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 طرد مانطاتخسغ ىلع (همالز عع لع 12 ءما1مرحطع' صماتك 6ع20285

 ةصمتعم عع م0ع م01000ع ععدغل أغا لع ذة 11.11. 520161 11101-

 8]680171, 1612146015 1181011101751, ]1711:1417 1218114 ءأ 111610181

 8512 284146105 م0111 1ع 711 126566 0101115 02غ م0166 3 2011

 جه02ن1, 1عد 122م01325 23715 نان 115 20115 012 002165, 2

 مما 1عان 2عاغلع ءما12طهءوغلمم 55 12 «01ععالمم ع5 6ةمالعاتح

 عوز 3 7ك ءههغ77112 71ضارتم]ع 005  كعءةمرت عمك لع 51-1281617

 3 4*7 0077127:2517- 212201: 22 12 816/201: غوداع لع 1” [7,12بعموئتاا لع ]ع6

 ءأ دات مانأ 3 /2 1 هعدا116 هك 1رء#1غز مج لع [' 71:2 نوزعج216 7111م غ6

 06 17-514 61ءز5601ج, للت1 012غ 601155 165 61015 م1115531112ع126 ©01-

 لطانغ 3 12 ماتط116دغ10ه2 ع 2045م 0713,

 11315 51115011, ©« 2573826 50115 165 21161565, 20115 0657025 1ع-

 مع عاعتت 20ع 5221656 ءغ ةصل] 11. 24للآ 21 120120191701 نانآ

 10115 2 501151211 061022 4011 1011 61357211 31: وعد ]سمت عقر

 وعد هممفعأأاو,ر 5د طمصصع 1010م6 0ع م0115 عملت ع2 310عب دهم

 210عمغ 3202010115 0ع 12 5ءاعممعع ءغ 0ع 12 26.

 عا هان7:2عع وأ 06016 3 12 مغصمتأ2 عم 0ع 11. ةهظ 545077

 1710101 105183, 20غ1ع م1عمم1م1» 1202165ع ءغ 125م1136عءاتك, ءعآاتأ

 0111 ء2 1905 20115 2 0هدضصع 1ع عمأثغ ع5 6610ع5 011ع2غ21ع5 ءأ

 ون1 0ع 5*ةغهتأغ مه5 216غ6 لععدصغ 12 1هان20ع ةعطع 0”ءممءاعم عت

 1*جل مط طعغ ةعوطع ءغ 1عد ةلغممعمغ5 لع 12 يدم صمتنع هذ ان2 61غا7ع

356 06 23 
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 همدصسصع م262عع ذ ممع ماتطاتءوعلمم همانك 1ه56همق المع

 6غ10ع دات ىآ]ع (نم]1162'. 8[هرتك مه ممك ةانعانتع م:6غءصغم» 0ع

 12 هعمزعع همدصم]غغعغ هع لعقمتا» ع: طلعص دلت هممت هتنعب ءالع 5

 5011112116 عأغ 0111ع, هع 5:201عووع دات2غ0116 315 16 ا5 00

 مع ددعاطقمغ مه5 1'ة22طعر 5عيدتعمغ م32 ءع]ذ دعانا مهل765 لدن م1151

 لع انرع عم هءعتعتسمال 1ع ءةدحتاوددمغ ,ى0ما]1 ئئ لع 12 ءمامصطع”

10.1 

 21119158018-51, 22 ظحرنأ1 4



121-1187131 21 5017 615 

 سرد 5 ظل 0 نارا 21170115

1 

 آم طعون 1 اننع 0: [طم- دعم 12 ان16 ىلع 0111 عنن لع 12 ءم1ه225ع''

 2 666 معات همام ]150113 2165عم2غ. 1. لل. 120237 ع2 2 مانطأت6

 لجمع دمر 0دغه1هعاتنع ع5 مقصان5ءلأ5ذ ع ]رعزلع ع5 معالغ5 138-

 رمدعمأغد !) هع ممتع 11 ع 2 م1056 م0101 01161015 م2565 612010-

 12 016ع5 لع دمر ط[15غؤهزدنع 0عود الدكان ت25 0: 15مدعص عر 221 «8ع122 1

 11 2 دكت 1ع غمهدعاطقتغ 6م1500ع ك1 ماآا15 ء61غط7ع 01ع5و 15

 ل:[طص- دعس 2. 81215 1ع ععدصل هدءلعم خلا 5ع 10112320315 228 5

 1011111 هاك 2:2 م25 ءان 1ع غعددم5 0*ءمءم2ع20ع 60'1ل1 61مم 12غ6-

 52216 0101 162212١2125٠

 6 عا ةةعطغع 2 66غ ءعرور15ع اطقعل "م1115 12107 035 5660

 طمصع 8ملعاتع5د نع 12 2201 2 12571 51 016012611161112 15 5

 ءغ 3 13 5ةءلعمعع. (*عدغ اتت وقاتأ 2 هذ26 0325 502 1253370 10-

 طتطا1 هععؤطعم دهطاتع 105 ط15غ0113200:ع5و 37 9؟عمو22105 -313150 

 ءىدمهقهماعد 12 طام-طأطا1هععوماطتع 1'0طص- 122مل, عد 7 2011328 12

 ءموأامد ءدمدع201ع 0ع 1'*ةم1550ع كدت ,0011161** 12010116 1-315

 نآلأ 2121 666 1؟هتغع م21 ]1121 172122 ”). ظانأ5ذ 11 3 60026 3 55

 ةهل15 1ع لعووعام لع مانطا1ت عع ءع طعأ هاناتظ3عع ء04165ع21ع2أ. 5

 11 م2 1دلغ ناتع 1ع م1عر21645 م25 20115 1562115ع# 502 م1232. ص

 1899و 11 ح 10566 لهصع ,ى,طهص عمدت ع 4 اط[عممغت ع2 37 2ع132770“* اند

 1) 0ةه1هعاتبذ ءملتعتس هدمتعصأ ]ننصح قع2ه0عطت12ع آةءانعلان824392-20ع, 2ا1عأ. 1002

 لع 0هءزع ء( 8وسأكسهر 701. 1, م. 237-224 (60. لع آ.عئلع 1541.

 2) 1701. 111, 341 ءأ دانا. (01. كلهن ع 601615دب م2. 105-102 ءأا مآاتك 35 512.

 3) 21201214 1898, مر. 138-130 هك, لله 1. 5ءاطقعا»- 1721و, 20ءوأو زن ةتاع 0ع

 105 ةكعوطع5و عد 85مه52 ]' 51ءأ113, آ[01. 1, م. 129-123 (5ءع؟ل112 1581.
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 معاتأغ 0 عأع دانا ى1205 هطوءدم 1طن م0122 1515135 لع للط عط- 1122320“

 نعود ةعللمع دانت دهم ى1115غه16 لع 0186م عمغعد ؟ءاتنعاهطقكر ءنلأع5

 عه( وععاعو'' هغ دان ىلع ءما11م2 0ع 12 ءم1مهدصطع” !). 10329 55

 م3عع5 ©02536166ع5 جلت 0011162”, ممك 801كانع5 5'؟عوأ طو226 ة

 !دتتع 1*”ةصهاوتدع عغمغمدلع لح ةهلأغ ءهأ ة 1520101ع 12 2ط1ع« 5

 1121615 2). ]ره 2201 1:2 2325 2611215 1 عع1 عالم 5372126 50251101

 0: ةعطعات عن دمر 29هل1. طهطا ءطق]ءان1ءاتتح 0ع 5'1م3ع2ع نان

 ةعتغ هعو انعمعد هدأ 1[ه2غ همدغعمأغ 0”ةهتتمل1 مان عقلا علت 1' عدا ع»

 م15ع 11غةدل1ع م10] ءاغع م01 1112 0ع 5ع5 515.

 آنع 222211511 11210116 011 ,ى(00111ع12'* 5ع عمدتاتع 0325 12 (هآح

 1ععالمم 115222 2 15210: 6ع( 1 كفلللع2 2216 كك 602 عدلا

 276 م3ععور 0ع 15-10 !1عمعو ءطقعات2ع. ط6 ءةاأ اع ع1 عوأ 65

 ءاملرتع# 0ع 662225 ك2 62225, 5116006 021225 1ع5 6ك عع) 1

 «مم15ؤغ 2 2015 ع5 51ع2ع5 013121101035. لطبع5و 20115 0ع ء123م165[1ر

 1ع5و 22015 ربخ كا 616 5016 0106 6ع 116 1112 21 ملك

 101غ نع 1ع عدذع لد عع. (لا1عالا1ع1015 0325 1[مهو 5

 «0ه00141005 ءغ ء0 01141 0325 145 م0651ع5, 14 همم156ع 5”©وأ
5 

 5ءلل1 0ع 162622 160115 5021226 10111 1 1232 1غ1ةطل 5مم

2 01126 060111827 12 :121212211 5162 0012 1221616 

 0115 ءات1 م5, 22315 ءا1 ع5 «مهععن27 ع2 1ع دعدم هغ 201 6*1 عال

 آبع 223121156116 0116 120115 205560025 2656 مه5 1ع غعريغع 0115121

 1دذال 1ع 12 22312 0ع 311'1غعاتان. ا 01161:ع, 11 ©5652 طاع 2611ه

 3 1ةمموتتع هاذ 1طص-طدعمم 2 ؟ةءان. 11 2 66 ءممأغ هد 738 0ع

 1" طغوألع (8-1337 ةم1غ5 ]. نطع) م21 112 هآ1عاع ونانأ 56 2201211

 101 «مادغعمأ 001+ ؟ءةطصتطغع هعاغع اةعطع مغصتطاع ”).

 00 معانغ 2د11ع7 ماآان5 1012. ]ع5 0عمم1ة1عو ![[عدع5و ع 12 مهعع

 276 مدع عم2عه2غ 1120124101 م16ءلعاتقع ن2 41357331 111 معان

 1) 1120214 5599, 101. 1, مم. 5909-3.

 2) 72. 513-510. 11 ]2 م11151ءا115 1211165 325 هعءاغع ها هدر موقت ءعيعتت]1 :

 لوقلاب 0 2 (1:ه11151ه2 ع5 5205) ءوأ 20116 - 81 ءنكعستوا20 ءا> ك

 1ع عا لذاعلا 2 2 عدأ م35 ىىآاسأ ءع1م50”” (1.ع زد]هان>). طا هاتأنعر 12 2016 11

 همدععتسع مونلا ىف ا نفك د صع ءم11:ع5دج0120 م25 011 40116 211 5ا1)زع 0ع هع ءطقح

 مانع. 01. مماتنع 60166هدر مز. 15-9.

 3) ظلماتنع 601610 2. 5
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 طوعطتععب ءماضعمرل5 دان 1ع غءدجغع لدن (ةلك6غ هر مع ةدتأغ 0

 مقنع 01. لهانك انت 50[[1ه5 وان ان 1603 عاعانات 12011111 237216 20ا1

 طتغ 3:*0ط26عع# ىلع (نما1]1ع2** عع لع 1ع ءعدلعع مآتتك 22211351

 ]8 2 0م6:6 انه ءامتز2 0ع م0651ةور 2ع ©00561573106 016 1ت5 مانو

 طعوتت>» م3553عع5 !). ]نع دمع ننع 12 م2116 م1051 0ع 201

 (ءعرهنع ءوأ ممصدأ غغع 2), طحقتك مما 12 مهمونع 11 زن لمزغ 23201

 ناتعاودنتع ءطم5دع: هن ءغ 13 صمانذ !لؤو25 غماتكع ال2 مأغععر ل5

 ةلالعاتز5, ءعغ طلعت مااتك 501117عالأ, 20115 12317025 نع ع5 122ع-

.(” 11245 

 11 دنتغ لع غمانغ عاد ننع 1ع غعىؤغع هسناغطعمغ1ونا1ع كم1 ى(00111ع1”*

 1ع 20115 ء5أ م35 م2117عضان. اللوان5ك 1ع201025 0ع 22622 5أ 1ع

 1603 عاعابات 2 ءرععزتع6م دم جعانتا6 ع ىتغأواتع دانا" ان 1عدعغع لمدغ

 1ع مقغتع و اننع ءممأع 1221160136ع, هاك دانت 1ع 20غع 22620

 011 5111 1112 51501516122 م1ا5

1 

 0م ءمدصقتاأ 1طص-ط دعست (وووح :ه64و) ءمدصصتع مطئامدهمطع أ

 اطغم1هعتعم, ءمدصحصتع طلقغم1 عج عغ 2202115غع 2. 0م م2221[ 21155أ

 1ع ءةأع ونثآ1 2 زهانغ 0325 1'ط15ؤغه11ع 0ع دهز> مه3ق75 5). 1225 ىآعع

 1) كلمانع 601602, 2356. 2) (01. امان ع ممغطصعر 1002]ن, (036310عانكو

 22. 6-2235. 3) هزت م15 طهكر 5 4) 01. 11. كدر 2هلهع مدر

 12 20121 عمفطصتعم 0ع ةطعص- طدمدسر (نان] انت 85م25013, 7. 2111, 22. 41-61,

 لاو مم. 3460-5157: 1 مهةمنم, آه 12011 عط عا ع11ع1055 عد 12 152235 2

 دعواتص قطعدع دعدسس, 2150:1200: 0ع 135 ءاتعامدع5 ]' 105 ءاتلأغمور نان1 1152 15م5

 ؟. 8, مز. 310-297: 2. 2م 6هينعبمومور "طع 8تفعماب هك طع ![هطفستسعلفت» 10ائ-

 مهقأل عد 1ص 5مدتعسر 7. 1, مم. 1960-171 (آ.هن0ه» 13540): 11-4/7عمعج:, ةصه]ءءاعذ

 دان 1”طتسغمزرعتع ءغ ]ه 116جدغتتع ع5 ةندهطعد 0: ظدمدعسع 1, م. 511: 11, مم. 1058و

 123: 1, مم. آظ28511 عا 5ات1ل.: (. 7. ونأمل, طاطعدطمتهتم 0ع (001040هطوب 102غ

 ةلفتتتك 2 129211] 012144)21, مانط116 لمصخ 119152 ع1 0نعدطتو 0ع 1856040105 1811566-

 مكعمد 0ع (تهص202 ز/ دان 1ءاسمر ةلقم 1, 12[. 4-3, مز. 160-180, 237-248

 013232023 1. 5) 01. 48201:س67:02, مزج. 351-32 0. 4ك. 22هعزنر 01-

 7728عع5 2135ع5ر 7. آر, مم. 67-6567 (1.عن0ع 1351-1545): 757 هع] 7814/24 "طع

 1عئعمم0ه1ع5 ه4 طع 5طتلغأع5د هععمم١لتصع غم 1طصحآطآدعططر ]01221 014 غطع ةس عت ءوص

 0رتعسغول 5هءاعؤلر 101. 255111, مم. 28-1ر للعرب ونمط 1907: 7. 601451/127

 1هاعديص عع انطعرت لعد 15]آدصنر 72. 30 (9, 1) 218, 260 (2, 14), 21[ع10ء1طءانه 10

 (ح 15ءات عأمصمد» 1 5دعمكءط مكن ءطع طاطا: هغطعلعب 1): 1ع ممعصعر آن1غ تةطقاعمو مز. 6

 ع داتلال.ر آعأ1م215 1884. (01. 211551, م1115 هان 2. الر 206. 2 ءأ مآان5 طهك 8 12.
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 (ه]]1ز مز: كع 13 ءم]1مدجطع* 11 طماتك 12155ع ]01115 0ع 12011772115

 ةفمععأا5 0ع دمج غجاعمغ 51 عطع ءغ 51 72116, 11 20115 2201111:

 ع5 ءماصق 12هعم2115 0ع دهر 6ع. 257: ءطم]هعانع 1565 7561501626

 ءا 165 جاطعمأأ]ا, 1ةك155د2غغ كما عانت, 2506غع م1ع15 0ع 0611631ع5وء

 قا م321015' 0ع مون تععءا1 ءمغر 2 01562173612 2201 0 ١

 ممغعمتم01215ع5د, ةطمع 20ط1ع ءغ 0عه1غع, 70113 هك 5

 21015 1:3عاتخ 1 6011122: 502 51غ ع5[ دهزطتملع ك2 كسا

 1:3114ءان1 220221432 0116 0225 1126 2151116 1585 2عععمأ2ط1ع 2

 طغغم11ا1ع عغ 1ع ءلل2011224 002غ 25115ع2غ 145 طع3115 5

 312665 أ 51111011 145 420310115. /01115]1011 011 1عع01211315 95

 1:3116عا11 11 101121 0111 2 1711 ط6ع211©ع0118م 0ع ©1055, 0111 2

 مم ماثأ5 1' طغعمتودمع عغ 12 مم15غزتع طاتصت 312, 0111 12:2 235 060126

 0ع 562261217 02125 125 2ةرو115 655ان15 0ع 2011 2521512226ع)

 نانأ 23 م35 12121 م21 2'1ع6013 220235610116 011 م31 1ع 5

 50111713112 0ع 1" طتت021116. كلت 012113116, 53 13011 011718 أ

 12122112164 0*ءمدكت15دععع 12 1ع ءهغ 1ع5 طمطت70ع5 20115 132مم11]6ة8غ

 طاع2» ع5 10و 1ع5و معطصقعال15 ءهغ 1ع5و م0غ6غع5و 0ع 13 6155352.

 ولع (نما1]1 6ع لع 12 ءم1لممصطع”” وع ل115ع عي طعمأع ءال2 م1615 0ع

 0116 عمغع 2322م1عات1. طلعو 1125 50121 11565 01115, ©0111, 31

 ء_ىيعمتماع, ةفلاخملا باب وانت مع ءمدحمأع ونتع م !خيعدع5 كههغ 5

 5م[ 0ع عزف ١) 1 577112ف 26م2 2م عم1 عضه 0ع مقل 226

 عاعا15ع22 م24 0غ1ع1هم م65, م1ع125 0226600465 ا1116115 65, 5

 0ع طعوتتتج 7ع, مدع ءععدتم1ع عونفلا بأبي . 0 داس تاب, 8014 50

 مدتتصل1 1ع5د مادتك 126عدود248 0ع غماتغ 1*هاتتت[2عع2). 1)د25 1*عديم0و-

 داغ1م5م لع 12 م2 1غ632ع, 1طط- 12202 51115 م31011غ 112 0101ع 51ع010-

 عءاندع21ءمغ ةغةطا1ق ءغ 10عمغوانتع نان1 120115 132ممع]1ع 12 معات هعءآاتأ

 لع ىآ]ه 113 2110172'. 10325 ءط20116 22م1 02 711011176 5

 11011215, 0111 مانع 5ع 16 م6غعا جن هده هاذ 1ع مهأزظغ 067عع

 1هممغ ءىعتعع نتعاوانع د22 م1عاتت. 10:30 نمع 04021266 م53:ء10-

 1هعاواتع ءمدععءله2غ 13220111, 2. هدء. 5و2 011عأطعر 565 15

 0 هعاك لع ىملتكتعبر لع 5ع للتدوأمعع, 15و مة مما عو هه 6 ع5 ع

 1) 01. مهأ1ع 601102 2.

 2) 01. مماأنع 6016082, 22. 95-89 ءإ 98-4
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 ]*طلوغمزرع جمحما عابدعر, ءمصاعمأغعصت عدغ, هاناطأت, هطقاتص ءدعع, ممعات6

 ءطقهعمعا, عاع. اآنتصع 1هز5 1ع5 مه3ع2جمطعف لان (000ع 02210111 59

 ءهغ 06ةقمتح, 1[طصح-طدممح (ةعاطع 0ع 1عو ةءادت علت, 0'ع2 10107

 1”: عت عدعأأ66 ءغ 12 ؟تدلعاتت موت' ع5 مدلتغ5ك طلقأم11ونتتعك ن011 ةممعالع

 ريخ عأ نان1 «011ع5ز020عمأ 3 205 226004ع5ر 2112 7041665 20111/عآ-

 1ع5و غدصخغ ؟ععاط عر عاط6عد لن 1203:ع35-2ع. آر عى051102 553110101001

 ةهغ 1ع5و 30عع006غعو دمردغ 1ه6عا1 0211015, 172116ع5 عغ 01265 م21 5

 2 عمت عدأ5 م0615 نالت, مماتثت 12 م11 231غ, 502غ 012-1132101. 5

 015 61ةطح عماد, ءع5 0هلز5 515 ء«مص2م0هو5عضتغ 1ع غاوذات كا 001111“.

 م 12 5٠ مدعع كت 2166, 1طص-آط[دمدت . 21غ 18 0

 ء( ممان5 12010ن11ع 1ع5 20525 ع5 ءطقهم161:ع5 ءاد 1ع5 ل1915دصغ عم

 0112616 عامان معد. طع م17ع2011, ا11 0212010 0122 ©1221[ 5ر

 ءعماتوانع 1'عودودعع 0ع 1'حمصماتا, ع2 6ةءزلأ 1[ع5د دزع2عق عغ ةالاتح

 م016زع ]ع5 70165 مدن 1[عدودتعا1 ع5 1'جصلم انا“ م6261 0325 10231.

 6عو 7ةهزذعع دهدغ: 1ع ع6ةاتءر 16ه ءمءاأؤغ, 16 :ءعدتل, 13 ءمهضصقأك-

 5226ع م170100ع6ع, 1'دللن5102 ع5 220145, 1ع5و 51ج26ع5 065 37عانتكر

 12 ءمعدممم0ل22عع ءغ ]1ص ع221601211ع. ]100112 1221418 5انأ-

 1732065 همهم م05ءرغ 1ع 5ءعمج0ل عماد مع. 115 (7216غعغ2غ ع5 115

 56 ! ةتضماتت ءآ 0ع 5ع5 26 ع10ءم15: ع 502غ -" 13221 210166 1ءا11

 ]*ن02102 ع5 22232غ5, 1ع 5ءءنعغ عد806, 1ع ةهعنعغ 060هأ16, 1'هطماو-

 ددمعع ع5 حصفمأك, 1'ةصمفصسغ معان 06116دغ (ةنلاخملا باب), نمع

 01012116 هذان 22622ع ان 061511 312265 كدصفك 12 مع75هد2ع طق 1عر

 1ع ءمصمغعم عر عرأغ ءغ 1" طن (عونقلا ا 13 506116, 13 483-

 طتعمو, 1غ 06م ةعياددعمم عدغ 0ع 12 ددصغ6ر 12 22011. ]ع5 5125 5

 لات 015168232 1011م6 505216 0153165 211: 0312ععات5 ءأ ةدتتع 2231-

 طعاتذ5 ونتنآ1 22ع22ععضدغ 1*ةه20111. 1عآ]و : 1ع5و *عم20ءطعو, 1*ع5ومأتههب

 1ع ءمامددمت ةغءاتا, 12 11م4 111ع, 12 56م21241052 ها 1ع 06م3, 1* هانا.

 ع5 م15 عيممات معد ءرصط17ةفدعدغ 25 ءاطه مت عد. ]د55 15 عانت

 0 ىيصتعتم 1طص-طآدعمت 5*ةنلعع عمي 720121156ع :1عمان1عانتع 11 10110101

 1*:دل ن1 غغمع هغ 1'ةمحمات 065ه«لهدصغع, عع م«ةءطغع 2'1طودغام ع2 6ع.

 0 عغغع ءاهموانطعوخغأ مال, ن1 2ع5ؤ مه5 06مموان1191ع 012 ع1

 دلعاتا# مدون: عطفم]هعاونع, ءدأ 16ةعغععمتعمغ ءطقصع6ع 0325 12 5انأأغع

 لت دلتغ6. 1طص-[آدعجمح طماتك ه2 2165-1111 12 21502 0ع هع

 ءطمس ؟عمجمعمغ. 11 2 م2616, لتلا, معا2 0ع 1ع مت0عغد 0ع 2'1 220111,
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 0 عمان5 5ه5و 0عوع265 املأ 11عا115 1150118 12 2201 0111 06 أةان1غ 01

 1]':ةصلمان1 1م عااد. 1ع 22622ع 11 2 7010111 1211 5ا06ع60ع» 1ع5 ء1طق-

 مال ع5و 0ع 212 عغ61ع 02056, م31 2ع م1ع, هعاتتع 0111 1211+

 0ع 1]*دممأ م20ععاغءات ع 0ع 1*عدمامس !). ثكت251 152-1132123 5

 ءعممدع 12 هم2ءطغع 226غ111عا11 ع 0ع 2220111'1, 0115 5658 5

 ءأ 5ع5و 61701111015 115

1 

 آم 2110111, 01غ 1ط113221-2 , ©02251ع26ع م21 112 ط2عدغعا]عر

 11315 502 067ع10ممع22ع2غ ءغ 53 1512 501216 «125ع5. 55 203101-

 [عواوخل هك ةمدغ 1ملطصا 2 عضغ طل1111م1ع5 : ه2 دئ226 501 16عام

 م21 02 21226 165 م1215115 15222020ع5. (نعآتتأ-13 5عاتأ ناتأ 2

 6011211 1 32210111 0021 1 656116266 651 ع2 6216 016 0261122 ك 0ع

 لةططملا“ عمان5 5عه5د 6لةممعمأ5. 6[1وأ15أ ع 3 1*ةمممان1, ©": عوك «طم5عأ

 121م05511ع, م37عع ن1 1ع هعءات 0ع 502121'1ع ءه5أ 0225 123 12

 0ع اطلاعات. 10115, 216116 145 21115532145 0ع 13 غع12ع, 145 50115765

 م1عاتت2 أ 539665, 111155 1201215115, 165 م6ع15502265 0111 56 50124

 17011665 3 101 عانر 165 7 70115165 661651657 022 62غ 625205965 مك

 1:ة1كاتأ1102 0ع 1'ةطممانخ 2.

 02 32 طءدا1عمان6 01561156 5ا11 1”عدوء2 عع 0ع 132201115, 052 2

 ةوملغ و13216 0ع ]111715ع5 هالات هع دان عغ, آه 2عئا]1ءاننتع لغقصا طه

 لع 1'ةمل01115 ه”ثعوغ نا111 5غ 12102'1 0ع لكعاتتع 22165 5

 لد25 16 022020ع غع517عدأ15 عر 20315 0111 35731246 66 161111165 5

 1ع مممد0لع داتمعئاعاتت ”). طنةصمع طاق ة12ع عد ءطعتعطع 116 3111©

 نن1 111 1عووومت طلع, ءكممم172ع 03225 1ع 22020ع ©«01م01عآأ 1[عو 55

 هعومتط12ط1ع5و كوه غعصغ ]1ن5ع 17ع1ل5 1*ةهتتكنع. اآل5ع 10155 2

 غئومطاتع, 1"ةصحع هع ءدلصع ءغ زواتأغ 0ع ده طوطصطعاتا.

 111غ ءوأ 12 2162 مط)751ن16ع 0ع 1'ةط710111 02510616 0325 9

 1215 ك6 غ1 ةلل3. 11215 ه2 1770110131 5357011 ن11ع]11م ءوغ 12 ءدلتؤع

 1211160136 ءأغ 5مغعأد]1ع نان1 101ع 112 هلع 3 520156 177عاتذ 111

 310115ع, ©*ءدأ-ة-011ع نانأ 12165 221615 3*1 2020111 0325 ان ©3235 06غعا-

 2126. 11 ءدغ ل1165عل16 0ع ةووص01ع 35 ءءغأنع نتتعدنم2. 11 65+

 1) 015. ممأغع 6011هطو م2. 4-5. 2) 2 5 3) 820 6:15
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 ممووزاط1ع 0'جكتطعمم عن ننع 1'جمت مانا“ عوغ 1ع مدولغدغ ل'لصع هعءة12

 هواتوع: 123 2115م ء21ع976عر, 13220111 569320101 1). 2321015 هعاغع

 ءوان5دع عون خذ معادع الاواط]عزر ج]لمر5 هدد م6غعمعل نانع 1'جمتماتا“' 501غ

 126 ددصق ءولنلذع 00ع1عممواتعب 22215 ء”عوغ انه ءالعانت ©). م للغ

 هكذا 00 ان ع1 دتممعا انه 6 ع116 :مدتعع' نانث11 3:2 ءصغتع .عاتتغ

 ءمم10ه1016 ءمصصمأغغع لع هدد عأغ1ع5ر 0ع طلععاتك5 , 01111311.

 (عع] عوغ زان5أ ع, 22315 235 غ0]011ا015 ”). 11 26 1115 2235 1201 35

 دوال[ عملت“ نالع 13 طعدانت6 5مأغ 12 ءدانذع م1712ع1231ع 0ع 011

 رللع معمعمج 4 1ع-[-01 م25 0ع5 د5 ه1 012 3121© 1116© 6150111

 011هدعمجع 2 10غ مآاتذر 02 025636 0115 15 ]01115 قلاع 1ع 06ء2015-

 دعمجعمغ ع 13 طعوتنأم 52:28ععاع مدك !1['جصمحصأ 50غ1ع. 5ددصق5 00116

 12 طعوسأ6م زمانع ن2 014 20غ62ط1ع د25 ع5 2211ع5ر 1'ا2101 9

 ةصعو, عع 6مل غدط1ع ءددودعع 0ع 1'د2ج0ا15, 5ع 562115326 5

 راع مدع 1" !سغعضمل 60121ع ع 12 طعدتأ6غ. 01215 ءمدحصتع 11 56 01

 11 مع 1هلتت م35 هانطللعات ن0 21122ع121غ 1112© 26150226 011غ

 ؟دلغ 1310ع ممانآالال 01011 ءدعادؤع ءعنع ءاأ1ع ءغ !'دصفمع 0016115

 معووعمت ط[] 2 2عع م0100 4.

 2721 عمان5 1ع5 5عه24122ع5[2 011011 06عم1ع لان عدلات 23

 0*ةصل ماتا, دعانا 1":ةصت مان 7612 ط1ع عدوك لقمع ع 1ع ممم. 11 كانغ

 3 1'ةممدص 155 عمت عدا 0ع 12 ءدتتكع نتتأ 12 م0011. ططكلع1ل5 عا

 212011 (حيك ككل 12 (اعطلرب» معك 592 10166 ©01105195ع2 ©2 1227

 «مجأ1ع ع5 مع1750011ع5 0111 عع[ 60115 1ع5 ءالمانأ5 20111 6121121

 13220111 111 5”ء5وغ ه22م216 06 1ءان1 هعءاتا. 17312 ©«2456م115ع!

 مدع 1'ةصمالا 7621261 ع غمادغ عدأ 1مع1عدعع. 11 معاتأ 21

 1ع هدغاتتعأ 0ع 1'"طصصتصتعر, 122215 0113222 ة 111 11 237 2 م35 0ع 101عع

 111 مان155ع 1111 1دل1ع دانطأ“ 1ع 2201201 ء1ط212ع21ع121. (نعغ 131

 1ع 21ءان1غ 011 :37عع 12 220غ 0ع 2220111'1عانتع ”).

10 

 آ]بنع5و 106ع5و 1*0طم- 2222 نا16ع 20115 ١5ع2025 062م05عم عغ نانآ

 ءمدمععز ل عرغ 12 طهغاتتع 0ع 1*ةطلحماتا 5021 معان 0112122135. 02 5

 1[عارما17ع اع 0*هدتان ع5 مط11050م1ع5 322طع5ر ءطغعد 152-123

 3 612 طماجع 6لتطنمطر م. 7. 2) 7.11. 2.7)3. - 4)(موون 7ت2و: .7-8 :10)5 ١١
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 آنت صغمتع 255 ريسلاو قالخالا باتك '). 1نمغ 66غ كدت م11 1ع لع

 13 ءمامرمط ع”, ءكمد2122ع 10115 27025'1 063 12010116, ه5 جئ11عاتتتق :

 11 عدأ لدصك 1ع5و 852ع5 05561361025 م57:ع5010عأ1ولا1ع5, 0325 5

 2 ط1عوتتتع 0ع 226ءال15, 0225 145 م0651عور هع.

 متت ولا 011غ, ه”عدغ 1'ةلان23613غ101 عد داع2مع5 0ع 1'ة2مان1 ولان

 32121١١ 127 كن2105152 ١ لكك 1ععانعاملا 125 0ءد60ضم 1102 62 51 2 0

 م1غ5 همرمم166غع. (01 37 4170117 065 51ع2ع5 >6 51ءان15, 065 2201-

 ءرم عماد م101ه005 0ع 1'ةصتعر 0ع 5ع5 153251011136105 201315.

 آنع معمل1 عت دأع2ع 0ع 1'ةصممال1, ء”اعوأ 1ع 7عع2170 556 داتتت 12 معا

 50116 21226ع. (ر”عدوغ 12 2012 3 م1]163, هد 165 وععاتتع ؟هدغ 1ع

 ءطعسصتس وانأ مغصع ذ 1"ةمدع 3. آةصقمأا بعم) ء0هه510غ12ع دهن ةلقتع

 (بوبحم) ءمدخطتع 12 مع21ععغامج طاتقتص15ع ءغ 5:32 مماآ1نانع 3 1ع 5عدا

 ءر غماتغ 5©) 11 0010131 ةغ7”ع 1ع مانت م1غ5 م0هو51ط16 0ع 1'ةتصتع.

 ]2 021115101 ءأغ 1536101©3'1 502غ م2ع12165 5111 5011 5/1535, 5111-

 (هاتك 010121210 11 1ع 701غ 2*5مم:0ءاطعإت. طغ 1ط1132222-0 0ع 20115 1:3-

 ممم 12 زهأ1ع طلوغؤماأ1 عر, له2غ 7011 1ع 1ع

 ,ى ال11 زهانع ] :ةغدأت5ذ 2 1" تكلس ع د25 12 طه 0112 1260ع-

 ءاص زانتك, [ةصحملل-1طصع] ةصلخر, طمصت02ع مع25م16دعع, ءغ1غطمع همممدحع

 221 53 ©13117037:32عع. 012 دضن5321غ 312021631ع22ع2أغ, 011220 010غ

 1112 م11 111 065 25515632265 5732016553 211 ]ا011: - ,ى(0انع

 معممعو-غ1:*, ل111, ىلع هعغ طم2222ع-13 نا31 م355ع 0225 13 1116 5أ

 11117 عمت ع2 - ءمدص 1ع 5:11 ءطعنضءطقتغ 3 دع ءهدعطعت 0ع هماتك 2“ ]ع

 لاتأك )عاق 112 2653107 220106١ 502 1عاموووددرنإ: كك 6 682

 2152010111 عاندع””,: 1]1-016..-5+ 111 9357 2215ه, 5 6ةءعتل2 16 02

 ى(ب وأ طقغلسم, دهممعا6 كطش-ا-8د]عتر ءغ 11 دتصتع

 01315 همم ع1 ةق-اطت م11 2*1 مم1عج2ل1ع 2” مامد5 1ع ]انأأك 76م0 :

 يل 31 1126-1711 01211151011 615201012311>2ع 5111 502 17152ععز «ءا

 1) 01 18. طنعاعتعتر اآننع 2طت1هدهماطتع لعن ةحضداطعتم ةطح 2 لوطتنط. 2. نطق. 11221

 1879و, 7. 11, 72. 192-155. (6+27ه 06 7ههيدتر, (2ةهولاو »2. 152-156 215-227.

 255-253 (2وتتت5 1902): مودي 201جم مد, اا 5165016 ةتتغم01042عغم 0ع ةطعءصغمأهثآو

 2. 173 (001«ءءامد 0ع ءدؤ10105 ةتدلطعؤر ال, 7225022 1900)ز 11. 45172 2ه/46205 و

 ىا1عدمعار م. 428 ءأ داتا". (601عءعءوازم> 0ع ءيذ30105 ةعدطع5 171, 722138ع023 1901):

 726722, ظلاعطتمهقدتتد ]] 511 ء5دءانعإ3و رت. 41 عأ ىانآال. (0120214 15914). 01. 5

 ريسلاو قالخالاب م. 52 -5و (6436هد 0ع 19ه8, آنع 0هنتع)»

 2) 01. مماتنع 60161هطرب 2. 12+ 3) لد 0622 20
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 دعانا, 5225 0 جان ع5 2201011721 عطاأور دانآلتغ 3ث 22 1211 ©0171211101

 و11 حتمدع. 02 2'ع2 معانأ م35 ه4” !).

 2ج121ه15 1ع5 ةصختخصأ5 م213155عمغ 101ءان1ع5. ند ءمصص مانعا عع

 مرتع ننثأ15 "ععطعءطعصغ 1[ع5و هععوقا1ممك 0 8غمع 13 ها دع 410107

 1ةردأ ءارفتإر 06 ١ 1ع  ةنعطعتل 2ع202عمنع26 اع. 11215 11 37 2 5

 ءمغطمان5135غع5 ونالأ م. ءدع. ال1لعمغ 1ع عمم هال 1عانتت 21226 2 طان

 ن1ع]1لانع5د عمانأ[غع5 0”ءدتت زر 11 8 ء 2 0”ةلن17ع5 نان1 ءطعتنءطعالأ ة

 5”'ءدد مدن عزت للنص هاطز عغ نانعاعمصواتع نان1 300211ع2غ 3 13 6150112

 جاع 2). آند مم22غ م20 2'1مم6غغ16, 13 50166 2ع 1126616556 015ر

 11 0221ه, 11 26 001غ م35, 11 570110131 6615© 5ءاتآ, 11 775ه 5

 ]دعت عد جطمص 0204م5 ”). نع 0:1هون11610ع5 2552111عدغ 121220101117

 01012110 دهر طلعم-21036 2ع ؟71ع26 م35 211 1ع 062-7015, 011220 11

 ءمغعرل ع5 مهعمصغدت5 ع لعد ءةمصعدضص5ك هدغ 1ع ال101 5ع2ك نأ

 ةءطخ مزمع ©! 130222 5غ 234 111ع]11622ع2غ 2016 211551 5٠

 ]نع5و معن5مم2ع5 145 مآاتك 015م056ع5د 3 12 ©0263126ع 1 معانا ع12أ

 10111111 عد ماتتك 32 عانتع. [طصع 113222 3 ©021211 111 م021عأ1] 2231,

 مدلك 11 مع 1ع 2دم2222ع م25 5). 11315 ع2 1عا722ءطع وناتع 0ع

 هعمل ص عمغ5 20ط1ع5د هغ طتتصل2155 2:'5ط11غع2+غ 0325 1ع همعاتتت لان

 هلصتع ! (0نعاودنع 6عم15أؤع 011:01 5011, 011 571266556 3115 5

 0ع دم2 داصحغ, ه2 1ع ء2مزتعر ه2 14 ©37ع5وءر ه5 3112© 52 1320111و

 5هعد ةصلقر 5ءع5و م10ءاطع5. 02 م2114 غماج] 01115 0ع 502 31206, 2

 170110121 نانع غمهاغ 1ع 22020ع ءد مد:13غ! طغ 51 1'ج1226 6101*5ع2عر

 ننع 0ع م1عات15, ناتع 0ع 50هانمأ15 ؟)إ!

 10325 32020111:"1 11 87 2 065 056م5 2511560061161[ 0155.

 طوتت ءععمم ماع, 1ع5 نانع17عا1 ع5 ع5 2523265 0101 502غ 0211211114

 دالك ]ن5 0ع 211'1غ1ع, هع5 011617عا1145 11211765 نانأ1 م10117ع2غ

 1هانغ 1ع 22020ع ءغ 3 ءان>-216236ع5 12 101عع ءغ 12 م101020عءاتات ع

 1عنر5 دعمغل 2 عهأ5 ').

 502011 011غ, 2220111'1 هدأ 1116 1012م ط1621315324ع : 11 ء220-

 طاتغ 1"طعصص تع, 012 2521© 11 131غ 1111 61261115, 071111 506 0

 5دععر 112 120121216 5105511 عغ 10110 12 6ع ع12عاعانتع ”).

 1) 01. »ه6ع 601101 2. 5. 2 25 1 3) مز2. 14-6.

 4/2: 5) 2. 5-17. 6) مرد 224 27 0

 7) مز2. 14-13 8) مر. 12, 37,
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 مما غ5 1عد دأعدمع5 ع 1'ة220101 771ع22ع1216 55 011161ع0غ5 9

 0ع ههتوووم عع. ]نعد ءطهمأ أ عد 111 هاذ 117 0مان5 102غ 601113161 5

 معزودم 01265 وناتأ جلصت غنلعمأ هع نان 'عا1ع5و هدغ ال11 ءا 767ع !) ءغ هءالعو

 لهدغ 1]'دملمان1 2201115 3*0م665 12 0عودعتتمءامط 2). آل ع5 مااتك

 طءوتخ ءهطفرم1112ع5 كحك , 6011162 0ع-12 م1622 7 كي 1ع 5ع

 ءعاآاتت 11 عمات 0ع 10110117ع”* هاتر 6012122 11211116 112-1122101

 1ع ءطقمأأع هان 1'ه2 هلع 0ع ءهعاتتع نا11 312261ع2غ 11 17211

 هطم10 ”). طنط 70ه1ع1 ن1 113511626 0116 10115 125610115 ©0111

 همغعا7» ع2 0ع 1'دعع 1[1غ61ه11ع 0152-1

 ل هأغ1ع 2111ءا11 015612عانع 0ءان2ع «5م6 ع5 0ع ءماتز 0ع 101101:عو

 هعامرج نان: 55 0عا1عمغ 21201111155 0112 2615011114 111601111116 11

 ماج 116. ]رع 5ءععم20 هده ةغوغ 2120125 112661553826, 20115 1ع م25-

 دمم5 5مان5 د11 عمعع. 11315 1'ءععممم1ع كدت م1عمل1ع1 ء5غ 1112© 5

 م2عع5د 1ع5د مآ1ات5 2212216ع5 لدن 11ع ء2ه2421ء12. (.عوغ 615'1غ011ع لان

 ممغاع ]اة -1طص- دم انل قات 2201 1ع 110416 3115111 51625 2

 0ع هع5د درت, مط 8عاعكر, نانآ, 3 502 20111, 135316 0111 12011

 هات 0201 1ط11303-2. ]3ع862 5ع م355ع 3 (201001ع.

 211212201 5ع م1022ع2212غ 112 ]0111 م165 0ع 12 م01 95

 111105 (نيراطعلا تاب, 201616 ما 5ع, عفابق15521626

 1221145, 502 1عع210 022632 هان 1126 ]عان2ع 8116 ناتآ 2

 ءمات» 5:ء202م212 0ع 502 معات1 ءغ 002غ 12200111 م13[616 50111

 دمز2 6(غ15ع. 11 13 دانا ال1 ]115011311 ت12 م02 1ع 2121117711

 آرنع مم25 53556, 1120121116 5ع 011514ع2 عاتق 1ع ]210112 0131 012513-

 ععولتا 1ع5د غمدمطعوتتت» ع5 ظفصت-ال[عاتد2, كالت6غ 03125 1ع 11

 0ع (6012706هع 0ع 1"هرننتع ©6116 0ع 13 دذئ1165ع. 477321 110

 نان ءل1ع 6”2غ21غ م5 5ءانأع ءغ نا1*ءا1ع ةغدلغ دان171ع, 12 زعان2تع الع

 521160 هغ 2016553 ج11 50686 هع5و م2101عو: - ,(0ا1*:عوأ ©«ع 010

 اان 77ءانتع 2011101101 5-411©113111 5111: 115 221025 **

 7 مس ع 2 - 55

 1 رموعلا ف حا نم كا طماع 6لتاهد, 22. 15-19.
 - 1 0 ا

 2( فصلا 25 بحا نم 0 مماع 0110ه, 1: 19-1

 30 دحِلَو روم نو سلا سك
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 [نغ 1غ ممغغع لع ا!نأ مهيعلعتت لع دمص ععمصل 320101

 ب ,آج1ووعو ©2عو ط6غ15ع5ر, 1م0562 12 زعان» ع 811. لآلع ءع17عطع 5

 نع ءامدع نانأ 272ع 065طه201ع. 11 2 ز7 مهم لع 020ز):عدك 0' 2 ععم محرما ]1

065175577 1117 0116 52 

 ب ىم]ع 2ع ه0ه0206ع2 0ع معان 0ع ء1205ع. 10 12 121101135 35

 06 ع عوج 0 عع"

 - ,16ع2201-2706 51 غال 171073“.

 قمامزت5 1ع ممغغع عمطحتنل1 انآ 0عم2220ع 51 ءا1ع ءوغ !1طت”نع هان

 ءهوع1د77ع9ذ 1116 ةوغ ةوعا1هنع ها 5ةممعالأ مع 217عا.

 ب ,(00ع1 هوغ 1ع 2021 0ع غم 12131115 2”

 ب ي11 وأ 505511 نانع ان 53125 ا11 ]01011 0111165 5024145 59

 نانأ 5ع (101017عدخغ جان 5عمأ 1 غمدع ءكعار 0حهتك 1ع 2052 ع 2201 213161 .. ..

 ]د 21215! 11 مع 120غ م35 0عم2220عم“ ع5 ء105ع5و 5©2205511”*.

 - ى,16 762131-]ع ع2601ع 2 51 هانأر 6 2232 7ع12ع, 0112110 «غ هاذ 2”

 + 11 2626 :, "6م02016 12 5عا114. ى 1 هان5 1ع5 7ع201ع015,ر, 5

 عع طعات*ع-عأ, ]ع الاعمك جلت ءا22عاغ1 7ع. 1215 52155025. /2-*عو

 0ر1 16 10 211 725

 - م12 هغ نلانع آط1عان 6ع م1068ع''!

 آ2 زعتدع 2114 7عمدمذدد 1ع ممهغ ع 015م1. 113213201 111غ

 طاع ؟17هات111 12 5ان1171ع, 22315 11 23 056, م312ع ن1 101212116'1 5

 [عغماتز 21غ 0ع غعدتم5 ع2 4ع2225 م0101 1011 5:11 1ان1 51

 اك ندم 02 © ]0ا27 ©062112112 ]05111 12-1121042,

 225531 122 716 م1785 0ع 12 م01غع ع5 231111211115 011 211 11164161

 0ع ظغمصت-ا[عندطر, 22315 210114 مد ]ع 2ع 4250119731 21161116 11532

 مى 229 2ءل1ع. ]ع 26 5335 :مدكا 51 1ع ء1ع] 152: ءر21676ع هدت 512

 16112 2-1 ءضهامانا3ع: 22215 ]ع 5215 5162 ©0116 122011 0©6عان1 1

 ماعت» 0ع ءاطدنطو3ق ه5 65”*

 ”عزتع 1121722 7 د)هدجاع لكطصخلل ه2, . هك 12 12226222 011

 ءعاغط2ع لحصك 5ع5 م0651ع5 322011561155. ]11 عامان 6ع عسكر

 ]هرنو لع دم 7037:32عع 3 531728055«, . 120215 11 5ءمضدتأ 1هدع 0ع 1ع

1266262“ 1: 

 1) 01. ممتع 6016هطو م2. 22-21. 001. 1002و, 1115[. 05 2211511122225 015172812

 ؟. 111, 2. 172-
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 مرت غو هعاأنع 32عع00مأع ء13180311عر, 10115 22550115 21155 5

 110115 101111611565 «غ 1220125 011116531116165 ن1: ل115212201 عانت

 2110111 0111 هتم15 ءغ ممانعلغ [عمغعوتعتغ ءوغ 661016 جت 6غصع ءطقح

 ماع !). لع مثصع 20115 011171 ع5 مع15م6عأأ7 ع5 101غ 5

 5ا11 145 «3م11عع5 ءأ 1ع5و 1231:ع12165 065 312023215. ال0115 5

 063 دن وننث11 ءدك 015116 لهطق ن2 35 م21 1ءان116: 0ع غطت

 12 هولتكع نا11 21001115 12220111. ]102125 12230111 1261111 32 5

 كمانأ5. ال2 غعإ1 هتطتع 1116 ©1056 نا11 5ء221 216م1156ع 112 1.

 ]بعدو 1315 120115 2202141526 011 5011762 1ع5 061115 12650

 دم هم25106265 همصحصتع ع5 ون0311465, لاك 22012612 0112

 1ع5 010117 لدصق 13 مع25022ع ءطقع. نعد 61و15 200173515 ءأ

 هعو 01131165 2مم16ء16ع5د هتماتك 7عه20عجغ 1525251145 ات 5

 همم056ء5در نعآ1ن116م ؟15220ع5 ءغ 6غمج2226ع5 ن1 عا1ع5و ةهزعدغ. الآ

 1ع غعدمم5 21 2'1طوعمعع 01 2 121 م01:6غع ناتعأ 6ةدعصت عنخ 2 ء12ععالأ

 ]321215 هعغغع م16011عءالم2. 11 3112110 نض011'1 31121 111 15521 4010.

 3 121 10512011326 ها1 216226 2026 م1153 1ع, 22215 ن11 377 1211ع2 ]3

 120101 2 5ع5د [ه]5و,ر ء”عوغ ان 2231غ1ع 3ط5وهأت 2110111 11 12112 0611...

 ]لدد25 12 2010117ءا11غ ددج22غع هج ؟ععابع:ءطغع 1ع5 مدتأ5 لع ]د ةماعتلااع

 11211عدوع, عغ 22غ 215 م0111 هعءا1ع-13 51 ءا1ع مع 1عووءت2014 5

 3 هعالع-عأ! 22مغئغعملح-همد ونننع هع دهاعمغ 065 ![نطأعور 0عو ط65عوذ...

 رام, 6650121 252126 12 51015 60201011016 0ع 1552002 001 5ع

 [ةنغلاع مو

 طر 17ءا012-115 065 م17ا17ع5 وك هع 011012 12:3 م35 ©0111 5

 طمطتمت عد نان1 211627عه2غ 112 01ه ددأغ6غ 6202 253ع 7 ]'ء2 21 11

 مامد1 عانس, هلع [طصحآ1د222. طوع ءةععوتمأعر ان 12022123 21733

 1126 221226 211 6011 1415685 ءما11غ: ءاطط طاعصإ 11 5ع 220011315 5

 1ءعر2ل2265 جان هما 0ع ءزتعمع (ءاديغ), 6ع وناتع غهاتغ 1ع 26020

 عدأ111ع هاك 0261311 6012216 10310116 06 13 طعجدلت6 ©0115.

 ك2 م1عمم1 6ع 2203215 لثتت 311556 25721 66غ 06 معغكع غةئ11 :

 0116 70115-1701162 7 غ0مان6ع 52 5716 11 22 21506 ناعم 065 665.

 (رعاتتع نات1 082غ 60211516266 م21 21221 1ع5و ط1050ع5ر ءانرتعمو2 5

 ]عانت 122065 م0101 1ع5 طاض0ص0عو. 1ع1 1ع مغءع 1*0[طص-طقعسر ؟ءآ

 م ه1 را ل 0
 اطبلا ّ 3 ك0 د 0 ك2 2011ع 601102, 22. 22-5.

5-04 

 ا



 ذل ولا

261 

 ]نن-صحتةمدعب, غعاذ ءهصقص 1ع5 ءوللأع5د لع (ه:لمنع, ءءانع ؟ةصحتلاع

 ء6مالغاطرتع 0ع 86م11-1[ع22جصر عغ دنعمانأ 1[عد 515 0' ثكصض دفا. هان

 "011 2101016 165 1020ععا.... 8غ: 1طم-طقموب ةضأقغ هع ل1

 7000526 021 06 ]01165 م16ععوأ: عا 725 0101 7 76م262262 أ

 06ءامممعمغ دمص غطغصسع ماهصعأمدل !).

 اال

 آج13:5]22ع 0621116ع 0ع عمان5 1ع5و ءطق مآ 57ع5 لكلا ,نمه]111ةن لع 2

 ءماهمحاطع'' مهمات 2262ع131 !1[هزنز ©'ع5أ 2011100111 120115 11© 5

 جرت نع عرتممك نان'3خ ع5 مه1هغ5 1ع ماان5 5.

 آدم: ح عب :ةتذمم لع دهان جدع 12 دعمفأطتا1غ6 ءرىعواتتنع 0'آطصع

 1ركجممل 2 وتمت عرغ عر 1ع 11552غ 120115 10115 5011712015 0ع 211'1ءانخ

 0ع 153 , ال165 21010172 '. (2هدحصتع آ0ج21غع, 1طض- 13222 521غ 01161617 5

 ءم2لعد ءمدحدم 11م5 0ع 12 م0هةوأعر 2مم16ءاعا 1ع 2237756161522 أ

 13 0611 ءدغعدوعو لع هتك 2223215. 185 دهان7عجغ هه ]11غ ءاطع2 انت

 0ع طعولتتع م35534عع5 ناتأ 20115 72م معا11عدغ 1'طلوغؤهاتع لد م0غ[غع

 ؟1هرععمغات ءعغ لع 5د 862611عع. 10225 ©6ع5 02553865 20115 10115

 مةاناتك ال2 م5ز:عاطم]هوعانع جة عمار ان 21 20غ8غعر, 1111 10122116 1

 مه1 ع5 5هانانعمتتو5 1هنطغدتطسك. آه 22101 226122 0111 20115 ©12/1-

 عمج2ع 2*ءع5دغ مه5 هانط116ءع. 1طصحطدمد>» 5216 220261ع1ل 0111و

 وت هم1ع .5ععجغاع  ناتآ ءدء6[15م .ع2515عم ءاآ1ع ها 2059 6 15»

 طوع ععومماع [طصحطآدممت 20115 17ءانغ 1211ع ه02221ع201ع 12 00هاتح

 هعاتا" 0ع 1012102 01659 5 (لضولا) 2ع 135155ءرت عتغ 0111 5

 ععرصم]تغ كات مممص2ع2غ ن1 115 دهدغ 5ال55 ءم22 0ع ]عانت 0101:

 عملمعمونع. 1طص-طدمجسد ءمدصم عمل 12 1ع: 11 عي 2 220246 ءأ

 ءوععملات عمان5 1ع5و 0ءعم6ور 11 ع 2 052111 50115 145 112565.

 11دتؤ, 11-01, 21 12 مان15532عع, 21 13 151ع5ع55ع 3م165 13 مه210-

 ىمعغ6, مل 1ع معغمانت ةم2غ5 ن2ع 1هدصعاتع 3طوذءمععب 21 12 5ةءانتلغ6

 ةمنغد 1ع لهصععت هل تعم جان 22020ع دع لمدصع مهك 106'1ع لع

 لزمزع ونانأ 5؟ ءعمجم21ع ع5 دصم2245 211519765 هذ 1'خ52102. آ/12122626 0

 1( اهِفلاَحي 0 0 1 0 : 0 2 ل 6 56 ا مماننع 6من هطم

 مص. 25--7
 2) 1815غهزرتع 0ع5د صحتك[ صمصسك 0: ظةمدعصعر 101. 111, ٠.2



04 

 معاتأ 2ممعاعا“ 21015 ]عانت 171غ ى1ه 71م علما 716 ع“ (ةددجملا ةأيحا)

 و111 222غ 12 201غ 1عان* 121غ ع006ع+ 1ع5د ]و1غع5 كدت م212015. عع

 112102 5غ مآا5 طءاآ1غ نانع 1ع5 مادمغع5د 221 ءطتعد مه 12 ماآاتاعر

 0116م 1ع5 601145 نات 5ع 22024ع2غ 0ع 0ع1221612ع 1ع5 2112865, ن1

 145 ءدلتتع 111 20111122111246 50115 1ع غ3م15 ع5 2عات15, ماو 5

 نانع ]ع5 طآ]دطعطع5 22215025 0111 5ع هدعطغعصغ 0355 12 7ع2ل11ع

 عدو ٌزَد10125 ').

