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 ا

 ريالا نوخأو لزصطم» كمتلممو زعل دس هين اساست, لس ,ةطتلطسأاا انها مسام[ أتت

 لس طبع ذأ[ 1 موك رون لسا مكتتسا نلت “طوساليتارانلا للاسم" ,ةلادملالا“ زكلأ»

 اأإ اسوأ, ذأ األ ]ندع اموت, رريصسأباسسب نزع ملأ لل" انالتاتمسل لس ا١' نسناس

 نوياسصأب | نسسننر لأم !طيسالرا“ 1س !اناتكنأا درأأ ريانا 17 مروعا

 تنريلس"ا ريل لس للم زل تسسساسأ لسكن تالف | دس ميلكناا سل

 الرو بلمب' اة مسالم دلسال! رمال ى1ينسألل مسن ارافنل, تنال ولأ نيل أن“.  أكمأ

 ليم ريويوسسحمب يللا لمع لرب !ةمانسسسالا طاوس ةادس مناطالارلخا لنا

 ا تاس تيت |زفطط يسأل تامر ةكلاساطو نللسس امطع ةطسل للم ط0 (لفانل

 لسسنلع رسل نيس اسنطتسر !اطس ملط ا منتطتخب ملل اننا ملانأملل

 اسنسسأ ا نلمتسإ اع اريمللس بع صان هللا اراللتأ كلا ل اال الأ الأ
 لبا ننازممأل, لتر اطازسأ رالدن خللا 111 أ اا درع ال1 مرعلبلأس زلال“

 ينل للعم طستزستابم يكل لمع اموتارسست تكللطسبم طرب لل افلل اللأأ

 كانا سسوطتس لسع ززمساترسس' الس ((خسل, هلك لا, ةكات)ر للم لأ الان“ نمل

 راما طصاطسسا كوتا نسا لمع طشلم اكييتعمسرسمل' ! امس مو سال ]مااا

 1111 ل نر ؟ نوسلز7سمسا لس سس رولسم ليو وسام“ ! اللب ركام لم" ىلع

 ل 1! نال“ ليس السلال لس' كلكمأا نسباتنطل الأ

 مسيل نلعابلم زعل سب للمس كاملتلم لمعت ياسا للف نال

 اطمأ لعرب 1" كلرسأ نايم لمع طولتتتسا كمال تكاسأ ةامتسا انام !رتاطانلب
 11نررع ]نأ 10", ملازم 1"! مما م" اب !مارسا اسك مان لمع اللا

 نطامرجم عمل , لأم (1ن منعك“ لفرع لركنأ مرهتملل !ةمرعلل, 11117 اانا
 لوممون 122, 1160 ننأخأب لذ طمس للم لمع سستم طائل, 11 لاا

 ادم, 1١ 8مل 1 1 8 ب هع زر اةمساتس طن مسسسابا انس ليالاانا للم لمع الل “اعلا
 111116 ح 1سممو  ة[مزع ]رووا ميعمارسام» 1ماسمت 11 ند (مارمأسانامتال



 اخ

 م3 وعاط هاحر 06م كم ةرطموارس لتعم قضوا رسأك طفلا اككمالأ»
 ىماتمب معمققمسلمأر, طهت هل لتعم (!الن ممالسللاب للعم مئاتتللا ا تانملل

 ورع مزج 016ممع 11 هرتاعمو اا ]معمل مام ميلاسما “أسال اا نتالع

 ةناطاقعم نمل "ممم متوجم طهطا ررمت ناموس [نسطسا تتاسسللا التلأ هانا

 ردتن* هانم ةاننع 016 1" هعاط عسا 6 ]10 11 1 اقلا | تألمت كا[ كانلا قانا هلنألب

 حاوعط هما] ممم 101مل طقم دمآص [!!طنا' مالا نا[ يطل

 863 ز1 ظكمتتم 036 ضوننلا نارا عنتاب 0مل ملول "معلش نمانأل لالالا

 ةزرحم»» ]ومنا متعطلا 21 ماا ماعم هملطع اله“ هلام طوال ل11!

 هزصمج طةعقعا ]1 ءطمتل لئطمأل لمع اكفنا ستلعألا كانط. [!مرخع [) أك "1"

 زد ةهجااتس القأ ملت لاف اذن كال لل اة" لا الل للرب امل تلال

 1 ه1: ةانممتم مق. لهن'نل للع قطعناسا[ ا نأ ( نال طاأأتل ]01 أ

 ال5171 هات نادأر, [ نع "اا لمنال ! أ. "ل"! ننأأ 8 611

 11 522 8ماامتنم دعانا لم, للم لم" ل معم |ط]ع انمار ملا سسأم ملل كابول

 طممه1571111456 طهةومطتا70 "هان. قةلافلا (ل] قنعلا |[! نللكملا كيازك “11 "معسل

 11612610105162 10ةد]ع الد الن دلال املا 111 مصأ مما ا“ 1111

101001 

 ال161 انقدلع عقال ةادقاث 81101 167 0 3

 0 6وء115هطقأا ان" 016 )3173618086 116061 ةةقانتم# 06 110116 0

 7023106156, 801116 108068010616 0م ةمطقتل ملعقه 0 ةزكأم 061 آلا همللاس

 عوطقأام» ذم طوماتمر, لمنع 115هنةهل6 اطلت هت ل111 أ“

 ةهزمم5 طةامقعاط ]1 نطقت 1051 ةمهجا1ة 011118868 85 016 101)1 10مم ربا 01"

11021105 



 اك ن1 ل

 (لسساسأ نعأ لططرن 4طن '[-لانمسس اللب طب آ نقرأ طع ]طعس ان

 انعم ظخقطأ نلعأك مالت مشن كسل طسنال نأ (٠١ ا[ نر لملع امممازوسسم»» لمس الزلز'»

 ارمربسر لم أذأكمرامعر ذهل لمص ةرستسا ارم ملئلمل' هملئلمأيللملل ان_نستاألمب للم

 سمر هريأتملا ل1١ اكليكم ةييقئاعسالم رين مسنلل , نطصتع ممانوم ملا يللا“ كانتا

 همقمط أ( 11 0هدااوو مامو ةطنببمفل ملمأا بدع كل. الام مودال مع هلع ممااسأب

 وجمل ناننأط ةماقم ًالوعاقط ملل أن طقلطمعملل ةلمال مد لمس آلسلخيسل ا[ !ظةلرشختأ ىلا دس

 اطئاطلرمم طور مملممسب ( هوه نأمل“ ل طل" كلتا طسنأط لنه لمع زلط ةسالامل

 نال ء(لسإأ دل اقساسأ رلسسمطمأ بال نللب مماومتل ًالوامم لا منل لمنع لما

 لاما نأ ايسأر هلا ءلط ممل 1الطسخمب مميت ام لأ" زر آلم امهفأ |! ه06نا أعنا

 كيال ماسر كاسل نيلرجعلل طمرج مثل 01, ]ل مسمللا أرسل |' رنسأم زر لماع هزل

 قيالتأم دامس ءلواسمسم مالها ]1 85 طح كلتا رص هع دلس ا؟سصتأنل" افالم ؟كللهمل'

 '؛ةك]1 مم]طوملر رمل تامض" !طهلسلسلل السنن كاسصسم لمع (لاللسأل لو اننا

 مرداس“ انا هيلا منع ةمطلل 1 طب” سطتتر هينننأل لس (!ركنسداسانل“ رولات
 الزمر تءلوطم منسأل لمزع (امط©سأ ارك لرأس يدحألل ممل الواعلل زا "مارعف

 رم الصسستطسب للم لمع قمقسهاسلأ تلسمس اكللتسل السنام ]كالفن ملأ مىلا قرع
 للم [!نححساستكل ةولمسلاسج وهتلمما طن (لألإ ؟سداممسمم !ز, طعنطعا هاا

 ؛ر الرجا, تام قميسالاطعمأا دس قيسرع, لأ ال116“ طن امن ىقعامت لري ال111186 ( اب "ا

 ارناممرنسأتم دامس ؛ةملمركجاأ يعمم" ةمما ل, !قسسلللت, سب دألاعس دضسسلتل] نم النمس ؟لمريب ا هتتال_سومت“

 نبأ ممارب االمعتلع أ ![كياسماللم# ا؟أننلجو مستعمل نيفهاسلاا اا

 الر ل 8:41 1غ [كالب
 نأ 02 01 1

 ةز ل 1 نحنا, ةلسارئستل هطأ هلع واحط (آلد, اكتملت الظ5أل, 5( كس تادلو ىلإ لاق

 لفل ائئيلمل
0 

 * نىدوالأ, اطال. معاضق بم برعلا ةيداب ىم ةارمأ دماور

 هر حلممأ ىل 8ن ل5 (1107, اطال, 11 1لليعخم مع لمص اطساسسمملل 11 ه]ل14 ه1
 نينا اناننم مملطعوعاماساتعلل نعل ملم اكنهنمأمال طمأ ةنالاقتلل اة"( مز" ا مافزنإلاب.

 اذ لونا [آر ك8 لل انسل
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 ودود, ههعطقمسم ةولوقنس'و ظدتلم, 81- 18111 81 8011 16 مرر تنام
 ماس عوم ةادوصعو هسام»ةيساقدأكا طقه باولو 0مطتص كا هكا 1
 هرافطتوم ذر, ةمرع زدصوم 417, وهم وولي عاق مانع لت 6 06

 وجور زةمطمم طصصقمتم»مو ةمطمص 2نطعمت تع هج 016 طمطق ةهطتنأم اكن
 مجوعطت طفقنو 2), ةملصم 2هدتمد ذم 0165 مح ؟621ةهطوط 1168 8مأراو 0
 نسكممذمد نع ةةصصسخاتوطمد 21ةهتماتسم» معوطتومطم از وهمصفمطملا: اكملت“
 كقووددوط وت هم موق مص, هممطخم» ن0 ةردتته عطل وقم قمل هنأ, مقاول ه13أ

 6ةودحع تق, ةرمهدلع نصل 0؟ةوط1هطاو. 17مم قم ةولصقم خرم مان0 لهن ايه ١)
 و1 قدم 88د. 5. ةكمساو. ط, 3 هه ه1 -'كصط هلآ عوضقاتا1. الاه هلآ زب
 ةزوزط قو سمو ةهزمقم 8101ه 1ص مذمر, ممهع 016 1طهتشقعمطو طولا ءزضمتت, [سضنا
 هم مواطو5 ةهئصم 87ه1ةمققت5 دس 2 متمطخق انمطوم اا ]11ةههقز 1" ةطاهألاةلار
 ةوعمو هن طمأن ةمدص قمت ؟هطسغمفمد 2ةهوكط 8 هات طا 'غ01 ط١ شط ع

 ن] فمن 555 ةمتهمطخت؟ 1: ةمةصقعط قل مما116581 طشطق ( نم اًممش هلع ليخأ

 ةيبدألا ظاعلالاو ةيوكلا لبلاعتلا).
 12ةصختتوطصم لوطتم ورع قمع لاتدواتسم 815 عقما/05لعنار تاه 8815 0161

 ةمرع ذص 346م 215هط مم ة5هزأ5 5>76نط1 ةلمدوم ؟ةمسهأ طبتم قم 08مل طماط ما ءلمك طصختم )

 ت0 جدن 003762611 702 211طهأو 2) ةكوم هز[ هلع, 21801 0861 18006111 غخ7
 لورممقل مص لسعوط 8واهؤتص 588/1187 هسص 088 5805 8 دينا امم

 +ور1همذم 5021ةمو» طةحتتمر» 70206 دما ةوصن ةطعو5؟هلئوق ' مقاتلو 00:

 1كوصمإم» ت20 8مم مطون 11013018 818 ةوو 0545 41 5 انما <
 ١ سامو هوكطفماومص دم مسامموناناعوم, ع معلم ةماصمم ةوطص !ك15 ةمءاطتم
 10 ةقافمم ةققصتملا 5 3وةدمسلقس ةممد طوممتمأمب ةداصف اص لعوتسم
 0 دعاك 111 تا هاد همك مرن انج8 مذ ؟22ةةوص, 2م وطص ةمم

 م مجود .ةطس طوووطتوةممر ص ةكووو» الكطمفو ةقتصمو» ة8امقأهمص نم
 يسوم الخ :1نطمم همه هط1 ةدمط ةوطق» ةمف ةلكقخممأول ةاع ةةلصم ةررق أم
 0 ةاكومتممطم طقتنوطعمأك هج ةدستصقأ».  ةدنق ةولصقسم 177ةلعم (م. 685) ها

 ١ قل هج جر ةققق ة هممءان ضخ لوطعو 59/1198 ذم لوتقةأ هنن 261655 طق
 4تع ةقسس ةطم» مقدط ةقدص 1006 80130555 ةملص 8106 2-81 ةأ1أ1اغ ه1

 : 4011 ةمدد ة[هقمد 51-2181115 81١ ' 2431 ةزتقنأ هنن ةطمعم2 0طن 285 شطر

 وقود 21 معودمد» ةمدمءطمم» 1ذح 8 ماعم, قمم كتمت اة مق 0118, تمم
 لمح ةلكم ةوورصأم» 8ةاهةتص'ق ةصر 016 0ةدح ل 68111 00 801 مهن 8هطق ؛ة ل1

 1١ 59055, كان مون ”ةطأ 508-31 ةرهاشلاب ًامثثذو.

 2) ةربد لودح 7ه:11ةعومقمد» ؟7؟7ةهدءلعم (م. 07, 8) ةدهطعونات "أك لمقف ةدأنإ الدثم» هدم

 46 ة؟ماتصسع ةهذدوو (0طقشت هو 8 ر وسل ىندف اوسلو عاوو 261 هططقات عاملا 'هر أهل

 1هزعطأ ممزثك كمدح ةذان 15 59250 طةلك10ه1365 طق.

1 ,39 ,15 085085 5020202085 
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 لمس 3مساسلاملا زض لمع !مئاترعمم ؟[اهلأ مسا مت ل عأنلا االل01 طل 761 أ شقا ةاقر

 لويصتستوامبرو نهلتسو 598/1201 11 17م1 منقملا زب

 لاقل طفربمط وتعطل ممعأل [لمنساتسر زلم اللا لمر' لمرتترمم اامرجمنسأ أعلا هالك

 ن1 ١ م قدمتو هم ةمطمع القت لس األ عاام مماتعل“ هلال" نططأملل ا هلا خأ نانلا زيقا»
 اطال رماعمتا رعي مملصعتس االمجاس طمعأللأم. قلطعع مسعأل للعقم ماتم 516 اتخترت

 همام ذا متعطط اممم مال, .[اسكم» لمس النسل للم 11! عما ظلام نعل

 164 ناعاعم ممعطمس رعت ىسمالعسب معطنخ نن' ال سنطرب لف“ اطل ةاتعأل انالأمل" اللقا

 نسم مآا] مم آلرممأللصلمم مموجالطسا سيستم, معطل 1مم ريانسرب لمه 11هرورك

 اهمزرعلم هم عطمم هتمطخ لملم» معطل !1اديكوم جسسالتعأل همدفلمسس ةسضللم مامأل

 ممعمط المروعم, 1 نمعط ةيبعط طلمم مماللع مع للم ممم ماتم لروسمم متعطأط !اصلعلاب

 نراموأم ربتماصمالس لمس !كنمملا لمح مل ملط هرب ©8111 111, 101“ للحل نتمنا

 لمو هما ملترعمم ةززسطت لمس للم مربعا د عطمأا ؟اليسامر دوعاتريمأطولت 1180 لأ

 زك وربم قوم اا ميترمأ طع مأل ننعق.  ظطوعط هنوف مو قملامل“ طمع اد0لمقم هننطقأ

 هم ةمزدو» مطقمطأمل, قمع اطس ةنامأط نيام“ مصممو اتالم 88لل161 ه1 ةراشأم -- -
 عماد 6ةهطقأذ ىدتسلم 1طن طلق جيته 1مطقصمق706 2!هلكق» عموهأألا بع طمع
 اللوك موعق. 20 همه متوط مممط 12ه طله أد الوصف ةانناثوأعر 190 هن

 ذم نوطعو 624/1227 ماجر ؟)
 دقو 417 طقتام ومزمط !مقمفدقوو مممط طامامم عمررلمت0ك, لودقت 01٠١]

 لاومطمم اكلمزومتممأم, لمع 8[ عأألع ع1 ٠"ق 011 ممارمس ةاولوت ةظطأال 02
 عالص آمالمم ريمامسسمص ارمالع, ةلمسمربمطومل دسم لع ططص لهطقأ جقا76888 88ألقر
 قلسو 11 مترملسم هأ ١ ل ممن هل 1؟كملتصسأ مماومم الوتمتاف 00 ةءاتطقا“ هرجزن ط1 8نل منا
 0نكلمأمم ديسخمت' ةيلمقتمسم, هلع (اسعتمأ بس آآه ؟هرو طامامط !طهاطام. اع طل

 أد 01 موورم ةيمط ةطمتمق ءطلتمط هلممعمس 8 هاا ما مواعمس (ةاةصصمالب سمعت ١/0
 هق تطس يصلوا وطخمر طلع جيس 100م آاهتسااسأو لطح لمطعم 010/1218 1801 ماتت
 مماومر» مامممممعط مل كا ءطمر 1متمروسممب جات ]طهطعص.  ةسعط نمعأط ةلص كوطمع
 ةممومأت 0مرسكأم مرع للووم 1كتممو ممر ءمممص, 1 )ه مك ططص 6ع ظفلفألا همم
 8امخمد, لمع سمطا ؟7هممومم»و مان 06 '!"اهااترياعمتأ 06م مططاقطدحصصأا مهق أل
 علذمو ظموستمو طستللف , قلو مدلصفسب الولم» هم اموينف طافسقأم مم1قأةأمأر
 طهطوو هممطغوب لأو ةيماكمسو 0قق 21مم, ةلدق للم طارق ه9؟ةأأاتلازلر 0
 انطومموطسمم. آد» دصومرم نظام20م أعط ا 11 1 ممم» ةلدلهمط#ر 06 نال
 بوطحومط ةذماتوط ماتم ةماسمدو 8ظطعددكتتمأ هذ ١ 0803 م١1 للاع عمو ؟7620ةصأكأ
 اع طووسأمأزم ةطم» للف 6ةاممممطمتت لمو اص لوم 618/1210 ةضامأ عأهت 8
 2 كه طأ امر تنم ةماصم 81 هقوانمو هانم لمدد 8امهأف01ةمقأ هان ةططلأاقتر 016 8
 ,ةهملل ؟هند هكلاأقط م ةأطقم م١0 215 2 8:11, قمصب ؟7هنطسانقل 70د 1#
 دمتم لوم 8مطصم, همام 0ةىمةطعمو ةلطمت 1[؟ةدقئوص هدطلقأا. طوقق عفط
 1طةغأ م اعملل هلم 2ةدمم طتصتمام» قمم عا ممدمسو عمقتم 0و5 نسق 1ص همام طل

 رمل ووو جوي. معو

 1) ل5056 11 98, ٠ 8# ل5655 11, 38 نط.



 1ر10 181 ا

 ةدصودسو عمطاتماوم ةوتسص م83, 8875علقأ ةانوط 1 :نوامسل, لقسم هن لما
 لوطسو ةررشتم» , ذم لوطانو 616/1280 عدول 1 رج عمم 0اطزربا ههط, لأم
 ةرمزطوسم 0465 1جتوصتو د 8طوصقطصقمب 016 ه5 هاتع 2015 لوطعم طلاس هنعمل
 زم 6988/1280 موطتمال, 793 مومقمو متعطخ قطا عوطقم هلأ لهم ةصتفأطل6ب
 ١ قوذو وهم ةورصقم ةهةصلصسقةةلوطف 8ةة]طدموع متوطق مانع وق طةدماناقأ طشأر 6
 زجتورموومد 048 ةرمصخمو د ةنةمقدر ة0منلمنم ةهمط 18868850 ط هاا هطق 16
 ١ ةاهوؤرودموم همقمط 1ةلمدم د هس 6210262. 128م !ةطعأ ىدع 0680م6 مما

 ' 85 ةقوذو] وو ؟هم لود ة0هدوماوص 20هطققمس0ه2 ل 59015, هس هل هلقطأ 101
 . له قلوموم ةهذمم 5وزسماقألاو 562هزامأ, 8050925 ةهمط طقأ 08 ق4طكوسان لاب
 ' مماطوو عممووود عممهتةمطتقوطقو ؟7؟ةمامعطنمطق65 دمأأ ةهاط تهل 1'طقأ نضاهل»

 وانقامج5 طهذ3). قسد مممطتع ع5 ةزدق»ع 818116 ةهز2698 7؟ةماطمو طشأ هكا" ل 51
 ١ دمتدوسم 6ةدصقع ةذص طوصطسوا هستوطتمأ. ةمق6 ةدمللقق 628/12140 عجوادمرب

 'قو 011957 ةطومسسةاو ةواسو 1051ةقمقدنتم 2 5ةطمط نقف 050 65 00168
 مدممم» 016 مقمطقاملب ةنص# لوطعو هلق 80طا1 وطقم 22198 طققلات 86415001 70
 . ائوطامس 28ةهطوعم دصق ةوزمع» 8هطص مق ة]11661 ]ةوطقو. 15 ةاووو 2ةمامقو
 ةوتممو ليمطومق 28111 ؟ه0طل ةجمط 016 4هزططمقدمع تنقوعمو االوءطمو, لق ةأره
 2ونم دسح 8دعطق 801585 (م. 67, 8) هلق ةةططتساتق 7085 056516 065 100 ؟هين

 02055 هكون, ةلق5 088 لوطع 624/1927, ةموتمطأ 9
 , ولصق ةيمطودوةطود0 دس 01656 ةدممو 52 طهومطاتهوهم» , همالاق ة؟”س

 ةلمب دتمطت طمووطتنوةمم ةمزم. ةدصح ةعائامح ةكهنو هدمسأم ه2 هثمأ5ل

 0 دماسو ماي ؟ةيماعسامب ودوم ةه م١1 آ6هل11 ةهل٠افمكم لطم
71100 

 ' 00 ا ل5051 ”ةهود ةفاصقت ةطمد هده
 000 8 ©1251 مثوطخ هله 00) 5011+ عولذمدت اهمومد ؟هاتمص, ةثم هتمصم

 اا هلل مؤمو .8امللمم ةدنممو دياز, هك ةدمود هع ةدد ةسدم» مههقهتتوط

 2 ا طوق ب لق كاع 4 طمم# واسم طدمو عمداصممب اها
 23 ةمموعتجوف هرس جعل مانع 7715 اهدموم ةطذص هله ةأممد هقومس#ةلثوطم
 و ضمطمو ظل موا ذه 0عوودمم 15 ذم لمنصمد  هطمتلمط 07 ب او

 . 19 دنهل ةماصم 049185 هماود هه مطحن مطوع هذمم هقدقانمطم, ومهلوط+

 : 36 ميسم ماا جوزههت طممامسف سلا مواط الدم, ةمعم ذه ةتممصج همق زودمس
 2 عمم 00 ا1وماق م هاسمومد ديس عوطاتمطمد ةهاسقر, ةممق هج ةذصم

 0-3 رز ةقوعغسا دوو
 ل

 كل -



 اك

 مما زفطم (اطسمالم مص ممعا لمص (سلتتعطاسامس تللطساب ليضع تع لتس مطل

 نيالمرع لفصمال المصملل مه مومقممل امل طن عمتصسمت» ![؟تاضصتلع طلقتطا هع ةيماطلتملا

 نسا طماوسأمأ اد ؟"مييات ءطقم [مسسلطتلقم ملرلم ريمقتتسام اةرتاللع. 'اكمأم هملللملا

 نر ار مرسمالمم دسسل ميمعتعاا مطتامعمررأط لدعامم اة 1لسسرب طامتطا هن' مت عانت طلبو

 كاسساتسي لمن' م رمعطب* راق هلومرع كتمألم مماسمع ال معا)مس الع لتعم اا ولسامتا

 لمع زهلمستسمارمت ( سينا مطعمسم تلنخكسلل“ل  [ننمعات امم للمعم لملم تقل ريضاتنل

 انيمام ل1 ليسرم طمسمطا لبس ميل دبر" لملم ةياريطمتتارعامأا دس دءازعا السم"

 اتامأس وضرب للم قسم ما ممتل رعب ملأ لمرع منع طمأ] (؟هلمريممأللمتأ الملل تانأنأ
 امانسيتمعطمم (امامطسامو مجرتمطط, ماماروع“ا متعأل سلطتأامل'ا كلا" ًاالالعستمر, نأ

 لمن لاالتمعلم قةرحأ ل لمآ طب ءآ هلبزش لص قلعؤووبم نقع مقلع !امطعت“ !كنانلخكأب

 ماع هزررمرب طمس مرمس ('طيسماا ننسي (0أ [! 1 ه امام دمتنام ]ةلصمورتزز ألفا هنالك

 ىسربمردلاببأم !مساتمطع هس ةوسسمأتل مبا 1ةالمطمتتم طقم نضل للمس

 راومدمعطمأا لسلام مباع منيعألل زو هلقمامنب أ؟ألمعام مماطمم طسالا اما. 1الثأأ

 هر اأريلعفمل دريسل مطب ةاسمأم هناسللرسنا مس ؟بمأأهع ةامأزل, ليوسف هل" لل مهمل

 نلف“ لمصمم ةقمالموم الالوعأب زم مقملممم !اهدللن ممطعقعألا طقطقر مطقل" ائأقر 8

 ةهلصم كمصبسم 2وماممومنصو مص ةملاعط ؟ماريفص مذ اهقققوت. 1قمققف هم" ها

 ةهعما 68 !!ةطمممس ا "ة1ْميمرب كسصصمرم مألمطأل ةاطمقطسام, طههوزقمت أه 8ممأأ»

 مرسم, ]15 مه" مانأ لتقف معمم 11 ءطاطمأتط 062 ةيوادغم ؟ون 8ظه1» هل ه١ 58
 يميرمعألا طمأ ىربأ رحب ق50), م املكأك نقق ©1211 هراعممملت, هلأ هاه مق

 بمر ىمسضيصاطسمالا 1 مساعسب ملم ؟المطتتوم»ع 8امماقطال لال 1110 ض8 62010 01“

 (ةمامورخمرع بم مز ةمسوطتسعالم االت ا طماس ال ![ نسطمأا

18 

 الكأس 10 ربمس (1نوعطأمأع طصسك هه ريمأأارجأر ةمفق الأ" نق لمن بم 001

 مما“ ةاطعتاص ©1111 8 زم ( منوم ريما مارا ململا طامطأا هنعألل“ اعقطتافلقب ضلظ 6

 راوام موو داسو هنيومجأرب ائامام, للم رصف ومأرم اةلمريضسأالمو !( تأ ا1ط1 نسل

 عوقولل] زعم لميا مومس ةيعاطم» المتمم ا0طمتنسأتاأمأأ طسطقاتب 050 16 8امطر المن

 اهلمادعم ةمطعماءطسسوول ةمطريوممطمت , رستأ لمن معاك, سوم ننس أ[ 18118

 اطامامأ, 1طلموم آءامغم ممطخغر كلم هايم المري مأمطلمرب نانأ لعلنا هقامص 10110
 هنمامطكب رمتكشماطقمعا) محل قلم امم ل ةهنبق قام هنالك, للم لامدم»“ لقت" اةل6
 جرهمطتم ةملصمو 1:ممامءاوس ذص ةمانقتا ,ةكسائدتع "هللا ها ولمط* (13ة81, 1اق

 9859, 50) ةمومرلانمأ طمغأ الالزو لور أم لمد ريمدهنمأامس 1[011؟1غم هد ل 54
 عمطعوممطام 4ديعلصماك يل لاق (؟عأ. ». 5, قمت 8) وزر هلق, طول 0

 1) ؟14هلاوزوطف همهوج يمصأء امل طعم, ؟مدص 82 عوص عقاب ةقعوعطو, ةققق 438 134: اقع
 . م89 2

 هاو نموه ةلسنص لم بذألا لفأ مجكم هداطاللاب مامطنلو غر 16 ةططاسممو ؟لج0+
 ءامط ةممص ةنوقأقلا هنا ةهص طاممووطابمطوي هلا هعواعومالا ةهطقمب

 لا ها



 كانا كانا 7

 اممزع ةهرهذ مقمط 06 ممدقةع11ةطقم»و 1هطوسمتقءطملا ل 8و0 8 هذأ 15+47

 ولهم ةهرعذ مهمط ةوزسق»» 95:81 68وأ]تضع دومط ق4لورربم ؟ةهنتاهعفأ ةماه. 1

 قزوهم هموت ةةفاسمع ذم لوطتق 619/1222, 06» 100 ل8940 68 ةطور» ةعطولا
 696/1299 هرتم] متعب ماتقق 016 .ةطهموتسو 088 ,1غد' موس 'هطل ها٠'هلمط" 0
 _ ق)6 ة3ةءوالون لوطتتو ؟هد 1222--29 جموماتأ مةهم0مرن, 8 ملا طقصن 016 اءاهام

 016 1166 مو18 ءاحقد 1226 عت1586 808 06ص 1ةامامد 25 ةرمطعصةلولعمل 01141

 'متمزت هسمتذمومات , ؟0:25268ةأ55, 0548 ةلط 061هطعامع نه" طلو لمطأم ةهمالامأ
 عمومط عا ةطقح , ةانمط ؟ةزاورتطتس 270030519 اطقأتو مه9,6808 ط8. 1)عمس لام»»

 1 عودمددامدم م ةاماملقت , 56ةأهقذ هس ةوزصوسد 'ظطقأاو همقو» 7مم لمد

 1١ هداك, ”ةلمطقور 516 1غ ةذموم 1015 ذص 85058 ةهاطهأ (م. 70, 8 ىىحلاو

 هللا هيحر) ةهحاض ةطقمقد, ةظؤأ هقءط نمد: 1088 ؟هص 414418 هام, ماعم

 ةركتأ دقمط لقدم لوطعو 624/1227, ؟ةماوققأ 181

 7 هد ذه لهص ااقذمم هنو مةةط1امم ؟؟ةعاعود ةعطقلطمو أو طئوأامر أ هعطعا

 06ممد انطون م0102 هانم. ةةأئاتمط ؟ههدفانعوطمت. 1)همه مالطعمال0 ل 8

 016 هيمامنم» ةةصسخاتعط هاذ 701185065 طلصقأمأاغ, ةللربأ هم طمانس ناقل

 هل -املقس 85 - هللة“ مني تب مل 008 طولتس ,1لاقط هاءطدلقس 'هاق
 ”1- الات ةاق “ ىلا مجشايب مل ا

 22 5 7 0 7 ةعاصقك 06» 017+ :'ةمطقمص 8هطعاكامو طفممول هس

 ٠ ا 0006 هتك هيوم نسمي طم مءاومطمدو 77عام ؟), قلو, ”هدد

 313 ومع طدق همي 7 جةوطمجيدمما قمم ؟ةداطممم»و هام دمامألا هطلوماناهم
 ظ 98 ١ انة ةدهد وطعام هه توماس 0مم عمطمأمد طقانم#ب

1 00 

 0 3 3 ماس :

 0 1 375 هاتنط 0 5 : ان 2011 دلال وهن مهعط لو

 . ير ماقال ةهفوطمو مكر سنا ةمدم نوفنص امو نيفلصملا رابخأ بناتك دوقط كوع

 م 5 ماج 5ههجاوماما, 38جالمط عطور, ةدمم كاع ذم ةكلودووت 19 ةعانم ةلممت
 ' 0 اهييؤسد# بي ددموموو 1مكز هم هل! ةذهوم طعطممم

 2) 0 ةمدمست ؟ةم3هم نصف سابع هاب ىلإ اهثادتبا نم رصم رابخأ باتتك

 اهنادلج# تنس بسوي نيدلا 8 برغملا رابخأ بانك (8486 همم دل

 | 12ه طدمدم ترموت ىنب نم اهالوك نول ©  نميلا ربيرأت بادك بئاشك 0840

 ١ كمدلو طنا قوم ةدمدنم نال ىلأو تطئاخا ليم) © نب دوبص طرأت

 . مهنا نيكتكبس 00 84014 دمدط هثأ ةهو دمعت مهنم رهألا لاصفلا نيم ىلأا) 9

 ةيقولجلسلا جيرأت ابتاتاك (3 8484 ةمدط سلا ةدص ةدمع مهرمأ ءادتبا لدم

 مايا ىل) # سادرم لآ رابخأ ىف سانشتسالا بانك

 بس 10 د



 لا ل

 يصب لمس سززع مم ناسا جاامسامأ ظله قرش لأ 111 هر مماتمساا لال

 اامامرجرمب لمع (0أ 11 معامر كتفلروتلاأطصسستخ لو“ (0ظ5ظر ]1 كانال, دنلسم طلال

 أك ءاوطتم هسسأت لمص "!ا؟نلع لمف قسكمتعب ننامارباعو 1سم ألبمتتتسرب انناا ل"! سلسل لارب

 لامورما لسسمأل للعم ةلمسسمألا ملل, أع لو ال!( ممألم رهصضنم !ةلطاتداطعط

 سما لمستأ سمطل هسمأل للم (0ريتسااف مملس» تريم آالمسطو معلول 1 صلسنلب
 لمست كظسيلتمس ئه طلملمأال, اهتس“سسساستمسملل دمضسيسألا انمتلمب الالزع للأمل

 اللا دلال لامسست اسسيسلالسسرب دحمأبا اممبطأ رجمادعا, الريع ةزارم نبا مطاعم أتل"ب

 لميس لمص ةفلياسسس نا ملماسم لوسم لسسلا لتعم االمسستنماتم [آتياسعااملا

 ل1[ هع ريلامعاتسال وسع الميع الملا ريسساسلاا انس. طس لص" ماه ماعم“

 ريمأأمل, لمحبي مناط ري للسمر“ ![؟كيطساتستسسلم هلوم ةسسسضنأللأ (مرحلتعلا هينالتل

 ريمان سمسا اكسس مدتستزسا اسلصل,  كخازم نسيلمرس ممأأللا ةسزز“ اللله ظلتالأ

 كتم "ا"ارساممعطم تتلعلسمس, ليسمع لمس اطن طل هلأ ألا قبرا نمنل ل1 11 ىلا ملاك

 لمس اورج“ اد“, ممصسلم ممل اكمل نطم» للم (ةةسصصسنتسال اع م»"" هنوالصرباامأل هلك

 ليس ١) ا هأطت الوم !اهانامرع, تنل لمع ةزمأ ريمتاهلا 100 لوطعم ةودالاع»“ نأق 1

 ؟نجام“دمرم '!' سرج ه0ق10١٠)1 فلنسمفم طب اهطل هل١ و 8501 ط, 13[ هلع غ1

 ةمانمل ,1ةهعئلر هأءايساعوستل “ لزم ةلتمواأاروم طعاقوملل 0115810

 1دوقه 8هطاءاعومأا, لوق مرد 8صسمطم انط©طق» 015 0 ةراتنان ةاطق»#

 م“, ةدمو لمم 0اعأنمأ ا 7هظ1هعموو ممودمق عمن, 067 ةانقتاتي# 068 [ ةط ه1
 ناصر“ ميطماتمم زمن ةطقتلا سلتك اطص ةسعقط و ,ى1"ةعتلز هلله" ". 10وف

 اكلك مبنأع بأم مع نين لمع ملمع 0171186 عملموممم ل31, طققتاموس "18 هتمطأ

 مانو ةميممرعمو | مرعأ ريع ةأممم لم" ةميمتال /مورقتما مذمج 0هصممسللوم د

 اصممرتمربا اللممأبم بمورسس السل هرم ةا؟وطقم 51 لوسام ةهه 76111105

 مالاوزانإب 11“ ماك كمطع دهعأا لمس 150م 0171185 هد أ ناي شل 1

 اللا1 ط١ 1[ نايم منن مأ1 آل همزألط]7 ه1 2851378137 2782010118, 7016 6

 المامتسعطسلال مم 1”:ةعانم» آو منهما هاأأوط ةرروامطأ1). ةطقع ماعلا 0

 (ركلملم عامربملا مات لق» مههصهطتمم, لممق أم هه هلمطخغ ملأ ق1 291م1

 سمعو 011118, 5050685 دات" متأأ هذ هم5: كلنقالاترتق 201 1طانقا طقطولت, 1

 مطل الاووتطلام هلكلممأ نمقوتنل ةدنام» زد ةمامق» ةققدوامممف0طلمطأم هأنأأ

 ؟هماأربم“ ىأمه مطعم ةكدأ, 7مم 01 ةهقمر 01 هام 85062 ة1ق5 816ةطقل لق 011
 الل ممعزعم ماك, ظامم هضبامامطسسو 3و طقألممو سها[ ما[مجغم6 ةنهلمطأ لهف

 1امهناامأ, ندمقق لمع "سينغ نمو آ[طس مذطق [] عوز طأأق مأوطق طلت 18 061

 ةرتسومطات وطمس 11معامأا مصرع 01 ءطصوو ؟0118» طهغ, 5050671 811051 1
 اوصومرعو ةمعطسإ ءطغمر طسصربأ,ر لاه 118 15 نا887هاح 1ةهرام 7ةهضعمطأتمأت

 هدمطممو». 1516عولنق ةاأأقتو عقطأش ةمطقت طقعألم», ةهقق 06» ؟021!ةيوط0و "هاذ

 )١ هلموم ه20 6261 كلانقالانزك 0 ىدرألا لعبسأ 00 هللا دبع الربج ىبأ ىبأ

 هموالطسأ 8511176 19[, 138, اول. قايدم هن, 2. ةنمأن, ماهم. 8. 32. 8105 ل, 8ةهعططتطا
 أد ةكانص ءطمم 8. 18(.
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 متقطت ةمق 0فوتممل, قمص0و22 محتل هذا كلاتفماتإو ةمززا آملا“. ةطم» زمان مللعاطام
 مممط هلام عمطقم نمق طوطقدسمام», ةوقق لمع ظولامسوأمع هاملت هنعأاا زا

 . همك ؟ةعقصلممدم عمم ةصصوفتطقاط وع ؟ه!1ةوعصفقمم ةياتاعا طعومطتةداعأا متون

 مقا ةعدمط 5111طةسانوط ة4عن1عق1 همه قل وقققد طشهأ
 00 8ونص ؟ةصص 65 ةوطمو دع طمطقس ةكومقفو هوطتسعطأسلاثلل اذا, ليس

 16 81:طمتاطدمع 156م 016ه 18 06ه ظوايوط 1 (آفأتس [], 1115, 5) هسس قلع

 لمعتز هلع طداعوسق'" ةزوسسأ ؟), ةطقمانأ ولعطم» معطمالا همأ" لمس طعأ لعن
 2لمنتع 85و هذص 77ه مو 1ط» 0 ومنق» (1, 88, 80), ليس متعطل رجنأ

 ةج0هةهطمدت ةمكصمسستةط ةقزص طعس. 136106 ةاملاوم ةةرلعم هتمأل لد لمصا ننن

 ممممنم متمطق, مهمل ةةوصأخ اهم هامان له 7/موكلا لمع ةعاناعا []طد

 و 2 ةد حسن 11817 8أد 1 3521188611 7).

 سو 7هزاومو انهم هءطقطأ ةأوط هدم مممط لق 'لنامأ لعدم 0 نياسمأ»

 .. 519 068 ةسدفتات ممل. 10 ط هموقاهألسم وكلم لوم /؟هءايمصسمم لمت ؟تاريعصتمب

 . 226261 0ططتاننت جمال

 1. ءابكلل رميرأ [طوتم, 0. طولقمم الللووم», ائمعلتلم (1*ه1 11, 78

 ظوندتن, امصخمم (مصح 81 مدق)ب اكمتعم 58 (0)ب ؟ةعدقع ةطس ١' ظل

 2. ءامكللا طرأ نم تاطقتلملا تابضانملا [!ذةءاتم (ةقوم هم. نس. 7400

 ةماقمد, 88ه 71, 160

 0 هقطألاو ط١ نبجلا باحضصأو ءابكتلل تاقبط [8وسط, 0[2هوطع» (ها
 1 0 8اهالوإ اومن 17, 184

 0 0 بانك (ةكةمماممب اكمنمم 57]
 0 ه4 رامعأم ءاملعلا راببجإا بانك [1419 15, 87, 22.]

 هان هيك باك [8ومالصمع 7

 ٌْ ع قو 2وبسمد» هأهدمأ دنع ةودح أم! هم 0ءايتدولمب ”ةامطم

 "واط ةوؤ ةحمجنؤمم + ده عاممطو طعمه, 811 طعاملتمطامو مان دامممم

 وام 0 وص 0 عدمت لهم 505 5. ؟هرعماةطصوامو كامل ؟أمةتماومأب ةأدصقل

 الكت ماج الع 03:6 ةجعطاومأق 1اهاهدطدمه هطهته طا هدام أمم ع نيل

3 1 

 0 , 9 هن جيشا و هم ةساصل ' لمس حط طلو 1.7
 1 عا ا 4 [ 5 55 ا لم ماي 2 1 9 54 (408) 4

 ر اي دينيا 1 1 هاسق

 2 0 يطل الجلاعلا مصر < اما
 و هلام ذي دممودب 2ةجاؤل كلدلك ممل

© 
 اوم ةمعاملا, لمص 1 لل

 < د ةثع ةواتدحم 2[ وج و 15ج 451386 امل 7 عمل

 36 دقوا نم اعطت هحاعسم# نايطاممفضل نطو 11و
 0 يس ؟ ظ

 ىلع 84
0 03 



 ا

 مياس, رضسعا اطس قةقطن العينئاطتنخم تلتمس "لللمأا طلمتمام لص لح ليس ليوم

 نيرلاس تررفمأل رييتم لييتربم (طةرعاسأ ىلع لممأال ملصم قللسعامتاا لسيمااعم ريب

 النصاب ريماسطا اصل, امل اسمن دمتمأل تطص نايم" رتمطخ معمار أ فسسمللاا هنمصنل

 نرخ امن سلا نات همانمم متعمتيم لعن هيل زل نناؤيماكلاسعمص 'ا"لامأ تاقيل

 : املدالاو موجللا باعاو ءايحلل طماامعمس ىتأأ دمسا للا

 قكوسم منام ,ةيريسلم ليس لتعم ااه تاس اطل ذاع لتمسمس 'ائللمأ !طسب

 ناملاتا ملقا مللمضعأ رسل ةكمرعأ سس دلسأل ليس مساع فطن لكل مزرر الامسلع ننلأا

 ناماطساما سنا قةسمضاسترك تال |طمماسطسستنرب تاهملم ؟تاناععترب زها“ ا

 نيلمانلس لمس ةيصصصتسال انتتنأ هنتنأب طمأ لم مضلتتس مل هعمل 3ةلتسمانرجم 11

 لم "لثلماأ امدح ميرا باانذ وم تانيدفتلملا تايكاذمللا داس لروما أور

 لمس تلمع لتلعب, طلع فل ولم كلل, للم املأ للس سس الللمللتم الآ, 10

 انامامرل تصنع تطريمقفأاتمتا لملم, ليس تازموم طورت لمم ال وعاطقاامتسم لعض

 ةلسفتنمس مكس (ليترواتعمأ ممن طمماممل جات ةلتسامال طربا بانل هلم ةنيمأا

 ريموأ ال١1 لسمعما لأم ةوطاسسملوعأم كولن سضاأف أد لمع اللزووم» له (11061)

 ت. 1.4. 885 ام ساستناو هطاقتلا نم غرفو ضيرأتلا بانك رخآ اذه

 ىبيطلل ديح نب ىلع نب ديم مّللا دابيه فعضإ هنم هبختلا

 ىلزوولاو لمين !( مام نلت سمألالللم ماتك لمد مص ملغ عمطسلةطتامو 11641 1

 لكيم قييم ميدساربا, اكتم نس هن للم (1هرتأأ هريعضطقأا ةنوطاومطم#ع 0186 ةلوم

 عم تستأ هلمأت طصاتابع نلعطل للم زي لمت“ اامرهعأ ءتاوصلتوط اههوقم 'ئلاقهأ عواطقأب

 ممصلمرسن ةتمم لمص طمطملا لس ا!الععانمو انس ننس مسهل مأاع طعس 6

 المومأماصتنسرب طاطحا7سمأتمألل, 80 ريمظاتطصأم هدهنا ةزمط 7؟هطل هنتمط ]5 هند

 انزمريوسةمم طوللم ةعطمس مقطع طقلل لمعوم, 208 لفض هممت عج فز وطقس 0:1 عأطهأ»

 اذاما لمد يأ! ةومطمم 1 هرناعمو 1م لوم اا ةهعط هله ةط امامة ممدملم 3 طق

 ءاسكشل ميرا مان مقطامم, ؟؟ةلهطم اهريمعم 18ة2مأوطننمرو نمت هانمأ ال

 امرت قلاشانوب مانارت ن0 عالطو 8,

 ["0» لزم !طةهساملا ندري عم ؟تهدا1 هممدقم»و '!"ةءاقس م1050 لأم ماو لمص

 المو طفوا

 م عع !ذومللم 58

 آذ هه طمعلتلم 1004. (ةطوعطس اص اكنأبلا 10011/1458 90757 ديم

 ىئاردنزاملا ىدسللا مشا نب كيبدحأ نم هللا بيبح لذ

 همااهألهرنأممط)

 ١( . 1لة»اأر 308. هال, ولت 86

 ١ - 8. السم. 1508. (ةطفمادس 70ه ىفيلط ىلع نب نسحر

1 



210101 

 0 دع 16818. 6,

 آل حج آه10. 8853.

 لك ص ةكتممط. 440. (فطومطس طذص ةهطل' 11 1262/1840 7008 روصنم

 ناميلس نبأ .)

 2 دج قزم 5. (4كطقولطت““ 13 ىريعزلا دبس نب نسج 24. |

 2816م5 1198/1784

 (إ د .وزرم 58. (فطقوطتط ؟ه2 38. طهطت' 1 1240/18/10.) ؟)

 2 د 85, ةسقتت. (فطووطع مهو 8. [2ه0١1هنله 1175/1708 اد !اهلمط.)

 م5 ح 8(عةققضز. 00

 17 د 1155 1069. (ةطومط“ب مهد 850ه (ةهسقلق 1171 طماط 1 كدا
 12 2ةاهط هما عتق أ)

 7 د 165 10615

 1216م6: طقسقمداستكاننلم 4مموتمأ ةطمتال هلعط أه لرمأ (تردودملل) م»
 عوطاتا" هرج 2 (12انزتم

 مب) 1

 م 8
 برر 7

 1 مص ةلوووم 83. ةوصعتالا 1481157 15 ةلصفح (. همايطص ةشستق. 8) 8هأه: 6

 1 ا ديل 188 601. طعطو او دنع طلق 8. 838 ؟تيالمطمسب كه هو طمامعط دم ةمطاوماا

 1 دينيس 16 4 ددتامسا هنو وطول همتاصسممسو اذ ؟!ةلود ةهع ملاءاع

 نالواوأب , قام أ ةدمط ةلممست دهلمموم هدول ةوج 7هلهدنع كال ةمالغمو ةمعولل

 ا 22 815 561445 2كم هدمفا اتامك, عدوك لدم 2 هانا عم ؟ هوطم 0ءاجاممل ةهج0 هند دهجوأا هب

 عمزواوم, 016 ةكانسدطمموب# 8م. ةطو» لم ططموذطمال موو ةاووم 0هزجإو كوم 0ءاياقعولم ماد

 ةوزلم 30 ق6 ةدصفطتتو موزف, ةعمو ثم هذهم قو طولقود 5ءادودمم» ةانسر ملم 7ه؟اديجو

 طفأأف. لامع عودعسمو همها ةامطعسصو ةم» وه, ءوطمامف ملمع ةطوف ةوهوط٠ امم هاه هوطوج

 دملج هجوم ةاموطملا نعوم 7متتط منو م5 ةمم وعمق هو ؟ولموعب

 ٠ 5 نمودج ةئووو 16. اةدمدصت ةلمط 28116 15 همم 1 مادمزو ةماممم اكوا ا

 ودم 86. (8. 1061) طققط# ذوط دوم طلق 8, "م الموت وم 0مجإو +ومولامطمو , كم

 : 916. هموم : طوبة طول هن, 550 لولو 774 دموامسالو5 ةمصدسوللا (مللو نع, شن

 ممم فر زو نضر عصف !, 9 ده ان هطصم 5ةاهومطاوقز ناو مطمن دوةومامرو 77 هجوم

 مومو عتمطةد (هب 8 ذأ واه راع هام ةممطل موري 7ةلاوع وصمم (01) هبه. ”لإب

 ٠ سايس وس هاصم ةواوةلهفلوو نع ةعاطقلا, ؟ولمطم دامطا هاحو 40ج 8وداادمم
 + هالو 8) 0002 897 جونو 1؟1ودهج طفضمر طعطم اهذ نام 7 ءيامامط مو هلمطأ

 سس 14 دل



 ا 1

 ارام المسال كامن عمل “أعط متاعب“ 11م مز ماسأ طاع ءاطلت عال منن

 ريالمممرا لعل مرا ًالوصفأاسل04 , معن 1١1 11من اططصتسعأ لتعم لتعم "هديا

 نرجوا مطسسرم 1١] لمع قسمه اه]ةقاناأس (ص 37,711 نبل جسرا طلق رن. 41 4

 /ل ,سرش), لاف ةاليصسكا! نألمم 888. لفرع طقتلمم ةملمتقفم (1طتملا هأهقلا 181

 مزمل درامط6 2م0لم5. 11م1 لمقق هه ملعأب طلق“ تنل طملصم» ماتتملا طصصلفمااب

 امارس لأم ؟طهافمعألم, قمقف 1طبق !ططده. عمضان ا سلتعلا هللاق علل نأ 8110 01
 لمح طمالمب هدلمطعود (1انجإحملا ةطان وزن طمسلم ةمطعمأطابمو لمع 1لريعططلطامللب

 ةمزلأام طتهضلا | عتسمألم قلنقاممقاتص ممل 0:10 كسيقلاشيمم اسطعمر للم لهسم هتعطأ

01011 

 راع 01ه وقم. مله طقطم زمأل ةانوم طقفمطسلمر6 (!انرنزرنم 6118017011 ع0

 رنالمممم ممرهأهانأب له وأم ذض لمع ااتاطن هكبلفمطملا «©) انا ر) 81 مطاط ركام

 ةطملاوم هلم قلق همساتطعكم '!1"ةديكهمرك اسأل طا لمع (!ضنرحرنم ون) ان( هلملما

 01686 لموطقاط ؟مطا هلطمت' هاو لم» 0 نررطم هت), هم طقطوو هلم تك لل“
 1هأئامعور ال1616 طرووهمأوم 2115 طأومقر ةمص5"067 هاتف /اقللا76 3100 فدنف»

 ادهعاتسومط عقطت 63 مققطتر 016 818 716068 ؟هد جن) هادا
 1همةءطقأط قم ععمووم» 0تصق نب) 1وقوو» ةئوط هممعط 201 انطق“
 ةطغقطق] ]نص ومت 5256780581065, 016 ةهذدو 016 11ه8, 181620, 01ه ةصةوعو آر

 0 ومعم7 0. هد 068 همم 8: هج ةذصضل 7716067 181200 هيمو ةدوقأم ؟هدنهد0 )ب

 ملط ممر 11 هألبرق هطقملاق مامطأو ؟هر5 06 !هزبامعمو طمهطقمو 1 همصف ا//

 لمدعما طم ()توتسسماب ] سا مطقع لقصص طققأل ةللقا 118, (1قزع (ماترتزرف 8) ؟78ةا**

 ارميممرعا ممتنالمم, 1غ معاطللممعك عامل عن هئامطقأمو نت "١ هاب طقأ ةطقع 0ة0))

 ؟لقام معماطمتألام لأرعم جنتل نمد نالت نضيافتمن !ًلقق مطعما نارمتالم 1 مقاتل م61
 37 هك 1مقوكوسا هزْومنم تعرب نام للم الق, زلم هيف لمح !اسنمامو ةرعاتمأ أ لتمألب

 حتا همطا مزوطقم 8(ة]1نو طمكاسمأا رسل تهفامتال, 13 معمضلمر# انئانلارم 1هط لوس

 هد 8؟ةأ1ةاطمأأمد تمل ةمطو ا ةعاومص ةكئمالع لمع 1ثملأر دصوطماط للم 1”هلحع

 مطتقمم ه1 5ات11501 مممأل مانع طعاما هطام ماندو لمع '!ةهمعط وسلام متوقف طقأمالم
 انتالوه م 78610618,

 118ه 016 ةةيسسخاا ءطقص طقس لفمطنأة امد ةلضصق ععمولم مضنمأتأ 705 ا ةرع»

 ةوط مز طانقومال (مهتضسقصأ لا هط 6هأ 8[هيمتمهأ٠١ ان50 !ةيعانمأ !ةرضصمم) ةصل [ءاتولعسرا
 (5ةومه0هرق طقأ ة1ممددهسمم انضق ةكدطلمم) يمص قأ تلداتل طقطقللار 80 185 0

 مصدقطصتم عم»«ةمطخ1 هرعت عكر ةمفو هلله 0 مانموعمت ةنأ ةئصقمن مم وطمأز طاتق ةا1710أ15»

 عمطمم , 38» 1ةوم 005ممدمام1وم» ةعطمو ةمكطتما؟. 11م5 ام ةزممع مطقماتتا#
 ؟مرج ةزهوودد 4فعهطمأزمدتق اعقطم 016 هطود ةهظانالطعتم 1"ةعفموم أ نفأوط 15 061
 ةءامامام1 وبل 55 ةهمامافصلود ةواصر 016 016 1184. 06م 0كمووص 8) انتص4 ي)
 هتك واممم, ةللصو» ةصقمعمم 0همأم ةه؟وعر 016 هوو 1'ةءعاجهمهؤءاادعه 78
 م1 همهم, ؟ةمةدض ةعصط 0186 285. 06 0 مانررو ه) ةتاقاقتت 7968, 2وقق 016967“

 اس يي

 1( عا كتل 9 2ذ0 يد قمل

 مدلل 18 د



 0 ا 7

 ةمففاعم ةهص هله وئوط زوكصؤمر طمطور دمموطوم لتو ةعطاسسومام» لص؟ مط مزومسق ذم 88105, ةهلقو هق ةقوريوووز زوو عامر سم 0ترياصهأ هلم قلنا
 هوز 35 ومما لوط شد ميوزفأل طقأ هه واوط طقوستيمويهفامأاا , قلوس للا . ةقاتممامم مو. «مطصمما هملتمط

 قمم 80جن1, 0 318 ةروووياوو 16 0صيروم»و عموممألانمع لمع 1 ءاتعم
 _ 05و طوق السمات , 8 قمري ؟7نرعدم عن موطمد هع1, ةمفق أقم "كيلاني
 : مدقوممد 8) نوه ةةمواولم هه 00* 1 ةيد قمع طمزلود 0 مدصصمو «) ننال ):)
 . ه118606 1 ةهطانعاا هل 0 اول ةطوع لوقو ومطقط]ههومطقلام مم ممكنا

 ١ ةقووو»» 86241 70م 6
 مم ةمزئوو خو ةكنو) ةموقوأمأ, ةماطقلا ةمه ؟ا/وعلط 414 اطوألم دعانا
 هس طعم ةزمطقر ةطقتلق داك هاصو ةهل1ه لهموم ظاوهمجطتمو عمد 1"!نل]مدموأعو
  صسق ممسصامم , الكوتط قسمان اونو ات ةقأت020268 وع ميرا طم ا ههيزسسعأر مند
 - ناو م1 هد نو 0 ةعورجمست ةمد ؟ةمكمممو, 8مومملمممم اا ةمخط ريما نانا
 هو ةؤوع ةمعوط قود 2دمذدست, ةمقو هذ نع ةنو 1؟ةدصغدأسم 066 عمامعطأسء لم
 111 ةموطدع طوز ةمد قعوؤوسم ةزمق نممنقمطقمأ هلو حصل جو طألالمأ نسل
 ةولطو15 1[ةوطصتوطغمد هتف ةقصص عماقممطلقوطفد قلامماطددس طاماهأ للم نس أد
 خود 11مموتووطمم 0هقف]16وم هتوطغ دمطع ةهمطقلامو ةلصل1). طأه قطو 1م
 مؤ ةلمطقطو6مءط, ةهوط مدفطولط ةمع هنهمواموم 8تمطمامطوم هتمطأ هاو
 ةممسطوء قطعا, 17738 ممهاوتمتر طقن 01451: ةنه 810جوجطتمد ددصقمال#ا
 0 اننا هك هلو سو نأ ني ؛ةطس ةلم ةكاممم» جمجولو أم

 . 1انمط# هس و عوام و هداف يدك 1م با همس سس
 مفاجم 11و هطئاومي طاقم ب طاق 5 مط ةمدع يعمم

 ا ةمدس سيرسل فيما وما 1 مولا ' ممر ةطماعمسم هم ؟انلطاحالولل : هوبترحما 34 ,

 بور لاب ةءاعسممو زق - ا 0
 مم 0 ها سجج



 اناا 11 1

 رمتقوطممو 1مطقلام, تمور الموس اطسمو 0ع (هدصصقتل لل هاملت كلتل' [كاقأن لن 16م6
 ماد منك 7ع هما 00مم هماطل نوعأ للم 0[مقققحر للم ةلقط طلق ان
 نه مع همماعلشمممم نصه مرن مطصا وطمن ]ل رسام“ ملمس ت51 هلع كات انقل 8مل
 طلق مهمست وا همطقو 4قطوب ةأوطنسس عم المن لفن !ةمرومأص لق مست ه1 أك
 ىو هذه نق زو 1ئةرجتم طووموهرمرب بع ممرم. الع لقص اهله ععاتق.,و 8
 طلابقو ممط, ممصمم, طقأ تمت قاطو“ ؟نلريقات[0111 1011 نهققز' رثأ 280ه, 11. 8, سس

 طلق 1هط ةطم» مقينمأوت, عنيك همام عع !ادعطاالعقأ عاكمتأ 9 و7 ورك وقفمرثل
 عمازعمم, قموممم 8111 مديمط ةمومأ ةمطملل ةرراململا 0111 همالامرع كلا دانك ملقا

 نلف قزم قمم ةطومطب وطور ذي قلق مطلق الان نعل ةانناد
 زدوقق دمقق» '1'هطاأرر ان هاهم قمع 0فريامعل ممر مأتل 816 081 ةلاتققاتإل
 ان قو مئووومقهط مت ل1 وطمم آل هلك للم عوطاتط عمولم 8مدمط دسم عمفانهس قت انهار
 امو وزقن 016 ءمطل وزمطف 8موتكمايممع 08م اةيمطمو لص لمص ةدالامتم» معاقأمأت»
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 14115. 171,8. 174ه. 111,8"

 1998, 2016. فالظرر, كا,

 8328, 4. 8010 4 ثان 11

 389,8. ةك8قبرب ظهور ةةظكر»س
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26, 8. 27,8. 28, 1. 89,8. 48, 0 

8 .13 ,70 .51,3 .20 ,50 .91 ,45 

,17 ,181 .11 ,180 .8 ,128 .7 ,120 

 182, 15. 195, 14. 199, ن. 206, 4.

8 .268,8 .265,8 .260,8 

9 ,869 .8 ,887 .4 ,804 .8 ,280 

 55,8. ىلا بحاص ىوطالفا

92,25 

 60, 14.91, 3. 98ر1 سيلفا

 26,5: سروغمفأ

 50و 15. أ

 18, 8, سطيرقا

 200,8. 901, 8, نوطبرقا

,206 .205,8 .204,8 

 56,0 2 نيوملاب فورعملا نوطيرقا

 19, 8. سشناسفا

 24, 5 سيهطارقونسقا)

 24,1 ايثوسفا

 08, 17. 69, 15. 891, 9, نميطقأ

 61,8. 602, 13. 8. سديبلقأ؟

 04, 8. 65, 8. 68, ه. 72,18. 78, 8,

 79,17. 100, 9, 108, هب 115, 19

,8 ,168 .167,8 164 .980 ,119 

 206, 5. 219ه, 2984, 18. 254, 0

 268, 7. 284, و, 298, 198. 812, 8,

 اهسسسا



 سياهفرأ ش

 ساشاتالا ءاممأ

 ل ىبماولا ماشا سدججرأ '

 الأ كه 07 اذهل 0000 ل

 5 11 4 أ

10 

 هك ىماطرأ

 آد 505 اشخاطرا

٠ 

 سهلقرا

 سمرأ
 ع

 دك

 01 1#. ثلا

0057 

00, 1٠. 125,1 

 بحاص (يئارددكسالا) سوهساببرأ
 5 شيئانكلا

 ألو 10 ىلباوقلا سوهسابيرأ

 24 سويسوبسأ

 1000 ىهحي ربأ تاما

 ىبغصملا ميهعربإ نب تاع
8 441 

 1744 نيس نب تاس

 ىدابعلا دبر ىبأ نب بوظعي
 17,10, ةكرس. ةّقر ا 86, 8. 36,8

 40,15 41,38. 43,8, 5ك 18, 6ك هب

 71,106, 80, 4 .94,8 .92,9 1١

.8 , 127 .8 ,126 .119,8 .116,14 

181,8. 188,1. 169, 1. 

 174 نينمح ىلاو فاح“

 بق لا

 .هروفهشلا ءابرحر ند لم رسأ

1 

 (ةروفماملا ءايردر وبآ) لهما رس

 ا

 ا

| 

| 

 أ 1 ١

 كالوس كس قر تالدسأا ظ

 71.08  (سروهسابيروأ نب) تاطسأ |
 ا س ءاهتتسا

 0 0 سلئاهيلقسا

 4١4 ا ثأ | ؟, 1 كر رح, ألاأر ل

 ثول ا

 رات. ة4اد“» ميك سريبلقسأ
 ةبم هب. رس 10ه 11ه 1

 ا 8, ه. 14ةرى, 7 قران, 90,5 100

005, 20 

 والرب انئئروق. 91,8. لوألا سوهبلفسأ
 12,م. 1ا,».  ىناثلا سوهبافسأ

11 
 105 ىسي دووفألا ردنتسالا“

 86, نب 17, ى, ةققردم, كالبرق. 41 8

 ةهغو ص 7ك رد, 12077, 279 »ل

823,8 

 ىنو كل قاسملا سيليف ىس رديكعمالا

 17. 230,2. 20, ةؤ؛ 88,8, 48, 1

 ة4ر و. 90,0, 89ظرازس. 96,8. 98ر

19 ,178 .18 ,126 .90 ,125 ,« ,120 

 887, ». 849, ه.. 852, 7. 858, 5.

,808 



 صاخشألا ءاميأ

 81 ريق. 62,4 ىسوم عب دبس

 895, 8. 187, دت, 815, 17. 816, 8.

.8 ,442 .5 ,441 

 987,14. ىبارشلا وراه نب دبحأ
 78,10  مخجتملا فسوي نب دجأ
 895,16. ىنارل سنوي نب دجأ

.14 ,486 

 101 بيياحلا سومهسوردخأ

 08و 1 سده مبرخأ

 2 ش راخأ

 82 1 84, 0 ءاشصلا ,.راوصحا

85, 16. 248, 

 1 171. 2,8. 8ر4. كب 8, سيئردا

 ةر 8. 6, 18 ,348 7,1١ .14١

 96,ه. 97,18. 186,281. 2 سولابرذأ

 127710١

 22,4 (2مده) اهنا

 60و 8. سيسارأ

 24, 7. سدهلقارأ

 20, 5. سوطيلقارأ

 82,198. 838, 9, سلبرا

 842, 1 ىضاقلا ىئاجرألا

 24, 5. 48, 7 سطوخرأ
 91 رهش درأ

 000 سئداجتسرأ 1

 مثمدد

 24, سيلقفوتاسرأ

 94,7. ىساهقلا ىناثلا سطارسرأ

 سقيطسرأ 8 سيطسرأ

 سخ .طسرأ

 1 قرق. 17,15. 18, 8: سيلا طوطسرأ

 24,3. 26, و. 20,18. 38,9. 29,8.

.8 ,40 .88,8 .8 ,34 .89,8 .99 81 

 42, 15. 47, 21. 48, 8. 49, ق8, 50,

 51 8. 598, 8. 54, ن. 5قر ,8 ,59 1١

,97,10 .198 ,95 .90,8 .19 ,89 .60,8 

.5 ,124 .5 ,1238 .17 ,107 .8 ,106 

.5 ,172 .170,8 .+1 ,169 .8 ,180 

 185, 18. 197,8. 220, ه*. 228, و9.

226,1. 282, 950. 245, 8. 246, 5, 

206,8. 257,8. 258, 8. 259, 5. 
260, 8. 268, 19. 374, 18, 278, 8. 

209,8 280, 8. 288, 8. 801, 8 
302,5 - 308,8. 806, 9. 307, 
808, 8 890,8. 821, 9, 886, 8. 

856 , 8. 363,8. 868, 16, 869 8, 
879, 20. 881, 18. 412,1. 419, 90 

 | 00و 8.

.6 ,24 

 821 سناموطسرأ

 17 (نوطالفا وبأ) نوطسرأ

,19 .14 ,18 

 59و 6. فوسليهفلا نوطسرأ

 99, 1. مكخملا 06 وطسرأ

 25, 14. 70و 8 سغيطسرأ

 874 سياوسرأ



 سصاخشألا ءاممأ

 818, ىلاعملا وبأ

 نباح رقع 09, ىخابل لأ رعم وبأ

 18و دن. 1588. 154,8. 168, 5
 188 و. 2208, 241,11 249, 5.

 فقررت 84,9. 286, 14. 95929578

 ل47, طقم, 359م. 377
 : ساء عك ,

 ا َ ىرهرالا روع وأ

 4 كال م. 4213, 8 ,..ابجل ررصلم وبأ

 الاث5, 5. ىليقعلا شاورف عمنملا وبأ

 1 زاب وبأ

 297 راطعلا نم رصن وبأ

00 

 ىباراشلا 8. ىباراغلا رصُن وبأ
 ىثابهل مشاع وبا
 در وللا وبأ

4/2, 

 ملال

 41 ىناجروبلا ءاشوملا وبأ

 ان ىدروابلا ىبحي وبأ

 2420 فايرامولا ىو وبأ

 485,اه.  قرورلاورملا ىهينحي وبأ
 86, 5. كل, 1! ىرورملا ىمححي وبأ

 ةللاثو ٠١ ىراوعألا بوفاعي وبأ
 11 بفسوي وبأ

 641 ئراولا فسوب وبأ
 15,1: 16,08. 198,8. 2 سيلقليبأ

.8 ,258 .208,10 

 54و ا سطيدورفاثأ

 411 سلاواشأ

7 

 110 ظن. رشال ىببا نب ديحأ

 [ 017 1 «لطقالا هيو ند ليمتحأ

 0 ربوعلا رصن وبأ
 ا رمع وبأ كثيعس سب كيضحأ

 1110 ,.ولوط نب ديحأ

 نس ديحأ ». بهاتلا نب ليصأ

 بهاطلا نم راويه نب دي

 ىسخ سلا

 سشبحم هللا دبع نب دش

 ةميودلم نب نىيحرلا دبع نب ديا

 ةبو لام نبأ 8 ىللع وبأ

 213, 14 ىسيباركلا رمص نب دج

 77,17١ طيش نب ىسهع نب دج

 نماعم وبأ ىلافاصلا دي نس دبحأ

 79,1. 86ا,#1 2 ىبالرطصألا
 ىناشرفلا رهثك نب ديح نب دجأ

13 ,28 

 بهطلا نب ىراورم نب دمسح نب دجأ
 8ةراق. 86, ز. 8 ىسخرسلا

 7#, ه. .78,1٠ 117ه. 274, 8

11 +806 

 0-2 ادب



/ 
 صاخشألا ءامسأ

 ١ انيس وب ىلع وأ .58,92 .51,10

 . 292 9ني ,291 .18 ,290 .7 ,202

889,5. 410, 4. 4219 

 220,17 ىوسنلا ىسيرافلا ىلع وبا

 245, 7 الم نب ىلع وبأ

 ,ىنارصنلا اجنكدم نب ىلع وبأ
 112, 8, بئاكلا

 410, 10. ىرصملا سدنهملا ىلع وبأ

 2 , ةلوتعملا حهش ديهلولا نب ىلع وبا

 065, د 60ج

 169, 1 ومع وبأ

 154, 8. سبلعلا وأ 1

 410,1.  ىرَْهَصلا سْيَلَعلا وبأ
 1 الك هتان 8) ىسسببع وبأ

,8 ,142 .141,18 

 207 مدجملا نب ىسيع وبأ

 420, 8, راطعلا بلاغ وبأ

 268,10 2 فيرطبلا فيولدغلا وبأ

 224,8. ىناجشونلا مدنفلا وبأ

 ىرسلا نبا نيدحلا مجهن م ونفلا وبأ

 نانس نب نسل ىبأ نب جرفلا وبا
 114, 2. 896, 13, 4298و 4

 بهبطلا نب هللا ديع جرغلا ومأ 2

 8228و 5, 301, 99. 314,8. 815, 8.

 اسيسسنسل

 ل

 م

 520 16. 427, 8. ىمياشأ لضفلا وبأ

 898,82 2 ىنانس نب لصفلا وبأ
 فورعملا نهماب ند لصفلا وبأ

 عا # نب 9

 7 486,1 ىلحيِرشلاب
 64ر1 ىكاطنألا٠ مسافلا وبأ
 204, 5 ىخلبلا مساغلا وبا

 429 و 5. 0 ىشولا مسافلا وبا

 146,1 دايع نب مساقلا وبأ

.5 ,150 .8 ,149 

 429,1.12. ' ىبصغلا مساقلا وبأ
 424, 5. ىنامركلا مساقلا وبأ

 (راثولا ىبا) راثولا مسافلا وبأ
,8 ,212 ,211,19 

 ىنالديصلا ىسجع شير ومأ

.8 488 .8 ,481 .480,4 .101,8 

 495, ة. 484, 8,
5 

 282,5 رهام وب د

 411, دحمألا دمج وبأ

 41 418,9. ىراريشلا دمج وبأ

 ىدادغيلا قابلا دبع نب ليي وبأ

 و

 65,10 .راتسراميبلا

 224, 9. ىصورعلا ليح وبأ

 114, 5: ربزولا ىبلهللا دم وبأ

 نع دخت وبأ
 م 40و 8 عوشينتكاب

 هس سيسم
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 سصاكتسشالا 1 اهسأ

 ىناعسجاسلا ئقطنملا ,..امهلس وبأ
 اال, ون, :كتررس ةحرو. 284

 ان

 اكل سوشير دنس وبأ

 4( ١ ىناجرألا لهس وبأ
 ى()أ4ب 1 ىدجسملا ليس وبأ

 أ[ تمختبون نب ليس وبا

 ك(لألر ال, 414

 تر

 مآ

 ىمودلا ليهس وبأ
 ىديهبنلا رقصلا وسأ

 رهرعلا دبع عب زاممأ كيلبصلا وبا

 ىبرغملا تيلسصلا ىبأ نبا
1 20181 ,1817 ., 57] 

0 

 دل .هولعلا بيباحلا رهاطم ومأ

 الالى  كيشرلا ىب سابعلا وبأ

 !!4,»  مجتملا نب سابعلا وبأ
 رضاشلا اجل نم ملا دبع وأ

.4 ,114 

 808,*. 2 ىئناغمادلا هللا ديعوبأ
 ىضافلا ىعاصفلا هللا دبع وبأ

,15 ,440 

 410و ة ىسينالفلا ىب هللا ديعوبأ

 401,6. . ىضترملا نب هللا دبع وبأ
 8989, 18+ ىدودوملا هللا نبه وبأ

 مهل() ٠غ

 اماع يمسساع منع |. ةيخ مص سما يس

 د

 أ 1:1, 10

411 

41 

 4 |! ن0

 ,ينابروملا ملا ليبع وبأ

 ىلئانلا هللا دبع وبأ

 ىئاجروبهلل دهبع وبأ

 0 ,.راهنع وبا

 ىفشمدلا (بوفعي نب) ,.ءامثع وبا

 نكالررم لمرودم. ةضقبننس ةاألرزممب (ةكةرق

 ق5, كالألم رغب

 81,“  مخشمعم نب برعلا وأ

 114 ىعيبسلا البصع وبأ

 411,1.15. 0  بيبلتلا ءالعلا وبأ
 1ا!ا.». 2 (فاحسا نب) ءالعلا وبا

 0-0-2 بيهنرل نس . العلا وبأ

 89:1, .٠ اكذرام بئاحلا ءالعلا وبأ

 نب ىحوسم رهخل ىبأ نب ىلع وبا
 418, 413 راطعلا

 . 40و 17 لوف ىبأ سس ىلع وبأ

 نضع نب ةلودلا لالج ىلع وبأ
 7041 هلودلا

 21171 ىراوشل نس ىلع وبأ

 41ش, 301, 20 العر نب ىلع وبأ

 ىفاطنملا عمسلا نب ىلع وبا

.16 411 

 ىلم» نب ىلع وبأ 4118,

 سمسا ثني



 صاخشألا ءاضينأ

 249, . ريرولا تارفلا نب نسل وبأ
21,10 

 ىسلدنألا قريشفلا نسدلل وبأ
1 6 

 868,1 ملكتما نسل وبأ
 90017 ىبرغملا نسلم وبأ

 272 فارولا نسل ومأ

 898, 1 سيئرلا نيسللل وبأ
 ما 899,و, 400, 175. 408,

 6 408+ 1“ ىرصبلا نيسلمل وبأ '

 003, 10١ ىروشل نيسلمل ومأ

 4029و 15. اضنن نب نيسشل وبأ

 417: ىلهسلا نيسنخل وبأ
 440,10 2 قفرصلا نيسمخل وبأ

 فورعملا اياركشك نب نيسدخل وبأ
 148,17 انس ثيملثب

.5.6 ,408 

 / ىحكارجل خان نب نيسللل ومأ

 408و 18.

 178,18. 404,:. بيهبطلا كش وبأ

.8 ,428 

 .نب رفظللا نب هللا دبع) مكلل وبأ
 404بو 11. 8. ىبوغم ا (هللا ديع

.8 ,405 

 811,8. 266,9, الفيدح وبأ

 وعبخل

 82,8. 5,5. ىديحونلا رايح وبأ

.8 ,288 .88,90 

 ىبأ نبأ جرغشلا ىبأ نب ربذل وبأ ٍْ

 407 8 ردا

 407, 6 ىحئارإل ريل وبأ ([
 801, 0 رامشل نب ربيشل وبا

 815,5. ميكلل ةرارش نب ريثل وبأ

290, 1. 

 407 3, ىدوههلا دواد وأ
 819, 1 ىضرلا وبأ

 88, 18 ىبباصلا 5 وبأ

 ىمنزراوشل ىنورهبلا ناحيرلا وبا
97, 8 

 224 11 ىريمصلا ءابركو وبأ

 420,4 ىالبلا كيلو وبأ

 419,160 )  كودذخد نب دعس وبأ

 ىناجتوبلا ءافولا ىبأ مع ديعسوبأ

: .+ 408 

 408, 1 ىناجرألا كيعس ودأ

 ىوحلا قئفاريسلا ديعس وبأ
829, 6. 

 4027 3. ىمامهلا ديعس وبأ

 161,1. ناهفس وبأ

 217,10 ماس وبأ
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 صاخضشألا ءامسأ

 لل  بيبطلا ىطماولا فسوي نبأ
1405 

 .' بهنوك نبأ 8. باهجلرك نب دجأ وبأ

 881 ىفرععلا ىناجرهملا نأ وبأ

 1411 فاس وبأ

 31 مارهن نب فاح*أ وبأ
 8607 سابصلاا ب تاج وبأ '

 4035و 4 بسال ؟ لزوب وبأ 0

 41 ىربطلا رشب ربأ

 85,10. سنوي نب ىنم وثب وببأ

 86ره 87, 8. 88, وب 839, ؟, 40و 8+
 4110. 428. 7 ران, 25118. 276

 979,1. 289, 17. 528, 0 ,861 1١

14 ,4515 .4 ,008 

 191 4 م هجطب وبا

 11000 راطدعلا ىمدالا ركب ومأ

 4 10 فال. ىثربلا ركب وبأ

 نباب فورعملا غئاصلا نب وكب ومأ /

 40( 8. انجاب

 8518, 15+ ربص نب ركب وبأ
 161, 1. الركب وبا

 2815, 4+ ىناورهقلا مهمش ومأ
 ابلرح وبأ 8. بيباحلا ل 93

 للا دبع نبا دجأ نب راعج بأ 7

 890,1 شيح ىلو

 رس

3 

 ل

 يل

 نان

 40,8. 800,5. نال رفعج وبأ
 862, ىوحلا شبل وبأ
 404و 1١ 5. بيبطلا بنروح وأ

 97 ناس ومأ

 ىبأ نس يرغلا ىبأ نب ىسلل وما

 110, 31 واسس نش ىسشلل

807 1 408, 8 

 2111 ىنبلا نسل وبأ

212,5 

 الودلا نيما كهبلتلا نب ىسلل وبأ
846, 8, 

 408, 5, ىحئارإل نسل ومأ

 118, 2. .114,٠ (ىنارذل) نسل وبأ

1 090 

 كف11 11 ىمليد لا نس

 111 ىنوغارلا نم 3 :

 ناوضر نمأ 8: .أوضر نم نسف وبأ

 ىرصملا
 1114و 01 واش هد نسدل وبأ أ

 890, 10. 897 ,وث. 401, 193. 428, 6:

 مم معمم 2 راس نب 6-2-0 وبأ

 997,16. 8988, و, 899ر 8. 400, 5:

 807,87. نابس كيملت نسلم وبأ
 416, 19٠ ىضورعلا نسل وأ

 408, 3.6 ناسف ب نسا ومأ

 توست



 111, 8, ىسداقلا نبأ | ظبه 8. ىدادغبلا كذيملتلا نبأ

 459,1 ىذيلق نبا دعاص ىب هللا

 65, مهلح بئاك نبأ | 144, 8 ىويفارس نب دإاد نبا

 89,9. 116,١ 1609و 5. بينرك نبا 401, 5. مليد با“

 0 83 195, 4١ فثار نبا
 4891 جالجللا نبا | 210,5. 284,8. ىرصملا ىاوصر نبا ''

 ديعس نب ىهيحج مخرملا نبا 208,1. ةي48, 15. 444, 8.

 405, 846, ىنوغاولا ىبا

 200000 ربزولا ةئيلسملا نما 59, 1, ميسلا نبأ

 178, 11. 2488و 13. رقم نبا م 4460و ةء ىدببنسلا نبأ 2

 85, 1غ 86, 5+ عفقملا نبا | 487,10 ىقدوهيلا هيوبيس نبا ٠

 174 5. مجاملا نبأ انهس عيب ىله وبأ 8. انيس نبا

 4828 5 ىناهفصالا هيودنم نبأ 0 22, ناريش يبا

 2815ج بّزهملا نبا | مس مويعلا وبأ © مالسلا نبا

 3 ا نمل المعأت نبا ٠ ىرسلا نب نيدلا

 . فل 7.250 قراجتلا نبا | تلصلا نب ميعربإ .٠ سلصلا نبا
 #6 7 مسلنلا ىبا | 88, - ةرارط با

 8385و 12 بتاكلا وصن نبا 440, 1 ميجلا نئمأ لى

 429, 0 ىبأ نب ىنهسم ه. راطعلا نبا

 1111 ىنادمهلا نبأ ءاقيلا

 819, 18. كوه نبأ 288, . ىلراغملا ورمع نبأ

 895, 19, لاككلإ فيصو نبأ 034 ةهب ه1. 428, 5. ديبعلا نبا

 4806و دنت. 487, 162, انيبص بأ

 16 ىنشلمل ماضو نبا | ىبأ نب دوعسم © ىرئاضغلا نبا
 275, 9. نامجلا نبأ ديب

 صاخشألا عاجيبأ

 مي ١



 صاخب الا ءامسأ

 05, ل. فسح ومأ يلوا نب ميعربأ

 76, نب. 1[ 1ىدعم 1؟85رادن. 8150,

8 

 وبأ شاقنلا ىبيدتيب نب ميع ربا

 لاق رولا كلوب فورعملا فاح

 10 ىسلدنألا

 18 ل, 89, رس (09و سخردأ

 ل ل ا

 نك رعاشلا سخودا
 196, 15: شربألا
 100, 8. سديافوبأ

 6 ان, 3١ 28و 18. 3711 سوداقسبا ٠١7

 7 ىمورلا ىلبأ <
 ' 01,1. 68,58.  راضنلا سومنولبأ

 04, لل. 119,0

 47, 111 ,.ررفمأبأ

 نيسدللا نب دي ه. ىمدالا نبا
 4اذ لو 1١ بح ىبأ نبأ

 102,3 دؤاد ىببأ نبأ

 400+ 1 عشار ىبأ نبا

 480 1. الثمر ىبأ نأ

 4590و 14 رهاط ىبأ بأ

 226, 18 ىفيرشلا ملعألا ىبأ ١

 819,18. 2 ٌىسلدنألا ملفأ نبا ١
 848, د. 1

 :لزلا

 خلال ىف مناف 3 ىفنألا وجا

 غئاصلا نب ركب وبا 5. ءجاب نبا
 1411, 8. راهرابلا نبأ

 مات, 184, ل عاوسلل عئاخلا نبأ

 40,1. 41,8. 5قرالل فقيرطملا ىبا

 عون. 2295,8, 904,7. ىالطب نبا
 2908, و, 814 هل. 8315, 8. 880, 8

 قلن, رو, 849,15. 444, 8

 111,10. 112,14. ريروسلا اليقب نبا

 40,18, 810,8. 818,8. شكب بأ

,8 ,2314 

 240,18. فوفكملا ىلا ثينب عبأ

 لقر 15, 3 برهم نبأ

 0 11١ 2و 4 1 10 ل اج ناك

 1211, د. 188, م. 190,2, 9728, +

 894, 10. 8285, م. 308,

 مهبل نبا 14 ,154
 كيج" ىذأ نب دوعسم 8. ,.رابوسجل نوجأ

 57,14 ىسلدنألا دامدل نما

 0-1 مهدنلا ىروديعح نبأ

 نب ريع نب دمج #. بياتتل نبا
 ىرارلا رضفلا نيسفل

 فارولا فلخ نبا
 رامشل بأ

440, 15. 

518, 

 اعد



 ا

 2,8. 11, دق. 14 مدأ

 897,1 ,.راسليس لأ

 158, 1 مهضوبأ

 296, 9. مه مهشربا

 42 هير ل, ىسليذلا اباب وب مهعربأ

 87,15. ىراشعلا شوكب نب مهعربا

.5 ,107 

 214,7 لهبج نب مهعربا

 248, + (سيجروج لوملت) مهع :

 51,1. . قراوفلا بيبح نب مهعربإ
 ىنارلل فانحإإ وبأ نورعر نب مهعربإ

 20ج 17. 0

 نب تباث نب نانس نب ميهعربإ
 51 تا وبأ ىباصلا انو

 ه1, 8. 210, 5. حلاص نب مهعربا

.8 ,217 

 50, 5 9, ماهصلا ب مهعوبأ

 ثو

 نورازف نم مهرب |

 89,1 تليصلا نم مهغربأ

.180,11 .98,8 

 ىارصنلا دقانلا هللا دبع نب مهعربأ

.8 54 .37,720 .86,19 

 كئيهن نب نامتثع نب مهعربأ
187,6. 148, 6. 

 808,8 بلاكلا ىدبع نب مهعربأ

 84و 9. 18+

 انو 7
 م سأل سود يللا

 06,1.  فحا وبآ ىريوت ميعربأ
 فص“ وبأ ىدهملا نب مهعربا
 188, 906. 186, 10. 137 يله. 188 8,

.16 ,144 .1 ,148 .5 ,140 .18 ,189 

 219, و, 249, 10. 816, 17. 817, 9.

99 ,395 .10 ,890 .1 ,589 .887,8 

+8 ,484 

 بيطلا وبأ ربصن نب مهب ربأ
2100 

 وس و



 ىرصملا ناوضر نبا

 ال َنيِقَلْعِملا نم اكو فطنملا نم انيشو بلحلا نم ايش أرق مث
 ةعابج هل ْقْيَّلَتَف اذه عمو ةسيهلا الو رظنملا نسحح ندي ملو *) نيفقحملا
 اهباب ةبباغ ىف نكت مسأ انك فئسصو رك راسو منع !.لخاو :بلللا رم

 سلاج عض نإ الثمب ىبذأو لد الاسم ) ةرئاتنبم هحامقتلم ةفلدنتاك# ىض لب

 نبل تمي رو ىرداصب نمار ابخأ شي اهضععب ثول للذو تالاؤسو تار ءادتتو

 بج ثأبب مل سويمالبل ةعبرألا م حرش موهنلا مادكشحأ ىف اباشك 5) اور

 عون فيكو بطلا ىف سونبلا جم بذاك بوهئرش ىف ابان حل كثعببأرو روبجكب

 هذبمالد امأش نينا رديكسالا مالك لح مبف ؟) ماه اهذخلأ فمع اههنلءارأ رف

 اليموجتنلا ليواقألاو اليبلحلا ") زهلاعتلا ىم دنع ىنولقني اوناكح دفف

 نايضر با ُلْرِه ملو ُهَلْقْنلا فدص نإ هنم .كحصضي ام اليفطنملا ظافلألاو
 ىلأ ةييلعلا عاونألا هذه نم هب *) موسوم وع ”رام ةدافال | ردصتم رصمب

 ةلئامعبرأو نيناس الئس دودح ىف ىفوش نأ
 اسلاج ءامكلل طولخخ نم الدسونام اًطخ بنكي ىراوضر نبأ ىراكو

 ىف مثيبلا نب نسلل نب نسل ةلافم هطخب ثيأر فورخل نيبم
 اذه ىف هرعت ىلع لدي اهي انسح اليكشت هلكش 5)دق ربقلا ءوض

 رفعج- نب ىلع نب ناوضر نب ىلع )هبتكو هرخآ ىف َبَتْكو ىنشلا
 نابعش نم فصنلا انعبجل موي ىف ؟)اهنم عارفلا ناكو هسفنل بيبطلا
 «):يوبنلا هرجحهلل )الاس

 سا ع ١

 ه) هط]غ ذم ىلإ 80 نيققعتملا , -ذ) 4 هركتابز 8 لع هلم
 طوللمو 77هج8 رركشم . ه) 7 !له ىراوضر نبالو نالطب نبال

 4) 835 ماح, ') 6 فايلاعتلا . ؛) 7 اهب موقلا.
 ©) 857 موسرملا, ذ) 1117 دقو, !ا) 4 ديثكز 816 بناكو ,
 ه) 15 هركذ مدقملا هلتاكسن نم. !) 7 نيرشعو نينثاو الئامعبرأ

 سر زور 8هط]ا388 70د دسفنل هط ةمطاأغ 15 20.

 6م
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 ىرصلملا ناوضر نأ

 دق ايندلا ثيأرف هيف ثضوغ امل رفا ثيعلتق مك تلطاف اموي ثردف
 ملح ىف انأ وأ ى اع ّىشغم ىثأكو ىنبع ىف تملا

 لاببجلا ناكو .ىزورلاورما امدوبب ,.ومأللا ةرصضحب اذه نرسل لأسو
 هب راسي رف هل نكي ملو طقف ىاتسكالاو سديلافأ باشكب ملعلا

 هيلع ىقلي نأ ىلإ ىدوم نب نسل احدد يسدنيلا لئاسملا نم اماما

 هلاجر نمي ىزورلاورملا ن 5 ملو ةلعسم نسل ىلع ره ىفليو ةليسم
 كس الا سديلقأ باتك نم ١ ارقي مل هلأ نيبامؤملا رمبمأ اب ىزورلاورملا لافف
 ر ُنَعَب نعي )ال 5) باتكلا اذه 7 مج نم 1 ,.,وماملا دنع رادو تالافم

 ىزورلاورملل فّدصم ريغ نسللل ىلا ,,ومأملا تيفتلاف ةئابلا اسحنهم
 َبْذكلا ُثرخاسا ول نينمؤملا ريمأ اب هللاو لافف رينملاك هارعد نع هلأسص
 نم ٍلُكَش ى ء ىنلعسي نكي مل هذأل التحمل ىلإ توعدو هون ثوكنأل

 نكي ملو هب هنيتأو ىركفب هتاجرخاسا الا اعأرفأ مل ىتلا تالافملا لاكشأ

 هتءارق هعفنت الو ةسدنهلا ىف ىثوف هذع كيئاك لأ اهارفأ مل لَ ىئرصي

 العسم رغصأ ىف هءارق ددْقُت مل ٌثييحب اهيف فعسلا نم نراك كا اهل

 أ ام نومألا هل لاقف اهجرخعسي نأ نِسْحُي ال دذأف ةسددهلا نم ١

 كب غلبب نأ كلم هسدديلا نم كلو كرا ام ىثكلو كلوف

 ثان ب١ فورح الونيب السدنهلا ُلصُأ وهو هلك هارقت ال أ ٌلَسْعلا

 الباتتكلاو مالكلل

 ىرصملا ناوضر نبأ
 رصف ميلع ناك بيبطلا رفعج نب ىلع نب ناوضر نب ئلع هبساو

 كره لو ىف ناكو ةسماقل ةئاملا طسو 0 اليرصلتسملا ماييألا ُّق دذاوأ َّى

 نيمجتملا ةداعك فقيقحتلا فايرطب ال قوثريو فايرطلا ىلع دعفي امجنم
 مم

 * 47 سديلقا باتك نم ارقي مل. 5) اك ملو 7 الف.

 بسلا تيرا



 رك سنن ندا يدوم ومب
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 1 ١

 نب ىسوم ونب جرت ,.اسارخا لق ميسر ىلع ةلياق كيناك مهلك ,.,ومأملا

 اكو "(ديد) رفعج وبأ مهلجأو مهربكأ اكو مهمولع ىف ةياهن رك ان

 بثت عيَجو ىلدسجاملاو سيلقأب اناع مرجلاو ةسدنهلا نم ظل ّرشاو
 دكي ةمدشل لبق اييلع اصيرح ىباكو ٍفاطنلاو ددعلاو ةسدنهلاو موجتلا

 ىلع هكارنألا بيغ 9 ىلأ داوشلا هوجو نم راصو ”)ريصيو اهيف مسفن

 هشنلو دم ثيلعف فارعلا ى أ تلقتنلاو ..راسسأ شح لعأ لود 5000 ةلوحلا

 فاشملو سرافو ةرضدلاب الاس لك ىف )دلوخدم ىراك نبأ ىلإ هلام عسنلاو

 نوعبس وسن 565 ليبدأ 4) لو لو رانهد فلأ ةثامعبرأ وسن اهرهغو

 ”)دق هذاف ليث انمانص الإ ملعلا ىف هيدخأ نود ديحأ ناكو رانيد )فلا

 نيققصتاملا ءامدشلا نم هريغل الو ديح ديخأل هدم ْمَدْقُي مل ام اهيف مدن
 هلو ظسدنهلاب ادرفنم كثلاثلا وعو ندد نراكو ةرهشو نرمإ لثم لباب

 نم أرقي ملو هعبطب َمِلَع ام لك مِلَع ٌدحأ ينادي ال اهيف بهجم عبط

 ىو لمهقف لوصألا ْ سديلقأ بانك نم“ تالاقم كيس الا خسدنملا بشك

 ىتمح ايوق راك هاهو ابيكم ىراك هركذ نكلو باننكلا فصن نم ّلقأ

 8 اليسفاك ©) نيلوألا نم لح اهجرشتسب مل لاسم ساركاساب مسفل ترد

 ىلع ؛لاوت ىو دخ نيب نييلدخ ح رطو ةيواستنم ماسقأ ةلثلتثب ظيواولا

 رخآ ىلإ ىهننني الو رخآلا لثاسملا 04 اهتربو اهللحي 4) .راسكف ذابسن

 ناك هذإ ىناح اهبف هركف ضورب ىراكف نهلوألا ُتْمْعُأ دق اهتأل :)اهرمأ
 عبسي الف ٌةعابج هيف سلجم ق ركفلا ىف فرغي "دنأ هسفن نع ىكسي

 دلو لاق السحنهلا باصحعأل ضرع كق ا!ذهعو )هب سحب الو .رولوشب ام
 دي دسم - 

 بامأ قازرأ أ ىلع ةليلق مهقاز 8 ةقيقر ةقر مهلاح تناكو ركاش

 «) 7ةطلخ ذص ىلآل ذ) 8014 رهدصبل. ه) 8031 هلغد
 8) 2011 لشدو. *) 8 284. افلا, ”) #ةطلغاص 8011. 2) 25 نيسمكقتملا
 د) 0088. ةةطسعتمأ. ىذ. ا مهل لاون. "ء) 8016 ىراكو.
 ') 4 اعرمأ ىللاز الك اهرشحا ىلا. .) كال نأ, ه) 8014 مهب.

/ُ 
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 ركاش نب ىسوم ونب

 ركاش نب ىسوم ونب

 مهيبأ ةمجرت ىف مرقد ٌرم دق ىسوم ىنب ٍليح بانك باد
 نم عضوملا اذه ُ ,معرابخأ عومج نمح زعتدف رد ذأ 3 تعبأر كفو

 باتكلا مهلا بسن امه رش ىسوم ىنبب الا روفرعب 3 مهبأف ءانبألا

 مهعنالوأ ٌفرعّلو نسل ليحأو كيد مو ىسوم ىمنب لجدتاب فورعملا

 نومألا بحي ركاش نب ىنوم مهذلاو ناكو مجنملا ىنبب مهدعب نم
 مهُدلاو ىسوم نكي ملو نيروكذملا ءالؤم هدالوأ ىف هقحح ىعرب ,..ومأملاو
 قيرطلا عطقي اًيمارح هتثادح ىف ىراك لب *)بدألاو ملعلا للقأ نم

 هنارهج عم اليقعلا ىلصي راكد 5) ابرد اعاجحش ناتو دلما رب ايزئايو

 فيرط نم ةريثك ئسارف ىلع فيرادلا عطقيف يرضي مث دجسملا ىف
 اًمرخ هيلجرو هيدي ىلع ٌدشيو رقشأ هل سرف ىلع بكريو ,ىراسارخ
 ل ناكر مقلتيو ير ريغي» لّجتحس هنأ ليلاب ءارب نم نطيل اضيب
 *) مهمواشو ةعامللل ىقل امبرو لام هعمو جرحي نم ربختب ههتأي سوساج
 ادلف جملا ىف ةعامملل عم َعْبُصلا لصيف دثليل نم فرصنيو مهبلغ
 ليللا لوأ ىف مهعم نالصلا ةمزالمب العامل دل دهشف َمهتأ رهشأو هلعف رثاك
 تاو باك هلا مك نرمأ هبئشاف هرتحأو

 نب فحل ىنومأملا مهب ىصوف اراغص الثلثلا َنالألا هس فلخو

 ةمكلللا تيب ىف روصنم ىبأ نب ىبتحي عم مهو ئبْمْصُلا ميعربإ
 مهب ديصوبو مهيعارب نأب فاح ىلإ مورلا دالب نم 2 هبناك سناكو
 ند ىسوم دالوأل ةياد نومأملا ىنلعج لاق ىتاح معرابخأ نع لفسيو

 ه) 80 ةةطتوطود طلوم هذه ةيجرت ىف ركل ام فلاخطت الياورلا هذه

 يي أر تم ةسلنهلا ملع ىف امدقتم ناك هلا نه ركاش نب ىسوم

 نرماملا ىمجتم. 3) 80 امرجس, 9 47 هسرافز 8 مراغر 0 ضقاف.

 سلا ست



 ىدبنسلا نبأ سمسم ميلا نبأ

 ناس د

 ةيهبوبلا ةلودلا ىف روكذم رك مرلعب ربيخ مجنم بيبط
 .يديحع» عبق مك.فغم بليلاب فوالرم فارعلاو ةرصملاو سراف دالب ىل روهشم

 هثامعبرأو نيثلث ةنس دودح ىف تام ةجئاعملا

 ليعب ةريشلو ملعلاو ةفرعملا لأ نم ومو رصيب ىرباك لجر اذع
 0 4 لاسمح تالآ ذ) هليص نم انيأر ىقو تاكرتملو بالرطممألا

 اهباب يف طيادخلا مج اهلك

 | دمحأ نب ىلع مسقلا وبأ ريزولا ناك ىدبنسلا نبا لاق
 رايثعاب هتاهو لبق ةئامعب راو نوثلقو سوخ ةائس ىف مدقت 9)رئاجربل
  اهدولُج نم فقلُخُأ ام مريو تسرهف اهل لمعي ىرأو ةرفاقلاب بتنككلا اناوخ
 نلذ اهلوتمل قارولا فاخ نباو ىعاضفلا لل ديع ابأ ّىضاقلا دقن
 بنتك نم تميأرف ىتعانصب نلعناب ام نعال ترضححو رصقلا *) رضصعو

 ةركحو هرج ةئايسيخو افنالآ ةئاس ةصاخ ةفسلفلاو ةسدنهلاو موجتلا

 مه ربمألا م الركلا هذع يلمح بونكم اههلعو سويملطب لبيع نم اًساحن

 افلأ ناكف اهنامز نم ىصم ام انلْمَأَتَو ةهيوعم نب ديزي نب دلاخ
 نيس ىبأ لمع نم ايطف نم ىرخأ رك و الاس ىىيسوأعو نيبتئاسو
 ٌتَيِرْثْشأ نقف معرد فلآ ةثلث اهُنْرَو ةلودلا لضع كلملل ىفوصلا
 راشد فلا اةلثلشب

 * 8 ىذيسلا ال ىدهدنسلا , 5) 497 ديلع.
 ه م87 عيضوم ا . 2) 7 ىرجارملا . ه 1 رضخحأو

 ظل لآ تت



 اة

 رعاط ىبأ نبا س يالجللا نبا

 جح املو سابعلا ىنب نم روسنلا نمر ىف ناك روث ذه بهبل
 نبا نيبيطتملا نم ِهمَبُكُت ىف ناك اهيف تام ىلا ناجح روصنلا
 تضبون عنب لهس وبأ نممجاملا نمو اذه سالجاللا

 سه الرع

 مليد نبأ

 راد ىف ابيبط لجيلا اذه ناك ىدادغبلا بهبطلا ىنارصنلا
 ىف دادغبب اديجرم ناكو اهدعبو اهلبقو ءيدصتعملا مايألا ىف ىراطلسلا

 لانو ةاناعم دوج ركذ ومسو ٍرذَق ولع هلو دئابثلث اطلس ديدح

 ةدئارلا ٌةيمافرلاو ميظعلا ليجتلا رهطأو ًالعساو ه)اَيْنُد هتعادصب

 ىذيلق نبأ

 ناكو لونملا ىكيلعب مجنم لجر اذه ٌنَكَيْلعَبلا ىباصلا محملا

 ىبوجخلا باسمل ىف ادي نكي ملو حمغط نب دمح نيِشَخالا بحصي

 مهس ىف ّظح هل فرلا نيج ناك امّنإو هنمر ْلفأ هلوفي ام ىلع

 هلاثمأ ىف نومجتملا هلوقي ام ىلع بيغلا

 5( رفهاط ىبأ نبأ

 ظح هل نأكو دادغيب ةيموجلا ماكحألا ىناعي نراك لج !له

 رثكألا ىلع هلوقاي ابيف هب ُقْدَصُي بيغلا مهس ىف

 *) ملأ انيد. م) 77 رهاظ.

 اك خليل 0-7

 آه 13. 1,

 آ1هال9ؤ. 1,



 رقم نبا ل مهيودنم نبأ

 كبل ناش رم نبأ اهخاتأو 111

 نم ىنانو مالكلا ولج بطلا ى ملم شاثد هل اذه ئئايفصالا

 دادغيب ,.راتسراممبلا ررمخانف دلو دل ليضع رمع اهلو :.الجاألا توهبلا

 اهميط ٍنرورمشعو انعبرأ حبش عيئاجاف عضوم لك نم ١ابلمألا ههلا عمم

 3 لضفو سد هيودكنم نبا قق ىرانو مللعأ هللاو ليف ابيف مهنم لحأو وهو

 هيبأل وه *)ليقو فيولا نسح رهبك ءارعشلاو رعشلا ىف باند هلو
 ىلع وبأ ميوكلم نب ىنمحرلا دبع نب دبحأ !لم هيودنم نبا مسأو

 ىلع وبأو رعشلاو وحالاو الغللاب موقي هنامر ىل ءاغلبلا نم دبأ ناكو
 باشك اهنم فيئاصت هذع بطلا ىف هلو بيبط رعاش بيدأ اذه هذلو

 ٠١ ةيذفألا بانك رمبكلا عماجلل باتك )١ بطلل هضان ىف طحاشل صقن

 هلو بطلا ىف ىفاكلا بانك بلحلا ىف ثيغملا بانك ") خهبطلا باعك

 اهنولواددي ,.اهغصأ لعأ ىلإ اليبط لئاسر يلع

 رثيكام نبأ !14ذاتو, 11, 89 1

 صال ءابطأ نم وهو مدا اناليم بلدي ىران ىرصم بهبط اذه

 اه اذه ىف مّلع هنع رهتشي ملو ةجلاعملاو ةرشابملا ىف كي هل ةيرصملا رايدلاب

 اًملو اعانسأو لرانللا ىلعأ مكاشل عم غلبو فينصت هل رهظ الو ,.اشلا
 فلالطأو هجاع فسأ تام اسلو ةهسفنب مئكاشا هداع رشنام بأ نطرما

 لادا عساو دئايحح ىف ىراكو ارفأو اليوج- الام هيفلخمل

 «ه) ال 283. لب, | ط) 8 بطلا ىلإ 7 بطلا -) لال زميطبلا
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 ةيح ىبأ نبا  هيومهس نبأ

 ىكقف فيصو نبأ يذي نب ت ثرضح اذه سنوبإ نب دمحأ لاش

 ناسارخ لقأ نم لجر مهتلمج ىفو مهنهعأ جدل سفنأ هنعبس رضحا
 ىلع همواسف م فلل ايه اس ىأرف بايع ىلا رظنو هيد جب هدسبأ

 اهلف اهرهغأ 50 هل دعنأ فاحو اهعرد نهنامث ى اع هعم فذاو لذ

 للجوف هلضع ىلع هب تاعقوف ددسسفل ىلا اايضو .رامطأ لجرنا فاح

 لاقف ىولتف اذه ام فيصو نبأ هل لاقف ريئاند هيف اريغص اقاطن اهيف

 كردعب عوجر رجوتو كثناح تشأو هللاب تفلح لق فيصو با 5

 ىحلقب نأ ىبأف ديلا بلطف كبر تعداش نإ ىكجلاعأ ال مللاو نيملا

 امهرد نهنامثلا ههلا فرصو

 اهنم فيناصت هيف هلو نأشلا !ذهب افورعم راك مجملا ىئدوهملا
 راطمألا باتتك موجتلا ملع ىلا لخدملا بائد

 عفأر ىبأ نبا
 علاوطلا فالئخإ باتك بئنكلا نم هلو الضاف نراك

 لس ينل لس

 5) ذبح ىبأ نبأ

 اذخأ ىفتكملا نب رفعج !ذيبلت ناك لجر اذه ّىدادغبلا مجخملا

 نيمئافلا نم ىفتكملا نب رفعج ناكر هل امراله ديلعب ابثاق هله

 مولعلا هذهب

 *) 43 ةمومهس. 5) 18 هه 5تصلعأم: 0267 البقع,

 اك 7

 ملط. 2

 8كطتتم 9.



 1هقتو. 1164

 7 3 نا 0

 فهصو نبأ -- ىزاوعالا بوععي وبا

 ئزاوشالا بوقعي وبأ

 ءابطألا ةلمج نم وهو ىاشلا اذهب امناع اروتذم ابيبط ىراك
 دادغبب ,رانسرابيبلا هثرامع دنع اللودلا لصع مهعمجب رمأ نيذلا

 نيبجكسلا ىف هلاقم هلو بلحلل هيف نيبْتربلا ةلبج نم هلعجو

 5 ةقيرالا ليبج "*)اريبخ ىراكو ئروزبلا

 ءايكشل ءاهسأ 60 ءانبألا

 سم مس يي

 )وقمر ىبأ نبا

 ممعلص هللا لوسر نمز ىف نراكو ديلا ةةعانصب اناع ابيبط ىباك
 2 7 04 هاش 8 ني مما 5 ّظ

 ىو هجاعأ ىنع روس منن [ اف هجئاعأ ىنعد معلص هللا لوسرل لاقت ابلا دئظو انوبنلا مئاخ ىارو
 3 هللا فيدرلاو بهبط تعنأ هللا لوسر هل لاقف ةعنصلا فاهفر

 ارهبق اكو الثامثلكو نيسيخ النس دودعح ىف دادغبب ابيبط ىباك

 هلع سانلا لخأ هنم ملعأ هنامر ىف نكي مل هب امْيق ىيعلا ٌبطب
 نب دبحأ سلدنألا نم هيلا لحر نميف راطقألا نم ههلإ لحرو كلذ
 1 هوخأو ىسلدنألا ىناوشأ سنوي

 « 4807 اريخ. 5) 0000. مبكد 00. المثد

20 2 



 ىرورملا ىهجحي وبأ عوشمهناخب نب دلخت وبا

 ىكلذ دعب ىلع 0 مش 2 رفص لوم كلذ لكو د.هأتبلا نم كملكأ
 مك رهظلا ىلع ىلص لإ لصتم فرع يف لزأ ")ملف فرعلا ىلع بماشو
 دقو صيرأو أفلا 0س هلكأ ءىدثب توعلد عوج لفعأ اهو كثييبننا

 تسعاضت ٍىتح اهنم تيلكأف اهباطأو اهداججأ اجابداس اهنم ىلأ مايل

 نم ْدِجَأ امو تيمق مث رصعلا كفو رخآ ىلأ اهابا ىلنأ لعب كممذو

 نم ةّلعلا ىلت تذاع امو بلا ىب لصتاف اريثك الو اليل دلعلا
 موهلا كلذ

 سم ل اع

 فرصتو «)ٌبُط روكذملا تيبلا نم بهبلط اذه ئنارصنلا بهبشلا
 رمعو ةرشابملا ٌفرابم اكو نأشلا اذهب فرعو دادغبب ةعانسلا هذه ىف
 دحألا موي ىف دادغيب ىفوتو بنا ملاس ةقايرطلا دوم وشو اليرلب
 ةئثامعبرأو ةرمشع عبس اليسب ىلوألا ىدابج ونه يفصخلا

 ىزورل اور ىبهبحتي وبأ

 نب ىتم ٍرَشِب وبأ هيلع ارق لجر اذه اصيأ ئرورملا هل لاقبو
 هريغو فقطنملا ىف هل ام عيمجو اهنايرس ىراك هنكلو الضاف ىباكو سنوي

 مالسلا ةلئيدمب ابهيط باكو ةليئايرسلاب

 بب سس(الص

 ىزورطأ ىبحاب وبأ

 دادغيب هتقو ىف اروهشم اسددهلاب اناع اروكذم ابهبط ناك لوألا رهغ

 *ر ذظ مل. 5م 1 ىل رصصخافق. ه) 14 800. دب,

 ا نزلا 0-7



 اهالي. 1, 51

 شيرت وبأ
 هيلع ريسلاب رمأو هسأر طسو ىلع اهعضوو عيمللا لجاتاخا ىتح متحار

 تاره كملث كلذ لعف ايلف ىرخأ ةحار هدار مث سأرلا هفشني ىتح
 هنم اول دقو دابطألا فرصناو ئفوعو عادصلا ننس

 ةريزجل لامعأ نم ةقرلاب لشعا ىدهملا نب ميعربا أ هرابخأ نمو
 ةنيدمب هثدلاو ىلإ *)هرادحاب ثيشرلا رمأف ةبعص ةلع دهيشرلا عم

 هجالع ىلونايو ملوازب ىناثلا عوشيهناضب لج عرس يناب ىرانو مالسلا
 ىنأف شيرف 3 ”) ىسيع هعمو مالسلا ةنيدم ىلا ديشرلا مدق مل

 2 تيعذأ دف ةّلعلا ىأرف !دئاع ىدهلا نب رطيعرلا شيرق ربأ
 ىف هيلع ام مظعأ اكو اسفل عم سأهلا ىلأ هثراسصأف دايك ثباذأو

 كشجاعأل ىديهللا فاحو ىسيع ىل لاقف مسخ لاك يمد ١ هذش هنلع

 ,..امرهقلاب اعد مث كدادع نم ىجورخ لبق درب ههف وكب اجالع !لَغ

 اذ نم ومس مسا طمس اجد عدت ال لاقو هدنع نم هجورشح للعب

 اهيف كرمآ ىقح اهشير ىل اهفَلعُتِد ةعاسلا اهحبذت ايركسك ميرارف
 ىسيع شيرف وبأ ىلإ ركب مث مهعربا لاق هللا ءاش نإ دغ *ىف ىرمأب
 مث موهلا كلذ ةليل 0 ملكنا ُّي اههدرب دك ةيشمز تاخيطب كثنلث هعمسو

 3 ىل لاق مه ةعأتق تاضطبلا ىدحإ نم ىل علب نيتسب اعد

 ناقف طيطبلا مسكاشأر نم ىلييكابل عوشبنتمب 8 :نايلعأد دئءعطقلا هءذف

 ةعطفلا ثدلكأف لاق يلع َسَأَب ال هئاه لد كنلع ٌتلاط ىلذل ىل
 ثيفونسا ىنح مكآ لرأ ملف لكألاب ىنرمأ مث اهل ىنم داذدلاب
 . لف هللا تدكأ ام عيمج الي ذل ةقلالا بم علف مف نيت

 ام فاعصأ ةعبرأ ثايقت ىئبسحأد ع ىنعرذق تشطلا راصضحاب

 هم 8 ىرادصابب : ال ةراضحاب . 5) 2197 00 0

 © 8 نم.
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 شولأ وبأ

 جيمداعب هناغاع اموبب نيعبرأ ليف ثنا تيلنحااب مل نق كهعي رجمالا

 عنتما ام نوال نم هْبَلَق َعْدُأ لو هدنه نم سببو مايآ دملق ىف أرب

 ديشولا مالعأ اةظرد افوشم شابرف وبا ردنسأو موهلاو رارشنا ملا نوم حدهم

 انوي نوعيرألا "لنسب ملف هاني ام لِسْفْيف هريبحت رفعتم نب ىسيعل
 نروعبرألا موهلا ىراك الف تاكريشب سيخ متعلطلم نحنا دقي الا

 نبأ نخب راصقن ىف هكشي ال هنأ هملعأو, ديشرلا ىلا سيره وبأ رم

 هآر املف شيرف وبأ هعم لخدو ديشرلا بلرف مهلا بونرلا ملاسي ممع

 دقف رفاكلا !ذه لثَق نينمؤملا ريمأ اب ىل فلطأ ديشرلل لاف ىسيم

 ىندب سلا لق نيمؤلا ريمأ اي لاقو اهّذسر هتعئسدم رصحأو ىنلتم
 لاجاسف ىدرملا راعشتسالا نم ىمبلق ىلع لخدأ مب ردعلا !مدمغ

 ئياع 7 شيرف ابأ 5 مع نبا اي لاقو ىلاعت هلل ارش ثهيشرلا

 نم هطعأف رانيد فلآ ةرشعب هل ثرمأ دقو لانحا م مُعنو اهلل

 نيرشعب شيرق ربأ فرصناو كلل رفعج نب ىسيه لعفن اهم ددنع
 رامبد فلأ

 ديشرلا نأ ىدهملا نب ىلع نب سابعلا ءاور ام هرابخأ نمي
 هديب لفأو هّدرخإ رمأو ىسوم مُأ ناتسب ىف اعماج لختتا ىف بد

 كلن ى امري دينرلا رص مهب ةرلصلا ىلوتيل عْمُج ّلدأ ق روض

 : ىلصو رخل ثيدش امري ناكو كتاده ىلغ ىدلاو رضحو ,.رانسبلا

 رخ ةيسكأف ىهحي فرسب هل راد ىلإ فرصناو ديشرلا عم همالل
 ةنيدم ءابطأ عيبج هل رصحأف هرْصَب ُبهْذُي دان اعادُص موهلا كلذ

 ارعبتجا دقو معارف اذه شيرف ابأ رضع نم لحأ ىركو مالسلا
 اعد مث !لع رصب بهذي ىتتح ىَأر مكل فاني سيل لاف ةرطادملل
 ىلع هر برعم ىف اهلعجو ٍرْثَخ نحو كو ءامو مشقنب نفذب

 *) 47 ىضعمي ايش,

14174: 143, 81 



 1ىللوم آر 150, 11

 شوت وبأ
 ىسيع نبع مههربأ ن د فسوب هاور اه أذه نشر ى بأ رابخأ نحو

 روسنلل رفعج ىبأ نب رفعج نب ىسيع محن لاق ببطنللا مش نع
 امغ كلذل مشغأ ديشرلا ىو هسفن ىلع ىنأبي داش ىناح محا رثاكو
 اذص ىف فرعب 03 عفد مهنم لكو هنحخاعبب نيببطتلملا رمهأو !ديدش

 نأ هل لاقو ديشرأا ىلأ ر امه شيبوف ىبأب فورعللا ىدسهع 5 هات

 البر اج هررمأ عيمجمو ءاذغلل الباق اندبو دج العم قر كامع بأ

 مهلاوحأو مهعتابط اهباصتأ ىب اع طلشتتا مل ى دم ,.,أدبألاو بصي اهب
 ْي هراحملاو اهضعب ىف مومغلاو تاقروألا ضعب ىف للعلا مهنادبأ لاند

 ماظعما هليح نع فعصضت ىنح محللا ندابز اهبادأ ىلع نمْؤن ممل تعفو
 يبو هايدل مدع ىلإ ىو وعو غامدلا )وف ٌلطبتو سفنلا لعف ")وجكيو
 ةراهح نم مسُشُي مب هذصفت مل وأ هيلع ىتجتلا رهظت مل نإ ككمع
 كليب ىتح مح ممللا أله نيون نمو مس ")ومد نم زؤع ْدْخأ أ لام
 ههش بير ل رك توكذ ىذلا 0 ملعأ انأ هل نيشولا لاشف هس
 إف هنسج ةردكهتب اهب هْيَغ وأ هل ريغتلا ىف ىدنع ةليح ال هنأ ريغ
 او كثعببأر ىتام كيفاد أ ىناف اهلمعأف اهرمأ 0 ليح هك لد دع كيناك

 ىدنع شيرف وبأ ناشط هلم دهنم كل ئدخأو رانهد فلآ الر هنعب لددحلا
 زيمأ ىعم ُهَجيِهَْن ىلع ٌلْجْأَي أ فاخأ ىتأ الإ ةثام ىف ةليح
 رعفف يدق لبا نم همني ىنأح همدخ نم الياج امداخ نينمؤلا

 بلعأب شيلي لخأ راعج نب ىسيع ىلع لخد الف كلذ دهشرلا

 . فرصناف َيالعلا هل ركذي أ لبق مايأ ةثالك هضبن سمي ىأ جاني هنأ
 نب ثلاغلا مهلا ُّى لاو يكل لدثم دب 0 نيرَخأ نييسومي لإ داعو

 0 ال بيا ا ا

 *) 14179. ريغي. ) *هطلغذم كالا: 1418. ىوق, ') 1419. هيلع زيرع

 ههرحح نم. © 80 لهنيز الل بكمهي. 9 [ةهط]غ ذص 1ك9]1.: 24 مب امهف.

 ملا تيرإلا تس
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 [لم 2 زف
 . لل 1

 نايرف وم

 هنكدَحو اييطع ارورس هب ىدهملا رس رس ىداهلا ىسوم | .ارومللا ىو
 اًمّلع هلنع نجدي ملف هبطاخو شيرف بأ ىعدتةساش تيدا مقيراح

 ابيبط هذضتا هنأ الإ 0ةلديسلا ملع نم اريسي ادهش الإ ةعاشلاب
 هدنع ّىظحو ”)ماننلا ماركالا همركأو هضخااساو هدم ىرج امل

 شبر وبأ مق نيملقنملا ءابطألا ابتسم ىداهلا ىسوم صرف امملو

 اتحرب وخأ ,نويفارس نب دؤادو ىروغبطلا 0 هللا نبعو ىسمع
 هادو ييرخو ٍىمرجاب لعأ نم ابيبط ىومفارس ى اكو شانخلا بحاس

 ىلاومأ نرلكأت متاثأ مهل لاق صضرملا هب نتشا ؛)املو نماضاف نهيمبلب

 انياع شيرق ومأ هل لاقف ىلع ,.,لفاغتت يللا تشو ىفو .هرئاوشعو

 دق عيبرلا هل لاقف اذه نم طظاشغام ةمالسلا بيب «ز دللاو داهيشجمالا

 رمأف رصن نب عوشي دبع هل لاقي رهام بيبط رصرص ٍرهْثب انل فصو
 هماعل اتيش كلذ نم عيبرلا لعفي ملف نيعبشجملا ءالؤع لشقبو ٠ هراسحاب

 بيطتملا رضحأو رصرص رهن ىلأ لسبرأ لب ضوملا اللش نم ءلفع 5 لالتخا

 مع: نينمؤلا ريمأ اي معن لاق ةروراقلا تير هل لاق ىموم ىلإ ّلخنأ امو
 يوخو صقل ًاَرْبَت تاعاس عسنت ىلع رك اذإو هذخأت ءاود هكل ”)لمعأ اذ
 ىلا نوفرصنت موهلا اذه ىف مكبولق اولغشت ال ءايطألل لاقو هدنع نم

 هاودلا اهب هل عاتبيل مهرد فلآ ةرشعب هل رمأ دق ىداهلا ,.ركو مكلرامم
 عضوم نم برقلاب ءابطألا عمجو ةيودأ رضحأو هنايب ىلإ اهريسو اهذخأف
 نوصلختت راهنلا رخآ ىف مكناف نكسيو عْمسُي ىتتح اوقذ مهل لاقو ىداهلا
 عمست اذ وه لوقيف ءاودلا نع هلكسيو ىداهلا هب وعدي ةلعاس ّلكو
 هابطألا صلختو تام تاعاس عست دعب ىراك اسلو تيكسيف قدلا توبص

 * 4 نيينالديصلا/ 5 ه7 ماركالا ئياغ, 29 ظهطلغ اص 1014,
 2 2هط]5 ذم ملال 515 ةتمط آض 1417 ه) لال دلل ىلعو .

 * 14108. لالثخاب, ه) 80 0124: 0. نط“, 0008. ليع

 ل اال
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 ام آ 141“

 شيرق وبأ

 ركذلاب ىنفرعف هثيلعأف ينس نع ىنلأسو لجو ةرشعلا كأسأ

 ةايلخي اقيدص راضو تم رحتسمأو 05 «كيفاف

 ناسد

 شيرف وبأ

 ردي ملو ىنالذيسلا ىسيعب فرعي لجر اذهو ىيديما بيبل
 ىبأ بجي نيم وأ ةعانصلاب ارعام لد مثأل ءابطالا كلمج ىل اذه

 هبجش امو هربت فيرطظل ركل امذأو ,.راسشلا !ذف لف نم ءالجألا فليب

 اهنالدهص ىراك شرف ابأ ىعأ لجولا !ذع 8 فافثالا نحو نربعلا نم

 اهتايراج ىلإ ثمدقتو ىئديبلل ديطح تكشنف اذج لاهل فيعص

 برغلاب شبرف ومأ ىراكو اهفرعي ال بيرغ بوبط ىلا ةروراشلا رح هرب

 نمل اهل لاقف ةروراقلا هّشَرَأ هيلع ةيراذل وظن عقو اًملف ىدهملا رصق نم
 ىضو ,..اشلا ةييظع هكامل مللب لاقف خفيعض نأ رمال نتلاقف داما اذه

 زبير للا ٍتقرصناف 2 ملا ليبس ىلع هنم لوقلا اذه اكو هكليب ىلبح
60 3 

 احرف 0-9-5 اهب كيحرفف كلم هتاعيس اهب يطل تربخأو هدلع نم

 مص اذإ ىناح هناكد ىلع ةمالع ') ىعضت أ ىخغبنب تلاقو !ديدش

 احرف ده دب جرثو لب رهط ةهذم دعبو انل ابيبط هانذخضتا ملوش

 اثامتالثو ىينرخاف نيتعلخ شير ىبأ ى ل يطلل تدفتأف !اديدش

 كتانيكاصنسا هفلق ام ونص راق هه رمأ ىلع كيب نعتسأ نيلاشو رانيد

 ام ىبذأل وعو لج هللا ددع نم ادع لاقو كلذ نم شيوق وبأ بجكف

 ". ةيظلل تذلو املو لصأ ريغ نع ة)لاسجاه راك دقو الإ ةيراسلل هتلق
 صمم دس يمي هس ولي تل ع واللا وتاتي ب

 *) 8217 مضرعت. مط) هل ىلب. ') ذل ىعنصت.

 ل) 130 ايجاه .
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 ىقرلا مسفلا وبأ - ىرسصقلا مسقلا وبأ

 ىرصقلا مسققلا وبأ

 لزب ملو فورعم ركذلا روهشم هنامزر ى قناح مجخم !ذه مجخملا
 مرتتاملا نم نيرشعلاو عبارلا ىف دادغيب ىفول نأ ىب ل هثعانسب امبث

 ةئامعبرأو ةردششع كتيلث طخئس

 ل اا

 ماكحألاب موفيو ةماجنلا فرعي ةقرلا لقتأ ىم ىراك لجر ادع مجخملا

 ريمألا بحت ةئيهلا ملعو ىيزلا لسحب فقحايو ثداودل ْمّلع ملعيو
 هب ستخاو هملخو ىاديح نب هللا ديع نب ىلع ةلودلا فيس

 هسنأ سلاج ريضخح»»و

 ىشولأ مسقلا وبأ ىنثدح خضوافملا بائثك ىف بئاكلا حن نبا لاش

 لسمو ةلودلا لضع ماييأ كإادغب تلخد لاق اظلودلا فيس ربمألا مجم

 اموي تونجآف لاق موجنلا نع رّجْلاب تلغاشتو ناسليطلا كيسبل

 ة)موغي وهو ناكد ىف اسلاج قرسقلا مسغلا ىبأب اذإو نيقارولا فوسب

 اذه سيل هللا كافاع فرن مز لاقو ةهسأر عضرف ليعي ام رطظنأ فقوف

 ىرتشملا موغيب دب © 1ناف هتالماثو *) لةنبدح تسلجحف لاق همهفتا عى

 تلعف مل تلق هنم غغارعلا فراش املف بكاوكلا نم هرهغ وأ لاق !ذكع

 لاق «)امهنع اًينغ تدنك نمبرصو نِيَامع ىلإ كسفن تجوحأو !ذه

 مث ديوث ام جرح دقو اذكو !ذك لعفت ثدلق لعفأ تنك هىش ىأف

 0 ١ رااقعأو ىسنأر لبقو ىب قلعو ؟) ىنقحتو ماقف عرس كثمضهل

 0 50 011: 0 55 0000. موقيز 37 بقبلو موق م) مه لاق:

 8 لاقف. 0 كل ع كغ 48 ذآ. 0 480 اهنع.
 5 42 ىنعحأ هطضق و.

11, 40 15 



 قل - 50 تيب ١ 05 هبا م ع

 نىبيحلا مكان حوتفلا وبدأ بس نسا ىببأ نب سرشلا وبأ

 شفق الو هيف الو فاب لح الو ملاس ىرتشملا ال
 بيرسلا تملازو ىدامنلا باصانسلاو ياحتلا سعاسح للا هر اه ١ رع ايف - 5 اهب 5 ماعلا 5 سف سلا سلا ل ب 1 8 -

 ١9 بيبا 3 رغما

 بتحلا ف رسال مهبتك ىف وعضو ام ى.وعدملا لطييلف

 نسل ىبأ نب ييرغلا وبأ ١) لا هنأ

 ركذلا ٌولعو ةباصإلا ىف هيأ لاصصت ٌبلتلا ىف هلاح ىانس نبا
 اساس نم نسل ى 1 دّلوو هركف مدقملا نشأ ىبأ لاو وشو مدقنلاو

 نيدلا مدجات سيوتفلا وبأ

 ىدادغب لصالا ىطاسيمس الصلا نباب فورعملا *) ىرسلا نبأ

 عوجو هنف ىف مدغتو بطلا ىناعو خضايولا مكحأو فاطنملا ملع رف ماعلا

 م.لقو دادي نم مرو علا !ذع ") ىم هبكحا ام ةعابشلا ههلأ ملسو

 ُلْوْنو همرتنحاأو ممر اف هنع هللا ىضر ىخنو نب فوه نيدلا رون ىلأ

 بيبطلا مكشل بأ ايد كردأو بشرم لجأو ةلودم رف ىلع ف.شمد

 هياع تأوق نه لوو ىخيش كلل وبأ !ذه ةعابجلل لاقو ىبوغملا رعاشلا
 ارق نأ بجي ألا ىنثأ الإ مكلل وبأ هل لافف نادغيب ةضايولا ملع
 هكيسُت نقف انأو كركف قداصب هكبكحأ كتاف ىلع هتأرق ام بكيلع
 ةدوشأ باغ ىف بئكلا ىلع هيشاوحو 200001 فقس :لوصأ تناكو

 ازخلبجحر ىلأ ىفونو لصعألاو ملعلا ّي رمبك ثكئسبد سس ىو اقيهدحكنو ه) |نقْن

 ات امسيخو نيعبرأو امك ذاتس رخآ ىف فشمد ىف اللا

 * 48 ىرس. ) الك ىلا. هز طلق ذم الآ
 8م !لعنزر 2 !ذغليو 7 !لدقفت

 بسس 0 تلم ١ اسس



ٌ 

 اهو رماعلا كلج ديدش ارش تالي هناب اهنارق مدح ةنايسمخو

 كلذب ملاعلا منهاو ضرألا راطقا راس ىف كفكلذب مهلو سانلا نم دي
 لجر ريغ هفلاخي مثلو رالخقألا ىمدجتام نه كلوش عميس نم لد هففأو و

 رظنلا فيذد نراك هذأف وص لبن ىنالقسعلا ملودللا فرشنب فرعبب

 ضعب نع اهضعب روض عن عفدي اه ةافاخملاو بي اودلا ,.أرتفا ىف دجوو

 موهلأ 8 طرشو هدا رمألا ,..ىكبب أ السفن ىلع نمو بحلذ لاقو

 رتعاو ميسن اهيف بهي ال اهيف ءاوهلا عوقوب اورذنأ ىنلا هلهللاد اذع
 ةيابلل البلا ى رياغملاو ةيلهسلا دالبلا ىف بيدارسلا لمعب سانلا

 ,.رامؤلا ,.راك دوعولا موهبلا كلذ ىراش اهلاذ زئفصاعلا سابولا ضلملب اوغئمل

 *) ىرخن 2 ىدت هولاف امم رهظب ملأو ميس بهي ملو رد كداشأو افبيبم

 اوبس سانلا ”) مهختبوو مهر ادنا 0 مهبدد نم أودحامأو ...ومجتملا

 دّيحن *)مئانغلا وبأ مهنيف ٌةريثك اراعشأ كلذ ىف ءارعشلا لاقو مرشد أ
 ةراذه مجنملا ئمراشل ىف لاق ئلساولا ملعملا نبا

 بج انءاجو ىدامج ىسطم فرستاسعسا 0 لضقفلا ىسأل لش

 ُبَنَذ هل بكرم اذن الو اوبَكح ابك عْرْشر ترج امو

 ٌبّهَشلا اهثارو نم ىذأ ثَدْبَأ الو هاكذ كيلطأ الو الخ

 بَجَحْلا وف اذه هيلع ىضقي ام ملعي سيل ْنَم اهْيَلَع ىصقي

 ٌبَشَحْلا هرقص نم رْيَخ بالرطصألاو ثارثلا ئييوقتب مراف

 ارئذَك امف اوتاف لاقم يأ ىفو نيدتنلا بذك ناب ْنَق

 بيس تداح لك ىض ذ ةعيسلل سيل ٌنسحاو رمألا رسبدسم

 * 850 7: 40 نور 2 نوح ص 0هد>. اعرجت). 3 ىلا هضينوز

 8 هذزو 0 11 مساقلا . ف 217 0+ وعدل ,

 10 لأ



 ملعو ىاطيس ىلإ لصو ىرأ ىلإ ةّلعلا ىلت فيرللا ى هثدواعت ن:يشلا
 :هسفن طاوأ لس ليعام ضرألا عقذب ى

 اف نألاو ريبدشلا نع وجت نق ىنربدب ىرات ىذلا و دىملا لوب لذخأو

 فدو هجر روج ىلا لقتننا مك اضايبأ ١كم ىلع ىفبو خجئابعملا عفن
 ناسك ةلس ىف هوم نانو ةنس نيسيخو *)اهنامث هرمع ىلاكو ناذميب

 مهد ذل اهنأو تيليغس كلذ منوف نوأ

 ةنامعبرأو نيرشعو

 نيماي نب لضفلا وبأ

 فرش ىلع ارق باح كوه م ىلديرشلاب فورعملا ىبلشل ىدوبهلا

 ةضامولا م) ملعل هماكمعا عم فرشلا ,.راكو بلص ىلا هدورو لع ىسولحلا
 . اهارطأ هع ىدوهيلا اذع لخأف ةيكلملا ٍلوصأ نم رح داهم مداصتاب

 5 6 ىناعي .لاكو نديغم روب ةخكراستتم كلذ رهغ ىف فراشو اهلمعي

 بلحلا نم 52 ىناع اهدرو دوههجلا بم ٠ ")اوف ناكو طيرشلا رجس رس وأ

 لبختلا لح مياس كدسفاف ؛ادوسلا هيلع كسباغ رم سانا طاسوأل

 اثراو فض مو :ثامناسو عبرأ ذخلس روهش ىف تاهو

 ئمزاخل لضغلا وبأ

 ىف ملكتي دادغبب امكثم الجر !ذه ىباك دادغب لبون مجضملا
 اًملو ملعي امم رثكأ ىعّديو لوقب اميف سائلا هحاقيو ةيموجنلا ماكتحألا
 نينابثو نيتنثا الئنس ىف ىرازهملا يرب ىف العبسلا بت اوتلا نتعمداجا

 «* 14178. اثالثز ةمدوط ؟عا. عدجعط ل5056 آ, 522,11. ) هل ملعب دناكمأ.

 ه) 480 اهملع. 42) 7 اوف
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يشلا ّلحر هركسع بهن ,..اهفصأ ىلإ دوعسم ,.,ااماسلا ههف مدق ىذلا
 خ

 رثأ ىلع هل فقو امو متالمج ىف باشا 0

 هاوق نم ذعماجملا لوف تناكو اهلك ىوفلا ىون ميشلا |

 اكو هجازم ىف رّثأف هب لغتشي ام اريثك ,.ادو بلغأ» ىوفأ اربع
أ راص ىتح هجازم ةرق ىلع دينعي محوشلا

 براح ىنلا هنسلا ى هرم

 جيشلا .دخأ نأ ىلإ خيركلا باب ىلع شارف شان الودلا ”الع اهم

 هل ىتأتي الو اهيلإ عقلي ةميرغ نم اقافشإ هثرب ىلع هصرعأو جدلوف

 حر رفق تار ىنامث دحاو موي ىف هدشقت نفح ضرما عم اههف رهسملا

 أوعرسأف خلودلا ءالع عم ريسملا ىلأ جروحأو مه# هب رهظو مثاعمأ ضعب

 كلذ عمو جنلوقلا ع عبتي لق ىذلا عربصلا صانع مب رهيظن جليإ وحال

 رمأف مدلوعلا خيعبلو محعسلا لجأل هسفن | نفحاوو دسفل ربدب هوا

 هطلخو هب نقحي ام ةليج ىف سفركلا روب نم نمقناد داخناب امهوبب

 ناك ىذلا ءابطألا ضعب لصقف هد منلوفلا جبار رسل ايلْط اهب

 نم ٍجرطو هئاجلاعبب ههلا رص م.كقتب
 تسل 5) قناود ةسيخ سفركلا رو

 نم هب ححسلا دادراف هعم نكأ مل ىَنَأل ًأطخ مأ هلعف رك ىردأ

عب ماقف عرصلا لجأل سوطي ذورثم لوانتتي اكو روملا كلذ ال لاح
 ض

 بيس اكو هلكأف ةلوانثو هيف ..ويفألا نم اريتك امهيش صرظو هنايلغ

نم رهثك لام ىف مهتئايخ كلذ
 اهيل هكاله اتق هدي 

 ةبئاع

هفصإ ىلا رع امك طيشلا لَقْنو مهلاعفأ
 ناكو هسفن ريبدتب لغتشاف نرا

ع ردقي ال نيحعب علا نم
 سفن جلاعي ليي ملف مايقلا ىل

 ىتح

 ظفحتي ال كلذ عم هنكل ةلودلا هلع سلج# رضحو يّشمْلا ىلع ردق

 ناكف ءربلا لك ةّلعلا نم م ملو ةعماجملا رمأ ْ طيلضتلا رثكيو
 ياي

 دعم *)راسو ناذمع ةلاودلا دهالع صف مك تقو كك اربيو سكني

 5 7 800. ابحصم خيشلا. 25١ 0 فيئاود, 5 4 راصو

 مسملا ة*المأ سل



 انيس نب ىلع وبأ

 فطنملا ىف ٍرغسالا ريصناخدملا ..اجرجاب فنص دق هبيشلا دو

 زاروش ىلا الختسل تعقوو اناسصلا وأ ىف فلذ لاعب معضو ىذلا وهو

 لئاسم ىف هبشلا مهل تدعقوف فانه ملعلا لهأ نم ةعامج اييف راظنف

 كفتأف موقلا ابج نم راريشب ىضاقلا راش و هرج ىلع اثوبناكذ اهنم

 ىمليذلا اباب نب سيعربا بحاص ىنامردلا مسافلا ىبأ ى لا ءوجلاب

 مساقلا ىبأ نميشلا ىلإ اباشنلا ههلأ فاضأو ")نابل ملاعب لغتشملا

 ديشلا ىللع ء 26 ضرع هلأسو دكيماق ىباكر ىذي ىلع ايهذفنأ

 كنع دحيشلا ىلع لخد مساقلا وبأ موشلا اذاو اذ هشابوجأ م) راجتاناساو

 باتكلا ارق هرثلو ٌباشثكلا هيلع ضرعو فشاص موب ىف سيشلا راوفصا

 مث ىوثدحتي سانلاو هيف رظني وهر هيدي نب هرب كرثو ههلع هذرو

 دنم ةارجأ عطقو صايبلا راضحاب ضيشلا ىنرمأو هس ديباطل | رس جرخ

 ىنوعرفلا عبرلام قاروأ لرهلاع دحاو لك ءارجلأ السبخ هلل تددشف

 اأو ىنسلجأو باآرشلا راضحاب رمأو عملا مدقو ءاشعلا انجأصو

 بشي نراك و لئاسملا كلت باوبجنب وه ًادتنباو بارشلا اللوانمب أ

 فارصنالاب انرمأف مونلا هاخأو ىنبلغ ىنادم ليللا فصن ىلأ ايلي

 وهو :«ترضحت ىنرضحاسي مويشلا لوسر اذاف بابلا عرف حابسلا لبيع

 ميشلا ىلأ اهب رضو اهّدخ لنافف سيشل ءازجألا هبل نيو ىلصملا ىلع

 تكوعناب الثل اهنع ةباجالا ىف تلجكتسا هل ْلَقو ىئنامركلا مساقلا ىبأ

 هذ-هب مهملعأو جهلا | فرصو بعل لك بجات هيلا هتليح اماف ىباكولا

م َنييبت ىضرغ اكو دصرلاب
هسفن نع سوهملطب هيكحي ا

 دامصرألا 4 

 موهلا كو فاصنالا بانك ميشلا فنصو لاق اهضعب ىلأ ناب ىتح

 *) 18. رظاشتلا , 5م 4 رزاجتساو .

 مسلسل ١ هئإلإ
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 زئيشلا علف ىرزألا روصنه ى 1 فيبنصت نمي ,.اسأرخ باليد نم

 ةيبرغ اطاعلأ اهنيض ىئاصق ثلث ًاشنأو اهلثم ففتي الق ةفبط غلا
 ىناثلاو ديبعلا ىبا ةفيرط ىلع اهدحأ سن خالك بنتو خغللا يل

 اىديلجتب رمأو ىباصلا ةعيط ىلع ثلاثلاو بحاصلا ةفيرط ىلع
 روصنم ىبأ ىلع ةدلجملا كلت ضرعب ريمألا رصوأ م اهداج فاالخاو

 بجيف دكيصلا تقفو ءارحصلا ىف ةداجتملا هذهب انرفظ انا رك ذو امد
 هيلع لكسشأو روصنم وبأ اهيف رظنف اهيف ام انل لوشتو امدغفتت 9
 روكذم وهف باشكلا اذه نم هيت امه لك حوشلا لاقف اهبف اهم رمش

 راك ذغللا ىف ةفورعم ايننك هل رك ذو ذغللا بثك ن م ىنالفلا عضوملا ىف

 دروب [هيبف اًفودجم روصنم وبأ اكو اهنم طافدألا كلت طفح دحهشلا
 فيتصت نم لئاسرلا كلت مُأ روصنم وبأ ىلحفف اهيف افق رمغ ةغللا نم
 لصنتق مويلا كلذ )ىف هب ههبج ام هيلع هليح ىخلا ىرأو دحيشلا

 مل برعلا ناسلب هاّمس اباتتك اغلا ىف طيشلا فّنص مك ديلا رذتعاو
 ىلع ىقبف ىفوت ىتحح ضايبلا ىلإ هلقني ملو ءأقم ةغللا ىف فَي

 براجن خميشلل ليصح لق ناكو هبيترت ىلا كح ىدداهي ل هتادوسم

 نوناقلا باتك ىف اهنيودت ىلع ميع تاجا عملا نم هرشاب ابيف الرهثلا

 نم ىروناقلا بانك مامق ليش تعاصضف ءارجأ ىلع اهفلع كف 5١ باكو

 هذأو هسأر باج ىلا لوزنلا ديرت ةذام 5 رأ روصتف اموي عّدص هنأ كلذ
 ةفرخ ىف فلو هدو ريتك جلث راضحاب رمأف هيف لصحي امرو نمأي ال
 كلت لوبق نع عنتمأو عضوملا ىو ىتتح يكلذ ٌلعفف اهب دسأر يلدغ

 نأ «) اهل وهأ . زراوخب ةلولسم لأرمأ أ هكلذ نو ىفوعو هداملا

 ل تّلوانت ىتح ركسلا نيبجتلج ىوس ةيودألا نم اهيش لواننت
 ةأرملا تيفشو نم ةلئام رادقم مايألا

 ه) 8ةطاغ ةدص كو: 1 م. 5) 8ةطلخ ذص 48. ه) 141. اهرمأ .

 سلا ا تا سس



 انيس نب ىب

 26 6 كدروأو اهببلا فيسب ممل « اهيا ةتيبلا 9 ىف ىادسجاملا

 اهغع لفغ لئاسم ىفيسولملا قد 21 صاوخ ىفقيطاستر هلأ 0 ايي

 ,.,ويشلو تاسنلا ىباشد دل ايم ءافلاب فورعملا باشا متو ىرىلوألا

 تساوح روباس ىلا ةلودلا هالع اهيف هجرت ىتلا ةنسلا ىف ابيفنص هئاف

 ةلودلا هالعب ستاخاو ةاهضلا باند فيرلدلا ىف اضيا فئصو فقيراطلا ىف

 جرخو ىراذبع ىصق ىلع ةلودلا الع مزع نأ ىلا هئامحن نم راصو
 رذشل ركذ هلودلا هالع ىذي نيب ةليل ىرجت ةبحصلا ىف مويشلا

 رجيشلا رهمألا رمأف ةبيدقلا داصرألا بسحب ةلوبعملا ميواقتلا ىف لصال

 ادعي د جاك أه لامألا ن فلطأو بكاوكلا مر لاغنتشالاب

 فّيصو اهفئاوعو ر اغفسألا نشكل دصرلا و م يف لاش عقب ىراكو زئاسلا

 ىئالعلا هل باش ,..اهفصاب زجيشلا

 اسما هنامدخو ةنابدات ىلا خيشلا رمأ بئاجم نم ىلكو لاق
 ءالولا ىلع هيف رطني دل بانك هل عقو )اذا هقيأر امف ةنس نيرشعو
 هلاق ام رظنيف ةلكشملا لئاسملاو 2 ةيعبملا عضاوم ا صصقي ىراك لب

 جوشلا اكو مهفلا 0 هناج ردو ملعلا ّى ناب رم نييبتمف اهيبذ هفلصم

 رضاح 5) راسم روصنص ومأو رببمألا ىدي 0 ماييألا نم اموي اسلاج

 ةجمشلا تفئلاف هرضح امب اهيف زئيشلا ملكت ةلكسم ةغللا ىف ىرجن

 يه أرفن ملل ىكلو ميكو فوسليف هكذا لوقب زجيشلا ىلأ رودصنم وبا

 رفوتو مالكلا اذه نم ضيشلا فكنتساف اههذ ككّمالل ىضري ام غلا
 ةغللا بيذهت باتكب ىعدتساو نينس كلك ةغللا بتك سرد ىلع

 ه) 1408. بالا , 5 8و مسمع 111 0. ةثط» 0000. فأ

 * 14109. ىثابثل .
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 ىلا 8 كونا هرذخأف هتادعأ ضعب دبلع لدف هياط ف كح ينحلذ
 0 ةديصق فانه ًاشنأو ”) .,اجدرف اهل لاعي معلق

 لا رْثأ ىف كّشلا لكو هارث ابك نيل ىلوخ 3
 جدن

 زنا ىذخأو ذيع ةلودلا دالع دبصق مث وهشأ ةعبر اههش ىفبو
 نع ةغلودلا ةالع عجر رك اهنيعب ظعلقلا كلذ ىلأ رهو ىلملا سان

 مهعم أ ,.راذبع ىلأ هلودلا سود نرجو بكل سان داصو ,.ىأدمض
 فطنلا ىبينصتب هكانع لغتتشاو ىولعلا ر اد يف لرشو 58 ىبلا دودشلا
 و ةءيادهلا باتك ةعلقلاب فدص دق انو ءافشلا بانك م
 * اهفتس امذاف ةيبلغلا ةيودألا امأو جيدلوقلا تاندو ,.الطقي نب ىح
 ءانثأ ىف كلملا ٍبتو مزمز اذع ىلع ىضقت ناكو ناطمع ىلإ هدورو
 يرخم ناهفصإ ىلإ ةجرتلا يشل )نع مث ةليمج نيعاومب ميتمي اذه
 ىأ انلصو نأ ىلإ ةيفوسصلا ىز ىف هعم ىرامالغو دوخأو انأو اركمنام

 هنلبفتساف فيرطلا ىف ٌنئادش انهساق ىأ دعب هب نابفصا باب ىلع ,.راربط
 لمحو 92 اوحو ةلودلا هالع رهمألا ءامملانو طهشلا دهاقدصأ هافدصألا
 راد يف كينك نوك اهل لاقي لل 0 لوْ الصاقل بكارملاو بابثلا هيلا
 ى فداصم هيلأ ياتنعي ام شوفلاو تالآلا نم اههفو ىباب نب للا دبع

 خلودلا ةهالع ريل معبر مث هلم قعاسي ىذلا زازعالاو مارك الا مسلم

 لع ءاملعلا رئاس ”)الرضحعب ديدب ىجب رظنلا سلجم تاعمبجلا ىلاهل

 ّي 4 فاطت ناك ايف مهتلمج نم ىلع وأ صيشلاو مهئافبط فالئخا

 نم غرفو ءافشلا باشتك مييشثتب ىراهفصاب لغتشاو مولعلا نم هوش

 ىفيسوللاو ىقيطامكرألاو سديلقأ رصئاخا دق اكو ىطسعلملاو كاطنملا

 ةاببعأل اهيلا ةجاللا نأ ىأر تادابز تايضايولا نم باتك ّلك ىف دروأو

 ) 80 هوئاو ملف 14109889 ١ 0083. ناودرتا 9 37 8848. رعش
 ة) 14109. تايبادهلا . * 4117 وعر ؟) 430 هرضختي .
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 انيس نب ىبلع وبأ

 9 3 لاق ىنكلو تيقولا بككلذ ىف كلذ ىلأ مل غارش ال هنأ رك لف

 : الب مولعلا هذه نم ىدنع يدم اه هدبذ ثروأ باتتك *) فيننتب ىنم

 هب ثييضرف بكلذ ثلعف مهيلع نرلاب لاغتشا الو ىيفلاخلا عم ةرظانم

 لوألا باتكلا فص دق ىنراكو ءافشلا باتك نم تاّيعيبلدلاب ًادتباف
 ًارقأ تينكو ملعلا هبل هراد ىف هليل لك عيتجتي )اكو ىروناقلا ىم

 رض نعرف اذاف بون ,..وناقلا نم ىربيغ رقاب راو ةبوشن ءافشلا نيم

 لغتتشن اكو هتالاب بارشلا ٌسلج ىبعو مهتاقبلات فالتخا ىلع ىروّمغملا
 انيضقف ريمألل المليح راهنلاب غارفلا مدعبل لبللاب سيردتلا ىراكو هو

 اهب ريمألا بر مراط ىلإ ةلودلا سيش جونا مث انمز كلذ ىلع
 حمض رق م هذلو . ىلإ فاصنأو هتلع تّذتشاو ! كلذ بنر لأ ع هكدواصو

 فاخو خجهشلا نم لوبقلا القو هرهبدذ دوس ايبلج رَخَأ شارمأ كلذ
 فيرطلا ىف ىشثونف ديهملا ىف ناذبع نيبلاط هب اوعجرف هئافو ركسعلا

 مهيلع ىبأف ميشلا رزوتسي ىأ اوبلطو ةلودلا سمش نبا عيوب مث
 ىلا مامضنالاو هيلا ريصلاو هتمدخ بلطي ارس ةلودلا الع ٌبّتاكو

 بارك ماسهذأأ 2 ُثبلظو ابيراوشنم راطعلا بلاغ ىبأ راد ف مانشأو هينا

 باكو امعرصحأف ةريصملاو فَّغاتلا بلطو بلاغ ابأ رصد#ساف ءافشلا
 لئاسلا 559 هلحتب نقلا ىلع اءرج ئىيرشع نبي بيرق ّى نيبمشتلا

 الو رضي باشك داب اهلك لكشاسلا سئر بكا ىناح نيمو دييذ ىقبو

 كلت عيشلا كرت مك هلق ٍرْهط نعو هطْلح نم لب هيلإ عيجسرب لصأ

 . بتكيو الاغسم لك ىف رظني ىراكف فغامكلا لذخأو هيك عيب عأو اوجألا

 عيمتج ىلع ىنثأ ىناح انقرو ويسب موبإ لَك 0 بنكي ,.راسكش اهو

 فطنلاب أدجتباو تابنلاو ناويلل يباتك ليحل ام تايهلالاو تاببعهباحلا

 هيلع ركنأش ةلودلا مالع هنابثاكمب ىلملا جات هبهذا مث 3 اءرج هنم بناكو

- 

 *) 82011 فيئيعت, 5) 8 اوناك.
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 انيس نب ىلع وبأ

 اهنبأو ةديسلا مدت لصتاو ىرلا ى ل سيثرلا ع رميشملا لفنانا مث
 هرْدَ فىيرعت ىمضتت 9 نيلصو بك ايس طي مايا هوشرعو :لودلا سج

 فئتصو هداوأد مب للغش اف ءادوسلا بلغ ككاذذأ هلودلا لاكاامب ناش

 5 |[لتخإ دعب ةخلودلا سم لصق 5 ملا 5 ماقأو داعملا بانك كانه
 تففنا مث دادغد ركسع اميوقو هييرنسح نب رحب ثا[ :] ”)لالض
 ناذمع ع اهنمو نيو ىلا جورَخ اهمل ةرورلا ِتْْجوَأ ١ بابسأ

 ىنتح دهاعو دداضأ لذ اك منطوق بيس 05006 7 اضصخأو هلودلا
 ترد ىلإ داعو الريبتاك عاضب سلجت ا يبكلذ نم زاثو ىلاعت ملا هافش
 مث ريهمألا هامدن نم راضو اهيلاهلب امو نيعبرأ مق اق ءانأ اه فعب

 تمل 3 ديبشلا رخو ةرزانع برد يسيمرف ىلا رهمالا ضوهن لفا

 اهدلفتق اولا كلقت كولا مث اعجار اموهنم ناك وسكن مجول مث
 اوسبكف مهسفنأ ىب اع مدنم مهئافشإو هيلع ركسعلا سشيوشلا ففثا مش
 ناك ام عيبجا ارذخلأو هبابسأ ىلع اوراغأو سيشل ىلا هوفخحأو هراد
 ةلودلا نع هيغل ىلأ لدعو هنم عندماف هلنق ٌريمألا *) اوماسو هكلمجب

 نيعبرأ كردخد نب 2)دعس ىبأ خيشلا ر اد ىف ىراوتف مهتاضرمل ابل
 هسلج# وضحت جيشا بلطظو ميدلوشلا هلع الو ىللا سوش ربمألا دواعف اموي

 امركم هدنع ماقأو هتجاعبب لغتاشاف راذتعالا لكب ههلإ ربمألا رذتعاو
 اهناش هببلأ انراولا تنيعأو العم

 سيلاطوطسرأ بنك حرش انأ هنالعس مث يناجرومل )د يببع وبأ لاق

 ه) 7 880. نأ "16 9 5 8ةط]ن زم ةقصسأام 0000.
 هع. مهمط 1ه17و.: ه2. آفذشتن 1, 4 ه) 8م منن 180 0, 0
 0008. كالف . 0) 8ع. مومط اه. ه) قم 0 د. آةخ08.

 2 زانحت ل دانعو 7 زابعز 8 رابخكب * 15 اوماصو 3 اوماعحوو

 14109. اولأسو. 9 480 كيعس. د) 8014 ملا دبع.

