هملعر دهن ليو طقاذةاكد هملو هذحو هاياده ةراككا نا أ لحرا اذه تلاف ىتد

 ىتااىراد: نم ذخ أ ىذلا نرد اًدرريغ امتار لوطو اهناكم ظم ىل عت هلنءاعذلا دعب ة- اح ىلام لاق امنع كلذ

 تاصودق هللة ٌّو هملانرلا د درب ته او هنمتمدعت هنع اذه تعمءالت هناكم ىلا مسد عن نم مه ءانأ ىف اوين

 ل ا اكان قت أ لامن ربح هقول كا اا كل ناي ودل نار ادا

 اهل مع نبان رطاخلا ةقلعتمديودبلا ترقي واهامأ هللااهغلب دقو هناكم نم نرا كال ذذخ ىف باغت ال نأ ىوس

 الا ةف.اهلارصقيىهوهءلاتنت كف حام نباب فرعي هعم تنير

 اكلمدق مدعي نم كلام 3غ كثلا خاض نأ
 اكردممكمتئشامالئان « الطم ارم حف تنك
 تا وفالع الاىرأال 5 ددؤ هرمهقب ن الان ف

 ننال دفا كد « اوالا ناصغ ًاباتننال مك"

 اكلس قيلط ءام اح « ىخلاتالمرءانمءالتو

 « (اهباجأت)
 اك-تداو الع ىتد ىوهلاب # اهمذغ ىىتلاو ىحمم تنب

 ا ع عفن ادغ ول * اهذعض ىدنعو ىوكشلاب تي

 اكله دق ىذلاوه و كلاد « ىكتشي هسلاىهالا كلام

 اكلم دءام هيما نان د لها ان قادس 2501

 ساذللو ”ىبطر ةلا لاق ة هباهتسزو هن ول عنارلا تيبلا ف بدالا» اسأ هناالول لاقذ مالا تغلف

 هنلبالف لهاهمنب دارط م الا ةفلحلارصع ىفْئط برعنءناكو لوطن راخ أهل امدلاو غانم نبط
 لاف ةيوديلا ديلاعلا عم هاا | ةمضق

 لاقملا منو دارط لام *« ىططملا ىمآالا اوغابا الأ
 لاحرا نيب ل ارعساهم *«* ةهفلا نع ني-ةلالا تعطق

 لاؤلاٍباوىللقفتلأس *« نومدقالا انآ ناك اذك
 ه.لعر دة, لو ٌرقف برعلا ءان> ىف هياطد سهأو هلو ضق ىلع هناسسل عطق لاؤس ابا وج لاق رع م الا غلبالف

 ةضورلاب حجدوواا!ىلاددرتب هلأ الا لز لو تاس أ هثالث 9 ىلا تاس أ عاب دا رام ةقفصرسخ أم برعلات لاو

 عيدا ةنسةدعقلا ىذ عبار ها الثلا مونىف حيدوهلا ديرب ةرهاسلابرمصقلا نم بكسصر نأ ىلا هس ةهزئال
 ملا سأر ءاجت نزف ىفهل اوذكدق ةيرازتلا نممو ة«تل2 فورس سارت انف ناهس رتتعو ٠

 جيلا ئطاشنةؤاؤالا هر طم لالمذ همادخ. نم ةعاج او-رحوهو: نأ ىن- نيك اكلابهوب ريضو ةضورلاب

 تامذدقو



 اما

 باعلاوعوزا ةادغ اها نكل « ايت مورا وزغلاهاناه
 تاس نم ىْداَملا نب دمعس لاهو

 لا 1 ل يعافو ان ملول .ىر ولت انرلطن انعبلا ساي
 7 در واو دراسلاو تق نيالا رو ها هيهيطممس د نم ىدم ل ىررت

 رسغفلا ىلا هنثراو ىدوبدخحمو ه اناا داب ناو ىلمالرا ام

 ةس رخلا بكارالا اعف شدت قاارمصم ةعانصعبن ىلعو كل طرح م ارماعاذ_ه ةريزالا ن-هحلازامو

 ريسو هللا ىذارلا نيمو ارم ءأ ل ةنهرمصم ةراما دم_ثخالا ب ةط نس د_عخرمهالا دل" "نأ ىلا ةعانصرةساف

 راسو طاسد دءاص ل دوربلا ىف هدف ءتراسو سنت ل-خدف م 4 5 دءاصايهيلعمأشلا نه بكل ىه

 هبكا سه ىف لدقأو اسون ةر ىلع ”ىفادراملا ”ىلء ني د ريب دن ا طا

 ةناسماثو نب رشءو ثالث هنس ناض هر ند نشب تلد لال أو جيف نب د م دقو ةرب زاب ناكف طاط سلا ىلا

 هءامص أ نمةدعىف لتقف مومفل ام وعقاوو هبكا سعف مكلكلا نب دعاص مهيلا حرف مو.فلاىلا ةعامس هامّزنو
 ةيردل :كسالا ىلااوذم مث اهوقّردو ةءانهلاةريز_< اوسرأت مك هس اكن ايكا ىهىف ةعان4ا|تمدتو

 ةريسىف قالوز نبا ىكحو « رصد هرب ىف ةعانص لمعب سمو أطخ ا.د ةءانصلا بط نس دج لاف ةقرب ىلا اوراسو

 ةعانص نكت لام ةعانملاركذ ىرج و رمصمرب» انيكك روصنم أ عم لك ا :كقركذا لاه هنا عفط نب دمح

 ةحفشرادب هيلعري ش أ نأ تدرأف عذوم عا ىلا لانكم اهلقن ةعاببلا تراث ًاطخرخ اهنبوانش نوك

 دس تاتا وك تا رم تكامل اذه عدأ تاقو تك مث نافام نب حفلا تأ
 ةأ هاهي تحاصا يف بكارملاءاشناب اود !!اف تلعىح اهيا درتي ناك ةجيدخر اد ينط نب دم ذخأالاو
 لاما لمحي نم عم ثءباتلاقف اهرمأ نعادربخت ساو ءاسماهرض> أذ هرادىلا اهب اوراسفاهو ذخ لاف
 راخذةدعواداشو الو اقر ووانمع هنم اوجرذتسا ناكم ىلع مت عادذ ذه ةح دخ رادىلا ةعاج-اهعملسرأف

 ل لا كا دجوب مفابنم نأك ام ىلعاهتتاكسل :أ ةأراا باطف ميفط نب د ىلا اهب اوراصو اهائمري م

 صم تك لماذا عض ى ناكل لاو عفان نب حلاص در الا جيفط نب دم ىع دتساو لاعرمص؟ جفط نب د ىلا

 بكرافراتلا همم-أ اناةسب ةري زها نمةعاندلا عضوم لعجأو حفلا ةئبارا دىفةرامعلا ةءانص ل_عجأ نأ
 رادو نالغلل رادهمف انام سب راد اع تح ةامويلع ةقفنلا ىلر دقو ارادوان ا _سىل طخو

 نين الث اولاو ا رد 0 هذ يوسف هباوناوهورو مو ماعطلل نسازحو ةوسكلال نئازخو هب وذلل

 هنن اوعرمش الو 1ع ىف نذ افرام ذفال ا[ ةثحراص ىتحريدقتاا نمنوعضباولازرب , لاه رثكت_ساف راشد فاأ

 قارعلا لها هيرخافي راصو هلاهزتنم دش الا ذم اف هنا'ن نم غرفو ةعاسج ىلع طسةف مه دنع نم لاما مهمزلأ
 ناتسسلالزيملفةئاهلثو نب رمدعو سة ةنس نا. عش ىفرمص؟ لدنلا ل- اس ىلا ةرب زاسا نم ةعانصلا لةنناكو
 رم٠»ىلا برغملادالب ند ةممطأفلا ةلودلا تهدقو هب روذاكلاو يدم ثخالاةلودلا تلاز نأ ىلا اهزتنمراتخلا

 ضاوو لاواهل سانلابة صاع ل دم ةريزآ!تراصصو را هللان زر زءلاهلياو دعم هللا نيدإ رعملا هيف هزم ناكف

 ىلاجاردب شور1ا ريمأ نيءانه اش ل ضفالا «الستسا مانأ تناك الف ةري زطجاو رمصمو ةر هاقلا لاب نإاتكحصو

 ريس ناكحن ارثك اددرت اهيلاددرتو هه درأ (هاو ا ةرب رجلا ةيرج أننا ءافاخلا ىلعهر حو

 اهاك ةريزساا تراص ذئنيح نمو ةضورلا ىلارمصب هنكس تناكى تا كلا ا راد نم تابكوملا تايراشعلا ف
 نب رودنم ىلع ونا هللا ماكس أب يعالا ةفياذلا دمتساو شو.لاريمأ نب ل_ذنالا ل-ةقااف ةضورلا,فرعت

 حدوولا هام“ ةيودبلا ةيلاعلا هن وم اناكم ةضورا ةرب زج نم راتخلا ناتسسلار او شن أ هللا ىلءة#ملا

 ةيفدنلا تدك ف سالارك ادن ”ىطرقلا غي ران نعراعشالاب ىلغا باك ىف د.عسنب!لاق (حدوولا) «
 نأشلا اذهف ممماناور تراص ين هللا ماكح ابره" الا ةفيلطن ا ركذ نم كلذب قله ءامو اه عتب ن محام باو

 قشعن ىلء ادق ناكسم الا ةفملخلاّن ا لاي نأ هامراصةخالاو كل ذ هم أ امو ”لدو "هلل فتأو لاطملا ثي داحاك

 عيساشتفر اظأو برعلا لكأ نمي راج ا. ءدلاننأ هفليق ىداو ءلاى نو.ءهلتراصو تاس رعلاىراوملا

 كانه تابر اهي» ىلا ىهَما نأىلا٠ ءامحالا ىف لو راصو بارعالا ةادب ”ىزب انزت هلا لاف "هل. ةرعاسش



 امو

 نزلوط بان عاشيالاو رسم دصق ىل_ءمزعو لاو.هالال_هحب امكةهرفأب ةتشطفاتم نعروش ام كوب نم

 نكحالاغن ى وم نعرصت:: هنالال هنغو هلق اف نزلوط نبا الد غابو هقرلا ىلارا فاي !اءرو>ام فال ة ساو

 عقد ةيراحملا نم اديدح ل هلاالا هشومج ا تاكا عراب سكر ةلاودلا لكه لمحل

 ةرختحو هتمدهربكل دارأفلدنلا ةهج نمالاذ_ثؤتال اهدج وؤرصم طاطسف 2 "7 دم لمأتو هن نع

 هيرب اح دو هش راالت عمن وكما ةزيذلاو طاط ذلا نمد ىتل! ةري زا ىلعان_صح ىنبنأرومالاب تاو ءىدركف

 درب راسا ىلع ن :هذنأا# ءانبب سم أذ لمشلا| نم مدة, نع ا ركف داز دقورملا ن مىلأت نمبر كلددعي لغت ثم

 براوقو كام ااوتابراشعلاو تاماو تا 1 .1فاذأ ام ىو ة رح كح م ةئامدختاو

 ىلا لاح لأ رمان هرتكو صور هك أم سهلا رام عني نوري _ىكلارصلا هحودسىلادعو ةءدؤلا

 ير ردم ىيءاممافوخريبكلار لاهو ىف ةسارخلا ب يتحتم را 0 82 لدنلا
 :رزحللا هذ هنعبذنن ماسويف لعجو قكر رركس خرم بسغلا 0 هناكهدالو آب ه دعن ع نءناملس نيد لعفاك

 وسوم ماقأو ةرعملا يلا ن هي نم عنما دال ىلا لالغلا لمي نم عنب ضرالا لفسا ىلاو دعصلا ىلاذفناو

 مٍمرتمس ا ثمة دي لش هلاطد موق ازرأبهولاطوْلاَرت الاه لع تب رطضا دقورهشا ةرمشع ةغرلاب انغب نيا

 0 ممم سفن ىلع هفوخو هيلع لاملارذعتل نافاس هللا دبع هاك

 نيتسو عدرأ ةن-سر ةهصق هلع نم تامو ني روش ىوسابم مقي لو ةرطما ىلاد وسل و

 م-ميلع هقّرفو نصخلا سها هناقثو :داوق مزلأ دةوةرب زا ىلع نصالا» انبىف 2< نولوط نيدجأو اذه نش 2

 هعنصامم كلف فرهو مون "لكى هسفنب مهدها ناكو هسف ه-فن ّدكو كلذ نم همزلا ع دح او ”لكماق اعطت
 هملع تفقو هن.ةيوط لكن أر دق ىلهلعلا اذهىف ل ذبام ةرثكن مو هنن اعباع ىنألاو هبافكلا نمهلىلاعت هلا
 ”7- اركشريثكل ا قد كو لمعلا نءفك اهينب ىدوم توعرابخالا ترئاواملو دنت هردب

 اني ىف دحلا سلع نم معا ناك ايش سانلا ىأرامو هنو دحالا هع هذ ع هشام هد امض ند هملع هنن ندا

 10 ىف مهاذانمن ههملانوجراوناكم مناف هنم اوغرذ ىت-راح- الآ فل عان هلا 100
 ئلا عاملا مدح ربل ءاذ بلا عطقنا اذ لاملا ل ذب نم هباتح- ام 5 ةرثكل ثا سامع نم موسفناءاقلتن

 ناك ام عج مول كرتوالي للام ع انما تسر ردو ل ىكامناك اهترثك مدن تناك

 نامل . ىلع نولوط ني دج ا لجام نكوامهذراس دفا نينا نصحلا اذ 1

 لولا 4لانقف هلا ودوملااهشعيو هباشنال ادإ> ديال طح تدب . نم هلع تقرمسذ هلة لغشي نأد !راقفواانأ

 ماك دةاريمالاايأ هللاوة حور ذ>أ ىلءر دايو د س أدق رعتىذلا عضوملا نم لعتلا دهسا ىلعر دق نم

 0 عكا رعوبالافو «ندحلاع ا ما 11 مسمع لعنلا هذه دح [هلع

 2 -ىرتلاروخاماه دل قتورسع» نءنولوط نب دا فرص ىف اغيب س ىموم ىلا قفوملاداوبأ مدور صم

 ى-وم حرف نولوط نب دا ةمواسةمنع هزل فةونف ذئموي قسد ىلاووهوروخ امىلا كل ذباسغب نب دوم
 ه:تمرذط اف نولوط نب دجادخاف هدرا نم ادب دح لو هلا رباب هنا نولوط نبا غلو ةعرلا لزيقانغب نبا

 00 كلذو همرحو هلاملالقعم ىلءبع نأ ىأرو نيرسما نيب ىتلاةري زملا ىذلانسحلاءانتاىفأدماو
 عانت الار هظ أو ةرب زحل اناهفاط ّو 3 ران تجارملا# ءام ىف نولوط نب دج درتجاونمن' امون ثالث

 و اماكح ا ىف نولوط نب دجأو رعت ار لا اف يوم فأر هلعر دقام لكب انكم وعن
 وهانبف قارعلا ىلا عوجرلاوأ ريملابىسوماونرلاطو مهلزخهمهبقاضو هبلءاسخ: نب دوم باصصصا تب رطضاو

 لماحت همفو نولوط نب دجال دوا دنب دم لاو « نيد امو نم: ةسو عيرأ ةنسىفاةدنب ىمومىفون كاذك

 بقعلاو نيعكلا ىلااهرز هقاس *« الم دكر اغبنبا ىولامل

 بعت عاندلاو برضلاو ف علاب « هب نيكس انسصح ةريزملا ى
 بعرنمو فو نم ٌىقعصن داكو اهةدنفن: ىو ماا ذزيملا بقارو

 بشللاو راظنلل راقلا ىوس اذ ه* ةدكار لدلاقوذ بك امهدل

 باطلا : 52 نم ةنعاونت طشلاب 5 تدم للا سال امياعىرت
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 ىلا بتكحلا ىف فطاتورصم نمراس ىتح !.بهلزنأ ىتلارادلا نم وردا نم هنكم لو بوكرلان مهعملدو

 ثعبو رصمىىلا قارعلا نمتدرو ىتلا ب كلا نم هعم نك ام عمد ذخأ تح ري رتب لزب لو قذوملا!مبباجا
 راسو لودعلا هعم جرخأو رصصم ن» هلع مسرلا ىرحامو راب دفل [ىتئامو راس دفاأ فل قذوملا ىلا هعم
 لاملاووه هللا هللسو شيرعلاب هيلع مدقق م اشلا ىلوتسروخ ام ىلا ل سرأو شي رعلا هب غلب ىهح هتبمسص ه#ننل

 يدع ىهاذافري رحت نماهذخ أ ىتلا تكلا فر طثو رصم ىلا عجرو كلذ ملتي هلع دبشأو
 ىلا نولوط نب اباوج لصرا لف هّبوةعىف اوكله ىتح مهقاعواممانرا ىلع ضرقف قفوملا ىلا مههتلاقتسارمداّوق
 طسو تاجام فاعضأ بجول با طانالوشيو لاملا هسذلقتسي ايئانئاناكهملا ب بكلاملا هعمو قزوملا
 ناك هضوعادح ادب لف نولوطنبان ءاضوغ اه دلق وريصم لا جرخ نم دعس نع سقملاو لوةلاب هنا

 ىناب باسح ”ىأو لاف نولوط نبا ىلءقفوملا باّكَدروانإف ةلودلا هوجو هتفطالمو نولوط نب دج سكن م
 هتمهنو ىلاعت هللا هديا ريمالا بام ىلصو ”نلمصل ا دعب هملا بكو هريغوأ اذ مم ىتبناكم بجو لاحوأ هنو

 هنانسو هب لوصيىذلا هف.سواملع دمعي ىتلا هتدمع ىادا هريمدتو ىل_كريختلا نس امش هنا هدعسأ ناكو
 ٍبادماساب لاقثلانؤملاو ماظعلا فاكلا تاقحاو ىدكو هتلهسو كلذ ىؤفبئاد والمد ءادعالا يد ىذلا

 م-و!نواعملاو تالدلا لصاوو مهيلع ةعسوتل ايدي افكو ىنغب توعنم ”لكءاع دتساو ةعاحشن فوصوم لك

 هحيهنم وةالاوملا ىف لسس هذه تناكنم واهمنعنيفر تا اواهل نيفّو نمل عامطال امسحو اهنءابذو تل اودلا ذل هنامص

 هتلزتمو هظ> لل لاح لكحزمو هردتماظعالا نمرفوبو هةح كف رءبنأ ىرحوهف ةحصانملا ف
 ةعاطلا ىلع فاك ا مث كلذ بجو لاحريغب ةمط اننا ىف ءاشحلاو هد هأ ام لمح ةمااط ا نم الذ ذب تلموعف

 ءاطعالاو لذبااب هدع دس نأ هتعاط ن خرم الا ءاهدتس ام عدت هاى دي ع رات اتلاف كاد

 بجوب ىذلا ىلا فرعاالفاو القثو هْنّوم ةعاطلا نم لمحو فاكي نأ ال مارك الاو ءاضرالاو بائرالاو
 الا لذعلا ت الدرك مف دحر أ هلم اعم ىضسشت هلماعم مالو ىلاعت هللا هدياريمالا نيبو ىبب اهعقوبو حولا

 دقىلاعت هللا هديا ضو ا ارفعجر يمال او هناف هلبق نمانأ الودا وس نم ىلا هروما ىف ةماتكح. ماو هريغل لم.سانأ

 ضقن نم هنا هب ةعبلا هيلع تذخأو هبحاص نود هيدرفنا دق سسق امهم دحاو "لكلرادو لابعالا امنقا

 هفلخ نم هعسو ”لح ىفو هع نمو هنم ةئيرب ةتالاف « فن ىلع دك |امب هبح بل فيلو ةنمد رذخاوأ هدهع

 د فم هطرششل ضقان هششمو بو هنأ, امو ىرخ أ ىم-ر طاتساو ٌةَّرم فرص ةلوا# نمريمالا هب ىاماع ىذلاو
 ' كفضباو هرثؤي ناو ءاقبالا تزرت اف همسردلازاو دعما طاةسا ىف بلطلا اورثك او ىءاملوأس تلا دقو هدهعل
 . رجا نمّرحأ ىلع ىدفن تريصف موقلاو ةفر ا ىوذب هشأ م انكلاو لامحالا تيأرو جد لمعت ل ذاةانالا

 هدهع موزل نم هرثوأام ىلع ىناعأن نمل اا اوال قل لرب هدمأو

 هللا ل_عيامىلا ىنَرطضي النأو ةةرضملاو ىذالا فكو فاسدنالاو ةرمثعلا نس < 20152 نم هاخوأو

 لا ةقعاتم مارك اتعلاو ةفئاكملا شوملا نمةلودلا ةطام1 هنادد ءادتأم ل ع نذل وهز لورد
 قحأ هنا ىري نمانريح ىفوان دنعف اهذدن ىلااةورمصم بوطا نمش مهيلع تربو بورما نم اهااحر تسّرْض د5

 مهترصللا مايقوأ لبم ىلع ىف + اورثعين أ نءالذذ مه فنا ىلع فونمولوريمالا ن مىلو أ و رمالا اذهم

 ل 1لعرتك لق (دخاو سمت ازا نأ هيومالاو مهكراعم نال بلا ىلع بعصلو مهتكوش تدنشال

 اه.طمارصانولع ثمار دج ن .ف.كحن امتّداع شادوأو ةرمصبلا ىفاالا هلرصانال هنا ىلع هملا هضهن ا شدج
 0 منكي ن اذ كلذ بجوب بي سامريغب هلع العصف هلة عنا نع ىنأ ةنام فرصي هبأر ةلاصاىفريمالا لثمامو

 هرشة دام مسحو هسحاة بانك لجو زع هللأن ه”تودحرالاو ىلوأو هب هبشا اوهام ىلا عوجروأ باتءارممالا

 اهظءافلبم هنم غلبو هقلقا وذوملا ىلا باكل الصواف« مال_ااوان دنع هب داع لجا ىلع ةطابحلا ىنانءارجاو

 فرصف هملامدنتق امادقاو سب اهاهأ تشاو ةلوّذلا نوءناكواش نمو هرمضحأو ا ديد ش اظيغ هظاغأو
 لو اف هلا هذش أو دلتا باكر وح ام ىلا يتكو كلذ لث:ءافروخاماهدملقتورمدمن ء نولوط نب دجأ

 اردقم ةرمذخلا نع اغيب ىدو» ٠حيرخو هةضهانم نع ءهزدعل نولوط نب دجسأ ىلا هلاسرا نع فقون باكا هيلا

 هغلب !رمهمريسا نولوط نب دجأ ىلاو ماشلاريمأر و أم ىلا بتكو هنملاومالا مل ضَوملا لعرو دي هنأ
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 مثامل س قولا لش اةري زحل هذه ىلاو ةضورلاب مومل ا ىلا تفرعو ندصحلا| ةريزج اهل لة مترمص هةريزحج و ةريز ساد

 نصملا نولوط نب دما ىئاضبأ امو طبقااو مورلا حوجب نم هعم ن هووهاهيراصورصقل ا نيإ#لا ىلع ىلاعت هللا

 ناك اهيوراتخلاو نانملا ناك ابو ةعانصلار ادارب تناكىا ةب راسا نفسلا ةعانص ىف ءد ةعانصلا تناكابمو

 ةعلقلا بوب أنيدلا مغ حلالا كلا ىناهيوةيو ديلا ه.تبوبحن هلا ماكحأب 0 ١ الا ةقلقلا ه ايىذلا حدوهلا

 لاف « باَكلا اذهرمغىفاعقجحتهدتالام انه ةضورلارابخأ نمدروأسو لنلا ساشم مودل ىلا اهيو ةحلاصلا

 صرح لاو نصحلا عد ىلع نيململا نمد موا ىأراساذ نعل نيلبسملا ةرصاختر كج ذدتو مكمل ادع ا

 طبقلا ارباكححا نم ةعاجو سقوتملا ىف م_ماعاورهظي نأ اوفاخ همفم «ةعرو لادتلا ! ىلعمهريصاوأرو

 مولا ةعان_هلا عطوم ةربز الاب اوملف برعلا نول: اقن ةعاج مسجودو نلتبعلان هلا نان نم او-رخو

 حرر نصحلا| بان ف فاخالف حرعالا سقوةملا دعبن هلا ىف لذتو لكلا ىرج ىف كل ذو رمسحلا| عا طه اورماو

 فدي نعي ةريزط نأكل ةريزاب ةود اول خ نصل. ةقصلم مهنفس تيأكوفرشلاوةونلا له ًاووه
 "عاضقلالاكو « مدهو أ دلبلا ف نوكي قير ةدعم لع اخهن اءجرصمرما ناو سهنبرب زعلا دمع مانا قرمصم

 هاني ةريزحلا نصح و ني_سخنو عبرأ ةنسىف ةعانصلاةري زاب تب ”ىدنكلا لاو رصم طاطف ةريزج
 3 ىسو مري سم لل 3 بس ناتو هلامو همرح هشزرهل نت'امو نيمسو ثالث ة: سى نولوط نب دددحا

 غلب الت هللا لعد عملا ةفالخ ىف كلذو نولوط نب !لامعأ عجو رصم ىل_عالاوقارعلا نم ”قارعلااغب

 ريسملا نع لقاشت ةقرلا ىلا اغب نب ىموم غلب امل هلانعأ لود ن عم هو هب رط دع سا هريسم نول وط نب دجا
 قازرالا «_:ماو.اطونالغلاهروانو هوم اب ناكو هب تلاط دلع ىبءوملت ضرع مث هنوكو نولوط نيا نأ مظعل

 ىلع نصحلا اذهلزب لوههأ نولوط نبا ىنكو تام نأ: نب ىسوم ثيل لق ري سما هكرت سس كلذ ناكو
 ”عاضقلا ىذاةلارمهتخ ادقو نت الا ىلا ةعطقتم باقي هنمتسقب دقو ئذدعبأ._ثلذلاهذخأىت م ةريزلا

 ججِرلا بحاص نأ ن ولو ط نبا ةريس عماجرك ذ ذدقو * ةريز1ا ندح نولوط نبا ٠ ءا بدسرك ذى اللا هجر
 ىلاعت هللا ى_ءدوعملا نيئمؤملاريما هبلادفناو ها لوعتسساو زيد امو نيو عب رأ ةنسف ةرصبلا مدقاسا

 ىلأ هللا قذوملا هيخأ لج ىف الوسر دشرلا نب مصتعملا نير فعج هللا ىلع لكو تملا ني سوم ريم ني دج ا سايعلاوبأ

 لعج هيلا لضوال اهلا هاغن مصتعملا نين اولا نب دمت هللان ىدتهملا ةقملخلا ناكو هنلا ةكم نم ةحلط دجا
 ٌكلامملا برغ لعجو ةمحلط َى ةومال هفالذنا نروكححن رضَّودملا دعبو ضّوفملا هش المد_عينم ةفالخلابدهعلا

 هلع تعقو دئامبءافرلاب اماعأ هذ ن مترا انك كل ذباح هنن باكو قذوملل قرم و ض وفلل ةمالسالا

 .ثال هدعب نم ةفالللا د_ةءلا لع الف اهلالهاهاربالو ةفالملا ىلع دةعملا هاش د قذوملا ناكو طورشلا

 هبراوعةدّرذلاو يعالاو د.دلا ند هةنذالع الغاشت م دقعملا نكوم شح ىف دازو هلع كل ذ قش هدعن قذومال مث
 اهدتكىق لا طورمذلا فن اكو هدلثت ام الس عادلة ناك م”لكز انو لاؤالارعب دتد_فورومالا تعاضذف
 همم جارخ لام نم هلع ةقذنلا تناكث دح نم !رثم داو لكل عىف ثدح ام هنا قفوملاو ضَوملا نيب دقعملا
 درفناو بهو نب ناولس ب هللاد بعاةينب ىبوم بتكتساف اغيب ىدومضوفملا نبا مق ىلع فاذخ ساو

 درذأو ةبعكلاب طورشلا باكدلخو رثك الالنع فرط. الن أ امه لك ىلا مةقتو قرشا كلام قيادهشي فول

 داوم تعطقناو هانا هّممراحم ت تااطوهصمأريك لف شودلا هعم مشو هملا هجرخأو ث خرا بحاص ةيراخل قؤوملا
 تعدءامشأب اودتحاو ماع”لك ىف ل»-< ناكىذل لاما لس نع سانلا دع اةنو قوم ان ع قرسشملا حارخ

 مثلا بح اص بورح ىف هي نيعتسي ام لج فرصمريمأ ذمويودو نولوط نب دج أ ىلا بتكن أ ىلا قفوملاةرورضلا

 هتجاح ةكش نولوط نباىلا هبا ىفناكش قفوم انأالا ة رغلا كلاهما نمانال ضووفملا مس ىفرمدم تناكو

 1 رت درونأ الا اوداقلالا هدم ضم ل لكو لا مداخ اريرت باَكلا عمذفت اول د_بوهام ب د لاما ىلا

 مسرلا ىرخام ع هههسر ىلع ملا لاملا لم < هش دمي ه.اعدرو دق دةعملا باكي اذ اورصعنولوط نبا ىلع

 جلا هاا كر بتكو كل ذريغو عمشلاو ل. ناو قيةرلاوزارطلا ن م ةنس”لكفلاملا عمرا

 سرتح اف كياحصا ضعي بتاكدق هناو كرا. ىلعا س3 موانع كلا اير فنا اغا قفومل نأ رسلا ف

 ناد_ىلاب هرادف هعم نولوط نب دجأ زرئارمص :ىلا مدقا-ا ربر ةناكو هذاسةنا لعوامل لالا لاو هذه
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 ديار واش: اورييكب عش الا للعللا دج وي لو ةلومسدررزاللا دحومف امه : داعم ٠ىاميهلعرذحت املم-ىفامدو

 عيرأ نير هلابر اغلب للرصقأو 5 هتمق تلغرهدوجوزعاذهلو ةريثكلا ةقفتلاو ديدشلا بعتلا دعب دوال دو

 راغلي نيبو ةدحاو ةعاسراغلب لل نمرصق أوهف فدنو تاعاس الن وكتفا ل_لرصقاو ه فصنو تاعاس
 هدئادخ دع ناطمللا اها مهلا قارع نم هذ ةئاطاسلا « ىهشنا داتعملاريلاب اموي نيرشع هفاسم نوكتنأو

 ناطلنلا هن اهدْئادخ دعب كلمون ازاع دز هس ادعت كا مودا لووك الوم يااطا3 نوغءرانبقناكوا

 ويرد نب رمتسا نب رّجشط نب دمش نااد الا دنا عماغبقانب نيسسح نب نسح خيشلا ناكو و ناخرداميدمعسوبأ

 ضيبأ هطخ دجووإ) ىهَمن اماه ةمحان "لكى ماقد اوقّرفت لب كلم ةعاط ىلع هدسعب عمجي مل دمعسو:أ تامذمو

 لاق ثمح بيدالا قاص-اىبًاردهننو (هصنام

 قفل كلذ كوداع بالاك ف كله كن تسع ادن تا 01

 قلتي ممتاعقارامح ىمالا ىرب * هنألملا اذ ءرملا نيشراممو

 لوة.ثنحو

 هركتسم هبف اروما قال » هرعنمنيجنا ىوط نمو
 هرب ملام رهدلا تانثداحزم « اهدعب ىأر اهاطتةة ناو

 هلصاىف هطخي دحوم ىهنا

 « رئازجلا ركذ
 ةضورلا: مولا فرعت تلا ةريزملاادعام ةيمالسالا لما ىف هثداحا هلك كار ىفن الا ىه ىتئارث ازا نأ لعا

 رشا مولا فرعي ىدملا نصحلا اورصاح وردم ىلا ص اعلا نب ورم عد هاولخ دامل نرعلا ناقرمصم 3 دمه احت

 ن الاىلا ىغلم لورمدقلا» ءابتذ كنيح ةريزملا هذه تناك نيالا ىلعةونع ىلاعت هلا هتف ىتسرصم ىف عمشلا
 فرعي ىذلا تمهلب نا ملعا هلئاو لايو «رصم عفد_عب تدع دق اهلكفر“ ازلا نم اهربغامأو تئدد ىتم

 هناو ةزيدسا ريب موملا فرعيىدلا *ىلر غلا رصد "رب نع لمزلا بلقل» امدَقلا هعضو مسلط لوهلاىفأب مودلا

 نال زنط ةتماول ثمح لوهلا ىبأ ةّتماسم ىلع ةراخت نم م 3 م عمشلارصقراو# قرسشلا ربل ىف ناك
 لمرلابلقل اضيأ عضو هناو قرماملا للة ناكو ْمصلا اذ هسأر ىلع طةلءاودسا ىلع حرخو لوهلا

 نوالق نب د رصانلا كلملا امها ضع دي ىلع ملا اذهرسكن أ ىلاهتو هناهس هتلاردتذ فرسان ملا ل ح

 اكو" 'ئثدجوب لفزتك لانهنوكي هنأ انظ» املا ىلار فلا غلب ىتح هتحتر فو هي ا هعيسو ةريشع ىدح !ةن.سىف

 م اهتراصو "”قرمثلا يلا ىلع لسنلا| ةيلغ كلذ بسقع ناكنف لوهل !ىل اة ”رسسبر صم لهأ دنع فرب هب مصلا اذه
 دهغ زيشلاب فرعي ءادعسلا دعس ةمحالصلا ءاقناذلا ةبفوص نم صنع* ماق كل ذكو موملاةدو+وماريئاز ا

 عابسلا رطانق ىلع ىتلارخلا عايسمو>و هٌوُدف ةلامعيسو نيتامثو عشب ماوعأ ركتملاوغت فرهدلا اص
 علطيرارسأ هتقملخ ىف هللذ كلذ ركن الو ةزيملا ىنارأ ىلع ما بلغذ لوهلا بأ هجو هوشو ةرهاسقا حبراخ

 رضمَر اح ل ىهاث ف صو نب ميهارباذاتسالا ارك ذ دقو « هريدمت:و هقلخم "لكل ار هدابع نم“ اثينمابيلع

 تيلغلامرلانأالام هزونكو ةسحمأ ده ولن ةمرتكر ا ثنا عرابسملا تيدا ةهلخادلا تاحاولا ريخ ىف

 ناركحذو «نامزلامدقل اهما_كط تدفق اهءذدلا هءططلام را لعدقوالا كإمرمصمب قس لو لاق اهيلع

 هل تلقف ل اسنب | لاف رصم نم اييذ نوجر خت ىلا نمسا لعال ىلا لاق هلا نص انيلا نوزع كما دنع نعصنوب

 هبفنوكت ىتح ةرطق همم قت الؤروغب اذه مكلملا مم مكحر خي مكنكلوال لاف دعأ دسغابأ امن ءانجر ذم ام
 لافربملا أن 3 بربح ىلأ نب ديزي نع ثمل لاوو * هناّتيح ضرالا حابس لكس أنو ل هرلا نم ناشكلا

 ئىديحلو ثنللا لاق ةرعمل |تفرمصم تفتو مدالاّر ءىا رعلا ل رعتس لوشب ايعكو © هنأ هيددح "ىلا هلا نا

 تاصوام ةروهشملاربازحلا هذهربخ نمركذأسو ةرعشلا قش ماسشلا قشتو لاق هنا ”ىرفاعملا بهو نع لجر
 لاعت هللاءاشنا هتفرعمىلا

 « ةضورلا ركذ «

 مالسالا لوأ ىف تفرعو ةزيملا ةئ دمو رص» ةمردم نيد ىتلا ةربزملا ىلءاذهائنامز ىف قلطت ةضورلا نأ لعا
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 دازف هللا اكن مفرش أ دجأ لو هلضفب ناطاسلا ىنانغا دق لاستف لال ذ نع دل أسف فسم ريغذخ آي لةراتك ام

 اهل_>-نوكتمهارد ةّتسران د”لكو راش دفال ا ةريثءناموتلاونامو ةئامغامث دتاالام» اطعاو هبهناغا

 .اينك هلمدقو سرافدالب ن نم صاع هدصتو مهردفلأ ف ان وءبرا ود دامعا معراب دفا[ ف الآ ةبامعكاذ

 ىراخي نمرخ[هددقو بهذلا نم لائم فل ني رمثعنار هو هاطعأف انيس نبال "نا ا

 ناكواسهد لانه فال هن الند اطعأت ةنهطإ ؛نورمّسعو ناتنتاالا هنم قدم ى> هيلاقفملتفرثدا جاع ىلوج

 رلاءاروامدالب للا اهّذ لوكل ثالث نعبوابه ذل اقم فال ”[هن الث نم لخأب هتاف الطا ىف قط 3 ميلا

 نيعب رأب دل فرم عمن بز «ءامضل ا ناهربلل ثءبو كلب تاو هل عام و كلءارقفلا ىلعو كل العلا ىلع ق قّرذمل

  3ىفاملظع افليم اب ةسمد اهم او تاه هماناىف عرشلارائمو اريضحو ارفسءالعلا قراشب الن اكو هك
 مالسالا هيلصتاو مانصالاودو دنا اريسكو نارينلا تو مدهوراطقالا ل ال ىف مالسال ارمثنة نامالا دك ءالعا

 فال [عسب نم ءاالا نم مويه ل لوناذالا ف بي وئتلا لطبأو دجاسس او عماو+ارعو قرمثلا ىدقاىلا

 ةرمشع سن هب ةملاو تاع ناع ىلهدة ا دعاهم ىدعتيال ةيراخاناىجح ىبسل ا ةرثاكحإ قدقرلا نم

 فلأ نب يشع هي دنه)اةيراملا ةمق غل هناف قصرا ةعق صخر عمر مهارد َه ةعبرا ةعارملا دل كش

 امرشو اهتانغةدو+ورامخالاور اع شالا اه :اورو طخ اهساّكو نأ ارقا اهظف-واهقاخ فاطلو ابن ساكت

 ذخ اانا ىرخالا لوقف مانا ثالث ىف يديستا دحر حاولا لردع نر اني ندو جخرطشا ان اهمعلو دوعلاب '

 ىلع من .ناكونمع ةفرطىف هبلقذخ نأ ىرخالا لوف ةعاس ىف هلق ذخ [ انأ ىرخالا لوقتف مولىف هبلق
 رم لاومالاودالملا ن نم لج لكني مالقالاو فومسسلا بابرأ ن نموهم دخ ىف نم عسسل

 هنو ماهرثكصأف يطع بت ار ف فال :[هنالثللو دح اهيف هكر اشبال هاف :لل فلا الا ك|ذريغو بهذلاب ةالحما

 اهمقو شيشح نم لج فدو نعت ن م الطرنورمةعورب عش نم مالطرنوسوزر !نمالطرنوعبرأمو) لك ف

 هفلخو هماذةةامرلاو هلوح ل- علا له ناكبرءلا ناانلسلا فتزاذاو قا رعلا لقا ل _ثمهعاطقاردقلا لاح

 رمصنلا نمهل ًأمهتف ةرمملاو ةنمملا ىف ليخلاو ةاش اعلا اه* اقر ةلافلااملع مّدَمَتا .كح ءلنفلا همامأو

 سا< ناكو مهرفن لطدأو مهدياعمروصاحتورافكلا دءاوت م دهوك املا خفف همّدقتن *دحال ًامدهتالام

 هلنم هيدانم ىد داسشيو ميظع بكوم ىف ربح هسأر ىلءو بهذلاب مفصم تنحت ىلع اماعاسول_> ءان“ الثمو ل

 10 نم لوو هيلا ريبمس دا ف لح هاو ال نكد سانا ب امالط فرت: فرص هج ىوكشت

 بورح ةدعدعب د: نهلا خفير وغلا كلولملا دح أن يسسملا نب « لاس نب دع نيدلا باهش نأ كلذ :و كلبا نيدلا بطق

 هلكك لذو نيصلا موت ىلا ذخ افرام نب د هملعار تحس. لسا نعش ىلهد هلل دما ذهبا هكولم عطقاو

 ْن - ىلع نيدلا٠ ءالع هلل اهدعب ماسقف ةنسنيعبرأ كَ نسب شعب 0 تيس

 ني نيدلا رمان اهوخ أ منينس ثالث تماق أف نولام ةمضر هش مش ان نيدلاز ازعمموخأمث كَ آن شعل

 1 ةلسني رشءواع.س ناملب نب هدأ اتاك واع ديجي هاو حيز تعامد مان انوع هم[

 ش#.انيدلا سهم ناطلسلا تب نع كلل حير منرهشا ةعبس سرومك نيدلا سعم هنبا منيح بس سم انايننيدلا
 نيذ-س عمس زوربف نيداا ل الج مهريبك ديت ساو ناخ مهتم دحاو ال لاس. سها اوناكو ة.لغا | ناكرتلا تب وو

 هن امعيسسو ةريثع سخ ةنس تامو ةنسني رشعو نيتنث ا دوعسم نيدل ا باهش نب دوت نيدلا ءالع هخ أ نب امن

 دو نب كرابمنيدلا ب طةهوخ أ منيدلا ثاءغبقاو ةدحاو ةنسدوءسهنبدو# نبرعنيدلا باهش هامش
 تانغ كإدورهشا ةعبس دو نيدلا ءالع وامور بش نيدلاءالسع م هلا ءةيبسو ني ردشع ةنبس لتقو ني: عيرأأ

 هدعب كلم مث هن امعبسو نيرسشع ةنس نابعش لأ قدوعس نب دو# نيدلا ءالع ناطم# ١١ لول هاش قلغط نيدلا

 هللاهجراضيأ هط دبوو) « ىلاعت هللا هجر هط*ةدحو امرخ 1 اذه ةجرتلا حاصد امقلغط نيدمم هئا

 قنلارواش ني ني يدم نيدالا لوقت نسح ا امه (كاعت
 دا. عاربغ ىلعا رحترج *« اهارنلبال مكماناتش»

 دابا نم دعت تك الو * ريع امصاون تدقءامو

 قئافلا دروزاللا ندعم اهبو شنلبلا.ىمملاوهو ىناشخ ديلا لعلل ان دعما رهتلاءاروامف ةئردم(ناشخ د١



 ة/ا١

 قاوسفالآ ١ ةئالث هلو د صلاروط لم تو للا ب ؟رترادزب فال 0 ةرشعو سطاش' امو بيبط فاأهلو

 تاغالابرعاش فأأو لرلم فلا مهو كلام رحت ةالمال نام "امو نافلأو مدن ةئاه-خو دمصلا لمدخل

 نصور وا نار بدن ”لكلو لق هريغل مرنم دحأ نع ىتمو هناوب د ميل ىر# هب دنهااو ةمسرافلاو هب رعلا
 تقو ىف دعو تاداةّفالاو ىوا بكلاو عملاثا ىوس نأ نما مف لآ + انيثالث ىلا هك فل نهيرأ

 ةيرال_عةسالاوءاسهالاو لولملاو تاناكلا ل ءافا نورمع هم لك أب طافت موي" لكم ئئَرملا ف ةمدخ 3
 نولك أف ءاشعلاوءادغلا ىف «_.ةفان اندر اهتذلا هعب /كحأب صا ماعطهلو دام-الاناسعءاو

 لونا ىوس علان هسارافل ررقملا ا اهو نافا مو -لكم ا اهد ىف حم. ذب و هب دب نعإ ؛نوثحابشو

 ىاغالا بايراو ءام دل اررو ذا ىلا ةروزمؤ هدعد نمو نا.عالا الادمان ههتاجر الوريطلا عاوأو

 فرم ةءار هثاار دفا اهيفرمذ هون هَقْن اط* لكلم_هوغرع ءابطالاو ن اسرلا كا ذكو دب ونلاب نورض ع

 روما وناطاسلا هب ئمامم كلذوفو حوتفو أر دع ىل_ءرصن دّدت اذاو ناض هرر مش لوأو مساوملاو نيد.علا

 مالنسالا عش ثىلاءاهةفلا عاو ن اهجر دص ىلا هج ىه ماك 0 ل

 ' عا :رمناطللا اذ هزهجو”رسسلاباّكمهو ناس رلاىلا ءارعشلاو ءايذالاو نيدفاولاو نبي دراولا هأو

 ةنام نو قارعلا دهاشمىف اهم قد هما د 7 :والْؤَس رديعس ملأ تاطاشلا ىلا ترش الا

 سا هبكوا ضرالالزلزتو هس اها صئارغلا دعرتن!طل لا اذه ناكود_.ءسوب تام دقو دا دغب مدقف سرف

 نيكسااولو حالس هعمو هلع دخ ألخ ديالو اماعاسواح هلل ص هقلاةءار ةاآو هتمءعر فاصنال هسفلب

 اهطاسوأ قدوس مالعأهلر هنيبه فصو ناك الف برا ىف بكر اذاوا دبأ هقراخيال لماكح السم دنعو سلو

 نوعنرأو تاراقن لجان" أم هعمو راب نعريست بهذ نم نيباس مفرج مال آو هام نعريت بهذ نم نيبا“

 دم تا ىرتاكار مو 1س حوذص ةرشءواتو نورمدعو اراك تاسوكسم ال_ج

 ل ةلامئامت ىلع بدخرو هقةعبرأو لف تام سر اف فلآ هلام لع كاز هم نط دعَو ان نال 5

 ناكمنم لنا اذاو تاواكرماو هنا ىوس نات ةبطرمهق <لكاسهذما ررح ةساما ناك ل ينام ىلعامتمرصق

 رهود اب عصرملا بهذإاب ةمدط» ةحرمسم بح فلاو سرا اف فلأ نيثالثو هبم نوكح ةهزلل ناكم ىلا

 مهي ديأب ,ءاروةيرادحال_لاوربالاهسأر ىلءواك ار رع رخآىلا عضوه ن ههرمه5ىف جرخاذاو توقاسلاو

 'لجةي رادخلاو ةيرادحالس ءاوربا ا ىلد انا مهتم بكر الت اثم وام فا ريشعانث او هلو>-و ح -اللا

 ةماقن هلو ةعأإ نمله طرا قرت هدم كار د وطرفسوأ برعلل حرخ اذاو شا هلا

 مالت الملا كلبا كلا ا كربالءامالاو لول لاو تان اد اول اج عاضوأو نين او ةو ةدظع
 تئانح ةريثعرضألا ىف ناآلا د امرك ار نال مأل ا كانك او مالعأ ةعبسن اهنا لمحت امرثك او

 عضاو هفو ناسب>او ترب ناطاسال ناكو را هاء برقا ىفامأو نا نتج رضا اىف ريالا ركام رثكاو

 هتف ةيادهلاو ملظءلازب زعلا نآرشلا ظف ع ناكو هقنع ىلع هّشعت لو هير انج دهشة ريشف لحجر ه دنع تام دهاو

 ءالعلا ثح ثحابرورعشلا لوتيو سفنلا بي دأتو ةضايرلا ىف هتذلو انسحاطخ بتكيو لوقعملال- ءد.و ةمفنحلا
 0 ريض ءالعلاوهدنعءالعلا ةركك ىلءرمضح نم لكى لءمالكل افارطأب ذخ ا يوءا ارعشلا ذخ اونو

 ارسادنالو ركتم ىلعرقبالو رو خوش ىف صخرتال ناكو هلل 1

 3006 رقما نمهاط اعتب ند ىلع ةبوقعلا ف غلاي ورجلا فدي اكو مّرسعر هات نأ هدالب ىف
 ةعيسو لاقثم فلأ فلأ ةنام.نرأ اهتلبو هلاو مآ ذخ أو هلع ض.قورهنا برش ىلءتانامرلاراححا

 قَددَت . هنأ اهتم ةريلجك ةلومشوو ”ىرمهملابر انفه يا هع.سو فل اهتنزردح |. 8

 نيسج دحاو مويىف هتقدد تغلب امبرو مهردفنأ هن اهسو فنا فلا ريم دقن نم امهنءنيكلب مون ”لكىف

 مهردمممدحاو* لكر ةف فل نيعبرال بئار «لءواممت ادني كح. ابربش لاله ةءور كن دا

 ناكوذ فازرالا مهبل ءىرجأ أو نارقا ا لافطالا يلعتل بتاكم ىف قف فار زةوزرأو ريلاطرا ةسهنو مون "لكى
 .ديعس بأ نم لوسر هيلع مدو» امرغلا ىلا ناتنحالا ف غلو قازرالا شما لع ىركلب الئ اس ىله دب ع ديال

 ذخأبو نا“ ارفنالخ دنأ هرمافارسهنالاداراالف لام !ند الجد ءاطعأو هلع علف ددوالاو مال كاان ةّرد
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 نعلايدوعسملا ماقأو ةناهسو نيعبرأو عمس ةئسةروصنملا ىلع دمدتسا نأىلا هيموّم ام لماكلا هل ىرحأف

  0امل :فل-هاوأب معحرخ مث نمل ىلا داعوةهئاّمسسو ني رمشع ةنسلوالا ع رره فاضبأ

 ةنس ىف تام ىت> نمأ اكلم ىلع ل وسرنب "ىلع ماهؤْني رشعو تس ةنسةكع تاك لو سر نب "”ىلعهراداتس

 رةمساو نيعدر ًاونامع ةنس ل: ىتحروصنملاب ب تاتو لوسر نب" 0 هللا هضوعْرةَساوْني رشعو عن

 ىف هط فتصملا ءركص ذام ىهننا همادا تااطو نملا هلافصو لوسر نب "ىلع نيردع نب ف سول رفاظألا هنا هدعب
 ىقلغط نب د# ناطا لا » هل اثماماضنأ هطدحوو) ههاوئموهّرَمَم ةنحلا ل عحوهاضرأو هنع هللا افع هنعران

 َرْقَم دنهلا كلم دوعسم نيدلا باهش نب دوم نيدلاءالءناطل لا كوامموهو نيدلا ثاسغ بقا قلغطو ءاش
 ريش هنم قمل لالا امور هلا ىف ه "لل غملاراز !االاهدسار ا اا عمو لسد رك هكلف

 نا اع ياو رك هن اهعستز هن ع ؟انافاعأ رثةةعشنكل كل: غفاملأ اوهدن وهوالا

 عيرأ اهم وريكح اوددالي 0 لوا قت“ زكي هو قوكس:ادالب م ع ذ مرصلا ىل لعردام اهلك ةهللح ةلادم

 'اوام ةتسام ناكو 0-0 عقم ةفلأ اع "مؤدي ره اما أكل جوز اذلقملا تالدلخل هاك ملت ناوناحتو

 ىهو 3 نورشعوهنالث هدام "هلا جوردلا ىلعرداش نإ دم نو عبس 4 ىل ماج ملت اوهوربعملا د الب فمن

 قءاه ملقاواحو ملقاو ناَتسْوسَ اناو:تاماكتت مياقاو نارهكمب اقاو ناشلا | مياةاوريك اودلا ميلقاو ىلهد ملقا

 ريفر تركت او يود اردهاو ضرع داقاو نوادي ملقاو تارك كنك ميلتاوريعملا يلقاو ىسرس ميلكاو
 ماامالا هلو ةدكسوو ىلقاو علب عا ذاتي كستاع ملف اوزو» ذاك خلف ردا ملقاة الا الفاو هر !١اور اهم

 ىهد مسا هلع قاطبأم املج والم نوءدرأ اه ارعرود ىلهدهْنبإ 3 دم ىتئامو ل لد فلأ ىلع لّهشت

 اناتسرام نيعيسوفو ةيعفاشالاه اف جدل اوال ةلف تدلل اياك ةلسر دلع كفل ىلهد ىو هلل 00

 ةمدخ ناطلسللوء اوهلا ىف عارذتن اهسهتذثم عافترا عماج ابو نيفل اوف طبرلاو كناو نم اهدالبىفو

 ءارهالا ملولملا ٌمتاناخللا ار دةمهالعأ عاونالاهذ- 1١" 1 -لكف زيتّرم
 ىف سلت لف فال ”هيالثهلو قران كفل هَ "انه تاز كو انا وام هتمدخ ىفو دنحلا ثايرالهذسالا مث

 روصطقلاب نيزتوربرهلاعاونأو حامي دلال الج ملا!ماناىف سلتو بهذا ديد 1تانوط صا كربلا بورما
 ةّحس ىلا لاجر ةرمدع نم ىل فا ىلع ن وكف برءلل لاجرلا ايف تكرب ب ثنا حيورب اهيلء تثير ةدفدملا ةرسالاو

 ةساكر د. عفا ا'امو رادقمشم فاو رادنزاخ فاأو ىىدخ مداخ فال ؟ةرمشعو ارتا ل وام فا نورمشع هلو
 نوكيامن او ناطاسل ابرقل دح ا مبنم لهؤدالة بر ال.غفسالاو هب ديني ةلاجر لئاقتو هياكرب ىدمو حالا سدلن
 نودرال_هفساللو سراف ةنامريماللو فلأ ئالءالو سراف فال ةريشء هل نوكم نامملاوةالولا عون مهتم
 ىلا ةكنت فل أ زيت س نم كام ”لكلو مهارد امكن لكك نت فاآآ هنام كلل لكس يكل ةرمع ناخ ”لكسلو كلذ

 فلأ نب ريشع نمرال_عفسا ”لكئاو ةكنت فا نيثالث ىلا ةكدت فل نم _هبرأ ن نطرح لكلز كت ىلا 1 كابل

 قا ةقالزاة بت ون ةزولم رؤس ىنلا نا كشس نفل عزمت نسى اش رك اهلوحتامل يك
 هيلا و ”لك ىوزرالاو ةط:1ا نم نا: هرهشلا ىف دبع لكلو مهةلعو مميوا كو مهماعط ىوس ةكشت فاأ
 ةعرأ هزار طرا دناامل لاو واسكعرأ ةنس ”لكفوءاذس تاكدتر يشعر 2 لكى رهبلاجاتكامو مدا

 ىئام ةنس لك َق َرفيوة بر دنكسالاو قا ارهلاو نيصلا نمهل ل عام ىوس شا هلا عاونا لهعلزارق فال
 لمع نمةوكلا بلاغ عبرلا ىف فنأ هام في ردنا لصف وو ف! ةئام عسرلا لصف ىف :هلءاكةوكفنأ

 طبرلاوكناودلا ىلع قّرفير قارعلاو نيدلا شاقو ىلع ديزاراءلاراد لعءنمرب رحاهاكفي رمل فوةيردثكسالا
 ؛ ةجرسمزعغو ةجرسم سرذ فال آ ةريشع ةنس لك قّرفبو شكرزلا لهعت ىكرز فال ا ةعبرأ هلو ىواسكلا

 ةيقاطم ةيلاعه دنع ىل- ىكئافاذ_ه عمو تارا + ىطعي با حال : هنأف نيذاربلا نم دام الا ىطءدام ىوس

 قيس تاو دله فلك عروق ارزووقا ارعلارح ملقار دق هعاطقا تيربا ىعسي تان احنا نم تئان ن اطل ءالو

 ةناملت مهن مهم دحاو -زكل سباك أنا سر ةعبرأ هلو ةكتت فا ل فئأ نيعبرأ نم مرنم د>او رك

 0001 ”فال آةرمشع مي 5 بتاكل كتلو تنتاك

 ةكتتفال آة نام ب تصالو كلذ لئد خوشلا خعشوهو مالسالا ا رالعساقلا اوتو ع كاهالا دعو



 ١و

 عيدزلا ىلا ةوعدلاو كاملا لاو هنا سو ني رمدع همس دع ىمصافا هللا ماكس آي سمه الاة لكلا هاب ةقلغ

 بذلال اءنونرعيمركجللا او ,و مسج نم مث نا دج نم مهو ندع ل [نم عي رزرلا لآو مرككا نب سابعنبا
 دوعسلاوأ امهادلو امه دعب ىلوو دسز ىلءالدقت مركملانب دوم مني دجأو سابع نب عب رزان دعتناكو

 هةستام عيرز نب دوعسلا ىبأن با بس ةوعدلاو كلا ىلع ىلودسا ممدوعسم نب تاراغلاوبأو عيرز نبا

 مظعملا هوخآكلمو للا, تاه ةدامرلب هماقم ناكوابس نب "ىلءزءالا هدو هدء؛ىلوف هنامسجو نيثالثو ثالث

 قسوم نين غغج نب دضجأ تنب ةنسةدمسلاةكلمملاضيأ نييلصلا ن مىلوو * نيثالثو نامت ةندس دم

 بابشتنبءامسأ اهسرو ةنامعبرأر نيسعبرأ ةةساهداوموَتَر طاب تبقاو مركحملادجأ ةجوز ”ىجاصلا

 هتاح ىف مالا اهالوو نيّمسو ىدحا هس :ىلصلا 7 ىلع نياوهو + ءام- انبادجأ مركملا كلملااهحوزتو
 كلم اىفتَرْقساف أمس هع نبا لوو تاهع ال طعام دوز لينقأو بورخلاو كل مملاريب دش تداقف

 لضذملا كاملا ف هحجراثو ةنامسو نيثالثو نيتثثا ةنلس تنام ىت> ةلودلا بسحن نبا ىلوبو يت انزع

 ناضمر ىف لضفملا تامو باخ ا ءارو نم ىهو را دكلملا ىدي نيب مكح ناكو' "ىريجلا دملولا نب تاكربلاوبأ
 نيدغهنسعاما ىت>- لضفملا هروهنمروداملا كل ملادهنا هدالب ٌكِلَمَو ةاَمتسْاو نيئالثو عبرأ ة هيلع

 نيعبرأو عمس ةُنسس ران دفلأ ةئام انصح نورشعو د 4 نامئاهت دعو نسيلصلا لقاعم دوءسل ا ىبأ نب أسس

 هنأف ) ”ىدهدهني -ىلعامأو م( 5 ةنس ناو كلمام د_تام ىتح دع : رودنااقبو ةنا_وجو

 ناكسو انعوو جو ةنح ةقيرط ىلع هنا وا اص الجر ديم أ ناكدي را جاوب ىريج

 عوجيو ةريثكع اسأ ةذعدلو لوقب اك نوكسحنق تابيغملا,ث 36: هريغوريسفتلاءامملاعءتوصلا ن عرج القفا

 0 أعم ةنا_مسحو نيعبرأو ىدح | ةنسىلا!,بماف أو لابحلا د هقرم ةديدع

 ىل_ءىلوو ني رح اهم هم اهم نم هعم للعص نم ئمسوراصتالا مهامسف نالوذ نم نطب هباجأف هسف:ىلا نبك

 الف امه. فئاط ىلءنيسقنامهاعجو مالسالا نح هشام مم ااكىعءورخ البر ني رحاهملا ىلعو أمس نالوخ

 ماسرتلا ىلعاه>و اروتار انلا يدان ذخ فاق دا كنق نما بالكل هو انكر اوقع نطاق

 كناف دنع ”ىدهمنبا نراخ حان ىن كولمرخ ا ده نب كتاف لق يح دس زرصاح مث ىداولا ىلحا ىّيَح

 اد- اوبن رهش كلما نعى .ةةنا_عسجو ني_بجو عبرأ ةنس بجررشع عبار ةءجبا موي دسز كلمو ملغ ىتح

 هخأىلا ىغلادبع نع ةكلمملا تحرخو ”ىدهم نب ”ىئغلادبعمث ”ىدهس هب اهد عب كلذ تاموامول نيرمشعو

 نكَسو عسن مل س فرصم نم بوبا نب هاشنارو هيلاراس وحر ماساو ”ىغلا ادبعىلاتداعمن هللا دبع

 هداقتعا فلا نم لّدقيو ىصاعملابرفكي ىدهم ىب كوامرخ آو هو ”ىنفغلادبعرسأو نعلا تذوةئامسةو
 برش ند لق هبه ذم نمو دن اروع همف هب امصالر عورفلا*ىف ىن- ناكر مهدالؤا قتانقسار ميلودي

 ناطللا كل مىف تَرَقَد ساو اهاكنما ادالب كل ءورسا,نم ندع بوبأ نب هاشناروب كلم مءانغلا عم نمورجلا
 زيعبسدو تس ةماس ناسعش قرصم ىلا بوبأ نب. اشنارو ةلودلا سس داعو بوب نب فسو» نيدلاحالص
 لو دلا سمش تايخ ىفاكلا ديقتج نإ لاكي الوجدي قلق ىل نزلا ني نامتءنيدلاز ءندع ىلع فاض ساو

 ناس ةنسىف ثعب مث نملا ىلع ىلو تس افاد فس وبنيدلاحالص ناطلسلا ثعبف هياون فلتخ افةبر دنكسالاب
 دهنم نب ليلك ب ناطح ىلع ضبقواهيلا مدهقف بول نب نيكفط نيدلاريهظ مالسالا فيسداخأ نيعيسو

 *ىلهخزلا ني نام انوه. دهعلارخ [ناكف هذعمو انمعاشذ 5 ءولع ا ا

 نيعسنو ثالث ةنييس لاوشبف اهم تام ىتدح ن نولا كلمت هل تفصو مالسالا فمساهمرفظف ماشلا ىلاهلاومأب 5

 ىلعو ةفالخلاب هفنل بطخو ”ىومأ هنا ىّدأو ظءذ بودأ نب نيكد فا نب ل.عاص- ازعملا كلما هبا هدعب ميقا
 دعب تامو رصانلا ءاخأ دعب اوماق ار نيعستو عسنة هيك هوا كلام ياعراق ار ني تباع نر

 ناطلسريغب نعلا نب وبرعلا ند ةعاج هلمفءارهالا دح أ لب تحن ىزاغ هما جنودنا نجلس غوإ

 ىلع هنوكر لمي ربعذ نملا ىلا بوبأ نب ءانهاش نيدللا دعس نب ناولس مدقق دس ز ىلعرصانلا مآ تبلغتف
 كلملا نب سسقا دوعسملا كلملا م دق نأ ىلا هومعو هلظ دم شاق هبتحورتو دالملارصانلا مأ ل

 رصم ىلا هإجو هلع ضف هيي يحج 00 |



 لكي

 هناماثو نيعبسو ىدحا ةممستامو هندم تااطو هاربا نب قا _ ه-| شااوأ هئبأد هدعا كلم م يشاربا هنا

 تانوق كاوا دهر اهءم ىلوو قاد- ا ا 4 1 مق افدانز هم-| الفط ' "لاو

 ل ؟نم لفط ىلإ. لنا ثان امم ىتح !وينخالو دن "رفاعة اكو ةمخلككلاب نط ردع دشرة

 ا.ه دحال لاب همها ىلع املغت دق نا دمع نأحر ناو اك مرلم اةمالسْنب نيس اس دمعو هتنع د ىهأب ماقودابز

 سقىلا لي امه دس ناج ىهناكو ةمقر حان رافو ع سدق ناكو ةرا زولا ىلءا.فانشن حا شرخ اللو سدق

 نسق ىنبة كال هع ىلعو ميعاربا لذلملا كا ىلع ضب ةذ ناب سم ىلا كلذ سيقاك تف حان ىلا لقت لغاعلا ةمعو
 هنا مسعر از تشن ةتلس تع لغو هلع ضقلا نأكو دابز ل ؟ندندأ اكول هرخ ارمهاربا ناكذارا دج اه ,يلع

 ساسنلا عسجو حادخ ىلع كلت هتعو مهاربا لاقم طظعف هلل سنية سواعبرأو ةنسىتئامداز ىذه تناكف

 ناج رههدمل لاقو ةرمثع ىتنا ةنسةدعستلا ىذفف 3 37 دلاجام كلمر سدت لد ى> دن با سق براجو

 ؛دصدص املع ئواموئفدو |بيلع ىلصو اء-عجرخ أفرادا '”اذىفم_هلاةنانمااومو كءءلاوم تاعذام

 نءلا كلم حاف ديتساورا دما امملع بو سيق دم هعم عضوو را دا ىفاهعضوم ناج ص هدمس لعجو

 دشر ىلو م نيسحو ةمالس نب نيسح ىلو من أح صو ناجح ىم ىل و حاسنو ههتانتك سلا تبريضو اهلظاان بكرو

 هنلااهادهأ ةبراج هتممن اه-عبرأو ني-سهنو نعت ان ادمس تام ىداكملا .حا لزب ملودابز ىو دنسوو

 اوبرهف ىيلصلا م ملع ىلوتسا قى نس: دع هز حاول وبك الاب تا ثإ5 :ةعدالوالا نمذلرتو "قمل

 د_.ءسدوخ ا اهمدقق كلددىلا داعو دعبدوام دذخ أو اركتتم دز ىلا حاغ نب شادج مهنم مدق م كالهدملا

 0 ل وول ةمابعلا عودا عر سكسال اراسواش امج هاخأ ىدتسءاو اهم ىفتخاو كال ذ دعب قوحالا

 هدعقةلاىذد ىئريشع ا" قد دولتقو دبعم عرب دنع هو اوذ عل !ىناراسدمو <ىئاصلا اودصقو نيعم_سو الث

 هع٠و دس ز ىلا داعو باهش بنبءاع- نا نغطلاغ اوان كر از ارك نار مدن اتمنا ةوروك ذملا

 نيعبسو سج ةذسىف اه«أ نبا مركملا عمش نعلا كل مو ءام-أ دوه ىلعامري ديأ نب ناسأرلاو شامج هوخأ
 اممقدو همخأ و ”ىيلدلا سأر لزن أو دج أ ههساو مركملا كلم وديءسّرفْفا دعس لتاقو دز ىلا لالا نمراسو

 دسز ىلا حاف اباداعمن نيعبسو عبس ةنسء اع:ص ىف كل ذ دعب هتاءاعسا تتامو باو م نب دعسا هلاخ دز ىلوو

 حا نب دمعس لدقو ”ىاصلا "ىلع نب م ركملادج  اههملغ مب اس نب دعس َرذذ نوع مس و عسا ةمسف اهاكلمو

 هلتداوف ةروك ذا نينامثو ىدحا ةنسىف دز كامو داع مث دنهلا ىلا شا هوخ ًاَرْفو نين اهو ىدحا| ةذسىف

 ثام ىّتح ةماهم كل شاءجو شام دالب ىلعريغي لابملا ىف مركمل ما قي و شام نب كياسفلا هنباذي دولا هسيراجت

 هدعب كنة ةئاعس+و ثالث ةنس كتاف تامو ميهارب ,اهوخأ هلع فلاخو كتاف هبا هدعب كلة نيعتو نامت ةنسرخآ

 راسفاهكلمو شادج نيدحاولا دبع دسز,رانثورفظر لذ ةريهارب اهعهيلعرائفريغصو هو كتاف نيرودنم هلا

 يدع نب كفاه هنع نباءد تن كلم مرو دنم نب كتاقهئئا دعت كام وروصنم كام ماه داعتساو كنا دمع هنلا

 ىب كوامر خو هو هنا هو نيو ثالث ةنس لق ىت-ةئام نو نيثالثو ىدحا ةنسسىف شاح نب كتاف

 نيد# ىضافقلا نب <ىلع هناف (”ىواصا امأو) + نيو عبرأ ةنسم ىف ”ىدهم نب“ ىلع نملا ىلع ىلغتف حان
 ءاوطمسكلاا اقدح -ىاورلا هتلادسع نب نماعْنَع عسشتاا هبادخ أفاملنوهدرأ هتعاط ىفهونأ ناك“ ىلع

 ةنسوفةلالدلا رت منينس ةّدعنملا حاملا ل دراصو اسم. ماذ ةوعدلا سما هيلا دنسأ دقو تام ىت د همدتتاو

 نيسخو سل ةغس ىف نعل كلم ىت> عجبو الجر نيتس راسم لبج سر دعصو هن امعبرأو نيرسشعو عسن

 0-0-5 حاف ون لقن جهلنا مدع نباو تجوز وخ ا ودو *ىيلصلا "ىلءنب بام نب دعس ا دسز ىلع ماقأو

 انو لودقملا <ىجاصلا ”ىلعنب دجال ءاعمد تّرقدساو حاس ىن.ا ماهتااَتَر ةمساو نيع.سسو ثالث ةنس

 100997 هو هل ناو دس زي حان نب ديعس دصقو عجم مركملاكلملاب

 دس.«دوخ أش ابج كل نينامثو ىدحا ةنسىف لت: ريتا هانأأف نيعبسو عس] ةداسىف د زك دو دعس

 عيرأ ةنسفف -ىولصلا ”ىلع نمر فظل دما نيا._بريجوبأ هدعب كك زينامتو عدرأ ةنس ءاعذصن مركس لا تامو
 نم مدقتف ةلودلا سب نب هاربا نب "ىلع هدعب الة ني.كادا ارش اوهو نيه ساو سخن ةنس تام ىت> نينامو

 ضيقمث ايسدس تناك ى تا ةكلمملاو ةوعدلا م أب ماكو ةنام و ةريشع ثالث ةنسىف نعلا لاسج ىلارصم
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 فل نينالثو رقب سأرةن ايس ةفاّرح هنأ امتاث هضلهعفرومالا ب”رفراشبالاو لادرلاباورضح دق لاعالا

 هبرمذ نمةرثكل لمسعلا ف سانلا ده ةباغلا ىلا اياهم مالكلا للقاسوبعناكو ةمردلا شوقا ماهأو لجر
 ةفاسم طامهد ىلا بوق نمءاخ د حاور مشو غ ىف غرف نأ ىلا هب قرخ اوا هنذا عطقو ا هنا مزخو أ عراقملاب

 افصل بخلا نم سؤر ةّحس هيلع ىمو هلفسا نم تاب ملصق تسو العا نم تابصق عيرأ ضرع نيموب
 ىضارالاءامامومعل لبنلا ماا لوا ل ار دعت ناكجام دعب نورفاملاهبلع كلو هب عفنلا هاد حاو

 لعاىلاعت هللاو

 ه ( هتروصامانه هلصا ىف هللا هجر فنصملا طخي دو دقو « ْ

 سالا ىلعمدخش مهلو توريبدالب نم برغلالابحم مهما.ةممراكمو ةمشح تدب توريس برغلاءا سما
 هلوقب ىناملا ببطلاوبأ هح دم ىذلا ىنوذنلا دم نب قاص- |نب نيسحلا ىلا نون مهو لمضفتو

 قراغلاو اهنازيك اهيدافو 0 تفاصف نيس قاحسا نباباو دش

 لداعلا كلا ا ىلا رحاهف "ىخنوذنااد_هن نب قاما نب نيسحلا نب ميهارب | نب ىلع ني ريح نب ةماركتاك
 دامعلا ط# هروشنم ناكو برغلاريماىم-5 هن سهأد هعمامو برغلا هعطقأف ىنز نيدو دهشلا نيدلارون

 لتىلءولعيو هعاطقا ىحاون نءرو لإ نص نكسو ةوادبلا دهب ةماركرمالاريضخت بناكلا”ناهفصالا
 ججرفلا مايا كلذو توربب بحاص ىلع الدق المش ةماركناكو هءاولاز اموانصح لانه هدالوأ أشنأ مءانبريغي لامعا

 اوفلأو ل-اسلاىلإ اولزن ىتح مهلاًاسوهدالوا نداهو هياع لما ىفدخ ًافالسسهملا دع لذاراىههذخ أ داراف

 ةرممهجر دي لازامو مهاسكو مهابحو مهمركسحأ أو مهعم داطصي راص تح مما لي عرا اطمئن

 ثالثا ةماركدالوأو لحاسلا'لولماعد مهجاوز ىلع تمزع دق لاهو باش وهو هعم مباح رخأ مث ةّرم دسعل
 مهئقليو ترفل دملاو ىفناوشلابلءاسلا ”دلّماف لق ةدعىف نصحلا, هنا عم ةماركدالو أر غصأرخأتو وأ
 مسه -عو مهئالغ كسمأو ,هكح ماو بردغالولملا عما اوسلو ةعلقلا ىف اوكراصات !ظىناغالاو عمشلاب

 فورهكتلاورعشلاو لامملاىلان امصلاو مير او نوح الفلا لفجأف نحل ىلا السل هعوم © بكرو

 ءرسعو ةمارك نب ىجا هن اهعمو مسهتتأ ترخو ءومتذفاوقرغدق ثالثا ةماركذالوا نأ نههلاب نم غلبو

 عفامل هبلاهجوبو بوبأن ب فسول نيدلاحالص ناطلسلا ل ردأذ هاوس مشب نم قب مو نيلس عبس

 كَ اتاكاذيا كلك ل كوانإند + هل لاكو هسأر هدس س ان ءاححر ىف فجر سابو توريبوا دمص
 ديم ىامشلا رهسم نب بلغت دالوأ رك ذنوالةروصنملا مايا تناك لف اسراف نيتسب هب. ا 'لالمأ باكل سعاو
 'لالمأ عاطقاب ناطللا مسرو رصد ىلا اوامف- برغلا* |ىعأ ماحب نمو قات ساريغب ةيظعاكالمأ ةةءلملا
 لل خ فرش الا مايا تن :اك ألف سابارط نءاسر اذني ريثعل تءطقأف اهدنجو ارئاسهال سس اب ارط دالي عم ةملسجلا
 نذالن حامرا ةرشعاهو ديزي نأو مهل مسرذةّدءلاب مهك المأ ىلءاوسدخع نأ اولأسورصم او دق نوالد نا

 كلل ناطللا سسر تاهدا كإ:ف كد عسب نيددلءالعةيالوو ماشلاب ركنترمالا هباثو" ىرصا-ثلاورلا
 نيسحلا نيدلارصانريمالا ممنم ناك مك ذ ىلع ترقساف اسراف نيت نب اهيلعرتسي نأنوالق نئد#رصاناا

 همم لدلو هناسحاو همراكم ترثكف برغا ايما نبا فورعملا < ىلء نبريج نب ةمارك نب ىجح نب دش نب رضخ نا

 هممدخ تادناو توريب ىف ةن_حرادهلو لبحلاب ةسعأةيرقب هتماكا تناكو ةمحانلا كل: ىلا جوتي نم ل

 لسرتو ةدمج داموا عمنصخوو ءدوةريبك ةسابر عم نايعالاورباكالادابر حئاروداغ لكلا

 نيسجو ىدحا|ة!سلاوش نم فصنلل ىفولو ةئاهبسو نمتسو نامت ةنس مر ىف هداومو دن اّضق دع:

 ميههاربا ني د« نأ دايز ىةلودءادس ان اك ه (هلاثمام نمار ا.خأ نماضيأ هطخعدجوو) ىهيد ان امعسو

 نوماملا ىلءدروف نيسايرلا ىذنب لهسنب لضفلا ىلا ةسمأ بن مةّدع عم نودأملا هلسدايز نب هللا دس عنا
 دعب نماهم جنو نعلا ىلا ىضمو يف 3 نملا ىلءاريأ نومأملا هثعبف اذه دم ىلع لضفلا ىن اف نعل !لالتخا
 ثوءاملاىلا دعك يوصشا ادد ومع امو ثالث ةنسىفدسز ةمب دم ىو نولا كلمو برعلا هّسراحم
 ' دلقو نمأ ا عمج-كإمو دايز نا ىوتف سراقآنفلأ نرش! ةئهج نم ةعمو تنلوةلماف هئلاةاعو لمان هكسدو

 هدعب كلذ دايز نب دش تام مداز نما هلق هئاهد ةرثكل رفع :ءافكت رهظف ةرحمدلا ةئرد ارب ىو لاسم ارذعج



 هس اهاشغب فاح دق لمنلاو * اهتدحوو همضرا لمرت ئأز

 نمريثك ئثرسملا اذه لعدعب فشكنادقل حر صموةرهاقلا"/نءادارطناالاءامملادادزاام كلذ عمو
 (نيدشرسحاإ« هلع لن واطلاق ذاهغ لنهر اا ءليشلادعبو ليتلاءام ةسماعت ناك ىتلا ىضارالا

 هل تاكد ةبقريثلا ملقا نأ بس هن ايمن نيد وانو عكس ةكتق نو القل در صا كلما 01

 كل ثري غوافص ىه ةمح انو نيسش ةمح ان ق”رمشت نين سلا ضعب فو اهتلاىبأرح ع 2 5 ىلع ةفوقوم اهاكدودس
 بك رف حاوذلا كات ىف ىتلاهدالب رضءب قي رمشت نم لان بريم الا اكشف ةبلاءاهض ارا ىّتلا ىحاونلا نم
 دح سدحورءامعلارومأب ةفرعم 4تناكو دال اةلوخو نوس دنهملا هعمو للا ةعلق نمئاطللا

 رصقلا نيش دنع نمرس لا لع ىلع ىأرلاقفتا تع ىحاوتلا كات ىدكخلر اف ببصم ىأرودعسرطو
 ماقأو ةفارج ةعلطق ىتاامو ل جر فل ًاريشع ى ادالبلا لاجر نم 4 عججو هلع ف عورشلا عف ةوفالتعلااهخولا
 رسم ا اذه ىلءدنساو« امان قالم الا تءالتما انما فأر حب عفا ذاودالبلا كدا راسة رطانت ا هنف

 عفارمس "رسما ان رواه كك رشتلو متنو ةنسلا كلتا ىلأ رم خف لطب ًاريسحلا اذه لمع ةنس لأ فو

 مع 0 اذ هانم و ىلارسملا اذنه لع لميلر هيفا شدي ةمتنو هغشااورانل اد ذاع ضتلج

 ملا لوظ ةضورلابمورلا فرعت لارصمة رب ز عاظمح ناك دقلا ىف* املانأملعا ( ( ةزيلاورصمارسح)«

 بد نمربسج ةريخلا ربو ةءضورلا نيبامذ كل ذكو بشخ نمر مسج ةضورلا نيبو ريصم لح اس نيباصف ناكو
 بكس | م نمنارسملا ناذه ناكو ةزحا ىلا ةضورلا نمو ةضورلا ىلارصم نم باودلاو سانلا !«ميلعرع
 رسحلا ضرع ناكو نارتاهقوف ةدامم باشخأأ بك ارا قوذ نمو َةَمْبو م ىهو ضعب ءاذ< اهضعب ةفطصم

 ةلاضف نب هللا دبع ىلأ طخ هنارك ذ باك ىف تن رمهذهد لاتفرسحلا امأر <ىاضقا! لاف « تاسصق ثالث
 اذهنومأملاث دجح أمتار غناكةرصمنومأملام دن نأ ىلا مناف لزب ل هناو هتلاز او هل_.طعتورسسحلا ةفص

 عير تتأدلبلا نعنومأملا جرخ نأ دع ميدتاارسملا نم عجرتو ةتراملا هيلعّرت ىذلامولادوجوملارسسملا
 ا امهذف ثدحم ارسحلا| ه فس تم _طذىل رغلارمسملا تعطقذ فصاع

 ول رشعلوريصمءا ما مامتادباَّك ىف قالوز نيالاقو ةياغلا هذ هولا ةفورعم ميدقلارسحلا لاعمو

 خواطر ةزرلا اولزنو ردوح دي اقلا لاتقل ركاسعلا تراس ةناهلثو نيس خو نامت ةنسنابعش نم

 اساوذأ رسل اتريعفركاسعلا تبق ار هوجرومع ىف لاق نأ ىلا م منه ناك امركذو نير سما اوطبضوةّدعلاو
 بحر ”لهتمىفو هلا نيداز عملا ةريس باك لاهو ةرهاقلا عضومخ خان || ىلا هناسرف فرهو>- لسقأو احاوفا

 « الطعم نتسماكأ دق نلكو هبوكر نم سانلا عنمو يااا اديك مسا ةنامملثو نيو عنرأ فن

 .ودو ةرب زا ىلا طاط فلا نم ام نوكحبب ىذا ارسملا لقو> نبارك دو برغملا باك د_.عسنب ا لاو
 زاوجرثكأو هبلا ةريردلا نمرخ آر سسج ةزيملا ريب فورعملا :ىبرغلا ريل ىلارخ الا بناملا نمو لب وطرع-غ

 ناطلسلا ةعلقزفبح ىف اهبهلوصح امر 1 دق نب رسلان ذهْناليكا رملا ف مسوباودو مه فنأ, سانا

 حلاصلا كلملا عي ناطلذلا عضومامارتحا اك ار ةرب زملاو طاط فا نمب ىذا ارسسملا ىلع دح ازوهمالو

 نب دج ردملاءاشنا 0 هيفا طاع هرك ذ ىذلارمسحلا اذه سر ناكو بوب أن يدلا مغ

 كسار هملا كلل بّرخ نأ ىلارسسحلا اذهحرامو ساملاراد طخ يفرم لأم عاملات 1000

 ىلع سرس نيدللا نكر رهاظلا كلملاهر عمم لم_هُأةن اة سو نيعبرأو نامت ةدس د هب ةضورا ةعاق ىف اكرتلا

 دكرح ه غاب امل هيلع كسعلارودع لجال ةزعدس ىلا ةذورلا نمو ةضورلا ىلا رمصم ل-اس نم ل عو بكس ارملام
 سربس نيدللا نكررفاظملا كلملا ناطاسلا «أشن ا رسما اذه (طاسدىلا بو.اةنمرسملا)» كلذ لمعف غرفلا

 ةقئاوع داصةلادرو هنا هربخ نم ناكو ةنام عي سو نامت ةنستاررخاىف ريكت شام لا,فورعملا "ىرودنملا

 ىللعاوةف:اوءارمالا عّتجاف ةهطق ند“ كساودح امهناو طاس دوزغ ىلع جرفلا كلولمن هةدع سرق بح اص

 لمعل نيعو طاسمدىلا لوصولارذعسف لينلا مايا ىف ئرفلادكرح نمافوخ طاس دار هاّقلا نمسح ءاشنا

 ةدعاسم :الوال مسروراالاو لاجرلاح ورخي مهدالب ىلا ءا هال امستكو :ىتاسملا ”ىموراشوقأرسالا كلذ

 ةالودجو ىت- روكسراك ةمحانىلا شوقا لصوانة مهرام ًاودإعلاحرب لمعلا ىلا لاو -لكحرذ نأو شوا
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 لاا لمحت و ساسشملارسج طسو ىف ىربهرعغر را نمسك ارماف لة ام”لكتاكو مهردةنا_ه# ىلام هرد

 ترضح افرسحلانعراسلا ةَوقفعضتل لنا ةدابز دنع هشءاملا ىرح < عل هن ىأزلا يقتت ا ترتتملا لا
 م د قالو ىلارودلا تءاذلحلا ةدروم سر نههرفح اود. اولد ل اللاحرلاو فن را ارلاوراتءالا

 لع ىهنتاو اريبك ارورم- هب ساننلا ”يسف همق ىرجيو ليشلا امداز ىت-رفلسا هن افا اوأ برق دقةدايزلا
 ةيايج ةرثكن م كلم نع لات اميئانلاع ء!يبالا غيور زولا دعم وق ةعانمتلا نأ الاربش *| ةعبرأ ىف رمدحلا

 لمبعإ) اذه يف نأو ةرحالابالا اخ لال عتبسا الواد ردو هنأب رذتعاف هعنمو كلذ ف هئدف-لاومالا

 ىرحالف ه بلعوهام ىل_ءىدامتوكل ذوو ةدسافلا ضار عءالا با صا لوق نم ”ىلعامو عفانم ةدع سان

 ج.اتحاو ةجرفلل سانلابب 17 رااهمفتّرهقالو ىلاءافاط اةدرو» ايا مدس جالا ىف اللا

 ةرشعاهنمَقَرعو ةراخل اءاد المو راكلا يك ارا سلو ةزيدلا رب ىلا 1 كم
 ترفكصال لمعلا لطب وءاملاةدابزتب وةئلمعلا انو ليكن فز ايلع بارقلا مدرورص هلافبكارم

 لاى ”ىلر غلا ربلا نع ءاملا لماحتق هاّوقو بارت ارمدللا ىلعمدرو ىرم الاو ش. 0 راكد عج ةدانزلا

 لصحو عضاوملاءاله نم هم مراصن قالوا نودوق ةرزو”ىناطاسلانادملا تت ندّرمو ع

 نامث ضر عىف ةيسدق نيعسنو نيش'امىلا كد هرسسج لوط ىهّناو ةرهاشلا نم برقا“ .املانوكي ضرغلا

 ىرامدد دعو ةمصقنول الثو نام" امهلوط سايق ا ىلا ةذورلا نم ىذل ارم كلاو تاق عيرأ عافتراو تاسصق

 لمعلا“ ادت اناكو كل ذريغو بارتلا ىوس بكر م فاأ ةءاقثا 0 لمعلا اذهىف

 رصمو دانلاب قبيل هناق هببسب تبج ىتلا لاو ءالارمس تت لورخأ الا عبر لس ىفهؤاهشاو مرا لهدم ىف

 ىجوالا ةسنكالو ةفزرالو ير ازوأ دعصوأ ة سردموأ عماج فقو الو نو اطالو ماجمالو قدنفالوراد

 امهفاعضأوامهااثمأ ةمارغىلا حجات نا ههرددصخ نمو مهاردةرشعلامرغيدح اولا لجرلا ناكف هنم

 , ىف ةبقب اده لت مرمسج نم تبقب دقو ةرخكح مكملا ا ه ىلع هب رصمل ار ابدل نم ىح لامي كبهانو

 نيبو ىرعل | اهفرط نم ةضورلا نيبامفرسحلا اذه ( ىل كنا رسج) + ىطسولا :ريزملا فرطىف مويلا ةفورعم
 ةرهاقلا ب ىلع هراتمر وقال لددلا تأ دلع يشق إكوروبنإ اح ىطسولا ةرب زهاب ةفورعملا ىوراةريزج

 درطنا هرك ذم 33:1 ىف رغلا يلا ةهد نمرايتلا ىيرريص رسما لع ىف ماقتو نوالق نب دمر سمانا كلما مايا ىف

 رم ىداارسسملا كم ىلعو حرربشلا ةشمولا "ىنارهملا5 ًاشنم نمرودلا تدئام ككدكف او رغاقلا نب نعءاملا

 رودلاّت ع هرفم- | ىذلا جيلحلا ىف ىرجوالوأ ناك اي أمه . لذ ةرهاقلا رب ىلا ةنذسل لوط ىفءاملادوعمل هر

 ةرهاقلا ب نع ةنس "لك ف درطْمب لازبال' املاو ةريزج جيلا اذهداجتراصو قالوب ىارصمب انلحلاةدروه نم

 ريمالا دصق أ امعبسو نينامتو عبرأ هيك اح داقلف قوقرب ريبكلا ريسهالارصه ريب د دبتسا نأيىلا

 صخربف هب عفنلا رثكيو لانه ةنسلا لوط فريصير ةرهاشل اًريىلاءاملادوعيلرسج لمعى دلل تا سكراهج

 عبد رمش لو لمعلا ىف رشف عقلا وز رمت يود انوبجأ ارم ب سه برو اباورلا ىف لو#لاءاملا

 ةناعلل لوط ىف نيفصاهاعجو عرذ | ةبنام اهم قوزاخ”لكلوط طنسلا بخ نم قيزاودلا ماقأو لزالا

 لانه بص اواريثك اءارت قيزاوملا نيس قاأو :دّسملا لذا !قالفا اميفرممو تامصقر مدع ضرعو ةمصق

 املخرحلا سو فرئجورت الا عسر ره تايرخا ىفدلع ىهتتاف ةتبلاالامدح نم بجي لودكملاممو هسفنب

 حاج نب ىبع مهتاربثك ارعش كل ذ فرصعلاءارعش لاقو نوصوق ةسٍرزىلارسسملا نم
 ديربفتك ليثلا طسودوطلاك *« اسر دَماَرَقملا :ىلءاكنارسح
 ديزي كاذو ارهذ تباثاذ «. مكلإنا قام عما ساذاف

 راطعلا نب دج نيدلا باهش بي دالا لاقو

 هرصح اف ىل_لغلل 35 هضرالبنلا تكش

 هرسقن اهاطبنأ ه« .افئاش ءاملا ىأرو
 لاقو

 هريحو اربح هلق لعىت * ىجطنيحءاملا بلف *ىل ل11 ىار
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 الفَدن امعيسو نيعبر أو عسبس ةذس ةرخ الا ىدامج لو انوالق نب دهه نب جاحر نلظملا كاملا هخأ -:ههظل ديو كلذ
 فاشكتاو ءاملادعي نماوث اغتساورصأ | م ىف ناطاسلا سانلا نم ةعاجبففو نيعدرأر ناعم
 ةماها ىلع اودمناو نوسدنهملا لزنف كل ذ نع ف ثكلاب سعأف ةئردملا ف٠ ءاناع ءالغو تو لا تت ند مىضارالا

 ةضف مهرد فلآ نيرمذءوة نامه فرب ام رب دشن اوبن :؟وةرداشلاورمدم”رب ىلا ة ةزيجلسا رب ع را

 بسن اركب ىلأ نبا فسول نيدلا« امذ ىضاقلا لوس نأو لبنا طش ىلع ىب جال المالا بارا ن ه اهتبام ضأف

 تك اهسابق ىلوبو امهردرمثع ةس+خ اويضارا نهعارذ سمع راج ع اضه

 ءاضلا لزعقفتاف مهردفل أن يعبسل او ىبجو عار ذهن انتسو فال ةعبساهسامق غابف ةعاذصلا ىلاوو بستخلا

 هيالوو رفطملا كإملا لمت مث هناكم شورطالانئاةيالووىلاوطارظنو ئرودنملا ناةسراخلارظزو ةبسملا نع
 نيعبرأو عسن ةنس ىف ناك فاهم نا_ذمرر مش ىف هدعب رمعم هن :طاس نو القنب ده نب ن سحر صانلاا كلملا هخأ

 دةناكو راداتسالا كحتمريمالاو ةئطاسلا يئان سورأ اغبابريسالا لزق ريسلسا للوعب ماقالا عقو هن اوعمسو

 قي رارحلا فرخ ءأا ىلا نيس دنهملا نم ةّدع مهعمو ءا هالا نم ةعاجو بجاملا ىال. ةرمالاو ة ةيازولا نص لزع

 مهرد فلأن يدهخلاوةناملا و فورد ريدة: بتكو سابقملاو ةزيدجا "نيب اماو ماو ةزيل ارب ىلا بكار و

 ريغو ةفنش فال 1 ةسخوزءءارذ ضرعو نيع ارذ لوط فرج فا ًاوراصةنام-ةنو بشللا نم ةيشخمفا ٍْ
 موفور ارهاق طال اوداعاو ةزيكلا ىلا» انمالاوونيشريمالاوريزولاو بئانلا 0

 1 ا وم ا د

 ىلع ردو دنلل!ءاما باكي ش دملا باكل مسرف هنمذخؤو ىت- دحأ قيال هلا ثبحع 'لالمالا بارأو ِباَحَلاو
 ىلعو مهرد فال ةعبر ىلا مهرد فال 1 ةس+ نمر دا "لك ىلءو دحاو مهر دتاعاطقالا نمرا. دة املك
 مهردراحتلا تن اوح نم توناح "لك ىلعو مهرد ةيام تان اخ بطلاريسا بتاكو مهر داش ام فا ريما بناك لك
 ةج نود اط لك ىلعو مهاردةرمءىلا اههر دن رسشع نم نادفلا نام" لك ىلعو نامهردراد”لكىلعو

 ةسج ىلا مهاردةرشعء نم ةسردم وأ ةرهامتاارهاط ىفوأ ةفارمتلامدد رتىف عش رهسد لك ىلءور خجل !نع مهارد

 ل عا اما ىف يشيع ماو دع املا باص | ىلعو نيم هر دا مهارد هال نم ةبرت لك ىلعو هارد
 جيلنا ىلع تدوكسا ىتلاو ةروكسملا فت ديعتسا ىتلاو حريشلا ة.ن ىلا قالوب نم تدحتسا ىتااروذلاو نيئاسدلا

 رشع ةسخابنم عارذ لكن ءذخ ًاواهلك اهيضارأ تسقواجوراص أر كتف حار لع "ىرصاللا

 فقو "لك ىلع ضرفو ئثري_خاوذلا نمةروخاف ”لكنءو؛ئثبوطاا ةنقا نمنيق لكن ءذخأو امهرد
 ةيابحلا,لاعالاةالو ىلا سكوءىث طبرلاواناوزلاو كناو لاو دج املاو عماوملا منيا ورض وةرهاقلاب
 را ىلا اناا او قذانفلا لفررتوةهردةياعيلا م هر دىثام نم مهساكو ىراصالاةروند نم

 نيشعتسملا نم كل ذربغو باكو ”فريصو داش ةهج لكل مخأو مهر دف أن يسخ غلبه ىف ىناغالا ةنماض ىلءرّرقوئث
 لاملا جو :لمرالاوزو لاو يش ميشأا ند ىتحذخأ هناف ةهظع:دشوريبك» الب سانلاب كلذ نم لزنف ناوءالا نم

 نايخأاو: ءاثرعلان م ةلطلا طل: : ةمارغلا عم سانلا ىهدو ةمارغلا ىف هيعسل هب مونمريثك ل طباو ف علاب مهنم

 مالكر كم مهار د: هيلعررقام ىوسدوهشلاو "فريصلاو ٌداشلاو ضيا دحأ لكم رغيناكف لسراو

 اوساقو رص لهأ ىلع ءامسلا نم تازن ة هصرم ةطضس هذه مهوب نو جهاي اور اص ىّتح ريزولا ف سانا
 ىدانو ةضورلا بناح ىلع ةهخ ةلبرضو كمر زولا لزنواهيلا حاتحي ىتلا فانسصالا لمصحت ىف ىرخ أ دش

 ريثك ملاع هللا عقجاف ةفغرأ هنالثو هنو دددو عاتخاس وهيل ءلادارا نمله فلاو شفاركا ىف :

 ةدع ماقاورخل | لنل بكس ا ىمةدع بترو مها !نسسح أو سهلا رح نم هب نولظب أنثمهل لعجو
 ىلا بك ارملاف ريل نم لمحت م رحلا ىلا لبخلا نماهلقنل اريسوالا جو رجا عطعل لعبا ف نيرا انج

 قاص-احانلا ناتسب نمرخآر سعب هضراعوروز نب نيدلا مع ة يقاس ىلا ةضورلا نمرم ملا ىلءعب أ دم او ةزيملا

 ةيلاطاسلا لاما بترو ءافل اور ع او بارتلابامسوذ مدرو نيتهللا نمابانخ أماقوروز نبا ة.قاسرلا

 مزلأو لمعلارضحالا عناصر صمو ةرهاقلاب قبال أس هاورسللا طسو ىلا لابجسو ةضورلاربنم تيا عي
 فل نم بارتلا لمت: :ىفس اناا نم دحاو لكم رغفرسملا ىلا له, نأ ب ارتموكح هرادنمبرقلاناكنم



 ا/ ١5

 حريشلا ةينمة حان“ 50 .ذمصلا تاعارزلاو باص الا تقرغو بملصلا دمع لبق هريغو سيب كس حذو

 ةغرافرج ة”رج فل أن ينامت ىلع ةدابز هةلجب نم هريشك لام سانا فلتو لانه ىتلارودلا تب رف ارب ةيحانو
 سلفب ممقلا حدق ع ىف 2 ميلغلاريم اطم تفلتو' املاموعف دنع اريشو ةيلملا ةمحان ف تريكحعت

 ةهزنلل بكأرملا هرم ادحاو ار امير انو ف ع هرج نيعبرأو ةنامت نمءزح ذئموب سلفلاو
 ّ رغو ماعطلا ىفاريلا باستحي ىتلا ارضفتات تاكو تاناورفملاو صخحش كانواازرس ىلا زير ا ناناجل اق

 فرعت ىتلا ةريز,ايءاملا لهتاو تاع اناناتسدفأو نالسرهاةناخ دنع نمءاملا ضافو < ىاارهملا ةأشن»

 0 اهاكت رصعفاموب نيس ةّسساهرلع ماعنا ءاملا ناف درعصلا ىف تلا باصقالا تقرغو اربش ىلا ل فلا ةريز
 رصمو ةرهاقااءرودةّدع تطق_.ةداستعملاتقولا ن - هطوش راو ءاملا اه العو رو 1 ارب "اساس رخو طقف

 قرغلا نم ةرهاقلا ىلعافوخ روك ذم ناحل !!ىللعكلذلف :ىئارهملاد ادنلةروالا ِباَكَلاَد ا

 عماج م دهو قالوب ةسحان ىلع هيسر ىوق لدشلاءام نأرسملاا اذ- هل عب سناكو (ليتلا طسوب ريسملا)

 بتكو .ىمرصانلا كما مهأف ةوقالا ةقرمشلااربلا ةمحان نم دادزرءالر هلارات دو هنراع تي وقود دج مث ىريطألا

 00 كب ا دا ل

 ةقاركا ىف لزرنو لمنل ا ئيطاسم ىلا لبا ةعلق نم هرك اعبي بكر دنع اول ماك ناهي ر حوا هلبقاهاكرصم

 3اخنا نسا نطل والت زا نطو ورؤا دج ةزعل) جدال هدريخلا ابرار ”اسو ءارسهالا هب دب نينو

 ىلاداعو<ىبرغلا يلا ىل! ءقرمشلا يلا نءرا لا ةوقَدريل :ىبرغلا ربل نم هبوبلا ةحانو قالون نمب ارسل
 هسهأو ة اطل ار "امعل داش عدّتساو نيد ثملا هم لاجرلاراضح اب لاسمت ال ا ةالو ىلا مب ساره تشكن ةعاقلا

 ىوس ضع ل بكار اا راضحال ةعانصل اد اشور هلا س نار بلطو للا ند رواق نيرا ا لطب
 ديعاغبقأريمالا لمعلا اذها ناطاسا بدنو ميلاقالا نم نياشلا عم لاجرلارو ذ> لماكت ىّتح مانا ةرمُدع

 رلهستو سانلا عمجا صاورصم ىلاوو 13 نار رك ازرت تلال اغيصربريمالاو دحاولا

 ؤو تائرطا ا ىف دحو نم ىلعاضقو م-مبةفورءملا نكحامالا ند شدفارلا دش ازا لم علل لك
 ةده_هلاىذرشاعدحالا مو نم لمعلا فرع. كلا ماقهالا عقووراحن الا ىف م_هاسعبنناو عم ماوحلاود-اسملا

 لمعلا زامل ىلع ساالا ثحتسإ ةقار ااىف اغيقاريمالاو ساخلا3 هد دع هسق كهف ظ ءقلا مانا تناكو

 ىلع فش و هعلقلا ن نءهناطللا كر ودلك قوؤرشللا عضوما لارا ب ل نلا 1 او

 هفتقرغىقلابك ا ما دع تناكو هلا ئذ» نةضنلا لحفلات تصطو د راقفا ناو لحعلا

 رخل اناتتلَ هقلأي علا ةدعو ”للغ بدر فاأ لمحت اهتم بكس لت "اكس ربشع قا ةراجلاب هنوعْشد ىهو

 ىرفحو افا رمدلاو تشحلاّت ال ع ندهف لعام ىوس تورم نزول داو تر ا

 ةزق تراصو رابنلا وق نمرسملارث َ 0 جيلا كلذ ىفر ةدايزلا مايا لينلا ىرجالاف» ىطو جيلخ ةرب زدلا

 اامعا هبمعأو كل ذي ناطاسلا رسفاضيأ زكا ةفا و "ىبرغلا َريلانهب ولأ ةسحان نم لمنلا ىرج
 امفرسملا) « نآالا هلاراصام ىلاراص - ةرهانقلا بن عءاملا داراطذا ببسرسملا اذه ناكو اريثكسص

 قالوبنيباهف رسملا لعام رصانلا كلا نأر مسجلا انهار هللا عكر دلو هكر (ةضورلاو زيكا نيب

 ضاحي ءاملاراصو ةريثكض ارأ تفثكتاوةر هاشلا رب نع لدنلاءامدرطنا هوروركلا ةل ( يرش ها

 سانا راسو عومسلاةل ل اؤ ل شلال وعلا الا اهداف مد كعك هاا لل
 عيرو فصنب تناكأم دعب نيمهر دب وار ”لك تعد ىتحءاملااءاور تلغو :رهاقلا نع ءاملا دعبل قدم نو د
 د_خعرصانلا كاملا نب نامعش لماكلا كلا ا ناطل_-ااىلاو ”ىالعلان وغرأرمالا ىلا كلذ سانل اكشف مهرد
 لعالتوت . لذ ليشلا ئطاشولا ةعلقلا ن مهن اسمان ناطلسلا تكرورح || سسرو نيس دنهملا بلطف نوالق نبا

 رصمب تناكص ينل ارك عب اطم : نم قاقشلاو بارتلا لقن ىضنتا ىأرلا نأالا لمثل ةدايزءادشبا نمناك أمل

 ىل !ةزيدا نم رمسج لمعو ةضورلا ىلا بك ارملا ىف بارتلا نم ميظع ئةلقنفرمسملا لمعل ةضورلا,كلذءاقثاو
 لاصإانعاوزواريبسب ا دوءرص + ةهج ىلا ءاملا داسعف ةفانسملا نمامسهذ ام ىئلث و لوط ىف ساق او
 دب لماكلا كلل! لق قفناو هريسأب رسسولاءاملا الع ىتح:دانزلا تب وقو بارتلا هل قل ساس قملاىلارسحلا
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 جارح ىهش :ااملهنامعيسو ني ريشعو سة هئسف بحاحلار مكب نيدلا فسر زولارممالا هماقا ”ىرضانلا

 علا لعو < ىلطرلاةدكرب ىل ع فرشت تراصفرودلا هكوف تش و ركف هيلع ءانملا ف سانلا نذاو“ ىرصانلا

 رمسملا اذهب مهقا-سفو سانلا« امنوغ طابت غارثكف ةهزتلا جلا ةذامجرمورسمملا رظانمت حت ةماعلا عماجتو

 ةيشمىلا قالو نمرمسحلا ) 5 ةثحافاات ارو ذاقلا نم هب, فرعامالولت ةرهاستلا حب رف زرنا نموشو مولا ىلا

 ىتح هن امعيسو ني رمدعو ثالث ةذس ىف هندابز تب وةلدناا* ءامنأ ىلا اذه لعق سسلان اك ( حربشلا

 را باس لصتا ىتح قوللا باي ىلا ضافو قالوب هج ىلا ءاملا لس دو باشا ناتسسب ةمحان نم قرخأ
 ةمنم ةمج ان ىلا» املاّدتماوةروكملا توس نمري كورلا ىلع 0 مولا نيتاسسو

 لك كف هد نولف نسج رصانلا كلا !ناطلسا!فّرعو مالا اذه ش 2 دا رظانر خل اماقنجريشلا

 عفديامف ركفو هلاهام ىأرفءا مالا هعمو رصأا ىلا ناطاسلا بكر فاهنك اسمو اهله أ قرغو ةر هاملاىلاءاملا

 لل عءاملا ضافو ةدايزلا تي وق فرصن اوءامملا لوز دنع رمسج لل هنأر ىضتقاف ةرهاسقلا| نءلدئلاررش

 بركحرر ةدحاو ةقاملا :نيبامراص ىتح ةريزحلاو قالون نيناسنَرْغو ةينكلا: اكو <ىنارمأآ 5 1

 ا 1١ ىفمهو مهي ديأيراملا نولوانت اوراصورا_همالا تحت اهباوّرمو ةبرغال ب كارما ضانلا

 ىلا تارتلا لقت ىلا لا اوريجادررصدوةر هاهلاىق ناوءالاثدب رصم ىلوءمو هر هاقلا ىلوما ناطلسلا

 قالوب ةدح اني همردلف بارت دنع ناك مرصمو ةره املا ف ىدونو قالوب ةمحانب بارا | الأب مهمزلأو نامكلا

 ءاملا قرع نأ افوخارييكحاما دا ءاغاا دايز ههح نم ساما م هاخء ءاملا اهلع الع دق ىَج ل ل انالاافو

 هناكمحالصا ىلع دحاو لك فش نأ ؛ ئانلارروطتاو قالو ا لالالا بارا مزلأو :ره الا ىلا لخ ديو

 تمدعىّت- بارتلا لّقْل سانلاءاغوغ نملعفلا سانلا نم د أ ”لكيلطتف :هلْدَع ىلع هامل ارومع ند سرتحو
 اهززنب علا نم ةس رقلارد الا ترةرضنو هيمو بارتلا ىلدنل سانلا مهذخ ام ةرثكل دجو نكت لو شفارملا
 لزني موءاملا تيثةدايزلا مايا تضقناالقرسم لاس أب ىتلا بيلاودلار 'اسو "هل كلاو ساتلقلاو باصقالا تقرغو

 هناوأ نع عرزلارخأنو لس. تعلاور كسلا رعس ءسن سرا وشو ابن زاختو تالغل اريماطم تدهن هلوزت مانا

 حم ارحل !ىلا ع عرزلا ىضارأ نعءاملا فرص . كروسلاو عرتلا سسك, لاسعالا ةالول تكف» اتناك

 ' تكسو ىرعلان دس امري“ نعت انسلاو رز 3و ىالوت ناحاحتم# نءحارخلا عضو ىلاسانلا حامحاو

 عدتساورو ملا ل ءىف ناطاسلاذخ اورودلا : نمريثك طن ةءاسملا لوزب ىلاعت هلل ان ذ !نأ ىلا نيا ةّدع

 ةلوذراضحاب بتكو اذهل ثم لئن وكينأ ةس شخ ةرداسقل !نعءاملاة دب رسج ةماكاب هسا بدوا

 دق ة.نملا ىلبامم ةري زا ةحاناو دح وف هاك لح اسس 1! اوفدكو ل.ل ىلا اوراس مه مااواماكتاظدالملا

 ىلءراد هل نم مازلان ع3 ئال ذي ن اطا لا اوذرعاسإف ءاملا ن ن٠ دلل ىلع فاني انه نمو ةئيطو اهضرأ تراص
 اهيلع مهنم بلطيال هنأو ةبي رزرصل ا ىلع اهمادةرءعينأقالووأ باكا امس تاي أدنموارص؟لدنلا

 اقر ار قنا نارا لعق نافا تما نزعت تعب لوم نكمل ذوو د

 قوس دما !كرو حربشلا ةينمىلا قالو نيستا لمعا كررار ااورقبلاب مهراضحاو مهدالب حالف بلطر

 ىلوعلا نم هبلعامةرشابل حرخو هتخربمأ ”لكب رمضو ةنمءماباصق أ أرممأ لكااوضرفو ضرالااوساقف

 تايصق عبر صضرالا نم هعاش: هراء امك قاوسالام هدنع تصنو عرف ىت>امول ني رشعوعيىفاوماقأت

 ىلا. نسح ةنسلا كلف عرزلا نأ ىلاعتو هناصس هقلاردةو اريبك اعافتنا هب سانلا عفناف تايصق فاي ضرع ىف

 ةيقلو وهتادف ناو ةنسلا بدخو ىذارالا ند عرزام ةرثكلر ءسلا طخ اواسعاحالف ملفاوةياغلا

 ىلوالا ىداج-ر مع ثلا“ ىفاعار ذر شع هتس فو لمنا !نأ كل ذواضنأ هر هاقلارهاطظ قرغ هنأ امعبسو ةرمشع عبس

 اهزافو نوكن ةيردملا لا الا ناف كلد لم دهعب لو طقاارومثدحأٍس أ ارش ن هنورشعلاو عساتلاودو
 ءاملاوتو عسات لخ دنأ ىلا ضونوداز مماداة دم ةدانزلا تفك جلكلا ةسرمك اللف ىرسسم نم لوال اريشعلا ىف

 ا ارا يي هدانا ترعتجلاو راج دفلك نو 3 ارزق ماس | هعيش عار ةزبشع ةفيس لع

 حيرخو ةبنملاو شي لا موك نيبامضو رصمو ةرهاقلا نبا: ساْيلا قد رط عطقتاو ءاملا ضافف عباصأ همسو

 اسما فارع رسكو ”ىرخلاو *ىلبقلا هجولار اس روسملاو عرتلا عبجب عفن بككفاهث رَعو ةمنما بناح نم



 اه
 هده ىلاريعت تناكبك)١ رمانأ ىنغلبو بارخ نينا + اه هاو> قب وةهكرلا تذث ككاو ةقزالا تاه>وقرطلا تناَز 3

 ادعي رولا ىوس ماخاب رقب ناك نا لقلي لون امسلا هل نم تناك مناف ناك كلذ بح ا امو هز كربلا

 (اجارقةكرب) « ةياطللاةنازملا فوت“ ارت لا ار هو * لعأهللاو اهيلا ل صينأ

 :ارصم ءارمأ د>أ <ىناكرتلااحار ”نيدلا ني زريمالاب تفر ءقدذخلان ءاني رق ةمئمسسلا حج راخ ركرلاهذ- 5

 ب رصاناا مكربلا) * هن امهم ءاسو ةرمشع عبس ةندس قة لغالا نوال ند حرص انل ا كال ا ناطل سلا هم

 املا ناطللا اشنا نأ ىلا بارت موك اهعضو ءراص" ىردهزلانان> تبرخ الف ىرهزلا نانح "هل نمدكرلا هذه

 لا |!تناحم هب رزلاء ءاندار ًاوةنا ءعمسو ني رمشع ةنس ىف ىراهملا نادم نوالق نب د#هترصانلا

 ءارهالا 1 ار ل خل ظانردقلا هأو دولا هذ ه ناكم نيعو بكر ف نيط ىلا اهتانب ىف جاتحا
 ريم لكل رنف باصقالا»» ءارسالا د ا ةنيس دهان لزنف بجا1اسربس ريمالا ب دّدناو

 ىدصحا ةدس لوالا عس ره يرعب عسا امثالثلا موب ىف لمعلا اًودَساف هصاع ام ليعأ ةمخ برضو

 نكي لو سناك ةّدع ضرالا كل ىف لا ذذا ناكو ىرهزلا بنك نا ىلار فاس ىداقف ةئامعم_سو ني رمثعو
 عايسلارطانق طخ ىف ىتلارثامعلا نمالوهب رصانلا ةكحربلا لوج موملا ىه ىناارثام_هلا نم*ئىثانه

 ىلعرفألا لوتساف ىراد ل ةروبدو سأ "اكو نينا تأ او ا رطذق ىلا تاناذس عم_بلاطخ ىفالو
 دارأف اهم ده دم_نريغ نم طق نامت ناكر قلع د تلال راش "ىرهزلا ةساك لود>ام

 :ركرباا رفح "مال ف باكلا اذه ن مى راصألا سناك رك ذ د ءادرب> ىف رك ذاك ةماعلا دب ىلءاوم ده ىلاعت هللا

 ناس ىضاز أب ناكل ا بال !!نادمملاراوج ن..ءامأ ا ميلا ىرحا وبي رزرلا ىل نيطلا نماسرنم هحرخام لدن

 اهللءاوب واهاو ام سانلار 1 ناعما كا ترام الاد لع اانافط البلا ةدرو ءدنع باشا

 سانلاع رمفةنامئاممو تسةنس نم ثداو نت ليمان. امانا كربلا طخ حربامو ةعظءاارورلا

 ادهن لا سمو ديل او لاه نك ارك مده دلا نم ا ياعام مده ىف

 5 دنوسملا 5

 لاك رسج(ليلقلا عاباو هيلعربعب ىذلا ديد م 0

 ْ روجريثكلاو رسجالا ءارو دادغب ضرأي # ركوالا خار ةكاخارف نا
 نيورصم“ىل قءامأا ةبحرب هيزعملا ةسردملا نيبا.ذ رصم ةْ دم رهاظب رملا اذه (مرفالارسج) 8

 ”ىرحي ىلا ءاضفر اصف“ املا هنءرمس غلا مث للا ءامب !سهاغم ال سالا لو ىف هعضو هناك يودنلا رام“ الا طابر
 اد - مرفالار مسج عضومراص مث جلخلا نماس رقىرولا كانه ناكو عضاوم هفسانلا ىت املداو ى يلخ

 اهلعجو ةبيعشلا دكر مرفالا أ نيدلازع ريمالارب اتسااظفةييعشلا دكربلا ىلا ىلا ءاماهنم لخ دي ةعرت

 نينس كلذ ىلء ماق أف هلعرم جو ناسا ناطمح ىو ةعرتلا هذه مدركربلا فهر تصمد انام

 ناتبلا بناج ىف لدف أ ثالث ىلءءانبلا طرتسش ا ةيئانةراجارائالاباهسرغأم دعب كربلا ضر بأ تسسلم

 هنام لكر كح لعجو رك ارعس صخرأو هريكحسح_هتب س انلا ىف ىدانو ىردلا «بناج ىفناّدفو ىبرغلا
 رامعلاب ىغتساف لذلا ىلع:هلطملارودلا اهيذا ونبو عضاوملا «نماوركتحاو هيلا ساننلا عرهف مهاردةرمشع عارذ

 رد : الا نأ الا اذ هانمو ىلا هلع رسما مسا قيوهأشن أ ىذلا نال اورصل نيب هش "لك فرس لا

 نكسسناكو ةرامعلا فةياغلا طخلا كلذ غلب امدعب ”ىبرغلا يلا نع لينلادرطناذنم تب رخالانهتناكىتل
 اكوا ماع راشر اصدق اذهائئامز ىفرمسملا اذه (مظع ءالا رمسكتا) مهريغو باكل انم نامعالاوءارزولا

 ل دي برم امو و لفلا دكربو نوراقدكرب نيب ل دقي رمدج هل دأو عابسلار ط اذه ىلا شكلا نم همف ىشمي

 نوالقنب دمر صانلا كلما أش نأ الف ةعفت سه ةراطنق ل :هيناك هنا ىنفابو انهم نماهازيراجأ ةيلعو ءاملا هنم

 رمال هود ع نمليفلا هكرب ىلعدلا ذذا نكي مو تمدهذةرطاقلا مده, ىمأ طالبلا ةدروم دنع <ىناطلسلا نادنملا

 ل اهلوطب ريسمق طئاح لمعت ناطلساا أ تراملاادارب ةرهاظ تي امناونايمم انعالا

 ا انو "ىلاغل اكو ربي لصفت رسما اذه (ةلابطلا ضرُأب رمل ] « كانهرودلا تثدح مثرفصالا نيطلا
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 ةفرع مول ةدهدص -ىلءقعلاه د ثن ارت لا ل !طملل لب رمصن:#.لل

 ءايمهن الا ى مج ىعضت الو هع ءاملاب ردفلا مون حارلا رحخاف مق

 ءاف 1 مهفصق ىد ىلا 35 مم هرن لبق ىنادنلا يدكرداو

 ىتح «.قاستو ىهالملا ةادح تامغل ىحارثر ئااياورب هدعاسىف حرفنزئاج وهو ةرورضلل عا طقلافلاىلدوو

 لداذخأو هللاهدخ ا ماعلا كلذ ىفؤ * قاس ىلع قو فل اقوسا مم ماق اف <« قاسفلا ن «ةبكك ف سم نيم خانا

 عوج ةنسمّرحلا ثداوح ىف لضافلا ىضاقلالافو 55 نيا نمأاب همابا ىف صرقلا عبس ىح « ني لاب رصم

 ةركألا بءاو دمصأل بملا هدكرب ىلا!ب وب نب 3 سول نيدلا حالص ي ءيناطللا جرخ هفو ةناهسو نيعب سو

 رزعلا كلما هنباو نيدلا حالص ناطلسلا ن :ءاريثك كلذ نمركذو هور نم مول س داس ةرهاقلا ىلاداعو

 هفو هن امعم_بوني رعثعو نيتثلا ةنسرفص ثداوح فو نوالق نب د# رصانلا ةرب_بعماج لافو 9 نا

 اًناو-أ ابن ل لمعي نأ مسرو صان ارظان نيدلا مي ركيلطو ىاركلا ىلع ىيرال حاحا ةكرب ىلا ناطالا بكر

 ادحأ عدي لو لمعلا اذهىف «-ةنينيدلامي ركج ماقأف هلث٠قاسلار كب ريماللؤانا دنمو لام او ليغلا
 عضاوملا تع ىت>رشب 1 حور هن امو ل>ر ىف الاوغ اف ناكفالع ةرهاقلا ىف لمعي مهيلا حاحا عام :صلا عسج نم

 :مكرلا هدب اًكرداورصانلا كلم ا اد أشن ا ىتا ا ىنا.لا تب رخ دقو تةولا اذ ىلا كل ذ ىلءمهو ىاركلا ىر :دكربلا

 هده ىلا ةمسن ”ىواكرب شك لاة.ناكو ىذا! نءادزعواهلتنو اهتم مظءل لدعلا ىلع ةلو# ةرهاقلا ىلا اهب

 ةبلالا ىوس الطر نيع.سو ةسجل ا و :ز تغلف ىلا هنةث تنزو 20 ا رمتدهاشو كربلا

 اعط شاكلا كل الأ تناكوالطرنيعب رأ غلبف ةسصاخم طْقلاا: تم وتلط فام جز ىدتا سنكزع ءىئغلبو

 مو.لا هف رعل 0 > هنامماعو تس همس لاع) ثداوطا ت تاك رتطكر هاقلاع نماذه لطب دةو ريكا ىف

 في رششلالافو ة هريصص ىلإ نوفر هل د برعلا ند موق اع كم تارا وع ءلا 011110 . دارفأالا

 خجطنذلو مهو م لل نم ناطا جطل ولي ن نو طلو: انقل ةفرعم لف تومككلا) هوذا ناك ف ىاولادعسان يدم

 هلي دس نب شارانب 0 س دج نب ةعمر نب ورع نب ثراخلا ىفأ نب بءاكن ب ث مع نب نامعدن ةلاغمنا

 قدح ق ةريصو سد اس راند موكيمويلافوردملا ةطغل ةرو جم ةراح مهلو خجطب نب ةريصون اهو ملشنبا

 ميهاربا نب رفعج نب دخت نب دوا دنب رفعج نب ةربصو لس رامطل ارق ةعدج قا :قفدنح ىفىتلافن ع و رازنو سك ىفو

 نافطغن :ثيرنب عمم | نيركبْنب ةريصومب سنق ىف تلاو ذف بلاط ىأ نب رفعح نب هللا دمع نب ”ىلع نب د# نبا

 ةيلعذ نب ناش نب له ذنب مكحم نب فوع نب ةريص وا. ناسش قفر ازن ىف ىتلاامأو ذفن نال عنب سدق نب دعس نب ١

 رازرن نب ةعسر نب دسا نيهلب دح نب ىبعد نب باه نب طساف نب لاو نب رك, نب ”ىلء نب يعص نب هباكع نا

 بياكن ب ثيع نبناحع دن ةلاغمنب خيط! نب ةربص ونبذ ملثف ىلاامأف م اذ>و م قننمعف ىتلااماوذفن

 واف ماذحىف ىتلاامأو محن نب هلي دج نب سارا نب شد رانب س دج نب ةعمر نب يرالعا ثراخلاى أنبا

 ىلاعت هللاو ماشلاب مهد نولربدصلا عجريهبلاوما ذدج نب مارح نب سابا نيدع-س نب ناغاطغنب ةربصف نب ةر بسم

 كلملار 2 ١ باعت نب !نامد هل نمسك[ ةملاو قوالا نيبامذ ركرلا هذه ( طومر» يل ”هكربإ) < لعأ

 سانلاى 7 .وةهكرلا 5 كهف نيطلا ن< حرخامىر طالءلاةدروم نءىرصانلا علا نو الدون دغرصانلا

 هل 3-5 اراد اهب اكرداو امر 0 دكر اهاك ةطانا كلت تفرعو اه ارو نم دكربلا تراصو جاخلا ىل_ءرودلا

 اورح ًاوراصمالا اب اوس غو ناهدلاو مارا رز ىف اوفلابواهذوقس نيو يا ماكس قا ايزأ نها
 مهاراصنو مهوإ-مناكلا اهنكسي ناكنمرثك او ةهزتلا ةءي دملا نك اس ا نمده3 تناكنف را الا نمهامملا اهيل

 تورم اهركذال ىلاو نسحتسمو ندح نمرايدلا كل: توح مكف ةمسعنلا ولوأ نوفا ةقيقحا ىف مهو
 اعقنوأدنلاو دوعلارو*ري.عوأ حاطملا ىلا قت حتاورامام كانا ١ ٌلانهراد نكح نم ىلنيموالا طقاب

 9 ةراضغو مشع ها ةرورإلا لان اكس فر نعناع كلو غو نواه قد ةكوسوأد د

 هياتم اعمق تنم ةنس دعت :ث:دا ولا تناك دنماهضاقنأ تعس ولزاالا كل: تمده دقن ارخ ةحوم ن , الا
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 نم لدنلاءاما ملا ل هيقوللا ىذ ارأو ةلابطلا ضر أ نيب اعد تناك دكربل هذه (ةرقيلا نطبب ةفورعملادكرلا)

 ريخ نم تفرءام لوكاو ل رذلا جيشا بف بهذل رادو ةؤاؤللارصقءاجت تناكواهيلاركذلا جلس ىف ريع رولا

 سآملا ىلا ةيسن "ىلا ناسسبلا,فرع ”ىرهزلا نانجو سهلا نيبامفاريبكا اناتن تناك اهنادكرلا هذه

 هللا نيد زازعال رهاظلا ةهيللا مابا فناك الف هيقرش نمريبكلا جلا ىلع وهب رغم لمنلار < ىلعفرشو

 كرب لمعي نأو نابسلا اذهب اثنا ةلازانةئامعد رأو رش ةتاس اوشه يلا اطلا ”ىلع مشاه ىلا
 ىتو كربلا ترجش هللا رصنتسملا ةفملخلا نمز ىف ىمظعلا ةدشلا تناكا!فةؤلؤالا»فرعن ىتلاةرظنملا مادق

 ةرازوو هللا ماكح أي رم الا ةفياحلا ماياىف ناك لف لا ذذا صولا ةراحج تفرعن كاما ةذع اهعضوم ىف

 ركذلا ِح اخ نم لنلا ءاماهيلع طلسو ضرال ارح ىعو ة.ابالا تانزا ”ىحئاطبلا كتاف نب د نوماس لا لجالا

 ةؤلغلا تناك ةتماهننحأ َث ؛التدق ناكو هن امع._ةذس دعدأم ىلا ت-ربامو ةرقب لا نطمب تف رعدكر ترادق

 ضرا هنن َنَع ددع ةرطخقلا بان ند حي رخ نم ناك. هن |ةسسو نيعستو عمس ةنسس اغبتكا لداعلا كلا | نمزفف

 دع ىلا ”ىبرغلا جيلحلا بناس نمهراسي نع ةر هيلا نطب دحي و سلا د ىلا ةىبرغلا جيلخلا بناجنم ةلابطلا

 0 سآلملا ةفاح ىلع ةرقلا نطب تىبرغىف ىري ,ظعالا لفاارح و سقملا

 هزتنم نسا ةرهاستلا حراخ ناكف حريشلا ةدنم ىلا ىردو لعبلا نير غلا فرحا موبلا فورعملاعضوملا

 نامكلا كا: ” رواجامو ميعقلا نا درارواجملا ىاملا موكب مولا فرعي ةر ةبلا نطد عضوموراصمالا نمرمصم ىف
 ةكجرلا هذهراع !ةدهاشم نع سلا حومش نم تمقل ن نم دح اوريغ ىث د>و قوالا بابو ىلا تارخلااو

 ةيقبةرقبلا نطب فرعي مهقلا نادم ىلا.ذ جلخ ”ىب رغنم عضوما ذه اننمز ىلاو ءاملا اههف دهاش نمع ىنربخ او

 برقلابتناكحودفلا با حيراخ دكرلا هذه ( قانج دكر )*« ةهزئلل سانلا هيف عقحي ةكحرلا كل:نم

 ن٠ ئ؛حوتفلاب ان جراخ نكي لو نينا داهاو>امناكو رظانملا ىف اهركذمُدَعَت ىلا حوتفلا باةرظنم نم
 ركحالف مريصنباناتس بو ريبكلا جلخ نيباسوف كربلا هذه تناكف نيتاب لانه ناكامناو ةيئبالاهذه

 هكحرلاهذ_ هلوحامر ع ح ودفلا بانج راخ ساارعو اهريغو رد ١ الا هناكمفرعو عريض نبا نات

 ةيرعلاة وكلى دكرلاهذه (حاجلاةكرب) < قانح ركوب نفر تو ضاعت" ها يي

 نم حالا هكر مولا ىلا تذرعو بما ضرأاها لبق مةريع بحالؤا تنرءاهتم ديرب و ىلعةرهاقلان

 لوةبرصم ضرأ لاو> أ, هل ةةرعمال نم ضءبو مهدوع دنعو ةرهاقلا نم مهريسم دنعاوب اع اويزإك

 ةريع سنو نبأ لاو « ةرعاشلا لولا اهزمذم كربلا هذه ت>رباموهللصاال أ طخ وهو مالا هملع فسول بج

 رصم نم حيا هيلازربي ىذلا عضوا ىف ةربع بحب فوزعملا بما بحاض» انرَشاا ن٠ 0

 هاج نب مع نب ةرهي-ع ب> ند ” 3ك 'لئاناسر ونا ق دلتا باك ىف -ىدنكلا ارعوبأ لاو وَلا مهجور

 لخانام مسءاسهالا باك ىف لاكو « كلذ دعب تاذ ثتراف مادالا كالت ىف نعط ءانردلا ب نم ةرهع بج بادو

 ىئذارا م-ييلع نود-؟ حاسع ثعبام كنا 0 فطار اردنا ل كلوا او-رخ فوملا

 مهلا حرف طاطفااىلااوراسواو ركسعف مهنم مهي لف ثا ىلا سانل ا ملظتف عياصا بصقلا نءاوصقتناف مهءرز

 ىقنالفوملا لعأ عملاق ةئامو نينامثو تم ةنسنابعشن 1 [ةعبرأ ىف ثمل

 علب ىح مهمزهف هعم ن؟ مهل« لمخ اهو حنو أ نين امى قبو ب لن ء شدجلا مزماف ناضءرر هش نم تلخ ةرهشع
 لاو طاط فلا ىلا عجرو اناا طا ل كاس لثعب وةريع بس ضر ىف مهؤاقتلان اكو دفع -

 هركاسع هللا زب زعلا نينمؤم ريم ضرع نا اثو نين امو عب د ةنس-ةدعقا | ىذ نم تلخ ةرمشع ىتنث الو“ ىهدأا !/

 "لقمسمةزاذ ةهل تددأو ةضف هَذَوْد بوث فا هذ ”ىورحاي د برمضم هل بصنق ب بملا حطس دنع ةر ةاقلار هاظ

 تيفو زكسعةناتلا“ جاو امال طم تتوزع جز ةفرر كاملا فال كورولا *لةثم ةقو
 ةودخ نهب دي نيبريستر كاسعلا لت 7مل ان حامظءاموب ناكوممبف.اطفنوسسو ناد ام مه دعو مورا ىراسا

 بحت | ىلع ةنس لكف ب كري نأ هنلابرمدنت# لا نيئمؤملاريم أ ةداع نم ناكرمسدم ْنِب !لاقو « برغم ةالص يل ارارللا

 9 رنا هعمو هنا اوؤزولا لسع ىلع يلل جراش هنا ةئيهب ةهزن عضو موهو ةريسع بج ىلا م 1

 كلذو ةءجبنيعب رأدا دغبب د بع ىئبل بطتلو ةدح دنب ب اطالاوب ا لاقو سانلا هبقسيوءاملان ءاضوعااوراىف



 و11
 ردق ىلءرظانملا باكا حرمدتو لملل اءاهبف بكري نأ ن اطل ا ةداعو موضلاك اهقوفرطانملاو ردبلاكسص ةرئاد
 لوقااهيفو بسعر اظنم اسوا كل ذب نوكمذ مستر دقو مهمه

 رصبأل باده الاكرطانملا اهم «٠ تفذتك اىتلا لمفلا هكر ىلارطنا
 رهتلا ىل_ءاهورادأ دق بكاوك ه اهتم رئتراصنالاو ىهامنأاك

 تلقفودغلاب سمك ااهتاباه دقو هيلا ترطنو

 اهعلاطم نمارحن ةلازغلا اهل * ترحم ىتلا لءفلا كرب ىلار ظنا
 اهءئادبف امحو ادجو ميش « اهتسهس اووفحم كذرط لو

 لانه ناك هنا ىنغلب و شكلا ءاجت مظغءالار ساب موبلا فرعي ىذلا عضوملا نمل. ةلاةكرب ىلا لخ دي ل نلا ءامو
 نماضيأ دكربلا هذه ىلا لنا | ءامربعي و سانل ااهيلعَرع ىتلارخط البي داسحلا ءذها ماكس لعو تم دهفةريبك ةرطنق
 ' هنمريعي برساهن اك ورطانقلا ه.ثنالنآالا ىهو هنو ابا دحو امي دم فرع ةرطنق تت نمريدكلا ماحلا
 نب نيدملا لع هفلاقف اهزتذم ههوف ىو سرب.طلاريمالا هدقع دق ناك ملفا ةنحاأل نم دقع ةقب هقوفو هأملا

 بحاصلا
 هنراقم هدوّةعل مواوةءو « هبحصو سربطلا نهت.عدقلو

 هنونجم ىلع نو: اودّتع « مال 0 ال ادوّء او دْوع

 هكرب)« مومأا ىلا ةقان هرانآو مدهو عب لدةعلا اذه نأ قفتاو نوما هيرتعياذ_هسريمطلا ناكو

 بابطخ ىف خابطلا عما فورهملا عماملا اهلءوقوللاراومي ”ىبرغلايلخلا نيف كرلا هذه (فاقدنلا

 ابيلع ناكو راكحالا رك ذ دمع ”ىرهزلار كح ىف ركذاك ”ىرهزلا ىذارا'هله نم كربلا ذه تناك قوللا
 ةهزن عضاوم قوللا ىضارا تناكمانا كل ذورومغب نب ىءوم نيدلا لام ريمال اةرظ: هامتمرظانم ة دع مدقلا ل
 هلال كلذب تنرع (نيعابسلا دكرب)» ملعأ ىلا هت هلا ةئ اة ةنس دع: كل ذوارود ىئبت”وركتحت نأ لبق
 رودن الا اهيلعو ”ىرهزلاركح هل نم ىهواذ_ه انءولىلا كانهةدوجوم ىهو عا_تاراداهياعذ تا
 سقملا ىلا"ىفارهملا :أش:منم هلو امو طخلا كلذ عميس ناك امناو ةئامءبس ةنسدعبالاةرامعلا اهب ثدحت لو

 ناكهنالجانمنيباّوطلا هكرب تفرعةلابطلا ضرا"لج نمدكرلا هذه (ىلطرلاةكرب) و تركح ممنئاسب
 نم بجا.1لا ركب ريمالا سقلا ”ىرصانلا جيلخلا نوالق نب د_عرسانلا كالا ارف- الف بوطلا | يف لمعي
 را ”ىرح نم بص»و هذهنبب اًوطل | كرب ب اعرع نأ ىلا فردا ىل ميا ئارف> اولعحي نأ نيس دوم لا
 ىور هش ل نا!ءامىرحالف مويلاوهام دكربلا هذ هرهاظ نم جاحلا رمو كلذ ىلع هرقفاوفريبكلا حافلا ىفةلاطلا
 ةيواز هكربلا هذه قرش ىف ناكوروك ذب بجاحلا اركب ريمالا دس تناك اهناف بج 1-ا كريب تف :رهذةكربلا ضرا

 عئادل ةيسسن ”ىلطرلا دكرب سانل ا اهاهسف ةعابلا اهب نر ىلا دي دا لاطرالا عصب صيف ايفو ريثك خخ اسبب
 "ىرصانلا جيلخلا ف ءاملاى رجالف ةامعيسو نيعست ةنس دهب ام ىلا :دكرعلاب ةمئاقأ هب وازلا ل. تدميو لاطرالا

 ءانباا فاو دانت ثرودلا هقوقاونب و سانا هركف مياحلاو ءركربلا نيب رمل ىلع :دكرتلا هذه ىلا هنملخدو

 ىهد ترسسلا تحت ارو دف ىرصانلا جياحلا نما.يلاربعت بكاارملا تراصوولخ اهرثاادب نس ل ىت-تدكربلا لو>
 عاونأب  كصا راق سانلارهاظتو ف_دولا !مءرصقي و والا نم لاو ا سان الإ :د رمق سانلاب هنو عم
 لينلا هام بضن اذاف راكناريغ نم لاجرلان نوط التخاو تارحاشلا ٠1 نلا ربو تا ارك-لا برش نه تاركنملا

 تكرد اود دع مها ىمح ال لاع ةعبج او دح الا وي ىف سانلا نماسيبذ عمتصف هريغو طرقلابةكربلا هذسه تعرز
 تدةروريغلا ىديااهبناكن عاهيف تؤكتااناقو اةنامئ اع ةنسىلا ةئامهبسو نيعيس ةمس دعب نم :دكربلا هذهب
 صلو تام لاو بر كح ا ا ثنامز نامزلاو سان سلا ذا تن ولا مد دعاسو ثداو ا نيعاابلاها نع

 ملاعمو ةبايسم ةيقين الا ىلااهيذواه ىهأ ىنئالت ةنامامو تس ةنس نم نا بئاص- تلوناو ةهافرلا لظ
 لئاقلارد هّللو دهع نسسح نع*ىنران او سبأ

 لقملاونيءال ةئهدم ع« "دكر ب انثلامط ضرافى

 لاطرلاب ضرالاراحي لك « ىلع ىلةعنازيمف جي رث



 الطلذل

 هرعد نموا بماف نامت اولاق

 اهنءعالو هم نس انلا لسس 5 روها نع ىمهذتو سس اعت

 اهئمّريضا :ىلعام كقحو «* ىمءلثئكنوكتنأردقنا

 عددي ىعم ىعموهو لذافلا ىضاقلا ىدينيب تناك ةحرتاىفلاقو

 * ييعنلا ىعأب سانلا ركذت * ةحرتاب نسل لب هّن »*

 ميحرلا دبع لضافلا ةبيهنم *« اهسفن تعيب دق ان 'اك

 رسج ايل اطر صم هير دمب ةرطمشلا باب نمي رك ن .ةرسب ىلءنامك ن الااوهضوةكرلا هذه « (اطش كرب ه
 ةروك ذا |ةرطاقلا بادن محيرذمي نم ة.؟ ىلع هعطومو لئاو ىب حلُخ نماييلاريعب ءاملا ناكرام* الا طابرو مرفالا

 ةرمس ىلعرمصمرهاظن اطش دكرب حبوتملا نبا لاه ذه ةرطنقلا باد 0 طنق هلع ناكو

 ةيديعشلا كرب نمو دحك-ملارو لاب حيرارب نم لأ او ىب لش نم اهيلا لخ دي ءاملا ناكو ةرطنقلا بان نم ٌرء نم
 دهم اهطس وييناكر نتر وك ذملا نيتكربلا نيب ىلهفي ناكىذل تام ارم. م ف ورءملاريسملا طسو ىف ةرطاقن»

 اهنعءاملا عاطقناب تب ردا اطر , ىلع لطي ناكو هما ا اهيلع كالي ناك طسوب رط انمي لال ادص؟فرعب

 دقو عقوملا صل ا كال ذ فو لدم ضوح هيانرهاظيو ماجو نود اطو بار دو ةر طنم هدف ناس ا هاج ىلا ناكر

 رمسملان يبو نولوط نبا 2201111 الااهعضوم كربلا هذه (نو راق دكر ترخ

 رثاع ةّدعاهيلعناكواجارق هكرب فرعندردآة دع نأ الااهملعو ليفلا هكربو ءدكرلا هذ هنيب لصصافلا ظعالا

 ٍباَكلا!ذ-هنمدعشوم فرك ذاكعئاطقلادركسملا برا عئاطقلاوركسم !اًرعام دنع نامزلا يد ىف ”للح

 موكلان الا هعضومو ب دةلارمصم ىبصد نم حب رش نم ناك هنا ىت ج- اضيأ كربلا هذه ىلءرودلا ن ا

 ايارخ كربلا هذه لوحام لزب لو لهما او نوراقو لمذا ةكوباكر ىراكلا ةقارقلا راكب ىضاتقلار هك لع لطي ىذلا

 دحام فتاك ةعمار تار دقإلا يفارق هن رطاتلا كلا وألف ند ماتا اذ 'الملارخ-نأىلا
 ةهج نم هذ ميقيزكس ه هذ قدر ط عطةم تاب اة س عمسلا طخ ىلو ىذلا ةكربلا هذه بناجر اصف ةنامعيسو ني رسشعو
 راو ناتسلا:هناكا-اورودلا نمش كان ه نكي لو رمهم ىلا ةر هاقلا نم ةراملا سرح نهرمصمىلوّدم

 ةرطذ" ىلا تاءاس عبسلا نم كال سو جب رخ نه ةنمع ىلع ىراسالا موكهاحت نالادوجوملا ”ىطاممدلا ضو

 ن الاةدوجوملارودلا ه ف تراصو هناكمد> اولا دبع اغ.ةاركش كربلا هذه ىلع ناتسال اذهفرمثب و دا

 ند سموم ركذنوراق 2 لانا“ مله ةااراد”عاضقلا لاف «راكحالار كت ىفاغبقار تانغ كن اكو

 اكس ماا انبل مانام قفنا هنأ ًاركذارا داهيف ىئب واهارت_ٌثارمدمريم ار وذاك ن اكو مه دج سدح نماجا
 هناوةروك ذملاة ملا نم ةرخ“ الا ىداج يفابملا لقنا هنا<ىن ءلاركذو ةئامثلثو نيعبرأو تم ةذس بحرف
 ملهرفعج ىبأ ىلا لرا ملك الق مانأرمغ اهذ م مةيلواهعابرا ن ءايبصتغا عضاومو دج اسم ةّدع اهي لحدا ناك

 اها دف ةسرتلارب رحخ كمالغل لاةهذه٠ نالاةفراد ىلعَر رد هب ىضذ كر اد ىلا فن ضءاهل لاةفالمل "ىدسحلا

 ىنانج نمهلاَعَمْلا سنا لبقو اهنكسو مر ارادب ةفورءملاهيوراج رادهاورعنأىلا ارومءابفماقأو

 ىلا ارمدم هرب جا مر ظل هذه لمفل اراد تناكو ناج اهب هل ارهظ لقو هنالغ عقؤءانو لنقوإ ءكرلار اذ نيك.