 ل]بع5و م1155 5 ءومغععو 0ع 3*1 220111: 10112210116 502غ

 0ل6غءل[ئغ5د لدصع 1ع ءطقمأأ#ع لك ه0م24ع26ع21ع2غ, 118 065 مالك

 كنس عت 085 (عوبقلا باب). 2لوانو 537025 063 ونانغ

 1”ة ل0111 0:3 م185 1132132-162 5غ م150116 غ2011] 01115 111 5611511

 201غ ه6 1ع. (نع م”'ءع5ؤ م5 12 م055ءووأز5و5 هم22م1غغع ونانأ 1ع

 ءهجوعاغ 5ع, 1ع 0غوأغ ءطقعصعأا 05ج زوا132غ م35 112 51220 61.

 ثدت 02141211, 16 17131 220226 ءوأ 16غ5 2200ء5دأؤعر 11 2*ءدءامع 11

 11 هع هممغعمتع ع معات 0ع ءطم5ء. 11 7 2 م111516ا15 5

 0ع 5ع ج026ع25ع2  لدصف 12220111: 122 21115 1622150116 كعك 2

 17151. اطقاتلأ ع, 11 1211 12011111 16 5دلاتغ 0ع 13 طعآلعب 5ان2غ0ما1غ

 011221 122221 0ع 502 0غ معان 111 50111511 15

 1105 : ه”ءوأ 1*ءعومم232عع ع5 ءدمممد2ععزر 01 [طصحطدعسل, عه

 م161102216 211 6165ع5و م2201ع5 0ع 1032غع 512 1ع ةدآتغ 0ع

 لت م1216

 003 معاتك 5ع «02ع24ع1 012 21011655ع 1216150294 65ع: ه2 531غ

 طتعص وناتع ]1'دتط0غ مم مع, ن0ن11 مع 1ع2012 عد 0ع هع ونثاأ

 م102015, 122215 20105522 01 5م 234غع, 02 24غع20, 02 ع5أ

 طعام عانت. 11 37 2 ع5 ة223245 011 20612012 0ع 261165 210126555

 نان1 51ا2مم11ع26غ 226206 06غخع م22 م65! 11315 هع 2'ع5دؤ م35 1ع

 لععماعت 0عوعغر هد معاتك 0عوءع207ع مآاتك طةق. [1طط112222-2 2 الان

 1112 21226 13مم ع1 501 2121212 0112 ءماتز» 0ع ©011562311. 26125 2.-

 70115 نانع 22222'1غ 5*:عم 1ةعطقغ) للود! 11 40223 م11151ا11آ5 5

 3 12 ط]عوذاتتع عد 1'ة22هدد0غ 0ع ]دعت عدو 2طه2035غع57)!

 1) 01. ممانع 601610, 22. 55-6.

 2) ]12 1165 2110183, ءطب 11: ططآ ذ5د1140 201غ0 712610522ع2أ عر ادطغم ءطغ طصق

 مدع 211022 7علعنع ةنغأا 11 غعئطتصت 0ع 18 طعدغأ1 1ع. 01. طمع 60115طب 2.

 3) 01. مماتتع 60161092, 2. 59-0.

 0 والا
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 10:31161:ع5 5026 12015 225510521165. ()5 021315 14598 5

 انك 51166165 0ان1 5ع هواغمغعقغ 06 ة011ءطع# 0'1ط]66 :ونانأ ه

 موق5ع مون 1ع5 هحدتمسخك ع !'جتصت6غ. 115 ع ]0115524 211551 210101-

 لةمحعدأغ ننع ]دعما عي ؟1جتعدسخأ !1'طقطتغ 0ع دهر 5لك ]0ه5ءل !). 0م

 2 :ةعءم266 3 [طص- طعنت 112 1156011ع 03220101 0225 ©© 5.

 1طم-كدطل, مدتصتماأعع ةزعاتعم, ءقاغاطعع مدع دد طعمسأم6ب هع ممم

 12ع2216 111 زهان1“ د25 ان زد10ل15 ماتطأتنع. 21ه5عم 0325 5

 [ةععاع5د, 11 2*5 م25 120210116 01071116 ]عان2ع 51164 6'1م121غ ءه

 ]نأ [دصجعدتغ ع5 ععجتتلك 122ع0111:عان>:. 122غ 1ط521-0 5ع ؟انأ

 ةل]مزعمغر, 12 زعتدصع 5116 ننل1452 52 ءهدعطعأأع ءأ هع مملتأ 2 5215ء 5

 مجععد 0ع 5هع5 م1ع0ل5 كمصق 12 مماند51 6ع لدي ءاطعتطت2. آب ”ط]وأعمأ1ع 2

 مدتنن 3 1ط0-طمجمب غ5 طعا1ع ءهغ 11 عر 2 121غ 1126 م0651 ©1231-

 223266. ,ىقث-غ-هز> 1ع 2015 06 2ع طاقصتع2 0ع2722206--11 تان

 طمضت 0ع 13 زعات27ع 211«. طبوؤ-عع نمنع ]31 121غ 1126 ©1105 1221-

 1022667 1010 5011! 13 2م01155165ع 65217 60101 2 م2556 1ع 4

 0:1طم-كدلطا ءدغ ماعادع 0ع ونان211غ65 22ع17ءا11ءكات5ع5د. (لان*ه52 6*1-

 مامان7ع! (لا01'1 عا م1ع212ع 1116 201516ع, 011:02 12 5622© 5

 ]1عو مموعلزممك وندتأ عماتت5 105عغعدتم5 2ع 02123155ع2غ م1115 0ع

 م6ءماغع, ءغ هر 72 51 1م 516 هدلئول' 2).

 1315 51 1'ةتمبم ء5غ جطوءمكر 511 656 22016, ©1137 121خع9 ال

 معوؤع--11 0ع5و ءممغعمغع7تبع2أ45 م0551ط1ع5 3 [*ءعوأنمد م35 65

 مموب6 لحصخ 1”ةطاسصع 0ع 12 0هدن1عانع) كلوصر, 765020 12-123

 126116 0325 ع5 ءقك 014ز165 1ع مهمغعم عدت ع2 265 235 ءءء

 طوع هععمت مآعر 164 دمر معاتك 20115 101112115 0'1عع251028 0ع 11

 نمع مععومدمع نبأ طفطتغع 12 دمغصع 1114 ناتع 20415ع 215226. (لان

 هذ 20115 501211165 2201125 113111111115, 51 20115 121025 12 ال111

 هز ععونع ممأع جتطتك, 12326عءوو15164 3 20115, 10115 20110115 011

 1ع5 دحتتت5 نانأ 1ع ءدعطعمغ ءغ زهدنتتع 0ع 12 ؟ناكأمد ”). 11315 511220-

 دمك وننع ممغيخع هع ءممغعمغعومعمغ طماصتملع 201015 6ءطقممعر ا

 رمان5 عوؤع هانز هان15 1ع ععممل ءغ اطلع لهدححتسع كد 267. ذآ

 ]*حتمتُم طع 0015 2 م35 هاتطات6, دمر هه غ622ع 1771620132 20115 1

 معملحمغ هممغمع دمحم صعأا. 5وص5 0هانغع, طلع2» ع5 1015 1[عو 265

 1) 01. هماتنع 601 610طو 2. 2) 2. 90-1 50:5
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 هيا

26 

 10115 كهم2ع2غ ع5 065وءمعطقش غع12ع245 عالانع]5. ]101159 5

 ءررل ط[2255عل 2011ع 21106, 12315 5011 0112 ©0112 10115 10115 16-

 ءا1]11همكر, ءغ 1ع 70113 015مدق1! 210422 ع دلطم6 هد م3151, 1ع 1697

 10115 1ع 2202141 م165ةءمغ, ءأ 1ع 657ءا1 طماتك م1026 0ع 101157همنن

 لدم5 1"ءمصاتنا. 11215 نان 97 1212ع2 كملط120ع غ015غعر 1ع 7657, 0134

 مان ءغ م16ع215ع 010:11 501غ, 20115 3222211624, 10115 121غ 117171

 1ع5 312265 نات1 50826 220115, 20115 121غ ع004ع1+ 0ع 1201157311 5

 م1315155 ءطكان15. (لانع 13 طتتأأ 171ةع22عر, 011 ع]16 20115 13] ءان1155و

 نان ءعا1 ع طماتذك 13556 هانط]11ع1 نال 'ءهأ15ع 120115 ءغ 2041 2120111 1ع

 هم 2 ةءامهغ 12 م1ع22ع لدن غ092ءومخإ ذ)

 آ]نع5و 1200ع5 كد ءم24ع24ع122ع2غ 06 ءللتأ5 ءك-0ع5وأت5ق 5086 25

 ءا طعولتتعز 22315 11 37 عد 23 0ع 501غ 06غع5دؤ2ط1ع5 ونات1 20115 10126

 همر لع !1'طتصتمملاع عغ 20115 5225م01غع2غ د25 1ع :غعدع ةطلح

 1121. 51 هه 5ع ءهممغع2أع 655'0ع ن1 065 32122325, 0ع 831351

 5011 21510111 3576© م1115©11151, 011 2 656 مآ1ات5 112 1012116, 0182 ©5أ

 نم ءطلعم. [طصحطقعمج 2 ءممضات 0ع م21ءال1145 معنوممصع5د ءغ 11 5

 126 م115ع ع 2011 5011 معانات 2).

211. 

 آنع طف متع لع 1”هنطآت (ًولسلا باب) مماتك 31غ ءهغئعتمزع اعد

 هما غمع5د 5غ21عام5ع5د 0ع 12 ا71ع, 20115 1215321 م1عووءومألك 132 2201

 [2010ع عغ 1م م1032 طلع, هعغغع 22017 0111 56 م1115 101غع نا1ع 3'1-

 110111. (نع ءط3 م1652 ءوأ 112 065 م1115 20115565 ءطغعد 1طط0- 1321,

 11 261م 26"1غع26101 ك1 1ععاعات1. (ن*ءوغ 1عأ 0116 1015© 01

 طءال1ع 1ع مانتك م2222 م57:ءطم1هعاتع ءغ 22012115غع, ون111 1ةلغ

 م1عا17ع 0ع 53 1265562

 11 ءمدصحصع#2 عع 0ع ]1هذز2. 11 ءممقمغةغع 0:30 0عان22 5

 م112ع1م2112ع 0ع 1'هدتطأل1 كمصغ ]1*ان2 5:2ممعءآ1ع 0 عون ةح015عر

 [:هنطأأ غمانغ ءماتأب هغ 1256 ريصت ها 1*هانطاأ1 6ةزءوطاع ءغ

 و1ع 1* هر ءطعنءطع. اع مىعدماعت كمزذع معاتك 6ع 06و51 جت6غ 602222

 1121111 (بيط): 11 2ع 12162 م35 50111111 م316ع 0114 5ه5 25

 ١. 91-3. 2( 2ممانع 61 6ههب مز. 012 )1
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 وعن (ممانا70عمأ 3)06 لهصك 12 ههغانتع 0ع !'"طصصتصتع. آع 5ةءعءمضل

 (ةيبطن) اص ماتوانع 1*'ءمم6غ لع 12 ؟ه1هدغ6. 0م 2 1'ةتاع ةمدل56 ءأ

 هصوان11[ع, هر لذ خذ غمانغ 1ع 2020ع: نصت[ 701غعر ]'د1 هانطانعإ

 213215 هر 700102لغ 3ع م25 ةاغنع هطاتع6 لع 1ع لطعر هرج هدستاطلنع

 م212ع نان ' هز 2ع معانأ م25 12115 ا11عدتطعتأ !). 5102 55 ©211565ر

 1[*هاياطان مرغضتغع 1ع طاقصع هدي 1ع مد0هم. اص عمعصمضدأل 1'هاناطأت ءوأ

 طاقصت2دط1عر 11 ه5 2 ننع عانت: 235 0 14 م21002 «5ق6 1511:

 ةد مدعلهمصع !1'هريطلات لع !'دمحدصغ عدلطت ءغ 1'هانطأأ 7ةدانأ 228غ 5

 ءمم5106عدغ1 همك عانعاعمدعد5 3. ال[دتك كهصك 12 انزع :6ءالعر نانأ ءقأ

 ممان1 ل م1ع ءعغ 72216ع, 145 ء1056ع5 2ع 502غ م35 51 5122م165. 11 ؟2انأ

 5ج1011 0156 12عانعات ع5 ه101312عقر ع5 ىيمآانك' ع ع5 ,215“.

 كمز121ع غ0هان5ع, 02 معان 5122211 طاتقغ ءدانئ5ع5 ع 1*هدتطال. ]ع5

 مز5 معرص] ةرئع5 دمصغ لنع5د 3 1'ةصحقمأ. ]0عءعانتع دمدغ 3 013221

 عي غهاتغ ءدكر 12 52866 جءءعمسسمدعم6ع 0ع 1*عدصسنت (للم) ءأ

 [: اص همرتكغج2عع م100ن16غع مدت 1ع 0غدزع 1مج02006:6 لك ءطق2ععء-

 1111 (لاهمجا )د آ2 ئمتو1ؤطصعر ء”عوؤ 12 معتم هان 12 طمصغع ( ءايح)

 ناتأ 2ع مع2272عغ م35 3 20222'1غ 1212611 0ع 011571515”5. 10225 ©ع

 لععما1عات ءدك 1"دتممغ ةغعم0, ةغغعم0 ءهمعم7عر م1115 11 مع مه-

 عم عع, دم 3220111 5* ءعمكاتأأ. ]322211 2515532 0ع 12 501غ 2'عوأ

 م35 ددهعر 22315 ه2 211521 غ0: 0ع 1ع طاقضصع#, ءعانع طمضغع ءأ
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 طم12غ32غ ىلع (ن0ه111ع2 0ع 13 ه0ه10226ع" 37 0114]3 5

 معممعاعم ءعمتعمأغ5 ن1 505غ 01ع2ع5 065ع 2065.

 1]طم-طدمجسم 2 ةءءلغ 5ه2 ,ن01116ع17* 5 ]241973 © ءتءأ]ر 715 112

 ةمموتنع ونن11 دءموتغ ل16عن1 ع 0ع م86ءادع. ال 0ع 5ءه5و ةسلك

 طقطتغوصغ 3 1'*ثلسصةناع 1ع مناك 0ع 111 12112 112 1175 5111 011

 ةهغ 1ع5و 232523215. م0111 هعغ 21201 120121111 122-1122212 2 2056

 يلع (0111ع27* عر دع طوفومأ دان 502 هىم6م51ع26ع م615022ع]11ع عأ

 دانا 1ع5 22مم01غ5 عد طم27222ع5 0111 216112142 52 «02532عع. ]1

 © 656 11016 0ع طع 01382 قع 12 56216 م1116 5225 01011156 5
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 ءارمدع لع داتمعز لت. 11 2 121556 ع ق6 1ع5 21501565 ع5 5
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 1) ©1. ممتع 605 6هصر م. 132. 5م 81نطمحسسست عل هك. 1ططح شل3:1, 7. 11, مز. 97#-

 116 (ح 7هعموهسر 11, 152-156). 1
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 وف
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 6ع ممو 3مع2(6ع5ر 20115 2© 165 5111025 م25, 016غ 1ط2-112210

 © 0ع مآنتك هر 2 6ثءرتغ غذضغ 0ع 11676ع5 دنع هعانع ه1

 ىنةوصمعهط]ع. ثتمكأ ده ى(011161** ءهوغ 332غ 40116 111 11571ع ©01-

 عمم مهتم. 11215 غمادغ 7200ععمع ن011 ةهزأ, [طص-طادعصم 2 ءطعقعطغ

 خ ةملغعم غماتكع دآ]نكأ1 هو معتمد 2ع]1عز جلت ء025211ع, 11 3 266

 ]*:هرءعيعتا ءغ 12 داندءععمأغلطأ11تغ6 عد ءدعاطقتغ 1ع5 20225 2102165 13

 ءم 1ع5 7هأ]دمغ 5هذعمعانتدع22ع24. 51 نا1ع1ن10ع1هأ15 11 2 2021216 5

 مع25022264ع5 ه61غط1عور ءاعوغ م41عع 011ع, 011غ 1ع 2020 1ع5 27:24

 ماجا انكر 11 237 211221 مانك 0ع دععنعغ 3 067ه1167. كلسسغتع ءطم5ع

 ةومزغ عد طمطت 7225 2015631ع5ر 0ع طوقوع هيو عالم : ع2 13011-

 عنصغ ]عندك 1215 هز 26 1ع5د 06وطمه07ع م35 ).

 مهلمدك1 16 غاقوان ك1 ى(00111ع2:* و: ءوغ 1م22م6 0ع ءطموعق 771165 عأن

 ؟بةءدعد. م دانتاند2غ 1' ءععوممم]ع 0ع ئدتغ65د لمصك هع ععمتتعر 16ه

 1[1دجمل ممان ءمتطءالتع 1ع دزعم وج 2 125616 لعد عنو. ا1ةهلك 11

 كأم ناتع 5ع5د م170م1ع5 م06و5زع5ر 11طة1:ع5ر 5ء1ه2 ]1ان1, لعهو 5

 ناتأ عمم م11 5ةدعدغ 1عو ع5 ع5 ج15 م0غأغعو ).

 ا همز 20522غ 5012 2166, [اطص- 11221 2357316 111*011 5عال1 اخ

 ءءاتتت 0*ةعج01ه1 12 ةيغوطألع دهخغاتنع 0ع 1*ةطممات1, عد 06111

 ةتتعع 122م2112116 عمات عد 1ع5 خه 11ةدأ62 1005. (لا1عمص011ع 2ع 1ع

 ماج م1013 موك هغ 1'جععادن5دعرج1غ 0 6ع 117014 2115316 1401و

 ءغ عةصغ م15 م0111 11175)! 011م ءهعآ1 ونتت1 701101216 ]0512 ٌرآَع

 0هآ11162** ةوستتغوطا عممعد+ 2 *هانط116 م35 12م ءاطموعر ءاعو6 010

 [1ججمب 2*1 43غ هر ءىتل, 1هأذ5 0ع 5ع5د ةطلتقر م31191ع, 20156131عر

 ءطعمعططتغ 25116 كههك 1ع5 223150125 0211621011. 51 85012 119715 ء5أ

 ماعز2 0ع 061هدتأ5, نان 11-2 0*ةغمد222غ 0385 0ع 5

 ءرمعمردك 2 0ععد) 01: ه5 م210052ع 3 2116'1عان1 52 16216116, 51110116

 موتعع نابع ءثعوغ نص م6ءاطم ةصتعا ودع لع ؟هتعع لع 12 116 عد) !

 10225 م110151ءان15 202015 كات ,0هاآ1162:*, 1طص- دقن م3116 0ع

 دم م10 م16 ه212عاغ3ع, 0ع دعو 21001015, 0ع 5ع5 ةه115, ع5 67626-

 1125 0ع 53 7716 0153ععءات5ع. 11 ج122ع 3 م2121 0ع17212غ 1ع 1ةعاعانآ

 دوطق 5ع 131غ. ظن 70161 0116101165 ©2215.

 53 116م ل1321, 1طط- ط1 حممد ةغعغدتعغ 1*0 25016116 ءغ 012م ©012-

 1) 01. 0011م 60161052و 22. 3و 1543-- 2) 1168265 5.

 3) 01. مماكتنع 61103 2. 4 4) 22. 3و 144-55.
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 وؤوررعع 3 غهانأع ةماعلا اتعب لع 5ه2غع نع 226122 12 20556551012 0ع

 [:جنرت 6ع 0ع "ع101015531غ 5 وعود دعما مح عمان. اقص ماكر 11 ع ةندتخ

 6 1انأ جاتتاد»غ 0ع 506116 ونانع 0'ه:عانعأا, 2261228عع ©2>«غ153-

 هل 02118ع, ناتأ 1'دكتدتاأ ؟دلغ طعجانعماتز» 501011515 0225 5ع5 عاد

 055. 20انز“ 0112© 1361152 211551 1011210عا05ع ننعم 12 5اعصضتع, 12

 وممويهغلمم ثةعدتغ ماسك مةصتطاع وننع 12 مانمغاتن"ع 0غقصتا الع !).

 1طص-11ج2م1 221721 مه5 1ع هد 0ع5 ]1دعصت ع5, ءطمؤع 7712120213

 ززماننع دمك نص طمصت003ع جانكذأ غعم0ل17ع ءعغ دعمفاطاع!) [1ط0- 1[

 لممصع 1*ءعمان ءوغعلمس هرنعتستلع ع هع 1دتغ. ]0225 52 ]عا12ع55ع ا

 جوونأ 66 جغغعتسغ 0 *نمصع 22313016 لكان معانا. هان دع 06ة]1 7ع 0ع

 ياعم دهان وصسعع 11 5'ةعدتغ دملعمم ةكعع لع !'عمععمف (ردنك), لمهغ

 زل ءمعامسلغ ندع ونند0066 10ه: ءمصك10لغدطا]عزر 11 5*'ءوؤ عانغتا ذ

 12د 1هدعتع, 2315 1ع ءدمغ0ع 1ن1 2 6211 145 1322265 م0105 1ع

 2عو6ع 0ع 13 5716 2).

 1122113-111 32 م2556 53 ]ءان2655ع م2101 1ع5 1عمل 225, 0111 0824

 زمدتع نص 61ع مءغمه206دمغ كدصك ده 601عدغ102. 70113 م0131-

 نانمأ 11 1ع5 ءممصحتغ 51 طاعصر 1عانا" الغ 237:32 035 06 5

 مصماتا 1ان1. 11 ءة15ؤئ6, هع7ع5ور 0ع5 1ع202265 161611ع115ع5ر 120215 2

 تعممعول ءالع5د دمصغ 16عغععو عع صع معمفعمغ نن:3 2220101'1. 1[طضح

 [رآدمرب 0ع هةهعطع م35 502 50ءمالءلقونع ءهك7ع15 1عانت“ ء1ط35ءأغغ.

 رم م5530 52 انزع لدصك 0ع غءا1 ع5 ءهه016هصكر, 12-1132202 211131

 مات ةغلع هممعممصمات 0ع طوصصع طعانت"عزر هءمعم022غ 11 هو 7ع5أم

 غمانكع 52 1م مانل1نانع عغ جطودغغلصعصخأ, 1ع 5هزنغ 1ان1 27:32 26601506,

 1262م جاك 22111عال كاك 1221عم2, ع5 ه2101ع25 567غ612ع5 ع مااتك

 +20 نه جدت, ةكطاث-شلأ1- ل1 5عأ112, ا011 1331 501151211 016 5

 ءممععتاد كهصم 1ع5 ءدك 01 65ءئ1عو ”).

 1122212-152 2ع 1315 م35 5ةع1ع 0ع 5ه5 21762111165 5.

 (نمهرصطتع عما 1ع 22020ع, 11 2 32 ءا م1115161155. ل0115 5

 063 ودتع 5ع5 زعات 2 ع5 ؟ءاند» ه2 666 جالس 065 مه نمع ]0116 2ل1ع

 اند ءطعأءاتتع ءمان1عات7 0072 هغ ن5 م2115 0ع هع غعمدم5 11 2

 جت ننع ع5 ط1]ه20عو5 2. ظانتك يلعضغ ان 211615 2210101, 402غ 11

 1) 01. دمماأنع 6115طب م2. 58, 74و 76و 2

 3) م2. 39-35, 47-46, 4) ؟هزدن مالنتك طقاتأب م. 2511-5111. 0.

 طماع 601152, 2. 6
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 ءوغ مه216 جدن ءطقمتأمع 0ع 12 ه6مدعهغمم (نيبلا بابا)٠. 11 هءععدتغ

 1 1516 0ع ءمصقأ 0612من هعد لعاتتع 32001115 01212 1ع 226226 ©35

 11 دلت طملعاتتع 7 70هز عانتع 6م1550ع5 0166 عدخغ5. ظن 5ععم20

 قدك 1طم-1طآدمرم ج7هلغ 3 معان م1865 1712م2 ةطقر 52 ط1عم-21206ع

 را نكحل, ءاطقت122ع 16 11ع, 632غ 111 معاج 21115 ]عا12 ونتتع ن1

 آه طلم26 كاتعا1ع 1ع5و ح3 56موع6و5. الاتكل 1غ 1251ع م31 13 20115-
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 م*ةعوتغ ةئءلصغ عد اتأ 3 1'ةمموانع 726016 ها 11 5*ءوغ دمتق ذ 6ع
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 ؟نع111 دعم 0312 11 معان“ 1*0طص- معمم 171ءالل1, ن11220 11 ةعضح
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2. 
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 40 2: 5) ز22. 15, 42-43, 109-112.
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 ”1'هريأع ذود الزع 1طص0-طآدعمل الدنا م0176 ابد 1طغ66غع طلعص الأ ذ

 15 0206516. 11 016 نت 11 221غ *1ة1 065 ؟ءزتك 2620© 21206 2
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 نانع مد1غ 11 5ع 2200101 22غ 501 معات 065 12111659 65

 006 165 م0مغغع5 .ههغ 1316 ©0111612 داتا“ 1ع5 56«©7غع5 1ع 138 120

 222 هان لع 12 غعمغع مهعان غتع طهطأتا[6ع مهن 1عنتت طاعصحهتمت6ع ). مناك

 11 ل16 نانع 1ع5د م0غؤغئو هدغ غم ع حم غعا“ 1ع5د 1611 6ع5د 0عو 201عانتعر

 هعو 6116م5 0'جوتدصأ ا1عات نانع 0325 1ع5و ءمصل161505 هدية 6-

 مدعم مدعو ”). تعامم 1طص-طادممت 16و ممعغعو مع 0017686 5

 جطاتودعا“ ع5 2116عم121ع5ر ع5 همط2231315025 أ 031111659 5

 ؟16غهلوانعد ؟). 5ومحملع ماع 1132202-12 1222 م10115ع 035 1*ع211111

 لع5 هةعمغلممعمأ5 ءغ 1ع ءللصواند2غ ع5 م2101ع5. 11 م2616ئع نع

 ممموزع 2260115116 ع ءكملتتع نانأ1 1عم100115 145 ةغهغ5 0356© 5

 0000 16111 5110 م11616 مرء15م117ع. 52 م0651ع 5 11 2'ءع5دغ مهك 4565 1-

 [1ةىاعان7 ع ذ هعغ 10621. (02 3: دعما ع5 20565 776 ءانع5و م1010106-

 ١ 12ع26 5ءم61ع5 ءغ ء>م11216ع5 29؟7ع ان 21 11غ5 0611ءدغ. ![ةع

 مه021 1ع5د جمعا]1] عانت 17012001015 11 2ع 5ءعمهتغ مد5 12عن1أغ عد

 61011971 111 0111 211121 ما1 1172115ءم1“ 217عع 2011 م06عغ. 5

 702 وتتع 13 مآ1اتم21غ ع5 ءطق2أغعءان15 0ع 2207ء16ع 5ع ©0122 5

 1) 01 هم11ع 6016هطو م2. 17و, 10257 6 297 2:7 047 52-0 72 20١

 ©2110 عاتكر 2. 229, 235: 3) 2101 4) 722. 5-58.

 5) مز. 3-52. 6) مز. 9, 10, 15-16.
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 [هرءاطلا11ع5 عم52621ع5 ددصق معاطل1ع وناتعا1ونانع ءاطم5ذع 0ع مآاتك 1201-

 ن1 لانع] هع هدهدعأ 6215 1ا1ع, ءاطعج 112-1132132 20115 115025 065 5

 ها 3 101غ م61501111615 ءهغ م2121 1712111611 1771101165.

 كلت مرعمتتعا“ م312512 م12 20115 25025 1215 ءا2 11150161 12

 1603 عاعات1 12 عمات111 2 1ع ءطغ 12 هعمأدتطع 6112216 1ع 65

 ممغغ[وانع5د لدت ,(0011161* !). 21[1جمع6غ ءءاد مممصع عم 1'ةعوغ جعاغانعإ

 ىلع 011161” هومقعتلتع ءةطكأ102 700 17ءاور هه غ0أغهل1ثغ6غ م1ع5دولانع

 200 53 عمت ءالأك5ر 211 22111611 عدوتتعأاو 5ع 01157, 0عان-6 عر 5

 ممهغوزع5د ءمالغرنعو 2. ط0 هانأتع 11 7 2 ن11ع1ن11ع5 11ع2ع5 22م31ع-

 112112 35 03111165 177151523161315 35). ]2 102ا11ءا11 01658 5

 22611015 0 1طم22813203 256 1285 73216 ع :.1ع11ع57 516665 022 0

 []1تمع5د ءأ 037322 عع, ءأ ؟ع]116ع5 ج15 ءا هدغ ل15, ءكقمور 22620

 112. 1ط113211-2 5”ء5دأ 5ع1571 ع5 5(226ع5 015661: عءماقر 26ععمأ65 31

 13 ماآاتم21غ 6ع م08غع5 ء1325510115. ط2 م1عا2161ع م13عع عون 06ععا176ع

 | ليو ب 1ع مانن5 18ونانعتأغ ءاطعت 1ططح 113213, 5011226 0116و

 906 1015: 12 56ه6ءم206 ءو2 م1156 م21 طيس 010052 41010176 859

 25 13851162145 17251115 1712126126 فينخ (15) رفأو (16)و عارس (16)و

 لاك (ة0)# تراقثم(62)+ لمز (2). رستم (2),عراضم )ديال
 ثتحم (1). ط2 5251520102 - 01152-11329221 56 1565 765011628 0

 ممغغغع 3*2 م2عغغوه2غ نا1ع 101غ معان 06 10«ع0©ع5.

 ]نع غم ءعغ 1ع5 هانز ءه5 ع5 مه6وزع5د 0: [طص- دعمت 7211ع2غ ع

 12 2224162ع 0عو5- ءاطقم1 ع5 كدت 001116177. ءئءسيرتاعر 0915 6

 راسل باب هماند [[ؤ5ص5 ع5 ك16عتعد دنع 1'!صعمصكغهصعع لات طوصطعاتت

 ءغ 1'هداتطأاأ نانأ ءهدعآ10ا1غ1غ 2011ع5 1ع5 ءاطم5دء5. ثت ءاطقهمأأع 0ع

 1” ءدمامد [طص- معمم 246غ11غ 1ع5 مع2وو212ع5 35562 2021562ط1ع5 مهانث

 2162022 انس" ءل1ع5 6ع 2016 00 قعانعت 122135 1ع عقض1ع2

 1طص-آط[جممم 6عزتغ 1ع5 1011ءاتال5 كان 1156122616 111217ع15عأ ©« 015

 مةءعطغع 3*1طوغل2ع06ع ءغ 1ع 2عأغمات1 1715 13 17عاغال, عع. ]10م 501

 و116 011 12 2131عءاطغع 23111116 0ع 1' 3220111, 565 111166116115

 1) (01. م]1ات5 1311و 2.

 2) 121[ءان1: 01510 عانع 2150116 01115]1011 ةذيصق 011 ةعطق ف أ لوقا هيفو

 3) 12 201:2 60111هظو 22:0 27, 67 103) 12941 24



 وعو م,هوعمغو,ر دمهم 6ءاتلص ءغ ددإ طمرأ, غمهانك 1ع5 ةععالعمكق ونننت

  عممفن غب عصضغ نضع !طلوأغملع 0'جطتمالا, امان[ ءععز هع ؟ءالغأغع لهصق

 .ل1عو ربعك ةمصممعو, ماعتمك لم ءطفعسمع طقطتغعتعا لع 12 ممققتع. آه

 ' 01110 لت ,ىبمها]1عع** ؟هعممع 12 >2610ل1ع ماهاسعأم21ع لدا (ةلتغ6, ع5

 22 ريعد عد دمصغ لعف زولتلعو نهد مك.

 2-2 11 ةعيمتغ مم !همع ل”مئتدأؤ عع دنع اعد لعغهتلاك لع !'دمغ ممع وسع

 . ل*[طم- طآدعمت, 0" ةصمن ةنعم 26 2ع 1ع5 ماغععد 1ع5 مانق طغعاأ ع5. اكد

 ا طع ]عدن 2161م5 ؟اذنان عدن عدغ ع مدكودعال 123مءاوانع5 [دصق 12

 - ولمم 22م عدتدع. 81[دتك ١ ممصمطدغودمغ همانك ه]1هدك مععمصتمت 220م

 3 16( عهغمس ل 1ةعاعانت 0عأ1نا1ع5 م16ءع5 ناتأ 120115 0212155613
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 ا اي

 58 رج 0 5006 3

 اهراغح مج ساتصلا 0
 و اصتخا صالخلا ب ل نيك 3

 اًمراَسكْنأ لاجرلا تام َناَص اذ

1 0 
 اهّراهت و عليل اهيدل كصن
 2 0 - ع كرا 2

 َّح

 هزاع و هدو اهيف ورشاف

 اهراّريحا ظاحللا 00000

 اه يا العلا رمصلا نم را
,7 

 اهُراَر اصأ ىشعلاب ودبيو اًودغ
0 1 

 اهراقتفا 2 رح لإ نب
 8 "كايت دك د

 اهرادتقا اهيف زجعلا دعب نكمأف

 0 ارا انك امو

 اهّرا دق كذلهلا قاب اهات
 00 3 ٍِ ا

 اهراسحت ا هيف رجاومألا نم ن



 ا
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 نها مآ د كلن د 6

 هل

6 

 2 1 5 0 يجبلا 3 ًّو
 هرارطضا لح ر ادمألا انإةاكيح ء

 اهثايخ ع َّىَدَي 5 8 92

 تا تا ل 5 ل ه-أ

 اهراضتحا هيف سفنلا ىئفاَوي بيصع ء

 6 م 8 28
 ِ 0ص لآ هه كذ

 اًدرفم ىداتملا ىردت الخ ىدانت
 مدع

 2 نين ع كف ا

 < رع
3 

 را ع ا ع ع

 1 لا نا #6
 دال 3 عد

 اهماظنتن ا 0 ا 2 1 دقأ

 مسمر ا د 0 عه

 ثلودب ضرالاَو لابجالا ترسو
 موجع ىاايزح هه 2 ا هت -

 اهبيعن و سيل رادل اماف
 - 3 1 كل -_ ع حا

 3 ب 2 6 85 0

 لع نا د ع ا ا ا

 ع 76 وب ا 0
 هلضف و هلاآلا واع م اذإ
 م20 ارو 2 الا رار

 ا 2000 100 2

 ا
 ابفوتع ابيف ربل رت مالا وف

 تا م هه < 2 200

 نع لإ طحا عيجتلا
 اط دعب عِماَط .اهيفر .تفاهت
2 2 05 3 39 

3-38 

 ف

7 

 اهرايهتا هيف. لامالا َنِم ّنِإَو
 ايا ربل يا وا
 هرامخر ايلا هجَو نع ًطح َدَقَو
 اهراهتشا تعي َسْيَل رشَح ةعاسو
 افرع ا ل ياس اذ

7 207-17 2 

 اهزاهج و اهزارسأ ىوتسا اَماذِإ
 انهتانع لآلَح اَناَد مفك

 اهل ٌرابحَو | كل قبس مح

 اهراصنقا ظوطحلا لهأ ل 2

 55 لدبلا 0 0

 اهزامتعاو اهبرق 0 كلهلا ام َو
 أهرابتخا ”؟رذلا 00 ناب دقو

 ع كب رامتْعأ ادد
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 0 لدا رزقا صلال ن١
 . رأس هل 16 كروت يَ

 . 0070 22 2 ل اد

 5 دي وسلا انف . ةعراصأ

 3 مص 0-5 - 00 طعن

 * 35 0 ببر نع 00

0 

 1 رتعجلرب ا ٌرورغملا اهيايف
 20- همر

 * اة ف انا حا 5

 3 م ف ل 3 00

 * اج 0 ا هلل

 3 رس 8 2 مهل

 2 ع ُح ةئاوسيل 3 5 يل يللا 0

 نأاصض" هللا وص © ع 3 2 ا

 2 1 0 كيسي

 9 د ا عاج حدا يم اة
 5 ه مرد

 3 0 هدلا ادع 2 مآ مكف

 3 هب ريغ َو و ىضم 0-1 لع 03

 5 0 0 ل اَهاَرَذ ىاحت
 م
7 

 * - 8 ضل م تفاوت

 1 2 2-5 ا 3 1 2 2

 * ومما ت8 1
 0 52 نإ 0 هم

 ماو 3 و د 319 م 3 اع 5 2

 اهراجدْر١ باذعلا اهيقرون ى اما
 2 خخ >8 ر 2 3 أ -

 اان قلي نسل نان “
 - 49 < بأ 58 -

 ب - 7 ى-
-. - 7 8 

 اهر 0 رووا 5 اهجو 6-5 و
 مي ا

 ا ةانضق نادرا 3 ا ١ دقو

 كنارخاو اهتايفط اهتم نك
 اهُرافنر لجعل هني اهل اليخو
 اهزاَرف اهنع ا ايد عبو

 اهران 0 سيل 5 هلل

 امرا لوقعلا ضخ لع ليَ

 اهراوع ىف ةخب سيل البس كّلستو

 اهرانع اهي لجرلا ىذْؤي *امهبِل
 لب 1
 اهُراَع و بوثذلا ُتاَاَب قو

 اهراس بوما رس نم
 20 0ع

 آر 0 آس 6 مو

 م رايد ا 9 تليذع د ٍ

 اهرابمعا لوُعمل كلا

 اَهباَصنْنا تاي سوو
 م لما 2 عذالإ داعو

 1 راو م
 1 3 شرعلا ا
 اها ل كيلإ داب اَهْنأ لع

 ىضني ل + ىضقنا | اماَِإ

 يا

 ىلع
14 
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 90 نر ضي م : 0 كا

 ةبعل نع ِهبرَكْلا 5 ةمحاَر ع هةسئتح غيم 00 بعلد 0
--_ 

 هيلط نع 0 -- ادع ا دلا رت هدايا ثلا ف

 82 0 هثحي 0 0 ةيساج
 تو رخل كيلسلا ف 20 انكاب ةايباس يلا يا

 هيصت رف ”ويبلا نسح ني ثإ م طخ ةيقوتالتتللا م
 هنرغ و تلطبا در ىف . اش قت ساس

 ذيدا لج ىف تللا)اذ تيري ء بحح رار كاح ا ا
 دعا مسلا ِ ِ ءاذإ يدبقلل هلأ 0

 هيو حلا هدو كلا احلا
 هيكل خد 0 0 . هيلا لالا: كتمح ف

 دينك لك دهن همذ مني ايش... اهنرضي ليسا د
 ةيرخا ىو هتليو ىف رمفولاف ادع كيلا ىرحارلته

 0 م ع 0_ٍ 5 ل ع

 هيثكلا 3 ديارولا كلي اك هَترَدك )1 !فيطأ 0 7

 ا ا لا مهعبجأ 1 ا لهأ ا

 0 وى 5 نامّرلِل دع ى * ل 9 ملل دي

 ه رار 5-0159 2
 89 25 ع 5. 5 7 . 5

 ةيهش نيو اهنلم ناي داق 0 ضل اَنمدْخَأ
 ا ةاصع ْنَم ْعَدَو عساف

 اهرارضخا ىوذي فس شيع ةَراَضَع+ | كراع ا ايد 5978 5

 هد هع © ب

 طهرارم انانيلا 5 ندر نا دع ل ”كحيلا ىنمتي له و
 اَمراَببحآ مَع ايف َلاَط نق 92 ع 5-2
 اهرارق اهنف سيل نأ تسفيتسا لق قش راذ ىلا دقن فلا

 ه2 - 03 ع م

 يي للا دعب ر نا آو 0-2000 0 ضرالا ىف 1 50

 - م

 () دع هكذا ذل )١( 1و طدعداتع هعوعأع 031 هه ءهعتععمتأ فيطل .



 ثاذللا

| 

 هعامسأ رعشقن م نيعو نم نأ كك دقو 2 ىنافل ماطخإو ةيشاذلا

 نياف لما هيلا هتني )ل ام هباذع نم انيلع درواو ا هل بوذتو داسجالا 6

 ةمادنلا بهذت ال ةبهاذ ةذل ىف ةبغرلا امو ميركل كلملا اذه ةءاط نع بهذملا

 ةداعلا اذه م.ىلا و اهبكآر نع ىزخملا لوزي الو اهنم ةعابتلا ىنفت الو اهنع

 "8 ىلا اماف رارقلا راد ىلا ىداحتا انب اذدح دق ك6 ىدانملا انعيسا -

 || او انيللا لالضلا وهل ناكملا اذه ىف طبغتلا ّنا آلآ ران ىلا ام
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 0ك صالخلا ىف ةيعاس .٠ ىدهتجاو ةاجنلا ىف عراس و

 هيرع فو بح ىف نع ّو . ُهِبَررَط ْنَع و 10

 هبررإ ني ءابظلا ضاضنق ١ 1 و ٠ هتمهر ماديلا برش سبيلف
 7 74ه

 ا وتل و ا هقيص - رجلا وااو هت رولا 0 ا ا ل ا ا ان ع ا - ©« *

 0 نا 1 0
 هيب 21 ناصع دفع اخ كيع

 ا هم 5 34 7 هل "ع عا سو سس 0 ل ا

 ةيهَر قل رعب يآ . ةفرعم قح هللا فرع
 ةيشلالك ىلا ْحيم آلَ جاز لحام قللملا تل اع

 هيك نع وآلكلا ؛ قَدِص نبل َو 3 مهقسافك' هعرولا ٍّقش هي

 201 1 ىقتم ملا نم 2 5 1 3 باقعلا نوعا انما
 7 200- - س ر ب م ل م ا 8 2

 هبقتحم مالكلا ىناج لكل ء ثقلخ جلا ران بيا

« 
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 جرخ اذا. دجملاب 0 لكري د لح وب رع هللا تلخ انا

 لجر و اقّرنتو كل اذ ىلع اعمتجا هلا ىف ايات ن نالجربو كلل ل

 لاتف لاح و: كركي فاد ةازبلا تعك لاطيرب يمانع تضايق الج ذل ركذ 1314

 هني قفنت ام هلاث لعن ال ىتح ىنخاف ةقدص قصت لجر و هللا فاخا ىفا
 تلات هتروص راصبالا ندمت ني صادر نلجح ىلا تنعت نإ 0
 لكي هيلا تعراسف 6 الو 07 نود ةلاخل. فيدخل الغل بولقلا

 ىل تحنسف ركف ىنقرط ىبز تذخإو جبصلا تيَّلص نا دعبف ارح اذه
 اهتلكأ ىتح هبجا ملف قارطالا هيا 1 لإف نايل لح

 ا ترو 0 ا
000 

01 

 كن
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 قيرفت 3 كلي 00 0 3 ُهَقْرَ كآ ضب ٍراَرَم 2

 قيض 00 ” بقعم 0 نس

 باعنإو رامعالا ءانفا انيلع بجول 506-550 *ازج نكي مل ولو
 نانا ركش هَ ةّوفلا غارفتسإو عسّولا دافنتسإو ةقاطلا داهجإو نادبالا

 ١٠و هانفرع هب ىذلا لتعلاب انيلع نتمإو اهاهئتسا لبق معنلاب انآدتيا ىذلا 138

 ل دك ةتناعاتملا# قتاقذاو ةتفاعلاو 5 سلو اي

 انرظن الو هيلا دتبن مل انقلخ انكلم ول' ىذلا رييدتلا انربد و اهعفانمب ةيراج

 رفتسمو 0 دو راي لسا م

 الا اهولخدي نا هدابعل ضري مل مث اهتحتسن نا نأ نود ةنجلا انل قلخو هنيد

 7 اندشرو ' 0076 اىناك امب ءاَرج ىلاعن هلا لاق ملل ةبجإو نوكتل مهاعاب

 ا ا هنانتماو انيلا هناسحا :رع ليج الح هجوب انتو الو ١

 9 < بينيضخ م 7-0 مزال ايد و. ُهَلبق انقوقح نم

 الو كلوتعلا هيلا قدم ال مرك اذه هلضفت ىلع هلضنب انباثإو اهإوق انقزر

 4 مع كتاعب هلق  هابقر رادقمو هير فرع نيم بانلالا ةنكذا

18 



 ام

 هبحاصل لجو زع هللا دارا ريخل نيحلا كلذ ىف ةوهشلا علاوط هب تعفقنا

 ربع نب ديحم هللا دبغ وبا حو نيما هوجريو هفاخي نيم هللا انلعج

 ىبا ىلا ثيدحلا نودنسي تافث ناورم ىنب نم لاجر نع ءاضم نبأ

 اع محلا نب "نمرلا دبع ءامالاا نا" زكذ هنأ مخ نب ديلولا "سابفلا

 اال  ةفالخلا» ىو ىذلا كبح هنبابا ارضقلا تفقثو اًروهش ' هتاوزغ ضعب ىف

 جورخلا ىف هل نذآي لو هيف اًراهن هدوعقو اليا هتيبم لعجو حطسلا ىف هبتر

 نايتفلا رباك ىتفو ةارزولا نم اًريزو ةليل لك ىف د بترو ةتبلا

 دعبو ةليوط ةذم كلذ ىلع ماقاف سابعلا وبا لاق حطسلا ىف هعم ناتيبي

 ىتليل ىف ىتيبم قفاو نا ىلا اهوحن وا نيرشعلا نس ىف وهو هلهاب نهع
 ٠١ ههجو نسح ىف ةياغ و هنس ىف ا ريغص 0 ناينفلا 101 نم عفا هيو

 لا نيك نب دي لع هللا :ىنخا ىلا مشت قى تيلتت نيانعلا نبأ لاق

 ىجقم ُثذخا مث لاق هل هعابتإو سيلبا نيبزت و ةيصعملا ةعقإومب كالحلا

 نينمُوملا ريما مرح ىلع لطملا لخادلا جطسلا ىف ديحمو جراخلا حطسلا ىف

 وهو لفغا ال و هبقرا تللظف علطملا نم بيرقلا ىناثلا فرطلا ىف ىتنلإو
 0 ]يللا نم حيزه ىضم اهلف لاق هيلع عالطاب رعشي الو ثمن دق ىنا ٌنظِب 7

 ىلا عجر و ناطيشلا نم دوعن مث ةنيطل ةعاس ادعاق ىوتسإو ماق دق هتيأر
 ىلا داعو هسفن نع هعزن مث زفوتساو هصيق سبلو نيح دعب 0

 اة الو زيرسلا نم :ةيلكر ىذ قوهنضيقا ننبلو ةتلاثلا“ م ق.م هادم

 ف قبإو جطسلا نع لزنا هل لاقف هباجاف همساب ىتفلا ىدان مث قعاس
 ؟. بابلا قلغاو دمحم ماق لزن الف هل اًرتوم ىتنلا ماقف هتحت ىذلا ليصنلا

 0 اكدرلا كلل رس تلت نايعلا اونا 'لاق اهريرس ىلإ داعو'هلخاذ قم

 ةفارطم نب ادهتا نع روسملا سر ل

 نرعبلا دبع نب بيبح نع كلم نع هيبأ نع ىبحي نب هللا ديبع نب
 هلا لص هللا لوسر نع ةريره :لا نع مصأع نب صفح نع 0
 ؟ه لداع ماما هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هنا مهلظب ةعبس لاق هنا ٍّلسو هيلع



 | ؟ه

 دكر '«لاطافا وصلا ىف كتل اراب تو نسحلا ىف ةيغا تار ها
 تاع ايلف هلزتم ىلا فارصنالا هنكمي لو سسعلا ىشم نا ىلا ماقملا لزتملا 19:

 ىلا اهسفن تقات ةليللا كلت ءىللا هنكمي ال اهجوز ّنإو تقولا تاوغب ةآرملا
 لجو رع هلا الث اهلل فيلات الون اهليفن لل هتعد ىبديلا تزريف سلا كلا
 ه جارس 0 اث مث اهب مف
 تأر ام ةأرملا لاهف مهجر ان نم اذه نيإو اذه قوذ سفن اي لاق مث عقفتف

 جلبناف ىلوالا ةلعفلا ىلا 0 ا ةوهشلا هتدواعف هتدواع مث

 غابملا اذه هسفن نم اذه غلب "0ٌنظنف ١ رانلا اهتلطضا دق هتبابسو حابصلا
 الك مانملا اذه هل عيضي ىلاعت هللا ّنأ ىرت وا هيلع تبلك دق ةوهش طرنل الا

 ٠١ ىف اهتلع اهنا اهب قا داربلا يمدح كمل معاو كلذ نم مركال هلا

 نيل اعف نواح ام ايس اهل لولا يديد نسا ىف 47
 للا لوقا اييإو ادبأ اذه ناك ال هللإو ال تلاقف انيف لاقي ام ققن
 ب للف ف اق 19 نيفْلأ لإ ودع ضب ضبا ”مظعل دموي الخلا

 تاك ةيراخك انوي الخ هنا ىنإوخا نم ةقث ىنثذح دقلو لالح ىف انعمتجا 9

 100 تا اك اه لاقف ىناغملا كلت نفعل“ تضوعتن ىتطلا ف كان
 ئاوه ينج نا كاما صقا نراك يذلا كلاكو نما مخ ان ا

 اذه لثم ىف فيكف نامزالا نم الحم ايف بيرغل اذه ّنا ىرمملو هرمال
 فو رابخالا نه ىف ردقا امو ِهّرش ىتأو هريخ بهذ دق ىذلا نامزلا

 املا 0و لا لامن ياض ار يل ا

 و ةللك ىف لزغلا اود بجي ال وهف هيلع هاوس لضنب هتفرعم تكحت“|و

 نجا ام نينجتمملا ءالؤه ىلع لاط ولو نيموي ال و موي ىف الو نيتلك ال

 كحل | عاطقناب مبصع هللأ و ةنتفلا ١ فتاه و ,اجا او معابط تداحت

 ءاعدتسا و متابقلا نم هب ةداعتسالا نم ضرئاخأ ىاايلعو ملل اًرظن كّرحلا

 ؟؛ درت رطاخو تقولا كلذ ىف ترضح ةريضب اماو وه الإ هلأ الاكل

 7( 43, 7( نطقفأ .268 )١(
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 '0 ذو اهقلاخا لع هكاركجاا ىف كفو  ىلاعت هللا باقعب اهركذو  ءوسلاب
 بافعلا ديدشلا زيزعلا كلملا ىدي نيب فوقولإو داعملا موي نم اهرذحو
 نع هدارننا ا ل نيعل ر ظنو 1 ىلإ جاتحي ل ىذلا ميحرلا نمحرلا

 هل لأ نم الإ نون الو لام متي ال موي بويغلا مآلع ةرضحب عفادم لك

 ال مس 0 سلا ضْررألا ريغ ضر لل مو 006 باقي

 ” اهي نا 1 و ارحم ِرْثَح ْنِم تلمع ام

 01 0 3 وأ هولا تع 1 د ديس دم

 كهسربكلا ةماطلا م 0 لطي لَو ارضاد اوليع ام اود مو

 ' 1 لح نم 0 0 ترْرَب و ى ل ناَسنإلا كدي م 23

 00 8 5 0-2 ل 00 قك كَبَتك ١ آف

 دال نك فكم 0اماصحا لإ 1 0 اكل اذمل اع

 اًصصغ عرجو فيسلا 101 املا ب نيل دل

 تايهتو هغولبب تّقيتو هيف تعبط ام نع ًاهرك هسفن فرصو لظنحلا نم ّرما

 نييبّرفملا نم نوكيو ثعبلا موي 0 نا ىرت تاج ايدود لخ مو هل

 هضوعمل نأو علّطملا لوهو ةمايقلا تأ م م اي ناو دولخا لاعو ا

 ىسوم نب نوراه ىسوم وبا ينثدح رشحا موي نمالا ةحرقلا نه نع هللا

211 0 :-- 0 
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 | رقي وكيع, دق ةبطرق لها قع جول نيج رياك تح لاذ مطلا

 تراذ هرازف كلا ةنووم ايبنبب تطقس دق هللا 3 2 هل قاكو ان كلا

 هفراعم ضعب ىلا ةجاح لزنملا بحاصل تضرعف نع ثييملا ص عزخو ةليل

 ” از15 ىف باغلا لزنو اعرسم فرصني نا ىلع ا ضهنق هلزتم نع دعبلاب

 5( 8, 8, )50 200 605( ,14, 49 )١( 8و9. ,26 )(
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 ماس ع هم - 7 0

 كارلا قو سودرفلا ٍةنَج اَذَل « ٌةَدْنعِ زؤقلابي شا ةاع ىَدْجَأل
 كلام د ىف ام اًيبَس ىأَر ٠ بلاط وه ىلا رمال ف فرع ٍْسَو

 كلايللا يح لطب هنأ ْوَلَو ٠ ُةرمأ صاب أ 0 فرع نم و
 كللاس ٌريخ رصيتسم -. اَهكِلَس و ٠ كلاما ُريَخ تان
 مب د 27-0

 ه كسام ريغ ءِرَم 0 باط الو ٠ اهنود حاسس
- 

 ركلئ اع 0 و رحاتدأ فخ * -- ع ماَوْقأل 5 و

 كلاعص نمأ و ,تيطآلس رعب . اولَضُم و سوفنلا لغ اودنق دق
 3 ايلا بحر 00 أوزاف » 0 امك اونامَو ايا اعف

 0 0 , ل 3 2 : 0 00 0 0 7

1 

 000 لا

 ا ِرْهّدلا دورس لل ٠ ىريَش و ليث آل ىدج شن او
5-2 20 5-0 

 كلدك سل 0 - تحلع ٠ ىَوهلا َُث 0 تمد ىتم ضار

 كاملا .موجنلا ل ل ا ةعيرشلا هناعش
 رع

 ٠١ كتابا تاقهربلا فويسلا َداَقَت ء ىِذْفنَاَو يل نا

 كدا" 5 ا ىِذَلأ ىف ركَدتلا انلا َلَمْغَأ ْوَلَ

 الياس

 ففعتلا لضف ب

 ةيضملا وكر كرتو فضفتلا هي قاض هيايالع ليا 1
 ال نإو ةماقملا راد ىف ميعنلاب هل هقلاخ ةازاجم نع بغري ال نإو ةشحافلاو

 5 لشرإو ةيهتاو هرمال الها و اتاكم فل يذلا هل لسا ها ل
 ماه.«نم او انيلا اتانحتإو اني: هيما ةياعكادرادل ايان همالك لتجد
 هلتع بلغي نا هاوه مارف رفظ مث نجو ٍظعو هقوش دتشإو هلاب 0

 ا 5 اهنا معو اما 00 اقا مث هنيد رهتي نأو هتوهشو 6
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 اللا

 فكر نمحرلا دبع نع راسي نب نابلس نع هثدح اًريكب ّنا ورع ىنربخا
 0 الأ لص هللا لوسر كيعمت لاق ئراضنالا ةدرب ىنأ نع هيبأ نع رباج
 "001 دود نم دج ىف الآ ظاوسا ةرشع قوف دلجي ال لوفي لس /

 امإو كلا هج ر ىفاشلا مالا 1 ننا طن ندتسا وبا لوني هبو لجو

 8 272 0 تقل ه1 تا ملا لا عيشب عينشف طوأ ف ل

 ةموسم نيط نم ةراجحب هيلعاف هللا فذق دقو 1 ١ نيمَلاَعْلا نم رلحا نم

 انصحي ل وا انصحا مجرلا هب لوعنملاو لعافلا ىلع ىري هللا همحر كلامو
 هيلعاف همجر د1 ع ا ناب كلذ ىف نيّكلاملا ضعب جنحإو
 لثمب نالآ لظ نم هنا اذهب بجوف (0ديعبب نييلاظلا نع او اا