 لا #تبلإ ذآ
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 انيس مب ىلع وبا

 فادنملا ىف طسوألا رصتخملا ىلع ىلمأف قادنملا ىليتسأو ىلدسجللا أرفأ
 ةيلحلا داصرألا بانكو داعملاو ًادبملا باتتك ىزاريشلا ديد ىبأل فّنسو
 يور اريثكو ىطسجتملا رصناختو ,..ىناقلا لوس ةريثك اهنك هكانه فتضو

 هيثكا ةبقب ليل ضرأ ف فص مث لثاسرلا

 لصاملل بانك هدا ع ومجتلا باك هينك عيبجب نيسريف !ذهو
 ءافشلا باشك ىافدلم ميشالاو ديلا باشت هداج .ورشع لوصلاو

 دابضر الا باشك هدلجت ةرشع عبرأ ,.ىناقلا بانك هداج ةرشع ىنامث

 تادل# ثلث ةاجنلا بانك هدلجم ىورشع فاصنالا بانك هدلج ةيلكلا
 طسوألا ريمضخمللا باننك ودجاج تاراشالا بانك هدلجي خبادقلا بانك

 برعلا ناسل باتك هداج منلوقلا بانك هدا# ىثالعلا بانك هداج
 صعب هدلجم زجوملا باشك هدا ةيبلقلا كيودألا باتك تادلج رشع

 داعملا بانك هدل## ةيلل تاوذ اهب بانك هدلجن هيقرشملا :.كشل
 هلئاسر نمو هدلجم تاثحابملا بانك هدلج داعملاو ادبملا بانك هداج
 رعشلاب فئلحنملا سابر وغيطاق ضرغ ةيدصرلا هلآلا رذخقلاو هاصقلا ةلاسر
 ةيلدإَلا عضاوملا بعت فورلمل ىف ةلاسر ةيكلملو *)ةمظعلا ىف دئاصفلا
 ةيوامسلا مارجألا نودأل ةييجاعلاب سينلا رصئاخ سديلفأ رصنخت

 هيَتُك ىيع اةياهئاللاو ةياهنلا ”)ةيكلل ماسقأ فطنملا ملع ىلا ةراشالا
 ىف مالكلا ملا ةيثاذ ريغ مسلل داعبأ .,/ ىف ىباظفي نب ّّش هسفنل

 اضرعو ارهرج دحاو ءىش روكي أ زوجي ال هثأ ىف ةبلدخ هلو ابددهلا
 . ىف لئاسر ةيئاطلسو رممناوخإ مل لثاسر ورجع ملع ريغ ليز ملع 5 قي

 .روناقلا ىلع ىضشاوخلا باثك ءالبصفلا صعب نمبو هنيب 5-3 «) لثاسم

 رهطلاو ةكبشلا بانك ةبكتلل ىرويع باشك

 *) 401 زالئظعلاو 7 دقفلا , 5 14118. 508. طلق“ ىر ؟ةزطاس0مذ 0

 هه 11161 1115 0 * 4 لثاسم لئاسرو 8207 لئاسمو,

 ثق از ا
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 انيس نب ىلع وبأ

 لكامص دفولاو ريسفتلاو هففلا ىف سحوتم ٍسفنلا مهيقف كلولا ىمزراوشع

 لصاممل بانك هل تدفتسسف هل بنذكلا رش ىنلأسف مولعلا هذه ىلا

 اباتك فالخألا ىف هل ثعتصو ةدلجم نيرشع نم بيرق يف لوصتتملاو
 ملف هدنع الإ نادجوي ال ناباتكلا ىاذعو مثالاو ربلا بانك هئايمس
 اههنم زطسنني !دحأ امهرعي

 لامعأ نم اعيش تدلقتو لاوححألا ىب تيفرمحتو ىدلاو تام مث
 ىلإ لاقتنالا» ىراخنب نع لاحترالا ىلإ انرورضل أ ىنثاعدو ,.اشلسملا
 اريزو اهب مىلعلا هدهل ٌبحملا ئلهسلا نيس وبأ ىراكو ماكر
 ءاهغفلا ىز ىلع تنكو ىرومأملا نب ىلع ىهو اهب رهمألا ىلإ تمملفو

 هيافكب نعت ةراد ةرعاشم ىل اوتايثأو كدللا سمحتو اسلي كتاذنا

 دروربج ىلا اهنمو *)اسف ىلأ لاغتنالا ىلا الرووضلأا نيصد مش ىلثم

 8 ىلإ اهنمو َنرقُتَمَس ىلإ اهنمو ناقش ىلإ اهنمو سوط ىلإ
 سوباق ريمألا ىدسصت ناكو ناجرج ىلأ نمو ناسارخ لح سأر

 كانه هتومو عالفلا ضعب ىف هسبشحو سوباف ْذُخأ !ذع ءانكأ 0 فافثاف

 ناجرج ىلإ تدعو اًبعص اضرم اهب تيصرمو ناتسعد ىلإ كيصم مث
 تيب اهيف ةديصق ىلاح ىف تأشنأو ىب ئناجروملل ديبع وبأ لصنتاو
 لثاغلا

 ىرتشمْلا ْتْمِدَع ىنَت اَلَغ انل ىعساو رشم سْيِلَف ثنظَع امل

 ىهتنأ انهع ىلإ سيئرلا جيشلا بحاص ٌىناجرومل ديبع وبأ لاف
 هتدعاش ام انأ ركذأ عصوملا اذه نمو لاق هسفن نع صيشلا كاكح ام

 فقوملا هألاو رتذم ءاصقنا نيح ىلإو هل ىتاب# لاح ىف هلاوحأ نم
 مولعلا هدع بحي ىزاريشلا لمص وببأ هل لاقي لجر ناجرجتب ناك لاق
 ني ّلك هيلإ فلتخأ انأو اهب هلو هروج ىف اراد ييشلل ىرتشا دقو

 ة) 14118. اسن.

 اكل نإ 0-7
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 انيس نب ىلع وبا

 ىببأل بانك 09 !ذاش هتايرتشاف هني ىلا ع انام ميحامسو مشارد ةفالناب

 ىناهب ىلا يعج رش خعبساملا كعب ام بادك صضارغأ 0 يبا راغلا 0

 9 بماي دب ده باشدلا كلذ ضارغأ تقولا ىف ىلع مقغلاف مدع ار 0 58 رمسأو

 ةهوبل ىناث تقلستو كلذب 0 يلاقلا رهط ى اع ")ىل راسص دق
 ىمشب ىللاعت هلل كش ءارقفلا ىب ءاع رم 0
 هل ففثاو رودصلم نب سول ثيشولا كلذ ىف ىراخب ىاطاس اكو

 الءارقلا ىلع رشوتلاب مهنه وهنأ ى هدم اكو مبش ءايطألا ١ دلب ضر

 هناواذدم ىف مساك راسلو ثارضحأ ىراضحإ هوملاسو ةيبحو مب ىركذا اورجأف

 اهنئعلاداجمو مهبشاك راد لويد ىف 3 ,.رثالا اسوس دئاعس مئامدخب نيهسولو

 تدوس تاذ اراد ثمل لف ىف نرذأف بلحلا بشك نم اهيف ام ةعارقو

 تنمو 0 ضععبلا ى اع اهضعب اللبن بشك فيدانص تعبد لك ريغ

 ملع بشك يبي لك ىف كلذكو هقفلا ٌرَخآ ىفو رعشلاو ةيبرعلا بناك
 تييأرو هيبلأ تجاحا ام ُتييلطو لشارأل بثك تعسر ئسعلاطو لرش
 لبق متايأر مو طق سانلا نم روقك ىلا ةمسأ عقب مل اه بتاكلا نم

 تضرعو اهدئاوغب ترفطو ٠ ٌبدحلا يكل أرفف كعب نم اضيأ مقر دلو

 ترش ىريع نم ةنس ةرشع ىلامن تغلب اماذ هيلع ىف لجر لك بشرم

 ىعم مولا هنكلو ٌظفحأ ملعلل ككاذ ذأ ثيذكو ا اهلدأ مولعلا هذه نمي

 الىش هدعب ىل دنس مس نحاو ملعلاف الاو مضنأ

 نأ ىمئلأسف ىضورعلا *) ىسشل وبا هل لاقي لجر ىراوج يف ىراكو

 | هب ةكيتمو ومجال أ تقطف ماخا نه ىف اعماج ابدت هيل قلو

 تيبلا ركب وبأ هل لاقي لج اضيبأ ىراوج ىف ناكو ىرمع نم النس
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 انيس نب ىلع وبا

 ةءارق تْدَعَأف اًةصنو ةنس ةءارقلا ىلع ثروت مك ةنس ةرشع ثسس ءانبأ
 ةداحأو ةلببل تمن ام ةكدملا هذه ىفو ةفسلفلا ءازجأ عيمجو فطدملا

 لكف اروهظ ىدي نيب ثعمجو هيغب راهنلا ىف ثلغتشا الو اهلولب
 تلت ىف 5) اهتيكرو *) هسايذ تاماقم بأ اهم راظنأ تنك مج

 ىتح هئتامدقم طورش ثديعأرو مدنت اهاسع اميف ثرطظن مك روهلتلا

 مل وأ ةلعسم ىف ريكتأ ثمذك املكو ةلعسملا كلت ةقيعح ىل فقحت
 تااهتاباو تييباصو عمانإل ى ل! تددرت سايق ىف طسوألا لاب رفْطَأ نوكأ
 عجرأ تننكو رسعتنم ا رسيو هنم قاغنملا ىبلل جين ى مح لكلا عديم ى أ

 ةباتكلاو ةءارفلاب لغتشأو ّىدي نهب جارسلا عّضأو ىراد ىلإ ليبلاب
 نم حدف برش ىلا تدع فعضب ترعش 1 مولا ىنبأغ امههبش

 ىنذخأ ىتنمو ةءارقلا ىلا عجرأ مث ىنوق ى ىلا دوسعلت امك بارشملا

 مضت لثاسلا نم أريقك د ىتح اهنيعب ائلكسلا كلن ملتحأ مون لدا

 ,دلعلا ٌعببج ىعم مكحاسا ىقح كلذك لأ ملو مانلا ىف اهقرجي ىل
 تدقولا كلذ ىف هثيلع ام ّلكو ئناسنالا ناكمالا بسحب اهيلع نشقوو

 مَع ثيكحأ ىتح مهلا ىلإ هيف )دن مل ّنآلا هيلع امك وهف
 باشك تأرقو ىهلالا ملعلا ىلا 8) تدع مث ىضاييولاو ىعيبلطلاو تلتنملا

 هعضأو ضرَغ ىلع سلو هيف ام مهفأ تنك امف ةعيبطلا نعب ام

 ال كلذ عم انأو اظوفح ىل راصو رم نيعبر هقءارق ثا ىنح

 ليبس ال باك انف تدلقو ىسفن نم ثسسبلأو خب دوصقلمل الو هبهفأ

 نيقارولا ىف رصعلا تو ثرضتح مايألا نم موب يف انأ ذإو هيه ىلإ

 نأ ٍلقَتاعم موبنتم 39 هيل رف ىلع هضرعف دبيلع ئدانني 58 لالد ديبو

 هكعيبأ صيبخر هذاف !ذه ىنم رثشأ ى ) لاقذ ملعلا اذه ىف هدئاف ال

 ه) 80 د. 14179. ةيسابف, )١ 0004. اهبيترت 08. ةطعساتما.

 * 2811 كزأ. 27 4 تديعز 1419. تلدع.

 دل  #ه د د



 اايبس يد ىللع وبأ

 دقو *)نيلئاسلا ةرْيَخ نم ثسنكو دعاولا ليعبسا ىلإ هيه ددوتلاو
 ىذلا هجولا ىلع بيجتنملا ىلع ضارتعالا ةوجوو ةيلالحملا فوأد كفل
 املو ىلتانلا ىلع ىجوغاسبا بائحب ثاأدننبأ مك هد موغلا ةداع كركم
 يف عونلاب نيفلتاخ# نيريثتك ىلع لوقملا وه نأ سنإلل كح ىل ردذ
 ءلثيب عيسي مل امب ليلا اذه فيفقحت ىف تذخأف وه ام باوج
 .راكو ميلعلا رمغب ىلغش نم ىدلاو رذحو بجتلا لك ىبنم بجو

 هيلع فقلحنملا رهاوظ أرق ىتاحا منم اريخ اه روصتأأ ىل اهلاق ةاكسم ْىأ

 ىلع ٌبنحلا أرقأ ثلاخأ م م اهنم هدنع ىكي ملف مقغئاقد اضأو

 بانت بيكلذكو فادنلا ىلع تيب كتحأ ىناح جورمشلا علاطأو ىمسفت

 لح ”)سيلون م هيلع ةناس وأ لاكشأ ةسبيخ هلو نم ثأرقن سديلقأ
 هناملقم م كم رظ املو ىطسجتللا ىلأ كثلقتانا مث * هرسأب بانكلا ةاببقب

 اهلحو اهذع أرق لوش ىلئانلا ىلأ لاق :يسدنيلا لادكشألا ىلإ تيينناو

 ىران امو دئلبخ نم“ مباوص بكسل نينا هأرغت امه ىلع ضرعأ مث نكس فم

 لدم لكش نم مك باشدلا كلذ لحل تضخأو بائكلاب موقي لجرلا

 هاني كميشو هيلع متضرع ام ©) تعفو الإ هقرع أم

 لبيصدعب اننأ تيلغتتشاو جئاكرن ىلا اهجونم ىلدانلا ىنقراف مك

 مولعلا باوبأ تراصو ىهلالاو ىعيبلحلا م حورمثنلاو صوصقلا نم بتحلا

 هيف ةفتصملا َبْثُخلا أرقأ ثرصو بلحلا ملع ىف تبغر مث ىلع ميتفنت

 ْلقَأ ىف هيف تازرب ىنثأ مرج الف ةبعصلا مولعلا نم سيل بالا مّلعو
 ىضرَملا تديعتو بلحلا ملع ىلع ىروعرفب بلعلا , ناصف ادب ىتح 59

 فصوي ال ام ةيرجتلا نم ةسيئلملا تاجلاعملا باوبأ نم ىلع اه مجتافناف
 ىم بيقولا اذه ىف انأو ايش رطانأو هقاغلا ىلأ فلتخأ كلذ عم اننأو

 يم يح د

 *) 14178. نيكلاسلا دوجأ. )١ 14109. 8506. ىسفنب

 © 14179. نيقو ىللا .

 ا ضار د
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 هي 35 هم سانا # اني سا 3 سأ همام 08

 مث تارارطلا نجع نعلوأو نهيبلع سصيعف ىهرت ذ ىناوللا ءاسنلا ىلع

 اهيذ رهظأو راغيد نالأ ةائسمب مسفن ىدفف ىدجسم نما هفالضاب مسر

 هيأ بتنك و هتاشت ل عسب

 انيس نب ىلع وبأ

 م62 "ل

 هلأس ةهدسأ نم رهشأ ةنينك نرد انهع هتركذ امثأو سيبشرلا : ديلا

 الق هنأ رمو هنع هرطس ام هيلع ىَلْتد هربخ نع هذيمالت نم لجر

 مابأ َى )ىراضتب ى أ اهنم لفتناو محلب لعأ نم داجر باك ىبأ نى

 يرغب همابأ ءانثأ قى لّبَعلا ىلوشو فرصعلاب لغتشأو روسصنم نب مون

 اهبرفبو ىرفلا تاهمأ نم ىفو ىراخضب عايض نم نايمرخ اهل لاقي

 اهب اهنم تدلوو اهب نطقو اهب اهنم ىمصأ جونو ةدشفأ اهل لاشي البرت

 بدألا َمّلعمو ناوقلا مّلعم ترضخأو ىراخعب ىلإ انلقتنا ما ىخأ ٌتلوو

 بدألا نم ريثك ىلعو نآرغلا ىلع ثينأ كفو رمعلا نم رشْعلا ثلمكو

 نييرصملا ىعاد باج نهم ىبأ ناكو بّجَكلا ىنذم ىضقي ىراك ينح

 هجولا ىلع لقعلاو سفنلا'رْكذ مهنم عبس دقو ةيليعاسالا نم ٌلْعْيو

 امهنيب اركاذت امدر اناكو ىخأ ىيكلذكو مع هذوفرعببو هذولوفاب ىذلا

 نايرجيو هيلإ اضيأ ىناوعدي كادتباو هنالوقي اه ُكِرْدأو امهنم عهسأ انأو

 ىحلاو ذاخأو ننهلا باسحو ةسدنهلاو اةفسلفلا ٌرْكذ ابهئاسل ىلع

 مّلعتا ىنح دنهلا باسحب موقيو لقبلا عج ناك لجر ىلأ ىنهجوب

 ةفسلفلا ىعذي ناكو !)ىلتانلا هللا دبع وبأ ىراتخب ىلإ ءاج مك هدم

 هقفلاب لغتشأ كنك دمولف لبَقو هنم ىملعت هاجر اكراد ىبأ هلونأو '

 هز 860 متع 11 0. ةط:. اراسكاب . 5) 8م 148.

 4 ىلقانلاو 8 ىكمابلا: 0 ىكتانلا: 7 ىلبانلا .

 ل ايزو

 1ةه1ل5. 11, 2.



 ١ ع ب 8ع دي ل

 ريخل ىبا نب ىلع وبا ىليس نب ىلع وبأ

 ىدامج يف ىقوتو اهرذَأ ةّبلٌشدلا ىلع رهطو اهرثذ رهتشا سيلاطولدسرأ
 :فامعبرأو ةرشع ىينامث ةنس ال ,كحالا

 *ىلمس نب لع وبأ
 رايدلا ل ودألا بيدمل رو جالعلا ُّث داضاش اييياد 'ُْ .اقا ألف بيبادلا

 هيكر و ينيكتلا شياو. بذر ىذلا وشو يكلذ ") ىف ففقو و خيناناسر اهييلا

 ريخل ىبأ نب ىلع وبأ
 أشنملاو كلوملا ىدادعبلا ليصألا ىلينلا ىارصنلا ر اطعلا نب ىحيسم

 نم اعيش اذه هدللو ")ارقد مهلا فرح ُ ٍىجيسم هيبأ ركذ مكن ضقو
 ,.رانسرامجبلام أر وعاس لعجو هفاجو هاعمسب ديد نمز ىف ملغتو بلحلا
 اكو تايم نم ةهج ")ىف اوضوم اذا ءارمألا رابك ىلا د )رهيب اكو
 هومأ تام ايملف هرشاسبل ةيبأ هاج ىراكو لبصُنم ره ادْوَّبَتَم يكلذ عم
 ىف طفلا ذلق نم هيلع ىراك اه وم الو هلجال مرداس راك نم لأ
 هلمل ىف سبك لأ هتارسم ضعب ىلع ناك 95 ففثاو هاهندو هنيد رمأ
 هدنعو ظئايئاسو الرشع عيس ةنس حم لوألا عيبر رهش رشع ىداح ةعمشل
 2 هيلع ضيق اًملف فرش تسب فوعت تاملسملا ىطاوشأ م أرما
 نم هايند لجأل هيأ مك نهلأ تاييلسللا يطاوشل م :ءامج ىلع
 نتناكو فادشأ اهبسأو رادباكرلا شيد كنبب فرعذ قرم نىهتليج
 صضيقلاب رماوألا كسر هدالوأ مآ .ررخملا بحاص ؟*)ى راجصالا نبأ ةجوز

 هر 80 ىبلس. )7 ىلع. 5 7 84. هيلع. 1 ظالك ريصي.
 ه) 130 مز 1ك 297. ىف 3. اذلهجا 2 0. 2. ىأ. ؛”) 037 ىراخجلا,

 مدلل )#7 ا

 م



 عيسلا نب ىلع وبأ ب بيياحلا ءالعلا وبأ

 نا هم 25 8 دن نه بدك

 قافآلا ىفو اعم هامسلا ىف ام هب ىوحصت ىذلا ماعلا سديلقأ

 قاغفتالا ىَلَع كاذ اذبَح اي هفافّنإ ىَلَع هذئارن ركن
 نا كب سانا اس سس ةقاش »م

 ه)قارطلل هايلعْل ىلا سر لاكشا امناثو ملص د

 ىفارلاو ىعترملا كاذب ٌمرُكَأ ىفتُرم ةقيرشلا سفنلا هب ىقرت كه

 تامهف اههلا هلوصو رذعت ةايراج 8 1 رخآ ٌّى فاعو

 بيبطلا هءالعلا وبأ

 رفسلا ىف اهكرلم بحصي ةيهيوبلا ةلوحلا ىف اك بيبط اذه

 ةرشع سمخ انس ٍلاوش ىف زاريشب ةلودلا ىراطلس ضرم اًملو رضأمللو

 هضراعق يبل ونام امايأ برش هنأ هبكلذو اهيف قوت ىلا ”) هداضرم :ثامعبرأو /

 لعفي ملف برشلا عّطَق» دصفلاب هيلع ريشأو فانخلاب ةيبش هقاحح ىف

 دبح وبأ دحمألا فرعو هثوص فيعضو حليم فاض ينح دنع ام دأزو

 بح هدفاش املف ١م بيبيطلا عدلعلا :)وبأ هيلا 5 نر هيحاص

 تاعجارملا ءانثأ ىو دحمألا روضح كاع الإ لعن دل لاقو هدصق نع

 ةلودلا ناطلس تام تاعاسلا نم أاهيف مردصن امو [

 عمسلا نب ىلع وبأ

 ادوصقم اهب ايف فطنملا ةعانص ىف الضاف ناك ىقارعلا ّىقطنملا

 بنك "ىف ةلرقنم ةليمج مورش هلو اهضماوغل احراش اهثدافإ ىف
 ميسا مدافن ةيليسلمل

 ه) 18 ف ةراطلل 03ة5ور: ؟ةهنه ةامطق ذص ملط 7 ةمرم 70181 عمأط ه١

 م 0 ةاضرم . © 4 ةماتعتموط ابآ. 6 11 وه

 هي وز



 1ث“. 5
11 216 

 سدتيملا ىب اع وبأ مس سم ىرميصلا سيببعلا وبا

 فيئاست ىبلع ةراغالاب اًميتنم .ركو اهيذ ملحتيو ةماحلا ملعب ىردأ
 باشد سيلاوللا بائد هةيناسن مف 29000 ”)اهيعدبو اهذخأي سانلا

 مومجتلا ملع ىلا للشخ دملا

 6 5 ىسنالقلا ن : للا دبع وبأ

 بيغلا دس ىف ظح هل امادحح اعراب امجعام لجرلا اذه لك مدام
 امّدقت ىيلذب مدقتف هراينخا ىلإ ننس رصقلا نكاس زيزعلا ىراكو
 نم لوألا عمر ف ىثون مسج هانبأ ىلع هنالونم ٌتضفتراو كل اريبك
 هئامتلتو ىبيئامثو ثم اليس

 ٠ سدنههلا ىلع وبأ

 نيثلت انس ىف ادرجوم خسدنيلا ملعب اهيق رصمب نراك ىريصملا
 نيف ةسدنيلا هيلع حولت رعش هلو بدأ هيف الضاف اكو ةئامسمخو

 ")هرعت

 طونم ئاوغ مهنم ىنذ لكب شعم ةبخت ىف ىبلق مسقت
 53 باك م

 1 طوطخ هيحل ىثاوأو طبت هل مهو ركرم ىداوش ىواسلا

 داو موي يوصل

 هل 00804. اليسا ىريبصلا 1. ىرميصلا (151, ىربيبصلا)؛
 نع قمم 111, 448, ل. ١ 4 اهذخأب. * 4 ىسنالعلا
 121 ىسنالفلا: 0 ىنالغلا. ه) 41317 اريك, ه) ال رعش هلوك.
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 ةرث ىبأ نب ىلع وبأ - تايون نب لهس وبا

 ةلوهكلا نس ىف تام روهشم روكذم ةلاغم ةثائاب فرعي شاند هلو
 خادم نيعبرأ ليدتسا دقو

٠ 

 م 0 سا(

 8طن 4 تخابون نب لهس وبأ
 قةطان 1-1ةعو

224,9 

 تيخكابون ناكو اهثداوحو بكاوكلا ,.رارضقاب روب قداح مجنم ىسراش

 ةيكحصلا . نع تضختيونا فعض اهلف روصنم ا ىيحتاصبي ًالضاف اضيأ اهجام ةوببأ

 لاق لهس اببأ هدلو ريسف نكسهاغم موقيل هذ كلو رضتحأ رونا ةزول لاف

 مست ىل لاف هيلي نيب ثلثمو روصنملا ىلع ثاخُلا اهلف ليس وبأ

 ”):اشهناورسخ دابد رازابام هاذاميط هامئاشرخ ىمسا تمملقف نينمؤملا ريمأل

 روصنللا مسن معن تلف لاق كسا رهف ترك ف أيه لك روصنملا ىف لاق

 رصنتقأ نأ امإ ِن .بئاخ ىدحإ ىنم رثخاف اقم كوببأ عفمص ام لاق مك

 ماعم موعت ينك كل ]لعجأ نأ امو ذاميط ىلع ثركذ ام لك نم كب

 هتينك تكبثف ةخينكلاب تيبطر 35 لهس وأ ناشف لاهس وبأ فو مسالا

 ديسأ لطبو

 ئىفشمىلا نامتع وبأ
 1ك

6 ,984 ,1 14109 

 ناكو نيديجملا هّلعتلا دحأ فشمد لعأ نم بوشعيب نبا رع

 * بطلا ىف فيناصت هلو ىسيع نب ىلع ىلا اعلشنم

 طق 978, 4 0 ىبأ ند ىلع وبأ

 ىف هل ظح ال ايم ناكو ةرصبلاب عراشل ! ىيلغلا مكضم ناك

 ) 7 208. نئنيح. 5) 08 1459. 55122 9 7 مق الروهشنم 5ةز 7 500. نعت م 1 0

 اة 2 هس



 انا

 ديسملا ليس وبا ل ىناجرالا ديعس ودأ

 3 0 ُس

 اذيب فورعم راجعوا لبيس عم ىس راش بيبل لجر اذه بيبادلا
 مهتابد# ىف رضحو اهكيلاممو اهنولم :يهيوملا ةلودلا ىف مدخ ىراشلا
 ىقوت أ ىلا مهتمدخ ىل اميعم لوي ملو هتعانصب رهتشاو دادغب ىلإ
 ه نييتليلل ءادعج رالا موب ىف دادغيب خلودلا ضع يب ةلودلا ءاهب ماي 0
 مدامخلتو ىينامتو عبرأ 0 ىلوألا ىدامجم يف اننيقد

 ءافولا ىبأ مع * ديعس وبأ
 ىف فتصو ةسدنهلاو باسلللو لثاوالا مولع ىف دي هل ىناجوبلا

 خقرو ةائامناس وسن 5) .ييبماعنملم مولعلا علاطم باشك كلذ

 ٌىناجرألا لاهس وبأ
- 

 اييبل نراك و سراف نولي يوم ,.راجرأ لا يم بيج !نع بييباحلا

 ملاح :يهبوبلا خلوملا ف اروهمتم ارود لم 8 راشالاو 8 رابعلا ىوديحم ألبا

 ُّ لوبن دل ترجو مهتابش ىف دادغب ىلأ رضدعو !رضحو !رفس اهكولم
 هرداصملاب تّدفتتساو هيلع ضيف ةثامعبرأو نرشع ىينابك انس روهش
 م هلق المأو هلاومأ

 ىسيسملا لاهس وبأ

 روكذم لثاوألا مولعب ملاع لضاف ىفطنم بيبط اذ ببلدتملا
 هتعانص ىف الضاق ىركو اهئاطلس دنع مدقتم ىاساخب ىباك هدلب

 *) ا[ نسما 5) 80 نيملكتملل. ه) 37 038. اهلك.

 مسمع قتيل | دنس



 ىماميلا ديعسوبأ -- يرقلا ىبأ نب رخل وبأ

 0 7 لس م

 ملاع ىحتارج بيبط اذه ىنارصنلا بيبللا ريشل ىبأ نبا
 ناك اهلعأل نيرشاببلا اهب نيبيقملا دادغب لعأ نم روهشم دتعانسب
 م رشع ىدانلا ُّق ىثوشو :تامثلثو ىيسيخو سيخ نس ىف هديلوم

 ؛تامعبراو نيعبرأو كلذ الدس نوال عمدر رهش 6م

 ابي 8 ١ ٍِض

 ىحأرخ ريل وبأ

 ناتسراميسلل ةلودلا كضع هرايناخا هك ةخعانبصلا روج شم ةيبن مق رجب

 ىبرغلا بئاجناب هزرسلل ىلع دادغبب هريع ىلا

 ىدوهيلا دوأد وبأ

 دب هلو ةثامثلث هنس لبق لادغبب ناك مهفم !ذه ٌىقارعلا مجنملا 7

 ةعانصلا هذه هل ملس دقو تانثاكلا رابخألاو ناثدامل ملع ىف هةطوسبم

 هب رعّشي ام عوقو اورظنناو هلاوفأ اوكحو

 ” ىماهيلا تبعي وبأ

 35 كن لد 3 ب 2

 ازربه دعي ”موجخلاو بطلاب ميق لثاوألا مولعب ملاع ةرصبلا ليرن

 نيرشعو ىدحإ ةةنس نبب ام تامو ةيهيوبلا ةلوحلا ىف مّدقت امهيف ام

 نيثلث اةلاسو ةثامعبرأو

 9( 4 ريك ىلأ) ا ربخل ىلأأ. م) 7 ىناميلا .

 © 7 0 ناكو.

 اسس 0 بمس

 لا. 278,14

 آهالؤ. 1, 8.



 ال11, 81 1١

 االول, غ4.

 غئاصلا نب ركب وبأ م تسال قو وبأ م اع

 وجيلاب مدملا طلخف فرصلاو ديقتلا «)ةحباحم فلدتتي ملو فوآفلاب
 2 رو سنع بولغللو سلس هنذ ّي ديلفتو وقصلاب ر ردصحلا باو

 روسي ثيم وناوبدو ربل

 ويلا سي لإ بسلا

 بمييياح-  ةزرا قل ال ةزرب وبأ

 محالمو هقرطو باسللل ملعب اميق ىراكو دكادغبب ,.انذ لجر اذه
 ىف دادخغيب ىثوت تالدابنئاساو فيئاصتل هيذ دلو ةهرداوتو هصاوخ م سارخاو

 نيننامو نيعستو امك نس رقدم نم نويرشعلاو عباسلا

 غئاصلا نب ركب وبأ
 مل لضاف بدألا ىف وهو لثاوألا مولعب ملاع ةجاب نباب فورعلا

 ' تاييدضايولا ىف فينئاصال هلو هريدم ىف هرصع لع نم هناجسرد نحأ علبب

 ظ5ظ006 ,.راق مث الا نيمحفتملا ى اع اهيف ط) ىبن 1 خةسدنهلاو بفادنملاو
 ني الل 3

 ركحب وبأ هرزوتنسا يعش رماوألا ع فرصتنيإو اليد لا ةسابسلاب
 مهتعاندص ىف هايلالا هراشني راد و ةلنس نورشع الدم نيفشات نب ىهحبب

 نيثلثو ثلث ةنس ىف هثافو نيناكو هودان نيح امومسم هولئاقو دود
 هثامسبو

 ايشعلا ىئالق باتك فلؤم ىطانرغلا راقابخ نب مدقلا ىراكو
 ةانلاغم هلعلاغف هباتك ىف هَدروُمل هرتش نم انيش بلطي هيلإ لسرأ دف
 مباتك ىف ايبق اًركَذ هركذف هيلع هُنقَتَحُ

 ه) 4183 ةدياكم , مط) ىرأأ 13 ىنداو 0 ىبدا.



 لى

 ىبرغملا مكمل بأ

 ابأ ىعدتسي جرخو ر رادلا "ل لخدو نوعي نبأ ىلا مجلمل ابأ فدوتساف
 لح رشو باشلا ىكلاو ىقلف ايبرس راد يل ليخدف ماعلا ىبوبل مدلل

 م هَعْلُطاو باجأف هحّلو ةمزالم ماس مث هانم نسحأف علودلا ءارمأ

 ل ةبلطلا هدللصقف مكمل ىبأ ركذ رهتشاو بانادشل لصف ىلع هئاملاح

 حالصلا نب ئرسلا نب ”)مجنلا رصعلا كلذ ىف هيلع أرق نيممفو هرده
 نب دكيحأ رصن ابأ ريزعلا بص كلذ دعب هنا مث روكذملا روهشملا
 ناك ىذلا *ناتسراملا بيبط هلعجن ىنايفصالا علا يح ىب دماح

 نبا ىضاقلا ناكو اَلَْج نيعبرأ ىلع ىناطلسلا رتسعلا ىف ْلْيَحَ
 ةيفتقيلا مايألا ىف ةاضفلا ىضقأ راص ىذلا ديعس نب ىيحي مخرملا

 مكدل وبأ كاك. اداصفو لومحملا روكذملا ىراتسراملا اذه ىف ابيبلل دادخبب
 لزهلا ريثك ناكو رايتخالاو بيكرتلا ىف هئادرفم حالصإ ىناعبو هدراشب

 رك ىرج أم ويزعلا ىلع ىرج املو حامترالاو ,وجاما ديدش جاوملاو

 امالغ ريس فيشمد رفاظب لح ملف برغل دصُق ابن ىلع فراشو فارعلا

 داعف نيلجر ىفكي ارو هب مهوب ف هنولكأب امه اهنم عاتابيل عل

 ام ىلإ مكللل وبأ رظنف مْلَتو عافقو داولحو ةهكافو 9اوش هعمو مالغلا

 امذإو ال لاقف انفراعم نم !لحأ تدجوأ هرامكتسا كنه هذ لاقو مب ءاجع

 اذه مكأل ربأ لاقذ ةيقبلا هذه هنم تييلأبو ىعم ىراك امب اذه نيعتتبا

 جانو هنكس غكزنم داثراو لخدو هانا نأ لقص ىدذل لحي ال كلب
 هلَجَأ هاتأ نأ ىلإ كلذ ىلع ماقأب ٌبطيو ٌرثععلا ؛)ب عبس راطع راكد

 هل َمُكَح مكللل وبأ لاف دماح نب دّيحص نب نيح دركذ دقو

 لزهلا ناديم ىف يرمل نع هيكح مكح هنتي ملو ُلْدَعلا المكحلاب
 فضسلا جْرَُم لب لزغلاو مسيربالا نيب فيخسلا مبطن ىف عمدلو

 هز هك لخدوز " هلاخ نأ مش ") 1 مجدملا .

 5 8 ناتسرام ابيبطز 7” ناتسراميبلا ىف ابيبط. 82) ال[ ديف.

 ببسا هلو سس



 ن دومد نبذ دوعسم رهمألا بيبلط اذه اد ثار وبأ حل لاقبو

 مكقت مل ,..انملا اذيب اضر اع وامل 5 307 ,.راسمأ رشح بحار نييدانا بس

 دوعبسم# عود نار كلملاب سراجم اهلو ىدوعسلملا بانا يوم 39 رو

 دوه ئب نكيبيئرلا ليبع رمأ ف «لوسفل أنش يبيماعلا ايباد بأ لشق

 خد اسم دعبل رأو وبي رأد ماس رأ مي ادبي ف نكلذو ليك

 بيبطلا مك وبأ

 وشو مالسإلا لوأ ىف باك فاشمد لم م بببلت اذه ىفشمدلا

 هردذ ره دقو ةيسابعلا ةلودلا لئاوأ ىف بيبطلا مكذل نب ىسيع دج

 مكشملا هنبا ركذ عم
 ىبرغملا مكمل وبأ

 بانا بيدألا ميكلل وه فاشمد لبرن ىسرملا ميكلل ّئسلدنألا ل فاي
 لئاوألا مولع أرق ئسرملا للا دبع نب رفظملا نب للا دبع مكي وبأ ءابكملا
 افارعو اًقرشو اًبرغ فافآلا فاطو دازو نسحأف بادآلا ىف ركتو داجأف
 ال لوهج وغو فارعلا لد املو اقاوسأ فقَنو اعومر بادالاب رجعو

 راد باب ىلع اسلاج الجر داحغب هقراب هفاولدت صعب ىف ")ىأر فرعي
 باناك نم انيش هيلع أرقي باش هيحر نمبو اهنكاسل ةسائرلاب رعشل
 ابب ىدهي مّلعملا اذاش عيسي فقوو مكشل بأ امهنم ابرقت سدبيقأ



 1179. 1, 6 ىرصبلا نيسعل وب

 روهشس هب أريبخ لحككملا عونب اميق ناك كر ان صيبلا لعأ نم لاححكلا

 دودح ىف تاسو ةيهيوملا خلودلا ىف ملا «ةاناعمب ,.اسحالا ّق ركذلا

 ةكامعد رو نبرشعو عسن لسبب

 14175. 1, 0, اياركشك نب نيس وبأ 6 5 7 ١

 ةفرعمو ةنطف هل دكادغبب روهشم بيبط نات ل_ييلتب فورعلأ
 دادغيب هيبلأ بوسنألا ,.اتسراميبلا :خلودلا كضع ومع اهلو ,..اشلا !ذيب

 ىفو ادع اياركشك نب نيسلل وبأ مهن ءايلطالا وم العامج هيلا عبج

 هلو هلودلا فىيس ريمألا خمدخ ىف .راشسراسم بلا ٍكلوصح لصق ىباك

 ريثك ناكو هل *)دعضو نم مساب رخآلاو ىواعاب فرعي ا.هدحأ اتاك 1٠١
 دار هلو بهار 5 مهل ناكو ةلداسلاب هايطألا لِجخي ىرأ بحب مداكلا

 مال 2

 نقلل بحاصب فَرْعُي ")نامل ناوماو سارغألا مايق نم عفنت

 اند سس نس

 ماعيلل ةلودلا تضع هرانخا مئارجل ملع ىف روبشم ىحتارإل
 ىحتارلل نسل ىبأل اقبفر هاج رم ام دنع دادغيب ىاثسراميبلاب 5

 ةعانصلا ىف قذحناب فوصوم اههنم دحاو ّلكو

 © 0 عضوز 43317 دفصو. 5) 77 208. راص ىنح.,
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 م 0 ١ #3 اس 1 2

 ا.شتاند نى نيسلملا وبدأ مما ,..اسغ نود نسما وبأ

 نيا رس 9

 هاثرو ىضالرملا ىثولاو :فشقرافمل نيملجو :بلع نور - ءل نوهت انام

 ماب اف لاب شاكابل نيسللا وبأ سجل و ا

 بالا مّلعي هةرصبلا لقأ نم بيبا لجر !ذه ىيرسبلا بيبالا
 م سوسن ىلع مبوب يدب كولم ,كعمانصب مدخشو لثأو الا مولع ف راب

 ردضت و رفونام بدأ اذنه نودسملا ىبال اشو وردت اضف خلودلا ليضع

 داديغي ىلا هريسم كنف :لودلا دضصعل ءلاق اجوش وميت

 ىششملا لّيسلا ايطقشيو ككلتلا ىار كلان سوس
 6 )نه

 بو شش نيب كيعيض دقق اهل ضعها هلودلا نضع ايف

 |(. مله رمألا ملودلا ضع ف.خأ ىدذلا راينخب ةلودلا رع 86 ") هك اذو
 ىدذلا رابماتتاب . اضيأ نىسملا ىبأ رعب عوفو دولا بعلب اجا نراك

 5 مفعل ممْرَع ىجاهناسبو هوجاجبل فارعلا ىع هلو للا ضع :جرخأ
 ؟ةنبص ينيك في

 ارهدن ىنح ىلملا رهأ ردذبإ هابل نيعبس زاوقالا ى ام ما
 نأكل » سم ل

53 
 اخ هرسخأو ىوسلب : 51 ىبع مسلوأ ,.راكص ارصأ رسام

 7 اًهناند نت نيس وبأ

 ساشا ءاملدأ وم 7 وك لم روهشم بيت اذه بئاكلا بيبطلا

 ئبانكلاب رهتاشاو ةلباناك ةرصبلا ره 0

 ه) 7 نيسلللا 5) 2011 ىلذو . ه) ا 808. رعش هدلوظب.

 مسلي سل
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 ر لاعف 3 َناَنَم انيلع ىَلمأ ٌبيبطلاو ثعهبتناو رئاشنبلا تققوف

 خص نثيلا وو وف دغلد تا ةيايع الل صخب سيرا ىذ 7, قو تششولا

 شيرق رباعم ىنودصاف اهيظع افلَخو هدالوأو هناكو هلم مسفن ىق راك امل

 تسلجو ىبضن ”رملا ىب ل تيلدعت تصماق لذ ئمامقلا وأ ىسعل قى عدو لذوي

 انه *) ندلفف ه هتاه لافف ءىسشنب كراسف هذلو هللا يىلابع ومأ هءاصو السيلفي

 بكوي ام هل ومدحت لاقو بكرف ضهن م انلكأو اولح ط) اسماجم هرضخحأش

 اعيش بلطأ انأو ىريغ قبب مل ىنح يم مهعيبجا سانلا ىضمو

 انثيْكاف ةناكخلا ناكل ىتارو تا اكتاص عمو هئايأر مف هبكرأ

 احم ىعب هنأ الإ بيبطلا لاق امك علب ريعشلا عا امسارسألاو اهلدسو يف

 نبأ انأو ان انرود م هلق راد ْئىَأ نسل اببأ اب لوغو رادلا فرعي 3

 خلبللا نكلت الودلغ انلصوو 006 دو مهب دلو فرعا 5 وعو سرمثأو 9

 افرعتم ىناهفصالا ىوحلا ملكتملا ر ىقملا نب لييبا ب رودصلم متفلا وجأ

 2 باع ىناكو مانا ىف ةحرابلا انكيس اي كبر هل لاقف ") هرابخأل

 تلقح ٍيضمت نبأ ى ا ل لوغب اناسنأ يكب بلقلا لودغشم امنأو كيلا

 ىكخبرأت ّق بتكأ هل ُش ىلل لاقف ضرما نم ةروص ىلع وهف رالف ىلا

 نم أذنك مول 3 لاله نب ميربأ نوب ىسحلا 3 ندع دلو يك بوفتو

 ةكفمسب ناضمر رهش ىلأ شاعو هكأذ )اسوي |ذك نس نم !اذك رهف

 ئكلث ىف تناك ىتلا عامل ©)هدعب ىفوشو ةثامعبرأو نيعبرأو راسك

 اوناك نيذلا ءاملعلاو ءاربكلاو ءاسئرلاو ءابطألاو ءاقدصألا ىم لام

 8 8017 نالسو. ”) 7 دج 0. 010886 الضف م ءانآ.

 © 4 كرابخأب. 4 8 رماعر ال كئاع. 29 8 ىلإ 5 4 امري.
 65) لعن 83 حمده

 عم 0 هدا
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 هقحأ امم ندسو مضينو هسد عجرو ةيوشملا ىبدلا لدآ ذنم لام
 ,ىاغس نبأ سأر نلعب ءاسنلاو يرجو افقفثا امم انشهد دم نردتنو
 ,.ىوحسوربو مكيلا ,.وحغي داباالا ءالؤه لام مك هلجر لبعت نم ن نيهنمو
 مكانوبأد» مى ابو ضرملا اذه ىف مدل .١ ولوقي ام مكمربناند ,..ىدخأب

 امأو ىةحرب ؛ بش ميف ىقب امف ممئادرأ أمه هوقسأ ويش ملوش امأ كملف

 ىفحي لاعف عباسلا خامل ىف :لهسم ةاب را نايس مهنحأ را مهجسالع

 ءاودب بارع بلا خلمل ىف ةعمبالا لغش هناف مكفع اه لصأ وص اذه

 لجرلا لاتخاف ايعنمو ") ىنارحبلا رهيمتلا نع اهعفدو اهرجو لهسم
 ملعآ ىل لامف ضاق طلتخا دليلا كلت ذنم هثاف ان اذك ثلفف
 ىلا هيلع فاخأ ال ينتاب ابلع الا هلع ترخأت اه ىنثأ ىدوس اي
 ىبلف فعت املو رع ") ةليبللاف هدلوم )ف هيلع ىذلا عطقلاو اذع انموي
 مب ضوم ال ىئاعم صيشي ىأ امأو توم» أ اماف اهيف سثج ك)اهب
 «ز ههنا ماش راف تالقي الو ائايللا مانيب 0 لاق ةمالسلا ةنمالع ابف كملق

 ىشمي ةادغلاب هج رخأو يبلع ٌلفعيو كليو ىكمأكي ىنح ارض“
 تالف أو هدي نم ريعشلا ءام برشبو سلجايو ىضرعلا نم رادلا ىلأ

 لخد اًملف امَثْعلا ىلإ برشي الل لدأي ال هدنع سلجو ذليلا شعب مل
 للا ٌرمأ ْمُق ىل بيهبلتلا لافف مانو فلقلا نم سيئرلا نكس ّليهللا
 امون مثان وو هدنع اممذو انلكأف لكان انقسم دانا بلطأو ىرب ليقف كنبش

 ')انهلعيو ليللا فصن ذ هوظفوما أب كانع نم لك ىصربب بيبطلاو ايعيبط
 . الا ءىشب ةزاوسمي ملف رصصسلا ىلإ عيملل مان نقل هللوف هلوق الخ
 ليبلع مالفاو ليي نباسملبا نسل ابأ اي نسل ىبأب جصي ”)ليلعلاب

 ه) 2[ ىنارجهلا 5) 80 نم ه) 77 ةليللا رابح دق.

 0) ىف اين. ه) 7 ةههيناش . ”) 14 انبلعت .
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 انس نب ن ديلا وبا ١ نأ

 عوُلا نم عون كلذ 1 نأ ءاسمنلا ركذو اهعْلت درت ىضرع باوبأ ىذ

 لك هب اذاو ةيرعتلا سولج تسلجو ذاجلا ١ راد ىلا كم حر شح 38

 مهل لاهو اشهاد ىعيف انئاقدصأ نم ةعامج ىدنع ىراكو انيلع لخد

 شاعو سونيلاج ثا 0 ابأ اي تلق كلذ ىف ربع اولافف تام

 كف هعردشو مكسموب نم ناملغلا نم رضحأو غرافلا ءالكلا الله كنع

 امو نانس نب نسل وبأ انأ نيس ابأ اب انّكيس اي هب جاو ككلذ
 ءاودلا ىلع انداعاسف كدنع ىنتايأر أم سأب اهدا راسك وأو ساب اياك

 مهفي مل ام لاثو هب تاسسندو هيلأ هدب ليف هباق بوقت مكلذب دإأ ارأو

 دبرأ لناقف ةينعلا نم ه«ليخأو هداجتاي مل ظي ذخأو لَشع هناشل ل



 ىمنلتو عندما إ- ىف كرداح ربه 0066 نيب لسصفلا وبأ وش 0

 قف ميم ءاو و ةريشلا سمارمأ ئاسلا وكاذ ىف تدح كق نلنو ةنامعبراو

 ى.لحي ال ,..اقس نوب نسما وبأ ىخأ ,.راكو توملا تح ىبلأ تمغابو ايندلا
 ميدضصاعب لعألا هاأداعمبو فالخألا ١ وس م محتبابحلا :الزهلو 7 لع لخكدب الو

 نويبطشمم ىالكا ميم 1 الان بيحس م بش دحا ميلع ىروحي ال ام اممعب 8
 ,خالا ىلع ليدعأو لف وهجلو سعب لق 9 4 ميضعب  ىعسيب لب نويعمناجتا الو
 جيبلا ثسويانا او ملل ىلاح عيدا لاق ليممدسسلا ميلا ينبجسابب أمه لك

 لف عمأب 9 و 59 *) ى غب الو مب لفعأ 5 5090 7-5 امنأو ىنءاج

 كاذب اهبنْمعْطأو اهذيبد ام ىوشب أو جاجا مبداب مدن ىنأر

 ا لا اذأو 14 يذص عابشنا مث ثأوبو ثلثا وت 6 ىلا انعويبسأ قىدنم

 ") ىدجحبطتاو ىنارجا# نع هدوعو ”)ىلأ ه«عوجربو هدب ىلع ىنامالسب
 ا.ولف هبط مّلْسأو هردشأل راسنا يلب ىلع و .كعلأ هببلا 05000 ثأوب اهلف



 نانس نب ىسلمل وبا - جرعلا ىبا نب نسل وبا

 نع ريصفب ال دنام از ىف لضاف بيببط ىراغس ند نسل ىببأ نبأ

 هتعانص ىف هنامز حو راك لب انس نب نسل ى 5 هلج عفياد
 سدد ما

 ةفابقو ردع ولعو انرهسلاو رك ذ دلو

. : : 0 

 ّبطلا ىف مدغتو تباث نب انس ىلع أرق دادغيب ابيبط ىراك
 ىنب مابأ ىف دادغيب بطي ىراكو راس ذيماشب ءابطألا نب فرعو

 نينكالا *) موي ّى دادغيب ىفوشو جالع لدوجو مهلفتو ركذ هلو ديوس

 ةتامثلتو نبئامثو خيجدم ةيس ةرخالا ىدايج نم تيلاشلا

 1 نانس نب نسخ وبأ

 مسالا ادعو ةيتكلا هذهب هعابلل نم هركذ مكقت نم ريغ ىباصلا
 ىف روهشلا تيبلا ىمو ةقباصلا دالوأ ىم اذه هيج ل ىب كيباكو

 ىبتلتو عسنا زؤلئس دودح ىف ادوجوم اذه كد نانس لآ مهو بلحلا

 ّبطلا ىف ٌثاباصإ هلو ناتسراميبلا ىف *)اًروغاس ناكو كادغبب انئامعبرأو
 © هتعانص ىف رضقملاب نكي ملو يبدع جالعلا ىف فيقوتللاو ةفرعملا المدقتو

 8) «تايسنو هدادجأو هثابأ م هفالسأ البترم نع
 7 مس وبسس سس ا يمس سس سسسمسم

 ه) ةهطلف ذم 480: طه 0 ه2. 0. 7 5) 77 ةحنص 8. 0

 بطلا ىف سيئر. ١ 811 ةعانص . © 4 هئاسبوز: 80 هئابسنو
 7 هياستاو .

 ل ا



 اثانع 8971 1

 امام, .القألا الان

 ام", هان, ال4

 ١ 5 ١
 ل 1

 اسكس يوب وسلا وبأ مصب م ليبيا ني رابع وىببأ

 ءامكحلا ءامسأ ىف ىتحلا

 :) دهحأ نوب راالشس وبأ

 ارهبتس اهب اممد ةنميلاب املع ,.امتك شبت دلو دللا كيبع نبا

 حلم مسملا بناللييصالا بايد فيتيصتلا ىىه ملو تالالا ةعانصب

 اكل )

 ملو همنامزر ىف عونلا اذهب روئاذم اهب ليمعلاو داصرألاب ملاع رهيستالاو
 ُْق فسم لسمدمأو باسل لجأ وشو متافتصلا مدا بانك اينه فيئاصت

 مئيددعلا لئاسملا باند عونلا اذه

 ١ نافس نب نسل وبأ

 مدقملا ىنارخل نسما ىبأل ارصاعم ,.اذأ بيبلل اذه بيبطلا
 انلاع ابميدلب .راكو اهليقو ةيهيوبلا خلودلا ىف ")ملفات مل اقمفرو هرثذ

 بيبط هئبا نباو بمبط

 ه) 8 لمص ن) زثهاباط ذض مل 2[ مكقت امهل نميف هدلإ

 0 هرك ل مهد امهم انابجلارو ٠
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 ديوب ىبأ نب ديرب

 فول عاجوأل ارانيد نيسمخكب منم ةيفسلا ناد انوجلام سلدنألا
 ارانيد نيسيخ اوعيجو ءابطألا نم ادب يح عيتجاف الام حدد بسن

 تشب هد
 هةوسدعح ام ىلع اوغفتأو ارعيتجاو هسدعحب منم هيبلا ىدأت ام بشحيو

 تحاد مجمل ليا لك د درفنا» ءاودلا يحل م ا مب اورششأو

 ىحلا ءاودلا اذهب هللا ككعفن ىف اولاقو ه هيلا ارضبن مش بكلذ اوبثنو

 !اذكو ١لك انلعثو ةيففس ككنم دنم امنيرششاا واط ندكنو بب تن درفنا

 دعت *)هلمع ىف انكر الو انيبصأ كىقف اح انهلا ىذأت اه ىدبب راق

 مكنكلو اود هتيودأ نى م مئامدع ام لاقو مهباشك اضرعتتساو مب تعذتلا

 مهكرشاف ريبكلا ثيغُ اب فورعملا ءاودلا وو :ثازوأ ليدعتا اوهييبصلا مل

 ميك طخب ةياكشلا هده ثيأرو سلدنالاب ")ذئشنيح فرعو هزءهلمع قف

 سانلا رابخأب ابكذ امهف نراكو سلدنألا ىلع ىلوتسلا ئومألا رصنتسلا

 كانه اليبمأ ىنب كرلم لحأ

 ءاود ةفص ق لجو هنأ وشو ىرخأ زيا كح سئلدنألاب 32 ترجو

 ليقو ةلفصلاب هيلا نأ افتلا ْفَرْعُي ملف اذكو اذك افنلا نم ْفَخْوي
 ويناتد ةرشعب لاق ٠ نيمعرد ثز مك ليقذ معن لاقف افشلا تدنع هل

 هفرعن نحنو فرخ اذه هل ليقف فرللا مهيلا جرخأ بهذلا دخأ املف
 مسالا ربيسفت مكنم تعب اهذاو راقعلا عاودلا مكنم عبأ مل مهل لاقف

 نع !ذخأو فقرشلا ىلأ الحر ناذُلا «) امه ريعو كيحأ هادلوو

 لاحككلا فيصو عبأو هلاثمأو .راسغس نب سباش

0 

 31 كح مب ىف نب فب 1

 نرماملل ببطتم اذه )روب ديزيب فرعيو دلاخ نب انحويب نبا
 ب يبي جى 5

 بطلاب ىدعلا ند مهعربأ مدخو ضيرمال نأرآ مو ملعو لصف مبش نراكو

 هاسدلابا مس مس همس ك0 ا

 ه) 4317 ميلع ذ) م8 متتن 5 © 4 ايهوز "ل امهف.

 ") 14109. دلاخ ىبا نب انحوي نب ديز نب ديزي. 2 8 رون: ال روب

 اكل |نلألا 00-7

1,10. 1265 



 ١ .ما15 *
 ىنارشل نيصود اسم ميدل سو جدول

 لاهف سلب 56 95 ضيأو ىلبق نيم نأ 0006 0 قلع ند شاعف
 دعا وشو وغلا ىف دلابا ر مث نجخس مانو تاسو لفغي ذل 0 ةنايبحوو معذ
 شعم دج باث :بلعو هل ةرهسح ىف هدحراخل ىم ديجاسم خص رع ئ
 ىنربشتأل ىبيذان أ كعم تررف كيسملا ميخح اي مل تيلفف ئفسصتلا ن
 لوقت. ١.. كب ال ثنملقو تدب مثكدسمأف هوجو راداو سحاضف تميفقل اهب
 لجلاب فاح ىلحلا ىل لافذ توملا دعب لال فيبدو ثممغل !ذ اه ىبل
 سفنلا 8 ىلا راشنأ دئاد هلا ىف هنع تعوق ء.دلا ىف ىنوبجل ىغبو
 ركرملا وهو ءرجلاب ىفب ىثرأل دسللو لجلا ")ملاع ىلا ثتداع ههلحلا
 وفعلا دللا لعسن هتراشإ فياتل نم طاقيتسالا دعب نمبجكنف يضرألا
 ىّلص دّللا لوسر لاق امد لوقأو زعو لج هئاحجس ى وراملا ىلا دوعلا دنع
 م ىلعألا بئايفرلا لب مهللا كورلا زعاس مّلسو مو بلع ملا

 كلث دانس الجلل  ىذ نم لوألا رشعلا ىف بلحب ميكا ىفوتو
 ثا ناسو نورةعو

 ميلا سومئوب

 لهقو مهبط ُّئ وفنسملا هرك ذا هئاقو ىل روهشم نانو ميكح اذع
 نكسبو هلبوب ىمرباو ىلغب ىناح ائينألا ُّش بذعلا ريبصع عدل ,ناسك هنأ
 نم ادماو الطرو ابارش الطر ٍنوثلقو جعل الرج لك ىف لعجتبب ملل
 هرارق غلبي داكي 0 ىلا هيف هس هدا طبخ ُْى كوكشملا فاقشملا لصبلا
 ميش ىلا الجامللا ثيقو الا متغي الو اهنيطيو هرول فنع ىف هدشي مك

 ىنارشل سنوي
 سلدنألا وذو برغملا ىلا فرشللا نم لمحر سلدنألا لسود بيباعلا

 ىلا لخدأو رايدلا مهكلت ىلع ىلوتسملا ى ٌىومألا ديد ريبمألا مايأ ْى

 ء) 80177 ملاعلا ذ) 21 كوتا م9. 0. 2, 418 010886 هكليسأ قىأ.

085 0 0 

 أ
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 ىريتكاب نب اعسوبب

 ىسلدتألا َمَلْفَأ ن ٍدآ هثبع حالصأ :لاسو ةيبرش قدم هدنع ع ماهأو اهيش هيلع

 اهريركتو اهحالصأ ىلع ىسومو وه *)ع يئتحاف ةئيس حس هتبكت اهناف

 لجر ىلا جوزذو هدم اهب ماقأو بلح لدنو مآشنلا ىلإ ريخحم نم جرخو

 بلح نع رتاسو ")اكذرام بئتاككلا ءالعلا ىمأد فرغعب بلح دوهي نم
 رفسلا كرت مك هلاح ىَرْق اناس داعو دنهلا لخدو فارعلا ىلإ ارجات
 هنم ةدافنسالل ساملا ه)وددصمو امدرف اكلم ىرتشاو ةراجتلا ىف ليخأو

 ةلودلا 6 صاشل ءايلحأ ىف مدخو نيدراولا» ن .بهدعملا نم زعامج ًارفأف

 تشلاط كوم انييد تسداكو رطاخأ ناح اهكذ اكو باحب ةيرهاظلا

 نم ايهيلع ىشخأو ناننبا ىل لافو هرمأ امري ىلإ اكش دفو اهتّذم
 ثركذف ركَذ كلو ىبل ىبوكد ىبأ ٌدوُأو تارهملا ق امهل .اطلسلا ةكراشم
 دلولا بلط ىلع لمدتلا ىف ءايكلل ضعب رلاوفأ ن م الوعنم اهبش هل

 ىرخأ نارهأ و لذ اكو كلذ ليع ُديِرَأ لناغف حاكنلا دنع ركذلا

 لاقو تشقلع لذ اهنا ىرحأ للم ىدعبو ىنلوألا توم قطب ى لوألا رهش

 أركذ الو هل تحلو هللا ءاش انك اهنأ مكث ىلأ هتلق ام نللعف دف

 مامشل هنَلَخ نأ دلولا مأ نأ ىنغلب كلم دعب مك ارورس راط دقو ىنعاج
 نر ظام مس ن5

 تسعمتجا الو و رمأ كلذل هكدأف ىلهف راخل هانا هيلع َتَرَتْكأو
 لعفف ليعلا عحارو ريصأ هل تللقو ىرج ام هيلع تنوه هل ايوعم دب

 ام كرث هنا مك شاعو ٍىفابلا دبع هامسو ركذ دلوب هتءاجن ُتَقلَص
 ة)دوانعو هل هكركذ ام كرث ىلع هَسْعَن مالف ةنباب هتءاجو تقلعف هل هثالق

 لاغي ام ةكع !ذهب ركن ال لاعت ركذب هتءاجت ىسلذ لعفف ةدم دعب

 نأ اموي هل تملغو هركتأ ل ىتاح ىدنع اذع «) رشناسأ دقق ةيرجتلاب

 توملا دعب سراخ نم تادوجئملا لاح هب لفعت ءافب سفنلل ناك

 *) 8011 عبتجاو 5) 0088. ءاكذرأد. 0 45 لكصقو .

 8) 8 هداعوز 0 ةواعوز اك داعو. * 48077 ريتسا,

 دلل #8 دس



 ١1 رضهاسبلا فبفسوي 14انإلم 1, 4011, 15,

 رد ىلا ٌروهشم ,ىعتحملا مايأ ىف اييبط ىلا سفلاب فرعيو بيبلدلا

 رماسلا ٌىَمسو كئاوفلا ليبمتستت ىف داهتجالا ريثك ")بلللا ىلع ابدحم
 توملا رهطن مونلا لوغي ,.راكصو اليلح الا ليللا نم ماني ال ىباك هنأل

 توملا ل.جكنني ملف هريغ اهديغيو الوب بابسأ ىف دهتجاي بيبلتلاو

 تاعاس ثلث رادغم ومو مسلل ةحار هب لصحاي ام مونلا نه لاني اهناو

 رملعلا بلل ىف رهسي كت رْدَقْلا ىلذ ماني نادق اليلق ديرأ وأ
 هس اهذأ لصفو شاملا باند جفيلاصالا ىمو هضئارم نم هراستننساو

 رئاسلا ٌبقلف مونلا معلمي اخف هسأر مكقتم ىك اناطرس ىرأل رهاسلا
 . هدأ ىلع لدن ءايشأ هيف ىأر هشانك لمأتم لمأت اذإو كلذ لجأ نم
 ضرما اذه هب ىراك

 ىهحاب .بب افسوب 1ك. 11
 0 ١ نأ #0 قاب 1ع

46 
 ةئبس ىف ومو بلح ليون اجامل وبأ ىبرغملا ىتابسلا فاس“ نبا

 نم ابيبط ىراك اذه عسانلا 5 رماعلا ولام وهو ؟).ىروعبيس باب فرعي

 هريبك ئمورلا رحجلا لحاوسب ةنيدم برغملا صرأ ')نم *)سأف لقأ
 اذه فسوي ًارقو ةيقوسلا فرمل ضعب ىناعي اهب هبأ ,راكو ةعماج
 اهداجأو انضايرلا مولع نم اميش ىناعو ك)اهيف ادشف هدالبب ةيكشل
 ىف ىراصنلاو نوههلا مول املو ةرضاحملا دنع هيئه ىلع لرضاح كيئاكو

 ةدرلل نم هئاكما ىنع لييجحتو هّديد متك ءاللل وأ مالسالب دالبلا كلت
 ىلإ لصوو هلامب لمتراف كلذ مل منو ىردصملا مهلقالا ىلإ لافتنالا

 ًارقو رصبب دوهيلا سيئر ىبطرقلا ىروميم نب ىسومب عيتاجاو رصم
 «*) هل رهاشلا . 5) 38 بلعلا . ه) 8ةطاذ أذض ذإ 8 مب.
 5 4 نوعمل , ه) 2807 سراف مى ةطات 1-1. 1418. سافر

 ؟) 1١5 800. لعأ «©) 80 اهب عارف.

 0 10 مم



 ىورهلا فسوي

 هداروأو هقورع ىراجتو هندب بيكرت ")ةعنص ىم ىبانت ىف ه) ها

 نسل وبأ صيشلا ا كلذ نم عنمب ,اطلسلا ىكلو املع هباصعأو
 دق فسوي 5) نسيم ىبأب ىنأكو انحوب لاقف ارضاح بيباحلا فسوس

 ىئحكضيمل تاعزانمو 39 انل ىقلاف ثيدحل اذهب هذلوو ىئروفيلتلا ثّدح

 5-5 اًنحرب دلو مسأ ىراكو مهو ام ىلع رمألا ىباثو انئمب عضب ام

 ةنطفلا يلق هلأ اسوحضم !دلو ىباكو هدج مساب هيوسام قىروفمطلا زئبا
 قفالخ نطبيو ىروغيطلا هذج ”)ةاقانم هل اح ريظي اًندوي ,.رادو

 لتعأ أ ٠ ففّثاو روكذملا سلجملا اذه ىف هناسل ىلع رهط ام كلذ
 دقو ٌلثالق لاهلب مدقناملا تيدذدأل دعب هيوسام نب امو نب هيوسام

 صاخشإ ىف نرومألل عم اهب ىلك مايأ فشمد نم مصتعملا لوسر درو
 قروفيطلا ىأرو هدلو هيوسام نصف انحوي ىأرف ههلا هيوسام نب اةحوب

 هدصقف هدلاو انحوبب ىأر أم فالخ لابجنادو ءاّيركمز هاسضبأو مال هج

 ')ىف انحوي نب هيوسام اتناسضو ماشلا ىلإ موجلا ككلذ نم رخو اًمحوي
 هالاب نوفلحي ؟)هأدلوو هلج ىروغيطلا ناكف هيأ جورخ نم ثملاثلا

 نسل وببأ مهل هاكح ابيب نولدتسيو هلتق ديعت اًنحري نأ هترانج ىف

 نامولس نب نور لونم ىف همالك نم فسوي

 ىورهلا فسوي

 هامس ناقدممل رمأ ىف فينصت هلو هنامز ىف اروهشم امّيحم نراك

 القرو الئامثلث وحن ىموجنلا *)فررلا باتك

 8 ك0 عتصأ 5 14109. الفص ىلإ 7 نسنملا 1419. ىسلل

 2 7 ةاعارم. " 7 808. مويلا ”16 1419 ؛” 4 ىادلووز

 8اال هدلاووز 14009. هدلوو. ©) ا. قرولا.

 زف, 980 6.



 مييوسام نيب اندوم

 نوسحأ ا! مع بأ وبا ان كىيدامذ تعوم الق نلت ىلا سل

 مهاشتسأو احافص م ءاسأ وجع مياستحاو اها ميجا هدمأو اع يلشا

 نسحأ يبه 9 كعذال و ىلإذل ةجامسو :مامدلاب قب | .اذ ملأ هلأ امد

 لفعلا هلفو لككلاو فلاذل هوس ىم تناد اهنا الا ايجو اللا فلخ
 نه لفت ىفف امله ىببع نوبأو للم ىلع !ليحأ فرعأ ال ام ىلع

 مجاب وول ْ تعبر راق اههذساد# عجم 58 لفت ملو ا«ييواسم هيون

 ١ ىلا تاوجسر مشرد أو هحلذو تمناش ةربشع نوم يذكأ كم را ام يلع

 مآ باشدحلا دج رق املف ملا لاق ملا ءاسنن نأ امدخأ كمن ريض

 يب تحرش 8 م لكوو م الءاسن ىلع كيج ليجرلل ماعط دادعأب

 . د ىفرصُتم ُّ *) ىزايتجا واكو هتطقحمو ىئبصجتأف مهربأ لاق نفوكلا

 تعال ف رويصلم نبذ ىامولس ىف نرورق رأد ى ام رمت نب خ اص لنع

 ىربةح نع ورق ىنلاسف هوس أسف نبأ ويياع كيفداصو اهلسم هيله

 ,..ناعم ىف تملك دق لافت جاسص كيذع ىيناكمب هئقدحأ ") ثتمببشل نيعو

 ظ098 اثيدحا مضع 5 لع ىنلأسو اسما ةةييادلا تثعبداصحألا
 ثيردشلل اذه ميش نكي مل نأ هيلعو هيلع اًمحوي لاقف ثيدشل اذهب
 سأولا فق عاشتراو هجرلا لواتد تيب ىلا ,يذبأ ثدييداحو ىئايدحب
 3 رود ام لجل ظفحو ءاكحل ثمقز رو نيبعلا ةقرزو نيب ضرعو
 عمو اهئايأر ىَتْنأ نسا 9 ىاجوز قروفيلحلا خابا تئاكو ىعماسم
 اهل لاقي ام مهغتت الو لوقت ام لشعت ال هاهأب ارو كيناك اهنأ الإ اهب
 ايرثنك لولو امال نم اشم فقرر مللو اعيمج امام اهنبأ لجل

 لم ابتح ")اذ ىنبا ثدحرشمل دينعي ال اجيف هلوخدو ,.راتاسلا لوضف

 بابسألا مدكايبرشناب فرعأ ثسنكف ثورقلاو سانلا ردي سونيبلاج ىراك اه
 امب اهلعأ بسنأو هنالللخ نم اهندلا مديرأو هثدالب اهل سيناك ىنلا

 « 14 ال8. ىراهنخا . م) 21 تييقلو تميأر. ه) 7 |نع عام [ةال

 مسلما ١ ملقى مس
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 ىدهملا ند مهي جرب لاح طفوا لع *) يدسسألا ةقارس نب د رابح نبا
 كثيداحأ امنع ترادف قاوفالا ضعب فرفأ 5 :ةدجوف أدتاع :.ثبئاش
 ادلأو فلكي ملو هبوبأ نى .يم هل ءأب ٌبيبصأ ليج الرجيع 9 ايهم راسل

 دعب ىذنأ تدىدلوو هل تيناك ةيراج لبح رهظ مث خيببدصم ا هيلع 50006 مبا ن
 ىلا اهلوحو مغلا ن رم هلخد راسك أم ضعب لرجوع نع ىرسف :تاذو

 0 اهل فبضوت تعرعرت 9 أ ىلإ مهقانإو هدلأو روك ذ ىلع اهمهدقو ملونه

 سشبدفنلل هسفذ غرف الا ديبلا ليحأ ايبطخي ال ىراكو ملم اهجورب وفد
 اهملا عزذ نم ضعب اكو مفالخأ تأ م») شيبنوعنلا مث ميزي ديبي شتا يع

 نريهع ناكو ىميبتلا «) مدععألا نب ,..اوفص نى بلاش م مدع نوب ايلداخ

 ىلأ ٍيانحأ سلف كسل ام ىنب اب كل لاقف ىنغلا بديل اشراع

 ىلإ دبس ال ال دنكلو فرشللا ني ىخأ هابل فكل كشذأو هنع شيتفتلا
 سا م )9

 كيلع ليس نإ هل لافاعأ نم فالخأب ٍينفرعم ىرود ىتالبا ى اع ةدقع

 قالخأ فشكأ امك ىقالخأ امهيذ فش انس ىراد ىفو ىدنع مانقملا
 كلعأ ىلأ فرصْنََف يكبياع لهيسي ملا نأ العسلاو بحرلا ىف مف هكرجخ

 ىبغلا راتخاف كعم هيلأ جاتحت ام عيمج لمحو كريهجاب انرمأ لفف
 تمسي ال ناك هنأ ىدج نع ىبأ ىنث لس رمبش نب جاسم لاق ماماشالا

 رومألا ىسحأب هل فصاوف خضقانتم فالخأأ لجرلا كلذ نع ءانأ لإ

 بنكف اهلكب بيذدكتنلا ىلا درا بخ ضفامت هرطفأف اهجتبسأب قفصاوو

 ةدالف كيخأ هنبال ايطاخ انيلع مدن انالف راق عب امأ ىلاخ ىلا

 هنجوروأ ةبغرلا ديفف ديد لكاشت مقالخأ نناك راف ..ىدلف تمنب

 قمعلا ىرت امد يلع ريشُ نأ تير نلف هحامن ع )لول طفلو
 هللا ءاش نإ تللعف نِيَتُّوَم راشتسملا نأ ىيخأ ةئباو ىيبع نبا ىف هب 8 هءود

 ه) 80 ىدمالا, م” 820 شيتفتلل. « هلاك ميعربأ,

 5 7 ىلوت»
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 مث هاعلخ عبرأ هلو نم لاقف وه نم لاعف هتربخأ وه نم مودشلاب

 رادضم راق د ىف دعقو اشروصفو «فافاللدخ اهلل رن :فالقل مهلا مللا قاس

 هيلع ميرلا فْضَع نماي ال ةلجدلا طسو ل اهلثم 0 اعارذ نيبرشع
 5 دايم ") [ مستو | مدل رمل امذحلا ىف موق رعشأب ممشن مم ه) «قرغيف

 الاغف ىناحل كسمأ هنأ الا هيف «جان دق مالحلا تمي ف لكمرنلملا لاق

 الأ انحوب اس ,.ادادلا ىلذ ىباع وو انحوببل لوغنا لك بيع فقاولا

 رادغم ثيددلا بالطول كايدسلا 8 لام ىم امو لاف :لخ نم كبح

 دعا انأو ىضلذ ميشا اهو ارانيد ىواسي ام خذ يسلا نم كيصبمف ةعاس

 روش اندوب دل لاقف امهرد ىواسي ام ديصأ الف ليبلا ىلا 560 ُننم

 نويدابتملا فز 2 لعج للا 3 هعينتوم رمغ ىف بدجانلا عضو نونمؤملا

 نجييمؤملا رمهأ كزرو ةهلامص تثوبشو هثوف ملال هذا هقاز رف هكميملا كيب نم

 رع مدزر ران ولف كيلا نم ءىشب فزربا نأ نع ىنغ وهن ةفالحلاب

 دايصلا ىفاوي ام لثم هاشاومأ دثكيصلا

 مث نمأب حلا اهده لزعببو اهيناب اكو ةليمور ةيراج انحوبل تيذاكو

 ندحاو لاو ىرسملا ىو ةدحاو لدحر الا اهل سيل ةيراج هنم تحلو
 يرش هذم نع لوعت كمنك نيسلا ةفامملا صعب هل لافذ ىنويلا ىممو
 ىبأ لبق عامجلا تدواص مش كملوع ىنأل ةدبأملا نرح لزععلا نم لاقف

 كئكلث تراص عامل ثدواع اهلف ىنملا نم ؟ىش ىركذ ىف ىقبف لوسأ
 رخل بلاقلا ألبي ام ةلضفلا ىف نكي مل اهلبقف مِجرلا ىلإ ٌةلسفلا
 . ملوف بوح مهلكف نيبيطنملا نم ةةعامج ّلوقلا اذه عمسو اصقان دلولا
 مئاملخ شعب راس سنك زايراج- كلوأ ىذلا لاش هناف ئروفيلدلا ر روش

 ءىشنب سيل لوشلا |ذعو

 ةَريمَع نب طيش نب ملاص نيتثامو نرشع عبس انس لوأ ىف ٌلئاعأو

 *) #1411 مقرغتف د) 22و, موعط آهات

 اك | نلآا
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 ةيوسأسم نو ءول اندحوبب

 َتنَأو انئيد تفلاخ اولاقو ىراولل كاضتا ىلع راصنلا ممذاعو
 ثننكو الدحاو أ مآ ىلع ترصنقاو انتل ىلاع ")نمد اماد ساه

 يكل ؤحب ام تاتو زيساءوشنلا نع ككسسفت كج رشا امأو 5 اسما همنا

 نيارمأ كد ال أ لحأو عطوم ّى انومأ مذا ميل لافت ىراوما و

 نيرشع فضقأي نأ ىلوأ 7 رْظِب ضاعلا فيلثالا لعبع ىروف نومدوش الو

 مو نأ ١ مكقيلثاجت أولوقف راوج عبرأ ذاضتا 4 ىفشلا امدوب نم ابوث
 هانفلاخ فلاخ 8 مىم مر ىدح ةغابب ل نوناوك

 اموي هل لاقف ارببتك انتحوبب بصعادب ليثربجم ىبا عوشيمدكتب نانو

 نس ىف نثادلاب مصتعلا و سم ىف مشو ىدهملا نوب ميهربا سادس ىف

 معرب ال انحوي لناقن ) ىبأ نبأ ىخأ ءايرلز اند تملا نمنذامو ودار دمع

 عوشي:دب هل لاقف دببأ نم هتاريم هةيسافأل 8 ةراوقأ ىلع كيه ىديملا نبأ

 رعاعلل مالسالا نيد مك دقو ,روثروب الو ,.روثرب ال انولا دالوأ 5

 ابرج )ردي ملو انحوب عطشناف رجاحلاب
 هللا ىلع لكودللا نأ ريصمب ىبارشلا ورع نئب ديحأ ثلح

 ىلع فاولا عم ناك ميوسأم نبب اذوب ُ 0 فاثاولا فالخ ىف مثل

 الجد يق ماد دقو سش اهيف بصق فاقاوللا عم نراكو نجاد ىف اكد

 هنيمي ىلع ناكو انحوي ىلأ تقتل نيصلا مر هكوسلا اهب ثيصيل
 ملكتت ال نينبؤملا ريمأ اي انحري لاقف ىنيمي نع ميدشم اي مف لاو

 ىنامثب انعاتبملا ةيبلقصلا ةلاسر همأو ىروشل ةيوسام نما انحوي لاحامب

 معريمسو' ءافلخل ميدن راص ىأ ىلإ ةداعسلا مب لبقأو معرد غنام

 مظعأ نمف هلُمأ هغلبي مل ام اهنم لانف اهندلا هّشررغ ىنتحو مكريشعو
 ربح نأ نينمؤملا ريمأ بحأ نأ نكلو امهشم اذه نركب ىرأ لامصملا

 ' 7 ميقت كنا: 1419. سسنك نأ. )١ 14109. ىبال ىلا.
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 ءييوسأام نبذ امتسوب

 ىنح ىلوب ريش ميئهمس نيذلا ءالوش ءامسأب ىبنم ملعأ بر ريغ
 كيف يحل ظنا

 راشأف نسفلا اهنم ءءافش اد ةّلع ديلا انش الجر | أ هرداون نمو
 [ليحأ بسحأ الو امدعوب مل لاق قيصقلا ديذتعأ سوسأ دل لاقك مب هيلع

 كيدي كفو لقعت | ١ لبق ةلعلا دتعت مل سالذدو همأ نامب يف هداننعا

 تيد اه ردخحاف الكسل

 هدي ىف لشكألا نصفي هرمأف مب رضأ دق ابرج لجر هيلا اذشو
 رد كف يرسملا دعلا ىف لحات هلا لدحفب هرماش لعف لذ منأ ميلعأف ىنميلا

 وفي دكت دالا الن مدلل هرهاش كماعف يبق لاقف س وبطملا ابل ,هلانب هرمأش لعف هنأ

 الا ,.ىوببطتملا مب رهأ اه م ست بلاني مل مل لاقف لعف لش هلأ هملعاف

 سونيلاج الو لئارطب رك لي ملا ءىش ىلب دقو دكلمع كىذأ ترك دقو

 مامي 0 وجرأ "لا هايعتساف اريثك براجتلا ىلع لمعي هانيأر دقو
 سيابارق جوز عئابأ لافف رم اًمع هلأسف ىلاعت هللا ءاش نإ هكجالم

 يمل اعد نم هللا محر ةعقر لك ى بنتو اراغص اما اههف
 فيسنلاو مالسلا دهنيدمب كرشلا عمال,ل دجاسملا ىف اهفصن فّلأو ةيهاسلاب

 أ وجرأ ىّلاف ةعمجل موب سائلا سلاج“ ىف اهقرثو ىبرغلا دجسلا ىف
 هاودلا يكعفنب - اذإ ءاصدلا يكعفني

 لاقو اًنحوب اهب )برفتي ىنلا ةسينكلا نم سِبّسَف هبلإ راصو
 ئروشل *)شراوج لمعتسا انحوي مل لاش ىتدعم ىلع تّدسف دف
 الاطرأ هدم كلمعتسا دق لاق ىَوُمَعلا لبعتامآف لاق ثلعف دقت هل لاثف
 لمعتتسا مل لاق نرجس هنم برش دق لافف 2 ,وظيذاد ىلا لامعتاساب هرمأش
 نأ ثدرأ ىبإ هل لاقو اًنحوي بصغف ثرثكأو ثلعف دق هل لاق ايسورلا

 ةدعملا ٌملصي مالسالا ناف ْمِلسُأف أربت )يد © 2

 © 1419. ىثاف. ) ل برظت: 7 ىلصي ١ 4 نشراوج
 وام 14الوا 42) 18109. .روقينادقألا
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 1415.1,1671 5 رك 9 صيصخلو موهصتعملل بيطتملا ,.رانب ىب ةيوملس ىرجاو

 انحوب ىكلذ ءانثأ ىف لاق م هفصوو ةركذ ىف تنلتأف ةيوسام نب انحوب

 انوثك و, دجالع ىلع ديثعأو هسفنل هذخضاا نم ىلع تالا نم 9

 مث هجالع ص ةوركملا 0 سانلا عقوي امم ها ندسحو بتنا هظفح

 اعيمح ءارحلاو هز [ءادلا رادقمب هللا قلخ لهجأ اًنحربو العلا نم ههلأ

 ليزب امب دربلا ةطرقملا ةيذغألاو ةدرابلا ةيودألا نم هجلاع رووح ىأر 95

 ةجئاعلا ىلإ هيف ماتحي ادرد هّندبو هثدعم بقعيو ةراوال هلت هنع
 نم وللا اعلا 3 هلعفك كلذ ىف لعفي مث ةهرامل ةيذغألاو ةيودألاب

 امأ ٌليلع !لبأ هبحاصف خطر ةمم ةراردحح ىىم لتعيو دربلا هنع لوول طارفالا

 امو ريبدتلا اذه لايثحا ىع فعضت نادبألاو ةدورب نم امأو لرآوحح نيم

 ةمدخو ةكصلا مايأ ىف مهتك ظفح نيببطتلا سانلا ناضتا ىف ضَوَغلا

 مثاق ريغ جالعلاو للعلا ريداقمب هلهجن اًنحويو هّلعلا مايأ ىف مهعئابط

 ببطتمب سيلف )ابهب مقي مل نمو نيبابلا نينهب
 ىف اهلجأل صحي نم صحي ةديدش ةباعت اًنحري ىف تناكو

 هيلع ناك انم رثكأ ىلع هدد ةدشو ردصلا فيض نم اكو رثكألا

 ةككاضم اًظافلأ ليثريج نم جرت ند تناكو عوشيدتخب نب لهثربج

 لوبلا ريراوق ىف ظن تقو ىف انتحر سلج نوكي ام ٌبْيْطَأ ناكو
 ةنالفو ةنالف نإ هل تلافف هثثأ ةأرمأ نأ هرباون نم ٌظفح اًبمف

 ةينيطتطسف لعأ ءامسأب انأ اهل لاقف مالسلا ىئيلع نوعرقي ")انالفو

 ه) امهات ةم» [ ] طل ذه وةسستا. 000. همعؤصقأ دمقعط آمال.

 1, 168, 3. 80 ةدماتغمس ةسموط كنمئاتودمو 70ه اًنحوي 705 ىَأر نإ ةهق

 7 هرماقشص ةصتققُ 16 5) 48797 اهب. ه) 8ةطاغ ا ذص 8

 م0017 ندلفوز 14 05. ةنالفو .
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 هيوسام نب انحوب

 اضرواجس وأ ةئس نىيسمللا غلب دقو ةنس نيعبرأ ,.انسراميبلا ىف ماعأ
 كاودالا فرع دف هنأ الا هنسلالا نم ,.ءاسلب !دحاو افرح أرغب ال وهو

 دافتناب دلا فلخ رملعأ وهو ءاد لد لمتا هب لاعي امو ءادق .اد
 ىبلا هميسأف ")جهلا ميدشأ انأو اييدر ىفنو اهديج رايغخاو :ةيودألا
 مر ومأ راق ...انسرامهبلا فتذكبوملت كلف مم ستلسماللت نم تيبحمإ نوم

 ىشدشقد فرستاو تليق دق ثلفف اهتسراخ“ نسحأ ىلع ")نسحات
 6-2 مشفشللل .اهضولا 6-6 + ىلا لك رف الجسر ىلا لغنأو هدلب ىبأا

 مدل يما ميسأ وأ ىئريخأف ىل ىمستلا هئلدسو هلع ىل ىدح ام ىلع

 ارنم نم برعيو ىلزنم نع دعبي هيوسام ")دلوني ىذلا لونملا ىادو
 ميوسام قى نراذو هلاطتبو ةلباعد دّواد ىف تنانو ,ىروهفارس ند دؤاد

 لإ ميوسامب ىصضم امف لاني لت هبيطتسي ٍلْقْسلا فعض نم فعض

 نع هنلئسف سيبلا باهثلا سبلو هير رهغ دقو ىلإ راص ىقح رهسي
 لاقي ةيبلفص ,.وهفارس نب دوادل ةيراج فايع دف هلأ ينماعأف هرب

 اهدلوأف مل اهنابشوو مجرد ةناملامشب اهثعتتبأف اهعاهتنا ىلأسو لاسر اهل

 لسنلا اينم ءهبللو ةلاسر مل ىعايتبا ةيوسأمل كثمهعر م هاخأو انحرب

 مهميد فلو مضر سيقأ عقرب ثيهنعو ىلل ةبارق دلو مهتأك هذلو ترهضو

 وهو اهحومجل كثمبشر مش ميهئابلعو اععانصلا هذه لعأ فارشأ ءاملبأ ىلع

 ىديمالت سيئر هتلعجو ,رانسامهبلا هتيلوو ةفيرشلا ةبثربلا مالغ
 فذفق الا اهب دحأ عمسي ال ىنلا ىوعدلا هذه هدم ىنايوثم ثيناكذ
 سرشخع امه ')لثملو مب فلطنا امب هئاسل فلطاو هبساب هونو هيج نم
 نع لافثنالا نم سانلا عدمت مجاصألا كلن كن )نينا ةلفسلا هله دهلا

 ,.راعتسملا مللاو رطل غباش كلذ رطحتو مهثابأ ؟ تاصانص

 ه) ال يعل سبام 1[ةذلالو 5١ 14ال# جرد, ه) 7 ملون.

 “1) ("نلل, دئاسبصألا, لقمبو رز همصن هم. 1للالإ هز 10 تيئاكو.
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 . هءيوسام ىب انحوبب

 ام دملوق نم بكلذ ىرسف و ب الو ربشلأ اذه ىدوم قدحص ام "أ هللا

 نم هيلآ ىذأت ام ليئربج بلق نع ليزأ ى أ هاملعأو ىباق ىف

 تنك ام وهو لوشأ ام هدنع روش هللا يكتدشتن لعفأ ىلل لاقف لوذلا 1

 سونيلاجو طارقب 8 ول تاق امن لاقف هنع هئاكسف ىدفوملا فردت هلوقأ

 امهلدبي نأ امهبر الاسل ىنافصو بطلا ىف ىلوق اعبسي ىو ىلا اساع

 8) اعيمس اسْح فوذلاو سمللاو مشلاو ريصصبلا نم اههساومح عيمجب

 ىفصوو ىقيكح اعيسيل عيسلا سح نم ايهعم ام ىلا :نافيستب

 ءاقلا نم تيقعتساف ههلا ىّنع لوقلا اذه ثييذأ ")امل هللاب ىليسأف
 سا د اك كقو ليئربج ىلا كلذ ثيبلأف ىنفعي ملف هنع ريش اذه

 ضن ام رجحضلاو ظيغلا نم هلخادتف هئلع نم اقر مولا بخلذ ىف

 ضر نم اذه لوقو هسفن ىلع وعدي لبقأو ئسكنلا نم هيلع

 لثم ىف لخدأو ٌلفسلا عنطصا نم ءارج !ذهو اهعضوم ريغ ىف ةعينصلا

 بيبسلا تفرع له لاق مث اهلمأ نم سيل نم ةفيرشلا اظعانصلا هذه

 ديهشرلا نإ ىل لاقف هفرعأ ال ىنأ هثربخأف هيبأو هيوسام نب اًنحريب يف

 روباسيدنج ناتسامهب نم كنشعد تردصحأش نادر امج داضناب ىنرمأ

 كلذ نم عنتماف هناضتاب نيشرلا رمأ ىذلا ناتسراميبلا ىف ؟دننأل
 موقي امذإ دهنأو مهلع ةيراج قازرأ هدنع ناطاسلا سيل هنأ ركسذو

 ىلع لّمحتو هبسح هيخأ نب ليئاضمو روباسيدنج ىناتسرامبب ىف

 ىل لافف امهتيفعأف ديخأ نبا ءافعإو :ثافعأ ىف فياثادل سوهئاميطب

 اهّلوبَق كب ىسحبي ردق تاذ ةيدع كئيلإ ىدعأ ىناف ىقيفعأ ذإ امأ

 نإ لاقف .ةيدهلا نع هثلعسف ناتسابيبلا اذه ىف كل ايتعفنم رثكيو
 دس ند

 ةبارق 2 بأ هل ُفَرْعُي ال نم اندنع :بودألا فدي راك نيم اهيص

 هر 07 اعبسإ آه. ايعمس . 5 141 اما ) 149, مبصأ .

 ْ 2 0000. ةةدعتتتا. هدلخال آه. هدياقتل .

 ل او
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 كا وسام ى ل انح 8

 لمأ ههلأ عيتجاو ةرابع نىسحاب ةيمبدقلا مولعلا نم عون لد نيم هيف
 وريد ذيمالث ديلا عمتاجابو سردي انو بدالاو موللعلا

 ع وشيناختب نب ليثربج ثادع لاق مجخملا بيبادلا فسوي رمل ذو
 0 ومأملا عم سرح راك دقو نيتنامو ةرشع سيخ خلس يف ثملعلاب
 نب انحوي هلتع تدلجوف ءاسنلا ربت ّى ,.,ومأملا لون نيح خئلسلا يحلش
 ”) :باجاو هعامتسا نوسعتب لهتربجو "لع ىف رطاني وهو هبوسام
 امب كابخاو ههف راظنلا ىنلاسو همّتَس ليوحتاب ليئربج اعدو هقيدوو
 ليوحتالا ىف رظنلاب ىشادتإبا كنع انحوبب ضهنف باسل هيلع لحب
 رشنلا ى / :جاح ب تسيل ليتربج ىل لاق ةقارفلا نم جرخ املش
 امذإو ةةنسلا هذه ىف كريغ لوقو هكلوق عيمج طظفحأ ىنأل لبوصتلا ٌّ
 ىنغلب ءىش نع ىلسأف انحوب ضيهنهل نكي ليوحتلا ىعفدب تدر
 لوعيب طق انحوي تعبس له اللا فحبو هللاب ىلعأف ضهن كلقو هنع
 ىعدي طق هئعبس ام ىدأ هل تفلحث بطلاب سونهلاج نه ملعأ هنأ
 مالسلا ةنيدم ىلا ردحتت تاقاو رد انيأر ىنتح انمالك ىصقنا امف كلذ
 ةنيدم انيفاوو ”)سيبكل موي ىراكو موهلا سكلذ ىف ,.ىمأملا ردصحتناو
 مالسلا ةنيدم مهلك ليانلا لخدو ثيبسلا موي ةادغ مالسلا

 سايعلا ىبأ دنع هيوسام نب انحوبو نيعيتجاو فسوي لاقف

 نب ليثرببعب ىدهع نع ىنلأسف ىوبأملا ةثارم ددع ديشرلا نبا
 ديل لق مك 5 كلعلاب انعابتجا سعب 5 ممل ىنأ هتيلعاف عوشهناختب
 . لوف كنا هغلب هل تلقف !ذ ام لاقف ك)الوق ىيف هدنع عبس كف
 ةنعل !ذه ىلع ىعذا نم ىلع لاقت بطلاب سوئيلاج نم ملعأ كنأ

 ه) 0 هتّلعز 14108. هتاع ىف هيطاني. م) 8وطا1ذ ذم هلق.
 © 28057 0. 1418. سيمخ. هر 480 الومز 5” 508. انس:
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 ةيوسام نب انحوبب

 نيتلك ىلع ليثشي ىراعربلا باتك اهنم ةليمج فهندست هلو

 تايمدل باتكو لابكلاو مامثلا بانتدو ةرهصبلاب فورعملا مباندو ابان

 هل ل شانك رجشلا باتكو هماجللو دصفلا باثكو :يذغألا بائدو

 ىف ناكجرلا باتك ةيذغألا حالصا بانك فيرتت ”)مانجل باثلو ردم

 باك ةلهسملا ةيودألا بدت ّ .قمأملل رهخبم شاند مجصتلا باشن ةهدعملا

 رّدسلا باتك عادصلا الع باشا لاهسالا بانا مامدلا باند لماحلا

 روهش صعب ىف لماودل جالع نم ءابطألا عنتما ")مل باند راوذلاو
 فورعلا ةسجت باتك ةكيلاو توصلا باتت بيهبللا ةنحم باند يلمح
 ال ىتاوللا ءاسنلا يالع بانك ءادوسلا ةرملا باند ريعشلا ءام باند
 باتك ةلهسملا ةيودألا مالصإ باثك تائوئسلاو تاوسلا باتد ")نلمحي

 جورشتلا باند مدلوفلا
 لاقف هيوسام ىب انحوي هباتك ىف ميدنلا تاسع نب ديد وذ ذو

 كرلملا دنع ؛”رامدقتم ؟)الضاف ناكو هيوسام نب 4)اندحوب ءايردر وبأ وه
 طخب تأرق لكرتلاو فائاولاو مدتاعملاو نومألا مدخ افتصم املاع

 ةرضصكب هيوسام 8) ىباب ميدنلا .ودبح ىبا كيبع لاش ىميكملا

 لفع لهما نم كيف ام ناكم 8)ناك ول هيوسام نبا هل لاقف لدوننملا

 نم لفعأ ىوهنم ةدحاو لك تناكل هاشفنخ دئام ') | ىلع] مس م

 سيلاطوطسرأ
 دقعي ب هنايح ُّق نا 0 ماسبأ ٌْ هبوسام نب اماتحوبب ىثنوشو

 ه) 7 مالكا. م 17 علتمب هلجأل ىذلا ببسلا ىف.
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 هيوسام ع ل انحوي ميس سعلا اند

 سقلا انحوي

 ايلاع نراك سلا فيراطبلا نب ثرل و ابفسول عمود انحوب وهو

 هلو ةسدنيلا بند نم هربغو سديلقأ اشد ةداشدل اركصتم «تاقو 0

 ىفيسئنابصلت هلو حاضاق ناو ىنانوهلا رع لْقَن

 نريفارس نب "انحوب

 هاباتد لقت دقو ىنايرس هفلأ ام عيبجرو ةلودلا ردص ىف ىراك

 ةلاقم ةرشع اننثا ريبكلا شاّنْخلا بانت ابهو ّىبرعلا ىلا بلحلا يف
 تالاقم عسا ريغصلا شاشكلا اياك

 ةمجرت سديشرلا هالوو ديشرلا نادر مايا ىف اينايرس اينارصن ىراك

 موتا دالب رئاسو ةيرومعو ةرقتأب اهدجو ايل ةييدقلا ةيبطلا بئقحلا

 بشرو ةيجرشلا ى اع اًنيمأ هعضوو اهيبس أوبسو ,.روملسملا ايسانفأ ىيح

 9 ومألا نين قيبشرلا مداخو هيدي نيب ويقتل ١ افاذح باق هل هل

 مهسوؤر ى اع 22 5 هكرضدعحب الإ ١ رهتمعلنأ ف ادهش .ليات

 ةرارتصلل ةيوقملا ئكباطلا ةنشسملا ةئمضامملا تاشراو جلاب ىنارهل ملأ دعمو

 ةيرقملا ةظطباطلا ةدرابلا ةيرشألاب فيصلا ىفو ءانشلا ىف 0

 رادقملا ٌليلج دادغيب ابّظعم ىراكو نيجاعملاو

 هز طزلطع انه !"ة»أ ىهمابز ل 256] كم8, (آ 0. 7 06006 ىماشكابل

 5) وزو نهمدتنهرأت؛ 00048, ةةسستل. اةيزيوعلا .
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 لاو ل مولع نم ءايشأ 5) لش ىذ فوسليفلا اذه ردو سدغلا ليون
 لتيتو ةسينك لدكش اهب ةرأد لعجو سدقلا ىطوتساو اضرهشو ديت العناب
 هيلع 2 :ئامسمخو نىينامث زنس دود ىلإ ممولعلا ًارقأو ادامعلل
 ّ نومقر ردها ىراصنلاو زعانصلا هذه لثاوأ نم انهش ذه بوقعيب
 مه مهْنألا نييقرشملاب اوفو امو ءاقليلا صضرأ نه ماصأ سدفلا
 ةلج اونكس هنطوتسا نم مهنم سدقلا نطوتاسأ اهلو سدغلا نقر
 سدقلاب اذه بوقعب هاقأو ةةقراشلا ةاستامب فرع سدقلا ى تبقرش ىض
 ىسيع مّظعملا كلملا هكلم كن ىلأ ,..اضسراميبلا ةيشابم ىف تلاحم ىلع
 ىكي ملو هب ضتاخاف بوي نب دمحم )(نب وكب وبأ) لداعلا كلما نبا
 تناك ةداعسلو ةيناتاسر اهيبلا ةبرجلاب :جئاعملا نسح راق امناو اهلاع
 :)(فشمد ىف بوقعب ءاقأو) فاشمد ىلإ مّظعلا كلئلا هلغن مث مل
 هدعفأ لصافم عّجوو س سرق :كردأو هلام رثكو هلاح هدنع نيعفتراو
 اي رم 0 ى هيلإ جاتحا اذإ ناك مظعملا 1 لهق ىنتاح ةكرذلا نع
 تامه ىلا ىلذ 2 لوب ملو لاجرلا نمب لبسك الفخ ىف هاعدتسا
 نبرشعو كبس نس دودح ىف لياقب هدعب وع تاهو ءبحابص ملدعملا

 فشمدب ةثامئاسو

 ةيداتلا ىسح ةمجرتلا ىلع انيمأ 5 اك .ومأملا ىلاوم ,.امجونلا

 نم هيلع ٌبلغأ ةفسلفلا سناكو ةاهبرعلا ىف .راسللا نخل ىناعملل
 بتك نم مجرتو ةصاخ سيلاطوطسرأ بنتك ايجي ىلوت وسو بلعلا

 هربغو نملح لدم طارقب

 هر 7 ىقثا 5) 1دطق]1ت 06م () ةةطان ذم فلل. ه) 1 1تأأ

 هم () هطلق ةن فذلك

 اكلك  |نيلإ 0.



 باصعألا ال لجيلا تامف غامدلاو سأولا ىلا عجولا لد ىثات ىنح
 غامد وه اهلصأ

 قراط نون بوعي 212

 مهلضافأ نم اروكذم ةعانصلا هذه لعأ نيب اروهشم ىرد مكمل
 بْيَل تاجدرت عيطقت باتد اهنم عونلا اذه ىف دايج فيناصت هلو
 ")م لولحم ميولا بانت راهنلا **فصن سوق نم عفترا ام باند
 )لولا ملع باشت ىلغلا ملع باند ةجرد ةجرد ىنصدتسلا

 لديها وب بوقعي نا ا

 ئعانصب ملاع هتقو ىف ركذلا رهتشم فسوي وبأ ىصيصملا بسالل
 ةديفملا فيئاسصتلا اهيف فتصم اهتدافال ردصتم باسكل

 ناضام نب بوقعي 141, 1 014

 باتك وهو فيادللا هفينصت هيلع ّلد روه ثم بيب ىضارهسلا

 ') ضشلو رقسلا

 نالقص نب بوقعي
 هبو فيرشلا سدقلاب هدلوم ّىكلملا ىئقرشملا ىسدقملا ىنارصنلا

 ىناطنألا فوسليفلاب فرعي لجر ىلع بطلاو ةمكلملا نم اهي ف

 *) 0000. سوف افصل مقعاط 11 م) قف ىف م16 طئطض

 ه) 81ط. لودلا ملع ىف ىنئاثلا كلفلا ملع ىف لوالا ىرابانت ومجو.

 02) 1418. 8008. بطلا ىل,
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 حابسعلا نب فحإ نب برفعي

 ىلأ راصو باجُأف روصتملا ىف هيلع لقثف هناوضا دحأب ىدنحلا ىلع
 م ديبلأ رضحي نأ رمأ هسج ضذخأو هنبأ يأ اماف رجانلا لونم
 فرعو دوعلا برضب فشل محن لذ نم ىقيسوملا ملع ىف هذيمالث
 مهنه هيلا | رضحت سوفنلاو بولقلل ةيوقملاو ةحرفملاو ةنردعملا فئاراعلا
 ىف ا,خُأي نأو هسأر دنع ٌبِرَصلا 5 ارميدب نأ مهرمأش رف :نعبرأ

 :)نيتاسدلا ىلع مهعباصأ نم اهب مغنلا عقاوم مهارأو اهيلع مهفقو ةقيرلط
 مالغلا سد لخآ ىددكلاو هفيرطلا كلت ىف .. وبري اولاوب ملف اهلقنو
 اعيش هسفن هيلا عجاربيو ةضين ىروقيو هسفن لقمي كلذ لالخ ىف رثو
 كلت ىف ىوبرصي كت ملكتو سلج سلج مث كرت نأ ى أ ءىش دعب
 ام ملع نوع كتبأ لس هبال يدنكلا لاقذ ,..ورغغي ل امئاد 0

 وهو دلعسي لجرلا لعفف هلابشأو نكياعو بكل امم ةياع ىلا ج

 مامحكاي اه عيمج «) ىبلع ىنأ املف ءىش دعب اميش بشكيو » شتي

 داعف اورتفو اهنوبرضي اوناك ىننلا ةةقيرطلا كلت نىع ,.وبراضصلا لفغ ههلإ
 ؛دواعمب مهرمأبب 5 كوب هلأسف تاكسلا هيشْغو ىلوألا لاش ىلأ بسلا
 نم تيفقد لق ةبايص تناك امنا تاهيق لاقف هب ىبوبرضي اوناك ام

 ىلأ رشبلا نم دحُأل الو ىل ليبس الل ىرج ام اهبف نكن الل هتاهح
 مسقلاو ةيطعلا ىقوتسأ دق نأ تلم تعطقنلا دف نه نذم ىف ةدايولا

 هل هللا 49هسف ىلا

 , ىف ناك هثأ فحسا نب بوقعي الاع تنناكو رشعم وبأ لاق
 برو 0 ثلا نم بانذ ماصيف فيقعلا بارشلا هل برشبي ىراكو ماخ

 ىدبلا قامبعأ ىلا ٌلصَي ملو ٍفورعلا هأوفأ هل متفنت ملف لسعلا باو

 |ىيدش اعجو ٌبَصَعلا عجوأف ماش ىوقف هقرارح نم ؟ىش هلفاسأو

 *) مل ارعديإ 80 وعدي. 5 07 ريتاسدلا. ك) ظ'سطاأ اذه فل

 02) 01197 ديس.
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 ايارملا لمع ىف باند ةلبباهلا مارجألا ىف باتد ءامل ىف ةسئاغلا مارجالا
 تارشسلل ىف باند ءاوجأ ةئلث وهو ظفللا بانا هأرملا ىف ةلاسر ةقردشملا
 باشن نرالؤلا نرتالا اقل تملا ضرألا ىلطاب ىف ساييولا تود ىف ابان

 باش :ناوخأ شعب ايلاس تايعيبلم خادنسم ةرشع برأ باوجس ىف

 ملقلاو فربلاو دعولا لع ىف باتك اهنع لمس لئاسم ثلث نع باوذأ

 لايطبا ىف باشد توئاسلاب بفسلفتملا ")لصف ىف باند رادلاو فعاوصلاو

 فالتاخا هلع 8 ىف باند :ضفلاو بعمذلا ةعنص ىعلب 2 ىوعد

 اهتحتث اميف لع ىه امد ىلوألا تاّيفيحلا تسيل تايولعلا صاخشألا
 ةرادوبلاو ليتل ىف بائد

 . هيوطقنو هيرنسح مهنم ةعابج نيقارولاو ديمالتلا نم هل ىلكو
 ركل كلو بينا ويب ليبتأ هتبيمالش ومو ”) هببوسحسرو ه«بوماسو

 ملأ اذه ىدنكلا فاح“ نب بوقعي نع ىكسي ام بيجت نمو
 هل .راكو هتراجت ىف هيلع عسوم راجتلا راب نم لجر هراوج ىف نراك
 رجاشلا سلذ ىراتو هجرخو :ءليكد لبضو هشارشو معيب رمأ هافن لق بأ

 هايل ءارغالاو ٠ هرييجعتل انمزم باع نىعلحلاو ىدنكلا ىلع ءارزالا روش

 ىراخبل دل ىو لمذا ايه بكلذ يه هيلع دروش انءاجف زناحس دياب ضرع

 ىلع عود نم هلخد ام عم هيلع مهل امو سائلا ىديأ ىف ىذلا اه

 رظنمل ديكر تسأو مهلا بلو لا ابيبط مالسلا ةامطسلا لاهل مدي سلاش هنأ

 هلعلا ربت ءاّبطألا نم رهثد هبجتي ملف جالعب هرمأ ىف هيلع ريشيو ")نبا
 ءانغ ريبك هدنع دجي ملف مهنم هباجأ نمو دعم روضامل ى ل اهرطخو
 هلعلا هذه سدلععب سانلا ملعأو هنامز فوسلمط راوج ىف 950 هل ليقف

 لبا نزأ ىلأ الر ورضلا نعلق بدت ام هدنع تل.جوم هندصق وله

 هز طعس ني. 14179. زئصقز 7 شسلفتي ىذلا لضفإ 8 8185 )8 
 اوصمدم طقطوم الطن تء آشالؤ١ نو ولا اذه ىلع رشحأو . ه) 8201٠7 عملا ,

 مسلي دنس

/ْ 



 مابصلا نب فدا نب بوععي

 تايداعبألا عيت

 داعبأ ىف باتك مارجألاو داعبألا اهب يركاسي ىتلا ةلآلا باك بس © 3
 بانك مارجالا داعبأ 0 بانك نكاسملا ىف بانك ميلافألا تافاسم
 نم رمقلا ركرم دعب جارخاسأ ىف بآتك نوكسلا عيرلا ىف *).وكلا
 داعبأ زف رعم باتك تانياعملا لعب اهب فرعي لآ لمع ىف بانك ضرألا
 لابمجل للف

 تاببمدقتاللا هيناك

 باتك ثادحألاب ذقرعللا :سمدفقت باشك ةفرعلا ةمدفتا رارسأ باشا

 :يوامسلا صاخشألاب ”)لالدتسالاب الفرعملا ةمدقت ىف باتتك ريش المدقت ىف

 تايعاونألا هبنتك

 اميف باتك ةراجممل عاونأ ىف باتك ')ةنيبتلا رهاوشل عاونأ باشك
 حرْطَي اميف باتك دنيدشلو فويسلا عاونأ ىف بانك اًنول ىلدعيف غبصب
 ىسنالا رئاطلا باك ّلكب الو ملثدي ال ىتح فويسلاو ديددل ىلع
 عاونأ ىف باتك ضببلا ىلع حرطلا ى : باتك مايكل ؛)ميومت ىف بانك
 رطمعلا ءايميك باتدك ”)حايصلا مشمقلا لبيع ىف باثك هيثاركو ١" لحتلا
 ىف باتك تك هةيعطألا ةعنص ىف باشك هداوثأو راسا ف هئالاسر

 ىف ةلاسر ليما ناكأ باتك 2 59 ىف بانك ءانل ىف نيسوسحملا

 ه) 2#. 2. 1419. ىربكلا هقلاسر. 5 8طن تن. 1شالو
 لالدتسالا ىف «) 0008. ةلصتستا. ذيئابتلاو همر م. 8اطق
 02 هزو 6615]602 00 ميرمت 0, 781. ماتط عز 117 زم ومد 14 07 زطبارحلت ,

 © 1418 لخنلا . 25 1 حاينلا

 بدلا خريج دنس



 حايدصلا نب فحل نب بوقعب

 زومرلا ىلع :فسالفلا عامتنج ا باشا سل ملاع ىت اهدوك ليق لفعلا

 سفنلا هب *)رموت امو ايؤرلاو مونلا ةلع ىف باشد

 تابيسابسلا دينك

 ىارحألا عقد باتت لئاصفلا ليس ليهست باند ةسائرلا ىف هتلاسر

 ىلع هيبنتلا ىف هنلاسر ةماعلا ةسابس ىف هئلاسر قالخألا ىذ هنلاسر

 ىذ بانك طارقس طظافلا ىف باند كتارقس :ليضق ىف باش لثاضفلا

 نيهنارخلو طارقس نيب ىرج اميف بانك ")سياوسرأو طارقس نيب ةرواكملا
 لفعلا ")ربك بانك طارقس توم ربك ىف هنلاسر

 تابتاددحألا هبنك

 نبأ ىف ةّلعلا باتك ناسفلاو ىروكلل ةييرقلا ةلعافلا ةلعلا باتك
 فالئاخا ىف بانك تادسافلا تانئاكلا رصانع ضرألاو ءاملاو ءاوهلاو رانلا
 ةييفام ىف بانك ىلوألا عبرألا تاّيفيكلا ىوق اهيف رهظت ىنلا دنمزألا
 نىضسيو ول ىلعأ دربي اهل ىتلا ةلعلا ىف باند رعدلاو نينملو مولا
 ابكوك ىجسيو ول ىف رهظي ىدذلا وثألا ىف بانك ضرألا نم برق ام

 بكروك ىف بانك ّلصمصيو امايأ رهظي ىذلا بكركلا ىف باتك
 باثك بابضلا ةلع ىف باندا روجتلا ماببأ درب الع ىف بانك نباوذلا

 ةرجاهلل نيهتئامو نيرشعو نيننثا ىف ميظعلا رثألا نم ثصر اميف

 هز ل رصأوكا ا ىموتز اطل ان. [خالقل زمول 5) ]5 ان. 1ةخالال.

 ساوسوأ: طلع. سئاعشرا , ه) 80121317 ريخ.

 تسلا 0 اابإلل اسس
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 مايصلا نب فقدنا نب بوقعي

 تايماكحأالا هبنك

 ىف "ثلثلا ءلكاسر بانك هيلاعلا صاخشألاب فرعملا خمدقنت باثك
 لثالد ىف باتك لئاسملا ىلع هامكحألا ليخدم باذن ءاكحألا عانص
 ةعفنم يف باتك تارايتخالا ةععنم ىف باتتك ,..اطرسلا ج ُْث ييَسَصنلا
 ديلاومللا دودح باتك قافدسالاب اهكم ىبسملا ناو ءاكحألا حعانص
 ىلع تافريس كلاب لالدتسالا باتتك 5) ملاعلا ىنس *)ليوححت بانك

 ول ثداوح
 تايلدلخل هديتك

 سارحالا بانك ةيونتلا ىللع ثرلا باشك ةيئاسملا ىلع ثرلا بلاشك
 تيبثت بانك نبدحلملا لئاسم ضفقن باش «زةيئاطدسفوسلا عدخ نع
 ىناثلا لعافلاو لوألا قمل لعافلا تاببثا ىف باتك مالسلا مهيلع لسرلا
 ىلع نولاو مارجألا ى ْذ باشك اهنوك نامزو ةعاطتتسالا ىف باتنك راجملاب

 نوكس ةيضرعلاو ةيعيبطلا ةكرتل نيب نأ ىف باتك اعرمأ ىف ملكت نم
 ىف باتك هعادبإ لوأ ىف كرصتم الو نكاس ال هنأو مسيل ىف بانك
 ءاسجألا لثاوأ ىف لوفلا باتك ماسجألا رهاوج ىف باتك تاديحونلا
 مهتأر ديحرتلا ىف للا ف ةأرنن ارتفا ىف بانك ارجتاي ال ىذلا عزل ىف باناك
 ناعربلا باتك هبحاص فلاخ دق 2)لكو بيحوتلا ىلع ن رعبجأ

 تايسفنلا هبننك

 ةيفام ىف باتك رئاد ريغ طيسب رهرج سفنلا نأ ىف باتك
 ملاع ىف ىو كرك سفنلل اييف بانك هنم سيكرلا وضعلاو ىناسنالا

 ه) 7 800. لبوحت بأتك دكيلاوملا ىئس , 5م ط. ان. اها
 حيلاوملا : ه) 05 م. 869, 14 8 4180 838. نم.

 اكلك نينا 0-6



 سابدصل ١ نب فاح نب ابوقعي

 ال هنأ ىف باند هثرابل ىسقألا مرلمل دوج ىل باتت ىبصفألا ملاعلا يف
 وم ىصنألا مرد عاشتامأ باشت خباهن ناب ملاعلا مرسم وشب 5 زوجا

 ةعانص ىف باتت ةيحافلا رطانملا ف باق ر وصلا ىف باند ةلاجتاسالا

 نكلفلا ةيهام ىف باتت ملاعلا مرج ىيهقانث ىف باتت ةيدلفلا سريمات“ب

 لما مريم ةّيمام باتك ءامسلا ةهج نوم سوسعملا ىدروزاللا .,وللاو
 مودل ىاع .ناهربلا ىبذ باشا :عبرألا رصانعلا نم ,.راولألل :عاسأاند

 مالظألاو ءاوضألا ةيهامو رئاسلا

 تايبالا هيئنك

 ءاذغلا ىف باشك ىطاوقبلا بلحلا بادنك ىناحورلا بلحلا باتنك

 ةيفشملا مبودألا باشت ءاببوألا نم وجلل كاملا هرضبألا بانك ءاودلاو

 كشُن هلع ىف بانك ةيودألا لاهسأ 350 باشك ةيذوسلا مثاورلا ن

 نوراسعب يف بانك مومسلا زيششتا اباشن ءاصصألا رجبدا بانك مدلا

 غاسمدلا يفي باشاك ,.راسنالا 2-0 سيئرلا وضعلا ")سفن بانك ضارمألا

 بلكلا بلكلا ةضع ىف باند اهّدش هللا انافك' ماذإل دلع ىف باش
 ضارعألا يف باش سرفنلاو هدعملا عيجحو ىف بانت عرش هللا انافك

 اهاكش الله ىف لجر ىلإ هئلاسر نأاجافلا تومو مغلبلا نم ”)هتدامحل
 بائك تدسف اذا نويل داسجأ ىف بانك تام ماسلا ىف باشك ديبلا

 ايعطأ ةعنص ىف باثك بلدلا ةعاتص ةعفنم رحق ىف بانك لاحطلا يالع

 ")نيئابارقلا ىف بانك ةيعطألا رهغت ىف باتك اهرصانع ريغ نم

 عغ) مل سفنلا , ط) 8م مانع 13 زج 0و, ذم ةاورعأ ؟ا1م 0. الط“

 0088. اظيبراسجلل *) 25 نيدابارفالا

 مسسسا | مليا ينس
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 ادي | داس ب 5

 هز 'اميث ال نكامألا ضعب نبأ ةلع ىلا لع يف اب 10 يو ييدتفل ىلإ ةيسنلا ىوقلا للع ىف ةثالاسر *)ةخيلاعلا صاخشألا ' ملا زابوسنم ا ")ىف متلاسر :يموجلا عاضوألا ٌّق ةلآسر هإ .يسبلا نب ام لبصف ىف ةالاسر 0 ملت

 تايسدنهلا هبناك 6

 تاعاسلا لمع باتك ةسدنهلاب ةماخرلا لمع بانا ةلبقلا تمسو هسو راهنلا فصن طخ جيارختاسأ بات بالرطصألا ةعنص بانك علاطلا ف سوالئاسبأ لوق ميحصت بانك هيحاسملا نيعاربلا باتد سديلقا بائكص نم رشع ةسماشلو رشع ةعباولا ةلاقلا مالصإ ىف هئلاسر ماسقأ الثلث نرثادلا خيسق بانك اهبورغو بئاوكلا قورش هئالاسر اطضورفم ةناولعسا ملمسل !ٍ ةيواسم ةرئاد لمعت فيك بانت عيرملاو ثلثملا ميسفتا باند ؟)ىارجأ :حاسم بانك ؟)عبسلا رثو بيركت ىف باد نركادلا رثو بيبرغت ىف باتك ىيطسوملا لكش لبع ىف بان نآرملا رطانم فالئاخا بائذ رطانملا ىالتخا باتك سديلقأ مالصأ تانك سديلقأ بانا ضا رغا باشد
 جناوسلا باتك ةسدنهلاب ةرك فصن ىلع تاعاسلا سارخضاسا ىف ةلاسر اهريغ نم ريخ فلل ىراوملا ميطسلا ىلع بصنت هعفص ىللص 6

 تابيكلفلا هبيناك

 ةعيبط نأ ىف بانك ىصقألا كلفلا الحاسم عانتنمأ بانك
 جاتك ىلفلا تاّيرفاط باتك ةسماخ اهنأو رصانعلا عئابطل افلا ككلفلا

 9( طا عاعشلا لمعو [[شا١ ربسلا] رهبسنلا , 5( 11500. للعلا ,

 ه) 0117 908. اهعئابطو. 59 7 رطم اهيف ريصي. هز 8اطع م. 1ةللإا
 عسنتتلا ,) 0088. انويل 08. نانوهل.

 بلا 3 خخثيإ اسس



 طوابشل ىف متلاسر ددعلا خهج عم لأغلاو رجلا ىف هتلاسر ريمضلاو ؛ىبشأ

 بسنلا ىف هتلاسر ةئاسملا ةيمكصلا ىف هتلاسر ريعشلا ددعب برشصلاو
 اعرامشا ملعو ةيدحعلا ليدل ىف هتلاسر ةيهئامولا

 تايركلا ممم

 ىلوألا رصانعلا نأ ىف هتلاسر رك هيف ام ّلكو ملاعلا نأ ىف هتئلاسر

 ىف هنالاسر ةيمرلل لايكشألا ملظعأ ةرككلا أ ىل هئلاسر ةيرتأ ىصقألا مرو

 رجحيلا هدام ملح نأ ىف متئلاسر ظرذ ىلع تيوسلا لييع ىف هئئلاسر تايركلا

 اهلامعئاساو تيسلا فلكل ليع ىف هتلاسر ةركلا ميءادست ىف ةنالسر ىرك

 لخدملا باتت مغنلا بيثرث باند فيلأتلا ىف ىربكلا هغلاسر
 ىقيسوملا :ءانص نع رابخألا ىف هنلاسر عاقيالا ىف هتلاسر ىنيسوملا ىلا
 ؛ارعشلا عانص را ىف بانت

 تابع ارجتانلا هميناك

 هيف لوقلا امو فيفحتلاب ٌطبصت ال لالهلا ةيؤر نأ ىف هتلاسر
 تايفيك ىف هتلاسر بكاوكلا لاوصحأ نع لاؤسلا ىف هتلاسر ببرقتلاب
 بسُنُي اميف هئالاسر نِيَلصُفلا ىف هنلاسر عاعشلا موادم ىف هدئلاسر ةيموجتت
 هنع لبس اييذ هئلاسر بكموك وأ جرب ىلإ ىرادلبلا نم كلب لك ههلا
 ميحصت ىف هتلاسر كيلاوملا رّوص ىف فالئاخالا هل ضرع ام مرش نم
 اهفالخو مهدشلا ىنمرلا ىف سائلا رامعأ ىف هتلاسر ديلاوملا تارادوبن لسع
 . صاخشألا فالئاخا ىف للاسر بكاوكلا عوجر ىف هنلاسر نمزلا اذه ىف
 اهئاطبإو فاقألا ىف بكاوكلا ةكرح نم ىرب ام ةعرس ىف ةلاسر ةليلاعلا

 اك ىلا 7
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 مايصلا نب فج نب ابنوطعيب

 تالوقملا قف سيلاطوطسرأ ىصق ىف باند :فسلفلا *) ملعنت ىلع كلما
 ماسشأ بادنك ىملعلا م) هساربقم ىف باشك سيلاطولعسرأ بضل بيئردل باند
 ئرابلا )لاعفأ ىأ ىف بانت مهاسفأو ملعلا ”)الجئام باند ىسنالا ملعلا
 ىف هئلاسر ىل ةياهن ال ىذلا ءىشلا «)زئيئام ىف بامث لدع اهط
 ةلعفتملاو ةلعافلا ىف باتك ةياهن الب ملاعلا مرج وكي ال ىرأ ةنابالا
 لئاسم ىف بانك ةيركفلا عمارللل تارايثاعا ىلا بادن تاهيعمبادلا نم
 ءايشألا نأ ىعذلا ثصحب ىف اباشنك تاضايرلا معفنم ىل اهنع لتس

 تاعانصلا يف فذرلا ىف باتت فلكل باجاياب ادحاو العف لعفت >يعيبادلا
 ىلإ عاقر مسر ف ةلاسمر لقعلا ةيئام ىف لاسر ..,ىئاظلا طبسف ىق باند

 اررولاو ءاغلشل
 تايفطنملا هيذك

 باتك رصتخملا لخدملا باتد ىفوتسملا ىقطنملا لخدملا باش
 ىطسحللا لو ف سويبلطب لوق نعم ةنابالا ىف اسنانك رشعلا تاالوضألا

 عدخ نع سارتحالا ف باتنك اهيطولالأ ُق سيلاطولتسرأ نع ايناح
 اةسبدلل تاوصألا ىف هتلاس , ىثطنملا ىنامربلا ىف باند ةيئاطسفوسلا
 عمارجلل هجر اللآ ىف ةلاسر .راهكلا عمس ىف هنلاسر

 ىدنهلا باسل ىف هتالاسر ىقيطامثرألا ىلا لخدملا ىف هئلاسر
 ىف باتك ةسايسلا باتك ىف نوطالفا اعركذ ىنلا دادعألا ىف هئلاسر
 يارختاسا ىف هنلاسر ددعلا ةهج نم ديحوتلا ىف ةتلاسر دادعألا فيلأت

 ه) 19 ميلعت, ذر 8م ل, 88. ان. 1هلالورب هلآ دسباقم؟

 8 ةساقم . *) 1197 زةيفام, 2) 413 لاعفالا

 0 ل



 مايصلا ند فادتسأ ند ابوطعب

 لامداو بدر عت عش ") ليباقأو ةيبالدت لبوامأب 3 ور ىتابو ")يعطف و مغ اجانح

 ندي ٠ .اف اهب الإ 8)فدنملا لعاوق ر يب ال *) ىتلا ليلحتلا ةعانص
 مهبش يم ىلذ سبلف اهب رض مي 5 ميلطع سفن وجت اهليج
 الإ اهب عفتني الف هفيلاوت ىف اهدصق ىنلا بيئرتلا ةعانص امأو ءاملعلا
 6 ع ىنلا اذه ىف + مرتكابناب اهنع ىف ىف وه ىذلا ىهتنملا

 ىدنخلا م -ابصلا نب ابوطعي ءبانن ىف ىسلدنألا لجل ىبا لاق

 أزُدو مشاه نبل تابالولا ّىلو هذج اهو ابيرصب ليصألا فيرش اد
 الاه نانو بذات ”).ىيلانهو دادغب ىلا لفتتتاو فانعغ هتعيضو لريصملا
 مةسلنيلاو .,ومكللا فيلاثو فطنملاو باسل ملعو ةفسلفلاو بلدلاب
 ٠١ ملخو ملعلا نم ىرونف ىل الربثن ,فيلاوت دلو ذئيهلاو دادصألا عئابطو
 اهنم يصيضوأو ريثكلا ةفسلغلا بذاك نم مجرلو بدألاب ةرشابم فكولملا
 ليبس ىلع باتد ديحوتلا يف هلو شيرعلا بعصتسملا صخو لكشملا
 هلو ىحأ هلثم يأ هفيسي ملو ى.رامولا بئارم هكولس قى فادنملا باص
 للبس ليميهسلت اس بائد ملو لييسلا بلت ىلع الوبنلا تاب ىف بانك
 ٠١ اهريغو الرومعملا ميلافألا خذرعم ىف بانك ملو سفنلا بادآ َ لئاصفلا

 مولعلا نم بورض ىف لئاسر دلو

 1 انس[, اللا11, م4 فايفوتلا هللابو ةريصخ ندتمأ ام بسح مكافئصم ءامسأ كاع ةققر 0

 تابيفسلفلا ب دكم

 ىف باتت دنيحرنلاو تايعيباحلا نىبود انيق ىلوألا خفسلفلا باند

 م”. باتك ةضايرلا ملعب الا الفسلفلا لائث ال هنأ ىف باند هلخادلا ةفسلفلا

 ه) 480 زئعيطتق . ه) 0117 ليواقأو. ه) 411017 ىذلا ,
 ة) 47 فطنلا . «* 48 ىانق

 5ك را



 م
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 حابصلا نب فاحت نب بوقعي

 موجنلا ماكحأب سصختم ةيردهلاو خيسرافلاو ةيئانوبلا ةمدكطشل ىونف ف
 لوا | وبأ ناكو اهكولم ءاننبأ لحأو برعلا فوسليف مولعلا رئاس ماخخأو

 نب كعشلألا لاجل ىناكو ديشرلاو ىدهملل ةقوسكلا ىلع اريمأ ايدصلا ب

 هديتك عيبج ىلع اكلم يكلذ ليي ىباكو معلص يبنلا باحصأ نم سيق

 نأشلا | ميظع اضيأ ةدنك عيمج ىلع اكلم برك ىدعم نب سين كوب ىراكو

 2 ىنلا لاولملا عبرألا هدداصقب سيق عمد ىشعأ تدم ىذلا وهو

 ىمرلا اذه لوط ام َفِرَُمَعَل

 :بيناقلاو

 مس ن 3 كد 3 نأ سمع

 اهسلامجا الودع بج ميد كتياعحر

 ةلاتلاو

2577 

 اراكتننا ىلهل لأ 25 كتعمزأأ

 1 العبارلاو

 ذ تقام 5 و ناس
 0 ممسأت 3 مأ البس : ذاسغ رجه

 00 ١ «* م

 5)نب رغصالا ثرذل ىنب ىلع اكلم اليوعم نب برك ىدعم هوبأ ىراكو

 . ابنضيأ تورم اكلم ةليج نب اليوعم هوبا ناكو تلومرضح ىف ةيوعم

 ربكألا ٠ ثرغأ ١ بأ ربكألا كثر نب ةيوعم ناكو رغصأل ثرشل ىنب ىلع

 ىتح ةفسلفلا مولع ةائاعمد سانلا دنع رهتشا نومه مالسالا ّى 3

 نم ةروهشم فيلاوت مولعلا رثكأ ىف هلو اذه بولعب رهغ اًفيسليف دوم

 ءاشنأ اهركذ ىتأب ةددعتم ةلمج راصقلا لشاسرلا نمو لاوطلا تافنصملا

 ةرم ركذيف ارصقم هفنصب امب ىتأي ملعلا ىف هركت عم ناكو ىلاعت هللا

 *) 11 ملسف. م) 11 تامو.,

0 07 



 اللا زرل 0 ا
 كلو 1٠1ه

208 
 1 مالا. 1 206,

 حاببعلا نب فاحت#أ ند بنوععد

 ةءارفل همزالف ةيعشنملا كئافلألا هفرعمو مالحلا ملعب ملع هدأب فصوو
 تالالدلا هل نرشيو مالسالا ىلإ هوعدب ديلولا نبا لري ملح فلتنمل
 همالساب ملعو ماساو *) باجاسا ىنح نيعاربلا هل نيبو حاولا
 لو ممالساب رمش فلموبل ةامنصعلا ىضاق ىناغمادلا ملأ دبع وبأ يضاعلا

 واب 565 ف عضرو هاندأآو هبرقو بلادلاب ةمدخ ")ديلع مهل تناك

 بلمي يلذب ملاغتاشا عم رادو ميدي نيب تالجاسلا زذباند ىف همدختاسا

 لمصتيو ةدورمو اباسنتحا لب ةلاعج الو نرجس ريغب هفراعم رئاسو متل نع
 لييشم يف 9 ") ىقو هنو ضرع ضرما اهو ضومع رمغب ةةيودألا مهلا

 :تامعب رأو نوعبسو ثماث خادس ىف ؟ةلوجم ىبأ تامسو ةفينح ىبأ ماممالا

 بلاش ::بودألاو هيذغألا ىف ساهنملا باشن هضوناصت ريهاشم نمو
 ةسان است

 لوح ,.,ادبألا ميوظن

 سايدصلا نب فج أ نب بوشعيب

 نب سم نب كثسعشألا 1 وب ديد نب ليعمسأ نب نب ناريه نبأ

 ء)ربد الآ ةايوعم نبب ةعيبر نب ىدع نب ةلبج نب ةيوعم نب برك ىدعم
 نب روش نب :ةيوعم نب ربخألا ثرذلا نب ةيوعم نب رغصألا ثدرملا نبأ
 فببز ند دنأ نب ةرم نب ثرل نب ىداع نب ريفع نب الدنل نب عشرم

 نب بجاشي نب ءابس نب ىرالهك نب كبز نب ببرع نب بجاشي نبأ
 ركتلاب ةيمالسالا لما ىف رهتشملا ىدنتكلا فسوبب وبأ الخفق نب برعي

 هز 7 ةوقل» تاماركلاب ديعاوملا كرثكو مالكلا ةفاطلب هلونناسي
 هيلا اغص ىنرأ ىلإ مالسالا ىف لوخدلاو هبعذم كرت ىلإ هرعدبو زاينسلا
 5) 8 ديلا. ) 2117 فظوو. ه) مهطلف ذص كظ,

 «) 8م مرج, مممط 14و. 0008. هقططتتأاا .١ ىيمرك ل

 اك ا ا.

 م
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 . ةلويج نب ىسيع نبا ىيتكي لس لهس ىب ىيحي

 لوغلا ىف هل

 1404, 1١7 فندم ىماع * ..نهجحت الق ةايسلا فارش ىدنع هكفارف

 2 سا 6 اس نقلا سس » آش 5 © ع يل ماقام

 ىفطنت وأ قراقت ىباامف اهعبش ىف راغلاك تتعلم

 امنخبأ هلو

 1ه175. 1,976, 0, همك نسم ةلغلا نب مداسقسلا 0 انيلا ادب 6

 «لهس ند ىببحابي

 لأ نم لحرلا اذه ىراك ىنابركشلا مجتنملا رشب وبأ ديدسلا

 نم هديناعب ابيف ابيصم اهماكحأو اهريبستو موجانلاب اماه ىراكو تبرك

 ىمدقمو اهتاسورب عامتجالاو نادغب ىلا هلحرلا ريثك هب ارينشم بنكلد

 نب نسحملا نب لاله ناكو تنأرواسحو "تارك لم هعم مهلو ةلودلا لعأ ٠

 توج تاياكح هخيرأت ىف هنع دخلو هل ةركاطلا ريثك يباصلا ميعربأ

 وبأ هلذتق نأ ىلأ هكلذ ىلع لوبي ملو هناياور ادع ىلإ انودكس تابيركتب

 اهيلإ فاصني امو لصوملا ريمأ َىلْيَشْعلا شاوزف عيبللا

 لس لس( ريس

 دخل ج ند ىسيع ىنب ىيحاب

 أابيبط اهئارصن الجسر ناك ىئارصنلا ىدادغبلا بيبلحلا ىلع وبأ 6

 نا رو هنامو ىف اوناك نينلا جركل ىراصنت ىلع بطلا أرق دق دادغيب

 موقب نم تقولا كلذ ىف نيروكذملا ىراصنلا ىف نكي ملف فاحنملا ةءارق

 نانا كلذ ف ةلزتعلا يي ديؤولا نب لع وبأ هل وذ ,.راشلا اذهب

 8 14179 نرهجت. 5) 1419. مئاح., © 8 لههس.
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 لبماتلا نوب ىويحعيب ميسم ىبصحب نوب ىلع نب ىبمتابب

 نامل وجفسو ثساث زذلس نم

 ىبيحاي ٠ نب ىلع نب ىيحاي

 مل باذآلا مولعب اميق لثاوألا مولعب اناع الضاف اذه نأ مجتنملا
 مبدأب نزم ءالجألا ٌطلاخو هافلقخل مدان ىوشفلا ")ةياغلا كلذ لك ىف

 )تام انداق فداس ىرونفلا هذه ىف افالسأ هل ىباف ”)هبسن ةلاصأب ىرخأو

 رخآلا عيبر رهشأ نم تيبيقب المل ةرشع كتل ىينثالا موي هليل ىف

 :تامثلك النس

 هنامز ىف ظيسابعلا ةلودلا بيبط ىنارصنلا كّلملا دبتعم ميكلل
 ةلماكحلا ةفرعملاو ك)ريزعلا بدأآلاو رئاولا لضفلا هلو هيأرب راشنسيو
 '*دهع رخآآ ىلا شاعو لاومألا بست ىنح ثج هداعس هل كتشفتاو

 ةقدص ةلودلا فيس اهانّب راد ىف هلاق اميف فيلل ىناعملا ىف ٌلصَفو
 اهبف راذلا تعفو و

 اوبك ىلع اًفرش اهذبرتل اهْنَيَذَم ىلعلا راد ايناب اب
 نأ ناس 001000 © مو 3 دبا َّ م 8 هنا سا

 ناسحالاو ٍلاضفالاو دجتلل اهتديش امذإ كلاب تسلع

 ناسيتلاب فايْضألا ُلبْقَتْسَت ُتَقَباسَو ماركلأ ةذئاوغ فق

 *) ل ائيانعلا: 2 مئادلا )٠ 15 هيسنو هلاصاب, 25 0119 تاو,

 4) 21 ريوغلا . «) هلق دهعلا.,

 سلا لإ#



 يف ةلاعم ناعربلا ةفرعم ىف ضرعلاو ةصاشلو عونلاو ليصفلاو سند

 ريغب امثاد مسفني ءايشأ ىلا مسقني لصتم ّلك نأ ىف هلاقم تادوجوملا
 ”)هيبنتلاو كلذ ىلع مجال ”ىوفأو نكمملا ةعببط تابثا باتك ةياهن

 لقأ ال ةرشع 0)تالوقملا نأ ىف ةلاعم ديحوتلا ىف ةلافم اهداسف ىلع
 ةيضرعلا تالوقلا عسنتنلل اسنج وه سيل ضرعلا أ يف ةلاغم راك أ الو

 اجي ال ىذلا ءرٍِْل ىف لوف ةيماعلا رومألا دوجو نبهبت ف خلاشم
 هركذ دنع مركذ هايشأ ريسفت بف ٍلوش ةريقك ناعم ف 8دع فيلاعت

 رومأ 6 ىنم وثب ىبأ نع هنع ةّدع فقيلاعت فادنملا ا« عانص لصف

 ميل ىتللا تسلا سانجألا ةخيسق ىف ةظلاقغم فاحنملا ىف اهني ترج

 ةلاعم اهصاخشأو اهعاوشأو ةلدسوتملا اهسانجأ ى لإ! سيلاطولسرأ اهيسفي

 ىعيبلحلاو ئهلالا ةثلثلا دوجوملا *فانصأ نع ةعبرألا ةيملعلا ثرحبلا
 ةهبشلا بانك تاسايقلا زيلعت ىلإ ليبسلا مهلا ىف اللاقم ىقطنلاو
 ىف ةلثسملا نع ملكتملا نسلمل ىبأو ىمرادلا باوج نكينلا لاطبإ ىف
 ةضقانمو بتاكلا ىدع نب ميعربأ نمبو هنيب اللاقم .ىكمملا لاطبا

 بتاكلا ىدع نب ميعربإ باوج ىف اةلاقم ضرعو كرعرج مسجل نأ 9
 ءامكذملا؛ ناقتنعأ نم فقحت اميف راطعلا ىمنألا ركب ىبذل اهبتك ةلاسر

 فقيقحلاو رظنلا كعب
 ' ءابركر نب ديمح نب ىدع نب ىيحي ءايركر وبأ خيشلا تام

 نيتسو عبرأ ةنس ةدعقلا ىذ نم نيقب عستل سيبك موي فوسليفلا
 سيخو نيتئامو فلآ انس بلآ نم ةرشع ثلثل وهو ةرجهلل ةنئامثلثو

 ىدحأإ هرمع ناكو دادغبيب ةعيطقلا العمد ىف ٠ فدو ردنكسالل نينامثو
 س0 د

 ىنعي نم طخاب فيلاعتلا ضعب ىف تيأرو ةهسمش ةلس نينئامثو

 * 4 ةنيبلاو. 2 1) ل تالرقعلاز 897 تالرعملا, 25) 80 مدمس 7
 0038. اضأ 5 4 رعولل

 ل ةز]



 ىدع ع , يباب

 سيلاطوطسرال اهمدولت رمسفنت باند دكيعلل باسند او هللا فاح لاعفألا نب
 5)يبمبت ىف باشد ذينامثلا سو 9 ءلبع خسيدلل توصتبلا ىف ةلاعم باند

 ليصف ىف باند ئبرعلا وجحتلاو ىفسلفلا فاادنملا ىتعانسص نيب لسعلا
 نييبت ىف بسد هاجالا ليبس ىلإ هاك نم ةياده باند فطدملا ةعانس
 سارخاسا ىف ةلاعم ندادعألا ىف نيمةدوجوم نوبقأد ةفاضالاو ه)ددعلل
 ل رخآ فايلعت ىعانتملا ريغ ")ثوححب ثلث ىف ةلافم رهضملا ندعلا
 باوج باند لسصفتم ملا مسقني امنإ لصننم لك ىرأ ىف غلام كلذ
 اهمبذ ىوجملا ') شبل ىبأ بانك نم ")لصف نع ىدع نب ىبيحتي

 للا فلخ لاعفألا نأ ىف مالكلا ىف زنلاقم هانتم ريغ ددعلا نأ هنط
 . مرش بانك هلئاسهم نع ىدوهيلا رب ةبوجأ بانت دايعلا باسنكاو
 رانلا ةراوحم أ ىف اللاغم يداملو سنقل نمد فرفلا ىف ردتكسالا ةنلاقم
 نم ىلع ثرلا ىف ةلافم ىمانتملا ريغ ىف ةلاقم ه)رانلل ارتوج تسيل
 ةلافملا نم لصف ريسفت لدل فاير ىلع ةيلجم ماسجألا ه) ؛اب لاش
 ءىهش سبل منأ ىف غلاقم سيلا ولمسرأل ىعيبالا عامدسلا نم ةنماثلا
 نملئافلا لوف فييرت ىف ةلاقم امظع الو اددع ال هانتم ريغ دوجوم
 دداتعي نم ةلالض نيببت ىف ةلافم أرجثت ال ءارجأ نم ماسجألا بهكرتاب
 ؛لع ىف ْرَخآ فليلعت اهدوجو لبق ةدحتملا رومألاب ىرابلا ملع ىأ
 كراشم ريغ علا نأ ىف ةلافم داس دم) سيل مكلا نأ ىف ةلاقم ىنعلا
 مسأ ٍسخشلا 3 0 ةالاقم ىجوغاسما باتتك لئاسم يدع علصلل

 تايعفام فرعم ىلا جامل ىف ةلاقم عيبا ديد امهف سيباطولعسرأ

 *) ه1 ىلع. ”) 117 نيل . «) 15( لدعلا .
 1 40140 ترحن. هر (140 لصف © 180 نسل

 © 1317 رانلا رغوج. 5) 435 نأ.

 ا مولا اذ
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 فنتصو هاشناو بطلاب فرئتري ٍرعشلاو ةيببرعلا ملعو لثاوألا ملع ىف

 ىلأ ربودلا يع لدقفتا ٠ لذ بأ نكد اهيف نسحأو نيتسملا تاماقلا

 بيشلا قي هريس ىنمو

 ١ ىصموسصجو 35 ه)ذماس )اهثرتعأو ىسيسوس عئالط نسم دف ركل
 راهم معادراد ته سام | ساس 5 هاه هج سس دع همم. ١ 7

 “) موجرلا مواد انني امم اذأ 5 رمق سبل نبطايشلا الداع !ل.كجص

 ىاذع نب ىبيحايب

 تيهتنا هيلإ دادغب ليزن ءايركر وبأ ىقلطنملا ءايركز نب ديمح نبا
 ىلعو سنوي نب ىَنم رب ىبأأ ىلع اق هنامر ىف فاطنلا لقأ ةسانر
 مهتتو ىف ةعابج ىلعو ىباراغلا ناخرط نب كبح نب ديد رصن ىبأ
 ريثكلا بتك هديب يسنلل امرالم ناكو الاصنلا ىبوشعي ايئارصن ىراكو

 ىلع هف ةراعم ضعب هّيتاعو اني انعات اًطخ بتكي ناكو نف لك نم

 ىدوعقو ىربص ْنمُأ بجحت ءىش ىُأ نم هل لافف دوعقلاو ويسنلا ةمزالم

 ىلا ٍمهتلمحو ؛)ىربطلل ريسفتلا نم ٍنْيَخسن ىطخب تحسن دفل

 ىدهعّلو ىصحي ال ام نيملكتلا بذاك نم تيبناك لقو فارطألا كتولم

 0) لقا ةقرو ةثام ةليللاو موهلا ىف بتكأ انأو ىف

 نيلثاعلا ع ضقت باتك لوقنلاو ريسافتلا ىف فيناصتلا نم دلو

 *) ١ 6108668 اهثدصق, 5) 7 10 الضار. ه) 7 1

 انزح سيعتم.. 4 48011 ”هرساطمتلسمع هعمط نم 9 77 610986 زضفانملا

 2 ف ىربط. 8( 530 رثكأو.

 د لال

 11ص 04

 ا1هالؤ. 1,



 ليعس نب ييخاب

 رامح“ ىلع يوب لجر ليها نا اموي هراد باب ىلع ادعاف هأر مثأ هأر

 ام لجرلل لادو جرخل يمبسب ريزولا اولد و ينور دأ لوقيو مصيب وهو
 ماي لم ٌلوملا ىنعنمو ري لباحا 4 مرو ”رربز ولا اهيبأ لاعف هكب

 لافف مراو وض ألاف لعفف منع فش ١ لاعف كتوملا لي ُّى انأو رمق

 لافف ريزولا مب ىنأو ميلطم سلم رج بللطأ للعلا عم ناد لجل

 رجالا نم لجرلا ليلحأ ىحمت املف ليلحالا مياع عضو يكفن ىف معض

 اينم ليجرلا ىلع يشغ هبرض ليلحالا ىلع ")دبرضو هذي لجرلا عمج
 مدلاو بيدحلا رج لجرلاب ىوتاسا ")امف ىرجاي ثيدسصلا عفدنا مك
 تدأرب فق بملأ مل لامف كلذ رقأ ىف لوبي لعج مق هينيع ملف ىثح

 . ةريعش كمفداصف اهربل ىف ةميهب كمعقاو كباص لجر نينأو ككئلع نم

 لجرلا مل لاقف ديدسلا ىف تيجرخ دقو مروف ليلحالا نيع ىف تجاحت
 ةئداص ةمعيرفو باص سدح ىلع لدي اذعو رفأش ثيلعف ىلب

 بحاص يحيسملاب فورعملا ,يئارسنلا بمبللا سايعلا وبأ ىرام نبأ
 انئامر ىف انرصبلا ةئيدمد *)بلدي بدآلاو بلعلاب ملاع نيتسلا كتاماقملا

 ديح نماح وبأ هاخئر دا نممف منع ىور نجف دنع ىور نم انندردأ

 نم انبأ رو هللا هديتحر دامعلا يناهفصالا حلا ىو بماح نب كيت نبا

 ىدجسملل ىراكو هئاماقظم منع ىورب نبآكو ىصضخلا ملعملا قريمبلا هلع ناوولا

 ىلع نيدراولا هالتحأ رعشلاب حدتمأ اهبرو خف داص بدألاب هفرعم اذه

 الضاف ىراكو ")ريوشلا هل لاقي عضوم نم بيلحتلا نم هلصأ ,.اكو ةرصبلا

 ه) ل هلل. ىل ثدح. ه) 7 برض, ه) 1[ امم
 8 ىوتساف. 24 8 بلطي: 7 ببطي. ١ 8 نيودلا: 0 سورلا.
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 لافف هلأسف هب منكي ءىش هعمأ نونمؤملا ريمأ اب ثلقف لوهشلا ىب عذاب
 هسمبو هب جدحب ةىث هنم نيتي الف هِسْبْلا نيصق وذ مداخل ى عم معَ
 ملق ىعمو عني ١ ىتح ىحضلا نم كلامتي الو ككتاضيف ىربش

 اي نلعف هعيصا فلطني الف ىربخغ هذخأبو كلذ بذاك و هذخا ىمأش

 امه لمعف نب ومأملا رمش ةزامهلمع المع دق دراطعو ةرعولا هذه ىدبس

 ةريثك امايأ ىرومأملا هب لاز امف تابسلطلا نم برص !ذع انلقف هادا
 مئاخل ى اهلاننحا ىننلا ايل فصوو لوينلا ىوعد نم ربو رقأ ى

 سانلا ملعأ وه اذاد كلذ دعب هانيقلف رانيد فل هل بهرف ا
 ") ىرسلا نب هللا دبع باحأ ءاربك ىم وهو ميجحنتلا ملعب

 نم ةريثك رو هد سال مسلط لمع ىذلا ومو ردشعم وبأ ناش

 ثييهذ ةايشاأ كلعلت وغلا راكم ينك ىلإ رشعم وبأ لاق دادغب رود

 لابولا ىف ىرتشملاو بلقنم يربلا آل ةلطاب ىوعدلا لوقأ ثننك مهيلع

 برععلا ومو بادك جرب ىف نارظانلا نايكوكلاو فقاحملا ىف ربقلاو

 فحأ 86 ىبهحابد

 ىنب نم رصانلا نمحرلا دبع ءارزو دحأ ئسلدنألا بيبطلا
 ايدبط اينارصت ىيحي وبأ فحسإ ناكو سلدنألا ىلع نيلوتسملا ةيمأ

 هدلو اذه ىبحي ناكو هللا دبع ريمألا ماا ىف | اروهشم هديب اعناص

 ")الرو رصانلا نمحرلا دبع هرزوتساو هديب اعناص جالعلا ىف ايكذ اريصب

 اشانك بللا ىف فلو ةرطح هدنع لانو همالسا دعب ةليلجلا تايالولا

 نأ مكحب مورلأ بهذم هيف بهذ مسيرمالا ىمسي رافسأ ةسوشخح ىف

 ىورو نآلا هثرهش رهتشا )الو سلدنألاب زفتسا نكي مل عونلا اذع

 ةه) 48 ايهملع ”) 11 ىبرتستلا . 0 ل الووز اكل الووز

 280 ةالوو. 8 دل الأو.
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 , دم يهب للا. ىدحام

 .اقكتسلا نوحامملا يدرلا باعد يرانا نم دلو ميلا تليد روصتم
 ش مالسلا ةنيحمب عافترالا ىف ةعاس *)سكسل ليعلا باند

 سلو سملإلا مجفملا يسمو عبو دمع 0 رهانسم وبا لاق

 وماما ىلا تلخد لاق روصنم ىبأ نب ىمحاي ىقكح لاف ىمزراوخلاب
 مل امد هنو هوجملا ىعدب لحم «لافعو نجوجانملا ىه معامدس مدتعو

 رشد وعلو ىلا طاهف ملعت آل نىحتنو كب راصال ملو ئ ىصعلاب ,.,ىمأملا

 معلب ء يش ىل ")لسر وعدل هللا اودشو اوبمذأ ىيمجانملا نم
 ومما فماعب محل مدان من دص نوم نلقلا ميلع لحب اه ىىذوفرعو

 هلاشلا رمآ "لانمدحاف ,.وحاسلا كلتا سعب ىلا انجل لاق ىبنشم ملأ
 رمميسو هاعفسلا موسو اةدحعاو فيلل ىف رمقلاو سوشلا عضوم انروصو

 ىف هرغشملاو ىلا ةلاطلاو علاطلا ةقيالد عم ةددحاو ظةقيقد ىف بيغلا
 نم لد لاقف مملا نارطنب برظعلا ادعو ةرقزلاو مهلا رظني ةلبثسلا
 نماق ام ,.,ومأملا ىلأ لاشذ ثنذ اس امآو رد هيعدي اه موقلا نم رصح

 ميم حامصناو ميد رالدع ةابوقز مج ىملو مدي اسنل بلاد ")ىف وه ثيلقف نينأ
 فص أل يلق كملف نبأ نم بل لافف مشان ال مل متي ال هيعدي ىذلا
 تمناد اذا اهسيدستو سمشلا ثيلثت نمو رتشملا نم ىواعدلا
 ىرتشملاو ىرتشملا طوبق مذأل ةفلاخني عئاادلا اذنو انرحام ريغ سمشلا
 مني الف هل » راش جرملاو جردبلا اذهل نر ملأ الا مهفاوم رظن هيلا رظنبب
 برص وه اهلا نيوز عيدر اننعادجح س لاق ىذلاو مسك منللاو فقييدصتلا

 ىل لافف بخاشيو هدم بجاعتا مادشلو *) تايورتللاو نيمضلا نم
 اذه لاف ال انلق لجرلا نم ,.ورحتأ لاق مث درذ هلل تينأ ,رومأملا

 هر 1١ سحسلا 7 سحسلاب 5) ىلا "!1٠١" لجرلا
 هد 1 انيكحأو 4) ىف للا زو هاوسأل (ةنلللو تسع مسعألل مل "015

 5 117 فاير رثلاو ١ 1 بتايبز رلاو .
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 روصنم ىبأ نب ىبهتعب

 مهل ىضم اييف نورواحي ةيردنحسالا اةرييوجاب اذ ىدلا سردملاو ملعلا

 ىف هيأر ىوق انلف ملعلل هسفن *)شهت هعبسيف هنوضوافنايو رشنلا نم

 دو ةنس نييدرأب انين ثشلب نذ لاقو هسفن ىف رشحف ملعلا بلل

 ضرعتأ ن | ىنتكمي فيكف ةحالملا ةعانص ريغ تفرع الو ءىشب نسترا

 ةرمث ةاون تدلمح دق لمَ ىأر دإ ركفي وه اميفو مولعلا نم :ىشل

 دعاجت لزت ملو اهتذخأو تداعد اهنم نسقولا اهب سعسن' ءهباد ىنثو

 ىوحلا ىيحي اهأر املف اهدصقم ىلإ تيهتناو اهْضرَغ سغلب ىقح اًرارم

 دق فيعصضلا هك اذه ىراك اذا لاق اهضرغ هدماجملاب نسلب دف

 ةدهاجملاب ىضرَغ غلبأ 5 قرابه ةيبدانملاو ةدقاجملاب مسرغ غلب

 ةغللاو وحنلا ”) ملعتب ًادبو ملعلا راد موو ءةليفس عابو مئقو نم صرخت

 رهتشاو اهيلا بسنه اهب ادتنا ام ْلوُأ هنأل رومألا هذه ىف عربف فاطنملاو

 اهريغو رهسافت اهنه ةرمثك“ ابنك عضوو اهب

 روصنم ىبأ نب ىبحي

 كاذذإ ردقلا ريبك نأشلا اذه ىف لضاف لجر ئنومأملا مكنملا

 موبجخلا ةعانصبي هدنع مدقتو نينمؤملا ريمأ ىرومأم اب لصتا ىراكملا نيمكم

 ىلإ مّدقت بكاوكلا نصر ىلع نوُمألا مزه اًنلو بكاوكلا ريهستو
 دصرلاب مهرمأو مهطورتح 1 مهاابسأ «)نرت العامج ىلاو اذع ىهيحي

 فشمدب نويساق لبجو دادغبب الّيسامشلاب كلذ اولعفف هثالآ جالصأو

 رمألا لطبو نيتثادو ةرشع عيسو ةرشع تدسو ةرشع سمخ الئس ىف هكللو

 ىبأ نب ىمحي ىفوتو نيتئامو انرشع ىنامك الئس روهش ىف ىرومأملا تدومهب

 *8) 80 منع 4 شهنز 8 شهبا 7 شيف. نإ 7 آعناب .