 ناك <ىراصنالا دلخم نب ةلسم ىلو م ينغوبأ مهنمو ىلاوملا باَك ف <ىدنكلارعوبأ لاق ةضورلاب مويلا فرع
 ليفلاراداها لامي ىتلاهرادف سامح ناكو اسهنع هلز ءزنةرب زا ناو عنزي زعلا دبع هالوو ىلاوملا ىفافب رمش

 أسش حدصا ام لاف ةبردنكسالاةرام اولافاندلا ىف ئدبعأب قوريخأ هلا اوال لوقضةرب زا ىلا رظامف :

 ةريركاىلارطتا ىلا بعلا لاق تنالوشاك اولاع أ امش ٌمعصأم لوقف ةمحاطرف ةانقن لنولوقف لاق

 كرا باوسلاب لعاىلاعت هاو كل ذريغو ماحو عماجو :للجردآ ةّدع نأ الا ركرلا هذ ىلعو اهاخداردقاالو

 عضوالو نان اهلعميدةلاىف نكي لوا د ةريبكى مو ةرهاسةلاورمصم نيبامف دكرلاهذه (ليفلا ةكحر)»

 ئيبام ناكوهلد : هز باد حراخ اهريغو نادوسلا ةراح تث دح مثةرهاقلاه 5 هاقلاةْمٍ دم دئاقلارهوج

 تراص ىتح ةئاّمسلا دعب لمغلا دكرب لود سانلا رع مءاضف لسفلا دكر بق ةيسلالاةراحو نادوشلاة راع

 اهنال ل فلا :كحر اهرهاظ ىف ى.عأو ةرهاثلاركذ دقو دمع س نءا لاق 100 5 اسم لجأ ابناامم



 لل

 رودقودانب اخاه ذتةلزغم تر رككودا دهد نيب وهن ماقأو قريش عملا هاع٠ارمص5 ىأر نم رس نم ”قرمشلا ىناحلا ىف
 جينا ديرب هيزاتجا دقو بسلا نساسا نب ةرهز نب "ىلع نب ةرهز في رمثلا دشنا هبفو قو ث هاو قشاعلا ىهمست

 هنءرطاونلاوش' ل احر غلا نمؤدو قوشعملاتًاردق
 هنم ثداوطا دي تلادادق * ءوسراناهيفرهدلا رثا «

 رصمب وه دلوو ان رصيد ولأ ناكمساقلاانأ نكي بيبح نب رمعم نب دج نير معم نب ( سمهك) سنول نبا لاق
 مولى ىفو مهو و بيش نب ةلسو ةبغز دام نب ىسءو خر نب د#ت نع ث د> هل .ةن ةاسضقلا تناكو القاع ناكو

 نيزدملانب (ميغ) ناكلخ نبالاقو ةئاستلثو ةريشعىدحا ةنس لوقالا عب ررهش نم نولخ عبرال نيالا
 ميَع ناكودي ز ملا ةرعاقلا ب ىذلاودو برغملاودب رمدملارابدلا بحاص هوب ناك ”ىدهملا نب املا نيروصنملا
 هراعشاو هس ادعباهياوذّريزعلا همخال تناكدهعلاةيالو نال ةكل ملا لب ملواسفي رظافطلار هام ارعاشالضاف
 اذح نب او ”ىنادراملا نءالكر كن دقو ةنا هلو نيءيسو عب رأ ةنس ةدعقلا ىذىف هتافو تناكو ةنسحاسواك
 د« سنب مراكملا ىأ ىامث نيدلا فرش اندن نب ةمادق نب اب ركز نب ب ذهم نب ( دهسا هناف قام ني اامأ و لضفالاو

 ردي شو .1اريمأب حاملا وب هد لصتاورمصم ددعص نم طوس ىراصأ نم هلدأ ىرم#ملا بتاكسلا عيلملا ىلا نبا

 اداو ناكر ناوبدلاءامن.ةسا لوورمص ناوي دف بتكسحو ٌتابرصنت لا ةفلدلا ءانأ ىف رمص هرب زو ىلاجلا

 تامامل هنذ هلوق ن ةرعاشلا ةسدكم نبا, فور عملا د نب لمءاسكارهاطل اوبأ هبلا عطقن ااحو د“

 مجيدلاسءثترّوكوت *« امرككا ءاعب تيوط
 جلا ىبأ توم دهب نم « الذعلا ج2 ترث انتو

 يهل الو لاجرلا نم . « لا سكشلاب ناكام

 حملا نود هب اورذع امد ىراغلارفك

 ةاودلا رخ آى صعب شملا ناويد اركز جيلملا لأ نب بولا هنارىلو تامالاو ءارعشلا نم ةعاس هانثرو

 ددد مهيمأو ىراصنلا ىل_ءدتث دضاعلا ةفملخلاةرازودلقتو هوكرعش نيالادساريمالام دةالف ةممطافلا

 نيدلا دسال بتكف هيذعلاب موملا ىعست ىتاهياوذلا ءاخرا نم مهعنمو مهط اسوا ىلعرينانزلا

 ىقطصملا ةةسائف طفح **ف هلدع ندو ني دلا قيشسااب

 انتلا فشكب حوا ىذا ا #* انط اسوا 0 انام وك“

 نيدلا حال ناطاساا مانا ةدم كل ذ فَرةساو شدوا ناوب د ىل_«ريطخلا.بةلملا بذهم نب دعا مراكء ا اونأ

 هدمءىظحو لضافأا ىذاسةان صتخاواضيأ نيواو داارظن ىلوون اعزب زعلا كلا ا هنبا ماباو بوب نب ف سوب

 ثب د> ىلع مالكلا همف نيرا |نيقلن امم تافنص ٠ دع فذصو هباط نسح نم ىربامل ساجن !ليلب همم: تاكو
 حالص ناطاسلا ناكو ريب كوهو مظل ةبقاع» دن هرب <أ | ىف قلخلا ىلع قا ةخح باو سخ ىلءعمالسالا ىن

 نوكياناكءااو تيا راق هن دع ىصخت الام ىلع بتكلآ نم تفقو لذافلا ىجاقلا ه.ف لاكو همضرظنلارثك نيدلا

 نيواو دب ناهي امه زي زعلا كالمال هفنص نيواودلا نيناوق باكو لولا ا هعلاطام جدا نم هللاو هناو هئم بايةلابق
 . 5 داس 0 ع 9 2

 داو هز سانلا ىدياى عمي ىذلاو ةمنض ءارحا ةعبر او دواهف ىرامواهااو>او اواو هاواهموسرورصم

 ةعمض لك ةحامورصم لا-ع أ نم ةعض فال [ًةعب رأهمضرك دامت نياّناف ى:هملاريغهذمهرصتخا

 ناود هلو ثمدو هل دك ىظنو فسو نيل! حالد ناطا سا | ةرهس ىظنو "هلَءو نيع نم اهاصحمو اهي رنونافو

 ركشنب هللا دمع نب ”ىب_ءنيدلا ”ىئه هلرزوو بوب |نيركب وب لداعلا كلا !ناطا.سا كلم ىتحرصصمب لزب ملورعش
 تاصاؤههل بترو هلع لمعلا ىفركش نياربزولا ع رشو هناهالا نم هد ىف هنمر دصي ناك دعسالا هذاك

 ىدامب لس دح الا موي ىفتام ىت> اهب م دش باح ىف طة سو ةرداقلا نمّرفف دانحالا هماع لاحاو هنكنو

 رصم الغى هدنع ناكدننا قامج ماد ىلأ بقل بدسناكو ةنسنواسو نينثا نعهن اهسسو تسة:سللوالا

 وأي اذا راغصلا ناكو ”ىنارصن كاذداوهو نيإاراغد ىلع قّدصَت ناكو رثكح مترمهاتسا !ماناىف
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 ناكذا يلا ل نلا نمءاملا امه. ىرج ناكورصمب ةرطنقلا باب فرع اهب ذر طنق هيلع لثاو ئب جلخ هل لامتبو

 ردا ”قرعشلا اهبناج نماهرئا دب ناكسصو ريانا اهبلالخ ديو اهمعيو 0 اهيلالخ ديءامملا

 مكحملاا ةهج نما هلعر ظانلا نممرفالا كل .أنيلاز عرعم هالا اهرجأّتساا!فنيب رمدملا ةهزن تناكو ةريثك

 ةعبر أ اهتح ا.متدكريلا د هوران الارفسو موركجحلااور اصئال ايف سرغو اما نعروسماب اهزاح ىزي زعلا

 نبافقوىف ىراا1اقوشعملا ضرأ ضءبىلا هضعب ىهتن ”ىلةلادللا ةعبرأدو دحاهاواناّدف نو و

 جلخ نمءاملا اهيلا لح ديةرطنق ن .الارمسحل اذه 10 لدا ةلارمسإلا ىلاو ىفودلصلا
 داباوهريسح ىلاو ”ىرامنلا نيدلار دب اضقلا ىشاه ةرظم ىلا هضعن 0 ناك ”ىرحل داو فارم الدكر

 ةانذفلا نمي رصملا نانعا ندم تناك ايهراك اميري اءتللطم تناك ىتلا رد الا ىلا ىهتن "قرسشلا

 اهرح ؤيوا يلع عنهن دفا ة_بج هل طرق مر اهرَم اتساانلو لثنلا فرج ىلا نه ذو رقلا 30و تاكَلاَو
 ىذلا فرحا, نانادنو ن نعت افلا راد1-ناّمص الد اهدرغ ندنانادفو اير نمداو ناذف اممم امياعر عل نمل

 فرالا ضرأ بصخق هأب آو فقولافو هتثرو ىف ىاصشلا نيدلا لءريمالا عمط مرفالا تاما" اهقوق- نم

 بايرالابضراتعس رسدعالا ةرازوو نوالق نب د رمماسنلا ةلودءانئا ف ناك الف اهكرتمن نانادو اهتلحو

 00 ا 05 وا نجلا

 نيب واهني لدافل ارم 7 ا .- ك1 00 ادهلو عبرو انادف 0

 هل نءو قود عملارظانم ةشبا ضعب ىلا د11 اذه قادو :دكربلا هذه ىلا ءامل!اهنمَرِع ةرطاق فو شالا ةدكرب

 اذهوىردلاناوالاوادزباهد هنموةروك ذملاةرظنااىلا هيف ول ا ل طة ىلا زانا فقولا ادذقوةح

 :للطمارادّرظنملا هذه ىقاب ناكوا ياا ىذا نهز ىف اريف ءاسااّرعةروك ذا هكرلا هذه عارت نه ةعرت هّنأر هعمج

 مدرو اهمدهو اج نب نانا افلا اهكلم م امر نم هعرتلا هله ىلبءو اريفرمأ ن» «لذلار < ىلع

 دركربل هذه دحو ىنووادلانبا ضرأ ىف هلك كلذ قانون ١ الاةدو>وملاتويبلاو مامحلاوةر طظنملا رعو جاخلا
 ”دكرب نب ل“ كربلا هذه نيب لهذي ناك تاملما رم فرعي رمسج هنف ناكوت الا قب رطلا ىلا اهب 71 ردلا 2

 اهفءاماىرجي ىرخأ ةعرتدلا اذدنهقٌناكو انك هكرب ىلا را اهنءاملاىر ةرطخ :ةةيفناكراطت

 اهد-امأو هكربلا هذه ىلا اه لخ دم رمت نهذلا تيرواهف ىر هّأرو نكرلا هه ىلار ماا نا ف

 كلذك لت لو لدنلار 2 1 ناكتناف ىف رغلااه دحامأو كربلا دن ىلع اا -.الا ةنبا ىلا ناك هنا قالا

 هبلعرم جو ناسا اذ_هناطح ىو ةعرتلا هذ _همدرف مرفالا كب . أنيدلازعريمالا اهرحأتسانأىلا
 الث ىلعءانبلا طرتشاو ةيئان'ةراجا هرج تسا منهن ءّةدء كلذ ىلعماق :اوتاوارمذخلاو لوةثلاهف عرزو

 اوبغر ىد سانلا ىلع صخرورو الان ءيىنغتساو سانلاريعت< ىرع هاا ناجح ىف نادفو "ىف رغلا هسناس ىف هن دفا

 نسح |تريعقىفا اولارثبةرومملاركلارعو ةرقنمهاز ةةرتشعإاثل ذ ن٠ عارذة نام ر/كحرباو ةرامعااىف

 عاداولئلارح ىلع ”لط“ .1نيدادفلا مهنم عزنو هتثرو فو فقولا بارا ىف ”ىاجذلا عمط مرفالا فوالف ةرامع

 ىلاعت هللا دنءنوعم<نورخ [موق هملع هناعأو لال! تدب لمكو نم كلذ
 »* قوشعملا ركذ #«

 رمعم نب سمهك نان الؤا فرعةدشار ةطخ هل ب نمرصهرهاظر راهذا هس ناكل مسا قولا نارلسعا
 هبفرعف شو. -اريمأ نب لضفالا هدج مث لنا ني داز هملانب متريمالا نان فرع مثىنادرام لا نان < فرع مث

 طابر ةرامس»د ىصو ورظانم هير عوانح نب د نيدلا حبان ب تلال هديت -قوباصلا نبا فقو نمراصارخخآو

 اذه ضرأو هلع فقو ن ”الاودو هااصمل دصر ارو حملا طاررلا ئثن الق هملعفقو نأوةيوبللا ران "دلال

 ةفارشل ةلاب هنعىلاعتهللا ىضر ”ىفاشلا مامالا 1.ةلرواسجا هطابر ىلعو هب ىلع ”ىؤتادفلا نتا ةطسواخ ناتكشلا

 قود نامل نك - نع ةنس لكى أمران“ الا طاير ىلع ثان . .كاوذ انس "ىنواصلاوب و

 سمهكب فرعت تناك ةنورهملانأ“ لاوةدشا ر ةريش ةفورعأ اةريقا ا اممو هارد از هس ملف <-ياضقلا لاق

 لكوتملا ني دج هللا ىلع دقعملا نب دقو اذه «زعملا نب يةريمالاء تا“ الا فورءملاوهو "ىنادراملاب تف مث يعم نبا



 ١همل

 هيلا بدك ماها ىلا حاّردا بلسم ىأرو حوتفلا ىبأ ما "لأ اامل هناف”ىل رغملانءااماو

 مدهي و ىبيدج امامأاناسل * ىلنأ لعت تنا ىسحو تناو

 12 1 م
 همت اةءربخ هقلار داقلا غلب ودادغب ىلا هيلا كاما ناما لوصول. ”ىبرغمانباهجونو هطاناماهملارمسف
 ىلا ىذم مث دادغب ىلا داعو هملع فطعفر دال | فطعتساو هطساو ىلا جرفن ةيسابعلاةلودلاداسف ىف مدق ناب

 ماع انك داما ةرخأ أف شاورقريزو هفاخو ةّدماسب ماق أن دوما ىلا هعمراسو برعلارعم أ داَتملا نب شاور :

 فوصلاو ةءقرملاةّد ا هذه ىف سلب ناكوهل ف< مهتو ىدركلان ا 2ر21 دارت ف اذار اةبفئأع مبا دتم

 هعاتدب نأ ليقءاوهي ناك اككرت امالغ عا دقو هيف لبق نكراصف هلاحفثكتآو هسابلربغ ف صنالف
 فوفشلاو كسلا حاوأب 0 0

 فوص س دل ه اًضرالو هاو ه « ىوع سدل لاَر عدل

 فورصلا ئلترهدلاذلاذكم 0” 00 0
 اهيحاص هر رول لدوملا ىلاريسملاب ب ”وك م ةلزخم مظعاو ةشر لجأو لاح ىلعأ لب وطةدملا:هماقاو

 نيب و لصوملا حاتم نة سول قولا دشن ىلا دترتواةنارو دلت طول [ نارك« رادو نيقراف امم ن نعراف

 نكحرن عام“ ىبأ ةلودلا دضع نبرصن ىنأ ةلودلا» اهبنب عام ىلأ لودلا ناطاس نب ”ىلءىلأ .ناطالا

 قلو عاج شاه باعت ى رشم ةرازو ف ثدكو كارئالاو مليدلا» اسؤرب عقجاو هب ولن "ىلءىلأ ةلودلا

 ضعبب مهضعب ةلو دلا لاجر ىرغ او ازووش ماك ًافةنامعيرأو ةرمدع سجس هند نابض مرح ف ةعارالا ةفرافمالو

 ةراث 1 تنتزو ظ ءوس هش هللابرد الل د33 شاور قىلا ةرمضأا نم هجورخ ىلا كلا ليوطزو ما نا[ كحضو

 اعاض هعطقأو همرك اف ناور م نبرصن ىب أ ىلاَرذف لاو .أو سون ةذءايف تي هذ ىتح ةفوكلاب ةمظعلا افلا نم

 ةميدل | ىلا داعو اذه مداد نادك د7 نيةراق امم ن نعزوفاسيلادوءلايدا دغب نم بنوك دنع ماقأو

 طا ىذ نمرسشع ثااثلا "هل لرمد؟ هداو مو هن :يفسرأو زم نع هن ناذ هررهش نم ناخ مادالاهب تام
 ةسدالاو ةمشردلامولعلا نم ريثك ىفاننفتمالسرتءاغملب امل اع اطاست رولا دي دشر سان اكو ةناملت و نيعبس اس

 رب دو ةسامسس بحاص ردقلا يلع ةهيدبلاو رطانلا ةعرسو ةنطفلاو ءاكذلا ةَوف ف هملا ارايشيش وكلاَو

 الولم اكو فينادت ةذع تنصو:ئؤرو ثيداسا عضو لودإا بت باتو كلامملاخ ٌةدءاظءرومأو ةريثكل محو

 هملا ضغيو قوقعلا هلنيزي ىأرهلو هدوعو ىجحرئالو هدوعىدالو هدقع "لدن الو ةد.كن لتالادوةح

 دمحم حرفلاوبأ ب رغملا ب نمرصمب ناكو كسلا تاذ ىلع ىلو:ساو الذلا بكر دق دربك م هن فوقملاةباعر
 أشناسإف م ةقناك نيا نب -ىلعغ بأ عماد متج ماما لقد بر ملا ني سلا نب ”ىلء نب د# نير فعج نبا

 ةالووك ىزرابلاري زولا هعنطصاورصم ىلا داع مثلاوجالاهي تلقنتو كانه مدخو قار ءلاىلا واسرف ةعجوأ

 جرفااو.ًأريزولاهدعبىلوو ”ىزرايلار , زولا تاما فب ىعت هناي ربصنت لا مأ ةدمسلا تناكو شيما ناويد

 خر لاقتعالا وهو ةزازولا لت رَرِقتفلةتعاو ىزرابلا باصأ "هل ىف هملع ضيق ”ىل ؛ابلادجت نم هبا دمع

 لماكلا لجالا ريزولاببةاوةناءهبرأو نيس ة:سرخ الا عسب دروع نم رشعلاو سماسخلا ىف هيلع

 باص أ وهف ىلإ ايلا لعام ”ىلبابلا ف ل عفالو د ال ضر ناسف هندااخو نب_:مؤماريمأ ّىئص دحر الا

 انوا تكون اب ةيزأو يمحو نقاش بس ناضمرروم“ : عسأن ف فرصصو اروممثو نيوتن ماقأف *ىزراملا

 ءاشنالا ناوود لوف نيواودلا ض»ب ىو نأ فرصامل ىبرغملانب جرفلاوأ حرتقاف اوف رص اوؤرصاذا
 مادخس ا ث دصساورصمرادب ةفمطولا هده طبنت_ساىذلاو دو لا ةءابكحكحص ةفيظوت موملافر ءبىذلا

 هكحر)#+ ةنامعب رأو نيعيسو نامث ةنس فو نأ ىلار دقلا هبان لزي لو ةرازولا ند موفرص دعنءارزولا

 دصرلاب موءلا فرعي ىذل! فر ا نيب وهنيبامث مرفالا رس. جفا خ اوعضوم كربلا هذه ه (ةسرعشلا
 .٠ كلذريغو عرازمونيئاسب تراصو ءاملا اهمع عطقنا دقو اهي رح نم شمحلا ةكحرب رواج تا كو

 امهدح أ نا هلخا_نا ناكحو ىلنلا ءام اهلا لخ ديناكر صمرهاظن ةسرعشلا "كرب حرووتملا نبا لاق

 اهب رك نمىفالاو قوشعملا ةرظنمب ةفورعملاانحْنن نيدلا جان بحاصلا' ةرظنمراو#ن الاوهو اهبق نم



 مءاهللاوا مما ذهو ةريبكةريس قالوز نب اهلدرذ أ دقور ا. أ باكلا ادهىفهتّرمو فرعيرثا

 « ريزولا نيتاسب ركذ #

 هفماقت عماجاهبوةريثك نيتاسو نك اسم ةدعامذ هب رق ىهو شحلا كرب نم ةيلبقلا هه قنيتاسلا هذه
 "ىلرغا اوي و ىل رغمنا هش نب "ىلع نب نيس نب ”ىلعني ده نب رفعج نب دم حرفلاى برب زولا,تفرعو ةعبملا

 هب ب سنق دأ لغم ب : ,رغملا ناوبد ىلع فن دن نب -ىلع ن_بلاو أن اكودادغيىلا اورادو ةرمدبلا نم مهلصا

 وعالم قا هاد ءتوكان نب درب دئا م ةريثكالاع ا دلقتف دا دغس > ىلعن ب نيسحلا هئباداور برغملاىلا

 ىنتملابطلاوبأهحدم ىذلا ءجيراؤالازب زعلا دمعي نوراه" ىلعو او هو -ىلعهدلو لاخ ناكو دادغس ةلودلا

 قلو ماشلا ىلا ىفرغملا ”ىلعنب نيسحلاراص لصوم اب هقاسام قئار َىاىطالفَو قئار ناب عركو ا ناس اوم

 ل٠ نوذحلا كتاف هم الغ دمشخالا ذفن فدا دغس نيس نس” لع ع نملاوأ هئياراصو دنع ماق أر د.ثخالا

 نا ىبأةلودلا فس دنع اولزنو هله رئاس هب قلو باح ىلارصم نم”ىب رغما نبا حي زخخ مثرمصم ىلا ه.لب نمو

 ةناسننيرصنوتأ هح دمو ”ىلرغملا دم نب ”ىلعنب نيس هب ص صو هنامح ةّدَم نا دج نب هللادسعن ”ىلو

 نادج نيا نيبو هن رمش مث ىتانل ا سابعلا ونأ هحدمو نا دج نب ةلودإا دعس نيا نب "ىلعاض:ٌأ صصخت و

 روكي ةيتاكف فلا لع تدروال هملازيمتل اورازنهثلابرب زعلا ةمتاكم هل نسف ةقرلابروجكبىلاراصو 2
 نرسل حرخواهإنق هفاخو قشمدةيالوبزب زع !اديعماقا اوذقشمد ديرب ةقرلا نم حي رخو هاع دّئساو إبق

 ىلع هب تر شا امف ىررغ ”ىبرغملا نال لاف هماكن ههنعرخ أنو ماهل لذ "ىنرغملازب <ىلعةروث باحي نا دج

 ىلا نا دج نياريصوزو بكن نب !لمقىلات نو طلو اادهكمرلا قار الزاو دك ناي اتناك هل راىلا هنمّرفف هلركذتو
 ىداج ىرصمىلا مدقو 4نذأف مودقلا ىف هلذ أتي هقابز زغلا تناكو ةفوكللا ىلا اهنم "يبغا اناَرفذةقرلا
 دالب نيكو ني داقذ باح ذخأ ىلءزيزعلا ضر مدخلا ىف مّدقتو امبمدخو ةئامئلثو نينامو ىدح | ةنسىلوالا

 ةنسىف قشم دىلاراسلاومالاو لاجرلاربب دو ماشل ار ظنو هّساّكبموةمل :ىبرغملا نب نسحلاايأ هما ا مضو ماشأا

 نسا اب أولو بتاكف واول همالغو نا دج نب لئاضفلا|انأ براحو بل ىلا جرخوةنامناثو نينامثو ثالث
 هشنح دتشاف هلابزيزعلا كال ذ غلبو قم د ىلا داعو بلح ةيرام ن ء نيك ةوحي فرص ىت>هلاةسساو ىبرغملا نبا

 ري زعلا تام ىتحاهب لزب مور صم ىلا ب رغملا نيام دةدساو داب ذو رلا < ىلء نب ل اصن هفرمصو ”ىبل رغملا نب | ىل#
 عرشاله هنا نماناستخ مئاقتلااو !«ًااوواوهك اتفرو كن ىلعونأ قنا هيكل هبا «دعب نم ماكو ها
 رف امهلةو ”ىلرغملا ىبادهشو ”ىلع ىلع ضيق: ةاضقااو ناكل او داوفلا نم ةلودلا لاحر لق ىف هللا هاب محلا

 ماشلا نيكتجرا. كاملا داقو هراجأذ حارا نب حب رغم نب ناسس> ىلا ىبرغملا نب ”ىلعنب نيسح مساهل ولأ هن
 اداه ءرثسأو "رادع ىلع هريسم ىف نيكت جر اب قرطف هتجب اهم ”ىبرغملا نيا هلن دق هركاسع ةرثكح ا” نبا هفافل

 مزون "نأ برعلاتداك اديدش الات برعلاند دو ةيلمرلابىذلاركسعلا جرخو اهقد ”اسر ىلءتاراغلا نشف ”هلمرلا ٠

 قلخ مهل عمجاف سانلا ىفاودانو اوف ةمدغلاو بهنلا ةحانأ“ ادالاراهئانم_ماعراشاو "ىبرغملانيااهتنئالول

 ىلا بكو امظع اياعزا كالذل مادبا ب عارف لتقلاو كولو ببنل ا ىفاوغاان واهوكلخ للمرلا ىلا اوف زوريثك
 قطه فعال اقل اواإ نزار نال ف7 م نيكتج راب ق الط اب همزلب و ةبقاعلاءوسدرذحيحا”رج نب حّرفم

 هرضحا قد حران نة ةبنر رعب لاز امون اكضانلا كلذ ةفلباحا ىف رغا اني اردايؤرامس دفلأ نء-هذ كلذ

 ةعاط عاخ حرفا ن تح :-ىلرغملا نب اذخ أذ مكانا نيب ومو اة نارتو حرم ىلع كلذ وشو هقنع برمذو

 ةناللنا ىلا هوعديتكمرمما ”ىولعلار فه نب نسا ح وتفلا نأ لسارف هل ب متسس ا نأ ىلا هريغا٠ ءاعدلاو كاملا

 بيراحلا عزو ريسانملا ضع دكر لامذخ | ىلعهأَر بوري سلا ىلع هثحي <ىل رغما ني ايه مل ارب_بو سهالا هل لونسو

 اعدف كم نم ”ىب رغملانباحبرشو ةنةكلااهاعسو هار دوريتانداهب رضو ةبعكلا ىل ٍلءَدبو هذملا ةضفااو بهزلا

 حاّرحل اون هاقلتف هل هرلا لت ىىح برعلا نم هيلع عمج ا نمي وهب راس مث صاعن فوءولالدو ميل نم برعلا

 3 ملا صغتماف ةعجلا سانلاب ىلصو نامالاب سانلا ف ىدانو َنينمْوملا ةسماب هيلع اولسو ضرالا هلاولمتو
 ضعب :كماض» ا دلقو ح وتملا ىأ ىلعاوركتتت لاومالا مهل ل ذب وام_هريغو حّرْمو ناس ةلاوساىفذخأو
 ءرذغ لبق هتلارذتعاو ىادنا تناكوا دكمرملا مرتو دلو نلطوم رضا زل كيل نوال ءىب
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 بوبحلاو برطلاو ىولذاو بايثلاو ةضفلاو بهذلا نيمراس ان قّرفيو هسدلا حاتحيام عبجب زاخا ىلا لمح

 ىفتايام مال لاو ةالصلا لذذا امك اس ىلعةيوسنلا هس دملابوهوةّرم لدقو مهانغا دقوالاز امل الهأ قرافيالو

 نب د#تريمالا مدقاملو « "ىف ادراملاركب ىلأ ماعط ن «ناعيشوهوالا امهلاسعأو هم دملاو دك دح أل للا هذه

 الع يارثا قلنا اتاك السلا تجبر تيس الوشف نم: هع كاك هتاف هتنرتسا ارمصم ىلا دمشخ الا

 تقزحأو لا ذذا رصم نتف ةرثكل بوطخ هبت َّر هورمصمريمأ نيكت توم دعا مهببراحو لئاقم فل نينالث

 ةرامال أب دادغب لا بتكحصن هلامعو هت ةءاخ ىلع ضيقةرتساو هلاوم !تذخ أو هيرراجتو له رودو هرود

 رادع نيه نري دن ىنادراملانوكيت أو نيكتبا ةراماب اوما داعف با ذ لأ ب سدشتلاب يكن نب دع بتكو ريم
 هانىلاودغي هريس أب شدحلاراصودلبلا مربدو قو لغاز انما نم كلذدنعر_عظفن' اثنمىلوبو

 هلكر ضم نعأو س دقلاب نيكس نب د# ناكو نإ تسج :نباباصصا ن مةدع لةةواموق عنطصاو ةعامب ف قفناف

 ةىادراملا ركب ىبأ ةيالوورصم ىلع نيكتنباةبالوبدا دغبن عدد دوو غلغيك نيدجحا هعموةدرغم -ىنادرامال

 تالا ناك امد سعأ نم ةاكتوايرامبو نكت نبا ىلع هعمراص ىتح غلغ كب دجأر جو وأ لامءافروهالارعب دن

 لخدوهلابااغد._ثخالا ناكفرصد نود دع دخالا عمو مهتراغر وأ ماقديشخ الا ركاسعتمدق

 ْناىكاراصالقت أ ارذلا نب ردعج نب ل_ضا ىلا هلسو هذخأف هملع لدنأ ىلار تجب ؛وبأ ه:مرتتسائدلبلا

 ركب وبأ لاف يللا ةساهال جاتحصو ”لط أدق يلا نلت تناورتسنلار شاهيتسالا اذهشاهللاهتارذلا

 نب ١لاقفا ذهريغ ىدذعام لاقر اند فلأ ارشع < شرا تارغلا نبا لاةفز امي د فاًأرمثء ةسمأل "ىلا ناكنا
 ميقأف كيلا ءذخ نداشاب حاصمم لوخدلا ن ءدمللاريمأ تءنمو ف._كانناطاسلاهجو تب رشاد تارغلا

 000 الحل اونآ رهلاةوالت مزلو بارمشا او ماعطأ الوان ن *عاسافاقاص دم مون ناكو تاب ىلا لخ داو

 نر ما يناثلا هلمللا نهرطقلا تقر ناك اسأف هلالال>ا لك الا نم تا ارفلا نيا عانماف عصاو هتئياو
 غلباظر ل أ لك ايوأدبا لكل لاو لكسحالا هاش تارقلانباعنيماف كوالا هلمللاى عند ءاعرطلا
 هناا عت ور صو ماشلاب ىبأا هع امض ىلع ض ,ةوهترداصمىف تا ارفلا نسا ذخ اف لك أر تدبانأ كلذ

 كيو حدو 'هلمرلاب تأ ارفلا نب لضفلا تام ماش اا ىلا اما هن رخ متر يصد ىل | هيد ايجات نابع عع

 ةعاردلار كب ولأ س لو قطن ا سلو فيسلا داةتو هما ىلع علو اهلكريهمرومأ د._ثخالاه اجرة رتصمالا

 شرفلا ند اهيفهلّدعأو راد هلعجوةنامماثو نيثالث دىدحا ةةس ىف هذبقو دم_ثخالا هئلعر 5 مث اهزيت

 اهدقتنو هباغلا م حلبا براشملاو نكح اا عاوناو فت ا اراعلاو كييللاو نوبل اوى !والاو تال" الاو

 ضلع ئئثرقتحال نأ تدرأو كلءاذه منلاقف< قادرانملا ”ىلعن ب دل هلك اذه تال ل قف اهلك اهفاطو هس

 هلمع ند منذ طةسنفهراد نم هي عداه ديرب ام أ .ثاند_:ءدقف نا هنافاه دوالا ةحاح بلطي نأ حاتعالو

 قم ديدي خالاتاماملو هعمل هس هلل ىلا ني: هؤملاريمأ «انتا ىلا د ثخ ثخالاحرخ تح القتعم لزي لذ كل ذاع
 فريف ىينو ص أو ديد الاربزو لتاقم نب دهم ىلع ضاقو دشن الا نب روجونوأ سه أب ماتفرص# ركب وأ ناك
 هرود تب منور كبىبأ ىلع ضبقذيد.ثخالا تداعاسإف هيركبىبأ لاسعتاو نودلغةعقاو تناكَنأ ىلارومالا
 روناكح مدئامدنعفةرازولا نهأب تار ةلانب لالا نيرفعج ل_خفااونأ ماقو هئاذخأو اه-ضءدقرحأو

 0ث عابضو ععايضةلاتبو همرك ا وركمانأ قاطأد.ثخالا عمتنكىتلا رك اعلا ماشلان ميئدثخألا

 ضرما! ذاهيلع ابل تح هعماكر مم هانز زعوهلالج ثور باقملا دذعروج وتو اريمالا هعموروفاكم شاهدا ا
 ىلا لقنم هرب نذدف د اعلتو نسرأو نيج نس لاوش اوشرمُس : ق تامعن ا ل انارأ صروذ اك ه داع هوم ض ره

 ةشءوةركحج رب اذا ىلا موي لكب كريو هلكرهدلا موصب ةنسنيعبرأ ماقأهنأ اممم ةسد هلئاضف تناكورباتملا

 ءا ار محلا ىف دج اسملا ىلا فرص و م ناوعديوم_هدتعأر ةضدلد أو هدالوا هيرت ىل |١ ىضع ىتح بكوملاهل نقف

 مشي نأر دتقملادارااملو ناك امناكو لو ديربامذ عجاريال ةيلعلا ةياغف ناك هناالا فوتو ساسلاو اهب لصف
 بتكن مركب وبأ ناكو متم دحاوريشبل ىسعنب "ىلع ىلا تذفنأر ةعامبءام-أ ايف ةعقر تيكا
 :لدعاب ديعركب أ مس | تدك بتكو فصولا نم هق< سنام م داو مسا لك تحت ب 9

 موملا ممئشل لليل افر داو نير ان ند الار ِبااركب وأو لوع 5



 6١ه

 ناكالاوةرمقم ىلا للا تناكناف ابورمشمو ام اعطو ةهك افدءولمم قي راوز ةعبرأ هعبتو ىراشع ىف ىيتريمالا؛

 مهلأسو هن داعانم #سمأ انوص مه ان ن رم نى ساو ةفئاط ىلعَر ءاداقاراب: لسللا دبعيإم عومشلا نمهعم

 ىلا فر صني مث لل ةّماع لعفلا اذه لع مهريغ ىلا مسمن لقتتيو مسهل ىنغب نم سم ايو هي مهل سهأب ف مبلءزعامع
 د# لاو سانلاقّرفَ- .و مايالا هده ىضقنلا ىت-لابحلا هذه ىلع لاري الخ دكر هده عىل :هنتاسنوةروصق

 ماياىف شمل دكرب فيش اقسو نيسجبو ىدحا| ةنس قدم دي ىفونو ”ىئذملا ئزارلارداقلا دبعنب ركبىنأ نبا

 ٠ عيبرلا
 0 رب « هذهف طرقءانسملانيزاذا

 طرةارمضتدت ل ال تاقذ ةو دغلطلا عمدا اهذ قرفرت

 زيزعلا دبعنبةس أ تاصلاوب أ اهبف لوةيىتلا شرا "دكرب ثدح ةّرم تج رخو نرغملا باك ىف دعس نبا لاقو
 هنع هللا افع ”ىسادنالا

 شعغلاوءامضلا نيب ىذالاو 95 شحلا هكحرب ىوبهلل

 شعترم نيميف مراصك « برطضمحاررلا تح لينلاو
 رضخ نيب تاعطتماهف تيقبو ءاملا ضامن مايأ هترز مت رظنم جب اهيلع لينلا ضيف مايادكوبا هذه نم تنباعو
 لوقااهفورظ الا ندشتناكلاو طرقلا نم

 دسعسولرابم نامزلالوط *» اهبىتوب ىِبلا شحلا دكرباب

 دع كب هلك ىرهد.ناكو 5 ةشخشدشلا و كت اكو

 0 هرزوا هراون *« ىفناَكَلا كيودس امن تحأب

 دودم هقاور كضطرقلاو ٠ ةلولسم هفو.سْنم ءاماو

 دود اهلوس كرطو تل ما سان كطاخاإلا ناو
 دسعمو ئدبمهمف قوشلاف »* داع كافرا ةرعش تنلاب

 ةسلبقلا ةهلسا نم رصمبان ىليامم لئاو ىب يل ناك لئاو ىلا نم شدحلا ىلاةكرلا لش ديلا ام ناكو
 ءامت رو جزوتملا نا لاق < كلانهتناكةرطنقلا هذه نأ ل حا نمر اطنقلاباس اذ هانموب ىلا فرهبىذلا

 ىلوةسانوالت نبدمم رصانلاماءاىفوتلت *« لئاوئب جلخ ىلا هتحت نمل ديل ينلا نمز ف لينا

 رصانلاتامالف ةنس لك ىفالام لاملا تدب نم فارمشالا ىلا عف دير ادو سلا :دكرب ىلع صال ارظان وشنلا
 مه] تدمع ًاركبوارو.دنملا هلأ ه دعت ن نم ماقو

 * اورد امل 3

 0 دلو ان 4 000 1 نسم آل | نب 7

 د ىلع انآ فلخو نيش امو نيعبسو نيئننا ةئس قرص ه ىلا مدهو نيش امو نيو ناك ةنس لالا عسرروش
 لدتعم ناكو ةنس ةريشع سخ ذئموب هنسو نواوط نب دج نب هيورا شما ىبأروم أ ىف هرظن مايأ "ىنادراسلا
 ريغ نم ةعيدبلا ىلع هنو دنخ ةفمل لا ىلا بتكلا بتكي ناكف كلذ عمو ةغللاووخنأا نم ظملا فيعضةباكلا

 هبرام نب نوراههرزوسا نيش“ امو نينامت ةنسىفهوبأ لتقاساو للفنان دا علس كاكا || حيرذعت ةطش

 مملاجر لجو نولوط ىن.ةلو د لاز أ ورمصم ىلا دا دغب نه بناكتلا ناهلس نب دادجت دق نال رتخ صاربذف

 دلبلا مأرب دف ةسابخ لامار كحاسعلا ةبحص م دقن أ ىلادادغس ماكتأف لح نمير كيوبأ ناكف قارعلاىلا
 بلطلا لملق ناكودا دغب ىف مسرنم هعام هرهغو ”ىدراطءلار املا د_دعنب د نعرص؟ ث دو ىبنو مأو

 ةذلكفلاو مرثكرو معركحلا! نآرقلا ةوالن م زالب ناكتلذ عمو ةدامسسلا بلطو كلملا ةبحم هلع بلغت مل_لل

 ةنامعيرأ ة نملك هعافتزا غلبومل بق دسحأ دكذه اراك عاملا ءرمصمب كإ هو ميلا ىلع ب طاوبو

 هني ريشثعو اعبس جو عضوو عفرو عئمو ىلضف او فرصو ىلوو ىطعأو بهوو حارا ىو سر اسر دفا
 ناكو م دقاذاءاقلتيو ميلا جرخا ذا هعيسمل رصمريمأ نيكت ناكو راب د فل نيسجوةنامارنم ةحح لكى قفنا
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 دن ل اهنملانب ةندمعنيالامهب و ىناغالا باك ىف ىلا عت هللا هجر ىناهمصالاحرفلاوبأ امهدشنأ اذكه
 ةني.عونأ هم-المقو ة ةردع هع“ !نا ل قو ةرصبلا ى كحصاش نمر عاش ةرفص ىنأ نب بلهملا نب ةنيمعىبأ نبا

 جانجل اول جاكملا لاما ىومللا العل اوبأ د ثنأو ني انما دعب ناك لاهتملاونأ هتدنكو

 ىدابرضاح ند لم اذحو »* ىداولاورمهلا لهأب ماأ حاصان

 ىداحلاوحالماونولاو سذلاو * هفماو سعلاو ةرقارك ىرت

 رصم ضرأ ن وكن لينا مانأ ىنعب ةن-لانمتقولااذهىفو كيادآلال ازعل لغم ةنل آت اصلاوبأ لاقو

 اها رت ةاوعاعإو رد ةكرز ةزيجلاو ةريزطاكة قورطملامتاراددو ةرو هشملا اهم اهزتنماهسالو ارظنم ىو : قست

 ىف انجرخ نق فناو فراثلاو باد الاووذ امبوانّدو فصَلاو ةعالللا لها هقرطب ىتنا عضاوملا نم 0

 ىطاعت انلاظف قاور وأب اهحود نمانا]ظةساو طاسب نس> ا اهرهز نمانشرتفاو سلا كرب 2 ااه

 ءاملا نما ىلع لو_دالا سهذ ىرح نأ ىلارون لأ" الغىفرانمو جورو دب علش فاسو مث حادقالا تاجاجز نم

 (روهشااهلوق نمروك ذملاةسساوهو ) مهضعب لاذ ءالظلا ةمعشي ىةشل ارا: تنشنو
 شغلاوءامضاا نيب قفالاو «* شدملا دكرب ىبوب هلل

 شعن ص نيمي ىف مراسصك * برطخم حالا تحن لل ذنلاو

 ىثوراهفطعروتلاب يد *» ةفوفم ةضورف نو
 شرف ىلع اهدهست نم نت «*« انلمامغلا دب اهتعسادق

 شعت ريغرهااةروسنم *« اسهكرات نا حارلا ىئطاعف
 شطبلةىوهلا ىادداعد هب لجرمهكسانلا لقثأو

 شاعلاةذشا ىنشأْنهف * ةعرتم راكلا» ىقسأف

 اضيألاقو
 بذقأاو تانايلا حاترلا كانو * برطلاو تاذللاب كداؤف ٌْلدلَع

 هيض الارابتلا اهرؤتلا نت اشو *« ةسبال ءانغلا :كحرلا ىزامأ

 بم لكابتم رطآلا زربأد# *« لاحىف ضورا ديد نم تدصأو
 بنشلاو ملظلا ”ىهش ناولاو *« هرج "لطلاب قرش نسوسنم
 بقتله ظل ىدس ”لظ سدرتو م دخ ىكسح درولاىلارظناف

 بهذ ىلعوفطي قرونم حاترلاو * قرو ىلع وفطب بهذن٠ ىلذااو
 بهتلم قير الا مقنم معاك « انْلغ هف انعن مون برو

 كلتكف زعم نضع لع لقوم” هذ ايئانانخ تالا سمت

 بزعلاةدوسمىفعرلا ةدعصك #« افطعنم ز-مناو هس'اوذ ىنرأ
 برطلاووهالا اود ىلاهتلا ىلع * تثعبدتف بزرْشافاهكتودو برطاف

 لاوو
 ىداولا بناح ىف الح ىد لكم 5 تعج دق ىرصملا دصرلا ةهزرئاب

 ىداحلاوحاللاونونلاو بضلاو *ه لبحاذو ضوراذوريدغاذف
 املاه قرشملانادلب ىرورذاسدةالذاف اد ناكو- ىن.هكلا د ىتدح هنعرانت ىف قسفرلا نب ميهاربا لاكو

 كلذريغو نيناعشلا دمعو ناحرهملاو دالسملاو ساطمغلاوزوروتلا مايانملباطق تيأر 0
 شحلا هكر رب ىلا جرخ ال اري, كح الوريغص قيال هنأ كل ذو فزعلاو فدل ىف ةيغر مول اوم اباهيف نو اوناك

  5ن6 وداود لالا نور مو تاعارتشلاو بابقلاو تاه داّرسلاو "هل لا براضملا اهيلع نوب رض فا هزم:

 ءاحاذاف نومعمب ونو وك شنيو نوع و نون رشيو نواك أ افتارّرلاو كلامملاتاععسملا تانمقلا حر
 ةهزتلاو وهللا نم اوضي نأ ىلا هلل لكى ف مهيلع سسعلاب هدسع نم س راف اما , يةريمالا عا لبللا
 بكرو ةدحاو ةبح هتمدام مهنمدحال عمضيالو هن ىناسنالا مان اكنومانبو نوركسفاوفرمهمبو ممرأ
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 عمشلارصقب ةقلعملا ةرواجما ةسنكلاو رصمرهاظب شيلا ضرأو ةيردنكسالاب سئاكلا عابر ىراسنلا

 من اهارتشا ىذأ اوه ”ينادراملا ”لعلف شما ضرأاوكلم فكملءاالو مع راو ىفاذكه تلقدوبللر صعب

 ةاضقلا ى ضاع دنع اهفتو تو.ثلصتادقو امناكس فةروهثمتدكربلا هذه شدحلا دكربحوتملا نب الافو« اهفقو

 نيسلاطلاو براكالا فارشالا ىلع فتواهنا ىلع هيلع هللا ةمر ةعاجبن ب هللا دعس نب دش هللا دبع ىبأ نيدلار دب
 ةاضَقلا ىضاق دنع هلبق تيثو نييلاطلا ىلعرخ الاف صنلاو براقالا ىلع لوالا فصنل ادي ول انامهنبي نيفصت
 ”ةضافتسالاب برافالا فا ارمشالا ىلع تو اهنم فدنل نأ ”ىرامم كا نسل نب فسوب نساحملا ىبأ نيدلاردب

 :اضنت ا ىناغ كلاذذاوهو نونسسحلا براقالا مهو هن *اقسو نيعب رأأ ةدسلوالا عسب ررشع ثاان راس

 تيثو بوب ؟نيدلا مغ ملاصلا كلا كلم ىلا ةفاضملا ةسم ال ادال#بلا نم كلذ عمامو ”ىردملا هجولاو ةرهاقلاب
 -ولبقلاهجولاور صب ةاضقلا ىشافتناكو ىلا عندنا هجر مالا ادبع نيئيزعلا دبع يدل ازعاضقلا ىضاق دنع
 :نيرشعلاو عساتلا ع راني بلاطل اف ارش دال ىلءفقو ةروكذملا هكربلا نأ اضيأ ةضاقمسالايرصم ببطخر

 :دعبامه ذفن مث هتيالو ىف ”ىنسأمبل !نيدإ | همجو ةاضقلا ىضأق امهدعن وهن انتسو نيعبرأ ةنسرخ . الا عسررهش نم

 نب دمحم هللا دبعوبأ نيدلار دب ةاضقلا ىضاق ابطل و ورش تولث ةيابدلل تايششإ ةزاوك ملا نيد هوذا

 .هناكم قاهلصا ن ءاحورشم اندم دكربلا هذهربخ لص ابوي ددكسالار ةثالخ ةيرصملارابدلا كاحوهو عاج

 لبا ةسرزاهدو دس كبل طهر ةةيطتأ 0 :روقيتل اازب * الا كرب فاقوالا هلج نك لاو « ىلاعت هتناءاشنأ
 ىهتنا ”ىرحل اد اوريزولا نيتا ب ناط غىلا همقابو لانهم اهب لصف هيو دعلا ضرا ىلا هضعب ىهتن ”ىلءقلا

 داو ةسعشلا كرب نيبو اهم لصافلاا رم ىلاو قيرطلا ىلاو اياعتيلطملا كان ىتلارد الا ةمابا ىلا هضعب ٠
 ىلاو نيطل اريد ىض ارآىلاولدئلار هب ىلا هضعن ىهش *ىبرغلا دل اوةرو كدملاريزولا ياسيتحلا ”قرعفلا

 :دكرلا هذهو ةروكذملاةري زا قوةح نموه ىذلا قوثعملا نار سجو "ىنوادإ|نب |ةريزح قوة ضع
 ىضاق لاما ىلع تفقو ىنأ اهرما نم هب دعاش ىدلاوةبو انام نيفصت يسلاطلاو براكالا فارشالا فقو

 نيعبرأ ةلسرخ 1 جارت هتعرات هلع ىلاعت هللا هجر ”ىراحيلا فسوب نساحما ىف نيدلار ديةاضقلا

 فقو كمل هذه فصل تأ ةضاختسالاب هش دبْسْرتضحم ىلع ”ىرعبلاهجولاوةر هاقلا 0 لادزنحوهو هن اهسو

 نيزريزعلا دبع نيدلاز ءةاضتلا ىضأق حج خشلا لاعساتيأ ارو هدذع كلذ تنو نينمسملا| براكالا فارشالا ىلع

 هلع دهشأو" 1 جزل ورافب تاكل: 0كيرجو ةيعا تيت لاس ترش رددت حر را او

 نمنورمتحلاو عمات هلل دعا عتإر تي افا فار الا ىلع فو اه عجب ةروك ذملا دكربلا نأ دنع تالا
 "ىبفربلا نيدلا هحو ةاضّشلا ىطاف دحاو عشب أَ ىقاعيجامهذفنمث م ”اههسونيعبرأ ة 2 الا عسررجش

 رايدلابد اضقلا ىطاقو هو ةعاج ني دمحم هللا د. ءوبأنيدلار دب ةاضقلا ىضاعام هذفن ملاذ نحةاضقاا ىضاتوهو

 نيسلاطلا فارش ءالا ىله ف صدلاو ملت عم برافالا فارع الا ىلع كربلا هذه عير نم ا | د رود ساو هب رمصملا

 ةرمريسغ سلجم مهل دقعو كلذ ىلع اور دقي لف ةي وسلب عسج امه نوكن نأ ىلعةّرمربغاوعزانناو مهترثك عم
 ىلا جرخ دقورصمرسأ" ىعماهلا ىدو نب ىسدع لوق شم لا دكرب هب تفصوام نسحأو هريغت ىلعاور دة لذ
 ناهرن ادهم ىرألاهريمالا ىريبىذلا | امواؤل اك ئزإ قانلا نولمأت 1 هم نال اَمذرب املا فرطب ىذا! نادمملا

 ةيشام ياهو عرز ضرأواج عار مو تاوما هنامحو لمسح ةورذو ىنكس لز انمورح* نانو لح نانجو
 هدهف المح الهسو لمر ةزاغمو لبا ىداحو ةليفس ح المو ش>و صناو ره دئاصو رحب لكاسو لبخ عنمو
 هلوقف ةرصبلاب سن ار صق مهذعب فدو نم فاصوالا هذه نياو لم ف لص نم "لقاف اهزتنمرشع ةِساُع

 داعم ريغ نم ةروز ره دال اا دما ماستلا تب

 ىدابوأ تنس نارضأح لزنم نم جااشللاك اند د ءىُش هل سلف هر

 ىداحلاو حالم لارنونلاو بخلاو * ةرضاح سابعالاو نمسلا ا

 يفي ظلال
 ىدابراح نم لهآ اذصحو ه ىداولاورصقلا مرصقلا ىداورز
 ىداحلاوحالملاو نودلاوسضلاو ه ةفقاو سعلاو ةرفار قولت
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 ةراج نمار ير طانقلا هذه ءانبدارأ املس ثوقارق ناكوابه عفنلا لصف اهفدسفام ملصاوام +مب رخام

 رطانقلاب لهي تح لاما هس ةريسم ضرالا ىلءّدام ليج هنا رمد هه د ءازاب ىلذ فاازيح ن مهندسا

 « كربلا ركذ +

  هلاثم امريمعم ط2 تب آر دقو ىهدا ضرالا قرد 4# ضوح همس ةهكربل او ءاسما عشتت ام هكريلاهدمس نب | لاق

 رفااغملا كريب فرعت تناك هكربل اهذه ( شدخا ةكرب) ءانلاو فاكتلا فو ءارلارم هكوءابلا بصتقءامتةكرلا اولمو
 رهاط ىف ى هورصمْل رب روش نم ى؛ هو شماو لبططاناضإأ تنر ءو ةّرَق لبططاراضب أ فرعتوريج ريب فرعتو

 رممريما ىسنعلا كي رمش نب رق اهطنتساف تاوملا نم تناكو ىلذلاو ل.س نيب اهفاهيا5 نم طاطسفلا ةسش ده
 شرملا كرب فرعت تراص ىتح تاقنتو شما بط طاياضيأ تفر ءو هَرَق ىل» طصاب تف رعئانصو امسرغو' هامحأو

 هللا ىذر بلاط ىنأ نب 1 ىنبا نيس- ىو نس> ىؤبل تدصرأ مافتو اهلعشس -قادراملا اركب ىف كلم ىف تلخ دو

 نحن رشنب هر مدةوءا سهالا باك ىف ىدنكل ار كبون أ لاك 1ذهانمةوىلا مهيلع فافوالا ىف ةيراج لزت لف مومع
 هر لمطصا ىب م-2 ناكف امصق هس .رغوهامح أو تاوملان مهنيا اع لاذ .:هساف نيع تو ثالث ةنس ىف هنا دافو

 ا د و .ككصقنا نوعي نثضافلا ل طصااخبأ ىيبلو

 ناو سهنب رب زعلا دبع نب ركب ىبأ نب مكمل |مهئمدارتشاف دزالل ليطصالا ناكور مدن حوتف باك ىف يطادعنا

 ,ىفهاركنمءامسا فمصم هل لاقي ىذلا دعسملا فهوعضو ىذلا فءسملا ىف اردن ىذلا ىلع ىرح ناكوهانمف مكلا نبا

 بتكوزي اسف لبطصال ازيح هللا لام ىلا تعذ وةمهأ بلا وما ى-عي مهااودا تزيح اا ريناند هئالث رمش لك

 ىلع اورحأو هلاح ىلع مه دسم ىف يؤم اورق نأ بتكَف حافسلا سابعلا ىلأنينمْؤملا ريم | ىلا ىصتملا ىهأب

 رفاغملا كرب فرعذ تناك يللا دكر -عاذقاالاقو لا اعت هللا لام نمر همم لك ريناندةهثالث هفأر مب ىدذلا

 عرازملا نم هيلع لقشنام عمم *اذاذراملا“ ىلء نب در كب ىلو كام ف تناك شدماق لمطصاي فرءتوريجو

 تيا كارا قد فرعتو زق ديم زر بهو للا يونل  نانخ لال ا و اد

 ةفدصلا نير ساق نب ةدانب فرع نان م اع را
 رثيلا ىلا ىهتن ىرعادحلا نأ طرمشلا اذه دعب رك ذو شدحلا كرب فرت هيو سلا, ف رعت نا.1 اورصم خف دهش
 هذه طرش باك ىف تءارو شعنلاب ةفورعملاربسلا ىهرلا هذهو دملخ ىل نب ىسومب ةفورءملارك لا ىلاو ةنولوطلا

 ةفورعملا ةرطنقلاو جلا ةرضحب لئاو ىف ”ىفادراماركب بأ امهطبنتسا نيتللا نيرثبلا ىلع ةسث اه: دكربلا
 ىف ىتلااورلابةفورعملا راجل ارثيل ىلا ءاملا هم لح ديىذا!برسسلا ىلعو ى تءلانىرخالاو قدذفاان امها دا
 ةعتسمملا قو بصح ىلا !هتمر اصب ىتلا ةيقعلا ةرمضحم ىتلا ةعم بدلا ىلا املا اهيذ ير ىتلارطانقلا تاذ لئاو
 ةنصعس ةفورعملا اهف ةمئاقل ا ماخرلا دمعلا تاذ ةعنصملا ىلا بصت ىتا ١ اهم”ءل_صتملا تاونقلا ىلعو هلل دب ةفورعملا
 هياقسلا عضومىفهلاراد طرمشلا اذه ىفركذو بصحيل قوس تناك انهن ا لايو بصخاطسو ىف ىنلا ىهو

 ىهو ةنمعس ةفورعملا اهركذ مّدقملا ةعئنصملا هذه لثم ىلع ةعنصمرادلا هذه أ نت نأ طرشو فوز هباقس ةفورعملا
 راس مودلا ةفورءملارك لا دنع اد أثنأ ناك هناركذ ةعنس هه ىلءاملا مف ىردع * جاه اذقاا ىلعو موملا فوز هب هناقس

 1 ل ان لو ورإبر يهمنا ةعنصمل ده تاكو ةيغل | يكتم فور مل ده ) 5 وك لانه عذلا ضو طاوذبقاا
 هب ملا ةعنصملا ىلا ىروع اهءامناو ةيئابقلاب فرعنا م ار كسص ذو ودنا زمضي ةابملارهل ىتلارثبلا يلءاضيا
 ىلا تي زعلا دبعرادإ لب ؛ اماه رسم تدع يلا ةعنصملا ىلا ممميدقلا ىل دمار 0 ؛رطىف ةرامالاراد نمنادمملل

 لعحو ةناهئلثو عبس ةنسنا ضمرروش طرشلا اذه, راتورضخالا ده رواجا ةيرتلا دعما ل :اعملا ةعدصملا

 هن ًاومهاردو نزح اهعماضيأ عانببو اه نجي و عب ذت شاكورقب عاردب اىفافورصم كلذ عمم نع لضفيام

 نيتلانيتياقلا هاب ناكور صم لأ ور ل اح ايا فلا ا اوت حج

 ةناهلو ثالث ةنسىف لبقو عيرأ ةنس ىف ىراجا لهعو لئاو ىبو بص يبو فوزي ورفاغملابىتلا تاءاقسلاو فتوملا

 فو» ىبتنااهريغو اهااعأو طوساهئمر امد فاأةن امون اهءافتران اكأع ايض نيمرحلا ىلعركبوبأ سح دقو

 عابفراشي دفلأ نب ريشع ىلع ةبقاعما ار طب لئاذهم قي رطبلار داص نول وطنب دجاريمالا نأ ىراصنل اخيرراوب
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 السالسلا عطقشن اب اوموق ٠ متى ةنبط لهأ لافو
 نيعستو ىدحا ةنسىف قوقرب رهاظلا ةلود تلاز نأ ىلا جلخ اروع نم ةهنتمم ةج رفلا بكا ملزت لد
 ا ىلع ةرطنقل هذه (ردلا بادر طلق) « اذهاننقوىلا هَ سس ىهداهلوخ دفن ذأفةنامعيسو

 21110 هأ نأ امم ىهو هريغو قالون ىلا اهةوف نم سانلار ٌروورصلا باب نماهيلا ل صو ىرصاننلا

 اسمان يدقلا ىفاهعضوم ناكدقو هن امءبسو ني رمشءو س# ةئس ف ”ىرصانلا جيل ارف اهنا دنع نوالق نب |
 اذاف'ةلمررعلاباب مادقامراص ةرهاقلا < رب نعءاملارمسحن الف لينلا ىلع الطم س ملا عماج ناك ام دل ع+ ءاناا

 'ءامةدايز ئاوأ ن اك اذاف هريغالو ناب هي ور نيبو هن لوعخل ”ىبرغلاّربلا ىأررصل باب دنعن افنالا فتو

 بان حرا قرغىدملا لاطاممل مث سقما قرغ نمافوخ نينسلا ضفاف طفلج اعرورأ ا باي ىلا ءاملاراص لينلا

 سانااىروافرح ةرامنقلا هذه عضوم قب و عرا لو نينا سراصفرامئالا هبف سرغو قولا نطاب ضرأب ر هلا

 ل د ميم هيام يا هه يح ءناموكَراصق بارتلا هملع

 0 ”ىزيءاهملا دسم ةرطنةلا هذه "ىبرغىف ىئبام لوأف ةر اعلا, سال ىف

 ىناحيامراصوالوط حرريشلا ةندو ىنارهملا» أثنمني امواضرعرضلا بابو قالوس لدنلاع ْئطاثنيبام مظل
 عر اولا تددعنو قرطلا تمدقو دجاملاو تاماجاو قاوسالاو نيتاسلا ام ارو نمورودلانارومعم جيلخلا
 ىزصانلاجيلخلا ىلع ةرطنقل هذه (بجاس! اةرادنق) * نئادمةّدعةببرغلا ةهلسانمةرهاقلا جراخبراصو

 رقكب ني دلا فيسربمالااهأشن اهريغو ريشلا ةين هلا اهيلع ساس: اارمسسي والابطلا ضرأ نماهيلا لصو

 كلا ناطلسلا ع رشالف هد هلا. .طلا ضرأ تناكح هلاكلذو معامصستو ريع تنل سلاو اظماقلا

 فرخلا ثم ىلا رف اءاولصوا ذا تس دنهملانَمرقكي نقلا ”ىرصانلا ملل ارفح.ىف نوالق نب دم رصانلا

 ناكو كلذ اولعف:ريبكلا جيشا ىلا 'لانهنماوهتنيو" قطرلا كري مودلا فرغت ىلا ناب واللا رب ىلع هباورج نأ
 كلذرتكمل هتاف م يي ور هنف اور ١فركلا ىلارغلسا ىهتنا اذا هناالوأ مهدصق
 ني رسشعو سج ةئس ىف ةرطنقلا هذه ترمعف كربلا ركذ دنءىلانعت هقلاءاث نا اهركذ أب كةلامطلا ى ذاراهلترع
 دريسو *ىرصانلا جاخلا نيبو ”ىلطرلا دكرتب ةقورعملا بحس! دكر نيب اززحاح لمع ارمج اننا دس او هنأ امعيسسو

 موكن يبواهمبب اههرئامعلا تلصت اةرطنقلا هذ. هترعاماورو .اركح ذ د :ءىلاعت هللاءاشناهركاذ

 سعشل ارح قت ةفقس املعو تدناوح نم نافص ةرطنقلارهظ ىلع ناكو ”ىجزرلا عيرب فرع عدراهتاابقرعو شي رلا
 ت2 نمو ةرطنقلا جرا ىذلا موكلا اذهراص ةن ا «ءيبسو نيو عضب ةئسىف شيرلا موك ق رغاسإف هريغو
 اهريغو زوالار طانوو ةديدبلا: :رطلقل ا ثدح ىلًرعوريبكسجلا ميلللا ف ةىرسانلاجلخلا بهيةرطنقلاهذد

 لحانم -ىناجرتلا ةرطنقي تفرع م١ هكدلا ةرطنقب فرعت تناك ةرطنقلا هذه (ةكدلا ةرطاق) * هركذ مدن

 ةدوقسعم تراصو اب ام مطنا دقوركذلا عيل ىلع تناك ةرطنقلا هذ ةواهرع اا

 ١ لوي ثمحر !.عملايهارب ارد هتنوركذلا لح ىف الل بارتلا ىلع
 رسظولا غولس اهم تزفو ٠ ىملا تلن :دكدلا بلاطاب
 ركذلا يلح قلت اهتحت نم « ةكج داهتوف نمةرطنك

 نيدلا نكر رهاظاا كلما ناطا لا اهأ ثنا هريك او رص » هرطانق مظعأ نمرطانقلاهذه (اهنملا با ركرطانق)
 (ةزيجلار طانق) ٠ مرفالاْك  !نيدلازعريمالا اهتراعىلوو هن اهسسو نرمسو سب هس ف ىرادق دانلا سربس

 ني رابحلا لامعأ نموة تلا ةمئبالا نم ةزعملاىف موبلا ةدوجومارطانةلا نا ناسنبلا ب كاع لا
 فسوبنيدلا حالص ن اليل لا مايا فري امعلا ىلءناكو”ىدسالا شوقارتريمالا اهرمع ةرطاق نوعبراو فين ىهو
 اموربهموةرهاقلارو- ىو رطانقلا هذههنم ىئبف اهرح ذخأو ةزيمجاب تناكىتلا مارهالا نمهم دهام بوب أ نبا

 ةروك د1 تاءاكملاو ةروهشملا ماكحالا بحاصوهو ةمهلا ياسا. هوراصخ ناك لبخلا ةعلق قوامه

 هذهرماىلوةنا مستو نيعبتو عست ةئس فو شوقا تاك أ فش ومالا تلاوه ملا ناكل قس هنو

 تّقشزاورطاتق ثالث اهنم تازازف ءاملاهب , رجاهلع تروق ءايملا يسحب نإ“ احراه دف ه دذع ةريصنال نمرطابقلا

 ردع اهتريرركك شاملا ريس زغلفاا كمل ايسرةن امعمسو نان ةنسبيفوب ىدرينأاجرام ىوراخ كلذ عمو
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 ةعاملا ىلع تنعتو هب سانلا« ءالب رثكوررضلا بابسا ترثكف ديدهتلابس انلا توب ىفاهومرو ى اروالا اودتكو

 للاى فة لأ تناك ىح ليللاب حيورخلان ءسانلا عم ءافةرخا الاءا شع دعي هتوناح دحأ خفيال نأ ىدانو

 ءارذلشلراصو ةريشكم هارد بلا اذهب تيبخ كل ذ لعب سانلا ملا واير د ةراح لكى لع ةبهساو شحوم

 هرهسأ اسنلا ىز ارو لالا ىف تدب نمت قرسس دقنا_نايرفطف طخ لكى لوبطلا مهءمو نورو دي لمللا ىف

 نيدلارصانم يزرع ىو عن هس ناطالا ةرعق عال تكح عج اة ىلع لازامو هد : وز بأي ىلع

 نيالث ةنسرفصر شع سداس ىف تان ف.عضوهو عجروزاخ اىلار ةاسو يملا مايا ىلا ماقأ اف”ىب_سحا نبا
 نه ةرثكل كل ذب تفرع طومركهكرب طاع” ىرسانلا جياحلا ىلعةر طنقلاه لذ (ةيتكلات ةرطنو) هنامعاسو

 الكرم كارو رسلا فني دصسى أ ندق ا دبع دا سنت ىتاقلاء اذن بالا نملانه نكي ناك

 رص دراب دب تونلار طن نم اهيلا لهن امءمسو ةرشع ثالث هنسىف قُم دي نيواو دا ارطت ىلوو ةلودإ ارظان دمعس

 نيدلا مي ركَرقم ساو ”ىسهفقالانيدلا باهش ىناقالاكب رشرااننلارظان ةفمانو ىفرّرقو قدم د نم ىدتسا مث
 رظنلا نم لايربغ فرص من ةنامسعبسو نب رمعو عيرأ ةنسسناضمرر هش ف كاذو قم دبار ظان هناكمريغدلا

 رزق مث قدمد نم ريغصلا نيدلا يركب الدو ني رمثعو تءةنسرةدرمدع نمان' ىف قشمدلار ةسوزصمز ايدي
 هنامو قشمدرطت ىلا لاب ريغ دمعاو قفوم اون أ نوغرأ تاكرطانارمومرابدبر اهذلا ةفطو ىف لا ريغ ناكم ىف

 ةمطتت د لالمالااكرداوةنامعبسو ئيئالثو زيتنلا ةنس ىف مهرد فل قلو هنمذخأ اور دلوص اه لعي قاعد

 ريبكلا جالا ىف بصي ثء>ح ىلا: رطذَملاهذهنمو ةرطنقلا هذهىلا طالملا ةدرومب هلوأ نم جيلطا اذ- ه ىناحب

 يلا طانأان . يالا اذه ىلعام مدهىف سانا ا عرمم ةنامتامتو تسةةسدهدثداو ,اا تاكا

 00 فلا ةرطنق نب ام لزانملا ن . جلخ اذه ىلع ناكأم به ذ ىت-اوضاقنأ عسو هللا ن ؟اةااو
 نايرغلاالااهب وأب ال تاءابص ىتغمو حارفأ ن اوت ذق ةشث-ومت داو طومرق:دكرب طخ رخآو
 حري ىذلاوهورودلا مذ حاخ ىلع ةر ظنتلا هده (”ىسةملاةرامنق 3 لمق نم ماولخ نيدلا ىف هللا 0

 0 ل اذار سل نايس تابع ”ىرصانلاا جيلخلا عم نم ءايو ل شلارع
 ”رصانلا جيلا لاف ءااارعو خفشاع ار ذر مشع ةبرأ لمكتن أ ىلا ةدانزلا تدياذا* اناهيلعد بار

 0 3 للا امدرطن||أفاعار ذرمشع ةّتسءاملا قري ىتح ريبكلا جيلخلا جفرخأ و "ىلطرلا هكربو

 ةدم جيلخلا ىف املالوخ درخ أ راصو ةدابزلا دنعالاءامملا اريل لصب ال هل هر لدن قارتحا مايا ىف جيلخلا ازد ءاجت

 3 -ةرطنفل اءذه عضوم لازاموالملت ارو رم جاخ اذه« ءاملاّرمءافولا دنعريبكلا جلاد مرسكسصاذاو

 نابع فرشالا كلم ناطاسلا مااىف يا فاد رت نا ثءاسملا ةدازر تناكتألا
 نأأىلائ دن ث مح نم ميال اذه يناحياذبأ أرب اعلا تاصتاو هب تر هف ةرطنقأ ناك اذهب أ كن أف نيس> نبا

 سانلل ناكو هن 100 1 اورئامعلا نم هياعامرم تصبر م”ىرصانلا جياحلا عم لي
 0 دا ءهفن وجر م ةهزتلل بكا ارااىفرو ىم ىلنلا مانا ىف ”ىرصانلا جياخلا عم ميلذت|اذهم

 يشل ماقف فةكرو قوةربنارمالا نحن نابعذ فرشالا للا لتق دعب ةلودلارما ىو نأ ىهلنام لكتب

 رمع نيدلا حارممالسالا حش تفس :.او جياحللا ىف نيج رفلابرورملا نم سكأر 1١ عم فرهدلا اصب فورءم اد

 لو اج دك ل ة:ةريركححا مهعلمبوجوبه ب تكف ”ىبيقلبلان ال_سرنا

 هلل تبكرو جيلحلا ىلا لوخ دلا نم بكرا عنمب نيروكذملا ني ريمالا موسم زربف تاكل ري امل
 ارودع نماحرسأب تك ار 11عام اكة امعبسو نينو ىدحا ةم-لوالا عسير * ىف هذه <ىب فلاد :رطنق ىلع

 راطعلانيدجا باهشلالافو « مهلع قشوكلذا سانااقلقف عاستموا ”لغافنوكينأالا عجل لكلا اذه

 ض ”ىرمسان دلا

 قلرلاىفراسدق ”ىسقاا ةرطن#, * هؤام لل -ارويللامفثيدح

 قلحى ءاملامفقوأدقل لوقي ه لساسءوقاطمنءاوبافالا
 لاقو

 الماش ىضا عمسملاو ىرج قاع. <ىسقملا ةردطنق كلت
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 نسحتو لالا ف قو ىتجاهذخأ نم اوعننم او اهيف سانلا تنعتو سولفلا بسب ةرهاقلا ىف ةعانشلا ترثك

 رحن“نيدلا لعربمال ! ةرهاقلا هيالو دلق يو ”ىلا-+ ا ىاطلغم نيل ءالعريمالا ةرازولا دمة ذثنمح ف ناكورعسلا

 0 ا اللب ا درك س تانك 6ك 1ك اس
 ناطل لا ناكو ةقوسلا ىلع ةمرحا ل بلق هناو نيل هيف ةرهاقلا ىلوتمنأو سانلا ىف ةقو لا عمطو لاما فت
 ةمصيبقارامث [مهيفرثؤيو شف رحاب سطبي نأ نزاسما نم تقو لكديربو مهل ضغبلا ديدش ةماعلا نمروفنلاريثك
 هيلا مدقتو ةنطالا بئان نوغراريمالا ىدتساو ههركحفذ هضرغ كلذ نم غل لذ ةعاجب م:هرهشيو
 هيلازاخ هلامذخأو هيلع ضيقلاب:ىمازوربب مهو سانلا لاح دا ف بيسس» نزال: ىلع لوقلا ىف ظالغالاب
 فرعي ان هضوعرادادق ةيالوراتخ افرمالا اذه لثم ىف عف نم ىلويو هلزعيناطلسا, لاقو هن ءافع ىتح بئانلا
 ناضهر روش لأ ىف ةرهاشلاةيالو ءالوو ةريصأ ا نم هاع ددساف امدلا كنس ىلع هنءارحو ه2 ءاهشو هتلاقي نم
 ةٌدعرعسو اح يمايرض عراشملابمهئماريثكب رشو ةعابلاو نيز ابخنارضح نأ هيأ دبام لوأف ةروكذملا ةنسلا نم
 نيدسفملا نم ةعامب طسوو نصسلا لها ضرع مثر »اب كف در نم دلبلا ف ىدانو مهتنن اوح بي رار د ىف مسهنم
 راكع اهتز نزلات ع رعرتيخلاوأ زج سعب عصمة او هلم ور دو فاصل 2 اين ب هزاجاراط
 رضح مث مسك اسم عضاومو بنعلا ىرتشي نمءامسا مهالقسسا ءد:عاورضحا لف بنعلا لمح نأكنم
 لهل وف ءوفاخو سانلا نيب كل ذرهتش افرمنارصع نمر“ اس ىلع هول د ىتح مهم لزي لو طاطخاالاو تاراخلاءارشخ
 ةينقالاو عيلالبلا ىف اهوبصور#:ا نم مهدنعام نك امالا نم كل ذريغو ملي دلاو مورلا تراح لهأو هليوز ةراح
 تراص ىتحريثك ئث!ممفارطالاو ةّماسعلا نمريثكل ل هذ م,ئماهذخ أي نم لاما اولذبو ةقزالا ىف اهوقلأو

 نأ دح ار دقي الو اريشك أ بش رم ار ارب نم ىرتن ةقزال اورودلا باوبأب سانلارعو مهر درج ةرجلكعابت

 :ليوز باي دنع هقرحأو شيشحلا نءاريثكح أش هنمذخ أو قوللا باب طخ سكو بكر مئاهنمئبشل ضرع

 كلذ نم دلبلا هب هللا رهطف ششح قرحو هلي وز باند: عرش بفقر والا مول :مامرهش ملال اًرقساو
 امأو كل ذنم هغاسامل هءلع ىئنيو هركّسي ن اطل كارا صذدابلا نم اوّرفو هوفافند اسفل ا له ًاوراعزلا عبو هعيجب
مو :داعلا ىلعةيروصنملا ةيقلا ىلا بكرو قا ار قكب ريمالا نب ار أنامل هنا تح هتهركو اهلع لقث هناف ةتاعلا

 هع

 ملاظلا اذ هلزعا كدلوذا يعرقل ريمأاب قالا رقكبريمالا ةماعلا تحاص ءارمالارئاسو بئاشلاو هوبأ
 ةماعلا ىئةتامريمااب لاقو هبعا كلذ ناطل لا ر_ةكحب فرعالف نزامللا نونعب انبلاو انيلعدرو
رزاكأل هل لاه ىّت- هيناطلللا باعت ادازو ىلا «:هللا فاض اما ذه لثم املاظالا ةقوسلاو

 احس اونا 

 دقراصتلاو ِباَكَلا نم ةعامنا هللاووريق-و لج لك ىفهرواشو هلق فام عمجم هءلا عفرو كلذب تغب لذ

 مسردق ن اطل لا نأ اسةلف ارا بئاسالا ةرواشمب هلمدقتف مهر داصمو م-مباط ىف هند ام باورجللا اورصع

 ىضريال ناطاسلا نا لاعتو هناهأريأا هفّرعو بئانلا ىلاراصال ةرجلاراصتل او باكل نمرصع نبع ف شكلاب
 نوك ام هف دعو ناطاتللاكآهراوق نم ماكو تاعانشتتلا ةمااو مهرس يمرس كو سانلا توب كم

 ىسانلاذخ ا ورودلا سكن مرادادت هيراش اع هبأر فرص ىت> هب لاز اموريبكل ا داسسفل ا نم كل ذ لعف ىف

 هعبتتدازو رادا دقرو رثكف ةبالولا نع هلزع هبمعبس لو نزاخلاب ىنعيناكمناف تقو لك هب قارخالاو هتنقام
 دعب هّنب نمدحأ حرام ال نأ ماو كانهر هالو نيرصقلا نيبامف ةقلح دح أ ل معيال نأ ىدانو سانلل
 هنمسانلارص او مر دةنانملثب موب لك هنم ةبطسملا نم ةمنم سلا ىلاطب نماب'ان هنعماقاوةرخ الاءاشع

 ىلع ملاظملا بايرأو ةعنصتلا تطلستو ني روتسسلا نمريثكب قرخو مدراتسأ كتهام ةرثكلاعرذ هباوناضو
 ريغء اسهال ءاكشوهترش سانلا قوتف هبل هورض> أر خ ةحئار هنماوعمو ا ناركساو أر اذا اوناكو ساسنلا
 وحلا الفن ناطلسلا هملع ضبق نأ ىلا هي قارخالا ىلعرةسم بئانلاو همذ لاقيامل تفتلي لف ناطل كا ىل ارم
 كلذونم هبه ناطل لاو هانا مهضغبل ةماعلا ىلع طلسالاو سوفنلا فالتاوءامدلا كس نمرثك ورا دادقل
 عطقلاواسفنلا ف صاصقلا هيلع بجو نمت صنقب ال مهم ادحأ نا هناالوو هلا عرتالاموس مزربا هنا ثم
 ىف ةقلطم هديو هرعغالو دسم ىلعرواشياال هناف ةرهاقلا لوس مرادادق الخ امم ىهأب علاطبو هيفرواشي نأ لا
 دابلا ىف نيعنصتبلا نمةعاجب تشموءادعسلا توس سك ىف عرشو ماظعي هنم سانلا ىه دف سانل ار اس
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 زوالارطانتىلاهذهةديدحلاةرطنقا ان ميلكا ىتأج ىلع ام ناكر ”ىرصانلا جال رفح ىهتن|ام دنع ةئامعبسو

 كازا قف ل ايعاطنو نس ةياسدسو زال قلما ج د نإ نم هاند ات عرج كل داسالألا شاع

 تقرغالف ةئامعسو نتعبسو عبس ةنس فني خ نب نابغش فرش الا كالا قزق ازملا جس تناك ذتم كانه
 زوالارطانقو ةدي دخلا ةرطنقلا نيبام جاخلا قارس تناك ع اال ةلكنانللا تيرتاقا رشلا نسف هب ةدسسلا

 لصو ريبكلا# جاخلا ىلعر اهاخيا هذن ىلا طانق) «نأ الاد وعإلا ا كزلا نيا تيرا وا غاشت ينك و

 50 مما ًادنااماضأ ىهواهريغو لعبلا ىذار ناو كالو داعلالا خ ماع ىلا

 55 هوذنامعبسو نينامت ةنس دعب لكلا ىلع لام ل نلاغه تك دأوةئاهعبسسو ني رشعو سخن

 نيتاسلا نم ةمضرشلا هتفاح ىلعاساو* 1 ند هيفريصبامل جاخلا مانأةر هالا لهأ تاهزتنم ندا هرطانقلا

 ترقبو ءافاخن ارظان» هزك ةذنعاهركذ ءدم ىلا لهملا ةراظنم ةرطنقلا هده ءاجتو تب رخدق نت الاانا ةقمالا
 ناكو لعيلا ضرأ,ن الاىلا تمف لاند ىتلا ضرالا تفرءامبوناّكلا اف نطءياهاكردأ ن الا ىلا ا هران'
 سلمي نيّتعر م نبال صاؤراصو لعبلا ةرظنهىلا زوالارطانق هات نهد ءادق طنلار كش نم فه كانه
 هملع عقيالام مهتا ذو مسهلاجر سانلا ف ا:صأ ن هئل انهن وكت ةزخا ةعيلب اود حالا ىيوبىف هتحت سانلا
 دقو اهتكردا كسلا |ميف عاب ةرطنقلااءاست نمط نم توفاح كاد ناك وةرغدتك ر.كحام لاندءارورص--

 عابال هنا ىلع بهذإانمال امم نيسجو نش مود !مةعتلملاو عز لال فلل تاتو

 ءوملا ىلاو ا ب ا و اذه لزب لو كل ذنو دور مث اهئ الثوغالا كسلا اهيف

 هذه (لئاوىئرطانق) « زوالارطانقاهلل.ةونآالاو هدامزيب وارد ام مب .٠ ناتش نكلو لاند سانلا عمت
 ةيااهق طمنكلو قيرتعطو سح ةيتسال نوال تك عرشادتلا كام انك أن اباتلا# اتريكلا جياخلا ىلعرطانقا |

 مهل لاقب *قرشلا يناملا.فاعض برعابنكسي لز ام ةةءاه مات ناك هنا لجا نه لث 20 تفرع
 هثدح دعم ىبرغلا بناطا نمرطانلا هذه بناح ناكوةن امعبسو نيعت ةةسو 4 ىلا كانهاولازب لو لئا وود
 هذه نمارظنم ندحأريلو برخ مَةدمّرَةساو سوككلا ذخال ”ىر ةءلا ني هلتارمدن نيدل ادعس بحادلارزولا

 رطانقلا ن ندريبكلا لكلا ىلعامرخأى هةرطنقلاهذه (ةيريمالاةرطنق) * عسرلا نمزو لكلا ماا ىفةرطنقلا
 ةرانايخار حابنل اال اهأ هنأ رطل نر اهيل اف ةلمالاب ةفؤر دانا حاملا هايجق مو ةرهآقلا اوضا

 ليثلاةدانز» افو دنع ججلخلا تف فاذا فلا امدش ةرطنقلا هده دمعو ةئامع.سو نب رمثعو س+ ةنس ىف نوالق

 ىلع دهشو هلاةرهاتلاىلاو حرتئزوروذلاموهىلا اذهةيريمالا دسد نءءاملالازبالفاعار ذراع تاس

 ددورصقلا نيمش رمح ىلا ءاس اًرهذ د لاا ده خفي مث ىراب مهحاوت ىذارأ ى 3 .٠ حاوذاالهأ اشم

 و*وبملصلا دنع مول ىلا نيش د مدنع افقاوءاملا ل ازءالفد المل !ن 8 جيادللا ىناج ىلعام ىو ري تح هماع

 هذه ريمال اةرطنق دعب س هلو ىضارالا كلت عمج ”ىرلا لوم دعب دعا ح 0-0 هرمثع علاسس بلا مونلا

 سوةانرم .ةرطنق دعدو نوالقن ده رصانألا كلملا ء ءاشنا انضي أن هو سوقانرس ةسان رطنق ىوسةر طق

 ّن مقل ةرطذق )< ناكلا اذه نمروسملار تصذدنع ىلا ءةهللا ءاثنا هزكنات ا ياورد ازيد رمح

 ىلع ترعد ةَرطنق لوأ ىهونا دا سأرب باشا ناتسب ىذارانم طالبلا ةدرودراو# ةر طنقا هذه

 رطانر اان فورعملا ىل ط.ةاا فورخ نء هللا ل ذف نب دم نيدلارفن ىذاقلااهأ ثن أ هم ىلع <ئزصاتلاغ جيلخلا

 ليفوز ةطس بلر اف تابنو قرصان لكل زلم اهني شفشموأل رعي ناس قرح

 ىلعءةرطنقلا هذه (رادادعةرطنق) * ازيك ايجار ول نك رانا نكح قة ان[ ةناطيخاو

 تعضوام لوو لمفلا ىلِ اع "ىرصانلا جيلخلا رب ىلااهتوف ىءوقوللا نم اهلا لصو ”ىرصانلا يلخلا

 نب دهر صانلا كاملا أشنأ نأ ىلا سري نيدلا نكررهاظلا كلا نمز ؤانا دس ناكىذا!ناتشلا هاه تناك

 ”ىرهاطلا نادملايف سرغذباشالاناتنس تاو لبق اللازم نزال اة اناا كل

 فسريمالابةرطذقلا هذه تفرعو ِباَّكَلا اذهنم هعضوم ىف ذر كح ذاك اهظعان ات براصورامثالا
 ٠ كايتدم فراس زق رغلاىلو ىت- مدخلا ىف لات هنأ هرب ن م ناكو ىجاريريمالا كواممرا دادقنيدلا

 نبرشعو عدرأ ةنسى ناك ةريصلااةيالو ىلا لنا ئارعثكلا رمش هنم دالسبلا لهأ قاف ةئامعيسو نب رسعو
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 عسواااهترامعو عاب لارطانق مده.هىهأو تاهملاًد اشو ةرهاقلا ىلاو ”ىناورحلا نسسح نب ءىلع نيدلاةالع
 تبتنا ىت- هسفني فقوو عانصل ارضح أو "اورملا نب الزم لرتالا اهعافترا نمر صقأو عر ذأ ةرشعب تناك مم
 اهيلء رخل عابس عضي لو ن الا هبلع ىهام ىلع بلاقت نس أ ىف ةئامعبسو نيثالثو سم ةنسىلو الا ىداجب ىف

 غلبفارا سم ناطلسلا هيلا لزنو هب ماا ”ىفاطاسلا نا ديما ىلا لزنو ص سم دق "ني. دراملا|غبنطل اريمالا ناكو
 ”ىفاورملا نبال مسرهناو هعساب قمت ىتحالا عابسلارط انق بري /ناطلل نأ نم ةماعلا هبت دهام ني دراملا

 هبرمسف ةعلقلا ىلا بكرو ةرطنقلاءانب نم غارفلا ببقع فو عونا قفتاو رصلا ىف اهبمريو رخخ عابس سكي نأ
 اهترامع كتب !ناطلسلا هللاقف ةرطنفل اركذ ىرح نأ ىلا هثداحو هلاح نع هل أسف امد هفغش دة ناكو ناطلسلا

 سانلاو اهناكم عضو ل اهيلع تناكىبلا عابسسلا لاو فيك ل اقف تلك ام نكلواوائم لمعي مل دنوخ ايهللاو لاف
 نباراضحاب لاما ىف ماو كلذإ صغتماف هريس ناطلس كنر اهنوكسل اهتلازاىف ضرغ هلن اطل لا نأ نون دحت

 اذهانموب ىلا كانه ةمقانىهو اهنك امأ ىف اه دمك رتىلاردابف هملع تناك ام ىلع عابسلا ةداعا.همزلأو ىناورملا
 "لحب نم لعفلا اذهنأ هنمانطظ لوهااىأهجوب لعفاك اهروصهّوشرهدلا عاصي فورعملا ادم مشلا نأالا

 لئاقلاردهنلو تاررقلا

 ليحل عاونأب ائدلا ئبدبص » لبصو نملكيائامناو
 (صهدزط ةرطنخإ)« ”ىبرغلا جيلخلا رب ىلا اهنم لب صوتي ريبكلا جلخلا ىلعةرطنقلا هذه (هاشرع ةرطق)
 هريغو نوصوفؤر كسصح و”ىلرغلا جياخلا ني ىلا اهنم لصوت قل ملا دصتملا طذه ريبكلا ميلحللا ىلع ةرطنقل هذه

 ىتلا نيمعيدبلاةراح نمو *ىنامركلا وق طخ نمابيلا لصوت ريبكلا جيلملا ىلعةرطنقلا هذه (رقنسق اةرطنقإ «

 ماناىف ةيئاطالاري'امعل اداشسرقنس قاريمالاب تفرعو :ىب رغلا جيلخلا "ب ىلااهقوف نمرمبو ةئابحلاب مولا فرعت
 ةرطنق) « ةنامعبسو نيعبرأ ةنس قشم ديت امو ةيرصانلا هكرلاب عمم أشنأ املاهرمع نوالق نب دءرصانلا كلملا
 ريبكلا جلا ىلبع ةرطنةاءذهو قرانا اماودبسال ب رلا اهةرتق ىتل ا ةدمسعبلا ضرالا لاقي (قرحلاا باد

 بوبأ نيدلا مخ ملابصلا كلما أثنأ ااف نيممطافلا ءافلمللا مااىفنيئانقسلل ةدرومو الحاسا_ععضوم ناك
 ىلا اهبلعّرمل ةرطنقلا هذه أش نأ ةئ اقسسو نيث الث رعست ةمسيفرظانملا هيرعوق وللا ضرأب :ىناطلسلا نادمملا
 لصوت ريمكلا ملأ لا ىلعةرطنقلا هذه (ىكسوملاةرطنق)* قرخلابا,ةرطئقاها ل ةوروك ذملانادملا
 بيرق كسوم نيدلازعريمالا اه أث نأ ىبرغلا جلخلا نيىلا اهتوف َرِعو ةرطنقلا بابو ةخوللا باي نمااييلا
 معلا لهأ بهو هنوالب ىلع بظاويو مي ركلا نآرقلا ظفدع اريخ ناكو بونأ بف سوي نيدلا حال ص ناطاسلا
 ةرطنق) «* ةنامسجو ئنامثو عيرأ ةنسنابعش ىرششعن ءاب“اعبرالا موب ىم دبت امو مهرثؤيو حال هلاو
 نيالا فسسريمالا اشنأالف ”ىبرغلا جيلخلا رب ىلا متم لصوت وريبكلا جيلخلا ىلع ةرطنقتلا هذه (نيس>رمالا

 ”ىونلا رهو ركح ىف نييحريمالا عما فوردملا عماملا*ىيورلا كير دبح نب لبعاصسا نيركب ىبأ نب نيسح
 كلذ هملءلةثفةرطنقلا بادنم !ييلا ل دوم ناكو روك ذملا عماملا ىلا اهقوف نم لصبل ةرطنقلا هذ هأشنأ
 دقو ةرطنقلا هذه ءاحت تراصفةيريزولا نمزئس>ريسالا ةخوذم ةقورعملا ةخوخلاروسلا ىف عفنأىلا جاتحاو

 جيلخلا ىلعةرطنقلاهذه (ةرطنفلا با,ةرطنق) « لع ىلاعتهللاو ٍباَكَلا اذه نم خول أرك ذ دنع اهربخ ركذ
 هخانم لّرناملرهوح دئاملا اهإمي نمل وأو ةلامطلا ضرأو سّملا ىلا اهقوفّرعو ةرهاقلا نءاهيلا لصوتريبكلا
 هذه ىو قدك ارفف هش راح د ادعت سالاىلا حاتحاف <ىطمرقلا هيلع مدقم ةرهاقلا ىو هملءروسلارادأو
 ركيىأريمالا ىذلا ناتسل او نا دمملل قدالملا ”ىدبش خالاروفاكك سملا ىلأ ن انج باب دنع مياحلا ىلع ةرطنفلا
 تناكو ةرطنقلا باب ىهسناهموةنا هنو نيمسو نيتنت' ةنسىف كا ذو سما ىلا ةرهاقلا نم لصو بل دمشخ الا د
 روبعلا بكارملا نكميال جيا لا ضرا نم ةبيرق تقولا !ذههىف تراص دقو اهتمت نم بك ارملاّرهت ثسحب ةعفن ىه

 جيلخلا ىلع ةرطنقلاهذه (ةيرعشلابا,ةرطنق) « ةرهاقلاىلاراعزلا لو دنم افوخ باوبأب ةستواهتحت نم
 ”ىبوّرخلا ةرطنقبموملا فرعتوةلابطلا ضرأىلا اهتوف نم ىشميو حوتفلا باننم اهيل كاب رريكحلا

 لصوتيو رهاطظلا عماج طخو لكلا قاكز نماهيلا لصوت يبكلا جيلخلا ىلء ةرطننتلا هذه (ةدي حلا ةرطنالا) «
 نيرسشعو سخ ةنسىف نوالق نب د_رصانلا كلا ااه ثبُأ كل ذريعو حرريشلاا ةينم ىلاو ةلابطل اضرا ىل | اهنم



 » حل ب ته ركذ *#

 ا ”لطملا المال, نيسناخار 0 د لا فشل مل قاضي |

 امنع سن ا مث ءاملاب هان 0 هلللا نيذه ضرأو ”ىرضصابت ذلا جيلخلا اهيفَرع ىتلا عضاوملا بجو نيئاسب دااو

 ”ىرصانلا جيلخلا دعبرفح جيل :ااذهو ةرهاقاارهاوط فركح ذاك ئث دهب أسشءاملا

 #« رطانقلا ركذ «

 ركدلا جاخ ىلع و ةدنحاو ةرطنقر وخلا مف ياخ ىلعو ةرطنف ةرشع عيرأن , الامم دعرببكلا جيل ئارطا نة نأ لعا

 رطانقة دع ةزيملابو ةءظعو رطنق اهنا ىلا ر حب ىلءورط انك سخ "ىرصانلا جاخلا ىلعو ةدحااوةرطنق

 »+ ريبكلا جيلخلا رطانق ركذ *

 1 د ول ا ا يا اذه ىلع ناتالا نانراطذقلا“ىعاضتلا لاق

 اهريغرطانق تب او هعسا اهياع باكو نيَبسو عسن ةنسوف اها مكمل نبناو م نيزيزعلا دبهناف ىوصتللا
 تينو هلكمرما ىف 4:لراب عمللاربمالا ناو ير ردل كغ يضاةرطافل هذه ةزوك دملا ةرطتقل هذه ىل لع بتكو

 ةنسر فص ىف نجرلا دبع بتكو نامثءوبأ دعس ام 0 ١ ماكو نيد آه حو هسدلىف هلمعر أو ىئرئام ىلع هناطلس

 ةنس قدم ثخالااعاعداز ماه 7 < عقرو هن "التو ةرمدع نانع ةمس فرص مريمأ ني نكتاهفداز مث نيدسو عست

 دع هىف رثأ اهل سدا ةرطمةلاهذ_هورهاظلا دمع ن ن1 لافو هقئابزي زعلا مانا ىف ترمع مةناهلثو نيث الثوىدحا

 رمز ىف لدنلا ءافو دذع من تناك ىتلا ىعةرط: :ةلاوذهو تاناقس عمسلا طخ كلك نا ألا اهدضوم تلق قاما
 ناف لدا ارح مق دنع 2 5 :رطنق تاعو ةرطاقتا هذه تامها موءلارصم لحاس نع لئاارمسغ ا الف ءاذلخلا

 ةراكلاراوح رصه باءىلا ةغارملا نم كلس نم نم ىلع ىذلا فروا طسغ ثم فرحا بر دق ناكل يذلا
 لو تالا ىفؤام دقلشاءاعا ساعناكح اهتاهلعضوم ةرطنقلا هذه (3-لاةرظنت ) ه
 رجالا موكلا ىلا لهدا امنادنع لدشلا ناكو ”ىلر غلا جلخنا رب نم اهريسغو ”ىنارهم ا 5 ًادنك نا هقوف وم

 ميدتلا ل_حاسلام اةناقرل ردفان لعلاقات ان طخ هات نأ )الا "ىلرغل ا جاخلا بناجوه ىذلا

 ىلا ةرطنقلا هذه تمّدتو ليثاا دعبل ىلوالا ةرطنقلا تلم_هأف ٍباَكَلا اذه ن نم هعضوم ىف رذ امك
 هلو-امو سي رمان فرعي مودلا هعضوم ىذلا باس كلان امس ىلا | ممل صو ءراصو ىهشإ ليثلا ناك ث مح

 ماوعأ ىف بوب نب ركيىبأ ل داعلا نب دس لماكلاا كلاب بونأ كدا مخ حلاصلا كلما اهأشنأ ىذلا ناك

 تناخلا نءرسن | لبنا !نأ لجا نم ملا ةرطنش ن , الا تذرعو قاف اهلل اهنا قلو نيعب رأو عضب

 دي دملا عءاجلا عضو .وءافاحلاةدروم ىلا نيقاكزلا نمب طخ / الااهماع ىنلا ىضارالا تنفش ححاو قولا

 لبتلا ئذارا نم فثكناو ةراكلا راو رمصم بابو ةغارملا ىلا ن نك امالاهذ_هءاروامو ساما ارادىلا
 ةرطنقلا هد هدنع لع هتدانز ثانيا ع ءامراص ”ىنارهملا5 أثنع مولا فرعي ىذلا ممول اوبأ

 جلخ ىفءاملار رعود كح ّدبسلا خفض اعارذ# دمك ناقل 3 .يتنت نأ ىلا هيلاع انملا دنس يح تارتلا الدسم

 رطانقلا هذه م غاس اراك ١ مويلااىلا اذه ىلع مهالاو باكا اذه ن :رمهعضوم ىف كذاكريبكلا
 نملوأو <ىرهزلا نان> ةهح نمر" الااهئاجو ىوصقلا“ ارجلا ةهح نمتاداةس عمسلا طخ ىل ا ىذلااهساح

 لكش ىلع ناك هكنر ناف ةرافل ا نم اع ايس !يلع بصثو ”ىرا دق ديلا سريس نيدلا نكررهاظلا كلملا اهأشنأ

 .نادنملا نوالق نب دحر صانلا كلل شن الذ ةعفت م ةملاع تناكو كل لج ١ نم عابساارطانقاول لبقف عبس
 ىح لل. لا ةعلق نم هيلاّرعال راص اريثكملادّدرتو طالبلا ةدرومثدح باشا ناتس عضوم ىف ىناطلسلا
 لأتراهباع بكراو نادنملا ىلاب راسك طئقل اهذهناءاىهالل لاقو اهّولع نمرّرضتف عامسل ارطانق بكري

 دحالركذب نأ يو لولا ناخاو رتل هتهاركوهامن ادصقلاوا ذه عاشأ هلالاقيو اهولع نم كره

 هيلا ةنو متم ةرطنقلا يشل اهليزي نأ بح ًافرهاظلا كاملا كنر لاول كاكا ور ريالكرتير ةةفرف دى هريغ

 رمالا يدتساف 4لاهتسنو هيران "لا سرت كملف ةط دخت ران 1 اعاد لعفين اك اهب ةفورعمو



 ١؛ه

 اناو "ىرصانلا ياخ رف ىلع ناطالا مزءذئنم- نمو ءاملااهمدوذ هيلع ىتلا ةرطنقلا تف قرغنت نأ

 راسم نب نيسسسحم ني دا ماسح جملا زييشلا ريح اوكي ءراغلاب ى بلا بصقلا تش . هو ةراثا تكردا

 نم هملا ل ديءامملا تاكو هنا ان ا زءربغ هيف ميسو املا هبفواذهركذلا عل فرعيهلا”ىروزرهشلا

 ركذلا جلخ ىلعوةر 0 ١ الاروملا فل ىل_عوىلاعتهللا» اشنارطانمااىفاهركذ ى الاكرم ةرطنف تحن

 نكررهاظلا ءالملا ءا ها ض.نالرك دلا ياخ هل لقامت اورطانقلاركذ دنع ىلاعثهللا» اًسنا امدركذ قانةرطنت

 جيلخلا اذه دنع سانال ناكو هب فرعذ هرذح نمرث اه ف هل ناك 20مل بدلا ستيف رعب نكسر يلا

 ةرسشع سمس ةذس مرا وعي هنم نشب سجن ءار”الثلا موب ىفو ”ىهسملا لاو ه م-مبعلو مهرها هيفراكصي عنج

 ةعوصنملا ماما ىف نيلسملاو ىراصنلا نم سهلا ة سنك د دع سما ا ةرطنمتب عجاف عملا ثلان' ناك ةيامسعد رأو

 ىنعيز توارعمآب كرو مولا كل: ىضقنا نأ ىلا كانهاولازب لووهالاو برمثلاو لك ال ريثكق اخ اهريغو
 ةطّوفم برش ةما-ع هماعو سقما ىلا هبكسه ىف هنذا سماد ماها نب - ىلع نسل اايأ هللا نيد زازعالره افلا
 ءاسنلار كحجس نم دوهوشو املاس هرمصق ىلا داعو الي وط كانهرادو ةمامهلا لكش نم قسد بوثوداو

 رك ذ مشي م لاحرلا عم نهعامتجاو ىراكس ملال فاق ىف نهامحو
 * ىرصانلا جيلخلا ركذ +

 اثنااان والف نب در صانلا كم | نآ رفح بدس ناكو رب, ,كلا احلا ف بصيولينلاو < نم حرا جيلحلا اذه

 ناددملاب فورعملا ىم مهلا ندم لطاو هللا حرمنا مم لاح ه لعجو سوقأب رس ةمح انيه اتناكلاو روصقلا

 حراو+اورويطلا مطللش ةيطانكو , نم برقلاناهاني ىتلا ةبطسملالرتو ةرهاقلا نمرمصنلا باب رهاظدوسالا

 لالغلا نم هبلاجاتميام لهب سوبايرنم ةيحان لاب كسصارملا هذ َرَقل لمشلار حي نم اد اهل رفع نأراتخا

 ةعلق نم لزنف كلذ لع نع فخ كلاب رص ءرايدبةنلطلسلا بئان نوغرا نيدلا فسريمالا ىلاءّدقتف اهرغو

 اواو نأ ىلا سمتفنو صفسف موتا لزي ملف لدنلا بكرو لبنا طاش ىلا ةربخلا بابرأو نيس دنهملاب لمحل
 نأالا رفح نأ نك« ناكمأطو | عضوملا كل داو دجوف باشا نا ناتس ىضارا نءطالملا:هزؤم ىلا يك 5

 ىلا طالبلا ة ةدروم ند همقءام ارم رف>اذا هنأ اوردقو طالنلا 5 ةدروم نم :امفاوريتعاف رودةّدع هم

 باب رهاظ ىلا هتان ىتح طومرق ةير ىلإ نانتيملا نمزءوانايتس نضاينلا كملا» أشنأىذلا"ىرهاظلانادمملا
 هعلاطو ةعلتلا ىلا تئاناداع كلذ مهل نيعتالف ريبكلا جيلخلا ىف بص. ف ةلايطلا ضرا ىلع لانه نم دمورجصلا

 :ارد ل كحو ماع اطقل ىفةيراملا ادالبل ا نم ني> الفل اراض اء ةلودل ٠ اعز "ال هسه از ريفر زقنامب

 كئانثلا ىلا مّدقتو لاععالا نم لاجارضح ىت> لئالث مانا ىوس ضم لف يللا ةللاجرلا عم لاسعالا

 جيلخلا مف نيعت ثدحم طالبلا ةدروم نم رفحا لوط 0 ا ا يملا
 ةنسىلوالا ىداجروش هد ايلف تضر ف باس ل معيءارمالا نسربسأ لكما وبكل جاتا ف بيضي ىلا

 بايه نم ىلا كالمالا. نه كانهناك ام مده او دف لمعلا ىف عورتلا عقد هب : اهعيسو ن نيريشعو سي

 بابرأىطعي نأ مسرو ةعطق هن.ءاو ذخ أف بئانالن اك ىذلا نات بلا فرشلا لصحو طومرق: ربىلاقوللا

 ةدعتمدهن اهذاقن ٌألةوهرادمدهنم بنمو ناطلسلا لام نم هنمثْذ أودكلم عابنم مبنفاهنامنا'لالمالا

 ءاملا ىرحو نيررش سأر ىلعةرخ ' الا ىدا_ج لسيف لمعلا ىهتناف نيتاسب ةدعىفرف-و 'للج نكاسمورود'
 لص> وكل ذب ناطاسلا سف اهريغو لالغلاب نةسلا هم ترحو قا وسةّدع سانلا نأ لينلاةدايز ايزدنعهف
 لل نيتاسب تراصوراصمم الا اهيف تسرغ ل املا تدب نم سارت ةتعاورتشاه هض مهتبغر تدوقو قفرسانلا

 ىتح عيلخلا ىلعرئامعلا ترثكو قالوس لنلا ل-اسز سآملانيبامرمعف يلم | تفاح ىلع ةر امعلا ىف سانلاذخ أو

 ءارو نم نيتاسلا تراصو ةلابطلا ضر ا, ربكحلا ب ا ىف بصب ث.> ىلا طالبلا ةدرومب هلو نم تلصتا

 اًنِهرابطَو نا اوسالاو دججا لاو تاماسجلا اوأ ثذأو لانه كسلا ىف سانلا سفانتو جيم ىلع يلام لالمالا

 بكرا را نم هرج اهف فصقو هيث حو بارتأ بعلمو تابابص ىيغموؤ ا لزانمو حارفا نطاوم ميلبلا

 كارلا تعلم نأ ىلا وهالا لسس ىلع سانلا عاونأب هبِفْرَم َةهْرلا بك !ىهت حزب امورودلا نم هيلعامفو

 ىلاعت هللاءاش نارطاس: ةلاركذ دنع دربك ف رشالا لق دعب هه
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 هلا ةباؤذك ادغ ىتح ه هذخاأت ءاحنالا تاازاه
 اذه ىناح ىلع ىذل ناكل ارون ىف تلقو |

 قدحا_وانافد اب هم اح نم هّممرب ناكلاورلا ىلارظنا

 قو اهب قادحأب هاب اًقذ * بطشاب_ مال هيلعاف._س”لسدق
 قلح اهترف نم اقلح تدغ ىتد * | يرون حاورالاديف تدصاو

 قدتغت تنكنا هئرفص دنعوأ ه عدس صضرالاهحوو اهرزت مف
 رهاوعلاءاسنلا حئيتالو راتوالا تاو برطلا تالا الورجللا ىناو ًاراهظ ااهيفركح.الورص» هركذ دقو لاف
 ةرهاقلا ىلد .اهف هنرامع ظعمورمصمو ةرهاقلا نيب ىذلا جيلخلا ىف تلخ دقو اهرب غفر هت امن كاذرعغالو

 قيضوهو نايحالا ضءب ىف كلذو برشلا هبف عنمفر كلا بسب لاق هبف عقرامب رو بئادقل ا كلذ نم هبف تير ف
 نو زيجيالءاسؤرلاو نيعشتحمانا ىت> ةئاجن او مكبتلاو برطلا ملاعب ةرامعلا ةريثكر طانم نيتها نم هيلعو
 لوا كلذ فورتسلا لهأ هيف رف اماريثكو نامرظ:م م لدللاب هيسناج ىف جرمسللاو بكس هيف هيروبعلا

 مالظلا لذي اذاالا « رصم ملح ف نيكرتال
 ماغط مهواكملاع نم « هملعىذلا تاعدقف

 مالكمتبامحالس « الظأدق برعلل نافص
 مايئلا موهاذاالا * هيلارستال ىدنساب
 ماثل هل ضف نم هملع ه« ىلاصتلا ىلءرتس للءالاو

 مارتال رين اند اهنم « هيلعتدديدت حرسلاو
 مايق ةمد هملع *« ىقايملاو دما دقوهو

 ماثالا افرام ؟ كانه 5 انينج ة-و د كحول

 نوماملا ىانلا ىلع ةرهاسقلا اخ رفح بتر نم لونان ا نوماملا نب ازعب رانرمهد 2 نعرهاظلا دمعنب | لافو '
 | ريطخ نب د. سالار د هلبو هدر ةمعاسلاو هملع لءجو لضفالا لود نيتاسلا باص ىل 0 ىحئاطبلان ب

 لوي ثدح ىنامملا

 هترسم نارلل هن نكلو * لاسم هلما حلاك ملخ
 هرم ىف موحن مناك « ارت دلت عال تبق

 جيلخلا ل دا ىلع نيسملاوبأ نيدلا“ اهب لاهو

 عومسملاو ”قردملا عب بنك د نء موب جياحلا ”امولنا

 عورالا لازغلا ل ثمةاهمو « لوؤصباغْثل نم هداك
 عوضالا يه ا زل ذ هكل.5#نأ لق ةزع تسلا ىل-ءو

 عومد ضو: باقرسك م اخ لانه هرسجاورسكا
 ٠ ركذلا جيلخو روخلا مف جيلخ ركذ 1

 نمط درا اورصلا نم عاج ره لبةورعلا قوما ةيفديولا ةغالا ىف مكحلا باك ىفهديس نبا لاق

 هرزغاو هدف: املاىرج ىوشمل .يرصإنلا عاشت ااف تتهي ولدتلار م نمنز : الاحرخ روذلا ا صضرالا

 فرعىذل ناتسسلل ليثلا» يا ل ”ىرصانلا جياخل ارفع نأ لق ناكو

 جاخوهو لم تيار هعسوز عاربلا فايل <”ىسمولارحأ | نم حب ردع ناكورهاظلا دعب الاد عسو مث ىلا
 نب رهاظلا ةفيلخلا مانأىف سقما ناتسسبلا لازال ىدشخ الاروذاكءرفح كذا جلت نال انتيو ركذلا

 جالا ذم خفي ناكو علل اذه نماييلاءاملا ل خدي راص ةؤلؤللاب ةفوردملاةرظذملا ماد هكرب رجالا
 رفد رفتتنامعيسو ني رشعو عبرأ ةنسسىف نوالقنب دمر صانلا نما رمأ ىت>لاذي لو ريبكلا جل السبق

 ةرهاقلا تداك فالف ذ ةرح ولا ىداج تايرخا نم هرفح ىف دزملاو ءاسمهالا ع رمشو ريبكلا هكر
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 ةييدا ا ىلا ماعطلا نهدارآ ام همف لوو نقلا «-ف ترج يد لولا هماعت ايلف .مزلقلا ىلا لفنان م هقاسف

 نأ ”ىلر علا دنملا ٍباّمَىف ىدنكلارك ذو « نينمزملاريء ا لح ىعسف نيمراا ل_هأ كالذي ىلا-ءت هللا عفنف دكمو
 عبالارممشلا ىف زا ا ىلا تاصوو نغسلا هيف ترجوربما هس ىف هنم غ رفونيرشءو ثالث ةئسىف هرف-ارع

 دبع نير ع هذ لوس ىت> ماعطلا هبف لحي لزب لو لاقر مص ىلع هتيالو ىف ةرطاق ناو ره نيزي زملا دبع هلع ىغ
 ءاسيلنن ةمحان نم حاسملا بنذ ىلا هاو ةممراصو عطقناف لمرلا هلع باغو لرتف كل ذ دعب ةالولا هتعاضا مث زريزعلا

 عطقمل همي داب نحت هللا دمع نب دخت هما ءحب رخ نيح ماكل | درو هال ارفعج وأ ىمأ دي دق نبا لاهو مزلقلا

 بتكي لاق هللا دمع نب د مامق هءلعدرو ال رود ارفه+ابانأ ىردالبلاركذو نءالا لاذ: ماعطلا هنع

 نبا لاكو هرمص٠نءةريملا مات ملاذا ةجرحلا لئمىفمماف نيمرطا لهأ نع ةريملا عطقن نأرمصم ىلا ةعاسلا
 مانا ف رصم ىلع ىلو ال صاعلا نيو ردع هرفح ىذل اوه يللا اذ_هو ميلكا خفلة لنا بوكر رك ذدقوريوطلا

 تناكق مملار لا ئطاشب مزلقلاب هقح وول! ا رمد طاط فرح نم هنع هللا ىضر باطانا نب رع نين ءْؤااريمأ
 رصمر اردن« لمقام غّرفت ةملبما!بكارااف لنلا مانأ فرصمرادد نمزاخلا هنوءمبرقتل مانأ ةسج هتفاسم
 مولعملا هقو ىف مدريغوراحتأل اكل سم ناكور صم ىلا ريغوزاخلا نملصوامم مْرلَدلا ىفام تا تغرفا ذاف مزلقلاب

 ىلءىذلا صويرقلادافاح ةرهاستا | ىلا موو ا هنم كلوا لا عراشلا قي رطلا قدي ريصم نم ميلا اذ_هلزاناكو

 نبارجد نيسح نيدلا ف._سد فور هم لا ضو ا ىلا ةقانتداممونلاهرانثاوادامن اك نان فورعملا نات_لا

 قيراعلا اذه نم مياحلا جتفل ةفيللا س راطةّدعم تناكى لاَ رظذملاراب“آ هو ىه ثم ابف ررعملا نانسلاو كيز ر

 بك ارم اب هم نوريعي ةرهاقلا لهال اهزعنم احلا اذه حربامو كاندامئثالو جيلخلا ىلع ةشيملا ردآالا نكت لو

 اذهىفو ىلا لاق هى :رصانلا اذان الا فوردملا جلل ن وو الك نب د#ت ريمانلا لال ارذح نأ ىلا ةهزئال

 جلذلا ىفةرهاسلا ىلا ب راوةا | ىف بوكرلا نم هنا سهأب مكاخلا عنة امعب رأو ىدح ةئس مرا ىنعب رجشلا

 ىلع فرمثت ىتلار ودلا نم تاقاطلا باوأو جياذلا ىلا اهتم ىَرطَ ىتلا ةرهاقلا باوبأ تّدسو عنا افددشو

 عيرأ ةنس ثداوح تاد دم ىف لضافلا ىضاسقلا لاك ماذا ىلع ىتااخ ومللاو رودلا باوبأ كالذكو جياخلا
 عمءاسنلا ب وكر نءوركاراهظانعو جيلخلا ىف بك ارا ىف نيج فنا بوكر نع ىهنوةئاعس#نو نيعنو

 ةدملاءهذهىفرهظن اخ مررشع عسانءاسدرالا موبىفو لاق مهي ديأب بكارملاءاسؤر نم ةعامج قلعو لاجرلا
 ىرح وتاقرطلا ىلارودلا ند حرخام شح اوفلا نمو تاكوالا نمتقو ىف رصمىف دهعي لام تارك-ذملا نم
 ةعالذلا لدأ ب كحح رفرشع سداسلا عارذلا ىف :دايزلا فوقوو طونلا دعب ىلاعن هللا ةمعن احلا ىفءاملا

 عمستو اهب ني رضي رهازما نيدبأب و رجاوفلاءاسلاموءمو ناضمررهشرامتىف بكا ىف ةلاطبااووذو

 راصبالا الو ىديالا ننءنوعنعال بكارملا ىف ّنوعم لاجرلا نم نهؤافرحو ةفوشكم ّنوهوجوو َنهءاوصا
 لاقو ه ةرئاعملا نم بطخلاا ذهول ام ةبقارملا لهأ عقونوراكنالا بابسا نما. روم مالوريمأ نم نوفاذعالز
 ريتاطتلا عزب رال_سو سريس نارممالا سسرةئامهمسو تس ةنسس ىفو نوو القنب د رصانلا ةرمس عماج
 ىاللا تارك ابرهاظتلاو دال نم لص ام بسب هدف حررفتلاو ىكاسملا جاحللا لوخ د نم ب كسحارهلاو

 زيبانقلاو شككحرر ا ىفاوكنم ةنزرفنأب ت انيزتل اهوجولا تافو تملا ءاسنلاو ىهالملا تالاورخلا عمجت
 ىلو ل ناروكذملاناريمالا مسروةديدع ةعامج همف لدقيو ةريثكلا لاومالا اذ ىلع فرصي و ميظعلا ىلذاو

 اذه ناكف كلذ بساناموارتموأ ل2 هبف ناكاامالا روك ذملا جيلا لود نم بكارملا عن نأرمصمب ةءانصلا
 ةنسدعبدلور عم يش قربخ |ىلاعت هللا هجر هفاؤ لاق ام_عفئاح ىفاروطسمو امم ان سح نمادو دعم

 نمربعت تناك ناو دهْزمال سانلاب همف َرَع بك ارااو جياحلا اذهلرداهنا ىدوعملا دامع؟ فرعي هن امعم ب

 هوخو أر مخم نماعاتم لمد امالا بكارملانم ميلكا اذهب رمال ناالاو ةحئارو ةيداهن ةرطنقلا بابتححت

 عبرأ اذه اننامز ىف ريكلا جيلخلا اذه ىلعوطقذ ”ىرمدانلا جاهلا ىفزتامنا حيرفتلاو ةهزنلا بك | م تراصو

 ءاثناى ايسو رودلا,نانرومعمن الا لخلا اذه اتفاحو رطانقلا ىف ىلاعن هللاءاثنااهرك ذى أب ةرطنق ريش
 امرمضخ نيب فعض» لازبال جاخ ايفو دعس نبا لاقو با:تكححلا اذه نم هه-ضاومىف كالذركذ هنا

 قاصرا لاف اكريصي يح



 كاتي

 مهياع تلم :ارفح نهيان سماهم مهتربخ انيح كراج أىلاو ورمت ا.كسلار اارطنا ىف اكن دس .ىسفن ىذلاو

 لدي الرمأ ا ذهن اهل لو تو نيت مؤملاريمأ ىلع كلذ م ام ىَرف رص لهأ ىلءررمذ!ده نم نلخ دياولاوو

 تركذام ىلعرمالان اكدقل يمل ريما هللاو تقدص لا ورع لو نمورع بف المس هملا د الو نوك,الو

 هللا اشنا هنم غرذت ىتح لولا كل عقب ءالو كلذ د تح - ىد ةعز_هد قاطنا هنع هللا ىذر رعهل لاف

 هل لاقي ىذلا طاط_سفلا ةمشاحىف جاك ارفتحا متدارأام هن غلب ام ”نلعشأا ٠ قييشاذا ميما ع فريعلاف اع

 ماعطلا ن نءداراام هم لهن خلا ننزل اليك[ ميقا اللا ن مهقأف نيس :موملاريمأ ياخ

 ىح ماعطلا هم لمد لزب ل مث نيمو اريما ٍجأ ىهممو نيد كلل ل أ كلدب هللا عفنف هكحرو هب دااىلا

 بندىلاهاهدئمرادف عطقةناف ىلهرلا هيلع بلغو لرتف كا ذ دعب ةالولا هعمسذ مث رب زعلا دع نب رمع دعد هش لج

 برغلاناورمعابهدلعمدةنمح ورمل لاه هنع هللا تضرر غنا لاب و لاك مزلقلاءاسطن ةمحان نم حاسقلا
 ىدنءىح رادانجالا نم دس سلو اها اىذلا تفرعدقو ىل-ر ىلع ىلغت نأ تداكو ىلتمءاشتدو

 درع لا كانها عمم هدير مها جعلوا كادت نموا لخا يمت كلب دا

 لاقف هتلعفز اجلا ىلا ماعطلا اجي لمص الفبعس هذ وش اا كقنت كاشفا راجلابكر دة حسلاو و يذلا كاد
 هضرأ ل ه أ ءانسور كلذركذ هلع هنا نضر باطلا نب دع دنع نمورتع حج ررتاف عفاف من هنعهللا ىضررع

 هده ب رخو زا ا ىلا! ممدخو كضرأ ماعط حب رت نأ ديريريمالا هنا حلصا هر تئج ادام هلاولا-ةفرمد 5

 لاقثه هرفح نيسانالو جلخلا كلذ ىلارط اورالمغامل لإن هع هلا ىف ةرتع ع دوانلف كلذ نمت ةئس فات عاعتس نا

 تحرخ نيد كذظال ناهد ىسفن : ىدلاو امآهل لاو هوطع تاّشفن همق لح دنت دو د ادق هنأ ني مؤاارعم أاندل

 لاقف انفس ههف تلعجو هنرفحامالا كل ع مزعأ كلذا اوهركو كل ءهومظعف كضرأ لأ كاذب تن دح ىدنع نم

 كافلاق داهاا ىلا اوف الزاخلا ةعص ماه صخورصم ماعط زاسؤتا لدأ دبحام ىت 10 نيممؤملا رمان ورع

 نةسلاه .ةلعجو هطاعوورع هرفذ كم لهأو هن دملا له[ قزرالار هلااذهىف لمكالا أ كلذ نم لعجأس

 ىرهعل كناف ىماعلان با ىداعل | ىلا صاعلا نيو رع ىلا بنك ه نع هللا ىذر ناطانانيرعنا لاقيولاق

 مع اتلابقدءبام ا ورعهبلا بكف انثوغانوهانو عاف ىعم نموانا فعانأ كءمن اقر تدااغ تنععادا ىلا كال

 || ارعنا مئرصلا ىف كملا لجسا نأ ىلا لسسسلاد+!نأوجراىنا عم ىدنعاهرخ وكن ءاهاؤا ريع كدا كلاب

 بتكف ةئبردلا ىلا اهامنورصم بّرخاذه ندرع تنكمانالافورك :هلااف ةنمبملا قاوليننإ زو اكلم لقاح د

 نثعبالو كنذأب نءلقالوا َناعفَتل هللا مياورحلا ىمأن ههبتىلا تنتك تنك ىذلا ىف "لعن كب اك ىنغلب دق ىداعلا
 أاشرصع عدن نأ نعد ىشرر< هلا تع لفت هعدقاىذدر# نمدحلا هنأ ورع فرعذ كلذ لعف» ند

 ىل_ءصاع!!نبورعلدىدلان الا ولاه هنمانملا تثعب "الا اهلخو است أ ادد واتوسكو واههاعط ن

 عضنا هل ذملاو ةكم ىلا ىمدن' تح نفسلا همف ىرجت ناكم ىلعْك لا دنا تب ار اورمعل لاقفطرتلا نم 8مل مال

 تمدقالف لعتا نأ هلا ب ركن ةمدعاب نوال ايل نورا كاذب تكف من لاك تب له نعو ةيزطلا ىف

 نمانملا ىلاءّتهلنا ادريس ىَجأ انةسلاىلا ارطش ا اوريس سانلل لاقت ارههمو ا احاح هنع هللا ىذررع لا

 ماعطل|امفوراألان ةسلاتمدقالف كرا هئافر ءهاإع ءامنم اواستغالاكو راحلايأتانتنأ اىد نوع :رذ ضرأ

 نب رع قلفاهوذبقب نأ لبق م بوب كوكصلار اعلا عيابتذ اكوكص ماعطلا كلذب ص انلل هنع هللا ىذر رع كص

 ,راطلا لوكسن !تاقلا لاو مانرش نس وبكع حير كلان هنع هللا ىذر دوسالا نب ءالعلا هنع هنا ىذر باطلا

 .اللاربخ لثجهوخ أف تحج كيك ي4لاق هنعهقلاىضررع هيقلذ فأةلام اسريلع عبدو مدهردفلأ ة اسمع

 لاف هدد اف عضيال عسب اذ هناف هنع هللا ىضررع لاو من ١لاف هضطمقت نأ لبق هتهيف هنع هلا ىضر رعلاق

 ىل_ءردقأامهللاو ميكح لائق بال هنع هللا ىضور ع لاةفهدر ىلءر دعا امو مدبال عب اذهنأ تاع ام ميكح

 ىذر باطاان ردع سحأ جي النا ركذ ىف <عاضقل ا لاكو « ةدص ىب رو ىلام سر نكلو سه ذو قّرف" دحو كلذ

 نيس اس ملح لاب ىذلاطاط الا ةيئاج ىذا جلف ار ةدامرلا ماع صاسعلانب ورع هنع هللا
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 هلع ميهاربا لاس هنالايو قودادلا مهرحو برعلا هتهمزا_ل | ىلا سطوط هله ناك ام ةرثكل هنا ىلقو

 يتنطوطو ف نرقاعناتز ةمويلااه مري هيواهكلمسمدلو نأ فَ ءورمصم كرب باع دق هدلب ىف كرا نأ مالا

 نماريكو هءا و همدخو هع ىو هاب له وهن انا ار لق قدح ىلَقلا نمرثك ا هنا كال ذورمص؟ ناكن وعرف لوا

 لت تاك سس و انالز رجم انروح هش .اريغادلو ق زر مفداولا ىلعاصي رح ناكو» يملاو ةنهكلا

 1 مارطأ نأ الا ةا ىلا ةسايؤنا مديت هتضيأ را تيفو أي ةامولا كفيف عدرا هدب ىلع ذخأت

 ندادح اواومشي نأ او دار ًاوهدعب كل« نمفاو ةلمخ او ةئس نيعيس دك د ناكو كالهو هتمسف موكك مبا هذ ىلع تفاخ

 ءرفح م. يلا اذه سألوا ناك اذ تكللمو مالا اسوا مذ قاب روم اعدوءارزولا ضعي ماقف بي رث ادلو

 ىلاف سونا رود لوب نممممو سواابو ردنا هدهد نم سانلا نمو مورا كلولم دح ار موق نابردا ةينانثةّرد

 سردىذلاوهو ةنسنيرسشعو ىد>اهّتيالو تناكو مورلا ل ولم دح ا رص,ق نايردا كاملا ىلوو ةمور ةئيردم خيران

 ليد: ماوس دقلا ةردم نعي لاشورب ةئيدم دج ىذلاوهو ه.اءقافذلا اوماراوناكذا ةينانثةّرهدوهيلا
 .كمل» ناكو هكلم ن٠ ةيناثلا ىف هيرخأو سدة! ارغوا ذه نانر دا نع باَكَ ا لعأ ءاناعلاكواملب ا ىمست نأو اهمسا

 ارائمسدقلا هيو دم بان ىلع ب و سدقلا لهأ ةماع لّدق طار د كسلا نس نمت اهطسازإو نيثالثو عست نسف

 براخلب انىلا س دم أ نهرا مثدواد بار ع نوب الادو.علا اذه عضوم ىب ساو املي | هلي دمهذ_ه هلع بتكو

 ”ىالسالا فلا دنع هعسر قيو نفساا هبف تراسو مزلقلار عقالقإقو .اجيلخر فش رص» قلاداعوذلز ا

 مورا كلامعهدالب ىلا داع مان هالاة داعم همت ودنا د تماطل لش أ بادو صاعلا نبورع هر م

 رغهف سل ابارخ ناكو س دق ا تدب 0ك رك هيوادب ند تشي دالبلا فري ح رفن ءابطالا ىبعا ضرع ىل“ 8

 كلذ غابف مهنمالجر معاعاو كم ا طازرجاقأ افدوعاااميااداعاو اهلصحو هب دملا» ءاشب لما ئراطنلا ةيسنك

 هوبا نمل: ة:ةونعاهذخ أو اثطعواعو+ مهرثكا تام ىت- مهرصاحي لزب لا ثم مويا ثع يفر صنت نانردا

 هجو ىلءمسم٠عديالن أدي ربدويلا عسشتو ةّبلايذ سماعالالالت تراص ىت- ةمدملا برخأو ةرثكى هدعالام
 سدقا!بارخ نيب ناكنف ا يذاو:كسو س دقلا دم ىلا اولوكذ ني.انوءلا ن٠ ةفئاط أ مم اد ضرالا
 رمهمق لزب لو نانوملاب س دل تريعف ةنسنو و ثالث بارالا اذ هنبو سوطمط دب ىلع يناثلا بارما

 « هرذح صاعلا نيورعدّدح مالسالاءاحاإف ةيايلاة زال مانا |ًدلهز هر نود تبا وص شت هاك

 نالاق دعسنب ثيالا نع ملاصزب هللا .ءانث د هنع هللا ىذر نينمؤءماريمأ اخر فرك ذمككسا دبع نب الاف
 فيكم :داقر لا ةنمففافتوا تلو ضزاجلا اللي ناز عنان: رجا ةفدلخ قري دش دمع مهياصأ ةئيردملابسانلا
 مالك قطاسلاّلرا قابلا لل[ نينمؤل اتم ركقا بسبع نم هريص؟ وهو صاعلا بور عىلا هنع هللا ىذر

 هنود مراتركت ىع» نمو الب كلدا نأ كعم ندو تناتعمشا ذاىلاتامورعاب ىر عافد_عبامأ

 رمعب كلا تئعب دق كلبا انمث ك.باامف دعب ام أن يمؤرلارعمأ ىلا صاسعلا نبور ع هللا دمع ن هوردعهملا بكف

 اهرخ زل دااناهلوا ناكف ةمظعريعب هيلا ثعبف هن كريو هللا ةجرو كلع مال لاو ىدنءاهرخآو كل دنءاماوأ

 هلي دملاب تدب . لكل هأرلا عفدو سا. | ىل_غاهب عسو هنعفتلا ىذررع ىل_عتمدقالف اضءب امضعب عسب ردع

 |مخومسقي صاقو ىبأ نب دعسو م اوعلان يرعب لاو فوعنب نجلا دمع ثعبو ماعطلانمهملعا.ءاريعب اها و امو

 هدلحاو ذتحي و همهلب اومددتأب د ماعطلااواك أمل ماعطلا ن مهيلعات؟اريخإ ؛تدب لك ل هاىلا اوعف دف سا: || ىلع

 اعلا كأن الق سانلا ىلع كال ذبهقلا عسوف ءريسغو ا فا نماودار ًالمف ماعاملا همف ناكىذلا* اعولاباو ءفنو

 هيلع اومدقف هعمرمصم لدأ ن م ةءاجووه هملع مدي نأ صاعلا نيور ع ىلا بّكو هللا د_د- هذع هللا ىذر

 نيل متييح اا ىورىف اا دقو ماءطلاوريذا ةرهك هو رمصم نيلب#لا ىلع تا ودك هللا نا ورعابرمع لاسقف

 ١ كاوا خاصاشو نأ للسان وابي دن زب مهامنا ينارش لضم ياكل

 ديرتام هن غلسلالو دع رهظلا ىلع هل ناف 1 ..دملا ىلا ماعطلا لج نم دي رئاملل هس او وذر هاافل.ىق-'

 رصم له نم هعم ناك مرب_خأف ورع ناظناف مكبأ ارد .ف ل دمعي ىح كلذ ف اورواشنف كر اصص آو تنا قلطناف

 نال لوقنو نيد مْوماربمأ ىلع كاذ مظءتنأ ىرقرسص « لعرض اذه ن هل دينأ فوذتناولاعو مهيلع كلذ للف

 لاقو ار نيح هملعهللا ىذررع كضنة ربع ىلا كلذ ؛ ورع عج رق الس هني .اا د الو نوكمآلو ل دتعي ال مأ اذه
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 رهوجأشناالفرصم مام فرعيالوا ماذا اذه ناكوت الاه ءاعوهام ىلعراسصو مزلةلار هم هلاصت | لمن - نم

 ني ؛ةموملاريمأ لش ا أ للاي ناكو ةرهاسقلا جيلذج فرد راص هبقرمد *نم جادا اذ 5-5595 ءاتلا دئاقلا

 نأ مءزتو ”ىك احلا .ا1ئان ةماعلا هه ْن الاوز حديد راشا ىذلا هنال يي زي حالا نيرع ند

 كم هز لطف ز دط كبد لا لبق جيتا اذ_ه ناكدقت مجصإا ذه سلو ه هرفتحا ار وصذم”ىل_ءانأ هللا هأب مادلا

 لاق < ءابنالا نم هيلع تفقوام جيلنا | دهرا. .>أ نم ٌكلع صقأسو 5 اضأ : ةؤلوالا اخ همعسن ن :«م هداعلا

 نياصْنب ساردت نب قدلام نيا رخ نب نكلك نبامل امني سوطماطرابخأ ىف هاش فمسصصو نب مهارباذات_الا

 ًايرتجارابج ناكواملام هسأ /[ لفت كلم ارت قط قيلخلو جوف نب مانيب ني لي طم نإ طا و نباص نب سنوف مه

 مهدعوو مهتعبامو مهل اصم ىلءلابقالاب مه هاف هلاوعدو هوندو فارش الا هلع لخ دقاناهم عاملا دي دش

 مهأو اها عيدسعت ءارملا ناو مالنا هللع يقارب ا نزوعز وهو رمصع ةئعار غلالوا هنأ معزي طبقلاو ناسحالاب

 نم قفش ا همو:قرافامل م ها اربا نأ هعم مال #اهيلع ميهار اريخن .ناكوةنهكلاو لك اهلا سعأي تقتس|ذنأو

 هعمورممم ىلا حرف نت قار يا هموقهعش الثا ماشلاب ماما

 هلع فدو نا لال.و امتقوءاسن نئسح | ةرتاس تناكحو رص.هىلاراسو ماشااداطولْ ل رتو هن اها ةرتاس

 امسح نماوم20ةراس أ دملا با وبأ ىلعنوء1#لاسرملا ىأررسسم ىلاراسالف اهلا نمزج ثرو اللا

 انم مناسسح اري لة سها هعم ٍقرمشلا ل هأن هلحر دلما! ىلا لخد اولاقو لا! سوط طىلا ا.هريش اوعقرو
 كم ةأرملا هذهام لاقو هربخأ افودلد ع نع هلأسو هيلع هلا تاولص م ها ربارضح 0 هرب زو ىلا لالا ا هس وف لج | الو

 هتفل ام هنكت لو هنم صغتماف د "ال د هذ َنذاهارأَى ى> ةًارملاب ىف د كل دي كال ١ فّرعف ىح >الاَشذ

 كالا ىب ع:_صيامو تلا ىمكملط دق هناف كلا | ىلإ وقةرا- )لاو لهأف ةوونال ىلاعت هللا نأ إ- ءو

 هعارارظنم !ممرظنَ هلع تاخدأن لالا ارمدقاوأ ىت> ه_عمتءاةفرم 1 نوكين أو جرأ لاو "لبق فارامو

 عقوو نيدلا ىف هتخااجنا دار امن او هتخلا اهنا هلوق ىلعمدنو حرخأف مالا هماع مهاربا حج .اررخانمأف هّسشمقو

 حضن ال مهالا لاف رمصم لخ ديول هلا نت هلهأ ىل-ع ل ل>زا باقى عقب ام مال كا هيلع ميدو تاقفوف

 3 ىل_عل دب ته ذوناكءاتلا ذاع ااه ديدمأ بذذف ةيلع تينت واع راعسقت نع كامل اهقؤارف ءل* آف كسب

 لليزأ اهل لاهفار' احق زاب م ا تفحاي ملف 5 تلت ىعذع انر 00 ا ةكفا 1

 تءحرو هنءلازف ىلاعتو هناك س هللا ت ءدف مل لاف تدب اام لدم دواعتال نأ ىنعتااةف ىاصأ دقام ىنع

 دم مْثىرحجام تفرعد# تلاقو.تةدماق نا>الاب اهدعوو اهائمو اهدوار ةعصأأر قدو الف اولاح ىلا هدب

 ةنافكل دهنعشل ارت ,2كا ماةهل الاب مسقأو اهب ثاغتساف هبسصعءو ةقاضعإ هملع تب : رضو تذل اعااهدب

 اهردق ظعأ: كعمضر الا هظع ار لكل نا لاقف هلاحىلا عحرو كلذ هنعلازف ناعما تااعذ اهدواعال

 01 هنحا كارت د ديماك لاق 0 يقل ,/! نع هادو

 تف ”ءاقالاموا ترم يرسل اننا ا اهلع 3 00 5

 اذ -هلاقو امهم بهمف اهسسالاب روج كلذ تركذو هندرف هيانل ةجاحالف هدرا مالاةفمالسلا ه.اعميهارب ,أهن

 لاقي ىراواا نأ نم ةيطبقدي راجاسها تيهوف هل لكباسه رسب ىف ىلوصف ةراهطلا تاب لسهأ نم مي رك
 تااقو ىول>-واداز امو تاعجودولاان.هالالءاواتاعجو مالسلا هلع لمعا.ه-ا مأ رحاش ىهو رح اها

 ىحاصرواشا ةراش كتلاقن اللكماشحو اهقن | اردوح ىؤوامدلا تح تاعحو ٌكعمرازلا اانده نوكحج

 ىذمالق هارب ,اجرخو اثم هتلبقف هيذفنالوكص ًاهنتاك اذا لاضف كد أتتاَو مالسلا هيلع ميهاربا كلف

 كل د ماليسلا هيلع مي هاربا َتْفَر عف يل اورهوملا تبادأف لالسلا كلن ضعن ةراس تزخاري_-ااىفاو تاو

 سئاعو هب رم نم زق بلا هوجو ىف هضعد قّرؤو لسسالا ءاعج ىتل اركيلا هنت نمر هحو هضعن عابذ

 هرموهم فرش ربخردح صأق هديغتستو ب د> ناكم امن | هفّرعت "كم نم رحاه توجو نأ ىلا سوطمظ

 ةدد- ىلا لصتف ت الغلا فانداو ةطناطا اعلا لم < ناكنف حللار ملا ىف نغسلا قه ىلا ىهتنب تح ل. 5

 رصم كام هادهاامترصعلا كل دف ةبعكلا تماح امنا لاعب ,د:3 «زاججلادلب ىحأأةاياطلا ىلع لانه ن ملهعو
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 عباذتف كانه مودلاىلا ةيقان ىهو هل لج هب رئدربق ىنع ىب و ىلصملا”ىرحب رمصنلا باب حج راخنفدف ةنامعن راو
 امهسال كلامه مهانورم سانااربقو ةيئادي رلاو ةمسشو اة رتلا نيبامفرمصنلا بان حب رام ذشتمح نم برتلاءانب
 هذه لزت لواهريغو ةردازبلا ةراحو ةءئادي لا ى مو ةيلسسسحلاب ج ودفلا بأن حرا تئرع ىلا تاراخلا لهأ

 عماجلا أ ثناو لانه انما! ىف“ 'الم لا حبال نيدلا ف .سرسمالا بغرف دع امعيلا دعنامىلا ةريقمةيطلا

 هاجت ىن دقناكو كانهاورعو هب سائلا ىدافاق اماجو ارادر عو هن امءسو نيث الثو نيدتن ا ةنسىف هب فورعملا

 ةهملا هذه ىف نكس بجاس اراد موءلا فرعتارا دىروصنملا ساد روك نبل ف هاكنريب الا كالذ لبق ىلهللا

 هناعف ةهطاهذ_هترادصف لانه ةنقان يو لابجل تانغ قدلناو ةيئادير لا نيبامف اولعو ؟لودلا ءارها

 ا ان ع 00 1 ارا با فاو 0

 هقب وساع ندحل يا حام اذه: رمل رخل وعلا اذ_ه

 اناا هنفاماعاقوسناكو يي كيب و ةةطاص همّ ؛ ةعب وك اةذهب تكرداو مادخلا هيواز

 تقمع ًاتطنلا دعب وس ه ءايوا سماع هتكردأو اهريغو رضلناو دكاوةلاودب ودالاو لك املا نم هيلا جاتحيام

 اهتكرداو ريهظ ىلأ ةقئاوسااياوا طاع هكر آو ازملك اهل تناكو اهبارؤنكك طابنس ةم> ان له نم موق

 هلو نضاعاغ كح ور ةدنةزيدك اهلرلاول نعل شنو ةبنا ديزل ل طن تناك ىرغلةظروشاي ابوس اع

 هنا ىنغلب الهآ | ىهاع هةكردا نرف هذه برعلا قب وس لوتانناكوا دوم دوةعم نيل نماسواكت ناكر ناكساهيذ
 قوسلا اذ هءارو نم ناكو فينغر فال ةعسل او مون لك هلو-امو قولا اذهةرامعماأ هف زيك ناك

 هنف شو شاوحالاه ل_ه"يلج نم ناكو ناكسا هيف سلو ةمئاف اهتكردا نيل نه ةدوةءم بائقابيف شاوحا
 شوا اًده نم لصحمي ةربش لكى نام هرد دق لك ةرحاةيراكملاو ةردازبلا اهيف نكس ةكةئامعدرا

 نامعد فرشالا كالملا مز ىف ءالغلا ناكالإف ”ىدجالا شو فرعب ناكو ةضخم هرددن ا

 ةهاطاهذهلاو اا تيا انخاوةيلا ةيزلا قمر لاب ناكر انممريثكت رخن اهعمسو نيعبسو عبس ةمس نيس نا

 روثدلاىلا "لد اةمتب ايفو اهضاقنأ تعم واهرو د تم دهو تشل ذهن اامتو تس ةنسنم ني |تناكّمأ ىلا

 0 ةيناديرلا *

 صتخاو هفي الا سآر ىلع 'هلظاا لمح ناكز ءاانبر ان هناي زعلا مادخ د7 ىلمدلا نا ديرلاب مه ع1

 هنافاس رعا مسا ناكنا نادي روةناممللو نيعستو ثالث ةنس ةخلاىذ نم نقب ريش ل ءاممالثلا مون ىف لق كاب

 بودهلا ةريثكة دير ميدل دو بوسهلاةنيل ىأةنادي رو ةداروةدير رز مهلوق نم
 * ةرهاقلا رهاظب ىتلا ناجلخلا ركذ #«

 ئذلانمْئىدلا تلح عازتنالا يللا لصور < نمو اريمكر ب نم م حيحذحي ريغص باور ناجل ح هعبماق نآرلعا

 جيافلاوركذلا جيلخو رودللا مذ جيا ملَحو رمصم جلخ ة :رداقل ارهاظر ام :. نامل ةدعرصم ضرأب و هنعزتتا اذا

 ىلاعت هللا را مو ما عب م د ل | رطنق اخو ”ىرصانلا

 * رصم جيلخ ركذ

 ردم لولمع ءام دق ضعد هرفتح اميدق اح وهوةر هاهلا“ ىل رغنمّرع ورصم طاطسمةْس ,دمرهاطب علخلا اذه

 ليعا هسا اهثب اواهنكسا نيح ام-عاع «ءالسو هللا ت اود نجا ليلخ يهاربا نب ليعاستام ًارحاهس ب

 كلم نم طعن اننا زهر ةقب ءاؤغالاورؤلغاللا تدامت مث 34 مالسلاو ةالصلا امهيلع هاربا هللا للخ

 وابعد (1- ءرمدم ضرأ تدتنو ةناو د4 هلو مالسالاب هنادس هّلتا* احااقردنكمال ادب مورلا قولة را

 مزلعلار < ىف بصي ناكو ةدامرلا ماع هنع هللا ىذر باطخلا نب رع نينمؤماريمأ ةراشان رفح د دب صاعلا نبا

 ددع نب دمت م د5 نأ ىلا د كلد ىلءلريلو دنهااو نم مااو زاخ الا راع دوملار هلاىلان ةبلاه.3 ..ةريستف

 لهم نب هلل دمع رفعجو أ قار ءلابد شتم ةقيلخلاو هب وددلا هن دملاب بلاط ىلأ نب ىلع نب نسد نب نسح نيهقلا

 طقناو ههطف ةئ.دملا ىلارصم نمةرمملا لمتال ىتح مزلقلا, عيل رطبه سهأأي مص ه ىلع هلماع ىلا بت اهتم
0 
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 تدبامداخ تا ردلا نب لضفلا نبرفعج لضفا | ىبأب لكوو نمد ردا او هن راغ ءملا لاجر ىلع حالساا قردو مك 1

 "طم لل لا سك ه2 اىذ فو ةطما رااربخ فرع فزاسؤلا ةيحان ىلا ذهن و ناك ثبح هعمبكرب وهرادىف هعم

 رهو دعت ةنلاف لب ناغةظذأر اهلا تغلب مّرهغا ىو ةئامتاثو نيتسو ىدحا ةنس تل دمناهبلاواو ذخأو مزلةلا

 حر نو هملا جوردان سانلا ىو جب راذناو لخاذلا طبضو ةساطلا با وأ قاعورةص نم نيب رمثعل لا“ هال

 ةطمارقلا عم لاتقلا ملا كوالا عبي ر لم و براذا ان هريغو ل مرقعجولأ هملا حرقت مهلك انزنت الا

 نيئفاكتم تسلا موناودصأو ةعامج رمسأو ةعاجب نعت رقلاند لان ةمجم و ناكحو : 5 رهاقلا بان ىلع

 قاغم باملاو قدندلا ىلع لا ةال ىذموهر صاد م - مسعالا نسا اراسو لاتقل دحالا مولاودغ مث

 دْئاَقلا هعش لوامز مد مسعالا ىلو متريثك ق واخ ل_ةقواديد شالا قاولتنواو بايلا رهودج خف سهشأ ا ت تلازالع

 لقعومب بنو مزلقاا 1 ىلع لمال ىف فرممناو هرتكو هش دانصتدجوو بحلاب م.ءالاداوس بمورهوج
 زئاوحورهوح ريب ىل هرقلا كَ ء ىرحام عج ناكو لاَ ةلا,لوغ_ةموهو هداوس ند م اريثك" ىطود و

 :ديكال او تنل دك هب ةودع هركفز لس: للا نكلو دخلا جاوب :ا ىف س.ءالاذخأ ءازاؤلواهزغا

 اك ةئانقت هلذ هسأربو أ ”ىلعمرقلاب* اح نم ةْسدملا ف ءادنلاب ردو أو رصم هد عز نم قلح لاشاارض-و

 ابنم تاي ًابارهوج دئاقلا ممضعب حدموز ا وج ثالثو اهباود ىلع ىل< اجرمس نو خو ةعلش نو خو مهر د
 هامع ىرولا حاوراو حولي هئيمج قوذرصتلازارط ناك

 نم ميلا عمجا دق ناك م مهقراف هتمو ةرم-كلا هذه نم عما ةرم-كمه سهأءادّسس اذنم ةطمارلا ىل_ءقفن لو

 ةريس باّكىف قالو ز نيا لاهو ني د_ةم ماو مسمنم فلالاو ف ىلءرهوح رض ةيد.كخالاوهب روفاكلا

 جيراغلا تطيب هلو قجابنو ثالث نس مزعل قدير تلاادهف و.تاَشن هطخ نمو هللا ني دلزعم ا مامالا

 اوعرم *وناكسلا اواذنو مهرود نع ساثلارا اوجرخأو رودلا ف اولبز ةرايدارام اعوزراقملاو ةفار لا ىحاوىف

 ردملاطولاغت_ءاو سانا حرخل 3-5 دل فارطأ ١ ودك نأ مخ صأ دك ءملا ناكحصو َه هس دما ىف كسلا ف

 لاثومهلرم واهي نولزني ىتلا عض اوملا دهاش د 2 سه“ نيع اوتو تكسي نأ» همت
 نكس مامسضاقواملاو مهل لهو ددسعلا قد: ><و 5 :رفطاو قدما نان مولا فرد ىذلا عضوم او هو هب نود

 معاع كل درظحو امم تدبملاالو هل دما كس مهكانر ةوح دئاةلا نكن لورمهم لدال نيطلادغ هل دأب مهرثك ١

 غيدالا ىلا بسنت غيصالاة ينم توةابلاقو هب راغأا ن ف املا قرش تسال ةيشعالكى دان هدا

 قددفلاب ةفورءملاهب رقلا امنا اوعزو مسالا ادم. فرعي و مزقم ويلا فزعيالاو تادالعةباار رعاا دمع نبا

 ناو يه نيب زعل اديِعَ عتمإلا وهو تسد الا ةنئامؤج نالاكعاو هاافلا دمع نسا لاو ة هرذ داقلا<ة قرش «نداسر 5

 مدةناكرهوج هرفت-اامناو هللابزب زعلا هرذتحا قدما نأ ل عفر هاظلادل. .,عنبا مهو ددو هللا «سروفاوم لاه

 ةريبكة فئاطابنكسيو عسرلاو للنلا مايأ ىف اب اوهزتسلابيلاةر هامل ند سانا ازرمب ةف-ط]هيرق ق دنحلا ت 7 و

 قداللا ضرأن د ضرأأ ةعطق هءلعو ة- عيبا هي ماقن عماجو قوسامبو رام اورغت فلا لذعنلاب ةسهاع نعت اساريفو

 اسم اهاهألحرو قدنطأا ب رد تح ةناماعو تس ة:بنمنلاو دارا تناك لتس اخ اهالو

 |نا علئ ةكه ةالصلا دا ىلاعت هللاركذ ٠ نمدلطعم ىب د ةينييفاوان اسال هعماجو رم ةيطخلا تلشاو

 هب رق تناكو و هلالطأ ةيقبالا قي لف هيشخومدعذخأو راداودلا ناغوطريمالا همدهشاهاثو ةرمشع ند

 هذه( مللهالا» ءا ارح < اعجاب رذلا معقرمم نم اههاحت تناكو ٌس د موكل : هوفر ب قك ا 5 قابنطا

 :ليلهالا ردن اجب ناكو ح وسلا بابةهجن ل ةيمساطاةراسع ىهتش تناكاجااو لملاىنودذللا "قرش ة عقلا

 هند وعول كر مدل نامي رداتح هل» ند نإ صح ميلهالا اذهنأ ٠ نظأو كال ذب تفر :هف ”ىدخوهلا

 ةئاديرلاب

 #« رصنلا باب جراخ ركذ +

 ىوس هنف سل ءاضف ناك ةرهاشلا رهو دن اقلا عضوام دمع هناف رمصألا با ةهج ند ةرداسقلا حراخامآ
 ناتو ىلا دهنيبام حربامو م م ىلع ىلهي مويا ىلذملا ير رطونيم ا الواسع تش
 ننامو عبس ةذسسق ىلا هج اردب شوا ريم أت ام نأ ىلا هفةراسعال ةلاء ران موداا فرعي ىذلان ا دير



 ١ ”ا/

 ةءافهل اورو هللا ىلو مودوّر-و هةرانلاب قرح أو أ هب لدم نمو هللا ناخاوب ذءئالوا وه بذ خهركناواوكسمأذ

 هل 21 القاسم لكك ب ىصوااسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق 00111

 هلاعف سو هملع هللا ىلص هللا لوسر ةمصو" ف ظفحا لاذ هنع هللا ىذرركبانأر دنس ىلا ملسو هيلع هللا لص

 عسوله ىل ص هللا لودر ةمصر *ىف ظفح |لاةذ هنء هللا ىذررع نأ مث ىفول ىت> هذ هللا ىثرركب ونأ

 هللا ىذرركب وبأ لع ىرحي ناكحام كيلع تيرا ىدنع ميت نأ تيضرنا مع هذع هلل !ىكردعالاه

 طفح |صاعلا نيورع ىلا هلي تكف رضا مالرصمرد:سلاقف كلبك |عضوم -ىأ رظ:افالاو هذع

 ردنس لعذارادو ةمساواضراهل عطقأ هنع هنن ىذرور عىلا م داما لسو هيلع هتلا ىلصهتلا لوسر ةيصو هذ

 غيصالان او سهنب زب زعلا دمع اهعطقامث بدعشنب ورع لاق ىلاعت شا لام ىف تضرق تاما ايف شدعب

 لوم ىهالاردد سبح ورمسم سثول نب !لافور د: سنءاورددس لاش: و لاق م-وأاوم أري نم ىهذ دع

 باطانانب رع ر اندحح فلا دعب ردم م د5 ةيدص هلدو ءالاانأ ىنكي ”ىاذإلا ةءال_سنب حورنب عابنز

 نب ديم همعىور نب دحر صم لهأه نع ىور زءلاددعنب غيسصالا ةدمم عطقأت ةاصولاب هنع هللا ىذر

 رب زعتا دمع مانأفرمد؟ ىو تنئأرد:سنباو ”ىدلتاردئ_سلاةيو ىلا طسقا ني ةعمرو ”ىرلا لادعع

 هياعهملا لص هّنالوسر ىلا َيأَف هنذاو هدشنا عددو هم هل راجل .ةبهد+ودالوءناك لابو ناو سعْنءا

 نودطرالام دعا ا دي مهولمحت ال لا قف عامئز ىلا لو همللع هللا ىلص هللا لوسر لسرأف هملا لال ذاك شف لو

 دا هيو يمول نيد بح هلوطد ثنا دااركذف تواكأت ع مهو عطار

 ناكو مسه اهمماو نافع ار ل 1ع ىمىدغتاعر ناك لاقذ هّمالد دن اكو حور عانز دع دج ىذلا

 اجل م ءاهداذ ناكو كل ذريغو ل اا اكو ةعمطق نولق اها لاق, ةيرةاه اج, لارد:.نال

 تام مول حوربدذلعلا لهأ هثروف عامز ىفا ةمالس نب حور ناكو نا ونا كلما دنع نام كلذ -رمعر

 فلا دهب ريصم لخ ردن. هللاقيو ةمصهلدوسالا انآ ىن 5 9 ”ىد1لارد“ سعب لاح رمد <عاضتلا ل افو

 ريسامو وب هنع هلأ ىذر صاعلا نيورع لة لاف ىلاو ابا تعصف #ى 5دل- :1 لاذو نب رم ءو نعم األمم

 لطفل لكي الرا او هذع هللا ىذر صاعلا نيورع ىدي نيب نوريسي هعمرذنو رد:سنبا ناك هع٠ر د:سنباو

 راص نزلا ىلع متواذاواجورخود_بأوالوخ دئنكشواهنافرا. للا وعمال اك مث 7 هفن أ فرط ىلع هماعورع

 ناخ هوعد ورع ناكر ل اناس رمل كارل اك

 هللارفغي ورع لا:ةىت دام نينمؤملا نم تنكو ا هتلاوامآ لأكو بضغفر د. سنب ا اهعمدف تمدال ىمقار امغ

 ىىد نأ ل سو<ب اع هللا ىلص هللا لو ءر تا اسف 1ت !عدةلردن_سنء١لاقف نيئمؤلان ههللادم_عاناذ

 هذ؟ ىح نار انأ ىتكي مكسحلا نب ناو سهنب زيزعلا دبع نب غم صا س ةوب نيا لاهو « نمؤم لك كب ىدوال !ا و

 رح .الاعمروت نمنيدب عيرال علا ل ىو هريغو هلتاد- هعن نزعو مس رن تع ب هللا لمع د ةريحولأ

 5” ءانرلا ءريبكلا ىفاغالا ب ءاكملف فال سصالا ناسا ىلدغ حرفلاوبأ لاقو ةّشأ لاك نا 2و تل همس

 "ع قفل زن نيت يم اهمترذعانأن ا مالا" مكر تااطتخاو ىلع نبب نيس | تنب 4-5 نَءلاك هنأ

 00 ناكولاق ناو زدلادبعنب غنصألا ربل زن بعنف ني هفلخ مث

 آم س تب يدي > و غيسمالاةلإ ل ىهعست هد دال ىنيف ةخو ضرارمصم نا ةنمكس هلا

 ذك هىف تاقرارد فاني رشعب اهعممو اهبل ديو اهقالطب هملا ثعبف ةلمكسو يو بتكو هءاع

 خم الاد ان ىذلا نأا عاريا نحن واكل اتااسا عيد امنت تنال ا ا مد ءاوللا

 الع لخ دي نأ ل ةانءتامامن او :ةلكس لطي غمصالا ن ًأامسو ةلي دم تسداو هذه ا مالا ةنم ةايكسل

 ةلاعلتو و نيس همس نم ىعي لاو ىفو رصم ءاممارا.> اف ةىدعكلا كك ماما اكن الوز لاهو

 لاقي بلت ا درو تقولا اذه ىفو مسءالا دم نب نمل مسدكرو ماشلا ىلا ةطمارقلا لوصو فاجرالار كح

 ن:ذاممزا اف لمراىلا اوراصو قشمد ةطمارشلا تكلم لقاساو ىقشمدي ةطمارقلا هلق حالذ نبردعد

 انأن هيلع لعواف دنخر فحو ةطمارلا لال دئاةلارهو+ بهأت تقولا اذ_هىفو اهبانص تءافانىلا ناي

 نب ىرمسلا ق دا خر سفحو جالا ىل_«ةرطمقلا بو د.ثخالا نادم ىلءاناك يذلا دي دا ىلا هملع بصنو

 : ملا حور ناكو هلو

 !امض«؛ىفو سلا ىف
 ةضهأ ا 3 دعتنلا

 ةرابعلا هذه ىعمام
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 طخ موملا ىلا فرعو ناكملااذهرمع نوالق نب دهر صانلا ماناىف نكامالاءانب نم سانلا رثكحاانو
 دنع تناك ا-ماف للا ةه-امأو * ”هليوز بان نعحب رخام جياحلا ةهح ىفاما ذهف سماع طخوهو طب و اطولارك

 ًاشناهناف كيزرنب عئالط لالا ةهطاهذهن ماهلن وز ةطاق را عهنال_ءأنملوأو ءارعك ةرهاقلا عضو

 ءام لمجلا ةعلقن الا هلع ىذلا فرششلا اذهنيب و عمال !ذهنيب نكي و حملاسصلا عماج هل لاقي ىذلا ماشا

 تشبنيح نمفرشلا اذ_هنبب و حلاصلا عما نيبامف ةريقم هيف سانلا لعن الا عضو ما اذ_هنأالا ةتبلا

 هداهم سانلارمع ليلا ةءلقتر عاقل وز باب راخ تاراخلا 0

 رم هن امعمسو ةرمذع ثالث هن دعناهسال ةمكرتلا ةلودلا ىف ةهللا هذه تراددقو تاومالا مبررفم ا دنع

 ب اناا الاجم قارب ةدع كانه تدددو ةيكولااروذلاو عماوالا ءارمالا اهيذأ ثناو طاطخالارعا

 ةهج فوة اعن الانيتهللا نيتاهاتكو ياخنا 1 ند ىتاا ةهاسا نيبو ةىللا هذه نمب لصفب"هليوز بان حراخ
 طخو ةنايتلا طخو ئدراملا عماج طخو معلا قوس ط_خو رجالا بردلاطخو نيمط_سلا طخ لدحلا

 طخو تابدبقلا طخو :لليمرلا طخوىلاملا ةسردم طخو ىزسعلا قي وس طخو عنصملاط-ثو ريزولا با

 ةفارشلا باب

 5 حرتفلا باب تاك ركذ <

 اذيح د 1 2101111011
 هب رطالا ىلا لعكلا اقز دنع نم هلت ”ىثومحلا ناّتسسلاب فرءريبكن اتش ةرظنا ا هذه ىلإ و بان كححلا|
 .نيتطفارفو ةعو قدتللا ىلا هت را عقلا أ ”هنلآ لصور ا *ىبرغلا يالا ربىفهلباقب و

 هَكْرْسَ م يلدا ةفاخ ىلع ناكو قد: دنا ناشتلب نتانلسلا 2 ذه ناكر ءافللنارظانمرك ذدنءنناد لا

 راع ورق ردا كلانس كلارا انح ذكر :مود! فرغت ىلا عضاوملا ثرحةراظتقلا بادو لكلا قاهز نبا
 ىلع فرش اه ا ةنس نمو ىف تطتخاةرزا ا ةرا< فرعن ةراح نيدلا« اه

 نكااسملا هش تدي وركح ىذلا مره_ن نبان ا سب كلذ دعب فرعو" ىلقدل رات نان باهراو< واحلا

 ءافلظناركسع فئاوطىد>اةئاحرا مهو ةدن دال اةراع حا وتفلا بام براتب أناكو كلذ دعب ةرينكلا

 نمنع ىلع تراصذرصنتسملا ةفالخ فرمدع تناك ىتاا ىمظعلا ةدسلا دعب تطدخ اةرا اهدهو ني.وطافلا

 فرعتو دنا كد ىلا نمرالا هكرب ىلا ىهتنت ىرخ أةراح اهاباقي و حل ءلهلا ءا ردع ىلا حوفلا بابن محرخ

 ناكل اذهل شاه عزو مئاقا تارك ين تالا 5 ةكرب مو.