 '003 دقو. هعضوم اذنه نسل ةلأسملا يي و تر لع

 و رانلاب هيف قرحا هنع هللا ىضر ركب ابا نا يرسلا نب ميهربأ قمح وبا

 ٌئدسالا ءاقرو نب عاجت وه لاقف قّرحلا مسا ىنمملا نب رممم ةيبع وبا ركذ
 نع ّنأو ةأرملا قؤت اك هربد ىف ىتوي هّنال قيدصلا ركب وبا رانلاب هقرحا
 هدابع ضّوع دق و الا اًئيش هللا مّرح اف ةعسإو لقاعلل بهاذمل صاعملا

 ٠١ ىهنلا ىف لوقإو وه الا هلا ال لضفإو مّرحلا نم نسحا وه ام لالحلا نم
 ظعولا ليج تراب حاجا نع
 دلع نيا و كلاع ال ىياتلا امو + ككلاجك د تيم ام ىشإ لو

 كل اهملا باب تنم ىّوهلا َّنِإَ ٠ ىَوَهْلا ٍضْفَر عكا سلا

 ِكِلاَسَملا َكْنَ 00 3 6 0 ىلا تي
 ؟. كمال نب وش رمع ف شاع ولو ٠ اهَدْعِب ثْوَملا ى ناَسْنإلا 1 ّ

 كلعاوملا ءانتلاب 6-2 دقف ءاهثايل ًاليلق اًراد 0ك الق
 كرات ُريَغ هراَبضِإ كرات كو * تكمل هك اكلا الإ كرت ام 3

 دلع اما - عورضلا تاذ اهكرراك ٠ اًرذاَوَج ع 7 كرات امف
 0 ع ع 1 ةقلرابم دع قاتشم ةوهشر ٠ ا 2 لا 0 000

 ٠ عديتت 1 )( 000 0



 ادا

 1 ب دمحم نع قا 4ع راسل ابدخا 9 ناي ل ا

 نع ناهلس آنث لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع نع ليعمسا نب دمحم نع
 ممسو هيلع هللا ىلص ّىدلا نع 000 تيغلأ- ىلأ نع رديت نب 0

 تلوعلا لاق مللا كوضرااب جالك قلك اتافدملا 3 اوبنتجا لاق هنا

 همنا لام لكإو يرلا لكأو قابلا هللا رح ىلا سلا سنا لوحي

 00 ل للا داقأو "82

 رصنعلا اذه ناكم ال ولو قالخ لقا هل نم وأ لتع ىذتلع نوما

 لطكددشو نيركلا نع هللا فتح ال 'ةيلغلا نوما زيكشنإو ناش
 ٠١ زع هللا دنع نم ةلزانلا ةمدقلا عئارشلا عيمج ىنو اندنع اذهو نينصحلا

 0 0 ىذلا هدابعل رظانلا كرتيف ليزا ال و خسني مل ايقاب اكح لجو

 ريتح رظنلا نع هاوغوو اه عراد "علال هقلخ ىف ام ميظع

 " 0037 5 هس ةذخات أل مولا لا لجو رع لاق اك ىضا

 جرعلا ع يلام لزتي ام َو اهنم حدي امو ضزألا ىف خلي ام معي

 0 عاجلا فال نعزالا ف 0 هنع بيزعي آل بيغَلا هلع (9اَييف

 6 تاع زر رع هللا اوم كته دبعلا هب ىناي ام ظعا

 ًيض ىذلا لجرلا هبرض ىق هنع هللا ىخر قيدصلا ركب ىبا مح ىف 2

 دابتجاب هللا ههمحر كلم تاما نمو ةينمال 978 ناك ابرض ىنمأ ىتح 34

 هبرض لجرلا ىنما ىتح هليبقت نم ًالجر نّكم ابص برض ىذلا ريمالا
 -. داهتجالا ىف ديرتل 1 هيليسلو نال اذه عاج هده ىدءاس تلم نا
 سانلا نم ماع كل د طاع ءاملعلا نم ريتك لوف يم هاو ال انك تأ

 ئراخبلا نع ّىنلبلا نع ىف اديط نا نت لا هلا به كلا 5

 لاف كعَو ويا اق نابلس نب ىجحي آنث لاق ئراخبلا نع ئريرفلا نع

 )١( 215 موت هاثتع. 05 215 (5) 9, 6. (5) 34, 2.
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 للا ذيع نك ىسنعوبا ضاقلا انث' نمحرلا قيع وبا ىضاثلا انثدح ام

 نب ديحم نب مساقلا نع ّئرهزلا نع ثيللا نع ىبحب نب ىبحي هيبا نع ىبحي
 ا ناصا ةنغ' هللا ىقر "باطخما نب رغ نا ريغ نب دينع نع ركب قا

 | اددلت ىع اهاديرب الجر اجيتاف متم ةيراج تجرخت يده نم اًسان هانز
 '00 آذر اذبل ئدوي آل هللاواهللا [ليتق اذه رع لاقف :ؤيك تلضتف نجح

 000 01 111 ن طاق 22 لك فيو ووهتا ةسراا يف لجو رع هلا
 نمو ةعينش نوكت ال فيكو اهحبقو اهتعنشو اهبظعل هدابع ىف ةشحافلا عيشت

 ىلا دقف ةفرعم نقبن ىا لع ةع نود ةياسملا هتخا وأ ملسملا هاخا اهب فذق

 نا ليزنتلا صنب هيلع بجو و ادغ رانلا اهيلع قحتسا رئابكلا نم ةريبك
 ٠١ ءىش ىف ذخّوي ال نا ىري هنع هللا ىضر كلمو اطل ا هنو برضت 0

 روكذملادنسلاب و فذق ىف الآ ميرصتلا نود ضيرعنلاب ذح ءايشالا نم

 هما نع نمحرلا دبع نب دمحم نع ديعس نب ىبجحي نع دعس نب ثيللا نع
 ال نأ ل دنا هع انللا ]وحر باطتما نبا رخ ا فتلا دبع ثقب ةرع

 عامجابو ليوط ثيدح ىف قينازب ىتا الو نازب ىلا ام رخال لاق لجرلا
 0000 11 لاتراخا هنأ هلظا دعا رع هلع نود اهلك ةمالا قف

 | طاح دج هلع بحرا ال هللا يح علا سلا لتاق ايوان رفاك اي
 كلم لوق نم و ةلاسم ال و لسم ىف ةييظعلا نه تبثب الا لج و رع هللا
 الو رماح يي لدفلو الا' تلسالا ىج دحاال هنا ايكيا هللا همحو

 لاق لتتق مث دح لعتلا هيلع بجو دق 3 ل
 راج 0 وي لا نوري َنيِذَلاَو ىلاعت هللا
 الإ روتساقلا 0 ذي مهل اولي لَو 0 َنيِناهَت
 تالفاغلا تاتصْحملا َنوُمْر قيزأ وا كاف لاقو ةيالا 2١ وبات نيل
 ا و كاع 0 ايدل ىف اونعأ د 000

 )"35 نيروكذملا ةنعللإو طيجلا] للف هنأ لو لل 12 00

)0( 244, )0( 24, 2, 
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 ةئام دلج مجرلا عم هيلع نوري هباحا و دوادو هيوهار نباو نسا

 هيلع هللا ل 1 نع سل تالجر ىارفلا نكت نوجنحيو

 اهدلج هم سما

 دي لوقلاو هللا لور نسب احر نو هللا تاك العدل لا

 ه ىف دقو ةلوبقم فيدحلا ىف لدعلا !ةدايز نال فاشلا باتصال

 لها ىف و ةقرف لك دنع لمعلا هبحصي ىذلا ١ تاكل لوفنملا ةمالا عاجلا

 م دتعي ال جراوخلا نم ةريسي ةفئاط ىثاح .ةلبقلا لها لحن نم ةلحن لكا

 هلل ةبراعب وا سفنب سفن وا نايا دعب رفكب الا ٍلسم ءرما مد لحجب ال هَ

 ربدم ريغ ًالبقم اًداسف 3 ىف ىعسي و هفيس اهيف رهشي هلوسر و

 ٠١ لجو رع هللاب رفكلا عم هللا لعج ام ّدح ّناف ناصحالا دعب انزلابو
 اد هنيداهيدياتمو لكرالا ىف هنجح عطقو هتبراحمو

 هع مكَدع زيك هلع نوهت امر اك اول نإ لوف اع لاو

 خنياو كب نرإ يللا ذإ كاوتلاو إلا تاك نويح
 اوفلتخا ايه عيجم ملكف اهتيمست ىف !وفلتخا معلا 2 :راك نإو 27 ةرفقيلا

 ١٠١ رع 00 كلذ ىف مهيب ك1 مدقي انزلا ّنأ اهنم هيف

 اظرلا ءاكلا هش فذ عيسى لإ كردلا دعي راثأب هيلاك نا 1

 رع هللا ا ل ساعت انها تاس فدذقو اهدحا ٠

 بونذلا ىف اللا محا كلو..نم دا .لع لتقلا بجي ال هلا انزركذ دقو لك
 مالسالا ىلا هبحاص داع ناف اهنم رثكلا اًماف اهركذ مدقن دق ىتلا ةعبرالا

 ,. يترافلدقلا اًمإو توملا هنع ردو هنم ليك انترم نكي ل نا ةمدللا
 طقس معيمج لوق ىف افع وا ءاهتفلا ضعب (7لوق ىف ةيدلا ُهََولا لبق ذه

 لبق هيحلضا فات" نانا ضرالا قف داسنلا امو :”ضاضتلا لدلا 0
 قفل نا ؟تفلاؤم دحا_لوق ىف ليش 9الوا للا نعار دش

 ,تايرلا ةعبش 0 1 اعف ةتبلا. هنع تولملا حفرل هجو الو نصح مجر كلا

 )١( 4 85. () 58, 3. () 218 نننو ه6 (9 23 1151.
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 هلع - هم س# 11 « راى فر رءوس

 نيد ىف ةفار ١ 5 108 ال و ةدلج ةباي اهني ردحاو لك اودلجاف
7202 

 ئلبلا قمنا ىلأ نع *ةانيفا ا (1) ةيثيلإ وشب نوم ملك نإ وللا

 نع ثبللا نع ليعمسا نب كي نع فسوي نب هي علا ةياوبس باع

 نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىلا نع ئرهزلا باهش نبا نع ليقع

 ه فوع نب نمحرلا دبع نب ةهلس ىلإو نييموزحلا بيسملا نب ديعسو ماه
 قري نيح ىلازلا 1 3 لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لادو نأ ىرهزلا

 نع ربكب نب ىحي نع ليعمسأ ن 00 دنسلابو نمّوم وه و
 "00 اسما نب 00 ةيلاس نبأ نع 20 نبأ نع ليقغ نع ثبللا

 - لاقف دجسملا ىف وهو ماس ,و هيلع هللا ىل 0 لجر ىتا لاق ةريره

 '" لع ادهش انف تاّرم ا صضرفاك تيسر للا هللا كاولبو أي

 ال لاق نونج كي لاقف لسمو هيلع هللا ص ئدلا' هاعد تاداهش عبرأ هسفن

 هومجرأف هب اوبهذا سو هيلع هللا ا يلا لاقف معن لاق تنصحا لهف لاق

 همجر نميف تنك لاق هللا دبع 5 حمم نم ىفربخاف بابش نبا لاق

 ' ا ذك ءايحرف ةرمتا اب ءانكرداف بره ةزاتخلا هتقلذا الف لضملاب هانمجرف

 ٠١ نع ف ركب كَ و ةبطرقب عماجا دجسملا ىث رفعج كالا ىلوم ديعس

 نع روصنم نع عفار نب ريغ نع رشب نب ديعس نع ساخلا نب رفعج ىلأ

 ' رع كتماضصلا قب ةدابع: نع .ىثاقرلا هللا دبع نب ناطخ نع نسما

 لعج دق ىنع اوذخ ىنع إوذخ لاق هلا 5 هنلع ل1 رص هللا" لول

 "كا دلح كيبلاب ايدل 0 دج كيل كيا ولو كل كلا

 3 هلعافب فينعلإو هات ريشنلاب يد هللا لزنا 2 ايف مجرلاو

 همجر ةبوتع هئايلوا دمع الا 00 نا ىف ددشت و هفرتقمل ديدشنلاو

 جرلا هيلع نصحلا ىلازلا نادم لا ع اءامجا ةراكملا عمجا دقو

 اهذعباو ايباذع 00 ابعظفا 8 9 اهوها 8 56 ا ايف تومي ىتح

 [4 ىلا نب رجلا مانم ملعلا لها ن نم فئاوط اىكو توملا ةعرسو ةحارالا نم

332039 
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 تفحنسملا لعيلو "7ديتَع ٌبيِقَر هيد الإ لق نم . ظلي ام ديعق لامشلا نعو 0
 ان ناك نسا هز ةعاط ارك وسلا لكلا ىضاحملاب

 و ديالا ةيغل ضنا هبات وو علل ايزل ةكئالملا عم ةنجلا 5

 07 مدا اذه و ناكملا عيفر نع دغيأ واامبجر اتاطيغ ريصو دلخما باد

 . يل لم كو ايدل انج ركل د 0 دكا 2 هلع

 ٌرتغملا اذه: ىرتفا نيكلاطا نم ناكل هيلع باتو :تالك هير نم شت نإ

 مدا هيب نم ةتلاخ لع كا هنا نظي انتا داطررل هقالسايو 0
 لضفا م نيذلا هيكئالم هل دجمإو هحور نم هيف خفنو نيب هتلخ ىذلا

 ىنمتلا [بانعتسا ٌئكلو الك هايا هتيوتع نم هيلع ّرعإ ةياتعاوا نحل 00
 ٠١ ولو ىزخممإو لابولا ىلا اهباكا ةدئاق :ئآرلا تفتح و رجلا كرم كل

 ظيلغ نم ماح الو ىلاعت هللا ىهن نم رجاز ةيصعملا بوكر دنع نكي مل

 سفن ىف عقاولا 0 نايل نع ةنودخحالا حيبق ىف ناكل هبافع

 دشرلا لابس 6 ةقيقحلا نيعب رظن نأ عدار دا عنام ٍظعا "7 هلعاف

 قحاب الإ ذأ مّرَح ىبلأ َسشنلا نوعي آل و لوفي لجو رع هللإو فيكف
 اد ور ةمايقلا و باقل كل اضرب انا لإ ل كلذ 3 لفي ل الود

 وم رجلا اا ىرفلا ديم 5 داما :انثدح انام وش

 تاسارخ علل 0 وبا و هيوبس نبا انثدح ةناعبرإو ىدحا ةعس شل
 ليعسا نب دمحم انت فيي نب كيم آنت الاق هاملت و نيعبسو نك

 ترب درخاوع لتإو نك يح حالا نعمريرح اس طل ا ا
 +. يا هللا .لوسو اي ' لحجر لاقةكوعسم نيا وهو هللا دبع لاق لاك 11
 لاق ّا مث لاق كقلخ وهو اذن هلل وعدت نا لاق هللا دنع ربكا بنذلا
 كراج ةليلح ىنازت نا لاق ا مث لاق ٍكعم مطب ن نا كدلو لتقت نا

 نشنلا نولي لَو رح اهل هل ذأ مم نوعدي ال نب ِذَلاَو ابتيدصت هللا كرا 1

 1 ا ى ناو 1 لجو 9 1 ةيالا ' 9 وير ل قاب لإ هللا مرح ىجلأ
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 | 0 ادللاو «ازوجلا نم ىاناو راتسالا فثك نم ضغبأو ضلا 'ن
 عطقإو تاداعلا قرخ نم عنشاو باصملا ةيؤر نم ربكإو ءامسلا ةاناعم

 لوخدلا نع هلفم دّلوتي ال ام و فاءذلا سلا نم عشبإو ءالبلا ةأجن نم

 قسنلا 0 0 داي ا كالتو .تابقلالا ىو 2 اناللا لنقو فارتلاو
 ا ذعتأ 1 ىنتيل اي لجو ٌرع هلوق كلذو هريغ نيمالا هاوس نيدصاقلا
 ابيللا 0 بجيف 27 ىنءاج ّْذِإ َدْمَب رْكَذلا نع ىنلَصأ دل ًاليلَخ
 دئانلا ا” دنت لوم انك انيق: ىوطلا هيف لاعوي امهر هللاب ةراقسالا
 ماشه 3 اف رصانلا نب نايلس نب ماشه عم نيياتلا دحا ناك روهشملا

 تالطستلا ىتا اهلف اجن و مهلمج ىف فاخ ٌرف هورزإو نيذلا بره و لتقو
 ٠١ ريما هب رفظف اعجار ٌركف ةبطرقب هل تناك ةيراج نع ربصلا قطي مل

 فعالا رهنلا ىلع جرملا ىف ل يقل يدك نتاد عومملا نغيفلا

 )لا دبغ ريزولا نب ديحم ركب وبا ىقربخا دنلو لبنلا نم قغنتلا هّئاكو
 نابلس عم ملوح مايا رباربلا ةلحم ىلا هبوره ببس ّنا هللا همحر ثيللا نب

 ارا ىف فراك نم ضعب .دنع تريصت اهب فلكي ةيراج ناك ايثا رفاظلا

 ٠١ انوكي ل نإو نالصفلا ناذهو ةرفسلا كلت ىف فلتي نا داك دقلو ةيحانلا

 0الا نم ىوملا هللا :دزتت ام لع نادهاش اههتاف:نابلا نسج نم

 ةيصعلا نم فيكف 0 3 همهف فى ىوتسي ىذلا رهاظلا رضاحا

 درفنا ناو وهف ثولخ هرما ناوقي الو هتريصب تفعض نم اهبغي ال ىتلا
 رودصلا ىنخت امو نيعالا 0 معي ىذلا بويغلا م الع 0 ىأرع ف

 00 ا ميار زم ال قئالا يوغا نم نوكي امو سلا ليو

 لع وهو لوناك افيا ممعم وه الا رثكا الو كلذ 0 987

 د ا نم 00 9 1 ردك تشل ماع وهو ا تاك

 رع 3

 ” ا اقتل قل 3 ذِإ 0 هلا يرتاح و هيد

 )١1( 25, 31-30: 215 دعب () بلا (5) 20, 6.

1 1 
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 1 ضاق زو نسال نم دشاو ودعلا ةبلغ نم .قداو قيحا "نمروضإو حايرلا 1214

1006 

 2-20 ه2 دعا 6 52

 كبسي و 1 3 نين 0 ا كنسي د فات

 كاكشني نقوم 7 6 ايف ٠ ا نع 0 ىرورس ا
 اهنم ةعطق اًضيا لوقا و :

 سقَوَلل هسراصتلا عْرَق لق . خلط وبلا لاله َو يتب
 سوفت َو فّطأ ىف قدرا سيحل روما لا علا تحاك

 :واوطلا باَتْذَأَك نْوَل 1 5 ا ا 6 قفألا ىف حالَو

 دعب 17 هللا أ تاذ ريغ ! 5 ”نيلضاوملا [ئداكح 3 "ا دبي اهف 2

 . ةحلا دعل مضغابتو ةذوملا كدعل معطاقتو لاصرلا كعن د ةنلالأإ

 فداض:ول ايمان انشاكل عرودص :ى:يتاكتلا بكاتو "نئاهضلا لكخا
 ءاضع (اييفللا دعا اب تفيكت ةحيتط. يئارغو 'ةذفان راو هيام

 ننؤر ىلع كقدكلا نع و -ازجلا راد و ناسا موي ديدشلا لاكتلا نم
 اهلج لج 0 تعضرا امع ٍةعضرم لك لهذنت موي قئالخنا

 هللا "املك ذي 12 هللا كاد 5 سر م امو 0056-0-50 انلإ م

 5 اة 00 0 206 دكحلو همر قحتسلو هأضرب زوفي 0

 تيتو 1 53 نم فطلاو ا نم ىنصأ ات دبعف لجو رع هللا تاذ ريغ

 ذننإو ”نولملا .ق“نوللا . نم ءاجازتنا- دموي دفا نمت نا

 نرايعلا نم ماو. سمشلا نم اوضاو 0 ْق 0 نم اماكقسا

 نم 0 م 1 3 نم 35 1 ىلا هجو نم 2 و ٌريلا

 تدار نا فلا ١ را نم خرا و بسنلا نم برقإو سفنلا

 م ّرمأو موسلا نم ذفنأو ترا نم عظفأ ةوادع تااوسا دق ةدوملا كللت

 مع نم ىضم|و مثنلا لولح نم جبقإو معنلا لاوز نم شحواو منسلا
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 نيتيب هيلع ا تاعجن كّرحتي ملف جيرصتلاب هنكرح و هباني ملف ضب رعتلاب

 ناذه اهو نطفي هلعل نيعدق

 الا اكل 1251 نسمألاب تييينحلا هناَوخِإ 4

 ءايع و ةّدالب نم ٌرقوم ٠ تامح 0 مر 0

 6 اهعامس نم انتللما دق ساجملا بحاص ىل لاق ىتح ٌنهداشنا نم ترثكاو

 لفاغتم ما وها لفاغأا ىردا ال انإو ثكمساف :اهريغ داقنا وا اهكرتب لضفتف

 أبنم طفوا كاف اهدعب ساجما كلذ 0

 ايضا ةيلراو اًنيِقياَو ٠ انَظ ي سانلا ْنَسَحَأ كال تنأ

 اريك ىياعي انل اًسلَج هي 4 ضع نإ ةبتن اف

 00 ااًريصي ظاحب ىذ 1 ل عاف رعوكرلا 1 110

 رعاشلا دمحا نب نابلس ىتدح 00 0 ىسوم نب بلعت ىنندحو

 اال نلمح دق تن اك قدما ىبايكأ مبك ىف اجا هامل لح لاق

 ال ىخا نباي ىل تلاقف نابلس لاق تادهجلا تادبعتملا نم فو تاخم
 000 ١ ذللأ هلعز اع فن نع ,كربخا ناخ طق" ةارماب نظلآ نست
 ٠6 ٍةوسن سمخ ةسماخ انإو ايندلا ُتضفر دقو حلا نم ةفرصنم رحبلا تبكر

 ادينلل الم ضعت ىفو .منانلا رحب ىف بكرم ىف انرصو نجح دق ٌنهلك
 هتيارف بيكرتلا ندح فانكآلا عسإو ةماقلا ديدم قلخلا ريضم لجر

 امن ناكو اهدي ىف هليلحا عضوف ىحإوص ىدحا ىلا ىتا دق قليل لوا
 لذ تايلإوتم ٍلايل ىف ٌنهلك ٌن هيلع ّرم مث اهسفنن نم تقولا ىف تنكماف ادج
 ' ةدحات كلنم نيقتنال ىنت ىقاادلتف تلات اهسنن ىنعت اهريغ هل قبي

 2 هلعتك لعف ايفأ هيذاع "ئراجح لع ليللا ى قاف ىذي اك ىسوم

 هتيلع تقنشاف تلاق ضبنيل ماقو عاتراف هيلع ىدوملا تطقس قاتلا رئاس

 ىضقَف زوجعلا تلاق كنم ىبيضن ذخا وا تلز ال هنكسما دقو هل ِتلقو 102

 ابجعل ةباكلا نع ضيرعتلا فطل نم عارعشلل ّنإو هللا رفغتساو هرطو
 لوقا ثيح ىلوق كلذ ضعب نم

000 



 انك

 وهو كيوتل نب م قتشم وهو كىوي لا دولا 26-5 ىذلا وهو ناعشالا هيف

 ريعل ةهنمو 0 9 اعدل 3 هيأت حيبسلا نم ل دعل امو ليصل

 ا 2 نوح ى دجوتل ةريغلا نأ ىرعلو لادخال

 اذه" فرعا تك نيفلو تام ادم دكا امر فيصل ان اعدم ال80

 ه هيفو نالذملا نم هللأب ذوعلو ناطيشلا هاوهتسا نأ ىلإ و رودي

 ىالوحلا ليحم نب ديحم نب ىسيع لوقي
 نالزعلا راج ديفا اكرجرم 200 و جرْعإ العاج

 أ 2
7 7 7 2 6- 

 نامرحتا دار لا هت قري ارش ىرااد
 اما اذ لوقإو

 ا درا انوا ع 0 ام عل 8 ةفاشأ ِ 0 0 ١ حاب

 دل 0 داَشْنِإ 1-0 هلعف. 2 ف 0 3

> 0-6 

 ءهانسلا ريتك دانك ل ٠ قاعي اميف يريزجلا ْثب ا
 - 0 ع 2 2 0 57

 ا 8 و 0 + ضرعب كر ا ل ١ هابقشا| - 3

 رفاولا وذ بلف اذكه 31 0 . اطعاب ا يا

 ٍءاضعلا 0 2 ٍضْرأ . تلا ىوَتت ا ا

 املا 6 حاير ١ ا * مايا 0 هر 9 3 دل

 رع هب ذاعس اذ ةصعلا ىف كابياةكسل اح ليملا ىف هتعمس دقلو 1194

 ١" دنع انل نإيخا ةيف سلجم ىف تنك ىأ ركذا قا اذه هيمي اممو نال

 5 نيبو رضح نم ضعب نيب تمار اندلب لها مما ل
 و ةعتسسا ١ ازغ و هةقرلا ا ارم ١ ناحل بحاص لها نم اضيأ ةرضفملا

 0 هجوبنف ممانلا 0 1١ ىنالاك سال بحاصو ريحا فكك وحل تاولخ

 )١( 213. معد ءاوتت“ ذا رفا لذ



 ايلا

 0 وأ أ عيص نيج نع 2 ىف ّن 00 .مآلفأ ركنا نمر ضاعف

 6-2 قحلملا ب نالايرج كهشلا ملك 8 كلا م 5 ايس نيك ا 1177

 اكِمَّربلا أ ل اذك ىف ىع كيلإ 0 0 رابالا ! طا ىدرو ف ىنعَد

 احَرت دف ّبَحا ّن 1 تكل .نإو دلع لا لع تن ١
 ٠ 'اككْيلاَد َرْزِإلا علل اذا الإ , ادقعنم نارجهلا 3 لك
 00 (9هنافْنِإ نع ُدْربْلا 0 1 كل, ةراطلسللا حمصي ل
 8 نإ َء ءادصإلا ْنِم كيد 1 م 2 رجسملا ر ريثك ريغب ب

 ” الو اذيج اماكحا ٍتاارقلا | كحا دق انباحصا نم روكذملا اذه ناكو

 نم هار نم هب بجتا ا تي ءادتبالاو فقولا ىف ئرابنالا ب بانك
 0 ا هنهذ الأ - بلط 0 اًيئاد 9 الا

 بكرك 0 22100 ا غتر نانلا ضعب ب م هيلا نب

 57 ا 2 0

 0 ١ جالصالاو ظفللا يلك هك ديزل قع نم نبا دبحلا

 هيكحت ىهنكمت و مالكلا ىف هتقبط ٌولع عم ةلزتعملا سأر ماظنلا رايس نبأ 1156

 هأ عضو ناب هقشع ٌقارصن ىتف نم هيلع هللا مرح ام ىلا بيست ةفرعملا ىف

 جوت نم بر اي كذايع ةاثوغ ايف ديحوتلا ىلع تيلفتلا ليضفت ىف اناتك

 حبيفلا نوبي أه ةوهشلا كك ءالبلا مظعل دقو 5 عوقو ظ ناطيشلا

 . جتابقلاب هدارم ىلا هلوصو بنج ىف ناسنالا ىضري ىتح نيدلا قريو

 درعا نبآي تفوارعملا ئدزالا ىحي نب هللا ديبع مد ام لفك حتاضفلاو

 ىلع لوصحلا ىف اعط هلهاب ضيرعتلإو هيرح ةحابإو هراد لاهاب ىضر هناف
 006 ر ةلاملا ةلادو لالصلا نم ةللاتا دوشت ةقلع ناك تق نم هين
 56 غاصتو لفاحلا هب رمت اًعيدح نيكسملا راص دقل ىتح انرابخا ةباطإو انراثا

 (0) 05 طمديب, عدرا. 1, 149, 2 هغ ؟ةغعص. 95-99, )١( 28 هدافنأ
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 ناجل لا يشل 10 ل َكِلَف َناَك ول 55
 82 009 م اكيديو +. قولا اذَل ناركمعلا ىءارت ا

 0 0 رمت 101 كالا نا ها طم 0. اًضّرعم اهيتلق ناتلك لو

 هاذ كرلشو كلادلا راثآ6 ءافتقاو ليللا ما عرولإو ةيانعلاو بلطلا لها
 ضمي ملف هترضحي حازألا بدجتن انك دقلو ادت اًثحاب ءامدقلا :نيفّوصتملا

 كلمو كاضلا نيابل دعب كلف و دفن نم ناطيملا 00154 ا

 هنسر هّرجا و روبثلاو ليولا هل نيزو رورغلا هل لٌّوسف هماطخ ا سيلبأ
 ام تعفو تشاو عضوأو :يلطأ ن2 سامش دعب هتيصان هاطعإو ءابأ كعب

 قف :تددشتو "مالم كلطا قلو جرضولا .ةحنعلا ىصاتملا نضعب قال
 وأ لع هريض كلذ دسفا نأ ىلا راتتسا تعب ةيصعملاب نلعا ذأ هدا

 358 انياحا ضعب 5 ءوسلا رئاودلا ىث ضبرتو ىل هتبن كيش

 <زيرما هللا طل كل قوانعامل ظيو كب ىهاف هلا ناد مالكلاب

 اذضقم ناك نأ دعب ملك سانلا نويح نم طقسو رضاخإو ىدانلا |!

 ءالبلا نما هللا ابنذاعا ةلخ هناوخا دع لذرو (©0:ءالضتلل اناكمو
 ابان © وسا يمت نوم اني اها انيلسلا الى ةكياتك ىلا 0
 الإ هلا ال هقرافتس ةمصعلا ّنإو هب لحي نالذخلا ّنا معي لو ةماقتسالاب
 اهاصع تقلإو سرحلا تانب ىدحا هتد دقل هعظفا و اذه عنشا ام هللا

 تيتلكلا رح ناو زا ناطيشلل راغ هلل 0-- 0
0 2 30 _- 

 اه 0 َناَك ةناود ةدحبصق تما دقق ثلا ام
 مس ص لس

 5 3 8 لوهج ا نالاف ه ابَجع ىوهلا لهأ نس كضي لاو آم

 20 نيد ىف كنهتلا ىري « الك امئام ابص دلت ال كِل
 0 سَ 7 ع 72 2 اًدهتجم كسنلا ىناعي ارهد ناك دق
 3 لض ذ 5 ىو رع

 كي ا ثيح سب عرددحملا و 2 3 هقرافي ال 5 و نهي وذ

 )١( 2 0 () 213 16و قعمع ططمأك معا 8115. (59) 06 20237

 كمرمزد 1 6ةرد عاب 1, 698, 1٠

16 

6 

-- 

3 
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 دحا مدق ضرالا ىف كفس مد لوا و هتّوقو هللا لوحي الا اهطبض 3
 0 هللا لص هلل لس و ءاسنلا ىف ةسفانملا بهس ىلع مدآ

 38 برعلا نم ةأرما هذهو ءاسنلإو لاجرلا سافنا نيب |ودعاب 0

 برق تلاقف دنه اي كنطبب اما تلكس نيح اهل ةبارق ىذ. نه تلبخح دقو
 ا اًرعش 0 كللقس ول ازا انيقو دايسإرلا

 الا هع رع امر نبل امل نقتل جفوع نسال ال
 72ه 5-5 هك 20

 ٠ ص 60 نإ 3 نإ م

 وح 3 9 هك ,.ىتم 8 32 بأ ١ 9 2 ادفّرع برغن الإ

 ١ - م - هه آ# 28 < 1 -

 ْنمرلاَو اعيمج .ْسانلا دسف م« حا“ ىف ةقثر فرصن ال 110
2 

 7 كلل لدتلا ولج هاك" رخل وارسل واخ
 ٠0 نظلا يبت رَحأ نع نكت ال . هلكت يمت لكش لك
 نسحملا علا 7 يبق نع « هتنص نإ َنَم ريراَصلا ةفص

 ةدرلا ارح ىف هيلا لغأ 0 ان وسو
 لارا ضب زاخجاف هل ىربج وأ دق ةناينصلالغا انما ىف :لعالا لإ
 لاا ةلرامب ىلإ هباحاف لزم. ىلإ( هءلعشاق ثم ناك“ نف ٍ 3 جوف

 ١ ملف عضيرألا هيلع لاطاوخ 0 ازنم ىلا هيعاد ضف كعب ريسملا

 هفالخا ل همول لاطإو هيلع 5 ةعاد:هب محا تكللذ/ دعب ناك اهلف د

 داق 1+ اح هزه ىلكت( اناا ءاعد: ئانلل انآ تلف 0 كعوم

 اراَرْوَأ اليخ اَنكلَو انكلمب َكَدِعْوَم اَنَلْخَأ ام لوفي ذا لجو رع هللا
 تلقف اعيش كلذ ىف لوقا ن ا ُتفْلُكَو رضح نم كحضف.0) مدَقلا ةنيز نم

 1 رابح رعا كما زج نيل و . ملت الق راج ج 1 ىل َكَحْرَجَو
 ع 0 5 0 20 آس يل يواطإذفاو

 اك د1 راج 157: كييك ل دب ل53
 مر اآكأ 57 5 م نر ١ 85 نيو

 اى

 7 تعول ةدولا 0
 تكا ادا مولا 2 تمور ا مريع

 4 ىراس كولد 5 0 ةهدو « ("!ةلغ دّربي ام ىباوَتلا ىف اما

 () 20, 90, () 213 عرتنن 13 ةعول



 لوقا ايك تتاف
 ريدلت لك نَع اَهتحآلَم تلَج . روث نيب ُنْحَرلا اهئ . عا لل أ

1 

- 

 روما 7 اني و 0 : 0 هللا 1 2

 60 دقو 3 اما رح  ةروص أبنم كفيريط دقو ص تح لها نم 3 1152

 طف ءاا لس وذ ةيلاوت 00 كال داع نيع كف ةبطرق اهنابق فصو قط

 ضوفرم هيلا بوثيو وبصل ن ىلق داك ديل ىرش عاف ةيبرتلا ىث داس ىراج

 رادلا كلت لوخد نما كلذ دعب ةعنتما دقلو قوحلا ىسنم هدواعيو ىوها

 ال وم هايج عيمجو ف فيناك دقلو. نايل ةهدرا خرا ىلا اقوخ

 ٠١ لوقا كلذ ىف و لااعل هلا نومأم ريغ ناطيشلا نكْلو ّنمملا ءاطعالا ىدعتت

 عيل كا

 ل 1 نعحلاو + فب را نس

 لوقا ى
52 
 7 5 نبت 14 وأ كعك 3

 "!ىشبإ نبا دواد و بوقعي نب فسوي ةصق نم انيلع ىلاعت هللا دروا امو

 انتينب ّنإو هتصع ىلا انيقافو انناصقن انلعيل آلآ مالسلا مهيلع هللا لسر
 ابنا ءانيالا نالؤسر. ناين اذ :ىاايبطا هللا "لص اناك (اذلاد هيي لا و

 ةيالولا ىف نيسومغم ظفحلا نيوركتم ةلاسرو ةوبن تيب لها نمو لسر 13

 الز, ليصع اييهعالا ب راطبتلل زيت ذل ضنا يو الا

 هنارق ى انيلع لجو ٌرع هللا ّصن 0
 (9 ةعرطخلا دمعتي ال ةليصالا ةقلخلاو ئرشبلا عبطلاو ةلكوملا ةلبجلاب لزنملا

 لجو اًرع هللا ةغاط كلاس امو لك نم نووّربم نويبلا رت[ اهلا سنا

 . اهكلب هن نصي يذلا اذ ىف اروصلا (ضنلا ىف ءدييط نايس ا

 )١( 268 رمت . )١( 218 اشينا: (5) 218 :ةيطخحلا .
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  0ابلالا لهذت بئ اع ٠ اه هللا ماع 0 انه دهر ا

 هللاب ملقا 3 ةرجعح ا ّقن 1 رشبلا حيحص مدالا مم ل ةحالا 3 ىلا الع

 و ا الو طق 0 جرف ىلع ىرزبم ل ام ىلا ماسقالا لجا

 ' ةدلباو .كفللذلا لع دويخلا, هللإو اذده ىوي ىلا :شلذعي ذم .انزلا ةرييكب

 ٠ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع 0 ا ال ايفل رطسشتملا و يضما لف
 "' نب ديحم نع هتيار ضاق لضفال هنإو ئرفاعملا فاح اولا دبع

 لج و زع هللا 5 ءالعلا نب ركب رصمب ىضاقلا نع نلعبطلا معرب
 ا اي مد ّنا "7كردحف كبَر ةيع . 1

 رظعا ىف ىنلا هبر ةعاط نم هيلع هب ىلاعت هلل | مئأ اه هسفنا نا

 || ايفا ايبيسلا نراك ى هعابتاو هبانتجا نيلسملا 1 يفرش قايد الو 7

 ةوتفلا ةرارغ نكمت و ةثادحلا ةّرْش و ىبصلا ر ان ججات تقو تنك ىنا هتركذ

 ١ رك تليعلا دن ايفان اذفأ تتاتزوا اشر نبيا لعب ارظح اًووضفم

 ديزي ىلا نب نمحرلا دبع ,سنل ل كل ليل فب الطب نب نينا ل
 لماع ها و لع وب 8 هنع: هللا - ىضر -ىذاتساو د م

 ١٠١ داهتجالاو 57 ىف دهزلا' ميعصلا ةلكألاو حالصلا ع مدقت دقت 0 (ملاع

 اا ار احل طول ىاااذل كومار نال اوضح ناك هبشحنإا ةزتنالل
 ةءاسالا عقوم تدعو اًرينك هب هللا ىنعفنف اعرو و انيد و ًالع و اًملع ةلج

 يلب !ىض ذقلو يملا قيرط ىف هللا همحر لع وبا تام 0
 حالصلاب ةروهتم: قيراعم ضعب نم ارم . دلع -رافرالا]7رفغبا ا ةلبل

 .٠ ىم اهض دق ىتآللا نم اهتابارق ضعب نم ةيراج اهعمو 0 ريخ او
 ا نساك تكور ! ريدك اماوعا يل ىصلا: ىف ةأشنلا

 اهيلع ترجفتو باسنإو ضافف بابشلا ءآم أاذهجو ىلع ىرج دق 0 و

 سحلا موجت اههجو ءاهم ىف تعلطو ثريحتو ثدّدرتف ةحالملا عيباني
 ”00 فأر تبخ كالا ريفازا, انهيدح قا:ثيعينإو تدقوتو. كقرشاف

11 95 
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 اص وهو ةأرما لّمأت نم ّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق دقو كيلع

 ىوشأ نع ىهنلا نع درو ام 'ىف ٌنإو رطفا دقف ابءاظع مج ىري ىتح

 ناعم ىلع اًمسا ىوهلا ينعا ةلكلا نه عاقيا ىف و اعنقم اًعيشل ليرنتلا ٌصِنِب

 نديها ىلا اهيوهو ؛سوفنلا "كيم لع ليلك كلذو برعلا :ادنعا اهناشلاو
 ه هارت كل هفصا ءىثو اه براحم هسفنل عراقم اهع كستملا ّنأو تاماقملا

 عمسإ وأ اهاري الجر ْنا ست ناكم ىف ةارما طق تيار ام ىلا وهو انايع

 كينلط كلي 1 تنا 1 ابنع كمناك ةلضاف. ةكرخ تندحاو ا الا اهنك
 جراخ ميعتلا متم كلل 15 يق ابنكرح 5 أبد الكل نينلاخم اع ةدغ َّق هنع

 0 هش ءانخ ال انيلع, ارعاط ايي اال. ايلفن اح اا
 .٠ لوطخ. ذئع ميلا عاقيإو نمل تلقرتو .ةنيززلا همز اهظا امو ءاسلاب 10-1

 هلإو ناكم لك ىف سلا نم ربشا اذهف ةأرملاب لجرلا زايتجاو لجرلاب ةأرلا ثا
 3 3 ا اأو ع 5

 0 مجورف اظن و و مراصبا و ىضغب نونمؤملإل ا لوقي لجورع

 ا" َنهتنيز نم َنيفخي 8 ملعب يجر ١ َنبرضِ ال 7 و ةقاعلا تيسقت لاو

 00 ا رم
 ١ نع ردللا ا ىوطا باليتسال ليحتلا ىف ني بولقلا

 ضرعتلا د هيلو قرم ةاع 1 نع قلل ضماغلا ديعبل لأ ىنعملا اذه

 لعا ذه م ءانبفلاو لاجرلا 2 كدععم رس نم ثلا دقلو كن 25 أمي 3

 ةريغ ع نلخلا اذه قى 38 حاب 1 نسحأ م كلذ لص 00

 5 توا( و نجار (بفحإ مننا ويح
0 

 ٠" دفع وبلا طن دع ويعمل نسج _ نرسل أ كافر لع نيفيا
 ةريغلا لاق م انو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هخويش نع مالس نب مساقلا

 0 نع انعاكا نهر اكلا رعالاتلاب لزا م اذ نامالا زرت

 اهبدم نوكأ نا الولو ٌنهروما ضماوغ ل لطب نيا 0

 ؛ هيف ٌنهركمو ٌرشلا ىف ٌنهبنت نم ثدروال اهنم هللاب ذاعتسي تاروع ىلع

)١( 24, 0. 41 53 5 10 
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 بحا هلا هنيد ىف ةبالص وذ و ةفرعملاو مالكلاو هقنلا ىف ماقلا لها نم

 ثضرع مث ترفنف اط ٌتضرعف لاق 3 0 ثاذا ةنيدا ةليش ةيؤاك

 ا لاط الا ةررل 0 ىبصلا ىمع حم 00 رك طرف ىنلح
 7 ىدحا ىلايللاو. ءابالا/ ترم, اف ؛لاق ةقداص 3 هللا 11 كوتا«( ناب حازم

 هللأو ىإ 0 كانلبعب "5 تيفو نالفإ وب تأقف 0 ساهش كدعل كذا

 اهلج ف 2 نأ نم انعامسا لوادي 7 1 38 ترادأو ل

 ةللكب هل ضّرعت نم ىلع نوركتيو كلذ. نم عتمي الف هللا ىلا بوتي نا دارا
 قلل وقتال دن 1 ىدبعلو لاق ةبوتلا املسم الجر مرت أ هل نولوقبو

 اذيحا هيلا بحلب ن 00 د 17 ّ 1 رطخ ام اليم ىلا دقل 10

 حالصلا ىنعا ةلكلا هم نه ىنعم يف -- 0 سلم ازا أو انهريغ 0

 اذ 1 كانا نر ةكالصلا نااهريسنت ةقيتح, ىف 50 اديفي اطلغ

 ٠١ اذا ىتلا ىف ةسافلإو تكسنما عئارذلا اهمع تعطق اذا و ثّطَبضْلا تطبض
 نيحاوفلا 0 املا ىلا الا نير اهني ليح ا اذا وأ ظيضنت 1: اطيص
 نم لاجرأ نم حاصلاو وما 3 م 0 ايلا 0 نا كا

 000 ةيلاحا 05 :رظانملا نم ن2 0 قوسنفلا ا لها لخادي ال

 صقنلا لها رفاعي كرم قسافلاو ييكرتلا# ةعيادبلا روضلا« عكا, ةفرط' فري

 7 بنو ةيذوملا دهاشملل قلتو ةحبضصلا قف ديلا هوجولا ىلا هرصل رثش و

 اال فاد اكل رالاك ءاينلاو انلاكلرلا نمر اكاعلا ور تاكله :كناولخما
 ا ان يل 1 كك انبانلا ودك كدا ةن هر ذاع نم قر ال

 ملسملا 1 رح اذطو انلتو اكاد دقف ضزرعتم لجراو ةاستال 5 اناس و 7

 000000 كلل لوألا ةراخنلا كلج دقو ةييلجا ةارما هين عاب .ةاذئلالا

 ٠ ىم )١1(



 ها١ا

 ةريصبلا تبع لقعلا سفنلا تبلغ اذا و لدعلا عبتإو هللا رونب ءاضتسإو
 ىدرلا ةّوه ىف ىدرتو سابتلالا ظعو حييفلاو نسحلا نيب قرفلا مص ملو

 باوثلا كو لاقكألا بجو ى ىهنلإو رمالا نسح اذهب و ةكلطلا ةاوهمو

 ام لصومو نيتعيبطلا نيتاه نيب لصإو حورلاو ءازجلا ّقححسإو باقعلاو

 عم الا مودعمل ةعاطلا دح دنع فوقولا ّنإو اهب ءاقتلالا لماحو ايهنبب '
 ا ا و ا احل ةفرعملا .ةعسو ةضايرلا لوط

 ةدلجلا حقي نأ ارخاو تويهيلا 5 0000 3 لرسالا ةلخادمو نتنلإل 112

 كراج ل ةلملا ةعاطلا يزإ الا اروصحرالكلا مناك الا
 ع ديف 5207 هبقبق و هقلقل رش قو نم دقلو 5 نييلع هنيعت هل

 ٠١ دقلو جرفلا بذبذلإو نطبلا بتبقلاو ناسللا قلقللإو اهريفاذحي ايندلا رش

 سم هنأ ئباذجلا عابنز نب كدر دلو روف بتاكلا صنح وبا ىنربخا

 اذه نع لمس دقو ريهاشملا ةيإورلا لها نم هقنلا مساب نييبستملا ضعب

 بهو انث دمحا نب دمحم نب دمحا انثدحو !ةيطبلا ةبقبقلا لاقف تيدحلا

 نع . ى#ي نب ىتي نع حاضو نب دمحم نع ميلد ىبا نب ديحم و ةّرسم نب

 ٠١ لص هللا لوسر ّنأ راسي .نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع سنا نب كلم

 م 3 ثيدح ىف لاق ممسو هيلع هللا

 اًرينك عمسال ىنإو هي هيلخر نيب. امو بل نيام لاقت كل ا ١

 5 0 كيطاخ ءاسلا 0 لاجرلا ىف .تاوهشلا عبق ىف ءافولا لوقي
 نيذه : جونجلا ىف هآسنلا و لاجرلا هنع لوحا ال ًالوق ىل ّنإو كلذ
 . لود ذن لاطو 0 اره اهل تضرع لجرءاضو ميشا

 0000 0 زفناس 5 ىصاعملا هتويتسأو ناطيشلا كك ّق حقو اي عاام 9 نك

 اًمتح هتتكمإو الا ةلاحما ته لثب لجر اهاعد ةآرما امو عيطلا هلّوغا و

 ع ىلإوخا نم قادض ةقند ىلربخا دبل ةنملا هنع د2 اًذفان اكحل 12

6 

 )١( 253 دافن. )١( 8 ةنومصملا. ع لدم, ةممرت 1 ةددد عادا 1, 98, 2.
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 لا

 ؟ راما كعزن كييا؟نإو. اكنع كيحاص ئفمي وأ كدي "ىف ىف ذا ةيراخاب

 ارطنو نابل نم« كيرقا الق: ىنارتآ لاف 1 عاف هيلا اهتعفد و امغر كنم
 لكت مث مف تلق ام هللإو وه كلملا هل لاقف ىرقبفلا عجر هتحت ىوملا ىلا

 0” هب اومراو هيديب اوذخ ناهلغ اي انب بعالتن ال كلملا هل لاق مدقي مل الف رو

 ' اقف ةيبراجلا اب ىسنلا كَباط ادق كللملا| اهيا:لاف' ةيرعلا ئار الق ضرالا ىل

 | افرضناو  افئاج“ ىلإ ايعفد او هنم اهارفشأف :ريخ: هللا: كاز ل

ٍ 
00 

 1 مهسننأ نوعبططي 4 م ريثكو كا هللا ة4هحر تيضللا لاق

 را دولا يو لا ياا 000 امال نار عكا معاثقأ/ نوف 2 7 ١
 ٠١ ةعراقم و ىضاعملا كرتو ةفعلا ب لا 0 هيلع ىلاعت هللا

 ةبادعملا ةوهشلا نم هبحي ايف سيلبا نوقفاويو مر هللا نوفلاخيو ىوطا

 تلا ىابقو لودر رفماللا "هنأ الغ دقو ميت ىف افيضفملا نوفتإوبف

 الو محلا لع 1 الو زخم يا وح ل ايل اوعلا نيش ابكت نيتعبط

 ١ الدلع ةياثلا و ل دعلا هتتاغو- لفعلا| ىو ئضرمزما لك الا ابق روتي
 | كلا اع كتاف, نقعلا قو ىذرلا' ىلا الا: ةرقكالو تاوبشلا ىلا الا رتمق ال

 اذا طخ نطل ك8 اءوسلا 35 0 قيال رطل لاعبا ءللإل
 لاق "ديت 7 0 ذأ تلم هلا يلا وكول كلذ 5[ لاق

 9 ىابلألا و 04 ىف 6-50 5 ببَح و للغن

 0 ١ دسجلا ىوق نم 000 اهو ناسنالا ىف نابطق نأت هببطلا ن ناتابف 1114

 ,. تييعفرلا نيببجعلا نيرهوجلا نيذه تاعاعش حراطم نم ناحرطمو اهب
 0 0-0 ادخل انا ها الا ى ؛ذ نيبولعل )علا

 كو عراف و نالباقتي اميبف اي هتلخ نيح هدو |ممسا قيديدقناب دوغلا]

 ةلوحادلاا 16 عيا“ اشنالا عادت للشلا» لقملا “بلع اذاف اًيأد

 00110 5 (1) 50, 6, (5) 49,” (5) هع 001. 39, 2,

.) 

 انحش حجم رع



 اا

 معئاب ندا

 سفن تداح 00 دنع :تاذخ كك حيشلا كلا ذ ابعبتت هسفن ّنا

 هسفن و حمجا هن هلام ىف 7-5 هنمأ اهغاذأ ىدلا ىلا 0 جرخ 9

 نا هلقع داكف دحا منم فعسي ملف دلبلا لهاب هيلع لاق هيلع ىف
 هلاخداب رماف هعيش حاصو هل ضّعتف كلملا ىلا طدنك أ 1 اواو يهل

 هربخا هيدي نيب لثم اف هيلا لصوف قةيلاع ةقرشم هل 2 ى'طعات كللللا

 عاتبملا لجرلا راضحاب رمأف كلملا هل قرف هيلا عّرضنو همحرتسإو هتّصقب
 عاتبملا ىباف كيلا هعيفش انإو هارت اي رهو تيئرغ لجر اذه هل لاتك

 ادع لعلب كيضتسا) نابهبلا ايفرص عراآ تشاو اهم الاخ فمان ١
 . لو ىباف لوما ة هيلاوح 1 كلما هبا ءارق هتلاج نم وسلا ا انإإ

 27 فاعسالا ىلا احونج ةتبلا هنم |وري لو ساجلا لاط املف اطل هتبحمب رذتعإو

 خلبأب كل 155 كفو ع اابو اه وفك فدع كلة سا دال لا

 م هسنن. لع ا تلعتنخا  ايفرشتا ناك هزت وهو نم

 ةليح فلديي 4 4 يبلدنالا هل لات كتلع هللا ةوضع الزواطان د ا
 ١١ ليف انه دكا دكا عياتسا ام لذبلإو ةبغرلا ريغ انهاه لهو هل لا

 ضرالا خلا ةيلعلا ,ىلعا ئترمإ بصتاو:هيلجر ىو هنذنا عنخ اهني 00 ا
 ىف ذاتي هنا ىضتف لفلان !نانشعلا) هب 2 ْ

 اذهب ٌثددرا اذ ام هل لاقف كلملا ىلا هب :دعصف ىَذآ ريبك عوقولا كل

 هينا هنن ىرإ' نال هزع اهدش اقرا نر نيكل
 . ىلا تنتلا مث ةلأسملا نه يف محلا هجو ربظ دق ربكا هللا كلملا لاقف عتيف
 ل ل ل كنا اذه اي لاقف ىرتشملا

 كيز)ي ةسننب كفانقو ةبيحم نا ردع انا اقع كاع نافارا معن لاقف هلاح

 ىلعا نم مارتو كبح حّصعف مق تناق هاقو لجو رع هللارتكا الل
 "ا 2 نا و. :كِلِحابف كم ؛ناف تبحاص لع اك ةبيضنلا ٠

 ا كالا هك مو دا ذذ له نإ ل نم هتباصأ ةقافل ا دحر 100

6 
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 اك

 00 ورمل ,. يدل لك هيغاا اينما ىلا الو : اًركسم تراق الو ' طق, امارخ
 ةفالخ ىف ةبطرق انا تلخد مث هلثم انتقبط ىف ا لع اني نب شرات

 ىبحي نب مساقلا ورع ىلا دصق ىلع اهنش مدقا ملف نوم دومح نب مساقلا
 امو هيخا نع هتيزعو هلاح نع هتلأسف هللا همحر هللا دبع ىلا ىحا «)ئيمتلا

 0 5ع ىذدلا 0 هلئثاسر و هراعشا نع للا 07 ه هنع ةيزعتلاب ىلوأ هناك

 نع يرش اف ةباكملا هذه ردص ىف ا مدل كيل 5 نينبلا :عسذ نك هيد

 هرعش عيبجي اعد توملا ىف كشي لو ةينملا روضحي نقيإو هتافو تبرق امل هنا

 ورع وبا لاق اهتفدب رما مث اهلك اهعطقف اهب انا هبتطاخ تنك ىتلا ىبنكب و
 ابدا اهيف عطقا 0 رح انا يطفو ىلإ اتق نق اهعد اء اباأللا كاف

 0 ةركذب هدا ن 0 هيلا اهتعفدل اًرضاح ىنبعب ا 1 5 1 7-1

 ىتبكت كتناكو تم ما وه أ الو هترضا دالبلا ّىا معا ال ىنكلو دول
 0 كيف هل قارعة نق ومرما 0 الاب تققشم ا لو هب تلصتا

 رعي ال كداب :ىرجوف ٠ 1 | نوط كرت ني

 1 و 1-0 3 ٍرهَدِلَو : ا دصق كريد ؛ ثردصق
 6 (؟)زبعلا كِيلع ىنيع 2 مال هما 1 ا

 هللا دبعل ثلا ذادغبي انعم ناك لاق هللا همحر قاديهلا مساقلا وبا ىنثّدحو
 |0001 املا ادق يذلا ةقلا [نوحدا قرا دما ىإ "ايمو
 موي زاتجا هنأو هلْثَم ذادغب انباحا ىف ناك ام اًرادقم لجا و هيخا نم ملعا

 ةئقإو ةيراج هاصقا' ىك ىارخ هيف لخدف ذفني ال قاقز ى هئبطق برذب

 ١" ماهف اهيلا رظنف لاق ذنني ال بردلا ّنا اذه اي هل تلاقف هجولا ةفوشكم

 ةرصبلا ىلا جرخن ةنتفلا ىشخ و اهرما هيلع ديازتف انيلا فرصنإو لاق اهب

 ها ةياكح نيحكاسضلا نس. ركذ ايفا قاكو هللا هجر :اتشعأ اهب تاق
 "ا دا ناك“ ةيزراخ عاب 1 ا ل

 (0) 6ع طزطما. فن. طقم. 111, 5. 57 )١( كد ىبطلا كب 1ططتقعسب مرح.