 * لا كدر.
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 ىوحخلا ىيحي

 ام عْيْسأَف رهشأ ةناس هذم ىف *)ثنفتتسا اهنأ اوركذف اهتيسنأو
 ٌبجاعَأو "قرح

 بنك مورش ىف فنص فيناصتلا ريثت وصنلا ىيحصي ىنبكو
 نعب هلو باتتكلا لوأ ىف هبنك رثذ لنع هركذ مدقت ام سيلاطوطسرأ
 بانك ةلاقم ةرشع تنس رهدلاب لثاقلا سلقرب ىلع دولا بانت كلذ
 ىلع ّدرلا بانك اندحاو ةلاقم !ءاهتانم مترمو هانثم مسج لك نبأ يف
 ايناينلك س.لاطوطسرأل لاب امه ريسفنا باش تالاشم كيس سيلاطولدسرأ
 . نم «)اعرسق دنع ةعبارلا ةلاقلا ف ىرحنلا ىيحي ركذو سودهلاج ةبجرتا ىف وكلت سودهلاج بئاك ريسفتا ىف هيشاكو ةلاقم لوألا لم باتتك ,.اتلاقم ,.وفرعي ال موق ىلع هيف ثري بانا سرولسن ىلع دولا
 لاق الاثم برصف ىرامرلا ىف مّلكتو سيلاطوطسرأل ىعيبطلا عامسلا باتنك
 سوناهيطلقدل الئامثلثو نيعبرأو كلث الئس ىف ىو هذه انئانس لثم ههف
 ىلعبفلا

 بيبطلا عوشيئاخاب نب هللا ديبع نب ليثربج ىب هللا ديبع ركذو
 مهو نيروهشملا نييناردنكسالا ىنعي ءابطألا ءالؤهب فحلي الو ةفسلفلاو فاطنملاو وحنلا ملع ايوق ,ىراكو لاق سويلسماك ىيحب مس 8
 نريثك ابنك رشف دق ىمحعي ىنعي ىاك إو لاق سئالهقلا ىع سيالقنت ليقو ٌبشلا اوبر نيذلا معو سونيرامو سوبساجو نفطصاو ؛) سواليشنأ
 نفسالفلا ىحأ هنأل الغسالفلاب فحل عحفسلفلا ىف هتوللف تاييلحلا نم
 ربعي اًحاَلم ناك هنأ وه ةفسلفلا ىف هتوف ببسو هناقو ىف نيروكذملا
 راد نم موق دعم ربع اذاف اريثك ملعلا بحي اكو هتنيفس ىف سانلا

 هع مطو '1.8هنق6 تدقيتسأإ 0 تدقسبا مأطث 6
 2018 ١ عم مص 861 3. ةط. 00088. دانتم. ه) اهرببسفنا و

 7 اهرسف امدنع. 4) 7 سموالولاهن'
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 هيف يضر اعأ الف عافتننا د نكل ام امان اهب ةدوجولما فانئصألا لد ىلع

 امو درمع دل لافن هنع جارغالاب رمأق د ىّلوأ ن تامش د مكلا ع فد ال أمو

 تعضوأ دقو *)ةيكرلملا نئاركل ىف همكمل بنك لاف هيلا مانتسصت ىذلا
 نو هل لاقف اهب مكل عفن الو اهيلآ وجان ننو اهيلع ةطوشلا
 سوفلذاليف سئامولطد نإ ىيحي هل لاف اهنيمق امو بتنا هذه عمج

 نع صصفو ءاملعلاو ملعلا ميلا ببَح يكلم انيل ةيردنكسالا بثولم نوم
20-1 / 

 الجر اهرمأ ىلوو تعبت ىتارخ اهل كرفأو اميعوتتاب رمأو ملعلا بنت

 ىف ةغلابلاو اهليصخحتو اهعمج ىف داهننجالاب ديلا مدغثو ) ةرمصوب فرعي

 ةّذم ىف كلذ نم عيتحاف كلذ لعفف ايلعن ىف اعراجتت بيغرتو اهنامثأ

 ىلملا ملع اًملو اًباتك ىورشعو ةئامو بانك فلأ ىوسمخو ةعبرأ
 بنك نم ضرألا ىف ىعب ىرثأ ةريمزل لاف اهتّدع فقحتو اهعامتجاب
 ريثك وش ايذندلا قف ىقب دق ةريمز هل لاقف اندنع ىتكي مل ام مولعلا

 مورلا ىنعو لصوملاو لبابو نامرألاو ٍناجرجو سرافو كنهلاو دنسلا يف

 كلذ ىلع لؤي ملف ليصختالا ىلع مد هل لاقو كلذ نم هكلملا باجل

 َّك اهيعارب ةظوفح ةاسورد لود مل بتكلا هذهو كليلا تامه ىرأ ١ ىلا

 ام وربع رثكتساف !ذه انئقو ىلا مهعابتأو كولملا نم رمألا ىلي نم
 دعب ال رمأب اهيف رم نأ ىننكمي ال ال *)لاقو هلم بجتو ىبعي هركذ

 لوق هفرعو رمع ىلإ بنكو باطشلا ىب رمع نينمؤملا ريمأ ىراذثتسا
 باتك هيلع دروف اهيف عنصي ىذلا ام هندأتساو هانركذ ىذلا ىبيحب

 ٌباتك ففاوي ام اهيف ناك ناف اهتوكذ ىتلا بتكلا اًمأو هيف لوقي رمع
 الف هللا باتك فلاضي ام اهيف ناك نإو ىنغ هنع هللا بانك ىفف هللا
 ىلع اهتدرقت ىف ؤ صاعلا نب ورمع عرشف اهمادعاب ملقتف اهيلا ةةجاح

 ذكموب تاما ادع ترك و اهدقاوم ىف اهقارحأو ةيرحنكسالا تاما.ودح

 ) 8 هكولمألا . م هد انربهضب . ه 117 500. مل.

 , مسسلا 8"| حها مد
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 سدود أ ىلع تاداورلا بانت ليلحالا فيرلل يم ةسامعملا رئاودلا

 ةرثادلا ىف عيسملا علض بارختاسا باس ةيناثلا ةلاعملا ىف

 ءامكنلل ءامسأ ىق ءايلآأ فرح

 ىوحنلا 2 يىببححاوب

 ةيردنكسالا السينك ىف افقاسأ ناك ىراواش .ذيولت ىلاردنكسالا ىرصملا

 ىراصتلا هدفتعي 56 عجر مش ا:يبوقعبلا ىراصنلا بضم دقئاعيو رصمب

 ةثلق دحاولا ٌلعج هدنع لاحاساو ةيكلل بتك أرق ايل ثيلثنلا ىف

 سككلذ مهيلع رع هعوجر رصمب الفئاسألا سفقدكت املو ادحاو ةئلثلاو
 هيفطعتساو هليج مهيلع رعف هنايرط *) فيزو بلغف هورطانو هيلا اوعيتجاف
 مهر ظاو هففحت ام راهظأ كرد ةدبباص وع امه عوجولا هولأسو 5) هوسنأو

 ترج بولد لعب اهيف وه ىننلا اللونملا ىع هرطقسأف عجرب ملف هيلع

 وردع ىلع لخدو ةيردنكسالاو رصم صاعلا نب وربع مدخ 65 ىلإ شاعو
 ههرك أش ىراصنلا عيه هل ىرج امو هداقتعاو ملعلا ىم هعضوم فرع لو

 عمسو هبصجتأف كثيبثتتلا لاطبإ ىف دمالك ؟) عمسو اعضوم هل ىأرو ورمع

 عبسو ةنيقاحنملا جبت نه نفاشو 5 نشفف رهدلا ءاضقنا ىف اضيأ همالك

 ىراكو ")هلام ام ةسنأ اهب برعلل 4 كت مل ىتلا ةيفسلفلا هظافلأ ىم
 مث هقرافي داكي ال ىراكو همزالف ركفلا ريح عامتسالا نسح القاع وربع
 تسناخو ةيردنكسالا لصارحب نيطحأ دق ىذا امري ىبحي هل لاق

 *) ١ ناحو. ) 80 دوسكاو: 9 هونساو. 59 7 880. مهفو هل
 ه) 1820117 نكي. هر 8م هل د. ةطص "8-1: 20115 دلاهاف,

 ملا م”منهيتا دس



 مئاسر نب نيتالإو

 ىناثلا رضخبلا ةطسنو

 لاين ثلنل ءاقلتلا موي ىف عينجأ 6 ميمحرلا ىيحرلا هللا مج دمع

 رويرهشزور وو ةثامثلثو نيعبسو ىرامث الدس هلال ةرخآلا ىدامج ىم ,رولخ

 نم رشع ىماثلاو درجدربل ةئامئلثو نيسيخو عبس ةنس داق ريس# نوم

 تبث نمم ةعامج ردنكسالل نيعستو عستو نينئامو فلأ ةئنس لوليا
 ةسدنهلاب ملعلا لفأو نيسدنعللاو نممجتنملاو دوهشلاو اناضقلا ىبم «لدد

 نأ ىلع باتكلا اذه ردص ىف اعركذ مذغملا لآلا هرضعحب ةئيبلاو

 ىضم دعب كلذ اكو ةلآلا هذهب ىراوهملا سأر سمشلا ليخدم اودصر
 دحاو لك بتكيلف ءاثلثلا موي وهو هركذ مّشغملا موهلا نم تاعاس عبرأ
 انيسحو خيرانللا ىف ىيلذ ىم هدجفاشو هرضص ام دصصب ءابخ مهنم

 لبكمولا مسانو هللا

 نيرضححملا نبذع رخآ هطخ باكو ككلذل ارضاح نراك نم ءايمدسأ

 فاح وببأ ىروتل ن سل وبأ ىضاقلا ريص نب ركب وبأ ىضافلا
 وبأ ىزاربشلا ٌئنارصنلا سرب نب لضفلا دعس وبأ لالغ نب ميعربإ
 دكيح نب ليد ءافولا' وبأ دصرلا بارق ممتسر نب نبجتايو لهس

 وبأ بالرطصألا بحاص ٌيئاغاصلا ديحم نب ديحأ نياح وبأ بسال

 ىبرغملا نسدل وبأ ىرماسلا دي نب ديح نسا
 راصمألا ىف ةرئاسلا متسر نب نجيو لهس ىبأ فيئاصت نمو

 ىلع ٍلوصألا باتك هيتي مل ركألا وكارم باتك راصعألا ىدامت ىلع
 زكارم باتك ناتلاقم ماتلا راكربلا باتك هنتي مل سحيلقأ تاكيرحت

 هعنص باتك بيكرتلا نود ليلحتلا :فيرط نم ' طوطقل ىلع رئاودلا

 . باتك ةيسن ىلع نيطفل جارخا باتك ناتلاقم نيفاربلاب بالرطصألا

 *) 812117 رخالا .

 مسا ماوزناا -
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 نيبجانملاو باندلاو ملعلا لممأ هوجوو ةاضعلا نم باستا اذه لفسأ
 ناتو تكرد هللا ملظع ىومدملا 3 ىقرشلا دنمرلا عيسومب نييسينهملاو
 ىلو ر وصخ لجألا ىيسلا فكاملا انالوم راد ىم ,رانسبلا ىف

 2 هزع مادأو ءاقب هللا لاثأ ليلا ") ييزو :لودحلا فرش ءاشنهاش
 تيبسلا موي ىف مالسلا خنيدم ىبم يقرشلا تبئاجاب منيكمتو منالماسو

 سداسلا مويلا وهو ةئامثلثو نيعبسو ,.امق ةنس رعص ىم اننيعب نبتليلل
 ىارجتا زورو ردنجخسالل نيعستو عستو نينثامو فلأ ةنس ,.ريزح ىم رشع

 اهبيذ رمألا 7 رغتش درج دوبل ةنامثلثو ىيسمتو جيس 20 نادر نام عيه

 يعول ميلر عود نجوا ليس وبأ اهنع ربخأ ىب دنلا ةنلآلا ىم هودفاش

 يضم دعي ى.اطرسلا سأر سيشلا لخدم ةّم ىلع تلد ىبأ ىلع
 مويلا اهمحابص ىننلا خبضاللا خليللا رم ءاورس مخلدتعم ةدصاو خصام

 ةقثلاو ىلذل ىقيتلا ىلع اعيمج اوقفثاو باتتكلا اذه ردص ىف ر وكذملا
 مهرهغو نيسحنهلاو نيمجتنملا نم 2 نم عيمج مس 3 دعب هب
 مهند عب تالخ ال اهيبلست اهب ربو خعانصلا هذيب فلعت 5 نيم

 نلالدلا ائحضاو ةعنصلا مدحت ىنعملا ةعيدب رادذل ةليلج ةلآلا هذع 8
 دق هنأ, ٌتّدهعي تفرع ىنلا تالآلا عيبج ىلع فيقدتلا ف هذ
 ىذذأو دوصقاملا ضرغلاو دوصرملا رمالا ىف تاياغلا كعببأ ىلا امهب لبصو

 ,اطرسلا سأر راد نب سأرلا تيبس لعب روكي نأ ىلا اهب كصرلا

 ةياغ ره ىذلا مظعألا لبملا روكي ىأو ذافاببقد نيسيو جرد عبس
 ةاجرد نيرشعو انتلث راهنلا لزعم نرثأد نع جورملا كلف القالحتم لعب

 مدقت ىذلا عضوملا ضرع نركب ناو ةيناكو ةقيقد نيسمخو ىدحاو
 راهنلا لَيَعُم بطق عافترا وه هكللو اذكو اذك هيف دس لا عققوو دركذ
 ليبكولا معو هللا انيسحو عضوللا اذه فنقأ نع

 *) 80 ىفرشلا. . 5) 80اك ريزو.

 مسلم لوا سس
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 هنسر نب نيو -- راجنلا لقرف

 راجنلا لقره

 *) ئعيسلا دحأ ىلباب مبكتس

 ءامكشل ءاهسأ قي واولا فرح

 )متسر نب نيو

 ةعنصو ائعيهلا ملعي ملاع لماك لضاف مجنملا ىموكلا لهس ومأ

 اًملو اهحعبو ةيدضعلا مايألاو ةيهيوبلا ةلودلا ىف مكقت داصرألا تالآ

 نب ةلودلا ماصمص هيخأ مارخإ دنع دادغب ىلإ ةلودلا فرش رضح
 نامك ةنس ىف رمأ هيلع ىلوئساو فقارعلاب كلملا نم ةهلودلا دضع

 ى اهلقنتو اهريسم ىف ةعبسلا بكاوكلا صرب مدقتو ةئامثلثو نيعبسو

 لهس ىبأ ىلع ٍليعو مايل ىف هلعف نومألا ناك ام لثم ىلع اهجورب
 ةسدنهلاب ةقرعملا ىسح ن راو هكلذب مايقلا ىف ىهموكلا مكسر نب سابو

 راد ىف اتيب ىنبف خيفاتتملا ةياغلا ىلأ امهيف امدقنم العمهلا ملعو

 هدعاوقو هساسأ مكحأو نيباطخل باب ىلي امم ناتسبلا رخآ يف ةكلمملا

 تالآ ةلويق ليعو هناطيح نم ءىش سلجيب 5 هناينب برطضي 0 القل

 نيرضاملل طوطخ امههيف تّدخأ ن أرضحت ب بتنك ام كصرو اهجرخااسا

 لوألا رسحلا ةكسن هذهو هيلع اوقفّتاو اودهاش امب
 ىف هتداهشو هّطخ َتْبَك نم عبتجا ميحرلا نمحبلا هللا مسب

 * 7 588. ءامكذلا 0 ىهتنا. 5) 81197 متسوإ ل متاسدإ

 4اطاخ 1786-1 مشو. © 80 اليك 2 411 اهيف.

 مسا  مينهإ

 كنطعب
 مانان 17-1 هدو

,25295 



 ميعربا نب لال

 امهنيب باوجمو لاوس لايبس ىلع ”) ىلطاط هديمملا ىلأ :تلاعم ")عبس

 اًمّرغم اًيلاب ىراك لصألا أل ءالوو ماظن ربغ ىلع ىف

 ميضربأ نب لاله
 اذعو دادغب ليزذ بيبلحلا ىئارخل ئباصلا ىبسلا وبأ ىرورشز نبا

 اذه لالع ىراكو بئاكلا ٌىئباصلا لالغ نب ميعربا فام“ ىبأ لاو وع
 مكقنو هتعانصب سانلا مدخ 8) انتفتم جالعلا مئاص القاع اقذاتح ايميط

 هتعانصب مهطلاخو دادغب عدلجلإ كنع

 ىف ىدلاو نيسلل ابأ ثمهبأر انعم لال ىب ميبعربأ فاصل وهأ ناك

 نسح 5 ىلع هلمحو هيلع علاش دقو ىروزونا هنامداخ مايأ نم مو
 بلقلا لوغشتم كلذ عم وهو معرد فلآ ةلسيحب هلصوو لبفقتك بكرمب

 ىبأ بجايو امومهم ىديس م كارأ ىل اه هل تيلفف ركفلا مسقنم
 نوزرت ىنعي لجولا أذم يشب اب لافقذ أرورسم مولا اذه لتم ىف نوكت

 نم انم ىنيبأب امجد جرشأ ثيسلو اهعضوم ربغ ىف ىف ءايبشألا *) عض لفاجم

 هنايفاس لاق ال نيلق ةعلشل هذه بيس امه ىردنأ ةفرعم رهيغ 5 نع هلبمج

 2 اًطيبع امد سلاح هّدع ماقو هجحتنو هيلع 2 فاجف الهسم ءاود
 نأ هلهجتب هدفتعاف هيف ر روذحلا ىفكو هنع كلذ لازأ امب هثاكرادت

 نم ءوسلا ىف رعشتسي ىرأ مز نمل سلو ءل احالص مدلا بكلذ جبور

 ع هدعب نم ةذعم هلاحح نيئاك كلذك و ةيذالا هنم ينقعلنف قافعسا ريغ

 ه) ةطلغ ذص ىلال م١ 10. .1٠ 10+ ه) 2[ ىب.

 08) 80 انقتم. ه) 13 عنصي؟ 0 عيصب . *) 1311 نوه

 58) 40 فاخ : 2511 فاخ . ط) 4 انمأ



 كثلاثلا سمرف

 اهبف مسرو تالأآلاو تاعانصلا عيبج اههف روستو ىلعألا رصم دكيعص ىف
 بهذي نأ ةفيح هدعب نمل اهديبلختت ىلع هنم اصرخ 3 تاافص

 مولعلا ن م ةؤقسلفلا بورضب ءابلع ىرافولحلا دعب رصمب اكو
 ىو ماو تايجنا ارينلاو تايسللجلا ملع ةيصاخحو ةيهلالاو يعيبلملاو يضاييرلا 6

 ميدخ ىف رصبب نكلملاو ملعلا ر راد نسناكو هكلذ ريغو ءاهبيكلاو قرا

 دايم رشع ىذا ىلع ىو فام ةماحيقلاس ىعو فم ةنبدم رهدلا

 ىف شسانلا بغر ةّيردنكسالا ةنيدم ردنكسالا ىنب ايلف طالطسفلا نم
 نأ ىلإ رصمب ةمكلل راد تناكف اهئام بيهطو اهئاره نست اهترامع

 هتنبدم رصف لبث ىلع صاعلا نب وردع طشخاو ,روملسلما اهببلع بلغت م

 *) مه ريغ برعلا ىد مهريغو رصم لعأ برسناف رصم طاطسغب ةفورعملا

 مويلا ىلا تدقولا نكلذ ٠ نم رصم ةدثاف تراصف اهانكس ىلا

 جرخي ءايميكلا ةعافص ىف مالك كرك ذ انمذق ىذلا اذه سمرهلو

 سئايبلعسا نأ نويرصملا لاقو راضغلاو زرشلو ,جاجفلا لبع ىلا اهيف
 لحر دنأو !نم ىرصملا سمره ذبلت نراك نانوبب 9 مظعي ىذلا 1

 نانويب دالب ىلإ باع مق دافتسا ام هنم دافتساو نانوي دالب نم رصم ىلإ

 اوكحو كيّظعف اهنوملعي ال ىتلا مولعلا نم هب ىنأ ام بشارغ هداوف

 هردفل اميطعتو كرم اليوهن 5)تالاحأساو تاعانش اهيف تاياكتح هنع

 فلألا فرح ىف هرابخأ ىف هضعب درو ام ىلع
 لوألا موجتلا ماتفم ضرع بانك هنع ةروثأملا فيئاصتلا نم هلو 7

 ليوعت ةيسق باتك بكاوكلا رييست بانك ىناثلا موجنلا مانافم باتك
 ىمسللا موجخلا راوسأ ىف موتكملا باثك ةجرد ةجرد ىلع كيلاوملا ىئس

 نع ذبل ةمكشلاب تّلتملا سرع فطغ نب تلو بعدل بيج

 ه) 170514 ده 877 5) 47 تالحاسأإو ,

 مسلسل 8 دس



 ىيسصلاو كتهلاو منو هنولأو كيلا رحب نم جيلخا لاس عج م *)ةليأ ىلا

 هنيرم ىه صضرعلا اهّدحو امو نيعبرأ نم بيرل نحلذ :فاسمو

 ىلعألا ديعصلا ضرأ نم اهتماس امو رصم لين ىلعأب ىتلا اوس
 زينلا طظطقاسم نم اهاذاح امو كيشر ةنيدم ىلأأ ةبونلا ضرأل مخانملا
 ناكو اموب نياق مه بيرث ةهتئاسمو يكل لد ليصتا ايمو ىمورلا رجلا ّى

 مكث نا رجدتو مانصألا بيعت ةئباص ىرامؤلا فلاس ىف ريصم لع

 اهداف ىلا يحلذ ىلع لرد ممأو ةيبنارصنلا نود روهظ ليدع ترص

 مولا ىب 1 مذ لعأ مهنيد ىلع مهعرئاس ىنفبو مهضعب ملسأف ,.., وملسملا
 ملعلا عاونأب بانع ,..افوطلا لبق اوناك ىيذلا رصم لأ ءامدقل ىراكو

 . ىبوكلا ملاع ىف نراك هنأ نوري اوتاكو مكلل ضماوغ ”) ىلع ثحبو
 ةبيرغ روح ىلع اويل نم ةريثك عاونأ ىراسنالا عون ليق داسفلاو
 ىَنُدأ ىناح عاونألا بكمللذ بلغت ,..اسنأالا عون راك مث هذا بيكارثو

 لاثمأو ىلاعسلاو .,دامغلا مهنمف تاولغلاو رافقلا ى ل اهتيقب درمالاو اهرثكأ

 معرابخأ ّى فّلؤملا هكحبر ا ف ىفيبصولا مهنع رك ذ اهم هك<كلذو بكلذ

 ىنافوطلا لبق ترهظ ىنلا مولعلا عيمج أ ءاملعلا ىم ةعابج معزو

 ىدلا وهو ىلعألا رحم دكيعصب ىكاسلا لولا سمر# ىع ترهدص اذا

 نب انيق نب لبيثالهم نب دراج نب ىبنلا خونخ .رويئاربعلا ةبيوسل

 كرك ف ملفت اه ىلع معلش ىن مينلا سييردإ وهو مدأ ىبا كعب نب شونأ

 تاكرفلو ةيولعلا رعاوتل ىف ملكت نم لوأ هنأ اولاقو باننكلا لأ ىف
 ملع ىف رظن نم لوأو اهيف هللا دجو لكايهلا ىغب نم“ وأو ةايبوجتلا
 اليوامسلاو ائيضرألا ءابشألا ىف ةانوزوم دئاسصق هنامز لعل فلو باحلا

 ضرألا فدلت يوامس 5 5 ىأرد .رافوطلاب ر خنأ م لو نأ اولاشو

 ىبارجلاو مارظألا ىنيف عئانصلا سوردو ملعما بامصذ فاض رادلاو ءاملا نم

 ه) 41:0 هلباو 7[2 تلب ) 2[ نع,
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 ثلاثلا سمرق#

 خنيدم هذع 5 يتنادلكلا خديدمو رشعم وبأ كلذ ركذ 0 .رفوطلاب

 بترو دودشل ه)ددح نى 1 0 مهتقمالفو فرشلا لعأ نم :خفسالفلا

 ىلا لس لل مس

 وه اذع ّنأ ترئاوتو رابخألا هيلع تلد ىذلا ميكصلاو ىرصملا
 ةسمارهلا ثلاث ءاج هّنأل ةمكملاب ثثالا ىمسي ىدذلا وهو كثلاثلا

 لجر اذهو هللا ءاشا نأ نشرت كلذ مهفاف ىناثلا وع يلبابلاو ءابكمل

 ميدف دالبلا ىف الاوج افوسليف ىراكو ىرافولدلا دعب رصم ءابكح نم
 ةءانص ىف ليلج باتك هلو اهلعأ عئابطو اهبصنو دالبلاب اماع دهعلا

 مهلقالا اذه ءاملع نم وشو مومسلا تاوذ تاناومدل ىف بانكو ءايبيكلا
 ميدق تعد ميظع ىلم لأ اوئاكو ةروكذلا ممألا نم رصم مهلقا 51

 مه ئامع ىف معراثآ كلذ ىلع لدي ةفلاسلا .رامزالاو ةيلاشأ روهدلا ىف

 ىهو اذع انموي ىلأ مياقالا ىف اعرثكأ أ دوجوملا مهملع تربو مهلكاب#و

 ام امأف ميلاقألا نم ميلقا يف اهل لم ال منأ صضرألا لع َعْمْجَأ راكآ

 رئاغملاو ىباربلاو مارعألا لثم هرثأ ىقبو هربخ ٌلهجف نافوطلا لبق راك
 دعي امأو ةدوجوملا راثألا نم كلذ ريغ ىلإ ميهلقالا لابج ىف ةتوسملا
 ىنانويو ىمورو ىطبق ممألا نم اطالخأ ميلقالا لعأ ر اص دقف نافوطلا
 سانلا ىلع ىعخ امناو طبقلل ةرثكلاو ةبلغلا نأ الأ ىنالمعو

 دلي نم مهعضوم ىلإ مهتبسن ىلع مهب فيرعتلا نمر مهباسنأ
 ىمورلا رجلا بونج ىف ىتلا قرب نم لوطلا ىف رصم دالب ٌنَّحو رصم

 ه د دلجو 820 لح. ١ 48 ىلا.

 ملل خضاب اسس

14109. 1, 110 



 14انؤ. 1, 17, 0

 ىناثلا سمرف

 نسخت أ ىلكسأت ىضم انيف تتسحأ ىف بر هبقاعلا ى كزربح
 ”)هددرت الو هل بجتساف رادضملا فيعضصلا فدبيع ةاؤس ىغب اميه انهلا

 ه).للا اب ابيئاشح كباب ىىع

 بأ ملودلا نيمأ عضاوتو ,..اهولا دحوأ تادربلا ىببأ ربا ىو

 6 يالرطصألا م هللا بع عيدبلا م ثيملننلا نب نب نمل

 ضصيِضَخُل يفر ربكتلاب اذهو تقلآ ١ عطرفلآ نم كاذق مس ناد

 ىث نراك هنأ ةهيبس راك تاكربلا ىبأ مالسأ 5 ىنوغاولا نبأ ركذو

 تينامكو فارعلا زةيبالو دوم ىلاو لبخ دالبب ديس ىرااملسلا ابدت
 , فئفثذاو اًمّظعم ابجي امركم اهل راكد راس دبع 0508 .روتاشل هناجوز

 اًملو !ديحش اعزج اهيلع دوم ناطلسلا عوجف تيّئامو كعرم 0
 لففلا نم كسفن ىلع باخ 4) دوج نم عرج يكد تايكربلا وبأ يباع

 هسفن ةمالسل اًيَلط ماسأف بيبلدلا وع ذأ

 قا مس( لس

 ىناثلا سمره

 ٠5 خيراوتلا تدهس ىلبابلا سمره وهو كش الب ىلاثلا سمرع رس اذه

 نر ويسنيو اذاولك ىعو نيينادلكلا هموم نكس لباب لأ 02 هكلذب

 ىنب نم لو وو ىرافولخلا دعي ناتو لبعألا فاليخ ىلع اهبنادلك اهيلا

 ةفسلفلاو بلحلا ملع ىف اعراب ىراكو شوك نب فورين دعب لباب ةنيدم
 سمرهو يقيطامثرألا سروغاثيف ذيبلت ناكو دادعألا عئابطب افراعو

 * 4 ريخلا )  هل هدرتث. '  هل كلاب. كر الآ ه00. اهيلع.
 ه) 0117 ىكسي.
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 تاكوبلا وبأ اكلم نب هللا خبه

 هرمأو هدب ككل ىَجْرِب ال ام يل لصخي ىرخأ ةجنران اهدعب لدا
 ببسلا نع ةعاململ هلأس هدنع نم ماق املف ليقتسملا ىف ليعتسي اهب
 ذاعاس ىفك 60 اهتيمحاأو رمحألا سلظألا بوثلا ىف ىف هتئفت ثتماخأ لاقف
 هلاضلاو روشفلاك لفت ايم بونلا هبرشت ام دعب ىفب لم امهببش توظنو
 5 كولا ْق امأ حرف نم لاعسلا 5 ىلع ىنلدا هذدجو ولو هلاجأ ملف
 هنأ تملع كلذ نم اعيش لجأ ملأ املف بعص اهعالكو رددصلا ف
 درك ناجح ثدرأف *) سفنتلا تالأو ةاشولا ةايدعقاب مح دقو ىج اجو جر مخلب
 تيلع ةدش دكجوو ىلأ داع ايلف ةجن راذلا لواسضنلب هثرمأو هكاين# نم“
 ىرخألا لوانتب هثرماف هدعنتست ملو كان اس تعطقو ماج دق اهنأ
 ةرنبكب عضوم ا حرفي القل ىرخأ لامعتسا نىع هئابهنو ىقب أه 500

 5):تعانص نم كلذ نورضاخمل ىسحتاساف منم انزرئاحا اهيف عقيف الل
 :ةفيطللا

 بببكإف ضارمألا ,ىم لئاسم نع هنولعسي هناقو ىف ءابطألا ىراكو
 مهتيب هنولفانتي الوم رص نأ ىلإ هنع كلذ ىنورطسيف هطخب اهنع
 دئانس ىم عضوو نا رْظ رثَذلا هل بل ىأ ىلإ اديعس لزب مل
 هيلع ثّلوتساو هيط اهتاناعم نع رصف العأ دك دكردأف 8 نمأ ىبأ دعب
 صربو شولتو ىمهع هنأ كلذو هبلق الو هيج اهليح فاطي مل مالا

 لاملا ءوسو لاجملا فيضو لاوحألا لاحسا نم هللاب ذوعنف مجان
 هلاثم ام هربق ىلع بتكي نأ هالوتي نم ىلإ ىصوأ توملاب سحأ الو
 ركذذ ربتعملا بحاص ربعلا ىذ تاكربلا ىبأ ناسعؤلا دحوأ ريف اذع

 الو بلاغ هيلغي ال نم ناكسف هفصلا هذهب هَ هربق ىأر ىم صعب

 ةيئاخو ةيناعلا انتايح ىف هللا لعسن ٌبراع الو ليكم هئاصق نم وجني

 2 48 سفنلا. . )5١ 0080. ةةصسقل. ةعانص © 8207 مئاتس

 ة) هل نمأ.

 بدلا خالو سس



 تاكربلا وبا اكلم نب هللا ةبه

 سانلا هديصقو ةئاعملاو ميلعتلل سلجو دمالسا رهطا معفحات املو سلذب

 ارفوتم اهوج ميلعت امه هنع سانلا ضطخأو :اينق شبع شاعو

 ىاك اذه تادربلا ابأ .رامزلا دحوأ نأ لضفلا لعأ ضعب ىبل لاق
 نم ىروللا ريخأ نيشَم سلطأ بوث هيلعو ءارقالل هسلج ىف اسلاج
 اشو نادغب لقأ طاسوأ نم لجر هيلع لخد ذإ ّن ىقرجلسلا عّلخ
 دوعفلاب رمش اود هببذ عجب ملو هكدم سلال دقو هد هكردأ الابعس هيلا

 عنصت ام كل لوقأ ى دح لفتت الف اهيش كثيعلمتو تيلعس اذإ هل لاو
 بوشلا ككلذ مك ىف هدب لخدأو ميلا هاه فساش عيطقو زئعاس نعقف

 بوتلا نم هدي عضوم ىاص زب م فّقوتف دبش لفت هل لاقو سلطألا

 ةلفشلاو بوثلا ىم اهبف ام ىلع هدب ,.راصرملا لو *) مضو لفثف هرهتناف

 رظنو هدي مدف مك ةعاس ماهفاو ماهفتسا نم هيف ةعامإل اميف ذخأو
 ضعبل لاق مك هلمأتيو هبلقي ظعاس هنم ةلفتلا عضومو بوثلا ىلا

 ةرجحش راد ىف ىراكو اهيضخحأو ةجتران هرجشلا هذه نم عطقأ نيرضالل
 لجرلل لاق ةجتنر اننا رضحأ املذ كلذ رومأملا لجرلا لعفف ةلماح منران

 تدر رإ لاقف تنم هثلكأ ىنم ميكلمل اهيأ مل لاقف هذه لك ىكاشلا

 ىلأ هل الأ اهنم لكأو لجرلا عرشف ككل اهتفصو دقن ةيفاعلا

 5 لجرلا ىصضيف كئليل ىف روكي ام رظنأو صمأ هل لاقو اهدفنتسا

 تسسن ام لاق ككل ىرج ام لاقف ملأسم وتو رضح ىناثللا موهلا ىف ناك
 نم ةةجتفران ىل ٍرِصْحَأ عامل ىحأل لاقف لاعسلا نم ىنلات ام الرثاكل
 اهتلكأ اذإ لاف اضيأ اهلك ىكاشلل لاف اعاببإ درضخلاد نرجشتلا هكلش
 ىلمو لجرلا اهلكأف ءاودلا ىهف اهلك لاقف كش توملا ")ف ىقثبي ام
 تهب ريش مب لاقف هلاصم ىع هلاسف ءاج ثلاثلا مولا ىف ىراك اهلق

 نإ اهدعب منراشلا لكَأو كابنأو ديل هلو ثأرب *)هل لاقف لعسأ ملو

 2) ل مضغ, 5) 411 نم. ه) 8هطاغ أد الو 47877 ىلا

 ك8 0
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 تت بلا وبأ اكلم ىب هللا خبه

 تاكربلا وبأ اكلم ث دللا خبل

 بيهبط ىنامؤلا لحوأ كرمك رخآ ىف ىدتيهللا هرمع رثكأ ىف ىدوهملا
 ناك انتامز نم دهعلا بيرق دادغب دوهي نم لثاوألا مولعب ملاع لضاف
 !يبخ ةرئابملا فيطل :جاعملا ففوم ناكو ةسداسلا ةثالا طس ىف

 بتك ىلع فقو ةراشالا فيلل ةرابعلا نسح اهب امي لثاوألا مولعب
 تقص اًملف اهربتخاو اهربتعاو ىنأشلا اذه ىف نيرخادللا و نيمدقتملا
 نم هالخأ ربتعملا هايس اباتك اهيف فص هيلإ اعرمأ ىهتناو هيدل
 هثرابع تءاجف ىهلالاو ىعيبطلاو فطنملاب هيف ىتأو ئضايرلاو عونلا
 ّ فنص بانك نسحلأ وهو كك فيرطلا كلذ يق هنصاقمو زدجاصف

 ةيقرجلسلا ن .يطالسلا لحأ ضرم املو ىرامرلا اذه ىف .راسشلا اذ
 هاطعأف أرب نأ ىلإ هفطالو هحكن :هجوتو مالسلا ةنيدم ىم هاعدتسا

 فارعلا ىلإ داعو فخلاو سبالملاو بكارملاو لاومألا نم مل اياطعلا
 نق مملعأ نبا نأ عمسو ىنغلاو لمججلا نم نركي ام ةياغ ىلع

 هلوشب هاف

 - 2 03 س - 8 3 هةر

 هيف نم هيف 5 ولبث ملكت اذا ه«تئايح ىالوسهسب ٌبيبَط امل

 م د تاع تم د ةس 0 75-3 3 ن

 ميتا تم خطي من ندب تك ةلونم هن ى ًاعأ ب آو هيدي

 الإ هيلع ُتمعْنَأ ىتلا ةبعنلاب ٌلجي ال هنأ ملع كلذ عبس املو

 ال نهنأو ارابك تانب هل .نأ فقفحتو كلذ ىلع همرع ىوقن *) مالسالاب

 ةفيلخ ىلإ عوضتتق هنتر ال تام ىتتم هّنأو مالسالا ىف هعم َنْلْخْنِي
 3 عقوف نهنيد ىلع نك نإو هقلخي 5)ال ايم نهيلع مامعنالا ىف هنو

 * "7 ةهقن# ملسيو هتنابد ىع لفتني مل نأ. 5) هل ال اميز
 28 امم هططو الو 0 هفلخكي ام.

 بلا سيإ»

1415 1, 



 نيس ند هللا ع

 رسام 3

 رخفأ مث 9 نجامنلا ادهلو انثرضحاب لحد نحامت ام انتنمدخ ىف ريع

 هنع ةريبش نبا ريزولا اهلح دق مل ليعف ريراوعلا راد نع لاسو ةعاس
 هدازو هيلا اهدرو 552 ارادنا مكلذ ىلع ىفنتاقلا ركنأش منم اهذخأو

 رح اعايادقأ

 ه دقو ةئايسيخو نيتاس ةنس رفص ىف دعاص نب هللا ةذبه ىفوثو
 هلاحب هنقذو ةئاملا براق

 نيس نب هللا ذخيدولل 14و, 1, 0

 ,.اهفصا لعأ نم ىئاهفصالا بيبطلا مسقلا وبأ مهيكلملا ى اه نبا

 نم ةهيبيامو ىبع رصاعم اك لاقف فماح» نب ليد نب ليصل هر

 ٠١ تحت لخدي ال لئاصف اذ رصعلا لضافأو *) ردلا .رداعسو رهدلا ىساس#

 ال هبط دنع ّىناجرألا ىضاقلاو ّىبالرطصألا عيدبلا ىرارقأ نم رصخل
 قد فاحو طارسلا ىلع طارقس ميقتسي الو طاريقب طارقب ىَرَتشي

 ىثوشو ,.راعربلاو ,.اهبلا ةقذحح نم ملضفب ماقو .,الطبلا الطب نبأ
 رهو راد بلد رس شع نفد هتاباصأ اناكسب ناو سمعو نيثلشو بقيت الاس

 اه ومو ةجردلا دنع اسلاج نجف قتيل رهشأ لعب مدام منشو كاك

 هل كييدص راد ىف اماّيح فصي هلاق ام هنم وْلَح رعش هلو تيم
 3 نارص ص اس - 73 03 3م م ع

 نكسلاس ٌةَقارو اناوضر ترَحشو -- ثرزو هنانج- نلعدو

 ىلاملا دُجَو هاهض تامدقيل ةجتت مالغلا دجو ىف رشبلاو

 *) 8 اوحلا.



 ىكعاص ند هللا دبه

 0 اًرعَلم هلاف اه كسككلذ نمذ دهعبط ةفاطل نع ") بيرت فئات يقام
 0 الرج

 14.19. 1, 7 ٍلاصوملا نع بش ىرادو رجبلاب مرضت وشلل ران
 ىلابب ماوغلا رطخب ملو كدجولا نكس ىنعار 2 اًذاف ن 2 نم ل ل

 هردعمما روج نه اة

 - 5-5 2 25 9 ساس م 5 1415. 1, 270, 4. هيفالق الغ رجتم مهسب هتفرث سوك نع ىنامر 2-5 اب س 0 ن 2 كا كي لم 5 1 سأ هللا ص
1 

 ناس مث

 سيب هبافع ْبَنَذ كاذف هتبيغ كنع باغ نمل ضرا

 اضيأ هلو

 ىدلجب ىل عنفيو ايشو هبلك سبْلي اك وسم

 ىدتع سلم رَيَخَو رِيَخ هدنع ىنم بلكحلاف

 اضيأ هرعش نمو
 14175 1, 269, لم ةريس تفئاتسأو توحاصن الروك بيبشلا ةينفلب كتيذاك رد نرمرلا نيضل 5 نس ساس : ناس نسعد

 مل ايست ينأ لام تمض - 0 مم

 آخ. 1, 4 رم 2 لك ىفتغملا دنع رضعحي ث_كيملتلا نب نسل بأ نىراكو

 اين هعاطقأ ىف ةارك# دادغيد ريراوغلا ر 1 تنناكو هلس ربل سلف

 اموي ذيملنلا نب نسل وبأ رص هتيالو يف ةريبم نب ىبيتعي ريزولا
 ربكلا فعضن مايقفلا نع وجح فأر صنأالا دارأ املف هتداع ىلع ةفيلخل ىنع

 اذكو ىربراوق ترسكتو تريك معن لاق تريك ميكتح اي ىفثقملا هل لاقف
 4< هس

 لجر لافو ةفيلخل ىطفف لطبو رجم ْنَنِل دادغب ْلهأ هب نجامتي لكم

 8) 80 ماخط 1 0. ط2. فرعت .

 كه 1



 آخا11م 1, 9591

 ىيعاص نب ملا مو

 ءارزولاو ءاسؤولاو ارم فولملا ىبلا لمحو تاذوألا راناحت نم اهقفاوي ام
 لاومألا هعئانص م ىلاك امب هل كّلصحو اهتيرجات نتيكحس اهوبرجو
 لعأ تفكفحت هليسسل ىضم اهلو نشرتسملا مايبأ يف ىف هبكلذو ةريتكحدلا

 فئئار فئاف رعش هلو هلثم فلقتي مل هنأ ةايضعلا

 لضافو هتقو بيبط ىدادغبلا ىنارصنلا بيبللا ديملتلا نبا
 مهتمدخ ىف مدقتو سابعلا ىنب نم ءافلخل مدخ هناوأ ملاعو هنامز
 نيناوقب امناع ةجلاعملاو ةرشابملا ىف «رافقوم اكو مهيدل هتئاكم تمعفثراو
 دقلو اهناسار هيبلأ نيهتناو تافئصم الده اهيف فئصو ةئعانصلا هذه

 00 وبأ ةنلوىلا نيمأ ءايكذمل اطلس لاقف نبرخأتملا صعب هركذ

 ٌيدادغبلا ثيبلتلا باب فرعي ىنارصنلا بيبلتلا دعاص نب هللا زبه

 ىبيدحب يمرذلا وبأ كليلا ليتعم ميكشلأ هما هدج وه ذيدلتلا نباو

 هللا كبه ةلودلا ىيمأ ماق ىفوت املو ىدادغبلا ىئارصنلا ذئيبلتنلا نب
 ىف اذع هللا 0 اكو هيلا ٌبسنف هداني نبأ وهو هماقم بعاص نب

 اذه هب مناخ هنا امز سونيلاجو هريصص طارقب بطلا نم ليبعلاو ماعلا

 شاعو اليوط ريع بطلا ىف هادم غلب نم نوضاملا ىف نكي ملو ملعلا
 ءاورلا نسح رظنملا ئهب طيش وهو انيرصاعم صعب هأر اليلج الهبن
 مهلا ديعب صخشلا فيرظ جورلا فيلحل ) ىنقمتملاو ىلثجيلا بذع
 ىراصنلا مميش ىأرلا مراح ركفلا بيصم رطاشل ىكد ةيهلا ىلاع

 ذفشئار اليقار تابلك رعشلا مظن ىف هلو مهسيقرو مهسأرو مهسبيسفو

 «) ةطاغخ ة مهو 17 اققوم. م١ 7ةطأغ زد 7و ]3 سيتا او ؛

 0 ىصضتحلاو..



٠ 

 نيسلل نب هللا ةبع

 ىيسكأ نى د دللا ذب

 هيه ىنامولا عيجب ناك ىبالرطصألا ىدادغبلا مسفلا وبأ عيدبلا
 اعرارسأ ىلع علطا دقو ةيكلعلا تالآلا لمع ىف هئامزر كيحو اذه هللا
 سدنهلا مجدل هلابعأ ةكع ىلع مافأو ٠ هراونأ ريسم رادقم اهب فرعو
 همدقت نرش ردق رغصو :بسديلفألا نيناوقلاب اهنم هعنص امه ثيبذأو
 هج رومأب ماقو اهعادتنباو اهطابنتسا قرط ُ برغأ لب برعأو اهعاتص
 نيف نولفاغ اهنع هز مى تالأ نانا ىلع هدي هتناعأو .ومدقتملا اهم
 ٠ ترم ىذلا اهلمع لامك ارم ىسركلا تاذ ركلا ىف هداز اه كلذ
 ىلع ردقي مل نمم ن .يمدقتملا ءايملعلا هنخأو هصقن ىلع ىنونسلا
 ةلاسر سلذل لمعو راع انم موقو اهذامع ىوفق هصقتسي ملو ”)دليبكت
 كلذ نمو نبهم ٍرْذَن لك در ىلذب عفديل نيعاربلاو مهل اهيف ماقأ
 نأ كلذو ةلماك اهسْقَن دعب تراص ىقح ةلماشلا تالآلا ىف هلعف ام
 نب س 2 - 2

 هنأ ىلع ّىظفللا ليلدلا ماقأو ليحاو ضرع اهلعج ىدنجكل اهعلبم
 3 ىلأ ةلآلا هذه تاصو اًملو ةدّدعتام ضورعل نوكي نأ نكسب ل
 اهنم 2)عنصو اهرمأ يف ىكذلا هركذ لمعأو اهلّمأتو هللا هبه مسقلا ىبأ
 ضورعل اهلمع ىف اقيرط لمعلا هل ثدحأ هنامز ءالجلأ ىلإ اهليمح اللع

 دعب هل ترهظو هرابنتخا جرتف ةيسدنهلا دعاوقلاب كلذ ريناخاو ةددعتم

 نم نونسملا كلذ ىف ىتأو ضورعلل اهيكحأف هران هربغ نع يب نأ
 امأف ةبعلدفلا نيعاربلاب ةديوم ةلاسر اهل لييعو ضورفملاو ةعانصلا هذع

 دفف كلذ ريغو ريكاوبلاو رطاسملا ىم هيناعي ناك امم بفكلذ ريغ
 دصرو تايسلطلا ١ ىتاعو رعاوشل رئاخذ ىم سانلا ىديأ ىف تراص

 أ
 - كي

 وو قع 4 مهتالاج 5) ل هليكتر 8 ائلكيكت, هك 80 8و

 497 اهدانه: 0 اهانم؟ 21 اهنأنم. ة) ه8 عضو..
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 ل 03-3

 ىعاصض ند ورع ده ىاع ند ىرورش

 دادغيب هريع ىذلا ىاتسرابيبلا ىف ةلودلا لضع هررف كلذ دعبو اهعم
 ىضرملا ةجلاسعمل اوبذارو 52 أوررغ انيبط ىبرشعو ةنعبرأ خابجح ىف

 ءامكملل ءامسأ ىف ءاهلا فرح
 اب ا

 ىلع نب نورف لال 144

 ه روكذم مجم مجنملا روصنم بأ نبا ىجدكابل نب ) .رورخ نبأ
 سانلا لمعي ر وهشم ميز هلو ”)اهنالآل ليعلاو ةثيهلا ملعب ريبخ روهشم

 دادغيب مليدلا ماي 0 مكقو ,.راستنلا اذه ىف تمي لمأ ئه وو ريب

 بيغلا مهس يف بيبصُت هل ىراكو نراثدلل ملع 0 رظنلاو ماكحألا ملعب

 دحألا موب ىف داكغيب ىشوتو نشا اذه ىلاعي اخكلنس نيعبسو اعبرأ رجعو

 7 هتامتاتو ىبعبسو تحس نس ةجتشل ىذ نم ما ةليلل

 ىعاص نب نورف

 نادي ةباص نم اذه ىراك رصن وبأ بيبطلا ىباصلا نورغ نبأ

 مّدقم ناكو ةاناعملاو مالصلاب رهتشاو بيلدتلا ىف دي هلو اهب نيديقملا
 هدلب ىف ركذ هلو هنثو ىف ىدصعلا ىراتسراميبلا ىف مهروعاسو ءابطألا

 ٠5 نيعبرأو عبرأ النس ىاضمر رهش نم ثلاثلا سيمخل موي ةليل ىف ىثوت
 ةئامعبرأو

 5) نور نب ةهطآف ذه 1 5) 7 اهنالآاب .



 سفنلا فيلحن - ساطسن

 الا هفرعت ال نانوب تناك ىنح همولع سرد دق بهذملا ىروغاثيف
 ذيمالثت نم وهو ردنكسالا كلاو سبليفل ايبلحتم ىباكو ىروغاتيفلاب

 باشك ددعلا ملع ّث ىفيطامثرألا بانك فىبيئاصنلا نم ىو ,.رشالفا

 ساطسن

 ديح ديشخالا ذلود ىف ىاكو ابنارصن اريرحتن ايرصم ابهيبل ىراك

 ىنارصنلا ىسلدنألا امور نب كيز ىلا لاسر هلو فج نب مغلم نبأ

 هامهَف نأشلا !ذهب املاع ىراكو ىسح بلتلا ىف شانك هلو لوبلا ىف

 ملو ئبرعلا ىلإ ينانريلا نم لقنلاب اناع ابيبط ناك ّيمورلا
 هب ريطتي ةلودلا دضع ناكو ةجلاعملا مجم الو ةرشابملا ديعس نكي

 ضعب ىف ىكح هنأ ىنتح ضصيرم ىلإ لخد اذا هب نوعّنوب سانلا ىراكو

 ناك رم - هدوعيل داوغلا صعب ىلأ هنفنأ خلودلا كضصع 5 هتاقوأ

 ىلأ هذغنأو هتفث كتاقلا ىعدتسا دئثاقلا دنع نم يرخ املف هل ضرع

 مك ناك نإ لوفيو هيف كلملا ةين هنم ملعتسي ةلودلا دضع بجاح

 ىرج امل فلق دقف دعبلاو فارصنالا ىف نذالا هل ذخأيلف هين ريغت

 نم رثكأ فرعأ ام لافف لاؤسلا !ذه بيس نع مالغلا بجاد لأسو

 يتدايعل ىنذفنأ كلملا انالوم هل لاقو بيبطلا فيظن هءاج هذأ

 ةرمأو نكحكضف لوقا اذع ةلودلا ضع ةرضحب داعأو بجالل ىضيف

 هسفن تَنَكَس ةينس عاخ هيلا تّديحو هيف كلملا الين نسح همالعاب

 5) ,.117 ايههف.

 ل  خةزغا) 0.
228 
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 سخاموقيذ --- سؤالوقبن

 اف انف بل

 وف 5006  ىاسم لاق اههمضمب ير ا 77 ّىأ قالا ,.رىللاب ىنالغلا

3960 

 ا سدشل جسر : اًميمتو ارجو نسم

 ' . 5 ١١

 ' سوالوقين

 ةفرعم ىف مكقت هلو ىرانوي ةفسالق ىم هنقو ىف افيسلبف ناك
 دعب فيئاصتلا ىم هلو سيلاطوطسرأ بتثك نم اعيش حرش هيكلل
 هلم سرخو تابنلا باتك سيهلاطوطسرأ ةفسلف *)لبج ىف باتك كلذ

 بانت ادحاو اميش )تالوقعملاو لقعلا لعاج ىلع ثذرلا بانك تالاقم

 1 سيلاطوطسرأ الفسلف راصناخا

 اهنمو هموق اهبو تلو اهب ةيقناللا لهأ نم اذه سئالرقين ىراكو

 هلقني امب اناع عالطالا ريثك ىراكو ىرالطب ىبا كلذ ركذ هلصأ

 سخهاموقين

 يوم ابا يدب اشو ّش اهيرش نراك سيلاطوطسرأأ ىلاو ,..قاخام نبأ

 ٠م اذك ىينانوهلا بطلا عضو ىذا سدايبلقسأ ىلا هيبأو دممأ ىبناج

 ىمست نيهئانوبلل ةنيدم نوم و هبانك ىف بيرغلا سيبللب هركذ

 سخامسوقمن ناكو نشارهج ىمجسبب 0 لامعأ م ليم نم ايراغاطسا

 «) 80131 الليج , 5) 81ط تالوعفملاو لعفلا .

 كه 1 4



 م

 ني مج 2 ند

 ريمضلا جرخت
 ا ب ب

 نم هللا انبقو امب ةراشيلا انيلا ْتَدَصو هبلع ةيعنلا مثأو بيبطلا

 نحن هانقرر ام اندنع لدع 5 ميظعلا هللاو ةعرشو بيببطلا ةيفاع

 لكك يكتم انل ليكو ةمعنلا ئيلع هللا مسف انيسج ىف ةدصصلا نم
 ديِكلا كيري نم ديك درو !ادساح الو اوجع كيف انب تما الو اهب

 ةرثاعلا ىئنلاقإو كبف :[يبافكحلا لعيب هل خقاط ال ايب هالخبأو هرمكن ىف

 ضفخو سفنلا ةييطو مسلم ذك نم ككدوع امم لصفأ ىلأ كعوجرو

 هفلَخ نم هتريخ ىلع هللا ىلصو كئيلع مالسلاو هوقو هلوحصب شيعلا

 1 . اييلست مّلسو هلآو يبنلا لمح

 نهب مه 3

 ريمضلا جر
 جارخا ىف رجكملا ىعذي ناكو مسالا اذهب رهناشا لجر اذه مجتملا

 كلذ هيلع فقلطناف ريمصلا
 ضعب هرئاع اذه ريبضلا يرخت نأ بتاكلا رصن نبا ىكح

 ىلع انَدَهْشأو هل أبخ دق ام يارخا ىف رهئاند ىلع هرطاخو نيرا
 ةجردازلا ريمضلا يرخص طف 8)هل ريئاندلاف كلذ يرخأ ىنم ملأ هسفن
 ثار الو هل ممعط ال ضرألا رعاوج نم ارهرج تأبخ لوقي لزي ملو

 ىلع فقوسلا ىلإ ىضمو هسأر نع هتماع ىمر مك رجح رهو لاق مك
 نم ةعطق هدي نم ىمرو رع اذك اًنَسِم تأبخ لاقو داعو لال كلت

 نأ ىلإ هانفرع دق ءىش لك هل انلق ع نكس املف ريناندلا نخأو نسم

 ىلع رخآ بوكو نول ى اع بكوك ى دلد لاق 0) سأرلا فوشكم تودع
 ردأ ملو ىرخآلاب امهادحإ تفلعت ملا .رامتالدلا تلباقتو م نول

 *) #هطلف ذه 8. ١ 80 533. قوسلا ىلإ. 9 487 اهنم.
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 رشفقم نب روصنم

 ىلع ةعراشلا نياك كلا ضعب ىف تيسلح بتاحلا عقار ىب ")سل

 سانلاو «)ةعاسب ”)رصم لخدي ىبأ ليق ىولوط نب ديحأ فيرط

 فوفلام 0) باش راك للا ىف ىعم سلجو هلوخد دنع لسان وعينا

 ايع انعم راك لجر هلأسف لاق مىحالملا ٌبحاص ليبق ىبلا بسن
 هدحلوو كلقانيو اذنو اذ تافص لجر اذه لاقف مل مهبشللا ىف هلجتاب

 امد 7 ىنتح مدلك مث اهذ عشار نب نمسا لاق انس نيبعبرأ نم ابيرق

 ففثاو منهم انهش رداغي مل ركذ ايك هتتفص ؛تناكو ى,ولوط نب كمحأ
 ثلث ,.راكف بالرادصألا ىف لوخدلا علاط رصم ىف نيمّجالا ضعب رظن أ

 ىموجلا مكمل ىف ني هل نم ضعب لاقف برفعلا جرب نم ةجرد ةرشع
 ىلبي مكمل فدص ىبف سابعلا ىنب ةلود هب سماق نم علاط اذه

 ذل نيبعبرأ يم بيرق وهو نينار ملسن ىم موق هدكلميو دليلا اذع

 هداف ليق امك رمألا ىلاكو كلذ ىف نْيَلوَقلا فافثا نم نرورضاملل بجعف
 رع يس سا

 ةئس نيثلثو اينامث هنم هلو لوو هذاوو كلم

 0 ج 5 نوب ر *

 نم اذه رشقم نبا لاك ئئئارصنلا متغلا وبأ ىرصملا بيبادلا
 ةيماس كلونم هلو ةيرصملا رايحلاب ةيرصقلا ةلودلا ىف نيمكقتملا ءابطألا

 نب روصنم ٌلثعاو مهنم ريوعلا مايأ ىف اميس الو رصقلا باحضصأ نىم
 نع رخآتو ةثابثلثو نينامثو سمخ النس ىف ريرعلا مايأ ىف اذه رشقم
 هيلا بنتك رشقم نبا لئامث ابلف لجلا عجو ريوعلا ىراكو بركرلا

 . ")للا ملس هللا همّلس انييبط ميحولا ىنيحرلا هللا مسب هطخب ريرعلا

 هر هل يطا , 5 4 ريصعل , ه) قل نهال

 ل) ه تابثو 13 فاش. * هللا ملس ةدطلق ذم ال7

 ملا سيسنس



!ُ 

 فوفكملا ىبأ ند لوسعست

 رشع ىناك سيبشل موي يف دادغبب تامو اليرج الام لصحم اليود ارمع

 اديشر ىكي مل ابيبط دلو فلخو ةثامتسو ,.رامكث  ةنس راضمر رهش

 ارمأ هنبد قو هربا كوس حل ثدحأو ليق امبف خقيراحلا دوه دلو

 كلذ ىلع هرئاخذ بهذف هلام رثكأ دافنتتساو هلاح داسف بجوأ
 ىش لك ىلع ر داقلا .راصسف

 ظيرأت َّق *) ىفغنألا نباب فورعملا 0 نلحلط نب مث لاق

 ىحاون ىف فتق اهل ضرع ةأرما ناب ببطتللا ىكيسم رهشل وبا ىنربخأ
 زاوبلا ْنأد هربخأ اهجوز ١ و ءاعبلاو ءاشغلاو اهنطب لج فرخ ”)اهترس
 عطقناو مكألا عضوملا أو ييرهش دودح فئفلا كلذ نم ةجورخ ماد

 فرب مل» ةأرملا نسكلصناو لولا جرخملا ىلإ داعو زكبغسل جرب اك أمم

 ميكشل ربدملا ىناحسف اهنلدب رهاظب ريسي ملأ الإ اهب

 اذه نابولل نباب *فرعيو ىرئاصغعلا نباب فورعملا حونفلا وبأ
 اك ةرصبلا باب لهأ ىم برقألا اذه انئامز ىف دادغب لعأ نم لجر

 لازتعالا بعذيب رهاظتي بهذملا ىلَبْنَح ارعاش ابيدأ ايلكتم افروسليف

 ثبسلا موي ىقوتو ليق اميف ةرلصلل اكراش ناكو ءابكلمل داقتتعا نطيبو
 ةئامتلسو ةريثنع تيس اللس رخآلا عمبر عباس

 فوفكيلا

 ىلإ بسنب افرفكم ناكو رصمب ناك لجر اذه ىرصملا ىبحالملا

 :)لاق رثكألا ىف بيصيو ناثدلل ملع ىف ملكتي ىبحالبلا 4)ليبق

 * 8 ىفنالا: 0 ىفقثالا . )٠ 8 اهترئاسز 267 اهترص.
 ©) 11 883. اضيا. ة) 48 ليق. '* 80 588. ىل.
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 ِط اهل

 ءافيلا ىبأ ند يححجسم

 لمتشب ريبد ليمج بائذ وهو هيحاسص هيوب نب هلودلا يضع اهيذ

 ىللع
 باس ١

 رهبكلا رزوغلا باشت لثاوألا مولع عاونا ىف 2 دلو مرش لس عشسأ نو مرحو

 ببكح رد ف باشاتو ةدرفملا ةبودالا ع بانت ريغيصلا زوفلا بساشكو

 ه ملع لوصأ نم هميهف ىتأو مادكحالا يبا هيكحأ زبعطألا نم تاجابلا

 برا 3 ىلا اابيول انامهو ,رئئاعو 0 بيلرغ لب معورشو ميباحلا

 رثذ دقو هبناك ضعب ىف انيس نب ىلع وبا لاقو ةثامعبراو ىيرشع نس

 تدأرذ اهداعئتساش ةبلوكسم ىلع ايبأ اجب ثنرضطاصح خلعسملا هطهف لاشذ ةلكسم

 هلاق ام ىدعيم لو هجوللا ىلع اهمهيغبب ممألو دناكرتا مهفلا رسع ىراكو

 7 ىلظقح نم ةياكمل كثييشك ىننأل انيس نبأ

 طرف نم لسبوفتو مبرجتالا هتابجوأ امم دميرأشلا ىف درو ام لد

 فرعيو رهشأ وبأ دادغب ليون ىلينلا ىنارصنلا بيبلحلا ميعربا نبا
 ركذا هل دب ميش جس سداعلاب ,يبخ برقألا اذه انئامز ىف بيبط راطعلا باب

 لجأل ةغياشل طاسب 159 ىشاوشلو ءاسنلل بلمي ةفالخل راد ف برق

 6 *) هلق عقرو رثثك لا ىف هدرشابمب اودرابثو هجالعب سانلا نسبت بكلذ

 سابعلا وبأ هللا ىيدل رصانلا مامالا راك و ةيوينلا تابتتعلاب ط) صيصختالا

 ثيب نيم لصوملا ميعز ةيشاببل رم بلطو هلاثمأ ىلع ممدقي كيحأ
 امو ةمكلل ىف ةريثك ابنك“ ىنق دق ىرباكو كانه ىلأ ريس ىمكنر ككبانأ

 اذإ ناك هنأ لمقو رصشلا ىع هرثكلا ىف نيّجرخ ثيبعحعب اهب فلعتاب

 / سقي دمرتكابب دهف 0دياوملا ىشتخو بانك نم هخكسن هدب ىف تعفو

 شاعو هكلذ لجأل نيدلا ةلقب هومرو هنع اذه رهتشاو هعاتبيو هتمهف

 هز 180 500. ىف. 5) 2117 سصصتلا

 ك5 7
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 ىلع وبأ هيوكسم ميسم اكل مجنملا

 نم برف ام تداوح هيف ركذ تيراننلا ف بائنك اذع رهشل ىبألو

 ٌنِجأ ملو دناوأ ّى بلح رابخأ م اي دبي جح ةعلف ىلع لسهدنتتب دماسأ

 ساص ن3

 أراصتخا نيبرخأتملا ضعب هرصنختخا رصم م ىنءاج رصقخت ىوس هلم

 لثالحب هيف ثأب مس

 ف ماكتيو موجتلا ماكحأ فرعي ردصمهب راك لجر ألوم ىريصملا

 قي رصم نبعصي جر نك ود هنأ هسفملا ىأر هنأ سجشزو راشد

 مالسلا ايهيلع رعملا نب ربوعلا مايبأ ىف ةئامثلثو نيعبسو امك ةنس

 ديعلا ذخأو لبطل ىف هنأ, ىدهملا ىلا وعدي هنأ ركذو ىوغنساو

 ربشل د ثرو رفص ذره رولَخ عبسلو نيتلتو سفن . ةتامتلت ىلع يكل لب

 ىلع لصوف ةرضخمل ىلا لمحو رسألا ّ ةلوصعحو هذخاب ديعصلا ن

 ةرشع ىننثأل ءاتلتلا ديل 4 ملاص نب ليصضفلا جرتفلا ى 0 دئاقلا كب

 ماييأ دعب هتابقر برض م نجسلا يف سيحو رقص نيم تلح خاب

 ىلع وبأ هيوكسم

 هةنسح ةكراشم هل *)سراف ءالجأو مجتلا ءالضف رابك نم ,ى,راشأ

 نب ةلودلا دصع كلملت ادزاخ ىاك ةميدحقلا موللعلاو ةيبدألا مرلعلا ىف

 ىف تافينصتو تارضاحو تارطانم هلو هدنع اريثأ هيدل اًنرمأم هيوب

 ىف فنص باتك نسحأ ومو ديرفلا سُأ باتك هفيئناصت نمف مولعلا

 غلب خيرأتلا ىف ممألا براجت باتكو فاطللا دئاوفلاو راصقلا تايامكمل

 تام ىتلا خنسلا ىو ةتامتلتو نيعبسو ننبتنتأ زلنس ضعب ىلأا هب

 :) 48 سرافلا

 هو نزل



 8 رمأملا ج جاناحاو نينس ماشأو هءادر طارفا نم هب هحزاميل ىرفاشلا هيلع
 نم أدرأ فارعلاب باصي ل ممهيضصعب لاقذ يدر ببني اهقتي نأ ىلا

 دق فارعلا ماوه اذأو دوجأ وأ ىيليرلسعلا لدم تجوف َ - ركخاف ى يرهالملا

 بش ردتعو تيين ام 58 امد هحالصأ

 ةرارش نب كرابملا

 نم بيهبط بتان لجر اذه ىبلخل بئادحلا بيبادلا ريشل وبا

 ملع ىف كي هل ندي ملو لئاوأ بلعلا نم فرعي ىئارصن بلح لها

 دنع بلح ةروهيشم دئارج ملو خباتتكلا فيرتدب هقاوثرا ناتو بقطنلا

 معنصلا ةيوق سناكو *) عاهضلا ىلع رقتسملا جمارشل لجأل اهنيطنصي اهلهأ

 باونلا فلتخا اذإ :) تايم دئارجلاب ")هدئارج فرعتو ةباناكلا ملع ىف
 نباب عمدتجا دق ريشا وبأ !ذع 08 اههلأ اوعجر عونلا اذه نم ءىت ىف

 ثْذأ تارئ اذم امهنيب ترجو بلح ىلا هدورو دنع بيبللا الطب
 نرارش نما لوي ملو ىرالطب نبأ ةمجرث ىف اهركذ رم دقو ةرفانملا ىلا
 كرتلا ةلود تيلخد ىرأ ىلإ هتعانص ىف بلغني بلحب اييقم اذه

 ركسلا هليحل برشي وهو هدنع اموي رضحو شن نب ىراوضر اههلوو

 هبسج» ىف رثأ هديب ىف ناد فيسب هيرصف عيتماف ٌمِلْسأ هل لاق ,.أ ىلع

 ىلا ههجو ىلع رمو هراد ىلا دعي ملو هيدي نيب نم ")لو رك ضب
 نيخسملا بيرغلا ةماقأ هذ امخقق مايقأو روصص ةنيدم ىلا اهنع جرخو ةمذ الدنأ

 دودتصح ىف اهب نْخْلِو 'بيرغلا ,ادن هيلع دوف روسصب متاشو فكردأو

 ١ 1 ْ ةئامعبرأو نيبعسنا انس

 *) 411 عئانصلا ») ز"هطاك أس ىلثز ١ هدير 1[ هديب.

 © ىلآاذ تامييكلملا 217 تايبيكللا. ل) 1 كوردلا: الك لوئو.
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 ءيوسأم نى د لبيتاخم

 ةبردلاب اهجالعو ضارمألا فرع هنأ الا ةنسلألا نم ىراسلب !دحاو افرح
 ديلأ ىسحأو عوشيتخد نب ليثربج هذخأف ةنييودألا ربخو الرخابملاو

 ةئامنابتب ليئربج هل اهعاتباف ىويفارس ىب دؤادل ةيراج هيوسام فشعو

 اشن املو انحوي هاخأو اذه ليئاخم اهنم قرف هل اهيهوو مهرد

 ,.رومأملا ةمدخ ىف راص ليثاخم

 ىرجيو لسعلاب الا ىبرملا درولاو نيبجتكسلا ليعتسي ال كو
 نيببطتلا ىم ادحأ قفاوب ال ناكو نيينانويلا نس ىلع هرومأ عيبج ىف

 هل تير ام لافق زوملا نع اموي ٌلثسو ةنس ىتئام ذنم ثدح نيم
 الو هلكأ ىلع مدقأ ال هلاح هذه تناك امو لثاوألا بتك ىف ارك

 عاود *)برشي الو ماركا ةياغ همركي ,.رومأملا ىراكو سانلل دماعطأ ىلع

 هئولكبي مالسلا خنيديبب نيببطتملا عيمج ىراكو هحالصإو ةبيكورذ نم الإ

 هريغل هنورهظي ١ اونركي مل اليجبت
 مدان دادغب نومأملا مدق امل لاق هيوسام نب ليئاخيم ىكحو

 بيطلا بأ اب لبر ثديبت مهيديأ نيبو اموري هل لاقف نيس نب رهاط

 لمحأف لاق منسوب لاش نبأ لاق معن لاق بارشلا اذه لشم كثبأر له

 ربخل بحاص عفرو هنم ليعف هليكو ىلإ ر هأاط بئككف هنم انيلإ

 عقوتو ربخل ملعف مدشوب نم ارهاط ىفاو انْطَل نأ نومألا ىلإ ناورهنلاب
 مل بيطلا أ موا دعب نول ل لطف لعلي مق هل رعاط لح

 انأو هنابرش : ابارش نينمقملا ريمأ ثركذ لاق ملو لاق ةكجضفو يرَخ

 نينمؤما ريمأ ىنكلم املق اهكلمأ نأ ىنمتأ تنك ير ىفو كوُْعُص

 نم اة كحاضخ هثدجو بأ ارشلا سكلذ رضخححو ىنمنأ تنك اهم رثكأ

 بتكبو ةناوخل ىف ريصي نأ رمأف ليج هنم انبلا ليحآف لاق مئاصفلا

 * "7 لوانتي.

 سلا مسربإ#

14105. 1, 188, 5. 

1419. 1, 184, 10. 



 هيوسام نب ليئاخيم ل ديمحا ىب رقما

 ىرلت بدأ كلذ عم هلو ةجئاعلا دوبحم :كراشملا ليبج اهب اقرترم

 نيسيخو عسن ةنس ىف قارعلاب اذنوجوم ىلكؤ ىرس ملتنلا ىف راطاخو

 ةكايسبشكو
 ِظ 3-0

 فراف *)ىدؤيلاب فورعبلا ئئاهغصالا لصفلا وبأ لمادلا بيهبادلا

 عجرو رعشلا منو بدألاو ٌبلدلا ملعت ىتح مأشلاب ماقأو القط ,..اهفصأ

 لاقف ,.راهغصا هذلب اجتعو «اسئثلم مايأ ىف ,..اهغصأ ىلا

 اهبارث موب فبعأ لو الثط اهثثرف ىبتكل ىنترث ىع
 اهبالعحت اهخريشو اهخريشت اهلويهكو اهليبكصم اهئابش

 ظ اضيبأ هلو

 لثوم رقذلا ىئْلاَتْعُي ام نع الو ىَنَغ الو هاج ككنم ىل ْنْكَي ْمَل اذا

 الئارخ ى الخاسنلا هذعو هلوق نم تيب اهنم 5-3 لك ةسامدلا ضراعو

 ,..اهفصاب ماظنلا ةسرديب بتكلا

 ديوسام نب ليئاخايم

 ىناتسراببب ىف اليودألا قد ىف ليعي هيوسام اهعوبأ ىراك اًنحري رخأ

 ارقي ال هيوسام ىراكو ناتسروخ دالبب ةروهشملا ةنيدملا روباسيدنج

 *) 8 ىورهلاب١ ( ىدوملاب .
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 هل بجنأ دقو ةثامثلثو نيعستو ,نامث ةنس ىف سلدنألاب ةنثعلا لبف

 ةلاج .يمالث

 هللا ءامت ام

 نمز ىف ايدوهي ناك ')ىربا نب كاشيم هبساو ئدوهيلا مجنملا
 رابخألا ىف هنامز دحوأ الضاف ىباكو ىرومأللا مايأ ىلإ شاعو روسنملا

 هنع ىلذ رهتشا بيغلا مهم قى وش ظح هل 0 ,.اقدشل رومأب

 فاضت نأ هل لافذ هألا ءاش اه ىف ىروتتلا ن 5 فورد

 ىرنشلا بر وجرأ انأو ىرتشلملا وجرت تدأو حي ب ر , فاخأ انأو لح

 ءاش ام هل لاعف اننيب مكف ةراضتسالاب وذعأ انأو ةراشنسالاب وذعت تنأو

 ىجحأو مجنأ كرمأو ىجرأ كلاح اننهب ام ريثك هللا

 تانارعلا باتك رببكلا كيلاوملا باتك فيئاصتلا نم هللا ءاش املو

 بالرطممألا ةعنص باتك ىناعملا باتك عاعشلا مرطم بادتك للملاو .رايدألاو

 نيميسلا بانك حايرلاو راطمألا باتك فلل تاذ بانك اهب لبعلاو

 تاتكلا لوألا لامعألا ءادتبا باتك نيرشعلاو عباسلاب فورعملا باننا

 ىف عبارلا باتكلا لئثاسملا ىف ثلاشلا باتكلا ريبددلا عشد ىف ىناثلا

 ةردود+كل ىف سماخل بائنكلا بكاوكلا *)تادوهشم

 ليرن ىلينلا ىنارصنلا بييطلا ءالعلا وبأ ميكمل ىدجسملا نبا

 بطلا ةخعانصب اناع هتقو ىف اروكذم اليبت الضاف اييبط ناك ' طساو

 2 1. 26 6. مز طل ىرقا. ه) 0 روهشم

 21 تاروهشمز ةطتن تاداهش . 2) خطت ثوحللا .

 ا 0

 اطار 7
 قطان 17-1 هنو

,248 
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 ديححأ نب ةملسم

 انأو ىباع ملظم ص ريصبو 8 لاقذ مئأد نع هلاسع هلئمب كحأ لب

 ىنح ىلاح مذه لاوث )الف ىتدعم ىف بالحلا ")سمك لئثم ثيبصأ

 راهنلا فاسمتنا قو ىبلإ دجأ ام ىنع ىدس شيع اذاف انيش معلم

 ثيشو ىبلا 5 اه عيكس لدألا ثدواع اذاف مهف تنك ام ىثدواعي مث

 م مل لاقف لكألا اندواعم الأ مأود مل دج لف ىفدو اعبي مث خيتعلا ةالبص

 رابدتالا ؟) هسفنل ءامسأ نق مناف هللا بضغ اذه يىحناد ىلع هيود رسام

 ىنايبص ىلأو ىلا لوصحن ماسلا اله 8 تددولو '):لغسب اهنرف نود

 ميهقأ ام مل لاقف كلُمُأ ام فصن لشم باب لون امم سصضرعأ ينحف

 تتنع اهلقت هللا لثسأ ايذحتست ال مد مذه :هبوجس رسام مل لافف هكنع

 ! صنم اهب لاحأ وش نم ىلا

 و ريس يحل. نيس

 ديحأ نب ميامي اهلل. 11, 80١

 نيمضابرلا ماهأ راق ىسلدنالا ") ىلدمجسرملاب فورعملا مسشلا وبأ

 هل تنناد موجنلا تاكرحو فالثألا ملعب ملف راد نم ملعأو سلدنألاب

 ٠م ريصتتخا بائانو تالماعلاب سلدنألاب فورعلا ىنعلا وهو دحعلا ”) رامي 8

 طباسوأ ١ مضوو قيرعا ديراتتلا ىلإ تسرع مخايرأنت لقتنو ٌيمزراودل

 معبذا مّنأ ىلع ةنسح ٌلوادج هيف دازو ةرجاهبلا ليرات لوأل بن اوكلا

 ةيلسم ىقوتو هنم طلغلا عضاوم ىلع ةبني ملو هيف هألطخ ىلع

 معا -_

 ه) 413 نسم ه) ةلأأ الو. ") |! مسفنب

 ال مدسفن ىلأ, 2) 14الد. 00. يكلتم هز 00001 ةاليتأاب طيح رمال .

 ” 1شخللوبب ملع ماجلا ,

 سلا إل



 ةيوجيرسأم

 ىلإ هجارخا ىف هللا راضاساو هالصم ى هعضوو هجارخاب رمأو بتكلا

 ىلإ هجرخأ امري نوعبرأ كلذ ىف هل مت الف هب َعُقْنُيل *نيملسلا
 نب كيد ركب وبأ ىب دثلح لجاج نبا لاق مهبديأ ىف ثبو سانلا

 ةئامثلثو نيسمخو عسن ةنس ىنومرفلا دجسم ىف ةياكلمل هذهب ربع

 اهتراضمو اهعفانمو ةيعطألا ىوق بانك فيئاصتلا نم هيوجرساملو 0

 اهراضمو اهعفانمو ريقاشعلا ىوق بانت
 اهو. 1,163,381 نب رفاط نب دي )بحاح ىئرصبلا مكمل نب ِبوُيَأ ركذو

 ساوت وبأ ناك لاه سانلا رابخأب ملعو ةورمو بدأ ١ذ ىاكو نيسدل

 فورعملا عضوملا نكست فيقث نم رمال ةةيراج فشعي يباع نب ىسللا

 نامثع ىِبَأب فورعملا ناكو ىرانج اهل لاقي ةرصبلا صضرأ نم ىامكحب ٠

 لك ىف جري ساون وبأ ناكو ةيرال ةالومل ") ةبارق فيك نم هايم ىببأو

 نع ”)مهلعسيف نامكح ةيحان رق مدقي نم ىقلتي ةرصبلا نم موب

 انبلع علط نه لأ ناكو هع تاجرخو اموي جرم لاق رانج رابخأ

 خيم ابأو نامتع بأ تفلخ فيك ساون ربأ هل لاقذ ببطتملا هيوج رسام

 لوقي ساون وبأ ًاشناف ةحاص نانج هيوج رسام لاقف ام

 لزق: 51,8028. امتع اه متفلخ في نامكخ ( 5 « نممياعلا لَ كس
 .ايكح دول

 دج نم لش اهاح نب 0

 سس 8 - دلي 23200 س تن دس

 1409.1,104,11. وهو ةيوحرسام دنع اسلاج ىراك هنأ كل نب برأ ثلحو 0

 مل ادب تيلب ىقإ لافد روش نم لجر هاتأ ذإ ٍلوبلا ريراوق ىف رظني

 8) 7 ةيبرعلا , 5) 2[؟ بحاص ب: ءطودوو آخالو. ه) 17 تاباوف.

 0١ 1 مهلئتاسيف 751:6 14.

 سلا (اةاثها دب



 للا 507

 1 آ 10,

 ركب ويد رسم. اد وادبتو م

 سوطيذورشم

 ,.ىنجكملا بكر ىذلا وهو فرلملد رمأ مل ميذح بيبط اذه

 هدرفملا ةيودألا درج اينعم ىباتو هيساب ىمهسملا ميبلأ بوسنالا روهشملا

 ىف اهارق حضي .انو اينم ليلقلا الا ةلئاغلا تامومدسلا ناضت ىلا

 اقفاوم هدجمو ام اهممف لشعلا مهبلع بجو دق يذلا سائلا رارش

 ام اهنمو براععلا ٠)ءدل نم عفتني هذجو ام اهنمو هالبشولا هز غال

 اهنمو بثدلا فئاخ نم عفني ام اهنمو تايب عسل نم عفني هدجو

 تامر سلا نم هذه رمخغل عفني ام اهنمو ىرحجلا بيذرألا نم عفني اه

 أ ءاجر اذحاو ءاود اهنم لبعيو اهّلد هذه طلخي سولديلورتام ىراكو

 ءامطألا سيهشر سضخاموردنأ 5 هلئافلا مومسلا عيبج نم اعفاذ ىروكي

 اهنم سفنو سولديلورثمل اهنم لومعملا ةيودألا هذه ىف داز اهل ودرب

 ىعافألا عسل نم اعفان فايردلا راصو فايردلاب ىمسلا .,وجتملا لبع

 سولديلورثم ةعفنم فوش

 اهبرو زيزعلا دبع نب رمع نمز ىف اًيليئارسإ راك ىرصبلا بيهبطلا
 زيزعلا دبع نب ربعل ىلوت بلتلاب اماع ناكر سيجرسام هبسا ىف ليف

 شيئانكلا لصفأ لضاف شانك ومو بلعلا ىف سفلا ,ررعأ بانك ةبجرت
 ةيبدقلا

 بهذملا ىدوهي اهنايرس رك هيوجرسام ىسلدنألا لجتلج نبا لاقو

 ىررعأ بائك ريسفت ةيئاورملا ةلودلا ىف ىراورم مايأ ىف ىلوت ىذلا وهو

 نئازخ ىف ريزعلا دبع نب ربع هدجوو اليبرعلا ىلإ نيعأ نب سفلا

 ه) 01 العفللا 5 037 عذل.

 دا سبه

ٌُ 



 سنوب نب ىتم

 هل مراش فطنللاب ملاع دادغد ليون رشب وبأ ىقتطنللا ىنارصنلا 061
 دابتعا هحورشو هبتك ىلعو ميهفتلاو ميلعتلا هذدصق مالكلا :ىطو وثالام
 ىضأولا ةفالخ ىف دادغيبب 5) .راخكو رصمو هردصع قي ,.راشلا له لها

 هنيب ترج ةرطانم هلو نيتلك ةنس م) لبقو :تامتلتو نبرشع خدس لعب

 نب لصعلا ةرصخب ماع سلجم ىف ىوضلا ىماريسلا كيعس ىبأ نيبو
 © بار دصح باب فورعمل ا تارفلا

 ىنم وشب وبأ لاعذ مباتك ىف ميدنلا فسح نب لي ")هوك ذ

 ىلع أرق ىرامرم لوكسا ىف أشد نمم ىنق ريد لعأ نم ")سنوي نب
 هي مس د

 هنن ههلأو تبينرك ين ليحأ ىبأ ىلعو نيماينبو لهشور ىلعو ىربوق

 006 ا ا ا

 اعيطسفوس لعت باتك *)صفلا ناعربلا باتك لقت باتك سوهطسمات

 نوكلا 8)باتك لفت باتك شفلا )ءارعشلا بانك لقت بانك صغلا

 عضاوملا بقعتو مكمل رابتعا لقن باتك ردنكسالا ريسفتب داسفلاو
 هحلصأو ءامسلا باتكل ردنكسالا ريسفت بانك لقت باتك سريطسماتل

 فقطنملا ىف ةعبرألا بتكلا ىتم روسو ىدع نب ىيحي ءابركر وبأ

 باتك اقبطولانأ باتك ردص تاتك فطنملا ىلإ لخدملا وه» سويروفرفل

 5) 0008. ةفطتصأا. تتاكو. 5 137 ليو . 0 1

 66256120. 8) 80 هركذو. © ظلطتخ 8080. انوي وهو.

 ” 4 سنلا. 2 0 رعشلا «16 1طن 5) باشك لقن

 1ةاطاغ ةص ىلا: 121 طقأ ةةقتتخ تابكر

 م 00
21# 

 كطقم 963, 28,
 ال5. 1 0



 سنغام سلدر وم

 سط 7 ويم مع 98750, 7

 فيئاصت هلو ليمتتو ةضاير هل ىنانوب ميدح سلبسروم لاقيو

 نينغرألاو نيقوبلا ") ننغرالاد هامسملا ةتوسملا :لآلا ىف باتت ىلذ نيف

 ")ايم نيس ىلع <هسب ,ىتيمولا

 5 ىلبابلا ايارم

 مجنم ىلا اذه 1 ماخاب ابوتكم ىورو مكفملا رشعم وبأ هئاذ

 لودلاو للملا باثد رشعم وبأ هردذ ام ىلع بتحلا نم هلو ردن تشب
 ليواستلاو تانارقلاو

 سنعم [14انو, آب 837

 ٠١ رد ذ هلو مدلبو طارقب ليمالث ىم سيد لضأ نم روك ذم بيبل

 ةلاقم لوبلا باتد اينم فيمئاست هلو سرنيلاجم نم مدقأ وشو هئامز ىف

 سنعام اراك 1, 1011

 هل تيبأر اهو ردذ ةعانسلا هذص لصأ نيب هلو هّيمالسالا هّلملا لوأ

 7 عوشهتختب نب هللا ديبع هركذ دقو افينسصن

 ه) [). ٠١ ثويبو ربو مر زارع ميما سم لتمممس 'انأكم] هسمأب



 سودالاتم - سميسكام

 سميسكام

 سيلاطوطسرأ بتنك نم ءىش جرشب فورعم ىمور ميكح فوسليف
 بنك سرشنل اوضرعت نيذلا خفسالفلا ةلمج ى .رومجرتما ربك ف

 ملعب اييق ىلفلا مولع ىف امامأ لجرلا اذه ىراك ىردنكسالا

 اعيتجا لق نييطقأو وه ناكو اهلوصأ مادكتحا و اهتالآ لّمعو داصرألا

 بكاوكلا نم ايحأ ام !دصرو كصرلا تالا ماكتحإ ىلع ةييرددكسالاب

 ليف اههنمر تسناكو هرددكسالاب !دصرو امهنمر ىف اهعضاوم فيئسعل

 ةخنس نيعبس ةنس ؛ثايسخب ىطسعملا بحاص سويبلطب نمر

 سؤالانم

 سوهبلطب نمر لبق ىنانوي هنامز ىف ةسدنهلا لعأ ةةمتَأ نم ىضايرلا

 ا|نم ةدافال اركصتم ناكو ىطسحلملا بانك ىف »ع هركدصز هناف ىدسعرلا

 ىلأ 7 ةيتك تدجروخو فقنمب لهذو ةيردنكسالا ةنيدما ّث ناسشنلا

 :) :ييمت بيك ةفرعم باتك فيهناصتلا ىم هلو ىبرعلا ىلا مم ىنايرسلا

 م) ىلملا سوايطاموط ى لإ هلمح ةطاتخلا مارج-ألا

 *) 47 ريما. ه) ” 988. مز0! 1. اَم] ءام هديب هتافو لبق.

 تك | 03
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 سيطاراحسقم -- راؤهعلا نب ىسوم

 راربعلا نأ ىدووم 1108. 11, 86,

 تادرفملا عئابطو ةيودألا بهكرتو العلا ةعانصب اماع ابيبط ىباك

 مايرلا لذحيو تذسلا صئفي هنأ ركذو لوصألا بارش ")فلأ ىذلا وهو
 ثمطلا رديو نهثبط روصح دنع ءاسنلل ةضراعلا صاغمألاو ةيفيسارشلا
 ه طالخألا نمو ةفلدنلا لوبق نم اهل ةعناملا لوضفلا نم محرلا ىقّتيو
 امههقنب ةناثاملاو ىلدلا عفديو الئجألا لاقسا ببس وكت ىنلا الجرللا
 ىناح رابكلا اليودألا كرطبو ىَسنل اهنم ىروكتملا ةظيلغلا لوضفلا نم
 هجرشتيو ىلطبلا نم رفصألا ءاما ٌلصيو انكآلا ءاصعألا فمع ىلا اهل

 رايدلاب ابهبط ة)رراعلا نبا لهق امبرو رازيعلا نب ىسوم ىراكو لوبلاب
 ,٠ اليودأ هل بككرو برغملا نم همودق دنع قولعلا زعملا مداخو الييرصملا
 هيف طرتشأو 4*) ىدنعر تلا بارش زعملل بكر ©) امهم اناهفوش فرو ةريثك

 بيهئرشلا الروص ىسدقلملا ىسهبتلا وكذو كسكو عفنلا نم الريثك" اطورش

 هل. . . ءاقبلا هتام .٠" . . ىف

 اه ىلإ اهب ضرعت الوق هلو ىرانوي ءامكح نم فوسلهف لجرلا اذه

 ,.رومجرتملا ركذو هحورش نم ءىش جرخ دقو سيئاطوطسرأ بتنك جرن

 سيلاطوطسرأ ميكشلل لاوفأ جّرخ نميف هرابخأ

 * 0088. فلا. ه) 80 77: 8. ةط. 0088. راعلا ه8. راقلاز

 140, رازاعلا 2 ملل امبرو. 92( "5 ىدنهلا رمدلا

 ه) 8 طاق» 1رقمأطو 70ه 1-2 77



 نومهم نب ىو

 أ )ميلف لأ مدخي لقاع نكاس بيبط ىضولا وبأ مهنم !دالوأ

 سمخ ةئس دودتح ىف رصمب نوميم نب ىسوم تامو مورلا دالبب
 ىلإ هعحتار تاعطقنا اذإ 'لمحكي نأ يفلح ىلإ مكقتو ةئامئاسو
 ليثارسا ىنب *)روبق نم اهيذ امل اًيلط كانه ”)ةردفديو ةيربط رهاب
 يكلذ هد ٌلعفف ةعيرشلا ىف مهيمّدقمو

 ىخلا ثومأتلا احرش فّصو اهبرارسأو دوهيلا ةعيرشب اماع راكد
 لكلا هيلع تبلغو هديجتاسي مهضعبو اهريسفنو ةيرونلا سول وه
 ومدقم هيلع ركذأو ىعرشلا داعملا لاطبإ ىف ةلاسر فتصق ةهفسلغلا
 ارصتخ# فئصو كلذ ىف هير ىربب مره نع الإ هافخأش اهمرمأ دوههبلا

 رشع ةتاس ىلع ةيج ةدايزب سونيلاج بش نم ابانك نيرشعو ليحل

 بّذحو اعيش ديف لعفي مل ةدئاعلا مدعو ٍراصتتخالا هياغ ىف ءاجن
 دقو هيف ىسحأف ةثيهلا ىف ىسلدنألا لا ملفأ نبال لايكتسالا باشك
 ملع ىف دوه نبال لابكتسالا باتتك بّذَم, طياخضت لصألا ىف ناك

 هلكصأو قفط فيقحت ىلا ج انكي ليبج عماج باشك وهو ةضايرلا

 00 دهلع رش

 برعلا ىباب فرعي هيفف سلدنألا ىم لجرب هنامز رحأ ف ىلتبأو

 سلدنألاب همالسأ ىلع ة) ءهفقاحو دب عيتجاو رصم ىلإ لصو الشيعم نبأ

 لاقو لضافلا ىلع نب مهحبلا ليع هنع هعنمف هأذأ 0
 سن هدم لج

 اعرش همالسأ ! عصي ال هركم لج

 2 11 لق, 5) 860 مددت ا": 0. اثم. 0004 كولش لف ,

 5( _ ةؤصستا 0000. عموط 52161 612» دجيخأ نبذل (00. هنخأ نبال,

 ة) 8 هفئاحو: 21 دهفناحو.



 .وميم نأ , ىسوه

 ”)ام هقاوترا بابسأ ىلع هعضومب *)مهنم ملسأ نمل طرشو ةّدم مهن

 نأ اماف هلم لهأ ىأر ىلع ّىقب ّنَمو مهيلع ام ههلعو نيملسملل

 كح ىف لجألا دعب روكي نأ امو هلجأ ىذلا ٍلَجألا لبق سواي

 0 .وفخحلا ب رح رمألا !ذه رقتسا ابو لاملاو سفنلا كتليتسم ,.راطلسلا

 ان رقحلا رسأو مالسالا ريظأف هلامو هلهأب مشو ةرهظ لفك نم ")ىغبو

 اعش رهظأ اهلو 5) مماظأو هدلبب ىتكلذ لعف نهم ,..وميم عنب ىسوم

 هتندمأ أ ىلأ ينكلذ لعفف لعفف ةولسصلاو ةءارظلا نس هنابذوجب مرتلا مالسالا

 نع سرخو كصلذ تلمتحا هدم ىف هفارطأ مض دعب ةلحرلا ىف ةصرغلا

 رهظأف اضدوعب نيد طالطسفلا اطنيدم لوذو هلأ دعم ريصم# ىلأ سلدنألا

 امو رضوا ىف ةراجتلاب فوئراو ”)الصيصلاب فرغت ةلحم نكسو هنيد

 ةلودلا مايأ رخاوأ ىف هكلذو لثاوألا ميلع سانلا هيلع ًارقو دارج ىرجي

 ىلم ىلا هجارخاو ءابطألا هلبج ىف همادختاسا اومارو ةيولعلا اليرصملا

 56 نم عنتماف هوراتخاف ابيبلط مهينم بلل هناف ,..,القسعب منرفلا

 نكيضقنأو رسم 5#) وعملا كلم املو كلذ ىلع ماقأو ةعفاولا هذيل ةبصسلاو

 ىلع نس رممهجحيلا دبع لضافلا ىضاقلا هيلع ليتسشا ةيولعلا خلودلا

 درفني الو ءابطألا فراشي ").راحف اقرر هل ررقو ههلا رظنو َىناسْمَبلا

 ردم جوشو رهبدتلاو ةجئاعملا ىف !)اقفر ندي ملو هتدكراشم هلفل هيأرب

 نيدلا رون مأ بئاد ىلاعملا ىبأب فرعي دوههلا نم بئان لجرل انخأ

 دلو اهدلوأو بوبا نب فسوي نييدلا حالص نب لصفألاب وعدملا ىلع

 . اهدلوأو ىدوم كيا ىللااعملا ومأ جوزتو ربتمبل مهبأ دعب بويط موهلا وع

 *) ال ملساو مهنم هئنايد دحح. نما ذ) 77 هلق. بجنن.
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 نرمهم نب ىسوم -- رايس نب ىسوم

 نيتنثأ ظنس ىف هتافوو ةئامو نيرشعو عست ةئنس ىف هدلوم اكو راعشألل
 هذيل هليتكي ئدهملا موب ميهربأ فاح وأ ىراكو نيتئامو نيرشعو

 هيف لخدي ام ّلك ىف لخدي |لج ذو علا بيط يبات هنألو *)لالثل
 ملخو ىسوم نب ىسيع ثَدَح وهو مدخ دق ىراكو كوللا ومدانم

 ه)اتانحش نب تارف هل لافي ىدرهي بيطتم ىسوم نب ىسوع دعم
 ىسيع ناكو هتذمالت عيبج ىلع همدقي ببطتملا قوذاهت ىاك ىذلا
 ىورو هبوني رمأ لك ىف ىدوههلا ببطتملا !ذه رواشي ىسوم نبا

 ببطتملا اذهل ىسيع تارواشم نم تاياكح اذه ليئارسأ نب ىسوم
 ةيئاصلا ءارالب ىسيع ىلع هناراشاو

 رايس وذ  ىبيووم

 زها ةربخ حل منقو ىف روكذم روجهشم لضاف بهيط نارمع وبأ

 ميغربا بيطلا ىبأل اكراشم ناك ثحلاو رظنلا ىف ىلوط يو الج اعملاب

 اتحوب شانك ىف فيلاعت امهلو ىضرملا رومأ ىلع ناشغنب رصن نبا

 .نوهيم نبا ىسيوما

 ىدوهي سلدنألا لعأ نم لجيرلا !ذه ناك ىسلدنألا ىليئارسالا
 نم ءايشأ شو تايضايرلا مكحأو سلدنألاب لثاوألا ملع ارق هللا

 ىلع ةراسج هل نكي ملو املع هداجأف كانه بطلا أرق تايقطنللا

 ردفو اهنم ىراصفلاو دوهيلا ررخاب | اهكلم : ىتلا دالبلا ىف برغملا ىلع

 ه) 2[ لاصألا 5) 06 م. 255, 4 *) 4807 ىفقوكلا.

 8 4 ىريريلا 8015 ىديربلا.

 دل مطلوب شن
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 آ14آل8. آ,

 ليهئارس ا نأ ىسوم

 دالب ىلا ايذعناو اهيف مهسوفن اوعبثتا دقو بئاغرلا اييد ٌلذبو هةييدقلا

 لحبلاب نئامألاو عافصألا نم هلقنلا اورضحأف مييلا *)ايجرخأ ىَم مورلا

 اةسددهلا مولعلا نم مهيلع بلاغلا ىانو ةيدلل بئاجت اورهظأف ىنسلا

 وشو ىسوم نب دي هدلو ىفوثو موجتلاو ىفيسوملاو تاكرذمل» ليلو

 ديحأل بادو لوألا عهبر رهش ىف نيتلامو نيسيخو عسن ةئس ىف ّلجألا

 ءامدن ةلمجس ىف لخدو بدألا ليلق ")رهلمم دل لاقي دلو ىسوم نبا

 دضتعميلا

 ديحأل لهل باتد *) .ىولتسرفلا باند بتحلا نم ىسوم ىنبلو

 باند ىسم نب ىسمتلل ليطتسملا رودملا لكشلا بان ىسوم نب

 . سونملب تاملتو ردم باشان , يسوم وم كيم زلام ىلوألا ضالغألا الش تح

 بانت هرمأ سنيلاج نيب ىذلا ؛ىسدنيلا لصحشلا باتك ديحل
 نرد مك أ راحلا ىف باند دمحم ')لتعلا لوأ ىف باتت دمحم هزءلل

 دكيحأ انضاغلأ ىنلا خلتسملا باند ىسوم نب ديحأل دالفألا ةعسات

 ةتلثب اليوارلا ةمسقو هردلا ةطحاسم باتد ىلع نب دنس ىلع ىسوم نبا

 ةيواستم ماسقأ

 ليثارسأ ينو ىف

 فتحا ابأ مدخ ةفرحلا لعأ نم بيبط لجرلا اذه ٌىفودلا
 روج رشاد هلو هيلباع مادقتو دشاملاختاب سناخأو ىديهملا نس مسببا ربل

 هرهد ىف انا نم ىلا سيق اذإ بطلاب ملعلا لهلق رادو ءابطألا نيب

 . كعمتجا لاصخب مهنم هسلجم العأ نبات هنأ الا نيببلطتملا دحياشم نم

 الياورو سانلا ماييأب الفرعمو مرجلا ملع عم «)اجحقللا ةحاصف اهنم ديف

 *) 2497 اهجارخأ )١ 23 رهظم. ' 40 ,.راسرفلا
 4) 1109 ىدنيلا . ه) خ0 وهلا 2[ ربشل . © ظاطخض ملاعلا الهلوأ

 5) 0000, ءالسعتألا الجيل العحاصف ,
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 ركاش نب ىسوم

 ىلإ هلوأ م باتكلا ذه ىَلَع ارق وهو دحر نم نناعربلا رامك باتا

 هههقو 2 هللا مادأ ىسلل ىب راس نسل وبأ لياخل ميشلا هرخآ

 ىلإ ن ىبا لخد مل بيطلا ىب هللا دبع بتكو مهفلا الياغ

 ا ْق : ىراصتلا رمأ 3 هلأس اهيلع ىلوتسلا كنع ملقتو بلح

 مهطورشو مهلوصأ ىلع ةينيدلا نيناوقلا ةماقأ 60 خو كلذ هالوف دهلا

 ىبأ ميكحلاب فرعي ىنارصن بيبط بئاك لجر بلح ىنراكو ورك
 هيلع ليطتسي ٌبلحلا رمُأ ىف هرظانو هد عمتجا !ذإ ىباكو ةرارش نب ريثل
 يرخ اذإو هذي ىف عطقنيف ةيقطنملا ميسافتلا ىم هدنع امب ىالطب نبأ

 ملف بلح ىراصن هيلع ليحايو هيف ةعيقرلا ىلع ُظْيْغلا هليح هنع

 دعب ةرارش نبأ ناكو مهنع جرخو معرهظأ فتي مالا ىرالطب نبا نكمي
 هنأ ىكاطنأ بهار نع ركذيو اًيضرَم هداغتعا نكي مل لوقي كلذ
 لق ناك ىنلا ةسينكلا ىم نالطب نبا ربق هيد ىذلا عضوملا نأ هل ىكح

 لوعيو ًافطنأ جارس هيف ّلقوأ ام ىتم هسفنل اًنَّبْعَم اهلعجو اهنطرتسا
 اهدنع هولاق وجف ديف ىراصنلا نييبلكللو لاوشألا هذه لادم هنع

 مهلوصأ ىلع مهتادابعو مهتاولص ريرقتو مهسئانك ىف معرمُأ ىّلوت

 ركاش ند ىداوت

 هرخأ دبحأو ىسوم نب دمج ةوليو وه ةسدنهلا ملع ىف مدقتم
 ةئيعو ىضايرلا عونلا ى نيمثفتم اعيمج اوناكو امهرخأ نسللو
 ىمجام ىف اروهشم اذه ركاش نب ىسوم ناكو موجتلا تاكرحو كالفألا
 ىف مهلو ٍلَيَدَل معو ةسدنهلاب سائلا َرَصْبَأ ةئلثلا كنب ناكو نومأملا

 ضارغألا ةفيرش ىفو ىسوم *)ىب ليحب فرعت ةبيجم فيلات كلذ
 , نلعلا بلط ىف ىهانت نيم مهو سانلا ننع ةروهشم 0دثافلا ةميظع

 8١ م8011 نب. , 5
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 ..ودبع ند نسل ىب راتخملا

 انادد نفق لف نيبرهش اردرط داش رم راثج 5 ىلا دالدغيب هرم ١

 ىماستانو ب اناسرامهبلا ع لعب شنب نبا اذعو .,ادبألا بادب مسشرأو

 هديب شاعترالو ركسلا ةلصاومب هلقع داسفل لايم ثداثل سانلا هيل

 فودشلا بحاص وهو ريراوقلا ةييؤر نع هرسب عانتمالو سجملا لماتش نع

 ةباحخ امردص ىف مّدقف نينُح لئاسم ىلع نيشلا ىلا تسفو ىنلا

 فغش ىلع هلهج ىلع هحهشلا ّلدأ اناو بجيت تاطرلغألا اهل عضوو

 لجرلا ,أ ماظعلا دنع مالكلا ىف ركذي شانكلا اذه ىل هب ّىالوم

 ىف ,.راذ ةياورلا مهف تيصض ول !ذه أ ملعي ملو ةأرملا نع اًعْنَض سقني

 ةيعيبلد ةلدقن دوجو ىف الجخ شنب نبا لوق سهلف رشبلا رئاس ىود منآ
 ' ةهباجابو مدلملا بابسأل ضرعتلا نم ٠ افوخ مالدكلا نم هيلا ىهتنا ام |ذهف

 نيمدقتملا ديف فلاخ ام ىلع هئاماقإو اكلاقلا هذع لوصف ىهع ىالرم

 مف صنهلف لماما سقانلاو لضافلا ديدسلا نجد كرف اللالدلاو ,راعربلا

 بابو لسف لصف نع *) بجتابلو باسبلألا ىوذ متفصَت مادر وأ امه ميشلا

 ال مالكلا غصمب هللا ,.,أ فقحتيلو باهترالا اهععم لوزب نمعاربب باب

 ماظن باشعو باوق عمو باسح فوم انل نرأو باول الصغب ىفت

 مهكالهب ةيضافلا ) طالغألاب ءابطألا ىروبلاطبو مهقلاخ ىلإ ىّضرلا هيف
 امك هلع ىررضقي الو ىبسب هتحاس امك دهشلا ىروحاسي ال مهنأو

 هنأ فقحتيو نيني ىلع مهئانل نم نكيلف ىضزع بلك نع ْتْيَضأ
 ءنمالبب لمعلل هاياو *) ادهفوب مللاو نمبلا فاح الإ دهنم وضرب .

 زيكا منو ىبسح وشو هئاضرم ءاغناباب هيلا برقتلاو

 بهطلا نب سرفلا ىبأ باحضأ ربكأ اذه الطب نبا ناك لقو
 همركيو هليمالث ىلع هملفيو هبظعيو هلجي هلي جرغلا ومأ اكو ىدادغبلا

 ىلع هل ميرفلا ىبأ طخ لاثم ثميأر دقو يرخت ةملعبو دافتتسا دئمو

 *) 14201 بهبجوو 0 تييحب, )٠ هه طالغاب. 5 80 انقنوم.

 دا يبت



 نودبع نب نسل نب راقخلا

 ىنحاس ىاف ةطقنلا ّدح ىف هبارج سمتلا ام اذهف ةلمقنلا ىلذدد
 ه) لع سم فلألا ةايج نم اهب بستحيلف الإو هنم الضفن تالاؤسلا هله
 اهب هيدحت ىف ومس ىلا

 ديدحلا سيطانغلا ٌبْذَج )مُأ هدافتعا اًمأذ لصفلا اذه نمو
 بذج املك نوكي 5 هنم مزلهف رجل نمه جيرمان طولدخب ىنوجي ه

 طوطخللا هذه تناك ذا ديدشدل ةداببزو جملا ,.راصقت ذيدشل رجاشل

 ال ناكملا ىلإ اهكرسصت موتلي ةيعيبط ماسجأ اهّنأل» ىعيبط ُلْيَم اهل
 نم خيشلا هب بستحي لاوس ىلابب رطخ دقو لاح اذهو ىبامر ىف
 مأ هيلإ اقمرش رجل بلطي ديدخل له رهو ة)الاعسم فلألا ةلبج

 نحانو ٌةرورض كلذ ملعن ال أ انب مجبقو مده رسب هيلا هبذجي رجاشل !

 ىكلذ هلاق ام ىلإ هيف عجرن مل ىبإ لاؤس اذختو اسح هدصاشن
 ليملا ىم هللاب نوع ىرايَح ائيقب تاطولقالا بحاص نيدح ')مشفذللا
 ةقطانلا ةوقلا نايصعو ىوغملا ناطيشلا ليبس ىف طارخنالاو ىوهلا عم
 هببضصغ لئاتحاو هُعْبَط ىِبَح نق ةلاقلا نم لصف ىف مهشلا ثداجوو

 ْ صفي ملو ىبسأب حد ىبسب حربصو ا تردو هقبلر فينو 5
 عطقو ءابغلا ىلأ ىئيسنو ةعاردلا السم تح 0 ىعر الو العادصلا لح

 نبا نأ ملعل أرق ول هنإ لاقو ءامدقلا مولع نم اعهض ار مل ىمنأب
 اهنم :ةطقن بلقلا ىف نأ هششانك ىف لوقت ءابطألا دياشم نم ومو سكب

 تلجحتسا دقت هللا هزعأ طيشلل لوقأ انأو ىنحبلا ىلإ اةرهذلا ثعبتت

 سردملا بتكلل لقانلا وع اذع شكب نبا نأ تدنظو ىتداع ىلع

 ركسلاب مارغلا ريثك رمخلل بح ريرص هل نو اذه نأ ملعت ملو بطلل
 بطلا نأ ءابطألا ناحما ىف هتلاقم ىف رابذل نبا هيف لوفي ىذلا وهو

 *) 4207 ةلعسملا . ١ 80 نابي. 2 40ال0© اذا.
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 نال ةعيس تحسملو ةعبس اهب. ةعبس صلو ىلع ,.د أ ةسيخ

 هذه ىف دعبتا نينحو ىوفلا باتك ىف سيخ اهددع سونيلاج

 دولا فولت ى ل ىسضقملا ىوبلا عم ىضملا نوم ملام وعن ةدعلا

 جامد ٌُّث لخانو ةلاطالاو ,..ايذهلا ىملأ انج راب :ناف نغلا !ليض رشف

 ملافملا خمفشب

 :يعيبانلا :؟ليفنلا ىف دئلافم هبثت ىف عباسلا لسفلا نم هنمو

 ٌبحا انأف مل ءوج ال ام ءىش ىع ةلطقنلا 0 لاقف :ءلبقنلل سديافأ
 ىنثلا مولعلا نم دّللا محم امل سديلفقأ تارداصم لوأ نع هليسأ ىأ
 مل اهنم لوألا تودش مسرلا اذه ىف انبهف ىلع أ لوقأف اهب هصخ

 ألا هيلع ىهتب امل افبالنم نذل نيل باجيإلا الهج ىلع وكن

 ددرش هل ء«)رمأل يحلل و وسبب امناف بلسلا يحس ىلع ” ىلا مسر أد |

 لعف امد اهبلسب ا») لحرف اهعيبج فرع دق ندعلاب ةروصح رومأ عم

 اهاوس اهم اربي د معي ب دليفنلا معبر مل ىناشلاو ضرعلا ف ناار

 ءىس و هلي نم ندصأو لد 8 ذو ىوالاو اندحولا ملصيب انهمسر راق

 :ابقنلا لح ىف مض اهلْجَأ نم ىتثلا ةلعلا ام ثلاثلاو هل رج ال ام

 ةدئافلا ام عبارلاو طقف ةروصلا ردذ طل ىو ىلومهلا ىلإ ةروصلا

 ماهبا عم اهطاقساب تدناد ىنلا ةرضملا امو هدد ىف ام ةظفل لوخدب

 : فروفلا نع هللا هس هلاوؤس ىف سمادلو عوبفل قى ندا موسعو دودصتاملا

 لوم مراج لوق هنأ ثمل رهظ راف مراجل لوقلاو ثحلاب دفلتلا نمب
 4) ثئاف باطان ,..ويهح 7 دهلع مككانو ..راسيتالا عمضتا ىئناف بكسرم

 *) 43017 رمألا , ذ) 7 تحلف. ه١ هل دود,
 2) 4 تنامزر 80 يناهز 21 سينافإ 20 تيان.



 نوديع نب نسلل نب راتخلا

 ملعت ثنأو ةدحاو ذهج م الإ سهل ىرات اذا لف عصي دل ارهوج

 اهعوضوم ىكادضألا أل اذاضت دقق كلل ىف افلتخاو اذحاو ىباك ىبإ عوضوملا ناف *)عوضوملا ىلإ كرطن نم اًذاصغَي مل مأ .اذاصقُي امهنأ
 افلتخا ىو ةقيفلل اًداضت امف ”)ادحاو عوضوملا نكي مل إو دحاو
 عوضولا مدع هروب لطب لفن ايهيبكح ىف همدعو مخلبلا دوجوب
 ام ِض ةريبتاك مولع ىف دجوي كلذ لثمو !داضتت انوكي نإ ادحاو
 لكأو ةئباصلا ماكن ىف اوفلتخا لمحو افسويب ابأ ديبحاصو ةفينح
 سيل هنأ ميباعأ لاقف دايصحاص ابهلحأو فيا حح ا اهمرحل مه تكانابذ
 لس ةفينح ابأ أل ىَوَتَتلا ىف فالخ وه امنإو ةقيقلل ىلع فالخب
 ىرجن مهارجأف بكاوكلا ةدابعب ىروفورعم مهو نونا نيتباصلا نع
 نيئباصلا' نع الئس هايحاصو ةحابذلاو ةحكانملا ميرحصت ىف ,.راشوألا هَدَبَع
 اباجأف مع ميسلاب ,.رولمؤي ٍىراصنلا نم القرف معو ةجلحبلاب راكسلا
 ىَنْكأل ءالزش نع ةقينح وبأ ليس ولو ميهتك انمو مهصتابذ راوجاب
 لتمب انقل انع ىنلا انقرغلا نع هايتحابص ليس ولو ديبصحاص ىوتغب
 ةلجتلاو شيطلا ىلع ءاهترالاو ثّباتلا لصف رهظي ءاهشألا هذه ىفو هلوف
 ىلع ذخأي مل اذه نينح ىلع ذخأ فيك ميهشللا نم بختأل ىّنإو
 ةرلخ ىهو هرم اقاّمس هلأ اهنم لوألا ةمهيم تالاؤوس ثلث سودهلاج
 روجي الو سوديلاج كلذ روجي مل اراج نكلذ لعف هذأ تلق راق
 نم ءارفص اهابس هنأ ىناثلاو ةدوربلا ىلإ ةلئام يملا وك نين
 تلا هارْبَح ىعيبطلا نم اهيسي ملو :عهبلتلا نم جراذل مسْقلا
 خيشلا دنع ناك ناف اهنه ىراجتولا طققسأو ةعبرأ اهدّدع هنأ
 ىلإ مغلبلا ةمسق هيسفت ىف نينحم هلثب كرذتعيلف ٌرْدُع سوئيلاج

 8 48 عضوملا 5) 48 دحاو. ه) هطاذ أم ىلإ

 8 نوكيز 7” نوك ىل 2 4 رذعتياف) 8 رذعيلف

 سنا ل#إإ اس



 ,..ىدبع نب نسلل نب راقخملا

 اذاو اهنايجرت تأرفف سونهلاج بند نم هدول اهعرتنا ىبتلا دلئاسم
 ىلا انيك هدبع لبمب للا ١ يلع نينح تاطولغاب اهيمسو كق هب

 ؛ ىستنبل ددصب ممل نه ماد اهم ممالك ثيأرذ ايناتافسنت ٠ اسسنني مشو

 اهضعب ىف حلس كقو ةعانصلا ىملعم ىلع اهتءارق همدعل املع اييف امم
 تاوصألاو فومدلا هساحتب ى.اولألا فاردا مار نمك ىانف ةفرعملا لص

 نأ زوجي ام اهعيبج ىف تيلذتو انهش فرذي ملف مشلا ساحب
 ةفثلا ىل ىحح ام ىلع هدحاو ةليسم الأ ٌدِجأ ملف منع باجي
 اهاعداو ديشلا اهذخأف شيب نبا خب اهدجو ام ةلبج نم نيمألا

 ,..أ ءارفسلا ةطمسق ىف نيلحح ديؤملا لاق انفصلا هذه اهتفص اللعسملاو
 . نه دوبأ رامص اذهلو رمحألا رارملل مخغلبلا هطلاخ نم ىوكي ىحيلا

 املا ىلع ةرارمل ةيلغ نع ثدحت اليكملا نأ سونيلاج لاقو ءارمدل
 هل افلاخضو ىضلذل اًداضم نطي اذضو اهنم فجأو نكاسأ ىهف ءارمدلل

 درتشم مسا دمحم نأ صلذو يعس َنِوُقأب ىنأب ههبشلا هلع لح
 اذإ اههلع عفتو راح هدعو اهسفنب *)نيجاضن ذأ ءاربطلا ىلع عقب

 ةلئلاخم ىلع نيِنُح نّيع !ذهلو اهل هتطلاخمب اهدربف مغلبلا ايطلاخ

 لهلدلاو افلئثاخا ,.رانوكي ال !ذيلو اهسفنب اهدرفأ سونيلاجو اهل مغلبلا

 رخآلل نحي مل امهدحأ اننرْفأ ول مثأ هرتشم ههكملا مسا نأ ىلع

 ىف افلثتخا نحل ىلعملا ىف اذاضت ايف اذه ىلع رمألا ىراك !ذاو مسا

 عقي ميلاو الضيهبلا )رجم نم ذقتشم اليدكملا ةقيقلل قو ءامسألا الالد
 . فلطأ نقف اخ اللمإل ىمس ْنْيَف ةرفصلاو ضاهبلا ىلعو ةرفصلا ىلع
 ابك راج احن هرفصلا ىّمس ْنْمَو نينخ لعف ابك لكلا ىلع ءردل َّمُكَح
 لثمو هلوقب لاقل سردهلاج هلاق اع نيدح لبس ولو سوئيلاج لعف
 بكرملا ساهفبو اًضرَع ىلومهلا ساهلفب ةروص ّلك ىف لافي امك «)هكلذ

 ه) 411 نضلا . هز 18420 طم هر 3480 ىكلذب,

 اك 0 ظل



 6 جا

ٌ 

 ,.رودبع نب نسل نت راعضملا

 ةفطانلا سفنلا نأ ةيهلالا بندلا ى ناب دق اذده ىرجتتو اهلتح رسعلا
 6 5 اهسفنب موقت 9 ثوبلاب موضولا داسف دعي ولفت الف بيقاب

 ةروص وكت بأ ميل اهسفنب سماق نا ير أ عومضتوم ٌْت 1 اهعوضوم
 ا دقو دسافلا اهعوضومم سساق ىو اهسفنب ةمئاك ىرابلا رج

 كثيبملا نوكيو اعم ةقرافم رهغو ةاقراشم وست 95 مزل تاسفطسالا ىلا
 سفنلا كرتخاي نأ مول اهسانم ناك نإق بسانم رهغ وأ ابسانم ردي تار ولضي دل رخآ *) عوضوم ىلأ ثّلفتنا ناو لاحت اذشو ىذل يي
 رهغ ىاك ند هاسسجألا ت تافص نمي يك رو اهسج تسيلو ,.احلا 60 دهلأ
 اذهو 0 ىلوهف ىأ 60 قفا ةروص ّىأ لحي 3 مزمل بسام
 نايعلاو يحص ىو كروصلا روج ىلويبهلا ةيسانم مدع ليبق نم يكس
 :ئفسلفلا ءافشب ءانعلا امع لطب للاب

 ءانمأ ضعب عدوأ افوسليف 8 اوركذ سداسلا لبصغلا نيم هنمو
 ”لريعف !ديدش مَع فوسليفلا هب مئغاش هدنع عاضف ابوش :منيثأ اناضنق
 هيل تقرسف ضاق سلج ىف تششع فاطخ ,,أ انغلب لافف سكلذب
 ىئاكب ام هلو تلاقف اهيلع كلذ ركنأف ْوَعتَك ملف رهطلا اهازعف اهخارف
 روش 5-5 ىلع ىنأب امل ىناكب امذإو ةيرولا هذهب رهطلا ىرود ىدرفنل

 مالا سلخ ف
 ءفيناصت *) جفصتب زميشلا نرمأب ةلاقملا هذه ىو لصفلا اذه نمو

 هررق ناف هللا تاعسو هتاطولغأ مم هلاج-أ امو هبرهع سانا ىلأ ىدعأل

 مل اهثدجوف اهنم ثسسنلاو هضوغ تعبت ىننأ رهغ !ذه نع لجي
 ىَقَحُتَأ من اهب هد ىلإ كلذ ٌُتبسنف رصبب سائلا ىديأب "لرشدنت
 4 فحسإ نب ِيْيَح كبر ىبأ دّيؤملا ىلع هيرب ىئاقدصأ ضعب
 *) 48 عضوم, 5 8 ىأ املأ. ه ل اوريعفز 2050 ريعبش.

 28 7 مصفتب: ال50 ىحفصتاب. 0 8 رشقنيإ الك رشنت.



 وضيع يف نسما حم رامتحملا

 ىلإ ةدوح نودي وأ ةةياهن ال ام ىلإ ىضملا موليف ")ادادم ملاعلا راخ
 ىرأ اهأو أعم نيضوقنلا عابتجا كلذ نم ميلي ىاحصحم ىف ال ىرادملا

 مكلذ فهد امأو ى.اكما كح ىف طلغ للا ذاعمو سيلاطوادسرأ ىروحي

 ءرج ّلد ,.ال ة؟جراتل هئارجأب هرحني طيحمللا ىلغلا اذدص ىرجوف

 جرا هئاوجأ نم هرج ")ضرفنلو اهملا دوعيو ةلطعن نم دذخأي هنم
 ىوجي ىنأ اما رلضي ال هتاف هرصت اذا ءرب اذه رظننو اكرام

 نم لخادلا عيلتسلا ىف ىف لح هوتي امك هعهف هنود اناخم هجراخ

 الب اذع ىدساو اهسج- ملاعلا جراخ رتب وأ مزليف ةئباثلا يكلف

 جراشل ءرللا هكوحاي ىزأ مزلهف اهبسج هجراش روني ال نأ امهأو ةاياهن

 اَغَم ,.اضيفنلا عيتجف ىراكم ىف ال ةّيناكم ةكرح طيحلا ىلغلا نم
 «) ءارجمألل هتلصاومب طيحملا نم جرادمل ءزبل هترتكاب ىرأ امأو لاح !ذهو
 نكينلملا ىروخي نأ مزليف هعصت ىذلا يكلفلا ببقم ىف هنم اناخادلا

 امهلمبو ءلخأللا ءاوجألا ىه ::جراشل ءارجألا وحي وأ ..راسكملا سامي ال

 ىراكملا كح ىأ لوقتف دلل رسكنيو مهلاعتلا هب دهشي ام دعبلا نم
 نرعقملا ىواملل مسيل ةياهنل اظسامملا ئبذحملا ىئروحملا مسن ةياهن وه
 رموش .وكهف ضرع رقو نراتملا رئوجج رقو نيكيتملا راص ريسكني مل نق
 ىف ملاععلا روك مول ةهئاكملا ةكردل انَبَْ نأ نيرثاح ىقبنف ضرعلا ره
 ىف ال اليئادم ةلكرحح دوجو مو ,.راخم ىف ملاعلا نود انلطبأ ناو ناكم

 دح ىف سيهلاطولدسرأ ") طهملغتب ىىوكب الهبشلا هذه نم سالقلو راكم

 نم صرعلا وه رعربإ لعجاي ثمل ءاقبو هل هللا دييأتب رقكلاو ىراكملا
 ىراكملا ىف نكمتملا الكرح البسانم مدع ةهج

 اهلج ميظعلا لئاسملا نم ىعو سفنلا باتك نم ةعبارلا ةلعسملا

 *) 80 ىناكم , ط) ق8 صضوفنل هطققف و * 121120 ءاوجألاب ,

 2) 1:07!1 طيلغلا.

 مع لام هدو
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 نودبع نب نسلل نب راتخملا

 ةبلاقصلا نأ ٍلرقي نأ ميشلل سيل نأ ىلع رهبدتلا اذه فالخ
 همولب الثل ةيباشملل انهو ةداضملل كلذ ءاذغ :ئشبللو ءاود هذولمعناسي

 دالب ىلإ فيلا ةيسنف ءانشلاو فيصلا ىل ككلذ لقم لمعتسي ىب
 ىرجي رهألا ن أ ىرن نحكنو ةخيلاقسصلا دالب ىلا ءامشلا هز: بسن ةشيبلل

 :بذغألا ءاتشلا ىفو ةدرابلا ةيذغألا فيسلا ىف ليعتتسن انأل اذه فالخ
 ةءامل ةيذغألاب ءاتشلا ىف انئاذتغا ىلع كش اضيأ اذ ىفو ةرادل
 وسم نطابلا ىف دربلاو ةدرابل ةيذغألاب فيصلا تو انيف ىماك راهو
 ") فرطأو انعانصلا ىروئاق نص !ذهو انماسم نم ةرارذشل شاشفنال انيلع
 لوبلا يورخ ةراح ءاقشلا ىف انفاوجأ ىروك عم اراح ءاذخلا ىبول نم
 فيصلا ىف اجيضن لوبلا جورخو ةيبغلبلا ضارمألا انللو لضم و شيب

 فيصلا ىف انفاوجأ كرب عب ةيوارفصلا صارمألا كلو لاو

 هذأك ىأرف نقاح وهو مان امير ,راسنالا راص ّمل ةهئاثلا اللكسملاو
 هنأ مث لايف ضهنف جيورضلل ةلوبلا دترصح دقو هيئناو لوبي الف لوبي

 دقو هبتنيف لوني ىتح كلامتي الف عماجي همانم ىف ىراسنالا ىلذ ىأر
 هتاذاج ىلع جورتمل نم لوبلا عنم ىدللا ام ىرْعِش َتْيَل هبوث ىف هينم غرفأ

 هلهمي ملو مانملا ف ةهرصحو هّنّلق ىئُملا لسرأو هدرتُك هابتنالا ىلإ هلهمأو
 ىهف ةرهقح تناك نإو اللعسملا هلو راتلصف اعيبج ايفو هابنتالا ىلإ
 يبطل ةوعدلا ىف اعانركذ دقو اعادصلا هذه ىلحأتم فشك ىف العفان

 جيشلا ن نأ تفرع ىنأل ىعيبطلا عامسلاب فّلعتات ةلثلاثلا ةلعسلا
 ةياهن هنأب ناكملا ٌدح سيلاطوطسأ !ذكم ىرجتو باشكلا !ذه رسف

 اذعو ةبدحملا ىوحملا مسجل ةياهنل ةسابملا ةرعقملا ىواشل مسبإل
 نوكي نأ امإ تاعانش ثلث ىدحا هنم ميلي هنأ الإ هيف بو ال ٌدح

 رشا #
 يبس

 5) 7 زةزبسنك فيبصلا ىلا 8دالبو الشبل ةليسنف 5 4 فرطلاو:

 8 نروحاو: 0 فرت ال0 8 فرطاو» 0 01180 ءثرفح,

 ع الجب ممم



 ىنوفبع م نسل ند راغخاملا

 لعف ابك ةباطقلو لدإل ءيج ىلع وأ ابْطَر اًنْهْدِو ضَيِبأ اًنبَل ءارعشلا

 ديهكأشلل هدروأ ايلاق ام *) طفل روكت نو هضئاقن ى ىوحنلا ىبييدحابب

 ضرما لد ةيبست ىف مهتداعك ءابسألا ىف نيينانوملا ةداعب ديف اوجاحاو

 ال لاثم فينستلا ىف ناك ىاق باقكلا عضاو طمت وا ")ىنومغلف راح

 :نايشسالا مثتداع نسق . اولاق ساهقلا باشك ىف دجوي اهك لوتيملا فبااحب

 وأ اهرئاشم امسا اهلومح اردعج اضقانت ةيضق ىف اوأر ناو ةلثمألا ىف

 ال نينثا نمبجرب لعجو ضفقادتلا ْلْطْبْيِل صيقنلا طورش دحأ هرعنم

 لعف امن نيذص دحأ ىف ملكت فتسملا او إو ةدحاو ةهج نم

 مس ىرأو «دش نم مهفجل رخآلا هرثن ارلاق ءامسألا ْ سيلاطوطسرأ

 نبإو ىاجملا ىف ههلا جاثحا ام اهنم ركذ اولاق هماسقأ فْوْمْسُي ملو ادهش

 هدعلا مش : ابلمألا ىمس امك اهيلع اللاد رهغ ءامسإ ةعانسلا يبحارص ىمس

 لصافمو اجلوق .ىولوقلا ىف ندي ميسأ أو ءاعملا عيمج ىف مدلوقلاو اداّوف

 نم ءاهشألا سعب اويسي نأ ءامدقلل هذه اولاق ءاسنلا فرعا كرولا

 9 ىف امال فلصملا ررك نبإو ةهباشم وأ لاصتاو كش اهنيب رومأ ءاسسأ

 ىف دجري امك مالكحلا لسْتُهل هداعأ حرشلا لاطأ امل اولاق بادحلا

 دجتنلا هدهج ىلع ةدروأ اولاق بانحلا رخآ ىف راك أد ىجوغاسبا

 لماك ريغ هنأ ىوهلا نم ءىربلا صقانلا لقعلا ؟*مّلعل اذه ّلك ةرمثلاو

 ةعانصلل عضاولا فثصملا ٌلَقَع غابب مل

 نجح نيعارب نع ةرداص الفلتخ لئاسم ىف سماقل لصفلا دنمو

 ىلا [لعسسملا 0 هلع هقيرطلاب اهتارجأ سلب :قداص تامذام ُّى

 ىلع مههف ىرجي نأ بجوو ربنعلاو كسلاب ,.ر راغفلفتوو ريش ,.روبرشبو

 ه) 97 رمظغفل 5) 1. 1. وقرن مس, 0 42877 ملعلا.

 هدد م4 هدم
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 نودبع نب نسل نب ربخلا

 عهدلصت ىلع نحنو ءارفنملا تيبدنبو مدلا للحت ءاودلا ءانيقس املش ماه
 ىبح نوك نمأ بج مه ملعأ اهل سيهذف مللا ةعيشمب ءارفصلا ن هامل
 بكره طالخأ نم اهنوكأ نه 1 ةخيظاوملا تامدلعب مايأ اعبر أ بونذ مري
 :هفيطللا ءارغصلا كرت طظيلغلا مدلا للح ىذلا ءاودلا ىم مأ

 نب رصن وبأ م خحيشلا هدب ىنثلدح اهب الإ ةياكذملل ككلت هب أو
 زخصلاخ بع هب اضيرم طراش ابيسهور ابيبط أ ركذ هذاف ةيكالطنأب ر اًطعلا
 رش ترام ةداملا طظلغ امد ةربجلت ىف *)هذخأو ةيولعم مهارد لعوب يلع

 00 ل أل ءاركلا قصن مكيله فحتمأ

 تناك امع انلعسي لاز الو ىمش نم بهذ دف 3 نأ ةييستلا هجم 1

 :لابقلا صن

 نبي نأ وعد هنايت ار أم ناب دقق هرخآ ىف لصفلا اذ نمو

 8 اذهلو بلطلاو ثحبلا ىلإ نوعي لب بعذم در ىلإ قاسي
 اًضقانَتو احتال اًنيابَك اهيف اورو دراوملا هذه اودرو اذإ )آكل نيرسفملا
 نيرخآ بهذم ىلع ازاجت هدروأ هذأ العانصلا بحاص نع اولاق اكضاو
 وأ خسانلا طلغ نم هنأ اوجاحإو ةيانعلا ىف هتلاقم ىف ىرسملا وبانأك
 مسالاك اهيبلإ لوقنلا نول اهنم قتلا ةغللا 0 هرارج وأ لئقانلا وهس

 ىلع ادا نك اميري باتكلا نم سيو فيبطتلا ليج ىلع ةيشافلا
 لوقي امكو رهظلا ")رافق طارقب لوقكح ةغلابم «دروأ اولاق ىغبني ام

 ه) 3180 خا. 5) 311 5. 8. 0. 010886 رمظعألا ىأ.

 * ل راغفو 80 لاقف.
3-8 
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 ىوجيع نب نسل نب راتخملا . .. ١

 رماظتنلا ميشلل ٌبحا ينك امو ىناحو را بأ ملعملا نإ اهنمو
 هللا ةيحر هيلع هدبيس ىرج# ماسفألا لأ يرجتب ٠ ..أ لب ءابآلا قوفعب

 فيقونللا مرتحو الإ ىللاعذ هللا همدق نمل ضرعت نيه لف هنأ اهنمو
 ال ىبوطالثا لاق 0 فيمع سبرع رحاب ىف 5 ريذعتلا نم عقوو
 عيشلا نلفت اذأ مسقلا اذعو اهلابقاب !وربدشف :ايقملا لو وحلا اوداعذ
 كيلي اذا ءاوحلا نراك اذا هياع يفكلذ لغتي الذ هل ىحتاسصن ملع هبط
 دكوضأو كئتاكسصم الو كتايكبم لوقت برعلاو :ترارم تبدع :ثباغ

 ةدلعملا هذه بسحبو هثادعأب ىرامسنالا عفتانب أه رهثكاو نكيحكاصُن نش
 ىلع رعب الو خعانصلا ةيثأ هب بلث ايع عوجرلا م نييشلا ىلع بجي
 ةلاقالا هلاعسبو ىنَج انهم ىلاعتت هللا ردغتسي لب ةقيرلطلا 55 0
 ثادحأ لالّصل «)ايبس ب ركب ")الف ةئمايقلا ىف هجولا ضيبم فيلل ى

 بنك ةءارق ىع مهينتيف ءاهدقلا بلاتم نم مهسوشن عدول ٠ أسهد ءاطأل
 ىضرملا بذ'داش ىلأ كلذ ىذويف غعارذصلا

 زجيشلا هنمالث ىم ثيبلث ع عه ترضخ ىنذأ لصفلا اذه نمو
 6 ريمألا ةريصصتب ميش  ةساافلا ىقدص 0 ءاحكزلا ىداب ليدتلا رماظ

 ىمح نم هل رع يضرم سماخ 4 هدا هفالسأ محرو هءاقثب هل
 هاقس دقو ”)اوادنب عشفتو درب )أدب ءالو ماب ةاعبرأ تذخأ ةبتان
 ةداع يلع ليعب نر هدصُت ىلع مزاع ومو الهسم ءاود بيبلحلا كلذ
 بالج فشالطخقلا ضيرألا ماعطأو ءاودلا دعب ثتصقغلا ريخأت 60 نيييرصملا
 نيم خاحفلب لاق ىهذلا ى ع أربختاسم بيبلادلا نملأسه ىلا بون 0
 العبرأ ةبتاش ءارفغصو ماش يم بكرم مو ىبح هل يضرع ىديس ممل

 © مهل ريدقتلا . 5 0312077 الوب © مهل الييس
 8) هل هاباو همالسا © 3[ ىوادتن. 4) 15 الواد.
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 0 نلاعذف نأ أ ماع 96 انهلع بو ةعيبطلا لعب اهيف همالك قا

 اس َّى دكخأي مك خسبابب ةراح اهنأ مب :برلا ىف كوشي رسيئاوطسر

 تايد بدديديدخاد هتبسف 8 ماعت 5 انيلع اسامح ةدراجلاو قرا ىل

 ةعيرطلا ىم تف اذا اهثأ الا ةسباب اةراصح اهثدام تيناذ ناد 0

 ةهبش خلعسما هذه ىم هسفد ق 5 ىدنغلب هذال اذه ثدروأو ةهقرتاسكللا

 سيلاطوطسرأ انبأر اذا اننردق غابي الو انل بجتي امو اهّلاوز ترث

 فبكلا ىو ىرغسلا مثلا ىف عين اهنأ لوعبلو ةجتنلا 00 انوناف انيلدعبب

 هانكمم ىرغصو هبرورض ىرتك ن : ىذلا برصلا مداني ةأرذ م ىربخلا
023 

 هير فلاخو هذوناذ ضفن هنأ ٌلوقنو جد نظلا «يىسملا ١ ذاك م مسجد

 انكل ىرغصلا فيكلا ىف عينات اهدروأو بلطلا ريش جتنا لعجلو

 هنم لعفلا اذه نسح ملعن انأف كليتتامذ

 ىرج ملاعلا يف ا سانأب ميشلا نط امف لصفلا !ذهم نمو
 نويع دنع شافخأ ١ ىرهصم ىرجت مهرئاصب دنع انراصبأ رولا جل

 عضم ىدلا فاح“ نب نينح *)ديؤملا اميس ال راهنلا هوض ىف ,رابقعل
 انتمي مويلا ىلا هتفايض ىف لوقعلاف هدي ىلع ءامدقلا مولع رشبلا هللا
 خدي أ | خيشللا رو مل اذه بسحبو هرب روش يعيب هلضف نم
 5 قداسو ناعذألا هب تدهش امد ابدكيو عامجالا فقرخوو ,.راجعنلا

 اهنم ةريثك زاخت اذه هلعف ىفف هعاعش حراطم رونو هلصف نم ىرعربلا
 ىو ءابطالا ىلأ هديع ىذلا هعانمصلا بحاسص طارقب فائثيم ضْقْن

 نمل 5) ةعينصلا دوحجو ةيعنلا رفكب رماظتلا اهنمو ءايلعلا ماركا اي هيف

 ةدحاو ةظفل بلعلا نم زمبيشلا مهف الو موف ال هالو

 ه) 705 800. كدز وبأ. 5) 48 ةعنصلا

 5 ا



 هسفن ُظفلي كانك ةضرم هيف ركفلا نم ضرمو ةعيبطلا دعب ام ريسفت
 ككرحل ابلط ملعلا ىف هرمع ففثأ نم الإ هللا مهمدعر مهيذ امو اهيد

 ىحكن راض ةوقلاب [مم رثكأ لعفلابب اهم مهلوقع ىف ىذلاو اذه فش

 فل كي مهيلع ن ءلدلا ىلا انداخأ لعفلاب امم رثكأ انيف ةرفلاب اهو
 مهذود ةلاع ةامسمل لك ىلع بجي اذهلو انيف ام فن رش امذ رسشكو انهم

 دعي لإ مهي لوفقب عل ءادعذ ل نأ نيا بّذام مهلبو ءاشأ تأر اذا :بترلا ىف

 باصعألا ًاشنم بلغلا ١ نلقناعي سيلاطولسرأ ثييار اذا بارت الو هافتلا
 بسني سونيلاج تيار مكث ىوقلا عيمجو ماظعلاو نير .ثلاو فورعلاو
 ىنعأ ةثلتلا ءاضعألا نم دحاو دحأو ىلا ىوفقلا نم دبحاو لك أدبم

 ال اهمداوشخ رظنب اشني اهنم دحجاو لك لوقيو ديكلاو بلقلاو غامدلا

 ةهج ىم ىوقلا ىف رظني سسيباطولسرأ نأل ايعدحأ باوصب عطقت
 ىف سوسحملا لعفلا ءارفتسا ةهج ىه اهيف رظني سونيلاجو اهعابط

 ةهداشناملا ىلا ءاضعألا مسقي سونيلاج انبأر اذإو اهب صاخل وصعلا
 خيباشنا 8 052 ةمسف الو !ديدعت ةقيرطلا هذه تسيلو ةيبل الأو

 ةيدأر الا ةاكرشلاو ىناسفنلا سورلا .ايوجت لآ بصعلا ىباك اذا ةيلا اضيأ
 مدلا ١ ابرج هلآ ةدروألاو ةيئاويكلا ىوقلاو مورلا ...اببرجت 3 نييببارشلاو
 سيلاطواحس 1 اهمسك ىلا هك الدو حاصلا ةمسقلاو نيدعنلاو :يعيبلملا ىوقلاو

 : انل ُرْجَي مل ةيباشتملا ريغو ةهباشتملاو ةبكرملاو ةطيسبلا ىلا
 ال لذ لعف هنأ ىلأ رظنلا اناذأ انرظن اذا انأل هبباع دولا ىلأ 3 رست
 ضرمت ةهباشتملا ءاضعألا نر اهنم ءانيسأا ضار مأالل فششي 5 هَناَش

 لآ قرعلا نأ هيلع فكي مل هنأ ىلع ليلدلاو ةبكرمو ةلحيسب اضارمأ
 سيلاطوطسرأ ١ انيأر اذأو ةنيبل الا ضرما ىف هدسلا دّدع هنأ مدلا رايرج
 3 بس

 الكاك ربغ اهنأو ةسماخ بك اوكلا ةخعببط 8 عانوا باشاك 60 ةيدب

 نم رمغلا ةعيبط 5 ءلوق نم رهظي رويل بانك ىف هانيرو هلام الو
 سم ©

 "ء ض

 "م ىبسُن أ مسعد ضقان هنأ لوغْنو عرسنا نأ رز .دحي مل عبر ألا تاسست سالا

 ووو ريكر يب
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 ىنودبع نب نسل نب رانخملا

 هينأ ةلحاملا ءارآلا ىف كفتعبلا كلذك ءايطألا هءربو هبط نع رجعي
 هملع مدعلو ةعيفلل ىلع اهتلع سمتليف اهتءادرب رعشب ال هدوم
 فطلب الإ هرم ةرد هسفنل ىجرب لو نقيلاععلا هك لبوب آل ام ريصقتلاب

 اهلّيفتبو ةيبعسلا هدسافلا عار الآ كلوتات اني نمو نويملاعلا بر نص

 ةمفامرلاو لسكلا وب اهدلقتيو فئافخل بللم نع عابلملا وفيعصلا

 ىنوعركيو اهيلع نوؤشنيو اهنوفن ا يف ةزيرغو ع مابط اهنأ مهل لبان

 ئئحصلا مولعلا اهنأ اهل .روبصعتو اهيلع ىو رقباسيو ةداعلل اهنةرافم

 مثارعلا تومنذ ىوهلا عم سفنلا لبيب نع 5 لوقعلا ىف تدين

 ادهلو ءاوهلا رضوج دكاسف نع ماسجألا تومث امه لاثم ىلع يك ىلا

 ىح ملاعلاو ليلع لهاجتلاو تيبم لماما ( .اسنالا سيلاطولحسرأ لاق

 قد *) ميدل ةيافك هيفو لقعلا عابط نع داح نمل عنقم !ذيش ميصاك

 بسحب :تكركش ابدر امهلع بقكلا نم ملع ىذلا نأ ىرعدلا ,.راسمب

 5)ىيبن ىأ اندرأ ام وهو اهلح رسعي هيلع
 بنك وأرق اذأ ءالضفلا تاداع نىم أ ىف عبارلا لصفلا هنمو

 :قيعشل ىلع رمألا ةفرعم نود ىظب اهئايلع ىف اوعطقي ال أ ءامدقتا
 قارا

 نيابذ اهيف حالو بلاطللا مهيلع تففو اذأ «) ءامدقلا تاداع نبي أ

 0 بلاطملا ناسفأ ىلأ اوعرستاب 3 بلطتلا ىلأ أودوعي نأ ضقانتو

 أر امف ةرمع رثكأ رمغلا نع ىئامكلا سوفلا بصري ىفب سيلاطولطدسرأ

 8 ضايقثالا دعب ىذلا نوكسلا ىلع تظاو سونيلاجو نيتعفد الأ

 ةعرز نب ىلع وأو رايشل نب ريخأ وبأو هكردأ ىنح ةريثك نينس سينلا

 باتكل ةكطبا *) تاسرملا ىف ىدع نب ىيحي ةلافم ةرسحب انام

 * 480 ىيعملا) 30120 ىيحن: 7 ىبحل. )١ 7 ىف هنيبن
 نأشلا اذه. 9 8 ءاملعلا 22 47 ناو. 9 10 تابت

 اة ري د



 موسرمبأ تءاتنماف هز:يمستلا هدض ىف ةهبشلا عيطوس ىلع نييعتلاو ةيعيبلملا

 وه "اذا :ئفسالفلا ليحوتو ءاهدسلا هلاب :لعسأ ىننأ ريغ ههلا اردتم

 رثبلاك ةجتنلا زربأر مل اعرب هناي ىف محختساو ملفلا ا فلطأ
 عابس يف ءلذح ىدذلا هفسلا 2 ةللبع ىفعأ ملظلا سدّنَح نم

 لاوسلا سعن نع باوك ىلإ هب لدعو هلاغم ىف ميشلا ظح نم رثثكأ
 سويطسماثف بصغلا ىرَذ نم لاخ ىقن رفاط بلغ باوصلا هب نيبي امب
 هتدابع تويبب فظنَت نبأ ب بجتيف 3 لكايشض ء ءابكشل بولق لوقب

 طفقف لكايهلا ىف ىلاعت ىرابلا نبأ نطقت ماوعلا 5 لوغيب سروغاشمنو
 راكم لك ىف هللا ملع نم ىلع بجتي ىلذك اهيف اهثرببس نسف
 ' هنيعب دللاو لكابملا ىف ةماعلا ةريسصك ىراكم لك يف هريس نررتكت .

 ىلع هنيعيو ةفطانلا بجومب ّْى ورضا ىلا اندرو ةبيبضغلا رسك ى
 ديم ا

 ملع ىذلا نأ ىف ىناثلا لصفلا ةروكدملا ةلاسرلا هده نمو
 ةلعلا اهلح رسعي هيلع بسحب هكوكش اّيدر املع بننكلا نم بلاطملا
 هز ىتأ ككشلا نأ لكنت ال هكوكش ايدر املع بلاطلاب ملاعلا أ ف
 ككشلا ىوف املكو ككيشلا ىوق ملعلا كسف املكو ملعلاب هريصقت نم
 ىلا ىدؤت نكستنلا لوقو ككستنلا نو ىلا ىدوي ملعلا فاعضت ملعلا لسف

 ىنلا ءادوسلاك هبحاصل ةّلع ايهنم دحاو لك ناثيش امهو ملعلا فعض
 اهبالقناو طالخألا فارتحال ببس ركفلا 8ع درو ركفلا ةءادرل ببس ىه

 لسف املك ركغلاو ركفلا تّدسفأ توق املك ءادوسلاو ءادوسلا ىلإ
 ىف عرسي الف هركف داسف روصني ال ركفلا نسافلا نرالو ءادوسلا تايولق
 هيفو هلئقي ءاملا نأ لقاعي بلك بلك اضع هب ىذلاك هضرم لاوز

 ىذلا ءايعلا ءادلا وع اذعو هكالع ىلإ ىذأ هنم عنتمأ املكو هتايح

 هر 80ط[ط( ةبيسقلا, ) 8 نإ. ك) ل ىلإ ) 220 ىناي.
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 ىنودحبع نب ىلا نب رامخما

 بعش ىف لام نو فيلل ىلإ معوجرب فقأ تشدأ ذا بزاللا صورعملاو
 اميف الأ تيبس الو ةئيابملا ىلا اليبس هدحوأ مل ىلأ اهييس ال لطابلا

 وهو ةبعص الو ةلهس ةلعسمب هذخنأ مل خطت اسهلاو ,ةلوملا بابسأ لدأ

 هنم تنرو تناك كفو ”) ىوعدلا هذه ىف ىنتيهج هدايبذول هللا 0

 اهداعنإ نع ةباغلا هذه ىلإ تيخارقو اهنع لاخلا ف تيبجأو لئاسم ّى

 ىلعسب ةلفابلا ليبس لع لاق هدأ كلذ ليعيد ىنغابو ةدوملا ىب اع 7

 َمضوأو حصْقأ نأ ثيكش ولو ةححاو ةلعسم هلعسأو ةلئسم فلأ نع
 خلو تلعفل

 هام ر 2 30 نا سس ا ُث باك 3م تع

 ىيهس ىنبصيي تدمر اذاف ىخا ميما اولتق مه ىسوش

 مصنو ةراث ضربت ءاضعألا ىرج ىنم ىرورجتي ةعامطدلو هدقتعا ىثأل
 تاهل ضعب نم ّىلا ٌرعوأ نأ ىلا ةلئاشملا هذه ىلع لزأ ملو ىَرْخَأ
 هذه لمع ىف هنع بانتجالا ىننكمأ الو هفالخ ىنعسي مل امب ةليللل
 سرد نم ىلع ٌلاجرلا ىعل نم لضف يف لوألا لوصف ةعبس ىو ةلاقملا
 ايدر امْلع بتنكلا نم بلاطملا ملع ىذلا ْمنُأ ىف ىناثلا باتحلا ىف
 لقع ىف قلل تابثإ نأ ىف ثلاثلا اهْلَح رسعي هيلع بسحب :كردش

 هلقع ىف تبث نم دنع هتابثأ نم لهسأ ٌلاحبلا ميف تيبتي مل

 ءامدغلا بنتك مهتءارق كنع ءالصفلا تاداع نم 5 0 عباولا لاحملا

 نكل اضئانتو اًنْياِبَت بلطملا ىف ادأ )اذا نظب اهئاملع ىف اوعطقي ال نأ

 نع ةرداص ةعلتخ لئاسم ىف سماشل بلطتلاو ثحبلا ىلا اودلخي

 ةبداعربلا خفيرطلاب اهتابوجأ سمت :فداص تامدكفغم ىف ع نمعأرب

 هلعسأ ىنثا اهيف نيض ىنلا ةلهاببلا ىف هتلاقم مقصت ىف ساسلا

 ةطْقْتلا ىف هنلاعم عبتت ىف عباسلا ةدحاو ةلعسم ىلعسيو الكسم فلأ

 ) 8011 هوعدلا . ا) 20 ام !ذإ.
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 لل 1-1 هنو
1 ,056 

 اهيبتو ركجلا ةبدار ىو !دجتسم مالسالا لوأ ىف ىراكو ةسيئك موبلا وهو
 سمشل تاولصلا تاقوأ ىف ىراذأو هيف 1 . ولصي عماجو نوماسملل ضاق
 ىدلا نيملسمللا ىضافو سوقانلا اوبرضي ىنرا ىاذألا اوعمس اذ مورلأ ةداعو
 باحعلا عمجتب بسنتكلا كلبلا !ذه بئاجت ىمو موولا لبق نس اهد

 ةرحاو لك ىلع ىداشيو :فلح يف مورلا نم داسفلل نيرثؤملا ءابرغلاو

 ىنلا تدانغلا ىلأ ردح يكبات اهتايلل وهف :قفسفلا أت ردو نوهنم

 وه اهناخ وهن نحاو لك ذخأب 93 دعب ءابرغلا ياسل تاناكل يه

 دجو قىنم هذاف اهل ىلا ىلاولا بقع نم اهديب كح ,.رارطمللا مئاخ

 نم دليلا قو ةليااج خم 1 *) ىارلطملا مناخ ريغب ةئطاخ م اًنطاخ

 ركذ ع نقولا فيصي لضاف لك لابو عماوصلا ىف داقؤلاو ءاسييملا
 مهئاهذأو مهلوقع ءافص نع ةرداصلا ظافلألاو مهلاوحأ

 ىوق قف مخدكرصلا موطن بادنك الطب نبأ فيناصت ريفام ساو

 ةلاسر ةعيرظ ةماعم ءاّيلتألا ةرعد بانك لْوُذَعُت اهزاضم عّمَدو هبذغألا
 فييفرلا ءارتشا

 ميلا بنك ىرج ام ناوضر نبأ عب 535 رصمب اللنب نىبال ىرج املو

 اهب هلهج ىلأ ريشجو ةيياعم رثاذيو اهيف ادعي لاسر نب نبأ

 نمحرلا هللا مسبب خحابيدلا هذهب اه ردصو لثاوألا مولع ملع نم هيعلب

 تامه رشحو مهو تاوم ع «ئاضيلا ىف ضارئاشالاو ع «ئانيصلا ىلأ باسننالا ميحرلا
 منك 49 ل

 فارسالاو فيل بائتجا اهضورف لحأو بايمنالا دب ايقرفح ى ذأ مصعو
 تاغالب هقيرط فدل ىلإ يضوأو هقيبفوتا هللا مادأ نيشلا نع ب د لصتنيو

 هتوزع ند اهب فّدصأ تدك هعابط لح نم هكيفلأ اهب اهتسياق اذا

 ىنداف نيلاش الك ىقو اهبذكي عادت ملعلا م هب هللا هصخ ام ىلإ

 بجاولا ٠ لاعفلا نم هلاعف نم ضمر و نةمالك نم ضم امع ءامضغالا ىرأ

 عي وعمل

 *) 1 رصللا) * ىللاولا . ط) 130 معاحفيو 7 دظعب

 بمعامل انس
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 نودبع نب نسي ىبر انما

 ليدل نود اهب طيحيلا روسللو ةيباثلا ةعاسلا ىف الإ اهيلع عللطت

 كلملا نايسق راد تناكو ينايسفلا *)ةعلق اهطسو ىفو باوبأ ةسمدخ
 ةرطخ ةئام هلوط لكيف وقو نييبراوشل سيئر سرطف هدلو ايحأ ىذلا
 سلجب القورأ لكيفلا رثادو نيطاسأ ىلع ةسينك هيلعو ىرونامث دضرعو

 هذه باردأ دحأ ىلعر ةغللاو وصنلا )ومّلعمر ةموكسلل ةاضفلا اهيف
 ةعاس ةرشع ىتنثا امئاد اراهنو اليل لبعي تاعاسلا ىراجنتف ةسيئكلا

 اهنم ةسماشل ىف تاعيط سمخ هالبعأ ىفو ايندلا بتاجتع ىمه وهو

 نم كانعو هايبلا ة)اهتم رضتو ةنسح ء«)ريصاقمو نبتاسبو تامايح
 نرلملا ياجؤلاو بقذملا سفلاب ةلوبعم اهلك ةرثك ْتَحُي ال ام سئانكلا

 هيف ىضرملا كيرطبلا ىعارب ناتسراميب دلبلا ىفو عّرجتملا طالبلاو
 نم ةنيدم ىف هلثم هجري ال ام تامامل ىم ةنيدملا ىفو هسفنب

 رهن دلبلا رهاظو -- اهءامم سآلا نم اهدوقو مف ةبيلحلاو هذاذللا

 ىسيع رهن لم وهو لابشلا ىلا بونذلا نم ذخأي بولقمللاب فرعي
 ©اهيف فاضي ةفيلخل راد فصن لثم وهو ناعم ريد دليلا جراخو

 2 س ند

 دعصي هنمو رانيد فلأ ةئايعبرأ ةنسلا ق هلذخد أ ؟)لاقي ,مرادنجل
 نيتاسيلاو عماوصلاو تارايدلا نم لبخل اذه ىفو ءاكألا لبذل ىلا

 راحمألا ىف سيفاونلا برضو مايسلاو داقؤلاو ةيرادل راهثألاو ةرجتفنملا هايبلاو
 خيش ةيكاطنأ ىو ةنلل ىف هنأ ناسنالا هعم روصتنب ام تاولصلا ناتو
 جلم مولعلا ىف ني هل اه ةاضفلا ىضاق راطعلا نب ة)رصن ىبأب فرعي
 ةنيدم ىو :بقناللا ىلإ :يبكاطنأ؟ نم تدجرخو ماهفألاو ثيدشل

 مانصألل ناك تيب اهبو رودم ليخلل ناديمو بَعْلُمو 'انيم اهل ةيئانوي

 2) 730834 ذظعبب . 5) 750858 اوملعتام, 0) 73055 رظانمو .