 « قدنخلا ركذ <

 صا ةرداقلارهوح دياقلا طمخ اال مث غسص الا ةينمبالوا فرت تنكح وتفلا بان ج راخ هي رد عضوملا 5
 مول هبئدبف اهلثم قعىف عرذا ةرمشع هضرءزيلب الا ىلا لما نم ماشلا ةهن ماك د:خاورف نأ هي راغملا
 بصنو هّةعو همادةرخ ١ اه دن رفحو ةرمسب مانا ىف غرفو ةناملثو نيدس ة:نايعش ىرمشع ىداح تددلا

 نم ةطمار لا لتاقي نأ دصقو دم_ثخالا ىذلا ناّسسلا ن ادم ىلءناكىذلا نانللاوذو همم ل دي باب هماع
 ناس هلا لد نءالماجان اةسنراص مث ةرفحلاو دسعلا ق دو قدا :لنا ظشنم- نمهل لسةذ قيد 1 اذه ءازَو

 مكمل دعني! لاهت ه تبرخ نأ ىلا ةجهدلا ةرهاسقلا تاهزتنم نماهاكر دأو نيم مطاخلا ٠ ءانلخلامانأ ىف ةلاطلسلا

 انثد كنا دف فلأ اهنم هسةلز اف غبسصالا ممر دنس نبا عطقا دق هنع هللا ىذر 9
 سانلا ن ماد عطقا هنعهللاىذر ب اطنخ |نءرمع نأانذاس و هلع هللا ىذر دعس نب ثمللا ن عدلا نوح

 نيزملا دبع غيصالااهارتشاف تام تح لزت لذ يصالا ةينم علت هلاقر دنس با الارصم ضرأ نمأ سن

 انثّدح اك كلذ نم هعطقاام هنع هللا ىضر رع عاطقا بيس ناكو ضف االوا ممم مدقا ةعيطترصع سدلن ه3 روم

 مالغ ”ىباذملا حور نب عاشر ناك هناهدج ن 2 ع بعشن ور#© نع ةعبهل نبا نع ملام نب الملا دبع

 ىلا لافإلمو هيلع لا صدقا لوسر ردنس قاف هنذاو دا عدجو هبخ- ني راج لبي هدجوفر دنس لاقي

 ٌمدُصر ناف نوسلن ع مهول أو قواك انانع مد هو.عطأو نو. طرالام لمعلا ند ءمهرامحت ال لاسقف عاجز
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 ثدحب ةلود لكى اسظعم لازامو نيدلار دب ريمالا ةنباءنووال# نب د نب ميهاربا هبا ناطلسلا وزو هنمملا
 همانأىف هتهاجو تدازو ىرد.لا ىدلاولا ىبانالا «دعهل بتكن ووالف نب دن نب لمعاس-ا طلاصلا كاملا نا

 رثكماملح اهلمالكش ناكو ةئامعيسو نيعبرأو تس ةنس ةخل ا ىذرمع عباس ننثال ا موب تام نأ ىلا

 ىلا هعم تمد ىتلا هنأ ما ىل_ءءاسنلانمرصتقاو ةتبلادمهااكو لم مدخت_سنال افضءدواو فوردملا

 ماكشي وهدي و تادابعلا عير بفرعي و ةياعلئاسمب حراطي و هله أو لعل بدع ن اكو هالو ابنمورمهم
 همالكب كيو هيا مر كيو هي داعي نم ىداعي و ةبن نب دج-ا نيدلا "قت زجْشا ىلا ليو هم فالمللا ىلع
 ةيكرتلا ةلودلا نساحم نمودو م_هدأ نب ياها اربا ىلا بس:ن ناكو ههاجو هلاج سانلا ىلا نا س>الا راكع م

 نيتاسسبلا هل ن مناك قولوطلا عماملا طخو ليفلا :هكربنيبامف ناكملا اذه (ن زاساناركح)« هللادجر
 لودللاهنم حرخا اغيتك لداعلا كالا !نطلستالف ةيئاطل لا كلامها لو.خ هفىذلا قول البط مارا مث
 هسنطلس مانأ ةركألاب هسف بعلو هسلا لزنوةن اّة شو نيعستو سج ة:س ىف للا ةدكرب ىلع فريشيانا د سدلعو

 نز امن ارصتس نيدللا لءريمالا هفرععو هسه لمهأف هدعب نم كلملا ىف ماهو نيج الرو صذملا كاما هعلش نأ ىلااسهاك
 راصف ”ل.ا1لا رودلا همفاوأث نأو كانه ءانملا ف سانلا هعتو نزاك نارك ذئن.ح نم فرعف اب ةرداسقلا ىلاو
 فرش الان يدلا لءريمالا (نزاخلن ار تس) «كنلامملاو ا مهالا هب نكسي نمرثك اواهرعأو طاطخالا لجأ نم
 نزامللاب فردهف نازالادح ا راسصو لدخ فرمثالا كلم ا هنبامانأ ىف للةتونوو الترو صا كلا كالا دحأ

 تاهل, د شو ةرهاشلاةيالو ىلا م !نولاةيالو ىلا اهتم لقت او نيدلا نيمأ بح اصلا عم نيواودلا دش ىلو من
 ىوذ تارثعةلاقاو سائلا ىواسم نع لذاغتو رتل ةيو ملط ادلقو قاخ نحو ةسا.سو لعب كال ذرمث يف

 ةرهادلا هالو نع فرص هنا مث ةريثكلا كالمالا ءانةاو للاحلا ةدسو لاما ةرثكو ةفردملاو ةيبصعلا عمت اهلا
 لازاموةةشراداد.,هلزع نم سانلا دجون ةنامعيسو نيرمثءو عب رأ ةنس ناضمررو: ىفرادا دقريسالاب
 رشع ة٠رأ هلدجوف ةءامعي_هونيثالثو س+ ةن_فىلوالا ىداج نمانثتدسلا هل_لتام نأ ىلا رهاتلا
 هاقتانو نزاشلا ركع دهسا بردقونءابدص مرام الا نم هلو رد كحل اود أو 35 هلَغ بدرأ تأ
 ه0 د_عد ربع ل لنا قوس ىل_ احا ةءلق تحت عب رلا اذه (ةردازيلاعب ر) « هنع هللا انعاميف نفد ةفارشلاب

 نه ني ركح اوّدصتسساو نك ام: دعهراوت دانج الا ىئف هضتراعال هناكس ناكو د اهعب#تو رمش ع ثالث
 ءافلخلا نكست الا انهو ردلار عشب فور عملا ناسا ناك ث.>ردااركثدب رت ىلا رثاه_علا تّدماف راو

 ردم رب هن تلصن1 نأ ىلار ياا ايدمشملاهاحت نماوّرمو :ىسفنلا دهمتملا ىلاردلار مسي رت ن مرت امعلاتّدةماو
 فرعت ةفئاط هيف لز اراب فرعي مال_سالا لوا ىف طالا اذد ناك (عابلارطانق طخ)« ةفارتلاب ابو

 ءارملا سناك فر:ىرادنلل سئاكو تارايداهيفءارعص تقي و ةطخلا هذه ترث دم لس ور ىن وقرزالا ىنب
 ةطذلا دله فاو من انهو نت أ و نين ة:س ىفرمصم ىلا س اعلا ىن باص أ لخد و ةيمأ نذل اودتاازالف

 نايم ا دكر اشعر كسلا ترك ل ناكل انهقركسالارخ مدع دكؤركسلال هس يراسنا ع اور غو
 خاب ا ىراهملانادمأشناو هب رصانلا :هكرباا نوو القني دم رصانلا لام ار فس نأرىلا اهريغو ئتاسب

 تاياقس عبسلا طخ نمر ا,علا تلصتاواغبق أر كح ىف سانلا تب لما | طاش ىلع :ىسرييطلا عمام اراو < نيعبرلاو
 ةثامعم_سوني رمشع ةنه دعن نم ل كح لال ذو ةفارةلاورمص هوةرداسةلاب تاد)ا ىت- عاب كارطانا طخو
 هيارتخ نبا, فورعملا تارذلا نبرفعج نب لضفا !نيرعج لضفلاوب اريزولا اه كن رخل اهذه ( طيو اطولارثب) ه
 هللا مس-داهيلع بةكوءارها طاع تناك ىلا نيإملا عسجل |مسحو اهدنا ىتلا تاناتس مرسلا ىلا املا امم لش
 رفعج نب ل ذفلا نير فعجه دمع ىل_«نملا هممو دججلا لوركا هلو د عد ندو ىل ند سهالا هلل ميحرلا نوسرلا
 نيململا عجل امدحو اها ثنأ ىلا تاباقعبسسلا ىلااهناب رج و رثبلا هذ سهل ءانباا نمهل هةفو امو تارغا نبا

 هارت ث.ح ىلاالا قا بالو لطس الو لة. الو هنام ن «ئذد لو دعل الوهرع.7 ل <الا دب ؤءاشتو هليسو ةسسحو ٠

 سجن ةنسىف كلذو ميلع عمم-هلنانا هنول سي يذلا ىل_ع همت اامت إف هعمسام دعب هل دب نُ هل سما تاناش سلا ىلا

 اهعضوم فرعي مومااىلاو تاءاقسلا تب رخ مالا لاطالة لو هلآآو دم هسن ىلع هللا ىلهو ةئامماثو نيس خو
 طبواطولا رثس تفرعف طبواطولان هم ريثك ا يفدلوو ةروكح ذا ارثلا قوف إو تاناةس عيسسلا طخم
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 5 ىلء نيدلارو لضذفال ا الملا هبا هعمو ةثاّمسسو نمعي .هلفسو تلازل زهنلاي مرعغلا لف سرب رهاظلا كلا ىلءمدقامل

 هد طاملا,ىناةرافلارةنسقآنيدلا سءريمالا هانأ ش كلا لحام دنعف دو# نيدلا قت رفطملاكلملا هاو

 هةلاثل از امو ائانحأللا ىلع هما. ىذرلا ن نمروصأ لا كاملا عنشمافر هاطناا كاملا ىدينيب لعفي ا فتوو هب دينيب

 رظانا دم لززا ةئاقسو نيعستو ثالث ة:سفو هصاو>وهداو ىلاو هملا بها اواو علنا تلصو مث سلل+ يد

 كالملا نا روك ذملا فرشالا لق دعب مهيلع ضبفام دذع نووالق نب ل لخ فرش الا كلام نم ةنا نو

 ىرحاو رخ (ءانب اهائبو ةئامعمسو ني رشعو ثالث ةئسىف ةروك ذا ارظانا ا هذه مده نووالق نب د#رصانلا

 دلو ىلع هبا فافز لعو لوسلللا هيفاطب رتالبطصا اهب شناو اهتءسىف دازو عضاو هةذعاهبدّدجواهيلاءاملا
 ْزَرْط تاراتسو تدب ربادوهاناض2) هنمامظ ءازا وجاه زوج ام دعد ريومراندب ةئطاس لا بئان نوغرأريمالا

 ةضفر بهذ نم ىاوالارث اسلعو عانصلاةرحأور ران م هشام ىوس ”ىرمهم بهذ ل اقثم فل نينامث كلذ

 غلاب وز اهدا اذدق ىهانتو بهذلا نمل اقثم فال [ةريشع ىل_ عفش امةرو كح ذا !ىاوالا هْيز تغابف

 لبحلا ةعإق نم لزن شكلاباهزاهج بصنا او هنا لوا تناك !ماف ةرثكلا ف 1-31 نع حيرخ ىتح هملع قافنالا ف

 دحًارخاتي لفهروضحي ٠ امالا مزال واك ول ءاماتها سرعلا لمع ىف م عاو هسفنب هدرو هم اعو ش كلا ىلا دعصو

 ققثلا ىوسر اني د تنام ىلاريمأ لكر اني د ةئام_عنرا نم مهلا م ىلع ىفاغنالا» اسهالا طةةوروضاا نع مسبن»

 لص ىتح هنم مظعأ سرع فلسا هذ ل.ءل هلا ذشنمح سانل ارك ذفاسهباءلب ما ةثالث حرفلا ٌرمساوربر ملا
 قو>+:دعناكو رب رح ةقشتتو و هثامو هب ريص مرار دة هل -ذنك ى اللا ىناغالا قوح نهةةوح لكل

 نم دعوءارهالا ناغاو ة اطلس ا ىناعالا قو>- ىوس ةرهاقلا ىفاغا: نمقوج نا ّنيلع مسق تلا ىفاغالا
 ناطلتسلا مذا سرعلامايأ تضقناالو لصح أم ةرثكن داود ناز علا موه لبسك اك راز قو كورن

 ءارهالا نم تنئالغولا باب رأرئاس دع علخو اهرادقم ىلع شاخ َه هتف ءارمالاءاست نم ةأسها لكل

 شقغرصريمالااضيأ نطانللاءنهاوكتو يع زواتامظعام_همناكنف مهريغو باَكَلاو

 قادللا ارا نديون الادو>وموهى ذإ١بال ارعو نووالق نب د نب نحر صانلا كلما ناطلسلا مانأ ىف

 نتسو نامت ةنس ىف لق نأ ىلا هنكس 0 و اغبلب ريمالا نا مث ةردحلاب شدكلآ باب ىناج

 نوو الق نب دهم نب نيد نب نا هد فرش الا كمل هبلع ضق نأ ىلا سه دتسارهالا ك0 ةئامشو

 هفاو ب و سانلا ركل ةئامعضوؤانب .سو سجن ةدسىلا هم نكااسال انارخ ماهتاو مده شكلا مدهب سعأو

 برا دقدنبلا ةسردملا ات نم هملا لودي طخنا اذه (انابلا نبا برد طخ)» مو.لاىلا كلذ لءوهو نك اسم

 -ىنولوطلا عماخلا ىلا هنم لصو و للحج نواس دف ومال كش او طخ ىلا هف كل بو ىف اهرافلام اجراو

 قاب انقر ع قاطا ا دش سم نب نيسا ىنأ ناس فرعي اناتس 1000 كلذريغو عابس ار طانقو

 ةعساوزعلا-هدهلو لفل اةدكرب , ىلع فرمشب ناكر بوب نب نيكتفاط مالسالا فيس ناعكسب سوما

 ىلااهف طق اموت رادقدنبلا ةسردملا نت الا بردلا ثءح هلباقي و عبرالا تا علا ىلارظلت ىف قءاو> اييلع

 فرع ناتس:ىبرغملا نب!ن انسب لصتيو ةكلم ماج همفو :ىل رغم اني ارب زولا ناس فرعي ناّسد ةيبلصلا

 ردلا رص ناتنس لص و ”ىسفنلا دمثملان :مبرقلا,ءافلخلا نكسن  الاثءحوهو ردلا رص ناتسبب اريخأ
 ملعب فرعي ريمأ هركح مالسالا فس ناس نا مثرمهم نم ةراكلاب موا ف ورعملا عض ىلا[ نناشم
 ايايلا نبا بردي فرعين الاوهو ىّمْعلا رك فرعد رامصو ة.كرتلا ةلودلا ىف رودلا هذ سانلا ىتبف ى غلا نيدلا

 نمل سار ”يبوهلا نيدلار دب هللا دبعنب لملخ نب ىل اك: نيادارلا نادت نم ىلكن + ريبكلا ل2 اريمالاو هو

 عد هنبمسا لاو قرص ء ىلا مدق كر كلا تاب يدل ناخب رخال العن توالق نوهت رضا: |١٠أ ىمالاريبكو

 اروشن.هلبتكوذب رمد اراددلا ىلارو ض1 اىف همغرو نوو الق نب لل فرمث الا نالا| هءاطام دعب عاما سو

 دمآ نم برذااب هماشد ناكو نووالق نب د - تريدانلا كلغ امان ىفالادروذ- قْمَد : لف هيلا هزهجو دمج عاطقا

 ُك سهم نم بئاناا نوغرأرسمالا يورخ دعب :ةقورخ[ىفوايظ همام كس لزب لو ةهاداطءاو هما ا

 كفا 0و ةارغنالو هد ىلع ضرالا سب الد لو: وهريغو قا سلارق 5 ؛ مالا عم بهذأ ا هم ءلا ثع_ ناطاتا|

 200 :ج ريمالا ساج سلبارط ةيامنل ل اركلآ يئانراسالف كلركلا بئانىفان ةنمملا سر سل < الو ناكو



 لاش

 وحن لارمهم حجراخ ةغارملا ن الااعو بلا ىئارالا عمجب 3 تاناقس عيسلا نم بت رثملان الاب راعا

 دهشأ اهات ىذلا عضوملا ىف ناكو م دقن يءاملابا صاغ ناك ىف رغلا جيانا نب نم كلذ لب اتيامو تاياق غلا

 دنع اه رغو ”ىسفنلا دومملا دعا يقر شب نينا ,نيدباعلا نير دمدم ن الا ةماعلاه لودعاو ديزب فورع ءملا

 ءاحع ىلإ مكرم ىلعهرا دىدام ئخالاروفاك ىن اه دعو ناحل بم ى نان تفرع نينا ابنمتاناقس عمسلا

 فرعن ن ر الأ اودو ةعاصراصغ تاسببك قنا ناتو او سااممو نوراق دكرب موملا فرعتو سدكلا

 دسلاةر ط5 برب ىذلا ى طاممدلا ضو ند ودور ةرال انانعارخ [فرء ناد امو ىث اواطاا ناد_سب

 اهرئاد ءنتاس ليفلا ةكحرب ىلع فري و لوشلا هكربتاباقس عيسسلا برقيو تاءاقس عيسسلا ىلا نك الا

 نس نب لعب نب نام الس نب ةملعل ن فوعنيورع نب امر د ن* نطبم_هو هيل امان فر عب نام د اميلع ادهانمقو ىلاو

 نبو هلل سانلا لدف ةنابحلان ا_سوامرد نم نط:نودا.لاو نة طن ثوغلانب درع

 ءركرلا نيبا مف مالسالا فس نات اهتم نوت اسباضي أ لمفلا هكرب -قرش نم ناكو ةرامااهيذ كإست قدر طل :هكربلا

 بلح قاوز ىلا اياملا نبا برداسهتلن .ىتلانكاسملا نا الاهعضومو ل.ل ةعاقن < د يلع ىذلا لم كاو

 ريما فا الملاك نو غلاقر هادلا هق ا ”ليوز با.ىلارخ أ نمت :اسةدعو ساه نبا ضوحو

 ىروفاكلا موا هل لاقي ىذل | هنامس نادمملا تناحو ديشخالا نا دس ناك ىروفاكلا ىلا ةب رب زولا ةراح

 جيلخلا ةفاح ىل_ءنينا ؛هلك كل ذ ناك ى دنملابمو.لا فرعي ىذلا يالا ةين ىلا حوتفلا بابن ع حرخامو

 هرفح ءادسبا دنع ريبكلا جا .اذئإ نأر طن لمأتلادنعو ةمم باكل اذهىف عضاوملا هد هم ترك ذدقو ةفرمشلا

 ىتلا ةعطقلاو هسرْغن اذه بأ ىتلاةعطقلا نأ ل > الا مر نموا سهم نمع هن هع : دمتتع اماه

 زوك دملا نيادلاو زيلب | نيط اوهعيج رصم طاط ه كك دم ح راج ءافلطلا م ةدرودو سم نيع نيباعف همقرمدلا ى 0

 نأ ٍتنبف لفل ىناح ىتلا ضرالا هذه ىلع ميدل ىف ناكل دن :!| ءام نأ نيعتف لفل ا ءام رع ثودح ع نيالا تاوكيأل
 مصرو ”ىقرمْلا بناذسا نم سه نيع هل دهو أ ىلا نيالا ىوشإ وةيرصلا ةهملان .للارخ دنع ناكل لوا

 حراخ جيلخل ل يتلا ةهلاءذهفوهربدتوهلمأتن انيبادهو هيف نطالالمرتب ر هلا يملا ف قدنانادعبام

 ىهو اهب فرن نأ حامخم ءاسشا لاند تدق ُش وباكَلا اذه نمتا >1 زن دقو ةك ادت تاراخ هل وزباب

 ىلت ىهر فرعت ةطفم ا كان:تراص هيو رب نم املا هملا لة, و باودلا هدرت ضوحوهو * (سنهنبا ضو «

 دحأ هللا درع نب سنه نيدلار دي ريمالا نيدوعسم نيدلا عمري ءالا فةووهو هناج نداسويا| نال و بلح ةراح

 ءالعاب لعو ةناةسو نيعبرأو عم ةنسنا.عش لس ىف بوب نيدلا رق ملا هلا كلما مانأ ىف صاخنا بالا

 نزددو هد اهسسو نيعبراو عيت ةنعم لاو رشا تدسلا موب تامو زيع درب ىل_ءءام ةمقا مو اعقت سا دك م

 ةبديؤملا ةلردلا ف راكلا ءارمهالا دست رمالا هددخل انرمصء ىف لطعت دق ضوخملا اذهناكو ضوم لارا وع

 نيعسنو ىدحا ةنس ىف نامعْي زعلا كلما ناطلسلار ادنجريمأ سذه تامو ةئاما عوني رمثعو ىد>١ةنسفف

 0 :قولوطاا ماد اراؤخركتي لبج غنا الااهرانثرظانا اهذه « (شكلارظانم) « ةئامعس#و

 كلملاهأشنا نواه دكربو لمفلا كرب نيب لصافلا ماظعالا ىلا دنع نوراق دكر مولا فرعت ولا ةكحرلا

 ةئاقتسو نيعرأو عضر ماوعا ف بوب ان يركبى بأ لد داعلا كاملا نبل ىل ءاكلا كالا نب بوبأ نيدلا ممن حلاصلا

 اليو لا عاب دي ل ب د كرم سينا

 و 1 رفح رجول ناشر الالاف تاكل ارق راجت ل دلل

 لدنلا رع ىرتو ةضواةرب زج و هوا هيل روز ةمدشب دموزتسم بلى رو ةيهاسقلاو هلي وز باب ىرتو
 مودال كلذ تفرعف شد ,ىدححاااها_سواث مانت ىف قنا تورتصمتاهزتنم "ل نءتناكف ةزيطا بو م .طظعالا

 ىسابعلا دجأ سايعلاوبأ هللا مم أب كاما ةفياخلا لزنااسج و ةيكول | لزانملا نم لاصصلا كالا فمي تاازامو

 اهنملو < مث ةّدمامب ما أف ةف الخلا, صرب ب نيدلا نكرر هاظلا كاملا هعيابو ل. 1 ةعلق ىلادادغب ن ه٠ىلصوامل

 اضيأ اهيفو هتفالخ لوا فناهلس ع راوبأ هللا :,ك2بلا ةنانإ ا شيكل رظانم نكمو لولا ةعلتالا

 رودذملا كالا اريذ مهند لز نم لوأو هب رصملارايدلا ىل امنه مو ذقن لزنت ب ولأ ىبن هدا كالت تناك



 لنفي

 أشنارءانبلا ىفاهديط لمعتسا ىتحّدب رصانلا ةكريلاب ناالا ةفورعملا هكربلا هبي رزلا هذه ءاني لجال رفحو
 سوقا رس ةيح اان .اهأ ثنا تل هاقنا-1ا ىلءافقو اه دح أل ءب نيوظ# نيعب روةلاكو اكو رادةس رزلاهذهقوف

 ةرخالاو لاجرلا مسرب امها د-انيمانج راو ر ةكب ريمالا[ مناف الار كب ريمالا ىلسع رخ "الا منو
 دودوق هس رْزرب ”ى.ريبطلا عماسلا ىر خ ناسا تسال - كلانه امذسانلاءانب رثكذ ءاسنل ا مسرب
 سانلارثك او ميلحلاب لهن ليم :!| ىلع :هلطملارظانملاءارو نم نك اسمو بورد داو عرازنشو ٌدقرا كات رادو

 اهاكتاهج نم نا د لا ىلا عابسسلار طانق نم ةظتنمريامعلا ترادف ىناطل لا نادمملا ند رطفف ءانبلان

 ةيرز ىلبق ف شحلارظان هس وزق نب ميهارب انيككار عو اهرحاىفاولاغتو نيالا و لنا ا

 نيدلا نيمأ بحاصلاو لاسكلا نيدلا ح الص انسب ار غو ل لح ارا .باكلتا ناتنطن ناك تشي تافاكتلا
 نيدلا نيم ب حاصلا ايف أثناو باتحلا ةأشنم ةطللا ءذسوا ل: باكل ن م و مانغلا نب هلنادمع

 طخ نملمنلا لح اسرا صف ىنارهأ 5 امنع ةنافسكلاتلختا ج-رمغصلا نيدلا مب راضي أرعو هرادراو< هاةناخ

 اهلكرتتكي ديرب فصن نمديزان ءرصقتال ةؤاسمةرهاتلا ”قرخ جوست ةيناءىلارصمة نادم ملا

 نيتاسلا نم اهريغو تاماسجخلاو كناو1ناو دحاسملاو عماوداو للا نك اس او ةيظعلار ظانملاب ةيطدنم

 خلبفيلذلا ىلع تف د رشا تح ىلذلا ىلع ”لطاارودلا» اوو ندد رام للا تيطبناو ةغبلا اوكا د نابانكروعا

 'لامرنالا ىف مهقنأتو تاذالا ىلع لابقالا ىف ممسفانتو وسان اةرثكحوة:رام_ءلاروفو ند ”ىبرغلاربلا اذه

 ةلامئامثو تس ةئس نمنحلاتث دو لج اٍباَكَلا غلب اذا ىِت 2 هد ناكهلو نطو نكي الاد تامل 3
 لادبتسالا ف نيإسملا اضف لهاستو مءارورضو سانا | تاجاح تركو ”قرملا ريل نء لدنلاءام صلو

 راوغ ناطاسلا ةي رز ىل-ءتركذ ىنلاةلكو لارادو نيم املاو نيعب رلا صاع ىركش امنت ع. و فاقوالا ىف

 اهيفام ب رذتسءاو تاساسالار غو هضاقنأ عاب و هلك كلذ مدهو ةثامئنامتو عبس ةنس ىف ى ريبطلا عماجلا

 بغرف رودلا ضاقنأ سانلا عابو لنا ئطاسش ف مدهلا عباتتواريثك اسر كل نم لاةاريج هلمعورخعا نم

 رظانملاو ةيظعلا رودلا نم كلانهام عج لاز ىت> ةماعلا ن م دئاوفلا بالطو نارعالاوءا مالا ب ارم ف

 نكن 0ص اكةرفقم بئارخو ةشحوم انامك قالون نم بيركىلا ةفارهملاةأثنم نم ل-اسلاراصو :هل ليلا

 هللا ةنساه.ةس ىلحلادمعتو كانه لاسنلا نكذتنالز ازغ عت صو بارت بعامو حارفا نطومو تابامسص ىنغم
 زتعملا نب هللا دمع لوقدشنا هملا ترادام تركذتاذاىناو ل.ةنماولخ نيذلا ىف

 0 5 ايرلاو دهاعملا كت ىلع مالس

 نكو ليثلا ىلا ىضفملا هس رغ ١ |ىهاع لفل ّةري زب ف ارطأ ىلا هملبق ن هقالوبلوا نيام دهعلا اًدمراصو
 ءانعلا ردو "قرشلا ملا نع ااا ستارز ازرج هم تأ شن دق ل نلانأ الا جيلا ىلا ى مدل ىذلا همارش

 رهاولط نءةدرغلا ونا لاحاذهفرومالا ةيقاع هللو ربا نع ءاملادع_ و لامراار تح ماع والا

 اذيأامجفرةيرصلا ةهمدلاو ةل.ةلا ةهملا ةرهاةلارهاوط نم قو اذهان و ىلاو اههضو اد !ىفةرهاقلا

 باوملابلعأ ىلا عتهللاو ناستو ح رمش ىلا حبات طاطخا ة 3ع

 5 ةليوز باب عداخ ع 5

 اا مال فس ةهحاذهدأ قرهطامف ىدنعو ا دةرهاقلا

 ناف لينلا ءام ضر نءالا نوككالزيلب انيط نم ىه ىتلا ىذارالا نأ ةبطاعريصم له أنيب فالخال هنا كلذو

 نم هس ونا ادالبلا نم لمحت امم لينلا» امةداءز د:ءاهواعنح رط نيطلا نس! ميؤأمو د ديس هل هر ةيرترمصم ضرأ

 نيطلا نمءاملا ف ناك أم دعت ضرالا ىلع ثكما ذاهاريغ م دابزلا دنعءاملا نول نركي , تاز ةيدولال ل كتم

 هف دجوبال ضرالا نم لبثلا« ءام لوشن الامو اهريغو لالغلا عزت هبل ءوزيلبا رص ملأ ءام-ف ضرالا ىلسع

 ورسع عماج عضومنأ كلرهظ باَكَلا اذه هنضنامُكَمْأْب رمهمرابخأ تفرءناتناو ةتيلازيطلا اذ
 ' ىذلا نصح هاجت ناكامع فلا دعب رسحم ا لما! نأو لبنلا ىلع ةقردش اهون اكتم ع اش قطو ار ماخلا نا

 قوس دذع نمرص؟لحاسلاراص يد -ئثدعب أثري لازامو عما طاهءاعن , الاودانعو عمشلا رمدهدل لاقي



 ٠ما١

 تراصو سمتملا ىلا نهب ىدلةرهاة'اروس نع لءنلاءام صلو ليفلا ةرب ز ع تفرعةرب زب نع ةئامسخو

 ةنسلالوطىفوطةف ةدادزلامانأ الا اهب ّرِعال لنلاءام قد ىت> رثكت ىهوالا ة:س نمامرئ از ولامر لانه

 ةنسناكحال“ لما لالّلا كلت ىف باشنلا ىرل ةيئاطاسلا كيلامملا لزنتو ءالخلاو صولا كانه تشر

 اهيلعهتبظاومو اهب رصانلا كالملان اطل لا فغئلرصمر ايد, ةرام_علا ف سانلا سغر ةئامعي_ دو ةرشع ثالث

 باتكحاار دن اوءامالاّدجوةرامعءاشنا نعسان! نمد>ًارخ أ ال نأر صءوةرهاتلا ىف ىدونامئاكف

 ةفاس ىلع ساقالاو بعةنااايف عرب روركتلا قالوبءاجم ذئنح قالو تراصوءانبلا ىف ةّماعلاوراهتلاو

 ةعطق ىلع اراد طاحأو ةرظنم رامعلا نم لحر كامهرتعفن ١ الا ىريطالا عماج ثبح ليتل ن مءاملا لقت

 سانلا ريعف رادنكوجلا ن ِن د نيدلارصانىلاتاقتا تامالف ةهزتلاهلا دةرتور اص :ةعاهيف سرغ ضرا

 ىلا ةروكذملار ادلا نم لدنلا ىل_ءرظانملا تدتماف كانه ىنكسلا ىف اوبغرو اونكسو للا ىل_عاروداهسن ام

 ئذاقلا [كئاَو ةيظعلا نينا ملا اهئارو نم اوسرغو لانه ةيظعلارودةلا» ءاشناىفاورخافتو ليفلاةرب زج

 قالا ارّقشط نيدلا فريم الل ص اخ ارطان نيدلا مي ركىخاقلا هنمهارتشا ناسي ءايطالا سدر "ىبرغاا نبا

 لوطلا ىف ةرامسعلا تمنت ا ق> اهورعو ةم> انلاهذهىف سانلا نيب سف ان لارثكو ةضف مهر د فل ة'امودإ

 ةفاح ىلع ضرءلا فرعورصم حب راخ دي دا عمانار اوحم٠ الا ا ةدروم ىلاحبريشلا ةيثم نمل لا ةفاح ىلع

 نيتا_داهلك ةيظعلا ةفاساا هذه ت.قبو ىارهملاةامنم ىلا ةرهاسقلا ”ىردع دنا ءاجت نم ةس رغلا لدماا

 ةضاخ ل فلا ةربزحج نيتاب تغلبواهريغو عم اواو دج اسماو تامابمللاو قاوسالاورو داب لما زاك
 أشناواناتسي ني رذعلاو هن امعمسو ةرشع ىدحا ةئس يف تناك ام دعب اناس نيسهمو ةثام ىلع تلماي ام

 ناب دنع لمفلاةرب زح ليغلان ئطا2 ىلع ةعظعارا دهلبا دمع هدإوو «خيوزةلا نيدأ!ل الح لانضافلا ئشاقلا

 هراوعأشنأو لولا لعق الور ةعباج ”ىريطملا نيدلازعريمالا أثنأو بدال ا سربسبب نيدملا نكررم.الا

 شدمل ارطانر غفلاب فورعملانيدلارذن قفاشا اناؤر ناتج دوضز ان نيدلا فرمش ىماقلا أثناو ني-عبر

 ”ىرمدانلا يالا نووالق نب د#مرصانلا كال ارفح مث كانه اوةكسو نيتاسلا هذه لو- سار كحو اناتللي

 ”ىرصانلا جاكت ار فس دهب رع نم لونا ناكو جياحلا اد ىئاج ىلع سانلاريعفةن امءيسسو ني رمثعو سجن ةذسس

 عي فقل ى> ةرامهلا ىف سانلا هعمو موماا ىلا نادوجوم ا.ه ادهسمو انيس أنا ىزيماهملا

 فالحو لمر ل الن ىب مه انس ,مدق نم دهعلاب امذا بحس ايزو نمقدو ةراعربشد ةناكم عضاو 00

 ناكءذهقالوبةحان فو عرا اوسو ةنزا6 تامالمتو او ءاودسامو ارودةورظانمو نيتاسب تراصذا

 ”ىرصانلا كورلا فزكذاك نووالث نب د مر صانلا كلملاهلطبا نأ ىلا :لغلا سكم همض ذؤيب ىذلا ةلاكلا صخ

 ,راص ىح دع لزي لو قالون ل-اس نع لبنلاءامرسغا هن ءاعاعف ى سدت ةاكانلإو باتكلاااذهنم

 تاماجو عماوج ةدعايفددتو اهيريئاهبعلات ديازتو ةرماعن الاقالو ةمحانو الا هءلعوه ام ىلدع

 اهريغو عابرو

 "1 ٠ قارهلا ا الزب. ام ركذ- 5

 2-2 اطانملا- نر رو نامت 0 0

 عماجو ماج انه ئشناو لوا م ع راش لينلا ىلع هل املا رودلاو نيتاسيا نيب لصفيو نيتاسلااهئارو نمو ىلذلا
 ّرسلا باك لا ذذا ناكو لدنلا ىل-ءارنادريثالا نب نيدلا٠ الم ىدتانتلا ل انهاتَت أورو دنارك كه تشافقو قولو
 ىلاروالا فن موروانا مف ىلا قالون م ةرامعلا تاصتاو ريثالا نبا ركحي طخلا كلذ فرعف هراوج سانلا ىو

 فصولازو انام ةمظءلارودلا نمو ن امعالاوءارزولا ن نم رباك الا نكح اسم نم هنفحرباو ريثالا نبارك

 نوصدومرسم األ ىرهاظ | نا دباب ناكىذلا ناتسبلا بهوامل نوال نيد رصانل اكلم ناف ةسرزلا امأو

 سي رزلا يلاريث الا ني ار كح - نمةرامعلاَتمظُملا قى لا:هسالارمعف اهفيوو ةسرز لبتلا لعوهمادةأكنا

 رصانلا كلملا ناف نا طاسلا ةمب رزامأو * قوللاب تلصتا نك اسسم د ةددعو نيح اوطوريبك ق وسو ماك ا هرعو

 "ىمريبطلا عاملا "ىلة ىف ةن رز أ ناناالاعا.اارطانقا رواحملا ىراهملانا دسرع امل نووالق نيد



 م« ءارمألا ةينم ركذ م

 ةامسملا ىرقلا نمرصع و ةدحاو ريغرسد؟ اهعممجب و اعضوم نوعبرآوهئالث ةدنملا 'لرتشا ا باك ىف تو هاء لاق

 قاوسا او ةدالب ءارمهالا ةمشموريمالا ةدمل ءاها لاش وحريشلا هدم هولاه ن ْنَح 'املان راك ءام مسالا ادع 22

 ماشلا لأ ىلتنن أ ةباسننا ”فاودا دعسا نيدحم في رشلارت ذوي ردن ل الاىد رطقةر ءاقلا نم خسرت ىلع

 نم نيّتسو سم ةنسس ىف رمدم ريمأ مد نب نك ش1 نار رك نب ىدقخلا ةعجو قاواك نينا

 ءارمهالا ةينمرهاظلا دينا لاقو « ةنامغاعلا ن ءاوئ اوناكو هده جب ريشلا ةينم عضوهثدحاو هد ةر بهل

 ددعو ا :احابنم مرحلالك أ ان , ةنس لكى و عرا مشو يك اريمأ هس ناكىذلا "ىفرشلا ىو حلا سحلان م

 تاهزتم. :رساكم ن ءةشااوذهو اهعاعر ملا لغو ةزيجلا ربى اهرودو مي دااهعماحراص يد اهرودو اههماح

 ناكابب و تاايص ىنغمووهاو بغلرادو فق لمس انلا اهذت اواهيرب امعلا ترثكدق تناكوةر هاما

 موب لكى قوساهب واريش ةبحان ن :ماهب رقا باكا اذه نم لنا اركذ دنع هرك ذ مدة ىذلا ديهشلا دمع لمعي
 تناكو ىواصتلا اهب نكسي ناكنمرثك اوةرو مشا اًرضم قاوسا نمو هو: لالغلاو متغلاورغبلا هنف عايردتحأ
 ةدرغلا كناكو هن امعتستو ةرمشغ ناك ة ةحشو ىلذلا ءام ةدابز تمظعاا هنا دع . ورا ريصعد فرعت

 دحاو* ىارصن عابور جاية ءولمم ةّرج فلأن ينام ىلع ف شامر جنارارح نما يف فات ةدملاوا ار رف رولا

 اة : ريمالا امتمريسكو راسإ دةئام لاو يس سو هردفا ار يشع ىئانار أ معدمشلادمعموبىفةّرم

 لائالا ىف قرغت ترب امو رنا ةءولغ هر ر> فا نيعدرأ ىلعف. .نام ةئاسمامتو ثالث ةنسرش < ىف ّىلل 1ك

 ىلا قالوب نمرسسملا ةئامعبسو ني رشعو ثالث ةنسف نووالق ني ده رمدانلا كلملا ل-عنأ ىلا ةملاعلا

 سائلاو رك املا ةرثك,ة:يماعا هاكر داو قرغلا نمو ادأ نمأفباَكَلا اذه نمرو كلارك ذدنع ذاك يملا

 اه سلنلل ناك هناذ دحالاو هه ا ىت وب فاو سال عجب راو لبثاا مايأ اهب ةدزنلل دصةورطاملاوق اوسالاو

 اهيل موده ابرسساذملا ملا ةئامئامتو تسةنس نم نحنا تثدحا ل متريثك لام هب قل عمت نيمويلا نيه ىف
 نوح أط ىو. اهب قم ل ىد تاطعتو اهرودرتكا تاو اهنم سانلال حراق ةدءاهلهأن مءاولتقو لهللاف

 ناوردلا ىف ةيراج ىهو ةمبت الاامو ةنو-اط نينامث ىل_ءف اماه نا حام كعت محقأ | نعطل :دححاو

 درفملا فورعملا ىناطا دا

 م شيرلا موك ركذ +
 لعبلا ضرأ< ىلر غب هراو م دعب اه رغب رع لبتلا ناحح حجرعشلا ةمءو لعيلا ضرآ نيبامف دلبل سما | ده

 نم 0 ا اطألا ب 6 0 8 نم 0 مو

 .ناعا برو ةرهاشا تاق ساكس راموكن اكو موال تاما ارا اذه عطقن ناك ل
 جان ىلأ لاو ىئملا يه اربا نب ل_ءاسسانيدلا دم ةاضقلا ىذاق انذعش ىنريخأو « اه هزملل هاك ىف سانلا
 در موس نايتوركت ءامهاذ دع شب لاموكباكر دامها ءايطخلاا نب دج[ نب لمعامم“انيدلا

 لكلا نماهءاونان شباءهملابا سماعات وس اهبتكردااناو ىفاطلاادنما مة امتلاوذ امتادايف نكس
 يد ال و نيعماج و اماج اهه.ت ردا لك 7 1 ىف هلام رهاب ءودلا قرعاذل

 0 2000 مخ نكرم ا

 _.ارخاتدهاتامدنع لف تشاو خدام

 0 هو ىرممللا ذخأ اذا كير ذخأ كالذكو

 5 ا ها *
 0 تا



 ليلا

 ىلا مدقو هاهب رهاظتلا هبادعأ نمو ثءد ل_هأ لعن ةّدم ى ثم دي ماف او ا.نان'انم حرش و دا دغب ىلا ةرهاقلا نم

 اهام-و ءوخو حافالاقرعك ةفف# ءازج أ ةّدعاهيف طلخ لعب ةشيشحلا عنص هلا ةدح المن ءصاعُم ةرهاقلا
 عنشةئامنامتوةريششع سخ ةةسىف ناك الف ماوعأ دم سانلا ن او راع 0م ا ردا

 نوكت نأ تداكد قل ىتحاممب مالكلان ءماشتحالا عفتراو اهاكاروتشاواه مر هظف ةنوعلملا ةرو مشا رهاملا

 اورهجو سانلا نيب نمةعّشلاو ءامحارتس عفتراو قالخ الا ىلع ةلافسلا تبلغ سنا ذيج كرك يقل كم

 ليذرو قالخالا نم ةعم ز لكب اولحتو "لل ضو فرش لكن عاوطخغاو بي اعملاباو رش افنتو لوقلانمءوسلاب

 قال الاول امشلا ىف خم لاا دي دقو ةئاوماانموياع تيكحام س حاالولو ةيئانالاب مهل ضقت: ل لكشاا الولف

 بحال هيرودس الا ةلامطل | ضراو هنأ الب نم ىلاهنو كراس كلااناقاعتاوذلاو رودلا ىلع هروهظرذنملا

 « جاتلاو لعبلا ضرأ ركذ م
 عدزو أر عت لك لع. لا لصو ةةسسلا ىف ةددحاو ةّرمالارطملا |مدصد ال ىلا ةعفتر ملا ضرالا لعبلاهدمس نبا لاق

 ءاوسع «امالو قسريغ نم هفورعب برشام لْكتلا ن ءلعبلاو عضوملالعبتسا دقو ءاعسلا هتقسام لعبل |لمقو قبال

 العب راسم لْلاو عضوملا لعيتساو لكلا قس ىلءةوانالا نم ىطعاام لعيلاوءاعسلا هام ىاكااموهل قو

 اعلا ةرظنم همذو لعبلاب فرءيان تب تناك ةلابطلا ضرأي ل هان جلا بنا. هذه لعبلا ضرأو

 اذ_هلعيلا ناس بناجيىلاوا روسنامسلا اذه ىلءلءحو "ىلا اردب شو مل ارممأ ني ءاشنه اش ل_ضذالا

 نم نسطافلا ءاماذلل ايف ناكامو نيتاسلا هذ_هرظانم ترك ذدقو هوجو سها ناتو حاتلا نات

 جيلخلا ىلع ىتلازوالاةر اند اق عر ثم تورلا اديه قال هللا مرار هلاك اذه نمرظانم ارك دنع موسرا
 راصمالا اهنم تاازدةموملااهناف حاتلا ضرأ كاز كحرو عسب للا ماياو لينلا مانا كانه هزمتلل سانلا حجرذع

 هرهزو لد وط قاس 0 ل

 ريفاصعلا نم تأركذي و مذنا تجر طنمراصؤ عفنا سمشلا تةرشا اذاورفوذمللا هبش

 تانف ءاملاف تسطغو هيلع تعذنا لدللا لبقا اذاف ذاق ةندن تئشلا لخادى هنمروذدصعلا سلحي اريغصأعون

 انقذو فيسك ربام ئث وهو روفصءلاريطيف ها تلا نيعتلا رشا ىلا اك

 هعم_ نور | بلان فرعي هل-مأو عنف غامدلا ب طرتو ماسربلا ىف هبط اعد ن هددهرغز ن نم عنصي نينشلا

 عطقيو اهب وعي ةدعملان ومالا فدي زي و اريد ةرارملا ىلإ ل.ع وهراخو.طموأيت هنواك أبو بار ءالا

 ةنجاهتراضنو امسح ركذتف ىذ ارالاءذه ع رزت عسر لا مانا فوت: ءادرفملا باك راطس ١ نبا كا ذرك ذرم-زلا

 تفلت دقو راصثاو لخخ اناسقب ضرالا رع ردا تودما دعو قل اكلك

 0 ةرهاقلا ىحاوض 1-1 0

 لعبلا ا ا

 نءحجرخ املا امز ىف لاسقي و زربو مه دالب نم رهظام مورا جاوضو ها دا اروسهيفاطاام ةتداصااب ىبعي

 ىتلاادالبلا فرعنو ةغللا نم كل ذلهأ تفرعدتو ةرهاقلا ىساوض ىرقلا نم جياخلا ىتن ىفوهامم ةر ءاقلا

 نم ةزيهلا ةمحا ءاضاناكو ة ةبئااو هي ريمالاو نيته ىهو < ىثومملا سلا, ميخلا ”ىلرغف حاوذلا نم

 لازال نقف لع "فاقول ار سوما عن االله كح تح مسوو امن :و طقس ةمدحان ىدومللا سلا لو

 نب ركب ىبأ لداعلا كالا هبخ الل وطسالا سمأ بوب نب ف سوي نيدلا حالصن اطلسلا| للعب ةيمطاسفلا ةلودلا

 تناك ىتلا ةاكرلا ةبئاوودلاباوبالا د نهلوطسالا ناوي دادرفأو ةئاصستو نيناسمو عبس ةنس ىف هلهإسو بوبأ

 ظلال اتوقع تاو جارالاو نورطنلاو نيتريااب ىثودللا سداسأو رصمب نيالا لمد

 نالطسع اهقفلا ىفا مول ىذلا سا اريغ ىلع شو. اريمأ هر و لمحاو ىدتنطو انش او ةيئاوبذلا كاوكاو

 0 الا ىءاوهلاءذهو كلملاذال تفرعت حار الالام ل نم تراصو ىحاونل!تذءقو سلا

 كلا نماهرثكا ع رزبو جاونلا نم م اهريغ ىل_ءزمم اهحارخو -ىفاطل_ااناوندلاىفودامابنمو فدو

 1ع د هلاسز و انعللاو



 رهحلاوّرءلا ىف حارذالا ان ىدهتو اهواك ابانعرهلا بهل لي زر

 هلام كلذ ىلع ل لدلاو نييئانوبلا دهع ىلع ناك دقو انندلا ىلاعت هللا دجو أ ذنم فورعم ميدق هنا لوقااناو لاف
 ةلزح نما لاق هّراضمو هعفانمو «صاوخوراقعلا اذ هحجا م نم سوءااجو طارقب نع مهيتك ف ءابطالا

 راحوهو .دوحا”ىناتسلاو ”ىتربهنمو "ىلا: سدهنم ئادهشلاقرووه ىذلا بنقل اناسلا حام *م ناك ىف

 راح هنم ىريلاو ىلوالا ةجردلا ىف سدايدراب هنا لامتبو ىلو الا ةجردلا ىف هرارح لضو ةثلاثل ا ةجردإا ف ساب
 ىلصوملا نيدلا<َقتىفدشنلا فكلانىعسو لاه ةعبارلا ةحردلا ىف ساب

 مومهملا قشاعللءافثش  فكلاف فكلادم يا
 50 تيلادعب مرك ةنكبانال ةميركلا نقلا ل

 لسمتال ىعاجلا ةوهشل عطت :هلاطباىفو "مال افسفحت 5 5 10 مش هدر ةثلاؤ لاك
 زوللا عم ةكانذإ ةيزووز عانينا زككأ اك ءابطالا ضعنلاكو انزلا ىف عقوب ام ىلا ل

 000 داو هررض عفدمل نيرمتكسلا هدعب برمثيو شانه شل شاو ال علاو أر جراوأقة_فلاوأ

 فاتت سانلا ةج ماو ررضلاريثكسح ناك“ ى ةسريغ لكأ اذاو ىلةي نأ هلك | لق ةداعلا تر كال ذو هررضا

 تود نءهريغوا لعلاوأر كسلا هملا فضي نم مهئمو هريغىلا افاضم هلك أي نر دقي الن ممهنخ هلك ا ىف

 جاهم باَمىف ةلزتج ني اركذو مضهلال ة دمج ىهو ةماعلا ن نم ئريتابنا لاك سونبلاج نأ بتكلا ضعب ىف تأرتو
 نع ىحو 0 ةنسلا نحو قطو ور حاد تلاوه <ىناتسسلا بنقلارعترزب نأ

 نب ىع لاقر ضا.سلا هملع بلغ هقروو عارذر دق ىلع ةعطقنملارافتلا ىف جرت ىربلا ةرش نأ قادسا نب نينح

 بيراك ة نفح ةنطسم هي ذغانوكتنأ جشإ متلملا هندي ىلع بل 2 ن مْنأ“ ءامصالا نا دبأريب دن باك ىف هب وسام

 ةدعبلل طلخلاءىدر ماض الا رسسعوهو ل وبلار دب خا دهشلاناةيودالاحالصا باك ح اصلاقو جما دهشلاو
 موعسلا تاو ذنم اريشكن أ اهداوخ نم تيأرو ةشيشل اباهاسغنم غلب اد ملا نم رذزلاةلازالدح لولاك

 اهلعذ هقراذي نأ ”بحأأو هسفنىف اهلعفدحوو اهاك ا اذا نان الا نأ تد ,أرو ترهاهعر تعما ذااهو و ةبلاك

 يراد املا ةح ايلا هفعضيو اهلعذ ةوقرسكياممو ضماملا نيالا نملك وتمر ن نم أش هبركم قرامأ

 دقلو مهتالخال ةرصشلا هذه نم دفأب سانلا ىلباخم ولا ةهازرن عد ىلاعت هللا هجر هذلؤم لاق «هلط_ مونلاو
 سد رلا نع هط الت ا لبق ”ىيوز خل !ءامطخللا نب باهولا دمع نب لدعام-١ نيدلا حبات سلا ىناسلا تح
 امر كلذكو ةلاذرلاوةلافسا| ثروات دحوذ اهتريتعا لاق يحلل دهن لثسدا سدح انما

 لاهدقو ةتبلا ؟ ئ ةيلاسثالا نم هل نأ داكيال ام ىلا هقالخ أ ريئاسو طخ هناق اهاناع نم انرمع لوط ىف
 نيتاسبلا ف عرزيورصمريغبهرأ لو <ىدنهلا بنقااهللانقي ثلانثعون بنشأ نمو تادر لا باك قرأظلانبا

 نم نا ىتسنيههردو أ مهر در دق نافالاهنملواستا دالدحرتجا دوشو اًذيأمهدنع ةشيشطاهللاشيو

 تلتقامبرو نونحلا ىلا لاه امه. ىدأو مهلوةعتاتخاف موقد هعمسا دقو هنوعرلا د - ىلا هجر هن .رثك ١
 نممتي ىتح ا دبجاكعددسلاب هكع ديو اغلب اضط قرولا بطي نم مهنه ىتش ءاحنأ ىلعاب نول معتسي* ءارفلا تىأرو

 ةقتشبإ از ؟سورروإ قد سس لملف هي طلكو دل يرتيو هولك عالبال قع نم مممواصاارقاهئم لمع و

 اذهو هنم بي رقوأ نونحلا ىلا هب نور اعف مه هركسااميرواريثكن وحر فيو هملع نونرطي ممن او هغضم لمطيو
 بارشو ةدعملا هنم قنت ىتح نطسءامو نم ءّقلاىلارداساف هنمراثكالا نم فخ اذاو اهلعف نم هن دهاشأم
 دّعاو اهلامعتسا, كةالخأ فالتو كَ رمثيداسفان رمرذحاو !هيذ فراعلا مالكراظناف عفنلاةباعف مهل ضاخلا

 ناكو ةعنشلانم اهفامل اهلمهباسنتا ن منوفن أف كلذ عمو سانلالذارأ الا اهيطاعتب ىريامو اهاندسهع
 ركحو قوللا بايو ةلابطلا ضر أن م ةنينااب فرعي ىذلا عضوملا هللا هحر -ىنوزهشلا نودوسريمالا عبتش"دق
 مهمالذرو سانلا فارطا نم اهعلّس ناك م ىلع ضيقو ةنوعلملاةر عدلا هذه نم كل انهام فاناو قالوس لصاو
 هذه تحرامو ةئامع.سو ننام ةنسو ف ىف ةماعلا نمريثكس ارضا علف سارضالا عاقب اوعف ىلع بهاعو
 سج ةنس ىف ةرهاقلا اذكر وقح ا و نسأل ركن ظلت 1: دش روان اها نمت هشبل
 رفاسالف هلع هوباعو مهلعذ نم كلذ اوه ةشس او مهيلع سانلا ع:شو اهلك ان هياكاره |طنف هن امعسو نيعسلو



 ”ا/ ١

 دجربزلا لثمءارضخ ةريثعم © ردح ةمادمزم برماو رهلتا عد

 دلمانابلانم نصغىلعس مي ٠ ديغا كرتلانم ىلت اهكطاعي
 دروم دَُخ قوف راذع مقر 6 اهرذيذا فىفكح ىف اهلصتف

 ددرملا ميسنل ادربىلا وفهتف « تئيش مسن 0 0

 دّرغملا ماجلا ع اهب رطبف *» ىقلا ىف قرولا اهلاصغا ىلع ودشن
 دنفم لاقم اهفعّم تالف « اهلثم رجتاف سل ناعم 0
 ديالو لجرب اموب ترصءالو « ةناصم ءامني مكشنو ركببلا نه

 دعتم لكاهندنم اوبرقالو * اهسأاكب امون سسقلا ثدعالو
 دارت ةئاتلادتع دعالو < كات ةشع#" انهضاإو ةلشالو
 دنهلا:فرسشملاة<اهذذن « اهلئنع سحت نامعنلا تياالو

 دغىلارورمسلامون جرطتالو ٠ حرتساو فكلابّرولا فكافكو
 لاَ :ىبح اماسرلا نب دهم ئيدحا بي دالار دب نيشلاىلاهراهلتا بن كلذكر

 سعد ريغ طق هقللأال * هندهعرافألا ىدان فوهفههو

 تلح قاسردوس ردلا ليس 2 د نانا
 ىسؤمرفانناادعن نم راسصذا * ا مو ل

 سلفملارهوهنكعشضشركشاو « قئالخ تركشنتال ىئاجأف
 سفنالل اهطس نيةثاعلل « اندنععفذتحارفالا ةشيشخل

 سنقل ششح ىرب نآب دهحاف « رفانئ طدمص تمههاذاو

 سمخأابهذم ةعالللا ىوذإ « اوَرَهظ ادار د ةءاصعركشاو

 سلا, سانلا نظ 0 ندم #« ىلخو رورسلل لفل عدو

 ةّماعامن او دتبلا» رع ىفةثيذملا كحأب مارد خ زهشلانىردنلقلا ”ىزاربشلا دم يشلا د دفو

 نك ناتو ووطن ار هدو و“ 0 اهم هباصا راهتشال هملااهو,سن ناس ارخ لهأ
 اهرماعاشمن كلذ ل ةامنوفر د يس ب وعل لواوه نارريب ىمسي مش دنهلاب

 ماشلاو مورلاو قارعلا لا ىلا اهري_درو مث عر زها لاا مث نءلادالس اهريخ عاذ ىت-دنهلا دالب ىف

 سانلاز اومل-او مالسالا ل رداو ةرساكألا ن نمز ىف نطرربب ناكو لاق *« ادرك ذ تم دق ىبلا ةئسااقرصدو

 ,ىهو هظفل نماهن دشن تاس اىف< ىمن." ىلع دذهلا لهأ ىلا هراهطا بن دقو اهنوام سبب تقولا كلذ نم
 رضحلااهفحالمىفتفزءارذعب *« ترضلا عم ىنعنازحالا فئفكافالا

 ىتلاومظالاىفهسشتلا نع تلشغ م« سدنب تعامل انل تاحت

 رهزلابردزلاو ضورلا رو لخأف « اهنسح اروراصإالا البت تدب
 ىرستاذاس اولا لك ىفعصتو « اهّرس نونكم سفالا سي سورع
 « اقتئاردهشلا مطمابنم قود
 ةهزنسسحا فرطال امهنولفو

 تثئاف ضساو ناف نم بكر

 اس منولةرح سمشلا رو:فكف

 اهنأاكو اهبتسح ىف ةر تلع

«* 

 را
 اها راسم :انرالا لك
 ردها ةماعراهزالا ىلع هاا

 رطقلا ل باو هداح ضور دحر رز

 ركفلاو ىمهدنح تاوفتءاحو ىوهلانمّجأامتدبأفت دس
 ىرءشاه<ادمىفىلاغف تلاغت ه« ةئر ةلملج فاصوأ لمح

 رمسلاو ضيلا نم ىضما هيدا م 5 اعلا عت نها

 رعسلاكنولل ادب دنهال سانلا ىلا *# م ا 3ع اع ا ع



 انا

 ةراحو برعلا ةراح ام تاراح ةدعاب.راصو ةلابطلا ىضرأ كلذ سسب ترمعو رودلا :هكريلا ىلعو هلعاونسف

 لبقأو ةعجلا اه. ماقتعماوجومامو قاوسأ ةدعاذ قبو كلذريغو نيطاسعلا ةراحو ةرز ايلا ةراحو داركألا
 ةرامعلا نمةبات ىلع تحربامو ةرهاقلا نمار دل ايف تايغرلا تركو عسرلاو لبنلا مانا مبمزعتلا ىلع سانلا

 ضرأ تاراح نمريثكب رف ئيسح نب نادعش فرشالا مانا ة امعيسو نيعيسو عمس ةنس ىف ءالغلا ث دس نأ ىلا
 كالمالا نالا ماعلا نماهف قيوانامك تراصو ةئامنامثو ثس ةنسذنم ترثد نأىلا ةمقب انم تدمي ةلابطلا
 ثبخ أ نم ةنجرعغصت ةنشطاب فرعت ةعقب اهيذو ِباَكَلا اذه نمربلاركذ دنع تركذ ىتلا :دكرلا ىلع:ةلطلا
 تديوفوسافلاالُوَأَ ايملت ولا تستؤللا عبفرمو ”لحوزع هللا ىصاعمب ا يه لمعت ضرالا عامب

 اهتاورهاطتو اريثكاءولو ىدسلاو ةعالدلا لهأ !مبعلوو ادْئاز اوفا ذهانسقو ىف ةثيمقلا : ةرصشلا هذه

 عابطلد فا ةققحلا ىف ىثامو تاروذاقلا مبقأو ثئابحلا لذرانم دعت اهاكرداامدعب ماشنحاريغنم
 هنلاو اهركسص ذنيعت موراو قارعلاو ما كلاورصمب ماعلاو صامل دنءاذه انتقو ىف اهرابتشالو اهتمرشللا

 لعاىلاعت

 « ءارقفلا ةشيشح ركذ #

 هيةعتو ةصاخءارقفلا ىلا هلوصووراتعلا اذه ىلع فرقإلا ف فكل دق اهسو نيو نامت ةنس فرتسن ةدلس

 لامعتسالا لملتةدهاجملاو ةضان ايرلاريثكن اكه للا هجرار دمحخ ويسالا يش هاهش نأ ىل اكادق ةّماعما يملا

 ءامراسورو !ثننيب بحي هماقمو ناسارش دالب ن هرؤاشن ءالؤم ناكو ةداغلا ف زريو ةداهزا ق ىافدت“ اذغلل

 نمرثك | اهب ثكموابنم عضوم ىف عطةناو.ءارقسفلا نم ةعاجب هتبعمص ىفو ةيواز لبحلا اذه. ذدَتا د ناكحو
 را دة شادقو موي ت اذ علط يشلا نا مث لاف هتمدخ ماسشقلل ىريغدحأ هياعلخ ديالو. اهنم حرم ال نما ب

 ا فالخرو رسو طاشن ههجو الع دقو داع مءاردصلا ىلا هسفئباد رفنمهلئاقلا تك

 هتماوادعب ةسناو اوم ع نمةلاحلا هذه ىلعزيشاا اشي ارالف ون لحل راللغالوكب قاف انضالؤناز

 ادرقتمءار ملال ادق الار طخ ذا قولخ ىفانا املس .لاقف كاذ نع ءانلأسلز هلاو ةوللخا ىف:لءوطلا ةدملا

 هتيأرذ قروهلتابنب تر رهو ظدقلا تشو خب .رلامدعل كر مس الاكاس تاينلا نمئث لك تدحوف تحرفن

 ىدئءثدف.اهلك اواهاروا هئم_فطقا تامل ناو دنا لاك فتعرش نمل ليو ثفطاب سبب لاملا ا كلت: ىف
 يل ءائفقو أف ءارعصلا ىلا انجر فن لاه هلك اوفرعتل «بلع مكفتوا ىت-ائباوموقو هوت دهاشام حابترالا نم
 ةيوازلا ىلا اندع م انلعففف هلك أنو هقرو نمذخ أن نأ ان ممأف بنان فرعي تان اذه انقءانيأ رالف تابنلا

 اذهدناص ان سهاانفصو ىتلاةلاثسا ىلع يشل انآرالف هناسقك ن نعانزا غامق روزللا نتانؤلتق انتو
 هللانالاقو ءارقسلا نع هضاخالن أ اناصو أو سانلااوع نءادح اهي لعت الن أن اميالاانماع ذ دخ ارراتتلا

 ةفن رشلا كراكفأ هلعفب واعو ةفيشكلا كتم رات يفك ازررلل ا ةلعجلك كد دق لات

 اذه ىلع انفقو نأدعب ردبح شلة وازب اّهعرزف رةعح يلا لاك كاعرتساامف ءوعا ارو ءدوأامفهوقارف

 هتمدخ ىفانأو نين سرشع كلذ دعير دبح حش ثلا شاعو هنافودعب هع رض لوح !وءرزبان هاو هتامح ىف رمسلا

 ةرشع نام ةنسر دمج يشلا ىفودو ةثي ثا هذه لك اوءاذغلا لل ان مأي ناك موب لكف اهلك ١ع طقب هرم
 هريق اورا زو هردق اومظءوناسارخ لهأن داو. فساوذ هي دووم دير غر ولدك اعل

 راقعلا اذه ىلع مهءاريكو ناسارخ لهأ افرطاوفقو نأ هل امو دنع هباعصا ىدوأ دق ناكو هباحصا ار زتملاو

 اهاكا فرعي نكي لو سرافتالماعمو ناسارخ دالب ىف ةعئاذ ةعئاش ةثد ثلا لزت لول اف هوامع_ساقه"”رسسو

 رواج ار صلا فسس وام نمامهو نيرغلا بح اص د# نب د#و نمرد ب>اسداييلادرو ىت- قارعلا لغأ
 امهات !اهلمكةئاّمسو ني رمثعو نامت ةنس ف كلذو هللا رمصنتسملا مامالا كلما مانا ىف سراف دال
 هذهىو لاه اهوامعتساةمورلاورصمو ماشلا لأ ىلا دريخ لوو قارعلاب ترهتشاف اهاكا سانلل اورهظأو

 بيدالاردبح خيشلا ىلا ةشيشحل ار اهظا بسن دقو ةضارقلا نوقف سانلا ناكودا دغسمهاردلا ترهظ ةنسلا
 ىهو تاس ا ىف“ قيثمدلا ىعالا ني ”ىلعزب دن



 ؟ه ١

 ءافرعرا' -ان”ىحتاطبلا نب نومأملا هربزو م دقش ةهزنلاةداع "بح 000 ٠ الامانالا تاكحالو عي لاو

 ةراحاون :اماعنامهاطعاو كل ذ لقب مأف لامرلا ةرغكي اور ذتعاف كلذ مسلعر 5

 ةكعلا هلالثلا دحاسملا نموريزولا ناس هلا: ةةذومأملا ةفئاطلا اهب تنكح أ ىتلاروفاكراد نم برقلاب

 ىلاكريلا ىرعو جياخلاو :هكربلا نيب ىذلا ارسحلا ضةنو تال الاو ددعلاو نتاسلا نمرابالارضح !مئاهيةرش ىف
 كد دنعاهريخرك ذدقو ةرقبلا نطبب تفر عدكرلا هذه ىلاعت هللا هر هفلو ملاك اهيلعاطام جلخ ناراصنأ
 اناقيتشيو مؤ اوايلا نافذ هيفا ةيفؤلنا ونا ءوبلا نادم اذمياس دو ةاكتلا اديه نم كربلا

 شاعملاب

 + ةلابطلا ضرأ ركذ +

 55 .( دع مضل 101 000000

 6 ”ىب رغىلا فرحا زمّرعو "نظرا ”هكرب نم برقلاب "ىرصانلا جيلخا بناج ىلع

 نات ةرقبلا نطس ةفورعملا كربلا اهيلبق نمو جيلخلا اهيقرش نمو مظعالا لئلا اهس رغنم طسو

 طءمو لعبلا ةرظنمو لها ضرأ اهب رحب ن هو يدوس تل راكم راع كج الا

 نيدلاف.سلوتبابذو عبرلا مانا ىفاسبع أش ضرال ا هذهةبور تناك“ اوهلا ةنقوهو>و سجلتاو حاتلا

 دشملا لزق نب ىلع
 طسناحيرلا سدنئسنماهال هه اضرأ نوزعيب ةلابط ىلا
 طقن لطال اهاكش نس> أو ه اروطس امي قمةشلا بتكدقو

 طرقو حان اههجو نيزرب * ىلحت نيح سثارعلاكض اير
 "ىسابعلا هللا سهأب مئاقتلا ةفلخلا بضاماملىريساسلا نالسرا ثراحلا اير يمالا نال ةلابطلا ضر اها لقامناو

 هللا ني دلرصانلا هريزوو لان رصنتملا ةفملخلا هدم هاققااب ةممطافلا ةلودل ا ىلاءامت الا ديريدادغب نم حرخو

 ةلودلا ماقأو اهنم سا.علا ىئةلود لازأو هفالدتا امص ذخ اوذدا دخن لعل وتتعا يح ”ىروزابلا نجلا دبع

 فعلاو لاومالا نم كلذريغو هملادن ب ساج اذا ناكىذلا هكابشو هي اسشو مئاقلا ةماعربسو لانه ةيمطافلا

 تنيزو امظءارورسرصنتسملا ةفملفلا رس ةرهاشلا ىلا كلذ ل صو الف ةئ امعبرأو نيسج ةنسىف ةرهاقل ا ىلا

 رصّقلا تش فق اخ رعد أزعا تناكوؤبصت ةسملا ةلابط بس تفقوذةرب زا اورصم ةئب,دمورو هةلاوةرهاذلا

 تحت ةفقاو ىهو تدشناف دشنت لطلاب برضت ىهو اهتفث اطاهاوحو بكوملا ماءاريستودادعالاو اوما ىف

 رضقلا

 ٌدرتسن ىراوعلاو 5 راعم كال م م ك؟تبام دعم مالا كلم * اوّدر سانعلا ىتاب

 اهل لبقو ضال هذه اهداقأف سقفلاةرو احلا ضرالا عطقتنأ تأسف اهل لاو اهنم كل صنت ا بعأت

 رهاظلاد .عنب الاف بسن رب فرعت ىربكلا ةفار ةلان ةيرتةلامطلا ذه تأ ثناوةلايطلا ضر أ ذئنمح نم

 قضرالا هذ اخرا مهوفلاق رصنتسملاة شعم برظن ليقو ةسبنب ف رعت ةينغم : أ | ىلا ةيوسنمةلايطلا ضرأأ

 ةلابطلا ضرأ نا مث ىهتن ااهتحسمنو ةر داقلا ملم نمتناكو انوسو اردآت ديو تركحو ةلاطلا ضرأب ةفورعملا
 اعف قس ل ىت> اغبتك لداسعل ا كالملا د: طاس قءابولاو ءالغلا ثر دح دنع هن اّهسو نيهستو تس ةنس ىف تيرخ

 رفحالف اللقالملق اداكس ىف سانلا عرمف ةناهعيسو ةرمثع ىدحا ةنسدعب ام ىلا ابارخ تدقبو حولي ناسنا
 ب ايسمإلا ةةهتلك ادور يرخعر شنقا ف هترصإلا ل نيت دحر سانلكل

 كرب موبلا فرعت ىتلا نيباوطلا كرب ىلع فراا دنع نم عيلخلاب ورم ىتحنيسدنملاب لازاهف بجاح اركي
 رقكب ممالارمصفةلاطلا ضر ارت[ مريبكلا جياخلا ىف "بص ىت> كانه نم هياورخ < ىلطرلا :هكرببو بجاحلا
 ةروك ذا ا ةرطنقلان ء ارسسج ماقأو ”ىرصانلا جلخلا ىلع يجاحلا ةرطتقا فوعت يل ةرطنقلا كاثهرووك ملا

 بكيت ف ادن كر ”ىرصانلا جيلشلاو بجاملا ةكربنيب الص افرسسجلا | ذهراصف فرجا نم بي رقما



١١4 

 لافو ه هنمع قرثكتالف 2 رفن ىلع ”لهبا هله هتان ىىح راش ددمدراشإ ده بلا عف دين 1ع رااككح

 ىنعيديفوةلاسم-خو نيعبسو عبس ة:لتادّدولا لعت ىف هللا هجر”ىناسلا يحل ديعلخإا فلان ْداَملا

 للا لس ابويه شاور ةتازجا بول نب قسري نيد جالس ناهيابلا بكر مزه منتي تسل ءان'الثلا موي
 ةريحلا بابرارضحأو سقا اءنيتحتملا ةعلقلاورو سلا ن ءدعبو هل امو سقما نع :رهشتو رم لا دو نإ|ححو

 هسفتفقوو هنّدسوءاملا قي رطاهر از تضراع دق ىنا!لامرلا عفر فير ارم اة لمن شنو هراعتساو

 وحكا  لمس ورصلا برع نأ دارأ موملا ىل ماك لمرةرب زج كلما رادما دق ىبرتامل سو. .كلاريما ِن لذفالا

 تمظعو اذ_هرسعف لد رلال تس وراسنلا قايل رصاا ىف اجراخ اذنأ ةري زيا ىلإ امم قيينأب هلعريشأف ةريزدلا

 بكستو تفزلاب طلت بارب سورا محن لمسعيو بقثت رافت ىراهكذخ أي نأبدمسنبا هلعراشاف هتمارغ

 ميت ادا اع[ ذ اخ مورا للا ىراطقلا قوز نمالزئابكرو لكلا دارا ذاك لمزلا ف نذدتواهاعئراصتلا

 ليوكت ىف ةصاخ تفزال نأ ركحص ذو لمرا لةناف سؤرالء كي رتب لمرلا هكرح تمادور دنت نأ ىراصقلا
 ءاملارمُشتو بكارملاهف لح وو ل> ارا اهعطقب ضيامثر همااراصو ىلنلاقرت>١تقولا اذهىفو لاق لمرلا

 لع ىلا حاشحمو هنع ىلذلا صل الثا ساسقملا ىلءاتم قدا ةمامرر“ ارح ىبرورمدمو سلا لحاسن

 رولان عن الادع .دقوءاملالصت ناكروسلا ناس. .؛,نوكل سقلا لكاس لعاضأ ارم شخ و مربسغ
 ةحراخ فونأ ل عورصوا !اهانر ىتلاريئازملا عطقل فيرا رو هللافا ةراطتل عقوو برغل رب نم هنوف ةملارانصو

 ةناقسو نيج ةنسف حونملا نبا لاقو * كلذ نم مئث ميو بناملا اذهىلاءاملااهب لبعل ةزملا نيف
 ناكو اعازاثرسشء ةئامثملا هتدابز ىف ىهت اواععصًار شع ةعبسو عرذأ ةعيرأ ىلا هقارتح اف لدنلا ىهتلا

 موملا فرعي ىذلا بابلا نعي سقملا بانهم 3س اهظع ال ناكو نوالق نب ليلخ فرش الا كلم اةاود ىف كلذ لثم
 لحاسب ام دجو لفط سريس رهاظا | كلا لارض ةنانهسسو نيآسسو زماننا ةنس فو س ةلاددع ردهلا باس

 نب نس> نيدلا ماسحب رمعملا يشلا ىلأ ليكو ىنريخ أو ديا ةعيرأو لجرأ ةعبرأو نيعا ةسعيرأو نازل قا

 ناسئالا هنسحيرخا ذااذهر صا! باب فرعي هنا س ةملابهن امعمسو نم" الا ة:سهدلومو هللادجر ىدرورم.د!ارع

 بانج راخن "الا ىه ىتلا ةلاكولا دنعءاملاراص لدنلا» ءامداز ةاذاخال احاهشو هنن لو ال ةزي1لا رب ىرب هناف

 كلا رف نأ ل.ةكلذو رصلا باردا لامرلات مب لنا قارت> ا مانا ناك اذاو نيدا ةلاكوب ةفورعملار ملا

 هللاءاش نا« ص اكرودلا ونياسلا سائلا ثنأر قك كما جاخلارناسإف”ى رماخلا جلللان والق نيد رصانلا

 باكلاودانجالاو دارك الا نم مأ امكسيو قاوسأ ةدع اهب ةرام_لا باغ ىف ةطخ سهما اكرداوهركذ ىلاعن

 فرشالا كلا ا مابا فرمهمب ء الغلا ثو ذح دمع هن | هعبسو نيعمسو عم س خس دعب نم تالت هو م-هربغو

 ةشبن الاىلا همفو هريغو سقم لاوراكحالا تب رخةئامن امو تس ةنسذنم نهلا تناك الف نيسح نب نابع

 بارخ همظعمو قاوس أ ةدعو ةعملا اه.ماةثعماوج ةسجخ هو ةحلاص

 حمقلا ناديهم ركذ *

 هلغلا نادم همم مهضعب و سقملاب هس رغنمر جيل |ةو دعب هبقرش نم لص ةر طنقلا بان راخ ناكملا اده

  000سقما ٍبناج نم عضو لالغل | نمهريغو محتل ازرصتتناكو ذ :رهاقال تاس ةملا ناكمانأ لالغللاع-

 ماناىف ةرطنقلا بادنعريصيوالوط حيريشلا ةمشم ىلا سقملا عماج نم بكا رملا ثنو اضر ء ةرطذقلا بامىلا

 "رلغلا نا دب فورعملا ناكملارهاظلا دمعنب لاق + هلك لحا_اارتسي اماهريغو غلا كح ا م نملدنلا

 تباهريغوةولْولا ف حّرفتلا نم ةميدقلا موسرلا ترعشو ةفالخلا أ فعضامل جلخلا ءاروام ىلا هرواجامو
 صومللا ةراحي تده:ةراح ةؤلؤالا هلا ق سقما مسه قاض م-منال ساملاب نو: كسصالا ةمحرفلا ةفئاطلا

 سهأ ىبستتملاب ىمكاياطلسان اًنسسامم دق كلذ ناكدتو ملاعملا كلت اوربغ نأ ىلا م.هريغ عم [ميفم_ميدعت بيس

  0هو فة ناكل اكو جلطات: ةطان ةؤاؤللا ماخ رب ل عجو هرف>وو هيا دن لدن مكاسملا نب

 تينت ةطلسم اهلاح ىلعاهئاقبا, صافن , الاركذلا عِلخوهو هم هنلاءاملا اهم ىلخديرعأ ان
 اهنبب اولعجو يللا نم :ريربلا عاطتقا ىلام هراغو نوروكذ ذملادع هانركح ذام ىلع كنداوت الغ ايف ءاملا
 لينلا ماناىف ني روك ذملاّن دولا اهزتنم تر اصو جام *| نود ةعرتلا نماهيلا لصن ء املاراصوارسح ملل نيبو



 رفنا١

 سانلا هلع لمعام ثبخ اروشعلا تلق كلعنميام ل اقف هنع هللا ىضر كلام نب سنا ىبقلف تدب, أف لب الاروشع ىلع
 ةّمذلا لهأ ىلعورشعلا عبر مالسالا لهأ ىلع لعف هعنص هنع هللا ىفر باطحلن ا نبر مع لعفتال ل ىل لاف لاق

 سرفلا ولم دح أ ذامقكن ا ”ىدوعسملا نسمحلاوبا لاعو رمشعلا ةمذهل سدل نم لزتملا لهأ ىلعورمشهلا فصن
 نمل أن ادوهلاديؤ ىلا ةاروتلا فب ارو سرفلا!ةكلممو لب اندالب ررعو ضرالا نمرشعل اذخ أ نم لوأ
 ييلشروأ كلم ىلا كلذ عف ديناكو مالسلا هملع ميهارب هنا لملخ هلام عبجبو هعورزو هش اوم نمر شعلا حرخأ
 هوب هيىدتتا همالسو هيلع هللا تاولص ميهارب ,للللاتامالف قداص ىكلم هعساو سدقلا ضرأ ىهىتلا

 طير امانا هلع ىوت اتا تسب نأ هلام 0 ا و

 طيس اقح كلذ لعتسو اهءاونأب مهلاومأ عبجب نم م ماجأ تكلما لاك ورشا خرا !لييزات
 زهر سرر نقلا رانك رسل مرا لنور 33 1 ىسومةبارق 0
 هنع هللا ىصر صاعلا نب ورمعل الاو لسو هيلع هللا ىل ههنا لوسر باصص | نمرمصم ف ده نمدح أ هنع هللا
 هجر هفلؤم لاه هنع هللا ىضرزب زعلاد_عنبر ع ةفالخ ىف هلا سكم ىلع ن اح نب ى هد رز ناكو سكملا ىلع

 ىلص ىلا ن أب يرغلا باك ى ةبينقنباىور للا اذهنوهركيفلسلاا نم عرولا ل*أناكدقف كلذ عمو هقلا
 0 ا ملاءاراثعناك المهس هنن ن نءللاق لسو هيلع هللا

 برة.ال نأ صاعلا نب ورمع عم هجرخت نيح هملا مّدقتو ءاصوا ايعكنأ تبان نبدلاءن ع ”ىرهاعملا يهارب اىبأ

 كاملا ريزو <ىزيئافلا دعاصنب هللا ةبه لالا هتدح امال مالسالا لدا دنع سكملا نعممقنالزعا ذهف سكما
 تذلماتلاو ناضل رق اهامس ىبلالاظملان ملبحلا علمك رْلا ولم نم ماقا نم لأ ىنايرتلا كسب ازعملا
 تابلاطم ةرثكأ تام ,وملا بوثذلاو ىماعملا حق وه ىذلا س هللا سجرلا كل ذف سوكملاب موملا فرعتو ةيئاوندلا
 اههجوريغىف اهذرصواهةحريغب مهلا انشر قال كاهتاو هن امال ىساعل]
 لوقف س ملا ىف مالكلا ىلا عجرتلو « نيعجا سانلاو ةكئالملاو هللا ةاعل دن و نسما ةءالىكذلاكلذو
 قماتععسو ةرهالا طا ناك فره انتا دعنا لاق نيسلا دعب يملان مسقملا همعس نم سانلا نم

 دم حرفلا فأن ب ددامعلا اكو اروطسمهرأ لوهب تناكجوتفلاا دنع مئانغلا ةعست نال لى مسقملا هنا لوي
 لداعلا كلا |ناطلسلا نب دم لماكلا كلما سلجو <ىب اشلا قربلا انس ناك ىف ىناهفدالا بناكلا دماحنب ا
 ةنامسجو نيعسنو تس ةنسلاوش نم ني رمشعلاو عباسلا ىف مسقملا عماج راو ىذلحرربلا ف بوبأ نب ركل"
 دنع مئانغلا ف تمس ىذلا ناكملاوهوراربالا هيل ري دسم ل انهورازب لينا ئطاش ىلع مسقملا اذهو
 رص» لعروسلاة رادابب ولأن بف سوي نيدلا حاله ناطل لا يم االفرصم ىلع ممنعءآنا ىضر ةيادتلا» ءالمتسا

 افرسشماحرب «بف ىو مسقملا د_عةرهاقلا ىلت :ىَيلا هّباهت لعجو شوتارق نيدلااهيريمالا كلذىللو ةَرَهاَقلاَو

 جيربلا اذ_هو تاعاجلاو ةءعجلبا هنف ماقت هعماجو دلبل ا ىلا هنم ةرامعلا تلصت اواعماج | دكه ىنو لبنلا ىلع

 كلملاريزو ”ىسقملا هللا دبع نيدلا سرب زولا بحانصلا همده نأ ىلا كلانهحربامو شوق ارق ةعلَقب فرع
 ىذلا سقما عماج دةجامدنعةئامعبسو نيعبسو عضب ةنسف نوالق نب دح نب نيسسح نب نابعشف رشالا
 فرشي اذه ىقملا عماج حربامو مونلاىلا اذه ىسقملا عماجج فرعيراصف هللا ىمأب احلا ةفشلملاهأشنأ
 نولو ام نب دم بكرو ةينولوطلا ةريسلا عماج لاق * ماوعأ دعب ةئ امعبس ةنس دعب ام ىلا مظعالا لدنلا ىلع

 هلاح لثمن هل ىصوهعمو يد * هنم هيراوال اخ هملعاد امص ىلذلا ئطاشب ب ياض سآقملا ىلا ةدراب ة ادغىف

 قالو هيلااهعفدةاراشإد نب ءرمشعا ذه ىلا عفدا مي .فتايلاهو هلال قيءابإطر هاا هتحححش قلأدفو
 نؤلؤط يأ ناف عيصيو ىع ”يبصلاوانيمدابسملا دجون عجرو دعي. لو نولوط نب دجحار اسفنولوطنبا
 مالغلا اذههللاقفهِس أ نع ”ىبصلالأسو هلع هسفا فقوف هنمربناندلا ذخ أو هلتق هنا دوس ضعب نأ
 دديبوف ةشنقو لرش ياا هشنف لاَقذ ايم عفو ىبح هيلقي لزب لف أيش ىبأ ىلا عفدمداسللا يينىلاراشأو

 نبارضح أف ىن ىنلتاهذخ ناو ىلأت قم ذه لاهو ىأف اهذخأب نأ ”ىبصلا ضضَرْخ اهلا هعم ريناندلا

 س.: نأو هلغ اهل نوكسحترانر دةنامسمخ ازاد”ىصلل اورتشينأ مهمه أو هخوبشو سقما ىضأف نولوط
 اني حاشا ددت ىلا اتي ىنغلاّنالءا ان تلتتانأ لاهو تانا رولا باحصا ىف هسا بتكو هملع



 ةيناخإ

 رِزعلا دبع نيربع لوق ىلعان دنع لمعلا سلو قارعلا عمجب ىف <قارعلا <ىمذإاو أر يصم عج ىف ”ئرشملا 22

 نم نوريديامم ذفن ةّمْلا لهأ نم كيّرم نءو لوهلا نمهلثم ىلاباككمهنم ذخ وراس مهل بتكااو نابح نب قيرزل

 راس د ثاثانم صقن نافرينان د ةرشع غلش ىت- كلذ ب اسف صقنا م اراش دارا دي رشع لكن م تاراتلا
 لق هءاورحا ام لكم ارا م ةنسسلا ىفاوجرخ ناورشعلا م.نمذخؤوي نأ ىلع لمعل او اش اهم ذخ انالواه ع دف

 مامالا باص دحأ ”ىرضاحلا يهارب ,! نب بوعي فسوب وأ ىضاقلا لافو نصره نباو ةعسر لوقا ذهورثكوأ

 لعامس | انثد-ردقاا للج ٍباّكوهو دشرلا نوراهنْمْؤملاريما ىلاةلاس رلا ِباَك ىف هنع هللا ىضر ةفدنح ىبأ
 ةقا تر باطلا رعشعب نمل لاف رب رج ني دايز تعمم لاف كذي ىبأ تعمم لاق رجاهملانب ميهار انا
 امهردامهرد نيهررأباس- نمت ذخ أ ئ نم «ىلءدماموادح أ شنف ةذاال نأ ىف مهأف انروشعلا ىلعانم هنع

 بلغت ئبىراصن ىلءظلغا نأ ىنرما ورشعل اهل ةّمْذال نممرادحاو ني ريشع نم مدل لها نم ت ذخ أو نيلبسملا نم

 ىلع طرت ءادق هنع هللا ىضر رع ناكو لاك نواس مهاعلف ٍباَكَتلا لهأ نم اوسلو برعلا نم موق من لاق

 كلام نب سذ ا نع ني ريس نب سنا نع مثول ا نع ةفدحوأ انثدحو مهدالوأ اورصْ.النأ بلغت ى ىراصن
 نيإملا نمذخ[ن أ ادهءىل تك ورودعلا ىلع هنع هللا ىذر باطما نب وف ف اشم لاه دعاشأ كدر

 الح نبض اعاد وزهتعلا ترها لهأ نمورمتعلا فطن هقذلا لقت نعولرتعلا عز + اراكل هءاوفلتخ اا

 نمانلبق نم ارامت نا امه ذء هللا ىذر باط1:!نبرعىلا قرط قيقم رانا لاتيدنلا نءالزسالا

 راق نمنو ذخ أب اكمهنم تن دفن هنع هللا ىذررع هللا بةكفرش علا منمنوذخأ ف و برحلا لهن ون اي نمإملا

 سنس "اما نوداعف سلو امهر دامهرد نيعبرأ "لكن م نيلسملا نمورمشعل | فصن ةَمذلا لهأ نم ذخو نيإسملا

 له أنا لاف ببعشنبورمع نع ب نيا عسل ا يي نكي

 انرشعتواراجت كضر ألخ دنانعد هنع هللا ىنر باطلا نب رعوملا اوتكرصأا» ارو رمل لهأ نم اموق جنم

 هرمثع نملزآ اوناكف هب<«لعاوراشأف كلذ ىف ٍلسو هلع هللا ىلص”ىبنلا باصصا هنع هنا ىئررعرو اشف لاق

 نب رعنال اه ”ىدسالار برج نيداز نع ”ىبعشا| صاع نعل .ءام-انب ”ىذسلا انثدحو برها لهأ نم

 ةمذلا لهأنمورشعلا عير نيالا نمذخأب نأ مأو ماشلاو قارعلاروشع ىلع هسئعب هنع هلا ى جضر باطلا

 نير شعب اهموقف سرف هعمو برعلا ىراصن نم بلغت نم لجر ه.لعّرْخرشعلا برذا لهأن مورشعلا فد
 تاسمأو انفلأ ءاطعأت لاه رفلا نطعاواقل ردع ةعست قمذخو انقل ىانعاو رمل ككم لاقت افلأ
 اذا ىمذخأت كب تر مالك ىلغتلا ههلاقف ىرخ ا فل نطعأ لافت هتنسىفاعجار هياعّرم لاو سرفلا
 تن نم لاف هملءن ذأ تساف هل تدب ىفوهو ةكمب هافاوف هنع هللا ىذر باطحلا نب ربع ىلا” ى حا ا
 ويربط كل وو سس وسو ع ءلا ىر اصن ن نم لحرانأ لاف

 ٌرمنم هللا قيسسد# هنع هللا ىذر رع بكد جوف افلأ هيطعي نأأ ىلع هسفنن نطو دقوريرجب ب دايز ىلا لجرلا
 لحرلا لاقف لاق الضخفدحت نأالا لب اكن م موبلا كلذ لئم ىلا هنمذخ تالف ةقالط ةنمى ذخ اق ككلَع

 ىذلا ل-رل! نيد ىلعىفاو ةينارصألا نمع ىرب ىن أ ىلاعت هللا دهم[ ىناو الآ كمطعا نأ ةسط ىدشن تناكهللاو دق

 اوتاع نئزلغ نكن قرص سكم ىلع ناكو نا خ نبقي رز نع دعس دك دو « باكل اذه كلا تنك

 ”لكنمت اراجتلا نم كلرهظامو م هلاومأ نمر هظامم ذفن نيلملا نم كيلعّرم نمراطتا نأ همأا ب هادا

 ك.لعّرماذاوا,ئمذخأتالو اهعدف تصقن نافارا در شع غل ىتح هباسعف صةناقاراشر دازانش دعت أ

 ةرشع غل ىتح كلذ باسهف صةناغار انيداران داني رمنع لكن ه م اراك منور ديام فن ةتذلا لهأ

 دا. نع ةفسن-ونأ ىث د-و « لوما نماهلثم هت باكيا بتك اوأ.ثاهنمذخ ًانال اهعد متريناند
 ىتحاهتمقىف ”ىذلا لود ليقي الو رشعلا فدن اهتمت نمذخ ؟ةراصتالر جناب ةَمذلا له ًأّرماذا لاك هنا ميهاربا نع
 ىبأن عع رلانب سقاشث حو « ةحمذلا نمرشعلا فصن ذخْؤف ه.لعامناموقي ُهَمْذلا لهأ نم نلجربقؤي

 "لحال تدم رطاتقل او ردابقملا ذقن ا لاه دنا اهكييعاسا قدرزيسألا نتن دلتع نع غطالا تلين, قع هارت 9

 اولاقف لاملالةّسافاومدهقف أش قب رطوأ ةرطنقوار صاع نم اوذخ أ. نأ مهابنو نعل ىلا الاع ثعيذاهذخأ

 ىوايعتب نأ اودار لاق نيرعس نب سنا نع هللا د دع نب دما دحو * 0 منك ماوذخ لامتانتم



 اكدنحل

 تاازال» 'ئثةزيملا رب نيبواهذبب لودعالو مظءالا لينلار حب ىلعاهت اف اط فرشت نيممط افلا ءافلخلل ةرطنم هبو

 داب هن "ةريمك ةطخبراصق هسف سانلا ىو هعضومركف-برخو ناتسسدلا اذه صأ ىثالت ةيمطافلا ةلودلا
 هنائامعو تس ةنسدنم برخ هنامث | ماع هتكر دأو سانلا نم مهريغو ٍباَمَك لا هنكسو ميظع قوس هيراصو ىل اح طاح

 انامكر اصو كلانهامرث دار ث دت لدفاع ةسشب نأ الادبو

 ه مالسإلا لَّوأ ىف هلصأ ناك فيكو سكملا ىلع مالك هيفو سقملا ركذ

 ”ىبرغلا ملخلا رب ىف ةرهاقل ارهاظب ”هلكحمن الا ىهو نيند أب فرعتهب رك ةملهاا ىف ناكر ميدت سقملانأ لعا
 دنع تركسح ذولا ةعانصلا دعم ميتوبأهللا نيداز هلا مامالا ا شنأ هبو لبنلا لح اسوه ةرهاقلا عضو دنع ناكو
 هيسنوعذلا سلا كامزوبتم "ىلءوبأ هللا هأب كاخا مامالا أشنأاضيأ هيو ٍباَكَلا اذه نمتاعانصلاركذ
 نجرلا دبع مساقلاوبأ لاق ”ىرصانلا عيلخا ىلع ”لطبن الاوهو ةىسقملا عماحي اذنمز ف رصم لهأ ةّماع

 مةةلفرصم غنف ذىلا هنع هنا ىضر صاسعلا نب ورمعريسمرك ذ دقو رصم حو تف باك ىف مك ا دبع نب هللا دبع نبا

 لاعت يضريت ؛نماوحنا هولتاَعح سي.لب أ تح فيفللا مالابالا عفا ديال دع هللا ىضر صاعلا نب ورمع

 هيلع أطبأو اديد_لالاتق اهب هواناقف نيند َمأ ىلا ىتح فضلنا سمالابالا عفا ديال ىضم مم هلع ىلاعتو هناحس

 ةيامئمات فال 1ةعبر أب هدمأف ى ل هتسلا هنعىلاعت هللا ىضر باطل انيرع نِنمْؤملاريمأ ىلا لكك فلا

 نيند مأب فرعت ةعض تناكنسقملا“ ىاضقلا هّللادبعوبأ ىضاقلا لاكو ربذنا ماتر تكسو كياناسانألا
 فلؤملا لاق سقملا ل بقة بلقذ سكملا ليقف سكملا بحاصو اهيدهةي ناكرشاعلاّن ال سفملا تيمسامناو
 نيكل ىلا باك ف ةد.س نيا لاف ةبامالا ةغللا ىف سكملا )صو راثعلاوه س تتافاو تزد

 راشعلل لاقيو ةيلهاطا فق اوسالا ىف علسلا عئانن مدون اكم_هارد سكملاو اكمهسكمي هشكتةنانحلا
 رعاشلا لاه ةعاسلا ىف نما صاَقَن اس 1

 مهرد سكمو ما عانام لكى و ةقاتا تاركا تار كفا
 مدلاب مدلا ًارديال انمراحم * ىتولاج رانع ىهنبإلا

 مهرشعواروشعواريشع مهرشعب موقا اريشعو لاو هوك و عس ىف مهرد صقن ىأم هرد سكمو ارحل ةوانالا

 ةريبهنبال ورعب ىسع لوق هنموريشعلا ضياكر اشعلاو كل ذكهرششعو هفن لاملاريشعو مهل اوم ازبيعدخأ

 سانلاك رت ظحاحلا لاهو كوراشع اهذبق طافساىف ايايشالا تناكنا هلنان طامسلاب هب ديني برضي وهو

 نمناطاسل اهذخ أبا مهدموستو ارم اب ةوان الل مهتيمدت كلذ نك ةريثكا ارومأ ةلهاملاىفالمعت م ناكامب

 دورالاىف *ىدبعلا لاف اكو تدبلا # ةواناقارعلا قا ونشأ لكى أو -ىجيرافلا لاق ةوشرلاب سكملاو ناواحلا

 ايوكم ريس الإ ىل طعن ىراوص #* انتبسمح مأ الخ ىلعملانباك |

 نوع ديال نيساكماوناكم اللا هماع ببعش موقنا لاقيو ىهتنار اشعل هذخ أيام سكملاو نوحالملا ”ىراوصلا

 ىحب نب دجاركذو مه ءا.ثأسانلا اوضتالو ىلاعتهلوذل سلا س ملال قهنموءوكمالاأسش

 مالسالا فرمشع نم ل وأ اد لوقيريزح نب دابز تعمس لاهرج او منب ميهاربا نع ىرولانابفس نع”ىرذالبلا

 امام لافف نورشعن مدكن مري رب دايز تلأس لاقل قعم نب نجحرلا دبع نع دلا نب هللا دبع نع نافس نعو
 بيبح نب كزملا دبع لاو م هانت اذا انوريشمي اوناك كب رحلا لها راجت شعئاك لب ا ده اعمالواملسمر شعت
 نمز ىف ةمردملا قوس ىلع تنكس لاق هناديزب نب بئاسلا نع هللا لام ىف ل دعلا مامالا.ةريس باك ىف ىلا
 ةلهاملا ىف مهنمذخؤي كل ذنأكب اهش ني لاو رمشعلا طبقلا ن 8 دش انك فهنعاشا عشر باطلا نر

 هللا ىضر باطما نب ربعنا لاق امهنع هللا ىضر باطما نيرمع نب هللا دبع نعو باطحلا نب رمع كلذ مه.نزأف

 ةطنمل نم نسر دملا ىلا له ارثكي نأ كا ذي .ايريرشعلا فدن بس زلاو ةطنلا نم طبقل نم ةيردملا,ذخ أب ناكمنع
 اوملاص لا مهدالب ىف ةمذلا ماعتأ ام نأ ةنسلاو هللا هجر كلام لاق رمشعلا ةينطقلا نم ذخ أب ناكوف بد نزلا
 نم نوربديامف ريشعلا مهتم ذخوض اهيفاوفلتحو نيإسملاد الب ىف اورحتي نأ الا ةيزيلا الا | يف مسييلع سلف اهيلع

 هدالبىف ةىمذلارجتاذاوريشعلااوفلتخ انكم ملعذ نيالا دالب ىلااراىمدح اولا ماعلا ىفاوهلتخ ناو ةراصتلا

 ماشلا عبصب ىف ”ىئاشلا ىذل ارمي نأ لثم م هلع سافاهريغىلا اهنمحرخي لو اهلفس أ ىلا اهالعأ نم
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 ع ؛ رفح دسالا نبا .اركح) « هن امعم سو نيه ستو تس ةئسىف اناس هضعن لعحو هن امع.سو نيعستو
 دحأ ل ب رفج نيدلادسأريمالا نب ى ومنا سعتممالاب فرعور كفانا توك تاكنر - "لك و

 ركذلا جلخ اوجج ركملا اذه (ةيد'دخلاركح) رصحب بوب أ يركب ىبأ ل داسعلا ني دم لماكلا كلا ءارمأ

 هراصّما بوب أن بف سومنيدلاحالصْنب نامتعري زعلا كنا لاز أف ةيمطافلاةلودلا ف نيتاسلا مظءان ٠

 ركح) « مخرلاو مويلاالا هيو أب ال بابي بارخت ل و

 فورعملا ةمسوالار كح نيبو هنيب ىلدافلا موكلا ىلا ”ىردلاه دو جلخ ىلا ىلا هدحر كما اذه ( ايلطخ
 اذه ناو كلامه از ىلا ىبرغلا داو دم نيابفرع ىذلا س 0 ةفرتلاءدسو 08

 ”ىلماكلا كلا ليعاما نيدوا دنيرملا حصان رع نيدلا لاجب نم" ىءاوظلا نيالا لاس ءاريت نات بركيملا
 هعابودب امسو ني رشغ ةنس ىف ”ىلماكلا ل دن هنيدلا ى#م :ىئاوطلا هنم هعاست مث هن امه سو ةريشع تس ةذس ىف

 ىسوم نبا ظطخ وهو « هي فر فةئاتسو ني ريشعو ىدحا ةنس ىف ىلماكلا ابلط> نيدلا مراص سرافلار يمال
 ماا ىف ةنامسةحو نيءدسو نيآذنا ةنس ةرهاقل اةيالو ىف َردَسسا ”ىلماكلا ”ىلوملا ىبشلا ”ىسرافلانيدإامراصرمءالا

 اهنء فرص مثةئاهستسو نيعبسو عبس ةذسىف مو.فل اةيالو هل تف.ضا مث بوي أ نب سوي نيدلا حالص ن اطللا'
 نةلابدسز ةئيدم ىلعابلاوارتملا ث سداسىفوهراسو ىلو الا ىداجب ىف ا ىاإغاهمل:ل نول ىلإ هلستم راسو

 ةقفلب ةشاوطا بتحكحو رام د تفل !نب سس هيلع ةَقفنلا تغاف لخايريمالا هقفرو لجر ةنا مست هعمو

 سكراهج نيدلارفنربمالا باتت | نمراصو ةره لا ىلا مدخ مث :3 هلا ماع اف نولا ىلع مهنم لكلريناند ةرمذع
 ةمامسو نيث الثو سخ ةنس ن ابعد ثاان'ىف تاما لأ ةرداسقلاب هنا سهأ نمراصو لماكلا كلملا ماناىلا راو

 في رمدلا ناس فرعد اناتبناكوركذلا جلخ ةو دعب امنا بان حرار 51! (دقن ذقنمنءاركح) ه

 فيسسزءملا كلما بنان د دقنم نب ىلد اكن كرايم ة لودلا ف سريمالاب فرع مث 7 0 سلما

 دبع خيشلا ىلا ذقنمنيا دعب لقتتاو نولا ةكنام ىلءىداش نب بوب نيدلا م هخ نب نيكشفط نب دلاريهظ مالسالا

 ءارقفلا ىلا ايخ أ لوؤت تاهح ىلءهفقوف ”ىريسدلا نبا, فورعملا ”ىرزذلا -ىلءنيزي زعلا هع نب نسمح

 نيءدر أو ثالث ةنسىف ةرهاقلا س وبحق نتف نك [ملا وءارقفلاو ةسفنةدم.سلا دمشع يهمل نيك كلو

 كارم الاوهو اءاع نكح الاورودلا تو هضرأ تركحو ناسا ! دهان است ا تايذاز مشكل ,|حسو

 ةرقمأا نطس .ةفورعملا 1 ا ا كا (كيزر ني ر دب نيالا سرافر كح
 نباركحوزك لا عل نيبامفر ك1 اذه( رورسسم صاوخلا ستركح) بارخن الا هرثك او هيف ئوركح مث

 عبس ةنس لاو فدنىف تام ةيملاصلا مادلنادح أى اوطلارورممم صاوخللا س مشلان اسس ناك دهم

 رراحركملااذه (ىالعلاركخ)» نامك ن ,الا هعضومو رودلاهف ىنبو ركح من ةرهاقلابةئاتسو نيعبرأو

 ١ سربس رهاظلا كما ةئبان ربان يراك ذتفقو هظعيراصو ركح مردقلا لملجان امس ناكو هير< نمن اكتر كح
 رهصالان ردلا لخا ا دهن ًاشنأ ىذلا طابرلا ىلع اددعب ندم اه سفن ىلع هن امهبسو نينالثو عب رأ ةنس ىف هتف دو

 لي وز بان حرا مالسالا فسركحي ىذلا د هلا ىلعو هيدا دغبلا قاورب فورعملا طابرلاو هو سرب هاقناخ هاد

 11 ا ل ا داظاا دمع نبا عءاحراوع ىبلا اهتبرت ىلعو

 تكراد او روك للاى الفلا اركحلاب ف رهفةن امعبسو نيعيرأو ىدحا ةسىف هو ناكو» اسما! ىلو م ىئالعلا

 هلا ةرهاش ا لازدراذلي وس كان رزلا هدب |نيدلاز ءريمالا بر ده فو راك الار ع ندوفو كلااذ_ه

 ماش !تدح ًاوركملا اذه رت ام اعو تس تم دمع تاتا دحالف ةريثكل اه: كحاسمو ةيظعلا

 ركح)» "للا اهضاتنأ لجال ابيفمدهلا ىف عرمشف ةلايغامتو ةرمثع عبس ةنس ىلا قا نزلارادتدقب و
 صضرالاب ةنورعأا ضرالا 'هلج نموهر“ ىرلاهدح نمروك ذملا العلا ركح راو ركملا اذه(ىرب ردا

 ءاضلا ةقيو اف رعب قؤس هفو | ماع هاكر داو ح السلا نئازخ فو ىفرادو ركح مئاناتس ناكو* ءاضدلا

 فرع (حاسملاركحإ) و نيدلا حم بح اصلاود”ىريرحلا اذهوركمملا اذه برشدقو تي او دل
 عسن ةنس طا ىذ ىف ا ىحالا ند ةةءىف هءاع ضف سري رهاطلا ءارمادسأ حامارقنس نيدلا سعشرعمالاب
 سآملاو قوالا ىض ارانيباعف هر داقلا نيتأسسام ظعا٠ نانا سب تاك ن اكملا اذه (هكدلا) « هنا سو زماسو
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 اهناف (نيتلاةبحرامأو)« روثدلا ىلا ل:آنالاركملا اذهو ”ىنويه ذلاركحي نيدلا ميركل بق فرعي ناكو
 تفرع قوللا باب ةبحر نم هكدلا ةرطنق ىلا اهيف كإ يتلا ىمظعن ا ىيراملا ىف ةعراش ةلاومل اةأشنم ىرح ىف
 فطالاو نَا لامس ارو رم نمرةون تناك ٌةرهاقل !ناف لانه عابتل اهب فقننبتلا لاما تناكسح هنال كا ذب
 اما هّيكردا دقوريبكق وسو نك اسم ةّدعامم راصو ميلخلا نى رغىف طةةاامالج نم تطتخا ٌتامامهوثو
 جيلخلا ىلع رشي هاف (ىد غلا نا:بامأو) « ةنامئامتو تسةنسنم طخلا اذه لاح ”لتخ اامناو ةرامعلاب
 عراشلا قي رطل ةهج نم لانه تناكىلارودلا تب رخ دقوا ماع هلوح ماكر داو تقول اذه ف ىرصاننلا
 رف-املو سلعت نبا ناد قوق نما!,اف (طومرق: ربامأو) هررث دل ىلا لن ؟ةمقب امو دك دل ىلا قولل ا بان نم

 ةعئبرعانم اهاكرداو نيطلا نمهرفح دنع حرخ ام اهيف بر ”ىرصانلا | جيلخلا نوال نب د_خمرصانلا كلملا
 ةغالافروكاناذ (رواناامأو)« باكلا اذه نمالربلاركذ دنعركذ اك بارخ ن الا ىهورمصم ضرا ىف
 هذه عمجو روذنا مفي فرعي ىذلا جيلخاو ”ىرصانلا جلخ نيبام ىبلا ضرالا مسا انهوشو ءاملا بضم

 فرش ىبعصلارظانم فرعترظ انم هب تناك هنال<ىبعااروذلا فرعي ناكو باعث نبا ناب هل نم ضرالا
 ىذلا باء 1ئ1ناتسب راوحي هركذ ىف نحن ىذلا بر غلا بناحلا اذه ىفريبكلا جيلحلاا ئط اش ىلع ناكو ل نلإ ىلع
 ةريز ل ناس ىنسعبةرب زحل, فرعي ناتس ”ىناطل ا !نادمملان الا هذعبو دلا ةرطنق نم هملا لصوت ناك
 نب د# نيدحاولا دع ةلودلا مي رك عشا اود ( ”ىبعصلا اذهو) * ”هليلخلا نيتاسسلا نمناكو ىبعصلاب فورعملا

 ه ىبعدلا دج نب ميظعلا دمعي فره خأ هل ناكو رص هن اة سو ثالث ةنس ناضمررهش ىف تام :ىبعصاا ىلع
 روخلاءاهلمق نم تلصت ارودل ل انهترمعو سلا هام قالوب ةءنماهل لق ىأا:هلدرلا نع لمن! ءامر.سغإاملو

 -ىنارهملا أ ثنم ىلا قالون نما دح اوافص تمت او فصولا نع "لع رود رو1:ا.ىذلا لبنلاىطاشد را

 قفنأ ام ىصح أول شما دكر ”ىيرغنيطلاريدىلا دي د ارصم لحاس ىلع ءافلخلاةدروم نمو ءافلخلاةدرومو
 كذ م دقت دخوهئامنامتو تس ةنس نما يمظعم برخ دقو: ماع تناك ادأر صم حاارذع ماقل ر ودل هذه ءانب ىلع
 برةلاباهناقءافرزلانيعلاركحو عوطم اركحوريغصلا نيدلا م ركركحو (طاناسلاركحامأو)* لضافلاةأثنم
 ناكملا اذه(ةدعلاناتس)« تاهزتنملاور ودلابة سماع تناك أم دعب تب رس دور تاطللا ريبكلا نادمملا نم

 هاحتق وللا با, نم بيرق”ىبونلاركحر او و قر ةرطنقراو وهو جيلخلا ىبرغىف ىتلا راكحالا هل نم
 سرافريمالا هفتو الدج اناتس ناك هيريزولا ةراحو ةداعس بابل :هلباقملا همقرمش نم ماذا ىلع :لطملارودلا

 ىوركش برخ هلا اهلي وز باب حرا حلا هلا عماج بح اص كيزر نب عئالط حلاضل اوك يزر نب ردب نيلسملا
 ةيريزولاةر املا ءاهتركملااذه(ىبونلارهوجركح) « نيلسأ | سراف هروهاط اع هركحو نك اسمة دع هملع
 ريمأ عماج ٍبادهاحت قرط نم نيس >ريمأ ةرطنق ىلا هنمإ ب و ةدعلا نات ب قرم ىف ”ىبرغلا ميلحلا رب نم

 سريس رهاظلا مانا ىفرودلا هف وركن امسو نيس ةنسو ىلا انا لاز امو هنْذمملا هولعت ىذلا نيسح

 ران' نمت وهوابصخ ناكوا دئاز امة ةرصمرايدب مّدقن دقو ةدماكلا مايالا ىفءاىمالا دحأ ىبونلار وجب فرعو
 ضف لداعلا هم دعب لماكلا نب بوب أ نيدلا م ملاصلا كإءاملف هعلخو لماكتلا نبركب ىلأ لداعلا كلملا ىلع
 ةسوالاركحياميدق فرهيناكركلللا اذه(حاللانئازخركحإ) « ةيئاقسو نيئالثو نامت ةنسفرهوج ىلع
 وهحالسلا نئازخ حلاصم ىلع بوب نبركب وبأ لداعلا كما ناطاسلا هفقو ىسوملا ةرطنقو دكدلا نيباسعة وهو
 باكر هو ةناّوسوةرشع عبرأ ةنس ةرخ الا ىدام ىف اهضارأو بويلق ةئردم عمرص.ةمم دج نك امأة دعو
 نب دمر صانلا كلملا مانأ ىف ةنامعبسو ةرمشع سخن ةنس ىلو الا ىداهج ىف ةيناطل ل !نئازحلا نم روك ذا فقولا
 هنبب ةلصاقلا<ىبعلا همي وسراو ركملا اذه ( ناكر كح )ه انامكراصوركمل.!اذهرثكا برخ دقو نوالق

 داو ليرةجدسالا نباركح ىلا ىهيتن. ”ىلمقلا هدحو جي وكركح اع دق فرعين اكو حالا نئازخركح نيبو
 نئازخر كح ىلا ىهتن ”ىب رغلادحاو ةيدادغبل اركح ىلا ىهتتي ”قرشلاذهلاو < العلاركح ىلا ين ىرحلا
 ركحلا اذهونونلا نحت اضوع ميملاب ماك لاقيو ناكتنيدلا فسريمالأوه ناكنو » "ىمعلا ةقيوسو حالسلا
 اه رت ىلع نوالق نب لل فرشالا كل | ةجوزرادحاللا همكونةنب ا نيكتو درا دنوخ فاقوأ ىف ارمخ ًاَرقسسا
 عض ماوعأىف هضاقنأ تعموركملا اذهبرخ دقو تسلا ةيرتب مولا فرعن ىتلا ةفارقلا باح راخا ثنا ىتلا
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 اورئاكستف , كانجبالاديرع مهل اشوهو ةعاج دعب ةعاج مهم هيلع دفوءالوه عم ناطل لا هلءفامراشنلا غلب

 ئثدءب ًاسشتب رخ نأ ىلا هل 71 زف اعراجمسا اتا اتحر الطفو هلو>- امو قوللا فرئ'امعلا تدي ازتورصمر ابدي
 مهازْناَهن امعبسو نيّسو ىدحا دس ىف :هكرب ناقلا لسر تم دقالو اذه اًممول ىلا سماع وهام اهيفوانامك َتنَراَصَو

 قولان ركمالا علل ءاخالث تيس كرف نك وابصو اناغه جه مما لاعلى وللا رهاظلا كاملا ناطلسلا

 سراقة يك سو مدق نيّسو ىددح | ةئس نم ةخا ىذسداسفو« نا دملا ف

 لسرتمدق ةنامعبسو نيتسو ىدح | ة:سبجرربش و مهدالواو م ميلاهأب قوالان مهل ترمع نك اسم ىفاولزنأف
 ردقلا يظعاناّتسسب ناك مناف بلعث نباناتسيامأف « اقروا وسد يل تلمعف ىركّشالا لسرو دكرب كلما

 موركحلاو لْملاو راهم الا نم عر دزبام عسج و اهرمم ١ هكاوةلارئاسهف انادف نوعبسو هسه هتءعاسصم

 نووللاو ءحافتلا نوهللاو جراشلاو ىرثمكلاو خوخللاو نيعساسلاو ني رمسنلاو درولاو نولهلاو سجرتلاو
 انح مانلاو نبسرملاو ”ىرصملاوىباشلاتولاونوتزلاو نامراراسصارةلاوزيهل اونتخناو كحازا

 ضرالان اتسلاا ده قوّدح نمورودةدعو ةىظع ةرظنم همفو تاءلامهلاهلو ةئيعملاراب الا هيو كل ذربغوناملاو

 تاتس راو ءاضبلاب ةفورعملا ص رالاة لاةروخلاب موملا فرعت  ىتلا ضرالاو طومرق كرب مومل فر ءتىجلا
 ناني ىلع ناكو سنملاو مكدلا علخ نيبو نيتاسبلا هذهنيبامف ىجروبلا نا سيو ”ىرهزلا ناتو حارسلا
 نادبمللةرواجن ا ضرالا ىلا -ئرصلا هدو بلع نبا اثم <ىلبقلا هدحو لئاج بارهلو ”ىئبمروس بلعُت نيا

 ناتسرىلا قرشل ا هدحو هتوقح نم ىهو روما ضرأ دلما اذه ىفورثازلا ضرأ ىلاو”ىملاصلا"ناطللا
 حجارمسلا ناس لاق نت ئامسلاةدروم ىلا اهيف ل وللا قد رطلا ىلا ”ىبرغلا هدحو شوقارقريمالا ناتو -كدلا

 نيدلارفنريبكل ومالا في رششلاوه اذه بلع نئءاو «ن الا قرا: هزطنق عطومودهنئاعباةدوومو

 هريغو بوأ نب ركيجبأ نيدلا فيس لداعلا كل مايأ ف رصمءاىهأ دحأ ”ىنزلا ىرفعلا بلع نب ليعامسا
 هما ىلإ هبعب نم لشتاو ةزهاقلا نمةمردؤملا ةراحرسأو قَغَدِمكبرذي) اوح ةسفي رمشلا ةسردلا تحاصو
 نبركي ىلأ لداعلا نب ده لماكلا كلملا نب بوب ان يدلا م ملاصلا كلا | هنمارتشاف بلعث نيدلا ند>ريمالا

 نافلسلا اذهب اب ناك ةئاقينسو نعيرأو ثالث ةنص مس رربت ل ةيرتشز ان دفال 1هنالثىداشن/بوأ

 ىلا ىهتشإ قززبتملا نم هرخآو روما جلخ ىلا ىهتني ناّسلا اذهناكوقوللا باب مومل اهل لاقي ىذلا عضوملا ىف

 ىلا هنمتيقيو اهريغورودلا اهيلع سانلا ىنو هضرأأ رثك ١ تركحو اعطق كل ذ دعب مسقنا مث سئملاراو دكدلا

 بارغنب ان امس كلذ دعي فرعمت رص انلا كلا! ماي صمرايدب بئانلان وغرأريمالا ناتسب تف درع ةعطقن الا

 قرشلا همناح نم جيلا ئطاشي رادادغ ةرطنك نم كِإس نم هنمب ىلع ”ىرصانلا يللا ْئطاش ىلع تأ الاودو

 لج نمو فقووهون , الا ىلا سربسر يمال تنب نابي فرعت ةعطق بلعت نب ان اتسب نم تيقيو طومرق ”دكرب ى ا

 (بلعث نبات ةأشنمامأو) د ه روخللا مفي فورعملا عض ضوملاو طوهرق دكر فرعي ىذلا عضوملا اضيأ بلعث نب |ناتسب

 موملا فرعتىهو هبتفرءةروكذملا بلعت نب نيدلارفش في رمشلا ماأ ىف ا ةلابااق
 نك املاو سانلا,ةرامعلا ةياغف اهتكردأو مهب تفرعف ابهيف نونكسي اوناكرفلا ةِداَوَجَنال ةيئاَولساَة 5-5
 هناق(قوالا بانامأو) رقبلل بارز ن 00 اود اوملاو

 ةناعل][ تاكتجام لع ةنوعدب ةيبرب قزاوط بلع ريك باية 37 بايع سو نيميدرأ ةنسدعتناميىل كانه ناك

 نيدلاحالص ىذاقلا شن الف قوللا باهل لاقي ناكر اىمالاتو باونأو ةعلقنا باوأوةر ةاملان راوأىف

 رادج نم نك را ىفلعجوبابلا اذه مده ناكلا لزغعسبلا هاعجو قوألا باس ىتلاهّراسق -نرغملانبا
 لماكلا نب بوب نيدلا مخ ملاصلاك ملا ءأشنأ ىذلا نادملابابوهاذهو ”ىبرغلا ىلبامت ”ىل,ةلاةبزاسقلا

 (هيمدرو 0 ا لا

 ارخأراصوركش بلع نب اناس "لج نم ناكورادا دقةرطنغ ىلا روك ذملا قوللا باد نم كاس نم ةنمب ىلع هن اف

 ريبكلاءابولا عوقو دنع برخنةئامعبسو نيعب رأو عسن ةنس دع أم ىلا | صاع اركح ناكر ن وصور مالا هيرودس

 هفالدلملا عراشلا ىلءىتلارودلا فلخ ناك اهيلعءام "كرب تراصف اهذلطدخ يسم

 دكذلاىلاوئيتلا ةبحر ىلا قوالا بادن ه كل نم ةرمس ىلع هنا (نيدلاميركر ؟تامأوز« رادادقت
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 لك ؟ال في رمشلا ثي دا ىفو هنبل هقولو اول هقولب ئدلا قال لاقي (قوالا) ةنامعبسو نيعبرأو تلد هدافي

 ةلمل اضرأ تناك لسنا ٠١ ءاما,معرم_ اامل ضرالاهذهن "كف هدس نب اهلاه ةفورءم صر تازة راامالا
 ناكملا اذهب اودفاهولق الت لباهذملل ثرما ىلا جباست ال لعنلا» امارنع لزنا داامرصم ىضار ا١ىفن الا ىلاو

 قوللاٍبان ىضارأو قوللا باءامب دق نولوةيم هانده عاما سانلا نأالا ماللا عْعب قوللا ىف :ارأه ف لاش نأ

 الط سم ةةض ضرأ لكق للاو هدمس نب لاق فاقلا ديد ثةوماللا مهي قالا نمنوكينأزوجو ماللا مضي

 «*ىورهلاو اكح هتءرزالااتالواقخ عدتال اجل اىلانا و سه نب كلا دمع باك ه نمو ةعفترملا ضرالاقللاو

 ضرالا نمْنأمطاامَى كلا لبو فجاذ ذاريدغلا فاقلا دي د_ثنو ةمقلاءاسلملا مضيق للاو ىو انيس رغلا ىف

 ءاملارسسن ااىلئةتبلا» اني ميدقلا ىفاهب نكي ولو تاعرد مو نينا ب تناكمذه قوالا ىضارأو نم عفتر الم قللاو

 فرعب ىذلا ناكملا ىلعان مز ىف قوللا قاطبو باكل اذه نم هعضو م ىف رك ذاك اهيؤرع لضافلا ةأشنم نع
 ءاذع مولا فرءب ىذلا جياخما ىلا هما امو فا منلاا هوا لع ”لطملاخابطلا عماش رواجنا وللا باس مودلا

 ناكو سةاراو ركذلا ىلا قرمشلا بناحلا نمو ارملة فلا ”ىبرغلا بنا نمقرلل ا ىهتنيوروذلا مف

 اهةقوو لاملا نم ةريبك لح هريغو لاملا تاب نمو ذه قوللا ىضار أ نم ةريبك ةعطق ىرت ادق لضافلا ىضاقلا

 سر | ناب ضرالا هذه تزرعو ميل تل اوةالصاا لضا اهنكاس ىلعةنونلا ةئيددملاب اكرزلا نعل ىلع

 لكى لم< ولا اذه لهم ناكو اهتعق نمرثك اب ضار اهنء ضو عو ”ىرهاظل انا دملا ف لخ د اهضعدو
 نبارك موملا فورعملا روما مف علُح نم ب رغلا بنام امو ميراج فضتتو نمعلا ف لقتنل ةئردملا ىلا ةنس
 ءاشنا لع تنساب لامع ةنمدعيرع ثدعن ها هكقالوبلحاسو ل ةدرومو قولا وسو ريثالا

 ىضاراب تفرع ا مءرم ده |امل ىتا ىضارالا ىلع ىرهزلا”ىب رغب ءارجل !لج اسنمّرمب ناكل كل اَناف اب رق ىلا تهللا
 ارث لود الو مظءالا لدنلا ىلع فرمشت مكدلاب ىتلار انابملا تاماط كنكوارتعملا لاس ىلا وت أكل ىؤللا

 ماكلا ىل_ءن الاود ىذلا سقما عماج ةمي رز ىلا دايو سةئلاىلا :دكدلا نم ل. نل اروى ةزيحلا بةيؤر نيبو

 ىهر ولا ارهاظ فرعت نك ام :دءتراصو سةملا,تاصتاقوللا ىضارأ نعلمنلا“ امرسهغ الف ىرصانتا

 ”ىديع لا ناتبونبلا ةبحرو نيدلا مركركحو هيمدرقركحو قوالا بايو بعت ئياذأ اشنمو بلعت نسا نادسب
 لضافلاة أش :م"ىلرغلا ميلخلا تر لوأب ىف ىلا ”ىارهملا أشنءنيبو قوالانيبر اصو“ ئعصللروتوطومرقاكربو

 ركحوريغصلا نيدلا ميكر كحو دداقلا نأ: ب رك فرعبو طابا لاركحو -ىل 1 اركحو :دصتملا: اثنااو
 ةدروهو طالللاةدروءونو دوق ةي رز ىلدنلا طاش ىلع عذاوملا هذه <ىلرغىفوءاهرزلا نيعلاركجو عوطالا

 كلا مانأق وللا ف نكس لارودلا تش. ام لوأور كب هريس اعط ”ىسريبطل] عماألا طيو سيملا

 حاللا ورا نيدلا لا ريمالا عمدص او نه هف ا ثكزه> هنأ تالذو ”ىرادق دنيا! سربس نيدلانكررهاافلا

 نم ةفْئاطاو دحوف نار علا ن٠ةدعمهعدو وكالوهرابخأ فرعبل ”ىزصاننازقتس وأ َنيذلا# العريمالاوراد

 وكالؤوهل دهن مهثعب دق ناكرتلا كلم ناخدكرب كلا نأ كل ذورمهم ناطلسلا دصت ىلعاوم .زعدقو نينمأ سمرتتلا
 ركسعىلا اوراص كلذ مهلعر ذءتناذ هملاريمملاؤوكالوه ةقرافع مه دأب دكر ايلا كااليهحا كي

 بلح نءوكجح الوه لمح رودا دغب ةعئاو دعب مهيب دإصقلا تدّدرتو رهاظلا كاملا ىلا نكر دق ناك هناقرمص#

 ةعلقىلا ٌرفو هركسع مزوناو فاما ف وكالودداو لتقف اعقاؤنو ناخدكرب هعنبا عم وكالوه شتخ اف
 تاماهالاز مهدت و مهماركاماشلا باَون ىلا ناطلللا بتكرص ٠ ىلا كل ذرابخالا تدروالة ناوبرذ أربح ىف
 مهدالوأو بئانبِص راف ىتئام لعفئمهوةر هال ارهاظ ىلا اولصوف تاما الاو علمي ميلا ثعب ومها

 مهئاقل ىلا هيرشع سدا تبل مون ن اطاسلا حرفة اّهسو نيس هش ةخلاىذ ىرمشع عبار سيجللا موف

 ادوهثم امون ناكو لوقنلا مهب ؤدرهش ميظع ملاع عقجاف م متدهاشا رش تح دحأ قر لفرك اسعلاهعمو هسفن

 لجو هتان دو غد وا ل يفد جار 3 لسان ءاهترامعب مأ د: ناكرود ف ناطلل !مهازنأف

 تاءئما مهءاربكى طعأو ةركالا بعلل هعم ميكر أو نا دما ىلا ناطاسلا بكرو لازبمالاَو لور. ناو عملا مهلا
 رمالاكج لاحلا ةعس نم مهم لكراصو هير لا ”هلجب نم مهيب لزنو كلذ نود مونمو ةئامريمأ لع نم مون

 الف مالسالا ني دياورهاطتو مه معن ثرثكو مه رع مسرب اهج ةّدع مهل درفاو نال غلاو دانجالا هتمدخ ىف 0
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 نيد رصانلا كاملا مانا ىف بح اا سربس نيدملا نكرريمالا ىلا ناتسسلا اذه لمتنا م ”ىناغرفلا ناسي ىلا

 دحًاريبكلا ىدسشرلا 'لولم قد اوبلا ىعدز ا ريمالاب فرع (”قشاوبلاركح)« هيفرعةهركحو نوالق
 ةدعقلاىذ ىف ىاطقا نيدلا سرافريمالا لتقام دنع ارعملا كلما ىلع م ا نمو ةمحلاصلاةير هلاكنلامملا

 ”ىبلح ار كح راو وهو جر تسحب نالا فرع ممورلا دالب ىلا ح رشودب اّمدسو نيدشو ىدح اًةنس

 هضعبو”ىبرغلا ميلا بتاج هضءيتاءاقس عبس اراوججر كلا اذه ( (اغبةأركح)ه سرس ركحب فورعملا

 كلاسلا ةنمب ىلع عامسلارطانق طخ ن ههبلا كإبوةراحلا ناني امي دة فرعياناتسب ناك قرمشلا جيلخلا ب :احي
 ”ىبرغىف ىذلاوهو ىل2 !ناتسسب فر بان امس هضعب ناكو ءار جا ةبنكسح نهب رقلا,تاداقس عبس لا املاط
 ةلمع ىلعز : الادوحوملا ”ىطاسمدل| ضو ىلا ىهّشو نورا :كرراو< ةراحلا نانج نات ناكو يللا

 رصانلا كلملاراداتسادحاولا دبعاغنق ار يمالا هع ىلوّساف دسا |ةرطنق ىلا تايامس عبسلا طخ نم كس نم
 فرصنوهر تح ىاذه انمويىلاو نكاسمةدعهضئو ركشل هريكحم ىف سانا| نذاو نووالق نب دم

 راداتسأ اذهاغق أر كح -ىرع نم ل وأو ةرهانتلاب رهزالا عمال ةرواحلاةيواغبقالا ةسردملا فراصمىف

 كلملاماباىف ةماعلا اهمده ىتلاءارجلا ة:اكت مل اذه عضوم ىفو سانلا هعيتفانابلا نب لكن بريمالا
 فسو تا دال مونلا ى هو باّكلا اذهنه ٠ سناكلاركذ دنعرك ذاك نوالذ نب دجر صانلا

 رتتلا نم هنف نكس نم ةرثكلرد الات رعت مالا ىلا كلا اذهواخيأاا وزلافتر تةحداقوى معلا

 مويلا ىلا ٌكلانهامهنيءام لكتج مالا كما اذه ءاحتر عوادابلا نب لكتجريمالا باص نمةيدفاولاو

 ىلا سانا ىف هنم ةزامعلا تلصتاو اذيأ كربلا ىلعامرعو عماجو قوسءرهاظر كما اذه ةرامعبأشنناو
 قيارطلا راعزلا هش عطقب انوذعركمما اذه عضو ناك مدعبتر هاقلا ارهاظ ا ذيأرئامع هب تلصت اورصم همر دم

 رك نم ظفل ناكملا اًذه. هناوعأ نه ةعاجب زكرب نأ ىلا احب رص :ىلاو ناكورصم ىلا ةرهاشلا نمةتراملا ىلع
 اذهودانحالاوءاىمالا هنكسي ندرثك او صاعن الا ىلاوهو ريمكس دم هناكركحاملراصف نيد سفملا نم
 2111111 1 1 11 ءارجلاباع دق فرعي ناكركذا
 نانج لا اممم لصوت جياحللا ىلءاهاشب ىتلا ناو سه نيب زهلاديعةرطتقتناكاضيأركحلا اذ هىوباكَلا
 (قدح ت اركح)* دا ةرط:: ىلآ ىتلاّةعطقلا ىهو يتلا هتعرتس غل اامركمملا اذه ضءبو”ىرهإلا

 امن جا نمق د تسلا, فرعف باش انام اهضعب نم نيتاس ناكو سي رملاب موملا فرعي ركملا اذه
 نادولا انه نكسب ناكن مرثك او هل وح سانلا ىف ةركسلا ةرظنم هعضو ءناكسصاعماج كانه تأشنأ
 ةرهاقلا ب .تحم حاتحريبك قوسو نك اسمةّدع هيراصو تار وذالاو س- اوفلا لهأ ىوأ هورزملاذذتن هبو

 1 ةرامعلا نم ةيامن ىلع سي رملا كر دادقو شياعملا نم همف عاببانع ف شكلا هنعابب اندب مب نأ
 ه (ةككستلاركح)« رييكدافنم ةشبن الا ىلا هيوةئامئامتو تس ةنس نم ثداو لا تئدحذنم
 0 ةكسماسللا فرع انج سلا ككر اوك ل ةزيءاستلا ةقعو لف كتشما
 ركحلا اذهىفةكسم تسلا تعا ةريشك ةعاجبلا لقات اناس راصودرئا مم ”ىرهزلا لج نمناك
 تاماجلا هءاوأ ثنو نامعالاوءاسهالا هنكسو هتاهدبرب اس نمةرامعلابالصةمراص ىت-هلوح سانلا ىن عماملا
 زر دىاب اني ناوززلت نو رمابلا كلل اناطنلا يراوح نقةكحو قدك تاكو. ةرغَو قاوغالاو
 لمعت ىتلا هللا تامهملاو ةيئاطالا سارعالا لعىفام-زيأ ربى د تقي ناطاسلا تل نيت امرهقانراصو
 نم اءهلراصو ام_هرمع لاطو ناطل سل ادالوا ةِسرت و ”قناطللاا ميرحلانوؤش باترثو مساوملاوداسعالا ف

 رشاو امهتبص دعبو ارهتشاواريبك افورعمو ات اعنصو هقصو "لحام ةيظعلاتاداعسلاو ةريثكلالاومالا

 ”ىو+اسهدزةطربمالاهارتشافانا دف نيثالثاا اون هتحاسماناّتسب ناكركسملا اذه (مدزتطركح) « امدركذ
 "ليلملارودلا هباو اشنأو هوركف هيلع“ ءانبلا ف سانلل نذأو هبا شخ أ علقو قدور صمر ايدي ةنطلسلا بئان
 نماييلعرمل ةرطنق ميلكا ىلع اضيأ هنف ممدزةطرممالا شنو هناهجن هرب امعلارب ”اسهف سانلاةراسع تلدناو

 دجاسملاوتاماماو قوسلا هيودانجالاو ءا مالا نكسمركملا | ذهراسوركحا اذهىلاو زاعملادصسملا طخ

 ةرخ : الا ىداج< م هسدجلا هلل ىف ىهدزمط تامو نوالق نب دمر صانلا كلملامااىف رعاموهو اهريغو



 فلام

 نالاوه ةلودلاروناتسو هرثب ةحولم ب. ب لاخلا ىم الم وهوةروك ذملا ةطخنانتقولا اذهىفورعم

 هسلانوذدرتملا رثكو رودلاو ننكسحاكد لا تنكسو قرطلاو عراوشلاتقّرفتو هيرظانملاو "ىرهاظلا نادمملا

 الذل! تراضةنز لا تريغتو لاو>الاكلت تالت مث هنع اس'ان امةرهاقلا ىلاو بانتسا نأ ىلا همف شاعملاو

 ركح من هياعوهام ىلع خواهركذ مدخلا ةفصلا كاترمغ ىلع ىو نيتاسوار داركح كلذ دعب تراب“ الا كلت تفعو

 ريب هعمج بلا فرعيو <ىرهزلاب فرعت راكحا نذل !اوهوانات_بةريبك ةعطقالا هنمىس لواردآ ”ىرهزلا ناتس

 ىرم#لا,ف رعت ماهو ةعقرلا نب نيدلا م مغ ع ملا ماجهب ئوريكللاديالوب فرعت هتيالوو تقولا اذه ىلا ن املا نبا

 عماج هيفو ايفاركه دئاكت مودل فرعين أملا أ ناتي ىهحا مللت عيا ح قطان عال ترام ابكر

 ىو ىلا اركحب نأ الاهعضذ ضي فرغ قولا ةخاي نطراتق ارز قات ؤ سال ضاع لأ ةعزوإلا شا رجلانلا

 هللانيدإ طفاملاة هل 1ناريزو< قسرالا مارهب ريمالار مىدلودلا حان هزامقو ىلاعت هللاءاث ناامهركحذ

 رزولا مالغوهزازعو ةلامسنو نيعيرأو عسا ةنس ىف ةر هاقلا ىلا كيزر نب عئالط ملا_صلالوخ ددنع لتقو

 بري ىذلا طائاوهركملا اذه (”ىلراختاركح)« هللا ني دا دذاعلا ةفيلخل اريزو ”ىدعلاريجم نب رواش

 مهئمو ناعلا ىلأ ن اسس فرعبان اس ناكو ”ىرهزلار كحراو وهو ةكسم هتسلا عماجو نيعارىلا ةَقي وس

 نب يعي كرا نيدح امج اوهو ناولح نب نبا ناتسسي فرع م ادع ف ريش: نعل |ىب أن امس سكت نم

 دحو هن اه سو نيعستو ىدحا ةنسىف تام ناولح نج نبا. فرع نيناسدلا رع قرجاتلاروصنم نب مئملا دبع
 زد الا ”قرشلاوزام# طمغىلا ىيْن ”ىرصا داو ايل امههلاو هباب هبف ناكو جاحلا ىلا د

 نك نبا هزيبأتساو حارسلا نان ابي فرع ممحاتلا ىأ نب ادام دق فر عن ةعطق ىلا ىهتن "ىبرغلاو:

 ناتسلااذهنا مث هب فرعه اهسو نيناعو نا ةنس فروهشملاهمقفلا ةعئرلا نب اا كاكاو

 نيناتني ناكع انتقل ايناكا ماو ابا كملااذه(نوطوتركح)» وهو ىلا, نارك فرعف كا ذ دعبركح
 سلا ىذاقلا ناف ىريكلا قي راخم ااّمْأف ىرغصلا قب راخن ا, فرعي رسالاو ىربكلا قي راخن ا, فر عب امه دحأ
 نم ةصح فقو فسوب نب لهالا دمس نب ىذت سه نب دجأ سايعلا انة نيدلا "كرز ئمالا لدعلار اغلا لجالا

 نيناتسلا نيباهف جلخلا ةودعب رصموةر هاقلا نيب ىذلا ىربكلا قيراخنا,فورءملاريبكلاروكذ لا ناتسلا

 يذلا وا سنلاو مينا من ةماسأ ىلأ نبا لجالا نع زيشلارامي دق فرعي و ىرغصل اى راخت نامه د- أ فو ردا
 زيماج لايق ىراصتلا سناكو نعلاىبأ ناتسبو -ىرهزلا ناس امنع قيرطلا امه لصفير اس دةريو دب فرعي

 عضاوملانببو هيب لصافلا مجلحلا ىلا ىهتذي <ىلبقلا ةعبرأ دودح ناتسلا اذهاو تاناقس عيب سلاوةيدعلا

 0 ويراملاب فورعملانامسلاىلا ى 0 ”قرشلاّدللاو تاناقس عب سل اودي دعس ازيم امه ةفورعملا

 نيلاىبأن انتسب نيبو هنم لصافلا ةماسأ ىبأ نب دامي دق فورعملا ناتسلا ىلا ىه ”ىرعلاو هنونعملل لباقملا
 رظانلا نأ طرمثو هترامع دعب تاررقلا ىلءناّتسلا اذه لعجو قب رطلا ىلا هن ”ىبرغلا دحلاو< ىره ردوا

 قبطلاغبو ايابج كلذ عنصيو نطقلاوأ م النا ناكلا شاق نمهاربامءاّمشلا لوصف نم لصف لك ىف ىرتشب
 لكل هليوز بان حراخ مظعالا عراشلا. نيغلابل ارمغ ءار ةذلا ثانالاو روك مايالا لعاهق فيو انطق ثحم

 نافاامهيتقارقو رصمو ةرهاقلابةروك دما ةفصلا,نيذصتملا ماّيالا ىلع ناكل ذر ذعت ن اف قاطلغبو أ ةبج دحاو

 امأو هن 'اوسو نيس ةنسةحلا ىذ ىف فقولا اذه باك عب راتواودجواميانيك اسملاوءا ارةغلل ناك كلذرذعت

 سأر رد اب. نات اربخ أف رع مثنملا ىبأن انسب نم برقلاب ةثونجلا ةلابق جيلا ةودعب هنا ىرغصلا قي راخلا

 اوْبوهوركشل هلع انملا ف سانلل نذأو هسورغ غعلقو نودوقريمالا» ءارتسشافانا دفرمشع ةسجم هنح اسمو هيون

 وهو بحال سريس ركحي فر»»نا الاركملااذه (”قلهاركح) نوصوةركح فرعواهريغورد" الاهض

 نيدلا دجت ىضاقلا هعابو هنم عطتقا ىرهزلا ىض اراد نمهلص أ واهس رغنم فاقشلا دكربلو ىرهزللرواحم
 ناكو هن انتو نيعستو عبرأ ةن_سىف نوالق نب لملخ فرشالا كل اناطلسلا ىتنب ال لاملا تب لكو باشا ا نبا
 "ىناغرفل اناتسسدبو ناسلمطلانامسبو" ىدركلا طبغب و ناولح نج نيلاساناتسيب عيبلا | اذهنيح فرعي

 ”قاغرفلا ناتسمملا هنن ”ىرحملا داو ريغصلاربدهل ا ىلاو نيب اوطلا ةكرب ىلا *ىلبقلا ةعطقلا هدد
 ”فرخلادحلاو ريغصلا ريدهلا ىلا ةلصوملا قدر طلا ىلاو فاّمشلا دكر ىلا ”قرسشلا حلاو <قشاوملا ناس: ىلاو
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 اغبقاريمالا اهيلع ىلوّسانأ ىلا :ةدوج وم نبت اسدل ا هذه تحررب امو هن امعبسسو ني رش ةنس د عن ّسم دهأم دنع

 اهيفاوبو سائلا اهر كى اهتراع ىف سانللن ذأو امباشخأ علقو نوالق ني درصانلا كلما داتسا دح اولا دبع
 اذهىف اهربخ مدت دهو "ىنارهملا: اثم هس ' رغنمن , الا لحل اذه لأبو ه اغبق أر كحي تفرعفاهرغورد" الا

 هلع دضعتو س رملا,بفرعين , الا هضعيو با تكلا ناتسب "ىنارهملاةاشنمرو اح ورصم هند دمك ذ دنع بالا

 ركذاكسحلا ةدرومبْ لانه لدنلا لح اس فرعيو هسرْغ نم لينلا ىلءفرشيان اديس نوالق ني دم رصانلا كلما

 اهلكت ركذ ىتلا عضاوملا هذهو -ىرهزا نانج باشحلا| ناتسرو او باَّكلا اذهنم نيداملارك ذدنع
 00 ”ىرهزلا نانج الخام لينلا هنعرسسغ اا

 ىلاعت هللاءاشنإ

 » جيلخلا ىبرغ ىف ىتلا راكحألا ركذ ه

 انها كيلو در كيرلا واع الخلا تقدر اح اه اتحاد 02 اة ةارضم ماعاللا عب راكتتسالا تل نبا
 ا هي يمل اساور هك و هللظ اركح هركح هركحوركتحا ام

 اربع بج هيقلخدي ركحلا اذه (”ىرهزلاركح) « اهيلعءانملا نم هريغ عنم نوعي نالف ضر نالف

 كرو ةفصةقب وسو <ىرمقلا ةقي وسو ةرقبلا نطبو نابعثلا شو ىلاعت هللاءاش ناءهركسذق ًالانابتلا
 قلووكسو ”قشاولار كيو ”ىلحلار تةححو نيئدارملاةردحو قرخلااةرطنقو نيعابسسااهكربو فاقشلا

 فرعبامب دقا ذهن اكو سلا: ومب :ىناطاسلا ريبكلا نادنملا ىلاى راهاا نا دو عابسلارطانقيلا هسشاعامو
 10 رغلا ضع راناف سثوب نب دعحا نب نجلا دبع دعسوبأ لاق ىرهزلا ناّحس فرع مث <ىرهزلا نانح

 تبناه ما همأو سابعا انأ نكي ”ىرهزلا فوع نب نجرلا دبع نبرعنبزب زعلا دبع نب ىسوم نس باهولا

 ىورب ث دحورصم طاطسفب طرشلا ىلوو ريصم مدق ”ىندم ناو هن. كل ا دمع نب دولا نب سابعلا نب ناتع

 نب نامئعو سه ىلأ نب دمعسو حرفلا نبا غب صر ممم لهأ ن ه هثع ىور ةندنع نب نا مفسو سنا نب كلام نع
 نان فرعن ناو ص نب رب زعلا دبع ةرطئق ةرطنقلاب ىتلا نائل لا بحاصوهو م-هريغوريفع نب دمعسو ملاص

 هبلع ةعيدو ىلعالا دم عنب سنوب ىّدجج دفع نائما سدح ٍباَكَناكو مو.لا ىلا هدلو ىلع سح وهو ”ىرهزرلا

 قون رالا ىلا ىدنعٍباَكَلاو ناطلس هب ىرغي نأ الادحال عفدي ل ”ىرهزلا س ابعلانءادإول ةعيدو بودكم

 رفعج نب ةمالس نب دمت هت ادبعو أ ىئاشلا لاهو نيدئامو ةرءثع ةسن اضمر فرصعع ىسوم نب باهولا دع

 باهولا دمعوهوءارجلا,ةرطنقا ا دنع ىتلا نان اوه ”ىرهزا سحرإن “ الاو ططخلاا ةفرعم باك ىف ”-عاضقلا

 نيدلا جبان ىضاقلا لافو + هدلو ىلع سم نائملاو امم طرشلا ىلوورمصم مدق ”ىرشنزلاب زعلا دمع نب ىسوم نب١
 اذهو لامن هرك ذه ”ىرهزلا سدح لتأتملا طاعناو لفغَتملا ظاقيا باتكصش حولا نيباهولا دبع ندم
 عابوهضعب ىلع لاملا تن لبكو ىلوسسا دقو نابعثلا نش ملْخو فاقشلا دكربنيب امر اك أن" الا هزثك !نيلللا
 نيتاسب ةدع *ىرهزلاراصدمالا ل اطاملو ىهّا”لجوزع هللا ىدي نيب هسحمووه عقجاواهنمرجاو هضرا نم

 -قنائرفلا ناتسيوزاممةلودلا ات ناتسيو زازعناتسو ةينابحلا ناتسيو ارم لاح نامل نا ناني
 1 لاق كلذ دعب نا.تلا نبا ريب فرع مثرافصلا طمغو -ىدركلا طبغو كرطبلا نأ: سون الطلا ضران امو

 جيلا ئلماشةرهالاةيزعملا طلطمخ ىف رهان ةيبيلا ةضورلا باك قرهافلادب عنب هقلادبءنيدلا حن ىشاقلا

 ٠ ةماو ردق لناكو هب رمعملا هلودلا ىف تكلو 1| سر وه (روكذ ملا نابتنانبا) < نابثلا ريب فورعملا

 دنا ”ىفرغقرملاةلابق ةرامعلا,سانلا ىلا مدة :ءالا مايالا ف ناكحا نواه زيغوؤي م“ الا مانالا ىف
 59 لالا هبةطخللا لإ :تفرعقارادو اناتسيو ١ دوسمأثنأ هناف نايثلا نبا سس هرلا ارعوأدش !نملوأف

 صاخلن | ىشيارف نم ةعامجو نامع ني دمحم تاكربلا وأ ةلودلا" ىدعو -ىلعةلودلا ضهانو ةر هاَملا ىلاو ةلودلا دعس
 جيلا نط اش ىلع ةدعلا,فورعملا نامسلا باب نم ةموظنملا باوبالاو ةبقنلا فوق ل اورج " الابر اعلا تلصتاو

 ىتلا عارتلا ىلع ةجرفلاو ةرحالا ف بغر نمم مهرغ ةعاج ىئئبا منيا أب فورعملا ناسا ىلا "ىبرغلا
 ناالا ةفورعملا ةحانلا ىهواريثك ايش نككسصاكد لاو لزانملا نم نيتاسلاو ىره لا ىلا جيلخلا نم فترمصتت
 املا اذهو"ىد لاةلودلار وب فورعملا ناتسدلا ةلابق ىلا انملا لصو نأىلا "ىرهيةلا قب وسو ناعثلاّوْش



 كذاذق

 تانولكو شكرز تارارطن سلطاري رح تاب رتت مهيلعو هتمكصاخ نم مه 1 ثنا يذلا نابشل ا ناطلسا | ١ا سها ند
 تمات اعتفران اهلنا مها اجب شد ديورانانلا مهتسح لهذي ثيحب عرابلا لاسهبا نءاوناكو بهذ صئاو-و سكرز
 نم لانهرضح نم ةرثكب اندلا تمر او برطلا هفذتساو بهعل اهلخادو هباسع ارثكو مهرب ناطلسلا ة”رمسم
 هتيشم ىف حمو هتننز ىف هزيلهد ىلا ناطل_ ل اداع بعلل | ىضقن لف بوعلملا باعص أو ىنامنالاو ىهالملا بانرا
 لظا ءةوااءاذاو ملاعلا ىف عى نحف رورمدلاو برطلا نم سان اوزيله دل اربع أ الاوهام امنادو اه
 خيو "ىاطل_اازيلهدلا قلو ميخلا كل ةرئاس علقو ءامدلاو ضرالا ى قمط نأ ىلا دوسأ ف داع عب را

 توام ةّماعلاو ةقولا تلف اوريشملا نمريمالا فرعي ملواو جامو سانلا طلت خاف همنا نم ىربال لجرلا نا

 ىلاربعي لف لوهل ا: 3ث قرطل | ىف اوفل خ او هب ركسعل اح التو ةءاقلا ىلا «فني ةاصضنا ديرب نطل, || بكرو
 هفصر نكمعالام ءاسنلاو مرا لاهو لاو هالا ببن نمموملا اذه ىف لصحو فلتلا ىلع فرم ا يا
 ةعمللاب ناالاَرقتاامو لانه ناكءام بهذو سانا ارورس صخانف تاك دق ةعاسلا نأالا دحأ لك ّنانامو

 رضحو مسهعجأأب ى ه الملا بابرأ ب اططو ناطا-س اا جد أف نكي ل ناك ام نأ اكو سعلا ترهظو عر لاك
 ريشركذ دقو ةبفرشالاب تفرعو ةهلقلابا هأ ثنأ ىلا ةءاشلا ف ميلغع جهم ىلع هبخأ ياو هبخأ ناتلل» ا|سهالا

 نأ هش سلرصنلا ةقىلا لم ا ةعلق نمءاضف نادنملا اذه حرب اموباَكَلا اذهّم ةعلقل ارك ذ دنع عهملااذِه

 ىو هملا لوزتلارتف نو الق نب در ممانلا كلا ةنطاس تناكنأ ىلا هرك ذم دقتام لاسعالا نم همف كولمالو

 نيرمشع ة#سىف ةبط هلا كالت ل رت م كل انه لزم راصو شدحلا:دكربن «برقلاب مصل ا روم معط مسرب ةبط سم

 دعب أ برتل ا همذ تدب نأ ىلا كولملا نم همدقن ن ءةداع ىلع هملا بكرواذه قا نا دم ىلا داعوة نا معبسو

 هلا /١لطبو ةيقربلا باني راخ هضو)ا ةيرتىلا قمةلانادمه ن تاك او ب

 ترد اأو باكل 3 مران فدع كج ننزل نيدهع فاكتر مارخك رمد نياق
 تحرباموة دعب ةفا دسم نيدو ع لكن يب قامسل ادم اوه سانلا نيب فرعت ءاضغلا اذهم همئاف ماخرنمدماوع
 ءاعمتز هكروااهلار أ نيا م زعير لل 0 اج مرام ةلاضام ف

 لعام ا

 « ىنرغلا جيلخلا رب ركذ ه

 لالغلاب ن نفسااهمف ترجو مزاقلار < قليتلاءاميص ىح هنع هلل |ىضر باطالا نيرع نيمؤملاريما ةراشاب

 دؤحو موه األ اهقمقن وو مطف هن امو نيس ةنسىلا كلذ ىلعح ربام هناو حلاو هبل ىلا هنم تربع ىتح اهريغو

 طلو“ الدلم امفا طورتشلالع نكي م لينلار < نمءاملا همن بصيىذزاا احلا اذهمفنأالا ند الا
 عماج ن , الاه ئدلا عضوملا دنعلنتلا» امو تحفرص»ناف ةيلهاذلاف حاد هخناكْن يا ىردأ

 لاس ناك امرخآو حفل ادعبءاملا هنعرسن ان نال ىلنلا لح اسو عماملانيبام عبجو رصمب صاعلا ني ورمع

 نمدوجوم ن :الاوهام عسجو هسبرغنم ٠ شكلا ها ىلارمدعن الاود ىذلا جي راسم ا قوم دنع نمرصم
 دب لمعف نيتاسإس رغو ئث دعب اش ءامملا هنعرسحملا عب راعملا قو -ىلاتااقس عيسلا طخ نيبامف ىتاا ضرالا

 لظوتلا ارجلا لح اسدنع هلأ 5 ةرجهل ا نم نيتسو عسآ ةنسىف جيلا اذه مف ىلءةر طنقر.همريسا ناو ىه نيزريزعلا

 اغيقأركح - لخا دي ةرطنلا هذه عضومو ىلاعت هللا 0 الا -لئرطرا نان ىلا ردع هده قون نم

 نم هنامسح | دعنام ىلا * .افولا دنع تفي ىذلا لا اهدنعةرطنقل اهله تحربامو تاناقس عب _بلا طخ رواجا

 نيد لماكلانب بوبأ نيدلا مب 4 حلاصلا كلا ا لهعف نيتاسس تسرعو ضرالا نع لل نلا* امرسسف اف ةرحفلا

 نم ل_دوتسارص» ا! رات ةزطن 3 خول فرطت قا ةرطنقلا هذه ىداشنب بولأ نب ركب ىلأ لداعلا

 قامراصو ةروك ذملادسلاةرطنف نيون الا عابسلا ةرطنقنيبام جيلخلا لوط ىف ديزو با ثمن !ناتسب ىل اهتوف
 عبسلا طخ فرطن ناكو ”ىلحلا ناّتسبب فرعي هسر ءىامو ةراحلان امس فرعاناسءاملا هنءرمس ا امم هضرمم

 اهم هاكسل ”ىمهتلا فسو زيشلا هيو ازب ف رعت اغبق ركع ن" ًالااهضمدرخأ سناك ةدعو ءارجلا ةيمنكا تابعت



 كدلذي

 باكر ىف ربط لماحالو يل و اوم لا هلا هب رهاظلالادملا

 ناسحا ىدعتمث هم صخمر لق ىلع هن قءاب .انامع ف كرش لالا نانبالتلا كاك لمرور ريت 9 يادنملا

 ددحالاموي ةركباوصصأو مهلك الؤلا 7 مهت1ج7 عير كان اننا ةنازخ د وبتوةعالاو عالضالاهانقعل نانا

 ةئيز لجاو لكش ىبباو ىز ميمجأو ةروص نسحأ ىف مهعبجب علما نيبال ناضمررهش ىرشع نما

 اوابقو مهعيمج سانلامدخو فولأ ىهراهلثعداجادح انأب ععسام ىت جلا سإالملاو بهذلاب شكرزلا تاناو اكلاب

 قفنت تافدصلاو فدت ةطعمالاو قَرفت لاومالاو ةداعلا ىلعمهرامئاوبءلواوبكرو عاالام ترلاَغو لضارالا

 موي بكر من هعلخ مه لعو مهل سلف ءانهال اوعلطو سانلا ماقف لاو 5 لاله لها نأ ىلا لازامو قتعت باقرلاو
 ناكحو ةطعسالا ىلع سلجو ىل.حلا ةعلق علط مث ىلصف كال ا ةباو ةاطلساار اهشب ةمح ىف هال هم ىلا دمعلا
 تثدرفو تفاغ دقو ةد.عسلا ةبقلاب هناطاس ٌرَقم ىلا ماهوءار ةفلا هبهتنا مث سانلا لك اواريبكا هي لافتحالا

 علفلا ملع علخو اوريضخل ا هدالو اراضحلابا اسهال ىلا م دعت دق ناك شرفلاو للكلاو رود_لاعاونأب

 تافحلاقاوامحلا اوجرخاو ناطلسا !ىدينيب مهعجاناومواورمض> !مودلا اذهناكالذ مهر دق ىلع ل هذملا

 لاومالا نم هل سانا ىرونتفنناطلسلا داوريضخ نيدلا ىخريمالارمضح ا راد لكع 0

 ىرج و مايالا هذه تضقناو مهريغو نير زااوءاكملانم نافذا رمثام نم ىلع تقرفرعبك كالستازخ اج: مج

 لثمىفاهب هفحت ةفالو اهي دبي هيد ميىلاعت هللا 1: ناب ككل رك *

 هنأف ناغالاو ىهالملا باب رأريغهناسحا هلهشال نم قلو كولمان م همدقت نم ةداع ترحاك ةّرملا هده
 نووالقنب مل فرش الا كاملا ن اطل سلا قبلا ناددملا اذهب بعل نءو # ةبلا علم مها قة هءانأ ىف تاك
 ةمغول 0 هَسأْن نكتودرادنو> ناكاذودإمه هرمومب كلرتلا كول .ةلود ىف لمعي ل ىدلا مهما هرف لو

 دنعذخ اق ءدعب نم كاملا ثريارك ذا دلتا انظف لد ىل_«فرشالا كلا! ناطملسا!ن٠تلمقثاذي رادحللا

 لمعت ق ثم ىلا بتكينأس وعلاسلا نيد نيدلا شوش بح اضل رب زول مسرو لافتتألا ىف حضولا تب راقام

 ةضف نمنوس#و بهذ نم نوس+ امن رخأ نا دهم ةئامو ناطلللا باقلابتذكم ساخن نا دع“ ةئام
 ىلاعت هللار دق لال ذريغ ةريثك« ابشاو ةعمش فل أو شخلا نماجرم.ني خوة امو سكر زلا ىورس نمارم» «نيسجو
 رفظمهمخأ نباو د هخأناتْح ديرب هنأرهظأف هل هنعر شا دقام لاطبا رو كلذ ض تاق اني تدازاجا
 اوصل كاركسلاو ءارمألا مالعاب باطاو شيما بيق ةنل مسرف نووالةنب ىلع حلاصلا نال نب ىموم نيدلا
 بابحراخ دوسالان ادملاق كل كر هك اور ساو م ولزاكتو عوالم كلا حالم ١ ن*برالاذلا ل مهاك

 راهظافاوسفان ”و قنأتلا ف اوغلابو ددعلا نيس ىفاوذشأو كلذلاريبك ام امتار كسعل و ءا سهالا م دانرمدنلا

 لك ًالاولوةءلار' اسايف ني واوص ةدعاوم دو ةتولاءا مالا مالعا نم عنارلا مو.لاىف حي رخو دئازلا لم علا

 نمرئاس حي رخ دو برحلا ةمال م-يلعو هركأ عب ليسا ةعلق نءناطاسلا لزنو يات قو سنا دما اراصذ

 كلذ ف ل صحو مور ناطلبلا ما عاك نشل: ةررزعل فاعو هالاءاسألاو لاحرلا ندرمهمو ةرهاقلا ىف
 ىرل هعجأب ركسعلا دعت سا دقو ناطل ا صو هلئمدوجوز هي امرورمسلان معاج الا اذ مب سانالمودلا
 ىرساب,ريمالل مسرو ىيرلا نم مهريغ نمالو كيل املا نمالو د: + انمادحأ اوهذعالن أب بابعل م نةىبَقلا
 هتحتو ىسقلا ىرتست ريمالا لبقّتءاف ىرلا ىف سانلاامّدةبنأ حالسريمأ هى 2 ا لا

 نسانلاو َه ةرمسل و هنع بدصيو ىتربودو هان ل ءافا شراع أو هفلخ نم ىذلا هسوبرق عنه دق ح رس

 ردق ىلع ءامهالا ه هالتو هدعب نم حالسري مآ لخدغرذ اةءاضفلا مب قاض ى>رظنلل اوعقجا دق مه 5

 ديازتو مهيمرب بهع) ناطمل لاو دان الا مث ةةلحلا| اومدهمءاممالا دعب لش دمنا وهرفاد-حاوادح او مهلزامد

 ركساا نوة-درواملاو ةذفلاو بهذلا ناو أب !١ مالا ىل_عةامتسلارادو همت ىلا داعذ ىيرلا غرف ىتح هرورم»
 اوّرهساو اواو اوب رشف ضوح ةئام ابدع تناكو كلذ نم :كمدق ضاو> ١ نم دانجالا برمشو بادملا

 تاطلخلا لاكن ىئرااب هسه أو ىرمست ريمالا ىدت_ساوناطالا يبكحرزااثا امو. !ا فو نيموب كل ذ ىلع

 هتلزتمىف ناطل لا عمىقوو ءافعأذ مهريغو ا مالا نم باشنلا ىرىف حرفتلاب هيلع نعد ىرلا ن « هفعن نأ

 نيس: اوحنو تونك و ىئاسملا قانعاو ىجارب و ىمحعلارقشقو ىدكك كور عربمأو لازغلا نيعو عيفط متو



 ملكا

 ةرطنم حودفلا بان ج راخاضد 1 ىت ىاسهيف ندد هيرت هلرمصنلا باب جراح ىةن امعب راو نيناعو عمسم ةداسىف

 اهريخ مدن :دق ني: اسبدب رطااو ح ودفلا باء نيباعفاضب ا راصو باكل اذه نمرظانملا رك ذ دنءاهربشر كد دق

 باب جراخراصو قدم لاب تلصتا لزاممةدع ح وتفلا بان جراخ هنا ةنسسدعب ةيشمسخلا ةفثاطلا ترمع مث

 منال تغابو هنا ديرلا ىلارصذلا بان نمر علا تلصتا ىتح هي سلا رمعف هن امعيس ةنس دعب ام ىلا ةريةمرصصنلا

 كس ةنسىف نحنا تثالح نيج نم اهبارخ شف نأ ىلا ةئامعبسو نيعيرأو عسن ةنس دعب نم تصق انتم ةرامكأا نم
 معأ هّلئاو نا ديزم ىلا انهرك ذام حاب واذغ'' .و ىلاو تطاخ اذنمةرهاقاارهاوظ لاح اذهفةثاءامتو

 « قبقلا ناديه ركذ #

 نادسسوهو قامسلا نادسورمضخالانادملاو د.ءاانادمودوسالان اد ااضيأهللاشيو رجالا للا

 ا ةئس نم مرا ىف ة.طصم هب ىب ىلا ”ىل اصلا ”ىرا دة دنا سربس نيدل ا نكرر هاذا ىلا !ناطا اا

 وو باشنلا رو م را بعل ىل_عسانلا ث-و برا ارومأو باشا برب لذت-اام دنع ةئاّةسو نيدو

 سانلا ضّرحيو ىبري وهوةرخ“ الاء ءلا ىلا متدبكر.الؤرهظلا نه ةمطصملاهذه ىلا مون لكل زغير اصو كلذ
 جربامو باشنلا رو خرلا بعل ىلع سانل ارذويو ل +ا ذهوالا كرام الوريمأ قداس ناسهرلاو لاضالاو ىرلا ىلع

 ليل فرعشالا كلااو ”ىمدتلا ”ىللاصلا <ىناالا نووالةنيدلا ف.سروصاملا كالا او هدالوأ نمهدعن نم

 م-هماذق هذ لالا قرات ةيئاطالا كلاما اوءا مالا فةتونادملا اذهل بكوم لاف نوبكر نووالق نبا

 اه العاب لمعي و ضرالا ن*حاربف بصانا 3+ ةملاع ةم-ثُخ نءةرامءقمقلاو قلا ىرلهمفركاسعلا لزنتو

 مك ع لاند ضرع ىلا اهاخ اد نمر اولا هر اال فزت ع امتلأ قارتو اكشن ءامرلا فدو ندخل نا

 ةنس نم مرن ارمثع عباس فوه ره الفا ا ةريسلا عماج لاو« لرتلا ةغلىف قيقلا اذه نعرمعي و ىرلا ماكح ا ىل_ع

 ىر ىلع ساذلا ع.ج ىرادت دنبلا سرب_- نيدلا نكررهاظلا كال انااا سلا ثح ةئانقسو نيدسو عبس

 ناد. فرعيو ةرهاقلارهاظرمصألا باس ءاضفلا ىلا لزنو هكللامو هصاوخ ا دو هخ ع رلا بعلو باشنلا

 قر نسنل (اقق اووف ةَرْخ الاءاشع اهم بكري ورهظلا ن نء موب لكى لزني ماقأو لانه ةيطصم ىو دعلا

 ىت> كالذ ىل_ءموب لكى لاخلا -ةساو لذثئاذهرالا لوامالوريمأ قرا ناهرلاو ىرلا ىلع سانلا ضرع و

 نيتنثا ةذس ناضمررمش فو باثنلا رو عرلا بعلالا لغ_ثدحال قدامو سانلا عسقال ةنكمالا با :تراسد

 باشنلا ىرو قيشلان بعللاو بوكرال بهأتلاب .كاطعملا ارهاظلا كلا |ناطالا م2574 اّهسسو نيع.و

 ناكو كلذ ف سانا ١ عرمشف ىعلملا لحال ةعلشاا تت دوسالا ناد مما شرب مهأ هناودو ةس رغةردا' تقثناو

 شرا لطيف َرْلاديدش موناذهو مام- صسانلا ل اكو سانال ةجر ننال طش ناطلسااىمأف را ديدشامو

 والاد حانلا نكيز نمزألا تدب انو ل-ولارث كح ىت>اموب ونيل ةسااذود اطال ا ةتنتا كرار
 رمش نم نورمدعلاو سداسلا سدا مونوهو بعالا مون هم قوسلا ن ل هم درمان اناا لكرة ىلا تئظاو

 مهامشدلا قي العا مدّة لكن هوريمأ لكن م كال ذكو نانثا ةرمثع ءلكنم ةفمطل ةعامج بو كرب ممأو ناضمر

 فول دكلاموهصاوخ ن ةهلةمأو تاطلشلا تكرو ]اهتم باو ل كتش لكاو سائل ل أو ”ىز نس>اىفاودكرذ

 لجأ مهمشرو ةصاخ صا ودنا هكلامم ىف قاس مناطاسلا همل ع علا باص أ نم لكف حام را, ناعطا!ىفاولخ دو

 نال ءجو باشنلا برس انلا لخدو قبقلا ميقأ مث ةهظع ةهبا سانلا دهاشفردلا قاف دنام#_مب قف دناو بدبرث

 صايقلا ل. نماسرذءارمالإ وباع -:اكاطاذن مهريغو ةمحاصا اهب ردا و ةةاحلا لاجرةدرافملا نمبا ما

 هجورخو هلو دىف عْو2ةرودا ا هذه ىلءماءالاهذهىفلازامو هجازمو ةبهذلاو ةضفلا هناو ار هو هريها شي

 ”لسو بعلاىف هن داع ىلع قاسدنا نال ذو هوا سل فو لان هرانؤ شين ايدلانةرانو باساب ةرانوحامرلابةران

 كلذ ىل-ع ماقاو | اسعارظتمسانلا ىأ رفدخاو ل درت كلامووه لجو هنو دكا ”لسو هس

 ليد ىف سانلا عونتو ةالصااو ءوذولل لوزن ماما تب رمضدقو برغملابب ركىلا راهناا ةركبن ممول لك
 ةلزوللا | ءانا ما ناو مو ةدومملا ماءالان ءمانالا هذ هتناكفاورثاك واو رخانتوتال ' الاوددعلا

 ىبدَدمو ةءاطاصاا ةيرعلا ىددمو ةقاحلا دّدم ند ٠م دقمالو ىدرغءالوريغدالوري. تحرم أ الور زوالو



 حل

 فرالا طخو ةلا.طلاضرا طخخو طومرت :دكرب طلو سلا طلو ددكذإا طخو ليفلاةرب رم طشو قالوا

 رصلا باب طسخو 0 طخو ةراطنقلاباب طخو معقلانادممو شي لاموكو لعبلا ضراو
 نءةملبقلا ةرهافلا ةهجتناكو« ىلاعت للا ءاشنا ىنثب و ىكيام عضاوا هذه رك ذنءقامسو كإ ذرمغو

 يور تتوغل ادلب : وز باد نم حب رخ نم ىربءاضف ىهو نوراقهكربو ليفلا كوب ئوشاهق نسلاهرفاط

 ركسعلاب لصتت ىتلا نولوطنب | عئاطق ههاجت ىرب و لبا راسب نع ىرب وح وفل بايءاست تناكونيئامتسلا
 فرش /كاكيبلا ليلضلا كرب كرم ”ىرهزلا نا:+ هملع فرم ىذلا ءار للا لحاسو نولوط نبا عماج رب و

 دمعلا ىلصه نم وت نام نكت لكان: فرتتلا اذهمولافرعيو 00 ىذلا فرشلا اهيلع

 زي زعلا نيروصم# ىلع ىف هللا مان كالا ةقماخلا مايأ تناك الف ىلذلاو نوراوو ىل فلا كرب ىرب رمهمر هاظن

 طتخاو ذيدلا بابلاب ف رع انادي وز باح راخ لع دعم مي ة ىبأ هللا ني دلزعمل مامالا نب رازنرو هنم ىفأ هلا

 ةيحنملاو هفصتابلاةيشقحاو ةدئاسملا راحةدماصملا تطتشاف ناطلسلا باك أ نمةدعتهلب وز بانجبراخ

 تلتخا هللا رمهنتملا ةفالخ ىف ىمظعلا :دشلا تناكالف بانتكححلا اذه نمهعضوم ىف رك ذاك ام-هريغو

 وبال فاض هلئا ماكح ان سمن الا ةفملخلا مانأىف هلي وز بان حراخر ع ماعم ابارخ تب رخورصم لاو>ا

 فسوب نييدلا حالصناطلساا مده ةم.طافلا ةلودلا تلازامإف هام ةذس دعى م اطملا نب كياف نسد_#ت

 هلو وأ بان ع نءحرخامراصف اناتسسياولعو هلي وز باب حرا دببعلا نكس تناك ىتلاةرودنملاةراحبوب با

 نيالا حالص ناطلسلا اه أشن ا ىتلا ل.حلا ةعلق ىل !مثم كا قب رطنينا- ملا يناحكو < ىبسدفنلا دمملا ىلا نيتاب

 هلي وز بانىرينولوط نبا عماج باب ىلع في نمراسصو ”ىدسالا شوةارقنيدلاءاهب ريمالا دب ىلعروكذملا
 ةثالثن الا هلي وز بان راخراصو ةئامعيس ةنسدعب لب وز بان حراخت الا ىه ىتاا رامعل! ثئدح مث
 هذهو :ليوز باءنمح رخنمءاجت كاثلا عراسشلاو لاش لاتاذرخ< الاونيولا تاذ اهدح أ عراوش
 هذ نع دك ن الالب وز بابن مح رخ نم ناك نيملاتاذامأف « طاطخا ةّدع ىلع لهن هثالثلا ع راوشلا

 نم لوطلا ىف هوس و قرخلا ةرطذقي فرعت ىتلاةرطنقلا ثبح مياحلا ىلا ض رعلا فهن ىهدن اكل اساعراش

 دعبام ىلا نيتاد ناكركسحاامالا نمضرعلاو لوطلا اذهىفام عبج و ىنولرطلا عمال ا طخ ىلا :هلب وز باد

 طخو نابت طخو عب رلا تحت طخو ني.طةسا|قوسو حافتلاراد طخ ىن ملا ةهخا ذهىفو ةئاهع لاا

 طنخو ةنامركلاوم .5 طخو لقلا كرو ةيئابحلا طخو رقنسقةرطنق ط>و نايعثلاّو د طشو قرالاةرطنق

 طخو ىظءالا رسما طخو عابسلار طانق طخو هاشرع ةرطلق طسو قلعملا دهتملاو ص دزّهط ةرطاق

 كارا اكو دنع تركذ ىتلاثاراحلا نملانهامو عراشلا طخو ةيبلدلا طشو قولوطلا عمالاو شكلا
 ضرءعلا ىف هب ىهدنب اعراشهراسن نع دج نأ الا 'هليوز بان نم حرخ نم نافراس لا تاذامأو * ناكلا اذه ند

 دعبام ىلا ةبلا همف ةرامعال» اضف ناكئرمسلا ةه1!هذهىفام عسجو ةفارقلا ىلا لوطلا ىف هب ىهتشر و لل! ىلا

 ةليوز بان يراخ تت الادو>-وملا حاصلا عماج كي زر نب عن :الط حلا لارب زولار عالق ةرسهلا نمةناه- هل: 7

 ناطلسلا[ثناو نيسطانلا « ءافاحلاةلودتلاز ناىلا ةرهاقلال هال ةريقم نولوط نما عئاطقوخ ىلا هءاروامراد

 هذه نم ةعاقلا ىلا ثا براصو عئاطقلا ىلع ”لطملا فرمشلا سأأو ىل_ءلبحلا ةعلق بوب ن بف سوب ني دلاحالص

 ةنس ن.عئدعبأ.بث كانه ةدوجوملارثامعلا هذه نحل دعب تثدح مى + اورباهت.ا نيبامف ىرمسلا ةهلا

 معلا قوس طخو ئدراملا عماجط خو رجالا بردلا طخو نيدط سلا قوس طخ َهَعّْملا مله قراصو هن امع.س

 نءءاحت و هامامأو « ةفارقلا بابطخو تابدبقلا طخو ”ءل.مرلاو لبحلا ةعلقو ريزولا باب طخو ةنابنلا طخو

 كلاسلاب ىونودو باتكحل ا اذدهنءقاوسالا كو دنع ذ ماةقتادقو عواشلابكازعمالي وزال مر
 ريغو حراخلا موكوركسعلا ىلاو ىسفت: || دهشملا طخو "ىنواوطلا عماجلا طخ ىلاوامتآ روكذملا ةبلصلا طخ ىلا

 بملا دكربىلا ىهلب ءاضفاهرهاظن مدن ركأاةرهافشا اة تناكورمصمو ةرهاقل ارهاوط ططخ ةمَدب نم كلذ
 هناالا كال ذءاروامو سعُم نبع ىلار هب رطا ا فرعت ىتاارطم ةمنم ىلاو قدنفلاب تفرع ىتلا غبسصالا ةينمىلاو

 ىلديثيحرصالا باب جرا دسعلا ىلصمدس:عوذا ديراب موملا فرعي ونادي رناتسس ةره ةلاماجت ناك
 ىلاهلباردب شوك اريمأ تاهوذ اخ ة:سىل_ ةناك اف ماشل ىلا رفاسي نم لانه لني ناكتاومالا ىلعت الا



4. 