,212-73 



 للا

 (ىييفلا ليذه نب ديحم نب هللا دبع ممقلا وبا هبحاص انيقلو رصقلا نصح

 لها ربح نيبو ةماقا راح ريح 5 ارو نضع ايقاف لفقملا نباب فورعملا

 رعبلا انبكر مث ةحانيش ميتاو ا اقوازعم ماكاو ةمه:سانلا لجل كغو ناس

 5 كهوم نب ح نب نعحرلا كبع ردا ايا ةيسنلبب تدجوف اهب هاك

 هللأ ةهحر هنوع ىنربخأو ىنبطلا نب هللأ كديع انا ا ىنف انتيادط 3 ةعربسلا

 باو ةدارملا بيب نبا ندوبب ديلولا وا ,ضضاتلا قيد كلود 5

 تفروورعللا ”ءدزالا هللا دبع | قب كفيلا 1 ايا ورع ول اورع

 ١ مايا هكا ىضاق اذه 37 تضم كِلأَو هلاك اهنعدح 2 نبأب 105 ا

 ١١ كن انا يلع مايا انيلاو خام ةاًئيدص انل:كقسلا ا ناكر تيدي 0

 اي ا بتعضألا انل لاق الاق ةبطرق ل نيك 2 نئاعف كلاو "ع

 يسلب ولا 3 نحو زخات وك نع كن[ <ةطلاب ١, هللا دبع

 نأ داكي راصو ةقلاسلا اهتافص نع را اه اره وج نيع ايا 0 مف ىنضلاب

 ا درقك نو ههجو ع داب احل ا ءانإلا نم برقو سدنلا هريطي

 0 نيح قار نايشلا دقت ع اديراتلا» نع 0 كربخا معن ىل لاقف
 5 تاك م ابيلع 0 يد ةبطرق 2 2 نب ىف 76 لوخد

 0 باغف هتيأر ىتح ةيئاق ةروص 506 ١ ردقأ 0 7 ُق 5

 راكس اقم نالف نبا الخ لذه هلي ليت اهنع فلاش سل نإ م
 كلذ دعب هتيّور نع تسئف ذخاملا ةليعب عرق نع ةيصاق ةيحان ََُ

 ؟. فرعا انأو كلذك ناكف يمر عطرا 2١ ةيح ققرافا الك انا ىرعلو

 ققتلاو اضل ف ولا نع ترض كل | ةتياز دقو هيا داو ىكلا كلذ

 هللا دع اهيل نا لغ اذه عيمجا نع هللا انع 0 7 هللا دنع اهالك 00

 ءطو الو ىلخملا ةقيرطلا قراف الو طق هلو هلل نكي مل نيم هلزن هللا مركآ

 )١( © ممتع ةع ىدخا () 05 8201. فتن. ظقورو. 151, مرر. 39-0

 (59) 110عططت, 2.



 00 ايفو امور واصلا و لغو اًياضو. الابجو اتلمح اليم هل ادهاشا
 ”0 انتر اريطو ةتاللر يال و ةئامدو  امركو. ةرابطو اددوس و ءاقؤو
 "ذو ةقللاو رهشلاو .كب دحماو: نارتلل اظفجو ةياردؤ 0 ًالتعو
 نامللغ نم ناكو لدجنإو مالكلا نم كلاص ظح عم اًشفم اًعيلبو طخلا قست اًقلقم
 "اكو ناشلا اذه قارقدادسا تدرالا ديزني .ىا نب, نمحرلا دبع مدان ىلا

 نانسالا ىف نيبراتتم وهو انا 57 ٌنسلا ىف اماع رشع انثا هيبا نيبو هنيب 6

 اكل للا نا اللا ءاذص انين ءاملا رعب ال نينادحو .قزتفت ال نيفبلا انك
 001 راحل ىف الرام نيعلا دعي ابق و ادع 000
 1 دل ايلا ل هللا نع نإ نيش ناتو ابق مثوزنو ةبطرقب

 7 ٠١ انكف ةيرملا ةنيدم ىتكسو ةبطرق نع جور 6-00 يل تمافلو ا: ثبيغم
 تاييالآ قه اهجرد ىف ةلاسر هب ىنبطاخ ام رخ 0 راك لخنلا ىدابتن

 تنيلَر ل ل اد م 0 نع ىرعش تبل

 ثيغم طالب 0 كك 1 كا! ا فار د

 ثيفتسمل اك طالبا 325 ءاوشلا هضمي ٌرايدلا ” ا را

 6 يطحلا ريس ك كا 2 هل 00

 00 مرد 2ع لَن ا يا ا
 00 7م لا

 ريما رفاظلا نابلس لَ ف نإورم ىنبب ةلود تعطقنا نأ ىلا كلذ ىلع كف

 رصانلاب نيدملا سلا دو ادن حاوب و ةيبلاطلا ةلود كنربطو نينمؤللا

 ؟. شوبجي اهايا هلاتق ىف ٌريتسا و اهكلمت و ةبطرق ىلع بلغت و ةفالخلاب
 "212 ناريخ يقي كلذ رثا قو 0 اطقا ىف راّونلاو نيبلغتملا
 مهم هللا متتنا دقو نيغابلا نم لجو رع هلا قتي ل نم هيلا لقن ذا ةيرملا
 ةلودلا ةوعدب مايقلا ىف ىسن انا تا ا دنا ع داع نعد ع

 ,غ ىلا انرصخ 2 ةهج ىلع انجرخا 5 اًربشا هسفن دنع انلقتعاف ةيومالا

 0 دكك ا ءامغأا
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 كلذل تعزجن اهعابف طخعتلا بجوي نكي مل اهتهج ىف هغلب ءىشل اهنع فزعف
 ىلا عدلا ابيع" نغا وابا لو تفيئالاو :لوختلا ااهقراف_ اسوا اديشن اكرل
 ابغا ادع اير - 0 مو ننببشا كلذ“ اكو كلا

 كراص:دق قرو:ابنيفل اهنا اهب قنا اءارما اببعا عتربخا دقلو ةرتكلاب كلا
 ٠ نالثلا كلم قم «علب :ىذلا اذه لشحلا ا هكنلاتهر ووو العا ناش

 بمبس ذاي .قانج لواك ىو اذبأ هيد ال ناو تاتو[ اذعصلا ل

 عبر نحل كنا نهارا ناز انيس م قوقل نا 0
 رماع ىلا روصنملا مايا ىلعالا رغثلا بحاص دنق تنب ةكتاعب اجّوزتم ناكو هللا

 الو اهالخ 3 اهاهح ىف 0 ىرم الدعلا كيفاكون ساو 2

 ٠١ يضع هناطلس كك وأ ىصلا رد اناكولا تاضف 0 ايناذلا قا

 ل ل ا ١١ ايي اطلاو لك

 ابنلك ةدِش اهلحنإو هيف دجولا اهانضإو هبح اهنش كق“تناكو ماوعا ةيناغ ةدم

 رست الو ءىث ايندلا نم اهيبلي ال اقند مسوتملا لايخلاك تراظ 3-6

 اهعم هقافتا | كيغاف ذا زينك الوت ]يقر اهزتاك و يطرح اعطال

 ٠١ه رهش ق ةبطرقب عقاولا نوعاطلا قادللا هيقحر ىحا 57 نأ ىلا اط جمالا

 تكا ان نيرشعو نينثا نبا وهو ةئاعبراو ىدحا ةنس ةعنلأ ىذ

 هدعب تنام نا ىلا لوبذلاو ضرملاو ليخدلا ممسلا نم اهنع ناب ذنم

 ابما اهنع ىنتربخا دقلو ماع ضرالا تحت هيف وه لكأ ىذلا مويلا ىف ماعب 106

 ىف ىتمر كسي و ىربص ىوقي ام كعب لوقت تناك اهنا اهيراوج حيمجو
 "© قم ءأرخإو همعضب الل هلا ىقيتو ىرورس الا هتافو دعب ةدحإو كاسل نادل

 قاحللا مويلا ىلاما معا و هريغ فونت نيك ام ىذلا اذه

 هريغ ال نكي ل كلذك ىو اهريغ ةأرما اهعم الو اهلبق هل نكي لو هب

 دي اللا دب ىلا "انبحاص ربخ امإو زيه ضر و اه هللا مغ 6
 هكر ناك هناك يبطلا نباب'فورحملا تلا نيسحلا نب ده 000

 [6 ل مار نوم لك لشن نم قاح وا ةلاثما ىلع نسحلا ىلخ تقال
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 رع سا رع 21 5 7 لاي

 ٍرلولاَو لاومألاب هيف ةماَرص . اهتحاس ديلا لحي آل ةزعيَو
 ” اتا تدك ىلإوخأا نم قارا كا هنما سبلا,ناك 3 نا ا هيب انشا
 او انو (2ارخالا تددعإتا هنيبو< قبب ةقوؤملا تطقسأو 5-50

 حجنأو هيف اوكاحت هنيب و ىنيب ةييفلا وذ ٌبدف لئاق لك نم عمملا ريثك
 ” ا اديلتت ادم هيلع كصيرتف هدهعا !تنك ابيع ضيقناف ' لثع مهعس

 هلاح وب هتكرتف اضابقنا الإ دزي ملف بتاعلا ضراو بئاغلا

 م
 ةقرافمو توملل اببس ناكف قافشالا مظعو عبطلا قر و رمالا كارت اهيررو

 لوقا كلذ ىف و ديبش وهف 00 قع نبل اب قاكاج دقو ايندلا
 ٠ أبنم 0

 0 َريِرَ ثقب ا ا اديهش كلهأ ىوه كلهأ تان
0. 

 نيمو حرج 0 قدصلاب 0 * ا 3 اذ 0

 نبأ 501 5 هب ىدي نب ع انيحاص كاز نس ؛ راع ئرسلا ١ ىنثدح دلو

 زيزعلا ديع نب مثاه 0 ىحا زيزعلا دبع نب ملسأ 0 نحكم ١ نايف 1057

 1 0 11 ى هعقوأو هب ال هعجحأ ىتح 0 ةياغ ملسأ 0

 0 نأ ىلا كك لضا هاب هل | مع 0 هل ةرايزلاو هب ماملالا رينك لسا

 ا هتومو 58 كرف هتافو دعل 5 ةرريخاف ريخغا لاق ادند و 8

 © انآ داك) اني هللح ى ديراب ناو تك لا 2 تلتف ىنتلءا اله لاقو
 م نئفتلاو عرابلا كد لها نم اذه ممْسأ ن 9 ررص كلذ ع ع 8

 0 اعألا ةفرعم هلو 1 رعش هل ول رعشلا ى : 0 8 ركأو هقنلا ن ا

 زودت وهو هرابخأو باير ءابغ قئاررط قى. فيلات بحباص وهو 0

 ىذلا ديم نا دلال فو اًنلَخو انك ينل لا نانو ءادج تع

 ” ءالورلا يفعل هناك ةيراج ملعا انإو 7ةبطرق نم ”يرغلا بناجاب اًنكاس ناك

 )١1( 218 ارخد () 218 ىنع (5) 02 151: دكت 1835م. 111, مز2. 224-225:

 1دلتودنع مون' ل1, فمعزد 122136108, ءميصتتتع ]21115 185, ]2]2. 111-12
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 آل ام نووي معاد نيون و ف ”مخأ رت مل ١ ءارعشلا ىف ًالبق ردا
 نع رعشلل لئاقلا ذوذش نكلو مل رابجلا زيزعلا هللا ةداهش قهف 2 3

 ىذحا ةيرماعلا انض را كابالا نهر فيش نلكو ءاطعب سلا 00

 اهلجأ تنكر. اهتبجافإ امعنصا ىتنلك رماعا يا . نب .كلملا دبع رثظلا م0
 ٠ ضعي اهت دنا هثلو اذه ةتئار طيسيلاو ديفتلا ةتيرط ىف حض ا(

 ةليج ىف. ةمه عضوت نا بحي اب اًرورش لاثف,بدالا لها نم ك1
 يا نم ىف ةذلت ينم ياخ قال ١ تالأ اذه 00 عيبجت اييدلا كتاك

 اهنم دحإو و لادبتسالإو للملا اهو هجو لك ىلع امهيف ىلاسلا ءذي اهتم 0

 بوح نم ةعبرأ و. ايندق اذ. ءابحا وهو ريصخلا دي الو هكا لا
 "د لا شو اسما كيرلا هيف ىسانلا ءذي دحأو )ع

 1 ناعلا 3 اريطتلا و اال نأث خو ىا لع 0 كاسل ماني 40

 وا توما ف ايلا وهو لجو ٌرع هللا لبق نم وح نان نوار

 لع ثلج 55 كربخا 1 0-0 نه ىف ريصتملاو نمزت ةفا وأ نيب

 تبشنلا دوأو امهعاعجاب قايح ”ربأل ىلإو اذبا شع ايمن سيال 7
 ا 0 دكلا *41000 8
 ل ىتلا ةفلالا كلوت رهاظلاو نطابلإو بيغملاو ةرضحما هيف توتسا دق نولت

 سفن ةزع و هتبح ل الد هتيرد ام نع. ىسن اهبافركلا ٠

 تدلل 0 ريغن' نم اهيلع دري ام لقال ةيتبع مضلا ىلع ٌرفن ال
 , لمتحاف جال نأ. ابسنن ىلا وعدت نيئيجسلا نيتاه نم 0 لكف هيلع

 0 طرفا اذاف دحا هقيطي داكي ال ىذلا مّولتلِإو ةليوطلا ةانالا لمعتسإو

 01 ةعطق ا كلذ فو ها 3 0 3 رض
 مصرس سس حاس رس 2

 - ساونا ص

 ا بّنلا 2 00 50 8 0 0 0 سا

 2 كالا را كلغ ا لل و ا 0 قدص هاو 105«

 ىبطن, 218 )١( ,225-226 ,26 )1(



1057 

1040 

 (9 28 رابلاب .

11 

 7 500 كا 1 ى 2 ٠

 ريل داع 3 كلوحف بريح ىلع نب ربح 0 امو
 ع هه ى-- 52 مسير 02 0-20 6 ىت م

 2 | 1 1 3 ذم كَ اقل 5 ضاعت 0 ريمالا تنك ولف

 275 رج َج كك 0 ل اا 2-2 20
 20 اورثك ول واهب ملي نم ىلع ام ىنامالاك كتير

 - 0-00 تير دى ب - م 42- مد ماء اص

 ريفن مهأ كانالا دشح ول و ه عافد 23 3 اهنع 1

 0 وهو كلك هللا ؟ نم هال“ كن نم الو هلع رو ال وهاو نمأت بيس مت

 ضراع اماو ةبوأ هعم ىجري 0 نيب , ان توم اذذ ةنالت هعورف و نسابلا

 'انرتكف نوح ىنو انلجاا قم ىلا (3علحلا ةنلغب :قيباحتللا لع لخذدي

 هجولا | ذه 5 ىسانلا | حرملا لغو رب ريصتلاو واسل 0 نم هوجولا هزه 0

 موللا مسأ قاقحتساو ؟ 0 كل ةضاشقا نم ةنالخأأ ماسقالا مزه لل مسقنملا

 ” 6 داكالا دمع اجلتر اًببغ هيو العلا ايل او كيل 000

 ىنأتلاف اًرخآو ًالْوا ةروكذملا هوجولا قه لكو
 نسح اهلها

 ارا ل ا ردعلا عب ذقيحم لامالا كيسا

 ىلع صبرت ]إو بجأو 0

 ديلا تعطقنا اذاف صبرتلا ل حصلو نأتلا هيف 056 أمف

 هيف نومذي رعشلا نم ّنِف

 ك0 1 نى انهو كاذللا | لع رباخلا لع قوش نمدلا“ لك ىابل
 00 نك يراك كفار ابباللا اذه ق ةناك نبا نسما رثكا دنلو رلملا

 لوقلا ىلع اًرادتقإو هناسلب امك هراعشا ىف جيرصلا ردغلاب هسفنن فصي
 رع 56 اند خا قا

 لحْراَو َرهدلا ِرِدابَو اذه 0

 د ام ةريخنلا كناطت نس 7 اِمدَحاَو

 ففوقؤلا نمر اريَخ نإ

 كنم

 ١ ضاير قر *

 27 را اًدلا ع
7 

- 

 رافقلا 8 )5 كَ

 راكؤلا
 1 للاب نانا

 دونا عم فّرطلا رئاح # تك يلا نج 58 و

 (ةاراهبلا "1 ارا 0 ا وول كل

 حارلا برشل هللأ ةيصعمو اعبط ان سرد ا ل نأ هناا دادس

 ” نع قدصا نمو قكاعت هللآ .لوق انبسخ ىكلَو ةنص انل ةيطا داشكو اقلخ انل

 () 218 ّبحلا ةلعب كات  18اهربغبف 2138 )١( (9 358 ابّرلا

 ريف ااا
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 فرضنيو ازيختم هيف: داترنو اروتم ىو ديضتيا رصنلا ناك ىلا راكؤلا كلت
 عيمجلا نع ربخلا ربخلاو لكلا نع ءىبملا ضعبلا الا قبي ملف اريج هنع

 انتلود مليا اهب تيذغ تناك ىلا ةنايصلا اهعدعو اهسشنب 0 ةلقل كلذو
 مر نام كك ايل جورخملا ف او انّأظ :دادتماو
 ل ىتم ةسئب و..تصقن دهاعتت ل ىتم نيحاير ءاسنلا 0 0 لبق هنع

 انهزم قفص لاهبلا_ندخ أ لاق وم لاق كلذلو تانيا 0 102

 تربعت ءاشلا هوجو هضعب ىتل ول ام ىلع هربصل د قع الضال

 ىلإو ّنكْلا مدعو ءاوطلا فالتخإو حايرلإو مومسلاو ريجملا لفم ريغتلا شا
 اًكئرذ 'ثللي وا اًيررظ تلو ننالا ضعت ل تسنأو كصو لئااب

 . هيحاض ٌدلسلا :بابسا' نم ةجولا فهو قالسإو مربع ىذلانانلا" 0
 دهع الو ءآفولا بجوي تبنت عقي ل ذا مولم ريغو روذعم نيهجولا الك ىف
 هنايسنو هعييضن ىلع مالي قداصت طرف الو مامذ فلس الو ةظفاحلا ىضتقي

 ترحلا نم فداض و ةترسإو ةيقالظرفا ذاق :ثويخلا نما 0
 يكاز ءاراحم انما ناك اذإو. لس عّوجلاو ةضالا نس ا

 3 لقا 0 ا

 دعا هلم ال /ىدذلا وهو ردغلا اهنمو اذه لف بحي نأ ىمانلا م

 هجو ّىا ىلع هنع ىلاسلا مالي الد اخ هالسلل وهو 2 ىضغب 5

 بولقلا /نإ لولو هلغ انيص نإ دكا ةيناللا لب انطس اال
 هتاسقسا 'ةلاحا "الو هيلق' قرط 1 فلكي الو ره الا هلأ الناب

 . ةمالملا قحضل نا داكي:ردغلا عم هَولس ىف ربصنملا نا تلقل كاذ الولو

 ان ةظينحلا ئوذ 2 .شلاوحا نبع وسلا لإ "عطا ال

 57 0 ولا نيونع هكر قد الا هيلع رضي اف ندغلا نم انا
 عمم ةعصق لوما 0 ا ةفلالا طقاس

 ب0 03 97 ررعغ ى <
 ك2 ع 0 ءإ رو ه-ب_

 انز

20 
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 ةبطرق نم قرشلا تئناجلاب ثدخحللا انرود نم. هللا:همحر ىلا زيزولا لفقنا مث

 طالبب ةبطرق نم 0 بناجنا ىف ةميدقلا انرود ىلا ةرهازلا ضبر ىف

 تلفتنإو ةفالخملاب ىدهملا ديحم نينمؤملا ريما مايق نم ثلاثلا مويلا ىف ثيغم

 ىف لفتت ملو ةئاغلثو نيعسنو عسن ةنس ةرخالا ىدامج ىف كلذو هلاقتناب انا

 ه ديرما ماشه نينمؤملا ريما مايق دعب انلغش مم كلذ تب جوا رومال انلاقتناب
 جدانلا اضاو بنا 00 انمقماو هتلود بابرا ءادتعابو تابكبلاب

 قوت نأ ىلا اننصخو ويزن ثيعو ابعاب تفلاو ةنتفلا تمرزأو راتنسالاو 3

 نيلبلل تبسلا موي رصعلا دعب لاوحالا نه ىف نحنو هللا همر ريزولا ىلا

 ىلا هعب لاح كلت انب تلصتإو. ةئاعبرا و نيتنثا ماع ةلعقلا ىذ نم اتيغب

 ”01 005 ةعاولا تقرأ دقو, اينبارد. العا ضقبلا ,ةزاجب ان دنع "تناك نا
 ! 52و كررانا دنلذ بداونلاو ىاوبلا ةلمج ىف ءانسنلا طلبو متأملا

 اًيفاح انمزو اًيضام ارهدو اديلت اًبحو اًميدق ادهع ا انا ار

 راف رانا بهذ ذف امايإو ىنإوف اروهدو ىلإوب ؟رابخإو كوخ اًروهشو
 ]0 اإل اكللذ ىل تنك 11 لا ليالب انيك نازل تددجو ترتد

 0 وللا ديري اننا دارا كل و تيجل | تيك انو نرجو نم اناضن
 دلل |( نال ل ناك ام دهولا يلا و. فسالا فعاضتو نرحل

 ابنم 2
 0 6 1 55 ع 27
 ترو | لا وأ ىجللو 3 0 وهو ا 0 ىبي

 م هر - 5 0-1

 فنساير املظ ليجقملا 10 ءرْمال باب ل اع ايف

 "تجر نيربلا دج انيلع كاتو انلزانم نع انيلجإو هنابرض رهدلا برض مث ذم

 كلت دعب ىرصب نع تباغو ةئاعبرإو عبرا ةنس مّرحْخا لوا ةبطرق نع
 ةئاعبراو 0 ا حبلا ماوع ةتس ةدحاولا ةب ةيورلا

 ىل لبق تح اهزيما نا, تدكامو كلانه اهييأرف انئاسن: ضعب ىلغ تلزنف
 ا لل 0 ا تيفو اهيا راك ربتت دهر ةنالك نه
 0000 هيدا ةاركاو لثصلا فينلاك ىرب ناك ىذلا الا, كلذ ضاعو
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 نك

 رئاآس رعشي لو اهب فاك تلع دق تناكو هريغ ىلا لاوزلا نم لعفلا
 اما ةماك ذا ونكت درعا نك نمل طن نا ل

 اهريغ نم ملطب ال تاهج ىلع باوبالا ضعب نم عالطالا بيمل نا

 ا يل الع ىف قع ءازملا ةناقلر# نأ ملعاو ابيلع

 0 ىلا انّماركو انزئاج بغرف ناتسبلا ىلا نلزن م راثالا

 ّىثلا ناو هلثب ىل دهع ال لجتو رنخي هتوسو دوعلا 55 اهترماف اهئانغ
 نب سابعلا تايباب ىتغت .تعفدنا مث هنسقسم نيع' ىف هنسح فعاضتي

 .٠ لونيب كبح اتا

 ريصاقملا َفْوَج اميراقم ثناَنأ « تَرَ اذِإ سيش ىلإ ُتنِرَط نإ
 ريماوطلا َْط اهقاطغأ َّنأَك ٠ ةيراج ىنَأَح ىف ةلئمم نسف
 ريواصتلا ىفاِإ َن و نم آلَ ٠ يَساَس ىف آِإ سلا | َنِم تسل

 رون نس لكْلاَو ربع خلاد ِ ربيع 9 5 روج هجَولاَ

 «"!ريراَوقلا دَحْوَأ ضييل | ىلع وطخت ٠ اًمِدَساَجم ىف وطخت نيحر امك
 اهنا دي د ايل بارضملا ناكل ىريعلف
 ٠ اهتيؤر نم نكمتلا نم هيلا تلصو ام رثكا اذهو ايندلا ىتقرافم موي ىلا

 لوقا 7 مو مالك امو

 م عمو رات || ىلع اَهيلت د

 روفن رع كلا 7-0 ء دبع َرْيَغ لآلهلا نب

: 0 
 اَيَع هب نص ذه كطفل . يلم كِهْجَو َلاَمَج ِتْمَنم

 غب "وبلا ني تسلحاو مو نحر تو ككاو 0
 الس هذ

 نيه سافل اذ اًنِيَه ٠ اًريغفإو سابعلل يع دو

 يع نحو لاق وعل ب *ايع كال كلم

 )١( 0ع 6:”1ةنغئمص 0ع (هدوغوص صمم 1 ع, 12938, مزج. 66, 34-67, 1-5. 12010116 281
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 لوقأوإ كس 5

 00 ا م ا نقلا ىف ”مهج 11

 أ نم ربصتملاف بويخا لبق نم 2 1 يا ةثالثلا فاقسالا مع 0

 0 رافن اه انم لصف لك ىف هسا ءأش نا ا اال

 هاذ تنلا ىلا ىنع كربخال ىفإو ربخ عاطاللا عطاق ءا اوزنأو ببوبحملا ىف 5

 3شب تقولا كلذ ق تاكو انراد ىف ثتأشن ةيراج ةبحملا ةنلا ىابص مآيا

 الع ابطو اهفانعو اهلقعو اههجو نسح 3 ةباغ' ناك ع ردع تس

 ةليفف رتسلا ةلبسم رشبلا ةعيدب لذبلا ةعينم لزهلا ةيدع اهتئامدو اهرفخو

 ةّماد بويعلا نم ةيقن رذحلا يدش رصبلا ةضوضغم مالكلا ةليلق ءاذلا

 ٠١ دوعتلا .ةنيزر دودصلا ةجلم ضابقنالا ةعوبطم ضارعالا ةولح بوطقتلا

 اهيلع عماطملا فقت الو اهوحن ىجارالا هجوت ال رافنلا ةّذاتسم راقولا ةريثك
 "1 فولط اهاحو. بيلقلا لك بلا ج اههجوف اهيدل 0 3 7

 0 الا يملا و تناك اهنا ىلع وهلا قا ةيغار 00
 0000 ا داي ل رف ارب طوبار احل ايجار اهلا تحتج وم

 0 يدل ىف عب امربغ ةفنل ا نم عج ةلك

 راكي ناك مطصم يدها جلا. مع كلا كلذ. نم كلطو اد سلا

 ا ةلخدو انتلخد هيف 0 ءاسورلا هو هل عنطصي ام ضعبل

 ع عرب اد رسوب خال نمو اننايتف ءاسنو هادا نم هللأ م

 ك7 3 كاك ىلا نلقنت مث راهنلا نم 1 نكثبلف هلحم فطليو هعض وم

 ةحتفم اهصوحتو ةبطرق عبمج ىلع اهم علطيو رادلا ناتسب ىلع ٍةفرشم انراد
 حل مدنا دل او بحارنلا للك نق جرظتي نرضف باونالا

 ' 1 يكل اطول اهرعل اننا ديف»ف علل ةدلللا_ضح دضقلا تنك

 انااا دا نبع ديو بابل كلذ كرش اهرايح قا ارت قالا

 ١9 ىللذ لنم ىلا دوعتف هيلا تراص ىذلا ثابلا .ىلا دصقلا انا دينا
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 نم لصنلا اذه ىف ىمانلإو كماقم كريغ اًدحا ماقا الو كإوس ىلا لِي

 منت لاح عقب ال لال بويا لا 0 را ني
 مدقت دقو همزلي ال ءىش وهو كلصو نع بغار وه ايناو نايس ىارذلا

 ّنِكلو ةفلالا دهع بجويو ركذتلا مزلي ام همايا قحو لاصولا ةمذا نم
 ري لل اًيداتم رجلا ىأر اذا روذعم انهاه دلجتلاو ربصتلا ةهج ىلع ىلاسلا
 اوس نإ نيانلا خم ريتك ناعما ذو ةلالد ةجارلل الو ةمالع لاك

 اننرف .كلاذلك تاهلعع يمتع كلر دصلر ايزو دااوتش لل

 ظ هنم اًرعش كلذ ىف لوقاو ةقيتحلا ىف امهني
 هول 3١ اورد رح ياو طق رذأ 1 |ونوكف

 ةوديتع اق ويلا ةويتتت امف 1 00

 ايلا "7ثفضاف تظقيتسإو مئان انإو اهتلق تايبا ةثالث ةعطق اًمضيا لوقإو
 ( نارلارللا

 1-2 جور ني ع ٌزعأ * 0 تنك رفد و هل آلآ

 هللا طا اهئانب كاوط ٠ ءأ ناّرجهلا ٍ ب ٌثحرب ابق

 لجسر ْمكَلَصَو كك 3 او ذه اك م ُرْمم وبصل ناس

 لست ًالّضأ رجلا لولو . اًتح ٍدَجَولا لص لصولا ُتدِحَو

1 2 1 

 دوت نم ولست وس نأ ها
 دقألا دب اذ ناكل ء عمان ف ١) تقلحف
 ا دن ناوأسلا نم ١ اَم رجهلا لوط اًذِإَو

 ددهتجم تاكد حاس < لك 1 ارجه 2

 يل تك ا 2 نالآق
 ا دايما كج 3 0 < ااه 00

 ل

 هيلو 15 هل



 اهنم ةعطق

 رصّقملا رمكح ُغ رصقبلا حا ولسا نم ٍِغ ةبحالا ىسان

 ريصتملاك عوبطمل 1 ٌرباصلا 7 اهبيجم َرْيغ سل ٌرصاق 1

 رادقبو اهبسح ىلعو ةرينك نييسفلا نيذه مسقنملا ما 0 57 2

 5 از 00 كلا نبق دقو لا هذ و كالا 0 ابنم عقاولا

 ا ]و ةفئاز ىوعد بحاص هب وو است ناك
 الو ومذما لان ةهالتجولا اذه 3نم كادلاو 'ةوهش زدابموت ةّذل بلاط وه
 منا ىنعيلا قلق وهو كماز) يعم ةيدقبا للا ةئيقإ : ناك 00 00000

 0 لوحي بمحل 2 نوكي 5 ءايح اهنمو مذلاب قحا هبحاصو لّوالا 3

 ١ ١ مقوملا تيلي دج لييو' هللا -ارتتاو رطالا لواطتيف دم اجا "ضيرغتلا نيف

 ا نايلد ايفان امنع كاسلا كاك نا ذو« اذهودولتملا: “كب دو

 ك1 ا ايل تالذا قاع انونلف "اينما عراك قو" ناعتيملا "عربس *ناج
 نم ءآيحلا لاق هلا سو هيلع هنا لص ها لوسر نع دو انقر. ةظنفت

 00 كاطع نب نجلا دع اديعا نسوا اندحو قافنلا نم ءاذبلاو نامالإ

 ٠١ ديز نع قرزلا ناوفص نب ةفس نع كلم نع هيبأ نع كد دبع

 وو طم ةيلكأ ا لص ةيفأ لور: كلا !ةلعقرب هاا ةولطاا ب

 عملا يللا مداد "كلج الا هديت ايها اسأل وشو + قاخ "قَد
 0 1 1 ا ا ناب ف وطي ةنئلاو ةلزخ 35 اهوا

 انل دب الو ههوجو ريسفت رم دقو رجلا اهنف كنع اهلصإو بوبحنا لبق نم ّنه
 8 ناكل نتكو لواطن اذا رجلاو هقفاوي بابلا اذه ىق اعيش هنم 1 9

 كزيغل كعطق مث كلصو نم سيلو ٌولسلا ىلا اًباب نوكي. ةقرافملا تلصتإو ه0

 نود كريغ ىلا لام نم الو ريعتلا ردغلا هلال ءىث ىف رجلا باب نم
 ال كلل اك 1ئ 4 فز اوملا ننساك تنيأوأ
 ( ريس رجم نكل كلاعتا هللا 214 نا انه دعب“ ةيلكضنلا نيذه ىف مالكلا

 ٠١ لو سغنلا يف ماق ءىشل وأ عقاو بنذل وا شاو ليقنتل كعطق مث كلصو
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 رق يللا لع لخد نسالك وه اينأ ةليطو نسما ع فلولا

 اهنم ةليصق ٌولسلا مذ ىف ىلو اهتبغر ىوقي الو اهعازن رتفيف اهلما ىلا اهغولب
 25 قايل هل تقطن ْنَِو , اهظخلب ثم ىلا 0-6

 رش عيجتلاو + أعط ع * يع 0 تفيض ىّوهلا يك

 ّ ا 97

 56 احس يتيرحماب ةثرطمأ 2و * ةتلخ زعل 4 3 2 ظ

 ادع رمعتلا ضب قو الووج +. .ةلوتحلا 90

 نايسنلاب ىلا وهو ّئببْط ٌولس نييسق مسقتي ب ةيلمج | ةيرققلا ٌّ 00

 ل هب غرفي و بلقلا هب ولخي
 00 0 رع ثداح هلال مذلا هبحاص حل امّبر مسقلا
 هقحل م 3 للاعت اسإ ءاشانا ديما قابسو 7 قانحتسا ةبجوم ريغ

 ىرتف ربصتلاب ىسملا وهو 00 ربق ىبطت دس ناتو ريحا نذل ةعاللا

 ضع اا دحل و 2[ لل كابل دعإ هلك ىلا بلقلا هلك ىلا

 مسق اذهو رسكت الو فّرصُن ال ةّبحي هسفن بساحب وا ضعب نم نوها ّرشلا
 ٠١ نع الا عقي الو ةميظع نع الا ثدحي ال هال هلعاف مالي الو هيتآ مي ال
 ع يس راوخالا هلي ويصب ل 9 0 1

 قيدح ىذ ر ركاذ هلكل سانا بل منا في فوضولل انو كاكاو 00

 ىسانلإو ربصتملا نيب اعلا ةيئاووبما تارارم عّرجتتو دبعلا ىلع فقأو
 هيلع ليخاو هبويحم تبي رهظاو كلما ةباع يذبا ناو ريضنلا ىرت كنا

 2 ايي رك لوقا كلذ قبر ةباخب نم كلو ليصل

 ادا تسل رجهلا ىِبأ 0 86 قىناف كيحلا يس ّقإ وعد

 اهريوتلا هلال ةايق ردح 1 بيلا تل
 ةودر اتعاجماو اسياخإو ناسنالا حيل لسع اذهب ا

 ؟«ريعصتلا هيف ىلاسلا ىييسو لوقا تكلذر و ةنعضوا بلتلا وشل

 )١( 355 مع ءاوثتلب



1 

 هقالتعا هلتع باهذ و زيدج نب دمحا نب ىحي نب نإورم طالتخا بس

 ابدا تا الو هلثم هتوخا ىف ناك امو هريغل اهعاباو هنم ابعنف هيخال ةيراج

 | ردسا نأ ةيبغ ىلا انزب 2ع نب دي ىلوم ةيفاعلا وبا ىلربخاو هنم

 ناك هل ةيراج عيب بع ىلأ نب 301 نب دمح| نب كيم نب ىجحي  نؤنج

 ه ضعلب د1رم ةحاكتا ىلإ 0 اهتعابا هما ت حد 25 اهب دي

 ىف اراصو اطلغخاو امظونع اذقف ناروهش» ناليلج نالجر ناذهف. تايرماعلا
 . ةبطرق ربربلا لوخد موي ةئطخم ةبرض هتباصاف ناورم اماف لالغالاو دويقلا

 روكذللا هنلاخ لع ل ويف ديتع نب ىحي اًمإو هللا همحر  قوتفأ اهيلا معاهنإو
 الآ ردغتلا» ىاةتسلاجو رام "انا ١ ةتيار دقو هه قلاابزل :شيبانك نتينعا ىف

 ١ ناك يوغللا رايخنا "ربا :هيقنلا :فاتسإو 0 0 ةنحلا قبب نحتمي نا
 0 ديف يللا يدق 3 نماناو اليم كاينلابب نس ماهم رمل .ى
 دقف اهيلا فوغشملا غلب اذا ةجرد قهو 02 مايتلد للا نكلو  انرانكا ميم

 مكتحسا دق ذا هرتغب الو لصولاب هل ءاود الف عطلا مرصنإو ءاجرلا تبنا
 1 وطب ءالبلا نم هنا انذاعا ةفالا ثبلغتو ةفرعملا تفلتو غامدلا ىف داسنلا

 ١ 58 متنا انافكو

 رع هلأ ميعأ ىثاح رخآآ نم هل دب الق لوا هل ام لك نأ انلع دقو

 ةفانف هيل ضارغا امو هن : ارعال راتلاب ةباذعو هئايلوال ةيجلب' لجو

 اماو ةينم مارتخا اما نيرما دحا ىلا ٌببح لك ةبقاعو ةلهعحضم ةلئاز و ةيناف

 1 2 ابعم ةفّوصملا ىوقلا ضعب اهيلع تلغت سفنلا دن دقو ثداح ا

 لااعن هللا ةعاط ىف لقعلل ْذالملاو تاحارلا ضفرت اسفن دجن 15كف دسجلا

 ةبغرلا عع فرضنت .انضن يل ايلاف ءايرللو

 قف ةافاكملا ءوس رارهتسا وا ردغلل ةرفاملا ةكحتسملا ةفنالل الكش ءآقل ىف

 12 امومذم الأ سيلف نيئيشلا نيذه ريغ نم ناك امو ولسلا ا اذهو ريضلا
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 اهعاناخ نم ناخ 3 00 دي 0 0 هال 0 نم لجر نع

 ثتاكو .هيلا ترانا اب الخ ايلفياثح ةزكو ليام نانا لكن 207
 اك ثلا ترفق يبا دام اهعإإ 8 هتحاح ضعبل 00 لق وهو ب

 6 توغ نا ١ تفاك ور ظيناف نعت 5 نأ اكارحي نم لك ا مارف هنم تدانتو

 زادني م إذ هريغو ىربجالاب ناغتشاو هنكمي ملف اهعجاري نأ مارو مدن مث اهقرافف

 و 0 كك انيز اللا ّى ماقاو هلثع ظاتخاف ها نق 5 ةليح ص ممانم دحأ

 + ادعملا نيج اهركذر اذا ناك دقلو هدخا او هقنا تبخلوا

 00 انا لولا هن هاير 0 ذا ىراعتاببف
 ٠١ ناعتسالاو نيغملا هللأو ةلاطالإ 0 9 هس نم أنه اهركذا نأ نع هب

 عسوساويف  ةهذ/ نيو . هنن لاحيو هلتع ىلع عرملا ا ا قرت امبرو 0

 فناني نم فرشلاو لاجلاو بصانملا تاوذ نم ةيراج فرعال ىنإو ربخ
 ناحيه غبم باثكلا ءانبا نم اًدذج ىناوخا نم ىتف بخ اهب غلب دقو داّوقلا
 كا هانماع ىتح اد عاش ئ ةزمإلا 'ريعشإو طاتخت تداكو دوسالا :زلولل)

 ٠١ اذاف ركفلا نامدا نع دّلوتي امنا انهو جالعلاب تكرودت نا ىلا دعابالا

 > ىلا بحلا دح نع رمالا جرخ ئوادوسلا طلخملا نكنو ةركتلا
 دجوي 0 0 ىوق ةاناعلا أ 0 ْى وادع | لفغأ اذاو نوجاو هلولا

 أبنه ةع ةعطق هيل دا اييسع سال ىو ا

5-4 

 ِداّوف #28 شيعي يَ ْئأ 5 اسالتخا !قمداو هلا تا

 ١ دانا 0 ملا 0 د قرش جت لصولاب م

 دايفالا حس اهليخ الخ نم * اذه 0 نإ 06 اها

 هه ا سَ

 ئداب كل ىرولا.اًذَنْيب اهتشع « ىتح نممشلا ا

 را ىييلبلاب فورعملا |! (0نيدجب نب ديحم نب دهمحأ ىلوم رنعج ىنثدحو ربخ

 )١( هدت ريد>» 01 مآتتق 18111, 7, : 2016 ١,50

1 
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 ا. رجا اما تيب اع 1 عونمم ةدوملا قداص ْبحم لكل دب الو

 اهبرو لوغو ا ىضلاو ماقس دح ىلا لوؤب نا نم ىنعيل عقأو نامتكب

 الا نم ةنقاولا 0 ابا دوجوتاًذِج زنك مالا انهو. كلذ. هغجا

 دقانلا سّئفتملاو قذاحلا بيبطلا اهزييو للعلا تام نم ةعقإولا للعلا ريغ
 هربا كلذ كو

 ق1

 .لوقت ام فرع هلو الف ٠ 0 0 ني هَل ثقف
 لوب 0 51 كُئاعَو ِ* ادج 5 0 ىَرأ لاقف

 ٍليحتسا ىبح 37 راو 1 ا | هَل ثلقف
 ليم ينج ف كلا إو + حولا" ل ا

 كدا أاتيصَو ا ا اًناقتلا كر لاق
 0 ضرع 36 كيلا اننا ءادوسلا 3 أسْحَأَو

 لبسي قع وعمل ايف ٠ م 5 ككل

 لوصأ ثسكع ْنِإ اِعْسلا نور نيب الا 950
 2 2 ل م 0

 ليفك تعدل ام ءْربب هاوس + *”ىث سيل عافالا قايَرِنَو

 رت )١(



 ط

 ىدابلا ىف ادحاو نماظلا ناك نار راغلاو ليللا .ةظاحا ف ىرنخ اق
 عضوم مسا نامزلا امثإو نامزلا تحت ةعقإو تاقولخلا لك ّنال عماسلا كلاوؤتو

 نفي قاما را ليلا ةماوجإو ,ةتاكرجو :كلقلا عطقوي كتاعاشلا ىورا

 اذكه .سيلو ىلعالا ماعلا ضعب ىف نايهانتم اهو اهبورغو سيشلا عولط

 : قليتم ىلظلا نا لوك ةنئالتلا ىدعإل ناك ند نامزلا ضع ايها 0
 نإو هنا تنيب مث اهعضوم اذه سيل ةنيب هيلع درلا للعو نايعلا هيطخي اذهف
 اذهو برغملا نم روم ا ىصقا ىف انأو قرشملا نم روما ىصقا ىف ناك
 راهنلا لوا ىف ودبت سمشلا ذا موي ةفاسم الا هنيبو ىنيب سيلف ىثكسلا لوط
 لصف عونقلا نمو براغملا رخآ ىف راهنلا رخآ ىف برغتو قواشملا لوا ىف

 ٠١ هترفانم نم انسوفن فّرع ام ىلع قمح إو هلها نمو هنم هللاب ذيعتسإو هدروأ

 بسعصلا نوهيو زييمتلا فلتيو ةحيرتلا دسفتو ةلمج لقعلا لضي نا وهو
 دقو بح: قف ةكراشملاب“ ناضالا صرف متنالا مدسو فوض ظنا

 عبطلا ىف ةيبلك عم الإ ركب هل اذهو ءالبلا 0 موقل اذه ضرع

 هلك اذه طق ٍنح فعضو هتحت ام ىلع رابع وه ىذلا لقعلا نم طوقسو

 0-0-5 عئابطلا جازم تخنالتو ءايشالا عنه تعمتحا اذاف ارعم كر دش تحوي

 ةلذرلا ةفصلا نه تدلوتو سيسخلا. عبطلا اذه ايهنيب 3 ىف ابضعب

 ةءورم رسيإو ةمه لقا هعم لجر اماو جيشلاو روذقملا لعفلا اذه اهنم م اقو

 امرا لوقا كلذ ىفو بح عطقتو أدجو تام ولو ايرنلا نم دعبا هنم اذهف

 لصنلا اذه ىف نيحماسملا ضعب ىلع

 ,. اَحيَسنَو قوات نأ" 35 ل 0 | اب ىضرت ٍردصلا َبْحَي كنب
 احّرلا ايْماْنِم كيلا رب نأ لع ٠ . لل 5 ا
 اَمَل ىلا صعق 0 خف هوركقت هلام نفع نول ىف هيف ريعب وضعَو

 7 8 2 3 حان 0 5 ببجعم نيفيس ا عدلا و“

 روح“ 8 )١(
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 يدر

 لا اهيزت 5 ناتفالا ةلدهم , زار 5 ا مل
 نا , : 0 2

 دليم عى للظ ْك اهرواسا 4 0000 اها ١ ثكحض دَقَو

 0 ُ ركلاش ناب نيف 5 اهينيرص َنسح رابطالا اَنل ؛ دب أَو

 00 لآ سا ا ىو يب 70

 دللي تلاع داما نيدللو .. فرصتم .انيدني ايفر ءامللو
 0 55 ل دل يك دام عقرأو أقالخأ نم تشن امو

 2 هس

 0 5 5 0 7 ١ قاعم هو نجسلا فر ىن دعي 0

0 
 شاع الف

 داخم يللي ذآ هيخأ لاحم ٠ هللح لدي ْنأ ان 3

 ددرلا رخو ينازب ىف لاو الو .ةيكتو ءاتش .ى الإ

 ه-

 0-0 تدروأو ت ير ىتلا 5 نهو نيمأ نيمأ رضح نمو 1 3

 ف ا !ءاشلل» اع عاب اغاباالو 5 الب ةدوملا لمار ةدوجوملا ة

 0011 نئاعملا لع غر ادتقا ةنابإو مهضرغ رابظا هيف اودارا 1 نم

 ىف قذغتو ناسللاب محن هنا آلا هعبط ِةّرق ردق ىلع لاق لكو ةنيعبلا ىارملاو
 ءابسلا ّناب عنق نم مهن لصالا ىف ريض ريغ وهو نايبلاب ةلاطتساو مالكلا
 ٠١ ليللا ةطاحا ىف ايهئاوتساب عنق نم مهمو امهلقت ضرالاو هبوبحمو وه هاظن
 ايطإلا نق ةياخلا احل لاا دام لك اذه مايشا ناو امهم راعلاو

 ىلا بقعنملا نكي ال لوق ىنعملا اذه ىف ىلو قيقدتلا ىف قبسلا بصق زاوحاو
 وهو ةيعبلا ةفاسملا برق ةلع ىنييبت عم اًناكم دا ىراالا الاوت ورمي دي نا

 ادم قبطي آل نام 9 ية ىبسح تلق دبعب | اولاَقَو

 3 يرسل زينت رم 87 + اهرورم ل سمشلا ع مت

 اديعب : نو له رؤي مط ىوس * هئديو ريسملا 5 2 ب قفل نعق

 0 هذ

 ارنب ديرأ لآ قايتاء اذ نق ٠ اعني اه قلما هلإ لع
 ىرت كك تنييف

 “أ

 تاويسلا ىذلا هللا ملع ىف ٌبحا نم عم عايتجالاب عناق ىلا

 اا مك او ال م فلس الا تادرجرملا عيمجو اهلك لاوعلإو كالفالاو

 ٠١ عا اذه ذهو نامز ىف هنا ىلع ىلاعت هلا لع نم ترصتقا من ءىش هنع ذشي
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 مونلا ةلع ىلوق ضعب ىف تلعج دقو. غلا نم هيف ناك ام ذشا ىلا 3
 تلتف لايخلا فيط ىف عبتلا

 7 , ([ بطلا رام ْ م بان را الو ١ : فلكر رتهتسم ىلإ 12 قايخا تفالع

 ظل ضر | ىف يطرد اهوا + زم ليلا ىَرس ْذِإ اوبجم الا ل
 : 00 ناطبحلا ةيؤر و ناردجلا ىلا رظنلاب تحل عنقي ن ١١ عوتشلا نو 0

 نبا ضك لولا ورا( دع دقلاو هجم نه" رك الار دقو محي" نم ىلع

 لبع ةلكن نع قم دك 0 - نزاخما قحم ا 3

 5 ناي ذنوب 0 نم ىري نأ ىلا بح خا حاتري نا ن عوتتلا نمو اذه

 لوقا كلذ' وردك ذهو هدالب 1 قالا
 را يي جس هس

 7 دريت ةقيلحا ف6 ياا ا علا
 نم اا 0 55 0 0 3 تايبا فال اذه 3 لخدي ا

 ا 7 2 ف 0 ىبح ةنوذ ناكم لا درعتلا ايان 7
 قيراباك درطت لوادج نيب حرسم اهيدل سفنللو حسفنم اهيف رصبلل ةضيرع

 ٠١ ٍةلدبم راثو ضيرغلا نبإو دبعم هَعدبأ امب ىرزت ناحاب ددنت رايظاو نيل

 اهنيب نم سمثلا انظحالت ٍدأظم لالظو لوانلل تللذو ىديالل تللُذ دق
 كدجوي تدع ءامو ةضادألا ايفا عرفا عاقرك انيديا نيب روصنتف

 موقب 00 امل تايحلا نوطبك باسنت ةقفدتم راهنإو ةايحلا معط ةقيقح

 2 اوهو ميسنل | ةعببطلا 4 ررلا ابتنصت نر اا ةفلتخم ةقن وم 0 ل

 1 ةرأت 0 سها 'ىذ ىضر موي ىف اذه 0 0 قالخإو ع

 ةليبردلإو رسما داو دعلاك يد لص اى ةيفاللا ل رق ا | ميغلا اهيطغي ٠
 نا ةبقارم نيع رذح ايف بدغل مث راتسالا نيب نم ابقشاعل ى#ع ا ةليا

 تكلل ذب ن1 < قضرعف هل“ اك وسل كلزفو زعل ”كتدارك تاكا
 ايار ةييقب .كللطفا كلذ قتاتيع اهناسل لونا نا تس ا 0

 0 قرا انفارتضنا انعب انركذت نم الإ اهويتكذ#
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 الم مرطلا رازعابتف تيب نايا اوع | و اوبجيأ تلا معقيرطل ايتو مياديم ىف
 هَ 3 3 6 01 0 2 ةم2 و

 وك سبل كيري 3 قفشإو * ىفرط كاّردإ نه كيلع اغا
 ها ا 27 2 20 1 - :

 دعا َنيح ني ديتعاو ٠ اذه َراذح -اقللا عنتم أف
 :ه دار وا | مع

 .لقخمو ركاسم ءاضعالا ّن 5 راو قارا 3 5 هلأ أ ور

 0 ٍفْعض َفْلأ ليصاوملا رم انا ٠ اعفو كيف فنطلا ار حورلا لكَوَو

 لئاطن لق روجتم بح 0 1 226 مسقني مانملا 3 دواز لاهو 910

 فساف ظفيتسا مث جهتبإو كلذب / نسف :هلصو هتيبح 8 000 مث همغ

 وقل كلذ 8 0 سلا كاعأ هيف ناسيلع ١ ملء ثيح فلم

 00000 ا لكس رمل ويتم خلا
 7 00 نط هناي _:ساضوع ىل كتم نسما لج

 مضر ادا او ىف ةلصاو حام د كننبط فَراَ
 امييشتلا ىل تحيأ 5 شعبلا ماعلا نم ينعم لَ ريع

 اميحجلا ُفاَحْأ الو 00 00 رفا ال فارغالا لها نم م اك

 18 هبيبح نأ هلسو 3 كار لق عقب ريغل نم قلم لصاوم بح ىلاثلاو

 ه ضعبو لطاب كلذ ّنأ ملعف هموت نم تف 3 يد 0 كلذل ”مهاف

 ةكح لق لك 1 را عرب نايدلا“ اذ كبح فلانلاو ةانقالا ييواسف

 لزفا كلذ لف ى احرق ةوعيو هب رام. وبهنيف .هبتني مث لعويو ثرتكيف
 أبنم ةعطق

 لئاه عمدلاو عيدوتلا ىلإب انهو ه لحار كنك ىؤت .ىإ كتيار
 01 للا كلل ةنياعا اذ ضخ 21 ناعم كلل او مع ةعرخلا لاَ

 ى
5-0 

 لباق قّرفملا نيبلا َّن نم كك 9 اقينعن ةااكريخ 917

 ا ا قارخا نأ ىروغعوارملا ىءآن بح عبارلاو

 7 ري ريغ كلذ نأ زف هكَتَس نم موقي 3 ىسالا دقف ىلا ل حاتريف ١

 )١( 1و رد عدمدنع 0ع هع لعمت- عرق 2عمأ جوف همز" ععاعب 11 5 311 5عع0110 72160 باب اج

 811 1161 0ع باسان .



