








 كرو ده ان ا 0 0

 ظ 6-0 ذاتسأ لب انذاتسأ م ققدللا 2ك ىلا ريد ةمالثلا : نآدلاو يصاقلا هلضفب

 .عابتال انقفو 7 «هيأيحم دوجولاو 0 هللا عتم قشمدلا يرئازطا ( يدنفأ ىهاط 1

 0 نيرشلاو ةعسانلا ةثسلا لئاوأيف « هعضو 0 اع ناكو «هتاداشرإ

 1١ لك الع ثوميلا قالتادي ةرجه نم « فلألاو اال دس
 لغو هيلع هل لبص ؛ فصو

 5 و ملسو 8 -- هلا

 ةراحب ةشاكلا «  ةيلاجلا ةعبطملا ١ يف

 دجلا و فيخلا رخع مورلا

 0 الو



 هطئارشو دنسملاب لملاو - هيف ةدايزب ةقثلا دارقناو هيلا هنم سبل اي ةفاصأو ها 1 0000 0
 فالاتحاو - كلذ ريغو لضعملاو فوقؤملاو عطقنملا 8 هماشأو لسرملا ماو --- لزاثاو هنم يلاغلاو

 معلاو - نيحورحملا تاقبط ناو امبعوقوو اهزاوجو ليدعتااو ح رات رعلاو ل هلوبق يف سائلا | ١

 رعلاو س 27 نسا 7 ىلاو اءهلا ريخلا ماسقناو - بذكتلاو كيدحلا نم « حيحصلا ماسق | ا

 «؟فزاعتم مهني وعتو -- تيدا ةعأ هيلع عضاوت اه اكل دو خوسنلاو خسانلاو دحالاو راوقاراكل .؟

 .هتجرد ةياثلا نع لزم امم عنوعام ردح و "ايا هاهم طاحأو «ابعإب نم مارا أ اهنتأ نف 010
 ناف ثيدحلا لعب د كفل ناو جوتلاو خسانلاو داحالاو رتاوتلا ة هقرعم نأ الا - 0 هال ع مو :

 ىلا جاتحبف --- ثيداحالا نم ماكح ألا طبتتسي هنأل -- هيقفلا ةفيظو ن٠ تنال الابلا مال ثدحلا

 ثرداحالا نم: هعمسام يورو لق نا هتف.ظوف ثدحلا اأو خوسملاو خسانلاو دا لاو راوتلا ةفر عم

 لال رستم مكاياو ناد راح لا فلو لضفلا يف ةدايزف هاور امل ىدصأ مرا 0 ع 6

 ملا نم مكاياو اناحأو « لئاوألا ةمالا نم طاصلافلسلاب ءادتقالا مكاياو انمهأو ٠ - ليلدلا لوبق ىلع 7 ٠
 5 ةباحالاب قيفح ءاعذلا 00 هنأ 1 لزانلاو ثردحلا نم يللاعلا 3 0-0 6 5 كراك لعأ عقانلا

 ثالث ء انرالا هل رحم قنا سدا 5و لو 0 لوق نم اح كلدعر ار را

 ءارضم هيد ُّق كلذو ل ةرحطا نم نرشعو ةساكو 4 امالثو 27 ةسروبشان "م ةدعفلا .يذ ن م تده

 ىطصا نذلا هدابع ىلع مال الاس و هلل 0



 : 2 2 ه0 3 0 ا
 ٍِق ا 0 0

 ظ يدل ل م قو كلا 2و داورظلاو < د قدا مولع مثأ نم هنا ىلع اوقفتا

 : مل وا ل قه نسل قدم نيل اه نيتك لاما نعد فاأ نم ريثكل عقو امو لهس هتف رعم

 0 لوصاب وهف ثيدخلا ملعب قلعت ناو عونلا اذه: نيثدغا ضعب لاق هتف رم يف مزلبام عي> ىلع مهنوقومدعل ل 5

 ' : :تارجٍدقو هي ف.ددقو ثندخلا دورو بابسا ف رعم ثم دخلا ع غورف نمو ٠ : اها هقفلا

 ريغل .نوض رعشام 5-5 مهما مك هيلع وففوو تاس ثدحال ناك اذا كلذل صر 00 د ,دحلاحارش 1 ةداع

 لدبال ام ثب دخلا ىنعم يف 0 رت 5 ممر < ع دقشا 0 ريغ هتف رعم نلاطلا مه امم

 ىغبذ لاقف مهمه نيققحلا ضع 0 ند 0 نيرسفملا ندريكتل كلذ ل عقو دقو 0 هيلع

 يلاس 1 الل هل تحيالام زب حلا تانكحلا ظفل لحال نارمسف لإ
 0 -املعهباتك طفل لدالو الشب عايش هناحبس لل

 ٠ هلوأ هراقي وأهفدا ربام هدنع حضاووهاع عماساادنع قلغتملا ظفالا حرشوه امنا ةقيقطلا يف ريسفتلاف دلالة  7١

 7  متفنانيح دقو ٠ نفلا اذه يفداصتقالا وراصتقالا دار نمل ةيافك ءانرك ذاوفواذه تالالدلا قرطىدحاب هيلع

 0 نإ كرابملا نيدلا دحم ةمالعايدو لبق نم فاس امب ةرك ذمو نالا هيف نحنا ةممتمةلاقع باتكلا اذه

 ْ ل كرا تدل لو الأ عماج هياتك ةيطخ يف اعمر دقو رمثألا

 3 0 فالخ الو ؛ اهوصخم مظعب مظعي اهردقو « اطوادم فرعشب توافتي مولعاا فرش ناف دعبو

 ١ هلصع ناسنالاو ©« ا هثانقان ةداعسلاو ' مناد عفنلاو « م ء معا هيف ةدئافلا تناك ام اهلجحأ نا نأ راصبلا يوذ

 الو 2 يدل الإ نلحا 5 ءاقلا راد ىلا ؛ ءادعسلاا قيرط وه يذلا ة ةعإ رشلا 6

 0 للكرا 3 7 ب 9 ها هاو محا ن مب انح عنمأ و : دشر مو هن الو م تاخ 0 هب 0

 7 ضرفو نيع ضرف ىلا مدقني ضرفلاو  لفنو ضرف ىلا مسقنت اهفالتخا ىلع ةعيرشلا مولعو - هالحب
 - تامدقم اهضعبو --عورفابضعبو - لوصأ اهضعب -- عاون اوماسقأ امهم دحاو لكلو ٠ ةيافك

 ضورف لوصا نم نأ الا ضرغب انا سيل ذإ-- اهلبصفت عذوم اذه سلو ٠ - تاممتم اهضعبو -

 ةلدأ يناث يه يثلا مهمعَهَللا يضر هاححا راجأو لو هيلع لا لك هللا لور كم داحا مع ةاركعلا

 عوشلا ىماوأ ةنباتجهسفن بذه نم الا.هب طبحب ال -ليلج نأشو فيرش أ اهفرعمو ٠ -ماكحألا
 اهرك ذ تاحالطصاو عاضوأو دعاوقو ماكحاو لوصأ هلو « هناسلو هبلق نع غيزلا حازأو -هيهاونو

 ةغالا ةفرعم ميدقت دعب .- اماع فوقولاو انف رعم ىلا هبلاط جاتحب  ءابقفلاو نوثدحلا اهحرشو ءاماعلا

 ءاشألا كلتو “ برعلا نايلي ةريطملا ةعبربقلا دورول  هريغو تيدا ةفرعل لا امه 'ندللا بارعالاو

 ْش ا زوي يلا مهطئارشو ةاورلا تافصب رعلاو -- مهتافو تقوو مهرامأو عيناسناو مينماسأو كاحرلاب ملاك

 ٍ ا ورلا ظفلب مملاو -- هقززط مسقنو ثيدحلا مذخأ ةيفكو ةاورلا دنت لعلاو - مهتياور لوبق ابعم

 . ىنعلا ثيدحلا لق زاوحب رعلاو هرتارم ركذو مهنع هذخأي نم ىلا هلاصياو هوعمس ام مهدارباو
2> 



 ا
 ىلع اهالطع املعلا ثحح نكمم ريغ مولعلا يف ءاصقن ىالا ناك ايملَو + هت 3

 ناولاق - كلذ 0 3 5 ءابحالا لك ائاوأ يف 0 5 ١-1 ول

 5 * ىلا هللا باك“ هيد تايق ردنا عارو 0 ورن لغتشاف ع كيذ ف دس ان ء 00

 لوصفملاو م م 586 00 2 80 .دسأا

 2 تقولا ةفادغإ كو معلا 0 ٍَظ مولعلا ةيَش ىلا انكم هقفلا 1 2 ا ل

 ا مولعلا هدهو --ريصق رمعااو --- ريثك علا ناف ل الط اهنم دخأو نقف

  هنم ركتسيو بولطملا هيف ىش نأ يغبش الف هريغل. بلطيام لكو -- اهريغل لب اهتيعل. و تيل 1

 ني نع نازك ف 1ع قلع هيض ول ه. قطندوبرعلا مالك هنا مب هام ىلع ةغللا ممن يدا

 هلو الإ مع ن نم اف ةنْسلاو باتكلاب قلعتيام ىلع وحلا لع نم رصتقاو ؛ هيف قمعتلا عد ا

 راصتقالاف ٠ اهريغ اهل سيقتل مالكلاوهقفلاو ثي دعو ل يفارملا ريمشن ل 9و ءاصقتساو و ا راصقا 2

 غلسام داصتقالاو ؛ زيحولا وهو يرواسنلا يدحاولا هفنص اك رادقملا يف نارقلا ففعض غلسام ا

 ىلا هل درم الف هنع ىغتسم ءاصقتسا كلذ ءارو امو - هيف طيسولا نم ةفئص اك نارقلا فامضأ ةلالم“

 نكم 0 رييح لحجر. ىلع ةحسن حيحصتس نيحبحملا يفام لصحب هف راضم الاف كمدخل ايار رععلا هامل

 0 لوعت نأ كلو --- كلبق نم كنع هلمحت اع هيف تيفك دقف لاجرلا يماسأ ظفحامأو ٠ عيدا

 ا هيلا جاتجتام ب ٌىلط نع هنم ودق الصح ل - نيحبحصلاز وتم ظفح كمزاب_ سد 0

 انه ةدتنالا نآو : ةحيحصلا تادانملا ف دود اعاني جرخام اههملا فيضت نآف هيف داصتقالا امأو |

 * يكل فرطلا ةفارشم عم مقسلاو حيحصاو يوقلاو فيعضلا نم -لقنام 0 ىلا كلذ ءا ارو 1

 يلزملا 0 ه.وحنام ىلع هيف راصتقالاف هقفلا | م مف ام مهام داو لالا لاروع: ةفرعمو لقثلا ا

 قف.داندروا عدلا ردقلا وهو لاثعأ ذل غلسام هيف داصتقالاو « رصتخلا ةصالخ يف هانببر يذلا

 ملكلا :اماو ٠ تالوطملا نم تلد ءارواف لل طصلا ف'ءادروا ام ءامصسألاو ؛ نهدملا ن ءايسا

 فشكلا كل كلذ ءاروامو -- ريغال اصلا فلنسلا نع ةنملا لعأ اياه يتلا تادقتءملا ةيامح يفد وصقملاف ١

 وهو زيجو دقتعع هنم راصتقالا ةنئر لصح ةئدلا ظفح دوصقمأو 5 ابق رظ ردع نم ٠ رومآلا قئاقح :

 ةثام ردق غلب ام هيف داصتقالاو ؟ باتكلا اذه ةلمح نم دئاقملا دعاوق: بانك يف هاندر 1 يذلا ردقلا .

 ةضراعمو عدتبم ةرظانا هيلا جاتحيو - داقتعالا يف داصتقالا بابك 0 يذلا وهو - ةقر د[

 امأو + مهضعت دادتشا لبق ماوعلا عم الا عقتمال كلذو -- يماعلا ب نع اهعزنيو اهدسفيام تدب ||
 خسان لع عشب دححلا لع عورف نمو ه ٠ مالكلا هعم 0 0 كيش ولو لدحلا نموع نأ دعب عدلا ظ

 ( ه* ) + 0 ل

"0009 



 0 داتسالا ةلساس هاه نم هيف ال ةلاطلا 0 يال هنا الا ىصالا ب 0 م يذلا

 نم نم فاأو هيف فتص اه معا لغتشملا هفك دق اذهو هلوق قى ءاملعلا ض: هيلع ضرتعا دقو رشلا

 - لوقلافدب لاغتشالا مدعو كلذ ىلع لاكتالا بجي نفلا ىف ففيدصِتلا ناك ن ا هنيلع لاقيو لاقف ىتكلا

 هاو نا عدم ى ءدأ و ران هيف فنص م” ئصح ال هس رغو تيارا هقق ناف لوآلا نفلا ْق قلك

 : عقاولا ومع كلذ ىل 2 حص رغ هل وقنا اذ فيلا رت حيحصلاو لاجرلا زيي ىف فيئاصتلا نم ثكأ هيف

 0 د طلح لخبأ نقر لوألا ىلا ةاقرمل نال مأ قاتلا لات الاف اعيم لوألا كافيشالا ناك ناك

 ” امهعمج نم نأ: 9ك الو مي 0 3 نأ قتال ريشا وهو 0 " حوخاو عحصاا

 ' ؤرحأ نمو « .ظفاطلا مم و دحام اج لخ نمو « كااثلاب لخأ نأ هيف روصق عم يب 0

 6 25 هننع دعب ل لالا لو يناثلا ز زرحا نمو «ء افرع تحن مس نم ادا ناك قاثلا 1 لوالا

 . نينلاب درعا ن مو «الماك اثدح أ مقف ناك ثاللثلا مج نو ١ لوالا ىلا هسنلاب صقن هنف نكل ثدحملا

 | نم نا اك هيققلا مسأ يف هل ظحال فرص ثدحت وبف ثلا هاو قاثلا ىلع رصتقا نم نأ الأ هيود ناك امهنم 0

 لق ناف ها ثحب هيف 2 لبق ياثلاَو لوالاب د رقلا نمو تلا مدأ ىف هل ظح الق كوالاب درفت

 | ا وعو 7 0 امو ج عحأ ع ةناول مولعلا لاق نم لوقو هزات 1 اند لوق“ نيب عما نكف له

 ” قاخاو حضن ٍرعو - ريسفتلاو نامل لع 1-3 2 الو حضنال معو -- لوضالاو وخدلا لع

 ' ترحب افاك اناس نيب دق هنوك معلا ج حضنم داو 0 أمهمدب عن ا 06 لاق -- هقفلاوثيدحلا لع وهو

 - ىذفأت دحلا هب زوجي مث 0 ا 00 و هيلطم 0 يف ءأ ا ىلا هنلاط جاتحجيال

 , .بلاطلا ريضإ ىتخ كلذ وحمل وأ ارف ضرفب امم هنوكل امإ ةحاجلا هللا هل ارك 1 نا كلذ

 0 قفا ردا ىلا ادعو د كرما قا راخ نبال اع اهم ةرابام هقرتم مدع م تح ابملا ةزكنل

 لق اهيلع لدبال يتلا ججحلا اسال هيلا ةجاخلا سبمتال ام | يفك :هنف نلف“ وخلا رجا رف لطب لج كذكلا

 نحتل ىتلالما لبق نم تناك ناو ةرامملاهذهو مسقلا اذه نم ثيدحلا لع جار | ليو الا لفعل

 ن* 2 1 3 رو 000 0 0 فنا الا 7 ثحبلا ا 1 ّق

 ف ضلال 9 0 يلا لكلا 0 لمت : :::ضالا نم بارق 7 0 ا د

 - اذاف ثحبلاب. هثحام ضعب دازفا ىلا لاغلا يف يِضْه ناو هقارتحا (ىلا يضل مولعلا نم

 7 نم عوفتمل ن دل ًاريثكو -- هريغ نع اعرفتم ناك ناو 4دسقمم ا 000

 دا سي ا لمت 0 «.ثدحلا ضعب لاق ًادِح ةفارطألا ساو
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0 0 
 « ادج هف ًأطخلا ناب حي ناكم اضأ 1 دع اذ امل نت تا هوجو و نامو اذه اناوند نم ١

 هه دحأ ىلأ لام ني نا قفوتلا هلو كوه اناوإ ٠ 2 0 ٍِ 0١
 انفو حاف انسحتسم وأ ًاداقم رخالا هجولب ذ ذهأو ناكملا كلذ ل 3 يف كرت 7 مناك يف ءوحوا ٠

 ؛(كلاثلا ه>ولازإ هاوط عستم وهف ىداف كلذولع فقو اذا تحرر 2 ر وذم 4 0 داق 0 ةضقاتن ىلع

 حيحص 0 يف ا رحث ىعداوأ لير ل فهد هل ناش م فيض ثيدحي قلتي نأ

 0 ا كذا 0 ةحص دقتعا نق تدق ةطحلا لقالا نأ ىعذأ وأ هوحن وأ نم ءادتي 00

 نم هيف را طقف هلاسرال رْذ  !الاس رع 2 ثيدحلا كلذ لثم رجا ناكما ل 1 ان

 ندلا يف لا ىلع همادقال هاوط متم وبف كلذ ىلع كيدؤو رخلا ناكم ىفكدر رك ئدلا ف 0” :لدخلا“

 كل 3 لاقناف ٠ قللا فداص دق نوكب ن 1 ناكمال "ىطخم هنأب عطق مناو هنالطبب هناسل دهش دق ا

 صن يف ريخلا كلذ ءاج دق هنا الا علا باب ن ”نبار ةحتطللا وأ نآرأ رح هفلب نميف نولوقت ٠

 ألا فال اذه نإ قيفوتلا ىلاعت .هللاو نيا وت يناثاا صنلا هغامب لو هيلع ةدايز وأ هنم ءانثتساب ر ا

 تملي لب قلذك رتخلا نللو هتيسلاه هلم ىح ايام كم ا اسس 0 2 ا 5 خارألا 1

 هيلعو -- سو هيلع للا ىلص هلوسر كلذكو ىلا الاد وقبال ىللاعت هللا نآل كلذ نم انغاب ام قيدصت

 عطقت الو ب قح يهف هغلس مل ةدابز و هغاس ل صيصخل قم نيحا كلذ ف ناك امانأ كلذ ع 0 نا

 لحأ اوقدصتال لاق ذإ رو هيلع هللا ىلح هللا لوسر رمأ تاذكو الصأ را كاد يف سلام, دكت

 0 الام اذهف هانعم اذه ًامالك وأ لطابباوقددت وأ قحب اوذكتف موبذكت الو مكوندح اذا باتكلا

 لك تيدكت مزلو وه 6 قدص هضن فالخ لمتحال راخالا نم ناك امو * ةريغو ظعولا يف ةدراولا

 نك ا كذلا يدل دكا معو انبسح وهو قيفوتلا ىلاغت ا كلذ صأ وعل ِنظ

 ةيردا اورمشو ةيلارقلاب ةاروتلا نوار تاكا 3 ةرره كك رع هحبحص يف يراخبأا.

 للاب انما | واوقو موبذكت ١ دو تاكل" لهأ اون دس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مال دآلا لعل

 اد ل ل ان رك زق وابتعد , مموريكام ناك اذا ينعي حارتشلا لاق < ةبالا ب لزتآ امو.

 ارطا ف اوكنف وعقف هوقدصنف اك وأ هويذكيف

 ا هر ارط داو نك دح و ايفالق او هع رمثلا مولع ل 7 اني دق « ةريشع ةيناثلا ةد دئافلا)

 لك اومسق ءاملعلا ناو هسارذب قلم مدقو هتناورا قلعت مق نيمسق ىلا صادقا ع نا هف

 طلق ناوذلف كانه 5 د اه لغ انه ةدايزلا ءايحا دقو مسسان امن ا" مانا ؛ىلا امهم دحاو

 اهيرغ ةفرعمو ثيدحلا نوتم ظفح لوالا ٠ ماسقأ ةنالاع لا ال ثيدحا مولع 0-0 لل نع

 5 اكتب لع اهيحص ييواجلاو ةقرعمو اهدنئاسأ كنس ن1 00000000 دذ

 ' ليد قدذباو الفا ع تكلا نم فلاو ةف فندام معلاب ل ةتشثملا هفك دقو اند ناك اذهو 00



 00 تي هيلع هس دكا لع كيلا هاد رودعم وهف 0 هاةش ' حقا ان

 0 نع نم 3 يور نم ان ٠ هبأا ةغولب دعا قحلا نيا د يكد 0

 3 0000 ا 0 ظبي نأ 1

 َتلَخَد كا 00 اندنع

 م ها 3 0 1 طقاس.هأو ثتتدح وهو 5 ل تي د هب نولئاقلا 0

 ا درا اوال ةالق يردي "رع انج ناك انف دع ولا عار لوق ىلب اننلاخ
 6 يو ماع حيحص ثيدحو ةماع.ةبآ وأ ناماع 0 ناك دع وأ ناتماك ناكا درع نأ هكماو تاق د

 0000 1 طم در دارارالا نيد او لك يف وأ يتلدطا نم لحاو نك ىف ءاذتألا نيرودحاو
 0 دلو نارقلا 3 0 : ناةاللصال 0 1 لا ىلح هللا لوسر لوقك ؛كلذو ام خم نح آلا صنلا مومت

 ” هلم صخ نارقلا مأب ارقيمل نأ ةالحصال --انموصخ لاق - اوتضناف أرق اذاو مامالا ركذ دقو

 0 اذاو مالسنلاو ةالصلا هياع هلوق قح انفو - وتمت اق انف اذا مالادلاو .ةاللصلا هلع هلوق مومأما

 ١  ناكدحخ كارب ل * ياثلا هحولا نأ ىلا مأب ارقي ل نا ةالصال هلوك ةنم ناقل م 00

 ” نيضاادخأ ف 7-2 م واقتم اضراعت 0 ثبدح ةضراعم نا 23 ناتو 0 نادل 1 ناضر اعدم نادءرحص

 5 00 يف "ناري الو 0 اللا لع نصيلا 1 يف ةدايزاال < ةئتعي ينثا كلذ يف .باجحا قاثلا يفو عنم
 0 ناو انا برشُ سو هيلع هلا ىلص لا وسر نأ راو للك تلا نع كمان « 1

 ناك يذلا لصألا ىلا 8 ع نربخا كلذ 00 -ناف - 0 عاق تي رمش 1 مالسلاو ةالصلا هيلع 0

 . كدعأ وه نيماور ا ةناوو ةرك هل ضراعملا لعنيربلا دحأ حجر 01 ناريخلا كلذ در .موأ ب و

0 

 را قم 0 يف اهاندروأ يي لا تا ادييحرتلا هوحو ن 0 فا امو ا

0 0 

0 



 لوأ قف 00 يق عش أم 1 لاق نأ 0 موضعل ا تك 3 كلذ يف تناكدقو اذه انباتك ن نه فاس يق هاكح اناو ل رش امم كا 1

1 

 1 امس 1 صقن نم رمثب رعي لو -- انريغ هله امم را نايس. اندنع 0 اندايبا

 هيلا ءامدلاو هب لمعلاؤ هب انتفلاو هب ندتلا هقث ًاحيحد امابق اه لوق ةحصا لع و

 اه سمأ نطاب يف نانوكب دق اهو نيلدعلا ةداهشب مكملا اذه نم سيلو لذ و رعب او

 و٠ اهيداهشل م كىللا انفلك نكل هب ادهش ام نطاب ةفرعم ىلاعلا هللا ا ما نيف

 ةحص ىلع ءاداعلا نم ةفئاط عقب نأ ديمألا نإ نمسا عيمج لع نبل فاق قطا وحي نأ

 للاقعن هلرقاو 5 ىن لكلانا» ىلع قال 1 تكل و ةنابنومض» او ا

 ) ميول تدمصتامنكل ويم ادخ أ ايفان > مكيلع سبل و » ىلاعتّللا لاق دقنكلو (م+ الزنا سانا نين ) :

 ًايحا ده اخ كافاشإ دع وهون اكل كا مو لوق مح نق -- انع عوف ض .ًاعخلا نأ صنااب حصف ع

 ل كش.الو ههحو 1 نمل هيف افلا لحي الف ةفصلا هذ 00 امو 5-6 00

 نوتفملا ههف لخد موج 3 الإ هذه و ىلا هن هللا دنع كلذ يف هدع حانخال نيف اعد هناير رد 0 ككادهش 1 ْ

 نوئطخم مهام هب اولمتوأ» ولاق امف نآرقلا صنب ءالؤه ن عا هك 2 نودقتعلاو نوال مكحلاو ١

 سل هنأ ير مكب ا م ا مكسملا و ندا 1 اقفلا هياقب كل نم ىلع وه انآ حانطلا 0 تعول هيفا

 خاسأو 0 هل لحب الأؤ قا ناهرتلا و دو : موطأ 2 03 ةعاجل 0 ٠ المأ ليلد هيلا هدقن 2 وأ 0 -_

 وا ةلازيعا يف هدقتعم يف و 1 هاسف يف ناهربلا هيلع م اقلا اذه يف ءاوسو .- قا هنأ نطو 4 هسفن تيوهام

 35 ازمه عل هنأ يف هنظإ عطقو هلا ىلع قداعو نهرا 8 كنا ا ندو 4 هتيارشوأ هئاجراوأ 2

 دش ققحال نا ىلا دوق هلوقو ٠ اهلك قئاقحال 5 اذهف هماع مقا يذلا ناعيباا اذه لطب ا 0

 موأ 00 فداص 0 وهف مهني أشن نأ اعابنا الوق دقتعا نه امأو 1 طق نال الا عئارمشلا نم
 0 دق ربخاوأ ةباالا هذه نا لاق نمو ٠ صوصلا عاما نم رمأ ثيح ثيح نم هدصقا 0 ةيطاصتا

 هأوعد ىلع تايجلو اسم مهفيام ري ريع - امهم كانو 1 3 مقام 0 موأ [ههنم نمخوأ اههصخوأ لجو د "5 3

 : : ديزامالو ةهصخام الو ةطضنات هغلس : ندب قاعل 2 م سا لوددح 3 :_ هللا "لع لاق دقن حب 0 0-6

 ا

2-2 

2 
00 



 ءأو 0 نم 0 لا داو حرج نر 7 مهنم جني تح ةنسلا لا

 3 نإ 0 يا مذيف الاي ا ا 6 هنوركشب محو 0 0 0 ادا ظ

 7-2 0 ل اولا ا 0 نتا لاق د دمك 000 1 وأد ناي وأ ل 0
 ءاعلاك وهف ياولتلا كديتتم وخ اغاو دابتحالا قرط فرعي ال هزكنأ نم نال سابقلا كل نم فالح
 ىلع عاجالا دانا يف حدقت ال دواد ةفلا# نأ ءايقفلا ضعب لاقو ٠ روحا يهذم وهو هل ةفرعم ال يذلا

 دم ال هلأ :نييلوضالاو ءابقفلا لجن لاق - مهفملا بحاص لاقو ٠ نوققحلاو نورك الا هلع يذلا راتحما

 داقعلا يف ماوعلا فالخ رسب هبهذم نآل كلذ اهف م دعا نم ناو ماوعلا لمس نم م قب ينداخ
 عاجالا يف دوأذ لوو دال مدعإ لرعلا لرخألا لها ضم كدتعا دقوا < ةقالخ قحلاو عامجالا

 ةردسقلا و نويناتلاو ةلايصلا لاوذأ هف رعمو 2 دادسو علا ةعس يف ايلعلا ةجردلا يف ناك هنأ عم

 د فلآ 0-0 هقلأ ام دقوتفعانأ كرك و ذك تناود دقو 0 3 0 اطال

 3 كدا رع اف و لأ هللا

 5 5 - 0 وهوا 0 الا كرصأل ماكحالا تاتك نم نيعل رآ يقوملا بالا يف لاق

 0 ت نا 2 0 ولا 0 ابك يف 0 , ىلع للا 0 دق اهلك ةفيرتقلا ماكحأ

 هس ل لع اجعل 000 0 ا _ 00

 ْ 0 0101 ول 00 7
30 



-8499- 
 عانبلا فال عاجلا ءابقفلا ضعب كر ول ليق'ناف ؟ عاجالا يف رضعلا ضار طي 57 ا ع الا

 نأ كح لك ردع لبق هود ةقعم ذل 2 نا نظو - رفكشلا نحو هتعدب نا مي اذا رفكملا

 ءابقفلأ ل وقي نأ © اهادحأ ) ناتروص ةلأسمال انلق -- تالنب وتلا نم هب رفكي اه ةفرعم ىلع نوداطإ ال ءابقفلا

 ءاملع ةعجا م ممزاي ذا - هيف نورذعي ال ةروصلا هذهيفف ال مآ رفكلا بجحوت هتعدب نأ ئردن ال نحن
 لاوُبلا 0 داقتلا مناف - ديلقتلا مييلعف ه 0 1 اذاف -مهف رعت ءاماعلا ىلع بحتو لوص 0

 0 نوكي الف هكردي مل ناف « عطاق هند نا ةلاح ال هوعيف هليلد مط رك ذاذإ د قيلاقلا و

 !! يلا ةلف الا ىلاعت هلا تعب عم رذعأل هناف -- سو هيلع هللا ىل< لوسرلا ىدِص ل كود ال5

 اعز ةتاطخ ف رودتم زوي هنا اخ عاججالا كرتف هتديقعو هتعدب هتغاب دق نوكي ال نأ < ةماثلا ةدوصلا ل

 فالح ريصقت ىلإ بوسمربغ 0 خسانلا ليادلا هغاب مل اذإ م” هقح يف ضمن مل عاججالا ناكو ب ذخاؤم

 يد عر ط لا نإ 3 كرت يف هل ردع الف ثحتلاو' ةئسحأ رملا لع 15 دناق ىلوأل |ةروصلا .

 ةقدنزلاو مالسالانيب ةقرفتلا لصيف هباتك ىفهنم "يئىلا راشإدق هناول ب وط كلذ قح مار زيغاب رفكم ام

 ىلع ليادلاهيفو الا ةلزاننيدلايف دحأب لزمت ال يذلا نيرما مامالاوه نآرقلا < ةريثع ةيداجلا ةدئافلا 3
 كب انين تاتكلاكيلع ان رو ىلا لاقو < "تنم باتكلاف انطرفام كاك 200 دا لل

 ىلاغتو هناحب_لاق هوحنولامحا نم هيفامل 520 ةيلات ةيدلاو © نيما ما ىرش وةمحرو 3 كيش

 1 اا كحل عدم الا سلات - 6 نوركقتب مهلملو مهبلا لزنام سانا نيبتىز < ذلا كلااتزأو )

 شو هيلع هللا ىلص يتلا لاق ام لوص الا ءاداع ضعب ٍلاقو - ن ١ ارقلا“ نم همهف امتؤهف لسو هيلع هللا ىبص

 1 0 هي ند هبع هرّكو ل هميش نم همبق ةبحس دعل وأ برو 0 يع هوا نارقلا ّق وبق يش م

 ؛ مكحام

 دقو“ ها 0 مد ل تدحو الإ 4هدح 0 2 ةناع هللا ىلص هللا لوسر 00 ينغأب 8 رياح

 5 3 .٠ .-. : ب . 1 1

 ا تعم لاقو : ةميو رادقم هوةعسو لديوهدأ مح - رده كلد نم نااطلا كراع ماو ٠

 ا معا 5 اوما نع لشو 0 د تاكا كح ذا ا بوجوىلع ماللس ال ىلإ 5 ةيمش لاق رفلا تقفنا

 امناؤ كلذ وحنو مومعلا ند هش أ 0 أمف ا ك نارقلا صاظل م 4هأ ا 2-0 ًاذلا - 0 اك هلا ن“

 تفقوت دقو ٠ كلذوحنو انامكر ددعوةالصلاتاقو اك كلذونا رقلاق كمحأ ال ناب هيف ناك اع ابم نود ٠

 نامطي اماق اك قرفلا : الع 5 نم هولق 3 1 مهل ندروملا نأ ثيح نقلا اذه ق نفتح ضع

 ههحو 5 هل نيفل اغا سهذم لقس الف بصعتلا هيلع ىلغي كف مي 1 را ال ضعل نع "موضعا هلق ع

 مم ربل ل نائمطالأ لق اذلو ٠ فات ا ناك ولو قرفلا ناد قرفلا راهظا هدصو لح ناك اعر ل

 ضع ُق اودءتعا ا ت0 مهمشلا ّ مهنوك عما ف و م ضعا نأ ى >> لحتلاو ىلاملا ٠ عك را 35 5

 هأيذت الا يغيتيف للز كانه مم الك يف عقو مهاح اواوعشل مو صعتلا لخأ نم ناك نك مثريغ هله ام قع عضاوملا 1

 ظ تاتكلا» نيخاب نم اًماطم سو هيلع هللا ىلص يناا ةنب ذخ الا نع فقوتي قو و : حالا اذه: لثا



 ع ظ 0 3 1 0

 0 0 اوم ها مهربخ يف ت درا 0 010 17

 ' عاجالاو ثيدحلاو باتكلاب ًاناع سيلو نبدلا يف هقفتيل فني هنأ الا قرفنا نم انريغ نم وأ انم ناك
 ع 3 تا رقلاوأتاداقتعالا ل 0 ع داك 15 دولا مولعلا نم ا 3 ةدامعل امإ لغتشم ك0 فالتخاللاو

 2 2 اد دكا وأ راخ الاوأ 007 1 هءاكحأ يف 5 هقش ا 0 ا 1 ةغللأ 1 0 ١

 7 كر ير رق اما نم سي أل ةعب رمش يف ءاماعاأ 2 سلف

 مولعلا وأ هب ينع يذلا معلا كلذ يف هلت ىلا عجري ن 1ك روك ال فاو نم هب ع اذ نكح هنكل

 8 كه مكح وأ وحوأ دلع م هقفلا 3 ا للاخ 2 ر مف هلق 0 5” م ولعل ًاعماح ناك نأ ام يع يتلا

 مانقلاو ثديراومأل ةمسسقلا قو .تاداقتعالان م ماكح 0 قاع ام وأ روش لوذد تاسدح وأ او تع ّق .

 في 0

 ادار نيب قرفلاو ضف مهضعإ ءاقاو ةاورلا امرا يفو حن ر جنو ةأورلا :ليدعت يفو ءاكرملا نيبو

 7 نيب كلذ لك يف قرف الو-- لبق هلوق ةح ىلع هماع لوصآ نم ليلدلا ماقأ اذاو ٠ مهصاخشأن يب ةقرفلا

 72 1و ناغالا ةريظح نعو مالسالا ةبق نم ج رخب لام انل ًافلاخم ناك نم نيبو انتلح لأ ا نا

 0 هلال لصفلا باتكب موسوملا انباتك يف زفكي ال نمو رفكي نم انب دقو رفكلا انباع عيج دنع قحتسي

 ! ! ظ دما هللو ىنعملا اذهب كلمأ

 00 2 ومشتلا قلارتلاامألا و د دق مريع دع ب رهتيملوق انعبنيلكملا ند لوتحالا ءانلعاو
 آ00لبجلا فالتو + قساف ديجك وه لب - رفك, ل اذإ هنود عاخالا دقعتي م فلاح اذإ عدتبلا : لاق
 2720 نم دب الو قدصي هلعل انلق -- هدقتعي ال وهو . فالخلا 1 يف بذكي هلعل لبق ناف: ؛ ربتعم قسافلا

 ب لقي ةقث عدتبملاو -- هتالالدتساو هنا رظانم يف هلا ا ومالا داقتعا لعن دق عك 7 يقف اوه

 ىلا يصب ناك ناو هفالخ ربتعي ال كلذ دنعف هتعدبب رفك اذا امأ ٠ قساف ه1 فرد بلا كا دل

 ْ 00 ب نينمؤملا نعلب ةلبقلا ىلا نيلدملا نع ةرابعتسبل الاوز كك انا هع دعو و لا

 00 عا ههذم نالعب ىلع لدتسي الف ءانرفكو ميجتلاو هيشتلاب لاق ول عن « رفاك هنا يردي ال ناكناو
 0” ارح العف وفم ةمالا] ب لا لك مما ىلا ًاريصم  ميدجتتلا نالطب ىلع هيفااخم

 007 ةريفكت لتيلد نوكي نأ ضر ذل تكلا لك لع فرق وب ةألا نم جارخالاو مالا

 0 يف فلاخ ول "يقع ليلدب..هانرفك نأ دعب من : هسفنب 'يثلاتايثا ىلإ ي دؤويف --هريفكت 0

 | كال ىف ايلع اوسأ نا ةلآسملا غلب يف ةفاغا لع شرحا بات ولف « هيلا تفااب م ىرخأ ةلأسم

 ش : هيلا لك تقؤلا كلذيف نوعمجملا ناكو « ا لك عاخاب قوبسسم هنآل مالسالا دعب هفالا> ىلا تفتاب الف

 7 ” لست كلذ ناف -- فالحل كلو لع رص وهو رس 3 ا ةفاك رفاك فااخ ول اك راصذ - هنود
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 9 مهاربا قحسا أ ظفاحخلا ح رص هبو 6-3 بهذملا ىلع دربف هتعدب

 مهنمو ةاورلا فصو يف لافق لاجرلا ةقرحت هنأنلك 3 يناسألاو دو يف

 اذا ا ركتم نوكي الام همي دح نم نحوي نا.الا ةليخ هق لق يللا قدام

 يورملا رهاظ ناك اذا اهف ةدراو ةيعادلا ثيدح د 11 قا سلا نال هلا
 اذا عدتبملا ةياور لوبق ىلع لدي ةراعلا هذه رهاظو ه٠ رعأ هللاو .ةيعاد نكي حولو عدتبلا " :

 ةياور لبث ال ءاماعلا ضعب لاقو ٠ هتعدم قلعت, امف الا ةيعاد ريغ وأ ةيعاد : ناك اوس طباخ ال ع ناك

 .اقلطم اهدر نم مهنف  هتباور يف ءايعلا فلتخا دقف ا رفكي ال يذل امو هتعدم رفكي يذلا 1
 ةعاد ناك ءاوس ههذم لهالوأ هنعدم ةوصن ف تدكلا ل نم نكي جلاذا ًاقلطم اهلق نم مهو

 اهلا ةيعاد ناك اذا لمقتالو هتعدب ىلا ةيعاد نكي ل اذا لضم نم مهنمو 63 ةيعادربغ وأ هعدب ىلا

 نيحبحصلا يف .-- ادج ىفرض انلح مهتباور درب لوقلاو مرك أ وأ ءاملعلا نم نريثك ٍبهذَم اذهو 2

 لوف لع رتل ةياحلا نر د مدل ريغ يدل نم ريك جاجخالا تيل أ تك امم :

 دقو يتارعلا ظفاحلا لاق ٠ ممن. زاكتا ريغ نم مهعامماو م 7 عاهسلاو ان جاجتحالاو و 2 لق

 راشأ دقو كلذ يف ةريح هريغو ةيعادلا نيب: نوقرغب نم سانأل عقو دقو ًاضيأ ةاعدلاب ناحسشلا منح

 اني قو لعل لدا ل هد رفأ هي 3 ايفا | ةلأسملا : هذ . ىلا

 لاق انه هم ذبل 5 0 3 0

 هلوقدتعي نم ةل يف نولخدب ال موق لاق ء ال ءأ عاجالا يف نواس ل لحأ يف (لصفإل .

 ارح داو اوطفانت دق منام يف نولخدب ال اولاق نذلاو دم وبأ لاق ٠ يع ديول

 ةيديزلا س ا يع ا نب ندا اولخدأو روهشم يردق وهو ةدانق لوق فالخلا لئاسم يف تك

 قيفوتلا ىلا“ هللاو هب لوقت 0 3 يض 0 وهو دبز نب رباح اواخدأو يرفص وهو ةءركع اولخدأو

 تك يرورض ناهر . عامجالاو فالخلا يف انرك ذ 3 دادتعالا ىلع اهنم فالخ الب اهلك ةمالا عاج 5

 اتا اا رهاج قرت دقو دوا لاق مهضقانتل ناببو عامجالا يف نولخدي ال لاق نم لوق دابق

 ؛ لوبقم ةيغادلاريغو ح رطم ةيعادلا نا اولاقف --ةيعادلا ريغو ءاذح دل ل نم ةمعادلا ناي ثرردخلا باوجأ

 دقتعيامر صني نال نظلا نسج-و ريخلاب ىلو اةعادلا ناي 3 يمت هنأل داسفلا ةياغيف لوقا م
 نوكي وأ قا ناك ىلع مدقم نال زوال اذه قح هنأ ذقن سدا م علا

 ةءاوسةيعادلا ريغوةعادلا نا حصو روكذملاق رفلا طقسف ة حبقأو اوسأ كلذف قح هنأ نقي, ل "'يغل ادقتعم

 ناك ناو امارح هدقتعي ام ىلع امدقم كاذ ذ عم نكي مو هعرحت ىلع عجأ امم "ب يدل اكن م نكي م نم 3

 ظ فالاألا يف هلوقب دتعي نم وهف فالتخالاو عاجالاو ثردحلاو نار ك2 امام ناكو هيفا فاتح امن

 ١ "بحاصينس وأ ًايرفص وأ ًايضانأ وأ ًايعش وأ ًايردق وأ اح م ناكءاو دو عاجالا يف يمدقام قران ام

 (ه؟) 01



 ردن وا مارت جرت هال فانا نا اداب 5 ناملغإ 0 3 لوف 1

 و #* مادقالا از ن. هناف عضوملا اذه يف مهومحازي ال نأ مهريغل يحي مهام ليلقو ةذباهجلا الإ

 ادق هنق .تاجردلا ةفلتخم تناك ناو اصلا ةفوضولا ةثالثلا مانقألا ذأ نم ادحاو نأ# ضرع نأ

 كاشي امتوهو دحاو هجو ىلع طبضلا مدعب نيفوصوملا نه نانمأ اهيف هيو رب تيب نم ةيلاخ ةديضق
 اون ريغ نم ناك اذأ امهنم نينا قافتا ناف دئاصقلا نم اهريسفا ىزمت يتلا تابالا نم سيلو ةديضقلا
 . ناك ولو يوقلا هينو نافيعضلا هظفح امن اذه نو وبفعضلا نم ايف ام لع امهباور ةحص ىوش

 نوكي نأ ناار نقتملا ظفاحلا هور ام لك سب نأ ىلع اذه مو طبضلا ىف لوألا ركل

 "يف هتباصأل أطخ نقتملا ظفاحلا ريغ هنور ام لك سبلو البلق هنم كلذ ناك ناو عضاوملا ضعب ف لز ٠

 ضع ةعازبلا د تفلب دقو ٠ هب + ذخأيل قيرف لك اوض ةفرعا ىعسي يذلا وه بيللا لقاعلاو مضاوملا نم

 تذكلا 1 97 نعيددب يطسبناكا ذطوهبذك نم يوارلا قدص نوف رعب اوناك نا ىلا ةذباهملا

 : 11 كاع يور عما هلا ليقو هل فلك تركنا انملو ةنم ةياورلا نع نااثا ممن ناكو

 عدد د تان را ل لح سي نك ارو اورج نع :راخ ال عاد اذع نا الا > دكا نم 'هيدض
 كلذ ريغ ىلع نيطاشن نمدحاو هنورو هيف نوفلتختال دحاو هجو لع اب طبضلا ثانزأ يقر 2ك

 9 ال ريثكلا ددعلل هضورع نم ا د اوال ممولا ضورع نآل ركل 3 0 , رهاظلاف هحولا .

 : : كلذب نيفراعلا دنع رهاشلا يف حجرا هؤورام ناك نأ

 ' اع لكم افك دل هالة ديلا »سن موش تيا ورلا كك يضمابع انك ددق(رشاعلا ةدئاقلا )
 اكرفكع ن 2 نااما ةعدنلا: ركفلاة بحت ح رشيف رجح نبأ ظفاخلا لاق :لوقنق نايبلا ةدايز لاا ىضتقاف ةمهملا

 نا ليقو 6 اقللعم لبق 0 3 0 6 لسا لوألا قسم 0 رفكلا مزاتبنلام دقتعُت

 . 0 ام ولعم عرمشلا ن 1 0 0 ىذلا نأ دم:ءهملاق

 ا ا 0 مقلاو ةفصلا هذه نأ . 0 5 0



 تك“ لال يف يو الع تاحرد ابا 0 الا يف املا

 وزاب هتقرعم مدعل كلذو مهن ناك ناب اطل كرَذ سلو ف قرر نقلا 5 ءاكذلاو ةهابلا . طرأ

 0 وهو .ملطسوأ يف رظنلا نع مث ناينااو وويل اوال نم واكل نامتالا ناو ةبنلا ة و :

 منقلا ااوهو مهاندأ يف نطل ديلا مث رسثعلا نع صقتي الو نيرمشعلا نود اب تيب ةئام اك ىف لث

 نيمسقلا نيذ- 00 6 ني 0

 اوتوأ امم بجسيو ًايفخ اهف أطخلا كردم ا رق رن ةلأم فأل 0
 م

 يد دا ةلادمق لع 2 اولا اقم قل |رعا مشا لاق ني اع ا رش فو 0
 هثيدخ ةلذعاب طب اخ لدع هنكل اممدحأ يفوأ ايف زوبملا نود ناك ناو حي هثيدخ امهف ١ 2 زربم م ناك ناف ..

 ايتو نا, ردع الإ نود انه لاا دخون وأ ايف ا هارلا يف ادجوب نا امإ طبضلاو ةلادسلا مث نسخ

 هثيدح دريم طضلا نود ةلادعلا هم تد>و ناو « هثيدح لبق ملهيف ايفا ناو َ هشيدحا لش يوارلا ف

 نادر اوااعرودارلا تاع ناكجو بحوام ربظي نا الا هيف فقوتي لب 00 مدعل ليقي 5 هناا دعل:

 طضلا ةبج نم هىوار يف يذلا فعضلا نبَح هب لصحي د هاش ىلع هل ففقون نا كلذ نمولبقيف لوبقلا بن 1

 دخاو لك مث ةياورلا يف ريك الا نكرلا يه ةلادغلا نال هشلدح لبق مل ةلادعلا نود طبضلا ؛ هيف دجو ناو

 ا ضعب عم اهضعب بكرت نم لتحتو امدو ىطسوو اياع.بتاىم هلا طضلاو ةلادعلا نم

 لع ادع ”نوئضملا لف نمت نزفلا اذه لها نم هن قف راملا ب دعي مهم رمأ 0 فيضلاو ةوقلايف ةفلتخم ٠

 لب فراعلا ريغ همم وتب م ناقثالا ةلقو ظفلا ءون نيموسوملا نع ةياورلا كرت يخينال هنأ وهو هلهأ

 هيف نحت امف ةدعافلا كلنينتتو كاذىلع نيصير> اوناك كلذلو داقتل ةذباهطا دنع ةيلع هديا 32 0 را 4
 يف افلتخا ناقتالاو اظفحلا يف ايلعلا ةجردلا يو لوالا مسقلا نم نيس 31 ضرَف نا. اهدحأ # هج وأ نم

 لحد دعت اننا راذاف ديل قرح انمرتعي ناقة ةحو لعب الار هو ىلع 34 0 3

 يذلادحولا ىلع هاوردق ا ايدل 1 ناك ناو مامالا كلذ نع ذخ 0 ف : اميكراش ن 2

 يف مثولا ىرخ الا ةورطيد رفا تشنإو بلابل فرخ الا ةياور نس سا مناف انهدحأ اء
 نع | نايم رق ول لب نتج الا لع قيليرقلا دحخأ ةياور وق فيعضا| اذه ةياور تدافآ دقف ' عضؤملا نع ا

 اني انيأرو ايندلا ةحردلا يهو ثلاثلا مقلا نم رخالاو ايلعلا ةجردلا يهو ل 7 مقار نم نيب وا 3



 روش وهام مهم اهزوتف

 نفلا اذه هم 0 نا 00 0 ىلع ليش دق 5 ةدئافأا رف

 ولا ا لاق ذأ مص 0 ا رمل .طبضلا -ماك- نأ لاقو و يف طضااو

 ه'ليق اذا هنأ مهون دقو كلذ يف ضعب 0 ندأ موضعا ع طضلاو ةلادعلا يف مهاجرد توافتت

 0 ةئليح هنع لاش لب طبضاا مان هنا هنع لاق نأ غسي ل طيضلا يف يوارلا كاك عه 5 يوارلا

 ا لالا هذه روصت باطو ٠ حبحصا امو نك دلال قفص وأ لطلا : ىنو 2 هفرفح لإ

 ” ناعذاب تاع ينلا م ها ًاشنام 0 باطام ىلا ةياحآلا ةمك ل ا

 ل تاتش م نيرشعو ةيرأ فأر ا ل يمض لأ رق يس اوك 0 ير مدان

 لمع يف رانا رسأف هرم ِق نوراقتم مهو رمشع 00 0 0 ا ةنالا مآ 0

 نم مسينف كلذ يف ةفاتخ مدار ةأ نأ الا ري :لا نود اع تنل 00 5 د



 لقانلا حيجنرتك؟ طاب حيج رتل( سداسسلا مسقلار) ل و ىلا دوقعمن ركل ادخأ :

 ةخابالا ىلغ لادا ىلع راخإلا ىلع لادلا ميج رتكو سكعلا رعالا لقو اهل رقما 1 ةءايبلآ 3

 ةدحاو ةريتو شع امبف يوارلا قدصو نايعرش نامكح ةحابالاو راغطلا نآل ٠ كلذ يف ع 320 :
 3 اور 0 1 ا لاس نربخلا خا و رمأب حيجرتلا (عباسلا م 0

 تحبملا اذه كرت ىلع مهلح يذلاو ٠هل.ليلدلا ةدضاعمل هيلع حجبريف رج الا لقعلا ليلدوأ
 اذاف ةحو ا رك م ايغلبأ دقو ريك حبحرتلا 0 نأ وو من 'هنق عسوتاا مد

 لالا نع ةنلاخ 0 00 31 2 هيف فكي م ةلثألا 0 0 كلذ اورك

 هاف فاتخا دق حيد حو اريك نا ىلع لايخلا ةرئاد نع ع جرخمال تلا لئاسملا ةييش تناك :

 لواخ أذاف نيلب اةملا دحأ ناحجر مسصعل قل ارو هلياقم رضألا ودار حجر مهضعب راض تح

 0 0 هل ننام ىذتقع 0 -- ا قيرف لك لإ 0

 اعلاخ ف ومد || ةمالمل 5 ا طا 0
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 تاوهتشملا ةف رعم لعن و عا ماللكلا 5 رووتشملا لوصالا اع دعا رغال أو و كلذ لخضف ناب أن أدعب لاقدناف كا

 هفنتكي نأ ل اق نايلاو اعلا

 ره الخ د دق كنا 3 را ةئعاع وارسل لك شن اطل رديف عقنأ الو ريل باتكلان»

 0 4 0 ريغ لماع 5 8 م ةدودر م لح 1 2 0 9 م 0 احم ع ارسل

 7 0 ب 1 ين اع ل 2 الو قا

 رمشو نيهاربو ا هل عمجو « نين ارا هل عضوو 0 جعل اموسو هل نيعو « اهيا 2

 هنوح ءزذ 6 امس 0 هأ 0 2 هليحو هلحر يديالا نم اهصالخيتسا 3 ضيق او «: هليد هناق رفتم طبضا

 لآل ايا خا ل ا وه نم 0-5 ف ةنم ع زد ةناف ديدحتاا بأن رظنا . ل 0و و روددلا

 0 هو و يه لع يأ نم هقفلا لوضأ باؤنأ م ا حفص لب وه نم يدي يفهنم 0 هناف

 هك تلح هللا ندم و دعو اهانع ئذلا عوج اها نم ع اك نامالا فا 07 تاعدوم يف ُ

 هب الأ ةوقلاو لو 1 وقو هباطلس زع هنه لوح اه مران سوقلا ىلععإ نا ا قفو ذإ 1

 اونعنذلا ملعلا اذه كا نمهمدش نمىللا ديدشا اريصتتلا ةيسن ن م مالكلا اذه وأ رام كراذ دقو" 2

 لضف 0 ا ف نا نونظا نذلا را ر امعالا ٠ ند ريش ' هلعف منين مها "ىلا ةءاَسالا: ل نم نوكف هنآشب ٠

 فلذا مالك ررش' 1 ا 1 مهولا اذهط 02 كاد لبق نم لاقف ملضُن ذ ىلع ةروق ةلالد ميغ

 0 زيمغلا قسطنو ام قلب ناك اع ابليبطو | هش توكلت 2- 5 نيلصالا ىذح يف لا مهجر 0 |

 .مهضوأ ناو ٠ اورد كدر داب نيا ةعانصلا ىضاقم بجسوم ىلع هقحن كلذ لم لك ةيفوتو ٠



0 0 50 0 0 

 0 نأ كلا صف 35 ترج دقو ٠ اهعضاوم نم عضوملا كاذ نا 0

 ا نينسحم ريغ اوناك ناو ءالؤهو هناذل بولطم اهنم ر انكاالا نأ نوني ماك املا يعادلا مدع

 2 د لا مولا كرش يف اقل | مهعاقيال ًادج نوئسم مهف اهعضاوم ريغ يف امنوعضي نيذلا امآو هيف ناي

 0 | وع نع نك 0 طال يف ةنسزلا ليبق نم متالعلا نا نونظي ءالؤه ناكو ميفلا ن نع هل

 ا تعحو مالع لل ب رك ف نو يكف ف لح اره اع م نرخ الا نم طخ

 7” نا اولاق كلذ نع اولئثس اذإو قا ام فيكح اهوعضي اوراصف ةنيزلا لبق نم اهونظف صاخ مال

 0177 ناف : فاس نم عابتا يف ريح لكسف ميعابنا الا انمسي الو هنولعفب انذناسأ انترأر دقو ةعانصلا هك نم دع

 00 ناكاذا كلذ نسحب لاقي كلذ نسحب لبف بجعتلا ةمالعو ماهفتسالا ةمالع نوعضي ام ارتك مهنا تلف

 0 ' الع نس انازح 4 ندعلا يف امآو دير نكلام وحب قف مايقتسالا يفامأ اهردل نايحأ ةراعلا ف
 000 داع ,ءاوتسلال ها عم ىلا ندحأ دقو هللا "نبأ أ لم يف مايغتسالا ةمالع نوعضي مين اريثك نأ نع
 0 * ةمالعأا كلت عضو ريغ هنم بحعتي ًاتيث ايف رظانلا دجال عضاوم يف بجعتلا ةءالع نوعضيو ةقيقملا

 0 3 6 هل وعدب عاد 2 عضاوملا 2 ف نسحي اعاف هياغ ا لوقلا لوقم لبق ةمالع عضو م

 0 عسأو ثحنم اع قلعَس امو تامالاعلا ثحبمو « سانلا هنع عن امر ءيش لوقملاو لوقلا نب لصفب

 0 يالا لا ليصت ىح بيش نأ هشلف :كرساو ىرطلا لع كاناد دقو فلاب دوه نإ ريدج فارطالا

 00 دا رسألا ليس لع همس لئاس 5 د نم نونقلا نم نقف قل تانك واع املق 6 ةنماثااةدئاقلا )ف
 000 نمو ةنم راثك الأ عَ ناك نم مهنمو هنم لالقالا ع ناك ن م هبف نيفلؤل لاويعا تقلا دقو

 0 نم ثحانم ضعت 17 مو ٠ الغاش الغش هاوس امك هنف مط نأ 0 هيا ا نوفل ملا هنم نيلقملا

 0077 تحبم رك ذي ل ممررك ! ناف مظ كلذ عقو دقو ليلق وهذ رخخآ نف يف ترك ذ دق اهنا ىلع ادامعا نفلا
 20 نأ نيتقرو هيف بتك ام زواجتي آل كح زاخنالا قيرط لع هناي ىتتك | مهنم هركذ نءو حيحرتلا

 00 وجوو ٠اهنيب عما ناكما مدع عم تاياو رلا فالتخا دنع هبلا عزف يذلا هلال ًادج عهم حيجرتلا ثحبم
 7 لاح حيجرلا 0 مدقلا ) ٠ ماسقأ ةعبس ىلا مهض.؛ اهمسق دقو اهرصح بعصي ةريثك ' حيجرتلا :

 ١" «يناثا مسقلا ) ٠ هلع حجر هلاف رخالا نم اعرو 00 وأ اطبض رك ١ امدحأ نوكي ناك ىوارلا
 ١ لمحت يذلا رخالا ىلع حجر, هناف غوابلا دعب هيوربام عينج لمحت اه ارو د نسا حلا
 نمت امهذحأ نوكي ناك ةياورلا ةيفيك حيجحرتلا (ثلاثلا مسقلا) ٠هدعب هضعبو غولبلا لبق هبوريام ضعب

 ىنلقنأ
 3 ا ب بجسم

0 

 007 ا ا

 "تو حيجرتلا 4 مبارلا مسقلا ٠ ىنعملاب ثندحلا 2 5 نم لع ح مدر هناق طظفالاب هل اثيدحلا يوربال

 0 0 ا( نم هاا مسقلا ٠) ..رخاتلاىلعهتلالداينتملا عجسريفًايندمر 0 ا ا اك دورولا

 2 كا اكون حيحملاوهنوكب ناىلا برقأحيصفلا آلهياعمدقيف رخ الا 0 ًاحبدف نيرا دحأن وكي ن ا

7 
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 3 هيلع للا ىلص يبنلا ظف نوكي نآب هيشأ_ش ثارق ا نافرخ الانودرت !رو غاب درو دق نرش دخ نوك



 نم ةرامع 0 مهنأ ةلقلا ةداع ترح دق 3 عاق ةميهم 5 كالذي قي ماقأل نكاذإ ١ 3 ا يقل

 الردع ناكذ 1 قلعت مدحل اهتانثا يف عفو اب اهنم 'يتتفلس ا مهد هنأ ريغ تاوابما ٠
 قو ذك هنأ درا اه كلذنو مهضرغ هب قاعت امت اهلقن مورملا ةر ملا اونأي مث لاق مث مهل وق تل

 0 مالاب عا انهو اق ل نورضتقو م نوقذخي دقو هدعب ام نوير نا لخط 015 يش 2 2

 نءريثك ىف موللا هنع عفر ال كلذ هج شت قأ صاظلاو ةرابعلا يف فرصت دق هنأ حرصب نأ الإ مدنع هنا 3

 ظافل الا لع اوظفاحت نأ نوب< نذلا. نرصتللا نا ى دا ع 2 ةراشالا قاكمأ 6 عضا وللا. 7

 احم قلعت ال تلا تارابعلا ضعب فذح نوري مهنا ريش مثدنع نم ظافلأب اهنولذم الو ل ايا 0

 مهةقاعت رح يتلا لاق لب ةك نم هو كلذ لإ ةراكأ فاقلا ار د1 .عضاؤم يف 1 كر

 ةطقن عضو مول هنأ ىلع قس | لقفل راسا ءافلا سأر عضأ اعدت تاكو عضوملا اذه لك يف اهلاوعتسات ٠

 لاكش 0 ضعا 2 ضرعل دق هياف ة هدو ةمالاعلا هذهو اهسفنس 0 هذه زامتمال 0 نك + الصأ ٠

 لاا ل ينانادإ لاكشا من نكي يأ كانه يث فذح نم "'يثان وه له يرديالف ملا ٠

 اعر عضوملا كلذ 3 0 رمد هلا لالخأ نم 0 كلذ نا 0 هج ا ل 1 رصتخلا ةيشابإ 5 000

 عوجرلا هش هل متل تفو ِق رصتخيلا لاك ضرع 56 ني يي د اهق فدل يتلا عطاوملا.ن 3 --

 ش كل كاهو رعت سطخلا ناك ةمالعلا هذه تءصو أذاف ةمك يعقب ال ع ثءح دريصقت لع مدنيف لص ل ىكإ 9 1 ْ

 نستلاو ةناكلا لوأ ىف اكن ا رح نا 9 أ هرصع دحوأ لاق كلذ 0

 ا تملا 1 ه كلب دوحنو كم 4: د نك ه٠ كب دوعأ عي لوقلا 4 هاق نم ت1 ا انإ ! هللا ش 2

 رصخا و“ يعلا نم كي دوعل مد رذطاو ةطالاسأا : نمكبذوعنو ؛ نع اع ىحعلا ع نم كب ن دوعت 6 نسحب 0 و ٠

 بلو 3 رغلا لاق + [هينم ةماللس يف هللأ ع اوعرضتو 3 اهرش ن* هللا ؛ اوذوعت ايدقو 0 0

 5 احالاع اهحلاع 1 0 ع يعو رصح نم 2 0 ٠
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 0 هن وس حاصفالاو ناسلاب نارقلا حمو 4 سانال نام اذه رث لاقَو 6 ناساا هماع ناسنألا ق 5
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 ابق ءةح فورألا ءاطعاو ناسلا نسدح ها ةحاخأ قا نمو 8 دنح | ناك ةايتشا دشأ باقلا 2

 0 اهحارخاو 2-0 هم الك نم ءازلا طاقسا [ غنا ناكو ءاطع نإ لصاو ] ةشدح 3 مار ةحاضفلا نم

 ا اناعف ديم رخل د ام. هسار 2 راص وح ةلاكيو كا د ار تسفر

 مي عاد دا ملا وعذب 3 دعبل عضاوملا لَك ع و يف مالعلا ن 4 ةمالاع 0 هول ل يغمابال داشرا رف



 ْ م 0 لسا فارما ا 1 كلع تونذلا ب

  ةملكلا | بتكلا؟ ىزجيف 1 اف نظي دق عضاوملا نم اضعب نأ : اهدحأ : -- مامات الا يغبأيو

 : : مهضعب لوق لش. كلذو كالنه جامدأ ال هنأ عم

 تمل  بفاوعلا ناف * هلالا ىوفقتب . كياع ى

 قس ريسغ هبان دك #* يليحو 0 تا ام كناو

 0 قرخالا لهاا ىحاضا !نم. * كيلع ىنبأ لقعلا وذل ودع

 5 ادا ديلا - روز اذاالا كذ هلع كوزالو عضاوملا ضعب يف رعاشلا بئاكلل مولا ضرمي دسقو
 00 يتلا تايبالا يف ةملكلا اوك رج نأ ةكرملا مدعو :لوهذدلا يشب مهل عقي دق ةبتكلا ضعبنا يناثلا :
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 ُ ظ مهضعب لوق لو آلا
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 احبصن حصن لكل نزف ف كيلا الا كرس هنن الف ور

 احح ادن وكري الله اج را ةا رش
 مهضعب لوق جامدالا هيف عقو اكو
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 ء يلا
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 ْ موضع لوقو 00 ٠
 مانا أدلا طقان قناه هسه نا 1

 مان يف هلك نسا عيب 0[ اعلا عل
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 00 اال رع ةرطسلا فصو 2 ءايد لإ ضعلب لاق اهرخا 3 كلدكو ضعل 0 امضعل روطسلا

 1 ماوق هادب يغش و 3 مامأ تبللا باكا نأ

 مالقالا يدح دنع تفقو * اة |تددحام اذاف

 3 ادع فخلال فقول جحاوم نع "ىراقلا ف 00 ءدشلا تايبأ ءانثأ ىف عضوب نا غوسي له لبق نأف
 [ تكل را ا ىلاق نعت را يسلا نا مترك ذ دقق مهفلا نع هبجح 7 عضاوملا ضعب ىف هل مق العأ "لب

 عضو نواودلا نم انيأر ايف فداصت مل انأ لاقي ةعبم 0 فوقولا نم هاذق 1 روك ذلا

 لخدي نابايلا اذه حاف نم ىثحو ةيشاللا ىف كلذىلا ريشي نا هل رتب رم آلا ا نمو كلذل مالع
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54 

1 3 

 4 ل جا قرع و صمد حك نس نعشتإالل

00 
0 

0 0 5-5-5-0 

 ' لصاوفلا ىلع ةظفاحلا 0 ه«فخاثك ىف يرشخزلا لاق كاثاا رءقا ةروس 3 3 اهو ظ 3

 يناعملا لمهت نا اماف « هماتتلاو ملظنلا نسح هيضتق. يذلا جهملا ىلع اهدرس ىلع يناعملا ءاقب عم آلا ادور

 ّق مدق نأ كلذ ىلع ىنو 3 ليبق نم سماف هدروم ىلا هيف روظنم ريغ هدحو ظفالا نيسع م 2
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 بصاو باذعإزل ٠ هلوق عم © بزال نيطنم متانقلخ اا رث هونك نس رورإ عوفرملا ةلباقم غاس
 هنود نم مطامو ل هلوقو © ر.:-م رحسو ردق دقر) هلوق عم © رمهنم ءاع رإ هلوقو - 2 بقا بابشو 0

 ناللاو دملا فور <لصا وفلا محا ا رقلا يف زك --سماخلا-# لاقثلا باحلاءيبتذن و هل وقعم ٠ لاو نم 0

 ءايلاو لالا نوقحاب | وعر اذا با ا لاق اك كلذب مررطتلا نم نكلا دوحو هتمكحو نونلا قاخلاَو

 عطق.بذعأو فقوم لبسأ ىلع نآرقلاءاجو اومنرتي ملاذا كلذ نوكرتيو توصلا دماودارأممالنوناو واولاو ٠
 روشنم قر يف روطس مناك وزر اوطلاو لحم ىلو الف ةيزاقتم هاو ل ال فو رح ساس

 رذنم مهءاحنأ اوحت 2 د نارقلاو ق . ندا مم محرلا نم 0 (رومعلاتيبلاو ا 3

 نبذه نع جر ال نآرقلا ل_صاوفو هريغو نيذلا رن مامالا لاق « ببحت "ين اذه نورفاكلا لاقف مهنم

 نيمذتلا لصاوفلا يفرك -- عباسا-ةمزال لصاوفلايف هباشتلا ةياعرو ةيراقتلاو د يف مدح لب نيوسفلا

 اك 00 ةاصافلا دعا ام ا نيمضتلاف : ملظن || ف نيم همعض ناك كناو والا ف لاسعم اسل امل ءاطيالاو ا

 ارسالا ف ىلاعت هلوقك اهظفلب ةلصافلا وركت 0 و( ليالابو نيحب مم مهيلع ن ورع ؟ ل 00 ش 8
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 0 0 : : رعشن ةمالع عضو .غوس له لق اق : ه اهدعب نس الا كلذ محو ب الوسز رمشل هلاك تا ل 0

 0 ايكو ءاغلملا ضعإ 2 كلذ لاثمو سحاس لب هيف عوس كلذ نا عجيسلا يف امأ لاش نيمضتلا

 ٠  5ةعمش اةلاونلا نم ءيبسمال و 9م ةعئش ام 3 زكا َّن نحمل 3 ذأ كل ا>ر مدع كرو :

 تحوي هلال كلذو غوسال ( رعشلايف اماو ' ةيدر هفاكب اا "0000 هيلع بحنام ن 0

 عودسل د ليقول مين مل ٍ هيلا جايتحالا ةلكو هينفن يف هلق 0 مثديع 0 وهو ةواعسلا رح اوأ 3 يسال م

 طقست 5 طا يف تمقس ةيفاقا الضو ةيلصالا ءايلاو ةيلصالا واولا تراص اذا طخلا يف يفاؤقلا 0 11 0 يي هدمعلا يف لاق : 100 ١ 0 ركت اذا اهم بسانتلا طفح 6 اليلق / رطسلا نك "رع دعل اذا اهعضو ٌ 0

 واو لثمو يازلا ىب اع ةفاقلا اك دا اهحعال | وزغل و دحاوال وزغل واو لثم ثكاذو ا لصوألا:وأ

 نيف رعم ناك اذا يزاغلاو يضاقلا ءاب ك0 بطاخلا 0 دملاو ةيئاغلا ةشؤملل ىضقتو تاغلل ىضقب ءأب وزخلا
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 .٠ 00 ةيوه 0 ريغل ضاقلاب تررصو زاغلا 35 ه.لوق برعلا نيو ف تمدق م ضرغلا يفف

 [25 فلالاب نتكي اًمَو ءانلا' بتكي اما ةديصقلا قاوق يف ناك ناو :ةيضاقلل ايو ١ اشف فد



 000 يلا
 ش 0 هيف راؤول ا 6 نءدورعلل رغب - « هّوام يضن دق نف وهو : ل 2 مع يف

 7 02 در ربل توق و نا معلا الث لق قوش امن ماكلا هاوج نم عذوأ دق باتك اذه : مهضعب لوقو

 ادا لاخي تار رح لع هلا يف ءاءلعلا قلتخا دقو: رصبلا وانو نانا قوريام  مكملا هاوز

 7” ترق زاعإ يف كلذ ىلا راشأ دقو ينامرلا كلذ ىلع عبقفاوو زويحمال هنا موق لافف ال مآ اعحس نارقلا

 ”0 لدا عت يلا حل صاوفلاو هيلع ىنملا لاي مث هه يف دقق يذلا وه معسلا نإ لاق كح
 . لاق كلذ زوج هْنإ موق لاقو : ًابع عجسلاو ةغالب لصاوفلا تناك كاذلو -ابسفن يف ةدوصقم نوكت الو

 | هسفن يف دودقم ريغ وهو ىعملا عبتب ام هنم لب هيلع 00 0 هدف يف دصقن عجسلا لكحل مهضعل

 0 لصاوف نارقلا يق ام 3 ام بة اعد يذلا نا ىهاظااو ٠ نسحتسي ام لب باعب ال امم اذهو

 01 قحاللا فصولا نع نارقلا هنزنت يف مهنعر يلا كل هيو يلااك ان فيلل ع عاتتمالا .