 00 ىلا ةه+ل هذه ىه:ذنو قورحن ا بابلاو دي دا بابلاو ةمقريلا بان" الاه ىذلا
 : ْىط اش ىلا ةهد ا هذه ىهدانو ةداعسٍب ارو هخ ومنا باب وةرطنقلا باب هسف ىذلا ةرهاقأ اروسنماهئاقةسر هلا

 « رصم ٌهْم دم ٌدح ىلا ةهطادذه ى 5 ديو هذ وز بان هم ىذلاةرهاةلاروسنماهناف ةلبقلا ةهاا امأو « لدنلا

 هذ ادكربملا ةيلذا هذه نيتاتر رج وتلا باب هريخلا اهرهين ىلإ رهان يف نأ هايد هلا ةهااامأو
 نيبورولانيبامف ءاضف ةرهاةلا تعضوام دنع ةيقرمشلا ةوذساهذه تناكدقو جا انا ىتلا كرا

 نادمءودوسالان ا دمملا» اذنلا اذهل ل قف ةيكرتلا ةلودلا تناكنأ ىلا اذه ىلع لازامو ةتبلا هيفنامشبال لبحلا

 كانفالا اذه لع نووالق نب دغرصانل كالا. | ةئطاس تناك الف ىلاعت هللا» اشنانادملا اذهركذدرعسو قبقلا

 ةوهلا تناكوباكلا اذه نمرباةملاركذ دن ءركذ اكن الاةدوبوملا برتلا هسفَتئب و نيإ ملا تاومال ةريقم

 هيلع ناكف قرشا يللا نبامأف ىرتلا عالج روي رسا الاو ”قرمشلا جياحلا بام ه دحأ نيمسق سسقنت ةب رغلا

 رهوج دئافلاطتشا اف ىروفاكنلاب ناتسلا اذه فرعو هنا دمم ودمت خالا ييفط نب دم ركب ى اريمالا ناد
 ترادف فتشرحلاا,مو.لا فرعي ىذلا نا ديملا هينا لهحو 0 ناتسسلا اذهل خدا ةرهاقلا

 بهذلارادةرطنمو ةؤاؤالا ةرظنم ى هورطانم يللا اذه ىلعتبشب . دولا لعام رغنمفرشت ةرهاقلا

 رظانملاو ىروفاكلا ناتسل انيبا ف ناكحو ٍباَكَلا اذ_هنم رطانملاركذد_:عركذ اك لاْرغ ةرظنمو

 لاشيو كربلاو نيتاسلا ن ءهءاروامو جاذلا ىلعح رتل سانا ةماعهبف سلوق عراش عطل ني وةدوك ذل

 وراق كر ليغلا كي دش نا رو ةررنإكم نك 157 وني روسلا نيب مولا عراشلا اذهل

 اذ_هع ندعي زاك كد مصدر طاب .دمره اظركسمااب لستم تاك لارودلا نوراقتدكرب لء فرشي و

 طخ نيبامفءاناذلةدروم نم نءالاهلوناناف ”ىبرغلا جيلخلا امأو ركسعلارك ذدنعو ل ريلارك د د:ء باَكلا

 ىرحي نداهد عد اموهو>وسلتاو حبا |١ضرأ هرخآو "ىنارهملا ةاشنمنمب و رص» جيراخ ديدحلا عماجلا

 لان ,ام ناكو تاءادس ا طخ بن احي ةرهاقلا عضو دنع م 11| اذه لزاناكوةرهاقلا

 اه دس خفي ىتلا ةرطنقل ا تناكو باكا اذ_ ؟ نمزيطم لج ا فتناك للامانة تون عدا

 لانه ناكو بات كحال ! اذه ع نمر ط انننار د دعك داب تاراشسي يسم اف افاودتو, عش لالا ءافو دنع
 لص و سدرملاب مويلا هعضومفرءيو مظعناتباهلو جباخلا ف موي ةفلخلا ايف سلجي تلا: ةركسلاةرظنم

 ىلا تاءاقس عملا طخ ءاذحب نالاةدوجوملا خام_!ارط انق طخ نم ىهو ىردزلا نانج ةركسلا ةرظنم ناّتسبب
 5 م جلخ رب ىلءهراو< ناك امو ىردزلا عضو هراص دةو سلا ىلا نينا: ةّدع ىرهزلاب لصتيو قوالا ىذارأ

 ذه راك الا ةدنع اج اذهان وولف يد رصانا لا مو م ةروكط اءفرغتنيناننلا

 سلو لل اا ىلع لطم كلذ لكس قتملاو ىبرخلا جيلخلا "رب ىلع ىتلانيتاسلا نمهراوةجامو ىرهزلا ناكو ب باَكَلا
 سأملا ىلا قوالابمويلا فرعي ىذا عضوملا ىل_عنيئاسلا ىف رغف ليلا ربامناو ضرع ريبكتىبرغلا علا نبا

 ناكف ىشملا عما مويلا فرهد ىذلا سقملا عماج عضوم ىلا بك ارملا ىهدلنو : ةرداقلا لحاسوه سةماريدمف

 الا ةئامع.س ةنس دهب امىلا كلذ ىلعممالا لزب لو للنلارح ةزيما ربي ىتلا ةيقع ةينمو روك ذملا عماخلا نيبام

 ةاشن تفرع ”ىردزلا ن «برقلاب ضرأ نع ةرعهلا نس نم ةئامد ملا دهب لبنا ءامرسغادق ناكح هنا
 نعاضي ار مسغاو ىنارهملاةأشنم ىلبامم سي راانامضعب فرعي موملا ةاشنملا هذهو باسمنا ناتسب و لذافلا
 دعب نعرمسفي لدنلا» امحربامو لمفلا ةرب زب ضرالا هذه تذرع ةرهاقلا ىر كج ىف ىذلا لءعبلا هاجت ضرأ
 لحاسو سما نيبامثو لمفلا ةربزتج نيبو ”ىفنارهملاد اشنمنيبامف لامر ةّدع تقف هن امس ةنسدعب ام ىلا ئذ

 در صانلا كمل ارفحو ةئامعسسو ةريشع ىتنلا ةئس دعب نم نناسبلاورظانملاو كالمالا ايف سانلار عىلدلا

 الوا ناك ام ف اعضا كل ذ دعب :ىبر غلا جيلخلاّنب را هف”ىرصانلا علخلام ويلا فورعملا جيلا اهيف نورالق نيا
 ةاشنم طخ لجل ىف ىهو عضاومةدعب مودلاربلا اذه فرعو ”قرمشل ار ص هرب نم ليش ٠٠ ءامدا ارطنا لجأ نم

 ةكحرلاطخو ناطلسلا نادم طخو عابسلارطانق طخو ةينتكلاةاشنم طخو سي رملاطشو ةىناروهملا

 ةرطنقو قوللا بابطخو ناطلسلا ةسرزو رقكب عبرو ىبريبطلا عماطسا طخو ةروكملا ط>و هب رصانلا
 طخو ىرصانلا جياخلا طخو روألا موري“ ؛ الا نار ككنطخلو نوصوق ةرَز طخو ةدعلا ناهس طخو قركلا
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 "ليو ز بان كو ىف مون هَر 2

 مانو مهمابا تضمتا حبوب أ ىب ؛لولمىف كل ذك سرا لزب لوةركالا بعللر مش مراد ىلا اهداعاو علذلا ع زر
 كِل !ناطللارصم كلم ىف مافتا ىلا بون يب كرام داع ىلع كلذ فاورك لارتالا هكلامم هدم نب

 سابعلا ع انلخرخآوهو هتلابمصعتسملا ةغيللا وكالوه ل-ةو“ ىرادقد بلا سري نيدلا ن نكرر ةاظلا

 ةنس بحرر+شقرصانلا ةفللنا نب هللا رهاظلا ةف للتا نب دج أس اعلاو.ًارهاظاا الملا ىل_عمدهو دا دغب

 ةكسلا شقتوربانلا ىلع همسا,بطخو هقلاب رصتت ملا ةقي للاب هبقلو هعباب و همركأو ءاقلتقةئاقسو نيسجو عسن

 رهاطظ نم ريبكلا ناتسسلاب هلّتب ريض ةوخ ىلا ناطاسلا بكر ن ابه# نم عبارلا نينثال ا موب ىف ناك اسف هعماب

 الجم سلجو ”ىو ادب ف سو بهذ نم قوطو ةصسفنب ةمامعوءادوس ةمج ىهو ةغلملا ةعاش سلو ةرهاتلا

 بتاكنامقل نب ميهاربا نيدلارفن ىضاقلا دعصو دوملاوءاسهالاو ةاضقل ورب زولاو ةفيل انا. فرضح اماع
 بكرمت هئاشنا نمو نامل نبا طع ناكو ةفملخلا هلا هي دهعىذلا ناطلسلا دملقن ار قو هل بص اريثم سلا

 نيدلا ءاهب ب>اصلاريزولا لبو هل تن زدقو ةرهاسقلا و مو رصنل بان نم لخ دو قوادلاو ةعل 1 ان ناطمللا

 "اان هجج وش قج هيديزيب ةاشم مهنود نمو ءارمالاو ناادلسلا ما دق هسأر ىلع دءاقتلا ان نب ”ىلعزب دم

 سرب رهاظلا "اللا نطلستدي اّمسو ني سونيتنناةنسلاوش كلا و + ادوم مامون ناكنف للا ةعلتىلا
 رئاسو مّدقناكةرهاقلا قشو همام ىشمو ةنطلسلاراعشب هيكراو ناش كرب ده نيدلار صان دعسلا كلملا لأ
 ةفالكلا ةعلخو ةنطل لاراعشب بكر نمرخ اوةرهاقلا تب ز دقو لمع ا ةءاق ىلا رصنلا بان نم ةاشمءاىهالا

 كلملان اطلس ا لتقدم» ةيماشلا داليلا نم ةرهاقث ا ىلا هلوخ د د: نووالق نب دحر صانل|ناطل - اادلقتلاو

 لاهو ةياتسو نيءستو نامت ةئسىلوالا ىدامب ند ان'ىف ةكلاهملا ىلع هنالمتساو ني جال نيدلا ماسح روصنللا

 بدصتالثل لاغلاو لالا اءاور اوطغب نأ نيث املا ىف ىدون ةناهلثو نيناممونتننا ةنسثدا اوحىف ىيسملا

 ءامةءوامث ءاملارابزا بن. نينم وا اريمأ هللا زيزعلا صأ ةئاسعات 530 اكلن تقلا و# سانلا باث

 صأةنا.هلثو نيعستو ىدحاةنس حلا ىذُكام'ىفو « قاوسالا فورودلا ىلع جيئاصملادوةوو تدن اولا ىلع

 رودلاباوباو تدناوملا عسجب ىلع دلل ارئاسف ليدانقلا اودي ناب سانلا هللاىمأب مالا نينمؤملارعمأ
 ةهزبل لك لزني ناكو ل دلذا ف بوكر ا هللا سمأب كاكا مزالو كلذ لمت ةعراشلاريغو ةعراس 11 ككتلاو لايحلاو

 هنماوركتساو هرفاورظانسق دمقولابسانلا مزلا دق ناكو و قاهز قفز ىلاو عراش عراش ىلاو عض معضوهىلا

 ل,الالوطرصمو ةرهاقلافسانلاراصو ة زا عاونأب قاوسال اورمءامقلا تزو ةقرالاو عراوشلا ىف
 ىغاللا لجال “لل ةيظعالاومأ كلذ ىفا اوقفت أو ةمظعلا عومشلا دودو نماضي اور اكو ءارشو عسب ىف

 م-هرحزو هير ىذملا نمهي دينيب ةاسشملا لاجرلا كالا عئمو ىنامنالا عام-و برا شم او لك املا فاوام بو

 سانلارباس جرخو ةغاصلا تب زوهلءاعدلا نماورثكاو هب سانلا ق د> اف ىئءاد>أ او«:ةال لاو مهروتاو

 سانلارهظاو تافرطلاو عراوشلا ف ماحدزالا ءاظعو لدللانحج ورانا ىل_ءلاجرلاءا كلا بلغو حج ّرفتلل للاب

 ناكو ةئاملثو نيعستو ىدحاة:سمّرملالتانم عراوشلابو تنناولا ىف تاركسملا برششو ءانغلاووهللا

 هللا ع أب كاملا سمأ عنشو مالا ديازتالف هبرشع عيار نينمالا ل: .ا ىلا هرسع عسانتءاسعنر الا :هلمأ ن نء كلذ مافعم

 تنا وا ف سول نم سانلا عنم مناهب لكن ءاشعلا هت رماترهظ ىتمو ءاشعلا نم ماحب رذتالنأ

 نيعسأو س+ ةنس ب جررهش ف ىدون مث بج رر شرخ [ىلا ل_ءللا ف بوكر ا ىلع مك مال زبلبا وعم هأق
 ةنامعن رأو سخن ةسىفو « سانلا عنتماذ ٠ ارشالو عسارهظيالوةرخا الاءاشء دعب ؛ د- 5 جرذعال نأ ةناماثو

 ليدانفلا ذاختان سانلا هللا هاب كاملا ىهأف نك اما ةدعفف قدر 1ارثكو دلل !ىفرا.: ل١ ع وتو اهتم مرا ىف دياز

 ةعابلا لظن تلا ن تاورلاو تدناو ا1باوبأ ىلع ىتلا فئاقلا حرطب وءامد ءوامءاملارازآرتدن اوحلا ىلع

 ةرهاقا اورصم نم كلذ عج ليزأف
 *« ةيزعملا ةرهاقلا رهاوظ ركذ

 |يوسن ىتلاةنلاصشلا ةهللاو ةس رغلا ةهداو ةمةرمثلا هللا ىعر تاه عب رأ اهرصيذي ديل ذل
 ةرهاقااروس نم امناك ةكرشلا ةه1سا|مأف + ةدلمةاابرمصم نضرأ ىف فرعتىتلا ةس واحلا ةهلاوةيركاار هم لدأ
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 ْكل_!نيدلارءريءالاب ةقب ولا هد هاتفرءةرغات | رهاوظرك ذدنعهركذ مدنا ةهملا ةايسق تلئضا لف

 يدايج يدع عباس عطا عوي قنورالع بل اخ فرش 'الااندعفام دنعاكسع ىلع دءدتساو شوا سمقن ىزعلا

 4 ولا هدد (نيطابعتا هيوم * اهل ام ةرايعب !ة سماع هش وسلاهدهوةئاهسسو نيعستةنسةرخ الا

 كام هلو امم بر ةلاهنكسا طاملا ل اسنم دج نب دوعتيم دق لارعقفلا تفر ءرصلا بانَنَمبرلان ناقملا طخ
 ”ىروزروشلار ع نب نسح نيدلا ماسح ر معملا سلا ىنريج أو ةنامعبسو نب ريشعو نامت ةنس ىف هاني دسم

 هذه لدأ ىل-« حرط نووالو نب د_خرص انلا كلما مادأىف صاخلارظانو ثنا نا هللا هجر ىنأ كتر

 اواعمعو ناطلسلا ىلا اوفةوذاههر دنيرشعب راطنق لكن ىف م-عمزلأو بصق ل عراطم|ةدع سقي وسل

 طا. ٍ.علاو حاسم ىتعب رصم لهأ دنع طاع هلخفلو نوط امعأ | ةقب وس كمل مدح ن نءاهل لمقف كلذ نممهافعا تس

 تاودا هناك -اضدأ هو برططا فلو عانت كاوركب اودالا عباس ةطعطعلا نا ةغللا ىف كال دل ماو حجايصلا

 هّساعفَر -9 طاع طاعهل لاه اذا بئذلاب طعطعواواطعطع دقو اموقاو. لعاذا كالذو طمع ط_.عاولاف اذاناحلا

 ةدخه (ئميهار ءلاذ ةووس)» اثار غال عشنا معزز ةءشاو حام اذ[ اللا واف خوات

 حيراوللا نماناححو ”ىءاطلاافاحزو”ىدزالا اس رنال لال دب تفرع 5 اوطاط سا امهم هب دع ةقب وسلا

 هنذ سي نا فس ىل أ نبدي و اعم ىلا بّةكو دزالا نم ةعاجامهدان زمهماف ةرمو.لاب ةمم أن ي!دان ز ىل_ءاجرخ

 نيسجو ثالث هس ىف كال دو دا نب ةلس دا هرب ءاورمصلا ىلا مهري م مناطوا نءموب رْغْش صاف مهاتن ىف

 كاذمم 2 ؛نادارأاةرط لاذ ذا ناكورمصد ططخ دح أر هاظلاءاولزن أف نيثالثو نيتئام نماوغ مهد دع ناكو
 ةقيوس ىف ممسفنالاةوساو ذتعاوا دم مولا واق ءاضذ ناكر حارس موكب فورعملا عضوملا ىف اولزمُم عضوملا

 نيوارعلا

 « ةرهاقلا ةبصقب تناك ىتلا دياوعلا ركذ #

 نم لربي مو العم اور مدق ادا هممطاعلا هلو دلا فن اك هنا ثدح همرع# ت>ربامةرداقا|ةب_كقنالعا
 هافةقللا هلع بضغ نم لك لعفي ناك كل ذكو ردا ىلا ل هب نأ ىلا شام وهو ضرالا للة وح وغلا باد

 اهل ناكورمصقلا ىلاريصملاب هان دوب ىت-ني:مؤملاريمأو دعب ثدغتسسي و هسأر فشكيو حوتفلا بايىلا حرا
 رص هرايد ةنطلس ىفَرةتسا اذاّدبال كرتلا لول ءنم مع دعب ماك نمو بوب أى كولم نه ن اطلسلا نااهئم دياوع

 ناطاسلاده<لماح وهو سرف ىلع هيديزيبريزولاو اك اراسّيل الخديو ةرهاةلاره اظب ناطا لا ةعلش سلب نأ

 الكا هرك الا لاجروءا هال مسج وهيدل- .هكسءأ دقو هسسأر ىلع ربهم ةةطلسب ةفلملا ل + ,تكح ىزلا

 حرخ اذاق هلو وز بابن نم حر نا ىلا رصنا بابن موأ حوتفلا بابنم ةرهاقلاىفا لخ ديذنم هب دي نيد

 لجالو ني” لج ةرهاقلا ةمصتبرعال هنا امم :هوركسعلا ة.5ب وءارهالا ذئانح بكر 'ليوز بادن نانا

 1 ادهن تدناوملا بارا سر نموةاطغم هني واروالا ءاةساسبب رع الواهب اسرق د[ قو بالو بامح

 قاخاداع لكهاج انمسلؤب و ةعرم ًافطف ناكسم ىفقب را ثد<« نأ ةفا. ءاملانأولمت اريز توناح  لكحص

 اهوكتو ةيرئالاو لاب زالا نو ضكب موق ةبصقلا ىف ماسقي وحابصلا ىلا ج رسب لالا لوطالي دن: هنوفاح ىلءقلعي
 دهاعّ واهريغو تن'اوحلاةسارحلاب.نوذوطب٠ارفانا نمة3ء ىلا لوط ةبصقلا ف لهو مون لكن وشرب و
 ةفراخلا عا بكر نم لّتاو « عراوشلا واعنال ىد تافرطلا ف حاسوالا نمىب ربهاسعام عطقب لدلق لك

 م.س ةةسستاد م ىف ىلذاذل ا يضاشلا لاه بوب أ نب ف سوب نيدإ ١جالصرمدانلا كا !ناطاساا ةرهاسقلا ىف

 دو# نيدلا رون لداعلا كلا | ناطمل#لا ىلا ته: تناكىتلا علللا تاصو بجررمش عسانةئاهسمو نيدو
 اهريسو اهراعشلاراهظا شم دي نيدلارونامسلف بهذ قوطوءادوس ةمد ىشو دا دغس ةفملالا نم يصزنبا

 اهارزتساو اه «رمصقتسا هلأرك ذ ةعلخ هل ت ذقن  تناكوامسلبل بوو بف سوي نيدلا حال صرصانلا ثلا ىلا

 سأرب كم هاش اهب لصاولا عم علخلا تتادوهرادي نيدلا حالص ناطمل- | ٌرةةساو هر دقن وداهرغدتساو

 ةعلجلاب ريما رقة ساو هدمخ ىلاءايطخلاو نوثرةملاو دو ملاوةاضةلا ىضأف حرخ هنمرمم اعلا ن اكالن ةاطلا

 مرا ىلع ىرصانلا بابلاب ثالألا بوألاّتب رض هضو اهباجاهسادابلا تنرزو ةيميصلا باصالا نموهو

 موسرو داو. اها ةيكبأ ءانالا نال يدق ءرىل_عسجاببةنو رضملا بولاق قشمدامأف مول كح ىف ىروتلا



 اة

 اذه (نيمطةسلا قوس« ادب فرع :أ صاضتو ه«ضعنورهزالا عماعلا ةرواغلا هّتسردم ىلع دد-اولا

 ةنازخ ةقيوس) « هفقوفراجوهو دحاولا دبعاغبقاريمالا أ ثنا حافتلارادراوو ”لليوز باب حراش قولا
 ىلصلانادير همي و دالوا فرع تناكودونبلاهئازرخ ىلا دم دشار برد باي ىلءةمتي وتلا هذه (دوذبلا

 ةرهاقلاب هليوز ةراح قوةح نم ةقي وسل هذه (ىدوعسملا ةقيوس) «رصنلا بأ حراخ ةناديرلا هما بوسنملا
 ىدوعسملا لوو لماكلا كلا | نب سسقادو ما كلملال ولم ”ىدوعسملازاءاق نيدلا مراصريمالا ىلاب سنن
 ىلرغملا نبا عماج اهتلجب ن« ىثلا ةقرف نمار اد ىف ناكمنا لجا نمارابج امئاغاملاظناكو ةرهاقلااةيالواذ_ه
 ةرسشع ثالث ةنسىفاه دة جرسلا بناكىزيرربتلا ىدوادلا مصتعم نب نيدلا عف نا مثركاش ىلا نب ارب زولا تدب و
 ةناقسو نيدو عدرا ةنس حلا ىذ نم ف دنا ا نينثالا موي ىف ىد وعسملا تامو لانه نكسب ناك هنال ةئامامتو

 داؤفىف تعقوف ةنطلسا بئان ىلملا نيدلازعريمالا اب لتقي نأ دب ريزاك نيك لدعلارادف صد هب رض
 تفزءرهزالا عماجلا ىلا ةمحلاصلاةراخا سأر ىلعةقيوسا! هل (قاغط ةقنوس) « هتفولت اخ ىدوعسملا

 ىرودصنملا بر دباب ىلءرهزالا غماحا نم برةلاىتاا قلغط ماس بحاصراد حالا قلغط نيدلا فسر مالاب

 نكي ل ةقيوسلاهذ_هترمعام لوا وروكذ ملا بردلا ف ىروههئملاراديموملاتفرعىّتلا قلْءطراد بدءاصو
 ىف ةيقربلا باب ليام تناك ىتلا محلا صلا ةقي وس تيرخامل ةريبك ةراعترعمم تيناو> عيراربغاسعف
 ادجري-_داريف قبو قاوسالا نما هريغ ىرئالت اك ةنامناءو تس سس نم تشالم مث هنا عمسسو نين امت ةمسدو دح

 ءالعريمالاب تفرع مرعص نبا ناس طع حوتفلا بابورصنلا باب حراخ ةّقيوسل هذه (ىناودلا هميم

 ىرادقدنبلا سريس نييدلا نكررهاظا كالا مانا ىفنيواودلاة ثم فاو دلاد وع سم نب ”ىلع نحل ىنأ نيدلا

 نيناميو ىد> ا ةنسدو دح ف ناكونووالقروهنملا كلا ا مايا ىف ةتلملا ىتَدَمم دحا ىناّو هل ااحارق لب لسقو

 دج |ىلاعملاوبانيدلا نيز ريمالانوالةر ىصنملا كلما مانا فاضي |ناكو كلانههرادتناكو ادوحومةئات-سو

 ىفاودلارعتس نيدلا لعربمالاورمهم همي د نكسب ن اكو ني واودلا داش ىف اوصل ا د رخ افملا ىلا نيدلا فرمش نب ا
 قلاركيلا حاصوهو سريس رمظاا كلملاو نووالة نب درممانلا كالملا مانا ىف فولالا نيم دم ١٠اىمالا دحا
 با,جراغ ةقيوااهذبه (نوشلللاةةبوس)و قاّودلا كس انيدلازعو نيب اردل ارثسب ةفورعملا ةءلط الاد

 هّتيارد حالو بولأ نب فسوب نيدلا حالص ناطلسلا كلام د! نوشلبل ار قنس نيدملا قياس تفرع حودفلا
 هذه (تفالاةّقيوس) * نوشلبلا ناّتسب فرعي دكدلاراوج نءةرهاسقلا جراخ سةملانامسداضدأ هناكو
 تفلل ارب فورءملا تاومالا ىلصم لام ىف ىتاارُيلا ثمح ةرهاقلارهاظ نمرمصنلا بان جراخ تناك ة قي وسلا

 قاوسارئاسىلا اهنم لمح وبئركآاو تفالا ايف عام تدناوح ةّدع ىلع لةشت تناك حاملا نيارادءات
 ةقيولاءذه (ماّدخلاةيواز ةقيوس)#« باودلا فلعل سي رالا تاو لسا هذه ضعب ىف مودلا عاسو ةرهاقلا
 تس ةنس تناكالف لك الا عاونا اعف عامبت دنا وح ةدعاعف ناك ت فللا ةسّي وس ”ىرحي رصنلا بان حرا

 ننبامف تناك ةقي وسلا هذه (:لمراةةيو-)« اهيلئاطالتسناوس ىوساهيف قلو تب رخ ةئامئامثو
 فانصأب ةءولمم تيناو> ةدعابيف ناك انه ىتلاتاومالا ىلصم ثح كلم لآ ع ماجو مادخل ةيواز هدب وس
 ةئامئامثو تيب ةنس ىلا اهتكردا (كلملاعماج ةقيوس)* ةتبلارث أ اهل وس لوا هرتاسبرخ دق لك "املا
 (مهظىلأ ةقي وب) « اهرواجي ام بارختتب رخدقو مادالا نمهملا جات عام بلاغا يةراكلا قاوسالا نم ىهو
 طابنس له أن م موب تفرع كانه تناك (ةطدانسلا ةقي وس) ٠ ةيماع اهتكردا كلم لآ عما ةقي وس ىلن تناك

 ءالغلا ف تب رخ ةيئادي راب لصنت تناك ة قي وسلا هذه (برعلاةقيوس) ةيماعاضبأ اهتكردا اهب اونكس
 ارمس_الا ناكسلا نم ةماا ىهو ةقيوسلا هذه تن او- تكر دو ةنامعيسو نيعبسو تس ة:س ىف نئاكللا
 ةنيسحلا ليام اهلوتانناكوةرام-لاةياهتىف تناكو ةماسحلا بارخ ,ءارواموهل لا يو نيللا نم اه دوقعو
 هفزيك ةئامعسو نيتس ما اونعاف كلذ لبق ناكمنا ىدلب ةامعسس و نيهست ةَدس دعدام ىلا! ماع هتكردانرف
 عمساالو مويلا الا هيف نك اسال موملا نك |مالا لإن ناكسلا نم هلوح نم ةرثكك ىبخر فال 1 ةعبس وش مول لك
 رباقملا"ءلج نم تناك لبا ةعلتن مامي ركتةليوز بانج راش ةقيو ا هده (ىزءلاهقب وس)« ىدسلاالا اهب
 لبحلا ةعلقن الا هلع ىذلا للملا نب و لبفلا ةكحرب وتاراحلا ودي. بالا نيبامفةرهاقلا حج را ىتلا
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 نابلالاو نابحالا عاونأو خوبطملاماعطلاوءاوشلا نمتالوك هرم عا يل
 عاقفلا ىعاس نمر ثكحمو نماسرا نمريثكو قدنبلا ” ىف عامبص نم ةريثك ةدعو هك اوفلاوزيلتاودراولاو

 (نييفافخالا قوسإ © هم ىشالتراربك الإ > قوسلا اذه <ل.:>اةثامئاّثو تس ةنس دع نحلا تثدحالف

 ريمالا» أشنادكتسم قوسوهو ّررهلاعنو ناو بلا فاقد ن آلا هيض عا نيد دنبااقوسراوحب قولااذه

 ناس نيمضافخالا هيلا لو هن امه سو نينامتو عضي ةنسى قوقرب رهاظلا كلملاراداود”ىزوروتن ا سنوب

 ضعب بك رن نييئاك دنبلا قيرح ىف برخ ام هناكم ناكو نم اجلا و نيب رب رحلا طش نم ءاسسنلا فافشا

 نكاد مدع هيف ارىككصاع راهالءانئو بخحنالا بردهاحتا مبان لءجو هلي وزرب ىلع ةيراسقلا
 ةرامعب طخنا كلَدرمعف نكاسم:تعاضي أ اهقوذ بو بن الا بردرهاظبو اهرهاظب تنناولا لعجو
 ظفاوهو ءزو ءرسابنم لعنلل لاقي لانها اعنوءاسنلا فاه ا ناس نكسن الا ىلا هيو نكسحامالا هذه
 نمهلا كلب قولا اذه (نيبشنكلا قوس) نا رومز ارز تادف م1511 جف قرا

 وهو تفكلا لمسل تياوح ةّدع ىلع لقشي وهريغوريبكلا نولببا نموةب ردوهلا ةراح نمونيمناق دنبلا
 ميظع 2 تاووز النز دياز ادع الل قمن كيللل نبي اكقكو ةضفلاو يهذلا نم ساعنلا ىفاوا هب مطنام

 ول راد داكت الذ هترثكك داو هفصو غل. الأ. كلذ نم اككر دا ةهظع ةسبغر تفكملا ساصتلا ىف سانلاو

 ذك دلاو تكف نان كد سورعلا ةروشفف نوكينأ ٌدبالو تفكم ساس عطقة تسع نم مرصمو ةرهاقلاب

 تسد -دكدلا قوفو نود دم بش > نموا سوئالاو جاعلاب رعطم بح نم لمسعد ريرمسلا همس نعةرابع

 اهاريكحح غلش ضب ن هرغصا اهضءب عطق عمستسدل ا ةّدعو ةضفلاب تفكمرفص !ساسن نم تاساط
 ضرع ىف عارذ كلنلاوع ة_ذفلا نم اهر هاظر تشقن ىتلا تافك الا لوطو محملا نمبدرالاو هذ عسبام

 ريغو رثكاو نيعارذل اون اهريك ا فب وضءب فوج ىاهضعب ةع._-اهت دع قابطا تسدد دل ثمو نيعبصا

 تفكملا ساصفلا نمةدك دلا ةمق غلب تف ةردملاو قي زبالاو تشطلاو نان الا زاتحأو حرسلاو رباشملا نمكلذ

 .لئثامأو اباتكحلا ناءأوا ءارزولاوا ءاىمالا تاني نمسورعلا تناكو اه ذراشرد ىتئام ىلع ةدابز

 نماخن نزف هكدؤ تن كح م ديمو بشق قطة كد اثاكد عبسايلعحوزلا ءانب دنعاهتروشىف زهتراصلا
 نوهدم قرو نم تالآىب مو ىقاد ك هكدو روأب نم ةركدو ىبدص ن ماك دو نوه دم بشخ نم لك دو ضسا

 # ارم_بسي أيش الار صم نم فاصلا اذه مدع دقوارنتكح أس شر والا ىف اهتماكر دا نيصلا نءل هت

 "ىوزذلاع ايطلنا نبا باهولا دبع ني دج! ليعاعما ادفلاوبا نيدلا حان سدا لضافلا ىضاسقلا ىئدح

 تسب فرءةراكتلا تاشب نم: سهاب ةرهاسقلا ب: برعنب نيدلاءالسع ىذاسقلا يوت لاق هلنا هجر
 هبلعاهمالس هغلبقءددعاناواهلكو مقواف هيلاري اهيلوخدلاو اييلع ءانبلا براق الف ٌئامعلا

 ةباجأف ةبضفلا وكذا زم لتخلا انش ماهل مصبل ةصااخ ةضف مه ردفاأ ةئاميهسلا تثعباهتاهريتخأ و
 تيوس تك :ولابو لاما ىف ةضفئاءاولخ دف بالا نممدخلا ىدتساف ةضفلاراض-ابءحأو لاشامال
 ةداعاو ةضفلا ىناوا نم ماما تسهنل-راام حالصاىفاوءرشو اورمضح اف اهئ الطو ةضفا !عانصب

 نب نس ناطلسلا تاب ضعب زاهج ده اش نهىريشأو « اعبدي ارظام كلذ نمان دهاذف بهذلاباهئالط

 نيسح نب نابعش فرمشالا كلما ةلو د ىفءاسهالا ضعب ىلع تفز ام دنع ةرهاقلا ىف لج- دقو نووالق نب دم

 هره اظب شقن دترولب نمريزاهنم بئاسع ىلع لقد ترواب نم دك هنلجب نم اهظع أم أاسشناكف نووالق نب دم نيا
 اننمز ف سانلال امعدسا ”لقدنوءام يرق عسامريزلا اذهردتورورطلاو شوحولا هب ىلعةسءانثروص

 تفكلا ةسقتو هنم عاساسءارمشلاو ةصتدق ننسةذدعمهلاموقنافهدوجوزعو تنكلاا سامنللاره

 طخ (نيبعابقالاقوس)« ةلبلق تفكلا عام نم ةمقب اذهان مون ىلا قوسللا اذ م. قبو ةدئافلل املط هع
 ةرطنق ىلا كلا فلا ةنع ىلع هنم ناك ام قرد اةراطنق ىلا همف لوما عراشلا ىليامم "هلي وز بانج ناش عب رلا تحت
 هدالوا ىلعو نيرمصقلان ب طخيةيرهاظلا ةسردملا ىلع هقوذامووه سربس رهاظلا كمملا فدو فراج هناف قرالا
 ديؤملا كلما ةراع ىلا فاذيل هذ مدولا عقوفةنامئامتو نيريشع ةنس ناضمررج *سماخ تدسلامول ىلا لري لو

 دبعاغبقا فو ىفراج هناف ةرطنقلا ىلا كل سن هةرمس ىلعقوسلا اذه ع هناك اموةليوز بانل ةرواجملا مش
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 لع هناف ةمشخ ريغصت ةمشانا قون فرعي و ةمهقلا نمع داش قوسلا اذه باب ورسا ةلاركذ دنع ىلا

 اهريغو برمشلا ةيراسقىلا قولا !ذ_هنم كلب وهبلا لصوتلا نم بكأرا عنمت ةبشروكذملا هباب ىلع
 .. اذ هرهاظيو تانبااو نادصلا امسلت ىتا' قاوطلاو ىفاوكلآ عسبل ةةعملاتنن اواي ني- اخ ارومعموهو
 كنلامملاو ءارمالا نم ةلودلا لاجر سل رك دةواهالعو قاوطلا عسبل تن او> ةّدع ةمسصق!!ىفاضد قول
 ورع و ةماعريغب مهسؤر ىلع ةقاطلان وساد اوراصو ةمكردلاةلودلا ف قاوطال مهب هبْست نمو دانج الاو

 ضأرا نع ةمامعلا عزنناكامدعب اسأب كاذب نوربال بك اوملاو عماوألاو قاوسالاو عراوشلا ف كلذك
 سد سون عفتز نال وا تناكو ناولالا نم» ربغو ق رزأورجأورض+انيبام قاوطلا هذهاوعّونو ةدضفراراع

 نوكبةسكرلاقاوطاان فرع ئثابنمحرفرصاتلا كلملا مانأ ف ث دف اعط مارودماهالعا لمعي و عارذ
 ةريتكلاو قرولاب ةيفاطلانيطش ىفاوءلابو ببقمرو دماهالعاو عارد ىئلئوحن اهنم ةعاطلا ةباصع عاضترا

 ضرعةااورذ نماقي زةروك ذملا ةءاصعلا لغس أ نماولعجو سانللر هاظلا هجولاو سأر ال ةرشا.ملاناطبلا نيبامف
 اذهلامعّتسا ىلعمهو هقنع ىلعاو ل-رلا ةمحب ارياادرب هب عارذ نئوغ ضرع ىف سدنةلا هل لاقي دوسالا

 ةلودلا لهأ ىف اف هنا امه دح |نيينعملءاسنلاب كلذ سل ىف لاج ملا هبشي و هوناعام ميم-١نموهو مولا ىلا”ىزلا

 دلبلا ءاسن ةماع كلذ ىف ّنهلعفب ىدتقاف َنوااجر بولق نامل نارك ذلاب هيشنلا مه واسن دصةةناركذلا ةمحم

 نمءاسنلا هيفاكردا امل ارت ىلارصم لهأ ٠ لاحَّرطضاف ةقافلا نم مهب لزنو رقفلا نم سانلاب ث دح امامه. انو

 هريغوربرخلاو بهذلا نماهلعىف نغلاب و قاوطا هده نسدل ىىحرب را سدلورهاوملاو ةضفلاو بهذلا سدل

 مههاذمو مهتالخاو مهتاداعف سانلاروماأش فمك ف رع دوجولا لاو لأن نمواهسدل ىلع نيصاؤنو
 ميكلا هلي وز با.نيبو ىلاعت هللا ءاش نااه ركذق الا لضافلاة براس: نيبامفق وسلا اذه (نيعلللاقوسإ«

 ”ىجلخ عجب هناكنيعلحلا قوباضيأ فرءو قاري غصت قيقزلاب مولا فرعو نيب اشم انام دق فرد ناكو
 قاوسأرعانم موملاقوسلا اذهو تدل دة ىتلا ىشو عسلفلا بايمأا عس ىطاعتي ىذلاوه اًيامز ىف ىاحلاو
 بتاوحلارو._عموهو ةطيخلاباثلا همف عابب امرثك اومهريغوةلودلا لهأ سبالم نمهءف عاسام ةرثكلةرهاملا

 ةرهاستلا لا دىفو كل ذربغو شمت دبا ةخوخو ةيلطابلاةراح ىلا ارابنو المل ةمصقا!نم هدف كاب و تنناوحلاب

 طخ نماسيلا كل ةةي وسلا هذه (بحاصلاةقيوس)« ادهرثكحان الاب رخ دقو قاوساةةءاضيأ
 ةقيوب فرعت ةيمطافلا ةلودلا فتناك ةعدقلا قاوسالا نمىهو كلذريغو ةخوالا بان نمو نياق دنبلا

 ةيري زولا ةراح هسملا بشت ىذل ازعملا نير از هللاب ري زعلا ةفيلخ ارب زو سلك نب بوهتعي حرفلااانأ ىت-عي رب زولا
 ةسردملا ن الا اهعضومراصو جابيدلارادب ة.مطافلا ةلودلا ىف هدعب تفرع ىلا هراد باد ىلع تناك مناف

 كلذ ل ممورب رح اوه ىذلا جابي دل ااهيف مسني زارطلاراد عب حاس دا اراد ةقب وس فره:تراص مث ةسحاصلا

 نيدلا ”ىص والف ةيمطافلا ةلودلا تار رخا رم كلا قرابة وسلا اذهفرع مث حاسدلاراد طخ هلك عضوملا

 فرعت ىلا هتسردم هيأشناو طخلا اذه ىف نكس بوب أ نيركب ىأ ل داسعلا كاملا ةرازو ىريم د لار كس نب هللا دبغ
 ذئنمح نمتفرع ةروكذ ملاة سر دما نيرواجلا هءاجو هطان راضرأ هب أ ناو ةبحاصلا ةس ردملابم ولالا
 ةريتعملا قاوسالا نم لزت لوا ذهانموب ىلا كلذ, فر هنَتّرَمءاوروكذملا بحاصلا َهَمِب وس ةمب وسلا هذه
 تثدح الذ ٍباَكَلانايعاوءارزولا نم كلانه نكسين « منروفول لك .املانههبلا جاتحامرثك ايف دجوب
 اذه (نيداهدنبلاةوس)» ةيقبايفو تناك اع تاتش افةره الا قاوسا نما هري_غقرطاماه:رط نحلا

 اميدق فرعب ناكوهريغو نيب رازبالا قوس نمو بحاصلا خةيوس نمو نيجاجزلا قوس ن مهما !كلسي قولا
 نيسطافلا ءافلحللا لومخ همف ناكىذلا ةزعجبا لدطصا مسر تلي وز رب فرعت ةمب دقرُب كانه ناكو هلي وزر قوسد
 رئيلاهذه عضومو ٍباَكَلا اذه نمنيسطاغلاءافلحلا تالءلدصا دنعركذ كال ذ دعب نينا دنبلاطخ هعضومراصو
 تلاز الط اهنءنيئاقسلاءلاتدعاوردت هملع ركر عضو .ابنم قبو اهواءي ىذلا عبرلاو سنوية راسنق مولا
 قوسقوسلا اذول ليقنيناك دنبلان ليطصالا عضوس فر ءواهريغورودل | زيها لبطصا عضوم طتخاو ةلودلا
 نيبئافدنما انوي رحلا ناك ذنماهالعءا مدبب دقىتلا تبن اوخايني داس ارويعم اريبك اهوس هتكرداو ني اه دنبلا

 اذه قو باّكَلا اذه نم طاطخ الار كد دنعنيمناق دنملا طخ ىفر كذاك ةئافعبسسو ني حو ىدح !ةذسىف
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 سانلا ضاس نمنو دعي رينعلاراتو اهريغورو لاو للكل او دانا هنمذ: ناكورينع نم ةدالقاهلوالا
 قر سا اذه لعج نوالق نب دمر صانلا كلا ىلا كلملاراصالف ءالج او ءاسؤر مبيفوتدلب :جبلاومأ مسهلو
 2 فورعملا ءافاكلاةدروهراوسرمصمرهاظنو ًاثناىذلا عماجلا ىلعافةو نكاسملانم هتوفامو

 للا ءلفرتكتئامتت دننو ىعنتس ة نسف نللودعلا كالا ةكعانمزف ىلا هاو قرابكرمتو ]اشاد

 نللا تثدحا1 غناكال ةبسنايقوسلا ذهرمأ ىالتف هلامعتسا ىف سانلا ةمْغر تاقو هل ىعمالا مءاراص

 نمهريغ قرطام قوسلا اذه قرطفرينءلا نمريثكلا لامعتس | نعرصم لهأ هفرت "لق ةئامن امو تس ةناس دعب
 ةزعششلا سجل ةنسسىف دهم نب ىبسابعلا هللا نيعم ملا ةفملخلا علش نأ ىلا ةرمسسب ةبقب ههف تمقيو دلبلا قاوسأ

 هساكت ةماعلا ءاهقس ضع دصّةف ده هللا ىلع لكوتملا فل الئ ا هس أد ود دس .ديدحلا عما ارطث ناكو ةئامتامتو

 راثطلا ل دا داعم لفنواهنالطشمو اقر أهلازبتل انوا لك ؤرغشعلا ذي ناكر ش اهدنا ىرشلا (نكع للطب

 قوس نمهشض كل بقوسلا اذه (نيطارلنا قوس) ةئامنامثو ةرش نامت ةنسىف مت داع ىلع قوسلا ادهىلا
 نيبامف ناكو نسا ةلاقوسب فرع مثنيغابصلا ةدقعي فرءبامي دق ناكو وهربغورهزالا عماخلا ىلا نيب نماهملا

 نينار ومءمارببك اق وسناكو نيطا ركنا قوس نا الا فرع ناتسراملاندب ودب سه - الا ةلاكولاو برمخل اراد

 عانصو نيكاكسلا عانص تناوحو نطاّرللا تن اوتو لاافطالا هيف ىب رب ىذلادهملا عسبلا دعما تن اوحلاب

 فسوب نيدلا لا ريمالا بصتغاو قولا اده ىثالت نلاتند> الفاتوناحنيسهتاوهغ ىلع مشي ىوذلا

 للان رسما 0 انج عرش نيطازلل  ماعج ةفردتوولا انيك اقم كلي اوجاع «ئمراداتسالا

 تناوحلا ةرامعبماقمناوهدإا ىف اهاسداوهلاومأ نمهب طاح اعف حرف رصانلا كاملا اهلع ضبقو اهمامت البق
 ىنأْنب باهولا دبع نيدلا قت سد'رلا ىذاَنقلا نط ارنا لآ ىلا ىسعدلا برد نمر فصعلاةي راس هانت ىتلا
 حجبراخ قوقرب رهاظلا "0| هب أربق ىلعاهأشنا ىتلا هنبرت ىلع فوقو موهامفرصانلا كالا اهاعج تلك افركاش
 رادات_سالا فسوب نيدلا لاه رممالااهأشنا تلا ةسردما/ةعدقلا تدناو كلا ضءبو ماج ادرف ا ورصنلا باب

 برم وهو اهريغو تب رقد سارقلا ةسردلا ىلع نقو هتوذامو وهتدن او اهذه لبا, امو دعلا باد ةمحرب

 ةراحىلاو نيبناف دنبلا ىلا ه!ملدوتي نيمشن ارشلا قوس طسو: قوسلا اذ 5 (ريبكلا د نولهي اقوس) « متوتم

 برت ىل_« نوالقنب د_مرصال كالا ا ناطل# !|هفقو نوزازبلا مكس تدناوح «بفئدنااهرمغوة ير دوما
 ةنامعيسو نيعسن ةس دهن ه فرط: نابأب هما ع لمت مث ةئامعبسو عبس ةنس ىف تامام دمع -قارلااغبلب دكولم

 هتقرع ىذلا سسعلا بحاص ههابت سا< لمالا ل وطاك و اسم اعراش هاكر دا اعف ناكو للا ىف قلغت تراصف

 ساو لعشد لعشم هما دق صار وهل لكى“ ابثعلا ةالص عن ن نمفوطلا ىلاوبا:ثامز ىف ةماعلا

 فر ةر> مهل ةرّرقمبوُني نيدادهلاو نيراصقلاو نبراختااو نئاقسلان هريثكو ناوءالانمةدعةلوحو

 00 كس دجووأ ةموصخ ىلللا ىف هئمْث دح نمو هءافطان 21 رحل دللا ىف ةرهاقلاب ث دحي نا
 مسالا اذه لا ثداوالا تناكانإف لاكن همضتقامب هبف مكس و فواطلا ىلاو ءسهأ كول قا ترمسلا نم هلع
 قوس نمهيفن ]قولا اذه (نياّرفلا قوس ه فتويقراي نت الاقوسلا اذهو لطدام هلو يف

 عاناص هيف نكس مم نيشوركناق وسفر باج دقناككاذريغورهزالا عما_ملاو نييئافكالا ىلانيبشبا كا

 فعاضتتر ااا لح امءارفلا عاونا نم وهرب رهاظلا كلا ا مانأ ىف قولا اذهب راصو مهب ف رءفهراةتوءارفلا
 ناك امدانعي باصسلاو يتانبئلار ئثولاورؤمتلا نسل كنلاجملاو ءاّنمالاَن هةلودإا لادر لا وعتس-ا ةراكلاهدق

 بتاكلا همقفلا ىئاوطلا ىفريخأ دقلو اهسلب نأ دس عطتسال ىتلاءايشالاز عانم ةبكرتلا ةلودلا ف كلد
 دم نينمسملارصانلا كاملا ناطلسلا قمع ىتاشلا, فور ملا سندا *ىبورلا لمقمنيدلا ني ز”ىفوصلا بءاسحلا

 رادو هلم بمججتو هيلع كل دز اك مقاهورفب ءابقنسح ناطا سلا اىهاضعب هكرتىفدحو هنا نوالقنبا

 فانصالا كذش هياسن ايات واننا كتءذا موا «همارتءاو فنصلا اذ_هةزعلةتمدل ذ ىح

 ءاسننم أما داكنالو ماوعلا نمر يكسو ناكل داحآو دامجالا داحآروهسلا سلي راص ىت-ةروك ذملا
 رثكح ئثورفلا نمهرمغو فنصلا اذه نم سانلا دنعن ”الاىلاو هوقو روعسلا سل نمر سانلا ضايس

 هللاءاثنا اهركذى الا برشلاهب راسكنبو ريبكلا حولا وسنيبام* قوسلا اذه (نيشناضلا قوس)«
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 مكاحلا ةفللا بسا,يف ةقرواه دس ةر و هدب رج نه ةآ سه ارمهم لد فنواهذه نيب ربان ان ثا ىج ا , ورباسجال

 1 ةحاح هلاستة ص ااهبسحح لانه نمّرمام دنعف تار طلا ىف جورذلا نمءانلا عنمام دنع هنعلو هننا ماب

 كبك ل رانا سدل أ دق دي رجب نم ىف اذافذ خو نااهب مهأف هبضغا ام بسلا نم اهيفاذافاهنم ةقرولا خاب
 ريكا اذ_ه ىلع قا لوران !يذاومرش افرصم ةئب دم قارحاي دبعلا ماو همضغع كل ذ دنع قدشا ةأرغا

 ءاحت ناكملا اذه (ةغاصلا) * 3 رها ةصق ركذي لورمدا هللا يما كالا قب رح -ىيسملار كد دقواروطسم

 نمهملا حرخ رصةالاططم تناك رهاقلاب ةغاصلارهاظلا دبع نبا لاف ني رصقلا نيب طخ ةهكلاصلا سرادملا
 يطأ نم حب راي ناكو ةسلا هلا سرا دملا ن ن.«"هلبانلا سس ةعاق هناكم ى . و م ده ىذلا بابل اوهو ةموهزلا باي

 ىعسو رءافعضلاو موسرلا باي را ىلع ىرفت موي لكى ناولالا عسيمب نمر دقات انوه ذاكر ةنرؤوك ذا

 ىلع فقو نا الا ةًغاصلاو ىهد1كالذب ص“ > اق هنمالا هريغو معللاب لا خل دي ديال هن الر فزلا باب ىأ ةم وهزلا باب

 سربس- نيدلا نكررهاظل كاملا اداو دم نيدل ارمص اب ىهس ا ناخدكرب دمعسلا كلملا اهفقر ةمحلاصلا سرا دملا
 ةغاصلانمباهف قولا اذه (نيستكلا ق وس)ه ةيحلاهلاسرادملابنيرّرقااءاهةنلا ىلع ىزادقدنبلا

 ناكو ئروصنملا ناتسراملا فاقواىثراحوهو هن اهعبس ةئسدعب نظاامف ثدحةءلاصلا ةسردملاو

 راوي لي دانقلا قامز لوزا ىف صاعل ا نبورع عماج نم رشلا بناسإلا ءاحترمصم ةئيردمب كلذ لق بتاكلا قوس

 قوس لة د ناكو ههضو ٠ فرعد الفن الارث د دقو ةنامعيسسمو نينا ةنس دعب مق هنو هتكرد أ وورعراد

 نيب ورخالا عماجلل رواجا نيجاج دلا قوس نيب امهف تن اكصتءراسةىلاةرهاقلا,ن الاهعضوم نم نستكلا

 ةوادن نم بتكلا تر رضنق نك اسم ةّدع همذ عن ردن را - هقل هذ هولعب ناكر قلخم نكرللرواخن انيم صحا قوس

 معلا لحال اعيش قولا اذهحربامون الوم تدشلزالا تكلا زنا اوداعفامضعي دفو تو.لاة قا

 مهضعيلاي دق تدشن ا دقو هملا نود درت

 « بتحت دقسلاجماهنمو «* ةمومذمقوسلاة لا

 بتكلآقوسوحاللاقوسو ه« دامإاقوسربغ نيرة الف
 03 بدالا لهأ هلآ ك تاهو * رولا لع دل“ ءاهف ه«*

 ناتسرالاا "هلم نم يدقلا ف هعضو مناك ةضويسلا ةسردملا ءاحت قولا اذه 060 قةدانصلا قوس ه

 لمع دامن ةمءالاو نئاز ازاناو قيدانصلا عاش هيفو نييقدام هلا قوسن الا هل لمثو نيملب ادلا ق دي فرع مث

 هَدَع هبف ناكو نيفو.سلا قوس فرع ءامرداو نيجاحدلا ن 5 د ف رعبامي دقاهر هاظب ام ناكو بشكل نم

 ميهاربا نب ليعامسا نيدلا د ةاضقلا ىضاع انش ىل لاه ىت- هن رثكلا دعم مهندنأ اوكناخدلا ازيال نيبخ مط

 ىلا نيمق دانصل ا قوش فو نادل ار ”ادبطت قولا اذه لام هتتاداج نيدللا لالخ ةاضقلا اه نا ىذملا

 امي دق فرعي ناك نيداهدنبلا طخ ىلارينعلاةيراسق باب نم قولا اذه (نيب ربرطاقوس)« ةءقبن الا

 امبدق ةَغاصلا تئاكو رهاظل دبع نب لاق :ةكححاسالا لاند نكس مةرهاقلا ةغاص لع مث سادعلا ةف.ةس
 اذك سادعلا ةفق ب فرعب ناكو ةميدقلا ةغاصلا, فورعمن الا ىلاوهو ن" الا ةفك اسالا ناكم مدقئامت

 نيجاجزلا قوس هذهدفرعو نيس رارملا نيب رب رخل ابانامز ف قولا اذ هفرعو كالمالا تك ىف تأ ار

 نياق دنبلا طع تليوُز ركب ىلعاي .راسيقلاراداودلا سنوب ريمالا أ شناالف ةفك اسال اضيأأ هبف نكسي ناكسحو
 هّيراسقىلا» اسنلا فافخ ا ىاساضي أ هنم لقنو طخلا هم سس هيما د

 ةيرابق نيونس رارشلانييرب رحخلاقوسنيبامفقوسلا اذه (نيرينعلا قوس « ةروكذ ملاهّتناوح

 عسنُس ناكو نوعا ندع كري ارا انزال تس هلكت ةلماط ال لول قنا ءابتو غورغصعلا

 ”هلج- نم نور الدراصو ةيكسرلاةلودلا فناك لف ةرك 227 هلم د ؟ هءاعر اح نه لازال اق. .ضرط: 1|

 عمسو ةئيدر ةحئأر هنما "شيفا ذه هو هملا سدح ىلء ليخلا ةعلق ىلا هراد نهر راوتر هب رهاظلاءانمالا

 قيينأ اشرمالان ممل لس ىلاعت هللا نا هسفن ىلع لعف ىلهئاارىرعلاو ع وحلا مهاوكّسو نينو هلا خارص هنم
 ىاس هنكسا اهوسءاسو هن ةنوعملا سح مده ماشلاورصمر ايدك م هبلا راصال|ف ا: سم كلااذه
 تكلل 2 !رص+ضرأب دجو داكيال دْئاَ ةبغر هسف سا: الفا زتطكزا د لاذ دارينعلل ناكورمذعلا
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 نمءات-ثلا لوصف ن لصف لكى ىرت_ثب رافانااّنأ طرشو تانرذلا ىل_ءجلخلاةودعب رمهمو ةرهاسقلا
 روك ذلا مايالا ىل_عقزفتو انطقدّو ثءاقيطلاغب وانامج كلذ لهسعي وءاريام نطقا اوأ ماسلا ناكلا شامخ
 اهااافد وأ ة_كاو ةيس دحاو لكل عف د فةهلي وز بان حرا مظعالا عراشلاينيغلابل اريسغ ءارقفلا ثانالاو
 فقولا اذ هناكوامهتةارةورصمو ةرهاقلا,ةروكذملا ت اصلان زمههملا مايالا ىلع ناك كلذ رعت ناف
 ةنس دعب نوالق نب در صانلا كلا !مانأ ىف لوز بانج راشرباس_علا تراك الف ةنامهسو نيس ةنسىف
 نولواط نب |عماج ىلا ى.هتان تا ةبيمل هلا لوطلا ىفدرخ آو :هليوز بايداسجت لوا عراشلا اناا
 بايدعي ودي دل !بابلاوهر نيب رورطلا قو ب ىذلا سوا باد ىلا ىو عراشلاب نودي ريال مكلهريغو
 ما اوءاهذهو ىعف ٍهط عب رقومو ساه نبا ضوح قوسو نودوق عماج قوس مت نييرودطل ا قوس سوٌتلا

 عراشلاو ةبصقلا لاحا ذهذري_ثكبابنود ادي نوكتلب ةرهاقلاق اوسإ مانعىلا ىهتننال امناكحا تبا
 : :رهاا | جاو: فرخ قاوسا ايفو ةعراش باو: اواو ةمصقلا ىاجىف قاوسا ةّدع تدب دقو هلي وز بان حراخ

 ن الام وداهذه (شوطاريمأ ةقب وس« ىلاعت هللا ءاثناةردقلا بحي اه دفا سافكلا ١
 اذهىفو ةمطافلاةلودلا لاوز دءبامف نينقورلا قو فرعت تناك يذلا ٠ ءامهسةراحو ناودرب ةراح نيباف
 ىذلان ءزلا نه لا ضامن كرداو ير الابن الا ةفورعملا هتسر دم ىدسالا جوكزامريءالارعقوسلا
 ادنتسم موا فرعاالوريغصتلا ةغيسصب هنعنوربهيو شوط اريمأ قو سإالا قوسلا اذه نوفرعب ال هسف نذ

 سأارلادمعو ن اودربةراح سأرب ىذلا قوساوه شو. لاريمأ قوس نأ رامخالا هيد مشت ىذلاو كلذ ىف

 نوكاملاو نوؤافرا ايف تناو> :دءاهي ةرهاقلا قاوس اريك !نم قي وتسلا ده. الا شوما!اريمأ ةةوس
 نيزازبلا كح لاهم ظعمو نيطاسخلل تينا ةدعو نيباّرذلل تن اوح ةدعو نيداسرال تنااوج رت دعو
 اهوهغو شرفلا نم ةعتمالاو ةطمخلا نايشاارثاس وسلا ادهىفعابي و عابقالا ىاب نمد ةعاريفو نيعملاثاو

 طاش ةرطنقلا با ىلارصالاب ابو نيرصآلا نيبو 30000 هاقلاعراو نه عراشوهو
 لزاما وبئارطللا عرب ندل] تحاو !انن ينال ارو عم ةرطنقا !با,ىلاقوساا اذه دءدام ناكو هربغو ليلا
 ةبوسلو اهدعب امو ةنل سف تنناوطلاذهرثك ابرخدقو ءريغورطعلاو لك أملا نم عاونالاو اَكْلاو
 سأر نم هيف 0 قولا اذه (رمغملا نول با قو سا « ملعأ هللاو قدانفورساسف دع شو.طاريمأ

 ةسردملا هفو ةمحرفاا بر الرواجتودو د.علاباب ةمحرو رصالا بايو ةاوأا بانىلا شو. اريمأَةَعب وس
 ريغصلا نولجللاب فرع مثىروالا ىئبْيِْسر دا ءاسهالا,فرعيالوا ناكو ىكأ لا عاجلا ةداب ز بادو ةممريسلا

 لداعلا نب د ل ءاككلا كالملا مانأ ىف ا سعال ددسأ مريص نب عب وشنيدلا لا ريمالاودو مريدنب !نولمح و
 ةيكرداو مريص نبا ناس ح وتفلا باب حرا فور عملا طخشاو ةمءريصلا ةسردلا بسنت هدلاو بوب أ نيركب ىنأ
 ناّكلا باش نوعي نيذلا نير اريل ن مريثكهلؤا قةكساو طاب هرخ ىلا هلو ن نءزساحل ارو .«منولهلا اذه
 نمةّدع همفو حارح جارح بام *.| ىلع همك ىدا“ ,ونطآلا باث فانءاو حرطلا عاوناو قرزالاو مامللا نم

 دح ا دارأول ثدحي نيسدضلا نمريثكجح هرش ايواهلاةصو باشلا لسغل ندعم ةسابلا نمةدعو نيطايالا
 ارذقءرامو هتناو>ول ع قوسلا اذهبرخ نحل ثث دحالف كلذ هملءرسعامل مول ىف ةيضفلاأ هنمىرتشي نا

 (نيب رياحلاقوس) « مداوس نم لياقو ني زازبلا نمرذنن .الا همفو ةنامن اٌمورم ع ةنس لعب رع هنا ع هينكاس نم
 نيعامثلا قوس نمو ناوجربةراح قوس نم هنف كاب مريص نب | نول جنيب ورخالا عمال |نيبامف قولا اذه
 داس ىتاارباغلالمعل تن او ةدع هيذو هكواسملاةرهاشلا عراو شن ءودو د.علا باب ةبحرو اا نك رلاىلا
 مسوم قولا اذهلو عسبلل ةضّرعملارياحلا ن. هناي رتشيام ىلعايضارت دق نارحان هبف ناكو هريغوزاسا ىلا
 هناسص ضعد ىصوا هنا قوسلا اذهب ناك عسش نع ىغلبو سدةلا ىلا سان ارفس دنعو حام ار فس دنع ميظع

 هدرع نم ىشسخم الك ناف ةراخ ا نُمىف كل دع دفن رع ىفةّرمالا كيلا جاتحيال هناف عب ىفادحأ عارتال”ى ايل لاقف

 اهرتشاو ا,نمىف هملع دقارتف اهعس ىلا حاتحي هناف سدقلا: وز احلا ىلااماهرفس نمداعاذاف وسو كلا ىرخأ ةّرم
 قبيل مهقوسنااالااي زتشمالو اسنان نو ءاربال مناف موملا ىلا قولا اذه لهأ ل ءنب كا ذكحو صيخرلب

 عان هاضبأ ني.:كلا قوس نا ولوطلا عما! قوسب رياحلا همف عامي رخ آى 5 تا
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 اضباتناكو ةعامدلاب لوهعااركسلا نم كلذ لكوزوم اورام ف امْدلا نيبامفو نامجالا عاونااهذعب ىفو
 نس |نم بجر رب سءومىف قولا اذهناكو !مسحرطاالا ريك عونلا اذهنم لاسعا ةّدعمهلا
 ةقالعاهدحاو قيلالعلا ىم-تاهريغو طاطقو عامسو لومخ لاشم أر كسلا نه ه.ف عنصي ناك هنافارظنمءاشالا
 ريحالو ل لج قييالف لافطالل ىرتسشن لطر عدرىلا لاطرا ةريشع نزب امام تن اوكا ىلع طومخم عفرت

 لمست ةكواعيفلا ذك مامون و اوةردا ةلاورمهمنيداملا قاوسا مل: وهدالوا ولد الامم عاش د

 مءومىف قوسلا اذهدب ور قورت تناك كاذكوهلئاطريغ ةمقب موملا ىلا كلذ نم قد دقو نابعش فصن مءومىف

 رعد فدل ن تلتف عرشو سشاشملاودو دا عطقو من اك_ثحلتا بح نم هيف عضوب ام ةرثكلر طفلا لدع

 ئث كلذ نهةنامنامتو ةرمثع عمسم ةلس مسوم ىف رب)و فارالاورمهمو :رهاقلاقاو-اهنم“ الَمف ناضمر

 عضو قوس لوا قولا اذه (نياوشلاقوس) » وهالاهلاال لاو>الا لحم ناحكسف ةتبلاقاوسالاب

 قوي فرعنلازامو نيبوالحلا قوسىلا مورلاةراح بان نموهو نيمارمْملا قوس فرعن ناكو ةرهاقلا

 ةمسنلا هع تاازف ةرعهلا دس نم هن امعبسسلا دو دح ىف ءاودلا عاد نه ةدع هش :ركسناىلا نيعارشلا

 باب حرا ىلا اتامز ىف نيسحارسشلا قوس لقتناو ني ثيعتملا نكسن الاوهو نيب او ثلا, فرعو نيمارمثلا ىلا
 نمرة مره فوزملا تس باك اقالوذ نا لاك َلاعتقاَ ءاشنا هركاذ ساكن عطل سسلاب فرعر هلد ور

 ةرهاسقلا ططخ باك رهاظلا دبعنب اكل ذركذوةر هاقلا نييحيارسشلا قو سئشنا ةئامتاثو نيمسو سجس خس

 دصسملل نأ الارواجما دّةءلا ثم مورلا ةراح سأاردنءردو> دئاقلا هعضو ىذلا هلي وز باب ميدقلا ىفناكو

 شوبملاريما لقتالذ نيمطاملا قوس نآالا هعضومرخآ باد هزاو< ناكو جوتن ماس مولا فرع ىذلا
 هبفن الار اصوريبكلا هلي ز باىنييو روك ذملا نييحيارسشلا قوسزيبام عسسن ان ًالاوه ثيح ىلا اهلي وز باب
 اهيف عاصي تنناوح ةدع مهلب اةيو لس ارغلاو ىمدلا لا: هلمسعت تناو> ةدع هشضو نيلبارغلا قوس

 رئابحلانمةدءاهضعس سلج تيناو لانه ريثك همفاهلي وز بان ىلا كلذ دعبامو بدذلاب ةفورعملا قالغالا

 زرامت ارثكحأشتد 113م2 ع كانلا لانها كردأو ةسساشلا دالملا ن نام ولالا عاونا عسب

 هبدصإو ا 0 اي وا ل وو ملا

 نيشيعتمو فرط ىاسو ةفرايصنيبام تن اودلا ةمقيوا لهءانمول ىلا هما, مهئملاندو نيربحلا,نوفرعب حرج
 ملعاىلاسعت هللاوةرهاسلا حرام هناف هلي وز باي رهاظىفامو ةرهاقلا ةسصق ءذ وذ اهريغو كح الا ىف

 * ةليوز باب جراخ عراشلا

 قيرطلا نيبو لنا ىلانيملا تاذكالا!اىي رطلا نيبامه دعو :ليوز بان نمجب رس نم داع وه ع راشلا اذه
 :رهاقلا عضو دنع ن الا هلعوهام ىلع ادوجومعراشلا اذهنكي لو ليلا ةعلقىلاراسلا تاذهمف كول ىلا

 ةن امعس ةلس كهل "هليوز بانج راشرب امعلا ترثك ال ةثمولا هذهريغ ىلع موعاة دعب اهعضودعب ث دداماو

 ديدحلاٍب الاثنا هّللارماب مالا ةفدلنا ناك هسا لواامأف نآلا هماءوهام ىل_ءراص ةرهلا نس نم
 راوجي ةدصتملا س ًارادتع هدعم تكحوداىانلا ذهول كلامكر ناش لع هليوز باب نم حيراخل اةرمسد ىلع

 رثامعلا تاصتاو اهتلابق ليفلا هكرب لاسراسم ةملالها|ةراحو ةمس املا ةراح تطتخاامل ثرومطلا قوس

 ل علا و دشلإ تاّكححالف<ىسفنلا دهمملا جراخن الاوه ىذلا ءاضغل ا ىلا دي د1 1بال ا نم
 ىتح سانلا رمعف هللا ماكح أبره الا ةفالخيلا انارخاهءضاوم تراصركسعلاو عئاطقلا تب زشورصنتملا

 ةعلك ثمح اضرع لبحلا ىلا دي د١1 باسلا نم عراشلا ىف سانلا بو بارش امال خبال ةرهافلاورمدم تراص

 رصم ة شر دعافصلا با. لاالوط ديدخلا بابلا نمرمسعف ركسعلاو عئااتلا بارخرت ب طئاح ىبو نآلا لبجلا
 رصمىف مهنكس ىلا نوهجوتيو ةرهاقلاب ةرخ الاءاشعلا نواصي نوم دذملاو ةرهاقلا,نو ثد«ملاراص ىتح

 موك ن الاثدحافصل !باءىلاهل» :وزبان جرا ديدحلاٍب الا نمدوقوم قوسو حرسو ءوض ىف نولازربالو

 دجأ سابعلاوبأ نيدلا 5 لدععلا راتخلا سئرلا ىذاقلا فقوورابنلاو لل ىنّروسم شاعملاو حراسجلا

 نيبامفنئاكلا ىربكلا ب راخنابذممون فورعملاريبكلا ناتسلا نب هةصد» بقسولا »نب لهالا دمس نب ىضن نبا

 ةرهاغلا



4 
 هتيكصاخ عم لملخ فرشالا هلي الالم ا ة:ح سدال مديرو هذملا نم دح ا لكحرتقاو ىمضلا مكلا سل اولطن او

 موكلام نباويكر ناء !سمالا عمه مسرور فصلاو خ ولا تانواكلا لدبو ةممهلا سالما مهاريختو كلامو

 هسلب ريمالاريم ىتح ىندعملا سلطالا ةسقالاو شكرزلا شب اكلاو شكرزلاتازارطل او ُسكرزلا تانواكلاب

 هى درش الا, تفرعف ةعدرملار اوكالاو ةعصرملاحورمسلا دع او اع فر نوكي نا ضسالا سو.ململا ىف كل ذكو هريغ نع

 نب د#رصانلا كلا !ناطاا ارمومرادد كل ماساف ةعشد راكب كرو ةعنشر اكسس ارقي مهبورم. كلذ لبق تناكو
 ةيواغيلملاتاتواكلا لع ”ىكصاخلا ىرمعلااغبلب ريمالا ماقالف رافص ىهوّدب رصانلا ٌتامءلادحتسا نووالق

 فرعي كلذ لبق ناكو ىرال_لا,ف رعد ىذلاءابقلا د رصانلا كلملاماناىف رالس ريمالا دهتساو اراك تناكو

 حوءاهفو ةيواغماءاانمربك !ىهو ةم-كرملاتانواكلا هذه لمع قوقرب رهاظلا كالا ا كلت الف قاطولغس
 ثاثم لكش هناكح اتلا همسي ئدودو شو رشااهسلا لاَررالا نمادحارّدااذا ناك ناطالا ناف مااا امأو

 قولا اذه فرعف هريغوا شحو درطو "مب بوثاما هتيتر ردق ىلء هعم سلو ة_ماعرمغب سأرلا ىلع للعب

 ةدعقولا اذه. ناكو ةمكرجلا ةلودلا ف شوبرملا لطب دو ةروك ذا شب ارشلا ىلا ةيسننييشد ارمثلاب
 كلذ نم سانلالامو ءامهالا ىلعو صاخلا ناو دف ناطلسلا ىلع اهعبو علذلاو في راثنلا ءازقر اع

 اذهع نمسانلا عم ثدا واذهب تالنت فاك اكشن اذهىرهملاب نونتةيوتهلء اج دئاوف

 كلذ نم ىرتشا نمو هملا ات امربااس ءارمشل صال ارظان لاع نم مول هن نم ماك رادو ناطللالا فاصلا

 هتلع نم لؤأو هبل نث ىذلا ام هوب ىلا ! ده ىلءىمالاو «لعردق ام باقعلا نم لف ناطلسلا لام ىوسأش

 ىذلاموملا ىف لاق ديئرلا نوراه نينمؤااربما نا كِل ذو ىمربلا ىخي نب رفعج لودلا لهانم هلع علخ
 نكنرا سرمعو سار ماا نماسها مضبامو ئرااتاف روش كلت ما دةرفءجانىخااب كلا همف هل دّمعنا

 لجا نينمؤااربما ىأروالارهاطتم لضنالو :رئا وثم ةمعل ن أه نينمؤملارمما ان لاسةفان دع 5 "هلا يف

 ىوحدهبلا اذكر ناخبا صاوربنان دو مهاردةر ديت م هب ديزي لجو دما هيلع علش دقو فرصناممتأو

 بزاكيبلا لسلام لكؤو ضرالارااطقا هتيد كاذب غلبف ديربام ىلع هن م مده كلا تا ءاطعأو هلع اواس

 فرعام لوأو مودلاىلا كل ذّرقعاو مهلاعات الوو مهتاودع انور نينلا وفا اللل مدمش)اب ىدتتافهدعب

 لصأوملا تبحاص ردد 3 قست يس راو د داق دنحلا لم عدلا

 تاي بع 2 رمان اخرا زير نوبت 2100111 امالا

 نيدلا ب طههوخاهدعن ل_دوملاىلوو ةنامسجو نيعد راو عيرا ةاس ة ةرح الاد هج رخآى تامو ىنز نبا

 ىلا ىهو صئاوم لا هيف عامتو نيس ددارم كلا قوس ىلهب قولااذ_ه ( نيصئاولاقوس)* دودوم

 رودطنا!لع متاهوخنو ة ةضفمهرد 7 ”ام_هبراالوأ دانحالا صئاوح تناكف ميدقل ا ىف ةقطاملا/»فرعت ت ل

 هنام نم هلا ىتدة.و راشد قنام تاناخلماماا| ءارماو راشد ةياشلت راكلا ءارمالا صئاوح نووالو

 1 نم ةصاي انو ذختب اهدعب امو رصانلا مايالا ىف ةيكص مالا ءارهالارام مث ارا دنيسةوةناام ىلا نيعسسو

 ايشةضفلاو بهذلا صئاو> نم كلاما ىلع ةنسلك ىف ناطلسلا قّرْفء وره ودان عم ضوه اماهنمو بهذلا

 افادت كلذ لم جس ديما كلا ا مايا ف ناكالف حيرفرصانل | ىلو نا ىلا كلذ ىلع مه الالازامواريثك

 سكراهح ةتواكف الآ ةمسو ةصامح فالا ممس هماع شفا ردودزن هللا دبع نيدلا لع بحاصااريزولا

 8 تاب هوس نو قوسلا اذ هراهت 0 نا 0

 تنا الزعل ييسللو 01 ناكو ةمؤنماوالج مويلافر هبامئاو ىولحر كسلا 0-6

 عب رانيزتل كاف فزت ركل قرالا اذهبتدهاشو ةعملا ل

 ل ”لقرمصم ةْنب دع تناكئاار كسلا: بام بارشو *ىلقلا هجولاب تناكىتلا برلاودلا بار تر كسا! الغو نحل

 نيااهذعب فرجا فزرخ نم فاقد ةدءولقن هفاقيط م هرمتازدناو اهءانصر تا امو ىولحلا
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 طقس قب نم لمفاذ_هلرت ىلا سانلاًراطضا دقو ةضفلا نم طقسلا دو ةضفا اوابهذلابهدلطبو ا

 مل مسرب تناك ىلا ةضفا!تالدءلا قولا اذهب عاب ناكو به ذنمزاههم مولا دجوب داكب الو ةضف هز امهم
 مهرد ةئاوسخ نملدبل ا ىفام نر غامبف بهذلاب ةملطملا ةضفلابةرانو انمملاب ةارنا ةضفلا نم ةران ل هعتو لمحلا

 مهل تهت له ةسملاءلا ةضفلا مطاخو ةضفلا لسالس اضي اهب عا ناكو كلذ لطددقو ا-منودام ىلا ةضف
 اضيا كلذ لطب دفوراحتلاءاسؤرو طبقلا نم باكل ارباك او نيعقوملاناءعا اب بكريذ ةصاخ له! نمروخخلا
 3ءنقولا ا ذهراجت تناكواهوغو مالقالا نيكاكسك ب هذلاو ةضفلا ايف تا فرطلاو ىودلااضيا همف عاو
 نمضي امم اهوو ممللا تالا همن عابو (نيممإلا قوسإ « اذه نيب ماها قوسب لصتو ةّماعلا ضصاس نم
 كل ذو ثرزم ءاوملاو بكر او معللا سءرب,تفكلا عانصونيئالطلا نمةرفاو دع اضداقوسلا اذ هىفو داللا

 لمعي اماهنمو قرزاورفم نيب ام ةنوام لمعت جورمسلا تكرداو اهسارقو حورمسلا راس. عام نمةدعو

 معلا خر اشموةاضةلا دوسا احب ورمسلا هذهب بكريو دوسالا ىراغليلا داحلا ن ماروس للى ءداماس مو ليدلا نم
 دعي بوبا نب ف سوت نيدلا حالص ناطملس !اريصمراندب هدد ام ىلعداو لا لامس اىف سايعلا ىنةداعبءا لها

 قاوطا ةسس هسوب رق ىف حب رسال له٠د بالا دانجالا اهب بكرت ىلا ورشا تكرداو ةمءطافل اةلودلالاوز

 ةاضقلا نمنوكي ناالا داس رمس اسرف ب كر د> اداكب الو َة هةضقا ن.تابرقعمو بهذلاب ةءلطم ”هلمشم ةذقنم

 عسب ىلا ىهو ةقرفملا جورسلا دانجالارلا مذا قورب رهاظلا كالملا نطاسنا اف عرولا لهاو ملعل' معباسشمو
 انرك ذاكهجرسو الا سرأف ركسعلا نم قس ل ىتس كال ذ ل عرتكو ةبداسو | ةءلطءام | ةظفو ا بهذ نم وسن ارق
 تلةفنئلا ترثكور فلا سانلا ىلع بلغ ةئامئاُمو تس ة:سدعب ثداوملا تناكاإف ط1-3' حرمسلا لطنو
 (نيمخوملا قوس) « كيلامملا لثام أ ءاىهالا نايعا اهب بكر باي اهب مولا ىلا مم دو ةضفااو بهذلا جورم#
 نايثور“اسلاو دعاقملال مل ث رفلادالب نم بولحملاخ وما عسل ةءمودو نيمءللا قوس ىلي قؤسلا اذه

 حوجرباكألا ب ا.5 "لج نمنوكيامناو خوملا سلي نم مهيفدتالقو سانلا تكرداواهيشاوغو جورسلا
 ماوع ضعبو ةيردنكسالا ل_هاو مث رفلاو برغم ادالب نمدربن مخ ولا سدا او رطاا موب ىفالا سلال

 عزئرساملا عفترا اذاف رطملاتقوفاالا هسلب نمم-ميف دوب داكي الف نا.عءالاورباك الاو ةاموزاامافرمضع

 ىوزخل ا ايطخل نبا باهولا ددع نب دعا نب ليءاماءادقلا ونا نيدلا حانت سرا ىنذاسةا!فريخاو خوالا

 اناواموب هماع تاخ دف بستحملا نيدلا» امض ىذاقلا نع ة هالنوع تادين فانا

 ةهلغبلا لحالالا خوملا لهو جول نسلتدا شنت نكت ىللاةفعدرم فوص هجواهل ةخوج سال

 لالا ىف اع ةءاف لضافلاةبراسقر احم ضءد نم اوٍرتشا ىلا فرع ت-ىبلازامو اهءلخا نا" ىلع سان

 سدالملاتلغو ثداوملا ذه تناكالف هلاناعهتس! خول ا سل ىلا دءتال ىل لاق ملا مةراضحانهر.هاو هملا اهعذدو

 رمالا دعت خو انوساب سانلا ماظعمراصو هفرتلا نمد ةاوناك اسم ءامشا ل رت ىلا رمدم لها ةرورمذلا تعد

 هياءو لمطصال ا ىلاان'امحح | لزم حب قرصان ا كم |ناكئلو وما مها, ءانركذ نم * مهثود نمو ىشضاقن ارريزولا و
 لوادتف هتوف نمءاشغالو هتحت نم ةناط» ريغب حولا نم طاخم ند: لاو نيمكلاريصق بونودوخ و> ن هنود#

 ادهنيخوملا قوس ىلبوقوسلا اذ هع لو هتراكاف هونالاريزك أ ._ثدنم حث رفلا بلتجاو هسا سانلا

 ناطالا اهبلي ىلا عللا ايف عاو ةمطافلا ةلودلا دعب ث دس ام ىف وسلااذهو (نيشا رشااقوس) »

 ةيكحرتا ةلودلا ف مسسرلانم ناك هنالن يي ارمشلا قوس هلل .ةامناوم_هريغوةاضتلاو ءارزولارءارمالل
 بلاك اواواضي رعاب رمذت هب رض ءءارفد ةنواكم مور ىلع نوايا اركا هلارئاسوءا مالا و ناطا كا نا
 مهطاسوأو رفصأوأ رجااما ربرح سكى ىهو ةقوبديةالدم ةروذضمم_هروعش نوكنو اهخرف ةءامعربغب

 ىهو قرزأو رجا ةرشموا ضس اما ة.بقا مهيلعو صئاوما نع اضوعغ وبصم بلعب نام ن ءدوذبب ة دو دشم
 فاللا قون نم مهاجرا ىفودوسا”ىراغلب دلح نم مهفافشاو مولا ثغ رفلا سب الم هديه ىنع ماك الا ةممض

 فصن نءرثك ااهنم د> اولا عسيراك ىراغلب قااوصو ميزباو قلحب نارك ابفلا قوف نمو نان ف خوهو نامقس
 نامت ةنسنم كلملا ىلءرمهمرايدب اولوةساذنممهيزاذه لزرلذ عرذا هنالث هلوط ليدنم همفزورغم'لغةسو
 تائاشلا اوسلو هم نسب ةىزلا اذهريغف نووالةرودنملا كلا ا هك للا ىف ماهت نا ىلا ةيئامسو نيعبراو
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 سراف نمبام فالا ةرمع هنف ف ةياعساو احارب ةسمط افلا ةلودلا ىف ناكو انغلب اعف ايئالاقاوسامظعاقوسلا اذه

 ططللا ىف هركح ذمدفندقو هبف ناك امه باك- نع فصاولازهتباهوسراصو لذ !ةلودلا تلازالا مثللجارو

 قولا اذه (حاللاقوس) ٠ هللا هذه ىلا تراصذا اهتور ىئتزت ةمقب ن الا ىلا هو ٍباَكَسا اذه نم

 ني رصفلاْنيب طن ىف ةيمطافلاةلودلا دءبامف دهسا كلام رص: به نيبو سري ةيرهاظلا ةسردملا نيبامف
 ىذل نامل لباقي نام هاجت ناكحر حال لا تالآ نم كل ذرمغو تايدرزلاو ب اشذلاو ”ىبقلا عسل لعجو
 تايرمص ناك !ذافراهنلا لوط فرامصلا ايف سات تيئاوح نييئافسا نم هياب ىلعو حالسلا قوس طسوب ن الاوه

 قوستيناوح ءاجت مهلباش و لك املا نم عاونا عببل فرايدلا تيئاو اجت دعانقملا بابرأ سلج موي لك
 ىلعامنب ىثقلا ف سانلاذخأو نييلاطا نم رمسلا تلعم ال.الا لبقأ ا ذافاضب أ دءاسقملا بابرا حالا
 قوةربرهاظلا كالا !أثااناف فصوب «نعربعيالام نوحملاو تاعالذلا نم لالانهّرمف هزئتلاو حاورتبسالا قدس

 نم انه ناك ام ل قو جالسا قوسءاحت فرصلا تينا وحو ناختا عضوم ىف تراص: 3مل اذيرهاظلا ةسردللا
 هلك هناف صرفت عب هناكف رعبا ذكهريهمتلاو عما ةغصب (تاصققلاقوس) ه ريب ئئابم قيودعاقملا
 ديدح نمرا خص صافقاتوذأ نالت قوفوةيرودنملا ةمقلا كس امش.ءاجت نوت ىلع سانا سول ط دعم

 صافقالا هذ دهو كل ذرمغو نواب الخو ناو فل ارواسأو صودفلاو ميتاومللا نمفئارطلااييف كبش م
 ضراقوقح نمتناكض رالاءذه لءأو ىروصنا ا ناتسرامارمشامم اياعىهىتلا ضرالا ةرحا ذخأب

 فقو نم عف دي مويلا ىلاو انرك ذاك هضعب راصو هيرو هاملا ةبقلا فاهضعب لس دف سآملا عبماج ىلع ةفوتوم
 بنا. !فورعا ا شوق انيدلا لاجب ريمال انا سرا اراهن ىلواملو سقما عال ضرالا ,دهركس ناةسراملا

 لوا نما هرشن عارذةناماهعرذ ةمخاهنمهلام نم أسسا ف لعةئامهبسو نيرمثعو تس ةنسىف لركلا
 قرفثرادفةغادااراودب رودنملا ةسردملا _-رخ !ىلاذي رصانلا ةمردملاءاذحبة ب روصنملا ةبقلارادح

 اهاعجو لطنلا دما اذا اري عمتو رادع امي دع الابحا وا ىلتو سمشلا رس نم مهملات صافقالا دءاقم
 هنم صامقالا تلقنةنئاء امو نيثالثو ثالث ةنس ىلوالا ىداجر مش ناكاجل ثءاوهل | فرت ى تح راسا ىف ةعفت ع
 ناكهنالجانم كل ذي فرع قولا اذهه (ةموهزلا بابقوس) « .ةغاملا ءاهت تدصتسا ىلا ةيرا قل ىلا

 اذه نمرصقتلا باوب ركذ ىف هركذ مّدقن ةموهزلا با, لاقي رصقلا باوبا نم باد ةبمطافلاامايالا ىف لانه
 ةبيشحلا ثبح نمنيبفومسلا قوس هلباةيو فرامصلا قوس ةممطافللا لود ا ىف قوسلا اذه عضو. ءناكو باكل
 كلاذذانيضومسلا لب اةيوةنوعملا فرعي انصم لاذ ذا ناكىذلارينعلا قوسو موملا نيب ريرا قوس سأ رو ىلا

 كلذريغت ةيمطافلا هلودلا تاازالإف نيطاًردتا موملا فرءب ىذلا نشاشتلا قو «ىلا بنو نيجاجزلا قؤس

 ةغاصلان يبو ةيحلاصلا ةسردملانيبامف ىو لل سلا بردىلا ةغاصلاراوج نم نيمفو سلا! قوسر اصف هلك
 نيبامه تن'اوح هنو نيمطاشمالا قوس طاشمالا اهيفعاس ةيطاصلا ةسردملا ىلبامم تناودس همق قوس

 نوعي نيذلا مهو نيل قلا نكساهذعبو فراسصلا نكس اهضعب ةغاصلا نيبو طاشم الا اهيف عاس ا تدن اولا
 نيبلقنلاقوسو نيبطاشمالاقوسهي طبي نيستكلا قوس ءانبلا اذه طبو فوهوغو بيزلاوزوللاو قتسفلا
 اهرذنأو ةره الا قاوسا "لج انم ةموهزلا بااقوسناكو ه ىرودهذاا نات سراملا فاقوا فراح اذ ءمجو
 ىلوتمري< هنأوهو اننمز ىف هتبارغل ءركذ نس تسي را قوسلا اذه قفناو «اهسطو لك املا نسحيافرصوم

 ةىدراوب لجر ىلع نامه .سو ني«براو نينثا ةنس ناضمر ربشرمشع سداس تدلا مول ىف ةرهافلاب ةبسملا
 فشكناموب نيس وأ اها ةحارلا ةريغةمريز ارزو ماس هسفن زخم هدنع فلخ نيد كلاش. قولا اذهب

 نوعسنو ةتسو ةثامو فلأ ماج كلذ نماراط نيعستو ةّتسو ةئامو اهل أن يئالثو ةعدرا بج دع تغاءفابنع

 (نيب م اهملاقوس) ٠ اءاقين الا ىلا هفو هرهشو هبدأف عب راون والا ةرمغتم اهاكافل أن وث الثو هلالثرزارزو
 قوس نورالتروصنم ا كاملا لع ىذلا دنوعملا سج هلو أب ناكو ةم.طافلا ةلودلا لاوز دعب دس ام قولا اذه

 نمدن اذ امو ”ىسعشلا بردي موملا فرعب ىذلا عضوملا ف برضلارادو ةلاكولاو نا: سرا! هب اقيورينعلا

 زامهملا نو ذي مهو سانلا تكر داوزيماهملا عسبل دعم قوسلا اذدو كلذ هاجتامو نيطا رولا ماج ىلا تبن اوملا
 بلال اذ نيدو عروت نمالا الث كرتبالو ةصلاخللا ةذفلا نءو صلامللابهذلا نم هطّقسو هبلاق هلك
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 نيخابطلاو نينامللاو نيزابحللاو نينابلا نمريثكو نيتانزلا نءةريثك ةدع هيو ىرّبلامعللا امو طيمسلا
 همف عاد ال ترا ان ناكهنا ىت> ةعئمالا ىاس نءرثكحو نادزتسللاو نيراطءلاوةيدراوءلاونيباودلاو

 ريمعت مسرب طقذ ن نتلاو جريشلاالاهف عاببالث وناس عانعنلاورامتلاو ثاركلأو لهاا ىهوةدئاملاناودالا
 عضوبام ح ريش هليل لك ىفتوناملا اذه نم ىرتشي نأك هنا تكردا نم تعمسو لمال ا ىف عج رمسأ : ىلا ليدانقلا

 ىلا خو.طملاو٠ ىن ناانأضلا مط قولا ادع دجوب ناكو ف هنوران د د ءولاهءةضفامهردزيثالث لب دانقلا ىف

 راي هلاستورثازول قد لورتوسلا اذه تناقل برخ دقو ةعا بر فلا عوملط لبق نمو لوتال ا لل#.للا ثاث

 سانلا ماح دززانم همذرع نا ع.طةسب النا فالا ناكن ا دهد عاف ىف دئو نه شو أر اصو هن ام او تس ةنسدعد

 هي وغش مل ازيالو نزولا نم غ رف. ال عئاض,لاو لامملاو ةعتمالا نزو مسرب "ىلا همف ناكو ةةشجالا اراموالمل

 قولا اذهب راداودلا ناغوطريسالاأ ثناةئامناسمو رمثع ةنسدعب ناك الغ هل ن زيا هئككسل ٠ نددعمو

 لدكتلوةنامنامتوة هرجع تبع ةئطَس ف ناغوط ىلع ضءةقوْئدلا ضءبىباعت تدناو-و أعبر رعو ةسردم

 هم نوعا الاعمال ن هزل اذه (نيءاعملا قوس) « ةرمسب ةدقب نأ , الاه قو قو كا ةرامع

 ةفلخلا سسانر الا عمال تحن اط, ملا نب نومأملا ىوداعو نيحامسقلا قو ةيمطافلا ةلودلا ف فر عن ناك

 نءنيعامْدلا قوس تكرداو حوتفلا باب ةهج ن .نزاخمو ني كصاكد عماابا تحت ىجو هللا اكتساب رم الا
 للءالا ف دنىلا ةدتف* هاو لازتال تافاوطلاو ةمسونافلاو ةسكوملاعوملاءكتدن او ا روم عم نم اولا

 تا الملا سداوهو هينزيت_ ”ىزواسمب نذرعب امس َنوا نيءاعشلا تاريعز نول لاسةي اباغب لالا ىف هب سا ناكو
 نويفو مهبعل تقو فنيقلا ثلا لاجرلا عم نفشديو ةراعزلا نم اعب نكورجحاميدا نم لي وارم-َنهلج راو ح رطلا

 والا هيؤس لو برخدقو لب زج لامع مثلا نم "لل لكف قوسلا اذ هىف عايناكواهءمدي دا لودش ند

 ناكو عمشلا لامعت_امهكرتو سانلا فرتاهلةا لاا ذو اناوناح ني رمد ىلءدي زتاهتكرداام دعي تن'اودح سها

 ناضمررب ىف هيناكو١ا.ثالا زنا نملمالا ىف هّيورريصتف ساطغلا سدوم ىف سن وغلا قوسلا اذهب قاعي

 نموا منودا قه لاطرا ةريشع ءّنهئمةد>حاولانزت ىتلا ةبكوملاعوملا نم ىرتكيو ىرتشد ام ةرثكل مظع ظع م-وم

 راطذقلا اممم ةدحاولا نزو غلسو لدقلا ىلء لهب ىذلا عمشلا نمو ةعئدلا ةهلملاىزلا ةيسدملاتارهزملا

 نع غسلبلازعيام كلذ نم ناضمررو. ليلى رهف حي وارغلا ةالسداناببصلا بوكر مسرب لكهقوذامو
 قولا اد_ه (نيجاحدلاقوس)* مهزعو سانلا رقفلا_القام عج ىف لاخلا ىثال:دقو هفدو ةياكح

 ةياغلا ىلا ل لج ريثكئثزوالاو جاجدلان « همف حاد ناك فاشر الاو.ةقوسىلا نعامملا قوس ليا ناك

 عاسواّدج ريثك د دع مول لك ىف اهند دعاسف اهوقتعما سانا !ناداو ا ىلاريفاصءلا هفقتوناح ه ذو

 ن وريخلا لءفىف ةبغر ذة .س دحاو لكءاو ةذملا ل_خد هققّدعأ ن نذ عيسي هنأب *ىبدااعدخيو سلفب امهروذ هلا

 نم عاونأ ة3ءقوسلا اذهب عاسو فال ريف اصعلاه ذها م ىتلا ص انقالا نم تدناوذلا» ذه تقر لكى دجوب

 نأ عمه-اكو ناعسأاو اغببلاو ريراصلاو تارازهلاو ىراه-ةلافانصاةركي هيف عا ةعمب مون لكى وريطلا

 سلا فاننا ف لاو غامد اول غلي حوال زلة كنك عارم نم تاكا هنقؤلت ام ناممسلا نم

 اونسقي نا فرتلا مهب غاب ناك هناف ةمشا اوطاااهس ع وءملارو.طت اوءمهل لاش ناكو اعنينشعملاددعرفونو اذ 0

 ذئمولاهنع ةضنمهردفلأب ناعدأ ان مرثاط عب هنااشغلب ى َج> هلامتاىفاولاغّوهصاخت!ىفاوقن أو نامسلا|

 عوءو قلطقط لئاسفلالوةنزو ىلءهنوص ناكححو هنو ه:مباعال كلذ لكب هذلا نارام دنيسفن او
 دخت” الورمصم لها «بف ناك ى ذلا فرنلا لاح كيملع هتددقاع ردعاف هني ةالافملاتناكمحا.صرثك اكو

 قودلااذه.ناكو و هربا م رف الفاغاض رعم ثانأ الابر رع لب ؛ ظعاوملا هعشنتالن 6 نوكش هير تاز كلذ ةءاكح

 هف لاب 6 بابو ناعباجلدلا قا ط_سونم باباسهاو نستكللاهوس٠ .ةّرم تلم ةيراسدق

 سشة.اريبكلاريس٠الا نءىرو ماما ناةسراس !ىفرظالاةءان لونا نشا ناضل نكرلا لا نيرماهتلا نتبّس
 هذهاشناو اهزاعتامو ةيراسقلاو قوساا ادهم دهف ةبزكسا نب ارض رمم الاب فردي ريمأ ”ىرهاظااى اغلا

 نكسا لك الف فتشر ناو قو ىريضللا برد نيباموللهي ىذلا لماكلا عير هاحتاهتوف يتلا عاب راو تناول

 (نيرصقلانيبقوس)* :هلملت ةقبقوسلا اذهب هي يعل 0



 6١ه
 نيام نونعب منا كح نواح فلريشع نا لع ىوتح ةءصقلا نا لوش ني رمعملا ن نم هتكردا نم د اوريغ

 ريخلااذهركَسر نأ داكي الا دمج ارابتعا ةفاسملاهذهربتعا ن اق ”ىفنلادمشا ا ىلا ل ءرلا ىليامم ةشسسحلالزتا

 اه قر عيهن ةعتمالاو راسو لكك املا عاوأب ةصاغ تنا اولا ةسهاعاةرس أبةفاس 1١ هذه تكرفاوقو

 تعمسو صا الا نماهيذامءاص>ح ا نعالضف عاونالا نم انينقام# ءاص> نع داعلاز عدو اهتئهرطانلا بحب و

 ناهكلا ىلع اهدراسب دنقلا مول لك فرصمب ىرينولوةبو دال. اارثاسرممع نورخاش تكردا نمي ةفاكلا

 ىتلاو نيللااهيذ عضوب ىتلار 1 1فاَعدلا نهنوخابطلاو نوناسحل اونونامالا هلع سام كلذ نونعب لبازملاو

 طيخلا نء نيللا اوعاس لمعت_سبامو نيخاطلا تن اوي ماقطلا“ ارمفلاابيغ لك أنتى لاو نيلا هيف عضول
 بوني لاو ”ىوفلا قرؤلاو سدطارقلان م نوراطعلا هلمعت_.بامو فامشلا ىف يملا تحت لستاارصحلاو

 ةروك ملا فانصالا ذه نافاهرمغو هيوافالاو بوبحلا نءماعطلا ئاوح ايف عوضوملا سطارقلا مدن ىتلا

 اوناكامفرظنلا نعمأو نمل اهذه لبق سانلا ردا نهولبازملا ىلا تمقلأايفامذيخاو قاوسالا نم تلجحاذا
 هيلع لّةْشتام رثك ا لطءذو برخو ةبصقلا لاح<لةخا دقو هانركذ امرثكي ل فرتلاو ةراضألا عاونا نم همم

 زيدلا قابطاب ةبسصصقلا لوطىف ضرالا ىلع نول هيف ةعابلاب قيضنا مع عمتناكامدعب تن اولا نم
 لصح املا وسالا نم مهتمأقا وم عنمل ماكلا ضرع للف لكو دءافملا باع ا موا لاقي وش اعملافانداو

 ةدعةيصقلا فو لللقلا الا سلو كانهامهلئاو بهذدقو تياوألا بايرا ع."هلقو عراوشلا قددضتن ه موب

 اذه (حوتفاابابقوس)« ىلاعنهللا ءاشنا رمستاماهندركذأسو قان وهامابتمو برخامابهتمقاوسا
 تاو نييلاخلا روم_عمنيدلاءاهب ةراح سأر ىلا نآلاح وّدفلا با, 3 - نم حوتفلا باب لخاد ف قوسلا
 و اح و هوهدمهريغو ة.كارشلاو نيسافلاو نيب رضملاو نيماعللا

 قاوسالا نمود سلو تارارمضانا فانصا« ءا رمشلوزء 1 اورقملاو نأ ضلا نإمحللا عاوناءارم ءا كداللار اطقانم

 دقو نيدلاءاسمب ةرا< فورءملا ههضومىف شوةارذ نكسام دضء ةءوطاغلاةلو دإا لاوز دعب ث د>امناو ةمي دقلا
 قوسلااذه (نيلحرملاقوس)« ةطاصةميآب نآالاىلا هو ثداوحلا دهءذ ام هسف ناكامع صقانت

 تالاحربةءولمما تنناوحلاب نيا ارومسعم ةيمريصلا ةسر دما ىر ىلا نيدلا ءاجب .ةراح سأر نم هتكردا

 زيه ناسنالادار ولف يللا سساوم ىفاهوصخرموم ميلقارئاسس ن مدصق د هيلا حاتم امرت ا ءو اهباتقأو لالا

 قوسلا اذهب تناول ىفرامتلا دنع كلذ ةرثكل كلذ نه هبلطيامدوجو هملع قشاا موب ىفرثك او لة نام
 ريمالا هير ا ىلا قوقرب نب حب رفرمد ا. !كللا ارفسرثكو هن اناممو تس ةنس دن ثداو 1!تناكاف نزال قو

 اهريغو باةةالاو لاحرلا د نءلالاهملا حاخام نوع دتسءارزولا راد ةمماا ا دالبلاب زورونري ءالاو حش

 اوناكامد_عب مهلاوما تو نياحر 1١ لاح الذ نم ”لةخاف نما ن هريسسلا ئثأااعذ عفديوا ابنت عفديالاماف

 2 .ةرخ أ لو اثم قي امرثكا لطءثو قولا اذه تدن اوح مظعم ب رخو ”لكاطلا:داعسااورفاولا» انغلاءنير متم

 كانه نا لجان هلالذ لق شومحلاريءا ةقيوسسأر ىلع قولا اذه (نيساورلا ناخ قوس ) لدقلا ىوس
 نيرشعل او ىلع لشي ونيعابلا نمةّدعهمف ةرهاقلا قاوسا نسا نم ناكو ةموهغملا سورلا ف لمعئاناخ
 قاوسالا نم قوسلا اذه (ناوجربةراحقوس)#« هيما ىثالتو<لتخادقو لك املا فانصأب :ءولممانوناح
 ىلا اردب شو ملاريماناكلذو شومحلاريما فو نييمطافلاءافلخلا مانا يدقلا ف فرعي ناكو ةميدقلا
 رفظا ارادب تةرعىتاارادإا ناو جرب ةراح ىىمظعل ةدشلا تناكدقورمصنت#ملا فمما نمز فرم هم ىلا م دق ا
 ريمان ةفورعم شو. اريمأب ةفورعملا همي وسلاو رهاظلاد.ءنبا لاق .ناوجربةراحسأربقوسلا اذه ماقأو
 دهن اذكذو ىك اهلا عمادلا بي رقىلا ناو رب ةراح بابن «ىشورم هنن ا ةفملانارب زو ىلا بار دب شو حلا

 وهناوجربةراح وسو شو. اربما دشن وسىلا ىهتن ”ىلهاا داو يفَناف ةعدقلا ناوجربةراحرو د بدن اكم

 رخافن باش نحنواذ-ربامةرهاقلا قاوسا مظع أن اوجرب ةراح قوس تكردأو ناو رب ةراح ن"ىلبقلا ةعاىف
 هناف ديوس ماجو ورا اج ىن_هدتاماج ناو>رب ةراحي لوقف ةرهاقلا تاراح عج ناكس ناو + رب ةراحم

 نم قولاانهناكو هريغىلا ابنك اس حاتسالا ذل! ىوسلا اهلو نايزفاببوةراقسا لشنااف قطاببلا ل ةتن قاك

 معللا عامو يللا نأضلا مس ه1 يعاس ن نم ةرفاولاة علا, نيا طار وم ءمنيعاصْمل قوس يلا نيساورلا ناخ قوس
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 اذ لفعت حاتتلارا هش هس رغأادكي ايست تو ءاح ”ىديورملا عم اهحلانا كلذو ه' انامتو نب مدعو ىدحا

 فاأأ نيثالث 1 ةءقيرفاراثي د اهضقن ' نى عفدو ايلا مكحو فاىوالا ىف لمعيراصاك

 2 ا اسولفم هردفالا ةعسربت لكى ااهمدج ىدت انا ىلا اهتزجا نم لض[فيو ةضف ”ىديؤم

 ناني كرا وده منا وحلا ٍبايةلاكو)« قدنفلا ةرامع ل هك لو ديؤملا كلملا تامو ل_عفا | ذه عنشتساف
 لام ربمالا ادّسافن 5 ان دع اههضومناكن وصوق ةلكوو ىدمشرلا بر دنيباهف ةرهاقلا نم ةمناوملا
 ةنامعبسو نيعستو ثالث ةنسىلوالا ىداجب رمشع ثلاث ءاعبرالا مون ىف اهمدهب راداتسالا "ىلع نيدو نيدلا

 ةرهاقلا ىلا لصدام اهيلادربةللكو رادنوكن نأ قوكربرهاظلا كلاا مسر تلكاذاو هالعاب اهنرواف دنفاهامبو

 ةلاكو ىلا هنداع ىلع هبل خ ديريلا ىف درب امريسميو سددلاو باو تي زلاكرلا ىف عال ارم نط نشد زب امو
 ىلا كلذ ىلع سمالا َرَدسساف ني رصقلان ب طخعاهأشنا ىتلاءاقناللا ةسردملا ىلع اذقو اهاهجو نوصوت
 ءافلخلاروبقاهف ىتلارصقلا هي رتهعضوم ناك معلا ةشكارزلا طع ناملنا اذه (ىلءلخلا ناخ)* موبلا
 سكراوهجريمالاد أشناو باكلا اذه نيراصمل مدت دقو نارفعزلاه يرتب ةفورعملانيممطافلا

 ةيقربلا ناماب اهافل اوربا ىلع لب ليازملا ف تاومالا ماافعابنمحرخاو قوةرب رهاظلا كلا ارو اريماىلءاحلا
 تاكل ا دسم نع رولا رهف دكذ ذمدقن ىذلا ىيلقلا دوسان دجم نيدلا سعش هيذولي ناكهناف اهباناوه
 لوال ةري-ع هنقماهنومىف ”ىلدغلا قفةناف ةذفر ارافكحاواكو نيم_هطافلا ماظع هدذهنا هللافو

 هيلا ةيطام بنان شاطن هريمالاءى و بلح بنان ”ىرصانلا اغيلي ريمالا حور ذيربخلا دروال هنأوهو بابلالا

 ريسملاب ءا سهالا نم ةّدعلم دقن كل امملا نمّةنام-#- قوقرب رهاظلا كلما برخ اق ثمدىلارك ا سءلانامهريسمو
 دج ًاريمالاو داداودلا سن وبريمالاو اذه ىلا خلا سكر اهجريمالاو ىرصانلا شي. ربكلاومالاج رقت
 كك ادد :رهاطظ ىرصانلا م-علذ قشمدىلا اورامو بجاسلا راكدن ريمالاو ”ىكصالا امندلب نبا
 رهشر مشع ىداح نينثالا مولىف ”ىل 11 لقو قثمد هعلق ىلا ش 3 را وراد اني با : ساخن اا هلاك

 ناكو قتنا دقو ةفوثكمهن»و نو انراع ضرالا ىلع ٌلرتو هنامعبسو نيعستو ىدح | ةدس خ . الا ع. -ر

 اقراع هنع هللا افع ن ناكدقاو مهءان او ةمئالا مر نمكتهامج ىلا عنها نم ةيوقع ىلبو قز نا ىلا اور ءالب وط

 نافغرموملا ىف هنمربةف لك ىلع ركب قّرفي زيخ لع ىلع هريغو ناهنا اذه فقوو ةةدّسل اوتك ةاادرمأب ريع

 ةكمرن ال مرام د اعاعو تانوْيَس نماهدوقن ت تريغتورمد راعسالا تمظءامل مث نما ةدم كلذ له_عف

 لزني ناكو سةملارهاظ ردا باب جرا ناكقدنفاا اذه(ىاطنرطقدنف)#« ءارقفلا ىلءاهب قّرفي ولام
 لمعلا عارذبعرذا ةتسدومع لك لوط ماخر ند ادوعررشع ةس هنف ناكو ماشلا نمنودراولا تب زلاراجت همف

 ىدح | ةنس ف رمصمو ةرهاسقلا قي رحو سال مده ةدقاو ىف ناكل نربكح عير هولعيو نيعارذرودف
 اهتمهرخأ ف انصا ىوس ةرشن مهر دفلأ ني رمشع هسكم ىف نزو تبزب رممعلا دعب رجان'مدق ةنامعتسو ني ريشعو

 ةرخ الاءاشعاا دءرالا قدنفلا اذه لخادىلا تيزلا لمت نم غارفلا هلأبهت لذ ةرقنمهرد فل نيعسست غلب ه
 نم عضومريغ ف عقب ناك اك |هنمرتح الا عسر رهش نمل مل ىف قدنفلا اذهب وردا عقو لب ءالافهذناكالف
 اهلك تراصوةذوك ذملا:دعالا ىّت>و اهب ,اسنبم ناك ىتلا ةراخلا ىت م هعيجب قرتح ادقو عيصأف ىراصنلا لعذ

 قدنفلا اذه عضومو سانلا ننسي رحاتلا

 * قاوسألا ركذ

 كلذ ىف ىنالاوركذلا ناطلساذ نكي مل نم سانلا نم ةةوسلاو اهذةغل ةقوسلاو قاوسالا فنوشميو ماعطلا

 البلد كلافكو اهرثكادايدق اًدج ريثك ئث قاوسالا نم اهرهاوطظو ةرهاقلاو ريصم ةنبد ناكدقو ءاوس
 نونو ناتث نيش اء رضلا با,ىلا قولنا ئشارانيامف ق ةاوسالا نم برخ ىذلانأ اهدا نت
 "ىلرغلا ةرهاملارهاظ ”هلدح نم ةطللاهذيهو انوناح نئت_لاو ةّسا - غل اماهيف ةصهاع اهامردااهوس

 هللاءاث ناءركذ ىلا المس دج ا ام قاوسالارابخ ان نمرك د أس ورم مو ةرهاسقلا عم ثالثلا تاهملا ةشب ف دكف
 تعوءوريهمقاوس امطعا ى هب ةبنصقلاو همظعم لسقو هنن دمدلبلا بطة دس نبا لاق 6 ةمصقلا] « قلاعت

 .ص أوو ءقرتح اواريح
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 مو؛ناك الف اوفرمهذاو هوراوف ”ىسفنلا د_هشملا نماسب رق نواح. 2: ةفؤرعملا همآ ةيرتىلا ام اوراصو

 هئباربق ىلا نزلا باش ءارهالا هعموراسو هدلو ىلع انت ضا.ىلا هلعو ةعلقلا نمناطلسل لن هن ان'ثدسلا

 ىلسسلا نات رمال ةيع نأ ملا حارتنا كا تراه نانا )لب هسلاناغإ و ماياةدع هنواع ءا: ازعلا ميقاو

 لسسلا» ءاشال هقسعو 8 رعش نيدلا - انآ مداخ ”قىدوتالا هللا دع نب شوقارق دسوبا نيدلا» اهبريمالا هاني

 انتل اة ,هاقلا طحنارو لا بئذلاوهاذه شوئارتو « ضودو ةنقاسركب هيو ةرججاريغي نب رقاملاو

 اهلاووهواكعى جث رفلاهرسأو اطابر سقملاب ربعو مارهالا قد رط ىلع ةزما اي ىتاارطانةلا ىبو ل ىلا ةعلق ىو

 ةياع هنو ني ءيسو عبس نس بد>رل مممفوبورانإ دفالا ةرمثعب بولأ نب ف ول نيدلا حالص ناطل كا كتف

 عماملا ن «برقلاءنيعل !قوس طع ناحل اذه (شرو كةمناخ)» ةفارقلا ن ءمطقأا لم اا سقسإ نفدو

 لقا م لداعلانب دسوالا ا جوز نئروكُتس نيدلا نكررتمالا أبن ثرؤكتس نامرهاظش اد نبا لاو هزالا

 بضارتغإو قع لايط اوو مالاولا .ق مم هفقوذ لب رالا نام« شنب دج نيدلا حال هريءالا ىلا لقت ا مث هتضرو ىلا

 شر هو هفلؤم لاه« ىو ا !معلقتلا مل لة دااولا دصرم لءجود ب رصم ران د فال ةرشعي حلا صلا تلم

 فرعو ةيحلادلاءا مالا د ا راص يح مددت ربوب اني فسوب نيالا حالص نا طم لا كل لام دا ناك ذه

 دخاةنامسو نيعبسو عبس ةنسلا وش ىف تامالاق سئ املا ت انوىراةدوجو ىارااةياصاو ةدحتلاو ةعاصشلاب

 نيطارخلا نمللا1-نمةرمسب ىلع نيراثنلا ناك فرعي ناالا نامل اذهو ىدسالا حيوكراب ريمالا هعاطقا

 شب رقنباقدنفرهاظلا دعني ا لاكق دنفلا اذه( شيرت اق دنف) ه هيفا ماش ووافو نيمهتاىلا

 نس نجلا دمءنب ميهاربا) ىهنن ا هتثرو ىلا لقتناو «اشنالا ب كك رهنب ميهارب انيدلا فرش ىذانلا هدصتسإ

 باكلادحانيدلا فرش بتاكلا *ىرصا ا“ دوزلا ”ىشرةلا قا دءاونا( شي رك ”ىلعنيزرب رعاا دبعنب ”ىل<

 ءاشنالا ناوب دب دم لماكتلا كاملا هب اةلو دو بوبا نركب ىلا لداعلا د 'اماةلودىفم د ءاشن واط نيدمحملا

 نيعيسو دنا ةنس ةدعقلا ىذ نم ممول لو واق :رداقلاب هيدالو تناكو و ثدحورصمو ةكب ثيددلا عمو

 بدالاف عربو ”ىفاشلامامالا به ذم ىل . هقالاىف بذ ملا باك ن ماريثك ظف-و نآر لا ًارقو ةلامستو

 نيعبرأو ثالث ةنس-ىلوالا ىدامب نمني رمهلاو سماسللا ىف تامو داحم ةئام_هيرا ىلع ديزبام هطخم بتكو

 تدزلان مماشلادالب عئاضبب رامملا اهلزخ تانامللاو قدا:هلا عمى ةلاكولا هذه (نوصرق ةلاكو) ء ةئاقشو

 عمال انيبامفاهعضومو كل ذوغ و براوبونر1تاوزوللاوزولساو قد ةااو سدلاو نوباصلاو حرريشلاو
 نودرقريمال اهرواحامواهب رخأف ىفاعوملا لي وعئرا دب فرءثاراداريخا تناك ادعسا|دعسرادو ”ىك اهلا

 ةدابزريغنم همهارد ةبماعالا نزذت لكرج ؤدالنا 5 سمو ن زا ةدع هربادبو هياغلا ىلا اريك اه دنف اهادجو

 هذهاكردأدقو اهدئاوذةرثكو امترحا“لة!فراوت نزال هذه تراصف هنزأ # نمد حرخحيالو كلذ ىلع

 ةدشو سانلاماحدزاو عئاضبلا فاذهان ه نال ا:هام :رثكل شهدتلا وراخو اول اد نماهّ ور ناوةلاكولا

 هنامامو ثالث ةنسىف ماشاا| تبرخذ: ماها ىئالت ماه ءاشن نا واقنو عن اضبلا لج دنع نلاتعلاتاودا

 اهلك :صاعاهاظردااّس نيتسو ةئامثنث ىلع لشن عابر ةلاكولاذهولعيو ةقبن الا ىلا ايفو كتلرومت دب ىلع

 تسةنس ىف نحنا هذه تناك كفر كوريغصو أ هاو لجر زب ام سفن فالآةمبراوف ىوحت اهنأرزحيو

 ها قدنف ىهرادلا هذه (عافتلارادةدنف)« لها هاعاممريثكو تودلا هذه نمريثكب رخ ةثامئامتو

 ىرئمكلاو حافتلان هو ةرهاقلا حاوذ نيتاس ىف تس ا اهفانصافالتخا ىلع دكاوفلا هملادرب 'هليوز باب

 ةرها ةلاقاوءارثاس ىلا لن امو مدقاذانو دوق ةلكو ىف عاببامتا ةسماشلا دالبلا نم لداولا لجرةسلاو

 ماياىفانات د تلمع ىل'نادو.لاةراحهلجج نم ميدقلا ىفهذه حافتلاراد عضوم نا تسصو امي اونو رصمو

 | اوةقوو هن امعيسسو نيعبرا ة- دعه دزوقطريمالارادلاهذهأشناو « وبان ف دوي نيدلا حالص نا السا

 اهببطا ة:طااهفرع”مشواهتفرركذت ةوكافلا ايف عام تناوح ةدعرادلا هذ. هره انو ةفارقلابماةناخ ىلع

 ىت> فوقس٠ تننا اولا نيب امورادزالاو زحازاباهذافتاو اهديذطنتىف ةءابلا قنأتو انهرظنم نس-و

 ةيقب هبفو ةئامناممو تم ةئس خام لت دقهناالااررطاغعضوملا كلذ لاريالو سمْلا رح دكاوغلا ىلا ليال

 هنس ناب« شرشع سداءتدسااموبىف تنناولا نم هرهاظامو قدنفااولءمده نا ىلا لزت لو كاذب, تا
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 باد قوس نم كل س نم ةرمسب ىلع ريم كلا ريغصرخ الاو ريدك اد دحأ ناناكعرورمسم ناخ (رورمسم ناخ) <

 نم كِلس نم ةنمب ىلعريغصلاو رصقللا نار ىفاهرك ذ دقت ىتلا قردلا هئاَرْخ هعضوم ناكيب ربما ىلا ةموهزلا

 قوسوش ةيلماكلا ةسردملا عضوم ناك ام دعب قيقرلا ايف عاسي ةح اس ناكرهزالا عما-!-| ىلا ةموهزلا باد قوس

 ليطاسالا تالامعتسا مسرب ىهورورسم ناوه ىذلا ناك ا ىف تناك قردلا ةنازتخرب وطلا نيا لاق « ىدرلا
 نماذهرورسم) رورممقدنفرهاانلادبعنيا لاقو * كاذريغو هيدولملا دوذتاو ةمجرهلا ةروبكلا نم
 ام دةم لزب لو هتتلح ىلع همدقو هللا هجر نيدلاحال_صناطمللاب صتخ اون رممملا ةلودلامدخ رمصقلا مادخ

 عطقناو ةيلماكلا ماءالا ف ةمدخلا لطدوّري ورجأو ة:س> لكىف ددتبو فورعمو نا س>او"رب هلو تو لك ىف
 ن.اهئلث ىرتشا ىشرلا هيف عاس ةحاس هناش لبق ناكو هينا ىلاريغدل | قدنفلا ىئ مت هراد ماو ىلاعت هللا ىلا

 هدعب نم مث هملع هس>و ناحير همالغلرمكل ا قدنفل | الم دق ناكو ردع نب | هثرو نم نيثلثلاو هلا هجر ىدلاو

 روك ذملارورسللو عبو ةعاجلا هن ماقت رع ابم هرو انباالا تاب ةناموهو نيمرااب ءارقفلاو ىرسالا ىلع

 اياعريغدلا ق دنفلا فتوبو ةسردم ءارمالا ةراح طخمي ىهو هراد لمعت نأ ىصو دق ناكورصمبو ماشل ادرعثك
 دعبةروك ذملا ةسردملا ترمعو ةريبك لل م< <ىرعقلا نسحلا ىفأ نيدلا فسسريمالل تعس ماشلاب ةعمض هل تناكو

 همفناكو مهارات نيم اشلاراصتت انانعا هلزتت ةرامعلا ةياغ ىفريبكل ارورسمقدنف تكردأ دقو ىلا «افو

 بارخ نحل ترثك | لف اهمظع أو تانا 1 "لج نم ناكو با.غلاو ىاتملا لاومأ همف ىذلا مكملا عذوماضبأ

 اذهةباهم تقف مكملا عدوم لطب وراججتأا”لةرصم لقا لاوحأ تشالنو كنلروهت ةنسذنم ماشلا دالب
 قدنفلا اذه (ىئمخلالالب ةدنف)« ةاضقلادسن الاوهو هنم نك ام ةدع تم دهم هتمرح تلازو نامل

 مادخ دح أ ىئيغملالالب نيدلا ماسح بقانملاوبأ ىثاوطااريمالا هأشنأ ة يو دعلاةراحو ةببشخ ماج- طخ نيباسمف
 كلا الالّرَقساو 'لولملانم ةذعمدخ داولا كلاح سنملا ىىشح ناكح لركلا بحاص ثمغملاكملا

 روصنملا كمل ناكوةلودلاءارمأ عج قوذ سلجيةب اغلا ىلا اهظعم ناكو نوو القروصنملا كلا نب "ىلع ملاصلا
 ىئاوطلا اذهةزومراش لج !تنكان بوب نيدلا محن ملاصلا كلا ان ذاسأ هللامحر لوقي هارا ذا نووالق
 هلو تاك دصلاو يل اريثكناكو هلاهم دق أف هدنع نم حرذ ىتح حلاصلا كلملا ناطلسلا ىلا لخ دالك نيدلاماسح
 نب در صانلا كلملا جرخا ىف ةنس نينا ع هرعزو احتو عردملا ىلءزاجأو ءارعشلا نم ةدء هحدموتهلي زج لاومأ

 بعت ةعقو دعب اهنم ل ماهم نذدو داو لاب تام هعمر فاس اقسسو نيعسنو عسن ةنسىفرغتل | لاتقل نوالذ
 تنكدقاو لاملا قيدانصلاوءالابابرأورامتل ا همف عدوي قدننلا اذهحربامو لانه نذ دذ ةفارقلاب هّسرتىلا
 هطسوب ةريغص ةحاسريغقدنفل | نم اهنع لضفنب الريب كو ريغص نيب ام ةفطصم قي دان ص هر أ دي اذاف هبف لخدأ
 مامزلا لمقمنيدلنيز ىماوطلاريسالا أنا لف هفصو ل < ام ىلع ةضفلاو بهذا نم قيدانصلا هذه ل شنو

 ةعقاوىف سانلا لاوما ىلا اهلي ريمال اذخ أو نيج الا. ق دنقلا ىاطاتريمالاًاشنأأو هنم برقلا,قدنفلا
 اذه (حلاصلاقدنف)« ةقبتاالا ىلاهضوقدنفلا اذه ىئالتةنامنامتو ثالث ةنسفف كنلرو#ت
 بادي حوت نب ماسب فورعملا دصملا نم مويلا كلس نخلي هز ىلايدحأ ناكىذلا سوقلا بايراو# قدنفلا
 كلملا ناطل لا نب <ىلعنييدل !ءالع ملاصل !كنلا عيرلا نمد :امووهم شن أو هراسي ىلع قدنفلا ادهراصهليوز

 ةهاقنم ةنطل ل اراعشن هكرأو هنطاس ماشلا دال-رتلا ةيراحم ىلاريسملا ىلع مزعاملهوب أن كو نوالترو هنملا

 لولا ةعلقىلا داع نأ ىلا رصصنلا باب نمةرهاقلا عراش هب ودود اة سسو نيعيسو عست هس بجر رجم ىف لبحلا
 ناطللارهظ أف نابعش نم عبار ةعجا "هلل تامو كل ذ بسمع ضرخ هينا ىلا ساجو هسننن سم ىلع هسلجاو
 فوشكم قدو ضرالا ىلا هس أر نع هنتولكى رو هاداواو هتوص ىلعاب حرصو ادئازانّرحو اطرفماعزج هنومل

 ماتو اكاوقلأ كل ذكح هول اءام دنعفءاداو او رصي سأ را فوشكم وهو هبلا٠ا مالا لخ دنأىلاسأرا
 رقشالار قنسرمالإهلوانو ضرالا نم ناطلسل ا شاش بئانلا ىاطنرطريمال اذخ أ مث ةعاسا وكبو مهسؤر نع

 دعب كمملاب لع ةنالاكو هعف دة ناطلسلل شاملا لوانو ضرالا سابو سأا فو كموهو ىثمو هذخ 5

 لاؤسلا فه نوعضخو هشاش سل ىف ناطل_لا نول أب ضرالا ءارمالا لبقذ هسسل نم عاشو ىدلو
 ناطللاروضحريغنمءا مالا اهعمو ةعلتلا نم هزانج تجر ميصاالف هسأر ىطغو مهباجأ ىتح ةعاس



 ف
 لضفملا ىذاقلانبد محا دبع نيدلا لاك ني دم نيدلا لالج هللاققي نب انيدلا لاكلو لضنملا ىذاقلانيدنجلا

 (رقشاطةيراسق) « رئااهل قس , لوةيرابقا اهذه تيرخ دقو هن |هعبسو يدرس ةنسرخآ ىف تام ىبحي نب هللا ةبه

 بانو نيجاجزلا ىلا كلس نم ةرمسد ىلع ندري را قوس نم ءريبك باها نقارولاراو<ةيراسقلا هذه

 عم م تصغ ىتحرارزالااوداقعا مكسو ةنامعبسو نيئالثو عضي ماوعأ قرش اطريمال ااهأشنأ « نيقارولا نم

 تاتو دع ين لعمل بح و سانلا ضاس نم مهرثكسصا ناف م رظنم مهل ناكواهشنن اوح ةرثكواهربك

 لانه هّرما نم ةراكحنم“ اج ىلخ اذونيدارولا قوس لآ اهم تز لمان لاطف مقرب عو لا رتإل ا دالو نم

 كن ناسا اهولع ناك يذلا عيرلا برخواه ىهأ ىثالتةئامامتو تس ةنس ىف نحن اتثدحاا مث

 اهأشنأ عبرلا تحت طخ يايا دع (ءارقفلاةيراسق) ع ةريسيةمّمونلا ايف

 ْن , الا ىهو ”ىرصانلا لام_ثدرسمالا اه ث عب رلا تحب طخ هلي وز باد حيراخ (كان تت هبراسف) «

 ناوئادشي َنيدلارا مالا اهاشنأ عب ل ةليوز بانجراخ (ىتسحنادب راسق)#
 ةنسىف تاماه.و ماشلا ىلا نوو الق نب دهعرصانلا كما هحرخ افام ادقماع اصمت .ةرهاقلا ىلاو ماير دنكسالا

 مدقرصانلا كما تاماسلف هن عا ىن حنا كبل نب دم نيدلارصانريمالا هنباذخأف : 3 ' امعبسو نين الثو عبس

 ضقاسأف 7 'امعبسونيعب رأوندننا ةن_برقصرم ماسالا ةرهاقلا هيالو نوصوقريمالا هالوو ةرهاقلا ىلا

 لزعمةر هانقلاةيالو ىلا نيدلا من دبعأو ىبسحما نب! كاسمأ اهنم بجرر مش 0 ان'الثلامويىف نودوق ىلع

 دنعأف هجرو هلزع ةّماعلا ب لطب لزعو مادا ةعبرأ ماق ف ةزيسلا ىلاو فسوب نيدلا لا-ريمالا ىلوو هموب نم

 ىذلا ةرامالارصق هاج نم ميِدَملا ف اهعضوم ناك يراسل هذه (قولوطلا عمال اةيراسق) « نيدلا م 2

 راص رخال ”ىلمقلاو هرادج ىف باب نم عما | ىلا هنمح رت ن ا

 نزولا دبع ندلازعواشتلا يل اكبر محيا هع وابل نيدلا ىضاقلا اهيفرم عف ضراةحاس

 تاك انوناح نوثالثايذ لمكُف ىنولوطلا عم اهلا لام ضنا نمةن ا.عيسو نيس ةنس ىف هيراسسق ةعاج

 ا مد نال لوتس ملال نمصخثىأر هيلا دع نم ناَصم وع نمفحصنلا هلمل

 ٌرمث الث لوقلا اذهرّركوةيراسسقا ا هذ_هنكسي نا هللا كراء لوةءوهو ةبراسقلا هذه باب ىلع ضتودتو
 ةنسقوةامصلا اف لوس كاذ عمو يوب لا تراس اماكن سانا بناءه سف

 ريصن نب رمع نيدلا حارس مالسالا شنب نجلا دبع نيدلا لالج ةاضتلا ىضاهاهأشنأ ةلامئامتو ةرشعىنامت

 ما اناس ساكلا ردى راش روكح املا عماملالامنم”ىئقابلانالسرنبا
 ىهونادرو ةّقب وس طخ فرصم ةئي دم اهتكرداةيراقلاءذه (ىريكلا رسم نب اةيراسدق) « طخلاا كلذب
 دحالا ون ىفايلاةرهاقلار احم ىضمتو حرطلا وقرزالاو ضس الا ناكل ن نيكني انتاج ابب عاوز ماع

 اهيلع ةطوملا تعقو مْفقو انو باونأ ةاهانأ جولان ءاركذوةروك ذملا فانصالاءارسشل ءاعبرالاو
 ناويدلا اهذخ اف مار دمع اهب ناكو برش ىلع دح ار دقي ملفارا صاهعس اودصقو ”ىناطل سل اناوبدإا ىف ترخل

 ةنامع.سو نيتس ةنسدعد اهلوحام برخ دقو ىهنناةىماع| ععمج د :وكماهدهأشدلا ونا دكدمعب تضّوعو

 ريال روت دلل مولا قالا نعال دور دخاو بانها لمعت تانك وسو: بارما ديازتو
 تمده مث ةيراسقلا هده تاطهترصم ملقا ىلع بارك ىلوساوةناست ىو تسدهيشدتم كداوطاتناكالك

 ناك ةرهاقلا نم نطاّرللاس أر بةيراسسقلا هذه (طسالادبعةيراسق) « ةئامئامتوةريشع تس ةنسف
 ةلاكوو ناتسرام لا اذهناكو نيطارفناءفر ءمْنيش ا ةاا, فرع مثنيغابصلا هب عبامي دق فرعي اهعضوم

 راداتسالانيدلا لاه ريمالا اهذخ أف ىمظعملا سانت فقوب فرعت تدناوح اهم اك دأو ةممطافلا ةلودلا يف
 قوفرب رهاظلا هسأ ةيرت ىلعاهفقوواهترامع د دجو اهنم ايناس حر ةرصانلاذخ أل تقالف فاقوالا نمذخ ا اهذ

 اهفتوواهولعر ةيراتسقلا حف اهشعب ف1 عو مكشنولا مانا ف ليلح نب طسابلا دبع نيدلا نيزاهذخأمم
 ددحو نيدلا لاج فو نم بن ”اوحلا ةمقب ىايسربفرشالا كلما ناطلكاذخأ مث هعماحو هم سر دم ىلع

 ةنامئامتو نير شعو عبس ةنسىفامترامع

 *« قدانفلاو تاناخلا ركذ
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 رصم دبعص ىراصت "هل جس نم نأك ”ىس رافلا برهو نب دعاص نب هللا بد مساق اوبأ نيدلافرشدعسالا

 نب ده لد الا كلما مايا ىف لسأو ةر ءاَقلا ىلا مددق موت لك فك َتلتو مهرد طوس ةمحان ضياس ىلع بتكو

 مانا ىف ناولدلارظن ىلونو هيلا بسنة لداعلا كاملا نب هاربا زئاسغلا كلملا دنع مدخو بو أن برككىبألداعلا