 ريم 3 1-1 1 لي

 دعب 0 لحفل 2 نيصاو 0 4 و عضروم هيف 0 نم اوذخ

 ةال 3و 8

 ع دك . جر هف قلو ل

 مع 53 0_0 ١

 لكم ليرتج ننس هيعلا 5 دقو ٍيرياَسلا 5 1
 مدع 75 رش رع 2 أ

 0 22019 راوخ هلمر هل ماَقَق 33 ئّيتلا كلذ ْنِم ٍلجملا فوج ريصف

0-0 
 ريم ته ا 2و هلا 3 55

 يل ل ا 7 3 3

 : 2 2 6 0 عر 2-5 دي هو ا 6 تك

 تا اهتزت كنف 0 »# 8 3 كوش و رد نس

 وكذا نع ثدحي اتا اذهو لايخلا ملستو فبطلا رازب ىضرلا عونقلا

 تاكرخلا تب تاادهو نويعلا تمان اذاف 0 هول دهبعو قرا

 ْ لوقا كلذ و فييطلا ىرس

 :طحماو سامع نم طاَحأ لع . هُفاَبَم تلاع ته لالا َراَ
- 

00-0 1 92 

 0 اههبم 20 نالذجا ليلا يا تن

 لوقاو
 2-5 25 + اًهأس ل ع د جم 5 00

 5 ايش كك ايوب ةييط تارألا كلشق اع دعو
 ديح ١ وعل 2 دي نك انت د

 قبس لك عزب فزنا هبه كذب نانا طلال نط ا
 راع ةلهذ لج ةلزتسملا ساربواظتلا راش نير نسا وراك ىناتللا 0
 بيبح مام وبإو نادبالا ءاهب ىلع بقرملا بيقرلا نم حاورالا فوخ تنبطلا
 ٠١ ةقيقحلا ماكو ٌبحلا دسفي ال فيطلا حاكت ّنا هتَلع لعج ّىاَطلا سوا نبا

 فرخ" لاوز ةلغو ةغو لا ه«ءاضتسا هلابقا ةلغأ عفا عشا
 0500 1 ع لق نا ريغ نم لوقا انإو هعومد ىف قرغلا

 '؟ اًيرجو مهب ءادتقا نكلو نودصاحملا هو نوطقال نحن اهّنإو ةقباسلإو مدقتلا

 0 فا ف2 تنل كن () 8 نالدح,



 كلذ ىف تلفف 9 دعب

 0 هي ىربعل ثلثَق 1 هيفر ته نب ا نولوفب

 2 ْمْلَو 0 ا ا

 ا * مِلاَظ ند 1 انكم ايلاظ لتراق ايف

 ١ 00 00000 5 "يا

 17 قل قو 1 ابلغ فسوب ضيف 0

 رضي لو ىرجم ىف عل و ٠ تس نم برثلا تشم امل

 0 ضع د هراصلاب تبرك
 رييار

 ١ 6 ا 1 5 ذإ 5 0 . َكاَذَكأ

 52 ةنليق 0 نا 8 هدنعر يي اضمن 7

 ا ةرخم رعشلا لصخ نايداهتي اهو ا نيف ميم 1 كمل ار أمو ه7

 تغلو قضصلبا ضييالا عمشاابو ىلعصلباب ابلصا 0 000 دقو د درا ءامع

 ىدابع اماو,نيبل 1216 0 ل ا

 ١٠5 دق نيباحتم لك نيب 0 افاعتسا رت ا ىطصملاو اهغضم لعل كيواسملا

 اينم ةعطق لوقا كلذ ىو اتللا ايبيلع 00

 اشح ىوهلا ىف ىل تبن ل اهنأ لع 0-1 امد ذا 57 اهقير ترا

 000 اا ا ساعللا ابل ايلين نع عار ىلع .قهيحإو دب
 ضعب خف اموي قهاشف لايجلا ىف ةياغ م دراما حاملا

 ٠6 ه1 دلل ناكملا ل ا دعنأ اهلفومل | رظنت هناخ ةاردأو ايشام تاهزنتملا

 كلذ قو هلجر رثا ابيف ا ا

 ارا ةعطق لوقا
 111 ل ل 7101 ا افلا كلا و 0 - 3 --80 5 ل : عار 0
 22و 00 2 تا دو هر م ع 2 ىلع 202
 1 50 أولقتس نا اوذخ * اهباحس دوج ل ضرأا »امد
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 ,عؤونتلا باب
 (0ًاللستمَل كلذ ىف أو دجي اب عوبقلا نم لصولا مرح اذا بحلل دب الو

 00 00 بتارم وهو ةحارلا ضعبو ىنال اًديدجتو « اجرلل ًالغشو سفللل

 سدي ام رس نمو لامالا نم لمأل اهئإو ةرايزلا اطَواف نكمتلإو ةباصالا
 0 7 1 ا ا ب اا ا 3 عم رهدلا

 عسإو هجولا اذهو هبوبحم ّبحملا روزي نا اهدحا نيهجو ىلع ىثو هبحاصة8
 كني دحلا و رظنلا زيغ ىلأ ليبس ال نحلو هين بوح روزي نأ قاتلا 20

 لوقا كلذ ىو رهالكلا

 لضَو نكي ل نإ نيعلا ظحَلب ىضْراَس ٠ , ىلا .لاّصولاب تع أك ْناق.
 1 لبق ىل كنم اذ فض ىضزأ 2 : 0 مولا 8 لابن ا | ىدحف

 لزعلا م مو ََ ٍسْشنلا َصالَخ ىضريو ١ ةعفَر هلآ ىلاولا ةمهر م

 41 ةيصم قلدنا ان كيك تاو لاك ىف لمان هظاخلا 00 عجر امإو
 لمس ل

 مكمحب رمالس رعجرب ا 3 ىنَخَأ اذ

 تاقولخملا لظانتي اه 5 ىداروه ام ىلا ةييرم نما ربت 1 اناث

 ١ ملعال ىنإو ١ خود 50 ام ىلا اهتفاضا ردق ىلع فاصوالا عيمج ىف

 أك 1 نك ىف هي نأي اعونق بيدا آم فدع هيون 2

 ١ كلذ ىف تلقف قداص ريغ

 0 عوتحم 0 طم هيف كلصَو نكن ١
 2 دودصلاب بلق ةاَيحِل « كسيم كناري اب لاعلا يك

 7 بلُخ قرب هؤض ملي يأ ىف ٠ اور ١ لي لس دقق

 نوجا نس ّنأ عم ىريغ 3 0 كر 2ث تفايلا اذه د لخدي ايمو

 رم هدو حرجا ناكم 0 0 هتيأر دقلف ةيدمب هبحي ناك ,نم هةحيرخ

 () خزدعت 1,
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 دقو اهنم ّىبرغلا بناجلا ىف ثنغم طالبب انراود كاز ١ ابنع هتربذتسا

 000 اللا اعريحو ايذهاتم عنيت اهءالعا, ةتسطوا اهطوشر. تما
 ةعطقنم بئارخو سنالا دعب ا افاد. 'رارملا مدعي ةبدخع ىراض

 00 الل فراش دتايذلل ىوامو نمالا كفي. ةحزنما اياَكِشو أ! نسما دعب

 ٠ ىدلاك دئارخو ثويللاك لاجر دعب شوحولل نماكمو ناي بعالمو 7
 ًتاكف ابس ىدايا دالبلا ىف اوراصف ملهش ددبت ةيشافلا معنلا ميدل ضينت
 الا قارشا:قرشت تناك ىلا ةنيزملا ريصاقملاو. ةقيدملا بيراحلا كلت

 عابسلا هاوفاك مدهلا اهبعو بارخلا اهلمث نيح اهرظنم نسحب موهطلا ولحيو

 0 اكلإ 2 1 كريو اهلهأ بقارع كيو ايندلا ءاننب نذوت ةرغاف

 ٠١ اهكرت ىف تدهز ام لاط نا دعب اهلط ىف دهزتو اهيف امئاق هارت نم
 اولتم ىلا باوك عم اهيدل ىابص روبشو اهيف نادل امج قي ١

 ال1 ةنانلا راثلإ قرن ىلا تح تغرك قفل تلثنو ملح ابص

 هآقب 0 ىلا 00 ىلا قلل ريتزمو ءالجلا ودب ةيقزف' تقوي ةيغبلا

 1 تمار امرامعو انسخ نم هنلع ام دع ةيضنلا كلت

 ٠١ ادصلا توص ىعمس تّوأو اهلهاب اهتياضن دعب ةينفالا كلت الخو اهيدل ايف

 اعبت اهليل ناكو اهيف مهيب تيبر ىتلا تاءاجلا كلت ةكرح دعب اهيلع ماهإو
 الا ف[ لل اهم هزاع كاف ياع رابع ءاقعلاو' ايكاي اراشتتا ى اهراينل ةقق

 دل ءالك ىف دارو دك ةاتضا نرقو, ىلقلا عجواو تع, ىيافا نيئاحيتسالاو
 هلم ارك تلقق

 001 لال دف اعف انعاس نا.,ح قشاامإ لا دقف ]تاجا ناك نيا

 كيلا كح ير ركذتلإو جايتهالإو نينحلا دلوي نيبلإو
 انتو دق 9 ع ّ ع , ىبعف ىل وبلا دبع 5 ديعب بارغلا َتْيَأ

 ان ا فلا ١ ات م طاح ا د لكلام 1

 اقرصتم ريغ وه الو ىفيي. ءاامق ءارسلا ثا ْ َراح دق مَع
 000 قيل ارا ذعر هلو وامل الكم ايقتكن وأ اًمطخم 1

99 
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 لعلو نوكي 5 هوفوخع أم لعلو اهتقو لبق نبضلا ةصغ !وعّرجتو هلوزن لق
 مده ارعش لوقا هيفو مك لجتت ه :هل ايم نيقي ريغ 0 وهو هوما لخت

 ص آآ 3 <

 5 5 بناج نع نس 3 اك ةنابصلا فلا م

 نع 8 رف فاو رف و , ريقف ضع شيع ا

 5 ذصلا يضرم ابفضا قبلا كاان ىلا نهرا ا
 قو اهوحن وأ ا 7 ةعبس نبأ وهو ا ىنبطاخ ةرزيصق نم ابا

 ليدل ص نأ 0 + لخرلا فز ١ نأ َتْعِرَج أ

 00 مناخ 20 ماك كباصم 1

 لَو مكر هيلا ةءرا 3 كللآ د

 1 0 0 رو و ل ءلغلا 000 ف 3 ىفرعإ 0
-ِ 

 لس ل 0 كش
 اهوا 0-0 ةيصق ىبعملا اذه ىف ىلو

 وميت قو نسح ٍرظنم 00 . ميلا ةوحض كيوي ل 57
 1 ادد دو و م ؟ رضاخ د باوص و 0 م د كاد 6

 8 5 والا ضرر الو ع و سيل لصَولا قرب 20

 ا اَرلاَو لماما ىيراش. < - لوفي ٍةيناَغ 00

 ميِدُقَتلِإَو ريخأتلا نم لج ## 52-05 5 2 5

 8 معز زب ىرولا 0 - 0 « ىف سلو نوبعلا كأي ىويس ىنإم
 [عدضهاع 6

 2 م 3 1 22 5 ىوس ء ءىش يَ 0

 م 0 م م قولا

 دقو ةبطرق .._نرم 3اوولا ضعب ىلربخأ دقلو نك اوحانف موش نيفد

 () 9 دوو اهيطاح تاليطوب () 18 رمغزت
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 لوفاف 2 بلاغ نب 4 نبا :نهشرلا دبه نوب دنا

 ناولملا ل ]بلاب اهبلع ٠ 00 , اهنيطق نب ١ لالطالا الساق اق

 لاا املا ىف ىناغملا ّن اك , لطارع 5 ارفق تاسراد ىل ع

 ةيص 27 اهالكو رجلا مأ يلا دقأ تيما عاى نيادلا ”تلغخإو

 ةاةةعبط داض ام نيذه نم عشبتسإ ل 07 ةننسلو ءاادوش اليو حا فوفو

 ؛ىث الف دبعلا لع ةنبالا .فونالأ' ةناثحما تفولالا ةيبالا سفنلا وذ اماف

 ايف ديجي الف اذع بئاونلا ةتديعتو ادضق ىنا هلال نيبلا ةببصم نع لدعيب
 هتبابص ىلع اًنعاب رج ىفاعلا نم. ىوعم رك اطرد يشرع الو هسفن لسا

 لا ١ رع ا ءاكبلا لك اًضاخو ةجول ةيخو هل ال هيلعو ةناهنال اكزمو
 ٠١ ةريثكلا ةقاّوتلا سفنلا وذ امإو عالقالا دئارو ٌواسلا ةيعاد وهف رجتلا اما

 ةالسم هل نييلاو هنتح بلاجو واد رجلاف فوزعلا قولقلا عاطنلإو عوزنلا

 هال حلاو ايلا رجلا ان قازنلا« ع لسا 'ىدنع 'كوم ا انا: ماو 'ةاشنمو

 لونا كلذ ىو راضيا ثدحي نا ماد نا كشويو طتف
 مرسل هه اس ماس

 هع ن لا 1 لل ل للا ناك
 لب ةبرجت مع را نو ردا لبق 4 ىدرلا تلتف

 لوقأو

 18 8 كح داو او ار ب ف

 رول ادع حو < عي ءاردلا 7

 امو نييلا موب ةرارم نم اقوخ نيعنيو هبوبحم رجث ليعتسي نم كد دقلو

 | نم تبدع نكي "فر :رإو. اذهو قرفتلا دنع. فسالا| ةعوأ نم هب ثدحي

 1 و عا نمل ّنأ ىلع ةعطاق ةجح وهف ةيضرملا بهاذملا
 ها اييدلإ) اتا 1و نيلال قيما رشا ةولي نم سائلا ىو

 20 2 : يقيل اذبلا تلا تاما اهتااو هلا « نم اقوخب نّييلاب
 00 ا اوشا دنع لإ نال ةدويمللا بعانملا نما نبل لان اللف اهتاود
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 ردق ىلع ددجتب ىذلا ّرغلا وهو ىنغيال ىذلا مجولإو ىكتتال ىتلا ةحرقلا 5

 لوقا هيفو ىرتلا ى ةيديععاا نماكألا

 ذي نفي مَ 2 0 تي 0
 تع 8 ل
 : تست نقر هلع نم اهبل أف تاماذك ىذا

 نهب «ىنهد ! خم. .دحا' ىلا كزبحا قعر ربك اذهاةل درع نساانار

 ظعإو .انلك نمانلا دار كك ىلا :كلذو ةبيصملا قه هل تلكم ةحدانلا

 الخ نسحلا ةياغو ىثمتملا ةينمآ تناكو ممن اهعما الخ ايف تناك ىلل ةيراجي اًبح
 رادقالا اهب: ىتعمضف دوما انافاك دق انكو اهرذعا انا كبكو ىل ةقفاوفو اًنلَكِر

 ٠١ اهتافو نيح ىنسو راجمالإو بارتلا ةثلاث تراصو راهنلا ٌرمو ىلايللا اهتمرتخإو

 ريشا ةعبس اهدعب تقا دقلف ّنسلا ىف فود ىف تناكو ةنس نيرشعلا نود
 كلذ طر افا ةلفو ىبع دوج لع ةعبد ليرتس الزل |ىاي نسا

 دلاتا نم كلاما .انرلكك ابهنينل - دك قلو نآلا ىتح تولس اه هاا
 شيع ىل باظ امو .اعئاط اعرابسم كَع ةربرطلا:ىسح ءاضعأ ضعبو فا
 ٠١ ام. لك لع'ال.ىح انع داو اهاوس تسلا الو اهروذإ سس >0

 اهيف تلق امو كعب ناك ام محو هلبق

 ىع - : تدب | سشملاك ضني هب لم

 مطر
 اهنم ةديصق اهيف ىتارم نمو

 1 ا باَّبلالا ٍدَع لع ٠ ىتَلا كطالب سنا 0 57

 ٌثياع نيف تكامل *اىن 5 نامل ىف حتا و

0 

 7 نهَو ىرج# ىف َناشو * فلام نه هو و اتا: نيو
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 علطم ليغلا بن راج نم." هللارتإتول أ بلف( لاوس نيلطلاب الخ نوك

 عجو ةبسيبجلا 57 هداعبإل ' فنإ ٌرجهلا هِدْرَط 39 رس نع

 عرصلا ىحولا تويلا اهب ىنَو ٠ ةحار ضعب نم تويلا دنع. دب الَو

 00 لق لجوف 2 3 موي هب ووبحم عدول ىلا نم فرعأو 5310

 8: اك نوللا ريغتم اا فرضا مث هيف ناك ىذلا عضوملا 3 06-2 ها

 ىف نيبلل ّنإو هللا همحر تام او لعا 3 ليالق م ا نب راك ف ايلا

 1 ا ا الا ا, يع الع طا رئرلا رابظا

 لوقا كلذ قو رمل ربظو نونكملا حابف قارفلا ثداح عقو ىتح م

 00 ةعطق

 ا 1 ا ملا كك ام دولا نم
 افاغشلا تخلي لبق تدج ْولو «. كاك دعت ةجاح هب 8 1
 التاق نم ىدرلا لبق عفنيو ءرمامحلا دنع بطلا عفني 7

1 
 كلا يبا تدكأ 22 قع الل تيد قازفلا لعاذإ نآلا

 + لك انك ناك قليلا تو « افانضأ . قرتج قر قدرت
 ءارزو نم لجر ةذوم نامزالا ضعب ىف تيظخ ىلا اذه ىقركذا دفلو
 تضتن|و همايا تبهذ ىتح ةيكرتف كاستمالا ضعب ربظاف ههاج مايا ناطلسلا

 تلقف ليلق ريغ كا ا - 9 اود

 ضم هدا لابقإلا ىلإ 0 كبنو 0 ل ضاّرعالا 2 0-6

 1 هيض . "يكطس حفني 3 ذإ 1

 ةلا ةييصملا 2 بايإ هل 0-2 ىذلا وهو تيوفل أ وهو كدملا نيب 3

 ليللا ةلظ لع طغملا وهو ليولا وهو رهدلا ةيهادو ربظلا ةمصاق وهو

 001 11 اواو مط لك ركاب او لك تاقاعن
 لجا وهو اهرك وأ ١ اعوط ربصلا الا ةليح الف : الملا لح مدعو نسلالا

1 

 )ا را فلي ترا قا ءاكلإو سوتلا اي هي ىذا نلل اذ نوبل هب .لتبيا اذ
2 
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 موي اوحدمو نيبلا ءارعشلا ضعب تمت اذطو ىقالتلا ناكمإو لاحلا رواجت عم

 ىارلا نم ليصالاب الو ىارلا نم باوصب الو نسحب كاذ امو ىونلا
 امارعا اميز اروهخ و امايأل نيل ناك ذا تنكح تاعاس خا

 ىرعش ىف ىونلا ىلع تيثثا اينإو سايفلا نم جّوعمو رظنلا نم ءوس اذه

 » ضضم لحتحت نا ىلع عادو و ءاقل موي لك ىف نوكيف اهموي عوجرل اين
 ذقيخ ابيف ءاقنأأ ال ىلا مايالا نم ىضمي 1 كلي هب كل مسالا اذه

 لّوالا فنصلا ىفو موي لك ىف هنكما نا ول قارفلا موي نم ٌبحْملا بغري

 ىباثتأ ناريثلا نع بوت انك . كفي رانألا هَ ْنَع بوت
 ْ هنم اًرعش لوقا عادولا نم ىناثلا فنصلا ىو 8

 1 1 2 0 ايف 0-0 35 دج راينا : 7 9

 هنمو

 م ل ار 0 . تسل هسريعأ قار دلا مم

 ٠٠ دج مل ليح ْنإ ا 6 رعّرج الب نوعا ثنو ل

 طرح ىك :نييلا“ نيك لاَضؤولا ا 0 2 نس لا

 نيب عقو باتع رجم نم عجوأو عنشأ نونظلا ىف ماق وأ 5 ُ سد 8

 لا اماقف نارجتلا ةقع لالحنإو ملصلا لولح لبق ىونلا اهعاجن مث نيبحم

 لوقا هيفو ىركلا راطإو ىوقلا ىلع ط ام ءاجو بانعلا سن دقو عادولا

 هنم 1
 غرض و فرخ سلاش تعا حنو مدقملا يتلا طنسا د
 ضاوم مولا ككل كردي ايف لوتا) هعارت دودصلا 0101 :

١ 

 )١( 1و رمعوستتع 0ع هع عيت عله 11:عوأ موق ءمرععاع: 11 ]مت مده 01164 عاتتك

51121 
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 ديحلاو ركشلا ىضق دق اهيف. رو ٠. ىضرلإو ربَصلا ىضم دق امين هللف

 ىسننب 5 راف تف ةحزان هب نم ٌبحا 0 0 ف دنلو رب

 لوقأو اهنيب ى ثمأ تالعجو رباقملا وحن

 اريَظ اع ع َنُطِبلا ا صب ضرألا َرهَظ ّن 0 تدادو

 رك كا ل دودو و لبق كس يف 1

 اري نك ىردص َعولَض و * 0 : ب نعل 5 2 8

 تانف ربخلا كلذ تن نيح ذعل لصتا 3

 دانه قايط ريبس ىف بلقلإَو . ”كحتسم سايلاو ثنأ ىرشب
 1 لوا 1 د هي 1

 5 داوسلان 1 1 سحشلا نولي جي ٠ انيك ع معلا داوس :

 01 ما 8و 0 , اىويس 3 لما 4 اذه

 دادتما ىذ جراب لظإ نك ءاجلإ ذل تال لا

 000 1 ”ةزللا ليحر ىنعأ 000 | نم نيينصلا 1 5 فيو

 لك ةيزع اهيف جضتت# ىبلا ةيعصلا فقاوأ 5 ا ا 1 بريح
 ٠١ ريظيو دوه نيع ل ةريصل ىذ 2-11 بهذتو معازعلا ىضام

 ا اذا ؟ ا 85 عادولا ةعاس ىف تومي اقيرظ 3 ىرمعاو رجم لا

 رورسلا لدبتو لاجوالا لولحو لامالا عاطقنا نم ةعاس دعب هب لحي اهف
 ةكرح ةرإو طالغلا ةقالآ -نيلتو. ةيساتلا بولقلا قرت ”ةعاس. اهنإو نرحلاب

 م. هيلا ةلصومو بلقلا باجم ةكتاط عادولا 0 رظنلا نامدأو ميكا

 مسيتلاو نيعلاب ةراشالاو اذه درح دك اةجيرلا كرد يشأ ام رادقمب عزجلا نم

 ةراشالاو رظنلاب الا هيف نكتب ال اهدحا نيبسق مسقني 00 دفا نطلب

 ةتبلا كلذ لبق :ىكع ال هاك ا ايبرر هر او قانعلاب هيف في .قافلإو

 (0) 12ه ررجععستنع 0ع هع 0عردأ ع5 268م( موق هم21ععنع: 11 101 228320114
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 يضق نم لوقأو هل

 هناميم يضخلا نا يال كلا

 23 ًارعش لوقأو

 ّصْخَش الو نب د ضارغاب ْبِجْعَأَف , توا دْعَولاَو راضنالا نع تنح
 صف هيف اب طيحم « متاح ةَقلَح يلا كلتلا ادع

 2 ل 6

 را نع الا 8 تينغ 0 فلو انسح هيبشتلا 3 تع
1١ 1١ ١ 1١ 

 ١ء

- 

 2 3 2 ان را 5 1 تيا 2 رع ع 9 5

 ىهعل ةنادقفو يي ا رجهَو * تموت ١ 2 هلعل يسضنإل تبيحيع

 - 1 - 2 2 ر

 00 ةانيح د بدت 73 2 ّضغلا ديس

 سا داك دقن اسمر لول سفنلا هنم قفشت ىذلا نيبلا نم ةب ىذللا كلذ

 لونا تلح فر تلال ىو لا ةعورل هش ةدردلا 7

 هناك قيذملا 00“ قاّرفلا دعب + قالت

 ةنامم قارفلاب نم انك نم ٠ ,.ووتتو ولا يي حت
 ا 5 2 5 وبلا ةيهلاد نوت دق "امير

 16 ا رو ٌمامحلا 9 ك . اناا قاع ا 1 500

 ردقب الا نكي لف ةبوا هل كرسف ماعز هبوبحم ر و تان نا

 لوقا كلذ مو كلا 5 ةيناث ىون هتعد ىتح هن د ملا

 0 تدع برقلاب ىلا راما ىتح ٍدْبلا َناَمَر تطأ
 دو ف دواعو كدب 2 6-5 فزمل 0 كي ٍَظ
 ِ 0 : لب نس جاد قربا ىأر / هوجو ثقاض ليلا ىف 1
 هس دع و كلفت 00 5 # اود ءاك هع 2

 اهنم ةعطق 0 .ةوإل قو
 ا يلا كيوب ماي اتش ا بيرقلاب ان يح

 (1) لرو دعمزع طمقتواتتع لقطع 14 13, () 218 ةجوصغ 00 هدد 116 ةدعمدع

 5 وم

 1111 و 5111711115 (20111 18 22651717),

11 
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 هلالتحا دعب فيطا نيح آلا نكي لف ةبوالا عرسيو ةعجرلا كشوب ناو
 03 شويجلا رئازجلا بحاطا دهاج نيم وبا قفوملا شيج ىتح ىدنع

 قرطلا تعطفناف هلاصتتسا ىلع مزعو را ةساض ناريس لياتو كاسعلا

 00 اد ل كاملا ىلا يرتخا ا ليما كيفوحو: برحا  قم-  ببس

 0 اال ناصر قلبا انطن .داكو ةئبلا الببس فاررضتالا ىلإ دحي )ذآ هبرك
 رذقا ل نيم ناك دفل ىرماو موجولاو ريفزلا ىلا آلا اجلي الو ةدحولا ريغب
 ا د امرشا ىلا بيع هييلع ةلمارشا الو دوللا نعذيا هبلق نأ: :هيف.اطق
 عم قيرطلا يب اهنع- اقرضنُم تجرخ م ابنع ىليحر دعب 5 تالخد

 كلذل ضيئري ناكف هل 20 ىكس كلختو "مم رمال لحر دف 0 نك

 ' ا هرذالا ىف هلا تالا ل رول ٠ ملعال ناو هم

 0 كلذ هيلع ناهف ةرينك فّرصنم هدير هةر 00 ةعساو بهاذم

 اعر

 مضض

 هول رست لوقا كلذ وز تيك نم, عما ناقل

 ”ل ل لعل موس داتم ٍداليلا ىف كَل

 الو ربخ نيقي ىلع هيف ةبوالا ني ا امو نا

 ١ ءادلإو ملشالا تداحناو عظفملا ”ملإو عجوملا بطخملا وهو قآلت ثدحيا

 هك نلا هو باجل 38 ىع ءانلا اراك اذا هيف علها نوكي ام رثكأو ٌئودل

 0 0 لوقا كلفي را انيك ءاردتلا» هيفا لاق

 0 ا كك 0 ىدروتس « اهجالع بيبظلا ىغأ ِةَلِع ىِذَو
 م قيحَر ُُث َس ,عِراَجك ٠ هداَدَو لبق ىحضأ ْن ا تيضر

 2 عارم سن قلاب الو 0 لا 1

 ميشا ُّهأ تاهنع ع 0 يضع 9 9

 ليصق نم لوقف

 1 1 0 كاسنلا دهتجمل ٠ ا نانجلا لايم كنظأ

 هَ رع

 )١( 368 انكس. (27 218 لفق. (© 218 انغلوا.
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 وجت ابلغ نماو ةزدر الا 0 ىتح دالبلإو دابعلا ىق هلا ةداع كلتو

 حاورالا تلاس ولو قارتفالا لدعي ايندلا ىاود نم ءىث امو نيثراولا ريخ

 وخا قارذلا لوقي ًالئاق عمس ءاكحلا ضعبو ًاليلق ناك عومدلا نع ًالضف هب

 نقوم دمر طواف لسا مسقني تعيلإو قارفلا وخا توملا لب لاقف توملا

 2 7 ْ 01 كفاك نأ 0 00 ا 0

 2 7 0 2 ع بركلا 0 لابلا 0 0 3

 هع ل راك لا 00 . بوبحلا ىلع ريظحتو ءاقللا نم عنمووم

 عز

 0 نما, كلاويل, اذه كلنع كلبع .ىئايدتنال "نيني يح «ةهزوا زادت ل

 ٠ 10 3 1 776 506 هأنيرج دقلو ليلق ريغ كعبألا

 بيتس يعش ادلا >3 نط يعلو , رخعاَسو نيج لك ىف اهراح ىرأ
 3 م 0 - 0 01 دع 0 0-0

 تضر ع لح ملصَو ىلع « اهلها رادلا 4 3 0
 9 2 2 0 2 7 ب 0 َّ -

 تيس مك لسا نع ةبلإ قنسلو + ادكش 00 0 1 1
0 2 7 

 و + خم كيعدِحللا ق نم كلدكا د

 ةلوادم ةنيصق نم لوقإو

 ٍدنه نم 2 * انني هداج يو لني قديم

 درولااوندي نأ ىامظلا كتييااك و ةنسارارواب ايلا بْرق ىف نإ ل

 :: دك اوم قاعي ركل را نوح ى ءاغرلا الغ نعت اذه دعب بما نيعتي_ نيب من
 نلوي نيب مث ظيلغلا باجحلا | عقيف مالكلا وه ةني نا ىلا ةعيرذو ءاقللا عنم

 حرطم وأ لوقف هردغ و نامرلا 5007 كلذ ىلا هوعدي ام ضعبل ٌبحلا ةوز

 تنعف ةيررلا راد. زإ يدجر قدس رح لكلا لل ف سا 0
 نراكو كنج ةتماكا هدم للرتم 5 ايي 06 افك ككل ٌحاوح هل

 5 ةياسأ غارفو هتيتبت لمي ناكو هيغ قدإو هيه ربكأ ىف ةتاله ةيرلا



,72/ 

 57 هله 071

 ةلإسإ تسيل ةيناثلا نأ انلعي دقو ()اهلذو ةثيس ةئيس هاّزجو لوفي لجو ٌرع

 اًرسنم اذه ىأيسو اهمسا لثم اهيلع عقوا 032 ىلوالا تسناج الل نكلو
 001 دعا ةكوشلا قيرعلا دوو ةرتكلو هلا 2 دلال كا
 | د ماتا ةكول موتنا: ف دوجوملاريقكلا مواقي مب عنو ١/ هليلق راصف هنم

 ل ىو نم“ ءاقو محو ٠ ب ىو نم ءآفَو لياَق

 لفتسملا عاجشلا هب هج ا انين ند نابحما ٌةردانف

 ىعسيف هرارساب هيلا جيرتسي هبوبحم ىلا ريفس ّبمحلل 0 ردغلا جيف نكن

 لوقا هيفو هنود هب رث أعني هسفن ىلا هلبقي ىتح

 2 بوصف الج 00 5 00 هام
 ناد امام

 هه ذأ

 520 د 0 5 0-0 0 اك ثرصف

 0000 ا 0-00 نق 0 دقلو ربخ
 نالسارتيو هاوهتو 0 د نم" بادالا لها نم 0 اهاوبهي ددسلا ضعب

 ايلف اهلا لصي ناك هبارتا نم ىتف اههبتكب لوسرلاو اهنيب ريفسلا 0

 نراك ىذلا «2ردبف اهعايتبا اهبحي ناك ىذلا دارا عيبلل ةيراجلا تضرع

 25 كلت الل اخرا تقف دعا اهدجرت انور( اهنلع ,لخدتا اهارتعاق .ًالَوْشَر
 كلذ نم باتك هيلا جرخت جردلا شتفي لعجو اهبلا ىتاف اهجتاوح ضعب

 ا لا ايس ابك ارصع ةيلاغلاب اهكيعم اهاؤهي ناك" يذلا ىلا ذو

 لا كاذ نير نرخ لعل قلاقخ لا هعتس كنا تلاق ةلماف اي اذه

 ىف طقسف رجح هللا اينأكف لاق فرعت ىتلا كلث ميدق نم الاوه ام تلاقف
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 يبا ثلا

 57 9 ناد لحلو قارتفا نم حيتج 1 ذب ال هنأ انماع دقو

 )١( 42 8, () 5 رذب | 0 دع 1 5

1 



 ا

 ع

 ةَعلْطيَو اني هبرغب كا . لقتتم يتقالا ىف طاق بكوَكو

 00 0 هعبتي عمذلا لامهت | هيلع ثقل :دتعاف و 1 هنظأ

 2 0 مدروا ةليوط ىل ةبصق 6 00 ولابو © ش

 اناا ]ورع ولاع نمل ان نا اط ىلوق ببس ناكف بانكلا نينجا

 ٠ ةموأقم نع مزم ارجع ىتجحي لطابلا ا فا ىويدفر يحتل 0

 ضعب ىتديصقب تبطاخو تلقف ىلا ا هلهإو ّقحلا رصن .نم هتدروأ اهم

 1 سد دع مايا
 ا 17 و 6 ع 0-0

5 
 20 7 ه< هيد اسإب نه اس -هص 2, رع

 1 ضياَر ٌثِيللَاَو يللا ىنتي دقو 5 (1) ةيج بئاجع ىنيع 5 نوغلري

 أهنمو :
 01 0 - دعا ع ضار > ٠ 2 00-2 - يك 5

 ضفاورلا مامإلا ىف الاحم ىِحَري ء ام ٍلْثبُك نوغلب ال ام َنوجَرِيَو

 أهنمو

 ضضئارملا نويعلا 4 ترث ايل ٠ جو ِلَ لك ىف ىِدَلِج لو
 ا نارا فو لاى هروآل ةيرض يفصولا د نع ثبأ

6 

 ننال ور مسجلا كاست كك كل 2 35 7 0

 رع

 نضارملا 0 6

 هذ

 "ل

 ا قم ردغلا فللاكك ةبانصلا ليمو ذرعا كرس نم ءاخزلا ادا

 ىلع ردغلابا نواخلا امإوندبنئدابلا عردردع ينس اهيا
 هللإو كلذب اًبيعم وه الو ردغب سيلف لعنلا ةقيقح ىف هعم ىوتسا نإو هلثم

- 

 ةج. 318 )١(



 ل

 د2 اقنحت نأ الدان ةئرال نيحلا .لع' ظورش 'ءافوللو هكرت لع ادق نيم

 هريخ رشنيو هّرش كسواعبو هتريرسو هتينالع ىوتسيإو هتبيغ ريو هبوبحم

 ةونطا 008 لع هنم عفي ابع لفاغتيو هلاعفأ نسحيو هبويع ىلع ضغلو

 ١ رط (اهلمالو ابوكثا هعلظ نكي الإو هنم رغني اهب هيلع - هلثح اه ىضريو
 0 ّيمعلل سيف اهيف هنود ماك نأف كلذ لفم ةبحملا 0 نا كدا لعد

 10 ارتنالا هموللي ناب ةيلع ةظافتسالا هل.الو هتبثرم ىلا ديعصلا نكي نا

 ناو هب هنيخي الو هركي اجب هلباقي الأو هربخ نايك لعيح هنم هيسحنو هتجرد

 رمالا نم ذخأيلو دجو امب عنقيلف ةلمجلاب ىقلي امم ةمالسلا ىو ةثلاثلا تناك
 ناح اموا هدي حنس ام هل اينو اًدفقح حرتقيالو اطرش بلطبالو 0 م
 ٠١ ندم دنع هبت ال تالذإلاو هلهال لعنلا نيتي ةنأ ملعاو هذكب

 0 هللأ 0 ل تك ده ىلوق 0 الو هيوذ نم 5

 ل ل ةطملطو « لجو زع هلا ىنخضم دقل !"1ولحَف كبَر معني اأو

 0 هتثداحمب ولو ىنم م 6 نم ةظفاحلا نم . ىنبهو و::ةلحاو ةيقلب ىلا

 رق لع لقثا ع ىت 0 ديزتسمو دسم هنمو دماحو ا هل انا ا

 ٠١ لقا ا ل را حلا ا هولا ىاطق يبن تيعتيات ىرقو ردغلا

 ليلق ريغ اذه ن قد دقلو ا نإو مامذ

 ها 0 ا ابيف 86 3 597 رققفا

 اهو | قافالا 0 لوجتلاو لادرتلاو

 ب

 علْضَأ هينخت ام ْعَمَدلا َحّيصَو ٠ ةعبتي ربصلا لييج 8 ُك
 ةعجوم وي هيلع قارفلا 6 لولم 7

 هضم 2 كبش 0 0 ا 1 راد هس ٌرقتسل 7

 ةمقدت قافالا ّلِإ * 2 لارا يراتسلا وعر نم 5
 لاق مس

 ول ل اق وكلا نع ءهب قبضت 0

 )١( 258 هلم . () 93, 11, (5) 213 معد كاثا“

1 



 7و

 ا د ل لع يق 0 و
 تتاءاجتو اياثللا لولح تكور ةنايلا نب 0 عم ءافولا قون ,ةنلاتاةيرعا

 ف ا ان هنفلا درا لجال 00 ءافولا ناو ا

 نب هيض 5 57 قد ارض ىنيت دح دقلو ربخ ءاقللا 5

 دبع مامالا عم لالا كيلا را ٍفورعملا :كهرو نبازجلا

 تاق لوهاط نراك ةليخ ةنئار ةيراج هلع هنا نضر ةيوسم ل

 ىلا لجر اهعماج امو عب لاجرلاب ىخرت نا تبأف 57 12 تعديشق ةينملا

 ةمدخلاب تيضرو هب اهلع تركتاف ءاتخلا» نيس كتناكر لجو ع هللا
 دق نمل ابنم < فردا ةنرشا لل اخ ةذللا . او.:لسفلل تاذختملا ةلمج نع جورخ او

 ريغ اهبرضف كبف هيف ىف 58 اهجرخيو هيراوج رئاس ع هشارف ىلا اهيضي :

 ناو انعام لق تاقاف هلك كلذ ىلع تربصف بدالا اهب عقواو ةّرم

 لع هنم بجوا ٌبحلا ىلع ءافولا ّنا ملءإو ادج بيرغ ءآفولا نم اذه
 دقعل .ضّرعتلاو :قوصللاب : هسدابلا وه تمحلا نال مزلا هل هطرشو بوكا

 ذدع ىف لوالو «ردعلا ةخ عدتسلاو  ةدول ا نكات ديما ا
 مامزب هسفن ديقملاو ةلخلا باستكاب ةذللا ءاغتبا ىف قباسلاو ءاينصالا بلاط
 نا هلك أذه ىلع هرسق نف ماطخ دشاب اهطخو لاقع قثواب اهلقع دق ةبحلا

 نمل ءافولاب اهمتح وني ل نا ةقملا بالختسا ىلع هربجا 0 همامتا دري مل

 لوي ىف ريختو هوحن دوصقم و هيلا قولع وك ابنآ 5 اهلع هدارأ

 ٠ نا روكذملا اهديس اهعار دقلو ٌتافصلا هيلع تمأتلإو ضرالا هتراو و رثد

52 6 

 . ضّرعتلا سيلو مذلل قس ريغف ىلا نإو ءاجرلا ا ناف كرتلا وا
 ةرضملا قصت و ةقفارللا نمي بلت 0 حاحمالاو لصولل

 هلو ىعس هرورس ىفو بلاطلا دارا هسفن ظحت .ىث ىف ءافولا نم بيغملإو

 ءافولا ديبحن 0-5 قأ و 1 1 كلذ لع !طو ديو هوبع لي 0 بلح

 )١( طممررمو6 مون 21. 1. 1موغءاتآكم9517: 218 نظ الل 1
 قل, ه7

 (5) 8 ىباعلا.

 اعز
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 ثتيبشو ةليخم ىندا ةدوعلل تحال و ةعجرلا ىف عطو ةفلالا تيجرو 95

 لخبغلا 0 3 عقو اذاف ةمالع رسبا اهنم سجوت وا ةقراب لقا اهب

 نوكي نإو ذأ نم ةاجخلإو كّرض نم نمالأو 07 نم ةمالسلاو ذقيح

 0000 عقو ايف ظيغلا ءا ءاريأ 2 815 تاع ركد

 ٠ هتذم تينفو هنم غرف دق أم ىدني ًالآو ىضم ام ىلا نينحلإو لوقعلا لها

 3 الاعتما بجاوو اذج ةندج ةنطلا لقو ءافولا ةكك ىلع لئالدلا تبن

 | ل1 كناك للاخ قاب لع مهيب ايف نئانلا تالئاغم ءوجوا نم هجو لك

 تردغ مث اعهيب دولا دكاتف ةيراحي قلع دق ىنإوخا ةوفص نم لجرب ىدبعلو
 5 ناكو زبخ اًديدغ دج كلذل دجوف اهربخ عاشو 3 تضتقنو نبعب

 ٠١ دحأو لك لع نأ ابلفب رثكي ال 0 و 0 ا تل د

 ام هيلع ىل ملَّطا ام لك ىثفا لع رّيغن املف ةنءوملا تطقسو هبحاص رس انم

 © 2 دغلب دق ىف هلوق ّنا هب لصنا مث هفاعضا ىلع هنم هتعلطا تنك

 ها عم 0 ىنغلبو هلعف جت ىلع هضراقا نأ ىشخو

 هنم سيل ناك نإو جردلا اذه ىف لخدي ايمو ربخ هضراقا ال ىلا 0

 ٠١ دق ام ىلع هل هيبش هّنكلو 3 ةلاس 2 نينجا نم مكقتلا لصفلا اذه الو

 0 لا اك اللا ع 2. دلو نب دمع ةرآ كلخو انطرفو اكد

 ثريغنو عقو ام ةبطرقب عقو 5 هيلع هللا ةمحر ىلا ةرازو مايا ملا اعطقنمو

 هل تندحو ههاج ضرعف اهبحاصب لصتاف جإاونلا ضعب ىلا جرخ لاوحالا
 ىقح 0 ملف ىتلحر ضعب ىن ةيحانلا كلت انا ا ل لاحو

 3 1 كلل الحلا دايك دعب ىلماعم ءاناو نام هلع لقت لب
 0 ا دعق الو اهيف متي م

 ف 0 3 اهدا دلخ هتك ان كل 0 دما واش هيف هدا
 ا 116 تاس هييشي هكلو 0 ا ع شل يلا االك

 ا يتم ةنمأ ام كنك نعل 7-5 ا لاا



4 

 رصنعلا فرصو لصالا بيط ىلع نيهاربلا 2 ىوقا نع هنأو

 أبنم د لوقا كلذ 0 تاقولؤعلل كي لضافتي وهو

 ارا بلطت نأ نع كييف نيعلاو + هرصتعب ىنث ءرما لك لاعْفأ

0 
 : اًريصلا اهراكوأ ١ ىف لحتلا "خذت ١ 1 ع كاي طل

 01 00 ضرف اذهو هل 37 ناسنالا ىني نأ 0 ارم لّوأ 8
 هل قالخ ال هيي اه ع نا 0

 اسنلا قالخا 5 مالكلا انك ديل ةن دصقن مل 3 كلا نأ اول ننع ريخ

 0 اتكمَو عبطتلاب عوبطملا نم ديزي امو اي عبطتلاو ةعوبطملا هتافصو

 ١ هلم عضوي هنا دع ام ناكملا انه ىةقلنورل عبطلا مدعب عبطتلا نم

 لوطي ناكرما اذهو طقف ٌبحلا رما نم هتبغر ايف مكتلا اندصق امنا اًنكلو
 ا || نم هتدهاش ام عنشا نمو ربخ اًريثك نآفتي هيف مالكلا اذا اًدج
 ةيبظتب 'ىفر ا فوعادتل وهو انايع اين از ةيطق ناك هلوها و ىنعملا اذه

 بنج ىف ةعاس رخ نم ىلحا ندع توملا ناك نمو هيلع سانلا ٌرعاو هبوبحم

 1 ا”زبخ امني نوكيدلو دبا هيّلكي الآ ةظيلغ اني هبوبحم مزتلإو هعدوا رسل هبط ٠

 كلذ نم يباف اًئاغ ناكّرسلا كلذ بحاض ّنا ىلع رسلا كلذ هيلا حضخب وأ ١ ١
 مايالا اهميب .تقرف نا ىلا هنارغ لع ىاقلإو هناك لع وه ىذا

 بورا شيلا بوش نود يقال نك ردع رن كارلا وهو ةينأث ةبترم مث
 سو سرق تشع الإ انجب لاهل ىو كلذ همر كو

 1 ماس قلختا دجام ةتعلا فيصخ ربصلا ليلج محلا ميظع سلا ا

 مكر كا اج ا ا هلذب ردغلا لباق نمو ةينلا
 1 0 ءاذاكح كرد لاما قه ىف ءانولا يار انع اون ا 0
 عام ةيكصن در 225 الاد لون لعفلاب ةضراعملا 006 نع قل

 0 ع رح (0) 318 ارخ. (5) 268 ىبس. / 3 لل - © | 1 ح
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 ملا عِلاَط كهْجَوَو اذصق . ىتقرطي كنم ىنتح لاب ام
 اهوا ةديصق لوقاو

 رشنلا هلل 00 ان يني دلو 5 ريتش ا 06 3 كيعيدوت 2

 رثكلا ىوُذ ا ١ قالتلا 2 . 20 داوم يدل كّرجهَو

 اهنمو 100

 رثدلا ىف ّضعلا ٌرقوانلا ان قلت ٠ اَيِاَلَو ا ا

 0 ٌرصَلا ها جو اتي ُكاَْوََ
 هذ آلَ 0 ملا قدح لاو لاما انؤهل تو:

 رذغلاب بع دعا م 0 لا ماك رات هن اهقعأف

 مو - كدر تع مع

 يلم ريغ ليقم 2 0 0 ذن أي ىسايت الق

 ل ليحتلاب نقول مدل ١ 52 ل راك

 008 ع نينموملا ريما اخا دمحم نب ماشه ركب ابا حدما ةيصقلا هذه ىو

 هللا ههح را را

 ه- رار 4-3 لوقاف

 ردصلا بجح ىف َوْهَو ىءاتتو اند . ام لكب انيف ورا طبحي سيل ١
 هسرئتسأف تش ْنِإَو هيف اب طيحم + هحور رهذلا ىف مَ بج مد ١| دك

06 35 
0 

 0 ا 2 (9اهلبقت . "7ةنمو هِيِلإ تدهن اهوا

 0 ىف ٌبصُني هترارغ كي | دالبلا ىف ربع لك ذك

 1 ا

 ءافولا هريغو ٌبحلا ىف قالخالا لضافو ميشلا'ميركو زئارغلا ديمح نمو

 (1) 358 هنمو“ () 268 ايليت. (9 218 مواقت. (© 268 عت .
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 القاع ناك نم رهدلا َننَم أي الق + ولاقت إو هتاّوك ىف ٌرهدلا اَذَك 5 ٠

 هسذلا وهو ءآلبلا رظعو ليحلا تدفنو راصلا دذص انو نضل م

 سير بربع ريغ هيه طدرخلا ذيب ىذ نك لام
 طع اهبرق هاوي هنا ىرذي, ام. بس نا بحكو ةيشف نإ فال

 نم امإو هيف ةبغرلإو ةقفإوملا ردق ىردي نمم بوبحملا ناك نا هيلع كلذ
 مل ناف بونذ ندع كتانسح لب هفارصتسا ىف عط الف اذه ردق معي م
 نمر هلخ وهب اع هني بساحل ناولسلا كيعتلت هفارصتشا»ولظ ااا

 ار دقلو هكما مجو ا لع ةيبعر لغ ىف سو نامركلل ا
 اهوا ةعطق لوقا كلذ ىثو هتفنص هذه

 رباقملا ا ىنتبل ١ اَذِإ 0 6 5 أ . هنود 2 ذأ وأ نمت ُثيهد

 0- 1 ش

 ىرِداصم «0ةةىبث ايدل درولا ىلإ ٠ "ينكر ودحأ كرم ذا ند
 رائاصببلا فاعض اهنع ثبرصق اَذِإ ٠ ىضلاب ةروملا سيشلا ىلع اذ امو

 لوقاو
 ٍرجه دعب لولا َنَْحأَو « ٍلْصَو دعب ربما جي ام
 رد كيني رْثفلإَو ء رقف دعب هيوحت رْفَولاك

 : لوقأو
 نافنص يف كليفذ هدلا تراس كقذلخا هر

 ناَمْزي نايشنأل َناَكَو ٠ ضم ى .نامعتلا كلاي

 تاّودعو ءاسأب ميو ٠ ىرولا دْعَس هيف رعت موي
 ك2 ا يو هسرتعل كامست ميِضا 0

 .راضتب ةييزاجص رد اماسي
 اهنم ةعطق لوقاو

 دل ل ردنا ظنك هيف ٠ ”مظننم نسا عيبج نم اي

 كل 1 0 د



0 

 ع هنع هب دعبيو هلاب طشني ىتح مايا هعطاق للملا لئاخم هل تحال اذاف

 لوقا كلذ قو اذه عم ةدوملا تماد ا هدوأعي

 ةدعب لولملا نبل ٠ ًالولم وجرت ذل
 2ك ا ل

 ةوهل ٠

 هدرتسم ةيراع 5 ا

 ه٠ ليملاو هبوبحم ٠ ا م ريدم دع كلذو بح هلا ا اه ردا اول

 ىلع ٌضعلاو ىسالا صصغ عّرجتبو توملا ىربف همزالي ليقثل وا هريغ ىلا هنع
 | دو نعت انكر عطاتو هركب ام ةيؤر نم نوهأ لظنحلا فيقث

 رجالا نا م » لَن 0 اه نم 10

 سواقلا ٍَشَرلا ايم ىلإ . ةرظت قط مل قنَع نع
 - كان 2

 3 سمداصلاو ذرعا مابي ٠ ىوه ْنِم اميطع لح لا

 ٍرباَص عرج تطوصلا تدعاف « ل سانلا آو قنلا ىفَو
2-2 

 يع اج - 2 - 1

 رسالل. سوساملا 0 نت « هنيد ف 21 2

 اك 0 نقرا ظيحكلا 1 707

 00 اع ل فا نا دكر اين نوكيا اع بيع نينو راخ
 ٠١ فرشا لصولا نم ةبيجت ةحناسب مايالا هل تحنس مث اتمز ا ىساقف هنمرفان

 رجطا داع ءالئاهك الا هئاجر ةياغ نيبو هنبب نكي ل نيحن هلم غولب ىلع اهب

 ا كل لكما
 ىرتشملاب ٍدَعِبلا ىف ةئورقم , ةجاح 3 ىِرهَد 00
 راجح ىف 5 يونا نم تيك ١ َذِإ تح فلاب اهتاسف

 3 7 ل لاو ل دود لا م مدع ١

 كدي
 ًالِجاَر ةّرجملا َوحَت ىتلاق ادي . نخل فِسْدَدَم ىتح ىلمأ اند

 الصاح نك دعو 57 رعشلا عم حض نا ا 0 7

 1 0 تما لب تفك ديوب د اديلحا ةديطأت اديسع ثن 5

 الل دكا عدت



1 

 انكي دتاخلو 0 لولب ىتتت الف هيلا معّرست ردق ىلع دولا نع
 كك ساو هتعاس ىب | ذقن 0 هتيحم لأ 050 ناف هل ذو ء اجرلاب

 ا 2207 هنولت 0

 كانلا كوش كلذ نرد را 1 5 30 أب 3 5 0 ا

 ايلا قلقلاو دا نسنألا كلو اراننا هيفا د هللا اهريصتب نتيا اذاف

 ىتح هبأد ناك اذه نامثالا سكوأب اهعيبيف اهنم اًعازن اهوحن هعازنو اهنم اَنلَ
 نبا هجر يراك اهيطع اددع ردانكلا فول تارنع نم ا ١ كفلتا

 عم دقوتلإو ةوالحلاو لبدلاو ءاكذلإو قذحلإو بدألا لها نم اذه عم

 'ةيراوص لاو 1 امإو ضيرعلا هاجاو لا بصنملاو مظعلا 7 ١

 دحا يضاعتيالو هلقا فصو نع ماهو دل لك هلع دودحلا فقت. ءىنذ

 باب ىلع روطخملا نوديعتيو ةرايسلا نم ٌلخت عراوشل | تناك دقلو هفصو

 قرشلا تناحماا ىف انراد: باب لع ريغضلا ربنلا نم ذخالا عراشلا قف 'ةرأد

 هقحر ةراد تناك كرد اذه ىو ةرهازلا رصقب نلصملا يرد لا ةيطرقب

 نقلع نك راوج هتبحم نم تام.دقلو هنم رظنلل آيا «ئنل ال انل ةقضالا ٠١

 اتقو ىلبلا نئاهر نرصف هنم هنلما امم ٌنهئاخغ هل "()َنيِيّرو هب ٌنيءاهوأ 5

 يرن لاب ىدج رع ئد اك نيم ةراج فرعا انو ةيل
 تاكوربلا ىلا راد نم كيريصت لق تتاكاو انعومد )تف الو تسلح |( 0

 هسأ ع هنأ هسفنن نع ىنربخي هللا همحر نناكمادللو نايتنلا بحاص لا

 . ارارم هرضق ىلع هرع ىف مب'لدبت هنافا هناوخا ام. كلذ سكت نعد

 انيحو كولملا سبالم ىف نوكي اًنيح شقارب ىباك دحاو ّىز ىلع تبشيال ناكو
 هجو ا ىلع هتفص هذه نم ةظلاخمب ند عر لع بجي كاتنلا سالبا0

 هنيتل اجرهح تلد نت الا ميقي ناو هتبحم ىف نهج ةّماع غرفتسي الا ناك

 )١( 3 نيير. طه 1عومز» ةععع7أ16عم 0825 16 اعرعتع 2ع 20115 م81:315 285 ا0اتك ة
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 '.اافنلالا لوسرو لفدلا نإونعو ىف نحنا ةجهتن و ةعرصلا دارو نارجها ةيطم و

 انا 1 هلصأ ناكو كنطل اذا: نسحتتتا ايثإو دصلا ةمدقمو ىقلا ةيعادو
 نوفا كلذ قو

 نير نإ: تنم لير انبي: اًكوجت نأ كبتع ذنب كلمل
 9 ادوغرلا هرخآب اَنَسسَو . ونص هف انيأَر ذب م

 ا ار كاد بنا 5 انملع ما | داَعَو

 عيبرلا ماي نم هتنص نه موي ىف عفو باع تايبالا ذه لي ناكو

 نيوخا اناكو ناقيدص نمزلا ضعب ىف كل ن ا بقنا كلذ ىف اهنلفف

 اهلا 0 ىلدايع م ارخأتف كمر ىنباصا دقو امدق 9 رفس 3 اباغف

 امج اياسكألا اقل
 0 هللا كيج 1 ىلع امنا ذدعأ تو
 اطلا ريقلاب ألا ا 3 طع جدلا 0

 14 يبد نم دلوتي ايفو مف لولا مدقت دقو ةاشولا هبجوي رجث م

 ةعلا ةيطابللا نك ناك انيرو

 اى نأ ىرخإوا ناسنالا :ق.ةعوتطللا قالخالا قم للطإو 2

 لح يصيب الو و اكمل ديصي الو قيدص هل وفصي الأ هب

 ديف كلوا ةضغبالو ف هنم كقتعيالو ل ا ولع لو نعلإ

 و لئاطب هنم اولخي نلف هئاقلو هتبعص نع |وّرفي نإو مهم هوّرغيال نأ سانلاب
 لها ةليجلاب مف نيبوبحلا ىف اهانلعجو نيبحلا نع ةفصلا نه اندعبا كلذل

 | 1 ردج ضال مل رت نم امل ةفطاقملا ضرعتاو قظنلاو ىلا
 ىف لخدي الو ةفصلا هذه لها نع ىننيو هقاذم جرب نأ هقح منم سيلف

 رماع نب ديح نماغا ىلإ لع اهم .ابلغت دشا:ةفضلا هذه: طق. تيار امو مهلج

 اذه لهاو هتقدص ال هنم هتلع ام ضعب فصإاو ىل فصو ولف. هللا همحر

 ؟؛ ممالقنإو دضلابو هوركملا ىلعو بوبحلا ىلع اًربص مّاقإو ةبحم قلخلا عرسا عبطلا
 (1) 258 وجرت. (1) 268 ريصي. (9 28 ىنطتلا

 اي
1 
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 هيلع ٍتلَعَو طفلا هرغ دق نابضغ بوبحم ىدي )نيب نامه بح فقوم

 ديلا: ىزرم دشأ كوالا ةلاختا راق كسك 'نيرمالا يسيسا دلو ا

 ةماخلا قو عوضفم ا لع دعاسا الو' ةيدلا "ىلا بيحا ال تقلا ا

 عنن ول لاتتلا كاناغا يضقا/ كا ردابإ نطقلا نم نيلإو ءادرلا

 ٠ ىنايبب ىناعملا قئاقد ىلع صوغإو ىناسلب للحتإو عجن ول عوضفملا ةصرف منتغاو
 ضراوع ضعب ىنجتلاو ىضرتلا بجوي ام لكل ىدصنإو اًنونف لوقلا نئفاو
 ىو ةبحلا ةحعصل ةمالع هلّوا ىف وهف هد عني وهو نارجمملا

 ازاتجم تنك ىلا اذه لفم ىف ركذإو ربخ ٌولسلا بابو اهروتنل ةمالع هرخآ
 باهكإو بالطلا نم ةيل ىف رماع باب ةربقم ىف ةبطرقب مايالا ضعب ىف
 ٠١ ريما در ىانياوحرلا كيع مسقلا كك زيشلا سلجم دنرن نحتو كدا

 ئولبلا نايلس نب نمحرلا دبع ركب وبأ انعمو 'هنع هللا ىضر ىذاتسا ةفاضرلا

 دوهعم نيم ةفص يف هسفنل دشني وهو اًقلفم اًرعاش ناكو ةتبس لها نم
 انهت انا

 غرم كلا انآ نش لي م هير ىرطلا ل 0
- 

 ص همم م م # د ل

 و مطتش هييقزر اق ناك انإب هدو 3 *يرا انيلع لوطي 007

 لع نب نيسحلا ىلا روطخ نيتيلا نيذاه نم لّوالا تيبلا داشنا قفإوف
 هقحو ا أ ل( حاحا موي وهو هللا همحر ةيناقلا

 ىلوأ وهف هللا ءآش نا ةدوملا دقع ىلا لب لوقي وهو ايشام انإوطو انوحن هللا
 مرو. ةكببنو ؛هتءاربو هيوتتو, ةللطحو نأ هيحر 0١ نييك قا دا ل

 2 كلذ ىف تلفف هملعو

 مالا 0 'اديعتم ىتدَوم صْقن كلع عد

 ب نار درت 3 2 نعِجْرَتلَو

 قافت اذا امآو 00 م” باتعلإو رجلا هيف عقيو

 ؟؛:رمالا ةلمجم قو ءوس ةمالعو ردصملا ةيبو راج دوبحم ريغ 5 وهف

 (1) 368 عم. (1) 218 دفنا. (9 268 ىلع ىبأ دح.
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 ىو اًرْؤَط حالما هب روج ٠ , بكر لطول رج بلف ا ناك
 دياب لئلا 1 بلا مق امك . طخست ْتْقَو ع 3 تو
 دجربَرو دل طيس 2. 0 .. ضرعم نابع وهو ل مسيو

 نكل ةدشلا ضعب هيف اذهو ٌبحلا نم عقي بنذل باتعلا هبجوي رم# م

 ٠ هطخم دعب بوبحما ىضرل ٌّناف ىضم ام لدعي ىضرلا رورسو ةعجرلا ا
 بابسا نم ءىث هقوني ال حورلا ن 0 اًمقوَعو ةذل اطدعن ال بلقلا ىف ةز

 رف نيشأو (0ذلا ِركف ىف مأق و وأ نيع تكا دهاتما كهاق 15 اك5دلا

 شاو لك هنع باغو ضيغب لك هنع دعلو تيقر لك هنع ماق دق مأقم

 تكللذ لاطو اهنم ٌبحملا نم عقو بنذل امراصن دق نابحم هيف عمتجأو
 ٠١ حلا ادتباف ثيدهلل ةلاطالا نم منام مث نكي مو رجهلا ضعب أدبو ًاليلق

 لالذالاو لالدالا نم ةحضإولا هنجح ةلدالاو لادتلاو ىردسلاو رادخالا اق

 ةرفغملا يدتسيو وفعلاب دري ًاروطو هتءاربب لدي روطف فلس اهب ممذتلاو

 ادا | ردلا لا رطان كلدا]ك ق. بوبا و هل ين الو. بنذلاب ىقيَو

 مم ىضرلا ةمالع كلذو هيسبتل ين مسبي مث هيف همادا امّبرو لا ظعلا

 ٠١ بهذو لقنلا بونذ تحتضإو لوقلا لبقيو رذعلا لوبق نع اههساجم ىلجخ
 اتحو بنذاالو فيكف ناكولو روفغم كبنذو منب باوجلا عقوو طفلا 5
 00 ادع زدع ىلط انرذ كاع اا تانعلا  طوتسو نكيملا 'لصولاب اهرما

 انما ذل تئطو دقلو ةنسلالا نيدحتب 00 تافصلا هنود رصاقتي

 0 رو هوب تح ةبع لد ةبه تب ف كولا رشاع تدان

 ” تا د ا هز وكلا ىريادم طاطبإو رولا 2 م ا نورا 0 قيما

 قثو و نع هبوبحم بلق ّنأ نقيا بح نم هيف وه امب ارورس مضعا الو أحبت
 00 يديا نيب نيرذتعملا مأقم ترضحو هل هتالوم ةحصو هيل هليمع

 ؟ نم لذا تيآر اف نيغاطلا نيدّرمملا عم بونذلا مظعب نيعهتملا فقاومو

 () 8 هير! 02 1. قطعا, ط»ذع هنعطود 35د ه11ةلعشتب م. 6, 1. 4 (8انص, 1891).