 لئاع ىلا عحرب هنن يف عجسلا اق امم هقن عجسلا ن وكال ضريغو ةنيكتلا نع يورملا مالكلا
 71 لا عضال
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 5 ترا هن لد درك ا الو هلك نار هايف ءيحي ل اعإو ٠ لصاوفلا عطاقم يف !مراق وار

 0 - فاكتاا تارامأ نم هيف !!عجس هرثك | الو هلك ديوك نوكي ال مهنم غيادلا ناكو ممداعو مهفررع ىلعو

 د 7 ل ماقملا هاضتقا فا اال مالكلا ضع يف نين هنال عحسلا نم لست مو مالكلا لوط عم اهساال

 0 ا دقلاو لوطلا ىف ةيزافتم فارطالا ةبسانته ريداقم ىلا مالكلا عيظقت هركب .نم شانلا نم مزاح

 70 تاسانع اهلجتو ةفقلا لاقدف مالكلا غارفاب مق ةاولا سانتلا نا ىري نم :مهنمو : فاكتلا نم هيف

 . ففاكتلا ىلاوعدب دقف مالكلل ةنمز ناك ناو عجسشلا نأ و نم طسولا وهو مهمو ا دكأ عطاقملا

 3 : 3 ادع طاننا لكازب ةهيالع ةنآو هل هم ماكنا ل ضال نآو مالكلا ةل يف لمعتسيال نا از

 0 برعلا مالكن م حيصفلا ل ىلع نارقلا 00 او قالطالا ىلع عحسلا باعي كوت لاق م

 5 يف نسال ةالاحاو 0 يحن مل اماو ممالك يفءاجسالا دورو ءازاب. هيف لصاوفلا تدروف

 1 قف لابس الان الو ىلآملا نم عبطلا يف قالو 0 نم هيف اا دحاؤب طع لع 2 1 00 مح مالكلا

 ةلئاعم ريغ 00 ةلاممي هلأ ضب تدرواذب لفدحاو ترض 3 رازميسالا نم لع“ ةحاصفأا بورض

 ا ند أعيدبلا لعألاق ا اهنا حش اهدرو أ ملا قل ةمهم تاهبن

 2 ةيباثلا هن رق تلاط ام هيلبو( دودمت لظو دوضنم 0 صوصخ ردس قى 1 تار تواسآ ام دوخلو

 0 0 ف من هولص محملا مث هولغف هوذخ )) وحن ةثااثلا وأ ( يوغ امو كبحاص لضام ىوه اذا مجيلاو زل وح

 البيات لوطاف الاو ةاواسملا هاا رولا نا لاقو 4 هكا هبافا عاود لوكس اصر د 40 داس

 ا 01 يناثلا -يلوالا نمرصقأ هدانا رك نأ روما عا دلل !لاقؤ: لوطا نوكأ ةثلاثلا فو

 ١ ةتالاسرملاو 7تايالا( رافق رثدملا امأ اي .الوحت راك هلقاو 'يشنملا ةوق ىلع هتاالدل ًاريصق م

 00 دحلان ع دار ام ليروعااو تاب , الا © ١ حض تايداعلاو و تاب الا« ازد كراتياذلاتو ا



 مالعلا ن مان 0 اموأازه.-٠
 2 كيش ١ يذلا 5 داكلا ْق هنأ جاتح 1١ ا نم مد لع 8 ةدخاو 0 00 1

 6-00 00 0 0 2 3 3 ا ديقللا 0

 0 يا 2 امو 0 :ةغالبلا ل يس ا 0 ةدايزب ةزيمتم . لاق

 امم اعولباقو وك ذلا نسح نم نضرعم يفاهوزرباو٠ ٠ ناحالا الإ نا ١ ارد 11 1 3

 بذنحأ تنك دقو ٠ راك ة جيلا هيلع تبجوت املف ٠ رظان انالف نأ ينغاب هلوقو 00 ٠

 ةرباكملا نا رب م وأ * هقشي نأ نم فاصنالاو لدعلا باج 0 همه ناو ىلا 0 0 7

 ةانغا دقو « هرادتخاو بات كلا رغص نم داتسالا رذتعا 0 ٠ نسفنلا ا 0 رغشن

 ؛ دارملا زواحو « دان يا همحي> رغصام ال ٠ هردق ر 2 ريغصلا اعاو هاذا ن 3 هقكت اع شا ٠

 ا ل يو را 0 ضعب يف مجيدلا يفض رعي دقو ؛ ريك لك نم كا ادوه ريغصل 000 5

 ةمالعلا عضوت نا اند ىغيشو رقف ثالث نم دم ةكارم ةحبدشا قدك فال ت00 عضاوملا ن ف مالعلا عضو 3 3

 لاما كذا دع عضو 2 ةمالعلا لثم ةمالع ةيناثلا دنع عضوبو ةثااثاا ةرقفلا دنع ةعجيسللا ءاهتاب ةرعشملا

 تناك ًاحير هنم بهأو « هدساك تناك اقوس هل ماقأ دقف ًاريخ دولا نعذاتسالا هللا ىزج هلوق٠ كلذ

 عاهرات ا ساردلال ءاهرانق.يىف هالاط ارا» فو رعما رحتو هدد اك 5 نك ار

 انتو 6 مالقالا نا ءاهض نع ربعتو + مايالا ددعاتتالث نيب شك دال سد ١ مادناو

 يف امإ لصصولا ةمالع عضو لعجنام انه مضاوملا ضعب يف ضرعزام انيك 1 الا روص نتكللا ف

 ١١ دا قضوا 0 هريغ لصالا يف ةذختملا ةمالعلا تناك نو اهزيغ نم ىلوأ ةيناثلا يف وأ ىلوالا ٠

 « نوقتملا هياع لوعيال رمأ -- نونظلا هلوق ٠ كلذ لاثهو هيف ةمالع اهريغ لعج يتلا عضاوملا نم ريثك يف
 نا انه ينضو محلا اه مشل ةرقف دحوت نأ ةلكشملا عضاوملا ن هو نراك !اع ناكام نوطلخ الو.

 م رألا عاقب تباط اذاف ؛ راجشالا سرافك سراغ٠ لوقعلل نأ: ةلوق وححلابتاذ د ناب رست
 عجسامهنوكي يتلا عضاوملا ةاكشملا عضاوملا نمو اهرظن نسح لوقعا سوفنلا تمرك اذاو ءاهرع اكز

 مهضعب لوق كلذ لاثمو محسلا يف نوكي يذلا عجسدلا يف لصؤلا ةمالغ عضو نا ان شو عجس يف



: 000 0 3 00 7 

 ' نم م ءادتبالا غوسي امم ةملكلا كلتنا ىلا ةراث ا كلذك

 نا ناامدحأ 0 ءاندتحا دل 0 ) نك 0 ًاواو ةمالعلا لعجب نم مهنمو ةريغص ةطقن ةمالعلا

 1 7 ا .فقولاب ةزك ذم تناك ؤاولا ةروصيف تناك امل اهنا يناذلا : مهدنع اعود * رك | يه ةمالعلا هذه

 ا ايف دار. ذاو نبا فقولا لع اج ةلالدلا دصق دنع انيحلاح ْ هله راو هدد يبن نا 5
 0 مثأو ةدملا ىف هلبق امت لوطا وه يذلا فاكلا فقولا ىلع ام ةلالدلا دصق دنع طخ 001

 ف كل ةاسنمو ءاخرلا يف هبحاصل نيز رعلا ةروثألا مكتحا تابرأ ضمن لوف. هلع فوقولا ندجعام ف
 سو اع ةاصتق هده ىوامم قام |دجحتا نه رظني نيا ذك نا لقاعلا قح هلوقو ٠ ةدشلا

 رفا ةءاسالا لع ناوكتال هلوقو ام ءالتسا ام ذخأبو اهب مهلحبف سانلا نساحم ىف ىرخالا نم

 ةدوملا نضحمب نماثلا رارخا اوسونن هلوقو ٠ دولا ىلا كن. عرتسأ لخبلا ىلا الو « ناسحالا ىلع .

 7 امرغ مرغلا الو « امرغ قاس اذا امع مغلا دعتال هلوقو ٠ ةفاحلاب لفاسالاو « ةبهرلاو ةغرلاب ةماعلاو

 3 وأ ةطقنك "يش اهف دازب هنأ ريغ ةبواقملا واولا يو ىفاكلا فققولا ةمالع 4ةئلاثلا ةمالعلا]) ائغ قاس اذا

 000 ا ل م1 كفرقولا لوك ام اف غوت نبكلا قولا ةمالتغ نيد انيق 0
 : ها ردصمللا هجو'ىرت ىتح درت هدي انت ىتح 00 3 00 1

 0 3 دضال 37 00 ةحاعج رجأ 0 ع نم الاقع لوقعلا ي يود 0 3 ل

 ٠, كءالكو كسلحي ىف ظفحت هلوقو ٠ مظعالا هيلع رثآو يندالا ضفر كلذ هايعأ ناف : ديلا ا
 دلل ةازادم ايلاف لوقا تاوصفف كل ص شاع رثك نعام نطو.  باحالا كع لواطتا

 7 تفلت>ا دق باتكلا نا رعا ماتلا فقولا ةمالع < ةعبارلا ةمالعلا # بلع كولا كبام نا كباحأ

 ناك يتلا ةطقنلاب هيتشت 0 م1 ابا ناك مهضعل نآنآلا هلق عضي ناك نم ِش كلذ يف م,جهان»

 نم مسد: نيشلا 2 ام يناثالا ةئهىلعطق ثالث عضإ ناك نم مهنمو : ماتب سيل يذلا فقول اهعضإ

 .وأ ةقيطمامإ ةراد عض ناك نم مهمو 9: ةاراوك 5 ذملا ةئيطلا ىلع انال“ثابلعح ناك نم مهمو 1 ةيولقمأو داو عضي ناك

 ماكو م اذكه 3 الإ نا ىلا دودرم فرط تاذ يِهو ناتيعاط ءاه عضي ناك زم مهمو : ةح رفنم

 الر هرم يف عضو امبرف ركذ امم ةدحاولع رصتق مل نم باتكلا نمو : ىهتنا ظفل ىلا زمر

 ءالع هل-لعج نمل ئغبشي ماعلايف تاجردلا توافتم ماتلا فقولا ناك لو: كلذ ومنو اطقن رخآ عضوم
 0008 ناك هغاونأ ١ ءَ 0 نا يغبنبال ة ركن رغ ةنم عونم امه 2ك ل صح نأ
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 هيذاح دق عضاوملا ضعبنا 2س 3 نق اق 0 اعلم ا كارو ذك 8
3 

 لكل هل 0 لبف ماسقأ ةنالاع وهو لضصفلا يضتش رخ لَو لصولا ىمتش اجلا



 دوال ا

 فقولا ىمب يذلا عضوملا وه عضوملا اذعو ٠ روك ذملا لاضتالا : نم ةوقلا يف دأ الانا هلق اي الصت» ٠.١
 اك تتح كلذو 36 رق عطق دد دير . هنأ عماسلا موب 5 هل وط 4 ةفقو فق ا ةرادو ٠ يفاكلا فتولإب هيلع 3

 عض اومو ٠ ماتلا فقوت !ا هيلع فئقولا ىهساإ يذلا عضوملا وه عخوملا اذهو مالكلا هش َ دق عضوملا كلذ 0 ظ

 مالكلا رخايف تعقو اذا كلدو ةنيعتم نوت دقو امف فالتخ الاردني كلذلو لااغلا ّق ََ ةرهاطظمانلا فقولا . 7 ّْ

 داود د 085 10 لاقو 3 نامزلا لك 1 مالكلا 00 نو هللأ دنع لاق 5 ةن الا حلا قف ا كلذو 0 3 |

 عوتو ردني مل اذلو ةني ريغ نوكت دف يفاكلا وأ نسحلا فقولا عضاوم امأو :امنع عرفتي ايف ركفتبو 0

 فالتخال كلذو فاك هنأب هريغ محبو ندح هنأب فقو ىلع نيرظانلا.ضعب ؟ام اريثكف اهيف فالتخالا 0

 ةجردلا يف هيف فاّلا نوكي ام ًاريثكو هدعبام نيبو هياع فوقوملا مالكلا نيب قلعتلا ةحرد يف مران

 نوك يف فاتح ولا مضاوملا نا هاظااو برغتسسم ريع كانه قرا اا 0-0000
 لمي نا كلذ يفام ةياهنو اطايتحا نامل لبق نء اهنف ففقولا لم نأ فش اافاك وأ ًانيح ابق فقولا
 رارطضالا ىلا كلذ دؤي مل اذا 1 ناك امر لب يثدهيلع نكي ل الاصأ 0 ملول وهو رضع امف فقولا

 لو مهد >و اذا موقلا ى 0 رظانلا نأ اوك ذ 1 تف رعدقو : نسحتسم' ريغ فقوم 2 فوقولا 2

 1 هدْنْع حح رشي و هناا ميكعل لاقو هيف فئقولا ند مهصغل لاقف 0 ِق فق ولا 2 اوفاتحا 5-3 ْ

 ناو "يش هيلع نكي م فقولا عضاوم يف فقي مول هلال عضوملا كلذ يف فال نا ىلو الا نا نيبجولا

 رححا ف 4 و ثحبلا اذه ف ا مكحا نمو : ام وأع ناك فقول /| مضا|وم ريغ ع ف فقو

 للعلاو بابسالا اف روك ذملا هيف ةطوسملا ىتكلا نم باتك ةعلاطع هنلعف ةدايزلا دا ِ نمو عضاوملا . 076

 نأ كلذو فقولا 0 نم هفلتع 5 ناتكشل ١ !| جيهانم تدحوف 0 نم رك ترظن دقو

 لفغأو ةمالع هل لعحو فاقوالا نع وه يذلا ماتلا فقولا وهو هنم دحاو و متسق ىلع رار مهم: 0

 لبق فوقولا ىلا رطضنف مالكلا 0 دنع اهس ال'ىراقلا بعتي دق هنال ريصقت عون اذه يف نا الا هادعام

 ني يع كانه فوقولا ع ٠ : ناكام فيك فقو هن ًاسرق افقوم دج مل اذاف هيلا لوصولا

 رصتقا نم مهنمو نسحلا نع هعاطقا عم ا لصبال عضاوملا نه ريثك يف راصنا كلذ نم ًاشنف

 ءالؤهو ةمالع امهم. دحاو لكل ا مالا هلا يفاكلا فقولاو ماتلا فقولا هو نيمسق للعكلذ ن

 اورصتقا مهنا الا ةنالثلا ماسقالاب ىلا نم مهنمو بتكلا لَ يف كلذب دوصقملا 0 مالا 0

 نكمو : امهنيب .ةكرتشمةمالعلا اواعحو نسحلاو يفاكلا فقولا ىرخالاو ماتلأ ضقولل اهادحا نيتمالع ىلع

 نم ميلف فاكلاب 3 1 3 ريغ فاكو مان نيمسق فقولا اوريتعا دق مولبق نذلاك ءالؤه نا لاَه نا

 ىناكلا ةمالع لعحن نم مم ءالؤهو ةدحاو ةمالع ىلع اورمدتقا كلذلو هنسح ىف سرر الام وهو نسا ؟

 طخ اهقوف لس وأ رمحالا رباب واولا ناكنا امسال اهنم لوالا فرط وأ ىلوالا ةملكلا ةناتكن 0 0



 03 ظ 59054
 000 اارقلال لإ" نأ وه لمزتلا : زارت نارقلا لئرو 7 ىلاعت هلوق رع يف يريثؤلا ملاك ٠ ديوجيتلا

 701 عضاوملا هذهلثم يف تالا دو 6 ىاكتلا و لقو تاز اوفو رطل نيتي ةدولو ليو لع

 ظ 3 وصقملا ناكف هل عونلا يف فااذغ طخ وأ هنم قدأ ٍق وا د0 ل كم ام قولا ف و اك دادع ام

 )0 يف هنأ ىحرادقملايف ةنوافتم تاحرد هل فقولك تكلا نأ وهو هل ءاشألا ىقني سم انهو : كلذب الصاح
 ا ا دء دوحلا نم ناك اذا هلاف نالف انل داح كلوق لدم يف كلذو هئافخ ةدشا ها دق دا عضاوملا ضع

 |00 ىبب امكلوت ومو ٠لادحلا نم ناك اذا ام فالخم ةيفح ةفيقخ ةتكسب لاذلا لع تكملا ىلا ةغوسم كف
 || كلك نورك كلام لحال كلام كلوق وجو : ةضخن ةتكس نم امف دب. ال ةيتاثلا ءافلا ناف دا ذ داسف يف دحأ

 3 اددلا ١ صمم ةاضقلا نعني لوف يف يناشر دق ظفل ىلا رظناو ٠ كلام كنود هل نوكس هنا معت تنأَو

 يئاشر دق نالف اولاق الو * يباش ردق يداعالا يع اق

 )و٠ نادل لص نائل[ ف اماو ٠ ءارلأ لعق كوآلا ىف اما نيمضوملافهبق تكس نم دب ال هنا كشنت ال كناف

 تيمكلا لوق رك ذ دنع لاق هناف ىضترملا ديلا رعشلا يف تكسلا عووقو ىلا راثثأ

 يا سرد أ بارع اس ع هع قلاب نم انا او
 ةفيفحلا ةتكسلا .انه فقول دارملا نأ تحي الو : ضرقلا مهفل همهم ادبي مث ريطلا ىلع فوقولا بجي

 0 تفر ناوعو رخآ 1ع ائانع نأ لع نزولا نتحمف ءارثا :ناكسأ: نحو دئاق رؤرتشملا يملا ولاا

 الف هريغ يف امأو ٠ :رخ آلا يف الا رمشلا يف .نينك غدلا ءاقتلا عقب ال هنأ ررقت دقو ٠ نينك الا ءاقتلا يجوب

 0 را ا ا وا
1 1 

 1 ع

 < 000 ةيثلو 17 0 ا

 ل او

 : . : نا رعاشلا لوقب كلذ ىلع دهشتساو براقتملا يف كلذ عوقو مهضعإ دا عقب
 انيماتسملا ىلع امحو اضرف #1 صاقتلا ناكو صاصضقلا كاذذ

+ 1 

 - تاقلعتم نم اهلك اش امو ةلا اني هذهو ٠ اهريغ يف هزحب مو رعشلا نم برضغلا اذه ضورع يف كلذ 0

 > ةللدلا تامالعلاو روصلا اك رتشملا فورا ناب ةزيمملا تامالعلا هنم فر.؛ ىلع وهو ةءارقلا نيتاوق ع

 00 كل وو يك او تاعالعلا هذه :لاوحاو عطاقملاو لصولاو لصفلاو رصقلاو دملاو ماغدالا ىلع

 نأ ميضعب 6و + طفلا ىلع طخلا 0 ةفرعم ودو ةدحاو ةياغل نامزالتم ةباتكلا نيناوق رعو معلا

 000 ال11 نع دعا ايياعلو ايف رع ةعانالا سوفنا .ةاتع طوقو نينفلا نيذه ىلا جايتحالا ةدش

 : | م درا م ةفرعم نأ اوررق دق موقلا نا رعا .٠ نسللا فقولا © ةيناثلا ةمالعلا ]ف أامهذ

 هارقبام ىنعب فراع وهو ارق, نم تنقار اذا كناف هدضعت ةءرحتلاو هسفنب نيب صا وهو ىعملا ةفرعم

 000١| فور ادقلا نمدقحتسيام عضوم لك ءاطعا عم اهلع فققولا غوسب يتلا مضاوملا يف الا فقال هدجت
 7 مالكلا كلذ دعبام نوكب ثيح كلذو ةتكسلا ةاسملا ةفقولا براقت ثدح 1 ةريصق ةفقوفقب هارث ةراتف

 3 : د يذلا عض وما وه عضوملا اذهو ةلما يف مويفم مالكلا كلذ نا ريغ ةوقةيف الاصتا هلق اع الصتم

 ١ مالكلا كلذ دعب ام 50 تررخ ةكالدو نم 0 ةفقو فش هارب ةرانو نسما فئقَولاب هباع فقولا



 لوف امم امس ةملكلا ا هو يبس ا ا ىارامعم كا هعسالاخاوأ ١

 اي كشل دصقأا 0 كر دق 0 ءلا كلذ 0 رانا ني د هلآ ةمالاعو 1 ا 5

 ةددشلا ف غلام ال هنا ريغ ًاددش ١ 'اصنأ اهلمق اع الصتم اهدعب 1 نوكي يتلا عضاوملا يف عضوت اء ع

 غلب اذا لاصتالا نأف كلذ 00 هتلصو لوصوملاو هريخو انك هاعافو ليقلا ناب ي ىذلا لاصنالا ة ةجرد

 ل هل غا تكلتلا ةمااع ىوافلا ئار اذان تكمل ةمالع عضو عسا 1 ةجردلا هذه

 ةاعلا ىلع : ةرونأملا َّ فايرا | ضب لوق هيلع تكسلا غو ام هيف امل ام رعشب عماسلا دا داك الديك

 0 ٠ مرح ريغ يف ذل 1 شاعا هنا ذاقليف - لاصخ ثالث قدحايف الإ بغار ذوكي ال ن

 لاصخ ثال[ثهلوقو ٠ ةردقملا دنعوؤعلاو ٠ ةرسعلايفدوخلاو٠ داوود ريلالا األ ضف نم لاصخ ثال

 هول امس نمدعص وهف تركسلا كل كر .بيراةباكوا دال سكو . ىذإلا يفك --: ةيرغ نعم سيل ٠

 -رومالان مدلودب اه هتقرعمملاعلا لعلعلدب !م لوقو لالخلا فرشأن م هعضوميف قطنلانأ اك لاجرلا
 هتف رعمو حالو ركل هنمررظي نآريغ نم سانا هماعر وهو مراكمابهسفن يك الانعاك ادنمأ

 «ءاطلح هتفلاخ نحو .دشرتللا ةداشرأو -- كش محام 125000 هيف وه يذلا هنامزب 2

 جحا هحاجتحاو - هيان اهف هعرذبحرو 2 لك يف لدعلا هنرحنو 0 هناسلو هملق نيب هتنودت وس

 كاذلؤ ك ىف رهو كيوت قو ها 2 ا كش ىلا ببح هلوتو : اع يطل ا

 ناهربب الا كقيدصت نوكي الاو -قدصمهب تناوألإ يشب رحال نا سطتسانا ةلوقد ١ كليو كتولسو ٠

 مكي نقلا الو حا ريغ سسحلا الو --ميف ريغب ظفحلا 0 د ملا حاصل هلوقو“ لا 2

 ا | عستب ال ضايب هيف يتب اذا رطسلا خف ةيدابلا هذه عضو نايدالاو + دخ دج ا الو

 لوصالا ءاملعا ضع. لوق لثم ىف ابعضو غوسيو ٠ ىلذلالا باك ضع هيلع ىرج ام عكا

 د 0 للعم هلوق كيعا تع ياوللاو: ةيحالاطصأ م [ة ةيفقول يه 0 انأو هيا كا

 المعاو افافلإلا ةذع ىلإ جايتحالا همطا هنا ملعتلا نم دارملا نوك, نأ زوال لوقت نأ اياك مسالا

 درحل ةمالعلا عضوت سا اول سبل عضوملا اذه نا عم: عض عضولا ىلع ردق هحال ام

 هل ىتف بتكي وأ ىورزام وه -- لعن نم ةرانا نأزاناج هلوق ىف ةران الاوةلوق لثمو ٠ . نيمالكلا نيب نيقلا ٠

 ا كوة لثمف|[كاذو دوطقملا لوصط ىرخأ ةمالع دوحوب هيدا د1 عضو نع ينتعبإو ١

 ع 00



 5 0 0 26 00 0 َّق 0 لّدملاو 3 هذ ودل تقاالا 7 ام كعسأ الإو اقوف

 نوكس قالا لبقو بلقا ىلع .ةمالاع ء ءارمح مم ءايلا لق نول لع سور أ نا ا نجح يضو فرحاالب

 د 0 ءاطلا 0 هدعإ ام ددشنو 0 يرعلو ع لك نك و ءافخالاو 5 دنع ىرعت و

 0 الا ع

 - م ةمباسلا ةدئأقلا 0

 آف نأل بت ناك اذا 0 يوقلا كلذ. كردبو ع ثيح اه 0 0

 أ نم 1 نأف سهاذل 0 0 1 نم ديف ل قل «رخ الآ وهو ا صنتخ 3

 8 اتعب ةحاح 1 قل ها امو مؤرلا نع ثحبلا ساناا كرت املو نيثثلا م ىالتخالا ف



 هراتكيفلصفلاو لصولا نع ىصحفتك ًاثيش لجر نم ا 0 سنو 00 هلي 17
 لوقلاو لاق ثيحةل بلا يف هل ةاقم يف ةذباهملا ضعب هنا راشأ دقو لاب وذ ىمأ طخلايف لصفلا أو ١
 روسلانمتسيل اهناو نآرقلا راس هب بتك يذلا ملقلاب فحصملا .يف تبتك ثيح نآرقلا نءاهنأ اهنا رغقلا 1
 ف نارقلا ديرجن يف اوغلاب دق ةباحصلا نا كلذ دؤيو رولا نع ةلوصفم رطس يف اهدنخو تينك كح | ْ

 ياا 2174 نيمادالو كلداوحنو 5 ل ودكم فل 1 اعف يضل فاول

 مع للا يضر ةباحصلا هيلع ىرح امل هتفلاخغ كلذ و ةباتك ءاملعلا 0 يات 0 ظ
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 ا
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 دوعسم ْن ,أ ناف اذه 6 ١ لاقذ ةنا 1 155 35 رو هنمف توب 1 فدحصع قا هنأ .يتخنلا نع يور

 الاق اههنا نسحلا نعو هنع يورو متاوخلاو حتاوفلاو طقنلا هرك هنا نيربس نأ نع يؤرو ةهرك نك 0 3 ظ

 ةعاميو ذك ةووس ةحافو “حصملا" ىف للجار «ناك هلا 11 أ نع يوزو فحاصملا طقتنب 0 ظ

 طقتاالا فحاصملا يف ثدحأ ام ًايش نوف رعي اوناكأم لاق هنا ريثك ينأ 6 ا انكر ١ ظ
 اتق لاقو متاوناو حا افلا 7 00 1 دع طفلا اوك ا هريغ لاقو يالا سوؤر:ىلع ثالثلا ٠

 الو نآرقلا اودرج لاق هنا دوعسم نبا نع هريغو ذيبع 9 ع اورشع مث اودمح مث اوطقنف اوؤدب 1 ظ

 1 كيو تالا مدعم واوغلا ءاهنأو سامح آلاو راشعالا | هناك م 2 ىعيللا مامألا لاق يب ءوطلختم ٠

 تالا ىف ناو اا: رف ناش سلام مهوتبف ةروص هل: سبل تال زوجبف طقللا امأو نآرقلا اودرج 0 ظ

 هنم سلام نآرقلاب طلخمال نا يغيب ءاملعلا ضي لاقو .« اهعلا جاتحم نمل اهتاينا رضي الف ءورذملا : ةئره ا ظ

 ردا نق لافتا يناعمو تا ارقلا فالتحاو فوقولاو م تارتقملاو تادسعبلاو كاب الا 52-

 م اف شتا رق عمج ا الو مسرلا ةروصل رييغتاا نم هيفانمل داوتلاب طقنإ رسسلا

 ديدشتلاو نونتلاو تاكرحلا ا نردتلا موسرمءلارييغتلاو طيلختلا مظعأ نم هنأل ةفلتخم ناولآ. دحأو 3 |

 يذلا طقنلا وه نييباتلا ضعب مالك يف روك ذملا طقتلاب دارملاو ةرفصلاب تازمهلاو ةرمحاب كللاو نول 3 ظ

 طقنلا قيرطب لوالا ردنصلا يف لكشفلا ناك ءاملالا شعب لاق ٠ تاكرملا ىلع ةلالدلا مرصع يف تلا أ ظ
 1و وحتلا ىف اناتك لمس نأ دارا ناك هلا: تلكو يلؤدلا دوس الا وأ للا مامالا كلذ لعف نم. كدا

 000- كاشع نم رض اذ لوا كاوا لا رعان * تان ىرأ كا مهناسل نم دسفام هب نتن

 "ردك اداو فرط قوف ةطق لعجات قلم ترم اذا حا ك.عيذلل لاقو داذملا ن رافال

 هذه نم ا تح "نا فرحلا ناجح ىلا ةطقنلا لعجاف امهممهض اذاو فرحا عض ةفلطقللا لعجاف

 | كرأ نا كامو كتم ىقأ ىح كلذ لعفن نيتطق لمجاف ةنغ تاكرطلا

 را لا ا يب ا ةلجنأ نم ةنالاكأ ءالؤحو رسصي نب يمي لاقيو يتيلامصاع نب رمدن .. ا ظ

 وهوا ذأ نب ليلخلا عضو نم وهف نالا لوادتملا تلا انو 7 آلا نا رهبات 1 قاوم لوا نا

 رسكلاو فرحا قوف عضوت ةريخم واو ةمضلاو فرملا قوف عضوت ةريغص فلآ هدنع ةحتفلاف حشوأ |



 ظ ١ 0 0 أ 0 1 ةكرشلا نا هللا لوقف يدتن 2

 3 هعضاوم نع . ملكسلا فيرحمو ا فمما 0 امو اذه ناف نيملاعلا بر هللا لوقيف "يدب من

 ش اولا ىف رظنب نا مهفلا يلوأن م * ناكو وددت مك ىف رظلإو هند رعلا فررع نمل يغبني ءاداعلا- ضعب لاقو

 يل هزواستياو كانه فقي الف الاو هب ا ين هدنع حجر ناف اهيف فقولا سمعا يف ءاماعلا ففاتخا يتلا

 0 رس وهف نفل ناب فالخ ال اهدعب اع ءادّتسالاو اهباع ىف دارا نس يتلا عضاوملا نم هزيغ

 8 ناك مهضع ناو امهنب لصفا ةزاد نيثدحلا نيب نولعجب نيثدغلا نا تفرع دق «عبارلا هيبنتلارل

 ُْ دقو ادا همك نم ماعلا نق لمقال ادك قمهق يذلا ضاببلا نوكيل ةباتكلا نم رطدلا ةيقب يلي

 ' ًادخاو عضاوملا عيمج يف ضايبلا رادقم لحب نم مهنم نااالا باتكلا نم ريثك هيلع رصتقا
 9 نا كلذ ىلا راشأ دقو ٠ عضوملا هيضتق ام هيف نيعارم عضاوملا فالتخإب ًافلتخم هنواعحم مهنم قاذحلاو

 7 لوصفلا ةعسو ' هريغ مالك فادثتسأو هب "'ئدتبا يذلا مالكلا ماق دعب نوكي انإ لصقلاو لاق ثيح ديبسلا

 7 لفح هنم تع ًاقلعتم وأ لو الا لوقلل الك اثم فتأتملا لوقلا ناك ناف مالكلا بسانت رادقمىلع اهقبضو
 اولا مام لق لضفلا امأف « كلذ نم ربك ١ لصفلا لمج ةيلكلاب هل ًايابم 3ع نا اج لكما
 00 0 0 ا م دنع لودفلا كرتو 6 اعيج قارولاو ستاكدا 2 تيعأ نم وهف

 ندر رانا نادم و لصفلاو لصولا يف لبق ام ا كلايحاص در رايق لل

 : دلع ةغالبلا ام ”يسراقلل لبق لاق. ٠ ةياعرلا ندح نم ًاعدق امط ناك ام اناعارم نع نوشرعملا ملعب

 نعصلا لوادتملا دس علا نعل برق نم لاقف سانلا كلا نه يحمل نوعألا لاقو ٠ لصولا نم 00

 اح رادقم يف هءالك ناك نم غيلبلا نكللو ضرغلا نع كمبس لدعم لاقف ةريسبلا ظافلالاب كردلا

 اان مق اهلا زنا ىلع يناعملا هركي الو" ظاقلالا نم هيلا بعص اه بالثجا يف ر كلا لحب الو

 كرم ولاو لصفلا عضاومب ةفرعملا امل زمعا اذا ةغالبلا ناو . يفولا طقاسلا الو يثحولا بيرغلا دمعتي
 زج ريغ يف زحوب هناف ىسعنب مساقلا باتكب ياا دحأ مالكب بحيأ امزومأملا لاقو ٠ ماظن الإ ءل اللاك
 ع 3 كمال ىلا ةزازغلا هب لمت الو تائطالا ىلا ةردقملا ل الو « مالكلا لصافم بصيو

 3 هباتكل. لوقي ةيلداملا كولا. بتاك اذا نيص 3 اكو ٠ هطافلا ىف ىرفملا يصر هك ف د[ رج
 ١ 1 ٠ رهش نب ثراخلا ناكو ٠ ضعرب هضقت ان ودعم مالكلا ناكاذأ اولصو ىنعم 5 يضقنم نيد اولصفا

 لصفاف هف تنأ اماع نمع ءادتبالا ىلا , ءالكلا كب عزت اذا شقرملا هساكسا لوب
 9 ” نينو هد

 هتلفتتساو عامسالا هتلو اهيعو نع بولقلا ترف قذعي نا نسح ام ريغب كظافلا تقذم نا كناف ظافلالا
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 ا 4 5

 ٠ باتكلا نم 6 نيب و الك تاب 2 ف ليمن الا ىمنعلا نمحرلا دبع نب اص ناكو ٠ ةاورلا

 0 4 0 نيب له ليج ناكو ٠ لضفلا 0 0 0 ام لوي ناكو : تعقو 0
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 ا و ةنياتك تارا ىلا ةقرأ 6 مدام نر ا
 ىظفل قلعت كانه نكي مل ناو 0 ايف اوغوسي مل مهناف لمخلا نم

 ريتك زج ملو ٠ سدقلا ىلع فقولا برقل تانيبلا يم نب ىدع اننآو 0 ْش
 وهو نيتلا نيب جاودزالا 2 ءاشت نم لذتو - نم هررفل ءاشن نم قمت بع وأ

 فتوبام لصويف جاودزالا ص ةاعارم فقولاا يف يغذي هنأ او | اورد ديدق :لتضاولا دكوت 3 فا

 ليالا يف راهنلا وبو راهلا يف ليلا طوبا جاودزالا ل ا هباع مك دلا م

 .اهلعف ءاسا نمو هسفئلف اًاص لمت نم

 فالاتحا 0 فالّتخا لاثم : ةءارقلا 0 بارعالا فالتحا و لي د( ينالها 1

 نذتعملا يحن ال للا نا ءاودتعت الو ك 1 0 اتا 0 0 007 نئذلا 0 ِ
 00 ىلع فقاو 3 0 ِق 0 وحب 1 0 قح 0- م موقيال 4 كات هيبختلا 0

 ءاوهالا ةا ضع هلوأت و 2 ضعبل هفاكش 3 1 0 هف عش ا نبأ 0 نال

 هحواألا يق ولاو 0 يرد غش 0 هيلع 0 كمعس تين يبل دايعأ وأ 0 ئضنمي |



 يحد يا د د

 5--- 1 ىرزرر رع نه كاز فحار + ا

 6 0 0 عامسلاب ديقم هنأ ر روبشملاو كلذ ىلع د راولا ثيدحأ مهضع رضعل لو ناسلا دصتل لصولا ةلاح يف

 لع فيكلا يف كر اكشلاا طم يك دور دك هنا 0 ايف الا غوسي ال

 لاو: نار لب -- نم ماللا ىلع نيففطملا فو قر نم - نمنونلا ىلع ةمايقلا فو اندق م - ىلع سيفو احوع --

 0 نيش 0 يلا 0 ا 00 م ا ا

 ىذا لاركملا قح الو ا 3 ضايق ل رد 3 ا لاَ

 ا( دقولا ىرخح لدم لإ .ءارجأ ام] اهناكساب ةٌرجو شمعالاو ةزيملا همك ولا يو 2

 آر د روج ال اذه نا درلا عزو « نبك لصتلا ىرحت لصفتتلل ءارجلو تاكرملا ياويل اناكتا امو
 مر كي دقو نافل د فرقا كلك بارغالا تاكرج نآل ممازل رن

 72 هبرعا مالكلا ماع نكي مل امل يناثلا ناو .مالكلا ماه هنا اذه ىلع للدلاو فقو امنا لاقو اذهم أرقي شمالا .

 077 قاذلادنع افوقوم ةزمح ةءارق جاحزلا لاق نيترسسك نيب ةمض اهنال لوالا يف اهنملقنأ يناثلا يف ةكرملاو

 ِ ينبم لصولا يف ةزمطا ناكساب ةزمح ةءارقنإ ”لعوبا لاقو ٠ رارطخالل رعشلايف زوحاتإ وزوج النحل نيئاس

 0 ” ركم ةلوق نم الو ى لع نأ وهو رخا ًاهحو لمتحو « فقولا ىرخ لبصولا يف امارحا لع

 25 كلا اب ال نكدكلا ىلاوتل نبأ لامف لبا نم نكن اك يناثلا فرجا نكساف لبا ةلوعإلو نول

 |0111 كلذ لم برسلا تفتح ك تارسكسلاو تآايلا عايجخال ناكسالاب فقم ءاب اهلهق هاي يفانع ىلوألا
 )0 لآل تارعألا ةلالد كلذب لتحت الو تارعالا: ريغ ةكرح ةلزع اذه يف بارعالا ةكرج تلزو لاقلابو

 0 "ا راتلا نه دكا تام هيءارق يف غاس ذل هواك ناكسالاو لتملا يف مولع ناك © عولمم ابعضاو 5-0

 0 )001ج انف ةفقو فقو وك ير ارتا ةلمل يرشرلا لاو ٠ نط هنأ لورق نأ لئاف 2

 « تامين »
 1 رع يف رفتذ. الام كلذ وجنو ةدرتعملا لاو صخقلاو لضاوفلا لوط يف رفتخ < كوالا ةشتلا )ل

 000 هف صخرمللا يدنواجملا همسي يذلا اذهو رخل هالولو رك ذام "يل ءادتبالاو فقولا رِجَأ اعرف
 / .قرشملا لبق ؟هوجو (ولونل قا بلا نسل ١ ىلاعت هلوق ىف ترفل: لع تقول و تك ا عل

 | اع لطاون نم كوش اودهاع ىنلعو تاكزلا يقاو ىلعو -- نييبللا لعو - 4« برغملاو

 7 مانلا ناكماعم الا ىلا قولا 0 201 نوروسلا ك ةدقاو : قرذلع امف مث هلوق ىلا نونمؤملا

 00 لعدد صقانلا فقولاب ةخالا نسح مان فقو هئانثا يف دجوب لو مالكللا لاط ناب نكمي مل ناف

 1 _ رعشي انه فقولا ناف اسوع لمجتإو -وحن ناسيبلا نم يارس. هيف مهب ناب اهم: زوم: ضقانلا تقول



 فا هنال هادف 00 ءادتبالاو دقرملا ىلإ ةراثألا نأ موبشالو ءرحر 0 ب دش
 فقو ال هنا رع عضومق وف تعضو اذاف ال. حقا فقولا ةمالعو « حبقلاديدش حبق وهف هدعب اع ءادتبالا ظ 3

 ٠ ةداعاريغ نم كانع فقي نت الا و امام نوك نأ الإ لصولا "ىراقا يغني هنأو كانه 0

 سوؤر لمعس ناك هنأ هنع يود هلاف ور 2 8 يالا سوؤر لعق وق ولا زاخأب نم لوق ىلع ءان

 عنام عوقو مدعب ةطورشم كلذل مهتزاحا نإب محب ماس خبط يذ لك نأ الآ ىلإ طخ ره لوقو يل

 نوبذاكل مب ؛او هللا دلو نولوقيل ميكفا نم مى الأ .- تافصلاو ةروسيف ىلاعن هلوق يف اك كلذو 0

 يفام 0 ضعب لاق ٠ هدعب اع اش َن لع نولوقل ىلع تقواادحا رح 3ك 0 هاف تا 8

 ضعب ابعدي دق ىرخأ مئالع انهو : هتناكح هدعب ام نال هلع فقولا زوجب ال لوقلا نم نارقلا ٠ ظ

 كلذ نمو ٠ مجتك | هب لقي مو ءاذلعلا ضعي هب لاق يذلا قولا ةمالع هو فاقلا كلذ ن١ باتكلا' 206

 فقي ملاذأ هنأ ثيحب بابحتسالا قيرط ىلع 'يراقلا هب ىصؤي كانه فقولا نأ ىلع ةمالسع يهوب مق 00

 سفن ريغنم ةفيطل ةفقو يهو ةتكسلا ىلع ةمالع يهو نيسلا كاذ نمو ٠ "يش هلع نك مللصوو 5

 هولا اغلا ينءا دير نومدخقتلا نفط ت ل تكملاو عطقلاو فقولا نفلا لهأ ضعب لاق

 ىلا لقتنملاو اهنع ضرءملاك 'يراقلا نوكيف ةءارقلا كرن نع ةرابع عطقلا اولاقف 8 نور ل

 عطقلا نوكي نأ يغضو هن اسما ةءارقل ةداتسكل اه 0 اذلو ءاشالا ندعم حو اقر قرد ل

 هنأ ليذلا يبا"نبا نع نانس يلا نع صرد الا ونا انثدح هننس يف روس نب ديعس لاق : ةيا سار دنع

 هلوقوريك "يبات ليذهأ يبأ ن نباو حي دانسا اذه وابضعب اوديو دي الا ضع :اوؤ ركب نأ ره ب جاك

 فانثتسا ةينب ةداع هيف سفن: انمز ةملكلا ىلع توصلا عطق نع ةرابع فةولاو ٠ ةباحصلا هبديرب اوناك

 م ةبلكلا ظسو يف ن وك الو اهطاسوأ فو كابالا سوؤر 1ع اد دوو ضاددا 101

 :مُز توصلا عطق نع ةرابع تكحبلاو

 ةريصف ةتكس يه ليقفاممع زيعتلا يف نفلا لهأ: ظافلأ تقاتحلا دقو ةريسي ةتكس ةرمها له نك الا
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 لع ة | اكس دقو فنا ربع ريغ نم ةداع فقولا ٠ نمز نود.وه

 ةفيطل ةتكس ره لبقو ةفيفخةفقو يه ليقو ةريس ةفقو يه ليقو عابشا ريغ نم ةسلتخم ةتكس ىه لبقو
 1 0 لع 052 تك د ةءارقلا ججح يف 'يمرافلا (ىل لع 5 لاق ٠ ةفضو يه ليقو عطق م :

 اا اد الاد ءايسإلا قو هضرالا يف ةفرعلا هال لك كاذكو.زمج من ةفقحل كام ةرذطلا

 زوجي اللاح يف الق ةفقولا هذه ةزمغأ 0 اهيسو ةزمطأ قيقح اهفقو يتلا ةفيقولا هذه دارا 7 0

 فيفحتلا . لهأ نا ىزرت الآ ففخت ال اه ادتبملاوارم ًادتنلا ةعراضم تراص دق ةرمطا نال قرفستا الا اهم
 كلذ يوشر امو « رمهلا رم فن الام لاح يف 0 م ذا | تيدا هنا ديك دب موفق ال

 دارا اهدعب ةزمطا تناك اذا فقل الا دم نآىرن الا ءامو ءاسنا و هده سن 4 0 مدم
 و

 كلذكف ةزمملل 0 نوكل - هللا نم ة ةمعل ل اهدعب نكي مل اذا اهنف هنم
 2م جلا

 م
 ل عم
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 0 هدعا ام نا موت لصو ول هناف مزال مطوق دنع فقولاف --- نوالعي امو نّورنس ام لمعت انإ

 ْ:ئ 0 فقولا ةمالاع و6 مط مك مد هيلعدللا ىلص ىدلل ةيلست تدرو ل ةلمح وه لب كرك قدلاو
3-4 

 "يت هللا ودب ًادتبملا مسالك كلذو هب ءادتالا نمسح امم دعب ام وكي ام وه قاطملا فقولاو : مما مزاللا

 . سفنال ها محا 0 لاو 2 ا د ملا هللا ليج 2 ل ال ل

 ردح نوديرب نا ةريخلا مط ناكام- 0 ىننلاو -- ىدس كرتبنا ناسنالا نسحا-- وحن مابفتسالاو

 هف ع ارا فقولاو : ءاطلا قلطملا ا ةمالاعو «قباس لوقل الوقم كلذ 5 ثدح كلذ 0

 5 يو اهل ةيلاتلا ةلخلا يف فاطعلا واو ناف كلبق نم َكزنأ امو -- وحن نييحوملا بذاجتل لصقلاو لسولا

 ناو :ايواستف تفولا حج جري ريءضلا دو وو لعفلا ىلع لوعفملا ميدقتو لصولا حجر, نونقوي مث ةرخ "البو

 كفرات ركع _ 0ك 35 ناك اذه نا - كاذلثمو ةهج نم حجرأ انه لخولا نكد

 فقولاو : محلا اللا فقولا ةمالعوا ربو عر اح نسولا نأ الأ 1 راس ناك ناو ادع لك

 . اورشا نذلا كلر[ را نوكي هف لصولا نا الا هحو“هف فقولل 1 وه هحول زوخلا

 7 بيات ةرعشملا ءافلا - :باذعلا ممع ففخ الف -- وهو هدعإ ام "يحب ناف -- ةرخ الاب ايندلا ةايخلا

 |00 ايكولاو : ىازلا وخلا نقولا ةنالعو ءاهجو لصقل نمي ةّكطا هذه لعدللا هاذه هع رسولا رعد

 000 ا 3 اح يفسال هديه ام نوكلراخألا لاح قيد نصح ريال يذلا وه ةرورضا هت تشتمل

 |0000 2 مولكلا كوطلوا نفل عاتمال امإ كلذو رارطتضالا "لا نق هبف صخ روةلجلا ف اوه لاك
 | ١ وهو هدعب ام ناف - ءاذب ءاهسلاو 7 ىللاعت هلوق و2 كلذو دوعي نا ريغ نم هدعب اع ادّنا هيلع فقو اذا

 08 00 رول ناذالا فاق لع دونك هف رص وقول قم رع شاك ناو -ءاث كلا ل

 اجلا هقا ضخ ر 5 فقولا ةمالعو .-- نودلاخ اف مجهلوق ىلا نونمؤملا حا 0 لصاوت م رب

 . ًامتملاو ئازج نود ط ريشلا لع فقولاك كاذو مالكلا هيف مث مل عذوميف فقولاوهف حِسقلا فقواا امو :

 يال فا يلوعفم يا لعو ىذت لا نود هنم قثتسملا ىلعو لاخلا نود لاخلا يذ ىلعو هريخ نود

 ل كلا نوددم لككملا لعوندك ولا نود دكوملا لغو ةفضلا نود فوصوملا ىلعو رد الا نود

 .عاطقتاوأ ساطع بسب كلذ ىلع فقولا ىلا "يراقلا 2 نأف كلف وحكو ف وطدلا نود هلع وادا

 1 هضعبف حبقلا يف هتاحرد توافتت حييقلاو هداك وكت نحب هن يدسو هاهم للا وع ناقل نع

 0 0 ا 1 ٍىراكس مثأو ةالصلا اوبرقت لا يذلا انا لاذ هلوق فف ضعب نم حبقأ

  ًايزابتحا الا نوكي الف ءادتبالا امآو : ةالصلا لع انه فوقو || هنم حبقأو ىراكس ىلع فوقولا حيبقي -

 مسقتناامىلا مسقني وهو دوصقلاب فاو ىنمااب لقت الا زوجي الف ةرورضديلا اوعدت دق فقولاك سي ذإ

 2 كلذ يف فقولا تاحرد توافتن أك حبقلاو نسحلاو ةيافكلاو ماقلا ينهتاحرد توافتتو فقولا هيلا

 00 ادع لع طولا ذك ادق م ره است نفح وح لح ءادتبالاو احق فقؤلا نوكي دقو



 0 رع امداد 0 1 ا را ع مق دقو اذ

 طاسلا من يقاكتلا مل ندحلا مث مالا ةينر اهالعاف تايرد رم طن 5 00
 يفاكلاو نسحلاف ةن راقتم يهف ةزيثك ت 1-0 ناو يجو هباتك يف مئاح وبأ اهلمعت-ا دق تارابعلا هذهو موهفملا م

 ويلا و :ةس را فا مود را اهلا نانا :ممملاو طاصلاو ما اتلا ت راش ٠ ندسحلاو امهقوف ماتلاو نابراقتب

 مووفملاو : حاصلا كلذكو يفاكلاف نكي مل ناف ن دسحلاف البس هيلا دحب ل ناف ماتلا ىلع فقب نأ 'يراقل

 عضاوملا ىلا رراطا نع لدعبالو نبط ىلا ترا اا صوصخللا عضاوملايف فقولا ىلع ردقب ماقامدتا 3-3

 براق انه هناك اًقباس روك ذمللا نسكعأ نم ةساد لع اه وذ ىلا نبا اهدنع نلا مليت هركي يتلا

 ع نلضأ دفا » وحن كلذو ماسلا يف ماتلا توافتي دق مهضعب لاق ةهك لك نيعون عا من

 ناسنالل ناطيشلا ناكو وهو هدعب ام ىلع فقولأ ن لو تك ءاف . « يلءاح ذإ دعب ا
0 

 ىغشو : : اع هيبشلا عونا اذه موكعل ىهس دقو ةيالا ا كا فخ 0 هب ةققاعتل 1 3-7 0 0

 كلذ فل وم دنع ها مسق نك دخل ا فرعإ ا نفلا اذه 0 نم رم باتك يف ةمجارملادارأ ن

 ءاحاو ماتلل , كا انلا اولعش ماسقالا < ِط ماا دقو ٠ هما 21 دك 0 3

 قوف اهعض وو رمحالاب متالعلا هدك ةران 52 [ةمولا لقَو احلا ملاو اصلا داصلاو يفاكلا ةقاك ل نسحلا

 امإو نيهحول دا عضاوملا نم هنأ ةراشالل امإ نانامالع عضاوملا نضع ْق عضو دقو : ٠ فقرأ عضوم ٠ 1 ظ

 بحب [نما انه نا الا رخ الا ىلع اهدحا نادحر عضاوال رمظي ل نفلا بارال نيلوق مَ تأ ل ةراشإلا 00 1

 ١ نظيف حالطصالا يف فالتخالا ىلع ًاينبم افالتخا ممتارابع يف رظاناا ىرب ام ًاريثك هنأ وهو هل هابتنالا

 ا فالتحالا تس اذه 3 مو فالتؤا كانه نكي مل اعر هنأ عم هب - ةققحلا يي ف افالتخا كانها: 1

 دق قه عم كانه فالخ ال نأ ىهاظلا يف مسمتا رابع قاقتا كيسي: نظي 1 وهو هنكع عقب دق حالطصالا : ٠

 عضو ةمالع امنه مسق لكل لعجو ماسق اة ىلا فقولا مسق هناف يدنواجسلا انأو :قاؤاح كا د

 ا قاطلاو ءرزلا ياك 00 ردالا دايلإب نوكتو تق ولأ ل قوف ٠

 دينها كلذلو هددت قم زيوفلا تانكت |! تاتي لس كاف قرا عبت دقو : ةرورضلل صخررملا 07 0

 00 اماتك ىرح قلا فحاصلا "ف يلاتلا نوكيل هيلع حلطصا ام ناين ناتو داللا يف هتقر طا

 هدعب اع لصو اذادارملا ريغ مهوب دق ام وههدنع مزاللا فقولافلوقنق ءادتبالاو نقولا ف ةريصل لعد 0

 نوعداخم --هلوقب لصو ول ذإ مزال هدنع انه فقولاف - - نينهؤع مهامر و ا ُةَفَص يف ىلإعت هلوق 3

 0 اصلاخ نافالا زرت مهع عادخلا كلذب ينتيف ننم وع هاوقل ةخه ةلمعا نا ربدتل لف موتنا"

 تاساو مهنع ناعالا ين وه دوصقللا نأ عم نيعداخم نينمؤع ءالؤه ا كاوكا يف كلذ نوكب ع 5 1

 0 كن رحب الو - ىلامت هلوق وحو تنّني ةرغلانإ مطوق كنزحب الو < ىلاعت هلوق وو ملل عادخلا 2

) 00 



 نأ علا را ا ب رول مال ناز هين ا :أ| 0

 يدر تقولا نا انادنع لاو آلا لدا و كاك 5 د فاكو مان ةياالا 0 ىلع فقولا

 ” يناعملا ناف هوم وك تأ ( سنلاو فوكو اهنا يالا سور ا اهأرن ا وأ ىف نوك دقو: ي آلا

 ” ا طروبلا فاح ذك ايل در رخال يذلا فوقر نيرا نارقلا ىو كهران ىف هرعم

 ْ فاعلا و ةروس يف ىلاعت هلوق نأ ىرت الا اهوحتو تافصلاو ءارعشلاو هطو مير ةرومك راضقلا آلا
 ظ ا ةدير اع ءاذحالا نال ةلعامق ولأ روح ال كلذ عمد هيل نسا ريوس «:نولؤفل يفانزم نإ الا ١

 | اقوي سلو ا 0 د رح 5000 نئحاف حبق ىلا

 0( فققو ناف « مالكلا لوطل زوجيف ائيه تافوطعملا ركن مو هلبق ام ىلع فوطعم افرخزو هلوق نال

 ا لاق: هيلع ساقيل هنم اذن تركذ ريثك نآرقلايف اذه نمو ء هيلع فقولا ن نسسحو مال الكلا مت افرخزو هلوق

 > يلادع يتلا الل وبنم وأ اضن وأ فاكوأ ماك رخ ىلا قارقلا لوأنم يذلا تال 1 متاح 9

 ا مهنال ءا ا رف فقولا بتك تاق كلذلو كل هترك ذ اموه هانثتسا. يذلإ اذهو

 0 هنف دروأ اماف فقولايف | 0 كا نم ل نم لكف عطاقم هن : ام اودقتعا يتلا لصاو فلا ريغ ىلع

 0 فقولا "يراقلل ا نا اندل ر ريما الا نم رفا اه طر مو نآلا 1 1

 | نأ مهوتب الثلو اعوان ةنلا غاب م إف تلاط اعر ةيالا نال م 1 فقولا هل زاح مي يآلا كدا

 ” لعورد ح نمتو ه٠ "يراقاادنع هب للا قع ااا نود تأ ,الا 12اوأ دنع نوك اع األا عاطقتا

 ”ردقلا يف يورحلا نبا ةءالعلا لاق - ال لع 00 قاوف:نتك اذلويذنو اح.دلا ةمالعلا كي

 ءادتبالااوزاحأ هيلع 0 را ام لك ذأ هده اع ادم ال اذك لع و ال فقولا ع لوق

 زوج هنم ريثكاو فش ا ةهَدَع ىعملاو ال ةياتك يف علانو مسقلا اذه نم يديواحلا ا دقو هدعا 0

 5 4 يدنواحعد || يدنإقم ن * م هل ةفارعم. اذ: نم : 7 دقو هيلع فقولا 0 و هدعا اع ءادتنالا

 1 : سيو هدعب اع ءادتبالا الو هءاع فقولا نس ال 5 حبق هلع فقولا نأ ىضتش كلذ ىلعي فقولا نم

 717 فنا م مثرطضا اذا اوراصف هدعب اع ءادتنالا نسحب الو هباع .فقولا ن رمش 0 م وه لب كلذك
7 

 3 لع 0 نودمعتنو راما نم ا 0 0
 تيعنأ نبذ 00 3

 ا لا طع مرا ا يف رعش .> ند تلق ا لوقو كلذ

 5 3 كف 0 فاقوالا نم هريغك هدسإ اع اس تل ةيلع فقوي ال يأ ال هلوق يدنواحسلا دام نأ



 ءاهنا هي فش لعامل و 0 هقحان ال ثيح فش م فراعلا ا )م ا ريغ 0 لام 0 سا

 فقولا ن 8 الا ردح دقو ٠ مهفلاب هلالخأ وأ ىئعملا اح هب فوتول رضي عضوم يف د فقي دقق دق

 00 نيا ميرا

 ءادّتسالا ن نسحب الوهيلع لحدا >< 0 ل 6 هةدعل انع هادا هيلع فدا رحب يذلا 1

 نأ كلع نا كدي فلا هوو نيس 0 ف 0 ةنالث ىلا فقولا مسقن روهشتملاو ٠

 نم ناك ناف دعب اب قلعت ناو ء ماتلا وهف ىنممو ًاظفل هدعب امش عطقنأ ناف مان مالك لع فقو اذا 1
 يذلاوه ماتلا فقولاف ٠ نسحلا وبف ظفللا ةهح نم قلعتلا ناك ناو « يفاكلا وهف ظفنلا نود ىن .