 3) اهقرحنت دمتأ ؟هوطقوا» 068 وصاعةأ أمد ؛ همدان“ مقلط 151

 5ه) 48 هيف. *) 81120 لاقف. . ©) 297 رضن.
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 ديع ند نسم نب رانخملا
 ند

 ىذلا مْيْذَمْلا راكم *)ايعادحا ىفو ىاتسينكو دجحسم افالعأ يف ةعلق
 اهيف ايي راك ةراغم ةعلقلا لفسأ ىفو مع ميعربا هيلع برغي نراك
 لشسبو ال مأ بلَح ىرولوقي اوناكف سانلا اهنبأب فاضأ اهبلح اذإو هينغ
 عب تلسو عماج دليلا ىفو باح تيدي دش كلذ نع اضعب مهضعب

 نو

 لعأ 7 برشو ةايبمامالا بهذم ىلع ىروتفي ءاهقفلاو ريغص ىرانسرامببو

 ءاثشلا ىف دمي فيوقب فرعب رهن هباب ىلعو "*) ميراهص نم دلبلا

 كزوهو ئرتاكبلا ةخيبحاص الولع راد ىليلا طسو ىفو فيصلا ىف بصنتيو

 اهنيبو بلح نيبو يك احنأ نيبلاط بلح نم انجرخو دلمو ابار لق 1, 888,

 . اهنم داصي ةيراج نيع اهيف *معب فرغت مورلل ةدلب ىف انتيف ةليلو موي
 رومذلو ان: وأو رعاوعلا ءاسنلاو ريزانشل يم اهمذو احر اهماع رودجو نكميدلا

 ناد ىنتلا خفاسملاو 0 انهيذ و عماجو ستانك عبرأ اهمفو ميظع رمأ

 ”لهطنحلل عْرَو صرأ الإ الصأ بارخ اهيف ام ضرأ ةيكاطنأو بلح -
 اههايمو ةرعزم اهضايرو ةلصتم اهارق ,,وتيزلا رجحش بنج ريعشلاو
 ىرتسو ةئايثلث هروسلو ليصفو روس وذ ميظع كلب ةيكالحنأو ةرجفنم
 ةبنيلدنحسقلا نم نوذقتي سراح فلآ لعبرأ ةابونب اهيلع فوطي اجرب

 ىف مهب لدبتسيو نس دكلبلا ةساردح ,., نمضيف نكليلا الريطحح عه

 دعصب روسلاو ليكتب لصتي اهرطق ةرئاد فصنك دلبلا لكشو ةئيناثلا

 ةعلق روسلا لخاد لبذل سأر ىفو ةرثاد متنسيو هدلق ىلإ لبلل عم
 . الف سيشلا اهنع رتسي لبل اذهو ةريغص دكلبلا نم اهدعبل نيبت

 0) 218 ابهيدحإ 350955 اهأادحأ . م) 117 برشيو.

 0) 35055 808. رطملا ءامب ةوليم هيف, ه) ]5015 280. ىلب .

 © 80 0038. عوسمتمت اًمعز هي 54054 111, 716 فاسخ ايري ىف عّقص . . .

 . بلحو سلاب نيب. 7” 27 ةطنخلا

 كا ا
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 اندعسس ةمدخ نس هلق ناعأ اهل انأ ميحرلا ىمحرلا مللا مسن

 نم هضرتقأو ايصاقو ايناد هءادعأ َتَبَكو هءافب هللا لاطأ لجألا. ديسلا
 تعدو دقو ةيلاعلا هّترضح ىعادو دنع ثريصأ انعاطو اميقم هقعال
 ددجأو اهبلأ برفتأ ٠ ا َددتحلاو رتخفلاو دجتملاو ددوسلاو لصفلا اهنم

 اهفرطأ ىنلا دالبلا رابخأ هم هقرأادتسأ ايم ةغعلاطلاب اهدنع ىركن ددعن

 رع ىذلا *)باتكلل ةمدخ اهُحلَسَأ ىلا عافصألا بئارغ نم اهبرعتسو
 هنيكمت هللا مادأ هعدوبل رثألاو ىلاعملا ىوبدو رخاعملاو نسامحملا برات
 ادحأ ُثيأر امذ هركذ ىلعو هاضريو هفيوتسي ام فحليو هاري ام اهنم
 رابدلا هده ى سيئر لكو هيد بعاولا نم م رثكأ لامعألا هذهو ريصمب

 ٌةضست هنم تّلصو ولو عشوتم بقرتم هلوصولو فوشدام ميلا فوسثل نام
 ىف بغرأ ىلاعت هللا ىلأو اهععنو اهجحبر ْى هقينمأ اهل بلال غابل
 دادغب ىم كلج رح ثنكو هدوصجتاب ةرعازلا ٠ هنساحو ةرهابلا هتليصف رشن

 اهراشأ نم مهدنع ام ءالبتساو اهصاوخو الهلا مياس ءاقملد ثنأ لجبو

 نوم ") ءاطقأو ةبيرغ بشئاجتو ”)ةفرطتسم ر ”ايخأ ىل ركلذد اهبذاجتو

 ثرصتخاو ة) هرثكأ نع تبرضأ لوسرلا عرس كتقولا فيصلو ةفئار رعشلا

 ريش ٌلهتسم هتكردو ىلاعت هللا مسا ىلع تجرخ كثنكو هلفأ ىلع
 كثلصوو رابثألا ىلع ىسيع رهن ىف اًدعصم ةئامعبرأو نيبعبرأ ةنس اعمر
 عاونأ ن م اهبقو ةييط ةنيدم قو ؟اللحر ةرشع عسن دعب ةبحرلا ىب

 ةلطسوتم ىو بانعألا 5 اعود رشع ةعسنت اهبو ىصخي لل اه مك 7

 رصف نيبو اهنيبو ةربوشلو راجنسو لصوملاو تعيركذو بلحو رابنألا نب

 تالعحر عبرأ ىف بلح ىلا ةفاصولا نم انلح رد هاببأ ةعبرأ اف ميسم ةفاصول

 روسلا سداج قو بار ختنس هبف ضيبألا رجصلاب روسم كلب ىب

 ه) هل بائتكلو 82 باتكلا م 3120 5200. ذببحت بئارغو,

 © هل راطقاو 7 عاوناو 0) 37 ةركاذ . ه) 1308 الهرم ,

 دل مؤ8سد مد

 لة
,306 ,11 



 ليلا ىملحتم هروص ىف هدنع ام مرخآم هب رهاطتلا ىف هنامر لعأ
 ففعت ه«قيئاسصت ىلع بففثو نو نكلذ .٠ نم هب ىنأ امم مدحأو ةةيمالسالا

 ةدافالاو ٍمالمالاو فينصنلاو ردصتلا ىلع لزب ملو نريهأ نم هببلأ َت رشأ ام

 ْى ؟ هلجأ هايثأ ىيناح لاوفألا ن م دي درعتا اهل فيقحتلاو لاو :دنعالا بما

 5) ئامعبرأو ىيثلثو يس ةانس رخآلا عيبر رهش ىم سماشل ءاتلثلا موب

 57-9 لوط فاقحلاو ةخعانفلاب |ريمنام ىراكو دادغيب

 نودبع نب نسم نب راتشملا 0 ز اي 0
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 بببط الطب ىباب فورا ىدادغجبلا بيبييلدلا نسا وبا ميدل

 وكلا ىرابصت نم هئامز ءاملع ىلع رض دادغيب لعأ نه ىنارصن ىفلحنم

 لئاوألا ملع ىف لو هيف هللا ءاش امك اهحجبص ريغ ةقلخل هوشم ىراكو

 رخب رايدو لصولاو ةردزتل ملا دادخغب نع جررخو بلحلا ةعانصب فؤنرب

 هنقو ىف فوسليفلا 037 58 نىباب اهبيف جدتاجاو ةخببرق ولم اهب

 نالطب نبا يرخو ةرظانملا ى ةبيلاغملا اهتقدحأ ةرئانم امهنيب ترجو

 ماقأف رصم نع اعجار ةيئ الدنأ دروو ,اوضر ننأ ىلع ايضغم رصم ن
 ىلع بلغت رامغألا ل رشاعم ن ع هنلدع فاضو راغسالا 5 رثك مس يقو 9

 داسعلا ىلأ عطقناو برشو ةايد المنأ ») ةريد سضعب لونش عاطقنالا هرطاش

 هتامعبراو نيعبرأو عبرأ ةنس روهش ىف اهب ىفوش ىرأ ىلأ

 ةضسن ىسحعملا نب لالع نب ديحيل عيبرلا بانك ىف تدهاش
 . ىف ىغل ام ةروصب دادغب نم هجورتخح دعب ,دالجب نبا نم درو باك

 ") :نئخسلن مهيمربأ ود ىسحملا ئب لالف سيكرلا ىلا كرفس

 ميج ع

 *) 1117. 11, 818 طقأن مالا زلنسا ىفوتأ. 5) 817 ريدا.
 « 7هطلغ ذط هللز ]1 خظسلا 1158 هتضسنإ ال هذه مهنخكسن

 تبعا 8و



 ىلع نب ليح

 :)تابلُك ىرش باك صبنلا بانك ىنالبغلا باوج باتك لد
 ةرعبلا ةروس بانك داع ءةدتاعلا ريسفن باتك ىلع هيدي ملا نب وناغلا
 مل ٌىلازغلل ويجولا مرش بانك ىلقتلا ال ىلقعلا هجولا ىلع داو
 ةفيرطلا بانك تادلجم ثلث و جاسكنلاو تادابعلا هلم لصح مناي

 ءامسأ حرمش ف تانيبلا عماول بانك تادلج عبرأ فالكل ىف ةيئالعلا
 ءغالبلا مهن جرش باتك متاب مل سابفلا لاطبأ ىف بانتك تافصلاو هللا

 باتك ردعلاو ءابضعلا باتك , نيدشأولا مهباسحصلا لئاضف باشك 0) هيناي مل

 بانك ةيسرافلاب هفسالفلا ةزريجكت نيجهت بآن سلجم ثودلمل ةلاسر
 ءافش باتك «)ةيئابغلا فئاطللا بانك خيسراشلاب ةيئاهيلا ىيعاربلا

 ىبدلا لوصأ قف نيسيشل بانك ثعبلاو فشل بانك فالشأ نم 5) ىبععلا

 هلاسرلا باتك هيبحاصلا ةلاسرلا بانك قتالخألا باتك ةيسرافلاب
 سديلقأ تارداصم رش لمرلا ىف باتك ءايبنألا ةمصع بانك ةيدجملا
 رمد ىف ةلاسر باتتك رودصملا ةئفت ةلاسر بانك ةسدنهلا ىف بانك
 ماكحا بانك ةنرابسلا تاريثاتلا ىف ةيئالعلا تارايتخالا بانك ايندلا
 سعنلا ىف هلاسر باتك لكنلاو لكملا ىف ةقنؤملا ضايرلا بانك مادكتحألا

 رمع نب دوج مسفلا ىبأل لصقملا 8) باشك جرم 6 لصخملا باتك

 ىوحنلا ىرشخترلا دمح

 ىلع نب دمي

 ملعب املاع اماما ناك ىرصبلا مّلكتملا )نبسملا وبأ ”)بيطلا ىبا
 ىعتي ناكو هدراوش كيصتو هدباوأ ديقو هدعارق مكحأ لق لثاوألا مالك

 ه) ل7 تايبلكلا7 . ) ىف طلق ذم 48. ه) 80 ةيبثاب .

 ة) 8هطلغ ذط 8090. ) 8 ةيسايقلا“ 5 80 ىغلا. ©) ك بائكلا.
 8) 011 بييطلا . :) 8م سدت 011: 8. 8. 0008. ىسمملا

 سلا مورس



 نيس نب رمع نب دي

 ىف ءامدغلا ىب هنامهز لع لضافأ نه ىراذ نددلا ردت ىرولا يباح

 انيس نب ىلع ىبأ ىلع درو ةيكللو مالكلاو لوصألا ملعو هفعلا

 رالدقألا ىف هتاقنصم تراسو ىراسارتتب ىراشلا ميلطع اكو هبلع فردتساو

 ليعت مهالطخ 5)نيبيو :يماركلا ىلع نعطي ىرانو ءايففلا اهب لغتشاو

 فوبسلا هلوحو بكري اكو كلهم مسلا ”)هماعلدا ىلا اولضوت مهنأ

 دنع ةعيقرلا ةلوئملو ةيلاعلا ةيترلاو ةريثخلا "كيلامملا هلو ةبدجملا

 ىف عيضو ءايميكلا لمعب سوهت ىرأ هل 8)نعو ةيعماشمز راوخل ىيلالسلا
 نيعبرأو ثلق ةنس ىف هدلومو لئاط ىلع لصحي ملو اريثك الام كلذ

 ةخئاملاسو كحد غامد جاما ىذ ّش الأ ربل ىثوتو زاش اهب حو

 . بيغلا ميئاغم انهت رجبكلا .رارقلا روبسفنت باذاك هقبناصال نمد

 هلطضد ادلج“ رشع ىبنثا افينصت اهل درقأو ةكتافلا ريسفت ىوس
 ليوانلا راونأو ليونتلا رارسأ هايس ريغصلا ىرارقلا ربسفت بانك فيقحلا

 لصحملا باتك لوصألا ملع ىف لوصحبلا بانك لوقعلا ةياهن بانك

 "ثحابملا باتك ةيكلل ىويع مرش بانك ةيكلل ىف سصخلملا باتك

 باتك ةيكلمل ىف ةيلاعلا بلاطملا باتت تاراشالا بابل باثك ةّيقرشملا
 ىف ةراشالا هيبنت باشك نيبحلا لوصأ 0 ندعبرالا باذك كا رامشالا 5 رش

 ةحبز بانك بولقلا جارس باشك نملوصالا ىف ملاعبملا بانت لوصالا

 باتك بلحلا ىف ئكلذلا ريبكلا عماش.ل باشد راطنلا ةديعو راكقألا
 بآتك ىنسكل هللا ءامسأ ريسفت بانك ”)ٌئعفاشلا ملتعألا ماسالا بقانم

 . ةيسرافلاب ةيلامكلا ةلاسرلا بانك سيدقتلا سيسأت بانك موتكملا رسلا

 ثحابم باثتك مدعلاو دوجولا ثحابم بانك اشولكنت بخانم بانك

 ) 1117 نيب. 5) 48 هماعط. 0 4111777 ىلامملا .

 ك) 410 عر. 5 78011 ثحابلا. 5) 1311 588. هنع هللا يضر دمحم,

 د ا



 نيسلدل نب رمع نب دم

 هللا هيصحر هتافوب

 ريس نب رهع نب ديد

 اننمز ىف ناك بيطغخل نبام فورعملا ىزاولا رخ ذولا لضفلا وبأ

 ناسارخ لخدو اسأل ملع فعحو اهداجأو لئاوألا وع رض ايلو ةآلا

 لضبب لام ىنب دش رهذلا ءارو ام هج ى ملا لحرو 7 اهلع

 دوأد ىل ركذو حل انلح 5 ثذتموي أريقف نناكو اردخ مسه فاب ملو

 لاف سانلا رابخأ ى كراشب اكو بيجتلاب وعدللا رجاتلا ”)ىبيلحلا
 اكشو هلوهجملا سرادملا ضعب ىف اضيرم اراخبب بيادخأ نبأ يبرز

 هس نت

 انوكز نم اعمش مهم تدخأو ندبرعتسم لا ر اجلاب تعيتحا3 هلالقا ىلأ

 هعامتنجا فقفثاو ناسارخ كصقو اراخخب ىم م رخو كلذب هتقفرأو مهلاومأ

 هقزر ىنسأو هتالرنم عفرو هاندأو هبرقن شكت نب دمحم هاشمزراوخب
 ىتح اهب ماقأو ادالوأ دلوأو اكلم اهب كلمتو ةاره ةنيدم نطوتساو
 هنأ :قيعتملو كلذ رهْظأ اهنم بيرق ليج دنع ازرع رهاظب فدو تام

 نظب ناك امل هدناكب نولتمي ماوعلا 5 ىَشْحمُي ٠ .راكو هرأذ ف نفد
 لالحنالا ىم هب

 اريسفت ىارقلا رسفو فطنملا ف فيناصتو لوصألا ىف فيناصت هلو
 272 سس ناس

 ملعب نب يرخأشملاو ىسلفتملا فىييناصت م اطوؤريص 8 هيلع 2 راكد أرب

 اهيلع فقي ىم كلذ
 بيطخل نب ىيدلا رخف ركذ نيرخأتملا ضعبل زيرأت ىف ثيأرو

 نىباب فورعملا ىلاعملا وبأ ىزاولا نيسملا نب رمع نب لي لاقف

 دمع مسسستسللا ا مسييس ذب

 ه) هل ىبايرفلاو. ١ 83 سيطلا: 17 ىيبطلا. 2 0088. شكب.
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 مالسلا دبع نب كيد

 ةركذ *) ىدر املا مل ىسدقملا رئاسلا دكيع نب ىمحرلا كيع نبأ

 ىكرذلا © مرد د 5) شمللا نوب رضشل نب رمع صفح وبأ ابضبأ

 ىضاع دوب نراك لاقو نييرسلا ةاباح دداننك ىف ىرسيندلا بيلادتيلا

 هنقو لضاف ىدهشملا 2 ىب نيدلا رخف وه رسيَند ئيضاق هدحو يدرام
 للا ةبه ىلع بلحلا أرق كلذ ىف هيلا عوجرملاو بلحلاو ةمدخلا مولع ىف

 ةرارغ ىأر امل ذيملتلا نبا نأ ىنغلبو دادغبب ذيملتلا نب دعاص نبا

 ةرورض ايام حاولا ليج عدل يبلحلاب هباع راس ةخمدشدل مولع ّى -

 ميلكخت تناك فولملا 3 ىنح ةياغلا دنم غلب هيأ سانلا ةجاسص

 1 رض رابك بتنا ىلع روكي سلا ولع ىب اع ىراكو راططتألاو ىصحاونلا 0
 ا ندد د

 فئنص نأ ىنغلبي 70 :امكشل تروا "ىلا 9 , اقدرو هرهسلا باهشتلا هباع

 تابببأ سرد هنأ الإ حيف هفرصت نسحو هنكمتو هيلع اةرارغ عم «م ابانك

 اهلوأ ىنلا ىو انمس نب ىللع ( ىبأ سيترلا رميشلا

 عقرألا ٍلَحَمْلا نم كيلا تَْبَق منيا رس س06 ضأا سص اع

 مو 59 ىريبرشلا هللا خب عب مسفلا دي ىبأ ليضع رسب ماقأو
 ن مسالا

 عبرأ اس ةجاشل ىذ ؟رشع ىداح تيبسلا موي ىف ىشفوشو دب عمنجا

 تام دبو نيعسلو

 هرهشو ىناشلا اذه يف هيلا عوجرملا وه ىم مكحنع 5 دادغيب بلملاب

 ىنيدراملا )١ 8016 شيبكلاو 1117. 111 1

 منو 108. 9 117 شمرحلاب ةطا»ومجاف 15, 844 شمزد نب شمللا.
 8) 280 وبأ. 0 14178. 1, 300, 22 نىيرشعلاو ىدانمل .

 هز 14178. 186



 باحصأ ىم ةيلقص لقُأ نم ٌىلقَصلا هللا دبع وبأ *)معئملا نبا
 ءايكلمل نيب روكذم امهب ميق ايهيف رهام موجتنلاو ةسدنيهلا ىمّلعي ملعلا

 ١ نر نك س 300 ناس سماع

 ىنالعاب تست ىلاح تنلعأو ىنامتتكب تعفتناش ب ىذا تييكك

 سا ا ذ ناك ند سوزتثبإ سقش و١ ن

 ىناف ىَري ةئت لك نكلو ثأر ىذلا ىلإ ىضُقي رمألا أ تداخ اهو

 الريعشب نمو

 تاس سس ع دكا بلل ص 5

 هه د طق كتم ل ماد نأ تاتي لصو هكا يبل م 5 ىنابيحو

 م

 ردت دبر نب ديب

 افراع ازيمتم الضاف 5 سداد 0 بايلا ليكو رش رشبم نب «, ىلعي

 صتارغلاو باسلملو موجنلا ملعو افسلفلاو ةسدنهلاو لثاوألا مولعب
 نبدل رصانلا مامالا نب كيج رصن ىبأ نيدلا هّدع ريمألا ةلاكو ىّلوتو

 ىف هتمدخو هئلونم ىلع ومو دادغيب ىثوتو كيحأ سايعلا ىبأ هللا

 ىبوم دهشمب نفذو ةئامتسو ةرشع ىنامث ةنس بجر عبار نينثالا موي

 ه) 00:هءامز' معتلا كبعز ؟ةنها. قصقتأر, طاطا هذووو ةعوطم مأمن

 11, 498, 449, 0 ١ 4 ىدفلاز 7 ىدغلا,

 ا 0
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 هسدنهلاو ددعلا أرقو فارعلا ىلا لفتناو ىاضمر رهش ليخسم ءاعبرالا
 بأ 5 ىلا «لافنلا ناكو بيوك نب ل ىبأو ") ىدرو : نابل ىوححي اع

 1 ارلشنو اودافتتساو سانلا ةباع أرقو :ئامناتو نيعبر مك خذاس قارعلا

 :ءلاخ اصيب بياع 1

 تايددعلا

 ىلإ اخملا ورمع نبابب فو رع هبع هيلع أر نمو

 نم اك ام ةسيئع نب ديم للا كيبع ىباب فورعهلا

 تابيباسألو

 وهو باسملا ىف لزانملا باتت هقينصت ةلامج نيف ةيج ابنا فنصو

 كلل

 ربذل ى ذ ")سخر 1 بانكص ريسفت اباشن ربذل ىف ساجنكوبد بانت

 ريدي سل باند خاباقللو وج ١ ىئ ىم يمزراوشل باشك روسفد باند ليهم باشد

 1 نر ىغمبنيل ميش اباشك خلاقم ىفيطامكر الأ ىلا للملا باند

 هليعتسا اميذ اياضقلا يلع نيبعاو لا باشذ يب رقيطامك رذلا بانئكص لبق

 سارختاسا باتك ريسفتنللا يف وه هليعتسا ام يلعو هبانك ىف سلعحتفويد

 56 وكو لماخلا باك ةلاقم اهنم بكرشنب أسقو لام لاب 0 غلبم

 ىنينسلا لودجلاب لمعلا بانك ىطسجتلا باش تالاقم

 ىف اهب ىقوت أ ىلإ دادغيب اميفم ىئاجزوبلا ءافولا وبأ لؤي ملو
 :دامتلثو نيبنامثو ,.راهثا ةندس بجر ثملاش

 دللا فلدع نث دهحت 11#. 4

 ةئيهلاو ةسحنهلاو باسل ملعب ملاع ىئدادغب ىذاولخلا وصن وبا
 باشك هفينصتل نمو يبكلذ دعي شاعو قا رعلاب خلوحلا دضع ةايبالو 5 ردا

 ل 11011 ىب ىبأذ 021 ىدوراببلا : النار ىدرواملا ىبيبعاب ىبأ.

 مر لل رحد نبذ 7 ريحت 11 ريجتب ىباز 17 رسم ىباز همالكا 3 111

 مسسا اخمو مدس



 ديح نب ليج ل  ىسبع نب ديد

 111. 279,11 رن يدب نب كاريجحل 5

 عافترالا تالا لمعب هنقو ىف اريبخ راك نسما وبأ دايع ىبأ نبأ
 نسمع ن

 طم 281,1 خيحان نب كدءيحت

 هحاسملا بانك سككلذ ىف فنسصو «ةسدنهلا ىف ةئراشم مل بئاحلا

 ع ايي

 8118, 989, 1 مدك أ نب دمحت

 هيف فيلاتلا ىلا هلمح ام عونلا اذه ىف ةوفلا نم دجوو عربو هيف

 داحعالا لئاسم باشد دمفينصت وهف

 بب 2 مي

 1طن, 989, 5 0 الم نأ ليحل /

 ىف روكث م ةعانصلا هذه لأ ىف لحضام لجل بسال ىناهفصالا

 باسل ّئ عماجل باشك دسأو ةريصمو ةريهص

 ني كل

 ماطا ليت دن ليحت
 كابات :1--1م فو

,308 

 هدلوم ىناجزوبلا ءافولا وبأ سابعلا ىب ليعيسأ نب ىيحي نبا

 مول ةتامتلتو نىيبرشعو ,.راهك ادبي ىف روباسيمن 5) ناب نم ,...اجروسبلاب م

 *) 4 هرلز 20 دوكز 2[ ةرك. ط) 3[ الب منو ااتاس

 ا نا
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 اذ
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 1كم ف1 4

 0 ل ن 3 عب

 ني مآل 5 . ١

 نيا ناس ل
 ىار راوخ ىسوم نإ ليد 7 1 ١

 ,.ولوعب دهدعبو دصرولا لسمك سلنلا ىناذو ةيبعلا ملع باردا يجف وو

 00 وماملل نيكل بشك ةناوخ ىلا اعاج ندم ىراقأو م راوخ

 تاتك بتكلا نم هلو ىينهدتسلاب فرعبو ىئاثلاو لوألا هجاير ىلع
 بالرادصألاب ليعلا باتت ةماخرلا باتك يناثلا مولا باتد لوألا ميؤلا
 باشت م ١ :لياقملاو ريل باند مجيراتلا بان

 هللا دبع ىب شبلل ذيبلت لجرلا اذه ىراك رامزابلا نب رمع نبأ
 فتلعتتي امو موجتلا هعانص ىف هنقو ّلضاف رابص أ ىلإ ")هيلع *)جرختتو

ُُ 
 ليوحتو ديلاوملا باش ملاعلا ىنس ليوحكتو تا.نارهلا باند مدرلا بانك

 . تالاعم عبس خب وعألا باك مفيذاصت نيف بكلذ ىف فئص و اهكداوححيب

 ايه اس

 هللا دبع نب ديحت

 فئصو هتبحكدصب رهمثتو دنع ذخاو رشعم ىبا مالغ ىاعبس نبأ نر نب . ا . ل 1

 ربك نب ديد

 ةةباصالا ريثك ىراكدلل ملع ىف اعناص الضاف امّجحنم نراك" ىناغرقلا

 تاماخرلا لمع بانك ىطسعتملا راصتخا بانتك لودصفلا بادتك بشكلا
 لدعم ماحس هياساييوبسلا ب بايع حس

 مسا الماك منن



 أ

 هللا دبع نب ديحي

 دلل ا لدع نب ديد

 ىفيرثالا ئبايريفلا مجحنلا ئقتعلا نيحرلا دبع وبأ كبح نبا

 هياع بلاغلاو مولع قلع َّق ىنفنم لصاك لضاف لج اذه ريعم لود

 ميهتأ ى ١ عم ايجنم مالقو ةبقيرفأ لع تى ما وكو راظنلاو موجانلا ماع

 للا رب ابرق هلو ريقول دلدع ىراكو ررحم ىلع ىلوتسملا ىناوربغلا

 زعملا ند ربوعلا ماببأ ىلإ كلذ ىلع لزب ملو ةيرسصملا رايدلاب ةيرصفلا

 سابعلا صقو يهأ ىب رابخأ خش ركذ اضهيرأش ابادنك فئص نأ ففذاو

 نيخروملا ةداع ىلع مهلاعفأ ليمجو موقلا نسا نم )ءايشأ دهف ركذو

 هاهنام كلذ نم ءى ىلع ريرعل ١ ربو سلك نى د ابنوظعي ربيزولا علطاو

 عااوشو ككلذ ىلع مدوف :تامنلثو نوعبسو عبس اعبي روج قى زيرعلا ىلإ

 مزلف ىفتعلا مذو مهبطاخو ٠ هراد ىلإ سانلا ريزولا تاتو هفلؤم ىقتعل

 امزالم لري ملو هدي ىفو هل تناك ”) ةعيض ثسضبشو دلو لم يفطعلا

 رهش نم نولخ عبر ل ءاثالثلا موبيل ىثوشأ ٠ ا ىلا بصضغلا نسكت ة.لونمل

 هتامتاتو نهنامثو نييك ةلذس ىراضمر

 اهماكحأو موجنلا ىف بنك اهنم نفذ ّلك ىف ةريثك فيلاصت هلو

 نب ١ ريرعلا انالوم ماييأ صضعب ىلا هفنص ىذلا عماجل طيرأشلا بادكو

 برعلا ملعل ببسلا باتك هايس نسح رجلا ىف باتك ك)زعملا انالوم

 مسالا ىلع ةيزعملا ةرعاقلاب لالا تعيد بئاك برزهملا ىبأ راغأ دقو

 ريمدأ بيسبلا ةاهس لاعفألا نزو ىلع رجبك خغللا ىف هفنص باكل هلعجو

 ") نيرصاعنم اناكو برعلا مدلك

 ه) 80 هثأ, ١ 4 سانجاز 8 رابخأ , 0 8و 00ه ه1

 0008. ةةستسقا. ئغيص. 52) 40 888. امهيلع هللا تاولص, * 0 4 ىهتانا

 منا اظمبؤلا مدس



 ىسوم نب ديد“ - مهلا نب دمحتا

 مهن نب ديد
 ايلاع ردقلا ليلج انيمأ مهلل نب ني راد رشعم وبأ لاق

 دخلا بيرق تارايمخالا ىف ,وماملل اباننك فل مهجادلاو فادنملاب

 ليج َّى يناعلا م

 ىسيع وب 55 لكلا, 71

 ءلو *)نيسدنهملاو دادعألا باحتأ ءابلع نم ىناهاملا هللا دبع وبأ
 اذه ىف فيناصت هلو نادغيب ناكو ىأشلا اذه ءاماع نيب فورعم ردق
 ئداس ىف بانك ةبسنلا ىف بانك بك وكلا ضورع باتك اهنم عونلا
 فلل ى ) يانحت ل ىنلا "سدحيلقأ نم م |[ى لوالا] لاقل يم 0 ىبرشعو

 رهع نب ليهم 1111

 هنامز ىف ىلوطلا ديلا هل لصاف نب لصاف ركب وبأ ىاخرفلا نبا
 فّنصو هليثو هلضفب هتعنص لمأ دهش ميواتلا ةعانصو بكاوكلا ملع ىف
 بالراطيصألاب لبعلا باتك كيلاوملا باثك سايفملا باتاك اهنم ابنتك كلذ ىف
 ريغيصلا لئاسملا بانك تارابتخالا باتك ليخدملا باتك لئاسملا باتك
 بانك تالاثم لا بانك تارييستلا بانك ديلاوملا ىنس ليوحت بانئك

 ملاعلا قاس ليوحت

 ان 00 ١
 ىلا نإ 0141 .٠ ل ليحل

 نجنلاب املاع الجر اذه ناك ىمزراولاب سيلو سيلجل مجدنا
 هدعبو ىرومالا نمز ىف ناكو مهترضاص#و قتولملا ةسلاجمب اريبخ

 ه) 1 خسحنملاو . 5 5ةطاق ذم ةكصستسأا. 0008.5 ةدصرأا. مهما اطل

 بنل ممول دب



 م

 رهاط نب لمد

 لئاس رد رد نراستالا ىو بيئارم ع ةلاسر اهخم اهفنص تك دلو هيشتافيو

 بذاك حب رشنو كال يح فانتا رونق ّ الع خلوحلا لضع ىلأ

 سيلا طولسرأ

 كلذ ىراكو ةمالسلا هللا لعسن جو هيو روعأ ىراميلس وبأ ىباكو

 بلاطظو ليف سم الا همثاب تداد مل 30 هس وأو ساننلا نع دعاطقنلا اياب يدعي
2 

 اهيف ثدحي ام رمّلعو ةلودلا رايخأ ىلع عالطالا ىهتشي اكو ملع

 وبأ ىاكو اه رابخأ ضعب هيلا لفنب ءالجألا ىم هاشغب نم *) .راسكمب

 سلا# ىشغي ناكو هب نييصتعملا هباعت) نضعب ىم ىديحونلا رايح

 هب ةرضاحو هيلا هلقن كلذ نم هيلع امهمو رابخألا ىلع علطيو ءاسؤرلا

 سلجم ىف رودي ىنرك ام هيف هل لقن ةسناؤملاو عاتمالا باتك فّدص ا

 ماعودص ةرازد ىلوت ام دنع ىزاريشلا ضراعلا ن ِ هللا ليع لصضفلا ىب

 ذكرا شم جل نوم فيي قلل ىلع مع عيد ا بائك وقو خلودلا فضع نب 59
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 صوب نمو شحوم روع سس هضباور دنع تريطن نكل

 صصقلا ىم ةدصق هذهو هلالاوب ام لم هينأسيو

 ليصأو ىنانوهلا وحنلاو 5 درعلا رحصنلا نع ناميلس وبأ لبس

 نحف انوحكنو لرطف برعلا وكن لاق ناك فيك ايهطابنتسا

 *) 4 ناكف. " 7 عئامم * 2177 مولعلا ,
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 ىف فورعملا ىاشلا اذهب ملاعلا ىمدآلا نباب فورعملا ديمح نبا
 ملو تام. ريبكلا هجتوزر فينصن ىف عرش ,راهبلاو تسححلاب :فانصلا هذض
 هذبيلت هئانو دعب هليك و فايقستنو ةدوشلو ءافيشسالا ةيباغ قود مهذب

 باشك دامسو ىولعلاب فورعم لا ى ”يمئادملا مام نب ديد نئب مسغلا
 خعاضدحل عماج بائك وهو هئامتلتو ىرامث ظنس ىف ه رهو سقعلا مّْظُن

 موجحنلا تاكرح باسحو كالغألا ةميف ملع لوصأ ى اع لعب ليدعتلا
 ام هرابدأو يكلشلا لاهقأ لكرحح نم هيف رك نيمدتسلا بهحلم ىلع
 هذه ىم باشكلا اذه ر رهط لبق عمسبل نراك دقو هليق دحأ هركذي مل
 مهْشو باشكلا اذه عشو ىناح ىوناق ى أ مضني الو لمعي دك ام :كرلل
 كعابص لاق اهب سرفنلا ببس كلذ اكو ::بيرغلا ةكرلل وذيض رودص هانم

 هعلاططم بكنع اهنم َّى ) رهظ ىللذو ةللسبلط ىضاش ىسلدنألا 06 ريب نب

 ابايسأ اههذ م) سبق عذو ىنقو ىلا ىروغل رهظ مئظا ال ام باثكلا اذه
 موجتانلا تاكرح جدلصأ 60 فؤملا ى دانك ىف اهتابشأ لق

 رهاط ن ديحت

 ىلع رض دادغب لبد ىفطنملا ى ينانتسجسلا راه ماس وأ مأرب نبأ

 ءالجألاو ءاسؤرلا هدبجقو ىراشلا لو ةداغال ركصتو هلاثمأو سنوبب نب ىنم
 تالاؤسو تاياكحو رابخأ دلو ةخهبدقلا مولعلا لعل الببقم ةلونم ناكو

 همركي هانشنهش ورسخ انف هلودلا دضع نراكو ,.راسثلا 26 ف زبوجأو

 ه) نوطو» 3. ة[وصم» و. ةامنممءطسعت هم, 2110. 2316, 8. 72
 ططتت0 5 4 بيآقعتو 147 بيبلعت ,

 مسسلا  (ثمأل مسن



 كلاخ نب كيد لبعمسأ نب ليت

 نمف كلذ ىف فيلأتلا ىلإ هتذأ موجنلا ماكحأب ةيانع كلذ دعب هلو
 سويملطبل عبرألا تالافملا مرش ىف هباتك اهيف هفهلاوت

 طلطس 92719. رقفعج هركذ ام ىلع كصرلا اىتنباو اةبادح ارح نه هلصأ ىراكو

 نيبنئامو نيشسو عبرأ ةنس ىف ًأدقبا هنأ هربخأف هلأسم هنأ ىفشكملا ىبا
 عسن ةنسل مجبر ىف ةنباتلا 00 تيبذأو خداوةاقو تمس الس ىلا 6

 : ىف ةقرلا لأ نم تاب لإ ىنب عم دادغب ىلا دروو نينثامو نيعستو

 عبس الئلس سنجل ردعقب عيط ىف تام عجر اهلف مهل تناد“ تامالظ
 ةذاودلتو ةرشع

 يوربلا علاطم باتك ناتضست ميرلا باتك بتكلا نم هلو
 ةعبرالا حرش باث تارفلا نب نسل ىبأل لمع تالاصتالا رادضأ اساذلل ٠

 سوب ءاطبل

 ليعيسأ ند

 لحجر ةدع كيصحب فلو .اسشلا اذهب خبانع عل مكانملا ٌىخونلا

 م بدارغب اهنع ردصو سكلذ ىف دينها لل و فاشالا ىلإ ديال ىف

 يل بت كلذ ريغو رابدالاو لابقالا ةكرح اهنم موجتنلا ملع

 بكاوكلا ربيستب ريبخ مقتم ذو هرلاووملا مكاملا ككلملا دبع نبا
 هل دصرلا ىلوتمو نومأملا مجحنم ناك هدلاوو بابلا اذه ىف فقد

 .,ويساف ليج ىلع فشمدب *) ةيسامشلا

 هر ةزو همد]:0: ل ميسأم: 879 زئئسام) 0 دتسامو 11 ةيشامو 7 تامر

 ملسا #ثمإ دس



 رباج نب ديم

 باتك ىهلإلا ملعلا ىف باتت تامثعملا ىف بانا قئزارلا ىلع ذرلا
 سيلاطوطسرأ ءارآ فافثا ىف بانت صخفلا باتد هفسلفلا مسا ىف
 ىف باتك رهولل ىف باتك مهدوجو لاحو نمل ىف باتت نوطالفاو
 بانك لل بانك ةيولعلا تاريكأشلا باتت اضروهط ببسو ةفسلغلا
 ةيندملا ةسايسلا بانك فلحدنملا ةعانص ىبلا *)هيسن مل بانك سيماونلا
 ءابعحأ باشدك ايؤرلا ىف باشاك هدم لفل :تكترح 8 ىف باشا

 ةفسلف بادتك ىقيسوملا باتك لمعتسُت ىتلا تاسايقلا ىف باتتك اياضقلا
 هج ىلع سيلاطوطسرأل ةرابعلا مرش باشك سبلاطولسسرأو ىنولطالتا

 تاتع ةباطقل بانك مولعلا بئارم بانك تاعاقيالا بانك فيلعتلا
 . تاداعسلا ليث اهتامس ةلاسر هلو فقطنملا بننكل عماوج هلو نيطلاغلا
 رابخألا ىم ةعرتنملا لوصفلا هلو

 رباح ى ل ديد

 بانك ىفو ٌىئاتبلاب فورعما ئنارثمل هللا نبع وبأ ىانس نبا
 رباج نب انس نب ديد رفعج وبا وه ىسلدنالا دعاص ىضاقلا

 نيمدقتملاو بكاوكلا دصرب نيروهشملا دحأ ”)ئىناقبلاب فورعملا ىنارثل
 هلو ماكحألا ةعانصو مولا باسحو ككالفألا ةئيعو ةسحنهلا ملع ىف
 باتك ىف ةتيثملا اهتاكرح الصاو نيرينلا ناصرأ هنمض ليلج ميز
 ةريصتملا ةسيقل تاكرح هيف ركذو ىلدسجملا باتكب فورعملا سويملطب
 باس ىم هيبلأ جانب ام راسو اهحالصأ يه هنكمأ ام بسح ىلع

 نيّكسو عسن ةنس ىف هجايز ىف اهايس ىنلا هداصرأ صعب ىراكو ككلغلا
 دحأ ملعي الو نينامثو عبس النس ضف ىكلذ نمو ةرجحهلا نم نمتئامو طع "دس

 اهتاكردح نادماو بكاوكلا داصرأ مجحصت ىف هغلبم غاب مالمسالا ىف

 موووت وسب نيم جاوب جتا ريس ياس باي يالا دع دج تي يحل تعيس

 ه) 01197 ظبسن. م5) 807 ناتبلاب: ال ىئاشبلاب.

 سي سب سسم ممب همس



 ىبأر اغلا رصن وبأ ,.,اخرط نئب ني نب ليد

 ةفالخ ىف دادغبب رشب ىبأ ةانو تناكو اهحرش ةرثكو اهذخأم برقل

 نب د ىلع نسلملا ى 5 خلودلا فيس ىلع ع ىبار اهلا ردصن وبأ مدقو ىلا

 ىزب الحم هفنكا ّق ماقأو بلح ىلإ ٠ ,,أديدح ىب هللا ديع ءاججهلا ىب

 ماعلا ىم هعضوم فرعو ةضركأو الو دلا بفيس همدقو فوبهتلا لعأ

 ىف اهب هلَجأ اح ردا فالس ىلأ هثبد ىف لحرو مهفلا ىم هتلونمو

 ةئامثلكو نيئقلثو عسنا ذنس

 باتكلا ريغصلا سابقلا بانك ىاعربلا باتك هفيئاصت ءاهسأ ")هذهو

 ريبكلا رصتخللا بآتك ريغصلا رصتخضلا بانك لْدِدَل باند طسوألا

 بآست ةوقلا ىف باشك قيلعت موجتلا باقك ,ىرامربلا طئارش باند

 نأ ىغينب أم باتك ةلضافلا ةنيدملا لأ ءارأ بانك ةدحولاو نحاولا

 ىف باتك سايروغيطاق ىف همالك نم فاغتسملا باثتك ةفسلفلا مدقتب

 عضاوملا باتك لقعلا ىف هل باتك ءولمل ىف ةباندأ سيلاطولتسرأ ضارغأ

 ةيناثلاو ىلوألا ةرداصلا ىف فّلغتسملا 2 رش باتك لحفل نم اعرتنملا

 بانك مولعلا ءاصخأا باشك سويروفرف ىلع ىجوغاسيأ فيباعت بانك

 ىقق باتك سونيلاج ىلع درلا باشك ىرحلا ىاع ثرلا باشاك ايانكلا

 باتك ةدوجوملا ةداعسلا ف باتك ىدتوارلا ىلع 2 باتك لدلمل بدأ

 باك حرش رذنلا باتك رصتخم سيبالملا 285 فادنملا ىف ةئطوتلا

 هل ةباطقل حرش باتك سيلاطوطسرأل ىاعربلا حرش بانك ىلحسجللا

 جرش باثك ريبكلا وهو هل سايفلا مرش باتك هل ةطلاغملا حرش باشك

 باك ةباطخل باذنكل ردص ساينيمربرأب جس رمش اباتنك 3-5 تالوقألا

 ةلافم مرش بآتتك ىرورضو دوجوم نم تامكقملا باتت عامسلا موش

 باد فالخآلا باشك ملاعلاو ءايدسلا حرش باشك سفنلا ىف ردنكسالا

 باتك ةيناسنالا ىدابملا باتك فورمل باتك فيلعت ةيولعلا راثآلا مرش

 * هلق اذهو.

 مسصا  "نآ اس



 ىباراغلا رصن وبأ ى.اخرل نب دم نب لمحت

 عب كدتعاألا ىع اهلك مولعلا بالُط ىدغتسي الو ميذ مبهذم ليحأأ

 نوع ربكأ وهو ةيكلل ىوتقي *)فقحتلاو ةفسلفلا ةعانص ىف ةعاوبلاب هل
 رارسأ ى اع )خبذ علطا بللتلا دجو فرعلاو رلطنلا فيراد ملعت ىلع

 2ىنب ضعب ى أ يصعب نم ج .ردقنلا فيك نيبو اًمّلع سلع قف راهشو راخأ

 اهبيذ هفيلاوش ىدسو اهنم هضرغب ") فرعي 5 وطمالفا خفسلم فد ادب مث 2ىج

 اين فرع :لبيلاج ززملظم اهل مك.فف سيلا لدول أ خفسرافب ناكل ف عبتأ مث

 :يفطنملا هفيبلاوث ىف هضاو 3 بفدكوبل أجب م :فؤييماش ىلا 5- ردشاب

 ةدوجول ا تكسنلا 9 ى لوقلا هب ىهننلا ىنح اساناك اباشك ةيديبطلاو

 . اباثك ملعأ الذ هيلع ىعيبلطلا ملعلاب لالحتسالاو ىهلالا ملعلا لوأ ى
 عبمجأ :كرتشلا ىناعمل اب فرعيب مناف دنم ةفسلفلا يبلط ىلع 0

 ىناعم ميش ىلا ليبس الو اهنم ملع ملعب زصتخملا ىناعملاو مولعلا

 هل مث 5 الإ مويلعلا ع عيمجأ ةعوضولا لثاوألا ىف فهكو سايروغيطاق

 امهل رهظن ل ناماقك مندمللا ملعلا ىفو ىهلالا ملعلا ىف اذه كعب

 فرع ةلضافلا ةريسلاب فورعملا رخآلاو ةخيندملا ةسايسلاب فورعملا اههدحأ

 06 سيلالطوطسرأ بهذم ىلع ىهلالا ملعلا نم ةييظع لمجتب اهي

 ام ىلع ةينابسلل رهاوشل اهنع دجوي فيكو ةيئاحورلا ٌتسملا ىدابلا
 8 اوقو ناسنالا بئارمب ادهبف فرعو ةيكذلل لاصتاو ماظنلا نم هيلع ىب

 خلضافلا نحنا فائصأ فصوو ةفسلفلاو يحولا نيب فرو هدئاسفنلا
 ةيوينلا سببه اونلاو ةيكلملا ريبيلا ىلأ اينما جاهنصحأو خلاضافلا رهغو

 هلأ الإ سنو نبا ىنم رش ىبأل ارصاعم ىبار اهلا رصن وبأ ىراكو

 ىف سنوبب نب ى لم بتك ىلعو ملعلا ىف هقوفو ىسلا ىف هنود راك

 فرشلاب نييماسلا راصمأ نم اهرهغ دادغبب ءاملعلا ليوعت فادنملا لع

 * 180 فيقحتلاو. 5 8 هيلع. 5 41830 فرعثت, 5 80 ىلا.



 ىباراغلا رصن وبأ ناخرط نب دمحم نب دمحم

 للعلا ىف ةلاسر بيبطلا كرت سانلا ضعب أ ىف بان اهثودحو
 للعلا عيبج ءأو ل ىلع ردفي ال قنانأل بيبلحلا 8 ىف باشد :لدشملا

 مل ةلاسر اهزييمتو اهفصوو ثلحلا ةعانص ىف ةلاسر ةلئاقلا للعلا باند
 ىف رجشملا بآتك ءاملعلا نم رثاكأ ,.ردملا ىف ءاسنلاو ءايلطألا لاش رابص

 نكيي انيف ةلاغم بببطلا ىاحضما ىف باتك شانك ليبس ىلع بلدلا
 نمو ")نييعيبطلا الفسالفلا ىأر ىلع موجنلا ماكحأ ىف هككردتسي ىأ
 ءاهدعأ بكاوكلا أ مهنم لقي مل

 ا ىباراغلا رصن وبأ ناخرط نب ديس نب ”دهحت
 ةطان 1

315 

 1415. 11, 4 رهنلا ءارو اويف كرنلا ندم ىدحأا :) باراغلا 0 فوسليفلا

 اهب ارقو دادغب نطوتساو فارعلا لخد عقادم ريغ نيدلسملا فوسليف
 مابأ ىف مالسلا ةنيحيب ىقرتملا ةلداليج نب اًنحوي ىلع ئمكمل ملعلا

 فيقتلا ىف مهيلع ىبرأو هنارقأ ىلع كلذ ىف زربو هنم دافتساو 0

 اهلوانتنم برقو اه هس فشكو اهضماغ رهظأو ةيقلحتملا بتكصلا م

 الهبنم اكراشالا :فيطل ةرابعلا خدك بنك ىف اهنم هيبلأ ماناعي امه 7

 ميلعتلا ءاحنأو ليلكالا ةعانص نم هرهغو ىدتكلا دلفغأ ام ىلع

 فرعو اهب عافتنالا داقأو ةسمكل فطنملا قرط نع اهيف لوقلا حضوأو
 تءاجن اهنم هدام لك ىف سايقلا ةروص فرصي فيكو اهلابعتسا قرط

 بانك اذه دعب هل مث ةلضافلا ةياهنلاو ةيفاكلا ةياغلا لذ ىف هبثك
 بهذ الو هبلا قبيسي مل اهضارغأب فيرعتلاو مرلعلا ءامصححإ ىف فيرش

 * 80 طنز 4 نيعئبز ا[ نيعتيز 7” نييعتب) 830 نيتعيبط
 5) طاموم متتم 155 ماتطا1 وأن ذه م, هاك قنةطتخا 2طن رم طعم ةلاطس مو , طق

 +. ]1هام0161. رواق عطص 1890. 8. 1155 هر 7 بأ راغز "16 [هال8,

 4 ؟ههواتق. ةءطصدساععمقن 24, نسوحت 11811. ناليخ
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 ىف بانك نييفلحنلاو نييلكملا ى ء يال ليصحتلا لع ىلع ١" فافشأالا ى

 اه باند كلُ نب روصنمل دوجولا بانك سقن بانك ايجالعو نيالا

 باشك مويحعملأ لضافلا مامهالا ر انا ىف باتك ءابلو الإ بويع نم ىعدي
 مضنلا لبيك نيبسومتكلما غار ةزخسأ 6 باشاك فشعلاو تاكر كلو ماهوألا ىف

 صاروخ بانك رظنلا طورت باش نيقحملا مومانلاو مامالا ىف باشت
 ًاادخ باشك مكاوقلا لكأ بهالرت بانك ةيعيبطلا مر عار .الأ باند ثيماللتلا

 ىنوجكم دادم ةفص باشاك بلحلا هعاضص ىف ضرعي ام باشنذ بيببادلا ضرغ
 هظعلا ىف اللصق رعشلا ٍِق ...٠ نُييتنالا لفت باشك 9 ريظن 5

 حبلا م علدقب امم فيصلي ال اييف ةلاسر د ريش ف ةلاسر هينانوملا

 ةلاسر م صلقلاو ءاشا ريبدت قف ةظلاسر بش دلعلاو ىكبسلا شيطعت ىف اللاسر
 لعف لعفب بار ليجويب دل من ىف ةلاسر بكاوكلاو سهلا ابنووظ ىف

 روت ال هنأ ىف ةلاسر فلدنملا ىف ل 0 ىف مجحصلا بارشلا
 بكاوكلا ظر 5 ىف هشلاسر 0) زير ضرال ,.راصربلاب 7 خضار ع نى

 نيبلحلا ىف :ئيعيبالا ضرألا ى هع ثحلا ىف 1 وكلا ةيفيك ف هئالاسر
 ئكلذل ل رار ل 0 شطعلا ى ذ هقلاسر ةداعلا ل هنالاسر رجل 2

 3 57 تاق ىرملا ةمعطأ باثك ةملظلا ىف هعسولو وغلا ٠ ف رطانلا
 ماسجألا ملف 60 باتك اهضعب 0 مظياغلا م يم )افرع رسعأ الرببسيبلأ لذعلا

 ه) 000408. ةظدصتمأ). قاقتشالاو هما طهعأل 11111, 3 1فآلو.  ذ) 80 طحت
 7 جزم 11طع ات, 14و: 016 نادت عمط 0000. ءاودالا , هر 11 ان. [1ةالو
 ىلا رباجت: 0088. ةنيصصفل. ىف (08. ارياجن) ارئاخ. ه3) “2
 00 ربشل ؛ نما. مهما 1811 هز عسسكا. 0008. انهو 257. ىراهريلاب تم نبأ
 016 ؟17ه-6 ىف ةلاسر هدد, تهقمطمت 8180 ةاتق 0822 كم1 همز. طلطقل
 طفش مةعط برك 78 اهلوح سانلا أو 7 11طط, اأن ما.

 ه) 0008 افرفت ؛ همدان. مهعاط 1طن

 مسنلا  ظلين# 2س
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 ابنركز نب دمي

 ىف بانك ءامسلا طسو ىف ضرألا فوقو *) بيس بآنك رملا راي ىف باند
 ٌبطلا ضقن باّتك هّيعيبط هنم ةكرللا . نأو هتاذ نم كر مسلل أ

 ام لاثم ىلع لرب مل ىروكي بأ ملاعلا نكبي ال هنأ ىف باتك يئاحورلا
 كوكش ىف باتك ةمولعم لب ةيئرم تسيل ةكرخل نأ ىف بانك كاشي

 باتك ريسعت باتك اهتاجالعو ضارمألا ميسفت باتك سلقرب ىلع
 ىخابلا ليهس ىلع هصفن بانك سئاميط باتك ريسفت ىف سخرطولف

 نم مرولا اهل تدحي ىنلا ةلعلا ىف بانك هّذللا ىف هب هصقان اديف

 ىلإ ليلعلا لاصبإ ىف فّلتلا باند سانلا صعب سؤر ىف ماكزلا
 نامبلا نبا ىلع نرلا باتك ماوهلاو عابسلا ىف ةلعلا بانك هتاوهش ضعب
 ةمامالا ىف لايكلا ىلع ضقنلا بانك ىلويهلا ىف ّىعمسملا ىلع هضقن ىف
 ةليح ىف سونئبلاج باتك راصتخا بائك ريبدتلا بانك سصقن باشت

 باتكل هصيخلت بانك صارعألاو للعلا باتكل هصيخلت باتتك ءربلا

 باتك ىهلالا ملعلا ىف ئضلبلا ىلع ضفنلا ضقن باتك ةآلا عضاوملا

 ماسجألا رهاوج ىف بآتك ةلضافلا ةريسلا ىف بانك عبرملا رطق ىف هتلاسر

 عفد بانك ىهلالا ملعلا ىف لصاتمل باتك ةيعدألا بوجو ىف باتك

 ةلع ىف بانك ةفيطتل ىهلالا ملعلا ىف 5)هتلاسر بآتك ةيذغألا راصم

 باتك داعملا تابثا ىف ليهس ىلع نرلا باتك سيطانغمللا رجح بْذَج

 لقعلا نازيم باتك ريغصلا سفنلا باتع مسجب سيل سفنلا أ ىف
 باتك ريسفت باتك ةلاقم منلوقلا باتك ناتلاقم ركسلا ىف باتك

 باتك تشرملا ىمسيو لوصفلا باتك طارقب لوصفل سونيلاج ريسفت

 *) 705 ببس - نيئابارقا 6518 ذه 77: 2 رايخل ىف بانك لصافملا

 باتك ىطسجملا ىلع ريركتلاو راقعالا بانتك نينابارقا بانك الصف رملا

 فوقو تيبثملا)  داقعالا باتك الضف باشك نيذابارقا بانك لصافما

 فوفو بانك تيملا بانك ريركتلاو. 5) 17 لاسر .
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 اببوكز آل ديت

 بطلا ىف ىروصنملا بانك هلاقه هابلا بانك عانتمالا ىلا اهنم برغأ
 بلحلا ةعاندصل او صال عماشل 1 ىهيسيلو بلحلا ىف ىواملل باد تالاقم رشع
 مل اهم سونيلاج بك ىم ىقب ام هكأر دأ ىف بانك ايسف رع انشا
 لفتنملا نيبلحلا , 5 ىف بانك ةلاقم :تسرهف َق سونيلاج الو نينح هركأ لب
 ه بانك ىرادبألاب رضن خطو ةملا ةييمشملا ٠ ىنأ يف بانك ةلاغم عفانم هيذ هب

 ريئامخأ ىلأ ءابطألا لضافأ نع سانلا بولقل ةليمملا بايسألا 6

 ىلع نرلا باتك رخو امو ةيذغألاو هكاوشلا ن م مناقب اميف باشتك
 باشك 8مل معطلا رمأ ن و سونيلاج ىلع هكر اه بيباحلا نب لييدحأ

 نرلا باتك ىلويهلا باح ىلع هدر 60 ملكتاملا ىعيسملا ىلع ولا
 ٠١ بفعب ئمأشلا توتلا رمأ نم هيف فلاخ اميف بيبطلا ريرج ىلع
 وبانا بانتك ريسفت بانك ىراكملاو ىامولاو ءاللأو ءالخل باتك رييطبلا
 بانك ىهلالا ملعلا ىف سيلاطولحسرأ بهذم حرش ىف سومروشرف ىلإ
 ىلع ةدايزلا ىف ىختلبلا مسافللا ىبأ ىلإ بانك ىهلالا ملعلا ىف ريغصلا
 28 د :قلطملا ىلويهلا باتتك باول ١ذلف باوج ”) ىلعو هباوج

 1 ىهلالا ملعلا ىف ةيناثلا ةلاغملا هصقن ىف ّىضلبلا مساقلا ىبأ ىلع ثرلا
 ةيوذألا باتك ةيصخملو رخل بانك ةناثملاو ىلكلا ىف 0 بانك
 ريجشنلاو ميسفنلا باتك ىكوللا بلعلا بانك راكم لكب دوجوملا
 ىف ظحاشل ىلع نرلأ باتك سونيلاج رهبكلا ضيذلا راصتخا باشثنا
 باشاك مالكلا ليضف ىف هباتك ىف طظحال خص ا خم باشاك بلحلا صقن

 م, نيبعلا ميه باشك ىندللا فرعلاو سرقنلا باشك نوعا باتنك ملاغلا
 عاجوأ باتك 2 دامصلا ةلثيع باشك بلقلا ةتيم باثك نبال باشا
 هلو دعما ىلع ريرجلاو دافتنالا بتاشك نيذاسأو 3 بادك الصف ؟)بك لصافلا

 ه) 0008. رقملاز همن ههمط طاطا م5) 0088. ىلعز همت ههعط 1111

 :) نط“ عاصسلا. 0) 8ةطد نورشعو نانثأ.
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 ب درك ن د كيد

 ناك لافف ٌىزاولا نع هُقلأس ريبك جيش ")(ئرلا) لأ نم لجر ىل لاذ
 نبمالتلا هتودو هسلو# ىف سلجتيب ىراكو ) ءلحفسم سأولا ريبت اضش
 فيصيق لجرلا ءىجو نناكو ىورخأ نيمالث مهنولو مهذييمالن مسيو كو

 هريغ ى ا هأدعذ الو ملع هدنع نراك راف مهنم هاقلي 5 لال لجتي امه

 سانلاب اراب الضفتم اميرك ,.اكو كلذ ىف ئزارلا ملكت الإو اوباصأ ىرف
 ةعساولا تاببارذل مههلع ىرجتي راك ى دح ءالعالاو ءارقفلاب رفأرلا ندسح

 8)نيناكو ضيبب وأ دوسي نإ هريسنلا فرافي نكي ملو لاق يضر
 ىبع هريع رخآ ىفو 5) ءالقابلا ملكأ ةرمكل خبوطر هرسب

 ناعربلا بانك هذه ىهف هتسرهن نم ةلوقنملا ىزارلا فيئاسصت امأف
 اميكح اقلاخ ناسنالل منأ ىف باتك ئناحورلا بلدلا بانك ىاتلاقم
 فانا ىلا دخدلا وهو ىجوغاسيأ بائك ةلاقم ,.رامكلا عمس ابان

 ىلوألا افيطولانأ ىناعم ليج بانك سايروغيطاف ىئناعم ليج باشك

 نم ىلع درلا باتك ملاعلا ةثيع باثك ائيلمكل تاسايفلا ماهث ىلا

 حير لتق ىف ببسلا باتك ةلاقم هذللا بانك كسدنهلا لوصفب 7 لشنسا

 بانك «)ىئانبلا سيس نببو هنيب ىرج اميهف باثك ةلاقم مويسلا

 ايورلا بورض رئاس نيبو ةرذنملا ايورلا نيب فرغلا بانك عيبرلاو فيوشل
 ىلع نرلا بانك راصبألا تايفيك باتك سونيلاج ىلع كوكشلا بانك

 بوجولا ىلإ ءاهبهيكلا ةعانص نأ ىف باتك بطلا هصقن ىف ىشانلا

 هز 8ةهط]غ ذم 4282017 (5 2017 ماك آرانماكو) ب 121 هللليز هدنهئاستك ههعط 1.

 5) 1١ لود 016 0105888 طفقسلاك هعلصمإ) اطغسم . هز ملط جس راحل

 ْ ز/طسنيب هقايأر الا طف هيلع تلخد ام خسنلاو. ة) 11ط# نىراكو.

 ه مه ىلقاملا 11 ىلقابلل . * 117 ليعتسا 7 588. لالعتسالا .

 © 1 ىثاشملا 8. 2. شليس) سيسز 0 ىناثملا شيسو 217 ىلانمل سيقس:

 277 ىناثما سيافسو طاطا 299, 26 516 11ه: 1418. 1, 815, 29 ىسيس.

 ملسلا  ايإ# نس

18 



 آ1خانم. 1, 210,

 لطب 999 هألب

 لوق اذه ثاءمقلتو ىبرشع ظنس م ابرق ىلا هريص ر ثةآ 00 ىبع

 ىسلددألا نىسملا نب نعام ىضاغلا

 *) (ةئامثلكو نيثاسو عبرأ) نس ىقوت هنأ هضيرأت ىف ناريش نبا ركذو
 نب ديد ركب وبأ لاقف هباتك ىف ىسلدنألا لجلج نبا ةركذو

 ىرلا نائسرام ربد ىناتسرام بيبط بيدأ ةالا ملسم ئزارلا ايركز
 عون مك دوعلاب برضي كره ءعادتبا ىف ناكو دليوط دادغب ,.راشسرام مك

 ةعارب امهيف عربو ائفسلفلاو بطلا ىف رظنلا 6 بكأو هكلذ نع
 هايس ىذلا هباثك اهنم العيدب ةريثك ابنك بطلا يف 4 فلأو نيمدقنملا

 نب روصنم ىلإ هب ثععب ىذلا هباتك اهندو اللاقم نوعببم وثو عمامل
 ناذوسعو ئىب ىلع ىلأ جباشكو باطقألا باك هاهي ىدذلا ةباثكو ناقاخ
 ربجشدلاو ميسفنلا ىف باشكو ىكلملا بطلا هامسو ناثسربط بيصحاص
 سفنلا ىف ةباتكو ىناحورلا بطلا ىف مباتكو لوعلاو رهكاسدلا ىف هباشكو

 سونيلاج ىلع فلأو لوصفلاب فورعملا ديباشكو البصتملو ىردبل يف هباثاكو
 ليق اميف ءايميكلا العانص نسحلأو نكوكشلا باشك د دانك طارقبو

 رشع ىنثا اهيف فلأو عنتنمملا ىلإ اهنم نكيملا ىلإ برقأ اهنأ ركذو
 لاق تحدق ول هل ليفف هينيع ىف لوذ ءامب هنامز رخلأ ىف ىمعو ابانثك

 يدشلاب هينيعل عبسي ملف ُتُِْم ىقح ايندلا نم ُترصبأ دق ال

 ردتفملا ىمز صعب ىفو ثيلق ىفناكملا ةلود ىف ناكو
 نس ليد ركب ومأ لاقف هباثك ىف ميدنلا فاح“ نب ديد ةركذو

 . ةفرعملا عمج لق هرصع كيرثو هرد دحوأ ىرلا لأ نم قزارلا اًيرك
 روبدنم نيبو هديبو نادلبلا ىف لقتني ناكو بطلا امّيس ال ءامحالا ملعب
 شط فازولا )نسل وبأ لاق ىروصنملا بانك فلآ هلو ةقادص ليعمسا نبا

 ه) نطلق ذم ه0 (ذد ىل مننف ةيقمطم)ر 26 016 12ه: 7 هذه ريغ ىرخا

 5 طن نسل نب ليح# ىل لاق.

 بلا يل سس
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 اييرك نوب لي

 ىف هفلاخو دننهدتسلا طاسوأ ىلع هيف لوعو مالسالا دالبب روهشملا
 سيشلا لّيَمِ» سرفلا )بهاذم ىلع هليداعت لعجن ليُملاو ليداعتلا
 اباوبأ بيرقتلا ”)عاونأ نم هيف عرتخاو سويبلطب بعذم ىلع هيف

 مفعض ىلع ّلادلا نيبلا أطخأ نم هيلع ىونحا ابب ىفث ال الئسح

 اوراطو ينفدتسلا باح نم نامولا كلذ لقأ هنسحساف السدنهلا ىف
 اذه اننامز ىلإ ليحعتلاب ةيانعلا لعأ دنع اعفان لاز امو فافآلا ىف هب
 دم نب ديبثرلا نورث نب نومأملا هللا ىبع ىلإ هفالقل نيصفأ املو
 ىلأ ةاضاقلا هسفن تسكاوطو روصنملا هللا دبع رفعجج ىبأ نب ىدهملا

 ةقسلفلا مودع ىلع فارشالا ىلا ةفيرشلا هديه هب تعيسو اليكشلا هكرذ

 نصرلا تالآ ةروص اومهثو ىطسجملا بانك ىلع هتقو ىف ءابلعلا فقوو
 ام ىلع اولعفف دصرلا تالآ مالصاب هنامز ءاملع ىلإ مدقت هيف الفوصوملا
 ىلاعت هللا ءاش نإ مهنم دحاو لك ربخ ىف هركذ ىنأهس

 ايركز نب دمت

 4 نيرزيشلل ادجأو عئادما ريغأ ىيدسلا بيبط ٌقرارلا ركب وبأ
 ةرمأ ءادقيا ىف نأكو ةفسلغلا مولع نم .اطريقو السئنهلاو فاطنملا ملع
 اريثك اهنم لاذف الفسلفلا ملعت ىنلع لبقأو كلذ كرت  َّمُك دوعلاب برسب
 ةعانص ىف اعرثكأ ىلاعت' هللا ءاش نإ اهركذ ىنأي ةريثك ابنتك فلأو
 لموت هذأ الإ :ةيهلالو ةيعيبطلا فاعمل نم بورض ىف اهرئاسو ٌبلحلا
 دلقتو هير ىلذل برطصأف ىصخألا هْضَرْع مهف امو ىهلالا ملعلا يف
 الو مهنع مهعي مل اماوخأ 8 ثيبخ بهاذم لحتناو, الفيس ءارآ
 مث انامر دادغب ناتسرام مك ؟ ىرلا ناتسرام ربدو © مهليبسل ىرده

 202 8 ال بهذم ة) 26 باوبا. 0 7 ىرخأ بهاذم
 اليبس اهيلإ ري مل.

 ممم ثبإ ايي

 طاطا 299 8
,8 .2 
0 1 146 
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 ىراؤفلا ميعربأ ن : دي

 ركب ىبأ لداعلا ككلملا ىلإ ةلاسر ىف هللا نيحل رصانلا ةفيلخل هرسس نأ
 رسيئند وأ نيببيصن ىلع حبيقلاف لصولا دالب لكبصد اه لسنع بوبا ن بدأ - بسد ل

 ىف ه«دلوم ناكو ةثايسمخو نينامثو عسن الئنس روهش ىف بانه تاو

 انتاهسوبحو نياك دنس

 ىرارغلا ميهربأ ن ليد

 يس ريخ نذل تدوس ق ملم متل ملم ف لف
 ةيسابعلا ةلودلا لوأ ىفو ةيمالسالا الملا ىف ىنع نم لوأ ومد بكاوكلا
 عونلا اذهب

 ىف ىمذآالا نباب فورعملا ديبح نب ديد نب نيسلل ركذ دقو
 . ظلنس يف روصنالا :غبباشل ىلع مدخ نأ نعل ا فورعم ا رههكلا ههجتإز

 دنعدتسلاب فورعمللا باساب ميق دنهلا نم لجر ةثامو نيسمخو كيس
 فصنل ةيوسح تاجدرك ىلع ةلومعم ليداعت عم موجلا تاكرح ىف
 جوربلا علاطمو ٍنيِقوسكلا نم ىلغلا لامعأ نم بورض عم ةجرد فصن
 نم هرصتتخا هثأ ركذوا باوبأ هّذدع ىلع ىوتحي بانك ىف كلذ ريشو
 *) تيناكو رغيف ىبسي ىنهلا كولم نم قلم ىلأ مبوسنم تاجدرك
 ةييرعلا الغلا ىلإ باتكلا كلذ المجرتب روصنملا رمأف ةقيقدل اليرسح
 ىلوتف بكاوكلا تاكرح يف الصأ برعلا. هذختات بانك هنم فْلُوِي نأو
 نويجعنملا هيبسب اياتك هنم لميعو ىرأؤ اوفلا مههربا ىب ديد دكلذ
 رمادلا رعدلا ةيددهلا ةغللاب ننمدتسلا رهسفتو ريبكلا لسنمدتسلا
 . نومأملا ةفيلخل مايأ ىلا هب نولمعي نم رثكأ نمولا ككلذ لعأ ناكو
 هجيز هنم لبعو ٌيمرراوخل ىسرم نب دّيح رفعج وبأ هل هصتخاف

 :) 815 ناكو.
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 ءايكل ءامسأ ى ميهلا فرح

 رصم هنطومو اقشمد نم هليصأ لجر !ذه ءافولا وبأ هكئاف با

 رطاخو عراب لصف بحاص لئاوألا ميلع ُ لثامألا ءامكذدل نم وعو
 اوداسف هنامز ءالضف هيلع رق ريمألاب ىعدي عماج لئاضفلا عيمج

 هدعب ترمع ذنبا هل نيناكو اوداجأأو اودجف مولع ىف هدوج اورطمتاساو

 ةرجهلل ةسماشل ةنئاملا رخآ ىف اكو ةيوبَت ثيداحأ ةيردنكسالاب تورو

 ديا رس 2

 ىدادغبلا لصألا ىزارلا وربع نب دبحأ نب ىلع نب دمحأ نبا
 اننمو ىف لبجر اذع ناعربلاب بقلمللا بسال دهشرلا وبأ رادلاو داوملا
 ضارخ». باساب افرعملا ريثك الضاف هلامز ىف دحوأ ناك دادغبيب برألا

 نم ىوحو تايكرتلا الهسقو 0 انثيهلاو السددهلا ملعو انلباقلاو ربو دادعألا
 كفذل ارّدصتم لوي ملو هنه ْدَخْيُيو هيلع ارقي ناكو افرط مولعلا رئاس
 نسصاو هنم بوكو ليحأأ سابعلا ىمبأ هللا نيدل رصانلا ماي ىف ريمتو

 ةسردلابو ىقوجلسلا ىنوئاقل طابرلاب اهفقو ىنلا بنتكلا راهتتخا ىف
 ةيغيلشل رادلاب بتاكلا نئارخ ىلإ جاخ نأ هناف ناتسملا هرادبو ةليماظنلا

 ابحن مهدنع اًبَبَحُت لودلا ءايلوأ ىلإ برقم ناكو اهرايتنخال هدرفأو

 ىلإ ةدافالاو ءارقالا ىف هلاح ىلع لزي ملو ريثثكلا لاملا بسكو مولعلل

 هز 7ةطآق ص م5

 2ك 11



 سيقوم ل ,.رولبيل

 ىف ىفوت اهيف مكدغتو ةيردصقلا لودلا ملل :جاعملاو زذعنصلا فورعم

 6 رصفلا ىك تماس الثابثلثو ىبعبسو راسن اخس .نابعش نم سداسلا
 ويرعلا مانا

 ءامكحل ءامسأ 6 ماللأ بفرح

 مث مس يل سس
 2 ن ولبيل ركام, 8قر غ1

 اميق ىرانوي دالب افوسليف اييكح لجرلا اذه ىراك بسعنللا
 نوطالفا الغسلف ىرش ىراشلا اذهب اروكذم ايلاط اهل !اديفم الفسلفلاب
 مجهل ةرثكلو نوطالفال ٌبضعتاملا ىئهس هكلذ نم رثكأ املو اهل رصننيو
 هفئص ام ءابسأو نوطالفا بنتك بئارم باتك فلص ىلذب

 م

 تي مرج يلم هر 3 ام شح هبل حا يحراشلا اللمج
 :) ملعأ هللاو 5) لارناع طخ

1 

 ه) 8و ؟همول. 35: كل نوسلا 0 ىنولتيلا ىنولسلا عمت ةأ م5 18أ
 اطودرب ةدمردم »م58 (ةدجطؤأمس لوس دع ىنؤاثل 5) 02, 3طن. 255,15

 ه) 2ع 12 100.
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 ىراسيك  تافيتك

 راس نآلل

 رجوأ وهو ٌيمزراوكل ىسوم نب دمج رفعج وبأ هطسب ىذلا ددعلا

 ءاكذب دنيلل ىهشي اذخأم هلهسأو ”)الوانت هبرقأو *)هرضحأو باسح
 عارتخالاو «)راهتخالا ةعاربو دولوتلا نسحو رطاوشأ

 رادومنلا باتك منع ترهثشا ىتلا ىدنهلا ةذكنك فيلاصت نمو

 تانارغلا باتك ريبكلا تانارقلا بانك دبلاوملا رارسأ بانك رامعألا ىف

 رمهغصلا

 تاغينتك

 فورعم دادغب لعأ نم بيبط اذه ىدادغبلا ىنارصنلا ببيبطلا

 نإو ىريساسفلا مدخ هتجلاعم بئاصب عفترا ملعب فوصوم ريغ لمعلاب

 ةملسملا نبا هريزولو مئافلل ابضاغم دادغب نع يرخ امل ©)ٌئريساسفلا

 اذه مهبفو ىريساسعلا باحصأ «)ءاسؤرلا سيئر بقعت ءاسورلا سيئر

 تافيتك بهبطلا

 لمعلا بعت

 :ناكو برغألا !ذع اننمز. ىف ىقاوع اذه ىدادغبلا بساشل

 بلع بلغ دب ركذلا .هتشم دلل اد انو صنام هذولفو باسل ملعب ابق

 نيبعستو ثق الئس روهش ىف دادغيب ىقولا مب ال فرعي الف بقللا اذه

 الكامسمخو
3 
 اي

 0م

 ناسيك
 اذف ىرصملا ىنارصنلا بيبطلا لهس وبأ ناسيك نب نامثع نبا

 ركذلا روهشم ناكو ةيزبرعلا مايألاو ظيزعملا مايألا ىف رصمب نأك بيبط

 9) 0888 هرصخأ ١ 431 دلوانت. 0 0ك رابجخالا

 "7 ىريساسفلا 5 ةهطلا ذه 807. ءاسورلا سهر بفعت ةعظلا هع 7

 58-5 ىلا

 قطن 7-1ةهنعو
3205 



 خكنك

 8 ومس اوناكو موولا ككلمو سرفلا كلمو كرنلا كئلمو حدنيلا كلمو
 مهلشأو الكا ملل سانلا ع ءوُطأ نيصلا لأ ال سانلا يلم نيبحلا كلم
 مهتيانع طرقل ةمكألل كلم دديلا كلم ىرومسي اوناكو ةسايسلل !دايقلا
 هّدشو كرتلا ةعاجحشل عابسلا كلم كرتلا كلم نرومسي اوناكو مولعلاب
 بكليم انماضفل كولملا كلم سرغلا كلمه ىب وميسي اوناكو مهسأب
 ضرألا نم ةرومعملا طسو كولملا *)ثراح اهثأل اهرطخ اسافنو اهتلالجو
 ىلم ن ومسي اوناكو مييلاقألا مركأ ىلع كلاميلا رئاس نود توناحاو
 اماسجأ مهنسحأو اًهوجو سانلا لمجأ مورا 8 لاجرلا يكلم مورلا
 ,.رحعم روهدلا )م ىلع مّمألا عيبج لنع دينهلا ناكف [رمأ معذشأو
 مهف لاول تملك اندالب 0 دندهلا دعيلو السايسلاو لدعلا عوبنيو دهكشلا

 نم ليلقلاب الإ انعبس الو مهمرلع نم فرط الإ انهلإ لصي ملف اندنع
 ةروهشمل ةثلثلا بعاذملا مىىجنلا ىلع ىف دنهلا بهاذم نيف مهئاملع
 دنكرألا بهذمو رهبجر هلا بهذمو ىننصدتسلا بهذم ىعو مهدنع
 بهذملا ومو كنهدتسلا بعلم الإ ليصحلا ىلع هرانهلا لصي ملو
 - ديحمك ةاجيولا هبش اوّل مالسالا ءاملع نم ذعامج هدلقت ىذلا
 ىسوم نب ديد ئدادغبلا مللا دبع نب شبحو ىراوشلا رمميشربأ

 معريغو ىمدآلا نباب فورعملا ديبح نب ليد نب نيسملو ٌيمزراوشل
 قف ىمهدالا نم نيسللا ىكح اذك رهادلا رعدلا دنعدنسلا ريسفتأو
 ئيدنهلاب ىمسملا باتكلا ىقيسوملا ىف ممولع نم انيلا لصو ادمو هجتيز
 مغنلا فيلأت عماوجو نوسللا لوصأ هيف اةنيكلمل رامك هريسفتو رئاهب
 بائك سوفنلا بيذهتو فالخألا حالصإ ىف مهمولع نم انهلا لصو اهسو

 باسح - مهنواع نم انهلإ لصو ابمو فورعملا ررهشلا رش النمدو الليلك

 ه م ثراج 250 ىلع بيءاصج 37 880. نب. فا اك رمم .

 ه) هلال انيلع. :



 كنك - سفسرك

 علم نم لمتشي باتكلا اذهو *)ئزارلا ىنارهطلا طخب هثكلم ليلج

 ةبيرغ ةبيبجت عاونأ ىلع ةعانصلا هذه

 ءايكذل ءامسأ ىف فاكلا فرح

 ) سفسرك
 ةفسلفلا كيفي رانوب ضرأد هنامز ىف ركدلا روهشم فوسليف اذه 6

 نيحلا هباكأو اهدراوم بذعي ملو اهدعاوق فاق مل ىنللا ى !.ألا

 ةلمج نم ةلظبلا باح مه هلع ذخألاو ديلع ةءارقلا ىلأ روبسلب

 هدأل ىكلذب ومس امناو نوطالفا ةيجرت ىف معانركذ نيذلا .ع ءبسلا فرغلا

 نانوي صضرأب ءامكل-ل دئيدم الين النيدم لكبيص فاور ف مهيلعي راك

 1ش1ل3. 15,59. غيكنك !؛

 ىمسمملا هباتك ىق خفصو قف رشعم وبأ لاق الكبك ليظ. .امهرو ئدنهلا

 ءاملعلا عيمج دنع موجنلا ملع ىف مّدقملا لكنك ىنعي هنأ فولألاب

 نم ءىش الو هرصع خيرأت انغلبي *ملو رهدلا فلاس ىف دنهلا نم

 ةمألا مه بنهلاو هدالب نيبو اننيب كلابيلا ضارتعاو هراد دعبل هرابخأ

 زدربملاب رثأو ةميكحلاب اهل فرتعا دق كئلامملا ةيف ندعلا ةريثك ىلوألا ٠١

 نأ نرلوقي نيصلا كولم ناكو ةغلاسلا *)لذملا لك ةفرعملا نونف ىف
 نيسلا كلم نوركذيف مهل عابتأ سائلا رئاسو ةسيخ ايندلا كولم

 78 28236 ة6طتةطمد ةةصسمتا, 00 ىولا ىرق ىدحا نارهظو ةتطر 588

 1مط هلق اص لمد هع عوووكطممو 61هعنو ةدطقوصأ طقطوب 5 2. 1.

 ه 86 مدع هكر 3. 85, 0088. ابل. 2 80 كلما : 1 : بكوشملا ل



 ىنارصقلا اس وشيق

  07١ونبق 14انؤ, ل, 00

 ةمدضب اصيصخ هتقو ىف ارركذم ابيبط مط ناك رصن وبأ بيهبادلا
 ففاو همر راهتخب ىراكو هلودلا زعم نب رايعخضب ةلودلا و 5 رهمألا
 وأ ىدنع نم مربت هّللاو كسل رصن "15 "5 : لاظف رابتخب كفر 3:

 ١ نأ تدرأ ىرأ رصن وبأ هلل لاف ددعاو موي ىف رب اهديرأو ىنيع ىريبن

 اذه ىف كنود ىرمأب اورمقأب 3 ناملغلاو نيبشارفلا ىلا مدفن 0
 كلذ رايتخب لعفف هئاانق ىرمأ ىف ىنفلاخ نم ىنأ مهل فلخأو موهلا
 ديب سمغ ترصح انف دربْطلا لسع اهيف ةناُجإ راضحاب رصن وبأ رمأف

 دمرلل ملص امو صيبألا فايشلاب *)هنيع ىوادب أدب مك اهبف رايتخب
 . ىلإ ككلذك لزي ملو دحأ هبيجي الف ىراملغلاب جيصي ر اينضب لعجيم
 نيب ريفسلا وه ناكو ءربو ليم فلآ ةرشع هلصك هذأ ركذو راهنلا رخآ
 فيلشأو رابتخب

 نأوطنق

 اهب مُيق ىنايسوملا ةةعانصب ملاع هنامز ىف لماك لصاف ىلبابلا
 م عافيألا باشك هفيئاصت ندد

 ىف | مصقلا 81. شقه 1

 وهو ليق امهذ ىرلا ىركق ىدحأإ نارصقو همسأ نم رهشأ هتابسن

 باتتك وهو ")دل لئاسبلا باتك ىف اهب ربخأ لق ماكحألا ىف تاباصإ هلو

 ه) 1419. نونف. ٠ 1) الع ملأ. 0 الك دينيع "16 148
 8) اك ميكح: ” ماكحألاب ريبخن. ٠0 ) 8ةطلف ذه كلل ْ ٠
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 اطسف

 6 بتك اعبر جورلاو سفنلا ىبسب فقرقلا بآتك بكاركلاو كالفألا
 باتع ليياكملاو نازدألا باك ةقرضملا ايارملا بانك ةعبرألا طالخألا
 مايا باتك ءادعالا باتك ناجحفلا توم باشك تالاقم ثلث ةظسايسلا

 بابسأو هحورملا باتك مهريغو شبل دادرسأ ىف ةلعلا باتك ,.رارجبلا
 ليعلا بانك فلحنملا ىلا لخدملا باتك *) .روطسرفلا باتك جيبولا
 هيذغألا نيجناوف بادنك ىييئانوملا بها لم جس رمل باشك ةيمرجانلا عركلاب

 مميراسلا يف سودرفلا باتك مايل بانك سديلفأ بانك كركش باتك
 مهيعاذم ركذو نبينانويلا رداون بانك هةيددعلا لئاسملا سارضاسا بانك
 انركذ ام ريغ فيئاصت هلو

 مولع ىف اعراب اقول نب اطسق ىراك ميدنلا فسمإ نب سيح لاق
 ”) نعطي ال ىفيسوملاو دادعألاو ةسدنملاو ئةسلفلاو بطلا اهنم انرهتك

 ينم ىفوتو ة)ةيبرعلا ةرابعلا كيج ةينانوبلا )الغللا يف اهصف هيلع

 ر نع مجنملا نب نب ىدمخ ابأ باجأ م ندد اهكرلم صعب دنع

 خيراتلا ىف سودرفلا لمع مشو مع ديد اوبن ىف
 . يلم مولعلا ىف الضاف اقول نب اطسق ناك "نيخرؤملا صعب لاشو

 نآبو اقدح .ماقأو ةاهنهيمرأ ىلا براس نس هبذتجا فيئصتلا ىف اقيرطلا

14175. 1, 4415. 

 ...اطينقا ميلإ لمص لصفلاو ملعلا لأ نم فايطبلا فيرطغلا :وبأ اهب

 رويل ماركإك دل املركإ البق نبك ىلع ني كانع امو ىتش فانسأ

 فئص نم .لضفأ نأ ثداق اقح تق ولف لاق عئارشلا ءاسّير وأ كولملا

 رابعتتخا 0 قير مو لئاصفلاو جولعلا ىم هيلع ىوتحا امي اباننك
 3 رشم ا 0-5 7 3 ١ هال 3 ' , ىناعملا عيجو طافنألا

 'ه) 55 وظل“ 0 ا نعط , ه 8ةطج اغلب

 ة ليبرعلاب اطل يقرب نب هللا ديبع 7 5 0
 * 80304 ىم. 0



 اطِسَق -  سيلفاف

 نع نهبيجيو نهل باول معئيف ةدالولا ٌبيقع ءاسنلل ثدحت ىتلا
 سونهلاج نمهز دعب هنمزو ىلباوشلاب ىهسلا ىكلذلف ةهناقي امب ىفاركش
 لوأ ىف *)هئاكو ىرسعلا ىهحي نمز دعب هئامز ىاكو ةايبر د نكسالاب هماقمو
 0) عبس نواعس لشن بطلا ىف شانكلا باتك همفينصت نمو ةيمالمالا ةلملا

 5 ءاسنلا للع ىف بانك ايرثلا شانكب فرعيو تالاقم

 سيلفاف

 ءامكملل ءامسأ ىف فاغلأ فربح
 ب2

 اطسق الطعم 5
 ةكطات "7-1" هج

 ٠١ مك ايمالسالا ذلملا ىف ئنارصن ّىمأش فوسليف ىكيلعبلا اقول نبا 5
 ريثكلا مهغيئاصت نم لضحو مورلا دالب ىلإ لخد سابعلا ىنب مايأ ىف
 نم اهجرخسيو ابنانأ مجرئاهل فارعلا ىلا ىجذشمأو ماشا ىلا داعو
 ىراكو ىدنكلا فاسحأ نب بوشعيب رصاعو برعلا نب اسل ىلإ ىراشوب راسل

 اليعيبطلا مولعلاو فاطنملاو موجلاو ةلسدنهلاو ددعلا ملعب اقلاحتم اطسف
 ! بطلا العاتص ىف ارهام

 السدنهلا ىلا لخح,لا باتك اينمف العراب نرصتخم فيئاست هلو
 تاكرخحو ةلثيهلا ىلإ لخدملا بانك هنف ىف عراب باولو ائلعسملا ىلع

 هز 7 ناكوز 8. ةط. 0084. دئاكو. ) 0088. ةفيسسأللا عست
 طاطع, تدطانه عبسر 16 ةهه 2هاهكدقم ايرثلا همنهن :

 مسلسل | #8 سنس



 سيلاك

 لوألا نمزلا ىف الضاف اميكح ناك ىمورلا سيلاو ليف اهبرو ىرصملا
 ةليتتشملا ةليمللل تافّأوملا كلذ ىف هلو موجنلا ماكحأو ةلضايرلا مولعب اميف
 نيب روهشملا بانتكلا فّلؤم وهو :ليلط# ىصاقملا ىلع عونلا اذه *) نم

 فيلأت هلو رهمجروب هرسفو يمورلا ”) جير بلاب ىبسملا العانصلا هذه لعأ ه
 هنع ركذو موجلا ماكحأ ”) ملع ىلإ ليخدملا ىم اهمدقتي امو ديل أوملا ىف

 ةعماج كيلاوملا ىف ةرشعلا هّيتك ىرأ ديلاوملا ىف فلولا هباتتك ىف رغديالا
 ُفْدَصَأ الف هع هبنتك ع نع اجراخ اعيش ىعدا نمسو بذنكلا رئاس انوفل

 لئاسملا باتك انركذ ام ريغ فيناصتلا نم هلو ىروكي وأ ناك هثأ
 ليوكت باتك راطمألا باتك ىراطلسلا باتك عون لك نم ريبكلا

 ملاعلا ىنس

 سويرغيلف

 نم دحأ رمكذ الل ناك نامر نأ ىف معي مل ىئانوي بهبط
 ىف اهتيثأو اهركذ .ىعلا هفيلاصت هيلع سّلد ادّناو اربخ هل نيخرؤملا

 جداغلا نب وربع هطخب هرج رخأ 6

 سيلوف

 اريبخ ناكو هنامز ىف روكذم بيبط ىلباوقلاب فرعيو ىلدهلاجألا
 رومألا ٠ نع هتلاسيو هتيثأي لباوقلاو نهل ةائاعبلا ةرريثك ءاسنلا للعب

 ة) 820 ق. 5) هما ومأمد ؟؟ةهطعمامة: طن جربولا دمتأ 0.

 0 ةهطلق ةد 3 21 ربسفت . د 1010 انريثكو 7 ريثك اكو أرهثك .

 اك وفا 801.7

 للطتب, 209.

 ظاطتم 382
145. 1, 108, 

 ا 1
4103.118 



 ىوشك

 ذم ركن 0 اختاجد ”نييئاطوطسأ نعت : لق ىلإ ,.راضوب ّق عا

 كئلذو ةنس ةثام قئم ىراك امل لاقف ىراويمل ىف هباقك ىف سيلاطوطسرأ
 اليذكيلا ةفسلفلا ىلإ ةيعيبطلا ةقسلفلا ىع سانلا لام طارقس نمز ثنم
 ه فئص لثو سيلاطوطسرأو ,.روطالفاو طارقس خفسلف ىه هيندملا ةفسلفلاو
 اورصنتنأو هعابشاو سروغاشبش يهم ىلع ايدك نيرخأتملا ىه ساشأ

 ابركر نب ديد نكلذ ىف فنص هو ةييدقلا ةيعيباحلا خفسافلل اهب
 راك فيعض ير سيولاطوطسرأ نع فارحنالا للبلاد نراك هنأ ىزاولا

 ىلاعن هّللا ءاشنا هئامجرت ىف هركذأس دأرب

 ٠ نأ نوري اوناك مهنأل هذنلا باصأب نرشرعي اذه نوروف ةقرفو
 نم معو اهتفرعمل ةنعباتلا هّذللا :فسلفلا ملعت 0 هيلا دوسقملا صضرغلا
 ىروطالفا اليجرلل ىف مهباشلا بابسأ انركذ نيبحلا عيسلا قرفلا البج

 ونت

 هةيردنكسالا لعأ 5-5 لوألا نمولا ىف رصم ءاملع لح ىردنكسالا
 ٠٠ بحاص وهو موجنلا تاكرحو ككالفألا ملعب مهل الضابرلا ملع ىف مامأ
 ىف رصناخا هداف نوناقلا باتك امهدحأ ء)اهتف ىف نيب نيباناكلا
 ىطسحعملا باتك قف سووملطب ىأر ىلع اهييوقت هرماؤمو بكاوكلا ليدعت
 تاميللحلا باحصأ ىأر ىلع كرابدأو يكلفلا لاببقا اكرحح باسدح مهف كازو
 البمكو ىكالفألا ددعو يكلفلا ائذيبض دوف رك فالقألا بادنك رخآلا باشكلاو
 م. ديلأ بهذ امم ىلع ناعربلا نع ارح الّسرم اركذ بكاوكلا تاكرح
 ماهفالاو بيرقلالا ىف اليلغ ومو ىطسجملا بائك ىف سويبلطب

 ه) 0 امهنف.



 نوروف - نوطف

 ناجنألاك الاسر ١ انشح هيتأت سفنلل *)هذلملا ءاهشألا ىرأو ليهلالا البكشل

 ايلط اهل فّلكتاي ن ىلأ ١ انحي الف عهمسلا اساصح ىلأ اليتالا ةنيلابسوملا

 كلذ روغو 0 ىقيطامثر الأ ىف الفيرش فيلاوث سروغاثمفلو

 ناإف انامز ال ابلط هبلإ بسن ىتح هب نيفورعلا هذيمالت نمو

 ملع دنع ذخأو سيلاطوطسرأ لصافلا وبأ سخامسوشين ميدف سروغايف

 الإ نانوي ءامكح نيب فرعي الو فكلذ هدعب رهتشاو مغنلاو ددعلا

 ىررغاشيفلاب

 نوطف
 رخآ ىف ىنانوي مهيكح افاق ءافلا عضوم لعجتي مهضعبو ىددعلا

 ىف هلو ةحاسملاو ندعلا ىعوَت ىف الطساب دي !ذ ناكو نانوي الكلبم ١
 نمز ىف ناكو نأشلا اذه لفأ رهظأ نبب ةروهشم تاغّتصم كلذ
 دنع فورعم هباتكو اليكلل بحيب فورعملا كلملا سلدب سويملطب

 نوناعلا ةراهلو ةكلملا ؟ةرطبوالق ىلإ باسل ىف نوطف باتكب مجهتلا

 ةعفتملاو ذخأملا بيرق لهس طوسبم نوناق ومو رصئاخملا اههلأ بوسدملا

 ملعأ هللا هتعداف هايإ اهلنو اهل نوطف فينصت نم هنأ لاقيو

 ”5نوروف

 هيكل ىف هتمكح تناكو نانوي ةلفسالف نم فوسليف !ذه ّىَذَللا
 ني هن 9 را نب م

 نويلعتي عيج هلو ةقرف بحاص ناكو اهساسأ رقثسي مل ىتننلا ىلوالا

 سلاثو سروغاثيف اهيلا بعذي ناك ىتلا اليعيبطلا ىلوألا القسلفلا هنم

 ه 80 ةدّدلبلا 56 14 5) 1آ4لل9. فكنيح

 *) 0088. هرظنو اليأ. 8 4 ىلا: الك هلو. 0 22-1

 سلا عتق دس
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 زكاطعم 945, 6
 1هاتؤ. آب 87, 9١

 سروغاثيف - نيطولف

 *) نيطولف

 اش جرم رك هل ىرانوي دالبب اييقم ايييكصس ىباك لجرلا ؟ أنه

 ”نايرسلا ىلا ىيمورلا نم ةقيئاصت يمه ع ىلا جب رخو 2 ىيحراشلا

 8م ملعأ هللا ىبرعلا ىلا جرح اهنم اعدت 5 ملعأ د

 سروغاتيف

 ناك مهئامكحو نانوي ةفسالف نم روكذملا روهشملا فرسليفلا
 دواد نب ا باص ئه ائبكشل ليخأو اسوم ميكشل سلق وبأ دعب

 ةسددهلا دخأ ناك دقو مأشلا دالب نم اهيلأ اولخد نيبح رصمب ىبنلا
 ٠١ © ملع هز مهلا ل دخن نانوي دالب ىلا عيجر مش نييرصملا 5) ىع مهلبظ

 ةعيبطلا ملع مهلا لخدأر كلذ لبق اهتوملعي اونركي ملو ةسدنبلا
 اهعقوأو مغنلا فيلأتو ناحمألا ماع هثاكذب ') جرختاساو نيبحلا ملعو اضيبأ
 قي هلو ةوبنلا هاكشم نم فلل دافتسا هلأ ىعداو انيددعلا بسنلا سين

 سارغأو يهجم زومر هبتارمو ددعلا صارخ ىلع هبيئرتو ملاعلا ضن
 م املاع نأ م سلك ل ببأ اههف براق بهاذم داعبلا ناش ىف هلو 0ديعب
 أو هئاهبو هّئسح لفعلا كردي ال اًهئارون اهناحور العيبلتلا ملاع فوف
 نم ةَربتلاب هميوقت نسحأ ناسنا ّلك نإو هيلإ جانت اليكرلا سفنألا
 رامح كلف زينا د سلا تاوهشلا نم  اهرهغو نسملو ءاثرلاو ربسجالاو بدلا

 نم هراوج ٠ نم )عاش ام ىلع علطيو ئناحورلا ملعلاب فعلي نأ العأ

 ه) 00088. سيطولف. ٠ 5) 480 ىم. *) 4 مهيلع .
 2) ةطالق ص ه2. .« قكظق هطتق و. 8*2 8860 بدصقق ,

 5 1408. ءاشي. |



 سخرطولف

 ىلإ جاتتعي ميكتل مالك لاقو ئكلذ مهفن مهيلع لخادلا للخل ببس

 يدم 4 عرفو منعا داس انكم ئبَْلُط اهيهَف نع رصق المكقم

 ٌلعُجو سيلاطوطسرأ بتاك ىلا قيصر هنع ٌلخأت ىجوغاسيإ بانك
 اذه انموي ىلأ سمشلا ريسم راسو اهل الوأ

 تاسابفلا ىلأ ل دملا باتك ىجوغاسيأ باتك هغيئاصت مف 6

 نرلا باتك اوبانأ ىلإ هل ناباتك ىقشمىلا نامثع وبأ هلقن ةيلمدل

 رابخأ باتك اينايرس دجوي تالاظم 5) عسنل لوظعملاو لفعلا قف ")١س ومخجل

 ةلاقم تاسعطسالا باتك ىنايرسلاب ةعبارلا ةلاقمأا هلم تدجو الفسالفلا

 ىنايرسلاب دجوي

 سخرطولف ِ
 نأشلا اذه نم ارزرتم درج ملعي هرصع ىف اروكذم افرسليف ناك

 ةيعيبطلا ءارآلا بانك اهنم ءابكلمل قرف نيب الروكذم فيناصت هلو

 باتك تالاقم سمخ اليعيبطلا رومألا ىف الفسالفلا ءارآ ىلع ىوتسعي
 ةمايرلا ب بانك مي عافتنالاو ةلوجعلا ©ةارادم هيلع لذ اميف باتك بصغلا

 اللاقم سفنلا ىف باتك اللاقم اطسق هلقن اه

 سخرطولف
 باتك فّتص "؟)انتفتم افنصم هنقو ىف افوسليف ناك لوألا ريغ رَخآ

 , كلت ريغو لابطلو بئاجحلا نم اهيف امو اهضاوخو راهنألا

 5-5 عبس 0 !ىجم, | 0 2347 يدعلا, ً

 9 لف ط شن 8 انقنتم: 0 انفتم.
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 مطعم

 سوبيروفرف مداقلا

 تارف ايأ لوقيو اهعوقوب هرذني ناك ىنلا رومألا نم ءىش هل 3 الك
 اذه انمري !دهاش تنك ككنأك هكذهع ينس

 مدقلا

 زنيكلشلا نتالالا لليمع يف لضاف دادغبب ميقم ىبالرطمألا *) خبجتن نبأ

 نراك نأ ىلا دعم هداجأو ماكاو بالرطصألا لعب هدشقو ّ درغنم

 ىدا.مج نم سلاسلا ء عبرا موس نايل ُّى ىثوشو ىبالرطصألاب الإ الأ فرعي ال
 الئامعبرأو نسي الاس ىلوألا

 هان أشرف

 دادعغب لون ئه مالم !لم مجنملا هاشناشحرف ب ريضنت نبأ
 | اهناثدح ماع ىف املكتم انماجتلا ةلعانصب اريبخ نم * ةيمليدلا مابألا :

 سوبروفرذ

 ديسا ناك لبقو ماشلا ليحاس نم روص النيدم لعأ نم ىررملا
 الفسلفلا مله ىف الغابنلا هلو سونيلاج نمر دعب ناكو ربو سويلومأ

 ىف هانركذ ام هبتك نم رسف دقو سيلاطوطسرأ مالك الفرعم ىف مكقتلاو
 ةفرعم هئامر لقأ ىلع بعص املو هبثك ركذ دنع سيلاطوطسرأ ةمجرلا
 اوركذو دنع انحرانلا نكامألا نم هكلذ هيلإ اوكش سيلاطرطسرأ مالك

 70 4 متيضب: الط اليجحت

 ملل قثننإ | مدس



 ثارف - لصضفلا

 بث نم روهشم روكذم لصألا ىسراف لهس وبأ تمول نبأ

 ديجي هركذ نم هَبَسُن ىفرتساو ن ..يملكتملا بنك ىف ركذو نمدلكت هلا
 نورغ نمر ىف ناكو ىناهزرملا هللا دبع ىبأو ميدنلا فاعسأ ىببأ

 ىلإ ىسرافلا نم لقني ناكو المكمل بنتك ةنارحضب مايقلا هالوو ديشرلا
 ىلع هبتكو هيلع ىف هلوعمو ةيسرافلا مكمل بتك نم هدجي ام ئبرعلا

 ' سرفلا بذك

 لافلا باتك ديلاوملا ىف ”)ىرامطيبلا بآتك *)ف ينصت نم هلو

 ىنس ليوحت باتك لخدملا باتك درفم ديلاوملا باتك ىموجدلا

 ليواتأ نم لكتنملا باتك ليثيتلاو هيبشتلا بانك دْرْقُم ديلاوملا

 اهريغو ديلاوملاو لئاسملاو رابخألا ىف نيمجتنملا

 .7تارف

 ةاهجلا مكهتم_دتقر ىف لماك لصاف بيبط ىدرهيلا اكانصش نبا

 [ملخو ريكو 'عاش دق ناكو هليمالتا ىلع هعفري بيبطلا قوذاهت ناكو

 ىموم نب .ىسيع هرمع رخآ ىف بصر ثَدَح وو فسوي نب جاجا
 هيصتيو ر هروصأ لك ف رواسب ناكو روصنملا مايأ ىف دهعلا ىلو ٌىساتعلا

 ىف ههلع هتروشمو هيأر نم ةعطق. ترم دقو هدّضق ُباوصو هيرو هلع قع

 تامو اهركذ عضوملا كلذ ىصضتقا ىفوكلا ليثارسأ نب ىسوم اليجرت

 حتافو دعي ةيكاذتي ىسوم نب ىسيع ناكو روصنملا مايأ ىف اذه تار

 5 هل فيناصتو :07 فينصتلا , 5 2ةطق. ناطمهنلا ,

1811. 4 
 ١ قطو وم
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 لصُفْلا

 ىلل بجي هنأسب يكذاعنأ داق كر ظاشأ اضيأ انأو لناقو ميعملا هباجأف

 هذخأ اضيأ بجيف عنف ممل نأ عنفأ ن .م لجأ هتاذخأ ينم 29 ىقح
 ضي زضصع نم لافف ديلعم ىلع رهظتسي اذيملت كشنأ دق ذإ يكد

 لكن ملعمو ٠ نكن ييمات ىأ ىدر بارغل ىدر

 ءامكل ءاهسأ َّش ءاغلا افرح

 خل نس

 لضفلا ملط 001

 3 زيبربقب 5) هيننشنتو سراش داب ىدحأ زبارملو ىريرملا مئات نبا 5 م

 موجنلا تاكرصحو كالفألا مةبشو ةلسكنهلا ملص ّئ اهلنا لصفلا نناكو

 ىطسجحملا بائاك هيف مرش ىذلا مباتك اهنه ةروهشم فيلات هلو
 دنع رنسلا بهدم ىلع رهبكا عزو نس س ديلفأ بانك مرش ىف دباناك و
 . العبرألا بانك ريسفت بانك للبقلا تيوس باشك ريغملا مولا بانك و

 فرعي ىنلا ةللالا باتنك نضتعملل غْلأ وى ثالصحأ باثك سويملطبل سا 2

 ءاجدالا دعب اهب

 لضفلا ملط 8

 ةعانصب ملاع ىليإل ةزرب وبأ عساو نب ديمللا دبع نب دمح نبا
 ٠١ اهنم هديفم ابنتك كلذ ىف فّدصم اهلجأل دوصلام اهيف مكقم باسل
 زحاسملا تاثك تالماعمبلا بانك

 ا ىلع كطلف ذم ىل7 هه الك 0 ىلا ملغ ةقداعم): اللا طمف ةعئاقت“ ىأ.
 ٠ ل مهبشار ” هبشت. 00

 ١ لس : 5

 انس ميا ايت ل



 ناهبصلا رضح انئلو ملألا هنع لزب مل هلاح ىلع وقنو راهنلا الركب انبحاسب
 مهقرط ىف اهودشنأو اهرظفحو اهورغف تاببألا اوأر اندعب بانتكلا ىلا
 مياشم اوءاجو مهتلمجب اوبكرو ىرج ام مهيلع رعف طياشملا اهعبسو
 *)مهنم ةيبرعل وجْهلا ن 75 اعْوَج اورهظأو مهمل لوقلا نم نمكاش طفق

 1) يركن اوداعو مهلا ةعاملل 5) رذتععاف

 تاهو نيعستو سوخ دس نور ُّق ىنغلب اههذ ىولع كتامو

 ركذ كانه هل نراكو

 سس عل 2

 * بيطخأ ا يع

 ناكو ةيلقص ةريرج لأ ىم نانوب ءامكمح ىم لجر اذ ىلقصلا

 رهم نأ ىلإ اهب ماقو عانقالل ةبضتندلا :باطقل انعانصب انفسلفلا ىم ىلع

 نآكو هن يكلذ ةدافتسال البلطلا هيلإ راسو هلامز ٍلعأ ىلع مثقتو اهبف

 4. هيلإ بهرو 9نءانسيك هل لاقي ناذري نم ىَنَك هيدصاق المج نم
 انلف ةنظو هتيغرب باجأف ادعم الم كلذ نع هل َنيِْ» ةباطفل ملعت
 دج ملعم اهب هل لافق هيلع هدقاو ام مسك مارو هب ردغلا لواح اهَنَقَل
 اهلي هيلع ىنبو ناحلاب كسيتف مانكالا ةديفم .اهلأب لَم الباطفل ىل
 كيلا اهعفدأ ال ىنأب ىتعنقأ ناف نرجألا ىف نآلا كرطانأ ىنتإ لاقو

 ثسلف كعانقإ يلع ردقأ مل نإو كلخب ىثعشأ دق ذإ اهعفدأ مل 7

 ماتقالا ةديقم ىبح ىلا ةباطخل ىنم مّلعتُأ مل ىتأل اهيه كيطنأ

 2 4 مهفؤأ 80 مهي. 5 7 ترئتعافو 80 العام اورذتعاف.

 © 807 نيرسكنم, 2 3 05 م. 109, دن. لا 3 06 م. 209, ةصتت +
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 ىريذلا ىولع

 هنايناحور ضعب -) بدوكلا مسدخأو هل فقوو ابكوك كصر هنأ يعش
 نبل مدخإسبب ملأ ىعدي ىراكو درولا وبأ ىناحورلا مسا نأ لوقي نبك

 سلا ن م هرثاعملا 0
 نكسأ دق يراك ىل بيهسل ءاربال صالبلا ريدب مب ندع هنغتجسأو

 ه انلونف ريذلا ىلا مهد انيضم لق انكو ءىدثنب تأبب مللش زلنا هثاكردأو
 انبلط راهنلا رخآ نراك اهله .راهببصلا ملعب ىبرخم لجار ههف  كاوتاسمب
 مسا ااسخ 2 اهلعمأ ريغتو ةيرقناب هدجتن ملف باودلا ىلع قلعت أه
 ببس ىلإ معاطقانال كلذ نم ءىش هنم بللي نيم صيشلا نكي ملو
 نم دونبأ اهممأ لييبا عطاف ىرخأ :ايرذ ىلإ الردف فاوئرالا ف فيعض
 .٠ 7 ءانثأ يف نراك املف دجسملاب اننأبو لهآ دعب 5) هائدرأ أيه ة)رصحأ
 0 هدببو طسولا دودشم لجر 4)اذاف ءانحافف دجحسملا باب قد
 ذعتم جاجدب ةلابت اهيف ليع دقو ةريبك ٌةنْثَج ليكي نم هعمو
 لجر انأ لاشف وع نم هانلأسف راذتنعالا ىف ذخأو كلذ ريغ ىلإ ضمنو
 الجور ىلو هدودم ايرم نم زعيضلا ه2 ملون ريصم لعأ نم ببر
 ٠5 مكمودلاب تيياع اهو جرس " اهميبأ مكحرب اهليشيو طشمب مكلمأ ى يسيل
 اَمْيَل ثذخأو كلذ ىلع هانوكشف ةلفغلا *)نم رذداعت ىو لهل دعب لإ
 00 3 فلا لبس "0 هببف نيبذاك و .راهيصلا اولا نم

 م هه ع« ص # و 8. ا 0

0 
 َهيَحَي ىرابلا اليعل ىف تعلو اهب ئيلخ ثق الأ اللا ىف 0 ا ا

 ١ ىانُغم لح اكرش ىجر لاب هبذاج كولا لح درلاك نأ

 ادلحرو اهثيسْنو عدلا ن نم اعُوحت ثدرأو اهنم اونو العامبل اهأرشو
 امم

 ت07 بارع ,. »» 80 هقه الا 0 9 8 داندروأ

 , ما و بس



 ىريبحلا :ىرلع سسسست دراطع

 دراطع

 هنكو ّى روكذم اةةيبعلا مولع عاونأب روهشم لجعر بسال لدي نبأ

 ةرحكملا ايارملا باتك كالثألا بيكرت بانك فيئاصتلا نم هلو فتسم

 (رسودبع

 تامالعب اريبمخ اقذاح ابيبط ىراك هرككمذنتلا بحاص كير نبا

 مسفلا ٌلتعا املو ءربلل ليد#لا ليمج اهعوقو لبق اهب ارذنم ضارمألا
 حب لصحو زومت قف نامح نضرم مب ")ناك ةيبأ الييصع ىف هللا دكيبع نبأ

 سفركلا لوصأ كأم هاقظسو فبل نب سوديص هج داعب دروفنأو ايام ابا مدلوق ,

 أه

 ىكس هبرش املف ًارقيف 1 رانا ن م اعيش هيلع م رطو عورشل نمدو مئازارلاو

 عام موهلا كتكلذ دغ نم ءاطعأ مث فافأو ناسلهت ه ءاجو فلو هعجو

 5) نم ١ذف فرظتساف رهعشلا

 نيتتلا ىَل
 . ضاقت .نرعف رسم نيعم ىرق نم ةيرق لقأ نم مجمل

 قهر العرت اليرق طاربقيب لبج فل ىف راهن فصنب سوق ّىلامش

 ءالج ىلإ اعريسيو ميواقتلا لدعيو هبلع دنع لخأي نم ©)ودصقي

 كلذ ىف رظنلا فقحيو ديلاوملا ريسيو مهتهج نم ٌرَبيف دكلبلا لعأ
 هوس. هادعتي ال 2 ىنأح حرش ىجوغاسيإ بانك فاطنملا نم فرعيو

 ه8 ناكو. |. ) هم لع طال ط شا 9 7 مخ

 ب هج 8 مس 3. 2) 2) 8011 ىنم.

 مسس هل | دنسس
 ١

2 
 م

 ا مل عرب يف اهيف رع ملو اهب اييقم ىولع ناكو لخنو نيئاسب اهل

 اطال 67

14108. 1, 0, 



141085. 1,121 

 141". آم, 857

 ىسيع

 ومو ىنعيش دقو مكمل نب ىسوع قبل لاق مهعرجإ نب فسوب لاق
 نيبنس سميخو التام نبا رو ىفون ىدلاو 3 هنبيدو ىنبب راد مالك رخآ
 نتنثأ ليمعاف اهلعفي نراك داهم ال ه) يجو عام رهغناب ملو هجو هل جنش مللو
 يك ورح دنع كيلجرو كيدي لسغن الو ديدقلا قوذت ال بأ ىعو اهب

 ' ه)دب عفتانت كذاف هكلل مزلاف هكلكمي ام دراب ءامب الإ مامدلا نم

 ,رنوسبع

 هتك .راكو رهاشلا ببطتنم ناك )اةراطعلا نيباب فورعيلا فسوي نبأ
 كاش اريثك املشت مشو قي م.لقتو هثارزو دين ةماببل هرهظسو لرب هان

 ىسيع اكو رعاشلاب ايحيصخ ىراكو الر نب كيباك نب نانس بطلا ىف
 7 هلم امدشت لأ

 روبط

 نب ىلع انلودلا فيس ريمألا ءاساسا نه راسك ببيبطلا ىسيفنلا

 ىلع فو ٍماعطلا لكأ اذا اللودلا فيس اكو ىرأآدمح نب هللا دبع

 لجل نمر ذأ نم 00 ىراكو ايبيبط نور ةعو ةعبرأ دددتاص

 ١ مهتلبجا ى ناكو ا الكلك ميطاعنت ماك ذخأي نس أع :بطاعل

 يفت نيملع بسب نيبرخأ نيقزرو

 *) 1419 ههجو ءام ىم صقنب ملو. 5) مزممم» .4طقوطعتخا

 (0هه ديب عفتنت ل بفسوي لاقز ةوطلا ةذص 415, 51865 068 80ط]تقهفف («هدن

 نأ ىصو ةظإ مث ” ءينهلا ليوطلا ربعلاب ملثم ىطصت ىكحلا
 © 0 راطعلا,

 سس لؤي ةيدينيس



 ,ىد.يع

 نو سسبع

 ماَيأ ىف بيبطلا !ذه ناك ةسوسب فورعملا ىدادغبيلا بيهبطلا
 كلذ لبق ناكو الئامرهقلا ىراديول ببطتي ىراك دادغيب اهلبقو ردتملا
 ناكو ريزولا نسملل ابأ هاخأ هدعب مدخو تارفلا نب *). . . ابأ مدخب
 مهضعب ةعيقوب ةنامرهقلا ىلإ اهلمح اببرو ءاررولا نبب عاقرلا لمي
 ةغيلخل ىلع كلذ ضصرعيل ضعب ىف

 0 يىديبع

 ناكر ديشرلا نمز ىف فشمد لعأ نم لجر !ذه مكخل نبا
 ىلوم مهعرجأ نب افسوي لاق ةجاعملاو الرشابملا يسمح بطلاب رهيب

 ىف فشمدب هلزنمب مكلل نب ىسيع ىلع تلون ىدهملا نب مهعربإ
 ةييذطغأم ىنوذغي ناكف ةبعص :لون ىبو نيتثامو نيرشعو سمخ الئنس
 ةيذغألا ىلت ّنأ هملعأو كلذ ركذأ تسنكف ملثلاب ءاملا ىنيفسيو ابوط
 هلساو ىدلي ءاوهب ملعأ نأ لوقبو ءاوهلاب 5) ىلع لئعيف ؛لودلاب ريم

 ىلوذغي امب ىّذغتُأ ثدكو فشمدب ةعفان فارعلاب هرصملا ءاهشألا

 عدوملا ' ىلإ انرص ىنأح ىل اًعيَمُم جرخ دلبلا نع تيجرخ املف
 ىل تددعأ ىل لاقف ههف ىنقراف ىذلا عضوملا رهو بعارلاب فورعل ا
 8)ىلرنم ىف اهلكأت ثنك ىلا البعطألا *قلاخم يعم لبحعت اماعط
 ىناذغ ابيف لعف ام ىلع هثملف الصأ !دراب هام برشت ال نأ كرمأو

 هلؤنم ىف هفيض عم بطلا نيناوق مْوْلَي نأ لقاعلاب نسسعي ال هذ لافف هب

 هز هل طقوم ةراقمام ؟هد ةنصوتم 5702: 80 هاطصم طاقماطم 76163: 16 فيس

 ” رجتققملا )١ 8 يلذ ىلع. :) آل ةنيعطالل افلام“
 47 فلاخأ: 1409 فلاخي. ة 209 ىنلونمب.

145.1, 



 _رىسجع

 ىلأ هعوجر داعب سيجروج روصنملا بلط ايلو بيبطلا عوشيناككب
 اهطقاس زاملاس نم افيعض بلاتلا كدع لجو ىثرعو اضيرم روباسيدنج
 ىلأ ىصملاب رك ببسي ىلا مدشقنلو يخلد نم رذدعاف هرأد مطس نم
 ىف اذ* ىسيع ىقبو هذهبلت ميعربإ هضوع رهسف عنتماف روصنملا
 0 اههقم روباسيدلجاب ,.اضسرامجبلا

 رو سببع

 دقو عوسشاهلاتاب نب سيجروج مريب ىروباسيددلل اهالهش نبا
 بيبط عوشهتاخب نب سهجروج رابخأ ف اذه ىسيع ركذ مدقت
 هذيبلت معم رصحأو داذغب ىلأ روباسي ددج نم نراصصحأ ددع روصنملا
 ! روباسيددج هدلب ىلا دوبعلا 0 ,.رلاتسأو نييييجسب ونجح نضر الو سبع ألم

 رراشتلا ىف هدي طسبب ًأدبف روسنلا المدخ ىف اذه هليبلت' فلخ
 مهلارمأ دخأو ىشرلاب مهتبلاطمو ةنراطملاو الففاسالا ىلع ال صاخ ةليذألاو 149.17

 ا

 5 نالآ نم مل لغنبي نأ سسنللا دلت ىسيع ىراكو هسيتلا ام هنع عنم نب هدّصيتيو هدّدهتاي نيبيصت ىارطم ىلإ ىسيع بتكف نهبهصن برأ ىلإ لصو هتئارفس ضعب ىف روصنلا جرخ اًملو عمطو انرارش ههف نراكو
 ىلع ”)هفقوو الغيباذل ىلا عهببرلا هلصوأو بانكلا أرقأو لال عروص هل مرشو عيبرلا ىلإ لضوتلا ىف لاتحا بادكلا ىلع ناوطأا افثو ايلف هيفش ثدرُأ ناو هقصرمأ ثدرأ نإ ىدي ىف كلتلا رمأ نأ ملعت سهلا *) نارطملا ىلا ةباثك ىف بتكو ردك اهل ًائيمث ةليلج ءايشأ العيبلا
 رشلا ةربه اذهو يف ميأ يهد كلذ هب ل هيل ,"٠ هبيدأتو بوطنالا ىسيع هكلمي ام عيبج لخُأب روصنلا رمأف رمألا ةلايلح

 ه) 043. نارطمر ؟ هؤلب نيبيصن, 0 3 7 فقرأ.

 :: اسمع جب رع امد ا



 ىسيع

 رن و هييبيع

 نيروكذملا ءاّبطألا لضافأ نم بيبطلا ىسوم وبأ نيطئادسق نبا
 *) فنصم عونلا اذه ىف ردصتم

 ىسبع

 باتك ناولألا باتك اهنم فيناصت هل بيبط سيجرسام ىبا 5

 موعطلاو مثاورلا

 ىسبع

 فينصتلا روهشم افنصم داضاق ناكو نينح فذيمالث نم ىلع نبا

 6 عوشلا اذه ءايطأ لمع اهيلعو نيلاككلا لركذت بانك ىلذ نم

 ناوميلل ءابضعأ نم دافئناسن ىتلا عفانملا باشك راسو لك

 ىسيع
 نيديجملا نيلقابلاو نينح كيمالت نم ميخربأ نب ىهيحي نبا

 بطلا ىف فهنصت هلو ىبرعلا ىلإ ىنانوهلا نم

 يىرسببع

 هتقو ىف ركذ هل روباسيدنج لقأ نم بيبط سضبراهم نبأ و

 نب سيجروج لذهملت وهو بطلا ىف تافئصمو هئامر ىف ملقا

 5) 7, ديك فنصمو.
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 ه 1,1098
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 0و. 1, 204.
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 ىسجط

 هلقن اًمم» يرضي مل اللاقم لقعلا ىف بانك اللاقم ىجوغاسيا ىناعم
 بآتك سيلاطولسرأل وهل باثك ةلاقم ةمهمتلا باتك ىنايرسلا نم
 َضفلا اقيادسفوس بانك وحلا ىهحي ريسفتب وهلا ءاصعأ عفانم
 نم تالافم سيخ بانك )فالخألا ىف *)اللوهج الاقم سهلاطوطسرأل
 : سيلاطوطسرأ ةفسلف ىف سفالوقين بانك

 عبسل العب موي ىف هباتك ىف مهعربا نب نسحملا نب لالع لاق
 نع ىلع وبأ ىفوش الئابثلثو نيبعسنتو ىرامث النس نم ىابعش نم نقب
 ىناطنملا ىنارصنلا ةلعرر

 1ه1نؤ. 1, 818, 6. 2"ريدييببع نا ل

 .٠ هنعو ىنارخل لزق نب سبباث ليهمات ىقارعلا ىنارسنلا ه) ديسأ نبا
 فئدصو هلائاسأ الرق نب كباث روصخب لقنلا ىلومي ناكو ىهرعلا ىلإ ىنابيرسلا نم لقنلاب ارهبخ ىراكو هنونف ىف عرب هبو لخأ

 للا 21
 ظ روسبع آش 18. 1, 4

 ىف فيناصت هلو نيمتشتملا ءابطألا نم ابيبط نراك هسام نبأ
 ٠١ ناكو بهبط نصحي ال ْنُم بانك اليذغألا ىوق بانك اهنمه كلذ
 نس ىلع هدم ٌنَدََسُي ةليطغألا ى هبانكو جالعلا ىف القيرطلا يلم
 هناعانص ىف هتقيرط

 *) الك اللوم, 3” اللوم ") 7 ه30. اهبيذهتو.
 ه) م88. ةكيصست+ل. كسأو همت 8, 8الظنلا عنا 1هالو



 2, ىيسجع

 نب ىبيحي ىلع فطنملا *)أرق لئثاوألا ملعب اميق اكو سانلا ءالجلأ
 رظانو ةيلطلا نم ذعامح دافأو هب فقحاتو هنع ذخألا رثتأو ىدع
 هقيرط نع اهيف ركب مل ”)ةذاس ةدوجأ باجأف هيف ّلئسو ففحو

 د ىهيدعايب ىاع اهأرف ىقلا ىعيبطلا عامسلا يمه ةاسل ثيأرو مولا

 فيقحلاو نىسشلو ةدودل باغ ىف ") ىهتو ىرخلا ىودكب م ىدع

 هاحخب ىهو ةءارفلا ةلاح ةرظانملب تّدصح شاوحح اهيلع هل تناكو

 ة)ةفيرطلاو ناير,لو ةوغلا ىف ةلقم نب ىلع ىبأ طخضب ءىش ةبشأ ىاكو
 ىئكلذ دعب اهاشح دقو رابك تادلج ةرشع ىف ةخكسنلا هذه تناكو

 )ب اتكلل سوهياتسماك مرشب ىدوربيلا سيجروج

 رهش نم تيقب ةليلل هعمل, مري ةرحس ىف دادغبب ىقوتو ةباثك ءافلذل
 ةثامئالثو نيبعستو ىدحا اللس رخآلا عيبر

 سبع

 انحويب نب ةلعرز نب سقرم )نب اعرر ند فاس نب ةعرز نبا
 ةعسلفلاو فلحنملا ملع ىف نيمادقتما دحأ ئقنحنملا ئنارصنلا ىلع وبأ
 ىدحإ ةنس هلل ىف ىف دادغبب هدلوم, نيدوجملا اللْقَنلا دحأو

 ائامشافو نيشلثو
 سيلاظولحسراإ بانك راصتخا باتك اهنم ةيوكذم فيناصت هلو

 باتك . ةيقطنملا سيلاطروطسأ بتك صارغأ باشك صرألا نم رومعملا ىف

 *) 8 لوقو: 07 ارقو. 5) 8.ةذناش. 0) 8م كدمم 097

 0. 802. 0048. وهو. 2 7 هلعاقلاو . هز #0 را ت19

 4 80514 ذم خلق.

 اننا حالا
5 ,1 .14109 
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 ىددجع

 فقو دقو ةينائوهلا دعاوقلا ْبسَح ةيندملا ةسايسلا ماوتلاب رمأيو

 ميتظدرط ىلإ اهولغلف هرعش رهارط نم :ىش )عم ةيفوصلا ورخأتم
 97 العير شلل تاهح اهنطاوبو مهتولَخو مهئاسلاج ىف اهب اورضاعتتو
 هرسأ ام اورهظأو هنيد ىف هنامر لأ مدق املو . عماوج لالغألل عماجتو
 حو ةملقو هئاسلا ادع نم نكسر دمد ىلع شخ ةئونكم نم
 دادغيب لصتح الو الّيقن ريغ رارسلا نم ارارسأ ىدحبأو ظيقن ال ةاقاثم
 مدانلا لس بابلا مهنود لسف ميدشلا ملعلا ىف هنقيرط لعأ هيلا ىعس

 يدابعلا لح ىلإ درا «دلب ىلإ دجح نم عجرو ميدنلا 1

 ملع ى نيرقلا ميدع ناكو ودب 5 دب الو هراوسأ منكيو وطغيو
 هلو البصعلا فرر ول عاونألا هلع ىف لثألا برضي هبو البكفلو ميجدلا
 ردك هدصق فرع ردكتو هيفاوخ ىلع هئاهدخ رهظنت رئاط رعش
 ه)هنبف ههفاخ

 ىدماسو ىف دكلاب اهلَّصَعُي هفلب روسينب ىسفن تيضر اذإ
 ىدعاوُم ْرَأ ىدعرم ىنامز اي ْنُدَف اهلك ثدارخلأ فيراصت تنم
 دعاسنلا ْعيبَج سل ىلإ نيعُت ْنأِب اعوذ ىف كالثألا ىضق َسْمْل
 سمارشلا ساصفتاب هارذ رض اَنَّنِإ قليفُم ىف اربص سفن اهف

 رىسببع

 ريرولا دلو مساقلا وبأ حارب نب كاد نب ىسهع نب ىلع نبا |
 ةئاور سلب ريصحو هاو ريثكلا تيد عبس ةدذعتم نونف يف مامإ

 انين

 0 7 ىلع »ل * هقق. رعش تاهبا.

 اتسع 6#  سسس
 ' ىب ”اق#

 م



 ماهل ربع  رمع

 14105 15,40, *)مهع

 ىسلدنألا ىبيطرغلا ىامركلا ىلع نب كيحأ نب نمحرلا تبع نبأ

 رايد ىلإ لحر ةسدنهلاو ددعلا ملع ىف نيخضسارلا ددحأ مكدل وبأ

 بلطب كلان ىنعو ةريزإل دالب نم نارح ىلإ اهنم ىهتناو فوشملا
 نم ةطسقرس ةنيدم نطوتساو سلدنألا ىلإ عجر مك بلتلاو ةسددنهلا ه

 ملعي ملو ءافصلا ناوخا لئاسرد ةفورعملا لئاسرلا هعم بلجو اهرغت

 ةلضاف براجتو بطلاب ةيانع هلو هلبق سلدنألا اهلخدأ !دحأ )أ

 نم كىلذ ريغو ٌطبلاو فشلاو عطقلاو ىكلا ىف روهشم ثذوفنو هيف
 ةئامعبرأو نيسمخو نامث ةنس ةطسقرسب ىقوتو اليبطلا ةعانصلا لامعأ
 ليلقب اهرواج وأ انس نيعست غلب دقو

 آخ 11, رهع

 ىسلدنألا ىلهبشالا ىمهربطملا ماسم وبأ نودلخ نب ليحأ بأ

 ملعب اروهشم ةلقسلقلا مولع ىف افرصتم ناك ةيليبشا لصأ فارشأ نم
 ليدعتو هفالخأ حالصا ىف الفسالفلاب اهيشدم بطلاو موجدلاو ةسددهلا

 ةئامعبرأو نيبعبرأو عسن النس هدليب ىفوشو هئاساهس «*) ميوقتو هتريس

 ماهل رمع
 بلط ىلع ثحيو نانوي ملع ملعي نامزلا ةمالعو ناسارخ ماسه

 ةيناسنالا سفنلا هيونعل ةيندبلا تاكرفل ة)ريهطتب نايدلا دحاولا

 ٠ وربع. 2 5) آه ملعت الي. 0 1 ىاك ريدقتبا 1418 ©
 ْ , ريهظتإب 8 5

 ' سلا يعل اس
16 



 ملت 06

 مع

 نلاخ نب ىيحي ىلإ اعلدقنم ىرباكو ابيكح املاع ىوبطلا ىراخرفلا
 ٌْق صدرلاو رمشلا نيب ىراكو لهس نم لصضفلا ىلأ ع «ادقنا مث يكمرب نبأ
 ابرق ةريسي/ تاجرد كمرب نب دلاخ نبا ىمحاي نب رثعج دز
 اذه ىلإ .نوتفثلب ,.ويجتنملا نكي ملو همكح تصف رشع ىنثا ىف ربع
 بائك ىف رشعم وبأ ادعيأ ركذو كلذ يف رمع ملمع ىنأح بابلا
 ريرو لهس نب لصفلا نيقساشولا أذ أ رحصب نب ىاذناشل تاركاذملا
 مجرنف ,.,ومألاب هلصوو هدلب نم نراخرفلا نب ريع ىعدتسا ,رومأملا
 ىراطلسلا نئازخ ىف موهلا ىلإ ةدرجوم ماكحأب مكحو ةريثد ابنك هل
 اهنم ةفسلفلا ولف نم كلل ريشو موجدلا ىف انرمثك ابنك هل فّلأو
 فيرطبلا ىيحكي ىبأ لشن م سييبلطبل تالاقم عببرألا روس باشك
 5) طولتخ ىف مهفالثاخاو الفسالفلا فاشأا باثك *) ىساحملا باشك

 رهع

 رصناخ مير هل ىدورلاورنلا كلملا ديع نب دلاخ نب نيج نبا
 ىليلا ديع نب دلاخ هّدج ىدي ىلع رهط ىذلا بهذملا ىلع
 نعي | | اسيأ اذه ربع اكو قفا نيعس نب سابعلاو روصنم ىبأ ') نب ىهحيو ىلع نب دّنسو ومع ىنومأملا دصرلل ىلوتالا ىذورلاورملا

 يويووساوو ل وجم جد ع

 مّطسملا بالرامألا 4) العانص

 ه) 28هطلك ذه 8: كل سلاجملا . ه) 7 طوطللل نم ضعب ىف
 8ةطنب بكاوركلا طوطنخ © 8 680. نب ىهيحيو ىلع.

 2 2, العئمب

 هي
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 رمح

 ماع ذخأو ةرظانملاو لدشل هيلع داجأو هنع ضخأو فوفكملا ىنلا
 ءافجن ىلذب رهاظتو اهدوييو خركلا ىراصن نم العامج نع لثاوألا
 اهلخرف رم ىلإ فارعلا نم جرخو هتادهلع ىف اوعقوو هرمامعتو ءاهقفلا
 ةسردملا ىف لزنو ةدايسمخو نيعستو نيتنثأ النس نم ةدعقلا ىذ ىف

 رطأنو ىسوطحلا باهشلا اهسيردن ىلوتي ىراك ىتلا وعلا لرانمب افورعملا
 اهأرقو هنع تذقنو لئاوألا ولع 4 هفيناصت اهب رهظأو رضاحو رصبب
 نيدلا لرسأ ىف ةعينصت هيلع ره كلذ نم ءىش ىف بشر ْنْم هيلع
 ىلوتو فشمد نطوتساو ماشلا ىملإ رصم نع جرخح مث هففلا لوصأو
 ةنس ىلأ ىكلذ ىلع لوي ملو اهسادم نم اسردم يف سيردتلا اهب
 ىلع لماكلا كلُملا ىلوتسا ةائسلا هذه ىفو ةئابلأسو نيتلثو ىددحإ
 :)لسار دق ناك هنع ُتلقتتا ىدلا اهبحاص نأ ربْخَأَه نمآ النيدم
 ىلذ هيلع ركتأف نمآ ءاسق هيبو ههلإ رمصي نأ رسلا ىف فيسلا
 هلولمد ماقأو للحعتو السردملا نع هدب ئيعفرف ىلذ هنب ملو لسور هنوكو
 تامو اللهلق اروهش

 . ملع ىف رهابلا باتك كلذ نمف اهيف بوغرم فافآلا ىف هفيناصتو
 عبرأ يللا .لوصأ ىف راكفألا راكبأ باتك رابك تادلجم سبخ لئاوألا
 دياب بتك تادند# كلث لكلا مولع ىف لنئثاشقل باشك تادلج
 " 2 )ولامم تاراشالا حرش ىف ئرلا بيطخ نب نيدلا رن ىلع

 روع

 00076 ةدجلرتلا ءاسور لحأ ىربطلا صفح وبأ ناخرفلا بأ

 . نب رتع ناك ئيابلا رهعم نأ ل اهماكحتو موجنلا تاكرح ملعب
 9 809 لسرا. 2 5) ” هققنا دحاو. © 807 نيقشحملاو .

 بع 8# دب



 فل

 ىلع

 ىلع نب ليج رفعج ىبأ ىيدلا لامج داود ريزولا ىف ةديسصق نع
 لصوللاب ٌىناهفسالا روصنم ىمأ نب

 ىدْعَب ْمكْروََت لف ىرعش َتْيل امف ِدْيَعْلا مرت نع تلح ام انتاوخإ
 ىَنُو ىفزاذ مُهنْيَب أك ئل ْلَهَف مكذوب ردأ له سود نم منو
 دقنلا يتمم بلقلا ميهقشم اهب يم نمِبَح رشم ىلإ نأ
 ىدنخ ٌوُأ نم بْوفلاب مهتأك هذلب لك ىف فشلا طلب مهارأ
 هردهشلا ىلع ْمهمو بحل هئلشقل الهمه ُتْعَيَج رشا َمْعط نأ ول
 لا نب ملا بغشلا اهب انضم 0 زيانم نم اًنعطَق نق مف
 دصفلا ةلحار نيذلا لامجت انب ثيهنت ندا نسوملا امْلَصو نأ ىلإ

 ىلع
 ربأ ىطمارلا نفل ساد نب ددحم نب ىلع نب دمحأ نبا

 رهتشاو هكلل ىف داجأو مولا ملع ملع الفرعمب درفثأو لثاوألا ملع أرق نسف
 !ذهب ٌفرعو اهلعأ نم العابج هنع دخأو اهب مانقأو دادغب ىلأ لحرو هب
 ةئابّداسو ةرشع ىندثأ الئس ')رخآلا عيبر رهش ىف دادغبب ىفرتو عونلا

 ىلع
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 م

 م

 ا

 ىلع

 دقو اموي هل لاف ةيراد تشطلا ضعب نأ وهو ببسل رايدلا هكلت
 تكسف اهفوذت ال َمل ميكح اي هضارمأ ضعب ىف ككلملا ةروراق ىلا رظن
 نع موهلا اذه ىّلرق ةوُلَخ ىف هل لاذ سلجملا نع لصفنا اماف هنع

 ىنذأل ىل رطخ امنإ لافف ككل رطخ /ىش وع وأ هكريغ لوق نم لأ
 نكلذك ومألا هل لاقف ه)اعرابتخا طورش نم ةردراشلا َكوُذ 8 نيعمس

 اذإ كلما َنأل ٍلوقلا اذهب ىلإ َتْأَسَأ دقو ضارمألا لك ىف ال نكلو
 هنامدخ طورش نم بجاو طوشب تللخأ دق ىنثأ نط اذه عبس

 :ةكرال هذه لجأل يورال ىلع )لمع هنإ مث اهيف ةعانصلا نيناوقو
 ىلإ دوعي ال ىثح راد تشطلا ىشر نأ دعب اهتبقاع نم فولو
 هتافو نيح ىلإ اهب ")ماقأف لومت دقو لسصوملا ىلإ داعو سرخو اهلثم

 هتافو ليف علوم مول كرش نعارصجم ىناح رمعو دافأو اهب ثدحو

 هدلوم نع ّلثَسو هيلع نوئرقبو هيلأ نوددرناب سانلا ناكو *) نيدسب
 ةدعفلا ىذ نم نيرشعلاو كتلاتلا 0 جرا بايب دادغيب ثدلو لاشف

 ه)رشع كثبلاك ءاعبرألا هليل لصوملاب ىفوتو الئامممخو ةرشع سمخ اللس
 هثيأر راتخملا هايس بط ىف باتك هلو الئامتسو رشع انس مرحملا نم

 *)يكلل ريغ هلو تادلد عبرأ 0

 اني

 ختاهسم حو نيعبرأو عبرأ النس ةنيرصملا داليلا ىلإ درو لافقذ رص لأ صضعب

 هلو فافآلا رادو فقارعلا رازو قوشلا ىلإ رفاسو نمهلا ىلا اهنم ىصمو

 *) 48 اعرايتخا . 5) 7 لبيع. 87 ماقاو.
 8) 8 نينتتسب: 0 نيناسب. " 47 نيرشع. *) 7 8

 فيئاصتلا موه



 ىلع

 تانسحح نم ىيدودعملا .رايعألا لضافألا نم ىباك هداف بددألاب فورعملا
 عئارلا رثنلاو رهابلا لصفلاو عساولا ملعلاو مل بدألا *)ىوذ ىرمؤلا
 ىلوألا ةيئرألاو ىلوطلا ديلا ءيكشذل ءارجأ و داس ىف هلو عرابلا مظنلاو

 باخ زذمدخو افرصت لصضفألاب بقلملا اهريزو نم سمتلي درو راك ٍحقلو

 ه وكشيو رامولا اهيف بتاعي ؟)8لهيصق )م لاقف هيعس ففخأو هله دبش

 نامّرلو ةبينل
 : 1 و

 ففوم لك نعل رادملا ىداب نيكس بيد لثذَتلاو روعشلا نمد م | © د اها ع 3

 فلتتنلا ةلدو يبأل ربك بدتجاو نطاَوَمْلا لك ىف هكلسأف زن ن 5 ب هرع
 فتثم مرُكَأَو رن ّلَجأل اهرْيَخ عئاتصلا نم تباج ْنَقَنو

 - 2 الا : ٠ فلفت مل أو َقْفَن 8 9 ال هلالظ تح شيعلا ضْفَح ثوجرو نا
 ىقرشم ىنافس امي نامزلا نأ لخإ مل نيفملاب اهيِبَش انظ ع« د 5 7 هما نيل تا تابع 9 ما همه 0

 3 تاهبأ دعب اهنمو

 فذصأ مل ىرإ وصنلا )وع تيمرحو ىتووم نود ر هللا عراف س همّ هما نك ناب ِس 03 7 1 2 3 - د سس

 ىلع

 ام َنِلِو بهبطلا لبهلا نباب فرعي نسدل وبأ ىلع نب دمحأ نبا

 ١ مياشم نع فورد عمسو بدحلاو بدألا اهي ارو أءهب ًاشنو داإدغيب

 دنع طولخحب ماكأو ناجيابر نأ ىلا جرخو ليصوملا ىلإ ر اص مم هنو

 فراشو بدٌألاو ةيكلمل كانع هياع سانلا أرق هياحي نمرأ هاش اهيحاص

 هاى 13 (وزر 8 4 (ن مهد ةمقاموم كفصف)ز 0اكا وذا 5 8 ىلا
 *) 15 م3ليصف. ة قم مجمع الو 8. 8. 4000+ عم

 يقم < الزنا ها

0 



 انضيأ هلو

 دْهَعْلل ريغملا ناك ال دْيعلا نع مُكَنْعَب ْتْرْيْعَت ىلأ اوبسكت الف

 ىذو مُكَل ىدوو ىدجو مكب ىدجرو ىوهلا كلذ ىوقهلاو ىمارغ ىمارغ

 ٍدَصلا مم مودي ْنَم نعل ٍلَْولا عم ةئاذو ْمْمُحَِي نم اب َسْميلو

 ىلع 0

 بدأو رعش هلو ةيدامدل كلودلا ى بطلاب قوترم ىقيرفالا بهبلحلا

 هرب مف

 انتالقإو انارشإ كبح ١ ىنا اناَسْحِإ نم ل بَ نسل ةلّمج اي
 د باد نق

 اناسنإ رهذلا كاوس ٌبحأ الو الزب مكب ىغبأ ال كديع نساصأ

 كن

 امو :1- مد اج 7
 36 ئى

 هلو ىلعألا نيعصلا نم ىناقلا اذع بيدآلاب فورعملا *)رصنلا نبا
 ركذلا .روهشم ىلغألا ردققلاو ىلعألا مّذقلا بدألاو لئاوألا مولع ىف
 مهياعو زبعم ىبجدم هتلاس 4 تملصلا وبأ ركذ انو رثنلاو مظنلا رئاس
 لعنلاب لْحْن َتْيْذخ امك امكابطأ مهف رصمب نآلا نوسجفلا امو لاق
 ركارمو ينوب قال نم رثكأب نجلا سلع نم !)رهلشنأ قلعتي اف
 مهنم سلق لوألا ىدابملاو للعلاو بابسألا ةفرعمو ركبتلا امو اهميقي
 اذه يف .فلعيو ةلونملا هذع ىلا ومسيو ةجردلا هذه ىلا ىو نم

  رمتلا نب. ىلع نسل ابأ ىهاقلا الخ ام ءرسلا اذهب ء ءىضتسيو وب

 *) ةطدي 7-1. ريضنلا . 5 مطمن 7-1. ميعلثم!,

1 



 امل

 ىلع

 | اييبط .رورشعو ةعبرأ بش عيناجاف فكافآلا يه ءابلمالا ميج ندأآدغيب

 هدحيفيو بطلا هيف سردي ىراتو اذه ىلع نسل وبأ مهتلمج نم ىراكو
 اراغص تالاقم لبيع هنأ الإ فينئصتلا ليلق ىراتو انوفكم انو نيبلاللا
 ريغنعلاوأ رهبكلا نيب ام طسوتم شانك هدلاولو

 ئعبشل اكليل ىلو لاق هبانك ىف ىباسصلا ىنسحملا نب لال ركذو
 نسل وبدأ ىشون هتامتلتو نبعستو عيرأ الغس 0لدعقشلا ىذ ىم نيفب عبرأل
 نم أرق دقو ه)اًقْدْحَُت افراع ناكو بّبطتمللا شكب نب مهعربإ نب ىلع
 دارأ اذاف ارهصب ن اك ”)هنكل ثم هدعب فلخي ملو اريثك اعيجش بتكلا

 نم هعم نوكي نم ىلع ٍلرع ىضرملا ٍلوَب لاحو هرجولا تانحس الفرعم
 يبن براش الإ فوصناب الو ىربب األ ىناكو مل كلذ فصو ف منكما
 هلبعو هملع ىف رربم هدم نضفانملا هذه عم وو

 و

 ىلع
 ىدادغبلا نيدلا ماعب توعنملا ىرعوبلل نسللل وبأ لمعبسا نبا

 ملع ىف عراب مهفلاو ءاكذلاو ملعلا ىف ملغ ر الاس :) باحرلاب فورعملا
 اميف سفنلا ميكح اهثالصفو دادغب ءافرط نم تاضايرلاو خسددهلا
 سائلا ىديأبو ةيسدنهلا جذل ةيكلفلا تاآلآلا نم هلبعتسيو 9)هلمعي
 فئاف رعش هلو ةلفيرط ئفحتو انفيطل ةفرط لك هلمعتسمو هلمع نم
 ' نررعسلا نش فلز بدأو

 عيدَصلا ْليِمَج ٍلاجيلا ُنسُحَو ٠ رجلا لامج ءاشنلا نسخن
 ه) 1 اقناح. 5 7 ملكلوز 15 نكلو. هر 7 اكرلاب

 0ه) 80 دملعفي.



 اني

 ىلع

 اذاف دربلا ىلا الثام غامدلا ىروكي ىرأ كلذ ببسو ردان لعفلا !ذهو
 لعفلا ىلع ىوقو درت فذيبنلا راخضب هدختسأ

 ل
 نب

 اطان 17-1 ةنو ىلع
225 

 ءا ميؤلا بحاص ملعألا نباب فورعملا ئولعلا مسقلا وبأ *)ىسلل نبا

 تارايتخالا ىف هتاراشأ دنع كللا فقي ةلودلا لدصع دنع مدقت دق ىراكو
 هيلع ىذلا روهشملا هجير لمبعو تارييستلا عاونأ ىف هلوق ىلإ عجربو

 دلضع ىفوت املو اذه انئاوأ ىلا هئامز دعبو هئقو ىف هئامر لعأ لمع
 رمألاب مثاقلا هدو ةلودلا مادخيمص كنع نر رخو هلاح كسحقن ةلودلا

 نيعبسو عبرأ خلس روهش 6 محو اعطقنم ماقأو مهنع عاجةناف هدعب ىيم ٠

 ىلحألا موبل ّ خايسعاب فرع ةلوشمب تايف دانعو مشل ىضقو مذاسنلتو

 م

 ىلع
 ىقتلت همجي رذقلا رهبك وقو ىفتملل ابيبط ناك البقارلا نبا

 يول ل د رن بتيباشو شولاو عوشيتتبو وه ىناكف 5) همرئاكابو ا

 1 ىقتملا بط ىف نوكرتشي
 اند

 19. 1, 4 ىلع
24242 

 21015. ِع

 اناع ارمام الضاف ابيبط ناك نسل وبا *شكب نب ميعربا نبا
 ناتساميبلا ةلودلا دصع رمع املو ناقثالا ةياغ اهل انقتم باحلا العادصب

 © 1ص 7-1. نيسفلل >> 5) عم 020 3. ةطعع 00848 كمر دكيإ .

 '» الكل شكر 1418. سكب,



 اب

 اع اان ل
 اك نا, هالود م.

 ىراشلا أللهب هبدأو نوبل هبه الضاف راك روجامأ نب هللا ليع نبا

 دل

 ىلع 1ع 4

 6 ىطوتساو يكاطنأ لعأ م ىبنسجلا مسشلا ومأ ىماطنألا ليحأ بأ

 هيرب نب اللودلا نضع باحضأ نم ىناكو اهب ىفوت نأ ىلإ *)دادغب
 هلو بلذ ىف عفادم رهغ السدنهلاو ددعلا ملعب موظي هدنع نيمذقملا
 زكراشم لشاوألا "ولع ىف اكراشم ناكو ةلياج فيناست عونلا !ذع نم
 ىناعلاب ىنأو نابأ لئس اذإ ناهبلا بذع ىناسللا بصف ىاكو ةليمج
 :٠ راسل

 ىدنيلا باسلمل ىف ريبكلا سكتلا بانك اهنه ةفيرش فيئاصت هلو
 باتك ىقيطامثرألا ريسفت باتك رحت الب نضخالا ىلع باسمل بادك
 باثك انئيددعلا نيراوللا باك مجاوتلا جبار اسا باشك سديلقأ جررملا

 ديلاب لب تاضت الب باسلل
 او كيس النس ىف هباتك 'ىف ىباصلا ميعربا نب نسحملا نب لالع ركذو

 وبا ىقون جدل ىذ نم رشع ثلاثلا هعمل موي ىف ةئامثلذو نيعبسو
 سددهملا بسامل ٌّىكاطنألا ىبحأ نب ىلع مسغلا

 امن

 ىلع

 لكاسم رشف دقو بطلا العادصب ملاع رركلم بيبط اذع نقلا |
 م. ركس اذا الا رشقي ناك ام هنأ هنع ركذو بطلا ىف فاحسإ نب نيدح

 ه) 807 تإدغبب .



 ىلع

 نم هباتتكف هْضَرَع مهفي مل نم ةفلاخم هلوصأ ضعب ىف ملعلا اذه عضاو
 نم راثكتسالا ىف اذه دعب لغوأو طفسلا نيب طلغلا ريثك اذه لجأ
 هلبق سلدنألاب طق دحأ هلني مل ام اهنم لان ىتتح ةعيرشلا مولع

 دقفلا لوصأ ىف اهيظعم سلصقملا ةفيرش ددعلا ةريثك تافتسسم هيف فئصو
 فلخ نب ىلع نب دوأد بعذم وعو هلحاني ىذلا هبه لس ىللع هعووفو

 لضعلا عفار وبأ هنبا ركذو رهاظلا لأ نم هلوقب لاف ىو 8) ىناهفصالا
 لوصألاو ثييدحلمملو هففلا ىف اذه ليج يبأ هببأ فيلاوت غلبم نر

 للنشي كلج ةثاءعبرأ وحصن كلذ ريغو بدألاو لّلملاو لضنلاو مطيرأتلاو

 ةغللاو وحنلا نم رفاو بيصن هلو ةقرو فلأ نوبنامث نم بيرق ىبلع

 انباطقلو رعيشلا 5) ضرُفو

 ةئامثلكو نينامثو عبرأ ةنس ناضمر رهش نم موي رخآ ىف ّللو

 ةئامعبرأو نيسيخو تس انس نابعش طلس ىقوتو

 ل

 ىلع

 ناكو ةسدنهلاو باسعلاب مملاعلا ىلصوملا ئنارمعلا سوحأ نبا

 هبلإ *)ىثأي اهنمو هنم .هدافتسالل سادلا هدصقي بتكل اعامج الصاف
 نييعبرأو عيبرأ ةنس ىف ىفولاو هيلع ةءارشلل الحوانلا .دالملا ىم اليلتحلا

 ىبأل ةلباقبلاو ربل باتك مرش بانك بتكلا نم هلو ةثابثالثو

 ىف بتك ةدع تارايتخالا بانك ىرصلا بسال ملسأ نب عابجش لماك
 اهب فّلعتي امو موجتنلا

 . 8 "5 ىناهبصالا 2 ىلا عيصالا» 5 7 ضيرقو.