 هيلع فشكلا بجوأ ام هنعلةنف رصمرايدلامعأ ضعي ىو مم ةريسبة دم بولأ نيدلا محن حاصلا كلملا

 ريمالا اهب مدخو قشم د ىلارفاسو هنعحرفأم 2 ةدمهنه»و هضوعَرَمَتساَو كلذإ ”ىدمالانيدلا قفوم ب دنف

 ند> نم بوب نيدلا موف ملاصانب هاش ناروب مظعملا كل |مدقالف شم دب ةنطاسلا بئانرومغب نيدلا لاح
 نيعب رأو عبس ةنسلا اوش ف رصد هعسراسرموم كلم دخانل هسا توم دعد قدمد ىلا اغنكح

 مدقم ”ىاكرتلا كي انيدلاز ءربسالا ةم دج قلعت مظعملا لق دعب ةكلمملاوب دس ردلاةرع* تماها لفن اّمسو

 ةرهدكسم ملالنم ثدح أن ةئاقسسو نيعي رأو نامث نسف ةرازولا ءالوفزعملا كلا اءبقلتو ناطلست نأ ىلاركأسعلا

 الاما ممم ىجو ٌلالمالارب "أس ىلع عيبقصتلاو م وةنلاث دحأو مهنم ىبدتالا مارا بلا ىوذورامعلا ىلعرّرتو

 ىلعو ىراوجلاو دبعلا نم قيقرلا ىلعو اهريغوري+لاو لاجاو ىلسحللان نم باودلا ىلعاسوكم بترو الب ح

 قوقحلاب تاهل هذه ىمسو لاومأب ىناوزلا توسو سم ,ثطاورزم اورجنان «تاركنم ا نمضو تاعسملار "اس

 كاع دعملا دالي قاراسهناث .ةباغلاىلا ادئاز انكم ةلودلا نم نكمتو ةيئاودلا تالماعملاو ةيئاطللا

 هذهىفل مقبحاس غلي لهنا ىت 2 هراتعو لامزتكو كرام اههتاكي كسر ءملا كإملا ناكوءا مالا ضعب هب راح
 نماكو لع نيعبس ىف بكر ناكو ذي رص ءدان.دفأأ هن غلب نم م.م كيلا ةذع ىنتفاد كلذ نم هغلب ام لودلا

 ف هنعبوأ. ناكو اهلاوم احراهساو صم لاسع اىلاهسفمي حيرخو عام الاو مالقالا بايرأىوسدكلامم

 تا ا ا ا ل رح ني جراب وسلا ءوطدانللا
 كلملا هب اه دعي ند ماهوزعملا كلملا دق نأ ىلا هنأ م دظعو هدي طبو هنكمت ىلعل زي لذ م الكل | نم همه رو ديأم

 رصانريمالاو 0 ل ا ”ىلءنيدلاروورودنملا

 كمل نوكبن أ ىأراوراغصلاناسصلاب موقنال هكلمملا لاه هنارادناسريما ”ىدركلا شورطالا نب دج نيدلا
 0 ا ماشلا با ضرشاتلا
 "ىدامعلا هانعرجامرادلا هيأ ذعي تاكوو للا ةعلشب اه دذع هتسحو ه.لاع تضبقو هنم ناطل لا مآ تفافن

 فلأة نام هطخ ذخأو هيشاو>و هبايسأوهلاو مر اس ىلع ةطواا تءقوو ةظعدب ومع هيئاعق ىم اصلا
 رفعساو ةفارقاان نفدو خل ىف فلو هن انهسسو ني جو سل ةنس ىلو الا ىداجب نم تضه لاما قنخ مث رد

 ةنقاندي راسقلا هذه لزت لوةاضقلا* اضق نمهدس ام عم ”ىرامم-لا نيدلار ديةاضَلا ىضاق ةرازولا ىف هدعب ند

 ةنمي ىلعت اواو ىهراداتسالا فسوت نيدلا لاجريمال ااه ذخ | نأ ىلا باشنلا هب راسب فرعت تناكو

 فرعت تيياوملا هذه تااكوةب راسبقلاهذه بايناك !.ونيب امةورهزالا عماملا ديري نيطاررلنا نم كلس نم
 تياومحلا تدبف جرفرصانلا كلا هذخأو للمكي نأ لق لمتف هن نب ف عرمجو عسجلا مد هو شانرمت فتوي
 قدمدلا لملخ نب طسابلا ديعنيدلا ني ىذاتلا اهر عةحاس قبامراصونبب مماهملاقوسب عراشلا ىلع ى ىلا

 ةنامنا مو نير مشعو سمج ةنسىف كل ذواعبر نيدلا لاب تين اوح ىلعاضيأ ىو عيراهولعب ةيراسبق دلارطان

 ىذترالا هْباو دعاص نءا هت اوجر< ىزئافلا دعسالا ح دع نال دع نب" ىلع نحل اوبأ نيدل ا فيفع مامال لافآو

 هبهاذ هنم لزاما دير ىلو ذم
 هه اذ شعلا دس * هله أما دناوهو

 ةحئاصلابا دق فرعت تناك نيقارولا قوس نم برقا اي نيب ربرطاقوبةيراسقلاهذه (رتكبةبراسكإ *

 اهضعبو ىتصناطبلا نب نومأملارأدب فرعت :ىبلا ىماظعلارادلا لب نم اهلصأو مكح قدنف لاقي ان دنف تراصم

 ةيراسسق)#« نووالقني د رصاتلا مانا ىف قالارقكبرمالاةيراسسفلا هذهأشنأ « ةمقومسلا ةسردملا

 ىولحلا تاعاقو رومطلا قوس بح سكراهجةيراسبق ب اب هاجت تناكح ةيراسقلا هذه (يحيابا
 ةنسدودح ىف ةرمككلا طورشلا فاتك قوم ناكل دعملا”ىهمتلا ى 2 نها ةبه لضنملا ىضاشلا اهأشنأ «
 -دابعنيدإ!لاك هل لاعب نئياهلو نينامت ةنسىلا قب ولودعلا هل نمراص م ةممطافلا ةلودلا ىف ةئامسةو نيعب رأ
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 ثم كالا سعأو ةلودلاريب دس ماه ةرهاتلا ىلا سدباب نم ل دامل هناف لذفالا امو رصعزي زعل نب دروصنملا
 اوّرفف سكر اوج باها ةيحالصلا ةفث املا ىلع ضبقلا ىف عرمشو طقذ مسالا در )© ىوس عم رودنمال قد ل
 0 ا لا الف مهلاو أ بنو مهتم هملعر دقن م ىلع ضف سدششلاب سكر اهج ىلا همم

 هل تناكو هنع فرحنا 2 لداعلا هان سايلاب ىلع سكر اهج نيدلارفن ىلوتسا بوب يركب ىف أل داسهلاكلملا

 صأ ىذا ةماسأر مالا تومو اجارقريمالا تومو هتومب ةبح الصلا ةفئاادلا سم ىضقناف تام نأ ىلا ءابن
 لضافلا ىضاقلاب تفرع 'هليوز باب نم لخ دي نم هنمب ىلع هيراسشل اه 2 (لضافلا هيراسس سدق) * مهريغ

 ندم نب 01 ند [بابش رشا ”ىروطلملاناتسراملافاتوافنآلا ىشو ةىناببلا ”ىلعنب مي>رلا دع

 ردص ىضاقلا نب ميهاربا قا اوبن يدلار دب ىذاشلا ىنريخ | لاق هّللا هجر ىئيبشتلا ىرذعلازب زءلا دبع

 باشا نبا, فور عملا نسحما دبع نب دلاخ نب رع نب ىسيع حورلا ىبأ ني دلا رف نب دج تاكل ىنأن يدل
 ىهو ةرهاقلاعراشىف ىاغالاءاهفقو ٍباَكف زرثك او أ نينّرم اهم ةّرمةرسشع عضي تفقو لضانلاةيراسسق نأ

 نهراوشوءاسنلا زاهجا,ةعاس اهبناي ىرخأو اهطسو ءوضولل ءامةرحب تاذةيراسق ىلع لّهشت ن الا
 ةرهاقلا نمة يردوا باب سأر ىلع ب راسقل اهذه (سريسة ب راسق) * نكاسمةدعهي .ةعبر اهواعيو

 ةتيالؤ لبق فلك كا نر نيدلا نكررسالا هاو امواهارتشا طامنالارادب فرعت اراداوعضوم ناك
 تلك الف عدوملا لاس نب نيدلا دم كلذ ةراعىلوو اهةوذ عبرلاوةيراسبتلاذهاهعضومر عواهمدهو ةنطلسلا

 مهاكسونيتراستلا نم مهنا و> ءالخ انمهمزلأ و لض افلا ةبراسقو سكر اهج هي ر ابق راجت ر ئاس بلط
 راها عسب لف ةرقن امهرد ني رشعو تن اماونم تونا لك ةرجأ لعجو كل ذ ىلع مههركسصأوةيرا بتل ا هذ

 هتوناح لري نأرمغ نمةبر اسدقل اهذهىف هيمزلا ىذلا توناحلاا رنج أ, موش م,مريثكراصواهتن او-راضتساالا

 ىبلاتنا اولا مهتكسأو فافخالا عانصا نبأ شنو نتروكص املا نت ”رانستلا ىدحاي هعمود ىذلا

 ةنطاسلا ىلو دق ناكو سربس ريمالا همو دوم ىلا ءاجو نيمو ىف سانلاب اهجراواهلخ اد نمترمعفاهجراش

 ىتضافا.لاقوالي وطهنلا ا ومو ىف ةيراسقلا تنكح اناطلسلا ةداعس لاكورفظاأ كلاب بالتو

 ةعلق نم سريس راسا هنأ كلذو لاه اكسهالا» اه ةدحاو ةعاس فول ىهف دحاو موىف ا

 ةدماه:ءااوح تاخو اهيف مهل ناك ام لك اول غ: لب شاق ةعطق اهناكس نهدحال ٌةيراسلا هذه ىف تنل لبحلا

 ةيراجت الا ىهو مهاردةيلامت هنرح أ اماه اوح ىف ومهارد ةرشعب توناح لك ف افخالا عانصا مكس مث "هل ول
 ”هلةواهجءارهننوكم ريغ اهدنا وحرثكح اوفانخ الا عانص اممكسيو سريس ةينكر اانا فاقراىف

 هذه (:هليوطلا ةيراسسقلا) ةيردودلا سر نييفاف>الانمو.لا هم ىه ىذلا طلنا فرعي و نييفانخالا

 ٍبايدنعرخ ب ا,اهاو نييخ وحلا قوسو نيب نماهملا قوسنيبامف نشوف درا قوس ةرهاشلا عراش ف ةيراسقلا

 هد ةيرابق)» 02 اهاثحورسلاةيرايقبامي دق فرعت تناكنيطارخلا ماجرس
 ىناقلا نب فرشالا ىناتلا هفقواهضعبالي وطل ذي راسقلا,ن الا ةفورعملاحورسلاةيراسق هاجت هب راسبقلا
 كيزرنب عئالط حاصل افقراهضعبو ابخولم بر دب عبر وصلا« لله ىلع”فاسسببلا "ىلع نب ميحرلا دبع لضافلا
 ”قاشدلا ىامسربفرشالا كاملا ناطالاراداو دك ىناسريم ال اهانيو ةيراسسقل ا هذه تمده دهورب زولا

 اهابطاهواع لءجو عراشلا نم ٍباباهلو نيقارولاب لمن ةعسرتةئامن امثو ني رشعو نات ةنس ىف ”ىرهاظلا
 باباهلةرهاقلا عر اشيدي رابقلا هذه (رهدعلا هيراسقإ * ىفاملا نسح أ نم تءاتدن اوحاببان ىلعو

 معريمالااهأ ذأ« اهب ق دين اكرذصعلا نأ ل حا نم كل ذب تفرعنيكا رولا قوسْنم بادو نيب صاهملا قوس نم

 ص , ةتقان لزب 0َوَهُ اهسو نيعستو ندننا ةنس ىاهفتوو ةرهاشلا ىلاو طامخلا,فورعملا ”ىرورسم ار مس نيدلا

 ةدس اهرجأنساف خش ديؤملا مانا ىفتسلا باك ىوجلا ”ىزرابلا نبد# نيدلا رصان ىضانقلا ىو نأأىلا هتثرو

 اهنم لقا مالا كرت رت ماقول ذر لم يرام كراتل نييرينعلا هيلا لقنو ابي ةعسم ن مم اوعأ

 تناكاما قاوسالار كد ىفمددئدق (ريثعلاةيراسفإ « ةنامئاممو ةرمثعىامت ةنسىف مهقو-ىلارينعلا لها

 هذه (ىزتانلاةيراسبق) « ربنع قرساه ١1و اّمسو نينا ةنسىف اهرع نوالقروصنم ا كلما ناو انكم

 ريزولااه أشنأ» نيطاَرا نم بابو نيي نما ملا نم باناهل نعي ماهملا ىلبام نيطاَرخللوأب تناك يراسقلا
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 نسحتس اف ةوساهل سرفلا اذهرا دم امو هب وو هفرعي سرف ىل_عناسالا د هاجام نحو داهعلل هله
 ةعلللا هلع علخاف لجرلااذهح رخاذا ىنذ ىف ككلاقفهملا َنمَدَقَف "ىلا راشا غن هركحو هت مهرمالا

 هلع تعلخو هاناخ شرفلا ىلا هتذش ا لجرلا ض ناساف هسرفوراني دفا أ هطعاوري الا سويلمر آلا نم ةثالفلا

 حيورس نم صاخ حرس < طلعو هسرف هملا مدقف حرخوركو مدخن راش دفللأ همضو سكلا هملا تعفدو ةعلخلا

 هنمت ىلع ةدابز ةعلللاهذهو همت ذخ ادقو هبكرآ ف كلاتف كسرذ بكرا لف ةدو+لاةءاهغىف 0

 لاقف واعمل هرمّح. أدق سرذلا نئاذهو ةريالانالوم في رشن دنوخ اي لاقو ضرالا لبق ريمالاا 1
 هعشالو ه6 ع اذه ذخ كسرفب قس تناو ةمهكلوادح الح رنا ددوف كانرح نحئاذها 1103 تا

 قرعرتسالااجهن [قريشلاو فرست وراشد قالاو داو رفا ذو هادو ركشو همدقدحال
 دانجالا ضعب هدنع مدخ نيدلارفنيمالا نأاضيأ ىينتلا نيدلامراص ىفريخا لاق مس اتلاىلأ نب ١ نيدلا

 كل ارق غ قا كفيلا ىف هلاَور دقو هعخأ وملك لح لا (ةهاومدنقسا هناو دالاعتو هلك شبعا ف هلع نطرعف

 ريمالا عجر ماءالا ضعب ناكال ف دكر رضحأو هتمح برضو نوصوقرمالا ةقلح ىلا لَدَْن او لجرلا ىذرف مهرد

 د0 يطال توالي والاكؤ ادا الخو ةنسح ةهخ ىأرف لدرلا اذه ةمخ بنج ىفريعف مدخلا نم

 ىضمت لغئشاندنع كلام هلاولوق ل انق مالا هذه ىفريمالا دنع مدخ ىذلا نالف لرب ذه لقف نمل كربلا اذهلاقف

 نكلو كرب تلج دقانا اهو نار انأانالومان لاقو ىلا أو هتمخ طق نأب أ كلذ لجرلل لبق الف كلسس لاح ىف
 ىدنءهلام هللاو لاقف لحرلا لاقامب هتريخ ًاوريمالا ىلا تاخ دف لاق ىنذامريمالا لات نأ كنم ىهتشا

 رسلاردقلا اذه ىطر تفك لع تركن أف ئطع اهفاعضا اهم قصتي ةمهلا هذ هولربلا اذهناالا بنذ

 اكلالردع وك سرد ا ثنالع مادشا داك لق نوكتو مهرد فلأن يعبر أ نوككن أحتسب وهو

 ريمالا دلع تمدخامن !لامتةريمالا لاهامب هتلعأف لحرلا ىلا تعرف ىدذع هس ذا ذهذ مه هردفال اًةرمّدع

 ناسحا | نم هَ قع تتكن ىرابللا اذهب ىل عنق, ال دعباهف ىلا فرعاذاريمالا نا ىلعلردقلا اذه تضرو
 هنربخ اوريمالا ىلا تعجرفريمالا لاه ايمهرد فل نيئالثالا مدخ نأ ىشراالذ نالاامأو هنئاءاقب ريمالا
 ةبرصانلامّدقم سكراهح نيدلارفنريمالا ناكو هلا ع نسحأو هملع علو بلط ام هل ىرح لاقت لجرلا لاقامب
 رقنيمالا لاهي زعلا تام نأ ىلا بوب ؟نبفسون يدل حالم نب نافع زي زعل كاملا مابافرصمراب ديركاملاو
 دلموا وهو ”ىدسالاحوكزاب نيدلا فسسرعمالا كلذ ىف ضو افوزي زعلا كلما نياةيالو ىلا سكر اهج نيدللا
 نيدلاع اهب ىثاوطلاريمالا نوكحح نأو دمت داول كلا ان ىدو أ دمي زعلا كلملان وهي دسالا ةفئاطلا م دقم

 ني زعلا نبا سه رعب دمت ىف نيدلا حالص نب "ىلع ل ضفالا كاملا ةماقان جوكر اير اش أف هم أر بدم ”ىدسالا شوقارق
 شوفارق اواصنو ننس عستوحن هرعوروصنملا كلل هوبقلوزي زعلا نبا اوماقا مسمن مكلذ سكراهجهركف
 ةماكم ىلع اوقفنا ىتح شوقارةىهأ لاطباىف هملع نوه_باولازامو هملع نوفاك ن نطالا ىف مهواكبان |

 داديتسالا,لهأت ىتنينس عبس ةدمرودنملا ةبكبأنا لمعي ورص» 1 روضلو كج 3غ ةقكلالامفالا
 بكب للضفالا ىلا دصاقل ارامالف دكسالو ةبطخ ىف همم اركذيالو كلا قحتس هسأر قوذ عذربال نأ طرمشب كلما
 ركبىبأ لداعلا كلل ا ىلا مهرتكي ةبحالصلا ةمئاطلا ناس وهاك ىلعادصاقن طابلا ف سكر اهب ثنا مالا

 قفتاف هك فاحيالو لشفالا كلملا عبطبال أب همأي س ابان بحاص -ىرصقلا نومهريمالا ىلا بتكو بوبأ نبا

 تضه دقن عج -راهللاقو ككل هتمدتت ذاكر اواو بدل ارقام اه اَقلو دخ رص نم لضفالا كلما ورخ

 اطاعس نيدل رف هل لمعف سدسلس هن املىلا ةرهاقلا نمءارمالا رشا لف دصاقلا هعمو ةرهاقلا ىلاراسو ةجاحلا
 سكراهج ىلع كلذ شف دوعسم نيدلا من ديؤملا كلم ا همخأ دنع لزتف هدنع لزنمل ادئاز الافبتحا همف لفش-ا
 هدصاو سكر اه+ ىأرذ لكصصألل دعتو سكر اهج ةمخ ىلار اص هش ماعط نم غرفالف هم د ىلا ءاجو
 ضرأب نيفلخلا برعلاا ىلا هجوم نأ ل ضفالا نذأّسا لاعالفرشلابنقيأو شهدف لضفالا ةمدخ ىف هريس ىذلا
 نحو رقنسارقنيدلا دسأريمالاواجارقنيدلا نيزرمءالان عقجاو هروذن ءماقو هلن ذأفم هنا صبار صم

 ىرصقلانوءمرمالاو ةماسأن يدلازعريمالا م ؛ةئاوو هلعاو لغو س دّقلا ىلا هعمار اف ل ذذالا ةقراشد امهأ

 كلما ةكباناب ماقال هنوعدتسي لادأسلا اا وكرم وااو هلك اؤراطا نو الر ناسا خئأ



 ما

 ةيراسقلاهذه ( ىلءرساةيراسقإ) 5 ةئاسن اكو ةريشع ناس ةنس ىلوالا ىداج نم مادال ىدي ؤملا عم احلا ىف

 نب ”ىلعربم الاب تفرع نوطبق بر دامهماب لصفي سكر اه ةيرابقراو عر يبكلا نولج اءاجت ةرهاقلا عراشب
 حاصل كلما قدنف ىفركذ دفاك هبباةابح ىف تامو حلالا كلاب هباو كلل ابدل دهعىذلا نوالقروصنملا كلما

 راداودلان السر نيدلاع ءاهب ريسالا اهأشنن يراخ او ةريغصلا بردنيبايفةيراسمتلا هذه (نالسرةبراسخإ «

 هتسر دمءانب ىلع خيش ديؤملا كاملا مزعانل فرب انقلا :س> أ نم تناكو ىف ارهملاأثنع هل انش: اخ ىلع افقو اهلعحو

 ةبرانسق) « رام 000 ع هاشن النالهأ ضّوعو ةنانئاعوةرشعناع ةمسلوالا ىداج ىفاهمده

 لقت ةئامس و نغت ونال تسر ركز اهلا فن مالا هاب أ داتا دب: كارل (سكراهج

 نع ثاريملابءزجانم شن | نيدلا لعربمال ا ىلا لقّدناو «تثرو ديىف لت لو خارغل | قد: غب اما تهم فرعي كلذ
 سج ةنس ىف ةيحلاصلا ردلا ارهشب ةاهسملا ل لخ ةدااول تي رتشا مث قشم د للشاأ نم ناموش تا.ىلاو همحوز

 نيخرؤملا ضعب ركح زواهذام عج بسغلا# نددّر اهلك اها نادت او اهآسح عمى ةوهر اهسو نيو

 نيدلارفن في ريثلا ىلع راش دفا نيعسنو 4 سه تغابق تءر 9 نيح اريلع ىدان سكراهد اهمحاصنأ

 ضورع تش ناو هي راف وابكا :ىأ انتل دنا ان امبحاصل لاقتو بلع نب لعامسا

 ىل_ءرالس دعب ةنطاسلا بئان زادنكوفلا تكي ريمالا فقو ىف ن الاىدرعت سكحراود ةيرابتو ةرات

 20 (نلكرامج 1 ناكلخ نب دج نب ديا نيدلا نبوي دابعلا لاهو ترو

 :رهاقلاب ىتةم-هلا "ىلع ردقلا ل دنا ركتاكو ةمحالصلا ةلودل٠ ءارمأ, كان مناك قس الملا [ىربصانلا

 دالبلا نم ئثفرت نولوقي دالبلا اوفاطنيذلا راعتلا ن ماةعا يزرع ادي وتملا ىريكلا ةيراستلا

 ةسات ووش ضعب ىف وو اتاعماعنرو | ريكا | دمساه دلعأت 2 ,واهثاش ماكح او اهمظعو اهنسح ىفاهاثم

 ءاهلاو ميدل عض : سكراهجو هللادجءر لانه ةروه شم هتيرثو ةبل اصلا لبج ىف نفدو قثم دب اةسو نامت

 لاح انااا ”ىمع ظفلودو سفناةعب رأ ىبرعلايهانعمو هلءهمنيس مدح وتفم فاك ءارفلالادعبو

 ردبريمالا نب ىسع تلا انأ نيدلا فريش لضافلااريبكل اريمالا تعم ”ىرومغبلاد وت نب دجا نب ف سو نيدلا

 نيعسنو ثالث ةنسهداومو ةرهاةاان”ىس دما ناطلا -ىرتصلا ”ىراكهلا دج نبدجم نب مساقلا ىبا نب د نيدلا

 علت ةيسوج ٠ الاعسر ىريشع عساتدحالا هلل ىف قشم ديىفوبو ىلاعت هللا هذ رش سّدقملا تسلا, ةنامستو

 رف ريمالا بحاص ”ىبشنلا ابلطخ نيدلا مر ادريمالا ىث تح لاه هلل هجر نو .ساق لبج جف ةسد نؤدو هن اهسو

 ضءبنا نيدلارفنريمالا غلب لاعتهننا هجر * ةلملا 0 و

 انكر اذااء ءاطخ ايريمالا ىل لام نسحل اةباغ ىفودو ةعم 0 دفا أ هيفهل عفددق سؤ هدنعدانجالا

 كلا عم بكسسوملا ىفانبكرادلف ةعاطلاو عمسلا تان رمد ىتح هيلع ىنهبتسرفلا اذهبكو 11م4 تنانرو

 اذههلتلقونيدلا ردن رم ءالا ىلا تمّدَشَتف هسرف ىلع "ىدنحلاتيأر هللا هررصادلا كلا !نب ناةع زي زعلا

 هل قفرعو سرفلا نير طاق ناطللا طامس نمانجرخاذا لاو هلارظنف هيك ار سرفاا اذهو ”ىدنالا

 سرفلاا نيا ىل لاف بابل ىلا غلب اسف س انلا لبق حرخو نيداا ارفنريمالا لع زي زعل ا كلما طامسىلا انلخ دال

 ذخ ًابريمالا :ىهأ هعم سرفلاو هب ديني فدرالف هلا هنوعدؤ هعدأىللامن راد باكرا عم وهاهت لك

 راد باكر ا هفرعهبحاص حرا. سردلاذخ ا ومرادىلا ب ىشسو هبكرو باكر هجر ومالا شوو ةيشاغلا

 ابلطخاب نيدلارفنرممالا ىلل اعف سرفلا باطدلو امانا قبو هنن ىلا ىذمو تكسف نيدلارفنريمالا هلعفاس؟

 هب عاتتجالا بلطي ريمالا نأ هنريسخاو ةيت عفاف لاك حا ىلرأ طاطا هيلطالو سرمعلا ها ءاحام

 هيَرَعَف هطامسريضحو هطسو هكن ازددت هناكم عفروريمالا همركا هلع لش داظروضملا ىلا غران

 11710 رف تبلطام كلابام نالفانريسالا هللا لكألا نم غرفالف هماعط نم هصصخو
 دبعلا ىل_ءوهذ ومال لصانكو هل لصدةوهوالا ريمالا هبكرامو سرفلا ع نءنوكينأ ىسعامو دنوخ

 هباصأدقسرفلا اذهنا بح لوامااوهدعءىفف لت ا ىناعج نأب انالوم ىنف رش داو مارح

 ىنهدنعانالوا لصاذا لفلم دع امو هي قح اانالو موملهأ دعو لحي عقود قت نأ الام و تاخ ضم

 سرفلا | ذهانالوماب لاق هعشم لذ ة لاف ناك كل ذك لاةر ان, دفاأ هبف تيطعأ كنأ ىنغابريمالا هللامتذ



 مك

 اطام- طب ءارقفلا ةجاح تهد اذاف م-همهي فورعملانآ مهلعل نود دربال ,مرثك عمءارقفلا ناكر ناسصلاب مم
 جرف نأ ى هو مسهاكن وللا هيلع م ركب نأ بجو ةءم م السالا ىلع كل ذ عم هل ن اكو هلٌدم ن ء'لولملازمعن» اينغالا

 اولقسو ل سو هيلع هللا ىلصءربقاوش *ءانل لسو هلع هللا لص هللا لوسر ةم دموغا اوهحو ءاركلاوكءوشلا

 طابرا سنربلا أشنأف لعح الا هترابز نمنماى ا او :كعالو مه دنع هونف ديو مهدالب ىلا س دَتملا رشلاهدسح

 عنمت مزلقلا ةعلق ةرب زب ىلء نيكس فقؤأو لاَغ راايفبكراو مزلقلار < ىلإ ريلا ىلع اهلجانفس ؛لركلا بح اص
 ابنك اس ىلعةىودنلا ةمردملانوديرب اوضمو اورسأ واوان باذمعو حن جئرفلا تراسفءاملا» احين نماولعا

 ىلع بوب أن بف سوي ني دل حالص ن اطل لا ناكوةئاصسخو نيعسنو نامت نسف كلذو ميل تلاوةالصلا لضفا

 ودعلا فلخ واول بح ا ازيهجب هسهأد رصم ىلع هس را دقنم نبا ةلودلا فدسىلاثعب كلذ هغلبالفنارح

 بكاس د>وفةهلباىلار اسو يكصا ىه لانه رعو مزلتلا ىلا مهءلط فر اسواادوبق هعم ذخ أو كلذل عساف

 ليوا تدل ير ممني يزور كردا ىت> جثرفلا عمو باذبع ىلاراسو ابيف نمرسأو اهقرذ جئرغلل
 دنعفةذترملا نابرعلا نمةدع مهي شما دواذئوةئائالثاوناومويةفاسالا مانا والمل لضذ اهنكاس

 1 لاومالا ل ذيدق ناكمناف هتيطعىف ة- هعرو هوس ئماوزف نامرعلا ترهواؤل منهتملام

 سفن ةرشعق مسهيلا دعصف قئرملا بعص لبج سر ىلا ئرفلا احلا نادر لات ّرفالفحامرلا سور ىلع ةضفلا

 ىلا مهاجو مهدنقو مهدلع ضيقفاو ا!بتساو ناععمشلا نمنيدو دءماوناك مدع مهاوق ترا هن مهقياضو

 نابعانم نيلحر قاس ام دعي هئابدإ باير او* اهقفلاو ةمضوصلا مهاّتف ىلووودو ثم مول مهلوخ دل ناكتف ةرهاقلا

 تام نأ ىلا فورعملا لعف ىلع لزر لو ةيعكلا ىلا ايده قاس ىتلان دءلارختن اك لانهام_ه ردو ينمىلا غرفلا

 نئدو هَ 'امسجبو نيعستو تس ةنس ةرخ الاىداجب نم عساتلا موملا ىفه اهم مبرق دقو الفلا يمص ىف هللا هجر

 قلغتو ةران فت ماسلا هذهو بكرم ماطسا* املا دنع اهرعت ىف دجوورثيلا اهيفرشح ىَبلا ىهو ةفارقلا نم هّسرتب
 باودلاب لءاىلاعت هللاو كل !فاقوا "هاد نما ذه انمول ىلا ةمقان ىهواريثك

 * رسايقلا ركذ *

 اهاكتب رخدقورسسم ني اا راسسقو نرش رهاطلا كلما هثرو ةيراسنتو فوسرالان با هيراسنقو ةلودلا

 اهيلاكإ و نيتا رولا قوس بابر او ريبكلا نول !اقوسر دص ىفةيراسقل هذه (شب رقنب !ًهيرا سق) «

 نكساهضعبو نينمرالا نكس ن الااهضعبو نييئاق ددبلا نمهملا كول 11 نييفافخ الا قوس نمو نولججا نم
 اهناكم ناكو ةيحالصلاة برصانلا مايالا ىف شي رقنبا ىضترملا ىذاقلااهدسارهاظلا دبع نبا لاه نيزازملا

 شيرقنب ىلع زي زعلا دعني "ىلع نب نجسرلا دبعدجل اوبأ نيدلا ”ىئص ىضترملا ىضاسقلاوهو « ىهنناالبطسا
 رداع مالا وا اناتع لع اد_مش لق بوب نيف سول نيدلاحالص ناطلسلا مادا ىف؛ ءاشنالا باكدحأ ىوزخلا
 | عمسوةلاهسجنو ني رمشعو عب رأ ةنسىفهدلومو سدقتلاب نفدو ةئامسجسو نينامثو تس ةنس ىلو الا ىداج

 1 لا ل ا (برشلاةيراسق)* هريغو

 ءادعلا دعسهاماخي ىنعي ةيوصلا ةعامملا ىلع بوب انبفسوب نيدلا حال صرسانلاكمملا ناطلسل !اهفقو

 رصانلا كلم ا م ايا'ح :اكر؟ ىلا ةفوملا ماركا كئاهلا 3 ءارع هلو اسهل دع تسر انوارهتلا الدطسا تناكو

 مونلا هو فعلا نم عاونا اهناكس لموعو حايسلا لاذ قر ارابتلا ثار داصم ترثكو نتفلا تثدحو حرف

 ىلا كاس نم ةرمس :ىلءريبكلا نواه اراو< ةيراسةلا هذه( ةماسأىبانباةيراسسق)« ةرهاقلاقاوسأر معا نء
 ةماسأ ىلأن ب نسا نب دوا نب ىلع نس بلاوي ل جالا شل اهذقو ةمشوف دردلا ل , الااهتكيني رمصقل أ نإ

 جيشلاب تعنو عر ةلزتمو ةريط+ ةيلرهل تناكو هللا ماكح انسه الا ةفيلحلا مانا ىف ءاشنالا ناوبد بحاصا

 هدهفقو تاكو هنامز ىف رصمراندب عدلا اذهى هراثيدح أر كح, ملوش اعلا تنسوا تناك لحال

 (رقشالار قنس ةيراسق)« ةنامسو ني رشعو ننثا ةنس لا وش ف ىفوو هن امهسدنو ةريشع نامت ةنس ىفةيراسقلا

 لضافلا هب راسية هاحت ةريغصلا بردو لئامث هنازخ نيبانف اهلي وز بان نم لخ دين م ةرسسب ىلع ةيراسسقل أ هده

 تا داو تمدهنأىلالزت لوب ر هلاك لامملادحأ 6 نك مارال جوعا امل
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 ساكو د دنع ترك د ىّتلا ىراصنلا ةعقاو تةفناو همامب مهلغم سائلا ض.ةو دالبلات دوت سانلا
 ميظع قجووهز هذ ناكو ةلودلاقرةسهدحا ةلودلا دعس نبا حالان سهأف هسادا ىف باَكَلا ادد. نمىراصنلا

 وهو مالسال ارهظًافاحربمايرمش عراسةملاب برعضو ىرعف ىريك ناسا ا سرببب نيدلا نكرريمالاب صاصتخا هلو
 ىتح هما ىف ماسقف يشلا ىلع ىئارتو ىينمارصن عشا ذو از ىلا أئاف لام ل. همزلأو هنءكاس.اةذيوقعلا ف

 صاد.لاو ىريكتش ادا سربس نيدللا نكرريمالا اوماكف همان اعتو همه“ *ةراكل رسعالاءا هال هركذ هع ىفع
 فدكرمءالا لود رالسريءالا الذ ىلءمددعاسو ةرازولا :ىدا دغبلا كن |نيدلاز عري مالا ةيالو ىف ةلودلا
 رخآىفةرازولا علذ ك.ًريمالا ىلع علو هبلا جاد امرئاسو اهلاجر بايترتواهروماحالصاو ةيماشلا عالفاا

 ةندىف ضا ىهأ دعب ةرهاقلاب تامور السريمالا ةبعج ىف حو فولالا ءارهاد> رودس ا داعالف ةئامعيس هلع

 هكللامت للاغو ةعستم ة ورث هدشاكو ةروه ثم مراكمو هلئاط تاداعسدلاب اهماري افراع ناكو هن امعبسو عست

 مانح) « ةيئاودا بايخ ا دب ماجا هذه (ماسملا ماسح « لدكولا ناو -عادولا هح دم نم و هدعباورَمْأت

 بوب أن بف سول نيدلاحالص ناطل لا اهاثنأ ءادع_ادمعس ةمحالصلا هانا نارا ماجا هذه (ةيفوصلا
 ماجا هذه (رداهم ماجإ« ىنارصتالو ”ىدو يياهلخ ديالو مهذافوا ىف ةيداجت الا ىلا ىهو هان اكلنا ةمفوصا

 تاطعت دقو قوئرب رهاذلا كلماراد اس اردابب ريمالا اهأ ثنى رجرادراوع ىهورصقلا هل نماهعضوم

 دوءسم نيدلا دعس ضو>ر او بلح نام قاكز هاجت عراشلاى هليوز بان حراش ماما هذه (دودلا ماج «
 لاو ”ىنامرتلا كني ا زعملا كلملاء ءارهادحأ ”ىريكحح:_ئاملا دودلا نيدلا فسسريمالاب تفرع سها

 رصمرأب دب ةعلملاءللا انزلاق نيا بلر الإ بنوالف كب . ارعملا كلما نب "ىلع نيدلارورودنملاكلملاه هدلو

 ةبلطعا ىذف دودلاريمالا ىلع ضدق كلمه ار رمم ىلع او ءلَةّدعاو كلب از عملا كمل نب ىلع روصنملا كاملا ىلع
 س ا ماجا مييلع ةفوكوم هنأ اني لبق نم دودلا ةيرذ د موملا ىلا ماجا هذهو ل ةدع اوه اقشو نيسجنو عبس ةنس

 |ماعاهلوح امو اهعضوم ناك ىرصانلا ديدلسا عمان, سار اوعرمصم ةئيردمح راخ ماجا هذه (رفاو ا ىبأ
 لحاسرك ذدنعر كذاك ةرحفلا ىس نم ةئاعسملا دعا يلع سانلا ىنفةرب رادو ءاملا هنعرسسغا مث لمنلاءامب
 نامءورعىلأنيدلا لاج ميشلان دجأ سابعلا ىنأ يدل ا تف ىذاقلاب ماجا هذه تفرعو بالا اذه نمرمم

 نمرشع عيبارلا سدا :هلل تامو رصمراي دب ابطالا نسب ر رق اوذسا ىلأ نب دم نب ليقع نب دما نب هللا ةبهنبا
 سوقا ب اجرا ماجلاهذه(عبسلا لاتقماج)« ةفارتلابن ف دون انة سو نيسخو عبس ةنسناضمزروش
 راوع مولااهعضومونزلوط نا عداج ةيباصلا "هلي وز باب نم هبض كولا عراشلاف ةرهاقلارهاط نم

 ىهىتلا راد بناحج ىلصوملا عب لا لات فورعملا”ىروصنملا شوقا نيدلا لاجي يمال اهر نوصوق عماج

 ميلضاواب عياسلا اذهاهناكمر ا وا ا ب

 رضح ًاوامنأج امم برخ أف اهفكو لح هنم سهل <ىا را ”ىلبشلا نيدلا فرش ةاضآلا ىضاق ىلا ثء.فافتو تناكو

 لاهور ضحن ا ىف ةناكلا ند - عنتماده ا ميفناكو بار ةروك ذا ماسلا نأ ن مضت ارضحن وبنك ةهقلادووش

 راسن 0 :ءحرخأ ماهيفرهطاو ماسلا اذه ىفرابللا ةركب لخ دا نأ هللا نو ىعسأم
 ريمالا اهارتشاف اهعس مكحوروك ذملارمذحما ”ىل نما اضقلا ىذاه تيثاو هريغ دهشف بارا نأ مولا كلذ نم

 دنا ردا ف (ؤاؤاماحإ « اواو ام ةرامعب :ضاينموبلا ىكو عيشلا لات هلرو نم تؤسوق

 (بجاح اؤلؤل) بج اماَواَولْنيدلا ماسحريمالا اهأ كن ةرهاقن ا نم ىف انسلاارادإ ةّمصالم ىرم ديالا
 بوب أن بفسوب نيدلا الص ىلو سالف نيمط افلا* افاخنا مانا فرم هدانحا "هل ح نمو لدالا<ى ئمراناك

 نو هناس , جوروةيدن ل ١ك رش ْمْغورصتناو ف هج ولام ح ناكو لواسالا مدعي دير صم ةجلل ىلع

 أماودو هف للخ ال بارت ءا ارتيلا ل ءوعسوبام قدي مح عرب ما ءريفكي ام هشبأىل امَعأَو فاك زاهاعد رأ

 فءضأ ناضمر رهش ل داذاو ماعطلارو دق عم ف.غر فلم“ ءنا مون لك قَّرفي ناكو هعم ةمأ - 8

 بكرم لكل وط بكا سم :ئالث عضبو ةرتن الا ءاشعلااةال صر: ىلا موب لك ىفرهظل نم ةقرفنلل لبو كلذ
 يفز م2 ار هنأاتج طسولادودشم مافوهواجاوفأ ءا ارتفلا لخ ديوام اعط د ءولماعارذ نورشعو دحأ

 ءانلا.مثلاجرلابأ دول دولاو ماعطلا مهيلا بَرديوءاردفلا فود ملصإ وهو نعم ةَرج ىرخالا ىفو ةفرغم هدي
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 روب فرعي راعأا ند ه ص“ *اهددح مث هلودلا سم* بردن الا اعءذود ىيلا هرادإ ةيمطافقلاةلودلاءارزو

 ىلاهبتذ رعف ةناهعبسو نيعيراو عست ةنساف ىتب ؛ ركملا درلا كي وكلا نيدو# نيدج اني د#عنب -ىلءنيدلا

 ريمالاب تفرع نمداف داناا نيبو ان دامف كب وكلانبا ماس راو مال هدد 5 (ىئيوطلاماجإ#« مودا

 ىلوالا ىداج حس ىول بويا نبارك ىبا ل داعلا لام! مايا ىف :رهاقلا ىلاو نب ولسا نب ا د# نب ميهارب ا نيدلازع

 .اهارت_ث!نا ىلا تاقتوأ طخ و هرءاه ”ىندهملا ماج لو: ةماعلاو هرادراو<اهأثنا هنافذن او ىدحا ةنس
 نءةلاكولا قب رط:قوكرب رهالثلا الملا مااىف في رمل نمل | بتاك نيسا.نب د اولا د ,ءنيدلا دحوا ىذاتلا

 ماج)#« ابهيلع فردوملا لسنا الا ىهو ني رمل نيب ط2 ىماظعلا هةر دم ىلءافقوا_جاءجورهاظلا كالا

 زي زعلا كلا اريزو رواجا نبا فسوينييدلا مهاهأشلا لب ,دلا راح سأر نهب رقاب ماهل اهل- ه (نيصافقلا

 سر كالسنم امم ىلع ما هذه (هريغصلا ماجحإ) + بوبانب فو نيدلاحال_ص ناطاس لا نس ناميع

 نملالولم د>اذه لوسرو -ىناكرتلا لوسر نب نيدلار ةنرمالا اهأثنأرق ة> سارقراد هاك ى هونيدلاءاربةراح

 ماهل ا هذه (رمسعال اما ] < ةثامناعو تسةنسدعب ثداو 10 تقرت اداه تلين الآ

 ىرهاظلا ىزعملار تنس نيدلا سعئريمالا اهأشناة لاول باءراو < نآلا ىشو ةرازولاراد هل نماهعضوم

 هراداود هلعجو ماشلا ىئان ىرداظلا هديا ْنيدلاَر ءريمالاك لام دا ناك (رمس ءالا ارةنس) هىروصناا

 نووالقرو 01 كالملا مانا ىف ماشلا هياتن ل نمره ديال ز ءالفا_مءربكن هسفنو قش دي هذاتسال ةيراداودلارمئابف

 ةيراداتسالاة ا هالو وات ءاءاذه سسعالا رقنس مممدكملا م نم ة2ءناطاسلا رام !لبحلا ةعلتىلا اريضحو
 هلتراصفاراداتساو اهب نيواودإاَدّش هالوو ةرما هاطعأو ىدمدىلا ةئامتسو نناممو ثالث ةنسف هريسمم

 ةييييلاو ]نع ريزولارزو: باو ل اخ فرمث الا ه دعب نم مادو نوو الختام نا ىلا ةدئاز ةعع«ماشلاب

 راند ةئامسخو نا هغلم قادد ىلءريزولا ةلان وزن ىتح لصوت هرداصؤو همهاعو ةرهاةلا ىلارةنس ىملط

 ضرفو لءاخ نب !نيدلار فن ب>اصل ارزواو ا:يتكح لداعلا كانا نطل ست نا ىلا لزي لو هتلاحىلا هداعأت
 ني واودلادد ع مرعؤلوعو ىهرداتلا تاه رت ددحاو امهر داصو ىه دا نيدلا فس ىلعو هر نس ىلع

 نبا نعاضوع ةرازولارة:ةىلو نطل و اخرتكى لء نيج ال نيدلا ما .-ريمال !بئوالف ةرهاسقلا ىلا هرمضحأو

 هنرازو ىف مظاعت هنا كل ذو اهنم م | ىذ ىف هملع ضبق مث اه مسسو نيه سنو تس ةلسس لوالا ىداج ىف لءاخ

 هسفن فناكو مهباو ب قرذعو ءا مالا نمد> ا ا ركع خاب بصنملا و < ماقو
 ةداعىهامةلودإاتامههىف ناطاسلا ضوافاذاهنا ثمحي همالكف نو كس عمةياغلا ىلا عشه دنعوامظ اعمم

 هدنعامب هيبعو هم قذخ أف هب ثارتكأالا للة ناطاسال هنم ني مّيراصو فاش با وي ناطللا بد ال ارزولا

 نعناطالا لأي لسرأف دمتو فرص تح هلع ططلاىفاو دفع را حالا نم سول قداس كلا عد
 ناطلسلاوه هنا ب> ١"ىلا ل شداذات 5 قانو ركربغ ب:ذ ىدنع هلام لاقف ةيوةعلا هذه بجو ا ىذلا بأ :دإا

 ىل< اللا نءاةرازولا ىف هدعل نه رّرقو قىذاتكلا فاح ١ث زك هعم ىب دو ماةذم هردمذ رسعالاانأو

 ءارعالا نة ةعامج نعورمعالارقنس نع رفا انكم ا ىلانوواالثْني دع رتصانلا نما دمع أو نيجال ل تتالف

 كلملا هع زد تناكمذه هيرازو ىو ةثامع.سو نيعستو نام ةدسىلوالا ىداج ىف ةرازولا ىلارمءالاداعأو

 لاومالا بابرأو راصتنا نم لاومالاةبادج ةرهاتلا ىلاو حسا نيدلار صان ىلو:ذ نازامت نمهركأ هب رمدانلا
 فصلا ظدارّردو ناسطل ا ىلا علطاذ داهيورج لع تدور لكلع هنرازو فرّزةوركح اسعلا ىلع ةقفألا لجال

 هلمدخؤ 3 نيمصهرد مهردةئام هلام لك يلعن لذ ةرجابانللا ىلع ىداذءال ناكهناانهانعمو ةرمدهشلا

 لال و اطبا راج الا نءنيش' امو نمةهدا نيت اه ىلع مدذكساو مهردهل لضغيو اهم مهر د

 دوو دنعصلا دالب لا هحوبو ناطاسلا كدلاممن 5 ةئامعرب ذولا جرخمم ميظع غلبم متارداتملالاوما نم

 تاراع كيج اكو !ةينيدبتلاو ءاريثك فلنا ودالبلا س كف ةمهظع هاهم سوفا! ىفهل تعقو
 لام الا ىلاريسي لازامو قي رطلا اوءامثو ةالولااودءو حارالا ن٠ اريثك او عندو لفملا فنان رععا عوطرتك
 ةئاسئاتو اسرف نيتسو فلاب رضح منحالسلا عسر رود لأ 1 -رهتمالو ضاقالو حالفلاسرذ >عدب مله ةمصوقلا

 نءةدعل دوو مَع سأر فالآ ةماسو ةقرد ةئامعساو ف سى ؟اموفلآو حر ةناه»و فلو ال ب زيع.سو



 م

 لك ولذعو لوب, هذخ أيال ىناطلا ماعنالا هيلع درواذا راصفق ضريملف هردقب هونو "هللا تاءاطقالا
 ريمالا عمهرذحو هيلا ثءباميرو هنع ىضغيو ناطلسلال الذ غلب يف لام امذقّرفيو ةءاجدمد ةعامج تقو

 ىرشع عبار ىف هيلطف ناطمللا ىف لع امهاتقز رعف بن ذريغب هكلامم ع نه نيكول لاق هنا مث هل لو هريغو نووالق

 لاكورستف هيونذد دعب ناطلسلا هما ثءف ىنذ فرعا درا لاق هلّدحع او هن اتسو نيّتسو ثالث ةنس خل ا ىذ

 لوقلا اذه غابو كلذ لوةيام اريثكن اكو ىرج ىذلا ىف دناعا ى زطقرفاظالا كاملا لقارماس تنكو لهاا

 ناناه (ديوساماج) « ”ىلءنمعت نا تردقام كنوكرم-ت3و ىخا تنالاقف هنسها لاح ىف ناطلل ا هنم

 اهنالاق ,وامهاد تي رخدقو ديوس ني ىلاعم نيدلاز ءريمالاب اةرع شومحلاريما ة-ةيوسرخ :ًايناماجلا

 ل ءابعلا لذغلاىبأ ةفلملا د نآ الا 1100 ةعاجاوف كلف ضالة ترا

 ريمالا هر دم اريخ |تراص ةءطاصلا ةراح طخ نم ىروصأملا بردراو# مالا هذه ( قلغط ماج«

 لاجرلا لو داةّدهم تاكو نيس نب نابع فرشالا كاملا مايا ىف باحلابجاح ىروصتملااغبولطق
 نبامادحإ) هب ةيهاوالالط اةنامئام ةنسدهر اهب ىدهعو اواصاذ او ةئامعبسو نيعسن ةنسدعب تلطعت م

 ربكلاريمالارهص ناكلع نب نامنءنيدلا عامه رممالا هت ًاثناةبر دولا ةراحي تناكماجحلاهذه (ناكلع

 تنقال اتلازامؤدْ علا ىحلاصلا"فريصلار تس نيدلا لعرب الا ىلا تلقت ا مث لزق نب نامتع يدل ارفن

 ماج)« "5 / امعمسسو ن ناسخ ةسادقل ا فئاكلا م دزاريمالا امماكمرمعف هن امعيسو نعي راه همس لعل

 نالاايءظوم ماهلا هذه (ىدالا اغيتكماجإ نيل نيحاوط ط2 ما اهذه (بحاصلا

 نيدلا نكرذللا اًةاضمم راوحي تناكماجلا هذه (ناخ شمطتل ماج « نب رمصتلا نيب طخ ةيرمصا لا ةسردملا

 رهاظلا كاملا ةجوز ناخ شمطتلا نوبه ات اشنا ني رمصقلا ندب راق !هيردملا ةرااج تراجعا

 رايدلاب ةيفنطاةاضقلاءاضق ميدعلان برع نيدلا لاك ىلوالف اهاكز اهعضومراصو تب ربخ م سرب نيدللا نكر
 هدينيدلا لاح ريمالا عضوف هلمكت لو تا قاقزلا اذه ةرانعىف عرش حب رةرمدانلا كالملا ةنطلس ىفّدب رصملا
 جرخرصانلا كل هلتقالف دسعلا باب ةبحرباهأشنا ىتأا هتسرد ٠ ىلع فقواهفانو لعجام دنذاه أ ثذأو راه ءلاىف

 رهاظلا كلا | هساربق ىلع اهأثنا ىتلاةيرتلل هدصر ا املج نم قدنفلا اذه لعد هكرت مم لوبا

 تامانلا نم ىفوىاوسالا برد طخ "هل نم ماهل ا هذ 5 (ىذاقلاماجإ« رمدنلا باد حراخ قوقرب

 ىذاقا اكلم ىلاتلقتنا مث ةيماءاةلا ةلودل الار د- صان اردب ةلودلا باش ءاشناب فرعت تناك ةميدقلا

 ةاضقلا ىذاك نبا دم دماسىبانيدلا لاكىضاسقل كلم ىلا هددت راو سراف نب هللا ةبه ىلا-هملا ين دمعس ا

 ةص>حاس هم اماحىلا ةثرو عانمش مولا ىلا ىذالا ماع تارعف ىناراأا سايرد نب كلاادبءنيدلاردص

 ريمالا ىلا ةص-اهنم تراصو سربس . نيدلا نكررهاظلا كمل! مانا ىف ةنطل هلابقاب ىلا ١سهديانيدلازءريمالل

 (نيطاّرانا ماه رهزالا عماجلا ةرواحلا هتسردم ىلع افنو اهلعف ىرادْيزاللا سريمط نئذللا» ءالع

 ناكو عئالط نبا مام_< 2 رهف عئالاط نب حجار نياجخ نب 2 ن-لاوبانيدلارونريمالااهأ نام اهلاهذه

 نمن , الاىلا هذه عئالطنبا ماج دقو سمو تبرك ىئانوسلا مام فرعت ىرخا ماج مت اهراوح

 رصتس نيدلا لءريمالا فقو ىفاربخ ا تراصو باباضيا هتماهاو نأ آلا نيباّرْفلا قوس عراشلا عئالط نب ابرد

 نيدلا لا ريمالا امصتغاف هناههسو نيعستو ناسك ه ةنسسف قووةر هاثلاىلاو طامللاب فورهما ىروريسلا

 دد٠لا باب ةيحرب هتسردم ىلءافقو اهلعجواهرمغو كالمالاو فاعوالا نم بصتغا ام هلجب قرا داتسالا فسون
 مارة عام كارت تا اسلا برذرا 0 (ةبيتنللا ماح)« اهلع ةذوكومن )الا ىهو

 عنمت ةبيشخ تلعو هللا ماك> ايرمتالا ةغيلخلا لتقالف ىحئاط.لاْن ا نومأملاريزولار ادلاماج اترانع كرب تفلوالأ

 اطوسءكلذ مدع دقو هبشخريغصأ هس مايل هش 5 لاه ى ىذلا دهشملاةاخك نم رعت اتكارا

 ىلعهاش حرف ئيدلاز ء ريمالا | ةقو فتقوم اكرم هاننلادنع نبا لأم ناكلااذه نم طاطخالارل قدنع

 اهذهو تنفن انه تناك كعلم ءاجلؤاو دع اط ءلان/نومأ ارادب فر هزاع دقرادلا هذه تناكو ةيفنلا
 ماهل

 حيراخ“ا ارمصلا ىف ىتلا اهب رث ىلع نووالق نب د_عترسهانلا كلملانباكلوناما ىاغط دنو> فاقواىنال 1 ىه

 دحاس ا.عرزوا ١ااهأشنا ةلودلا سو” بردو ”لليوز ةراح نيب اعف مالا هذه (كيوكلاماح) 7 ةيقربلا با



 م

 ةمقر سموا ادحا فاس هنا قفتا اذاف هنم ةسوسو هس ميسا نم لك نأ نب طد د ةطب رخ هيدي والا أش

 نوكنل !نوذاتسالان اكو بوثلا ل غاب هب وث سا ناف اولسسغي ىتحاادبااهب هب وت سال ةطب رخريغ نمهدس

 بعشق درحو مهمس هلسر ىلا ءزام لصوو رءقناو هيلع ىماذاف ب فتنعلا طفاحلا ةةيلخلا طاسس ىف هكنومرب

 1 ل نيثالثو ثالث ةئسدعب تامو هئمردصا_عهذخ اؤدالو تلزم و كرد نم ةقيلخلا

 نيسح نيدلا فسريمالا اهأشنا لي ,دل ار اك تناكم اهل اهذه (ىداصرا ماج) « فرعءيرئااهل قب لو ماجلا

 هتيرذو هدالوا ىلءاهل ةرواجل ارد الا ع.جبو ىهاهةتوأو روصنملا فيسلا ل.ءاح ”ىاورملا ءابعهلا ىلا نبا

 هن امعبسسو نيعبرا ةنس دع ىلا ةمقان لزت لو ىصاصرلا كي انيدلازءريهالاب تارعةممطافلا ةلودلا ت تاازالف

 تناكوةراملا سأر نم لخد نم ةنمي ىلع ناوج ربةراسع تناكماجاهذه (ىثومملامامسإ)# تيرخمم
 لداعلا كل ا هفتواام "هلو نه ةمطافلا ةلودإ!لاوز دعب تراص مث شو. اريم|نبارفظملاراد قوقح نم

 ىضاقرابصدا كيوكلاوم عضو مع رمصم طاطسف نم نيلاذتاا طخي ناكىذلا هطابر ىلع بوبانبا ركيوبا

 ةعامب ني اةرا<# فاووالا نم هلع مهي ديأ اوعضوام هل ىفا يلع موي ديا ةعاج نيب زعلا دمع نيدلازعةاضقلا

 سم ةاضقلا ىضافرادراوحي ن الااهعضوموهئامعيسسو نيهدرا ةنس دعباهوب رخ منين س :ةماهءبرباوعفتناو

 ىورا ماج ىلا هش نم 1 ىذلا ويتلاراو<اهرثيو ةروك ذم ارادلا ف ل اداهضعنو ىسابارطلا + نيدلا

 راو را د ىلع ةيكرم ةرجح نم هار<# ىلعَرِو مامعلل ىذلا ءاا لصاح دّمعلا |! ذهولعيو ناوجرب ةراح لخاد
 مالا لطعتدعب ويقلاورثلاءذهرجأتسادق ناكر موملا ىلا ة.ةاررادحلا اذهزان“آو ةروكذملا ماجا ىلا وبقتلا
 ىلء ىو لداعلا طابر فاكوا ىرمشاسم نم ”ىوزذملاءامطخلا نب دجحا نب لعمسا نيدلا حان ءادفلا وبا ىضاقلا
 هع رت ىف قنأتاءلاعافرشموقلا ىلع بكر اء ءاملا لاح ىلعانأشنأو ماوعا :يمايكساراداهراوصوربلا

 هر دب بتكو هناهدو

 ابعأنش ءاجذاهنسسط ه« اندالا هويبش كفرتشم
 ابقممهوم_ثنورخآو ه* ةينبم ةعلق موقلاَمف
 اباقوفةضوركل:لاقف » هوخرت هيعأرعاشو

 ايط1نانياربخءاذهتامذ « ههيبشت ىرتاذام لئاقو

 ءابطانا نب! لازامو ةقاناهران“آو ةنامئامث و عسن ةنسىف تقرت>اوءابطخللا نب توم دعب رادلاهدهتبرخمث

 عبرا ةنسف هنيأر دقو هناكم لوجو ءرثا ىنعو برش تح ىلداعلا طابرلا ةهطويقلا |ذهورثلا هذهركح عفدي

 ىورلا رقتتسريمالاب تفرع ناوجرب ةراحر او ماجلا هذه (ىولاماجإ#* !ىهاعةنامعيسو نيعستو

 فرعي ىذا اهل, طساراو< اهأشنا ”ىرا دةدنبلا سريس نيدلا نكررهاظلا كاملا مابا ىف ءا مالا دا ”ىبلاصلا
 ماهجلاو ليدطسالاو نادلا وده شوو نازامواديتنره كلا هرادةمحر هاجت كلذو كيوكلا نبا ليطساب مودلا

 ىسعي فرعي سانلا ةقاعنءلجرد اريخا تراصا,مافرادلا امأف ةناّتسسو نيتسو نيذلا ةنس ىف ةروكذملا
 :ليلجةراسع اهرمعبلاهم دهذ نيرمشابلا نم لجرا ةئامئامثو عبس ةنسىفاهب رخام دهب اضاقت اهعءابفدلنبلا
 اهنمْئ؛ةرامعىف عرشوروك ذملا ًهثرونمسانلا ضمد اهءامناف ةيرخ تراسصو تا ءاضفلا هل+اعو لهعملف

 دن الاامهونانرون مهااكلماراص ىت> ماوعا ةةمامييلع مهيدياكيوكلاو ب عضوف ماجاو لبطصالا امأو
 هذه ىفو هدعب نم سانا ىلع مث هسفن ىلعافقو ماسلا نم هدذعام عج دقو كي وكل نب دن نب د نيدلا فرش
 (ىورارتاس)» يهد ىعو هتما ىلعري يضلا ىناشلا مينهاربانيدملا ناهربانضشاهةقواضياةصح مالا

 ناكورا دماجراص ىتح مدخن !ىفهدنعقرتةيرصلا ب وبا نيدلا مهن ملاصلا كاملا كلام دحا ”ىم هلا" ىللاصلا
 ىامرتلا كييازعملا كاملا ماناىف ئاطقا سرافلا لت ةالف هئافدصأو ىرادقدنبلا سربس ةيعاعرا
 اهايثوالام هنم لان هتبمتب قةتراو سربس قفارو حر نمير قس ناكماشلادالب ىلا ةرهاقلا نمةيرك هلا حرخو

 ايس سريس نمرة:-سباطفدل اركلا بحاص عمديصلا فههانمناكن ا ىلاذلر كلا ىف هعملقنت وكل ذرغو

 امماراص دوو كلذ دعب رص ء ىلا مدق سرس نر اماه ماه ًاذرص ىلا هقرافو قش هن اطعأ ع نم عنماو هبجح لف

 هاطعاورنسم دهر طق دعي كلمو سري ىلا صمالاراصالذ ةشادشوملا:داعك أش هملامدقالو هيرقذس معي لذ



 ١م

 ميكا ةقرق نب ديعسولا اهآشنا هليوز ةراحزه ىدوعسلا ةقيوس طع تناكماخاهذه (ةقرتنباماسح) «
 0 نءهروالاف تمدقت ىلا هرادرا رع .مطاخااةلو دلا ىئ حالسلانئازخو حاب دلا رادبت الاء ءّتسالا لوم

 ةقيوسهملا بولا ةرهاقلا ىلاو ىدوءسملا نيدلا مراصرم» الاب ةسوأ الاةلودلا ىف ماس+ل اهذله تفرع مباَكَلا

 ارمخا فرعقدنفاهعذوم ىف لعو مال هذه تب رخ مث ناَكَلا اه نم قاوسالا ىف رو كح املا ىدوعملا
 . فرعتىتلامامعلل تامعذ مالا هذهرُب تذخ او ىبرغلا همناج ند ىل رغملانبا عماج راو تاجا راع قدنغب
 ةرطنق نمو ىدوهسملا همن وسن هن الاياالصوت مالا هذه (ناطللا ماجح) « ناطلساا مام مويلا

 مام< ةبوبالا ةلودإا ىف تفرع مثد>والا مام ةمهط افلا ةلو دلا ىف تذرعةمي دقلا تاماس+-ا نم ىف ىدوملا

 مام < فرءنن الا ىه مث ىسربمطلا مامدع تفرع مث لدعلا ىدينب هللا ة.ه لاما ىذاقلاودو ىدينبا

 ناَكلااذ_هنم باحلا يف ةروكحأالملا دنوخ ةءحرراو# ماجلا دع (دنوخماج)« ناطللا

 هل دياماج نآآالا ىلا تراسصو تدرفامث نيكتدرادنوشرادب نآالا فرعت ىتلا رادلا سءرب تناكحو
 ْن اناطللاراداسا د نيدلا حال هريم الا اه م ده نا ىلا دعا نم ءاس ذلا ممقعت مراسل ل'اوا ىف لاجرلا ةماع

 اهعضوم لعوةناعاتو نيرمذعو عيا ست روشف هللا رمد نب نس> نيالاردب بحاصلاريزولاريمالا
 تالءاطماىف ةروك ذملا ةريهل الل ءطصا نياهئاهعضوم ماها هذه (دو.عء نا ماج وب كانه ىبا ا هراد هل نم

 كلذ ىذاقلاوهو كالذلا م ا تنرع هع دقلا تاماجلا نم ىهو ليوز ةراخ سر نيبو باَكلا اذ: نمءافلخلا
 نيسالا”ىلءوبانيدلا مغ م-ثلاوهو دو.ءنباب تفرع مث سراوفلا ىبا نب ”ىلعريمالان تذرع مث لداعلا كلملا

 نب رمشعو نينثا ةن ءلاوش ىرمء ثاا'ةعجلا مو ىف ام تفودلا ”ىثرشلا دو نب ىل_.ءاسم-| نب دهم نبا

 دوبع نب اهي وار ةفور عملا ةيوازإا بح اصوهو هرهاو همن ةلودلا باير ا ىف ذفنو هردق مظعأم دعب هن امعم_سو

 ةيراج ماسلا هذه لت لو ٍباَكَلا اذهنم اءاوزلا ىف اهرظناف ةفارقلا نم ىرويدلا نم اب رد للا فحل

 ريمالا هدا نبا ب هتغافرمصم لد الاودا ىل-ءنيدلا لامريمالا طاس نأ ىلا ةروك ذم ةيرتلا فاهواىف

 فاق ا لشن قا ادبدتغاو ما هذ نيدلا لا تخا نبا دجا ىدل سب فورعملا دتحلا نيدلا ب اهش

 ماج) « .ٍباَكَلا اذهنمروالا فركذدتاج ةملتعاراد لائهرعوادراوعرخأ اردآ ب صتغاو ماك !هذه ها
 باص ىرىهدل'ر كنب هللا د.ءنيدلا”دريزولا باصلاب تفرع بحامااةَقب وب مالا هذه (بحاصلا
 ةرهاشل اهبالو يول ارا حاجب اللازانيا حالا تح ظلال وسإ ىتل | ةبحادا!ةسردملا

 ماجلاهذه (ناطاسااماحإ)« ةيامئامو ةرمشسع عبس ةنس ىف ءاس مااممب رادأو هد 3ب خيش ديؤملا كاملا ماناىف

 قوس ةخوخراو# نيلاو دنما!ن 7 ديماوعلا نيب طنالا ىشو جايا لارادةل- «نماعدناهءذوم ناك

 د# لماكلا كلما ناطلساار ا داّتسا لزت نبا ناعنيدلا ارفنريمال ااهأشنا مالسالا فس ةسردموراودلا

 (كي رغطاماجإ « نروالق نب دمر صانلا كلا !فاهو ا ىف تراسصن ا ىلا تاقتنتو بوبا نيركبىلا لداعلا نبا

 كي رغطنيدلا ماحريمالاامهأشنا ةيريزولا ةراح هب وسن ءبرةلاءنيدلارفنق دنفراو< ناماجلا ناناه
 نييقورخلا طخم عئالط بردب تن اكسح ماما ذه (ىثان وس مانح) « ةيونالا» اىهالادحا ”ىنارهملا

 ورع هعماو ىثانوسلاس عرب دمع سوبا نيدلام امه صرافاارب ءالابتنر ع نيد اًرذااقو ف مولا فرعي ىذلا

 ريمالااهأشن! نييئافكالا طخ تناكماجلا هذه (هتيعماج) * :ةرفاقلاك او ىزي زعلا كري نب تكن ءا

 نسريس . رهاطظلا كلا دالوأ دس ترام ىّت» تاقنتو ةوبالاةلودلا ف كسوم نيدلاز ارء ريمالاوخ ا نيدلارفخ

 اهعضومو ةناامعبسو ئيعنرا 0 اريخا تنرعو مهياع فتواامث ”ىرادقدنبلا
 نينافكالا طخ تناكءا+ اهذد (ىردماج])» ثديراو 1 اوبدادءملارييكلا قدنالارا و ةيرخ ن ا

 ىناوحلا دعسان ب دم في رمشلا لاق شوملاري ما نبا رفاقملا م الغرمة_هلا ىردةلودلا بامش: تفرع ناالا

 شور اهمارغلملا مالغ ىرفل اخ هاء فورعل |ىرد لود باه ططخنا نإ م لكشا ام مهما 22 لاباكىف

 عملا باكو ىءاجز كلو كتلا ف لهب اًار قو ةمامالا بهذمىف نيددشملان 51 ملساو ا نءرأن احح
 طسد ىلع لخ ديالو ةوسكلا نئازرخ ىلوي ناكر هل جرو هب دي ىف ضن الا نيل سمات زل او 2

 لح ان نم ذخ أي الوهشلحرىف طئار هلا .؟المالا هسلجحم لخ ديالو هللانيدل ظفامملا ةفماخلا ط_بالو ناطلسلا



 مو

 ىاذقلا ىضاقلانع ىناّواا دعسافب ريشلارك ذو ةرهاسلاب تاماسجا ىنم لوا هللا ني دلز عملا نسر از هلئاد

 عضب هنمز فرسمم تاماج ةّدءنا حب ّوملانبا لاو اماج نوعبسوةئامو فل طاطسفلارمهم فن !كسح هنا
 نم برهن اقسو نداتو سخ ة:_سرتسآ ىلا ةرهاسقلا ثامامح ٌةدعنأر هاظلا دمع نارك ذو اماج نوعي سو
 ىاج)» ماج لالاو فر صنتسملا نيدجارممانلا ةفدخلا ماياىفدا دغس تاماها تناك ام لئاوام اس نينا
 رواش نب لماكلا ىلا اًلقتتاو ةمعلا ةدمسلا تام نافر ل قاتلا ىامرهاطلا دبعنب ا لاق (ةمعلاة دما

 ن٠ ةنم ىلعاشاك ن امام اناناهو ةداولاإلا وو دئالو نقدا , الاامدو باعث نبافي رشلا هنرو ىلا

 قوس هيانىذلا قدما واع نيانزلا عبربنالا فوردملا ولول بجاااعدر هاد مورلا ةراح لونا نم لخ دب

 (طاباسلا مام « ةتباًأرئااههل قلوس رسدموءاهنلا مير عرخالاو لاجل عي ربامقادح |تناكونيباَوشلا

 ناديملاىلاهئم حرم دنعلا ىف ةقيلللا ناك طاباسلا باب فرعي ناناوعصلا رصٌلا ىف ناكرهاظلا دمع نبا لاف
 ناسراملاماماننمزىف فرعياذه طااجلا ما قال اراض ءفر تمل رم ىلا ن , الاف”_ثرطظاودو

 قزح زيي رنا ماسر نايل ادعو عدو مالا اجرا نوقع ينجم دلال و د مسرب وهو ىروهذملا

 رومنم اونا نيدلادب وم ىضاًماااهعان ةر هاقلا نم نيسمطافلا» انلللاةلودتلازالف ةمنصلا مام اًذيا فرعدو

 حالص نب نامتعري زعل كلا | مانا ىف لاملاّسب ل.كحو "ىفاشلاىراصنالا لدعلا د#م نيردلا نب دم

 ةنسوخلاىدفرام د ىتئاموفاأب ابدا تااسؤ لف ”ىريزعلا كيا نيدلازعريسالال بول! نب ف.سوب نب ا!

 ةناتسو لأب رحاتلا ”ىوجلا هللا دبع نيرامق نيدلا نيو تل كيا نيداازع ومالا اهعاب ماهو نيه ست

 ىلماكل اايلط نيدلا مراسص سرافلاريسمالا اهفصن هئرولا نم ىرتشا مث هبرا ىصتسا نمو دعب نما روفرامد

 7 رادقدنبلانيكديانيدلا» العريمالا كلم ىلا ةص>ابرئماضر ا تلقتت او ةنامتسو نيئالثو عسس ةنسىف ىلداعلا

 ئورالتروصاملا كلا ا كلمتاةةئامسو نيعبسو نامت ةنسفف نسي رعادلا كلارا ةاتبياي مهلا ىللادلا

 ةرهشاهلو هفافواق نالا ىفو هيلع فوقومهوش اهقتراص ىروصن  اريبكحلاناتسراملا أ ثذاو ىناالا

 مالا اه أثنأ نانسلارادل ةقصالمى ره دنالا ةيحرسأربماجلاهذه (ولولماج-)# ةرهاشلا تاماسفف

 ىلءدونملا ةنازرخ نم ب لان تناكما-لا هذه ( ةمنصلا ماج و« مايا بح املااولؤل نيدلا ماسح

 نم برقلاب لزغال ةضيماوءضومىف لعو تيرخدسقو كوشل رمق ىلا دمعلا باب ةبحر ىف كلسنمةرسي
 جشلاريمالا,تفرعاراداهناكمراصو تب رخ دقو ىربكلاةرازولا راد طخع تناك مام ا هذه (رتن ماس هب ةيلاجلا

 . اذهرتتو) « ءادعلادبعس ةيحالصلا هاة:اغلل لباقااقافزلا فةمسابانلا ةسردملل ةرواحارادلا ىهو ىلع

 نيدلا حالص ناطلسلا ع هوكرش نيدلادساّك يلام د>ا قوف نم نيدطَمْدي طوةممم امهم لك نيّتحوتغم نيءاَد

 اهلو>امو هب تفرعذ ةممط افلا ةلودل ا ةتم ىف ةرازولار ادا ةّدعم تناكو ماجا هذه ىلع ىلوتسا بوب انف سوا
 (ىجرك ماسح ) < أطخوهو في رعتاابرتتلا بئارخ لو" ةّماعلاورتت يئارخ طخم طخلا كلذ فرعين , الا ىلاو

 ريمالا,تفرع ةيحالصل اءاقن خلنا بان ات ةسابانلا ة.«ردلاراوسىفاضي ارت بئارخ طم تناكماجلا هذه

 هذهتب رخدقو بوبا نب فسوب نيدلا حال_ص ناطاسلا مايا فةيدسالا* يااهل ىلا اكبر لام
 لخاد تناكماججلا هذه (ةنل تك ماج ) + قالا لون هاقئامللا بايهاجت ىذلاءانبلا ادهاعب اكو ىو ماما

 ماناىف تب رخمث نيواودل داش حي وراس نيدلا مراصرم ءالاب اريخ ا تفرع بحاصلا ةقب وس سأرب هوما باب
 ةقيوس نيبامف تااكماسجلا هذه( مدملا ىلا نب | ماس ب ط وتو مغلا همف حبيب طوسم ن , الااهناكمو

 ناريخ نبا ىلوو محلا ةفيلملا مابا ىفءاشنالا باكدح |ىدوهيلا مدلا ىبا نب ااهأشنا ةةولشا بايو ىدوعسملا
 ىندالا ىلا ىلءالا ةشاكمهذهو ةيالنا ىلا هبتكب اك روطسل نيب عسو هنا هنع ل ةنوناويدلا
 تبرخ دقو هنع امنءف كل ذرهظي نارعغ نم ىئعملاو ظفلل امسام» اطراف لاورطسلا نيب ىاسأ هيلعركن ا وريض> الف

 ”ىهذاشاا ىزي زعلا كاملا ءافلخ دحا<نيدربلا نس نيدلاردب ىذاقلا ن نكسب فرعي رودهبفانر دا ماكمراصو

 تردلخاد نءبحاصلاة مب وس ىف تناكماسجلا هذه (ةينمدط ا ماجإ) « ماج اهدهران ١" ضء:تكرداو

 بهذلارا دب تناك مالا هذه (بهذلا ماج)#« تب رخدتو برع نبا بردي موملا فرعي ىذلا همايصملا
 رااهاق سلو ماجا هذه تب رخ دقو باكل اذه نمرظانم لا ف ن رك ز ىلا ني.هطافلا ءاسضل ا ارظانم دحا
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 نمو يرراعملا قوس طخ ةغاصلا هاجت رقلأ ةعانصن مولا فرعتو ةرمولا بسن ه ةنام محلا دعب لينلا ام هنع
 ىلع "ىفاسمءلا "ىلع مييحرادبع ىضالااهفقو رادلا هدو هتسردمو "ىلا ميه اربانيدلا ناهرب تبباهتلج

 مظنلار الا باك رهاظلا دمعنب هنا دبع نيدلا حم ىضاقلا لاف« جعرفلادالبب نيلسملا نم ىرسالالاكف
 ىراشيو عم ميظع لخداهاو ةسورح ار مصمم رمل ارا دهناسب هل نمو ميلا دمع لضافلا ىخضاقلا فاصوايف

 نوذوطيو نوسلدق ىراسالاب رضع تقو لك قو 'تقولا اذ هىلا رسم كلذو حث رفلا دال, نءىرسسالا هب
 لاج ىضاةلالاقو ميحرا دع لضافلا ىذاسقلا محرا محراب نجران هللااننواوةبارارم مهتعم#و هل نوع ديو

 هبلع فقوو هب رو بكر ميلا ىلع مز الف ريبك غلبمب هرجؤي ميظع عبر لضافلا ىضاقا ناك ثيشنب بيدلا
 كلاكف ىلع هتفقو نأ دهشأف مهالا هنم ”ىلعزعا لاقوا هم ”ىلا بج ائث سل نامل اذهنا لعت كنا مهللا لاهو

 رقلاةعاندبةروبملارادلاوهو ىلطافلا فتولا فاىوالا هل نمو جب ولا نبالافو جئرفلادالب نم ىرسالا
 اهزاعب تن اوجو ةيولع لزا:مو نوشو ص اصخ اون زا ىلع ل ةشملا ردها دب نم ىرسالا ل اكنف ىلع فقول ا

 ةساسو تاعاف تبدوا دهخرشع ةسّهو انزحن وسو ةناعودعاقم ةسجخو ان وناحربشع انئا ىهو ا هرهاطو

 نينامثو عست ةنسن ار عشرخ ؟ ىلا هعج كلذ نع ةرحالاةيولع بعاقم ةسخو الزم نوعبسو ةبسخو نود ٍبسو

 ةفءاخ ىزعجولا نيدلا لامب ىضاقلا اهب د مساو ةرقنامهرد نو الثو تسوةئام و فلأر هش لك يف هن اهسو
 لام نماهءامأ ةسرز ءانبب مافرصل ااهاك أذ مولا عبير نم اراد فاعوالا فرظي ناك حر بص مكسحا ا
 ىدع ديا نيدلا لام ريمالاب فرءنارادتناكرسملا هل نمةرام_علاهذله (ناطللاماةرامع) « فتولا

 رخالا عماجلا هاجت نيب ريالا نم بابو سريس هاقناخ هاجت ن الاوه ىذلارفصالا بردلا نم باب اهلو ”ىريز علا

 تبرخ مث ىفل الا نووالق نيدلا ف.سرو هاما كاملا سال ء :مللإ_صلا ىو م نييدا ارفظمريم الابر ادلاه ذه تفرع
 قلخنا نكرا طخ هيرا بقاهنم تلعدو نوو الد نب دهم نب نيب بد نب نامعُش فرشالا كاملا مآ دنوخ اأثناف
 ان بنوم ل تال تفقوو قابط دع ىلع لمْ ةّداعلا نكح لل لح عدراهولعيو دولا اهب عا

 دخاامهراداتسالا فسوب نيدلا لا ريمالاريزولا اهبصتغا نا ىلا ا ىةقو يف ةيراج لزت لفت ءلي وز بان حراج هنابتلا

 رادلاوذهتهلد نمدكرب دنوخ تاعجو ةرهاقا نهدمعلا باب ةسر طخ هّتسر دم ىلءاذةواهاعسو فاقوالا نم
 تراصو نيد )لا هذ خ اامق اًضياتاخددقو رودلا تاناوب لج | ىهوريغالاه اون ىوسا يف ربعي ل ةعاف
 ًادّساو ىرهاظلا قاندلا ىابسربزب زعلاونا فرشالا كما ناطلسل ا هذ خ انا ىلا هّتسسردم ىرمشابم دب
 زارطلا نمريغو نيرمشءو تس ةنس بجرىفتلمكف ةبامن امثو نيرمدعو س+خ ةنسس لاو ىف ةلاكو اهلمهعب
 اهولعيو ىفاسملا ن ١> نم تءاخ ىا.سرب بّجكو نيسح نب نابعش مما لوجدلا باب ىناع ةراجا ىف شوقنملا

 نيبانبلا نملامءلاناكل ب مهرتانعىف ءوسااةالو هب دك ساذلا نمدح | !هتراع فرد لو ىبكسال قابط
 نيدلا ني ز ىذاقلااممتراع ىلع اقل نكح هناف فسعءالو فن ءريغنءم_هروجا نونوب مهوثو هلءفااو

 مهيلا عفديو مهتقاطريغ لامعا ايف فاكر النا هلا عاف هيداعهد١و شياارظان ل.ا> نب طساسيلا دمع

 لعا هللاو مهروجا

 * تامامحلا ركذ *

 نخ-اذكو هجو هجأ دقو نذساذا ضخ ااضيا ةمخلاو راطاءاملا اعيجب ةمداو جلو ماهلا هد_سنيا لاق

 ىلع مج الالم«ذنال طخ اذ دوران ءام اوه ىذلا ييجلا عم ئاسجلاو ىنارعالا نب الاه مح دف
 وهامت او لئ اعف

 نابحلاو فاذقل اوك لاعف ىلءءامسالا نم ءاجام د او هورك ذم ميجا ىف ةغاراملاءاملاود ىذلا ةمج | عجب
 رمسكتلا نماضوع كلذاولعح رمدكب /ثمحا ركذم ناك ن اوءاتلاو فئلاالابةوعج هب ودس لاف تاما عجلاو

 مهلوقاماو قرع لجرلا محتساو قرعلا بجلاو ناكام-ىأب لاستءالاو لمةوراملا ءامملا,لا_تغالا مامدتسالاو
 ةصصأ|ر ل ىددقف قرعلا بيطب هل ىداذاو كقرع ب اط ى ١قرعلا هب ىنعي دقن كح باط ب رخاذا ماسلا لخ ادا
 مهردنمارحا مظعاهمفوه نمؤما هَتْفْم م هرداملاق هناىر وثاان امض سنع ىورو هقرع بطي ميتا! نال

 ناملس ةروذاارءالطإاو تاماجلا ْدْحَتا نملوا نا ىدتبا ا بام قاد- نب دمت لاقو 4 هيلضول مام باد

 زي زعلانا ذرات ىف ”ىهسملاركذو « هانا هلا باذع نم هارتا لاه همجس دوو لش دامل هنأو مالا امهيلعدو ادب



 7م
 رس ناطمل-ا!للامفراداودلا سنو » ريمالا ىلع دادبةسالا نيدلا دسو بح ًافراداودلا ىلا ”رسسلا بتاكءامت ا

 0 ةيساشلا داللاىلا ةكلمملا رارمءاو ةلودلا تامسوم ةباكيس-ري ناطالا نا سنوب ةبيغىف
 3 :أافنذامالا همالعا هاكحماالو هتفلاخم ىلع لول ملاردقب لفل الذ ىلع ملط الولملا نم ديربر اداودلا

 لاشتاانعبخت قا اناقف هرارسأواناطاسلا تاماكهنمئون ع علطي نأر ذحلا لاهو كلذن هناطالا

 لا ةددا دءدسال أ ع نهدايدزالادارا مئامانا كاسم ًاف ف شلح ع نكمت دق هنا ىأرف هنم كل ءامناطلسا | لاف هلعا لو

 ةفئاطو تامها! نم بتكامب فرعيالو ناطلسلا رس ىلعدحا علطي النا ناطمل_ا١ مسز دقات مم ناطل لل

 لوامملا حاتح م همي مهنهادجلارب ارم ناطلساا ءارآ تذتقا !ذافراداودلا ةمدخ ف نو دب مهلك هب ديربلا

 ىلءردقاال ىديربلا هم هجون ىذلا ىن ىئعملاب هريخ ا ىفا نم سلا !ذافراداودلاربمالا ةمدخ نم هناع د -اىلا

 ناطلسلا لاق ةداعلا ىلع ةم دخلا ىلا هامالا علطودغلا ن ناك الق رضناو هتقكن ا نم .1الو كا ذي همالعا

 لصحو مهلاسرا نما دب دحي لف هعماوبكر يواوشعل رمل بناكىلا مهلك ةيدي ربا 'لسرأر ا داودلا سنوبرممالل

 ةاودااروماف فرص ونيدلا دحوا ةمدخ ىفابز نوبكحر ةيديربلاراصذ د.«قملا يقملا مولاسرا نمهدنع

 اليتوائاترب ضضنَعَو هسفنف هياء صخن هناالا ماعلاو صاشت اهل عضخو ةماكلابدرفتاف هناطل عمم دحو

 ئثىلا هسفن لمت ىكل هيدينعب لك ألا هلع ونت ”واذغلا نمش ىهتشي نكي ل هلا ثيحي ماعطلا ةوهش هعم تطقس

 ىذ ان تيلا موف سئ الثو عبس نم تامدا ىلا ذك لازامو لاخاىنأبةناذغ لوانك سواهم

 هنزاتح نع نابءالاو ءارمالان ءدحأ رخأت رمد: :1باب جرا نذدو هن امعيسو نينامتو تس ةئسهخلا

 ءاند مب افراع ةئمهلا نسح ةروصلا لج ةريشلإب ين وك بلاربتك الئاغوافتا "نون ةسانسلا ننس تاكو

 ىتلابجالا ةرطنةراوحي ناك ع برلا اذه (ىتيزلاعير)« هللا هحرلعلا ل لق نطان بح اصةارا دال ايخم

 هتاهح نم فرشد ناكهناف فدقلل ةءالالا لهااهازتب نك اسمةّدع ىلع لمس ناكو ى رصانلا جيلخلا ىلع

 بجحاحلا طرغ هس رغقوءام :دكربموملا هعظومو برخ دقو ىلا طبغ هبقرمش ىف نيناسو اير ىلع عدرال

 نم حارس هيلعو ليدسلل ءام ضو هبئاعتريبك باي ناك ام دعب عرام مويلاوهوا سماع ةتكردأو سريس
 لص نرةاسي هير نموةلابطلا ضراب ىلا ةنئملاو بجاحلا|ةرطاقو جيلا عدرلا اذه ىلبق نمو هبرثا دنيط
 ةنس ىهو ٌةْةرغلا ةنس تناك نا ىلا تاترمس ا ةرثكب الها تاذالاارومعم عدرا اذهلازامو شد)اموكو لعيلاب

 ىيزلا عبر برق بح احلا ةرطنق ىلا لدنلا» امل وواهريغو شرا موكرو دتب ركن ةنامعبسو نيو سخ

 از #ه نعر هتكردانم تدعو ب>املا طيغو بد احل اًةرطذق هاوعاظع انكم تهم عل قبعات

 ىتبج نياو ىق-رنياو عكا نحب اهلزه ف لوقت ةماعلا تناكو هف تناكىتلاذالملا نم بئادتن عدرا

 ىبزلا عب ر نم تااق
 مالحا مهناكو اهمنأاكف « اهلهأونونلاك لت تضامن

 نيع لعراد اهتم قي رادلا هذه( ةنوكتم ضي ل د و ا ينمو

 بادىلا يرسم ديالا ةيحر نم ءالس نم نم يلعر ا دج اضرب !اهنم قبو ةمقرملا باب ديرب ”ىندسحلا| د دملا نم كلن

 ةباعوق تناكو كيزر نب عئالط حاصلا ماا ىف ةيمطافلا ةلودلا»٠ اليها دعو هاشنه شنب عمصر يمال اراد ىهو ةقربلا
 ا اشنهاشسنءار دمتي هقا لاب انالوماء ماضل باص | ضو ..لاهني_كلاوربكلا
 ثيم ةيسورفلاهياغ قاسراف هنمرهطظت كيزرنب عئالط ملاصلا نب كيزر عاابا ل داعلا سّرف دقرم«ةراز زو

 ٍضرغلا باص اف مهاب ىرو لاب هقلاذخ أنامج.و اسوقر ةبرحو اجر ذخ أو هللا ديعمولرمذح دق هلا

 'لوصت كلذ لثملمعف هاشنهاش نبا ميص لش دمت نسل اهيا ىف حمرلاب بعلو ىيرملا ف اهمدن ”أذ ةيركاب ف ذحو

 ةقعردخأو هماك !فلو هد ذدعب معاق دموي نيب رصملا ىز ىلع ةعساو ماك او هي ذعب ةماسع س ءلب ناكو ماعرضلا

 كلذدنعذخ ًافركسعلا ف نم لكمنم بهمفاه ذخأو ةقلطلا ىف لخدو كلذك درطو نسملا هياغىف هي بعلو

 دحا هيلعر دقي ام ْىْثاذهناف نيعلا ما هلا كانك ىالوماي لاقو هيلا او ةرخمأ اها ثنه شنب | عدصريمالا

 ةمحلس ىف هدب ىلعم انهاش نبا لتقنك اذه دعبو كاددعيو ميس ماعرشلاو هر هيو هسرف لوحرو دي لجو

 رسغاامف اهجراخنمرصم ٍةْب دو رادلاهذه (رملراد)# رادلا هذه لمكن لوةناهستنو نيسخو ناس“
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 هنوخ او هدو هس اريقرازو ةبقلا لخ دو هملا لزنت ني رمد نبب ىروصن | ناتسراملا ىلا ناطملسلا لصو نال

 ىضرملاروما ىف رظنلا ىلا ماقتمةملع لئاسم هيدينيباوركاذتف ةاضقلاو للعلا عراشم لانه رمضح دقو سلجو
 هياكر ىف: اشسانلاورصنلا بابو راسو بكرذ رخو كلذ نم هضرغ ىهنا ى َّى >- مهياعرا دف نام سراملاب

 اهمدبي هاو سامرهلارادءاجت فقوذ ىكادلا ع ءاحلا ةدحر ىلا لهو ناىلا هناك بكار هناف شاقنلا نباالا

 فاسصم ىلا ةرهاقلا نم قلو بوس ةدع عراشلا برمضو هنباو سامرهلا ىلع ضقو فةاوودو تمدهف

 كلذف ىف ملا غئاصلا نب نجرلا + .عءنب دم نيدلا سد“ ةمالعلامامالا ل ف

 هراسحو زع دمذ نم هراسللا سامرشه قاذدق

 م« هرايد هللا برخا « قيناتيلاببج «
 ةنامعبسو نينامث ةنس تناكا لق هراد ضع داعأو ةرهاةلا ىلا سامرهلا داع نمّسو نينثا ةئسىف ناطلسل | ىتقاسإف

 كلدواعاسيرو تدئاوح ةّدعو ةعافاه أ ثناف بج اركب نب هننا دبع نيد لاسريمالا ىلارا دل ا هده ترانس
 ىالسلابردلخاديرادلاءهذه (نيدلادحوأراد)« مودلاىلا مهيديأب وهو هدالواىلاهدعب نملقتناو
 رهقلا قومح نه اهعضوم ناك ىسالصلا نعل ناسراا بناج ىلا ولو كلارمصق لب اهم دمعلا باب ةبحر ىف

 قوقرب ريبكل اريمالا عسقونرمئ امي ن ناكمايأ دحاولا دبعنيدلا دوا ىضاقلا وم دهفانواطاريخ اراصوريبكلا
 تيم ناس ١ااهلاخ ادفو نبل نم ةدوّعم ةبق سه همف دورا دلا هله ساس ارح ةحا لف ةئامعبسو نينا ةلس دعب

 دوام تدخن 2 .ةاسماظعو عرذا يفجر اد توك ةماعلا لاول ةياغ فوهوارتغ ا هظعراصو هنافك | تملب د:

 اهسع دقواهيتامن أى اّرسلا دباَكَة ع طظو هنرمك ايم مانا اهنكسرادلا هذه تاك الفا دج ميظءهغامدوربكلا نه

 فاقوالا نم اهريغدخ !مراداتسالا فسو نيدلا لاح ريمالا م ماه دخ انا ىلا مهي ديا, ترقساف هدالوا ىلع

 رصانلا كمل ل:ةافف نيدلا لاعب هفلخ امم ض.قامف اهضيقف حرف .رصانلا كاما لتقنا ىلا هدام ةلجف تارقساف
 كيدرو كنوع وب .رضانلاهذخ ا ناكام نيدلا لاس دالوا عجرتسا رصم دكا .؟ حش ديؤملا كلا | لقتساو حبرف
 نيبتف ةاضقلا هض عمجا سام كل ذل دقعف مهس اراد ىلط ىف نيدلادحوأدالو اهل فدو نا ىلا مسه ديأب تراصو

 نم نيدلادحوأدالوا اى بف نبدلادحوا هملع اهفقوام ىلا رادلا ةداعاب ىضَقف نيدلا دحو ادالو دس قلسا نأ

 داورسلا بتاكنيدلا دوا ”ىننحلا نيساء لدعاء نيد اولا دمع) « مهي ديان , الا ىهو نيدلا لا هيرو

 هسا نيب تناكةرااهصا ىف“ ىناكرتلا "ىلع نب هللادبع نيدلا لاس ةاضقلا ىضاقت فنك ى اهب أشنو ةرهاقلاب
 ساوس فر هيدكشت تاهت اكزربالا كالااءارها نماريمانا قف:اوةدم مكحلا عسقونرشابو ةيئاكرتلا نيبو

 ريغ نع هنومل هنرا قح هنأو ادد سوبمع نبا هناةيواغيلملا كالامملا ١> <ىفامعلا قوكرب ىذاف تام حاملا

 داراالف هاعّداام تدين ىحسانلا نيب مكملا# اضَتلا سل< ثيح نيرمصقا نيب ةمحل اصلا ةسردملا ىلارض -وداو
 نيرو ىلاردا.ةديرباجب هزي أو هئلغألا مكتللا قوم نمدحا قءاقوقراشتي ) نيدها دو تح داعم نتن
 داما ناؤقلا اذ نتا لزينة هاك انا خللا كو تم يال هئانجتاو اهو تورك اك
 نيدلادسواىلا قوقرب عفد كلذ ن مغ رفالأف هئرا كسي رضوت معنا قوقربناتنث ىت- لمعلا ىهنأو ءاَذَقلا

 د هم قودرب لت اهذخا ند عانس وكم ورز ل خل جاع ىشاك هقيرو ةرجامهارد غلم

 هملا م-هثعمي هعاطقا اود>الف مدقاذا هملا هنوكر ةرثكلراصو هريخو هتنامأ دقتعاو كلذ, ةنملاقوهربهلدلقتف

 بلغت نا ىلا ناك أم مه ما ند ناكو كءااسدملاترانأو ف رمشالا كلما لتتالف جرمان .هواجاعممساحي ىح

 تعيسو ومن ةدسرخالا عب درهشفف ”ىلاطلسلا لءطصالا ىلع ىلوْ_باو ءارمالا "هل تنم راسصو قوقرب

 روما هب تطسا تح ةوهدادزب قوكرب مها لازاموهدنعاعتوم نيدلادحوا ماقأ ارو اريماراصو هن امعيسو

 ىعمالام-ا هللا لضف نب ”ىلع نب د نييدلار ديرسلا بتاكو دةءلاو للا بح اصنيدل اد .و ار اصف اهلك دكلمملا
 ىذاَملارْرَعِف هلامءاسسو نينامتو عدرا همس ناذمررهشفف هكلمملا تحت ىلع قوهرب ريمالا سلج نا ىل اهل

 ةم-سلانملاوشرمشء ىلا" بهلسلا جو اقماع عاج هنا لاس نتا ءاضوع مزبلة طوىفنيدلادحو |

 هنكقل هبان ىلع سانلا راس فكعو طبض نس ًارومالا طيضوز, السا بلاقلا ىلع رسلا هباّكرمشابف ةروك ذملا
 ةداعلا ترحو ناطاس#لا نم انك ءارهالا ن٠ سانلارثك اهنا ىرب را داودلا سوي ريمالا ناكو هن اطملسنم
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 نيدلام ريمالا ا ذذاريزولان اكو شألاو صاقتارظت نهد ام عملو دلاربن ثم هل عج لدعم »ا ملا هلا كاملا

 هيلع ضيقا لا هداحرثخحوءمامظعف ةراشالا ةفمظوىف هرارقتساب عبقوب هل بةكودا دغب رزودو#

 هيوازراوح نؤدوَدن امه.مسو نيعنراو ,رسج ةنس لزاالا عسر روش س داس دال دلل ىذ>و عراملاب بريذو

 نسح هجولا ع لَم ناكواما ا نمت نيرو نياسس سة صااناىفهر ااةدم تئاكو َهفا اردلا نمدو.٠ ءنبا

 هده لزر لو 00 ”ىبوالان اد الان فرعيو هب ملكش" ىرلا ناسالا,فرءباكذفّرسمتااريثك ةرابعأ ا
 لزغلا ةضاص ىلع بكي الو ا ناكى حلا ”ىج الارانب دع نييدلا سم ىناقلا سرت نا ىلا ”لمكتريغب رادللا
 عفرت همدخو ىدنوا| قناص نير عنيدلا حارسة اضقلا ىذاةبلصتا مث ناطلاناويدإ امام دموب ىهو

 ىذحلا غئاصلا دج نب د نيدلا سعم هم لاقو ىدنهلا ىلع كلذ بصف مكتللا ىف هيانئساو هنأ نم

 ارو ىلا داع ره دلا ناب انإع ع« اضاف سكملا ب تاكو د

 ازين ىو اف هقدشهلا ىلع لعور مت رامدققو انو نينا نأ ت
 هننص دعو عر ماو ندع ةدعمكلا عبقو ةرشابم دعب مكمل ف ةاضقلا ن< 00000

 راصف ةمءرشل ا روءالانم مهاَنءرامف ةلودلا لهام دعو موك اوح ىفءارمالاو ةاضقلا نبب طس وم راصو

 نحرا دع نيالا ىلو ةاذتلا ىناق ذاتسالا انش ناكد شل ىت- هريغ هن موقبال اضل ار وما نه رياكح

 نزاود ىأر بح اصن اك مدلانءا دير دنا ةاضقلا ىأر بحاص هنا ىعب ةمدلا نب دير د هم! نو داخ نبا
 مظعاىف تءاخاهض-و اهفرخزواوة-رفامناردح ا. متدةورادلا هذهذخ اءسعايفنالف كلذبهرسني تح موب
 نيعستو عبس ةذسس بج ررُ نم نب رم عل ان”الثلا موب تامنا ىلا منكسو ىز ميمجاو ما ده نسس> او بلاق

 ذخ !مراداتسالا فسوب نيدلا لا ريمالا اه ذخ | نا ىل ةدم هدالو أ ديف تّرمساف اهكقو ام دعب هن امعيسسو

 اهرعةرهاقلانم دواسلا ةنازلت واحلا دشارنرديرادلامذه (ىزءمارداهب راد) * رودلا نما هرم

 نيجالروصنملا كلملا هارت او ناكرتلا هاش !نم باح ةمب,دمدالوا نمله !ناكىزعملار داب نيدلا ف سريمالا
 مولىف تامناىلا فولالا ءارعأدح اراص ىّت-قرتف قث هدب ةنطاسل ابا ىو هورصم ةنطمل« ىلي نا ىلا
 تحت ىرخالاو ىزعملا مدس أريمالا تحت امها دح نينا ن دز امعيييتعو نيثالكو عيت تس نانعش عمات ةعما

 لج اهلنو سرق ةنامعتراو : ةرشن : مهر د فلأ هن اهسورام ,دفل ا ريثء هل الث هنماريثك الامل رتورمقا هكول#

 اراقعو شكرز زارطرمثع ىتاو شكرز تانواكث الثو بهذ صياو> نامتو "هل بدرا فلأن يس غاممو

 ىرو ة.سورفلابافورعم ةروصلا ليج ناكو همفاخ ام عجب نووالة نب دمر صانلا كلما ناطلسلا ذخ ًافاريثك
 ناكمناالا ةرمشعلا لم ارا بناشا نيل ناكو ادبجابعل عرلا بعلو ءراسيو هام ىركتا فلاذ

 هسيلع ىرع ناكىذلا همتار نم عمط ةزملقتعاهنا ثحج هصخةرثكلهلاوحأر ”اسو هلك أم ىف ه-هن ىلعارغةم

 طخ رادلاه له (لائيطرادإ)»* لاقتعالا نمهعماهجرخا ةرقن :مهر دفا ار يشع قا غامم هنعسلا فودو

 اناتسرام ةصطافلا ةلودلا ف اهاو>امو اههض وم ناك م اصب رخي فرء؛ناكىذلا بردلا لخادىفنيطاَر ملا
 ةرما ءاطعا ثا ريغصابجاح هل مثانقاس هماعنا نو الة نب درصانلا كيلامت دمحا لا ةيطربءالا هرادلا هذه أشنأو
 دقص هبا ىلا هلةن مئانامزاهب ماقأ اف سطار طةءاشلهحرخا مةدم كل ذرشاسف فلآ مّدمدن امريما لعبو رمكد

 اروكشم هجولا يلم ةياغلا يل اريصق سنا ىرتت ناكو هن امعبسو نيعبراو ثالث ةنس عسر رهش - عا فايتتام

 اضيالايطاو هل ل1 ارودلا نم ىهو نيترو احتم نيتمتاف ىلع لةشنر ادلا هذهو اسي هم لاملا عج, ام هماكح ا ىف

 0 عماس اراو تناكرادإلا هده (سامر علارادإ« سشو.اريماةشب وس ةبرابف

 امرهلاب فورعملا ى.ءدقلا نب دم نيدلا بطق جئلااهر عرمهنلا باي ىلا رع ن«ةرمس ىلع عماسإا ةمحر ىف
 0 مظعفريبك دامت ءاهيف هلنوو الف نب د نب نسحلارصانلا الا ناطل كا دنع اريثا اكو: دمارنكسو

 دنع. ستدت 1 كراع شاهنلان ب د نيدلا سع© مجشل | نيبو هند هدد ١ تددنارىلا هزل كدي اف رمش أزهر دو

 بارىلا هركاسعب ليحل ةعلق نم ةئامعبسو نيتدو ىدسحا ةنس موي ىف بكر مهدعب أو هملعريختنا ىلان السلا

 راسو افلا ىفامكحح هلبوز بان نمةاثماواخ دو مهاومخ ن ءمهلكءا سهالا لجرت هملا لصوام دم ذ دلو وز
 مهبانرت ىلع هاكر ىفةاش» كنلامملاو ءامالارئاسو هناك بكاراذيا شاقنلانباو هدرفجاك ارناطلسلا
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 ىروفاكلا موملاهل لاقي ىذل | ناّسلا ىذارا هل بنءرادلا هده (بجر نءاراد) « هنمباوالا برمثلا الو
 بئانزكتريمالارادوهرادنيبامفني واو دِلاَذ اش :ىناكرتلا تفاكن ب "ىلع نيدلا ءالءريم الل البط ناكسص

 اركسقوهشإ ل نع ورانا دعم لالمعتمالا اذخؤأشنا ةرازولا ىف برز دج نيدلارصصان رقتساالف ماشلا

 ةبحر طع هتسر دمر ا داتسالا فسوب نيدلا لام ريمالار عابطظمدالوا هلكك لذ ىلع هدعب ن ءىوتسساواريبك
 رصانلاكلملا تالف مهفاقوأو سانلا كذا توام ”لدىف لبطمالاو ربصقلا اذ_هذخا دم_علا باد

 نملز لفةروكحلاةسردمالهدرفاا# لءطصالاو ربصقلا اذهدرنا هفلخ أم عمج ىلع ىلوةساو جيرو

 كلملا تدع ىلع سلا !فرمصم ىلا ماشلا بنان حشريمالا مدخو حرفرصانا ا ءالملا لدقنا ىلا اهفاعوا "هل

 "ىلع نيدإ!ءال_ءدالوانم قب نم اهلا فقو ةياءامثو :رمثع سم ةنسنا.عش ةَرغىف دي ؤملا كلا اب بنو

 ءاسعاءلدس نموهو ماب ارط هيا ىلب نال دة ذيول كاملا تدع امهادح ا تناكتض نان سما امهو تفاكبا
 باك انجرخأو قحريغب اه !فقوذخ أر اداتسالا نيدلا لاويريمالا ناانركذو قوقرب رهاظلا كلا ا مانا فرمدم

 نالسر نب رعنيدلا حارس مالسالا ْميْسْنِب نحرلا دبع نيالا ل الج ةاضآلا ىناقل نال ذ ها ضف فمها فقو
 هناميو تفلكن با هثرول ناكملا اذهب ىذةفادئتسسم نيدلا لاح دالوا د دع لف "يناثلا ”ىيقاماا ريصن نبا

 مهنا مهي ديأأب ْن , الاودو ليططصالاورمهقلا تفاكنيفةراوق 6سم لف هفتو ٍباَكمنِمْضت اهسح هفقوام ىلع

 ادن نيدلا رصان ري زولاريمالا تفاك ني د# نبا (بجر ني د#)« طقفرصقلا ىف عازن بجر نب ادالو ا نيدو
 ريمالا لاق أدعب نيواودإاَداَد ىدفصلا مابا نيدجت نيدإارصانرةَةساالف ةروك ثم هع رط ىلعةرهاشلاب

 ةنسةرخ الا ىداج كاان انثالثلا موه ىف ناطا بلا هيرا داتسا ىلا نيواودلا دش نم”ىلع نب دو#ت نيدلا لاس

 نيواودلا ةشىلو مثهنارشابم لوا تناكو قا,نو دوسريم الا دنءاراداّتسا اذه بر نبا ماه اةن'امعم مو نيعس

 ببلاوددشب نيواودلا دش ىف ضّوعو ةخلاىذ ى رع عداس ف صآ !ةبقانب ده نيدلا رصانريءالا دعب
 الملا ه-ون ناىلا لزيلف ةرازولاىلا هلاقت ا دنع ماس اب دج نيدلا رمصانريمالا هلاخ نءاضو ع صاشلا

 اذافموتخم وهوناطلسلا باكي بجرنب اهملع مدقفراد اّدسالادو خريمالا ماقأو ماشلا ىلا قوقربرهاانلا
 تايوتا رف هلع ضوه ف ةرقن مهر دفا نيّتسو هن 0 يي ل دب نأ همذ

 ةدلسرخ - الاعسررمثع عبا رز ”الا مون ىف تاك الف رع مهردفاأ نعش ولد كانعلاز زق تا

 ةرازولا بصنمىف بحر نباد زرقتساو حب رفلاابانيدلا قةومبحاصلا ةرازولان ءناطا لا فرص نيع ساو تس

 الامه اربدماريزو اريمأراصو باه سومانو مخ بلاق ىلع ةرازولارشابو ءاىهالا ىززمغب لف هلع مانو

 نيالا دعاس اصلا ءاعأت ةرازولار شاب نم لكما دختسا ىف ماسحلا نيد# نيدلارصانريزولا هلا ةرعس كلسو

 لع بحادلاوتوسلار اظانماشغلا نبمب ركلا دمع نيدلامب ركيحاصلاو ةلودلارظان<ىرةلا نبا هللارمدن نبا

 ءافمتسا ىف هلافيفرركاش ىلا نب ميحرلا دبع نيدلا جات بحاصلاو ةلودإا ؤوّد_مةربا نس باهولا د.عنيدلا
 تامناشىلا كلذ ىلع لزر ل نيعستو عبس ةاعرخ ن2 ا و سو و "لودلا

 ةيكنريغ نم رزوودو 3 ' اهعمسو نيعستو نام ة ة'سرفص نه نيقب عبرال ةعجلا مون ىف لد د وط ص مه نم

 ةديفملا نامعالا مد ارتىف ءاترملاداودعلار رد كاكَف هاك ذ دقو ةروكسص زم ازين ا نم هنزانب تااكف

 مدقت ىذلا ”فرشااريبكلا اممدةلارود ضءد ن هالوا تناك لا: ثن رمصت طخ لبن راذلا ذه (يلقلاراد) ه

 ةافكلا ل امحي فورم ا يهارب ,!نيدلا لاح ىذا اوهو :انفكلا لارا دب تفرع مثءافام ارو هقركذ دنع هركذ
 نب درس مدانلا كلا ا ناتسب ىف مدخو اسف ىراص: /اباَكلا لسنه الا ناكصاةتارطان وشألاةلاج نيا

 ضرعالف ”ىرد لا ص د . ريمالان اويدق مد عقرالا ضر أب سرس رهاذلا كالهللانا دمم ناكىذلا نوو الذ

 اون هعغ اذه اكل لاح ناسا احا رب نم ناكة عام مونمر اخ اوءاسمالا نت واود ناطلذلا

 تامناىلا همدخن رقكب ريمالا ناون دف هناكم ناطاسلا هالوذ قالارقكب ريمالا يناكب ذهملات امن اىللا

 دعب صال رظن ةفطومالو صان ا رطانوشنلا ىلءرصاتاا كلما ضاق نا ىلا كلاَم_ث ريمالا ناوي دب مدخن
 نتفضؤولا رشابف هبردادمو هيلع هبضغ دنع هب ورتب نيكملاد عد سطار ظذ ف ظو 4 لا فاضامثوشناا

 ىلرااف دج رصانلا كاللاو كك رمثالا كلااوركبىلا روداملا د "01 1مابا ىفرمساهرمدانلا ' تاق
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 زاخ ١!قيرطف سوراغءلب رضالاكرغماذلا اودو هتمرحو هّتهاحو تداز از نكس يمانع لا كا ميقا ورانا

 ئداوسعرر ميلا وم ودكم ءأادالإ باص ديؤملا نب !”ىلع مالسالا فس دهام ا كلل ااضءاك.#مأو
 ةءامعزاجلا بردىف سءاب ناكو كلم اى مركى لع حلا حلادلا كلما ساجاو عل اا نس ن اطل دا! ةيون ىف ماق

 نيبو س+ ة:سلاوش ىنان'ىلا هلاح ىلع لزي لو سوراةلب رابخ ا ىلع س_سمهمل هسفن ىكوالوقرمسو

 رادلاءذه(شقئرصراد) « امماقأو بلح ديان ىلازاط حب رش أف نس رمصاذلا دمءاو حلاصلا علف ةئئامعسو

 ةسلصا اعراس نه نولوط ني دج-ا عما1 ةرواجم اة ثقغرصلا ةسردملا نم برقلاب طب واطولاركب طخ

 لجوةن اهءعيسو نيسخو ثال' ةئس قف اليطصاوارمصقاهاشسو سمع رسهريمالا اها ركشاف نك اماهعض و مناك

 ةيثةَعرصلا ةسردملاركذ دنعهب فب رعتلا رك ذ دقوا ريثك[.ث» ريغو ماخران هناسعءالاو باْكَلاو ءارزولا هيلا

 ةيصاختققلا ف مدهلا عنو ءارعالا انبكس ادد هانم ىلا ةرماعرادلاذهو سرا دملاركذ ىف باتل اذه نم

 هما, اعف س هنا ضوح ط#رادلا هد ه(ساماراد) #* ةنامنامتو نيرمشعو عبس ةنسرخ ١ الا عسر ىف

 هءعدتساو ةريبك“ هيانعاهماخرب ىجتعاو بجاملاساملاريسالااهأشت اساملا عماجراورشبلا ردح نيبو

 علمت نووالثنب لع قالا كلا ناطلساا سا ةنامعيس-و نيثالثو عدرا ةك-سر نهى ل قاله دالملا نه

 رداه.را د) *« ءارمالا اهلزمني اذه انموب ىلا ةبقايرادلا هذهو ةهاشلا ىلا لقنو هعيج علقف ماخرلا ن مرادلا ل5 ىفام

 كيلامملا م دةمر داب نيدلا فمسس ىماو طلاريمالااهأشت ا 5 ةرغهاشلا نم ةيلطابيلا ط رادإا هذه (مدقملا

 عجب كيلامملا ةم دقت ىف ماها واسغيلريمالا كال اسم ن نماذدرداو ه قؤةزيررعاطلا لالا ماياىف ةيئاطلسلا

 ةمدقت هتفمظو فو هنرها ىلءعودو حب رؤرصاذلا لال ا مااىفتامو مرف ىت-هرعلاطو هلامرثكو ةيرهاظلا مانالا

 قراسإ ناك امزنلا نمراذلا ذه عضوموذن اهاعو نتن لسيد جوزمشم عداسد حالا موي ةناطاس ١١كلامملا

 تامالو باّكلا اذه نهت اراحل ار كة دنع ةءلطابلا ةراحركذ ىف مدقناكس ريس ر هاظن | كاملا ماناىف ةملط املا نم

 (ءارقش تسلاراد) اراد هانمول ىلا كِل ذ ىلع ةمدأب ى هوةلو دلا | يمال الزم هدهد نم ترشح ا ردا مدا

 ىاركماجراو مانغْنب ان هدا عرب اذضل ازيز ولا ةدقروف ناز تاي رلالا مو ةماّكةراح هل نءرادلا هذه
 اهجوزتو نووالق نب دمت نحر صانا| كلا اناطلسلا ةئباءارقُش تسلا دنوذ تارع هلل ارودلا ند ىهو

 ةن_س ىلوالا ىداسجب ىرم دع نمان انئالثاا موبىف تتامنا ىلا اهسفن ىف تعضت اواهردق طخ ا ْمسورريمالا

 رحاتلا نانع نب -ىلءنيدلارواءأشنار هزالا عماللا طتعرادلا هذه (نانع نبار اد) + هناءعمسو نيعستو ىدد»ا

 نيسح نب نعش فر الا لالا !ماباىف ىناطا لافي رمدلا صال ارسانو ةرهاسقلا نم سكر اهجةيراسمب

 رهطظأ مهو هلخادو عجاف رشالا ةلودتلازالف عت .لاموةريبك ةمعنو ةورئاذ ناكنووالق نب د نبا
 هدالواّماهّتجوز ىوسدحا هلم لو نادال ذج ه«ىف بهذل اةئمفلالا نما رييك اغلبم نذد هنأرك ذتو ةقاذ

 مناع سو تداجعو عما عسل درع دنع ندا“ ةعدل امون تافاضيا ةتجوز تضرمو سرخو شض مه هنا قذتأق

 تماقو ةئبلائ شر اورفظي لذرا دلا هذه نم عض اوماورة>و هلام دف ىل )ءةدالوا سأف اثياذتحوزتنامو

 ثالث ةناسرفص عسان: تدسلا مول نان عنب ىلع نب د#ت نيدلا س 3 هدلو تامو مه- ١ ضدو نم ىهو مهيديأب هدم

 رادلاهذه (رعالار داهيراد) « فاووالا نماهريغ عم ةئاهامو ة ةلمشع عباس ة ندم اهوعابمث هن امتاعو

 ةؤاؤللا اذ موماا فر هب ىذلاريبكلا جبال نيبو ةر هاقلا نمىدو ءسملا هَ وس نيب ايف نيرو سا !نيب طخ

 راوي اذ غانموب ىلاو باكلا اذه نم ءاسةلدل ارطانمركذ ىف اهرك ذ مدد: ىلا بهذل اراد لد نم اهناكم ناك
 وبقا اا ذه تحت نم سائلا ءوبهذلا رادءابقاةهل» نم بهذا اود 1 ؛ فرعي محا مادلا نيبو ارش اهفو. ةرادلاددد

 ريدالا انف نيدلا فيسريمالا عطب ارسشم ناك ى وايحيل اريسعال ارداجب ني نسل رسالاوداذهر دام :

 كفوو ةفاغاارادب ناطل- لارا دنم_مم كلذ دهب ىلوو ىضاخللا اغيل رييكلارعمالا ياك فوق اي خلات

 الزل ةلود لاذ ةززيصبل كامات رع اك رتل كتان رصاسر ادلب ريمالا مدق ن اى نيواودلا 3ك ةفمظر

 د_هدداع مث ةزغىلاةرهافا| نمءافنو هءلع ضبق هن امعم_سو نيعستو ىدحا| هن ىداج فق وةريرغااتلا

 ترصحو هن امءيسو نيعستو نا ةندكع رطغلا دبع موب ىف رادلاهدمب تأم نا ىلا اب مافأو ةرعاقلا ىلاكلد

 ضود> اعتاب اهبان ىلءو اذهاة مون ىلإ ة.قان رادلاهذهو مولعلا نم عاونا ىف بكة دع اهيفناكو هتكر
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 رهوج اعف سلطا ساك !هنالث لانه ناكور صال هناف“ ءانلا سءرب لو.عملا غاصملاورومللاو رار دفلأ ةئاملا
 ةلامةّدعهلصاح ىف ناكورامر د فاأ ةئاملاودغ هنمث ناك د هلثم عمد لر هوما, هفغش ةرثككهمانأ لوط ىف هعجدق
 فب رمثلا لع نم م وزر مشع ةتسو دالبلا لءاعار ذنيالثىل عار ذنيعبر |نمهلوطاماهنم طس حوز نيناتو

 اهعيج ماخة رون ماسالا "لج نم ناكور رح نم طسدحاورا ةعبر ًأاهنم ةرمثث مهرد فل ار شعانلا جوز لكن رمد

 رادنم ةيهنلاهذه بيقعوصمراددب بهذلارعس طغاو عظةورسكو ببن كلذ عمجب بدق ”ىندعم ساطا

 ايه :رد ني رشعلاقثملار رمان امدقب سانايا 3 ةرك امطار د لافتا عسل نودصوت

 رودلا نم هنارممْسا دقو٠ا مالا باك الانكسم حربامو بنا ىف هماخر لاوزلرصقتلا اذه نه ىث الت ذئامح نمو
 رممالا هنكس نهو هفريخالام ىلا همألآو هنكس ءاممالان زم د>اوريغ ىرعىف تكردادنو ةمؤذملا

 رود "لمعان من " الاوهو ملصا مدحه ب دالابارخ م رعاه ع عاف معلا هلم تارت“ ىشر لاوكحر.

 .”لماكل انوغراربسالا اهأت ثنا ليفلا هكرب ىلع مظعالارس لابرادلا هذه ( لماكلانوغراراد)« ةرهاشلا

 رمالا (لماكلان وغرا)* اعارذ نب رمع ل فلا هكرب ضرأ نماي لخ دأو ةئاعبسو نير عبمةنسف

 .تنباشآ كَم هقحلا ةحوؤو ن والت نب دم نب لبعاسم-ا حلاصلا 'الملا هاند, ثم دو بلح ران نيدلا مس

 كلما تامالفريغ_دا!نوغرأب الْوا فرعي ناكو هن امعيسو نكفطاو اد دل العلا نوغراريمالا

 ةمدّق: وهن ' آم: سها هاطعا نووالف ند نب نابعش لماكلا اللا ةوخ ارم كلم ف ه دنع ن نم ماقو حلاصلا

 ةمرولخ ةباش قت ىوه اايلطق رمالا تامالف ىلماكلا نوعا ىم-اوريغدا|نوغرا اا ا

 نيسج ةئس بحرربش ةرمذع ىداح 59 الثلامو اعياالدوف باح ةراشب نووالو نب د## نب نس رمداسالا كالملا

 لازسالا تغنى زجلاو ناكرتلا هباهو ةاهملاو م اذار امناسح | ىلءاهي ةبامنلال وة امع.-و

 ىدحاةئس ةخغاىذن ه نش ثالالاواصوت قشمد ىلاريسي رغن ىف حرقت باح ءارها عم ةذدق هل ترحب مث هب

 ةبامىلاهداعاو ناطاسلا هيلع م اقيم ىلا هزهجو قشمد بئان ”ىرصاالا شعب .اريمالا همرك أف ني_بجو
 ةياسن نم ل ةنف نوالق نب ملا «حلاصلا كلل ةنطل لوقا ىف قش دابا نم شال ازع نا ىلا ابن ماقأف بلح
 شيءابب ف هيفا مب ءاقأ اونع .ىجحو ني“ 5 , 1ة:_بنامعل ىرثع ىداح ىف اهاخدف قشدد هبا ىلا بلح

 سوراغبلي لوّمءاو داىلاح رف ثم دىلارمض>و سوراغبلب جب رخ نا ىلا مب لازامو بح لف ىنعّتساف
 راسو نوغرا ءاقلن سورا اب ةكرح بس ماشلاا دال, ىلاراسورمص نم حلاصل ا كلاب رخال ىثمد ىلع
 ناضءرروش ىرمش ء س ءاخ ىف بلح دبا هد ةذسوراغبلب رف دقو هدعت نا.ططسلا لخ دو ّىشم د ىلا ركأس_علاب

 اهقرحورداغل دنبا بلطىف نيت_تابالا ىلااسهتم جرخو باحي نوغراربمالا لزي لذ رص» ىلا ناطل ل اداعو
 كلملا همخأب للاصلا كاملا علخالف نيو عدرا ةنس بجر ىف بلح ىلا داعو ةيرسصسق ىلا لخدواه ارق قرحو

 لعورص «ىلارمضفس لاو ةرخ ىف باس نمنوغرأأريءالا بلط ني بو سجن ةنسس لا وشف نسح رضاع
 هتحوز هدنءوايف لةتءاو ةيزدتكشالا ىلا ل حو نلف ني جو تمس ةناسرغص عمان اق ا مدعم هل امريما

 لاو نمنيشب سن سهلا مواسم. تامو هيرث لأ“ :ه ىو الاطد د اهم ماق ًاناطذقلاللا هير ددكسالا نم لقت

 قافرافااماجسم اخت هبرادو دنبلا ةسردملاراو#ع رادلاه ذه (زاطراد)» 5 'امع.سو نيو نامت ةنس

 نمو ثالث ةنس قزاطنيدلا فس رمالااهأشنا ”لليوز بابورقبلا ةردح ديرب ةيسلل هلا نم كل -ن مدنع ىلع

 راصواهتراسع كنسي ءالا اونو مه اضرريغيواسمب ارا الز مناسك انفط م ابشر ال امعيسو

 ءارمالا امنك_د اذهانموب ىلا ةبفان هد ازيمك كا وابشاو !دلش ياو تءاؤ تلك ت> هسفن اس يلع فقي

 ةيظع ةملورادلا هذه فزاطريمالا لع نيس+و عدرا ةذس ةرخاالا ىداح ىرمتع عباس -تدسلا|مونىفو

 ةعبرا ناطمل لزاسطربمالا مّدق موف ارمصنا تو ناك الف ءارمالا عسجو هب سيو ا لما

 دحاو لكلو نيسرف شةعرمءريماللو كلذك نيسرفر مسرعمالل م دقو بهذ شد وبه ذ حب ورم سارفأ

 اذه ملاصلا لبقريما تدب ىلا لزنن كارثالا كلوملم نمادحأ نأ اذهل دهءب لو كل ذك اسرف فولالا ؛ءارهانم

 اريسا لزب لو لمءام-احلاصلا كمل مايا ىف هركذرهتشا سا عريما نيدل!ف.سربمالا (زاط) «اروك ذماموب ناكو

 كلملا علخا إف دقءلاو لل !بايرا ةةسسلا »ا مالا د ا وهو باحر ثظملا ميقاو نابغش لماكتلا كلما علخ نا ىلا



 ؟"؟

 هبئدبام لوتاو اموغارف ىلع ثتسب و ل.علا ف شكل ةهاقلا ن«لزتي ناطا !اراصو متر اع ىف داوتجالا رظعو

 قس لوةرقنمهردنلأ ةثامعن رأ غامم اه دو يلع فرس ا ةدحاو ةرب_ذح هساسعأ ل هف ىرامصا ا اغباب رصق

 هلل ةةفنلا تغلب و نسل اًةياغ ف ءاخرصقلا لكى داي لعوالاةراسعلا ىف قلعت هل عذاصرم هور هاّملأفؤ

 لن ةراسمعلا تاكاانإف مهر دفا ةئام هصاخ دروز ال ن نك امم ةَرَق :مهرد فل نيَتسو فلآ فلآ ةئاسمب 9

 جاوزا ةلاةمال هور حرت نسل اعل طنيدلا ف ريمالا دنع ن:ذئمو رضا هت ورا ناطا سا
 صأآو ”ىوامجل ا اغلي ريْمآلا نَح ءعسلاب مئأق قام ول رموز هقاوا ةدعور رحاهدحأ طن

 م ةياطلاكقنالعولا تار از اشو تنفر 'رالطتالا وخادعءورمهقلا اذ هىلالزني نآدحاولا د. ءاغبتًاريمالا

 ءاىعأرتاسريض> كلذ [باافادو كو لب اوتلاو موعللا ند هملايا ام ةبعتل لانه صالانا رطانوثنلا تابف
 في راثنتلا مهل! تريضحرامئاارخا قووواوبرمشو لك اق ىواميل!اغبلي رعد اوءاقأو راهنلا لوزان متلودلا

 ريمالاو راداتسالاو دحاولا دبعاخةًريمالا منهو ف'اظولا بايرأ مسرباقي رمت شع هن أ! ةعو ةزاطا - ١
 ةسفأو علخ 1 ةمضءلرمض»و ني رخ ىف سار يسأ هدز و ةطريمالاو كادت ريمال او ىفا ساا|نودوق

 ليطمالا نم همس ااةرمضحلا لومخلا ار .كحراو ة.بفالاو علطلاو في راشنلا عسمجبا سيف مهبا صر دق ىلع

 ةئاوسءمىملا اذهىف عبذو مواز انم ىلا اوراسو موتا سه بس ةضفو به ذنب ام ش اكو ىورس <ىلاطاسلا

 اونوكي ملذعموب مولا نأت بورسشأ | مسرب ركسراطنف ةئامثلث همف لعواسرف نورمعو ةر ةبنو»ب رأو مَع سأر

 ةقابر ادا هذه تلازامو هبا مهم دلع ىلءدح ارم جحيالو تبل تاركسملا ند ْئئالورجللا نرش نورهاطت

 (نوطوم ل طصا)# 0 هدد ودوم اسلام 0 هائاا كلا ناطاسا!ا عمده ناىلا

 هات رخ الا هبانورقيلا ةردحراو# عراشلا نم بانا اندلو نس ناطا ا ةسر دمر اوي ىلرط هال ده
 هذخ أفرا دة ارهتس نيدلا لءريمالا هأ ثنا ليا ةعلقو ىف !طلسا | لماطصالا ىلا هنمل صو ىذلا "هللا باب

 ليوطلا رتتسريمالا ل. طصانو دو: هيفدازذ لاملا تدب نم هنمت لف رمصو نو دوف يدل! ف. سريمالا هند

 رز دنيبام رباع ةدع ه ف لخ دو ارمثك همف ىنب .فليطصالا لع _هةرانوو الد نب دكر سصانلا كلا |ءسمأو

 ماكو ناطلسلا تاما «رصانلا كل 5 ايحة3نوصوقريمالا هنكسوةياغلا ىلا هلظءارصق ءاخ تالم صاد
 رصانلا كلملا نب نك فرشالا كلما هلدبهدعن ماقأأو هعلشو نوصوق هملع ركبوأ ونأرو هنملاكلملا هلي اهدهب نم

 ءارمالا نيبو نوصرقرمالا نب ةنلقاولم بجرر مش ىف ثدح ةئامعبسو نيمد رو نين اكل نا ع

 وكوت ادلله ويب (عوضوت تطأ مكلع هباسك ار ةماعلا ىف شن ديا ىدانفروخ اريمأ ش ْ.غديا مهريبكو
 اكليل لا, تكد هوة ليسا لادا :كاو نالغلاو لاو 5 نم ةئاعلا تاق محلا ةدنط رو

 راو ناكو اغبلي رصق ىلع نم ىوا.لااغيلب ريمالا كءلامم تراذف ةدع م ءاونلت ًاوباشناانمهومرو هذ

 مهتقاف ةياهلا ير نعاوةكتا تح باشنااننوصوةكدلا-ماومرو ن-- ناطمللا ةسر دم ثي> نودوةرمصق
 اودعصو سوفلاب رصقلا ب اناورسكو هإ_داو>و هتاناخ باكربناك اماو هاو نودو:ل.ط صا سانلااعوغ
 اودْدو حالسلاب ةدحاو ادي لبا صالا نم نودوق كلام ترفل هجران هرصقلاىلا اوةلست ام دعب هلا
 لبطصا ىفام عسج ىلع دبا ل|تنافماشلان منيلصاولا٠اسمالا نودي رب رمصناا بان رداظ ىلا اوجرخو ةرهاتنإا

 شايقلاو لاما عاونا نم لّهشت تناكورمهةلاتناكح تلا لاملا لداو>و حج. ورمسلاو لخلل ننودوق
 ءارمالا كامن تدجو هتسهئامب ةّماعلا تح رخ امد_:عو ةرثك ةءدالو دحم الام ىلع ةضفااو بهذلاىاوالاو

 هنمهذخ أ ببنلا نم ؟يثر دحأ جرخاذا ناكر جر نمراظننال هل سرلا ف ل.طصالا بان ىلع اوذةو دق دانجالاو
 رهاو*اورفظو قرطلاوزيلاهدلا ىف اهورثنو بهذلا سأك ا ةيابنلا لمح او لمة هناطعا نه ء عامان ان هنم ىرقأ

 وشامو ةيدمالاو ةسءورلا طسلا اورو ةنم» + ةتأو ةمظءةحل أوردقلا ل لج ةحّسأو ةكولمرئاخذو ةسش

 اوخظتو ئيشلاو رواللا قارا اوزماكو اًهَو امتتو نيك اكسااناهطق ادوعطقوايلعاول: [ةنو فد رمذلا لع نم
 اوفلت 00 اكردللا اورسكو ميكن اوعطةو مهلا او كححنو ةضفلاو يهذلا جورمسلاو ةضناا ل.1ن! ىلءالس

 فيش ناك ةذذااو سكملا بهذلا اما لاق هنا نوهوةبتاكنعركذو + تذكر زلاو ساطال ا! متيشعأو اهرتس

 قوف هلأ بهذو ةضفق ام .طاو تاغ او نيبام تامدعملاو صياواعاو سشكرزلااماو ران كنا أ ةئايع رأ ىلع
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 دالوأ نم ىتب نم هل فقو د نب | ىسا.علا هللاب نع #ملا ةفيا1ناوو هرموم ىلا شريم الا مدقو زورونريمالاو حش

 -ىنملا ىمدالانب”ىلءنيدلار دصةاضَلا ىذاكةيانع مهب ذئموب ةلودإ ا لهال ن اكسو هب راقأو نيدإ !لاجب

 مهد ن الاوهو ميلارمصقلا اذهراصو هوخأ اوف هلع تناكام ىلعا فتوى نيدلا لاج+ الما عامجتراب
 ذصزلارمهةبالوا فرعي ناك ب زاجل ا ةسردملاراوعه علا با,ةم>ر طخم رمهةلا اذه (ةيزاجلارصت) «

 اذ_هىف رك ذم َدناك كانه ناك ذ ممزلا باس فرعي ناكىذا ارمصلا بادن ا لجأ نم نيممطافلا!ءاسماهلنا مايأ ىف
 هملع تفلتخاو بوبأ ىب لوا هد راصامءل>نمراص ةيمطافلا ةلودلا تلازالفرودتا اركذ د_:ءباَكَلا

 هدس ٌرهساو بوبأىب كلولملادالوأ نم سا, اريطخ نئدوءسمريمأ نيدإ اردب رعمالا هارتسشأ نا ىلا ىديالا
 ةئاعيسو نيعب رأو ىدحا ةئس اهي ةنطلسلا بئانّرةَمساو ةزغة يدم ىلارسصم نمهريغتب مءرناىلا
 عفانمو لطم اةعاف لكل تاعاف عبس ةراسع ىف ع رشف هانادكل مو هيلع نوص وق نيدلا فسسريمالا بتاكو

 رصقب فرهدراصف كلذ نم دارأ امءانب مي نا ل. :نوصوق تا ةندفاةرمشع كلذ ةحاسم تناكحو قفا رممو
 هنريعف ”ىزاخلارّيكل هريمالا حي وزو نوو الث ْنِب در صانلا كل ا هبا ذي زاجحارتت دنوخ هترتشا نا ىلا نوصوت
 : اهمادخ لو,لناريبك المطصارمهّهلا تحت تلعو هالعأ ىلا ال |ترجأو ا دئاز ان أ هف تقنأ و ةمكو ل هةراسع

 فرع ىلا اهتسرد» راو ت أشر هس اع ايش ءافدي دح كِسانسم نما ءاع فريش ةريبك ةصاشبو
 ةرحالابءا مالا هنكس تتامالف ا يلع فوةوموهام هل: نمرصقلا اذه تاعجو دي زاخلا ةسردملابموملا ىلا
 رعانلا كلما ب راداتسا ىلوبو ةمقب الا ةسردملا ةرواجملاهرادر ادا: بالا ف سول نيد! لاجريمالار عنا ىلا

 ءارزولا نم هبقاعب نم هدذ سحب انصءرصقلا لوا. ناكىذلا د«ةملاورصقلا اذه ةيحررب سلحي راصح رف
 ارهد ماقاام دعد نمّدب وةعلا توام: سانا نههمف لقاملهرك د سوفنلا عورباش-ومراصفنابءالاو
 شلال مثاحاذلو سوفنلا فاما موو هالزتموزءرادو حارا نطومو بارا بعلمو تابابص ىئةمودو

 ىضاف هلمكحو هفراخز نم ئثثعش رصقلا اذه ذخأ ف اوالا باصتْغا ىف ههرم *عم_ثو نيدلا لاب باك

 ةدم الطعم راد لثقالأذ هماشر عامذو ربطت ىف مككسا مَدَةتاكدلا دمتساب ىفذحلا ىيدعلا نيرعنيدلا لاك ةاخقلا

 زورونريمالاو مجْشريمالا هب را ىلاري#لا ىلع مزعاسإف كال ذ نع هزع ىئنت"ا حاطاب ر هنانبب حب رذرصانلا كلم اهو
 . ديدحلا هك امش علقو ىريشبلا نب ميهاربا نيدلا دعس ب> اهلارب زولا هملالزن ةئامئامو ةرمشع عب رأ ةنسىف

 نيدلار ديريشملاريمالا ناالا هب عفش داكي الدلو مأ ىلع تاق كل ابسشالو ماج رريغب نأ الاودو برح تال ؟لمعتا

 راصو هلو الباصارصقل اذه ةحاس لع نيدإ ا لاجب ريمالا تدب ىف ن تحال را دام سالا دوش نب ند

 <ينغلا دمع نيدلا رفنريمالاركذ ةمامايعو نيرمعةنسنإةمرفو + انامح أ هرداصب نمرصتلا اذه ىف سد

 نم لئاعم هنازح م ده دعي ج وسفلا باب د_:ءدمسملا نصسملا ف نووددملا :دامراداتسالاحيرفلا ىف نبا

 ةرمثعل نيدلا لاجبفقو ةوهج ىلبع منأو ئارحلا با رالانص-نوكلرصقلا اذنه نيعذ ملا ةراكو ق.ضلا د

 انس دخت لو هبف قرام ىلع رثمث هملاعم نماريثك اولازأو ند ل عىفاوعرمشف نينس ةرتجأ نع ا واذ مهر د فالآ

 ةعاق تحت هلممرلا ىلع "هلطملا نس> ناطلسلا ةسردمن ”الاهعذو مرسلا اذه (ىوابجيأ اغيلي رصق) «

 هلانبب ةتايعيسو نينالثو نامت ةم_سىف نوو القنب د_عترصانلا كلا! ناطل اا سه |_هظءارمصت ناكو لء+لا
 ام-يفهتبغر ديازتل ”نيدراملا اغبنطاريمالا نكس مسرب لب ادي رمصة اضيأ ببن او ىواصأ |اغبلي ريمالا نكسل
 ليمرلا نم لمملاا قوس ثم ىلا هسفنب بكرذ لا ةعلق ن ء١1يلارظن و ههاجتانوكي ىت-اههاهتبم يظعو

 هبا امووه هر يعل اههاح ناكءرو> اريمأ شن دير يمالا لوطص | نيعو دمعسلا كالا ام اج ىلاراسو ةعلقاا تدع

 ىرتشد نا نوص وقريمالا هأو ق ولا ىليطصاو ىتاللا رمشاطريمالا ليطصا هيلا فاضي و نلب اممم نب رمصق

 ,مدهلا عقوف دحاولا د.ءاغةاريمالا ىلا ةراسعلا هذه رم أل عجو هل .طصا ىف عسوبو كالمالا ن.هل.طصار وامام

 ,فوروملا ةعلقلا بايءاسجت نم ل.طصالا اذه باب لءجو ىلرطصالا ىف ديزو نوصوةريمالا تبي راو ناك أم
 ةريبك ةبغررصانلا كلم ن ووشنل ادب ىلءناطلسلا لام نمةرامعلا ىلع ةفنلاب ناطلسلا صول للا باس

 نم فرب ناك ام لقأو ةرثنمهر د فار يشع ىثا م وب لكى اهفورمصم غاب واناوبداهلد ,رفا هنا ثمحح ةراسعلا ىف

 نيروك ذملانيرصةلا اء ىفماقهالا رثكالفةرقنمهرد فال آ نام غلمم ةراسعلا مسرب موملا ىفةراسعلا ناوبد



7 

 حرخو هرادىلا لزنق ءىهأو ناطل- )اهمركاو ضرالال. .ةف في رشتلا هيلع ضفاو هب دينيب كف هنزم اف دب

 صو ال_غلني رشعواشيدك ١نب رشءواسر ذنب رمش ءناطاسلا بلا ثعبف هصالذعاو <رسو هور ىلا سانلا

 حالسريمأ هيلا ثءبو حالسلاو ىفعتلا نم هرلعر دقي م هيلارهس ىتح دحأ يلذهملا اوثعسن اءا مالا عبد

 كريس نكلان م هحورخ دعب سكح راهئاربش : أو ةنس ةرمشع ىدحا هذح» -ةدمتناكو انمعرام .د لأ

 رقركسرمالاذ-خأف نيجالروصنللا كاملا ن طلست نا ىلا لاز امو ىبسعشلا ىرسساب تك ناك اند #ف/فزشالا

 ىو ةمد1ئا رضع نا ةرعأو ةزبملا ف شاك لءعف ةنطلسلل نيعتدق هناو هنم هفوذكو ىرسد ريمالاب هب رغد

 دز مم ةقمومربك دجال ىرخملا لالا نيدلا ماسح ىئاوطلا تدع ةنمملاس ار سلخ وةعلقلابنسجلاونشنالا

 رثاس طاحاو هناقسو نيعستو عيس ةنس ىف هنصمو هيلع ضبق ن اىلا هل وست ةئطل - !اوهنءا ارغالا فرتركتم

 رشع عسات ىف تامنأ ىلا نصسلا ىفرساوامظعارورس هكسمب رة كك رمت هكذا خرم 232م هنو ةلؤحو م
 ىلاعت هللا هجررصالا بان راخ هت رد نودو ةراكح نود هملعو هن ايسو نيعسستو ناسك ةنس لاو

 ناكىذلا قرم ارميكلا جهلا ل1 نمور ةنا رسل باذن سارا اوفس اديه (كانشب ٌرصت)»
 ءافلمللا نمز فريبكلار صّتلا ةراسع مانأ ىف فرعب ناك ى ذلا باملا ن :رمهملا ]يو نينمطانلا ءافلغللا سم

 ردبريمال ا هارت ثا نا ىلا لازامو ةملماكللا ةسر دملا هات ءلاك تشي سسق لبابب مويلا فرعيوهو رصلا باس

 لزخاداسو ينبه او انوا نك ايمو ث الا انعاو ارو دالعو حالسريماب فورعملا ”ىرتفلا شاتكح نيد

 دئاز ميظء بكسسوم ىف لدجلا ةعلقب ةيئاطاسلا ةمدانا نم امهفارمدنا دنع ىرسسب نيدلار ديريمالاووه هملا

 ١ ع ول رصقلا اذه عطوم ناكوهراذىلا ام بنم لكح لخوبو ةيثذلا

 الابحا هركص ز مّدقناك هي ريسبلا رادلا نوصوةريمالا ذخأو حال_بريمأ تاماسأف هءلع ىهام ىلع

 مكونا : ورومالا ف نارظانب اناك لامثدونودوةناكلذوةر هامان راداضبأ هنو كي نائل اتش

 ءالمتسالا ف لمعي لاش ذخ أف لمحتلا ىف هملع دي زي ورخ "الا اسد نا 01 ولازال ازرانك

 ضرأأ ةعطق نووالق ْن ِن دهترصانلا كلا | ناطلسل !نمذخأف هتئرو نم هارتشا ىّتح حالسرمأر صق ىلع

 ناوطقرادب تفرع كانه تئثلا دق تناكارادمدهو لالا س قوّمح نمرمدقلا اذ_هلخاد تناكح
 كلذ لخداوءار هذا ةعاجا محد ءافا1ن اراب نم تناكد ياعم ةعبرأو ادعس رشعدح أمدهو قالا

 هعاطتزا كات ةراتلا ناب مانع نسرست اذه ءاقتور مثل صن وبلا فر هدو ءرمع هلاف ارم | دص مالا ٠ ءانملا ىف

 فرشت ديدح نم كسا: هلو هالعأب ىرحت ءاملاو كل ذلثم ءضرالا ىف هساسا لوزئواءار3نوءبرأءاو جعااىف

 هن اني نس عم ليلج قرم ءوهو نيناسدلاو لينلاو ةعلقلاوةر ةاقلا ةّماع الع نم رطل .ثةرهاقلا ع راش ىلع

 راصناهريغو 00 اوس خد اشباه هخشراو هتيدزتاقةغأا او هتقرخز قناتو

 قربشلا رييكلا رصقلا ةر هاقلابم دقتاكالوتا ناك هنافني رمصقلا نيب عراسشلا ةمعسشبالوا ناك اك اريخأ مالا

 ىرمس رصقوْل اتش رمدةراصفذ هاج نهفسشرحللا ىذلا "ىل رغلارمدةلا هه اجتو هتلم نم اشي رصةىذلا

 ريوق نينجا ني عرالا اذ ال يتابقإ نفيا لعالم رمصقلانيب هل لاق عراشلا ن نمام_ثبامو

 نمب ناك هناك ةرهاقلا تداب ني- نم كلذ لب: ني رمدقلا نمب هل لقاء او معاا ذو سالو كاع ٌرسهقو ىرمساب

 !هقهمان دلاتتي لك لف م انيس احورشم الإ + ماتت دتؤ ف رغلاريغصلارمصقلاو «قرعشلابكلارصقلا ني + رضقلا

 ناكو هب عممتالؤ هين هلذلراب ل ةثايعيسو نيثالثو نامت ه ةنسيف هلرواجا ناذناو هل سأ ىف ىتلا تا اودلاورصقلا
 انايحا هدام راصق هيلا ء ىلا ةلرتف هنن ير تح هيف مادأم هسفن طسدال ”الو هر دص ضل هلا لزئاذا

 رصانلا كلا !ناطاسلاهذ>؟ناىلااهت رو لوا دتو قال ار تكتب ةجوزإ هعارو ههرككءركذ مدقتامهي رتعش
 رصمىراداتسالانيدلا لام ريشملا رب زولارعمالا م كن ناىلا .دالوأدس 0 رقد ساف نوو الق نب دش نب ن اح

 قحسههناو راملاو راخلابتريضد رصقلا اذهنأب ىفنملا مدعلا نب رع نيدلا لاك ةاضقلا ىضاه دنع دهم نم ماقا

 رصانلا كلما هلتتاث دكالما هلو نمر اهو هلا دبتساب هل مك ةرهاقلاب عظومريغىف كل ل عامم دهل او ةلازالل

 ره اظلا كاملا هيب أربق ىلعاهإ ثنا ىتلاا هب رمثال هنمءامفرصقلا اذه لء+و هكر امراس ىلع ىلوةسا قوقربنب جرذ

 ريمالا برح ىف ىشمدي رمصانلا كلملا لفن ا ىلا ةروك ذملا هيرتلا فاهوا "هل فر ةتافرمصألا بان جرا قوةرب
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 ةلودلا رخ [ىف تناكة رهاقلا نمي رصقلا نيب طتعرا دلا هذه (ةيرسسبلارادلا)» ءايهالا هك ءانسلا متاع

 ىلع مهعم الار ّرةنأم دنع جيرفلا دادصق نما يف سلك رات دعأد: خرفلا ةكحوش تب وقامل ةنمطأقلا

 لاملاّض .َهب غ رفلا دنعربتعم دصاق رادإاءهذ_هى سل راصق جيرفالدلبلا لام نمله« امن هانوكينا

 رهاظاا ل اللا ماا تناك ىلا ارتلا نم كوالا رص * ةنطلس ىلوو بو أى . ةلود تاز مث زغلاب هلودلاتلازالت

 اهترامع ىف 'ىمذعلا ىملاصلا :ىسعتلا سرب نيل نكحرربمالا عرش ”ىرادقدنبلا سرب نيدلا نكر
 هلعف نم كل ذر هااتلا كلملارك: أفاسييلع فورصملا ةرثكىف غلاب و اهتراع ىف قنأتو ةئامتدو نيسهسو عست ةنسف
 رادلا هذه تن امدنوخ ابهقاو ناطللا تاق دصلاسةف كرتلاو ةازغلل ت اخ ئش <ىا نيدلار دب ريما ايهل لافو
 هلوة نبع ان امظءالاماعلعمرغاراذر عناطلسلا كلامم ضع لاسةيوودعلا دالب ىلا اهربخ لب ىتحالا

 اهابطصايرادلا هذه ةعسءاف-ناطللا ماعنا مظعأ ن ماذهدعو اممع راسي دفاأب هيلع مئأو نائظلتناللا »كال

 سانلا بدهترثك ةعنص هنسح أو ةره اذا! ىف لل مار يمنا ن م اهمارو ني:ادفو اهيناح مامحلاواهئاتسي و
 اريمراصاذامبئمدحاولا نا ىت-داصتقالا نم ذئ اهلاحرو ةلودلاءارهأ هنف ناكا اهمظعنم كاذذا
 اهفقول اء دبش أو اهفتورا دلا هذه ةرامع تلك امدنءو ايلا ماوه افكشنو 7 ىقلاهراد نع ريغشال

 رءالا نب نينيدلا ين ةاضَملا ىضاقو دعلا قيقد نبا نيدلا <ىنةاضقلا ىذأف م_متلجي نمال دع نيعستو نينثا

 ىلا كرمي هلرو د تلازامو ةداهشلا مول دقت لاسىف» اضةلام هالو لبقني زر نب نيراللا + ذاضعلا نيام

 دمر صانلا الملا ناطملدلا لأسواه ذخ أ ىلا نوصوةريءالا سفن تهرشفةنامعبسسو نيثالثو ثالث ةنسس

 هلاودعذأ تح مهاضرأو مهانءومه دعوو ميلا ىل ءرأف ىرمس هثرو عم ْب د هلا ف هك نذأف كلذ ف نوو الث نبا

 لا دبتسان مكح اك اهلا دتسان مكمل هنم سقلي ”ىلبنحلاىناَر + انييدلا فرش ةاضقلا شاعت ى لا ناطل لا ثعبف
 اهيلازو كلذ ىلا باجاف عراشلا نم ديد1لا باءلا حي راش طع هءماجأ ثنا ىذلا هماجسو عمسسلا لاتق تدب
 هر دن مهردفلأ نيعساو مرد فلأ ةئاب تدق ةمقل دووش هعمو ني واودإاد اًسةلو دلا ل اله نب نيد ٠ الع

 نيدلا فرشةاضفلا ىشاف مكحو ةرقن مهردفن أ قئام هبا مل رقت مهرد فال 1ةرمشع مانيلا ةطبغلا نوكتو
 ةاضّلا ىدنفاورادلاه ذه ىلع ءال.ةسالا ىف ىديالا تفاتخ ا مثهمف هيلع عن شام م كطااذهناكراهعس ىناَراا
 نءتراصفدن اهعيسو نئامتو عضبما ارداف ]هلق رسال كلل رخآو اهلا دمسانمكملا ف ضع ممضعب
 تاباوبلا نم لعام .ظعأن مدس اوبباءاهل ناكحصو مر ةئباد- نأ الا ىهوقوكربهب رهاظلا فاقوالا "هل

 هاج ىدةو ني رمدقلا نيب عراش نم ىرسسإب ماس راو وهو ب انلا ادهنمرادإ هذه ىلا دوب وةرشاقلاب

 ننمشريمالا ع (ةعرت دعب« فششوفلا هجرت باي ئيمازال لغو! لك دياز اموتوخت ق>تناو>بابلااذه

 نمراص ىتسح مدقناىف لقت ر ملا بوي نيدلا ل حلالا ل 'الاا كلام دح أ ىمضلا ىلاصلا هلا ىيدلا
 كيلام ةدعهلتناكو ة.هلاولعو مركلاو ةعاحشلابرمتشاو ”ىرا دق دنبلا سريسر هاظلا كلا مانأ ىفءا سهالا لجأ
 هكبلامم ليخوهلمخ قاع غلب و هل كن ةقلءنيتس مولا ىف هلع هل نم م-ويفو م + لطر ةثامم مْمدحاو لكم تار

 كد اعلا كلما قَرفاملو ةٌرمربغ هنا :بمحل ارورانإ داما الافوعسي اكو ليلا قلل فون ةمفصنخا 1هنالث مو لك ىف

 هبلااكشو الغب ونيسرف داو لكل مهمويف مهيلاح رخ افاكى لمم نيم هملا ثعب ٠ مالا ىلع كيلاملا غيبتك

 اديأ ههو ىنربال لاقو هريغ ماقأو هلز هو هماعق نفس ةقفنلا ىف داصتقالا ف نسحو هجرخ ةراكخ ,راداتسا

 ركدتو هنم برشلادواءبال مده دجز وك( ىةّرم لكب برمثبامن اونيترمدحاوزوك ىءاملا برش هنا هنع فرعي لو
 نم مانوروداملا كلا ا تامنا ىلا هنحسىف لازامو هَ ؟اهسسو نينامت ةنسىف هذحسف نوو القروصنملا كلا هملع

 رمالا ةعافشب قشمد نمهدوع دعب امو نيعستو زنثا ةنسىف هنع حرفأف للخ فرشالا كلملا هنبا دهب

 راب هناو سراف ةئامةرمادرو تدم هل ب ا ل ا -ىاصتلار مسريمالاوار دس

 هنلغ نواز ابق دورات يل رزرع يكفرون هلا لو الغ رمد 5 ازوؤ نصسلا نمي رمئالا
 ناطلسا | ىدي نيب في ناىلا هّتمد ىفاوشمل ندسلا ىلا مرفالاوراداودلاو -ساصشلاور دس هملاراسو امان
 لع ناك ىزلا هسابلو هددقبالا ناطلسلا ىلءلخ ديال هنا ةظلغم نام مزتلاو تقي رششتلا سل نم عنشماف