 كال وصقل ءابضا د نوكمام نك أو علا ةه نو سس 0 3 قلت

 اثدهأ » هم لب هنا ( قيعتسن » ىلع يمقولا وو ( قيس كان دنع 0 ١ ةيلد .هناف « ندلا موي كيام» لعمتقولا م

 هءاعف قولان .<يذلا وهيفاكلاو ٠ «اورفك نذلانا» هيلب هناف «نوحلفلا مكث وأ والوحتو «م .ةئسملا طارم

 سوؤريفيفاكلا 50 ٠ ماتلا نوذ .ناك كلذلو ىعملا ةبح ند هب قاعت هل هدعب ام نأ الا هداعإ 5 ءادتب'

 نمو ءاششي نمةمكسحلا يف ينوب » ىلاعت, هلوق وحب يف كلذ و ضعا نم 1 هضعل نك دقو 0 يفد ُي

 فقولاو فاك ءاشي نم ىلع فقولاف « بابل لإ ولوا آلا 0 امو ايف رح وأ دقف ةكشا 0

 يمسي و ظفالا ةهج نءهبدقاعتا هدعب اهءادتبالا نسحب الو هيلع فقولا نسحب يذلا وه نسما و ٠ هن 0 1 ريتك ع

 نسال هنا 0 الرد هبلعشولا ناف «هلل دما» 1 كلذو بال 0

 1 هيلع ردا 0 اعاسأ اهدعب اع تقلعت ناو تانآلا سصوؤر د لضنالا 00

 ارق اذا ناك لسو هيلع للا ىل اص ينلا نأ ت اق امنأ اهنع هللا يضر ةأس مأ نع يور اهب كلذ ىلع اولدتس

 0 لالا بر ل دا "دقق م اولا 00 2 ةبآ ا



 0 ءب قات امو هع يف الودحت كا 9

 را 1 تكلا كل ل

 0 ٠ نا 2 دك ةكملاب

3 0 00 
 .ةولص 0 هبوشملا هيلا

 الا م . ةلملاةمضلا
 0 1 0 ا

 ْ ه0 ل ا ةمشأأة ل 2 2 3 2000 يح
- : ْ 0 

 ل : 0 ةحيملا

 0000 د م ا 00 ا حل

 . قفوملا' هللا و ةيثنملا بلالاطال ةناقك ا ؟ 5 يا فارطالا عساو ثحيملا اذهو

  0 1ةداقلا 21101 1 ٠

 اد دوت 0 0 0 )»ع 1 نار 3 0 8:1 0 هلوق ن 2 1 هنأ هع 1 يدر 5

 ظ ام ةفرعم دحال ىتبال رطخلا عظع ردقلا ليلج فقولا باب ءارقلأ ضعب لاقو ٠ فقولا ةفرعمو

 1 نأ ؟يراثلا نككي ما مهضعل ل ٠* لصاوفلا ةفرعع الا هنم ةيعرنشلا ةلدالا طانتسا الو

 1 3 هاىعلا د امي 0 هياع 00 200 0 و4 راتخا بنحو ا و نسف يق ةصقلا

 ا لان ناف لا 10 155 ا اوم 5 0 نا هل 00 كلذ ِفَرَع اذاف



 0000 0 عقل ةمضلا ا

 لائم وزاحلا قار ْط لع 0 “2 مدقتتلا ناك ناو املع ةيلاعو ة ّه رمكلا لع ة همدقتم ةمضلا ناو ةرسك

 20 ا 0

 ل
 رسكلا ىلا ليملا دوجوب ًاراعشا فرغلا بسح ةلامالا 5 8 قل ةلامكا ةمحلل اميمست يغشو ةروه 0
 كيح هوببس كلذ ىلا راشأ دقو ٠ هلعاف مبي ملال ينيلا فعاضملا نه هوحتو در ةكرخلا هده الر 2

 دق لوقب مهضعب نأ م اهوحن اوف الم لدو ءان م ل هفلأ لق ءايلا تانب نم ناكام امأ لاق

 تاتعالا ضعإ ف ةريدد ك5 يبهذ هن رعلا ف ةلماق تاكا دك 1 هذهو ٠

 ظ قدزرفا نا 2»

 فني انيف فووعملا لئاق الو * اندست اريح 7 1 0 ظ

 ابمالغ لمح نأ ىلوألاف ةمضلاب ةموشلا ةرسكلا امو ءانا وتيار 05 نس اك

 لاثمو  ع_اذكه ةءواقمعضوتاهنأالا اهب تاكرملا هبشأ موكل ةريكلاةنوشملا ةحضلايهو تامل 0

 هاذه كا جاو لق لم دك نا يو تيه سو ل داو 2 يحو له كذا

 دق طولا ىلا هم ب رفاجلملا نان وسلك ع يذلا فرطظا نال كولون واولا نود كالا ل
 ثن يتلا ةكرحلا لمحو هب ادوشم هنوكل كلذو وا ولا 5 ةروصب ةسرعلا ريغ يف هتباتكا ىلا نال ضف تع

 ن٠ اعون ةكرما هذه نوك مهاظلا ناف يضاظا فلا وهو اهم ةدوشم !موكل ةمضلا عاون ا امون اهنع 3 ظ

 ١ ةدخأ هيوكل ءاسلا ةروصإل اقف فرحا ةياتكو الع اغا تكلا ليل 2 0 7
 نا < يناثلا ٠١ ايهما هنت وعقل 0 ديا اعتب ةين رعلا ةفالا يف امأو ٠

 3 ْ واولاب ةفالا هذه ىلع ىتك اذا هناف طايتحالا ةياعر «ثااثاارإل٠ ءارلاب هن ظفاي نم ةغل يح هيف تاغللا رم

 ةمض ةريكلا ما نم هو ةحيصفلا ةذالا كرت دق نوك صلاخلا مع انا او ءامثالا 'يراقاا هبتنب 3 ظ

 ملاذا هناف ءايلاب بتك اذا امأو ٠ صااخلا مضلاب ءو-و لوق هيف لوق نه ةغا يهو ةحيبدف ريغ ةغا ىلا 0

 خلا ىلا ةفض ةرمكللا ميز نم ةقل ا نعو سيشمل هما ساو نا در ل مامثالل تي
 اما مئالعلا سعأ يف سانا انا ةكأو : ا 6 ءرجحو لبق لوقي نم ةغل 0 حصفأ ما 1

 ني رفملا نمو٠ عضاوملا نم عضوم يف ةمالع عضي ةاكبال نس كلذ ىف نيطرفملا نف ٠ طرفم اماو ط”ر ١

 امل لمح مثالع اهوحنو امل لعج سرفلا ءارق ضعب تن راد ةمالع ريغب 0 كرتي داكب ال نم هيف 1

 ىلا ةراشاداصلا ةدئازال و ةشاشنا ال ةيريخ' اهنا .ىلا ةراشا ءاخا هل ا مملا ةضايقتسالاو ءاطلا ةيطرش 3 :

 لملكعىرجو رخأ دادع ةريغد فرداب يادتكو أمم ,«فقوأ كلذ لمحو فاكلا ةفاكلاو مالكلا يفةلض | 0

 31 ترعب امل 9 كثعس 5 املا رطضي كا عضوال 3ك مالعلا أ ّق ىلو لا ءابشالا نم ا كاذ 1



 | كل فال 7 هيف تففحخت اذا ع سابو سار حيو 0 قار 1 ىوعمو 5

 ام فذدجيلا عضاوملاب مب ذعب اهصخ واهلع فاآلا ةلالدل ًاقاطمدف ةحئفلا موزل مدع ىري موضع 3

 3 ” ليح نأ  موضعل مزعلا كو ٠ كلذ وحن . ل 8 0 هل لاو ابهر ءالؤمو اذه وح دملا فرخ

 1 0 كلذ ذ ناك 0 56 اهالا اذا ةمعاق ل ةريكلا #4 كلذ د مهضعل 0 20 كم اهالث اذا ةحبتفلا

 0 موال نأ ل الا 3 النأبتاكلا ىو الاو هلبق اهف 0 ند 0 3 يعادلا 1 الا

 3 ب قرف كا 5 ا نم تف راق بكلاو ةحتفلانأ نط دقو اذه. هقغ

1 
 - ةمالع لعد مالا عع 0 00 ناف كلذك ع الأ سلو تح نم د ةايهسلاو قوف نع هل لعب

 0 . ةعحضم املعح 1 الا فركْلا قوق ةريغص افلا هدفا | ةمالاعَو 2 فركلا قوق عضو ةريغص اواو ةمضلا

 7 ىبلا ةهللا ىلا ى 6 يبلا نحو ةدودر | دال كلذل راتخاو فرعا تح تونا ءاب ريكا ةمالاعو

 5 3 ةةالعفرخلا قوق اهبعضو مجعلا ضعي ر اننعالف 5 ةحيتفا اك تراص حج ذعب اف تت رمغلا اما الا ) 2ك 0 اذكه

- 1 21 

0 

-- 3 
 5 3 فرأا تح تعضوولو وحي "ل ةلامالا ءابلا ةيساد ادمو (ك)اذكهتر اص ىتح امو رص“ د 1 الأ ةلامالا ىلع

 0 3 1 ايد (ا< 0 - رادع ولاول خس هح و ىلعاهمأ ف هينا نكموامروصب اهزيع سب كلذ ف نكي ,

 2 درويش ةمضلا سفن اهمال لمحت نأ ٍ ل 00 حفلا ماو "هلع ا كلذ اذار

 , لو ةحتفلاب هيوشم ةمَكح اهانق ام 2 + لعجتو راولا ! 7 د نم 0 ُق فشل

 0 ةبأد 0 0 8 0 وعلا ةمضااب 2-3 0-2 "15 يمس ئغما و ةسرافلايف بو ّ



 فبحالو هيلع ليش و ههبلا نأ يغلف ردك م افص 9 دال دنا | 3

 را وعد 00 ثحيلا اذه رامت يف ضوخلا لبقو ةاغللا لضعب مالك نكح نم م ْ
 اوف أوعضو مم 3و ١ عبتتلاو رحنا نم ن ”يبس دقف كلذك قس ل ماهثالاو ةلامالل ةمالع موقلا مش عضو مدع نم 3. ظ

 هيلا ةحاخلا 1 امر امت كلذ ريغو هفذح وفرحكلا ةدايزاو ةكرشلا نسال تال :ةمالاع أومضوف. اودازلب ةمالع 2

 هجوأ : 0 0 0 اول يف ف ةاخللا شي لاق ٠ 0 لاح يف لقتلاو اخالاو مدرك 1 0

 0 ناسو 0 ءأ رقلا بهذم ىلع 7 ةضكاو 1 اضملا طش ْق هي تاك دوك ا مالنا 2 2

 يع ىلع هيف ةعاربلاو هناقهأ فقوتس رمأ وهو كلذب ةديدش ةيانعبرغملا لهال ناك دقو ٠ .ينا ادلا ورحمت نا 5

 00100 نأ مالا انه داك دق هلأ ريغ دلاولا ةمالعلا ميم ءاضمب دب كلذ يف مهآسانأ 56 دقو 7 ْ

 كلذك ضقنلا نأ 6 اضع هضني وعدي لامكشلاو نسوان تأ لد ك1 1 مهئاهعأ ضعب هبتثبا 0

 لعب قلعتش ةريثك اءاسم مترك ذل كم دل لوصف ن افا وا | لعططلا لع يف فنا نم ضعب تضربخل ةقو

 3 2 ةعوضوملا ى يا 3 اه 0 دك 3 ىلو الا لعحو ةيسامم ةنق اه ناك ناو م قا طا

 0 ال ىلاغلا يف تناكامل طخلا ىتك نا لاعب نأ نككو رد ملف دي

 كد انكم 5 ا 0 0 ود ثا 2 4 ثب دا يف ايظع "لااح مَقوأ امر هيف قاتلا 4 ود 0 ا

 هقفلا كوضأ يف فلا نعريتك هلعف وظل طم را در لا ١ مف نوكي ال اهفارطأ 2 1

 يفو قطنألا نف 4.ف 00 2 أ مهضعرن لاا ىلضو يح قش نونو نم ةرتك لئاقت هق اورو ّ ممافأ

 ني 2 اهرا ا لاو كوقعلا كرادم همك َه 2 هه ق 6 ١ قدتسلا 0 قف لاق 2 يلازغلا مهمدقم ٠ 3 و

 ثانكس ناخنا ل 02 اتك ق 2 8 0 جاهم لع امهم انتو ينيفحلا ا طارش 1 ناهإ يلا و 2 0 7

 ىه لب هب ةصاخا ةنامدةم نم.الو 0. جالا 0 ةلَح نم ةمدقلا هَذه تشو © اهلكمولعلا ةمدقم لعلا رايهم ٠ 0 1 ظ
2 

ِ 0 

 نطقلا نمت انحلاب أدسلف 4 دا 53 تتح ل نأ ءاغ احا 4. ولعل ا »لاو م طخ ال نك 0

 انزل هقفلا لوصا هحلخ ةمدقلا مدح 1 ةيرظنلا مولعلا عي> ةحاحو قفا لوخأ لوأ كلذ ناف لوالا 0

 ةمرق ةلهد نوكت ا ىغماي ةنعرقلا تاكرحلا مالت 000 ملثيح :لوقنف 5 ىلا عجزنلو 1 ١

 اهفرط لعش اح ملق هنأ الإ اميعب ةحتفلا ةلاملا ةحتفلا ةمالع لعج مهضعب نسحتساا لو ةروصلا يف اهلصا نم .

 الف الامأو ثددح واوربصاف الامأ تي دحيف نيحيحصلا حارش ضهبلاق-- ١ اذكع تلا ةيهجلاىلا اهتم
 ةلامالا ىلع ةمالع ةفرحتنم ةلكش ماللا قوق عضوي ىلب ءايب بتكي الو رسكلا ىلا المال ةلامأ هنأ ا 0
 هذي ل اذاف ةلامالا مدع ةرعلا ةغالا يف لصالا نأ .ىلإ' 1 رن ديف رطل وف ةمحإتل ا دوه ءالوخ لدخ 1

 5 ' ماووتولاذا يراقلا ناف فرلا تك تام ولا فالح نحال كاذب دعب مةحت امظو "يراقل 0



 0 ل يو 3 ع ا

 ا 0 0 0 ع 0 أ 00 0 تفعح هناظو ا هاعلف 0

 فلو ُق 0 0 لب 01 د 2 2 00 لع 0 0 ا

 © ةسماخلا ةددالا )

 . اذه يف عضوي نأ 0 هوجو طخ نعام : قاع امو ةسرعلاب نيعاوملا لسن 1 نع ش

 |0011 داك ىلا حاتحاج رك انف هيف ضرفلاب ًافاو ينرعلا طخلا نوكيل ةبوشملا تاكرخال مئالع رصعلا

 رده ناك اءروراغ اذرح ناك ةضحلا 00 نع 0 كرش اع فاتك نان ترم كلت نم ا

 ة نوكت ادح هيلا ةسام ةحاخلا اواو كك ين ريق هيف نسل تإ لبس كاذ يف ىعألانأ عم اهانما

 سرفلاك يبرم طاب 0 5 قلا عراب قلق 0 نأ ال يعيش هبا ىلع نام 00 يعاد انجأ

 , 4 وللا 0 رنا ها 0 0 0 قف الو 0

 ٍإ 00 لامكلا 0 ضرب س ل 0 يلا

 7 1 0 ا دنع 00 لوالا دوصقملا يه يي شيرق ةغل يف سيل كلذ 0 3

 ْ ةزك لعدضُقلا هذه يفلاقبام بابل اذه ٠ءاوفالان ءقئتلاو ةياورلاب ةيانعلاةدش نم مه ناكام اذه



 تالا حس ااا
 1 قبس دقو ةفضلا نم 5 اموشن ن ع ةاك زلأ ّق فاكلاو ةاللضلا ف ماللا ةح كك او كلذو 5 ً

 ةحيتفلاب (ميمست روها دنع روهشملاو ٠ ةحتفلاب ةبوشملا ةمضلاب ةامسملا ةيناثلا 3 رخا نيع اهمنف اهركذ
 ىف نرزعلا تاغ 2 :ا ليلادب ةحتف نوكت نا اهف لّضالا نا أوظحال مهم ١ َكذو ةمضلات ةوكنا

 1 حتفلا نم 1 مف راك ضل نأ ىلا اوتفتلب و أملع ًامراط 2 ةحيقلا ايوا نوحي 3 كلذ 0[ ظ 0

 ثحبم يف عقو دقق كلذ لس ا ءاسخالا يغباف ٠ فلالا نود واولا اهدعب اويك دق مضااب ال نييئاشاا نأ ٠

 ا مقوي اعرام كلذ رانا تلد انعالا فالتخال امِإ تارابعلا فالتخا نم هضو# ةدش عم تاكر 3

 ةرقلا فورحا ىف ةديدجت ةلامآ لاع ىلا تفلالاو مخفتلا ل هءوبيس رك ذ دقو اذه ٠ .ةديدش ةريخ

 لاق ٠ ةلاءملا ةحتفااو ةضا ةحتفلا نيب ةطسوتملا ىهو ُةَقَق رملا ةحيتفلا ؟ ةنماثلا 5 زطاو «.ندحسلت . 0

 ةديدشلاةلامالاو طسوتملا حتفلا نيب نوكت لا ىه 2 ةئلاو ةطسوخو ةددق ناكك هامل ما رقلا ضعإ

 نا ريغ ةءارقلا يف زاح 3 الكو هبف علابلا عا ايثالاو صلاخلا ىاقلا ةدندشلا يف فنتحي نا يخبااو ٠

 ةلامالا 0 0 لاقو . اهم لصاح ةلامالا نه ضرغلا ن 0 نيب نيب يعهيزلا ىطسولا ةلامالا راتخأ ٠

 يديك | ةزدكلاء زج ناك ناف ءايلا وحن اهدعب تناك نا فلالابو ةرسكسا وحن ةحتفلاب ىحشي نأ يه

 6 نكب نيب تيمس ايواست نأو الل ا تنعم 1 ةرك كا رح ناك لاو رمسكسلاب ام ار اعرو ةضخ 1

 اذان نيكرح انبي نا لعدلدب ويسامو تكرس تا ود ةحتفلا نيب نا ىلع لدي انه

 ةضخا ةحشفلاب دارلاو .٠ تارايتعالا فالتخال تاراسلا فالتسا لبق ندع ا د 5
 حتف نيمسق نا مسقت مخفتلا هل لاشو حفلا ءارقلا ضعب لاق: كفاكت الاب مقلا حاف ن ا يتلا ةحتقلا : 1

 ةغل يف مودعم وهو حوتفملا فرخلا ظفاب هش ؟يراقلا حتف ةيا ود ديدشلا حتفلاف ٠ طسوتم حتفو ديدش 1

 حتتفلا دعب ناكاذا اهف مهنم برق نمو ناسارخ لحدا ظافلا يف دحوبام ثك أو هنع نولدعي ءارقلاو بردلا 000 ١

 سبل اهف.؛ةهاركلا نم 2 يف ةهازكلا" نا ريغ ةءارقلا يف تسدم ءارقلا دعا وركم وهو نفلا

 نين نب وه طسوتملا حتفااو ٠ ممدل لادو 0 مال ّك نانا ضعب هلعشام كشاف أ ةهدعلا ا ا

 4 1 > ا اذه ىلع انيبنءامأو ءازقلا نم متفلا لهأ هلتستسا ىلا ود قرد فا ظ
 حئفلا لمعتسا ١ نم ب.اشو طسوتملا حتفلا هنأ معزي ديدشلا حتفلا 1 قوم لظعلا نا نم ةذباهملا ضع 1

 مجعلا مخفتب دارملاو « برعلا قيقرتو مدعلا مف ” نم نفلا بابْزأ ى ضع رذح دقو ةلامالا 2 ةسرتا

 ضعبل 3 يه يتلا ىرذصلا ةلامالا برعلا قيقرتب دارلاو مهنم مخفتاا ل هأ هداتعا يذلا ديدشلا حتتفا ٠ ٠

 ٠ نما مهنمو ىربك ةلاما عضاوما ضعب يف لع نم مينمو الضأ لبيع ال نم برعلا نم ناف برعلا لئابق 0١

 اور لالا, ىف ةزدمتم نيغ 6 يهف ةساتخلا كر ىرغصلا ةلامالا اهعذوم يف لمعتسي 1 ْ ٠
 ا هركاةنبجلا دكرملا امآو ينج نءا كاق ٠ (ةئراب ىلا اووف الورع أ رقةيلا هوا كا 1

 1 اعل طيف اك دل املا انه ايكرح ىنالاتخلا دارت تلا فورا نم اهريغو نين نيب ةرتخ 0

0000 
0 



 0 دلو ليزي ثيح كلذ اومزرلي ناف رخآ ىعم نم ىعم زيعال ثيحو ظافلالا لكاشتل اذهب اوذخأ اذاق
 : وشال ولا ةضلاخلا :ةرتكلا ىهو ةضحلا ةريكتلا ( ةسماخلا كر طا ٠١) ىلوأو ردجأ عم نم قم

 اكل ل لا ا ا كارخك كلذو اهريبغ نم يق

 ” لاق دقو 1 ا ين اموشيال يتلا ةصلاخلا ةحتفلا يهو ةضحلا ةحتفلا « ةسداسلا

 01 ردو نجلا امإو نشل 5 كلو لروح ىف كلذو ةرسكلاب امإ ةزيطا: ةسئفلا ىانلا" 5-1

 00 درت او يتلا لع و2 يف كلذو-ةحتفلا ةضحلا ةركلا اوناش اك © موو موقو موب وحن

 | لكدأ د نه ةضحملا تاكرلا عيج اوباش دق مثوحن انك مو ةماثلا نأ 523 ع نيس دقو

 00 نيب ةكرح ىهو ةلامملا ةحتفلا < ةعباسلا ةكرخلا ) ٠ كلذل هابتنالا يغبنيف عضاوملا نم رثك اعرف

 ١ " نونلاةحتف ا لخو وح حملا سس نا اوه مهدنع ةلامالا و « ةضحلا ةرسكلاو ةضحلا ةحتفلا

 ' نولمال راجللا لها ناف برعلا عيمج ةغل ةلامالا تسيلو ٠ كلذ كامل 7 0 ا ركذلا مق ةانلاو لماتلا ف

 1 1 ل لعأ اس نم مهرواخ نمو مم مث ةلامالا فارآو اليلق ةلامالا مهنم عقت دق هنا الا نومخشب قكلو

 "قفا لاقي هنيف غلابب م امو ةرسكلا وحن ةحتفلا ةلاما يف غلوب اذا الا ةلاما لاقي الو ٠ سبقو 0

 0 ةدوجومةكرحاهذهو ٠ ىرك ةلاما هيف غلوب امو ىرغص ةلاما قيقرتلا مهضعإ يمسي دقو نيب نيب ةلامالاو

 َ لا الا اوه فرخ اعد ربط تدم اذاو ٠ ةلوبحلا ةريكلاب ايلعات دع قمستو ةيشرافلا ةغللا يف

 3 00000011 وجو نيملا 2ك ةلاقل ريس وج كلدو «ءايلاب تنكيو ةلوهجا هليل سن و تلال ىلإ هج
 5 0 نك نسا ةريدكب صالخاب ناك نإف رك .ةلامآ ليما ا اذا ةيبرعلا يف راس ظفلب قطنلاك هب قطنلاو

 0” اال نك مهتم وأ لاعاملكن ا كلذ ىلع لددو اولاق : لصالاوهمخفتلاو ةئراط ةيبرعلا يف ةلامالا نال

 ٠ مخفم لك تلمأ واو اهنيعرفو هتلاصا ىلع ميتفلا دارطا لدف اهمخشب نم برعلا يفو الا لامت ةلك نمام هلاف

 يلهو

 رونو

221 

 0 مل ايا ع 0
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0 5 

 ا 101 لاه نإ نكع هنا ىلع : ميفاا ناتو ةلامالا تعنتما دقق نافا بيس الآ نوكتتال ةلامالا ناف انحآل تنك
 7 ةملكلا ىنعم نب سرفلاقرفبام اريثكو ٠ ةلاصالاب ةدوصقملا يه تلا شيرق ةغلل ةاعر فنلالاب اهوبتك

 ” تعور كلذ ريظنو دسالا ىنعع حتفاا ىلا لامملا كلاب و نبللا ا نمع ضل رركلا هنا. راش وح كلذ لع

 000 0 حا لاس نل ءواوجو رفا رم ديفا يومللا مضلإ وب هولا قلع تحل معلا 5
 77 يفال شيرت ةئل يف ةلامالاب ءاج امو ٠ ففلالا ىلا اهنم برقأ ءايلا ىلا اهنا عم ءايلإب ةيبرعلا يف ةلامالا فلل
 ا در , ةملكلا هذه - ةرعغلا حالص ودس تح اوعباسس الف الامأ رعلا عيب ثيدح يف ءاح ةداهملا يف لاق الامأ

 ا مملا يف نوبلا ت تعداف الوامو زار أو دود نب عضوم ريغ يف ثا دقو اريثك تارواحملا ِق

 وهو ءاب ابفلأ ريصتف املامأ نوحعيشل ماوعلاو 4 هفيفذ ةلاماال برعلا ت لاما دقو اط - ظفللا يف ة دئاز

 ا أ لبق نك حلا ةحيتفلا يمي ةيضلاب ةيوششملا ةحيتفلا ام اذه نكيلف اذه | وادق مل نا اهانعمو 00



 ءاقب عم قف نيتفشلا مغ نونن دولا ةل> يف ا ءايشالا يضعن لاقو : عضوملا اذ نال
 نا وه مبضعب لاقو ٠ نيشرفلا دنع زوبشملا فالخ اذهو ملأ ند يشب بوشم ريغ اح ىلع ركل

 نيب هي حج اوح اع مدنع ماهشالا نآل مهدنع روهشم ا نعتو هيك“ ادب ءأب أهدعإ ا ةمضل .

 1 و حارا ضر هايلاو واولا نيب فرح انا مكاو تلا يك 2

 الا عابسال اهباع ضيغو ءيجو لق يف ماشالا ماشه هنع ىورو ةيدسالا ةغالا ىلع مغلا ماهشاب تئيسو ءيس

 ةيدسالاو ةيشرقلا ةغللا نيب عطا كلذ ينو رثآلا عابتال ابف رسكلا صالخا ناوك ذ نبا هنع ىور

 0 ثيحب اعويشال ًازارفا نيتكرح نم ةكرم ةمات ةكرح ةماكلا ءاف ظفلت نا مايثالا ظفلتلا ةيفك

 ويشثلا مهوب. ةلامالاب هل مهضعب ريظْتو هل الان ريك الا وهو ة كسلا ا اهدقم نئالا وهو ةمضلا 2

 0 لفستلا يضَنَش 0 لو'الا امأ. لطأي كلذ لكو اهدف وأ ابلبق وأ ءافلا عم مضلاب راشي لق

 هب 'يراق الو عمسب مل هناف ءافلا لبق مضلإب ةراشالا وهو قلثاا اماو اب نانتح تكف فاطذلا حب

 ةغلف واولا مع ناك نا هنال 'يثب سلو مغلا حيرص انه ماهشالا ليقو ٠ كلذ نم عنم ءايلا ناف كلاثلا اماو .

 0 أ مضل ىلا ةراشالا عمسنت له ليقذاف : برعلا مالك نع جور ءايلا عم ناكناو اب أرقي د

 سن يفىرتو عمست مضلا ىلا ةزاشالا نا لاعب: ركاب 1 مضلاب هتكرح تيغا يذلا قرطإ لع م ظ

 ماهشالا نوك نم رك ذ امو مضلا ىلا ةراعقلا درسا ني ا فرحلاو انه لوالا فرخلا ١"

 مالك لغاظو نرحأتملا ضف كوق ره زاوفألا قيرط م ىلع نإتك رخل نم هك رح هنا كري ناسالا وا

 عويفلا قيرط ىلع ةمضلاو ةرسكلا امو نيتكرح نم ةحزم ةمان ةكرحب ناينالا دئاند كلا هازال ٠ ظ

 يسرافلا يلع وبأ مامالا لاق تارابتعالا فالتخال تارامعلا فالت>ا لئيق نم اذه دحو رظنلا' د اذاو ٠

 ضيغو لبق يهو ) لاعفالادذهيف ه هون هن لامز رجلا مل مشل نم ةحح تاءارقاا جحح باتكف ٠

 لعفي ديز ليز همو لعفي ديز ديك اولاق مهارت الا لعف ىلع لدأ كلذ نا ( ءيجو قيسو ليحو ءيسو

 فتناكو هنم لصفتاو لوءفملا ينبملا لعفلاب لعافلل يتلا لعفلا سابتلا | ونمأ ةكرطلا هذهع ءاقلا وك 3 .اذاف 1 ٠

 لبق لع يللا علا نم هيو د شو ظ ار دق: مهلا هيف ةحطا نو وهال ل جلا دعا ظ

 مهلا اهق حصن يذلا عضاوملا يف هذه ىلا صلاخلا مذا اوكرت دق اوناك اذاف ءءاف قحلت ةمضا دا

 ارو هوو دو ف 1 | هذه مطامعتسا لدو « ردحأ تاغللا رثك أ يف هيف رسكلا مزلي ثيح اهموزلف .٠

 در يف ابلا ةصااخلا ةمضلا كرتت + كلذ الولو لعفال ةراما ايكو هيو ليف ابك ىلع فعضملا ١ ٠

 امكف لبق فاقك نيزغت يازو معلا يازلا اومشأف نيرزغت تنأ اولاق م ما كلذ يف ةجملا نمو ؛ ههشو ٠

 لصفنيل نيزغت مشا كو ليق فاقك تناك امل هنم ءاتلا ت 20000000 كانه ضال

 الا رد لع لذا نوكلو ليزو ديك وحن لعافلل ينيملا لعفلا نم زاتعل هوو لبق , 3 يفر با نم

 0 نق رام كنب رش مطوق يف تءاح دق رهط 2 5 وحنلا ةمضلا هذه نأ لق مشا نس 7 يرش شا 0



 5 2 را ماا 0 دقف تاق 0 لا 0 ف كلذ كرت 3

 كسلا اههوحو
 00 0 امكف 0

 00 مير 9

 0 عبو 0 هك لا هال 00 لماق كلذ رو هنكاامأ ىف ان 000 3

 وح ىف راولا لكلا ةعامإ ىرط اذه ىلإ اضيأ نسلعا نأ لعلو روب قلاو روك, تررم

 ةلآ نكمت مامشالاو لالعالا يف نكمتن م واولا لبق يتلا ةكرملا نإ لوقب نأ هل نال ةضخم وا وابكرتو
 هدنع هوو روعذم يف ماشالا ناكاماذإ عمو لبق يف ةرسكلا نكع الو ماقو ملاع 00

 0 3 9 يف ةرسكتااو ماقوملاءعوحن يف فا الاطرعأ 6 دمر قاولالزلعا لع وقيل ًايفخ

 دقولاق مث ٠ هارتامىلعتوقلا نملوقاذهف « ةضحاواواهصاخ ًاوروب نباو روعذميف واولا ا

 اني ا نأ نين خي ة ةزمهو ميذفتلا فلأو ةلامالا لارا ا عورف ورك ذ ذا انبات لع

 ةاالا نيبو واولاو ءايلا نيب لصفلا نكمي دق هنأ ىلع روب ناو روعذم وحن يف وواولاو عسو لق وحب يف

 ا 0 ل ااا أ نأ تدع امو ع ايلف اع نام ال دغامجاو ةسات نوكم نأ هال نأ

 +1 ) ها هتردقي باوصلا ىلع نيعب لاو هلاق الوق دجو نمو « عابتالا اذه هما كا الو ملا

 ال فل ملا ني اذه تدغا د5 ىلإ ,ةرسكلا يكو ةدصلاب ةبوشلا ةرسكلا( ةنئارلا

 ةمضلاب ةبوشم ءايلا هذه لبق ةكرحلا نأ اكو قيسو ضيغو عبو لبق وحنف ةمضلاب ةيوشملا ةرسكللا
 وحن يف ةمض ةرسكلا مشت نيقتحلا ضع لاق ٠ فل آلا يف مدقت ام ىلع واولا حئاورب ةدوشم اهدعن
 اما س1 1 هانا جا نع كوالا لردك لووهب يناق ليعو سعو دسأ ةقل ف يسون يجو
 | ينبملا لعفلا نيب هلصفل بره يف ماهشالا نم 00 يم زاص ةنأ ا اذا دي زاب تبه لثم يف

 3 00 ناك هناف :لصالا ىلا ةراشإ . نيزفت لثم يف ةمض ةريبكلا تءشا دقو لوغفملل ىنبملا لعفلا

 2 0-2 0 كيج قف ع ليقو تئسوءيس وحب يف مانالا ةقيقح ءارقلا ضعب

 او ةريسكلا وحن ةلامملا ةحتتفلاب ىحني اك اهاحأ صلاخلا مضلانأىلع كاذب لديلا اري ةيضلا را لالا

 2: كفو اهدعب 2 كلذ برت وافألا نع فلآلا بالقنا ىلع اك كاني لذكل
2 



 0 ايترلا يف 1 0 1 1 5 لضاف لا ضن لاق الأ اف 3 ا ا 5 ا

 عما يف بتكم  ًاقلطم بتكت الو كقلطم بتكت بهاذم ةثالث اهياتك يف نق لالا وعدن دو ا 1

 لون نم .ةغل لع لا هدف واو كفحضلا فشق .. رود كلاثلارهذملاو  درفملا فك الو 6

 ةباحصلا مهعبتف نفل ىلع اذكه نويتكي كل وأ ناكو مبنم ةباتكلا برعلا تماعت نذلا ةريلا لهأ مهو و ظ

 ٍبتكيو ريرحتلا يف يووناهنع هاكحو ءارفلا هرك ذ مهتفل كلذ اراد تك فرت ظ

 ل يف لاق ٠ اياها ةغل يف مزراوخ ظفل هحاوذ ليبق نمو ٠ .ففاالان يحالطضالا مسرلا يف ١ك

 نوطوتاوكم َةَحيَخ ل تسل ةسات# ةقرتسم فاالاو ةحتفأاو ةمضا! نيب 5 2 لوالا:ةكر 0 يح ظ 0

 اهيلا قوشتي يمرزاوخلا مث يكملا قفوملا بيطخلا لاق ٠ 38 ظ

 دعرا طال اكس دج ار يف كي نأ 0 7

 يدح لع قتلا تابع ىلو * يتلا ف 10005 1 0
 : ةو

 اذ واقل نوغا رملا ىرج هيلعو مزراخ اذكع واو نودب بتكت نأ عضوملا اذه لثهيف نيكل : ظ

 فلاح اواعف ايف نوكي الف فلآ اهدعب .ةحوتفم واون مزراوخ لو نمت ميبلاغق كفا لهل نا بكس 3 1

 قنات ١ ةردكللا نم اش تبشا دف ا ةيحأا يهو ةرسكلاب ةنوشثملا ةمضلا < ةثلاثل 5 رملا ل سايقلل

 ةمضإ توحب روب نبا اذهو روعذع تررم ةلامالا يف كلوق 0 ةرسكلاب ةوشملا ةمضأ| امأو ةعانصلا رس .

 ةمح تشيل واؤلا ذه لق ةكرللا هده نأ ظو ءمرشلا رم انيك ا شف ارا نه ْ ظ

 وهو هوبيس بهذم اذهو ٠ ءايلا غارب ةيوشم يه اهدعب ًاضيا واول كلذكمف كسرة رتش كف ضخ

 اهب قحاللا فرحلاف ةصاخم ريغ ةنودم ةكرملا نأ اًيكف .اهليق تاكرخلا عبأ : فورا هذه نال با 2 31

 ةحار واولا لبق ةمضلا مشف روب نا اذهو رودذع تورد لوقي أكف ن د |ممكح يف اضيأ ظ

 سايقلا يف فيعض كلذ عم وهو قطنلا يف ةدش هيف فاكت اذهو ةّبلا ةذح واو واولا صاخو ةرسكلا ظ

 لبق ناف ٠ هرمد ضماغ نع تف ةيفاشم نم عمساا هحييحدلو هئادأ يف دب ال امتد هوو 5 00

 ةمضلا يفو ةمضلا وحن ام ىحني نأ ةرثكلا يفو ةعبضلاو ةريكلا وك اب. ىحنب نأ ةختفلا يف راح مآ 3

 وجم اب ىحتي نأ ةمضلاو ةرسكلا نم ةدحاو يف رحب [و تلثمو تمد الخ هكا رن

 دل ةمضااو اهذعب : ةرسكبلاو قاطلا ىف ابلخماو تاكرطا نراةجملا نأ كيد رطل 0

 واولاو ءانلا 0 اهرور٠ يف تزات>ا نيتفشلاو مفلا ردص بلطت تدعصتو ةحئتفلاب تأدب اذاف 0

 فا محلا ذأ ةريكلا مشت نأ تفلكت ولو :« اهي [قراطتا ةيدلا وا ةربخملا نت طواف لا 0

 هكرتو هناروىلا هعجارتب توصلا ةدان ضاقننا كلذ يف ناكف قلما لوأ ىلا عوجرلا ىلا تجيتخال ةحتتفلا . 2



 ٍ فام 11 1 مك ةرم 5ك قب رشا ةمض ير 0 0 نيعةمضورقناا نم

 3 ' هذه نأ لع لديو 3 ةحئتفاةد رشم 20 ةحتف ةنرشم ةمض ممالك يفسبل نحل دحاولا توصلاك كلذل

 . اريك ة مشلا ةمصلاو امض ةمشملا ا دع دقو ٠ مخفتلاو ةلامالا فا 1 هر وماس تالكعا ام دتعم تاكرا

  يمةمقاولا نيتكرحلا ىدحاب ال اقاا يرغصلا ةلامالا ةحتف رك ذي مو دحاولا توصلاك امنوكل ًادحاو ًايش

  «ليالاكر آ1) لوقق ليصفتلا قي رطىلع اهرك ذ انيبح دقو« ةيناكتاكرل اتناك رك ذام اندز اذاف امه
 3 .برعلا لكف ةئضلا مسا ةف و رعملا ضو ًاديدش امض نيتفشلا مض ندع كثر يتلا 5 ا يو هما" يق

 0 | ةفيفح هك رح يو 0 ةيوشملا ةمضلا © ةساثلا ةكرملا را هريسغ مطاب يف رطخ مل تر -

 4 . ىتا ةضخلا ةهصلا قوما اوداك ىتح اه أ - برعأا ءانسأ قطن أ 6 اهبعوشو اهو ةروبشملا تاغالا ْق 0

 نيالا 1 نح كاذك اه نوقع ة رق نم ل نأ بسرغأ| نمو 4 2 رعلا ةمضلا ى
 ] 1 ع

 3 1 راكنالا م 6 دق ص لا نا اودحو امل ءارقلا نآرغ ةحفلاب 3 ١ ةيوشم ةمضن لكبو لكأو دَح' 0

 ِ هاذهو ةءأ رقلا نَح ةضخلا ١ ةمضلاب ينو كلذل هيثلنإ سابلا ن م راما زاطو ةدشإو ءانع دعل اوزافف كلذ ف

 3 ةمضلاوح ةلامملا هةحبملا 2 ةعائصلا رس فق ينج نب ةمالاعلا لاق ٠ .برعلا تاغأ ضع ّق ةدوخوم ةمضلا

  ليقانم هكر[ نك غاصو ماقو ازغو اعدو ةاكزلاو ةالصلا وحن كلذو مخفتلا فلا للق نوكت يتلاف

 2 ةض< ل تسل اهدعلب يتلا لالا كوكو ةمضلا ن م "يشل ةيوشم ى مه لب ةذحم ةحتف تسل فااآلا

 ك0 نأ وه مخفتلا حاتفملا يف "ي < كلا ةمالعلا لاقو ؛ 0 هيلع 0 اهنفص هذه ةكرحل ةعبان اهنال

 . ةالصلاكلوقك لضالا ىلا فاالا كلت ليغلؤ اولا نع كلا اهدعب ناك اذانيب نيب ج رختف ةمض ةحتتفلا
 ك1 قد 98 0 7 ١ 2 ني

 7 ادي , 3

0 227011 0 

 : 0007 مخرتلا ل ةلامالا فل ىمسام مخفتلا ل انه 1 كلا هيوباس ىمس دقو« ةاكزلاو 7 ل
11 

 ١ عاضيالا حرش ىف يناحرجلا رهاقلا دبع ةمالعلا كلذ رك ذ ءاحصفلا مالك يف ةعقاو ةكرخلا هذهو ٠ توصلا

 7 الل اراه رط كلو ضف هيج ايضا دخن ا فؤرطا هذه نأ 0 فورا ج راخم باب يف لاق ثيح

 مالكلاو رعشلاو لب تلا ينام ذخؤي ةنسحتسم اهم ةّئس ريشع ةعبرأ عرفا كلتو عورف كلذ نم دلوتف

 يناثلا رز ردا را 6 ءاصف امتهشتو ءايلاىلا تحن دباعو ملاعوحت ةلامألا ف (اهوأ) حيصفلا

 "7 تبتك اولا ىلا اهليلو ةاكزلاو ةالصلا مهوقك ةمضلا نم "يش اف يرمي يتلا فلالا يهو مخفتلا فلا

 70١ كلذوسرفلاةغل يف ةمضلا' هذه تدجو دقو ٠ هيلا اهلما ءالا» نيضقف وح يف ةلامالا فلأ تيتك م واولاب

 لدبلا : ةي-رافلا يف لادبالا زارطضا باب يف لاق ثيح هنوبيس اهلا راشأ دقو ٠ ةوقلا ىنعمب روز وحن يف

 ١ مريت كذ لثمو ةسحنالا فورح نم هنم برق ام هنم لدبي : مهفورح نم سيل فرح لك يف درطضم

 ١ ىمستوهأ' مالك نم 50 اند رز ليحل وعز توشاو روز قولوقف ثوشاو رقز لم وةكرطا

 5 ىلإ ةراشا ًافلأ واولا دعب نوديزي دقو ةلوهجلا واولاب اهدعب يتلا واولاو ةلوهجلا ةمضلاب مدنع ةمضلا هذه



 3 - ا 2 2

 بيبو ا
 00 1 : مي 10 5
 + م قل ّق تاكر ا داق د 2-5 ناف تاغالا نم 5 0 ظنا 0 درا ةق ةيجا 3 00 -

 تاكَر ا لحث ا و لح وب ةيرما ةغللا 2ك ع ةيصنم ةلمقا 0 2 تعقو 0 ينال .صقنل ا يه

 اللا هيلع فش ١ 2 م كلذ نا الا لئامقلا ضع 1 اهضعل ناك ناو 0 .تاغللا ق ةفورعلا

 تاكرملاب قلعتي امكلرك ذناو ٠ اهرارسا نع ثحبلاو اهنعبيقاتلا يف مهرمت اوفرصنيذلاةغللا ةمئا نم ليلق

 تاملكلاو ٠ تاملكلا نم بكرتيو ديفملا ظفالا وهو مالكتلا : لوقنف عضوملا اذه لثم يف هداربا نكعام.

 تام اهنم ككرتت يتتا فورا هذهو َّق 0 دعا كر ىلع ةملكلا 2 دوو فورخلا رم نى

 ةيفك يه ةكركلاف ٠ نوكس وأ هك رج ةارختا فراج لا مث ٠ ءاجطا فورحو ٍقاملا فورح ىهد .

 اهدم نكي هناف نم نم مملا 2 م« كلذو دملا فورد نع فرخ هيقع لو وبا نأ اهعم نكع فرحلل ةضراع

 ام ةنالمث ةكرشلا نا كا ربط اذهو نام اع ره لاح قون نوم اهمض لاح يو نام انحف لاح ينلاتف ١ ٠

 | يتلا ةكرحلا يه ةمضااو ٠ فلالا اهنم كلوت تد. اذا يتلا ةكرخلا ىه ةحتفااف ٠ ةرسسكو ةعضو ةحتف

 1 ةنالثلا فوزا هذه لاقيو ءانلا اهنم دلو ثددم اذا 00 طا ىه ة ا ىاولا اينم 1 تدم
 فورح 1 هنقع دجوت نأ ابعم عنتع فرحلا هةض راع كا نوال دملا فورح عضوملا اذه 0

 فورح قل فرخ هدعا ثدحي نأ نكيذل نوكسلا نم ةلا لع وهو هلاف .نم نم نوبل ف م كاذودلا ب ّ ْ

 لب ام كلذكو اد رف. هب قطن نأ نكعالإ الثم ملا 3 ملا هيلع لدن يذلا نا ءامكملا ضعب لاق 0 3

 ثدح عسلايفزيمتاا توصلا نا كلذو امبعومجع تودلا ثدحت امناو ةرسكلاوأ ةحئتفلا وأ ةءضلا هيلع : د

 ةروصلا ةلزنمه:م لزَسيناثلاو توصم ريغ افرح ىمدس يذلا وهو ةدأملا ةلزبم هنم لزب اهدحا نيئيش نم >3

 ةدرفملاف ةد رفد ريغو ةدرفم قات 5 را 1 10 -- اننا ل ةيوسل و اود اقرح ىجسل يذلا م

 ةروشنم تناك اميه ةدرفملاريغو ة 3 او ةحافلاو ةمضلا ةنالاث ئ هوادريغ ة ةلو مريع هدا تيك ا 5

 دك را ىلو الا ىمس مك ةيوشملا 8 ىهحسأاو اهادحا ل 8 ريغ ناك نيد نكت نأ 0 4

 يف ًاقلطم اهراصحتإب علعقلا غيني مل ةصوصخم تا وطال عجرملا ناك ثيحو.ةثالث ًاضيأصو ةضحلا 07

 دقو ةينامت نام اهودحوف تاكرألا اًؤرقتسا دق ةروهشملا تاغاا نع اوثب نيذلا نا لوقت اماو ددع 0

 نمريثك كلانهام' يفلدتبن ار ثحبملا اذهض وم هنأ الاليصفتلا قيرط لح طا ىف انئاسر ف اعادروا

 كلذ وه 00 50 كلذ 3 00 2 ا 1 نيا

 00 0 رح ا - يسن سس 5 ٍ

 ةحتفلا نيب يتلاو « ءايلاوفل الا نيب اهدعب يتلافاالانأ ميتاكوملاعنيعةحتف وحلا لاف ل الا ليقةحتفلاي 0
 نيب يقلاو « داعولاق كلذكو احلا وةاكزلا وةالا هلا يف فلالا لبق يتلا ةحتفلا وحن مخفتلا ف لبقيتلا يحةمضلاو 0



 ا ا 0 ا ل ا 000 4 - نين
 9 2 2:7 ١

 31 ا ا

 اا

 ٌؤ 000 0 ل نيك هاون بدأ 1

 0 ؟يراقلا راص يح ل :لصفلا مالع مك را © كلاثلا ,) ٠ كلذ: رسبت نأ هنريخ ليزي نم

 لا ىلا دئنح رطضف فقولا غضوم سال عومي 5 فدو اعرو فش نأ 300 ةعرسلا رق ناك

 رق ىلا علاطملا حام ارك و يعل كرذ ليحام اريك يأ ايف وأ ىض» اهف فقولا عضوم نع ١

 : : نلاطملا ند كانه هيلطي ام دحن 1 هلك 0 ابلك ةفيحصلا

 سنلا ناف كلذ ّق مهماع 0 لب مثدنع عيباطملا تيارا را الا اذه يف مثراث 1 لع رح دكا

 ضعل 00 5 ةيلعتةؤنوأهنلا ةيالإ ناب 0 هيوراملع هريغل را نوماعي ناكل دك

 دنع تاكرألا ةإق عم ةمالع ة رسكلا ىلا ةلامملا ةحتتفلا هو تاكرملا ىدحال اوعضي منا وهو 2

 يشل .سل صقلنلا اذه ناك ناو ةهلا هذه نم ميغل “لأ صقتنلا ميضعل سل دقو“ مثريع دتعام ىلا ةيسنلاب

 | دل كلذ يف هريغ ىلع ًاقئاف ايازملا مح ناكولو يش دجوبال هناق ةرذاولا .نساحلا,نماطام :ىلآ رظنلا رك دي

 ” ودل ةحتفلاو ةصلاخلا ةحتفلاو ةرضكلاو ةمضلا ةعلرأ بارع ءأا دعت اكر م ا نا كاذوةهج نم صق هنشو

 ب ا اهدوحو مدعل هلا ل املا ةحتفلا طقسو ةيالاث الع ةاحنلا 6 نا الا 0 اىلا ةلامملا ىهو

 ةسج سرفلاو ساي ريملاو نيرئارععلا دنع تاكراو م ميم ل مالك يف اهعووو مدعلو برعءلا ل ئابق

 ' ١ يف تناك ةكرطا هذه نا عبتتلاو ثحبلا نم نين دقو ٠ ةحتنلا ىلا ةلاملا ةمضلا عم ةّقباسلاةعبرالا يهو

 7 نانلىلا اجر دق ةرسكلاىلا ةلامملا ةحتفلاو ةجتفلاى ل ةلادملاةمضلا نا تيرغلا نمو ٠ ٠ اعدقةيبر 9 7
 اغلا ريثأت عم اهماوهس كلذ ببسو ا هبع همالك ولحن نم ردن ثدحب راطقألا 3ك ف وا

 : 1 ٠ ةينامث ىل 6 نو نيماتنلا ريعدنع تاكرطاو 0 ام. ضعي يف 0 تاغالأ ا :
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 000 300 الف كلذ لعو ٠ هريغ فلاح هحو ىلع متم قيرف لك اهؤرغي را ش 6

 :رغلا ةتناعللا نم ناك اذا مهف 5- ةروصملا طظافلالا قلع 5 كلذ نم 0 دقو اع ل0 نم 1 5

 كت الوأ اوقلت نذلا نأ 0 0 دنع هب ظفلي ه6 الوهجم ةيسرافلاو ةيدنطاو ةينيصلاك دنع

 اك اهأرق ىرخالا ممالا نم مهريغ اهأرق اذاف مهحالطصا ىضتقم ىلع اهوبتك دق اهب نيفراعلا نم ظافلالا ٠١
 روصيف اوقشأ اك مهماع سبجحاولا ناكو ظفالا ىف فالّتحا كلذ نم 0 هحالظصا ىضتقم لع مهنم قير

 مهتنارق ن وكن نا مهفورحب ةلك تبتك اذا هنا ثدحب هيلع لدتام ىلع اوقفتي نا ممتاغل فالتخا عم فورا

 وو يانلاو ثرعلاو لكلاب قلت روما يف مهئا 00 ممأ علا اذه يف مهفافتاو دحاو هجو لعاط |

 ْق رصعلا ا ف ب رعلا ةنثك فدا كلا مهفالتخا نم 0 دقو هفالتحا مظعر رض قلعتيالا ا كلك 0 ا

 موقلا اهب قطني اك اهب قطني مهنم ق.رف لك ناف ةينانويلاوأ ةينيتاللا نم ةذوخأملا ةيدجعالا ظافلالا ضع

 بتكلا يف ةروك ذملا ظافلالا ضعب نييغتا مهضعب ىدصت دقو ٠ هيف نوفلت< متو كلذ مهنع ىتلت نبذل

 ىتح هريغ ىلا هبتليلو هلاح ىلع م ميدقلا كرتبلو كلذ نم رذحبلاف لصالا ىلا ل أ عم 3 ةعدقلا ةيسرعأ

 ةفللا يهو ةزنئاللا ةغلا نا وهو ًادج ه.رغتست اعر ًاىعأ كل يسد انضم نيا را نع دعما

 لوقاماهدح أ ميفب الفمهنم نانا ام ملاكشي دق هنا ىتح اهم ظفلتلا ىعأ يف قوقفتيال مهنيب اهباع قفتملا ةيماعلا
 هيف لاكشالا بجوت يئاوشلا نم يش نيسايرسلا طخ يف عقو دقو ٠ لاقتال ةرنع هذهو - رخ الا هل

 عم اهباصأ دق ناك مهتفل نا كلذو ارقي الام فورا نم نوبتكي ام ًاريثك مهنأ وهو عضاوملا نم سثك يف

 كات اوطقسي نا اوبحن مل ةيتكلا ناريغ تاملكلا نضمإ نب فورا ضعب طقدف ريغت ضعب دهعلا لوطا

 اموطقني منا ريغ اها ىلع اهوقبأف اهني انك يف مهفالسأ ن م مهلبق ناك نم اوفلاخي الث ةناتكلا نه فورحلا

 0 نوكض فورا كلت طوقس لبق نو.تكي اوناك مهما ىلع لدبي اذهو ء اهم نوظفلي الو ةءارقلا لاح

 برعلا نم عقو امو هب نوظفليام الا نوبتكبال برءااك مهناف نويناربعلا ام و ٠ دهعلا يدق مهدنع ةباتكتلا

 كارا دقق ئرخ آلا ممالا امأو ٠ ةثام فلأو كئاوأ واوك كلذ ورك ذيال ليلق هناف كلذ فالخ ىلع

 نا ديرب نم راصف لبق نم اهيلع ناك يتلا هتروصب ظفنلا ريوصت ةءاتكلا يف لصالا تاعج اهنأكق كلذ

 تاملكلا نم ىصحم الام ةءارق لعتي نا ةباتكلاو ةءارقلا "يدابم ناقنا دعب جاتحي مهن يف ةءارقلا مم 5

 ميماماعنم ةثف تعس دقو + نيصلا لهأ كاذب اوك اع هيف ةيئاشال هحو ىلع ةءارقلا هل رست ىح ةلك هلك" 0

 ند رحأملا لع رات الآ هيلع لم تك ضرس مهيعس دج لف مظعلا للخلا اذه حالصا يف

 هجو ىلع هب بتكم ناك يذلا ميدقلا طخلا يف مهفرصت < لوالا) . هجوأ ةثالث نم ةينرعلا ةغالا بانك
 رادقلا يف ةيساتنم ريغ تسمأ طخ ورحب نا ىبح جاوصولاو انا ا ا ا

 ردا ف رك ىف راطتلا ناعما ىلا 2 'ئزاقلا نإ يحن هوني ءانشالا فيد اهم ريك اراصو :ليفلا

 ا 'يراقاا ريصي نا كلذ نم ًاشنو ًادج البلق الا لكلا م 5 نانا: ايياوف ىلا يش

 ( 4ا/)



 0 درا

 نيد ا مع ا 0 ةأراح قالو

 00 يلبس ىف( 3 هم ذا رم ا فاو الا ذاكاد 0

 ا :الاو ا ءانلا 6 0 ريثكلا 0 مت 0 00

 0 ةساك 3 م رعلا فورملاو ال نففكو اديدش نمانلالا راصف ةكتارحا ربع يف ند 5 ةدحاو :

 الآ مفر ىلإ سعألا مزح ع * ىهدلا نم انبح كاذ ىلع اوقيو سثع ةعس ةءاتكناا يف اهبلع ةلادلا روصلاو

 را لا ذاع 0 دعب هنأ الا هريق ا 0 0 فرح ل مك اق طقتا هش 0

 5 ةماعلا مال هلع ير رعد ا || فرج دلو“ 0 0 يي 00

 هع 3 اهوا تامالعاه اوعرتخا نيح.دعب مل طقف را نونتكي اوناكف تاكرحلا مثالع
 ةيداما سأل ننألا لوأ ن اوهبنتأ مهنا الا ةيماسلا ريغ مم الا نم ريثك لف اك اهفح يف اهولخدي مو احن

 ٠ دودنملا فرحا دعإ !--200 هركخأ نم اف رخ ةفالغلا اولعَج ىح هن اونعاو ةلغ لدن ةمالعفل اولعح

 0 اءومشما 0 2 فالا هدم ةمالع 00 3 دودمملا ناك ناف فصلا يف هغم الخاد

 م غلا لم با م الا 2 نع ةيلاخ 0 0

 نر اعو + تاغللا رئاس نم اهريغ عاطل. ةيماسلا تاغالا عانط ةفلاخ لاكشإ نع ول

 نم اريثك ىرتف اب:» ريثك ظفا يف اوفلتخا دق ةيئاجهطلا فورحلا روص يف مهقافتا عم

 يف ارش د نأ كاد عيل دس قع



 ا 0

 كلذ 01 و «حيقتتلاو راصتخالا م. اهني عم ادعب اهيف رك ؟ تال رو تا و . ةروهقلا مالا ولخا

 وردملا قرعلا ظحلا ياما | ضف نم ايمم كلو طرا ص ىف نييحالا دع شيق كشال ع 5 7
 6 1 كلذ ىلع لدبو ىف 0 رسلا طلاب تقدر أ يلايرم هلا 1 0 دو دق يفوكلا طلاب و

 اك نإ دنملا فورخلا نأ ( قاثلا ) ا و عون نم امها الا لوأ يف رطاثلا ل كي طل نيب هباغتلا
 ةاوصفاا فو راي ءاطاو داصا او لك واولاو يازلاو ءارلاولادلاو كد ينايرسلا ا يفاحدمب ٠

 برعلا نأ (كلاثلا) اهلصو تمزعلا ترعلان اف ءاشاؤ داضلاو كتلا داك رس يو يبرعلا اطخا يق اهدا 7

 نلك - يلح - زوه -- دجحمأ نولوقيف دحتأب قست ىلع هادا فورح نودع نييناب ا 1
 دل اجو نتظفل .اوذاز اهبن ةجوت [ فرخأ 0 منن ىف ناار ل 0

 طخلاق روخ ايف نسل ةثملا كفو رطأ هدهد تررعلا ضار 1-4 م كاذب 0 تا

 ىلع ءولعفل هسا يذلا فرحا ىلا او رظنف اهتم ف رخ_ لك ىلإ اودمب كلذ ىلإ هيف جابتحالا ءدعل ينرربلا

 عم ءاظلاو داصلا عم داضلاو لادلا عم لاذلاو ءاحلا مم ءالا و ءاتلا عم ءاثلا تراك نا كلذ نم يقلق هنو ص

 مهمدوو هب 4 مانعا تاغللا ف نيققحلا ضعإ منم تل نسحتسا دقو“ .:ةدحاو ا 3 نيعلا عم نيغلاو 35

 قورطاو نو رشعو نانا "قايرسلا طخلا ف فو رطاووض نادرا 7-0000 1 ربا 0
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 الو ةبل مشاة رغاا ممالا ضعإ لعق 3 ةصتخلا فور ,حلال ةديدحا روك 5 رعرت ل نورششعو ب 5 3 2

 ءاا و ءافلا يق نينالللا لعق 5 مهم ةضدخأ | فوركلا نم فرح لكك او ناروص عضو هش رطاوذختا ٠

 لميشناال ةسباللا دا رار 1 هس رغلا الار ه مرا | قتقانملمفاكو تاينانويلا ارا اقوا 0

 ةسناللا فور لا دو سا وأ نيروص يذصتخا فورخلا نم فرح 0 مهفورخ عيتجا :

 نيزلاو نيسلاب ميضعلو ء ءاطاو ن بلان اهروصي موضعا ىرتن ةزنتاللا يف دجوبال امم يهو الثم نشلا يلا رع ٠

 يتلا فورحخلا ر 1 هلع نيقو كلذ ريسغل مهضعل و ءاطاو 0 7 نال مهصعل و ءاطاو 0 مهضعبو 1

 0 ملاطملا 2 قح ان او كل كلذ يف | وكلَس | مميلو نيتاللا ةغل يف دجوب ا مخل يف دجوت ْ ٠

 مم ربظن هغلاب 1ك روصلان 5 فرحا 5 دو راك 8 تارع ءاارهظادقو ٠ ةرخايف عذاوملا ريتك 1

 وه دحاو 0 م 00 دق ةسأ رعااو ا لا ةغالأ نا وح ةيماسأا تانالا .نوفراعلا هررقا 07

 1 امتوتاوخالا ةلزمع ثالثا تاغالا هذهو مأس ا .| ا مرآ 1 ةسسسأ ةنارألا ةغالا يهو ا ملا ةلزيع نحيل 1

 فورآا هند روصأ 0 قى اوعارب نأ مح ل ناك الو 5 نمد هباشتلا ةزك كذا ىلع لح

 نأ كلذو 10 ناك امان نمد 1 ادع "| 1 يتلا ة راب : نسا فا هيماخأ نأ الا نوح ل تع

 نوساربعلاو 6 ادنع أهداخض د لعج ةساريعلاو 0 ا 0 يو داضاهف يتلا 4 0 مآ طفلا

 قاصو ناصو طراق ربعلاو عبقو قاعوناعو عرأ ةسان رتسلا ف اهناف شفر قابضو لاهو ضرأ وحن اداع

 نيعلا ةروح ا أو ريمتسإ و ان داضلا نواءح ندلا نينا ربعا ةاراح داضال ةرود داضلال 0

 هينا



 7 1 رف 9
0 

 يو 4 0

 ١ 0 0 ناف ةغمملا يت ا ةروص ريغ ع لص . ا

 وهو. .اهريغتب فارما ا مالع اه حتا نم مهمو 6 هتك رح ه0 ْ

 يف هدم 0 ا 1 || ءا تر 1 0

 هلا 58 دقو ٠ داسسألا 0 وأ لاكشالا مدع دنع 0 لاكشالا دنع 2 ل ىضتفم 5

 ١ ل 0 00 000 0 اظن ن - م ْ

 دع قام 0 0 20 ارت ا 0 3 اول بار ف دوللا خدر رح

 77 زافلالا لبق نم هلعجي ا 2 راو نكي 2 انتم لضفيلالاو هفو رح لييصتت يذلا وهو لملتلا

 ريغاويلع عا كب الزإ جلع ع قلا تاك ذلا آلا لكلا رشعف هاش اعو هب نتكت نأ يشالف طلاق

 3 ك راع انا نا[ سؤ هب نيفرادلا نو هيلا لس رملا ناك اذا ةصاخلا  تالضارملا هب 0 نأ غوسيو

 : اهوحنو ةغالاو طخلا لع ضارتعالا نسل هعض هوم ف 5 عضو نه مكسملا و ٠ اهريغ اهيلع علطي

 تايحوم 3 ٠ نوكيف هتلازا ىلا اعد اعر* يبثلا يف صقنلا نام ناف ههجو ىلع ناك اذا بولطم ود لب | 5
 هر دقو ٠ لامتالا 00 مراتخالاو ة ةفرعم ريغ نم ضارتعالا ىلع تفاهلا ر 52015 كاكا

 د ربخ ع ريخ 0 ةرداك و ةبنف كف ل ع هلا امو يارع لا طخلا لاح ناب اهيف تالاقم ىلع



 ةاطلع تدع ن. لمتلاو © اطللا نع ىرس نمو. ةولفأ اهتم 10
 بالاطلا نم هل هضان نمهيف لزب نأ 5 1 ىلع هيبنتلاو « ب

 فيحصتك عمس فيحصل و رس 0 كلذو 0 الاوهو 00 فيحصا -- 0

 لصاونع لاف ميضعب هاور لوحالا م ظ

 اعاوةباتكلا ثبح نم هئتشي ال امم كذا د د فيحصت ن نما ا فييحصت نما:

 يح ةذئاسالا بردت ريغ نم حصا يدخل ا .: هأور نع 0

 نيبوغللا ضعب لاق: ”يفحصلاهل لاعبو ةفيحصلا ن ا دك قع لبق اذاف ابنمذو ا

 ا نود.رب نيتحتش ىفحت لخرابلا بسن اذاوهف ع ساطرق 0 دلح نم ةيدقا ذب :

 هري غ يا فحصتق هفجت لاق عذوملا نه دارملا ىف جملا ريغس .ىح ظفالا 0 فيحمااو خااشل 0

 دائسالا ءادا ممسحا نمو بفيحصتلا ن نع سانا هما 2: لك *عالإ طفلا ن نع لقو : سبتلا -

 فالاخ ىلع كلذ ناكو ثيدحللا حارش ضمب ه رك ذي امم ةياوزب دحأ هيلع برغا اذا لوق " ناك هنأ نض
 دقو ٠ اهن. الا ذخأب لو ففحضاا درجت ىلع الا هيحاض فق م يذلا ٠ ل نأ اذه ؛ :هعرو

 نم ثيدْلا لقت كلذ ةل نم نا ءانعم ليحتف هل ضرعت يتلا ادر دطا لل ناد ضر رع 0-0 . شنب :

 هنم يتلتلاو هئاقل نود هل خيبشلا ةزاجا ىلع لوعي سائلا نم !ريثك ناو ٠ هنأ نم عاملا 59

 هخبش ةياورل ةفلاخ تناك ارو اهمقس نم ام رعب ال ىلا نس او فيحيصلا نه كلذ دعل دخأبا '

 ا . 00 هحبش 1 ا 0 بسايو ول ةورطلا د بقع حض

 0 مثو 2 هيف عقو ام 00- هودر كر ب 00 ,ق فدعا ريغإ هلبوت 10 نف 0
 نوكي دق وهو هتهح نع هب لدع ًاهبرح مالكلا فردو ةتيح نع ا ودملا فيرحتلاو هي

 ل دف ردللاف هنم دازملا رغ لع ةليخ نونا 0 ليد, نوكي دقو هنم صقلاو ودق ةدايز زا

 طقناا ف اهفلاو | يف اههماشلا .ى ا ةماك ةماشلا لتدتم فعلا ءايدالا صخو د 0

 ىرخا كب ةيكلا ليدش كهرحتلاو : سلا ردخأاو لدعلإب لذغلا ليدتك كلذو 2

 مدقلاب 'مدقلاو كلفلاب كلفلاو قلخلاب قاخلا يدك تاكرتسا يف ابنناتنو اهم طفلا سلا و اهيباشي
 في.رحتلاو فيحصتاهيف نم ونال ناكف لكشلاو طفلا 0 رهالا لوأيف يردلا طا ناكدقو 1

 روش ف ممل ضعي نيب نيمتللف قتلا اهأ شا 0 عضو من "ىراق لك ىلع

 قف رخل نو كلدب ن 1 فوردحاليتلا تاكر 1+1 ناساف لكشلا ا فيحصلا ن + كلذب ن رمق دكا

 اسم ككل 00 وراّتخا امناو ذملا نم بولطملا ضرغلا افاو ةروصأا ن نسح - نا 0 0

 وى

3 : 1 



 ء 6 ركل ا ةباصالاب 0

 يارا علا ا ل «ةاهوكر يم داو ريسفتلابخسنلاو

 مالا يفد 0 ىلإ م>رتلو + ردشلا ةباتكب قئؤملاو ٠ ت تالاسا رملا و راغصلاعيقاوتلاب عاقرلاو .
1 6 

 0006 هنأ نوهرأ 2 "كلذ هنف 0 35 0 - قي هنق 1 7-3 1 دق

 ١” ناكر مال اعلا َ مود طخ 0 1 دقو 0 6-10 4 ل

 .ٍ لاق ا وك بلاط يان 0 1 ها نفحاضلا هلا بكت دي

 دل هيف 0 0 0 0 د معا لا كناري ل ل فات نفو ال 0 90 0

 لاقو .: ىلامت للا ند. فئاكلاب هنافيأ  مدعل طخلا هقيقدت ناك صرحا كاذ هيلع صرح مل هلا رم ٠
 3و داب دع شع نأ انوي ال لمالا رصف ن وكب اهر ىددلا طخلا ىتكب يذلا نإ ءاماعلا ضع:

 : تاج نتا ىبكلايف مسبا هع هلاس رطخح 2 ريغ لالا ليوط نو دق هنإ كاع

 ل 000 ردع ريغب كلذ ناكاذا مف 507 مآ ةهأ 0 اادزهو ٠ الحا ا 7

 00 لاق ٠ ا ا ا

 راما رمالا 00 قنا لع 0 ولا 0 لاقت 00 رع ًاققد 0 ناكر

 ا قاعتملا يح كانا تفرع دقررك ف ةيدصلا عقو ثيدحلا ريغ يف فيحصتلا عدو اك

 0 مم كلذ يف 0 ءالعألا ءان لالا نم ريثك ففأ دقو ٠ دانسالا 0 2 نامل قاعي ام ةنم

 كنه ثم دا رتع يف 5و يذلا تفحصللا ع لع 0 3| نش مهو * اقاطد فيحصتلا انعل 0 ا

 رم سلو ٠ :طقف ثردحلا بك يف مقو يذلا بلا تا دل ريدا ند مهو ' ابوح ندلا

 5 نم وعو اردان هنم كلذ عقو و نم مييف ٍناف مهردق نم عضولاو نيفح.دملا يف نعطلا كلذ. يف فلا نم

 0 كم الانسلا هش مدع عض و* يف ناك نا ايس الل تسند
 نا اريثك نا ظافخلا نعم 5 اذلو ًأطخلا
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 اسس ا
 ا ىو |! وه ناكناو نآلا ةلوادتلا عاضوالا هذه ضعب ىلا هن دعب لب يفوكلا 0

 0 يفو فورا ةسدنه يف قنات يف داز دق ةلذم نبا نا معن ٠ نع لوتنملا ا 1 هرقل ليمأو

 طخلا دادزاف قنأتلا يف دازف :باوبلا ناب فورعملا لاله ن يلع هدعن ءاح 2 ٠ طخلا را هنمو ار

 : يرعملا ءالمملا وبأ لاق-- سهابلا نسحب هطخ ةرهشلو ة ةوالط و 8

 لاله ن بتاكلا راضنلا يراحم * [هداجأ 0 لاله كل : ْ 0

 لاقق ءارعشلا ضعب هاثرو 4٠ ةنس هنافو تناكو مالقالا نم 6 5 را دق قو 2

 ماردالا كلذ .ةحصب تضقو اناس كد باتكلا :رعشتسا :

 مالق الا تفعو كاع ًافسأ اههوحو يودلا تدوس كاذلف

 ضعب صرع دقو“ نيظاطتا تاق.رط يف نوروت دم مثو ناسحاب [ببعسا نم رثك اهدع ءايجنمتا 031

 - اميحو "ناسا مالقالا لصأ نا رعا .: لاقت هلع قوام دسح قع مولقالا 5 ١ داك لا نا نيرخأتا 0
 ا

 0 0 8 اة لوأ هنالاشو هناذب لجأ رك قتلا «لوالا 8مالقالا هب هه ل 3
 تن رفا نال كلذو ل ناك اذا ارث طاش را ءلا ةهملا ن ع ةعشل سم نس د ناك ام وهو فرحنا م 00

 وه رودملاو اهمذش رودملا نا م ماللا ند و فالك تاتا : قفرو 0 1 هن رهظت اياوزلا ة ةقر يعو. 3

 قرفلاو نيرينم انوكي ناو واو الو مم الو فاق الو ءاف الو نيع اههف ريطن ال ناب است و دانس ىوتساد 58

 ةدلكح" ودخا ىلا ناحرلا ةبسن فاول نا لاقو هريغب ققغاو نيعالا جلف هماق ناحرلا أ م ٍ 1 !