 ه 07 ىتايو.
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 ُنَرْعي لصألا ٌيسراف لماك لضاف بيبط ىسوجاملا سابعلا نبا د من د
 اسال »ب

 وه علاطو هز رهام ى داس فرعي يسرا زب ىلع ش ىسوجتملا نباب

 ىضع كلبلل فتصو نيمدغتنلا فيئاصت ىلع فقوو هسفنل دينجأو
 عز لباج باشك وى ىكل.لاب ىبمسملا ديئاضك خبل وسل ند ورمي اح انف خلوا

 سانلا لام بيئرنخخلا ن ريح 5) حايعو بطلا ملع ىلع لمبشأ لبعد شاش

 اولاوش انيس نبال نراقلا بانك رهظ نى ىلأ سرد اوهرلو دنقو ف هيلا

 ىف نوناقلاو غلب لمعلا ىف ىكلملاو كرخلا ضعب ىكلملا 0 هيلا
 و 0

 انين

 1 ىلع
 ىسلدنألا جحلاص نب بلاغ نب مح نب كيبعس نب ليحأ نبا

 برغ نم ةلمن الروك ىم ةايباورلا مهاقأ يرق نم هقابأ لصأ ديد وبأ

 وبأ نوبأ راكو اضيرع اتاج اهيف الانو ةبطرق هومأو وه ىنكسو سددنألا
 ديع نب ديد روصنملا ءارزو نم ءايظعلا يحأ كيبعس نب كيحأ ريع
 م ددح وبأ ديقفلا همبأ ىاكو هدعب رفظملا هنبال رزوو رماع ىبأ نب هللا
 نب رامجل دبع نب ماش نب هللاب ريظتسملا نمحرلا دكبعل اريزو اذع
 7 ىلع ليقأو الفيرطلا هذع ذين مث هللا نيبحل رصانلا ىبحرلا كيع
 هايس ابانتك هيف فلأو فكطلملا ملعب ّىدعو نئسلاو راثألا ديمفلتو مولعلا
 قرط نييبت .ىلع لوفلا هيف لطسب فاادنملا دودد *بيرقتلا باناك
 '. سيلاطوطسرأ فلاشو ةلّيمرش عمارجو اليه )انلثمأ ديف لمعتساو فراعملا

 * 7 رهاط, ' 5 ملال ةيلع * ه8 برشتلا
 2528 ل 19 239 بيرق " 2 , كف هلق داثم .
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 ىلع
 م

 ملعأ ناك هبحاص نأ ىلع لدي ريبك عماج ٍ ريو / هيف هدصق

 اعبي

 ىلع
 دحأ ةريغ ريغب روجام هيبأ مسا ىف ليق اهبرو روجامأ ىبا

 نولحتسي ناشلا اذه لعأو اهداصرأل نيناعملاو بكاوكلا تاكرحب ءادلعلا
 دققدو هدصر دلعل اه ىلأ نوعجريو هلوشب

 امل

 ىلع
 بطلا ةعانص ى لضاف نسلمل وبأ بيبطلا ىربطلا *)نبر ىبا

 دوفناو همكدل ملع ًارقيو اهتالو ةمدخ ىف فرصتي ناتسربطب ىراك دقو

 هيلع ًارقذ يرلا ىلا اهلجأل يرخ نقف ناتسرابلتبب ىرجو تايعيبلحلاب

 وس ىلا لحر م) مك اريثك اًمّلع هنم داشتنساو ىزاولا ايركز نب ديد

 باتك ومو ةيكلل سوذرفب ىبسملا هشانك فئنصو اهب مافأش ىأر نم

 ىلع ىوتحت عاونأ ةعبس وهو فيلأتلا فيطل فينصتلا ليمج رّصتخ
 باتك هلو اباتك نيلسو ةثامثلث ىلع ىوتحكت تالاقملاو اللاقم نيثلث

 ةيرشألاو ةظيعطألا عفانم بانك ةصلل شتئك بانك كرلملا ةفكت

 ربقاقعلاو

 ىلع نمل وبأ لاف هباتك ىف ميدنلا فاسإ نب كبح هركذو

 نيبر ناك هنأل لهس مسا *نبرو ىربطلا لهس نبأ وهو © نبر نب

 دي ىلع ملم املف نراق نب رابزاملل بتكي اذع ىلع ناكو درههلا
 مئامدن ةليبجح ىف لكوتملا هلخنأو :لبصف انرصحلاب رهظو دبر مصخعللا

 8 86 هل هع ةخ9. 8117 نيرز/0 ديرز 8ةط» ليز. 5 7 مك

 اهنمو نوريثك ايلع هنع تدافتساو هب سسماقئا , + نسل
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 2لطتتب,

 81طعم 066
 آه. 1,



 ىلع  ميحرلا دبع

 *ميحرلا دبع
 نم ناك ىل دزرملا بييطلا ليبحأ وبأ ىرابزر ملا نب يلع نبأ

 ملودلا ىف منشن 5)ةنعيبطلا ملعو ةعيرشلا ملعب الضاف املاع ,.رانهيصأ لعأ
 ,.راشسرا.هيبلا رمأأ هيبلا اكو ٍناتسوخو رتستب ايضاق ىاكو ةيهيوبلا
 : ىدابج ىف رشاسناب ىقوت نأ ىلأ يكيلل ىلع كروب ملأو مالملا دغبملاب

 الئاسةل كو نيعساألو كدس ظنس ىلوألا

 ديما ىليع 1لط

 باسشل الفادصي ملاع بساح لجر اذه لصضفلا وبأ عساو نبا
 ديد بأ ىنكيو ىلايجل كرد باب فرعبإو اهلعأ نجبب روكذم انهيف ملام
 ٠١ ىف عماجل بانك اهنم ةلءعتسم ةروهشه فيئاست باسل ىف هل اصيأ
 دادعألا ضارخو باسل رداون بانك بناك الناس ىلع ىوتاحيو باسل

 دي

 ىلع

 ميهدملا ىرعملا ىلعألا دبع نب سنوي نب نمحرلا دمع نبا
 هر ييحأو ول رصم ثري سئلوب نب نسحرلا ببيع هدلاو ناك
 ه ىعئاشلا بحاص ىلاعألا لكيع رب سلوي هدجو اهب نيروهشملا ءاملعلا

 رعشر بدأ !ليع عم هلو ميجنلا ملعب ملعب 4) نيصصختبلا نم اذه ىلعو
 ناكو مدمر مر قله رهبكلا عديت مدل فلأو مكانمل ةليدحصب ستاخا

 ايمنييسصسس

1 
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 ربثكلا اهبذ نجوم هبتك ىلعو هيلع *)ةظقلل تقوأف ىاشلا اذه دعارف
 دادغبه عضوم ىلإ اهجارخاب ةايرصاننلا رماوألا ِت ربو موقلا مولع نم

 ٌرصْحَأو كىلذ ّلعفف اهنم مدل عمل روض قرصت أو ةبحرلاب فرعي
 هل ٌلعجو ةيناتسراملا ىباب فورعملا ئركبلا ٌىميتلا هللا دبع ل
 مهلرقب لوفي نمو ةفسالفلا اهيذ نعل ٌةَبُطُخ بطخو هيلع دعص ٌرْيْدِم
 اًباتك هل ىتتلا بتكلا حرشي ناكو رشب اذه مالسلا دبع نكرلا ركذو
 نمل هحي نم هيقّلي مق هفنصم مذو همن ىف غلاببو هياع ملكتيف اباتنك
 رانلا ىف هيقلي

 دادغبب نننك لاق ىليئارسالا ”)ىتبسلا فسوي مهكللا ىنربخأ
 تدهاشو ةيناتسراملا نبا مالك تعيسو لفكتلا ترصحو ارجات فموي
 لّثم ىننلا ةرثادلا ىلا ريشي وو مثيهلا ىبال الئيهلا بانك هدي ىف
 ةبيصملاو داّمصلا ةلزانلاو هايقدلا ةيهادلا هذهو لوقي وهو ىلفلا اهب
 هلل ل لتسا )لاق رانلا ىلإ اهاقلأو اهقرخ همالك مامنإ لاعبو هايمعلا

 ىلإ فيرط ىمع امنأي رْثُك ةئيهلا ىف نكي مل نإ هبضعتو هلهج ىلع
 نكرلا 0 ياا هيكحأ اميف رو لج هللا ةردق ةفرعمو ناميالا
 مري قف دنع ج نأ ىلإ كلل ىلع ةبقاعم نجدسلا ىف مالسلا دبع

 ٌنيبعأو ا نيينامذو عسل الئس لوألا عببر رهش رشع عبار كيبسلا

 اليوط اربع فكلذ دعب شاعو بعذ ىمللا دعب هل ناك ام هيلع

 , 9 4 هظافطلا 8 مطقللا | 2 5) ده ىيسلا: 0ا4 ّىنّبسلاب
 14.09. 11, 91. 17 ىبسافلاز 02 هوه م2 187,8. 2 ) 80 مكر الك لاقو.

 8*8  يبمللدتساف. 0) "7 ةدقم دك اليموهفمل لالدتسالا ىلا

 , مهمدعو جوملا.



 مداسلا لييع ب دودوبلا لع

 يف هتوغب ىقوثول ثلاثلاو هقوفح ضعبل هاضق وكيل ىناثلاو هئانفاثامو
 ثفرعف هلوصفو باشكلا اذه باوبأ ىلع اميس ال هلوصأو ملعلا اذه
 بئارغلاو نيملعلا تكلا مه ناجم كاس ام رحق فرعي ")ىذلا *) نأ

 نيرخأتملاو ءامدقلل ىنللا تافتصملا نم ءىش ىف دجون آل ىتنلا ةييكشلا

 0 نيقباسلاو نيفلاسلا ىم دحأ باشك اهبلع ليتشي ملو

 دودولا لييبع

 ٌفرعو ,ناسرخو فارعلا ىلا رجا اليسنلب يوم ىسلدنألا بييطلا

 لوقي ىذلا وهو هاشكلم نب ديد ىناطاسلا رصع ىف نيطالسلا دنع
 ىبتتللا رعش نم اعيش هرعش نص د دقو , رمل لدأ ن صعب هيف

 مان اك نإ 7 مه د تن

 0 5 ىلا اًَياَنَبْلا اهل ْتَدَجِو اَنَل اًنيف 05 لول

 مالسلا ديع

 ديه ىببأ نب تسود ىكنج نب ملاص ىبأ نب ر داشلا دبه نبا

 ')هريخو نييعتو فوبصتا تيب نم ىنككرلاب وعدملا ئدادغبلا ىليإل هللا
 م اهداجأو لثاوألا مولع أرق دق !ذه مالسلا دبع ناكو روكذم روهشم
 ملو المات ةرهش ىنآسلا اذهب رهتشاو عونلا اذه ىف انريثك ابنك ىنتئاو
 بابرأ نم يسيح عمئقتب دل لصحو اليرصانلا اةيمامالا ةلوحلا ىف مكفت
 ىف ةلفسلغلا لكك لاوقأ .قلا عجب هلأ لطعم هلأ مهدصحأ هبلثق رشلا

 « 359 نار 2< 0 35 8هطاك اع 80 ٠ ذلك ربخو: 7 ريخو, |
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 ةتامثاثو نيعبسو تاس زئنس ىف هبانك ى ٠ نسحملا ن ب لاله لاق
 نيدرلا دبع نيس وبأ ىثون ءاثالثلا موب مرح حملا ىم رشع كثلاثلا ىف

 ةلبللا ىف ىرلاب هدلوم ناكو خلودلا ضع مجتم ىفوسصلا ريع نبا
 نيعسنو ىدحأ الاس مرك حلا نم رشع عبارلا تيبسلا موي اهنادجيدح ىلا

 نيتئامو

 فرش نيج علب ب رعدملا بهيطلا ى ىسخرسلا مهر لبيع نبأ

 ىرلا بيطخ نبا هب زاتجا املو ةنيدملا كلت ىف ةئعانصلا هذه ذساثر
 لوذ التام سمخو ه) نينامث مدبب دود ٌّى هكللو ىرارلا رضفلاب ٍرعدملا

 ىلأ هزاينجا نيح هكلذو سخرسب دماقم يدم هقحب ماقو تك هيلع

 ملو هرمأب موقي اه مهنه ايلاط اراضعبب هزام ىنب دصقل رهنلا عار

 هيدل اسم هحيفي نأ دارأ بيبطلا اذه دمركأ دلو كلذ رهدنع نإ دجتي
 *)وبسوو هظافلأ نم فلغتسللا حرش نوناقلا ىلع مالكلا ىف دل عرشف
 ماج دملعجم هثيترف لاثو هيلع ىنثأو ةفصوو هنمدقم ىف هركذو هبسلب

 كيس مالسالا فرش نيدلا ةفف فققصمنلا ميكلمل لصافلا مامالا مميشلا

 هلأ مرح سخن سلا ' ميركلا بيع عج نسيجرلا ببيع ءايطألاو ءامكشمل

 ةيرطلاو . ')ريوغلا لصفلاو ريثكلا سلعلاب ىليعت نأ دعب هتاف همايأ
 لاطو ىلع هماعناو ىلإ هناسمحا رثك ةينسلا ةنسلاو انيضرلا اللضافلا

 ىنماشا | ىقلاح ىلاب غارفو ىلاح العب فئلعتي ام ىلا ٍةطاخ باذجنا
 نأ لوألا ةثلك ضارغأل همساب باتكلا اذه بنكأ نأ تدرأف ىلاحرتو
 . هين فاننا .تبذعتو هترواجتمب سنصل كتاب ءلأ هذه يه ! ريتك

 :). 2 نينامشو. 5) ل هيسرو. * 0 9 42 رييوعلا.



 ىيحرلا يع

 هدول ةيودألا م رهمتو زقسالفلا ١ ةلربغو سيباطولسرأ بنك علاطو

 نم بيرق ىلع : ليتشم وعو بهترل يسحأ هيثرو ةدوفملا يدل ى

 اهنم ناك ام 1 ةةيذغألاب ىوادنتلا ىكمأ امه ذايب ودألاب ىوادنلا ىرب ل

 ام اهبُكربب ىوادتلا ىري الف ةيودألا ىلإ ةرورضلا تشن اذاف ابيرق
 بيرتلا رثكي مل اهنم بكرملا ىلإ رطضا ناف اهدرفمب ءافشلا ىلإ لصو
 ىف ةروهشم بكارغو الظوفح رداون هلو منم هنكمي امه ىلع رصخشقا لب

 ديرقأو جاع رسيأب ذئبعصلا للعلا ىم ءاربآلا

 هنأ ركذو ةلطيَلط انطونسم ةسماقل الئابلا طسو نم ابيرق ناكو
 ةئامثلثو نيناءثو عسنت هلنس هلل ىل ىف دلو

 نمجحرلا دديع ل, 01
 كات 1-1 ةدنع

.22 

 لضافلا ىزارلا نيسدمل وبأ ٌىفوصلا لهس نب دم نب ")ريع نبا
 هاشنعاش دوس ا ان ةلودلا دضع فكلملا بحاص ليبنلا هيبنلا لماكلا
 اسف لقأ نه ن اكو كلفلا ملع ىف ةنليلجل بتكلا فتسمو هيوب نبا
 ملعلاب ريفا اذإ لولي انلودلا دضع ناكو ىرلاب كلو ةلبسنلا ىسراف
 ىف ىبلعمو قوسُللا ىسيراغلا ىلع وسأ وخلا ىف ىماعم نيدلعملاو

 اهنكامأو التباثلا بكاوكلا ىف ىمّلعمو ملعألا نبا فيرشلا ميزلا لح
 ىفوصلا اهريسو

 . ىف ةزوجرألا باك رّورعم ةنتباثثلا بكاوكلا بانك هفيلاصت نمو
 تاعاعشلا يراطمو ةركمذتلا باتتك روبعم التاباثلا بكاوكلا

 * 82 وريخ. هالو 34 ْ



 3 اهغئاقد ىلع نيش نإ 9ىش اهنم مصي ال | ١  نامز ىف كلغلا
 ىش اهنم لطبي ال نامز ءىجف لكشلا كلذ لوزي دقو اهقامعأ ىلإ
 6 تقو 3 + لكشل نع لوحي كفو لالدتسالا ف بروق نأو ")ديف
 ىلع رمألا فقو ىننمو ان امز ىفبيو ًاندلل وأ اهيف باوسحلا رثاكي نأ ىلا
 ناميلس وبأ لاقف باوجب فتو الو هاصق لوذ ىلع تبني مل دل اذه
 بابلا ىف لاقي نأ ىكمبي ام ىسحأ اذه ئقلدنملا

 تاعاعشلا بامك هلافم تارييستلا بانك فيناصنلا نم لحز مالغلو

 باتك ريبكلا تاعاعشلاو تارييستلا باتك موجنلا ماكحأ بانك ةلاقم

 ةدرجملا لوألا باثك ع عمال باتك تاراهتاخالا

 ةئاقالتو نيعبسو كس ةنس 8 هبانتك ىف ىسحلا ىب لالمم لاقو

 نب هللا دببع مسافلا وبأ ىثونت 3 ىم ثلاثلا كيبسلا موب ىف

 اقذ# ناكو مجكانملا لح مالغب فورعملا نسفلا

 نوحرلا دبع
 اذه نادت ىئسلدنألا ”)سديلقألب فورعملا رحب نب ليعمسا نبا

 فيلأت هلو فطنملا ةعانصب اهنتعم السدنهلا ملع ىف امّدقتم لجرلا

 - ظينابثلا ةيفطنملا بدكلا راصتاخا ىف روهشم
 لصر هنأ مئاح ىمأ 2-2 كيحأ ساييعلا وبأ دنا نبأ ىكح

 رماع ىبأ نب روصنملا بجامل مايأ ىف فرشملا ىلإ سلدنألا نع
 كانه ىقوثو

 نمحرلا دبع
 1 يسلدنألا ىبخللا دفأو نب ىبصحي نب ميركلا دبع نب دي نبا

 نونيلاج بتك ةءارقب ٌةغلب ٌةيانع ىنُع سلدنألا لعأ فارغ دحأ

 5 ةطص 17-1, ةمقنع لج )١ 416 ىسديلقألاب



 هللا دبيص ل هللا دبع

 دللا دبع

 ليضاف نىببسلا سمش بقلي ىنادعملا رهلدملا ىبأ نب ركاش نبا

 ىسراش رعشو بدأ هلو موعانلا ملعو السدنهلا ّي ىلوض دلي هل لماك

 ناهبصاب الئايسيبخو نيعببس منبم ديدص- ىف تام هب ساب ال ىبرعو ىسح

 ش لص 2

 هللا فيبع كاطع 284
 للطرب "1-17

 ظ 221
 . 8(لغبب منعم ممّا ل مالعي فيزا مسلدللا وبأ.نيسلل نيا. ٠
 ىلوط دي' قلو نيماربلاو مجدل :باضأ .نيبمضدملاو . باقل : لمففأ نم
 ىفلطنملا نابيلس .ىبأل اقيدص ناكو نأشلا اذه نم ميناعي اميل
 دروب امل زكذلاو هل ركشلا ربثثك ئقطنملا ناميلس وبأ ناكر دل ارساخنو
 1 نم ةمامج ناميلس ىبأ دنع اموي عمنتجا هلأ ركذ اه ككلذ نيف 00

 ارلاقو ةماجنلا ملع اوركذف ةركاذملا ىف اوذخأو لثاوألا ملع ءاجلع ةدامض"
 شق ناكو مكح اهل ٌجصي الو هدئاف ىدجت ال ىلا مولعلا نه ىف

 ىضررعلا دمج وبأو مدقلا وبأ قاجشونلاو *)ىريبصلا ايركز وبأ :عامبلا
 0 ٌّق نإ ءالؤم نم دحاو ّلكو لحر" مالفو ىسيوفلاو ىسنفملاو
 0 ا 0 اوجضتحاو كىلل ا اولاطأف هتعانص ىف درثو



 هللا ديع

 اذه ىلع نيئساثرلا اذ بنت نأ رذمل لك رذحأف كارج هللا ىنسحأ
 نيتساترلا وذ مهف دل هبنملا تننأ ىنأ تسملع هيأر نع لاز ىرإ هّناف
 امو ىل نومأملا ماهثا نم افوخ لوألا هيأر بوسأ نيلر امف هكلذب
 نومأملا نم تسيلسف ةنعيبلا رمأ ىضم ىناح ىرهأ تلفغأ

 14105.1,289 8 دللا ديع 6ه

 علطم لضاف فوسليف ىقارع فوسايفلا جرقلا وبأ بيهاتلا نبا

 لوعلا طسبو شيئفتلاو ثحلا ىف دهن“ مهليواقأو لثاوألا بنتك ىلع
 فيلاوت نم ةمكلمل عاونأو فطنملا ىف ةديدقلا بنتكلا مورشب ىنتعاو

 ىتلا بتكلا ىف ٍلوفلا طسبو سونيلاج بنك ٌبلحلا ىمو سيلاطوطسرأ
 تيار كفل ىثح ميهغتلاو مهلعتلا هب دبحق ايفاش اًطَسَب اهمححرش ىلوشا ٠١

 ايدوهي بئاعلا !اذع ناكو ليوطتلاب همذي ةعانصلا هذع لصاني نم

 .0فصتم لكو.انأ انأف انيس نبا ةرابع )يلع فقو دق ") نطفلا فيس
 . ام وقعا علا هيف عمر ىهحأ دق بيلعلا نب جرغلا ابأ نأ الإ لوقت الف

 يو اوولكاو :.اوهانم ةمامج هل كما دقو. ىفخ ام اهنم نابأو رثد
 نيلْطَب .نيابس فورعبل نولدبع نم 2 نسل نب راتضملا

 . ىيرقاج يلو بيلا ني دّللا دبع جركلا ىبأ هنوف نالطب نبا لاف
 ظفلي“ نك عةصرم ديف ركفلا نم صرمو .العييطلا .ثعي ام ريسفلا يف الئس

 الواو :هنهعل ملعلا بلطو هداهتجاو هدمرح ىلع ىكلدي اذهو أهيف مسفن

 ةانس ٠ تام ليقو ةئايعبرألا» نيرشعلا دعب ىلإ شاع فلكت امل كئلذ

 ادا معب ارو نيثلثو ردح 2
 3-5 ديخ 5

 * 07 نعطلا, -. 0 407 عمر 0 00دزومأ؛ 0م. هةسدسألب |

 - فنصم, هاش نيسللا 87 نسأل.
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 هللا لدع

 اقيقد ارظن رمألا !ذلع ىف رظنف هب هارغا معداز ماوعلاب اذه لعف اذإ هنأ
 اوطفاسلا ملاظلا مُنُظو مهنم فسافلا قشف اوأرو سانلل اورهظ ول لافو
 روهظلاب معانرم اذ لاق مث اهذ مهل ممر كش *) بلقنالو مهنايعأ نم

 رهظيو مهدحأ مّدقن نأ ىأرلا امّذاو انرس نب اوّنظو اورتاتساو اوفاخ
 ه تائرال ىم مهدنع ام اورهظأو اورهظو 5( اوسنأ اذلع اوأر اذاف ”)امامإ مهل
 ىفخ انم هياع مه امو مهلاح ءارعلل فقحايف نييمنألا ىف ةدوجوملا
 هتلاح ىلا رمألا ثددرو هدمشأ نم 2©كتيلزأ ككلذ فقحعت اذاذ ءافتاخالب
 لصفلل رهظأو هصاوبح نع هنطاب متكو هدنع ىأرلا اذه ىرضو ىلوألا

 تارلص *) [ئلع] نينمؤملا رهمأ لآ نم امامإ مهقي نأ لايزربإ هنأ لهس نب
 ٠١ ءاضرلا ىلع امهعامجأ عقوف مالدسصيبب نيف وهو وه وه ركفأو *) ةيباع هللا

 نطاب ملعي ال ومو هبيترثو كلذ ريرقت ىف لهس نب لصفلا لخأف

 ناطرسلا علاط راتخاف ءاضرلا خذعيبل كقو راهتخا ىف ذخأو لا رمألا

 ىرتشملا هيفو

 البن ملعأ نأ تدرأ ذم كيتون نب للهس نب هللا دبع لاق

 ٠١ تذفنأف ميظع رمألا 6 ل أ هرهاطك دنطاب ند العببلا هذع ىف ىرومأملا

 هرم مهم ىف ءىجب ناكو همدخ نم القت عم العر ندلقعلا لبق هيلا

 ل نيتسائرلا وذ هراتخا ىذلا تقولا ف العيبلا هذه 5 هل تلو

 هفرش ثيب ىف' علاطلا ىف ناك ناو ىرتشملا أل ») ضقن لب )متت
 وو ظيوملا اليقاعلا ثييب ومو عباولا يشو بلقنم جرب ناطرسلا اف
 م, يكلذ ىلع تدققو داق ىلإ بتكف اذه نيتسائرل وذ لفغأ كفو سحن

 © 4 بلغي 5 , , 3) 0088. ةةسصتصألا مامأ , *) 83 وشب
 7 !وسن . 5 80 تلرفأ - )*-  طلق ذم ةهلسصسأا. 0

 (مدم اذن 515 5. هلا , ١ . , ”) طؤهذو 85هرصق] مهطلغ اذ و 2ك ملتح

 منع هللا ىقر. 0 هيوم 5١ 00 مدبب ان. صضقنج

 اج ةذ



 هللا لديع

 باتك سلاخلاب فورعبلا ميرلا بانك رفاسملا داز باتن اهنم الديفم

 دنهدتسلا )ميز باتك عيدبلا ميولا بانك ")ةرذوملاب فورعملا ميولا
 ىسيراغلا ميراتلا ىلع مجيرحلا محدز بانك تاروملا موز بانك

0 

 مطعم 20 دللا فلينع

 ةماجنلا ملعب ريثشا لجر اذه مجنملا ىنانديضلا ىسلل نبا 5

 فيئاصت هلو رثكأ باسل ىلا دلوم ىراكو ةسدنهلاو

 نان, 0١ هللا بيع

 س تن د ب

 ناكو ىلع_ابأ_ىتكي ىنادتكلاب فورعملا ىئارصنلا ىلع نبا

 ")اعمق فنصو خعانصلا هذهب هنامز ىف اروهشم بديعلا ميدق اهجتانم

 كطن '7-1ةعوج ١ دلل أ ثتيع ْ
245 

 ردقلا ريبك ىنومأم مجحنم اذه مّجنملا سُحْيْوَن نب لْهَس نبا
 ادوهشم املاع الإ ماقي ال ناكو كلذ ىف هردق نومأملا ملعي هتعانص ىف

 نب ىلع نينمؤملا ريمأ لآ ىأر دق ىنومأملا ناكو ه)رابتخالا دعب هل

 نم هدعب ءاج نمو روصنملا فوح نم نيفلاخا نويشخلام بلاط ىبأ

 ارثطف ءافنخالاب مهرومأ مهلع تيفثش لق ماوعلا ىأ أرو سابعلا ىغنب ا

 ء ١ مهجركي امب مهتفص ىف نوهوفتيو ءايبذألاب هنيتظي ام مهب
 أ مث لعفلا اذه ىلع لماعلا ةيقاعم داراش *) ىلاغتلا نم ةعيرشلا

 *) 81. رئوملاب. ) كاك ميزلا. ) 7 888. ايناك

 ة 00 رايتخالا . ه) 7 مب نوجرخكو * 77 ىلاعتلا ,

 ا 7
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 هللا فمع

 حللا ىبع

 ةايبمالسالا هلملا . ىنفعأ نم لوأ ىعو الماك ًالضاف باد عفعملا نبأ

 هظافل؟ بسنلا يس راش وهوا ريصفلا ر عج ىبأل ةيفاحتملا بشحلا ةيج ناب

 :بقلمنملا سيلاطبوطسرأ بنك مجو 8 ةيبلس لاشأ نم هد.صاقمو 0 2050

 اقيطولانأ باشكو ساينيمرأ ىراب باتكو سايروغويطاق بانك ىو ةثلثلا
 5) هع ردغو ىرودصلا سوبر وشرذ فيلات ىجوغاسيأ سمج رد نأ ركذو

 فورعملا ىدنيلا بائكلا فكلذ عم مجرثو ةليس رابع هكلذ نم مجرذ

 ئسايسلاو بدألا ىف هتلاسر اهنم ةنسح فيلاوت هلو ةنمدو ةليلك باتكب
 ناابلسلا ةعاط ىف ")ال ييتيلاب الفورعملا هتلاسرو

 دللا لمع

 ةزاذه مجتنملا ىضلبلا رشعم ىبأ مالغ ىنارصنلا رورسم نبا
 نأ ىلا هميلع نم دافتساو ةليولدلا ةّدبلا رشعم ابأ بحسص لجرلا
 هيناعي ابيف فينصتلا ةجرد ىلا ىهتناو هنقو ىف ركذو همسا رهتنشا
 بانك ديلاوملا ىس ؟ ليوادصت بانك عاعشلا حج رشم بانك هفيئاصت نمو
  رملاعلا ىاس ©) ليرات

 دللا دبع

 الضاف ىراكو ةنغارفلا دالوأ نم وهلا مسافلا وبأ روجامأ نبا
 فينئاصت هلو ةروكذم ةلونمو ناسشلا !له نم ةناكم هل هنمز ىف اروكذم

 ه) 7 اليبكتح ط) ال امعريغو. 2 ") ل ةيقيلاب: 1 ةبينلاب
 2) 820197 ١ذعو. 0 217 ليوحت.,

 ص رزرا/ دع



 سايبعلا

 ىكح ىداهلا ىنع سانلا ىطْحُأ ىراكو بيشرلاو ىداهلا مأ ىرارويشت
 93 ىررعيلحلا تاس لاق ىدببملا نب مبعربأ ىلوسم مهغربأ ن د بغسوب

 ٌبْطأ هب نكرم لوغي ىتح هاذ ىداهلا ىسوم منف نم ماونعلا رك ذل

 نم نسحأ ناك ادحأ َنياع ام هنأ فلحو هزراكنا لشأ كلذ ركنأف
 ىلوم ثيرحدل اذهب *) نشحن ان انوسيمو اًقّحْنو انمسصو اهجو ىنداهلا

 ىروفيطلا قدص لاقف ىدهملا نب مهرب

 ءامكذل ءاهسأ يف ذليهملا نيعلا افرح

 سابعلا

 يكلفلا باسحو رويستلا زنعاشممب روبخ مجمل َّى رولا لبديبب نبأ

 ىف دصرلا ةرشابم ىلا هبدنو ىرومأملا بح داصرألا تالآ ل.دعب ميق

 اروكذم اروهشم اجيز كلذ ىلع لييعو نيرمالاو هراهسلا بكاوكلا

 ديع نب دلاخو ىلع نب كنس هناقفر و وهف ىاشلا اذه لقا دنع

 املا ىف كصر نم لوأ روصنم ىبأ نب ىيحيو ىدورلاورملا ككلملا

 * لجر ربخ 0 ىتأيس ام ىلع بفكلذ دعب سانلا مهعبشت مش نيمالسالا

 سديلقأ بائنك ريسفقت بائك جيلا بانك اهنم بفيئامصت جلو لم

 سديلقأ بانك نم ىلوالا ةلاقملا ىف ىتتلا لاكشألا باتك

 5 07 اراتكنا . 1 ١ 4 ايستبموز 100 هب ايسيئم ,

 * هل ثدحن. © 8 هعامج, 020220 7 لجر لجر.

 ممسسا 788 دب
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 مي 3 خلا

 ىروعيطلا لس سوبرولد

 ءامكلل ءامسأ يف ةلههملا ءاطلا فرح

 يس ءويروط 1الاط»“ كلر ا

 ملباصلا ملايدتس ىلع لد ,.راهملاو .راهؤلا لوهد# ىعيبلط مباح

 خلاقم "راي. رلأ باند ومو

 دابدرألا ثنالآ هءانصو ىلقلا ةئيهب ملاع ئنانوي ىضاير ميكح

 60 هدامحرأ سوم داادب رثذ دقو اهعضاوم فاقدو هئامز ّئ بك اوكلا ثتدحر

 :ةنامعبرأب منقول امدقتنم ىلد“ هققو نأ ركذو ىلتسجتملاب ىئسيلا هباثك

 ٠ ْ سورقفنياع اتللط#, 870, 4

 بلغألا ىف وهو تويبلا ةنادسب نيلدوملا ةعبسلا دحأ وع يلبابلا
 باش اهنم فيئاصت هلو بتنلا سعب ىف ردَذ أذنك نحيرملا تموج بام

 دودُدْلو هويجسوبلا ىلع دهلاوملا

 ىلا لا سم

 ىروغيطل ل 14انو 1, اذ

 ١١ الضاف امّدقم باكو ٌبلعلا ىف بند ةّذع نينح مل لقن ببادتملا
 بيطتم ئروفغيادلا ايركر ب ليثرسا لج ومو هللا دبع هيساو اقناح

 ىلوم روغياتل ابيباد ىراك هثأل ئروفيللاب ٌبقْلِو ىافاخ نب مثغلا

 ه) 21 اياوزلا.

 مسسا "8م دس
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 ملا

 لخدف ايدج كيِرأ ىتح مق نينمؤملا مأ اي لاق مك رّبكب وو :ليب
 هعم تناك انردأ خلاص 9 رخأف هدصارخ نم ةءامج هعماو كيشولا هلا

 اهدرو هدي مهعربأ بج همَدْلو ىرسيملا هدب ماه رفط نيب ايلخدأو

 لافذ عجولا تدم ا سحي له نينمؤبلا ر 5 اب ملام لاقذ مند ىلإ

 هحقاأر منم دجتاب نعك ىف وهو فانأف هتجئاع نأ فاخأ نيبنمؤللا روم ب

 م هدبردتاب 2 نك ايقردح ادرم توويف هباق *) عدت 3 لوما
0 

 ةصقار دم ورب ىنح ه«باع لسغلا ةداعاو لسدغملا ىلا 7 رو نذفسححلا
58 -_ 

 بياحيو هند لاح ىف اهسبلي لك ىنللا هبايث لثم سبلي مث طرنخل

 ءانيو سلجي ىراك ىلا هشرف نم شارف ىلا لوصكابلو بيهادلا كلذ لقمب

 وبأ لاف هتعاس نم هملكي هاف نينمؤملا ريمأ ةرضحب مهناعأ ىّتح اهيلع
 كلذ تلعفت لهب نب 2 لح امد ليعلاب ديولا ىطوف ةهاس

 ميعربإ همق ىذلا عضرملا ىلإ رورسمو دعم انأو ثيششرلا راس مك لاق
 سدنكلا ىم خفنو ةناز كَل نى ذاق نمو سددكب ائايج نب مهاامم امعدو

 سلجو سطعو هندب ير مك ةلعاس سدس رادقم كنكوذ هفنأ ىف

 ناك هنأ ريذف )دتّيصق نع ديشرلا دلأاسو هدي لّبقو ديشرلا ملكف
 الك همانم ىف ىأر هنأ الإ ابيط طق دلثم مان هنأ ركذي ال امون امثان
 اهب ديتنا ضع ىرسيلا مدي ماسهبأ ضعف هدب ءاقونف مهلا ىوعأ دق

 اهيذ لخدأ ةلهب نب جلاس ناك ى لا هماهبأ نأ ارأو اوعجوب سمي وقو

 ىديملا نيني *) سابعلا جوزك م ارشد بيكللذ دعب مبيع وبأ سشاعو ةربالا

 ه)اهب ©)هربقو رصمب ىفوتو نيطسلفو رصم ىلوو

 :) ا[ د. 14179. مدصني., )١ 15 ميضقز 1419. هئاط ,

 0 2117 غيسابعلا/ 2 ل هربقف: 237 ربقو. 9 6 204. ملعا هّللاو.

 اا || 0



 مل ادح

 للا هجرل رارحأ ةليب نب ملاسل فولمم لد نأ هلعلا هذه ى وأ ةليللا
 نيكاسملا ىلع هقدصف هل لام لدو هللا لييس ىف سيبحت مل ذباد ّلدو
 بيغلاب ملاص اي تفلح ديشرلا لاقن اناتنَب اًنلك فلالسض هل هأرما ّلدو
 ماع الو 8 لمد ال ام بيغلا ايوثا نيئمؤملا ريبمأ اي الد ملامج لاغف

 نسيبشولا نع يرسف ححضأو ملعو ماعد لئالدب الإ تماق اه لأ مللو هب

 خيتعلا تمقو راد املق برشف فذيبنلا هل ٌرطخأو معلو كجتي راد امه
 ىلاع ملامح نب مهمربأ ناشوب مالسلا ذنيدلعد ديربلا بحابح باشت درو

 ءابإ هداشرإ ىف موللاب ىيي نب رفعج ىلع لبخأو عجرتساف ديشرلا
 نم وسو لوقو مهبطو دنهلا ءزنعلي لبقأ ةلهب نب حلاص ىلإ

 دخأو نيش ململا نم هيبش يذلأو ءاهلاب مجزمو لييبذ ىم 0 امد

 هبأرشثو دباعلت نم هقوجم ىف ىباك ام فذق ىناح ًامقتايو هلم برب

 ىساركلا هيف فاور ىلا تيشرلاب مدلل ىبصقف ميعربا راد ىلا ركدو
 ىسحي ال لاقو فبغقوو دفيس ىلع دكيشرأا اكاد فرامنلاو يئاسمولاو
 شرفلا هلع اوعفرف لطسبلا نم رثك ا ىلع ةبحالاب هييصملا ف سوال
 ىنبل اًلَنَس تراصو طاسبلا ,يلع ديشرلا ساجو هدكلذ لعفف فقراوشلاو
 ةليب نب جلاص فقوو كلذك :هنسلا نكت ملو موهبلا كلذ نم سابعلا
 رماجتملا مجقأو ر تيصلتس ىلأ ليحأ لادنب ملف سيبشرلا يدب نيد

 ركحت أ نينيؤملا ريمأ 3 هللا هللا كلذ دنع ةليب نب لانج مابجف
 ينجِرْمت ىبأ هللا هللا دل لحت )ال نم اهجورتايف ىناجور فالطب ىلع
 هللاوف ادع نكمم ىباأ نفدت نى هللا هللا كنح ىمرل ب ادعت نم
 تارم لوشلا اذهب فئاصو هيبلا رظنلاو هيلع لوخحلا ى 0 لطف تام ام
 نب نب جاص عر اريبكت عامل عوس مث ميعربا ىلع لوخدلاب هل ىركأف

 *) 4 نعلز 80 نعلب. ا) 17ةطلق ذم كل

 كلا إلا

 أو



 جاسم

 ميلاص
4 

 بلحلا ىدنه كيرلا مايأ ىف روثاذم بيبط يدنهلا ةليب نبا

 هيناعب اومبف ةبامدالا 0333

 بيج ىمو دنهلا فيرط ى له ةفرعملا ةمدقت م عب هتاببو

 بلاطخ كئاوملا هل تمل مايبألا سعب ىف ديشرلا 8 : ترجع ام

 ظ ملف بللت كلذ ىف هتداع ىلع حلك أ 0 رضعجل ع عوض ب لادتاب - لود ريس

 نبأ مل لافخذ هيلع لخد ذأ ةتانعل ىف وع ")منهو كيرلا منعا دجوب

 َى اع ءاكيلاب نيينمؤملا ر 9 لغد نأ لافش ردثنب لع ذب نفذت , 050

 نع ءلاسف كبش راك بسملاب ىباوانت ضرنأو مل :كايح نب مير أ موع نوبأ

 :يتعلا ةولدح تمشو هرخآ ىيقتي فار 7 فلك هذا مبلعاف مهرب رب

 لاغنذ هءاكبي رثاكو دئاوملا ع عضرب رمهأو محلذ م كتيرا عوج تتش

 لهب ىب حاامصو ىمهور 5 لبث ربج نومامؤملا و 5 اب ىو با رفعجم

 ءاعل ىف ليثربج لقم بلدلا ىف كنبلا لأ ةةقيرلطب ماعلا ىف يدنيلا

 | * ههجريو هراضحاب رمأب 5 نيينمؤهلا ربمأ ىأر راش مورلا تالاقوب

 ههيبجوتو ةراضحاب أو ارفعج دىيشولا رمش لعف هنع امههفمل رمالامع نب مهب رب

 ىضمو رفعج كلذ لعفف مهر مرا دنع نم هفريستم لاعب هيلا از يصملابو

 رععج ىلا راسو فرع سجو هنياع ىناح ميعربأ ىلأا :لهب نب ملام

 كيشولا هرمأش ةلهب نب جلامص روضعب هرب حش ك.هشولا ىلع راعج لد

 خيبالو لقاعو ماهالا تمنأ نيينهوملا رمبهأ اب لاق مم لحلف ميلا هلاخداب

 كك انأو 0-2 مك اح رجب مل ميل 6-5000 اهيمو ماحخحلل ءاضلا

 هذه ىف ىثون نأ مجلامص نب مهعربأ ىوأ أ كرضح 9 ىسفل ىلع كييشأو

 ") 0000. ,ضعحير همك“ دسنأ ! 811 طر عم م" 11: 0. نط

 امهتيب. ك؟) 0000. هطنم «ب 7 ةهيجوتر [4 8 ميبجولألا )9  [ روم راسو ,

 هيتس "م سس

 1هالؤ 11, 4.



 اهلنا, 1, كيا

 لاعابج

 سارهلا اب رح الاب يبلا لمحو وأ لأ شمر الأ ىبأا ان ردصلا هرأرجلب عفو

 م ل ههلا أداع : مو ليدتح مامتو لاسأو امد رمش ل ,.رامعب :ايز داداعلاو

 ملرخم يلا مسيل لمحو ميش دي كل ىو ىذلا طافنلا متر عع

 د

 نكيلذذ او درأد قدم نوه 3 مرحملا و كفل ثليل ى مرادب نىثلو انني

 سانلل مشهدا مرجتلل مدفع تلاد ,ىنلا ةئادولا لشمال ريزولا راد نم

 ثحبلاو سبعلا ىلوثو ايييلع ىصيغلاب رماف افرعم نييلئاعلا ىع تحبو
 ىلث هرج ىف ىاذ هلو هلرنم ىلا اههلمحو هدرفمد ليمج نب ملء وظوبا

 مياملا باب ىلع ابلصو بيغانطب فقشو لثقلا عضوم ىلا اجرت .لمللا

 ملع] ىف حاوعو دلخق نلو ميد ام مسام يذلا :لغلا بايب ىذاهملا

 مذ ماس ودرس ع بمبي ىباوألا ىدام تس هلل يمت سم

 عام

 ١ اهمسأ نوم ٍث رام اممددأ ايو دببأ ىلا و نإ يرغب لدْدو ةربنمل يومه ىءليصأ

 !مذف ءامسب ةدالولا بنع مشداليا ىومسي مهئاف صراسنلا دنع ةسيئحلا

 ملم ل خم نييكدملا ١ وسأ يو مدح ةيدومعملا بواع ماظومس مقل دوت

 ارمكد ابرق ابرعالو هريمادلا هييرعلا رادلاب اذه نيسلل وبا مد. . ' ١ ١ 7 1 0 - 0 1

 مع مئرعم دلو ةركاولا خمر ل مل تناو لاوصمالا ملا مالو ملام للاب بحسم و
 ١ 5" 06 ل 0 ةلاربأإو 1 1

 بح مجم مل و مشو بايع 1 مط ىو يذلا ماومذاو معسلفلاو , تقسنملاب

 ىلا
 موب ىلا كلام نأ ىلا ببرعلا ىف متلادم ىلعو باقل نم هدب وش ابيف

١١ 

 فردقتاب و و بحبح يد 1 مهم طي م يه 2 مسلو مم 0 بدلا د هديدلاد ع ا ىلع لمن ملأ لرقم 53

 هز رآادا غمد ال يومي »وي نجيعسللو نىدعأ 2055 8 ّىذ ناو ببرشمعلا

 هر |قا'ج نانأ“ اهب ىراصنلا ةعمبب نلدوب

 : ما



ُْ 

 ديعانج

 تيعكتساو تاجاح ")هدب ىلع نيضق ةطاسولا نسح ,رادو تشو لد
 رخآ ىف رصانلا 02) خيال نراك ةلركاش مش مل 8 ملو ”")رورش هتلئاسوب

 ىلع ترثئاونا ن .رارحأل هتافوأ رثكأ ىف ريس هكردأو هرصب فعص دق همايأ

 ءاسنلا نم نأرمغأ رضدخسا تاءاهنألاو نسصعلا ىف رامذلا نوع و لت اهلو هبل

 يه ابيرذ اطخ بناكت تناك اهبرشو ميدل 05016 فرعنا تايدادخبلا

 مداح كلذ ىف انهكراشو عاشرلاو :بوجألا بشت هيدي ىبيب ايلعجو 5-5

 ةأرملا تراصف رصانلاب رمألا دياوث مث فيشر نيحلا سانت همسا ") بيرف
 فيشر اهكراشبو طخ لرهو بيست الرمش هارد اهب :برجألا )ىف بشن

 خعلاطم ىكدؤملاب وعدملا ىمغلا ريزولا بشك 3 فاقثأاو مكلذ لثم ع

 يدتسا مش ركنأو رييزولا فقوتف ن , م لالئاخا هيثو اهباوج داعو انهليحو

 هفرعف لال ليصفت «) :لأسو ىرج ام هيلا ر رسأو اموت نب دعابم ميكس

 امو تاقوألا رثكأ ىف ىراطلا رهسلاو رعبلا مدع نم هيلع ةفياخل ام

 رومألا رثكأب ليعلا نع ريزولا فشومف ةبوجألا وم مدا.لو ةأرملا هلل هدعل

 ضارغأ ابهل تيناك دقو كلذ ةأربلاو مداخل فقحتو هيلع ةدراولا
 نأ اسححت اهليت ىف ةصرفلا مانناغأو ايندلا لجأل اهنيشمت ىراديرب

 ّ دنقل ى م نِيلِجر عم فد :ر ررغف نكلذ ى اع مّلد ىذلا وش ميل

 ةلودلا رمق 5 يدب نافرعي ىرالجر امهو اليو ميك الاتغي ىأ ةمدخل
 !دصرف الاطب رّخآلاو ةمدخل ىف امعدحأ راكو ةيلساولا دانجألا نوم

 ادثاع اهنع برخو ريزولا راد ”)ىتأ نأ ىلإ ىلامللا ضعب ىف هم

 ابثوو ةماظملا اغلا بارد اباد ىلا لبمو وأ ىلا ةأعملاو ةفالخأ را

 اهل ميك موهنأو مالو لع مبدل هنن نراكو ا ايئتيشسي 50

 " 11 3. 1ىلاث#». هيلي. 2 ) 1ذآلإ. »10. :ليوط الجم مايبالا هئلاسو .

 * 14108. 200. رشانو. 0 47. مامهألا . «) ["نطاغ ص [مكللو

 ') "كطافذس 0. آهات. )2  11ج هلق نع. )0  11 هلل. ىلإ.
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 ندعابم

 نسل ىبأ نانسأللو اهموجتنب ءامسلا اهبف مككيلإ مغيب لاقف ") قيرط
 كليو ربيت ملل هكرشنب 06 ينابلا مهل لاعذف ىضفنت ال ةجاح مكعم ىذلا

 5 ايدر افلح تشر 5< تك ريغ موجحنلا بلع لدن امم اذه ام

 :نجاشلأ ىضق امذ ىكلملا كيوم انددصقو هانقراف مث فابب الو هللا فايح

 5 مجتنملا حاكش ير ١-0 ةاينش عش عيالص اهانضرع اهل ىتبلل ىنلا ةاعشرلا ”) قرخو

 5 نبا ىلا انيضمو عجر امف ملعف نع عجرب دل اًيللت انل هلاف 3
 ىلقم ماعلا رخآ يف ديلا منشف اهرت ذ ىنتلا ءامسلا عقوتان نحن بي

 رابح ىناح لينلاب محللاو ءالقابلاو ضيبلا ضامب عب دقو يسجل 0

 يكل نم انبجكف مو.جتانلاك ر ابجحذ هيلع ضيبلا ر اهدح ردو ءابدلا اقر ذأ“

 ٠١ تعلو الإ هنيبلا كلذ ةوعدلا ف راثولا ى .بأ دنع لع ان ملو «ذفرادقسأو

 ءايكدلل ء؟اهسأ 00 ةهليمملا ىداصلا فادح
7 0 

 دعاص 14114 1, 209,22,

 ىدادغبلا مركلا وبأ ىناريحنلا اموث نب هللا ةبع نب ىيحب نبا
 اه هل رثكألا ىف ةاناعبلا ىروديم ةباسالا رثك ج العلا ىسح اييبط ")نراك
 مايا ىف مكقن تانامألاو تاورملا ىونذ نى به نراكو .راشملا اذه ىف ")ةداعس

 هصضارخ لاومأ ظفح ىلع هقثوتساو ءارز ىلا ةلودمب نراك نأ ىلإ ريصانلا
 ىف هل رهظيو هثارزو ىلإ ةيفخ رومأ ىف هلسريو هدنع اهعدوي ")ىراكو

 5) ل فيرض: 07 فيرط. م) 317 فوم. 5 14174., لو

 الوم 0111 هتتتودتأ, 500. اييكح 2) 14118. 5018. ماش

 هك 8م 150 م. 1خ1تورو 0. انطان, 0000. ىاكف.

 تك” زا د



 م

 مجكش - عاجحش

 مس لد

2 

 ماتم
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 نراك لماك وبا ىرصملا بسال عاججش نب ببحث نب ملسأ نبا

 :لبللل فيناستتلا عونلا اذه ىف

97 
 رباني
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 ىف ملكني دادغبب لجرلا اذه ىاك ّيدادغبلا َى

 ناكو لئاطلاب عونلا اذه لعأ دنع نكي ملو اهماكحأو موجتلا ثادحأ

 دعب وع ملكتيو لاؤسلا ثقو علاط هل ثخايو معم ىشبي مالغ هل

 انبكر لاف ىببأ ٍىنثدح لاله نب ليا ةمعنلا سرع لاق هيلع كلذ

 بيبلحلا رفاطظ وبأو ىمليدلا ندا وبأو قراوملل نب ىلع وب انيغ ةعابجم

 ىغبلا نسل وبأ انيقلف ”لرانؤلا مساقلا ىبأ ةرعد ىبلا مهريغو ىولعلا

 تيقولا ريزو ىجخرلا ىلع ىب دأ كلملا كيوم ىلا دعم ىضون 5 انلأسو

 5 فرعي . ناكو ىمعألا مج دتنملا مكش انيارذ ميبلأ مل ةجاح 0

 نم كب ال ءل انلقذ م5 لاق اههمو امِهق راك دن الإ 58 ربقك موجنلا

 هيف انل ىرجتب اهو ىصمت اميف انل بسحكلو نشولا علاط ذخأ ىرأ

 دعب الأ جرب رام انلفذ مكقيرط ىف اوضمأ نو 1 مئاثأ لاقذ مويلأ

 )انف فابضأ متنأ لافف هعم ناك 4 !مالغ تشولا جلاط هل ذخأف كلذ
 روسنتا

 هيعالا مجتاملا

 هز 7 راشولا . مط عزو ةمااماع» 04. مدص 0111, 8

 هاكوماطدا“ ص 7هدح 1آمصقع ذم لعد "نعت عمجوتطعمسمو ورا ممم كدمات 18

 كه هلت 21 1 همالغ. © 7 لاق.

 مسسا |#  دنس
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 لادا 1١1
17 01 

 حمدا بي

 5 زبملاو ب *) سسصدختاب ف”يدزيلا ةعاتم نوه انمي كنع ذخأو نحتاش يوبأ

 أرثو ىراوضر نم نسل ىبأ كيملك ىناقربلا ')ربثحلا ثردأو مبارشا نع
 فاددملا بشد سيردتل مسفقنل بحد رمل سرونيلاج بند نسعي هيلع

 رسشو معرب ص ردن ار :يهلالاو :ةيعيبلملا مخ فسلعلا بسد عسيجتحو 5200

 م ممدان رثالاب ىرال لب ؟ردفيفستو هليصعتت ىف ")لانش وحبل ملو سمو

 هب ىيعابتجاو مل ىداقل لو هئلاس غلو ويف :باوج ع ربو لضم

 ملأ !ا) نبه 0 9 نش اهم اهب ”) .ةةحارم نين ةداسأ لئاسم ينبع

 ىبرع برعأو هريصقت ىع ىرابا امب اينع باجاف هعاب ملعلا ىف ٌلتْيَي

 أم رسب نوه در وبصكو :تاعدا !) مع ىف ملثم ىادو هييثو هر ومحل هوب

 : رعاشلا لوقت هيلداعتم وه

 مسأ 8 33 خه باس 331١9 ما رسس ل ةفاا رس نيب ١ # نس رس ١

 را

 رخآلا لاق اهكو

 يل 0 ل 5 6 ١ موس م 0 هن ساس ( ١ هر نش سا س

 راق طنا مسج كو رع عاام باو للاي تتم ّ أدوجوم 3 ماا نراك و

 م ,.رامرلا ككلذ وه ريصم ىلا تيادصلا وبا هيف لخد ىذلا تقولا

 8 !ذ(' سيسصدلتلب مر اثطلأ 7 ىجآ رن, ال (طلم» ال, عر !!

 انأراالا للك“ حب 11١ سصيقشلاب 111ررجأ ةةابكانللا) *) اهذلاوع ريد انآ.

 ") ا411+ ةئيهلاو «) ا!( د. اقلاع فانه ؟) اة4للو هلأ

 هقيقدو ملعلا فيلل ىع هتاصقتساو هز كو (1311' د. امااعب

 قلا١ دقحامبم مل خو لأ دن. اةمالسب ل. انلاك (؟نللأب ويحمل

 3 |1855 ل ماطع ,



 كر -

 ةخمالس مسمي لوومدسلا

 لامس لس

 لومسلا

 دم ممم وه مدق سلدتالا نم هئظأ ىدوهيلا ميكلل ىبرغملا ")اذوهي ىبا
 0 هدللو نراكو زيكا ملع نم اعيش ودشي هنوجنأ ىىراكمصو فقرشلا ىلا هوبأو

 اهلوصأ مكحأو ةيضايرلا مرلعلاب ماقو يكل ىونف أرق دق اذه لءومسلا
 تافئصم كلذ ىف هلو اينيه ايسدنه ايدكع اكو اهرداونو اهدئاوشو

 هايكشتو هدليثمت ىف نسسحا دقو اةيوارلا مئاعلا ثعلشملا باشد اهنم كمييأر

 بلح لهأ نم لجيل هقنص اهنم الروس لك ةحاسم خلبمو هر ودص اةلعو

 ياركاأسال هطلتخملا رهارلل ماسجا ةحاسم ىف ارينم فسو فرشلا يدي

 تلحلا ىف ابنك فقتسو اهلوهج# رادغم
 1418.11, 31,6 ماش 1 مهنلود ءارمأو ,.,ولهيلا تيب مدخو ,.,اجحيبرذا ىلا لستر أو

 ملسأو ط) باحلا ىف هتقيرط اوكاس كانه ادالوأ دكلوأو خغارملا ةنيدمب

 مهيواعد بّدكو نرهيلا بياعم راهظإ ىف اباثد فدو همالسا ن
 كلذ ىف هعيج ام مكحأو اهلي ديذ ىلع ليلدلا عشضاومو ةياولا

 ةتايسمخو نيعبس ةخنس ىم ابيرظ ةغارملاب 58

 امام

 ١ . 7 دمك يال هب 3 0

 14105 11,100,183. نم ©)هبنأو تلصلا وبأ لاق ىرصملا ىدوهيلا ريكل وبأ ومحر نبأ

 نم لجر ءاسطألا دادع ىش ميلخداو ردع ءابطأ ىذعي مهنم هشيأر

 رشبملا ءافولا ابأ ىفل هتاف نومحر نب ةمالس ريكل ابآ ىَعْنُي نوهملا

 8( 01 أذوهب ىهز 8 ىدوعي ند و 27 دوهملا نبذ 0 ىبيدابب حب

 سايع نب. » 14105. قمم طخصع 011 هتاتمسأ, ىلا لحترأو

 ركب رايدو لصولا . © 14175. دبشأو .

 مع م". ام
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 ليس وملس

 نياماابب

 8 سداع دارا اًنحوي هرشاب املغ ءاود دف ّلدأ بيفع ميقسيو نيثرم
 ىيح ءاودلا برش اهلف كلحفقلا لبق ءاوحلا مافسف هيوملس حلعفي ناك

 اريش ىيرشع دعب كفالذو تام ىنح نسيفني همسع٠ لاز امو "1] محو عمد

 ميوملس اناثو ىم

 ناخد لاقذ ةاوم هيوملس نيبو هللا دبع نوب نيس نيب تمنئاذو

 نم ليسي فرعلاو !)].ءامتم وكو ماهل نيم بر دق هدادجوف امري هيلا
 ىشو ىوشم ارد اهيباع ةرهخبص اي«دئامب مداخل هءاجو سل جت 0200

 ىعدتساو عيل لكاف 06 ناجح لاسم ىف تافاقر كماشو 3557 ّق ريصخأ

 ىف فخا مش ءامب هدي لسغو هبرشو مهجيمف ابأرش نيبمعرد نرد رادغم

 كيعتبد ام مل كماغف ىهتداماب ليبقا غرف انجلش روثتبلاو مبايث ريمغت

 تيار ام ريغ اهعيمج- ىف لدآ مل ةنس نيثلث ذنم ّلسلا ملاعا انا لافف
 رادقما اذهو رولا نقدب ")ةنجاسم ةقرلسم ابذششو ىوشم بارد وهو
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 ءاذغلاب ايلغشاف هئايولطر نوره ضئخاشت ىندب ىلع «)فلطعت الئل اهنكسي
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 سينرتكا ةسايس ءافلخل ةمدخ نم بستكا دق هيوبلس اكو
 هرهغلو هسفنل بقاوعلا ىف رظنلاو ىأرلا نسح اهنم مل ثدححت هلقعب
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 هيوملس -- لهس نب روباس

 باسللو موجلا ف فيناصت هلو *):ردحبب ةفث اهلمعب مذغت امل داسصرالل

 ةروهشم

 لاهس زب روباس

 اذه ىف امدقتم املاع الضاف ىراكو روباسيدنج ىرانتسراميب بحاسص

 هيلع لوبعملا نينابارقا باتك اهنم ةروهشم ةديفم فيناست هلو عونلا

 اهنارصن ىتوتو ايدام .رورشعو ,انثا :كلدايصلا نببكاكدو ") تانان سرا. هببلا ّ

 لسن نيالا *) موب قي
 ١ ١-0 6" 1 ٠ . ف

 عراسي حو سودا ادي :كمل ويد وم ويب 6

 نيل ١ وهل

 ىنح خذ سخو مدصتعم ا مال. :هفكو ّى دلابضاخ ايديات راك راسخ نبأ

 ىتويح يسبي اك هنأل هب فشاس هيويلس تام امل لاق مصتعملا نر

 راتخا نيتئامو ةكرشع ىنابث ةنس ىف مصنعما ىلم اًملو ىبسج رّبديو

 دمرك و !ذع ميوماس هسفنل

 هداع ضرم املو بلحلا ةعانسصب املاع ناك هبوملس نأ نينح لاقو
 د نه د دب تا 3

 سبلع لاقت ىنحلصي نمب هككدعب ىلع رشا مل لاقو هدنع ىلكبو مدحتعم ا

 اطالخأ هلفأ طف اعيش فصو اذاو هيوسام نب انحوب ئلوصفلا اذهب

 هتزانج راضحاب رمأو مويلا كلذ ىف لكألا 4 نع مستعملا عنتما تام امو
 ىراصنلا *ىأر ىلع روخبلاو عيشلاب اهيلع ىلصي ىنأو رادلا ىلا

 ةنسلا ىف هدصفي هيوماس ناكو ايوق مدحتعملا ناكو معارب وهو كلذ ٌلعفف

 *) #:ط اهلك داصرألا ىلع ناك لب ىيدصارلا ةليج ىف ليعو.
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 ال1 را

 ىلع نب ليمامبب دنس سوميغيبا ينس

 انيداسص طارعس ربخ |لليف :نابحأ كشو هينجع ىىولمبرفأ فقيلداف هرج سمسا
 مل لافف هنم لضتأ نراك نيينانويلا ىم انرهد ىف ادحأ ملعن ال ىذلا
 سيطارعس باصات نم ةريثك ةعابج لافذ ارضاحح اك نيف سبيادارهخ
 ىلع ردغب ال انضيرم نراك منال ال لاق مدرضاح ىوطالقا | .اذأ :ل لافف

 روسخل

 سوي ءيلبنس
 اروكذم هنهز ىف نراكو سدياقأ ناز دعب ناك ىضاببر سدنيهم

 انوي صضرأب ىنإشلا ذم ةدافأل ردصت أروشوم عوذلا |ذه م هيلعو
 ىراكو هب وضرعب عابشأو باحتأ هل ىراكو كرمه داعو هركذ فضانض رهتششاو
 سديلخأ باشك َ . رمت بانك اهنم 8 م وهم فيئايجت هلو سن يل ر

 هرجغو ةسدنيلا ماع ى يلا لحد ملا وهو

 ىلع نب 3 كنس

 تالآ لمعو موجلا رييستب ريبخ ليضاف مدام ىنوماملا منجم ا
 8 وماما ةمدختب لصتا هنثو ىف ءالضصفلا تاو ىاكو بال رادصالاو دامصر لا
 دادغيب ةيسامشلاب درب ناو ىصرلا تالآ سالصا ىلا ىروماملا هيجتو
 توم لجأل دصرلا مناي ملو بكاوكتسلا عضاوم : ىتاماو نكلذ لعفت
 ا!ذع '"اننمز ىلأ ,.ىيدتملا هب لمعي روهشم مهد !له ”) دنسلو ,.روماملا
 ىنلا ةسينكلا ىنب ىذلا وعو .ررمأملا ديب ىلع ") ملسأو ايدوهب ىراخو
 انحامم 1006 ومأملا 2) ءلعجو :لودلا زعم“ راد ميرح ىف :يسامشلا باب رهظ ىف

 ه 16 م81. كَتَس, 2 ) ]1 نئسيوز 0[ كنساو. 9 و اكطأا
 زم 9[2: 7 مالسالا بهذم ىبلا لقتنا. '1) 1111 لعجمو .
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 طارقس

 ةيعب راهنلا نم كيلعو رادإل ىلع دعب سيمشلا ىرولعيرفا هل لاغف اهب
 امالغ نوطبرق١ اعدف ةبرشلاب ىتأي ىنح لجرلل لك طارفس هل لافت

 دعمو لشد نأ ثيبلي ملش اهرسم مالغلا جرخُت ءىشب هيلا ىَقصأف هَل

 ام ىلأ 7 روتلا رظني ادرك هيلأ رظنف ةبرشلا هدي ىشو لجرلا

 فلخت نا ىكمب هل لاقو هيلا تفتلاو هنم اهلواننف هدي لم مك 8) هباهب

 لجرلا ىفكي ام اهنم ”)قدن امنا لافت رخآ ىراسنال ةبرش ةبرشلا هذه نم

 كلذب ٌرْمَأف ثبرش اذا َلَمْعُي نأ ىغبني امب ؛ ملاك نأ هل لاقف دحاولا
 كيلجر ىف العث تدجو اذاذ اهبرش دعب ددرتت ىرأ الا وه سيل لاق
 ام فسألاو ءاكيلا ىم انفشر اهبرش كق هانيأر املف اهنرشف تيقلشسا

 انّظعيو انمولب انبلع ليعأف ءاكبلاب انتاوصأ تلعو انسفنا هعم كلمن مل

 نراك دعف نآلا امأف اذه لثم نوكي الل ىأل ءاسنلا انقرص امدإ لاف مت

 ىلع !ديدش هاكب ىكبأ تنكو ىهجو "ترتسف ادأ اًمأاذ ملظعأ مكنم

 ددرتلا ىف فخأو هنم هايحسا انتكس مث هاثم اقيدص نمدع ذأ ىسفن
 سجي لعجو ءافلتسالب هرمأف ىالجر ُثَلقت دق لجرلل لاق مك ٌةبيَِنُم

 أدمغ هزمغ ,مذ ال لاق ىووغ سكت له هل لافذ امهردغ مك هيمدق

 هلعسب لعجو هيداس ريغ مك ال لاق ىرمغ سحق لع هل لافف !ديدش

 كتشيو الوأف الرا ىمجي هانيأرو ال لوعيف سحال له ةلعاس دعب نعاس

 دنع فىشكف كلذ سحي ملف ه هنمغ مث هبوفح يل ىلا ١ ىهتنا ىناح هدرب

 طارقس لاق مث هباع ىبضق هبلك ىلأ دربلا اذه ىهتنا اذأ امل لاقو

 هل لاقف هرلكعو هانأ هوطعأف ةزوكبد اندنع سرويبالقسلا ..وطيرقل

 سخاشو ةبكاب ماش ف رخآ اكد ديرت تنك نأو كلذ لعفت .رولعيرفأ

 8) 8 هباهت. م5) 0008. قدن 00. فلن 0 4037 ترسغ:

 8 زرت. 8 86 مسن 0: نه ط5. 00088. كيراب دنع
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 لدار هس

 رهغو سكلهأو كدلو ىف هلعفن أ حد انرماش ىذلا ام ىولطبرعأ مل لاعذ
 لزأ مل ىذلا وه ىللب كيدج ء ىدنب مكرمأ تسل لافد كرمأ نم كلد
 ىجيلذ متلعش اذأ مدّناف مكسعنا جم دادصأ ىف داينجالا ىم هب مكح رمأ
 ىذلا اهذ .ىىطيرقأ هل لاقذ *) لبييبسب ىنم 0 نرش لك مسالر ردع ىبذوهشر رس

 لافت ادتعامج ىلا تعتلا مك سحتاضق نسم أذا لءوعت نأ سحب ان رمهاش
 بطخي ىذلا نأ الو ىنم عمس ام عيبمجاب قدسي ال .,ىليرفا 58
 ينكلذ لعفبب ىذلا ل ')ىىظبب الو طارقس و مولا ")رذنم مبطاختجو
 زئلعاس دعب مكنم رفاس ىلا الا نَا انأو طارقس لسج الا ")سبل ")دب
 رشع دحألا مداد ليفاف ءاشن ام ىب لعفأف 0 وطبرقاب ىنددجو راق
 . اهعم ا) ىرحح كنا طارفس اي هل لاقف طار ديب ىدي نوب ٍفظوف ابيضاق
 نم هدب نك رصأ امه كانغ يلع طدحست دل نأ اهيدق ككاذم هتقرع أسقو ىرأ
 اع نأو كتوم ةّلع تسل ىنأ ملعت ككنأل رارلدضاب مراللا ءاودلا فخأ
 ليضفأ كنأو هيبلأ رطصم كلذب رومأم ىنأو رشع دحالا ناضقتلا ايكوم
 ريصأو سفن ةييلحب ءاودلا برشأف عضوم ا |نفم ىلإ رابح مق عيببجج نم
 راك ىذلا عضوملا ن ع فرصناو هينيعب ")انفرز مث مزاللا رارانضالا ىلع
 انهلا تيفنلا مث ككلذ لعفن طارفس لاقذ طارغفس ىدب نيب دبش اشذأو
 0 الضاف ءاراد ريتك ىلا لخدب راك دق لجرلا اذه ايف اه لات
 ةبرشب ىنأب أ لجرلا وه هل لاقف .,ىلدبرتأ ىلأ تفنلا 0 هيضذم
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 طارقس

 ىيلصاف ناوخ ىلا ريبحت انه عيست لود مل ىتلا ليوافألاب نينفينم

 ىف فلس 5 عمومجو سسلقرأو سراسأو سكئالسأ مسه نوبدومدتا فارشأ

 لوفلا مرصت املف انركذ نم ريغ اماوفأ دنعو *)ةيناسنالا لئاضفلا ىوذ
 كيف نع كولاس 5) اودارأ ىذلا صضرغلا مهلاؤس نم اوغلبو سفنلا يف

 وهف ءانبينو هاتدغتعا ام امأ لاقذ كلذ ىف ربشل نم هدنع امو ملاعلا

 مظعالا ضعبب اهضعب طيح اهب هطبح كالفألا ّنأو ةيرك ضرألا نأ

 لوقلاب ةداعلا ترج دق ام تاكرتل نم اهل أو مظعلا ىف هيلي ىذلاب

 ءايشأإ اوفصو مهناف نورخأ سانأ فصو امه اماف ريتك انم هوه ع جدع يمل

 َ وينانويلا ءارعشلا ةركذ امه ككلد يش ةليوط ادعصق سقف مث ةريثك

 سيلمذك يبأو سوديبسأو سب اهرأو سوو رهوأك ةيهلالا ") ءايشألا ىف ..رلئاقلا

 2 ملف كالفألاو ضرألا كيف ىو سفنلا ى ذ انلق ام ام لاق مك

 يه اهتاكب سبل هذاف رخألا ءابشألا هذه امان ىتال ربغ لقن ملو الب

 ترضعح لد دنظأف لا امأ لاق كلذ نم غرف املف مهيكتح لجر لعف

 . 2ىتوملا مامحا ءاسنلا فكن الع اهيذ محاسن نأ ىغبني ىنلا ةعاسلا

 ىلأ نوت ربعتم# متنأ امأو ”) سوارت ىلأ نوضام نكنو 2 ف رمألا جراف

 ىحكنو هيف ثيللا لاطأف هش محاسب اننببد لخدو ضهن مث مكيلاعأ

 يناقيلاك ددلعد يىقبتو اقيفش نأ مالعل انأو هلق نم اني لوذ ام ركاذتن

 ناكو 8) مهلا يدق هتاسنو هدلوب اعدو سلجُ مدتاسأ لثو انهلا جرخ مث

 معفرصب رمأو دارأ ىذلاب مهابصوأو مهعدوف رييبك نبأو .راروغص ىانبا هل

 ه) 14105. 1, 46, 12 ةيناسفنلا 0 4 كودارأ 15 148

 © ه5 ءايشأ . 02) 11 ظنون طقوم هم ىتأبي رمألا ران ف معلا ىراوص ى
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 طارقس

 ردرس ىلع وهو اناخدنف اولخدآ لافف ,.راهجحسلا انءاح مش هليل وعطف

 نع 7 سلجملا انب رفاتنسا اهلف اندعتو انيلسف هيلع ,.ىىرححي راق

 مث أمه جدحو اميحح سمت 5907 رىع فشل و مرام لفسأ انعم وذو ربرسملا

 شعيب ايضعب داحضألا تين رق فهلا :يهلالا :خسايسلا لعف بح أم لاق

 5 هذاف ودل اهيتعبت الإ ملأ لو ملأ اهب الإ دل ىوجي دانتي ال هاف
 525 هعضوم ىديددلا لفت ى ماومداجلان امك ىذلا ملألا دعب انأ ضرع
 لوفلا درطا مك ةيناسفنلا لاعفألا ىف لوقلل ايبس هنم لوقلا ذه اكو
 لوقلاب اهمرمأ *) نم دلع ٌلثس ام عيبج ىلع ىنأ ىنح سفنلا ىف منج
 دهعي باك ىنلا لال لثم ىلع هنم كلذ ىثاوو ىصقتسملا نقلا
 3 بجنن انلكو عض عيضاوملا رصمعب ىف سوملاو جهجلا يف ةروردم لاح ّى اهياع

 دق ىنلا خلرانلاب هتناهتسأ اللشو دسفن ”) ماريد ىم ب.جاكنلا كيشأ دم
 نع ءهلغشب ملو لغشلا لك انشالغخشو امنم تغلبو هقا رفلو ه)دل اننكجذ
 ىنلا هسفن لاوحأو هقالخأ نم ءىبش لوب مسلو :ىضوما 0 لقد ىبصقنت

 هل لوقي ام ضعب ىف ساموس هل لاقو 2 ثوملا هنأ نمز ىف اهيلع .
 عم سيلع لاؤسلا ف ىبصقتلا 5 لاوسلا نع فاسمالا ضعب نكسمأو
 ىضقتلا ء فاسمالا او ةشحاف ةجامسو ديدحش انييلع لفتت لال هذه
 دوجو نم ضرألا ىب : ْمَلْعَن ال ةبيطع اًذغ انيلع ةرسحأ ثلا ىف
 هقدر 2 ىسشل ىدقتلا ىعدنت 3 ساميس أب مل لاقذ هدبب رش امل ستاغلا

 ىادنع لاخلا هذ 0 سيلو خد أ ىذلا وه يل 55 ىرق

 . انك ند انأف فاشل 1. ىبصقت ىلع سر ىف هر لصف ىرخألا لاخلا نيبو
 نيدقتعم ا ذأ اضيأ انا نيلضاف ىيدومد# اهارشأ ءاضذر» اباحما ملت

 ") 11 ى م 11 ةددتااطو»» خحامس ىأ ه) ]هلاك 1م ملل

 3 1من. 1 77 4 توبا نوه هلأ , ه) 0030. عال 211. لصف و

 1410084. 1, 40, 9 قرف.

 ام ركز ا



 طارعس

 كانم نومأم ريغف ىلع ةبجإو تبيجوت ثيح قلل ةرسنو فلل ىلع

 اه ا مح ىلع مهنم لحاو ىلدعي ال مث هيف ان ام ل ىلع

 باع نمو

 ةعمضلا 0 محلل ىذلا 9 نكسفن ىلع فقمت هلا 32 مهيصحرأو

 اب ىنربخ مكحعم | مضي ل راب ىرحخأ انيه مهن تلذك بصور

 عيتنجا ىب سبل طارقس 5 ىل لافت الجر لثم سومانلا َ ىل ىولطيرفا

 لوقأ 1 ل لوشأ تعنكأ كتويح رلسسدت ىبو كبي اذ نراك ىبو كاوسأ

 نأ تمييأر 3 طارفقس لاق ف ذل لب هل لافف نكلمدب راوفالا وه ىذلا فلا

 نأ زوجي ناكفأ ر حا ماظتف ملاط كيلظي نأ لدعلا ) ّىفبأ ىل لاش

 اي ىل لاق نإ دل لاف معن لوعت نأ زوجتي ال ىواحيرفا لافف معن لوفأ
 بجاي فحاسن ال ام 5) كومرلاف رشع دحألا ةاضقلا ملط ىراق طارقس

006 

 لاف معن لوفأ نأ ىل زوجي ليف فحسا ال ام ىنمزانف ىنيلظت نأ

 ريبصلا نم كجييرضفأ لاق راف طارغس هل لاق يكل زوجتي ال ىوطيرقا هل

 ا زوجيأ ال مأ هل ضفنو سومانلا ىع يورخ مكاشل هب مك ام ىلع

 كلت زوجي ل نوطبرفأ هل لافف سومانلا ىع جورخو ضقنب سهل لوقأ

 نيومانلا ملظأ نأ ةاضقلا ءالؤع ىنملظ نإ بجي ال اًداف طارقس هل لافف

 نأ ديرت تدك نإ نوطيرتا هل لافف ريثك مالك كلذ ىف ادهنيب رادو
 كلذك نوكي نأ هيشي لاقف فزأ د رمألا راف تبي مدا ءىسشب رماش

 كلذ ىلع ٌددي ام ىلأ لخدن نأ لبق ىمانم ىف ثار لذ ىنأل

 ةداعلاك انركب هلثق ىلع هيف اومزع 2 مولا كلذ ناك ايلف

 رشع دحألا هاضعلا ءاجو بابلا مخ انارذ ىنجعسلا' ميك ءاج اهلف

 دقو هدنع نم !وجرخت اَِلَم اوثبلغ بابلا ىلع نوميقم ع نحنو !ولخدف

0_0 

 * 4 ىفنا: 26 ىفاز 7” ىنعفا. ') 41 كومزلاو.

 © ككلذ ىف ل 120 ل150.

 كاتو 1, 45, 7.



 آ1ةااسن ا اقر أ

 لدا رعس

 لكبملا كلذ ىلا ةلس لك ىف ليحتي ام ميش ليحتب ىذلا بد 7 رجم

 ىلا بكرملا عجب ىنح هريض الو مك فأر ب ةينالع سف فل مل

 5 08 أف ريسملا نم هعنم صراع رحجلا ىف بكرملل ضرع مذأو سبأ

 تصرملا فردصنأ ى زد لقي ماف روهشلا حت لشق

 لك 6 ىشاوتنذ يلا .فلتخت هبات نه عابد انك 8 ىرذاش لاق

 رثكأ هدنع انيقأف هيلإ انلخد نجحسلا باب متتُك اذاف سّعلا ىف نب
 سلغلا ىف تعياو نيمو د 5 موج بكر ملا مودق لبق نراك .أ الف انراهذ
 هيلا انرصف انعم اعم انناكخد بايلا 2 اسلش ىينقبس لق وطيلا ل نيببصأف

 رمألا فز دقو كغ كعب 5 ادغ لخاد بئوهلا 5 ,ىلتيركا هل لاقف

 1 ايف ")رس رتتانأو  موقلا عال ىلا الام اياكم عئدن 0 20 انيس يلب
 28 ين ص

 لدارقس لافف بكولع مهل ليبس آل ثييد 55 مين البمو رز ىلأ ربيصتل

 عنمي هذأف اضيبأو مهرذ :ةثامعبرأ ىجلم غ ة<امب ذل هنأ ملعال دفق درو اب

 لقأ مس .وطبرقا هل لاقف منع مرتب نأ زوجت ال اه لعفلا اذه نى

 نكعسو ىف الو ككل سيل من ماعز انإو اكمل مخ نكن ىلع لولا 50

 ةريثك افاعأ هلثيبو كلذب كل ةعسقم انلاومأ كلو موقلا لأس ام
 دلبلا اذه ىروطيرقا اي لاق ىب َمَجُقُن الو ستاجتنل ةبيلد انسفنأو
 هبط ىنلان لاقو ىسنج دلابو ىدلب وه لعف اه هيف ىب لعف ىذلا

 ىلع ب بجو ملو لثقلا ديف ىلع ٌبجموأو كتعببأر لك ام يسبح نم

 اهلْقأو ةرئاشل لاعفألا ىلع ىنعطو رول ىتفلاشتمل لب هفحتسأ ء ىدشل

 تيجوت ثيح ىبعم ىه لثقلا مهدنع ادب ىلع بجو ىتلا لاذلو
 لعأو نيلايملاو للابلا لصأ ىلع نعلجلاو فشل ةرصن عدأ ال ىناو
 مُثعاب ناك !ذإ رمألا اذهف ىتنيدم لمأ نم اًمحَر ىثم دعبأ ةيمور

 روس يي. يوي يسيسي يو يناس يح د جمل

 ه) 0080. ءاطباف. ذ) 41[ نميصأو . ه٠ 8 بورخلاف و

 0 حرذلو: 7 جرخت مث.

/ُ 



 طارغس

 الب لمقت تلاق كببكبي امه اهل لاقت متجر دز تحكبف لثقلا ىلا هب رمأ

 كيف هذبمالث ضعب ل لاقو فحب قف | 95 تما انهذاو اهل لاق فح

 لاقو نأصلا دولج ىف ملعلا ع عض نك ام لاق فحاسلا ىف كبلع انل

 دلسو ")ليج هب طاحُي ال ديف ”)لوقلا لاقف برلا *)غيئام ام لجر هل

 هللا دوج لاقف ملاعلا اهل قلُخ يتلا ةّلعلا ام لجل

 هدلب لهأ ىلع طارقس رثثكأ اًملو ىوطالفا نمز ىف طارقس ب

 نع مهاهنو ةيسايسلا ةيكلمل هيضتقت امب مارتلالا ىلا مهذرو 5-3

 كلذ «)وع ءارعشلا عابشا نع عانتمالا 8) ىلع مهتاحو هيرعشلا تالا

 ءارغإو كلما دنع داذأ ىلع عمناجأو مهنه السائرلا ىوذو مهرباك ١ ىب

 كسفأ اهب ةبيش اوملكتت نميلا يلذ ىف مهااضف ىم ابضاخ وهتنع ددحأ دب

 4 ىقب نأ هنأ هل اوليخو هنم ةحارلاو هلتق هل اونيزو هكلملا بلق هيلع

 هتلتف نأ كلما لاقف هديب . نع هلاوقأب كلما جبر شاب اهيرو اهلل سفأ هشنلود

 ناف ىل نورواجحملاو ىتكلمم لفأ ”) ىنلهجتساو ىتعيس تءاس ارهاظ

 مس ىف هل ليكن اولاقف رئاس فقاشفالا ىف رك ذو ربيبك مهيدلا لجرلا ردق

 ىف ىقب طارفس كلملا سبح اًملو هنحسب رمأف امايأ دنجسأف ميقسن

 سيشل ىف طارقس ءاغب ىف بيسلا ام ىذاف هيدا لثسو ارهشأ سبل

 ءلأس ىذلل نذاف لاغذ هلئقب سني هتنيدم اضف اينق دعب ارهشأ

 هنأ ككلذو ىغلبا ام ىلع ربخل ناك دق سيطارقخ اي سيطارقخ همساو

 ثحعبب ىدذلا بح دولا رخؤم لَ دقو لتقلاب ةاضقلا هياع ىضق لق

 اردت اذإ اوناكو 8) نوعريا 8 لكيهب موسرملا لكيهلا ىلإ ةئنس لك ىف .٠

 8 80 ديتايز 26 هيفامز 7 ةينامر ) 21 ةمدانطو» ادئيم

 0 26 ةدتتطوا“ ربخ 8 هلق نع. ؛* 130 ريغز 77 نع.

 5 80 ىنلم ساو. 2. 8 35 قف ىنولفا لكيهب مكتمل ناوص ىف.

 8) معونن9 14179. طوأ نولوثا

 مما 114 دل

 ل اضل و ايتس دسم

14178. 1, 45, 1. 



 لدارغس

 نيمالثت نم ناد هعيفخل نيعب هيف ام ىلا رطانلا ىنافلا ملاعلا اذه 14110

 دالم نع ضرعأو ةيهلالا مولعلا ىلع ةفسلفلا نم رصتفاو سروغانيف
 لباقو مانسصالا مهتدابع ىف نيينانويلا "):غلاتمب نالعاو اهصفرو ايذدلا

 دلنف ىلا مهكلم اورطصاو ةماعلا هيلع اوروثف ةلدألاو مجحلاب مهئاسور
 هاعسأ مث مهترئاثل انيدكستو ميبولق ىلا الصوت سبلل مهحلم هعدوأف
 هلو ةظوفد” ىككلملا عم مل ترج تارظانم لعب مفردا نوف ايدافت مسملا

 ةبيرق تافصلا ىف بهاذسو ةروهشم مكحو ةلصاف بادأو ةفيرش اياسو

 ةفيعض ءارآ داعملا ناش ىف هل أ الأ سياقذ يبأو سروغاتيف بهاذم ىم

 مققمتملا بهاذبلا ىع ةجراخ ةفسلفلا سس ىع ةدوعب

 . بلاغلا ىانؤ ىمأش لطارقس وأ ضبراتلاب ةيانع هل نم صعب ركذو
 الوثفم تامو بتحلا فيلات هل نكي مل هلاتلاو يسنلاو ةفسلفلا هيلع
 نتا الو اًراد نبي ملو ءاشحفلاو مئابقلا نع هرجر نإ هنامز كلم هلتف
 هريغ هسفنل ذذقي ملو ءاسكب لمتشي رادو نرد ىلا ىواي ىرادو اًمكس

 طارقس لاق ىل دبع سينأ بكلملا هل *)ااقف )دتيحان كلم دب رمو

 ىتوهش بهكلما لج ىنال لاق كلذ فيكو لاق ىدبيعل كبع ثمثأو

 ايف كلملا هل لاق ىدبع دكيع تنأف ىتوهش كلمت ال سنأو ةثدرملا
 لد“ ةنّوم ىسفن نع تيعلش طارغس مل لاق ,,مللا ذامختنا ىلع كلبح
 نكللا فرصناف ىراحملا مك طارقس لاق مبحلا رسكنا ىف لاق سرادو رثاد
 ةدابع ىلعو ةيسوجتملا ىلع اوناكو هئسصاخ عم !رس هرمأ ف مللت مك دنع
 . لاقو هناكم نع لوي ملف كلذ طارقس غلبف هلئتقب هيلع اوراشاف موجنلا

 م م ار 3 ان | ايف 5

 لا 5 كر مذا توملا لعب ,..راسينالا ةلاصعو رويخ هلحلو ردن سيحل ثوهلا

 0 ا سم . س
 ميتهلا ف نوغلا ليديبثأ ذأ اا 0.01 مجم هبلص لهدا يجكليلأ مايل ىتأو

 «*) 4 هتفلاختمب . م) 4150 ةيصان « ملا١ لاقو.

 ؛١1 10 مث.

 مسسا 1[ مل سس
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 طارقس لس سيلمس

 عضاوللاو فيلثامل ريد ديرب نيناعشلا موي ىف برخ هنأ هئاباعد نمو

 ّف 0 ءبب انحوي ىأرف نيناعشلا موب يراسصنلا اهلا جرت ىلا

 ر هل ناماغ دعمو هئاباد نه أ زياد ىللعو هناتج» ىم نسحأ 20

 ةيحانلا خكلسم بحادم ىلا ر امحف هتايعل وص رعادشلا ىلع هدسحت

 بحجحعلا كلذ هجرخلأ اهبرو هسفن هتيدعَأ دقو ىنقعي ىنبا نأ مل لاقذ

 نيرشع هناب ضو تحلب تأ ند ىتوبأ دوصتاج ىلأ مشوعلو هسفنب

 ىلإ اهعفدف ا يرخأ مث ارانيد نيرشع كتيلدعأ ةعجوم ةرد
 انحوي غل حلب | ىلأ ةئيحان لوشعأ مث مخ حلسملا باس هب شو لجمر

 ىنبأ أذع 7 ةكلسملا بحامص ىلا همدقف مد 1 ىذلا عشضوملا

 امحربم اعجوم ابرش ةعرفم

 ب

 *) سيلمس
 نيحر اشلا ةليجم ّى روج ثم هنأكو ّ روكذم ى هور فوسلو ف !نم

 سيبلاطولحسرأ بشكل

 سونادروس

 نم :لابج ّق رروكزم سيلاطولحسرا بكل جراسا هنقو ميكس

 ط6؟ .٠ ٠
 )طارقغس

 ملو نرهع اقدم حلا وعو | نكس هلال بشل طارقسب فرعبو

 ة) تاهونت نع ىلخللا هذا لماكلا لضافلا روهشملا ميكلمل اهنيب *) وني

 *) 86 هدا. 21: عوصقتسات 1 ”هطل ةددعط ةانسرمات هاتف 0026 2

 سويءيلبتسإ. ') 21 قمت هم 11. ةماعلا نيب روهشملا طارقس ميكلل

 نيسلاب وىفو حلا طارفيب . ه) 737 لوب 0) 0 تاهوت ,

 بدلا [9نب انس



 النزال 0

 آقللنءاب 10

 ما

 مجتنملا ىلهئارسالا ")اناه لاقيو ىناع ند بيبح نب رشب نبا
 ىراثدلل ملعل ؛اعذاو موجتنلا ماكحأ ىف فيلاوك بحاس ,راك .امثع وبأ

 لاهس

 ىنأي ىذلا روباس كلو اذه مسوكلاب فرعيو لس نب روباس نبا
 ”) بلحلاب مدخو يرو «فنابسمل كد راوعألاب راك ىلامعت هللا ءاسن وأ مربك

 هيوسأمه نى ِ انحوب ع هرم عينجا أذأ ,.راكحو انهدعب اهو ,.رومأملا ماسي ف

 . ىروقيللا ايركزو " مكللا نب ىسيعو عوشيئاب نب سبيجروجو
 اكو العلا ىف مهنع رصقي ملو ةرابعلا ىف مهنع رصق ءابلدألا نم مهلاثمأو
 رهشأب ىرومأملا ةاثو لبق لهس تامو شوبالا ىلإ «عالعقنا

 نويتنامو ع < خنس ضرامت هنأ حسركتحلا لاهس تاباعد نو

 تيكأش «دالوأ :ببذ كتبك اباتك بئثكو هتيسصو ىلع مهداوشب ادوهش ريسصحاو
 3 م

 كد سيجروج نب عوشيناتحب كنب ميرم دمأو سب جروج لوا 0

 28 سيجروج مم بابصأ هنأ ركذو هيوسام نب انححوب ىناقلاو لهيثربج

 ىبح ىف سيجروجو وه اموي ليس ىحالتو اههب اهيابحأش انز انحوي

 ةيدمولا ىف هسفن ىلع خل دنت أه لامب سادت ُ ليس ازدفرعف عبر

 ىعلا 5) خيمجتعلاب كارأ ىسرخ نبأ هنذا ىف اورخأ ةيسملا انك

 ئسركلا :ابأ هنن 60 وورق مجيسملا فاحو عرب لوقي
033 

 ه) 111 اياه م) 436 بلحلا ىف. 0 14118. مكتح,

 3 15 مقرفتنفو 07 فرفش . ه) 4 هيسصعيلاب: 217 خبجعلاب .

 مننا 148 سس



 ناغس

 نيببيطتملا بقرو هيف سلحو ىيحي قوسب اهل هذضأا ىذلا ةدّيسلا

 فسوي ىذي ىلع رانيد ةئام تس رهش لك ىف هيلع ةقفنلا تناكو هب

 تاعفن نم ءىش ىف هدي لخدب مل انانس نأل مّجنلا ")ىيصي نب

 تاناناس ”راهدبلا

 كلذ ىف .هلو ةثيهلا ملع ىف ابوش ناكو البيج فيئناصتا ,ناتسلو

 طخ نم لقث ام هفيناصت ىمو اهركذب ةلاطالا نع ىنغذ ةرعاظ ءايشأ

 نيينايرسلا كولم يبرأت ىف ةلاسر ىباصلا لاله نب ميهر دأ نب نسحملا

 ىلإ ةلاسر فئار 8 ىلإ ةلاسر ”)مكحاب ىلا ةنلاسر ه اوتسالا ىف ةلاسر

 مىجنلا ىف ةلاسر تاهناوخالاو تاينالحاسلا لئاسرلا ربرولا ىسيع ىب ىلع

 بكاوكلا ىلع ةعيلل مايأ وسقف لاسر نيكباصلا بهذم جرش يف ةلاسر

 رخآ لجرو ىباصلا لاله نب ميعربأ فاحت ىبأ ىلا اهيتك ذعبسلا

 لعتو هدادجأو هكابا رابخأ 60 ةلاسر رعاشلاو شوا نيب نيب قرغلا ىف ةلاسر

 نوثباصلا اهب ىلسي ىتلا تارلصلاو روسلاو سمرع سيباون ئبرغلا ىلا
 باتكلا اذه ىف دازو ةيسددهلا لوصألا ىف ؟)ىطالفا بانكل هحالصا

 طوطللل تاوذ لاكشألا ىف 5 خلودلا كدضع ىلا اهذفنأ ةلاقم ريتك انيش

 نم ربثكلا ءىشلل هجارضسا 8 (اهيلعو ةرئاحلا ىف عفت ىتم) ة؛يعتسملا

 هبتك عيمج ىق يمركلا لبس ىبأ ةرابعل هحالصأ ةيسانيلا لئاسملا

 في باتتك نم هلعن امل هبيذهتو هحالصإ كلذ هلاس ليس وبأ ناكو

 تاثلثملا ف سديبيشرأ بانك نم ٌيدرعلا ىلا ىنايرسلا ىم سفلا

 2 13 ىسيع. 5) 80 مكللا. ؟ 0088. ةفيصصتتا“ ىطاقأب

 مآ 150655 م. امر 7ص ا 1هط 8. ( ) مطأط ذم 41117, 201

 ودعا ةطوتع ذد 830 تن. 4

 مس 4! سها د
10 

14103.1,224,8. 



 آ1ةالو, 1, ف9 17

 [1 4111 ا

 اخس
 نا

 نيببباحتم ذاعناب فرهع ف هللا لم مدفن ءايطالا نم داوسلا ولخ مهياع

 عفبم لك ىف ىرسيفيو داوسلا ىف ىوغوطب ةيرششالاو ةيودألا نم ةنارخو

 8 .,ىلفتتي م ميش يه نب رىجااعيو مهماقم ىلا :جاشأل وعدت ام ةدم حنم

 اهلعأ ىلع بلاغلاو اروس ىلا هباعاتأ ىهتاناو كلذ ,.انس لعفت هربغ ىبلا
 هباحمأ بنك كورو فرعي ىسيع نوب ىلع ريزولا ىلا .راطس بئاكش دوبيملا

 اينذاتتسا مهنأو دوهي كلم رهثو *)اروسب نم رثثكأ أب داوسلا نم هيلع
 اب ملعي ال هّنآر معريغ ىلإ مهنع فارصنالا وأ مهجالعو مهيلع ماغللا ف
 مسرلا نأ هيلعأو ةمذلا لقأ ىف هيأر فرعي ال ناك نإ هب مهبيجاب
 هناكاسل اعهبشونا ريزولا عقوف ىمخلاو ىلملل ىرج» دذ ةيضش 5 ,.راضاسر امه ُّث

 لفأ غيئاعم ىرأ ف ىف فالخ اننيب سملو هللا ىكسهركأ مب تيبشك ام كثي يش

 :جااعم هب ليعلاو هييدقت بجتي ىذلا نوكلو م) باوص مئاهبلاو ءمىلا

 نييلسملا ىع لصف اذاف ةمذلا لحما لبق نيماسملاو مئاهبلا لبق سانلا
 هللا يكمركأ لمعاف مرعب ىتلا ةقبطلا ىف ٌفرَص ديلا ,وجاتمي ال ام
 عضاوم او ىوقلا ىف لفتتلاب صوو هب كباتا ىلا بتكمأو كلذ ىلع

 وفول كر نب اودجتب مل نو *) ؟«يشافلا ضارمألاو نريتكلا ءايبوألا اههذ ىنللا

 اذه اولعف اذا مهناف ليبسلا جلسصيو فيرلحلا مهل جدتي ىنح رهسملا نع
 ىلاعت هللا ءاش ل )اوفو

 ردثقملا ىلع اذه نباث نب انس راشأ ةثامثلثو تيس الئس ىو
 ىلا سس (م])

 باند 6 هل هل طئقاف هذاحتاب 32 ميلا بسب اناناسر 56 5-0 0

 . رهشت لك ىف هلام نم هيلع ْبقغنأو قردتقملا ,.راشسر انههبلا ناهس و ماشا

 راديد يناس

 ,.راضسر أعبد تيبأث نب ىرانس منخف 00 يثدس ا اببي مرجكملا لو ف

 ه) مىلآ) أروس (ماطنتم د. م5) 11 اراوس , ه) ملاذ ءيضاغلا .

 كل) 0. روسلا نع اونغ ,

 بنل #11 د



 نانس

 جانت كأو قكباع هللا اةردف رك ذأ م5) ءبنمب مثأ ى , هظيغ ") ىفشت ام

 ىلاعت هكوقا امهكاد ركذأو دكثادشلا تانوأ 8 ةصاخو دالي رو ةوقع ىلأ
 م د ديره سام م د سن سن دنس
 ل ميحر روُفَغ هللاو مك هللا ري نأ ١ نوبت 3 ارحكفسصوملو اوفعملو

 د هد نه 85

 ٌةيناكو و رم هديب كسل تْذخأ اذإو كك رك ْْف سانلا َْى صيعبو 1

 هزم كلذ مكحب ن .سكتساف ةداعو ككل ةيكاس بكلذ دعب تراسص ذتل اشو

 باطتساو تسافتساو تكلص ىنح اهيشف اعكيش ددالخأ ملي لود مسأو

 ليعف ناطلسلل ميرأ لدعلا نأ دل نابو روظلو ملظلا عفدو ريخل ٌلعف
 ةباغ انانس مركأو اناتسرام دادغبدو ةئايض راد ةعاجملا تقو طساوب
 ءارمألا كنع ةريبك نانس ةلونم تناكو ميطعتلا ةياهن هيظعو مارك الأ

 ءارزولاو

 نس ق هيلا عشو حارب نب ىسسيع نب ىلع ربزولا ىرأ ككلذ نمف
 ّق ريع يف هللا ثم ثركف هناكاسلن اعيقوت ءابوالاو سضارمألا اههف ترقك

 نم ءاقلو مهعشأنم ْق ا نم نوقوعم م25 ساما مهلات نأ
 مهل دوف نأ هللا ىمركأ ىغينيف مهضارمأ ىف ءابطألا نم هذورواشي

 امو ةيرشألاو ةبوبدألا مهعم نرلمتتيو موي لك ٍِق 9 م نواخدي أ ءايطأ

 1 نميف ا رقت اعيفوت بلا عفو مذ كلذ : ناتس لعمق عت هللا

 ببطتم فرشي ال ىضرم هيف نوكي نأ نم وىلخي ل ددأو :لشأ وم

 58) 8011597 اف 5) 0 هنيدبو 14179. هيرب , ”هق 161161 طغ
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 اها. 1 ال 0

 راس

 ةزو ءاجحت ول )لاش معن لاق هيهذم ىلع تننأو ") نيشلا معن ل لايق سمالب

 ايحابسم فريصتأو

 اكو انانس مكستب ىبع عمرنسأ ىضارلا تام اهل هنأ هراسبدخأ مو
 كلذ يف ٍّ عولللا يس نتمني ملو ميبلأ راد دحنالا هلاسو قفارعلا لسسأوب
 هليصوو ممرك و هيلا ردصتناف متم لت امس مزال ىبضأر لا توم لبق
 يف راطنلاو يسجل دقفتو ىريب 35 ىل كياع كيهذعأ ٠ 4 ديرأ حل لاقو
 ىفقف نكت ءورمو ككنيدو بكلضنو هكلقعي ىنفتل ىنالخأ رمهأ ىفو «كاصم
 هباع مدنأ أمه ىلا ج 7 .رخأ ىننأ ىناح كلذ ىنمغو بسلا ىنباغ
 ىنقدستو ىبوبع دقفنات نى ىكلتسأو ٍلتق وأ بر نم هل ب منيع

 . رماب كريربدلاب انأ راس لاقف ىنع وون اهجالع ىلإ ىندشرتو اييبش 3 نأ

 دحأل ىِي كدي فوذ سملو تتبصأ ل ريمالا اهيببأ ككلأ نكلو رممألا
 هكدرأ كتمشو ىأ هبباع رداق هحبرت ام لححل كلام ككنأو نيقولختلل وم
 وه شا أ ركس اندكي لبغلاو بسصغلاو منم هكعنم دحأل ىكعي الو
 هركذي الو هلوقي ال ام هركس ىف ليعفب ..راسمنالا 8 ايكو فيبينلا ركس
 ركس هل تدي سكلذك ءابيدتاسا مب تددح أذآ هبباع مدنيو اخت اذأ
 0 عضف هد * نت يسسحو بصغلا هب ادب اذاف قش لب طيغلاو بصضغلا
 0 رخو ل سكب نوم رمالا ب رختيو يرغيو تنشب نأ ليبق كسعن
 يكتوفي ل نيقولا ىف هلمعت نأ ديبرث ام اب اغثاو لدغ ىلإ :ةيوناعلا
 نكيزذ يلع اذ ١ ىنأف :) ملح اًنوُق فَ دج مل يه لق دقو دغ ىف هايع
 . ام ججصأ لبق دقو عيصصلا ىاولاو لقعلا يه تدناعلو رثسملا بش

 1 رك يه تيودخت أذاف ةرامهن لبقتساو مايل ريدتسأ اذأ 9 ر ,.اسنالا وكي
 ليك كفقف ىكسشؤب اب نككيضخ فشق دو نكيببضغأ ىخلا لماشف يبصغلا

 ه) 3 15 ىراك ىذلا» ط) 1"هطاق 1: ملال 0 111 كيسي

 0) 10 ريخاتبز 14119. رخؤت نأ ككسفن ىف عضف. 9 1١ ميلحز (' مكح,

 اك ل7 دس



 نام اياس

 ىتتح هتلونم تعمظعو ردتفملا ماييأ ىف رهظ دف هرمأ ناكو ةئامثلتو نيتلثو

 ءايطألا ىلع اسيئر راص

 «<دبيرد خاشس 0 '
| 

 عفوب هيسنخح مخكمطب بأ رمأف تاوف لجر ىلع طاخ

 نس هبِظ فرصتتلا عل فلاطي اديب عقر هل بنكو 0

 ماسي ام مهنم لحأو لكل قلطب نأو مهداانماب انامس رهأو عانصلا

 ءايطالا م الجر 0 ١ ردتعلاب لصتا ةتايخاتو ةرشع

 انس منحتنمأ نم الا

 دادغب ىم نبينا ىف مهددع غانو ةخعانصلا نم هيك فرصنب 5

 هراهتشاب هناحتمأ ىنع ىنغتسا نم ىوس الجر نيتسو افينو ةئامئامث
 فيرط نمو ناطلسلا هةمدخ ى ناك نم ىوسو ”*)ةعانصلا ىف مهلقنلاب

 ةريلا ميام لجر نانس ىلا )رصحأ هنآ ءابطالا ناكتما ىف ىرج ام

 راصو هعفرو «رظنم بوم ىلع ناس ههرك اف راقوو هيلا وذ ةةيعلاو

 كلذ ىف هلغش ىضفنا ىنح كلذك لوي ملو هيلا َتَقْنّلا رمأ ىرج اذا
 اعيش ئيشلا نم عمسأ نأ تيهنتسا *)دق لاعف نان هيلا تمفننلا مك مويا
 هيك نب م مخجيشلا 5 رخآف ةعانصلا ىف هخكيش ركذي أو هلع ظفحأ

 نأ ن أ ام لاقو نانس ىَّدِي نيب اهعضوو ةحاص ريناند هيف اساطرق
 هرثاد راد ىضاعمو لايع ةكئلو ٌةليج اعبش تارق الو ًارفأ الو بتكأ
 ال نأ ةطيرش ىلع لاق, نانس ككحصضف ىّنع هعطعت ال نأ ككل عسأو
 الا للهسم ءاودب الو دصفب ريشت الو ملعت مل اب صبرم ىلع مجهت

 تيلعت ام *) ثدنك ذم ىبعذم اذه يبشلا لاف ضارمألا نم برق امل
 مالغ 'هيلإ ٌرصْحَأ *)دغ .نم ناك نلف فرصناو بالّدلو نيبجنكسلا
 نم ىلع 2 لافو نانس هيبلأ رظنف ى يكن هجولا جيلم كربلا نىسح باش

 كدنع ناك ىذلا خيشلا لاق كوبأ نمو لاق ىبأ ىلع لاف تأرف

 8) 8011 هتعانص . ”) 80 رضح, © 47577 دقف .

 3 هه ىلاو. ه) 7 08: اباش. 7 1[ دغلا نم

 دس 148 د
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 00 ص معاي لأ |

 ناهيلس آمالج ل1, 1111

 هل *) يدان لجتلج نباب فورعملا ى ةييلدنألا بيباحلا .اسح نبا
 ىلع علطت مل ناكو هرصمو ةريصع ىف ركن هلو ٌبللا ةعانصب درفت '
 مد فشي مل ءامكلدل نير ف روخغص 25 هلو مهمل ابخأو لئاوألا مولع نزل“

 ودي رانك ىفف اذغ عمو ديلق ريخكلا يم دروأ كلقو فيكو ") الهجاع ا را

 داوببالا * 0

 نانس 5 النا

 نادعألاو باسل ةعانص ىف امدقم نراك ىارح لقأ نم ميدْقلا نبا
 ةروهشم فيئاصت كلذ ىف فنصو كلمذلب هنامز ىف ركذلا روهشم

 1 أمس 01010 1و
 2 ِس 1

 هيباك امدقم ايمبلح ناك ليعس ربأ ىناوخل 8 نر نب باش نبأ

 ىلعو عجيب هيلاو رماغلا مدخ مث مب اصيصخ ردتغملا بيبط ىراكو
 طابقغا ةرتكلو 8) هيناعي مد فقوو هيملا مسفن كيناكس ه) لق كيناعب هقصو

 دئاشت رفاقلا هددهتق اريدك اعانشمأ عنتماف مالسإلا ى اع هدارأ هب رعاشلا

 ارمأ هرمأ اذإ هنأ رهاقلا نم ىأر مك نذم ماشأو ماسأف 59 هل
 ىدحا ةنس ىف اهدلسم دادغيب ىثونتو داعو ,.راسأر د ىلأ موهناش هغاخأ

 ه) 7” ركذر 9[01 اليلغا) 9 10 دقو. 2 5 ل هايانعوز

 0 هديانعب .



 م

 ىروغيطل ١ ايركز

 2 سن 2

 بلطي ال ىبالديبعلا ٍنينؤلا ر يمأ اب ىلب لافف ءىش ءايبيكلا ىف سيل
 عفلو هدنع هثأب ربخأ الا نكي مل 5 هدنع ىباك ءاببشألا نم ءىش هنم

 ناف تبلط ىذلا اذه لافر هدنع ىتلا ءايشألا نم اعيش هبلاط ىلإ
 ىلإ هزدجوتو فرعب ال ءابسألا ىه ارسأ عضي ىأ نينمؤملا ربهأ ىأر
 تدعو دق ن ومأملا لاعف لععماك هعابيتبال هياط ىف ةلدايصلا نم ةعامج

 مالسلا ذنيدم برفب عابضلا نم ةعيض )انيلدفشو انيلحفش وهو مسالا

 ركذ مهلكذ اثيطغش نع مهلعسي ةلدايصلا ىلإ ةعادج 9 وماملا ريسف

 نومأ.لا ىلا اوراسف هتوناح نم اعيش عفدو "نمثلا ذخُأو هدنع هذأ
 دثو ةخعطغفب ىنأ نم مهلمو رح ةعلدفب ىنأ نم مهنمف فلنا ءاسمتاب

 © ذوغل فسوب صن نومأ.ىلا نسحتساف روزبلا سشضعبب ىتأ نم مهنمو

 ةخلدايدحلا ءالوه ىكأوي ن أ ريمألا ىأ ر ىراخ ىيشفألل 5 5 لاق هسعن نع

 ةينشورمسالا رتاقد نم رتفدب نيشعألا اعدف لعفيلف ىرومأملا ةنح لشمب
 بلطي نم ةلدابصلا ىلإ هجوو امسا نيرشع نم اوصن هنه يرخأف
 اهتفرعم ىعدأ ضعبو اهركنا ضعبذ ءاهسألا يبكحاشب ةامسم ةيودأ ممجذما

 نيشفألا رمأف هتوناح نم اعيش مهيلا عفدو لسرلا نه مهاردلا فخأو
 ة)اهبق مهل نذا ءايهسألا كلت اش رعم 2 نمذ ةلداببحلا عحببج راضحاب

 كلذب هركسعم ىف ىدانو ركسعملا نع نيفابلا ىفنو هركسعم يف ماغيلاب

 نيببطتمو نايدأ مهل ةلدايصب هبلإ 5 سمتلي مصتعملا ىلإ بتكو

 لاس نمب ديلا ”دجوو دلعذ مصتعلا ىسحتساف كلذ لدم

 8 80 د. 1419. هجوي. م) 80 اشيطغسإ 14179. انيطغس ,

 © 0038. ةهاذهط 556 هطوط. ة) "والك دص 1830: هل اهنمز 7 مهنم:
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 ملسا مك ا مدل



 اخالزهعأ, [8 نأ

 ىروعيلملا ايردز

 ماغملاو َلُنرْعِب ناتسب نسق ىلع دل ءامدنما عم تادوالا نعي ى عمتتجا
 فيددد مهياع لخد ذأ مستر لا : اولسوتو أوبوشو اولد أم لاش اولعفف هبد

 طعس احادذأ برش نيحث برشلاب أدتنباو ميماعأم خبعي لحاف كادغب وه

 يذلا ") .ىحلا اوبافو بارشلاو ماعلدلا اومهذأو رمق ىم اوشهدن انام

 يضم اًملو هيف كخفتنا لق ىعفأ اودجوف هنم لجرلاو .وبرشي اوناد
 اوركقو اوصلخت دف مهنأ اوملع ءىش مهدت ملو تاعاس ثلث مهيلع
 نم اتسبلا مهلوخد دنع معراين رخص ىف اولدأ دق اذاف معرما ىف
 اًتحري ثيددمل اذه عبسو ىكلذل ارملسف اريثك انهش شلل ماقتلا
 نم ءافش يشم سافتلا لاق هثأ «فاشاسأ نع ىناحت كثميدتاب راهم نيملت

 6 ةذورببدعبلو هنو ق هنوط ذب مهناف ,.راسارل ىصاونب تابشلو ىعافألا

 لعُأ هليعتسي !ذ وعو لاق فايرتلاب يلاعي امك هب 08 رجئاعبو رجلا مس
 مويسلل امام ءاود راصو فارعلاب اذ رهظو رو ربل عسل ىف مركم ركسع
 ىشاختد ةيح لكأ اذا لبالا 5 ١ اوم ساودخ ىف مبان" ىف سيويللا رثاذو

 ماسيف 7 دنم لد أيش تعلم ساشنتلا انرجلاد ىلا كمع اهيس

 ىف وهو هركسعم ف نيشفألا عم عم ملكا لاق ىر وفيلدلا ابوك وذ ذو

 مهني د راجعلا نيم هركسعم ىلا نر *) ءايضدنا» ير ماف ىتباب :براحت

 ىلأ لاق :لدايدصتا عيضوم يأ ىراغلاب ةءارقلا تسغاب ايلق هيلا عفر

 م هيش 0 مغنات "لامه ىب لأ ودع ل دايبعلا ءالوش طبض ايردص

 نمو نيد هل نمو مصاشلا ريغ نوم 2 نو مهام 1) فرع ىثح

 . لخحي ىراك ىتايمببكلا هز ةوقل ,بفسوب أ ريمألا هللا وع تملقف هل ىبد ل

 فسوبب اي هبكحيبو أوبل مل لاقذ ميدب جب لييعبو اريمك ,.,ومأملا ى

 ه) 413 ىحدلا ط) 110 اينم, ؟) 1)() راضحاب ,

 0) 2820 ايم. 0 4 مدقتب 10 مالنا , ”) () 6. !ةذلل#. فرعلب

 6) 0000. ةرفك 0 هرقل: نمر“ هلل اكلات



 ىروغيطلا ايركز - نبر

 2) تقلا ىذلا مهردلا معشذ تملاك عى اكل عاض لو تعلق تركذ

 كتنشفرصناو ىننك رد نكبلا

 ل

 نر
 ناتسربط لقأ نم لجر اذه مهنملا ىدوهيلا بيبلحلا ىربطلا

 ةيدكح ابنتك لحو ةضايرلا عاونأو ةسدنهلاب ايلاع ابيبط اميكح ىبد
 2 لعذننأ أر وجم ايديط ىلع «) هلو راك :ه قى رح مخل ىلا غل مس

 نب 7 51 0 يع | ثناس تدر 9

 دوهنلا ةعيرش *)ىمكقيل ءامسأ بارلاو ىيدرلاو نبرلاو دوييلا

 ىلإ ثيدأمل فاسو اهركذف عاعشلا حراطم نع رشعم وبأ ٌلئْسِو

 ام نانوب غل يه :ةجركملا ىطسحعملا نسنل نيمجرثملا أ لاذ ىرأ

 اهيجرت ىنلا ةخضسنلا ىف الا كلذ دجيي الو هحراطم الو عاعشلا اوركذ

 عاعش حرطم ةميدفلا يسنلا ىف دجوي ملو ئربطلا بياتملا نشر

 "رةمجارتلا هفرعي ملو سريمللب

 ع سس ( 5

 ءامكتل ءامسأ ى دميدحعملا ءاملأ فرح

 0 23 0 ل امي

 ىروعيطلا اييركز

 ةملخ ىف ناكو ناناخ نب حتفلا بيطتم ليئارسا كلو اذه

 هذأ مجنملا ىسم نب ديحأ ىلإ اهدننأ :ةياكح ىكحو نيشفألا

 * 807 هتبعلا" 5) 2[ نيرو 7 نير. 9 14179, ةم»ن ىلع ةنومم

 7115 0141 هلق ©0دم]116 ةصوتعمذ بر نب ىلع هدلاو . 0) 140:6. 0011

 ناتسربط نم, 0' ل طلفا# نقر. 3 5 217 ىمكعملا.

 8 1605 م لح دلو ىدنكلا د ىدولعلا ناياح دلو تيباش هفرعب ملو

 تيكبوت كلو نم دحا هلو رابكلا ةذيجارتلا ءالؤه

 مسا مبا شينس

14105. 1, 08. 



 قالا "1-1"
1 

 ءاييبكلا مولعب مب وو م-اسألا لبق رص نراك لعرب لا أى ىريسصلا

 هلو اهدوجو ىلع :لدألا خناباو ايبيكرت رما مادحاو اهابيصقغتو اهلوصأو

 ىف ىنوسنئانتي عونلا اذه ءايلع كنع ةروهشم ةليلجا بشد كلذ ىف

 اسيد م( رغطلاو اهيامدج لان

 اني يف

 للا فز ر

 2 تعم 'ط »وي بي -

 بئرععي لج وق بص بمابصلا وبا لاق قيريعملا ساحنلا مجاشولا

 ')اهتابردتبو ©)برد ضعب *)ةماجننلا عورف ىف هلو ساحنلا هللا فررب
 مهملع ىذلا مهر وبك مدا ردصوبل نيدجانملا رثدأ مم وهو الرب تح نسعي

 ,٠ وهمو فرتعم هلضفبو ابوئكم هثديرجع ىو ابوسنم ميبلا مهعييجلت ر,جتسلا

 | بيانو 2 وبادم مج

 تفاح تمشولل سيشلا عاعترا تذخاف اهسختت هلسم ىف اهل رظنأ
 هلك بحل اكللاهمس رع بمد اوكلا رد أردو ردت ىيذقالا توهجلاو علاطأا خجول

 ىلع اهغم كيد بنعمل ىلع ماختا تلعجو باسكلا 52-05 كت ىدي نيب

 نه يك 72 0 ءهاعارلا 3

 نيقلا دق تناكو ةرئف ىنتانرداو هضلذل !)سيجوف :ةتناس ىو ةداعلا

 كلام تيب ىف اعْدَق كيلع ىرأ تلقو مالدلا ثدواعف لاق اههرد ىلا
 م هللاو اك يف تقلادحو تعبصأ نبال تملاقث ") ىسرتحأو ىانفئحاد

 هز هل مسور وذو اطلس قال, م 1 مق نى ألاوز 15 ث' رفشلاو

 0 فنصلاو؛ 7 ىبصلاو © 10( ةساجتنلا. 00 9 ةيردز اا ةيار لإ
 5 اذ يوي لس 2

 ٠ ةبرق ه) 15 اهنابرجتتو: 7 اهئابرجتت ىفو. 7 1! نيبحوم

 11 كولو 337 كلوجحو قو دل 1 ىرتجاو ؛ 0 ىردخعأو.

 بلس |مك | اس



 سشور ل ىرونلا وذ

 نونلا وذ
 ع ب نب ع ب

 لاحنأ ىف نايح ىب رباج ةعبط نم ىرصلا ىهيمخالا ميمردأ نبأ

 مولع نم ريثك ىلع فارشالاو نطابلا ملع دّلعتو ءايبيكلا ةعانص
 تويب ىسه تعجب اهناف مييخأ ىىدلب اموبل ةمرالملا روث نراك .٠ خفسلفلا

 ديرث ىتلا هبدرغلا تالاثيلاو ةبيجعلا ريوابصتلا اهيفو ةمبدفلا ةيكلمل مه

 قيرطب اهيف ام ملع هبلع حفد هدأ لاعبو انايغط رفاكلاو انادبا نمؤملا

 ءامكدل ءامسأ ىف :ليهملا ءارلا فرح

 ميلعنلل ركصتم هتمو ىف بطلا ةعانسب ريبخ 5)ئعئابط ميكح 1

 رظنلا فيعض ناك هدأ الا ءارآو فيئاصت كلذ ىف هلو *)ٌبلحال ةاناعملاو

 سونيلاج ليق سسفا يدم نم دهعلا ميدق باكو :لدألا لوخدم

 سونيلاج هيلع كرو تابعيبطلا دينك ىف سيلاطولحسرأ هلاوقأ رثك ٌ هيلع 3

 ةعفحيلا نيفاربلاو ةطلغ ىلع ةحضارلا مجمل اوماقأو كلذ لثم اضيأ

 ىف *اهقعحت هنمز ىف تعفحت ةعانصلا نكت ملو هويس هاطخ ىلع اه

 ةيبرعلا ىلا تماعذ بطلا ىف ةرهثك فيئاصت هلو نيلضاعلا نيه نمز

 ةروكذ م ةروهشم

 8 7 ىعيبط, 5 413 بللطلل. © 80 اهعيفحت .

 انا تا

 طعم 1
,38 ,5 .1415 



 الا

 نال

 11م الر 1010

 سحب 7 وعسبذ ميسم سومو رذ

 دكعيلا اهل روصملاو راجحبلاو رئازكللاو يرارجلا ىم ةدرفملا ةيودألا مولعل
 هيلا اتلححت تالافم سيكل ىلا نيتفاصملا نيتلاعملا را لاقيو ايعتانبل

 سوبتورذ

 ةيموجتلا مادكالاو ىئلفلا ملع ىف ىيلولت دي هل رودذم ىهور ىضاير

 ةسيكل باتن مقيئاست نمف عونلا اذه لصا دنع ةروهشم فيناستو

 ")راودالاو تايراونلا ىف ىلاثلاو بيلاوملا ىف لوالا بشد ”)ةدع ىلع ىوتحي

 سماقلو ييلاولا ىنس ليوحتت ىف عيارلاو هايخدحلاو ساليهلا ىف ثلاثلاو

 لئاسيبلا ىف عباسلا بانححصلاو "* سداسلا بانحلاو لامعألا ءادتبا ىف

 هذهو ديلاوملا ىدس ليوعتت ىف رشع سداسلا بائدلا ملو دبيلاوملاو

 سطنغويذ

 وو هفينصتو هنقو ىف روهشم لماد' لضاف ّيناردنكسالا ينانوهلا
 لأ لبيع هيلعو ةييرعلا ىلا صرخ روداذم روهشم باتن ربك ةعانص
 عونلا اذه ىف ارمحب ىأر رظانلا هرحيف اذاو ةعانصلا هذش

 سذير و قسيذ

 نبا هركذ لححكلا ةعانصب ريتاشاو درقنا ىم لوأ هنأ لاقي لاشحلا
 مكلذ ىلع ديب ملو مهب راش ث ع وسلب ذاكلاب

 و 38 تمس 3

 ه) 11 مسي , *) طاطص دالوالاو ميورتلا ىلإ ه) 1ع نسط

 سداسلا 1١



 سوذبروقساين

 لعأ لاعذ مهنع كعب نم نرعرحكبو مهنم ابرف نم وبحب اوداك

 كلذب مهيمسف بالكلا لاعمأ هيشن لاعفألا هذه هيف اوناك ىنيذلا نامرلا
 كلذ لثم اولعف نبلاطبلا قرف ىم همرف !ده انئامز ىف تءاج كفو

 مالطصالا نع هجراشل لاعمألا نم ىوتأب مهتأ ىأ همالملا باحكأب اومستو
 3 ىتلا ىلوألا ةعسلعلا نم سداجرين ةفسلف تنناكو هيلع نومالب ام
 *) اهدعاوم فواز

 ىماش ةخدرز نبع ةنيدص لكأ وف م لماك لضاف مدكح رز نيعلا

 نه ملعأ وهو أريدك ديبتك نم رسعو طارقب كعب باك ىشتاشح ىنانوب

 اه مآكتو هدرعملا ربعافعلا ى ةمالعلا وهو بطلا الع لصأ ىف ملكت
 بانك ىلأو تاحردلا ملكتي ملو عب دونغلاو سينجلا ليبس ىلع

 ةدودالا ؟ اهكيصحم رشع ةعشرأ نيك قصت سونولاج لاف مر تالاعم سما

 هيلعو سول ثبروغسايذ ابائثك يه مي انهيف تميأر اهد ىدش ماوكأل اكدر هيلا

 امج اهلعو اعفام ىنعم اههف دلخو هداعب ىذتحا نى م لك ىلاتحا

 *) سو بو ر اجش روغسايذ ن ا هللا راج ةبنانوملا ّى الب ءدنبأ ىحعمو

 مئامسلا ىف لو شئاشفلو راجشألا ىف لوغلا ىلع هللا ©)مهلم ىأ هللا
 اذه سوذيروفسايذ ناكو نسح لوفب امهيف ىتأ ناتلاعم نايات

 ىف :حلرميد ىناردنكسالا ىوحنلا ىبحيبو داليلا ّى ماسلا عل لاقب

 عتانلا ةنكرلا سفنلا بحاص سقنألا )ءيدفت لوغيو خيرا ىف هباتنك

 سبتقملا دالبلا ف مئاسلا بوصنبلا بوعتملا هليللل ةعفنملا سائلل

 * 4809 اذه دكعاوف. 5 ةط» تالعم سيخ شئاشلخل باتك

 © 8 840. مسرباو 0 هلل مسرأ . 2) 0 مهلكس# ا ه) 80 8ةطقخ

 480 ذيدغتر 117 ةيذعت

 مسا رمل

111020 



 سناجويذ د سمامارهموذ

 سس سمع 3 2

 ءاماكدل ءاهسأ 8 خذه تعيلا لاذلا فرح

 سيطأرهموذ

 ةدافال مهئامز ىف رحدستم ةفسلفلا ىف ةلاعم بعاد ىينانوب فوسلبف

 دق فانه مهيمولع سرادم ىف روك للم هلوثو انوي ضراب ,ناشلا اذه

 ءيج ىلا ماسجألا لالحتناب لئاغلا وهو هليواقأ اولقنو ,.ىمتجرتملا مردذ

 ىلا مك ةينايرسلا ىلا ,.,ومجرتملا اهلغن فيلات كلذ ىف دلو اوجتي ال

 امهر مهمل ْ اذ ةسإ كدارفس يوت 00 رام 2 مكب ىلا يا 20-- ءاناسرو :يبرعلا

 لجااعم با ,ىداذ امد اهقيرشأ

 را

 8 قو ,..رانوب ضرأ 60 2 كيلا روويشم فريم فوسلي ل ألف ىبدلحلا

 انرث ذ ىيذلا انوي ءامدتح قرف نم عبسلا قرفلا *)بادتأ ةلمعع نوم
 هباصضا سار دق !ذله سناجويذ ىراكو ,.ىوطالفا ةمجرت ىف مهئامما ”) بسن
 هاضتتنا ىذلا فلحتللا مارطا ")ىف ىردملا لأ حالابصا اهيبف فرام ةمايرب

 فقيراطلا يف اكن سانلا ىع رئالسم ريش طوخ مهلا ىواحت س١الددصألا

 ديتأي عمل ماذق ءاسنلا بم ءانسال لجقيو كسافلا ءاملا لاونتسا دارأ اذا

 هلعفت ام ىبرحيب 9 امأ واختي ال كلذ م مذا ادهش لوقو فيو دم رع

 رود ةروص ىلعو عضوم رود عمضرم ىف ىسمحي الف قالطالا ىلع اهيبق
 الرومح رمش الرومص ىلعو عضوم رود ميطوم ىلا ىيسمتاب 58 نراك نىرأو ةروسصص

 مهنأ كلذ ىلع اردازو هعم فقأ الف ٌىرورض ال ّيحاللبسا رمأ اذيف

 .8) 130 بابرأ, ») 4011 بيسو !! بسائ. © 03117 نم.

 27 يي يسم م ويتم هوو عدس



 ءايكملا ءاهسأ ّش ديت عملا ءارذأ فرح

 ىلع مالكلاو ايجاسزأ لحو | هرب ستو موجحنلا ملعب افودصوم نراك و

 رشعلا 0 ىثوت نكاد راهنشا هلو اهدع ةر دابحألا تداوشل مادكتحأو اهعئاببلم

 8 ةرجتاهلل سماد ةئاملا ىاس نم ثلاثا م

 ءامكحا ءاهسأ ّش ةلمعملا لادلا افرح

 سيطرقايد

 ىيصو تايهلالا يف ملكتو ىرانوي ةفسالف نم هنقو ىف افوسليف نراك
 دع نب ىهدي كلذ ركن عناصلا تابتا ف سيطارغميدل ابانك' كلذ ىف

 سيطارقهيد 3

 نراك 0 متأمز قي ر و هل مياكدح مجلاعم ملاع مهب ىناشوب بيبا

 وهو هتايح لولد ضارمألا نم هجاوم هب ظفح ابارش هسفنل بكر دف
 درابلا جاز هلا داسنو لناكحلمتلا طظاغو اةتدعبولاو ديكلا فعبتل عفان بار

 :«لطالخأ ةخنيئابأر *ا ىف و وباش ركذ كلقو

 مدجنملا دوأد 7

 ميجنلا ةعانص ىف امكغم ةيهيوبلا هلودلا ىف قارعلاب اذه ىراك

 ةئامعبرأو نيثلث ةنس دودح ىف ىتوث ةلودلا ىف مدقت هل ناتدخل

 بلل  |مإ < دب

 اان



 ملتح أ

 مكمل لأسف عاعتب ملف ريولاو توبكنعلا جسنو دئاف ملم هعطم يف ءليلل
 ا.ءعدذ ىسيع لاق هدنع هليد ل 8 هيلعأم 1( كيد ام ىسبع هلو

 م( ىقصن [دحأ | ذخأ مش اهيذ ام سولو اه اهحتاؤد رمأف قوفشم زفئاسعب يبأ

 اهب فلف ظللغ ىاتك ةيشاح ىخآ مث لسصفلا عضوم ىلع هلعجت رشفلا
 رصتغملا ثيغتسي ىاك !ديدش اعل ةقتسفلا رشق ىلع دصفلا عضوم
 لجرلا لمحتب رماو |اديدش دش ىللا لعد ككلذ 5 ملك محشش نم

 ةموتو رهشلا 0) طش ىلع :ل ألطوو ءاسلا ْي السلب لخدأف (رىدرب رش ىلا

 امه رمد هذيمالث نم نيديبلت هب لكوو صب تان اسحن رمأو هيلع
 ةولدحلا تشو كنع الإ ءاملا نم بصقلا حيطوما ىم هدي يارخأ نم هعتمب

 . سأو ارخآ ىف هل انذأ 0 فوضت راش دربلا 5 نه توملا يل ,افوضتاب 5

 ىلا هليحب ره مك لبيالا ىلا ينكلذ العفف ىو داره مث يبن هدب

 ماهيئئتسأ لبق كيلا لح نعو ليبصقلا عي هيلدغت ىع هاهنو هلونم

 مرد 3 *) (عمار للا مولا ف ءيبلأ رامص من الا نكلذ لعفت ماب ادب تح

 لجرال لاقو أريسب انكيدش كلا نم سعنف اديدش امو هعأ ردو هدصع

 اندجوم دكشلا لح سساشأ ويلا ىف نراك اهلف توملا ىم لس مروللا

 رشفلا اذهب لحال ىدلاو لاغن لجرلا محلب افصتلم ةفتسفلا رشف

 رهغ نع هطوغسو هعالتكنا لبق رشقلا !ذه نيعلد ناو تولا نم توجتان

 عباسلا مويلا ىف رشقلا لمهسف ىسيع لاف كسفن تفلت ككنم لعف
 هب ثيعلا ىع ىبأ هاهنف ةقتسفلا ةفاخ ىف سباي مد هناكم ىف ىقنو

 . ٌتاحصي مدلا كلذ لوي ملف مدلا كلذ نم ءىش كف وأ هلوح ام كح وأ
 لبجرلا ربو ابل نيبعبرأ يم رثكأ ف ليصقفلا عيضوم فشكتنا ىندح

 قييصسيملا ذنب همس اب ك0

 ه) 130 ميف ةليأل ىعز 14119: ظليصح نع مط) جحا هاذ ذم

 ماسسخا. 0088.: ده. سمعا آ4الجب 280 فصن, 9 25 ىلاش متم 1ةالو
 ؛1) 11 اغيل. ه 8060 70: م ةرثماعم ؟مص تساعد األ مسأب 11 لإ دل. آمالقاعم

 97 مفأزو 14105. ثلاثا .



 أ

 مك

 ىبأ جرخ اذه مكل لاق همابأ ى ىدل ىلع اريمأ ديؤم د ريس ام دنع
 د كيلا ديع عم انأ كج رخو اييباد ذحم ىلا اةييوعم نب كبرب عم

 ىب كبؤد 0 ط)سبو *) كم ىلا ايييلح سابعلا ىب هللا دبع نب ىلع

 !ذه «)مكشذلو هنس ,.رورشعو فينو ةئام ىلع نب ديبحلا دبعو ةيوعم

 فشمرلب !ذه محلل ىيفوتو روهشملا بيبطلا 3 نب ىسيع كلاو وه

 دبع بلطف ف ننامو رشع ةنس ىف فشمدب ذئموي رشاط نب :آلا دبعو
 َريَخأَف مهنع لاسم مليت |دحأ بسي ماف هئادغ تقو ىف هيبيلطشم هللا

 دعب بوببأ هيباحتم هللا دبع بئاعد هترانج مهر رضحو ") مكشذل هافوب

 هنأ ةيلعأو 0 كد ةاموب بود ر ثقعاف هماعط روصح هدود 3 ىلع هقرصنم

 يلع سفني ملو هلقع رهغتي ملم غلد ام وسلا نم غلب !دحأ فرعي ام

 نابلس سيخو ذلنس ةثام رمع هنا هيلعاف هنس نع هللا ىيع هلاسف كرب

 نيراتلا فصن ؟رمكلل شاع هللا دبع لاقف

 فشمد هانيدم ىف مكلل ىبأ ت تبكر مكمل نب ىسيع لاقو
 سضعب انب رحب املف ريثك رشب )هيلع افقو سك ماك توناسعب انوتجاف

 از بوغأ املق هنبأ ىسهعو 00 مكدل اذه ")أوج 51 «)اولاق هعامذل

 اعساو !لصف فياسابلا 00 . 00 هدصخ دق لجوب اذاف موعلا

 فرعلا *فلعي نأ ماج ّن نايوشلا ىلع فيلسبلا ىاكو
 !للمعتتساف مدلا عطق ىف ةليح وبكم دنع نكب ملو ىايرشلا باصأف

 *) نم ةهطئوطدد 2820314 ةنو 2081: دّكعت لثم دكيصلا دبع ددعتو

 بسنلا ىف ةيوعم نب كيري هذه, 036 دم. 18. د18 ذه ةعص 165 عوساطممو

 10886 ةطقاتق612852 11 5) 1ةهاطلق ص ىل « 0000. ةئاسسا]. مداح

 6 2 مهكشذل , 0. ان. 0000. مكح. ه) 0000. ةنتصسصسخا. هاطتنق قاتلعنآب

 ملم ةحفاط هد 0. 1018. 25 777 ىلع. 2) 0815 لاق ؟نم اخ.

 ط) 3 اوجرخا. 2 4135 ب يرخأ *) 7 فااغب

 ! 14178. انليعتسا .

 مس  ةنآ دل
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 اما 11, 8

14175. 1,119 

 مك 5 عفانلا ريع

 ,.,السرأ ملف كليم ىلا لحرو :ثعانصب دالبنا لعنتو بلعب سانلا

 ردد رايد ىلا رايدلا كلت نع جرخ مذ هتلود ءارمأ مدخت قوحلس
 وم هدعب ءاج نسعو ىنمرألا هاسشلا ثيبلا وم فائق ليتخ م مدلخو

 ه تيبلا نه راهدلا 5560 ىلع نياخاحلا رث هفاخ نمو ىرانيد راو

 ىف بلصتب هيمن ىسقو بلح ىلا ءاج مك اضرلا ىلا عجرو ىبوبالا

 ةنامتاسو اة, نع سمية دم

 عشانلا ربع

 فيرط نمو مكالل نمز ىف ناك ىدوهي ىرصسم ىسئارج اذه
 ٠١ نأ ففذاو لومشمل ةياغ ىف ارجل ةاوادم ةعانصب فوترب ران هنأ هرمأ

 مكاشل بيبلط رشعم نبا ناكو ريب ملو نسز كزرقع مدال-ل لجيل ضرع
 لف هحالع ن ولوتب عل نيبكراستملا ساشل ءايلطأ وه رهغو هدلع ىلتشلو

 مرط هر املف ىدوهيلا اذه هل رصحاف *)رقعلا ىف ارش الا كلذ رثزب
 رانيد فىلأ هل فلطأم مايأ ةثلث ىف هافشو ”)هفشنف اسباب ءاود هيلع

 1: نما ءاسلمأ نم ملعجو عفانلا ريفحلاب :بفلو هيلع علخو

 ملكت

 ردص ىف ناك بيبط !ذه بيبادلا ىقشمدلا مدلل ىبأ نبا

 خدكم ىأأ اهيبلد كيبل هدعأو عما ,.راهقس ىبأ ب ةبوعم "هيد و ماسالا

 هز 0008. ةالصدتساتا. دقعز نم. مهعال آمال مدر 4130 هقشفب

 «ه مآ نيرمعلا .

5 000 0 



 ىو اسح حس شيبح

 نامي دكؤم ديع ءابطألا باقر يف ٌلعج دعف اذه عمو ميهتنجلاعم

 ندر مالا نيْذه فلاخأ نأ رأ لق الاف 00 وادعي ل أ اطل خم

 عيبضللا ٠ .رك ام ىلاعت هللا اف لثعلا ىلع ىسعن تدلتوو سيغبرشلا

 علخاب رمأو ..دياج ناعرش امهنأ عياش 07 هتعاط ىف , سفن لذب ىل

 اهاجو الاح سانلا نسحأ وهو جرخت هعم لاما ”)لمحو 70 ") تضيفاف
 هلا كفو ارطنم نسحأو ")امهالخأ ام ملعلاو نيبدلا انرهت 3 ىلا رظمأف

 ايييلع نيباتلاو امهب نيركاشلا نم فاياو هللا اناعج

 ناعم

 شيبح

 5- نيلفانلاو نيبنح ديمالت لح 0 راك مسعألا نسل نأ

 هعافذ ام ام رثكأ ناف 5 سيبح خلي نينح تاع ةلمج نم لمت «ءلقن

 :هيبدعلا بتكلا نم نيش لا دك 0 امم اريتكو نينح ىلأ بسن سشيبح

 بلغيو مسالا ىف اطخأ ئيسانلا نأ مهنم رغلا نظيف شيبح لفنب اًمَجرْتَم
 نيينح دلع هكر فك دقو نينح هنأ ةنطظ ىلع

 ىلأ ىنانوهلا نم جرح ام ,نىئوس فينايسصتنلا م أمه شيبحأو
 06 ل ل ا

 نينمت ىنلا لئاسملا ىف دايولا باتك ىبرعلا

 ىلإ لحرو اهرلا ءايطأ ىلع بطلا ارق بيهبطلا ىوامرلا ىنارصنلا
 مدلخ مكث ءامكشأ نم نيقرافاهمو كما اهب باك ىم ىقلف ركب رايد

 2) 80 كيصفقاغم و 1 كصضيئاف, ١ 0 ليج © م1 اهههالجل,

 ( م0 اههرجتو 1 امهربت# ( م4 ,. وسحر 117 .روسح . 0 . ّ 6 . ١

 مس | ايار | دنس
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 فلأ لأ نيددخ ىلع ليتشب عاطقا هيف هل اعيقون ب رخآو هيلع علشي
 نأ ديرأ تَرَج ءايشأ دعب *)لاق مك لعفلا اذه نينح رحشف رد
 02 هديرنو ١ىف راسه م”) ىحني سملو لشق ديوث أودع لثقي ءاود ىلأ

 نينمؤملا رهصأ نأ يلع دو :ئفانلا ةيودألا رم تسيلعت أم نون لاشن

 ع ىست 3 لاق تلعش ملعتأو ىضمأ أ بحأ ىراق اهريغ ىنم سملاجب

 ىف هسبحب رمأ نأ ىلا لاق ام ىلع ديزي ال وهو هدنصو ")هبغرو لولدب
 ناكو غخنس سبحف تشود اشقو هيلا لرب دس عشربل وم هب لثوو عدلفلا نضعب

 ناك املو هيف ف وه امب ثرتكم ريغ ركو فنصيو رسفيو لقني هسبح ق

 فيس رابضحأو اهي د هبغرب لاومأ راضحإو هراضحاب :فياذأ رم ةاس فطعب

 لب هلو لاط كك عى ده اذه لاق رضح املو تاب وفعلا الآ رثاسو عّلصُنو

 هفاعضأ ىدنع كل ىنراكو لاملا اذهب ٌتْرَذ تسمعنأ راف هكل هشلق امم ىل
 ىنأ نينمؤملا ريمأل تلق دق نينح لاقف ىكتلنقو ىيقاع تعنتما مش
 كلتقأ ىنئاف ةفياذمل لاق هريغ تسّلعت الو عفانلا ءىشلا ريغ * نسحأ ام
 راغخا راش مظعألا فقولا ىف ادغ ىفحكب نخأي بر ىل نيئنح لاقف

 نيبنح اب هل لاقو ةفياذل مسبتف ٌلَعْفَيلَذ هسفن ملظي نأ نينمؤلا و يمأ
 انرذح ة)انثأل ئكناحمال ىراد انم لعفلا !ئذهف انب فو اسفن بلد

 ليقف كملعب عفتننل كنب ةاقثلاو كيلا ةنينامطلا اندرأف كولملا ليك نم

 عم :ةباجالا نم كعنم ىذلا ام هل ةفيلتل لاقذ دل وتكشو ضرألا نينح

 ريمأ اي ناّتيش نينح لاق نْيلاملا ىف اثم رمألا فدص نم هقير به

 . نيدلا لاق فيكو لاق ةعانصلاو نيدلا لاق امه امو لاق نينمؤملا

 ةعانصلاو ءاقدصألاب ينط فيكف انئادعأ عم ليلو ريل لامعتساب ان رمأب
 ىلع *)ةروصقمو مهعفنل ةعوضوم اهنأل سنجل ءاننبأب راوضألا نم انعئمل

 هز 7011 388. .مل م) 820 نكيمب © 4 هتبغروز

 280 ديغراو . 02) مهطاغ ص مل «©) 4105 ةدوصقم ,

 مسمع | نك ١ لسن
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 نم باتك ىف مورلا ضعب اهيسف اماسقأ هل مجيد دقو انينح «لنع

 ام تيطعأف ليجيتلاب هبطاضي ليئربجو سونيلاجل ميرشتلا بند
 رمأ يف يشم اذه رثكتست ال ىل لاقف ىنم ليثربج كلذ نببتو كبأر

 نينح يرخو يناير ديبلا ىلا نييئانهلا مولع لفقد نما ىنهع سأولا اذه هم

 تينك كق ىلأ لاقف ىنرظتني مداق نينح اذاف تاجرخ م هدنع نوم

 ىسيع ىببأ نم كيعهس ام ام راهظإ ىلبسأ ىنآلا انأ» ىرمأ رثس كتلأس

 هيك نم عرخأف كحد نم ثعمم ام احر ريش مل تلت ليئربج

 هباجتأ كتشا كت هقيأر أذا انحوب ىلأ اأذم *) عض ىل لاقو خختسن

 كلن اًنحري رق ايلف ىموس ىم ككلذ تلعفف ىجارخا اهْنأ هياعأ اشد ٠

 ىلاعت هللا ىحوأ ىرود لاضو )بدع رثك عماوجلاب الامسمملا ىو لوصغلا

 دبؤم جارخأ الآ اذه سيل لاق فيك هل تلف دحأ ىلإ انرهد ىف

 نم «)هةدرط ىذلا فاح ند نينح جارخأ اأذع تملغذ سدغلا مدرب

 ريكنت ليثربج ىم هتاعجم امي هناتلحو اسولف عببي نأ »كرو نكسلج#

 انحوب هيلع لضفأف كلذ تلعفف اههنيب ام حداصأ ّى فادلتلا ىنلأسو أه

 )هيلا نسحلأو

 14115 1, 187,7 رهسافتلاو لعنلا ىف رهظت هبتاجتو دياوشي ةماعو ىوقبي نر لوب م

 ءابطألا نيب هركذ رشننأ ايلف لئاضفلل اندعمو مولعلل اعوبني راص ر ىناح

 رود اينس اعاطقأ عطقأ رضح امو هراضحاب رمأف هفيلخلاب ةربخ لصتا

 ةعرعل هفصي أود لوفي ذخُأي 3 هيلع سه دددبلإ :ئياشأ ناكو ديج راج عل ١

 نأ نط ذأ هءبالع عسفت : ام * طوع هناكتامأ بحأو ةرهجغ رواشي ىناح

 * 80 عمدير 2 )١ 80 088. اهب. © 4 كدرطز 13 هب تدرط.

 ة) 480 هيلع. 62 0 لبومل.

 مسمي 0 مشن



 آما. 1, 185 نأد.

 ىأر ىلع سايروغيطاق بانت تالاقم ثلث باولو ةاسملا فيول ىلع
 باتك ةلاقم هدّلوتو مرقلا باتد درولا صرف باند ةلاعم سوهاعسمات
 نبرجتشل نيب راثلا دلوت باند ةلاقم ةاسصلل كلوت باتت ةلاعم لاجألا

 بند ةيمدأ بارضاسا باند ةلافم ةقرحدلا ةيودألا راينخا باند ةلافم

 مجنملا نوب ىلأ هينالا سونيلاج

 دابعلا كلو نيم قرب لهأ نه اينالديص نيئنتح كلاو فاحت نات و

 لخدف ملعلا بحأ نينح أشن اًملف ةيئارصنلا ىلع اوعيتجا ىيذلا
 هيلع ًارغبو همدخي لعجو هيوسام نب انوي سلجم رضتحو دادغب

 ىف نينح هلأسف انحرب ىلع بعصي باكو لاؤس بحاص نينهح ىرانو
 بئاحلاو ةريذل لعأل ام لاقوا انحوب رصف ») مهفَتسم ظاعسم مابا سعب
 نيينحم ب رشم هرأد نم جرح اخ رمأو فيرطلا ىف سولغلا عيبب نكباع

 .,ودفتعي اوناك نييروباسيدنل ءالؤج 8 اضرب هلمع اذجو ايكاب

 باغر مهسنجو مهدالرأ نعو مهنع هنوجردمي الو ملعلا اذه لعأ مهنأ

 نب فاجن دنع اموي ىراك هنأ بيبلحلا فسوي ركذ ميش * نينس نينح

 هنع ههجو رئس دقو ؟)هتلاج لق رعش هل اسناد رصب ىناح كل نيس

 فسوي لاق وعاشلا سرهموأل ةيمورلاب ارعش لشن ىشيي وهو اهضعبب
 باجاف هيب نسكاصف هقرعأ كنك ىبص يغني هتايغت تيبشف بيبلحلا

 باحلا مّلعتني أ لاحملا نم ناك هنأ ”)ةلعافلا ىب انحوي ركذ لاقو
 ىناح بطلا ملعتأ د / ثيضرأ نإ ةيناوصنلا نيد نم ءاىرب انأف ىدابع

 تدجوف عوشيتخب نب هئربج ىلع اموي ثلخد مك 8 مل نوبنس

 * 4830 صضرف. ١ 5) 7 ماهفتسالل. ه 14178. 1, 185, 4

 نيتانس . 8 14108. ىسصتل , ه) 130 هللجز 7 هئلاجب

 ”) 1418. ةلعافلا ةلاسر نبا. 8 7 نابت

 مسسلا 4 !نإلا | سس



 مسا ديبعلا اولاق ممث هللا ديبعب ىمستن أ كيرن اولاقو ةينئارصنلا
 ديبعو هللا ديبع لافي هنأل ةيمستلا ىف قلاتل قولخملا هيف كراشي
 نالف دابع لاغي الو هللا نابع لاغيف هب هللا صتخا مسا دابعلاو رالف

 زصغلا يبحاص روهشل ا ىدابعلا كيز نب ىدع مهنسو دايعلاب اومسنت

 رذثملا نب نامعتلا عم
 لصوتو :ئيكشدل بنتك ليصحت لجأل مورا دالي ىلأ نينح لخدو

 تاهملل ىلت ىلا هلوخد دنع ةينانويلا مكحأو هناكما ةياغ اهليصح# ىف

 ربّغرو ركاش ند ىسوم ىنب مزالي داعو ملعلا !ذه سئافن ")لصحو
 لم كلذ ىلع اومرغو ىبرعلا ىلإ ىنانوهلا ىراسللا نم لقنلا

 نأشلا !ذه ىف هيلا اًراشم هنامز ىف امركم امظعم لوي ملو ”)ةميلنعلا
 نينتامو نيكس ةائلس رعص نم .ولخ تسل ءاقالتنا موب ىثوذ بأ ىلأ

 ردنكسالل نينامثو سمخو ةثامو فلا هنس لوالا ىوناك نم موي لوأ وهو

 باتك ناتلافم نيينانويلا بهذم ىلع بارعالا ماكحإ باتك ءامدقلا
 باتك هذيبلت مسعألا شيبح اهيف دازو نيملعتملل بطلا يف لئاسما

 باثك ةلافم نيعلا للع ةبودأ رايقخا باتك ةلاقم نيعلا لّذع ميساقت

 تالاقم ثلث ءاذغلا تالآ بانك ةلافم كيدحلاب نيعلا ضارمأ ةاوادم

 ةدعُملا عاجوأ ةفرعم باتك ةلاقم هابلا باتك ةلاقم ةتللاو ,انسألا باق

 ةلافم روخلو دملا باتك ةلاقم نيهقانلا ريبدت باتك ,.راتلافم اهجالعو

 ةلاقم ناولألا باتك ةحام رحيلا هايم هل تراص ىذلا بيسلا باتك

 لوبلا ىف باتك لكرتلا مأل هلمع ةلاقم رهشأ ة)ةتسل ىيدولولا باتت

 5) 80 لعجمو. 5 مهل زئمظعلا ليبثلا 1820 ةييظعلا ليجلل

 0 7 ىبئاح. ة) 8. 294, 29 ةينامثل.

 مسا ميز“ دب

 ريتطع 9394,
,197 ,1 .14175 
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 فيحسإ اًمأف فدحسإ هممأ ىناثلاو دؤاد مسا ايهدحأ ,ناَذلو هلو
 لَيمأ هسفن ")رادو اييف *)ىسحأو اهنقتأو اهالوتو همجرتلا ىلع مدخن
 سريطسماف ريسفت سيلاطولطسرأل سفنلا باتا مجرت وهو ةفسلعلا ىلإ
 ابيبلح ىراحق دواد 37

 عبو اسوي جرخ لكرنلا 8 بيكلذو هشلايل نم مغلاب نيبنح تاسدو
 ىلارصنلا ىر رفيطلا هيدي نيب ىركو سبشلا هثذدخأف هدععم دعقف رامخ
  نينمزملا ريمأ اي قروفيطلا هل لاقف فحسأا نب نينخحو *) بناسلا
 اضقانث اهلف رامخلاب رضت ال سشلا نينح لافف رامخلاب رضن سمشلا
 لكودلملا لاقذف رومملا لامح رامدل نينمؤملا ريمأ اب نينح لاق ميدي نيب
 نع مب باب ام ىناعلا لبلاتتو طاعلألا عئابط نم نينح ررحأ دفن

 نم نينح جيرخأ موهلا كلذ دعب ىاد املف ىروفيطلا مجوف هئارظن
 هل لافف هلوحح ىم سان روصو ابولصم مييسملا ةروص ههف اباذك هينا
 لاق لعفأ ال لاق مهيلع قصبأ معن لاق مجسم ا اويلص ءالؤعأ ىروغيطلا

 ة) هيلع دهشأو روض ىه امذأو مجسملا اوباص ىيذلا اوسيل مهنا لاق مسلو
 ءةينارصنلا هنايدل هيلع ل ةحابإ هلأسو لكوشللا ىلا دعفرو ىروغيطلا
 نينح نعل ليجد ىحلذ نع اولتسو :فئاسألاو فيلثامإل ىلا كثصعبذ

 لكونلا رمأو كراش ر عطقو ىراصنلا مه الملا ةريصحتب ةانعل نيعبس نعلف
 ىروفيطلا بلع فرشي ىتاح نينح لنع نم ءاود هيلآ لمح طل نى
 تام ليقو هنليل نم كامو هرأد ى ل ٠ نينح فرصناف ةهليع رضمتايإو

 ملعأ هللاو ةعاجف منوم زئصق هذيش امس هيسفن ىنس وأ ايغ

 ارعبتجا ىّتش لئابق نم ىراصنلا نم موق مهو دابعلا ىلإ هتبسنو
 نيدب اوئنيدتو ةريلل رعاظب مسفنأل اهونتبا روصق ىف سانلا نع اودرغنأو

 ) 80 508365 اه. 5) 05 تينئاك, *) 14118. بيبلطلا .

 0) 7 20011 يلذ ىف.

 مشع )نآإلا دنس



 أ

 اذيملت راك ىدابعلا دبز وبأ ئنارصنلا بيبللا فمحسإ ىبأ
 ىف ارهام يالعلاو فيلأتلا ىف رظنلا ىسح ابيبط نو هبوسام انحوهل
 اهجارختسإو ةيكللا بتكل نييجرتملا ةليمج ىف دعقو ")لمصنلا ةعانص

 ىراسللا كو ىنانوهلا ىاسللا ىف اكصفخ ىراتو ىبوعل | ىلأو ىنايرسلا ىلإ

 صضرأ ىلإ دادغب نم صضهنو انسل انهصف ابيطخ ارعاش اعراب ىبرعلا
 ىبرعلا ناسللا ىف عرب ىتنح دبحأ نب ليلذمل مزلو ةرصبلا لخدو سراف
 ناكو اهيلع ١ نيتّثاو ةدجيتلل ريتخاو دادغب نيعلا بانا لخنأو

 ةيجرتلاب ىملاع ريراكت اًباتك هل لعجو هللا ىلع لكوتملا "هل ريختملا

 نب ىسومو ليسب نب نفطصاك“ اومجرت ام حفصتيو ,.رومجرتي اونادأ
 ناكو لكرتملا بطلاب مدخو *) ىوراع نب ىيدتايو ىنامجرتلا دلاخ

 وشو مهتمجرت دايلج اكو هلصاب ةيئانوملا ىاسل ملعتو رانؤلا سبابي

 صيخلت ىسحأ اهصخو سرنيلاحو طارغب بنتك ىناعم مضوأ ىذلا
 ىلإ دمعو ةففتم ةعراب ةعفان فيلاوت هلو اهنم فقلغتسا ام فشدو

 ليبس ىلع ")اهعنصر نييردنكمالا ردح ىذتحاف سوئيلاج بند
 فكلذ ىف ىسحلأو باولو ةافسملا

 اباتك ةبذغألا ىف فّلأو ميسقتلا هيف ىسحأ فطنملا ف باتك هلو
 ىلع هيذغألاو ةلهسملا ةيودألا ىو نيهقانلا ريبدت ىف باتك هلو ابيجت

 باتك نم هرصنخا سان هلو دحأ هيلا هفيسيب مل ةحيمصلا ريبدت

 اريثك اهريغ فّلأو سلوب

 5) 7” بطلا. 5) 826 سمتلاو: 14179. ىمتؤاو. 9 80515 ذه هلل.

 2) معطل]غ ةدص 480797 5 477 مدتأ ةاتعاعم: ةهطقع اص لل صنت 1316155115 هةهعطط-

 عمان ةعماد): 11 516 ه1: 561١ 1خ18. مطل 01ةقو»» 1 ةطقم ©*) 80 اهفصوه

 2[ اهفنصو .