 ناطاسلا ىلع لخدو ميظعراتهسورلنناكوهملا اوءرهف هجورخم ةعلقلا لدأوءانمهالا تعم |اتو نسلا ىف



5 

 ريمالاب لنا مث ةريشع سها هاطعأو دقق ىريكن اا سريسريمالا باص ا نم ناك هسا لوثأو ةعشحو

 رمالابرادإاهذه تفرع مث ةياغلا ىلا اهمعل ىف ديو ةركألاب بعلي ناكو هانا خبط ةماهاطعأف بئانل انوغرا

 تاكواماجاهراوحب أك نأ واهترامع ديدحتو امم هنكل قوقرب رعاظلا كاملاراداسأ ىكتلار د اهم نيدلا فس
 ءاىمالا اهنكست موملا ىلا ةمقانر ادلا هذهو ةئامعبسو نيعسن ةنس ةرخ الا ىداجب نم ىفاشلا نينثالا موب هتافو
 رقبلاةردح موملا هل لاقي ىذلا طخناب لمفلا دكربو لبحلا ةعلقنيبامفةرداقلا جراخر ادلا هذه (رةبلاراد) «

 نوالقنب د#رصانلا كلا !نامث ةدقاس همفو لي زلل ارشنمو ةيئاطللا قاواا مسرب ىتلا راقب اللا راد تناك

 غلبفريبكلا ميركل دبعنيدلا يركحص ىذاشلا اهترامعىلوو راجصن ا ةدعاهب سرغو المطصاوارا داهأشنأ
 صجر مت شاطريم الارادب تفرع مم”وشم لا رق ةطريمالا,تفرعو مسهردفلأ فل أ اهترام ىلءفورممملا
 مظعانمرص#ا اذه (قالار ةكيرصق) ةلودلاءاىعأ هاري اذهاننقو ىلا ةيقارادلاهذهو رضخا
 رصانلا كما اهأشنأ لمفلا هكرب ىلع شكلا اجت هعضوموان اشباح ًاوار دئاهلج اور صم نكح ا
 لداعلا كلما هأ كن تلا نادملا ضرا هف لخدأو قاسلار ةكب ريمالا هتلودءا سعأ ”لجا نكسل نوالق نيد

 ىلاتعبفرصقلا اذهراو رقكبرمالا ىذا !ليطصالا ام .عستمل لسذلا دكرب نم ةعطقذخ أي نأ دصقوااغبتك
 اعدروبو اهزنت كلذ نم عنتماف هبهذم ةدعاق ىلع اهل | دمقساب م كمل ”ىنحلا ”ىربر1!نيدلا سمنة اضّقاا ىضاق

 راصو امسضغم ساجن ا نم ضخ ضرالا ذخاىلانالهالا ل سةرثكى رالف كلذ ف هندحوناطللاب عقجاو

 ءاضقهدلقو ناطاسلا أ نع ”ىئنلا نيدلا حارس ىلا صاوالن ارظانريبكلا نيدلا مب ركىضاتلا لسر أذ لزم ىلا

 ىوسثلي ملف ةنامعبسو ةرشع عبس ةنس بجر ةرغىف ضرالا لادبتساب مك ةرهاسقلا نعادرةنمرمصم
 ىلاهداعاو ”ىربرحلانيدلا سعث ةاضتلا ىذاق ناطللا ىدتساف ناضمرربهش لوأ ىف تاموزنب ربش دم

 فل, غلب موي لك ةرامعلا ىلع ةقفنلا تغلب اهلثد نمعالا تأر ام ”لق ةّممد ىلع لبططءالاورصقنا لكو هّنبالو

 دنع نماضبأ ةراخل اوناطلدلا دنع نم ةراخجلا لمحت ىتلا لدعلاّنال لمعلا هاج عم ةضفمهردةنا.هسنو

 ةرضءالو هأج ةرامعل اهذهىف نكي مولر دقو سس احن نم نودستملا نوحسلا لها ةرامعلا ىف ةلعفلاوناطل سلا
 تزواحتت رهشاةرششعةدمهتراعىفا ٍروماق أو ةضف م هرد فال [هئالث غلبم موي و لك ىاهفورص٠«ناكل

 رم نم ىوسو لج ام ىوس ران, دفل أنيس ىلع ةدانزابنع ةضذمهرد فل فلآ غل هنرام ىلعةقسفنلا

 هنا نس اخت لات ةئام ذه زر فاعضا قف ناك دق اينلامك ريالا هنكس ةيرااتغ تءانلظ كا ذو وهو لافجلاف
 برغملا نم ناكو لمحل زن نيازعلاو تيراط قال نكت ديرب راكب يبرر وب لسوق ب اك ازئاس
 ريالا ةئبأب نوالف نب دمشحرصانلا كلملا ناطلسلا نب كونا حجورتاملو س.ح هيد الريصت الف هلبطصا| باب قلي

 10 نيلاجلا:دعناكورصقلا اذه نماهراوش حب رخشن 'امعبسو نيثالثو نيثثا ةنسىف ىناسلار مشب

 الامح رشعانلا ىساركلاو الاج رشع ةتستارودااودئاصم ةرمشعاهن دعالا ج نيعبرأ ىلع شكرزلا دناسملا

 توختأاو ككذدلاو نيلاج ةعبر أ ككدلا لسو الا نورشعو ةعسن تامضفو نلاج ةعبرأ كاطل ىناركو

 ثالث ىدصلاو الاه نيعيرأو ةلامت تفكلا سا! اوالا_ه نيّتسو نيزئ اون ام ةقشوملاو ةضضفااسوئالا

 ىئتانوهدملا ىلعنلاوالاج نير شعو ننئاىاشلا ساحل والا مسرسشع ىث ابهذملا جاجزلاو الام نيئ الثو
 نيلاج ةتسماناخ متاوحلا قيدانصوال اج نيريشعو ةعست ساحنلاو ىدابزلاو ىفاسناو تاحضوملااو الاجر شع
 لاق الغي نيعستو ةعتغاصملا اهيذ ىتلا قيدانصلاو طسلاو فعللاو شرفلا هللا لاغبلاوددعلا ةسقت كل ذريَغو
 ىرصملاباراطنق نونامت غاصا او شكرزلا بناكلا بدها ى لاق <ىدفصلا كل. انبلملخ نيدلا حالم ةمالعلا

 تح هدالوا هفاقوا رب "اسرعأو هرهأ ىلوتق هفاكوا "لد نمهدعن نمفقولا اذهراصادهرقكيت امانو بهذ
 نيدجأب فورعملا ىاط .ردنب د نب دجاوهو هتنبا نبا ىلا فاكوالا م أراصفهدالوأ دالواو:دالوا ضرّنا

 ناكرةنامنامتودرش تع متع ة نسأل !سهالا نامعا الا هلزتبالو نسا نم ةباغ ىفرصقتلا|اذهورقتلاب تنب

 رصقلا ىلاروكذ اا اذهدع قثم دي ىطتفاخلا زورونريمالا ةيراع ىف :جشديؤملا كلما عمرمد هنعاب "اغعركسعلا
 لّدبو طالبلا ماخرلا كلذ لد لعو عبجلا عابو كل ريغ و هباوباو هفوقس ن ءاريثكو هكسابشو هماخر ذخاف
 نآلا اوهو نربغل و نُ ولع اان[ هتناوشختا ووو درطخ سانسلا نانعا و قانهو يل تلناناذي هللا كنا ءانشلا



 ب

 اوراتنسخ لل ده يعم ومهلما ىلع يرام ماعنالا نم مهام نأ دعب لسرلا داع او اهيلع ىو نوغرأ بئانلا

 ةنسرخ ' الا عبر ىرشع عيارف تنامونيرشعو ىدحا ةنس ىف داعو جوتح ىارح ىضاقرخأتو نابعشف

 سراحراد)#* ونام أ ىاغطدنوخ هءرت راوحب ةيقريلا بان حراخ اهّس رتب تلفدو هن امعيسو نيمسو سب
 ريطلا سراح [غ ينس نيدلا فسسريمالا,تةرعدنعلا نان ةبحر طق امضصاز ةنرد ل خا ديرادإ! هذه (ريطلا

 سوراغبلب دعب نوالق نب دم نب نس ناطل ا مايا ىفرمصمر ايدي ةنطل كا يئانراص نأ ىلا مدخلا فق

 ةنسنابعش ىف هير دنكسالا ىلا ادمّقم رضحو هيلع ضخفارهش امماق أف ةزغةبا.نىلازهجو ىالبقريمالاب لزع مث
 ةنسن ابعش ىف ةزغةابن ىلا لقن م ةّدمالاطن ماك أفسدقلا ىلا ح رع معتمر طش نام دو نالتظو الد
 تح م نيد زاوملا طخ 01 وز باد حرراخرادلا هذه (ةيمدرقةلارادلا) * ةنام_عمسو نيسسجو تس

 نمناكو نووالق نب دعرصانلا كلم اناطاسلا كلولم ”ىرصانلا ىاداريسالا هان ةدطللا شأر ىلاهنفالواملا

 راداودلانالسرانيدلا ءاهيريمالل انتة ةسهاريغي ناططاسلار اداودراص ىتح ةيئاطا#لا مدخلا ف قرت ناهض
 انهتح اهقذ ن اكسو ءانانبط : سها ىطعأ مث ننس ثالث ةّدمةريشع : أب هناكم رقت !نيدلا“ امتامالف

 ىلعاكم بضغب داكيالا ملح شح اوذلا نعافسفع ناكو ةعبر ىف مر كلا نآر هلأ هاذ حسو جيلملا طخنا ب 1

 قفنا هنأ ث يحب رادلاهذه راسم ناقتا ىف غلابوولعلا لها ةسلاجت ىلءابظا اوم بتكلا ءانالابحمٍملعلا.لاغتمالا

 اهبعمم ل اهوا ”متالف ب فهذلا نم لاقثم فال ةسهئا ود دئمو امنع ةضفم هرد فاه "ام ةصاخ اهّس اود ىلع

 نفدذ لهكوشو 4 ' اء عيسو نيثالثو نينثا ةنس ناذمر ىف لمقو بحررع *لئاوا ىف تام ص ىو ليم ريغ

 انامز نووالةنبدمجرصانا كلا اها ةبمدرقلا ةفورعملان واخ ةثناع دنوخ هدعب نما مكسفرصم ةفارق

 افةرصت اهلامىف تفّرصتوالب وطت رعاما الا لثملا امم داعسو اهانغب برمذد نع 3 ارما هذه تناكو اهم تفرعف

 نامت ةنسىلوالا ىداجب نم سماحللا ىف تنامو نيكاسملا "هلو نم دعت تراص ىّتحوهللا ىف فلتف< ىذ صربغ

 اعاد ةاتمزا داحتمالا "ىلع نيدو# نيداا لاجرمالار ادلاهذه٠ نكس ممفسل نم اهبدْحمو ةئامعبسو نيعبسو

 3 عئالط حلاصلار اد تناكو نسا ن نداسب رق لي دلاةراحرادلا هذه (حلاصلاراد)« ةسردماعهاحت

 امر نأ ىلا ةيقا,تلازاموةن امس و نيعب رأو عبس ة:سفاهانب ةرازولا ىلب نأ لبق ريمأو هوا مكس: كءزر

 نالا هيلع ىهام ىلع اهانو ةيامعيسو نيع تو عد رأ ةنسىفزامياق نب د نيرمع نيدلا نكر ريزولاريمالا

 رادىلاهنمةلواسملا نيراناللل لب انما ىج رج بردى ىيسحلادوهكملاراوجةرهاةلابرادلا هذه (رداهم راد «

 ريمالا الام نم ناكمنا قفناو نووالقرو هذملا كما كبلامم دح أيون سار ردا. يمال اهأ أ هريغو برضلا
 كلما ةماقاولتقوأر دب سمأ شاقني هتنار ةقاسلفنوو الق نب لل فرش لا كلما لق ىلع اردس نيدلاردب

 للاخ فرشالا كلا ا لّدق ىلع قف ةاونمم ةعامج ىلع ضيف لماخ فرم“ الاخ ا دعب نووالقنب در صانلا

 ةباتلارادفةيرصملارادلارزو دئمو وهو ياثلار هس نيدإا لعريمالا عم ةفرشالا  لامملا تعمدت دقو

 لا. ريمالاووهريضح دقروك ذ ذملاردامريمالاءاذاو ةنطاسلا بئاناغيتك نيدلانيزرمالا دنع لبجلا ةءاق نم
 كنان انا د يدنا الإ ةولنس نماهر فاضت ذاناكو لل .+ فورءملا بجاسملا ىلصوملا شوق نيدلا
 تهوعرساىف امه تعقراورضو مهفوي-ساواس ةنفرمشالاامهرصبا نأ الاوهام ةعلقلا عولط ىفامسها نذاو

 ربتع | نأ ةربع هبفام رادإ اهدهءامب ىف قفتاو ةمفرمش الا ن نم افوخاوماكش نأ اوعاطتساامو نورضاحلا سهدف

 داضقلا ىضاق كلذ غلبذاهامرو ماظعلا كلت حي رخأف: ةريثك اروبق لانه دجو اهساس ار خحاملاذهر دام. نأ كلذو

 اورو تماذالاقف كلذ ةبقاع هفوضمو ماظعل اىروروبقلا شنن نعد اهب هلا ثعبف د علا قيقد ني !نيدلا”قن

 ةمدرو هتشر :تزيقانتلا هللار دقفْكل ةنوكيدكو باوحلا| اذه هلع ددعاامل ىذاقلا لاق فومريو ىلجر

 ءاضقلا ةبقاع ءوس نم هللانذ وهذ نا.هكلانراجملا ىلا ةعلقلاىةيانتلا راد مادو ليت هلا ليلاشر اظل نثوقا

 تاطلسلا قف هك نوضؤقرمالااصسنصخ ناكوروكذملار داهم نيرقكري رمالا تسزادلا هذه تفرع ع

 ضيقانفهلتقىلوتف هعلش دعب صو: ردم ل اهافنامل نووالق نب دحمر صانلا كلم انء ركب أر وصنملا كلملا

 نودوقووهّب ردنكسالاب لتقو هن 'اةلردسا) كرز اووس ا ةفارل لظش اخف زعكب رح ىلع ضيف ن ودود ىلع
 بداهفاذه رقكرحب ناكو ميص ني دجحاو ةبلط رقْتط نءارسالا امهاَتقىلو لاوشر شع نم ان“ اب'الثلا "هلل ف
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 نبار كب ىبأنب ىدومنب هللا دبعنب ميحرلا دبع نيدلا جات بحاصلا ىلع ضبا دعب ةرازول ا ىلا دمعا ممهرد
 تس اسس لوالا عسر رمش ىرسشع ىداح ىفهداو ىلعو هلع ضبقو نيءستو س + ةنس ةدعفلا ىذ فرك اش ىلأ

 نيد نيدلارصانريمالا ىلواأف لام لج ىلع اهمعحرفأ منيواودلاّداشل باَحَلا نمةّدع عمان سو نيعستو

 "ى.هفقالا نيدلار دب نعاضوع ةلودلار ظن ىف ”ىرقبلا نب ارّرق حرفلا ىبأ ريزولا دعب ةارزولا تفلكن ب بجر
 هلءجوركش نب دمت نيدلارصانر يمال ىلع ناطاسلا علخ الف ماسلا نب اريزولا لسعف !مءارزولا ةبقب مدخت او
 رطن ف ث حتر اصق هياء علخو الم الارظان"ىرقبلا ني ارّرق نيع-ستو عبس ةنس بحر ىفلالمالاراداتسا
 ريمالا امنع فرصو ةارزولا ىلا دمع نيعستو ناسي ةنس بحر عبار سجل مون ناك الفل المال ارطنو ةلودلا

 عبار سجلنا موبىف هملع ضبق مث ةلودل ار طن ىف ىخوطلا دم نب دم ندا ار دير ةّساو ”ىرهاظل ارظانءاش لراس

 بقوعو“خوطلانباهدع:ةرازولا لوو هدوجوم نم هملعر دقامرئ اس طيحاو نيعستو عن ةنس لوالا عسر

 لبح هدو سأرلا فوشكم راعودو اراهمح رخأ مث”ىو البطلا نب ”ىلعنيردلا ءالعريمال اراد ىفا ديدن اءاع
 نبارادىلاقوسلا ف دبعلاباي ةبحرب امسدارق بردنم هارتسانلاو ىرخالا هد ةمومتم هيامشو هبرجي
 ةنسةرخ الا ىداج عيار نيئثالا "هلل ىف قنخ مثلانهرا دب نسف برمضلة 12 نم هن دب كه ادقو ىوالبطلا

 ةفععم ةيئاويدلا موسرلا هبا ىفةدابسلا مهلا تهتنا نيذلا|بئدلا باك د ح أ ناكوةن امعبسو نيعسنو عسن
 ٠ مالسالارهظي ناكو للق لكبكس حربامو هترازو فا دعس تون هناالا ريب دّدلا نسحو ىأرلا ةدوجو حررفلا
 هّللا دبع نيدلا حيان هنبا ىلوو هين ارصنلا ىف دّدشتلاب مالا نطاد ىف مهميو اهريغو ثب دما بتكسح هطخب بتكيو
 ةنامن امو نامت ةنسفراداتسالا فسو نيدلا لا جريمالا دنع هيوتعلا تحت المن: تامو صام :ارظنو ةرازولا

 هذه (ىابلوطرادإ* اها دا تاو راع ل :رهاقل ارو دمظءا نمهده”ىرّةبلا نيارادو

 رسعالار قدس نيدلا سءثريمالا اه اشنأ ىد.شرا بردهاجت ةداَوللاةراح سأرب رسعالا مار اورادلا

 ةنباةيبواطلاقيو ةسبلدلامتيو (ىابنلط)* رصانلا كللا ةهجةيرصانلا ىابلوطد نو تفرع تريزولا
 رصانلا كانا ناطاسلا ناكىنوناسمل ا عيفرلارتس لا تاذ نار كتج نبا ناخ ىو دنب ركن بر دنه نبا ىجافط

 انيراتنلا كلمكيز 'ىلا بطن ةئامعبسو ةرمدع تس ةنسىف ”ىزراوملا ىدغ دياربمالار وج دق نوالق نب د

 اوعمتجا ع هنماورفنف كلذ ىف لوسرلا مهاكواريما نوعبس مهو تاناموتلا ا م كيزا عمف سي ركتملاةيرذلا نم
 ةيطخ ةنسو مالس ةنس نينس عد رأدعبالا نوكيال اذه نأأالا اولاق ماوباجأو مهانا ده مهلا تلصوام دهب ابان
 ةيدهب نوط نيدلا فس هجوي مث ةبطانا نع ناطاسل | عجرفرهملا بلطف اوطتش او حاوز ةنسوةاداهم ةنسو
 ناخركتج تاب ن مانت, هل تدعو باط ناك امر ضال اكل | ىنال تزهج دق خو طا لافو الف كيز ال ةعلخو

 ىخوط ماو ىتهج نم هل !اهلسرأاناكيز !لاقف اذه ىف ناطل#ل | ىناسري ل نوط ل نق نام رطاي كلم ا لسن نم
 دبال لاف اهلو را دفا ني ريشع ضرتقافرامتلا نم ضرتةن نم لاف لاملا مدعي رذةءافاهرهم لمع

 ىابنلط نوبالا تزهجو حرفلا لبعو رار دفال 1 ةعبسو رخآالام ضرتقاف نين اوه همف عمدت حرف لمع نم

 ناهرب مشل 3 ابطرقورةكبو ناهعو ىحرطو شوعنمو اغيشطو لغم اراك ن مراتب أيمهو لسرلا نم ةعاجباهعمو

 نيف اوماكأف ممريستاحير اودي لذاوعلقأو فيرنا نهزف اوراف ىارح ىضاقو كيزأ كالا اماما نيدلا

 ”ىركشالا مهيلع قفنأو ةبنطنطسق كلم ”ىركثالاووه متمدخب ماقو رهشا ةس اتش نب !انسم ىلع مورلا
 نوايا تعلطاإف ةئامعيسو ني رشع ةنسلوالا عب روش ىف ابر دنكسحم الا ىلا اواصوذراشإ دفل أنس

 ثعبو هير د_دكسالا,ةنطاسلار ادىلا كلامملااهّرجو لدعلا ىلع بهذلا نم ةاكرش ىف تامح بك ارملا نم
 نينثالا موب ةعاشلا ىلاتلصوف ةقارحلا ىف تلو مرا نمةرمع ىنامثو باح ا نم :دعابتمدخ ىل 'ناطلسلا

 موبفو طامس مهل د مو ىفدعم سلط ًازيله د نادمملافراظانملاباهاشرفو ر وك ذا لوالا عبر ىريشع سماخ

 مهمداقب "ىركشالالسرو خركصلا كإم لسر لصوو كيزا لسر ناطلل اريضحأ هيرمشع ىنان"سجا
 صامل ارظان نيدلامب ركوضاقلاو فالاارقكب ريمالاو بئانلا نوغرا نيدلا ف يسريمالا نا دمملا ىلا ثعب مث

 فل ا نيئالث ىلعرخ الا عبب رس داس نينثالا موب اهيلعدقع مز ءىف ىهو ةعلقلا ىلا نولاحلا ةمدخ ىفاو شف
 «ناانالا نعلبقو ةعاج دم نيدلار دب ةاضقتلا ىضاك دقعلا دّمعو افلأ نورمءابنم لحل ةلاح راشد
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 هلو كلذ ىف ةمنها | طقاس ةاغل | ىلا هلام المخغ هه ا اعيحس ناكو هلع بتع مهنم هاف ع نموم-وااوحأ دقفتو

 ددعلا نمل ذرمسغو صخلاو لوفل ا قالصاءاهيركيرو دقدلذ كلذ عمور صحن داكنال ةداعسو المو رحاتم

 نمىوونيناسلا نم ارثكح قئئفاورودةدع أش 'اواهركذ ن نم كح امن اهرحأ ىلع كامو تال" الاو

 ادلقمواعدان ديدشلا صرااولزملا ةريس ىف هسالو ا. جاح ناكوةسهالاهقنا دبع نيدلا لاجرعمالاا هبا هدعب

 ةبرغلاب روسملا فدك ه بالول ةره اقلا نمةناوعبسو نينامتو تس ةنسسىف جيرشو ةَرمريغ حاحا سها ىلونو

 ةفحم ف لمحل ض صو فوحلاا هلخ ا دف لووم دي دم هبضوراكتنالا,قوغربرهاظاا كلا ناطلل ا باك هملع دروف

 ريمالاهعاطقأذخاو همون نمت امن ةنساا كل:نمىلوالا ىدا نم فصنلا“ اعيرالا موياهلش دف در هامتلاىلا
 سماختامنأ ىلا لاسمالا ىف هّدَجو هبا قيرطاكلاستاؤاريشعلاءاىمالا دحأ نيدلارصان هئياراصو ىدو

 هده (قواجلاراد)« رصنلا باب حراخ مهم رتب نهدو ةنامئامتونثثاة:سرخ الاعس اناره قرش

 رس نيدلا لعريمالا اهأ كن أن وصوق هلا تولرو احن اناس اءا ع ىهو اهركذ مده: ىتلا رجل ا هل نمرادلا
 اهي ”امز ف تفرعو,ذولوطلا عمادار اوج شكلا طخ ةيلواسجلاب ةفورءملا ةسردملا ىلع افمو اهلعجو ىلواملا

 ةنامعبسو نيعي راو عبس ةنس ىف هدالو ًاووهاجب <ىدادغبلا ”ىرهوجلا دمصلا دبع ىنكل ةداغللا ةعاشب
 (دج ارمأرادإ « نمزلا لوطل تئعشتدقاهناالا هلل ارودلا ند ىهوةئامنامثو ةرسششع تسةن_سدعنىلا

 انامز ف تنرعو نوالق نب در صانلا كلا | بي رقدج ار يمأب تفرعاهس رغ نه ”ىلواملارادر او<رادلا هذه

 اهاعجو فتولارودلا نمر اداّسالا فسوب نيدلا لام هصتغا ام "هل نم ىهو ثيراوملارظان نقذوبأ نكس

 دنع هملع ضيققابترامع ىف حرشو اهم اريغف ةبسرببلا ءاقناما عيشو بلح ىنضاف ”ىريبلا د نيدلا سمش هبخاال
 دعملا ضوحلا نيبو اهني اوف ةيئاولا تايراوعراذدلاه ذه (قسولاراد)» اببوهو هبخأ ىلع ضبقلا
 نيارادإ» ”ى ئرصانلارادحال_ىا ”ىئسويلارداهب نيدلا فيسريمالا ضوااو ىهاه أش نأ باو دلا برشل

 نيدلا سمم ىضاقلا تخانب ”ىرش لان هللادعسنيدلا دعس بحاصلاارب زولا اهأ كن أر ادلا هذه (ىرقبلا

 كيلا هالو نأ ىلا ةيئاودلا مدخلا ىفرم.'.ومالسالارهظادب رّدبلا ةسردملا بح اص”ىرقبلا لب زغنبركحصاش

 سناكم نب ميركل دمع نيدلا رعجاصلان نءاضوع صا ارظنو درفملا ناو داارطن ةفمطو قوقرب رهاظلا

 نينامثو سخ ةنسناض٠ درا“ عسانا .كلذرشايذ ةئامعبسو نينامتو ثالث هنسناضمر رهش ثلاثى

 اهيفام عبجيذخ واجب طاح أو هذههرادىلارادنز اللا سا ةرقريمالاوراداودلا سنوبرعمالا لزنو هملع ضف

 ةوئلا هذه ىف مرادي جواس جت علبخ عاقل ىلا لبو ذراغو ئرارتللاو قلع او قاوالاو كانتا لاكل نان

 اسش نين الثواف عراقأاب برمدف ةعلقلا ن هبحاصلا ةءام نيواودلاذاشل ”ىرةبلا نب السور ان دفل أىتئام

 <ىرصانااغيلب ريمالاةروث دعب كلمملا ىلا دعا رهاظلا كلا !نا عصا ارظن حرفلاو أن يدلا قفو مىلوو
 هدوعو :رهاقلاىلا هلوخدو كركلا لدأب هماق مث 'لركلاب هنكسو كلما نم هعلشو هيلع شاطنماغي رّمرمالاو

 هن امءيسسو نيعستو نيل ا هم سرخ . الا ع.ررمشرشع عباس زينئالا موب ىفةرازولا ”ىرقملا نسا ىلو ةكلمملاىلا :

 ططحاو حرفلاو ار يزولا دمعأو ناضمرر مش نم نب رمشعل سبا موي ىف فرص مث حرفلا ىلأ نيدلا قفوم نعاضو

 رصانريمال ارق إذ ضآ اغقا نب دم ني دل ارصانرعمالا ىلا هلل ادبع نيدلا حان هئباووهلسأو ”ىرةبلانءارو دب

 حرفلا ىنأ ربزولا نع اضوءابنمةخغاىذ قرع عباس ان'الثلا موية ةراَرولاَى ”ىدفصلا ماس نب دن نيدلا

 ثعبو ةعلقلا نم بحاصلا ةعافْلامثد ساف- نماوزءملاءارزولا ما دذتسا اهتمارو ما ناطملالا ىلع طرتشا
 ”ى ىوانطلانب باهولا دبعنيدلا لعو ىسقملا هللا دمع نيدلا سد م هو نلوزءملاءارزولا نمةرهاقلاب نم ىلا

 قازرلا دبع نب نجرلا دبع نيداارفنو حرفلاوبأنيدلا قفومو ”ىرقبلا نب هللا دعس نيدل | دعسو ةرب | نسب فورعملا

 ةلودلا فوّمسسمو تو.لارظان ”ىرقبلانءاَرقأو ةلودل ارت ىفاعم ةرباّن سو ”ى.فملاَرقأف سناكم نب ميهارب |نبا
 هتمدخىف نوبكرب اوناكف”ىرقبلا نبالاكب رم ةلودلاءافمتسا ىف سناكم ني او ةدصلا ءافتسا ف حررفل اير ّرقو
 لازيالو هراداود ماسلا نبا ناكَنأ دعب هئر مذحج همم د ىلع ”ىرقبلا نب افقوامبرو هب دي نيب نول وامتاد

 امداخ لح رلاريصي نأوهو اهلثم ةيكرتلاةلودلا ىف دهاشب ل ىتلان لا مظعا نماذه سانلا ّدعن هب دينيبامتاق
 فان يعبس لم همزلأو ”ىرقبلا نبا ىلع ضاق ماسلا نب اريزولا نا ثنا نم هنئابذوعنف هم دخ: .ىف ناكنمل
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 اريخا تفرع به الارادوةروهاشلارادبهدلار ادرواعوهدهبهذلار اداه ةصالدو ةمكاحلانيداتسالادحأ

 ىغلادبعنيدلارفنر اد اّسالاريكلاريزولارممالار ادب تفر ءن هلام نيواودلاداش رسعال ارد اهم ريم الار ادب

 رودلا نماريشك مدهو اهب ىنعو لصالا ىسرالاحرفلا ىبأ ني قازرلا دبع نيدلا حانراداتسالاريزولارمالا نا
 اهراوحب أشنأو طاباس رادلا هذه نماييلاقّرطتيار ادكانهأ ناو "قوتنا اخت ةب لاه اجت تناك« ىتلا

 املا ىف تلاراكح الا كلب اهءاروامو جيلخلا ىلع تناكىئلارودلان هلق مله مبان رك ذة الاهعماج
 راش از تاك هرادداحت اناس اهلعج ورام الارودإ كلن ىذارا ىف سرغو أ اهدنا نم "ىبرغلا

 هذهتاومالا لصم هاتر صنلا بان حراخ (بجاحلاراد)« انامك لانهامرخ 0 عضاومرثك |
 داورا ةريرح غةىذااوهو نقارزلا كلامها دأ ما تحلا دإد يكج نيدلا فسرسمالااهأثنأرادلا

 ترثكو مدقتو ةلزلزلا ف تمد الذب روصنملا ةسردملاةنذأمةرانعىلول و جخرذلا دالب ىلا ةهج نكاد لا
 بحاحلا ارقكينيدلافسرمالارادلا هذه ىرتش اف ةئاهعيسو ةرمشع عبرأ ةنسفف قشم ديت امو هلاودا
 اداوم الا امبو هللا دمع نب دمت نيدلارصانريمالاو رقكب نب هللادبع نيدلا لاريمالا دعب نم هتيرذامبلْزت لو
 (بِجاارتك) ةداعسلاو:سهالا هن تيبلا اذه حربامو نرلا دبعو "ىلع رسال امهونيدل ارصانريمالا
 لزعىف مالكه عم دح ال ن نكي لو مرفال يان فق شم دب نيواودلا تش <ىلو مرو ارم ءا ناك يدلا ف.سرممالا|

 نيواودلاّد اشو ةالولا ىلا ورا ىنأن برع نيدلا ضهانريمالا ىلعافشاك دغد ىلا هوو ةسودعا ىلو متابالوالو

 دفص عقوم تاوالح نير نيدلا نيز همف لاف تح هعذرو ف ثكل ار رف. شيشح نب نيدلا نيعم هعمو اهم

 بارخرسالار مكب روس نم « ةدلب نعدعفادفص ادصأقاب ْ
 بانج ءانجامم هلراج « الو هتعافش ىغت عفاثال
 باسو ةضورعمدئارحو 35 فئامر شنو نازيموريششح

 باقعو عماقمو لسالسو ىرولا ىلع ثحت ةِئانزاجو
 باهو محارالا ريثحلاىف 5 هياود عوام لكن ممم افام

 بحاحو هورصم ىلا هنمدخ ىف لخدو ةسوجخل ا هالو وشم د ىلا لو كلا نمنوالق نب دمر صانلا كلما مدقااو

 نعاضوعةب رصملارايدلابةرازولاهالوو هبلطو المل اهي ماقأ ادن ا.عيسورشع ةنس فة ةزغىلااس" انااا هحرخأ مث

 لوالا عسر لهتسم هملع ضيق نأ ىلا ةرازولا رش ابفرسشع ةنسناضمرىف -ىللطنا نب انيدلارفن حاصلا
 تس ةنس قاس" ادفص لاح رخاو نع جارتا محهلام نم ريثك ذخأو فصنو ةئسة دم لقتعاو درشع :ريشع سد ةلس

 راصفر صم ىلا بلطو روشسا ةريشع اهيماك افران دفال [ةسخذمو اهنعمهردفلأة ناب هيلع منأو ةريشع

 ةئبانحوزتو ةربخللاو ةفرعملانمهدنءاملهريغ هيلعدريال ةروشملا فناطلللاا ملكت اذاف ةروهشملا* يينلازع

 هند ازرخ نم ريثك لام هلقرسو اممانر تجد نيالا هدالوأو لركلا ئانبفورعملا شوقا نيدلا لاير ماا

 "دنت جاك مسروق امعيس لبقام ىلع ن نطابلا ىف ناكومهردفاأ ىتئام غلبم هنا دار ادلاهدبم

 مده ع اللا ىلع ةوظنلا ديلا ىوسلورابإ دق قولا فتسالا] هائلا ىلاو لاذذ اناكو ناطللانمافوخ

 رف ىضاقلاو ىلاماىاطلغمرزولاو قابس رك مالا منجل نوتتلإتلا ورا زي عيت ب |ناطظاسلا نما
 نولوةيو متانم لكل نومك ؛ اوذ أو رقكمل ةياكت ةقريسلا ما ىف نواه نأ سلا ف شيل ارظاننيدلا
 بنذال ىلا مهتما لقي 2 ىتمهلاوةّدععرافملا تهت سانلا نم توب موب لك "لمعلا هذه ةعاسهّا ن هل ن اطال

 صوصللادنو اب لاف ناطل لا «سوىلاولا ارضحأف لدغلاز اد ناطاسلاىلا رةكباش مالا لاطالق ل

 همازلا نم ةعاجو لاما دخا ىلع مهعم «قفناهرادنرخ ىشم نيدلافسسنأ اوّرقا موةبقاعو مكس نيذلا

 اب زع ناكو هرمصمعو ىمخذخ أف ممقاعوني روك ذملا ءالؤهرضحا ربزولا ىلا.-لل ناطاسلا يلاقف باي نيذلا

 نبامف ةءاخل هنمتاماديدشامت مغاو هملع كلذ قشف هنئامأو هل دو هلّةعب قس وهو هب انة در يدع

 جويل ولا للك دار [اروصور ومالاب اري ناو امعيسو ني ريشعو ناس ةنس همول نمرمهعل اىلارهظلا
 ةماس كلذ نم هقبالو مايا ةئالث ىدوبيلاوريمالا نيب دحاولا مكمل ىف دعقولو هلب وطن نم لال مالكلا ىف
 ,مهطاصمىركتلاو مهتسغىف مهركذت ةرثكححل هبامس ا قح ىف هل ثم ريل ةسابس ب ةريخو ةّمان ةفرعم عم ةئبلا
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 لاجرسمالاماقف قلطاو هلم رخل امم مزلأو بارغنب دحام نيدلارخن رب زولارادىلا لم ناضمررجش ىلا
 ةجل اىذ لئاواىف سلا هاك ىلا هداع!نأىلا حرف رصانلا كلملاب لازامو ءيمأ ىف راداتسيالا 30

 رومالا ”لج هي طرلاو هلاطل ب درفتاو هلاوح ا تعستاو مهعراصم هّللا» ارأوهنادعا نمر كم و اهيفرقتس

 0 تاج فبل نما ة كاوا امظع نم دح ًادحال ةلودلارب دش ان اقناع

 هني زهؤ رصانلا ها نمناك الف ناطل ل أ نيبو سانلان ب ةطاسو نسحواعضاوبواريخو امييد سانلل
 ا ايعلا هللان ا نيعتسملا ةغيلخلا عم هللا ف ذ عقو ناك ام نوجا ىلع

 وهو هلئاب نيع<سسملا نيم وم اريم ٠ دعن نم مق ًاورصانلا لتق ىتحامه دنع لاز اموزوروتو خش نبرمالا ةضقىف

 7 ةفلخلا لقتعاو هب رصملارابدلا ةكلممب :جئربمالا بسافر ومالاربب دتو ةملكلاذ وفن نم هلاح ىلع

 لاو ل عسانا سدا موي هملع ضيه مث 00 ةرسشع سجل ةنسنابعش ىف خش ديؤملا كلملا

 غلبف هنم لصحت ام لجو هلدجوام ضعب هيلع عس و همس او>وهناساو هلاوما عمجب طصحاو ةّرمريغ بفوعو

 قنخ نأىلا ةيوقعلا ىف لازامو اذ زواحت ام 6 عيرامذخأ مد :وسرامر دفا نيعب را نع فشإام

 شامر نك ام نفد هسرتىلا دغلا نم لجو هن امناكو ةريشع تس ةلس عسر شر مشع سءاخ دحالا للف

 لكسو هيله 'لاصتقا لور ةنجببل همكثو كاسذباو هلأتو لام بيبطو ةنايدو سايز امر لع رمنش ان

 هنرك ذ دقوا ردكسص أش حرذرصانلا" رمش نم سانلا نع هللا ىنكهبو سانلا ما فن اطلسلا عم مايقنسحو
 راب قريتلا ةصالخ ىباتكحوفو ةدبفملانامعالا مجارتىفةدب رفلادوقءاارر دىباك ىناذهنم طسأب

 نيروسلانيب طخ ىلا ىدوعسملا قي وس طم ىهو ةمب دقلارودلا نمرادلا هذه (هقرق نباراد) « ترسسلا باك
 ةرهاقلا ىلاو ”ىدوعسملانيدلا مراصريسالا نكس ن الا ىه هقرق نب ارا درهاظلا دبع نبا لاو اهملاعم تريغت دقو
 ماجا اهبلاح ىلاو موملا هفورعم ىهو ةزاطا ل خاد ىلا كلا للا ةرشن قلع ةخ ولنا بان ةهج نمل دز ةراح لوا

 هترداصم لاج ىف امسهعءانو يكمل | هقرد نب د.عسوبأ امه أ كنا ماس اور ادلا هذ_هواضي أ هقرق نان ةفورعملا

 رادإاهذهو ىهننا جيلخلا ةو نم امهورواشْنب لماكلا اهنكس ممن ءادعسلا لع هنمامهعاّاف هيلع رخام

 نأ كرا نواس وايت ىف رغملانبا عم اج فورعملا عما طارادلا عضومراصو ام دهدق مامجلاو

 نيدلارفن بحاصلارب زولا نب ميحرلا دبع نيدلا حبات بح اصاارب زولا هم ده'ئابنم قيامرخ اوركاش ىأن بارود

 ناكاذه (هقرقنباو) « ةئامعبسو نيعستو عب رأ ةنسناضمر فركأاش ىلأ نب ىسوم نيدلا حبان هللا دمع

 مول_عنمكلذوحنو ةسدنهلاو بطاالعف ارهامناكو حالسلا نئازرخو جامي دل ار ادب تال .عتس لا ىلو ب

 اوبلطو دنملارواشتام دذع طفاحلا نب كىسح هبال سا اربد هنا لجا نم هللا نيدل ظفاحلا ةفملخلا هلتقو لئاوالا

 هلتقو دونبلا ةنارْ هلقتعاو ةفلللا هلع ضيق ءامهدلا ةساكسال ف هركذ م دقن اكن سح هنبا لّدق ةفملخلا نم
 اهلا تلاب تفرع :هليوزةراح قوق- نمرادلاهذه (دنوخراد)#« ةناهسو ني رشعو عمت ةنسسف

 اهحوزتفاهنع تامونوالق نب ليلخ فرشالا كلملااهمحي وزن "ىرططلار ادحالسلا ةمغون ةئبانيكنودرا دنوخ

 هذه تنكسف ةعلقلا نم تازنو اهقلط مث انامو نيدلو هس تدلوو نوال نب د رسدانلا كلملا هوخلاهدسعب نم

 ميظع بناع ىلعريخنا نم تناكو فاقوا ةدعاها تلعحو تسلا هيرب ن , الا فرعت ةفارقلا,هءرتاها تأشناورادلا

 تفلخو مهاكمهدقتعا مداخوةيراج نيب ام فاالا ىلع فش 00

 نيرشعو عبرا ةنس مرا ىرمشءثلابثتدسلا هلل ىف !هتافو تناكو ةرث كحلا ىفّد ا نعح رئت الاوم
 لاؤمألا ناك رانا لاس ورع اًضقلاوءارمالل ناطللا ا مّدََنف اهي رتب تلف دوةنأ 2

 اهنعمهردفا أ ني رسشعو ةئاميارنم هثرا ىلع وصو ةسغون نب ريضخ نيدلا لام اهو أب اطورهاوملاو
 ن.اناطلساار اداتسا د نيدلاحالصريمالااه ذخأ تم ده نأ ى ار ادلاهدهلزت لوران دفال ؟ةعبسذئمول

 اهأشناىتلاهراد دىفاهاخداوةنامئامثو َنيرمشعو عيرا ةنس بج ررهش ف هقلارصن نب نسح نيدلار دب بحاصلا

 ةدا.عسب او ةخومللا نان نيبامفةر هاقلا حراخرادلا هذه (بهذلار اد)* ة :رهاقلا رود ل !نم تءاك

 ةرظنم ةخوخلا بابو ةرطنلا بان نيب اهف ناكو ىلاسجبار دب شوط اربم ني ءاشنهاسش مساقلاوبأ لضفالااهاس

 كلاما كلذاهابو كلفلاراد ةخو دنا بابزيح نما هرواحيو ءافلحلارظانمركذ د ءاهركصذ مدقت ىتلاةؤلؤللا



 لذ

 رياكحاملا باوا ن نه هوك اماناوأف شةعرص ريمالا راداتسساو ف اوضناو نينمْؤمل اريماو صامل

 قلطلاو قولا ىضارالاو ىئاسلاو كالمالا نمهلام عجب نأ هملع داهشالاب هم أب نأ شقغرصل اودع

 ىتفاوبتك مك دبه لع دبش اف هنازكلا دوهدورعر دصلان با هيلاري صذةلام نود ناطللا لام نما هج

 رزخلا مللو ىراصتلاررواصن نم صوخعُمو نابلصو :ننكات ىف دحوبو مالسالا دب لجر ىف
 نيسحت ىاوغلابو كل ذوو موصيالو ىلصبال هناو هبراوجو هلا كلذكورفكلاباهلا ىضردنو ؛نارصن هتح وزو

 هتلعفام ىلع هتنا لح ؤدامردقب هللا نمرح |كل ي تكسح ام صرة ري تتذو) هللاو سقْعر صل اولاف ىتحهلتف

 داشل لساو هنبوقعت اونو عراقم لا ةعلقلان :مبحاصلا ةعاف ةبحر ىف برضوريهغزو اشي ف حرخ أف اذه عم

 عباسرلا هدنعماقاو هكا هرادىلا شمْعرص هدر هه ساو ذيشريمالا ماسة تومي ىتح هبقاعبل ني واودلا

 ةعاف ىف توملا ةيوقعهبقاعو نيواودلا داش هإساوهراد نم هجرخ أف نيسجو عدرا ةنسمّرحلا ىرشع

 ند عنمو فدوو كل ذ نهب ضغف بقاعب روز نباو ةعلقل ىلا هراد زم وذيشريم الا بركر قفئاف بحاصلا

 كانتا ىضفت تداكت اضوافمةّدع وذهش عم هل ىرحو هعلتلا ىلا ددعصف شقٌءرص ريخلا غلبوهب رض

 ىلا صوق هم دع ماقأو رهشا ثالث هتدش ةدم تناكوهنلل نم حرخ أف صوقىلا روبنز نياريف ست ىل اهيف مالا

 نيسجتو عبرا ةنس ةدعقلا ىذرمثع عباس دحالا مو تامو امونرشع دحأ هن ماقأ ضمه هل صرع نأ

 عماجلا ف لخددقو لئامث هنازخرا وح هل وز بان نم لخ د نم ةرمنسد ىلع ىذلا لدسلاةَر هاقلابهلو أ امعبسو

 عبسلا طخ 'هلد- نم موملا ى مو ةزيجللا لبطصاو:هليوز ةراح نيبامفر ادلا هذه (راداودلاراد)» ىديؤملا

 اهعشوم ناك ”ىدوعسملا ةقيوس طب مو.لارادلا هذه (هّللا عر ادإ تفرع تاعاف
 ل اضفااىلأب محلا نب باهولا دبع نب ميههاربا نيدلا دعس اه اشنا ةعاق باب همفو هدانبلا قافزب فرعد اهاقز

 تافور كيكات نسجت نإهاوت ركل انو ةذوخلق هةح الملا ةباغىف ةعاف ىشو شحلان اوندىرش بم دحأ وعملا

 الفءابطالا س“ ردتمؤروفو وتس نها خا +ةابتكسفةل اكن لم نحر رع سس هلا ئذةفااؤ“ ىوعملا

 اهمدهواهناكسابنمحرخأو ئثدعب اش رودلان ةروك ذملاقاكزلا ق امدح أفةرامغلا ىلا هريشرسلا هناك لو
 عنق لو هلو ا ريكح البطصاأ ثنا تام اج اهم ىئوءام ةسةفوارثب ا يف لعجو "ىنوهملا ةعاق هاحت ةعاف تاو

 ىلع مهدعب نمو وعملا دالو ا ىلءافقو تناكو :ىنوعملارادل ادمتسا. هل مكسج ل | ىلعةاضقلا لج ىت- كلذب
 تيقن دف ف داود كيك ود ؤرتستو اق امورك راق ديدحلاالاو اوجىف قرط هل لمعف نيمرحلا

 صرغواهراو< ناك ام عضاوم ةدعابيلا فاض أ اهتعس دازواهبايريغاهكلقب هذ اضقلا مكح تالف ةئامنامتو
 رادلاهذه ماخر نيس ىف غلابو ماشلا دالب نم هملا تلج ىتلاراهزالا نماريسشك عر زوران. اة دعاهبناج ىف
 ”ىزلا يهب ةعنصلا بيع ناورذاش نمءاملااهيلا طرذخ؛ءام ةمقسف اهطسو ةياغلا ىلا ةبكص ةشدهدأشناو
 ةىظعلا ةئورالا ةعالاهذهولع بكرو عادبالا لكاابيذ ع تباع ٍجااةننملاهذه ىلع ةشهدلا هذه فرسشنو

 هذه تءافراج مولعم هلدرّرق بتار ماماءارو هذ ىلصب ناك كاعم ا دحسم وكل امملنك اسم ةدعاشرا او ىو
 ةيقريلا بان راخاهاشنا ىتلا هّيرت ىلع اهريغءامشا عم هلك كلذ فقوو اهم جاو ةرهاقل ارو د "لج | نمر ادلا
 افقو اهلعجو هفقو باك ىف هنمعام ىلءرادلاهذهفقو نع عجر ىتح هركا بكنا_فربلا نمت اهجةّدع ىلعو
 سيفننب مصتعمنب (هللا غذ)« هللا عف فقوىلا كلذداع ديؤملا تامانف حث ديؤملا كلما ناطللا دالو | ىلع
 ةنامعبسو نيسممو عسن ةنس زير داورمدلا بن تتاكوءاسطالا سنار ”ىزبرعتلا "قانعلا ”ىدوادلا ىلبارس الا

 اشنف هبا عم هللا خشم دقمم سانلا نيب مظعو لسأف ني_بجو عب را ةنس ىف ةر هاا ىلا سفن هدج م دق دق ناكو

 ناكو كسلا م دحأ هنم فرعذءارمالا ضعن ةمدص» لصتاو* اهةفلارمش *اعو بطل! فرطنو همع ةلاقك ىف ةرهاقلاب

 رهاظلا كل امَرقأف سيفن نبا عي دب هدعتام م هناوب درهاهبلا ضّوذو ةمأ هعكتاو هيرق حش ةرمأنالف يشب ىمس
 تامالفاريبك اصاصتخاقوةربرهاظلا كاملا, صتخااو ةروكّشم ةرشش ام اساهرش ا فءاطالا ةسابر ىف هناكم قوقرب

 ةنس والا ىداحب رشع ىداس نيثالاءويف هبلع عاشو ةرسلا باك ةفيظو هلق -ىنا-اكلادو# نيدلار دب
 ةنامتانعو نامت ةنس لالا عسر لئاوا ىلا لازاخ هن امصوأ د> اهل عج دقو رهاظلا تامو ةنامئامتو ىدحا

 هرادمْزلو هنع حرفامت 'َ الام لمس ىتح برضو بارغنب هارب ,!نيدلا دعس رم.لا هناك ىفهل دير قت ساو هلع ضيف
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 دالب نم ميسربل اوريعشلا ىير لطباو ناطل سال نيمول «مارذوب لب امول عم ل وانت الهنا مزتلاو كلامملا ناوي دىف نبا
 مزتلاو هْنُم نمرثكا بدرا لك ىلع مرغيفدالبلارئاس نه للهدعن اككلذ تافريبكررشاهيشرب ل ض: ناكوزئطم
 بااج فرح م بو و لاعبف كل ذريغب ميسربلاوريعشلا نم لاملا تب ةب هلكت
 مهردفلأ ةئاملث ىضم ىذلا عافترالا نعام دايز ءافةزيلا ىضارأ ساقي سهأو لبا ةعلقن ءةملقلا با
 ضنقو هب طمحاأق ه ”امممسو نيسّمو ثالث ةاسلاوش ىرمء عباس ىلا لزب مفر ابي دارتطتلا ادعو

 نمهلا لع هنال شقغرصر مالا هيلع مايقلا لولو ةبكرتلا ةلودلا ىف هريغل عقب لو هيلاراصام ىلع هلا دسح هيلع
 ناطلسلا داع نا ىلا كلذ ىف بأدب لازامو زاطريمالا هلع هناعأو هراتخعام عيم كموقي ووضعشرمالا ةهج

 لو لبحلا ةعلق ىلا هن ” ايعبسسو نيسجو ثال' 4 :سلاوش ىرشع سماخ نينثالا مول ىف قدم د نه حلاصلا كلما

 رئاسورب زولا ىلعو !٠ سمالا نم فئ اظولا باب ر ًارئاس ىنع علخ طاعسلا ضفنا !او ةعلقلا ىفاءماطام» سيجا موي

 هقب , رمل رجع فد رسشترمس عبو سأر ذم وو دو شةعرمصريمالا ىلا ريضح هنا ىلاعت هللا ردو دعا نيزشإبلا

 لاَقف ةعلللا ف شكو ىعم ريزولا لعفر اننا لاهو هما ده ةمقبلا قلأووذيثرمالاىلا لخدوءذخأف هنتر نودو

 اذهان ناها نأ ىلعربصاامانأو ريزولا لغشاذهلاتو نونملا هبسش بضغلا نمهذخ أ دقو ماقف طغاذه ونعم

 حاصف ةعلخ هملعو وذهشل لخاد ريزولا اذاف رخو ىب ل عفا تنأ تا امهمو هيلع ضبقلا ن مىلدنالو دملا

 دك عجب ىلع ضيقلا ىف كلام حسو شقغرص تب ىلا هومصسو هنع ةعلفلا اوفشكف هو ذخ هكملا مم ىف
 0 كنلاملا ةماعلا تطلاخو ةعاقلاب اوعتجا دقاوناكر من ال هيذولب نمرئاس ىلع ضيقفريزولا
 ىودنمةاودرمشع ةتسموملا كل ذىف هيلاراص نال غلا ضعب نا تح ايي كس ان موبلا اذ مناوذشأو

 هولسامامأو امهر د نيسج ىلا نيرسشعنيبام اود لك ىلع هذخ أي لامبالا اهبابر |امنم نكس ملف باَحَلا

 ىتلا هرو د ىلا ةعاهج ىفهريغو بجاحلار ةشقريمالا حر ور يشك نف ف ةضفلازتم اهملاو ٍباَتعلاَو امسعلا نم
 اوعمج ا دقاوناكو هبشاوح توسوهئوسرت اساومْحو هدالوأو هب رح ىلعةطوملا اوهقوأةرمدم نم ةصودصلاب

 هيراصو ريزولا دلو بلط صاف ش :.ةئرص تيب نم لظم ناكم فريذولا لزتأ و رغسلا نم مهلاجر مودقلاون زو
 ةسج اهيفددو ةنازخ هلاو كتف لاملا ىلع هولدب ىتح هرظنت ىهو هبقاعبل هَمأريذحاو هساتنب ىلا شقغرص
 محملا سورا دفنالا ةةس هبف قو دن صر, نم حرخاو ةضفمهرد فلأن يسجنورام دفلأر شع

 فحت نم كلمريعو ةضف مهردفلأ نوسجوهنامو رايد فال 1 ةنسامف دج وفرفسلا نم هلامحا ترضدحو

 لانو نهد برو دةّدعت مشو ةرهاقلاورصم ىف َنيلع ىدونف هنانبراضح ايرمصم ىل او مزلأو فانصاو باشو

 ىبريو شقغرص ةهج نم دحأ ىلا هجوّ لجرلا ناكم ناف ضرغ لكة ناكل اهذهىف هما دعا ةباكن نم سانلا
 هرادىلا لم مث امظع ءالب كلذ نم سانل قلو ةمهتل ادري ذخؤض روبنز نبا ىئاو- ضعب هدنعّنأب هرادع

 همحوز تن ّرعو كل ذدعب برضفر ا. دفا أ ن نت سو ةسجخ نمو هنم جب رذتس ا ناكم ىلع ل دف برضمل ىّرعو

 ناسعا ٍباَكف نيدلاحالص بقلملا كياني ل لخ ”ىدفصلا لاق ةيافلا ىلا ريثك ئئنثي هلدجوفهداو برضو
 ام ىلع هطذي ةقروف "ىلا نيدلاو دب خيشلا طخ نم تلقنق هتابح لاح ةرداصملا ىف هنم ذخ امانا ورصعلا

 نايدرأؤلْؤا الطرنومس رهوج اراطاق نوم س هضفو بهذ ىفاوأ قيل دعو دلا ننع * ىضاهل اهالما

 ةدس شكرز قي دانص نمذ ةصام- فال | هس قو دنص نعخ راب 3 ةفالزلا ةعيراو فلأ ان "امل وكصم بهذ

 ةحمص فالآ طسل ةمح رن انتسسو نافل هندي شاقة دع نئاغذ توك كالا

 0 فالآ ةتس هيالح كالا حلل اعباود سشاشةناملث تائاشمهردفلأ نوسخ مهارد

 عاطقا لكة ئامعبس تاءاطقا ةرصعم نورشعو ةسخركسرصاعم بدارا ثالث مهارد فلألاغبو

 ةنامئالئابنع ةمقلا كالمأ هن امعيس ىرا وح نودسمادخ ةنام دنع مهردفلأ نورشعو ةسجخ

 راد د فال ةعبرا مق ساخن مهردفلأاش“ ام هنع ةعقلا ماخر ةنافعبتي نكتتخارلا رانردفلأ

 ةئامست اود فال ؟ةعبس عوطنراشنإ دفلأ ةنامعن رأرحاتمو نزاخم ةنامسخ تالدبو حورس

 هيروصدافاىفامايق سانلا دشا هلع ضبقلا تقوىف ناكو ةنامعبراو فلأ قاوس نات'امزيتاس
 رظان نيدلاردبو ىوارفسهلا سابعلا وبأ في رشلاو فارشالا ببن نيسسحلا نب "ىلع نيدلا فرش في رشلا
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 ضفناو شقءرص ريمالا ىلعاذ هى ثفارو شمر وبنز نبا ىلءامسهمامقو سةّةرصصريمالاب ا ءوصا هدخاناكو
 ةعاج نيا ىلا ناطل ! ايو تعبت هدا زم نس ونك ضر وعود مالكن م هيلع درابل هياتم ديشا دقو سلا

 الر اان و دز تتاكد لج قام دراكيالعإ ف هلع تدكاوا لا تاعاف ع.سلارهصم نه هب تدعوام هفرعت
 هردص حامتنا ن . * اديدئاض م ض رم شةغرصومالا ظيغةؤتاو هنع تفك هتبئاعءوساهفوخو اذه عيش

 ترقساو ةئايع سو نيسجو عيرأ ةنسف هلك كلذو مايأب د كا درع قروع مول امنا فيش قال عدلا هيضنو

 أشارةدجوو اهماخردخ اروك ذملا شقْعرصريمالا ن االا اذها مون ىلارونز ني اهب رذد- .افقو تاعاق عمساا

 نب دحأ نيدلا حان نب هللادء(نيدلالع) * اهاباو زف ىذخ ادق كل ذريغو شاةو ساو <ىيص نماريثك

 نيدلا ملعريمالا هتبحص ماطو رس نب بهولاكي رمش ىلبقلا هجولا ءافست ما هي رمش انام لوارو زباب فور عملا ميهارب |

 ناطلسلا بلط ليطمالا بناك ناعما نباةردا هم تناك انأف هذ ضرنو ”للتلا هسالا فشابقازإلا دبع
 هقفر نيدلا ات داوود لاقو هذم شحلار ظانر فلا كش لمرات موضزعطواونز نغا مس عم نأكت وباكلارثا

 هلل د ةنامجو اولا عي ةننسس ف ليطم الا لزج عيل علو هلا نب احلل ضةناالفزوك الا هركّشو
 ضر.ةالف ةيصعلاءافتسارمشا مف شمت ديارممالا مكحو د رصانلا كما ناطلسلا تام نا ىلاًرقساو:هلث ال ةداعس
 بناكي فور عملات وسلا اان وصلا ىلعو ةلودلازظان قذوملا ىلعو شداارظانو ضامن ارطانةافكلآ لامس ىلع
 نع لوالا عب رروهش س داس دحالا مون وقعلا ىف ةانكلا لام تامو ةئا.عمسو نيعب رأو سخ ةاسفنودكوت

 وهورونزةجا ناكر ةلودلارظان ميهاربانب هللا هبه نيدلا قذوم ىذاقلا اهيفرّرق مث صاخلار امن ةفطول روز نبا

 هلاداعداب> احلا رك |١ رايه عمو ةساشلا عالقلا فثكله لع نقلا لق ةاقكلا لاس ةريسدق ةبضعلا قؤتنسم
 حلاصلاا كاملا ناطاسلا عم العلا ها ث د ةافكلا لاج ىلع ضفاف هب ىتعي العلا نوغراربمالا ناكصو

 نبدو# نيدلا مخ ريزولا ث دع رمش دعنال ريض ل مث هبلط ىف ثعبف صاخللارظن فن ووالف نب دهم نب ل .ءام-ا

 رشابفماشلا  هروشز نب اريضحو هيلع علفذ صا1ئارظن قفوملا هالو ف ناطلسلا عمد ادغيريزوب فورعملا 2

 لاومالا لص>و ةرشاملا ف ضو ةءدصلا ءافمتسا ىف هنداع ىهام ىلعروثزنباو لولهسنب نيدلا لع ةلو دلارظن

 ذولي نمو ىراو+لاو مدخلل تاقالطالاو تاماعنالا ةرثكن ه ةلودلا فةوناكشو نيدلا خر رزولاووهلخدو

 فا أن يثالث فلكل تغلب“ ءآسهالا ن نمرشعج تنقال ةلودلاةفاكب قاروا باك لعءارمالا عمل خارق مهب

 دحاو رهشريغَرق لف رممأب رصانلا كلما تو مدعي نسا املا أذ مهرد فلا ارمثع ةبج لل هحتملاو ,هرد فلأ

 دعب مهردبفلأنيرشعوننلا مول لكى هانا جاوا فورصم غلب ثدي هلع ناك ام ىلع هالا داع ىتح

 هوخأ هدع» نم كاملا ىف يقأو ليعاعسا ملاصلا كاملا تامالف مهرد فلأ مشع ثالث دهجرصانلا مان ىف تناك ام
 اسريلا ةمدصلا افبتسان موو ني! توم اخ تارطتو نما ونراا نرصد ص ترانا يدل عتيل ماعل اكمل

 رمشابف ةئايعيسو نيعب رأو تداةلسرخ .الاعم رفؤكلذو ةيدصأا» افيتساىف د.عسلا نيدلار دعم او

 ةلودلا فوت م د.عسلا نيا نيدلار مقل صالللا اراغث لماكلا كلما ىلوذأمون ئينانمو امن سحر تاررخ اىلاكلذ

 ريزو نيدلا مخ دبعا نيعب رأو عبس ةنس مرح ف ناك الف ةلودلا* اقيتسا ىلا صاخنار طن نمر وز نباداعأر

 هوخ أ هدهد نم كاملا ف ١ ميخأو نابعش ل ءاكللا لكنا بارق سا ةلودلارظن ىف روبنز نارّرقوةرازولا ىلا دادغب

 صا.1لارظن ىلا د.عأو روز نيا بلطف نبعد رأو عبس ة نسر“ الا ىدام ل هتسسم ىف احر فظا ا كلم ا

 نيسسحو ىدحا ةنسىلا كل رش ابف شل ارت هلا فيض و ل+ ان باوطو ديعسلا ني نيدلارفن ىلع ضءقو

 موب ناك لف دج مياظع موي لن اكو هلع علو ةدعقلا ىذ ىرمشع عباس س جلا مونىفةرازولا هملافمضاف

 مّدقملا بلاطو نيرشابملا عسجب ىىدّتساو ةرازولا تسد ةعلقلا ن هبحاصلا ةءاف كابي سلج تنسلا

 نكي مل هنانيرمشاملا تكتساو هريغو ملا ىلع مهفاسو نيلماعملا بلطو هيلع ناك ىلء هلسو د شو ف ويب
 ضرع ىف عرشو٠اسمالاو ناطلسلا ىلءاهأر ةوابب لخ دو تبلى *لالغلاو مهاردلا نمارهالاالو لاملا تنبف

 قفأو ثوسلار اظن ةّيورف دحام نيدلارفن هرهص لوواسهرسأب ميلاف الا باسح بالطو مهلك ف ئاظولا بانرا
 رفكب ماهاو نا ذريضو تايواقلاو تبزلاوركلا نم ةطعمالاو السلا رودلاىلا بئاورلا لور ةبكماج

 رّرخو مولع ءريغبةرازولا رش كانا“ ءارمالا ةرمض# ىفاطل لا سلخلا ىف هسفن مزلأو نيو اودلا دس ةفظو ىف ىنموملا
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 تناكو نيدلا ءالع هنباو نيدلا ىحم ايفر هعف سريس رادب فرءتو هللا لضف ىن لبقةدووم تناكر ادإ | هذهو
 لامر يمالا بلغت نا ىلا ةزجح نيدلا ع هخأ ونيدلارديدالوأ دس تاازاءواهءظعاوةرهافاار ود جيفإ نم

 لاجيت خ نب دجأ ىدسسب فورعملا بج اا دجسأ نيدلا بام ةريمالا هيأ نباذخأف قلللالاومأ ىلءنيدلا

 نصازعثكخوانبنع هلا ل ضف نب ادالوأ ضوعو م ذاموأو سانلاروددلاخ ذأ ايمهنم هللا لضف ب رادئبيدلا
 رادلهلباملا دو ءنبا ماج دقوةسمراوج تناكارو دذخ أف هلاخيءادتقا ةرابعلا ن هدايدزالا ف ع رمثواهملاعم

 مجشلاهيرتاهنم ةفارقلاب برغل نم ماريثكورو دةّدع مدهو باش خالاو رادحالاو ماخرااه !بصتغاو هللا لضفنبا

 نييلاقدئبلا ةهج نماهيف عسوو ةروكذملا هتراعىف كلذ لخذأو ءانبلا ةسع تاكو مال-اا دمع نب نيدلازع

 ضيفاهلاك !براق الف باودلا هام برمشي ءام ضوح كانه ع نماشنأو داكغ مده الا ئبزدنا ذمار رك قاككام ١

 ريمالا عضوف هعم هيلع ض,ةنمماذهدج اناكوهلةقو راداةسا فسوب نيدلا لاح هلاخ ىلع حر فرصانلا كلما

 هاذاف اهءانكح باط ىت>اهذخ ان ىضرامو رادلا هذه ىلعه دب رصانلا« اممال جاد مون وهو ىدرب ىرغت

 مهةرطنم قي رطبهلاهولهجورادلا ذب هلاو ءكح ىتحرممعلا ةاضٌةب لي لذرادلا هذه فقو دق دما نا نهضت دق
 ةْياثراب ساد ع دريمال اهي لزتف ةئابعم سو ةرمع ثالثة: سى قى ثمدةاشارصانلا هدرخا ىت>اهيفماقأف

 اهلناكرأ وأ ةسردم تلعناكرادلا عاجرتسا تدارأو دالوأ هنماهلو روك ذملادجأ" سها ىهو نييدملا لاحم
 للذف نياراد نيب اهقرادلا هده (صربس رادإ « ىدرب ىرغت ئملَتَر ٌرتْدَساو تاما ىدرب ىرغن هثرولو

 ةزيجا ليطصا "ل نمنوكج:ناهبش: ىدوع ملا ع وسم ةس رقو لي وز ةرار وظف تاعأت بسلاو لا

 سريب نيدملا نكررعم الا, تف رع مير دوا ةراجسأربة.ةب رمثلا ةسردملا باص باغتنب في ريشلاراد تناك

 رصان ريمالا هيلع لدىذلا ماخ رلانماه ءاخر دة بو ةنطلسلا ىلب نا لبقريمأ آوهوابكسي ناك ناهز كتتعأكلا

 ءافلكنارمصق ”هلوب نم حالسريمأ رمدّتب فرع ىذلارمهةلاحالسريمأ ى رديف شاك نيدلار دب ريمالا نيد م نيدلا

 اهمده نا ىلا لت 0و اهأشنا ىذا اوه اذه سربس ن اف سريس ةبنكر ا ةاقناحلناركذ دنع كل ذربخ أ #ءاك

 ةيسيف كاذو فاقوالا نم اهريغىرتشااب اضقتاهارتشاامدعب ةلثبلا ةماك وهلا ىزرابلا ني دم نيدلارصان

 راوج نما علا لصوّ يل هو تاعاف عمسلابتذر ءراذلا هذه (تاعاف عيسسلا)* ةئامخاعوني رشءو ىدحا

 ةزيسللا ليطصا "هل نم اهناكمو "هليلج نكا مدع تراصدقو بح اصلا هب وس نمو ةروكذملا سري راد
 ةقاحوأ لف, جسوم هنلط نتف كيرا لج نماهفقوو روز ني نيالا لع بحاصلاربزولااهاشنا

 نب حلاص حلاصل ١كم ناطلسلا ءأماشلا بئان "ىتاسالا: اركسريءالا ةئبا كيولطق دنوخ تاعاف عمسسااي دعوو

 سابعلاواو فارش الا بمهقن لش نب نيس نب "ىلع نيدلا فرعش ناب رملا هلو نووالنب ده رصانلا

 نءمهدس راصام عبج نا هششءدهش نم نيدلا مي زكا تق ريبكلا نيدللا مب ركىلءض.ةاارمهانلا نا ىوارفصلا

 ةعابج نب د# نيدلار دب ةاضقلا ىضاه دنع كلذي دمشو هلام نو دن اطا بل !لام نمودامن !!يةلطواهذنو ال ءالا

 ىلع اهنمنيدلا مي ركمفتو امن اطل_!اَرقأةناطلبلا كالماىفدب راج نيدلا ميركل ال انا ةدارمشلا هذهب تدنأف

 مهريغوءارمهال او ةاَذَمْأ | ىضاقرمضحو ل دعلارا دب للادلا مال !ناطاسلا سادجا اف ىرمصانلا فتولا هامندو هلاح

 ةعاج نب دم نيدلار دي نيب زعلا دبع نيدلاز زعةاضقلا ىناق عم شةْغرسريمالا م اك:ةداعلا ىلءةلودلا لهأ نم

 ةيضقللا كان أب هباجأف نيدلا مب كة يضقركذواهارتسش ا هلام ن هوناطاسل اكل اهنافرونز نبا فاووا ل- ىف

 فربصتي هراد فو نيدلامب ركدس تناك [عاكملا وماوهلصاو-وناطالا نئازخ نا كلذو ةرو ثم ارتعص تناك

 هلامف فص ناك هناف دوز نبا ف الخ ف رمت! ىف لن ذالاو هل كوب ناطلسلا هل له هراخع ام ىلع ايف

 كلذ ىف دعاسو هل ىلا سال هةدعن مالسالاةاضق م كحو هفقو تنئو هفةواخ هريغورحملا ن ةهيتادتكاذلا

 هانقلا شةعرص رمالا امهاع مج اف كلذ ىف اهمثدب م الكلادّدرتو "يله اهللاد بع نييدلا ىفوم ىضاسقلا

 هلام فصن لماع لكي هزش واهات ايتام يدر باش ادارة ياس لازما ةرطانط وم تان رثلا
 كعمانم< آهلكملا هذه ىفانعم ثدنت تنكن اريمأ ا. ةعامب ن1 لاف ناطلسلا لام ن ههعمج رب زولا لامن او

 رداصتنا دصقامناءلثملا ذه كإ ارك ذىذلا نافاهيف هعم ثدن ىت-رمضصلف كلا دق دش ناكر او

 نيفي رشلاب ضي رعتلا اذه هلوُس ةعاج نءادارأوهلوق ىلع ةاذق هثالثلا هقفر هقفاوذ م هاا ءأذخ انو سان 0
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 .راداودلا سنوبريمالا هلا لزنف نيدلا دحوا تام نايا ةتباادح أهرب لف هرادمزلو سنبل بعامءانبا

 عبارلا موبلا ىف هملع علفن ةعلقلا ىلا دعصو شاشالو ةيجر ةالو فرغ ن نم هسواج نايثب يكره ءاعدتساو

 اصلا كلا مانأ وكاللا نم هعلش وره اظلا كلا | ىلع ىرمد الا اءبلب رممالا رالف نناممو تس ةئس هخطا ىذ نم

 راسو لركل هسيكحم نه قوقرب رهاظلا كاملا حجرخ مثروصنملا كلملاب هبّلو نيسح نب نامعش فرشالا نم ىحاح

 ىلوتساو بمب ىلع شاطنم مزبن الذ هلا لضفنب اح ؛رخ جاخروصأملا هعمو شاطئم ذب رتريمالااهنر احم ىلا

 ىلا سشاطنم عمّرف نم ىف نيدلاز ءهوخأو هللا ل_ذذ نءاناكو ئازخلاو :اذتلاو ةفلخلاو روصاملا لع قوقرب

 رسلا باك ىركلا ىسبعنب "ىلع نيدلا ءالع ىلوف لما ةعاب كاملا تذع ىلءقوقرب ىلوساوام ماهأف قشمد
 3 نما ايم اطلت ل ريسو ىشم دنم حورذلا ىف لمعت هللا لضةنباذخأو

 «© رريذ ل_ةهامرريك هسمدق هب مكتم دخ دعب دمع ضرالا لقب 5

 م ركفااودالوالاو لهالاةقرذو « هب ماقا ميسرت و سحو رصح
 9 رظانيو أي احرف مكب وجرب * مكين و ريدم ىرولاو ةنكلا 5

 رش ساطنم نمرو+طااوذاعذا 0

 م رطل داع الا هامظعالظ * اوأرو مكقح ىناوط راك ارو> ل

 اورمصتلاو حورلاب هعم مكلاو ما 0 دح أ مكباننم همشءاحنا هللاو «

 « ررغانرهدنممهامز نما « اديأادلالوطكرصأ هللا ه
 محلا دمع نيدلا حنو شار ظان ىرمهمةلادو خ نيدلا لاو ةزج نيدلازع هوسأ هعمو# رهاقلا ىلا مدق

 تول ةنسيؤ ماشا دال ىلار هاللا الا ارفاس نا ىلا هرا دف لاز اخ بحاصلا! نب دم نيدلا س ورك اش ىلأ نبا

 هاك الو ىركلا نيدما ءالع فعض ىلاعت هللار دةو ال طد را_ةركسعلا عموبسملاب هيلاءأم دقت نيهستو

 رئاس نارا اياب اك اطلس نم ةَرملا هذه نك ورش ابف ةئلان”ةبالو هذه تناكو لا وُ ىف كركلا فرصصو ”رمسلا

 ا كَ نه ني ريشعل ان'الثلا مون قدمدي تاسة نيعستو تسد: سىفةيم اشاادالبتا ىلا ناطلسلا

 نيعستو عبس ةنس مرح ا لئاوا فاضي قشم دب ةزج هوا تامو نوبساق فسب مهن نذدو ةنابعبسو نيعستو

 مه دعب نمفلخن هناك هللا لاف اك الا | هه دعب نم هقبيلف تنبلا اذها.موع عطقناو امم نندوةلامشببو

 اناوذع هتكام هللا لضف يدمر دبلارعشنمو *ا.غنوةلب فوفتاوهذلا اوهتاوةالصلا اوعاضافلخ
 هناونعو ةناعبسو نيع تو تس ةنس فرصم ىلا دراولا كلر ٍباَكْن ءاباوج قوقرب رهاطلا كاملا باكل

 دوعلاو ةدوملا طفح ىلع لملد .# دعيلا نم مالسلا٠ادهاو مالس

 هلو ناونعلار دل ا خفاف

 ةعلا ىل_عديزبال نا هتريسفم ه دعلاىفمويلاكمرماةامس لب وط
 ددعلل صني شطبلا ديدش نال * ةدانز لكل صقن نم دب الف

 هراخقاو كذلرت ديد ةرثكنعاباوجاض» ا هرعش نه هب بتكو
 اكتاناهتم لسق بورحلا انم 5 تاعد باشنلاو راو ف سلا

 اكتاهللا رماف تناق برا ىف « ةدهاش ماده دءانقتلااذا

 اكلءراصمالا اكلمو الصضف مه انفث هللا نيمرخلا ةمدخم

 اكينتاهأرقاو عب راوداا دخ . 10 لمجلابو

 اكوكقمحار ةدءنممههاحم *» موديدشلا نكرا انل ءامسالاو

 اكيفك,لوةلا اذهو فان نم © هرصان حافلا هير نكي نمو

 لاهو
 هنبلب ممظع عمهلم بئذلاالو 95 ةئيطخ عبق فرعي مل هرملا اذا

 هلينم دذع هابّتع ىرب فوسو 3 اطالا عم هنم لهجلا نيع كلذ

 هتمابالا دايصلا عج ريامو « هلعقي الاءرملا ىزاج ساو



 ةا/

 هللادءنيدلا لا نءاذو ع كل ذىف هرقأو هيلع علف هلأ ب أي شركت عنمجال ناطملءلا ناكو قثمدب تسلا امك
 كلدوةوءاشنالا هع انصلهأ نم سلو لدالا ىارصن هنا نإطل لا دنع هصقن نيدلا باذخ افرمثالا نبا

 باقاالارر نكح :دارأبطقلا نبا عفوي باكا ل فز كسا ةباعر هب ىرئام ىلا تفتلمرعغ هذع ضخم ناطلل لاو

 احافف قالخ الا سرش سفنلا”ى وق حازملا ذاح ناكو كل ذ دب ات كح نم نيدلا باهش عنتماف مولعملا ف هلة دايزلاو

 غلابو هم ولعم ىف دب تورم لا بتاكا املس أ امطبق ليك فاك همالكن هناكو لوةلا ىف ةنشاخمو ةظلغب ناطملا بلا

 ةرضحب هنماذ هناكو هقنح ةةشلامت اف ضو مارح“ ىلع كتمدخو كم دعي نم ملفي أم لاف ىتح ةءارللاىف

 ىلاردابف هبا نم ناك ام نيدلا ىبحم غلب و ةهنع ناطل_ لاى طغأف هقنع برضا اوهدو كلذ اومضغفءاممالا

 "ىلع دل ءالع هنبانوكي نأ هل مسرف هعم-لثب هرخأت نءر ذتعاو هنبا أطخم فرتعاو ضرالا ليةوناطلسلا 1

 هانأ لذي راصق فرعاام للثم هب راانا ناطل_ىاا لاسقف ةقمظولاب موقي الريغص هنأب رذتعاف ديربلا أر قب و لح دي

 رهش عسانتءاعب رالا مول ىف نيدلا م هوبأ تام نا ىلا نين سةّدم هلزغم ىف نيدلا باهش عطقناو نيدلا باهش ناك يك

 ةرهاقلارهاظنفدف هساوح عمم هوهو ةنس نيع_نو ثالث نعةرهاتلاب ةئايعمسو نيثالثو نامت هنس نا دمر

 ميلاقالارب داعراباشاك اكرح ددو لا لاك نسر رراهظعمار هد ناكو ىشهدي نو.ساو فس ن م2 رت ىلا لقت مث

 هرعش نةقيارلا عب دبلارثنلاو مظنلا هلو ءزَر ع ةذشو هتناماو هل ةء رونوو همسأمس نحو هتيافكب

 قربلاانس همنا نكل قربل انس *« اهرغث بحأف ىلا نكحاذت

 باهشهمخأ ىلع كلذ قشف ناطل لا نع هي مه سهأ, ام لا“ ءاينيعق وهلا ناطل لا أ مّدقتورا داودلاو بجاما

 ىلارفسلا ايف لأب ةدقبتكح هنا ْمثتامنا ىلا هنءمد هررتعي ناكنف هعمهنا ل قامب روهد_بحو نيدللا

 هّةصق هلع تئركام دنعف هدد مو هّمذف ناطاسلا سا * ىف هركذ ىرح كا ذ ل ةناكو ةفاكل ا ةرثكاكشو ماشلا
 لددلا ةقلم نم بحاهلا ةعاقىلاهراد نم لمف هملع ةطوملا عاسشبان مسرو هيذغ نءاكاسناك ام و

 برميل هبابث نم ىّرعف هبرمأو راداودلاراجاطريمالا هملا حرشو نيثالثو عست ةنسن ابعش ىرمشع عبارف

 هيلععس و هلدحو امرئاسحرشاوهرادي طبح أف فال [ةريشع لمح هطخ هبتكتاو هيرضي لو هب وفرق عرافشملاب

 نع رآو هئام هلك كلذ نم لج ىتح مهر د فل أن ي_بهْت ض رثق او اهيذهلام لكعابف ماشلا دالب ىلا هكولمت لسراو

 ةنسرخ الا عسب ر رشع تلان' ىلا ماهأو هنع بلطلا فدو هم نكسفر ابرد فال عبس ابنع مهر دفأأ
 صن عقو هب أ نعرمش ابيناكا ل هنأوهو بسع سم أب هنء هللا جرفف امو ريشع ةءلامئورهشأ ةءبسسةةمنيعبرأ
 نم هذع ناطللا افع ىّت- هسهأ ىف فطاني نيدلا باه لزي لف هدي عطقب نا طل سلا مسرفرو ز ْئدب بالا نم

 تثرئاظ هنعوفعلا اهيفلأسب ةدق عر هنا هناصس هلت ارق نا ىلا نينسلا هذه لوط نعسف هرم أو هدي عطق

 هيلا ثعبف هللا لضف نينيدلا باهشالا اذ هربخ فرعبال هل لدقف هنأّشو هربخ نع لأسف هفرعي ل ناطلسلا ىلع
 لجرلا نع حارخالاب مسرو ناطلسلا بلقهل هللا ن الأف هنم ناك امو هّنصَب هعلاطف هذع هريختسي بحاصلا ةعاشب
 ىلع ناطلسلا ضيق نا ىلا ماع أو هر اد ىلا نيدلا باهش لو :هث الثلا نع هننا ب ّرفف هكولمم نءو نيدلا بام نعو

 نيدلا فرش نءاضوع قشم دب رمدلا باك الوو هفلحو هريضح ىلا نيدلا باهش ىع ددساف ماشلا بئانزكتترممالا
 اهرشابف ىارسسقلا نبا فورعملا”ىوزخنل ارصن نب دلاخ نب دهم نب هلنا دمع نب دهم نب ل عا !نيدملا دامع نيدلاخ

 رهش نم ني رشعلاو عساتلا ةءجلا "هلملتامناىلا رسااةءاتكح نيذلاءالءهوخ ادرفناو قشم دي تام ىتح
 تانب عب رأو نيني ةّنم هلرتو ةنسني-خو ع.سنع ةرهاقلا نم هلزنم ةئامعبسسو نيتسو عسن ةس ناضءر
 صه ىف هوبأو ملا باك يح نين امعش فرممالا كما هالو هللا لضف نب ىحي نب ىلع نيد (نيدلار دب ) «

 لعجو ةنس ةريثع عستريعلا نمهلوذئاهعبسسو نيتسو عسن ةندس ناضمرربش ىرمشع نمأن' سجنا مول هنوم

 دحاولا دبع نيدلا دحوأب فرصف ةئاهعبسو نينامثو عب رأ ةنسلاَو ثىلارمش بف هنعاب"انةزجحنيدلازعداخأ
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 ةماساو سامءرك اذ سدسلب اولزنا إف سا.هباصءصخ ةماساناكو ذم نب ةداساو ماغرضلاو مولمءاىهالا

 رمي هناذل ةقراغم ىلعافسا سامع هراتذودعلا٠اةلورغ_بلاةاسا نه هءلانوجراخم_هامو اهشطورمدم

 لاق كل ذب ىف ىدكل اسف رمدم ناطلس تنا تنك تدرأ ول ةماساهل لاف ر اللا نب لداعلا ىل_ عبر ذخأو

 كمأ وز عضوم .رصم ناطلس نوككن ا هناسل ىلع هيطافن ةهظع ةّدوم ةغما1ن نيبو هذبب نيدا ارصان كداوا ده

 ةماسا هي راسا ام رب رق هبا زوجو كلذ سابع باف هتلزغم فرو هلقاف كياجا اذاف ههركيو كح هناف
 لا لوو هيلا هاج اذرّرق:اعف هضوافو ةف لكلاب عتجاو لداعلا نم هلع ني ىل_ءاهاخدو ةرداقلا ىلارا سف

 ىلع وهو سامع ىلارصقلا ن مرياطلا م رممو سانلا باك ناك امر اللسنب ” ىلع لداعال هلّتق نمناكو هندحراد
 ةثاهسو نيعب رو نامت ةنس مرح اريشع ىنانثدحالا مون رص-ةرهاقلا ل دو هروذ نم ماقفراظد الا ىف سدملب
 رشابف ةرازولا علخ هلع علشورصقلا ىلارا هذ ماشلا ىلاةد>اوادياو برو اورغن ده كارتالا نءةٌدعد وذ

 لقي نا فاخ هفلغلا داو ةطلاخت تدادز او دانج الا ىلا نحو ءاىمالا مرك أو لاو> الا طعضورومالا

 عطقم ىف سلج ال ةداعلا ىلءرصنلا ىلارا هوهركذ مدت اكرفاظلا ةقلخلا لّدق ىت> هيلازاةراللا نبا ىل: أك

 رفاظلا ىوخ ًاريضحأ هيلا داعانف ةفل 1 دج لف مركارو دىلا مامزلا لخ دف ةفملخلا ىلع عاتجالا لأسةرازولا

 رفاظلا ىلع حان ترثكو هقئارمهئيزيئافلاب هبّتاو ىسءرئاظا داو ىدّتساو همادقامواتتو هلق امههبتاو

 راسودش  هنوعدت نينومئالا ىلاووهو كب زرنب عئالط ىلا اورتكحفودللأق ةمفمك ىلءرمهقلا له ث 2و

 ءوامث ردم عراش ىلع فرشن ةقاط ن نءهقرفامو رم هنا يح هلّدر هاّملا له أ دكان م تراك نسا يزلغش إف

 لخدو حالسو لامو عاما نم مسهلام عجب و دَمْن مْنب ةساساو هنبا هعمو حرخورارفا | ىلع ل َوءفارتاحاماعط
 هبلا اوجرفن سابع بلطي ديربلا جث رفلا ىلارصقتلا لهأريسفز افلا ف اللا ةرازو ىفّرَقتساو َ رهاقلا ىلا عئالط

 نمصفقىف هلي ا اوذخأو هولدتو جيرفلا هير هلق ما. ثلا ىلا ةعاجب ىف ةما.ااهيذّرذ ةعقو هندب و مهن تناكو

 لورعمخلا لامي! لصرالفةئامس و نيعي رأو عبد تسلوالا عش رر شى كلود رداقلاىلاهوزهجو ديدح

 .يكحخاو تي رخمم هاج ب> اص نيدلا” قثرادي كلد دءيرادلا هذه تفرع م كلذ دعب قرحاو :هلب وز باد ىل 1ءبلدو

 بركان ةلودلا سعم برد ادين الااهعضو مورود:دع هبف ىبوءاجح بح اصركحت فرعي راصفاهناكم

 للي وز ةراحنبب اهفرادلاهذه (هللالضفنباراد) ٠ كير كحلا ما. مو لا فرع: ىتلا سامع ماج نم
 رصع مواوا ةعاجب هللا لضفول ود هللا ل ضف نبا تفر ءةزيجلا !ليطسصا هل نم اهعضوم ناكني اق دنبلاو

 ناحمد نب ىل+!نيدلاز ءربمالا نا هللا لضفرئا ملا ىنأن يدل لاجتٍبِحاّصلا ني باهولا دع نيا فرترب

 تامخابب لؤي لف قش مدي رمسلا باك ءالوو اهنع هفرمص مث نوالق نب دحر مدانلا كلل تسدلا راك ىلو -ىرهلا

 باهشلا ءانثرو ةجال اومأ فاخو ةنسنيعستو اهررأ غلبو رع دةو ةةامعبسو ةرشع عبس ةنس ن اضمررهش ثثاان'ى

 اضهان اروكو القاع ايدا اعراب الضاف ناكو هئاس نب | لاسهباو اعني ىلع نيدلا ءالع ءابراو هدب لو دقو دو#

 مهنمو ءريغو مالسلا دبع نب زي زعلا دبع نيدلازع يلا نع ث د ءاشنالا دبج طمنا عاماروكتمانم» ءاةقث

 نيروصنم نب رم نب فلخ نب نامعدنب ىلج نب هللا لضف رثاملا ىلأ نيدللا لاسجب بحاصلا نب بي (نيدملا 2

 هناك لو < ىردع عأأ "ىودعلا“< ىسرقلا باط1ن! نيرع نب هللا دع نب هللا دمعر كب ىلأ نب دم ن < إ_« نب هللا دبع

 رصم ىلا هناع دس اينيدلاءالع ض امل قشم درس ياك ماهيلا لقترصاذلا كل ١ نعد رمصملارابدلاب ”رمسلا
 نيثالث ةنس مّرخف را ارقدسا ناكو دوت باهشلا نب ار < وأ نيدلا فرش وشد ةباكى هدب يقأو

 نيدلا فرش بلطو قشم دبرسلا دياتك ىلا اهنم لقنو ني الثونيتنت ةنس ن ابعشر شع ىنان'ىلا ا درش|.ذ ةامعمسو

 نيدلا دم بلطو نيثالثو ثالث ةنسرخ الا عييربشللا امك نسل انا فرقت -افدو# باهشلا نا

 تسلا ةياقبامهل مسرو ام اع علو ىلوالا ىداحبةَرغ ةرهاقلا ىلا الصوف دج ن نيدااباهش هئاوود قدمد ن٠

 زك نم ناكنا ىلا هناووهّرسلا هاكر ش اس نيدلا ىح لري لذ قدي سلا هناك ىلادو## باهشلا نب النو
 ةئبا ميقي نادل نذأف هن_بريكو هعم- لقثل ةغمظ ولا نم ىئءتسسا ناكمنا كلذوناك ام نيدلا باهشهدارل ن اطا سلا

 بانك مالارضح نال نيا بابش: ارشامملاو نيدلا ى + ميالازاضف ه عريش اني نيدلا تاهش ىضاقلا

 هملول نا بطقلا نيا, فورعملا لضفم ني دجأ نيدلا بات نيد نيدلا لع ىف ناطل لا لأسو ةعلقلا ىلا ماشا
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 هتنبا ةءافثي فدنو ننس ثالث دم ةئايعم_سو نيعبرأو عب دأ ةئسس بجر نم سمان | "هلل هعماج

 ىوزاراطخيب وهج دم نيوز ريمالاب تفرع رو ذا اتوا ايرادلا هده (دوءبسريمأ راد«

 ةزغةساسن ىلا اهعبسو نيعيرأ همن ةحلا ىذىف نووالق ن نس د#رصانلا كلما هسرخأ رص 5 : ءارهالا د-أ

 كلما دنءهركشن 'ركتترمالابع اا مدل أو قثم دىل ادمعا مث ساب ارطةيايل لوو قشدة سها ىلا امنم لن
 ىلإت ارم ثالث سل ارط ةيباسل ىف لقنتو ةزغة بانل هجرخ ا زكتت ل:ةالف ابجاحاريمأ راص ىِت - همدقورصانلا

 ماركات ىجبا ماك“ هل اؤلمو ءانانمبط ة سها هيدلو ىلعو ق تمد ىف ةسهاب هيلع مذأف ةيامنلا نم ىقعتسانا

 نينامو ثالث ةنس ىلوالا ىداسج عباستدسلا'هل لاب هدلومو شم دب ةئ امعبسسو نيو عب راةنسلاوش
 ىفو ىرودث1!ناسراملارم.باب طخو فتش الا طخ نيباسءفرادإ هذه (لركحها!نئانرادإ« ةئامسو

 شوقا)*« عماملا بحاص لركلاٍس ثايب فورعملا ”فرشالا شوةاريمالاب تفرع نادرا ضرا هه نم

 دءدزكذت هلزعو كلركلا نم هشحم دعب وشهد هبال نوالق نب دم رمداذلا كالا ادالو نيدلا لاجب * (ىفرشاالا
 متل ذل مرش اينو ةلملل ا ىلا هلع حرفا مث ةثامعمسو ةرمسع سل ةمس بجررمث ىلا هلةتعاو للق
 ةساطإاو رزثألا لداحوهو ماها ىلا هدههراد نم ىشيو الوهم س ليال ناكو ٠ ءاسعالا ههريغن ءهلازيع

 هماكالودو هل غو هل>ر كح ورحل اذخأو هفر «ذءارالصر نا ةه قه" انا رع حي رتعو ماجا لخ دف هدو

 ىت> ةساطىلا امم الغ ىدنعام ْلولمم ىلامانآ هل لاقو هيرضو لحرلا ب اط راسو حرخالفةدحاوةلك

 ىلاهنم,لخ ديو هثالثلاو نيموماا هددحو همق رغب و رجالا ليخلا ىف 3ع هحوت ناكو ثنأ ؟ىلع ءاّرهت
 هجرخا مة دج ةرشابم ىروصنلا ناتسراملار ثمان وهراد ىلا لدي ىت> هفتك يلع هبذو شاموهو ةرهاشلا
 ضبتو ىنءأفةلافالا بلط ماب ماقأف ةئامعبسو نيثالثو عب أ ةيلس لوا نان ارط هنا ىلا اطالع
 القتعم اهب تاب ردانكسالا ىلا امنمحرخا مث حب رباب سيخ ده صول اهن م ل ةن ثق هد ةعلشب لمع او هلع
 امي ركناكو هماّدة برضلا تت سانلا نم ة3عتام هشطن ىفارامحاف و ناكو هك اهعبسو ني' هلو لف هع
 ةكا اهعبسسو عسن اس ىلا ةئاّهسو نيعست ةذسنءاهشب اين ف ماقأ هنال لركلا بئانم فرعو ةناغلا ىلا اعحس

 اهأشناةاررشتملا نام_سراا مم باب اب طخ نم مودا ى هو نادملا '*نل د نمراذلا هذه (ريغص نباراد) 5

 هجو ام دنع بلي تامو ءايطالا سر مغص نب دهم نيدلا فرش ني دحاولا دبع نيدللا م هخ نب ىلع يدل !ءالع

 نفدو ةئاهعيسسو نيعستو ت كتب هلت هخلا ىدرتسَع عسألا ةعجبامول ف قومرب رداظاا كالا | هم دخ ىاسربا'

 ناالا ىهوتةيودعلاةراح طخ رادلاهذه (بجاطا سريبب راد) * اه :رهاظد هّدمق دود :رهاقلا ىلا هتنبا هتلقن ماج

 فرداو ىلطرلا دكر مسج نيراعق بحال طمغ باص بج اللا سريسزيمالاب تفرع ناتسراملارس بابطخ نم

 ,نم رصانلا كلما ريض- مزن زرع ارش ازا ع نال مدللا ىف قرتنيدلا نكرريمالا « (بجاحلا سريد)»
 داعو نعلا ىلا درع م جاما قشمديزكتنريمالا ن ءةدسغلا ىف بانو امج اح هلعو شمت دياري مالا هلز هلزع كركلا
 سل ةنس بحرى هلع حب رفأو ةثامع سو نب رمشعو سج هسة دوهلا ىذ ىف دو ناطاسلا هلعر 0

 لزء دعن قم دب سها ىلا اهم لما ماشا سها ن 0 يس اللا رادتكسالا نرجو نان الثو
 روشاف تامو نأ دق ناكو قشمدب ةبيغلا يان ىلع ةأفرصم ىلاًرةشطو ةئزنن نفلا جو ناىلاهبلزيلفزكتت

 دجأ نيدلا تاهش 2 <ىل_ءريمأ نيدلا» العب فرعيا دف هاكر داو ةثا عيسسو نيعب رأو ثالث ةاس بر

 ةئامب لباعي حالعلاب اروهشم ةءارقلل ءادالا ن ك2 اكو دل ىلع عيسسلاتآ ارقلا أرق ب جامل سريس نبا
 رادلا هذه (سابع راد« ةثئاماعو: ئدخحاهنشرع الا عبد عباسف حاسوهو تام لااطراةرسعو

 قروب لا م لصأس يا ئازدلا شاب يعني ماع زولب تر ءةلودلا سد برد ؤ تاك
 ءاريصلا ىلاو رالسا نب <ىلءرفظا اريمالا تحت هقأ تن اكو مالسالا نكرريءالاب بقلو ةسرغلا ىلو ىت- مدخلا ىف

 ةةيلسال رولا رم لاصم نب نامل سنيدلا مغرب زولا لازأو ةرهاقلا ىلار السلا نب -ىلع لح رالف ةيردنكسالاو
 سابع هيلا خرفناضرغ لذ .مفلاصمنبةي راسخ همقلداعلا بتات و هللا ىهأب رفاظلا ةفلخلتاةرازو ىف هناكم
 رفاظلا ةفيلخلا هب صتخاف سابع ّمأ هن دحع هع انتحر الر نابع نس ا اا دول

 نه هعمو مث رفلا نم نالقسع انيك ماي ءونآهبااجرفن امادةماب زج ناكو هاوس ن ع هب لغتسماو
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 راداو دن اءوط نب دم ١نيدلا باها هارت نانا ىلا ىدمعسا| تنب ةفمم> ةءاقب تفرع ن او>ربةرارادلا

 ' اهمدهواهاوحامم نك اسمةّدءذخ أف ةئامعبسو نيهستو عسنةنس ىف ناطاسلا بئان ىف وذشلانودوس ريمالا
 ةيقاسي ءاملااهيلا لمْ ةيَةسفو ةلمعم ةعيسران[!عؤو ةؤرخزواعاسنارودلا مظعأ نم تراصف اهب ةحاساهريصو

 تام ةثامئامتو ناك ةنس مر يفي ر دنكسالا ىلا رفاسن ا ىلا اهيذ نيدلا باش اهيح اص لااز امو رب ةهوف ىلع ٠
 ناوجربةراحوفةثرانانيبامةرادلا هذه (بجاطاراد)« عسبلابد>او ريغلاه دعب نمتلقتناو هللا هجر

 ريمالارع الف ”ىروذاكلا با.ىلا هعراش قب رطف ناؤجربةراح نم كل سب ناكو نا ملا هله نم ابن اكم ناك

 سانلا هملع طرتسشاو ناوجربةراح ىليامم ةوذ انا, بكرو قيرطلا تناكث يح اوايطصا لءجرادلاهذهرتكب
 لبطصالا طسوىفقدرطلا اذه نم نوزع ساماا ربامو طرغشاا؟ قوفناكملا اذه لولس ن «ةراملا عنمجال نا

 هذه نم تكماساناو ناو>رب راح ىلا اهنمو ف:كراناو ىروذاكلا ىلا ناو>ربةراحنم نيكلآ سهر ادباب ىلع

 لفقو قي رطل هذه تين ةئطشأ | ته ذودمالا لاطاسأ مث بج الاةخوخ اها لاشي ناكو ةَرءرعغ قي رطلا

 اهباب ىلع بص رادإ ا هده ت>ربامورادلا قوة "ل نه قي رطلا كلت تراصو هنم سانا 'لوئس عطقناو بابلا

 نمقراوطااتءلق كلذ لطب و موسرلا تريغتا!ف ميدقلا نمزلا ىف ءاممالارودةداع تناك اك امناد قراوطلا

 بجاحلا رقكب نيدلافدسريمالاب تفر ءو”ىروفاكتلا با٠ارادلاهذهبان و هتفكسا ىلءاو بايلا ىناج
 اهريغ عساك تعسو ةئامئاثو ني رمثعو ناد ساهفقو ل> مث معك يدل ب ادإا يحاص

 هو ىدادغبلا كاوا تاك روفاكلا طضرادلاءذه (ركت ”راد دز* هتحرت ىر'لاندو فاووالا ن 4

 هدلو اهب ناكو فةواام "لسيف اهفتوأ هن ظأو ماشلا بئانز ؟ترمالا اهدنا اهم أور هاةلارودلحا ن

 اهنعم_هردفل ار يثع ةء.س عيشأام ىلعاهتفرخز ىف قفنأف ةعاسجنب ميهربا نيدلا نا هربةاضَماا ىضاق 0
 !: ىدح ا ةنسيف كل ماه ا!ىلعتعد نا ىلاافقو رادلاهذهلزت لو هب هن رمدمرا د 4 | عمس ٠ نع ف 7 ام دول

 ركل« هعماج اههاحت ىو اهءاي دف لملخ نب طسابلا دمع نيدلا نب زارا دفا نودب ::امئامئوني رشعو

 كال دقعاوب عنق ىنراواسل نيد العاجاوناريةصوهورمد ه ىلا هب اجلك دنعسنولا نيداافس(ف يالا

 ل ركاز ينبوع ةزدقع رس دوت نووالق ند عرشتلا ناطمل_لاءالمالق نووالق نب للخ فرشالا

 هب وةعلا هباع ضرعو ماشا ا.ءا مالا ىلا ابنك ه عمنا همه اف مرفالا ىلا اهئم هع لسرتو ل 571 ادعم هرذاسو

 قشم د ىلا هز ع> كاملا ىلا داعا-اف قشمد بئان تناف لالا | ىلا تدع نا هللا ةف رصانلا ىلا داعو هنم فراق

 ىلاركاس لايراسو اذ نكميوةبامش : رشابف ةئاهعبسسو ةريشع ىتنئا ةنسرخ الا عسر نم نب ريشعلا ىف اهلصوذ
 الضف اسد لطي ا هالا نم ددس أ ن نكي ل ىحاباعرلان أو هنأش مظعو ةرمشع سخن ةنس مر ىف اهتتفاو ةمطلم
 مدخو ماشلاب وهو هسفهروا" :دوالارمص عاش لعفي ال ناطلسا !ناكو هد ودع دو هشطن ن نمافوخ لمنع

 فلأ فلأ هغلصا؟ نيث الثو د الث ةنسرصم ىلا همو دق ف هيلع منا نا ث يحجب هطجأو همرك اف نا لا ىلع مدع
 اقماع اناو هتداعتسو كالا تدازو لس كلا ىوس فنثو رار دفلأ نوسخ امنع مهرد فلن وسو مهرد
 الامخ ليذت ناك هناالاءوس لك او:ءأدق هءانأ ىف سانلان اكو عض اومةدعوىزلا جمب فسصولا عيدب قثم دب

 ناكو هتدمهةّد ثابا وصلا هل حذو نأ دح ًاردتءالو ساالان مريثك كلذب كإ هذ هيضغ دَمشيو هقلخ د9
 هريكسحب لازيالفاريغص بنذلا نوكي و ني راب ا ش طن هشطن ن لك شطباذاو هجوب علا تورال غانا

 كلذ غل ضرططلا دالب لا روتعلا ديرب هلا قس ثدي , عسشأ نا ىلا لزب ملو كلل خ نءهلعاف هب وةعف جرا ىتح
 ريمالا م دقو هلانع طمدا و عب نأ ةخسة اذ :رمذع ثلا" ىف هيلع ض.قن م هملازهجو هلركتق ناطاسلا
 ةتسو لأ ةئامئالث نيعلا بهذلا نموهوزكتت لامن هةعحو ارضا ميرخو هضدقل قىثمدىلا كات

 شكر زلاوؤاؤالاورهودا نمو مهر دفاأ ةئاصسخو فل فلأ ةضفلا مهاردلا نمو ران دل نوثالثو

 مهر دفلأ ةئامو فا فلأو راي دفان وعب راهلاومااناقبن 2كلدانل ياحب لج ةثاءامت شامتلاو

 الفخ تاو قع او كاوربللا اواو لّومءاو ةبيردتكسالا للا زهد ليلا ةعلق ىلا نكتت لصرالف

 لخدو ان الثلا موب كاسم أ هنا ببر غال نهو هن امع٠ هابسو نيعب رأو ىدحا ةئاس مّرحلا ىرمع ىداح اننالثلا

 راوج هل را نذ دف قدم دىلا ل ةأ مث 5 5 الثلا موي لكفو 1 الثلا موب ةيردتكسالا لخ دوان اللا مون رصم
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 نمدهلو ةنامعبسو نيعستو عسن دس ةخع ا ىذ نمرمدع نماشلا تيدا "لل ىف دب رصملا رابدلاب ةفنحلا ةاضقلا

 نم ةعاج نع هللا هجر ةفنح ىنأ بهذ. ىلعه قفل اذخاو ماشلا ساب ارطن هداومورهشأو ةنسنوعسرمءاا
 ىضاقو ةرهاقلا ىلا لصوو 1 ارودنمنب د#نيدإار دص ىلع ًارقف ىشمديىلا اهنمحب رع سلب ارط لها

 دوهشلاّس اوح ضعس بحاودوّمعلا هالوو همز الف "ىنايرتلا هللا دبع نيدلا لاج ةاضقلا ىذاقاهم ةسفنحلا

 ع راشلا,ءاضقلا ةيابنمال وف همزالو ىدهلا حارسة اضقلا ىصاك ىلعأرقو ةّدم ةداهشلا لمحت نمم تنكس
 تامالفسيردتل اوءاتفالا<ىننحلا غّاصلا نيد نيدلا سم ةمالعلا هزاجأو ةروكحشم:رشاسماهرشانف

 وكلا عب ريش ىرمشع ىلا نال عوف كاع دانطتلا ءاضع قوقزي ره اطلا كلما هنلقروشت نب نبدا اوادنم
 نعذنةلوصو ةمرحوباهموتيابلا اهل ماكحالا ىف ةؤقو ةنايصو ةفعبءاضقلارشابفةئامعبسو نينامتو تسةنس
 ةاضقلا ىضاق نشل امعبسو نيعستو ىدحا| ةنس ناض هررمع عباس ف فرص نأىلا ةماعلاو ةداخت اهلا

 رظانو ةاضقلا ىضأقه دعب نم ىلوؤ نيدل ا دحم لزع نأ ىلا لزب لف ”ىناكرتلا يهاربا نب لعامسا نيداادجم

 نمدلجتو ةنس> لاح ىل_عوهو سي ردتلا نمهدس اموهرا دمزالموهو ىرصقل دو نيدلا لاجب شومجلا
 هدلقف ةئ اعيسو نيهتو عست ةنس ل والا عسب ررمش عسان امثالثلا موبىف ناظطلسلا ءاعاثتنسا ل الا ةقاكعلا
 إس نم ةرمسد ىلع رادل ا هذهو ىل عن هللا هجر هماع نمت أم ىت> لزب لذ ىرمهمقل ا دو نعاضوع ءاضقلا هفمظو

 ةاضقلا ىضاقراد راومج ةحاسموبلااهناكماهناف ماجا اما ورفعت ىجعملا دصسلاابلاط ناوجربةراحبابنم
 ماج نما رك نكسب ةفورعملارادلا ىلا ىدهازلاةر دو لامفالا ةبحررغاظملاراد قوةح "هل نمو نيدلا سم“

 ىبورلا ماج بلاط ةر الا باب نم كالس نم ةنع ىلع ن اوجربةرا<رادلاهذه (ْب زعلادبع نءاراد) و ىورا
 فيطلل ا دمع نب در فهو أ نيدلارفناهتراسع أ دّ اف تب رخ متانو-اط تناك رفا اراد'لج نماضيأ

 ندنثا ةنس بجر ف تااغ ةجحيدخ همع ةئباو هنأ مالت راصف لمكت لو تامو سابح الار ظان كيوكلا نبا
 ىلأ نبامي رككا دبع نبي زعلا دب نب نسح نيدلار دب سئ ا ىناقلابهدعب نم تجوز دقو ةنااهعبسو نيتسسو
 ةئامعبدو نيعبسو عب رأ ةنسى تامو هيلا تلقتتاف ىفواريسلا ”ىمقلا مه دوس نبا هللا دبع نب ”ىلع نبا بلاط
 زي زعلا دبع نب دج نبي ركلا دمعوهو أ نبا نيدلا ميرك هنود دعب نم هثروو لوالا ىداجس نم ني رمعلا ىف

 نيعبس نعةنامئامثو عبس ةنسلؤالا ع ررخآ ت امو مه دس نب هللا دبع نب "ىلع نبا بلاط ىلأ نبا ميركلا دبع نبا
 اهلكوزي زعلا دمع نب هللا دبع نب د نيدلا سعب هير ةلاهءاف قوةربر هاظلل رمصمرايدب شومحارطن ىلوو ةذس

 كحمرمالا ةلبا ةمطافدنودنابه ذراسر د ىنلأب ةئامعسسو نيعستو سجن ةنسىف اهءاناىلا هليوط ةةمارنكسو

 اريخ ناكو اهب هنكس لوطا روك ذملازي زعلا د_,ءنب | تدم فرعتو مهدب مويلا ىلا ىهواماقتع ىل_ءابتةقوف

 ةئامعبسسو نيعسنو نامث ةنسرغ م نمرشءقانلاهلِاتامو تارشابمةةعو شيب ناويدتةباكىي افا
 تفرع ىوزا ماج بلاط وبقلا تش ناوجربةراح باب نم الس نم ةرمسي ىلسءرادلا هذه (رادقجارادإ«

 لركلا نم هئمجم دهب ف اأ ةمدةن دمر صانلا كلما همّدقو ةيسربلا ا سهالا نهرا ديب ارصخس نيدللا لع ريمالاب

 رقت ساو مهعمرضف كركآاب دجأ هب ونىف :ىرذقلا اغب واطةرمض- ناىلا اهب ماقأف ماشلا ىلا هجرخا غرمصم ىلا
 شمهتراوريكدةو هنامعمسو نعي راو سجن ةنس ناضمر عسان ةعيللا مون تامنا ىلا رمهملاراب دلابءا هال نم

 سن ةنسةرخ“ الا ىدا. ب ىرشع ىنان ىقتامو هءلع ضفاف مدع ا دارزرلا نب دلا.1نراص مث غئلأ اسور ناكو

 ضعب عاب نا ىلا هتئرو ديف تراصف نح ناطل ا ناوبدإ هنع تءحترا عراقملا تح ةئاهعيسسو نيعب رأو
 ناطلسلادالوأ دب فقواعضعبو تاقثت م ةنطمللا بنان ىفوذيشلا نو دوسريمالا اه ارتشف !ممامهسا هدالوأ

 اهنكسو ىركلا ى.ءنب دج أ نيدلا داع ةاضّلا ىضاقتءارسثلابامثم كلت ام كال منا ىلا نوو القنب دش نب نسدح
 (شونًاراد) «ن الهدب ىهو ىمةلاركبىبأ نيدلا نيز يسال ادوءابف هتثرول ءدعب نم تر اصفرف اس نا ىلا

 ناتسراملابابهيشي ةعنصلا عيدب ساحضن نماهبابوةرهاقلارود لجأ مرادلا هذه ناوجرب راسم ىوزا

 حالسلا ىتورلا شوفت نيدلا لاجريمالاب تفرع نك اسمةّذع هبف عير هولعيريبكل بطصا اههاجت ناكو ىرو.هنملا
 ض: عسب و هولعو اهامبطصا برش دو ةقارقلاب هب رت ىلع هفقوامم ىهو ةئامم سو عبس ةنس فولو ىرصانل اراد

 هذه (ىدعلا تنراد)» كالمالا "لدن متراصواضاقنا تءيبف طوةسلا اضيأرادل تعادتو كلَ



 تح

 نكر (ىدج-الا سريس) * ىدوالا سريسريمالاب تف رعةريوثلارودلا ىدحأ ىهو حوتفلاباب حراشو

 تامالف نيمدقملا دحأر ادناجريمأر اصنأ ىلا نوو الق نب دمر صانلا كلما مايأ م دخنا ىف لقنترا دناجر مما نيدللا

 ىلاروصاملا بنا كاتشب فلاخو هر أ دعب ركبىبأ روصنلا كلا ةماق ا!ىلءنوعوق مع ىوقرصانلاكلملا

 ماق أف دفصةءامنل هجرخأ دج ًارصانلا لو الق بعللا اذه 'ئث ”ىألافو لبحلا ةعلقب رمدقل |بايىلا ريضح بعللا

 هكاسمايءا مالا عة بئانامب سدلو قسم دىلا هركسعب دفص نم حرفن«وسب دج أر صانلا نم سح أمة اهب
 ناطللاىلا قسم دن مءاىهالا تكف هكامايدغلا نم ديربلا مدقف ةماقالا هيلا اولسرأو كلذ اورخأمن
 اوءلخو كلذ ن ءاوبأق هلاسراو هسأر عطقو هلام بنو هلع ضرقلا نم تام باوملا داعف هش نوعفشي

 ليعامسا حاصلا ةماقاو دج صانلا علجرصم نم ريم نا دورو نم عرسأب نكي لف اعم اعيجاصعلا اوةشوةعاطلا

 وا مماقآواهيلا هجوتف سلب ارط بابن, موسم هياعدروف قشم د نم هكلكتزش ميقم”ىدجالاوهلدي كلا اف
 ةرهاقلاىلاداع أش هنم لم لو دل هرمعقسو كتابك را اناس رجلو !علارإ افرام ءىلا بلط متنيرهشلا
 ةنس زا اور معلا نم هلو هن امعيسو نيعي راو ت تت ةمس مّرغ اريشع ثلاث ان'الثلا موي ىف تام ىّجح اميماق ف

 اوفرء دك اامتهلو ىااصلار اثر اوءا اردفلا ةبحتو مزعلا ةة شو سفنلاةوشب نيفوصوملا لاطبالا دح أ ناكو

 ىلار !8!داظج ستاد تع ربامو عئاق واو مايالان هتفر ةلضز اخ عستناو هن هنأرب ىدتقي نم ناكو ةدعلاو ةعامثلاب

 نيدلا سءريمالا اها ثنا نيدلا* اهبةراحس أرب رادلا هذه( رنسارقراد)و مولع ةفوقوم امنظأو ن ,الا

 نانثااهب طح ال ةنامعيسو ةرشع ىتاثا ةنسىفاببدجوو لل ارودلا ىد> | ىهو هنكس ناك ا مب ورم ارق

 تيب, ىلا عجبا لمه كلذربغو ةمدذم حورسو ةضف مهرد فا نو جو فا أ ةنامو راسي دفا[ فلن وثالثو

 اهفراداتسالا فسوب نيدلا لاجرسالا اهصتغا نأ ىلاّهب رقنسار لا ةسر دملا فاقواىف ةيراجلزت لولاملا

 نبح رفرصانلا كل اهلتناظددعلا با ةبحرباهاشنأ ىتلا هحسر دم ىلع افقواهلعحو فاهوالا نم صتغا

 ىلع نيدلا لاجاهلعج تلا فاموالا نمدرفا من ةئاطاسلالاومالا هلجب فراصو هفلخام عمج عدتراو قوقرب

 لبحلاتةءار متلانقوقرب ر ماطظلا كما هس .ًأربق ىلع اهاشنا ىتلا هّمررت لعوهدالوالاهةان لعجو ايسدهتكو دم

 قراسكح اوناكورا داودلا ناغوطريمالا در ادلا هذه تراصحرفرصانلا كل لتةالفرصنلا بان جرا

 هذه (ىيقلبلارادإ لّدقلا نس نم لوا هنال هنم لفك لرتالا مدآنب ا ىل_ءوالا لمعي لمتق نمامو قراس نم

 نيدلاردب ركاسعلاةاضق ىذاق اهاشن !نيدلا» اهي ةراع نائبا نردلا جارتنمولتالاا يش ةسر انس انك وادلا

 عج ررهش نم نيب تسل سجلنا موي ىفتامو ”ىبذاشلا ”ىءقبلا السر نبرمع نيدلا حارس مالسالا يش نب دع
 خيش نب نجرلادمعنيدإ!لالج اًضَقلا ىضاق هوخ أ اهارتشاف لمكت لو ةنامعبسو نيعستو ىدح |ةناسرتما الا

 امهبساو نيوخالا تركذدقو انعمو ةروص ةرهاملارودتلجا نم ىهو هنكسن الااهمو اىاكو مالسالا
 هذه (رتوكسراد)« مهرابخ أك انهر طناف ةدفملانامعالا محار ىفةديرفلا دوقعلارر د, تو ءنملاى اك ىف
 ى الاهتسردمراوحي ةنطالابئانرتوكتمرمالا اهاشنا ةيرتوكتملا ةسردملاراو< نيدلا ءامةراحرادلا

 6 فقو ىهو هر د ضءد موسلا ىلا ميو "هلل ارو دإ | نم ىهو ىلاعت هللا الجان ميزا اكلم عا

 هل هي زولا لوا اذ تام نأ ىلا ىلا جار دي شو ممارس ا اهاشن |ناو جرب ةراحج تن :اكرادلا هذه (رفظملا

 دو ًارفطلا هوخ ار اص اهركذ م دقت دقو ةرازولار ا دب تفرعىتلا بايقلاراد نكسو شوبملاريمانبالضفالا

 باكلأ اذه ّرمكةفاضلار ادهدعر نم تراصورغفظملاراداهل لو هب تفر عقرادلا هذي شو. اريما نير ذعج

 تررخ دق ماجا تناكوةن امعيسو نيعيس هنس دعن عدرلا طقف تئارخواماجواعبير تناكح هن !هفرعاامرخآو

 ركب ىلأنب دجانب د نيدلا سم ةاضتلا ىضاق عرشفة لامع سو نيناحو نامت ةنسىلااءارخ لزت لو كل ذ لبق
 1 عنام ناو هرج نم ةمظع ةتع مدرلا تتر هظ -ىلليقلا هرادح ساس ار ة> الفا ,تراعىف ”ىنحلا :ىشارالا

 كاملاهاشنا ىتلا ةسردملاة را عىل لا ذذا ”ىلءا هلا سكراهجرعدالا ناكورفظ اراد ةمتء نوكي نأ همشب

 ٌهلءْرملا ىف اهلعف ةرامعل | ىلا اهّرج ىلع اورئاكستو ة.تعلاهذ وا لاجرلابثعف ني رمدقلا نيب ط2 قرقرب رهاظلا

 رادتناكث يح هرادءانب نيدلا سن ةاضقلا ىذات ل كوب رهاظلا ةسردملازيلهديءاملا سانلا امم برست ىتلا

 ءاضق هفمطو دلق  موهو امتامى حافلا امونلهأب ؛املا لو ةوةرهاملارود نككحاوم تءاخل رفطملا



 هو

 وذو ”ىريسملاٌك افلا ةبحرب تفرع مث دقنم نب ىل داك رن , كرامة لودلا فسريمالاوهو دقنمنباةبحرب ةس ولالا

 ةمحربت , الا تفرع مث بوبا نب لداعلا كلملا نبركبىفأ لداعلاك لم اريزو ىرنسملا نو رلا دبع نيدلا كلف ريزولا
 ملا هاو نوالق نب لل فرش الا كلما وزر ادحالسلا هبغونةنبا نيكتودرأ ”لذحلا تسلا ىهو دنو>
 عبرا ةنس امي تنامو 5 ةريخ تأ اكو ةفا ارقلا باني راخ ةتئالا هزت ةييحانم نحو ةٌوعَّرْصانلا كلما هدعب نم

 ّن , الا اهب ورق'سارقريمالار ادد م نيدلا امةراحس أرب ةمحرلا هذه ( رةنسارف ةمحرإ « ةنامعيسو ني ريشعو

 هراددات !منالارغ 3 نيدلا فسريمالاب تفرعا وما بردي (ار ءن ةحرا) « باودلا 0 برشنت ضو>

 هرادءاجت امالمصنلا بابرهاظر ةيرتلا بحاص”ىرغفلا اغب ىلكم هريمالا,تةرعامش وام بر دب (ىرذقلا ةيحر) *

 نيدلا ٍلعرادقمجار .ةدرمالاب تفرع ”ىرومنملا بر درخ ىف ةمحلاصل | ةراحب ةبحرلا هذه ( رس ةحرإ) ه

 ىاغ واط نيدلا فسسريمالا نب دمع نيدلارصان مالا وهو ىانر طنب ا ةمحرب تفرع مث هرادهاحت اهنال بع

 ةش د رشلا ةسر دمللر واجمل بردا! ىفةيردوملاب ةبحرلا هذه (ناكلع نبا ةبحر) « سلبار ط بئانريكتشاحل

 دبعوبًاريمالا مم هبابو *ىدسالاح وكزابريمالا ةئباحوز + حم دس
 نيثالثو 0 .سةنس لالا عسر رهش ةّرغىف جئرفلا دس ةزغ ىلع درشنسا اريخ ناكو نامعنب دهم نيدلا فس دّللا

 ةىحلاسلا ”ىفريصلا رس نيدلا لعربمالا ةبحرب كل ذ دعب تفرع مث ةحرلاه ذب هنأ رادو هراد تناككتنا (يتسو

 فشاكلا ىعالا دز نيدإازعريمالاب تفرعهالع روك ذملا بردلاب ةمح رلاءذهةبر هوحلاب (صدزا ةبحر) «
 نم برغ!اب ةيريزولاو جاب دلارادنيبامف ةحرلاهده(ىائخالا ةبحر)« هرادمامأ تناكسمابنال

 نركب ىفأن ب دج نيدلا لعد ةاضقلا ىذاف نب ميهاربا نيدلا ناهربةاذقلا ىضاقب تفرع نيسحربما ةخوخ

 ةنامسعبسو نيءسباو عض ماوعأ ىف برد ا هرادءات اهمال « انا ىاشخالا نار دي نب ىسع

 باتا عمتجت ابو قوللا بان ةمحرن , الا واك أ يلع قاطني باحر سخقوللا با, باحر (قوالا باب ةمحر) «
 قئالللا نم كلانهرشحف كلذريغو نيفذ أ لاو ةاوملاو نيلي اخلاو نيذبعشملاكف رطساو بعالملا بابراو قاما

 ةرعجلا" ىس نم هن امعبسو نينامئلا لبقام دودح ىف كلذ لبق ناك ةراكرصةة!الام داسفلا لمعلو ةحرفلل

 رادادؤ ةرطن: ىلا روكخزملا طخلاب حابطلا عماج نم لواسملاعراشا!قيرطلا ف كلذ سانلا عمت امنا

 ىمظعلا قي رطلا ف ةعراش ةيئاّولسا ةاشنم ىرك ىفقوللا بان ةبحر ن .ةبيرق ةبحرلا هذه (نيتلا ةبحر) ه
 امي دق ةبحرلا هذه تناكو تاه>ةّدع نمل ىلا اهبلا لدوّو ةركذلا ةرطشة ىلا ق والا بان ةبحر نماهيف لول ملا
 تالوك املا فانض أ 5 لماغ ريك ةقيوس اه تراصو ترمع و تلمتخ ا مكانه عابنل نيتلا لاسحاب لاجل امي فت
 تناك بحرلا هذه (ةيرصانلا ٌةبحر ) ةنامئامتو تدةاس دعب برخ دقو نبثلا ةمحرب فرعبامنا طخلاو

 ناطل لا بوكر مايا ىلاسمل ىف قف ناكو ةصهاع ةطلا كل تناكمايأ رصانلا هكربلاو ”ىناطاس | نادسملا نيبامف
 ىلا عندنا ءاش نا تاهزتنملاركذ دنع هفصو ضعب ىلع فةةسام ىنالاو عامقجالا نم ةنس لكى نادسملا لا

 (هكزانوغراةيحر)#« سانلا نململقاا دنعالا ةب>رلا هذه تلهبو لانه تناكى تلا نك امالا تبرخ دقو
 "هل نماهلوح امو ةيحرلا هذ هو يرصانلا:هكربلا ن ن-برذلاةري_كةبحر ىهو ٠اس ىزا ةبحر لوقت ةّماسعلاو

 ىرانوغراربمالاب تفرعوراكحالا ىف هللا» ١اثننا ناو الاةىرهزلا نات

 « رودلا 00 2#

 ا ملا نيمخنللاو دلتلارادلاو راذلا ع ها ناربدو تارايدو ةرايدو رابدو

 ىهىتلا ةمئبالاريغ نم صخ أ تلاو <يئبملل لذي دقو ريبكلاو ريخ_ملا ىلع عقب كذ موهد زيبا ةقرط

 سكعس الو تس . راد لكف رادلا نم صخاتببلاو تانوسو توس وتد .انأو تاس اتبملا عبو تان ةسخالا

 اهنوكس ىتلا مهلزانم اوهسئللاور دملاءاون : وراصمالاو ىرقلااونكسامل هابل االاتيبلا فرعت برعلا نكت لو
 مهعيصكح تانودلا لالالا امهسالا فد رش جب” الان امنبلا في رش جياذال سرفلا تناكوانوسو ارود

 (ىدجالار 9 زيلهدلا ىلع دقعلاكررادلا ناطدح ىلبع فرم اور ضخ بابقلاو تاماجلاو سواونلا ىف

 ةلابطلا ضرأ هنمرظم ةرهاقل اروس تار دب نمهْن دي قوذ لاع فرتشماهمو نيدلاابمب ةراحتهلجب نم رادإا هذه
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 تاقواىف ءاسنلاو ةّماعلا ءاهفس امييلا أحل برعلا اوكريشم اهذختت تناك ىتلا باصنال اكحاراص

 نيعضو لا نيذه ىف نولثبو هب هتئاءالا دبعلا اهلزتي ال ىتا ا مهدنا شو مهب ركنيعضوملا نيذ مب نولزنيو دئادشلا
 نمروذنلا نولمو كل دوو داولا بلطو ةنمعم ةوجريغ نم نيدلا» افو نمه د-وىلاعت هللا الا هملعر دةرالام

 دا هّللو ةرساخ5َر كالا ىشناىرمعلو عفانملا مهيلا باوعو هراكملا نم مهين كلذ نأانط امهيلاهريغو تب نا

 رايدلاب ةنطلسا!بئان ىاطقرا حاحلاريم الار ادمادق مورلا راح ةيحرلا هده (ىاطقرا ةبحرإ « ةمالسلا ىلع

 كلملا نيم أ ىضاقلاب تفرع ةمي دنقلا باحرلا نم ى هو ل ارا كولا مع( تقلا! هج ا 2 د رصملا

 ريمالاد الواب ةفورءماارادلا ةمحراهدهىفو فيضلا نب رمصن نب ” ىلعني نسا ةلودإ نيم نب لمعامسا

 ريزو ةبحر) ىوزخلانباب وزازبلا نا دم اضيأ ةمحرلا هذه فرعتو ”ىداصرلار ع راو< لي وطلااغشط

 دادغب ريزوب فورءملا ني درمش نب "ىلع نب دو نيدلا مخ ريزولاريمالاب تفرع امخ ولم بردب ةيحرلا هذه(دادغب
 ”ىروغلا د## نب دهم نب نسح نيدلا ماسحو وه ةنا.سهمسو نيثالثو نامت ةنسرفص نما.“ ةعملا مول ريصم ىلا مدق
 عاطقاننوالقنب دعرسانلاكمملا ناطاسلا هملع منأف رتمااكلم ىسوم لة دعب قارعلا نم نيرت اف ”ىئنحلا
 ةروك ذملا ةنلا نم ىلوالا ىداجب ىرشع ء نما“ تحس "هلل ىف هنافودنعاغيزاطربمالا ناكم فل ةم دقن: سها

 رايدلايةرازولا دلق دمحم نيركب وبأ اروصنملا كلا ا هْباهدهد نم كلما ىف ماقو نوالق نب دغر صانلا كلملاتامالف

 هن امعيسو" نيعب رأو نين ' | هس محلا ارشع ثاان'ننئالا موب ىفدادد ريزو دو# نيدل ام ريم اللهب رصملا

 هلطبأ دقاذه ناكر هذ سلجب كاس !هيذ هل لعو ةبامن :ااراداه ا اكحردأو لسملا ةعلق ةرازولاراد هل ىو

 دم نب لعام-ا ملاصااكلملا مانأ ف فرص نأ ىلا لزنلف بحاصلا ةعاق تب رخو دهم رصانلا كلم ا

 رخآف ديعا مت ةيامعبسو نيغب راو ثالث ةنسٍب حر لهتس:ىفىفناوجرملا ارهكلمريمالاب ةرازولا نعنوالق نبا

 كلذىلا بج ًافريشم ةفد هعم صاخارظانذ افكلا لاح نوكجي نأ طرختشاو هلم عن دعب ةخاىذ

 موبف ”ىرصانلا ش 2 انيدلا ف سسرمالا ةرازولاهدعبىلوو دادغب ريزو فرص :افكلا لام ىلع ضقالف

 قعب نأ لأسو اليلق شع ااهرشابف امم هن اهدا زك2 نعل او سم ةجسوت الا عسر ىرشع ىنان* ءاعبرالا

 تن ومهشاوحو مادخلاو ىراوخلا ىلعماعنالا ف فورمدملا ةرثكو لصحمملا هكا كلذوؤع افةرشامملا نم
 رهش فركسلا ست مو فصنلاو حن فلأ فار شع ةسخ لص اوراثنإ 6 كفل تفلآ نيثالث هذ تكف فاكلا

 ىل ازعملاةرهأقريغنم ةبحرلا هذه ( ىكاذلا عماخلا ةبحر) < راطتق فال هثالث ' غلبفر ا :ةفلأ ناك ناضمر

 ىلا بار دب شو.كلاريما دازانلق ىلذملاو رصنلا باي نيناكئ الا ءاضقلا *رلد- نم تناكو رهوج دئاقلا اهعضو

 نيبامفو ىك املا عماجلا و رخل انيبامت ةريبكسص تاكو: ن الارصنلا باب لخ ادنم تراصرو ار ادقم ىف
 ىلا اهفصف امو عمال هاجت ىه ىتلا ةيدصاقلا ةسراهيف م الادوجو اارصنلا بابو يدقلارمصنلا باد
 اهريخ فق أيس اكتم دهمن عماولار اد ةَقطدالماراد سام رولا نيدلا باءق شل || ميذ حب و نوايا ماج

 نبا كالما ىف كلذ ىراملا ةعاقلاو لست دن اوحلاو عب لان ًالااهضو م ىفو رودلاركذ دنع ىلاعت هتلاءاشنا
 ةيحرا# عمادلا و ةهمل اهترجاذخؤت ةبحرلاهذهو نيثالث ة:سدعبامف اهءاشناتكرداو بجاحلا

 قو ريبكلان نواه !نماهيلا كل بفراصلا ط نم الا ىهو ةزيجبا ليطصا "كل نم ةمحرلا هذه انك

 ناكىتلا هراد هاجتاجناف اغيتكنيدلانيز لداعل كلا تذر ءهريغو نيسحلملا نوح اوط طخ نمو نيسشارشلا

 تعبو ائنمز ىف اهفةو ل> مثهب تفرءفهدعب نم هوب اممكسو ةنطل_كلا| ىف رق سب نأ لبقرسأو هر اممكح ب
 برد نه اهيلا ل صو ”ىدوعس.ملا ةقيوسنبإ داش افا دز ةراحرخ ان ةيحرلا هذه (دنوخ ةمحرإ «

 وهوتوقا.ةبحرب» انلدغا مابا كرف كتناكتض ة يدها ايار اننأو هو ”ىدوعسملاهّقب وس نمو ةءلاقصلا

 عسن ةئسىف ةرازولا,كيزر نبا عبتالط ماقالو ءارمهالا ءالح أدحأ صوق ىلاو توقاب ةلودلارصان ريمالا

 ىلعو هيلع ضف كل ذ كيزر نب ملاصل اب بّلملا عئالط غلبف هملع ماسقلا,توقابةلودإارصان هةنامسو نيعبراو

 ااقتعالا ىف ليل ةئاه سو نيسسجو نيتالاا ةاس ةقعاىذ ىرشع عسأن' ان الثلا مونى مومو قالوا
 هرتأو لاقتءالا نم دالو ملاصلا حرش أفنيسجو ثالث ةنس بجررشع عباس تنسلاموب هبف تام نأ ىلا

 ةلودلا ف تفرع مث توةانن دن مالبسالا عسر ريمالا هدلوب هدعب نم ةمحرلا هده تفرع مث يداملا نالت دعو
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 ةحانساهتكرداواهنلا ”ىدهازلاةر دح ىف كإس:وةر اهلا س أر نماهيلا دوت ناوحربةراحهل_ج نم ةمحرلا

 ءافلخلا ماا ىف "لفلان الاقيو ةميدقاارودلا باتاكس ىف دجوباذكو لاسفالا ةبحراهيمن ةضيشملاو ةريسبك
 دجوو تاريود اهم رمعف ةئامعبسو ني« ةنس دعب أم ىلا ةيرخ لزت لو ةذاضلار ا دمامأ ةبحرلا هذذوم اكن تناك

 بارتلايرثبلا هذه تمط مث امم نومي ”هلرفلا س اوستن قلازكلا وكن ابعت باع ا5 ةف عز الي
 ىدصسمب فورعملا دحسملا اهيذو تبرخ ىتلانزامراد بايهاحت ناو> رب ةراح ةبحرا هذه (نزام ةمحر)*

 رادحاللاىورلا شوقانيدلا لا_جريمالا ةءاقدا 2 ناودربةراحب ةبحرلادذه(شوْاةبحر)» كبوكلا
 4 ير هالات رم قاومت تاجرة ةعنوج مْثَحربلا نب د نيدلاءامءاهفقو لح ىَتلا”ىرصانلا

 رغظا ا كل ارهصريغصلا ىجاربنيدلا فسسريمالارادءا ةيرق' تارقلا ةسر دما ريس بايدنع ةبحرا هذه (يجلرب

 يقرا دتسف ازا جسرا ةراَزْولاَز اد طخ "هل نم ةبحرلا هذ هوريكت* اهلا سريس نيدلا كحر
 نموهو ىرصا:لا شاك راو اْوا نيدلار دب ريسالار ادد احت ىهو ىلالزلا نبا طع ىذلا ردلا ىف ميدل ةراحب

 ةراحب ةبحرلاهذه(ىاكوك ةبحر)*« ديعسورتتلا كلم ىلا مرفالا شوقاورةنسارقريمالا عم رف نم "هل

 نباةبحر)« ةديدحلا ةسطقلاةسردملااهيفو”ىرصانلارادحاللا ىاكوك نيدلا فسريمالا,ت فرع ”هليوز
 تفرع ةيروشاعلا ةسردملا نم برقلابهلئاسسلارثبلاايذىتلا ىو هليوز ةراحب ةبحرلاهذه (ىركح وأ
 نياّرقلا دوهيلاةراح وسن الاامبوءافلخلا مابا تناكح ىتلا ةمدقلا باحرلا نم ىهو ىركذ ىلأ نياردساالاد

 رفا ك إما, تفرع دومع نبا ماج نمو ”ىدوعسملا قب وسزم اهيلا ل صو ةحرادذ 8 (سريسب ةبحر)#

 اهققو لح دور ص هرادد ةنطاس دلّ نأ لبق هنكس تناكَى تا! هراداهر ددن ّناف ريك شاكلا س .ريسن نيدلا نكر

 ريمالا, تفرع ةغاصلارس بابدنتعة يو دعلاةراح طع ةمحرااهذه (ح الأ نفوس ةحرإ# تعسو

 هذهمبو بحاح اةرطذقرا وم بجاملا طيغ هيلاس ش ىذلا ود اذه سرسوام هرادّنال جالا سريس
 طخ فرعد طخلااذهن ًالاراصهبو لبق »نيدلانيز ةيئاطاسلارودلا مامز ىئاوطلاريمالاقدنفن الا ةبحرلا

 ةيحرلاهذهفرعت (قفوملاةيحر)« بجاطلا سويس ةبحر ط فرعيهفرءناك امد عن مامزلا قدنف
 ريبكتلازةرلاتةفورخملا مهيازبا نبل هّللاة مه ءاقبلاىلأ نيدلاقفوم ريزولا بحاهلاراد هاجت تلي وز ةراح
 ةبحرلاهذه(بارتىبأ ة بحر« "هلي وز ةراح نم ىروفاكلاا ىلا امم لصوتملا قذوملا ةشوخح نم برٌاان ىهو

 بارتنامك اهم ةبحراهتكردا نادمملا ءلاج نم نوكحتنأ هبشت ناوجرب ةراحو ف:_ثرحلا نيباف

 ا ةماعلا معز نسوط افلا نيزك خانني ملل سرل لانه نأ ب ارتىباىلا يي

 بارروبأوه ىئضلا بارتانأَتاف تذكلاق؛وث : مجقاو لطابلا لطبا نم لوقلا اذهو لهنا فارق

 ةنحسعابسلا هشبل هيدابلابتامو ةلاسرلا عب اشم نموهو هريغو مصالااهتاسبصص ىبشذخأا نيصح نب ركسع

 ءادفل اوبن يدلا بات س.رلا ىضاقلا فريش دقو نينس ثالئوةناموحنب ةرهاقلاءانب ل. ةنش'امو نيعب راو سنا

 ىبدؤم قريخ | لاق طلت نأ لبق هللا دجر ىلا لاخ ىبوزخلا ءايطخلا نب باهولا دعب دجانب لبعاءا

 هلت رهظف'راد بلع نبل« فرفح اصضث ناو انوكتحت قاكناكملا اذنه نأ نكيدلا الع تان علا

 تكرداف الاقامديؤيو ذئنبح نم بارت اذه سانلالاقف دد.ملاذهرهل ترف عبت ازا تافامش

 امىلاكاذك حربامو حردرشعوهتب هملا لزني ضرالا ىف لزانوه وهتاهج نم نا مكلاماف وفم دما اذه

 ,اهيلع ل عورود نم كلانهام ابناكمرعو هلوح كانه تناكىتلابارتلا ن امك كلقنف ةئامعبسو ننام ةنسدعد
 سشةدق ةماخر ىف هنأن ىلع تأرقاناو هلاح ىلع ددمملاو َه ةيحرلات !ازوهنامعيسو نيعست ةنسدعب نم برد

 نيمطافلا» افلنئاوجأ هتلان ريد ذتسملا نبا ةر دمح بارتى بريقا ذه نأ نمض“ ؟ةراطنلاةادغ "ىوكلا لل اءاهيلع

 ءايفتلا صضعل سف ' تلوسل امنامتو ةريشءآث الث ه نسف ناك ايل مث ة امعبرالادعب نان أ امف كلذ راو

 مهنم هدحم الام سانلانم ىث ءايد_ىعبو دصتملا اذه م دب.ىلاعت هللا ىلا هميزب برق نأ هل ةّماعلا نم

 هاشو اهم ةراملا كل تن ىتلا ضرالا ىواس ىتح عرذا ةعبسودن بارتلاب هم دروانس نب ناكو دحسملا مدهو

 دسم اذهىف هولدخخ ًاربق لكش ىلع اه .بصن باملا لع تناك ىتلا ةماخرلا نأ ئغلبو ت١ الادوحوملاع ءانبلا اذه

 امهناف ةهظعل قداصل ارفع فرعي ىذلانا وجرب ةراح نم رخ الان اكملابو ناكملا اذهم ةافلانا هتابو
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 بنان ىلا ا م ديا نيداازع كل ولغاذه * ( ”ىرم ديالاو) * كانه هرادّنال ى سم ديالاب تفرعو لوشلا

 مايا ىف هتلزنم تلعو سربس رهاظلا كلملا مايا فرأت ىتح مدخلا ف قرت سريس رهاظلا كاملا ماباىفةئطللا

 هنع هللا ىضر ىفاشلاراوح ةفارقلا ىف هده . رتب نف دو ةئاقسو نينامثو عبس ةنستامو نووالقرودنملا كلملا

 نائسراملا ةهح نموْكودلا ارمصق بان نم ىرم ديالا ةبحر نماييلا لخدي ةبحرلا هذه (ىردبلا ةيحر] «

 كانههرادناف ةيردبلا ةسردملا باص ىردبلا م دسريمالاب تفرع رييكلارصقلا هلم نم ىهو قينعلا
 طورمضريمالا, تفرع لوشلارم هقةءحر ”للد- نم ىشو كلم ”ىأرادراو< ةبحراا هذه ( طورض ةيحر) 5

 ةبححر ةلد نم نهو نينا قوس نآلا ىه: ةبحرااءذه(اغبقا ةبحر)* كانه نكسن ناكهناف بجاحلا
 ةيواغبقالا ةسردملا بح اصورصانلا كملاراداتس د حاولا ديعاغبقارمالاب تفرع اهركذّرم مىتلارهزالا عماملا
 لباشي امهدحأأ ني دوعسم كانه ال نيدوسملا ن نيد طخ ثفرعت تاكح ةي>زاهذه (ليدضيحي)»

 لبقم نيدلا نيزريمالاءارخ ا تفرعو هديرت تا ل ةملطابلا ةقب وسلا ةمحرلاءدهنم كلسو رخ الا

 ليام نياَرفلا قوس لأب ردلا ىف ةبحرلاهذ.- ه (صدلأ ةبحرإ)« قوقربرهاظل ا كلم ارا دناجريمأ ىورلا
 طخب ةيحرلاهذه(ةيدرق ةبحر)* تكمب لوثقملا تىرصانلا ىمدلا نيدلا ف.سريمالا, تفرع نينافكالا
 ىراكشلار صسريمالابامي دق فرعت رادإا هذه تناكو ”ىرصانلار ادجلا هيدرةريمالار ا دهاجت نيزاذكحالا

 طي ريسلابهذلااهيذ ىتلا بهذلا ةعاق موسلا انهو ةروكذملا ةبحرلا ىلا هتحت نمل دي قلعم دصم اشي أ هلو

 هركذ مدقأ!ىروصن لا اغب واطقريمالا,ترع”ىروص لارادةلابق (”ىرودنملا ةبحر)» شكرزملا لمعا
 ىذلارصقلاباوب أ دح ًالليدلا ب ًاننيبامف ةبحبر تناك بسملا دهشم اهات ةبحرلا هذه (دهشاا ةبحر)#

 دبعلاب اب ةمحر "لبن م ةبحرلا هذه (ءاقبلا ىلأ ةبحر) « ةمراطا | لبطص أ نببو ىيسحلادهشملان الاوه

 ىك<ي نيل دبع نب د ءاقبلا ىفأنيدلاء اهم ةاضلا ىضاَعب تفرع ةنسفسلا طخ "هل تكن ب | ةعاف باد هات
 راندي: اضقلا» ءاضقدلقتراك الا« نعل ةئاع دمر غيتس ةيدس ف مدلومو ”ىفاشلا يكونا مايقوم ىلعنيا

 ةحر "هل نم ىشو ةيزاخلاةسردملا هاجت ةيحراهذه(ةيزانخلا ةيحر)#« ىفتامو مالا ورمصم

 'اضفل ![ءلج نم قه ولا تبر ضق ءاجخ ةمحرلا هده (دادررس حرر# ةيزاخلا ةبحرب تفرع ددعلا باب

 "هل نماضي أ ىه ةنطل_لاٍب ثان رالسريمالارادو ىرمسبلا اا مالم ةجر)» نيرصقلا نيب ىذلا

 نيدلا فسرمالارادءاجت ىروفاكلا طخي ةمحرااهذه (ىرغن ٍهلاةبحر)# نيرصقلانبب ناكىذلا* ءاضفلا

 طخ ( زك آلا ةبحر) « نوو الت ني دمر صانلا كلملاءاسمادحأ <قرشالارادحاللا ىلا لب وطلا اغيولطت
 اهنال ىركيوبالا ةبحرباضيأ فرعتوريزولا ىرسصانلا ٌركألا نيدلا فسريمالارادهاجت ةبحرلا هذه ىروذاكلا
 ري الارادنماببلا كت: رطلا ف ةعراش هو -ىرصانلارادح السلا ىركيوالا ال ل را ارا ا

 ناوحرب ةراحهاجت ةمحرلاهذه (رفعج ةبحر) « ىروفاكلا ةقودوءسرمالارادىلا اه لصوتوزكت

 1 دح ف لتخ ام ىرتفم كذاو قلتتم بذكو هو قداصلارفعجريت هض نأ م اوعلا معْزرت دصتسم اش اهيلع ف رشي

 ةرهاشلاءانب لبق تام مالا هملع قداصلاا د نب رفع نأريسلاو خخ راتل اوراب“ آلاو ثي دحلا,لعلا لها نم

 دعب ةنامتالو نيسجو نامت ةنسىف تطّخ !فالخالب ةر هاقلاو هن امو نيعب راو نات ةنس تام هنا كل ذورخ دب

 ند , شوبملااريما نير فعجربت عضوما ذه نأ هيظ!ىذلاو نيتسريثعو هنيس قامو قداصا ارفعج توم

 هاخا ل عج هب ًادعب نم ةرازولا سومحلاريمانبا لضفالا ءو>أ ىو اب ورفلملاببقلملا دم ىبأب ىكملا ىلاهجلا
 ليلخ نيدلارصان مانالا فرمش * مالسالا ل الج مامالا فس رفظملا لجالا,ت عنو هنع ةمالعلا ىلئارفعجرفظأ ا

 ةنس والا ىداجي نم نولخ عمسل سيلا "لل فولو ىلامل جار دي شومملااريما نب رفعج دج ىلا نوم اريما
 ىتجاطبلا كتاف نب دمحم هللا دبع ىلأ ديالا نم ةنطابع رهدوح همداشو إم لاقي الودقم ةنا_وس#و ة ةرشع عيرا

 تعئوف ةراخخاب اصارتو نازك هزيم روس اظن [كدؤهد "دلملع اهب رشي لمللا ف جر نأك لبلاشو

 لقن مع الأ انه نذد نوكمنأ اماف سول اريمأ هبا ةيرثب نفد هنا لقن ىذلاو ثوملا ىلا هب تلآه بنج ىف ةبرض

 نيدلا سمث ةاضقلا ىضاقراد اهتلمب نم ىتلارفظملا رادراوج هناف هللا بنام "لج نم هنكلو انه نف ديملوأ
 هذه (لاالاةيحر)#« رفاملار ادرك زدنع ىلاعتهللا اثنا هلع فقتساماب.رائامو ىسلب ارطلا د
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 لكي عماجلا شناوريبكلا جل ملحلا ىلعةرطن ةلا بن يح ىورلا كس ةر دم نب ل.عامسان با ركب ىبأ نب نيسح

 روسلاىف خفي قلقا رسل تاؤهاوقتارب ,انسأب ال رهأ ةخ ودل | هذه حف ىف ىرجو 5 وتلا هوح

 نراملاا رصتس نيدلا لعربمالا هعذش هعماسر م معمل نيرو سل | نمي عراش ىلا اميؤةر ةاقلا لذا نم سانلاَرَتل خوخ

 ناطا لا ىلع ما دقاني_>ريمالل ناكو نووالت نب دعرسسانل كلا !ناطل سلا ةرواثجالا كلذ نمةرهاقلا ىلاو

 سانلاه نذر مي اذفاناقي رطربصيلروسلا نم ناكم ف ىفهل مسفي نأ هلأسو اعماج أش نا هنأ هفّرعف ةئاؤمهيهلو
 دعب كتر هلع نه دوريبك ب اير دق هنم قرخورو لاا ىلا لزتقف هن و كلذ فهن ذأت هملا زوحر ايو ةرهاقلا نم

 قارتب كنك متن .ءادملا لس ىلع هل لاهو ةر هاقلا ىل(و نز احلاب عمتجا هنا قفناو هنم سانلاَر رموانان كانه بكرام

 اذه نم نرامللا ىنخ كفنأ مغر ىلعاناب تحتذو هترو اش دقانأ اه ناطلسل ارواشن ىتحاباب رو #لا ىف عفت كيلخأ ام

 انانروسلا ىف خفي نأنيدلا فرمثريمالا تعسر تن دنوخانلاقو ناطاسل ا ىلع لخ دو ةعلقااىلا دعصو لوَقلا

 هعماج فةالصإل سانلاروض> لجال ةخوخ خفي نأ ىنرو شامت اناطل ا لاذ دلبلا ىلع نيدحروسوهو
 ترج امودرابلا ىلعاناطلس لمعي دصتودكنر هيلع لو لي وز باي لذا عيا بالا تف مدن وخان نزاخلا لاقف
 ثعب وا ديد ئابضغ بضغو ابق ارثأن اطل لا سفن ى نزال نم مالكلا اًذهرث أف دلبلا روس جف دخلنا ةداع

 نم همول نم حرخن هن هم دما ف تسال ث محب قدم دىلار دمح نب نيس >حرفس:ن أب هقنح دن ا دقو بن انلاىلا
 هركح زم دقتام سسدلبلا

 * باحرلا ركذ *

 م سوم ؟باحرلانآ معا باحراهعجو عساولا عض ذواااهكقو احلا ناكساب هبحرلا

 ضرغلاوادمسوأ ارادوا ةبحر هعضومراصو ناش مدهناامبرو لهيو اهمسا به ذيوايذ يبو ااهمسا وو

 ىذلا رصقلاباونأ دحأ حي رلا بابن ماها أ ناك ةء»راا هذه (ديعلاب اب ةيحر) « ةدئاف هضامركصذ

 ةيحر تناكودونبلا هنازخ ىلاوةنامتامتو ةرمع ىدح | ةنس فر اداتسالا نيدلا لامر يمالا ذي ىلع همدهاكر دا

 نورظتن .دابعالا بك اوم مايا ىفاهلجارو اهسرافركاسعلا اهيف فقي عاستالا ىف بات ضرعلاو لوطلا ىف ةمظع
 نودوعب ثرصنلا با حرا ىلدملاب ديعلةالصل هتمدخ ىف نوبهذيو دبعلاٍبان نم هجورخو ةقلذلا بوكر

 دعب ام ىلا ءانملا نم ةلاخ ة.-رلا هذه لزت لو كلذركت مدع دفن دقورصقلا لارو كس زل باملا نم لخ دينأىلا
 طاطخ !”لجا نم ةريبك ةطخ تراصف اهريغو دج اسملاورودلهيفاورعو سانلا ايف طتخاف ةرحفلا نهد اهسلا

 4 تناك ةيحلاهذه (لوكلارصق ةيحر) هنالا فرعت الاهيلع امقان دعلا بان ةمحر مسا قلو ةر 3

 دهدملاراوحج كلم لأ حامل اريمالا راد ث ح نماهعضومورا دقملا ةريبك عاسنالاةباع ىف ”قرمشل ارمبكل اريد
 دونبلاةنازخدنعلاب اب ةبحر نييواهنسودونبلا ةنازخ ددعْلو ثاارضق بان ىلا ةبكلملا ةسردملاو ا
 ريص»و ةبحرااهذهىفّرع دوئبلا ةنازخ ىلا ”ىبسحلادهشم ا موبلاوهىذلا ليدلا باب نمكلا لان اكو ةنس لاو

 نقاب همحراهذهتلازامو ةتبلأ ناب رصقااب لصتيالو هنب؟ ىلع نيكتفار انو اذللاوهوافسا ترام ود

 ةمحرب ف رعت ةريغص هعطق ىوسامنم قس ل ىت> -ءيثدعبأ بث ايف سانلا طتخاف لدا» انفب رصقلا برخ نأ ىلا

 نم ئدتنن ا دج ةريبكت ناكو رهزالا عماخلا مامأ تناك ة بحرا هذه (رهزالا عماحلاةبحر )* ىرمديالا

 نطاَردنا ثدح ىلا ”ىرحملا عماخلا بابنمو مو,ءلانيينافكالا دعقم همف ىذلا عضوملا ىلا ةمراطلا لبطصاطخ