 هو -ناحرلا“ نم لك هبارعا خسنلا نأ اءمدي قرفلاو « ناحبرلا ن 2 00 خسلاو خستلا ىلا يشاوخلا 0

 ؟ينا!اورثتالاسار ىلا وراغصلا ع 5 دا 00 ملا خلا تت كو عقلا نب . برقف ها 0 - :

 امتحأل ناعيقوتلا 3 عيفولا ن م ككماسم عاقر ِ هنم طشتسم عقوتا اة هنادي لح وهو ثاثلا 00 ٠

 ليف هتمحش ت رفو مل ليق ناف هيأ ترصق تاررعالا ةثاعدتسا مدغلو فخ ل اويفالاب تأ رع

 ثاثلاو ققحملا نم :طينتس» راعشالا 0 وهو قئؤملاو ٠ هناكر ف :افحاو هناصصتنه نيَحّش يف هريودد عم دبرإ 0

 0 ثاقاا و 5 0 هكرتأ ا ١ د هةطش كا ناو 0 قفحلا م 8 ةطقب ع نا اذا كلف ةعاهج يأر ىلع 5

 تاك اذا اريسياعاضرأ ىعلا ةبلا نم ةعفن رع نس اذ ناك ام وهو ريودتلاو ف : رحتلا نيب نوكي يذلا 0 0

 700012 ركمأو هناذن:لصا وه با وباا نبا لاقو ٠ ثاثلاب ةبمبشلا عيقاوتلا اضيأ مقل ايا 5

 002001 ضبا لح 6 كلثاو قفا نم اك سل ر راعشالا مق وهو قنؤللا لاقق ا.هنم اكرم هج

 ا ردي ةنيام» امو قتل كثاثاا فورد اهبضدو 28 قفورح هفورح ضع ةلك اش هاننشالا معقو احد 1

 سس هناك .لع رده ن م لقو تاكا ا مىحأَو طوطتخلا نيس قفحلاو عة كما دع تار 5

 مالقالا هَق لع أمدعل و دنلا ب ةموادملا وف ع لكلا ّق وما فورد هفورح نم ان جرعال ١

 ققحلا وةقاميو رصف نع 0 مق ؤملا قاما ذأ تادرفملا ءابلاو واولاو نونلاو ءارلا نا قرفلا نيس منو 5-2 كك

- 



 كي 01 م ف

 00 . ل يف هفورح يف سب 1 000 اهلل

 0 00 0 * ذا ل رهفلا 1 مدا

 ّْ 00 توعنو 000 0

 00 ًالاوأ ع 0 4 ا داقالا هد 0 00 لقت 0 : تاثلا رو 5 1

 دقلا طا لا ىلع نوبتكي سانا لزب مودلاق هنا هريغ نع لفن مث ةباوث ني. سابقا نأ طح نن كد

 ادحو طوطخلا هذدم فحاصملا تصتخا نإ امال رك نا ةساسلا ةلودلا لو ىلا هاد يذلا

 وعملا ىلإ ىمالا ىبنأ تح نس#و ديزي لزي ملو ٍيتارولا ىمسي يذلا .ققا وهو يقارعلا يي طخ

 ردراغا لوحألاب قرم لسر ريظو ء كلذ ف 00 >افتذ مهظوطخ ديوجتت دانك ود كانا 1

 0 ( 2 اعاونأ هلدجو ةيياوقو مدكور لذ 15 ه1 كلا نيد راع م ربلا عئانص

 5 خسولاو ةقرألا ةلامن يف ناكو ريماوطلا يف فا 5 دول ىلإ ناسا اا فرغت ابتكلا رد

 00 د [ه5 عرتخا ليس نا لعل ناتسانرلا ودءاشخ دامت ” لع ةيانال احم قلد عم

 0 ها ا 01 ,دتقملا مالا فو ٠ مالقأ ةدع ىلا 0 ياا 5

 2 .انكمراتف رعملاو طخلا مس ها دان هللا دبع ىلع د نمو لا 0

 ا سلا موا كامل هدادأأب تكا نقف

 اغيالرأو 3 اهدعب و ةعامج انهار ف 0 0 ا رع ةلقم م ا وانتك

 1 ناك لامكلا اهاو ةملكلا دع ةماكلاو فرأا دعب فرحا ممم دحاولا نم ردنن ا اه وراق مْ

 ءزولا نا سانلا ول نك تاكا نحف نافع ٠ ةلفم طخافتصم تمار دقو هللا دبع ياو نخ ينال
3 

 سلام نيتئاملا لق ان كلا نم حو دقف كلدك . لو قوم طخلا اذه عدشبا نم لَو وه نع انا



 ظ ا 2

 تاد*عاناذا : :لاقف هدو فصوت نأ قحاسا ى ا نع 5 1

 هّوأر ١ ةماشأ مو مدي ومع تح ف 9 هرودد> هدو نةوضص > ان صو م هر واطس تءاقتساو مالو

 م الوصل تر دقو: هرون”بولقااىلاو «ةروصل نويعأا ىلا عرشأو ؛ ؟هساقنأت تاظأو «هساطرق

 فنا قاف كر يعحو هل هيام ترانس او عةنانطأ ا كلو هققد بكرا 0 '

 ِق 0 ديجح و ا 0 تكا زك 3 ندد : قه كنع فورعم وه 3 كاذ ريغ ىل

 ىف قايلإو رط ءارجا يف دسم نأ نلف ن هللا دنع لذ ف رع رثالا ءاماع لاق : تاملكلا ل لص

 رانلا يف نالف لاق وحب دوصقم ريغ ناك ناو ةروص حبقتد امت هينذا ان كال 0 00 اعلا لوا

 هوحنو دبع عقو نا ةهاركلا دتتو :رخ هلا طل لول ىف دم امو رو ١ 0 لئاق. بنكي ال

 ةءارقلا ىدتيب اعر انف رظانلا ناف اهيل ىتا ىنعلا ةفيحصلا نو ف هده 2 ى رثسبلا ةفبحصا رذنأ يف

 ةءاسلا ىرسإلا ةفيحصاايف بتك ام ىريل ةقرولا بلقىلا جا حا كن هنملا اذاو لمت ريغ نم 0 اف

 انواف”هناحرد توافتت طا نحو :بوخولا تاب نم ال بدالا تان نم ديعلا 0 نا كلذ لجو ٠

 عش حبلا ا قف موكعل كاد ل راشا دقو هنف ةرولطملا ةيسنلا ةباعو توافت بسر ىلع كفو 3 يد

3 
5 

 0 اهدا رفإ لاخ يف اصوصخ ا( فور ,دحال 3 6ك لاق ثيح : فورملا كك 2

 ةيسنلا ةباعر ىلا 00 / ةس امسح سا رومأ كلذ 06 مهو هوجو لكشلا نش 1 0 1 0 لاح ف صوصخم 0

 3 ل ةساحور 1 طخا ا 5 ل ضع لاق كلذلو 10 نم تان هلو لاكشالا يف ةيعيطلا 3

 ندييح اه

 ريغ وهو نس نأ ّق ضعا لع طوط ا نضع 0 قنوت 0 0 .ةيناومجا لإ تربل

 قاتم ودك نايحتسالار و تلد 3 ضد ىلع 1 ذا ضعب 3 5 مهنالتخا ريظن هنا برقتسم

 ةفدو 0 همالاسل فرع ني 5 00 لا كلذ 3 2 نع 1 الإ ل 3 فاالا فالخاب

 ١ م د ناحرلاو ل 0 تا 0 00 هاش 0 ا دع 0 وعلو قرم 000 0

 يسرافلا ل هان هل لاش راض ى تمص ةديدش ةناند هن | ويَع 3 ” سرفلا ضع ه+ 23 20 انه قيلعتلب 2 ارلاو 0 ش 3

 : لوق ن م 2 نأ ع د لذ ك4- لا ميدف ريغ 20 هيف ةداحالا .تعصل طخ وهو: قالا طخلا اضيأ هل لاقو

 نيب هيف طاخو داتا ترهذأ يذلا طخلا هب مثدأ نس لح اكل نا ! مم قف طخلا | ةحا حرك نيددقتلا

 1 ا هيو ل 0 از له همنا د هضاس ' رابظا ىخ 5 2 مب هنف : سمطو- رق ىغخما نب تا فقرطلا

 ١ 3 ) : ١ ] ظ



 فان 0 نموأ هلع رع 0 3 يقل كر ةياورل ةدانز نم تناكام من ةصاخ ةياور

 1 7 ةلمف ذك وأ قود كلا نمر نإف ءةماو مدا ١ اذ: هاؤر نما كلذ لك يف ايرعم اهرغ قئاذأو ةنقاعا

 3 بك عقب وأ هاسنيف هب هنهع لوطي الك هرذا وأ هلاتك لوأ يف كلذب دارملا نيب هنا نم هركذ انمدقام

 . « ةفلتخلا تاياورلا ةك دنع زومرلا ىلع راصتقالا ىلا عفدب دقو ىمحو ةريح يف هزومر نم عقيف هريغ ىلا

 | هاد ةكراقلا درر هاى طارد ما كلذ ليل 0 ةقحلملا ةياورلا صخ 00 تكلي

 يتلاىلع ةدايز ةقحلملا ةياورلا يف ناكاذاف « دييقتلا لهأو ختباشملا نم ريثك عم ةبراغملا نم يساقلا نسحلا

 ش "1 وح ياتكلا نم ىف ىلا ةباؤرلا ىف هدا زلاو :ضصقب اهف نك نآو ةرمحاب م نع

 | روس ىلع هرخاوأ باتكلا لوأ يق ةرماب ةماعملا ةياورلا هل نم نيب كلذ لعاف ىلع مل « ةرمحاب ظ

 31 "ل امي هباتك يف هسفن عم حلطصي نا يفبذبال : لاق ثيحعبارلا رمالايف هركذام وه قبس يذلاو ٠ رع

 1 اااوار لك ةياور ىلا 10 ةفلتخم تاور فد هباتك يف عمج نم لعفك ةريح يف هريغ عقوبف هربع ةمهشنإ

 3 اال كل هوارع هرحاوأ هتك لوأ ىف قو ناف ؛ كلذ ةشا او نفرح و نمادجاو فرك

 7 الو ارصتخهلامكب اهوار مسا ةياورلك دنع بتكيو زمرلا نحت, نا ىلوالا كلذ عمو سأب الف زومرلاو
 5 : رع هللا و اهضعس ةمالعلا ىلع رصتقب

 لف ل4 ناق ٠ يلاو نذاب الا يكلقأل تاتك يف تركك نارام حوببفا ياسو

 1 | ارلا ةراشالا نيضت قاع بتك مل اذا ىثختو هدقتعم ففااخم لصالا يف ةرابع دوجو كلذ غوسي

 "0 اناتك باتكلاىض يف ةيشاحلا | ةباتك نع ةحودنم هل نافال لاقي ٠ نيعلاطملاضعب رضت نا اهياع 0 :

 8 ىتح لهأ هل هنا نظي نم لهإب هل سنا نم رمالا اذه لثا ا ل ع ل
 ٍْ 7 مدقاايف كلذ عقو دقو : هكا 523 ةيشاح 1 لاقي نأ حص ىتح هحالصأ نم 0 هداسفإ ناك

 0 + ةلتلاو ونملا نود هدوحو طخلا قينحم ثيدحلا بتاكل يغش « عساتلا رمالا ل ٠ ثيدحلاو

 0 للا يي لاف ةيادطلا عوسأو : ةيوطا ةنارقلا رخو < قش "0 ا
 7 حان واواببأ ا ىلا در ات كالا قرو طخ نزو مهضعب لاقو ٠ نحيا ناك نينا ناكلملا ف

 ' فورملا ةزثعب عم اطاسرأو دبا ةفخ قدتنما مهضحإ لاقو ٠ يرهوجلا هلاق ةباتكلا ةعرس قشملاو ٠ هنأ

 سطو هنانسا ةماقأ يغشام نانا افا و اهق رف 0 لأ فورحلا طلخ قيلعتلاو نانسالا ةماقأ مدعو

 0 ثملاو امضو فورحلا طا قيلعتلا درو قاسالا ةماقا مدع يف ناعمتجيف هضاس رابظا ىغيشيام

 | اوحبتت مناو علا لهأو هد نارا 14 يلد ىرتملا طخ يفنوهو فول لاكن ءاقلا نود ايا

 - نودع مماف هيلع مجعتسإ ال نم هيلا بوتكملا ناك اذا تامتاكملا يف لكشلاو ظفالا لافغإو قيلعتلاو قشملا

 ' احم طحلا ديوجنو هل ةزيمملا هتروصب فرخ لك نكن اوه كل دعو يحي علا بتك يف كاذ

 ادع ال تانك يف ةعلاطملا ىلا طخلا نسحب اعد ام اريثكو انيك فل هلا يع انك َ 0 حلا 1



0 00 

 ”كفطعب هنكل اهلع الصفنم اهقوف نوكي لب الغ بورضملا تاملكتلاب 5

 0 ٠ ةدواقملا ءابلاك نوكي ك تيمي هرخآوهلع بورما لوأ ىلع طخلايفرط

 قم ظفل ال ظفل. نم ًاضوع بتكي دقو: .٠ ىلا هرخآ يقول دئارلا كواأ ف بكي .«كااثلا 00

 00 اا اننه ن0 لاق ٠ هل 10 0

 ّق را لحخأ فاض نق تاكما ا يف اَح 0 كلذ 000 رفصب 51 داك 0

 هذه ىلع كلف دئازلا زوطس ترثك اذا ”'رفصلا يف كلذ لام ” "ةرادلا سس فات 0

 قار. نم كلذ ىف ال هركأ و نظس لكان 1 يفا اهعضت نان لاطن الا ةمالع رركت نا ةريخالا ةنالثلا كلاوقالا

 لع ترضلا يف :اوفلتخا دقو © ءركار دكار ند 1 ينتكت نإب اهرركتال نا كلو .« ناببلا

 ايلا لع نك قلو تارصلا 2 لوألا نال ياثلا_لاطبالاب اهالوأ يضمب لاظ» رركلا فال
 00 ا ٠ هيءارق ىلع 3 و ةر 1 اههد 2 ءاشالاب اهل 1 مهضعل لاقو ٠ لاطب الات ىل 1 ًاطخا

 للا لوأل ةنابص يناثلا ىلع برضي نا يغبنيف رطسلا لوأ يف فرحلا رك نا لاقت اندح اليصقت
 كاف وع رطبلا رخ آل باص اهظيوأ طم نا يغينف رطسلا رخا يف رركت ناو هيوشتلاو ديوستلا

 ككالاو 6 را ع1 نوكي 5 نأ قشأ ناف كلذ نع ةناصلاب 1-2 اهرخاوأو 0 لكاوأ نك

 ءاعارلا لأ نطسلا كوأ نان. رجلا يف نك ىدلا لع فرخ دا ركل نطل 10

 وأ دك غار ل كلذ وحن وأ قوسولا يفوا ةفسلا فدا لا 00 لا 0 هدا ناكناف

 امهعب برضلاب لصفب الف طخلا يف اهوحنو هللا فاضملاو فاضملا نيب لاصتالا ىعارب لب هرخ 1 :رظدلا

 يغبنيف ريخأتو يدق باتكلا يف مقو اذاو . طسوتملا نود رتل نم فرطتلا ف 00 ل رضي ظ

 باتكلا لصا, كلذ لك (مدِق) رخأتملا لو وَي) ةباتك مدقتملا لوأ ا 0 ءيف كاذىلا راشن نأ | 02 ْ

 نا 1 الباق لحما نكي مل نأ نسح اذهو (م) ةروصب كلذ ىلا زمرب نم مهنمو شماهلابف الاو عستانا 00

 اا ا اورو تاكملا 015 بلاطال غيني 6 نماثلا مالا ث ٠ - باتكل زمر ما

 سعالا يف حالصلا ن ,ألاق ٠ سللا ف م ام زر نا كلذ لاء راندا دارا فالتخا .اهضعب 0 عقوو ١ ٠

 ها يحس نلف حاو را هيف فاتخحناهف نكيل :هطبذو ثيدحلا ةباتك يف ةديفملا رومالا نم ريثع عبارلا * ٠

 ا م وأ لمجح نأ ةليتسو ءاهبرمأ هيلع دسفنف نيل ديا ما كا ء



  0٠زن اذا 0 خلس لوقت ةاشنا يفشاذ لاقي امو خلس هيف لاقي الو هداج عزت اذا رعبا 0 0 0

 ”ءدسالا يف 0 الار لح رت اذاميدالا ترمب مطوق نم دوحتامرشلاو ء ريشلاو كلا اهيطشكلا

 ٍبتاك مذ ىف رعاشلا لوق يف طشكلا عقو دقو ساطرفلاب قلاب ةراعشال كح لف 00

 طلقلا رك طخ قى نأ + لك لد طقكلا يف كفدح 1

 ا وأ قووأ حوا ىف ةءاتكلا تناك ادا.الا نكمل وهو اا ااا دوب هك
 5 00 اا 1 قرط 9 دارا 0 نا ادج ْ

 0 دا را 0 ا 6-00 ا ع 01

 2 لقلاو نارفعزلا نع نسمح ابر
 ل يودلا 0 د تك رطع 0 اها

 ظ ْ ا نيا ا 0-00

 ةهلرتلا نجل الا يكلم هوو يع هقللا فادم
 - هيلا ةمه هل” ةتراق' * كيدحلا مث هقفلا بلط نمو

 هللاغ نكت + محاورأ * مواعلا يذهسانلايرتشن ولو

 0 0 د 1 ىف ثدرداحالا 0

 3 د كد 0 1 د و اولا كنذلو ا د نار
 .: 0 ة ل دوو 12 اب ضن ا هلاصبإ ىلع لد اني

| 5 

 ْ ع ! قا ) 9 3 0 كلذ لاْممو ٠ 0 نك ع 1 ا



 ل : 1 1 0 0

 كرذ لغ لذ نكل لصالا نس نم وع املالا جرخالدناو لشالا نت سيت ا ل
 . حلطصا حيحصتلاو ةبضلا نم الك ناب هيلع ضرتعاو هيلع لدتل حيحصتلاو ةبضلاك ةمالع دوصقملا فرحا

 سفن ىلع نكل هلج رخي نا يغبا مهضعب لاقو ٠ برقا هيف وهلب لصاح ًاضيأ نيللا فوح كلداريفل»«» 1
 نطل فو لدأو ىلوأ بيرختلا حالصلا نا لاق... نيتملكلا نيبال ةيشاحلا تيك 1-0 ٠ ادا
 كاذ طخ نا يف لصالا سف نم وه الج يرختلا فااخي جيرختلااذه مث ٠ سابتلالا عنعام ج رنا اذه

 اهلحأ نم يتلا ةملكلا سفن ىلع عقب جيرختلا اذه طخو طقاسلا طقسامهنب نيتءاكسلا نيب عق جب رختلا

 ةلميملا ءاطاب ةيشاخلا ا اوريشي نأ بتاكلا 0 ريثك داع تارح دقو 3 كالا ةشاخلا يف جرحا 1
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 ابطق نومزلليو ةدرف» ةمجعملا ءاخلاب ةخّسنلا ىلاو طق نودب ةيشاح ظفلنوشكي دقو اهنوده دقو ةدرفم

 قرانا علا دع عم ةحضاو ريغ ةروص ىلع اهنب انك زكالاو ةخسل ظفل نودكي دقو ةيضاحاب هيش ذاك

 ِنناوح نم. يش كروةقيضتناك نا اهسال روطسلانِيَب | مباتك مدعي اولا يفظح الينا يغب و « زمرلاك

 طبضااو طخلا ةديللا ىتكلا ءانتقا 0 ثلا يف ءأرعشاا ضعب 00 و ةقرولا

 ديلا ١ نك لقتا 2 زنا بييللا يتتفيام ريخ

 ديودتلاب صيستلا حدف مه. #5 اناعو ل فقراع هطخ 3

 ديزملا قال هباعالو ال * لكشو طق ناقا هنن م

 3 ورشا ضس تففضر زرط هيت رْظ ّق جد رؤتلا 5 كف .

 دصب .نم هصل فل داصو تم رك ذة 1 ش 0

 ا دب رفلا ا هريتخاو * سلج ربخ 0 هنيحبصاف 2 ل ٠

 ةعفانلا بتكلا 3 ىلع تكلا ف عع لاق

 هنيشل وىفلا يد نم ةكو ادع ل 0007 ولف“ < ا

 هنيعهنمسرطلايفتمئس ناو * هماْرَيلا سيللا اريدج ناكل

 هنوع لاو: يذ نع هتنغو * هلحهجو نمتوقلابادتك ااهنمو ٍِ
 هنيزو هبوب قفل رعو * الأ وحو مما باستكت | اهتمت 0 230000 ]

 كو“ ثلا هايس 5 * هنافو دع ركذلا ءاَش اهمو

 هيو داعملا موب يف الاو * هطخ ريخلا يف ناك ام اذا | ذهو

 الق ركل امإ: كلذو هع 0 نا يغني هناف هن سلام باتكلا يف عقو اذا 4 عياسلا صالا ( َّ

 نك ةرغلافو ةمهن كلا : اناا لاق دحين ا لاق: وحلاو كيلا نم رش ركلاو . تارا

 قر 2 حصطدإ امعر هنم ريثنب ام ند يش ا عامسلا نملك نكسلا 0 نوهرك 0

 - ينص هلع ويبدو
0 



 0 دل هدعإ رهط اعرف لامثلا ةه> ىلا هجرخ 0 ع رن ريتخا اهناو ٠ ةقرولا

 0 0 هماشن ثيدح لاكشإ نر عقو ًاضنأ لاهثلا ةهجح ىلا همادق هحرذ نان رح صقن ةهيشن

 2 )اهلا ةيح للا حيرختلا 2م تاءاقث نيعلا هيح نبا يناثلا رح أَو طقسلا كاذ محو ِ؟ طق ١١ اذه

 والا جرخ 0 دل ّض لع ياض كلذ هيشاف اتقان اعرو نيعلا ةهج ىلا جيرختاا ةفطعو

0 

 ظ ” ىلا صقتار اب نأ الا لاكشإ مزلب الو نايقتلب الف لامثلا ةهج ىلا يناثلا جرخم ذئيح هداف نيعلا ةهج ىلا

 7١ رظانا قاحل ةعرسو قحللا نم جيب رختاا برقل لامثلا ةهح ىلا هحب رحال نتيجة و دا

 هع قا ولا فرط نم ةباتكملا برآل رطسلارخآ دعب ام قاض نأ عل هدم ثدحي صقن نم ا
 0 دقو نيعلا ةهحىلا جيرخ ديا ذليح م الف ىنعلا ةفحصلا يف طقسلا نوك نأ ديلحتلاب هقيضل 8

 حص عم 2077 مهنمو حص قحللا ءا اع كك نا : معلا لهأ نم دحاو ريغ طخ يف كلذ ٠

 0 سل هب ةلصتملا 00 قحلاا رخآ ف كي نم كو رك ىنا بنكي نم مهنمو ٠ عخر

 '  يضاقلا رايت>او برغملا لها نم ةعنصاا لدا ضقب راتحا اذهو مالكلا لاصتاب نذْؤل 46 رذعتلا عضوم ف

 كلذ سلو ةفئاط عم قرمثملا لهآ نم يعاولاو يوارلا نيب لصافلا باتك بحام دالخ نب دمت ينأ

 4 انا نمؤي مل ةملكلا. تررك اذاف حب ىنما تك ا ل رم وهأم ءالكلا يف عقب دق ذإ يضرع

 1! . ٠ حص ةباتك ىلع راصتقالاىلو اله للك اهدا زو تاير كثب ل لا اه عا لشي وأ ةقيقحر ركتيام قفاوت

 1 ”بجأو باتكلا لصأ نم اهنا نظيف اهدمب مالكلا اهم مظنتي دق حص ةءلك نا تكلا باب 2

 ٍْ مهضعلو 7 اهتكي مهضعيو ة ةريفص اهنوتكم ةمكلا نم قاذحلا, نا ىلع هلبك | ةيسنلاب ردات اذه نأب

 "دعو مص داص س مطب كاذ لصحيو انها دق فاذل نمزلا نمحألا مصعب لاقو» اهم ءاخلا ةباتك ميال
 . ةشاخاىف قحالا ل 2 قحلت ىتح د نا ا طخ ةفاطعيف اضيا دالخ نا راتخاو٠ اهئاح فيرعأ

 7 ةفطعلاناذ كلذل رارطضالا مدع عم تاقاحلالا ةزثكك د نعاوسال باتكسلل اديوست هيف نآل يضرم ريغ اذهو

 "ىلا اهدم نم هيلا بهذ اهف ناك ناو سبللا مفر يف ةبفاك قحللا اهيف 32 د ةيشاخلا ةهح 1 ةريسبلا

 00 الا نيك ال نان طوفدلا عجوم ةلابق نقلا نكي مل ناف يقارعلا لاق ٠ هعفر يف ةدايزو .قحلالا 3

 7 او اك هاتي هتلاك ناك, وأ قحالا لوا "ىلا طا ذئايح نيحتيف رخا عضوع قدح بتكو ًالا
 دعب اذا طخلا لاصتا هلع دمتعي نمت دحاو ريغ طخ يف تياردقو سللا لاوزل كلذ وحنو ينالفلا عضوملا يف

 .. هلوقلوز تعا ن ديز لوك جنز خلا يف لصالاو نسح ذئئح وهو صقنا عضوم لباقم نع قحللا

 يمت يذلاو ا دواد يبأ نات ك1 نام وم نمنودعاقلايوتسيال لوز نعي نصل وأ ريغ ىلاعت

 : . ' تانكلا هكر ع تاكملا هيض 5 اا عدص دنع اهقحلم ىلا رظنأ ناكل ل

 0 اا رج نإ شال ها يدم لاقف فاد اة أ ةءاور فالتحا لع لع م 5 حرش نم



 نأ 1 اذا ل مسرد تا 2 هلوأ قوف ةطق عضوت نأ بجي اذه ىلعو ةحإ داضا 2 ظ
 0 يحرم 0 اعفدو ةهجنم اراصتخا هتطق' نع ةطقن هلام اودرح نأ اومزلا مثالعل ينضاو ٠

 0 اهوطقني ماو فيفخ لو أ نم ةدو> الأ ءاخإ نوكسلا ةمالغ ا ولوج ها ا نأ ىرت ظ

 ةرسكيلا ةمالعو( ه0 اذكع تراص اهوطقتي مل انو ديدش لو نمد وخ ملا نيشلا ددشملا فرحا ةمالعو 0 ٠

 اذه الحا دوغ تدع اهرالا ىح قذف ايفاهقحاي مث ككل نك انادرعا تنام تراعلم طع حاذو هلا

 ا

 يذللو« ةطق مائاللف تامالع اذطو لاق ثيح 2 باب يف كلذ نم "يبث ىلا هب ويبس راشأ 0

 لاقو : نيشلا فيعضتلاو « فرخلا يدب نيب طخ 2 را مورلو « ءاخلا ناكسالاو مزحلا ىرج يرخأ !

 ةراشإ كشال ةضرع ودو اهريغو ةياورلا ةّيج نم حصام قوف مرعم دولا حييحصتا| باتكلاضعب 2 ٠

 ٠ دعب اهف كنثلا هنع.لوزلل اهتكف كشلا هدواعي نا ينتخن عد ل ةنع ثحف هتمفاك اه ناك هنأ قل ٍ

 هتحص هل نس اذاف هنع ثحببل كش هبف يش ىلع ب 5-5 حص ضءإ يو ةبضلا عضو وه بيضتاد 0 ٠

 اماكم حص بتل كال ةيفكللا كل اهريغ ةمالع اطل لعج ولو حيح ريصتق اهلا ءاخلا مكب ايا

 د ءاطا ىف باوصلا نايبو قيقد طخ اذك هقوف 6 ينبنف هيف كِدل ضع اح كبار را يف عقو ناو

 طقسام ةبا 00 321 معا حالطصا يف قحللاو « قحللا ىعأب ءانتعالا يغبني © سداسلا نماللا 02

 عش قل "يش لكو دئازلا 'يشلا ةغالا يف ودو ءاخلاو ماللا حت وهو ةيشا 0 قاف باتكلا لأ نا

 طقاسلا# 6-0 - و * ق ل 7 ؛ هناك «لاقفءا رعشلا ضعب يجالطصالا ىنعملاب قحالا لمعتسا رق

 : نيرطسلا نيب هفطعي مث قوف ىلا ًادعاص ًاط> رطسلا ن ني رسل نب باك ا نأ يارجل ل

 فطعتملا طخ "الب اقم قحالا هبتكب ةيثاحا يف ًادسو 0 نيكي يتلا ةسضاط ا ةيح ىلا ةرص هيا 7

 لعأ ىلا ًادعاش هبتكيف هل تمسنا نا ةقرو طسو يب تناك نأو نينا تا يدا ف تلد 9 1
 | صض هدنب جر الث ةقرولا ىلعأ ىلا ادعاض قحللا ةباتك ٠٠ لفسأ ىلا هب الزانال ةقرولا 3

 را ف ادعاص لوالا [ تك اذار لقسأ ىلا الزان كر رثك ول هل اجرا فال ه هلباقب ام دج الف

 نيرطس قحالا ناك ناف رطس ىلع قحللا دز, منا 0 هل ارا ةيشاخسا سار امدح صن نم كلذ نمل 1

 اهارتنم نوكي ثيحي نيتسأ ىلا ىلعأ نم اهب "ىدتمب لب ىعأ ىلا لفسأ نم هروطسب قد داق يول 0 ١



 0ك د أحادي لآ ةيج نم 0 ذا دب صاننأ كحال

 )وأد 0 يا 000 سفر اظن

 0 0 ةاورا ةهج نم تانتيوا اعيش و يارا ههح نم 00 6 .قرقبل

 00 خ رح دق هريغ لعلو هيلع يرام مل ل كذب

 1 م 0 هدنع انه ىلع ل كلذ ريغ وأو نكلا هل روظي ملام هّتحص يف كلذ دعل هأ 01

 :١ هوحلصأ اهف داسفلاو هوركنأ ايف باوضلا رهظ مث اوريغ نذلا نيرساحتملا نم دحأو ريغ هبق عقو
 ' 0 نا 0 1 ا 1 ْن ا 00 نأ :نعانغل دقف ةض كاذ 2 11



 فلا ْ

 ءاروخلا يأ ثيدنح ةبعش ينادح امل لاق سيردأ نب هللا دبع نا يتاسغلا "يلع وبأ 0 اهملع 200
 بحتسيو ٠ يازلاو محلا ءازوملابأ هآرقيف ينعي طلغأ الثا نيع روح هتحن ل نسملا نع يدعسلا ٠"

 ةدرفم ةي_ثاحلا يف كلذ ةلابق اهبتكي مث باتكلا نتم يف اهطبضي ناب اهطبذ رركي نا ةلكشملا ظافلالا يف ٠

 هريغ طقن هلحاد امير رطسالا ءانثأ يف طوبضملا نال اهسايتاا نم دعباو اهنابأ يف غلبا كلذ ناف ةطوبضم

 ةلكشملا ةماكلا فور مطقب نا كاذ نم حضوأو « طنا ةقدو ا,ةيض دنع امال هتحت وأ هقوف امن هلكشو
 تيتك اذاام فالح ءايلاو ءابلاك فورا ضعب يف كلذو ادرفم هتباتكب فراا لكش ربظي هنال شماطلا يف

 نينقتملا ةداع نمو حارتقالا يف ديعلا قيقد نبا لاق ٠ ايطار روك ذملا فرحلاو ةعمتم ةملكلا

 هدعب ىت- الف افر> افرح اهوطبضياو و بلل ف ةيمللا فورد اوقرفيف وشل حاضيإا يف اوغلام نا

 ىضيدق هناف مريغ ةهج نم مالعالا ءاماعلا طخشيف الكش وأ ًاطقن طبضلا نه عقب ام هبنتلا ىغينيو ٠ لاكشإ
 لبق نم هنم عقو ايف هيلا أطخلا ةبسن عفرل ادصق كلذ نم مهضعب هلعفام حسقلا نمو ؛ قاذإلا ىلع ىتح

 فورملا طبضت نا يغبلي اكو « عبارلا مالا ٠١) مهلا أطخلا ةبسنل ادصق هلعفي نم كلذ نم حبقاو
 كلذ يف سانا ليبشو.٠ اهماحتإ مدع ىلع لدي ةمالعإ ةل_هملا فورا طيضت كا ةذن طقتل ان ةمحيعملا .

 تحن طقنف تالا نم اهلك اشيام تل تامجعملا قوف يتلا طقناا لعحف طقتا ف نم مهن فات

 مهضعب لاقف ةلمهملا نيدلا طقن ةفك ىف اوفلكا دقو 7 تاك نا اه رخر دو ءاظلاو داطااو ءارآا

 مهضعب لاقو لدكه اال حشا وف يتلاوافص ةطوسم ةلمهملانيسلات < ىتاا طقنلا نوكت نا يغب

 نوكت نا ىلوالاو نيشلا تحن عضوت يتلا طقناا ةروص ىلع نيسلا تحب عضو يتلا طقالا نوكت نا يغش

 لعجي نم سانأأ نمو ٠ مك ابتدستلال تح نه تادقن ول اهناف ءاخلا ىمالا اذه نه ىنئتسإو ٠ .١اذكه ةبولقم

 لعجبب نم مهمه و 0 ىلا اممحرف نوكتل اهافقىلع ةعحض» رفظ ةمالقك ةلمباافورخلا قوفلاههالا ةمالع

 داصلا تو ة يقص ةلمبم ءاحةل يملا ءأطأ تح لدتبف !ذرقم هلك لسملا فرعا تح اك نا ١

 ٠ ةفؤورعم ةعلاش ةنالثلا تامالعلا هذبف كلذ لثم ةستلملا ةلءهملا ف ورا رئاس تع ريغصةلمهم اداص :

 نم ةمالعك نوريثك هل نطش الو ةعدقا ىتكلا نم ريثك يف دو> وم وهام تامالعلا نم كانهو

 0٠) ءارلا مطر ردا لهأ ضم كدب ا ظفاخلا لاق ٠ اريغد اطخ لمهملا فرخلا قوف لعجب ١

 هندحو لاقف رسكلابوهو ردصااب يمس امنا تاقق ريسكتلاب ناوضرمط سيل. لاقف كاذ يف هل تاقف ناوضر

 مسالااذه ةعدقلا ندنلا يف كلذ دعب تدحو يفإ 7 ناآلا : 1 ذ ينرضح ال نم ىمسو حتفلاب نالف طخ ١

 ناو لامهالا ةمالع هنأ تماعف | ريغص ًاطحالببلا فرط طخ وه اذاف باتكيلا تلماخ ةحتف هتوف

 قربا لاسوا لعرملا كارلا نع لمح نم ةمالع عشنمل يتأا تامالععلا نمو ٠ كا انبه نم حتفلاب هلاق يذلا

 سائلا نمو ٠ لهما فرملا:قوف كلذ لحب ن. مهو ةزمطا ةديس ناو يرعوجلا ركذ اك يت ةربثلاو

 ىف الو ةمالعلا نع اهوالخا وهو اهيف لصالا وه ام ىلع ةامهملا فورحلا ناس يف رصتقي اقل 2 3

 (145) ء -

 د 59



0 0 1 
1 00 
00 2 0 000 

: 7 2 98 0 

 5 3 هاا عج 0 ينراخبلا حبس ةخسف ىف ين : هلا د ن كي ٍْ

 يف صوت باج لأ يي نيئيش ن. ملستلا و ةاللضلاب رها ١ يف بنتي نا ىغيشاو* انو انابنا اهلا

 دجو دقو مهضعب لاق خاسنلا نم ىلاسكسا هلع 6« ضدش دك وأ دهر الإ را اما

 تك لو 5 3:8 هط4امدو دقو هفالخ ىو الار ع ارح اذكه امينانك ظابخا نكناو يبهذلا

 كلذ ديؤيو هددصب ودام لاك ! ىلع صرحلاو لاجعتسالاوه ربظب اهف كاذ بيسو عضم يف امهلصأ

 حي الو كلذ ىلع ص رحاب نيفو رعملا نمهنا عمدنع هللا يضر مهنع هللا يضر ةباحصاا نيج او دك اسك

 هللا ىضر كلو امبلصاّلع سو هيلع بتك ١ هل لاقي ناب خسانلا ةطساوب دعب ايف هكرادت نكي اذهلثم

 ” الصأ  لصالا يف فرصتلا ليبق نم ن 5 م الا 3 ةهج نم كلذ ناك ناف يباح لك مسا ركذ دنع هنع .

 نلف مالسلا ةيلع و هيلع هللا ىىد لوقي ن اك امهدحأ ىلع رصتقي ناب ظفللا يف ع نا يلاثلاو

 ايلا ىلع نواصي 0ك المو هللا نا ر ىلاعتو هناحبس هللا لاق اعم ملستلاو ةالصلاب رمالاب درو دق سعال :

 | ارستا اذا اهف ةهاركلا رهظت امنا ءاماعلا ضعب لاقو ٠ اهل: اوماسو هع اولع ا نذلا امأ ب

 .ةهارك ||روظتالف امهنمدحا وب لالخإ ريغنم أ ملل اا ةؤاضلاب 0 ناك نم ماو اد يقال 1ك

 اةدرفما ةالصلا عوقو كلذ ديؤيو ابحت امهني. عتجا نوك يف عازنال ذا ىلوالا فالخ هنكلو هب 5 ايف

 ْش 0 الا ءامادلا نك نه كلذ ريغو يزاريشلا قدسأ ين ل ينتلاو رسم حي و ىفاشلا, .مامالا ةلاسر يف

 '1ل1 اخ لف ده ههساو هيدول لكشلاو ظفتلاب هباتك طض رعلا بلاطل يغذي (ثلاثلا مالا )

 ا 0 0 00 0 ءالاو .ةلاكشإ نم عن هلكش تالا 1

 0 3 2 دا بدلا ناسحتسا 1 ءاماعل 1 دق 0 اذا 1 يشأ لوك ناتالا لاكشألاو

 )0 مهضعب لاف هريغو وه طبضإ نأ يغب 1 نسما طض نع رستم نا ىف لف ها ف

 0 :ةموقرو 10 تكا انو يدادغلا م 0 0 رع لاك لاكش الا مدع عم لكش 1 نما ةحلاج

 2 5 لكقيال امو لكشبام ل 1 نا ىغمابإ 1 لاقو :٠ ومسلم 51 با زعالاو ما مآ عالا نوهرإ 37 م

 8 توضوأ !لكشم رغ 2 ا لع لكشل اع لكشيام زيعالا 0 ءأ ريغو "ىدنبملا 4

 ا 25 6 هتف رعت 0 نلاطإا نواه ءام اريثكو 6 و اخ! ناعماو: لم الدم وهو أ || ا

 4 .نوامتاو هلب أ ردن لع مدي أمف ل ثإ نيح كعل هل ْى وكسب 6 ٠ ةحضاو ان 2 ١م دانتعأللا 0 ضع يف ظضلا

 ام 8 ا 0 ف وه اننعا طاشح الاف ىانلا 0 ساب او 0 نايشنلل ص رعم ناشنالاو ةنقاعلا محو

 00 لا طبض قرع ل ا ذغب ال نا نكااطعال يخبل و 5 تاقبطلا عيمج عيت موك كلذ يفو كش

 م دعبتالو اهابق الو سايقلا اهلخ ديال اهمال كر 10 قا داخل كو ىمريجتلا هاربا. قحتا
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 < كلذ 0 0 محا دا اش ا لسفلا يقف 0 !ن

 يتااةرادلا يف طقنب هضرع نم غرف ثيدح لكف واع اذاف المع تاوثنلا نوكت ن ا بيطخلا 3

 يف وأ كلّذك ناك ام الا هعاس نم دّتعنال غلا ل اهأ ضعب ناك دقو لاق اطخ اهطسو ّ طخ 1 ةطقن

 زع ومن هسا ركن دنع ىلاعت هللا لع ءاثلا ةياتك لع ظفاحت نأ بناكلل بنا ”(يناثا رمالازل

 نم ماسيال 0 1 ذ دنع سو هيلع للا ىلح يللا ىلع ملستلاو ةالصلا 0 كاذكو ىلاعآو كرام

 0 وحضاو رم الافخيشلال اضاف عاب ل ابا .ماستلاو ةالصلا وءانثلاناك ناف مظع 9 رجا كنب

 لاق ٠ هيو 1 ال هّمأب ءاعدو ا هنآ ةءار ةلأ رنع 5 0 0-0 ب دقت 0 لحل يق : 1

 نم هقوف ند 0 2 5 كلذ قل اطاضتا هماع زعو 1 ا كلذ 0 ا اى ناك هياسإ ا

 هفااخ دقو لاق اطخال انطن سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يبدي ناكها ىاظوركي وبأ يطا لاق أ
 دراما كر ا اللاق يريذعلا مظعلا دلع ََن سانعو ع للا ل يلع ن 3 0-5 .كلذ 3 نيمدقتلا ةعالا-

 0 6 101 - انكلا ضيق ان تعرو هانعمس ثيدح لك يف سو هيلع لإ ل يبا لع

 ءاوس اكس ثا د لك 0ك 0 هلع هلأ 0-0 ينأا لع 00 كرب ا نادبدب 0 كاف. :

 ثحبم يف ه ا كلذ ديؤيو هاو رادع را حالصاا 7 هيلا 0 رماشلاو كذا 5

 لاقف يبن نع تانك <2لا فنك اذا ءاناناعار هنأ لبتح نبدأ نب هللا دبع نع تبث : لاق ثيح ةياورلا ةف

 ا | اعأو .ءزال رغاذه رك وأ نطخلا لاقو هللا لوعر نع نك و ترَخ هللأ لوسر نع ثدحلا'

 :لاق لبنح نب دم نب طاص نع هدانساب رك ذ ل كلذ يف صخرتلا ةبهذق الاو هظفل يف ثدحلا عابنا دمحلا

 رك ةوسأب هب نوكيال نا وحرأ لاقف يبا لاق نادناالا هلعحف للا لوسو لاق ثيدحلا ف دوك يال ت

 هللا ل وسر ىلا يتلا ناريغ : القل رعو نافع هيدب نيبو ثدحم ناك هنا ةءاس نب دامح ا 2 .نيطحلا

 حارتق 70 1 ناك دا هلع ىرجاب لادا .قيقد نبا لامو ٠ اذدبأ نابقع الف أ اما دا امطل لاض
 ال قطن راخنالا نوكي نأ وه تالا اذه قاةدسعلا نا تاياورلاو لوضالا عبنت نا هيلا لبق يذاو ظ

 مقاولا ىف امل ةقباطم ةياورلا نكت م كلذك علا نكي كب ملو اذكه: ةياورلا نا ىلع ظفللا لدا اذاف .عقاولا

 لثم كلذ ىلع لدت ةنيرقاهحصت نا يغبنيف لصالا يف نوكت نا ريغنم اظفل ةالصلا تركذ الرا هفطر

 الذ عال اسال سال فلا هلق: قام و مف ارخ ناكيرا كت 3 لا يف رظنلا ن نع هسأر خفر هوك
 فرش ظفاشلا مامالا ىرخ هيلعو كلذ ىلع هنب | نافل يغنيف ةاورلا يف نكت 1 0 اذه 0 ْ



 7 لضالا ضراعأ مو نالف 0 امكلاق ةزتك ,داحلا انث .قىدأ :ةناق يناقربلا رك يأ يهدم وع

 رو ديم عأ غارفلا دع الا اعاوص نيتي تافيحصتو طيلاغأ هيف عقوف ةتغب
 مق أ لطففاحلا لاق و٠ هجولا كاذيلعأ رقي هنال تارق لاقأ يدك ناكف هلق ءارقلا قاو

 لب راقد الو هسع ريغ دحأ عم هتاباقم حصت ال مهضعب لاقو ٠ كسفن عم ةضراعملا قدص

 نيّقو ةق' ىلع نوك ىتح اف رح افرح لضالاب هتحسن لباةي لب ةطساو خيشلا باتك نيبو

 دا ف دع ديعلا قد نا لاق لوالا فالخ 0 2 سشن ركفلا نأ

 يف فلا دق الأ دعو مال, نك ا 0 00 م هريع دب

0 0 1 0 

 0 ١ يد از سعات ا نمل

 .ا وبا ذاتسالا كلذ 1 ءأل ءآ هه لع وه ل لهو هضعب 5 ةعوس يذلأ كو اه لعن 3

 نم تلف ةرخجس 3 5 1 وذ تطخلان انآ رع بيطخلا ل ميت يسار دل

 ع يبيعمسالا ركب انآ لاسدنأ "يارا يبأ م و را م هنأ 0 نس نأ

 لاق ضراعب م41 نيس نأ ديال كلو ممل كاك هما ضراعب عر عبتلا نع نك ال ثدحم نأ

 د ىلإ لقتل عقش رع لصالان م ةحبفلا لقان نوكي نأ وهو كلان طرش نم دب. الو جالصلا نإ
 5 عا نأ كد ام لت هقوذ ن٠ ىلا ةسنلاب هحيش باتك يف يعاربنأ يغش. هإ مث طقسلا ليلق
 : تقطأ 0 2 9و6 تا 0 خيش اهم 0 اذا ةيلطلا نم ةماك الو

 500 افلا 0

 م رك د ا اع ا ء.دحلا تاكل نس( لوألا
 أو دانزلا وبأ ةرادلا نيثيدحلا لَ لصفلا هنع ءاح نمو 4 ةقيطنم 1 هد رفنم ةقلح ةرادلاو
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 20 0 م
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 0 ل ا ظ
 80 م ا 2

 هلوق نم ىوقأ هطخدنأب قثو اذا نالف طخم تدجو لئاقلا لوق ىضتبلاقو : ل2 راك ةيكلأبإ نم
 دقو طخلا فال ىنعملا لقناا زج نم دنع اهسنال ريبغُتااو رمل ةدايزلا ليش لو كلذو نالف لاق

 دنع مهو نوئمؤيال 0 ى الملا | ول !اق اناعا نضع قلخخأ ي 1 0 ةداح ولا لمسال ييضعب لدتسا ٠

 ؟رهظأ نيب انأو نونمؤت ال فنك لاق نحن اولاق يحولا مهني مو نوبل نيت نااار

 ْن نسا ثن ؛ دخلا اذه طور أبمف اع نوم وا افن2 نودحن دع ند ندا موق لاق ا

 دعنا نب 1 + موق لب اهضنب ينو ةريثك راطةلو دع ا نع بيعش نب ورك قيرط نم رس ا

 يمرادلاو ١ هج ردا 3 3 مكنم م مع كا وأ هيف ام نولحعيو هب نوئمؤي. نيحول نيب اك

 لع بل اطوص وأ ا ناد ولا ِء ا 7 اي ل 22 1 تل ا ًظَ ل ادم يفو 3" ٠
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 ناشبالا وب هجو 2

 # ةثلاثلا ةدئافلا 1 -- 0 ١

 ةق*وأ وه هلب اقدق 1 ىلا ا نأ ثم دحخلاب جاجيتحالا 1 لمعلا دارا لكنا اًهاس انرك ذ دق ِ 1 |

 5 ا و هلو ثنا ندا ةاناقملا :ىفأ| 0 ضرعأ دقو هديك 0 هريغ 0

 ا 1 ةزاحإ 0 اعامم ةنع هر ورز + يذلا هت تانكي انك كاع للاطلا ىلع نا اور 5 لوقق كلذ 2 ٠

 لبوق عرشب لب امم عرشو ما طورسشااب لباقملا عامسلا 0 لباقم عرغوأ هخلش 00 لباقملا هخبش لح

 لص لا اذ اودق اعاو هنعداور يذلا هح اش تاكل اقباطم للا اطلا تانك نرد نغرغلاو 0: تاك

 يكن األ اماف اهدا هخيش لح لب وق دق نوح ةدع هش نوكي دق هال لصالا هءاع لبوق دق 30 !ٍ ٠

 0 ذم 1 وا هل هش هور : يذب 01 دق نول 0 صقن و أ ةدئز هبق 0 5 نأ .لامحال هربغل ةلباقملا 000

 ترصو رد الاةلاق هلع د اذ 3 هاشم نا أا با 5 || تاباقل وقت ةفراخلا كانا املا لاق هنو ٠ هل هؤءش هاور : ٠

 0 هيف ام ثترصو ر دل | ىلع هتض رع 0 هض راعم تاك / باتكلا كي راعر رخ آلا يف ام لثم هيف 7

 075 | يلايل لاق'ةورعن ماديه لاق - اهم ديال سس ناد ةضراعملا ىمسنا دقو رخ آلا يف ام 0

 مع نإ و . ر 8 0 ل 5 1! ل[ ينعقلا 508 0 ١ حافأ لاقو ٠ 6-2 لاق. ال تاق تٍدَواَع لاق ل 17

 ف هكيد حسا 5 ضراعي مو تأ اخ 0 اذا ا عاش ع ال ا 5 ع ظ

 د ةض راعملا 0 فاول ل : اه 00 وهف و لباش ا موضعل لاقو ٠ انعا 7 ضراعي 6

 1 طايتحالا هوحو ن اءلاغ تادف 0 هناف هر هس ص لاح يف هيأ 7 ةحبش عم 4 نفت 0 ىلاطلا ضراعي : 2 ١

 هذه 0 هب ةيانعاذو سم هلا اذ 1 عل أههعم نك لك خا أذه . هريغ ف لصح ا نيالا نم

 تيثتلا نم كاذعم بلاطلا نك ةيلضفالا 0 ققدنا ديقو امنه هتافام ردتب هت مبنم صقن فاصوالا

 ناك الوا لب وف اذا هذ اقلطم كا هنأ لوش هنإ لاق كل ا دل ةلب املا مدقتف الاو عاب هذ 1 رقلا ف

 قرف ءرخ نم 5 0 ةحصلاى ع ' (ى رف طبضو هيع تمش ؟ لاكشا عق و اتأ ةناق اننا عسا عامسلا 5



 ازآ وسم 00 ل 6 أذل و يؤلف طق نإ نلمف يانك فاو نداق"ى نالف دبا مساك
 ا 0 لوصأب هرغ ةقئوأ وه اهلباق ناب ةحسنلا ةححضي قو اذاالا اذكو:اذك نالف لاق لقب الق فنضم

 . باوصلاو انك وانك نزف 0 ا ا دا ةذعدنلا ةحمصل ا ريغ م هنع هنم لقسو

 5 ةنحأ 6 طقسلاو طاقسالا عضا وم لاغلا ف هيلع ىف ١ ثردحن انطق ااع 2 نا نا :هانهدق 0 ا

 5 حورسا حاد كلف كاد * نم هكحب اهف ماا قالاطا هل ها انوحر اهريغ ىلا هنويد

 'وررطب لقناا ةيفك يف 0 اذه « ىلاعت هللا دنع 0 ساناا ىّتك نم هولقن اهف نيفنصملا نم 0

 1 .ارتفلا نيندحلا مظعم نأ ةكلاملا ضعب نع امور دقف ام 5 قوام ىلع ادايعا لهل 1و انا 4 ةداحولا

 ذب لمعلا زاوح 0 راظن نم ةقئاطو يعفاشنا ع ىكحو كلذ لمعلا نوربال 6

 3 هرعول لاقو ٠ هب هَقْيْلا لوصح دنع هب لمعلا بوحوب 1 0 ّق باحد نم نيققغلا ضعب عطق تا

 5 ية وب وأهناف اكل راصعالا يف هريغ هحعدب ال يذلا وه هب عطق امو 6 ول نيئثدحلا 2/2 ىلع هان 1 1

 ١ رولا عوتلا َِق مد: ام 3و اهيف ةياورلا طربش ردعتل لوقتملاب لبعلا تاب دسنال ةناورلا ىلع اهف لما

 ةزاحإ دحاولل ابق 0 ام يجو .ةد ا ا ةداحولا >6 حالصلا نادر 5 ءاماعلا ض.؛ لاق ٠ رعأ

 وقك ثردحلا لعام دحاو ريغ كلذ 0 دثو ةزاحالا عم ةداحولا آل ص رعشملو هطخ كلذ دحو

 ٍْ 2 طخ تدحو دمحأ نب هللا دبع ليقك ةزاجالا حرمصي ال دقو يل 6 نالف طخ تدجو مهضعب

 : ايس لاك: :لسوملاو عطانا <> يف ةدرجلا ةداحولاب يورملاو ٠ يت هيف سل اذهو نالف اندح

 او ةزاحأالو عامماهب ملل نيد اف داع اولا قيدنملا نو ةعاح راحو قاعملا ؟ ا

 لاق هنأ ناطقلاد ع ن ىحن نعو اذك اهيف ةقلخدسا فض معاق ىف دجو هنأ : لاق هنأ 0 نان

 1 يأ ن كا نع انناد 55و نأ 5 َن هللا دبع ينندح يروثلا نامفسل قع يدع تاكل

 | ثدحي 0 ع ءايذ تدحوف هذه هبشن ل موا اة لاق 1



 0 ةج وام اسي لاكو + ريشا ميقار لإ / باتكنا لعال يع لقتل يف ليوتلا نوكيف روهشم
 ةعمتسللا ملناو أن لاق لوقب نأ هبق راافلل زوحن هيلع كدمتعم را «متسم باتك يق هبه هيهذم 5 لح 3 َ

 دقو ٠ دانسا ىلا هلثم يف جاتح الف ضيقتملا وأ راوتملا ريش ةلزرع ةفصلا هذه ىلع كلذ د وجو نآل دحأ 2

 1 مر لع لادلا ثيدحلا دروب موا هنا ميذس لاقت ةر وكحذلا ريخ نا ةرابع ف ةعامج ث

 يف نوكي ام داربا عنم همالك ىضتقم ناكل هلاق 0 قح مسو هيلع للا ىلص يلا ل ثيدس

 نم هاعذأ ام امأو 0 ناك ْؤلو ةباور هب هلام لقن زاوَحو هن هل ةناورال ثح امهد 0-2 نيحيحص :

 الاي لقب مل هنأ ءاململا نم ريثك لاق ناو نيثدحما ماتسإ وهو سو اجا ىلع هج لسد
 ثيدحلابهل لع ال نمو ةماعلا عدردب دصق اهنا هناو هرهاظ ىلع سبل همالك نا مهضعب لاقو ٠ نيثدحلا ضعإ

 ارح نكح نيذلا ءاماعاا ةلحامأو « داس ريغ رسو هيلع هلل ىلا يلا نع ةناورلا ىلع مادقألا :

 تاياورااهوجو ىدحا يمهو ةداحولا كلذيف مدنتس ن وكب و كلذ نم موعنم دصقب رق ا لنا 1 تكس

 هراعلا نافل ايو نكي ىح لس مو ايو مددنع لوقلا كلذ نوك قحبات اعاو اعاد نم تناك إف

 هنا هديع تبت بد دنا لح لاذ لي تكاد ع كد د امماف لالا فال ةباور هب هل 50 ناب 0 ةيناثا

 ا وه ققحتيو هريغ هنورب نأ هيلا. دنسلا لصتي مل كو او هيلع لا 0 ينأ مع يود 0

 © ةماثلاةدئاقلا 3 3 0

 ةءارقلاو « يمنا نم عاهملا « ةينادمت يهو هلقنو ثيدحلا ذن | ءامقأ نو مق يه رتكللاب ةداولا

 0 و ةداولاو : ةياتكللا ةض او خلا مالعإو ه ةيناكملاو « وااو« ةزجالاو « عيش ٠

 نع انيور ؛ برعا نم عو.ه ريغ دلوم دج دجول ردصميهو ةذاحنولا نماثلا : لاقف ةداحولا حا اصلا ل 1

 ريغنم ةفيح نم لعلانم ذخ |اهف ةداجو ,طوق اوعزف ندلوملانا مولعلا ينةمالعلا يناورهملا ايركذ نإ فاعلا
 دج ومط وق ينس ةفتخ يناعملا نيب ني دحو رداصم نيب برعلا قير نم ةلوانم الو ةزاحا الو عم 1 ظ

 نأ ةداح ول[ كاتو >> | ديغو نا قو اد ىنغلا يو ةد> وم ىضغلايفو اذار هيولطمو انادعوا هتلاض 0

 لحلو ىذلا كلذ ةنم عمسل ل نكل و هيقل و هقلي لو هطخ امور كرب دال هنق صخش 0 0

 ادناف اريج هلطحم نالف باتك قوأ نالكطخح تا دف اهوحن الو ةزاحا هنم هلاالو 0
28 
 ع لا

 ١

 5 ذيونال 7 نالاف طخ تأ وأ تدجو لوقيوأنالاو داتا اس قوسيو هخيش رك ذيو نالف نإ ا 0

 ريغ لسرملاو عطقنملا باب نم وهو ا ًاعدق لمعلا هنلع رمتسا يذلا وو هقوف نمو هيدح يذلا

 هيف لاقو هطخ دجو يذلا رك ذف ميضنب نلد اعرو نالف طخن تدحو ةاوق لاح الا ند وش ذجأ 3 :

 نسلدتلا عون يف قبس ام لع هم هعان موب ثح ناك اذا حب ٍِق 0 كلذو نالاق كاك و ا نال 2 :

 0ال ملأ وطن يرق فس تن دما انرخأو انا فوم مهضعب فزاجو 0
 دخاي ١ عطقتم اذهو نال ل نالأق رك ذ 5 نإلاف نر نالاف لاق وأ نالاو كلو أ هطخ 2



 6 0 ةقثلا 0 ا ل املع دال 0007 5 هعلا اذه يف

 0 كل ل هيلو هتحصا قونوم 1 نم ثردملا نلقَس ثا ةباغو

 0 فانثلا صن : لب لاق ٠ ئء هلأ 0 : انشأ لم 00 :- عامج م الال 00 لاق : 2

 نم 50 هذ وح وب 8 كلذ 2 0 0 0 قوت 3 : 26 هلاق 1 ل ىح هلا

 و يع لالا ةزه 1 ناهربلا ةرابعو ها سانلا لمت كاذ ىلعو ماما هتحص : صا هنو وأ ختكصا

000 

 داو هك ةاأع ديحل وه قش 0 تاني طيس الا رق هيلع 00 لاشا تقلو

 ١ ةباورلابصبو طوق. هق دف وال نيتدجلا ةلخن لع هانك ام ضرع واو ممسلا خيشلا نم
 7 ذك لصافبف رظانلا ان اذاو ؛ لوص ألا _قئاقح ىف مهم ةالابمال ةبصغرشو ةناورلا 5 ديو هنن

 000 0 دز رقلا ادعو ةءةلركاو ةقثلا رورل لع لوهلاوبدزراا ف راح اعدجتو
 لا دارأ اذاو ءابقفلا ضب لاقو ٠ باوبأ بيرتو باقلأ عدو يف نومطقنب نيثدح ا انءارو انكرتو

 1 0 ديس .كلد يف همامأ ىلا هل نوكي ل كلا ):نافي رط كلذ يف هلف دهحلا نع لقني 3

 َت 0 | 0 نكت يال يدنالا هلواذب دق فؤرش بانك 0 نأ ( يناثلا (

 1 دام( ا دمارب ا ع ل و هبق ريدا



 تارا ما 2
 يديرلا باتك نه خسشلا فاتح ولاق ثيح نسا ثحبم يف دعب دا اقاوم 0 اياوال 0 7

 ةعامجم هب كلاضأ ححصت نأ . ىغنف © كلذ وحنو ح حمدت نسح ثبدح ادع نسح ثيدح ا 7 0 |

 ' وهو حسم وع اا هناو كلذ طارتشا مدعىلا ريشي دق يشنيف انه هلوقف هلع تقفااه ىلع دمتعتو لوصأ

 للشر دخلا دارام ةباقمىفوح اما اباس اك ذامو يورملا باقم وس ايا انس ١ ا لاط ل1

 وأ مامالا خيتلا 2 لس حر مثىف يوولا لاقو ٠ هذ طايتجالا ةدايز يغبللا امم ود وهب عاجتحالاوأ 3 0

 هلبق راصعالا نم ريثذ 2 0 ا دوصقملا س ل ةلسدتملا دساسالاب ةباورلا نأ 0 الصأا ُ 9 3 ْ

 نال حلصي أطبض هباتك يف ام طبضي الو هبوري ام يو هدب ال خيش نع اهنم دانسا ولحن ال ذإ ىورب ام تابنا. ١

 اذأو باك هللا اهداز ةمالا هدد" م تصخ 5 دانسالا د 0 ءاش أ 0 0 هنو يف هيلع دمت 7

 از ناتم لدا نماةلعم نا ةهاشأو لسم حيحص نم ثيدحب جادبتحالا دار نم لدم كانك ناك ا

 اهدعب كلا هذه راهعشأ عم كلذب هل لصحيل ةعونتم تابآورب ةيورم ةددعتو ةحع هل , نيتش يدب 0

 لباقملا]وصالا كلت ل لود الا كيت هياع تقنا ام ةحصب ةقثاا ليدنتلاو فن رحتلاب دصق ذأ ل : َ

 باسعت سال ىلع لوم هلاق يذلا ذهو خيدلا مالك اذه ةضافتسالا ةلؤيمو راوتلا ةلرس ل0030
 هب ةلب اقتملا ىف وكت 7 يفك دمتعملا حيحصلا لصالا ناف تاياورلاو ل حالا د طرتشي الق الاو ناطتسالاو 3

 مدقت امت ماظلاف ةباور هبل توت 0 هب جاحتح الل 1 هن لمعلا ثيدحلا لق يف طرتشب له من ٠ رعأ للا هللا و 3

 الا يدا لقب مولا لحال هلآ قع عاجالا ى ا 2 ذا صف تا 3 دو - ةكلاذ طارشا هدع

 ليلا ساقا يأ لاغوهو لييشألا ريا عش يو» الإ رع دع ركب وبا ظفاخلا وهو ةياوردب هل نا 8

 مشو هيلع هللا ىلص هللا لوشر لاق لوش نا سل حصي ال هنا ىلع ءادعلا قفنأ دقو روبشملا هحانرب يف لاقف ٠ ا

 .ٍ سو هلع هللا ىلص هللال وسر لوقاتاياورأا هوجن ف لق ىلع ولو.ايورع لوقلا كلذ هدنع نوكب ىتح 2

 لاق ٠ دقت نود ًاقطم يلع بذك ند : تاياؤترلا ضعب يفو رانلا نه هدعقم 00 رع تدك ف 03

 يكحاماو 0 عاجألا لش هد هنأ رق اهف لاقتدل :زحيف يشن ؟ردلا كلذ بقعادقو : 0 21 ف 0

 ا 00 امسوألاق لاق اولا لع ءابي كا ربا قف يقرا موح م ندع ضب نع كاذ 0
 عم مل ناو اهم لمعلا هل زاح ةخدنلا هدنع حص اذا لب هعامدىلع ثيدحلاب لمعلا كقدت ل اذن ةفاك 5-8

 داسلا لاصتا طرتميالو ةدمحملا بتكلانم لقثلا زاوىلع عاجالاينزتانةسالا قحساو با ةاسسالا 1
 15 ق اثيدحلا دحاو نم هقلمتف 3 كلا لاقو « هقفلاو ثيدحلا تك لماش كلذو امفنصم ىلا

 اذهوهعمسي مل هبال هور هل زو“ ال ثردحلا تانيا موق لاقو « هب جتحو هنوزب 0 حي

 قئاقح يف مج ةالابم ال ةبيصع مم لاقو ٠ نيثدحلا ضعب نع ناهربلا يف نيمرخلا ماما ءاكح اذكو طاغ

 باوج يف مالسلا دبع نب نيدلا زغ خيشلا لاقو ٠ ثيدحلا ةمنأ ال عاملا ىلع نيرصتقلا ني لوطا
 ءاملعلا قفنا دقق اب قوئولا : ةحبدصلا هقفلا ىتك ىلع داعالا امأو : ديلا دبع 0-2 وبأ هللا ةيتك* كو
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 اتي
 د2 2 0

 سين ب ىلا 17 مت 0 0 710 ا 1: ١ 0 300 رار ا



 : بلال تا 0 نا

 31 حرش نمل يغب. وهو مالعالا ءاماعإا نضع رك ذ ام هيف نحن ام ناك العر

 د نقيت نأ اهرك ذ .نع تكس لب اهم دإقتي ا ا نع ةلاقم هتغلب اذا

 0000 رج لااسلا نم رثكو هل ةققح الاع ةع الا نع ىحام وك !اق ءاطوق ف قون الاو
 اما ىرب دهاشلاو اهمزتلا ام هيلا يضفت ام يضفن اهنأ أر ول مامالا كاذنأ عم هعوبتم ةدعاق ىلع عاملا
 1١) اهجرختسا اهعاو اهرك ذي م دعاوق ةمث آلا شعب ىلا بسن, سانلا ضعب نأ برغلا نمو بئاغلا ىرب
 نم لع درلا يف ءاماعلا ضعب لاق اذلو ٠ لئاسملا نم اه ايضا هكر ام الع ع مث هنع ةلوقثملا عورفلا ضعب

 ءرل ال هنإو صاخلاك يبلعق ماعاا نإو نايلا هقحمي ال ضاخا نإ نولوه أ ع الا ضعب يلا بنو
00 
1 

 حصتالو مبمالك ىلعةج خخ لوصأ هد نإ :دلصأ كلذوكل فضولاو رشلاموهفعةربع الهنإو ةاورلا ةرثكي

 | بدلع ةنفاخا نم قحاب الع درب امت باوهللا يف فلكتلاو اهبلع ةظفاحلا تسيلو منع ةياور اه

 قير فتلا يغينيف ضع ىلع مهضع درو تاحرذتلانم ريثك يف نوج را فات>ا دقو هيلع ةرئاع نارا

 ظ 9 0 كرا لعدم رخيهيتلا لاوقالا نيبو ةقيقلا يف مهلاوقأ يه يتلا لاوتالا نيب

 2 هللاو عضاوملا نم ريثك يف ضرعت يتاا ةبشلا نم ريثك لحن, كلذبو

 7 ةيييخس

 *« ىتش داوف
3 

 .ديتلا ا دكا نب يطاق قيرط حالصلان ا ظفاحلا ركذ دق ( ىلوألا ةدئافلا )ل
24 1-0 

 ظ نسل او محملا“ ةفرعم قي رط راصحلا هانمدقام ءرئيظ اذا : لوالا عوتلا رخ 1 ىناق اهصم لآ ارب

 : : اذا 8 55 جاجتتحالاوأ :كيمعلا دأرأ نم لسدَسف ةدمتعملا قدكسلا نم امريغو نيحبحصلا ةعجأ مم َِق نالا



 : تدل هل ارياغم يّدر ناف هلق نم مال تاك 5 لع فالك ل 5 0 ا روما ءادب 1

 نظيف هنم ان مالك لولدم رياغي ظفلب قاوةنمد تا ردق ا دمحتو أل هلا ا نا

 0 فالخ ال ايف فالخلا ل اعحسف هلم ذا نب مالك لم رنغ لع همالك ليحف تدع

 ىعملاله زاوح ىربال نم اوناكا ءرو ريغلا اظافلأ ىعم ةباكح مدحأ دصقش دقو ٠ فالخ هبث يف ٠

 ىعملا 0 هو ًايلاغ ا نحل ىغشاع ضرغلا ة 5 روص يف عئأأ للغل نم كلذ لغاف لوك دقو ظفلا .