 () ج8 دلا.
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 بأ الز تلطخ نإ ال5. ديالو لاهتع كلا

 اهنمو 1
 2 اب مالا نإو 5 راكع ا ا اني

 رجل نسيشلا» ءوضلاب لع دو ٠ ِلاَط ٌرِجَلاف مالظالا نم :

 1 اهنمو و 0

 اط اذإ ٠ ا 0 املا 1: 0

 ها 0 . هنا 7 هْرملا ها 7 93 1 6
 نعال هيكل كلل اللا را .كلازوهو للّذتلا هبجو 2

 ٠١ ربظي ذعيخ نفع ةعح ىف ةريصبلا ماكتسإو هبحاصب نيالا نم دحإو لك ةقث
 تلا تفسأيلو ةنبلا ننهدلا ونظر الفل كللذو هيج ربص ئرل نارك 00 0

 ةرمالا"قرتي نإ ةفاغا نكل لح 1153 كللذا نع ىدشلا طا
 ثداح ةفآ نم اقوخ ى٠هريغ ىلا اًببش رخلا“كاذ نركب لجا رك 0

 2 فلا تنك نم ضعب' خم َرغا ىضلا ىف: ضرع دلو ال ١)
 ٠١ حازملا ليبس ىلع تلق كلذ رثك املف دوعي مث لعضي نأ كيلي لاا

 دبعلا نب ةفرط ديصق لْوأ نم ميسقب هنم تيب لك تمتخ ايهيدب اًرعش
 ادب ىلا نع ىرتعجلا فلا ذيع ا لع ؟ةعتورعتا اأن ارو لإ ىو ةا

 ىثو ةبطرقب م دجملا ىف هبا مهر ساحنلا رفعج نى نع ئرثللا

 دست وقريب لالطأ ةلوخل . هناك ٍبيَحْل اد 3[
 .٠ ديلا رهاظ ىف مثَولا ىق 1 َناَك دفع ىلع

 دا يقر قا يان آل هب ُتْلَقَو

 ٍدَلجَتَو ىلا 0 2 (!ىلذع نماتلا لع نأ لِ 0050
 - "أ - أ ورث 53 30

 +1( يدان تفصاولاب نتن نالت و لأ نينا سس 0
 () 3 ٠ طمأ ةمنعب 11 هم م1 عانت أ () 8 وفضي. (9© 318 كلم.

06 (2) 
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 3 برو مالصلل ف 1 2 أ , هلق عشا 7-5 رك

 0 بدلا خ ملا مايا تعلو 5 اهظي نا ىقلاو 0691
 ىر

 5 تمجعم ا 5 ْنْوَل لصالا ىف 5 ١ ةاللا 5 ا َراَص 0

52 

 و :رعنم تودلاو 0 ىلا يح ل ا ماقم كح يود ا

 200 ح 2002
 بنجتلا ريوس قر 5 ىضنقي 1. * 0 هب ةاشب ةبيطلا 5 5 0

 بَحْرَمو لهسَو لها ىرهاَظ ىو ٠ انطاب_ َكِلَه دنع انا دبر
 ل ا ل عد اهلاعتشا و 1 بزحملا ث 1
- 0 5-5 36 5 2 0 3 

 كرم امس ىتولا تحت و ثيِجَع . اَمْيْوَلَو يو ءاذقرلا 18 :
 :-- 3 2 -1 ى 5 3-6 1 05 2 0 0

 - - 2 2 <” ري 2 عَ

 كطذل ةف اتا 0 اذا أ ةّرع ا 2 لا ّ

 3 هيكل ةيسصلا رهو ا 5 ُههجَو برتلا و ناسنإلا م ضب 3

 529 هت زعلا َ هلا ل
 لا ل كل ل فارع ترا لك أع و

 00 جورلا معَ دل الق ٠ اهلي ال نم يشنلا رع قاَذ امو
 ل لأ 0 تار ب ف هائلا د كور

: 0 7 

 لا كل ثني ] نإ ايطترق . لضافت . هارت قولت لك ىف و هته

 برشم هاشاح ٍضْرألا ٌّ 7 لاذ اذإ * ةروُرض أ قيرلا درو 3 ل

 2 1 - 5 3 3 5 ه ا 25
 تلغي وه نمب 11 1 فاو رس ام 0 ل 0 0 3 2 1 5 .٠

 )١( 38 بدهملا . () 1و ردععم» ع 0ع هع عدت عنو 0اععأ موف ع0176عأغب

 (59 1 تور“ () 08 ممعرب, 8دمم1 6ع 1, 263, 1
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 رجهلا باب
 ظاحت جوي رم ألاف ورشا( نخر ردملا اضرا نا 1

 محو ظفل ظفلاا رهاظ ّنا الولو لصو لك نم ىلحأل هنأو رضاح بيقر نم

 هريطست نع هتللج الو ةنك تشب تاأجرل بابلا اذه ىت هلاخدا بحجوي ةيمستلا نإ

 0 0 هريبغ دع فينا الشم 7 نع قرم عي ىرت ذعيخ هيف

 هعيط كل و كلذك اضيا حلاة ئرتو هعبارتسا ويست وا هنظ قياؤلللا ردوا
 قطا انكاشو ليتك افرخم ذعيح ءارتق غرلاب ةفراص هل هسقنو اتداج

 نع هوب فتك اذا “نطفلاقذاحإو. اهزيغ.ىقأ همن ةهجت لا 1
 هنو: ربخلا سفن ريغ هن رهج امو ىدابلا ريغ قاختا را ملع اهغيدح نطاب

 ٠١ ةجيفملا رطاوتلل ةفعابلا نكاوسلل“ ةكرحلا رظانملاو نتفلل ةبلاجلا دهاشملا نا

 ف ناك اهتدروا اذه نم ءىش ق تايا مو (")ةدعنلل ةبذاجلا رئاضلل

 اعياطرخ ام لك وعملا اك

 دصلاب ةماعنلا كتوخما (90ريع امك ,٠ هييرطب) الج نايل 21
 يك أهتم

 1 0 را الإ رك 2 5 0 7 2 بحاص 5

 ع ا(

 -لصم 0 رطل أوبصن 6 هريغل ّ وبلا كاد 2 69

 هك بادالا نم نونثو 1 ف ا 2 0 ةديصق نم لوقأو
5 

 ص 5 2 ا 1

 2 يئاتبأ ءاَرسَو « كش 2 نحل ١ 1ءاَدو
 يدر حى ست ةاصدص

 0 وهو ل 3 كي . قلع 3 5 دقق

 0 00 مدا رح 3

 1 يضع اوان ةدها طك نإو 10 ء ىِذْلأ َّ 1 داهتجا ْق لونعأو

 بلطي ٍرْحْبلا ىف صؤقلا ريع َتْيأَ ٠ عن ردلاو او نوكملا ولولا له
 2 انآ ا 7 اها 3 اهعابط وجو نع ىسفن فرص

5 3-8 2 

 )١( 258 هوتفلل . () 268 ريغ. ع (8) 258 ارا
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 لع اهدحا لدرم علطم عضوم نيلزنملا 1 اكو ىروه هل ةبقاصملا لزانملا

 هيلع لسنف دعبلا ضعب هيف ناك عضوملا كلذ ىا هلا تففت ثتناكف رخنالا

 29 هنا هتةباجاف كلذ 0 اه اريؤتيسم اهبطاخن ابصيق 5 ةفونلم اهديو

79 9 ٍ . 

 م «كلغ,تذحرخ كليلع ملسق ىريغ كل ففقوف ءىش انرما نم سحا

 ٠ مالسلاب كوحن ريشن ةفوشكم ادي تيأر اذاف كنببو ىنيي ةمالع قهف ّنظلا

007 

01 

 مهي ىتح بولقلا تقفتأو لاصولا ىلقسا اني بواجت الق نبا .كيبلق
 لقانب ")ىلابي الو ظفاح نم رتتسي الو تال ىلا تفتلي الف لاصولا ىف جلا

 ٠ د الدق لالا نص خوي اىرحيلا ةقيجا الدنا لب
 فارع لو اك هين نام دكأ ىح ديلا لوح َثْرُذ

 هنفو

 نشاع رانا انس وح ىرس اك + ىوبلا يعاَوَذ لصّولا ىلإ ةوشع
0 

 0 ايلا ليوم للك «٠ مين ل لصقل اد
 ةهنمو

 2 3 هو.

 ا يدي راج منن 1 ا ا ا لعب نحل ! تفرح ذل

 ىل ديصق نم 00

 ا حلا ىناعل 10100 نع ع

 هسداولا َْث 7 مو . لثبك ٠ هوم ةدوع ىرهد له أ
 هداّصلا ياس 0 5 م اًمياس 221 الع

 هيدا هللا فرصي 2 ع الؤماي ")كمْياَض

 هيابلاو رضراحلا نيغأ نع 5 7جئاغىل 1 ! دجَولا 0
1 

 هيو :مثسلل لا 8-0 قويبَط ادم لص

 )١( 8 ا () 8 لدعلا. (9 ةررنقو ءعالع ]عدم 16 ءمرتعأع ه

 رردت5 مون ن6رد115ع 1ع عدته كأم رماتتع 18116 2. 61, 1. () 3 ىشغل .

 0 ا - 10م ا
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 ريزولا هوخأو قى نب كيحم ةبطرقب ةعامجملا ىضاق ناك اهبعو لاطرب نباب

 اهو«روغتلاب ةرويشملا ةعقولا قف هيلا, نيدئاقو"نيملاغ هلعق ناك ىذلا كنان

 ىبي ةجوزتم تناكو علا ديعس نب فسويو ديهش نب دمحا نب نآورم
 اهفيع ضغأ ىف اهو ابانملا هتلئاعف ىحنا ب يحن ريزولا بوب كي

 , ٠ تام ةليل دحإو راثد ىف هعم تناب نا هيلع اهفسأ نم غلبف اهرورس رضنإو

 ناو اهتوم نيح ىلا نعب فيلا اهقرافي ل مث هلصويو هب دبعلا رخآ هتلعجو
 كفا ١ لكم رضا "نم باطتشو" ءاضرلا هب لئاخي ىدلا الا

 لحرلاو ديلا, ضرقلاف 5 طغضلاو  ىديالاب ن 0 3 روتسملا

 0 تللذإقو 22 :ل١1 نم اعقول

 ِ 3 نا "7 نيكملا لّصَولل سيل , الحم "0ولا 0 ََ

 0 ع ريسبك ٠ 6 يل 26

 0 0 تانوبلا لفا نع ليلك قاوحا نما ندع
 اهب هلتع ماهف اهنم اًعونمم ناكو هلا رود ضعب ىف تناك ةيراج هابص ىف
 ىاعا ضعب عم ةبطرق (9<جرغ ةلهسلاب انعايض ضعب ىلا اًموي انهزنتف ىل لاق

 ٠١ تميغ نأ ىلا راهنالا ىلع انطسبنإو لزانملا نع اندعبإو نيتاسبلا ىف انيشهتف
 لاك يحال كب ام ءاطغلا“ نم ةرضحلاب نكي ملف ةريغلا يقارب ءاببلا

 تنعش اي نطق يم ناك الاي "لسرعة هلاك ةيصعالا نك ا
 لافتحاو ءالك عمج نم كل ايو نورعشبال مو اللا نيعا ىلع نكمتلا نم
 اذهب ىتثدحي وهو هب ىدهعلو ابا. ويلا كلذ تيسنال'هنإوف ل لاق ذارئالا
 ؟٠ نامزلا ذادتماو دهعلا ادعب لع اًحرف زتهي وهو .كخضن اهلك تاضعإو تيدا
 هنم اًرعش لوقا كلذ ىنف 6

 0 بحك ١ يبت كئاحسلاو نضورلا كلت

 1١ ضعب ىف ناك لا نإ 0 ضعب هب ىتثدح ام لصولا عيدب نمو ربخ

 () د8 ىحما. 2 () ده ناّكملا7 .(9 د8 نحل. 20 (9 308 قرغفا
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 ا ١ لئاتلل ذّننا الو اهئايح لع :ضوغا الو ثولقلل بلجا تيأر امو

 ١ 2 ل1 ناهذالا ا لها زرع ام زاذدعالا نم لصولاا ىف نيدحلل ّنإو لغنلا

 تلف اذه: تازملا" ضع قف 0 ةاو ةيوقلا راكفالاو

 ٍلفاغلا ىلع ثميد ام تبْرَوَح . لطابلاب ّقحلا د
 0 لقاعلا 58 يت 0 3 يحصل 0 امهيفو

 هلماج ىف زك لع تراج 0 ا

 لئاحلإو ضحبلا كلر معو رع اخ اع اض فواصل نإو

 ناعمطضي اناكف هبحاصب امنم دحإو 0 ناك ةيراجو ىتف ملعأل نإ
 . روبظ دنع ةعوضوملا كاسل 0 دما امنيبو دحا اهرضح اذا

 ١١ هبحاص اهيمدحإو 0 ا نر ىليراوزلا 1 2
 0 6 نم علب ناك“ ذعلو لككلا ٠ نم ا امنا ن

 لوقا كلذ و ابيلع 01 ا ا 00 نا ىلا اهيظع 3 4 5857

 لئاقلاو عماسلا ىَلَع ثمَط . ىن 7 بيجاعأ ْنِمَو
 لئاسلل 1 0 35 ب 3 كل 0 ةبْعر

 ا 0 0 لوتقملا هلو 5 5 0 00

 كك ير ل البف ىرولا يفهم

 بلعاقلإ لوءنملا عضاوت + كوس هارت "هج 5 0

 ادع ديا 2 تدماكاجأ اي ىلا ءازلل سدح دقو
 دي ىثو برط ىلع ناكم ىف اعمبجا دق دجو لضف هبحاصب اهنم دحإو
 '. اًيطل اًعطق هماهبا عطقف اًدئاز اًرج اهَرجخ هكآوفلا ضعب اهب عظقي نيكس ىعنلا
 اهدي تفرصف ةمق ال '!ةينئازخ بصق ةلالغ ةيراجلا ىلع ناكو مد هيف ربظ

 لاا ف نا دا ماا ادق ل دذل ا تعرخا و اهقزخوووو
 بهوو هسفن لذب دق وال فيكو ةادوم ةعيرشو مزال ضرفو هيلع بحي اهف

 11 فورعملا َىييمتلا 9 , تكردا انإو ربخ اهدعب عنمي اف هحور

 (1) 08 طهعوب ةدرحم16ةمصعصك, 1, 369, 1, 218 هنيأزح



 تا

 ناكو اًيداه اًنامزو "ارا اًميعو )اراد اًزر اه هللا حاتإو ةّبحللا ىف ايفاكتو
 ل اهعبح تن 3 0 0 0 ىلع اهعامتجا

 0" ةجاحو دحا هيلع لصحي ل الج اذ دعم كبالو هاو ىذلا مايخلا 5

 ني دانلا تانك نم قادحإلا لاح اذه عم نا الولو كلاغ لكل 3

 : ىف ةينم (”!مارتخإو بستكي : لل قارف لول نم لجو قع هللا بيغ ىلا

 ةهلسو ةفا 1 د لاا ١ ببابشلا لاك

 نِمف شد نادال ا او هلكلفب

 علطت الو شيعلا نايننيال اناكف :ةبحتا مع ةلادو قالخا 0 هبا ناك

 قلخلا اذهب اعوبطم ناك اهالكو هيف فالخ اههنيب ناكو الا موي ىف سنثلا
 ٠١ توملاب .اقرفتق مهيب ىرعلا كتدإ ن١ كا ةيساصوةب "اهم دحإو ١
 لوقا اكلك 2 0 اذه 8

 ىو 05 قآلخأ 00 5 00 و حولا مذ ع

 دو ىون ىل لح ْذِإ فْيكف ٠ هب 0 قيضأ ىوه ىنكي َناَك دق
 نمانلا معن معنا نم كسا لاق هناا نأ: هح ناش ىنأ نم كايرو نع اكورو 57

 ٠١ لاق تناف لب شررق 2 لاقف نينموملا ريما |ولاق ةشيع
 هل ممسم لجر لاق ربمالا اهيأ نف ليق روغنلاو جراوخلا نم ىتلا ام نيا

 الو انفرعي ال اهب ىضرو هب تيضر دق شيبعلا نم فانك ا ةلسم ةجوز

 ىوهتساو سساوحلا لاقسإو بولقلا الجو نيقولخلا باجعا قفإو ايف لهو هفرعن
 يرض لولتلا شالو بللإلا شفار تاضالا طر دوسا ا
 "هنا نادك , يعللا اذه نم تدهاش دقلو بوبحم 0 يح قانشا لد

 هنوش ناك نا اييسال ملل ةقلارإإ ثلا لع هيحالا دينا ل
 هيب يضخ بنجع نع ,لاوشاب ل ير متكي د

 هليحتو ههجو ريغ ىلا هبيجوتو راذتعالاب هيف عقو امم جورألا ىف هتلحو
 ذل انهمواقتال ةيفيغ ةّدلو بع تيبارل هتاسلج دنع هش يعم طابتنإ 0

 ١ متم اراك (51) 348 اراق: )02 218 مارتحا. (4*) 258 قيصأ.
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 ايم ايم ضؤورلا ىف ٍةسِجْرَن ب ضل ١ اهدوات ىف وطخت نيحر اهناك
 2 9-3 2 ْس هيفف ٠ اعاد باق 5 اهدنخ ني

 0 ال ل 51 دجوو كضع ق ٌثفو كي ق طقس تهت

 | ياقنا تدعصتو رآنلا هبلق ىف تلعتشإو ىدزلا كرش ىف عقو و هنيع تباغ
 .نراكو اتيع ةليللا. كلت ضرغ اف هقرآ لاطو .هفلق رثكو هلاجوا تفدارتو

 11 زف ناو كونا دي اهنلمع تدج .نا ىلإ اًرهد, اهني حلا هدبءاذه
 رع هللا هصع نم الآ دحا امل فتيال ىتلا ىوطلا عاودو سيلبا دئاصم

 نم نيجث اذهو تمحاب ىدوي لصولا ماود نا لوقي نم سانلا نمو لجو

 ” اكراتلا ىعو الاصتا دار الضو دار املك. لبا للملا لهأل كلذ ابنا لوفلا

 انريدكوأ دن نم مكح اذهو أمظ لا ىنداز الو لصولا ء 1 نع « طق تيور ام ىلا

 000 الا ذل 15 ما نم تملي, دقلو ايرس هنع هر نإو
 اة 1 لاط ذقلا اديس الآ فادح اذ ىرم اه ءاروت ناستالا دجال

 تنك نم ضعب عم سلجم ىتيَض دقلو ةزتف ىنتقفر الو ©7ةماسب تسسحأ

 ٠١ نع اًرضم هتدجو الا لصولا نونف نم ّنف ىف ىرطاخ لجا ملف ٌبحا
 ا طور ىكانايل نم ةنابل لقا ضاق الم ىدجو تانارعو دات

 عولض نيب دجولا ران قوشلا دانز تحدقو اذّولت تددزا اًوند ثددزا 6

 سالجلا كلذ ىف تاقف

 0 ا 0 ال ل
 " 0 ةمايقلا موي ىضقنم ىلإ « ُهَرْيَغ تيلحت آل هيف 82-01
 رْبقلا رلَظ ىف ب 5 - 3 ْناَف ُثييح ام هيف َنيشيعت

 001 دان رلا اعز هللا امرع اذا ني لدي ةلاح ايندلا ىف امو
 ع قالخالا ىف اقفإوتو لاذعلا ادتقو (2للملا نع ادعبو رجملا نع ايغرو نبيلا

| 
 )١( 238 وما اسب. () 28 كلما.



 هال

 ان وللا ل ا َناكأ * 52 و ىَر لإ 8 مخرب 5م

 روصقم ساتلا عيبج نع امراض + اذهل ذلقلا دما هاب تنوع

 ارومعم ناك ام يتحول نم جات 2 علم داعب ترم ل ملا داحف

 اًروبقم ثادجالا ىف عاصتاق "اصف < هب ليلغلا ىنُطي ّن 0 آلا ايام

 نَلا ىلقب ًاليلأ داَرَق ء ةحار اًيلاط ةقبق

 ها آذآ -ءىر

 020 ا مك 4 ا 2 ايو

 ةعلارحأل موز ءاجرلا :ايا بيتس هدر تضل ا ١
 ال يضلا ةرازسء وهو هت 0)كتيض< زا ىلا اهنسا'لالو |

 ٠6 هم ايهتاخ اركب تناك اهنال هنم:ءايحلابهيلا'اهرمأ. ءاذبأ نمااهسنعو رشا

 رسمالا تسدامت الف هقفاوت هلعل ىردت ال اب هيلع موجملا نع هل لالجالا

 اهب قف تناك ئارلا ةلرح ةدارطا لآ كلذ كح ةاشلا ىف تل

 هيايال وهو هللا دس عوللا )تلقت ردكلاوعل مضغ اللام
 نشيتنت ىلا ليف كلذ ناظي ل هنكلو اك ناك "تتلون اذه ل5

 ١ ةدعق ىف اهسفن كسمت لو اهردص قاضو اهربص ليعر نا ىلا همموب مالكلا

 اتواضتم اًكينع هلا 5 ناك دقلو نيدرفنم ىلايللا ضعب ىف هعم امل 0

 ىف تلو مث هق ىف هنلبقف هيلا ترذب هنع اهعايق ناح ايلف ىصاعملا نم

 ردا 1 0 لونا ايف د قرا ةلكب ميلك 1و ا كلذ

 (1) 318 ضعف. 02 6 تي (© 218 تلغف.
2 
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 هذ

 بسيط دقوتيو ىوجا هيلع ييجا ىّتح رجلا لولحو عانتمالا لوط دعب
 قارشا الو رطنلا ٌبغ دعب تابنلا فانصا امو ةاجراا ران مّرصنلو قوشلا

 ايلا ريرت 5 سلا نامزلا 0 تايراشلا نامتلا عالقا لعد ريهازالا

 ا 21 ىف نأ اي نقدحا دقن ضنيلا روصنلا ىتاتالو راونلا نينافإل .ةللخلا

 0 ّى تاباقتو (1) هزئارغ تدذدمحو هقالخا تيضر دق كيصخ لصو نم نسحاي 555

 شيطن ننعو ءاحكصفلا نايب هيف رصقمو ءاغابلا ةنسلا زجل هناو هفاصوا نسحلا

 لوقا كلذ ىثو ماهفالا برغتو بابلالا

 رذعلاو نيدونلا ىف بيشلا ىأر دقو + ريعلا نمر ىلإ امع ىل ٍلْئاَسَو

 رظنلاو. لعل 46 امارس: اريج 1 00 7 1

 ٠ ربلاَو ءاببألا'عَتْغأ تيخأ . دفلك ىل هني اذ تيك ل لاَ
 00 1 دك هلق ع : 1 اهب ىلع ىلا 03 كل

 ىرمع نم قيقحتلاب ةعيوس لا كاف مم نب لاك ول و دع اف

 فاغش نم اًفيطا اناكم رظتنملا دعولل ّنإو ديعاوملا لصولا 6

 لوقا هيفو هبوب 0 نا دعولا اهدحا نيس مد وهو تقلا

 لي اك ةعطق

 أضع اهقارش 0 نع هرون قت 0 5 و تأطبأ 5 ريل ا

 ا ل لعل ءرالطاخ درلار انطرتشم ثيبق

 لئاواو لصولا 7-2 ناو هبوبحم روزي نا ٌبحنا نم دعولا راظننا ىناثلإو
 قاك .نم فرعأل ىف ءايفألا نأل -ىتل نبل .داؤتلا لع اتوتل فاخسالا
 ادد عنام الب 10 لصي ن 5 اكف ةبقاصملا لزانملا ص 5 2 ادعم

 اة رلا لإ !رايعو تحا ىتم اليل اليراع داير دلل ظبلا ريغ لل لكي

 0000 ع ديفلو هذللا لوطل هنأب دن داعيباب ةعكيوب ةياحاب ارادقالا هتدعاش

 6؟ 2 كلذ ىف تلقف ارورس همالك قحالتي داك امو احزف هلتع ظلتخم نا ذاك

 هرياوغ. 3 )١(
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 ممله َناريح َنارح لع نعيج « ٍةيْقرو رجهو ناي نم ضغناو
 وا قساف نع ىح وا اًملسم ظنح وا اًقيدص حصن وأ ًالفاغ هبن نم سيلو

 لهو ًالّثنم () نئاغضلا دمعت الو بذكي الو :بذكي ل ام وِدَع نع كاذك
 ماهنلا نم عحانلاب ةفرعملا ةّلق ىف آلا هل لقع ال نم طقسو هافعضلا كله

 51 اذ ا فاح حا نطابلا 3 نراك وانتم رهاظلا 5 ناتبراقتم ناتنص أهو 5

 ناك نم لفملا“ نكل اهزما ةيلغا قال اةخرتلا“ بقاقلاو ءاود تلا

 بيرضتلاو .ءايلوالا نيب تيتشتلا هب ىونو ةنايدلا' ىف ّىضرم ريغ هليقنت

 قيرط كلس نا فاخ نف شيقرتلاو شيوتلاو شيرحتلإو نإوخالا نيب
 ايف هريدقت ءاضمو هزييمت !ذافنل قثي لو ةميفلا قيرط ىف عقي نا ةحيصنلا

 ٠١ احازسو هل" اليلدر هنيذ لملم منامرا لها لاعبو ءايد رضا
 اهغر نظنلإب مل ذلك هنقرآ هم عخو كلش هب ااكلاس امد 02
 مالسلا هيلع لوسرلا ثعابو ةعيرشلا عراشف صالخملإو جلفلا ناض ةباصالاب

 تابغمو ةمالسلا بقاوعب ىردإو قحلا قيرطب معا ىائنلاو رمآوالا بترمو

 5 ىف هسايقب تحابو هنعزب هسفنل رظان ل ةاهغلا

 0-0 يي ب2ج-- >> تشعل

 8 ٍلصولا باب

 ةيلاع ةجردو ةيرس ةبترمو عيفر ًظح وهو لصولا قشعلا هوجو نمو

 هللا ةمحرو مئادلا رورسلإو ّيسلا شيعلإو ةددجملا ةايحلا وه لب علاط دعسو

 نرد نامأو ءازج راد ةّنجلإو ردكو ةنحتو ٌريم راد ايندلا ّنا الولو ةبظع
 ىذلا حرفلإو هيف ردك ال ىذلا ءآفصلا وه بوبحلا لصو ّنا انلقل هراكملا

 ؟. ةتاذللا تبّرَج دقلو ىحازالا ىينمو قامالا لاكو هعم نررحال واذف ةيكام ا
 الذ. ناطلسلا ع قندل اذ" ايفالتحلا لع لكوظحلا تكرذاو بنر

 الو 'ةبيقلا "لوط دعب ؛ةبوالا الو“ عدشلا دعب ' دوجولا الو تان
 ؟؟ اييسال لصولل ام سفنلا ىف عقوملا نم لاملا ىلع حّورتلا "الو فوخلا دعب نمألا

 )١( 2158 :نياعضلا . () 218 .داعن . (59 28 ال 200.
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 اهحالص "١ سذنلا .جالع داسف ٠ جو وبك احم دجلا ىف اًيعاتا اَلَو

 اهجالسإ قت هس هسرابحلا لْثبك . هحالس ى ىضم ًارززلا له َنآَك ْنمَو

 هيف كللذ جدك ىتح هنييو ىنيب ليخدتلا رثكو ةّرم قيدص ىل ناكو

 ام ةملاسملاو صيرتلاو ىناتلا ىلع تعبطو هلظحح ىو ههجو نابتسأو

 ا رفح ةيلأ تكف ةذوملا ةدواعم ىلإ البس نضافحتالاب تدجو.و تنكما

 او ةلارزلا نحب ىداات تسب هاهنا ول ارم قيتأ ىِذلا ف. لَو
 ةلراام ل1 سل اذعنص ىذنلا 00ةويربلا ئخ نب ْ ا ال

 هفلأ و هلقع ىلع ذوهتسا و هيلع ىلوتسا دق بذكلا عبط ناكو ةغيلبلا ةله
 ١ 1 212 دلتا | نكذلانانالاب .هبذك و هلق نكذب 3. لمالا/ نسنلا ةنلآ
 ادا فوقنا لازي هلع انيكنم بدكلاب يم تامل قعأ كدا

 كلاب كح نالا نع“ كلذ ةرخزي الف هقدصي 50

 ا و ام

 انرلا لبحماب ماكحالا 2ثيثن ايك . ةلاحب انايب تَراص لاح كو

 9 ةعطق لوقا هيفو

 1 دنهل بصق ْنِم ساتلا ني عطا هاد ال را نم من

 م

1 30 

 ا
 دولا ىوذ ني رطقلاب .ةليس ٠ املعت َقاَمَرلإَو ايانملا ّنظا

 03 1 ل رع 7 0 تاق / 1 -_ 2

 ع 2 ا ا نم. حبقأو « هثيدح 0 نسح ْنِم بذكاو هوم
 لنآ ان

 3 يي 2 ا 1 1 0 رن

 محار رب ّلِإ ىَوْكَس نم ُنَوْهَأ و « ةدنع_ ٌعبضا شرعلا ْبَر رماوا
 - 0 | 2 5 ٍِك ١ رم

 ...٠ راسل ٍلاَقملا ىف امنع قي لذ . ةَحْضَقَو يح لك هبف حب
 اة ب ما 00 ٠ لياق رْيَغ ىلع 2" لذع نم لقتاَو

 : رع
 )١( 8 ىريرتملا قى هدي, ةمصرد1 ةصعطتأب 1, 263, 12. 0 ف تح

 (9 28 لدع.
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 ةيع'الا ئضر ةذوعسم. نبا نعوبدل ةنامأا ال نإ“ امال لاق انا

 نوير عم يف كلا ةنلقشلا 11 نموا الع عبط الخلا كك لاف

 دعو اذا نم اتفاننل ناك دنق كا نم ثالث لاق هنا سو هيلع هلا لص هنبا

 0 لف 1 ناخ ىو 001 ذااو كنلحا
 1 0 د و لجو رع ها

 0 لو بذكلاو مثلا 0 5 بلل 0 95

 هسرتملا و تنقملاب را اهبحاص قدح ل متاهب ا ةيدرملا نحالاو ءاضغلا

 وكب علا اعلا 3 نع دلضن هللا :لتشد ىفلا ةفراخ اهني ناوالذلا»

 ٠١ لح لوقيو ورم رميه لكل 0 لوقب لجو رع هللأو بلكلا نم اهب
 ا لقنملا ف '”ااوثيسف اني قاف 7 0 نإ ونس 0 001 لئاق نم

 رخل 0 مي 0 رع نيهم 0 ل ا لوشو قوت

 لحشي ل السلا هيلع 3- 0 كلذ دعب لع م كقعل

 رشا هل ا ل عب ةثلثلا لتاقو 0 0 4 0

 ٠١ هلآ دنع -- نيهجرلا ىذل ٌقَحر حلبي آل ةقثلا لوقب _افنحالاو

 ىلا ا 3 الو در عئابطلا ْسخا نم هليحجي ام وهو بيجو

 ىلاوخا نم لجر هيلا ١ لقن دقو هللا 00 ءاذلا فشلا ىسيع نب مهرب

 هنقدصو هبضغاف مولا ر مك رعاشلا ناو لذهلا ةيبح 0 5

 ناك هكلو ةنصلا قه لها نم هلا 0 قاتم ايدص ىلإ 5
 ١"  هنم اًرعش ربخلاب (9لوقي ناكو قحا ىبا ىلا تبتكف ةياعرلا تج حاملا

 ىرْدَم اب حبحّصلا ىدَت او لال . امس دق هلق لد د
 رْثقلا ةمهبلا رحيفالا 5 ىدَولا َقَدلَف # 01د ّ ْنِإ ”لآلل 2 5 "ا

 1 كم 3 ع لقن ىذا تت 65
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 ٠.بقول )( .68,105 00 .6 ,49 )1١( 10 0

 اذب. 218 )١( لالل. 28 0(



 ك)

 باّذكلإو ١) كلذخ اهدّكأتو ةبعصلا لوطل هب نوكت ام قثوا هاف لولملاو
 | 0 انك ددييدسلاو ردنا الا فدو نم هيفا تك ام نم ١ كيلع ىجي هناف

 5 مالسلا هيلع هنعو ناميالا نم دبعلا 008 هيلع هللأ لص هللا

 دا وع وأ اهب اننذح حارملا ىف ب والا مديل املك امبالاب لجرلا

 ' ىلا نخ زيزعلا 0 مه فاعلا لا لع ني دي نع ديم نب

 باطخلا نب م ىلا دنسم اعنم رخآلاو هخويش نع مالس نب مساقلا ديبع
 1 اًونما َنيِذَلا اهي أي لوفي لجو رع هداو ايهنع هللا ها هما
 لوسر نعو 2َنولَعْفت آل ام اولوفت نأ وللا دنع اقم ربك نولعتتال ام نولوقت
 لهف ليق من لاقف ًالبخي لجرلا نوكي له لثس هلا م لسو هيلع هللا لص هللا

 1 01 راع دك اا ليف زف م لا 0

 نع 00 هلل دنع نح دعما 0 دج 02 حا ور دع ا نسا

 ا ّنأ دانسالا اذهب و ميلس نب ناوفص نع سنا نب كلام نع هيبا

 انا هج لعام ةنيدحا ى بذكلا ىف ريخ ال لاق م 2 0 لص هللا

 دفنا لاجل: لوفي ناك هنا دوعسم نبأ نع هغلب كلا نع دانسالا

 ١ كلا دغ ببكن لعل داس ءادوس يك هلت 1 فك 50

 مكيلع لاق هنا هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع دانسالا اذهبو نيباذكلا نم

 هنأف بيذكلاو مايإو هل كل عديم دبلاو ديلا كل ضدي هناك [ةدضلاب

 هسا هللا لص كا 0 ١ ل ىدهي 5 5 ىلا تدع

 5-5 ىلا 00 1 دارا مث هنم بهذف 3 كرتا لاق كرتا

 1 نزل د 8 تلق ناف كيو ىلتسيِق ّ هيلع هللأ ّص هللأ

 هللا لص هللا لوسر ىلا داعق ريخلا ىف كلذك مث هتكرتف دبعلا تضنن ال

 ةشحاف لك لصا بذكلاف عيمجلا تكرت ىلا هللا لوسر اي لاقف سو هيلع

 [؛ ىفر قيدصلا ركب ىلا نعو لجو زع هللا تفل بلاجو ءوس لك عماجو

 0 رهف :كلذخ . (1) 013. (5) 318 ىنتدح.



 كلا

 ضتيأ مع 0 كا ل م اًضوح ٍدراَو و

 ءىّش أ اذهوه رثاتسيو بو نمسا دركني 00200 -- ضشاو اتا

 وهو ثلاث سنج كلا تم نمو 200 00 ىثاولا دابتجال مزجأو هعطقأو

 انف 20 ناك اذا عل ١ تنفتلي ال اذه دهو أهّرس 51 اعيمح 8 عسل نتاع

 0 ودا اهللذا فو

 نتي اربح هير يي شاول ْتْبِجَع

 نص 00 0 لا لكل ل ان َُ 70 0

 ىف ءىش وهو هنم 00 0

 ةلاسرلا 5 5 3 5 هضعل وعدي مالكلاف تالا (9ليقنتلا ا

 ٠١ ىلع لدي عبطل ةييفلا نو نوماينلا مثو ةاشولا نم رش سانلا عيمج ىف ام
 نم هبحاصل دب الو ةأشنلا ثبخو عبطلا داسفو عرفلا ةءادرو لصالا نتن

 باذك مان لكو هعاونأ نم 0 بذكلا عورف نم عرذ ةميغلإو بذكلا ل

 ناك ناو عد لك ءاخا ىف اسأل ىلإو ظف اًباذك نبيا 07

 نم ىثاح هقالخا نم ربظ ام رخآو لجو زع هقلاخ ىلا هرما لكاو اًميظع

 اه بهذمو هلاصخ ا ّط فعمو هنسأح كل رام ىدذدنع وبف 20 هملعا

 كيوت ويف دن لك نال كلخو الما ارك نيك نصرا 5 3 ا

 الف بذكلا ىثاح هنم ةبوتلإو هب راتتسالا نكي دتف مأذ لكو هبحاص هنع
 ىنريخلا الو لففا فيرا او. ناك فليح هناك ىلا الو هنعادججرلا اذ 1

 ةيرعل ىذا عيطار دقت اكن ديا حلاو 1| لكي لو برطكلا كرتو اياذك قانا

 ٠١ ضّرعتملا و هتبناجم ىلا دصاقلا انا نوكأ ذئنيحن بذكلا ىلع هل علطا نا الآ

 0 هيلا هسفن ى نونزم وهو لإ 1 3 لبق اغار ام“ ةىش ىو 0

 ضعب لاق دقو نالذفملا نم هللأب ذوعل هاد 3 عاوس ةهاعل هلع م

 ا كدعب كعفني نأ ديري هناف قالا ةنلث كد كش نم را 00

 )١( ممووموم مون 21. ةصماتعاع طبتنعتمددز ع: 3 هاك )١( طرعمرتوو6 مودع 11.1
 و :

 يم ءطلعم هاربر 2آ5 لدولا . (9 218 ليقنتلا (58) 218 هيق. (0) 218 زومعم ,
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 هل, لفغ اذ بويغا غي نا دعب ' تح نم رارسا ضعن لع عالطالاب رادق

 ربظا ام عم ىثاولا لفن نع بذكت اذاف ةل اواطملاو هعاذي مث زيي 1-0

 لعضو طال هك ايتااقنأ مع ةعاذا م ع مو ظنحتلا قس ءانلا ف

 6 و نعت عم نيبحلا ضعبل هنيعب اذه تدهاش دنلو هسفن ىف ماق م

 ' 2 ابيل: هولا وتكو كتراغكلا ميظع ةبقارملا ديدش بوبحلا وو

 هتلظإو ةمحر هتبكرو نكي م بح ىف ثدجو 'ههجوإ ىفإ كلذ مالعا تربظ

 ماقم ثدهاش ولف هيلآ لقن ام حابو هردص قاض نا ىلا ةريح هتممدو ةركف

 ىحاوالا دودشم ءانبو عاطم .واطلس ىوطا نأ ا هراذتعا 2 ا

 ةبوتلإو راكنالإو فارتعالاو مالستسالا نيب هراذتعا هاو الاد قاث اينو

 ٠١ امّنأ ىثاولا ركذ اضف اههتبب ومالا ص أم كما دعبف ؟)ديلانملاب :ىرلاو

 غولبو هدفت ءاقش. كلذ ىق هيفاذم اح ةحريوضل تسيل اة ديما ةنعا هي 1

 0110 هدا رف رق لقلا ىف اديادش انام نإو © لصف اققو هرطو
 2 از عقو دقو ايهنيب ةقّرفتم دجولا دهإوشو ةزاا هللكف 2 كلا

 00 كلراتم قفاعلا ىوه. يأ املا لقت ايبرو: ةعاطلا باب .ىق تاك:

 ٠١ نأ ةلاقملا نط لقانلا قفاو اذإو ءاضعالا ىف ىثافلا عجولاو ةقرحلا رانلا
 ةكلدلل لإ قتلا 2 ارفع ففاكرم الج هجنرلا ١ نحب د تلا نوي
 ءايشالا برقاف بصنملا ةيرس ردفلا ةليلج ةأرما بوبحملا و عبطلا واد

 3 ع مو حلا, اذكأ لغ 0 ا لا نا
 ("ريدح نبا دما نبأ ن نار مجم 0 جلا نل# اعلا عطقف يمل ملا

 7 لبق نم ىتبَل ىباب نيف ورعملا "نجبرلا#قيعو :قومو .كلسنبللا" فج .دلاو

 اهنم ةعطق ىنفإوخا ضعبل .اًرذحم لوقا كلذ ىو هتيراج ىدنلا رطق

 1 احلا تالا نزمخا ل لكم 22 ناوشفلا . نمي لكي

 )١( 258 دفان نانش. )١( 05 2022, ةدجو]6ةصعتتت 11, 394, 1. (9 218 ىال.

 () 8 لضف. (0) 218 ريدج ء,“ وعرب 8356. 045 ة[تكنا صمتق 125'0مهعل عب

 111, 309 أ ماتق طوق, [طات- طقم 1. 7
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 بقر نم ةنايص ىف اًبغار ناكف هيناعمل هماكحا دعب هنع ىرع مث هيف هتذم

 ىوطا لها لغ لح هبيوطنم كلب مكإو هم قاع سعر تال ترانا

 لوقا كلذ و هيه اك

 انا نحو 0 ساحل امارعلا قع اع ل

 : اما دروب بس اكاك 1 ليل انلا مولا

 0 را 00 1 ردن يلا
 11 راع 0 راو 5 ذك 00 3 0 460

0 

 ها ا م 5 0007 كج 7

 ٠١ نوب حلا ىف دخإو امليهذم' نيل كرعا ل 0000
 لوقا كلذ ىنو هبحاص ىلع بيقر اههنم دحإو لك امبب ىدبعلف هنيعب دحإو

 دف ين فاك سلو د اال
 تلا أ علا لقي لوا عتب ال ترابا و كلا

 سس

 قدا كا

 ٠١ عطقلا دي دار شأو اهدحا تبرض ع م ىثاولا ٌبمحلا .تافا 0 46

 باصلإو فاعذلا ءينلا هللا ىلع ةأوس اورتفأل اذ 1 نا ل 0 0
 .نوكي امرثكإو هشيقزت حضي ل اهيرو دراولا !٠آلبلاو دصاقلا «فعجاو ثلا

 عنمو ضارقلا نود ضيرحلا لاح تابيبف بحل اماو 0 ىلاف ىثاولا
 ةاشولا لع دقو ىئاولا عامنا نم هل ماجوعاابب ملغم ثرطلا نا
 1 لقا ذنع يسعتلا كاملا ةروجم لئاصلا لابلا ملا : نودصتُي اي كلذ

 بحي نم نع بوبحملل ركذي نا اهنف (7ليقنتلا نم اًبورض ةاشولل ناو ببسأ

 افراغ قفار ا عربلا لك ءااق 27 0 ذهو ٌرسلل ماكر يغ هلا
 ؟ تعاسن ناب الا بوبحملل جرف الف (”رافنلا بجوي رما اذهو هتبحم ىف بحمل

 )١( طرمزمعم مدع 31. ةصمتتعاع 87 عمددز عن 215 بحل, (1) 3 ليفت: (5) 358 راقملا.

 ب
/ 
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 ع ٍلاصولا اذهب هي ظعأ اوما تك ل ف صارم
 كولا م . الام طرت انركاو َراص

 0 كلنفا ىفرا اذا يضرب الا هيف ار ل ةالاذو 21000 بقر

 تةلهاش' دفلو اهواعما ى ءارغملا هتركذ ئدذلا "رزه بيقزلا و ةذللا

 ه ىف ًالفاغتمو لاءاببقو ةيلج ةييقرلا ناط تع ثيقر ارتسا كيف

 لايدا كلذ ىنف'اهل ا هنع 0 - تقو
 رو 27ج ع 2 ىو < م مي 59

 هنع ىَل دعبيأ ادبع قديس ىلع * لري م نا بقر بر و
 0 نص ما دج 6-1 0 7 ا 2

 ةنمر اك 3 قروخ ادغ لأ ىلإ 0 7 2 كح ا 7 َكْلاَي 5 450

 ُةنح هتيعنل ام ابحم داعف ٠ ىنذهي ىتح لس اًماسح َناَدَو 0 كك 2 اك سنا 0 دنس يالا كسا ا تح

 1 اهنم ةعطق لوقأو

 003 اال ناو اندر يل اكو اك وط

 ل اهي كو ايبقر هيلع قفشي 10 م لا

 م01 1 ذا ايإو ادق هالبلا لصإو هيلع ةفالآ“ ٍرظعا ناكف هسفن

 اسمه :نيعلاب ا ل ا 20 5

 ٠١ لا غالبو ةقم كلذ 7 وتلا اعلا ضيرعتلاو ا بجائلابو

 هوا اًرعش لوقا كلذ ىفو تا هب عنقي نيح

 ا ل ا رولا ا
5 
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 ثياَوحلا ضب لعفر اهي ُلَعْتيَو ٠ ىوهلا ىف ا أ عطب

 7 مذ لا و رول رو ال ال 450
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 لاكي 'مْيمإ شرعلا وذ نصح دقو . "انقر نابيفر يلوح ْنَم لك ىلع
 00000 فدو ايدك قعلاب نكإ نوع لاك ذل بيقرلا نوكي امردتشإو

 لا ع

 )١( 258 ةيير )١( 218 ابقَر



 ول

 اًرينك قتيورو نارفلا ىننيلع ْنِهو ىهجو لبذتي 9 بابشلا دح ىف انإو

 ىبف لوا ذم ىنهذ لاعا و .ىدكو نكي مو طخم 0 ىف ىننيّردو راعشالا نم
 ليصحتو ٌنهرابخا نع ثحبلاو ٌنيبابسا فّرعت الإ ادج ا ا

 طعم رغب قلنا ةراغ. كلذ لسا نيم ار اامم انين د ل

 ليلق ريغ ىلع نيمابشا نم تفرشاف هب ترطف ٌنهتهج ىف ّنظ هوس -

 كاش هللأ ام نأ هب |وبأ 5 م كلذ 0

 186 باب

 6-2 نك لم ماسربو ةنطاب ا هنأو تقلا ا كاف نمو 440

 ءرأأ هيف عيتجا ن واكف! دم مف سر لقفم مثواف م اسقا ء ءايقرلا

 ِ دارعالاو 2 4-2 رس 0 3 2 ع 0 و 38 0

 عطقو دارملا نود لاح قئاع وهف 0 نذل نا اذهو أهنم 2 ع

 ادرفنا اننا ا لق نام 5 00 اء تدهاش دقلو رح ءاجرلا رفوتم

 لف ىمحر عضوملا نكي لو ةولخلا نم هيف اه ام ابلجتساف ىوكشلل ابهتو هيف
 ٠١ سولجلا لاطإو لا لدعف ىآرف هنالقثتسي اناك نم ايهيلع علط نا اغبلي

 علا 2 هفحو ّط فقالا 0 جزا دقو أ ىتفلا يَ ولف ىعم

 ابنم ةعطق لوقا كا فو بع كيارل

 هنونف يضر ا تسل ايدج ىدبو ه4 لدلح 21و هو اول لطي
 0-0-2 ع ا 7

 هنود برخ إو ناعما نو 0 1 اكل اأو ىٌوْضَرَو امش

 | ديري وهف ا امبيهذم نم 0000 هاتر م ّسحأ دق بيقر 000

 كاكا 4 ىثجنيو دوعقل اةزظو 5 56 كلذ ةقيقح ىربتسل نأ

 نم فرعأل نا و برخحلا نم ادعا اذهو سافنالا لصحيو هوجولا قمربو
 1 ه0
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 ملعأل ىلإ اا ربخ ا كَ اضحم قانشالا فرصناف ّن مسان أ نم نسي 00

 قشعت اهنا اير اوج :ىرخا :ظ ع مدخو )روج. ثاذ ةرسوم 1

 كتيراج نا اط ليقو ةهوركم '' 'ناعم ايهنيب ناو اهنشعيو اهلها نم ىقف
 ةبونعلا ةظيلغ تناكو اهمتذخاف 57 ةيلج اهدنعو كللذ فرعن ةنالف
 8 0 ءاداج هلثم ىلع ”ربص ؛ال ام ءاذالاو برضلا عاونا نم اهتقاذاف

 ةليلج“ : ارما ملعال ىّنإو ربخ ةّئبلا لعفت ت لف ال ركذ انم ءىثشب اط حوبت نا

 00 رج او ريق لع هلنع ةكدا# لجواوع هدا 0
 مارفأ رمالا'.هتفّرغق .اهكلم ريغ ىف ناكو اهب : فلكي ب ',
 اذهب ىلابت الف ممع اذ نمو كل ام هل تلاقف كللذ هل آيهعي م 5 0

 اللا اكملت خا :معكما ىلو ادبابااذحا: اكذلن لاس اير

 اددي الردف ايهيلا .كنطت, “كتواكم ( كلل اهنلدع' هلك هيبب ظاحلا "ولو: لام

 لاجرلا نم ءاجرلا .ةعطقنملا ةنسملا ةحلاصلا ةآرملا.ىرتل كنا و دحا كلذب

 ةراعا و ةمتي يورزت ىف اهبعس اهدنع لوبقلل اهاجرإو اهيلا اهلاعا ٌبحإو

 نما الا * ءاسنلا نم عبطلا اذه نكت ةلع ملعا ا د نر رع املك اهلل

 © كلانلإو هناا لزغلاو هيعاودو عامجما 0 ءىث لك نم لابلا َْت 0

 فى نومتم لاجرلاو هاوسل نقلخ الو هريغ نمل لغش ال ههوجوو
 رافسالا ةباكمو لايعلا ةطايحو معلا بلطو ناطلسلا ةبحصو لاملا بسك
 لي نتفلا ةاقالمو بور هل هزات تاعانصلا برورضو ديضلاو

 لطبلا قرط نع فراص غارفلل ١ 1 اذهو ضرأالا ةراعو فواخلا

 ' 111 كاسب اول قا لكويد مجم كللملا قا !نافؤسلا كول زيع ى'ةارقو

 ّنأ نولوقي مال رهدلا دبا. اهب. نلغتشي فوصلا :لزغ نم ةيبرض ٌنيملع

 دفلو حاكلا كلة لالا 217 قوق ابنا فق اريمأ عاتب اذا ةارللا

 تيبر ىأل ىريغ هللعي داكي ال ام ٌنهرارسا ن : م تملع و ءاسنلا تدهاش

 الا لاجرلا تسلاج الو ٌّنهريغ فرعا لو ٌنيديا نيب تآشنو ٌنهروجحم ىف

 )١( 268 ىراوج . (1) ك8 تاع 0
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 ماع كاحرلا نواعم نول ا و ل يي اب حيمص سلا ذفان

 عسأو عارذلا بحر عابطلا فينع ةجهملا فينخ ةجيهللا قداص داقتعالا

 هلبالبب هيلا يرتسي ضارعالا فرعلي 0ك ضاحالا كلان ربصلاب اقاوم ردصلا

 ٠ تاحارلا ٍظعأل ٌبحللل هيف ّنإو هتامويكم ىف هضوافيو هرقف ()ةولخ ىف هكراشيو

 كاسما ايه كسمإو. نييظلا دش” هللع اهذشف كادي هب "كيرتل ناك انك

 رصقيو نازحالا ىلجتتو سنالا ليكي هع .كدلاتو كفراطب هنصو ليخبلا
 انوع ةنضلا' قه بحاح نم ناسالا# دقني نلو لاوخالا بيطار ل

 ممَع !ىذنخي ,ى' ءالخانلاو ءارؤولا كولا ذختا كلذلو: انسخ اًيارو ل

 ٠6 1 لامحالا لفها نم هوُمَوْطَو رومالا ديدش نم هولمح م ضعب

 موافت نا ةعيبطلا ةّوق ىف سيلف ًالاو مهيافكب اوذيتسيو مهاراب اونغتسي
 ضعت ناك ةقلو ءاهيضج نم وهو اهلكاشيا ا ةثاكتسا نود اببلع د 100

 ال اع نم هبّرج امل مهم هتقث ةلقو ناوخالا نم ةنضلا نه. ةمقعل_ نرخ

 5 ص 2رالاما نيهجو دحأ هّرس نم نب هيلا جان سادك م هنأو

 ٠ نع حزانلا ناكملا ىف درفني ناكو سنالا ماقم ةدحولا ماقا هّرسن | ةعاذا اّماو

 ضيرملا دحين امك ةحار كلذ 3 0 قضرالا كيو 0 ىجانيو نس

 م 3 باقلا 3 هكقدارتاا ١ مومهطلا ع ا 1 7-05 هدانا 5

 كلهي نا ثبلي مل ىوكشلا ىلا حرتسي 0 !اب نيش اممم '!ضني مل ن ناف

 يره دنعق ءءاسنلا قى هيه شكا: داطتا ان ا هه 0 تومو ًغ

 201000 اذه ىلع ةظفاحلا نم

 ٠ فو الا نيام رم تلك ةأرما :تميآو امو 'لاجنإلا دن ا ا
 داا ةعردكول هناء تحلو لقا يا ةنوقمم ءاسنلا دنع

 نفشك .اهبز :ّنينم تايتنلا نال .ثايبنلا دنع نجوي الان نانلا ال 5
 ؟« زفاجعلا انإو-ةردسلا قالا كارو ال. اذهز زباغتلا لبس لك 0

 )١( 28 ةولح. (9 368 صني. 2( 268 ةم288 هء دصمأ - تيارامو افسأ 65,



 00000 ] دال ند ةلوق 1كم اقيفر .ناك نا اهيا الو ةوهشلا هيلع

 ديزي الىلا نايحالابو ىهنلا اهيف دّكَوي ىتلا تاقوالاب املاع هظفلب ىناعملا نم
 0١ ااه ندق لع + ةسذها ناي اققو اهيف ا ىلا 'تاعاسلاو' رمالا (اهيف

 نم اًدبا قيفيال رجاز لذاع مث هنايصعو هلوبقو هرعوتو قشاعلا ليهسن نم
 نكي ل نإو اذه لثم ىل عقو و ليقث دنعو ديدش بطخ كلذو ةمالملا
 ' لق ذألو ني راع ىرسلا انآ كا كلخو ههبقي هنكلو باكلا نسنج نم

 اا للك اوما م نفي ىلع ناغإو 0
 ىتقادص ديكول اًبيصم وا تنك اًطفم تم نوكيس هنا ّنَظا تنكو اًضيا

 راك نجح هفلك ظعو تح د نم تيار دقلو هب ىتّوخا جيو هعم

 ' لطحفو هتفلاخم ذلتسيو «هنايصع لذاغلا ىريل هيلا . ءىث حا لذعلا

 بلاغلا رهاملا لداجملاو هٌودعل مزاطا كلملاك هايا هتبلغو ةمئاللا هتمواقم 4

 لذاعلا لذعل بلجتسملا اذه 00 كلذ ىف هنم عقي اب ٌرسيو هيصخل

 ابنم اتايبا لوقا د 2 لذعلا ءادتبا بجو تا ءابشأب

 00 ىِذَّلا مسا مسأ َّن ا ٠ لّدعلاَو مول ل ضال
 لفتنأ برشلا دعب يالؤم مسأبو ٠ ةيفاص لشذعلاب ٌبراَش 57

5-2 
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 : ناوخإلا َنِم ٍدِعاسملا باب

 اكل ايالل لح عاللا بع ناكل ى ةانفلا تاسالا نمو.
 اييلا نّكمتم (2ذفنملا قيقد ذخأمللا نسح لوطلا طيسب لوقلا تفيطل اصلخم

 ديدش ةنعاسملا مظع ةفلاخلا ليلق معلا عساو ملحلا ليلج ناسللا فهرم
 . ةقباطملا ىوتسم ةفلاخلا ليج ةقفإوملا مج لالدالا ىلع اًرباص لاتحالا
 لخادملا ليبن ةعابلل اًمراك ةعاسملا موتحم قئاوبلا فوقكم قئالخلا دويحم 1

 000 ندراتالا بط ىناسمالاب اننفراع ”قاعملا لضياخ 'لتاوغلا فورصم

 ؟؟ سفنلا ميرك ةنايخلا نومأم ةنامالا حيح ٌربلا ريثك ّرسلا موتكم قارعالا

 , دّقللا 38 )١(

 "ب ديسب <

 د



 كا

 ربصاو ىدارم لع هدارمو ىإوه 0 هزوه ُرْثْوأ لب كلذ كرا كل لاقف

 اهذائنتلالو شل. هنيبحا امثا' ىلا هل تلعف نعسحلا كلذ. نال

 اهرورس ىف ةبغرلا ُ ٍقفيرط وفقأو لضا دوقأو . ىسايق 0 اناف هتروصب
 نم ٌرعاو كولبا :هل 85 0 ارملا قف دشا ىيايقلا اذه ىل لاقف

 ار نأ هل تلقف ا تلا

 كليم اًيانخيا متاقل كلكررو اهنلذعا الب انت الآ _كيكمل ىلو اناس

 تك نسل لاتف اني ا كلاخداو كسننب كرارطضال مولم هيف كس

 اكووأم هيحاضت ناك اذا هلا كنف كنتي كلا قى لد الم د 0
 ٌبحلا نم مظعا ةقآ اد لان

 ةفلاقمل باب
 ديفناو هبوب ع هعافش خلبف 5 0 هتوهش لحل عبت أ اين

 تو اذه تقولا لع نعاس نمو ىضر 2 طوس هوجولا لك ىلع كنم هتارسم

 للا لل لل 5

 همه عطقنأو هع بهذو ابعيج ل قوغسا رادقالا هل 01 تناو هنانج

 ابنم انايأ لوقا كلذ تف هتئص ذه نم تمر 0 دقو هبوعرم غلب و 0 ل

 اضريم ىل لاز اماني نيردع ىلا نع تت ك0

 0 نم طخ كو ا كلل ل
 ا ا ا دع كا

 هلا ريج لعشم هب ىنطأ هر دب ل ءابلا كد

| 0 

 لذاعلا باب

 هتنوو٠ تطقسأ دق قيدص مصاف م اننا || او لذاعلا | امل ةاناتانا 400

 6 تلاد ظل نم قو تادحاسملا راك لضفا هل هاذعف هنو كني اهاقلا

 دشن“ ءاودو: .لعو .نضرع امل ةنيطل ةئرزتو .يكبع سل رجار تكل

 ()118 تجينا.