 بنا ]نأ <-ادبس

 11د, 4
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 اي د

 0 مح

 رش بانك هلم ىلت 0 فيناست و سيلاطولسرأ بقل رثذ ىلتع

 نيحوتلا قي ؛ سيلاطولسرأ مح بان :لدبضد

 نا

 (لتنا جم 01000
 ان 11, 10١

 هللا دبع نب نيحأ هيسأاو هل بقل ومو لصألا ىرورملا بسياشل
 ىف مّدقت هلو هدعب مصتعملاو ى.ومأبلا نمر ىف اك رادلا ىدادغب
 فلولا اهلوأ يايزأ ةثلق هلو عونلا اذهب ةرهشو بئكاوكلا رهيست باسح
 لابعألا ةماع يف ىمزراوشلو ئراوقلا هيف فلاخ كنمدتسلا بهذم ىلع
 ىنار دنتسالا وات ىأر ىلع هرابدإو جيوربلا كلف لابقأ ةكرحأ هلامعتساو
 ىف ميؤلا اذهل هفيلات .راكو لوطلا ىف بك اونكلا عضاوم اهب هل جدصهل
 نحامملاب فورعملا ىناثثلاو نتقدتسلا باسح دقتعي ىراك ماي هرمأ لوأ
 تاكرحم هنمضو كيصرلا ةاناعم ىلا عج 5 دعب هر هفلأ هلل ")ام رهشأ وشو
 فورعملا ريغصلا حيز :ل! ثيلاشلاو هنامز ىف .راستمالا هبجرم ام ىلع بك اولا
 وحن هريعص نم غلبو بالرطصألاب لبعلا ىف ىسح باتك هلو هاشلاب
 ةنس ذقام

 ىنوماملا ميزلا باتك ىفشمدلا ميولا باند فيئاصتلا نم هلو
 سيياغملاو مئاخرلا بائتك بالرطسمألا لمص باذن مارجلألاو د داعبألا باشك
 طسوتنلا جوطسلا لبيع ىلأ لاصتالا ةيفيكو ةسامئملا رئاودلا بئاشاك
 0 «) ف رسكملاو ةلئالاو ةمئاقلاو

 هز نط. بعالم, 5) 81طم. عئاصلا :) 4136 اهرهشأ.
 0) 00038. اهغلا . ه) 8ةاةصصأا. فرس تأ 6ع 8612061

 نساعد ز مدر هما. مقمط لطم

 مم أدي ههييييصم



 م

١ 
 سوسهومشأ هيمسس نسم

 م
 رس

  لماك لصاف بيبط بيبشا يلع وبأ مدع نأ ني ل

 اقوم اعون :'عانبحلا ءنه بم , لخأ :فعو تستغل 8) . هر يقابوغلا

006 

 ىبأ ن , نسل ومأ بداحسلا كيوي نم مهرب وبدا فاماسأ نوبأ
 نويمليتملا )اج نم نان بينو باج فرعيتو ليحا وبا ليف نيس
 ىلداعتي ءالعلا وبأ دودحأ ىراكو نييعيبلطلا ةفسالفلا بصذم بهذيو دادغيب
 لديحأ وبأ امأف ىلاعت هللا ءاش ١١ معشوم ىف هرذ ذل ىيحاو ةسدنإلا ماع
 :بعيبطلا مرلعلاب «) عالطالاو ةقرعملاو لضفلا دباهن ىف انف اذه ىيسلا
 )ودعنا ُّى لرَف نب تيباق ىلع نول ! باثت اونم فينئاست هلو هييدقلا
 سانجألا ىف اباشك ) نيتايواسسام نينكمرح لد نيب ").روكس دوجو
 نم راهنلا نم ىضم اه ملعب يفيد باشاك :ةنيماعلا رومألا ىو عاونألاو
 ") عافترالا لبق ”) م اخصاس

 ' سوموم#
 نيذلا ةفسالفلا نم هنأ نيدح نب فامسسا لاق سوهنوملل لاعبو

 اهنم دوجوللا ثركذ دقو سيلاطولسرأ بئد رشف دقو سوئيلاج دعب

 00 يئايرتلا) 19 ىلايرتلا: ةمعط ربا. 1411. 11, 88,25. ") 1110 دلجأب
 7 ةليج. ") 17 عالطالاو ماد 1410 كر طاطس نع اةنلإا

 بوجو ههفل 8( 3-5 نينوكسز اا نينودسلا , ”
 نيثداضنم, 6) 8ةطاق ذذ 8007 مر 8ع 278, 4 0015 ضورفلاو
 دقمط طم 0. نه) طقأ 016568 الالورناع له نيسلل وبأر 0 الووام» لمان

 بينرك نبأ انتل 1 را 2 2 ل

 مسس ]98 دس

 الط. 968 0.
 14م3. 1,

 الارز



 سيلل

 لمع تانّلتملا *) ةلاسعأ ةحاسملا ىف ةلئسم ففولا دادعأ ةحاسلا لوصأ
 :كرح سدهلاقأ نم كش لح مسجملا نم كش لح ةرئادلا يف عبسملا
 ءامسلا نم ىريي ام ىدنهلا باسلل للع بعذملا علضأ سارخاسا رمقلا
 يح ةيسجتملا لاحشألا عسوأ ةردلا تاعاسلا طولدخ اهفحن نم ملظعأ
 حاسم ارجاب ال ىذلا ودل ملابعلا ذنيض :ةقردكملا ةرحلا راهنلا افيصت

 يعاس ةرصملا ج رق "”)سوقو ةلاهلا تالماعلا باسح دامحر ألا ةيفين ةردلا
 هد جسرا اليسدنه اقسم ةرجتملا ىف فلاخ ىم باوج ةرجملا
 اكرب بد زودلا لوصأ لاو لطب راهنلا يصمت ليش جاوضتاسأ س ديلقأ

 باسح بيهكرشلاو ليلع ليلحتلا نييرادفملا غامد ءارجألا عب عيج ماظعلا رئاودلا
 , زاكرح لواحشم اةعبرأ سأ تحاسب ةقرحتملا اببأ رملا ,ىسوم ىثنبا لحش نيالحشا

 هوك لح سوهممللادب يلع بكوكشلا 4)تافنلالا ضوحد لح ؟)تافنلالا
 ثبس ه)نييسلا فالخألا .اهملا ريقلا ءوض رظانمل فالتخا ىلطسجملا
 :هاماقتلا لالظألا ةيفيك بئاوكلا تاعافترا ؛)رادقلا عافترا باساب ةابقلا
 باتك ريك ىف فياعت رمقلا ىف ىذلا رثألا يف ةلاقم ماكنبلا لمع ةيقفالا
 موجنلا ماكحأ ىف 2) .ىىيكافلا هاري ام ىلع ,.راعربلا

 نسل
 اللمس فرعم هو دأ د غيد كليلا ماتت نب ىلع ىبأ رهمألا ىبأ

 5 ىلأ دادغيب هدج لجأل اهراس لوب ملو :نيموجنلاو ببدل مولعلاب
 زئاسشاسو ةرشع ثلث الئنس رفغص ىماث تيبسلا موب ىف ىفوت

 وص نع لا

 *) 0008. ةةصعستأا. هلبعا 08. زخئلبعأز همم, ممنط 1شللق. 11, 08 21
 ه) هلا” روق: الكر وق. ه) 07 فافئللالا. ء 82) 1207 فافتلالا.
 © 82 تيستلا . * 149. 11, 98, 22 بطقلا , 85) 2161
 ةص ىل ةراتماعو +مم 8-1 7”هدانمصز 25 ىروداولا داريإ * نووأرلا هاربر

 20 16 م1 :

 دسسا 14م منن



١١ 

 نسل

 عاشتو ككلذ كيتعاف ”)لابخلو 8 ونجل راهظا الا كلذ ىلإ اقيرل دجب
 دمهمدتي نه يسرد لعجو هداونو مئاشل كيد ل «دوجوم ىللع لطيحأف

 ىلإ كلذ ىلع لزب ملو «لونم نم عصوصم ىف اض رثو كهقو هملاسمب موقيبو
 ام ىلأ داعو لقعلا رهظأ ريسيب كلذ دعبو مئالل ةافو فقحتت ىزأ
 لحأ رهرألا ع «هماشذل باب ىلع زاب نطوشقسأو هرأآد نم سرخو دياع ىراد

 تحت ىم هلام هيلا ٌنيعأو 5) اعنقتنم اكسنتم اهب ماماو ةرصاقلا عماوج

 «*دعاق طخ هل اكو ةدافالاو نسئلاو فينصتلاب لغتشاو مداخل دي
 بلح ليون ميكشلل ىلهئارسالا 8)ىشانلا فسوبب ىل ركذو ةحاسصلا ةاياغ ىف
 نمض ىف بتك ةثلث الئس ةذه ف مسني راك مئيهلا نبا نبأ تنعمس لاق

 ةنسلا هدم ىف اهليكتسيو ىطسجتلاو تالدسوتملاو سديلقأ يو هلاغناشا
 ارانيد نيسمخو ةئام ؟)مهيف هيادعب نم هءاج اهخاسن ىف عرش اذاه

 ةدواعم الو سك أوم ىلأ ديبذ ياناس ال ىذلا مسرلاك لذ راصو ايردحم

 ةرداقلاب تام نأ ىلإ كلذ ىلع لزي ملو ”هتنسل هقنؤم اهلعجف لوق
 ثيأرو ملعأ هللاو ليلقب «)اهدعب 5 ةئامعبرأو نيتلث الس دودح ىف

 ةئامعبرأو نيثلقو نيئنثا ةذلس ىف هبتك دقو ةسدنهلا ىف ادرج هطختب

 ةئملا هلل ىدنع وهو
 سديلفأ تارداصم رظانلا ىطسجملا بيزيك اينمف هفيناصت امو

 ةروص ةيلالهلا لاكشألا *)ةؤاكتملا مسجملا ةحاسم اصيأ هيلع كركشلا
 ىف سديبشرأ ملبعتسا ىذلا طن ةةيسق مسجملاو ددعلا فوسكلا

 عبسلا علص ةمّدقما ةيددع ةلعسم راركاأسا ربقلا رظنم فالثخا ةركلا
 ةريثادلا عيبرت طلغلا نم دكصرلا ىف ام ىلع هيبنتلا ؛8بكاوكلا ةيؤر

 ها 07 نايل )5١ ٠ 7 افعتمز: 149 11, 91, 5 ابيزعنام ,

 0١ مة دكعاتإ: 7 ةكعاق . 0( 14 ىسافلا . 5( 16 ا.هيف .

 *) 480 ذكنسل, 8) 8 هدعبز 0 دعب. 2) 14178. قاكملا, 1 217 بكوكلا.

 بس 14يند مدل

14109, 11, 97,5. 



 14م 11, 00, 7

 نسل

 ةمدشلا ىلا لممب مد نيبرلعلا نم ريدم يبصحاست 00 لبو

 دي مع اهلين تيليعل ويجعل كعلد . لاق ملأ هنع هل لدفن مش
 هنأ ىنغلب كفن سفنو ةدايز نم هثالاحح نم لاح ٌلعص يف عفنلا هب
 6 هيلا مد اذل تادزاف قىربصملا مهلقالا فرط ىف وقهو لاع عتضوم نما ردحاب
 ربعم وصتان راسف روض 0 هبغرأو لام نم ةليج طه هيلا رجعو ادوسنت
 علا ةرهاقلا باب ىلع هيرقب اهقتلاو هئاقلل مكاذخل جرخ اهلصو املو
 امب هبلاطدو مسارتاس ١ *)ابقير ماشأو همارل أو هلارناب رمأو فدنخلاب فرع
 اكراسمعلل نييلوتملا مادا نم ةعابج هعمو راسف ليلا رمأ نم هب دعو
 ٠١ مهاقالا ىلا ر اس اهلو هل ترادخ ىنلا هئاسدنم ىلع مهب نيعنسمل مهيديأب

 نم ةاياغ ىلع ىو ةيلاثل ممألا نم هينكاس نم مّدقت نم راقآ ىرو هلولحب
 تالاشمو ةببواصس لاكش نم هيلع تءايتشا امو ةسدقهلا ١ ةدومجو عنبصلا ماكس

 نم ىف نكلمب سيل هدصقي ىذلا نأ فقعت وجأم ريوصتو ةيسلنع
 نايك ترسكناف اولعفل نكمأ ولو هملع امه ملع مهام بوعي ملأ همت
 6 .راوسأ ةليدم ى "لبق لدانجلاب فورعملا عضوملا ىلا لصوو هرطاخل فظوو
 نم هربتشأو هرشابو هنياعف لينلا ءام منم ردحتب حذر م عضوم وو
 لعو امع الحدلا فقححتو هدارم ةطفاوسم ىلع ىشمبب 33 رمد لجوش هبيبلاج
 مش هيلع هقفاوو هرعاش مداخل لبق اهب رذشعأو 4 الوشم الجخ داو هذ
 دكلاغلا نقكاتو ةبغر ل بر هزاهالوتش نيواودلا صعب هال مد الا 3
 م, أ بيس ريغب ءامدلل اقيم ةلاجتاسالا روشك لاك مكاطلا .اف ةيالولا ف
 ملك هب ساخب رمأ 0 هركَف ”) لاجأف ءابضي لايخ نوم بيس ىفعضأبب

 ه) لاق ىباقيالا 0 ناقبالا ١ 807 اريسإ ١ " سلف 4
 ]موو ام رادقم. ه) 117 الذم, © 8 اهب ىلوتف

 * 217 لاجأو.

 كتل  ابالا



 ريدي خخ
 'ء ف 11 275

 لب م0 -

 نكون ْلأو مولعلا هذه ّى اكراشم .مرك نيىكابون نب ليس نبدأ

 روك للا أذهلو لكاوألا مولع ىف ةكراشمو دعا ةركف مهل ءالضف مهلك
 ءاونألا باشك وهو فينصأل

 مط. 216 1 رسما 8م

 بسنلا يسراف وهو موجألا خعاضصب فتالشأ لحأ ه)بيصشخل ى ٍدأ
 ّ هرابخأ ناف بببغلا مهس ىف ”) ىحب مللو فئصو كلذ ىف ملل لو '

 رمهمراكلا اس موجنلا ماكحأ ىف باتك هلو فقّدسُت داكت ال .افذملا
 اذا لاق دن اهنمذ عىش اهنم عصي ميلف اهباو ربنا ماكحأب حبش مهح

 ٠ كلذ ىف رصم ىكلم تومي ءازوشل نم ةجرد لو نم فئاقد ىف لح لون 7
 ىلإ 4) هنم عىبغلت 0) مدعي مملو نييتعفد ىرديع قي أله تعبأ رد ناولا

 ملع ")ىلا لح حلا باتك نكلذ ربغ فيتاصتلا عم هلو هعكلذ لاشمأ

 ىنس ليوحت باتك ديهلاوملا باتك ملاعلا ىنس ليوحت بانك ةئيهلا
 بعذلا بببض3ُ بانك 5 دلاخ نب ىبحل هلمع ر وكنملا باثك ديلاوملا

 تسكنلا بانك م

 ف 1415. 11, 90 2 ريل

 رصم ليزن ّىرصبلا سدنهملا ىلع وبأ رمّتثيِهلا نب نسلل نبا
 اذهب الناع ىاك خسدنهلا ملع ىف ةروكذملا فيلاوتلاو فيئابستلا يبحاص

 مولع ىف كراشم هيئاعمو حضماوغب امبق هيش م ”)اننفتم هل _ ةافتم شل |

 5) 80 بيضقلا 1 تيطقل 5 8017 ه0ةحتصأ هل ,
 © 8 280015 ادمف . 0 17هط]65 ذص آو ؟ اهنم. هر ل ىف.

 5 مزوومو ؟؟مرمآع طقهذ مهعط 1ةط. 276, 19 لد طايشلا تالنت 15601
 8) 47 ابقنم , ط) 820 انقتنم .

 بلا ]4م دنس



 دكصرلا هيلا ىدؤي اه ىلع سبشلا ليمو سويمللتب بهذم ىلع
 «نامز ىف

 ز
 رسل انا

 ةسائولاب روهشلا تييبلا نم بهو نب ,راميلس نب هللا ييبع نبا
 6 0 و ةكصر انما معن | اقر اشم 00 ةسلدجلا ملع م حلضام 0 1

١ 
 تا رسم

 ٌىدادغب رام باب فورعملا ريخل وبأ ")مارهب نب اباب نب راوس نبأ
 هلطمقلاو ءاكذلا ةياين ىف وهو ىدع نب ىيحي ىلع ارث ى عقلطنم لضاف

 ٠١ ىدحا ةنس لوألا عيبر رهش ىف هدلومو هباحضأ مولع ىلع عالطالاو
 ةثامثلتو نيثلقو

 نيبب فافولا بانك :لاقم ىلويهلا باتك هروكذم فيئاصت هلو
 سو رمت ىجوغاسيأ ريسفت بانت تالاقم ثلث ىراصنلاو ةفسالفلا لوظ

 بانك علافشم ختادمصلاو 3*2 فيدصلا بانك ردصنا لا ىجوغاسيأ ريسفت باشن

 اه راخضبلا نع ةثدالمل وبل ىف *)ةفلتاخملا راثآلا باك ةلاعم فوسليفلا ةريس
 ةلاقم ةيولعلا راثآلا بانك ىبرعلا ىلا ىنايرسلا ىم هلقن ىذلاو

 بانك ىلذ ىف ؟)دوجرملا فلطنملا ىف ةعبرألا بتكحلا ىف سبألا بانك
 فالخألا )ىف *)ةلاقم باتك سطسرفؤاث لئاسم

 000 هس 00 تم

 ه) 4 فيئاصت ١١ 0000. ءاطسسسأا. لجخشلاو همرتك هممط اةلللك

 © 41[1[آ8. طهأذ مانهب طنخأ 00011 ا ا ربيشأ روس ,

 ار 110 فيدصتلا . 5 8118 ذليل . ؛) 1! ةدوجوملا ,

 م) 7 28015 هدصاأو , ١ 1"عطاق طذص لق

 ل لرب
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 ىكحب الضاف ناكو لهس ند نسل ىلإ اعطقنم اك مجنملا
 ةروك م فيئاصت هلو رشعم وبأ منع

 نسل

 ناديف خايبق م ىنادسهلا 5) ليي وبأ بوشعيب نب : كيحأ هز بأ

 باتك وهو اهكولم مابأو ريمح باسنأ يف ىلوملا يلد الأ باتك بحاسص

 لمَج باتكلا اذه ءانثأ ىفو ىونف ةرشع ىلع ليششي ةدئافلا ميظع

 لوصأو ةعببطلا ملع نم ْفَيْنِو اهناقوأو تانارعلا ,.اسح نم ىراسح
 هراودأ ى مهتالتتخاو *هقودحو ملاعلا مّدق ىف لثاوألا ءارآو موجحنلا ماكحأ
 اذه دعي فيلاوث هلو كلذ ريغو م.رامعأ ريداغمو سانلا لسانث قو

 ذتيف ملع ليكي فبرعتلا هضرُعو كلل ة) رئارس باشك اهنم ,.اسح

 ءافيتساو موجنلا ماكحأ ملع نييبتو بكاوكلا تاكرح ريداقمو ")كالفألا

 لاضنلاو ماهسلاو ىسرلاو ىسفلا ىف ”)بوسعيلا بآتك ىوقلا باتك هبورض
 نم لصفأ لحرلا اذه, نميلا لعأ دامتعا هيلعو فورعملا هجتيز هلو

 ةاحنلا باتك ىف هرعشو هريخ م ذعطق تركذ دقو نميلا داليب رهظ

 اهحرشو ةغمادلا هتايصق كلذ ىلع قدي ةغللا لق نم اك هنا

 خنس ىف ءاعنص نسب ىنادمهلا دي ربأ ىفوشو روبك دّلج ا هنمصتي

 نسل ةثامتلتو نبتلكو عبرأ

 تبا جيز دلو ©) رييستلاو باسلل ىف نيب هل . مجنلملا جاميدصمو نبا

 ”لاهلبداعتو كنعدنسلا بهذم ىلع اهيف هبن بكاركلا طاسوأ هيف

 2) 80 دهة0دمأ .. نب ديت, م) 0008. ةليصصتتا. ديحأ .

 ه) 7 هترددحو 3 7 راوسأ . ة5) 120 كىالمالا . 2 0 بوشعيلا .

 9) 8 ريسفنلاو . م 1 اهيداعيو .

 سلا ##4|  د
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 آكلات. 1, 1

 ةدحادأ نب ترد

 نوفاسجلف هل تأ رج عبس كشاباف رج بياحتب مناف بشد اخ 3533 نو

 0 نبأ يوبع ىَز / درا د 3 1 نوب فدليلو نوهاونب

 ىبأ وب يلد دبي وبل كيت و ليعبسأ عوق فاحت يب 85 (ةءرو

 عادولا 5-5 ىف ملعص هللا لوسر ع خم وو دعس سشضرم لاش 596 نوع ساقو

 ملعبم ىبنلا لاق ىبامل الإ ينارأ ام هللا لوسر اي لاغف هللا لوسر «داعذ

 مث وورش بحب عفتتنيو 7 ابرك 5-5 ىناح هللا كيفشي 9 وجرأل ىبثأ

 »اقم وجسرأل ىلا هللاو لاقف مي ايم !دعس مجلاص ةدلك نب ثرمسلل لاق

 معن اولا :« ىثن ةيجاعلا رمننلا [أذه م مكحعم لم ملحسر ىف هعم ايبف

 طش تادف هاببأ داس تأ مم امس اهعسوأ 2 ةيلحلاب رمنلا هل طاحت

 نافع م

 نم ىادو ةدلك نب ترهل لاق هرب ىبأ نوب ندحرلا كيع لاق

 لقول ؛ادرلا ففضجلو ءادغلا رث اهيبلف ءاقبالاو داضبلا 500 نم بيرعلا بلدأ

 وحنلا ىف ملقا مل نىبانو ىبارعألا دايز نيد ديد لاق ءاسنلا ابشع

 غو 5 هيلع .ونكي ال 3 ءادولا زافدخ خغالاو

 جدصي ملو مالسالا لوأ ىف هدلك نب ثرملا تام» ء)ربغ وبأ لاق

 هيثأب راب صاقو ىبأ نب دعس معلم هللا لوسر رمأو لاق ميم السأ

 *) رفدكلا لعأ رواشب رأ ")وئاج هنأ ٌلديف مب لوذ ضرم ىف هفصولاسيف

 برصي ةدلك نب ” ثرأل اكو ملعأ هللاو ملحمأ ىم 1 اك لإ بلحلا 3

 *) 13037 تاروشت " 15 نيبإ 7 نيبهك. © 1! ورهأ وبا,

 ق) 17 سأب الا ه) ١ هرفكلا م 17 اوناك اذا.

 «) 13 لأسف,

 سس #4 سس



 أ

 ةدلك نب ثرشدل

 هنأ ىسلدنألا ى رالرطصألا طاشملا يلا نباب فورعملا ئيطسقرسلا 5 ديعس
 نهضت بالو طصألا 5 لمع ىف اغبلأت رصم ةنيدمب رابح نب وباجت ىأر
 «) دل ريظن ه9 خلاعسم فلا

 لا ب يوت

 ءامكذل ءاهسأ 60 ةلمهملا ءاملل فرح

 فيفك نم هلصأ هنقو يف برعلا بيبط ىفعتلا الع نب ورمع نبأ
 ينكلت لعأ هل بع بلحلا خو سراش ضرأ ىلا كح يفياطلا لعأ وم
 ىف داجو مالسالا لبَقو ةيلهاطل ىف اعربغو روباسيدنج لأ نم رايدلا
 كانه لام بكلذب هل لصحو ملاعو سراف ضرأب بطو خعانصلا هذه
 مهتالجأ صضعب ميلاع .دف ناكو هيلع أر نيس سراف كلب لأ لاهشو
 ىلا تقانشا هسفن 5 مث 5209 ثرشل اتاي ب راجو الام هالحعأو اربش
 ىف هتنيراج ذاباحسو برعلا نيب «)ديط رهتشاو فئالحلا ىلإ عجرف هدالب
 ىطو نايبفس ابأ نأ ركذو هيسنب ةيوعم مفاد ىذلا ديبأ نب دابز مأ

 ديا ص

 امهدحأ دابز لييق نيحلو ثكردلوو هنم هب تليد احافس فثاطلاب ةيمس
 ىطو هنأ ”)ايعداو ةدلك نب ثرثل ىلا ابسنناف نرخأ عفانو نركب وبأ
 لوسر ناكو مالسالا هةحجاك ىب ت ثرعلا مك رو هنم امهثدلوش ةايبمس هثالوص
 هلع نع هلعسيف هيبأب نأ ةلع هب تناك نم رمأي معلص هللا

 نيب هلي عضوف ىندوعب معابص ىبنلا ىنانأف تدطرم دعس لاق

 ثرلل نيّنا ٍدّوفم لجر كذإ لاقف ىداٌؤف ىلع اعَدْرَب ثدجو ىتح ىدي

 2) 4 ىنيعسلا . 5) 4 ليعب. «*) 371 50815 ملعأ دللاو .

 ة) 82 ىلعز آلآ نم. ه) 7615 ذم خا ؛” ىلا ىصلدأو.

 مس ]14  | دنس
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 ىثوسصلا ,.رابيصم ىف ردات

 ف ربعأو مهلا اسبيتاس َس رخو خماعلا ر رك ىلا ب را ياع ءليعتي رهأ حرم

 نينمؤلا .ريمأ 06 1 5 1 ىل لناقو د نيم وسر وتس 8 ريخل ملاحم نوع :لاسو » 9

 هال ف 050 راق 32 ءىللو ٠ اضإ راخنأل ىىدلبا يلا نأ ريصدالا 2 ل | .رثأ ٠
 يدل سا اننأو ملسأو هللا فتأ ] سيدجروبج اب مل لاعف يذابا عم ثوبف م 145

 سجتسف راذلا ىف 5 ند ى ىبابا كثببتح نمار كد سيح روصم لاق 284
 سارمالا نم ةحار ثدجو سيار كنم ىلا ")لاق مث هلوق نم روسنملا
 نينمؤملا ر مم تدب نجيب فلخا نأ سيمر رج لاقذ ىةداتعت تمئان ىلا

 رهام لاق ةعانسلا ىف هملع فيك لاقف ىذاهب 95 يذيملت وشو ىسبع
 ,.ةسراميبلا سرر وجم لاق م ع ون لاخلا يكادلو اننل ترض لأ ر ردهنملا لاق

 رماف يلذك دلبلا لمأو ملثم ٠ ىلا رقتافمو مهلا جانا ر وباسيد جاب
 ءابشأ 0 ملاس هيدي نيب لقم اهل افاليش نب يشيع ر اضحاب روسخولا
 فارصنالا ىف مث ىرْذأو رانيد ىلآ الرعب سبجروجأ رمأش رام هدجرف
 نفح علوم ىلا هليبحاف فقيراملا ىف تاس ل مل لاقو امداشح دعم لضفنأو
 2 ءدلب ىلا لصوف بحاأ ايد كانه

 ىفوصلا نابح نب رباح

 ةعانص ىف "زاهنم اعراب ةيعيبلملا مولعلا ىف امكقتم راد" ىفثودلا
 اذه عم اكو ةروهشم تافتسمو ةريثك !1)فقيلاوت اهيف هلو ءاهيمدلا
 ملعب فورعملا ")ملعلل ادلقتمو ةفسلفلا مولع نم ريثك ىلع ارم
 'دسُأ نب ثراصللاد مالسالا لما نم نيفوصتملا بهذم وهو نطابلا
 ب ليرد رثذو 5) مهثارلنو ئرتسنلا هللا يدع وح ليسو ىبساعحملا

 5 0 7 روصنملا. م 11 0015 مل ") |(! اهب.

 ') 1!( فيئاصت. ") [!5 ملعلا ىف: ا ملعلاب. ' 48 بساألا,

 دل غ4, مس

َُ 



 عوشين ب نب سيجروح

 ضرملا ءادتنأ لنم رهأ ىرج فىيكو هنلع ءادنياب كريو بلطأ 560
 رمأع هنوعو هللا ةئيشمب كربدُأ انأ سيجروج هل لاق كلذ هنثو ىو
 عضوم» لليحأ ىف «لاَو ذاب عجبرلا ىلا م.غتو :لياج ةعاشلاب تقولا ىف هل
 هل ىطلتي سيجروج لوب ملو لعألا سخأ مرا اد :مارك أ : هرود عرج
 !اديدش احرف ")عب مسرغو :ئصلا ىلأ داعو روصنلا ّى رب ىاح مريبد ىف
 انهي» ىيىمدتحب نم اموي مل لاقو ةرطعسي مه لك ٠ ملأ باجي نأ رهأو
 جوز ىل لاعد انأرمهأ نكس ©) تسيب ملأ نسيعمب فيلشل لاقف سئذمالت لافف

 ةرضشلل نم فرصداو اهعنصوم نم ضرينلا يلع ردقت الو ةديعض ةريبد
 ىراوشلا نم م ةلراغخي نأ املاس همداخ روصنمدلا رماف ةعيبلا 5 ىبضمو
 راميد ىلا يلق عم سمجر وج ىلأ وهلم تب 0: اناث اسما تايبسورلا

 انالهش نب ىسبع هقرع ةلرنم ىلإ سبيجروج فرصنأ اهلف ىالذ لعفت
 دذيماثت اب ىسيعل لاشو نعرمأ ركنأف ى راوشأ نأ رأو ىرج امد هذيبلات

 بي هذ

 درو صضمأ ىسجتت نأ تدر ىملردم ىلا ء لو تاخد مل ,.اططهشلا

 ىلإ ىض#و ىراوشل ع عم يدب عمم سيح روج بكر م رهبات ىلأ

 لافو 7 روصنملاب ربكل لصتلا الف ا ىلع هذرو ةفياخل راد
 انأل ىلرنم ىف ءالؤه ثم نوكي روجتي ال لاق ىراوخل تر مل

 ل يح 56 تصأد ام ة:لحأو ُ ىف رثكأ يوزن لاى مرابصتلا ر

 لخدي نأ تشذولا ىف رخو :ئياشأ نم ىو ه) عقوم نسصحت 5 اهب 9 لأ

 زئعلا ةرمُذ !ذهو هدنع هعضوم دازو ىرذأ الب همرحو هاياطح ىلا | سيجروج

 اضرم سبيجروج ضرم ختامو ىيسيخو ىبيننكا لس قي ناك املو

 كتشأ املو لماع فرعناي موبل لك ىف )ديلا لسبب ر وصخملا ىراكو ايييعص

 ه) 4 اهب. 22 1[ 033145 منع. © 10017 سيلا
 48) 231 50015 هل. كه 7 00 مالكا [ 410+. معئوم

 ”) 7هطالخ ذم ىلثا

 دل |مؤ مد



 ع وشي تتب ئد سبي 0 وج

 د 2 ب 3 - 1 - ماا 0 سس ان سك ني
 لسيضاعلا .فنروعك ىل ىلا ليج ىلع ريصجحلا ادا وأ
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 لاسم ل ام كلش رح دب 3 مهول يسم نيحسملا ءليلع

 ريض اللا اس سا 11 مع , سا #5 |

 لسا أو شعنم و 2 د مخبعسشل ّ لخى3ن داق

 عوشمين اب ند سيحروج اهللو [, 11

 ه راك :يسايعلا ةلودلا ركص ىف ع وسينادتب وبأ ّئ ر وباسيب د نجا

 ردص ىف رويصنملا اكو شائحلا باند بشكلا نم هلو اروك ذم المضاف
 ةئامو ندعبرأو ند خنس ىف دادغب مالسلا ةنيدم م ام بنع هرم

 ءجناع امأنأو ٠ ويش ةلقو ءأروشاسأ 2موسو تدعم ىف فعض هذ ردأ انرجتيلل

 مهل لاق اوعيتنجا امله مهعمجتب عيبولا ىلا ملفنا بص ره دادزا «ايلمألا

 ٠١ انرصع ىف اه اولاقف اركام ايمبأد ,.محلا رئاس ىف ءاسامألا نوه ديرأ رومصنلا

 :ناه روباسيدنج ءايلدأ سجل 0 ع وشيناتتب نب سيمجر وجع مم ليضفا

 م( هذفنأم كر ادضحاب روسحنملا مدعنف :كباج تافتصم هلو 5 بلعلا ىف رهام

 سور نع عنتما ام دعب ةعاللل ةرضح ىلا "ور وباسي ددجتب لسماعلا
 ىلا هر ورمأو .رامسرا.هيبلاب عوشين حب هدو ىشوو سرد ؟ لماعلا مهرذ أو

 امه مل لاعف هيديملت سمجر ددنو ميعربأ معم ييكحاصتتساو فانه هب فاتت
 ىلإ 052 0

 لأ ىذي هذاف افاليش م يدرس اع اينيف عدن ٠ عوشبن تب هلو

 هبل ىلأ لصو اهو ةضوبع ,_ ىسببع لخأو 0 ند 5 رخذ ,.اقسر اهلا

 ةيسرافلاب هل اعد ةرضقللا ى لإ لصو املف هراضحاب روصنملا رمأ مالسلا
 هلأسو سولجلاب كرهأو ةراظنماو نم نسح ى 3 م روصنملا بو خيبرعلاو

 .١ انهد + سيجروج اب يكلم تد ترفظ دفق لاقف .ىكسب اهنع 8) :باجأ 20 نع

 ه) 15 بلحال. ١ 13 ثتفئاش . كه ]5 وباسيدنجل

 ةك) 4 هباوج.

 مسبب أدم تيس



 سيجرج - معاطقلا رفعج

 عاطقلا ر

 فاطنملاو مالكلاب هاش دفرعم مدل تناك ىدادغبلا ىيددسلاب وعدملا
 ىلوط دب هلو مهبهألمو 5) مهلاوفأو لثاو ل مولع ىباع ع عالطاو :ةسدنعلاو
 موب ف ىثوتو ة) عيشملاب ارمالتم ىراكو ")اهذرامعو ا ميسك قف
 نفدو دادغيب ةئتامئاسو نبثنثا ةنس رخآلا عيبر رشع سداس كتييسلا
 نيعبسلا زواج كثو ؟) رفظ م ارقأب هرادب

 ردت راج

 هدلب ءاملع ىلع رف هنأ معزب ربعم لايت ”ىالمنألا فوسلبفلا
 رك فو يحمل ىبرغملا ذاببمأ تلسلا وبأ هكردأو عب ”) بلدو ريخق نطوتسأو

 فوسليعلاب بعليو سيبجرجلا ىمسي خدك الحد وه بيباد ردصمبل ىراكو لاقذ

 دقو مهاس خ جددللا ىفو ة)ءاضيبلا ىبأ بارغلا ىف ليش ام وحن ىلع

 ىرعملا بيبلحلا“ ىدوهيلا نب ومحب نم ممول رهشل ىبابب علونلل غرف

 طاعلأ ضراعم ىف اه :ربب ةيفسلفو ةيبط الوصف روزي ىراكو ةهلع ءارزالاو
 ىلأ اهذفني مك هيف ةدتاف ال ةغ :راشو اهل ىذعم 3 لاحم ىفو موقْلأ

 اهحر بو اهللع ملكتنيف : اهضارغأ ىكونسيو اهيئاعم نع هلاس مس

 ا تاو زكأ ةلقو لاهكتساو لاسرتتساب طفح دلو ها طظقبت روف مهول

 ل ىبأ 60 اذه سيجردأ ثدضُنأو خا ىككضبي ام منع اهبيذ 1 لجوبب

 اع) موستنم بيبط رخف ّق هتاعمس ام نسحأ نم وو خماس

 ه) 7 مهليواشاو. ) 7 راودالا. ') 31 اهتارامعو.
 8) 80 عيهشتلاب . هر م؟ لووتتل 17, 45 1. 7 7 1[ ببطو,
 © 14178. ءاضدبلا وبا. ») 413 مظعيت. ا) 4307 دخوب.

 ١ 17 20عان طاصقات رع,

 مسا ]صيبا شبل

141,11, 106, 7 



 هريكتإف انسخ رابخأو موجتنلا ماحدا ملع يم هلع ع هلاسو مد داخو

 هعوقو ")د عبد الو حنه ") تحكم اهب سحلذ نم

 ىف يباصلا ىسمملا نب لاله سيئرلا ىد تيم ةمعبلا سرغ لاه
 ام "رركنذ نيمضتاب ايم للاب ىفتحملا نبا رهعجم ايتحب 3593-5 ع هاش

 ايتاريثأت ىم ىران امو اهئاقوأ ىف "بانذألا تاوذ بداوحلا نم ثدح
 ىلا اهيف هريربتو ذعانصلا هذه ىف همدعتو لجرلا اذهب فت متحاسنف
 نس ىفو ")اهنم ايعيجأب انيه هتلاسر ”) فّلؤملا دروا مث ةياغ ") حعبأ
 ء!كدوسم 3200 سيلا 6 ترهظ مصتعملا فالح ُّش ينينناسو وبل رمعو سموم

 طمس بماجر نم ردع عساشلا ءاثلنللا مو َّث سضكلذو ايهلدسو ان ا( ببر

 ىلذو جيراتلا اذه نم نيمري دعب نان انلف نيتئامو ىدرشعو سدخ
 ىدنكلا ركنو تداوشلا تقرت بجر نم اموي ىبيرشعو لح لاعب

 مدصتعللا تامو اموب نيبعستو 1١ |لحأ سيلا ىف :تحنلا هله تشيل اهنأ

 ثوم لييق بادذالا بن أوك نم ,.رابكونا علط امطيبأ راد دقو اهدعب

 انعيبأ ىدنخحلا ")رد ذو تيشرلا توم لبق خعامج اينم علل اهذ مصل

 هدملا عرض اهب ايقودصأو سيبشلل هرهرلا وسد ناد ةتحتلا هذض 8

 فسوببل لماع وأ ملمس مداد سحلذ ّى هللا ءاسنن اجل ددأ لاعبو ةرود للا

 نم انيه ىثأ ىلاعت هللا ءاش نأ ايد ىلع :ندصنلا ملف ذاع ىلع

 بكاوك تاربثات خلاسرلا هلم ىف ركذ اهدعب مث ىفتحملا نبا لاسر

 ةينايرسلا روهشلا ىم ريش ّلد ىف اهعوالط ىلع بانذألا

 * ١1) بحعت. ") (1١ دعئاب . " 1 هرتذز !) راد,
 03) ال بائذالا تاوذ ىا ىدحللا تاوذ. 0 41! دعبإ ا ىبصقا.

 5 م فئصأل . 8) 1"هطاش اذ قلل 8 1 تتحقر ,

 !) 217 ىدحأ . " 41830 ركذيو.

 مسا ]م60 مد



 ىفدكملا نب رفعج

 دللاب ىفيكملا نب رععج

 ددّدعتم مولعب ملاع ردقلا ريبك لضاف ءافلخل دالوأ نم لصعلا وبأ
 ىف لدبنلا نع دعفري ")فم مآ كلذب فالحتام لثاوألا مولع نو
 خيبدعلا مولعلا ىف هل تناكو بسنلا ولع ن .م ميلع وه ام هيياعت
 نيقردحملا رابخابو ءايودكشلا ٠ نم لئاوألا ر امخابب :فرعمو خايمجم فيلاعت
 ال ام ةيعدب امو ؟)مهنم دحاو َّك هبلعي ام ")رادقمو مهلاوتأبو مسي اا
 ةنس رفص نم عبارلا ءاثلثلا موي هر“ ىفو نييصتملا نب لال لاق هملعي
 هدلومو هللا ىعتكملا ند رفعجر لصضعلا وبأ ىفون ةناسخاشو نيبعبسو ع «يمديب

 مولعلا ىم ريثكب افر اع الفاع الصاف ىراكو نيتنامو نيعسنو عبرأ خنس

 رععج ىلأ هسعن تفانشا دادغب ىلا :لودلا ضع محق املو :ميدغلا
 1 بلع نم هب عمناجتاب اكو 87 5 ديلا ريمسف مثافلو ىفتحلا نبأ
 روعب لاخ عيطوما َّى قع هراد يف لصح اذاف راذأو فخ ىف هيئتابو

 0 و هايغلا 3 هل لواطت هدفا اذاف »اعد نسأ 5 ىلا ديصع ذاك اذاف

 ط) 117 فيد م 0 رادقمب . هر [اتم» طصأ 11 صاع

 ةمطاسمو مود ]ن1 63 ١ ئه ةهةعمدقم ةاما16 هدم قمع 1ئ1هجهربطلم 1انلا للا :

 نتيحصف هفرعأ تينك ىبص ةمغنب هتمغن نسهبشو بيبلحلا فسوب لاق
 رتعتي نإ لامك نم ناك هنا هلعافلا نبا انحوب ركذ لاقو باجاف هب
 بطلا ملعتا ناب تييضر ىنا ةبئارصنلا نيد نم ىرب اناف ىدابع بلدلا
 قذنم تييعبف ىرما رئنست ىبأ كىلّيسا اناو ىنائوملا ىراسللا محا ىنح

 عوشبتكب ند لبتربج ىلع اموب تماخد مث هرا مل نينس ثالث
 ضعب اههسف اماسفأ هل مجرت دقو انينح هلع تدجوف 215 مدت 08

 موولأ بزطتعما 0 ه5 هدتغ لمع دقوطدأور 8هزكنه نطختمب 8101 عمال 10 0

 0) 7 !ريس. ه) 00دزوم1إ فل هنفيخو 1001 هفيخر ا/ ذدفيخ.

 بع ا |مو <



111“. 715, 

 ني 3 0 باع 1 ل ره 1 53

 ىدلبلا را وبدأ رمع نب يني يد رجم

 روغصلا لخدملا ابان هركذ مدغت ام ريغ فىيناسصتلا ىم دلو

 هيدب ملو ربيحلا كيلاوملا باتاث اباب ىروتسو فمن ") تارارهلا مسز باعد
 لزانم ىلع تارايتخالا بانت ")تا رايتكالا بانك ")ىلفلا هنيه باعد

 ىارتفا بانك ") اودلا رامعأو نيمهسلا باند ريبحلا عئابلملا باند رمغلا
 تاجارملا باند اهيلع مُهدْلِو روصلا باند ىاطرشلا جرب ىف نوسمحتلا
 لماكلا بانك موجتنلا ملع تايثا باند لئاسملا باعد ءاونالا باند

 جيلاوملا ىف سانلا لاوفأ هيف عمج ةريململا بانت ")يقي مل لماشلاو
 موجتنلا ىم تامانملا ريسفت باند سينعلا وبا هاعداو لوصالا باند

 باتك ىراتلاقم ريغصلا كيلاوملا باش تاجاليهلا ىلع عيداوشلا باشا

 بكاوكلا ةيرشع ىنثا ىلع تانوألا بان تافارتتحالاو تانارغلا مديز
 باند دليلا عئابلط باشك تاسوبلم او تالوشك املا *) ماهس ماهسملا باشد

 مسايسرلاو راءاممألا

 طدح ترق لاق ىفتكملا نبا طخ نم اهل لفانلا اهلقن :باححح
 ىبأل هبعو ىلع نب دنسل لخدملا بانك هتيادح هذع ام مهل نبا
 غلبي ملو ريك ىلع موجنلا مّلعت رشعم ابأ ىأل رشعم وبأ هلحاناف رشعم
 حجيبلاوملا ى تالاغم م١ عبسل الو بانحلا اذه #) ةعنص ىلا رشعم يبا ليقع

 ىلع ىب كنسل هد !ذه تانارغلا !) يباتتكل الو

 *) 15 تاراركل , " 4 فالغالا , " 1س
 '1"”ام1 1نلطاخش آد ىلع كر 1". 277, 15 لودلاو فوبلملا ,

 © 01 ةمنايإ 1ك 277, 18 اهسامأ 1. كمل 96 امو هعيج بانك

 لئاسللا 5 لماكلا ةيمسب دارأ . © انه لا ماه

 مطلق ذه 4130 1س 272, 22 ماهس ىنعي *) 1[ خفصو

 7 هقنيح ىذلا. م 11 عستلا 1 1". ىف باناكلا

 دلع ملل انس
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 دب مسا 2 دب .

 تانك فولألا باس عئابلنلا باتد ماكحألا هعانص ى هينل نومذ
 بابك محالملا باند *)للملاو لودلا باتد تانارقلا باتد ريبدلا لخدملا

 بانك رايزابلا نبا ىلإ بشد :دحنكلاو سالبيلا باند ")ميلاغالا

 كلذ ربغو ديلاوملا ليواحت باند تحنلا باند ")ديلاوملا ىف تالاغملا
 لوغلاب كلفلاب ة)ملعلا رثكأ عماجو ريثد' ومو ريبدلا هجاير هيثك بهو

 مدرلاب فورعملا وهو ريغصلا يبولا باتو ,.اهربلا نم درجاملا فلنا
 ىرتشملاو لحو نارنغأ تانشوأل بت اوكلا لداسوأ افرع مضت تاذاوغلا

 ,راغيادلا يع لم

 ناكو اهترئاعيب ارهتشم رمكل برش ىلع اًنمدَم رشعم وبأ ىردو
 روعج ىببال ارصاعم ىراكو ةيرمغلا تاء كانمالا تاضوأ دنع عربص هيرتاعي

 ناكو دكيتعملا ىخأ فئوملل امجتنم اكو ىئاثيلا ")انس نوب دمح#
 هوجتنلا ماكحأ ىف ةنسح تابامحا هلو ةرصيلاب ”)جنولا هترصاح# ىف دعم

 لوأ ىف راك رشعم ابا ىبا ليق ددو عوفلا اذهب ءاملعلا نيب ةرود لم

 ناكو ناسارخ بايب ىبرغلا بنال ىف هلونمو ثييدللا بامتأ نم هرمأ
 6) سحق ةفسالعلا مولعب هيلع عنشيبو ةماعلا هب ى رخبو ىدنحلا ىغاصي

 نخدف هسدنهلاو باسلل ملع ىف رظنلا هل ىسح ىم ىيدنحلا هيلع

 ىدنكلا نع هرش عطعناو ماكحألا ماع ىلا لدعف هل ليدي ملف كلذ ىف
 الضاف ناكو هرمع نم نس نيعبرأو عبس كعب )موجتنلا ملعت هنأ لاقيو

 هب ربخ ءىش ىف باص هدأ اطاوسأ نيعتسلا مبرضو ظةكديرقلا ىسدح

 هرمع نم هثاملا رشعم وبأ زواجو تييفوعف تيبصأ لوقي اكو هتقو لبق

 لبق اييث لطساوب تامو

 ميلا دس ١ سيسي ب م ب جس يمس

 5 7 ىكلمل. 2 ) ا[ ميلاهألاو ليواقألا ) 1107 نيبلاوملاو

 ة) 25 ملعلا لها . 0 7 ىانس. ؛” 4 جيولا هترصاعم .

 4©) كل ىس كفر 807 سحق. 0) 1 مولعلا .

 مننا [|مإ8ا دس
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0 1" 

 بيب
 8 2 6. 1 اني 57 1 ِ ,

 ىحدحلبلا 0 ودا روع نب يلي د ةدصسلا لاحححلا لسد ري

 لاحكلا ليدربج

 ىف :فنعيلو تنانو نب وماما :مديكتب سنخاو الاحد واد ىنوماملا

 لرب ىىم ل لو نراقو ٠ نمد ىختاسب ,.ىىماملا نان و مضر د فلا رديت لد

 لحححبو هنافجأ للسغبو ذادغلا ةولص نم ةهيياستا كقش مويب لد ىف هملا

 مه دعي منال دم كماحقم 07 سكاذ ا لعش 0000 نم هبقنا 0 522505

 يلا رجم باب رساب يف 0 يل ةمدشلاب لاغتتشال :كدايبع رسابب
 نع رساب .ىبالاسف ,.ومأملا كنع به كج رش دقو ىبوماملا اهيف لاذ

 موثذ نومه ثربخأ مه رساببل رمي عت ىَفُشَأ 3 هنأ ربخأت - وماما ربخ

 ٠.١ ملأسف رساب فارسصلا لبق ورمل موقلاو هداعث نيسلأ ىلا رامعذ ومما

 "ز تر سصق نينمولا ر رييهأ موب ثربخا رسابب لاقف هفالختت | يسال ايي يع رومملا

 رساب لاقش ىداقرب كرب نو .,ومأملا مهل لاقش هتدعف نيبسملا ىلا

 5 الاحتد< كستذخ دج لسفر داحس اب لاك م ىريصتحاف لبجتو مل تيس لاذ ليد بجسم

 ) :مرحأ أ هلا | 5 لاقت ىاهر 8-3 9 د نأش يراد نع حج در تخمأ ىلع ر ابخألل دامماع

 ام ىف هل وذو ط رهملا ق ؟ ايهرد نيسوخو خئام ها رجا ىلع هب رصنقيلف

 ىتون ىبناح انسااعلا ىو وماما لبذرب دع مدختب )0 )ملت ") ) اويقولا

 نع يلا لس نب 1 '

 ٌىخلبلا ديم ما وبأ روع نت ليحا نا رااح

 فيرشلا فيلاوتلا بحاصو موجنلا ماهحأب مالسالا لعأ ملاع
 سانلا ملعأ باكو ليدعتلا ملعو ماكحألا ةعانص ىف ةديفلا تافنسملاو
 0 مهألا رئاس رابخأو سرفلا ريسب

 ه) 411 كرس. م (اوسضس مسن [ةللوو (1011. ةمرعصلل ىىأ

 )7 ةيهرشلا), 9 1 لوصضغفلا 0 11 111 هرجع دو 3 مال مسأو.

 مسا [مألا اد



 كعب 4

 ليتربج

 33 نييفراغايم ىلأ هيلا جوش ىنح حعطالو هبلا نعنأ خلودلا ل د 5
 َِس

 الو هلّذجو ”)هلجخأو ثيغلا *)دوص اهيلع ىلوتسملا الو هللا اهنافس
 لسو اّملو نآلا اهيلع ىلوبسلا ىنعأ هلهمأ نأ دعب ةليعأ الو هل دج
 أروهشم اماركا ممرك أ ميلا

 ٌريمألا ىفس اهيف درو نس لوأ هنأ مدعم هل ىرج ام فيبرط نمو

 لوَأ هنخأو ربمألا دمعف اًرَحس ءاودلا فخأت أ بجتي هل لاقو الهسم
 نع هلأسو هضين ذخأو هيلا لخدو رادلا ىلإ بكر ميصأ املد لبللا

 صينلا ليثربج هل لافف هل اذاحتما اعيش ىععم ليع ام لاغف ءاودلا
 ىكتط مك هل لافو كحضف فقدصأ ريمآلاو ىئاود ")ذافن- ىلع لدي
 ادكقاز هريغ عمو اسلجم نبرشعو هسيخ ريمألا عم لمعي ناقد ءاودلاب

 ام مامث لمعب وه لاعف ندرشعو ةثلذ ةعاسلا ىلإ لمع لق لافف امعذانو
 هلحر كشي نأب رمأو هلنع نم جرخو هليعتسي ام هل بشرو كملق
 ماعتسي هيلا ذفدأف كلذ ةلودلا دهيم غل خابث فارصنالا بابسأ جلسيو

 ىلإ جانحأ نأ نم رهشأ ىندأل ُبَرَجُي ال ىلثم لافف هفارصنا ببس
 ردق )اهل. مهاردو ةلغب هيلآ لمحو 2)هاضرئق ةبرجت

 اهيف هلعسي ؟”)ةليبمج بتكب مليدلا كلم هيتاك ةذملا هذه ىفو
 ماخأو ىبضملا ىم حعنيف ىيلذ ىق هلعسي ةلودلا دييم بئاكو » كروز نرأ

 تناسب ةنس بجر رهش نمان ةعجل موي ىف ىثوتو نينس ثلث ةمدشل ف
 ّى فدو ذنس نيئامثو اسيخ هرمع ناكو ةركهلل ةتامتاتو ىبيعستو

 نيقرافايم مراخ ىلصملا

 2) 8 بوث. م) 820 ةنعم» طخم#» ملذع هلص0 ٠ و 8م ]41آ8.

 4116 ءافنز 8079 افب. 8) 77 داضرأف «15 14108. 1, 147, 20)

 8 هانضوف. ه) 4117 هل 5 21 دن 27

 دلل  |مأ مدل



 لحد رجع

 ")هريبدنب رشامو ىّحلَملا ىنع ماقأ *).امايدلا ىلا لسصو املو امرحم
 ّ كلم «) :لكينحتي اهب هلبافو :كصلا لاح ىلا 2 رهاب داعو :تالعو

 ليعبو هباع لوعي اريبدتو صضرولا هروبد هل ليعي نى ءلاسو هلثم فح

 ىنذعيب باجاشملو ةدعملا :كراشمب غامدلا ملا ىف ايرجرت علافم لمعف هب

 'الاهغرتابد ىهيسملا سفننللا تالاو ءاذغلا تالآ نمد ليصافلا باجل

 مهلا اذه لاقف ىربحيلا تاسقطمما لسصفأ نوع ملاس بدابجلاب راما اهلو

 :لاقم مل لمعف ككلذ ")لع ىلع هيف نعربب اباقك هل ليعي أ هلاسف
 ليعو داذغب ىلا داعو اذه ىلع ٌلدت ىلا نيهاربلا اهيف نو ميد خعبام

 دادغيب ملعلا ر 0 ىلاع 5 ةدحسل 2 فظوو قاحلاد ههدوو رييذلا شاف

 ىسيع وبأ د ايف باشحلا كخلذخب فرع هنأ اهميلع ىاتسراممبلا ىف لامع

 وهو خةفسالغلاو ءايينألا لو نمد :قباناحملا باتت ليعو شائدلا بحابسص

 عيضاوملا رث ذو ليواشألا ىلع هناونحا ةرتدل ماتم عرشلل ليعب ملل اباذاد

 عيح دوهبلا يلع درلا ىف ةلاقم لميعو ")اهنم كلج تاس ىتنلا

 راك دق هثأو مالسلا هيلع ييسملا ءىع# هجم ىلع تادايش اهنم ءاسبشأ

 ايش

 ال بم لعج مل اينمو رمثلو يام | ..ابرعلا 39 اهنمو معراظتنا لطبو
 مسبلو تالاو لاح هللا للاع ,.رامأو مرد مابحأو ,.رامجو 2

 !ديحاو اسوق هب مانجو سدقملا ضرأ ىلأ رقم 0 مل ضرعو

 ىلوتتسملا ىولعلا زعملا نب ريزعلاب هربذم لصالاو فشمد ىلا ملم ىيدمو

 ممناحأو علتماف ىعذتساو ليمج بائب مرصح» نم ٌبقود و ريصم ىلع

 فمحب روغمل !دصاق ةرضلمل ىلا دوعيو ")اضوجتاني ابابسأ دادغبب هل اب
 مث رصم ىلا ىضملا نع لدعو اهب ماقأ دادغب ىلا داع املو سصقلا

 هز كن ماسلا. 0000.: 1ةللق آل, 115, 17 ىمليدلا. مز 1117 مرعب

 0) 1117 مهدليناعيل 0 1). ١ 1١ أ " ]1"نألاأ أذا 3ع
 1 ىل مناككسل 6) 381٠7 لاعث, ال مم الث هن. خالو. !ر 140, 37 ةلاأل

 اهبق, ار [ةخلانو. 1, 147, 1 امو ") 111 د. [ةالو ا, 1:17, 2 اهيا

 سا |هلا لس

١ 



 لك 1

 اعتارم لوعلا !ذم عدوف ةيسراعلا ةغللاد ملاع هجحتمل نيح ملحتم هال
 اليبج ابركرم هبلإ لمحو هرمأ علصأ الم دل فلطأف دلودلا دضعل
 اليبج اًيقلت بحاصلا هاقلن ىرلا ىلإ لو اعلو هنعنأو ليخلل الاغدو
 ريغو باوبو ليكوو ىرزاخو خابط ,٠ شارقب هلئنمل تّدعأ دم راد ىف ٌلوُنأو
 ملعلا لعأ هدنع عيح لقو اموي هاعدتسأ اعوبسأ هلع 5 اهلو كلذ

 اترط ارق دف ىرلا لعأ ن م اناسنأ هترطانمل بدرو مولعلا فانصأ نم
 56 رثكأ جرمشو ديف سمن رمأ ن 0 ءاجشأ نع ملاسف بلحلا نى

 نروأو اهب عميس نم ةعامإل ىف نكي مل تالبلعت لّدعو ةلعسملا ليتحتت
 هيلع علخو هيّظعو همركأ نم الإ نيرضاتمل ىف ندكب ملف احالم اكونت
 سنخب ذب اشانك هل لبعي نأ هلأسو ةلسح اعلخ موهلا كلذ ى بحانسلا

 اهريغ اهب طلخب الو مدعلا ىلإو سأرلا نم ص رعت ىخلا ضار مالا ركذب
 هتايبط ع ىشب دلصوو بحارعلا دنع هعظوم ىسحت ريغصلا :هشانك“ لبيع

 فلأ اهنع ترخأ ةدرو ىتئام تموت لوغب امذاد ىاكو راعبد ىلأ

 امل هدنع هعصوم دازو هب 0 ةلودلا دضع ىلإ هربخ َعحرو رايد
 مدخو ناملغو صلاص رمأو لدمج ىرب دادغب ىلا لخد ئرلا ىم داع
 لخد هنأ هب فّدوي نم لاقو هرس ام لك ةلودلا ىضع ىم قئاصو

 اياركشك نب بسم وبأ لاعف مامالسو هدوروب *)دب اوتنهمل ةياع ءايلمالا

 ٌتددزاد دىعبت كاندرأ تلكأف انعرزر ىسيع ابأ اي نانس كيملتي فو رعمل
 بحاصو ريدم اهل انبلا رومألا سيل لافو هلوق نم ليئربج هكمحصف ابو

 كلم هاقشورسخ ٌلنعاو نينس ثلق ةّدم دادغبب ليئربج مافأو
 دادزا هوجناع املك ءايطأ هدنع ناكو ةراعشتسا ىوقو همسج فحتو ملبدلا

 جلصت ن 7 فرعأ ام لافف اييبط هنم سمءالب بحاصلا ىلأ فنان خيط ره

 ه)َدفُنَأف هذافنأ دلاسو ةلودلا ىضع بحاصلا بئاكف لبث اريج ريغ رمألا اذهل

 *) 0 هيويتهنلز ئه 82. 0080. دئونهيلا )١ 7 مهذطفناغ,



 ليت عم

 كولممد كلذ عبشأو بكرمد ةلغب ىلع لمحو بابتلا عم عون لد م

 اوفلنو هل اوبثو :لاوخأ نأر اهلو الاح سانلا نسحأ وجو رخل ىجاذز

 ىل سيل رومرتث بايثلل مهل لاقف اليمج ايفل

 سحلذ ىرانو لمع اهب نرامرثو سرافب ")هرد ذ لوسرلا يسم اهلو

 ىلوو ةلوحلا دضع غبن ام لوأ اذه نراكو زاوهش ىلا هجورخ ىلا ايعاد
 راكنف نيعلا ىَقَبَصَع نع لئُس ّيعدتساف هربخ مفر لخد اًملو زاريش
 مث ىراتيفات“ ةيارجو راد ")هل ررقو هب لطبئغاف هعنوم ىسح مالحب اهيف
 شرم تفروش 8 روكا ىلألأو وشو علودلا دبينحع لاح *) ىيينوحلا ضرع ذأ

 هلجأ ود ةمركأ ا ميلا لمحو اجلف ملودلا لكضصع هذفناش ايميل ىعدتساو

 ") شراوج- هل بطرف ءاشحألا فعشتو سرقتلاو ليكاعيلا عجو مب اكو

 ةييانع خمعفنم مب عفتنام ةتامتللو نيسيخو عيد ةنس ىف ككئلذو يحاشت

 لودلا يضع أ مك امركم زاريش ىلا هذرو "):ءاطعأ لوجأو هالدعاف

 ذخأي راسف .اتساميبلا دّدجو هدّشاخ ىف هعم وهو دادغب ىلا لخد
 ,.اضسراميبلا مسربو ةيعاجاش مهرد :ئامثلث سصاوشل مسرب اهو مقرر

 نيضوب ع وبدسألا ىف هنبوذ تينادو ةةيباردل ىوس :يعاجاش مهرد :نايقلت

 رادلا ”)دتمزالمل نيتليلو
 بعص ضرم هل ضرع دايع نب مساقلا بأ بدحاسلا 8 فعثاو

 خلودلا كضع رمأش ابيبلط منم سمئلي ةلودلا دضع بئاذذ مددعم ىف
 ساس( 7

 أ فني 5 ماسبب نميف مهئثرواشعو مهريغو نيبدادغبلا ءاسلنالا يجلب

 ادسحو مهنيب نم هل داعبالا ليبس يلع ىويدادغبلا ءابلالا لاق هيلا
 َِق

 ىسيع وبأ الا لججرلا كلذ ّلثم ىقلي أ مبلسصي ام همدقت ىلع هل
 الطوط تسارع دن زب... ميسم اوي راوويسب نس يس عج

 هز 14178. 1, 145, 89 هرك ل رشا, م طثملال اد ملل(“
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 لبدربح

 دصقو ريسي ءىسش الأ دعم امو دادغب لمشدربجح لخدف منع اهىلو عذلو

 ردتغملا ءايطأ ئىض اكو خمياع أرقو دعما :الث ن توم رهد فرعي نراك انميملم

 سردلاو ملعلاو ىراشاسر اهبيلا مزال تبيبلحلا ىطساولا *) فسوب نبأ ىلع ا رثو

 اوناكو مورلأ رأ راح - ..ونكسي اوداكو ذنلد َإ خدلب هل لاوخأ | ملأ ىو ناكو

 ىنويكعامدو ةعانصلاو ملعال ةهضرعت ىلع هنومولدو ىهداع مهئرشع ويسب

 ىضرب ام ليثربجو ع وشينكاب هبدج لقم نب وكي 3 ديرب هنا مع

 ديا ىللا تعئااد ال وهو هلاوخأ لدم ىروتكب نبأ

 هيلا لمحو هلودلا زعم ىلإ نامرك نم لوسر ءاج هلأ ففتاو
 لوط ىذلا زخآلاو 1 دعم دمي ملول ىحدلا م [لجولاو | ] لطخلا رام

 بناثأ نم جرش رص 7 نأ فغثأو ةقورعملا ايادعلا 0 ل

 صعب ىف ناك املف هلئساييو هكداحيو اربنك هبلا . ماج 2 كلذ

 نهود هيلا ند رو هلسصتو خب راشد نسيحفلا قي كر واسم ها عد شسا مايألا

 بئاسصعلا اهيف تناك ىتلا ةينيبصلا مليذلا مسمر ىلع لوسرلا هيلا عنا

 ءالوش ىلأ لخدأ عل لاعو هاعدتنسا مث لالا عيمجو فيبربالاو تشعل

 اهل ضرع ىف داوهب ةبراج لوسرلا ع عم نناكو مهل ملدعب أمه رظناف 2

 اهل ليعو اريبدت اهل بقر راهار اهلف العلا اهب عجني ملو اهج 59

 اهمسج حلصو تمول ىنح هليوم الا ىضم اهف هابآ اهافقسو انوحتعم

 هاعدتسا ةربسي ملم دعب ناك اَملو ابيظع احرف اهديبس كلذب مرقو

 بسق ةمامعو ايزوُت اوتو نوطالفس ةعاردو مهرد فلأ هاطعأو لوسرلا
 نيتعطقو معرد فلآ ةيراخل هتلدعأاف يىقحب مهيلاطو مهبلا لخدأ لاقو

 4) 1[ فسوي ىباز 14108. 1, 144, 27 ان فسوي. م١ 17ةطاق د

 ةةسسصسخا. 0000.: هنتعقصتأ همعاط 14خالو. 1, 144 1. 7 «© 111 برق.
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 ليببت ربح
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 ملل موب ّ اهنم ادت تلك اذأو ليحأو مول ى نيبدر ,ومخبل نوب

 هذه لايعتتسا ىلع تبرث اذا ,رادبالا ىلع مويلا ككلذ دغ ىف هدواعت
 نم ةعببادلا رفنت مل اهضعب نم راثد ألا ىلا .اسنالا رطضا مك ءامشألا
 مدد اهقلأو نهكم اهنمدأ اذ 5 ٍيسملا يدا انيأر لذ انأو :كلايعتسا

 :فعيبلم لاهسأ م. ل تح دارأ اذا سلدنألا لمأو ملينا ملو مب ايلف لق

 ام رادقم :ةعيبل نباب ىنح مهر ل ما نرد اهذومغسلا كر ىدخا

 :خيودألا فلات ..ادبألا تييئاش" اذاو اندلد ىف مرد افصل ىنرزو اينباب

 اف اعلا كش ةيدر كتيتاك نو :يذغألاب ىهش اهلعش ني اهعنملا ىب :

 مباع ءءالما ىبنلأاسف ناب عوشمناختاب ثيدللل اذهب ككلحت فسب

 ماددتب ىنع ميش

 لبشر بج

 هللا كيبع هدلاو راد ليثوربج نب ع وشبينختب نوب هللا كيب بأ

 ْف ماقأو هز نمدخت :حختاسا ردتقملا ىلأو املو اشو صدام عاوشتيناختاب نبا

 حل اننخأو اذه ليثربج هدو فىلخو تام مث هلم ردتقبلا ةمدخ

 نينامث عوشيتضب نب هللا ديبع توم ةليل ردتقملا ذفنأو نيريغص
 ىف هتاراوم دعبو ةيناو تاثاو لحب نم هنيب ىف دجوملا رامح امشاوف

 فرعي لامعلا ءالجأ نم لماع راسنا خذبا كمئاكو ةتارمأ تضفنخا ربقلا

 ٌنخأو هننبأ عئادو هنم بلو 2006 اهدلأو يلع سبقت ") .,وشرجلاب

 ايمضو هناخأو ليثربج مدل اهعمو هتانبأ جر هذ ")ريتك لام منم
 هما 3

 7 نسصاقأف ببيبط لجروب يجو ناك ,..اهاسملا ىم انرئاناسسم اربذع ىلا را روغمم

 اهعم ىلاك ام عيبج لجرلا ذنخأو تيتامو لجرلا كلذ دنع ”)ةخيحم

 ه م4 منهمرتبر ١ 0000. ماطسطصلاا وشر جلاب " 111 اريك الامر

 01 1[ عدم: ل ةديدم ةلم,

 ا لا

 ا
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 عوشيناكاب يد ليدردح

 هل لاعف اهتعطي داف هدبك ىلع ران مرضنب نوم هنم فردأ لبيدربج

 ليئربج هل لاعت مونلا نم ءابندالا ىنع ءاملا برش فلطُت ىتأكف مالغلا
 ىدوطرملا عنمأو 3 هفلّْطَأف اهنام اماعط لكأ ىمو ةدعملا رورحملا امأ

 لاعف هنودجي امل ةافش مهعْنَم ىف نإف جلاملا مغلبلا باتو ةدعيلا
 بلحلا نم مهقب ن .اسلحعلا روكي نأ 2و ةرحاأو ألا تبعي دفو ”ثددلل

 لبشر يجح نكتككضد جام مغلب ى م وأ ق رارم نما هشادع فرعبش كمت لدم

 ناف دابلق ريصأم كر اكد نه كلج زوجا اليل تشلحع ىتم لاقو

 هيلع ءاملا برش ىلا ياتصت م اعط نم م وأ ةرارح ىم وهف بيشلدع

 جلام مغلب هذاف ءاملا برش نع كسمأف فكلدع سعت ىو برشأف

 نيب ةدتاملاو امري ليثربج راد ياخد هز مكسلا ن د فسوي لاشو

 تَدِهَع دفو رابك ةلورسم رويط ارت اهيلعو زومت نم منسق لكأي هيدي
 فيك هل تيلفف اهنم لكآ 9 ىنيلاطو اهنم «)لكأف لفلفب كاندرتأ
 يمل ام لاقت بايشلا )م ىنسو ةخسلا نوم تّقولا اذه لثم ىف لك

 َتركذ امه سيل تطاغ رى لافت هيدرلا :يذغألا بنج كتللفذ هككدنع

 كاسمالا ىلإ ْلِصَي رغسأ الو هردق مظعأ !دحأ فرعأ ال لاق مث ةيبح
 هسقن قوتات الو هضغبد نوكي نأ الإ هرهد ّلك ةيذغألا نم ءاذغ نع
 داكأ ىلإ «رطضد م ةعرب عى لكأ 0 نع كسب لذ اسنإا رد هيلا

 هل ددجتات ةوهن أ قيردص ةدعاسمل وأ لداعلا نم ةلعل *) هاوس مل

 ديرذ

 حلم ترفنو دتعيبط هلبفت مل ةلبوط هدم ةنم ىينحا كفو هلكأ ىب

 ةبذغألا ىلع اهنرحتا ن ..اديالت ملصألاو ايعص اضرم هلك ودب . ل

 عبجت دلو ادحاو اعيش موب لك اهنم لكأت أو اهَقَنأَت ىنح ايدو 2

 ه) 7” ثدحيلا. ") 1419. 1, 129, 5 ميهربا نب فسوي.
 © 217 لكأب. ة) 14108. 1, 1289, 7 ىسر 0 [فآلب. !, 190, 1
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 عوشبناجتب نب ليدربحم

 ىسبع عب ىلع رويجتت شي نينموملا رهمصأ لاعف مهنه اند مث دناود ق

 ”ىرب ليثربجو ةضف ىم ديد ىف اريسأ .ىماملاب ههنايل .اسارخ ىلا

 لاق هحّلم روميو هلئقبو ادمد# ىوماملا بلغي مل أ ةيئارصنلا نم
 دق سوسوملا :ةفيلخل أل لاف لوغلا اذه ثتللق مملو كيو هل تلفن

 رهأو هسرتحح باس ") ىعيبسلا اةيدحع بأ اعدذ خليللا مذنه ىف رحس

 هكيبثأ ىنسبلاو ىتوسنافو 5 رامأز 5 ىبامت هسبلاو ةضاع عوف «لأ مسبب

 عوللام ثمحكو ىلا سرد بصسادت سل ّث ىنسلجاو .ففادنمو دقي

 فت خيسصع ىبأ مم ىبنم لاكاو لحل ناقو ىسلجت 0 هسلجمأو رجافلا

 يعن ىم هب ام ربغم هللا 0 ملف نكي تحارم هدلفني ىراك اه يكشدلف

 لجر ىلا هنسارحو ) :نابجاح لعج ؟)ذإ هاو اهنم هسفنب ام "):رييغتل

 ميلستلا اهريغ ىيد دقع ىف سيل هنأل ,ليدألا ٌلذأ ةينارصنلاو ينارصن

 ةرسلاب هرشاس نمل ىراعنالا لشم هورحملا نم هوجع نم هب داري اعل
 رع نأ هللا فروعأ تييضقف مطلمل رخآلا لوح خخ هل ملدل ىو ")اليم
 هدنع طئاذشل هيبلدتنم سلع ىف سلجأ نويت منَ تمببضُقو لئاز ليجولا

 ميعربا لاف ةعلات مسعن أو هل ريع ال هاب اريثك' الو اليلق كلذ نم
 ليئربج لاق ام ىلع هللا دهش رمالا اخف ىديملا نب

 ءابطأ ةرشع عم تاشوألا صعب ىف عبتجا دنأ ليئربج رابخأ نمو

 نىرجو دليوط اوكداحاتو نر ويشأ ريس ند دوأد' عب مهبثو هنامز لفض يوم

 ىرويئارس ىب دوأذ نبا لاقن مينلا نم هابتنالا دنع ءاملا برش ثيدح
 لاقف همون ىم هابثثالا دنع ءابلا ”)برشي نمم فيحأ ايندلا ىف ام

 ه) 10 ىييسلا: ا[ ىقيسيلا. 771. 14118. نا 0 ا 7
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 ىبينعفد دكيتولا ديدعفلو مم رد فلا ةرسع هيه ألد بايثو مرد علا

 مهرد فلأ ةئام النسلا يف ىدعفد ءاودلا برشلو معرد فلا ةئام هنسلا

 ةوسكلا هيض نم تبق ام عم لصف ام ىلع خنس قا ديبتولا باص نسم

 كلذ لبصفت مهرد فىلأ ةئامعتأ فروللا ن م باودلاو بيلحلا نمو

 فل نوسيخ رفعج "7 هلي مهردا فل نرسم ر ةعوح ند ىسببع

 مسعر دأ مسرد فلأ ,.ر وعبس ةخياطماف من رد فىلأ ., وسوخ زساسعلا مه رد

 مهرد فل نوسيخ عيبرلا نى د لصفلا مهرد ىلا ,.روشلك ,.امقع نجأ

 روباسبدنجي :عايض ةلش نيو مه رد ىلا خدام باودو بيلو قوس

 لصضف ناو مه رد فلآ هتامناه5 ذنس لك ى داوسلاو ةريحملاو سوسلاو

 ةنس لك ىف ةكماربلا نم هبلا ريصي ناكو مهد فلأ ةئايعيس ةعلافملا
 ند ىبيحب كلذ ليدصقت مكر د ىلأ ةئامعب ارو فلا اعلأ قرولا ن

 انتامو فلأ افىلأ ردزولا ىبحي نب رفعج معرد فلأ ةئايتس كلاخ

 كلذ عبمج وكيف مرد فلا ةتامئاس ىويدكيب نب لضفلا مهلرد فلا

 ىهو ةكماربلل متمدخو هتس ىورشعو ثلث ىفو تبشرلل هتمدخ ىف

 يرحملا اذه ىف ركذت مل اهنأف ماسمل تالسصلا ىوس ةنس ةرشع ثلت
 ركل معرد فلآ ةثامئامثو مهرد فلآ فلأ ى,ونامثو ةينامث قرولا نم
 228 ام ىلع تاعدصلاو تالافكلاو تالصلاو تاغفنلا ىف كلذ نىم

 فلأ اىفلأ 5) نوعبس قرولا نمو رانيد فلا ةئامعست ىهعلا ىم يردملا

 6 ومأم لا لعجو عوشينتاخب هئبال ىصو نكلذ دعب مك مهردذ فلا ةئامتاسو

 رانبد فلأ ؟)ةئايعيس ”)افلاس انركذ امك اهيف ّىسولا
 قى نيمألا ديد سلج ن ع ىلخت نأ ىدهملا نى + مهعربأ ركاذو

 ةدوركان ليتربح نو هليخأ نراك ءاودل اياشعلا , سه امنع هنفالخ هاببأ

 تناك فيك هلاح نع هلأسو نيمآلا مالس هغابأد ىناثلا مويلا ةادغ

 ") ]هآل8. ىنوعست. ط) 7 اقياسر ه) 14118. تام عسنب

 ة) 80 هل ت. 148.: 01:6 ط1. ركاب.

 سلا |خال سل
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 اهللسم ل ارب

 1خالق, !آ, 140,

 2 تت د

 عوشينسلاب نب لبذربج

 لاعف كلذ لعفف اي رشلاو لد هلا ىف ه4 لبث اريح :ل ىذأو اماش احا ملص

 فلام ب سلا هل رمأف 53 نأ هليبس ىروحي الو دليم نخب مل ىذلا
 أذ ١ رامدو عاجحلاو فالمألا نم دنع ٍلصيبق اه رئاس هيلع كرو مقرا فلا

 ةمرلاي هوب ىراح ام ىلع ةدايز دمر 2 لي ربجب ىسيع 3 هاد بما

 ص رخحب ال المع كلفن ئه لك راسل ىلا هلالجعا ف + رمألا 9 ىيشنأو

 مم رطل لبد ريم 0 نأ يلعب "الا لمع ىلا

0 1 

 املف !ديدش اضرم ليئربجب ضرم نيتئامو ةرشع ثحاث لس ىو
 ") دلل ى ملأ معم عوشيتتكب هنبأ ذافنا هنم سمننلا افيعنم نب ماعلا هأر

 ,.ومأملا هيطاخ املو لقعلاو مهشلا ُ ميبأ لثم ىباثو «رصخحأف مورلا

 ىلأ :جرخأو هتالو ذم عشرو مارد الأ باغ دهر أو !ديدسا اهعرف مب مرش

 ىلإ ذيصو ليعف تويلا غلب نأ ىلا ليئريج ضرم لاطو مورلا كلب

 امو دل بهن ام دعب اذه رانيد فلا ةئامعبس ىلع لمتشت ب وماملا

 تارداصملاو تالافحلا ىف ملذب امو نيمألا هذخأ امو عئادولا باص#أ هردننا
 دجو ىذلا يرحلا ىف ركاذ ام ىلع فالمألاو عايضلا ءارشو تاقفنلاو
 ةروهشم هترانج تناكو تامو هريس لبئاخجم يلا هةيصولا عفدو هلدخحب

 مورلا كلب م ,.ومابلا داع اننلو ننادملاب ") سجرسرام و 5 60 نوفدو

 ريبكلا ىلا عوشيناخلب ليعد منبآ عوشونادلاب ىلا ايم جم ةيبصولا عا «يذد

 تاففغنلاو تاييارذأ ميياع ىرجأو امئاسعتر مل عمجو ردعش

 ثالصلاو موسرلاو فورملا ى رم لايكريجللا ٠ .امأ أيه كعب اذعو

 الرشع قرولا نم رهش لك ىف ةماعلا مسرش نراك دقزر 4 رئاذ

 .روسمدخ فيولا ن هرم خام لك م مرتكاملا ف صال مسبب ريثو مهن رد فلآ

 هز 1هلطلغ ص ل“ )5  1697 دالي, كو عم اختتم !, 185 1.
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 عوشينعكاب ب لبشر رام

 ةربسن مانأ يعي تومي هنأ لصفلل لاف دف اد لمئربج ال لصفلا
 ءامطالا ستيب بعبص منلوم عجرلا ب لسحفلل ضرعو ليفو رايب ىفقبنتسأو

 لبتو مت هاب تدادنزأو لصفعلا ىربش ع سداع فىاحلاب لابد رجع مهناعم هئم
3 : 

 هب بجاعأو

 خرم هركأو لويف ى ”.سحأ هلبقث ل.مثربج هببلا أ ىفاوو نيمألا لي نكأساو

 لكأي 3 ندمألا ناكو هبي هوبأ د م رثلأ ةاياج - الاوما هل بدو

 5 ل 7 0 (صرض امهلو ليدربج نيببيتتاب دارغي ىلا بشل

 ابكي جرْخأ ع < مش ءابلمألا هدأاعو |دليل اضرم نرونناسو ") تماث

 نوماملا ى ملأ بئتكو أرغأو الاس ل يبوش 8 را مددل مابي كي ىربف هجئاعو

 هباجأم رم و هلأسو ليثربج دب ىلع ىرب فيتو مثلع ربح مقر تعب

 رمأ نينئامو سوخ انس ىف ةرضخ عش ,.رومأملا لخد املو هنع مقصلاب

 لبيتاخم رضحأ نم هجوو مدي ذل نأو هلام ىف ليثربج سبستاب

 ادايك أوغاأو اماركا ههركأو هناكم داعجو ليتربج رهس وهو بيادتملا

 ايعبص اضرم ىنومأ.لا ضرم نيئنثامو رشع الئس ىف نبات اهلو ليثربج

 ') ىنددوت اذ وه لبثاخمل لاعف جالس لو هنوجأاعي ءابطألا هوجو ىىراكو

 ةوخأ لافق ىرمأ ف مكه وأسثثو ءابطألا عيجاف رش ىنهطعت ى ذل ةيودألا

 دم انتج مأ فرعب هذاف ليتربج رصعت نيينمؤملا ر رم أبيب ىسيبع وبأ

 ةهيوسام ن ؛ انحري ف كوخ فقع وبأ رضحأو ممالك نىع لفاغنف ى يبصلا

 ةيودالا ذخأ نع نوماملا و تفعض ايلف ديف حقوو ليثاشم هبلتف

 ىللاعلو مافتاساف دك هريبادت ر 6 رطخ املو : هراضحاب رمأف ليمثو مخاد ةورش ”نأ

 مايأ دعب ناك اًملو اميظع ارورس ىرومأملا هب رسف ملص مايأ ةثلك

 8( م8 نينمؤملا ربهمصأ م / 1 128, 16 نيمذلا و 11 ١

 1, 128, 8 نمتننأ. © 0000. عشت ديو 00. تبرثز 1411.

 1, 128, 27 ارش ىديرت ىنيطعت ىلا ةيودالا نأ. 1) 0000. عسسل. وخأ,

 كك || 0.3

14175 1,128, 4 
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 ىف 5

 2 ولينا تاب ب لبد ريس

 لجأ لافف سونيلاج ىلع ةءووملا يف يمتف هنأل سناد اما ")الوم
 2 ىأ هنكمأ ام لحب اييلع ىيداحي الو معنلا ركشي ال نم مّللا ىعل هللاو

 ىلع ردكشأو تالاذل , ىم لاح ىف +4 سونيلاجاب واسأ وأ بيغال يلا مللاو

 ' تيل يود ميعرا مله سكلذ ىيسحتاساش تالامخلا لد ّث ىبلع بيددعت

 بدناق ءابدالاو رأ رحألاب مودا ىلا رمل اذه لاقو مباوستسا ريطاو

 م معنمذ اهلبقب ىديملا نب مي ربأ فامحسأ ىبأ ماضق ىلع لمد رام

 بيلا 55 ينحل ذ

 هنأ اموي ىدهملا نب ميعربإل هركذ ام ةلمج ىف 4 ليئربجم رداذو
 وو همالسأ لعب نيتسامر لآ ىذ ليس نب لسفلا ىلع موي تاأذ لخد

 ىنيب 1 وج تملغذ لاق م ا رقاب وقو 98 رك يشدتادعم ميكب نجبلو ندنشأ

 لاق مالكلا اذه ريسفف ”)ةنمدو ةلياد“ ىوجو شوخ لاقف ديا )هما

 خنمدو ليلك لثمو بيل لاقف دللا باند“ ىرث فيك هل نسلق ليثربج

 ال ممل ليئريجل لاق ضرملا هيلع ىوقو سولدب كيشرلا لصح املو

 دلو ءامبإلا ةرتكو طيلختلا ىع اهذاد ضايينأ تنك دق هل لاق ىنذل ةلر

 كج مل فاشوأ مناف فذ للاب ىلا عجرت 6 05200 ىرالاو ىبنم عميدسل

 رمأف نك كاعد للا نوعي 6 ول د كيد راض رش وو أهو لبقت ممأش

 اهلو هرضتحأو هجوش بلحلا مهب اشقنسأ سراغب 98 لبقو منعا هسيدحلاب

 فقسألا ىأرو ليئربج بعتي عيبرلا نب لصفلا ىلاثو ليئربد داعبا
 . كبري هضرعو كيشرلا ملاعي فقسألا ىبانو فوسلا ةمافا كبري اباذد

 ًازيخ نم هاك صضرمهلا !اذحم هل لاق مث :ئدتصلا نم ببر تننأ دل لوقو

 دنم لبقي ملف هلئاقب عيبرلا نب مللضفلا رمهأو بديشرلا ظافغاف ليثربج
-- 

 ه) 1م 11هعذ "هال ؟6مجوعطمما سس 00و [مللو. ], 710, 89 طم لاف

 ما 61100[:811/87 بففسوبلا م 00010, ىمان. ه) ملل هل. او

 13 امو 181 ان. 1 1"هطات زد ملال «") 3 ىلا.

 كك ل سس



 عوشمناكاب نب ليتربج

 نم كراد رادعم لثم مورلا كلم راد نم سونبلاج راد ردع نراك محسرف
 لاغف لعسأ امع ربك مزه تماقف رمبثكب *. . . لاق ىنينمؤملا ريهأ رأ

 صفمأ ن .اك هنأ كيبحاص نع تربح دق كنا تياعف كيلع ىبأ تسيل
 جروجو ديبأ ع ع ءوشبنخابو ليثربج شبع 98 لاقو بصضصخغف دكنم نعورم

 وخل جهعلا ةالوو ءافلكل نم ناك امنأو ءاغلشل نم نكي مل هدج
 ىفف مورلل كلم لكو اهداوشو اهيلاوم هوجوو اهتابارقو' اهتمومعو ءاغلشل
 سونيلاح لثم ن ركأ نأ نكيي فيكف دلي تاذ ةلقر شيعلا نم ىَنَص
 موركو انج 0 انعارز نراك هابأ 8 معن موقت 3 ندب ملو

 ىلتنم 6 روكي رادقملا اذه للمأ نم هشاعم ناك نم ندا , فيكت

 مىريغ ايهبلع لصفأو امهبلع ارلصمأو ؟)ءافلخ امدخ دق ناونأ ىلو
 ىلا بطلا لح نم ىنوعفرو ءافلذل ىلع لصفأ دفو مهنود وه نمم
 الو كثاق الو خبارق الو سَ نينمؤملا ريم سيل هذأو ةرماسملاو ةرشاعملا

 ىلع ىل ة)اركاشو هتبحيب الئام نكي مل نإ ىنيرادي وهو الإ لماع
 دنع انسد افصو هنفصوو 35 هذ رضح ليويج رصح#و هب جاع جيالع

 ناك اذإو ىلا نسحكيو ىلع لضعي ءالره نم دحاو ٌلكو ةعقنف ةفياشل

 راد ردق ناكو ءارجأ ةرشع نم ءرج ىلع هفيلخل راد نم ىراد ردق

 وهف ؟*[ءرج ةثام نم] ءرج ردف ىلع مورلا كلم راد نم سونيلاج
 ميعردأ ىلع كتدح ى 7 ىديملا نىب مههربأ هل لاقذ ةعورم ىنم مظعأ

 ه) 816 دس مذ 1راتعاعو 702 هو. 5 17 هدمامدز دص 130 1ةدكان ه5 هالتق انك

 مم: 21 طقم ذص 06 ةناتءاتو كلذ ىم هتيياع ام ردقز ١ بلذ سهل

 ربتك رقكب ىينمؤملا ريما رآد كنع. ط) عل ةهطلأ اد طلال

 80 ءافلخل «ذه 1418. 2 4) 80 ىلا اركاش وأ ّىلا الئامز 7 اركاش
 احالع ىل 3. 8. ”.: ىلع ط]5 ةنفط ذم ىلا ه) ["ةطلق ذه ةظئاصصتأاا

 0008. ةهتوهوصقأا طمهعط 1418.1, 79, 9.

 هد |



 2 وشيئاخلاب ند لت ري

 امناو انيبو ىوكي سمشلا ")هلخدت ال تيب لل أل بجتي ايب تليعو

 58 لعأ مورلا كولو مورلا وليل امداخ هتيكعحح ىلع سونئبلاج نلت

 مورلا لزاتمب هتمكح ىلع سونيلاج لونم سمسف اذاف مر ومأ عيبجع ىف
 ىلع ")امر الا امرأ مل تنك ىو هدويب رثذو تلدخ ربذ نبه تييار

 فذ ىباك هنأ ىلع اهب تللدتسا ةفقسم انايبأ انجن تادجسو ىف ىف

 امه ى اع مورلا كرلم 3 ىسجع بأ اد تماقف مهرب دلع تنسف ور

 50 لدم الإ معاياطعو مهئابع ىف مهدت سجلأو بديحقلا قف 4 كثمركأذ

 ددعق ىبلأ تراطن اذاف مداخلو مودختملا لخدي نقتلاف مهسفنأ تاءورم ف

 52 ازا نينمؤملا نيم لبضف ى 1 ترلطن مك سونيلاج عضومو مولا ") فولم

 . هكلونم خيسن لتم مورلا كلم لوم ىلا سونيلاجم لونم ةابسن وسلب

 لاؤسلا ةرثكل ينم بَجُعَي انايحأ ليئربج كو نينمؤملا ريمأ لونم ىلا
 انايحأو ىدهملا نى م مهعربأ ىالوم دنع هب ىنح لمبو خببذ ءاصقتسالاو

 تملقف ةخيسنلا قر 5 ن ىبنعم امو ىل لاغف اظيغ رمادي داحب ىناجم بيض

 سبجتو تنأو هورلا ءامتح ايب ماكتب ةلكعل اهنأ خبسنلا ركذب تددرأ

 كيناتتسأ ظافلاب ككتبطاخمب كيلا بوقتلا تدراف املا كنلوأ ةذمالت

 ةبسن لم مورلا كلم راد ىلا سونهلاج ر اد بسن ىلوق ىنعم امذأو

 فيصت لثم سوئيلاج راد تمئانأ ١ اهنأ نيبلمؤملا رجمأ ر أد ىلا بذرأد

 لع مورلا كلم راد نم رادقألا نم ردق وأ سّمخ وأ عبر وأ ثلث وأ
 نينمؤملا ريمأ راد ")ىم كراد ردق لثم مورلا سلم راد نم اهرحق ىروخي
 ”)دسرف رشع هكراد رحقو اضتسرف تناك را نيئمؤملا ريمأ راد اف لقأ وأ
 رشع رشع سونيلاج رادو دسرف رشع تيناد“ أ مورلا كلم راد ,رأ مش

 هز 137 اهات مر الا ابار («16 املالع. [, 78, 27).

 هك ملل يكلم ملقم 1ةخالع. آر, 78, 80)» ل) ةورررداسبا هنفط اقاللسو آر 79, 5

 (580 ىرأ دئأ ةامطق)ب ه) ملاذ ىللا. !”) كن ]خا[. 1, 7

 ان. 016 ةئانصتضأال. 00040. طلق ةدنل ال, لمد مسارف ةرشع 1
 ب

 مننا [#يأا دنس

 م
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 عوشية دب نب ليثربج

 لوصأو برئشأو خيش معلنأ ى نزح ءبلأ باهذلا مل ق)فلطنا نينموملا
 لودم ىف تبرشو تلكأ ىأإ لوكأو ىرعد 9 0 ماع كلذب
 ليثربج اي كلبو ىل لاه مث ىلون نم ديشرلا كك ضتساف ىدذاننسأ
 تلعث )نى ئءطخاف مهرسانم نم رسنم 5 مولا شيهج جرد كدب | 1 فوضلاا
 !ىلةف كركسعم نم برعلا ى اع © مورلا ر سم مدقب أ لاحيلا نه 9|
 ىلا مضي .رأ هرمأو كيهن نب ىامثع نب مهفربأ رضحأف هّلك برعلا
 رظنلا ىلإ © ىب ام هل لعق ةيحانلا ىفاوأ ىتح لجر ةئادسيخ
 ىدهلا فاحو لاش مث اًكحص دادؤاف ؛جاح سونيلاج لونم ىلا
 اًبغ سانلا لسن انأو نتاج رف لبتربج لاس سران فلأ كعم ,.حفنمل
 ماعطلا نم سفنأ ةرشع ىعكب الام ىسفمل ثددعأ لذو الاب مهفسلا 7
 معاطملاو وبل م ىبناغأو ىنتاح عضوملا ىب رفتسا امف لاق بارشلاو
 عصوملا كلذ يف تيهذأف ربتك لضفو وعم نم «) مع اه رفاسملل هدعملا
 ارلكأم *مورلا روم عضاوم ىلع أور اغاذ كنتأ .رايتف ىبضمو هيف تيعاش

 مسعر لأسو راهنلا رخآ ىف اوفرصناو رومشلا اردرشو ريشلاب ابابك مسللا
 هنأ لدي ام سوئبلاج لونم مسر نوبت لف لبةربج ىدهبلا ن
 اتاببأو ةقرش اتايبأ 5 تيأرو 9 ريك مولا امأ هل لاقت طور مل ُ

 1 تارعلا نأ ى :

 اهتويب لعجت مورا مجفسالف تناك ىلذك و لاف مك ةنيدملا ىلاهش راك

 ىسعن كقدص اذا انأ ىرأ كلذكو سراف ءامظع ىرت تان" كلذكو
, 

 ) 8م ةدسستا 0038.5 14175. 1, 78, 10 فلطي. ) 11 يفلسختف
 (7111 ةهدتعط ا1ش1ل8. 78, 18). ه) 8م 2017 هن. 14118. !, 78, 18:
 ل مورللز اك مورلا نم, 2 80 يل <14 14ال». 1, 78, 16)

 ه 860 80 هس. 141. 1, 28, 19: هل10 ريغ. ”) 0117 مووللا

 8©) 80 الو 11 فرس 40 لمس 14118. 1, 78, 21 فرش. ط) 80 37 6

 14108. 1, 78, 21): 401137 رببك.

 بسم 800|| ب -د



  5نب ١

 عوشيمخلاب ئب لهدر بج

 ىباك مورلا فح أ ركذو اهئارطأ نم فرط ىف تشولا اذه ىف هنو مورلا
 ةفورعملا ةيرفلا تارفلا ىلي اهم فرشملا ةبحان نم سونيلاج مايأ ق
 مورلاو سراف كنج عيتجاي هححلسم كنان رايثالا ")وسلب نم ")ايعنب

 تاقوألا صعب ىف الإ اراد ةلجد ةيحان نم دل كو اهيف ")امضرظاونو
 ددل ىبادو نيعلا سأرو اراد نيب ام ىلع مهيلغت تسان سراف فولم
 بغملا ةيحاذ نمو ةينيمصرأ لنايشلا ةيحان نم مورلاو سراد يمي اهيد

 ) :ينيمرأ ىلع تانقوأألا ضعب ىف بلغال سناك دفق مورلا 98 الأ رشم

 ةينيمرأ ىلع تبلغ مورلا موكب . ثدحجو هل رامثالب هلوق ثيقانف
 .رومسي مورلا راق سنايتمرأ مورلا ")ضراب ىمسي ىذلا عضوملا ىلع الأ
 فددسأ وبأ ىالوم هل كهشف نسر لإ ةباخلا هذه ىلا دليلا !ذض لمأ

 معفدأ ملا فكلذ ىلع )لها دناب ىو يبد مشا ىديملا نب مهيبهوبأ

 راوج روح هيف ةعنص 4) يف ةمرألا م تمبأر ام نسحاتا ّى زهر لحرت ىقو

 كلم مساي ىمسم زولحم وهو ةدمورلا ىقالبلا فانصأب ,.انسب ىف َنِبَعْلَي
 مساو لاق سونئيلاج ى لوقلا ىلا تيد عجرو ليثربجا تم اسم موولأ

 ظلانرمس ىلمبشو ")انرس سونيلاج هنكسب ىرانو ميف دلو ىحذللا دليلا

 لون هلو لبينرمج لاق رات سرف اهنيبو هنمب 1) ورش نم برقلاب دلونم ىلكو

 لاطنأ ىبينمؤملا ريمأ اي دل تملغف سفنلا ٌبِهيلطط هقيأرو !)ةرق ىلع ديشولا
 رهصأ ىار راق نبش اسرف ىلع ىنم رهث آلا ىذاسسأ لونم هداقب ملا

 ه) ىل اسيفنبز 110 اسيقنب 211 ايفنبز اءاالخ اميغنم مسلخ الن ال طالا

 اهقنب). 6 ةدماأست ذقن 111 )) ق سوولحسإ ]) رس ولطس
622 ,0 

 ه) 7 اهم تاظن. 0 [ةخاآلع 1, 78, 9 خجابصرأ ىاعو ردشما ىلع

 ه) 14108. 1, 78, 4 ىراسلب. ” 11 ليلحب مهتم اةخللوم ]ب 78, 5)

 هر 7 ىمرألا 06 1418. 1, 78, 0), ") 11011177 الرس ان. انرهسو

 ' 101 برق
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 د ته 2 8

 عوشيتخب نب ليثربج

 لفسأ ىلإ اهدي تطسبو ١ اهءاضعأ 5 تيلسرتسا ١ ماعونالاو ءايخلا هدش
 ديشرلا لاعف ىبينموملا و رهأ اب ترب دف ليدربج 07 اهليذ تريكو

 مم تن د س 02

 م لكو ديبشولا بكاعذ تلعفذ ةرسبو 2 نك ب ىلحسبأ بر اكمل

 ءلعجو ةيححأو مهرد فلا ةئايسيد تقرلا ىف ليئريجأ رهأو ارضاصحح رك

 ةبراجل هدع لاف ةّلعلا ببس نع لتس املو ءابطألا عيمج ىلع اسير

 راشنناو ةكردلاب فيقر طاخ ةعماجملا تقو اهئاصعأ ىلإ بسنا
 يف ةلضفلا تّديج ةداغب نوكي عامل ةكرح منوكس نأ لجألو ةرارلل
 ىّتح تلتحاف اهلثم ذكرح الإ ه)اهلمحب .راك غو باصعألا ىرولحب

 0 ءربنأ ليل نم اذهو تر يف ةلبضفلا تحو اهثراو حم كلحسبنا

 دم بببطلا ىنوكي نأ بجد هلا بيبالا راحتما بانك ىف ليث

 نم 0 ةرجرلا ”يركاسي سايقلا لامعتسا ىلع ةردق هل ايكذ
 هسفن ءاقاث

 هباحأل لام ديشرلا نإ ىح تقر لك ىف ولعيو ىوفي هل اكو

 لعفأ ىنأل ليئربج اهيف بطاخيأق ىلإ ةجاح هل تناك نم ّلك
 مهرومأ لك ىف هنودصفي  داوعلا ناكف ىّتم هيلطيو هينلكسي ام لك
 ةرشع سبخ تصقنا ن ١) ىلأو ديبشولا مد موي تنمو دياوتني هلاحو

 هلوصح سنع كيشرلا 1 رخآ ىفو هدنع ىظح كيشرلا ضرمي مل الئس

 ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذنسو اهيف ىفوث ىتنلا ةضرملا ضرم سولحب

14175. 1,197, 

 14105. آب, 77, وبأ ىالوم لاس ىديملا ىب ميغربأ ىلوم ميغربأ ند ابفعسوب لاش

 ىكسم نع ع عوشيناتكب نى : لبدربج ىدهملا نب ميكردإ فدحسأ

 صرأال اطسوتم نراك اكسس 7 ركذش مورا ضرأ يم نراك نبأ سوئيلاج

 * 7 اهلحت نأ ىكبي اهتليجب ناك امو. 0 26 يرختاسيلا
 هر كل ميلاز 7 ىيدنع.

 دس )"خه د



 آ1ةاادم ]ار اظ7ر

 1اس آر 187

 3 ثا د

 عوشيناخب نب ليثربج

 درب أمه ىلع ع وشينتلب ىب سيجروج- مهغم ىعدتساف ضرم مل ضرعف

 ىلاعت دللا ءاش 3 هريكح

 ىبحكب نب رفعج ضرم خئتامو نىيعيسو سيمخ كنس ىف ران املو

 سكلذو مصل راج عشت ييناشتابلا ى ملا كيبشولا مدفن ايا يذ 0 ىلا نود

 نم ادحأ .دخي ال نأ كلملاب انئاخ ىذا اذا بيبلعلا بدأ ع 0
 5 كيرأ عوشي:تحبل لاك هيت و رفعج فافأ املو فرم الأ نامعسأ

 تسل عوض يناخب دل لاش ديلا نحو همر رهام ايجباد ىل رامات

 ةعانصلا يق يذم رهمأ ىو لبةربجم ىنبا يه فذحأ ءالؤت ىف فرعأ

 كرما كش :بفشي ,.راك اضرم هيبلا امد :ريططعأ اهلش ةينرصتخأ ةعج هل لاقت

 . ةعاس دنع ربدعي ال ىراكو هسفقن لم رفعج هيف ربو ماب ثلاث هدم ّى

 برشيو لد أي معمو

 تبقبف اهدي تيعثرو دبيشولا 8 باح تءاددد ماييألا سعب ىو

 عفني الف ىاهدألاو نيريتلاب اهنوجئاعي ءاّبلنألاو امدر اهنحتي ال ةادسبنم
 اهتلعب ةيبصلا هذه تيغب دف ىبحت نب رفعبت دنيشرلا لاقف اهبيش كاذ

 ىف هياداختتو هوعدت عوشينخب نبأ وهو رهام بيبيط يل رفعج مل لاق

 رضح اهلو ه رامصتاب رماش «جالع ىف ةليح مدنع لعلت صضرللا اذه ىبنعم

 بلحلا نم فرعت ءىش ىأ لاق ليئربج لاق سكبسا ام ديشرلا هل لاق

 نع ميراخل بّطرلا فقجأو سباهلا بلطرأو درابلا ىكتساو راخأ دربأ ناش

 بطلا ةعانص ىف ههلا جامحي ام ةياغ اذه لاقو ديشرلا ىمحصف عبلدلا
 نيفموملا ريهأ ىلع ا ممل نأ ليثربج لاعد :يببصلا لاحم مل مب رش مم

 انهش ىلأ ةابراسلل 5 حت لاق ىلع أمه كيرلا حمل لاق ةايح ىدنع ايلف

 لحةحسلاب رجعت دو ىلع ليت هلل 1 أمم لبعأ ىنح ع يذل 1 رضصلاب

 اههلا ع رسسأ ليتربج اهنأر نيحو تيجرخث :يراشل راصحاب ثجشرلا رمأش

 2 2 تا َ

 8 31 هياط كتلدض رخل

ْ 



 ع وشينكب نب ليثربج

 م مّلعو ةئعانصلا هديب قدح مهبت ءايلحألا نم ر وباسب لنج لحأو

 د روباس ن 81 وخو ةلونملا هلق ىلا مهلودقو سايب ايلا نكلذو اذ كرس الإ نكن

 دلي ىلع هيلغت لعب مورمأ كلم ٍرصمف ه) سلب داش يّ راق رجشدرأ

 ايضارتا ةىش ىلع هشنبأ هجوزب 5 دهنم بلطت هيك انحنأ حانت ابروس

 لكس ىلع 50 اهل ىنب ءببلا لفتت نأ ليقو فبلذ رحيق لععف مب

 ةيرق كتسيداك اهنأ مك ريس ي رك ذو ر وباسبدنج ةنيدم ىفو :ينمانادسف

 لذي ةنيدم هينببل اهعضصوم راغخا امل ر وباس أو |لدجتي فرعيب لجل

 نأ الإ ىبأف هينبأ ىنعت لاف اهعيبي ىأ ىباف البرج الام اهنمث هل
 نولرقيف اهريعي مه « عانمصلا ,.ىلعسب ىوزاتجملا ىراكو ءانبلا ىف دكراشب

 ةنبا اهملا لعن املو روباسيدنج اههمسأ رامصق اهنارمعي روباسو ا|دنج

 ةجانح ىف نم اهدلب لعأ نم فئنص لك ىم اهعم لفتنا رسبت

 افا دحأ 5 وملعي اووحي اهب اوماغأ املو لضافأ ءابطأ اهعم لقتناف هيلا

 5) نوبتريو هبف نودياتيو ملعلا ىف ىوقي معرمأ لري ملو اهلهأ نم
 لئاضفلا ى اوزرب ىنح مهلاداب ةجرما ىضتقم ىلع رداعلا نيناوق

 ميهنال دكنهلاو نيمينانوملا ىلع مهتقبرطو مهجالع ىرولضفي ةفايمجو

 مهسوفن لبق نم هرجرظاسا امد اهبلع دار ةقرف لك لئاضف اوذخأ

 كلملا رمأب روباسيدنج ءاض عمتجا ىرسك كلم نم نيرشع طلس

 ناكو اروهشم !رمأ ناكو مهنع تسبق اهتبوجأو لتاسم مهنبب ىرجو

 ىنانلاو ىرسك بهيط نراك هنا نابانسرد لببثو هدا سلجملا ةلحسأو

 نم مهنيب ىرجو ءانطألا نم ةءابجم انحويو هباحصأو ىئالعسفوسلا

 ةرارغو مهلضف ىلع لحدا اهل ىراغلا اهلمات أذإ ام تافيرعتلاو لكاسملا

 مالسلا ةنيدم ىئبو ةئالقل روصنءلا ىلو ىتح كلذك اولاري ملو مهملع

 5) 11 فوسليف؛: " سمالبغز عوممتسا هذ ؟ماعمتمسز م1. 1هطهعل 1, 2
 م. 8286 1 5 ) 80 نوني.

 كش ١0



 َع وشيناختاب نب لبتربج

 بائد :كلاعم شسيبح لعن ,وجيلا | اوم :عداش سفنلا يوش وأ ١ ىف باش

 ب تى رداححاب .بد ىلعل انضيأ فاسكسأ ع نوفلصا لفت سيياغملا لددع

 هر وهشملا هريغصلا :لاسرلاب سجأو سونيلاجأ حيحقلا بانا ف تيحتلو

 نم افحسأ ند نينح "):جرخ دق ةلاسرلا عم ربنأ باننا اذضو

 بيبادلا ىلع بجتي اميف ؟مّدعم هيف دازو هبّدعو ةيبرعلا ىلا :ينانوجلا
 مببش صن ددمقلا ىف سونيلاج مالكا هدادو سالعلاو مز خعنبصلا قي «داهنعأ

 ىداوبلا ضعب ىف تير ىّْنأ كربخا لاق هنأ هلاثم سونيلاج نع امالك
 ربغ ىلع اضعب ميضعب ددحغي ءاسنو لاجر نم اموق ةبونلا ةيحان ىف

 كثير : لاجرلا *) .روحدصقي ءاسنلاو ءاسنلا ,.وددعغب لامجرللا ىراكو ةفرعم

 نم افرع ةرالجر ليعت داجر ثأر 2 كرب ام ديدحفلاب مركب 356 نم

 خبرض ميرضف هنم ")ب عشدن ذابعملا ىو فيلسابلا فرع نم ليقسأ هعارذ

 تش اذأ باصعأ هناك :ةياص بعص لجرلا ككلذ فقورع سيلاكو هجاجبب

 ترسك ةبرض مدرضف لش دنع مضننأ ال 'ناح اذاو كشلا دنع ىلتمل ل

 اذقو تلف كلذ ىف مالكلا سوئيلاج عسو مث فرعلا فوج ىف «جاجلا

 ناف ةرخآ ىلا هكلسو ئرصملا مهلثالا لخد سونيلاج أ ىلع ليلد

 بون ةيحان ىم رصم ميلكا فرلم ىلع مهيداوبو ةبونلا

 د

 عوشينحاب نى ٠ + ليئنربج 14118, !, 187

 اقذاح ابيبط نراك ىروباسيدنإل عوشيتتشب نب سيجروج- نبا
 لح ّلحو هدعب نمو ةفيلخل ديشرلا مدخو بلحلا ف فيلاوش هل الهبن

 روباسيدنج لعأ نم ليكريجو مهنالول ىف ًاشنو ءافلشل دنع ع وشيناخلا ديبأ

 ك0

 ه) 7 هجرخاسا, )١ 413 ةفصلا, ه) عزو1 ةائ”«سسصأا.
 7 الجر ليصق 6طآ5 ذم 413: 0817 لصفأاإ 53 0000. ةاست»سلا“ بعشني

 00101 بعيب شن 9

 سلا إلا



 سونيلاج

 لعن لوبذلا باتك ةلاعم ىيكحي نب ىسيع لفن خخ نرعملا مدقق بادن 0 يف ا سس 000 م 5

 نىفطصأ ةيجرث ىيحي نب ىسيع لفن ليصفقلا بانك ةلاقم ىينح
 ىبرعلاو ىايرسلا ىلإ تلسصلا نبا لقت عرصي ىيصل تافص بانك ةلاقم س 6 2 ل ّ

 *)ةيذغألا ىوق باتك ةلاقم نينح لقد فطلملا ريبدتلا باتك ةلاغم
 نينح لفت هذال ضارمألل طارقب ريبدت بانك تالاقم ثلث نينح لعن
 ةلاغم ئبرعلا ىلا شببحو ىلمشو باث لعت سوميكلا بانك ةلافم
 باتك ىاتلاغم ىيحي نب ىسيع لقت ءاودألل ةلباقملا ةيودألا باش
 ىلأ باثك ةلاعم ةرشع عبس ) مسعألا شبح لعن ةيودألا بيكص رذ

 ىبحب لقت ةزرصبف ىلإ فايرتلا باتك ةلاقم نينح لقت ")سولوباسارت
 نبنح لقت فوسليف لضافلا بيبطلا أ ىف بانك ةلاقم فيرابلا نبأ
 طارعب بتتك ىف باثك ةلافم شببح لعت ةريغسلا ةركلاب ةضايرلا بات

 شيبح لعن بطلا مّلعت ىلع كلل باثك ةلافم نينح لفت همجي دحصلا

 اير هدقتعب ام باتك ةلاقم نينح لقت بيبطلا ةنحم بانك ةلاقم
 هضعب درجويلا ةلافم ةرشع سمخ ىاعربلا باتك ؟)ةلاقم باث لقت
 باتك ةلاقم نينح حالصاو امرث ةمجرت هبريع ءرملا فيرعت بانك
 لعت مهئادعأب رابخألا عامتنا باتك تالافم عبرأ شيبح لقد فالخآلا

 نورشع هنم دوجوملا سوامبط ىف نوطالقا هركذ ام باتك ةلافم *) نينح
 ىرحملا نأ ىف باتك ةيقايلا ثلثلا فحسإ مجرتو نينح لفنب ةلافم

 تفاح سأ , ىهيحاي ند ىدبيع لْغَتو خلاقم ىينح لغن امك ردكأي هل لولا

 ه) ةةصصخا. 0088. ءاضعألاب همستو. دوما خط. 990, 24 د. 1417
 1, 97, 0 م 007 مدحعألا ه 1. 011 .٠

 0) 80 دم ةةسسأا١ 0000. 516 هحوط 14108. 1, 98, 26 1ةاقوااتعاط نحت نيسيب

 (طدقمدل, 516 طلطتب 291, 1 تعطقتع طق ه) 1). 1. :1]80 ؟ةنال

 غ0 مدن 00ةةةان ه0. اكانطست 1, 001 ؛) اتتط. 291, 8 شيبحزر ذا

 1, 101, 1 معدصت هد آ0628ةهطئ2:6 متعاتأ»

 كش 0 0.
0 



 سونيلاج

 ,اتلافم شيبح لقت يكل ناويلل مبرشت باتك ةلافم شيبح لفت

 مللع باتك تالافغم سيخ شيبدح لفت مبرشنلاب طارغب ملع باند

 مبرشت بانك تالافم ثلث شيهبح لقت ميرشتلا ىف ")سيلاطولعسرأ
 ةترلاو ردصلا تاكرح باند ةلاقم ىبرعلا ىلا شهبح لعن مح ىلا

 باند تالافم ثماق نين م حالصأو در علا ىلأ لبست نب نقلا لفت

 ,.راهلاغم هدلول نينح ح مالمصأو انميأ ىفلصا لعن سفنلا ") [لدعإ

 سل باعت «) :لاقم نباح الصاو اضيبأ نيفلطصأ لع لضعلا درس

 تالاغم عبرا رأ يب رعبا ىللأ تاييو أ كلملا دبع نيب ليحتل نينح لعن

 :لوهجتملا ةكرشلا بانك ةلاقم شيبح لقت ضينلا ملأ جامد بان

 نفلحمصأ َّلَقَذ ؟)سفنلا ىبلا ةجاشملل باتت ةلاقم ىبرعلا ىلإ شيهبح لقت

 شيبح لقت ,رولطالفاو لدارقب ءارآ بانت ةلاقم مقبعت نينح لفقنو دفن

 نينح حالصأو ىبرعلا ى ل شييبح' لقت ءابضعألا عشانم باشاك تالاغم ركع

 ةلاقم 0 نيببنشح لق .ردبلا بدت باند ةلاقم ةرشع عبس هلياقسأل

 بانك ةلاقم ىبرعلاو ىدايرسلا ىلإ نينخأ لقت *)تائبهلا لصفأ بانك

 ىفلطصا ةمجيت ءالتمالا بانك ةلاقم نيينحح لفت فانا ساوملا ءوس

 , رولا بانك ةلاقم ةرشع ىدحأ نينحع لقت ةدرقملا ةيودألا باشد :لاقم

 .اتلاقم ىينح لفت ىنهلا باتد ةلاقم تيلصلا نب ميعربا ةيجرت

 ءادوسلا الرمل باند ةلاقم نينح ذب جحر رهشلا :عبسل كولوملا باشاك

 تالاقم ثلك هدلول نينخ لْقَت سقنتلا ”)8ءادر باند ةلاقم ىفلطصا لقت

 ه) 80 هسعط اتلط#» 300, 8: [14اا# ]1, 95, 1 طهش سطاراطسسارا
 (1 مق هل متاتق)» مز 1"مطلق ص مئاطصسماا, م00. بتييتاسمأا دهعط !"ةللل

 290, 10 هج. 148178. 1, 5, 17 © 80 مئسصحصأا نأ طلال 2410,
7 /. 

 ان. 14178. 1, 95, 21 ىنانلاقم. 8 4 سفنتلا ملقم 1ةالو !, 1, هال

 ه) انكطتم 290, 8 شيب 1ف1تو. 1, 96, 17 معصست لمس 1[ رمد مانع" دا فططأم

 *) ى هتيهلاو 3 لوبا. 6) هلا/ ءادرو ل21 ءاد,

 محو ارد هدد



 سونيناج

 ردك ا نينح لغن ىذلا 8 انملع ىيدكي نب ىاع ىلأ نينح دمليع

 هصّقصت وأ هريغ لعن نم ىبرعلا ملصأ امدرو ىنايرسلا ىلا

 ةيلاوتم ىوبيطتملا اهأرعي ىنلا رشع ةنسلا بتحلا سسبذ
 ةلاقم ىبنخ لْعَت ةعانصلا بانك ةلاعم نينح لقت فرعلا بات

 نقولغا ىلا باتتك دلافم نينح لفت ضينلا ىف .,رشولم *)[ىلا| باند
 تالاغملا بانك ,.راملاعم نينح لعد ضارمألا ءافشل 5) يقاعلا اا

 ةلاعم نينح رك تاصقطسالا باش نينح لفن جر كنلا ىف سمشل

 نينح لعت ةيعيبلحلا ىوغلا باشك تالافم ثلث نينح لعذ اوما باش

 8) [باتك] تالاعم تس ىنينح لقت ضارعألاو لّدعلا بانك تالافم ثلث

 ضينلا بآتع تالغم تس نينخ لْعَت ةنلابلا ") [ءاضعألا| لّذع فرعت
 نينح َلَعَتِو ماسقأ ذعبرأ وهو ةلاقم ةرشع كس شيبح لفن ريبحدلا

 ناركلا مانأ بانك ىانلافم نينح لعت تايبكلا بانك ىبرعلا ىلإ ةلافم
 بانك تالافم ثلث نينح لعن ىباركبلا باتك تالاقم ثلث نينتح لفن

 باتكلاو لوألا تسلا نينح مل ىبرعلا ىلإ شيبخ لقت ءربلا ةليح
 باك ىسوم نب ديح هليق رخاوألا ىرامثلا ملصأو ةخلاقم ةرشع عسرأ

 ءالولا ىلع رشع هّنسلا بتكلا هذه تالفم كس شيبح لقت ءاد#ألا ريبدن

 2 نا

 اهحرش ملاقملا رشع ةلسلا ٠ نع :جراشل سونيلاج بشك

 بانك شيبح لقت ةلافم ”)ةنرشع سمخ رويكلا ميرشتلا باتك

 تيبلا ناوبلل ميرشت باتك ناتلافم شيبح لقت ميرشتلا فالئتاخا

 *) ىلا ةطلخ ص ةةسسألا 0000. ةموقصفأ صهعط الطتخب 289,21 2.

 1, 91, 3 5) 8ةطلق دص ةةسصصتا. 0000.5 ةمولستأ دمعات طلطاتب 289, 8
 2. 1418.1, 91,8. «ه) هل ىاتلاب 20117 ىاتنلا. 0 7هطلخق اد ةالطتتا انآ
 0000. تودصمت مهعط ظةطخب 289, 25 2. [1هللو. 1, 99, 5 1ةط]غ 1

 ةةطتسما 00008. هدنه. دع الطن 289, 25 3. 1415. 1, 99, 25: 077 0
 25 80 نمضخ م. لطب 390, 4 د. 1415.1, 994, 75 0008. ةالطمضتام وسمك,

 دس 118 مد
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 | ام سونبلاج ليك راك مالسلا بلع ميرسملا راب للعب ايفو

 ةيذحملا ةسايسلا ىف .وطالغا بائثكل هريسفنت باند ىف سوسلاح *)ودذ
 ىراصن وهي نبذلا موقلا ىرن دق سونيلاج لاق هلوف ")سن اذعمو
 نيفسلمعتملا لاعفأ مهنم رهيظي دقو وجتعملاو رومرلاب مهنامبا اوذخا اما
 ")ند طقت لاحر ال اموق مهنه إو عامل ")نبع م كفافع ىلذو اضيأ
 دق موق مهنمو ع ءامشأ نع نيعلتمم مياويح مابأ ارماعأ 5 اسنحيبأ "أسمن

 ميدصر تح الدو برشملاو معطملا يف رههدتلا ف مهسشنأل مهلحيبلت ره غلب

 :قيفحألاب ... ىفسلفشب ىهذلا نع نييربعفم و 5 ٠ اوراص نأ لدعلا ىلاع

 عيسملا نمز ىف نيرغاط اوئوكي مل ىراصنلا نأ أ ٌملع دق لوقلا اذيبن
 عاطغنالا ىلا اهبار اهنأف سونيبلا.جس اهتاعذ ىنلا ") ةبهرلا ى معأ ةروصلا هديب

 ترشننا ةنس ةثتامب مالسلا هيلع مجيس.ولا لعب نىكطصل ىلاعل مللا يل

 هلعفو ربشل بللط قى ةفسالفلا ىلع اوداز ىناح راسششتالا اذه «) :بترلا

 ميل لص متو وجتعملا قيدصت أ "3 فاقعلاو لصضفنللاو لدعلابب او رأو

 ةيعرشلا ةداعسلا ىعأ ىيتداعسلاب 'اولطبتغاو نيتلونملا اوشروو )الخل
 نب راد مص هللا ىدعسأ ىل نويبتليب ههبشو اذه ئىمذ :يلقعلا ةداعسلاو

 سوننيبلا جم
 عماش 5-2 ١

 اهتحورثاو اهلوقنو سونيلا.ج بند ةيبسللا

 ديب ا

 ىرأ نينح تادامعب مه جدامك ىف مهدنلا بفاحاسا عب ديد لاق

 ىلا اههرجغو ىبيتاي تل ,ىدسولبعو مصألا نسا و شيبح حلقت ام

 ٠ ىذلا سونبلاج بتنك ثم ريش ىلا انعجسر أذأو نينح ىلا لصتني ب درعلا

 ه) 835 ركذ امك. م) رك صغر ' 01١ نم (1! نع
 006مل, 2105 نه) 04) 37 لب, " 1 *ينابهرلا ١ مئيعرلا,

 7 17011 تالا.

 ثق | م



 سوسيلاج

 لوف اذه نايبو همدختسا ىذلا كلملا رهو سونيلاج رهظ ىليلا

6 

 ةلوف أدعو 2 ليع بانك نم ىلوألا هنلاعم ركض ّق سونيلا+

 جيرشتلا جالع سس ىف مكعت انويذ عت تعفك ل سونيلاج لاق 57+

 نكلم لو ىف كلو ”ايبماور 0 ىلا ى لوألا ه) يمد ىف ايانكص

 ةروكذ ملا ذلاسرلا م ىنعأ اهامو ١م انشفو ىف م) تكلملا سونينولنأ

 ىف سونيلاج لوم روكي أذم بجو نمف ليكربج نب هللا كيبعل

 نأ معز هّنأل ىلبلا سونايرط كلم نم اهرعصن وأ ةرشاعلا ةنسلا
 نكليم ىف اهكلذو ةيمور ىلا ىلوألا هنلمدق ىف نب اك محيرشتلا مس سداع ابناشاذل

 هيد نونلت انركذ ام ىلع هريع يح 9 راك هنأو افرك ايبهذأ سونينولمنأ

 57 ناكو خلنس ىرورشعو ىدحأا سونايرذأ كلم الحم اهنم يدصم

 دوم نأ عم أذكم الف ناك ط ةنس اةرشع ع ردع سونايرد

 كرشع عسمد يدمي تا ىف ءانسلا ١ ىلا مللسلا هيلع يسبلا وعض يم

 ىلا نوار كلم نم 0 ةنسلا ىلإ رص سويراباط يكلم نم

 يس تبر 6 ّق نينح نب فعن و امه ىلع سونيلاج شاعو

 انرشع عيد ماعتمو ىبص اهنم ادب نبئامثو أعيس ىوصنلا ىبيدكاب ىلأ

 سونيلاج ةافو ؟)ىبب نأ فاحسا لاقو ةئس 2) .ىوعبس ملعمو ملاعو انس

 5) فاضبو اخنس ةرشع سويخو ةتاهنامت ا رجل نسنتاسو نايعسل نس ةايديب ىلا

 ختام بكلملا طل هيراش نم ىصضم ناك امو سونيلاج رجع قلم اههلإ

 اذه «ركذ تمد أم اننامز ىلأ يكلذ عيببج .روكيذ ةخضس .روثسو

 بكلذ ىف :فيععلاب ملعأ هللاو 6) يلع نكمي امه ٌلدعأ

 2 1 ىنامدقم, ط) 860 دمحتتت 31: 036 انطال. 0 تكلجلاو.

 « 80 مسن 11: هتف 8. 00083. ىدلا, 0) ةزو.١ 8ةطصصخأام

 ©) 7 نوم 2 7 فاضني. 6) 80 001: 0. 801. 0000. هليعب

 بس )ند دل

14105. 1,” 5, 5 

1405.15 
 آن. 75 1. 7.
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 سونيلاج

 اذه انديهع ىلا سونيلاج | ةافو ثنمو ٠" عصا نب روباش نىب ذثايف

 هركذ ىذلا باسل هيجوأ ام ىلع ةئاماسو نيثلثو نىينثا نس وهو

 ابدرفت ") [خنس] .,وتأسو ةثامو فلأ هدعب نينح ىب فح“او ىوحتلا ىيح
 لقتنلا ريثك مهيلع ةدافولا ريثك“ كولملا دنع اهيجو سونيلاج- ىركو

 ةيمور ةنبدم ىلا ىراك هرافسأ رثكأو سانلا ميلاسبل ابلاط ,.ادلبلا ىف
 سونيلاج اكو اريثك هرصعاسي ىراكو اموذد# هماأ ىف ىراد ايحلم أل

 جن" يف سأرب هيعلي رحتكسالا ىركو ىسيدو رثألا ردنكسالا عم ىقتلي ام اريثد
 ىثونو هسأر مظعل كلذي هبغل امذأو اولاق ككلذ ردذ ملفات دقو ليغبلا

 . وسيخو عدد هيلو يبوسملا ىوجفم فئاولحلا دق لم ماب ف سونيلاج

 ميس مدقأ مداسلا مياع مجسم ةاياسب

 2 ورشينتع ب هللا فيبع نب لبث بج فر هللا كيبع لحجر لاسو

 مدي بلطو سانلا فالثم تاو هنامزو سونيل اسجم رمهأ ينبع بياتتيلا

 لوط د بنطأ هلاسرب ليثريبجم نب مللا ديبع هداجاف هدكلذل فايفحل

 يف اهيف لوعو ")ديراتلا ىف نيخرؤملا تافالتخا ركذب اهيف مالكحلا

 كوللحلا ددلع بصارلا هك .رورع 6 وراهم ميرا ىاع سونجلاج ركذ

 اهنم دحاو لد ةككليم ةدمو ردندسالا دكيع نم هيف ")ةرصايقلاو

 ىذلا وهو ةنس ةرشع عست رصيق سونايرلط سلم مث ةلاسرلا هذه نىمف
 هل لوقي نيلسلف ىلع هتفياخ ىلا بتكو سرغلا نم ةيداطنأ عجاترا
 فيسلا عقرب كمأف نيدلا ىف ٌةبغر اودادزا ىراصنلا تيلتق انلد“ ىننا
 هدعب كلم مث سونيلاج كلو '؟)هتحلبم ىم ةرشاعلا ةئسلا ىفو مهنع

 ىنتا رصيف سونيذوطنا هطعب يلم مث انس ىيرشعو ىدحأ سونايرذا

 لف ماببأ دو نكبلعي انيدم ىو سيلوبومابأ ةايدم ىنبو انس 7) ةرشع

 *) 0000. !راغصأ 08. اراغصا. م خالل ند ةااستسأا. 00
 © 077 مطر 5 ك) 1ةفللو. 1, 72, 110 روزع» ") ملااأ7 هألله وب

 0 1197 دحلم ن5 !ةالو © 14114. 1, 74, 4 نيرشعو ىيتنثأ,

 اكلك | 0.
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 ىبطلا ىربل )سوشم ةربز ىلا ستش كلذدو هندعم راطعلقلا
 هنم بأذأ هنامز ىف نكب ملو كو هسفنب ىسكلذ لد“ رشابو مونختملا
 موبل للك ىف هسفن ذخأب اكو هسفن نم هركذ ام ىلع بانك ةءارق 60
 مهيلع كلذ ضرع نييلعيللا ى يشعلاب م١ صفو 50 نم عوج الد ارقد

 ملو حياوألا لاوغبو لوقلا عيدبلاب هنوبفلي هنأوأو مباعات] راق ىتح
 ىف ركذ امك مهلخاد الو مهلكاو الو اعيش ككوليلا نم لح وه ذخأي
 ملق نيفلوملا ع <يبج مالكل اكفصنم ىرانو عربا «:+ليدح ىلا هبانتك ردص

 ملعلا ىقد ام وع الولو اخودشم الإ هنم ءامدقفلا ىم كا ماسبب
 طسبو هضماغ مرشو هدو ماغأ هدكلو امج ملاتعلا نوم رثلو 1 س رجلو
 أوفرعب ملف هركذ كنع مهركذ تام خفسالف هئامز ىف ىراكو بعدما

 مهئاوسأ لويخحل
 دعب سرئيلاج رهظ هباتك ىف مبحنلا فحسا نب دي لاقو

 ىف ةغساتولا هيلا سيهننناو طارقب ةافو ىم ةنس نيس سبخو ةئايوناس

 بطلا عرتس سنايبلقسأ مهلوأ ن .بمذلا ءاسؤرلا نم نماثلا وهو هرصع

 ءبلأ دلو نيئولغا نع ذخأو ىمولا سنيبهرأ سونيلاج ماعم ىاكو

 هياثاك نم ىلو الا ةلافملا ىف سونيلاج لاقو تارظانم هنيبو هدنيبو تالاف

 اويكن نىيدلا موغلا ركذب هيف ىنأو ءلس ع سأو ءاشوملا ركذو تالخألا ف

 ىواسمب !وحوبب أ مهنم سمئدلب هراكم لاب اولملو مهيحارم دذخأب

 هراكملا طلغ ىلع اوربصو يكلذ ىه اوعنتماش مهيياعم رك ذو مهباحصأ

 ام مدصأ اذهو ردنكسالل ةثايسيمكو ةرشع ع برأ خاس ف ناك كلذ ىبأو

 ىرامزلا نم ةعضومو هنفوو سونيلاج رمأ ى 0 )رك

 مابنأ ىف فئاوطلا كولم نمز ىف ناك سونيلاج نر  ىرورخا موق لاو

 5) 0038. شويك 08. شوبك ) 2157 ضهنو. ه 00
 ةفدصسصا1. ةيباح, 0 67 سردلاو., © 8م 130 هج0 لطم 289, ٠و

 016 نط. 000 هوك ف.

 سلا )"ها مدس

 1ص 2898

1, 79, 6. 15 
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 سونبلاج

 ٌبلتلا ملع بلل يأ ايد لافتحالاو اهطعح بلتلا بلاط يلع طرش
 2 باد هلو ايباد ىراضر 9 فقير اهب انهلاع سونيا .جس ىراكو راب ري ىلإ

 مع يلا دحا م1 دسم مو :نمايعلا نمل 00 بانو ؛ارعشلا نبذ سكان
0 

 ىلأ ,.ىىبسني مو ةتامز ي ىانو . كلام 5 رهط تمل مب ىلاو مو نسلم

 .,ىيناحورلا م ْْئ للملا بنا 7-2 0 ,,وشورخم ا 0 ,,ويسملا مو سيبلاطولطعسرأ ماع

 يلا ىوأ ىو وبعمل ميل اونا ذأ عذمساولا بابسألا ع اساشد مسي ع فلأو

 يم رجلا ياعو ميلع 5 رد نيصفلا ف سئاهبلفسا سضغاشو 52 اييرمخ لب ديني

 بلحلا يف ريل باصأ ىلع اباند فّلاو نييئائطسفوسلا سقانو ءامدغلا
 نإ ةايمور ةنيدمب ازام ران هنأ ءربلا ةرسعلا ضارمألا ىف هبات ىل لاشو
 لقأ ى م لج انأ لوعب 0 ءايشسلا وم ا فامجم لوح فادو لجوب وف

 ُّث دودلا عقنب أعد او مج ولع ىنملعو سو.نبلاجم كمل يبس

 ا(

 ..,ارتخقلاو
 «معرب دولا سا رضألا مل ىذلا مه اهب رختابو ريما ىلع يعض ىراشاو

 يللا نم ةليبعم ذقدْنب دخأ دق ثيبلل رادو سارضألا

 هذعأ كف أدود تيذ ىف سد اههلغ اذاش دينبع بقلغ ىم ان دجاب الق

 ىقلأ كلذ لعف الف سرصلا بحار مف نم ايجرشي مكافح ىف
 لصافم ريغ ىلع قورعلا علق 3 يل زواجات م ميعم أعب اه عدسلا مهلا

 انأ مهل ثماقو سال , يكم ع تلو ربا يىللذ ثيببأر انهلش سونجلاجم ناك

 هز سناجاطاق بات" ىف رثانو ليدل باصأ ىف اباثت سونيلاوم ىلأ ىلذلف
 نراك ىذلا مّدقملا نيشلا ةيون ىف ةيمور ةنيدمب لدايبلا ىف ربد هنأ
 نم هربد م لك ىربش ,..اهسرامببلا وه لحوملا تكلذو ىرملا وادب

 : ا

 ملع نم عنفي ال ىراكو هملع رهظو ملصق بلكي ىابو معرمغ لبق ىص 0

 ىريل ردكربك : ىلإ سونيلاج نست ةرشابملا رود دكباشتلاب ءابيبشألا آفا آ], ف 15

 ه) ]). 1. 1

 ملا 1و8 دل



 سونبلاج

 دعب سوئيلاج ىراك ىئدوعسملا نيسلمل ند ىلع نست وبا لاقو . ا! 1 ول
 ردنكسألا لعبو ةفس هئامننس وجاد طار 09د ثعبو 0 شانام وع <لايب ميسم

 ىعيبطلاب ملعأ سيلاطوطسرأ لعيبي مّلعأ كو فيتو كدب لاند تح وجاف

 سونيلاجو طا رغب ىنعأ نيلضافلا نيدع وه

 ىفرش ة)زايساأ دالب نم سونيلاج كلب ىسلدنألا لجلج نبا لاو
 نىيمغرف لاعبو *) سبهغرف اعمسأ سونيلاج مب لامع تيئاذ و ١" خب مام ماد

 باع أويضغ م ..ر ونكجا سيب اوناك نكلانمو ىفولملا كدا خس وم تيناش و

 ةرصايفلا نم سداسلا وهو رصيق 4 نين ةلود ىف اذه سونيلاجو لاق

 ةنيدم ىلأ :) لعنتو اهلاجو دالبلا سونيلاج فاطو ةيعور وكلم ىذا

 بطلا ّى 2ع ربو ىح ى لأ ربيبدنل اهسكلم عم ارغو اينكسو نمت 12 جسور

 وهو 8) ىشوأو ةخنس ةرشع عبس نبأ وهو خيضايرلا مولعلا عيمجو خفسلفلاو

 ةيماعم سلا ذيمور ةنيدمب هل تناكو هنامز لأ فافو سرد دق

 هيلع هب سابو هلضق حب فرع أه ميرشتلاب هملع ىم رهظأو اسيف بلادك

 تناكو ةحاسملا ملعب دنم ملعأ هنمز ىف نكي مل احتسام هوبا ىركو
 ىف رهط كق الجر 3 دل ليغف دمايأ ىف ترهظ كف خينارصنلا ةنابدلا

 ىدوملا ىبتكابو صربألاو ديكألا ىربب سدقبلا تيبب ”)رصيق ةلود رخآ

 كحد ديرب ةيموو نم يرخُ مع لبق مي ويف بد يبكلانما نافف

 هريقو كلانه تامف ةيناطلس فئموي ")ىهو ةيلقص ىلا زاجث سدحقملا

 ضعبب اهضعب هفلعم اهلك اناويد رشع ةتس بلدلا ىف هلو نيمدقتملا

 5) 4319 ايسبا: 8 ايسلا. م) 37 قل ه) 7 سوماغرف.

 2) 0038. هرتب 08 هربق. 0 7 لقتناو. 4 100 عجبأو,

 2 2[ ىماوو. 2) 14178. ه3018 ناينتكا, 1 25 ىلع. ) 4لثال وهو.

 بلا »د

 1فال5 1, 22,05

14178. 1, 80, 9. 

14105 1, 82, 0 
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 سونبلاج

 ىف ىبرشعلاو سداسلا سيب. مول

 اهبل

 ىيص جناب كيحأ ومأ هاشرو

 اهذم تايمباس :فادص اهينيب

 تمدام هلل الخ اق( م لح الا

 اندنع ميكو انع يضم نوه ىرأ

 ابتك تيفْسْنَفلا نلعلا اءاغت
 ٍصارشس ف [ ع

 هدققمل ٍّى جراب, صح اسموسأ جبدحأو

 دل

 عبط نبل مه تروس سلا هانا اسمسلو

 45 سال م ب

 عددم توسمسأسل عاد سب مسن وساق

 رادع 0 ١ ن +

 هاو . وشعب 4 ناوشإل نرسم تاع

 انك: 5 نو عسل ل نرسح ام

 ١)
 ءاهسأ 0 ميج اكرح

 نينثاكو نبنامتو ,.رامك 7 والمص

 تنناكو ميدنلا مجاخملا ىويصابب هك ىباع نود

 عا لا اس

 تاق ثا نوم ه) لعب برقع سو

 2 تا ما 5-2 2

 تسثاسبو راسف اص 71 أووش رخغسكم

 و م 75 م 2 د3 مهب 5 ميا من يلا

 تيباش تام للم رونلا عامتنلا اه ]لع

 0 - نب 7 5 ناو -

 08 8 5 ساس 7 و 5

 تيصاسصو هاو اهم فاست دلو

 9 4 930 سل سا رس

 تيسلاسعسم ةايح هلع هعمقادل

 سس 7

 تذل 4 ةسب ىضقُي اسمسل سسمسأو

 ص 35 مث 5

 تبان مزمحلا مل عوجتفم ككلهل

 ءاهكمشل

 نم سرماغرف ةنيدم لعأ نم ىنانوملا يعيبطلا فوسليفلا ميدل
 6م فلوس دناقو ّى نييعيباحلا سيرو نا َّف «انياحألا مامأ نيييناذوجلا سرأ

 ,اعربلا ملعو ةعيبلحلا ملع ىم اهريغو بلحلا ةعانص ىف ةليللل بسلا
 ركذو قاروأ ةذع ىلع ليتشي انسرهف هفيلارث ءامسأ سونيلاج- مس كو

 فيلأت ةئام ىلع كيوت ىفو اهبيلعت فيرط ىلع هبذو اهتءارق ةابترم

 ") 14ال#. انيعن,

 انسيييسل

 هز 117 لكروريز !1ةالاو. !, 217, 9 ىلا

 اميل



 مرق نب تمبباش

 ىأ دل اولاعد اك ىلا اذه ىف رق ىدلا بابصعلا تام لاعذ اليوعو

 لدعم دبلأ انب ")اود تام ام لاغف ةاجف ةحرابلا انديس اب هللا

 نع كاسمالب ءاسنلا ىلا ملدنن بابصقلا ر ىلا هراوخو دعم سانلا

 اب هنايلغا (ضطعل ى ل 0 ةر وره 0 امج آد ىىعرمأو ساجسلاو ميامللا

 نسكلذ لاز اهو 65-5 4 هدب لعجو امصعلاب ميعت ىلع بايسفلا ابل ,هلشبل

 «)الكتسش نم يرخأو احدق ىعدتساو كبسح لاق ىرأ ىلا هبعت برسي

 هايبأ هاقسو باسصغلا مه صتقو هام للقب مدقلا ىف هفادق ءاود مهذ ىف

 دف بييطلا أب عراشلاو رادلا ىف ةفقعؤلاو ةحيسلا سسعقوو هغاسأف

 هيعطأو هنيع باسصفلا صيتقو بابلا فلغب تباث ملقتف نثييملا اهحا

 هنوعلل ةوعاج لآ :قباذل با.تأب اذاع ةعاس هدطنع دعذو مسمتسأو رو هه

 ليد رأ ىلأ داعب ل وحح :ئاعلاو كيباعتا ل اهينحلاو ما سرد

 ةيصسملا هذه ام سباث اي دل لاق ةفيلخل ىذي نيب لثم املو ةفالخل راد

 هظحلأو باشعلا اذه ىلع راتجأ تنك ئالوم اي لاق صنع انئنغاب ىلا

 دلو هلعف رظغتسا تن اهلك 0 ململا اههلع جيرسي وأ كيدلا "رس ردعخبل

 هقيقاع تعءلع 00 هببعأرأ ترف :فصلتس ةنححس ١ 0 مش

 حر 5 لآ ا تام معن اولاق بابشفلا تام تلق جاوبصلا تدعم هو 71

 نسدرضع اصيت هل دجأ ملو هيلا تلخدف هتقحأ دق ةتكسلا 3 كثيملعف

 هتيعطأو هينيع منافق ءاودلا هتيقسو دضبذ الكرح تداع نبأ ىلا ةيدعتا

 هناي نه جرب دغ ىشو 53 رحب افيغر لد اي :امللاو قر وزم

 جيرانلا بحابص ىرانس ىب تباذ لج وهو رف نب كنبات تام

 هز ذه او.ذح, طر 86 مس 0114 لأم ناد“ (هال ىملعيل,

 5 86 اهالو. د. الز لل ةكئتسدس 18 متكيبشز 0 مكيتش) 1 ةكتش
 5 7” رشنيب. * 7” ترذن. ؟) 1011 ذأ,

 مسا [١( دل

 1415.1, 217,15. ف



 ا1مخانسمء ار 82 10ر ا

 اهثمَجَرَتو هاطخحب اهنيار ةسدنهلاو موجانلا ىف تارت“ هذع دلو

 نب ديد دالوأ ينعي هنظأو هللا مهافبا .ايعفلل تبات هلمغ ام مامخب

 لكاسم يع ةقرو ىبنانعلا ولان "ا عجب مس ّق تابباوتع أس يود , يديروص

 ئىم ياطعو سانيا 6 ماك :كطدراقبلا بليا 00 لاسر يىمنتعملا اهغع مهلا

 سوبماادب مح ند نالت ابيسماب ل ميغ رع 53 باوجس يبرعلا ىبلا لعفف مة دال

 ىلع نب كنس اهنع لأس لئاسم ةدع نع مل تاباوج ىحابملا نمبو
 سايروغالتعل هرايستتخا ى,ولطالفال ةسايسلا باند وومر لص ىف ةلاسر
 سامفلاو سامئام رب راو

 شاند سانلا يديأ فو ريثكف ةلغل ىلا ةغل نم هلقن ام امأو
 ةيوسنم ةيبرع «لاسرو تيباث ىلا بوسنم ةريخدلاب فرعي كيتع ىيبرع

 ارك ١( نيف ه9 5 0 ٍ ماورد ل د .ب .انس ىيي تياث .يسلل ايأ تيلاسو .يينياصلا يصدم ترش ىف هيلا

 دلو تميداشل كلذ سيل لاعش سانحلاو هلاسولا هلض نوع رك 0 تييداشق

 1 رجت مسد دلو ممل قي 55-6

 ننسلاو ضورغفلاو موسي لأ 6 لاسر بهممجب فاعتي امه :ينابيرسلاب دلو

 لاسر جماد َّى ساننلا زخلا هاتعاأل ىحلا بدلا ّى خاسر ةساجالاو ةرايهلدلا

 تادابعلا تاقوأ ىف ةلاسر سلبي ال امو اياحسلل ىاوهألا ىم سالصب انيق
 5 3-0 5 1 . 1 ع ا

 لجو رع هللا ىلأ م” لاينإبالا تاولصو ةولصلا ىف ةءارقلا ببيترت يف لاسر

 :بانك مببش ىبرعلا ىلا مرتب ممل ىبنابيرس باد :ل اندنع ىرادو

 ىقبيسوم ا َّف 9 ىذلاو ةقرو خل اج ببر هب. ع وصلا ىباع لس نب ىغيسوملا 6

 خيسدنيلا لكاسملا يم حل أه يلم فو رمثدا لئاسرولاو بنل 3 ا نم

 نع ىدادجا ضحا ىتحاب ناك ىرانس نب نسا وىبأ يصححو

 احاهدص عيسش ةفيلشل' راد ىلإ اهضام اموي راناجا هلا رق ىب بتيباث انج
 يرسم ع ذب ميل سوست نر يوت سجس سمول محو

 ه) م نب رببرجم ىلإ 21/ نببعو جو. ١١ ملل ءامهننالا,

 دس #1 اسس
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 2 نب تيباش

 ةيسنلا ىف هباتك ةليضفلا باستكا ىلا فيرللا ىف هباناك ءاونألا يف
 نيرجاح نهب رانلا كلوش ىف :لاقم *) فتفولا ددعلا ىف هتلاسر ةفلؤملا

 ام هتيجرتو ”)ىحبملاب لمعلا ىف باتت سفنلا رمأ ىف رظنلا ىف ةلاقم
 طرطشلل عطف ةحاسم ى هباتك ")ندتامملا يف شبح ىلع هكردتسا
 ةدرفملا هنيودألا ف سونيلاج بانتكل اهلمع عماوج رمزلا *لأ ىف هباشد
 رويطلا ضعب جيرشن ىف بانك ينايرسو ىبرع داصرألا ىف مل بند هدع

 ىف هباتك ةيودألا هيبلآ مسعنت ام سانجأ ىف هبا نيرخل ككلام هنلطأو

 نمو هبأرعأو ىثاسو دبا ءاجه ىف هبانن :يودألا هب 56 8 سان جمأ

 ىف هباثتك ةيسدنهلا نيت ربذل لئاسم ميحصت ىف ةلاقم ىبرعلا

 ىف سوبنولبأ باتك نم ىلوألا ةلاقيلل ةحالصا هجالعو هفانصأو رافسلا
 ىلوألا تبانذ جلصأ ا باشخلا اذمو "زةدوسملا ه)ةيسنلا علق

 ربغ ىهو اهحكلصب مل ةيناثلاو اهرسفو اهحضوأو اهحرشو !ديج احالصا

 ىطسحعللا نم نيبنح نى ل فدا اهاقن ينل تت سنلا ثكيبداك مالصأ نريعم

 فحسأ قرح وأ كلذ هلأس نم قدح هيف ىصق احالصأ ىبرعلا ىبأا

 دطخ روتسللاو هكرأو هصلصأو اديج القن باتكلا اذه لقن هنا مك

 رصتخي ملو اعفان اراصتخا ىلدسعتيلا بانك رصتخا دنا مك اندنع

 بيس نع انخياشم صعب تلأسو ةريخألا ىشو رشع ةثلاثلا ةلاقملا
 باتكلا اذع نم عش كفو ”) هرصتضي ام اهيذ دجحي مل لافف ىلذ

 باتتك جلصأو ةرعنأو انرصع لأ ىم موق هكلذ لصتناو ةيناثو ىلوأ

 جرشو لوألا نم ريخ ىناثلا نيحالصا ىبرعلا ىلا اضيأ هلقنو سديلقأ
 ىباصلا مهي, دأ نب نسحملا طخب !ذك رشنع ةسماشلو رشع ةعبارلا جضوأو

 هز 0هرهجورت مدعط 1408.1, 220, 14 41307 فروسفلا: 81 فوقلا.

 5 ورم همقعط 1خ5.1, 330, 14: 0008. ةنسسكات نييجتنملاب مَ اعلا ىلإ.

 © 7 بسنلا (516 1417.1, 220, 20). 2 13 دحصملا: 81+ الدو لكما .

 "* قفلت هرصخي (8 هطسو -)

 ملا [|[ دل



 ارش يب سان

 اهلمع عماوج ليل ىف هل لاكشأ ىفيسوملا ىف ةلاعم ..انلاعم ىفيطامثرألا
 هتاباوج سا بسربرال اهأمع عصا وجع سويماطبل ع <يرألا ب م ىلوالا :افيلل

 دو رختملا علق ىف هباشد ىناختبونلا لادم وبأ اهنع لأس لداسم نىع

 مولعلا ةءارق بئارس ىف هباناك ةخئفاننما ماسبتحالا مةتحاسم ىف هباشد عاجملا

 ةلعألا :بور ىف هباشا بو.دجلاب :لسألا بور ف هباشل سويشلا اس ى هبانا

 ارجتبلا مايأ راصتخا ىف هباثد ةركصلاب لمعلا ىف مباند لوادللا نم
 سرنيلاجل تاسفلدسالا ىف هل رصتح ضبنلا ىف هباثت تالاغم ثلث سونيلاجأ

 طوطل ”)ق رلط لاتشا ىف هبات لولتلا فالتخا ىف هباثث "ل... .

 :كاقم عاطقلاب بقاملا لدكشلا ىف هباتد سايقملا لظ 0 هيلع رد يبت

 سرفنلاو لصاقملا عجو ىف هبانخات* ليلي نب ليعمل اهغلا مسدنملا ف

 عماوج رهش ا ةعبسل ىيدولوملا ىف هبانن نويل ىوش خفص ىف هبات

 ىذلا ضايبلا ىف هباتك .,ادلبلاو دابملاو ةيوعألا ىف ىف طارقب بانك اهليع

 ىف سونيلاج بانتدل ايليع عماوج صضورعلا ىف هباند بديلا ىف ريطظب

 رجبادتو فلنخظتملا ساوملا ( جو ءادوسلا ةرملاو از يقنملا زةيودألاو لوبذلا

 بانل اهلمع عماوج ةرحلا ىف هباش طارقب ىأر ىلع ةداحلا صارمألا

 عاجوأو ةناثاملاو ىلخلا عاجوأ ىف هباند "ةيلآلا ءاضعألا ىف سونيلاج

 فاادنبلا ىف هل تارصتخ# كلك لوألا اقيطولانأ عمارج ىف هباند ىسصخأ
 سفنلا ىف هباتك *)ىم دجو ام ةفلنلا طوقسل تقو رايتخا ىف هثلاغم
 باسح ىف ىرواث هلفغأ اديف هبانت“ سايعلا لاحشأ ىف فرستلا ىف هبادن

 . هدانك رمقلاو سمشلا فوسكا اناسد» ىف ةلاقم ردقلاو سوشلا فوسك

 0 0هصصاتتام1: ل ىسمو رسلاك ١! نم رريشلاك (أ (!هت“ نه نيريتلاك)ب

 0 نم ميربتلاكا 21 نئم ررسلاك١ 9" نم ررتنلاك . طر مو درع 11(!

 لذم تا“. 0000. فرط ه) 8و 10 جت. 14ان»ع. !, 8820, 9: هلأأل اييلا.

 0ك 4 خيفتملا) 7 التفتلاو 21 ةيقتايلا. ه) 8 غلمالاب 1١ خالكألا

 15 07 ىف

 مدسسا ]|إم مسس
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 هرق نب تبا

 راش نم م روعلا ىف رهظي اهبيف هبات هرطقو عبرملا ىف مداند ةيسحنيلا
 تاهو هرثكأ ١ لييع رمغلاو سمشلا لوس لع ىف هباجد هتامالعو فوسمدلا
 ادرصع لعأ نم موق هميمتت مار "ردد :ىيصويلا ميثل نوه وشو هيبث امو
 ىلأ بانك هلأ بياحلا نب ديحأ بات نع مل باوج اوعياشتسي ملاق
 ديد ىباتك ىع ابرج ةيدحللو بلدلا ملعت ىلع د يف امس هنبأ
 ) هقوشملا لئاسملا ىف هباتك ىرامؤزلا رمهأ ف ههلا رتتصاس نيب 0 نوب
 م ٌةلصفم دحاو دوهع ىلع فلعت ىلا لافثألا لميس بأ ىف مباشد

 اك
 واسن ىلع دومعلا اولا ّي اذودبم ادحا و هاك نمأعج أذا 2017

 ةيسجملا لاكشألاو ططسبلا رئاسو :تانسملا لاجتشألا 6-0-2 ّى «بداشد

 ملع نم لوصألا ىَل هل رصنخل اهنار يثانو بد اوكلا ع «ئايلت ىف ")|ةباشن |

 ©* ف اخ ببس ى هداتد ليلعلا بيباحلا '!) ؟لئاسم ىف مبان فالخالا

 بس اهطسوتو اهتعرسو يوربلا ككلف يف ةئرخأل ”)ءالمبا ىف هبات لامك
 ىف دل بنك ةثلد ركرملا مراكل كلفلا نم هيف نوحي يذلا عضوملا
 ىف هباتك اهدرجأو اهربكأ وهو هيمتي مل اهدحأ ىلتسجملا لييست
 هباتع تاماخر ىيست ىنلا تاعاسلا تالآ ىف دباتت ةباحاملا دادعألا
 ةمولعم ةرك هب طيحت هدعاف ةرشع عبرا ىذ مسج لكش لمع ىف

 همدعت نم جرتخع دحاسأ هب 5 سويمللطب رككذ ىذلا هجولا م ساضوأ ىف مباضد سانا اع

 نزولا ءاوتسأ ؟)ةقص :باتك ةخيوتسملا ىو ةيرودلا ريعلا ثأر يسم
 ىيحي نب ىلع نسل وبأ هلأس ابيف ةباتك كلذ لدئارشو هفالئاخاو
 ىف سخاموفين باتكل اهليع عماوج ىفيسوملا ملع باوبأ نم ")مجنملا

 هر 2011 كفو. ) اذللو. 1, 218, 15 مولعلا ىلا ةقو شما مائاسمب
 ه) 8ةط]غ د ةالرصطلا1 0000., 014 18 1 111 ل ا رتال ا نردمأ لن 41
 ةئصفتص ةدفوتستمعم ه2 هتعطمم ةوطقتسمسر 9مم لمص هيأت لذ عئابل ىو الا

 م1. 14. 1, 280, 1 (0 طمش دبانك دس 0هدنن. هو. 0. ) 3 1117 لئاسمر

 ه 4 ىلخ 7 ةفلخر 14178 1, 218, 12 لابأل ىبوك ببس. 5 18 لاطبا
 ممم ةدتمط ظل. 2/2, 14) م) 7 زعتصر از 10( مجمل 0

 بسس  [|وي
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 وع باع لييغبو هت حابب هدول مذداحلالو كحد لت 3 ”لرمج اب

 ىبأ لطختب انناروأ تدعو لي اييقادص ىلا :تاديصم ؛انهيسأ امأو

 20 ك6 رثذ ىاع ل شلا ىبباسحلا لالض يود مسجقت ربأ يوب مسصتملا ىلع

 ئه مقنص امه ركذ ىاطعو امله ىراورص ىبب ةرظ عب كتبا وسلا ئيدأ

 يكلذ غب 3-50 اهذودحل «لش ولت اينفتلاف ءايسفدساو 'اقينسأ ىلع بشحلا

 دب هي 1 اهي ؟ اهي ١

 ىنارخل ىبباسصلا مهر ىب تبان بسلا وبأ مفنيص ام بمبذ

 :تكاصأو ملقنو

 !للض فص ى.املاقم .لايرشلا (
 ىببرعلا ىلإ هلقنو يدنتلا ىلع دولا ىلا هيف أموأ هنأل اينايرس باتحلا

 ينكتصردع جيد وكس قل مبان

 ىبرعلا نساك صلمصأو ىنارصنلا كييبسأ يوب يبل ابل فرعبل ")هل فيباش

 ئكلذو مسعألا ىستل نب ")شيبح بانحلا اذهل لقانلا ىرأ موق ركذو
 بيذولا وداي فورعملا 7-2 د ريس يلو دسأ وبا كو ليو دداغ

 لئاط الو هيف ةدئاف ال امد تيباشث الاغو دعب بانحلا اذه ىف نيباث يلع

 فدعا ءلسعت باش نيينح نوب فدا آ ملأ مفتص امل هذفنا باشحلا اذقو

 وعديو انباث ىسكلا ابأ ظرقي هطختب هرخآ ىل بئتاكو اهيطع اناسحلاسا
 ةناولسألا ع رولامت 60 مياشن و ىبعيياعلا عاوسلا مس رمألا ل «باشنو مةدحلاو د

 كداشت و ركام رمحبلا هابي نياعوم مل ىذلا بيدا 0 هباشن و ايان مدسبو

 نأ ىف هباتكو تالاقم ثلث ةيذغألا ىف سونيلاج بانك راستخا ىف
 ىف ايقنلا نيتمئاق نيقيواز نم ّلقأ ىلع اجرتخ اذا نيديقتسملا نيلشل
 لئاسملا مسارداسا ىف مبانك هكلذ لثم ىف ريخآ هل باش ايجورتع ةيج

 دهيامسا 5-5 صيع  ةيعب

 م ]خمطلك ذم مقسصسستل. (0008., مامطط مطوع اآض !1ةللو. آر 218, 24:
 8 17 شيجاب

 ثا لذ ع
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 ةرق نب باث

 *) نوسيخ هزوجب نأ ىلإ كلذ نع ىنلعست ال ارس هل لافف ىمخلا
 نيسمشلو كثلانلا موهلا ق ىننقراف اذ صف كلاوف اسوس

 ىدحال :ئيلأ موبب راهن رخآ ف مبمربأ ىب سباث ىلا ومأ 0

 ناكو نادغس ختاهتاتو نينتسو عست لس لاوس ىم تييفب كبل رع

 نس ةدعفلا ىذ ىه انيفد نيتليلل سيمكل موي ةليل ةقرلاب هدلوم
 نهتئاسو نينامذو كتلث

 ارك ند ننيانث

 سوتبرام نى د ابارك عب ميشربأ نب ابارك نب سيباش نب ىاورم مب

 ىلإ لقتنا ىارح لقا ىم يباصلا ىئارخل ىسفل 7 0 ذامالاس نيب

 خلود ّى ىراكو :ئفسلعلا بلع بلاغلا اشو اهتلدوتساو دادغي ا

 باسللو فطنملاك ملعلا نم ونقف ىف ةريثلك بنك هلو دصضتعملا

 سدبلقأ باك ىلأ لخادم بانت دلو ختجهلا و مهيجتننلا 5 خةسدنيلا 5

 ىفيطاسمكرألا باتك مرش وك د فاحنولا ىلأ ل. رص بانت وأ اببيجاع

 خنس ىف هدلوم هيلع ىف نيمدقملا نم وهو ءربلا ةليح باند رسغخأو

 ديد هيحصتسا اهب ايفريص ىباكو .لركب نيتئامو نيرشعو ىدحا

 لبقو اكيصفخ ءأر هذال مويرملا 55 نه فرصنا امل ركاش نب ىسوم نبأ

 هلصوف هقح هيلع بجوف هراد ىف مآعتف ىسوم نب دي ىلع مدق هذآ
 ىلا ةباصلا *)ةسائر لخدأ ومو نيبجنملا ةليمج ىف هلخدأو ىصنعملاب

 نب تبان غلبو اوعربو مهبئتارم تدعو مهلارحا سشبثف فارعلا ضرأ
 سلجي ناك ىناح لزانملا ىلعأو بئاارهلا لجأ د ضتعملا عم أذنه نر

 ع1. جد هدد اكودمم 016 طسنن, 8 عت 18ص 2 هك 0000. هللا

 هلاسر (0 هتالاس ةدص اتلم 0. زر ةهدص آهتلف مهابجلت يأ. ةلاصل. 0 مات

.1 

 مس !طه مدس
 ع

1415.1, 230, 5. 