 منا لوا تسيصتلا 0 اعر بابسالا هذه ةقيقح فرع رك 1 ال لكالا ك1 ُق دووم |

 ل سن الا لاو ءابدقلا لف اذه 1 نلف ناف - ايلاغ اهريغو ريذالا هذه نم مزلب ماه زر ١

 ا |! نماهو هنو «ركنلا نعنوبمو » ىلاعت هل وقل اذاراكن .الائلرنةمالا لع عتساالاوزاوجلا ليلدوهو ٠

 0 :,ع اللضف 2 مسنم يح نع لك ناف هاننع امت 5 اولعفي ل نولوالا انلق ْ

 نا ير ل نم دستع اوبل ضعمل امزاد نوكت ال لب“ هةديح هدقتعي ال نا مزام ربع مهلعفو ةفصأأ نما

 ٍدقانلق ٠ لامه الا ولافغالا 7 نمةعب رشلا اوظفحتل كلذ | ولعف عا لشق ناف ؟ لاعم مامأ به ذم مايل مزلم ل

 اماهح ىلع مدعي نمو ةباحصلا ىواتفو ةيولا ظافلالاو عناقولا اونودينأ اهظفح يف اذه نم ندحأ نك

 حاضياو نا لعمرإقض 0 دأ رم :ةف ردم دي | نق ليا 2 :اًطاتمان ك3 3 ا 0

 هللا ص يلا لاق دقو ٠ ان 5 انندعحو كاع قلطبم الر مالا د كل عقو 0 ا

 كلذريبغو هولمها امن هوللعام ا ودهوحر ا هولق امسلاغلا يف اوزيغ ملاماف ٠ :ةباتكتلاب 3 اودق وة

| 

 00 اه 2 نأ نك كو 5 رومالا هذه 00 نادو هأنيع ام نب 9 ناب قيس ا 1 1

 دايما ماكح الا لوقف انراثجا ةريخو ان راذتحا ندع نسعاذاو اه لراس ل ةلأسهذلا ْ ٠

 همالك قابس 3 هليلعا 3 هئاعاوأ ةشعل ماهالا 00 نأ امم ريكا ظفللا نم هريغعو يعن ٠

 «بهذملانم حيحصلاهنإ ليقام اهنمو ٠ مهضعب وأ باح الا نم اداهتجحا امإ هظفلنم ًاطبنتسم نوكي نأ اهمو |
 مامالا ينعي هيلع صن هيف لبقام اهنمو٠ بهذملانم روبشملا هنإ لبق اماهنفو ٠يهذملا ىعاظ هنإ | ليقام اهمو ١

 اك ليش را لقام ايمو ٠ ءامأل ا فل هلئاق ناعب ملو مامالا مالك رهاظ هنإ لقا ام انهو هياوتاما نا ظ

 :نظف الضأ سل فصوب ملو ادرس ماكخ الا نم ا ام امو «هربغ وأ مامالا مالك كلذ ديرب هنأ رديت ْ

 هنإ ليقام اهنمو ٠ هيف كوكشم هنإ ليقام اهنمو ٠ ًافنأ ةروك ذملا ماسقالا نضعب ناك ارو لالا 0 ةعفاس ٠ ٠

 ا مالك نم اللصأ هل 5 مو يراتحا مهضعل هف لاق ام اهمم مو ٠ ةف ةظظفل رك ذيملو مامالا ةيف فققوت ١

 اهنمو ٠ هل هلياعت. الو هيف مامالا ظفل رك ذي 0 اذك هنا كوز ل رد هنإ لقام اهنمو :' هريغ وأ

 : عاج الان رح قوتي قلد لوقلا نكل دح !ةينمس منو 50 هبرنيعي ملو مامالاريغل هزم كوي 1

 دق ةياورلا لاق ما تارثأ الو نب هل اوض رعتم هيكل مههاذم قفو ىلع هحنرخ حضإ ثيحن وكي نأ اهنمو |

 داهعا ذإ هبق لئاط ال ريثك هوحنو كلذ يف باَحصالا فالتخاو باحصالا نم اردت وأ ءاغإ 1 وك



 200- 0 ةللبل دنع دابتجالا ران راسو 0 فم 0-0 م 0 هدا لا فادح
 لب اهيف مب مزح ل نحن انق مامالا نع الضف كاذن "ينثب لوف نجلا هدم نوككيال اعرا لاق نإ

 12: مهفيلكت ءالؤه مادقإ فاقبا يف ىفكيو اذك هنم مزل اذك ناكنا اناقو مامالا نع ءايشالا هذه لقت

 ” رم اذه سلو ةعاالا نم ريثك هللا بهذ دق ماسقالا هذه نم زيثكف كلذ عمو مامآلا :نعوايشالا
 ' لع مجبتلاو تالامحالاو هحوالاو تاياورلا لقت ةرثكب قيةحتلا اذه نولباقي امناو ذلك اما> "فل ركل

 ىلا اومزتلاق ةلزنع ممدنع نك كلذب تأي ل نف ةليضفو ةداع اذهراص دقل ىتح عيرفتلاو جيرختلا

 ب مهرظن يف ابنع ض ارعالا نحب لبيواقأ لقت مهلك لب تك م ٠ انآ هتماع انا هلقن زوج الام

 لوق ةلزع .نوكي ام اوجرخو ٠ اينئاق دع اهدسا يف ةلسارع ابنال وأ مهدنع لطاب وهو ائلاث الوق 0

 محو : ءايشأ هباتك يف مدحأ يحي دقو ٠ ذئيح نيداقع 0و رش ه ممل رهظي ام ىلع ءانب ْث

 رك :الو ايسذم ماعالا ىلإ انس لع تاحالا قش اع 3 مامالا ضوصن ن 00 امإ مآ دشرتسملا

 وأ ١ باحغالا نول اك كارما هطيتتسا دق نوكي هلعلو هل رابت>ا هنا الو كلذ ىلع لدبام هل يك اللا

 6 نيشلاو ةدالبلا ىتارم لعأ وبف الهح ذآ اوبس عقو ناو نيملا هيشفدهدصت ناف سلدتلاب هدأ اذهف

 ش مظعأ ةيصااف يرد تنك ناو * .ةبوصم كلتق يردن ال تنك ناف

 00 ليواقالا ريثكت كاذ ىلا مهقحربو هب لمعلا ممدنع زوج الو هت نودقتعب ال ام مهتك يف نوكح دقو

 1 * امهم عملا دقتعيال هناف مامالا نع لوقنملا فالخ جم م وأ ةضقانتم الاوقأ مامالا نع ىكحي نم نآل

 . نالاح 3-5 كوت ل لإ 2و لك اينو عما وأ لدبلا وأ فقولا وأريبختلا امإ لب عا هجو

 كاذل ةديفم ةنيرق نع امرعت دنغ ةياكحلا هذه <> فاح هيكحا ءالبقالا ةذه نمادحاو كر تلح لبا

3 

3 

 8 1 ةباور 5 با 5 باماوقا ام د معا 7 00

 0 ا م ماع نعل -بسا 0000 3 0

 يف يف باحألا لب ماماللل نسل اذا ديلةتلاف ىر اع لمعت مم دك ناف 15 ”يماعلا لله ن : فما كلذ فالخ هريغ

 أ نومعوتي طفلي هنع نوربديو ينعم نودهغ دق نيك اطاو.نيفندملا زك | نا م ٠ مامالابهذم اذه ا
 1 5 05 موتي امر 0 3 ظفلب 0 ىو هيف 0 رآظن اذاف 0 2 نقلا فاو



 7( تل ل ا ش

 اهف مامالا مالك لمح ابرو هجرت هيلا نيلوقلا ةسنو ليلد ريغ محلا اذه وعد ليا ان ١ ظ

 مامالا نعىلنب يكاد هليوأت حصصت يف اعسو هليلعت ةدعاقل اوارمتسا ضار ام لح رسل ل ظ
 لغفللا كلذ نكتار ينم كلدب معلا ناف خب ,ران الو بيس رك ذ ريغ نم هلع هغلب وأ تاس ْ ١

 داعم لارج قولخلاو كارقا فلاحا مامالا نع دح هده يف ا نآل طبخلاكلذل زريكف قبس 2

 اقيح رطانلا ناك نا ا ةيق نود هيلا هراقم ريصم بحي هل بسهذم هنأ ىلع هيلا امرا د ةمسنا هيلع ٠

 نسال هن 00 4هه> نم هضرغ لصحب الو هنع لقتلاب همامأ هذم ةفرعم هضرغف اراقم ناك نا 3 1 |

 مل اا روذحلا اذهو هنم هردعل امي نس راسنا 0 دعا الو اذ تنحل خيراتلا رعب الو عمج

 بهدم طوق ىلع نيك اطاو نيفتتللا نم ريثك رمسا داو اى 100 - 0

 بهذم هنأ ىلعام تقو يف هن نوتشي رف طقف هنع لق هلا كلذ [ودارأ ناقد اشف دا سهذمو اذك 8 ظ

 خسراتلا نوكبنا امإ ذئنيح واخي الف دلقعلل هريغ ىلا ريصملا عنتمو هدنع هيلع لوعملا هنا اودارأ ناو مامالا ٠

 رزابخالاك اضقانمناك اذا خس ريخخ الالوقلالا مابا بيه ذم نول ناولخت الف امولءمزاك ناف الوبحوا امولعم 3 ْ

 هبهذم فاك ناف كلذ نم "يش هنع.لقس موأ يناثلا لوالا خسن مدع ىري ىل كلذك هبهذم سل وأ

 هبهذم ناكناوهب ضقتلا الو هنم جيرختلا الو رإقملا لوالاب ىوتفلا زوج الف هيهذم ريخالاف_خسنلا دافعا

 يتفملا ها هاتنأ اذادلقملا ءاش 0 ذخالا زاوحىرب مامالا نوك 5 يفاتلا دنع يناثلا لوالا خفنال 1

 0 ندديتالاو ادحإت كلا ناكتويحتلا لوقلا عديد ناورحا وأ فقتولا هيهذم 1 1 1

 ىوس هيلع لمعي لوق اهفدل نوكي الو ذ_كيح يملا لطعت فقولا ىري نمت نكن او ضرغلا فالخ ٠

 ايف هماما كح فرعي ال وهف كلذ نم "يش هماما نع لقني ناو ٠ هلاوقأ نم "يشب لمعلا نم عانتمالا ٠

 نا .اماق ليح نا ما اناا ع نأ هلك اذه ءابنم ينب ليخلا + عجب هنأ يف قولا لوقلاابيش وكف دك ا

 زاؤح هماما بهذم نوكي نأ اماف نكما ناف نكك سب لوا نلح وأ نالاح فالتحاب نيلوقاانيب عجبا نكي ظ

 قاتلا وأ لوالا ناك ناف كلذ نم "يشهنعلقتب مل لا رح و هنو>و ل لايف اك 6 0

 0 ه>و ىلع همهاظ لع اعدحا اشفاا ذئننح لحي الف امهنم عمتجا ام وهو دحأو لوق الا ذ ذئابح هل سلفا

 ناكناو « .تازامآألا لداعت رذعت عءابس ديعب وهو تح الب اهدحأ هبهذ ثلاثلا ناك ناو ٠ عيا نكمي .

 ينانلإب لوالا خسن دقتعي نأ" اماف نا لها 3 | 6 مل نا اماو ءاذا لمتالف سماخلاو تالا

 دقتعي منآو هدنع خوسنملا وه امه-أ عل ال[ ال اهرحا دال نع محل بجو كاذ دهةتعي ناك ن اف الوأ

 علطاام راضحتتسا ىلا جاتح هناف هلك اذه عمو قبس لكلا يف - ن اهرغدا ف ةولأ امو ريبختلا اماف خلا

 دي بودح>و دقتعي ةمامأ 0 أ امأ ولحال 3 هل امد اهضعل 0 3 لإ نوما ا هيلع
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 ةردقم يف رذعتب اذهو هيهذم ةباكح دارأ نيح ل هد هيلع بحو هدقتعا 0 الوأ كلذف تاتا 6 31

 لكيف هتهح ىلع ةلأسملا كالت يف مامالا نع لقن اب ةطاحالا ىعدتسي كلذ نال ىلاعت ةللاءاشينأ الا رشبلا» "



 لارا كلذ 0 3و هيعاح ءادراثل لخدف ّ كوسر ياو هللا ل ةلإال 3

 0 يف امان هئيحم ةلالدب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمال طبضلاو ظفاا يف هريصقت نم امن

 اعنا هللمهديحوت ناك نرذلا نائوالا ةدبع رافكلا هن بطاخ اهف هللا لوسر نم اراضتخا ن 3 نا

  ننرثك اهررض يدل ف كايا نا رعاو ٠ هل افيو هالجألا هلع لشوحام انام

 27 امرأ ملظعل هقفلاو ثيدحملا يف ناك اهر رض مظعم نا ريغ ممولع فالات> ا ىلع اهنم اوكشو ءاماعلا.

 ' نوط ةسيرذ يموصخ نم ريثك اهذختا ادج ذادسلا نع ةديعب لاوقأ مالعالا ءاماعلا نم ريثكل بسن

 ظ | ةاينانم هيلا اس كلهن اناو اج اولوع ا عبتتلاو ديدشلا ثحبلا دعب نيبت مث مهم ءارذالاو مهبف

 رداسال نا ةعاج يد لكل يغبن دق ناك ام كلذنم ناكف هولاقامح ريبعتلاف رصقف ىعملاب مهنع يوارلا اهاور

 ش يف تبأتيلو مونم دا نع هنع عمسلا وبل لوق هغاس نأ درج« لينلاو لضفلاب نيروهشملا ىلع ضارتعالاب

 ' .ةيببخلا قارا نادمح ن دحأ ندلا 3و ريرحتلا ةمالعلا ضرعت دقو اذه: مالملا اريدح ناكالاو كلذ

 : بويع ناببل هلسعج باب يف يتفملا ةفص ا يف لاقف هههذم يف ىنعماب ةياورلا نم : شن يذلا ررضلال

 م حصيل لوقي امب لئاقلا دارم ىلع فقيو لوقنملا يف فرصتي فك يتفملا فرعيل كلذ ريغو فيلأتلا

 5 يسد ديلا نم ضع ىلا أ مامآلا ىلا هو رعو تذل

 ” نع لقانلار وست مهيأ ل 0 و اهناعأب ظافلالا لقت لاها "يلقنلا فيل ًانلايفريذاحم ظعأن ا رعا

 : . همالكلكتلادا سلو رس لعق نال ءةعرفمبابسالاةيقِب تناك اععرو « هظفلب لوألا م اك:ا دام .ءافيتسا

 ٠ كارتشالاو رانا ومدقتلاو خسنلاو صيصختلاو راضالا ءافتت الع فق وس يؤوارلا ةقث عم هناك نئاكتلا وأ

 0 . .الونحنامافتعطقنال بابسالا 0 نم ؤي.اللقن لكف يلقعلا ضراعملاولقتلا وريدقتلاو زوجتااو

 5  هنئارقو هنيعب هاخفل لقت ولو ح هان موتوأ هاننطاعرلب ماكتلادارج هيف مزجنالو اهتانير ام رسا را

 3 - يرحتملا لقتبذئنيح هب نظلا لصحي امناو لاججالا ثيحنم اذهو هك اوأ رودخلا انه تاناسا ةشرار

 ا املا دك اولا رومالا يف كلذ كيو ةرفاظ ناس رص ل يل | ىوعدا ةراث دع

 5 ]1 راحو ةمالا ءانع نم احل رصاتتلاو ةقالا ا لع عاطل ررظأل هلأ وف ليضنلا امأو مع ورتلا
 5 0 ةحأدملل مدحأ نوكي ال دقو مهحاص لوق رصأ قيرف 6 كاد راصو اضنأو تا مم يهذم

 00 دودج وذنا الاب رشي الو هرش هتثب ةراتو ةقفاوملا لعب الو هماما لأ هش راك ؟كلا كاذ يف هماما

 ةتعاام ىلع عيرفتلاو ا ةلأسم ىلا ةلأسم يف هماما لبو جير ' نم اذه لعاف هزيجتسيام كلذ



 نباو مس كلذكو روربم ىعسو 6-1 ءانع بالا 1 يف هللا دع يأ يراخمالو ةنامالا تلقو عدس ديلا 1

 كلذ ْنَم د دا .بملاو نيثد#لا ءافعض ىلع اوهنو ةوررحو ثيدحخلا اودقتنا مهناف نيعم ٠

 دوك اولازي مف يراخبلا ىلع « ءابقفلا نودض ترعوا ىلا فاي هالا دج كلذ ناو رس يو

 عض ضوم ىلا عضوم نم هودرطو هونحتماو ام .هو رفكف اطاق ةماكب ةصرقهبف ندكما هراكملا هل

 تاشن دقوادح هيف طلغلا مظعي باب اذهو هنيعب ظفالا نود ىنعملا ىلع ثيدحلا لق يعو « ةنناثلا ةلعلا)

 اب قلن ىلا رو نعسا لحر :| لظاقلا نوعارتال نيندحلا ثك ١ نا كاذو ةعنش بوغش سانلا نيب هن ١
 كاع يدر كرا لا فادح اولا تيدا كاذاو ارحل ايلا هدا نم ىلا َنولَقُش امناو 1

 10 لا ا طظافل أ فالاتخا نا ىلع ضب لع ايطافلا ضي در ةئلاتخ تاكو ١

 انمالك امتاو هنف انمالك سلف ةفصلا هذه ثيدخحلا نم ناكامو ةفلتخم سلاح يف هل سو هيلع هللا ىبص يتلا

 ةبطا هذه نم مقاولا طلغلا هحوو ٠ ىعملاىلع ثيدحلا لق لحا نم ضرعت يذلا ظافلالا فالتحا يف

 يوارلا عمسي نا قفتا اميرف مهاوحأو مهرومأ نم كلذ ريغو مهناولأو مهروص ف نولضافت, سائلا نا .

 ربع اذاو اهدا رآ يل ةبلا ريغ ىلع هسفن يف هانعم روصتف هريغ نم وأ سو هيلع هللا ىلص ينلا نم 0

 ف كيصف 6 عمسام فالح ثدح دق ناك رخل ظاقلاب همق ىف روصت يذلا نما كلذ ل

 "ينثلا ىلع عفت ىتلا هك زتشملا ةلفنلا هيف نم دقو ةنالثثو نيينعم لمت دق نحاولا مالكلا نا كلذو كرد

 ىلا هنغ يوارلا يهذدبو دحاولا ىنعملا ىلا سو هيلع هللا ىلص ينلا بعذب نا زوج اذه لثم قفهدضو.

 هال ىدأ ولودماو رغددارأام دض ملك يور ىف نك نسا هل ندع عمسام يف ا عدا رخآلا فلا

 لاقف هدعع ضرعيس اذه نأ سو و هيلع هللا ىلط مع دقو كوالا د ملام رخآلا هنم مهفي نا كشوأل هليعل

 ناو ه ٠ عماس نم نعوا كش برد اهقيس [ك اهادآو اهاعوت كاتم ةم عمس أما هللا رن كلذ نم ارذح

 هدرا در انا يذلا ثيدحلا ىف رظنت نأ كيفكم .ىملاب ةياورلا هلا يدون دقام رادقد فردتانأ 0

 نأ نع هربك هيلا بتك هنا ةدانت نع يعازوالا انثدح لاق مس نب دياولا هبا 0 نم هحبت# يف سم

 داب 0م اوناكف نايعو رو ا 2 هنلع هللا ىلص ى 8 1 فاخ تيلص :لاقف هندح هنا كلام

 نع دبلولا ةناور نم هاور مث اهرخا الو ةءارق لو ءأ يف محرلا نحرا للا مشب نورك ذيال نيملاعلا بو هلل

 ّط ًاطوملا يف كلام يؤرو كلذ 0 اننا عمس هنأ ةجلط ىأ نب هللادبع نب قحساأ ينربخأ يعازوالا

 هيف دازو محرلا نمحرلا هللا ميدل 0 ناك هلكف لاعو ع ءارو تنلص لاق كلنا ل

 ثيدحلا نيئدحلا ضعب ”لعأ دقو ٍلسو هيلع هللا ىلص للا لوسر فاخ تبلص : :كلام نع ٍلس» نب ديلولا

 ا نبا ١لوقنم مهف هناف هسفن يف عقو يذلا ىنعملا هاور دق ذو نمل فلا هاو نس نأ اقر روك ذملا

 اا مهفام ىلع هاورف م>رلا نمحرلا هللا مب نورك ذيل م نملاعلا كر ل دنا نوم

 أوناك مهما كلذب هدأ م سلو ةحاشلا يهروسأا نم اهب نوحتاشب ١ اوناك يت حا ةروسلانأ ناين .س 7 دانس



 0 0 لا تال واتا 0 طئافلإلا كارتشا امم (لوالا) ٠ امع ة هعرفتمو اهم ةدلوتم فالخلا

 لقتااوةناورلا «سماخلا ١ مومعلاو ٠ صوصخلا عب ارلازت ٠ سرا دأ رفاآلا ؛(كثلاثا 6 زاخلاو ةقيقللا

 | لاق و : عيسوتلاو ةحابالا ( نماقلا) خوسنملاو خسانلا «سارب هيف صال اهف داهحالا «سداشلا)

 / لالا : ةفرعم الا هنم اهاندصقيتلا ةدئافنا مثال بابلا اذه : لقالاوةناورأ| ةهج نم ضراعلا فاللا باب يف

 0 عض الاكشا هيف تدلو اعرو ضعل هضعب 0 هش تمحوأ اميرف هانعم ليحتف ثب دحال ضرعن يتلا

 3 77 نيبباتلاوهباحصأ ن :عو ٍلسودياع هللا لصفللا لوسر نع رون كي نا عاف ديعتلا لد تبلط ىلا ءاماعلا

 | 1 | اناو هظفل نود هانعم ىلع ثردحلا لق ةهج نم :ةياثلاو ' دانسالا داستاهالوأ لع هل ضرعت مط

 ” تيدحلا نم "يش طاقسأ ةبج نه ةسماخعاو : فيحصتلا ةب> نم ةعارلاو ؛ بارعالاب لهما ةبج نم

 8 )د ىذا مالا لبس راذل نج ولا سننلا لفقيو ثيدملا ثدحلا لقتين| ةسداسلاو : هن الا عل ملا ميال

 وبصل ءاقل نود فحصلا نم ثيدحخلا لق ةنماثلا مضنن تان هتوشيو 9 ثردحلا ضعب ثدحما عمسإن نا ةعباسلا

 00 مددص) نك اك نيمأ وهام لع 5 اع ا م 0

 ( 0آ ىح سائلا دع للعلا ربثأ يه ةلملا هذهو._داّسآلا داسف ىهو © ىلوالا ةلغلا )

 000000 دار نوكي نأ نفي لق لو كاذك دلو تيدحا حج داسالا مس اذا دنا مون هت ارككا
 ١ كلذ عم ضرعنو مهلقني باز سم الو مهلع نوعطم ريغ ةنامالاو نيدلا ةحصب نيفورعم ةلادعلاب نيروهشم

 )0 6 هجوأ نم داسفلا هل ضرعب دانسالاو . كلذ ىلا مهنم دصق ريغ نم ىتث هوجو لع ضارعأ مهثيداحال
 000 ولما ةقن ةلثو بكب امهم وأ ةعدب/ بح اص هناوزر ضع نوكي نا اهنمو «لاصت الا مدعو لاسر ألا اهنم

 ١" ايس ىور م بصتلا أروهشم ناك نم ناف مهضعإ نع اف رحنم ةءاحصلا ضعبل اصعتم نوكيو ا هل

 07 نأ ناسنالا ةيصع طارفإ نا كلذو هب بازرتس نا مز هّقرط ريغ نه دري مو هل بصعتب نه ليضف ىف .

 ” لع ثعس امتو ٠ هفورح ع ريغو هلدب هلعتف ١ ناو ثيدحلا كاعتفا ىلع هلمح هتبح ةدشو هل بصعتب

 8 0 لو 11 لاصلاح تفاعلا لع صرح ةيم رسب نأ لفاتلا لقح ةنأ رسال

 بدكم الكام رح توكل او: تذحلا لامضالاو ليدتلاو رييغتلا هيل2 نمؤي مل ةفدلا هذهم ناك نم ناف

 لئاقلا لوقىلاىر الأ هلع لصح

 حلا ءامنّسأ يد و قالا * عناب امو 0 ناو تشو

 يصنمو يفرد لاذ نم عل 3 ا ريكح موق هدتعيو

 34 ' الاء لذأو خودو معوروظ دق مالسالا 8 مل مريغو دوهلاو سرفلا نم اموق نا يور دقو

 1 | اونا هف ةغر ريغ نم مالسالا اوروظاف ةدكملاو ةليخلا ىلا اوعحر هتصانم ىلا ليسال هنا ا

 7 ناكاناو + اًقرِفسانلا اوقرفوتالاقملاو ث ثا كالا | اودلو مه :رط ىنانلا 0 انف قفقتلاو ديعتلا 5

  ىقانلاو ربظت مل عدبلاؤ نورفاوتم ةباحصل اونامز نامزلاو هياع دعوتيو كيدحلا يفددعت باطخلا نب رمت

 ْ 7 ايوكح دقو ايش نا ةلزالا يف لاما كنلظ ا سو و هيلع هللا ىل لاما ويضر هنلع سان يذلا نزلا ف



 نمل بحب امن في + ةمالا ءاملع نم 1دحأ نا هب نونعن هلا وع نو يرام رس اول نا لتر
 0 أ ضارعألا ن ه سبل ثيدحلاو ةمحرتلا نيب عما هحو ف رعم نأ ىنخحي الو « رابتعالا اذهب حرمشلا

 ا هدب يف ةوخلاو ةجراا نب عمجا جو ايف نطير يتلا ارت تثيدحلا لع بلاط رك

 اذاخلا نوح لاق ثيح يراخبلا لاحر ءازبآ ىف هاك ةمدقم ف ”يجابلا هرك دامت ريظي كلذ ليسو

 2 16 كاك يلمتسملا ا ن مهارب دس ا ظفاشا اكيدح اك يورطا 1 نب محرلا دنع ود 9

 اشأو 5 ١ ءايخأ هبق تأ 5 فلا تفسوب نب 0 هيحاص كح ناك يذلا هلصأ د يراخبلا ا

 يجابلا لاق ضعإ أ كلذ ضعب اذفضاف اه مجري ل ثيداحأ اهنمو ايش اهدعب تبثي م مجارت اهنم ةضيبم 9

 ا امل يذلا ث , داو ةمحرتاا أ نيب عمجم ىعم للطن م اندلب لهأ هب ينعامل انه اذه تدروأ امناو.

 ثيح اهلا عرش ةييسخ  ةديع اف نك ثقل رجح نا ظفاحلا لاق غوسي الام ليو اتلا فيست نم كلذ 5

 لل ىلا هللا كاش نإ نايشاك ادج ةليلق عضاوم يهو ثيدس او ةمحرتلا نيب عملا رسعتب

 يذلا 0 ةفرعمو ثيدخلا نم هيف حصام هفرعم وه اا لك يف ًاريثك هناذل ثيدحلا لع بلاط مهب

 قاتلا فالتخاو ماوحأ ةفرعمو اطاحرو ةددعتملا قرطلا ةفرعم نه هرك ذام انآ هتح هيلع فقوس

 مولع ةفرعميف هحارش نود مه نمم نوريثك لب كردملا ديعللا كلسملا رعولا ٍبعِصلاب شيل أ اذهناف مهف

 انوكي مل يراخيبلا اسال نيخيشلا نأ ف كلذ نع وان ام مايقلا لع نوردس كلذ نوئدحم ثيدحلا

 بجحاولاف ٠ هنايب قبس 6 ىزح ا ووسأ لا نارطن لب داضالاة وك ىلا 00 حيحصتلا يف نارظني

 نيو هني عما هحو ناو هيف ثيدح لك ةحرد ناين رك ذام ءارو هنف نك مارملاب يفاولا حرشاا يف

 كلذ ريغ 0 عملا ناكما مانع نيضراعتمل نم حجارلا نايبو عما ناكما دنع هل: ًاضراعم ناك اذأ هر

 ةمهملا نلاطملا نم

 ثيدحلادارباىلو الا نا يف فالخ الل وقنق ىنعمإب ةياورلا وهو لصفأأ اذه ىفتاذلاب دوصقملا ىلا عجرنلو
 رضحتس مل اذا ايف كلذو ىنعملاب ةءاوزلا ىلا عضاوملا ضعب يف رطضي دق هدأ الا هيف فرصتلا نود هظفلب

 كلذ فناكف هنم داف:. دارا | عاض ىنعملاب ةياورلا هل زون مل ولف هنهذ ىف هانعم يب امتاو ظفللا يوارلا

 زيوجت نم دب نكي مف مدل امة رعم ىلا رطضت يتلا ةمهملا ماكحالا نم سلا كلذ ناكنا ا

 لعنيفقاولا ظافلالا تالولدع نيفراعلا نم نا يوارلا 0 ةرودلا هذه يف ىنعملاب ةياورلا

 ريشي نأ كلذ عم مهضعل طرشو هوحولا نم هحوب لصالا ىنعم ريغتب ل ظافلالا ريغ اذا ثيحب اهناعم ليحنام

 ءادالا يف رصق دقىنعملا,ىور نم اريثك نا نيب عبتاو ثحبلا دعب هنا الا ىنعملاب تلصح دق هتياور نا ىلا

 ريثكل مقو م نسحي هنا نظي نمت نسحيال نم طلبتي الثل ىنعملا ةياورلا باب دس يغبني مهضعب لاق كلذلو

 ةمالا فالتخلا بابسأ ةلج نم دع ىتح مظع ررض ىنعملا ةءاورلا نع أشن دقو : ًاثيدحو ادق ةاورلا نم

 هوجو عيمجو نسا هسا نم ةمالل ضرع دق فاللا نا هناك ةمدقم يف كلذ يف نيفاؤلا ضعب لاق

12 ) 
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 يا ا ا
 ! 000 هللا ءاش نأ د ذيزيسو اطل قفوو موقلا ليبس تار نم هب ه>وتام ضعب هلشأو قر دلما

 لاك ريدعب و  ىلاعت هنزأ ءاش نأ حاضت الاو ح'رستلا .اهج قيلد ىلا ن 5 امالا يف اهملع انين اذا ةللعملا رامخالا

 ةفي ءضلا ثيداحالا حرط نم مممزلاب اهف اندح هدف بصأ نم رثكح عيذص ء اكبر يذلا الولف

 قدصاا نوثورعملا تناقثلا هلق اع ةروبشملا ةحيحملا ثيداحالا ىلع راصتقالا ميكر هي ةللورلاو

 نع رستم وه سائلا ٠,: ءايبغالا ىلا ه نوفدكي انعاش نأ نعل مهرارقاو مهفرعم دعب ةنامالاو

 0 نإ نايفسو جاجملا ن ةسشروا نمل نت كلام هد نم نابض ص رغ موق

 "كأن فاح ل! الع ليش ال ةمئالا نم مجريغو يدهم نب نحرلا دبعو ناطقلا دعس نب ىحيو ةئيبع

 ش . ةلوهحلا فاعضلا يا لح كسلا راح ألا موقلا رق نم كانطاام لأ قم نكيلو “ ليصحلاو رابغلا نم

 .ءانلعلا فاتخا دقو ٠ ه تااسام ىلا كتباجا انبولق ىلع ف> اهبورع نوفرعيال نذلا ماوعلا ىلا اهب يفذقو

 اورام( قاثاو 1 نول ويا اورام «لوالا] ماسقأ ةنالث ثيداحالا مسقي هنأ وهو انه ٍلسم هر هركذ اهف

 " حدقلا نم غرف اذاهيإو نوك ورملاو ءافمضلا هاورام ( ثلا :و) ناقتالاو ظفحلا يف نولعسوتملا نوروتملا

 . لكل درغب نادارأ ناكامادم نأ مهضعب لاقف هيلع جرعي الو هب ل 5 الاف ث كلاثثا امأو يناثلا هعسا لوالا

 ' مهضعب لاقو ٠ لوالا مسقلا أ امنا هناو ياثا مسقلا جارخا لبق ةينأا هتمرت>-اف. اباتك نيمسقلا نم مسق

 7 ىلوالل عابتالا قيرط ىلع امهنم ةيناثلا ثيدحب او. قيل وؤلا ندا ضب دكت هلابك قدك د دق اندم كلا

 1 ” فيت رم ورح 1 ماك ذو موق مهف ملكت اماوقأ هن رك ذو ايش ىلوالا ةقبطا دجي ل ثيحوأ دابشتسالاو

 ' نط هلل دعوو نك ذ ىلا || ثيدحلا للع كلذكو : يراخبلا لعف كلذكو عرج كدب

 7 ةدايزلاو 0 دانسالاو لاسرالاك ديناسالا يف مهفالتحا نم باوبالا نه !همضاوم يف اهب ءاج دقف اهب

 3 وهو هب دعوام لك هباتك يف لخدأو هفيلأ يهد رع قواك مسسم ناركف نانحملا فس 01

 | سم حرحصب لغتشي نمل يغني اذه ىلعو ٠ باوبالا نم يك يف ر اضناا نيملو باتكتلا كمان نا مهاظ

 ا" نححملاةفرعمدبر ينم نا انرك ذ يتلا رومالا ربدت نمو ٠ هرم! يف ةريصب : ىلع نوكيل كلذ ىلا هني نا

 ظ | كذ ينبام ةروهشملا امهبحورش ع وم يف دجوبال هنا هل نين امع ثحبيو اهلا هبنتي نأ هل يغذي يبل اك

 ا ل اوغي ةمالا ءاع نا نونعي ةمالا ىلع ند يراخبلا باتك حرش برغملا ءاهع نم ريثك لوق برغتب ملو

 ْ 7 لك نم فرشأ نم رابخالا بابرأ ضع رك د دقو ٠ هنلا انرشا "يذلا ةجحولا لع حرسلا نم هل سيح اع

 | ةفرعم نم دبلا جاتحتام لجأ نم هحرش اومصسأ امنا سانلا نأ اهنم فرط ىلع ةروهشملا نونفلا نم نف
 ٍْ ١ كاذكو مهف سانا فالتخاو مهاوحأ ةفرع٠و قار داو ءاعلاو ناحل نها نم اهارو ةددعتلا قيرطلا

 ٍ + ىرخأ محرتي مب قيرطو دنس ثدحلا اف دروبو ةمحرتلا مجرتب هناف ها رت يف رظنلا ناعمإ ىلا جاتح

 ّ ” رركتي نا ىلا ةجرتو ةجرثايف كاذكو بابا هب مجر يلا سس انهم تالطا كلدابقو

 217 حونلا قب في لل اذه فوتسي مو هحرش نم ناو اهفالتخاو هيناعم بسم ةريثك باوبأ يف ثيدحلا
 ا ا



 فقوننأ هللا ن0 6 مج ايف رك ل 8 7 وانو اه 5 2 0 0 0 ّ رم كذ

 هلايغ ةالخشل: تعز كلذ ناف روفر ركن الاب فلل ألا ىف كل اهصخلا دل تاتو 0 ةفلؤم امل لع

 هلا لوؤي امو هر دوف ١ ناح هللا كمرك ١ تلأس يذل 6 ام طاتسالاو ابن يقتل نم تدل ١
 ىضقو هيلع يلوح وأ نأ كلذ مح يف تاآبنح تطول ةعفامو ةدوم ةقاع هللا ءاش نا لاخلا

 اركي لوط 7035 دامأل سانلا نم يريغ لبق ةصاخ يايإ كلذ عش هبيصي 30 كاك هماق يل

 2 زيثكلا ةحاعم نم : رأا ىلع را داق اشلا اذه نم ليلقا طبض نا كلذ ةلج نا الاء يفخالا '

 امو 6 اذه ىف رمالا ناك اذاو « ريغ َريقلا ىلع هفقوي ناكآألا ماوحلا د دنع رسال نددت 0

 ن١ راكسالا نم ةمفملا ضم ىجرياتاو يحل داتوا ل ا 0 اهنمدصقلاف ٠
 00 سل هيف قزر نمت سانلا نم ةضاخل هه تار دعا عجو ناغلا اذه 0

 فدان نذلا ىاانلا ماوع مذ: هج نم راثكتسالا يف دل دئافلا ىلع كلذ نم ينوأ اس مج سا ءاش نا
 نأ مث ليلقلا ةفرعم نع اوزجت دقو ريثكلا بل يف هل ىتعم الف ةق رعملاو ظفيتلا لهأ نم صاخلا ينام ٠

 ا( لل لأ دمعت انأ وهو اعرك ذأ فوشي 6 ةطرربت لع هيلا هنع تلاسام رزه يق نودتيم هلا اشر 0

 ىلع سانلا نم تاقبط ثالثو ماسقأ ةثالم ىلع اهمسقنف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع رابخالا نم دنسأ '
 دانسا ينج ىلا عقب دانساوأ ىنعم ةدايز هيف ثيدح امر سقت ضل نإالا راركت دع د

 ثيدحلا ةداعا نم دب الف ماث ثيدح ماقم موقي هيلا جاتحلا ثردحلا يف دئازلا ىن ءا نال كانه نوكت ةلعا

 نكلو نكمأ اذا هرادتخا لع ثيدحلا ةلمح نم ىئعملا كلذ لصف 3 ةدابزلا ا يذلا

 ريغ نم هتامحن هرداعأ نم ادب اندخ وام اماق ' رس كلذ قاض اذأ 0-0 هيداعاف هام 6 و هليصفت : ْ

 يه كا رابخالا مدق نأ ىحوّساناف لوالا مسقلا اماف . ىلاعت هللا ءاش نأ هلعف ىلوس الف هيلا انم ةحاح

 دجوب مل « أولقت ال ناقئاو ثيدحلا يف ةماقتسا لح اهولقان نوك نا نم 0 اهريغ نم توعلا نم مآ ٍْ

 + مهثي دح يف كلذ نابو نيئثدغلا نم ريثك :؟ ىلع ف رع 6 طخ الو ديدت فالتخأ مناور ف 0

 جور ع ولا ملا ل نع اهدياسا يف عقب ارا اهلزمأ سانا فصلا اذه راج انصب د نك اذاف

 يطاعتو قدصلاو رتسلا مسأ ناف م.ود انفصو اهف اوناك ناو 3 ىلع مهلبق مدقملا فدصلاك ناقتالاو .ظفحلاب .

 لاقو أ الا كل : نم مضر ادضاو و ملس يأ ن بلو دايز يأن 01 فئاشاا نب ءاطعك ميلمشي علا : 3

 لاي فلق انالسطل# ايلا لح زرار اان كراج درتي لازب 0000 5

 مدع نم ممأرق 00 مث يذق نيفورعم معلا لهأ دنع رصلاو 00 ٠ انفصو ع اوناك ناو مهف راخالا 9

 ثيداحالا. هيف ج رمال هنا رك ذ مث. ةينرملاو لاخلا يف ممولضني ةباورلا يف ةماقتسالاو ناقتالا نم ابرك ذام ٠

 كيلا مشي دح لعل اكان تكد و 4 200 ممم زنك الا ريما تلا لع دع مث موق نع دولا

 أ ظفحلا 5 نم هريغ ةناور هناور فلا نأ ةطيرسا تدع ل ا ةمالسع ناو طلغلاوأ

 بهذم نمائ> رشدكو لاق 3 هلومقم ريغ ثيدحلا روحعرم ناك كلذ هس ادح نم باغالا ناك ذاق اهقفاوت ب



 ىلع تاياورلا 0 0 نكح نإ حجارلاب هيف ذخ وب هناف هيف عمجا 0 فات ٌؤم وه لب

 0001 اولا ضن ناححر رهط الو هيف ماجا نكع مام وهوانم دخأو عوني ناكشألا وو
 دج الزأ تارا ةرذك عما دعس هنا 3 ردان روظي اهف اذهو فقوتلا الا هيف ليسال اذهو

 0” عبتتلاو ثحبلا يف ةغلاملا دعب اك اهزيغ ىلع تاياورلا ىدح ال اح م ريرحنا

 : ند ءافو يف همن دحو ل لسد يف رباح ثيدحو نيدنلا يذ ةصق يف ةريره يبأ كتددح“ سداتسلا

 ظ "د رطضملا تح يف ليصقتلا هجبو ىلع كذب قلعت امو نيدللا يذ ةصقيف ةررره يأ تيدخ انرك د دقو

 03 كذا 'اوض رع 6 نلا قاعتب ايف دسقللا ءافيتسال اوضرعتي مل دقت 00 ينطق ادلا نا معاو
 . نيفورعملا ثيدحلا ةع ظن دارفا ال ك5 19 216 قيد داسإلا  ةلغلا دقنلا نآل كلذو داتسالا

 ' 2 نيتحانلاو ةيعرمشلا مولع نيلغتشملا هال لا ل ريثك هكردي هناف نتملاب قلعتملا دقلا فالي هللع
 ا مهو دقو ٠ ندلا لوخاو هقما لوصأ لح هآو ءابقفلاو 0 رتكك ةعرملاو ةلصألا 07

 ”ةفيظو عباعج نم كلذ مون هنأكف نتملا ةب> نمدقال ضرعتي نا هل سيل ثدحلا نا مهضعب نظف سانأ

 ذب مهدوصقم نأ عم نآملا ةه> نم دقنال ضرعتلا نم « عن هنا دانسالا ةهج نم دقنا ضرعتلا ثدحملا

 اطيب امفرصقر ال نا هل يغبليف كلذ ىلع هريغ رادتقا مدعال هصئ'اصخ نم وه دائسالا ةهج نم دقنلا نأ نايب

 ريغ همك هيف ةحداق ةلع نقلا ىف كل رهظ اذا نقلا ةهج ني دفقل ضرع, نان هيك كلذ ءاق اذاق ا
 ْ 31 ؛هيحوبام هل رهظ اذا كلذ وه هلف هبجويام هل رهظ اذا نثللا ة هد نا هل هريغ نا امكف

 ” ل ادج ليلق كلذ نا الا نتملا ةهج نم دقنا ثيدحلا ةعأ نم ريثك ضرعت دقو . هريغ نم حجرأ وه
 ثادحلا دروأ نادخا يليء.سالا لوق كلذ نف ٠ تفرع ال دانسالا ةهج نم دقتلا نم هل آو رع ا

 00 0 >نأ نع يرفلل ديس نع تنذ نأ نا نع هحأ نع نمي وا يآ نأ نع يراذتلا هاورئذلا
 "حم طل هتحص ىف ريخ اذه-- ثردحلا ةرتف رجا تح و لعو ةمايقلا مون ا مهاربأ ىتلي

 ادع لاقف دانسالا ةهج نم ثردحلا اذه ىنطقر 0 1 0 هنلعاو نر

 : ءلانان كلذ ن ع 06-5 ةريره أ ع 0 نع يربقملا ديعس نع نئذ ل نع ناموط نب مهارب /

 حيحصلا ىف رظانا يندابو ٠ هف فالخلا اك م ريسفتلا ىف ناءبط نا مهار ١. ثيدح قلع دق

 اشأ دق «كلاثلا رمالا ) ٠ ةباورلاب قلعتي اهف ةناردلا هل مث كلذبف نيتهملا نم اممماع دقتتا امتع ثحح

 ا0> كردملا ماسقأ نم هف هدروب نا ديرتام ىلإو هفلأت لع هل ثعابلا ىلا ةحبحص ةمدقم لوأ ىف



0 0 
 قرط ضءب ينام طاغلا هيف عقو امو : ينح ببسب فرعي دقو م 5 دق طباضا قودص 1

 فرط نافرط بالا اذه يف سانلاو - رثك اذهو را افلح ال هللا يثني يحس ؟ زهد رانا ناد ىراا

 كشبف فيعضلاو حيحصلا نييزيبال هلهأو ثيدحلا ةفرعم نع دعب وه نم مهوحن د مالكلا دعا نع

 عابتا يعدينمم فرطو ثيدحا معلا لها دع اعطَق ةمولعم اهموك عم اهب عطقلا 1 ةحح يف

 ديرب ةحصلا هرهاظدانساب أ ب دح ىأرو 00 هاور دق ثيدح يف اظفل دجو 0 لجلاَو 5

 فاكس هاف ورتللا خ ححصلا ضراع اذا ّىَح هيحصل - اكعلا لع - ١ دج ومر كلذ لفغح 0

 انكف' طلع اذع سل فاوكيرعت ثم دخلا 1 غل نا 2 اعلا 00 00 هلع 1 ةدرابلا تال وأتلا هل “ و

 0 0 دقو تدك م 0 هيلعف هب عطقي دقو قدص  ةناماج ب ةلدأ ثردحلا ىلع نا

 ا. دقلا هاط 00 ٠ لئاضفلا يف "ولغلاو عدبلا ل اها نه نوعا هيوريام بذكي ٠

 امهياتك ىف يسمو يراخبا اندح وام مزح نس 1 1 انل لاق :لوش دادغس قدش اود يأ نب 2 هللا دبع 0 1

 امهظفحو امهناقتا عممهولا هجحيرخم ىف هيلع مت ثيدح امهم دحاو لكل نيثيدح الا احرخم للهتحيال اثير

 نحو نأ لق هنأو ءأرم ءالا ف سلا ود كتم قرا "يراخبلا دلع ن + د اكورد ةحصو

 داكن ةمركع ثدح ميسم داع يناثلا ثم كدحلاو كرش نم ةقداا ون عرح قا ك6 هردص قش هبفو هيلا

 ينال لاقف هيودعاق .الو نابفس 2 ىلا نورظنسال نودسملا' ناك : لاق ادع نبا نع ليمز ينأ 2

 هعض هيف تاناحل 6 ثب ددح اذه 0 نا لاق -ثردخلا- 1 لاق ٠ نمماطعأ ك تثالال سو هلع هللأ 2

 ثبداحالا نم ثدحلا 5 ه نا ىلا لسم حابحص حارمش 0 - وام نإ ةمركع ن نم هف ةفاللاو

 ىلع اماحه ناك هلا لاق و هياع عينشتلا يف ا 0 نإ هلاق اع مهضعلا ضع ضعتما دقو لاكشالاب ةروهشملا

 عضو ىلا رام ن َْن هم ع سن ثردطا ةعأ ن اد معن الو و مهمف ناسالا قالاطاو را || ةمالا ةئاطخ

 رام َّ ةمركع نازملا 3 لاقو ةوعدلا تادتسو كو اهريغو نيعم نب 2 ع د دقو ث دحلا

 ا يدبم ناو ناطقلا 2 هنعو 0 3 ىحنو ءاطعو ملاسو سواط ل ةباور هل هاما يلحعلا ٠

 لاقو 3و اعر قودص ماح 2 لاقو اظفاح ايمأ ناك لاق هنأ ني عم نإ ل ملاح 9 ور دئلوا: نا

 5 نب سابا نع هن دح ناكو ث دخلا فرعص لسد ََن دهحا لاقو ةوعدلا بادحتسم نكي نك مهاع .

 1 يلاف 6 جار مأق الا ردقلا ىزرب لحر ىلع ع :لوش رات ن ةمكع تعءمس 31 نب داعم 1

 يف سابع نبا نع ”يننملا كامس نعاركتم الضأ هل قاس دق مم حيحص يفو ةيزدقلا شع ةرصبلا تناكو '
 لا مملا حتفو يازلا مضل ليمز ماو : انساب 0 ةنالثو نايفس 0 اهملط يتلا ةنالثلا“ ١

 ال اذهو نتملا ظافلأ ضب رييغتب هف فلت>اام «سداسلا مسقلا ) ٠ ينوكتلا مث ينماعلا ىننخلا ديلولا نإ

 فاتح ريغ ةقيقحلا ف وك هب عما نكي امو هنق عمجا ن . عام هند 0 كو ل يف حدق هيلع بفرع



 : 1 ور 1 0 4ف ةلالدلا 4ه>وو٠ سم هجرخأ ا قل نينا قتعاف مف عرقا

 : ؛ درقتام ( عبارلا مسقلا ) ٠ :تيملا ةثرول هتميق ةنيقب ءادآ يف يعسلاب هرعأو هثث' قلع يدا دخلو لك نم

 86 لبس نب سابع نب يأ تيدَح (امهدحأ ) ناثيدح كلذ نم يراخبأا يفو مهم فعض نمت او نما

 ”فيعض اذه يطقرادلا لاق فضلا هل لاقي, سرف ضو هيلع هللا ىلص ينال ناك :لاق هدج نع هينأنع دعس

 | تعد نمييملا دبع هوخأ هيلع ةعباب لكلا يوقلاك نم ل يتاسنلا لاقو نيعم ناو د م

 0000 ا دبع هوخأو -- ث 2 وهفا نكي م ناو يبأ نايا يف

 سوته دلا كلام ن نيياوأ يأ نب ليعمسأ ثيدح ب را راد يف موق رس اذإ باب يف يراخبلا

 تيس. ىلا لع انج قس هل ىلوم لممتسا نم نأ_:ةينأ

 | تصاميم جأو تمدح ءىور نبل هف 0 اعمسأ نازمملا يف لاق

 سل لقعلا فيعض قودص ىحيب نع هءثيخ يبأ نإ لاقو : هب سأب ال دحا لاق ٠ رابكلاو يضاقلا ليعمسأو

 3 0 آس ورا رضراا ليو نبض نامل لاو رتم قد دا ةلح ماحوبأ لاقو د 1

 ظ 0 . اذه 5 انا ىنطقرا دلا نلخأ رحب نا ف كك دح | اهلع ةعباسنال ماني ع كلام هلاخ نع ىور يدع

 7 دف هكراش هر ركل يراخبلادن ء هثي دحنم ريثكتلا نع ضرءأوةصاخ ليعمسا ثيدح ن 0 تت وملا :

 1 0 ةياورك كلام نع هأو رف ىدعن نعم هيلعدعبان لب اذهب درفت / كلذك ناك ناف < اذهب درفتو ثمداحالا

 7 ” ىلع لدي ليد رهظاذا لبةياعا م هناور ضعب ىلع مهولاب هيف حام © نسماخلا افلا ءاوس نسما

 5 . اف طلغ ةليلق ظافلأ سم حيف عقو دق ظافملا ضع, لاق مول < نمىلا مولا سنالاو مولا عاوقو

 0 ثيدحلا اذه ناف ةعبسلا ماي الا يفتاقواخْلا قلخ لعجو تسلا موي ةبرتلا قلخ هللا نا يورام لثم يوارلا

 0 سبل هناو طلغ هنا عريمو يراخبلاو يدهم نب نمح لا دبعو نيعم نب ىح لثم ثيدحلا ةمنأ نيب دق

 7 قل نا نيب دق نارقلاو رابحالا بعك مالك نء هنا يراخبلا حرص لب ٍمسو هيلع هلل لص يينا مال

 ظ 0 تدك دحالا موب قلخلا 0 نوكسف ةعمجا مون نك قلخ أ: ه1 نإ ة هانا نع ناك

 70 .اهريغونيححصلاف ”يورملا تباثلا ناف ةثالثوأ نيعوك رب فوسكلا' ىلص لسوهيلع هللا نص ينلانا يورام
 3 7 كلذ ريغيراخبلا ج رخب م اذهو نيعوكرب ةمكر لك ىلد هنامهريغو ورمت نب للادبعو سابع 0 ةشلاع نع

 77 ةرم فوكلا ىلءاعا ٍلسو هيلع للا ىلص ينناا ناف عيرالاو ةثالثلا ثيدح ةمالا نم هريغو وه فعضو
 0 او نك ناعؤك لأ ثيدح و نبا مهاربا تام موي فودكلا ةالص ىلص هنا عب رالاوثالثلا ثيدح يفوةدحاو

 3 ف ا ةمدحلا ىور اذا يراخببلاو .« طلغ هنأ ةحيحصلا ثيداحالا يف ناك عقو اذا طاغلا اذه لثق مويلا كلذ

 ' 1 ' تعديلا رعلا لهاا امو لاقو.طلغلا كلذ نيب ؛ يتلا ق رطلا اهعم رك ذ ظافلالا ضعب يفطاغ اهضعب يف قرطب

 000 قوديسلا هلألا ثيدج نم نوفعض يان ظفح ءوس هيف ىذلا ثيدحت نوربديو نودبدتسي

 نم وهو ثيدحا للع نعا اذه نومس وام نولدتس ع اهيف هطلغ م ط نيكي



 عقأت ن 0 0 ايعمدأو ديعس نب ىطعو ةيرووجسو قحسأ نباو بنذيبأ نباو ثيللا هاورو سو هيلع ٠

 ل | لام هل نسلو دع قاد ع اذا © باب ل ارصتخم مو هيلع هللأ نص ينلا نع رمح نأ َنَع د

 2 5 0 مدا نب ع انيدح احر يا ل نمح | ا ةباتكلا ع ىلع هيلع قوقشم ريغ . ديعلا 5ع

 ىلا لاق لاق ورح 0 - كين نإ ريشل ع كلام نب ا نب رضنلا يف لج لاق داق كم 0

 دع داق نع دعس ايد مور ف يي دج د !سزحو دحل . صيف قاعأ نم :يدو هيلعشلا ٠

 اانخوأ انها كعار م :لاق مسو هياع هللا ىلص ينأا نأ رزه نع كيبن نإ ريثب نع سنا نب رضنا : 0
 ْن ' جاجح ةعل أن هيلع قوش ريغ هب ىبتساف هلع موق الاو لام هل ناك نا هلام ّى هيلع هصالق ك ولم ّق 1

 هعبان هلوق 0 دنع يراخيلا حارش صعب لاق م٠ ةيعش هرمهتذ> ا ا نع كفاح َن ىسوم نابآو جاجحت 5

 اخس 0 معر ند لع درلا 1 دب فل ملا د را داق نع تيا ل ب دومه ناناو جاحح نب جاجح 5

 2 < هتقفا وا مزاحن ريرج دبا 7 هل رهظتساف تلهب درفت هو رع 2 نب ديعس أ ظوفح رغثم دا اذهيف 0

 وهوردق» لاؤس نع باوج هناكو ةبعش هرصتخاو لاق من د درفتلا هنع ىف داع د ىلع اهوعبات ةمالث رك ذ

 ا هش 0 دهن اب باحاق ا 5 تكتف ةدازق ثم د س اا 0 ةيعش 7

 يناسنلاو مسماهج رخأ ؛ ةبعش ةياورو دحاولا نم ظفحلاب ىلوا ارخلا ددعلاو مانت هدروأ هريغو ارمدت# 0
 قعيف تاحرا نيت ك واهملا ِق م هياع هللأ ل يبا نع هظفاو ددائساب ةدانق نع ةيع ردع قارط ند

 هلام نم رح وبق ك ولم نم اصقش قتعا نم : ظفلب ةمعذ نع داعم قيرط نهو ندضإ :لاق هسصلن اهدحا

 نه يف هذانسا يف هيلع ضخ ا هنأ آلا داق نع قاوتسالا ماخه ةياعسلار" ةريصتلا ربصتلا هق 5

 مالك ع ثيدحلا 5 2 ءاقتسالا نأ 1 ءاقاعلا 1 ةعاج بهذو ٠ م ١ م مهممو شنا نبا : 5

 طق رادلا ع <> ا هيلع قوفشم ريع ا قيس ام هل 535 : نا 0 لاق ٠ هلك ةيشل : همرغو ةهقنع 35 13

 ٍسوهياع هللا ىلص يننلا زاحاف كولمت نم اصقش قنعا الحر نأ كفل ةداتق نع ىحن نب ماهداور مك ةداتق 0

 ُى 3
 كلذو دنعلا قيقد نبا كلذ ححرو اعوف ىم عيش انوك اوححصف قنات لا مهعم ةعامج كلذ قار يباطخلاو 1

 ةيعد وماهو « هريغو ماهنم ا هل ةمزالام 5 ناك هناف ةداتق ثيدحن فرعا ةءورعيفأن ديعس نال 5

 دو هضم لع تيدحلا نم ءارضتقا اعاو ءاور اه يقانسنإل كيور ال سس

 ملام هن٠ عيسف امهن 251 تناك ةداتقل تيعس ةعزالم ناف ديس ةدار كك تضر يح

 طاتخا هنوك نم ديعس ثيد هب لعأ امو درفني ل كلذ عم وهو ةيعم درألا ول هلك اذهودريغ عمد

 هتؤاوو عيرز نب ديزك طالتخالا لبق هم عحس نم ةياور نم اهريغو نيدي>صاا يف 0 هب د 0

 او لدكتو تب دة وم ءايتسالا ل هه اد ردنا يذلا وه ماهو مهرك ذ مدقت دق ةعيرأ مهنم َنوريثك هياع

 >5 0 :نيصح نب نإ كم د اسكس الا ل لوق,ال ند جتحا دقو ىف هطيضإ مةنأ ىلعلدف ةداتق :

 ٠ ثالث مآ 0 سس و هلع هللا ىلح هللا لوسر مهاعدذ ريغ لام هل 1 مل هنوم دنع هل نكولمم ةتس قتعا 7



 06 1 لح ا 0 لان ك1 اند لاق
 :.نب دمت انئدحولاق ذتيح ةلاديبع ان ”[ لات يأ انا :أ لاق ريغ نا انئدح و لاق نك 2 يوما اال لاق

 " قازراادبع انأسنا لاق روصنم نب قحسا ىئندحو اق دال ديعس لآ ىحب تعيسلاف تاهولا دنع انأينا لاق

4 

 : 0 دال لاق 0 5 :ريخأ لاق ع رح تا نع

 .ىل ينلا نع هيرب ره يبا ع كاب ن ريشا نع شا نب رضن نع ةدانق نع ةبورع يا نبا نع مهارإ نإ

 ” دبعلا ىستسا لامهل نكي مل ناف لامهل ناكن ا هلام يف هصالخل دبع يف هل ًاصقش قع رم لات سو هيلع هللا

 هياع قوقشم ربغ قتتعي مل يذلا تيضت ف ىبدس مث لدع ةميق دبعلا موق لام هل نكح كل دز و كام ل

 3 داع أل اذه ثدحن ةدانق تعمس لاق يبأ انأسنا لاق رير> ن بهو انآسنا لاق هللادبع ن نوره ينئدح

 | 002 اع نع قرم نع نايقس انيدح للا دبع نب نح انثدح ءاكرشالا نيب ةمآ وأ نينا نيب .اكرتشم ادبع
 دح « قتعي مل هيلع موق ارسوم ناكناف نينلا نيب ادبع قحأ نم دل سو هيلع هللا لص يبنلا نع هسأ

 0 لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا رمت نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوب نب هللا دبع

 . هنم قنع دقت الاو هيلع قتعو لدع ةببق دنعلا موق دبعلا نك غل لام هل ناكف دج ىف هل كرش قدعأ نم

 | لور لاق لاق رمت نبا نع عفان نع اذللا ذيع نحمماسا يلإ نع لمعسا ناب ا

 ام هل نكي مل ناف هن د ل و ا ل ل ا : مسو هيب

 دنع - ةديهتجل للا دع نع رش اند تدس 12 قا ام قف را و يعار
 ا 1

 ار 4 نر

 | أد :لاق 5-5 هماع هللا ىلص يلا نعز نك وع عفان نع . نع تق : دا نامل و

 فق الاو عقان لاق « قتع وهف لدملا ةميقب تميق غلب ام لام ن نم 1 يم ودل را
١ 

0 

 يا الا 57

23 2 

 الع 5 2 0 0 هلاق ا قىردأ ل 0 ف هنم قتع



1 ْ 005 

 عا دبع الا نك ليف ادع عبباتي ل ينطقرادلا لاق تالاسرمللا و كت كر ةيلع لا لع يا

 ق ىدلط ا يزاخلا كد و وع مهار | رع ةريش هاور اذك و هع نامت هعياض رود نعزما سل ظ

 تالاف رطلا حيحصلا رح اضرا اذافدوحنو طفلا يف نيتوافتمنوفا هلا اكد عما نكي مناو؛ كلذ

 < نم مزايال ذا حداقريغ فالتخالا در < ناف اضنأ ؟ ين كان يف نان غال اشأ وأ أهريغ نع ضرعأو

 0 0 يرهزلا 3 ثلا ثن دح اذه نم يراخاايفو فعضلا سحوب بارطضا فالتحالا

 هآور ينطقرادلا لاق مارقأ مدقيو 6 ىلتق نيب عمجم ناك :ٍلَسو ةيلع هللا ىلص ينلا نآراح نع بك نا

 هاورو رباح نع ريع يبا نع يرهزلا نع رمعم اورو السم يرهزاا نع يعازوالا نع كرابملا نا

 قلطأ ر 3 نا | ظفاحلا لاق ٠ برطضم ثردح ودو ارباح عمس ن ينادح يرهزلا نع ريثك ن ناياد ْ

 لم و ثيللا ةياور يف ينذلاب مهمملا رسب ناب ه- نع باردضالا 0 ناكما عم براعضم ناب لوقلا ينطقرادلا

 هذ_مخ ةطساولا فذح اف رصقف ةاسرمل * ءازوألا ةباور 0 « نيخبش نم هعمس هنأ لع رمعم ةياور

 عم ”يعاذالا ةباد ريحا اعاوبهذ قطا د راس اع ل لا فني نم ةقيرط
 يعازوالا طقس اف اف يرهزلا نع ًاعيج 7 يعازوالاو ثيالا نع كرابملا نب هللا دبع نع هدنعثي دخلا نآل ابعاطشا

 هنقثا ثبلا ةدايز ليقف هنم هل اميعامسب احرص دقو ءاوس يرحزلايف اهو تذللا هتيئاو بنت نب نح را ١
 نيب ةطشاولا تارثا .كلذب دارو ازباج عمس نم يرهزلا نع ريثك نب ناياس هاورو كلذ دعب لاق م 3

 رت[ ور ماو الرطضا حو يلع مو كاذب خيبالأ ةياور دك انو ليف هيف راح نييو يردد

 هّناور تع> رف رمعمهف يني لاقو ربعص يأ نا نع يرهزلا نع هاورف ةزيع نب نايفس اهيل هقفاو دقل

 اذبف طضا وأ اددع ثك اوه نمت هيف ةدؤزب ةاورلا ضعي درفت ام ( كلانا مسقلا )ل ؛رمعم ةياور ىلا
 اهمف ةافانمال ة داي زلا كلت تناك نا 35 عمجا رذعتي ثيحي ةافانم اهف ةايزلا كا الاي لالعألا رويال

 كانمو:ةاورلا نضعب مالك نمةحردمةدابزلا كلج نأ لئال دلاب حضت نأ الا لاتسلا كيد نا

 غلا نعةداقءنع مزاح سا مردف لا نا قيرط نم السمو يزاتيلاهيرتا اها

 امماع هدقتا امف ينطقرادلا لاق ءاعستسالا هيف ارك ذو اصقش قعر ره أ نع تام سات

 0 ءانستسإلا لضفو ماه |بهفاؤو ءاعتسالا | رك د رف ةداتق يف سانا تينا اهو ماثهو ةبعش هاور دق

 ثيدحلايفةياعسلا طقسأ نم اهريغو ناطقلا ناو يبيصالا لاقو :٠ باوصلا وهو ةدانق لوقنم هلعجو ثد داخل

 01 د1 نرنلا رادع نا كاقو- رم نا ةياور نم رخاأإلا يدا فاس ١ نال اه 1 ذ نم ىلوا
 اه ا ةيورع يفأ ن ديعس نغ ابق هفلتجا دقوهريخكاثو : ادور) دن تراةلع

 : ىدعأأ تاتكأ اهي يف مم لاق ٠ هريغ لاق كثي دخلا نك نه تيل ابنا لع لدق 1 ةراتو

 نم :ٍسو هيلع للا ىلص هلا لوسر لاق لاق رب نبا نع عفان كثدح كلام تاق لاق يحي نب يحي انئدح 3
 قاعو مهصصح هءاكرش ىطعاف لدعلا .ةميق هيلع موق دبعلا نم غاس لام هل ناكف دع يف هل اكرش قتعأ 7

0 



 ظ 0 وأ 0 ناك اذإ هل عقو متول امإ | مقاولا فال دبش دق 2

 ١ رابخأ نأ ىلا بهذ نم ىئاتسأ دقو ٠ هيلع جواك ماقدق لاح لك ىلع يضاقلاو طق سانا ودب اهف

 9 يجو كلذ نم ثيداح الا ضعإ 0 م دقت اهدحأ يف وأ نيحيحصلا يف ةحر< تاك اذإ

 دال اع رعأ دنعةفورعم يهولاق هريغو ينامق رادلاك ظافحللا ن ن.دقلا لهأ ضعبابف ماكت كا

 لا ين ثيداح ١" الأ هذه ف رع نأ نامتالا هحولع نيحيحصلا فرعي نادازأ نلعب هنأ تاروت

 نم هجرخأ ادا او دلع رك رووا تسلا ىف تدع ديدن ااوجا هنع رض اف اهلعاذروأ اف راسو
 7 لت 0 1 1 نكن طق هانا يفوأ مهد اع 0 نع ا طظايلاو صهاظلا يفامإ ةحصلاب هل ا

 1 د

 يف لورا 0 لوالا مسقلا 0 ماسقأ ةتسامملع تدقشا يلا ثيداحا 00 دقو: 0 بهدع

 5 نع 0 ةعمس دق 0 دال تاو ةةمشس لق يوارلا ما رظنب ةنصق نا

 ْ "دج فيضضا مسق نم عطق ماو عطقن» وهف هةصقأ ل قيارطلا ٍُق ةعوسلأ : نك هدم عمم هيقل 2

 1 لطفديلا ةيرطلاب كلذ دك قا ةضمانلاا قيرطلا حيجصلا بحاص جرخأ ناو. حيحصلا لع ال +

 00 رد 2 ل ا ملا 000

 0 0 -ثمدح كلذ 0 يرانا ل ثيَح نم مقودق ح كا 0 هيوقت

 يتقرانلا لاك ءةلؤ نم قزينمسلا ل ناك ناو نرقلا ةصق ىف سابع نبا نع سواط نع دهاجم

 1 يولع ةاذسأ لع روصم كم كح ىراخلا م وابع نا نع دهاحت نع لاقف روضنم فلاخ

 ل ا شمالا ثيدحو سابع ننا نع دنهاجم نع زوصتم هاوز تيدا ادعم رح نأ ديار دم

 غانو و سيدنا فصوب مادهاجمنال ةلعب سيل قيقحتلا يف اذهو رحح نب ظفاخلا لاق ٠ ةدايزا نمضتملا

 افلا نم ًاضيأ شمالا نأ عم شمالا نم نقل مهدنع روصنمو ثيداحالا ةلمح يف حي سابع نبا نم

 اذا ثيدحلا ةحص يف حدقبال اذه لثف الصتم ناك راد افك دانسالاو ةقث ىلع راد زاد امفك ثيدحلاف

 1 ا( يانامسقا) ل دال كرابلا لوسي نوب انه لتمر نم ناجل ركل دقو الد كيو
 : داججلا 1 دحأ لع تيم تاع رصف ا 0 . ا ل نق اق مدا فاتت ام



 ىراختلا ن عالم هب درظأام < كلانا مقار لسه نع يي محا د رشا «يناثا مقا 1 :

 يراخيلا ط رش ىلع وهام *سماخلا م كاز اهندعارج ري ل نكلو امهط رش ع وعام( عنارلا مشل 3

 سلام « عياسلا مسقلا رثث ٠ هجر ل نك و طرش ىلع وهام © سداسلامسقلا رث ٠ ,هةحرخت مل نك 5 3

 هل ؟جب ماقالا هدع أ نم مق كو ا حص هنكلو امهنم دحاو طرمالوايبطرش لع ١

 ىلعثيدح ناحج رب كن نا عوش هنأ اولاق اذلو احا َّق هر ١ دحؤي اعا لا اذهو 0 ىلع ناجح لآ :

 سالو تا 0 ةداقإ سل دعو ادا ةحرلا قد مدقلا "نم نوكي رخاثيدت ا

 ىراخللا هب ”ارفااه نع ةفلتخم قرط نم يور اذا سم هب در رطاام حجريف كلذ ىلعوهنم جحر هلعجبام ٠ ٠

 هح ران لع دانسأ حصأ هنا هيف لاقي دانساب دروأ اا وةدحاو قن رطنم ماا :

 كلذواقثاف هلع بام قوفمال ضرءيدق كيذلاد ب وم ظافللا ضء لاق و٠ ٠ لاةم هيف نم هدانسا يفناكزا اسال هَرِحأ 01

 هلل كلصو عوار ورشم هم ًائيدحهريغ وأ لم جرختو ب رت ىلع سمو يراخبلا قش نا 0

 حيحر وه اعا سم حيرحص ىلع يراخبلا حيحص حج رتب هدا رم نأ مع كلذهو دساسالا دمار .