 عماجلا,سانلاب كاد: نعاس نغم طرا قياطاج قون لوشلارصق هبحرو ةبحرلا هذهنيب سل

 هللاءاث نا كلذ زكا أشفعو عم اهلا ىلا ةفمملا خا لخ دي ىت> ةبحرلا هذه ىف فقتو اهاكركاسعلا لجرتتر هزالا
 قبنأىلا اهبةرامعلا ف سانلاعرششف ةسوبالا ةلودلا ءانثا ىلا ةبقاب ةبحرلا هذه لت لو عم اوحل اركذ دنع ىلاعن

 و ة ه ا ىلا ةيحر)« ريسبلار دقلا اذه ىردلا عماذبا نايمادقام

 رمل نب ”ىلعنيدلا سمس نب دج-ا سابعلا لأن يدلا محن ىضاقلاب تف رع اهركذ مّن ىتلا عاملا ةبحر ةسقب نمو

 رادهاحت كلارتالا بر دب ة.-راهذه (ىسانابلا ةبحر)« هرادداة امال لداعلارحاتلا "ىلإ ارفظم نب هللا

 ابف تاكمراد نال * ىسايئابلا ىنوم نب دوم نيدمللا مهر يمالاب تفرعو ىرصا تل ارادملا م ديطرم.الا

 رصق باب ةبحر "هل نم همحرلا هذه (ىرم ديالا ةحرإ) « ةنامسج ةئسدعب تامو لانه قلعملا و دحسمو
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 مهبيذاكا نم كل ذريغو "ىناكص هناو ىونلا عرا زرق هنا هلي وزرهاظ ديد ا بان نم حررخ نم ةرسد ىلعءىذلا

 اذنمأو داهفم وم تازازم اذه لع مدلكلا آي وازع مهلاونوكيلاباصنأ مهتيطامست مسهلاهذختاىتلا

 كيزر ىنرهدءامهلا ىأ نب نيسح نيدلا فسريمالاوه «(اذهنيحو)« ىلاعت هللاءاشنا باَكلا

 ماهو تامالف هيهونو ةرازولا ىلوامل مالا نب |كيزر نب حلاصلا همدق ادرك ن اكو كب زرنب حلاصلا ةباحوزو

 اننسحراشتساو حلاصل| ةمسدون هارب دموه اذه نيسح ناكر ازولاىف حلاصلا نيكي زر هب اددعد نم

 نم حرفنرواش كل ذ غلبو هناكم ةعفرلا ىبأ ريمالا ىلوو ىلا فهن 'اتبا هلعراشأف صوق هبالو نع رو اث فرص ىف

 امانم ىأر هنأب اننسحربخأف اسم امانم مونلاىف الر هريس كيزر يبالي تاحاولا قيرطىلا صوف

 ْن تل ار لاعو هرضح افريبعتلا فق ذاحوهو -ىجانترالاريصت ني ”ىلع نحلااوبأ هل لاقي الح ررصع نا لاف

 ىتح كسم أف نيس كلذرهظو ايؤرلارعمعت ىف ىحاترالاهطااغف توناحىف ساور ىت "اكو شن هي طاحأ دئرمَلا

 نأاكربرولاوه اندنعرمقلا ىالوما,لاقف ك لع سأب الو ىنق دصت نأ تب ال هللاو كم الكى ندع! ام هل لاهو جرخ
 ريغىل عقوامو افدعمرواش ا هدجت اهيلقأ س اوردبوكخو ف اصم نب دح هملعرب دّمسملا ش ماو ةشلخلا س ملا

 هَ دم ىلا هجوتلااديرب هناا طوو سمار ماقشالا ىف نيسح كو سانلا نع اذهّبك انيسح لاقف ]اه

 اذهدهب قش نم دع هعدو أو امشا موال ام ايلا لمحو !جاها ىلا نبح أ دق ناكو و مو هيلع هللا ل ص لوسرا
 نوهرثكا اوناكوكيزر ىبىف حاصلا حاصف ةره اهلا نم برق نأ ىلا هب فاجرالا لهي ديازتيو ىوقن رواش أو

 انيس نأل هبت علشناف جرش 0 هنع لأ ف راسو ني_س> هسفن اجث نم لوا ةسراف فال | هي الذ

 دعب لو اهم ةربخو بورعلل ةسراممو ةناكمو ةلودلا ىف مّدقتهلو اهب .اروهم ةعاصشلاب اروكذمناك

 تةدصو هسفرو اًمىلاهرض- او برعلا م دش ضينلا نبا هملع ضبقف عيفط اره اظ ىلا مزهنا لب نيسح حبورخ
 ةعراطلا لامار ةخولن دوه (ىلحلاةخوخ)* هس نيسح تاموءانؤر

 قرت ةبحلاصلا كيلامملا دحأ «( "ل ارعتس)« هرادرهظ فو ”ىبلحلار تس نيدلا عريس الا ماهر ارحب
 هدعب نم ماقو تولاجنمع ىلع طق ل تالف ىشمد هياننزطق نيدلا فمس رفظالا كلما هالو نأ ىلا مدخلا ىف

 هسفن ىلا اعدوةنامسو نيسجو نامت ةنسىف قدم دير سرا" سرس ر هاطنا كلما ةيرصملاراندلاب ةنطالا ىف

 ةعلقب هورصاحو رهتس ىلءاو ما نأ ىلا ندمدءا ها ناك رهاظلا كلا اوارهشا قب و دهاجلا كلما بتلتو
 يريزولا سووبط يدل العريم ال ارهاظلا +.ل ار وذ كنلعب ىلا ةعلقلا نمّرذ هملع نضقب نأ تش الامان تسد
 آةيسس نم لافعالا ف لازاموزهادلا لقتعافم رمصملارادلا ىلا هب ثعبو اريسا هدا ىتح هرصاحت لازامو

 روصنملا كلملاماداو هب داوورهاظلا كل ا مانأ ةّدم هنس نيت الث ىلع فدذن ة هدم 'امءيسو نينامثو عسن ةنس ىلا نيو

 رباكألا ءامالاد> الهو هسيلع علشو نوسلان ٠ هجرخ أن ووالق نب لياخ فرمشالا كمل ىلوالف نوال

 ىغلاو ةنس ني« زواج دقوهنأ امعبسو نيعستو نينثا ةنسىف هشارف ىلع تام نأ ىلا ريصع اريما لزب لف هنداع ىلع
 امر ىلاولا ةخوخي مولا تذرع هليوزةراحرخ اب ةخوحللا هذ ٠ ) وحلا ةخوخ )* سوةدوهرهلظ

 بهذم ىلع هّقفلا ىف ىواحلا ٍباَك ظفح ةالولاريخ نم ناكو ةرهاقلا ىلاو”فاروكلا نيدلاالعربمال اراد نم
 -ىنلقلا م دتسأ دمة امعبسو نيعيراو عست ةنس مرح نء ةرهاشلا هيالو ىف ماهو هنع هللا ىضر ”يجفاشلا مامالا

 ايهم جرخ ”هليوز ةراح ن٠« ةسنكل ا قاهزرخ ان ةخوحلاه هذه( ىفطصمةخوب) « ىلا ةرهاقلاىلاو
 سراف ريمالاب تفرع يللا ىلع ةؤلؤالا ةرظنمو مق ىلا هام كولمل !نامزلا باط ماه دنءىذلاوبقلاىلا
 هذه (نومأملانبا ةوح)» ماسلا اذه بحاصاضي أ وهو كولملا بون ىن ءا ها دح أ ىئطصم نيكسملا
 اهلصأو هلي وزةراح بان موملا وللا هذه لاةيوكب ركلا ماك برع عدل فردا هلي وزةراحىف هخودللا

 رهظ» ىذلا قاهزلا ىف ةخوللاهذ_ه (رقنسقأ ةشوك ةخوخ)#* ىعاط 11نومأملا نا تردى ةخوخ

 تت ءاذحب اهعضومو بهذلا باب راوج نم جيلخلاا ىلا اهنم كلب ناكب حاصلا ةةءوسرخ ايةيرخفلا ةسردملا

 نيعستو عضي سف اهراو هرادابابلا نجلا دبعراتسوملا بن أىلا لت لو ةلودلارظان نيدلا نيمأ ىضاققلا
 ةخوخا)*« ى ىريسملا دبع سلا ني نيدلا اردودو ىريسملا ةخوذاربخا ةخ ودا هده تفرعو اه فهن امعاسو

 نيدلا فرشريمالااهكقنيسحريمأ تر طنقه احن ىلا ملم حرا ةنرب زولا لج نم هوو لاهذه (ني->ريمأ
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 ةم>ر ىلا ةراحلا سأر نم همف كلب قافزابني نكحام ن آلا ىهو اصاصخا ةردحلاهذ_هناكمناكو

 ' لافإلا
 * خوخلا ركذ 3

 رهزالا عماملا اودارا اذا« اند ذي ليسوع ةعرانلا ليات ات اق رح مدا تق معقحلا

 ناكمناف افرهزالا عماملا ىلا!مممنوربعيو وحلا ىلا ىيسحلادهشا!باموملاوه ىذلا ليدلا باءنم نوجرذعف

 ريمالا ةخو ذي الأ فرعي طخلا اذ_هناكو ىلاعت هللا ١اس ناد هركذ أباك ةبحر عماجلاوخوفننيبامفذكنمح

 مويلا وما ذهل سيلو عبسلا خوحلا طخب نيرمطافلا اس هوب كف د 5
 ةرهاقلا ذ- ىف ع دامم ةرهاقلا باو أ دح أوه * ( ةخوملا باب] + نيرانالاب مولا فرعيو ةتيلأرثا

 نوعم ةخو الو أف رعي بابلا اذه ناكو ”ىدوعسملا ةقيوسنمو بحاسصلا ةَقيوسنم هبلا كل: ىرحلا
 اسسصخ ناكهّابزي زعلا م اوهنتا ديعسىلأب ى كمر ؛ هيدنوءموريسبكلا يلقن ىلا هلم ح رخو هيد

 باودالا قلع دنع ةرهاتا اره اظ ىلا اهنم حرا ةرهاقلا باوبأ مكح ىف ةخوللاهده (شمعديا ةةوخإ)*

 كانه نم كليو ةمسناملاو رجالا بردلا ىلا امم حراما ىهتنمف باوبالا تقلغ اذا نتقلا تاهو أو لمللا ىف
 هذهو ىاطترأ برد نم مورلاةراح نموأ ق.قرلا قوس نماما ةرهاقلا لخ اد نم اهيلاراصيوتهلب ور بابل
 فيرسريمالا كلام نم هلصا نيدل ا ءالعريمالا « (ىرصانلا شمع ديا) « لهو وعدا هانت راو عودنا

 نزعاضوءروخ اريما هل ءج كَ : 4 نم مدقالف نوو الة نب د# رصانلا كلما ىلا راص مث ”ىجلاصلا نامآب ةلودلا

 رك الزعم كانا نخنواطا شتا وكوقوف عم ماةةرصانلا كلما تام ىتح لزب لو بجاحلا سربس ريمالا

 ىلع مسوةفاوفنوصوقربمالا ىلع شمت ديا عم ءاىهالا قفنا ىرذفلا ا.غبنطلا برها مث رصانلا كاملا نبا
 مميسراو عت نمراعتشاللا كحل مزهجو هز دنكسالا ىلا م هزهجو هتعاجبو نوصوق ىلع ضبقو هّمرراخح
 نم ةعاجيفف هملال سر أف دمعلاو للا ىف هملارا ثم اوهددب ونلا هذه ىف شمت دياراصوهب ردنكمالا ىلا اًضنأ
 كاملا كاتو ةلزكلا سدا رمضح القد مرصانلا كاملا نب دج راضحا بيسي ركل ىلا ع اشملاوءارمالا
 هباري سم هيلاراص دق ىرغفلاباذاو تولاج نيع ىلاراسف بلح اب "ان شت ديا حرش أر صم همر قتساورصانلا

 بلح ىلا هجورو دج ارصانلا ل ىلاهزهججو هيلع ضيق أمطاو هحالس هنع لألف م ارم ان

 اهلخدف َى توك تل رو ا ع هامل و ةَحسا نأ ىل اهم ماقأف

 اهئم ةرخالا ىداهج ثاان' انالثلا موب ىلا ملازامو هن امعبسو نيعب رأو ثالث ةذدس رفص نم نيريشعلا موب ىف

 ىلا لخدمث ثّدَ#و ىراطلا نلكصأو ةمدالا تْؤَتنا تح ةداعسلارادب سلحو هروبط مطم نم داعف

 دغلا نم نفدواّنم طّقف ةثلاثلا هب رضلا ىف عرشو نس رض نهم ةدحاو برضف نوصتع ه.راوحا ذافهراد

 رماهنا ثمحري_بكلارصانلا كلما دنع ةناكم هلوامركأ داوج ناكو ق ثم درهاظ ىدحلانادس حرا هّسرتىف
 (قرالاةخو>)« داعذاطقف هتومدصاقلا غلبف هلع ضيقلاب حاصلا كلا !ثعب دق ناكوهثالثلا هدالوا

 خولللانم ةخودتاهذه (لع ةخوخ)« هرادراوحت ىهو هريغو ملا قوس ىلا امم حرخي ةيلطابلاةراحب
 تقفز اد او< للا با رج فورعملا قامْرلارهظ ىف ءدلا ةراح ىلبامم ةملطابلا ةراحي ىهو ةممطانلا ةميدقلا

 اهمده ىتااكيزر نب عئالط حلاصلارادن م هسا رثليدلا سحراو ة>ودلا هذه( ةبحلاصلاةخوخ ) * قدح

 ”ىرهالا نيكس ةلودلا لاح ريمالاوهو نكت ةخوضالأ ةخوملاءذه فرعت تاكو اهر معو رامياه نبا

 رواطلا ةرازو لينألبق نكح ناكامو كانه تناكءرادنالكيزر نب عئالط حلاصلا ةوذم تنرعمت

 ىدفصلاماسملا ل بطصادنع رهزالا عماملا ىليامم اهاوأ ف ةماّك ةراحم ةخوألاهذه (عوطملاةخوخ)

 برد نم حرم نأ لباسقملا قءمضل ا قاقزرلا ىف ةخودلا هذه (نيحةخوخا * ىزاريشلا عوطملاب, تفرع

 ةماعلا مع زرق هشضوراز ازااق اعزب قالا اذه ف رعءدو ليدلا ةراحي ”ىصاص]ار كنا هبف كل سدو ” ىناوسالا

 ىرتفمكفاو قلتم بذكوهو بلاطىنأ نب "ىلءنب نبدلابةؤم نا هلو بنعاب يعي أ دن رعال مو

 ريقلافو ”ىدضلانازثو ارق نارك الاريقلا فو ق داصلارفعجرق هنا ناوجرب ةراحي ىذلاريقلا ف مهلوةك
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 ريمالا,فرع ةئاوهلا با. لب اقم بردلا اذه (ىد. سلا برد) : ةئايعبسو نيث الثو نينا ةمم نامه نم

 ىرادقدنبلا سربس نيدلا نكررهاظا اكل! شاد شوخ ىدمٌ لا ناملب ريمالا كلوامم ىدشرلا هديا نيدإ ازرع
 تناعدتسلاوسزتشع عسان ىف تامورالسري مالا ارا داتسا ىلو مثنالب هذاتسالار | داّسا اذنه سم دياربمالا ىلوو

 رخغ امادق احارب بردلا اذه عضوم ميدقلاف ناكوهاجو ةو رثاذ القاع ناكو بردلا اذه ىف هنكس ناكو ةئايعمسو

 نمودوروكذملاى دمشرلا بردا.لاطريغصلاٍنولمخجا نمح رخ نم ةنع ىلع بردلا اذه (ةبحي رفلا برد) «
 سريس نيدلا نكررهظملا مالا |هامناخهاحت بردلا اذه (رفمالا برد) « ءافلحلا مايأ ىف تناك تلا بوردلا

 ىتلا ةرد+اىف بردلا اذه (سواطلا برد) هرذ مد: ىذلاركااوهبردلا اذه عضومو ريكشا طا

 دحأ طاباسلاباب راوي هعضوم ناكسحو هانم جب ورمل ادّمبا نم ةنمم ىلع ىروصنملا ناّسراملا ّسس.بايدنع
 ةخوملاا بان نيب امف ساّدعلا برد نم برقااباضيأ سواطلا بردو هركذ م دقئدقو ريغصاارمهقلا باوبأ

 ةرهاقلاحراخ ىبولارهوجركح نمنيسح ريمأ عماج رار < بردلا اذه (راختيامبرد) « ةيريزولاد
 ديؤاادلملا ةةطلس فراندلا ل7: تب رخ دقو سري رهاظلا كلملا مانأ ىدقاولا ”ىوراراجنيام ريءالا,فرع

 ىسوملا ةرطنق ىلا ني_بحربمالا ةرطنق نمري.كلا جيلخلا ئطاش ىلع هب كلب ن الاود (اسوكبرد) « مع
 ةثامسو ننامثو ثالث هنسدعب تام نورالقر وطنا كلا ا مانأ ىف ءافلخلا ى دةمدحأ اس .وك نيالا عا فرع

 تبرخ دقو ”ىرصاانلارادح اللا ”ىرططلا نيسحريمالار ادب مولا فرعت ىتلا بهذلار ا دءاسجت عضوملااذهو
 ىاخلا دينا نب<ىلءنب يهاربانيدلا فرشريمالافرءرححملا,نرذلا اذه (ىاطلابرد) هاضرأ
 نرخ ال راداسالا حي رفلا ىبأ نب ىغلا دبع نيدلارفنريمال ادي ىلع دي وبلا مانأ ىفرث د دقو ىرودت ملا رادنموهملا

 اناكو ف سوب نيدلا م هني او تارا دم نب ردع نب نيسح نييدلا ده: ف رعركملاب (ىئارحلا برد «لانهام
 حلاصلا كلملاهالوءاسهالا دج قارزلا سم ديانيدلازعرم.الاي'فرعرككلاب (قارزلا برد)* ةقلطلا دانجا نم
 كالملا توم دعب قمدسسا مث ةدماهم ماقأف هن امعبس و نيعد ل و سج ةنسىف ة رع هيام نوو القنب دهم نب لعام

 ةيررفطملا مئالا ف ىوابلا ابل ةبكم اا دووم ىل ع ةطودلل شم دا هجو مث ةرهاقلا ىلا داعو حلاصلا
 مهيلع ةيكص احلا مّنف ىبنوشلا م ديأ ورةنس قاو قارزلا ىوسهعم نكي ملر ملا ءالملا ىلعركسعلا بكر اسف داعو

 موسم درو م قم دي قارزلا ماق أ: نيد رأو ناسك ة:بلاَوُد لوا ىفاهيلا اولصون ماشلا ىلا مهودجرخاو كلذ
 بنرالا اذ هناكو ريخ هفانملا يدناكو تاماهي ر عاطق ا ىلءايااهجوتف بلح ىلا معبود نسح ناطللا

 ةثامامثو تسةنسفف ثداو+لا تناك ذنمهلوحامو بردلا اذه برخدقو ةمظعل ارادإاقارزلاراد هفوا سهاع

 ةدزانمقاقزلا اذهل مهماءاطلاب (فيرط قاقز) « حب رفلا ىفأ نب ادب ىلع ميش ديؤملا ماأىف رادلا تضةنمث

 ةنسةخلاىذ ف ىفورانمنب نوم نيرانم قاع فرعي ناكو تو كين بف يرط نيدلا رفنريمالا:فرعةيقرملا
 منمريمالا, فرع مثالارئالاو لي دل! بطاسمب فرعي ناك ميدل ةراحب (منم تاقزإ« ةئام-هسو نينامتو نيتثنا

 ىضاقلاوهو ىتب روصلا قاقزب م ىطالملا قامزب ممةلودلا لاه قاع ب فرع مقاصسو لا نيكسحان ةلودلا
 ةئاوستو نيس ةندسىف انح ناكو تجر مدلا بهو نب هللا ةيه نب نيسحلا نب دم لضفلا وأ ةلودملا ةنث بضملا
 ءامههلا ىبأنينيح نيدلا فس ةخوذم فرع م ىدقنلا ةخوخيامي دقفرعرليدلا ةراخج (مامجلا قاقز) «
 فرع ىمليدلا ةراح (نورخلا قافز)* رازملا اقرب فرع مث ىصاصرلا ماج قاب فرع ثدي زر ىنرهص

 هللاسهأي رفاظلا ةفنلملتا مانأ فرصم رب زورالسلانب لداعل!قيقرنور ا ىرز شومملاناطاسدحو الاريمالاب

 قارب فرعي ناك ردوملاب ( بارغلاقافز)» ةبقلا اقرب قرع مةاضقلا نيعرفاسمنباي فرع مم
 ناوضر ني د# هللا دبع ىنأ ىلا ةبسن بارغلا قاقز هل لق مث ىلمةعلا نا ىبأ نب انا ب فرع متزءلا ىلأ

 نم ميجلاب (حرف قافز)» هصناقالا ةراحف حاملا هاعب فرعةب رب زولاب ( صاع قاقز) * . بارغب بقثملا
 نينامثو ثالث ةنسىف ا.- ناكنووالترومذملا كالبلل هان اًشطلاراتهمحب رغب فرع امخولم برد ةئزا لج
 بد>الاحامرلا ىده الا سربس نيدللا نكرربمالاب تفرءناوجربةراخ ىدهازلا(ةردح قافز) * ةلاهسو

 ةعاقلاىلا مهةيسورهاطلان ب ادمعسلا كلا ىلعءا مالا "الامتالو نر فلا ف تا اوزْءةّدع هل نمو ءا مالا دحأ
 ةناهسو نيعستو ثالث هس فتاموهرهط ىف ةيدح هل ت>رخو هسرف نع طةسفا ذه ىدهازلا سريس هماد: ناك



 و
 ىافزب فرع مث ل_سعلا قافزب فرع ىذلا هلباقلا قافزراود2و شو هو ر بردي فرع مث هللا ني دازعملا نيران

 وهر ىرصأ ار الا عمال بايلب اي بردلا اذه (ىريضاتابرد)« ةسدنكلا قافزبموملا فرعوةرصعللا
 نووالق روصنملا كلا ا١ا يما دح أ ”ىريضفللا م ديا نيدلازءريمالا,بفرع”ىبرغلاريغداارمصقلا قوة لل نم

 بر دقو ةيفوطعلاو نيداهفلا طخ ىلا امشولم برد ٍبا,نمهبف كولسملاعراذلاوه (”لءشبرد)»
 ةلودلا ف سس فرءامخولم بردو دشار بر دنيبامف ةيااجلا ةسردا اراو# بردلا اكلته ( ردات برد) «

 هنفكلهتئانزب زعلا ههنا + ل! ثعبف ةئامئاثو نينامثو نياث | ةنسرفص نم تلخ ةرمشع ىتذثال فونو ”ىلاقصل ار دان
 كالذريغو الخو ادسبءو بهذو ةضف نم :.ل وانم عراسي دفلأ ةئامتل فلخ ولقثم حاسد ن + ةعطقن يسجل
 نارهاظلا دمع نئار تيس دقو هن ران ىف ىيسملا هز ذ مادختا دج أ ناكوراش دفا ينامون هتمق تغلبامت

 برد)» اضيأميدقلا ف كانه ناكبردهللا سن لعلفردان بردي ف رعيانردةرطنقلا با, نود ىتلا ةقي وسلا
 رممالاب فرع ) ”ىريْمْلا بردا ىزيزعلا دش ثار ةلو دل نع .فرعدونبلا هنازخهاحت نردلا اذه (دشار

 ةنام-و نيثالثو تس ةنسفف نالقسع وو هللا نيدلظف اها ةغلللاءارمادحأ ”ىريْلا نب ده ني دهاملا فس

 برده خادفوزذفانرمغن الاودو دسار بر د لا ذهن ”ناينزألا اذيفوئقت سالو هريك ااه الو تناكو

 وهو لفطلا بردين الا فرعو ش و. اريمأ نب لضفالا عامشا دح نيل ذفالا مساوو رهاط ةبادلا دالو أب فرعي

 اده ( امصارق برد ٠ ىرم ديالا ةمحرة يو امه و كو ثلارصق باد هلاق هاف كلوكاارصق ةطخ ”هلوس نم

 برداا اذهو ةيزاخلا ةسردملا مولا هناكمىف ىذلا ذ مرار مصق باي هاحت ناكو ةمي دّهلا بوردلا ”هلجب نء بردلا
 مدهو راداتسالا فسوب نيدلا لاج ريءالا همدهٌدقو ةبحرلا نصءراو< دبعلا بان ةيحر هطخ هلد نم مونلا

 ىلعاففو هلعجو يش. .ديوملا كلما لك مثال ككريغب نا الاىلا ىهو لمكتلو تاغ ةلاكواهلعو هرود نماريثك

 ىلاهفو ديعلاٍب اب ةبحر طخ هل نم بردلا اذه (ىاللابرد) « صاعناخن الا ىلاوهو هءماج

 لو كلارمه» طخ ىلا هنم كلب بردذلا اذهود رهاثلا همست ةماعلا دوعلا باب ىم-لارمصقلاباوبادح أ موملا

 ليعا.هسا ٠ (ىتال_!انيدلا دجم أ اودع فرعإ ه كل ذرِمَعو برمذا اراد ىلاو ىحالصا قيء! ناسراسأ ! ىلاو

 ىلا لدي ناكر توزالا نافع طال“ 'الملا مانأ ىف صان ارا: ىت اللا نيدلا دماج وكنا توقان نب دهن نب ١
 ديعس ىلأ نقلا نيب ورصانلا كلا !نيب لصلا ىفنا نا ىلا نايوج عم دهتججاو هربغو قرقزابدوهيور تي وراططلا دالب

 ارومأ هعمرّرَدبو هرفس رصانلا كلملا ناكوئكلملا دنع 0 ا ا

 مهاردمللا نم موب لك ىف ةرفاولا بت اورلاهل برو هب رو هبح أف تادان زبه دا ع ىفو ىلع اهيضقن وهحوتبف

 ليقادم ةلاكذئموب اهبعاهر نمو ةثام وداخل باع فاقزلاو جوتلاو اوال اور كلاوق.لعلاو رعللاو

 هيف مذبو ندرالا ىلا هوت 06 ةقالاىف تاعاطقا هكملامم طع أو كبلعب الارأتب رقهاطعأو بهذلا نم

 صاوخ نم هارب نم ىل_ءاه ةّرفمأ ةشهالاو فعلاولا: زوو هذع عطقألإ ال ديريلاو عب رالاو نِم_ثالثلا

 دالس العا نمو ذعر سيالو هقراشأل ل ضاع راو سأل اكو هّتيار دو هتفرعع ةقث ندر الا نا عاو دمعس ىفأ

 نودوقريمالا هءاءرب_غت نووالق رممانلا كلا !|تاماملو فمانملار ةزوارااوةذوخ أملاو ةمءالسا!قرمشملا

 اهفحامبةباردواهرطاوخي قءاب امو لولا قالخاب ةريشو بدص هركفورفاو لةعا ذناكراريسياغلبم هنمذخأو

 ”ىالسلا برد نم هرادؤق تأمؤ ةنيغس ةعلطو ةئيخ ةلاكشو ”ىطر قاجو دعس ْئِطئْوْْهاَء لاو قاقإلا نما

 هدلومورصنلا بادح.راخ هب رتب نفدو ةئامعبسو نيد رأو ثالث ةنسةرخ الا ىداس عباس: ءاعب رالا موباذس؛
 نيسلا متن ىب مو ”قرسشلا بنا اهنم موي ىلءلهوملا لاسم |نمةدلب ةبسالسلاب ةئاقسو نيعبسو ىد> | ةنسىف

 بردلا اذه ) كرت صاخ بردا« دب :الا» ءان م ةددشم تهت نم ةانثم» اميملادعب وماللاديدشنو ”للمهملا

 ة.كاصلا ءارمالا دحأ ريبكلا أ 'لرتلا صاخب فورعملا سري نيدلا نكررببكلارعمالاب فرع دسيعلا بانة بحرب

 سربس نيدلا نكح ررهاظلا كلملاراد حالسريغصلا لرتلا ص اني فورهملاك أ نيدلاز رءريمالاب وأ ةيمقلا

 ىطاشنيدلا فرشريمالاب فرع ةلوشاا ارمدق ىلا هنم لصو برذإا اذ_ه ) ىطاش برد)« ىرادقدنبلا

 رصانلا للملا هجرخأو هي رمدملا راددلاب امّدقم ارهككح اريم أن اكو نوؤالةروصنملا لالا ا مانأ ىفراد حال ||

 نيرشعلاو ىداااىفناهثامو ريخ همؤو ةنايدوت رذاو ةمرح هل تناكو ثم دب ماقاف ماشلا ىلا نووالق نب دمت
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 اهل نم ا! دف 'ااذه (ىري رحل ابرد)#* ةئاهسو نيع-تو ناسك ةنس دعب تامو ”ى روطخلازطق نيدلا فمس

 -ردملاه فو بحاصلا قي وسل تان ممووبل اهيل عوج دلدرروكحأااز طةْنَبا بردووهحاسدلار اد
 هنشاك اس ناكسح هلاف ”ىرب رح لان باب فورءملار عنيدلا عف ىضاقلا نب ري نيدلا مخ ىناقلاب فرع ةم ةمطقلا

 ءامنالا لعأ ِباَكَلا ةماسا ب بردي فرهد ناكي>اصا !ًةقيوس طخ برزلا اذه ( برعنب!ابر د
 نيدلا ءالع ىذاسقلا هلكس مث هم مط اغا. ةلودلا ىف ءاسؤرا رباك الاربب زلا ب بردب فرع مث ةيمطافلا ةلودلا ىف

 ءالعوها ذه برع نءاو موبلاىل ةنف رعت لاملا تب ليكو قاغشب ريمالا مانأ ىف ةرهاقلا تستحم برع نب «ىلع

 رفصرخ [ىف ةرهاقلاب ة .-1لا ىلو برع نبا, فرع دهن نب "ىلع نب نا ءنب باهولا دمع نب ىلع نحلاوبأ نيدلا
 ةسردملا هات برالا اذه (شغمنبابرد)« ىوواذيأ لاملا تاب, ةلاكو ىلوو ةئا.عبسو نيّدسو سة ةنس
 راد هيهلو قوةربةيرهاظلا مانالا ف صان ارظانو ”ىدع_سلابتاكى مو ءنيدلا حام اريخ ف رع ةبحاصلا
 رظان ةفدظو بارغنب ميه ربا نيدلا دعس ذأ هنعو ”ىطبق هناف ةناندلا اماو ءو لاب رباك ثمان جام ناكو ةحمام

 ثالث ةند ناب عش ىف قش ءدب كنار وع ةعقاو ىف كال هو +12 ىلا كل ذ دعب دّدرتي راص من هب دين مب هيقاعو صاخلا

 برة بردلا اذه (كرتشم برد)» هضوب ب الكلا لكأو و ثمد تقرت ١ك رانلاب قرتحا امدعب ةئاماتو

 ىانخالا بردبالوا فرع ىراوالا قوسن الا هفو حاط ماب فره ناكىذلا طا اءاجت ساّدعلا برد نم
 ةمكرت ةلكءذهو 'لرتشم برد هل لاقي ن الاوه مث هيذ نكسيناكهناف ”ىلاملا نيدلاناهرب ةاضقلا ىضاق
 قوق نم ةانممءاّس لرتو ثالث كلذ عمو نيسشلاو ميا نيد مب - ماهم امثاوةزمهلا مضي كرت حا مهن اسلب اهلصأ

 لرتشموهو كرتش ٠ تااسّف ةماعلا هّنب ّرءو لمذغ ثالث ” مسالا اذذ ىعمو لكلا اهانعمو فاكو 'لموم ءارم

 رادنيبامف بر الا اذه (سادعلا برد) « ةنس ىف تامو اهب نكس هناف قورب رهاظلارادحال- |

 "لد نم بردلا اذه (ىدس بتاكبرد)« ساّدعلا ٌةْدِمَةِسبحاصس ا دعلار مع نب ىلع فر عدي رزولاو جاسدلا

 ىوانخالا نيدلا ”قةةاضقلا ىاق دنع مكللا ىتوم دح اىفا رطالا نبدلا "تبر دب فرعي ناكني.هلملا طخ

 * ( قديس بتاكرب زولا) » ىدامس باكي ريشا ”ىط.ءلا باهولا دع نيدلا لع بحاصاارب زولا بفرع مث

 مدخلا ىف ىفرثو ىدس بناكب طابقالا ٍباَكَسأ نيب فرعو نيدل | لع باتو سدسةلانب باهولا دعب لسا | ل عدت

 نمفرعشأ الف نالرا بتاكم هاربا نيدلا سبح اصاارب زولاب صطتو عمترملا ناويدىلو ىتح ةسزاوبدلا
 سءعثرب زولا توم دعب ةرازولا ةفضظورهاظاا اللا ءالوذاذه نيدلا لع هدعب نم ةر ازولل نيع توملا ىلع هض ىه

 ناضهر ىرشع عبار تدسا موب ىلا ةرازولا 2 انو جنة موا مق وفرت ضداسف يلا

 هيلا هلسو مانغلا نب نيدلا ميركب>اصلارب زولا لدي ةرازول يعامل اونو شن( انابودعينانج
 هنا لاس هيلع هرَرَق لام ل. همزل أف هزم هنكتو ةرازولا ف هرارقتب | قفنافنيدلا مي ركرداصمدارأ دق د اكو
 ةنسلاهذهنم كلذ دعيت امو ا.هذ لاق ه فال ؟ةريثعلا و كاذذا امنع مهردفاأ ةئامناث مولا اذه ىف لج

 نيلهيفو ة.ثقم لاوحالاو ةنكاس مابا تناكوقرولا نم ةذزر نيعد رأو اعضب هدم تكا اغلب امساك ن اكو

 بردب فرع مث ىرصاتم لا فرطمامحلا ىنأةلودلا صاخب فرع هلي وز ةراحم برالا اذه (صاخم برد)
 قافزن الاوه برذلا اذه (بكوكبرد)#* ةفالللا ل يط_دان ضرار ةلودلازارطريمالاوهو ضيارلا
 بكوكبي فرع متر صنتسملا دوعسءزعال ا دئاقلاءالؤا فرع ةيلاقصلا بر د ىلا "هلي ور ةراح نم همف كل: ع راش
 رمسعالا»فورعملا قاًسولارةنس نيدلا ماسحريمالاب فرع هليوزتراع (قاشولا برد« كانا نبا ةلودلا

 ةفئاطي فرع هلد وز ةراحم (ةيلاقدلابرد) « بوبأ نب ف وب نيدلا حالص ناطاسلا« اسمأدعأرا دحاللا

 أك هليبوز ةراح (ىفكلا برد) « ةعامجب ميدو نيصاافلا ءافلخلا مانأ فركاسعلا فءاوطدحأ ةيلاّصلا
 هحتظام لاو انو الو َ رهاظلا بجاملا ىنكلا» اش رداس نيدلا سعثريم الاب ف رع مت "هل لح بردي فرعد

 ةسنكمودلاهف ”هلباقلا قافزف قارزلا بردو هل الا قاكز نيبامف عدقلا ىف ناكبردلا اذه (ةيسوربرد] «

 هاحت هللا لضف نب ارسل بتاكرادب تفرع ىتلا سريس رادو تاناقس عيسلا ىلا همم لصوت و هل وزةراح دوهيلا

 دءبالا هيلا لسو الرود نءالاام_نيوب> اداة وس طخ هلت نءموءلاود قارزلا بردو دوبعنب ماسح
 هللازيز ملا ةقيلخلا عاما دح [ىزي زعلا سب ردا نب ني_س> قاقزبالونا فرعي ناك ةيمور بردو ةفاسم عطق



4١ 

  3عممدجرورشابلا كلا نإ مةحانلا مك زود رب ةسام_ىلا مكح اذهاد 'امز ف لهملا لد و ةّداعلا لو ةنىتا

 هلةن م ةدماءرشابف ةثايعبسو رشع ةمل_تبجر ن هنيض# ل صج هيام قرع: :#ءامث كلوا

 رصم ىلا بلط ني الثو تس ةخسىف ناك الفم رتواك الما اهيفرعوابس ماقأف ةرمشع نام ذ 0 دفصةه ام ىلا

 لمعي ناكفداعو مهعم حرخ ساي ىلاركسعلا هجونا لذرمصمب ةيامريمأ لبعو هناكمهو>أ ش 8 رارعمالا زهجو

 اغينطلا هجونناىلا اهم ماقاف لانمط نءاضوع سان ارد امن ىلا جرخ امم دمصلل ناطالا حرخاذا ةسغلا هيام
 كاف هعم ىاطقرناكىرح اماغساعلا بوره نهى رحالف لب اَرطركسمو هم ناك ملت تان رمال

 لعجو ىز ار قكلمربمالا ةطاسوب لبع اه-احلاصلا كلملا ة:طلس لورا ف ىاطقرا نع حرفا مثير دنكس لامعاو
 ىواصيلا اغيل يريمالا ن نعاضوع بلح هانثب# مسرو ناش لماكلا“ ”0اه دعب نم ماهو ملاصلا تامنا ىل ااريمأ

 نك ملفاهيلارضقنرصم ىلا بلط مره !ةسةوخ ا ماق أفنمعي رأو تس ةنسىلوالا ىداج ىف اسريلارضخل

 مقا ورفاتملا علش نا ىلا اهرمشابف ريمع ةئطلسلا هبال الوو احر هظملا ن نطاستو لماكلا عاش ىتح >- ل_لقريغ

  1ايف لازاموا يلا جرشو بلح باث ىلوو ببجأف بلح بالاس وةبا لا نم قعتسارصانلااللاةثطل
 ضب مر شوراسو ض ىم هب لزتق اهنع لحرذ بلح ىلا اوراسو هاهاهأحرفف ىشمد هياد ىلاامم لقن ن

  010نييعم سل أ ن نءفان أ دقو ةئايءمسو ني ةةسللوالا ىداج سماخ» ءامد رالا مون بلح رهاظ دكر

 :+جادوصل اىلا ليمو عوبطم تيتو هناسل ىف ةممع عمانسلاجامحنان انذاك زناكو نيب اح تطذ لهدا 0

 هلع نم نيدانبلاب فرعي مورا ةراحي (نيداذبلا برد)« لوك أملا فمركعماه دهاماذا هسفن كل داكيام

 لوخ دب موسرملا لضافلا ما ىلاذفٍ وهورا دناحريمأ بردي فرع مث ةمسمطافلا ةلودلا فرك هلا فئاوط
 مورلا راح (مّرككآ ب رد) « رادنجريما,فورءملا اصلا ر تس نيدلا لءريمالاوهاذهرا دئاجرم ءأو لاجرلا
 ميدلا ةراحي (فيضلا برد)« كلم انس نيا بي _:نرازبلا توقاينب نيس> نيدلا لالج مرككأ ىذاقلاب ف رعب

 نيم ىناقلا نب لمعاس-| ارعاظلاىل أ كألملا اري قفوملا ىذاةلا نب رصنرودنم ىبأ كلملا هه هن ىتاقلاب فرع

 اضيأ هنو ةئام-خو نيناممو نامت ةن--ىفادوجوم ناكف مذلا نيارصن : ني ىل_ءنب نسا د ىبأ ةلودلا

 ريمالاوكحب فرعي ناكبر الا اذه ليدلا ةرامب (ىدادزابرد)« هنلاةبوسئم ا

 نب ناردب كلملا حياتركحي فرع مث ةيمطافلاةلودلاءارزو نم كي زر ىبرهص ءادهلا ىلأ نب نيمسدح نيدلا فقم

 نردلا اذه ( روان انبابرد)« ىصاصرا كل انيالاز ءريمالاب فرع مرو كصذلانيدلا فسومالا

 هيفرعنامتءزب زهلاك لا ارب زور واحلا نينيدملا مغري زولاراد هيف ناكريدلا ةراح لوا نم ل د نم ةرمسد ىلع

 ْن رواجا نبا,فورغملا ىزارعشلا<ىب .رافلا نيدلا م فلا وبأن يلا نب دب نب نيا نب فاسو وهو

 ناكني دلاو دهزلا ع نم ناكواهب ةمفوصلا ةريود ف ماهأو ىتمدم دق زاريش نم سراف لهأ نم اذودددلاو

 مدقو ثدحو ثب دحلا ععمدتهلاد.عوب أ ءوخأ آناكو ةثامس#و نينامثو تس ةنس بحر ىف تام ابو هك ماقأو

 ترد اديني (ةيراهكلا بردإ ةتاهسسو نت رمعو سجن ةنس ناذمر لوا قٌمدي تامو ةرهاقلا ىلا

 هيفي رملا ةسردملا ىلاهنم لصون و نيحاملا نم هيلا كولا ةيردو+لا ةراحراوحب ةبراوكلا ةسردملا هيف

 اذفا ناكوةيدوجلاةراح قو ن هوهو هلي وز تانرا وح بردلا اذه ءافلا ديدشأب 0 برد«

 ل ددقو ةعدقلا بتكلآ دوب اذككءارغهريخهءاريغصاا برد ءاص و ذفان رع ريغ ن"الاوهودبدوجلا ىلا
 قلالي وزرتي هات بردل! !ذ_ه (بخنالا برد) ىدي ولا عماجلاب هللا رودملا ن ن. هنفناك ام عبم#
 مصب هقلادبع دمشق دبعوبأ بالا ىضاشلابف رمي نياق دل طن نم سنوي عد رموبن اهتهوف قوق نم

 ةنسىف امح ناكورمسدم نب هللا ةمه نب د هلل ا دبع ىنأ كل !نانس ةاضّلا ىضاق مانأ ىف دوهشلا دحأ ا

 ادوجومناكو نيلّدعملادومشلادحأ ”ىناملا بدمالا ني نيسنملا ىلا بو ةنامسستو نير ءو عض

 ىذافوهو ىطاسبلا, فرع مث مكسم ناك هناف ”قشمدلا دمعلادالو أب بردلا اذه فرعمم ةناقق ةنسفف
 ناكح نياق دابلاب بردلا اذه ميلا مضي (ةدج ةبنكح برد) 9 فسوب نيدلا لام ةاضقلا

 راوحي برالا اذه (زطق نا 0 * قئوملا ديدللا ملا بردي فرع مث ةدج تن, بر دب فرعي

 ريمالانب قاغلبنب نيدلارمواُي فرع بحاصاا قب وس طخ نه بحاصلا طاب رو بحاصلا ماج دقو سم



 ا

 نيطاّرمللا نم كل سنمةنب ىلءنيط ارنا قوسو يدخن قوس نيب بر لا اده(ىدقنملابرد)» ءاضبلارادلاب
 لازَع نب ل-ضذم نب ليءاسعءار هاذ دز ررل ذك ماس وهو لازغ افران دف فري ناكر زال عقلك
 بردلااذه (ملاصديارخ برد)« ىالءلاراداتسار كي ريمالا بردي فرعين الاوهو ىدقنملا بردي فرع م
 فرعو نكاسم راص مث اناتسرام ميدّدلا ىف هعضومناكرهزالا عمال ىلا نيطا ركنا لونا نم الس نه ةرمسب ىلع
 باب اضبأ هنفو ملا بتاكىزراءلا د نيدإ ارمصان د تراص ىتلا لانمطريمالارا د ن الا هو ملاص بارع
 عمال ىلا ةيلطابلا ةّقبوس رخآآ نه كإسنمدنمب ىلع سردلا اذه ( ماسلا برد« نيشدان هاا قوس

 لواب بردلا اذ_ه (ىروصنلا برد)» كءدمريمالا راداتسا ىدفصلا نيبال نيدلا ماسك فرع رهزالا
 7000 م ني دج أ نيدلا باهشو هو ىرهودا بردبالوا فرعني_بحريمأ بردماجت ةبطاصلا را ملا

 باجلا باح ىروهاللااغبولطةريمالاوهو ىروصنملا بر دباريخأ فرعوةئاّتسو نيناسث ةنسىف امدح ناك
 ناعم نم ليم مقود رطف نرد! اذه (نيسحريمأ برد نيد ب انابعلش فررشالا| لالا مانأف
 تامو نوال نب در صانلا كم نب نيس ريمالا,ةسسا ه.ةربلا ةراحو هرحلاصلا ةراح ىلا املاط ىريمدلا

 مداذلا كلاا دالوأ نم قانهرخ [ناكو ةاهعيسسو نيتسسو عب رأ ةنسرخ“ الا عسب رروش ميار تبسأ ا لا ىف ذ

 طخ فرعءب ناكنرذلا اذه (نيحامشةلا برده نيسح نب نابع فرشالال 'الاادلاووهو نوال نب دمي

 ءارو ىاركماجو ارقد دور ادمودلا همفو همحلاسلا ةراذلا نمار ف ةم اكس ةراس لب نهرا نبارصق

 قيدط| دوال يرعوش عبجلاطخو محب رخ نم هذي ىلع بر الا اذه (لسعلا برد * مائغلا نيا ةسردم

 تاموةرهاةلاننيسمطافلا ءافلخ لوأ 3م ميت ىبأ هللا نيدلز ملا ةملان ا نبا ل ةءريمالا ةخ ونجالؤا فرعي ناك

 ( هسا بردا« رصقلا هب رمي انذدو ةرهاقلاب زمملا نب ميةريمالا ءوخسأ وه ثا هلو نيس وعن رأ أ هاو

 ىو رادبهبو ريبكلار صلال نموهو قسطا ده شللا ىلا ني رانالا قوس نمر نم داق بردلا اذه
 ةثكارزلا طخ طخ بهذلا قدئفراو# بردلا اذه (رهاظلا ديعنبابرد) « رداببرادب مولا فرعنىتلا

 تااز الف ىياطبلا نوماملاةرازوو ::سمتآلا ةذالخ ىف ت د تا ىتاالعلار اد قوّدح نموهو هةصىف وعلا
 بررلا اذه (نزاحلا برد) « هبافرعفر هاطلاد.عنءا نبدلا ىحن ىذاقلا لانه ن نكسو نك اسم طتخاةلودلا

 ناي ىلع ىذلا لس او:لبانحلا ةسر دم ةعاه رش امارؤ اخو :لباذعلا ىلا ةملاصلا ةسردحاروسل ٌقدالدم

 طخ نزامناركح هيلا بوما ةردافلا ىلاو ىف رشالا نزاذنار هنسنيدلا ومالا هدعساريغدلارورمسم قد
 ىلاو راص نا ىلا تا ارمخاملا ف لقت معلا لهأ ب و ةدئاز ةورث هلو ةءسح هنف تناكأ د هرهسو ةديلصلا

 لزعو سانلا ىلا ناسحاو ةسامسو لع عم ع ىلع داكبال ىذلا سدحلا قدصو مهلا ةقدبربتثاف ةر ةرهاقلا

 (ىثيبلابرد)» ةثايممسو نيث الدو سيتم ةنس ىلوالا ىداج در اناقه :سنوعسل ن نع تامو را ديدقريم الاب

 نان ةروانااجاوخرادراو وهو نيرانالا قوساملاط قدشعلا ةشكارزلا طخ نم كلس نم نمي ىلع ب ردلااذه
 فرءدن ' الاوهو نقارولا قو طع فرع مثىنفانلارم ذا طنش فاز 15و فانا رع هما "لج نم لأ كحم

 رافصلا(الودب برد« سريسّْب رهاطلا» ا ىهالا دس ىىثدم ا نامل نيدلا فسريمالاوهو ىثدمطا بر دب

 ةلابق جرْدت ىلا ةْشو ا ىلا فس بردلا اذه (شمدبرد) « رازطا ورا بردب فره: ناك مورلا ةرا<

 ريزلا زوكب ردي فرع مم شم غط لاةي و سعد بردي امي دق فرعب ناك ءاسنلا لو داموسر ا لضافا ماه
 ةراح بردلا اذه(ىاطقرا بردإ « مولا راعي فرقا نال عي داستلا ةررطو فرشات لازوك لاو

 مالازفر وظل ةيرايدتفرع مى ا خت برعلا حانوهو نعت برديفرع مث عاملا بردي فرعي ناك مورلا

 ارقي لسرانيدلازءريمالاوهو لسرا بر ديف رعمث ةدحومءابو محي ربجتلودلا ماوخ نبا مظعملا كلملا ع
 لعبه الاوجو ىدو ع يانلا ترد فرع مث ريغمدلا ىلواحت فورعملا ىب ماظ.ءلا ىلواسرعمالادلاو ىلد هاكلان السر

 ن ' الاىلا فرعمت بلح ةيانئىلوو ةمضلا ةيطاصا اذيرح هلاك لامملا راكحأ د> أ ىدرعس ابلار هس نيدلا
 كَ ءاام د» [ىاطقرا حاس انيدلا فسسريمالا ىاطقرا وهرز هريغب ىاطقر لوقت ةّملعلاو ىاامترا نبا بردب

 بنان ست .اريمالاو وهناكوارا د لعق ل_مترممانلا كلما ه .نًاىلاراصو نوالك نبا لل فرم الا كالملا
 58 كتل رشىهىتلا ةساملا فام_ميلا عجرب وقاومقلا ل رت واط فز سولو وضخ اعفتي كزكلا



 انيك

 ةفمطع نب كرا. .مابرموو -قارعلا ب تصر نو ديرب نو بلم مهواهفارش أودكم داؤق عتجادقو ملا مدقأف

 لاتقل عقوو سانلا مت راف شضرالاىلاهسرو وْنَع طةفهردص نمت ذهن ر 2ع لرابم هب رضو هأطخ أف سو دب

 نكي لام لصحو هدو“ تافذا ةكمرعءأ ديف طقسو لف هسفن ىلع سرتحاو”ىفا رعلا بك زاريمأ 1
 ةرهاقلا ف ىدائمىدان امتاكف ةنطا ىذرسشع عبار ةعبلبا موي هلق ناكو مدلل نف دو ةنشفلا تنكس من هتداراب

 ناطلسلا غلب ف كلذب ث دحت ىت-د> !قمي لو دكمب ةنمفل ع وقوو سه دل لمي د.علاة:السصىف سانلاو ةعلؤلاو

 رمش | ىتح سهدإ | ىلائَمب يخل اذه ضرفم_باوربملاا ادب ىلا نمو رمص٠نم هدكم نب أل اكو ريخلاب ثرتكي لف
 هن ايعمسو نيثالثو ىدحا ةةسمرغ | ىفان" هان الثلا مون ىف جاسلسا رشد هرمضح نأ الاوهام هلكرصم ميلفا ىف

 ادي د شاب ضغ بضغمدلا لةقربخ ناطل لا غلب لو هب عم ا و لا

 در ةئانو نق ةءوتم سل سطر بر ناكر دوغ أَو طاعسلا لطب و دعم و موش رادو

 اذهريمال مسرو نيحشو ناسرفو نالجب م لكع مد مدهال رخ“الا و عطقلل امه دحا نيسأر بس افو باشأ

 نايرعلان نم الن ن م لكل قب و ضرالا ىلا را. لب ءاسعلا ىلا هسأر عفربال ها قو عمي ىلالصواذا هنأركسعلا

 شع رمالا بلطو مككلا اذه ىلءسراف هنامس وشم د ندر بو هعم هنحسي و هد قب هناف برءريمأ هنا لع نمالا

 عدل كما كسواذاو ةمدخلا موب لدعلار ادب هل لاهو ني« ةقلاوءا ىهالا نم هعم نءو شيما اذهرمأ
 اني عدي الو همد ل> ركع ماقان ٠ اهيفدانو كس نكسي مهد مع ن مالو دو الرفاع * الا نما دحأ

 ثعب | ىتح كعم نب ةكم ىف ,ةأو اهاكنك | ملا برخأو ةرماع ة>«دزاسهاب كرتتالو هع هفرحت ىت- لذقاا نه
 اذهناطلسلا انالوماب”ىج وزقلانيدلا لال ةاضقاا ىضاق لاقف نير ضاح ةاضقلا ناكو فانثر ك_هبذيلا

 نافدنو انس عاربسمالا لاقف بخذغف ابا اوح هملءّدرف فتش *واتما ناك لخد نه نأ هنع هقئاربخ أ دق مرح

 فكر اينما كب ل وارهاب ببطن نة وكانا هنّمالاةفنامالالأسو ةعاطا ةنمدرم>

 ةنمد ىدرتلالا ىلاغلا ساءمللانئامأو ٍلسو « لع هلنا ىلصهلو رن امأو ىلاعتو هناحس هللا نام ا اذه ( هت )اناما

 شيا ىلا ىلاعلا بالا ةبعص في رمشلا قدكدلا ةم د ىلا رمضع نأب رمت ىبأ نب دمع نيد مخ فب رمل نبا
 ةم-احةذخاو٠ فاخالو ةقداق ةوطس لولح ىمعال هب قل هّدبامو .دلوو هلامو لهو سفن ىلع انمآىرصانلا

 اس بهرب الوالجو عفو الوارارمذالو ةفاخشر عشت بالواررضالو أوسر ذحيالواركمالو ةءيدخ عفو الو

 ماروَجراف هلل اب اقثاو ان طم هل .اوهلامو هسفن ىلع انه[قحدلا ةمدخ ىلارضخح لب الع نسحا نمبهريفكو

 وهذهيذخا اان هلاسي رطخاطكو با>الا مي ركل هولا ض ملا ب ا._بالا دكؤ ملا في رمشا !نامال اذهب و
 اذهب قئبلف معلا قالك اوه راو ليها فصل انعيفص دقو ميدقالاو لابقالا ان ههلو رومالا ة.ةاعهتتوروفغم

 همو.ف هسفنالا مالا اذه فريشت_بالو نواعدال نيذلا لوقىلا صب الو نونظا ا هن« ىسبالو في رمش ان امالا

 كس َمف اريخ ىل نلف ىلىى درع نط دنعانا ىلاعت هللا لو, مل_سو هماع هللا بص لاه دهو هسمال حمانا داع

 فرشلاو ةعاطلا كل انمعرو فحت الف كام | للا ع نو قشبالو لضاال نم ىلعىلعاو قثو اما نامالا اذه ةورهد

 هبق صدلا ناكو (هدحو هّلن دجلاو زاخلا ريمأ تنأف اةمعّرتو افن بطفزاف دقف هما نمو فلسا هلاافعو
 ةاضنلا ىضاف ةلبايهلبا وزو 01 : زحالاومأ اه ىتآقاتاءارزورحاتمو ةءذض 'هلثاط ةداعسهلر ةعاصمو ةماوش

 ىلا ذذانوهو ىلع رس ةيراسقو سكراهج هي راسبق نيب بردللا ازه (نوطسق برد« 0 وزَملانيدلا لال

 ةرسب ىلع برالا اذه (جءارسلا برد فاوسالا بردقوق-ن «ناكو ىذاقلامابج دقو -مفلخ

 درف مث ىناوسالا بر دطخ هلم نم ناكر نييئافك الا طخو ىناوسالا بزدابل اطرهزالا عما1-ا نم كال نم

 بردي فرعي ن الاوهو ىناشاا بردي فرع مث حارم لا بر ديالو ا فرعي ناكر هزالا عماسإ ا طخ نمرادف

 برد نم ا جا سيورتململا :!ةءبردلا اذبهه (ىضاشلا برد« رعردملانءا

 شومحل اريمأ مالغزازع قافزبالوا فرعي ناك ناو سالا برد قومح نمودو رهزالا عماملاا ىلا ”ىناوسالا

 مامالا نبا قاع فرع م سراف نب هللا ةيه ىلإ عملا ىف اد معلا ىضاسقلاب فرع من دضاعلاربزو ىدعسلار وام

 وه (ءاضسلابرد)» سكراهج ةيراستب رحال اًولُول نب دع نيدلا سمو هوؤلؤانبا بردياريخأ ف رعو
 ف 0 يم اًرفلا قوسورهزالا عماملا نم هيلا كولمان ,الا ني افكالا طخ هل نم



4 

 رسان ىلع ضيةو فيس لاب ةءاسفاهكلمو :دعقلا ىذى 2 عسان ةعجلل ام وبىف اهياع لن كل ذ ىبأ ا ءاذ :ىرغفلا

 رافطو اهنصوركم:وز عت ىلءاضإأ ىلو ساو ىنلا دبع ىلع ض,ةواعذام ىلع ىوحاف ىادلا ىدلوو هنوخاو
 ةنسىلا امي لازامو ىءاعلا ةقلخلا دهر «فنل بطخو :ءملا كلماب بةلتواممو دو نملاندم نماهربغو

 نينلا ةندس لؤالا عب رررش ىف قش «ددكللءو هيلا لوو نيدلا حالص ه.خأ الحلا اهثمرا ف نيعبسو ىدحا
 ةنس ةدعقلا ىذ ىف ءزهف-ماشلا دالب ىلا ةرهاسقلا نم ةسهنيدلاحالص نال لاب رش نا ىلا اب ماع أف نيعبسو
 حالص هيلع مناو ةرهاسةلا ىلا ل دو اهيذ هنع بانتساف كلل «ب اب“ ان )ع دق ن اكتحورمهم ىلا نيعبسو عبرأ
 ب ردنكسالاب ةئاه-خو نيعبسو تس ةنسس رفد لومتسم ىفىفود نا ىلا م.ماق أ واهيلار افي ردنكسالاب نيدلا
 هوخأ هنعاهاضقف ا ددي رصمران د فل اتئام «لعوت ام قافنال اريثك ءاطعلا عساو امي ركناكو اهبنذدف
 ذقنمنب لراس ةلودلا فهل لي راف دب هن دب ثانلا هنا نولا نم هجورخ بس ناكو نيدلا حالص

 دعس ريغ هسح نأ دارأو * ئرماداءوس شادارأ اذاو

 ديب عقصب هنكسأو بس « الب رص نم لاحرتلابءارغأ
 ىهحلا نباب فورعملا ىلا لعن دم بلاطوبأ نيدلا بذهم لضافلا بي دالا ىو « م ةنارولا نم جرن
 ىندشناو ىلا هامرو هنفك فاف تدمربتلا فو دو «:حدم دقو ةلودلا سمش ىظعملاموذلا ف تي ار لاه

 .٠ ىندبان راع هع تيسماواتسم هب هب تدهس وورعم نات ال 0

 05 نملاو ماشلا كاع ىلذب دهد نم 5 ل هءاش ىدوح نظنالو ه«

 قفكىوس ىنكت كلام لكم * ىكممساوايدلا نعتجرخىنا
 (ايخولم برد)» ىلاعن هّللاءاث ناهارتاك ةعاج وريزولا سامعرادهب ةرهاقلا طاطخ أر عانم بردلا اهو

 باكر بحاص ناك ا .خولمو ا.خوام بردبن الافرعوم دةنتاكداوةلاذناق ةرامحت فرهد ناكترذلا اذه

 لضافلا ىضاقااةدرد«بردلا اذهىفو هلدةرمثانو ماما هلدقو شاَرفلا احول فرعب و هللا ىمأب مادا ةغماخلا
 َدَق تناكى تلا'ل-!لا, فرعي ةموهزلا باراك بردلا اذه (للسلا برد)ه بارالا ن الا هيل صنادقو
 "ىدنكر كلا نب ةلودلا ناب فرءو دءسالا هلو دلاراذتفا بردي فر هد ناكو م دةناكةرخ الاءا علا دعب 'هلمل لك

 ءالعريمالا,فرعرمدمعلا هي راسق اجت نيب ماها قو بردلا اذه(ىمهتلابرد) « صاع بردن .الاوهو
 ةدس ىفاكع ىلع لهو ”ىرادق دابلا سرب -_نيدلا نكررهاظأا كالا مانأ ىفءارمالا د أ ”ىبسعشلا ىدفتشكن بدلا

 نبا برد قومح نمراد مث برضلارادهعضوم ميدَملا ىف بردلا اذ ناكوا دبش جن رفلا دم ةئاقسو نيعسن
 تياوملا بصتغا املراداتسالا فسوب نيدلا لامس ريمالا بردلا ادد ضءيمدهدقر نيناَرْفلا وب عئالط

 هركد ناس اكىطفاحلا شانرت ملخدملا فةو ىف تناكو نييعملا ق وسىلا نيطارحلا نمكلا لاا ةنمب ىلع تناك ىتلا
 ن الانيباَرفلا قوس نم ءالس نمةرمسب ىلع بردلا ادد ( عئالط نب بر د) « ىلاعت هللا ءاش نا هتسر د ددنع

 بابو حورسلا ةيراسق ىلا بردلا اذه ىف ل بورهزالا عما-ا ىلا ابلاط نيمقرحلابامي دق فرعي ناكىذلا
 عار نياحن نب<ىلع نسما ىبأ هل اودلارونرعمالادال رابردلا اذه فرعو ممدلا رمالارادو نيا رشا ماه رس

 ىداش ني هوكريش نيدلا دسأ لول م ىدسالا ىلواج نيدلار ءريمال او هو ري كلا ىلو اذا بر دي فرع مث ع الط نبا
 (نيدلا فمسراد ناجريمأ سه دلا]) « ن الا ىلا فرعي هو صدلا بر دب فرع مثتانينسدامهلا بر دي فرعمت

 قارعلا بكرا حاحريمأناكو ةئايعبسو نيثالث ةن_سىف يللا ىلا حرش نوال نب دمرصانلا كلملاءا صادحأ

 رصانلا كلما بلق ىلع فخور صم ىلا قارهلا كلم ديعسوبأ هئعبزريرون لهأ نم بي وا دمشهل لاقي ةملا كلن
 في رمشلا ىلا يبكى ار هلا بكر لاريمأ ةنسبلا هذه ىف نإ وح ّنا هغلب !!ورمصم نم هجرخ أَ ههركيام هنع هغلب مث
 كلذلاو َدءّتساف هداوق صاوخواكز ابم هبا كلذ ىلع علط أف نكمي ام لكب هلق ىف هلمالا ل.معإ نا ةكمريم أ ةف طع
 لةقنم مهضرغ اولانبل بهل ىفاوءرش .و ةنكق :راثثا دسعلا دصق كم ىلارختلا م وباوداع و ةفرعب سانلا فةرالف

 فيسوبمالا بكر اربمأ ضونفناطلسلا هبنكا مرني رصمحلادنع سلو خراصلا عقوفقارعلا بكر اربما
 فررشلاب ب رمدلاذخ أو مهكلامم ىفرادناحريمأر م دلاريمالاو ناطلسلا بدرخ د جسر يمالاو ل رت صاخ نيدلا
 اعاصم سفنلا ديد- ناكو عجرب ملف هذطالو ةفيطعفب ريثلا هيلا ماقق قدح أ وهداوق ضء:كسمأو هتبمر



 انضذي

 اواتسار مقي رفلا ومش عم مذهب راغملا نم ث دحو كرثلا نم مالغ هيف لرش كلذ سب راثف ماش ذخأ
 ابالراسعنيابكر سجل مويناك الف ةئاملثو نينامثو عبس ةنسنابعش عسان ءاعيرالامولامهرش نيمو

 ماقوهرادىلاداعنرنكح رج و ةعامب لو برا تشاو لارتالا عمجاف ةيراغملاهلوحو برة

 ىمهالاماهنماو_هتذ همالغاشررادو هنالبط_هاوراسعنءارادىلاىدبالات دّماف كارتالا ةرمصنب ناودجرب

 دح اهرظنةدمتناكف مالا نءلزتءاو نامعبش نم نعب ثالثا ةعجا لما قرمدع هرادىلا راصن :زثأةح

 داعفةرهاقلاىلا هدوعب مالا ملاحي رخمئامول ني ريشعو ةعب_رمصم ىفهرادب ماهأف مايأ ةسهالا ارهشرمش
 هعاما الاد أ هملا لت ديالو بكربال هب ماقأف ناضضهرنم ني رمشعلاو سماخلا ةعيلا لل اذنه هرسصق ىلا

 ةئام- هكاوفلاو لب اولاو ىدللا نعاهغابمو هاب زي زعلا مايأ ىف تناكىتلا هتانارجو هموسرهل تقلطاو همدخو
 تسلا مول ىلا هرادب لزب لذ لن لج فصنو عمن لاطرا ةرمشعو رامي دب ةهكاف "لس مولا ف ور لكى راند

 سانلا لوزن عضو م لزني نأو رصقل ىلا بوكر لا ىف ماسلا هلنذاف ةئاملثو نيعست ةنس لاو نم سماملا
 مالا هما حرفن ريضح نم عم سلجورمهةلا ىلا ة.تءرمضأ هرمشع عبار نينثالا مول ىلا بوكر ا لصاوف

 سأرال+حو هناكمهو'ذدو هسأراوزت> او هول هلاوققو ل ارتالا نم ةعاس ردّ فرم صن ااا فارسمنالاب
 ادح اوارهشو نينس ثالث لق نا ىلا هلز ءدعب هنام> دم تناكو ايف نفدف ةفارقلاب هب رتىلا لن مث مك املا ىلا

 هركذ رم دو ناو جربه دعب ىلوودب رص اةلودلا ار زو لج نءوهو امون ني رمشعو ةئاثو

 ا ةقزألاو بورتلا نكذب

 كالذ نم ىلرمسّ ام ركذ ضرغلااو ريدكح ئث ىل_عةقزالاو بوردلا نءاهرهاوظو ةرهاقا!تاّةشاد5
 تاراطاىف هركذ مّدقت دقو هي دقلا بوردلا نموهو ري دلا ةراح طخ نم هل <أ بردلا اذه (لارتالا برد)ه
 ىدوءاانب دهم انمداخ فريخا نك امالارعأ نم ءاكرداامف ناكدق ورهزالا عمامجلا ةطخ نم هيلا لصوّ و
 مسوم ف ىنءاخل ةطامخلا ةعان_طىناعا تاكو كارتالا بردب ةئا.عيسو نيّتسو عذب ما وا نكس نمسك لا

 ىدن« ناكاريبك ارب زت الذ كا ذ فرص م لهأ ةداع ىل_ع ام ثلناو كاعكلا قابط !ناريدا نم رطفلا دمع
 برخ دقو نامعالاورباكأل ا ةرثكراصاخ طل اذه ناك ذا كلذ نم ف ءاجام ةرثكك ةصاخ اكشن نم ىف ءامامم
 فورعملا فاوسالا هللا ةبه نب نا دم ىب ىضاقلا ىلا ب_ د (ىناوسالا برد) © عضاوءةّدع هنم مودلا

 ىلازغملا«ى جت ناك لف منامك ىعالا :راح فرعباع دق ناكبردلا اذه ( ةلودلا سم” برد) ه باء باب
 نباءاثنارو» ةلودلا سم مظعملا كاملا ناكملا اذهىف نكسرص كلم ىلءفسوب نيدلا حالصءءالءتساورمصم

 ماخعملا كلملايبسقمللا (هاشنارو) #* مولا ىلا فرعي هنو ةلودلا سمُم بر د مح نم ىم#و هي فرعف بوبا

 نينسو عب رآ ةنسىفماشل ادالب نمهلدأ عمت :ره اهلا ىلا مدقن او ىهنب ىداش نب بوب نيدلا مخ نب هلو دلا سم

 نيدلا ذسا هع توم دعب هللا نيدلدضاعلا ةفمل1لاةرازو بونأ نب ف سوب نيدلا حالصد لشن امدنع ةئاسم-و
 ةرمصن ىف با.سالا مافءاناكنف لوهلا مهنقا و ه..ةئياهالون نادوسلا ةعقاو ف لاسعا هلتن اكو هوكرش

 ءاطعاو مهدابا ىت-فسلاب مهانفأف ةزيطا ىلا مومازمادعب مهيلا جرخ ثنادو.سلا ةء زهو نيدلا حاللص همخأ

 نيتسو ةةسو فاأ ىءام ةن-ا كالت ىفا تربع تناكذاعاطقا هلاهاعج وباد.ءوناوساو صوةنيدلا حالد
 ميربا عطقا ام دعب داع مث غو ىبسو مي ربا ةعلق عفو نيو نامت ة:سىفدب ونلا دالب وزغىلا جرش رايد فلأ

 ىده«نبا ىلع نسحلاوبأ ”ىنلا دبع اهب ن اكحو ندتسو عن ةنسىفنولادالب ىلا رخو هيادص ا ضءد
 هبّعرب و نعل ادالب هل ف سيب راصو ةلودلا سم“ ىلا عطقنا دق :راسع همةذلا ناكو هسفابطخودس زكلدق

 اهاوا ىتلاةروشملا هتذيصق هيف لاهو اهله أب هيرغب واهلا را

 : ملثاانع ىنغتست سلا ةرهشو « ملسقلا ىلا حاتم ناكذمرلعلا
 عباس ىف دز ىلءلزنفا ممراسو ارّءم كم لخ دو بجر لّمسمىفاويل ارا سف نول ا دالب ىلارم ىلا ىلع كلذ هثعبف

 ىلع ىوتساو هب رافأو هنوخاو ىد هم نب ”ىلع ىلع ضبقو فملاباههتف لاش نما نينثالاراونىفو لاّوش
 لديون دع ادصاق هحوب :دعتلا ىذ لوث_سمىف وهد- تناك انوا ل تولام نء هني" ىف ناكام

 سلجب |نعابب'اناجب ميقب نا ءدصق ناكو كل ذىف بغراش هملا اواسور اند فل نيثال# هس لكىف للالب نيرم. ابا



 ىلا

 قأبسو ةدحرفلاةراح ناك (شو.لاريمأ ةَقب وس طخ) « بارغلل عادة من الاوهو ةريبك ةراحراصو كلذ دع
 (ةبس-طلاذكد طخ « هفارولا ناخ طخو ناو رب ةراح نيباسمف طخلا | ادهو قاوسالا ىف ىلاءتهتلا ءا نا هركذ

 ناوساةّدع هوب دوحلاو نيلاف دنبلانيبامثو هو هرزانالا قوس « ذو بط ارسسك< مولا فرعي طخنا اذه
 باية بحر ئبامف طخنا اذه(دونبلا هنازخ طضا و« خانااو ةناو انيبامف طخلا اذه (نيداهفلا طخ] «رودو

 اند-تراص محال ا|هيفلءئالوتا ناكودونبلاةناز :ج فرعن هنازخ هعضوم ناكو يس ا دمشملا ةمحرود.لا
 نودحاطلا هذ قدا اكدر كحو كلم لآ حا! اريم الا اهم ده نا ىلا خ رفا ايف نكسا متاهنامغأو ةلودلا» اعل

 دونبلا هنا نيب و دمعلا باب ةبحر نم ىحالسلا بر دنيباف طاخا اذه( ةئيف-لاطخ) « مدقناك نك املاو

 (لدسلا ناخ طخ ) « ريغص طخ وهو نكاسم هفراصف طتخ ا مهرك ذ مدةناك ةفلغلا نواظالا همف فدي ناك
 ريمالا اس . ليدسلا ناخرهاظلا دمع نبا لاق ةن.ملا طاطخا هلج نموهو ح ومفلا باب جراح اطلكاز نه

 طخلا انس يد ىهبدا ضوحو ةنقاسرب هنوةرجاريغب نير فاسملاو لدسلا امبال د صرأو شوغارقنيدلاءاجب

 كل لانه سانلا عمد و بشقلا هسف عاببق وس هنفناكو لالغلااهب عامت ةصرع همف لم_ب ةرامعلا هباغف

 5-5 ”او-و رود نيبام نك اسم ةتءاضبأ همف تاكو هر دهر دقبالام حاج دل ادذو“ الا نم د ف عاسأ ةعجب مول لك

 قاقزو جال | ليام جوت هلا باح راخاضيأ طخلا اذه (مريصنب |نامسب طخ « طقلا ا15لتخادقو اهريغو

 تلاز اف ةمظع ةرافنمهمف ىب واناّتسب ىلَق هلاراة لا رصقاا مام زهأشناف ةرزاسلا ةراح لل نه ناكل عكلا
 طمخام هبفرعذ لماكلا كاملا ءا سه دحأ مريص نب حن وس نيدلا لادم ريءالا هيلع ىلا ة.هطافلا ةلودلا

 رصق طخ )»« روثدلا ىلا لآ ن الاوه م دنا نمنام .ءالاوءا مالا هنكسن ةراسعطاطخالا لج ؟نمرا دو

 ارقثدنو>رادو قاركما همذو نيحامّاا» فرعي برد موملاو هو همام ةراح اهلج نم طخلا اذه (راءعنبا

 ونأرداذهراعنباو كىروداملا بردىلا هنم الد و ماع ني نيدلامب ركرب زولا ةسر دم طخ نم هس هلا كسي

 لا 2 دار هلع مانا عاد نال 801 ى ديالا نايحلا فان -ىلع نيراع نب نها دم
 زيزعلا تاماظرو دن« ىلعىلأ» دلو لعن امعنلا نب د ىذاتلاووه رضتح اال هنن ني داز ملا نيران هتلر زعلا
 ريغ مهرومأ فرط النأ ةلودلا له ذثموي هدو نو باكا طرتسما هللا أي مك هن اهدعب نم فاتساو قنا

 نوكتنأو سرواطشم ن نب ىسدع فرصاولأ و ىلهملاو ف ةفئاطمهنم ج رخو او عم تام دعب راسع نب دمحم ىلأ

 فوسنم فب دلقو ةثامئاثو نيعمسو سة: لاو ثاان'ىف هيلع علخو كالذإ ب دنف راسع نال ةطاسولا

 ةلودلا لاحر نم ةمطافلا ةلودلا ف بتل نمل أود ولو دلا نيم أي بلو بهذ ج رمس) سرف ىلع »و هلئابزيز هلا

 هلك ىرقو ميظء بكو هىف راد ىلا فرمصناو عسفرلازبل ارثاس ماب وثن و هعم لجو باود دهن هب دي نيب دقو

 لجرتق هيلا لجرتلابس انلارباس و1 ا يو اريىلوت

 هسرف ساحب ىذإا بابلا نملخ دي ونيواودلا قدي واكاررمهقلا لخدي رادو ةلودلا لها نم يهرم.أب سانلا
 ناكو ؛لانه نم بكري واهياب ىلع لزغتف ماما نوم ارمء أ ايف ثلا 0 ا مدخ

 قلغهبابلاو بيترئترب غب زيلاهدلا ىف نوساميفهرا د ىلا نورك مسماقسبط ىلع ءاسؤرلاو خو مشاا نم سانلا
 هل ل-خ ديالو «لحت ىف ى مااجو هوريصح ىل_ءراذلا ةءاف ىف نو حي و هوجولا نه ةعاسجب هيلا لدم عفت

 ر "الن ذايمم-منابعألخدتت داّوقلاو ماك خوسشهوجوو ىضاشلاكرمذحح نه ندعو ثذا مث ةعاس دحأ

 مثدحأ ىلع مالسلا ةريالو ضرالا لتس وب نم مهن هلا لدي نأ دح أر دقبال ثيحي هلع نو دزيف سانلا

 نسانلاَر اك أف رشو ضرالا لقت ىلا نوم مهماالا مهنامعأب سانا ىوسددي ل قت ىلع دحأ ارد الف ردم

 ناك ام عاب و لوددنام ةاطعأولا ومالا مسيذ قفنأو ةماقكب زو هتبكو لقب نم سانلا "لاو هياكر لبس

 ءاملوال قلطت تناك ىتااموسراارمأ 1 عاطتواريثك أش تناكواهربغو بعلو لاخبلاو ليلا نم تالبطسماالاب

 هيناكورصقلا ى راوج نم ارثك ّرْفو ةعا قازرا عطقو حج اطملا ىف ناكأم رثك ا عا امقو لارتالا نم ةلودملا

 0 نم عابف مداخو ان رش مبا ىراوخشلان م

 سانلا | يضف مهم ايل سانلا اوطشو تافرطاا ىف ماركا ىلا م ميديا تدم او مه تءرثكق هن راسغملاثادخا عنطداو
 اودارأوْل ارتالا ناإغلل 1 ال ارك يدرب يقاتل اوثاغتساو مرنم



 و

 ماهو ب كوملامول روض اضن آنارد طسوو ل. نا قوس فرك كول« ىافحو ىاغطط سوو هب نا امرت اسو

 ض,يمالظ كلذىف ناطالا متافي رسا ع امو ىشم دنم هسف :ىف قد و ةما1! ىلا داعو امون رمشع سه ثم دي
 امه . عمق كلذناطلسلا فرهفالات شب لخ دفدكرلامتنوصوقومالا سلا توملا ىلع فرش او ناطسلا

 دج أ ىدسسالا ديرأ اللاهو 'لاتشب قف اوبل فركبىأ دلول هدعب ملا نا ىلع نااماسلا صنو هما دام اصآو

 تنك الن اطلس ىم» ىجبي امانا نينمؤملاريمأ يهل لاهو ل امشي بلطو كاش !ا!ىلانوهوق ماه ناطل لا تاماسأت
 ناطاس كنم ءىعام تناول نونرءيدالب لها ىو او ولاشكلاو ىلاغريل وام دطلا ع.

 هبريخاوه نمل ىدو ىذلاو هان ذ اسااذهو كلذ نوذر ب دالملا لهأو كذم تيرتشااناو ازوبلا عسبن "تنك كن

 مون لكل من تدرزاولو سمو أدم تدر ناك امأناواتيمو حمم [لاتسماال انعم رامودالوا نم

 ىلا اماه مث اقناعتو هيلع افلحو فحمل ريضاو ؛ل م سمالاو عيد هلكا ذهل + هد لاف كفلاخ اماناطلس

 كلملاب بلو هلافلحو ضرالا هلالبثو رتل ل ذتاطلملا ار تم ايأ ضو ام هالبقت ناطلسلا ىل+ر

 رهاظ ىلازربو هدملقت بتكو كل ذبهل مأف ق-ثمد بارو صنملا كاملا ناطا سلا نم بلطاكاًمسش: نا مروصنملا
 كمأو ”ىرغفلا اغب واطةريمالا هيلع بوف هع دويل ناطل لاا ىلا ثا ءاامويلا ف عاط منيموب ماقأوةر هاّملا

 ةنس لوتالا عب ر نم سماح ىف لآقمئاهب لتءافاةي رديكسالا لاء وز وهو هركم أف هملعاورئاكستو هفمسس

 افسح ةماقلا ديدماةي رظنوللا ضد ًاءاش ناكو كاع فرع الا ءا/اا ةنطاس لال ةئايعيسسو نيعب رأو نيثثا
 نافاس دق اب هسشب ناكر اهل انه ىلع سانلا معتي ةمسعلا ن سح ةقاشر هناكرح كعرادعابن 8

 كسع ىتح هوفي ادح عدي لو ةدبق الو ةحل د . نعمعيإل حرملاو رولا دئاز حرفلا ففءريغناكمثاال |قارعلا

 هبضتقي أم ىلعاكم_نم خذا دئاز ن اكو دباوأب هبف ىرو كلذ رتشاو نيد الملا تاجوزو ني> الفلا ءاسن

 تت ناطللا دالوأب هحول الو هلأت ىف ةحزاالوةفأرار ماظبالة تاو صلاتك ة سلا ناوُغنع

 هسارناكوح اج دلا وزوال ا ن نءاجراخ هنمدبالاسرفو غلا نماس أر نيس موب لك ىف هطاعسل مب ديناكط اصد ىف

 هلؤلط أو ئراوظااىوس كل ذو بهذ لاقنم ام :ءامهرد نيرمثع غاب م ىوذملا مسرب محا مقل نم موب لك امئاد

 ىنافوفلاءابقلاو قاطاغبلاو ةطولملاو سامللاو ص.سقتلا ىلا فاتاىلا ةفافالا نم شاك ةعقإ موب لك ناطل لا

 ثامنا ىلا موب لك كلذ ذخ أي لي او اشو ةنولكو قت شكر زم ذراعم ىرط باعنس ىل* ىفناردنكسا هجوب

 نو-خ+ذئموب اهنء ةضف مهرد فلأ فلأ غلب م”هلمرلا ل- اسب يدنا + رق نمنع دحاو مول يف هل قاطأو ناطللا

 لياخ نيدلا حالص خرؤملا بدال لافو ل ا ا ا ا قل

 نلاتشي ةدجرت تلقت اكسو ىدفصلا كأن با
 »* ٌكارشالا نئاهر هف سانلاو 5 هلوقانعمسامو نامزلا لاه +«

 كاارشإل كانك ىدالا راقي “لير قدس روس
 هلاف هركذ مدمن ىذلا قرشلاريبكلار صقل |باوبأ دحأ ةموهزلا باب فرع طذلا اذه (ةموهزلا باب طخ
 ىلاعت هللا ءاثنا هعذ 201 ردى « 1 ا تم وس طاخا اذهىف نت الاراصدقو كانه ناك

 ةديدحلا لءلاراد نم هضعبو خوخ عبسلا طخو ةءوهزلا با طخ نيبامأ طانا اذه(ى.تعلاهشكارزلا طخ)

 ناخو بهذلا هم قديىذلارادنموهملا قدنذم 0-5 فو نارفءزلا هيرت نم هذعب و يهفانل ارم هلا "هل نم هضعبو
 (قينعلا خوخ > عبسلا طخ ) © هللاءاش نا هلع ف فققتساكلل ذرغو شدللا بر دواج او رادو كك« نامو ىللمللا

 حوخ عس نيممطافلا٠ اهلخللا مانأاع دةهمف ناك دتعلا 2 و ةكرشلا لمطصا طخ نيبامف طخللا اذه

 كلذريغوامب ط اخ يتلاربالا همف عاساقو سو نك اسم اطتخ ا مهمانأ تضغن الف رهزالا عماما ىلا اهبم لصوس

 لو كلارسصق هيلع فريشي ةفيلهلا ص اكنالمطصاناكط خللا اذه ( ةمراطلا ل بطصا طخ ) *« نيرابالا»فرعف
 ةراحن الاوه م كلذ فرهذ اهتبعت ةفاكلاس اع ةمراط و هملع مالكلا م دةنادقو ىفاناارم هقلاو

 رهزالاعماحلا ةبحروألو كارصق ةبحرنبب اهدنا تلو هناك اور الا

 مدح نيقرالا طع فرعي ناكمانا اذه (نين :افكالا طخ ) « باح رااركذ ىف ىلاعن هللاءاشنا هلع فةنساك

 طقخ ام "هك ذمةقتدةورصقلا نيحاوط عضاوم ناك ة ضوطعلاو ةمقربلا نيامف طفشا اذه (خانملا طخ ه ةقرخ
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 نيمو دجسأ نيدلا لاكو فسوب نيدلار ةورعْني دلاداعم مم نب ةر مع اهم قزرو نورمصع ىفأ نبا نيدلا باج
 راصف بونأن ب ركبىف ل داهلا كما نيد لماكلا د ”011ناطللانورمصء نأ تب م١ !تعضرأف نس> نيدلا
 ةئا ارهلاب - فاعلا سر دتكووةر هاقلا ىلا نيدلار دص مد ةو ةءاضرلا نمح و٠ هانا ودعوا ال اخأ
 ةرسع عبس ةنسىلوالا ىداحب رمشع عبار ف لصوللا.تامغر هي ماشا دعب ةمحالل هل !اهاقناخلا َه ةطشمو

 ةعد رالا هيوج نب دج خو مثلا حس نيدلار دص دالوأ قرف هسأ دعب رصم ول لماكلا كاملادمتساو ةئامسو

 ةئاهتسو نيثالثو ثالث ة: مقتول !اةساب ر نيب هل عج وداد ةفملألا ىلا لاسر افرع نيدلادانع ثدد و
 كلا هك .ارموم ةنطلس ىف دعب ن« ماهو لماكلا كاملا تام نا ىلا كلذ ىل# از امو هنامز ىف دحال كلذ عقحلو
 ىنأ لداعلا نيدو د سه نب سنول نيدلار ةظءداو لل اللا «لاض ها ق ثم دىلا جرن لم اكلا نب ركب وبأ لداعلا

 ةاس ةرخ . الاىداجيب ىرسزع س داس عماخلا باب ىلعدل 0 نه همملع سدو قدم دب طل لا بنانا بوي أ نب ركب
 ءاىمالا دح الع 1 ءاكلا كلا ناف نيدلاردصخ ورشا خيش نب ف سوي نيدلارفلاماو «.ةئاقسسو نبأ 1

 ةقل | ىلامث مق ثم دي مظعملا هخ أ ىلا مث حث رفل ا كال هىلا هع ةلاسرلا ىف هثعبو ههدانو ءالاو شوب رمشلا هسلأو
 ىلعاكملاهزوجواعاو تار :ح هنعب ملاو الا لهو ةكلما ارب دت قرمممب ثدي هماقاودا دغبب
 5 مرت امركم لازامو نولاركس ءلتقو ف ااياهذخ او ةداتق نب نيدلا جبار رعمالا اربح اص ل: فر كس
 بوب ان يدلا مغ حلاصلا كلملا هيخ أب لدا» ١ علخ اف هلم ءاو لماكلا نبأ ل داعلا «ءلع ضيفذ لماكتلا كلا تام
 اوناكو مهل دّدب و ةمءزراوشلاب عقوأت كر كلا ىلا ركاسعلا ىلع هني و هيلا ناسحالا ىف غلاب و هرّمأو هقلطا
 نم ةيريطذخ افرك اسعلا ىلع همدق مداعو ماشلادالب ىف ملال ةوعدللا ماهغأو ةزغىلا قرمشملا نم اومدقدف
 ىل_عم دقن م اهذخ أ ىلع فرمثا د صح لزانواهتو كح مدهو جج رفلا نم نالّدعذخأو اهمدهو حج رفلا
 نا ىلا اموي نيءيسو ة#+ هدعب ةلو دل ريب د2 ؛ماهوةروصاملا دنع ناطاسلات امن طامسدب جي رغلا لاعب ركا علا
 نيدلا لاك اماو هاج لفذق ةدارتلال ا ةرْودنلا3َ ءلوخل ةئاقسو نمع رأو عبس ةنسةدعقلاىذ عبار ف دهشتسا
 رمصع ىدعلا جانماواَوةرصانلا ةسّرادللا نسي زالن كو ةرب زا ونار < هبائتما لماكلا كلا !نافدمأ

 ركاسعلا ىلع بوب أ نيدلا مخ ملا هلا كاملا +مةةورصمر ايدي ح ومثل ةذيسثصو ةفارقلاب :ىفاشلا سب ردنو
 رايس ادب كارخلا تمل و ماع ن اجيال انعام «اجنامتز انت الئو من ة:سرقد ىف ةزغب تاموُدَر هريغ

 نيدلا مخ ملاصلا كلا ا هرزوساف تامنأ ىلا ةرازولا بنان :هماهتأ مدا دغب ىلا هنع ةلاسرلا ف لماككلا كلملا هثعب و
 حلاصلا ل: اقف ىشم دولا لولملا ةيه ةنه ىفركاسعلا ىلع هز يبو ةنامت-ونيثالثو عبس ةنس ةدعفلا ىذ ىف بولا
 دالوأ تركذ دذو ةئاقسو نيعب رأو ثالث ةنسناضمر ىرشع ف ان' ىفاهب تامواهكلم ىت ّخ-لداعلا نبا لعامسا
 طيلتااذه (لاتشيرصق طخ « « لع ىلاعت هللاو مهرابخا هيف تدصق ساوريبكلارصم خبرات باك خويشلا خيش

 هم دهورصلا باب فورعملارمصقلا بان ناكث يح ةمملءاكلا ةسردملا هاك نم هملا ل صوّتي وريبكلارمصقلا"هلجب نم
 لل رودةدعا ف ةريبكة راس بادلا اذه لخ ادى مودا اراصورصقلا باور كذ ىفمّدقناكض ريس رهاظلا كا
 الملا هب زقىرصانلا امش, نيدلا فسريمالا ره (اذه كاتشب و) هطلا اذه ف رع هب و كاتشب ريمالارصقابنم
 هدنلا دئاز ناكو هتسغ ىف ريمالا, الار قكبريم 'الا توم دعب هيمن ناكو هل ىل_عأو نوالق ني دعمرصانلا
 نمربكسحا ةناذخبط ةرسشع تس هعااطفا ناكوهب م اكالو ىب رعلاب فرهد ونا رثبآلا هلاك هراداتسا ملكت ال

 ديا 3 هي 1 سها ىو لءفلا كرب ىلع ىذلا هنطساوهلاوح عجب هئرو قاس ارفكب تامامل و نودوق عاطقا 1

 هصأدازومدنعرتكيناذخ اورام دفالاةرشع هنوقاماهءمل> دورانإ دفالا ةنسىل وخ هّيراح ىرتشاو

 ءارقنلاو بكرلا لهأو ءاسمالا ىف ىذن وزال ىلا هجّوبو نكم اسف هبل ادارأو ناطاسلا ىلع لقتف هل ملظعو
 بتارم ب <راشردلا ىلا اني د ةئاملا ىلار اسد فلالا نم ىطعأو ةياغلا ىلا اريثك أمس ةن.دالاو ةكمب نير وااو
 . تدرانا لاهو هكلامم نم لملقرغأ قرضح دتوالان اطلسلاهب رعشي مزاج نمداعالف ممتاقيطونمانلا
 انزلا مأ نم ىهاودو دب اوأب رب ناكر هرطاخ بدطو ناطل سلا هطلاغف ىتبقربْك بلا تتح دقانا ايد ما
 رصقلا اولزَنف ءارصالا نم: ع زوم زك اطسلا نت نأ ذ جلا ريفسا فلا ىتانركك كاسم الن اطا كا هدّرحو

 هلو هب راوجو هكيلاممو هلصاوح ضرعوركتت عْادو جرضتساو هني رذلو ناطا ل مهلكك مالا فلحو قلبالا



 و
 راسو مولشقو ني دفملا عت ورموس مياقا ح حالصال درو رص :سملا ةرازو ذل ةوةرهاقلا ىلا ىلا-هجار دب شومالا

 مهلاومأ 1 ىنصتساو هدلوو ىناولل ا ناولس مهم دقم لاقو هتاول لق :ةو”ىرعلا هجولا ىلا ةثابعبر راو نيتسو عبس ةنسىف

 ةعام لّقو :ىلرغلا يلا ىلا ىدنع ”قرمالا بلا عمم لص الف نيد -ةلان داو رطل للامم

 اهذخأ نأ ىلا هنولت اقب و هيلع نوعذن مهو دابلا رص اك امإأماهأ مدعي ة ير دنكسالار ةثموعاشأو ةسمللا نم

 ريسين الا ىلاهبو زيرحلا |نيح اوط طاع ىعسف نيح اوطلا نمةّدع طخلا اذهب ناكو ةريثك عمم لقفةونع
 قيقا قوس موبلا هذو بحاصلا همي وسط خو نيل طش نيبامف طفلا اذه (حاطسملا طخ ) * نيحاوطلا نم

 نم..درق ةرطنقلا بانج راخي وحاطسملاب فرعي وهب رادامو :.ءاسأ اة سردملاو راولاقوب فرعي ىذلا

 نب رصقلا نيبىرمسبلاماحماحت طالا اذ (حالسريمأرمصق طخ « حاط ان فرعي طخ اضيأ هب رعشاا باب
 باب نم دسعلا باب ةمحر ىلا هم حر ناكو ةةباسلاب ةفورعملا نيدلا قداس ىئاوطلا ةسر دم ىلا 0

 نم هتسر دمراوجي :دحكملا ةيراستلا هناكم ىف ىب وراد :سالا فسوب نيدلا لاجيريمالا همده نأ ىلارمصقل
 لاج هيلع بكر فلا جالا, باودلاو سانلا همْهَر رباكول ماعر اش ناكو ذفانرمغ 1

 ةممطافلا ةلودلا تلازااف <قرسلاريبكلارمهقلا نك اما صخ نه طخنا اذه ناكوهلا اوم الظل ابور دروكذملانيدلا
 مه هنكسلريزولا بوح خد ثلا عش رمهقب ناكلملا اذه فرعرصقاا فسوب نيدلا حالم ءا ها قَرفتو
 هيدعا هنأ حالسريم اب 0 الا ىلاوهو نيدل ا قياسصقبو حالسرعم ًارمصتب كل ذ دعي فرع

 ىحلاصلا حالا ريم أ نيدلار ديريمالا( *ىرذفلا شاكك) وهاذهحالسريءأو نا الاىلاهتثرودس ىه ل لج ري“ بع

 همدق نم لج نينه دنع مدع "و بوب أ نيدلا مخ حلا دلا كالا ىلار ا هذ يشل نبا نيدلارخفأ اكولمالوا ناكى محلا

 حلاصلا كلا !مانأ ىفرمأتو ةسس . ونالا ةلودلا» ءاضقنادعب نم هب رمدملارابالا اوكمل نيذلا ةيرصلا كلاما نم
 بكج. ل ةنسنتلا ىلع فن امارمأ ارهساو <ئرادق دئبلا نسريس نيذلا نك ررعاطلا تاجا ألف الق
 رصمرايدب ةمابمللا بئان ىاطن ارط نيدلا ماسح ريمالا نا ثم <ىنللالا نوالقر ,وهاملا كلما مانأ ىف مظعو طقاق

 ءارمالا ىف قب ام موملاامأروهاملان اطاسلا هل لانقذءا مالا ثي دح ىف ناطل سلا عم «ىرات نوال مانأ ىف

 لاف قدص لاه اذاو نوع ام فلح اذاو هز دع نم ههجودربام عاص لش سراف تلفاذا حال ريمأرعأ

 نأ كانا كلي وهلل امو بضغر ناطا دا هجوّرواف ىلالا !ناكسام ياظءعاطقاهلدنوخابهلاو ىاطن رط

 را ا نر كابالا هنو ها جرار تا شيع عئاعتسم نبا |.

 تدم او هتبص ظعو ودعلا دال ىف كلذب ربت مشا زدعلا عالق ةرصاحتو ةراغلل بلح ىلا ل هضركمعلامادزحم
 موقيو ةقفنلا هعم نيِدَرْلا ءارمالل ثعب ناكو مثلا ىلءاءلومللاو كاملا« رشف ةيغردل تناكو هاهم

 اهنعةضفمهرد فان رشع ةذسلا ىف مهن .لكعاطمان وة فة ياغل كلام تغلب ومانغالاو ريعشلانمهل
 ريعشلا! ن نم مهفلكى وس مهرد فدل 1ر6 ةقيبسلا فاعل دل نام كلو عهدا زملاتثفاأ ذئمو

 تام يذلا هضم قوص[ رامد تاموريثكن اس او فورعمو تاق دصلا داريخ ناك كلذ عمو معللاو

 2 قأب 'للج رود: دع طخلا اذبيو « هللا هجر ةلايغبسمو تس ةنسرخ “< الاعس رم فسصاللهف

 نبذي وج هللا نو سنن ,ىذلا مولص أ ةعامج (خ ويشلا يش دالوا) « ىلاعت هّلاءاشن باكا اذه نمرودللا

 ربدو ناماس نب ح ون نب رمصن سد ةدامق ىلوو ناورمون أ ىرسكد اوق دح أن انوب نب مزردلوب نم هنا لاسقي ىلع
 ولم نم دعسو أو د#ث ناكو هب وجنب د نب هب وح ىن دعس ىلأ هيخأو دم مالسالا يس ذبوهو هتاود :

 عبس ةنسف ني وج ىرق نءناردخإ دءسوب أ مالسالا ن 1 الاؤد رط ىلءالبق أو اندلااكرتف ناءارخ

 دج أ نيدلاني زدهسوأأ لرتو ةئامج هو نيثالث ةنسىف اهب دمت مالسالا خش وخأ تامو ةئا.س#و ني رمشعو

 اهنمقزرو دعسىب أ هع ةئباد © نب ”ىل-«جوزتف< ىلع ن -اوب او هو اد اوادلو دم مالسالا ريش لرتو تانإ و

 نيدلازي زعو دعساي أ نيدلا نكر دعس أن بد نيدلا ني 'لرتور ع نيرا داعو اس نيدلا نيعمو نيدلادعس

 هيلع مدقواهبح وشل عيسثراصو قثمدىلا هي وجني دس نب ىلع نيرم نيدلاداسع مق مسانقلا نيدلانيزو

 ناطلسلاّرقا قشمدي ةلامدجو نيعيسو عبس :سبجر فرع تاماسأف ”ىلءنيدلاردص خوبشلا عشه

 ىذاقلا ةلبان رزق قش مدبخ ورشا يشر امو هع هوما دج نيدل ارد ههدلو بول نب فوينيرالا حالص



 م

 عماو م دهلاو مظعي سمالاو مم فنأب نوحخنو رادلا ىفام نوكرتبف مم تطاسأ دقرانلاباذاو مهبابن لقن ىف مهام

 1 ىلع مدملا أ ن اىلا دما عجب ىلا ىرمسف اهبرانلا قلعت نم ةمسشخ قد رانك امال ةرواجن ارودلا ىف

 ةرهاقل ا ىلاو قو ءامالا فرصنا ف الت فوقو ءاىمالاو ني: الو نيمول ١ كال ذك حالا ماق أف كلامه ناكام

 هففات (ظع قيرحلا اذهب بادمن ورخ ؟اباةثالث هعنطى اوصاف قبامىب طل ءا رمال اا نمد دع هعمو

 عنم نم»ا مالا هىف ناك ام عماذه هللاالا هر دق ملعب الام بهلاو قب رحلا,هريغو غاصلءاو با.ما او ىلالا نم سانا
 رانلا ب رس لصوو ةريثك ةعامب رانااببطعو دا زوات دق ناكرعالا ناالا سانلا لاوسأ نع مهفكو ةباسبتلا
 كاما دع تمده نأ دعب هئفط ىلءناعأو قار 1 اذه ىعأ هللا كاف قاس اارع كب عيرورقْط دي راق ىلا

 ضعت ىف دجوو لب وز باني راخو ةرهاسقلا لخ اد نم نكسااما ىف قب رمل عفو تن اوو عاب رنيب ام هلمادج
 !/ ا ّ راحاف عقواكىرادنلا لف نم اذه نأ لعف نارطقو تب زب تاكيعكق ير اااه قتلا عضاوملا

 دحأ قبب مهكاسم ىلع اوسرتحي نس انا ىف ىدونف ةب رصانلا ةريسلاربخ ىف ركذ دقو رصانلا كلا ! مانأ ىف
 رهسلانوب وانت اوراصوراب زأو ضاو >|نيبام ءاسا اين الم ةيعوأ هراد فدع أىّتح مهانداو مهالعاسانلا نم

 اهم بعصوو ل:ثنالثلابئنط نوكرادنبف مهتاب ىتءةو دقرانلاوالا تسلا لهأ ىر ديالف د الذ عمو لكلا ىف

 ريمالارضحأف لالا عب ررشاعىل ارغص فصن نم سانلا ىف كل ذ ىدامتورودلا ىف بطلا سانلا نم عام لرتو

 لمنلا ةفوركحم ىه هوءأ ارءاللاهارأف هر اد مطس ىفاه دجو دق ايةناهطسو ىف ياش نيواودلا داشر نت نيدإا| فس

 مهدسقتو شفارإلا ىلع ضيقلاب ةرهاقلا ىلاو ىناروكلا نب ”ىلع نيدلا ءالعريمالل كم ريزولا مأر د هخ

 نمو مو تي ملبللا فم ولع لضبقو مهعتس قيازللا عوقودنعسادنلامنرينو مديرا ءنمافوخ م مص-و

 ريقي ال نأ دلبلا ف ىدونو مهقالطاب مم آف م هيه ىريزولا اواكءا سهالا نا مث مهتم لاكسلا تاخ ىتح تنناوحلا
 ركذيوا ةسبر همف مه وت نمدخأو سانلا عش" و ظانم الاب اورهأوزكار اا ةالوو ءارفللا اودطو بي رغابيف

 لدللا ف هناوعاالووه ماس ال ريبك ب عت ىف كلذ نم ةرهاشلا ىلا اور اصوددي رت ىف سه أ قب راو اذهرمأ ن «ئشب
 ىذاقلا ب كرف ةئاطلسلا ركسلا مجاطإ ةروابجتر بم ءافلح ةيوشاف قيزخ عقوو لالا ىف تاممضلا ةرثكل ةتبلأ

 عقوو تئفط ىح ةهنوشلا ىلع اورئاكتو رصم لهأ ةّماعح رخو ةعامب ف صا ارطانروسنز ني نيدلا لع

 بسهلءبلو نيا دابااب هادا ندر ة52مةرهاةلاورمص؟ قد رخل اًرقءاورصع نكحامأ:3ءىفقيرحلا

 رب قون عب لا قوقرب رهاظلا كلا اراداود ”ىزوررالا سنوي ريمالار عنأىااءارخ نياق دنبلا طخرثك اًرمءاو
 نئاكو عسن ةنس ف ةيرا- بقلاو عابرلاو تن'اوهلا بالا بر دراوي أش ناو هلي زري فر هذ تناك ىتا ءالدلا

 ماحراو#هرادراداتسالا ف سول نيدلا لاجبريمالا تأ نب بجاه دوس نيدلا باهشريمالا أ ثنا مث ةئاهعبسو
 ىذلا ضو اثيح كاثه قيرطابا رخ نم ناك ام اهيفراص نيناق دنبلا نيكاكدباهرهظ ل صتاف دوبع نبا
 وح غل د عاقفلا اهيذ عاس ىتلا تدنا وألا نم ةريثك ةّدع نيناك دنبلا طخ ىف امكردأدفاو سربس رادءاتمأشنا
 ىردقءامنم عناصماس و نوما مارا عاوفأب ةمن م الكت ناكسابناف ىرامم أ نيكو انوا رثعلا
 نماجالةباغإ اهيل نس قة طرعان ضرار ايضاح عابر ودىلا

 لاكشا سرت دناوح ةدعو قدنتلا ىو لدعل تننا او> :دع طخلا اذ مناكوام هب نور سانلاو نم احلا

 راد الخ ةهسحلاةر هاما طاطخا٠ نموهو ةريسي اءاقب تداولا هذه نم تيقي دقورب راساو بفذلاب زَرطب ام

 ريزولارادّال جااسدلاراد ط2 فرءيالرتا ناكودب ريزولاو نياق دنبلا طخ نيبامثوه طالاازه (حراني دلا

 اهيف عضاراد تاع ةيفسسلا ةسردملاو ىريرخلا بردو بحاصلا ةسردملا مولا املج نم ىتا سلك نب بوق عب
 ريزولا ل انه نكس نأ ىلا طخن ايلا بسنق حاسس دلار ادي ف رعت تراصو ني.هطافلا افلا مسرب رب رلاو جادلا
 تحاصلا ةَّقِب وم طخم فرد راهن بود أن بر حصص ىلأ لداعلا مان فركشن نب ”ىل نب هللا دمع نيدللا“ ىَس

 نمزييلاف دنبلاو ةيريزولا نيا طخلا اذه (نييهللأا طخ ) # ة هسردمو قوسو يال كلام ب حلي طخودو

 وهاحاوفيرعو دو لمهأا» اسال. قوماللا دعب و اوبن يمحول ا نيحاوط طخ ةماعلا هدو جامي دلارادءارو

 ١ مافن يذلا مهو هبحلا |اهل اة هناي رهشملا ةفيلملا مايأ ىف ركسعلا فلا اوط نه ةفئاطن فرع نيحللا طخ
 ريمأ م دق الفرص: سا ةفيللنا نئازخ ىبنودال ابار بجوأام» هالغلا نم ناكنأ ىلارمصنتلا مانأى ةنسقلاب



 ما

 طخ وهو حاحا عا هو نجاجزلا واو نيد رارمثلا نيب نيرا فرعين الاوهمث ةفك اسالا, فرع 5

 هيلع علقت ريصوب ة ةرو 5 هدا نيدازعملا مانا ىف نك نس +لاوا سادعلان ب رعنب ىلعودسادعلا اذهو صاع

 ري زعلا ةؤالخ لوا ناك الذ ةئاملثو نيتسو عب رأ ةاس ىلوالا ىدامجب ىف لوبطلاو دوئبلاب هتةلخ راسو هلو

 سلخ رب زولاب مقلي لو ساك نب بوةهد رب زولا توم دعد ةرازولا ةدر ىه هو ةطاسولاو الو هللا نب دلزعم ا نب هللاب

 لامعلا ترو لاوءالا فرطنو ىو مو ةئاهلثو نينامو ىد> | ةس ةحغ !ىذ نم تلخ ةرششع عسةلرصقلا ف

 قزرالو ىئثر ىأ ق فتريالنأ هللا زي زعلاهسمأو هرّرقو هبرهأ امالا ذقن ,الو عدو الاى قاطبال نأ سأو

 رَرةةنينامعو ثالث ةمل_سنم مر! لوا ف.فرصو ةئس اف ًافامهردالو ارانب د عمض الو هب ده لهب ةنال هنا ىج ب

 ىوعنلا دو#ث رداط ىبال نك ةثاماثو نيعسأو ثالث ةنسهرخ" الا ىداج ناكّنا ىلا ءافتسالا ناولدف

 ىلع مهتباغو ىراصالا رفاطت نم سانلا ه نيكتت اة و هللا مان كاملا قلي نا هيلا اهطقنم ناكر بناكلا

 ةقآهناومبياا نيواودلاو لاومالا هأ ضوه : دممسوغن ىَومي ىذل اوه ميهاربا نب دهذ نأو مهرزاؤوةكلمملا

 انالوما لاق مث كلذهغلب و لءللا ىف هفاوط تقوىفالمام تهتضاعأل ارهاطونا فقوذ ىراصنلا :دءو نيلسملا ىلع

 هللاَف اذه نم مب لالاو تشم ىف يهارب !نن دة نم ًارىرأف مالسالازاز ءأو لاومالاعجرثوي تاكنا

 لءةيوأ كو لاف ساّدعلا نيربع نب" ىلع كل دمع لات هنعذلو» ددلاعالا ادبي وك نمو كحيو محلا

 ْ هلعأو س اّدعلا نما ىلا ارداط وأ ان كاش دغ ىف انههىناملي هلل: لاق نيدمؤ اريمأ نعت ١لاف اذه

 مالسالا» لعفبام لعرخاكلا بلكلا ادواريطافا هللا ذ اهم لاقت كك سفن تادةو ىئتلتق كل و لاف ىرحامب

 فقو هلباقلا ةلدللا فناك الف كة ىفنيع بل لق ىف عسا نا هللاو لا اومالان بءألا ند مهيفم م ؛ و نيلسملاو

 مان فرضنا وناقكلل ثنماو لاق انا امز اغا« دعوةملاجاتصاام ىلع هقفاوو ماعلا سادعلار عنب "ىلع

 دهف هل لاسةف ميهاربا نيد وف ءدنع قاف دْئاَقلا رهو نب نيدح دال دئاقر اد ىلا سا دعلا بكسصر مصاف

 ريغ ىلع عبو ىف اطلس دنع ئيذؤيالو عدقي ام هللاو سادعلا لاقف ف اطاس دع” حدقتو ئئذؤت كاذها

 نيم[ سا دعلا لاقف هللا ىمأب ماما مامال | اذه فس هب سب و !نيف ةحاص ىدؤِب نم ىلع هللا طلس دهذ لاقف

 نيئنس سم ةسابرلا ف رطن ذذمهل ناكو «ةنع تب رمضو ةرخ الا ىدا نءانثىف د وذ لمف ل همتالو كلذ لع و

 اههدورخ< الاىفامبنم لكءاعد ب.كساواموب نير مدعو ةعستب ءَدَمب سادعلا لتقزلامو» شع ماو مج عنو

 هلبا ىلع علخو دهف نأكم هل«جو هرشع عنار ىف سا دعا ىلع عا مكاملا ن نأ كلذوا دحأ كي ررلانبالو اه.

 رطظ ,ناكو ىوهنلا يدور هاط ىلا ةمقر تب رمذفامء بر ىرمشع سماخ ىلاّرةساو سانا هام ف ىلع ند

 نيعستو ثالث ةنس نا. سداسىف ساد. لاق مف -ءلاورمجتلا ن ههملع عقرأم ةرث ردا ماشلالاعاف ْ

 ءافلخلاتالدطصا دحأ ةزيجلا ليططءاامي دقناكطلللا اذه (نيافدنبلا طخ ٠ رانلابقرحاو ةئامثثو

 فرعفقدانلا "فهل هالك 65732ةلاخ51لو رك اتعود ثَراَطَو طتخا ةلودلا تلازالف نم. هطاقلا

 ةالصيفس انلاو د اهعبسسو نيو ىدحا ةنسردد نمفدنلا ةعجلا مول قرتح اهنا ْمكلذل نينا دنسلاب طا

 سانلا عّمجاو !ميهل عفترادق نارينلاو ةر هائلا ىلآو هلا ب 1 رذءمأ مظعدقوالا ةالصلا سا: :|ىضذطئامم ةعجلا

 تلصوو دبعإ دمأ ىلا رانلا ررش تامه ةفصاع حاير بو ةىفتاو در كا اوكا ناكن با نم فرعنملذ

 نع اوزمعف رانلا ىئطل نوؤاتلا تعجوءاسمالا ك. :اامع كده هرب زولا بكرف ةعلملا ن 0 كا اّمءشأ

 اوءنءو مهاو.خ نعا اولج رتورواريمأ ىاطل ةهريمالاوزاطرم الاو ونجشريمالا بكرف مالا دن شاوامئافطا
 تب ناوحو نيماسر ا نيكاكدو نياق دنبلا نيك اكد قب ردا نءو تقرتحا تلا تو.بلا بم ىلا ض وعملا نمهباهللا

 رغظملا كلا اءبلملا نيدلا ناكر سربس تاب, ىل ىذلا بن اا ىلا تامعو هؤاع عيراواهارواجلا قدفااو نيعاقتفلا

 مده نأ ىلء!هالا هعمو كمل وهسفبافقاو ود-ثرمالا لازاخ :بفكحلا تار قاع عب رلاو

 95 نا هلي وز رك باع دق فرعت تناكىتلا ءالدلارثب ناك هن عام لك ًانرانلاو كلامهام

 اوما نم ات رؤاط انزال ا ءازكل ع نك امالا نمر. ؛.اارواحام تةرحأف ةزيملج ا لل طدال

 7 رس بناكهللا لضؤْنب ”ىلءنيدلاءالع ىذاقلارا دىلا لص”نأ تداكرادنكو ارا دارواحلا م :رلاو

 تيبلا لهأ ناك قب راسا ن نماةوخ هعاتم لو> يّتح طالا كلذ فدحأ قلو دومع نبا نيدلا مرا
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 لاذع تيدن ءافاحلا دص ماضي فرءيو نيمعاملا دص-؟ مولا فرعي ىذلل !دكدملا هذ هنف د ىذلا هناكس ىلع و
 هلودلا تلاز ىتح كاد ت ا!اًرامو ة. .ثخربغطدأ ةبيشع فرءفاك ارعضوملا اذه نم دحأ رعالّجح ةفخ

 طخ هللاقي و مولا ىلا اهب نع

 انههركذ نس ريخر فاظا !لّدتاو « كا ءىتلا ماجا لأ ن٠ ةبدش> ماج

 #* رفاظلا ةفيلخلا لتقم ركذ +

 هلبا عيوب ةئامستو نيعب رأو عبرأ ةن_سةرخ الا ىداج ع نم نولخ سد سجل "هلم فرم هنتسملا نيد

 نيدلا مخ ريمالا ةرازولا ريب د ماكو ةفالانا هلهسأن هب .بصوي هللا فأي رفااظلاب بالو لىامسارو هئللاوبأ

 لاصمنا ةرازون ذثمون ةرصلاودي ردنكمالا ناورزلاع نب رنا ةلملارم ءالا ضرب لذ لاصم نب دمت نب ناملس

 نناةئزافف زكا تحلاز وق لداحلا ل قانوةزازّؤلاٌقّنال لا نار رةْاساو لاه ءنب ار ةرهاذلا ىلاراسو دشحو

 الاحر هل لعحو هسا ىلع ه.:هزرت> اورالسلا نبا هم فاخورفاظلا هدم ش م-وتسأو ىوشت لدتو هس راط لادم

 ناوبالاىلا ةعاقلا نمرفاظلا سولج لةنوّدب وتلا لبرةناةسمهددعو د :وِللاَوَذَز زا اكسر ودم

 اشف لذ تأ فام ةرقلا نب را اني ضرك هموت 2 ةعسااو حاربلا ف

 ها ر هل ةناىلا الذ لع ممالالازامو لجر ةةامسج اوناكو معيقان قَرذو مهرثك | لقو ص احلا

 ةدنكا ةَد ةدوهرهاظلا نب ورب زولا سابع نب رمصت نيذلا رمدان نيب ثاكور ذاظلا ةرازو فه دعب َرَعُن_ساورمدت هدلو دس

 مودلا ىفىلا سابع نب رموئرا د ىلا ءرمهق ن جب رذع و د أ ل كسص نع هي لغّتشب رفاظلا ناك ث مي ةطلاخمو

 رالسلا نب ىلءريزولا لقاك هن مقف ل5 ىلءرفاظاا لم نا ىو هنب |:ءارج نم سامع فاه ةئفومسلاةسردللا
 سامع نم نشحوةسماوناكءامالاّن ال همول ىف طرفأ و هس أت ىف فل او كلذ نع هاهنق سامع مأ هناذح حوز

 هريخفروك ذم وهاكراللا نبا لق سامع نس> ىذلاوه هنا نمهواعامل دّهذم نب ةءاسأ هس رقت هم نيش 7

 رب ذولا ىرغب ذخأف ةلودلا نم اس رغناكو هماءمهام ةماسا غلبف ل لذ فرذاظلا ةةمللتا عماوُدحتو لةباوش
 ناطور ان قلد حوت هللاكناىلا ارذاطلل هتطا اذه مشت ىف غلاس ورمصأ هابأب ميت نب 0

 بودلق ةميدع مئارفاقلا نا قذتاو سامع باتىف كل ذرث أفءاسسنل ان ل هيام هب لعب ةفما1لا نا نم كدلو قح

 ةسءااغ كره ىهام نيالا رصانانهللاقذ ريذاح ةماساو كاذبه اعأو هب أ لارضحالف سابع رمد ىل ِلَء

 راشأفا ذه نم صالخلا ةمؤ.كىف هيهّمثل ةماسا عم ث 3 تو هذخ أم كلذ نم سابع دش أف شع هلار هل ضرع

 لازامو ةماسا اهغةغاف كل 3 قرصن هنبا ةضوافم رهف للوالا ىف هت داع ىنءرصنرا د ىلا ءاج اذ ارفاظأ | لب همملع

 نيعب رأو عسن ةنسن ممر ارخ [سبجلا هلل ناك الف كلذبء دعو ىت-رأ ؛ااذلا لك ىلع هذّر ع و هءلع عخشي رمد

 هلّدع ادق دبا ذاق سامع نب رصأرا دىلا ىدمو هن داع ى هاكنامداخ هءموا اركسم هرمه5 نمر فاظلا حب رخ ةئاسع تو

 كلذ دعب قلو رخالا مداخل .- مءىراوو نيمداللادح ا وود هواقر هدعاو ثرهرادلتادىفرادام دئعنامو:

 ىدحا لق موت هنسسناكو دهدملا نأ الا هم ىذلا عضوملا ف ضرالاّت 2 مدادلاو رفاظلا اونفد م رمهآلاب

 ناكو مادا ةسهخنل صقان رهشأ ةناممو نيد عب رأ هسا دعب ةفالللا فاهم فصاورمشأ ةعستو ةن سني رمشعو
 وهللاريث كح ناكوةلودلا ىف نهولارهظو نالق -ع ةئردم جخرفلا كلم همانا فو هتنالخىف «لءامركحح#

 ىلا ند سامع نب رمت هلعام رممتلا لدأ غلب و ني عك افلا عما فورعملا عماملا أنا ىذلاوهو بعللاو

 هملاو سابع ىلعهبنو>رمهدسا تلاروعش هللا اون.بو نينو مشالا ىلءناكو كب زرنب عئالطا تاكفرفالناا

 «ءاس الارو ءٌدودوساهاكهدوْب و همالعاودوس باش هيلعو عن الط لخ دور صنو ةماساو سا. ءّرذو عوجابمدقف

 دوسلاسابعلا مالعا تاخد ةنسةرشء سة دهب هنافاسعال أذ ناكذ حامرلا ىبعرمهةاا نم لا تاسرا ىلا
 اشام ىذم نا مثالط هنأ دبام لوا ناكورم همرايد كب نيدلاحاللد دمتساو دذاعلا تاما ةر هاما ىلادا غب نم

 سانلاو ايفاح عئالط ىدمو ىثغمتوبا”ىرفاانلا لواممتفكواموا غو مداخل اورذااظلا جرخ ا ورم هنرادملا
 (سادعلا هيفا رصقلا هب رتىف نذ دوز افلا ةملختا هما هلع ىلصذرم هلا ىلا اول دو ىت> مهاكص

 ةعدقلا ةغاصلاب ان فرعمث سادعلا ةف.ةسالوا هللا ناك يتناك دابلاو ةلودلا سة برد نيءاعق طالا اذه
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 دي راغملارمصم كولم امدرع قولاو ةّساعلا ىي رطامسب نال, !ةّةمنارصق اهو ةرهاذلاو رمصمب ني رمصقلا
 نياةفب رسشلا صاوهلتارظان' باهولا د نيدلا "نت سي“ رلا ل_ضافلا كودي ولع مهما اوعدا نيذلا ةنولعتملا

 ا اشعلا دهد ني رمصقل نيب نم هلل لك ىف ىرت تب ناك هنأ كاش ىبأ نبا هللا د. ءنيدلار د بحاملاريزولا

 :الئلاريفاصعلاو ماسلا خارفو اطتلاو نلملا حياحدلا ن هاسد هل نب هللا د.ع ني دلارفش بحاصلارزولا م.رب

 هيأ :ناك اذه نأو بهذلان الامم هريشع ان مو دعه ا :ءنوكية ضفامهردنيسسجلو مهردتأ ام اسي

 عضوي ناكأم مظعل فهلا اذه نمل انه ناك امهف هصّقنرث ردراسسالا اخير يربك مضاده لثم داك, الو هلل لك ىف
 رويطلا ناك فنصب ةعابلا سلحي رصعلا دعب نم "هلمل لك ىف اًكردادةاو هريغو عونلا اذه نم ني رمدقلا نيب ىف
 ةدهسملاهب رهالتلا ةسردملا# اي ل .5كلدوهن رصاالا ةسردلا بايىلا ةماماكلا ةسردملا با نم اهد ىلة:ىبلا

 00 رتل ور ما م روالا مو نعطملا باجدلا مل عاببف

 ةعس نمفصنام 07 1 ل و هاولتبلا ورم همك لا

 بسلا ما كلذ عموريبكلا» انفال ةهوكر دا ىذلا نمزلا فر اعسالاءاخرو قازرالا

 ةيدلخلا ىناعي صخثناودرب ةراحم انا ارح ند انناكح هنأوهو نامزلا كل ذكر ديل نم مودا هقدصب

 هوب مصلا لصفيف كاذذا ناض هر نأكو ناضمر ىلا ل نم هلل ىف حرخ هلا همالغ ن ءىفغلم) لكنا بكريو

 اعضرو ٠اريضخ ةاعطن ني ري ءواعظب هدم برذامو ني رمدقلا نيب عراشن ماهر سامبنأو ليخلا ناللغنمهلق مضر

 لعف نينثالأ جف كو كلذ نمبهقن ن :رهالا انما-ة لطر ىلا لطر فطن نهأدبا ةفتثلاو نيج ةَدَقْش نيثالثو
 ني روك ذملا نيمالغلا دح أب تءقجا نا كل ذ دعب ىل ىلاعت هللا دفنا ىلا نيب اد ىلا اتعب ردقلا اذهل جو اذه

 -ئيطبل ا دعتمو أن ابلعا توناح ىلء ناهي اناك امم ف اتامع فدك ىل فص تلق هب ىف رغءاف كلذ نع هتلأسو

 اذاف لاف ميطبلا نم هّللاءاشام نص مه لك ىفرادج رك تاصرص ني صال نيو علان ملمعي كاذذاناكو
 ةعانصودي ةفخي هتذطلاندسأ لو ام :سانا|ماحدزاةد_ثلف ىرخأ رخالا لهو ةزحطل د باقانفتو

 نيرا «هلعام رك لالا لد الا ارو نم متاق هقمفروان دح أ بلقب وأ هب نطفب الفموي و

 ٌرمواواو ان” هقمفرا اه-سح اا ذاف اصفر هلا سااجوهو ه_2نم اهذذحف سانلاربزغ نم عراشلا كلذ ىفامو
 نطفي الور دقلا اله لثم مم قرسسب ة اضب ىلا هللا ل أر طاف اريثكسحااوناكو نين بما عم مهاعف ناك الذكو

 "ا ا ه الان ام ةرثكن مهب
 لاكو نيرصقلا نيب دهام دم نولد ذراو داك ها معبسو نيعستو نينا ةنس ىف لركلا نم اوم دفا هنا "كركلا

 عطقأب . لالخ كلانهن د ةريبك ة زانجوأ ةفز نا تدس> ني رمل نيب تةهاشام لوا دهم نيدلا ب هنباىل

 ميلا نسما عم اكد قاوامئتاددلبلا ب داذه ىل ل.ةف اذهد نمرورملا نيعتجحم سانلا لايام تاأم راما

 ريغ نمنا.امامهو هرطو ىضقي تح عماجتو نب صقل نب« اشعلا دعب ىننلا دذعةأرماوأ باشلا فلخ موفي

 ضع ىدافأ تح ةقشم ماحدزالا نم دحأ تحربامر هوهلب د- لكلا غّمْساو ماحزلا ةّدْمل دا امههكردي نأ

 نيروبي داك قنا نمدجخال هاو هع رج هيتس ناين الادججأب نأ ثملا ف ىأرلا نمنأ تكردا نم

 نيرصقلا نيب ةراملا لّمأت نمرثك تنك د فاو ىعمأطخ اان نينس ةدع ىف تاّرم فال ؟ كلذ تريتعاف ماحزلا

 راسي نم بلقلا نا ىفداف أ ىذلا اذ_هللعو عفدنا اذال لاك هلامث بود نم رع فص لكن افسص مهاذاف

 دايتءالا لوط عمىل عدا ذكو مهائاعشب وص نم مهيثمر اص كل ذلف مسهب ولق ةهجلا لدّت سانلا 0
 قنوخاامو كانهام بهذو نيرمهتلا نب سهأ ى ءالث ةئامتامثونينامو تس ةنس دعب ن 7

 ليفاك ةرهاقلا مأ نوكي نا
 بارا ىرامكحاي#لءح « اصاي هللا ىطق ةدلب هذه
 با.كااواهت و. ثنماببن اكن مكاو ةفقو سدحلا فق

 بايحالا لزانمتناكى هذ 5 اهلا امو تلخ دنا ريثءاو

 قدنف ثح ةيردعلا ةراحلا ىلا هيف كاسيو ةموهزلا باب قوس طسو نم هبلا لصوت طخ اذه ( ةببشملا طخإ «
 سابع نير مصت ل2010 رفاظاا ةفءاملا نا لجأ نم ةدشحلاا طخ هل لمقو هلو دلا سعمس برد ىلاو سربس رب ماخرلا
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 ردالا هن مث كل دب ى مسقف شسُشر ا ارودو تاليط_صانادم ماب و هب ىو هلا ىالل هو تعد و هباشخ و

 (ةيبطقلا لبطصا طخ) 5 ةيباطقلاردالاركح ناديا ىشارأرث او ةئاقسلا دعي نا ذو اهريغو يح اوادلاو

 لاو خزنعي هللا رمأب 1-1 ح 1 نكم قناع ىلا ةعاشاا تلقت الو نادملا ىذارأ "لج نم اضيأ طخنا اذه

 وه اهب رةةساف بول, نب اركب ىبأ ل داعلا كاملا نب دجسأ نيدلا بط لضذملا كلل ىلا تراص هممطافلاةلوذلا

 ذخ ااملمث ةمبطلا لب طصا, ف رعف ةعاشلا هذهل البط ءاناكملا اذه ذختاو ةيبطقلارادلااوأ لاةيراصف هترذو

 بوبأ نبا ركب ىف ل داعلا كلملا ب الابتارادب ةفورعملا نونا ةسنو» نم ةيبطتللا ةعاقل !نووالق روصنملا كلم ا

 لبطصالا اذ هىف نىروصنملان اة -راملااواعو ةيسطقلا نوناذع ةفورملا دجسأ نيدلا بطق ل ذفملا تأ
 ىلا هرخآ نم هيف كسي وفسر قزوس طسو نم هم || لهو وةروهشملا طامللا هلم نم تراصو نك ملا
 (ناتسراملارس بابطخ ل« ىماعطخو دو قلغيابر دهلزتا ىلع لعو د كتسملادي رهاظلا ةسردملاوةدب رصانلا ةسردملا
 نمهمظعمو ل ودو طألا اذه ضعد ونيشاف دابا ىلا هم ذكلال اريصي وفتشرانان م هيلا كسب طخلا ادد

 ىروداملا ناتسراملارسباب عضومو» 0 دقو ةيمطافلا ل ولا ويح هيف ناكىذلا ةزه+ب لبطل ا هلع
 هذهنب اعقاو طانا اذهراص ةيبطقلا ل آينطاو تفتش لاو ومايكل طتخاوةلو دلا تلازاإف طانالا بابوه

 ىزاتلاعفاجتا باور مو ةطالا هده ضءبت كرداوكلاند نم هنال ناّسراملارسانىلا ب سنو طاطخالا

 ةئايعبسو نيناممو ىدحا :خسىف نات_سرامملاراقث هتيالو مانأ ىف ة ةرهاقلا بسن ىرص.ةلادو# نيدلا لاج

 ناسراا اف اهو اهلج ىفان راج كل ذ لعجو بار1ن!ناكملا ىفدولع ميراو نرفااوراجحالا تاز ةيظعلا نوح اطلا

 ارميكءاض ب ىطافلا ةلودل ا ىف ناكدقو ا وهزئأو ةرهاقلا طاطخسأر ل (ني رصقلانبب طخ «ىرودملا

 وها حل موذرقوو مهدارط هينوكيو لجارو سراف نيبامر كلا نم فال ؟ةريشع هنض فقباعساواحا سمو

 ١اىم اهب لزنو اهيااهأ نمروصقلتلخو ة.طافلا ةلودلا مانأ تضقت الف لبحلا ةعلق تحت ”هلسمرلا ىفمولا لالا

 فاد اي ةعابلا هق دعو العم اذ الم ناك امدعبال ذم ءاكوس عضوملا اذهراص اه اعماوريغو ةس ونالاةلودلا

 سانلا نامعا هبفرع اهزع: :هرا هفاهريغو ةهكافلاو ةعتبضملا تاَوالِطاَوةِع وتكلان امدللا نم تالوك أ اما

 سنالا ىهتتنامدب واو ةزثكلا ف دان ءةحراخلاليدانقلاو رمسلا نملانهامّدب مد اسم ىلدلا ف مهلئامأو

 نفلاوراعشالا داش اورابخالاوريسسلا: ءارقل قاح ٌةَّدَع ه ذ دعت تناكو سها ساودلل ةذل همام نيعالا دلو

 هدد الاك كلذ ءانأ نم كعاول: أسو «ةدرةناكح ن ع الو هر دةر دقي الا عم ريصتقو هالاو بعللا عاونا ىف

 بكر نع دح أ لك حنس همفو ةئامثلثو نيعستو سخ ةنسةرخ ١ الا ىداص ثدا اوح ىف ىيسملا لاق « باك نفاعو#

 نم ةءوهزلا باب ىلع دحأ أ سلجيالو مهريم اضي أ نيب راكم الواكارةرهاقلا بامنم لخ دينا نبد راكملا عم
 كلذ دعبنيب راكمملا نع ىنع مذ هْرلا بان ىدقا ىلا ةموهزلا بان نمرمصغلا قصالم دح أ ىشمع الو مدري غوراصلا
 ءاشعلاب نذا اذافاسراف نو "هلمل لكرمد لا باني راخ تدسب ورب وطلا نيا لاقو * ئرقناما موا ببكسصو

 هللاش . ريم أر صقلا باب ىلء فو مهريخو ني ذاتسالا نماهيف نيم لاباهب بتارلا مامالا ىلصو ةعاقتلا ل ادةرخالا

 . ةدعنمام هعباوو قوبلاو ليطلا نم تادوذلا برمي سمأ ةالصلا غارفب لع ذا ىدنكركلا نبا ةلودلا ناس

 ىل-عّدرب نيمو اربمأ لوقف ةمدخلا هذه مسرب ذانسا كا ذ دعب حرذع من ةيئامز ةعاس ةنس تسمي رطب ةرفاو
 ىلاو- ىلا راسو با! قلغا اوعفرا ذاق هد اهعف رب مثباِملا ىلءدب رح سرغي و عمص ف مالسلا هل ودلا ناتكس

 ىلا نونذؤملا ىضفاو مهركذ مّدقملان إش اًرفلاو نيتامبلا بابلا ىلع لعج كلذ ىلا اذاف تارود عيسرصقلا
 ناكملا كلذ : نمراملا عطةنبفنييفوسسلا بناج نم ني رصقلانعب خا يضملا دع "هلك ملا تيمرو لانه مه-ةارخ

 ةئيشملا قريشاو « ىمهتنا هللسلا عافت راب كانه. نه سانلا فرسصنقرعتاا سب 0 ع

 قوسين أ دحأ عيطتبالو بلح ل حالو نين لح مدقلان عب عراشب جالت كنار هىلا مسرلا لازام هنا

 ةرهاقلا ف فرءد ناكىذلا ناكملاو برغملا باك دمعس نبا لاقو + هي قرخو هللعر كنا دح أ قاسناف همضاسرف

 ' تناكولو نيرمصنلا نيب ام نجر فتملاوركسعلل ةعستم ةحاس كانه نال ”ىناطالا بيئرتلا نموه ني رمدقلا نيب
 باببدادغس ناك نب رصقلاننب وتوقان لاقو * ةلاطلسلا ةمهلا"هلماكر دقلا ةمظع تناك كلذك اهاك ةرهانقلا

 كلير تتارصلا رضاع اننا مكر دان فاقفو ةعررالا امد كتيرا خمد وكأس
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 تب ىلا ل+و هذاا ازودو سانلا ب رطضا نأ د- هنءايفدلا تنكس ناىلام هدعوو سا:لاىرادورودالا

 نم عرسأب نكي لؤرو جونو أ مساقاا ىلا هبال د.ثخالادعب رمالا دقعتا دقو واخ دف رمدم ىلا راسو سدقملا
 برغذو ركاسعلابروناك حرم لل نارا رام نان «ىلعةلودلا فس أب قشمد نمرمللا دورو

 ماقف سما ملفع دةورمصم ىلا مدق مث مغوراظفراسو ةالص لك ت فو ىف هبرضض ءبا ىلع لوبطااىهو بيداندلا

 موهيطعبو مهامدعو مسييلع علت ,رادؤ هدنعنوعتحداّرقلاراصوذ ا:سالامداّرقلا هبطافنروجونوأ ةنالخم

 َكطدتاَو تان خلاد علا زانكراتت دفل ار يشع ة«:رأب مولىف ةيدم شخ الا داوقلا دح كنان عقو ها

 ةنسىفاهب هل ىد مت ةيريطو هل هرلاورمصمريتمالا اهاكران ا ىل_عهل عدو مرحو ىطءاو لوو لزعف ةلودلا ىفهدب
 م ب عقوق دلبلا وج وودو مثل اوءارزولاو ةاضقلا هسل ثرض دعو تدس لكىف لا ظلل سا اعراصو ةئاْماثو نيعبرأ

 ةفئاطقخلاو لكم عمراصف دنا قرتفاو ام منيب ةثدعولا تن وقورخالا ,زمام نم لكْزَر دقو روجونوأريمالا نب .
 ْن هع نحل اا اماكن افق“ -هنالاقيو ةئامملثو نمعب رأو عسن ةنس ةدعتلا ذفروحونوأ توم قف'او
 رت ناو "اس لقت ساوراي دفاأ ةثايعن 1 قاطأو هنود ىهالاب 3 تساو هدعب نمد شخ الا

 هخأ :للعب لتعاف دح أ هملع ل دينا عمور وذاك يلع قيضف< ىلع نامل أريمالا ب وها . امد فن ماشلاو

 |ةفيلخلا ىوس اهيف ى ديالامايأريم يغب رص« تسقبف هلأ اهئثو نمو سج ةنس مرش ىف هبتلاط دقو تامو

 انكر روناكح رخأر وكذ ملا مّرحخلا نم نيقب عد رالناكالذ لاجرلاو حاردنا ىف ماشلاورمدم أ ريدي روفاكو طقذ
 هل تناكو ةغيلملا دعب رنملا لسع هل ىدوذاتسالاب هيقلريغي لف دس الا نب "ىلءدعب هدمت . عمال ةفرللانم

 اؤجرخ | اشدج هيلار وذ تاحاولا ىلا برغم ا ندعم ميم ىلأ هللا نيداز.ءملا نم 1000

 ساحن نم ”هليط ةثاماهت دعو هلمالاو مولا ىف تاّرم مس هيأن ىل_عبرمذت لومانلا ترادو مهم اولتقو رك علا

 ةيزوفاكلاو ديد شالا رثك | ناكو مه ذط الف هّمءاط ىلا هنوع دي برغملا دالب ن هرم هللا نيدإز ءااةأعدهماءعتهدقر

 رمش ىثا ىوس ةنسلا كان غلي لف هاما ىف لونلا ةمرصصةوزعملل ةعسبلا مس يلع تذخ أ دق باكلارءالوالا ر "امو
 ةطمارقلاريسع فبرأو مءاراو مو مهافكتن ءاوزع ىتدسانلا ف توما ش هةرءالغلا دم دتشاف عباصأو اعارذ

 قد اجب نمنوقب رشه تاف نيدلوملاو مورلا ىو.ساكر ئام ال نمعبسوافلأ اوناكو هلر كن هلاامت تديو ماشلا ىلا

 ىلط او قرولا نموران د فللأ ةئا عبس نيعلا ن نههل دوف ه هس نيمسس نع ةئامتالمو نيو عمس ة مس لوالا

 ةئاوس مووام باودلاو ىراوخلاو دسعلاو مامإلاو شرفااوتال“ الاوباءّمااو بمطلاو ريثعلاو رهوذلاو
 اهنماموب نيرمشعو نير وشو ةنسنير معو ىدح اني هر او ماشلاورمصم مهرب دتةدم تناكورا دفا فلأ

 ةرثأمالو ةقدصالو ةيسصو ريغنعتامو مايأ ةءسورمشأ ةعب رأو ناتن هذانسادالو أ دعب ةيالولاب ادرفتم

 رصم تتخ ا هدعب و ةعجب ةرمثع عب رك تالاوبأ ىهد ةفماللا ابها ١ ة.تكلاب ربانملا ىل- ءهل ىدوابم ركذي

 بوتكم ريق ىلءدجوو ةفالخر ادرمهمترادفر هوح دن اقاادب ىلعزعما شوج تهدف > ىه دنت داكو

 بمللا ركسعلا دب توملا مادي ه ١ درفنم روفاكحا الريق لابام
 بثكلا ىف لاشك ىرشلادوسا تناك « دو لاجرا فدأن م كربق سودي

 بوتكماضي أ دجوو
 تيفامواوناك امباسانا تنفا © تع:صام مايالاريغ ىلارظتا
 تكيو مها تان تيافاذا ىتس ٠ مهو دما تكمضام_هاند

 نء«هللخد.ةني رصقلا نيب نم هملا لصوّبو ىروذاكلاو ناوجرب ةراحنيبامف طاخا اذه (فتشر ع
 باب طخ ىلا فش ئر الا نم كب وزينابتلا باساب دق فرعب ناكحص ىذلاودو فتشرهلاو قب فرعي ودق
 ةفزغلار هقلاراوح انا دم نيمطافلا ءافلخللا ماأ ف ف تشرانا عضوم ناكوهليوز ةراح ىلا وناتدرانأا رس

 نال فنشرحلاب ىمءاناو قوءاضيأ هيو نك اسمة دع هضرادو طتخاةلردلاتاازالف ”ىروفاكلا نام لاو

 «اهريغو لازالا نمت اماما ه اص ىلع هب دونا رعت ه؛اموهو فن شرحا, تاليطصالا همف ىن» «لؤأز هللا

 كلذكوتال.طماهءاوي زءملادروالف» ءافلطلانا دمام دق تناك ف :شراناب ةفورعملاةرااسار هاظاا دمع نب الاف

 هبوط ىلا ىديالا تن ةماف ىمفانلارصقلاب نكححجس رمهّلانم نجرخا قاللاءا_نا!ناكدفو ”ىبرغلارمدقلا
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 ءافعضاا نه هان ددع امنه « الخاذاف ىرولا يوقان ءهارتو

 اضيأ هسفنا هظفا نم دشناو

 رديلا'ةلبل ىلاو ردبلاك ٠ قراز دةو ىوهأ نم تءطاع
 رتل ىءارص هءاعم لهي هن لع تمد رصل و
 كل م عت يروا ل اد
 رجلان م لاطرالعضت « امقوف م-هرد اهنم لفي

 ل !نموللا فرعال « الئاغ اهب اناوشن حارف

 ىرماىلاادودرم تا *ه هيهأ اهب لان دقو لاق
 رحل اي و ركسا ان نيل 5 هدام مل تلف ي مس محل

 نم عنمب ناروهغب نبى وم جتفلاايانيدلا لاح ري ريم الا بوبأ نيدلا مخ ىئعي حلاصلا كلا ١ ناطاسلا هأو لاف

 قرحاو عمش عم نأب صأفاريثك امش اهم هم ىأر موي تاذ لخ دف أيش ةشيدلا نم ىروناكلا ف ع دز

 لوالا عب رىف كا ذو هسفنل فسو نبدأ سابعلاوبأ نيدلا فرش لضافلا بي دالا ميشا ةعقاولا ىف ف دشن أف

 ةثامسو نيعب رأو ثالث ةلس

 ريكس ريغ بطالا ريكاكز * رودقملا ثداحو نامزلا فرص

 ٠ روطلاناكد كد لباس ادوط « الوايمال و انحاملاسام ٠

 ريدقف لك سناو "ىلا نرد « ىرذ ىف فوانلا ىو لدو ىنهل

 نوودسأ | سيار و رسل بطت ٠ مر#©باكترال ةلذملا تخا

 روهملاف ناك ىغ نك « اهريغل نعّمجاام نساك تعيس

 روضح تةوناحي لاو لقبلاو « امه الك باريثلاو ماعطاْم
 روخو ةضور نع م ىف « ةضارو اهئثشنا ةذورىه

 رولا ةبحصو مادملا ملا «٠ ىوس اهم اهاك ةمادملا ىفام

 روهظ دلو د> ىلع لدع ٠ دهاشىه ةرج ةهكنو الك

 « روساملاةلذي يركلا ل ظ ه اعرو اهلات ره دلافس
 ري رح رضخم ىلحت ةسورعك » اريضخا امرك د اهشالا هل تعيس

 ه« روئلابت جوز دقال تزرب « ةئنءانافناراناهلاوذز

 8 ريفزب هنورقم ةرضخ ىف 3 ةرفد ةلالغاسمم تسكن 5

 روش ااه دامر قرطو انم « ةرضخ ىف ىظللا بهااهناكف

 ىررناكلافك1!تفاكرت ه« ْذّرمز باذم ىلع راذنااىراح

 5 ريظأ ريغب غب ميهار طام نم « ةسموأ ةسح كرد هلل «

 ريع بو ذ نم نمذت ار 5 امخلا قف ةمم ذريسغ تذذوأ

 رودصملا ةئفنو عوم دل أ مم م لدل ثيقام لك دف ىردتتع

 + ىديشخألا روفاك ركذ «

 مدع هرعورصم ىلا باج ندبلا ل ةن نيمدقلا جيقانباب ىلذسلا ةفذلا بوةنماصخ دوسا ادسبع ناكسح

 مئاه ند هءلد ىذا هعابف اهريمأن وكي نا كر صم ىلا لخ دالف ةثاماثورمدع ةنسىفاهةوفاف زيا

 ريصت تناهل لاقو هموت ىفهلر طن مدعم ىل ءريضعأموي رة بناكلا سامع نيال هعابف عامضال نيابقتملا دحأ

 كرش ١لافو هيلااعبب ىرتاههادب فج كي) ناشر دوبلا ودفاع اعلم هعمل ”وردقلا لماج لجررىلا

 سابع نانا قفتاو « فركذاذ هنمرثك و دما لا هذه كانت تنال ديزأو لاق مث نيءهرد ىنرطعنو ةراشنلا ه ةذع

 دخ ةرص هريمأ نيكتداوق دح أ ذئمويوهو دش حالا يفط نيد ركىبأريمالا ىلااموب هيدا مرا بتاكلا

 روفاطط نوتة مد خال نان الو ةيدع لمح أ |نمراص ىتح مد1لا ىفه د ءقرتف ديلا ترا روق
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 تقاطاو ةّتشا< :ؤاؤالا ىلا ةفملللا لوو لاه هلي وز بان ح راش عراشلا نم ديد با. لاحراخ”ىفر غملا نبا

 *لل لكق لطيام اهلا فاضناو فانصالا عجب ن مني ذاتسالاو تاهلساو صاخا صنعا موي لك ةعموتلا
 روهسم ىلا رداع ةرطمت بادن ملل لوط قرم لاو راجنلاب سرملا م .رب هب ونلاب نمل الل ةمعطأو اقرووانمع

 نم ضرعلاو اهدسةلب ةةئاط لك بالو نادوسلاو ةسقرلاو باكر او صامل ناهد نم نيربلا نم ةنومللا

 ماودلا ىلع مدخم ةمععرلاو مانملا ن ءاضعن مهذعب نكح الو "هلل لك قرط ىف ةدعلاب عقاو باءلا ىلوم

 7 ان رصمرايدل ةممطافلا ةلودلاا كلم ةرهاقلا» ان. لمت نمان اسس ناكامدلنا اذه (ىررذاكلا طخ)

 مدق الفديدح نم باوبأ هلو لوين ا هسبف نا دم هيناوج ناك دي ثخالاب بقلملا فب نب يفط ني دمركب وبأ

 هلودلا ىف هل لو ررؤاكحح ن انسب فرعوةرهاقلا لخ اد نم نامسلا اذه لعح رصم ىلا دئاقلار هوح

 تسلودمشخالا ةريس بكى قالوز نب !لاق كلذ دعب نك اسم طتخا مث ىروفاكدلا ناس لا ةيمطاغلا
 لاقت عيفط نبا ر نافأأا .ًا اخف لذساو هركاسعىف ماشلا ىلا د.ثخالار اس ةئامئلثو نيثالث ةنلاوُشنم نولخ

 هلاتس ىف الزان ناوركتملازانو هتارةسرخ ىف ماشلا ىلا ج ورحلت ىف ع رمثدقلو ءامدلا كاذسءركحجر ناكو

 مظَي ىنوباصلا دوه فرعي حش هضرتعا ناحسسدلا باب نم ح رخ ةعاسفريسأل بكرف مولا ةرهاقلا عضوم ىف

 اذود داشخالا لاقفت 0 موهو ةعرتم نع جيبو شو مط هوعطناهوذخ لاقو هب ربطت دهلراظنخ هللا

 مها قلط أو مهاصتساو لجرلا له ار يضححأو هنا تبلداعو هترفس لا ةةساو ميعزئاف تام دقروذاك هل لا ذر طاشت

 قام دب تامور.ه٠» ءىلا عجرب لف د. الار فاسو ةهلظع هنزانج تناكو امم هلْزم ىلا لجرلا لجو رار 22

 نادملا ىلابوك )ال داوي صمم ى دف ثثالاروفاكناكو ىدتكلر صم ءانرها تاك ةقت باك لاهو «

 وذات داتسالا نأ اا اذهدغ فولاقءانثالثلاموبو دحالا موي و ةعملا موي ىف هناتسب ىلاو
 حرخ ىديشخ الا روذأت كذامسالا تام مويو ةئا.ءاثو نيمو عمس ةنس ىلوالا ىداجب نم نقب رشا ىدنشخالا

 رهاظلاد عنب ١لافو ةعباالاماوءاطو هياوداو-مو روفاكناتسساوب رخو ةرظنملا ىلا داو نالغلا

 لزم مر وهي هزم اماريثك ن اكو ىد_ثخالار وفاكل اناتس ناكىذلا وه ىروفاكلان الا

 فرداولا هراعشا تايزاو تالءطصا هيدي زب زعلاو ةيزصلا تطتخ اه ةئاقسو نيو ىدحا ةنسملا

 ني نقلا اهب برعضب هب علاطت ىتلاو ءارقفلا اهلو انني ىتلا ةشيشاماب فرع ناك هنا ىدج ناك يار نا
 هسفنل يذلا ىلع نب هللا دبع نب ىلع نساوبا ني دلارون مهرعاش لاه

 ىريمسو ىجهسهوشو ىدداش «*© ىمي دنو هنعطق ىلع بر

 ريضن نول ن--< وهز ءاركذخ نمىب رمش و دهس ىداجت
 ردع شنب انوع نس انك ات ,٠ ازئم عاق دتتز ئدئاط للا
 ىروناكلا نما مكحاو كه لا نم تسلتلت كلا نما

 ىرومهغملاب فورعملا قشمدلا ىدسالا د نب دجأ نيدو م نب دهسأ نب ف سول نيدلا لاعب ظنا لاقو
 رداقلا دبع نب اركحب ىبأ نب دم هللا دوب أ نيدلا نيز لئاضفلا عومي فورءملالاعلا مامالا ف د ثنا
 ' اهف لعنملواوهو هفنل ىاحلا

 « قتلا وحلا لمفائبابلأب ه اهاءفتانةيروفاكاريضخو ه
 35 قطئمووضع لكى انا بدن 5 ةحش اهادم نم انمعفن اذا 3

 قررا ا دي دلا سل نءقلدلابو 3 00 را تع

 ِهنطْنآ ”ىب رغملا غئاصلا نب دج نب نسحلا ىبأ نبا زعملاوبأ نيدلا لالج ظفاطلاق دشناو

 اهدنج نماهلرجللاب تك «٠ ةيروفاكح ءارض+ ىتطاع
 0 اهدنا نأ انو * انركسنام قوفانتركسا 5

 دل فعلا
 ءاببصلاةفالسماّدمتماك *« ةيروفاكما رضخ طاع مق

 ءارمالا ىلع هنت هلاهنم 93 اشرد لوانتا ذاريقفلاو دغي
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 نيبام ناكو نيحامرلاو ةحرفلا ةراحو ةمح اترملاةراح ا: دق فرعي ناكح طالا اذه (ةرطؤتلا باد طخ

 "باب نيبام لوطب هيف ةراسعالءاضذ جاخلا نيب وةرطنقلا باب ل تخادس ولا با .موملا فرع ىذلا نيح امرلا
 امناوةَتبلا راع جيلذلا ةفاح ىلع كاذذا نكي لو جرفلا باد ىلاو ةداعس با. ىلاو ةوحلا باءىلا نيحامرلا
 تابرصع ةماعلا برختو جرفلا بان ىلإ اريا.5 نماهرواجامو ةواْوالارظانم ىشو ىروذاكتلا بناج نمرئاعلا

 قأساك كرب ونيتاسنيبامءاضف ناكءىب رغلا جيلحلا ارناف جَرفتللرظانملا تحت قرشلا جيانا ئاماش ىلا موي لك
 لدنلا عطق لاّوْسىف ةنام-هو نينامو عمس ةئدس تادّدمىف لضافلا ىذاتشلا لاه« ىلاعت هللا ءاش نا هركذ
 رع ءاضلازاكو لافطالاوءاسنلا نم ارثكص فات او نك املا مددو ىجاوتلا قرغورصشلا علتفاورو لا

 مهردب لاطرا هم تاهمالا بطرلاو مهرد عب ربلاطرا ةّست ابل ابخلاو ارا دنيئالثي بدرأ ةئام لك ممتلاف

 مهردي لاطرا ةناْمْنيدلاو ني.هردب راما ل+ اومهردب ةمح منام دخلا نامرلاو مسهر دب لاطرا ةّمسزوملاو

 صأ لاو مهر دب لاطرا ةسجنيم-اءلاو ني رمش دوهعملا هم-وماضقتا دعب هبان رهش ىفمهردي لاطرا ةّمس بنعلاو
 ةرسدلاو مهردب لاطرا ةرمثع ءانلا رمث و هعجةرحا نعهنمث صق:لرهزلا اوعمج النا ىلا نيت سلا باعجا
 دقاو لاق ةمعنلا دهب ططستمال ارمصم ىف امو مدر دب الطر رم ةسجج طسو لاو ه دمج ن ءمهر دي لاطرا ةرمدع