 الط 1,
.5 ,1 .14115 
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 مههردأ ىجبب سباك

 ل

 هيمكقتم نع رسقي ال ٌبللا ىف هنامز دحوأ ربختملا اذه ىسلل وبأ
 لاق ىبأ نسل وبأ ىنكتح لاف ىبأ مرفلا وبا ىنئكح لاف لصألا ىم
 ملفك ريزولا يبليملا ديحت ث' بأ راد ىف اهوب ىننارملا وبس وبأو 5-5

 دل لافذ مسج“ ءالدعأو ىنارشل وة لا رعاشلا اجامل نب مللا كيع ربا

 ةريضم كملكأ ىنقح ىسلذ ىف تفرسأ ىنطأو هءاذغ ظلغ ىل كلذ
 بأ هيلا ىعو مدنم :عامتلو وه بدصجتو اد ءللاو هاذد لافف لمت مسلي

 ٌتفرسأ ىديس أب تنأو ناش مسد“ خاف هلل مجافملا نوب ساييعلا

 سابعلا وبأ لاقف ةنامر ةرشع ىدحا ثلدأ دق يتأو اسيا تبربتنلا ف
 ةرضاشل ةعاململا نم فكلذ ىف ضواشتلاو بجاعللا كازو بلد ال لوب مليش

 اناعدتساف ريزولا سلجتملا غلبو ابجاعتو افارادتسا مرتنأ اصيأ انأ نملك و
 ىرجو هل اعدف ىل ةرهاتلا تارجاعيلا مذه ام ىسلمل ابأ اي لاقو
 اي هل تللقو انجرتحو ")لوقأ ام ىيردأ ال سكسيه انأو سكلذل ضوافتلا
 ع ىبدت ىلع ىفختاي ال اننيب «ةورعم بادلا ةعانص سل امأ اي ىديس

 مسلب تيناد ةريسملا 8 ىلع سنلا هحلذ نبأ يره ىل ويب اهمم

 ىدحا ,رامرلا دحع نأ ىلع ليلدلا تنل نبأ مو روش الو ةرقب ال لجت
 ىنتفدص كملغف ىناسلا هب فادني يباب رادختي ءىش وه لاف ردع

 ترظنو هدلوم ىل جوخاف هراد ىلا مدعم سنجو فدلوم ىن رأ اذا دألاو
 مهسو ىرتشملا خةجرد عم علاشلا ةجرد ىف بيغلا مهس تميارذ مف

 بلتلا ىف بيست ام لثو تننأ ال ملحت اذه ىربرع اي هل كسلفف ةداعسلا
 دلدصأو مببس ا|ميف لوغلاو سدد اذه لكم 0-5

 ادام يبيح ") ىيدئباصأ لا ىباسسلا مهعرمأ نب نيسحتملا ركاذو

 راش ١ خعاس ىسدعا لدخاأو انوع سلا وبأ رضحُت ةائاغب ىلع اهمو.جتا
 ونقف ّ ىبع أب هيك نع ام ىدلاو 9 لاقف انسي لقب ملو 000 "

 رمد

 هز مل 11015 ميش, ") م11 ىبناصأ, "3 مآل اذه.

 ملا خة|# ادب
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 ميعربأ ن د سساش

 ىعبكص نسل وبأو ليبعكتلا ليلف وفو لزورجشو ,تعانبص ىف هل
 سل ايإ فقيلئالمل باطاخو اهل ةمزاللاب هباع ريشأو ةمدقل ىلع :كيعدأ
 عيسلاب كلذ ىقلتق هرمأ هب ربحب امو هلاح لماتايو ةللودلا ىدصضع راد رضي نر ديبلأ مدعنف هلددعت وراق نب ريصن روصصفم ىبأ دصق ىلع
 علاطو ه كوم نطاوبو هدوشمو هلكأم يف هثروص فرعي ىرأ ١ طرشو ةعالخلاو
 عيمج فرعو رادلا نسما وبدأ رضحو ةروصلاب :لودلا ليضع رودصنم وبأ
 :لاسح كلملا رمأب رببخ ساخ شارف هساهتلاب هيلا رضخحأو منع لاس ام

7 

 مث امايأ دنوتو هيام هتاولخ ىق اوفرصصلاو ملاوحأ نب ء مايأ :ثلخ هلم يف
 عوفو همرعو هعاطفنا ىلع ”)فييلئال هبتاعف فيلقاإل عم عيداتجاو علدقنا
 ىسفنل اداوص هأرأ تسلو 0) ىئامضم# ىف ةدئاف ال مل لاقف هل رائنالا
 ىنغنسي ام هعيطو هريبدت نم اوفرع دقو ءالقع ءالصف ءايطأ ىئلمللو
 نع هلأسو باع فيلتالل متلأف هتمدخو هتمزالم ىف مهريغ ىع 3 مهب

 نافف رذعلا اذه لقيد هيف ياجاتحالاو لعفلا اذه ىف هيلع رض ام ةلع

 وه ام ىلع ةنس نادغيب ماقأ ىنم وهو كليلا اذه رهأ برج صف هل
 برشلاو لكألا هرثك و كلل رسبدت ىف داهتتجالاو رهسلا :تزالم ىم هيلع

 كرد لم اأو ىدي ىلع كلذ ىرجي : 3 رثوأ ثسلو هلقع لسف مامكنلاو
 هنتلحج ىنع لوغلا اذه تيهنأ نأ ف.يمائاكلل لاق هنا م ةبيبطو

 ام كلذ ىف كيلع ىناكو هتلق ام ىنيد نم ةءأ ارملاو للاب نيفلحو

 ىلإ هلودلا نضع داع املف ثيدتل اذه متاكو قيلثالل ىسسمأف هملعت
 البق دن رخنأ ام ىلع رمألا ناك 0 عشا ىف فارعلا

 ناكو نانس نب نسل ىبأ ن + جرغلا ىبأ فرب نسل + وبأ رثكذو

 ه) مزوووت» اكونمم 10هط]ك دح 06: ةدسسنو. 14179. (529, 24) دمتأ ه6

 ذم 12024: 80 زورهف 5 قيلئاشل هيتاعف ةدطلف ذه 100

 ©) 121 ىضم و 14.1018. ىهيضم, 8 160 9
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 مهعربأ ند تباث

 نيعيتجاو دبدشلا *)فارقلا هلانو هسفن العو هيجو ملتخاو ةوُغر دمف
 هدوعيل هيلإ ةلودلا رع بدرو هيف عملتلا ىلع تييلغو توملا ضارعأ هببف
 ميعردأ نب تباث نىسلمل وبأ رصحو هل قر لال ىلت ىلع ه«حضاش املف
 ىف اوضاخو دادغبب اوناك نيذلا ءاسلألا عيمجو اذه يفارخلا ىيبايصلا

 ءاجرلا ىلا مينم برا منهم ساملا ىلا اوناثو مناع ىلع اورطاناو لالا

 ىروقابلا ءابلألا صلذ ")ري ملف ايناث هدصفب اذه ىلا مبأ راشأو دل
 مل نأ اعيان هيف 5 اهسامت هل ")ب .رورثأ :ةلودلا و ص ةرضدتب ميل لاهذ

 ذل مبرجانك ملم سامبل ىباع نوع تاجا منان اذاف لاق ال اولاق لدسصقب

 ىنح هقرع كش ايذ «دصفث ءدسصقب ةلوحلا ع رماش اااع فشونلا نم ى وأ هأر ا

 كيد اسس وطو فاضأ 6 يلا :«تااصأ ديباوذو منوكس ريت مئارطأ تادف

 رو مجيردت ىلع هدداع ىلا عجرو ملدت عاد دكيعبو ,.,اسصوبل ىبنمو

 ىراتو هيودر مويب ءفعو تيياش باد دقو مسرلا ى اع ةلودلا زع راد ىلا
 اليزج الام داطعأو ثيباث ىسملل ىبا ىلع ةلودلا رع علخو كلذد
 «ب خبقب با لعف كئلذنو

 ىضع ىتاو اهل لاق بئاحلا ,ينارعنلا اجانكم نيب ى ءاع وبأ ىنحو
 ىناهعدتسا مالسلا ةنيدم ( ملأ مداوشلتو نيقسو عبرا رآ ةنس ىف ةلودلا

 ءاسلدأ نبع يلاسو ضاذذأ معم درو لق ىراكو ىورام نب ريجت رويجتم وبأ

 رططماال ١ كيوت مل لاق ةلوحلا ليصع أ يسلذ ىف بيسلا ىرتو دادغب

 لوقبو اشرمأ لمأاشو انراد رضححي 3 ميبلا ملفت دادغبي بيبلد فدا

 اجانخم نببا لاق هحلذ ريغو انل دليلا ا!ذن» ةقفاوم ىف هكنع ام بكل

 ال ةعامج انهمه لاقف مهنع هتلأسو فياذالا عوشي لبع عم نسعدذاجاف
 لثم ال لقاع لجر ومد ئئارخلا ىسملا وبأ ههلا رولخلاو مهيلع ")لعن

 ه) هل ففارغلا 1117 فارفلا. ) 11 كبل ”*) 348 ودمرت.

 1) ىلا)ا لوعت

5-6 1 
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 ميعربأ نب تباك

 ىننثأ ةنس صعب ىلا مهتو ىنادمهلا نبا دلخاد مش هد ملعأ هللا
 دل امد ىنأف ىنوغارلا نب نسخ ديلا وبأ ةهياع ليكو ةئامسبخو ةرشع

 عيس نس ىلإ هلصوأف هنعانص ىم كلذ ىكب مل ذأ ليلعلا ىفشب
 نيبعبسو فيذ الانس ىلأ دال هقللص فىيفعلا هيلع لي مش نىيرشعو
 ليك مك نيهئامت خنس كعب ىلا ىزوجل نبأ هيلع 0 مك خدام سبع

 ىلإ ىسداغلا نبأ هيلع

 ىدحال ءاعبرألا موب ةليل ىفو هناخا نبا نسحملا نب لال لاق

 ةتامناسو ةرثنع تليدب خامل

 ةتامتلتو ننسو سيح اخذس ىمنعب ةلعفلا ىذ نو ب تما 555 8 رقع

 بدحاص ىباصلا رف نب تباث نب انس نب نيباش نسما أ ىذوذ

 ةديراشنلا

 ميثربأ نب تباث
 فحا ىفأ مع وهو نسخ ريشا ومأ هتك ىبامصلا ٍيناوكا ىرورمز عب

 اييصم افذاح ابيبط دادغيب ناك بئتاكلا ٌىباسلا الع نب مهعببا
 تالاقم حالصأ اهنم 5)تافنصم هلو كلذ ىم نسي امب انينض ىراد و

 ركذو اهنع لتس لئاسم تاباوج بانك .ىويغارس نب اضحوبب بانك

 هيلع تجف ريزولا ةيفب نبا نأ نسحملا ىب لال 5) ىسشل 8

 هبوب ند ديحأ ةلودلا زعم نب رايتخب ةلودلا زعل هترازو ىف لع
 منيلا ىف دصقق ©ةلاح ةيومد ةّلعلا تناكو ثوبلا ىلع اهنم ؟) ىفشأ
 ال روثلا راوُخ روضي ّىعَل لفعلا بهاذ الا ىسمأ امف اهنم ىناثلا
 نم رهظو ابارج ريحب الو اباطخ عبسي الو ابارش الو اماعط ')غيسي

 8 169 تاعينصت. 5) هطافذم 7: 48 نيسلخل وبا 11 نب نيسح
 © 121 فرش. 02) 21 فراح. 0١ 80 1[: مل هغيسيز 10 عبشيز

 7 عيطتسي.

 ا |

1, 07 
 11م 303010١
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 ىلوتي ىراثو بتكلا نم تالكشملل اكاكف هلوصأب املاع بلحلا ى اعراب

 يب نسعتملا نوب دف لاح ىباد ومو هنو ىف دادغبب لراقسر املا ربمبدت

 روهشملا مبراتنلا باند اذه كيباث لمعو غبلبلا بتاحلا ىباسلا ميرنا

 نه وو *) بشن 56 رثدأ يرانا ىف اياشد بذل ام ىذلا فاشألا ىف

 ثلث ةنس روهش ىف دئافو نيح ىلاو نينلامو نيعستو افىبن ةنس
 ميمربا نب ىسححملا نب لال هداخأ نبأ ليذ ميلعو ةئاينلثو نيتسو

 نيتدملا ف نيرانلا نم رمل ؛ىضش لييجت امه الولو

 9 جريلملا رقعتم ىببأ باشحب يتبياعذ ذايومجم السنام محار اننلا تدرأ اذاو

 تش ىمو :نابثلتو عسلل نس ىملأو ميلاعلا لو 0- مذا منع ملأ يضر

 ايم معن للا ديبع هدلوو رضاطت ى بأ وب ") ليدحأ باك مب "مل ىرشت نأ

 لاوصالا سارا نوه ايتاو ةيسامعلا ةلودحلا رثدذ ىف اغلاب لق اههنأل لعفت

 ريطلاو هكملا ابيرق ءاينثالا ىف امضو هدرقبب ئربللا هب تاي مل ايب

 ىف ىربطلا لخادي هتاف سباث باتد ىلذ ولتي مث اليلق امهنم كيز
 كيش رفق راق ةنامقلتو نيلسو كمل سا نضيعبلا ن ملأ غاجبو يويلسلا سعب

 5 ملعفت لعفلا معلش ىربللا باتك مب ليث خلا يئاغرفلا باش هب

 مث ندامألا سعب ىف نباث باند نم رثدأ اًطسب ىناغرفلا بانت ىف
 ملاخ باند لخاد مناف ىباسلا ميعربا نب نسعتملا نب لالغ باند
 دا ضرعتي ملو ةلامعبرأو نييعبراو عبس ةنس ىبلا هيلع مهثو باث
 لودلا رارسأ ىلع عالطالاو رومألا ماناشسإ أ بم حل ضرعت ام ىلا هتذم ف
 عئاشولا ملعيو ءاممتنالا بناكتص ملال هدوم ىع هلذ خا هنأ نزل ذو

 معيجم ام يلع ةدراولا رابخألا ملعب ,.اعئساف اضيأ ءاشنالا وه ىأوتو

 وسع بانت وهو لالع نب بيج“ ةمعتلا سرغ هدلو باشد ةويلشبب مش

 معتم منال باندلا ريخآ ىف رصقو ليلقي ةئابعب رأو نيعيس خلس كعب ل

 *) 7 هيغل . ”) 7 تقي, " 1! ديحا نبأ.
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 .راغس نب كتيبات - سانسيب

 ”) سانسببت

 نينلا نانوي ءابطخ ىم ىلقصلا ”)بارغ ذيدلن ىنانوملا بهلدشل
 ىلفصلا بارغ ىلع ارق ع عانذالل ةديفملا ةبالدكل ةفسلعلا عاونأ ن م اوملعت
 ةرحألا ىف هرظان هيلع اهبكحأ اهلف ةبالسشلا نم ارغونام وج ملم لخأو
 دنع نيبغلا فرح ىف اهركذ كتسيفوناسأ 55 ةيباطد ةرظاسم هل اق. ررك ىلا

 بارغ ملعم مسأ ركذ

 *) سوبسيون
 سويسوت غلب اًنلو ةيرعشلا ةقيرطلا مكحأ دق ئنانويلا رعاشلا

 نانوب ةعيرط ىلع الثايننم وجترا عيظن رهأب ميانغا هل اودع 8 أذم

 ىكعصأ بلكلل درعلا لافف عابس اةربقمب ازانجا ادرقو ابلك 9 انغلب لاقو

 لاق فرعم امكنيب نبأ نمو بلكلا لاق ىنوملا ءالؤه ىلع مخرتنل انب
 ملعأ ام هّللاو بلكلا لافت انكيلامم ءالؤه نأ ملعت امأ هللا ىاحجس درقلا
 اذه لوقتو ارضاح مهدحأ نوكي نأ بحأ تنك ىنتكلو اذه نم اديش

 دادغبب مّجنملا اذه ناكو 2 ىواعرلا مجحنملا ىنارصنلا اموث نب

 ىف هلو موجنلا ثدارحب اريبخ ناكو ىدهملا ىمجنم سيئر وهو
 هريع نم ةنس نيعست رهان ىقو ةبيجع تاباصإ موجنلا ماكحأ

 نانس ند تنبات

 دبحأ عطقألا ةرامإ ىقو هلل عيلتملا مابيأ ىف ناك ةرق ىب تباث نب

 ناكو ىضارلا ةمدخب ؟)اضتاح ناك كلد لبقو *نسللل وبأ هبوب نب
 3) 1). 12 5. مز 1. 1. 08 © 8 سويئسول.

 ة) 897 ىداعرلا7 5 00018. ةةصستا. نيس ةموط ؟عا. 8. 8هط]388 8
 قتل ماق, 50 ىسفمل ةذوطق, متم ظلطتن ن. 14108. قا *) ل انعام

 زك 309, 24,
.4 ,1 .1415 
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 1” ار ذل

 ك1 لل

 "لطم 489/5

 وذا هلام سوبهسو ناش

 ,.انوبب 000- نى نيروهشملا نىييسدنيلاو نىييضايرلا كيدشل يوم

 يذلا ر ويشملا باشدلا ملو ةسدنيلاو ةضايرلا ىف ىناسح فيناست هلو

 رف الا بااناذ

 ند

 هريعمو هريصص ىف رود لم ةئامز ىف ")١س دنيم ّى ريصملا ىف ردادسالا

 نم مل ىذلاو سوميللب دعب وصور هقيئاصت قافألا ىف تراس مرصم رهغو

 فورعملا سوموللب مير لوادعم باند فلل تاذب ليعلا باتت بئتحلا

 . ىلطسجاملا ىلا لخدملا بانا بالرادصالاب ليعلا بات ريسملا .,وناغلاب

 سورشو ثوبن

 هلو ةيرحدنحسالاب ,.ىد سومبللب نمر دعب يئانوي سحنيم ىضاير

 ةلاقم ىناسملا باند تالاقم كثلق ردألا باند اهنم نلفن فيناصت
 ,.اضلاقم راهنلاو لبللا باند

 اجا حلل ابيبلم راو مالسالا ةلود رحص ىف نا لجر اذه بيباحلا

 سلتم خييرع لاعف نيسحدلا ءاود ه0 ىن ىا اجامل هذ لاغف اموي هيلا ليخد

 اهدعب ")اهبلا دعي ملو ئيلحلاب اجامل ىمرف ربمألا اهب , 1 3 -

 *) 81111/ 1بعنا 10مل طالما ىضابب 15 ") 301 ديلا,

 3 ويصح ب اء 0



 سويطسمات - ىلحاملا سيلاث

 تلديعتساو ةغابللل ىيباسصنتلا فنصو هيع بنك هيلع كد رو .اشلا

 هنع تّلغنو نم

 مهلاغم بدآلا بانك ةدحاو ةلاعم :يولعلا راثآلا باتك :فيناساو
 ىدع نب ىيحي اهلعن ةدحاو ةلاعم ةعيبلدلا عب ام باتك ةدحاو
 بانك تالاعم عبرأ سوكب نب مهصربإ لعب سوسحملاو سل تاتك
 سابروغملطاد باتك هبا لكي اممو سوكب نب مسعربأ هلعن تاينلا باس

 ّىطلملا سيلان

 وبجد :فسلعلا قي مءأ ارو ةروك ثم :لبواقأ هناسهز َّى روهجشم ميك

 نع ذخأو رصم ىلا لحرو دنع ذخأو سروغانيف بدت قر ويش اهله

 ”) دحوم ال *) دوجوملا نأ لاق سم لو وهو :ةفسلفلاو ةعيبلحلا ملع اهئا.لع

 ام ينكلذ ىلع ليج ىذلا 9 دداستأ دل يدحأو مهيظعلا هللا ىلاعت هلل

 تافصلاب ف دوما أ قوحكنف ") طالتخخالا م ملاعلا اذه ىف هدعاش
 يل

 ادع ىلعو ىئلذب لاقف هفلتملا رومألا هد هنع ردصت ال ىنسمل
 دنهلا لقأ روهيج لوعلا

 سوبيطسمان ١

 علا بقوم ركذ دنع هتركذ ام بسعحح 8 م

 دىي0: ننحكلا مم مل سنيلاح 5 از للعب هدامز 5 خيار 5 نع

 ىلأ ةلاسولا بانك رهبدملا يق سنايلوبل باتك اهانركذ يفد يسافقتلا

 .اهلويل

 ه) 411537 دوجولا, م) 7هطا1غ دص هر 2820 دوجوم ال. 9 طالخالا ؛

 7 فالتخالا.

- 

 تطعم, 245, 4

 طالطتتم 253 ان.



 “111, اذان

 نقرا 1 لولا

 سلس غش

 مصمارغ بلل ى فارغتساو عونلا اذه رومأ ىلع صوغ هحنعو ةيودألا

 ىلذو تادرفملا ىم هيف هداز امب فقوراعلا فابرتلا للءدأ ىذلا وهو
 لدسوتمو روبل نيب ام فيئاصتل هّدع فابرتلا ىف هلو ءابلألا راماب

 ىيلوتسملا ") مغام نوب هللا *) لبيع عب .وسعلاب امهئات# ىلا كلو ريغمدو

 امَرْغَم رادو ةهلحاسلا نالبلا نم اهيلا فاسنا ام. ةلمرلا ةنيدم ,يلع
 نلاخلو نويجاعم مكع مل لمعو تابئرملاو تادرعملا ىم دمهجلاعي امبو دب
 رايحلا ىلا اهليخد دنع ةيولعلا ةلودلا فردأ مث ءابوألل ةعئاد ")بهل
 35 ىغامتو درعملاو زدعملا بو سلد ب اسوظعي ريز وللا 2 ةيرصملا

 ؛اوهلا داسف سالبداب ءاقبلا مدام دايس تادلج“ ةذع ىف اريبكص ابان

 رصمب ءابلألا ىعلو ةيرعملا هرهاعلاب يلد ّلدو ءابوألا زرعت نم زوجتلاو
 برغملا ضرأ نىم ىيماعلا ساكل ءابطأب طلقخاو مهرطانو مهرضاخو
 !لاعيصتم ىبات ء ايلشأ نيم رصمب نيبيغيلاو هميدق كنع وعملا ةيدت ىف

 اذه ّيديمتلا ىادو ةعيفللل فيراب الا دحأ ىلع دار ريغ هترداذم ىف

 ةنايئلكو ") نيعبس الس دودح ىف رصمب ادوجوم

 ءايكحل ءايسأ ىف هتلثملا ءاتلا فرح

 سلعس فواد

 نيذخالا ءذيمالث دتأو سيلاطولسرأ ىخأ نبا ىلاذ ميد
 ىبذلا وشو سب كيوم أ ميجا يمحو بدلا ؛ اامبصوألا يسأو 7-25 ميدل

 اذهل انوسضعم يدع كاع "رايك ىو مماعتلا راكب ءارذالل م لا دبل ردسن

 هز ]!(! دبع اوان الطالع 1[, 87, نأ ذر لولا. مالطا سدفأمو

 كن اطلاع يبل ك1) 18 افهنينمإ) زل اهذينم فايدعمو *") 83 نيعبسي

 الل النام بمر لسن السنا ؛) 117 ابيهذ.





 للك

 ىلآ ةدسيب يبارك 3 نيسللا أ رم 5 . لاكعأو باجل مجلي 20111- ينحلذ

 ُ ١, الاي | ىلا مب منع مثار اند علا رم صسشنقاب بم ا هس 00 ماد منا ٍذ ذو رامبل

 راغب ىلإ 900 معاقبأ ايي 5 بار ف ىلا أانيمف ,اذبو ,.بفاسلا ملا يدعو

 بايبب ّ |!ىفيرش ىراثو ضعملا وي شاد ب حش بأ ميلا ماس+ نحلل ٠ 3 هسا يح شت

 6 ,جيلل يشن مو نيعمر ٍ برأ

 نيس حو 050111 209 مدح يوم عنرابعيب 0 اوم دحألا مولا وسي نانا قوش

 ىراكو كأن كتمحات حمعم سامو »ليلو ملا تايم 05055 ىتونت اهل نويفن هو

 عاوشيناظتب نب
 1 موشيندحاب

 ىلعو رض راك دعما ١ جدأ يوم ىلا دنماخل ٌْي أر سيم انسياب راق آىرض - ' مما نان "ل 590

 , يهغملا 556 ُّث نوم رعب مط ليما ل يملا 00 0 ف انياحل دش شوشنأو خيا ىلا يوبأ

 ىيحارلا موب حوش ينساب

 ام سياق 0 36 4 5506 ُّئ هر ميدل ممل ردم ياا قرأ خيل سن دتحأو

 يوب ايدل يوم ميز سخأ ردقعملا سانا

5 ّ 

 «”اهكحلا ءاهسأ 6 ءانتمل | ءاننلا الش م

 ثواكنيت

 ءايلعلا ةعبسلا دحأ اذش مسا لوالاو اشولحتت لمد درو ىلبابلا
 ءابسأ ىلع تيبني ىثلا هعبسلا تويبلا فاححصلا مههلا در نيوذلا

 |ىشا



ْ 

 عوشيناخكب ىب لبث دج ارح د 2 وشينتكاب

 دنع عوششنخاد ءلرنم فطل ىلع لحب امهو طاورلا صعب لاق
 لليخد لاش انخوهش شضعب طعب ة)دد اشّدح ام هيدل هطاسيناو لكرنملا
 هراد طس ق فلس ىلع سلاج وهو لكوتملا ىلا امو ع وشيتخب
 هيلع ىراكو هدسلا ىبلع هعم هقداع ىلع ع وشيناخب سلجت :ئصاشل
 تداحد لكوشملا لعجت البلم اهليذ فقئقنا لق ىراكو ىمهور جابيد ةعارد
 رادو فقعينلا لح ىلا غاب ىناح فنغلا ىلذد ثيعيو عوشين اب
 ىنوملعت اذ اعبي ع وشبتخيل لدونملا لأس ٠ 0 يضخ مالك اههنيد
 ى غل ادإ عوشيتخد لام «)ةدايعلاو ٌكشلا ىلا ياندحي سوسوملا أ
 ىناح لّديتملا ىكحكحصضف هانددش فودنلا لح ىلا مهييبلط ةظعارد فنث
 لوح لامو ةنسح عاضب تشولا ىف هل وأو هرهظ ىلع ىبفلتنسا

 ذك محن رخآ ج 5 " ىف دعمو روكايلا ىديب  عوشمتخب اكد
 ءام هدارحإ قنع هيلع شوشرملا فاصعتملاو ج رثالاو مرحلا .رايبضق نم مل
 لوعبو فينعلا بارشلاو ىالقل ءاهو ر وفاكلاو نكسملاب طول ةدهلا درولا
 أدع لاعيو ةماعلا مست هلسُفيف مسن ريغد اروخكب ىدعأ نأ هوك أ انآ
 ةساركو محن لاق ىنعلا عوشيتخ يل اموب لكوتملا لاقو ع وشيناتكب لمع

 ة) فعثأو ةورثلاو لمدعسلا نم رهظأو افئاص تشولا ىراكو لدوتملا فاضاق
 عوشبدخيل لدوتنملا رثكتساو ىيرضانخلو لكوتملا بجحعأ ام ةفاضالا ىف
 هدلحو اعبش دخأو هرأد نم فرصتاف هثءورم لامكو هتمعل نم 1 ام
 الام هل ىخأت هريسب مايأ دعب هبكنو هيلع دفحو هنحب بابث نم
 اهعيمج ىف ىقيبد ليوارس فلا ذعبرأ توسل ع بيج ى هل دجوو اريثلا
 ”):تدارح ىلع منت دل نب نيسلل رضحو 2 أ أ سيول كىخت
 دعب ىعبو اريثك اعيش عابو اهنم لص ام ىاطلسلا راد ىلإ لمحو

 ه) 80 ددايث ئخاب ١ 7 ىضخأ ىنح مالكا, ه) 5 ةرانقلاو

 ورحم ههمط ]خلو هل 4 ففذا.. ه) 0008.  منمرأ..
 :) طلال هنتارخ جم مال اى

 بلا (يش سل

14115 1, 142 

1415 1, 140, 4 



 عاش عناب يب لبنت ربختع نبل ع وش مئاتلاب

 ل 039 م ١

 2 عيسي ا يضر رشي دع أيما لابد يصح وللا ١ 2 ةييييب و حسان "للرل, 81
 2- . اخ نوت 1 ل هر -و 66 9٠ ا 1 00

 رمألا فئاولا يام انهلو 2005 نى بيبا وبا اندذاس املا راك

 ُ وشيفملاب ابداعي وأ. ىهبأ يونأو تايبرلا بكلملا كيه د ليد 3

 راسه متعب اشأك مذ اامتو 7 5 رمل مدلك عم يميب منصب ") حلمت خلا عر روسو مذأ 5

 اهلو روداسمب داختبم ىلا ماالذوا حك اليمأ نيدماو هبطن ينح فاقاولا مملع

 موش شالا محلا نوم يدا هعحرم ىف ةدشلا ابو ءاهسنسالاب فئاولا طشاعأ

 نحلم لكوتملا يلو املو عوشيتملاب ىيفاوي أ لبق فئاولا تامف

 الل ىيسعمو خلرتملا ملمعو هعفرلاو ةلالللا ىف غلب ىناح عوشبنامتاب لاح
 شب رقلاو تحج شلأو نرلاو ساعألا ف مفيلدل ذأ راسمو ك١ يرولا لاجتثو .اايليأ لرد و

 فيدولا فوعي اغليم تاففنلا ىف مسفنلا ") تايئامبسلاو

 نوم لع لد وهولا مهنا ماسأ ُّي طمعا هللاب داعملا 0و «رامتتسأ وسو

 ىلذ فشف مبدقألاو ميودألا نم ؛ىش ثخأ ىم اهعم هنئما ةرارح
 ءايلنالاو َ وشب دخاب جهلا رابع ادبدش امغ مل مئغاو اريقد لدوشلا ىلع

 لخلاف هحرامو مكداحث سرملا ةوقو عانتمالا ىف ملاح ىلع وشو هدنع
 ') ااهو عوشيئ ادلب ىلع تيلاد ملقتم ينام ىو ةبشم مذ ىل مدي وئاعملا
 ربظن مّللاو مل ام انالرم اب عوشيناخحلاب مل ,ااهن بوثلا اذه ىسحا ام
 رتعملا أعلق 290 لل معو ويمح ا علل لد راخببد غلا ىلع دغامكو وسلا قف

 اهعم ,.وحب ابنوذ ين 28 انااا عاوشبلادخاب !فف انمهلث او بناس فنب تب ا ْ 1 نب كلا د ل +1 : 3 006

 هبرش ابرشف مذخو ىميجادحسا برش برشا ايل مأاوم بوث ىدنعو

 ىراش و يربو رثعملا معيبلل عمفدنا لاذ قئاود انلسشدشساو . ىييبجلا الاس

 مل مب بقتعيو عوشينختبل اذبا لعفلا ادع رحشي لكروتملا

 *ز (' مليتو, ١١ ]4غ تاعانصلاو نيام اماألس !آ, 1 ةر 117

 ل 11( سلا مل
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 سيجروج نب عوشيناكاب

 ظبكربج نبال هليع - ةركذتلا باتتك بذكلا نم حلو معدالوأ تانهمأ ىلع

 روباسيدنج لعأ - هنأ سيجروج وب عوشبنتب رمأ نم :فيعللو

 روصنملا ىأر سيجروج هوبأ امثإو روصنملا الو ماقسلا ىأر ام منو
 لاز امف سيجروج ند عوشينخب امأو : هريبخ ىف درب ام ىلع دجأاعو
 مابأ ىلأ هروصحو ةتليغ نع ةبامن ,..انسراملاو روباسيدنجب اهيغص
 نم عوشبتخب ىعدتساف ىدهملا نب ىداهلا هلو ضرمو ىدهملا

 ملو هاعدتسا هنأ نارريقل ىداهلا مأ ىلع زعو ةاوادو روباسيدنج
 عوشينخلا ةدكانم ى *)شيرف امد ّش تدخأو اهبدبط شبرق بأ بلدتسي

 ررباسيلنج ىلإ اًمْرْعُم هداعأت كلذ اهلعفي ىدهدلا ملعو هتايراضمو
 ىلا كلذ ىلع ص ملو فانه ىاتسراملا رسسدك ىف هتلاح ىلع هافأف

 نب نب ىبيل لافذ مف عادص نم ديشرلا ضرم ةئتامو ىيعبسو ىدحا

 نينمملا ريمأ اي ىيح هل لاقف اعبش ىرومهفي اوسيل ءابطألا ءالوع كلاخ
 بطلاب اريصب وه لم ىجيشرلا لام كتقدلاوو كدلاو بيدط شيرف وبأ

 ابيبط ىل بلطت نأ ىغبنيو هتمرح مدفتل هل اماركا ”)هانببطتسا امذإو
 رضحأو ”رباسيدج 0 ىرىلاو لشرأ ىداهلا كو (ضرم اهل لافف ارهام

 ىأر امل لاق هكرتو هداعأ فيك هل لافف عوشينخبب فرعي الجر
 هل لاف هدلب ىلإ فارصتالاب هل نذأ هنادسح شيرق ابأ ىسيعو ىكتدلاو
 عوشبتخب رو مايأ يعي ناك املو اهح ناك نإ هلمح ىف دوبلا لس
 ةينس ةعلخ هيلع علخو همركأف ديشرلا ىلع لخدو سبجروج نبا
 نوعيطيو نوعمسي كلو ءابطألا سبيكر وكت هل لافو أرهاو الام دل بقوو

 ه) شيرق ابا طلق دم ؟: ل شبرف اباو (هطودن و مهد ةجانامنهن': 48

 2؟1ةءطقص 0. 2ةدامم). م) 80 هانيطتسا.

 محا ٠ 0

1415.1, 16,1. 



 لل ل لا

 لل ل ل

 ااا 8904

 لسمو س ويح نول وسم نابل بغوشورذاب

 رجس .ىبرعلا ىلأا كاش ءلغذ ؟ تسصلا م .ميلس محل ف 5١" سوبا لب بان

 ,.مشلافم سحولفا بانذ ىم ةرشاعلا ةذلاعملا

 أامعوعورذاب

 لد باوبأ هتلث وضو مامولا تارخكسا بذد دل ناعم معو, يحن

 6 ") تالاعم باب

 نوط ارغملا

 نم ىلا وألا ؟امن ,.ىوطارعبلا مد يئارلل هرف نب تيبذ لئس
 سديلمربا نبا وع ىدلا طارعبو رود كيلا رويشملا وشو سويبلعسا لست

 نو ءايأ دعست سريباعسأ دو دليب طيقو ءابآ ةعسل لوألا نيبو دنيبو

 ٠١ ساسيئولوبدي نيثورعملا موعلا برح ملس يوننم ىف هردأ ىف ىلاثلا طارغب

 دحأ سويباعسا ىلإ مئمو ,دنلا طارق نوي نيقارد نبا وه ثلذلا كارفبو
 .ىمجرتلا ففو املو ثلشلا كارعب مع نبا وه هبارلا كارفبو اًذج رشع

 نبم مهينم ادحاو اورممب محأو لاو رسملو اهوحرشو اشوجرم ميبنكم ىلع

 لوا أ ليق كفو مينم فلسلا بع فلكل فخاو مهيلع براقتل رخآلا

 1 ")سوشوسومغا با وشو لوألا طارفن بندلا بئد نم

 , م باجر وصح و موشسيمماب

 سابعلا ىبأ مايأ ىل بيئارسن ,ىلذ ىروباسيدنلل ا عوشيندلب نب
 ممانص ُّث داماس نسف كيرلا مايأ يبن شاعو مجااعو مل تمامتو مساهسلا

 ليثربت ابأ ,ينكحيو مهقيلحللل ميداصو مملعل دادغب ىف ارقيم بلدلا

 "وه لافف عوشوتخلاب مبانك ىف ميدنلا فحسا عبد كي ركذ دقو

 هل ارز سوم اب د دولا اللا أم ةاطر لمقألا" بانك (!' ءاوز مل

 ") 3! ,.راملعم) 8 تالقم كثللث "زا 1١ ١] ( سليل واتت



 * سّلدب سويملطب
 ناكو ةسلاطبلا دحُأ رفو ردنكسالا دعب نانوي كولم نم كلم

 صرحو مهرّيسو كرلبلا رمأ نع ثحبلا ريثك ناكو ملعلا ىلع اصيرح
 هنبسنو ذورمنلا ©دجو ملاعلا هعلخ مزريخو لباب ناينب ليلو ملع ىلع
 سدعملا )تيد 0 لبكارسأ ىنب دنع هئبغر لجوف سلذ نع تسححبذف
 ىبانوهلا ىلا ىناوبعلا ى م ةيزروتلا هل اومجرتف خيداتلا مهتلود ىف كلذو
 نم فحسا نب نينح اهبجرت ىتلا ىو نورمنلا ركذ اهيف كجوف
 رطق هل !.ذخأبل ةفسالفلا © دلمع عيمج ىف كبو ةيبرعلا ىلأ ةينانوملا
 ىدح ةهةيبلا ىف ملكتو موجانلا ىف رظنو اهرهغو ةرومعبلا اهتاهجو صضرألا
 اًنيِب .دمو اطخ وهو ىطسجملا بحاص سويملطب وج اولاقو موق مهو
 بحيبد ةسلاطيلا يم فرعي ىراك اذع امنأو نكلذ سوهملطب اخيجرتا ىف
 جلا سوطسرأ هملعم ناكو ةنس نيثلثو اهنامذ كئلمو ملعأ هللاو ةيكممل

 سونيذاب

 فيئاصت هلو بكاوكلا ثدحت امو ينكلغلا ملع 0 )ملكت ىمهور
 ةبدديلا بكاوكلا باتك نافوطلا بانك اهنم هيام 2

 سفب

 اييفم ةسدنهلا ضماوغب اريبخ ةضايرلا ملعب املاع ناك ىمورلا
 ريسفت هفيئاصت نمو ئذولفلا سويملطب نمز دعب هنمزو ةيردنكسالاب

 :) 27 سلوب: 8236 سلرب: عوصفتسم ذهن 2طئام8ةلصطصق. 5 4 رهو
 85 ننحوز 0 نيحو: الالل ريحو. * 0 دحو. 38) 41230 تيبو.

 © 8015 هيلع. 4 43089 ملكتيز 80 ملكتم»

 دل 44 د
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 اثار" اياتطر 4

 سروطقرب

 ه)رضحأ أ دعب همجحصت ىف ”)دهتجاو هانغتأف ةيحللا كيب ") بحاص

 ,.إ ليق دقو هعضواو دحاسفاب ")ذخاو مهلعن ")ربتخاف ىيدوجلا ةلفنلا

 هلك باثكلا نيباث ميلصأو ىربرينلا هلقن امو اضيأ ملغن طم نب اجمل
 ئباث هسحلصأو باندلا اذه فحسإ لفتو ىضرم ريغ ميدقلا لعنلاب

 دوج لوألا هحالصإ ىرأل لوألا رود احالصا

 مينك باثك ةيبرعلا ىلا جرخو سويبلطب بنك نم رهنشا اًممو
 فياحسأ نب نين ميعلصأو تيلصلا نب ميعربا هلقذ هذيبلث ىروس ىلا
 ب رخأو تيباث ىلوالا ةلافملا عبجو ") سويقولدوا ىلوألا ةلاقءلا رشفو

 ىزيرمذلاو تيليخلا ند ميعرباو ,.راخرفلا نب ربع انضيأ هرسفو اهيئاعم
 ماهسلا جار ناسا بانا لامثفلاو برذل بائك فيهلاوسلا باند ىناتبلاو

 ريس باضت ءاودلا برشو ضرملا باتت ملاعلا ينس ليوخت باش

 اهعانلدصاو دوعسلا ")ءارتشا ىف باند نيسْيختملاو ىَرسألا بانت ةعبسلا
 لاوححأ صاصتقا بانك لودجم ةعرفلا باتد ملقي امهيأ نيدصقل بانك
 ملقن بانكصلا اذهو صرألا نم ةرومعملا ىف ايفارغتإل باثك بكاوحلا

 اهنايرس دجويو ادهج الفن يبرعلا ىلإ ىدنحلا

 سوطقرب

 ىف روهشم هئامز ىف روكذم ددعلا ملعب ملاع لصاف ىئردندسالا

 ددعلا عئابلت ىف عيرألا تالاقيلا بدت بحاسص وهو ةنايرلا ملع سرادم
 ملحمو ملعلا ىف هرادغم مب ملع مفونصت ىلع فقو نمو هضاوخو

 هخءانصلا هذه نم

 هر طل أد |(: 2117 ىبحاصر ط) طنط 1)نمأا )0 0

 سوهفر طنا. 4) طلطنم 208, 8 رسأ

 دووم 05 دمحسسمام



 ىذولقلا سوهيبلطب

 بدرقتلا» راصنخالاب مهصعبو قويا )متاح نب لصفلاك نييبتلاو
 ىنصم ىمزراوشل َننوُريَبلا ناحيرلا ىناو ؟0ىناثبلا رباج نب ديحمك
 !ذحو نيكنتكيس ىىب دكومكحت ند دوعسيل مف قدوعسملا ىنوناعلا بانك
 امناو هجبز يف ىلهبل ن ابل نب رايشوك كلذكو سوهولطب وذح هيف

 ىتلا مهتيانع ةرمثو اههلأ نورجتي ىتلا سويدلطب دعب ءايلعلا ةياغ ه
 ىلع :تاوجأ عيمج ماكحأو دخله ىلع هبانك مه اهي .,وسفانتي
 اهتيدحو اهييدق مولعلا نم ملع ىف فْلأ باشك فرعي الو هجايردن
 خئلخ ريغ فلا ككلذ ءاو أب طاحأو ملعلا ىلذ عيمج ىلع لمتشاف
 تاكرحو كئلفلا ةثيع ملع يف اذه ىلحسجلا بائك اهدحأ بند

 كتلاتلاو فطنملا ةخعانص ملع ف سيلاطوطسرأ باتك ىناثلاو موجتنلا ٠
 ىبرعلا وك صنلا ملع ىف 4 ىرسبلا هيوبيس ابانك

 بتاثك بحاص سوهملطب دياتك 6 ميدنلا فحسأ نب ديد لام
 ىلع نيهلونسملا نيكلبلا سبنوطنأو سوناير نأ ماني ىف ىطسجيلا
 ىلطسحعلا بانك لمع امهدحألو بك اوكلا كمر امهنامز ىف انوي هةكلمم

 ةركلا حطسو ةبموكانلا ثالالاو ىركلا بالرطصألا لمع ىم لو وو اه
 سخربأ مهنم ةعامج هلبق موجنلا دصر لاقيو كاصر الا تالآو سبياقملاو
 الغس 2) ذات ا معست نيدصرلا نيب ناف مهأو لوك ومو هناننسأ هنأ لبشو
 الإ مهي ال دصرلاو ىصرلا تآلال عئناص نقتأو دبصار لجأ سويبلطب ناكو
 : :لالل عناصلا وع دصرلاب ىدتنملاو هلا

 ىنع نم لوأو ةلاعم ةرشع ثلث وهف ىطسجيلا بانك امأف 2
 هل هرسفو كمرب نب دلاخ نب ىيحي ةيبرعلا ى لل هجارخاو هروسفلاب

 «)اهملسو ن .اسح امأ هريسعمل بدنف ىلذب ضرب ملو دونعتب هونعتي ملف :عامج
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 ركذف سونايرنأ ىنس نم نريشع عست انس يف دصر هنأ اهلاوحأ رئاسو
 ىغيرشل لادتعالا اذه تو ىلأ وبصل تيدي ىنس لوأ نم عمجات هنأ

 تاعاس ثيسو اسوي *)روئاسو ةئاسو ةنس ىروعبسو عستو ةنس ةناينامث
 ىلا رصن تكيضب ىنس )لوأ نم عينجاي هنإ لاقف نينسلا هذه ءزجو
 ةئامعبرأ نينرقلا ىذ ردنكسالا دج ٌىنوذقابلا ىنعي ردندسالا توم

 سلسغوأ كلم ىلا رددكسالا توم نمو الييرصم الئس ىرورشعو عبرأو ةنس
 نم نس لوأ نمو النس ىروعستو عبرأو ننس انام مورلا ككرلم لوأ ىنعي
 ةئس ةثام روكذملا ئفيركل ىصرلا تنقو ىلإ سلسوغوأ كلم ىنس
 ليصفتلا اذهب نّبف ىراتعاسو امري ىروثأسو اكسو الس ىروتسو ىدتحاو

 الئس الئامب سطسوغوأ رصع دعب ىراك هرصع أو هئقو ةقيفح ليبجاتلاو

 ةفرعملاو ةفلاسلا مهالا رابخأب ملعلا لعأ عيجأو ةنس نيثسو ىدحاو

 ىلع بلغت هنأ, ىمور كلم اذه سلدسوغوأ نأ ةيلاكل لايجألا ميراوتب
 ةرطبولق ىنعأ انأرما نتنناكو نييئائوملا ةسلاطبلا هكولم رخأ" *)ةرطبولق

 نابب اذمم فو ايندلا نم نيئانريلا كّلُم صرقنا اهيلع هبلغتب نأ
 ءاش ىإ ةيافك اذه ىفو ةسلاطبلا هكرلبلا نم هنأ نط نم أطخ
 ىلاعت هللا

 رارسأ ةفرعمو موجنلا تاكرح ملع ىهتنا اذه سويبلطب ىلإو
 نيهئانوبلا ىديأب ةعانصلا هذع نم اقرفتم نراك ام عبتجا هدنعو هكلفلا
 . مظنالا هبو ضرألا نم ىبرغبلا فشلا لعأ ىنكاس نم معريغو مورلاو
 هباتك لثم فيلأتل ضرعت هدعب ادحأ ملعأ امو اهضماغ ىلجاتو اهتاينش
 حرشلاب مهصعب هلوانت لب هتاضراعم ىطاعت الو ىلدسجملاب فورعملا
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 ىذولقلا سوهولطب - سلوب

 ىلا ىبيحكب نب ىسيع اهلعب تالاعم ثلث سونهلاج ريسفت طالخألا
 كلت سونيلاج ريسفت د نورطيصاف باتك ىسوم نب ديحأل ىبوعلا
 ءاملا باتك ىسوم نب سيحل ةسدرعلا ىلا ن ..ياوح مهجر مز تآلاغقم
 ةيبرعلا ىلا ى .بننتا نينح مدجرل تالاغس كثمات نونياج ريسفت ءاوهلاو

 سونيلاج ريسفت ناسنالا ةعيبط باتك 2 نب شيبح ريسفغلاو

 ىيي نب
 سلوب

 ءابطالا لقد ركذلا روهشم دهعلا ميدق ىعيبط ىنانوي ميبكح
 ةعانصلا هذه ذل ىئلذ ىف رظنلا ىيعض ناك هنأ الإ مهيتك ىف هلوش
 هيلع كر لقو ريخألا ى .رمزلا ىف اهفيقحتك هففكم نكت مل هنقو ىف
 دعبتدو ةكضأو ميجحعب تايعيبطلا 60 «يتتك ءاننأ ىف همالك سيلاطوطسرأ

 تولع سويملطب

 لضاف لماك ةضايولا 0 0 هريغو 0 باشك بدا وف

 نوم للا يه ريثكحو هيدي نيناش نيتئامب سخي لعتو 3

 ةملاطبلا ليق امجرو خسلاطيلا لحأأ ءليخي ممألا ر ايخأب ةفرعيلا ىب

 طلغ كلذو ردنكساألا ىعب اعربغو ذي ةيردنكسالا وكلم ن دذلا يامل

 عونلا ىف ىطسجيلا باتك ىف ركذ سويملطب نذل ميضأو ًأاطخو نيب

 .)١1)8 1. ديمي 10808101, 5م توم ؟160ةهطمآ]غ 7 ىسيع اهاقذ

 ىسوم نب ديدحال ىبرعلا ىلا ىهيحكب نب ةوقنر» 2مط]ذ ةقصنت ةتت 3

 , ىدييوسا نب ليكمل.
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 سلقاريا نب طارعب

 نمو *)دينبا نم عربأ تناكو دتنبا ىو اسيرانام نقراد سولسات مهو
 ىقراد ىب طارقبو سولساك نب طارغب هدلو دلو

 ةنس نيعست طارقب شاع فحسا طخ نم لقنو

 لجأ ومو سولوف ىرواس سجرسام نذأل طارقب ثيمالث نمو

 سروغ ثالططسا هتفياخو هذيمالت

 سويفلبنس سونيلاج مايأ ىلإ هدعب طارقب بتكل نيرسفلا ءامسب
 ىلاثلا سطارسرأ سايطنام ىيلدسلفلا سؤاميلد لوألا سديروةسيد ساطسن
 سونيلاج لوصفلا ريسفت لقنو سويئالب ىسايفلا

 طارقب بئاك نم سونيلاج هرسف امم ركذ

 ةيئانوهلا نم نينح هيجرت سونيلاج ريسفت طارقب دهع بانك
 باتك ةيبرعلا ىلإ ىيحي نب ىسيعو هنهج نم اعيش هيلإ فاضأو
 ىسيع مجرثو ةيبرعلا ىلإ نهنح هيجرث سوئيلاج ريسفت لوصفلا
 ىلإ نهنح هدجرت سونيلاج ريسفت رسكلا باثك ةيبرعلا ىلإ ريسفنلا
 رهسفت ةداحلا صارمالا باتت تالافم عبرا ىسرم نب دّيحبل انيبرعلا

 ىببحي نب ىسيع ىبرعلا ىلإ هدجرت ىذلاو تالاقم سمخ وهو سونيلاج
 عبس اهييذيبا بائكن ] ةدحاو ةلافم سأولا كتاحارج باشت ) تالاقم تملك

 ثلث ىف ةيناثلاو ”)(تالاقم ثلث ىف يلوالا سونيلاج هرسفو [تالاقم

 ةسداسلا اًمأاف سونيلاج اعرسفب مل ")ةعباسلاو ةسماشلو ةعبارلاو تالاقم

 بائتك *)ىيحي نب ىسيع ىبرعلا ىلا كلذ رسف تالاقم ىنامث ؟) ىهو
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 سلقاربا نب طارعب

 رهظ تقو ذنم ىينسلا ددعو ىوحنلا ىيحي لاق سونيلاج طارعب
 نوتسو ةئامدمخو فلآ ةسيخ سونيلاح ةافو ىلإ لوألا سريبلفسأ ديف
 ةينامثلا ءاسورلا ىم دحاو لك نهب تارتف ىهنسلا هلق نب ةااس
 املو ىنانلا سويبلعسا نذيمالث نم وهو هنامز ءابطألا سأر طارغبو
 طارغبو سخرافو سيراغام مهو *)ديمالت ةثلث فلخ سويباقسأ تام
 ىهحب لاه طاوفب ىلإ ةسائرلا تيهتنا سخرافو سيراغام تام املف
 هرشد كيحو طارفب مالسالا وأ ىف اهب فقسألا ىردنكسالا ىوحنتلا

 لثملا هب بوضي ىذلا ءايبشألا رئاسل ملعملا نيبملا لضافلا لماكلا
 خليوط هتريسو سانلا هدبع ن ىلا رمألا هب غلبو فوسليفلا ببيبطلا

 ملكتنب نأ نعاطل ًاييني ال ةبيجع يق ةبرجتلاو سايقلا ةعانص ىوقو
 فاخ امل هدالوأب اهيبش مهلعجو بطلا ءابرغلا مّلع ىم لوأ وهو اهيف
 ىلإ هدهع بانك ىف كلذ ركذ امك ملاعلا نم ىنفي نأ بطلا ىلع
 كلذ ىلإ هاعد ام مهملع نيذلا ءابرغلا ءايطألا

 نب نمهت مايأ ىف ناك طارعب نأ ىوحنلا ىيحي )ريغ ركذو
 هيعدتسي طارقب كلب لقأ ىلا ففنأف ّلتعا دق نمهب ناكو ريشدرأ
 انعمجأب انحرخ انتنيدم نم طارغب جرخأ نأ اولاقو كلذ نم اوعنتماف

 نيعستو كدس ةلنس طارفب رهظو مهدنع هرقأو نمهب مهل فرف هنود انلتقو
 نمهب ")ىلمل ةرشع عبرأ ذخاس ىو رص تخبل

 نم ىنيذلا ةينامثلا نم عباسلا وه طارغبو ىوحنلا ىبحي لاقو

 تهتتا هيلإو نماثلا سونيلاجو ءالولا ىلع ٌبطلا عرتخ لوألا سوهبلقسأ

 نوتسو ٍسمخو ةنس هئامتس امهنيب ناك لب سونيلاج قلي ملو ةساثولا

 ةرشع تيس املعتمو ايبص اهنم هنس نيعستو اسمخ طارعب شاعو نس
 ةثلك هيلصل دالوألا ىم فّلخو ةنس نيعيسو اعست املعمو املاعو نس

 *ه) 8 هذيمالت. 22 5) #طلف ذه © هل يليي: 8 كلملا.
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 سلئقاريا نب طارغب

 ىنتكلو انرلا ٌتحأ ى.وميلفا قدس لافف ربختلا هوربخأ طارقب ىلا
 ىسفن كلما

 ىلع *ه)اةنففشلاو ىنحكتلا ىم ةليبج اياصو هبتنك روحص ىف طارقبلو

 بنتك تناك اهلو دسللو بجعلاو ربدكلا نم فالخألا رههطتو عونلا

 تسيننا ىيذلا ءابطالا ربشأ وهو انيلا ةلوقنملا بلحلا بنك مدقا طارقب
 رثاذأ ىرأ ثيبأر سونيلاج ةهربشلا 0 هدعب ىراكو بللا ةعانس ميهلا

 نمسز ىلا هقوسأ مث هثيلوأ ىف سانلا هلاق اهو هيف ملكت سهو بلعلا )الو

 ىلاعت هللا ءاش را طارفب
 نب فاح لاق ءايطأالا لوأ رمأ ىفو بطلا طبنئسا نه لوأ يف فلثخا

 ىف ببسلاو بلحلا اوجرخضتسا رصم لقأ ا موق لاق هضيرأت ىف نينح
 ظهغلاب ةالتبم مهلاو .ندل هديدش ثيئاكو رصيب ثيئاك ةأرما أ كلذ

 اهضيحح ىباكو اطالخأ وليم اهردصو ةدعملا الفيعض سناك كلذ عمو

 عيبج اهنع بهذف هل اهنم نوهشب نسارلا سلكأ ىأ ففثاف اسيئس#

 اهب هم ءىسشش مب راك نم ميممجو اهناصص ىلأ تيعجرو اهب راك اه

 عاجوألا رئاس ىلع ةبرجتنلا سائلا ليعتساو هب أربو هليعتسا
 بلدلاو ةفسلفلاو عئانصلا عيبج ميرضاتسا اسمره أ .ورخأ لاقو

 اعوجرختاسا سولوف لاقيو سوق لهأ .. لوقي مهضعبو هجرخاسا امه وع
 نراك ىذلا كلملل اللباقلا اهتفلأ ىتلا ةيودألا نم هكلذ لوقي مهضعبو

 سراف لصأ لهقو لباب لعأ ليقو ةركصشلا اهل يرخسملا لوفي ضصعبو اهل
 ةبلاقصلا لبق. نييلا ليقو دنهلا لمقو

 ءالولا ىلع هضيرأت ىف ركذ هّناف ئردنكسالا ىوحنلا ىيحي اًمأف

 سوهبلقسأ معو الينامك اوناكو سوئهلاج نمز ىلإ ةسائر بطلا ىلوث نم
 ىئاثلا سويباقساأ بيهبطلا نوطالفا سذيئامرب سنيم سروغ ىوألا

 *) 48 ذءعغشلاو, ا 00048. ةةيسسأتل. لوأز 003 80
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 فالششمد ىذ هجوند نا نكد ماشا ٠ دالب نم سمح ةنيدم ىو 0 ور

 اياستحا ىضرملا م ملاعي اك اكسان اهتانم دكضاف ىراكو انآ ملأ طارق 8 زق دعب

 وهو سرفلا كولم نم ريشدرأ نمز ىف ناكو اهيلع الاوج دالبلا ىف افاولح
 لضافلا 5)ىع اهمجون ىنلا هتلاسر سونيلاج ركذو ارأد ىب اراد كج ه

 ذأ هيلع . هل ضرع (ضرص نم متجناعم ىلا هامعد رببشدرأ 1 طارقب

 املو ةريسلا ينسح اناك ذأ كلذ ىلا اييباجأت دسفن جلع ىلإ ايهنم

 نأ لبقو اهلهأو ابندلا ىع اعتزنت امهدنع مغيب مس ايهيضرم 5-5 اهثوع

 :) ىلع بهذلا نه ار 3 ىلأ طارقبل لذ ضرص كنا امل رهشدرأ أ

 لاوس بحي ملو طارفب هيلع ىبأف هضرم نم ة)هيفاعبو هبلإ رضي نأ
 لدتسي هنأ هنامز ىق معزي ناك ةسارفلا بحاص ىروميلكأ 5 وكذو

 مهضعب لافو طارفب ذيمالت عيتحاف هسفن قالخأ ىلع ,ىراسنالا بيكرتب
 طارقب وتعب ءرملا اذه نم ملعأ اذه انئامز ىف ىوملعت له ضعبل

 اوروصف هسارفلا نم ىعذي ابيف ىوميلفا هب نحتمن اولاقف ال اولاقف اد
 ةروصلا مكحت نانوي تناكو ىروميلفا ىلا اهب أوضهن مكث طارقب ةروص
 مهَنَأ كلذ ببسو هربثكو اعرمأ ليلق ىف هجولا ىلع اهيكحت ثيحب
 ممألا لكو ريوصنلا يىكلدل اويكحأف اهنودبعبو ةروصلا ,.رومظعي اوناك

 مث اهيف رظنلا *)معنأو اهلمأتو ةروصلا ىلع فىقو .ىميلفا دنع اورضح !.

 تسدذك هل اولافن روصملا وه نم ىردد الوهو انولا بححي لجر اذه لاق
 اوعجر ايلف هولعساف قحصب ىرأ ىملعل لد ال لاعف طارقب ةروص هذه

 2) 0008. اهوربقز عويسمتسا 15 8ه0هقب مق طمتتاعو كامدطم. )5  80 ىف

 ه« طهطاق ص 11.2 )3  86 همحتنن الز ت6 طن. 0000. ديناعب) 5 1117 نعمأ.
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 سلقرببأ نب طارغب - سوهنارب

 هناوأ ّ ركذ 9 ىلاشو لارا ")اهبل نىمل مموأع بقل هأ دا نم *) ىلع

 اونائو :ةعامج ءاملعلاو كولملا نم ةسلالدبلاو ,.راشلا اذهب رايتشاو

 ةرثك نمو اهب زهمتيل ةبيسنتلا ىلع اندذأز مةفسب دحاو لد 5 رصصختب

 سيلالوادسرأ رابخا بانت فتس سيلاطولسراب ميدلل اذه هيبانع

 © اخاا بأ رمو متانوو

 نب ىراشلا اذهب رهتشم هنامز ىف روكذم ئسور فوسليف اذه

 ميش ,..ومجرنملا هرش ذو سيبلادطدوطسرأ بذاك مس ردشنم رض رتل ةراشم لأ

 يخلد يم اسجل مسار

 سلقفاريأ نب طارغب

 ديس وعو ةفسلفلا مولع ضعبب ىنعم روهشم ")فورعم مهف ماما
 بلدلا ىف هلو ةنس ةئام وجنب ردنكسالا لبق ىراكو هرصع ىف نييعيباحلا
 نيننعملا نيب ملاعلا عيبج ىف هروهشم طاشلالا الوجوه خفير فيلاوش

 دلو نم ىلاك ىرإ تللق سئايبلقسأ لأ نم هّنإ لاقيو بلدلا ملعب
 هل يفغلا ملل مرأل ليكتتسمف لوألا نم راك ناو نيكميف ىناثلا سويبلقسأ

 مهو حوت كلو نم الا ىرافولطلاب عطقنا لسنلا نأ ىلع ")نيخرؤملا نم
 نوبو لوألا سوهبلقسأ نمز )نيب ركذ ام رتص اذاو كثفايو ماو ماس
 عطقنا دقو ىرافوطلا لبق سويباقسأ ىباك نينس فالآ وهو طارقب نمز
 مومع ركفي نه الا هجوب هيلا بسني ىربأ ددعال ليبس الف هب هلسن

 نيديب هنكسم ىباكو ملعأ هّللاو يكلذب اللئاقلا فئاولدلا ىم ,.افوادلا

 هز ع ذم 477 5) 8م مدع 80: هال اهبلطي) 5 كل ةمطتوطف

 طلو“ ةذظ ىهورت 8) هل رفنلا 80 رصعلا. هز 7 عمطتماا طلقت
 هذ ارعيجا. 5 247 م

 50 ل ل

!ُ 



 اسيا

 بيرغلا سويملطب - سلفرب

 ءايكذل ءايسأ قي ةدحوملا ءايلأ فرح

 سلفرب
 رهدلاب لاغلا سلقرب وهو ةلوطاطأ لعأ نم ىنوطالفالا سخوديد

 وهو كئكلذ ْ هفنص ريبك بانتكب ىوحكنلا ىيحي هيلع درلل درجتات ىذلا
 :هلاعملا قف ىرحنلا ىيك يوك د ريخ ّْلك ىلع ةنملاو ديد دللو ىدنع
 ناكو ئطبقلا سوئابطلفت ؛ ىف ناك هنأ هيلع نرلا نم ىلوألا
 هم نيتستلا نحأ موفلا مولعب املاع ايلكتم سلقرب

 ه)تايعيبطلا لثاوأ دودح باتك اهنم ةيكلمل ىف ةريثك فيناصت هلو
 ايجولؤاتلا باتك تالافم ثلق ةئثام ريغ سفنلا نأ نوطالفا حرش بانك
 سلقرب باتك ةيبعذلا سروفاثيف اياصو ريسفت باتك ةيبوبرلا يهد
 باتك لئاسملا رشعلا ىف نوطالفا ”)بيقع ىأ سخودايد ىمسيو
 باتك ىنابرس سايغرغ ىمسدلا هباتك ىف نوطالفا هلاق ىذلا لثملا ىف
 اهريغو ىرغصلا ؟) ”)سيموخوطماب موسوملا ىنوطالفالا سلقرب

 ىيدادغبلا ّىنارصنلا 3)بيبطلا نالطب نب نودحبع نب راتخملا لاق
 مولعل ةعلاطبلا ريثك نالطب نباو ةيقناللا لأ نم ناك اذه سلقرب أ
 هلفني اميذ مهتم ريغ معرابخأو مهبثاكو لثاوألا

 بيرغلا سويملطب

 وه سيل هنامر ىف مورلا دالبب فوسليف هنقو ىف ميكح لجر اذه
 هل رصنيو هبحيو سيلاطروطسرأ ىلاوب اذه ناكو ىطسجملا فلؤم

 ه) 4318 تاعيسبطلا. 5 4 تنيع ىتاز 8011 ثينع ىناو
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 ءاشولا ,...دلخو ءافيسصلا ,.رأارخأ

 ةنيناماحلاو القثلا هذعو ةلاسرلل مهابتتجاو ةاجانبلاب ميصخو ىحولاب
 قثلا ىم دعب ىلع مهنأل ةفلتكملا ")لرقعلاب نيرظطانلا ىف ,.,اندوقفم
 اذه لطخو رعاط مالكلا اذه راوعو ليلقلا ءىشلا ىف الا ةنينأمطلاو

 ىلب تلق ىسدقملا !ذع نم اًميش )عبس امف ريرولا لاق نيب ملكتملا
 ريخأتلاو ميدقتلابو ىراصقنلاو ةدايزلاب ههبشأ امو !ذه هيلا تيقلا ىف

 المأ ىئأر امو تيكسف فاطلا بابي نيقارولا ةرصحب ةريثك تاقرأ ف

 لثمب نيقارولا ىف امري هجايع ةرارط نبا مالغ ىريرتمل نكل باوجالل
 ءاضضألا بط الفسلفلاو ىضرملا بط ةعيرشلا لاقف عفدناف مالكلا اذه

 ضرملا لوزي ,ىتحو مهضرم ديازتني ال ىتح 4 ىضرملل ') نوبطي ءايبنألاو
 ىتح اهباحصأ ىلع ةذكصلا ىىوظفحي مهناف ةفسالفلا اًمأَو طفف ةيفاعلاب

 فرف ميحسصلا ربدم نيبو صيرملا ربدم نيبو الصأ ضرم مهبرتعي ال
 :حصلا ىلا هب © لقتني نأ ضيرملا ريبدت ةياغ منال فيشكم رمأو رفاظ
 ريبدت الياغو اصصان بيبطلاو الباق عبطلاو اعجان ءاودلا لك اذإ اذه
 بسك هدافأ ىقف الصلا ظفح اذإو ةحصلا طفحي أ ميعصلا
 هداعشلاب وئاف لال هذه بحاصو ”)اهئانتفال هضرعو اهل هغرفو لئاصفلا
 دولشل ىع ةييهلالا الوهم ةيهلالا انويبعلل اكصدسم راص دقو ىبطعلا

 انضببأ لئاضفلا هيصابم بلعب صضرملا ىم ارب ويف بيسك نأو :موييدلاو

 ائيديلقت ايعادحا ىرأل لئاضفلا هذه سنج ىم لئثاصفلا كلث تسياف

 هذعو ةيئاحور ه«ذلعو ةلقيتسم هذهو ةنونظم هذهو ةيئاغرب ىرخألاو
 . رايح ابأ نإ مك فلوملا لاق الينامر هذعو اليرعد هذهو الييسج
 اذه طرش نم كلذ سيل لإ هتكرتف لاطأف امهنيب ةرطانملا مامث ركذ
 00 ©)ففوملا هّللاو فيلأتلا
 هز 87 لوقعلا 5 7 عيسأف ه) 8 نوبوطيز

 ايس مل

 01/87 ىوببطي., 4) 110 ىضرملا. " 87 لني نأ ىلا.
 57 8 اهئافشتسال: 0 اهئانغشالا ه) الك 28عأ طلصقات باوصلا.



 ءافولا ( .,داخو ءافصلا .راوحأ

 الو ”) عسالفلا ىلا | فئاوطلا هده ىىم :فئاط تمعرف هش جراوشلو *) ةةينسلاو
 ا!يفلتخا ىينلا ءاهفغلا نلذكو مهناداهشو ا «) اهنتلاغم تفوح
 مل اذع انموي ىلإ لوألا *لردصلا ءاببأ ننم مارللاو لال نم ماكحالا يف
 نم ىيدلا نآلأ نيبو لافو مهورصنتتساو ةفسالفلاب او رعهاظن مه لجان
 ذوخاملا ءيشلا ىم ؟)لزانلا ىحولاب ذوخاملا ءىبشنلا نيو خفسلفلا
 دبع لكل رعو لج هللا هابم نم لقعلاف لقعلاب اوّلدُأ اف لئاؤولا ىأولاب
 سيلو نلتي ام هبلع ىفخب ال امك هولعب ام هب كردي ام ردعب ّنكلو
 ناك ولو لاف رسيبتملا هنايبو رشتنملا هرون ىلع هناف ىحولا كلذك
 سانلا لزانم نأ ىلع ءانَغ الو ةدئاف ىحولل نكي مل هب ىفتكي لقعلا

 ىدرا نع ىذغنست انك ولف هيف فلات ؛) مئابصنأو لقعلا ىف ةتواعتم ٠

 عيمجل 2 ايناف انم لح اول هرسأب لعفعلا سيبلو عنصن انك فيك لقعلاب

 هافع ردق ىلإ وكرم لداع ّلك لهل تّنَعلاب لئاف لاق ناف سانلا
 بلاطم ريغو هب ىفكم 2)هنأل هريغ نم ةدايولا ديفتسي أ هيلع سيلو
 هيث نكل سمل هنأ ىأولا اذه ىف اراع كافك هل ليق هيلع داز امب

 هتالاح عيمج ىف هاقعب دىحاو ناسنا. لعتسا ولو فباطم هيلع الو ففاوم

 هايندو هنيد ىف هتاجاح عيبمج ىف هتوعب اصيإأ لقتسال هايندو هنيد ىف

 ىلا ١ جامحب ال ناكو ف راعملاو تاعاندصلا 23 عيمجاب ىفي هدحو ىاعكلو

 ) يراضبلا لاق لوذخ# ىأرو لوذرم لوق ا!ذعو هسنجو هعون نم لحأ

 فالتاخالاب اذه غاس !ذا»و ىحولاب ةوبنلا تاجرد اضيأ نتشفلتتخا لف
 فالتاخا !ذه اي لاعف لقعلا ىف اضيأ غاس هل املاث كلذ نكي ملو ,يحولاب
 مهاعطصأ ىمد :نيناماثلاو ةعثلا نع مهجركاي مل ىحولا باحصأ تادجرد

 ه١ 0000. ةةسسأا. ةنسلاو: 600 5 0000. :فسلفلا

 (7 ى ميكنملا ل اوقاز: همدان هر 57 اهتالاقم. 0) ه ردصلاو.

 ه) 7 " لزنملا دللا مف نع. ) 1[ معراصباو. 6©) 820 و امناف.
 مر 97 الا 13 8 عيب 8 عيبج ىف. “) هذ ىراجنلا.



 ءاغولا الخ ءاعبيصلا ,.راوأ

 لحب مايعلا مهيلع *)ضرفيو اهمامتاب مهيلا ")مدعتيو اهب ")اهحاضيا يلع
 داكو الو هسفنب لذ لعفي ملو اييف مهتقالطل بسح اهنع ")بذي ام

 هذه ىف )اصر نع ىهن لب هنيدب نيهمئاغلاو هئافلخ نم هربغ ىلا

 أ افارع ىثأ نم لاقو اهبلع مهدعوتو اهركذ سانلا ىلا هرئو ٠ ءايمثألا

 براحح نمو هللا براح نقف منم هللا بيغ بللحي اييتنم وأ انهاك

 سانلا ؟)ىع سبح هللا 5 ول لاق ىثحو بلغ هبلاغ ومو برت مللا

 انولعم ..ىىلوقي ىبرفاك ائفثاط نسحتبصأل هلسرأ مث نمينس عبس رادفلا

 نم ابورض ةمألا تفلتاخا ىقلو لاق مث «)ىرث امك اذهو مدجاملا ءوئب

 مضاولا ىف عزانتلا نم انونف اهيذ اوعزانتو ع ورفلاو لوصألا ىف فالنخالا

 5 ربخلو ,.راهعلاو ليوأتللاو رهسفنلاو مارش نالثأو مادكمحالا ارش لكشبلاو

 الو بيبلط الو مجانم ىلإ كلذ نم ءىش ىف اوعزذ امذ سالطصالاو ةداعلاو

 رحاسو الذبعشو ةميرع بحاص الو )ىقيسوم الو ىسحكنع الو ّئقطنم

 دعب هجرختي ملو !)معلص هيبنب نيدلا ممت ىلاعت هللا أل ءايديكو
 دجتن مل امكو لاقو يأرلاب ع وضوم ,«اسجج ىلا ىحولاب دراولا ,.راجبلا

 ام يحلذكف اه رومأ نم ءىش ىف هةفسلفلا باحصأ ىلأ عرفت همالا هذه

 الفلا ىلا عرفت دوهيلا ")ىو هيلع مّللا ىّلص ىسوم المأ ائدجو

 !ا)ىراصنلا ىعو هيلع هللا ىلص ىسيع المأ يلذكو اهنيد نم ءيش ىف

 اهثارآ ىف سفلتخا همالا أ احوضو هديرو اممو لاق سوجتبلا كلذتو
 ةعيشلاو ةئجرملاو هلوتعبلاك اقرثو اهيف افانصأ تراصف اهتالاغمو اهبهاذمو

 © 89 اهحاصنا, 5) 413 مدقي. 5 80 رعي. 1 1817 بدي,
 * 4 سصوصخلا ىلع. 7” 80 ىلع. «) [[زمر“ ةلريم» لتم ةقصسأل

 20040, ىرأ ريدلا مدجتماو طاصقاتب 558 1ةهط معاق ا5 لع '!"هدبأ عمرضأاطمعوم (!1هقنم

 عياقمألم 1120 طوققأأأعأ هطق ") 4811 راقيسوم: 817 اقيسوم.

 !) 7 اللونملا هعئارشب. ") 130 مهوب ١ 8 اليحكسملا المألا :
 7 ىراصانلا المايج الو.



 ءافولا .,الخو ءافصلا ىاوخا

 فيرط نم فقلخل نيبو هنهب ريعسلا *)ةطاسوب لجو وع هللا نع ةذوخام
 اهئانثا ىفو تازجعملا روهظو تايآلا ةداهشو ةاجانملا )بابو ىحولا
 وعديلا ميلستلا ىم ىب الو هيف صوغلاو هنع ثحبلا ىلأ لبيس آل اه
 بهذبو الم لوزيو فيك لطبيو مل طفسي كانفو هيلع هينملاو هيلا

 ةلينشم اهتليجو ؤلموسحم اهنع داوملا هذه مدل مولا ىف تلو ول :

 نهب ةلوادتم ىفو لبفتلا نسح ىلع لوصرم اهليصفتو ة)ريخل ىلع
 ةعئاشتلا ةغللاد رصانو فورعم لبو أمب حيدعاصو فوشكم ه) ,ماظب نلعتنم

 رئاسلا ”)لثملل براضو ملاصلا لبعلاب بادو نيبملا لدجلاب ماحو
 رثألا ىلأ لتتسمو مارش لالخل ىف هغفتنم جضاولا نامربلا ىلا عجارو

 اهيف سيل ةنمألا قافتثا ىلا عجارو ةلملا لقأ نيب نيروهشملا ربخلو ٠
 ثيدح الو كالفألا تاكرحو بكاوكلا تاريثأت ىف مجنملا ثيدح
 ةموطرلاو ةدوربلاو ةرارحناب فّلعتي امو اهراثأ ىف رظانلا ةعيبطلا بحاص
 اهيف الو اعرفانتو اهجزامت فيكو اهنم لعفنملا امو لعافلا امو السوبيلاو
 تيدح الو اهمزاولو ءايشألا ريداقم ىع ثحابلا' سدنهمبلا ثيدح

 لاعفألاو فورلملو ءامسألا بسانمو لاوقألا بتاره نع ثدحابلا ىقطنملا د
 ءاعلث نم اوبصني نأ ءافصلا ىناوخدل غوسي فيك !ذف ىلاعف لاق

 ءارو نأ ىلع ةعيرشلا فقيرط ىف ةفسلفلا قثاقح عبجت الوعد مهسفنأ

 ' يحاصك ضارغألا هذلف م نذيخأم مهل اضيأ ةعامج فئاوطلا هذه

 مسلا ىعدمو ايورلا رباعو مسلطلا بحاصو ءايبيكلا بحاصو ةميزعلا
 ©)هبني ىلاعت هللا ناكل ةرئاج هذه تناك ولو لاف مهولا لمعتسمو ٠

 اهلامعتساب 2)اهليحيو اهب هتعبرش مّوقي ةعيرشلا بحاص ناكو اهيلع
 نيفسلفتملا ضحي وأ اهريغ ىف اهدجت ىتلا ةدايولا هذهب اهسقن ىفالتتيو

 :) ا[ ةطساوب. )0٠5 7” باد نم وأ ىحولا فيرطب ءايبنألا هطاسوب.

 * ل ملوز 37 مك. 4 87 ريبخلا 9 8 هرعاظبب 5 8 لئثملاب.
 8) 29 خيتو ط) 11 اهليكيو.



 ءانولا .,الخو ءافصلا ,.راوخا

 :ةيكحلل ةيواح اهثأل خفسلفلاب الآ اهرييلدتو ايلسغ ىلا ليبس الو

 *)ةفسلفلا تيماتننا ىنم هنأ اومعزو ةيداهتجالا ةحلسملاو ةيداقتعالا

 ىف لاسر نيسمخ اوفنصو ”)لامكلا لصح ىقف ةيبرعلا ةعيرشلاو ةيئانوملا

 لثاسر اهومسو امسرهف اهل اودرشأو اهبليعو اهيملع *فسلفلا ءارجأ عموم

 م سانلل اهربهوو نيقارولا ىف اعرّشبو مهءابسأ اهيف اوبثكو ءافيصلا ,..اودخا
 خامتكملا فوكو ةمعرشلا لاثمألاو ةينيدلا تاملكلاب لئاسرلا هذه اوشحو
 ةلمج نيبأر دق نيلق لئاسرلا هذه كييأر لبف ريزولا لاق ةعووملا قرادلاو

 تايانكو تافارخ اهيشو ةنيافك“ الو عابشا الب نف لك نم *)ةقوثبم ىو اهنم
 ىفلدنملا ,امهلس ىبأ انخش ىلإ اهنم هذع تلمحو تاقيزلثو تاقيفلتو
 ٠١ اهربتو امايأ اهيف رظنف هيلع اهتاضرعو مارهب نب ديد ٌىئاتسجسلا
 امو اوماحو ك)اردجأ امو اوبصنو اونغأ امو اوبعت لاقو ىلع اهّدر مث اليوط

 ال ام اونط ')اولفلفف اولدشمو ارلهلهف اوجتسنو اوبرطأ امو اونغو ")اودرو
 ىلا ةفسلفلا اوسدب 5 مهنكمي «) هنأ ")اون عاطتسب لو نكمل الو وكي

 ىقيسملاو ةعيبطلا راثآو ىلدسجتملاو ريداقملاو كالفالاو موجتنلا ملع ىع
 اهومم ىذلا فلدنملاو ىرازوألاو تارقنلاو تاعاقيالاو مغنلا ةفرعم وه ىذلا

 اوطمرب أو ةعيرشلا ىف تايفيكلاو تايبكلاو تافاضالاب لاوقألا رابتنعا
 لبق اذه ىلع فروت دقو دّدَح هنود مارم اذهو !)ةفسلفلا ىف ةعيرشلا
 اراططخأ عفرأو ارادقأ مظعأو ابابسأ رضحأو ابايثأ دحأ ")اوناك موق ءالوه

 هرلمأ ام هنم اوغلب الو هودارأ ام مهل متي ملف ىرع كائثوأو ىوق عسوأو
 ". ةيرضم بقاوعو الشحوم الحضاو تاضلدلو ةذكيبق تاثول ىلع ارولصحو
 ةعيرشلا نأ لاقف رطيشلا اهيأ كلذ ملو سابعلا نبا !)ئراضتبلا مل لافف

 دع

 ه) 8 دفسالفلاو 25 ههطأمطأط طممط ةأتووورم 7 همم زا داهم جالا كارل

 ” هل مالكلا. 0) 2197 التوبثم, 8) 1 اودجو. 0) 4 اودرأ.

 7) 817 ؟ولغلفف. ©) 7ةطلق ةذنض 37 5) 11 هنا. !ا) 1١ زلفسلفلاب.

 ) 7 اوناك ءالوع ليق موق » 4 ىراجنلا.

 سس 0 ميتا سل



 ءافولا نالخو ءاعصلا ناوخا

 ىوعد كلذ ضرع ىف هذه ىكهشأو اذه هابشأو شضرغل الإ مكجعت مل
 هنلخد امو هدأش امو ة)دتيدح ")امف *)امركذب هز فتانيو اهب مظاعتي
 كلو هدنع رثكو هيلا سلجتو هاشغت ىنأ نايح ابأ اي ىنغلب كقف
 نكمأو هقربخ تَقدص ناسنإل هترشع تشلاط نمو خبجاعم رداون دعم
 ىذلا تثأ يجول اهيأ نلعف هيهذم ىفاخو هيأر وكناسم ىلع دعالطا
 ةرمالا كنم هلو مادختتسالاو 9) رابتخالب اثيدحو اميدق ىلبق هفرعت
 ءاكذ كانه ثلعف ىل هفصو اذه عد لاغف ةفورعملا ةبسنلاو ةميدغلا
 ىف ةعرابلا ةباتكلا عم رثنلاو مظنلا لوق ق عستامو دافو نهنو بلاغ
 ءارالا يف رصبتو تالاغملا عامسو سانلا مايا طفحو ةغالبلاو باسل
 طسوتلاب امإو *)مهوملا ودشلاب اما نيف لك ىف فرصتو تانايدلاو
 ال تلف هبيهذسم اه !ذع ىلعم لاف ه) مصفملا ى مانتلاب امأو مهفملا
 لكب هنابلغو ءىش ّلكب هناشيعغ طعرب فرعي الو ءىش ىلا بسني
 ماقأ حقو هذاسلب هتوطسو هنايبب هتلسب نم ودبي ام فالتخالو باب
 ةعانصلا عاونأو ملعلا فانصأل ةعامج اهب فداصو اليوط انامز ةريعبلاب
 ومأو ىسدغملاب فرعيو ىتسيبلا رشعم نب ليت نا ربأ موي خم

 ىثوعلاو ىباجرهملا دمحأ وبأو ىناجنولا نوره ) [ىب] ىلع نسل
 هرشعلاب تفلات ىف ةياصعلا اوذه تناكو مهملخو مهبحاصف مهقربغو
 وعن ةكصنلاو ةراهطلاو 7 سدقلا ىلع تعبدجاو ةقادصلاب ")تفاسصن

 ١ ناوضرب زوفلا ىلإ فبرطلا هب ابرق مهتأ اومعز ابعذم مهنيب
 تالالضلاب تطلتخاو تالاهجلاب ) تيسند دق ةعيرشلا نأ اولاق مهنأ كلذو

 2 25 عنتاب: 87 مقنتاب. 5) 15 اهركذم. ©) 218:7 امم.
 282 89 متتلح هر 8م متنتن 8ز 016 اناا. رايتخالاب,

 7 2[ معولاو دشلاب: " مههوملا دادشلاب. ©«) 1[ محفلا مهفملا.

 د) 8ةطاق ذص ةالعص 0008.5 ةدمط1691.6 13 8ظا[7 ةدحر ظ) 29 يفداصتو.

 ا 4 سدغملا: 0 اغنلا. ") 18 تدسف.
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 ءاقولا الو ءافصلا أخا

 ءافولا نالخو ءافصلا ناوخا

 ىلوألا ةيكمللا عاونأ ىف بانك فيهنصت ىلع اوعيتجا ةعابج ءالوه

 ىف اهنمه ").روسمخ ةلاقم ىوسيخو ىدحا اهثدع تالاغم *)هوبقرو

 تالاقملا عاونأل ةعماج ىروسمخو ةيداح ةلاقمو ةمدخل نم اعون نيسمخ

 ةرهاظ الو ")ةاصقتسم ريغ تاقوشم تالاقم قو زاجتإالاو راصتخألا فيرط ىلع

 لستتي ىذلا دوصقملا ىلإ ءاميالو هيبنتلل اهناكو جاجنحالاو ةلدألا

 ةيكشلل عاونأ نم عونل بلاطلا هيلع
 لكو اهعضو ىذلا ىف سانلا فلثخا مهءايسأ اعرفتصم متك املو

 ضيعب مالذ نم ىع اولاق موقف نيمتلاو سحل فيراب الوق اولاق موق

 عضاولا مامالا مسا ىف اوفلتتخاو ©)بلالط ىبأ نب ىلع لسن نم بألا

 ضعب فينصت ىه ى,ورخأ لاقو ةقيفتح هل سيبثي ال ")انالتخا اهل

 بلاتتلاو ثحبلا ديدش لزأ ملو لوألا رصعلا ىف ةلونعملا ىبلكتم

 ىف ءاج ىديحوتلا رايح ىبأل مالك ىلع تيفقو ىنّح ايفلصم ركذل

 ىف هلودللا دضع ب ةلودلا مايحويص ريزو منع هلاس رهأ ئه مل باوجم

 نع ايكاح ىريح وبأ لاق هتروصو ةثامثلثو نيعبسو ثلث انس دنودح

 ىلع رطخأو ىلإ اذه نم معأ وه ءىش نع ىئْثَدَح روكذملا ويرولا
 ال ابعلمو ىئبيرب الوق ةعافر نب دبر ؛”نم عبسأ لازأ ال ىلإ ىلاب
 هنم ءىش عضرشي ال ام ىلا ةراشاو ”)دقحأ ال اع ٌيانكو هب ىل َدْهَع

 تحصن نم طقنت مل ءابلا نأ معزيو *)لطعنلا رد ذيو فورخل راني
 . فلألاو لعل الا !)نينانثا قرف نم طقثت مل ءانلاو ببسل الا ةدحاو

 ه) 1 اهوبترو, د) 8ةطاك أه :1١ 4 نوسيكوز 0 نيسيخ

 *) 1917 اناصقتتسم تافرشم رهغ تالاقمر ك) 8 1نرعأ طلق

 مالسلاو الرلصلا هيلعز 19011 دهجو هّللا مزك, 0) 11 تافالئنخا,

 *) 13 نع. 2) 7 رملاحا 5) 4318:7 طفللاب !ا) 1017 نينا.
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 ىلا ها اس ناك

 م ..ْ ِ

 ميكللل نيلصلا ىبأ نب ربوعلا دبع نب :يمأ

 2 ه2 - تك م

 ادَحأ اهب ىقلأ نأ مكو

 اكدص اذأ موك ىوس تدجَو اهش

 ناو د هد نم © هد - سعرا

 2 هس سم د

 ريح وو باسل 3 ف دلو

2 0 

 ملو لبنا ٌتحدستسا ام ليضتأ

 ةهتييف تسمفلا ام اَذإ موج
 د د *# < 5 © هد ما ها د

 اند 3 ,

 20095 قر ًَّت ا, هعخبأ

 هل هانتلاو ركشلا ا تاتش

 © ساس

 بجتع ماش بللا ىذل وهف

 6 - 2 2 0 8 - م

 ةنئاب موسجلا ىذفع نأو
2 1 1 

 هر 8 بوحاصر 3 1 طخل,

 © 8 ىرطنلاو.

 همس

 5 80 ركذلاب.

 بونلا )ىلع ىدعي وأ مهلا *)نم ىلسي
 بدكلا ىف لالاك مهدي عاوم كتيتاك

 م 7 سا هك

 ربسلا نم ىقاد اذإف هب ىظح بينسلا . دأد !ناف هدأ
 ود 8 هل هك د مساصأا سس

 رّثألا قداص ة)ظحللا *ربئاص نع

 ركب مل نانيلاب ركي مل ول

 ريح نم هامسلا ىف ام لج نع

 '”رركفلاب سقث نأ اهثياغ

 هرَطفْلاو ليفعلا فالتخا ىلع
 ماد تاس 2 7 3 نأ

 *) 11 ىع.

 ه) 21 اكلم.

 5 80 نع.

]415 11, 10 

14175, 11, 60, 15. 



 ع سن #2 0

 ميكا تيلبصلا ىدأ نب ردوعلا ديع نب ذئيمأ ل فدعا نب نيبنح نب فج

 , : 14118. 1, اانا فاخإ نب نينح نب فمس] د
 ىف هبيبأ ةلرنم ىف ىنارصنلا ىدابعلا كبز ىبأ نب بوقعي ")وبا

 ديزي احكيصف ىراكو ةمينايرسلاو ةينانوهبا خغللا عم لفنلا ختكاصو لصضفلا

 اعطقنم ىراكو ءاسئرلاو ءافلخل نم دبأ مخ نم محخو كلذ يف هيبأ ىلع
 ه ه«دنع امدقم دب اصيصخو هللا كيبع نم مساقلا ىلا هيما أ رخآ 0

 نبيعستو نامث ةنس نه لوألا عيبر رهش ىف ىشوتو نرأرسأ هلا ") ىشفب
 نم لقن ام ىوس بننكلا نم هلو هب تامو مجلاف هقحش دق ىراكو ىينئامو
 2 فشل شانك بانك ةدرفبلا ةيودألا بانك ةميدقلا بتتكلا
 ءاسلطمألا مسيرات

 1 سقلا 5 رهأ الط 07
 ٠ آ1هذانو. 1, 109,15

 ةييئابرسلا ىم سيجرسام هلفنو ةينايرسلاب هشانكو ةلملا ردص ىف

 ىيتلاقم سيجرسام اهيلع دارو ةلاقم ىروثلث رهو ةيبرعلا ىلا

 تلصلا ىبأ نب ريرعلا دكيع نب ةخيمأ 1415. 11, 59

 لاوفب درفنتملاو هرهد كيرثفو هريتع ؟)دحاو ىبرغملا تيلدعلا وبأ
 ١! لئاضفلا رثكأ ىَف *) ةضيرع ظضراغو لئاوألا مولع يف ")يبو دي وذ هرئانو هملكذ

 5 ماي ىف رصم لخدو فوطو قفافآلا ىف راسو فسلفتو هدالبب بذات

 نمف الاون هيدل دجي ملف لينلل هدصقو الاصقأ اهنم لني ملف اهلصفأ
 ”)اهب هلوؤنو رصم "5) ىيكتشي دوعش

 *) 11 ب. 0 8 ىشعن : 17 ىشفف, *) 11 لابيشعو

 8 ىل هيوق كيوز 21 هيوق هديو) 0 هتوقأ كيو. 0 4 دتضيرعو
 77 مئاضيرع. 4) 7 همايأ. © 188 ىكشي: 0 ىكشيف

 هز 1[ مذ طئص»ت لاقفز 8 اهنم هلونوو ١ رعش :لوقب اهنم هلوئو



 ىسيباركلا رمع ند كيحا د ىناغاصلا ليحت نب ليحأ

 ىناغاصلا ديهيحل نب دهحأ

 مّلسي ةئبهلا ملعو ةسدنهلا ىف الضاف ناك ىبالرطصألا نماح وبأ
 تالالأو 2) بال رلدصالا ةعانص مكدكب دادغيب ىاكو هتفو ىف نكلذ هيلا
 شو رعم ناشلا أذفم بادرأ ىدبأب ةروك لم دئالأو ماكحالا خياغ ةيدصرلا

 ديلا نوبسني ثيمالت ةدع هل 5) غبنو نأوألا اذع ىو ىرامولا كلذ ىف
 لعأ نم هريغ نود اهب ز :اف ةميدفلا تالآلا ىف ةدانز هلو يلذب نورخفب

 )دصرب دادغيب ةلودلا لبضع نب ةلودلا فرش مدفن اهلو عونلا ا١ذع

 ىنابو ىهوكلا ماسر نب نجتيو ىلع كلذ ىف كينعأو العيسلا بكاوكلا

 نيرضحم بتكو دصرو ةكليملا راد ناتسيإ فرط ىف دصرلا تيب
 عيعصتنب دطخ بنكو لكلذ دفاش نيم ناكو دصرلا ةروصب

 ءامج ىف اذه ىناغاصلا ديد نب كيحأ نيجرب ىف سمشلا ور

 ةمجرت ىف هركذ انيفوتسا ام ىلع دوهشلاو ااضقلا نم بتك ن

 عسنف ةنس جذل ىذ يو ةدععلا ىذ ىف دماح وبأ ىثوشو نكحبو

 دادغبب :ةتامثلكو ىبعبس

 ناشلا اذه ىف مدغت ددعلا بابرأ ءاملعو نيسدنهبلا لضافأ نم

 مرش باتك اهنم ةيدرعلا فيناصتلا كلذ ىف فص ناكما نكمأ هيف هل
 ةقلخل ةحاسم باتك اياصولا باعك رودلا باسح باتك 2)سديلقأ

 *)ىدنهلا باسهل باتك
 رد

 5) 287 تابالرطصالا. ”) 87 غلب. © 840147 دصري.

 * 807 سديلفا باتك مرش اهنم © سن. ىدنهلا بانك.

 الا



 مجتانملا فسوب نوب ليحأ ل ىناغرفلا ربثات ربثك نب ليد نب ليحأ

 دعب اييف مهتلمج ىف ليحأ مسا مساقلا لخدأف مهلداقب دضتعملا عشو 5
 ملف تعبذلا ميلا ٍيرخأو هءلنق مسافلا هل ركذف دضتعميلا دنع لكسو لتقف
 هن عشر ءابيسلا خاب نأ دعي ىض#و هر خبل

 تاتد ساينيهريراب بانك سايروغيطاق بانك بتكدلا نم هلو
 ةسايسلا بانك ىفالملاو وهللا بانك تاعانصلا شع بانا اقيلمولونأ
 ناتلا قم ريبكلا ىقيسوملا باتك موجتنلا العانص ىلا لخشملا باش
 ىقيطاكر الإ بانك كىلايملاو كلاسملا بانك ريغسصلا ىقيسرملا باند
 لئاضف بانك لئاسملا باتك بلحلا ىلإ لخديلا باتاك ةاباقملاو ربثلو
 ملع ىللا ليخحملا باتك رئاسملا داز باشك ") صيبلحلا بانك دادغب
 شمنلا باتك تباث تابارج بانك ةسلاجملاو ءاسللل بانك ىقيسوملا
 بانك لاب ةعفنم بانك مهدانتناعأ فيرطو نيكاشلا بانك فلغلاو
 لكاس الو ةكرصتم ال تاعّحيم ىرأ ىف باتك نيئباصلا بهذم فصو

 ىناغر هلأ ربشك ن ١ ديد نب دهحأ

 *) الفأل ةتيع ملع ىلا لشخدملا بحاصو نب ومأملا ىهجتانم لح
 ىبتلت نيم ةدثاغلا مهظع مرش فيلتل بائك ومو موجتنلا تاكدرححو
 ةرابع نمبأو طفل 0) بذعأب سويمللب باشك عماوج ىلع كتيونحأ اساب

 مجانملا فسوبل نإ ديحأ

 هئيسنلا بائتك فيناست 0 0 اذهب ملعلا 0 روهشم لجر

 هز 80 موطق1م» طتو» هذه نيئامثو سيخ وأ كنس الئس ىف هلئق ناك
 | نيتئامو. ١ الل صيطبلا 9 8 ةيكلفلا كثيهلا 9 13 بهلاب:

 011 بذهاب.



 ىسخرسلا بيلطلا نب ناورم نب ديح نب ديحأ - ئريوق ميعربأ

 اني م 2

 ىردبوت م 1 د وك هدأ '

 صا ىلا ا *# ب - س3

 وبا ارق هيلعو فقطنيلا ملع هنع خا ىمم فحسا ابأ ىنكي

 باتك اهنم فيناصت هلو هنقو ىف اروكذم ىاكو نانوي نب ىتم رشب
 اقيطولانأ بانك رصشم ساينيمربراب باند ركحشم ساي روغيط اق ريسفلا

 لا

 ةقاغ تيئاك اهناف مكر امص لجل لوف جتام ةيوح 1 هيشكو رجاشم ىلوالا

 ىسخرسلا بيطلا نب نورس نب ديد نب دهحأ

 ىدنكلا فحسا نب بوقعي ثيبلت وهو مالسالا ةفسالف دحأ

 ةليلج فيلاوت هو خفسلفلا مولع ىف نينئفتملا دحأ اذه ديحأ ,نراكو

 20 .راكو راصتخالا ةديج ةرايعلا ةيلخح ينكلذ ريغو فطنملاو ىقيسوبلا ىف

 ديج ةقرعملا ىسح برعلاو ءامدقلا مولع نم ةريثك مولع ىف اننفتم

 هللاب دضتعيلل امّلعم الو أ ناكو فيتصتلا مييلم ناسللا غيلب ةحيرفلا
 :نىكليم رومأ ىف هريشتسبو هرارسأب هيبلأ ىصفي ناكوا دب صخو همدان مك

 هانيأ دصضتعيلا لثق ببس ناكو هلقع ال هيلع ديحأ ىلع بيلاغلا ناكو

 ردبو ء) هللا ديهبع نب مساقلاب فئلعتت رسب هيلا ىبضفأ مناف هب دب ديصاصخخلا

 دضتعلا هيلسف ةروهشم هيلع مساقلا نم ةليحب هعاذأف دضنعملا مالغ

 ىذلا تقولا ىف ناك املف ريماطملا هاعدوأ مث هلام ايفصتساف امهجلا

 تلفأ هش ندب ىسيع نب لكبح لاشقو دما مدل ليضتنعملا هيف مر

 ناكو لحفلا سنوم مهطقتلاو مهريغو جراوخل نم ةعامج ريماطملا نم
 اجرو هعضوم ىف ليد ماقأو ةرضخل. ىلع دضنعملا ةفالخو ةطرشلا هيلا

 تابئاب مساقلا ىضخعميلا رمهأو هتينمل ايبس هدوعذ رت و ةمالسلا ىكلذب

 مهتبثأف مهب بلغلا فئلاعت يح حيرتسيمل اولتقي نبأ ىغبنب نيم ةعامجم

 ه) 820837 مّللا دبع.

 لاما
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 ىورشز ند ميعربأ

 مدفن رابختحب ةلودلا ره ههع وبا نومبو دلني ماسلا ررعت املو خضع رشات

 اهمذ ىفوتساو اعاشنأاف نمءي ةخسن ءاشناب ىباصلا ىلإ ذلودلا وع
 اهثحن ىف اللجام مل ةلودلا ضع دجاي ملف ءافينسالا فيح طورشلا

 ءلعف امب هذخآ اهدلمو فارعلا ىلا داع املف اهب فلخلا ةرورضلا هتمؤلاو
 ىف افلسم فلصيلف هلجاس نم 5 رشَل دارأ بأ لاق ةكليوط ة8دم دنجسو

 مهلا هلو ةرابعلا ىف هتغالب ترهظف ئجانلا باتحلا فئيسف هيوب لآ رابخأ
 مهئارزوو ةلودلا ىضع دالرأ مايأ ىف لوي ملو دئاصق هّدع هنجاس نم
 نم رشع ىناثلا نينثالا موي ىف دادغبب ىقون نأ ىلإ ءاشنالا ىلوتي
 ةنينجلاب فورعملا عضوملا ىف نفذو ةئامثلثو نيئامثو عبرأ ةنس لاوشلا
 ٌ ار ,...ىلخ سيخ 250 موسإ هابل 0 هدوم ىراكو ةابوجد ومثال رواجتاملا

 نسل ىىبأ ىضولا ففيرشللو خشاس ثلقو اةرشع تلك زانس راضمر ره

 هلاهنم ثارم هيف ىوسوملا

 ىدانلا هايص اب فيت ثييارأ داوعألا ىلع اوُلِمَح نم تسلعأ

 55 افمفدام ىرانو ىضرلا وأ ىضترملا عمم اهلو ةليوط اةلي بصق ىفو

 لجاع انباص ارفاد اباد داوعالا ىلع اوليح مهلأ انملع معذ لاق علطملا
 منهج ران ىللا هب

 نورشت نب ميه ربأ

 بئاكلا لاله نب ميعربأ ليم دنظأ فاصاسأ وبأ بيبطتملا ىنارخل

 سربشأ هليل ىفو لاقف ءباشك ىف ير نب تمباش يود ,.رااس نب كيباث هركذ

 م". وبأ تام ةثابثلثو عست انس رفص نم) ”كتيقب ةليل ةرشع ىدحال

 *)(ىفطنملا ىنارل ىرورعز نب مهثربإ فاحسإ

 *) 1 ؛انريا دلوق, 7 رعش دلو ط) 8 مشب
 0 كيقنب : 016 الط. 0000. ىقبلل. ه) 1ةطلخ ذم م1157



 مهعربا نب لاله نب ميعربأ

 ةذعب موي ّلك ىف ىقون انكف ميعربا لاق هغلب اه ىراصتماب مهرمأو هام
 مظع هصعب ىم رسكنو انل ةروكذملا ياكل ىلع هيوشنف كمبسلا نم

 رسكن مل امو تومي هبظع انرسك ام ىاكو هرسكت ال هبضعب هكرتنو بلبصلا

 اةداج 8 الأ دلك هيلع ىوتاسيو مدكللا هيلع ثينيو ملسي هبظع

 كلج ىم انرشق ام ىراكو دوسألا ىدلل كلج هبشت طكيسلا بككات

 هدلبل 7 رهغ ىلع ىوكي ءاملا ىلإ اهانددرو اهانيوش ىتلا كمبسلا
 ضايبلا ىلإ بارصبو ىلوألا

 نم مفلس لمأ قارا ٠ بحاص فعسا رب باسل نادر نب

 هورضدخاب نم :لمج ْ 20 ىعوشلا *)متسر نب نجايو ىلع كلذ ىف

 رضسخملا ىف هطخ بتنك لالع نب مهعربأ ناشلا اذهب ءاملعلا ىم

 جاوبألا ىف اهلووذ خم سمشلا عبطوم كأ ارداو دصروأا ةروصب بتتاك داك ىذلا

 تابطاخضم ةبوجأ ىف لثاسر ةدع دلو تاثّلتملا ىف هطخب هثايأر فنصم هلو

 ملقتو هبوب ىنب نم فقارعلا ىولم مكي عونلا اذهب ملعلا لعل

 ئىمي ام مابي لأ مب تدقلناخاو عرج هلكاسر ناري ةاخالبلاو 0

 همركأ ىلوألا عقلا فارعلا ىلا هلوخد دنع هئاق هلودلا دضع هب

 يكحلذ ىلع مزعش (سراف ىلأ مدل جيوردل حماسو هرك أذو هرضاححو همدقو

 هتبيغب دسفت ةثباصلاو دلعأ لاوحأ رأو رمألا ةبقاع ىف رظن مك هب هدعوو

 ه) 27 مئاسو .
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 ورأرف نب مههربأ سويسابيروأ

 بلعلا 0 باذن هلو خعنصلا هذه ىف هسابق فيزو فوزها لك هقرعو دعا

 ,.راسنالا ةعيبط باتكب فرعي

 سويسابيروأ

 رمي ملو هدعب وأ سونيلاج لبق رعأ ملعي ال ىنانويلا بييبلحلا

 *)ءغبا ىلا بانك ىو ءتافتصم هيلع كد اهناو ءابطألا ميراوش ىف هركذ

 باشت ةلاقم ءاضعألا ججبارمتاتا باشك نيناح لدن تالاقم عسن ثاطسأ

 اهلقن ةلاقم ىيعبسلا باتك ليسب نب نفلحصا لقن البعتسملا ةيودألا

 نورارف نب ميغربأ
 هنامز ىف اروكذم اييبلطط ىراك بئادكلا ىرورارف كلو نم لجرلا اذه

 ")دب ماقأو دنسلا كلب ىلا دعم جب ربخو دابع نب ىراسغ ةبحصب صئخخاو

 موحتل الا هبائدتسا امدحل دئسلاب لكأ ام هنأ ركذو ةعرب دعب داع مك

 فورعملا يلا ف ") ,.اسسغ رك و ورازف نب مهعربأ لاق ساو

 اهسأر نمطب مك داس : م ىدلل هب الكبس دنسلا ضرأب ىرأرم

 نمي ة[مل] أم لعجتاب مث 5 اهنم للا جر خس داتنوما ىلا اهلدب عبيمجو

 اهوضوم ىراك ام اهنم ىوتشي ,ىناح سم اهكسبيو ريل ىلع اهنم
 ىف هكيسلا ىقلتو هب ىمري وأ مضن هن ام اهنم لئؤْيَو مضنيو رمإل ىلع

 زابسلا شيعتف الكيسلا بلاص وف ىذلا مظعلا رسكني مل ام ءاملا

 اهنالمو ١ راد يق الكرب رفتعب رمأ راس نو مسعللا اهبظع ىلع نينئيو

 *) 117 نبأ, 5) 20 اهب. © 80 منع 12: 47 ناسغلاب

 15 .راهسفلاب 11 ىلاسغلا 4 8ةهطلخ ذم هالقم 0000. هدولمتأ همدط 1418.
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 سناجتسرأ -- سويقوطوأ

 5 ملصأو ملاقم بورغلاو ع عرلطلا ومو علاطملا بانك ةلاقم داعبألاو

 الرسل ةسماشلو ةرهنع ذعبارلا خلاقملا سديلقأ باناك

 | سوبقوطوأ
 كعب فئصم روكذم هتف ىف لضاف ىنئارحدنكسا ىنئانوي سدنهم

 فيئاصت هلو روهشم ةضايرلا ملع سرادم ىف هركذو سويماطبو سديمشرأ
 باتك ةناوطسالاو ةركلا ف سديشرأ بانك نم ىلوألا ةلاغملا مرش اهنم
 باتك ىنيسدنبملا ةعسالغلا ليواقأ نم كلذ عيبج نيبو نيطشل ىف
 موجتنلا ىلع ءاضقلا ىف سويبللب باتت“ نم ىلوألا ةلاقملا ريسفت

 ص

 سقولوطوأ

 فيناصت فّئصم هنقو ىف روكذم روهشم ئنانوي ىضاير سدنهم
 ةكرحتملا' ةركلا باتك هفيناصت نمف ءاملعلا نيب ةلوادتم ةروهشم
 تالاقم ثلث بورغلاو عولطلا بانك ىدنكلا مالصا

 نرتب
 فيم نامولا كلذ لأ نونقب ملاع ىناردتكسالا ىمورلا ىرصملا

 لح ىف باتك هفيئاصت نيف العانصلا هذه رارسأ ىلع هّبنو دافأف هبتك
 ةيناحورلا ليدل باتك سديلقأ بانك كوكش

 ”) سنا جنسوأ

 و فينصتو 0 ّى 0 دلو سونمأج ل ليك روعطم بببط اس

 يب وجي ريق ميييريس رس بسم يام هس ييجم بيم دس

 ه) 0003. ةةسصسأل. سويقرطوأ. 1٠.١ .1 )٠١ ةوطتووصع#. "') 1١37 ركذب

 ال

 النادل 1

 الا 1

 1طن. 8
0, 02, 



1401101 

 الذال 11

 مبا

 سوداقسدا 32 لبا

 ىلع اهل 5 +ةنسملاو ينحل بدرملا وه س(اليفنأو ريسافتلاو عماولل

 نبأ
 ةغللا فورحح طبينتسا نم لوأ رهو ميدقلا نمزلا ىف ىباكو مورلا
 ليعو هساقو بللا ىف ”)ملتت كئلبلا *)سيفانبل كلذ لبيع ةيغيرغالا

 ليقو مالسلا هيلع ىبنلا ىراربع نب يسوم نمز دعب هنمز نانو هب
 نق ةعينش ةلوهم ةريثك ارابخا دل تمبارو ميكلمل فارب ىرامزر ىف ىران
 ا 2 ماك

 ,.راسوبل 2256- سود د قسأ قرت اهمذ هورجأو مورا "«)اهغلا

 سخاموردنأ

 كقو هريش اره مل خش مسلأو رحدحسالا نمو ّ فوسليف مهبكتح '

 اذه سرادم ىف ةروك كلم تالاغم هلو عونلا اذه نم ءىش منع ذخا

 ,.,وجاعم ىلع فقو ىذلا وهو ,درالاب ءابلألا سيئر ىراكو ملعلا
 عفنت يعافألا موجك ميف ناز امم ىرباكف هنم سقنو هيف دازو سولديدووثللا
 ةرفتسملا هعفانم ىلع ةدايز ىعافألا عسل نم

 ”)سوالغسبأ

 دلو ,.راشوبب عابس نوم اهب ملاك خضايرلاب ربيت هشقو 00 مييلامح

 ييئاصت دلو سديوافا ىمز دعب وهو ةعانصلا هذض لع نيب روهشم ركذ

 مارجألا بانك هفيئاصت نيف هديفم تاهيبنتو عونلا اذه ىف ةفيرش
 اتي

 *) 477 سيئاقملا, ه) 117 ملكتو, , .8) 8و ؟هوهآلق.

 4) 0000. سئالقسنا؛ 110 سوالقسا,



 م

 ىراك ةنيكلفلا تالآلا ةعانصب ملاع سدنهم ىضاير ميكح فيرطبلا
 لمعلا باتدك هفينصت ىيف هدعب وأ هلبق مالسالا أدبه دودح ىف

 ملطسملا بالرطسألاب

 سؤاليفنا

 ىناردنكسا ميلقالا ىرصم *)ىعئابلل لضاف مهكح ىردنكسالا
 سونيلاج مالك عيجب اونع نيذلا نيهئاردنكسالا دحأ وهو لزنملا

 مهراصتتخا نسح ٌّلدو باولو ةلعسملا ىلع اهفيلأتو هبثك راصتخاو
 سئاليقنأ ناكر بطلا ةعانصل مهناقتاو مالكلا عمارجاب مهتفرعم ىاع
 ةرشع كثلك سونيلاج مالك روثنم نم عمج ىذلا رفو مهسيئر اذه
 دلوُي ام ركذو ةئمزم ةلع هيو َمماج نميف اهفلأ تاكرمل رارسأ ىف ةلاقم
 بتنحلل بترملا وه اذه سئاليقنأو ةررض هب عقدي امو. فبكلذ هيلع

 دقو ههلا عماولل نوبسني سانلا رثكأ نإ ىتح اعرثكأل يرخدسملاو
 ىنايرسلا ىلإ ىنانويلا نم اهل هلقن ىف فحسإ نب نينح اذه ركذ

 سلاجو ملعلا راد ةيردنكسالاب اوبثر ىنيذلا مه نوئئاردنكسالاو

 لكشلا !ذه ىلع اهنوبّكريو سونيلاج بنتك نوءرقي اوناكو ىباحلا سردلا

 اهيناعم ”)رصتخت عماوجو ريسافت اهل اولبعو هيلع مويلا ارغب ىذلا
 ديكر ام ىلع مهلوأف رافسألا ىف اهلمحو اهظفح ّئراقلا ىلع لهستو

 سئاليقلأو سيساج مث ئناردنكسالا نفطصا نينح نب فدصسا
 اوليع نيذلا مهو نييناردنكسالا ءابطألا ةدمع ةعبرألا ءالؤهف سونيراسو

 ل

 هر 6 ىعابط, ط) 86 ماتتع 2117: 16 انا, رصتخخب

 ةاود860 9116 لهسيو.

14105. 1, 
2. 



 رعاشلا سخببا

 ىرعشلا عونلا مدنحأ دق ىلك ,رانرب نم لجر اذه ٌينانويلا
 ىلع رضتفف ىئانويلا رعاشلا سريموأو وم رخافتو ةّيقلنملا ةعانسلا نم
 لاف هرعش ةّلقو هليع ءاطبب ةريعو ملبص ةلعرسو رعشلا ةرثكب سري

 م :نأفو ليشلا رامز لولب ربل تروج خبك اطنأب الربح ىو انغلب سرهموأ

 لل ىلا تقدص دقت كوبللا تيلاقن كلذ ٌندضب اهيلع ترضنقاو دليلا
 هرادسأ ىكلو كلولا دعب دلرلا

1 

 ) سفيطسرأ 0
 دنع ماشلاب اليدفر ف ميدقلا ىف انيروق نأ ليقو انيروف لعأ ى

 ٠١ انفسالف نم اذه ىنقرلا عيطوم ىف ابوشكم هناباأر دقو ملعأ هللا صبح

 ىلأو الا «فسلفلا 0 متافسلفو هعيش مل تيناكو ركصتو ركذ هل نييبنانويلا

 مهانركذ ىلا عبسلا قرفلا ىم هئقرف تيناكو ةفسلفلا 0) نافعا نأ لبك

 ىلا ةبسن نييئانيروقلاب ىرهرعي هباحصأ ىلكو ىروطالفا ةيجرث ىف
 نيناّشملا هفسلف تفقحت امل ,.امزلا رخآ ىف مهتفسلف سليجو دلبلا
 ام باتحلا !ذه لفن دودحلاب فرعي ربل بانك ةفئصمبلا بتكلا نم هلو
 ة),للعو هحرش اضيأ هلو بسال ىيحم نب ديد ءافولا وبأ هحلصأو

 دادعألا ةيسق باتكو ةيسلنيلا نيفاربلاب
 "ع

 "” سخر برأ اا

 فئص هيذ يفتصم غبن ميق نكلفلا ملعب رييخ ىنئاردنكسا ىنانوبب

 يديم

 هز لكم روع 1[: انط“» 0088. كسأل )١ 0004. سوظهاحسرا ٠
 1! سوكوطسرأ, ه) 80 1[ نط, 00043. فالصتاب ة) 21 ةيلاعو.

 ه) 0000, هايتس. سخولدسرا,

 ل سوبا نيالا للى تحسيس



 سخربأ لس ,..ىمحيلما

 ادصرو ةةيردصألا رابح 2-0 ةايبر دنكسالا ةيدمب دصرلا ىلع نادم

 ىدحاو ةئايسيختب امر لبق اههنامز واكو ذاب ةيرد.ةكسالاب اههدعب نسمارلا

 نوحخيلم أ ْ

 ائسارفلا باتك فىنص ىذلا وهو ايئانوب هنأ ديعلا ميد ميينح
 همالذ ضعب ىف ردع وبأ كرك ذو

 م

 وو ,.رانوبب دل 0 ةضابرلا ماع 60 لصاخلا لضافلا سخرببلأ لاقيو

 اهتالا لمعو داصرألا ملعب انيق ىركو نيهنادلكلا ءابكح نم ملاع ميكح
 مجال ماشأو مخدجسحلا ثحابملا ميف كتبو ىفيفلا كيصورألا تيضرو

 نيم كل دعب هنامز نو ةليلج تالالا لهو ةيكعملا نيترو

 هو 0 باتك سس هركاذي أه 8 هداصأ ف . ينرلفلا ”ئانوملا

 محالملاو *) لّذهلاو لوحلا اننرعم ىف ميجنلا راوسأ باتك فينصتلا نم م

 اليلج ابانتتك ىأر هيلع فقو نمو ئىبرعلا ىلإ باتكلا اذه جرخ دقو
 نييلبابلا بهذم نراك ناو عونلا اذه ىف رحبتب هفليبل دهشي هانعم ىف
 ىلع مهدعب نم ىلا لصي مل فكلفلا خثيم ةروصو موجتفلا تلاد رح 0

 دلو مهئارأ ذره ملع 3و مهلود داسبش حم موقلا تمضرتاعأ بابسال هجولا

 ىلطحسجملا بانك 60 سويملطب مهذع اهلقن ى دل داصرألا و 5 مهداصر ا نم ٠

 دجي مل نإ ةريحتملا بكاوكلا تانأ رح عيصصت ىف اهيلإ رلحضا هّناف
 اهب فني !داصرأ نبكلذ ىف نيينانوملا هباحصأل

 ا

 ه) 808:7 ىلملاو.



 نوميلطق 93 دوو ىلابايلا ىفلعصا

 ا!هيبا هبكحلذ العاق تسل »ل لاقف هكدحيدمل داو نأ مل ذأ ككئاجتهب

 مهنرعشأف نينانويلا ء اسؤر ىلا يضم لاف لاق
 داجعالو 5 سرهموأ ناك نكلوشنب

 نيا فنا هباع عنشماشف سرب ةريزجاب دسأ لاشك نواح ايلك 8 انغلب

 ال دسالا مل لاق يكفعضب عابسلا رعشاف ىبضمأ ىننا بلخلا هل لاقذ

لا 2 "1 نم ىلا بدحأ هك ز راسم نع لوددنلاب عابسلا ىنريعت
 ايلا ىلا ل ىبراست ثو

 ىراكو معلص هللا ليسر ثععبم دنع اكو نييئادلكلا ءامكح لحأ

 *) موجانلا ماكحأ ىل لهاج باثك هلو موجتنلا ماكحأو بكاوكلا رييستب ابلاع

 سديبمهب درخأ

 ٠١ ملع هنمز ىف سانلا ملع سديلقأ دعب ىضاير ٌىنانري ميكح

 نم ملاع هل ذكملتو هدناوف ىف فلصو هب فرغو ىلذل رّثصتو سديلقأ

 *)ةضايرلا ىف دلاوقأ ١)اوكحو مورلا

 سونير د .ذسووبأ

 ةضايرلا مولعب اميف ىرادؤ سديلفا دعب ,راك هتقو ىف ىضايرلا ميكمل

 اكو ؛)اهثالصنف نم ةعابج ذخأ دهنعو مورلا دالبب اهبيلعت ىف ارثسنم

 ةراهه نم هنوقلادكاب اميذ :يلعي ىونيعتاسي هنو بك وام

 مايأ ىف ةيردنكسالا لعأ نم هّثف ىف لماكلا لضافلا يضايرلا ميكملا

 عيتجا اهتالآ لمعب ارهبخ داصرألل افقح ائضايرلاب ابلاع ىراك ةةيئانويلا

 ه) موجانلا ب ىملو طاق 5 فظن )١ 80 دان" 0 8 ىكحوز

 16 انط“. 0000. اويكمحو. 5) 028157 ائضابرلا نف 0 8 4 مهئالصف,

 كل ا لا



 و

 م

 ىنانويلا رعاشلا سريموأ

 مدرأو لينلا نم نوكي ام ىلع ,يلع ىرقلا رثكأ ىضارأ ساق هنمز
 ةروسبل طاسوأ ىقِو ىرغلا نيب ام ةروسلل لمعو ىرقلا اهيلع ىنبو اسودر
 مهله دحاو لك عرف ىرخأ ىلأ يرق صضرأ نم اهنم ءاملا كقني رطانق
 فرصي اة ضبعم اضرأ ةعيض لك نم فقوو تاوف رهغ نم هئشقو 00 عرولا
 اهلو ةمولعم ىرألا ىلإ ىهف روس هذع سالصأ ىلإ ةنس لك ىف اهلغم
 ةبانعو رهثك زاونحا اهيبلعو ةروسنلا نوف يدب فرعي ريعمب درغم .راويد
 نم ةيقرشلا لايعألاب ةيثل هذه تفيضأ دقو لفل انأو فرعأو ةرهشت
 ,.راكو ووشمو .امضو باو هلو ارلكذ هللا ةمحر ىدلاو بل ريقعم فوج
 ىف ةلع تافنيصمم سديمشرأ ففتدتو لامعألا عيمج نم بعت اهيبيذ ليعلا
 حاسم بانو ةرئادلا ىف عيسملا باند لثم هب لصتي امو عونلا اذه
 رئاودلا باتدو ةلاقم ةرئادلا عيبرال باناكو ةناوطسالاو ةرحلا بانو هرئادلا
 بانتكو ةخيزاوتملا طولبقل بائدو ةلاقم تاثلثملا بائدو ةلاقم ةسامئللا
 سصاوخ باشكو ةغلاقم تاضوراملا باناكو خس ذيلا لوصأ ف تاذوشحاملا
 ىمرتث ى مثلا ءاشأ تالأ  تاعاس بايثكو خلاله اهباوؤسلا ةيذافلا تاتا

 خلاشم لقدانبلاب

 نأ دفدلا ىذربخا لاق مباشك ىف ميدنلا فاحسأ نب لييصكام ركذو
 ربخ ييلذلو لاق اليم رشع ةسمخ سديبشرأ "بتك نم نيف رحأ مورلأ

 *)هلوطب ربشل ركذي ملو هحرش لولدي

 ىئانويلا رع ادثلا سيريضوأ

 ةيرعشلا هعانصلا اوناع ىنيذلا ىانوي لاجر نم لجرلا ا!ذه ىراك
 رخمتفأل ىنجفا هل لاقف ىنجاملا وبائثا هءاجو اهداجأأو فلدنملا عاوشأ نم

 ك0 0 3 افي
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 ىضابي رورلا ميك سد جورأ

 اضرم اهلعأ ىلع بلجو اهمع ديدش ءابو ىامزلا ىم ةرم ةيكاطنأ لهأ

 عرفلا ىلا اهنيطالسو اهزابطأ راص ىنح اريثد اسانأ ىلقأف اعيرس ؟ًداح

 العلا ىف دلبلا لأ يلع اوراشأ ملعلا لتأ نم الاجر 5 فولو

 مهرخأ نوع سافلا برش اهلك ةيودالا نوم هاوس اهع فخلاو فاير ىحلاد

 نم سلدتتا نم مهنم راق هبسج ىف ضرملا لوصح دعب هبرش نم امأف

 مهناف مهب ضرما لولح لبق هوبرش نيذلا اأو ىلع نم مهنمو هضرم

 مهرسأب ضرما نم اوصلخضت

 ايرلأ ميك سديهشرأ

 اعاونأ نييرصملا نع ذدخأو هيلع ”فقح اهبو رسب ناك ٌىئانوي

 ةليبج بتك هلو ميدق نم اهب نيمئاق اوناك مهثأل ةسدنهلا ىونف نم

 نب دبحأ نب ىلع نسل وبأ نيحلا نيم بيلطخل ىل ىكح ةليلج
 ليجأ ىراكو ىلدقفلا ىومالا ىنامثعلا ىنابألا ىقابلا دبع نب رفعج

 نم حياشملا الج ككردأ لاق ةكراشمو ةغالبو الضفو ةعابن كبر نم

 ريم ىرق رثثأ ىضارأ مدرأ ىذلا نأ ىلع ىنوعيجتام مهو اندالب ءالجأ

 سدهمشرأ و لبنلا ىمز ىل ةيرق نى ور نم اهب لصونملا ةروسنل سسأو

 ءامجج اذإ اهلعأ نراك رصمب ىرقلا رثكأ نأ هببسو اهكرلم ضعبل كلذ لعف
 بهذي نأ ىللا اهب اساقأف اهل ةلباقملا لاببل ىلا اودعصو اهوكرت ليلا

 ىلإ مون لك لون سقنلا ىف ليبلا خا اذأو فرغلا ىم افرخ لينلا

 سبحنا ام مهعنمب ضرألا ")نم نمالمت ام ىاكف عرزلا ىف اوعرشو مهيشارأ
 الف دفافج دعب الأ هيلإ لصوي الف الع ام ىلإ لوصول نع ءانلا نم هيف

 ىف هكلذب سديدشرأ ملع املو ريثك لغم كلذب بعهذيف هعرز نكمي ٠

 *) 11 5. 158, 708 32, 11. ائيلقص الريرج نم اروكاريس ةنيدم ىف هحلوم.

 5) 130 فياحااب د مم اننا 11 0: 11 هانا 1
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 ىنامورلا سونايلأ

 هدهيع ىلع ناكو ةسدنهلا ملع بلطل نييناردنكسالا كولم ضعب انك رعت
 رشع تلك هنم رسفو لعفف هريسفتو باتكلا اذه الصاب هرمأش سديافأ
 سديلقأ فذيملت سئالقسبا كلذ دعب دجو مث هيلا تبسُنف هلاقم
 انئاضنا5 يكلملا ىلأ ايهادعأ ةرشع ةسماشلو هرشع ةعبارلا ايمو نينلاقم

 نب نرسل نم ن سم ىلع ىبألو ةيرددكسالاب كلذ لكو باننكلا ىلإ
 مايا

 ركذ اضيأ دلو بانكلا اذع تار ناعم مسرغتا ريصم ليرد ىرصبلا مثايهلا

 ةرشاعلا ةلاقملا رش تيارو هكوكشلا ىع باولو بائكلا اذع هكوبكسللا

 اهنمكلمو ,ىبرعلا ىلا تاجر كلقو *) سببلب ةيدببأ ملك ىنانوي لجل

 رشاعلا جس رمال مبينا رد هلل ديللو ىدنع ىو ”) مهلح بئاك نبأ لظطختب

 ىضاقب فورعملا ىضرفلا ىدادغبلا ىقاببلا دبع نب ديد ىبأ ىضاقلل

 ىدنعو ددعلاب لاكشألا هيف لدم نسح ليبج مرش وهو نراتسراميبلا
 ىريشقلا نى .ببيسلل وبأ رك ذو هدحو هلل هلل دينو اهفلوم لمخب دضخسنلا هذه

 هاهسو بانكلا اذهل احرش نييسلدنألا صعبل نأ هللا همحر ىسلدنألا

 انس روهش ىف فيرشلا سدقملا كييبلا ىف ىل ١ذع هلوق ىناكو هنايسناو

 لذ اه دس سو نيعستو سميد

 باتنكلا اذه ريغ اهتم اهفتص ةدكعتم بتك سديلقألو
 باتك تايطعبلا باتك رظانملا فالتخا بانك تارهاظلا بانت

 باتك تباك مالصإ ةليسفلا باتك لوصنم ىفيسوملاب فرعيو مغنلا
 لوصم بهكرتلا بانك ةفشلو لقثلا باتك ى,وناغلا بانك لوكتم دئاوغلا

 ىنامورلا سونايلا

 ناقو هي هلأ ىعلاو سونيلاج هركذ ىرانوب موب حرم يش األ

 باصأ لاق هنأ هنع ىكحو هخيش هامسو ملعلا ىف ببطت ")حي مل

 7 11 سبلت: سنيلبا. 1 110 مهيطح "© (!ؤل 11 هناراساصما طلعت“ حل كلل
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 ْئ .روصلا راكحنلا سدنهملا سديبفأ

 رجعو سديهشرأ نم مكدقأ نراك 99 نحر ًانئلاب ملعلا لعأ ضعب ركذو

 هلقن دكفذ مئسدنملا لوصأ ُّى دباتاك .امأو نييضايرلا خفسالفلا ىم وهو

 وهو ىذوراهلاب فرعي امهلحجأ نييافن ىفودا رام نب بفسوبب نب ج احلا

 ىنوماملاب ىبسملا وه ىناغلا رقنلاو لوألا
 فامحسأا هلقنو لوعيب ةههجاعو

 يفشمملا راسم وبأ لضنو ىنارم معا ف نب تبباش هعلصأو نينح ند

 2 ىف لصوملاب ةرشاعلا اهنم تبر مهدنلا نما لاق 5)تالاقم هنم

ارقيو ىسيبقلا رقصلا وبأ ”)هثابلع دحأو ىئارمعلا ديبحأ , نب ىلع
 هيلع ً

 اذه كودك لضعو الئامتلتو نابععبس نس ىنعي اذه اننامز ىف يطسجتملا

 ىف هركذ رجهس ىسيباركلاب فرعي لجرلو ىزيرهلا دع سالو نيعبأ بائنكلا

 ىرقوسجعملاو بانكلا اذهل يرش ىلامعت دللا ءاش 3 فينصتلا !ذه ءانكأ

 ىاعامللو اضيبأ ىرعرمللا ر ابدخأ رمثو هردخأ ىلا هلو نم بانكلا !ذه حرش

 لاقل ىأر هلأ بيطتمل فيظن ركذو بانكلا نم سما. ةلاقملا م

 نيعبرأ نسل ىديأ ىف ام ىلع ديوث ىعو اليسهور سديلش؟ نم ةماعلا

 جارخا ى اع مريع دهنأو لاكشأ و ذاعسنو ختام سانلا ىدياأب ىذلاو الكش

 تسباث هاعدا ىذلا لكشلا ىأر دنأ سقلا نحوي ركذو ىبرعلا ىلا كلذ

 ىبألو دابا هأرأ هنأ فيلتت رك فو ىناذويلا ُ )ذأ معزو ىلوألا هلاقملا ىف

 ءافوللا يهمل سديلقأ باتك حرش هركذ رميسو ىناسارشأ ثردلا سفح

 ىكاطنألا مساقلا وبأ رسفو ههنابب ملأو بانكسصلا اذه مسرع ىناج اهجروبلا

 نب كيلس ناكو غبلطلا رهظأ نوب دوجوم وهو مسرخ لاقو دلك باشكلا

 الرشاعلا رسفشو ةرشاعلا صضعبو تالاثم عست ىلع هنم ىتأو ايرسببش يف ىلع

 ىف هدالاسر ىف ىدنعملا ركذو كديهبعلا نبال هدوجو ىزاولا بسوي وبأ

 سنيلبأ هل لاقي لجر هفلأ باثكلا اذه نأ سديلقأ بانك ضارغأ

 ليقف باتكلا اذه بهع مداقت ابلف الوقف رشع السمدخ مدر هنو راجنلا

 *) 1ك ىناتلاقم, )5  80 هئايلش بضخاوز 8152. 266, 24 هئاملغ داو,

 "5 2017 ممطتمطود» طلع مل ةتصر 76و طن 266, 5,

 ملل ##ا
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 ئروصلا راجتنلا سدنهملا سدهاقأ

 ىف امو هدئارفل يرخمو هيلع لكشمو ءل سراش نيب نمف مالسألاو مورشلأو

 ءاهمكدح تيناك دقلو ")لهن زييزعب كاهششو 03 ىلإ مأس وش الا موظلا

 كب مل نيم امئاسر مق نىلخدي ال مهسرادم باوبأ ىلع ىويثكي ىرانوي

 سديهلقالو سديلقأ بائتك ءرغي مل نم اهنلخديب ال يكلذب ىونعيب اضانترم

 فيلات باتكو رظانملا بانكو تامورغملا بانك عونلا اذه ىف اضيأ

 كلذ ريغو ,.رومحللا

 ريثك اكو هلئاسر صعب ىف ىدنكلا فحسا نب بوقعي لاشو
 نيانتك بنكلا ىئارخ ىف دجو نيينانوملا كولم ضعب ىإ عالطالا
 ىنلا ةسيفل ماسجألا ةعنص ”)اهيف ركذ راجحنلا سوينولبأ ىلا نيبيوسنم
 ىف جي ملف نيبانحلا هل كفي نم بللطق اهنم رثاد أب ارك ليدتت ال

 هريخأش ميلاشألا ىم هيلع نيمداقلا لكسف بهكلذ ملعب ىم ىرانوب ضرأ

 ةراجنلا هدعم مو سديلفأ هيسأ روعي داجر ىأر هنأ ىهلوصسما ضعب

 ذئموي لحاسلا كلم كلنلا بتاكف هب موقيو نفلا اذه ىف ملكتي
 سديلقُأ لاوس هنم بلطو اممركذ مّدقملا نيباتكلا الخضسن هيلا ريسو
 اكو هب سديهلافأ ىلأ ملفت يكلذ لحاسلا بكلم لعفف اهبككم نع

 هل مرشو نيبانكلا رمأ هل طسيف ةسدنهلاب مئامز لعأ ملعأ سدهلافأ

 هذه ةلفرعم ىلإ لوصولل اردص خيل عضو مث اههيذ سوينولبأ ضرغ

 ىلا هبوسنملا ةرشع ثلثلا تالاقملا هككلذ نم مافف سمشأ .تابسجتملا

 مل ام ")اهيف ركذ نينلاقيب هملصو نم سديهاقأ دعب هلصوو سديلافأ

 ضعب ىلأ سيل تامسجملا هذه ضعب بسن نم سويهئولبأ هر لب

 رهغ ىلا ن .بيتلاقملا ىيتاه بسني نم مهنمو ضعب ىف ايضصعب مسرو

 باننكلاب انافسحُلأ ') مهنا و سديلقأ

 8 7 هلبد رولا 5( 11 امهم 90 1 اهب ,

 8) 8 امذاو.



 ىروصلا راجتنلا سدنيهبلا سديلفا

 انهلا اهنم ب رشي مل ةسحنهلا ىف ةنسح ابنت لجرلا اذهل نإ ىسوم ونب

 يأ 27 د سلبمأ بانكلا ىم هيلع ردق ام عبج نأ اهلف ةئابلا عا يملا

 ”")هنم ديجوملاو تالاقم ىنامث باشكلا 5 ىمهوم وند لاقو تالاقم

 نيحأ ") ىدي نيب ")ةلوألا تالاغملا عبرألا مجرثو ةنماثلا ضعبو تالافم

 ىفار لى الر نب كثيباش رخاوألا ثدثلاو ىصمشدلا لالص نب لاله ىسوم نب

 لامكسشا ةعبرأ هنماثلا ةلاقلا ىم باصي ىذلاو

 نسعبو تالاقم عبس تاتلحورخملا باثك هديتك نم ررصت ىذلاف

 دودحلل ئيسنلا ىف باتاك ىرانتاقم ةبسن ىلع طوطشل عطق باتك ةنماثلا

 ةموهفم ريغ ىبرعلا ىلا ةلوقنم ةيناثلاو سباك لش ىلا حلصأ ىراننلاقم

 ركذو ةطامملا رئاودلا باتاك ةلاقم ةلبسن جرطسلا علق باتك
 نم ّلفأ ىلع اجرخآ اذا نيطخل نأ ىف اق مل ىرأ الرق نب سباك

 ,نرايقتلي نيتمثاق ىيتيواز

 ىرومصلا "راجنلا سدنهملا سديافأ

 فرعيو اهيذ زربملا ةسدنهلل رهظلا سقينرب نب سرطقون نبا وهو
 هانعمو ؟) اهنلنو رطسالا ىف اينانوهلاب مة سدحنهلا ىف هبانك مساو ايرطموج بحاصب

 ْى رودص راحلا قماش سنا ىنانوي كيلا مبيد ميكح ةسدنملا لوصأ

 بئائثاكب فورعملا هبانكو ةسدنهلا ملع ف ىأوط دي هل ةعنصلا راجن دليلا

 تاسصتسالا مورلا هدعب نم هامسو انوي ءامكح نوب هبسا اذه .اكرألا

 ىف لصأ عفنلا ميظع ردقلا ليلج. بانك وه لوألا موّيمالسالا هامسو

 ءاج الو ىرأشلا اذه ىف عماج بانك هلبق ىرانويل نكي مل عونلا !نه

 ,.انوي ىهضاير ©)ةمامج دب ىلع دقو دلوق لاقو هلوح راد نم الأ هدعب

 ') 10 صلصأو. 5 28 اهنم. 5) 27 ىلرألا“ 4 83 ىديا نم
 017 دي نم. )19  237 ىراجنلا/ 5 2. 1. هربت 23 8016 ؟ةعوط
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 راجنلا سوهنولب ْ

 راكنلا سوينولبأ

 باتك هلو ليوط ىرامزب سديلقأ ىم مدقأ وهو دهعلا ميدق ىضاير
 ")ةييقتسمب تسيل ةينكنلا طرطخل لاوحأ ملع ىف فلولا تاطورخمللا
 2-3 جرخأ ىومأملا ىللأ مورلا كالب نم بتدتكلا تدجيرخأ انهلو السولام الو

 مجرل املو تالاقم عيس ىلع ليسشي ريغ ل لوألا بد باشكلا اذع

 لستشت الئماثلا ةلاقملا نو تالاقم ىنامث هنأ ىلع هتمدقم سد باناكلا
 دئاوفو ةديفم اطورش اهيف طرتشاو هدايزو عبسلا تالاقملا ىناعم ىلع

 ىأشلا اذه لعأ تحبي اذع انموي ىلإو نامزلا ككلذ نمو اههف بغي
 نم تناك اهنأ كش دو ربخ ىلع اهل ,روعلطي اله هلافلا هذعق نع

 ضعب تركاذ 5 تحنكو نانو كولم دنع مولعلا هذه الوعل كولملا رثاخنذ

 خلاغلا هذف رمأب هيعدي 5 انئامو ىف ملعلا !ذع نم اعيش ىناعبب 5

 اهفّلوم مالك ؟)فباطي مل ام ركذف اهغصو ىف ذخأو تدجو دق ىل لافف
 هلهجب هثكرتو هنع تبرضأف عرفلاو لصألا لهجي هنأ تسلعف اهفصو ىف
 هفيئصت م رخآ باتكو اذه سوينولبال تاظورخمملا ىنعأ بابكلا اذعو

 نمز دعب هباتك سديلقأ فينصت ىف ببسلا اناك امه عونلا اذه ىف
 هداف ىلاعت هّللا ءاش نإ سحهافأ ةمجرثا ىف هركذ وداهس اه ىلع ليوط
 عضوما يكل لحب فيلا

 سرهتولبأ نأ تاطورخملا باتك لوأ ىف ركاش نب ىسوم ونب ركذو
 بابسأل ىسف تاطورخملا ىف هباتك ّنأ اوركذو ةيردنكسالا لعأ نم نراك
 باننكلا نأ ىناثثاو هتيحكصتل ءاصقتسالا كرتو هكست ")ب اعصنسا اينم
 لجر رهظ نأ ىلإ سانلا ىديأ ىف افرفتم لصحو هركذ ىحاناو سرد
 ذاقو املعم ةسدنهلا ملع ىف أزوبص اذه ىراكو 1) سوغيلوأب فرعي راسب

 5) 7 ةبيقتسم ريغلا, ٠١ 1 فئاوبل, ه) قف فاعصتسا

00 .1.1 2 

 ا



 ..رومهلفا بتسمم سنيمرأ

 بدل (رسعد مس رمناو هنامسز لأ دافأ“ ,..اشلا اذهب ىم#ور فوسليف

0 

 8 سيلاطوطس 1 بشل ضب 7 رشم صضرعشم هناقو قي فورعم ىو 1 فوسليف

 ىلا اهضعب مرخو ةيئابرسلا ىلا كلذ نم ءىش ىف ةفنصملا هبتك تلفن

 ةيبرعلا
 ٍِظ

 سيسأرأ
 سيلا دولحسرأ بشك ضعب بردت ْى فتم ةبكحلاب روك لم ىساور لجر

 ١ ةيبرعلا ىلا همالك رخو

 نم وق هرصأاعو سيلاطوطعسرا لبق راسك روك روهشم ميكح

 نوميلفا

 ام طارقبل ارصاعم ىاكو ةعيبلحلا نونف ىم 8 ىف ملاع ريبك لصاف

 صخشلا ىأر اذإ اهب ابلاه ةلسارفلاب اريبخ ىراك رادلا يمأش هّنظأو
 يرخ روهشم فينصت كلذ ىف هلو هقالخأ ىلع هبوكرتب ٌلدتسا هبيكرتو
 ىف ركْذُت الفيرطظ طارفب باحصأ عم ةذضق هلو ةيبرعلا ىلا ةيئانوهلا نم
 عت هللا ءاشنإ ءابلا فرح ىف طارقب ةمجرت



 سيدو أ همسيسسمسس نىسللو 55 هأوخأو مايصلا نب مهبل رجأ

 ىف هنوكلسي ىذلا فيرادلا نم طلغلا نم مهيلع عقيو نيسدنهملل

 اضيأ ليعو مهثداع هب ترج ام بسح ىلع هورصتخا اذا ليلحتلا
 ةريثك طق دجوت فيك اهيف نيب ةثلثلا عولقلا مسر ىف ةفيلطل هلاقم
 طورخملا عولتق نم اندرأ علدق ىأ ىلع ى,وكت انئش ددع ىأب

 (١ اب ره . ص ابي

 ماكحألاو ةثيهلا مولعب نيلاعلا نيمجتنمل قاذح نم اعيبج. اوناك
 رخآلا نع دحاولا درعني الف اهفيلات ىلع ىوصللسي فيلاوث مهل تيئادو

 هدمتو هرمنا ملل بالرلدصألا ..راهرب باشك مهفيبنادصلت نرمق ليلقلا 0 الا

 نسل هيبتف كيح دليع ةسدنهلاب راهنلا فيصت ليغ باشك مسهل مه#ربأ

 لمعلا باتك ىسحلل ةركلا باتك تاماخرلا ةعنص ىف ديحم بائك ٠

 ىسحلل فلشخأ تاذب
 ٍص

 *) سطيدورغانا

 ّى اباتك فئص هنأ ركذو ىدع "نبا ىيدكاب تركذ ىمهور فوسليف
 مداد

 حرق سوف ةلاقم ىف سيلاطولدسرأ مالك ريسفت بانك وهو ةيولعلا راثآلا
 رق ىب تيباث هلقن 6

 م

 7)سميدوأ ١
 ميق ىراشلا اذه ةدافال هتقو ىف رذصتم مورلا ءابكح نم ميكح

 هديتك ضعب جرس“ ىف فسم سيلاطوادسرأ ملعب

 *) 0038. سيلمندورفاثا: 15 اسا (ردطط»م1ئ1682). )0  421 سويروأ

 وس يوسوس ع يسال

 طاطا. 0

 لنا



: 035 
 كتبا ننء راس ند ميش رجأ

 رد

 موجانلا ملع رما ىف ةلاسرلا ف ىدنح ام ىلع هقيناست نىمف معّنص ام رثذ
 ىف *)دكبعي احب ناد لالثنألا تالآ باتك مارس باتت“ ايلّوأ بند" هثلث
 خلاطا هيف لاطأو هرمع لوأ ذنم ةرشع ةعباسلا وأ ةرشع ةسلاسلا ةنسلا
 خئسلا ىف هصّقتو تالاقم ثلث ىلع اهرّرقر ايفقضف ىلذ دعب ايمرك
 اهلد تاماشرلا رمأ هيف نيب ىذلا ىناثلاو هرمع نم نيرشعلاو ةسماشل
 ىلإ ةسحلسم اهطئاسب ىتلا تاماخرلا لابعأ عيبج عيج هنأ كلذو
 مليع ىف لاحناك اهني ءايشأ عم ىراهربلا هيلع ماقأو اهبعي دحاو لبع
 لولدي ال ىنلا ةنماخرلا رمأو هنم ماعلا لسسي امو للا ىف تلاثلأو دحاو

 تاماخرلا بسن ىف هيلا ماتعي امم كلذ ريغو رصقي الو ّْلظلا اهيف
 دعب ليع مث كلذ ريغو راهنلا فاصنأ طورطخو اهل مولدسلا جارضتساو
 لماستلا ليبس ىلع هليعتسا ىذولفلا سويملطب ىراك اميف اباتك كلذ

 :ةلافم ىسكلذل درفأ هاف ىرتشملاو ميرملو ”)لحز تافالتخا يارخاسا ىف
 هحلذ ىع لدع ول مث نمو هرهع نه نىيرشعلاو ةعبارلا ةنسلا ىف اهيمت

 رهغ هيف يلسو ملبعتسا ىذلا لهاستلا ىع ىنغتسال هريغ ىلا فيبوادلا

 ةرشع ىدحا اينم هلاقم هرشع كثتللث ةسدنهلا ىف لمعو سابقلا ليبس

 طولحتللو رئاودلا سانت دجو يأ ىلع اهيف نيب ةسامتللا رثاودلا ىف ةلاقَم
 ثلث هيبث ىرخأ ةلافقم ككلذ دعب لبعو كلذ ريغو طفنلا ىلع روجتت
 لثاسملا باعص ه) ىم هةيسدن# :ةلاعسم ,.روعبرأو ىدحأ اهبف غلافم انرشع

 , 3 .٠ .٠ . 1١ - مى

 ىف «كلاسرب هل ترعلط ىاشلا اذه ىف ىناسح تافئسم هلو هنم ىدذا

 . اهيف هكلس ىكلذ ربغو ةسامئملا رئاودلاو تاثلثالاو طوطشلو رئاودلا ىف

 ىلا جانتحا لئاسم ثلق ىف الا ابيكرث ركذ نأ ريغ نم ليلستلا فيرط
 ةيسدنهلا لئاسما سارضناسا ىف دجيولا اهيف ركذ هلاقم لديعو اهبيكرت
 صضرعي امر ةيسدنهلا لثاسلا ىف العقارلا لامعالا رئاسو بيكورنلاو لياحتلاب

 هين بيج

 *) لال ديلعب. ) 17 لحولا, :) نلت ىلإ 8 ه0.



 سيباك نب ىنانس نب مهعربأ السمسم ىراوغلا بييسح نب مهعربأ

 ىرارغلا بيبح ب ميهربأ

 لمع نم لأ وهو مالسالا ءابكح ىف روكذسلا روهشملا ملاعلا مامالا
 نييمالسالا لك نخأ هنم ةركلا جطست ىف باتك دلو ابالرطصأ مالسالا ف
 امو كلفلا ملع ىلإ هلْيَم ناكو ِبْدْنِج نب ")هريس دالوأ نم ناكو
 ميجنلا ملع ىف ةديصقلا بانك اهنم ةروكذم فهنئاصت هلو هب فلعنتاب

 ليعلا باتك برعلا ©) ىنس ىلع ميزلا بانك لاوزلل سايهقملا باشاك

 مطسملا بالرطصألاب لبعلا باتك فلل تاوذ تابالرطصألاب

 شافنلا ىهحبب نب ميهربأ

 هنامز لهأ رصبأ يسلدنألا لايقرزلا كلوب فورعملا فاس وب
 هةكصيفص هلو ليمرجالا تالآلا طابنتساو كالفألا ةتيعر بكاوكلا داصرأب
 ملع نم تعيج ىتلا عونلا اذه لمأ ىدبأ ىف ةروهشملا لاهقرفلا
 اذه ءاملع ىلع تادرو املو اعراصتخا عم عيدب ّلك هيكلفلا تاكرلل
 فقيفرتلا دعب الآ اهمهق نع اوزجحعو اهل اوراح قرشبلا ضرأب نأشلا
 نبأ اهيلع ىنبو ٠ هداصرأ نخأ نميف دنع ل قُنو اهدصر دف داصرأ دلو

 رودلا ىلع روكلا هامس اهدحأ يايزأ ةثلث اهيلع لبيع ئسلدنألا دال
 سيئنقملا كأمسو امهرصتخاو هلدَبألا ى اع نمألا رخآلاو

 تنبات نب نانس نب ميعهربأ

 ة)امهف الفاع اًيكذ ناك فحسا ابأ ىّنكُي ىنارلل ىباسلا ةرق نب نب
 ملو كلذ ىف ملقم وهو ةسدنهلا ّن .ف هيلع بلاغلاو ةيكلل عاونأب ايلاع

 ه) هلق ةريك, 3) 0088. ىنسز 8 ةخنس: همدزو0أ. ) 80 دمألا ىلع دمألا
 0) 117 اهيهذ.

 8ص

 1طن 7
.6 ,1 .14105 



 ىررقأ - سويساببرأ

 هرانتسا هرثكل لاليلاب بقلذ نيح ّلك ىف الإ ىربب الو فينصتلاو مولعلاب

 نيياحألا ُّث هروهظو

:0 

 (سوبسابيرأ 14179. 1, 108, 8

 ةيمالسالا ةعيرشلا لوأ ىف ىرصلا ىيحصي دعب ٌىئاردنكسا بهبط
 ه شيئانك هدع هلو بلدلا ةعانص ىف افئصم الضاف ىراكو انيرصملا رايحلاب
 ,*)شيهنانخلا بحاصب فرعيو المانصلا هذه لمأ نيب ةروهشم

 ..فطصأ

 هكتابرأن ُّ عرشبنب نبأ ركل روكذم )دش ّ بيببيط ىناربلل

 بيبط هنأ ؟[الا] همسا ىوس ركذي ملو

 1: سوبسايبيرأ 14103, 1, 108, 5

 ام اريثت ىلات هثأل مسالا اذهب ىّمسو يلباوقلاب فرعي ىراكو رخآ
 عوشيتاكتب نبا هركذ هكلذب ىمسف ءاسنلا رومأ ىف رواشي

 نرفأ
 دعب نيذلا ءابطألا اهللبمج ىق عوشيناخاب نبا نك 3 ىماور بيبا

 م ريش هل ركذي ملو ىوحنلا ىيصي نمز

 ) 7 عب 13. سب هبا ةص اءاهطسم» 8هطمتقت هلق 010555 لوصألا شاّتُعلا

 .ةيرعم ةيئايرس سانلا ةعابج ىأ شانكو عورفلا اهب بعشتت ىنلا
 5) 80 دلو, ه) 8ةطلق هد ةللقت 0000.