 ءاجألا ىفش رمأ انهو رهشالا نر داسأ نم ةررق لك ىلع هميداجا» نو درو لك محال لا يلع عا

 يوارلا لاح ىلا رظنلا درج حيحصتلا يف نايفتكي نيحيحصلا ع اضذأ نويظي هابلسلا ضب نا وحد

 كا ىلا كلذعم نوراظن,لب نونظي م سعاالا نسل كلذ غلا رظنريغنم لاسر الامدعو طضلاوةلادعلا ف ١.

 0 نم دلل ع ًامرغ وأ هش دخل ا هرلب نم 5 اقرأ هل هتمزالم ةز قل هنع يور 31

 كيدسملا يف ةعاربلاعم اهف رظنلا.نعمأ نمالا اهب رعشيال يتلا ةبضمافلا ةمهملا رومالا نم كلذ ذا
 يوري لاجر اذه : ممويراخبلا طرشنع هلأس نم اببحلاق ثيح ظافللا ضعي كلذىلا:راشأدقو هلوصأو 7

 مهبلع مهلع اقفتا نيذلا ءالؤهو « نيرخآ لاجر يفناكرتشمامخو ه مهب صتخم مهعيور لاجراذطو مم صتخم مهنع
 هنع يوري دقو نعال نود دهاوشلاو تاعباتملا ف ا رجا يوري دقو هيلع قفتملا ثيدحخا رادم 1

 ةربخ ال نم نظيف هف ًامخأ هنأ لعام ةقثلاثيدحن م كرت, دقو هب درفناام يوربالو هريغ قب رط ن نيف

 فيش لع ثيدخلا ل اع عون كلذك مالا سبلو حيحصلا بارا جتحم صخشلا كلذهاورام لكنا هل

 حييحصلا بحاص يراخللاو ليج ندعاو ينيدملا نب ”يلعو ناطقلا ديعس ن ىحك نفلاةع 0

 علا دافأ ايار نكنإ رخانا دار يللا سلا ) 0 اماح أف رع مولعيججومهريغو ينطق ر ,ادلاو

 ال1 لع طوبا نانل الا راح ىف نأ رغ اهق معلا دقي مل داحا ربخ ناكلب رئاوتم رع نك نام

 | ١ داب ألا رابح نأ ىلإ ءاماعلا ضع هدو امع يسن دف قد نطل الدمج ثبحن سفنلا 00 ؛

 اولاثو كلذ اروبا: ركثاو لونقلاب امهةمآألا ولت اعطق معلا دض اهدا قو نيفملاف حاج ظ 1

 اهنإ لوبقلاب امل ةمالا يتلتو اهدحأ وأ نيحيحصاا يف ةجرخ تناكولو اءطق علا ديفتال داح الا زاك نإ

 نأ دنش.الو هقداضص نظلا لع بلغل ريخ لك دخالاب ةرومام ةمالا كَ ىلع ءار أف اع لئحلا تودحو دش 00



0-0-2 

 نإ 0 0 ةاوأ ف زلة ب 6 فا رطأ يف

 0 ها م ال 0 0 م ل ا د ةممملا والا 5

 زن يرضبلا ةبيش نب بوقعي يكلاملا هيقفلا ريكلا ظفاملاك دداسملا ىلع هباتحح بتر نم مهمو هلوانن

 "قت فاأ هناف ناتثامو نكح نيتنثا ةنس يف يفونو نيعم ناو ينيدملا ناو ا 0 ا دادغب

 آدم ناو نياسلاو ةريشلا ةتس وع هنم أ يذلاو لاح قئام وح قف ناكل ولو مج هلا دي
 لرأ لزق ناك هنأ لاق و تادلجخ نفح ف هنم يلع دسم نالاقيو راو يلاوملا ضعبو نأوزغ نإ

 01 دما نم جرخام ىلع هءزاو دنسملا نوضيبب نيذلا نيقارولا سم هدنع تيب ناك ل اعدعأ نا
 ”اودرغنا ثيدملا لهأ ةداع ترج دقو اذه : طق للعم دنسم متي مهن :| خياشملا ضعب لاق «رانيد فال

 0 1ا نس دكا دعس داونألا امأ 2 قرطلاو مجارتلاو خويشلاو باوبالا ضب فيلأتلاو عما

 ؟ومامالا فلخ ةءارقلا باب كاذكو فينصتلاب يراخبلا هدرفا دقق نيديلا عفر باك كدر لسحلا

 .اصتلاب ةدنم نبا هدرفأ دقق تونقاا باكو فينصتلاب ينطق رادلا هدرفأ دقت دهاشلا عم نيعلاب ءاضقلا

 دح ءاماءاا ضعب عمج د قف حويل اأو كلذ رغد كاذب هريغو ربلا دعنا هد نيا دقن ةلمسبلا تاكل

 0 سنان عورتا ايا ثد دح ٍليعمسالا 0 هدأ و ىلع 3و 0 ا نيو | خويش

 0 ا اعل مما 10 رمت نا نع عفان

 | دب قرط عمج دقف ةضيرف معلا بلط ثيدحو 00 هقرط عم دقف ادمعتم "لع بذك نم ثيدحو

 0 اهلا مدقي نا هل يغب ثيدحلا ٍ بلاط نا قبس ايف انك د دف < ةعبانرلا ةلاسملا" ,٠ كلذ رغو نيثدحملا

 ا مرام ميذنرلاو قاسنلاو داود يأ ناسإ م * نيحبحصلاب ىدتن مم علا حلطصم ةف رعب الوأ

 رثكو ثيدلا لاع بتكو ماكحالايف ةفنصملا عماولا بتكو دناسملا بتك نم هيلا ثيدحلا رع بلاط

 7 رقح ىلع هيف رظانلا فرششإ هحو ىلع نيحبحصلاب قاعتس ام انرك ذو نيدحلا خيراوتو لاحرلا ةفرعم

 000007 .كايدصت ايف اهكاع رادقم فرع نماالا هودق ردقر الام لاظفلا نم امهسئاَصل نا فرتإتو اهرمأ ظ

 أيل اهيف عورشلا لبيق اهيلع فقي نا هل ينبني رومأ ىلع انه بلاطلا هبنن نا انيبحأ دقو ٠ سانلا ةدافاب

 ده لها دنع ناقبالا :لب ناقتالا يوذ نم ادودعم بسيرق امت كلدب حيبصل نأ سعف لبق نم : دع مالا

 ماسقأة عبس ىلاةوقلا ف هتاجرد توافت رابتعاب حييحصلا ثييدحلا ءاماع'ا مسق دق © لوالا رمالا ) ٠ ناشلا

 ”يواخبلا,هجرخأ ام ( لوالا مسقلا ) + خبجرتلا ىلا رارطضالاو ضراعتلا دنع روظت مسقتلا اذه ةدئافو



 5 5 ا دل 1 5 1 8
 ع 0 2 9 4

 / ل

2-0 5 000 15 0# : 
 ١ ص تيقن + ين 5 315 07 7 ا

لعفلا كلذ .ناف 6 ءنانمأ بدزاو هاو فيلصتب لغتشاو 0 لا محو 0
 يوقي 0: 

 جحضوتو 0 هةيلسملا فو ُ ناسلادجحو قالا طنسو « )م عبطلا ذ ذحشيو نلت يكد و . ظفحلا تمليو

 رعاشلاك افك سدلا 21 ىلاهريكو رك كلا ليجأضرأ د !ىبلا

 0و

 تيداجإلا ةدعاع 12 سبا رختااو 4 مضلا قاطم لكلانلا داءاقت لاو مرسلا و ا معأ فيألاو

 تاومأ اناؤما قحاب ليخلاو 3 مذ م ئدحبف موق تت اوك

 ناك نم اها اور نمل اهوز رعوأ ملع كلا و ةادوخ وز ةيفرلم لكما اا هاو رتابتوسو بتكللا

 ناقيزرط م هةعم و في لح فيدصا يفءامأ ا را ا نيل ءاقتاالاو 0 ”مضاادر 2 لع قلاع: ظ

 - لك يف دروام 2 0 37 هعل وسو هربعو ةقفلا كح 00 + ودو باوالاو 1ع فيياصتلا (اهادحا).. 1

 اعمر هميم 4 رطلا هاذه لهأ و6 مايصلاب قاع مي الاثم .ةالصلاب قاعتبام زيمشي 0 تاق عون ل

 ىلع فينصتلا (ةيناثلا) ياس لاو يار دواديبا كلذ ىلءرم تقل نه مهو نيخيشلاك طقف 3 دارا

 ىلع هلع2و حيسيدحص وأ م هّدندح نم هَدْنعام ينادص لك ةمج رب ّق عي نا وهو دناملا

 .لئابقلا لع امر نم مهو 6 وا ديسأا دهو 0 0 ةراآ ا قى ا ءام 0 ريكلا 5 7 / ٠

 5 نم م حيتفلاو ةسدخا نكد 00 0 نم هب 0 0 ردب 0 2 5 0 0 0 8 ٠

 هحبحص قنا.ح نا كااس دقو ٠ ءاسنلاب 1 ليفطلا يآ و كدب ْن نأ 00 انس ةباحصلا رغاضأ حتفاا و 8 5

 | ا
 ىحولا عدد هّنق رعم 1 2 2 "ا امك رامخ 2 ىهاوتلاو 0 رماوالا ي 1 ماسقا 0 ىلع هس رق كا هش

 هب ا 2 م الا دل و 0 هيلع يغلا لافأو تاحاب ا سلا ر أس ىلع انس 4 كذف امو 0 8

 نكون ل اع  نفنص 05 د 6 و رع او جارخالا 5 0 1 5 0 نيوا ودلاو بتككلا .

0 

 >2 دك

 1 ْ ينيناربطلاك مجيعملا ف ورح ىلع . ةيادع هلا ل بن 1 نك 0 ةقبإ رطلإد فوشأو 4 هعاوتأ تفلتخا ناو: ةدح

 ” نيس ناس ف نيدحملا ضع ا اك كاذيف 2 دقلو عاونأ كَ ا ةسا دزه نم دحاو لك عونو 3 5

 مساقتلا هايس اذهو دناملا ىلع الو باوبالا ىلع سيل عرتتخ هينترت ناب نبا حيبحص :لاق ثيح هبارغأ ٠١

 اوداكحو ةقدنزلا ىلا سنو هيف ماكت اذطو ةفسافااو موحنااو مالكلاب افراع ناك هنأ هببسو عأو والا 4

 دن رح انما ضع هسردقو ادح رسع هباتك نم كفيلا دنق رمس ىلا ناتتحيس نم ٍق 7 هلتش نومك 1

 ( ةازع هدئاوز ىمتيطا ندحلا اونأ ظفاطاد رخو افارطأيقا هاذا ظفاللا هلل عون اولا ّط

 ا ثددح "الاسدم لعق مجسعملا فورد لع ةعمج أمه عردلأ قرط 0 2 2 مم لو 0 دل 2

 صاط ناو سود رفأأ نيم ف يمايدلا روصنم وأ كلذ لع قىردح دقو فاالا فرد يف تالا لامعالا :

 عمج م ثردحلا دال نإ كلدو فارطالا ىلع هعمح 5 ٠ يدع نال لماكلا باتك ثيداحأ ف 0 ١

 قانرعلا تب أ نس دما سايعلا ونا لعفام لمم كلذو م ديقتلا عم وأ ةصوصخ 2 ذيقتلا مدع امأ هديناسأ / 2



 َّ 0 رع وهو كلذ اولعف مهنا ةعالا ضيلا نع يور دقو ةلام ق هكاح نع رفا هللا
 3 راوصلا ف ِق ةارامملاو ًاطخلا نع ةامالا ىلع تامالاو هبتلا طرف هلمحم نمم ناك نأ اسال الهأ 0 ش

 ١١| الك اب دلدكو اع كام ديعسف طخ نجشب لعزدربال : نيثملا ناار امسم ةديبعيبال دمحأ نب ليلخلا لاق

 اعلا باطما

 2 د4 ثا 0 0 200

 2 + ايلا 0 0
 20 2 6 2 د 10 00 1 ل

200 / 7 - 525 57 5 
 0 5 0 5 ا

7 5 
 | كضعب 8 الو لاف اوف ا را يناوخا : رع كاك مك ل

 لئاطإ ر رفظي نا نودب هس ا نم نوكف همهفو هتفرعم نود هتباتكو ثيدحلا عامس ىلع رصتش الو

 ] ن ه هحيخ فرت "ىلإ نود نسل باكو ثردحلا عامس ىلع رامتقالا يف نكحي م ولو بطخلا لاق

 كل ا كلس نم ةيردقلا هلل قلت آلا ةمولع عاونأ ّ ايرضلاو ههوجو فالت>ا ىلع فوقولاو هدساف

 ”لئاقلالوق نسا موه هي ءانبأ نعو هنع كلذ عفدو هفنل ةفن :الا بلاطلا ىلع يحول ةيوشحلاب ةقيرطلا

 ١ : 12 اا ىو رام لييح هنكلو يور, يذلا نإ

 00 1 ب اليم ويئارالاول * ايهاومأ عبن ا
 0  ظفاحلا باتك كلذ يف لا تا كيسا دا ل ا حلطصم ةفرعع الوأ 5 مدقيلو

 ظ 0ك ,دحلا يلاظبادآ ة ةفرعميف نيرشعلاو نماثلا 0 رخآ يف هفلؤملاق حالصاا نات فورعملا ناْع ورمت

 2 .مهدصاقمو ةلحأ تاحيلطصا حراش هعورفو هلحا نع حدفم ناشلا انه لا لكم تاتكلا ! ده ةنا 5

 0 دقو عيوب ةياعلا 0 نإ راج هللا ءاث نأ وبف !ثحاف 6 ام لهما ثدحلا صقني يل 3 | معامهمو

 0 1 حاضبإ وأ قلطم دق امإ نمض## هيلع انك ءاناعلا نم ريثك عج ل ا

 ' م ” نيحيحصلاب ال املا رظألا هيحوتو اهلع قوقولا رمالا اذهب ناقل يرجو داق

 7 حو انما بك نينةنلا هيدا يحاذد ةجاح نعام ز دا مث يذمرتلاو 0 دو ل نس

 اكيدحلا لع نك نمو © كلام طوع وج اهم ميقملاو ماكحالا ف ةلصملا عماوملا تك مر

 خيراوتو لاجرلا ةقرع 5 + ينطقرادلا نع للعلا ا نعا للعلا باتك اهدوجأ نمو

 0م لل لا داو طا تاكو كلا يراجبلا كرات الصفا نمد نينجا

 000000 الكل اان رش ىآل لك الا اناتك املك نمو ءاوسألا كيبل فضلا تنك نمو © يراخإبلا
 7 0 الا ل ا ودج : حرحصلا ثيدحلا ينف قيطت الام السحبالو بلطلا يف هسفن

 د م هذخ نكلو كيلغ هل ةرئاكملاب هتذخأ نا رعلا اذه نا لاقو ةلج هناف ةلج م

 ىاوركاذت : بلاط يبأ نب يلع لاق الي زج ًاعفن اه ناف ةرك اذملا نع لفغي الو ٠ هب رفظت اهدار

 37 ١ لاقو ٠ هلك اذه ةباح نا كيد هي دوعسم نب هللا دبع لاقو ٠ سردي اولعفت الاو ثيدحلا

 ا ا نأ ليلخلا لاق ٠ هيتشيال نم هب ثدحنا ولو هب ثدحياف ثيردحا ظفحينأ هرش نم : ىعختلا

 دق اكالذإ ديتسا اذا فيصالاو تيااتلاو جب رختلاب لغتشيلو ٠ كدنع سلام دفتستو كدنعام:ركا ذت كيم

 | ف هقرفتم 2 0 هدئ اوف نم ىلا نيشسو ةضماوغىل طاع فققيو ثيدحلا ٍمعيف راع وأو 356 املاء || صعن لاق

 00 2 ا 0 م نذل 2 : 1 ١
 واكل رح نيك اا يزل ف ٠ ا و و اا ا روش ا



 باطيال يبفاشلا لاقو : مسجلا ةحارر وعلا لابد رثكالا نب يحب لاقو ٠ 0 0 ا 0

 رهط ةسدحو شعلا قيضو سفناا ةلذب هبلطنم نكالو حلفف نوع ىفعو لالا هلا ما اذه

 زحلأبل وبدي ةفرملاو هل ناقثالاب هنلإ واغلا تيدا باطب شن رولا حادا يغبأرو هدإب خويشل ًاديلو
 نم هريغ ىلا لح ريلف كلذنم غرف اذاف ملاب رضأ هيلا ريغ هسفن لغش نم ةديعوا لاق دقق ممدتع ام َِ

 ءاقل ( يناثلاو ) دانس الا ولع ليصحت( اهدحأ )نا سعأ ةلحرلاب دوصقملا ناف ةدئاف كلذ يف نأ هل رهظ نأ دالبلا

 يف ةدئاف الف هريغيف نيمو ودغمو هداب يف ندوحوم نأ الا ناك أذافو مهنم ةدافتسالاو مط ة رتااو املا

 نيت دئافلا عمجيل ةاحرل 4 تحتسا هريغ ىفو لااطلا رإب يف ندوجوم انك اذاوءهدصّم ام ىلا رظنلا م 1

 21 ع هدنعالجرمزاب نأ اعأا نس نا دمحأ نةللادبع لأسو ٠ نيتفئاطلا ٍلعو ندا الاول

 د 0 مير صمأأو نيف 0 كف لحار ل اق اهيف عمسسبف !ءلااهيف يتلا عضاوملا ىلا لحرب وأ 3
 كوسر نع ثم دَح يلب : لاق هنأ هللادنع نب باخ نع يور اه حارا يف 7م عمس نئانلا ماشي ةكمو ٠١

 هللادبع تياف ماشلا تمدق تح ارهش ترسو يلحر ةيلع تذدشف أريعب تعتباف هعمسأ م 3 06 هللا ٠

 عجرف معا تاقف يل لاقف يناتا آف هللا دبع نء رباح هل لاقف هاناف بايلا لع رباح هل لق ا نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس كنع ينغلب ثيدح : تلقف هيقغأو ينةتعاف نيقا ىتح هبوت 7 ماقف هريخلاف 0

 200 اسو ةيلع 1

 مر مهداش : يش مهعم س سل لاق ايلا 0 3 نع سانا لاقوُأ داسلا هللا رشح ؛ لوش 0-0 هيلع 1 1

 ها ردا ديلا لعأ نمت يعيش ال + نايدلاانأ كلملا انأ برقم هممسيإ اك دعب نم هعمسي توصب ١

 تان..لاب لاق امهالرغ ةارعدللا يناتاتاو فنك 3 ةمطللا ىدفتم هدقأ ىح لطم دم راق ركأ انيدحا جو 1 1

 صأىف ينكيو حرحصلا فليصفتلا قيرطىلعةروك ذم يهو ةفورعمرضحلا ىلا ىموهةلحرو ه٠ تائيسلاو 5 ٠

 ىلا .ا مهيلاوعجر اذإ مبهوق اورذنيلو نبدلايف اوهقفتيل ةقئاط, مم ةقرف لك نم رفن الولف ) ىلاعت هلوق ةلح را

 ىلايللا ها تنك نا تيما نا هعس لاك« هاج را قوت ةعالا ٠ نم فاطاو فلسلا لزي ىلا ظ

 دوعسم نأ لاقو ٠ ةنيدللا ىلا اموداهف ىل>رب ناك ةلاشن ف ىعتتلا لاقو ٠ دحاولا ثيدحلا تلطيف مايالاو 3 ْ

 انج رخ تح ىضرتالف ةباحصلا نع عمن انك ةيلاعااونألاقو م تلرل ينم هللا تاتكبا معا انا عال ْش ظ

 ناف هرحضب الو هيلع لقش الو معلا لالحا نم كلذف هنم 3 نمو هخاش لحبلو ٠ ل ميلا 7 5

 الو « عافتنالا مرح نا هيلع 0 هباف كلذ لصف نمو عابطاا ليحيو قالخالا دسفو ماهفالا ريغي كلذ :

 الو يتسم معلا لاسأل هاج كاق دقق. ةدا ل َّ 0 ءركلا وأ ءاملا هعنع نمت 0-7

 وهنمتو هلثم وه نمتو هقوف وه نمت بتكي ىتح ثيدحلا باحصأن م لجرلا ليال عكو لاقو ٠ .ر كتم ١
 نيفوصوملا ةيلطاا ةارح نم الا ردصي ال 3 كلذ ناف 0 نع ةب ترن ع رذحيلو هنود 00

 عامسلا اذه اوعنمت اماوقا انيأر دق هيوهار نب قخسالاق هب عفتتبال ناب ريدج كلذ لعافو فنا ةفصب 0١



 00 00 5 دك ْ

 0 ولا نود طك ف يق 0 3 ظافلأ ضع راصتخاب ابا ثردحلا 1 تدرج 3 ةسائلا ةلاسملا ,

 كيا ثلا 0 لع اهناتك يف 1 000 كلك نمو : اوعو هدجلو رمضلا

 0 0 ل مدرك يف اهماشي ام نيبو اهنيب زيبعلا لصحيا نيعلا ةهج ىلا امهنم ةريخالا فلالا

 ادع ١ ممداع ترج ناو انا ا ا ا ع ل ىثخ اهداز يذلا ناكر نأ رعت لا رلأ مهضعن

  لاحر نيب اهف هفذحب ةداعلا ترحدقف رخو كانكلد نيو رسكلا نف نع ال ايف دهاشب م اهراصتخا

 | فلا رماع لاق لاق نايح نإ للص انثدخ يراخيلا لوق كلذ لاثم.ظفا ةءارقلا لاح هرك ذو اطخس دانسالا

 ” كلا اع "ىراقلا ظفاب واو ةماعي . ظفلن نأ هل يغذي هناف "ىراقلا امو اهدحأ فذحن ىتاكلا ناف

 | تحص عامسلا نأ هالظلا نا ظافلا ضعب لاق دقف عاملا ةحص يف رؤي ال ملأ نع نأ رغب اطدع ناك

 . ”اداسالا قزااذا ران[ دج لكيت امو - هلع لاطا ةلآلد قدا لبق ساده نوكيو دوصقملا معا :

 - كلذ ضعب يف عقو دقو نالف ةكرخا هل لق هيق لوش 3 ”ىراقلل يغش نال الاف كوخ نالف ىلع ىرق

 1 ا اخارصم اذه ءاح دقو نالف انثدح لاق نالف ىلع اىرق هيف لاقي تا ىغشف نالف انثدح نالف ىلع ىرق

 لا كاف اندحت تلق هل ليقنالف ىلع ىرق لاق 5 اتا هر وصلا يف حصاو تتكشلا ضفاف 1

 7 001 كاذنمو : هيضتقبامب عضوم لكيف يأ, نأ هيلع رسعي+ ةيسرعلا ةقللا فرعنمو رصخأ لبق نم 0 ذام

 رفعج عمس حابصلا نن نسجل انثدح يراخبلا لوقك كلذو ظفالا نود طخلا يف هفذحب ةداعاات رج

 ١ لهاتداع ترج دقف اهب اوعبج نأ وذا راوي رك وأ نا انس تتحلل اك اذان عمس هنألصالاو نوع

 ١ 7 دراغا را د او ير ا ا 1 نم ولعل اذا تدلك
 ' ةراثاوأ كا ل لان راغا ميم ءاملاملا نانا ضع موي دو رحنا داتسا ىلإ داتسان م الوحم ا 1

 ١" حتلملان ا اهنع ملكت نم كو ىتااهبف اودلكتي + نيءدقتلانأ كلذسسو ذاتساىلا دانسا نم جور ىلا

 كنس ركتأو ب طفل أو نبا ترقرلا ني از قا ركل لئاج نم ةكوخلتام موك طافللا ندم ناتخأاو

 3 ا اد 010 ةييدطا لدغ املا لصو اذا واكو كي دلع ظنل نم اة وخأف اوك قنا ع

 ” حيحصفابنم 50 | سم حيحص يف ي ره دائساىلا دانسا نملوحيتلا ىلعةلادلا 1 كب . مثيدحلا 1

 وح وهو 0 ةءارقيف رمتسن واح اهيلا ءاهنالا و اقل نوع نأ حالصلا نا راتخاو ٠ يراخبلا

 000 ا يف ل د انلطا سب مك دقو دعا لاهل نوي يرش كلذ لغو اهدعأتو هوكلإلا

 لولا داسالا ىلع يناثلا دانسالا تكري الثلو: طقس دانسالا اذه ثيدح نأ مهوب الثا انه حص تابنا نحو

 0 |نساحمو قالخالا مراكم باني نآشلا مظعيع ثيدحلا لع ةثلاثلا ةلاسملا 3 ٠ ادحاو ادانسا العجيف
 0 دحياف هيف دا اهاذ هلع هنيعو ةققوب 3 هللا ناجل ةينلا صالخا مدقيلف هبلط ىلع مزع ند

 يكس ع

 0 لاق 1 مي هللأ ىص ينلا نع ةربارخ ثبدح نم م حي ّق لصحتلا لع ضوخشلو
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 707 مابنالا لغ ينم ةياورلا باي نا لا تانالاار 0 ذملا دانسسالاب ةج ردم ا لإ تلت
 7 _كالسهناف يراخباا نا ديعل وهو عادتبالا لسق نم كلذ نوكف قرشا 5 هجولا اذه ىلع وري +

 0 مث نوةباسلا نوار ذل نح كردحت وهو ورا نما ةلحتيملا لا كب يق لو مدقب أ وهو رخآ اق 1

 كل ف 0 3 لق اذلو 3 00 قيارطو 0 6 يذلا ديدلعا هيلع 5

 00 تيعش ةفصت يف ثب هد نر وه ل اذهودلا راشملا ا اهم امش ردصا 1 هوو

 نع تانزلاوبأ انثدحخ بيعش ان ريحأ ناعلاونأ انتدح» نك (نلا .ءالا ىف اوونال -! يف ىراتسلا لق

 : ةدافتساللا د فاصنالل اب ردنم هل نا و اذمودب ل 0 فااةدوخو 0 رفللا: ا

 1 1 نم يل روظإ يذلاو : دارا حي حدَح ريف هل تار طبت يتلا هوحولاىل | ءاماعلا ضع راشا دقو .ةدافالاو .. 7

 لب ةحصلا يف ةرولطملا طهمارطألا ن 'م هددصا نخلام ريغ رح 1 ل لسا حط مدق ' ام يع يأ مالكا

 ىرحو ظافلالا يف ز رردش ناكفهخنا# دم نم 0 انحف ار 00 هدإب يف هداك اضم ها كلذ 7

 كلا هأ ضصضررعل 1 |نط و هنأور ظافل ادع و هظفح. ٠ نم ثبدحح نق اع هناف يراخبلا فال قايسلا ف

 طاينتسا نم ير ءاخنلا هل ىدصت اا دصت م ماشلاب هتيتكف ةرمدبلاب ةيعوس | كلل ١ لد> ابر لاق هنأ ةهنع : تل

 0 عمق لب هباودأ يف ثيدحتلل ةعبطق كلذ نم مل قح اماع بوبيل اال - دحاوناكم يف يك قرط

 . ادوصق٠ ال اءس , ةردنلا ل اك معتم ضع يف الا | ملع جرعلا مف 0 نود ثيداحالا ىلع رصتقأو 0

 ٠ يدنع ويرا اذيبلا حيحص ع ام لع ا نوكينأ زوحب اع 1 ضعل تنأ ار 3 عم لاق ام يلع وأ 0 اذهف 0

 نا هنع لق: دقو < احلا ح + شيروادتلا لكو وه كل يلع ا 300 رك ذام ”ترقالاو دعا كنذ يف ا

 هياححر ن ناك يراخبلاب ات 5 ا رش ضءعلاقو٠ سبأ اع 6 3 لا ميدأ 500 .لاق 5 ةدنم

  00ف نوتملا ع ا هيلع 0 فا 5 لضف ام 2 : ةدحصلا 3 هةهح ن مم ثبب دا ب 0 نم هآوس

  1الو اهظافلأ ا ناسالا ىلع. ظفاحو مح ارثلا يف ا الو ةمان قود تتاح ِق يم د .عضوم

 كش ايف كلذ 1 ركذ دقو ه٠ مثدعإ نمو ةباحمصلا اونا م اثيش ابعم طلخ الو اهدزشو « نعل يور

  31ظ 41١ 0



 5 ةازاو دكا قاما أر 0 هدحش لعاب ذاك ن وكي ذل 0 هك د اه لك هّيفص ل هخبش ريغ بسس

 .نالف ناوهوا ينالفلا وأ نالاق نا ١ يعل الاف يف 0 ل ل وهنأ هش راف هريع ةهماشم هبلا قرطتللا ن سيلا

  نيحبحصلا يف هنم لسمو يراجبلا 251 دقو هع لإ ليتل دف راطلا راع اذن فلذا جاوا يتالفلا وا

 وفك برشا اذهنم ثك اواَنامضوم اهن.دحاولا دانمالايف عقب اهديناسأ نم اريثك نأ ىتحراثك الأ ةياغ

 دنع نه يأ نءاوه دواد انثدح ةيواعمو:|لاق : كيو هبات نها ناو هادا رس نم باب يف ىراخلاةباك لوا

 . ىلإ ج ورخلا نم ءاسنلا عم باب يف لس تاتك يف هلوقك و وزمح نا وهأللا دع تعمس لاق اع. نع

 ”ا رانك م رئاظنو ديعس نبا وهو يحي نع لالب نا ينمي ناولس انئدح ةماس نب ةلادبع انأدح : دجاسملا

 .ةزكل وه نم.فرعي مل هللا دنعوأ دواد انتدح لاقءوأ هناف الو 1 ار 0 ١ م حاضيالا اذه نودصق», اعاو

 | امام و ةفصلا هذه نوفراعلافو صاوخلا الا نطا وللا ضعب يف كلذ فرعب الو مسالا اذه يف نيكراشملا

 نم ناف هب عافتنالا مظعب سيفن لصفلا اذهو شيتفتلاو رظنلا ةنوؤم مهن د لص ون للا
 1 حبق لهج اذهو اهفذح ىلوالا ناو اهلا ةجاحال ةدايز وه هلوقو ينعي هلوق نأ مموتب دق نفلا اذه يناعنال
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 | مفار ندم ان هلوق وحن هبنم نب مامم يل طلا ةيكاواس كلذ نمو : رعأ هللاو

 1 . هللاىبص هللا لوسر دم نع هع وللا اننيحلل انف نان: م نع: زمغم انيدح لاق قازرلا دنع انثدح لاق
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هللا ىلص هللال وسر لاق أمم دال مى ذف سو هلع
 ١ د ديلا قشاتسلف ؟دحاأ اضون اذا : مشو هيلع 

 0 | ةحسنك دح اودانسا, تر داحأ ىلع ةلمتشملا ةروبشملا خسنلا كاق كح حالصلا نأ هرك ذ ام ربظي كلذ هوو

 3 ”اددخحم نم مهم ءازحالاو خسنلا نم اهوحتو هننع رمعم نع قازرلا كديع ةياور ةربره ا نب مامح

 5 | نممهمو . طوحا كلذو ةعدقلا لولا نم ريثك يف اذه دحوتو امم ثب دح لك لوأ ىف دانسالا 1

 - قالا جردبو اهعامم سلاح نم ساحب نك او توج لوأ دنع اطوأ ىف دانسألا الاواني قت

 ا 256 ناك ددزم 3 اذاو ٠ 51 لا للغالا وه كلذو هنو ها تاما هدعإا ثيدح ا نا هيلع

 "دلع كلذ رق لبق ارو نما دانا ان ه2 د3 لك اواو كالا اةيرف هولا انه لع

 | مع فقوطعم عيا ا اذهو يليعمساللا ا ناعم 8 حارا نب عب ؟و مهنم نيرثك الا

 7 ناوبأ يف دحاولا نآملا عيطقت ةباثب وهو ثيدح لك فز هنملا ؟> يف الوأ ر وك ذملا داتسالاف ٠ لوالا

 ا
 م
| 
 ا
11 

 ” روك ذملا دانسالاب ةحردملا ثيداح الاكل نم يش دازفإ أ ايلا وم ملول ىف وك نما مقالا

 "رويال : لاقن كلذ نع يلوصالاهيقفلا ينيبا رفسالا قحساإأ ةانيالا كيسا لها نسم لايت اسلاك

 ١ ” ايف هحبخت يف سم هلعف أ” ىرجح اك كلذ يحبو نكد هقرطف هحولا اذه ىلع هغاهس ناك نم اذه ىلعو

 لاق هبنم نماهنع رمعم انربخأ قازرلا دبع انئدحلاق عفار نب دم انئدح هلوق وحن هبنم نب ماه ةفيحص

 ا ” ةطايفكدحأ دمتم وحال سو ةلغولاب يهشا» لل رم كافو ايش اس ماعلا ود دو ةر رع ناانتكحام اذه

 2 و ذو يطرأ ها رعاو ٠“ معا هللاو نيفلؤملا نم ريثك ل نر نكمو دلل اك رفة كوش نأ
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 را ا امتربأ : نإ انه تينآو دقو : دبرل كففالاو و نا

 قلعتي اهفسم حيرت ىلع يراخبلا حيح حيجرت ترن دق هنأ قيس اهف انرك ذ دق © ىلوالا ةلاملا )

 تفرع دقو يراخبلا حبح ىلع هب ح>ربام ٍلسم حم يف ناك اميرف كلذ ريغب قاتخامالا ةحيدلا ص

 نا هلف دسحاو ىنعلاو ظفلا يف توافت امهيتياور نيب ناكو زكأت نتنا نق ىور نم نا عرفلا اذه ف
 طظفللا بحاص نيعي نأ كلذ يف ىلوآلا نأ ريغ اهدنا دح ىلع ثيدحلا قوس 8 ” هاندا 2 امه عمج

 رثك أ يف كلذ يف ىلوالا فال_> ىلع ىرج هناف يراخسلا فالخم كلذ مزنلا املسم ناو هيلع رصتقا يذلا

 هنوك كلذ 0 : هدازرا: تيحلف ليسا ادد ىودخ رسم حيحصب نينتعملا ضعب 0 دقو ٠ عضاولا

 هدأ ا فردأو هقرط هف عّمجو هب قلب اذا ١ هضوم ثندح لكل لعج هنأ ثيح نم الوانت» ليعا 7

 الفواك ةايلم ةقلتخلا ةلئاقلا#و ةددعتملا 4 راع ةقرحمو هند كب دكا جارختسا راصف ةفلتُلا هظافل 02

 ىلا ردابتب يذلا بايلا ريغ يف هرك دب ابنم ريثكو ةقرفتم باونآ يف ةفلتخلا هوسولا كلت رك كي هنا را 1

 ةددنعتلا هقرط ةفرعم نع الاضف هم تيدا جارحتسا راق سراح سفام صا ل
 تريح هيف يه. داحال يراخبلا ةياوزااوش دق ىرحأتلا ظتافطا نع ارش ناس اس ا

 هتاور يف هاشم ىلع كلذ هديبقتو انربخأو انثدح نيب ريبملب هؤانتعا كلذ نمو ٠ اهئاظم يف اهودجي م

 ال انريخاو ةصاخ خيشلا ظفل نم هعمس امل الا هقالطا زوحنال انثدح ناو امهم قرفلا هيهذم نم ناكو

 بهذللا اذه يورو قرسثلاب رمل لهأ روهججو هباحأو يمفاشلا بهذم وه قرفلا اذهو خيشلا ىلع "يرق.

 تيهذو ٠ ثردملا لهأ ىلع لاغلا عئاشلا وه رادو يقاسألاو بهو ناو يعازوالاو جيرح نانغ

 نءنايفسو كلامو يرهزلا يهذم وهو انريذاو انثدح خيشلا ىلع 0 امف لاق أ و هنا ىلا ةغاتح 7

 زوال هنا ىلا ةفئاط تبهذو نيثدحغلا نم ةعا3محو ىراخبلا بهذم وهو نراطقلا ديعس نب ىحنو ةنبيع

 لبتح نب دمحأو ىميعا ىح نب ىحو كراملا نا لوق هنا لاقيو ةءارقلا يف نرخ الو انثدح قالطا

 وأ نالف ىلع ت أرق, لاقي نأ خيشلا ىلع ةءارقلا يف تاراسلا دويخأ ظافخلا ضب قاق + ترسو ناسا
 نمو ٠ هيلع ةءارق انربخاو هيلع ةءارق نالف انثدح لاب نأ كلذ ولّميو هب رقاف عمسا اناو نالف ىلع يرق

 الاق وأ لاق نالفل ظفالاو نالفو نالف انثدح هلوقك ثيدحلا يف ةاورلا ظفل فالتحا طض هؤانتعا كلذ

 ىلقو ىعملا هب ريغت, امم نوكب دق ظفللا يف فالتخالا نا مل: فرحيف فالتخالا نوكي دقو نالف انأدح

 دقو رنرحتلا ذيهللا الا هل هنتءالثم# انف> هيف ريغتلا نوكب دق ىنعملا هن ريغدإ امو ىنعملا هب ريغت.ال ام ن 7

 انثدح ةماس نب هللا دبع ان'دح هلوق لثم يف هيرحن كلذ نمو ٠ ناكمالا ردش كاذ عيمح ىف نايبلا مزنلا

 ىحل نع لالب نب ناهلس لوهنا هنع هللا يضر زحتس ف دس نا وهو ىحب نع لالب نبأ ينعي نايلس

 مل هنأ عم هتسشإ 00 هنأ هش نع اربخ ناكل ايوسنمهلاق ولف اوسنم هتاور يف عقب + 5 هوك دج 5

 ف هو نا يوارلا نع رالا فها ضع لوف نم ربظن م يراخيلا هيف هكراشن ام اذهو ء اهم هريخن



 0 0 ة 0 ايا 0 00 أ حالما 1

 0 اذ هنا كحد ع يذلا يوارلا نا ناب درت ةداءالا 0 نا لام>ا عم نهذلا ىلا .

 0 مهضعب دعبتسا دقو ٠ كاذل هابتنالا ينينيف همسا رك ذ دعي مل يذلا يوارلا نود ثيدحتلا

 الثل لامحا هيف صوحالا انثدح الاق ىنعملا ةيوتوباو ددسم انثدح دواد يلا لوق نأ نم حالصلا

 00 د يلا نإ لع لدي تل كلذ. ايلا نع غلاي هور ل طا اهرحلا طل كروأ
 00 ٠ ازا دلل كوشأ نا كلذ لشن ف فالرشلا كاعلا نأ" مم امنع قؤنر نم يلطفل ريغ كلا
 يف مالا ىراصقو دعبتسشم ريغ يما اذه مهضعب لاقو ٠ هانعع يقابلاو ةدحاؤ ةياورب هل يونم ظفلب

 ثحبم رخآ يف موقلا هركذ دق عون هنمو نيثدحلا نم ريثك هيلع ىرج دق قيفلتلاو امهنم اقفام نوكي

 ١ عمس اذاو : اولاق لوقنق هيف ن حك ا ةيسألا ل اورك ذاك ةياورلا -

 000 0 هضملو اهدحأ نع هضعب نا انثيم امهلا لم هازعو ةطلش ردا خيش نم هضعإو خش نم ثردح
 ْ " حيحصلايفكفالاثيدح كلذ لأ ومو 6 راح رح الا نم خيش لك نم هعمس امل زييع ل ا

 00 هللا دع نب هللا ديبعو صاقو نب ةمقلعو نسما نب ديعسو ةورع ينادح لاق هلاغ يره لا ةناوث نم

 |ددح دفا ضعإ يف مهضعإ ثيدح 3 يف لح ا ينثدح دق لكو لاق ةشئاع نع ةبتع

 .هلا يف وهو الا ةفصلا كل: ىلع يورملا ثيدحخلا كلذ نه ةيت د | رك ذف ضع نم موضع

 كلذ نم يش جاجتحألا ربي ماجور غدوحا ناك اذا تح“ ماهمالا ىلع نيلحارلا د نع هاور 2

 طالتخخا ا ب رس الو جدر يوارلا كلذ نع نوككت ن ا زوجو الا هنم هعطقام هنال ثيدحلا

 .الورقم ميج اهركذ بجي ل ا يجوب رخنالا ني كيلا يوري نيوازلا دحأ كاد طقس نأ كلاذ
 1 ره لوأو وهو يرهزلا ىلع قيفاتلا اودقتلا دقو نبسلاو ىزاغملا تا قيافتلا لمعتسيام نك حاصفالاب

 00 لكلاناكاذا لبس هيف سالاو ء زخآلا نع مهم دحاو لك ثيدح درب نا هل يغبني ناكاولاقف كلذ لمف

 5 دهن هللا دبع اذه « ىنعملا ةياورلا زيجي يذلا روهمجا دنع بيعي سيلف يراخبلا هب بيعام امأو ٠ تاقث

 : / قراحبا لاح ا كك نع نك ا را ل الا قالو يراسل كالا
 | يصتقاولوصالا يف : 0 وع ءاس دق هنوكل لب كلذ لعفب ناك هبوكل هن جاجتحالا كرتي م

 : ادبالاةحردا وغلب مهنأب نيفوصوملا تايثالا ةمئالا نم ناك هنا عم تباث نع هتياور ىلع ؟ اما هلاق اهف م

 نأ ناك بهو نا ناف ظفحلاو ناقالاب قاعتب امل عجرب اا بهو نبا نيو هنبب يراخبلا قيرفتف

 اغلا ىلع ينم وه هيلا تفتاي الو نايبلا ىلع جارعيال ناك يراخبلا نأ نم لبق امو ظفحاو هبورب امل اناقنأ
3 1 0 3 3 ٠. 

 ا” رح انثدح دشار نب فشوب, اهدح : ةرقبلا ريس ىف هلوقك نابحالا ضعب يف ناببلا ىلع جرع-دقف الاو



 دعا نب دحاو رع ناكو هوجولا 0 اهازيج نم يهدم لع امأف نتا ةياورلا نيكالا ١

 كلذكو هقوسب ع 0 هنتم هلق ثدي دح لثم نوه م يلاثلا .دانسألا درب اذه نم او رادارأ ١١ معلا 9

 هزرع هنتش نبا راشأو نملا قوتافوطو كندا دانباتدسما 5 50 و د ناك اذا

 حيسامىعرصتقي لب هلاك هنعثي حلا يوري نا هنع يوارال سيلف كلذ وحتو ثيدحلا ركذو وأ ثيدحلا ٠

 دانساب كلذ لبق نآملا عيمج اف قاس دق اهلبق يتلا ةلامملا نال اهلبق يتلا ةلآلا نم عناب ىلوأ اذهو هنم 1

 هقفلا يف مدقملا ذاتسالا نيثدحلا ضعب لأسو ٠ ثيدحلا نم ردقلا اذه الا قسإ م ةروصلا هذه يفو رخآ

 امب ثيدحلا يوري نا فصولا اذه ىلع عمس نمل .زوجيال: لاقف كلذ نع ينيئازفسالا قدسا ابأ لوصالاو
 كيدح .دانسا. اق :نمح ”ليعتسالا زك انآ ظفاحلا هيذقلا قلقلا كاسو .٠ صنتلا لع يانا

 "ىراقلا ودرشا ف رعاادا لاقت ثيدا عيمجم ثدحب نازوجحب لهف ثب ذولا رك دو لاق 2 خلا ىلع

 5 كان نصفي نأ ىلتملا: ةقيرطلا وب ناك 5 كوه نا 0 ناسلاو « كلذ زوحن نا را ثبدحلا كلذ

 لاك وجو اذكاو ذك وه هلو كاد د لوح مث هلوطب ثيدحلا ركمو لاق لوقف ةبحو لع خيشلا

 اطلق كاد وك ودور لو ركن مقكل رسم حيحصب نيذتعملاةجاح هتف رعم ىلا دّتشت امث عرفلا اذهو 0

 اد اول نيد نك او حلا ع 0 رلا دنع ثيدحلا ناكاذا حالضلا نبا.لاق 4 ثلاثلا عرفلا )

 ةصاخ اهدحا ظفا ىلع ثيدحلا قوس 5 دائسالا يف امهنيب عم نا هل ناك دحاو ىنعملاو ظفالا يف تواطل

 نم كلذ هشيا اموا نالف انريخا الاقوا لاق نالف ظفل اذهو وان الفل ظفالاو نالفو نالف انربحا لوقو

 : نأ 520 1 اننديح دلوت دا ليي ةيع يرحل ةرابع كلذ يف اذه م ا ص - و 6 تاراسلا

 قاسو شمت ألا نع رخآلا دلاخ ىبا اقدح نك وأ لاق داخ ينأ ن نع اهالك مشالا ديبس واو ذيل

 .؟ كلانامه دح ًاذففل : صخب ماذا امأق ؟ هل نك اذللا ظفنلا ناي رايشإ ةص اخ اهدحلا 0 ذ اناث ةتداعاف ثيدحلا

 أذهف نالف انريخا الاق ىعملا يف ايراشو نالفو نالف انريخا لاقو كاذ ظفل نمو اذه ظفل نم ذخا لب

 2 ةيو واو دنس اندلع ناييلا تحاخ دوا ىلإ كوذد ١ ىلا ةاورا زوجت بعام ىلع عتتم ريغ

 ددسا ظفللا نوكف لوالا ليبق نم دان نأ لمتح هداتك يف اذهل هاش عم نضوج الادؤلا اج

 اا ب ةصاخ اهدحا قفل دراوأ دق ندكي الف ىإ ناثانعا نإ 1 لمت<و ىنعملا يف ةبوت 3 هقفاوو

 الاق دحاو ينعملا عاما ن يو مهاربا ن نيت اح هلوق يف برق, لام>الا اذهو انيك نأ ينعملا 1

 كك ممم دحاو لك ظفل هاوار اد نيبلو ينعاا يف اوقشا دق ةأور ةعام نيب عج اذا نا نانا انندحس 0

 اذاو ٠ ّيهملاب ةياورلا زيوحت بهذم ىلع هب سأب الو « هريغ وا يراجلا »ب تع اه ادق كلنا نال

 داحألا فسح ىلإ ذي نإ دا دارسل نبت مهضعب لصأب هتحيسن لباق مث ةعا نم افنصم ااتك عمس

 هاعنلب هنا رك د نمدصتب هعوس دقاددر اان نال ل را و رخ نا نس اذ قبس م نالفل ظفللاو لوقو

 ع علطا هناف قببام فالخ امع ربح ىتح نيرخ آلا ةياور ةيفنكب هدنع رعال هنال زوحال نا لمتحو 3
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 0 اما نمامأف ءاولبلا رع هلل زم تهرأ نأ اذه آل'ا امان لبق هاور ءاوسو ال مآ لاب ةنأورلا

 ءادتاالو 17 نامقتلا هر رككاف امان طنض قو ةلمنل ناين وأ لوا ةداار ب نأ ايسناب اسنان .هاور ذا

 ادعس ل ل 0 زاوخلاب وهف باوبالا ف دحاولا ثيدحلا نيفنصملا عبطق نا هؤادأ هيلع نيعت دق ناك نا

 00 ءايلعلا فاحص نم مثريغو نيثدحلا نم ةلا (ظانطا هيلا لمت هيلع رمتسا دقو هيف فالاخلا دزرط

 ' ينعي نكم أ اذا هلوقو - نكمأ اذا هراصتخا ىلع ثيدحلا ةلمجح نم ىنعملا كاذ لصفي نأ وأ م لوق ىنس
 ٠ هناج نم رسع امير هليصقت نكلو هلوقو-لصفتلا نم روها بحذم ىلع هانرت ١5د ىدلا طرسلا نحوس ذا

 0005و قابلا. اظيحرم نيام آلا لصف ًالدنأ وهو ا[ 15 ذ.ام مسأ كلذ قاض اذا هتثهب هتداعاف

 هما 0 نيعتب ةلاخا هذه يف هطاسرا يف كغبوأ يقانلاب اطسرم هلك نوكف ثرداحالا ضعب يف اذه

 - ثيدحاراصتحا ثحبميف حالصلا نأ ضرعت دقو : معا هللاو للزلاو طخ نم ةفاخم رس نوكمل هتاهو

 )"برقا أزا ىلا وهف باوبالا يف هقيرفتو دحاولا ثيدحلا نتم فنصملا عيطقت امو : لاقف ةعطنت ىحلل

 0 نغو. رعأ هادا نياوكالو ا نم دحتاو ريغو يراخبلاو كلام هلعفدقو دعب | عنملا نسف

 1 لق اماف كلاما امأ ٠ دعا و كلاما كل ذةبسأ لكشأ دقو نالملاو دواد واذ نطخا كالا لف هللا كدت

 0 0 لواقلا لق املك دححأ امآوته امر اهلظفاب ةنراع ارو ةدقو كندحلا "نم نضقتلا هركب ناك هنأ, هنع نيشا

 7 كلذ ناعنميف .اهريغو ةباورلا نيب ناقرفي انك امير امهنأب كلذ نع باجي دقو لعفي النا يغبذب هنا لاق هنا

 7 داهشتسالا داري يتلا ةعطقلا 0 طيشتسملا ىنعملا ناك نا امس ال داهشّتسالا لاح يف هنأ زيجبو ةياورلا لاح يف

 : ' ديلا نقتحلا ضي راتاو» مولا نم دعو يفلا ىلا باقأ اهدحتو اهدا ريأ ناف زاكتفالا لع قدي امام
 1 كلذ لصح م ناو كاذ يف ةهارك الف يتايلا لخ ال فوذحملا نأ عطقلا لصخ نا لاقف ةلئسملا هذه يف

 000 هئاتحتو ب ضعس ةذع طابترا روبطيف ةلاح فالتخاب كفاتخم اهناحردقأ:الا ةه ارك نمر مالا واخ الف

 5 هما ثيدح لك دروأ ماكجالا طاينتسا نم يراخبلا هدصقام دصقب مله وكل هناف كلذ نع اسم دعابت

 ّ ءايوأ نالف ثيدح لثم هيف لقب ملاذأ ر اصتخااالودهل عيطقت ريغ نم

 00 وار ليف هوجو أ ةلثمهئاهت اديعلاقو رخآ داتساب هعبلا مث دانساب ثيدحلا ثدحملاىوراذا © يناثلا عرفلا رث

 3 27 لاوقأ ةثالث كلذ يف « لوالا دانسالا بيقع روك ذملا ثيدحلا ظفل قوسبو ينانلادانسالا ىلع رصتقيزا هنع

 : . لوقلات ها هنع يورو "ىرحن ال ل نآلف نعنالف لاق :هنادنعأ يور دقق“ ةبعش لوقوهوعنما ( اهدحأ 2

 0 ظافل ًالازيقىل ابهذي ظفحتم طباض كلذل يوارلانا 0 كلذ زاوج «يناثلاوإب ٠ كش هوم يوازلا

 1  هلثم هلوقيف كلذ زاوج «ثلاثلا ٠١) يروثلا نايفس لوق وهو زي مل كلذ هنم فرعي مل ناف فورالادعو

 3 | مزل ا نأ كوش ثيح؟ اا مالك لدي اذه ىلعو نيعم نب ىحب لوق وهو هوحلن هلوق يف كلذ زاوج مدعو

 3 دعب الا هلثم لوقب نادل لحي الف هوجن كوش ُ هلثم لوشن نأ نيب قرب نا ناقتالاو ظيضلا نم ىيدخلا

 ا لدابعتم ىلع ادم ماس لتم لع نك اذأ وحن لوق نا هل لحيو دحاو ظفل ىلع امهنا رعي نا



 ا ٠ ٠

 ناك اذأ ًاسأب كاذب ىرأ الف ٍمسو هيلع للا ىلع لا لوسر ريغ لوق نم ناكامو اهنم صقنيو اهف دازي نأ 1

 وهف كشل ناك ناف : دجاو فرح هنم فذحن نأ نوزيج ال هريغو ريمت نب كلملا دبع ناكو ادحاو ىنعملا 3

 يأ اتم ف وذحلا نكي ملاذا اهب قالطالادبسقت يغينيو فاطم زاوبأ (يناثلا لوقلا) | ريتك ةلمنب كااسناك ماس
 ( كلاثلالوقلا ) هاظ وهو فالخ الب زحب م كاذك ناك ن اف طرمشلاو ءانئتسالاك ىنعملاب هفذح لح ًاقلعت هبا
 ٠ ةريغ وأ وه كلذ لبق ماغلا .ىلع ءاور دق ناك ناو رن ١ هع وأ وذ اكاد كن ماعلا لع ءاور نك منا 5

 ناريلا لتخلال ث يحي هب قلعتم ريغ هلقت امع ازيمت.دك رئام ناك اذا فراعلا ملا كلذزو هنأ ( عبا رلالوقلا) زاج

 فوذحانال ىنعملاب ةياورلا زيي نم دنع ىتح زوجت نأيغشباذهو هكر ام كري ةله ايف ةلالدلا قلت الا

 نأ ناب اذهيف قرف الوحالصلا نا لاق أك حيحصلا وهو نيلصفنم نربخ ةلزنع نانوكي ذئيح يورملاو 0

 اروهشم ةلزمملا عيفر يوارلا ناكاذا امنارصتخم هتياور زاوج لحتو -الوا ماقلا لع ليك ءاور ف
 بيطخلا لاق :كلاذك سيل نم فال هم ام ناصف وأ همس ملامةدايز هب نظي ال ثيحب ناقتالاو طبضلاب

 ملام ةرم نيفارف داز هنأ م نأ ناضفلا لع قرا ةيصداور نإ فاخو ماعلا 00 *دح ئور نه نإ

 نع ةنظلا. هذ ه فني نأ هيلع بجاوف هطلغ ةرتكو هطض ةلقل ثيدحلا يقاب يناثلا ىف يبن هبا وأ ةحنش

 هي دح يف داز هنأب مهم نمت ناكو همام لقتي نأ دارأ مش ريا ضعب :ىوو نمنأ يزارلا ملس لاقو ةيش ١

 فور ناعادجالا# نم هل سالف هلاح أذهنم حالصلا نا لاق : اهناهكو ةدايزلا كرتيف هل ارذع كلذ ناك

 هبجاحتحالاربخ نعهيقاب جرخأ ًاصقان الوأ هاور اذا هنال همامت ءادآ هلع نيعت دق ناكاذأ مان ريغ ثيدحلا

 بهذ نمو :هيف ةجحلا طوقسل هترمك عيضتق ًامهنم هنورب نأ نيو ةاسازةعضطم الا يور الأ كد

 و تملا ءاغ_نآ انا 2 | م : لاقثيح هحيص ةءدقميف كلذولا ناثأ دقو رس ثر.دا رادتخا زاوح 1

 د راحالا نم دتسا املج ١ دع انا وظو اه 5 ذأ فوس ةطيرش ىلع هفيااتو هنع تلآس ام جرخت ىف

 ىانأ الا نا ركت رعىلع نساالا نم تاقيط ةنالثو ءاسقإ ال كل ب د سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نول لاذع نوكت :ةلما دا ا بن> ىلا عشب داتسأ 1 نعم ةدابز هش ثردح 10 نع هش ىتش ال عض وم

 نمانفصو ام هبف 5 ثيدحلا ةداعا نم دب الف مان ثيد> ماقم موقب هيلا جاتا | ثيدحلا يف دئاولا ى ملا

 هديت مار ءاعز هليصفت نك لو نكمإ اذا راصتسا طا كل 2 نم ىنعملا كاذ لصفي نأ وأ ةدايزلا ٠

 3 هلق وت الف هيلا انم ةحاح ريغ نم هتلوح هيداعا ن٠ ادياند> وام امأف؛ رسأ كلذ قاض اذا هتثيمم هتداعاف . 3

 فاتخا ةلاسمهذه: ثيدحلا ةلمح ن.ىملا كاذ لصفي نأ وأ هلوق دنع حارمتلا ضعب لاق : ىلاعت هللا ءاش نا
 تزاح ناومهضعب هعامو « ىنعملاب ةباو ورلا عنم ىلع ءانب اقاطعم هعنم نم موش 0-0 ضعب ةياور يمو انف ءاماعلا

 ءاسم ىلا ضايع يضاقلا هيسنواقاطم ةعامهزوحو هاذه ىل هماعت عا وه هاور نكي ا نعملاب 3 ةيآرلا

 كلذ زاوجو ليصفتلا لوصالاو هقفلاو ثيدحلا باححأ نم نوققحملاو روهملا هللا بهذ يذلا ح.محصلاو

 نروح ءاوسا هكرتب ةلالدلا فاتت الو نابلا لتخمال تحن هاوراع قلتم رع هك نام ناك اذا فراعلا ندا



 7 ! د 0 ترا ل ع ممل 0 ا عقد محاعالا 0 3
 0 نييوحنلا لاب ام 'ىدتملا لوقت الثأ ةلكملا هذه يف مالكلا تنعم امناو ناح 3 لاق. ٠ يشب بج

 : رضأو سمو يراخلاك لودعلا للةنب ثيدحلا يف يوراع نولدت.ب الو رفاكلاو مسملا عفو تارلا لو

 وبأ لاقو ٠ هظفلب نابح يبأمالكىهتنا ثيردحلاب ةاحنلا لدتسي مل هلحال يذلا بسلا كردأ هانركذ ام علاط نْف

 ” داهشتسالاهريغو هود هع الا كرتيف يدنع نسا وه ىنعملاب ةياورلا زوجت: لاح رشيف عئاضلا نينسحلا

 ا 0 ا ءاماعلا جيرصت الولو برعلا نع لقنلا عرصو نارقلا ىلع كلذ يف اود.تعاو ثيدحلاب ةغللا تايثإ ىلع

 ٠ برعلا حصفأ هنآل سو هي هيلع هللا ىلص وللا مالك ةغالا حيصف تاسنأ يف ىلوالا ناكل ثبدحخلا يف ىنعملاب لقنلا

 ” اك ناو نسح يورملابكرتلاو داحس الاجار ىلع ناك ن اف اريثك ثيدحلاب دهشنسي فو رخنإ ناكو لاق

 ا ةعانصلا رات حاصل وق كاذلثمو ىبنا-ىأر اك سلف هك اردتسا يلعن جو 2 نش لفعا هلق قع نا" ىو

 د رك ذي ملو امهلع هرصقف برعلا ءاحصف مالكو ىللاعت هللا باتك نم ءارفتسالاو سايقلا ظل لع ندا