 كَ

 هبلص كسذلا وهو هنع هللا ضر كلا مايا !)درلا ةأخ ىلو اًضيا بهذملا
 مهنا ةبطرقب ةأضنلاو ءابتنلا نم ةعامجو وه هجهتأ ذا رماع ىلا ف روصنملا

 ااا مالا قرم اما نب هنا دييع نبا قاهرلا دبعل ارب ”نوعبابي

 عيبج لمش د م ا كلل د كمل اى جرم نيع لغتف منع

 ه لازتعالا بهذه اهتم ديعس نبا رذنم ةاضفلا ىضاق هوبا ناكو مهتا نم

 . كره مهرثكاو معرواو ّنف لكب مهلعا و سانلا بطخا ناكو ضيا
 ا ل0 ةلايرا اقيم, كليا .ىانكا ني. ةايحا ىف زوكذملا محو ةباعد 0

 ناك نم فرعا ىلا هبوبحل ٌبحلا ةعاط بيجم نمو ربخ اًدج ٌنساو هرصب
 رفظ مث دجولا بورض هبلق تعطتف دهاجلا دهجلا ىتلو ةرينكلا ىلايللا رهس

 ٠١ ا. ةهاركلا ضعب هنم ىأر نيحن عفد بع الو عانتما هب سيلو بحي نم

 000 دادس دع دانك كل اقع مل اننمم ال هنحا فرست 1 .هكرت 'هاعث

 دجي ام دجي وهو اظاشن هيلا هل ري ل ام ناينا ىلع انيعم هسفن نم دجي لو

 كلل ىف تلتف. باوبجلا نمار هخارذعت مديت م لعتلا اذه. لعق نم فرعأل ىلإ
 نورا نحن قربا ناك 4 انهن :نلحإو ةصرفلا صفا

 ١ ضع ع ذِإ كغ 5-1 اهلهم كك روما 1
8 

 ع

 صني زاك اًربَص ©زهتناو ٠ هنبنْلا .ىذلا ٌرْثَكْلا رداب

 ها ا ني ادهحا نإ“ لف الط نع ربطملا  ىال هنيفب !اذه: لقم نحر دفلو

 وك مايا ناوريقلا لها نم بيلك نب ديحم هللا دبع وبا اموي ىتلاس دقلو

 دقو اجلا قاقف ف الكر ' لاؤملل . انتدم 15ج :تاشللا ؟ليوطت نآكو ةئيدملاب
 1 ديك يالا 0 ع رك اذا بالسر تييفأ ك5 ضب 0 رج
 هرك نإو هئاقلب كسفن ىلع حورلا لاخدا ىف ىعست نا ىرا تلق عنصا اف

 () 8 ىرألا ةبطخ . 02 2ه2ي, 8هم16ةطد عطار 1, 520, 2 ها « 1011665 ةاتتنا' 35

 1 2 1 ردو 1151165 271:81ع3», 2. 5. () 388 تأ. (5) 213 مو هله

 (4 218 ارج م١ ع تا
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 رع ىبأ ريتيؤولا قف يطع قشعل هقنادح مايا رفصالا نب 1 ضيرم

 ىف دصتبو هانكس ناك اهبو و ريم ىف ةالصلا كرتي ناكو روكذملا
 قدةرم امزنغ نيرا قخأا 5-0 بيع بيش نحسملا ذك لارا

 هةهنما لظنياو كعتيأ ناكاو ؟ةرخالا | ءادنفلا .ءاللض نك هماورشصت ان
 دع مصليو ارغ هعيقويماملا موقيو روض وا بفن ىلا ناك نادل

 ناكو ىنيع تّرق :نالإو. ىيينما ئصقا .هللاو اذه لوقيو كلب سف نظر |
 ةّرم ريغ ثيدحلا اذهب سم اندح قلو كلك بالا. هيشاع انا ا

 هاج ضع و رثسالا نب مدن ةفاجو نم ريا ناك ام دنع يع

 ١ نفظملاب ٌصتخاو ادج كك دق اذه رفصالا نب مدقم لاح ناكل هتيفاعو

 نب هيدي لع *ئرجو ةلهإو ةثدلاوب!لصتاو اذيرلش اصاضنتخا رهط نإ
 لك ىف هفّرصت عم ليلق ريغ ربخلا هوجو ليبستو تاياقسلاو دجاسملا ناينب

 ريخ 'كلذ ريغ ى. سانلاب ةيانعلا قم :تراطلسلا . باتحا هيف فرضت |!

 ى ةالضلا «بحااص ديعم نإ ردنا نب دفن ان تناك هنا اذه نم عنشإو

 !هااديدم دك انك ةياراع رمايه اواي دخلا محلا مايا ةبطرق عماج

 نا ةيحللا مظع ناك وهب ةرخاس هل تلاتف اهجييزتيو اينشي نايل

 نيا لما هبغرت ام ناك اهنم !7تفذح ناف اهظع عشبتسا كتيحل

 هسفن ىلا اهبطخ مث 0 ىلع مدهشإو دوهبش ةعاجي اعد مث تنطل ىتح اهيف

 رضح نمل لان نديم نب مح هوخأ رضح ند ةلهح 1 نانو تك ضرت ملف

 "1 نا كلذ ع هيلا تباجاف لعنف انا اهبطخا ىلا اهيلع ضرعا

 تكول اناف هداهتجا و كس هعرو ىلع ح دافلا راعلا اذبب ىضرو 00

 رؤكذملا كحو اهايأ مجاهتنإو ع الموعد رمل اذهاادخعل

 وهو ممساتو مولكتمو مذاتسإو مهرديكو سلدنالاب ةلزتعملا سار وه هوخأ

 ه1 ا ال هوخأ 3 ةيقفو بسيبط رعاش تكل عم

 00 تفدح ن5 ريع



 م ىو نرخ نى م 2 17 ه0 0 2 2 هه

 طع هبررق نع نارجتللو نادت 0 هبرقل ردج وب 3 5 ثننك دقو

 طخولا رعشلا يف بيد هلأ ىلع . يتب ريل سلا 20 لم

 طقنلاو ولا فن الحلا نسي دقو : يي ل ب
 ريسصورإب ه

 00 ان طرت اذإ ءافرمأ نتحتيو خلق ان نيت

 هز هنمو

 ص 0 3 رار ها 6 هنا دن بر
 طخلاو ربحا ساطرقلا ذإ ىبب + همرووبه طرغل 1 كقف ةنعرا

 00010 دل ىف ةءاتد فرحلا هلذأ لع حلا نيص نأ لئاق نلوني الو
 '0000 0 ااراقأا ضراتبف اريك ,الو اوك هل, سل تويحلا نا انلع دقو

 0 كلذ مالو باتحالا لع هركذ قييالو. ناسنالا هب ريعي امم ههانجو

 ٠١ ةءارضو ةلذملا قسم ربصلا نوكيف ا اى هل ءانلخلا نينا
 ا الي اهقر كلي ىلإ هنماب تلك ناسنالا ىرت دقف ةلاهعساللا ةئاق

 نم ضاعنمالا لبسو اهنم راصتنالا فيكف اهبلع ىدعتلا نيبو هنيب لئاح

 عبتتو مسافنا لصحت نيذلا لاجرلا ةيلع نيب كلذ انا نه ريغ © دّيسلا

 اله اهنوقلي الو ىدس اهنوعقويال مال ةيعبلا هوجولا اط هجوتف ممالك ىناعم
 ١ ل ءاثا تك ظراو وج دام بيضقو ةنباث ةلعضقا بويحملا اك

 لوقا كلذ

 ركتسملا صني هيف ثلا . رسب ىوهلا ىفإ للدَتلا سب
 رصين لبق اهيف لذ 50 را 5 57 نمر ب ذل

 ٌروصل ذ 5 0 م دم ل كا ا م سل ب

 ا١0 اكذب اراصيتا كنب اهعطق له ٠ 0 0 دّلاَق صف مع

 فورعملا فوسليفلا دمحا نبا ةللسم نرع قا ٍفلد وبا ا

 0000 درس يرعب نذل يللا لافتا 6مل

 )١( 268 هاداب. 0 82 يفلان 0 يق لاق (© 268 طنجوملاب.

 1هعغع م1 ع6 ةعامج> 11201686102 06 21. ل1183
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 ركذي هنأ ىلع اذه ىنعم ام ىردا الو نهركذب هٌونيو نلعبو رهاجيو هبح

 مورا اهرورتو تاهل مقا عم فانع ْئإو فانعلا ٌنبنع

 ىبعملا اذه

 دكللإ نا

 ه ىلا اًرسق هعابط هفرصو هبوبحم بحل 0 نمو

 ىضام دايقلا حومج ةهكشلا بعص قلخلا يرش ءرملا 27....... هبح نم عابط

 هر طووتو يح ع مسني نأ الإ وه ا ا 5 تعال 0 ةعيزعلا 2

 ةيبمحاو ةلالك ءاضملاوب ةلهس ةيرعضلاو انايل ةيبآرشلا تداح مرحب ىف
 اهنمإ ةَبلِكَم :لوقا كلك قد اا

 ص سا ءذلا اذ 0 ا * داعم 5 2 ف

 ا
 ٍذبهج دي ْنِم لَو ٍرْقن بئاَذك « كلام ْنَوهال بعت ْنَِوِْفَِو
 ةدإسأ فللاع احا | كام تاس ا

 _اهمو ٍِ

 ٍذيومو نارمره نع مهانغال ء راف كهجَو راوْنأ ترصبأ ْوَلَو
 ٌبحلا ىرتف دجولا عامسب اًمّريتم ىوكشلا رابظال اهراك بوبحملا ناك اهبرو

 اهنيوفا نم بيريلا تاو ادع ل رملي هنأ كيو هنزح تكي ذقيح

 هلوقل اميلست ءىرب اهنم ءرللإو ةيرجملاب رارقالاو بنذ لك دع راد جفي

 بون ذل و نم كلظي ناك ان اضك د1 د ما رع د إو هضلاخ ا

 ا دلجلا فن ىوهو طخلإو هيلع بانعلا عاقيإو هل بنذ الو هوحن

 ع نإو هيف نحن امم برقي و ىنإوخا ضعب ىلا

 )١( 218 مع هقد. طوطق 164 ةءعنع 1هعمر 71020564 237 11. 512051 6)151787010,

 (' 218 ةوبشلا. (9 218 مدع ه دع لل 81. نك



 ا

 دمحأ نب مهربأ 1 نيناتفلا عانباأ نم فن بن ,ق هراذع مخه هنأ ةبطاش

 رفو و ةضيرع لاومإو مدقتو ريخ هتيب نم ةبحلا هتافص لهأتسنال هفرعا
 هايحم رسحو هنسر ىرو ههجو ىلا ةعاو فدك هنأ ىدنع صو دلات

 ةلقن نيب اعفادمو ناجل انيدح رات ةوهشلا دص دصو هيعارذ نع رمثو

 « بّعنلاب ةلحار ضرالا ىف هنلقن ترجو راطقالا ىف هركذ يدوم و رابخألا
 ثيدحلا ةعنشو ٌرسلا ةعاذإو ءاطغلا فشك ىلع آلا كلذ نم لصحي لو

 ناكو ةتبلا هتيؤر نم هيلع ريظخللاو ةلمج هنع هبوبحم دورشو ةثودحالا عتقو

 هّرس نوثكم ىوط ولو هنع بحر لزعمو ةعسإو ةحودنتو كلذ نع اينغةت»
 هل ناكلو ةنايصلا درب جهني لو ةيفاعلا سابل مادتسال هريض كلل او

 ٠١ ناو بفاك للعنو لامالا نم لما هتسلاجيو هتثداحمو هب "7ىلب نم ءاقل ىف
 وا هزييمت ىف اطلتخم نوكي نا لإ ةمئاق هيلع ةجحلإو هب عطقيل ردغلا لبح
 داك نا امو عض ,دل كلك لا اهبرف هحدق ام لياحي هلقع ىف اباصم

 هب ىذاتيو ههركي هبوبحم نأ م لعيام هضّرعت ىف ٍلاظ وهف ةكسم كش ب

 كاي اهو ماش نايل ادي قابشو بلا لها ةنص ريغ اذه

 16 تل هجو ةنمكلا كاس نمو

 هنري نأ كلذو طقاس هوك 8 هجو نويعلا 5 تب دكو

 راعلا دش اذهو 3 اددكلا 1 0 1 5 0 هيلع هررض

 را اح نزؤشلا دوحوو لغعلا مدع دهأ|وشب ىوقأو قاتفلا حبقإو

 ١ تللذب ثرحلا نم ةالابم هلق قفاوقو وشنت ليواقإو رشنني تيبلح نم فنكلا

 تير دقو هلمؤي ام ضعب ىلع راهظتسال امإو باجمال اما هّرس روهظإ ضرو
 كالا رطخا رمت اى تارقو كائتلا ةلتبا قلما قايخا ضع :لعنلا اذه

 1 هفكيو ربتشل يح ا ةاع قشع ققداصي 1 () نعنقيال مءاسن نأ

 (08 5 12و85 16 [ءرعأع 1ععماج مانهزج 086 رددت ل1. ةرجمتعاع 15د: عمدز عي.( )115 معس ىاثل,



 نك

 هدم هت داعتساا تن الو ةرتذا ع .ع ضفانلا هارتعال مويلا د .

 ع 2 نالو اًريزع ناك ام ناهو )ارعو ناك ام 0
 0 ةروصتم ةيراج ةبحب د دق ىنإوخا ةيلعو لاجرلا تاورس نم ىتفب

 رصب ىذ لكل هاوه تايآ تربظو هحلاصم نم ريثك نع اهبح هعطقو اهب
 : ىثدهبو ربخ وه هيلا ةدوقب ان هم رخام ل هكذع فضا ل

 هللا همحر ىدلإو حتفلا ىلا ىدي نيب تنك لاق ورع نب مصاع نب ىسوم

 فقدم 0 د ا قع كحل ذاك باكي ن1

 ضرع هنا ٌنظو ىبا تاو اهوحن 3 ىدي نع بانكلا تيمر و ىسفن

 يبلع نا تر دنع نملع مث ىهجو تحس ىلع ىنعجار مث ضراع ىل

 ٠١ يف تفعضو رييدتلا ق داسو اكوا زانت قعد اذه نا معاو فاعرلا

 اطاذت يق ةقيرطو 6 هيف ذخأللو ا كالا نم ءىش امو ةسايسلا

 ءابه هيعنو كا اك ناكر هيلع هلشب ؛سكمنا ايكولس قا ىرخل لإ كاكا

 ريغ ىو 0011 اين ىو نأ رحنا ةريسلا هجو نع داز اكو ةدايز هتحيو
 اهنم ةعطق لوقا كلذ ىفو اًدعب هدارم 00- نع دادزا الاغيا ٍقيرطلا

 16 هديت ريسلا ىف قر ام عسل 58 35 انتزاع مسجلا رمال 3 عسل لو

 0 ٍج ردا نا كلب 3 7 سس نامَرلا نيل أ لياَقَو

 هرم 0 سلا ريغب ريعقلا كنكي كيس ٍنْسَح نم اه | اًمشاَق

 را 0 2
 هدوقو انطب شاب هَ عع و + هدَقَو 00 بيلا رصين ملا

 رز رز 2 060 ري #6 0 هذآ

 هدودما وذبتَو هتكذي كخشفنف « ل 00 موضني 0

 ؟١ همسأ نم ةمدخلا ل 5 ءانبا نم ةبطرق لها نم فر ءّل 2 ربخ 5

 فيدالا بالطو معلا ةاغب ةأغب نم نواصتلا ريثك نبعا تنك جتف نب

 الم لضف ةقلح ىف آلا ربظيال ةعدلا ىف تو ناش 0 3

 ايهاذ' هسفنب' انثاب :ةقيارطلا ليم طانملا ذو يضرم لدا
 + قماطا نب ةلعا ارط ربخ لئن يراك 5: ىيفاد رافال ت1 مث اهب

 () 258 ازعو. () 8 لف“ (9 268 قرح. (4) 218 اقارعا.



 اذا

 بدبس كراك ايبرو ديم لع نكسلا ةبلغ عم الا هيلا رظنلا ميدي نا
 اك هل ةيواعأا ناكل نع ىرذا قاف, هب رفديو ٠١ "بوبحلا رفدي الآ .نانكلا

 كدا نك ايرثلا طاقم ناكل ءاذيع هنا 0 حاب ا

 ردا اذه طاسبنا“ن 0 00 دقلو ةسايسلا نم 5 ذهو اههوجن

 ٠0) داؤنلا كلب ةفئلا 1 ّبحلا ةلادو هيتلا عم 0 هفاتلا ىلا لصي ال

 70 اًريظنو ادبع راصف احا ناكف ىتجتلاو عصتلا عقو و طاسبنالا كلذ بهذو
 ْ ءآر.امل كلذ يو ةضاح ملعب نأ ىلا اتي هجرب» ىق داز ولاو اريسا داعف

 : 00د تل ناد كلاب ةدلال كلل
 ١ . ا نم ناكر نامجنالا 6 ءايحلا ناهكلا تاع ١ نم نا

 0000 ذآ نيتالذ «ةروكيو انضو اًنازحنا هبوب نم حلا قري. نا نايكلا

 (١)هيلع تكلخا نوم ةضل مو ميز انا ةدع هاش ةلعا اع ا[ ميلف

5-2 

 رتعاذإلا باب
 1 ع1 نما فيد اناركتم قم وهو ةحاذالا ”تضلا "ىف: ضرَعت دقو

 0 ا ا ١ لد كديام دياي ف1 ايم :بابتتا اهو

 ٌبحلا ىف ىوعد و ضيغب !'! جيلختو ضرتال ةفالخ نهو مهدادع يف لخديو
 0 ا ار وو ةا تن لع "تكلا كاين وما راك "ايبروب ةلئاز

 انالاك دميا اوه اذكو ةلدع ال يفرم هش اةعيحل ناطنالا كلِع الف ءايملا

 ىب جيلا و تقلا لافت ىف نسحلا لثي ىتح لقعلا ىلع هيّكحَت ىوقا و قشعلا
 الا تقرع 1 00 ا ا تكلل او سنا "ةقع
 لما و ههرح حابأو هرتس تحا فشك دق ءاطغلا لودسم عانقلا لبسم

 ةيضفلا هيلا ءىث 0 الع نوكسلا دعو اًملع'ةنايصلا كعب راصق .هامح ةقق

-_ 

 نا 0



 اه

 هتيلغا و يلا بطلا ىواطتلاو ناكل | مط ةيراهس دع[ 007
 10 نامكلا بيس ا و. نيتقرحم 0- نيب ارقص هبحاص نوكيف

 لوقا كلذ ىفو عيطلا مركو ءاقولا لئالد !'' نم اذه ّنإو هبوبحم ىلع تحل
 نور ْنكل و نعم 0 سانلا ىرد
 5 ننظلا ق اودع اوسخ نو ١ اوني 00 |ونياع اذإ

 نيب ل هحْرَش اوُبلَط نو« ارِماظ 0 3 ل
- 

 نْف 59 توصلاب سس 5 4 ع 0 0 2 -

 > ه5 ني 6-0 0 2 7 هنا هس
 نبي "1 مجعتسم 1 وى + ايل ةأوحفب ند

 9[ وخح 22

 نسوا بيط كلنع ةبح ىف 2 هطذلا 7 للاب 0

 ١ نتفلا ضوخو لوقعلا ب 2 اوُلواح ىذلا نود تاو

 د طك ب ٠ كركشلا جااتحا ىف ادبأ مف
 اهنم ةعطق لوقا سلا ناك ف

 ُهَل نونملا ُبْيَر ىدتماالا دع ا ُناكم ىدنع ٌرسلل
 ا اح ءلؤس سس 02 2 23

 ةلولا ىوعلا ى حبلا وراك نا كلم ٍٍرِسلا 0
 ٠١ ردق ةلالطب ود ابطل ميس ىلع. حلا 5و الا 55

 م أ حبصي هيف لّزغت ارعش ةبطرغب ءارعشلا ضعب لاق دقلو ربخ بوبحلا
 000 00 روصنملا ىلع تلخدا ةيراج هب تا همحر تيكا

 لاصعشاو كيفما نب دا قلمه لثم ىلعو ربخ اهلتقب رماف اهعاتبيل

 27 ناك ىتح ادبا مهم دحإوب مدختسي لآ يع لس 2

 ؟+ كلذ بيس ناكو (9لافلا ديرشلا الا عهنم قبي ملف مهيب ضارقنا و مكالط

 زاهر ني دل نع يح ايت ل ا ا ١ تانيبعضاب لن
 هبم ننحا ونيز نيايدفورطلا نيزاج او نيم ةض ايش ا ا

 + ال تراك هنا لاقي هنا هنع ركذف هيلا زظنلا ةمادا لع ةرهنان كا

 (1) 258. ىرج285 نأ هدد 115 هحعمانع وه هت. 0 8 )( 

 105135 16 اععأزع 18 1ةعوما> 21020566 م81: 11. 1. 523161120751 (53 لاعلا.
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 تقام, ريئارفللا كرو اهارصا .. همبعب ل اذه 0 ا

 ين ركل #5 ىف 3 لكي ءاديجم نع ىويلاا رمت هاج ىم
 ع و 1 َ 2 و 000 رثخغ 520038

 تمهاب هِجَولأَو ثعبلا م و يت يهب ا مرح قاما ' ١

 9 ٌثفاخم و وا رهاج 0 اوس 5 رمعآل لَ ىَوولا 25 لاب ثم

 كباس دك ا دطللا ايا2ب الدر اه رايح ا تاسنإلا قي 5

 هحنإوج نيب دجولا نكسف أذه نم ءىثب نحتتا نم ضعب فرعأل ىو ربخ
 ةفرعملل ضّرعن نم هلئاهش ىف كلذ فرعو رمالا ظلغ نا ىلا حج مارف

 نم ناك نا ىلا هحبق و ههجن ءىثب هل ضرع نم ناكو ضّرعني مل نم
 5 رم 5 هراكلا ب هك دمت هه ةياوخا نم ةيدلا () ولما تارا

 00 صفا هعمو انعاد اعط عدم و انهتأ ده كلذ ريغ لح
 صخشلا امهب زاتجا اذا ءافتنالا ةياغ قتني وهو هريمضض ىف امب هل ضّرعي

 برطضا ىتح هبوبحم ىلع هنيع تعقو نا آلا وه ا هتقالغب معي ناك ىذلا
 فيقثت نسح دعب هنالك اخد تتوافتو هنول ٌرنصاو ىلوالا هتايه قراف و

 اال هل ليته وكذا نهد ناك اها جادسسا دفلق هعم مكتمل همالك عطقف

 ىف لذع نم لذ و رذع نم رذع نونظن ام وه لاقف ادب ام نع ادع
 ما كلذ

 هيف ىتضلا جيرابت 31 انعب ةعا ك دل ل

 للا
 3 فلو مصل راباو . كشنت تدل عومد
 مما 2 02 0 5 ودبي ذِإ لا 0

 فرجت 20 50 اذ 02011 5

 5 5 و 8 م لإ

 (1) 268 ةوطحما. (© 368 اهيص.
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 بج لا تيهد ةيهاد و نتن حومجو برق ديعبو رسي ريسعو فاصوالا

 عزه كارل ةطوبضملا ددتلاو ةليورحا ريصاقملاو ةنينكلا زاتيحلاو ةنوصملا هوز

 ةقثلا.ةلقو اهبف رظنلا عطقل نكلو اهنركذ. الل اهيلع هّينأ نا الولاو توعنلا
 0 طف انيلع هللا لسا دلال هرديعل ظعو نم ديعسلاو دحا لكل

 ه تناك نم فرعال ىَلاو ربخ ةيفاعلا ّلظ عيمجلا نع لازا الو هرتس نييلسملا
 لوقا فد 0 اهحانج ىف ةياكلا دقعيو ةبدوم ةمامح اهغبب 5

 أهتم ةعطق

 رئاشبلاب هون تءاجَو ابدل « ُهْنَظ باخ اَمق 32 0

 رئاَط 0 دوق ى ىديتي لاسر اهكاهف كيل دك ايي

 ! را ص 1

 7 نا ّبحملا دوحجو ناسللاب ناحل ِ 0 صعب رك

 انو قيقدلا ٌرسلا ىنأيو ّنلَخ ةاهزع هلا ىري نأ و ربصلا رابظاب مّنصتلاو
 بيب كك اقدر قيكلاو كاك رك اق اروبظ الإ عولضلا ّق ةححجانملا لكلا

 ريغ ىلع رمالا لوا ىف هيومتلا نكمي دقو ردملا نسل يف هالو كلا ىف رانلا

 ١ كنف بيلا نوكيا اهبرو لاحق _هماكتسا دعي اما و تفلطللا يك
 هلال سانلا دنع ةمسلا نهب هسفن مسي نا نع ّبحلا نواصن نايتكلا

 ا د اياك ل لا لها انس كل

 راع لا ناخب نع نعي ناالسلا را

 هب 2 عبطف بحا نكمو نسحلا ناسا 5 او ةمايقلا موي اهيلع بساحيو

 ٠ قرف ىف رظنلاو ةفرعملا ريغ اهمزلي الو اهبلقم ديب بولقلا ذا هنع ىهنب الو
 ةقلق هيل 15 ىتتلاب ميصلا دقي نإ ىو بارصلا رب اطل

 لوقا. كلذ ىو ةبنسكملا هحراوج تاكرح .ناسنالا كلي انآ

 +  ككاسو نال كيفي ىدنع "ناس 4 ىرملا ايفر م كلي لاس

5 
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 انسامكلا تق ع 0 0 ٠ لا لا 51 «لاز ف

 انياب 0 ه انبي طخماب وأ ضومدب اذه 1

 لاسف هل نيكسب هي ىف 5 ةو هبوبحم ىلا ٌثحلا هم دقلو ربخ
 هفونج دعب تاكل تيار دقلو عمجأ باتكلا هب 00 هنم دهتساو مدلا

 8 كلللا عبصل هنأ 000 اف

 ريفسلا باب:
 لاخدا سانئتسالا مامتو ةٍبثلا لولح دعب اذه ادعب تمحنأ. ىف عقيو

 لو ءرللا لت ليلذ ويف ةهارتجما و هتداسا و ةذاتراو هر تحي و ريفسلا

 ١5 لوغرلا 0 نأ ضع كاع هيأ فج ههيصق و ةركسو  هتومو :هتايح

 ٠١ هسنن تاذ نم نسحيو بئاغلا نع سطرقيو ةراشالاب نبكي اقذاح آيه
 ىلع دهاشي ام لك هلسرا ىذلا ىلا ىدّويو هثعاب هلقعا ام هلقع نم عضيو

 كاذحلا نه ئدعلا نمو اكان اغونق ايفو دلل اظفاح رارسالل اتاك ههجو

 هنم ارعش لوقا كلذ ىفو اهنم هصقن ام رادقمب هثعاب ىلع هررض ناك
 هلَقس لبق هب ببرضت الو اماسح ء دحتساف كنيهي ىف فيس كلوش

 6 هله هلا وسلا 3 د «0 7
 هل هبؤيال الئاح اما هنوّبحي نم ىلا ملاسرا ىف نوبحلا لممتسي ام رثكا و

 هنطال اللج انآ و هتعلط ى' ةدادب وأ ةثر ةايطوا .هايصل هنم ظنمتلل ىذنيي الو
 ٠ 0011 1 ءاثلا ىلارع رك اير اغلب دق ةهيلاع ومل وأ راك كسل ناظلا

 0 ةةريدنلا ا ل نيرمحالا نييوفلإو ياسو زيكاكعلا تاوذ
 ظ ؟؟ اهي برقي ةعانص تاوذ وا اهتيارآ تيح' تاغصلا نه: نم” تاندحلا ءاسنلل

 ةايفالل ةلالدلا, ةتاردلاوا نايك ةييطلاك ”ءابنلا جرف صاخشالا نم

 ظ امو جسنلاو لزغملا ىف عانصلاو ةنخحملاو ةيلعملاو ةنهاكلإو ةينغملاو ةحتانلاو
 ظ + قبب لبس عبنم كف هيلع اهب شي ال هيلا لسرملا نم ةبارق اذ وا كلذ هبشا

 .5( 5( ريدحتا| )١(
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 تمدعت ال رحنا اهيكاردا ناك رار اهم اايكازحا سل ا[

 ةاكرلا ناب

 تيب اوي كقلو :تابآ تمحو بكلاو ءاارملا اجزتما اذا كاد

 ةررف اهرتا دكر 001 5 الح كلا عطقل نوردابي ناشلا اذه 5١]

 نوفا كل اذ قف 0 تناك ةيضق

 عطاق دول 2 يلا هكا مياتك م مْ تلا نع
 -ه

 اعز

 7 لالا علا ّن م 38 . ىخبو دادو 8 5 1

 عياصالا ةتقمن ذإ هردب مل و * هير ةحيعل بق. بأتك نم 5
 سانجألا حلما هسنجو لاكفالا كلقلا لاكما 0 3 ل

 1 ناسنالا) خذ صل امأ نيباحالا ضب ىف ناس باكلا ىرمو
 :أ بحل لعو بوبحلا ىلا باتكلا لوصول نا ىتح من ةبيط امإو ءايخل

 ىئ

 0 00 ماقم موقت ةبيجخ يا هدذدجي 1( 0

 تح

 تاتكلا عضي قشاعلا ىرت ام اذطو ءاقللا لدعي ارورس هيلا رظنلاو باوجلا هم
 ١٠١ اماهحر دن ناك نعم ةحلا لها ضعبب ىدبعلو هقناعيو هبلقو هينيع ىلع

 راذنلا ديحيو قرار ةرابع هناسلب هريض ىف 5 ربعلو فصولا نسحيو لوني

 رارملا أ رادلا بيرق لصولا نكمح وهو ةلسارملا عديال قئافحلا ىناق فديو

 ناك هنإ ءاعضرلا طاقملا ضيا - ةيرحا تقل و ةذللا .د رفا
 0 3 (") مالتغالا 0 عونلا اذه ناو هللخا لع ةنوخ تاتك عضي

 ٠ كلذ لغتي يراك نِم فرعاف حمدلاب رجلا ىتس امإو شحات د
 لوقا كلذ ىفو 'قيرلاب ربحلا_ قس ميو ةعراسلا

 اك جو اجاتمم, يرحسف « ةنلعب ,باتك نع كانا باح
 0 بج لاعق ,#“ ةتيتك امل .نيعلا جمدب ثيقس

 مالتعالا. 3 ١
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 لزرع بونت نيعلا ٠ نا معاد ةهاشملاب / كلو كيال كلذ زرئاسو ماع ىب 22067

 اغا دفان ثلقلا لا ديلان 00 ” ا فار تمارا اهب . كرذَتَو 1

 قداصلا لل 5| و دا اهاعو ةلالد اهعصإو اهغلبا نيعلاو سفنلا

 تانصلا زوجتو 3 ع فقت يي ل ةولجما اما ارمو ىداطلا اهيلد و

 9. :روملفا كلذ 0 دقو نياعملاك ربخلا شكل ليق دقو تاقوشحلا منو

 اهنا نيعلا كاردا ةّوق نم كبحو محلا ىف ةدمتعم اهلعجو ةسارفلا بحاص

 "ا 01ج وأ ةلؤنعتعا اذيدح ل اياض الع اعاعت :ابغاعشأ قالت اذا
 فيفرلا تناوذ ةفقاّربلا 5 هاىلا هاش ويا ةيفاصلا ةراجتملا ضعب وأ

 ردك عانم رتاس فيثك مسي هدودح ىصقا ةايقلل تواعللا و ضيضبلااو

 ٠ ا 0 انايع امن“ زاحو هسفن رظانلا ك ارداف اععاعش نك

 رهان كنا اذه لع قايغ ليلدو كريغ نيعب كيلا رظانلاك ذئقيح تناف

 هك ا يللا, اه رح لكم كلوي يلد (١ كاسعتا نيزييكا قيارم

 كل او ام لكو كافق ىرت كلناف ةلباقملاب نايفتلي ىتح اليلق اهيوزت مث كيهجو 6

 اذننم دجت ل ذا كنلخ ىلا ةارملا ءوض ىلا نيعلا ءوض ساكعلال كلذو
 ٠٠.هلباق أم ىلا فرضنا اذفنم ةيناثلا "قه: ءارو دجت مل اًملو كيدي نيب ىلا 8

 ون ةكلاردالا ب قا تلاع ماظنلا حا 3 داع حلاص كاكاو مسح

 اهرهوج نا الإ نيل ا ”مرخملاو 000 0

 ءىث الو اهاوسب ناولالا كردتال ةيرون اهمال اناكم اهالعإو رهاوجلا عفرأ

 دال ينكاكلال ارجل ابي كردي اننالا اهم ةياغب ىاثا الو: ىرم دعنا

 ّ : كلذو بلا الح 1 يه رهف بلا 7 در ريعجلا كذلقألا
 عطق ىلع الرفظلاب اهيلا لصتو اهكردت ىهف ةارملا نهب اهتفلخ عبط ىف اهاصنال

 نما 0 0 9 3 ٌْق 0 00

 0 0 رق تلت نئلكلا خيب 7 ع 0 5 1

1 > 1 
 احاجر. 35 )١(
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 ىو ناتكرلا م' تين ناك دال كلل كلذ يرض كراس ف
 حت تعفذنا و اهدوع ونا اهلا 'ءانعلا لوكا اذه اهريغ تارا

 قو ةهدق تايباب

 رماح نم تع دنت ما د 0 ِق ُلاََغ

 .ماوقلا ٍنْسُح ىف نعل ّدَقَو ء ضار لمان ىبس
 0 9 2 م

 ا كك تلو ل 3 نيكتسم بص عّوضخا تعءعضخ

 مارح ْى الاَضَو ىَوْهَأ اه 0 5 تك ىنلصف

 ٍْمصَخَو عربا ناحا و 00 قلو بع

 ىهست ا تناك ام يعل يوب 07 آب م

 نيا ىلا

 َن ااا ةقفاوملاو لوبقلا عقو اذا لوقلاب ضيرعتلا ولتي مث 26ه

 د ص اوتو هب عطقيو - ١ غابملا غلبو دريك املا يحمل ذه قون هناو

 57 داغ والا دلي 00 0 0 رينو هد و دعويو

 ٠ نمادخإو لكلو ضعبو حكو 56 الكر نزحيو كحضنو بير ىلع

 00 ةيورلاب لإ نيد لع فقوتتال لفللا ةقيط نم يروح

 ةراشالافىاعملا هله“ نم رسم اك ىتفطاو اناو ةنط لالا الاف ضو الإ
 اهرظن ةماداو لوبقلاب مالعا اهريتنتو رمالا نع ىبن ةحاولا نيعلا رخوبب
 اهتايطاا 21 ةراضالاو جرنلا يا ااه رعن ندكو هفسالاو 0 لف ليلذ
 5 ىلع هيبنت ةعرسب اهفرص من ام ةهج ىل عددا ١ بتلقو دي دبعلا لك نت

 نم ةقدحا#«بلقو لاوس اهانك نييعلاا حؤيب ةيحناذراغالا»و هاا

 نينيعلا طف نم نييتق دحملا ديعرتو 5 دهاش ةعرسل قابلا لأ | نيعلا طب

 3ر2 )١١(
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 لّوتلاب ضيرعتلا باب

 ملف هوحن هب لصوتي_ببسو هيلا لخدم نم بولطم لكل دبال و
 لمتسي ام لّواف هءانث لج لؤالا ميلعلا الآ ةطساو نود عارتخالاب درفني
 لوفلاب ضيرعنلا مهبحا ىلا هنو دجي ام فشك ىف ةبحلا لهأو لصولا بالط

 مالك طيلستوا زغل حرط وا تيب ةيبعلوا لثم لاسراب وا رعش داغناب امإ
 معبحا نم هنوري ام بسح ىلعو مكاردا ردق ىلع كلذ ىن نوفلتخي سانلا و
 00 ا ىو فعال نا ةدالبااوان ةنطقا نأ نأ اء رافن ةنم
 اذ هكولل .لاللا هب يدعم ةييش و اذهب اهل :فايبأب بم. ناك قمرالا
 00000 ىلا نك نب اف نتاع ناو دار اليستو اننا ىار
 ٠ باوجلا هراظتنإو ادع ىلا | ىناعلا نعل داريا وا طخ ام ٠ ىتل

 ناو لئاه سأبلإو ءاجرلا نيب فقومل تاكرحلإو هجولا ةئيهب وا ظنلب اما
 ضيرعتلا نمو هعاطقنا وا لمالا غولب ىلع فارشا هلل و اريصق انيح ناك

 00001 ديلا هيرو ىاجالإا دسيزالا ب نوكم الو ناث , سنيك لوقلاب
 مالكبو ضيرعتلاب تادوملا ماكحإو ديدعتلإو دعاوملا دقعو ّيكشنلا عقي ذقن

 ٠١ ام ريغ باوجي هنع عماسلا بيجي هيلا نابهذي ام ريغ ّىعم هنم هعماسل ربظي
 هلو ىلإ قينيو هعمه كا ودا ام بسح ىلع مالكلاب دوصقملا ىلا ىدأت

 ديأ نم الإ اهريغ هعهيال اب هباجاو هبحاص نع اعنم دحإو لك مف دقو
 ءىثب امهناعم نم سحا نأ ف الو ةبرج ك7 ا نيعاو ذفان سحب

 ناديري ام ىف هيلع ءانخ ال كلانهن ديبملا مسونملا نع بيغي ام لقو

 ؟١ ام ضعب ىلع الصو ضعب ىف اهداراف ناباحت اناك ةيراجو ىتف فرعا انإو

 ةروتسم ةميضف كيئضفألو ةينالع الملا ىف كنوكمأل هلإو تلانف ليجي الدتن
 . راكرا و كولللا رباكآ يفتت :نيلع ةينراجلا ترضخ. ليا دعب .ناك انف

 ؟؟ ددع مدخلإو ءاسنلا نم هرما توني نم هيفو ةفالخلا لاجر لجاو ةلودلا

9 
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 ىف رهاظ اذهو اهيلع اورج كلذ ىف مفالسا دنع تناك ةيإورل مأ معيمج ه0

 نينموملا ريمآ نب نإورم نب نمحرلا دبع نب ناورم نب كلملا دبع رعش

 رثكاو معامز ىف سادنالا لها رعشا ناكو قيلطلاب فورعملا وهو رصانلا
 ل معاجم د نعسيعلا لشيلو 1 هتسلاجو هتيآر دقو: رفشلابو هلزغت

 0 هك دما كل مق الو كلذ نم عقو دقف هوس ىف كلذ هبعصا

 ضراع ىوه هيلع بلغ من 3 1 نيعب رظني ناك نههف نحل و ىندالا ليضفت

 اين دل ةضراط ةلاوتلا نيل عالج هع هلاجان تا ف ا
 ىلا عجر اذاف الوا هيلع ناك ام لضف فرعي وهو لالا هعبط بهذو

 0 ظيلستلاو .ديدشلا بفغتلا اذه بجتاف ىلدالا الإ نت اهدجو هسفن

 العر رع يوليو معن دل موق مشل ىف دب قم ال اح ةحلا قادضا وهو

 هتركف حا سوس ا لا

 هنم 0 لنما للذ قو دانئيرالا و نسا نيبو هنيب لاجل هزييمتب فحجاو

 ناتج هيبع ىف ذيغلا اتأك + صقَو هبوبحت ىف َناَن ىف متم هدم
 نابت لوقلا ىف اهتح ةجح «ء هتريخر لّضف ىف اًطسينم َّناَكَو
 18 957 ل ادن . نسحلا ركن آل ع ريا لاا نع 5 د 0

 7-0 ديجلا لوطب 17 لكَ 5 ةدحإو 00 اهب ندنلم نحو

 تطل م ا َنآَك َرْخآَو
 ناليغ لولا هلاك نإ 0 . رصق هو كش ناك كلَ

 اضيا كوخ

 ٠6 ىدنع اهعاَر ىِنَلأ اذه أ 05 7-0 ريس ىدنع وبيع

 دم د ةياوغلا ىف لوهج كر قل رو و نجس
 ٍدعبلا ىلع تاَرهاَرلا موجتلا َنْوَلَو « تباع ضغلا سجرنلا َنْو 2

 0 قولا محاف 0 1 ِ نكح لك نم هل 0 5

 8 لهل لكم د كاب هيلو 5 مج ٍلهأ ٠ , ا تقصو ع 545
0 65 -ِ 

 60 دهرا ل 2 انكم الو ا ا 6 5 ل دوس تالا | تحل ل
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 ري ؛ ام كاوا ىف ٠ مث مءاسعس "| ىهتنمو م . وهل ةلكرجو ماريِجه تراصف

 ا كلت ناسحتسا مقراف امو ٌبمحلا ضراوع ضعب وا رجم وا نيبي وا

 لاى ىلا ميلاع الزب دا رم 578 لاا ودلع ل ابشن .ةنع
 ةطقاسو م دنع ةروبش“ ىاللا دنع ةداهتسملا تانصلا كلت“ تراص لب

 ٠ ةفلإو هودقف نم ىلا مهم انينح مثراعأ تضقنإو ايندلا وقراف نا ىلا مدل

 ”ااجلا ١ ال ال افضل ناك كلذ أ لوقا امو ةوبح نم

 نم فرعأل ىلا و هريغب مدقع ص ىف نولوقي الو هاوس نوري الو هيف ةلخاد
 كلذ دخا  اذق 0 عا نس اف 'صقؤولا ضعب ةبييح كيج ىف نك

 00 ةلارلم ا اف رمتلا ىلإ ةلئانإ راج ةقدلعا لوأ .ناك ىم .فرعإو

 000 دك ناك دقلت رطل ةايفل'ق يراج ىرع نم. اضيأ ةفرعإو اذه

 ا رم تنم نم كصا امو: ةحرحملا ةيفاركلا ههركيو :همذيو ريغصا

 مهلا مساي متحإو كاردالا ىف اطسق سانلا رفوا نع نكل بدالاو ملعلا ىف

 ا اتش لا هل را هشام ىا يح نإ كرخا ىعو .ةناردلاو

 000 طرا[ نشل ل هثإ ولو رعقلا ءادوس ا اكقولا كلذ نم. تتسعا
 0000 دال دولا كلذ نك ىكت# لصأ ىف اذه دجال ىلا وب هسنت . نسا قع

 00 نال إش ع 200 دراكلا الدر ديلا هريغا تحت الو ماوس لا ىدض

 01 افلح ةعاج اا ةلجآ انام 1 للا فرح ؛كلذ ظىب نع نأ

 ليضنت ىلع نولوبجم م 3 منم رصانلا دب أو اييس الو هللا مىهتحر ناورم

 م رودس رم
 ؟' "كلذ راص دق» تح مهاجم أ ىلا اعازن رقشأ الا مغم اف نالا ىلا رصانلا ةلود
 امو ةيحللاو ةمللا دوسأ هتيأر لاف“ هللا همحر رفاظلا نايلس ىثاح ةقلخ مهيف
 هريغو هللا همحر ىلأ ريزولا ىف د اهيع هنزالا ىفر .رصيتسملا كحلاو رضانلا

 ظ نمحرلا دبعو ٌىدجلا دو 5 ولا ماشه كل ارككاو تايم ؟نيرتخ ناك لفل

 ظ الهش ارقش مهيارف مهلع تلخدو ١ ارازم مهيأر دق ىلف 0 ىفنرملا

 ١ م0 ىف بكرم ناسقحا كلذ ىردا الف مجراقا عينجو متوخاو مدالوا اذكهو

 ظ



 - 20- هم 2 مل رع م 2 د

 0 ددحاو ع لا ىردي 1 دحاَو لقعلا ايكف

 ردم 1 0 ٍدْرف 000 ع 2 دحاَو ةيلثلا اذكف : ه5

 راينا يس 20 07 0 ا 0

 . 1 انيو هدتعا رم 0100 1 هدجاو تملا
 ىو ةيراجما عاتب ناك هس نعال

 هض سأك تاق ودلع هليل ل هكر كلذ نك دج 5

 ف 1 ألا تبليال ناكف ءاسنلا 0 هقرافي ال ناك معاد بوطقو
 ا ارتست انك و الهرتم ا :١ لد ا 0 ما

 0 1 نم 0 رجضلا لّوحتب و افونكم

 ا انا كربخا هللاو 6 لاقو ىو مسبتف 0 نع هك ىناوخا ضعب

 دعب ايضقني ل قوهشو كلازناو تنث اهبرو اهتوهش ةأرملا ىضقت الازنإ سانلا
 امو حاصلا نيحلا اهعئاضقنا دعب ىسح 2 00 اضف ادد ا

 + بسم و: ةقئاعملا ىديش دع الآ :ءاخا ادع 0 50 رص ئَردَص ل

 /. شسفلا قداح ىذا عقو اذا ههبشو اذه لثُث ىرخوم نوت ردح عافترا +

 اهو تايدؤمز نيوفتلا لأ كلاس ةساّسحلا ءاضعألا دا ةحلا

 اهلا ايه اهريع اه 22 اةيعا تلا 0

 ارمأتو ايظاف اناطإسو ه0 لعاا / نأ هنا كزعا لغإو

 هنا دربال اذاقثرو فرضت ال عالق عدت : ال اكلمو ضال و اةفلاعاا |
 :. ليو: فاهتلا لو ءتناثلا لحتو .دماجملاا لاو“ نبا لو لا

 مهلع فاخي الو مزييمت ىف نومي ال سانلا نم اريثك تدهاش دقلو عونملا

 اوفصو دق 0 ىف ريصقت الو مرايتخا نسحب لالتخا الو متفرعم ىف طوقس

 ؟؟ لايخلا ىف ىضريالو سانلا دنع نسحتسمب سيل ام متافص ضعب ىف ملل ابابخا
4 
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 هنم ارعش لوقا كلذ ىو وه الآ هلا ال "لاح لك ىلع د ويحخلا 0
 رن كر

 امدانز ٍداَيتْرأ نيح ْثِيِرَو الو . رقعاس ثنب نكن مل قدص ةبحم

 اًهدامع ٌرفتساف رجارتما لولب ٠ تو 1 لع ا

 اهدايدزأو اهنكم امنع أني لو ٠ اهضاقتناو امْرَع ف

 ه. اهداهي ٍتيِرق نع اعبرس متن وامن مو 93 3 1
- 5 - 1 0 : 06 

0 

 اهداهع دوجي ْنا ىلابت تسلق: 53 ا 07في

 11 رف ل ا 3 نقب الو

 ا ا ا
 00 كا ماعلا | دهاى سضانلا ثا اَنلَع 1

 نم ارينك ترتسف ةيروكلا ةيضرالا عئابلتلا اهب تطاحا و ضارعالا

 الا ا ا ا اك ناو

 ا 01 ا ايلا ةدردكلا لاعبا ديو د3 دادكتسالاو نسل نم طا

 دقيت بموبحلا مئابط نم اهني امم تنخ ىتلا عئابطلا ةلباقمو 1هقفإويو هذه
 | ضبا هله كو نم عقي ام اًمآو عنام الب اي الاضتا 0

 0 وو وا الا يذلا فيلإ فارطتساو ىدشخلا ناسسالا

 ا ة تزواجتو ةوهشلا تلصف اذاف ةقيفحلا ىلع اهانعمو ةوبشلا
 00 2 عئاباتلا هيف كرتشن ٌئاسفن لاصُنا لصفلا
 5 رك رياختم ناكل نحر. نينا بح هل عزب نم طلغلا لخد

 ل ا ةوهشلا ةهج نم اذه

 ' هنيد بابسا نم هفرصي لضف هب ليملا ىف ا بحلا سفن امأو قيقحتلا

 لوقا كلذ ىنو ناث بحي لاغتشالاب فيكف ءايندو

 0١ يلاما0 بش أ لوطألا ىفاح لم .٠ امن نينثا ىتوه_ددملا بدك
 )١( 38 تدفن. 00 ا

 21ج ؟7

- 
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 رع هلا ّنا رثالا يف < ءاآج دقو ىهذم اذه اذ ارب جر 7 ةرسعا لكشلا

 عزجو باهف رات وهو مدآ دسج ليدي نأ هرمأ نيح حورلل لاق لجو
 قع ةذزفلا يار فل ا 2 نا وخ ل

 الع اندسا 5 يوه ع 00 1 0 0

 رمآلا جرين دحي ام ديزي ًالثل ماملإلا كرتو رجملا 2 5 ضعب ىلا
 داكا يا قوضل لعل دك ري ولا نيب لاحيو 8

 ع ١ نه لها

 ديفا اص نم مزتحلا تير 0 حلا ىعإ يد نع

 دودخلا ريجازأ ىف كنيعي ٠ ىردَصتلا وأ بحل ْثْيَأَ

 1 دولا 0 0 اذإ ... م اطيخم تناال

 ا 8 ا 2 رت در 0 ٌرفك

 دال ةدحاو 00 نم تنحي .هنأ عدي نم لك نم تحتلا ليظال نإ أو دوم

 اكتم ىلظ ف نركي نإ امارة دجخلا رض ابرض الا ميح لحال
 ىاشحاب قصل امو كلذ ردقا اف بلقلا بات ىف اذفان داّونلا مييص نم

 ٠١ هعم ىذخا و رهد ىل صخشلا ةمزالم دعنو ليوطلا نمزلا عم الا طق بح

 او طق ىل اذو تينت ان( قوتلاو قلسلا ىف انا كلذكو لوهو ده ل
 حارتسا دقو ماعطلاب ىنقرشيو ءاملاب ىنصغيل ىل مدقت دهع لك ىلا ىنبنح
 ل سس : ها هتفلص نه نكت مل نم

 نابنأ م بسس ىلا لاوعتالا ت2 اوما قاتل ل اة

 .٠ لمعتسي ام لك ىف نكل 557 فآلالا ىف لوقا ال تنك ذم
 الو شيعب تعفتنا امو كلذ ريغو ومو بوكرمو سويلم. نم ناسنالا .