 مشمس ١ ملأ شن



 سئئارطيلوأ -- ىروطالفا

 باتك ةلاقم سيلاطولبسرأ ىأر ىلع لسفلا باتك ةلاقم ىروتكلا بانك
 ةلاقم ايجولوانلا

 14 1, 28, )نوط [كلطسم. 208, 4 8 - 201 , ةلفأ
 لو سرنيلاج هنع ذخأ نم دحأ نان هثإ لاقي ىكلا بحاص

 ةلايلفن يم ءابطألا نيب فرعي ال هلاقم ىحلا باتت اهنم فهناسصت ه

 زن1طع. 208 11 5 وطيب رقأ
 1شلالؤ. 1, 0

 هلو طارقب دعبيو سونيلاج لبق هنامز ناك نبرملاب فورعملا
 هنيولا باش

 8للس 298, 14 سو رديكسالا
 14اتع. 1, 80,

 :فيئابصحت يم سومو )اج لبق .نراكو بيباحلا ردنكسالا وف !لم أ

 ماسر يلا باشاك ميدلت لقنب تالاقم ثماذ اهتاجالعو نيعلا للع باشاك

 لونك 4)ىتلا ىراديحلاو تايبدلل بانك 0 ئ يحفل فايرطبلا نب لفن

 1405. 1, 108, 0 5 سؤ طيلوأ

 ىف ىرحنلا ىيحي دعب لالهلاب بقلب ناك بيبلد ىسوسردلا 5
 لغاشتبو ةيببد مزدلبب راك ها لالهلاب بعلو :يمالسالا مةعبرشلا لثاوأ

 ه) 11 181 701: ,.,ىلدالفا 20 ا دايك ء. ايهيبسأ بألا ركذنلو

 لوعنف باتكلا باحتمسا, از ىل ملقت. كن (1ن ىباسحتفلا

 0 ىتلا 2111 121 ع « ا[ىخلالو. !, 1011, ملال اساسا 01 ضرميس
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 1س 252, 4
0 69 ,1 .141085 

 ىسيدورفالا رحتحسالا

 ىسيدورفإلا ردنكسالا

 ارو سليف نب ردنحسالا دعب فئاولدلا ثتولم نمز ىف نبك

 عءداتسأ مثال ليلا سأر سونبلا.جح بقلبي ىرات و ةريصاعو بييلتلا سونيلاج

 ىىهسف تايسصاختمو تابغاشمو تن ارواحتم اههنيب ترجو هرظطانو هب

 اذه رادو ةرفانملاو ةرظانملا ةلاح هسأر ةوقل لغبلا سأر فاذنا سونيلاج

 تيناكو رهثحلا سيلاطولسرأ بنك نم مرش هنقو فوسايف ردنتسالا

 اذع اننمز ىلاو ةيمالسالا هلملا ىفو هيمورلا مايالا ىف اهمهف بغري هحورش

 مرش أ فوسليفلا ىدع نب ىيحي لاق ,أشلا اذهب ىَنْعُي نم دنع

 مجرب كرش ىف اههقبأر ىرامربلا بانكلو دلك ىمعيبلحلا عامسلل راحتسسالا

 راغبد ةئامعب ىلع اره نحر هنزل ناي ىنارصنلا دقانلا هللا دبع نب

 اوعاب دق موقلا تيبددأو تدعو رجئاندلاب لاشحال تعيضوف اراغود نبيرشعو

 32 راشد فل :داشب ىناسارخ لجر ىلع بنتك غامج ىف نيحرشلا

 ىف ليبصا تناد“ اهيلا راشأ ىتلا بنكلا هذه 0! ىيحي ريغ

 8 كثكبع عب مهر لل م كسمتلا روكذ ملا ىدع 5 ىبحي لاقو

 لقب ؛ ارعششلا سو :بالمشل سنو اقيلطسفوس سف هركذ مدقملا كقانلا

 رظناَف ثملق هثافو تمفو اهوقر محأو اهعبب ملف ارانيد ىيسيخب بفقمسا

 كرضعصح وأ دللاو اهلطفح ىف داهننجالاو مولعلا ليصحتت ىف سانلا ةيع ىبلا

 ام اهملع ىعدم ىلع ثمضرعو اذه اننمز ىف عر اهشملا بدلا هدف

 ركذ ام راشعم رّشع اهيف اوذأ
 . ىلع درلا باك ائلاقم سفنلا بانك اضيأ بدلا ١ 5 ردنكساللو

 سكع باتك ةلاقم ةيلاعلا لوصألا باتك ةلاقم نّكمدلا ىف سوئيلاج

 ىلاومهلا نيب فقرفلا ىف بانك هلاقم اليانعلا بائثك ةلاقم تامّدقيلا

 باك ءىش نم الإ ءىث ىروكي ال هّلإ لاق نم ىلع نرلا باتك سنبل

 نيععلا نم ثبنت تاعاعشب الا وسكت ال راصبألا نإ لوقي نم ىلع ّنرلا

 كك ل 0

 م



 سيلاطولحسرأ

 ىم برق دقو مولا *) ندب عونلا ؛ىنف ىف فالئاخالا رثاك كلذلو فاطنملا
 3 لوقي نم رفك فحيف انهس نباو ىمبأر اغلا ملوق ىف سيلاطوطسرأ
 ١ )وهو نبيمالسالا ةشاك اهيف فلاش لثاسم ثنلش ْ ؛ ,سيئاطوطسرأ
 تايوقعلاو ةدرجملا حاورألا 28 بّئاعملاو بائثملا راو رشح حن ال داسجألا
 ىرود تاسلكلا ملعب لجو رع مللا ةفص ىف ةنيناثلاو ةايئامسجا ل ةايئاطعور
 تاويسلا ىف ةرذ لافتم ةهاع ىع بوعي ال هللا أل مبرص رفك وهذ تابئودل
 اذه ىم عون ىلع هرابتعأ دعب ريدعملا بحاص دعبات دقو ضرألا ىف ألو
 نمسو هجولا ىلع هنع لاصفنالا نكي ملو ةلدالا صضراعننل وغلا م ميكجتامو
 خبسنب مهمدق ىف رم للعب اوللعتلا و همدقو ملاعلا ةيلرأب مهلوق يلد
 ِمِهَق ةلفدسم ةريثثع عيب امو قريشا ىف اوحرب امف ةبسنب هثودتحح ىف السهو
 م تاسابسلا امأو اهديدعل عضو اذه سبلو ةعدب لعأ اهبف
 نم ةيويندلا رومألاو 2)غخينحملا ملاصملا ى ل عيجرب يبكح وه اهبش
 ءابينألا ىلع ةلونملا هللا بشك نم ةقوخأم ىفو ةئيناطلسلا تابيئثرنلا
 اهقالخأو سفنلا تافص رصح ىلا عوجرلا اهب دصقلاف تابقلشل اأو اءاسرملا
 مه ةذوشأ# يفو اهتدعاجتمو اهتنئاعم ةيفببكو اهعاونأو اهسانجأ ركذو
 ركذ ىلع ىرورباثملا ن وهلا مو مهنع ةلوقنمو فوصتتلا لمأ فالخأ
 داحس هللا ىلأ فيرطلا كولسو ىوهلا ةفلاخم ؟) ىلع يلاعتأ ملا
 قالخأ ىلع اوعلطا ةدعاجلاب مهنأل ايندلا ٌدالم نع ضارعالاب ىلاعتو
 لعفلا اوعبذاو جلالطلا كلذ نم !ولمفأف اهاوه عضاومو *) اهيناعمو سفنلا
 مهقيرط وه ىذلا قل فيرط انب كلسو مه هللا انعقن ملاسصلا
 لبيكولا معتو هللا انيسحي

 - ةيصمسم م

 ) 111807 نم. 5) 77 هلوقب ادج باوصلا نع لضو فلل اهيف فلاش.

 ه 0 ىيبز 7 صخي بافعلاو باوتلا. ا قلأ خنيدلا.
 ه) مطلق 0 ىلز 117 ىلع. ؛؟) [8!/ اينياعمو ه) طاخ أد قلل

 ميز سن



 سيلاطولعسرأ

 ىلأأ جولان :هتلتلا ماسفألا هدحعو الصأ » راكنا بجي آل مسقو هب عيديتلا

 يندم ةخسايسلاو ةيضالالاو ةيعيبللاو ةيقطنماو ةيبضاب رلا كو هوحو ةناس

 ةسدنيلاو ساس ملعب 8) فلعتت ةيضايبرلا ام :بعلاشل ةخسابسلاو ةيلونملاو

 ايفن ةينيدلا مولعلاب فلعتي ءىش هذه ىف سيلو ملاعلا هقيه ملعو

 ”)اهفرعتو اهمهيف دعب اهدحجم ىلا ليهبس ال ةيناعرب روسأ ل لب اتامفاو

 عااوقو اهظثافد ىأر هذا اهيف رطانلا "7 بكلذو 8 اراض الفأ ىلا لصوت اهنخْلو

 كلذلك رمآلا سيلو لصيف ىبك ىناقيالا ىف يكمل مىلع عيمج أ نط اهتلدأ
 رظن زوم لب انابثاو اهفن نيدلاب اهنم ؛)ءىش فّلعنت الف تايقلدنملا امأو

 طورشو اهبوكرت ظيفمكو ىراعربلا تامكشم طورشو سيهياقملاو ةلدألا قرط ىف

 ىلأ ىدوب هنأ الا ركني 9 ىغبني ام اذه ىف سيلو دوبل هيب عمدصببل ثح

 عونلا اذه نم نراعربلا نأ وو رفكلا ىلإ عفدت ةلهبش دب لصحت عون

 اولصو اذاف ةلاحم ال 2) ىيقيلا ثروث اهنأ ملعي اطورش هنوليسصي مهنأو

 ةيباش ب رلهاستيف دطورشلا فكلنب ءافولا ىدكمي ال ةينيدلا دصاقملا دنع

 ىلع ةلدلاغملا عضوم ىفضيو مهل نيسياتلا مادقأو مهمادقأ لوتف لهاسنلا
 هقيفأل نم مكقت ام ىلع اهنأ ىلع ةروسصلا هذع ىف رمألا )ىبيو ”)وغلا

 مدغتف تايعيبللا امأو .كلذك 7 *) ماعنا سنع رمألا سيلو ةيناعربلا ٠
 لد نبأ نمو اهل بدفتعملا هديقع داسفل بجوملا ومألا ىفو اهيف لوقلا

 دحوملا سيدفقلت ىف ,.رانمبالاب هرماظن عم هنيدل كسفملا معولا هيلع

 رثكأ أ اهيفف تايهلالا امو تايبهلالا ىف مالكلا تاملغم ىف تابيعيبلحلاو

 ىف هرطرش ام ىلع نيماربلاب ءافولا نع عقاو رجحعلا 0 طيلاغألا

 ه) 17 فلعتتف )١ 2[ اهشيرعتو: ل اهتفرعس, 29 21127 اذا,

 ') 1017 ءىشب, *) 230 ىه, 4 410 ليصتتات,

 2 77 نيبقيلاو لالضلا, 22) 4. رعلاز 1311 ريغلا: 0 رفلاز 8 رغلا ” وعلا.

 أ) 1111 ىنبنيو, ") 21257 ناعما. ا) 4 نأ,

 دسم | ملل سس
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 سيلاطوطسرأ

 مئاقلاو مهيلع د3دنملاو ةيعيبطلاو ةيرعدلا نيتقرفلا نم هملفت نم
 ىرامرلا لغشو مهعم مالعكلاب فقرغلا ءاماع نيم هرمبغ قاكو مهمحتاضف راهظاب

 ىنوطالتا ءكش مالك ىأر سيلاطوطسرأ 3 م مهثرجاشمو مهثرطانموب

 مجمل لوخدم مكعش مالك دجوف موقلا ةرظانم ىف طارفغس مدعش زطبشو

 دقفدلو هيذرو هبّدهيف عنملاو نرلا 60 ةنيبلا مك رهغ دعاوشلا لوذودنم

 لك ىف كفككلسو ىوقألاب باوخل ّى ىتأو دنم فوعض ام طقسأو 55

 مالك 5) لسأو مالك 5) عصنأ همالك ءاجت ىوعتلاو ةدفاجتيلا ليبس كلذ

 امل هنأ ريغ لاذدألا قرفلا كلت عم لاغغلا نينموملا ىفكو مالك مكحأو
 لوش ىلإ دلو 0 باتك ىلا دلكسم ريغ هيأرب رمجلا اذه ىف لاج

 ةلاح اهيلإ هلقع لصي مل رومأ هتتافو فيرطلا ىف لص لَسوم بن
 هثدازو اهب رفكف نيمدعتملا رفك لشاذر نم اهاقيثسا اياقب ىو فيقدتلا

 مالك ىف رظنفلا ') فيعتملا معنأ أذاو اهبش مهمالك ىف رظنلا دنع هتركف

 هتوطدس ام ةفيفح نيبّتو هتركذ ام فقدت انيلا لوقنملا سيلاطولسرا

 ىلاو ٍةينايرسلا ىلأو ةايمورلا ىلا ةينانويلا تت ممالك لقن ىم ّلكو

 فيصنأ امو فاصنالا هلق نّظو 4) فرجو فرح ةيببرعلا ىلاو ةيمسراشلا

 ' نباو رصن وبأ ىبا اراغلا مالك ىف هدصاقم ميهفت ىف الاح عاملا برقأو
 هنم ابذعأو دوصقملا هجولا ىلع هيلع المدن اققحو اد امهناف انيس
 رعُجو هرفكب ارفف هلوصأ نم ءىش ىلع هاففاوو دوروملا هلهنم دراول
 بحاص لعف ايك هيلع ٌنرلا ادصق ولو هرحقك ةداهشلا لأ نيب امعردق
 سيلاطوطسرأ مالكو ؟ردفلا نر ىف ةليخل ام نكلو اًمِلَسَل ريتعملا
 بجج مسقو )دهب مهريفكت بجج مسق ماسفأ قالك مسقني ')امهمالكو

 0 4 مصنا 10016 عنصأ, ١ 10 ٌلشار 2 ) !!(!18[1 فنصلما,

 01) 830 فرحو فرح زر 7 افردث افرح ") 1/ 11م 1115111 ببسب

 امهاهج., ”) 8 اهمالكز 7201115 ايهالك «*) ؟ مههلع دولا دبر

 مس مآ
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 مما دنع مريخ قآيسو ةلاقملا هذيب مّلع ىم مدقأ وهو ّىلحلملا سيلات
 اهيعبتيو اهلوقب لوقي نمو ةقرفلا هذعو عت هللا ءاش نإ ءاثلا فرح يف

 اوتاكب موق مهو ,وهيعيبللا ةيئاثلا ةقرفلاو ةقدانولا ىومسي اهيأر ىلع
 تادوجوملا نم ")اهليعافت ىع رحص اهو اهلاعفناو عئابطلا لاعفأ ىع
 مه ببكرلو تاناويشل ميرو تامنلا ساوخ نع اوصحتو تابنو ,.,اوسح

 رع اللا اودجتيف ىوقلا نم اهبيكرتو اهعابتتجا نع منان امو ءاصعألا
 ميلع ميكح رداق راثخ لفاف دثأ هتاقيلضبب اوفقحتو هويّطعو لجو
 مهنأ الا هثداراو هملع ردق ىلع ”)رذقو هتليكح نع) تادوجوملا ردصأ
 داسف اورو دايم اهيلعج ىثالا لوصألا نم *)(تادوجوملا ماوض اوأر اهل
 ٠١ عئابطلا نم هداديتسا ةوف اهتتضناقا ىلا هتاياغ ىلإ هثاهننا دنع اعريثك

 «داديتسا ردقب مهقي هنو تادوجوملا رئاسك ىاسنالا أب اويكح ةلعافنلا
 !وركنأو ملوكل ذلئاتخلا تادوجوملا , نم هريغك بهذبو ىنغبو لاحاي مش

 اوأرو ءانفلا دعب روشنلاو مدعلا دعب دوجولاو ةرخآلا رادلا ىف ةةعجولا
 دوجولا !ذس ىف اههلا بودنملا رومألا أو كسل كالهب كلهت سفنلا نأ

 ام ةيندملا ةسايسلا طفح اهب دارملا ءايصوألاو ءاهلوألاو ءايبنألا ىسلأ ىلع

 ةقدانر اضيأ ءالوبف اولضأو اولضف ىذألا نع عونلا اذه اهب قاكتني ىتلا

 امو روشنلاو ثسعبلابو رخآلا مويلاو هللاب اونمآ ىيذلا مه نينمرملا نأل
 الئلاثلا ةنقرغلاو 'ا) يبن يبن ىراسل ىلع هللا نع بئاكحلا هب تءاج
 كائاسأ وهو طارقس لثم ,ىرانوي ءايحتح نم .,ورخأتتملا معو ,,ويهلال
 ا", وه سيلاطوطسرأو ىروطالفا فيملث سيلاطولعسرأو ىروطالفاو ,,ولطالفا

 اهرهطف رمدضو اهدثاوف نيؤمو اهدعاوق ررقمو اهررحو مولعلا هذه بترم
 ىلع دارلاو هنيئارق فيقشصتو مالكلا فيرط ؟)وصومو ؟)اهديدق مصنسو

 *) 1:0 اهلعافت. ) ا اهردق, 5 1مطملك ةم“ () طاف ذط 480

 4) 1! ىيينف ىبنإ آل ءايبنالا 9 4ك اعريدتر 80 اهريدق, © 41818 عضوم.



 سيلاطوطسرأ

 سانلا ىف ردقلا ليلج ناكو اريغاطسا ةنيدم ءانب دّدجو ىندملا ىف
 ةنيدم لأ لقنو ةعيفر ةلونمو ةييظع تامارك كولملا نم هل نيناكو
 ساحن نم ءانآ 0 اهثوريبدصو تيلي ام دعب هماظع اوعمجو هئامر اريغاطسأ

 نرعيتج مهل اعيد دوريصصو *) ىسيلاطوطسرألاب فورعملا عضوملا ىف امجوضفدو
 اذاف ترب ىلإ نوحكيرتسيو مهنرحكي امو رومألا لثالج ىف ةرواشبلل ديف

 كلذ اوثأ ملعلاو ةيكلْل نونذ نم ءىش مهيلع بعصو بئاص مهباصأ
 لكس ام اوطينتسي ىتح مهنيب اميث اورظانتو هيلا اوسلجو عيضوملا

 عيضولا ىلأ مهتيجا نأ ورب اوناكو مهنيب رجاش ام مهل جيبو مهيلع

 فطليو مهركف عحاصيو مهلوقع ىكاذي سيلاطولعسرأ ماظع هيف ىذلا

 ةلاش ىلعو هيلع افسأو هثوم كعب هل اهيلعت ىوكيب اضيأو مهناهذأ

 هتبكح عيباني نم هودقف امو مقارف

 لضافألا ىم معريغو كولملا ءانبأو كولملا ىم ذيمالتنلا ريتك ىرادو

 لاقي انبا كلولا نم فلخو بسنلا فرشب نيفورعملا ملعلاب نيروهشلما
 ءافيبتسا تدرأ ولو اريدك الام فّلخو ةريخص ةنباو اريغص سخاموقين هل

 اذهل ةيسانمو عتقم انهه هثركذ اميفو تادلج ءاجل هيكحو هرابخأ
 لوقأو رصتخملا

 نوم رومألا لوصأ ىف اورظن نيذلا ءايكلل نأ هللا يقثو ملعا
 اوبعزو معرظن ردقب هل ةبجاولا فلاخل فاصوأ نع اوثحكو تادوجوملا

 مهن نويرعدلا امأف نوييهلاو نويعيبط اهومس ىنلا لششاوألا ايقاعات

 مل ملاعلا ىرإ مهمعرب اولاقو ملاعلل ربدملا عئاصلا اودحج ءامدق ةقرف
 راتخ هلو هعنص عئاص مل نكي مل هسفنب ههلع وع ام ىلع ادوجوم لرب

 ةفطنلاو الفطن نم ناسنالا نإو اهل لوأ ال ةيرودلا ةكردل أو هراناخا
 ةقرفلا ةذه ءاكح رهشأاو كلي عم ةيشأو زي نم تيينلاو ىراستا ىم

 اسس

 ة) سيبلاسرالابب٠ 1و1 1ملمقو 1خالو. 1, طاثر 5 ان. 50,

 ت8 1
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 سيلاطوطسرأ

 ناتلاقم ايطيلوب ىدسو ندملا رجس ىف مهل باتك

 مرج نيرشع ىف سقيبنوردنأ اهدجو رخآ لثاسرو

 0 اهلثاوأو اهّدلع دجت سانلا عدي ملا تاركذت اهبف 0003

 سهلاطوطسرأ بنك تسرهف ىف سقينوردنأ بانك نم ةسماشل ةلاقملا

 3 ءارجأ انرشع ىف سريموأ رعش صيرع نم لئاسم ىف هباتك

 سيقيرطايإ ىهسيو بطلا ىناعم عيبج ىف دباتك
 ديل هللو سلقا ىلإ نيويبلطب هركذ ام بسح ةينك ندع مث

 . 0 نيرفاطلا هلآو دتحم ه)دّيبن ىلع ةرلصلاو ايئاد اريثك
 تمم ناكو اوسلاق سيلاطوطسرأ الروص فيئاصتلا صعب ىف كثميأرو 14. 1١1

 , ضيرع مغلاو نينيعلا ريغص ماظعلا ميظع اماقلا نسح اليل ملجأ '
 ل ةقيقم 4 رسب بألا ننقأ نيئنيعلا لهشأ اليحللا كك ردصلا
 لك ننع فقيو اهثاد بتنكلا ىف ارطان هباحصأ عم ناك !ىا | ىطبيو الخ

 راهنلا تائوأ ىف )لشتني بارذل ليلق لاوسلا دنع فارطالا ليطيو ةملك

 تاضايرلا لعأب عابتتجالاو ناحنألا عامتتسال ابد راهنألا رمصنو قامفلا ىف

 ١5 الباصالا عضومب فرتعيو مصخ اذ هسفن "نم فصني لدإل باصصأو

 لواشتني تاكربملو ععشملاو برشيلاو لكأبلاو سبالبلا ىف الدتعم ًالدفلو

 نس نروناسو نامت هلو تامو تاماسلاو موجتلا غلآ هحيب

 اليوم ام ىع صخشو هدعب ردنكسالا هدو ماقد سيليف تام املو 14109155

 ىلشتلاو لّدبنلا ىلإ سيلاطوطسرأ راص ايسأ دالب راجو ممألا ةبراحمل
 ". لبق هانركذ ىذلا ميلعتلا عضوم ىنبو مهب لاصتالاو كولملا المدخ نع
 دقنو ؛0ىمايألل مجيووتو ءافعصلا ىفرو سانلا ملاصبب ايانعلا ىلع لبقأو

 ملاصملا ةماقإو اولاك عوت“ ىو اوناك نم بيدأتلاو ملعلل سمئلملا .

 ه) 8014 نهود طلصعتم انكيس, )١ 838 لقت. 8 آظ55

 ) 7 لماألو ىماقيلا 000 ش



 سيلاطوطسرأ

 اطايابورب ىعهسيو بطلا نم لئاسم فائصأ هيسر ىلا هبانكا

 تالاظقم ه اقيرطابأ ىديطاشف

 اللاقم سطاشاب ديراب ىبسيو ءاذغلا ريبدت ىف هبسر ىذلا هبانتك

 نم» نوقيراغ ىمسيو تالاقم ٠١ ةدالفلا ىف همسر ىذلا ةميافك

 تاسوبهلا ىف اهيسر ةلاقم بفكلذ ولتيو ةلاقم تابوطرلا ىف هلوق كلذ م

 تالاقم ثلك كلذ ولتيو ةيماعلا ضارعألا ىف اهبسر ةنلاقم هكلذ ولتو
 ناوهتمل لسانت ىف امهمسر ناتلاقم كلذ ولتزو ةيولعلا راثآلا ىف اهمسر
 نرقيغراف ىمسيو نائلاقم ىنعبلا ىف هكلذ ولئايو

 خلاقم "99 سيساطورب ىبسيو تامدقبلا ىف هبسر ىدذلا ةياتكا

 تالاقم *). َرَخَأ تامّكقم ىف هنأ الأ هانعم ىف باتك كلذ ولثيو ٠١
 ركذ بانك وهو اهطيلوب ىهسيو ندملا ةةسايس هبسر ىذلا دياشكا

 ددعو اهبسنو اهريغو نييئانويلا نحكم نم ةريثك نحمو ممأ الساس هيف
 نوعبسو ىدحاو الئثام ركذ ىلا نديلاو ممألا

 اللاقم اطاهياموبيأ ىو ) تارك هيسر هلل باتنك

 اللاقم كلل لثم ىف رخآ باشك 7
 نلاقم نطاميريخبأ ىمسيو تاصقانملا ىف رخآ بانك همس, ىلا هبانك
 ةلاقم ىس سط ىراب ىهسيو فاضملا ىف رّخآ باتك ههمر ىذلا هباتتك

 ئلاقم ونورخ ىراب ىمسيو نامزلا ىف ريخآ باشك 5-5 ىذلا هباتك

 نرقيلبأ ىهمي ىذلا لجبرلا النار ىف تدجو ىلا بئكلا

 ىف سيلاطرطسرأل لئاسر نماطرأ ىمسي لجر هيف عيج بانك
 3000 ءارجأ اليلبت

 * ل ال: 80م7 الز آخ. 1, 68,80 عبس, 22 5) 0088. ناركذب.

 مسا هسا سل



 سبلاط هولحم 7

 ضيقنلا تامّكقم ئخوت أب لوغلا ةضقانم ىف هبسر ىذلا هباتك

 خلاشم 4 ىطامأر 5ك ىدسيو لوظلا سفن نم

 ةلاقم اهيطورأ سيبماك مسيو يقشم تاصوضوم همسر ىذلا هبانتك

 خلاقم اقيسوف سبساك ىبسيو ةيعيبلط تاعوضوم هبسر ىذلا ةمياتكا

 ارغذأ ىقاسات ىمسيو تاعرضوملا *)سبث هناونع ىذلا هباتك

 ةلاشم 14 ىروأ ىبسيو دود بانك همسر ىذلا هباناك

 ثالاقم 8 اطسروأ ىبسيو ةيديدحتلا ءايشألاب همبر ىذلا هباتع

 الاقم ىقيبرطلا ديدحتلا ىف هبسر ىذلا هباتك
 ىبسيو اقيبوط ىف الليعتسم دودح ميوظت هبسر ىحلا هباتك

 تالاقم " نوقيبوط سروأ سورب
 دود نم دودح اهب موش تاعوضوم بانك همسر ىذلا ةباثك

 *) ناتلاقم اطاميربخجبا سيساك سروأ سورب ىمسيو
 سمسوأ سط سورب ىمسيو تيدحالا ميرقت ىف همير ىذلا ةباتكا

 ناتلاقم
 ةلاقم ؟م اطابيلبورب ىمسيو لئاسملا باتك هبسر ئذلا ةباتك |.

 اوارغاورب ىطابيابورب ىصسيو لئاسملل تاملقم هبسر ىلا ةباتك

 تالاقمم د

 ىصعيو نيملعبلل ليعتست ىعو اليرودلا لئاسلا همنر ىذلا ةباتك
 تيالاقم م ايلقنا الاميلبورب

 تالاقم اطاملغنراب ىسيو اياصولا باثك هيسر ىذلا هباتك

 نانلاقم اطابينموييا ىو تاركذتنلا بانك همسر ىذلا مياثك

 *) 0000. ةةسصتمأل. تسبب إ 0260 5) طاموم» 21061 د85 ةدق-

 ةاهئا لمص 808 70ذو جمانو 6ة9:ج 3. [:0)و ةجمدنع5] ةدسومسج مست. 57ج

 1هرومدتقمة, 7هجهمطصمسومم 8, 18 , 118. 71. 72 ه. 18ةدسق هل 8 فسأل :
 8210عومطتمم 0. معمامام188 8 67 ا, 685, 6, اس
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 سيلاطوطسرأ

 نواوز نيط سواسينيق ىمسيو اهحجرشتو تاناويشلا ةكرح ىف هبانك
 تالاظم ب نعوطانأ

 تالاقم ٠١ ناويلل عئابط ىف هباتتك

 نوقياوز ىمسيو ")ةويخلا اهب ىتلا ءاضعألا ىف همسر ىذلا هباتك
 تالاشم © نويروم ه

 تالافس ه سواسانغ أوز ىراف ى4سيو ناويشل نومك ىف ةباتتكا

 ىراف ىمسيو صرألا ىلع ةيناكملا ناوي تاكرحح ىف هباتك
 اةدصحأو ةلاشم لنييروب

 ةلاقم اهرصقو ناويخل رامعأ لوط ىف هباناك
 ةلاقم توملاو لوبيا ىف مباشك ٠

 ناشلاقم تابنلا ىف هباتكا

 ةلاقم ام ةعيبطلا دعب ابيف هباتك
 :لاقم ةينالريغ لئاسم هيسر ىذلا هباتك
 ثالاقم م ائيعيبط لئاسم هيسر ىذلا مباثك

 ماسقأ باتكلا اذه ىف ركذي ةلاقم 8 مسقلا هبسر ىذلا هباتتك 7

 سفنلا ىف وع ام اهنمو لوقعم ره ام اهنم نأو تاريخا عاولأو البحملا

 عاونأ ركذبو ةرارشلاو ةروريشل. رمآ ركذيو سفنلا نع نوكي ام اهنمو
 )تادرجرمل عاونأو ٍلوقلا هيلع عقي ام 4 تاكرذل عاونأو نلعلا

 تالاقم ؟ نوطالفا مسبق ةمسبر ىذلا مباشك

 عضوتو لوقلا ىف طرتشت ىنلا طورشلا كبسق همسر ىذلا هبائك

 تالاظم مم

 هز 85 ةقسستل. 0000. 5. ةدمط 1شخالق. 1, 68, 9 2 8

 اك 0 0



 تالاقم " ىطابيابورب ىعسيب *)لثاسملا ىف همسر هل باتك

 تالاقم " لين رط ىراف ىمسيو رصم لين ىف هيسر هل باتك .

 نمكبو اهيل ىوأهل عضاوملا نم ذخأي ام اويل ناضتا ىف هباتك

 ةلاقم نملوف وط ىراف ىمسيو اهيف
 ه الاقم ىغيغانوس .ونضط ىراث ىهسيو تاعانسصلا عماوج هما هل بانك

 تالاقم "١ سيليهف ىمسيو البحملا ىل هبسر هل باتك

 اللاقم فطنيلا بنك نم ىاثلا ومو ساينيمريرابب فورعبلا هباثك

 ناملاقم اقيطولانأب فورعملا هباتك

 ناتلاقم اقيظقدوفأب فورعملا ”)هباتك
 :٠ ' 2 هعلاقم نييئاطسنوسلا ىف ؟)دل باتك
 ىروفوثيا ىمسيو فالخألا ىف رابكلا تالاقبلا هبسر ىذلا هباتك

 ناتلاقم ىلاغام
 سسيئوأل اهبتاك ىلا فالخألا ىف راغصلا تالاقملا همسر ىذلا هباتك

 تالاقم م سميذرأ ىنوفمتيإ ىدسيو
 1 تالاقم م ى,وقيطيلوف ىمسيو ىردملا ريبدت ىف هباتتك

 تالاقم ١ ةباطقل ىفو ىروطير ةعانص ىف هيباتك

 تالاقم م ىراهكلا عمس ىف هباتك
 تالافم م ملاعلاو ءامسلا ىف هباتك
 ,.راصلافم كاسفلاو ىروكلا ىف هباتك

 7 تالاقم * ايولعلا راثآلا ىف هبانك
 تالاقم ا سفنلا ىف هباتتك

 اللافم سوسحيلاو سل ىف هباتك

 اللاقم مرنلاو ركذلا ىف هباتك

 *) 0000. ةؤسسخا. لثاسرلار ؟626وووه25 معمط 1419. 1 87 12

 5 25 ةمطاوطا طئوم ةذص راغصلا تالاقيلا همس ىذلا. ,. 9 2 مياتكمب 3

38 1 



 سيلاطوطسرأ

 هسفن ىف ناسنالا تالا نيعلصملا بدآلاو ةضايرلا ىف هبانتك
  تالاقم ' سيذاف ى ىرأذ هينانوهلاب لاب ىبسيو

 : تالاقم م ءارعشلا 8 مياقك

 تالاقم 1 *) سيلساف ىراف ىمسييو ىئلبلا ىف هباثك 0"

 تالاقم ه وقاغأ ىراغف ىبسيو ويبشل 0 ةدباثكا

 تالاقم 2 سطو خراب بقالملا مباتك

 ىبسيو ةيسقنم ريغ 5)ىلا طوطخل ىلع هيف ملكتي ىذلا هبانك

 تالاقم " نومرغ نموطا نوط ىراف
 تالاغم * نؤاقيد ىراف ىمسيو لدعلا الفص هيلع عقي اميف دياتك 7

 تالاقم ساروفايد ىراف ىومسبو فالتخالاو نيبابتلا ّ هباشك

 تالاقم " نوقيطرا ىمسيو فدشعلا رما ىف هباناك

 نلوديأ ىراف ىمسيو ال ما ةدوجوم ىه لع روصلا ىف هباتك
 تالاقم مه

 ىمسيو ندملا ريبدت ىف ىنوطالفا لوق هيف رصتخا ىذلا هباتك 1

 ناتلاقم سطيلوف سنوطالف
 «اطامسلاو ديا ىراف ىمسيو هللا ىف هباتك

 تالاقم م نواسينيق ىراش ىبسيو تاكرشل ىف هباشك

 ناتلاقم اطاميلبرف 4) انين ل ىمسيو ؛يليبج لئاسمب معوسولا هبا ةباثك

 تالاقم  سطامونب ىراف 0س سورلا ىف هباتك

 ة) 0003. ةةصتصتلا. سيساف ) 2 ىف ىتلاز 7 ريخغلا 5 20 ةانهأ

 طئسقات تالاقم ٠.٠.١ اه ةتدوودم 11161 مثص0 5081 27م1 ؟71ةدامو اتق قمتم 811

 عمجواطمات, 088 ةذصم ه«موأ 7007و, قوق هطقم»و . . . ممهوع. لهآ. 25ه: عوصللا طق

 ' 2هيمنطصمعوم 8. 19, 20, 18. 19 هب 13 هاجت هك قمر ١ةمدقط. 1816م ةرمأل

 0. ةضسق1016165 8. 69 الا. 17.8 0( 8011 زم ةةسسصأا. 4

52 7 



 سيلاطوطسرأ

 امهلفن فورشللا هذفاو ةينانويلاب ون افرح دجيي دقو ىدع نب ىيح#

 ماللا ةلاقم ىتلم رشنب ومأ لقنو هكلذ ىف ربخ هلو *) ىيدنكلل ثالحسأ

 هذه بقال نب نينهحح لقتو ىبرعلا ىلأ فورشل ىم رشع ةيدامل ىو

 رشب وبأ اهلقنو اضبأ ماللا ةلاقم سوبطسماك رسفو ىئايرسلا ىلأ ةلاقملا

 6 هذع نينح نب باحاسأ لقنو ىلبش اهلقتو سومطسماق ريسفتب ىَتم

 ىدع نب ىبيحا هكلل ركذ كسرعو ءابلا ةلاقم سونايروس رسفو تنالاءفم

 نينيح هلقن انلاقم رشع انثا وه» سريروفرف هرسف هل كالخألا بآاتك

 فاحسأ طخاب ىدع نب ىبحب ءابيركز ىبأ دنع ناكو فاحسإ نبا

 7 ىئابيرس كلج رشح سويطسماكت ريسفن تالاثم هده نينح نبا

 رطم نب جاجمل ةيجرت هل هآرملا باتك
 * ىدنكلا هرسف ايجولوثا بانك

 ىقيسوملا ىف ءامكشا ٍلوق باتك

 فالخألا راصتخا باتك

 ٠6 هناثك ىف سريملطب ىمسي لجر هركذ اه ىلع سيلاطولطسرأ بناك كبك 11

 :0 سلغأ ىلإ
 ايس

 .سيدرسلمل سيق
 هدحاو 4 خام سطسفوسب فورعملا مياتاكا

 ه) 0000. ىدنكلا 516 هدمط 28.78. 97, م. 51,1: عل. )ة0همط 1ةطظمع

 251,28 5. 0. ةنشنتت,. 8 ْ



 سيلاطوطسرأ

 ىهرعلا ىلا دلقان نأ ىف كش الو هدولخل ىف ىبرعلا فوف ىنايرسلاب هذأ
 ملعأ مللاو ايجرتلا ىف رصف

 باتكلا اذهل ريبك حرش سروذيقماللو هل ةةيولعلا راثآلا بانك
 ىلإ لَقُنُي ملو ئبرعلا ىلإ لقت حرش ردنكساللو ىربطلا رشب وبأ هلقن

 عب اييف ىدع نب ىبجص هلقنو ىنايرسلا 0

 ىنايرسلا ىلا نينح هلقن تالاقم كدلك وهو دل سفنلا باشك

 هيف درج ايناث الفن فحسب دلقت مك اريسي اعيش الأ فاح هلشنو امان
 ةيناثلاو نيتلاقم ىف ىلوألا ةلاقملا هرسأب باتكلا اذه سوهلتسماث مرشو
 دجويو ديج ريسفن سروذيقماللو تالاقم ثلث ىف ةئلاثو نيتلاظم ف

 دقو سلاواثا اضيأ هلبعو ىئايرس سويقيلبتس ىلإ بسني ديج ريسفت ٠١
 عمارج فيرطبلا نبالو ةقرو ائام وح ه هصيخلت ردنكساللو امجره دجوبب

 نم ىبرعلا ىلأ سويادسماك كرر ام لفن قحسا ند باشكلا !ذلف

 ةديج ةخضست ىلإ ةلباقبلاب ةنس نيثلك سدعب هحلصأ“ مك اليدر الخضسن

 باثكلا اذهل فرعي ال ىراتلاقم وهو هل سوسحملاو سأل باتك
 فّلُم ريسي ءىش وه كلذ نم دوجوملا امذإو ركذي الو هيلع لوعي لدن م

 سري نب ىنأم رشب ىبأ نع
 دقو فيرطبلا نبا هلقن :لاقم ةرشع عست وهو هل اويل باتك

 ركذ ةمييدق عماوج هلو ئبرعلا نم دوجأ اهيدق الفن اهنايرس دجوي
 وبأ هلقنو باتكلا اذهل راصتخا سئالرقينلو ىدع نب ىهيح هكلذ

 ىلاعت هلل دمملو ةضسن دب تكلمو هدعحصو ىبرعلا ىلإ ةعرو نب ىلع
 اذه بيئثرثت ائعيبطلا دعب ءكلادبو فورصلاب فرعيلو تايهلالا بانك

 اهلقنو ىرغصلا فلألا هلوأو نييئانوملا فورح بيترث ىلع بانكعلا
 ءايركر وبأ ")فرأل اذه لفقنو وم فرح ىلا دنم دوجوملاو تاحسأ

 *) 82015 ابيف, 5) 7 بانثكلا,



 سيبلاطوطسرأ

 حرشو ىلوألا :لاقملا ضعب ىنأم رشب وبأ لغنو فيرلطبلا نبا باتكلا
 سويطسماثلو ىلوألا ةلاقبلا صعب باتكلا !ذه نم ّيسيدورفألا ردنكسالا

 ءىسأا دبش ") ىينحأو ىدع نب ىبحب هحلصأو هلقن دلك باشكلا مح رمت

 باشكلا اذه ردص سرد ىضختلبلا كيز يبو رمانع ثحسلا لثاسملا ومو

 هاوس كودرو مالك هيلع ىئابلل مشاه ىبألو نرزاشل رثعج ىبأ ىلا هبناك
 هدعاوق اهب عومر طافلأب «ذخاوو سيلاطوطسرأ دعاوق هيف رطب مكصتلا

 رصح ىدع نبا ىيحج نأ نيعبسو اهيلع باناكلا ىنبو اهسْمأ ىتلا
 المابج سلجتملا ىف عيناجاو هان موي ىف دادغيد ءاررولا ضعب سل

 سأر هنأف ىيدج ميشلا عم اوملكت ريرولا مهل لانف مالكلا لبا نم
 ىمد لاقف ببسلا نع هليسف ىيج هافعتساف اليفسلفلا القرغلا ىبّلكتم
 نأ فتاخأو 5) ههحالطمما مهفأ أ امنأو ىثرابع دصارق نوبهفي ال م

 مالك ضئان هداف مقستلا بانك ىف ٌىئابجلل ىرج ام مهعم ىل ىرمج

 املاع نكي ملو هييف نم هل ليختت ام رادقبب هيلع درو سيلاطواحسرأ

 ءىشب ىنأ دق هنأ نطي وهو هيلع ذرلا دسفف اليقلطنملا دجاوشلاب
 دقتعاو همالك عمس امل هافعأف ٌنرلا يلذل ضرعتي مل اهملع ولو ؛

 فاصنالا 5

 باج هلظنو ىنايرسلا ىلأ نينح هلقن هذ داسفلاو وكلا 25

 عريض  «)دلقت شوبكب نبا رد ذو ") ىبرعلا ىلا ىفشمدلا هلقنو ىبرعلا ىلإ
 لقنب بادكلا اذهل مرش ")سروذيقماللو ردنكسالا هلك بائكلا اذه

 . هحلصأف ىنّه لفن امأو اندسق ىلوألا ةلاقملا لقنو ىتم هلقن ثالدسأ
 قولا ىهتجب هحرشو ميف هرظن دنع ىدع نب ىبدع ءايركز رمأ

 ىئايرسلاب ملعلا لأ لاقو ىبرعلا ىلا لقنف ىنايرسلاب هحرش دجوو
 ء) 0 20ج طاطقات لابس 0- 5) 47 مهجحالصا, هز 5 وقع

 ىفشمدلا همعلصاو. 78) الط 251, 4 هلقن سوكب نبأ نأ ركذو
 معلا

 ه) 1. 16 5 ا
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 سيلاطوطسرأ

 اطسق ةيجرت الدحاو هلاقم يف ةعباسلا ةلاقملاو اليلق رثكأو فصنلا اهنم
 اًمأف ةريسي فاروا اهنمه ديجيملاو ةححاو اللاقم ىف الئماثلا اللاقبلاو

 ميسملا دبع هبجرت امو ميلاعت ىهف باتكلا !ذه نم اطسق البجرت
 عبرأ رك لوألا فسصنلا اطسف هيجرت ىذلاو ميلاعتث ريغ وهف المعان نبا

 امهاف ايعان نبا هدمجرت تالاقم عبرأ ابضيبأ وهو رخآلا فيصنلاو تإلاظم

 ...:قطألل سويروفرف ريسفت ,دجوي نيقرفتم ةفسالف نم ةعامجم هرشف نم
 رهسفن' لقن ىنأم رشب ىبأل»و ليسب كلذ لفن ةعبارلاو ةئلاثلاو ةيناثلاو
 - ىلوألا ةلاقبلا نم ءىش صقنب ّينايرسلاب باتكلا اذهل سريطسماك
 ةعبارلا للاقملا ضعبو اءالا ةلاقملا ضعب بيئرك نب ديحأ وأ رسفو

 8) ى اذا ةلاقملا صعب رق نب تيباث رسفو رسولا ىف مالكحلا ىلإ وهو
 طخ تيور باتكلا !اذه نم ىلوألا ةلاقملا تّلَصلا نب ميعربا مجرتو
 صضعب ريسفت ائمادق نبي رفعجا نب الما جرشما ىبألو ىدع خ ىببدج)

 ىلع سويطسماك هلامكب هرسشفو ىعيبطلا عابسلا نم ىلوألا انلاقملا

 نم لقثو ىوحنلا ىبيح هرسفو هيف لوقلا طسبي مل عمارل,ل ليبس
 . ناكو تادلج رشع 5)ذعفد هتكلم ربك بائتك وو ىبوعلا ىلإ ىمورلا

 ةكسنلا هذه تناكو سويطسماكت مالكب ىدوربيلا سجروج هاشح دف

 ىلع اهأرقو حارجل نب ىسيع نب ىلع ريزولا نبا ىسيع اهكلم دق
 ىدع نب ىيح نم دثارفلا نم هعبس امب هاشحو ىدع نبا ىبسج
 *ميسلا نبالو ةعصلاو ةدولل ةياغ ىف هطخ ناكو هيلع هتءارق دنع

 نم ءالرغ دعب ةعايج هحرش دقو عمارجلاك جرش باتكلا اذه ىلع

 مهركذ لوطي مهربغو نيمالسالا زلبلا ةفسالف

 اذه لقن تالاقم عبرأ وهو هيلع مالكلاو هل ملاعلاو ءايسلا باتك

 *) 80 ةهطتوطود طخم» هذه ةعبارلا ةلاقبلا ضعبو. 5) 2 20م

 11200 اةدحاو ه) 7 ججمسلا. ١

 سس لنا سل



 سيلا ولدسرأ

 رهو خقرو طئثام وحن ىف ىسخرسلا بيادلا نب ديحأ طخب

 ميدق طخ

 *)رعشلا هانعمو اقيطوبأ' ىلع مالكلا

 نب ىبح# هلقنو ىبرعلا ىلإ ىنايرسلا نم ىتّم رشب وبأ هلقن
 ه ىدنكللو هيبلإ لوحتم هنأ لاقيو سياسماثل امالك هيف نإ ليقو ىدع

 بائكلا !ذه ىف رصئنخ

 تايقطنملا ىف مالكلا رمت

 تالاقم ىلابك وهو نىرايكلا عمسب فورعملا وو ىيبطلا عامسلا باتنك

 ٠١ ىلوألا ةلاقملا باتكلا اذهل ٌيسيدورثألا ردنكسالا ريسفت نم دوجوملا
 صضعبو ةلاقم ايهنم دوجوبلاو نيتلاقم ىف سيلاطوطسرأ مدلك صن وص

 ىدع نب ىيح لفقنلا اذه ملصأو ")ىباصلا مور وبأ اهلقنو ىرخألا

 نم اهلقنو هدحاو ةلاقم ىف سيلاطوطسرأ مالك صن ىم ةيئاثلا ةلاقملاو

 ىبتي ىبرعلا ىلإ ىنايرسلا نم اهلقنو نينح ىنايرسلا ىلإ ىنانوملا
 ٠١ سيلاطوطسرأ مالك سن نم ةئلاثلا ةلاقملا مرثش دجوي ملو ىدع نب
 ىلوألا اللاقملا اهنم دوجوملاو تالاشم ثلث ىف اهرسفف ةظعبارلا ةلاقملا امش

 رهاظلاو اطسلا كلذ لفقنو نامرلا ىف مالكلا ىلإ الئلاثلا ضعبو ةئيناثلاو

 :لاقم ىف سيلاطوطسرأ مالك نم ةسماشل ةلاقملاو ئقشمدلا لقن دوجوملا

 دوجوللاو ايديصحأو اللا دام 0 السداسلا اللاقلاو اقوم نس اطسفق اهلشن الدصحأو

 *) 4001177 ءارعشلا, 5) 8 ةمطتمط# طئو» هذه ىنايرسلا نم

 ىبرعلا ىلأ.



 ل

 سيلاطوطسرأ

 نب ىبحي لاق هل نوحراشلا ميدق لقتب دجرت دقو ةنماثلا للا نبع
 .اروسفت باتكلا اذهل دجأ مل ىلإ بانقكلا اذه ريسفت لوأ ىف ىدع

 السمادلل اللاقملاو .ىلوألا ةلاقملا صعيل ردنكسالا ريسفت الا مدت نمل

 . ٠ اليناقثلاو ىلوألا ةلاقملل "سويئومأ ريسفتاو الئماثلاو العباسلاو السداسلاو

 دمه ام ىلع اذع ىريسفت ىف ثدصق امل تلوعف :عبارلاو هثلاثلاو .ه

 1 «نيذهل ةلقنلا تارابع تيحلصأ و سوينومأو ردنكحدسالا ريسفت ريف

 ّ مالك ريغ نمو الق رد فلأ نم وعن ىيح ريسفتب باتكلاو نيريسفتلا

 ىلإ رخاوألا عبرألا ردنكسالاو لوألا عبرألا تالاقبلا سوينومأ حرش ىو

 *)دنم عضاوملا سوياسماك رسفو ةنماثلا ةلاقملا نم اعضوم رشع ىنذالا

 ىلوألا ةلاقملا ىتم رسفو رصتانخ هلو باتتكلا اذه ريسفت قباراغللو

 ىقشمدلا نامثع وبأ بائتكلا اذه مجرت

 عومملا ةيكلمل وهو اقيطسفوس ىلع مالكلا

 نب ىمك هلقنو ىنايرسلا ىلإ ىتنم رشب وبأو انوعان ىبا ملقن

 نب ميعربا لفنو ىويوق هرسف هريسفت اولوت نيذلا ىبرعلا ىلإ ىدع
 ىلع ىبرعلا ىلإ معان نبا هلقن اًمم باتكلا اذه ٌىئراشعلا ”)شركب
 باشكلا اذه ريسفت ىدنكللو حالصالا فايرط

 . الباطقل وهو اقيروطير ىلع مالكلا

 هلقنو ىبرعلا ل ماقذ قحتإ نإ لهقو ميل لقنب ابابصبب

 هوو

 *ه) 0 اينم. ذ) ؟7ج]. هي هع ةاديسمسق هدم 1طن 11, 114, ب

 ةودعطقتت, 4قماقأمأ1ه165 دس 0متومكنر 8. 57 13دك 301655 عنه مثتأ هو طاتقا

 كه +
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 سيلاطوطسرا

 نيبنح هورصتخا ىيذلاو *) ساحس فواشو ىباراغلاو ىنتم رشب ومأو ىريوشو

 ل يب كتيباشو ىزاولاو ارم نبأو ىدنكلاو عفقملا نىبأو فادسأو

 سايقلا ليلصت وهو لوألا اقيلولرنأ ىلع مالكلا

 9 لشنو «تلصأف نينمح ىلع هضرع لاقيو ىبرعلا ىلأ سروداهت هلشن

 نما ركد ىنابرسلا ىلإ قابلا تاعسإ لشنو ىناهرسلا ىلإ ةعادت نينح

 رتل نم مثأ ايهدحأ نياريسفت :يلململ لاكشألا ىلإ ردنكسالا رسف رس

 ىلإ ىوحنلا ىهحصي رسفو تالقم ثلث ىف نيتلاقملا سريطسناك رسفو

 رهسفت ىدنكللو اعيمج نينلاقبلا ىتم رشب وبأ رشفو اصيأ لاكحشألا
 6 بائكلا !اذه

 ناعربلا وتو ىناثلا افهطولونأ ىلع مالكلا

 ىئايرسلا ىلإ لكلا فان“ لشنو ىنايرسلا ىلإ ةضعب نينح لشن

 سوهلطسماك عرش هرسف نم ركذ ىبرعلا ىلإ فاحسإ لل ىتم لشنو
 ىبحي هحرشو دجري ملو ردنكسالا هحرشر امان اهرش بادنكلا اذه

 اه هحرشو هيف مالك ىنم هيلع هأرف ىذلا قروربلا ينج ىبأل» قوعنلا
 ىددكلاو ئباراغلاو ىتم

 لدي ومو اقيبوط ىلع مالكلا

 هلقن ىذلا ىدع نب ىبح لقلو ىئايرسلا ىلإ فحساإ هلقن

 نب مهعربإ لدالو تالاثم عيس هنم ىئاشمدلا لدار ىبرعلا ىلإ فصسإ

 *) هلاك ىنطسرفوافاور 208 سطسرفواشاو؛ ” سوطسرفاكاو.

 سس ا 9 سل



 سيلاطوطسرأ

 هحرشو هلقن نمو سايروغيطاق ىلع مالكلا

 هرسفو هحرشو فحسا نب نينح ةهبرعلا ىلإ الهمورلا نم هلقن
 يفطصا *) ىنانوي سويروكرف مهتم برعلا نمو ناثري نم العابج

 ةيردنكسالا كرطب ىوصنلا ىيحج ')ىمور سيللا ىمور' يناردنكسالا
 * قنانوي سويقيلبنس' ىنانوب سطسرفوأش ىمور سويلطسماك ىور سوهئومأ
 , ةنم ذعطق هريسافث بيرغ نمو ىبرعو ىنايرس رواتب فرعي لجرلو

 اليحام اذه نوكي نأ ىغبني ىدع نب ىبيحج ءايركر وبأ لاق سلم
 اذهو تلق ردنكسالا لاق مالكلا ') فيعاصت ىف تيأر ىنأل سخيلمأ ىل
 فاضأ لق نيرخأتملا ضعب نوكي نأ لمت هنأف عنام ريغ د
 ىفطنملا ناميلس وبأ لاقو عنتممب سلو رخآلا ءالك ىلا ر دنكسالا مالك

 رهسفتب ىدع نب ىبدع ءابيركز وبأ بائكلا اذه لقئتسا ىناتسجسلا

 اذه رسف نيمو ةقرو ةثايثلث وحن ىف ردنكحسالا ىنعي ىسيدورفألا

 اذهلو ىنتم رب وبأو ىباراغلا رصن وبأ نيملسملا الفسالف ىم بائكلا

 عفقملا نبأ مهنم ةمامجأ ةرجشم رهشو ال عاملا عماوجو تارصتغ# بادكلا

 ىزاولاو بيطلا نب كيحأو نونح نب فحساو ىدنكلاو سرهج نمبأو

 ةرابعلا وهو ساهنيمريراب ىلع مالكلا

 . نهللاو ىبرعلا ىلإ فحساو ىنايرسلا ىلإ نونح صفلا لقن

 سخلمأو ىوصنلا ىيتكو دجوي ملو ىسيدورفألا ر ددكسالا ٠ هريسفت اولوت

 ريسفت سونهلاجتو دوجوم ريغ بيرغ وهو نفطصا عماوج سويروفرفو

 ه) ىنانويلا, 5) ىمور سيللا ةدط]غ ذه © 5. 7 ةذمواع

 ةمعتن 11 © 8 فعاضت: 12 فصيئاصتزر ؟عأ. روم

 8اخ فعضر
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 ملط 948,168

 سيلاطولحسرأ

 عفدبو ىمخرد بفلأو انكيلابمم نم مالغ ابيرق اهانكلم ىنلا ةيبصلا

 هيلا عفد نراك ىذلا مالغلا قرس هسفنل هعانبي مالغ ىيثك سييس ىلأ

 ىتننبا اجورنا ىنعو ءابيصوألا ىربب ام كلذ ىوس هل بهويو هنيث

 الو سوهبملوأ نبا عابي الو سوهبملوأو نايفو نخاث ىنابلغ قَتْعِيلف

 ىردم اوكردي نأ ىلإ المدخل ىف نورقي نكلو ىئاملغ نم دحُأ عابي

 ام بسح ىلع مهل بعري اميف مهب لعفيو اوقتعيلف اوغلب !ذاف لاجرلا

 نرشكاسي
 ةنس نيتسو اعبس سيهلاطرطسرأ شاع نينح نب فتاعسإ لاق

 ىملعأ هّللاو 01

 تايعيبلطلا تايفطنملا بئارم عيرأ ىلع ىهف هفوناصلا بيترث امه

 تاببشاشل تابهلالا

 ب

 يب

 نمو ىرخأ ,ىلإ ةرابه نم اهلئا نم ركذو تايفطنملا هبتك ىلع مالكلا
 داهتتجالاو رظنلا ههلإ ىذأ اه بسح اهرصنتاخاو اهحرش

 اننيطرلولأ ةرابعلا ءانعمو ساينيمرأ ىراب تالرقلا هانعمو سايروقيطاق
 هانعمو ىناثلا اقيطرشولا وهو اقيلدشيدوبأ سايقلا ليلحت هانعمو لوألا

 لاقيو نرطلاغبلا هانعمو اقيطسفيس *)لدخل ءانعمو افيبوط ناعربلا
 اقيطرب لاقيو اقيطوبأ الباطخل ءانعمو اقيروطير ”)اعوببلا اليكلل
 ")رعشلا هانعمو

| 

 د
 1 د

 ه) ال الباطقل 5) 0هدلوماب ش4 طفوبملا 2 ١ مو 3 0

 0 الفرهملا: ال البقرملا ” ةرهنملاب 9 ه0 ارعشلا
 ار

 هسا ماإ# شنب
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 سيلاطوطسرأ

 أمه ىلع هب لمعي اميث ريبدتلا ىرج# نأ يبكلذ ىف هابيأ *) ىناهصونو

 جيوزت لبق توملا ثدح رذاقينب ثدح نإو هب فيلي امم ىهتشي

 امههفأ رئاقين ىف د دو 0 نركب نأ رب نم 0 ثعب 1 ىثنبأ

 كلذ ريغو ىدلو رمأ يف هماقم ملا ف موشي نأ بحُأو ل ىلع

 .ءاهبضوألا عجرهلف كلذب مايقلا سطسرفوات بحج مل نإو] تفلخ امم

 5)[تفلخ اميف هنولمعي اميذ هورواشيف سرطبيطنأ ىلا يمس نيهللا
 . ىف رئاقينو ءايسوألا ىنظفدلو هيلع : هيلع نوقفتي الم ىلع رمألا اوصمهلو
 ىتمدخب اهتيانع ىم تميأر امل ؟)[هكلذ] ىنم فاحاست اهناف سلبرأ

 نأو هيلا ياتحت ام عيبجص اهل اًرنْعُيْلِو ىتّرسم ففاو اميف اهداهنجاو
 نم اهيلإ عْفْدِملِو لضاف لجر دنع الا عضوت الف ميورتلا ثبحأ ىه
 الضر نورشعو السمخو ةئام وهو دحاو نطنلاط اهل ام ىوس الضفلا

 تبدأ نأو اهمالغو اهل ىلا اهنايراج عم راثخن نمم ثلك ءامألا نمو

 بئاج ىلإ ىتلا ةفايضلا راد ىراد ىف ىنكسلا اهلف سيقاضب ماقُملا
 'ىف ىكستلف اريغاطساب ةنيدملا ىف © [ىنكسلا تراناخا ناو ناننبلا
 ركذت أم ميف اهل ءابصوألا نخاف تراثتخا لرانيلا ىأو ىثامأ لرانم

 مهيوأ نأ ىلإ ىل ةجاح الف ىدلوو ىلعأ انو هيلإ الجاد اهنأ

 5 هدري ىتح مالغلا سقربب رئاشين ْنعيْلَو معرمأب اليانعلا» مهظفحب
 ىتيراج فَنْعُنلِو اهيهتشي ىتلا لال ىلع هلام عيبج هعمو هدلب

 نأ ىلإ ىتنبال مدخل ىلع تماقأ فعلا دعب ىع نإو سيقرامأ
 سيلاث ىلإ عفديو اهتيراجو '")ىبخرد الئابسدخ اهيلا عفذديلف جورتن

 هز 08 ىنايصوو ؛ ؟ةمعزموممر مقمط 81ط». 3. ةخالوب 5)ب 5 ه4

 ة) مدما 8طن 5. 1419. ةموظستأ 9 اك 8. 2. 8. 01. ىبحودلا

 فيصخو مهرت نزو.



 سيلاطولدسرأ

 ىذلا سئايباقسأ دلو نم ىروايخام نب سخاموفين نىب سيلاطوطسرأ

 دمأ مسا ىراكو بيرخلا سومبلطب ركذ !ذك نيينانويلل بلحلا يرخأ

 ىهسل نممنانوملل ةئيدم نم اكو سثذايبلقسأ ىلإ عجرتو ايطسلا

 وشو رحدذتسالا ىمأ سبايفل ابيلحتم سضخاسوفببن ةربأ اكو ايراغاطسا

 سيولاطولد سرا مهباسلل نأ بيرخغلا سويبالدب لاو ىروطالغا فيمالت 1

 ىف ثحمو لاق ,.رويثوب لكحي# ىف هللا وم ىحوب راك  نوطالفا ى

 سيلا طولمسرأ ىراش ةليلقصم ىلأ ى.ولطالفا باغ امل هنو نس برم ا

 ءولع ىنذأ نأ دعب ةفسلفلا ىف رظن هذإ لاقيو مهاعننلا راد ىلع هفلخ

 مهئاملع لجاو مهلسرتامو نيهناذوبلا غياب ناكو لتس نوثلث هربع نم

 . ردنكمسالا باك ءبأر نمو هككولملا دنع لحيلا مهظع ىروطالفا دعب

 سيلالبولدسرأ ىلختتا ممألا ةليراح ىلإ رددكسالا هّجونا اَنلو رومألا ىصُمُب
 ىذلا عضوملا وهو ميلعتلا عضوم اهنم اهثدحأ ةيببأ ىلا راصو لئابشو

 كفرو سانلا ججلاصمب اليانعلا ىلع ليبقأو نوئاّشملا :فسالفلا ىلا بسن
 سيلاطبولدس 1 وشو انوبع اههف ثددحأو اطوماش الليدم ءامب درج ع ءافعصلا

 مناخأ نبا سلتسرفؤاش مهلعتلا ىلع هفلخو سرغال سوهملطب كّلم لوأ ىف
 عبيمج ىف !؛ثبأ ىنايصو كلعج لف ىلإ لاق الامولا هتريصح املو

 سنامولتسرأ نذيلف ,ئاقين مّدقت نأ ىلإو سرتبيطنأ ىلإ تفلح ام
 هدقفت ىلا جانتح: ام دقفتب نيناع سيلاطريلو سخرباو سخردمطو
 ىم دادخ سأبرأو ىثامب لعأ رهأ نم هب أونعب نأ ىغبني امب ةيانعلاو

 . هلكمأو سلدسرفؤاف ىلع لهس ىو تيفلخ امو ىدهبعو قراوج رئاسو
 رئاقمد اعرمأ *) ىلوت ىتنبا تيكردأ ىنمو مهعم ناك هكلذ ىف مهعم مايفلا
 نأ ربغ نم كلل دعب وأ جووتت نأ لبق ثوملا ثدح اهب ُتَدَح نو

 سدخاموفين ىنبا رمأ ")ىو رئاقتين ىلإ ديدرم رمألف دلو اهل نوكي
 دو ديد

 *" م11 ىلوف. م 0000. ىفء
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 سيلاطوطسرأ

 جارخاب ىلع نيمو ةمزالملاو ةيجرتلاو لقنلل رانيد ةئايسمت رهشلا

 نب ىسوم ونب نسللو دبحأو دم مورلا دالب نم كلذ دعب بئاكلا
 بئاغرلا كلذ ىف اولذبو مهمجارت ىف معربخ ءىجيسو مجنملا ")ركاش
 ىقيطامثرألاو ىقيسوملاو ةسحنهلاو ةفسلفلا ىف اهنم بئارغلا اورضحأو

 دق دادغب ىلا رضح ابل ىكبلعبلا اقرل نب الدسق ىباكو اهريغو بلدلاو ه

 اضيأ هل لقتو ةغل ىلإ ةغل نم دلقنو انيش اهنم دعم رضحأ
 مارهش نم فص“ ابأ تعيس لاق ميدنلا فص“ نب ضّيح ركذو

 باب هيلع ءانبلا ميدق الكيه مورلا كليب أ ماع سلجم ىف ثكم

 دنع اميدق نوينانويلا ىاك ديدنح ٌيَعارصيب هنم مظعأ طق رب مل
 ىل هستفي نأ مورلا كلم تلعسف لاق هيف ىوعديو هنوبّطعي مهتدابع

 هلسارأ هب لزأ ملف مدرلا ترصنت بتمثو نم فلغأ هنأل كلذ نم عنتماف

 كيببلا كلذ !نأ أو دسافب د ملقتف لاق هسلجن ىروضح دنع اهتافش ليسو

 رأ مل ام شوقنلاو تاباثكلا نم هيلعو اناولأ ماظعلا رخصلاو رمرملا نم
 ام ةييدقلا بشكلا نم لكبهلا اذه ىو انسحو رشا هءللمب عمسأ مو

 ضعب ليج فلأ ىلع لاق ىنّدح ")كلذ رثكو لابجأ هّده ىلع لْمْدَي م

 يو لق ةضرألاهللكأ نك دصعبو دلاح لع صعيب فلخأ دف كلذ

 فلغأو لاق ةفيرط ءابسشأ هرهيغو بهذلا نم نيبارقلا تالآ نم هيف

 نكلذو لاق كلذ نم ىعم لعف اهب ىلع نرتمأو ىجورشخ دعب بابلا

 نم مايأ ةثلث ىلع تيبلاو لاق هّللا هيحر ةلودلا فيس مايأ ىف

 نيينادلكلا ةئباصلا نم موق تييبلا بكلذل نورواجملاو ينيلتدسقلا ."٠

 ةيزدل مهنم نوذخأيو مهبهذم ىلع مورلا مرفأ دف

 ىنعم لافف سيلاطوطسرأ هباتك ىف ميدنلا فاس نب يح ركذو

 رهو لضافلا ماتلا لاقيو لماكتلا لضافلا لاقيو ةبكمل بس ةيدبأ

 *) 11157 ركاشلا. :) يكلذ رتكو ة0ط15 15 11: ى طقأ# اهرثكو 8 ريقك

 كه 1



 سيل اطوطسرا

 ىكردأ مل لافف ديبار أمه ملع ىدنع هل لاو ةينيادتاحسفلا نع ةحرانلا

 الفق هيلع دكلم لدا لفقي ىحلا اذك عضوم ىف ىنالغلا ثتحجلا نأ لاقذ

 لكو نيمكشتملا كرلملا لام لاقي ام ىلع هيف لاق هيف ام لب اذ

 ءوسل هيف اه ىلا ج .اناتحأ دق لاقي ال ىنثح هيلع لفقي ءىجي كلم

 عضوملا بخلل ىف املأو مكلدك رمألا سبل بكعارلا هل لاقف دحتع هرهبلت

 تررفت' املف مصيسملا الم رارقتسا لبق هب ديعتت ىانري تناك لكيم

 يوه يكمل بذاك يعبج ةلئالأ نب نيطئادسف ماببأ ىف تابذل هذهب هنلم

 ميلع كولملا لقفو مباب فلغاو سيبلا ىلذ ىف تلعجو سانلا ىدبأ

 مهراسشنساو رمألا مهفوصو هتلود ىمدقم كلملا عيجف نيعيس انك الافقا

 تدجو اذإ اتريبست ىف بهارلا راشنتساف كلذب اوراششأف ثعيبلا وصدق ُ

 ىرخالا 9 مثإ مآ اهندلا ىف رابخ ىلذ ىف هيله لهو مالسالا دل ىلا

 الإ هلم ىف تدخد ام اهناد هيلع باث كتاف اهرْيَس بعارلا هل لاف
 ركمد امك ميش رمألا دجوو هسافو سيبلا ىلا *)راسف اهدعاوق سيلولزو

 سح' الو ملع ريغب اهبئاج نم اوذخأف ةرهثك ابنك هيذ اودجوو بهارلا

 نيمجرتملا ىرومأملا اهل رصحاف ىرومأبلا ىلإ ترسو لابحأ سيخ

 ىلع ىلذ دعب سانلا هبنث مث اليبرعلا ىلا ةيمورلا نم اهيجرختساف

 املو ةريثكلا ةلمإلا اهنم اولصح ىأ ىلا اوليدتلو ,.وماسلا دعب اهبلطت
 سقانلاف اصقان اهضعبو اًماث اهضعب ءاج ىرومأءلا ىلإ بتكلا ترّيس
 دفان لح نايجتا ملل مويلا ىلأ صفخان اهنم

 اهيبن ناكو دادغب ليون ىنئاتسجتسلا ىقادنملا ناميلس وبأ لاقو

 مهنم الْقَنلا نم ةعامج ىنوقررب اوناك مجنملا ىنب نإ اقرفلا هذه ىف
 ىف *) معريغو ةرق نب سباثو نسل نب شيبحو فصسا نب نينخ

 هز ا/ طمغ نع قوم 7هيهنمطفد06 اسف هكلذي سأب ال هل لاقف رطخب

 ذ) 8م مدمط ظلطع» 248, 19: ا[ظأ مهل نيعو.
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 سيلاطوطسرأ

 ىف ءاكرشلا ةدالبو نيرصاعبلا لهبج اهرطس نم عنبي رخآ فيلأت

 راعتسملا مللاو بلطلا

 ةينوذقم يلم سبليف نب ردنكسالا مآعم سيلاطولدسرأ ىراكو

 دالب ىف 0) كرشلا دب عمقشناو دكلم ةرهسو هئايعر ةسابس ")34 لبعص مباداسو

 ةريثك لثاسر هيبلأ سيلاطولتسرألو لدعلا نضافو ريشل رجطو نموناشوملا

 مولعلا ىم اهريغو ةفسلفلا ترك سوا دولسرا بييسبو طلودم الفورعم

 نب ديح ىكح كلذ ىف ببسلا م 0 ش ةيمالسالا دالبلا ىف ظييدقلا

 ضيبأ داجسر ناك همانم ىف ىأر ومالا نأ هباشاك ّي ميدنلا نلاعكسا

 نينيعلا لهشأ سأرلا علجأ نيبجاملل ىرورقم 00 عسأو الروس ارسم

 ىو مءياب روب ىناكف نومأملا لاش كريب ردبب ىلع سناج لثاسشلا رست

 د © م

 هب تررسف سيلاطوطسرأ انأ لاقف تننأ نم هل سلق ابيع مل كلم

 يف نسح ام لاق , نسلمل ام تلق ّْلَس لاق يلتسأ ميكلل اهْيأ كلقو

 مث لاق اذ ام مق نيلق عرشلا ىف نسحح ام لاق اذ ام مك يلف لفعلا

 بهذلاك كدنع نكيلف بهذلا ىف ىكبحصي نم لاف ىندر ثملش مث ال

 هداحو هسفن هنكلح همانم نم نومأملا ظقيتسا الف ديحوتلاب كيلصو

 مالسالا دالبب اعيش اهنم دجي ملف سيلاطرطسرأ بتك بّلطت ىلع دابا

 هيلع لاطتسا دق ناكو مورلا كلم نومأملا لسارف فاصسإ نبا ريغ لاق

 سيلاطرطسرأ مالك نم ةيكلل بتك هنم بلطو «)رفكلا نبد ّلذأو

 بلطي لاقو كلذل متغاف ارثأ هدالبب اهل دجي ملف مورلا ىلم اهبلطف

 نوكي ركع ىأ هدجأ الف نانوب نم ىفلس ملع نهبلسملا هكلم ىنم

 يف كخأو نيبلسيلا دنع ةيمورلا ةقرفلا مذهل ىقبت ةميق ىأ مأ ىل

 ةريبدألا ضعب ىف نيعطقنملا نابعرلا دحأ هببلا رضح ثسعلاو ل أرسلا

 *) 1"ةطلغ ذص 818: 0 ةظسابسو. 2 7 رفكلا/ "9 رفكلا نمد لذاو

 ؛ةطلق ذص 2: 1 ةوقت» دهامتساو,



 سهلاطولطسرأ

 يبوس هذيمالت رئاس ىلع هرثؤي ىولالفا ىاكو ةنس نيرشع الكم

 مهءامكح ةيئاخ وشو نيهئانرملا ةفسلف نيهتنا سيلاطوطسرأ ىلإو لقعلا

 تاعانصلا رئاس ىم ىباعربلا ةعانص سلخ نس لو وهو مهءاملع ديسو

 بقل ىناح :يرطظنلا مولعلل غلآ اهلعجو ةالثلا لاكشألاب اه روصو ةيقادنملا

 هيلكس ةفيرش بتك ةيفسلفلا مولعلا عيمج ىف هلو فالدنملا ةعانسب 141090
 1”كمقط؟ 50, 1.

 :بلكملاو ططقف كحأو ىذعم اهنم ملعب ىنلا ةياشاسير ةيت اش يترجم

 ,..وعبسلا ىو هيلع نم ملع دق ام اهتءارقب ركذدو ريكاذت اهضعب

 اهدحأ ءايشأ هثلث اهنم مّلعتُي مهلاعت اهصعبو سرانوأل اهعضو ىنلا اباننك

 ملع ى ةليعتسملا اللآلا ثلاثلاو الفسلفلا لابعأ ىئاثلاو ةفسلفلا مولع

 مولعلا ىف اهضعب افسافلا مولع ىف ىثالا بتنكلاف مولعلا نم كيغو ةلفشلفلا

 اأو ةنيهلالا *)[مرلعلا ىف اهضعبو ةيعيبطلا مولعلا ىف اهصعبو ةيبيلعتللا]

 طولدقل ىف ةباتثكو رطانملا ىف هياتكف ةيريلعتلا مرلعلا ىف ىنلا بتكلا

 ملعتي ام اهنيف ةيعيبللا مولعلا ىف ىتلا بدنكلا امأو ليل ىف هباتكو

 هدم ملعتي ام اهنمو عئابطللا نم دحاو لك خت ىتلا رومألا هنم

 معتث ىنلا رومألا اهنم مّلعتي ىتلاف عئابلحلا عيبج معت ىنلا رومألا

 فرعي باشكلا اذهف ىرايكلا عيسب ىقسملا هباتنك ىف عئابللا عيبج

 ىلاوتلا ءابشألابو ىدايبلاك ىف ىغلاو ءايشألا عيبجأ ىدابملا ددعب

 امأو لروبصلاو رصتعلاف ىدايملا امهأ ىلاونلل انلكاشملا ءايشالابو ىدابملل

 منعلاعم بيبيرشتلاب لب ذاق دل ىدابم تسيل ىدابملاك ىع ىننلا

 الياهن ال امو ءالخلاف ىلاوثلل ةلكاشسلا امأو ىراكملاو ىرامزلاف ىلاوتلا امأو

 املو اهيف رظنلا )معني نمل اهلك هبنك بترتت بهئترتلا اذه ىلعو هل

 طرش وهم لإ اهبيثرت ركذ نع تيبرضأ هكلذ ركذ لص صيرأتلا نكي مل

 هز 1مطقلا ةوع !؟ادصسم» ةةطلغ ص ةكسسأ اك وطعم 0008. وقمع مدمط

 آذان. آ, 57, 3) الآ[ نسمي,
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 سيلاطوطسرأ

 ىبرغلا عبرلا ىف انوي دالب تناكو نييابابلاو سرفلا ةحلمم لثم

 ةيماشلا روغتلاو ىمورلا رجلا بوند هج نم اهّدحف صرألا نم ئلامشلا
 كلابم نم اهاذاح امو ىراللا نالب لايشلا ذيج نمو ميرو رروختلاو

 ةئيدم اهتدعاق ىننا *)ةيناملا دالب موضت برغملا ةذهج ىمو لامشلا

 مييلخلو باوبألا بابو ةينيمرأ دالب موضات فرشبلا هيج نمو ةيمور م
 نييينانريلا دالب طسوتي ىلامشلا سطين رمصبو مورلا ركب نيب ام ضرتنعملا
 تناكو اهلِجَأو تاغللا عسوأ نم ىيهو ةيقيرغالا ىمست نوهئانوبلا ذغلو

 مهءابلعو ماثعألا ةدايعب ةنثاد بكاوكلل ةيظعم ةئباص نييئانوملا همام
 ةيئانويلا ظغللاب هانعم مسا وهو فوسليف مهدحاو ةفسالفلا ,.رومسي

 ملعلاب اونع نيذلا ىنامثلا ممألا دحأ ,,وينانوملاو ةبكلملا بصح ٠

 لهو مورلاو ,وينانوهلاو ىرومتادلكلاو سرفلاو دنهلا مهو هطابتتساو

 امئتعا نيذلا مه ةرركذمبلا ممألا هذهو ,,وهئاربعلاو برعلاو رصم

 رهظ الو كلذ نم ءىشب نعن مل ممألا ىفابو اهجاردساو ")مولعلاب
 ريغ ال مكنتو برشتو لكأت مئاهبلا لاصك اهلاح منم ءىش اهل

 ىعرضت ىلعألا مورلاب ةلصتتبلا ىتيناحور اي ىروطالفا ءاعد ىراكو 7

 لاعفلا لقعلا ىلإ ىذه عرصتتل اهتاهج نم ةلولعم كنذأ ىلا ةّلعلا ىلإ
 بيكرتلا ملاع ىف ىمد ام ىجارم الص ىف

 سيلاطوطسرأ

 'مات سيهلاطوطسرأ ريسفتو ٌىنشارهلل ')ىروغاثيغلا سخاموفهن نبا
 *)«دهعب هدعب رثصتيلا نوطالفا ذكيملت سيلاطرطسرأ ,.راكو ةليصفلا ".

 هنم ملعتيل ىروطالفا مزالو هباحصأ ابهب مقل نيذلا نيعضوملا ُّى

 ") ش801/17 ةيئاماو 82 كيئامبأ, م 0 ملعلاب١ 82797 مالكلاب,

 ه) طلق د 5605. ف) 0همزووأو 00038. ديعب,.

 مسس عليل ا سس
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 ىروطالفا

 ىذلا ضرغلا يف اهباحصأ اهاري ىرك ىتنلا ءارألا نم هامسملا ةرغلا امو

 باصأ ىويسيو *)سروغيفا العيشف ةفسلفلا مّلعت ىف هيلا دصقي نراك

 يّذللا ةفسلفلا مّلعت ىف هيبلا دومحقملا ضرغلا ورب ارئاك مهنأل هذللا

 اهيلع رهظت نيناك ىنلا لاعفألا ِس ةامسملا ةقرفلا امو اينقرعبل ةعباتلا

 اونا مهنأل نيئاشبلاب ,.وفرعيو سيلاطرلسرأ ةعيشو ىوطالفا ةعيشف

 سفنلا ةضاير عم ىردبلا ضاتري ابيك ىروشمي مهو سانلا ىرملعي

 ةقرفو سروغاثيف القرف ,.انقرف مهلجأو نويبنانوملا الفسالفلا فرف هذيف

 ,.رانوي ءايكح ىلاكو اعادوبعو ةفسلفلا انكر اهو سيبلالجولدسرأو ىروطالنا

 سروغاثيف اهيلا بهذي ىاك ىنتلا ةيعيبطلا ىلوألا انفسلفلا ولاني

 . لام مك نموبرص هلأو نيينانوملا نم ءكباصلا ماوعو ىطلملا سيلاشو

 سيلاطوطسرأو ,,وطالفاو طارقسك نيتدسلا ةقسلفلا ىلا مكاورخ ادم

 اهل لافق ,.راويل ىف هباثك ىف سيلالوطسرأ ككلذ ركذ دقو مهعايشأو
 هفسلفلا نع سانلا لام طارقس نمر نم ىلذو انس ةئام كنم ىراك

 نيمئانوملا مولع الساث ر ..وطالفا ىلأ ىهتناو ةيندملا ةفسلفلا ىلا ةيعيبطلا

 البخل فافآلا ىف ركذلا نرعاط ممألا ىف رددلا ةييظع نم رانوباو

 ىنوذفاملا سبليف نب رددكسالا مهنه ميلاقألا عيبج دنع كولملا

 هراد رقع ىف سرفلا كلم اراد نب اراد ارغ ىذلا نيئرقلا ىذب فورعملا

 ىرجم نيسلاو دنهلا نم فرشملا ىلإ هاطختو هكالعإ دعب هكأم هيلتساف
 دعب ككلم مث مصيراوتلا هب تدهش ام تاهلل كلت ىلع ء ءاليتسالا ىم هل

 مهل نيّلدو ىلا مهل رادو ةسلاطبلا ليق انّيرو ةيلاطبلا ردنكسالا

 مهكلم ضرفناف مورلا مهتاكلم نأ ىلإ دحاو دعب !دحاو اورمتاساو باقرلا
 يدححاو الكلبم ثراصف مورلا الكلبم عم مهتكلبم سيظتناو صرألا نم

 ممن طامأ طقأب ةموععم ةاويمف 1م قمم طمس. ذم 8ه]عوم0ه» ةانع م:

 عماسامو أذا“ لوا ةمااسكطتا 1طئاطوقموط, ةططقصةلهمد. طغعقم ؟. 2مم

 8 50, 8 8 0000, نروروش,
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 : ,ىطالفا

 ىلع ةدحاولا ةهلل نم اذه ٌلَِسَْح كلذ ىف سيلو مكمل رثكأ هيف أل

 اذه نوطالفا ىسج ىطغنت اهناف صرألا اَمأ ىرخألا ةهبل نمو ربذلا

 تومي ال نم ةبثرم ىف اهناف هسفن امأو

 ليج نب نيج رصت وبأو نادجرتلا فاح نب نينح ركذو
 نيينانويلا ةفسالف نأ ةفسلفلاب ءاملعلا نم ايعريشي ٌىقطنملا ٌىباراغلا

 نم اهدحأ ءايشأ ةعبس نم اهل تقتاشا ءابسأب تيبس فرق عبس

 ههف ناك ىذلا دليلا مسا نم ىناثلاو ةفسلفلا ملعبلا لجرلا مسا

 هيف مّلعي ناك ىذلا عضوملا مسا نم كثلاثلاو ملعلا كلذ أدبم

 ناك ىنلا ءارالا نم سماشلو هب رجدداب ,.راك ىذلا ريبدتلا نم عبارلاو

 ضرغلا ىف ")اتاري نراك ىتلا ءارألا نم سداسلاو انفسلفلا ملع ىف *)اغارب

 تناك ىنلا لاعفألا نم عباسلاو ةفسلفلا مّلعت يف هيلا دسقي ىراك ىذلا

 ملعما لجرلا مسا نم انامسملا ةقرفلا امأ ةفسلفلا ميلعت ىف )هيلع رهظت

 ىلا دلبلا مسا نم ةابسملا ةقرفلا امو سروغاثيف ةعيشف الفسلفلا

 هابسملا ةقرفلا امأو انيروق لقأ نم سبطسرأ لعيشف فوسليفلا هيف ناك

 معو سيسرك ةعيشف الفسلفلا هيف مّلعي ناك ىذلا عصوملا مسا نم
 اليدم لكيم فقاور ىف ناك مهيلعت أل ىيكلذب اربس ةلظيلا بامصأ

 سئاجويذ ةعيشف مهفالخأو اهباحصأ ريبدكت نم ةابسملا القرغلا اَمأو ةيئيثأ

 ةضرتفملا ضئارفلا حارطإ نوري اوناك رهقأل كلذب اوّبَسم هيبالكلاب ,روفرعيو
 امذإو سانلا رئاس نم معريغ صغبو مهبراقأ اليحر نسانلا ىلع ىدملا ىف
 ناك .ىنتلا ءارآلا نم اامسملا ةقرفلا امو بالكلا ىف فلقل نع دجوي

 هل  ل . . . . . . العيشف الفسلفلا ىف اهباحصأ اهاري
 ا #

 ة) 188 طور“ اهلهأ 0 رع اهباحصأ هات8ج11)615وهصر, هه 7ةعقطت طشزو»

 5) ةةطلاأ ذص 89 7 دنم ه) 418 طاور» ةلمزمر 82014 ةططوم

 هاطصو ااثواعو 70. 77 طعاصوت طلو» ةده, وم ةثم الط عود 0088. ؟هم لمع

 101جهدلوص 8هلع6 ةمعوسب مث ةوص 7؟هعام ,.ىروف طةولمدوممب 0همومم ةمطصأو

 لوصس 7ةعققلل1,  فسووم]]ومص 1قأغ, دوم 1ع همم 0و 8هطنلف 82ج طممأو

 معا #ه  شسلأ
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 ,..وطالفا

 سوملف دالي يوم *) ايبكوسفأ ىرخألاو
 جرضت هةترابم مملعتلا ىف هسفن كتيلاكو

 سئيثأ لعأ نم سريسربسأ مهنوك هدعب نم اوريتشا ءاملع ةعامج دب

وديقلخ لفشأ نم سهلطارقونسقاو ىروطالفا ثيخأ نبأ وهو
 سهلالدوطسرأو ان

 سوتئراب نم سئايطساو سلهن لعأ نم سولقربو اريغاطسا لعأ نم

 ه لأ نم سالفمأو اسوقاروس نم ,ويذو ىنيطئراط لقأ نم سلبوخرأو

سيسبكسأ لأ نم سئلسروفو سوطسرأو سدافطصا
 لضأ نم سؤالاميطو 

 سديلاقارأو سرثارأ لهأ نم سوميدانمو سوقاسبل نم ىواوأو سوقيروت

 سيلوبيفنأ نم سريرطبيد»و سنيئأ نم سوبلاق» سلاثاهتو سربأ نم

 0 ماق مّلعتلل هبامضأ ءرسح اذإ .,رطالفا ناكو ةريثك ءالوع رهشو

 ىنلا نيئاسبلا نيب ىشمي وهو ملعلا ىم سوردلا مهيلع ىشلأو هياج

ام دنع ىوذخأيف نويل هيلع ابق
 اما 

 هنكلذب نمئاشبلا أويس

 نيئاسبلاب نفلو تام هريع نم ةنس نيناثو ىدحأإ ليكتسا املو

 دكرتلا نوم هفقلتخ ىذلاو سئيثاب نراك نم لك هكرانج عبو اهماناقأ ُّى

اطرقو اماجو اهدقو نيكولبم فلخو ةروكذملا نيتاسبلا
 ٠6 بشل نم 

 اه اًمأو / ..امولا هكلل ىق ىرانوب فارشأ سابل وعو مالغ رو هسيلب و

 ملاف ءاخدصألا نم هريبغ نمو اليلئاص رابج سويسولوبذ نم هيلا ر

 نم .اك هنأل *) ءاقدصألا ىلإ ,.ءاسحالا قو هئاخأ تابب مدور ىف هضفنأ

 رجق الو اهلمعتسي ال فيدف السايسلا هرهغ ملعب راثيالاو ةضايرلا لعأ

 ". وهو لجر عضوم ادهق ئيرعلاب ٠ هرهسفلل ام ىمورلاب :ربق ىلع بنك
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 !اذج اذه دمي هذاف ءاهشألا ' عيبمج رثئاس نم رثكأ يكمل جدني ناك
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 نروطالفا

 لاق نأب نوطالفا هباجأت هراعشأو هبطخ ىف ٌرشب هركذي ال نأ هلعسيو
 اهلاخ انامز لجأ الو هل غرفتأ بأ ىننكمي الو غارفلا اذه ىدنع سيل

 نم ذخأيل ةيناث ةرم ةيلقص ىلإ ىوطالفا راسو سويسوئوهل ههف ركاذأ
 هايبأ هطعي ملو دهب هدعو ىراك سيماونلا ىف اباثك هركحل مدقملا رامبل

 باناكلا !ذعو ريسلا ىف بانك فينصت ىلع مره دق ىبوطالفا ىباتكو ه

 رمألا برطصم راَبإل سويسونويذ دجو ةيلقص ىلا لصو املف هداوم نم

 هكرتف هببسب هلصق امع لغش ىف وهو لاجرلاو دليلا ةولهع كتدسف لذ

 راب بيسن ويل نأ هيبسو اثلاق ةعفد ةايلقص ىلإ راص مك داعو

 نرظالفا ملعو ىبلوتسي نأ داكو البلا رثثك ا ىلع بلغتو هيلع ماق

 هيحيب هيلعل ىنويذ هبهسنو سوسسونوببل رابجل نمب اسحلصم راسف هبكلذب ٠

 نم حملا جدادصأ أ ىربب نوطالفا ىراكو هلوق نم هلوبقو هل وجل

 ةسايسلاو ةيكلمل فيرط نم هل مزال *)نييلكتملا نم اهيلع لخادلا داسفلا

 ةيلفص ىلإ لصو اًملف ةّيعرلا ىلإ ةحارلا لاصيا هكلذب ديريو ةّيندملا

 داعو اظعتاف اههظعوو هتلزنم امهنم كحاو لك لو نملجرلا مب ملصأ

 اهاضرب ال ةسابسو الريس ىلع سيتا هدالب لعإ راك كو مدالب ىلا و

 اهيلع ترم دق ةييدق ةسايس هذه لاقف اهريخت مل مل هل لهشف ىروطالفا

 جاتحأ لاقو لق ىلإ ىذُأ امبر» ديدش ')ءانع هيف اهنع مِهلْقَت روهدلا
 ل ىنطاسوب مهكالم ببس كلذ نويكيش مثريغب ىموذ ىلع هيف نيبعئاسأ 5

 هيلع مع ام ىلع مهكرتو مهنيثو مهنتسف اوراثف 4مهشسج مث لعفأ الف
 لغم نم فرثراو هتسردم مزالو لاق ام هل لاق نم دنع ه هرذع طسبلاو .٠

 ؛)ايداقرأ دالب ىم ؟)ايئانسلا اهل لاقب اههادحا نيبتأرما يوزتو :نيتاسبلا
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 ىروطالفا

 ءارعشلاو رعشلا مظعي رابلل اذه انو نقو لك ىف ايب رك ذي انيلقمم

 5 هلاوس نع اهي ,.ىوطالفا مل لاقن ")الصأ هحدمل تبي بكلذ لجأل

 لسن نم“ ,ىراش نك“ وتب نأ ىغبني ىذلاك لد سيبلشرأ نأ ىرن انك

 نأ امأو ديعس هنأ مب نلظت' بأ ىغبني رارطضابيف ىرتشملا ىنعي ”)ايذا

 ,,يىركذت اه ىلع هدريس سيناكو ءارعشلا رشاعم مناثأ هومئاقصو امك نراك

 سوبسوموهل عمس هاف )هيلا لعادر قىوذو ءابفشألا نم ىدنم هنا

 ىذلا سلباوب ىلا عفدف كيبل رهأو هنارج ليثخح مل لوقلا اذه هنم رانا

 ىلع هدداههل رابجلل اذه ىلع دفو دق ىنراكو اهنومالاقالا لعأ نم ناك

 انيغأ ىلإ مب بلو سذيلوب هذخأف ىروطالفا لدتنب راّبهل هرمأو هدالب
")..راورهنلا لصأ نم لجر نم معابو هلئالب ملو ههلع ىنبأو هلانيدم

 . همسأ 

 هرب سل ىو مقالخأب هيشتيو ,ىرطالفا بح لجرلا !ذه ناكو سرئاننأ

 ىدذلا ىمثلا اكو هرابخأ نم هيلا لش ام عيسي نراك امّنإو كلذ لبق

 ,..وهل هيسا بيست رابلل سويسونربل اكو ازً؛ضف انم نيثلث هب همانبا

 املو لهم لد هيلإ لامو دمالك عيسو ةيلقصب ,روطالفا سلاجس رضح دق

 ىف رهسف راجل ")ارعاجص ةنكمي ملو دهلع رع نوطالفا ىلع ىرج ام عبس

 معيب هلأسو هعاتبم ىئاورهنلا ىلإ انه وثلث وهو نوطالفا نيث رسلا
 املاو هسفنل فلطم ميكح اذه لاقو كلذ ,ىناورهنلا لعفي ملفا 57

 املف رهشو ةذمالس ىف هدالب ىلا ريصمسو نرسأ م هذشنأل لابلا كنزو

 اهمادانقأ ىلا هريسو نيمثلا عجرتسا لوقلا اذه رابإل بيسن روم عبس

 ندم هتشيعم سناك اهلمف ى.ولتالفال اهيبعوو كانه نوئاسب هب ىرتشاو

 ملعف ىلع مكن ءئقمالسم ,.ىلبالفا صالخ سوبهسونويلا فالادلا اهلو هوب

 ءلعف نم هيلا 'زرذتعيو هليبتسي دهلا بتكو هحالصتسا ىف ليت

 *) ال لسال“ معجنم نيبثمل ىأ. 5) 0ةودطدم 18 كأم هلم

 هاممو مينلممو (ئسنق تانالونسم هم ةسثو © 480 ثسكرلاب
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 ىنوطالفا

 فيصلا ىف فخت امئاد صضرألا نم كانه يرخ# ىنلا رانلا ىري ىأ

 لجر تشولا كلذ ىف ةيلقص ىلع ىلوتسملا ىراكو ءانشلا ىف ديزتو

 دالبلا كلم دق ارابج ناكر سويسنويذ هبسا اهيلع بلغت دق ٌىئانرب

 هيلا رضتح املف هراضحاب رمأ ىنوطالفا مودقب عبس اًملو ةلامسألاب ال ديلاب

 ام ىلع مهبطد# وهو يوما ءاملع هل عيج دقو طارقس هدنع فداص

 اذه ةيلقص رابج هنم بلط سلجملا .روطالفا رضح اًملو هحرش مشن

 ةريثك ايطخ بطخم هرعشو هبَطُخ نم ءىشب ملكتي نأ روكذملا

 ىتلا هتقيرط ىه هدروب امل امك ظافلألا بذع اههسف ,.راكو هدرض

 نوكت ىتلا اهلضفأو ريسسلا دوجأ رإ هبطخ صعب ىف لاقو اهيلع وه

 لوقلا !ذهب ")هدصق هنأ سويسنربن رابخل نطو ننسلاو سومانلا ىلع

 ناكو اهدبب ملو هسفن ىف اهرسأف هيلو امل فافحاسا ريغب هبلغت لجأل

 ىف ذنيمالث هلو ”)ةققح ريغلا نبكلل نم اهيشو رعشلا ىناعي رابجخل اذه

 جلل ةماقإو هترظانمو هراضحإ ىف لي ملاعب عمس اذإو باصضأو نكلذ

 ىف ىرت له ىبوطالفال لاق نأ ففذاو ديلع وع ىذلا هدصق ةلق ىلع

 ديعس كىنأ عج روصح لوقيس ىروطالفا نأ ىطو اديعس ىباصصأ

 لاقذ هيلع بلغت امل قافحاسالا مل بجيش ةيثرم لوشلا اذهب هل لصحوف

 كلذ دعب هلأسف ديعس كئكباسأ ىف سيل هل شاحن ريغ نوطالفا هل

 ريغ ءادعس مهيف ناك لاقف ديعس ءامنقلا نم ناك هنأ ىرث لهف لاق
 لاق مث اهدبي ملو رابمل اهرساف ىلذب هانعو اورهتشا ءايفشأو نيروهشم

 ةداعسلا لعأ نم سيلقرا نأ ")ىرت ال ٍلوقلا اذه ىلع كارأف راّبإل هل

 ' راعشأ لبيع دق ناكو نانوي ءارعش نم ارعاش ىراك اذه سيلقراو اضيأ

 ةريزج لكايم ىف اهلعجو راعشألا كلت نخلو هفصوو رابجل اذه اهيف ركذو

 ' 80897 لصق. ١ 0 ةققحلل ريغلا 5 7 ىله كاداف نم
 ىرت الأ لوقلا اذه (ىم مهد ةم. 8. 28#. 4. 2,
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 نررطالفا

 ")ل فشيس *)دمالك هذوص أَو رئاطلا كلذ هلوأث ملعتلل .وطالفا هءاج ايلف

 رعشلاب لغنشا هرمأ لوأ ىف هّنإ ليق دقو ')امهريغ نع ")ايهب سانلا

 ود نبأ رو سروغاثيف مالك عمسو فئصو ةياغلا هيف غلب نأ ىلإ

 ائفسلفلا دارا يكل دعب مث ').راخلألا ىف «زابتك عضوو ةئنس نيرشعلا

 موهلا ىقو ةفسلفلا ىف ةقيرط مهل نناكو سرلهلفارأ باعأ ىلإ ىشيف

 درلا اهيلع نيهعتي المكمل ق مهتقيرط نأ فاقحتو مهنم عمسف ةلوهج

 نبال كارقس دصقق ةيقيقلل دفسلفلا بلط ىف هسفن دماج نأ دإرأو

 وو طارقس فداصق طارفس هدعب رّدصتو تام دق ناك سروغاتايف

 سويسونوبد هيلا مهعيجم دق ىراكو هيلا ةعيدجتبلا ةعابلل بطخي

لا ةيكلمل بلط ىلع صرح لك صرح ةمالك عبس انف
 . هكرلاو ةيروغاشيف

 رانلا ")اهبأ اب لوفي اشنأو ثيداحألاو رعشلا بنك قرحأو هيله ناسك ام

 رعشلا ةقيرلل هذهو ام زجاج كيلا ىآلا هب نراف ىروطالفا نم قدا

 نكلذ دعب طارقس نم عبسو الئس نيرشع هكاذذا هريع ناكو قانوهلا

 هلرنم ىلإ ةيلداعلا رومألا ىف غلب ىتتح الئس نيسيخ هدم همرالو

 هكلذب هل ديشو لدارفس البثرم ىلإ ةلضافلا ةديدملا ةسايس ىفو سروغاثيف

 ثمل ريثك هل بللدلا ديدش ملعلا ىف )دئابشرل ناو هنامر ىف ملعلا لعأ

 رمأ هنإ ىتنح هنكمي انب بذكلا ليصح ىف اَقفْنُم هليصخ ىف ثحبلاو

 بشك نم هددع ةنوزح# بنتك ةتلث سوالرليف نم هل عانبي نأ نريذ

 ىلع هصرحو ملعلا ىف هبلط ندشلو رانيد الئابب هل اهعاتاباف سروغاثيف

 علطيو بتكلا اهنم ليشكل تاعئد ثلث اليلقص ىلا رفاس بتكلا عيج

 همزعل ناك اهيلإ اههف رئاس العقد لوأف اليهلالا رومألا ')ةيكح رارسأ ىلع
 اننا 0 يي انا ل ا
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 نروطالفا
 ىلإ بسنلا ىف ىهئني هداف نوطسرأ هيبأ سنج امأو نلوس نم سداس

 اعاجش هذج سوتنلا» نكد نوذسيف ىلا بستنملا نيوتنلام نب *)سردوف
 داسفل سندي لأ اهطاوب لهأ ايل رشح امو العب لاو ىأر اذ امادنقم

 نيقيرفلا نيب اميف ةلئاقلا لتقو مهنيب اميف برطشل نيمادو مهليب ىرج
 ايطاوب كلم ىلع ذثموي ىلوتسلا ناكو هيف وه ام مهنم دحاو لك لم

 نْذُف ىطوموأ ةزرابم ستاسقا بلطف ىطومرأ سنيثأ ىلعو سئئاسفا

 سنيثأ نم نرطالفا دج سونانلام جرتخن كلذ نع نبجو هرراسب ملو

 جرت كلذب ىطوموأ ىضرف تكلم هثبلغ نإ طرش ىلع هزرابأ انأ لاقو

 لاق ابراقث املف نوطالفا دج سوئنلام هزرادو اهطاوب بكلم سنناسلا

 هبرض ههجو سئناسقا "!لونح اًملف ىلإ د مك فالطلا سوتانلام هل

 مويلا كلذ ليص تشولا كلذ نمو هلئقف اًلمدخ هفلخ نم سوئنلام

 ىئلذ ىف ىبسي ناكر العدتل ٌنيع ىبس سنيثأ لعأ دنع اديم

 رمألا اذه ناكو ايروطابأ ىمسي نآلاو ايروئيطابأ ةينانويلاب ثشولا

 لأ صلخبل ودعلا ىلا هسيئفن ملس سردوق هنباو ديعلا !ذه ببس

 مهنود توسبب نأو اًكر اسابل سبابي نأب ىضرو مثليدم

 ايهلا هدوم ناك نولوفيو هنومظعيو نوطالفا ىف نوغلابي نالومو

 هينا رامسألاب ىم تاياكح كلذ ىف نوكتجو اليلج اعلاط هعلاط ناكو

 اك ىذلا رعشلا كرث ىلع مزع امل هّذإ اولاقو اهركذ نع ثسرعأف
 نه هبأ ىف ةعبس ام طارق نم عي ام ادد ةملعتا ى غلابيو هيئاع

 هكراش ناك دقو سروغاثيف ةفسلف هنم خألاو طارقاس ىلإ ىصملا ىلع

 طارقس ناو رعشلاب هلاغتشال اهيف غلابي مل هنأ الا سروغاتيف ىلع اهبف

 هشير علطو بغز هّنأو هرج ىلع سعاف ىكرك جرف نأك مانملا ىف ىأر

 سانلا عيمج برطم ئىهلإ ترصب توصي وهو ءامسلا وح راطق نيقولل
 انيس مي مس يسم هيب رع ع رس جس

 8 0088. ةةصتصخاتمط ىنوذاقر, 5) 80 نوه * 80 لواح.
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 ,..وطالفا

 فعلا ىف سكيمرخ باتت طفسلفلا ىف سيلاطوطسرأ بانع ةعاجشلا

 مدلل ىف ")سميدرتوأ بانك ليمملا ىف ")سذانيفلا ايعامس ..اباتك

 ")نمسا باند ,ررفوثوأ بانت سايجروغ باند ")ءانقا ايقانس ”ناباتك

 باتك نئولنوليف باتك سللطلاث باتك نايف باتت ىئاف باي
 ىدع نب ىيح هحلصأ سئاويط بانك سطسفوس بانك سلوطارف

 سمخ ربا ببذل سنبم ابانذ وئام باك سردش باشاك سئيئامرف باثك

 بانث تالفم ثلث سفؤاميلت باتت سرفطيلطا بانك سلاسكلام باثك

 صضرعلاو رتوللو سفنلاو لفعلا ىف بائص ديحرتلا باتك تابسانملا

 بانث تادحألا بيدا بانت سلسطسم بانك اهّلللاو سل بانك

 . 34 همبضل *) بشرب ,..وطالفا نؤاق لاقو لدوجوم لثاسر دلو ةسددهلا لوصأ

 فرعو اهوبار نتالذ ىمسي بذاك ةلعبرأ ةيئرم لك لع نأ ضو ةعارشلا

 فورعملا وشو سرفلا فولم نم ') هسساشخ طرأ ئنمز ىف رهشو نوطاللا

 ملعأ دّللاو فيمشدارز هيلا جرتخ ىذلا هكململا فسانشب وهو ديلا ليوطلاب

 سنمئأ لقأ نم س.لقولدسرأ نب روطسرأ نبا ىروطالفا نأ نؤاث لاقو

 فيرش نييذلاولا ىلك نم ىركو .وقولغ ةنبا لويطقيراف هنأ تداكو
 رم“ سبيأون عضو ىذلا ىلوس لسن نم ةروكذيلا هلع ءمأو ءابآلا

 ارافام لقا مهنم اههزتنا ىنلا انيبلس الليدم مهيلع درو سنيلأ

 7 هرعش ىف ارمثكا ى,وطالفا هركذي سئينورد هل لاقي مأ نولوسل
 سؤاميل بانك ق ,.,ولدالفا ءرنذ دقو سايرفا هل لاقي نبا سئيئنورذل

 سئيمرتخ نولغ نباو نقولغ سرخسلف نباو سورخسلف سطيوفا نباو

 ,..وطالفاف اهنبا ىرولتالفاو ىقوطفي اصيأ ىهستو ىويطقيراف سذيمربخ سخأو

 *) ١8 سلاهننلا: 77 سلانيغلا. )١ 08 نسيه وظوأ

 «) 8 هانفأب 4) كويمتو نقمع موز * 8 بتويوا 7 ببكي
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 م



 نوطالفا

 نوطالفا
هبك ناني نم السمفل ةمكلل نيطاسأ دحأ نولتسرأ نأ

 .ردقلا ر

 اهكراسشو ىانوهلا سروغاثتابذ نه لخأ هدصاقم ىف غيلب لوغلا لوبشم مهب

 كتوم كعب الإ نانوبب ءاملع نيب هركذ رهتشي ملو مهنه دخألا ىف طارقس

 ملع تييب نم انوي تويب ىف بسنلا فيرش ىنوطالفا اكو طارقس ه

 نرنف ى ةروهشم ةريثك ابتك فّدصو ةعيبلدلا .رونف عيمج ىلع ىوتنحاو

 هذحيسالث نم ةعابج رهشنلاو فالغالاو رمرلا ىلإ اسهيف بشلو اليكذأ

 ادفسلفلا ىيبلاطلا ملعب ىناكو ءهلا مهباسنتناب !وداسو ههلع نوجرخاملا

 ةضوافملا رمد رخآ ىف ضرفو نيئاشملا هئاقرف سانلا ىتسو شام وهو
 شاعو لاوئعالاو هدابعلا ىلإ عطقناو هبا دشر ىلا سيردنلاو مهلعتلاو ٠

 خو رعشلا ىلإ ليبي ميدق ىف نوطاللا ناكو اللس نيا
 طب هدم

 تالاهخ ,ىه لوفيو هلعأو رعشلا مخي كرف طارقس سلج رضح مك رقوتنم

 كلذ دنع هكرتق ىلوأ فئاقملل بلطو ةقايقلل ىلع ال **فئالخلاب رعشت

 هلأ لاقيو :لوقعملا ءايشألا ىف سروغاثيف لوف ىلا لشننلا مك نوطالفا

 هثوم دعب هفاضو سيهلاطوطسرأ لخأ هنعو الئس عيلئامثو ىدحا شاه !ه

 ىلو ىنلا ةنسلا ىف نوطالفا كونو طارقس نع دذحأ ملا 5 لاشو

ل كلم نم رشع ةئلاثلا السلا ىقو رددكسالا اهيف
 كلم ناكو سيا

 ردتكسالا ربأ وهو سليف تشولا كلذ ىف ةليذولقم
تك وكو هبثرو بتكحلا نم نوطالفا دفّنص ام نؤاث ركذ فو

 بنا

1811 2415 
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 | ينعي نينخ هلق سيبارنلا اباتك فاصإ نب نينُح هرشف الساهسلا '
 ٌّئ ىو اهل نيبلاطلا لاجربا ءامسأب اسشك ىيسبب ناكو ىدع ىبأ

 ىف سخال باتك الفسلفلا ىف ”)سنجلاب باتك اهنم 0دّدعتم نوف
 ممم ع دسم وج

 1 80 مدع ىلإ ةثق ةطوودو 0048 فئاقعلاب ه) 8 1
 111777 سيخلاب (17طةههمق 2. ,



 سيلقذهبأ

 ؛ىش هيف سيل مقيأر ىذلا باتحلاو اهنم انيش انيأر ام انّداف مهنم

 هربعر انم
 نيج“ ميهملم ىلا ءامتنالاب ةيمالسالا هلملا ىف نيرينشملا نو

 تفسلفب افلسع ,.اذ ةلبابرق لقأ نم يلابلا "ىلبإل هللا دبع ىب

 ىيلبرفلا سرج نوب ةرسم نب هللا دبع نب كيم وهو اهئاساردل امزالم

 كرشملا ىلا جربخو ىنشنللو ماضو نبا نمو هيبأ نم عمس 0 دبع وبأ

 مجاهلو سلق خيب مفسلف ىف رظنلا نم هرانثل ال هكدذنولاب مهد اهل راف

 مالحلا باضتاو لدلل لمآ هحاليب لغتشاو هذم فرشملا ىف دذدرتو اهب

 هرهدنو ساملا ")رمغاو عارولاو كسنلا رهشأو سلدنألا ىلا داع مق اللرتعماو

 نسيقلاف ميشكم مانو ءلكاتعم ىلع اوريط م هنم اروعبسو هيلا ارفلتخاو

 و لمدوشبي ”)بولخ ,.اسل هل رادو ميلداب اونأدو سعب ةفزالو ضعب هلع

 هسا ماس ,.راهعتل نم نوسم ع هيسل ءاثلثلا هليل هدلوم ىىباكو هدارم ىلا

 عسنا مدس لاوش نم ,..رلخ عبرأل ءاعبرألا موي قوثو نيتئامم نيت

 رهشأ ةقلثو ةنس نيس نبأ وقو الئامثلثو نرشع

 نمي عبط ىلا بهل نم لوأ هنأ سيلقليبأ رمأ نم رهتشملاو
 ")را منأاو بحاو ءىش ىلا ىذوت اهلك اهنأو ىلاعت هللا تافص ىلاعم

 ءذهب ستختت ةريمتم ,راعم اذ وع سيلف ةردقلاو دلو ملعلاب فصو
 م ةهجسوب رمكني ال ىذلا فيفعلاب ديحاولا وع لب ةفلتخمبلا ءامدسألا

 رثحنلل ")ةضرعم ةيملاعلا تاينادحولا راف تادوجوملا رئاس فالخت الممأ

 ىلاعتو مناحرس ىراملا تاذو اهرئاطنب امهاو اهمذاعبب اماو اهءارجُأب 5

 ليذهلا وبأ بهذ تافسصلا ىف بعهذيلا اذه ىلاو هلك اذه نع :يلاعتم

 ىريسبلا فالعلا ليكهلا نب ديحي

 ءزا ١) ىلمجلل '  ىلا رتغاور ل1 رتصاور 117 رعايا 9 الع ةعص
 ي 11 لدم (أ ]نسم بولقلا بلخ بلخ لاقي عاطنتالا وهو بلقل نومه الخلاب

 هنتحاصفب 84) 0 ناو *) الك الت رئاعم,

 1م
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 يقل اذإ اهدجتت ىنأ كلذ نم ضارمألا ىفشت كرف اهيف اضيأ هذه

 مومسلا كتاوذو ماوهلا عضوولا هكللذ نم تبر عضوم ىك

 م

 14108. 6, سيلقذيبأ

 نيفورعملا ئسمدللا ءامكمللا لوأ وهو *) ىانوي ءايدح نم رببك ميكح

 سروغاثيف مث اذه سيلقذيبأ م ةسدشلو انامز مهم دقاو جيل نيلئاسأب

 ىروغاشيفلا سخامرشين نب سيلاطوادسرأ مث ىىولمالفا مك لئارفس مث

 دتع ليكتمل مسا مهقاقحاسا ىلع عمجتملا مه ةسمشل ءالويف يئسارهلل

 تاسغللا عسوأ نم ىهو ةيقيرغالا ىمست نيينانويلا غلو نيمئانووملا

 ةدابعب ىونوديو بكاوكلا ومعي ةئباص نييئائوملا ةماع تناكو اهلجأو

 هانعم مسا ومو فوسليف مهدحاو السالف روكسي مهءابلعو مانصألا

 ةقبط سانلا عفرأ نم نيهئائويلا ةفساللو يكمل بح مّيبرعلا ةغللاب

 ةبكلل ىونقب يحنملا ءانثعالا نم مهتم ريظ ايل هلردم ملعلا لعأ لجأو

 تاسايسلاو ةّيهلالو ةيعيباحلا فراعملاو ةّيقلنملاو ةيضايرلا مولعلا نم

 هيلع ىبنلا ه)دواد نمز ىف ىاكف اذه سيلقتيبأ اًمأف اّيندملاو ةيلزنملا

 نم ابك لخأ هذإ ليقو ممألا صيراوتب ءابلعلا هركذ ام ىلع مالسلا

 ةنالخ ىف ملكت نيينانويلا دالب ىلا فرصلا مك ماشلاب ميكا ىاشت
 فينصت هلو مهصعب هرجهف ؟)داعبلا رمأ ىف اهرهاوط دقت ءايشأب ملاعلا

 ىسدقملا ميعربإ نب رصن مدفلا ىبأ ميشلا بنك ىف دُشيأر كلل ىف
 مالك هيلع سيلاطولسرأل» فيرشلا سدقملا تيبلا ىلع اهفقو ىنلا

 هبهذم ىلإ كلذ ىف ىمتنيو هيرب لوقي نم ةينطابلا ةقرفلا نمو دودرو

 تاماهيإ نظلا بلاغ ىف ىعو اهيلع فقري اًملف ارومر دل نأ ىوعزيو

 5ه) هورجودتب 0008. هلم نانويلا, 5 مهل سيونا, © 8 داعيللب

 آ17 داونلا ( ةمقكو» هما#): 7 داعبلا م . لاو ءايشأل ٠
 م ربما نع هيولتلاو

 مسمع أملا هس



 مهل سويبافسا

 هرج نم بعش كتأد مجوعم اسع هديب |لعخأ روستو لاش اافوشكم

 "نم علبب نز بلدلا هةعانم ")ىف وكعب هنأ ىلع كىلذب لدي ملحد

 ميني اضيأ انسعلابو اهيلع ْىَكَقِي اسع ىلا جات ىبأ نسلا نم اهلامعتما

 ىىفغيو مب درابب هنألف ىبانذل ةرجحش نم ابحعلا كلت متريوصت اسأو مايجنلا

 نوخاسي اود ىراذ امل ىملتلل تابذ فاح“ نب نمنح لاقو صرم لَك

 درغم ليم ةمسأ أذا عفانملا رمقك اجالع هوتي ىرأ هيف أميث الدعم اناا

 ىف مهءسا ”)دجت اذيبلو دربأ 5 هضم ندتسأ ره ا.ءب طاش ! !ذاو دحر

 اذهب ,,ولد» مهنأب كلذو تاجالعلا مسا نم اًقئشم قئانوبلا

 ةرذلو اهجاجوعا اما سوئملاج لاق ةريثن عقانم ديف ىبلدشتل نأ ىلع "7

 . كمسلو بلدلا ةعانص ىف دوجوملا نئفتلاو فانسعألا ةرثك ىلع ٌلديف اهبعش

 ابيلع اوروص مهنحل ةثيهت الو ةنير ريغب اصعلا هذه اركرت اضيأ ثدجت
 ,.اوولل اذه برغيو نينثلا رهو اهيلع ؛) فثلي روعلا ليوط ىراويح ةروص
 ربسلا رمقك رطنلا نارتح .ناوبجم مثأ اهددحأ الريق بلابل سو عبلظسأ نم

 بدلا ةعانص ملعت دسصلل نمل ىنغيني دقو تاقرألا نم نيقو ىف ماني ال

 مدفتي أ هنكميل ءاكذلا ةياغ ِ ,.وكيو مونلاب اهنع لغاشتتب ال نأ
 0 اذه اولاقو ثدحب نأ هذاش نم انهبو ")رضاح وه ايب ركنيف

 هلك رفدلا اهنا لاقي هتايح ا ىتح اذج ريعلا ليوط نيثتلا ىعأ

 اذإو لاق مهرامعأ لولمت نبأ ٌبلتلا ةعانسل نيلمعتسلا ف نكمي كفو

 نوم الار اهلا ةلرجتش ىم لد ليلكا هسأر ىلع ٍلعج سوهبلقسأ روص

 ىهس الا ٍسمرف دات اذهلو ردلاب بعذت أ ةرجشلا هذه ىأش
 اوفرصو ىنرأ ءابطألل يغبني وكلذلو ليلكالا اذه لثدب للك بيهملا

 ةرجتشلا 5 ,.رمماب بعذي لملكاب لذك سويبلفسأ ند ناوحألا مهلع

 *) 138 نم, ه) 41174. مب, 9 20 بج

 هر فتلم. *) 0 مصانخا

 مسا )## نس
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 ميك سريبلقسأ

 ملعتنو بص ننس نيس شاع نوطالثا ةئس ةرشع سمخ ملعم ملاع
 رشعو التام شاع ىناثلا سويباقسأ النس نيرشص ملعم ملاص طنس نيبعبرأ

 طارقب "زةلنس نيعست ملعم ملاع ةنس 8 ارشع سيخ ملعتمو ىبص نونس
 ملعم ملاع الئس انرشع 501 ملعتمو ىبص ائنس نبيعستو ايهيتخ شاف

 ماعتمو ىبص ةنس نينامأو اعبس شاع سونيلاج انس نيعبسو اعسن

 نم دحاو لكلو ةنس نيعبسو ىدحأ ملعم ملاع النس ةرشع تس

 تابثل مهدعب هوفلخو خعانصلا هذه هرملع نم لوألا ءابطألا ءالوش

 مهنيب تناك نأ الالكلاو هبصعلا نيب نم فذيمالتنلاو دالوألا نم مهركذ

 شويبلقسأ مسر ىلع ابيرغ ةعانسصلا هذه اوملعي الآ فيئاوملاو دوهعلا
 ةناس ةلبارقو كلو نمب نم ثذيمالاللا نم سويبلقسأ فلخو لوألا

 بوذنك.لا سيرارهم» بيبادلا سويسورخأو ىرولدارقسو سونيغام مهو

 ايهتيبو دوأد نب ناميلس فش هنأ بتكلا ىف هسفن روزملا هيلع

 ءالوه نم دح و لك ناكو 7) سواسيمو سوف اروصو نوماس فوملأ

 جرخ بطلا نراك ذأ يرجتلا ىأر وهو سويباقسأ ه«فاشسأ ىأر لص بب

 هبرجتالاب هل
 هذإ مهلكايع ىف اهنودجج ىتلا «)سويبلقسأ ةروص ىف سونهلاج لاقو

 اهئاق هّثدجو.هتلمأت اذإو لاق بئاوبذ تاذ المج نيزتتم يحلم لجر ةروص
 نأ ءابطألل ىغبني هنأ ىلع لكشلا اذهب ٌلديف بايثلا عوبج ارّيشتم

 نه ىحاسي ىنلا هنم ءاضعألا ىرتقو لاق تانوألا عيمج ىف اوفسلفنب

 ةارعم اهب ةئعانصلا لامعتنسا ىلا جائاح' ىلا ءاضعألاو ةكروتسم ة)اهفشكت

 8) 5702 الئسس بس ىبص مطلق ذم كل نصل 103: ص ]اما مظلل 20 قه. قلق

 طدملم دمدطعماوممم. ةتصتما» ةخئس ةهطتوطود» 07,1497 هله 61هوو6 هذه لطم

 نينس سوخر 5 00 سواسبعح, نإ سويبلقسأ بس وو

 هانا دس 80, ة) 7 اهفشكو 2820 اهفشكي,

 تسلا م# ذا

.140 
 كب 18 0,



 ميكلل سريبلقسا

 نروهشملا ثيداحأالاو ظبونكملا بشكلا ىف انيلا ىفانت ام ىلع علا ره

 بطلا مرخاسا ىذلا وهو لوألا سويبلقسأ وه تاقثلا ىلذب ءاملعلا ن

 مهو ةيئابثلا ءابطألا مئاخ سونيلاج ىلا سريبلقسأ نمو ير

 سويبلقسأو بيبلحلا .ىطالفاو سخيئامربو سنيمو سروغو لوألا سويبلغسأ

 مهرخلأا الاشو ىللأو مهلوأ روهطظ نيب ام لو سونملاجو طارقبو ىناثلا

 نم دحأو لك نيب تارشفلا اهنم ةئس روسو هتابسيخو فلآ ةسيخ

 فلآ ةنعبرأ رخآلا روهط ىلاو هئافو تقو ذنم ةينامثلا ءاّبطألا ءالوه

 لوألا سويبللسأ الافو كو ثذنم نكلذ نم انس ىرونامدو عسنو ةثامنامثو

 سروش الافو مقو لنمو ةنس .ىوسيخو سو ةثامئابث سروغ روهظ ىلأو

 سنيم انافر نيكو لنمو انس ") نوتسو ةثايسيخ سنيم روهظ ىلإو
 الافو كمقو ثنمو ةنس الرشع سبكو ةثابعبس سئذيئامرب ررهظ ىلإ

 لئمو ةنس ,..وشالثو سيخو ةثابعبس ىوطاللا روهظ ىلإو سئ-يبنامرب

 ,ادرشعي ةثامعبرأو فلأ ىلاثلا سوهباقسا روهظ ىلإو نوطالفا هافر تنقو
 اةلئلس روتس طارقب رروهطظ ىلاو ىلاثلا سويبلقسأ ةافو تشو ثنسو زالئس

 ,..وئاسو سمخو الئابتاس سونيلاج روهظ ىللإو طارقب افو ثمشو دو
 نيقو كذنم ةينامثلا ءابطألا ءالوع نم دحاو لك ةيشاع ام اهنمو الئس

 سوهبلفسأ يكلل ىم انس لربع كثلثو ةتابئاس هثافو نقو ىلاو هوم

 داههلالا وغلا مل ه) مناف نأ لبقو ىنفو ىبص الغس نيعسا شاع لولا

 الس نيعبرأو اعبس شاع سروغ ةنس نيعبرأ ماعم ملاع النس نيسيخ

 شاع سديم ائنس نيثلث ')ملعم ملاع ظنس نرشع عبس مآعتم» يبس
 نيرشع ماعم ملاع ةنس نيتسو اعبرأ ملعتمو ىبص ةئس نينامثو اعبرأ

 ائنس نيرشعو اسي ملعتمو ىبص انس نيعبرأ شاع سئيئامرب الئس

 ه) 0088. 9115 نيتس, ) 418777 متفني: 8011 متافيب

 60( ملعمو طام» تمن ةرقام»“ 0177
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 ميكلل سويبلفسا

 كلذ لعجت اربع اهلوطأ نايل عيمج نيب نم اهنأل هّيح اهلوح روسص
 مهبناك ىو ىراسصنلا دنع رابخأ هلو ديبي الو رثدي ال ىذلا ملعلل الاثم

 اهركذ نع تبرضأف لقعلا *)اهسمالب ال رامعألا ىرج ىرجت

 ىأ ىفو هثدحأ نمو بطلا ةَيلوُأ ىف مالكلا نأ هللا .كفقو ٌمَلعاو

 نولوقي ملاعلا مكقب نولوقي نيذلا نأ هكلذو اًدج رسع دجو نمز 6

 هدوجو ةلاحح ىف ىراسنالل مزالم بلحلا منأل ملاعلا مدقب ميدق ٌبلحلا 5

 ماسجألا ثودح _كقنعت ىلا ىرخألا ةقرفلاو مهد بلحلاف ميلف | ..اسنالاو

 باصصأو ةثدح بلحلا اهيف ل.معتسي ىلا ماسجألا أل ثَرْدم بدلا لوشن

 فلخ بلحلا نإ لوقي دحاولا مسقلاف نيهسف لوقلا ىف .وهسفني ثيدللا

 ة) اوقب مهضعبو ©) حالم 5 ىنلا ءابشالا نم ىباك هرذا .راسنالا عم :

 الإ هثيدح سيلف اذه سويبلقمأ امأف ) .راستلالا الخ دعب بمادللا 5

 يرخخلاسأ م لوأ هنأ ىلع ىلوألا ءابطألا عامجإ عم اذه رمسلا ليبس ىلع

 هناسز رمح اما ىحولا ليبس ىلع بلدلا هءاج ! اولاقو هلدبنئساو بلحلا

 نيبو هنيب امم نينسلا هّدع نم اوركن دقف هدعب ءاج نم ىنامزو

 لييق ناك هنأ ىبلع لدي اذهف ةنس نالا ةسيبخ ىلع ديزي ام سونئيلاج اه

 ىلع هب ربخملا مدعل هدقيفح ملعت ال نافولعلا لبق وع ام لكو نافولدلا

 هلسن نم هنأ طارقب ؛)ىف ليق ام لثم هلا اةبسنلا ىلا نمو هجولا

 مد لسن نأ ىلع عقاو روهملل نم عامجالا 68 جدتي دل مالك )ويف

 لابعتلا سب دلف ثنفايو ماسحو مان منو ةلثلثلا مون دالوأ نم الإ علتقنا
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 ميك سريباقسأ

 نيلاك ةايمور هةنيدم ل ىرباك انايب "أ سصغلا بحاص سيسرف داكح ام

 سويبلشسأ ميدقلا ىف اهل طينتسملا ىبكو اهنولتسيو مهيلكت ةروص هيف

 زاب هوجن تاكردح ىلع ةيوصتم نيتانك ا ةرومصلا ككلت 8 اخومور سوت معزو

 ةئبمور لبقأ نيد ىراكو ظعبسلا بكاوكلا نم بكوك ةيناحور اهيذ ناك مثأو

 سمسرم هاكح ا!ذكم موجلا ةدابع ةيئارصنلا لبق

 لاق لفعلا ىلإ اهبرثأ انركنذ ةرئاس ةعينش رابخأ سويبلقمألو

 ىف الغتشم ناك سوهبلفسأ نإ سيماونلاب فورعملا هبانتك ىف نولتالفا
 ةءرملا ىلدب ىف نراك نينج ىف ةءرمأو لجر هيلا مك اد نأ سيدقتلاب لكيش

 وعدي سمشلا هديه لكيم ىف هك جوز ناك هلأ ةءرملل سوهيلقسا لاق

 نيدلتسو ىرالف ىنب نمه مالغ 4)هكعقاو دق سدنأو «)ةنمالسلاو *)ءاقبلاب هكل
 ىلع فلدع مث *)هادي هرحص ىف اذلو تدلرف اهوشم اقاخ ثلث دعب

 تدصحت ىغبني ال ام ىلع ةءرملا هذه حاكن تدداع !ذع اي لافف لجرلا

 6 باشكلا اذه ىف نوطالفا اضيأ هتع ىكحو ثصصرز امه رثكأ اهنم

 صضهنف ىل هرئاق لام ىل عاض بابلألا رون اب لاقف الام هل ابخ الجر

 بأ هللا ماب راسي نمل نايح لجرلل لاق مف مل هركأف هلزنم ىلإ دعم

 يكلذك ناكو دوعي ال مث لاملا اذه بكل بهذيسو اعايإ هيلسب

 ناك هنو ىملطتلل ةرجش ىم ثنئاك سويبلقسأ اصع ّنأ طارقب ركذو

 اناهارم ىمطشل نم امذضتا املا سويلاج لاش زابصح اهلوصح روص دق

 ىف ىعارب ناكو دربلاو رخل ىف ةهلدتعم ئملطشلل ةرجش تناك ذا لادتعالل
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 ميك سويباقسأ

 نم لوأ ةرنطو سريبلفسأ اوبظعف سمر ثيدح مضيلع دعبو سويبلقمأ
 ريغ ال مضرأ ىف اهب ملكت نم لوأ هنأ اوسنو فالطالا ىلع ةيكنمل ىف ملكت
 نانوي نم نيمكقنملا تحب نكي مل هنأ هركذ ىف سوئيلاج لاق ىتح

 مييبلعتم ىلع نانوبب هب تءوسفأ حقو اريسي اثدع سوريهبلقسأ ") نم

 رششاعم مكهلع مسُشأ هدوهع ىف طارقب لاف هل امهظعت هللاب ةماسفلاب انرتالم

 ىف هتيأر اذكع سويبلقس مكيبأو ىبأبو ةريللو توملا فلاخضب دالوألا

 قادتي ىذلا باتكلا !ذهل هيسفت ىف ٍسونملاج لاق دوهعلا بانك مجارت

 زغللا ام ىعيبط رخآلاو وغل اههدحأ .رداوش سويبلقسأ 326 نم انهلا

 اذه اهل فننشاو ىلاعتو كرابت هللا ىوق نم ةوق هنأ ىلا هيف بقل

 اذه سوهبلقسأ نأ لجلج نبا ركذو سبيلا عئم وقو اهلعف نم مسالا

 3 سسئيلاج ركذو مأشلا ضرأ هنكسم نركو ىريصملا سمرهل ليبلت
 نأل سنايبلقسأ ىلأ ىحرأ هللا نأ بطلا ىلع ثمل ىف دفلأ ىذلا هباتك

 هناميأ باتتك ىف طارقب ركذو اذناسلا هكيمسأ ى 1 ىتم برفأ اكلُم ىيبسأ

 قششم نيينانوهلا ن .راسل ىف سئايبلقسأ 0) ىنعأ ”)مسالا !ذه 8 ا«نييعو

 الإ اهيطاعت بح ال هنأ سويبلقسأ نعانص بطلاو روشلاو ءاهبلا ىم

 بحي ال هو ىفقننلاو فافعلاو ةراهطلا نم سوهبلدسأ ةريس ىلع ىراك نمل

 فارشألا اهملعتتي نأ بج اهنأو ةثايبدل سفنألا ىوذ الو * راريثنلا ملعب نأ

 باتكلا اذه ىف طارقب ركذو لجو رع هللاب نيفراعلا ىعأ ن رهلاتناو

 ىلوألا هتلاقم ىف سونيلاج ركذو رون نم ومع ىف ءاوهلا ىلإ عفتر دن

 سويبلقسأ لثم نوكأ نأ ردقأ ثينك ول )لافف. فوسليفلا نقولغا )ىلإ

 فقح نأ بجي امم ءربلا ةليح بانك ردص ىف اضيأ سونيلاج لاقو

 سويبلقسأ لكيع ىف ىهلالا ٌبلطحلا نم هنوري ام ةماعلا دنه ٌبطلا

 و 0 ىلع. 5 48019 مسار الك للا, 2 ةطاغ ص 50
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 عطنا بقرس نمو :يعرلا كللسف لدسف اذا فكلما راف هاوس رذسكل هرهشو

 هقرحأ ءلثم رشد عم هندجو نو ةلاغع برضا فيرطلا عطق ىمو هدي

 نم رواش ,ولظلا نجس نمأت رهش ّل/ ىف نيسوبخل رمأ ُنّهعت دهعت ةرانلاب

 لعجأو ةبوقعلاب بونذلا ر انغص لجاعت ال دارفنالا ليات نما الفاع هئئيلع

 6 كاملا ليبس دنع هلاصفنا دنع هل لاق مث اقيرط راذتعالل ايينيب

 ريغ ىلع هئاطلس هل ميقتسيل هسفن ىلع هناطلسب حتي

 هتولملا دحأ وع اذع سنايبلقسأ ليق امّبرو سويبالثسأ ليف اهبئرو

 اذذخأ مرثكأ اذه ىركو ةمكذل دنع ايذخأو سمره اوبس ىيللا ةعبرألا

 عبرلا اذهو لئموي انرومعملا صضرألا عبر سمرف هالو اهركذب ع رهشأو اهلل

 ملا هعفر امل سمره نركو نرافولتلا دعي نوُيئانويلا هئكلم ىذلا وه

 ىلع افسأت اديدش انرح ىلذل نزنح هرمأ نم اذه سويبلقسأ غلبو هيلإ

 بيلاكو هثدابع لكيم ىف هثروص روصو هملعو هئكرب نم صرألا لعأ تاف 1

 ىف ةليظعلاو اهيلع راقولا ه)ةبقأ راهطإ نم نيكمي ام ةياغ ىلع ةروصلا
 نمب سلج لكيهلا لد اذإ ناكو ءابسلا ىلإ اعفثرم هروص ْمُك اهتثيه

 هكلذ ىله لزب ملو دوجولا لاح ىف هتلاخك اهل ابظعم ةروسلا ىدي

 نب باص ىراف مانصألا نةدابع ببس اذه نإ لهق دقو تام نأ ىلإ

 سووبادسأ ميظعتل ةلبلآ اهلعجر مادصألا مّظع كلم نبا لبقو سيردا
 ىروجنانوهلا ىلوتسأ املو هلكيف ىف تدجو ىنثا ةروصلا هذهل

 كرولا لكيهلا اوأرو اكلم سويبلقسأ اهب ناك ىلا ضرألا ىلع نافوطلا

 ةروص اهْنأ اونط ءابسلا ىلإ اهعافثرا ةلاحو اهّيسرك ىلع اهسرلج ةلاح ىف
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 ميكشمل هكلملا ىرومأ

 ل رطنو بدتكلا سرد نم ليل سيردإ نأ فلسلا نع قورلا رثأل
 اهسبلو بابثلا طاخ مم لوأ وفو ذفبد# نيثلث هيلع هللا لونأو مولعلا

 تبث ةعينش تاياكح رشعم وبأ دلع ىكحو الع انام هيبلا هللا دعف

 لجاج نبا مالك ىصفقنا اهبرقأو )٠ اهفحأب

 ميكفل كلهلا نومأ
 العبرألا كولملا دحأ وهرد سخوليسب ىقيقلل همساو هل بقل اذه

 ضرألا عبر هالو لف سمر# ىراكو لوألا سمرف نع همك اولا ىويذلا

 ىلإ ءىش همالك نم ير, مل هنأ الا ءامكلمل ىف ادودعم اذه ىنوشأ نراكو

 خلو مجسرثو ا.يضعب جرح ايامدوب هاسحرأ يكليلا سمرف هالو اممسأو انيبرعلا

 هيلو نعو هتعاط راثثيأو لجو رع هللا ىوشت هب يكيبصوأ امه وأ لاق هذآ

 نوكت هدي نأ اهلوأ ءايشأ ةئلت اركاذ ىروتكي نأ هيلع بجيف سلا رومأ
 ديبع ل راوحأ مهيلع ةقلطم هدي ؟)ىيذلا 85 ىلاثلاو ريقك ربثك مول ىلع

 داهطلو برثل لمهت 4 نو كايإو هل لاقو ثبلي ال هناطلس نأ ثلاثلاو

 ةةيعرلا نأ ماعاو ىةعيرشو ىنس عبي الو همسا لج هّللاب نموي ال نمل

 اذاف ةهتايعرب نالجلسلاو ءاسأ نمع رفغتو اههلا نسحأ نم ىلا نكست

 متاكا كايند ؛ ىه ملصت كترخآ ملصأ مست ناطلس ن ناك هلع *)اورفن

 هكيلعو لعفاف ثيمع اذاو بلطلا ىف جو رومألا ىف ظقيثساو رسملا

 نيرثكي مهب دنِإل ناف نوحالفلا معو ىبظعلا ءايبيكحلا لعأ طفح

 مهقح اليعرلا لهجت الثل مهمّدقو ملعلا لعأ مركأو ربعن لاومألا تويبو

 هقنع برضا كلبلا ىف ىدق .نم هنعذ رفصيل همركأ ملعلا بلط نم

 ه) طاف ذم 80 ) 0 حر 81811977 ايقخأب: 0 اينحام,

 0 801:877 ىلا. 8 8011837 نأ, 0 808 اودرفتأ»
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 سيردأ

 نم قرتيلف لمعلا حلاصو ملعلا عولب دارأ نم لاقو هقلخ ىلع ماعفالا

 اهلك عئانصلا فرعي ىذلا عئاصلا ىرث امك ليعلا ىدسو لهشمل ءادأ هدي

 هرخآلا بحو ايذدلا بح نراجلا هلآ هكرثو اهنالآ لخأ ةطايشل كارأ اذا

 اذإ لاقو مدن امرشو ةرسح ايندلا ريخ لاقو ادبأ بلق ىف ناعمتج ال

 اولمفاف ")تاولصلاو ماودلا ىذكو ةينلا اوصاخأف هناحس هللا مثوعد

 اوفلخا' الو نوبلاب هناحس هللا ىلع اومجهت الو نيبذاك اوفا ال لاقو

 اوعملطأ لاقو ةعيلدلا بساكملا اوبنجت لاقو مثالا ىف مهوكرا شت نيبذامكلا

 سدنلا نري لاقو هللا بدع مكفا اوفأ اوهلماو مكرباكأل اوعصخاو مككولجل

 هب مهعاتدنسا ىف ظل ةاتاوم ىلع سانلا اددسح ال لاقر ليكمل ىف

 ءىش هنغي مل فافكلا رواج نم لاقو ليلق

 ملوأ هتلف ةسماربلا لجالج نبا بفورعملا ىراسح نب ناديلس لاق

 ىرسكو رصيف لاقي امك بقل سمرع ىنعمو نافولملا لج نال ىذلا سرع

 مب هسنو تردومج هداج نر أ سرغلا ركذتو ”) لحببا اهريس ىف سرفلا هيمسنو

 نم لوأ وهو رشعم وبأ لاق اضيأ سيردإ دنع وهو عود نوُهناوبعلا
 لكاجهلا ىنب نم لْوأ وهو ةاّيموجخلا تاكرلملل نم ةيولعلا ءايشألا ىف مكن

 هذامز لمأل فّلأو هيف ملكتو بلدلا ىف رظن نم لوأ ومو اهيف هلا دقو

 نس لوأ وشو يولعلاو الي ضرألا ءاببدثألا قى ةيولعم راعشو النو روس كاف

 ءاصلا نم صرألا باحلت ةيوامس ةقآ أ ىأر هلأ هكلذو ناشولحلاب رذنأ

 نثادمو مارعألا لكاب# ىنبف كلذ ريخت رصم ديعص هنكسم ناكو راذلاو

 عيمج اهيف روسدو ىباربلا ىنبف نافولملاب ملعلا بباهذ فاض. ىباربلا

 4) تافص ىلا راشأو :) عانسصلا تالآ عيبمج ر وسو اشقن اهيعئاصو تاعانسصلا

 ىف تعدو مولعلا ككلث مسر بهذي نأ اليشخ هدعب نمل موسرب مولعلا

 هز وم 4130: 7777 الولص» 5) 1419. لكع وذ هرهسفتو يضعيللا

 ه) 7 عئادصلا, 6) همدزوونإ 11 راغص ؛ 7 ءافعضو
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 نسارلا نأ

 روصو م رهظأ نيب نم سيردأ عضرل نرخ ةةيسيردالا ةعيرشلا نيناوقو

 اهتكلم ىنلا خيل ىف اكلم سويباغسأ ىراكو هعفر ةروصو لكايهلا ىف هتروص

 ردق ولع اوملعو دعفرو سيردأ ةروص اودجون نافوطلا نسب ىرانوي

 اونظف نافوطلا اهدسفي مل ىتلا لكايهلا ىف مهل مكمل هنيودتو وبيلا

 انيب اطلغ كلذ ىف اوطلغو ءابسلا ىلا عت ىذلا وه سويبلقسأ

 ءاش نإ سويبلقسأ رابخأ ىف كلذ صعب قيس سدحلاب هوذخأ 86

 نيثباصلا هلم ىف فرعتو ةيقيقلمل ةكلملا ى سيردإ ىنعأ هناعيرشو عش هللا

 ىلع بون اقبح ىلإ :هتلبق تنناكو ضرألا نم رومعلا نيقبطو :ييقلاب

 راهنلا فصن ٌظنخ
 ةماغلا ماث مدآ الجر ناك هذا ليق سيردإ وهو ةسمارهلا سمره الروص

 عابلا مات طيطاختلاو لئامشلا مام ةيسصللا )كك هجولا نسح ملجأ

 اينانم اهلككأ ”) نيبعلا فارب مسصللا لياق ماظعلا مضض نيبكنملا شضيرعه

 ضرألا ىلإ هرظن رثكأ ى دلئسم اذا ءاضعألا نكاس تيبصلا ريثك دسالك ىف

 تنناكو ملكت اذا هيئاب اسس كرت ندحا طاش أذأو السبع هب ”)ةركفلا رمقك

 دس نينامثو نينثا ضرألا ىف هماقم هدم

 ىلعو رفظلا ثروي هللاب ناميالا ة)عم ربصلا هيتاخ سف ىلع ناكو

 ت١ مامث نم ةعيرشلاو ضورفلا ظفح دايعألا ىف ؛)اهسيلي ىعلا القلحنملا

 ىلع ةولصلا تيقو اهسبلي ىنلا ةقطنملا ىلعو ةءورملا لابكم نيدلا مامتو

 ةحلاصلا هلابعأ هير دنع هتعافنشو هسفنل رظن نم ديعسلا نيم

 ىرج ىرجت اهئاسلب قرف لك اهجرخأسا باذآو طظعا اوم دل تيناكو

 ىلاعت هللا ءاشنإ هضعب ركنأف رومرلاو لاثمألا

ثمب هبعن ىلع هللا ركشي نأ دحأ عيطتسي نل هلوق دكلذ مف
 ل

 ” 8 ثيتك ذل 00560 2 ) 21897 نينيعلا. 2 5) 11182717 انرفكلا,

 8) 80 ىلع, " 4 اهسيلتر 8 اهسبتلب,



 سبردأ

 طلغو اهب ءافعضلل ةئوعم لاومألا الوكوب مهرمأو مهاب ءادعأل داهدل ىلع'

 ءىلت لك نم رتسلا محو بلكلاو رامثلو ةبانملل نم «)ةرابطلا ىف مهيلع
 ى ةرمثك اداهعأ مهل لعجو ديد مظعأ هيف دوو تابورشملا عم

 :خيبورمل اهنمو جورملا سور سيشلا لوخدل )اهنم تانابرقو ةفورعم تاقوأ

 رخآ بكاوك ترظانو اهفرشو اهتوهب ىف بكاوكلا ترام امّلكو لالهلا

 مجئابذلاو روخجلا ءاهشأ الثلث بيرشنب رمأ نيبارقلا نم هب رهأ ام ركذ

 نمو ةلدنخل بوبذل نمو درولا نيحايرلا نيف ةروكاب لك بيرشتو ريشلو

 مهفرعو ندع هدعب نم ,روثأي ءاهبنأب هتلم لقأ دعوو بنعلا هكارفلا
 لئاضفلا ىف الماك اهلك تافآلو تامذملا نم اعيرب ىوكي لاقف ينلا الفص

 اممو ءاهسلاو ضرألا ىف ايم اهنه لعسُي العم نع رصقي ال تاحودملا

 هيلطي ام لك ىف الريعدلا باجسم ىوكي نأو ملأ لك نم ءافشو ءاود هيف
 ملاعلا هب ملصب ىذلا بعهذزملا هثوعلو مبهذم ىوكي نأو

 «)اكرلمو ةئهك تافبلد ثلك سائلا بدر صرألا سييردإ كام امل

 هللا لهسي نفاعتحلا أل كلملا ةلبترم فوف نماكلا ةيئثرم لعجو ةيعرو

 هكلم ىف الا هللا ليسي نأ كلبال سيلو ةيعرلا ىفو كلملا قو هسفن ىف

 هنم هللا ىلإ برقأ نفاكلا أل نفاكلا ىف هلعسي أ هل امو ةيعرلا ىو

 لعست ىرأ ةيعرلل سيلو نعاكلا ةلرنم نع اذهب كلملا ةلرنم كصقن لقف

 ىذلا هللا دنع اهنم ةلرنم لجأ كاملا أل ايسفنأ ىف الإ ءىش ىف هللا

 نضاكلا نع نيتبثرمو كلما نع البثرم ىلذب اوصقنف ايعرلا ىلع هكلم
 ة)رامتنثالا بدأو ةدابعلا ىف لعفلا نم ةدعاقلا هذه ىلع اولازي مله

 هدعيرش ىلع هباحصأ هفلخو هيلإ سيردإ هللا عفر نأ ىلإ ةعيرشلا هذهب
 ائبلكلا طفح نهتاجا مئاف سريبلقسأ ةعبرألا نم امزع كولملا ىوقأ ناكو

 :) 88 ةراهطلاب, 5) اهنم ةهطل# ذه 20 © 80 كرلم,

 4) هم هلال: 87 ءامسالا, 801: ءايتيالا,
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 مسالا قرف رثامو ..وسلباب معألا عيمج دنع مهاقالا ىمسف ربكأ رهن هانعم

 ماع باو ىلأا ةايسل ريعمم ميلظا هذومسمي مهناف برعلا الا نكلل ىلع

 ىلذ لب ملعأ هّللاو ىرافولحلا دعب هب لراشلا
 فورعماب رمألا ىلا فائالقل وعدي ريدمب ةرعض نمو سيردإ ماشأو

 نيشئاب دسايبأ ىف سادلا ملكلو لجو رع هللا ةعاطو ركتملا نع ىهنلاو

 مهئاسلب مهنم ةقرف لك ماعيل مهفلطدنم لجو ره هللا هماعو اناسل نيعبس
 اساهسلا مهفرعف ةنيدم لكب ملعلا ىلاط دل عمجو دما ىيحمت مل مسرو

 ثناكف اهضرأ ىف اندم ممألا نم ةقرف لك تسنبف اهدعاوف مهل رّرفو هيندملا

 :نينامثو ىنامثو ةنيدسم ةئام هنامز ىف تيثشنأ ىتلا ىردملا هدم

 ناف مومجتلا ملعو ةندكلمل يرخاسا نم لوأ وهو مولعلا مهملعو اهرلا اهرغصأ

 هيف بكاوكلا عاتجا 5) طقنو هبوكرثو هكلغلا رارسأ ميهفأ للجو رع هللا

 اهئارقتساب رطاوشل لست مل دكلذ اليلو باسو نينسلا ددع هموفأو

 مسو اهلمأب الس لك كابلي ميقا لك ىف اددس ممألل ماقأو كلذ ى ل
 نكلذ نم رومعملا رمأ ؛)سوسي اكلم . عار ُك ىلع لعجو عابرأ العبرأ صرألا

 ')اهضعب ركذأس ةعيرشب عبر لك ّلعأ َمْلِي نأب كلم لك ىلا مّدهاتو عبولا
 ناثلاو ميحرلا هروسفتو سوالبا لوألا اوكلم نيذلا )هكولملا العب ألا ءامبُأو

 لهقو نومأ سو ءاليإ لهقو نومأ ")سور عيارلا» نويبللاسأ قيلاغلاو )سور

 هكلملا نومأ وهو سخوليسب
 ٍلوقلاو هللا نيد ىلإ اهد هل نيعيطما دموشل هنس ام ضعب رئذ

  ليعلاب ةرخآلا ىف باذعلا نم سوفنلا سصياضاتو فاق ةدابعو ىيحونلاب

 تارلدعب مرمأو لدعلاب ل.علاو ايلدلا ىف دعولا ىلع سحو اهندلا ىف ملامعما

 مهلحر رهشأ لك نم ةفورعم مايأ مايصب ميرمأو اهنْيب تافص ىلع مهل اضركد

 0 207 اطقن, 2 80 سوسيل,ا 2( 5) 13 لوعالطم»“ عسامدطمو لم

 261182 ةسايسلا ىم 7هط] 8]8 010هوو6 (هلم» طئصام# اهضعب عمقا,

 68 82127 يك ولم, 5) 0000. ةئاطصاأ ]1 سوأ.
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 سمر ةويوسو ريهري لو ةقرف ثيلاقف ةربنلا لبق ملعلا لخأ ندعو اشنمي
 ىنعمر سمرهب برغر سيمرأ ةهلانوهلاب وه اولاقو فنيب هدلومو ةلسمارهلا
 نوهلاروعلا دنع وهو سيمرط ةةيلانوهلاب هءدسأ نورخأ لاقو دراطع سيمرأ

 سيردإ نو.ملا ىبرعلا هباتك ىف لجو زع هللا هانسو مونخأ برقي يود
 ه وركذي ملو ىرسملا .روولاغفأ ليلو نرمداكوغلا هبسا هيلعم نأ ءالوم لاقو
 نجبرسألأو نيهنانوهلا ءاهبنألا دمحأ ناك اولاق مهلأ الإ لجرلا اذه ىراك وف

 روسفتو كيلاثلا *) نيروأ مهدنع سيردإو ىاثالا *)نيروأ اصبأ وئسو
 اهلك سورألا بادجي رصم نم سمرق رخو اولاقو نإ دهعسلا ومي ذاكرغ
 هريس نم نس نيلامثو نينثا دعب بلذو اهب هيلا هللا معفرو اههلا دام 6

 . ىف دخأ ملأو اشد اهبو لبابب نو سيردأ نأ ىرخأ الرف يلاقو

 نب دراي نب سيردإ هذال هيبأ ليج كج وشو مدآ نب ثيش ملعب هربع لأ
 ,.,مديلاثغأ ١ فانسرهشلا )اا ثييش نب شونأ نب انيق نب ليثالهم

 مدآ ىبب نم نيدسفملا ىهنف لوجذلا هللا هاثأ سيرد ربك اهلو ثييش وه ى

 ىونف مهلج هفلاخو مهّلقأ هعاطأف ثيشو مدآ ةعيرش 5) مهتفلاخ نع
 6 مهناطوأ نم لبيدعرلا مهيلع لفثف ىئلذب مهنم معاطأ نم رمأو مهنع ئلحرلا

 مهناكو رهنلا ةيئايرسلاب لبابو لباب لثم انلحر اذا دجن نيأو هل اولاقف
 اوجرتخو رخل هروغ انقر هلل انرجاه اذا لاقف تارفلاو ؛)اللجد كلذب اينع

 «)اوأرو لينلا اوأرف ,.,وياباب ىدس ىذلا ميلقالا اذ اوفاو نأ ىلإ اوراسو
 ,وهلباب متعامل لاقو هلل صبسو لينلا ىلع فقوف نكاس نم اهااخ ايداو

 كراهم رهن لبقو مكعرهنك ربذ لبقو رهنك رهن لاف هريسفت ىف فلئاخاو
 نرأكو برعلا مالك ىف الغلاجدلل ىثالا لعفأ لثم ةنيئابرسلا ىف نوي نأ لمفو

 ه) 00 نيرول 00 نيديلو مون آراذم 00160138 نييروأ (803538 7

 ٠ 480 لاقو. © 2687 افلام 4) 80 ائلجللا, 2 ةهطلف
 اه 820 ل ايداو ليقو رهنك هوأرو. 5 دلل حبس مدع ذم ه0 مه آن

 ؟هي 3. هل مومطوو قع.



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

علا بعاوو لجو لق ام ملاعو لقتحلا فلاخ هل ديل
 ثصابو لق

 هدايجتو هتالعب صخو نيمركألا هئاهبنأ ىلع هللا ىّلصو لصفلا موي هتاقول

 نمحلا موي معقش ىذلا ادي

 الضامرلا عمم اههتاكرأو بكمل ىف ملكت م لوأ قى ممألا ءاملع يفلتخا 6م

 وه كلذ سهو اهددنع لوألا تركذ ةقرف ّلكو ئهلالاو نييبطلاو كلادنلاو

 تيلزنأ اوي نراك كلذ أ اوأر رظنلا ىرورطانلا مغلأ اًملو ةفيفمل ىلع بألا

 هذيمالت لوق نم *)معاعرن ملاعلا دنع هروكذملا لثاوألا لكو سيردا ىلع

 نم ركذ ىلع هّللا دييأتب كمرع دقو برقألف برقألا هذيمالث .طيمالت 1

 قامز , ىلإ اهثيدحو اهييدق اأو لهبق لك نم ءامكممل نم ءركذ رهتتشا ٠

ا الهلع المك وأ هدنص باناك وأ هب دللا لوق نم هده طفش امو
 ايصداتإ

 ىلا .جيراوتلاو تلهج ,ىتلا رومألا "لم يكلف ُيِيأر ىثاف ههلإ تبسُنو
 رابعإ وشو فلس اهل ركحلو ىصم منيب رابتعا اذه ةعلاطم ىفو تيرا ب.

 0 ن

لو ىل بئازغلا هب رج.
لاعت هللا ءاش نإ هئراق

تم لهسيل هديقق دقو ى
 )«طان

 14091 سيردأ

 ىف انأ ام هرايخأ نم ريسفتلا لصأو صقلاو هجيراوتللا لهقأ ركذ كف

 هدلوم ىف ءايكلمل فلتخا صاح هابكممل هلاف ام ركاذ انأو هتداعا نه ىغ

 ه) ى7 معاصون موةدسةمصس6 د85 طئو» ةمم ةدققر مه (ذص ةلاود 0088.)
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