 - نال لمعيال هنإ لاق نم لوق ىلا تفتليالليضفتلا لعفا يف لاقف عيدبلا بحاص هلع دمتعا معن ث دخلا

 افلا ىلا تحا مايا نم ام ثيدح رايخالا نمو : تايا دروا 2 هلمعن تقطن راعشالاو ناحل نارقلا

 ٠ ثيغاربلاينولك | ةغا ىلع دهشتسا كلام نبا نا نايح وباو عئاضلا نبا هيلا بهذام ةح ىلع لدي امو موصلا

 "7 ةقل اهمسي راص ىتح ةئالذ نم رثك او ( رامللاب ةكئالمو ليللاب ةكثالم مكيف نويقاعتب ) نيحيحصلا ثيدحم

 7 ةاور رصتخم ثيدح هنال راهضإ ةمالع هيف واولا نإ لوقأ يبكل لاق مث يليبسلا هب لدتسا دقو نوبقاعتب

 7 يراينالا نالاقو ٠ راهلاب ةكمالمو ليللاب ةكئالم مكيف نووقامتي ةكئئالماّلل نا :هيفلاق ادوحم الوطم زازا

 |” لسدنال ان ا نارع رد هلاك (رقك قوق نأ رقفلا داك تيدنامأ و : داك رج يانا عنم يف فاصنالا يف

 . جرخ أ نيئدحلا ضعبلاق : انفطخ ارقك لن نا نعت داك ثيدح وداضلاب قطن نم ح 0-58 مسو هيلع

 0 5 دردقلا لهي نأ كيللا كو اركز زكا رققلا 2ك اهوجرللا نين انكع عقلا يف ىتبيلاو ةيطايف مهنوبأ

 8 ْ ةفيعض دهاوش هلو فيعذ وهو ىثاقراا ديزي هدنسيفو ردقلا قس نأ ظفل يفو

 00 مالا رو ار

 2 7 لوقلا )لاوقأ هضمب لعاياورلايفراصتال وهضعب فذح وهو ثي دخلا راصتخا ىف ءاملعلا © لوالا عرفلا

 ش 0 | اعردضم ةياورو ثيدحلا ضعب فذح نال ىنعملاب ةياورلا نم عنملا ىلع ءانب ًاقلطم كلذ نم عنملا ( لوالا

 0 0 ناك ةهاس نب دامح نأ تملع: ك راما نالتلق ةبتع لاق : رعشي الرصتلاو هبف للا ثدحأ

  رصتخم نأ ىرإل نك هنأ كلامنع ةميش نب بوقعإ ىورو ٠ هل ت كا نا لاق هانعم ىلقنيف ثيدحلا

 6 مدقق تن داحال اقع اكقملام كلاس ا لاقو : 0 هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع ناك اذا ثن دخلا

 2 57 كلذ هرك أ ينافرسوهياع هللا ىص هللا لوسر لوق نم اهنم ناك ام ان لاف نحو لاو نعي

 8 كيس
9 0 



ْ 1 

 نع الضف ةيرعلا ةغللا ىلع مان فوقو هل سيل مهبضعب ناك لب كلذ ةاءارع ةباورلا نيح متهمال ناك
 52 ”يطويسلا نددلا لالج ةمالعلا ركذ دقو : ناسللا ةمكأ نم نسانأ اهبفر عع .صتخي ىلا اهرارسأ

 همالكامأو © لصف ٠ لاقف وحتلا لودأ يف حارتقالا باتك يف ةيبرعلا ءامع دنع ىنعملابةيورملا ثيداحالا

 يف دجوب اعاو « م ردا كلذو يوراا ظفالا ىلع هلاق هنا تن امي هنم لدتسف مسو هيلع هللا ىلع

 لق نوداوملاو مجاعالا اتناك كفو ىنسملاب ةيورم ثيداحالا ىلاغ نافاضيأ ةلق ىلع راصقلا ثيداحالا

 ضو اذه و اقل الضافلا اود [ورح اومدقو اوصقو اودازف ممرابع هيل || تدأ اع اهوورف 7

 هناسإ كلام 6 01 د م نمو ةفلتحم تارامعب تش قش هجوأ لعابورص حاولا ةصقلا يفادحاولا ثيدحل

 فنصملااذه رك :ا دق ليبستلا ح رش يف ناتج وبأ لاقو : تيدا يف ةدراولا ظافلالاب ةيوخنلا 0

 نم ادحأ تبار. امو برعلا ناسل يف ةيلكنلا دعاوقلا تامثإ ىلع ثيداحالا يف عقواع لالدتسالا نا

 كتل نتوقع لا وحنا ملل نب والا نيعضاولا نأ ىلع هريغ ةقيرطلا هذه كلس نب رخاتملاو قييدقملا

 ءاردلاو قاسكلاونورصلا ا نم هنويسو ليلا رمت نب: ىسعو ءالعلا ن ورمت يب اك برعلا نامل ند

 نورح املا كلم لا اذه ىلع مهعسو كلذ اواعفي م نييفوكلا ةمثأ نم ريرضلا اماشهو رمحالا كرايم نب ىلعو

 ضعب عم كلذ يف مالكلا ىرج دقو « سلدنالا لحأو دادغب ةاحنك ملاقالا ةاحن نم مهريغو نيقيرفلا نم
 واذا لسو هيلع للا ىلص لوسرلا ظفل كلذ نأب مهقوثو مدعل كلذ ءاملعلا كرت امنا لآقف ءايكذالا نيرخأتلا

 ةاورلا نأ ) اهدحأ ) نييمال كلذ ناك اعاو ةيلكلا دعاوقلا تامثإ يف نارقلا ىرحي ىرك كلذب اوقثو

 اهعيح ظافلالا كلّ لق مل سو هيلع هللأ ىلص ةنافز قف ثارح دق ةدحاوةصت دحيتف ىعملا لقلا اوزوج

 رم كلذ ريغو كعمااع اهذج كيمام اهكتكلف نارثلا نم كدم اهنايكجوز هلوق نوى

 مزجال لب ظطافلالا هع عرج اق هللا ىلص هنأ 4 ف هصقلا هذه يف ةدراولا ظافلالا

 هظفلب تأت ملو فدارملاب ةاورلا تنأف اهريغ ظافلالا هذهلافدا ع افا لاق هنأ ىلدتحي ذا اهضعب لاق هنأ

 مهم طباضااو ظذحلا ىلع لاكتالاو ةباتكلاب هطيبذ مدعو عاملا مداقت عم امد الو بولطملا وه ىنعملا ذا

 تلق نا :يروثلا نايفس لاق دقو لاوطلا ثيداحالا يف اهس ال ًادج ديعبف.ظفالا طض امأو ىنعملا طبض نم

 نيقبلا معلا رع رظن ىندأ ثيدحلا يف رظن, نهو ىنعملا وه 41 يتوقددصت الف تغمس اك كندحأ نإ كل

 ةاورلا نم ًاريثك نال ثيدحلا نم يور اهف ًاريثك نحنا عقو هنأ ( يناثلا مالا ) ىنعملاب نوورب امنا مهنا

 كلذ نوداعي ال مهو مهم الك يف نحالا حقو وحنلا ةعانصب برعلا ناسا نوماعي الو عبطلاب برع ريغ اوناك

 هيلع للا لص لال وسر نأ كش ربع ندا منو برعلا ناسل نمحيطصفلاريغ مهياورو مهمالكيف عقو دقو

 ملكت اذاو اهزجاو اهيريشأو نك ارتلا نيحأو تاقللا حصفأب الا كبل نكي يف سانا حصفأ ناك ٍكسو

 فندملاو ٍلعم ريغ نمهل كلذ هللا ملعتو زاحتالا قب رطىلع ةغللا كلت لحأ عم كلذب ملكتي امتاف .هتغل ريغ ةغلب

 يحاالو كرد يف رظنلا نسما امو نييوحبلا لع همز ابتسم الا ىدرو اع لالالا
05 



 ظ 3 0 و لاق ا وح اعاف.ينوقدصت القت ءمس اك 0 : نأ يروالا نايف لاقو. :العاو يلاو

 0 اع ارييخ الو اهدصاقمو ظافلألاب ماع نيدل نم حالصلا نا لاقو : سانلا كلهدقف اعساو ىتعملا نكي مل نا

 ظ | ذا ىلع ينلا ثيدح ىف زوجتال موق لاقو هظفلب الا زوجحبال اولاقو لوصالاو هقفلاو ثيدخلا باححأ نم
 ١ 6 ىنملاءادأ ملطف أذا عيما فروج ةهاوطلا وم ٠ فااوفلسلا روهج كاتو“ هر روحو سو هيلع

 " ليصفتلا ىلا هذ نملرق لوقا: هانعع ناك ناو الاصأ هظفل رييغت زوحم الف فنصملا امأ تافنصملا ريغ يف اذه

 7 املع فقوبال قئاقدو رارسأ هك ارت ىفو داضلاب قطن نم ا
 ظ 1 2 00 م مو ا لكل نف ياك امال

 0 5 تأ لاق من نمو هب دصق يذاا 0 كامل 0 عضوم لك عضو واد 1 ةقداتم راك
 8 1 لماح برو هبقف ريغ هقف لماح برف اهادأو اهاعوو ابظفح يتلاقم عمس ادع هللا ريضن هيلع همالسو

 ا( قص دهاش ىعمو اظفل تيدحلا اذهب كو ذوعتم نبا نع يذمرتلاو دؤاد وأ ةاور هنم هقفأ وه نم ىلا

 00 تسمو 1 دقو نعل( لتخأ اهف د3 واب الك اكنام ةظفل لك ماقم تّقأ نا كناف هددصب نحنام لع

 3 5 ري نم ءادأوهعمسام ظفح نم ناف ىمرملا تدعبأ امهاك اش امو هللا رفغوأ هللا محر هللا رضن عضوم
 . ىعلا تاف دبعلا بانم ارم كنا ول اذكإو ياخ الدتبم .هلخح دقن زغو ل ذث نءو ايرطء اضع حملا لمحت ةياق

 3 : وه نم لأ مسام ءادا نم فاكنتسا الو عانتما الب هلوسرو اد يضملاو ةناكتسالا يه ةيدوبعلا نال

 ةزرملا فورخلا 0 70 وه لوقلا ةقيق> نال ريخلاو مالكلا نيب وع رك ذلاب ةلاقمللا تصخو هنم رعأ

 " ظفحلا ةمادا يعولا نال ربرقتلا ديزع رعشم اهظفح اهاعو فادراو عومسلا طفلا اج توست ىلع كلذ

 'كلت نا ىلع ةلالد امج وحنو اهغلبو اهاور ىلع. قا و ا ك1 احا و ةياور ىفو ناسنأا مدعو

 ا 000 ير د اال وه نم ىلا اهؤادا يحاو هدنع ةعدوتسم ةلاقملا

 1 ةسيقالا نم ةطبنتسم قئاقدب لع هقفلا ذا معلا نم راع ريغ لماحلا نأب ناذبالل معلا نود هقفلا ركحذ
 ار دحأ عماسلا اف صخم قيم 0ك ةظاناو تار و كن نك هج مزل ملاء ريغ لبق واو صوصنلاو

 7 افراعز وكي وادق *طخبف ةلك اشنملا ظاقلالات فراع ريغ هنال اهريغيال نا هيلع بحيف اهقف نوكي ال نا اما

 ٍ ظفل و ظفل نبب تانسانملا ةءباعر ىلع فش الو رخل عض وم نيفدارتملا 1 عضي اعرف غيلب ريغ هنكل 5

 ٠ مق يف نايبتلا حرش يف هانررق م مظنلا بيلاساب ةبردوذالا امهلع فقيال ناعمو صاوخ اهل ةبسانملا ناف

  هلحيف سل سكملاب وأ واولا نود ءافلاب هيف فظعلا دورو وحك وأ هيف ىرخأ ىلع ةلك ميدقت وج مهضعا
 1 ينعملاب يوري ناك نمت اريثك نال كلذو اهيكرو ظافلالا» ةقلعتملا رومالا يف هب ميضعب لالدتسا كل 32



 نم نكت كبلق ىلع نيمالا حورلا هب لؤي نيملاعلا بر لي هنأو رث 2 زع هللأ لاق هباتكحص نم

 ان ارق كيلا انيحوأ » كلذكو لاقو « اسرع ًامكح هانازنأ » كاذكو لاقو ( نيبم ينرع نانلب نرذتملا ٠
 كلا اليرع نر هاا انأ نيد باتكلاو مح ) ىلاعت لاقو-« اهو :نمو ىرشلا مآ ردت احر

 1 الا هلاال نأ هىديش ىدح هدهج ةغلبام 0 ناسل نم مكن نا رشم لك ىف. لاق 5 .٠ « نولقعت -

 نم هلع ضرتفا يف داك واكو ىلع هللا باتك هل وابو هلوسرو دديع 5 ناو هل كب ا هذكع و : :

 مخ نم ناحل هللا هلعح يذلا ناشللاب علا هدحادزأ امو: كلذ ريغو .دهشتلاو حيستلا نم هب 3 م 5 1

 ةراسأب 0 امو :ثنبلا 0 0 اهمف رك ذلاو ةالصلا رعي نا هيلع مهل اريخ اك دشك ا 3 لا هنوس 3 2

 ريع 001 ان مهالدتسأ نا «يناثلا و ُُ * اهوبتمال هيلع ضرتفأ ايف ع نو و هل ةحو ]1 هحوسو 2

 ىلع ةيمحت ألا ةفللا نم ىرخأ ظافلأب هظافلأ لادبا زا ثبح ثيدحلا نا اودارأ نا مهن كلذو ىهاظ

 زاويلاب ىلوأ ىنعملاب ةياورلا قي رط ىلع ةيبرعلا ةغللا نم ىرخأ ظافلاب هظافلا لاددا نوكي ةنحرتلا قيرط

 زوي مو ةمحرتلا قيرط ىلع ةبجتالا ةغالا نم ىرخأ ظافلأب هظافلأ لادبا اوزاجأ مهناف نآرقلا مملع درو

 اقرف اههنب نا اولوش نا مطو ىنحملاب ةياورلا قيرط ىلع ةيبرعلا ةغلا نم ىرخأ اظافل أب هظافلأ لاذ أ دعا

 طظافل ا هظافلا كلإدأ زيحا أذاف ىئعملاو طفالا قلعت همق زاحمالاو نزع نارقلا نأ |هىدحأ 1 نييه>و نم

 سامتلالا لوصح عم هحو نع زاحالا 3 لالخ عقو ىيعملاب ةباورلا قب نلف ىلع ةب رعلا ةغالأ نم ىرخا

 هلاكشإ ليزا ةمرعلا فرعي نم ىلع هنه يش لكشا ناف كلذ يلا رارطضالا مدع عم سانلا نم رشق ل

 نال ةمجرتلا قيرط ىلع ةيمج ألا ةغالا نم ىرخأ ظافلاب هظافلا لادب إ فالي ليوأتلاوأ ريسفتلا قب رطب

 كلذك سل هناك ثب دخلا امأو ساشاالا نم 1 دا هيف نسل كلذ ىلا 1 طخالا ع ةناق هم رعلا ن سال

 نارقلا نا يناثلا : ةسخت الا 0 ةيبرعلا ةغللا نه تناك ءاوس ع ظافلأ هظافلا لاددايف روذحم الف

 ةراز مات رجلا اغا امال غالب هشنإ اورل يعاد لو مهم را ا ىحال ثسحح ةيحلا 820 0 را :

 ثيدحملا اماؤ ٠ نارقلا ىفكالذ ىلا "ىحل:ت ةرورضالو ةلاسملا يف رظنلا أونعم مل نانا ةزاحالا قطا ناو ظ

 ظفللا رضحتسي ال نم عنم اذاف دارفأ مضب وأ درف انف رعب صتخل يتلا داح الا رابخأ لبق نم هنم ريثكتف

 نا لاقي هنا الا كلذ روها غاوسف هيف تدرو يتلا ةسمهملا ماكح الا نما ربك كعاعز ىقسملاب هيأ و

 ذهلو ماك الا نم *يث اهف عنرضلال ةهيوق ةبقيرط ىلع اورج. دق نضالتلان الاكسل, تاور مق نك

 كهذ::ةنبلا أ[ رش ىف لاقشي هلا لوصأ ىف ةصالخلا ىف ”ييبطلا لاقو : مزح نا ةلاقم ىناهك ذة قبس ١
 نب كلامو ةويح ن ءاحرو نيزيس ناو دم نب مساقلا لوق وهو رمج نبا مهنم ثيدحلا ظفل عابتا ىلأ موق ٠

 ةصخرلا ىلآ ةعاج بهذاو +. نمو دحنأ لاق هو :تهوو ميرز.نل ديزبو كداؤلا ديمو اقع ساو ا 1
 فاتح ظفالا ةرعشع 00 ث دخلا 6-6 اكلك نواف نا لاق- يعخنااو يعشلاو نسا مقبم ىنعلا هلق َّى
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 5 : 00 1 يونغلا لهس

 05177 1 نلفو ةضع اناهو كف: ىرقلا "توما اعا يناثدحو

 000 ا اياويرلا امآو كلا ه2 حرش يف رحت نا طفاطلالاقو: :”ياقرجو :هريغ قدشنأو
 0 ءاسأب مجعان ةسعب رمشلا حرش زاوج ىلع عامجالا اهجيجتح ى وفا نمو. « زاوملا لع رك الاو'ع ارهش اهف
 - رود تادرفملا ف زوج اما لئقو « و ةيسرعلا ةغالاب هناوخ 00 ةغاب لاذب الا زاح اذاف هب فراعلل

 دن دا طفح ناك نأ زوج انا ليقو# هيف فرصتلا ن .نكمتل ظفالا رضحتسي نمل زوحن امنا ليقؤ« تامكرملا
 ظ 0 ًاوضحتسم ناك نمفالخبنم 0 نفح هيلا جلا هور نأوك ةنهد قاد مكاو ف وهظفل يسنف

 0 كرما قود هل ىلا ينط ارا لوألا ن1 كش الا تودعوار اولا قلعتي مدق ام عيمو «هظفا

 ريثكل عقو اك قولنا نكي نغ 0 َ طلاستي الثل ىنعملاب ةياورلا باب دس يغب. ضايع يضاقلا لاق

 اولا نأ ىلإ ةلاديا هذ حج ىف وطنا نما نب لمعي راشاو © قفوملا هللاو ة ادق ءاورلا ن

 "ثيدحلا ظفل يوا رلا رضحتس ملاذا كلذو ٠ ةرورضاا كلذ زاوح ىلعلدب امنا ىنعملاب هيأ ورا نوزجلا اهدروب

 لاق“ ىنعملاب تناك اها هنأ رانا زورعشي رق وطاتغا ناكدقف كلذ عم دات هلع ّق قب اعاو

 اظافلالا نم كلذ هبشأ امو اذه وحن وأ لاق وأ لوق, نأب هعبتي نأ ىنعملاب ًاثيدح يوري نمل يغب. حالصلانب

 الدر فرعل هناف ءةيرلا 1 نكي مو 0 ف لكحل 0 ب ةنسحب 2 0 , ةيبرعل

 ٌُ جايتحا ريغ نم يس نردلا 0 ل أم هن 3 6 14 0 نس 0 نأب ر 01 00 - هلأ 0

 1 نمانأس لك ايوا ) لام و كراس هكلال ا اتك هف 1 هظااخأل تقلا نابلب ضل باتك نا

 ا كدوس را هيلع هللا ىلصص 1 لق 0 ناف لئاق لاق ناف ؟ 8 نيل 9 0

 يف هناا ريغ ناشل لقال اعامنأ ةنإسل 1 0 نا رغأ ىلاعت هللاو زوج الو سو هيلع هللا ىلص يلا ناسا



 1 وهو هلوش ليلدب اموقم ادم ' رعم ةس ل اءاع ناك اذا هيورب نأ عملا 3 0 لاقو 1

 اذاو نحل نعلجو رع هللا ةعرا اك امنرعاو 0 هيلع هللا نع لوسر 3 مولعم ْ

 بتكي ناطقلا مهاربا نب يلع نما انا ات نو ع نا علا نم ا ديم ةمالك ىوزر نأ ةحولاف افك ن1

 روك سار هندح يذلا ينعب لاق ٠ انك هناك تاع نس 1 1 لع ودخل

 انثدح ديزي نب دم نع مهاربا نب يلع هومكتدح يذلا ىف لو اق. لئاق لاق :ناف : بابلا اذه ىف تميس

 ممطم نب ريبج نب دم نع يرهزلا نع مالسلا دبع نع قحسا نب. دم نع ينا امدح ربع نب هللا ديعن دمج

 اك اغلي قلاقم 6 ردا هللا رمد لاقف ىه نم فيرتحاب اسو هيلع هللا ىلد هللا أوسر ماق لاق: هنأ نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رتادنو 1 وهن ءلا 1 اح برو هنقف ريغهقف نماح فرق ل

 الو ةدايز ريغ نم هب دارملا ةماقتساو يملا ةحح يف هغلس نأ دارااعإ هل لق : عبس اك غل املا غاي نأ سو

 ناب ال ناك سو هياع هللا ىلص يبن نأ مولعف دعبو ءالف هيدؤيف نحللا 1 نأ اماف ىنعملا نا ربغي ناصقت

 اوك-اس سانلا نم ةعامج 3 رعاو : ةزاحالا باب ىف لاقو ٠ هنه عمس 7 ةحح يف هنع هتلاقم ىدؤت نأ يغبنيف

 زاح ثدحملا ثدح نا اولاقق عطتتلاو قمعتلا نم بزقأو هم ليسا هنبع لك كلم هلا 5 5 1 |ىف

 نا هنع ثدحما زحف مل ةعءاج ثدح ناو ابريخا الو انثدح لاقتن نأ ى2 مل هيلع ىرق ناوا يد لاعب نأ

 سرافنب دمحأ لاق ٠ ىنملا باصأ دق ناكناو ظفللا كلذ ىدعتينأ زي مل هظفاب ثدح ناو ينثدخ لوقي

 ناو ىنعملا ثدح ناك نم مي هيدؤف ظفالا عتب ناك نم ءاماعاا نم نآل هل هحو ال ديدش ايدنع اذهو

 ارا أذل ن رهاست دك رعاا لد أ را ا ؛ قاما لع ثدح ناك ندا ناافليو ظا ١

 تارئاب سو هيلع هللا ىلصاللا لوسر مهرمال فرح هنم لفغي الت> ًارحاو طفلا ءافأ نك و! نولوف و نبلا 0

 يلعلد كلذ تابناب معرخأب ملاماف' هظفل الو ءانعمب ريغت زوج الءيذلا ىحولاتانان سيما اك هنم نوال 0

 باب يف لاقو ٠ قيفوتلا هللا و نسحا هعمس يذلا ظفالاب كلذ ءادا ناك ناو لبسا ثيد_حتلاب سصالا نا

 ا ةمدحلا لوك نيب قرف ال هنأ ىلإ اسامع' نك 1 نيكذ ١ ريحا هلوق نيو انندخ تدخلا كروف نو د

 هعمس هنأ ىلعل دي اناينأ هلوق ناواظفا هعمس هنأ ىلع لاد انمدح هلوقنأ ىلا نورخأآ بهذو ٠. انأنأ هلوق نيبو

 ايكوم دل نأ ' يلع تعيس - دحاو هلك كلذ يفرمالاو « قمت م باب ايدنعاذهو هيلع ةءارق

 يذلاو نيئثدحملا 00 اقل يزن ناد اند كوع ءاضم 5 اننا الا مكر فالرت ند 8-2

 لئاقلال وق ني مجدنع قرفالف برالا امأف .: دحاو رابجالاو تيدحتلا نأ نم داق اه لع ليل ل0
 رعاشلا نإ 2 : ريحا وه 0 ةررك 1 هت اخ كانك لاح هللا ىمس دقو قرا هلوق نيبو يندح

 سيطخلا قحسا وبا يندشنا لاق يبا يندشنا ٠ اذه ةرمو اذه ةرم لو

 انيازكلا نا فيصلا ام ذا ىلدلل نايم ءام نإ ناعوت

 ْن ىءكحلا يباصقلا اند هن الا : يملعلا لدغ 0 نطلا قديعنأو 0 اك ذديمعو هريسغ هنسدلاو ٍ



 د سا
 0 . فوقواو ناسللا طلال جحا ركل يف مدع نم فالحب عملا ا هلا

 مالسلاو ةاللصلا هيلع هلاوقأ نم يثأ مهعامس مك حاول رأر مسا ىلع عببطلاب
 0 . هلافأ ن مم ينل معان الو

 اا رول أ امزجو ينابورلاو يدرواملالوقلا اذه ىكح دقو هلاوحأ نملاح ىلع مهفوقوالو

 ْ اا ادب نع لدتسا دقو ٠ هريغ نود يباحصلا يف ةلأسملا يف فالخلا العجو ىنحملاب ةياورلا

 ا لايف ! فيد ةاحملا ل ايالإ تقل لاقادنا نييياتلا ضعل نع" يور 6 ممل بن داجالا نووارعاواك

 آ 00 ع يور او ٠ يضاشلا ءاكحءانعم لحن ملام هب سأب ال لاقق ىضعبل كلذ تاقف ظفللا يف "لع اوقلتخاو
 | ةيحما ضعب نع يور او ٠ رْخؤنومدقنت ثيداحالا درون برعموق انا :لاق هنأ ةفبدح نويل دنع نيرا
 7 . ؟نماثلا لوقلا رد 0 1 اذك ٍسوهيلعللا يب اد هللا لوسرلاق :هيوريام ضعب يف لوق ناك هنآدوعسم ناك

 ع ”ةدنق اذا ثيدنحلا نال كاق ٠ مهريغ كلذ نم. عنمو طقف نيعباتلاو ةباحصال ىنعملاب ةياورلا ز 00 نم لوق

 35 ”نووارا ددعت نأ اهس ١ ىنعملاب ةياورلا نال كلذو « بذكلا هلخديف هظفل فلتحال نأ ا ل

 ٍّ " فالتحالا يجوب ام اريثك ظفللا يف فالت>الاو ظفاللا يف ةفلتخم ىتث هوحو ىلع ثيدحلا ةءاور 0 ام

 0000000 لدا لا ف فالخ الاو للاو لصفلا لهأ نم للف الا هب رمي ال تبح ايمي نك ناو ىلا ف

 00 لص يبنلا هلقي ملام ايف نوكيف اهعيمج يف وأ هتاياور ضعب يف طخ عقو لب يغير اك ورب م ثيدحلا كلذ نأ
 00 مهدعب نث نيعباتلا عابنا عنم اًداف دانسالاب هدييقتو ثيدحلا نيودت دعب ربظي امنا روذحلا اذهو سو هيلع هلل

 "دروب قيرف نيقيرف نوعباتلا نكدقو اذه ٠ همالك ىو اذه « روذحغلا كلذ رهظي مل ىنعملاب ةياورلا نم
 3 نا يعشلاو مهارباو نسحلا ناك لاق 5 نوع نإ نع يور 5 عع اهدروب قارفو ئظافلأ ثرداحالا

 3 يورو ٠ هفورح لع ثبدحلا لوديعل ةويح نب ءاحرو نع نك نية ل مساقلا ناكو ينااعملا ىلع ثيدحلاب

 0 لع الا” ترحل ةرشم نب مهاربا ناكو ىنعملا ىلع ثيدحلا ثدحي رانيد نب ورمي ناك لاق هلأ نائقس نع

 00 دك ندم يف زن ل المت هبحوم ناك ناف اماع ثيدحلا يجو. ناك نا ىنعمللاب ةياوراا زوج لاق نم

 ع قساوف نولك باودلا 0 نيحبحملا ثديدحو ماستلا ابلياحو روهطلا ةاللصاأ حاتفم هريغودووأد يبأ

 "0 نيشأ دقو ٠ ضعب يف زوو ٠ روقعلا ىلكلاو ةرافلاو برقعلاو هداف تاجا مركاو للا يف نلتقي

 8-0 نال انك ولف طاخألا ليك الع ناك نأ كيذا نجوم نال كاذو-نيئحالا نم ريتك للغ لولا اذع
 نم اريثك نأ عم ًاقلطم هف ىنعماب ةياورلا غوست فيكف دوصقللاب ةيفاو نوكت الام اريثك ىنعا ةباوزلا

 ع  نيلدلا الا هيف ا هريغيف اوددشي ملام داقتعالاب قلعتبام كلدبنوديرب علا رمأيف اوددشدق ءاماعلا

 72 ضرعت دقو ٠ ةبش هيف سبل يلقع ليلد وأ كلذك رئاوتم ثيدح وأ هيف ةحيرص ةيآ امإ كلذو يعطقلا

 0 باب يف لاقف عا ذخأم اهاهسيتلا هتلاسر يف ىنعملاب ةياورلا رمال سراف نإ انا نوعا نأ نحال دانالا

 ' د لاذع ترا عماسا زوي ل نحلف ىور اذا ثدحملا نأ ىلا سانأ بهذ : ندللا يف لوقلا



 .كلذو كوالا نود يناثلا ىنعملاب ةباورلا زاحف ا ةهد قس 2 اعاو هيل 1 01 رفخامأل ُس نيبو 4

 5 هن اماسأ باسل كلد نع 0 اماف ظفالاب هنا ورب نوكي اعا كلذ كيعوربل م ثيدحلا ءادأ 1و ناك هيل
 هيد

 فاكي ال » ىلاعت لاق هعسو يف اع هنأ دقف ىنعملا كلذ يدؤي ظفلب ىأ اذاف ى ءاأب كك الآ: هعسو 2 قس 2

 مالعالا ءاماعلا نم اهزاجأ ند اهزاحأ امنا ىنحملاب ةياورلا نال لاوقالاىوقألوقلا اذهو «اهبعسوالا اسفل ٠
 طظافلالا لي ديت نيم نأ 0 لقملا يف لاك يذهب نط الف لاو ةروصلا هده ىف آلا ةرورض الو رورو

 هيلع هللا ىلح ينلا ىلإ مسن ' م هدنع ن ... تاق ١ طا و املا عم مد هيلع هللا | ىلص ينلا مالك يف ةعقاولا ٠ ظ

 لاوزل ظفللا مر قعملاب ةياورأا زوجت ال يواخلا ف يدرواملا لاق ٠ هنم اهرودص يف حرص ظفلب لسو 07

 يس إل كلا ءادآ هم زف م نع ز# وىمدملاو ظفللا لمحت هنال هريغل 0 اميسبامف صخر يتلا ةلعلا !

 نم مسو هيلع هللا ىلح ى الل نال رش هدرؤ نا رحب + هسنب مناف م اكحالل مك كر يفناكنأ ١

 ىدملاب ةياورلازاحأف 47 سكع هنا ريغ امهني قرف نم لوق © عبارلا لوقلا ز) هريغ يف سبل امةحاصفلا ١

 اهزيحب ملو ىنعملا يف ظافلالا كلت ماقم موقت ظافلا دارإاب هبف فرصتلا نمذشنيح هنكمل ظفللا ريضحتتسي نل '

 ىلا هئالذ رك نأ لايحال :نمذلا ف نما هوجو فتك لو كلذنم هنكم مدغل ظفالا رضحتمالا نم :

 3 و صاخلا عض وم يف ماعلا عضو نم ءاماعلا عم انل و اهتم ل همن يذلا ظفللا هباع لذيامت ديزا ٠

 « سما الوقلا )لصالل ايواسم يوارلا هب ءاحام 0 نا مهطازتشال كلذو نكتعلا نمو دنقملا مح وم

 ىلع مالكا بكرت ءاقب عم هفدارع ظفالا لادبا ىلع كلذ يف رصتةب نأ طرتش وما اور[ راج سل :

 دوصقملا ىفب هناف هفدارع ظفللا لادبا فال مارالب لخيام |ريثك مالك || كرت ربغت نال 'كلذو هلاخ

 تاتقلا لادبأ كلذ لاثمو ٠ فاللخ الب 00 ءاماعا| ضعن ى عدإ دقو يوك : لوقوهو هيف روذح ريغ نم 03

 الإق يعبضلا ءاهسا نب دسخت نب هللا دبعو خورف نب نابيش انئدح هحبح يف مم لاق ٠ سكملاو ماعلإ ْ 1
 : 000 7 ةغلي هنأ : ةهذح نع لثاو نو أ تنحل آلا لطاو انيدح لاك نومدم نأ وهو يدبه نوح

 رج> نب يلع امدح ٠ ماك ةنطلالخ دب ال : لوش سو هيلع هللأ ىلص هللا لؤسر تعمس ةهذح لاقف ثيدحلا 0

 لاق ٠ ثراخلا نب ماه نع مهاربا نع روصنم نع ريرج ات قحسأ لاق مدربا نب قحساو يدعسلا ٠.

 هللا ىلص هللا .كوسر تحمس ةفيذح لاقف انبلا نملخأ قدح ءاق لاق ريم الا ىلا ثيدححلا لقب لجر ناك

 دصق ىلع ثيدحلا دروب نم ناب قرف نم لوق ©« سدادلا لوقلا 3 تاق ةنلا لخدي ال : لوش مسو هيلع 0

 © عباسلا لوقلا رليناثاا نود لوالل ىئعااب ةياورلا زا ةياورلا دصقل هدرون نم نيبو افلاوأ جاجتحالا ٠

 نيفقاولا ناسا اراب ملك( هدمت ١ نشأ كاذو ةصاخ ةباحصا نعمل ةياوزلا راغأ نالت

 موةوقوو هلاعف ١ مهدحأ 0 سو هيلعدللا ىلصيناالا وقأ مهعامس امهمانو 2 نايبلا رارمسأ نم هيفام ىلع

 اونوكي مل مهنا ىلع هلك دصقملا اوفوتسا ىنعم اب ثيدحلا:اوور اذاف ةلمج هدضقن ىلع اوفقو ثبح هلاوحأ ىلع

 تراصف كلذ ىلا نايحالا زك أ.يف اوراثأ ىنسملاباوور اذاو ظفإلا اورضحت_ب م ثيخالا ىتعللاب نوورم ٠



 ب كا ولج و 5 0
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 5700 ظ
 لق العلا راسا هلع ل 0 كيو ال مالسااو ةالصلا هباع لاف كاوسرو لاق ذأ هع هم دج

 ع يف ىحت ةاوزلا ا ا هحيض يف سم ىاعا دقو ةعوس © ادا تتدخل ان 6 ارا هللا

 اولا وه بهذملا اذه نوكي نا يغذي ناك مهضعن لاقو ٠ يراخبلا فالحب ىنعملا هب ريغتب ال ار نئملا نم

 ةراعنوك نأ طرش, كلذ نسحب نمل ىنعملاب ةباورلا زاو> ىلا ءاماعلا روبمح سهذو ٠ كلذ قفتن ل نكلو

 7 ناكم سول لاك ف داع ظفلب ينأي نأ طرش نم مهنم نوزيحلا ءالؤدو ٠ هغلب: يذلا ظفللا ىنعم ىدأ هنأ
 0 ريو لاقو ٠ هافتلاو ءالخلا يف لصالل ايوا. هب ءاحام نوكي نأ طرش نم مهنمو ٠ سكسملا وأ دوعقلا

 الا ا كات ةياور. زوحت الف ةلما كنت ءادآب الا يماعلا اهمهغي ال ةاخ يف 0 ىعللا ناك اذا يفريصلا

 2 لاقل هننمدن: آل ط ذغلا اذهو ناذالاك هظفلب اندست ايدل نك الانا ف ارق مهنمو ٠ اهظفلب

 آ مهضعب اك دقو ادب انملا هداج 1ك ماعتما 1.3 نه تدخلا وكي الذأ م نم مهنمو ٠ هيلع عمت

 يذلا ظفالا هيواسي له يردي ال سو هيلع هللا ىلح 07 هب ماكت يذلا ظفالا ن ل كرد وأ اذه ىلع ءامحالا

 3 ا ب اسال 1 رع ص د ء لب والا. وحو نم هلمتحم ام لمتحتو يوارلا هب ملكت

 - هلوقوهينعبال اماكرت 0 مالسإ نسح نمهلوقو تاينلاب لامجالا امنا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ماكلا عماوج

 ١ ظفللا لل اهيا ١ روع تال علام ةياد رب ءاملعلا ندعي لاقو ٠ كلذ وو يعدملا ىلع ةنببلا

 7 كوالا هلع لد ام لثم لع هتالد نكي نأ 4( اهنانو رل فالخ الب 0 دوعقلاب س والاك هفدا رع

 | 1 عبو ىنملا مهنب عطقب نأ (اهناثو )ل هيف ليدتتلا زاوج مدع يف فالخ ال اذهف كاذب عطقي نأ ريغ نم
 ”فالحلا ص 3 0 طانلالا نوكت نأ ريغ نم همق يذلا ىغملا كلذ لغ لدا اه 1 عطقب ةرابعب مهف

 6 . قحتاا نا رقلا عم هيلا واخد رحم اها قالا لل "لتس .ىنعملا مهفب عل ذليل لص 1 قا ل الاو

 | لاوقأ ةساك ىنعملاب ةباورلل نيزيدعالل نأ اه ف لبق ا عبتتلاو ل يف ثحبلا ند نيس دقو ٠ : قدام

 لا اف ليواتا يتلا ظافلالا نيبو اهف 1 لاحم ال.ينلا ظافلالا نيب قرف ن. كوق © لوالا لوقلا

 0 برق و٠ يعفاشلا تاجدأ ضعب نعناطقاا نيس او كلذ ىلقن ةيناثا نود ىلوالا يف ىئعملاب ةباورلا زا

 ِ : يأن نود لوالايف ىنملاب ةياورلا زاجأف كلرتدملاو لمحماكهريغو يكسحلا نيب قرف نم لوق لوتلا اذه ند
 " نود ىلوالا يف ىنعملاب ةياورلا نا ا ميردغ نيو فاولاو دولا نب قرف نف لوقت ( يناثلا لوقلا )

 . ءافحلاو ةالا يق لصالل ايواسم هب ءاح ام نّوك ن 0 ىعملاب ةباورلا طرشو ينايورلاو يدرواملا لاق ٠ ةيناثلا

 1 | ناو هارك الان قالغالا نع ريعتلا زوج الف قالغا يف قالطال سو هيلع هللا ىص هل لوقك عنتميف الاو

 . يهاوتاو ساوالا ردع ف, فالخلا لح المد ةحلصملالا كلذك د رك ذيل عر اعلان ال هان 52

 7 لاذ زوجيف برقعلاو ةلا ندوسالا اولتقا مالسلاوةالصلا هيلعهلوق نضال الثموامبف زاوخلاب امزحو

 نادل نأ راوكن .ءاويس ءارف الا بهذلاب بهذلا 'وعيبأ ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب يهنااو !باتقب ا

 ” ثردحلا ظفا رضختس نم نيب قرف نملوق © ثلاثلا لوقلا زءاوسب ءاوس الا سهذلاب بهذلا عيب نع ىهن



00 

 عبب أ رالو' يناثا| نع يوارلا ثلاثا َراَخ كالذ زاح ولو عراشلا طظفل كيددَح نم لد يوارلا طظفلا ليدس ناف 1

 ةقاطملا يف غلاب و مح ر اذاربعملا ناف ةيلكلا, لوالا مالكلا طوقس مزلتسي كلذو اذكهو كلاثلا نع يوارلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا مالك نيب ةيسانملا ىنتنتف ةلكلااب تواغ لوالا ظفللا نيبو هنين سل ظفلب ناممالا هيلع رذعت

 ظافل ال | تفلح ناو عمس 6م قدا هنأ فصوي همام ىئعملا ىدا نع لأ باوحلاو 64 رخالا يواأرلا مالكو

 ىلعهنم عنجال ةفدارتملا ظافل الاكس انلا هيف تفلتخحال اهفهقفلا ىفسانلا فالتخلا يهو ةلعلا ركذ مالالاوةالاضلا هيلع

 برو ارا هللأ رضن و اما هللا مو ىوري دحاو ىنحملاو ةفلتع ناقل لقت دق هنيعب ثيدحلا اذه نأ

 نكل ةفلت تاقوأيف لوسرلا لوق اهي نوك نا نكمأ ناو ظافلالا مدخو هضف غو هل هال هن لع
 ناسي يف لاطأ دق هقفلا لوضأوأ ثندحلا لوضأ يف تيلأنم نت تفار دقو - 2 ساو كردح هلا

 ءاماعلا نم ةفلاط تبهذ: لوقف ءالج ةلأملادب زيام انه ميمالك نم دروأ نا تيبحأف ةلأسملا هذه يف ليقام
 بهذم وهو لوصالا 3 ءاهقفلاو قيد نما تكا نع كلذ لقو اقلاعم ىملاب ةيأورلا زوجنال هنا 2

 يننئارفسالا قحساوبأذاتسالالاق ديو نيريس نا ينمنيخبتلا نمةعامحو رمت ن هللا دبع نع لقنو ةب سهاظلا

 لحجر نع اللا نك ا هل وق كلذ ىلع لدب و كلام بهدم نم حيحصلا وهو يطرقلا لاق يزارلا 0

 كلذكو نيرفاوتم مهكردادق وسانلا نع يي مل هل لاق نم باوح ف 5 نم جرام فرعإ

 ةراشا اذه يفو ءاماعلا ضعب لاق ٠ هب نوندحام نوف رعبال اوناك اذا حالدصو لضف مط ان :ضدح ا

 كرتف هب 0 امفاوطاح 5 كلام ى هنو دما قم دا ناكدقو هرصع يف ىعملاب ةباو رلا راش أ

 امه ريغو بطخلاو يتوسل لقو ٠ مهنع دحألا كرتي مل ثيدحلا ظفا نوظفح اوناكولو 00 ةاورلا 1

 4 ةءاورلا نم نيعناملا ضع تلد لقا هريع ِق كلذ داو كثعدحلا ف ىعماب ةياورلا بم هنأ كلام نع

 آل ةلكم دش نا الو ادحاو اهانعم ناك ناو رخ 1 لدم نأ اوزح م قىحديدشن مظعأ ىنعملاب

 و لش د فيفخ لبق نم عنف ديدشتلا يف ميضعل داز لب كلذ ين فاتحال ىعملا ناك ناو 5

 ثيح ديعولا يف لوخدلا فو> نم يورملا ظفللا لمع قا كلذو « جصفلا ةغللا فلاخ ولو كلذ

 رصتخ أو ماكلاعما ريت داذق مالسلاو ةالصلا هيلع يننلا نال هله 1 الخفا سو ةيلع هللا ىلص ينلا ىلا ىلا

 ديل! يوازلا نظام اريثكاو هتجبرد عم ةغالبلاو ةحاضفا] تايرأ نم ناك ولو هنيغو ] راصتخا مالكلا هل

 كلا داألا نم تك ىف كلذ نوظاك ألا نش ىف ثاشك نوسالا د[ ل1 د د
 1 نأ نع يهنلا ثيدح ةيلع نب ليعامسأ نع عمس هتاف هناقاو هتلالح عم ةبعشل عقو ام ىلا رظناو

 نأ عم موحعأا ىلع هّساور ةلالدل هيلع كلذ ليعمسأ 5 رفعزلا نع ىهن ظفلب ىنعملاب هنع ا لحرلا

 ةعش ةياورنأ مم ةننشا هل'ةيدي + ام ليعمستا ديتزاق لاخرلاب سنلا صاصخا لع ندر انا ارم الا فا هر

 لوقيام هماع نم ىلع در دق مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو ٠ رغاصألا نع رباك آلا ةياور ليبق نم يه اهنا هْنع
25 ) 



 "7 يرصلا نديمك لفلان 0 : تب راها ن داع و دامو ةيعش ناكو لع بذك دقق نحاب ينع ثدح
 ” لش ىف رفع دال حبلا ف لوصول ةباف خأ رزطلا نا كاقو <. قيفوتلا قلبو هننللا نوتيلال

 | روك علا مال لاو ةالصلا هلع ىللا نخيبورملا ثيدحلا لقت ز ويجب لخ هنافنئاتا فلتجأ ::يتملاب ثيدحلا
 ” طرد نيرو او: نيدحلا دو حالا كار ىر اعلا محل او دحاز كلامو ةفقح وأو يفاشلا
 7 ةدايز اف نوكي ال نا (يناثلا )6 ىتحلا ةدافا يفْلَحالا نغ ةرصاق ةمحرتلا نوكتالذا (لوالا) : ةثالث ارؤمأ
 1 هياشتملاو حملا عقي دق باطخلانال ءافنلسا واللا يف لصالا هواهم ةحتلا نوكك نا (كلاثلا) اضفت الو

 "كى :#ملا يف هيواسمو هفدارع ظفالا لادبإ اوزوج نوعناملاو « اهفصو نع اهريغت زوج الف ةيفخ ةمكحل

 7 تواغت هبلآ قرطتي آل ام ةلئجلابو مجرحتللاب رظحلاو ةردقلاب ةءاطتسالاو ةفرعملا نس ولان وعقلل لا

 ش 1 نورظانلا هبف فلت# يذلا لالدتسالا نم عون مف اهفالا اءطق مهف اهف كلذ انخاو مهفلاو طانتسالا يف

 ٠ ' هريغو لمتحلا نيب قرافلا ماعلا يف فالخلا اناو : ظافلالا قئاقدو باطخلا عقاوم لهاحلا عنم ىلع اوقنناو

 "' ةدحاو ةصق اولقت ةباحصلا « لوالا ) ٠ هوجو انا ء زاوملا هحتولاو ؛ معالاو ماعااو ربظالاو رهاظلاو
 | 7 رظن هيفو « هلوبق ىلع لدي وهو هبف ضعب ىلع مهضب ركسي مو ةفاتخم ظافلاب دحاو ساحم ىف ةروك ذم

 0 عرشلاح رش زوج «يناثلا ل ٠ هيلع لدب ا هنو ىنعملا لقت دصق يوارلا نا اوفرع مهلعاف لاح ةباكح هنال

 ٠ ”اهيلقأ اهتجدرو ةينرعلا نيب توافتلا نأ مولغمو ىلوأ ةيبرعلاف ةسحتلاب ةيبرعلا لادب ا وهو هنانسلب ىمحتفلل

 ” لب مالسلاوةالصلا هيلع "يلا مالك نسل عومسملا نا ِس ةمحرتلا عماسلا ناف رظن هيفو 6 ةيمحعلا نيبو م

 1 لمع ايفسأبلاو ندا رملاذأ راغن هبفو أب الاف ىنعملا م دع اذا را اعهنعيور © ثااثلا رف ٠

 ”اذك هللا 0 لاق لاق ثدح اذا دوعسم نءا ناك عبار رلا )ف ٠ هنع لقتلاال ثندحلا هلع لدام ضقت

 ناو ىلا لك اه س6 نا مرو !دك لاق وأ قي اة نع عقاو قرفلا ذا رظن هبفو ا

 ىلا اول 1 ويش اع لب هلع ورك الو جولقنام اوبتكب ل ةباحصلا نا اعطق رعت ( سماخلا ر) ٠ هنم ظففلا

 " اظفلا «سداسلا ) ٠ ىنعملا لب ظفلا سفن اولقتي ل مهنأ عطقلابجوي كلذو ةدعابتم دددعب ةحاخل ات قاو
 0 ل 2 ىنعملا كلذ تاسال قرف الف همالعتسايف ةادآ ظفالاو ىنعملا دصقلا | اعاو هناذل دوصقم .ريغ

 برق !هعمس يك اهادافاهاعوف يتلاقم عمسأ م ّللارضن مالا وةالصلاهءاعهلوق#«ل والات هوحوب تاكا و

 6 دفاداو هنيدعفا وه نم ىلا هقف لماح برو هيقفي سل هقف لماح برو عماس نم ىعوأ غلب

 "نم هتقرعم لضفب نطفتي دق هقفالا نا هانعم هنم 0 وه نم ىلا هقفلا لقو عومسملا ظفللا ءادأ وه

 .دئاوفنمجرختس ر > انملا نا لعتادةب رجلا « يناث || 3 هاور يذلا .هيةفلا ريغفبلا نطفي ال ال ظفللا دئاوف

 : ا كالا قى طظفللادث اوفا ا حاملا أف رعف هيلامدقت ما هقسسب ملاممالسلاو :ةاللصلا هيلع ينلا ظافلأ

 “© كلاثلا ) هلبنطفتي ل توافت اءمنيو رخ الل واسم هنأ لدنملا ظفللا ىف موتي نا زاخ اك ذ امقف ناك

 | ليوم 8 لل كلت قال 6ع كارل نال مدع نم ظفلب لوسرلا ظفل ليدس يوا لل زاح



 يل

 اسو هيلع هللا ىلص دمع نك امل 00 11 نآرقلا 3

 , ٠١ ةغلس ةلعام ىذا دقق اذبا هررك نا ةلع بلف هع دحاو

 ا
 رَسو ةيلع هللا ىلص يلا نع هغاب : غيلبتا دصقو سو هيلع هل لس يتا لادا ١

 كلذكو نا رول ال افرح مدش الو ادحاو ا ناك ناو رخ 1 افرح لدا أاهعوس مي اطظاقلالا""

 يرحب الا هل لحي الف

 ءاعد بزاع ن ء 0-5 اسو هيلع هللأ | ىلص يننلا نا كلذ ناهربو « قرف الو اههمتوأ ةيآ ةوالت دصق نم !

 كوس لا مسو ه.اعدللا ىلص بلا علك ماعدا كلذ ضرعل نا ءأ ربلا دارا اماف تلس 3 تار يذلا كسو هبفو 1

 عضي الن أ مالسااوةالصلا هيلع 0 ا 0 يذلا كسوال 00 و هيلع هللا 2 هناا لاقو 5 يذلا .

 عوسل فكف ىنو لوسر(؛ مالاسلا هيلع وهو ىن نعم 0 ىال قدح كلذو ىن ةلغفل مضوم يف كودو *

 روفغ مكح زيزع ناكم نآرقلا ىف عضوب نا زيحي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا اولوق-نا نيلفغملا لاهجسا
 .هلدبأ نا يل نوكيام )هين نع اربخم وه هللا ان ارق سل ءاعد يف كلدنم ممم وهو ملع عيمس وأ م20

 يف ةضورفملا ةءارقلا ةحابا غوسي فك مأ ىرخأ ناكم ةلك عضونم ثكأ ليدبت الو ( يدفن ءاقلت ن

 لاق وأ ىرخأ ىلع ةيآ مدقق نارقلا ما أرق ول اناسنا نا ةمالا عامحا عمو انرك ذام عم ةيمحتالاب 32

 ىلاعت هلوق عمو. بذكلا هللا كع يرش نع دع نارقلا ىف كاد نأ معرَو ' قال نوه د كا ركشلا

 ظففللاب وه اعا نآرقلا نا ربخأو امهنيب ىلاعت قرفف (نييم يبرعزاسل اذهو ىمحتا هيلازودحلي يذلأ تال

 ”متحاو 2 الأب نارقلا اره 2 ةيمح الاب ارو نم ةالضلا َّق نارقلا ةءارش سصاو يمجعلا مّ يبرعلا : ُ

 هيلع ىسوم مالك انك اح ةيبرعلاب انل ىلاعت هباطخمو « نيلوالا ريز ينا هناو ) لاعآ هلوقب كلذ ىف مهضعب

 ناك ولو نآرقلا ال نارقلا نعم وه اما نيلوالا ربز ىف يذلا نال هيف مهةجحال اذهو "لع لاق: مالسلا

 هكدا نهاو هيأ هف هل تناك الو هب احوص#

 نح عنم الو اهصنب مهظافلا ةءارشبىلاعت انمزاب رف انتغاب هريغو ىسوم مالك انل ىلاعت :ةتياكح اماو « صنلا

 هللا ىلا هتوالتب برقتلا ليهس ىلع وأ ةالصلا ىف هتوالت نم عنم امناو هل مجرتب. نأ ةيمجتالاب نآرقلا ريت ٠

 كات ميدقتب الو ةيبرعلا ىف اهنقفاو ناو ظافلالا كلت ريغب الو يمجمأ مالكبال هب لزنأ يذلا ظفللا ريغب ىلاعت
 ليبس ىعال طقف ماهفالاو ملعتلا ليبس ىلع صنلا اه 0 يتلا ةحرتلا زج اعاو اه رك الو اعمل ظافلالا 35

 ةكاعابا هقلب 5 ىزغ ىلإ ةثلث ثنادح تاللح .نمو قيفوتلا ىلاعت هللاب و ةيرقلا ام. دصقب يتلا ةوالتلا '

 هح ودل ايم فاك ناف ثبدا َّق نحلل امأ
522 

 هلد>والا 1 ل هريع 3 ال 8 ةهنم صفأ حل هدزرب ال و هلدس 5 و ك.عيس مك هورباف برعأأ ضع هغأ ق1

 وبف لعف ناف سو ةيلع هللا ىل اد هللا لوسر نع نحالا ثدحن نا لدم لك ىلع مارش هلا تال

 هباتك نم هريثببو هحلصي نا هيلع ضرفو طق ندلي مل مالشلاو 0 هياع هنا انقيا دق انال هيلع بذاك

 . انوحلمهخوش هبهندحام ىلإ الو ه نحل نم هبا مك 0 دوا ىلا تش دام ءم هن ثدححو اب رغم نسكب

 لجو زع هللا ندفف ايتفلا هل زوحنال طدنم صا وهف الاو ةغلاو وحنا عتب نا هقفلا ياط نم مزل اذطو

 نم لاق هنا ينم كلا ةهاس نب دامح ن .ع وأ ةيعحنرع يور و ىلع هدلو برضي رم نبا ناكو



 ةنس ناف دساف لوالاو ىنملا لجالوأ ظفالا لجال نوكي نأ امإ عانتمالا نأ وه ةلأسملا ىف ىنعملاو
 7 يش قلعتي ل هال و طل نود ظفلب ضتخأل اذهو ضرعلا وهو ماكح الا ناسك تكضو مالشلاو ةالشلا

 7 دلو رجم هناف نآرقلا فالح هب ةالصلا زاوجو باوثلا قلعتيالو زخم سبل هنال ثيدحلا ظفلب ضرفلا
 | كادر اذ ف ظفل ىلا ظفل نم نآرقلا لقت زويجأل ناك قاف ةالصلا زاوجو باوثلا هتوالت قاعأ
 ديلا ماعط لوي 0 عمس هنأ دوعسم نت هللا دبع نع قر ياا ةصخرلا قبر طب لقنلا ءاخ عن عم

 نعمل لحال ناكن او : ىلوا ثيدحلا يف زوجي ن لف رجافلا ماعط لق هل لاف م الا ماعط لوقب نأ هنكعملو

 ظ دوا ١"  لجر# اًدهر ل نام دف مهوق وحن ىنعملا يف لل ظل ىلا لقنلاب لي الو فاتحال ىلا

 25 اذالا فالخب اذه اذكف ظفللا نود ىنعملا وهضرغلا ناك اذن راج نافل لك ىلا ةيبرعلاب يو رملا طفلا نم

 3 صاخلا باوثلا امم قلعو امهظافلاةوالتب ءاح عرتشلانآل اهريغىلا امبظافلا نعلقنلا زوال ثيح 0

 58 ةلرتملا ظفالا نم لقنلا اوزويحب مل اذطو ةف ورعملاظافلالإ الا م أل هنأو مالعالل عرش ناذآلا نان

 نس نال ثيدحلا يف ةحي> ال لوقتف ثيدحلا و ىنعااب لآلخ الا لامحا نم هيف ال 1 0

 0 اك 0 ىلا ةغل نه مح رتمال لاقي هناف - 6ك هنإ لاقي هحو لك نم ىعملاب ثيدحلا لقت

 37 د اقتلان هيف لاخلا دا 0 اكل او كر ى طا ظنت ناك اذا تمدح ارا 0 لع

 0 ,قباكلا ى ٍ عملا ث دحلا 1 0 3 ةلب انا ءاماع ضعب لاقو ٠ هصقانلا وهقفلا يف 0 هقفلا ريغ و

 0 هم دلو 51 | ا ماللسلاو ةاللصأا هيلع هوا ننس م خبو امي قرافلا ظافاالات امضتقع فقراع |

 - ثيدحلاحرشزاوجاناو 6 كلر يذلا كسو لقلاق تاسر ,| يذلا كالوسرو 000 نيح ءاربلل مالسلاو ةالصلا

 فزت هر ل و نو ما فالحب اهقللابال ىعملابديعتلا 0 اذبف 1 ةيهديعل اب ةيب رعلاةداهشلا لع ةدابشلاو

 : لوقرفن الن 1 رملا تعمس م دوم قياطملا نءملان يوأ رلاو 6 امهفمأر ا رك 1 اهف اذكفةن.لا ريغ

 م ةلاسرلاو ة 6 0 قظفل ن ناد ا وأ لير سابتاالامدعر ا ا رد مراسل ل اصلا هيلعةل وت ةذئافو 4 هيف مالكلا

 ينل ةرائ ىل ربا طظفللاب ؟ىلا لاصيأ ل صو اعر عراشلا ذأ هلم نر الخف كد 2 باطخلاو ا لاق

 مرح دالقو . رعأ 0 املا ىئعملا .انلوق نم اذه مهف دقو هللا وهو نكعلاه ةكاو تلك قير

 سو هيلع هللا نإ ]ص يلا ن نع ربخلا حو يل اع لاق لصف

 0 جنو ةيح ومو هانعع يفض كارلف انش هام فرعو هيف تشدق ءرملا نوكي نأ يهو ةدحأو

 3 7-2 2 هيلع هللا ىلص يا ١١ نع حصام ةيضقلا دذه ف بحاولاو 6 اذكرو ذك ع ىهبو اذكب هللا

 1  ةبآلا بح وع" ءرملا ريح را زئاعو قرف الو 0 رقلا ىف كما نم ءاجح اهف م ميدل كردكاو ؛ اذكا

 دسأو ثدح نم ماد انو 3 مك حابم كلد نأ ّق 0 نم هف فاللؤذ اللام اذهو ابظفا ريغ | اركحنو

 لاح ف آلا ريغل الو لدسإال هظفا صن دروب نا



 يناعملا لاصيا وهاعا دوصقملاب ال نجاإلو ىن>-أ نوكت الو صقتن الو يح 3 النأ 1 نيئدحلا ٠

 مارح كاذو صق وأ عرمشلا يف داز دقن ثبحف وأ يوارلا : راع تدار دمو 1:1خ دا تاوف رضي الف 1

 هملع هريغ مي بحوب انهو ثب , دا يف عقوأ دقف ةيفخ ةرايعب اهريغف ةل> ثدحلا ةزايع تناك قمو اءاجأ 7

 كوع ا كلخأ ناك اذاف ؛ اهافخأ لع اهالحأ مدقيدحاولا - + 1يف تضراعت اذاثيداحالاناف 0 بيس ل

 ةرابعلا يفَح كر دلا ناك اذا 8تكاذكاو 6 لادا دنع هن _ ةنسح ةيزم هئم لطبأ دقف حي هلدبأف اف ًالج 5
 بيرد دق ضراعللا دع هيلع هرغ مده نأ هللا ؟جو هريعلع ميدقتلا 3 هل بجوأ دقت ب نجا, اخ ا

 تاصح آذاف « طورشلا هذه دنتسم وه اذبف زو ال كلذو ىلاعت هللا 2 ريغ ىلا ةراحلا يرش اذه

 ةباسعلانأ زاويلا ةحيس ٠ اماجحا زوج الف اهمذع دنعامأ هناا ف فالطا يرك ذك سو 7
 علا نتحلا ةمااعوور 3 ابلغ نوررك الو اموتك الو تضخ | 02 أوناك مهنع هللأ 5 '

 تارامعب تعقو ة 0 ادا نالو طقف عملا لب طيضنس ال ةرايعلا ل هيف ناسناالا مز2 انهو 1

 نارقلاظفل فالخيعب ادبعتم سبيل ةندلا ظفلنالو نمل لقتلا زاوجح ليلدوهو ةصقلا داحلا عم كلذو ةفلتخم 0
 هللارضن وا هللا محر:مالسلا وةالصلاهيلع هلوق عنملا ةحح « دوصقع نسل ام تاوف رضا الف ىنعملا 2 3 :

 نادل نوما ىلإ هقق للماك انوو هلم 0 ود نم ىلا هقف لماح ب 0 اتيت 6 هاما اف يتلاقم عمس

 عومسملاو هيبشتلا فاك المع عوبملا ظفالاك ىدؤملا ظفالا ن 0 نأيطنقي ايقيسلع لا اع وقف قف 0

 ىنعملا امأ عومسملا الا ذتنيح ههبشي الف عومسملابيعقو هيبشتلاو هل عت ىنعملا عاو ظفالا وه اما ةقيقحلا يف ٠

 حاصلاق ها بولطملاوهو هفالخال هعمسام لثم لق بحوامالسلاو ةالصلا هيلع هنا يضتش كلذو ٠ الف

 واع وأ كرته ماظفل ناك اذا هنأ ومحل ال ءأ زوي لخملا سيدا نقد لاس سو ا 1

 ميلف دل ةلثم را ظل ةماقاف ارسفم !رهاطاطقل ناك ادام انو ا ا

 نط نيتك رلا' ضار لع سلج هنأ يور امزاكم نيظلا ةلصوف تانك رنا سار وس مالا وظلم لع نا

 ضعب لاقو ٠ كاذك يرمدنلا نسلعا نع يود دقو يبفاشلا يهذم رهاظ وهو زو انباع كا زوج

 هللا لوسر ثيدح ءالؤه ةححو « ةغالا ة 1 د باعلا رايتحا ِظ ليقو ٠ زوحن ال 3 ث دا تا 3

 را غلا هيلع ىبلا :نالو امس اك اهادأو اهاعوف يت اقم حمس ارمأ هللا رضن' لاق هناف لسو هيلع هللالص 0
 ك0 1 ع يورو الو برعلا حصفأانأ :لاق 0 5 ل دالاو ١ ةحاصقلا كاكا هدو السلاو 0

 داق لدن كاذك ارمالا ناكلاذاو ماكلا عماوج كرد اوا رذو لقا نبنؤي ماسح تو : 1

 2 راعلا اذهلو هيلع :صوصنملا :ظفللا لع راضتقالا نحيف وعملا يف كالتحالا لايجا رحا دفن ناد

 ينلا نأ هريغو دوعسمنب لادبعنع يورام ةماعلا لوقهجوو « اذه اذكتف ىنعملاب نارقلا لقت زوجمالا
 7 2 ةناحصلا نع رهتشا دقو: ىعملا لش اذهو هنه ابي قواه ار أ اة 8

 ةةديح ةاحصلا عاجاو قمل ثيح نم لق اذ_هو اذك نع 0 مو ذك مسو هيلعشللا 0 هللا لوسر ار 0



 0 00 )م ةيفف ريع يريم ب ررواقإلا هو 00 برو يورو ا 1 خا ًارماةللامحر يور

 اقو م زاوحلا .ىلع كلذ لدف ةفلت# ظافلأ منع هللا يضر ةباحصلا اهاور ةدحتملا مئاقولاو ةدحتملا .