 ىلداتعي 0 هنأو يا قارف م كد قالعن الأو قو حالا ىنقراف

 اتسأ يشيع الك ىقم ان يرتد لصق .دقلو .ىقرطب كي اسف 1|
 ؟؛ هللإو اين دلا- لها توبي -ىسالا -نيفدو د ا 3 مويطا ليقف لل

 )١( 218 لخدت. () 218 معدن 151.



 لازت

 ىتا ةرطنفلا باب تزواجت اًنلف ال ما اهرياسيأ ىرتل هون تفتلت تناك اهنأل

 دقل هللاوف نورث نب فسوي وهو رم وبأ لاق ة ةلأسم ىلع اه مع ملف أهونقي

 اهل تعقو اف نالا ىلا تقولا كلذ نم ضبرلإو نيراطعلا باب تمزال

 نم ٌرحآل اهنم ىلق ىف ناو اهتعلب ضرا 35 اهتسحل 15 ىرداالو ربخ ىلع
 هباهربخ ىلع كلذ دعب عفو مث ناعما ف اا لفي 181 ةرلخ :قو أ

 كلذ ىنو رينك كلذ لفمو ةليوط ةصق ىف ةطسقرس ىلا اهببس ىف هليحر دعب

 اهنم ةعظق لوقا

 رصبلا نم اصتقم جمدلا ل ركفلا ةعول ىِداَوف ىف تنَج 2

 لا 0 5 3 : انس اًمصتتم ريمدلا ال ا ا.
 خ رظنلا عا يعل 50 . اهُفرعاف ىراصنإ 0 قل ل

 وهو هللا ءاش نا بابلا اذه دعب 5 ىلا كبانل> علا قاثلا مسقلاو

 نحو اشناأو ناكملإو مسالا ل ةراجاددعلاو ةرظن نم ءرملا قلعي نا
 1 ةرظنا نوم كدا نيف ةقاطنإإو .ءاننلاةعرس اف اذه ىف عني لضانتلا
 كل ةعرسب ربخمو ربصلا لَ ىلع :ليلد وهف ةرطاخ ةحلل نم ةقالعلا عرساو
 دوج اع 1-0 ١ ءايشالا عيمج ف اذكهو للملإو ةفارظلا دهاشو

 هتأرو باتكلا ءانبا نم ايف لعأل ّنَأب ربح ادافن اهّوطبأ انودح اهؤطبأو
 3 تايد 0 7 راما د كفامللا ةللط اقل كاهل
 قرأ ىلع انامز ةلمازللا اي ذانعو ابتلع .'ةتقلعف اطزتم ٍ 0 علطت

 ار لك للا اح كارا او 220 للا د نم

 ” نيسا لقاعلا نتف كيلا: رخ ءاضأ ىذع 2 3 5 دعاك

 انانكو هن نيلشملا عيبمج طف ةييس الع دك

 لا ل ل
 هيام وك ةةادقلا ]لح نير ايلا. هعيمغ صل ال "نمي نيانلا -قمو

 ' طال كل د كيف الواي وطنا كموي عدلا اذهؤ نينالا قداقبو
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 ابل هاا يي 2
 207 ليلا َن بيا راصَق ضيا ن كو
 ا ميد ترصف يا هلع نايك تكا نحو

 رثخ .علع ةدم اني دص يل 'ناكذ قررتلا "ديخع نب نحل ذيع تاق 1

 : نآلا ىلا .ثدامتو تلصتإو ةذوملا :تدكأتف انيقتلاا ث.ةيوو

 ةدْحاَو كا 2 6 15

 0١ ةرظن نم بلقلاب ٌبحلا قوصل نوكي امارينكو
 نم ملعب ال ةروص هرملا قشعي نا وهو اذه لبق ىذلل فلاخم دحاولا مسقلاف
 000 دقو اوينسم الو ليسا الا يرد

 ٠١ هاما دع ظغلن ىرطلا ققن' رع, ىحخا عيب دجللا نيا ديج رك اا

 ضدانرلاب اكاد رعافلا قوه نب بسوب راعني لنا 0
 ىآرف ءآسنلا عمتجم ناك عضوملا اذهو ةبطرقب قيراظملا بلبء دس اراك 00

 قيرط نع فرصناف ىاضعا عيمج اهبح للتو ىبلق عماجب تذحا ةيراج
 فورعملا عضوملا ىلا اهتزاجنل ةرطننلا وحت ةضهان ىو اهعبتي لعجو. عماجلا

 ٠١ مروبق ىلع .ةتيثنملا هللا: مهمحر نإورم ىتب. ضاير نيب ثراص الق .ضرللب
 اهزوغل ةعلالا انلا نع ادرفنم هنم ترظن رهنلا فاخ ضرلا ةربتم ىف

 أب هتيلب مظعب اهربخاف ىفءارو ىثمت كل ام هل تلاقف هيلا تفرصناف
 ام ىلا الو ةينلا ىف كل عطم الف ىتخيضف بلطت الو اذه كنع عد هل تلاقف

 قاكيس ا اط لاتف كلل حابم كلذ تلاقف رظنلاب عنقا ىف ذا لاق: ليبس هبغرت 9

 ؟. نمبو اه لاقف ةولخ تلاق كمسا ام اط لاقف ةكولمم تلاق ةكولمم مآ ةّرحأ

 َتلاَس ل نم اكليل يبرقأ ةعباسلا ءانلا ى اعايبإ و هتللع كل دل ا
 ىنتيأر ثيح تلاق اذه دعب كارا نياو قديس اي اط لاقف لاحلا عدف هنع

 انا كنا [بيع الا هل تلاقف ةعمج لك نم ةعاسلا كلت لثم ىن,مويلا

 ل ةرطنقلا وحن تضهنف هللا ظفح ىف ىضبعأ ال لاقف انا ضيخأ
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 هيا اضش لوقا ٍفللؤ. قو. نيش هكتو

 فرط هرب مل نم بح فن ىنمآل ْنَم ايو
 بفعضلاب ملا اليف ىلإ كلنصوا عطول | دقل

 بفضَولا ىوسير اًمْوَب ةنجلا فّرْسِي له لتت 7
 0 هنم نايعلا ع نيعلا عوقو نود“ )١( ةغنلا ناسفسا ٌّى ارش لوقإو

 وفيس واتم لع وع ء ىيس مارغلا شيج لح دق
 ةيؤرلا عوقو دنع بوبحملا نظل ةقيقحلا ةفلانع ىف اضيا لوقإو

 ردا ةكايملل مهي اذن ةياسنادإ تح ىل كودو
 ”لاوافتإلا فرتيو ةنبلا تري «٠ ةسييط و خراف ٌدْلِج ليطلاف

 لوقا اذه دض ىفو
 دال ىب اقح ْنَظلا َراّصق ٠ 0 | ىتح يل َكوُفَصَو 6

 06 رق نع قيفحتلا لع . تاَرصَقُم :ناتجلا فاسو
 لأ رب را نرحل 8 نزوخالاو كا نيب ثدغل لاوحالا نه ٌنأو

 ل انو رانك تاظحتو ديرازقر ا فارق قب لجر نيو قم ناك
 ٠١ ةمظع ةرفانم انل تعقو ىتح ليالق مايا الا كرا هءاقل ىل هللا حنم مث

 اهنم ةعطق كلذ ىف تلقف نالا ىلا ةلصتم ةيدش ةشحو و
 رغستلاب َنْلَدْبي دق فئاحصلا امك ٠ لق طر و اهْرَك انصاخنأ تْلَدِبأ 1
 ا ا يالا 7 رتل

 اذ لصا ناكو هتيأر الو ىنري لو كلذك ىل وهو ةحيحص ةهارك
 0 الويل نب قارا نكرر" هلع كلا از: اع هيلا ليح
 دوق 11 رابظع هنت 0 لآ ققو مث ايندلا ةفاجو و ناطلسلا ةبحص
 ابنم ةعطق لوقا كلذ ىفو اندبب اديب توملا لاح نا' ىلا كلذك ءل ترصو سانلا

 1 انيرش الع «' !هيف نَدَجْوَأَو ٠ هآَقللا را

 )١( 268 ةيعنلا: كوسم 1ع غءعغع ]عويمر ممم56ع مون 21. ةطمانعاع 2]1111780:010.

 )١( 215 920عءوو8 0ع هيف - هنم (ءمجوعا67ع5 م1مق مءامكق).
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 اموعبم اموبغم رهشلا ىلع ديزي ة دريغك امانا قب ”دقلو انح نم لاح بعصا 2

 لغشت نا ميظعلا ع + المخا نم هل تلقو هتاذع نا ىلا اكو

 ال لات ا لعت له دجويال مودعمب كم كمرانش طخ ل

 قه طق هرت ل ن 0 اضم ىأرلا 0 م

 ٠ ايايرزعا يدع تكل ؟مامحلا روُط نم ةروص تكئشكع 5 و ايندلا 5 وه 3

 لخادو اعاتضاو نينا كي دك ند 0 الس ىتح هب تلز

 هنم أرعش لوقا كلذ ىنو ركفل هلا ليختو ىمتلا باب ىف

 زمقلا 0 0 تناك سيشل هيلطا م 301 م
 عو ِ 0 6 6-_ 2 ا

 دحنلا ىلإ اهدبأ 6 ةروَص 2 رسل هادبا لقعلا ةنظا
 ١٠رسبلا اهيكمارذإ ىق. ليخت, ديقف» لسا 2 نشلا ىف تلا
 طلال 4 1 1. احلا

 اذهو ةنياعملا نود 0 ةبعشلا| عفت ن 0 لوحار كي رع نمو

 دجولاو ءوفل|و:ةبتاكملاو: ةلسارملا + توكتف تصحلا عينج ىلا هنم قرت 1

 "داهم فضصن و يسلمو تاياكحلل ٌناف::ناصبالا ريغ لع رخل

 بحل اببس نوكيف رادج ءارو نم اهتن عبس نا و ارهاظ سفنلا ىف اريثأت

 ىلع راه ناينب ىدنع هثكلو دحإو امريغل عقو دق 0-0 لابلا _لاختاب

 هركفب ولخي ذا هل دب الري ل نم ىوه ىف هنهذ (7غرفا ىذلا ّنأ كلذو ٌسأ ريغ

 هسجاه ىف لّثمتي ال هريمض بضن اهييقي انيعو اههوتي ةروص هسفنل لقي نأ
 ؟ رمال نكات .ذميحت ام لموي ةياغللا!كعتو نافراه رج هه كا ا

 تار ىف اذه عقي ام رثكإو فرعو ضرع سما نلكو لكاس رطل
 ماسنلا ايحو لاجرلا نم نييراق) عم تانوبلا لها نس[ ابرد ا
 + نأشل اة نبع ابط ةباجا ةعرسو ٌنبفعضل لال ثَح نه تن

 )١١( لياق. () 8 عارفا!



 لل

 نيم لئتخي ال مث اردص مهحراو الاتحا مذشإو اربص مرثكإو اسنن معسوا و

 0 نمو ادق ادي ستلا ١ يللي ىنح .ةفلاذع ارشد[ هعمل عقيالو اعيش مح
 هنم ارعش لوقا كلذ ىفو هوجو تالا

 رفح ْنم رحم ا نان ءاربج 0 ل لا
 0 56 اهرقإ ا قو رجه لثحأ كا

 ََ ىَرت ىَونلا ٍريغص نمو * اهنوَهَأ رومألا ضع لصأإَو

 ظاغب نكي مل ام ظنا رينك هل هبوبحم ةيوط ءاقبب قفي مل اذا ٌبحملا ىرتو

 رج قدير انس هفرط ضلرعف ا انا نال اتنم) كللذ 1

 هدو (هنم) مقي'ام لكل هظاحو هيوبحلب "حملا ةاعازماهتاّيآ نمو. دبرعمب لبو

 ' ىرا دقل ىزيعل و هتاكرتل هعيتتو هليلح الو هقلقد هبع ظني ال ىح هرابخا نعا#

 ” للا ايو در 2 دل لئادلا اكد هلام هذه زو ريصي ديبلا
 0 تالا ا كالا نا ةييظلاا انوي نبا ليعمل قواك كاف

 ا اد ُِق 00-2 طا نر دماج هلي لاقف ةملا ىف اكو
 ةعاس هيلا رظنف ءاقبلا ابا ىتكيو متاح همسا ةيحان انع قبتم لجر ىلا

 ٠١ لاق اذه تف نيا نف تقدص هل لاقف قشاع لجز وه لاق مث ةريسب
 اك تأ تالت 215 ناحل ىذا طبق اهفححو لع نهاظ 3 تهبل

 ا سيلو

 سول

 الط ا 0 ل دل دل 6 د ري كل دلو

 .٠ نوهالاو لبسلاب , ادبا 3 ناو قسن ىلع م الكلا ىرجيل هبابسا نم نوكي نا

 تلخد ىلا د 5 مل هتدهاش ىلا الول ءىث هبابسأ نم

 |ىتبم متيم اركذم هتدجوف ديؤملا ىلوم انبحاص دايز نب راع ٌئرسلا ىلا ىلع موي

 لاق كاذ امو تلق طق تعمس ام ةبوجعا ىل لاق مب ةعاس عتمتف هب اًمع هتلاسف
 000 ا ل ا 0 هذ دتو تطالسات ةيراج هيلا ىون ىف تياردع



 ةحراس نيعلا غومد و « ٌنوجسم ربصلا ليبجو
 ا ىتح هتصاخو هتبارقو هب وبحجم لها 0 كا ىرن كلنا هتاف نمو

 كا | تامالع نم هاكبلإو هتضاخ عبمج نمو هسفنو هلها نم ةيدل لطحا
 ه اذأ هنرع هرضحتو كني 5 نوؤئدلا لماه عمدلا 0 مم هيف نولصاست

 ىامحا كلذ قف لضالا ا تا انا او عمدلا ميدع نيعلا دومج مهنمو ءاش

 ةبيصملاب ب تاما ىلا ىصلا 008 ضرع 0 كلقلا ناقنخل ردتكلا لكأ

 لوحت متلع مئلعل | نم ٌّرمأ ةصغ - ىلق ىف ْسحاو عطقتيو رطنتي ىبلق دجأف ةحدافلا 4
 بيجت الو انايحا سفنلاب ىقؤشت داكتو هجراخم ّقخ مالكلا ةيفوت نييؤا نب

 ٠١ اذه قزكذا دقلو بح عمدلا'قمرسبلا نقلب ردبلا
 نك ديف ماع 1 ىحاص قا نب ديك وبأو ان ثعدو اموي لصنلا

 ير لسلطسا رع ىلا ق َق 1 ىلا كرفس .ىف ها همر ايد ١
 | اذهب الخوتم دشنيو هعادو دنع كو

 3 اهعمد كاي 305 وا ع 1 عل

 ٠١ رحبلا لحاس ىلع فوقو نحنو هللا همحر ةريبه نب رمع نب ديزي ءاثز ى وهو

 ركب ىلال ابيجم تلقف ىنيع ىندعاست الو فسآلاو عجفتلا رثكا انآ تلعجو (”ةفلام
 ذنبا ُهَفقَراَف دقو :كِيلع ٠ هرابطصأ 0 0
 اهوا محا غول لبق اهنلق ةيضق نم لونا سام ١ هيلع 0 505

 ٌحفسيو قي ٍنيّدخلا ىل 2 -00- بلا 2 ىلا لق

 1 ٌحضْفَتو دنت نيعلا عمد نان / عوض ّس 00 مك اذإ 15«

 خزيم» مارغلل اذ. بلقلا فق ٠ 00 نيعلا: نفح اماذإ

 ريغ ىلا اههيجوتو 1 0 ةلك لك ماهتإو ّنظ نظلا دوس ٌبحلا ف ضرغيو

 '؟ انظ سائلا نسحا ناك نم ملعأل ىَّلاو نيبحملا نيب ع ذهو اههجو

 () 118 هادا )١( 258 نب. (9 218 هفلامعي . (5) 1روجوتت 202056

 توت 21. 1. 1مف بل موةلر: 218 نكي
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 للام عا 4-70
 2و 59 5 ٠

 ديحيو ا ىنكي وة ىياوغلا نفس ٠ رهاز ضوَرأ د ع انيعن
 ركب ا م 2

 دّروم دينو افجي 3 عومد * ارطاع 0 ايا 33

 نييكوك ءاقتلا نومسي بكاوكلاب ةفرعملا لهاف نار. ىلوق ركنم لع نركتيالو

 ءايشأ ةسمح هيبشل وهو اذه نم م وه ام اضيا ىلو انا ةدحإو ةجرد ىف

 0 000 ىف دحأو كنق

 جلثاو دم دق ليلا مَالَظ ْمنِجَو 5 مكر ل و اه 0 157
 ملل م

 0 شيعلا ء ءاشنب ١ أف لبق اهيزقي_ الإ شيعلا ثْسرلع انف

 جنسلاو و ريع ٌردلاَو حو ىرث ٠ ىجدلإو ريخلإو ناكل قو 0
 ش ال ره ركلا ] تح الا ذه راق ١ لخ دج نا دقي ل ومو قيرملال رما اذ

 0000 دح اهدحإب نيرما دخا دنع ىلتلا نيحللا ضرع. كلذ, الم 'رثكأ ءامسالا

 ناك نم ضعب ملعأل لاو دْيَخ لئاح كلذ دنع ضرعبف بحي نم هآقل هئاجر
 تال رخل كن ل ل در لك ل اراك 4 ,ةزايزلا, نجيب ةيؤبح

 0 ل للا كا يرن دال دك انريدم ةانقم بحاوب ناكم:

 ا ه1 ا تول هارب
 مع 5 - بيس - و هد 5 ّ ا 6

 1 0 ا ع كءاقل ٠ ايجار ليلا ىنءاج ْنأ ىلإ ثمقأ
0 0 1 02 2 

 مع عير 9 هب .هل 6

 لذي لَو ايف رونلا ا ع دو مال . نكي م ةرايِلا َتْصْر ْوَ كلنأل
 دنعف ففصولاب ا هتقيفح ى رد تعا ى هاه ثدحي ثداح دنع ىناثلاو

 ؟. وفعلا اجر نإ 00 مي آ اماف ةليلؤملا# له تنفق احح ”ىلفلا ديف كللذ

 1 ضرعبو رجلا فوت ن ا كسل سين متلو
 ا نمو ىلاعت هللا ءاش نا هباب ىف ثياب 0 دع ؟بوخحلا ان

 م مربح ماركا لح ضرب ام دبع باعت وج ال ةريجا.. ادي دقلا عزجما

 00 الل لال ا 1 كا ءاقا ب ييقرلا كلذ ةياو هبم ةراقتو

 )١( 1رعوعمدتت مائهزتمو6ع مه: 21. 520ع]ع 1111121012] 6.
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 ضارعا نم

 دارا سالو

 | ه

 بلقتلا نم عنام عجو الو هيف نوكي دح نود مسجلا لوحتو
 نيا 0 ىف ذلك :نعب نكد | ربختو تدك ل لا

 0 هفصو ىف ءارعشلا رثكا دقو نييحلا

 ا كات رك ولف مطولا لول 57
06 

 ل
2 

 رت لِ
 هد م

- - 
 نإ

 و

 3 03 85 كف ا

 5 ضني 5

 | 0 9 3 ب - 1 ول

0 

 1 ذب

00 
- 

  0-2حس 6.٠

0 

 نت هتيشت تاييالا نه 3 عقو هبجوي 6 نق "و

 دو لبا اهماكف هلو ١ ىذلا تيلا وهو دحأو تدب

 قءابقأ هن هصشق وهو هنم لك وح اكل

 ىو اهدروا ىتلا ةعطتلا نه 0 ذحإو تين اق انشأ
 جرو

 اني ام ينعم
310 

 قوشم

 رادو

 ريخب ع 0

 ع

 اموت تيم نان ال

 ع ا

 دا |

2 

 ةامزلعلا 32 1 0

- 

 2 ىرج ٍكِصَر ف كَرَو

 ع

5-6 525 

1 
 ري 05 لازي

 كب رخل

01 

0 

 ا 0 0 0 يل عاب ٍِش

 ناك

 ب اعلا خر

 و وار قعرلاووجل ْ َبّعلاو ىّونلا
 5 ع همم 7

5 37 5 

2 7 

 عع 5 ا

 ردع ع 1 2

 )١( 0ع ععرو هون 062 ععاتك ممصتن 14 رمقانع

 را



186 

 تعم ريغب اهذج اهب رثكا اديذش ادكأت ايهنيب تدكأتو ةبحملا ىف ايفاكت اذا
 ؛نم ريسب لك ىف. نضعب ىلع اههضعب جورخو ادمعت لوقلا ىف اهداضنو

 نه لك .اهانعم ريغ 0ظ اهّواتو )١( هبيحاص نم عفت ةلظنل اهنم لك عبتتو رومالا

 ةفمللا اذه نبب قرغلاو ههاضا قف 5 أايبنم دحأو لك نذتعي ام و كمل ةبرحت

 9 ىفضرلا ةعرس رجاشتلا ةجراخمو « ادطيخعلا نع ةدلوتملا ةداضل اذ ةرجهيلا 20

 حلصي هردفن ال ىذلا فالتخالا نم ةياغلا اغلب دق نيحملا كرت اا"! اجب كتاف

 ددغ ربجتي الو ليوظلا 'قمزلا ىف داقحإلا نم ماسلا سفنلا نكاسلا دنع

 دلل داو ةيطيعلا !قمخا /لت ةكلع ويف اهارنإ نأ فلن : القا ادن ,دوقحما
 ةبعادملاو ةكحاضملا ىلا هنبعب نيحلا كلذ ىف افرصنإو فالخلا 0 ةبتاعملا

 رف 3 ل دحاولا تقولا ىف اذكه
 عطقأو انيفد 0 نم ف امهتبا 1 مقا الو ةتبلا بسر تكئاعدب الو 120

 اذه 0 ةربخو يو ةبرجت اكتردو فراص هنع هفرصي ال نم مق هيلع

 0 5 دقو حي فالتئإو ةقرللا ىلإ فلك نحال نوكيا

 00 هراب ا الكلا 6 و تبسحي نم منا عام ىدتس 52

 ١6 املا نيد ع كلذ لا 5: 000 1 هاري

 كال د يلا 000

 حن م نم ايت ام تمقو الآ وه اذ هتشم هل وهو مالا 3ك

 عيدا 1 ءاملا ىف ا ذو 07 ع ىتاوا لحما ىف ةصغ م اعطلا راص

 ؟١ نييتستف بحي نيفركتلا ت د ل رسال درع ايدل ك2 نا
 ةدشو قارطالاو موجولا 0 ةئآو هّثيدح ب ريصتتلاو هقطنم ص ةلاوحلا

 ىضلا رئاح القاتم, اتيطنم راض تاكرحلا'قِيفَح هولا قلط وه انيق قالعن الأ 1

 ؟ ةدحولا بح هتامآلع نمو لاوسلا نم رجضيو ةياكلاب مربي ةكرحلا دماج

 )١( 268 هبحاص امبنم عقت ةطفل 53 عبمتو لوصف 16 ةةدعغع 1ععماج 721070566 مهلا

 21. ة1]0112ع 11111:5101] ©. (59 218 أبهني. (5) 8 ىرذلا
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 قى قعزيو نسا عدل فللذر لكل 1 تنقال ل تس
 لهاجو بّرطن عبادلا ظبلغو 8 نابجو قلطت بوطقو داج ليخي كف هسفن

 كس نوصمو كتف هل 2 07 ىذو 1 لفتو كل

 هلعش ذقوتو هفيرخ 5 اتو ٌبحنا ران راعتسا لبق نوكي تامالعلا نهو

 ٠ اوارتش كيدحلا رت دقيحف ذ هذحام ازخأر' نكت اذا ةاماف ةييلل رالف

 تعج تايبأ ىلو اراهج بوبحملا نع آلا رضح ام 0 26

 جرأ ريع نع يل قو هيف ءُددَديَن 0 2 يضل
 رجغلا فرطتسملا ٍةَظْنَل ىوس لإ ٠ 7 حيت أر لاَ نإ

 ٍ د ام ٠ 7 ريم نوُْوكَو
 جو ىثم ىثملاو 0 00 ل ةلافاقإ |ةطضم: هنع 5 ناف

 تا انننأ ل ل 6 ىيسجو_هيف ئانيع

 - عقلا 52 تع 3 نك ٠ ةدهاجت 0ك ثِإ ءاملاب 02

 رجرذلا ٌعضْوَم تنردأل فِإَو معل , لكأ ءامسلا دصق نكيم لقت ْنِإَو
 ٠١ دئازلا رينكلا طاسبنالا رصب ىذ لكل ةرهاظلا- هذهإوشو هتامالع أ نمو

 غلا ةرثكو اهدخا 27 هذخأي ءىثلا ىلع ةبذاجلاو عساولا ناككلا ىف 1
 ا كيما 6 سملو ة:داحلا نع 0 شعل قيعتلاو ءاكتالاب ليملاو نحن 3

 :راكلا قوعب ءاحم اى توفل قل اه لعق :فرغإ رمال ك١

 ضراوعلاو عاودلا ردق ىلع ىو 2 ةاضرم تامالغع اعم و هيق لباق ىدذلا

 ٠" اذا ءايقالاو دادنأ دادضالاو ”ةننطحتيملا رطاوخمإو ةكذملا تاتا دلل

 ةردق تهباشن اهفالتخا دودح ءاهتنا ىف تفقو و اهداضت تاباغ ىف تطرفا 118
 دكملا مو ص اذهف ماهوالا اهيف لضن لجو َر رع هللا نم

 كحضلاو 0 هاو خم اذا جرنلا دجنو رانل ١ لعفر لعف

 [؛ نييحملا دجتف ريثك ماعلا ىف اذهو نينيعلا نم. عمدلا لاس دتشأو رك

 . هذخاب 218 )١(



 او اهرئاضل ةربعملاو اهرئارس نع ةبقنملا و عراشلا سفنلا باب نيعلإو

 زناب ىوزتيو بوبحما 04 لقنتي فرطيال رظانلا ىرتف اهنطإوب نع
 : هنم ارغش :لوقا كلذ ىو سبشلا عم ءابرحا لام ثيح ليو

 تيتلا رح نيم َنوكحب ام كنك , فقؤم ةاريغ دنع فل نامل 10م

 تعتلاو وحتلا ىف توعتملاك ُثبيلقت 1 ا ا اما

 ناو كلذ ديعن ولو هبوبحم ىوس ىلع لبقي داكي ا ثيدحلاب لابقالا اهنمو

 لل ترتسم كش اذار دللا تءانداش[ يب متر. قل نييدضلا ب لكتلا
 ١ 227 هفيدصتو تاداعلا قرخو لاحملا نيع هنأ ولو هب ا

 نم هجو ئاو كلس فيك هعابنإو راج-ناو هل ةداهشلإو ٍلظ ناو هتقفاوم و

 ديعتلاو هيف نوكي ىذلا ناكملا وحن ريسلاب 3 الا اهنمو لوانت لوقلا هوجو
 ةناقسالاو ديار هللا لاغشالا ح ارطاو هنم ىندلإو هبرقب دوعفلل

 0 ل يا ا ا لسبع
 ١ امش لوف كلذ

 ءانثلا 12 نا ىثم كل | ٍشْمَأ ل كنع تق اَذِإَو

 ءاعشلل اعطااق ا 3 ا ! نقنم ىف

 ءاطنإلا ىف تاتباقلا 3 اعلا را 0

 هعولطو ةأجف بحي نم ةيور دنع تملا ىلع ودبت ةعورو ب ثمهج اهدنا

 ١" دبع ىلإ ميدي هبفلا نقي ورا دنع تملا .[طدودنب بارطضا اهنماو . ةنغب

 م طع لوزا دالؤ ىو راج ارا
 انيس( و و ٍُ . ريح سل ىايَع تأ اَماَدِ

 هم ذآ

 اًرَضعتف د ا م م 59 1

 [4 كلذ لبق هب عنتمم ناك ان هله دك ام مك لع رمل دوجي نا اهنمو

 رظنلا نامدا اهو اف ىذلا 8 ىدتبيو نطنلا اهونقي تامالع أو

 ةبرعملاو
559 
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 قيقحما عيفرلا لقعلا كل َكّنَأ ىوس + لقت ل نوكلا ىف ىن يع لا غوقوالولَو

 اهنم وحلا كاردالا ىل ديصق ؛يسي انباحا ضعب ناكو

 قالا فآلجخا ُ 7-25 اك هب ٌدض 20

 ا 7
 0 ناسملابا )ذل : وه أب 9 مالكا وج 7 5 ا

 ةلعدللو ىعمل ال نامت را ىرت ةضغبلا ىف دوجوم هنيعب اذهو

 ءاودلا هيفو اي ء 1 يلأ كدوعا بتحلاو :كتبسا الي ندع اهتبنضعي لفسسو

 ىبني الو 00: ةربلا اهينيلس دويال اةانتقم ةلعو ٌذاتسم ماقمو ةلماعملا ردق ىلع هنم
 فشلت ناك ام ةيلغ لامر هن !تفاي ؟ ناكر اعجب مزال وير ضاق 0 ١

 : 1 اضن كلذ لك قامو .ةقولخلا ةليحلإو ةيكرالا حئابطلا 05

 ٌبحلا ىف لحو دقو ىفراعم ضعب نم ىَتْف تماع دقلو ٌربَخ هللاء 8
 تيل 00 كغ دلا هحضنال دهرا 7 هي 'كخأ ل ةلئاحا الكت

 واعد ناك انو هناي رعي قلطنب الو ةيالك فدك ق لجو : هللا ىلا ءاعدلاب
 مقسل نذل اذ انا 00 هئالب ميظع ىلع د 0 ا علا لصولاب الا

 ٠١ هقارطاو هلاح 0 هتسلاج دقلو هىقس دقف ديرب الو

 ىف ةيهاركلا رثا ١ تير دقلف كنع هللا جرف كوق ضعب ىف هل تلقف 05-7

 ةليوط ةيلك نم لوقا هلفم 59 0 1
 ففرصلا 4091 لس كنع ةيشلو تي امان كفا

 1 مالا الإ 7 2 هَيَشَوَم نم ل 0 1

 ع: ساق" نب همنع ركب وبا هسن قع هب' ىريخأ 1" تلاع كاشفا

 نّحرلا كب 0 مالا د او نم 9 هعلشلاب + توزعللا نتززلا د

 1 1 ف ا فلإ ىلع 8 الو ّطق ادحأ بحي مل هنا ةيواعم نبا
 0 قلك ذبم قشعلاو ثلا نح كلا ةيلإلاو ةلكفلا 5
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 ءاتيش اه ءارو زيمت ل ناو ةّيقيقحما ةبحلا تو تلصلا اطاكشأ ن

! 

 ا
 ا اي اليصوتل ٌروصللا ٌنأو ةوهشلا وه كلذ و ةروصلا اهبابحاإ زواجتب ل

 هيلع بوقعيب ىلا ن | ةاروتلا, نم لٌوالا رفسلا ف تارقفو ةيئانلا سوفنلا ءازجا

 انلطاسنأ ىف هذ

 نابضت ىلا دمعي سلا هيلع بوقعي ناكف نابالل ٌرغا لكو بوتعيل مب لكف
 هدرت ىذلا ءاملا ىف عيمجلا ىتلي مث هلاحب افصن كرتبو افصن خلسي رجثلا

 امهم افصن نيفصن الآ دلت الف تقولا كلذ ىن ةقورطلا لاسرإ دمعتيو منغلا

 ىلا“ رظنح ' نيضينالا دشا قباب أ هنا ةفاتلا ضعب نع 3 اًدغ انصنو

 هيلع اعيتجا ىذلا عضوملا ىلع فقوي نا بغرف كش ريغ امل 0 همالعا
 ”هراوخ 8 00 ىزاعب ايف 7 تي هيف ناك ىذلا تيل ا

 رهاظلا ىف "72ئرملا 0 2 ىنعملا اذه مالكلا لها 0 فرصي

 رايس كرا ميهربأ م اظنلا رعش ىف ضيفتسملا وهو نطابلا لوقعملا باطخ عز

 هنم ارعش لوقا كلذ ىف و نيملكتملا ن نم هريغو

 اَنّرفي نإ 0 غلا لكَ 95 رت ءادشألا ىف رتل هلع ان

 انوكم ساتلا اف و وأ اب كيل : طا تلا سفن 1 الإ
 انوشعإ د تالا كروت ىإ م 5 دب ىتسب ةمادق ب 3

 1 اَيْأَد "مق اع ا مش او

 ىلا ىزييمتب ىَرْزأ دف ىل نب : 2 تن ١ كالمالا ملاع نم ١

 ٌئوأع (7 مرج ريكتلا لع هر ةعتأ 0 ةيسنإ ةئيه ىرا
 1# ال ع 1 6 0

 ىعيبدلا 4 رونا ل ىف 3 ا 5 ىّوس نم كرات

 تت و ملا معرس ل 1 0 ها

 ْىاَصْنا سوفنلا ىف لاقمر انيلإ « ةقاس ورا كن ١ ىدنع كشالَو
 2 54 0 0 2-20 - 2-0 6 7 8 50 1 -24 5 تيار

 رم كنا ربع هيلع سين 3 ادهاش كثودح ىف اللد انمدع

 () 268 ىرملا. () 268 مزج.

 اعمر
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 غبي لقا بادجي ل كادي كاد كسا قمنا او اظيعتلاو راحل

 + ارجا :كرتك ارو ميم يوتا ان مل هلل[ صلات ايا ١

 اهاوق نم ريسملا بلط 2 الاكشاب كالا ضعبب ابضعب لغتشا دب دا

 كيا مرج ىوق حيرت هأوق تزاد نطيتغملا مرج مظع 0 ابنع )١( ةحزانلا

 + تةلاصتالا ىاوالاب هلع لع رول رخا ىيارانلاكو فورا كتل نال

 ايبطغضب نيمرحلا ةرواجمو حدقلا دعب الا تناك ثيح اهءازجأل ءاعدتسالاو

 اع ليلذلا كوت يجتاز 1و دو الا اه رجح : ىءةنلاكد ينال يك ل5

 ةيعيبطلا تانصلا قافتاو ةلكاشم .اهنييو آلا ناباحتي نيبثا دجتال كنا اضيا اذه

 ةدوملا ت 5 دلو ةسناجملا كفا هابشالا ثرثكا ايلكو لع واذه نم ديال

 ٠١ تاور أ نكي 1 هيلع هللا" تلصق لول ا ءارت راح

 نع ٌورم ل هيد اع 01 اهزن فلج اهم فواح اهدا
 هل ففصو نيح طارقب ”متغا ام اذطو فراعتت نينموملا حاورا نيحاصلا دحا

 دقو الإ ىبحأ_ انما لافف كلذ“ قفل ليقف هجم (ناضتنلا لها ا

 لزي ملف انلظ هنجح كولملا ضعب ّن را ”نوطالفا نكذو هقالخا سس ىلا

 ٠١ هريزو هلل: لاق ملاظ هل هنا كللملا معو هنع ءارب ربظا ىتح هسفن نع جتحي

 رب هناا كلل نابنسا نقر كلما اببآ"ةيلا: همالك لام, كوس نا ا
 الاقبتسا. يشل :دجا ىلا ريغ ؛ليبس هيل ١ ىل ام ىرمعل كلملا لاقف هلو كلاف

 ىدشن ى ىف نا كجحاف" لات طالفا ىلا كلذ ىداف رهام قرد

 اذاف هقالخا ىف ترظنف اهبشي امم هقالخإو هسفن هب لباقا اعيش قالخاو

 ”. لنه ككرجتب نال هاف د عبطلا اذه تزييف مظلل هراك لدعلل ٌبحم وه .

 دق هريزو ١ لاقو قالطاب قماف هيمن فضلا 7 كيسا هيسفن تلباقو ةقف|وملا

 رمالا زثكأ ادب تمحما عقوت تلا ةلعلا امآوددلا ىبتن ىانجا ام لك ل

 كا لع نسح ءىّش 1 علوت ةنسج نما ١ نا رهاظلا ا ةروصلا ىلع

 + اعيش اهتفاروأ ةكيزيم' ناف هيف: تاتش ةيبضعب تاون اذا ف ةقتلا ا

 . ةحرانلا )١(
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 بهاذملإو هللا لصإ' ىف قافثال اًمإو, لمعلا ىف دابتجال اَمِإ لجو ٌرع هبا ىف
 ىف كارتشالاو ةفلالا ةبحمو ةبارثلا يبو ناسنالا (1)هنحتبي ع اضن اكن
 ةبحمو هيخا دنع هرملا اهعضي ٌربل ةبحمو ةفرعملاو بحاصتلا ةبحو 5

 ةبحمو هزتس ايهمزلي هيلع ناعبتجي رسل نيياحملا ةيخو 00 هاج ىف ١ عمل

 نرد انركذ ام لإ اط ةلع ال ىتلا قشعلا ةبحمو رطولا ءاضقو ةذالا غولبل
 اهتدايزب ةيازو اهللع ءاضقنا عم ةيضقنمف سانجالا نه لكو سوفنلا لاصُنا

 ميعملا قفعلا ةبحم ىثاح اهدعبب ةرئاف اهوندب ةدكأتم اهناصقنب ةصقانو
 لاشا رار ين د11 ولا كراج ء انف الاىعلا [ايفا نسنلا نم نكيملا

 تكفرظلا هداتعإو ابصو حاترا و ركذت ذت هّيركذ اذا ةيهانتملا ّنسلا اذ و هعزب ©

 ” لقت نو ةروتدملا اجلا نع ني يوتا ب ضرع الو 0 هل جاتهإو
 دع طل م احنملا .ةلاصسإ, ةيكملا رارقلا لدتتق لياوسولا 0 ل

 هلا كاذب ٌمصف قشعلا ىف ضرعي ام اجشلا ليالد رياسو ريفزلاو لّوحتلاو
 تناكل كلذك اذه ناك ول لياق لاق ناف ىناسفن جازتمإو ىناحور ناسحتسا

 بايجلات دحإو ايه و لاضتالا ىف ناكرتشم .ناءرجلا ذآ ةنوتسن اههبي هبخملا
 0 ةصضال ىرنلا ىف كل. ةحفص ةصراعب ىرعل نه لوتت نا كلذ نع

 عيابطلا نم اهب ةطبحملا بجحلاو ةرتاسلا ضارعالا ضعبب تاهجلا ةفنثكم هبحي

 ولو فن ثيح اهولح لبق اهب الصتم ناك ىذلا ءزجلاب ْسَحح ملف ةيضرالا
 ]ا راك كل امال لا نفل لل لاصتالز اا وسال بصاخ

 ةبذاج هتاقاللل ةيهعشم هنع ةثحاب هيلا ةدصاق هل ةبلاط ةرواجلا ىف اهكرشي ناك

 ' ١ رهوج ةّوقب ةلصتملا سطيشملا روج وعادي دحلإو: سطيتقملاك اهنكما ىل“ هل
 هنا ىلع ديدحلا ىلا دصقت 00 امعيفصت نم الو ا 5 38 ١ ديد

 تب ذخجنإو اهلكش ىلا تدصفق اهعدشل دي دجال ذه نأ اكراق عو اهلكش نم ©

 ريغ تاذلا ةكررتما دب دجنا 0 يروا ا نر اا ادا كرما داو

 6 ةرورضلاو عبطلاب هوحن ضهنتو هيلا عطقنتو اههبشي ام بلطت سباح ةعونمم

 )١( 1[رعومرت مئهجمدم6ع موجن 21. 5دممعاع 18ج: ع4]013: 0829 16 213 ةحنم .
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 لوقي نيح هريغ ىلا هعم جاتجي ال ام هنع هللا ىفر سابع نبا ايف نم ءاج
 ايلاف ديالا ىف 0 كلا د دوتالو كا

 13: ةلارستلا سوفنلا ءا مارس قت للاضتا» هنا" هيلا" كهذا ئدكلا ل ا
 دوا 1 داع 5 0 عيفرلا اهرصنع لصا ىف ةقيللا نه

 +٠ ليش كا نك وقم 7 حاورالا ةفسلفلا لها ضعب نع هللا همحر 50

 انلع دقو اهبيكرت 7 ةعيه ى اهترواجمو ئولعلا اهملاع رقم ىف اهاوق ةبسشانم

 كاتطسالا» لاضتالاا ره" اكنل"“ تاقوطلا ق* ناريازلاو جزامتلا رس ّنا
 سوس لع ةيداللواا كال“ دعب لا ' ]دلو ةدكستا ع دقت انا لكشلاو

 هبأشل |يف عازتلاو داذتالا ق ةقفاوملاو دادضالا قا رئاتتلاو دهاشم دن

 ٠١ اهرهوج و فيذخلا ىقاصلا ملاعلا اهملاعو سفنلاب تفيكف انتي امف“ دوجتوم

 قعود( راو فاعلا :لازؤفل اتهللا اهخنسو لدنعملا داعصلا رفوجلا

 ناسنالا فّرصن لاوحا ىف ةرضحاب مولعم كلذ ذ كك راغلا نيقاو

 قلخو ةحاإو سنن نم مقلخ ىذلا وه لوقي 0
 كيد هله :ناكاولت اكد 71 نورك لف لي 0 بلا”ك ننكر

 ٠١ دجن نحنو ةروصلا نم صقنالا نسختسي لأ ١ بجول ةيدسجلا ةروصلا نيمح

 ناك ولو هنع هبلقل ادم دجي الو هريغ لضف معنو ىندالا رثوي نم اريثك

 هنا اعنلعق هقفاؤي :'الو:هذكلاي الك نفل رقما الخ ىالتكرلا ىف تنال

 قى تلاتؤ#:قئاذسالا نع" بول“ ةتيطلا فتاك“ ايهروف وصقل" ا

 ماب لوقا كلذ؛ ىو هياطعما كلو ورك د وشو يي
 7 1 ٠ نك بح ل ع يقابلا كل ىِداَدَو
 دحأ همك ةاَشاَح 3 الج هلع ةَداَرإلا َرْيَغ هل ْتَسْنَلو
 دنلا لع يفي َنَن دوك رمل زو“ نا نت ع 0 د انا

 نيم هل انسي قميري وطب ةققلخ كل ا

 5 نيساختملا هع اناعناك ِِث 1 0 الع نق'اثثا لولا اذه 0 ع

 ,1( 7( هيبه: 258 )١(
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 بدا انا م الحلا

 ا لا تر نا هلّوا هللا كّرعا بحلا

 روظححب الو ةنايدلا ىف ركتمب سلو ةاناعملاب لا اهتقيتح كردت الف فصوت
 نري ديلا ماقتل سلا هلا لجو 3غ هبا'نيت بواقلا ذا ةعيرشلا ق
 ”يادلا راحل 1 لا د2 اييلدتا] نيم ارك" نيدشأارلا (١ةمئالاو

 هنبا هللا دبع ّمأ بورطب (!هنغشو حلا نب نهرلا دبعو ماشه نب حو

 (©) نايتع هينب أ نالزغ عم هرمآ و نمحرلا دبع نب كيحمو سهلا نم رهشا

 ديوملا ماقه ٌءا حبصب هتاتتفإو رصنتسملا كحلإو مولعم فّرطملاو ماقلاو
 اهريغ نم دلولل ضّرعتلا نع هعانتمإو معيمج نعو هنع هللا ىضر هللأب

 ١ نكنت "نأ بج !اعلاوأ ةخنإو نيباسملا ىلع مقوتح ّنا الولو رينك اذه لثمو
 ادي نودرفني ١ ا ناذلا هليحلاو مزحلا هيف ام رابخا نم

 اذه ىف مرابخا نم تدروأل م رابخالا ىغبني الف مهايع حم ممروصف
 اوصحي نا نم رثكاف مهلود ماءدو ملاجر رابك اًمآو 30 ريغ نأشلا
 00 كلل فعا را رطعلا تلك م نتسالاب هانالهانت ان. كلذ كدحإ

 ٠١ ىو اهجوزتي نا اهبح هلمح ىتح نينابجلا نم لجر تنب دحاوب رماع ىبا
 اهجورت مثةلسم نبامدا دبع ريزولا نب رئاعلا ءاانف دعي اهيلع فلح ىتلا

 نوم نب شيعلا ابا ّنا اذه هبشي ابو ربربلا ءاسّور نم لجر هلتق دعب
 نب روصنم هنبا ري ل رصم بحاص دعم نب رازن نأ ىقربخأ ىدبسح ا ىثشرفلا
 ةيراحل ةلعاسم ولوم نم ةدم دعب الإ ةيهالالا عدإو نعب كلملا ىلو ىذلا رازن

 | رك ىلا تالا ال 3255 ل نكي لو اذه اديدعأ اح ءاهجج ناك
 دق نم ةميدقلا نامزالاو ةيضاملا روهدلا ىف ءاهقنلاو نيحلاصلا نمو هاوس

 نب هلأ دبع نب هللا ديبع ربخ نم درو دقو مركذ نع مراعشأب ىنغتسأ
 مم دقو ةعبسلا ةنيدملا ءابقف دحا وهو ةيافكلا هيف ام هرعشو دوعسم نب ةبتع

 ('9 218 ةعأو (59 268 فغش (© 28 نع
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 ييقرلا .باب قون تح قاع نما الط دخل اكيلورا ةنيرأ اهو لور

 خفترا ,عقو اذا: ام,دضلا :ةنيفضو اهيعاقتزا الإ اه دَض الو ىناولا ل

 مالكلا ةلاطا انفوخ الولو كلذ ىف لوفلتخا دق نومّلكتملا ناك نا و لالا

 رايدلا بقاصن هدذضو نيبلا بابو هانيقتتل باكلا سنج .نم سيل ايف
 هبحلا هذض ٌولسلا بابو اهف مكتن ىقلا بحلا ىناعم نم بقاصنلا سيلو

 ةلاسرلا اهب انمتخ ناباب اهنمو همدعو ٌبحلا عافترا ٌولسلا ىتعم ذا هنيعب

 ةفاخ نوكيل فّيعتلا لضف ىف بابو ةيصعملا عت ىف مالكلا باب اهو
 فورزسملاب رسال :لعو ق اهنا ةتعاط لك عضم ايالك را

 قسن ىف انفلاخ انكل نمّوم لك ىلع ضرتفم كلذف ركنملا نع ىهنلإو
 ٠١ وه ىذلا بابلا اذه جرد ىف ةيسنملا ةبترلا ته باوبالا هذه ضعب
 ى' امقاتقسإو اهاهنم ىلا ايدام لع اها .ةلاشرلا تارااللا

 ذضلا اماعجو اهرخآ ىلا اهبتارم لوا نمو دوجولاو تاجردلاو مدنتلا
 «راغتسملا لاو ةريثب فتاوبا جك قاملا نب خو ءتي ا

 ةلاسرلا ردص هيفو هيف نحن ىذلا بانلاباذه )او دازالا فايا

 ٠١ جراب غ تنحل تامالع كابا كلا تام ا مضلكل ا مسقنو

 بحي ال نم باب مث ةدحإو ةزظن نم ٌبحا نم باب مث فصولاب ٌبحا .نم

 مع اهنلاخي ام اهريغ اهدعب بحي مل ةفص ٌبحا نم باب مث ةلواطملا عم الإ

 بأبي 93 ةلسارملا باب 9 فنيعلاب ةراشالا باب 1 لوفلاب 2 باب

 ةقلاخلا باب مث ةعاطلا بابا عب هتتعاذا كاي منريثلا ةط تاب خرشللا

 " "بما: قتيفرلا بليا ناوحالا فرم لسلاح ل ا ا
 باب مث ردغلا باب مث ءافولا باب مث رجهلا باب مث لصولا باب من ىثإولا 4

 باب مث توملا باب مث ٌولسلا باب مث ىنضلا باب من عونقلا باب مث نييلا
 1 كدنعتلا : لضخ هيناب مث ةيصعملا »عك

 )١( 268 اطلو اذهلو.
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 ىانك و مههاذمو مهيارط ىلع ملل ضرعي ايف لوقلا ىنويشحب ىنإوخا ْناف
 تسرتلا و بكا هبسأنو هوحن توحن ام كات اين كا نحرغ ام كلل ركاتلا

 ىدنع 22 أ 8 ع راصنقالاو 1 دنع فوقولا اذه ىباتك ىف ؛

 انليبس ريغ ملييشف نيمذقتملاو بارعالا رابخأ ىرم ىنعد و تافثلا لقب
 لأ الو ىاوس 0 ىفنأ نأ ىهذم أمو منع رابخالا 0 دقو

 هللأو راعتسم (1) ىلحي

 اباب نينالث ىلع هزه

 اك

 فلاير فيسك ٠ كا ريت يرال نامت, رتغلملا
 ىف اكاللا !نلللا»[ لنا ردع تسلا نص < ى>اهعم

 را دو يابا ىلا ىف ةيجا نماركذ ]هيف تانغ تسحما .تامالع
 هيف باب مث ةدحإ ةرظن نم ٌببحا نم ركذ هيف باب مث فصولاب ّبحا

 باب مث لوقلاب ضيرعتلا باب مث ةلواطملا عم الإ هتبحم حصن ال نم ر 5ذ
 أب م ةلمازملا :تان# م نيغلاب“ةراشالا

 ا

 كدحلا نعارغا" ىف ابو نينسلا

 ' لاو اصرخ :كحلا ناك نأ راايأب ردع (اذا: ةفرستلاو :ةدوتحلا ةتافصو

 ةماقا ىف ةغللا زاجم ىلع اذهف فصوت ال ةفصلإو ةفصو نضضارعألا ليت ال

 ا تيل ا الس د ريا اهلزخا يقم لعو فرصوللا ماقم  ةفضلا
 3-5 ٠ ةنيابتم اهنا انفع اط انك اردا ىف جتإو نسحاو رثكاو هريغا ضرع نم

 ةيبكلا اهيف عفت ال ذا ةمولعملاو ةيئرملا امتاذ نم ناصفنلإو ةدايزلا ىف

 ال امال ىرجتلا ال

 كأن 5 لصتلا

 تاب م دحاسملا د كلل بان ١ قو اناكس' لغشن
 تم سلا 0

 ىل

 1 د ملفا ٠ 5 0 تل 7 بريتا
 باب مث ىثإولا باب

 لك 1-00 ةتسلا

 2 ناب هذضو 1 0 دمام 0 ا م لذاعلا

 () د8 لحب. () 218 انضلا . (59) 358 نان.

 دس تناول



 ع

 ميل سل اس

 هت طا تادَوم نفهم و ةصاض هاشم نش كد
 ل انكر رهط نت ل كول ٠ ىشحلا ىفو حِرَصلا جتا

 تاسعا كل تيكلاب قزدو مامسلما كاره وراوق نكاد

 اطع كلا 1 هاوس ىف الو « ةداَرإ كلذو دولا ريع ل اهو

 0 1 دالبلا 0 م 4 ما اي نرخ اذِإ

 ةيايشإو ةيناعمو بح ةنص .ىفا ةلاسر كل فضا قا هنا كّيع ىلا

 ادروم. نكل انتنم الو اديزتم ال ةقيقحلا ليبس ىلع هلو هيف عقي امو هضارعا و

 ايف اب ةعسو ظنح ىهتنا ثيح هعوقو بسحبو ههجو ىلع ىنرضحي ال

 نم انهف هتنلكت ال كل باجيإلا الولو كبوغرم ىلا تردبف هركذا
 ٠١١ تلقنلل خر ذب وجرن اف الأ اهفرصن آل انراعا رصق عم انب ىلوالأو رقفلا

 نا نع ىنثدح دحأ دب 0 ئضانلا "ناك نا و اغلا ا
 سوفنملا امج ل10 ن1 ءادردلا ىإ كا هتفري:داشساب 76 ند تا

 نيحلاصلا لإوقا ضعب نم و قحلا ىلع امل انوع نوكيل لطابلا نم

 زرثالا :ضعب او هىوتتي نادي م ىتفتي نسحي مل نم ّضرملا فتاس
 52 يقلك كنك ديول ©0ةنغب 115 اح امناف سوال ا

 تاهلا هيب نتدحر ىلع بكردإلا عرطح «يضأنا
 رجلا الاروع امإ نيف ءاسالا نع ةياكلا ى عانت فلتر

 1 نىوسسحيو اليلج الجرو ادوادو :اتيدض كلذ يف ظفاحن امإو اهنشك

 اننإ هركذ: ىف بيع ىعسملاو انني الو اهيتسن“+ى ررصالل ني
 +. روبظت_ هنعازدتسملا نم ىغرل امإو نيستلا كرير طل نع نتي ال ا

 ايف اهتلق اراعشا هذه ىتاسر ى .تروأسس ى"هلقنل اه ناك كل
 يا ككل انف كلام ذاب ل طار 56
 5 نكللذ م ا عملا لل 1 بهذم' اذهف 'هسننا ,نع كيد

 )١( 38 باملا . () 268 دياع. (9 2358 ادصي اك ادصت: قوصق 16

 [ءعاع 1ععماد 212020566 مو: ال1. 85201161 11151012]©,



 نيعتسا هبورمحررلا نمحّرلا هللا ماب 1

 لُجورع هلا دمح هب ىدتبا ام لضْفَأ هنع هللا انع دمحم وبا لاق
 5 عيبتج 0 ةصاخ هلوسرو نبع ديجي ىلع ةالصلا 7 هلها وه اب

 نكح 000 طا[ 001 ل ونا كانك ها انيصع دعبو ةماع

 هاف |[ 40 كاع هسا للا يداه البلد منوغ ليمح نم انل

 ددلتو هنا ءاهو و انإوق روخو انيازع فعض ىلا انلكو الو هيصاعم نع
 0 010 تلك 2[ دا. انيع ةقو انرامخا ةوشو ©انأزا
 نا ١ كلك ل ل ا كتم ىلا ةيرمطلاا ةئيدم
 نا ثبلا ل مث كيف هتدزتسإو كل هتمدتسإو هيلع لجو رع هلا تدمحو
 ٠١ رازملا طحشو رايدلا ىءانتو ةّقشلا دعب ىلع كسنفنب ىتدصقو كصخن ىلع علطا

 ني و قلك ىلا | اذكأ 255 ىو قيرطلا لوغو ةفاسملا .لؤطو
 دكر و ةيكالا كل ىركو كلما ءاقولا لح كنا نم الإ ركاذلا
 هنا تبنا دنلو كاش ةلاوتذرم  تناكو ىتصلا ةبعو: ةاشنلا قحو تادوملا
 كبانك ىف كيزاغم تلا نوركاشو نودماح هيلعا نح اما كلذ: نم انين

 ١١ ىتحلطا و كضرغ كلاعب كاةهسننك م كبتكر ياس نم هتدهع ام ىلع ةياز

 كلر ك0 كلك 20 ككراتم نبا انيلع لرت ل ةيحح كبهذدم ىلع
 ءازج ىغنبا ال هفاعضا ىلع كلل انا ىذلا جيصصلا دولا كودحي كرهجو
 ةريغملا ني نمحرلا دبع نب هللا ديبعل ابطاخم لوقا كلذ ىنو هلثب هتلباقم ريغ

 ا*  اقيدص ىل ناكو ةليوط ىل ةلك ىف هللا همحر رصانلا نينموملا ريما نبا

 )١( 1ءومد مدنمرجمود6ع مون 21. ةطمدعاع 8تدعرمدز وي و25 16 215 رعت 115111.

 () 218 انيارا*.



 أ د 3 0 2 نا يب

 ىيلدنالا عزح نب ىلع دبحم لإ فيل ات
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