 ايندلا تقبط دق ةدانزلاو اكتم“ ءولم ءاملا تيار ق هانملاب قرطلا عاطقنال سلا ةهج ن«ةرهاقلا جلخ ىف كلا
 ىتلاةعلقلا نمت دوف سقما ىلا تلصوف تازن الوب واناكي رءولم ضرالا نمفوشككلاو ارةهولمم لذفلاو
 ىلا كلذ ضرع الدم هل بر عضي نأ ىثاملا ىرديالف ضرالا | هربص تأ الم دقالالغحيربسلا همم ء ىلا سقملاب
 تي ًارفدلملا تاخدو لاق هضراو ءل-اوسرتس دوام هلذل | بك | سه نم ةرطذقلا باي دنع يللا ىلعو ةرطاَقلا باد
 هلثم هلبق تيأرام رظنم ىلعنيعلاهنم تم شواه الم دقام دك اوةلاو نابل الاوموعللاو زابخ الا نم وسلا ىف
 لاطظم نمو روزلا ةداءث ندو طاوالاو انزلاب قىسفاا نمو اهب رهملا نمو ىصاعملا نمو عملا نم داء لا فو لاف

 مدع نمو مال_سالا مسا همملع عشب نم ل.) ىفرخلا برشو ناضمرر ام ىفرطفلا لالصكتسا نمو ءاهةفلاوءاىمالا

 ةراح فنيع هجمت ةعامجرفظو مظعلا ”ىلعلا هللابالا وقالو لوح الف هلم ده هب لو عع ملام هعيجب كلذ ىلع ركللا
 ناضمر ليل فرخ برش ىلعاوعمج اىراصتو نيمل-هم ودب واوماك اخ ناذمورامن ىف ةعاف ىف نودغَ مورلا
 طخ ىلا هملبق نم ىهدنرو شو.لاريمأ ةةب وو نيدلا »امي ةراح نيبامف ةرطذقلا باب طخو دح مسهيف ميقأانخ
 نافهن الا هيو :داعس با.ىلا برغلا ىف ىروفاكلا با, 3-ن طخلا اذه (نيروسلانبب طخإ) ه نيرو | نبد
 بايىلا ةرط'ةلا بابن هيف كولا عراشلا ىلع فرسشمرخ "لاو ميلحلاا ىلع فرشم ام_-هدحأ كالمالا نم
 ناسا طخلا اذهب ميدقلاىف ناكو كال ذب ره شاف اجب ةّماعملا هرهست نير وسلانبب عراشلا اذها لات وةدعس

 اذ_هىفكلالا َرِع رج الان ةمنيمدوقءاه'م تدب دقو ةْولْوللارظانم ةمث.ىنر غلا هد هلع فرمشي ىروفاكلا
 ءامل اممم قسد ركب اهماد ىلءعوسعالار دام را دب فرءترادن الااهعضومو بهذلارادرظانم ماهتح نم عراشلا

 " رادو بهذلارادرطانم ةسب نمود بهذلاو هب فرءيدو ةعمو.و اهروادو باودلا هنم برسشي ضو ىف
 هفركنارادر ةلازغمب رب مو.لا ىلا فرعي عب راهتاكم ىف ىندوو ىسوملا ةرطنةراوح ىهوةلازغلا ةرظنم بهذلا

 ةدعو ناطللا مامحي مويلا ىلإ اهنم قدسي ىتاارثيل اممم قد و ةفرق ني |ماسححو ىبر غلا نبا عم اح اهعضومراص دقو

 رئاامعلا هذه نم نكي لواحا ىم ياحلو رظانلا نيب ام ناكو ةخوملاا باي فص نم ةرهاقلا هش ىلب امفاهلكرو د
 جيلختا, بكأرملا ف بوكر ا نم عنم ةثاسعدراو ىدح-ا ة:سىف هللا ىعأب ماحس ناكو ةتبلا مولا جيلخلا ةف احح ىتا
 نب |لاكو ب ”ىهيسملا اكد ام ىلع هيلع تيل طملا تافئاطلاو لان ىتلارودلا باوأو جالا ىل: ىتاا ةرهاقلا باوبأ تسو

 مكحلا ىلع لينلا ةّدماهب ماقملاو ةؤاَوالا نكسي ماقدالا عقوالو امو ةرمثع تس ةنس ث داود ىف نوماسلا
 ءانبلانةولْوانا ةقياضم نم هلءةي راج ةداعلا نكتلامةلازاو ىلضفالا هن اور دب سوم! اريمأ مانأ لبق ىء:لوالا
 ةيحرفلا ءافرع راضحاب هياب ىلوتم كلا ماسح م امهربغو نادوسلاو ةيحرفلابفرعت تاراح تراصإباو

 اونبف مهيلع ةنكمالا قسضو لاجرلا ةرثكباو رذتءاف هملع اوم دقو هو 3 ام ىلع مهرساحت ىف م,اعراك الاو
 ةراخلا هذه ىف ىنب نم عسجب ىلعو مهيلع ماعنالاب بابلا ىلوتمىل انوماملارب زولا سم ىنعي مدة ةريسبابا.ةمهل
 ىعي رب زولا نات ةلابقةراح مهلاو نب نأو مومسق لة يمه سمأي ودب ولان مهم مسقي ناو مهر د فال 1هئالثإ



 دو

 اشك لداعلا اللا ناطل لا علت ىلارخأ باساب و مهب: ىجالا لآ نا ىلا ةلودلا لهن يب رحاشنلاو دسامتلا

 ض.:نيجال نيدلا ماسح روصأ ا ال1 |ه دعب نم ةنطل ا ىف ماقاسإف ةئانّتسو نم سنو تس ةنسرفغص ىف كالا ند

 عج قّرفو موامكو امي مونحفةير ددكسالا ىلا مهب ثعنو مهرباك ١ نم ةعاج ىلءو ةئاريوالا مدةم ىاغرط ىلع

 ندسحلاب نوةموبكاذإ ةئيسل|لهاراصف مددنج ن٠ مدولعسو مهو م دضتسافءاىمالا ىلع ةشاريوالا

 ردهللو مهدالوا,بف غش نيرخالو ةيغر ماس حاكن ىف سانال ناكو اد جافرط كلذ ن ءامردأو عرابلا لاسجلاو
 ز تا نم لودي ذا” خب ورسلا نيدلا”ىتخجشلا

 هناوءاىهذىعومدنرح ىرح ذمىذلا قوشلا ىاساب

 هلاونع ةش_لاىلا * ىذلا ىناكن ع اياوج ىلذخ

 هنالزغن حلا ف اهاذاو » ىجلاىداو لق دو م

 هناش لاط برد لاقل * ةرمد فطعتاو الحلق ىثنفا

 اتا ند كميت ادإا زل كاذ فرايلار انتل هاقاو
 كاك لا امدح تلا ٠ نسمىانسهىددع لوو لس

 هنارعشف لاط دق توا لذ 0 قا لاه ناف لولا ل لو

 ساياثوناهدو نالفردنلاو نالفردملالاَم.ؤ ةرودءلا مهالاةيناكو ةعاسصشلاو ةراعزلاب نوذ.هوباو>ربامو

 راس ىلع !هراعى تزد ةدنم_بحلا تناكو ةجرا.خأو ةريثكت اباكح م-ه:ءرثؤي و حالسلا لجو وفا

 رودلاو قا اوسالاب سماع ةشسهطا ف رعب هنا ةذذأ | نمت كردا نم َهَقُث ىف لاق دّهل ّي ةرهاشلاو رمصم طاطخا

 نيبامثبوءلم او وهالا باصا و شراعملا باب رأوةراملاو ةءابلا نم ساما ماحد زان ةفاكححص اهءراوثرئاسو
 عراشلااذهىف َرِع نأ نانالا عبطتدالح وتدفلا باىلاو ةرداقلا نم جالا حب ورخ مول للا ةطحم ةنادبرلا

 اكرداامفني رصقلا نيب عراش فرعن انك اميماحزلا نم ةةثمبالا ةريبكلا ةفا هذه لوط ضب رعلا لي وطلا

 امتاراح تبرذل اه دعب اموةن'اامثو تس ةئس ذنم نحملاو ثداوللا تناكنا ىلا اكمامتد ةنسللاسضالازامو

 نما ةئامامتوني رمذع ةنسدءب اهب ث دح ماها: دايو هريغو باشخالا نماهيفام غحَو اردنا تفز
 سوةتانرسو هب رطملا نيب اعف تاب زلا حب رب ةمحاشب ادب ةثاهعيسو نيمو عض: ماو ع !ىفن ا كال ذو ىلا عت هللاتانا

 لازئالاك ف سي رد ةتفد امسجنو فل و ف صاعمل تاك أذ بايشلاو بنكلا ف ثيعلا!منأش نم ىتلا ةذرالاداسف
 ةينس لا فوةسباشخ ا ىف تئاع تح ترسورودلا فوّمسف اهثمع عنشو لانه تشن مث كلذ نم بدهن
 ةهجلا لال: لدار دايف نار دلسا لك أتتراص تح تبوتوا ارثك أم تفل: أ ىت> مهتءتهارتاسو اهله تالغو

 اهم قيدقورصنلاب ايو حوتفاا باءاوب راق ىتح ئ؛دع أش ةضرالا نماهياءافورودلا نم قب دهام مده ىلا

 اهران"آ ىععو رث دنا داسفلا نم هلع يهام ىلع يلفالا لاوحأ ترتسانا ناي رثكح نم لءاقمولا

 لئا ةلارد هللواهاوسرث داك
 ىق-خ هيدل نمفطاب وأ ةسملب و تاحردةو اهكرادي/ ناهّنناو

 فترلاالارتاص اهممأام ٠ لع ىلءايفالن دج مو

 داذجالا نكاسم لب نما دق تناكو باح قاهر موملا فرعت هب وز باب جراش ةراحلا هذه .(بلح ةراحإ +
 مولا مداوعلاو نيرسنق ىحاون ةبصق ىهو ماشلابةرومشملا ةْمردملا باح لوتالا باح بادىف توانلاك

 عراشلابةرهاقلارهاطب :لعغ عبارلااضي ا هارق نم بلح فك ث اثلا اضيأ بلح ىحاون نمدوجاسلا باح فاثلا
 لعاىلاعت هاو طاطسفاا ةه> ند

 * اهرهاوظو ةرهاقلا طاطخأ ركذ +

 ىقو برد الو ةراح مسا هيلع قلطيالام ططخلا نمرك ذننا ديرو طاطخ الا نمةراح ه.لع قلاب امرك ذمدَقت دق

 نيدلاءاهب ةراحنيب اهف طانا اذه (ةقارولا ناخ طخ ) «اهنمرمس:امداربا نم دب الو اهوا ًاريغَدت لل لق لكو ةريثك

 ايده هعضو ناك نو>اط هيو نك اسمةّدع ىلء لشي وهو نياجرملا قوس همقرش ىو نود اريماةقيوسو

 -ارخلا لهم دقو ىكسلل عضاوم طتخا ةبمطانل ةلودلاتلازالإفمّدقن موو .>فتوا ذي رخل اناس دا | لءادصا



 دنا ن كاع ساي فا هرقل نك هرقل فجرت اب حراج نس املولطو وتلا بلي نهج رسام

 لوطلا فدةماورصالا باب نءح رخام ىرخالا ةّمشلاو ةروكذملا تارا ا تناكامبو نيموطاغإاءافالما مانا ىف

 ىلدمل ا نيب امورمصنلا بايه دبعلا ىلهمىوس نيممطافلا ءانملانا مان ىفار نكي ل دل هذ هو ةمنادي رلاىلا

 ةئامعب رأو نيسهتادعب ناكالإف كانه لزنت يللا ديرت تزرباذالفاوقلا تنكو هبفءانبال ءاضف ةيئا دي رلا ىلا
 باب حراخديععلا ىل هم ىر< أ كنا هللا ريصتل | ةلالا ةلودل ا هأريب د ماعتو شومؤاريمأ ىلا مج ار دب مدقو
 ةيقانىعو هريغو ل خفالا نب تانك -ىلءعووأو شو! اريما نيا لضفالاهداوو وههريقاريؤو ةهظعدي رترصنلا

 لهارباةمو برغل عضاو.« قل هذه لرت لو ترثكىتح لاند برغلا» اشنأاىف سانلا عيان مث اذ هانمو:ىلا

 بابحيراخ ىتلا تاو.الا ىل همنيبام نابل ردا نم ةذه شما نع تن دح دلو ةئابعي لا دعب ىلا ةرهاشتلاو ةسنمسلا

 ناوهيباودلا غيرتل دهم ةغارملاب فرعي اناكم بجاحلارادب مو.ا فرع ىَباا شادروكراد نيب ورصنلا

 كلام ىلبعرتتلا بلغت امسال ةيكرتلا ةلو دل ىفالا مسا ا د_هريعت لوطةف برتلا اهي رع نم ىلدملا ف هىفام

 اضيأا,يلزنو نكاسا ا اهب اورعو ىرخالا مشا و ةَشلاهذهب اولزتفرمد٠ىلا سانلا لذبو قارعلاو قرشلا

 قدنالا ىلا ةيئا ديا نيبامث اهي رع نءاهبءا مالا ذخت او ةرهاةلاورصم راع مانعأ نم تراصفذلو دلاءامأ

 نوفدوب اهاهأر امو رف تحل ىف :ءظعلا نك هاو قاوسالا اهئارو نمو لمملا تالمطداو لاجا تاخاذم

 / ا ريوالا تم دقانماص ود نسحلاب

 + ةيتاريوألا مودق ركذ

 نوفر»ي لغملا نه ةّدع هنم فذ ىناغيا نيهدنب رن دو نازامن كالا ا لغملا ىل_عوهدعب نماللا ىف ماكو

 ىلا مب تلآ بوطخ مواتر و ىاغرط مهري. كع م لاه اون دا دغب ىحاون ىلا دالب نءاوّرْذو ةتاري والاب

 ماشلا كلامم ىلا اوريعبل تارفلا عطقىف هاندا ككل باح بئانىلا اوثعو كلا:دامباوماق اف تارذلاب ؤاعإلا

 علوطو تافاضلاو تافولعلا نم حباب مول ماكو اوان مهمرك انام سيد م ىلا تارفلا اوةعومهانذاف

 قشاف مد لهعبامفءامالاراشتسافمه أب ماشلا ورمهمناطاسدعم ولود وافشك نيدلاني زلداعلا 01

 جرخو ماشلا دالب نماهريغو ةءاحاسلا دال. لا ىف مهيقا ب رغتودب رمدملارابدلا ىلا مهرباكأ ءاعدتسا ىلع ىأرلا

 ةبتارب والا رباك | نء اره قش.٠د ىلا ارمسعال ار دن__تنيدلا سعئريمالاو ىراداو دل ارت نيدلا لعريمالا مهلا

 نم ةعاملا برقاملو ل>ادادالب و ةزيزعلا عاقبلاب ممم قب نءاقرفو ناطا سلا ىل_ءمودقلل ةئامل لاو

 م-ميلارظنال ءالضفلا النا ى> ناكم ل كح نمسانلا عمجاو مئاقاىلا اركسءلابءا مالا حرش ةرهافلا

 0 هناا نأ مهمرتس فاول ىل_ءناطاسلا مئات لبا ةحلق ىلا اورادو مياع مول مسهل وخ دل ناكفذ

 او وةنم-هلاياولزناو بتاورلا مويلع ىرحاو تاعاطق او دا ىفام داقت ةمقلا ىلهءاو ةرمعةسهأب صوصالا

 معءوفن ةرفنو مهقالخا ءولءالملا نم عاونأب مهتم لال ذ عماولب و سانلا ىلع كلذ دف ةيمالسالا :هلا ارم ىلع

 سانلا ىلع مالا دشار ةّريضملا تةءاضتف يع ءاننورييكسح ءالغرمهمو ةرهاشلاب ألا ذذا ناكدممتوربج: دو

 راشد ني دم نيدلا س.ثبيدالا كل ىف لاقو
 ةلغملاةلودلا ىف انئلثد5 «٠ اناف باذعلاانع ف دكا انبر

 ةنلغال هلو اقاغصشألور توا انذ1.هئااخ قلغلاواا ل ةملا ندا
 ناىبأف كلذ ناطلسلل قو ةمئارب والا نه دا مصب ةئاققسو ني«-ستو سج ةنسس نم ناضمررجش لل داساو

 مولع نأ هداه ناكو م مبةباذعا ارهظأو دح !مهيلع شو بنا ىسبنو مهمضراعم نم عندو م السالا ىلع موهركب

 اوناك ةيتاربوالا ناف مهب هعاّقب اوس وانحا هم ءةلودلاءا ها بول: ىف رثأىت- موماركا ىف غلابف مهب ىَوةهلانوع

 ثانالاو روكذلا نم مهدالوأ ىف اوفانتو ءارهالا مسبب نتتفاف "ل. اروص كل ذ عدا وناكراف كسنج لهأ

 هلهدحو هب صمخ | نم ه.ح اصنمدش انسب ممضعب ناكذ مهوق ثنو مد دا اهل سند معورصةدعمممأو ذدار

 ةريبكح ةفئاط مهماوعدتساوةمءاشلا دالبلا ىلا اولسر | ىترمدمب مس ناكامءارمالا عنق مثدنو مش ل

 عقوذروكذ لاو ثانالا فءار الا فالحل ىلع مهدالرأ ىف ذاكلا نم ةبغرلا ت دم او ةرهاقلا فم وان رئاكس



5" 
 ماوعلا ثّدحر تاعاشالا تيوقمثم-هات امع نو ثلا هذه نأ هللا هأب مالا زيثمؤملاريمأ ةم دع قاعي نم 1

 عسب رسما ف م_هعجاباوبرتو ٍباَكَلار ا عقجاف موج ابسساو ني واو دلا باعصأو باَكلاهنا تاكرطا ىف
 نولبقي اولازي لو ةرهاقلاننيامرلا ىلا ىراصنلاو نيلسملا نم ني واو دل! ىف نيف صنم ر اس مسوعمو لؤالا
 مهعمو مْمءوفعلا نولْسَو نوحتاو نوع ضحي ونوع ديهباب ىل_عاوفقوذرمصقتلا ىلإ اولصو ىت- ضرالا

 مم عاشالوو مسي :عمسالو منع عين ااولأسو ريبكلارممقلا ب باياولخ دنا ىلا مهعمج نع ثدت 5ع
 اولأتام لا اوسحاف هلل اسمهان كا1 سا نيذ مؤملاريمأ ىلااهاصو أفر هوج نب نيسحلادا اَود'ادئاف ىلا مهتعتراواسو

 نمد رددرسلاا مارار اع نعوفعلاب ل دس:ءارقاروكبلاو فارم هنالانمه سعت دال دئاف مويا جي رخو
 7 ' الاعسرىفلاقو من ءوذعلاو مها نام أب دوويلل ةطدأو ىراصن ال نو زمإسملل ةضذ هنم بتكل عسدغلا
 ةصاخلا لا الا نالغال تانامالا ن٠ هّشناءاشام باككهلارمأب كا ننمؤا ريس ن :لانلاةفاوشل غو عأو

 تاعاطتالا باصتأو رادلا نا دصو كلامو ءافر هلا ناداغلاودي رويكلاو ةيئادجلا نم مهما هاو م-هءامزو
 ةمدخ نيموسوملارصقلام دش ن .٠ ةعامب ناما بنكو مهفانصا ف الدخا ىلءمدقلا ةبكاذا ناطغلاو ةقزترم او
 تانامأبدّدع تاله-تنتكو م. ءؤراوةشكو ءاكلااو ضو مّللاب زي زهلل ةيرت ىلا اورادواو عمت ام دعب ةرمذلا
 مورلاو ابنا مهريغو مهلا قرا نالغلاوةيراشبلا ناغلاو ة.ناديرلا نالغلاو ةجب ريشا نالغلاو لب اول دا
 ةيردوطاو ةئاوملا هفارءالو نيفوطعلاو نيقريلاو نيلا.طلاو نيدانبلاو نيءايوزال تاناما ندع تشكو ةقزترملا
 رئاسل تانام ا ورصفلا باوق ا ىنْدْوا ناماو ةدخلاو ةيئوفمللو ةنئنسطاءارشلا د بعلو نيمحاهتصالو ةيرقلماو

 ةرخاللا ىداحب ىف لاهو موعضتو مهلاؤ دعب كلذ لكماوذاةتعلرخ | تانامأونيلاحخاو نيداهفلاو ةرزامبلا
 قاوسالا ل هال ناماب له-ةئاملا نوذ بتكت مهل نوكي نأما بتكس لي لكم حاقبط ىلعقاوسالا لهأ حي رخو
 قوسلكلهأ لو اجلا عش هكا دع ني دجأ *ىلءوب ارم هقلا ىف اهعمج ارتب ناكوة داو ةس مهمات ط ىلع
 سحأب م اا مامالا< ىلع با روصنملا هاو هللا دبع نم باكا ذه) هل هلمسا دعباهادحأ ةندست ءذهو موا بتكام
 نيسنلا متاح دهان دج ناماو نينا و11 كاملا هللا ناماءنينم الام مكلا دلل ا دمع دح م ل دال ننمؤملارمم هللا
 ريمأناماو نيعجأ مهيلعو همصور لورا ىلع هللا نص نب دهملاَ بنل ةيرثذلا|انمثانآو نممدولاريخ ”ىلءانإب.أو
 قو هبجاوب ماقتيات-ىفالا مكاو ب دي ةدتالو مكل ع فوخال لاملاو مدلاو لاخلاو سفالا ىلءنين.ؤملا
 نيعنو سخ ةنس ةرخالا ىداجب ىف بةكو ىلا «أهللاءاشنا هلع لوعملو كاذب قلو لف هبجو:سميذخؤي
 اهلست لسو ةودنلا ةيرذ نمد دهملا ةئالا ىلعو نيمصول اري يلعو نيل سرا ا دس دمت ىلع هللا ىو هلل داو ةيئاهلو

 ةجلراهلا ىلا ةنمملاف هنمحراغللةريسدمو ةنهمحوتفا بابن هىتلاتاراخاامافرهاظلا دمع نبا لاقو) « اريثك
 ناملاوةداوملاوةيوازغلا ةداح ىلا طرب تاكو الا ةمئمسا ىهو ةلاح را مسرب نمرالا"هكرب ى ا ةزيسيللاو
 ىطسولا ةراخلا ةريبكلا ةراحلا ةردكلا ةشنملا نيتراحلانيب قطا راح مدا م اكو ءارمشلا دنع

 ةيئاضرلا نكات كلا عضم ةيتسللاوةزرز اللا ةرابل هو تاراح ةرهاتلاره اد تنس اللوإ ةياززولا«زيبكلا قوس
 موراةراحو ةلوماملاو ةيئابللاو باحوذي وشلاو ةكالهلااهرهاظرو ةرهاقلاب ةفوطعلاو ة.ثو.طانكسو
 تيس سارو نشا وركب أ ةراشو ةنسنانلاوةريغسلا زوالا ةركلاةراحلاو دمام ةراحو

 نب زازبلاب ةريبك ة داب هله ن مقرا الكي ةناكو ”هلجرتملا نيتمْؤمللرتشع ةراحربغ ةعيولا ان هىف دان-الل د نكيلو

 ةراخلا عسا م اعأو مبباَونو ةمزالاالااهيف مكحنالو اهيل ءنومكح ال الولاو مهريغو ني راز /او ني راطعلاو
 مولجارو مه-راف نمرالا نكس تناك اهمال نءالا ةن.سللا ىهو ةيللهلا ىلا ةنوملا فصرخ [ىه ىتلا ة.نمسلا
 ةينيس_طارخ اعضومىفلافو ةّدعق اونا نو تا يع او نهارا هلل امم اهب عفت ناكو ناكو

 هذه رصنلا باب حراخاولزهءز احط ا نماومدق ممل ءاكتلا مايالا ىفاوناك نيمنمس1فارمث الان م ةءاس+بةب وسنم
 دعب دانحالا | كت هن 2م ىئاطلان يشمل ميدالااهبا وعئص غب ادماهب اوني واهونطودساو ةاكمالا

 ةفئاطلا ةيكاحلا ماءالاق فتا اوطلا هل» نءنا مدع هناف مهو اذ هولا ةيشالا هذه اهب اوني او كلف

 تناكامما ةيلماكتلا ماالاو تاراحة دع تناك ة نسما نااضيأر ءاظلا مع نما هلقن اهفم دقو ةينيسسلا

 ا.هادحا ناقش ةينيسأا نا معاو «هربدتق ةنس ىتءام نع شراع كلذ ىلوق ةمذ.حلا تناكدقو ةئاقسلا دعب



 ةدماصأ اةر

 ةملالولا

 ةرزامملا

 ةيئسخلا

" 

 ىناطلسا!ناوبدإ اراكحا ن الا ىعوةهلا دوقركمل مالسالا ف سناةدس ع رش ناكا ذه ىتغلا نال ىتغلا

 0مل ع !!نيابردن موملا فر .٠ مالسإلا فسد ناّدس ناك ىذلا ى َءَءْلا ركج»و

 دح أهدماصملا ةفئ اطن تف رعةراط اذه ا نولوط نا عماج ةمسأص نم ب ر”ناقراغاا

 ,ةنسس دعب هللا ماكتب سك الا ةفالخو ىعراطملا نومأملاةرازوىف تطّتخاو نيسطافلا ءافلللاراسع فا او

 ىباطبلا نومأملا ناكو ىدومحملا هللاد عمهم لق“ لطرق اجره الفلا دبع نتا لاه ةن اسوة ريع

 هراعصأ ع نءةعامب ملا فاضأو اهيلعتسسيلل هياوبأ هل ار سو هركذب وذ وهمدو هللا ماكان م ' الاةةياكلاريزو

 عزاشلاةببل دنانلا ىلا ةءاسحايمسوتو هيام هاراتذيل ىدومصملار 0 ود مانملا ملكنا نق

 ديدحلاب اب رهاظ ةراح٠ انب ىلءاوقفتاف مهل ةراحر اسخ ال نيس د: عماريسف مهنع قيضتاه د وواناكم اهب دع لذ

 تينبق ل فااةكرب ىلا هماذخ عسفلاو حاملا ةرسسي ىلع نوكتلب لاسقف ليفا كرب طاش ىلع جرراخلا ةنمب ىلع
 ركب ونأ ىب وروك ذملاٍبابلا ةقالز ىل_ع دعساه نا ى وروكحدلملا بامان م حجيرا انا ةرمسد ىلع ةرادلا

 هكرب نيب و اهنس ىذل اءاضفلا ىف !هتلاقءئئءامب نمر ذو ةملالهلا ىهدةتعأامف هذ_هراضبأ ادهس«ىدومدملا
 دوعسم ةرب ردن ددح ا ىلا ةرالاهذه هلابق روهسملا نم لفل ا”دكرب لح اسراصرا مم سانا | عافشال لها

 .اهيلبقنمةراخلأهذه فصىف ىو لاك هللا يدل ظفاسملا ةق.ل1نا مانا ضءبىلا كلذ لزي لو دي د1 بالا ىلا

 نولوط نيارادب ةفورعملاةرطنقلاو ةدلءملا ةمكاحلا ةهثالثلا دج ملام انبلا لصت!ناىلا مك تدناو<رودتدع
 ىلوال | ضود> لاش ىِت جا ىهدح اسملا ْن يطال لاك ةروك كمازارلاتاعام "يل ىف ناك هنأرك ذن ات اهدعد و

 ّنظ او لاق ةسكتتد دسلادب سور الا دع مالامق كلذو دلع املا ىرح ًاواضو>-هر هاط نوهاملاةخولاق

 نوماملا مأو لاق ةسنفن ة دمسلا دهشم نم ب رتتاماحو ارادوان اس ردلارهث هتنبىذلاود ناسا اذه

 هرمي نا نعزي نمو هرمعب ناكموأ بارما ىف راد تناكن م َّنأب ماياةهث الث رصم عم ةرهاقلا ىف ءادتلاب

 كل ذرعم_هتحاباو همزلد ركحالو هنمْئش ىف لوح الف كل ذ دعب رخأت نمو هضاقنا نم 'ئث لتنن ريغ ن . م هرحؤ لف

 نادللاراص ى >- هورعو هريسعو -تاطادخلا و اوبدلا فراج وهام ةفاكس انلا ب اطذ همف باطريقب هعيج

 هماةلاوهو اذ رع ىل- 1 ١ ىلا ديد ب ا.ل| نم ”هلدوز با راش نعي عراشلا ىف ىو سرادالورئادامهاذتنال

 ىع ناك هنا قعود الا رارد فرم ل سر فك املاك ىلءىلوتسابارهن !ناكو لان الا
 رعو لاف نولوط نبا عماج دنءرخآ اطئاح ىبورمصم ىلا ةرهاقلا نم هجوب اذا ةل 1 ارطن نع بارحلارم ب اطناح

 ميهكاسم ىلانوهحو دةر هاهلانةريخ الا ءاشعلا نولصد نومدخت ماو هر ةاقلان ا نوثدعتملاراد ى ع23للد

 ديدخلاب املا ن محير عع هنا ”الذو ن "الا رصإعملاو هو أف هلا تامىلا وقوم قوسو جررسو# وض فى نولازيالرم هدف

 ةيماع هنوكسم تان ارح كلد عب .-ةلامقو نيت اةداعو م السالا فيس ناةسسىلا ليفلا :دكرب ة همع ىلع ىل 025

 حراخلاةرمسب لعام ًارهاظلا دع ارك ذ (هيلالهلا ةراحإ)» راهلاو لدللار رم ايل اوريوسلاناتيوكلا

 نيبامف هبق رش نم جيلخلا ىطاش ل ءدر طذقلا بانج رام ةراحلاه د (هرزاسلاةراح) * ىل يي اللا ديد ١باملانم

 نيدلاءا م ةراح ن نه بيرق ىلاونيشا دكلاو قانج كرب موملا فرعت ىتلا عضاوما ثدحةر طنقلا بابو لممجلا اقاوز

 مسف»نا لأسو رصأب روطلا رادو ذاك ةرزا.بلا مامز نا كل ذو هب سم ٠ الامانالا ىفةراخلا هدنق تت طنصاو

 - ع ءاملا 3 سوشيلاوزوبالا ةحاملو رمل هاظ 2 اذ يصوم

 رثضتلا عنو ىلقصااراتخلا نأ ا زا معمل رزاق ا كير 52 1 كلا قاهر 0

 بانج راع مريص نب انانكس ,هعضوم مولا فرعي ناتسسلا | ذهو ةهظعدر امه همش وانات-ساهراو<أكنا

 جيلا طاش ىلعبوطلا7 ىذل ةنقالا لمع نو. مارب زولا سمأ هرراخلا راف ربامسعلا ترثك الف حوتفلا

 ةراح) *« مسهاهزتامو ءافل 1 ئارظ انمركذ ىف نك ىذلا ىثو لا رييكلا ناةسسلان ثدح ىلارييكلا

 نعسأو سج هنس ثداو - ىف ىيسملا لاق ةنمسطا مها لاقي ءارم كاد عن هةقث اطل تار ء (هد.سحلا

 0 فاي متاع ص د اطاسلا,تالم لما يام 2 وش لمدير ةئامتاو



 الح

 لش دف ى تالا يغار لج فرعي و د نيدلا لالج امم ا للاب ٌريشلاو ةءارحلاباةورعماريمأ مهنماوب دنو

 اهبهزرْغو ديدح نمل هطس و نم حرخاو هه+و نء ف ثكف بو ىص-دق هياذاف نس- بح راصورمههلا ىلا

 دنت ام_هدلا تنكسام دنءو او ةَرذتف ,_هريخاو مولا ىلا داعو تام دق هنا نيت نا ىلا هندب نم عضاوم ةدع ىف

 اذه> اءطالا سرولعجو ىدوريلارو هنمىل ىلع هل ناك ام عمم مئاودوئبلا ناز < لسسو ةفر 5 نبال ظناخلا

 يغلب رهاظلادبع نبا لاق (هيبفتلااةزاخإ هل ندرطاؤو طلخا و اتطاكو تلا راك ا

 ةهلودلا جهنم هد هن وسنم ةطلتا هده نا لود ناك" هدا ىئاق نيدلا سهشل يعتد ن اكالحرنا

 مهعتاو تناكالف نادوسلا نكس“ 0 فادح ةعستم ةرييكت ناك ةراحلا هذه (ةبروصنملا:راملا) «

 بوبأ نب فدسوب نيذلا حالد سها نيدلا* انو و "اه ةئاهسمسو نيت :سو عب رأ ةنسةدعقلا ىذىف

 نادوللناكو انامسا ناعو نيدلا مر اص بقلملا ى هوه نب ايلطخاهب رف اهرثأ ةمفءتو هذ هةروصنملا بي خب

 يلوذ ترا ما هانذا ىتح دعصلا دالب نيدلا حالص مهع تف ةؤقو دكو در صمراندب

 دولتقريزو ىلع اورانئاذ اوال أن يسخن ىلءنو دي زيا وناكد فو مهام ارتحا هريغالو لاو هل ديال در غم ناكم ةعيضو

 هللا مهكلها مهدت دازو ميغ رتك 0 ا ومأىلام-عديأ دادتمالا هظعم عب ررضلا ناكو
 ىناهذصالا دامعلا لوب هركذ مدت ىذلا ةفالخلا نة هلو ةروصا لا ببر خو نادو ا ةعقاو ف و مهمونذي
 بوبأ نب ف وب نيدلاحالهرصانلا كل ١1اهب بطاخم بناكلا

 لئاضفلاهحوأانريضعف *« ترانئنسا رصانلا كالملا
 نا رااتلا نامل با
 هي ا و ا

 + لئان لبثو عجم لذ »* اهارثىف نيل تيرحا #*

 ه لئاس لادعنممد,كو « راج لا دن نم مركك ه
 5 لثاط ريغب ليطمسمو 5 داعم الب داع٠ مكسحو 5

 * « لئاسولاقفاندناسو 8 اسما نساك لاح احو

 لطالىذدقاهيفوم.مل *« ىتحمالسالا نيع تررقا

 « لئانلانذ لتثينم * رصملامب ىهربفيكو «
 لتاقملاف ضالا تدكح « ىتح نادوسلا تبفن امو

 لئاحل هفكح م-يلع # امم_ظماضفلا بحر تريص

 لم اومالكرصم ضراو 1 ماكنت لو دس
 * لزانملا مهم ترفقأو 5 ىناسغملا م-مم تلخ دقو 5

 « لياوناورطماو ك5 « لال ااودصاامو
 « لج اعناكرصمق لطام أ لانامو1لاب لت دقو «
 لزاو مي داون ىهذ ه اوكتدق ضسلادوسلاو
 لئاوغلاه رش نم هتلاغ ه قدح < وتلا نوم
 لماعسأرقوذ هسأرو « ىض أف انىلناب مكلم اع
 لئاو> هلاو_-ًارهدلاو 5 ركع دك 1

 0اس عسا نادق *« ى داب الان رصلا لع ان

 لذا ارا مغرف هك ساحرا *« ثاي> نم س 0

 ةراع نادوسلل ت'اكرهاظلا دمع: نالاك هلي وز باحر راخ عراشلا ف كلسن :رمةنع ىلع ةروصالا عضو ماكو

 ديد |باءلا بناح ىلا ىشو اضو>وان اّّناهر ,عفايلطخ اهذخأو نيدلا حالص اهب 7 مهب ف رعت

 مانالا ىف نات تلا اذه :ر تح دوو ةللالهلا نب واهني امف ةيبدقنملا سأر دنع سوقلاب مولا فرعي ىذلا عي

 0 ناي و مالسالا فس ناسي بناج ىلا للا ةكرب هجن ه ةروداملا ئعبامذعب و هير رهاظلا

 ةستملا راح

 ةيروطخلا راح
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 ريمالا هه أ ىلع كلذ شف ملاظملا فرظنلل همدنو دهعل اةبالو ىف ةر دم هاخأ هناكم لعف دهعلاةبالو نم نب روش
 عقوا نأب كلذ ضم: ىف ىعسف درفمناوب دو ةيسئاحو ىئاودودالب : دع الل اسا عت م لاسملارب كن اكو نسح

 تاعدثاف بناطاةفوخ ةباهمتدكو كلاةيوق ةيئاح لا تناكو ةيئاحي للا :ةئاطلاو ةمشو كسا ةفئاطلا نيب نما
 ىلع ديزيام امم لدةفناقي رفلا قالاو ةينيسعللابروصةماب ن سحاب دذللا حاصو نيب رفا نيب براسا نارمأ
 نم قلم اهركابخ نصقتؤ اهلاجر دقف نم ةمماانلا ةلوذلا ئاصم لولا ةعقولا هذه تناك نم ةنافألا اة

 صالاب ماكو نسدحريمالار هظتساو لد: !ار ىف فن اأو سما ةمحان نه سفن اه نمالا ةيئاح لا ةفئاطلا

 اوراَضَو هباوقتح اف هتداخ مهلعجو درزلا نادص مهامودرزلا مهيف قَردقمهراعدو سانلا شابوأ هبلا مضناو

 ض.قفرباكالا ع. ..لاق عرشو مهنم سانلا ةمايق تمانةفهراداومزال لزنن او هباوطاحأ بكر ناف هنوقراغبال

 همخأأ بلطف قل الدتر تلا جلارزمقلاةردمس اأو ظفااسا قمل اهارأ دصتو ىو فاعلا ناولع

 املا باطقرصتقلا نوشتفي مهطاسو هسومان قرشورمدتتلا ةمرح مهراتخسا نيذلا 4 -ئابوأب كتهوةر دي

 نس ةارا دم ندأ دب طقاشلا دع لف ىذالا ىلعدوربو هي ذز لك, هلا ونحو موب 2ةثاو ةردح هلباو ظذاعالا

 هيلع ةءارحالا كلذ هداز ا. ف سانلا ىلع ئرقف دبلاول سرأو دهعلا هالو الكت بتكو حصني هاسع ميم ىفالنو

 دلع هلادالب ىلا ف اعسا نباذاتسالاب ةفملخت | ل يح ثعبف هسافن انذخأ أوهسأ ىلعو .دضما|ىفددُمو لادا واو

 اهيصح الامم عجيو نسح هدلو ىلع ةفيلاا :رمون) سانلاخ 000 وىذخ ةلادعرلا نم هيلعر دشب نم عميل
 قءءادوسعب رابيف ته ةعقو اند تناكوامقتلاف فاعسا ءاَدالاركسع ء زفانسح كلذ غلبف مهب راسو هللا الا
 اريسأ أ فاعساذخ ًاورصلا ىف .هرثكأ| قرغو لدقلا الا مهنم خيرت ندع كس« ميكرو مهن هزه ىت- فاعساركسع

 ا و جأ دءلروطرط همر ىفو ل+ ىلءةرهاداا ىلا لمح

 ةرو 1 تن لع فاسو ظفالا كعشل دق26 ندا فري رم الا لكو لوك رخ [ذاتساب ىيرغلارمدقلا
 رخ الا هركمأم هيد اصلانم لكل عولو ىداو لاح لكى ل ءتناىداوانا هو ةقوول ا كات هبل ىقاانأب د داك
 كنأاو تددشدقو نالفو ن الذ مسهوةلودلا٠ ا ا ادن صفا و دريم تدار أم

 ثعدو نأ لو بضغ ةقرولا ىلع نسح فقوام دنعف ىداو اب كرد دك كدي ىلع نولوعمم هو لوذاخو مييلع

 طاح و ءامهالا نامعا ن نم ةةءاوناكوم_هرخ انعاولتقف مسهاتقب درزلا ناسصممأهلا اوراصالف كئاواىلا

 ام رج ناك هناف هنماورغنو دنملا نم هقدن مفوختو ةئزرلا قيظعو ةيبصأا تدكش ان اهيفانرئاس داو ىرودب

 ربك او هشابو م دقيلاهربمغتو ةلودلا بالقا دب ريمهرابخالءاصةتمالاو سانلا لا وحان عصءفأاديدشادسفم

 درو نامعالا نم ةعام-لا ةو هسأ صاوخن هناكمنال مهخايرغلاانأ ةاضقلا ىذاه ل_تقو سانلا ةرداصم نم

 ظفاحلا علي اومهو دانجالاوءا مالا نيبو هن نة كولا تددعاو هبطخ ماظءوهسعأ مقاشتو رمسيس نبال ءاضدا

 ىلا اوريو لجارو سرافنيبام فال آةرمع مهو نب رمد |نيباوعمجاو ةدحاوا دياوراصو نس> هن اًهيرادو
 مهتسو اقم نع نس>زمعف دهعل اةبالو نههلب زينا هنم نويلطي و نسح هبا عمءاللا نم همقم هامنوكئيظتاملا

 هسفن ىلع فاخو ري #ءابر غلازغلا نممهاوشب لوي ندو ةيشودملا ةفثاطلا نم لجارلا ىوس هعم قس هناف
 مهر ءارمالا ىلا ثءبوهدستو هلع ضف هونأ هنمن ؟« ناالاوهاخ ظذاحلا ها ىلاراصو رمصقلا ىلا اهلا

 قازرالاى ةدانزلاب نيش دعوو:فريصتلا"نز ءادبأ هنكمالو منع هفرص ةهنام_ميلع درذ ل23 ىلعاوعج أن كلذ

 اوريضحا تحيا ميلا اَدَدْشا وداماو نناما اولاكو_::ىفاومأف لق ىلط نع اوذكي ناو تاعاطقالاو
 مسواأسو هلتةىلا مسهساجان ءادب دج ملف ةفداملا ىلع ىَرَملا ىف اوغلاب و رصقلا ارةردا ناريالاو باطحالا

 ىدتسسان اال نفاخ عموا.ة ثالثا ىضتنت ت- م-وااح ىلءاومافأ اوني رمهدلا نم ان الث هواهعنا

 نم عنم اف: هلتاف ةمقسول عىفهضوافورو هنم ىأب أ ديو ىلا ارمصنلا ةفرق باو *ىدوييلاروصنمونأ اشو هبنبط

 ةعاسلا لاعف اردس ف ةلكومن :رقنباريضحأو هيكصرف كإذ. نه ئىئ“ "* لع ف رعدال هلا ةارولا,فا-و كلذ

 ةيلاقدلا ن ند ةدع عم ندح ىلاهثهبف هموب نه ةمقلارمؤح افريغال سفنلا ضدف”لبد دسج اثم عطقمب ص

 ةناهجو ني ريشعو عست هسة رخ ””يز دانس نه نب علا وف تاهو لحف وع ايسورع لع هنوسركعاول زاهر

 هيوم نم انمهدهاشب نا دب الاولاقذ كرو د ىلا اوذمافمتدرأامن احح دنلرق» ارسموَدلا ىلا ظفالا ثعف
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 افو> كلد سبطلا ىلآة بريمو ا لكسح أهمها ىفك امسبطل لاا نط ناتي الق تلاع امش هنلع ملقن ده
 ضيمهنا روك ذملاريزولا سامل قفتاف ل 'الذ ىلع هند ظفا.حل اواهب قام رو نيعل هذي ظفاسحل ا دن ءرم هي نأ

 اناا روكا دو مقم ىشلبو ةصورنلا لتكمل دق تالوما ظنه كاب لا طاخ طتاملا ناوريحزب

 هماع رضأ( َْئث “الو تود او ةعدلاالا ابتممول ود يمل ةضرملا مهو هنقانرس ايش بية هده

  9لعفف هسفنفالت كلذ فو جعزناو انالو ءاقثب مهاو رحت هلانالومدسدقب عمم دّرمحبف دكر او حاعزنالا ن

 ريزولا سنامل هي وسنم ةسسسن ابل لعج هنا اه م اهوا ه.فربحلا ادهو تا هدنعسولملا لاطأو كلذ ةفماخلا

 كلدك دلو ةداصن نمت ام ظفالا نب نس نا عدا هنااهامو ل طة ةعاذه نتا لبق ةسقال|بناكدتو
 اهنمو ةقرفنبادمعسوبأ مسااب هلق ىلول ىذلا لب كلذكس يلو هدصف ىلَو سناينا معز هنا اهنءوامومسم تاماسناو
 باص فورعملا دم نيدلا لالج ىاضعملاريهالا اوداا نسح ها ىف هنافن» ءارهألا نم ظفاخا هلع ع ةنىذلانا

 لع ىلاعت هللاو كلاب هزقرمللا صن اذهو بغار

 م ىنمرألا سناي شويجلا رصان حتفلا ىلأ ةرازو ركذ م
 نب رشعو عبرأ ةنسةدعقلا ىذ ىفةبر ايلا لقال ارو صام ”ىلعانأ هللا ماكتس ان سه الا ةفمللا نا كل ذرب نه تاكو

 ىذلا لمعلل الفك ةفاللا ىف دمحم ادمع نوهملاابأريمالا شرب لداعلا د مهاوج كولملارب زد ماقأ ةئام-ةنو
 بقلم ادمسا ”ىلءايأ او.هاق أو دنماراثف ةرازولا علخ كولا ارب ره سلو هللا نيدل ظف ا اء بةلو ىهاالا .تصرت
 ىل-« ض.ةوسمه الا ىلع تافتكى وّساو كلولملارب زه لدقو ةرازولا ف شو. .اريمأن با لضف الا داو تاذتكب
 صال ناسدرداب و ةئامهستو ني رمثعو تس ةنس مر اف تاف دك ل: ةناىلا اديةءرمصتلاب هنحمو ظناالا

 ىلا ءوجرخاو ظفاحلا اع ىلا ةنازانا ىلا بابلا ىلودم سنان ريمالا مهع هو اولخ دورصتل ا ىلا هلق اول و نيذلا

 هماا ضو نأب ظفاطاءاز اف. سنايرممالا الا اذه لاجل ان قار قلو ف الط ستورم رسال

 ثدح ملف ةلودلا نيناوقل اضف تم اكسة داره القاع ناكوة دمج ةرمئ امم اهرشامف هملع علخو لاس ا ىفةرازولا
 نءهرصقلا نم هلع ضقت هدر 0 :. لكنا صاوخ ن هذ انسا نءهغلب هناالاهل ةفالللا هنمعباعحيرخالو أم“

 هذه تناكو هانعم ةدابز نءىذخو ةفيلالا هنم ش-وتساف دوابلا هنا هقنء برمذو ةفملخلاةرواث هرم
 بكرفاضأ وذو و م واركسف تاف تكا وكف اكهياو كتفي نا صاخللا نا. دك ن نه فاح هنا مث هم ةطلغ "لوفلا

 اف ىرد نب رمصعا نيب زينا ثلا بايذل اق ةعقو امنا تاكف صاخلا نادص : بكروركسعلا بكر او هتصاخ ىف

 و اوناكو تام تكح ”ىلعىفأ "لة مهيف م.مامعا نء جر ةئاسث ىلع ديزبام صاخلنا نايبص نم لدقو سنان
 هه لمدتو ةغ رانا ىلع لقثف هنا ع طعءو سنان س أب ةتشاو مهباج فعطو موتكوش ترسسكناف سراف ةءامسخلا

 ءاكا ضاق نموةغياطا ةيشاح ىلع ضبةو سا الع افرخ "الا ىلعريب دنتلا ىفامهتم لك ذخ أف كاذب س>أف
 سنانرمأ ىنفك !لاكو ه.دطاعدو ظناللا ىلع كلذ دنس شاف امول نو سوداق نب تفلاوب أ ورذبقل اوب أ ةاعدلا ىادر
 نيئمؤملا ريمأاب بيبطلا لاثذ سواملا ىل_عردتب قبام د عيسناوةريد عفناف حار اءانو تندنا لاق

 ضال اقل تاتو لل الأ -بستكا ةضرا ا هذهىفهداعان الوم نأواف ل دو ه3 تغلب ياسو
 َّمهاو'لّرع هلانالومدصقب ؛عمساذاوهو جاعزالاو ةدكرلا نء”رمضأ هيلع ئثالو نوكلاو ةعدلا الا» ءاودهل س سس

 ساجو شارفلا نع لزنو هاقامل ماق سان كلذ غلب ام دعو هتدامعل ضومف هسفن فالت كاذفو جعز وهال
 هتلما نم تامو سناب ءاعما تطمس ىت> مهي لف هثداح وهو هدنع هسولج ةفلخلا لاطأف ةقراخلا ىدي نيب
 امهلفك نيداولرتو اماناوربشأ ةعسن هترازو تناكوذث اهو نب رمؤعو تس ةاسس ةطاىذ يخف سافل
 ريمأ نب ل_ذنالاىلا هاده فري زولا سابعّدج سردابلا مرا لوم اذه سا ؛انناكو املا ن ساو ظقاحلا
 د.عسلاريمالاب بقلو فلا ىلأب ىن وو مالا برن أ وبابا لوغرتأتداىل تهد قرد شويا

 ةدسهااديدش ”سئلاريذكر وغلا دعت ةمهلا 12 وللا ف شوم1ل ارمدا تع ةرازولا لوامل مث

 * ظفاحلا ةفيلخلا نب نسح ريمألا ركذ

 ةتسال ناك 15 هكدا قح و ادح ارزوم بلو سفن رومالا ظفالا ةف .احللا لو سناب ريزولا تاماساو

 دعب تاذ ريزولا ماقد هماقأو هملامبب>او هدالوأ نسا ناكو ناماسمدلو ىلأ دوع ةئاعسمو ني رمد عو ناس



 ءارهالاةراح

 قراوطلاةرا>

 ة- ارمشلةراح

 ىريمدلا ةراح

 كيساكلا راك
 نب رحاها ةزاح

 هيو دعلا ةراح

 ” ةعاد قلادراح

 نب زل ادراحإ

 سوس ى ةراح

 ة.سناءكادرام
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 ىلا تالصلاوتانامالات ذ_خو مهرودو مهءا.ضو مهلاؤمأب طخأو د او تةوىفاولتقو مهياع ضف

 اوامجو مهيلع علو لبجلاب اودعوورهوج نب ني دالوأو نامذلا نيب زعلا د ءدالوا عدة ساو مهاتندك

 فرعي اهعضومو نراقالا فارششالاءا مالا ةراساضد أ اهل لاّمدو ) اىمالاةراح ) « ءاشدام لعفب هللاو

 ناببص ةراح اضيأ اها لاةيو (قراوطلاةراح)* ىلا عت هللا ءاشن ا ءركح زف أ سسوةلودلا سه بردي

 نم الس نم قد زط ىف ةراحلا هذنس غضومو قراوطلا ل نيدعماوناكركسعلا فت اوطتهل نءمشهو قراواأا
 لج اقلح مويلا لاقي ىذلا ق#ضا لي وطلا قاقزلاب ةيلطابلااءلاط ةهليوز بان لخاد نيمعاملا قوس قزلا

 ةسا ارشلانالغلا نكس عضوم تناكحامن + ال كل ذب تفرع (ةسارش !اةراحإ * ىاطقرابردىلاكلالا

 9 دفع (كلباشا واجن ىريمدلاةراحإ) * قراوطلا ةراحو ةيلطابلا نيبامق تناكو ركسعلا فئاوط ىدحا
 نييعلللا قول دعملا نقرا فرعي ىذلا ناكنملا دل نءن الااهضومو (ني رجاهم اةراح) « ةشوطعلا هل

 ةخوااراوجم :راملاهذه عضومو ني.علملا وسن الاوه منيب ادا قوس كلذ دعب ناكر ليدز بابراوي
 لباملاقاقزلا نسا يا! كلب تلا ةخوذلا ىهو بتاكلا”ىنارصنلا ةريشف نب دعا زيسشلا,فرعن تناكىنا

 ةراحل ا هذه تراص دقو مورلاةرا ب رْزلازو كح نرد ىلا اممم ل صو وءاسنلا لوخدإ دعا لضافلاماخ
 ىه ةيودعلا رهاطلادبعنبالاق (ةيودعلاةراح)» هتلاءاثنا رك ذ فام سورا دانا نيا بردي فرعت

 كانهاولزننييود_ءةءانةن ومن الا كداطلا ماسلا ماج دع :هليوز ةراح لوا ىلا ةيدشلا بان ن٠

 نم هيلا لصوم ىذلإ ةيبش مام قافز ند كب بورخ لع هاقلن ىدلا عضوملا نع ةرا.عوه مودلاناكملااذهو

 ن الااوءذوموْهب ودعلا ةراح ىف ترص كا ىلع ت ذ> او قاقزلا اذهرخآ ىلا ت.هتا اذاف ةموهزلا با قوس

 ماخراقدنفن الاا يو ىتلا سريس ةم>رةبو دعلا ىف لخ دئو ن اًمسرالارمم باءىلا ى.ةملالالب قدنف نم

 مالا كرات امو ن اتسر اغا ازين تان ىلا زر ترال |تاراس ىلا ةيوك ملا ةمسرلاف تيرجل د انقسو#
 نت نم م عضاوملا هذه لكو نيج اجلا قوى لاو” ملكا ةتابءاابل لود ىذلا اولا ءامنو كايموكلا
 ةفشسنبو ”هليوز باو يدرب مويلا يرعب ئذانإذملا نيافة عفاوانعدقاب ودك ءلا تناكو هب ودعلا

 كونو نق اول نس ر ني.ثارشلان يب ربرلا قوسن , الااهع_ظومراصىتا ا ةءدقلا ةغاصلاو ضادعلا

 ناتسلا لجأ ن نوما كاددعباه! لق منينعي مدل راع اللا قرعت باكي (ةنادمعلاةراحإ) ه نيمجاجزلا

 ها نمةراملا هده ىلا لدويوءادع-]| دعس ةمح الدلاو اهناحللا فدو فىراملا ةدامطاب فرءبىدلا

 (نيي زجل ةراح) * لمفلا دكرب ىلع لطب اهضهدو ةنابملا نات ىلع فرش ن الااهرود ضعبور:سقاةرطنق :

 فسوب جالا مهئماهب ا ولت نبي زجلا نم ةعاس نا لا نم نبي زها ةراحاوأ لق مث ةءئال اب فرعن الرا تناك

 د.ثرلا دمج نب نوراه ماباىفناسارذع حرش ىراسلا هكردانب ةزج ىلا نو,ف.اضي |نوبزهاو ىز+لا نئاف نبا
 داوب ةزج قرغ مث لباد ىلا ىسدع مزمماو اتلخ مهم لتةو ناسارخ لماع ”ىلعنب ىددع عود ضذو دفأو ثاءذ
 نئاف نب ساوب نب |ناعطلا قوعحءاحلاو ىزجا دعاس نتا نب ماغرضهوخاو ٌديزجلاب هدفئاط تفرعف نامركف
 ةنس دعب ءالؤهن اكو ”ىزملا نئاف نب فسوننب لاس هوخاو ىتاس#لا ىز+لا نئاف نب فسوب ني ناوضرو ىزولا

 فاخ نب دج نب دم اهيلا بس ىز جاهل لاق.ةب رق ةمقيرفادالب نمو ه هليوز بان واخ راما هذهو هنا
 تس ةراحلاهذهنوكت نأ دعب الود امس و نيثالثو عست ةنلس فو اهيضاقو هب رشا لدأ نم ”ىزجلا ىلا
 ىبةراح)* مهيلات ين ىتلا عضاوملا ف م هريغو ماكو سوس ىن لوزتكاسممهاوزتل هذه ةزجتي رة لهأ ىلا
 فرعت(ةمسلابلا ةراحإ» ا!منوذكسياون اكح سوس ؤلنب مها لاقي ةدماصملا نم ةفئاطب تفرع (سوس
 نسحلاوبأهل لاي هّللابزب زعلا ما دْح نم ةوصخ مادا هب و2: ةيانابلل اهلغلاقيركيسلاكقئا اوط نم ةفئاط»
 هيلع علو ريوصقلا ةفالخ ىلع هللا مأب كاملا هن هز رةأزيزعلا تاما ةرهاشأا ىلع هفلخ ىلت_صلا سنا
 هنعدح ىطعاو هيلع عا امدعب ةقربذي الولراس هنأ ىقثو نينامثو نام ةنس مرحملا ف ناك اأن نيسرف ىلع هلو

 سنا هنو تماهتظا هلي وز بان راخ ةمسنانلا رهاظلا دعنيالاق « بايثلاو لنا نمةدعوران د فال

 ىو سنحلا :ىمرا ناكو دصاقلا سئاس فر عير مالسالا ف س شوه ارمم أ بقدملا هللا نيدل طداخل اردو

 ظفاحلا ناكهتافو ف بي رغرب_خ هلو تام ىت- هدادف الول هكرتو ظفاسللا نب نحريمال !دصق هلال دصانأ
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 ١ املا عنمواث اه هفلخ ن مدهفوااادئاةلا نوكمت ة لاا ىلا لالا نا. هنو نالخ دي ترو مالا ىف نارظنسف
 رمال عضوؤيظاباهليةفتب اق ةداح هل ناكن ءن اوهرادفدلا اويكزبو ا رورطلا قلرقتسيا عشنلا

 محلا ةريغن دانون كلذؤددثتو طةذدئاقلانالا ب نت هد علما - حج ع

 الكم_وا لافو فةوو هسر ةناع ل أف هنوراتتن ::ترارطلا خف اماق لارالا داوقلان ءةعاج أر هنا ىئ

 رمدتلا ىفالا دس ىناشلب الو ىنءاوفرم دنت أ عضوه ن »21101011111
 هنئانتا نمو هراد ىلا «ىلا سانلا عناب ونلاب ني رطاا ىلءنيدارطلا مل اًةصلا نمام دخ كل ذ دع: ماق او ارذر مدن أف
 عنمال نأو ماما ىلا مهرسأب سانلا لصوي نأر تسلا بحاص ىلقداادوعسمحوتفااانأ مأو رصقلاىفالا
 ني درادلا بدار بانا ار "ان نب ىلع لد“ رق ةرخ "الا ىدا_رشع عباس ناك لاف « هنءادحأ

 لولا لعاز "اس عجاف ةناممئالث و نيعندنو ناق ةفلننابعش عئا ةطدا عوتاىلا لازما الغ ل خو داو تلا ناك

 بح اضيملا رم 6-0 11 يع ند مداخ حي رخو دحال ماشي النأ ميلا مالا رخواو 0

 ار موتعلا ابح 2003 ًافماشلاناوهددلقتم ىذاددو)ا ”ىلء نب ملل اص مادنف لكن حاط جا فاعلا

 ويل ظ احول يعدم هما عودت مهم ةعاردهسراعو حرخاو لاملا تير ىلالخدأف هيداريامدح الو لعبا

 يفرط ىتاارومالار' اسدر همف اذ أف سم .طاثا عملا دبع ناهأ 6 رةاله-جيرخاو داوقلا دئاف رضع هسلحأف

 دياق ماق للا ةءأر تود اامإف ضرالا لبقو ماق هركذ لوحسلا نم عم“ «امدنعف هملا ارهودج نب نيس داوقلادئاق

 لاوش نم ثلاذلا موملاىلا ةطءسالا رض<ورصقلا ىلا بكري ناكف فرصن اوه“ :هو اص خ لو داّوَشاا
 27 اسوان هاكرالن أو تامعنلا نيوز ءلا اضع ةانضتلا تاه هرم ومد زاذ مران نايات لنمأ
 ةدعتلا ىذرمشع عسات ىف ناك ال ةريدح ىلع نو تحي ازرا هوامهب عاسقج الا نم سانا مم دو فو هلااسداف
 انإف « نزالا لاحرم غت اورد قا-ريغن داهريزب مدت ىلا اكرذ بوكر لا ىف امها نذأر ماسلا امنع اشع

 نيسح باطو ناهعنلا نيب زعلا دمع ىلع ضفة اك الثو نيعستاو عسن ةئس رخ الا ىذا ريع ىداس فتاك

 جرفأف اهقاوسأوةرهاقلا تن اود تَةاغوزب زعلا ىيعرا دب حا يملازاكاو ه«عانع نع اور ةارط وجا

 قاريملا مه سمأو مونعاش ف ماسلا ةرض حج اول هاي ايا ثالث دعب نيسح رف دحأن راغب الن أ ىدونو هنع

 وداع ديعامث نانامأامهلبةكوامهدالوا ىلءوزي زعلا دمع ره ىلعو نيس> ىلع علخ نأ دعب مهرود

 0 ”امعبرا ةنسسلوتالا عببرروش وك لادر م لاطملا فراظلا نم.دلفت ناكس ام ىلا ناظمررهش ف

 هلياناكاإف « كلذب لع-مهلئرقو تاعاطخالا نم ممهل ناكأم نب زعلا دبعهرهصومدال أور هوج نب نيس>

 وُخ مهلطىف ليخلا ماسح اريف مهحالسو مهلاوما عبو هرهصو هدالوأب نيسح رف ةدعشلا ىذن« عساتلا

 امب قلعت .ماملا هثدحناوندودو درا اناوب دال تلعجو مدرو درتاس ىلع ةطوالا عقوأو مهكر ديف ةوجد

 0000000 طبض ام دعب مها دجو امرئاس لمحو هما ع طاع: نم لاوما نم ضب
 باوملاداعأف روض ا ىلا هناعدحساو هلمم أن بتكلا هللا تدقنأت ةريعلايدَر رق ى ىلاراصدق هنأ عمشاو

 فاف ةندللا نع مدووةط دول فرب ىفاكلاب بقامل !"ىنارم دابا قوونفا نا رصن وبأ م ادام لخ ديال هنأب

 با فرتصفريزووهو ادبأ دوعاالو لانم كح ف ملانو نينِسْو اريسأ ىلا ىل ىعسف ىراظت مانا + || تتسحا

 ندمرت اسونامعتلا نيب ْرعلا دمع ةقمورد وبن نستغل خالو 'امعبراو ىدح اًةنسمّرحْا عبار نودبع
 موهيدنا نيد قو هر عدومدالوا ىلعو هيلع تضيفأف علللا هتقلتو هناقل ىلا ةلودلا لدأ عج حرفا ءهعمح رخ

 عايلة رضف اوراصف رممتلا ىلا مس هارت نمانلا وشو اوثمواولجرتةرهاستلا با, ىلا اول دوا باودلا

 فرس او كلذ بطاخع نأو هيمال اءلان هع !نوكيوداوتتلا دناقب بتاكب نأ نيس نذأو مهنعانعدةوا وجرح مث

 ديءورد برك ا لصاوو هيلع منأو هريغوراسةءو لام نم هل ضيقام عجب هما لهوا ظع امون ناكتف هرادلا

 ةرضحلانعنادمغيالام ما افلح مم مانا هن الث القمع اوي زعلا دبع ىلع وهبلع ضف مترصقلا ىلا نامعذلا نب اريزعلا

 ىذا راكالإف ءاءهاهينكن اما مانا امها فاحو اممنءحرفأو كلذب امو فنا ىلعا دهشأو

 ساعللا لعمالسال رخال ةرصقلا ىلا امهععر ىلع زي زعلا دعو نيسح بكر ةنامهبراو ىدحا ةنسةرخ الا

 سانلا فرسهئاونالثلا ساخ مكتم ريض مدير سال ايدلخ !ناضغلا حن أ لعق ازريوفلا كب نيكل
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 الوا ةراسلا هذسهالاةي ناك (ةيئاوحلاةراح) « يملا لاه هن امعيراو ىدح |ةنسرفهن متلخ ةرشع َةناَو اولا ةراح

 ةمدانرملا ةراس
 ةهحرفلا ةراح

 جررفةراح

 داّوقلادناك :راح

 ابلعلا مورلاةراحاها لاةباضب أن اكسحو ةئاودا سانلا لاغف كلذ ةنس لالا ىلع لقث مث ةيئاّوحلامورلاةراح

 سج ةئسسىف تانامالا ن ءهّللارمأب مالا نم“ ءؤملاريسمأ هبتك امرك د دو ىعسملالاقو ةلل اودلان ةفورعملا

 ةيئاَوِلابنوذرعب موق فئاوطلا هله نمناكسح هنا ل دف ة.ناوملا ةفارعللاناما بتكد نأ فةئاملثو نيعستو
 مهنم نيئاَوا !فارشالاةيونم ةلا وانا هللا هتفو نيدلا نيز ىذاقلا هفاؤمىل لاه رهاظلا دمع نما لاق

 داولا دي دشتو يملا فب ىفاواناف ميلا خشب نوكي | ذ_ه ىلعف هللا هر هقاؤملاف ىناوللاةءانلا فيرمثلا

 اهبح اد ىلع ةممط همس دم لمع ن«ةيرق ىهو ناّرحح نزو ىلع ناو ج ىلا ةبسن نون م ةنك اسفل ًاواولا دءدو اه كفو

 له أن افاه ديد_ثنوواولا ف عماضيأ محلا خفب اوان وكت لالا لوقلا ىلعو مال لاوةالصلا لضفأ
 كوقلوول ا ناكتخ/ وزر 'ادجوهووبدلا مضباو د لخدالواربرادلاوا م دملا نءحي رخام نولوةيرص»

 ةرهاقلا لخادم ابمنال ةساوملا مورلا ةراح نو.تكيورمهقلا يراخ نماسمنال ةئئاربلا مورلاةراح نودتكي
 اهن اكفرخل اوةرازولارادفلخرصقلا» ءارو نملاذ ذا اههضوم ناكو رصقلا ىلع رورملادعنالا[.ٍعااراددالو
 نيعتف ةيماشةظفل هلخادتبلا| وجو مكحملاٍباّكنم (وح) ةدامىفهدس نب لاف له كلذلو داءلا لخ ا دىف
 ل ١1نباىناّوملا دعسان يدم هي رمال لاهو « وعظ نم ةماعلا هلرقتامب ةرمعالو ةئاولسا ند ميلا ف

 هللا دمع نب دج ىلقو بلاط ىبأ نبا ىلعني نيس سا نب ىلع نب نيس د نب قاو ا هلل دسءنباىناو ادع

 ىعست تناكوةسئاًو ل اهل لانقي مالسلاو ةالصلا لضخ ابك اس ىلع ةثيدملا عامدض ند ةعمض ب ب ”ىئاوولا
 نب در فعج ىلأ مامالا ةعيضرارص ند ةسب رق ىهوا_مب دجو ال ىو بلطيال اهل الغو اه ارم ان ىرغصلا ةرمصءلا
 هداو ”ىفناوملا دج ىرتشاف هجاوز أو هداوهدعدا روف معو: هللا د بعل ةعض ةناو لسا تناكو ىذا ىلع
 دادغي هفلؤمدادجا لزت لو لاف ىفاّواا ل قناب فرعف :لماك هل تاصغ  هئرولا نم قابلا ثاريملابهل لح امب

 ه ةنامعبرأو نيعستو نيتثثا ةنسىف لصوملابهداومورصم ىلا دادغب ن هدأ عم ”ىومملا دعساه هدلو مو دق ني ىلا

 قلاةيريزولا ةيلج نم نأ الا ىهراضأدا اركحال ا ةراحو ”ىدومهملا نام :ةراحاسهل لاقيو(نات سلا ةراح)

 نبا نا بعل كقاوط ىدحا ةمحاترملا ةفئاطلاب تفرعةرام اهذه ( ةمحاتر [ةراح) «ادركذ مدقن

 تناك لمهملاداملا(ةدحر لا ةراحإ) * ةمحانر ا ةع دقلا كل المالا بتكىف كفرعب ةرطنقلا باب طخرهاظلا درع
 ةرطنقلا بابو شومااريمأ ب وسنيبامذا ذهانموب ىلاف ةمحانر ا ةراح راو ىب مو ةمحرفلا ةفئاطلا نكس

 فئاوطةّدعءارشلا دسع تناكصوءارشلا دسع إن هنااا بف رفلاو ةمحرفلا بر دي فرعي قاهز
 فرعت تناكميج اب (حرفةراح)* ماا دج أوعز توهم ىلا نويت ةيوملاو ةدتسشنالاو ةيجر ةاامدو

 نم لفطلا بردى :هلخ ادن الا ىهو بولا ىنءا سها نمي رف نيدلا لا رعمالاب تفرع مث ىريْعْلا بر دبامي دق

 ناجي تالوا تناكتجوابخ قام براني الا فزعتةزاتابإ ذه (داوقلا دئاقةراس)ة كلوشلارصق طخ

 رهوج دئاَقلا نب نيسوهو ه« هب تفرعفابي ن كسي ناكداَوالا دئا# بقا ارهوج نب ني_بح نال داؤقلا دئاق
 هبقلو ه-أ ةسرىف هاهو هلع هللابزي زعلا علخ دئاتلارهوج هونت اماملد اًوقلا داعب بقتاملا شادمعوبأ
 ذيل ةلق نا عيان اتي ارك( ةشراؤدعب نم عاف و زروق تاما رهو جك ام عج ذل ضو ودلال نيرا
 لوو سارفا ةّدعهب ديني دافتو بكومب سرف ىلع ه)بو هيلع علخو ةناماثو نينامتو تس ةنس لاوش كى ءاشنالاو

 فلضتساو ءاشنالا ةناكىلع ”فارصنلا بتاكلا نيروسنب هللا دبع يرمي روصتمانأ فاضتساف ةرياك اناث هعم

 ةطاسوال سل بورومال ريب دتفرظنلاناوجربدلقتالو « ىلدرملا ةلودلارم أ متاع هونو سانلا عار ذخ ىلع
 2ظ2ذ1]0011111زؤ1 1 ]111 نواب ةفاكتأا ناكراع نياد»د

 دئاقلا ىلع علخ مَدَمَتكَناوٍبِربذاسالا مك املا لدقاظف طقفرمهقلاب هملع نا! بانآك امهناف ىضاقل ا نامعنلا

 افسسمدلقو ةمهذمءاورز ةما.عور+جاابوث هنا هلثو نيعست ةنس ىلوالا ىداسج نم تاخ "هلل ةرمش ع ثالثا نيس

 انوع سا كراس ؟ سارفا هن الث هب دي نمب داو ب هذ ند ماسلو حي رم سرف ىل_ءول حو بهذي ىل

 هيلع قلطي لو ناوجرب ناك مدكل 11 رعب دو سانا روما ىفرظنلاو تاعتقوتلاه.لاّدرو عون لكن ماحاصص
 ناؤجرببتاكى ارنا يهاربا نب دوةءالعلاوبأ سن“ لا هتفماخ هعمو رصقلا ىلا ركحب ناكذ رزو ما
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 اريو ةيردنكسالا ىلا ماغرمذ هيثععبف ائيدر ادوعمامهداعواوراسمم رولا ضعب اوكلمو سببلب نصح ىلع
 مدقنأالاوه اهةهلب هز با ىلع هبلصو هقنع برضف هبا ىلا مامههدافو برعلا هذخ أف صاولملا عفن ريمالا

 ريخلاءاذاو راب دفل نون الثو هئالئودو ةنس لكح -ىرّرقأ ا هندهلالام لل طيف ماغرمد ىلع جي رفلا لسر
 ممسانلا موي سانلا عصأو كلذ هجعزأف زغلان مريدكىف دوكرش نينا دارا كماز داعنلا هيو لونج

 تاوقالا اوعم مهلاو أو مهسفنا ىلع نيفئاخ هنا_مس#و نيسجتو عست ةنسىلوالا ىداح نم نيرمشعلاو

 ةعقو هلت ناكو سدءاب ىلار اف ةرخن الا ىداح نم مول لور كسعل امامك جيرو منك اس نماولو هت وءاملاو

 هعم نع رواش لزنو ةةعاوزسأو مامهركتمع ءعمناكام ع. هبا اورو ا ىلاراصو ايف مزما هرواش عم ا

 ةيئاحي رلا ةقئاطلا هماا ممضو سانلا مانريض عم ةرخ الا ىداجب سداس سدا موب ىف ةرهاقل ارهاظ جاستا اىلا
 ماع رتط ركسع دواطن نانرعلا نمهعلاوطو مانام حااتلاب مقمرواشو ةرهاقلا لخادب ةمشو.ملا ةفئاطلاو
 بق ةيزه مزولاقهوبراحو م ابرضركسع هباا جرف س ملا لزنورو اشراس ئةرهاشلا حيراخ ةلابطلا ضرأب
 ع ذخ افامانا امي ماقأو رمصم ةس دم كلمو دصرلاب موما| فرعي ىذا فرشلاب لْزنو سما كرب ىلا راسو
 ثّدحتو ماغرض مهنمركتفرواش عماولاموهوزهعتساو سانلا ههركقمكملا عدوع ناك ىذل!مانيالا لام

 تلخ ددو ماعرض ل اجر دراطو هل وز بان حراخ قوال !ضراا ىنرواش لزنو هلمهضغةيدازف مهةيوقعلا عاميات
 ةؤلؤلل ا فرانلا حرظ وةرطنقلا بايو ةداهس با. ىلا فسزواب بة بسناملا لهأ تينو ةبلالهلا وةروصألا

 اوذعبف ةاحرلا ةفئاطلا نمري حسص فو ماعرمذ باص نيبو هاب , بورا ا تلظعو رودلا نم اهلودحامو

 حرف ىرلا نع فكلان مهرمأن امزلا ىلادضاعلا لرأف مارش أ لف افهل نوع مب هو دعوورو اد ىلا
 | رواش اجا ورشا قه .1ا لمعي مهتم لك ذخأوةر هاّتلا لهأ ةمه ترتذو هتاد نماوراصورواش ىلا لاجر

 هبلا حر مةراوسالا قوذ نم هنئاءاشام لوبطلاو قاوبالا تب رضف سانلا عمتتل قا وبالا برضب ماعرض صاف

 ةقيلخلا ننمتلطو فخوذ شرافةنا م هعمورضتلا باوبان م بهذلا با ىلارا ف سانلا هنع كفاؤدحأ

 ١ لت سا.!اورمصعلا ىلاافت اورد او دحأ هيد لذ هئانآ ايديلع مسقأو هلا ع”رضتر قاطلا نمه.اعفرشي نأ

 تاخددقلو.طااوقاو:الاءاذاو ام جاو كل_هندخ ايف ةعقر هملع تدروف اسراف نيث الثوحن ىف قد ىقح همنع
 مكردأو هعم نماوفطذتو هونعلو هيلع سانلا حاصف :هليوز باد ىلا ماغرضرغرو اًسركاسعا ععمو ةرطئنتلا بان نم
 ةركألا ىداسجب سف هس أر اوزتح اورصمو ةرهاشا | نيبامف مظعالارسحلا نمابي رق ه-سرف نع هودرأف موقلا
 كرب د:ءرخ الا هوخا لثقو ةرهاقا جر اخربت دص-مدنع لو باطلا كرد أدب رطملا ةهج ىلاهوخام,ئمّرفو

 "لج نمناكو رهشا ةعسن هنرازو تناكو اهب نفدو ةفارقلا ىلا لج منول لم ماغنرمض ذئنمح را هذ لمفلا
 هلةمْنب اياك كلذ عم بدكيو ماج كاناسرمهدْمأو ةركلابا.عامهدوجأو م_مماس .رذ عصش أو ١ا مالا نامعا

 ةراع همقفل ا لاذ ه,ف طواف: ىلا عفررو ا ىلا هسارب ءىااوة دما تا ثوم مظأي و

 باقر ا دمج هدحيز تا افسسر اصةرازولا كن ىرا

 باصملاو ةشلاريدب 5 لاول ئلنطلا كتأو كنا

 فرط نيع مهنم قبيل ىتح نيسبطافلا٠ ءافلذتاةلو د ىلع تعباتت ذئنح نمادانلاواءاليلانافةراع لاف اكناكنف

 ةيفوطعلااو|لاقيركسعلا فئاوط نم ةفئاط ىلا بسنت ةراملا هذه (ةفوطعلاةراح)« رومالا ةفاع هللو
 مدخ دقن اكو "لد  وطلا مالغ فرطعودورصتقلا ماَدْخ دحأ فوطعا دب وفم ةيفوطءلارهاظلا دمع نبا لاقو

 مهرب بيدالاردهتتو ةرهاقلاب ةفوطعلا ةراج ةيشومملا ةفئاطلا ىنعب تنكسو لاه مككسملا تخادالملا تس
 ةب رونا ذو ةرهاقلا/تاراحر وي ع ييس هيام ردم

 هفوطعالال لع هس اطاملل 5 هبلالههروصتبأ آر هيردول ىف

 ياللا خنب اهتودلو وكوت 95 هيشنم نيرغث هؤلوللا نم اهل

 لخديالامدجا لاو قاوسالاو تاماسجاو ةهظعلارودلا نما_يفو ةرهاقلا نك اسم لجان م ةيفوطعلا تناكو

 اذه فوطعو عاف ريع دتو نم سوا تحض أو اهاز نموا متو واهضاقنا تءسواهاكتب رخ دقورم مح تدع

 ىدحال د>الا مويىف هسأر اوزت-اورممقل ازرله دى هلاوضتو ارتالا نم ةعامجج ماسلا هلتق دوسا ام داش ناك

 ةفوطعلا ةراح



 لارا

 نذل

 روصنملا ةفالخو هسلارمآب اقلام املا هبا ةفالخو ساد سءىدهملا ةفالخ َةدمةلودلا ل دأ ىه ةماكتلازامو
 عماسلا مهريسأمل رمهمرابد ذخأ مهبوروصاملا نبا هللا نيدلز هلبا دعه هقالجشو مياقلا نب ليعاتعسا هللاريصُمب
 يي ا يدرس او ءرباكا اواكاضبأم هوةناهلثو نيسحو نات ةملتفرهوج دئاقلا

 اوسفانتف هتصاخ مهاعجو مهم دقو ارئالاو مليدلا عنط هارازث هللانزب زعاأد رلو مانا فن احس الف ةنامثثو
 هللا مأب ماسحلاب بتئلملارودنملا ”يلعوب أ هد_عب نم ماكو هقئايري زعلا تام نأ ىلا دساست ةءاكنيبو م.نيراصو
 م-هاطعاو ةماكم دقو ةلودلا رومأب دمتساف ةرازولا سر ىنعم ىف ىه هو ةطاسولاهالؤو ىتاكلاراع نيام دقن

 تءاندقو اسلّدص ناكحو ناوجربىلا اع ةج افزي علا مهعنطصا نيذلا ليدلاو ل ارثالا نالغلا نم د( طمدكو
 ةطاتسولا نارا, دمتم رخال ء لزتءاو هئماونعضو ىّتح راع نياد ةعنط_هدملا ىرغأف ةيالولا ىلا هت
 لاجر نم ارب_ةكوراسع نباماملال ئةم مهاوةومهاءاطع ف دازو رصقلا ىف يعط هلا نالغلا م دخت سا
 هللا نيدز ازعالرهااظلا هبا هدعن ند مماكو ماسلا تاماافنالغلا تب وقو ماك تفع ذة هد-و ه-أةلود

 ى مه ىما ىتالسو مءردق معي لازامو ةماَك بنا طغغاف ةقراش !اولارتالا ىلا ناموو هللا نمرثك ا ىلع

 ركتساو دو-ا فا[ نيس نءاو اوغلب مهما لاش ب دسعلا نم هما ترثكتسافرهاظلا هج -ادعرصتتملا كلم
 مدت نأ ىلا اهتعبب لاوزورمهم بارخىلاتل ايلا برها تناكفرخ الا 2510110 لارتالا نموه

 مظعس ذئنم>> نم راصذ نمرال ا ن َنْموْرْخِشِعَو ادن 1ءاهأوتلودلا لابر لدتواكمم نم اس, ارد شوط ارمأ

 (ة_طاصلاةراحإه اهلهأرباك اوةلودلا هوجو اوناك ام دعب ةمعرا 'ملج نما ورادو مات .ه ذو نمرالا ش مدل
 امهعضومو ىرغصلا ةماصلاو ىربكلا ةيطاسدلا ناعذوم ى موكب زر نب عن :الط ملاصلا نالغب تفرع
 ن , الاتي رخدقو ةمظعلا تاراملان ريدك ا نا
 كب زر نب عئالط حاصلا ىلاةب وت« ةدحلاصلا ةراملا رهاظاا دمعْن/!لاو « بارما ىلا عادتمايهقانو
 ن الاىلا ةيقابىهوةرازولا لبق هنكدس تناك ملي دلاةراس راد حلا دالز ناناكم فو اوتوتكسناوناكهناناغّنال
 ةدئاطب تفرع ةزاخك !.نه (ةصربلاةراح) « هيلا كن هاسلا ةيض قوز ءملا ناكملاو هرذ ضهدامو

 الو رهاظلادبع نبا لاق ه ىهسملا اهركذ ةقربلا ةفئاطا اهل لاعب ةممطافلا ةلودلا ىف ركسعلا فئاوط نم
 ةرامللا له مدع انيك تلمتخ 1و لاهتاب حفر ةطح ةفقاط لكك ت طن! هللا نيذارتكملا نعي ا ةرعا لانك زن
 ةمقربلا ءاسهالا بسفن ةراسكل ا هذه ىلاو ىهتنا ةمقربلاب ةفورعملا

 ه ( ماغرض ةرازوو ةيقربلا» |ىمالاركذ) < |
 قرتق مو مدقم ام انرض لعجو ةقربلا مهل لاقيءا ما هترازو فاشن ادن ناك كيزر نب عن الط حلاصلا ناكلذو

 هنقفر عمذ كيزرنب عئالط ملاصلا نب كيزر دعب ةرازولا ىلو امل ىدعسلارو مش ىف عمطو بابلا بح اصراد ىت>
 ةرازو نم مرهم ا ةعست دعب ناك لفرواش ع. ةقرفو ماغرمذ عم ةقرف نيتةرفركسعلار اصو هنمرواش فوذعو

 هدلو ل قو ةرهاقلا نم هجرخأف رواش ىلع حاصوة نامه -خو نيسخو ناسُع ةنسناذمر ىف ماغرضرار واد

 نيناوضررزولا لعفامماشلا ديرب ةرهاشلا نمرو ادد حي رخو ىلد هاكلاب توعنملا عاض“ و طب ىعتملاربك الا

 1 ا يح فلوو ىو لج دي بدو دلو

 همز عضيالابع ركالقاع ةرضا-ل دكت ةروصلا لمج اتاك اكو هرمدع سراؤ ناك هناف هتريس سانلاركشةروصنملا

 كلا لعح ارش * دحأ ىف ّنظاذاو هباصص | ىلع ال. تس سانز ا ناكح هلاالا هعفنتة ارا دموا هعذرت ةعمسىفالا

 ركشيذخأو ماس>نيدلارفنو مام هنيدلارصانهاوخا هترازو ىف كلذ عم هباعباغو دب وعلا هل لو انمي
 هنو اسك ممل !مهنع هغلبهنا لجأ ن ءةراذوللهديلقتورواشحارخا ىلع دوفاعاو هنرصنياوماق يلا ةقبا هتقنر

 موتو هني وحلا لظأف هل ةنواعملاب هدعوو ةرهاقلاىلا مودقلا ىلع هثحو رواش بناكن ٠ ٠ مخمناو هنم نوجطإو

 ميم خمر ايس يسلب ةيلكر الل ةزازولازاد فردبلا مهربس اق ةيوقعلا عارم ق نداء[ عم معاش الدر هو
 نمو مهو مهبراق اوىزافلاد سو ديزلا نب ىلعو نامزلا نيعو صاوللا ا, فور عملا عفت ا

 دقنواهراكح |!باهذ,تفعضواهلاو- ١تامخاوة لو دلا لاحر كلذإ تبهذف مدا نسا زببع
 اونزنو ةدع مهنم لّدقو مخه مز او ماغرضوخا مام ميلا رف رمصس راد خر هلا دصقوريبدتلاو ىلا بادصأ
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 نو ذي مهعمسف مهتم اسرق نيلخادنا كلور هدسق مهن ىجخ او مهب عقجاو مسييلا دشرأف ةماكح ان ءلأف

 اوراصف موا نذأف هراز ف مهل نذأي نأ » هولأتف موقل ضم لاطأو كلذف مهم د تيبلال 1 لئاضفب

 وهو :ك«نماولحرو هتيد:اورمسفرصم ديرأ لاقف دصقب نيأ هولأس مهنأ مثهلقعو هلعنماوأرامل هلا نوددرتي
 همفمهتبغر تيوةف ةداهزواجر تواعروو ةدابع هنماو دهاشو دصقلان ههبلعوشامو هربخ ند ايكو هرخإل

 مهدالب نع م هريضتسي كلذ ءانثاىفوهودلام دم ةرثمأب اوراسو هداقتءا ىلعاوعمجاو هتم# ىلءاولمشاو

 وانو دن اج ف ني لاول ناطلسالممتءاط فكو مهلئاسنءص ثنو مهلاوحاملعيو
 ذخ ار صم ىلا اول هوالف هيلع مهام عمجب فرع ىح حربامو انلغشوهاولا#حالسلا نولم ها لاف مانا ةرششع
 اولاه ا ييلعتلا بلط ا ىفأالا ةجاح نمابب ىلام لا ةفرمد؟ هتجاح نع هولأسو هقارفم يلع قش مهءّدول
 مهباج | ىت ّج- هباولازامو كف ع فرع نحو لممال ع وطأو كل عفنأ اندالب ناف اذددمتنت تناحكهازذااماف

 عيبشلا نمريبكس ح مسه دنع ناكو موباسعتا مهئاقل ىلا حرتنو م هدالب اونراه نأ ىلا هباوراسف مهعمريسملا ىلا

 | همظعت ىحي اوماقن هللادبع ىبأربخ موقلا م- عنّرعف -ىاوملاعا هواك تيبلا:لقا هم ىف ميظع داقتعاو

 فمتئماهلا اولصون ةماتكححح ضرا ىلااولدترا م هفاضب نمف او ءرتقاو مه دنع هلورنىفاومغرو هلالجاو

 لاو مبمادح !قفاوي لف مدس هلزءنوكينأ هلأسن ءالامبمنماقنيائامونيناممو نامت ةنس لالا عس رلا

 هبانلل-اذا لافو هدهدقت هيلع هدف هوب ذنهمورك ذاق فو كيلو لاذ ئماوب ف اخالا ف نوكأ

 "مف هو ناهليا لج ىلا راسو كلذبا-عيمباوضرف متو مهروزرنو مهرايدىف ,كحنم موف لكق أنانرص

 اهيفءرصن ناطوالا نعاهيوش ةر عه ”ىده الراب“ الا ىفءاج دقلو كالا ىم-امور ابخالا يفاذه لا ةفرا حالا
 تعماستف رايخالا يف ىم» يفلااذهىف م كجوردنو نانقكلا نم هقتسشم مودم وق نامزلا كلذ لها نه رامخالا
 مارت ذيالوهورب بلا لئابق عم ه«.اعتاتاقا ةماكّنأ ىتح هرهأ ماغعو ناكم لكن م ريربلا هّسأو لئا.ةلادب
 بحاصاأ ةماتكحا هللا دعونا لاقف ةمقإ رذاريما باغالا نب ميهاربا هريخ غامذ هيلع حارتمالو ىدهملا

 لك لئاقلا هنتأو مويف هسها م تاتا كمهتبءتدادزاف :ىناواحلاو ناضسوبأ مكل لاف ىذلارذنلا
 محور ذظف برعلل حرخو ياك رتكا وراغب نادلة رضا ديول الكام وارسال ه0 دمىلاراسو

 ىلاوو مهلااوما هلا تراصو مهم رفات هونراحو ربريلا ن لئابق هلا تء-رفاف دن قورصات ىلع لعو

 بورح مههم هل تناكرك ا سعد بلغالانباهملاثعبفةدعنيادم ذتاوراسف مهنا اقتسإ قع - مهيفوزغلا

 راصف دالملا ف ةماكنمهباص راقت اوهتنادب ىف بلغنا تاآ ةرثكمص ءابنأو ةديدع بوطخو ةمظع
 ناب سانلا ىرفي ةسخأو نسعاطأو ال ع اع ناب وطاف ضرالا كالو ماءالا هذهىف جرد ”ئدلاا ل وش
 دم نب هقتادسع ىلارسو اهاكضرالا نوكلمج مهنأب هانم زل لباس امو ديال او وبول غالا

 هباطواميروتشا دق ناكو صج ضرا نم ةمإ-:هللا دسءاوذاوفدر ما و داك نمالاتر
 اصلخ ىصرمصملماع”ىزْشوألا عم ص هناا ناكو رص٠ىلاراسو ماقلاىفأ هلباب هنمرْفف ىفاكملا ةفملالا
 ىت>ناوعالا هلماهأو نو.علا هل كز أف هللا دسءرعس هريخ هللا ةدابز بلغالا نبا غلبو برغم دال اهو هم

 مظعدتو هلا عاب كلذ غلي م..اقلاوبأ هئباووهاببسي-ورار دم نب عسبلا هياء ناكو هساميلس» هملع ضاق

 ىلعلأو لأ ىتنام ىلع فشإ اهفراصوْئث عي ا ادءذخ أو باغالا نب هللإ !ةدابز ىياضورامفهرمها

 نعت بني ةنس بنر لد( اهلخادن ةدافربلاراس هنا تصوف يكتل دورك طخ َلاَدداَرَرَ ىت> ناورقلا

 ناض ءرر هم للخ دالف دحأ مم ءانسط تع لولا ءالا عبو دال.لا ىلا لامعلا ثعبو ةماقكىلءرودلا قّرفو نيش امو

 هط َرَفَف ةءامجحل» ليال جم ايما ارتست ز هما هريسأب برذماءل.حرلزتهاف هدافر نمراس

 90 كىذلا يدها ذهل امو نسل ههئباو هللاد بع رخأف دلبلا لخدو اهيلاورار دم نب عسبلا

 شح جرغلا اش نم كيو مالوما ذه لوقبوهوا حو ديا نيب لد املا ءاسؤررئاس ىذمو هئباووه هبكرأو هيلا
 ىدهملاراس تهلذفو طام لاي هيرضق هبا لجو دكردأف عسيلا بلط ىف ثعيو هب لف هلبر هض طاط ف ىلا لدو

 موبىف هاخأو هللا دبعانأ لتق نكمت الو نيش راويه غسيل الاعسررخاف اهب راصخةدافرىلا

 زيمطافلا ءافلخلا ماع ادمااذه ناكف ْن ند امو نيع_نو نامت هنعدةرخ - الا ىدا ن ءفدنلل زينث الإ



 هدرا

 'لازنالا
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 هكردأو نرعلا نم ةعامجاهيف لتف ةعقورهوج عماهل تناك هب رمس هلا ثد دق: للا ىلا اهنءراس دقو هدصمتف
 رفعج هع نبا ةطم ارّملامأب هدعب نم ماهو هل ءرلاب ىطمر لا دجسأ نب نسملا تاه نيكت ذه هرثأ ىف راسو ىطمرقلا
 مزهنا تحرهوج ىلع هبف لأ لاتقل نيكتفد بصانو ءاسحالا ىلا "هل را نءعجرو نيكفه نيب وهند امد غن

 كلذ غلب واهلاريصا دمللا ىلع لزنو فصولا نع لحي ا .ث هعم ناك امن نيكس ْمْعدقو نال ءىلاراسو هن

 هلع لام ىلع لصلارّرقي ىت-نيكتم» لساررهوج ىلع مالا لاطامإف ماشا دالب ىلاريسملل 3« سف زعلا

 اوراسو هّتحت نم هعم نمورهوج حي رخو نالق ع باب ىل< هذم قل ف نيكتفد» ف,_هتحت نم حري ناو هيلا
 ”لمزارهاظ ىل_ءرهوا نكتفد لا: ة:3مناكحو هعمرافري_لادي ريزربده رب زعلا دوف ةرهاشأ ا ىلا

 هعمو ْر زعلا ءاقل ىلارافةيريطب نيكتمد ناكو "ل مرلا لزن ىت-هلئاب ب زءلاراسو ار هرم ةعيسس نالةسع ىو
 زعنيراستخم نيا ةلودلازع نابز م داعللاونأو هبوب نب دجأن ب راسم نبا ةلودلاز ءو ار هاطولأو قاصحاوبأ
 عمل سلا مول ىفهوكلمو يكتف هركاسءزيز علا كاس تءزه تح ةعاسريغ نكي لف هوب را هيو نبا ةلودلا
 ةلودل از ءوخ أره اطوب أ لّقو راسي نب نابز صو قاه-اوبأ نمأت او ةئامئلثو نيمو ناسك ةنس مرا نم نيمت
 سرف ىلع ةيزولا تقوزفدةناكو دجول لذ ىلدقلا ىف نيكشفد بلطو ىرس-اهباحص ار ثا ذخ أو راسخ نبا
 ىلا ه,ثعبف هقدعىف هتماعو<قاطلا حارسا نب لة ءدنب جب َرغ ىلع هب م دق: اريسأ برع | ضعب هل خ أف هدرغ؟
 رمعلا هفنىف ىأر ىّت هما نوزهي و هنومطلب سانا ذخ أف لهب ىلع هيف طوركسعل فرجة هب م أف زي زعلا
 رادق هلزنأو ناسحالا هين هيلا ن_س>أو هم نمو هءنطمافةرهاشلاىلا ىرسالاو نيكشفب ْرزعلاراسمم

 هلضف نم ىفرمجامب هلا فوطتو هللا ب زعل اانالو « عم ى وكر نم تعدتح | دل لاق ىت> عا اوءاط لان هل ءاوو

 مويلع ىرأو ةرهاطسانلا دنع ممنلا ىرأ نا بح أ ىفا هللاو مءايهر دمح همعا لاق زي زعلا كلذ غلب ال هلاسحاو

 نازي زعلا غلب وىدنعنم هلك كل :نوكيناوراقعلاو عامذلاو سايللاو ل1! مهاورهواساو ةضفلاو بهذلا
 الي زجالامهل بهو هفّوطنن ءعجراملو لاح لجأ فر مش هيرمأف <ىرتلا اذهام نولويب ةماعلا نم سانلا
 لويخلاهب ديزيب داقو هملامدنو ةوعدهل لعنمالا مهما مهرو دىلاهوءدي نأ:«1لوالارثاس مأو هيلع علخو

 مركاو عنا نمالا مهيفامو ةباغلا ىف ةنسحانالو هان لاس ةفانب اص تاوعد تبر فك كلذ دعب هل لاه يزعلا نا مم
 ىلءلازامو هب رصتخاو ء.صت-او ليدلاو كارئالا ن هباصصأ للاب ب زعلا هبل عجبو حب َرَْدلاَو دمصال بكر يراصف
 عفرتي ناكن يكتف هنال همس هنا ساكن ب ب وةعببهرب زوزرب زهلا ماف ةثامئاثو نمءسو نينا ةذسىف ىفون ناىلا كلذ
 لارتالا بردي مولا فرءنورهزالا عم! هاحت احلا هذه ( كارئالاةراح)#* هجرخ أمةدمهلقتعاف هلع
 نماهولعحو اهيلاابنوفاضب ةرانو ل.دلاةراحنمابنودرغب ةرانءامدقلا نوةارولاو ليدلا ةراح ىلا اذفان ناكو

 نيكفد نال ارئالا ةراحاهل ليقو كارئالاو ليدلا قراح نولوةب ةرانآو كارئالاو ليدل ةراحةرا”نولوةفاهوة-

 نم: دع ثمدي هملع ةطمارقلادورو لل: هءن-الوارتالا نم ةامعب رأ + فج نمهعمراس دادغب باغامل
 ةرهاقلا ىلاهيلخدوزب زعلا هلع ضئالف ميدو رت نيبام هباعحأ ناك هللاب زب زعلا برا عجالف هءاحأ

 ةراح عضوم ىف مهباعصأ عم مل. دلا لزن مدقناك ةئامماثو نيسو نامت ةنس لوالا عسب ررهش نم نير مشعلاو ىناثلا ىف

 3 وعدل د امهنالوب الا ةراح ةطلتت# تناكو ل ارتالا ةرا< فرعي رادذ ناكملا اذه ىف هكا ارتا نيكفد لزنو ليدلا

 هذه (ةماكةراح)» كارتالابردئاذدعب ل مث ةم_س:!١ىف امهفلاختأ ة د- ىلع سنج لكناالا ةدحاو
 عم برغملانماومدقام دنءاسهب ةماّك ل زانم تناك بتلج ن ٠ن الا تراصدقو ةلطابلاةراس1ةرو ام ةراخلا

 ثيح مانغلانب !ةسردمءاروامت اهرواجامو ىاوكما مودا ةراخلا هذه عضوموزب زعلا عم مث رهوج دئاسقلا

 نييطافلاءانلحلا ةلو د لص أىه ماك ت ناكو :لاطابلا سأر ىل ارمسعالا نب ابر دب فورعملا عضوملا
 <« (ىعمشلا هللا دبع ىب ركذ) «

 نباىلاراسمم داددغب لاعا صعب ىف ةبسملا ىلو نمل اءاعنص له نه ىعمشلا اب ركز نب د نب دجأ نب ن- اوه

 -ىناولهلا تومي وح نبا ىلءدروفركمو ءاهدهدنعو مسوذو سَ هلناكو هياحص اراكنمراصو نهلاب سوح

 نايفسوبأو اولا ا|هبرخدق برغملادالب نم ماك ضر ن ا مثلا هللا دم ءىلال لاقف هةمفرو برغم ا ىاد

 لامب بشوجح نبا هدوز دقو دكم ىلا نملا نم حرفن كلة دهم :أطوماجن اف ردابف لريغاهل سالو انام دقو
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 »ب مسرب تفرعف | ماو:كسف ةئاهلو نمةسوناسمت ةنس ىف لارتالاو ليل! نم ةعاسجو ويعود |ةلودا ازعم الوم

 00 ءم م الغ ىنارمثلا ”قرتلاروصن.» ءوبآ [ نيكتفلا هل لاقي اذ نيكتفهو

 بر دادي نمارئالا تراسا إف برحلا ىف تاو ةعاحب همف ناكو ةلودلاز هم نيراتمم لو دلازع ىلع دادغب ف

 نم هعم ١ نءلوف 1 مل ةفئاط ىفراصو هنعاوم مزه اءاصص أن اال نيكتذد هضروتشا ميظع لاس مشا ىرح ليدلا

 مالا ىر 5 ىدحا ةمشو»- ن هس ردناىلاربلا ىلعاهنمذخ أو ةمحرا ىلاراف ةثامعت رالاودغم هو لارتالا

 ميدارب ادو# ىبأ ىلا ث هب و كيلعت ن * ىلبقولا بوهرمْنب ملاظهيلاح رف هراهم هنمناد رعلا بولخىف عقودقو

 ةيسايعلا ةيطاثا ةماهالدا غبن م نيكه مو دةب هاب هللا نيدلزعملا ةفيلقلا لبنه هق ثم دريمأر فعج نبا
 ىلاعملا ىلأ لح 0113 1 ل و هر 1 تا افدملءهفوخو

 ىلاعملاونأ هلا لمسف ص ىلا نيكم ب ةراشن راسو برحريغنمكيلعب ىلا لاظدرف نيكتفهاانوع نادجنبا
 مه ىعأ دَمشاوناطلسلا لاع اوب راحو داسفلاو ةراعدلا لد أن م ةعءادس قشمدب راثثدت ناكو همرك او هالو

 هودعوو هنوع دس ص» ىلا قٌسمد نم هنلا اوثعب نيكتفهريخ مهغلب الق درواملا نباءفرعب هلم هرييك ناكو

 باققعلا ءنثب لزن ىتحراسو ةقفاوملاب هنم كلذ عقوذم علع ىلل قم دنم موج ارخ اوزعملا ل ىلع هعم ماسقلاب
 اوراسف سلبارطاو دصق دق مهناو خرفلاربخز هلاركسع غلبف هئامشثو نيتسو عب رأ ةنسنابعش نمت ب مانال

 لخدو هنمّرفف لاظ هب راحمدب ريراس امانا ماق أ: برح ريغ نم قت مد ىلءنيكتفه لزنوو دعلا اقل ىلا مهعجأب

 «لاع[ىفاورشن اء ناذموروم :ىفكل ذواورحاو كباعب اب وناو جئ رفلاو مورلا نمرقدعلا هةر طف كيلعي نيكه

 قشسمد لها أ مهلا جرفن نيكتفدامبقوتأ دقو قشمداو د_دقو نوقرحي ونورسأي و نولتقي عاقبلاو كلعب

 ةيامج عيطتسيال هناىف مههمم اكنو ميلا ىدهأو نيكتف» مهيلا رف لاب اوم رلاو دلبلا نع فكلا م هولأسو

 للجو فن علان قشمد نم لاس ىك داعوددبقو هلع ضيقةهنمورلا كال م سهأو هاد أو درواملا ناو وةللانملا

 ىلال ةوعدلا اهيماقأو فق نيك نك ساب ارطرلا مث توريب ىلا لح ر وراني دفلأ نيث الث مورلا كلم ىلا
 نم هترسأ نب هدعب هملا تداعو ترفظفاءارسلأ برعلا ىلاريسو ”ىبابعلا عسبطملا نب عئااتلا مي رككا دبع ركب

 هيلع مودال ءا>-الا نم مهيع دتسي ةطمارقلا بتاكفزعملانمفوذع دقناكو اريص موانقف برعاا لاجر

 باص أ نمربثكمهعمو اهرهاظ ىلءاولزنو نيتسو سجس ةنس ىف ق هداوفاو تح - مهب لازاموزعملاركا ًاسعةي را
 امامأ ومس اوماق أف مهب رسو ميلا لجو ةطمار هلاقلو ءبمبىوةندالملا فونت اوثتشت دف اوناكريذلا نيكتفه

 ناشر فلا لك ورع نان قعرل لاتتقلا او.صنو هلمرلا ةطمارشل ا لزنو افا ىطهدووبأ اهبو:هلمرلاو ئاولحر مث

 يشل نباو <ىل. علا بوه نب لال اهب وا د.دلزنو لالا ىلءنيكتفهراسو براسا لوط نم اعجب اومسو
 ىديأ عطقف لجر فال[ ةعبرأ و نبةيرفل نيب لتقورود ىلا ملاظ هنممز,نا ادي دش الاتق مولئاسةفزهملا لبق نم

 زعملات ام دقناكوزءملاركسع اهب واكع دي ربادص نعر اس مث اهب ف طخ قش هد ىلا دريسو زعم ركسع ندد ىلدةلا
 ةطمارقلاو نيكتفد لاتف ىلا يظءركسع ىفدئاقلار هوجري_سو هللاب رب زعلا هئباهدمد نم ماقورخ“ الا عس ريف

 امنعاوّرفو 2ذ110111111 ”هلمرلا ىلعمبهو ةطمارقلا كلذ غابف

 هبربط ىلااكع نمنيكتفدراسو :دعرخ أنو ةعاجب م-هدالب ى 0 ىلاءاسحالاّىلا ةطمارقلا نمراسو رهوجاهازنف

 نارو>دالب نمتاوقالا عج ورهوج ءاقلل دعّمساو هيريط ىف موي عمجأف مهضعب رخأتو ةطمارقل ريم لع دذو

 ىف ةدعّملا ىذ نم نقب نال ىدم دره اظ ىل_ءر هوج لزن راهب ندتاهيلاراسو قدم د ىلا اهلخ داو ه.فئلاو

 درواملاْن ا دعب قيدقناكو لاش سانل|نيكتفد مهبواياوبأ هل لجو امظع اه دن رف-واروسد بعد ىلع

 تهعقوو هريغو حالسلاب هدم أو هاوقو نيكتشه هناعأف راعدلا ن هةرفاو ةدءقراصو بارتلا ما قب فرعب لدحر

 لتخاف ةثاعالثو نيتسو تس هنس لوألا عسل نضر هاك الاقل جونان "هلل راع 20 توتر عون و بح

 بلطف قشمدىلا ”ىلعمرقلا دب أ نب نسما مودقب رابخالا تدروورهظتسا هنا مث رارفلابم هو نكشه هأ

 ناكا م بتكك لهو تاتذع هلاومأ ىأر هنا كل ذو دحأ هعبش ناريغ نمقشمدن مالاسر ايزل ةوح

 رف مظع دقو نيكتفد هباجأذ ةظطما ارذلا مو دق ىدْحو فلغلا م هزو.عأوةلاحر هركسءرثك اراص تح هركسعفف

 نر كلذ غل ةب ريطب خان أف ةطمارشلا برك دقورم #ملا ف دجو ىلوالا ىذا ثلانأ ىل>رفهرورمسدمداو



 ةياطاملا ةراح

 مورا ةراح

 مليدلاةراح
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 ., سانلا ماهأو نالقثم نانوث هرب ىلء لعوروض لا هداع نماهرضعالو هتدنام ىلع لك ًايالان'الث ماقأو هكرلام
 امي درانيد فل ر يشع ةتس هملع نازي زعلا غلب و مهلك اوزمج ار عاش ةئام هان" فهربق ىلا ءارعشلا ادغوارهش هريق دنع

 , ماعطلا مسهيلع ىرح ًاوهربق ىلع ماقملاءاّرَملا مزلاو نوب دا باب را ىل_ءَتقّرفو هملءع تعضوف هربت ىلا اهب لسرأت

 ىراوحلاموقتف ةماعلا ءا:نهعءو موب لك ةصاخلاءا رم رهش: 3 :مول لكمربق ىلا رضحت دئاوملا تناكو
 نع ةبعالالو ةحان رخأتت لو ركساا قي وسلاو دب رششالا ءاسنلا نمةسف ةضفلا قعالمو رول لاو ةضفلا حا دقاب

 ارشعوارهوحو ةضفو امهذ ىف اوأواكرووانمءواعايروريس ايقاعامضواك الما فلخو رهشلاة ذم رقلاروذ>
 نيام نئازخو الالغو الباو ارجو اهونو الاغب والمخو ادسعو ىراوجواينكو فح اهمواشرفواب اش وا بطر

 قام فاخو ران دفلأ "ام هتعقاموهو هبا هيزهجام ىوسر ان دفا فال ع رأب تءّوكةمعطأو هب ريشا

 هتنبازاهج ظفح ىهأو هناطغو هيراوبو لهأ كلام ؟ئدلزي زعلا ضرع لف :مدخلا ىراوج ىوس ةيظح ةئام

 نم ميلا لمحيامو تانارإاوةوكلا ىو ةقفاللر ان دةئاتسرمش لكس هر ادى نم ىرج أو اهب وز نا ىلا
 عجب زيي مل !نيروصنمريمالا عطقر هش هنأفو مون نم هل متا/فرمصقتلا ىلا هفلخام لةئرماورمدقلانم ةمعطالا

 1 ناكىّتلا موسرلا ىرح أو هلاح ىلءلامععلا نم هالو اموري زولا هلعف ام عسجبب زلارقأو هنال ةّمسسم

 هب ريزولا ةفئاطلاب اوفرء مالغفال 1ةعبرأربزولا نالغةةءتناكو ىعئانصءالؤه لافو مهلاح ىلع هناذغ
 رعرزولا نا قفتاو مهكاسم تناك ا هافةب رب زولا بشت مسييلاو مهاندأو هملع تناك ا ع مهقازر زي زلادازو
 كلاتك تن اكف ةبارث هذه ةقهذهام ةمقلاهذه ىهأ لاط دا لاك امرخ وراد فلأر مشع هج | ميلع قفنا ةبق

 اهيف بوتكم ةهقرهرادفدجو هلا قفتاو ةيبحاصلا ةسردملا مورلا هربق عضوموا,تدت نفدو

 ناندلطا ق راوط اودوبو ل نامزالا ث داوح نماورذح ا

 نامالافنمكمفوخ بر ه٠ ٌممنو نامزلابيرَمنمأ دق
 (ةيلطابلاةراح) تا ض سهو ريس امانا الا اه دعب ثبلي لو ميظعلا”ىلعلا هللادالا ةوقالو لو ال لاه اهأرقالف

 تلأسف ةفئاط تءاج سانلا ىفءاطعلا مقام زدملا ناكورهاظلا دبعنب الاف ةيلطابلا مهل لاقي ةفئاطن تفرع
 ةرامحلا هذه تفرعو ةملط الا اومسف لطابلا ىف نفذ انحر اولا قف: قلو ارمضاح ناك ام غرف وا لق ءاطع
 ىراصنلا مهتاو رصمو ةرهالا ىف قب را ارثك امدنع ةملطا.لا ةراح تق رتحا ةئامتسو نيتسو ثالث خس ىو مهب
 مهل عفشنفرانلاباوقرحلاوم دقو ءافلخلاو ةريثكلا باطح الا مها تلو سريس رهاظلا كلملا مهعمش كلذ لعب
 لاملا تن ىلا اولمحي ناو تةرتحا ىلا لاو.ءالاب اومزتلي نا ىل_ءركاسعلا كيان ىاطقا نيدلا سرافريمالا

 بكرو دوييلاراس ىراصنلا عم عمب دق هنأو هو هتياكح ن.تست ام كا ذ ىف ىرح واوكرتف راميدفا انيس

 ١ هءاوهدامفءاللا نم مهلانامل ير < ىة0ناكم لكنم سانلا عقجا دقو ةرهاتلا رهاظب مهقرحأ ناطل ا

 دوهيلا مدقو ناطا لارضح ال فاهرسأب تقرح ىتحاهيلعر انلا تنأ اهناف ةلطابلا هال نك امالا قد رح نم
 ءالؤه عم انقرحت ال للاكل ًأسناطلسلل لاكو انفريص ناكو ىدو ويل فورزاكلا نيازرباوقرحيل ىراصنلاو

 1 صالارّرةندئنحو٠اىمالاو ناطاسلا لمشف اندحو ةحانانةرحا مكحنا دعأرانءادع انيعالملا ب الكلا

 ,لواطتو نينس دلع ىف كلخرقعب صلختس اف ىنارهملا ناملب نيدلا فبسريمالا مهتم لاملا حارذعتسال بدنف رك ذام ىلع
 ' :لعذ بسناكو رهاطلاا نب دمعسلا مايا ىف لطبف قيام لاطب | ىف اولمحتو مم« دات عمم* اسهال باك ل دق لاخلا
 هبكسص اطناوافابو سلب ارطوةيراسقو فوسرا غرفلا نمرهاظلاذخا | مسعةنح قيرحلا اذوا ىراصنلا
 قي رح هنطانىف ّناكنولومف اريثك أملا برمي نمل لثم ا اهنتي رحب برمضت سانلاو ايارخ ةيلطابلا تلازامو
 ةنامعيسو نينامثو سجةنسدعب عضاوماهيذرع ةلطابلاب هراد مّدقْلا رداهب ىناوطلارمعاملو ةيلطابلا

 لقت اطةيلاوملامورلاةراحون الا مورلا ةراح نيتراح مورلا تطّتخ اور هاظا ادبعنبا لاه ( مورا ةراع)
 ةفورءملااملعلا مورلا ةراحو ىلفسلا مورلاةراحنونك. تدول || ذه ىلا نومارولاو ريغال ناو سا اولاه مهيلءكلد

 مورلاةراح م دهب هللا ىهأب ماسلا ةفلملا ها ةئامتلثو نيعستو عسن ةنس طا ىذرمشع عباس فو ةئاوطانمويلا
 دالوا هعمو مدق ني ىبارمذلا نيكتفد عم نياصاولا لئلا لوزن كلذب تفرع (مليدلاةراح) . « تبرنو تمدهذ



 « املالا ل ذئثلكىفتآر ٠ تلآنافاةدلاىهرزولادب ه

 انهار سس اطرتلا لان ارك تم نط ررد ةطاا ها
 « امدنيوراماريثكوادعلاىلا « ةمئاس داغالاف ضدلا دهاشو
 اق ل3 نم ترع هام اه !تلسن اذ ةٌقوْكَتلا سائلا نيش
 5 امدقهضابما ىف مدي قاس 5 هدرا 8

 7 امالا بهشت بوطخ اندفصحت 5 اعمر زولاءاراوزب رلاالول 4

 « امدهماالوهينكرهللانهؤاال- « فرشات !اذهراذهل )مف ه
 « افواقطاناناسلو ةطوسم ه اديتاطاصلا ف لزم مالك ه
 « العاّوبئثعاماكل ىوطالو ه اكرهد ثادح اك اصأ الو +

 د امدعلا ىئنتءلوأاع تو دقق 5 ةافاع ىالوما كنع تعمتاالو 5

 ءاهقف ةعامل هتلاب زب زعلا ىرجأو رمصم عماج ءاهقفلا هف سردو هقفلا ىف هباكب نوفي سانلا ناكحو
 نيلظنملاو نيعفارما عامر ىف رظ مال ءرادف سا رب زوال ناكو م يفكر هش لكى اق ازرأريزولا سا نورضدم
 ةوكافلا ءادّا نمزىف ماشلا ىلارفاسي نا هللاب زب زعلادارأو هسفني موصالا بطانع وعامرلا فهد عقولو

 ديرأى الاقفرفلا نم ضرغلا امرا دّقم ىلع ةمهًأرف لكل ىالوماب لاف كلذا ةمدالا ذاب نا رزولا مأف
 قسم ديا مها بو مالا باب را عمجب ىدتساف جرخو ةعاطلاو عمسلا لاذ امصارقلا لكأل قدم, حرفتلا
 رصم ىف ىه ىتلا قْ ءدرومط نم سدتلا ارئاط ني رم ثءو الو ةئام تناكوه دنع ىه نم ءاعساورص هرو مط نم
 هساوهدنع ىه نم امم-اهفّرعو ارئاطا ذكواذك قث مدي نال ودب قم دب ه.ئان ىلا بكو ا هرض-اف ةدع

 مول ىفاهرمس و ا مممرثاط لكى لءاه 3 ثيو : دغاك ل كح ىفاصصارقا نم ببص؛ناو اهعج هملا اهراضدح اي
 ايصارةلااه> اذس ىلءورشءوفالا اهئمرخأَت واهلك مئاجلا تلصو ىت-ةعب رأوا مانا ةهئالثالا ضمي لذ دح او
 م دقو هيلا بكرو مداخ عم هللابزب زعلا ىلا اهب ثعب واه اطغو بهذ نم قيط ىف اها عودغا وكلا نماهحرذت-اف

 بهمفرخ د أ.ئانمع دتساالاوردقلا اذه لانغاناف انهش اصارقلا كلابقانرمضح دق نينمْوملاريم أ ا. لاهو كلذ

 بوقعيربزولارثاط ىم-ةرورطا نيب زي زعلا قباس هنا ىف:اورب زوان كولملام د كلثم لاهو ريزولاب ري زعلا
 لكنمراتخا دق نازي زعلا ىلا او تك همف نعال ىلا ال دسربزولا ءادعا دوور زعلا ىلء كلذ قف رب زعلاريئاط

 نيزعلا ىلا بتككريزولا كلذ غل ف ماسجلا ىحءانداالا نينمّوملاريم ل رتي لو ..العا فص
 بااثلالثملاو ىلعااهل * ىذلاندمؤملارممال لق

 حا ةوألا نأر لاق كل دال كرا
 د_-الاموب هتلع هب تأ دب انا ىلةذفان ةلكو ةعفر لاح ىلءلزي لو هب ىثواسع ضر أو كاذب زعلابعأف

 عام كنا ثددو هللافو هدوعد هللازب رعلا هماالزنو ةئامئلثو نينامت ة:س لاش نمنب رشعااو ىداملا

 تناف فهذي اهفاما لاهو هدي ل قو ىف بوقءب انام ىدو ةجاح نءلهف ىداو كيد أذ ىدغتوأ لاب كعاساف
 مورلا لاس كالو ديو كب قاعتب مف كل مصنا ىنكلو هبٌكمصو انا نم ىلع فأرأو هانا كيعرتما نا نم قمن ىعرا
 فرم هثار ةصرذ هيف كل تضرع نا لّمءدنب جرف يل _عق.تالوركشلاوةوءدلاب هيلا هلا نم عدت 'ولومل اسام

 نولخ سجن دحالا "لل هم ىضق مث ىلا هلا باغي ال لوقي توما قامسىفناكو ه ةتكسلا هن دخ أفي زعاا
 . تنكلاقو ناعالا نيد ىشاقلالغ ىلّوو طونملاو نفكلا هرادىلا هللاب زي زعلا لسرأف ةحغا ىذنم
 اوم ينعي القش نيثالثاب ون نيسخ ىف نفكسحو ىهجو ىف هنيع خفي ن افو هب قفراانأو هنيه لسغا هللا
 نذكلا ةمةتغلب ودروءامانم زمسمو كسءقروراقوار وفاكة محو ا.هذم بيد برم وامه ذم ىذوو بهذلاب
 دح أ ماكيال نود اني مهب ديأن ب لاجرلاو سادعلار عنب ”ىلعو ”ىبلق دلاراتخم حب رشوران., د فالآةر ثعطونحلاو
 ىل_عرصقلا نمي زعلا حر مث حاب دلار ادب تفرع ىتلارب زولا رادو رمصلا نيبامف سانلا متجا_ةوقطن.الو
 حرطدقو هيلع ىلصو لزنف هر اد ىلا لصو ىّت- همل ءره اظ نزال او ”هلاغ مرمغب هفلخو هيدي زب نوشع سانااوتهلغب

 لوطاو لوي هوزي زعلا عمو فرصنا مكي وهواهانب ناكىتلا ةبقلاب نفد ىحفقوو لقثم بوث هنولان ىلع
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 ارظأو باطلا فامصٌةتساو لامعلاو نيلبقتملاو نيكلاملا نمساذلا ىلءامم لاو مالا نماناش- اارايلاطو تالابتلل
 عضتافاب زعم ارا دالا اذخ أبنا اهذّماوا اوةشاكنتو سانلا ديازتو عامضاا ف ذيزو لاومالا ترذ ةوقلاظملا ف
 عيال نا ..دلا ف مهلاومأ نماريثكس انلاريسفنراذإ 8 عيال نمرثك,اهفزمص نم صلو طخناو ىذارلاراز..دلا
 ف2 مويلا ف حرخت-:ناكف حارضسالا دنشاو افصنو اسم ردرعُسع ةسجل ”ىزعملا فرص ناكو ىذارارال دلاو

 نمدحاو مولىف لص و ذيب زعمر اني دفا نورمثءو ةئام دح او مو. ىف ح رخساوهبَر ءمرا .دفانو-ة+و

 دلب ىف هلثو طق عمسل ائش 2( 4تهوران ند لآ نيرمثعورا دفاأ تام مرثكا نينو“ ءالاو ط اسس دو سدت لام

 رظناابدرفناو حار انا ناوي دروضح نع بوهةعب لغاش ف ةئاهلو نيتسو سجن ةنس محملا ىلا كلذ ىلعرمالاازقساف
 رح . الا عبس رروش ق هللا نيدلز ءملا تام لياقب كلذ دعبو امي اع قفاوملارودإا فو هرمهق ىف هللا نيدإز ارلارومأ ىف

 هلعدو هدو. أر اس رظذلا بو ةءبل ضف رازنرو هنمول أهلي رب زعلا هن ةذالخلا ىف هد- عن نم مأقو م

 سمو لجالارب زولاب هيقلنمت_و نامت ةنسن اضمرره ىفو ةئامنثو نيتسو عيس ةنس مّرغالواىف هلاريزو
 هلأد_نا ةثاماثو نعبدسو ثالث نس مره فال مسرو ل اجو هيلع علو ديالا «دتاكيالو دح أ هيطاخيالنا
 1 ل ٌةَدعاةن_ىلاهذه ىفو كاذب ْري زعلا عيقوب رخو هنع ةذفانلا بتكلا تاناو :ء ىلع هعسامتامتاكم ىف
 ئرقو لورخ ةّدع ىلع لو نيعبسو عب رأ ةنس ىف قلط مترو مش :ةعالقت عم ماق أف مالا نب اريخ ىلا مال ادرو

 ناكف مبان زي زعلا هك ماب راغملا نم مالغفلأو ةئيئانلا ن ممالغ ةئام-خ همهووةلودإاريب دنت ىلا هدرب ل“

 هده لاعاو برغملادالبو نيم رخلاو ماشلاورصمرومأرب دفرمه مرادي زييمطافلاءافلخلاءارزو لوا بوسعي
 فلأ ة انهت اهغلبص ما_ثاورصمب ةنس لك ىفاعاطما هل ل_عوريبدتلاوءاضقلاو لاوءالاو لاجرلا نم اهاكميلاقالا
 ش سعأد هرادى موب لكس اجح ناكو بتكلا فوزرطلا ىل-ع هع- ا بتكى ح هتناكم تءاظو هنرئاد تعسن وراثي ءد

 ىل-ع مه-دجأو ان ول ب باحلا هرادف بةرواهاضقالا ةجاح ىف لأ -:الواسهيذ عقوالا ةعقر « 0 و

 ةفواو حربنال ةيونال هرادىف نيسرف بترو قطانملا موا لهجو فو.ساا مه دلذو حاسي دلامهم داو بتاع
 ةّدعهمف شدجلل اناوندو باَك دع همفاءي 1ااو دل نيواودلا راد بصأو درب م-وااه4بواهحورمسد

 اناويدوءاشنالاو تالصسللااوندو حءارخأ لااناوب دو قنا ودع تعز تاك تدم هيفلاومالل اناولدو ب ناصح

 0 ا راد انامز نب واودلا هذه ىلء ماقأ او تالغتسيل
 مهنم حاتحي نمو نال غلا لاح ىفاو ورظنسل» ايطالا مول لكى فهدنع ساحب ناكوارظانهنازرخ لك ىلع لعوةيرمش الل

 ءارعشلاوءايدالاو ءاملعلااهف لعجو هب ديزيب نوي ءارطالاو ٍباَكَلاهرادىف بترو ءاود ءاطءاوأ حالعىلا
 ابنك أو قازرالا مهنمدحاو لكى لع ىرجأ أو درغم ناكم ةفئاط لكل عا: :ملابابرأونيملكتملاوءاهقفلاو

 لهأو نوماكت لاو ءاهةذااهسلا ارض وءان المو لك فهرضهرادف اك غ هكبدنو تار داو هقعلاق
 اذا كر 0 او طفلا بانو هو نايدالا ف تاكو تار دا ىف باّكه فمل .ان' نهب ديزعب نورظا. لدحلا

 مامالا نم هعم-ا هقفلا ف راّكو ةقرو فلآ ىف اه> الصونا ديالا لءىف باكو لسو هيلع لاب عدتلالوحر

 هيرض- ىو هسفنب سانل ا ىلع هنافن همر قي واضيا ةهجبا موب ىف سلحت ناكو هتلابزي زعلا مامالاو هّننانيدلز عملا
 ماقهناةنسصم نم ًارقيام :ءارقنم غرفاذاف دوهشلاو ةاحلاو ثيدحلا بامصأوءاَرَعلاو ءاهقفللاو ةاضَملا
 بتكو بلتلاو هيقلاو عركلا ناز هاا نوح باتكح :دعهرادىفناكو و هوه ادمنودشنبإ ءارعشلا

 دس اوءاّرقهر ادففلعء>و 0ع اه. نداوغرفاذاف مولعلا نما هريغو بدالا

 وهلكأي 4 ةصاخل ةدئام بصب نان كك ثاو-و هنازغلو هن الو ةسفنا حعاطم ةدع هرادب ماقأو ةناد

 باحملا ةيقلدلا رحت مابا اعاعدي عدم نمو هناإع صاوخو هباكءوجوو معلا ل»أ ن مهصاوخو

 0 نمدح أ عنج الزيزعلاوز ملا نم هععس ىذلا هةفلا ىف هياتك أرقي ساجاذا ناكو ى ءاوللاو ناّكلاو

 , اسودجام:دعأدنأودئاقلابالا نوزاطانجال ةءاجب هللايزي زعلا دنع بترو ماعلاو صاخلا هدنع
 ةرعم .”ةعافو كقعلا ورتسلا لدأو سائلاهو>-ووء اهلل ةمعطالا ناضمرّر شف يقي تاكو : :ر دال او ريصمب

 تأ ' هلع نم ةّرم نص سهو هب بدطلابم يلع فاطب هعم لك الا ن ءهرجولاوءاهقفلا غرفاذاناكو ءارقفلا نم

 عراب فأن يدم نب هتئا دمع هيف لاقف هدب



 ن

 هذه ما هبتشاو ةيسناملاوةبدوجلا ةفئاطلا تلتف ا اهيفو ةثامسجو نيعستو عب را ةنس ف لاق اراه هخي ران ىف
 مالسالان نكرالادوهم هما ن مادي رصملا ةلودلا ىف ٍلعا ال لاهو نملاهتن_#ن فرعد لفرهاظلا دبع نبا ىلع ةراحلا

 ردد زولا -ىلملا لاصم نب دو#نوكيناالا مهللا ةفارقلاندب رتلا بحاصكيزر نب حلادلا تخانيدوجت

 مهو اذهو كلذ لبق مككسا نبا ىترسلا نمز ىف ناكو ةفارقلاب دحسملا بح اصدوجمو دوت هما نا”ىطغقلا نبا

 لضافلا ىضاقلا لاه ةتكتةراخلاءذهىفتعقوو نيدلا مهب تع و ناملس هسا رزولا ل اصم نبا نافرخ
 ناكونيدلا الص نب نان معزز رعلا كرا! رس دوي ناطلخلاو ةنام-و نيعتو عبرا ةنس تاددحتم ىف
 اهلعف ىهذلاو مالا لهأ ةحاباو اهلراكنالا كرتو تاركتملاراهظا ىف ةرهاقلاو رصم لها عياتندق نامعش ىف

 000 هرصعب نم ةره سل نعل ارعسالغن ا ىلا ايف مالا شح اهنو

 رشع ةتسىلا موي لك ف «عأ ىهيت اماه ةهلمقثلا بئارضل هيلع تمقاو رزملا تو تمجو همعجرب تدرفاو
 نم قاوسالا فوداهشالا سؤر ىلءرجللا ىناوأ تلو ىلا عضاوم نمءارسل ار فويل قوبسإ ارزملا عنمواراميد
 «اهرو بم تقوف لقلارتت ازواهداتعم نع للا ةداذافوقو اعتق ةيوقم ل بامر رككسر

 ىلع هتنا حب ماها مايا فركسعلا ف اوطدح أ ةير دوما ةفئاطااءاضي تفرع ةراخلا هذه (ةيردوملاةراح) «
 ةئامعن رااوناكو اهوطتخاةيردو ا. ف رعت ةعاجلا ةبوفمةير دوار هاظلا دبع نبالاقو ىعسملا يع
 هملا تفضأف ةيكاحلا مايالا ىف هتناكم تدازو هاب زي زعلا مانا ىف ناكىذلا ”ىردوماروصنم ”ىلعونأ مسبنم
 تاكا ىشوامنوكحي ةعاجب ته-ةناكح اهو كلذريغو ل-اولاو قيقرلا وسو ةبسسملا سا.حالاعم
 نونغبو ,محاولخ تاكو ىفاهب نو«ةجحي مهنا مكسحاملا ةهل الا غلبف مهب ةفورعملاو دو ويلا نكس

 لانا مادالا من مهيبن مهل لاق « لتعمم هدو اولضدقة أو
 اذهىلافاهقرحأو الما مهيلعاهدسو اهياوب | ىلا ى أ هعا--ىجبني الامىلا نوضّرءّ و لوقلا اذه نمنورذطسو

 بهنو هقنع برضاضيا ”ىلَق صل اردو ديزي زعلا مانالا ف ناكدفو ادبااعكسالو< ىدوهم اهم تسال تقولا

 "لج نمي ريزولا اهل لاقي ةقئاط ىلا بشت اضيأ ىه ( ةيريزولاةراح) « ةئاعلثو نينامتو تس ةنس هلام

 رهاظلا دبع نبا لاق داركالا راح اضي أ تفرعو ىدوءدملا ناتسب ةراحي فرعتالوا تناكو ركسعلا فئاوط

 0 , الا ىلا هب رب زولابةنوعنملا ةفئااطلاو "ىريصلا نبا لاقو سلك ب فسوب نب بوقعي ريزولا ىلا ةبوسن «ةيريزولا

 ماشلادالب ىلا اهنمحرفندادغب لها نمايدو هي ناك رفلاونأ سلك ف سون نب بوق»:رزولا عب هبلا ةيوسنم

 وناكمايا فر صم ىلا رفق ادأ نءزع لام ل. ىف عقج اواهبراصتل الر كو اعةراصفاهب ماقااو ةلعرا ةّسدع لرب
 ىلع هدّدرت كل زار ثكقرصم عايض ىلع اهني لمح !ةعتما هملا عابفرحتملاب هملا بثوو هتمدخي قلعتف ىد_ةخالا
 ةفرعم فر هك ةنطفو طرفمءاكذ عمةفر هموركسمو ءاهدو ليح بحاص ناكو ىرقلارابخ ا فرعوشي را

 ضرغلاب كلذ نما ةنطابلاو ةرهاظلا اهلا ل كو نءلئساذا ناك عاضلا

 السم اذه ن ناكو ل لاف ةساسسلا نسحو ةنطفلا نم همضربخ ال روفاكهببعأو هلاوحا تعسناو هلاوم ؟ترثكف

 ناك لفارس مالسالا عئارمش هلع نمرضحأو ةيالولا ىلا هسفن تقانا روفاكن عاذه هقلبالن اري زو نوكب نا لصا

 دبعْنب دش هعموروفاكىلا بكرو ع | ةالص لصورمصمب عماملا ىلا لخد ةئامملثو نيمو تس ةنسن ابعشيف

 رخأتيلو هنونهي ةلودلا لهاهبلا ب روربثكم جب هعمو هراد ىلا لزنوروفاكهملع علف مك لخ ىف نزال نيا هل
 1 بصنو هلعربب دنلا ىف ذخأو هبدب قلقو ت ارغلانب رفعج لضفلا وبأي زولا هناك صخف دحا هبلا روضاا ن :

 ر ,وذاكت ام دقو نيسخو عبس ةنس لاوس ف برغملادالب دب رب هنم ارافرصصم نم حرش بومعي هفاخ ىتح هل لئ اجلا
 مدقىّت ح هتمدخ ىف لزي ملذ هارب «ب دئو ةفرعم هنم داش وانس اعقوم هنم عقوف دعم ميق نأ هللا نيدلز كلاب + لف

 نيّتسو ثالث ةنس مّرحمارمشع عنار رف مدللة ةثاملثو نيتسو نينثا ةنسناضهررهشىف ةرهاقلاىلا ل
 نيتطرشلاو ثب راوملاو سابحالاو ىلاو اور اثءالاو لحاوسلاو ةبسحلاولاومالا هوجو عمجو حارخلا

 بتكو نحلا نب واسع هلك كلذ ف هعم لرشأو لامع الار ”اسورمدم فا رطب امو تدل تاما و

 سلجو نينضتملاو لامعلارثاس ىديا تدق نولوط نب دجحا عماجرب:م ىلع ةعملا موبفئرت كلذبالك-امهل

 ساناامذحو لاومالاوجورثاسو عامضلا ىلءءادنلل نولوط نب دا عماج ىفةرامالارادف حولسعو بوعي

 ةيردو1ل اةراح

 ةبرزولاةراح



 َغ

 هعلاطي راصو رصقلا ىف كالذا سلخ م محام الطو نيعفارلا صصقى راسو هذع عقول“ ىئارصنلا مب ها ربا نبا دهذ

 .اف | لل اذكر ماوس اديتو ةمّرملا ةمزإلم مه ص أو رصقلا ف نالفلا بترو هيلا حاتسيأم عجم

 اذا هرادىف هنوّملب سانلا ناكف هل ل-رتلان هةفاكس .اذلاعنمو مسهتارورض لازأو سانلارومادقفتو ةاودلا

 اناكامناف طقف نام_نلا نبا ىذاسةل اور هوج نينيسملا ادعامرصتلا ىلا هيديزيب اويكر مهؤاقل لهاكن
 سنان ادهف هساكس ةا هنأ تح رصقلا ىف هلعام_عمالسنوكيو هناقحفي و ارصلا ىلا اهكهرو دن م هنامَدَهَ

 لوالازيلهدلاب دهف سب“ للا ساو رصقل ايلا هد ىف سل 4 ناوجرب ناكو 7 ةيوتاكو كلان تطأ ص راسن

 لاوخأ تفر هب لمعلا نوكيامب مالا جرضف كاملا هب علاطيامت هيلا ات عامناوجرب علاطيورطتسو عقوي
 ناكو برطلا نم رثكاوءانغلا عام- ىلع لبقأو هناذلب لغاشتو ةمدخلان ءرصقفةبابنلا غلب نأ ىلاناور
 هرادىف سلجم مثمهدح“ اكمهعم نوكشهرادنورضح٠ اسنلاو لاحرلا نم نود ا ناكف ءانغلا ىف ةسحلاديدش

 رصقلا ىلا ىذعواكأر حرف هباب ىلع لاغشالا بابراو ةلودلا لها عمج لم اك يوراسملار دص ىطمي تح

 ل رق نمءابشا هلع مقنو كاسل !هلدرحت هدا دمت سارغكو مالا ديازئالهةرو اش مريغب راتتيامرومالا نم“ 56

 . ىلعءاحر دقو هلاراصقهعم يك اروهوامولهاع دد_با هناامم لاسثمالا مدعو لال ذالاب هلهتلماعمو هلع

 سجل امو ناكحالف بدالاءوس نم كلذ و ل وا ةفلنا هو همدق نطاب راصو هسرف قع
 ىلا هعم بوكرلا ةيذع مكح احلا هملادفناةن امئتالثو نيعسنة ةلئسرح الا عسر رج ىريشع سداسس

 لن عصب .كحا مداللا قيقع جورخ نم عرس. أب نكس ؛لف تقولا قاضدقو أطاست امدد_هءاف.ساقملا
 ماهو كاملا ه هيلع فرشاو سانلا بر طضافرصقلا ف ناوجربلانبع مدامللا اذه ناكحو ىالوم
 عسجللا فرصنافرومعملارصقلا ىلا ركييو هلزننم ىلا فرصنبلذ ةعاطلا ىف ناكن م م مبحاصف ةلظملا بحاص ناديز
 هعمو بانعل او نيتلا ةريو دب فرعب ناسي ىف ماما ناكرم كاوا ل دال هاوار خر ل مرح نم نكح

 ىلع تاكل تترد رزانلا تايم رع نأ ىلا كاران وو مل_فمتافودو اهيناوحرب هافاوف ناديز
 رجانملاب ةجارجهونخت أف هيكتفللاو دعأ دئاون احح موق ردّ او هقنع ىفهعم تنأكنم كبدي رشوناوجر

 ىباك تنا هللاقو ةريخالا ءاشعلا دعب ادهذ سرا هملارض> ماسلا نا مث لانه هونفدو هسأراوزت>او

 قمل ا ذوو اذن اوامون سقت رمشا ةسناو نيدنس ةطاسولا ىف ناو>ربرطت ةدم تناكذ هموطو ةَنَمأو

 رب رحادكت فا اب قس 2 لب وارمس فلو هسا هلام ىلع ةم.عم هيوم بورشاهاك ةمانع يعي لي دنم ةئاَم هتك

 ىصح الام ةضفلاو بهذلا تائامصلاو شرفلاو بطلاو غادملاو ىلإ او حادعلاو ةطبخماٍبايثلا نمو ىمرأ

 لقذلا لاغب نمو 'لغلنيسهتو اسرف نيس و هناام ةساكرا لدللا نوران دفل أ نيث الثو هن الث نبعلا نمو را

 نمهسر اهل جوريثك ئثبتكلا نموادهذنورمشع اهئماحر مسني سو ةنامو سأرةنامئاثو ف نالغلا باودو
 ةةوءارا نوكسج مو ةدحوملاءابلا فب ناو ربو ناكلخ نبا لاق اراج نينامع ىلع ل حر ةرهاقلا ىلارمدم

 غزولا ىمدورهاظاا دبع نب !لاقوءالضفلا ضءد طع ادية٠ هنادجو اذكه نون فاالا دسعبو واولاو ريالا

 ةطخ "لق لكت طتخ اةرهاقاابرهوج دئاقلا لزنامل رهاظلا دبعنبا لاق (هيوز تراح) م تسلب رز

 اناورلا نا الا هن لمعي ىذلا ناكملاىف "لي وز رئس قارمن ىلا الرا جورعلا راش تل لفوز ابيجةرع ل

 ةعبراماللا حو ةنكاسءاب و واولا ريكسحو ىازلا خم هلي وز توقانلاو "ليدز فاس نافورعملانانابلاو
 عرزلاو لخلا ةريثك ةطردم ةمديرفا بوجي نازف لاما ةمصتىقونادوسلا'هل» وز لوالا عضاوم

 ىقلادب دهان ود نكسو ةمعرلا هنكساو ىدهملابب ةلملا هللادمع هطّتخ اهب دهمال ضيرلاكدلب هب دهم لاهلي وز ىناثلا

 راملا,نولظي اوناكف هل رربمومرحو م-هلذانمو ةيدهملاب مهتعممأو هم ةمءرا نيكحاكدتناكف اه دهسا

 اليل مهلا وم نيب و مشن لوح ١لاق مهتلئان نمل كلذ مب لف هناىدهملاع ءزو'لي وزبالمل نومسي وهب دهملا ف
 ةريبك ل ”ليوز تراح عبارلا طاطسفلا ةهب نم ةرهاقلابتللي وز بان ثلاثلا اراهن مهتاسن نيب ومماس و

 لها زنا ةرهاسقلاب هل# طم االزعملا مالغارهوجّنال كلذب تمم“ لاع ء'الي دز باب نيب واهني ةرهاشلاب

 هفاضالا ىلع هيدوهتلا ةراس لاين اةرالإءذهىفباوصلا(ةدوجلا ةراخلا) مهم ىعسشت ناكملا اذهب ةليوز اةدوهلاةراملا

 ىيسأا اهر تصر در هيدوولا ةفث ةفئاطلا اول لامي ناك ة مطافلاة لو دلاركسع فئاوط ن هةفئاطا تفر ءامئاف



 و

 اهانب ةرظنمهل تناكو رصقلا نم رحب عرشو هرما لمهأ دق هنا ”ىصخلاا نا دمالا لاطو له كلذ نع
 , ىفهولتقو هياعاومعشةّدعهملا ضم: أف نيدلا حالص كلذ غابو ةعاج ىفاهيل حرف ناسف ةيئاقر دنا ةمحاسب'
 نييدلاحال ىلا اونأو هسأر اوزتحاوةنامسجتو نيتسو عب رأ ةخسةدعقلا ىذ نم نيقب سهناعبرالا مون

 مضنأ د قو هي يشع س داس ىف مههجب اب اورانثو ىرصملار كسه .ءلا بضغذ عس_ء او ةرهاسقلا» كلذ هتشاف
 ذئموباهيفو ةرازولارادىلا اوراسواهل هسه ىلع فرن اماوراص ىّتح ةّماعلاوءا مالا نم ميظع لاعمسييلا

 خمصو نيدلاحالدوخ أ هاشنارو نيدلار فن ةلودلا سمر دانف ةحلسالاباو دعّمسا دقو نيدلا حالصاهم انكاس

 ةفئاطلا تفقوو مهسشسروزغلا عبجبو هيراقاو هلها نم فئاوط هبلا عمتجا دقو نيدلا حالص بكروزغلا ركاسعىف

 نيب هيلا مضنا نمو ةنادوسلا فةاوطلا نم مهريغو ةمحرفلا ةفئاطلاو ةيبشومملا ةمئاطلاو ةماحملا

 نيدلاح الص همي زهالا قبيل ىى بطال |مظءو مالا دتشاو نيدلا حالص نيبو مسمن بورحلا تراشف ني رصقلا
 تمظعو الق هسأب فكتاف م-عمّدقم د_> أ اهيف لتقف نادو لا ىلع هل ايها نارون سما كل ذ دنعف هباحصاو
 نبي رمهملا ءا مالا نم ةدعذ تم لتقو ةموهزلا باي ىلا مث بهذلا بادىلا اؤرسس حصن اف م-ياعزغلا "هل
 نادوسلا ةرسكر صقلا لذا ىأرالف ةرظمملا نم فرشي ةعتولا هذ هىف دضاعلا ناكو مهادع نميريشكو
 اوداكولاَتقلا نعمهوفكو مهفاوكنأ ىتح ةراحجاو بانل ارصقلا ىلعا نم زغلا ىلعاوم زر صمركأسعو
 بدطتىفاوذخأو نطافنلا ةلودلا سعئرض> أف ةراثنملا قارحاننيطافنلا نيدلا حالص د ئنس- أنو هزه
 ةفالخلا عز ةرطنملا باب عفو هسفن ىلع دضاعلا فابفن دضاعلاااهيف ىثلا ةرظنملا ىلع ااوودو طفلا راو
 بالكلاد بعلاو كج دود لوقيوةلودلا سم ىلع لب نئمْؤم ريما لاع توصنلافو نيداتسالا د

 موقلا بكرؤ اورسكتازغلا هيلع لمخلاولذاختو مب ولق تفعض كل ذنادوسلا عمال كدالب نم مهوجرخأ
 قرح أف ناك زغلا ىلع ل ا'هاوعن م اوريثكمهممرسأو ريثكمسنم لتقف ني ؤو سا ىلا اولصو نأ ىلا مهسفقأ
 ةلودلا فراج مسه وةامر مءاكن مرالا نم ميظع قاخ ني رصقلا نيب نماسب رقت ىلا نهرا ارادىف ناكو م يلع

 سم قرحأف دسعلا ىلا اوريسي نأ نءاوعذنما ىتح ةدحاو دب نع مهو ءرزغلا نم برقأم دنعف م علع ىرحب
 ىلا هيفاولتقو مهيلع قرحأ اناكماواخ دانك اوراصف د.علاىلا اوّرمو الث: ارح اوكلف ىّت- مهرادةلودلا
 نيدلا حالص نأ مهغلب مثنيمول د لتقل مدهيفرمساو لانه اورص ف قولغموهاذافهليوز بامىلا اولصونأ

 اوحاسف ةلاحمالاوذخ ادق منا اونقي أف ككل ءاوذامهلع تذخأو مهتاراح منعا تناكىتلا ةروصنملا قرحأ
 مييلع ادعف ةزيخلا ىلاوجر فن هلي وز بانمهل تفوةدعقلا ىذ نم اسآبقب نمالملا تدسلا موب كلذواونماف نامالا

 مهم قس ل ىتد فلا مهفاومك-و م-متحلسأو نيموزهملا لاومأب اووق دقو رك ىلا ىف ةلودلا سم
 ىذلا ناك مطافلا ةلودلا نأ تاهافنالا بئارغنمناكو دذاعلا عا ةعقاولا هذه نم ىثالتو ديرشلاالا
 توعنملارهوج ةرهاةلا بارو ةلودلا ةلازا فابدس ناكىذلااودئاق ار هو ةرهاقلا ىنبورصم دالب اهل تما
 هللا نيدإ دضاعلا ةفملخللا توم دعب رصاارابدلا ةئطاب فسوب نيدلاحالصديتسا امل مثاد_ه ةفالحلا نمتْؤمب
 « هيبتفرعفىدسالاهللا دبع نب شوقارقني دلاءاهب ىصخلا ىئاوطلاربمالا ةراملا هذه نكحعس

 رادفىبر ةقلخلا عا: ضِس ١١ بم ناكو مداملاناوجرب حوّفلا ىنأدات_سالاىلاةبونم (ناوجربتراح)
 زيزعلاتامالق روصنمىلءىنأ رسالا هنا ىلع هاصو ةافولا هترض-ح الرو دقلا ماءالوو هللابزب زعلا ةفملخلاا

 رومالاربدذ ىتاَكَلاراعنب نملاد_موبأ ةلودلآر ب دس ماهو هدعب نم ةفالخلا ىف روصنم هبا قا هللا
 رظنذراع نبا ىمأ دفا نأ ىلا هنو دركسعلا نم فئاوطن صاخيو هنعرد_هبامن ,.دكحا ل ناوجربو
 نيب ةطساولاراصو ةناعالرو نينامتو عبس ةئساضمر نم نقب ثالثل ةعجلاا مولرومالاريب دت ىف ناوجرب

 رام نيارا د ىلا هجوو هيراغملاو نبماكلا نم دح'ال ضّرعتلا نع مهاهنو نالغلا عمج ىهأف سانلا نيبو مكاخلا

 عسيجب بتاورلاو موسرلا باعصال ى رح تاضأوامماوبهّداو ا مءاوطاحادق اوناكّنأ دعباهنع سانلا عنف

 همرحو لهالو «فنل تاناركا نه هتنابزب زعلا مانا ىف هىر<ناكأم رامع سال ىرجأو هعطقراسع نباناك أم
 ناكأم عمراعسالار دق ىلع هنع صو ا كل ذنء ديزي رهش لكى ران. دةئاصسخ لباونلاو رعبا نم كلذ غلبمو
 ءالعلاابأ هبتاك لعجو ملب لجو ف متو راش دب عع لاطرا ةرمشعو راش دي"لس موب لكى وهو ةهك افلا نهل

 ناو>ربةراج
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 تاراح ةدعاهرهاوطو ةرهاقلابو موقلا لزم 'للاو لاق اهلزانم تند "هل لك ةراحلاو هدم_سنبا لاق

 ساسأ طخ ا|م دنت رهو دئاقلا هعضو ىذلا حوتفلا بانحراملام دق تناك راما هذه (نيدلا» اهب ةراح) « و
 نم موسلا ةراحلا هده تراصو نيدلا“ ءاهم ةراح سأرب ةدّقع بابلا اذ ه نم قيدقو ٠ ىبلا بوطلا نم ةرهاشلا

 نماضرع ةراحلا هد هدحو نالادو>وااوهو ىلا ار دب شو اربم ا هعضو ىذل|حوتفل باب ل_خاد
 ةرطنملا باب طخ ىل! كل ذءاروامف الوطاهد بو نيلحرملا قوس ةقارولاةراح طخ ىلا ت الا حوتقلا باب طخ

 امناف نيممطافلا» انللكا ركع بتاوا قمواتقت اطامهو ةيرزولاو ةيئ احرلا ةراحم فرعت ةراس هذه تناكو
  تلصتاو نين :راحلانيباضيأ اها لمقو ةديدع تدناو>و ةوظعرودنيتةئاطلا نيناها اهيف ناكو موتك امتلاك

 فسوب نيدإاحالص ناطلسلا ةعقاو تناكنأ ىلا ةراسحلاهذمب ةيريزولاو ةيئاحرلا لت لو رولا ىلا ةرادعلا

 ددنعلاب بون نبإ

 #« ديبعلا ةعقاو ركذ #«

 55 ارومأب ةيتساو ءوياطد 3 شورصقل له |قراض ام دنع اني دادضاعلا ةفلملا : ةرازونم بوبا
 نأمهأر قفتاو دنملاو نيب رصملا» !ىهالا نمةدعرهوج غمرا هفةلودلا لهارب 11 لع رتتو ةفالخلا سنا

 مهو اورانثءركسعب مولات نيدلاحالصح رخاذا ىتح ةرهاقلا ىلا ممنوع دم_ب لح اسلادالس جئرفلا ىلا اوثعسب
 .ىفهعم ىتلامهيتك اوارعجو ثرفلا ىلا الجر اوربي رصم نم هجارخا ىلع جئرفلا عم اوعمجاو ةرداقلا
 .حالص باحسا ضعداذاف سدلب نماس رق" اضيبلايبلا ىلا لجرلار اسف اهب نطفي نأ فاش دلحلا, تلتفحو لعن

 ةليهلا ثر لجرلاو ىنملارب مام عف سدلو امهآروه ديىف نيمل» هذلا لع هنأ لح ا نم لحرلا ع رك أف لانه نيدلا

 رس سو نيد جولس ىلا تا ى:كتلاولحرلا لمه اممطس كلا دجوذام-يةثونلعنلا ذ>أو باتراف

 غلبةريملا هلدحو لسأو مالسالاب مصتعاف هلتقب سهأف باكلادوييلا نم اهدتكىذلا اذافتذ رع قع صتكلا

 ريدلاحالص ضرعأف هنم حورذلا نم عمم اورمصقلامزلو هسفن ىلع فاخو رشلار ا هفالإلا نع هكلد



 ةرداقلاورصصم را'الاو ططخلا باك م ىفاثلا هزل
 ينل رابخالا نما قلعتي امو ل.نلاو

 نب دج نيدلا”قنمانالا ةمالع مامالا
 دمم نير دا اا دبع نب ىلع

 هجر ةىري رقملابفورعملا
 همولعي عفنو هللأ

 نما
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 زير قملا ططغ اسف وغملا

 يزيل ف تحسس سابعا فازلين
 هر 4 تتتكب فوعتلا

 ىناثلا ءزجلا

 رشانلا

 ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم

 575575: ت٠ ةرهاقلا 2 ةنتعلا ناديم ١









 ةيزيرقملا طاصخلا ةيزيرقملا ططخلا
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