 نال اقاللؤ هفينح يأ رسولا نسما بهذدموهو ىئعملاب ربحا لقت رو . لوصح لا َّى يزارلا

 7 لدبي كلذو 6 هيف ضع ىلع مصر ا رو طع 00 ارق

 ر 1 ا اهادبا روح لان ةدةيحملا هيب رعلالادب | زاحاذاف مهن اسلب مجيعال عيه ىن زوج هنأ (يباثلا (

 :يور ا (ثلاثاا) ةيمحيعلا ناب و انباع زف اة ردا عر ةرب رعلا ناب توافتلانأ ٍرعفصا أن مو )م لو

 أ اذك للا لوسر لاقلاق ثدح اذاناك هناد وسم نا نعوسأب الف ىنعملا مبصَأ اذا:لاق هنأ مال. |هيلع
 0 هللا ىلص هللا كوسر نَح اوؤر نذلا ةباحصلا نا رود مع نأ ىوقالا وهو ) منارلا)

 1 55 0 مك لب نلجأ كلذ ّق هتلع كور 38 اوناك امو سلجلا كلذ ىف 0 اوناك ام رابخالا

 : واو ةابعسس «اادأ+ اعرق 0 حرم السلا وةاللصل ا هلع هلوقف صنلاامألوقعملاو صاب

 2 امو آو نخألا نأ رعأ هللأو ا ةنم 1 وه نم 5 هقفلا لقت و عومسملا ظفالا 1 وه مع 3

 0 نيهجو نم لوقا امو هقنل ىفهنود ناكاعر هنآل يوارلا هل نطفي ملاع ا وو هبقف لضفب

 0 علا نم ةفلاسلا راصعالا أ هل هنت حام را نأ او نم طينتسا اعز ركام نأ ار 0 01 انا

 ”هسقن اك ذ اهيقف ناك ناو لاما ىفعماسلا هل هينتي نأ ظفالا دئاوف نم ناكام لك ىف بجال هنا انمامؤ نيققحلا

 3 0 هنأ 0 تراقأل نأ نظي يوازن عم مظعلا توافتلا لصح امبرف ىنعملاب لقتلا 0



00 -9_ 
 اتم لد امو ةباورلا هقيقح ف لوقلا تأ ( عدلا َّق يزارتملا قحسا ١ ذاتسالالاق : 1

 اداعوف يتلاقم عمس اسما هللا رضأ : سو هيلع هللا ىلص هلوقل هظفلب ريخلا يوري نا ةياورلا يف رايتحالاو ٠

 فرعيال نمت ناك نافرظن ىنعملاب ةياورلا در وأن اف ءهنم هقثأ ود نم ىلا هقف لماخ برق عمس اكاهادأ مل

 ناك ناف رظن تيدا ىنعم 0 نم ناك ناو : كيما عم رغب و نمؤيال هنال رح ل "ثيدحلا ىنعم

 سو هيلع هللا لص لوسرلا دارم 2ك. ظفلب هل امر هبال ىمملا يوري نا زج + لدتحم ربخ ق كلذ

 امر هال زوجال لاق. نم اننحما“ نم « ناهجو هبفف ارهاظ اريخ ناك ناو : هيف فرصتي نازوحي الف

 يور اذطو ةماقم ماقق هاتعم يدوب هنال ريظالا وسو زومحم هدا ناثلاو : ةداصلا ريكتك طفلا 3-1
 يف ةدنه نأ هآور دق كراش | نيكو ها عاب الاف ىعملا ا اذا : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلد ينلا نغ

 تلق : لاق يبا ةمك ١ نال نايلس نب للا دبع ثيدح نم ريكلا محملا يف يناربطلاو ةباحصلا ةفرعم

 اقرح صقش 00 <> ذب 00 0 اك هيدْؤأ نا عيطتسا ال ثيدس كل 00 ممسأ ين هللا لوسراب 5

 نك الو لاَقف نسحلال كلذ 0 نأ لاو ىعملا ميصأو ها و 2 و امارح ولحم 8 اذإ نلف

 الق هف عوفرم كدا وكن ادن 1 ىئعملا ةناورلل نزوحلا ن :.ة أس انأ نارا لهأ ضع 5 ا

 مدصأو الالح اوم رحب موامار 35 اوان اذا : لاقف هبدؤن نأ ردقن الف ثيدحلا كنه عمسن انا هللا لوسرأب

 يفو تاعوضو 1 ٌّظ يزوحملا ن أو يناقزولا كك ل حدي بفرطضم ثبدح وهو لاق َّضا الأف ىئعملا

 باطخلا مقاوم وع لهاا ىلع مآر ١ طمألا نود ىئعملاب ثب دخلا لَه : قصتسملا 3 0 لاقو٠ رظن كلذ

 هل روح دقق معالاو 6 مأع اود ,طالاو ,هاظلاو 0 -لا ريع و 1 ناد قر هلا ملاعلا امأ 6 طظافلالا قلاقدو
3-4 

 لادنأالا هأ زوحال قرف لاقو 4 ةمذ اذا م ع هلم نأ ءابقفلا َر رص ج و ةقفيسح 1 كك يفاشلا.

 راصضالاو ةردقلاب ةعاطتس الا وة رعم لا رعااو س واحلا دوعقلا كد 0 ٍِى هي وأ .كاو كل هدا دا 01

 طاشتس الاب توافت هيلا قرط اللام ا قعو 4 2 كش ا رئاسو مرحتلاب رظحلاو رّضيلاب ساسحالاب

 كلذدزاوج ىلع لدبو نورظانلا هيف فاتحب لالدتسا عونب هميف اهفال اعطق همهف ايف كلذ اعاو « مهفلاو

 لادياز 6-0 ظ ةلافايقذا يؤجل هس رعلا كاك ؛! زاح اذاق مماساب مجسعلل ع عرشلا حا وس رش زاوح ىل : 56 عاجالا ملاعلل 1

 مموغلمي دالأم ا ُ 0 هلع هللا ىص هللا هللا لوسر ءارفس 3ك و 7 2 مواسلاو اهفدارت هيب رعل ةديب رع 0

 رح هغاب كي ,داهبش ىل غ ديمشس ل لأ هذ اسو ةملع هللأ ىلص 21 ةداهش 00 7 نم تا مهمغلب 0
0 

 روكجلاو دب ثنلاك كلذ سلو , قلخا ىلا هلاصياو ىنعملا مف دوصقللا اعاو طظفالأ ىف دمعتال هنأ لع انال اذهو

 53 حادا ا جااقم 6 اًرما هللازمضن : لسو ةنلغ هللاىبص لاق دقف ليق ناف : ظفللاب هش دبعت امو ٠ و
1 

 ان : ةئم هففأ وه نم ىلا 4و 3 هب سس رسل هقو لماح برو عهاس نم ىعوا عليم برق اهعمس

 ةفدارتملا ظافلالا نم هيف سانلا فاتح الاق هقفلا ىف سانلا فالت>ا وهو ةلعلا 3 ةنال هيلا وه اذه 5

 ظافاالا كات عيمج نو 5 كيتا دحلاو ىعملاو ةفلتخم ظافاأب لق دقهنع ثيدحا اذهو هنم عنمب الفا .َ



 1 + ناكذا ننال كلذو ادج حبيب ىل 0 3 0 كلذ 0 0 0

 . 0 5 0 1 را ناكن 0 شنفتلاب هيلع ثم ريغ ري 10 لحن

 .اذك اسر لا لقت الف دانسإ ريغإ ففيضلا ثيدحلا لق تدرأ اذا ” ةسان ١ رعاشاو و افراع ن 0

ّ 

 ا او !ذك لاق 5 سو هيلع هللا ىلضدهللا وسر نع يور هبق لق ل ٠١ مزحلاب كلذ ر ءاعهالاذك لحذف 1

 ام لا ذي
 5 0 ادتدارملا رعشت ال يتلا غيبصلا ن تدع امنادك هع ميضعإ ىور وأ ذك هعداخ وا [15 ةعافا وأ

 3 0 ةهدقميف يووللا لاق موللا همحاص قحتس موقلا دنع 5 كلذ فالخو « هفعضو ه:2يف كشرام

 لورسر لاق هيف اقبال افيعض ثيدللا ناك اذا مهريغو نيثدحلا نم نوققحلا ءاملعاا لاق : ير ءاخبلا حيحص

 0 در اع ا مزطلا غيص نهاكلذ هبشو حو ء ىمند ها عا لع م اع هللا ىلص هللا

 0 ” نف نيسباتلا يف كلذ لاح ال اذكو < كاد همشو فا ا داتا
 كك 35 1

 2 اراقف ضب رغلا ةغيصل فيعضلا يف لاقي 00 مزاح ةغبصل كلذ نم ”ىش هيفلاقب الق افيعض نك( مهدعل

 4ئع ىو 3 او اولاق « هنع انغلبو اة ا 0 1 ىكحب وأ ىور ا 1 1 32 3 لشاو وأ

 1 مولا ا ل د هلو رح فص ناقف لا فاضل نما وأ يحد هريغ وأ ثيدححا 1

 1  امليصملا اذهوع هلع بذاكلا نعم يف نوكف الاو حض ايف آلا قلطإ الق.هيلا. فاضملا نع هتحص يضف

 0 ركب 0 ظفاحلا | مامالار اكن ادتشا دقو « متريغنمو اهريغو ثردحاو هقفلا يفنيقنصملا نا

 86 :ادجح ع هلعاف نم لهاستلا اذهو ء ءافاعلا نم اذه فلاخ نم ىلع ىتيبلا يب اء نب نيسحلا ن

 )او يناعملا بلقو باودلا رع جورخ اذهو مزحلاب فيعضلا فو ضار اخص حرحصلا ىف نولوةب

 ج28 ةدحاولا ةجرتلا ىفلوقف هحيح ىف لصفتا اذ ذه هلع هللأ يضر يراختلا 0 نينو 6 ناعما

 ١ . هعالطاو 0 هيرحتو هتلالح ىف اداقتعا كديزي امم اذهو انك " ذام ايعارم مزح هضءإو ضير مالكلا

 هنا ودق 2

 ع عا تنل نا: و ليج

  كلذب قاعتب امو ىنعملاب ثيدحلا ةياور يف مياسلا لصفلا #

 ' لو و ثريس نبا م٠ اقلطم كلذ زاوج مدعىلا موق سهذف ىعملاا ثيدحلا ةياور يف ءاملعلا فاتخا

 | را رلا ناك اذا كلذ زاوجولا ناوزد آلا هذ ورع تأ نق. كلذ يورو هريغو قزارلا كا سأو

 ا ظفلب هغلب يذلا ظفالا لك اذاف اهنباعم لمح اع اريبخ ام توافتلا رادقع اريصب ظافلالا قئاقدب افراع

 3 الع اال ال رح ريتك را تلح ناب دنا يذلا ظيالا وس اقئالعم هام نوك تنحي هماقم موق رجا

 ا ةيافك هنف نوكي ام انه مارابع نم دروأ نا تيبخأ ادج ةمهملا لئاسملا 0 ودالا
3 

 و



 4/1 ها اخ 50 نمل ومن الح بث رسولا اوبا اويهيزلللا 1 ا

 ل 0-0
 نم تاينالا تاقثلا ةمئألا هلقن اسو عن اهأ نأش يف يف ليلا قفا عالل ايف قفا ل ١
 قاعتام ىهتسا . نيملاعلا بز هلل داو انلقام لك هيف لو 0 نشد ن 1 نيثدحلا ءاسؤر 0

 نتضاطلا ناثاه ن 3 يذلا ررضلا مظع نانسل ياو رغلادماح 1 مالاسالا ة ةحح ضرءتدقو ٠ هداربا ضرغلا

 اردَض تكدس 1 هيلا عجراف كلذ ِق 6 نا ىحنم نم اسرق هفالك يف تو لالالا نم دقنملا باتك يف 3

 نم لصح ىتح اهفعض ناس ريغ نم ةفيعضلا ثرداحالا نوورب نذلا نيثدحلا كئاوأ 0 ركنا 0 نمو

 تفاتخم لبو ات باتك ةمدقم يف ةددنق نا رك ذ دقو ٠ مهقرف فالتخا ىلع نيملكتلا روهج لصحام ررضلا

 مهم الك عمد 6-5 ثدحخاب نولودال ءالؤه نا لبق ناف «كلذ يف ةيردقلا نم نوُملكَح ا هلاقام ثدحلا

 : راوتم ناك اذا ثيدحلاب دصفحالا بوج ويف نوفق وتيال ءال وه نا لاش : مط ةوادع ىعاتلا دشأ مو هلهأ فق

 اذا ثم , داب دخلا يف نوفقوّس اعاو هتح ىلع لدبام نا ها دك هنا الأ رئاوتم رغ ناكل

 دقو اخاه نولوشي الف ةفيعضلا ذي داخألا امأو هنص ع َْش مو ذا ال نم انو رم ناك

 تبدحلاب ذخالا نورك ال مهنا هل نيبت كوصالاوأ مالكلا بتك يف رظن نمو « انمنودلكتملا متاح ا
 ةسنو مهلع ءارتفالا ريغب لصح نأ نكي مهم رغتلا نأ عم مم ريفتتلا نوديرب سانا ةرابع ةمس و كةفلطف

 مهلا هب نولوقي الام

 قوور. نذذلا لع اديدش اراكنإ اوركنأ دق مالعالا ءافلعلا تنا تقرع دق عةلئالا لالا و
 ىذل كلذو هلع 96 ٍُ اهفعض نام 0 اهاور ةرعامأو اهفعضل ناين ريغ 4 م ةفيعضلا ثرداحالا

 يف يوونلا ةمالعلا لاق ٠ ةمبم ةدئاف نغواخم نكت مل ةفيعضلا ثيداحالل ثيدلا 1 ريثك ةناور

 4 0 بذاك هنأ دهشو روعالا ثراخلا نع ة يبعشنا نا بايلا اذه ف م0 01 0 - حرش

 هع 7 الؤه ثددح لاق دقف نود و ءافعضلاو نالفغملا نع ةياورلا هريغ 3ك امهعم ناكو ْنالاف ينثدح

 الاعإ اهفعض أولو اهوف رعمل اهوور مها 0 و هنع باحنو 00 مها ميملع عم ءالؤه ن 0-3

 مك دهشتس وادب ريتعل هن دح ىتكي ف دل «يناثلا) اهرمأيناوككشتيو 1 مهريغ لعوأ ب اعتق و يف سناب

 حيحصلا اممف 3 فيعضلايوارلا 0 5 كااثاا ف هدارغا ىلع 4 جند الو 0 لصف يف هانمدق

 فورعم مهلع لمس كلذو ؛« ضعب نم كلذ ضعب ناَشالاو ثيدحلا لها زيع م اهنوشكف لطاللاو فيعضلاو

 هقدص رعأ نأ لاق ةنع يورو تلا هل قع يلكلا نع ةباورلا نع ىهن نيح يروثلا نايفس جتحا اذهو, مهدنع

 دهزلاو صصقااو لامجالا لكا اًضقو بيض را لاو بيعرتلا 50 مهع نووري دق مهما (عنازلا ل هيذك نم

 زوحن ثردحلا نم ترضلا اذهو ماكحالا رئاساو مارخلاو ل لالالا قلعت م كلذ حو قالخالا مراكمو

 ةحصضص كلذ قو نال هب لمعلاو هنم عوضوملا ىوسام ةياورو هيف لهاتلا هريغو ثردحلا لعأ دع :

 لع هب نودتح ًاكش ءافعضلا نع نووربال ةمالا ناف لاح لك ىلعو « هلهأ دنع ةفورعم عرمتلا يف ةزرقم

 قيل امإ و ع ءانلقلا نم مهريغنم ققحم الو نيتدحلا ةعا ن م ماما هلعش لأ "ىش "| ناف ماكحالا يف هدار هنأ

 مز



 احوزع للالوق فالاخ اذهوةيلغلاو ينواعدلا الأ تل ندلا أ اودهشو نيدحلملا وع اورقاف ةحح

 00 000 انتلداح دق حوناي» اولاق مهنأ حون موق نع ىلاعت ربخأو ( نسحأ يه ينل مهداجو)ل

 انباتك ص عضوم امه ريغ يف اهياع انيذ دقو نيحاربلا لوضأ ىلع هباتك نم عضوم ريغ يف ىلاعت ا

 عن ة رع الا (بقل> يف رابتعالا حصي الو ضرالاو تاوءسلا قلخ يف ركفتلا ىلع ىلاعت ضحو اذه

 | ةف رعم كيذكو تما وكوب قي رطتلاو وعلا يف اناكرح فالتحا و امبكالفأ ىف بك اركتلا لاقشاو

 1 هئبارشو هقورعو هماظعو هلضعو هبصع نم ناوي ل بكرتو اهضراوعو رصانعلا جازتماو

 ك كلذ لك نأ ( نقيثو ةردسقلا مظع ىأر هماعو ه كاذ لع ف رشأن ف « ةئكرملا هآوقو كسل امج اناا

 وال ناد اوقلطأ نأ يهو اهنمرعمش يف دااةكف الاب | اوناق مهنمإ موق داز مث داو ةدازا عل

 تيفو سو هيلع هللا ىلص هس هب هاج امولل>وزغ هللا لوق اذه «نيقداص متك نا م كتاهرت اوتاه لق »

 ء ىبن ةباحصلا ن هوا أ كلامو جراولا سابع نبا جاح دقو ٠ لا كو نع ءانغلاو ةيافكسلا

 اورق اهرفك ىلوالا ةقئاطلل ايرغم ةفئاطلا هذه مالك ناكف متدعب ءاح نم يأر ىعم الف جاحتحالا

 اهوعلاطالو امه لعال انت :؟ | وباعتن ونا اولغ ةعئاثلاهده تدار مهتفص هذهن مالا ىلغالا يف مهموصخ

 0 لاوموجسناا يراجيوكالفالا ةئيع اههفيتلا بتكلاك قناه اع مريخأالو اهوؤرق الودلك انغ اوار لو

 | اسد ةلاد ةديفم ةملاس اهلك تك لاهذهو دمحون لاق مالكلا دودح يف سلاطاطسرا اهعمح يتلا

 ءاكح الا لئاسم ينف د ودحلا يف انرك ذ قلارتكتا |ةعفنممظعو مولع عيمج داقتنا يف ةعفنملا ةميظع هنردقو لجو

 م زياد و ماو اها تعم لك لاق الاد نفك ون ايس( ساونا مقا ف ا ةض لا

 5 ذ نم حصي امو جئاتنلا جاتناو تامدقملا ميدقت بفكو ضعن ىلع اهضغب ظافلالا ءا ءانبو رسفملا نم لمحلاو

 "ناك كاع دش نم يتلا دودخلا برضو ةنلا حصيال امو يرام حصب امو ًادبأ ورع

 نع هتلم له ألو هنفن نيا ةفنلاب ءاغالا ام كلذ ريغو ءاارقتسالا للدؤ باطلا لد ودرصأ نع اجراغ

 آلا شنأو رجالا ملتعنل انبأر انرك 2 نيتلا نيتساطلا يف دلوت اهف ةنحلا ملخع انيأر اماف دتع وبأ لاق:

 حصام لكنا نيمتسنو ديأتن لجو زع هبو لوقف هسا هن راتقاو لاقت هايد الل

 32 0 لك ه اعبر ولع. صوصن. مالسسلا وةالصلا هيلع يتلا مالكو نآر ةلا يف وبف ناك يش يأ ناهري

 ولا مالكو نآر لاف و عانقأ وه امعاو ناهرب حصي,ل امه كلذ ادعام لك انا 2 مهفب ىلاعت' هللا هنلاو

 1 1 0 نا هللا ذاعمو دم وبا لق نيملاعلا بر هلل دمحاو. نالآخ هنم ا ا هيلع



 ةقطانأ لاو موجب اضقا ف ةشسالمأ ءارا ا وال و

 ةيرورض 0 2 مال 5 ذا ل ل 0 ةفئاطلا 0 00 كلفلا 0 0 د

 دناقرا تغشل 0 1 الا

 بحيملا مهف ىرسف «ايوتسم الوش ل ا هلع هيلع ا ا لك اوامخ 0

 ةقطل د 0 ةرفح :- 0 كلذ 2 0 ةئانم ىلع ىلع اولصح دق 0 زعرلا ١ مخاد

 0 يذلا 000 35 0 ١ 8 ابليس و اوعلاط تا را 0

 ىلص هللا لوسر ناس نء ةنسنب الو هافك همهف نم يذلاو 'يش نم هبف طرغي مل يذلاو نيرخ ًالاونيلو أل 0

 مهدنع ةيانعال اماوقأ الا ندلا ةلمح نم ةفئاطلا و ا رونو قحا ناس ٠ يه يبلا مدلل

 امل اعم نوقر عل 8 اهرهاظ نولقش ناكل امإ ةهح ا ةمالل نحن ةعب رشلا نم تدنع اعاو « هانمدق ام ؟ىث : 0

 ميهاجدب |وماقأ ام اب مه مهسحافاو اهم ءيسق و اهلئالدب نوافتشيال ماكتسالا ني نا انآ و ء ايمي ترج 3

 مقس ند اهم حيحص 4ف رعع طق اولتم م طقاسو باذكَو فرعض لك نع ةلوقنم تافازخت ااو ١ مدا

 نع هس نا ده واو راحالا عكا نع ل اه امم ماللسلاو ةالصلا هيلع يي ْئَتلا نع لقامالو دسم نم لسا

 نالقشلا ن 0 لاهحتسالاو راقتح الاو ناحعمسألا نيعب ة ةرد لا هذه ىلا ىلوالا ة هدفا اطلا تراك فاتك لهأ

 لياد هيلع موق الو ىث هنم حصي ال هللا ند نأ اودقتعاو اولضو اوكلهف بحأ ثيح 5000
)) 

 لاهعتساو عئارشلا لقت حارطاو لامحهالاو فافختتسالا قيرط مهضعب كلسو ليطعتلاو داخلالا امك ا | دقتعاف.. خت ل 000 3

 نيدنو دابعلا لظو رسب "فك لاكاسك .اود فو تاذملا كيكرو تارا وو 0 0 رفلا 2

 مهحورخو نك اسملا ءالؤه ا ع و ل11 د حصانلا اسمملا س م تفماخ بك اوكا مظعتب مهم لقالا

 ظ ا ةيناثلا ةيضالملا اها ١ نأ روجح يف اًوشنو مالسالا نايلب اوذغ نادم نذل ةلجت نع 0

 ينباومت نأ نود بئارغا عمجو دانسالا ولع بلط ىلع اوديزي رق سو ةلعشلا قع نا يدح بلطلا 0

 ل نردتلا 2 اودع نآاننودواةياش رش نود نارا لع دي كد اناو هب اوامعيو اوكف -

 ةلئاطلا ةذط زك 4 ليني ليعلاو هيف ةققتلاب ان سصأ لب اًمع سو هيلع هللا ىح هللالوسر هلو الله تأ مهناو 0

 بتكوةقبطلا كاتو يبلكلا رع داب و كاحفار ناملس نلتاقم قي رط نم ءاجامالا مدل معإال

 لك ةيئاطلا هزه كقلطاف درك مالسالا ىلع اسيلدن ةقدانزلا اهدلو تاعوضوم تافارخ هاما يتلا ءدبلا ٠
 قالك ةرذصلا ةرذصلا لع روثلاو و روت نرق لعتوللاو توج لع ضرالا أ رك ال طالتخا 6

 ا 349 4 0

 دال



 لل وطول ور فا قدس ان نم ب ةايعتاالاو هزت '

 5 دملا 0 0 ا هنلأ يذلا م :احنرلا 7 0 0 لاق:

 00 0 رصتخي نأ ب + نم ايدو رانا نا يح

 33 جوحي اع رو لك ينو بابلا اذه يف قطني نآرقلا نإ : ضرالاو ءامسلا ةروص ثحبم يف

 هياشت ريغ نم ماكحأبو ةذقلاب ةذقلا وذح اهعم ةيرورضلا ء مكاو عال 0
 1 1و

0 
 نم موه هدام يف ادكم مالسألا ناك ناو كك لوضولا نم 00 4 فعال + لع اضن

١ 

 ل اا دامس 0 0

 2 صا 0

 ْ ىلا مولامأ و ل و ليدعتلا ةهح نم لوالا دحاولا يف 3 رخل فاقع 0 هلاثمأو ا

 .مالكلا نود همهذم يف هنالاهج ىلع رصتقم ريغ لحر وهو هلبحي اومصتعا ىتح ينام ةريس مدنع اوئيزو

 ةيدوملا دئاكملا نم مدقت ام ىلا فاضناو ةنسلالا يف كلذ ا هناموع نع ”ينب اعب ملاعلا ةئيه يف

 + ةيسسا ثا ةيرطانع بلي د 00 لواط” و« يري نم م تقعامو « لعالا مكبر انأ

 نيتئاط أ ةردتامل دسم وأ لق نيملسلا اضاع نردحللا ةيج ام شم 0



 تارا ىلا لبع ناك مهضعب: ناف كلذ مط ررظي وأهلا هلاقام ىلع او 0 هبا هرمسف 1 هورس ل

 لؤبقلاب ةمالا هتقلت اذا فيعضلا ثيدخلا نإ مهضعب .لوق كاذلع كلديو ناك هحو يأ ىلع يؤرام 1 3

 ملا هولحح دق ثراوأ ةصوال ثردح ناب كلذ ىلع لد كا هلا هب خس ها يحب راو لذ 0 ا

 رتاوتملا كح يف راصلوبقلاب ةمآلا هتقلت |؛نكل هتبثال ثيدحلا ل هأنإلاف ةالا ضعب نأ عم ةيصولا يالا. ظ
 قدلاوال ةيصولاة آنا لاق مالعالا ءاماعلا ضعب نا ىغم امف انرك.ذ دقوأدج برغتسملوق اذهنأ قحيالو ؟

 كلت» ضنا رفلا رك د دعب لاق ىلاعت هللا :ناف فلسلا كلذ ىلع قفتا < ثيراوملا ياابن اهانييرشالاو
 نا مالساا و ةالصلاة باع يلالوق ىنعم اذهو هل هللا ض فام لح دا ناو وحال هنا ناياف ةياالا هللا دودي 00

 باحضأنمهوحنو دوواد وبا هاورااماثيدحلا اذيفالاو ١ ثزاول ةيصو الث هقحب قح يض ص سا 50

 0 ةلخغاب و. نآرقل اخيسان لع نأ زوج الف داحلا نابحأ نم نك داو نومصلا فاسو 1

 هباف رباوتم ثم دحلا كلذ: ىلإ لإ نهد مزح نباذا اظا إو نارق الب ةئشل خيدل 3 رقلا نم عش نأ 5

 لوقنم هنأ انءاع كلذناك اذاف الخ اليح الوقثم انقيتم هيفاع حددت عامحالا نا الا لسرءهري> درب دق لاق

 قرفالو ءاوس هدورومدعو لسرملا كلذ دورو ناكو .«.هض دنسلا و كي 5 نارقلا لقتك ةفكلش 2

 1 ثراوا ةصوال وحن ' كلذو

 نم هف رع ل ايفعضل ناي ريع نم ةفيعضلا ثيداحالا ةباور نماشن دق 4 ةياثاا ةلاسملا ,

 لاق ثي> كلذو كا: لك ف م ىلع ةحيحص ةمدقم ىف مسم ريكنلا دس ث دقو هلهح نم '

 باتكلا لوطي ريثك مهب امم نم ع راسصااو كدت ا يعبتم يف علا لس 3 مالك نم انرك ذ امهابشأو

 ا |. [وءاوشي و كلذ نم اولاقاهف موف اقعو مه نمل هي ةيافك انرك ذ د اهفو « دام را نك رىذب

 رطخلا مظع نم هب ةق 1 307 نييح كاذب اوتفأو رابخالا يبت: و ثيدحلا 0 :١ساعم وح بفدكتلا مهن '

 يوارلاناك أذاف سرب وأ نيعرب ل يمنوأ أو 1 مرح ل ليلحت 5 اغا ندلا رم 2 00

 هتف رعم لهح نع ام نيس لو هق رعدق ن م هنع ةباورلا لع مدقأ 5 : ةبامالاو قدصلل ندع سلاهل

 1 اهله 0 نأ رامخ اللا كلن 0 ضعا و مه ال ذأ نيم دل ماوعل اا كاذ هلعش 5 1

 ةعانقلا لها و تاقثاا 3 ةيأ ورنم ةحيرحضلا رام :الانأ 2 ظط لصأ آل تم تاك" اه ذك وأ اهلعاو 6-0 لمعتس

 ند انفدو ام ىلع سانا أ نم جرعي نمن ًاريثك < بسحأالو عنقءالو ةقثب سبل نم لق ىلا 00 نيو

 ْ الا فعضلاو نهوتلا نم اع هنق رعم دعل اههاورب لعل وةلوهجلا دساس الا وفا ا ثبداحالا هده

 نمنالف. عام رك !ام لاَ ناآلو ماوعلا دنع :كلذي ركتتلا ةدارا ان ةادعالاو | نارا لع نق يذلا .

 نان ناكو هيفهل بصن ال قيرطلا اذه كلسو يهذملا اذه معلايف بهذ نمو :"تدعلا نمفلا وانما

 مهصاوخ نم انا عم نما لا ماوع ىلع مهغ اس رصق ا ٠ لع نأ هش نأ نمىل وأ الهاج ىمسإ

 فاز مهنكل ورمالا ةقيقح لع اولها مكعب ع« ناك صاولا نال ممماوع قحلام كلذ 1 دق

 قاةمزلا نيتشاذلا كتارا دنا كن نع ايدج فار ذأ ناكل نم اريثك ناف مهسفنال نيشافلا مه مهلعجأ

 2 , 1 ل 2



 ما ةالاض 50 يح ا هالك هنأ 3 د هلع قس نع داو
 لا ىلع الأ صر نك له لهنا نع رعلا دار ١ يح كاف. داق زلا أن ةدئاو تصح ( قاف

 ةدئاز هب درفت ظفاخللا لاق ٠ ٠ ناضمر انغلبو نابعشو بحر يف انل:كراب ميللا لاق بحر لخد اذا سو

 + دخلا ركسداقرلا قا نت هدر قالا نمر دبغ وبا ظفاخلا لاقو تلق نسنأ نع ربصلا نوما يدل

 1 نوميم نب دايز : مامالا يراخبلا هللا . تع ارتل لاقو دلل 2 اعولا رضا نومنم نب دايزو

 اق ةدئاز نب دز نب روصنم ثيدح كلاثلا (ثيدحلا )ءوكرت سأ ن < دعاك افلا كح اص يربصتلا راك

 وأ انع ذخلا ف نإ سو هيلع هلل ىلخ هللا لوسر لاق لاقسنأ نع نارمب نب ىسوم نع يدسالا ةمادق

 كلذ نم برش بحر ن» اموي ماج قوق نيللا قم ضبأو لسعأ| نم 0 ا

 اثرنكو : روك ذملا ظفاحلا ىلع ادقتنم لق مث ٠ ىسوم نعروصن» هب درفت ” مساقلا وبأ ظفاحا لاق ٠

 ةاار ,دقف ةركسملا ثيداحالا نم هف'املاريرق:هنف ناف :كلذ رك ذي ل ظفاحلا 00 :

 ْ . ةعاج ةداع ىلع كلذ يف ىرج هنكتلو بذكهنأ ىري ثيدحب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحن

 | ءاملع دنع ثيدحلا ل عار م نيققحلا دنعاذهو « لامعالا لئاضف ثيداحأ يف نولغا تن ادم عا ب

 _ نموسو هيلع لل قلصهلوق يف ديعولا ت م لخد الآو معنا هرعأ نيب نأ يغبني لب طخ هقفلا و لوألا

 .لوق فيعضاا ,ثردحلا مح يف لقت دقو 2 قاتاكلا نخأ وبأ طف دنا ثيدحب ينع ثدح

 ' لح نإ دما ىلإ كلد' سن دقو ءريغ بالا يق دجوبمل اذا ًاضإأ ماكحالا يف هب نحوي فنا وخو كلا

 ” ىلع ءانن بجعتلا ةيإغ لوقلا اذه نم نوبجتعتب نيماكتملا نم سانأ ناك دقو ٠ راهتشالا ةياغ هنع رهشاو

 " لوقلا اذه نودع مهريغ نم ا لك ننم اا لع ةينيم قي ل ىغشل ندلا ماكأ نأ

 الثمتمتسصلا كلذ يف مزللا رخآ قيرف امهنبب ناكوعادتبالا نع دعابتلاو عابتالا ل لع راما ود

 3 لاق نم لوقب

 رك سلو < ندخ هلاق ام لثاق انضعشض

 ااا نا ةيوبنلا ةنسأا جاهم باتك يف لاق احا نملاكشالا ةلازا ةبمت نبا:ةمالعلا لواح دقو

 ورع تيدك ننحلا هب دارملا نكن كورثملا فيعضلا هب دارملا سنل. يأرلا نم ريخ فيعضاا ثيدحلا

 |. نيو سسسروأ تدع نمل نسحب نمت يردحطا مدار ا تايح و ةذج نع هنأ نعاس

 ربآ  فيعضو كورت تفيعض ناعوت تفيعضلاو « فيمض امإو حيح امإ يذمرتلا لبق نم حالطصا يف

 1 كس .لوق عمق يذسهرئلا حالاطصا هور . ءاخ حالاطضالا كاذب كيد 1 ماكتق كورنع

 1 ريد 2 يذمرتلا لثم هفعضي يذلا ثيدحلاب ميتح هنأ نظف سايقلا نم يبل م

 ف مى ام ىلع ينلا نوح رب نءذلا نيضقانتملا سم كلذ يف وهو حيحصاا ثيد حلا عيا ةنأ ارم ُظ

 | رب ديسأ مالا لوق نوكذلا ةمالعأا دعب ناك نم نيفلؤملا نم ريثك رك ذ دقو ه ٠ هنمإ ناحخل لان لف



 نع 00 0 ةقفلا 0 00 00 َق 0 ١ م لوألا ةمحرت ىف لاق نا ىف يعذلا

 ةشع نا نام قازرل لأ كديعو ةنأم اشو ناطقلا 6 ناناشسلا هنعو قاخو 37 نب ورتو كيميأ نا

 00 ف انلاسف هل انع دق ةرامت ْن ل ىور ةبعش لاقو ٠ هنم ا هريغعو لضذف هَ ناك 1 ٠

 "لحام يم لحيف مهلك سا علا ةراك كك نسا لاق ليهش ن رضنلا اقر كك : 0 ثتعمس 0 لاق. َّّ

 00 0 يأ و ينالقسعلا حارخلا ن تاور َن ماصع ن اص و ىندح رمش وأ يبالودلا لاق

 1 1| ناكف هسف ىلا همضف القم ةنيبع نب يسحلا ناكاو ارو ران ناك لاقق ةرامت ننن لاو ةبعش ةصق ٠

 امأف ريس ًائش م نع ةبعش عمسو هريغو حرش 0 ةضق قالا ةرعاع نم با رب هند عنك 00

 نم لاق لاق أ امها 1 م معل لاق 9: ةيعمشس ام لك مكمان نع ثدحين كب 8 0 0 لاق كلا فوت 8

 ناقيترامت ن'نسشلا اوكرتو هنم نسانلا لمقف ةزامحص نن نسلبا ىلا تنل سانا بدك !١ىكآ 2

 0 8 لإ ثيح نم نسحلا ءازو دعقف ةيعدر أدف هض ص يقهدوعن نسحلا لع ةمعش و انأ لا ودا داور نآنأ

 نمناكو ةنامو نيو ثالث ةئس ىفوت هيلا *يويو ةيضش الخام لح ىف لق نه ب سانا ن0
 ينعجا ثراخلانبا ( قتد د.ز.ن.رباح ) امهم يناثلا ةمحرت يف لاقو : دادغب ءاضق يلو هوايا اك

 يدبم نا لاق ةدعو ةلوعواو 2 هع هنعو قلخو يعشلاو لضطلا ينأ ن 3 هأ ةعيشلا ءاكع ع ينوكسا :

 ىحب لاقو قودص ةبعش 0 سلا راح ناكناشس ل

 0 0 لاقو 00 نم 0 تع و 0 اذا انا ادي م 0 ا 37

 رباح نع تدح 0 00 ال 0 دنع 0 3 1- لاقو كيف نملكت ال - رباح قى تعلكت ل ةيعشلا 3

 باذكوه لاقو ينعحلا ر ,اح ثردح ةدئأ ْز حررط يبراحلا ىلع نإ يحب 05 4ع رلان : نمو نم ناك يف وع ١

 ندا تقو ف ينعا رياح ينال ت تنك“ نأ لاق يدنح نعينأ 5 ةمش يبأ ني نامع لاقو ة ةعجرلا نموا 1
 نايح نالاتو ال : 0 لوقف ءايق وأ رام ىل يلا 0 1 لوح تو ءاثقالو رامخ هيف 37 3

 لع 1 يدع نإ لاقو اسدلا ىلا 00 الع نأ لو 0 كن هللا دنع باص نم اكس رباح 0 3

 نائقس تعمس يدا تعمس ربطم 8 قحسأ 22 ماوعلا ن ديب نب هللا اا دب دق ْن ندا

 نسا ىلا يف اع 35 0 ]ا 2 يلعىلا 0 ه..اع هللا ىلد يي ينأا يفناك يذلا 1 لقت | لوقي ىنع 1 زباح ثعمس ٍ

 كل موق برهذو ه ٠ ةعحزلاب نمؤي ناك هب هوفذق 1 يدع قا رس َىح لزي ل من 3

 ينآب فورعملا ن 2 لا كمع ةمالاعلا كلد ىلا 3 اشأ دقو ناك عون يأ 3 فيعضلا ثم دحلاب 3132 زاوح مَع

 31 لقوا خيشلا بحار ل اضؤ 0 3 دق و لاق ثيد نم عدبلا راكذا ىلع ثعابلا تانك ىقةجاع

 ريع نم ا كل دقو 4 لاا نم ةنأ جعل رالا دعل داس وخر هاك ا نبا ينعا نسحلا ْن يلع مساق اهلا ش ا



 )1011 كف تح كدف برقيام مزح نبا ركذدنو ر-الا لت قدما: رع اهنأ نقلا لك تلح
 37 5 ال العفو اهلا. م سو هب هياعدللا لص ةللالوسو اهب ا ثنوكت نادم اهللو

 هللاننوكي نا ل عقلا لقتبوأ رئاوتم اما هتمأ نم دحأىلا غايتو

 !موأر اهف“يطخي ةعيرش نوكت نا اعطق امرأ ا :مآو + لودعلا نم هلقنب ةجحلا موقتال نم اهلقتن درشب ىلاعت

 ثم ا و عشا لد نأ ادطق اضيأ انمآو « هيف هأطخ ةحصب حضاو ( لج ناب ينأب الو ةقثاا

 ا[ لوسر ىلا هب غاب ىح هلقث ةححلا نا ل هس عض هيف ثيدح عضو ىلع هلقنب انيلع ةحيطلا

 وأ لوهحح الا طق هورب مل وأ السرم الا طق تأي مل بخ لك نأب تبنو عطق 008 سو هيلع هللا ىل

 1 احول ذأ لِسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلق ل عوضوم كش الب لطاب ربخ هناف كا

 0 اذهو يلع لاق «هيف انيلع ةحلا مايق مدعل انل مزال ريغ احح اعرش كلذ ناكل اقح نوكي

 مثربغو كلامو نايفسو ةبعك من نيدباتل تاقثو ةباحصلاك هتلادع ىلع قفتا نم هلقن ايف وه افا ائمدق
2 

 | رباجو ةرامت نب ندحلاك هتح رح تنين نم نك يو بانا ىلاو انيلا مدعي و مهرم مع يف ةمعالا 100

 2 | عدس نورا هب رو موق هلدءعفهيف فاتخا نم امأو ؛ مهح رح ةّباثلا نح ورا رئاسو

 ' كلذ نم "يش . اندنع تبني مل نآو « هربخ نالطب ىلع انمطق هتحرج ايدنع تنب تن ناو هريذ ةح لع انعطق

 نأ رد اؤلطخت نييلو هف نيرعألا دحأ هدبتع تيثي نا دبال انريغ نأ ىلع امج دب الو انعطقو كلذ يف انفقو

 | هلا دنع فورعمو تباث قحلا لب ىلاعت لا نيد عابض بوجو ىلع ةجح انايج نا | كرو طا

 : ءاشي نم هاوي هللا دس لضفلاو ًاضيأ نحن هماعنام موق لي 6 اضيا كاذك لطابلاو ىدحنا هك



 ا ا م
 ١ 0 : 7 هنا ا ا 0

1 
 هذ ىلا عرتتع لدا ولعن نو لجل نبل ن6و ءامهقيطو لالا دع نإ كور تالا ال كا ١

 لضفلا يبآ رك ذ الول هترك ذ امو«للعلا باتكو ريكا ريسفتلاو ليدعتلاو حرا باتكتك ةعفانلا تكلا 5

 ] «نيمالا ح ناع قعالع نومدقي نذلا نيثدحلا نم ةعيشلا 0 1 لاق هناف عنصام سنو هل يناهاسللا

 هدلاو ناكو 0 يبأ ن.نمحرلا دبع © ىموه نب هللأ دسع 4 قازرلا دنعا# جاجا نب ةيعش « نامعنلا

 اليلقالا هنق 1 م ناف .تانككلا اذه نم كلذ كا رهظي 95 للعلا ةفارعم 2 نيعرابلا اق راك 1 ماح ولأ 1

 ءالاحالا نك نار لال أ صعا رك دو را او ةعرزفا راضميف ١ َ : راح ناكو هنم يتمم ةدعا 2 ا

 اذهوع ثيدح يف ثيدح همحاصل لذثد اد اهضعب يف لاقف ثير ا نع متاحانأ 5 يأرلا لهأ نم

 لاقف بذكو أ طلغ هنأ هناب يكارلا 00 له | نه ندع نأ ند هلام 6 حيت اذهو )م 1غ اذهو « لطاب 9 ١

 لاقف كلوق ىلع ليلدلا ال لاق سيغ ءاعدا اذه ام لاقق نيغلا ىعدنأ لجرلا هل لاقف « كلذ تماع ىكلوأل

 كت نع لا ةعرز يبا ىلا لل || ىهذدف را ١ انا ا انها ناف انءاككأ نم يدع لاق لأ ْ

 0 0 ا كل 0 لاذ و 0 ريغ نم ا.يقاشأ ن 0 ىلا بحيعتف 0 كي داجالا

 لد اذا كلذكو هنق ردم م ا هكا كاذب جرب يذلا 0 0 2 ,م نيح 0

 امالكن وكي نأو هيلقان ةلادعب ثيدحا ةخ عن نحو اذ ن + اذ! فدع جاحز ضفو دواي ضف يرحل

 نم تسل ةلكسملا هذهو ه٠ هتلادع حصل مل نم درفتب هنراكت و همقش فرعتو « ةوسنلامالك ن وك. نأ حلصي . 1

 دق هديل هّسانع فرصو هزخأ كالشم كاسو هل غرش و.نونفلا ند نهب 5 نك لك ناف هيك اعلا لئاسملا :

 ىوقأ ناك امر لبلد رءالا سفنيف هل ناك ناو هبلع رهاظلا ليلدلا ةءاقا هل رسيتب ال محي هلئانم يف كي
 «للاغلايف اك لع نود ةلاكا تالت يف هل نك راشملا ىر كلذلوهنعرصق راع الا ةرهاظلا ةلدالا ند

 الافق كلذ لعو ١ هدر نيننفلاهلهأ ىلا نو 11 لاعب يف محرب 5 ىلع ءامعلا ل ةطاهطشلا قش 5 نمو 1

 4ع كك ودعلا عش مل اند انوس 0 ىلع مهقاشأ تدب أذاف هلاحر ,لاوحاو هالعو هضماوغ ن 6 ثحبلاو هليصخت

 مط نيس ام لثم هل نيس ما

١ 

 لصو بردلا ىلع راس' نم لك[ ابا تهد كيف ليم د

 © لئاس» ثال؛ ىلع لمتشت يحو فيعذلا» قلعت ةلد 7

 ريغ امآو ناك عون يأ يف نانا حم. الا عوضوملا رك ذ زوال هْنأ ىلع ءاماعلا قفنا ( ىلوالا ةلأسملا )
 نم هتياورو هدسا-| يف لداستلاو هب ذ>الا زاو> ىلا موق بهذف هيف اوفلتحا دقق فيعضاا نم عوذ وملا

 لهاستلا زاوج هنع لقن نمو صصقلاو لامتالا لئاضف :لثه.دئاقعلا وماكحالا ريغيف ناك اذا هفعضل ناس زيغ

 للا .لوربار نع انيوراذا اق هنا هنعب َلَقن هناف يده نا امأ ليج ن دعناو يدم ن نخارلا دع كات فا

00 



 1 ا ا ل 00 ل 0 ا
 1 00 0 هد 7
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 ينل رك وأ لق: 1 5 00 1 ا تيادحل نع أ لكس ( هام: تيدخ اذه نيزعلا
0 0 هلع هللا ىلص

00 ا ا ًمدوه 
ك لس 25 نامش هأور 

 0 ادد ا

 كاملا 0 0 هيف سل المخ اذه لاقف ف توديع هللا 0 رك يبأ نع سابع نا نع

 لوسر تعمهس لاق كلام نب ب سنأ تعموس 0 ليش 3 0 لاق حارخلا نبدواد هاور ثدراددح ص يأ

 : 00 د 0

 0س دعي وبا لاق كاردلا وا" لاقتدلاك نع ىروإلا لاق لاق بهو ندللا دع ىلع *ىرق لاق داقولا

 : ' دكا ىذلإا يرا تراب سوم حالات: :لسو هيلع هللا ىلص ةللالوسرلاق باطلا نب رمت لاق

 ' نيطَىف ف وهو رضخلا ا 0 مف هارتسكنا ىبسوماب ىلاعت وك رام هللأ 0 ةنيفسلا ىف .

 )دلع لاق كبر نإ نارمت ن ىسوماب هللا ةمحرو كياع مالس لاقف اهرمشمباشلا ضايب ندح ةكارلا

 نيلاعلابر هللدجلا اا !| هيلاو مالسلا هنمو مالسلا وه يسوملاقف للاةنحرو البلا
 1 5 ل يذلا

 لاققالدس اه لا ينعقني ةيصوب ينيصوت ا ديرامالا دل فلعل لموح لاق ا كش اداب لع زارا الو

 0 كيلق نأ معاو ممثدح اذا كءاسلج لع الف .عمتدملا نم ةلالم لقأ لئاقلا نإ معلا بلاطاي رضخلا

 .رارق لح اهفكل الو رادب كل تنل :ااف كءارو اهذتاف ايندلا نع فزعاو كءاعودب ودح اذام رظناف

 1 7 دك ذو تقبذكل 11 دي ا يأ لاك نيخأ 5 ةودامملل اينم' ادو زعل ذاع ةملن "تلمح اعاو

 | نس ةش ءاوز ثيدح نع ةعرز انآو يبا تلأس“)٠ عوضوم وه لاقف ظفاحلا دينملا نبال ثيدحلا اذه

 1 1 عدلا ىلص يتلا نع ةريره يأ نعجرعالا نع دان ز زلا بأن ع يرابارطلا ىحب نب ةيواعم

 1 اذ احم تكا لاق كقلا رده هلا نالوا رييصلا نآو ةنووملا ردق كغ هنبا نم لزم ةنودفملا

 | اما دقي رولا لاق تانزلا فا نك رثك نب داع قع ةيواعف وجااذاق هتروع ىل تارهط كي دنملا

  ريثك نب داع دانزلا قأو ىحب ن ةيواعمنيبف 0 يدروايدلار ىوارإف

 رن مهار | نع مسعالا دلاخ نب قحسا هاور ثيدسح نع يبأ تا لاش 1“ يوقلاب سبل دابعو

 2320 :ٍلسو هيلع هللا لص للا الوسرلاق لاق نا نع عيعس نإ ليغعامسا نع يزاالا صفح قم 1 لاك

 3 0001 ف اولعدو ناطلنلا اوطلاخاذاف امندلا ىف اولخ ديو ناطلسلا اوطلاخم ملام هللا دانع لع لسرلا ءانم 1

 0 | الا ف نوك دا تفر كيم كيال اله يبا لاقت ءموننتحاو مور ذحاف لسرلا اوناخ دقف

0 

 م

 03 7 : لحرلا كلذ 1 22

 ل ارلا ماح نأ نذل تبيان اذع تاك 1 اا انهو
 1 7” نرومدلا ةئ

 | ىوزيتملا ظفاخلا نب تنبثلا لففاحلا يزارلا عر رخا ند# ماح يبأ نك نحر دبع نازمملا ق يهذلا لاق



 5 نافل 6 8

 يرهزلان ع عمج نب ليعامسأ نب مهار م ا

 ا 0 ةالص الف ةالصلا َتمَقا اذا :لاقةر ره ينأ ع را
 دك نسر 0 نع راس نا ءاطع ن 2 رانيد نإ و رع نع لتعلم نب مهارإ

 وه لاقف ليعامسا نب مهاربا نع ىسوم نب للا ديبع هعفر دق لبق فوقوم حبحصلا اذهو  يدرواردلا 3

 نب دامح ن ء ىادهزلا عيبرلا وأ هأور تانلح نع عزز اأو ىلإ تلاع 181 فوقوم وه انا طخ

 با لاقو' ءةالضلا كر رفكلاو علا نيت سو هيلعللا لص يبنلا نع رباح نع رانيد نب ور#نع ديز ْش

 ا راند نور ايدج لاق دا اكد باحأ دم تاقثا ضعي تاوراطخ ذك

 اًذك ةره دام ثذح نوكي نا ىلدتحي يردأام لاق وه نم هولا[ ةعوز ينال تلق «فوةوم راح !

 مهضعب هاور يبأ لاقو ؛هعبانادحأ نأ ينغاب املاقف ثيدحلا اذه يف عسرلاوبأ عيوت نأ كفلبف تلق اذك ةرمو

 يبا تاس (00) ٠ هبشأ عوفرم ريغ كشلاب ناكو عوفرم ريغ كشلامهضعبو عيبرلا وبأ وهو كش الب اعوفرم
 مكم ون ال :لاق نامأ س نع يدنكلا 35 يبا نع قحسأ يأن ع لسا ارساو ناشس هآور ثندح نع ةعرز اأو 3

 نايفسلا و حيحصلا امنع ل كا نعجعمض نا لنحو 5 قحس ايفا نع ةبعش ءاؤرو تاو 3 ءاسن مكش الو 7

 هنأ نءعذاماس نب رهثعملا هآور ثب دح نع ةعرز اناوينأ لنا تل (ه) 3 معا يروثلا |[ ةعش م

 تكللمامو ةالصلاتوملا رضح نيح سو هياع هللا ىلص للا لوسر ةبصو ةءاع تناك :لاق 2 نع ةداثم نع

 رع ةكيقنما قع لح“: اذا نب اص نع ةداتق نع ماه ثيدح عي الح ا 5 يأ كاق « منا

 نع ةئيفس نع 5 هداف نع لاةفةيو رع يأ ندم ءاور ةةررو وهبنا صولا نع دس

 تااس(ةو)٠ ٠ الج رمامم دازدمشأ اهيدحت هظفحا 5 ع يبان أو لاقووسو هيلع هللا 0 نعةماس مأ

 دوسالا نب نة>رلا ديع نع شفدح نع ةبعش ن' ثعشأ انل لاق جرا ن يلطلا ادور 5 0

 ع ا لاف م رع وهو سوهيلع هللا ىلد هللا لوسر قرفم يف سبطلا ت 1 تلاق ةشناع نعدسأ ن

 تلق « هنأ نع ليو ا ا نع ةشناغ ن نع دوس 72 نع نشا ا معن

 هلا رس ىلا سفن ع هنأ نع ةر .٠ مط لاق نوك نادعا الو تن معنوبأ لاق هنشأ - يال

 نظن اذا نكن هنأ نع ماس نع ةلظنخ نع مح نب ديعس هآور ثبدح نع ةعرز اأو نا تلاس ه0

 هللا للا عدوتسا لوش 2ع عدول مس هيلع ل ىلص هللا لوسر نك 5 كعدوا لوش رفسلا كيري ل ىلا

 ٠ هبق مثوف 0 ديلولا ث , د اذه ىورو ثيدحلا اذهيف ديعس مهو الاق « كالمت ماوخو كتنامأو كنيد

 ريزعلادبع نع ةلظنح 0 3 هللأو ان دنع حيحصلاو رك نإ نعمسفلا 0 ملاس ن ع ةلظنح نع لاقف ا

 انثدح ةعرز ونالاق 00 هياع هللا ىلص ين لأن نع 36 نا نع ةعزق نءريرح نإ ليءامسا نب ىينعرمت نبا

 هيلعدللا ىلص ىناانعر نا نع ةعزق نع رير> نب ليعامسأن ىح نع رن. زيزعلا دبع انل لاق مكاوبأ

 دبع نع ممن وبأ انثدح لاق ينأ هب ترك اذ :كتنامأو كنيد للا عدوتسا لاقالجر عدو اذاناكهثأ ؟دسو



 1 05 0 0 0 نع رمت 20 هلأ نع 0 0 ديع

 ءتماف لطان ثيدح اذه ةعرز 2 لاق ءةعفش الف دودحلا تعقو اذاف دودحا عفت ملام ةعفشلا : لاق اسو
 م ا

 1 2 دمح ن هللا دع هآور ثيدح نع ةعرز وبا ليس (5ا/) ٠ هيلع اونرضا لاقو هب ثدحب

 عارم نا نعتمسأ نع نائاسلا نب نمحرلا دع ل هه نع واحلا 0 ْن دم نع ةشيع ناب ١

 4 ةلاماتك ىف تلا مو 1 ثردحأذهةعرز 3: لاق «لاقعلا ل2 فلا لاق إسو هيلع هللا ىلص
0 25 2-0 : 

 ْن ع شايع نب ليعاهسأ نع هوخاو رامت ن ماشه هاور ثيدح نع يبا تلاس (58) . هيلع انيرضو

 ةعقو بضلا قو هلع هللا ىل<يينلا نع سابع نا نع هللا دنع نك هللا دبع نع قررا نع جي رجح

 نع سايعنأ نع فينح نإ كبس نب ةماما يا نع يرهزلا اعا اطخ اذه يبا ل0 ديلؤولا نب كلا

 ياف : لاق مالك جب زج قبأ قع لعامل تيد فو يذل تاقإسو هيلع هللا ىلص دا:نع ديلولا نبا

 3 هللا ىبح يبنلا لاقق ديلولا ن ,دلاخ ةرادب ا برش ةاثب سو هيلع هللا لص

 و هيلع هللا لص ينلا رؤس روا نا ا سابعنا لاقف ادلاخ يفسأ نا يل نذاتا :نسانع نال حف

 ثيدح نم الو لا دبع نبل ديب ثيدح نم اذه سيل يأ لاق «هبرمثف سابع ناا لوانتف يسفن ىلع

 مالك اذه دعب ثر دا اذه فو دمت وأ لاق ل رع يزرعزلا 00 وه اعاو لهس نإ ةمامأ

 ل ! هللا هاقس 0 ًاريخ انقزراو هيف انل كراب مهللا لقبافاماعط هلا ه.طأ نم :لسو هيلع هللا ىلص يبل
0-7 

 نم اذع سب يأ لاق «قيللا الا بارمثتلاو الخلاب يزجيرعألل يناف هنم ايدزو هيف انل كرا مهللا ل اةيلف

 2 نمامع“ نا نع ةلمرخ نب رم نع ناعدح نا ددز نب يلع ثيدح_ نع وه انعا يره هزاا ثب كسح

 )< ريغأ نيك امل هنال رامت نت ماشح ىلع لحد دق نوكي نا فاخأو ىلإ لا هاو دعا ف لا

 راح نع ءاطع نع 0 > نا نتاع راق نع دانز قمت ةاوو ثيدح نع يأ ا

 0 ”داتسالا اذه 1 ثردح اذه يبأ لاق« لخلام ادالا معل :لاق هنأعسو هلع هللا ىلص يبن

 0 / نع دانزلا يأ نب نمح لا دبع نع رششب نب دم نع قاحسا نب نوزاه نع يناتك .يف ىف يبأ

 3 لرخ يأتسمف هم رعالو هلك 1 انأام لاقف : تضلا 16 0 هنأ مو هيلع هلأ ما ءرآ نا



000 0 

 لوسراي لبق مفلاورقبلاو لبالا عيب: لاق ةراجتلا نمبرعلاب لمح ام هللا لوسراي لبق لاق متنا نع عفان ٠
 نافيعض اعيمنارمتو ةعرزو لطاب ثيدحاذهيبأ لاق تيناوحللا ةماقاو رباا عيب :لاق يلاوملاب لمج اق ل

 عفان نع لضفلا داع نا رك نع ثب دا اذه ىور شاع نليعامسأ ناف هل تاقف ينأ تلاَسوأ( 111

 نمر اف لنك للا :لاق ةراحتلا نم برعلاب نام هل لبق هنأ مسوديلع هللا ىف اض يلا نعر< نأ نع 1

 ) 2 0 _ نارمت نم كاد ناكو و ثبدح ا اذهو ينأ لاق« راو ربلا لاق راحل ل كل ْ 35

 يندح لاق نايوت ن تمل 0-5 لاق يعازوالا يف ندح لاق رن ندع هاور ثم لح نع نأ 071

 3 ىلض هللا لوسر هل لاقف ضبقي نا لق ةعسو رمامللا يرتب نايع ناك : لاق ةداتق يأن 6 لوحكت

 ا 2 .داسألا ادب. كلم وحل اذه نأ لاق + كف تع اذاو.لتك اف تما اذا رسو هيلع

 ا 0 :لاق نينأ نع ل. ولملا نع نحر نع اذع ناكوس هاور تح را

 لطان ثبدح اذه نا لاق 31 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اممضف تعاضو ة ةعصق متو هيلع هللا ىلص

 50 كدكلاديش ها ريغ ث دخلا اذه ظفلو 0 دابع نب ديوس هيف مهو راعتسا هنا نك 3

 0 صعب 0 هيلع هللا ىلص ينلا ناك : لاق "سس 0 كيم : نع يرا ا 0 حيبحصلا 1

 ل د اف لك ريكا لكلا تك 0 ءاعط:ابف ةعصخ را تلسراف ياو

 0 تو اولك ما تراغلوشو ماعطلا هيف عمج ل اعءحو ىرخالا كك اهمضف 1 رلا مسو هياع هللا :

 10 5 ا ُ ةرودكملاكرتو لوشرلا نب ةحيحضلا ةعدقأا عفدو امين َّق قاسم تءاح ىج

 0 ةداتق نا يدس الا 0م ن.نيرعلا دنع قع يرهزلا تاوقعل هأآور ثددح 0 ل ص آس (45)

 لفغم يف هللا لوسرل تلق : لاق ةداق نع ىتدومحو نأ ا هيبأ نع ةداتق :ن .دعس نا مصاع ن ةئييع

 هده هل كانه ةداق مس وف لاق ةفلاسأا نم را معصوم َّق كاف هولا قى مسل كرا و مسا نءاف

 هللا لوصر هب ينرمأ مسي 18 يعم ل ادد لاقف ءافلخلا ضعب ةداق هيلع ىدعتساف عوز, يفب نم لَحَو 0

 0-0 هيلعمللا ىف

 قسلاةحئفم ةفااسلاو مامزلا ةفلاسلا نم ريزطا: ةس ةسبرعلا ا ا لاقدر وأ لاقءنولوبحم 0 دم

 هآور ثددح نع يب 11 (:ه) . لفغ اهدحاوو أملع كانوا ل يشو ا لبا هل لحر لفغملاو

 مسقي ل اهف ةعفشلا

 تريح اذه يأ لاق« عوز ف ءاونب كحوطم ةقلخلا علف ةؤ ةماسم مسا 3 هيلع اضقو.

 لسور هيلع هللا ىلص هللأ لوسر لعح اغا :لاقرباح نع ها 2 نع يرهزلا نع رمعم

 اما ردقلا اذه م هيلع هللا ىلص ىلا مالك نا يدع يذلا يبالاق عفش واق دود كود مسك اذاف

 مقا اذاف رباح مالك وه ظ مالكلا ةش 11 لا همشلو بسب 8 اهف ةعفشإأ عم 6 هيلع هللا نىك ى “لأ لعج

 لعح اعأ ثددحلا ّق 0 انا لاق لوقام لع ا اعو 2 اق : ٍعأ هللاو ةعفشالاف 0 ضةرَو

 مالكلا ناك ولو ملقتسم مالك وهف دودخلا تعقو اذاف ىنعملا مث مسقي مل اهف ا سو هيلع هللا ىلص يبلا

 لاقو مسقي ل اهف ةعفشلا لسو ةيلع هللا ىلص يلا لعد اعأ لوي ناك نو هلع هللا ىلص ينلا نع ركل



 يأن هيبأ نعليرس نعرحلطلا ىمو» نب اساور ثيدح نع يبأ تلأس ( 0 ٠) ةدابع نع طنسلا
  عاوللا ثيدح اذه يبألاق اوس ودلاوحصا دارا اول 0 لض هللا لوسرلاق لاق ةريره

 000 لادا انعاش ندامح.هاور , يدع نع عوز ا كل ان( م ٠١) ثري دخلا فيعض ىحلطلا

 ّ ء يروثلا هاورو 3 رجا رعي ىتح رجالا رجأتسي قل امقنا“ سو هيلع هللا ىلع يلا نع يردخلا ديعس

 7 1> ايرولل نال ديس يأ نع فوقوم حرحصلا ة ا ا 1و نامل

 اق لاق رياح نع ءاطعزعزا د نور نع ةتنع نه نع نوعن ورمتداور ثيدح نعيأ تلاس(84)

 » ئورب اءا طلغ دق ها نوع ورح اسدخ اذك يأ لاق ءىداوو سو هي هيلعاللا ىلص هللا لوسر

 در الو نأ وفسر يحال قم ينل نع رباَخ نعراثد نبا نعبراحم نع دعس نع. ثردححا

 ”درزاناو يبات اًاس (*6) ٠ رباح نع ورم ل م ثندحأ

 ”ردلع هللا لص ىتلا نأ ننأ نع ديخ نع يدرواردلا زئزعلا دبع نع ةدابع .ن دم هاوو تندح نع
 انك ةعرز و رج هر منك رع اا طعنا اذه لاهل وهج الام دحبأ لحتس هللا اهرمش انا كاك

 اعد تلأس (#) ٠ سنآ مالك نم افوقوم هنووري سادلاو اعوفر» سنأ نب كلامو يدرواردلا هوز

 و انآ :سابع نا نع ةمركع نع نيصح نب دواد نع ةلاكر نا ديزي ْن يلع نعادلاخ نب , مم هآور ثيدح

 1 أ رك تارمأ كنا هللا لوسراي اولاقف ممم ننانأت ءاحريضتلا يب جارخاب رمأ امل هسو هيلع هل ىلص يتلا

 ادا نع عرج نا ءادر قا لاق ءاواجعتو اوعضف سو هيلع هللا ىلص يلا لاقف نود سانلا ىلع انلو

 نأ ن كيال يبأ لاقءسابعنإ رك ذب مو نيصحلا نب دواد وكذب مس ادو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةمركع نع

 اد نب ناولش نع لالالا 'سابع هاور ثيدح نع نأ لاس عال ) ١ لضم تدع اذه لم نود

  ىلستلا لوسر لاق لاق قسالا نب ةثأو نع لوحكم نع ممم نب راكب انل لاق نوع,نب ريب ال لاق نمحرلا

 ش . ةوقو نوقما اعاتم مهلعج ىل جو زعدهللا ْناف كلك ةلور ءاب الو ءام لكس اويخأال ادا رخو هيلع هللا

 0 ءديبأ ءنابون نبا نع ةيق اور هك دج وع ناتكلاج ( 900: ركتم ثيدح اذهيبأ لاق «نيمتسما

 7 1 ربع نا لاقف ةثالثوأ نيمهرد هعم درو هدرف عابما مدقف اجيرس عاب : :هنأر مح ن. هللا دبع نع سواط

 50 -سواط نع ثيل .نع نايون' نا وه امنا طخ اذه يبأ لاق كلذ نم ا

 1 ,ع يم رضحلا سدع نب ناهلا نع رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامع نب ورم هاور ثيدح نع يبأ تا

 . هدنعو سلفأ ىرما اع سو هيلع هللا ىلص يلا لاق لاق ةريره يبأ نع ةماسيبأنع ير ,هزلا 0

 ا امل عورما وهف ائيش هنم ضبق ناك ناف هلام نيسب كح اوف ا هنيعب ىرمأ لام

 اها ًاطخ اذه يأ لاق تايذلا أ رن سك م وأ ايش هنم ىضتقا هنيعلأ * دما كم دعو كاع رحأ

 3 0001 ء انااا ووو يحال لح ينانأ نخر دج ليوأ نسهر

 57 - نع لضفلا نأ نا: دارك نع يديزلا هللا دبع نب ةعرز نع ةئقب هاور ثيدح نع يبا تلاس ( (0 ٠



0 0 55 1 

 يبأ نع مكاع نع 0 ركب وبأ هاورو «كتلتقل لتقتال ل ان ا 0 را 1 ّْ

 ل يأ نم ظفحأ يروثلا يبا لاق : سو هيلع للا لص يبنلا نع هللا دبع نع يدعسلا نيعم نبا نع لئاو ا

 اة نقدا نا فكما يا 0 تعم يو قرم ثيدحب ن يأ كلام 00

 ثدحلا اذه خذ ىف يبا لاق «ةمايقلا 3 ردغءاول هلوالا رداغ نمام: لاق 0 نسل , 2

 3 حى ةادجسأ يأ نع ربهز هآورو : تراوح اع نع ةرامت نع تا أ نع لجاا هاور طلغدفف 85

 نع: يَز , قفل قاحسا وبأ هأور ثم دح نعيأ تااش()٠ هع ةرامت يبا لاق «ىلع 0 0 نةراره |

 ق.رطلا سانلا عطقف الّرثمصانلا لزف ةازغيف انك :لاق شارخ 13 نع نامع يأ نع ماشلا لهأ نملخر- ١

 سو هيلع ىلص هللا دولعز حن كور رَغ دقل هللا ناحبس لاق اوعنصام ىار اماف“ الكلا ىلع لاملا اودمو 3 ظ

 ءاملا لهأ نم لحرلا انع يأ لاق.ءرانلاو الكلاو ءاملا يف ثالث يف ءاكرش سانلا ملوش ةسيس تا

 ك2 ُ هيلع هللأ ىلص يللا ل1 3 شارخ وا 0 قاع زبررح ا هش يدنغ وه. 1 ْ

 اك زيرح نع دعا ى رو يقاعلا .وبأ انندح كدكو مسو هيلع هللا ص ىنلا باحأ نع ل احر نع عانس ١

 نب دخت هاور ثيددح نع ينأ تلاس (؟ة) ٠ تقولا 000 تاك هنال قحسا وبأ همسي ملاعأو تفصو ١

 0 يأ نباوان أ تلخد لاق لودكم نع نالنغ نن صفح نع دي نب مْيْظا نع يروصاا كرابملا 0 1

 رعأ أم غلب دق سو هءلع هللا لص هللا لوسر نأ:لاقف هيلع انناسذ صد ةماما يف 1 لع تنجح ن ناءلسو

 2 0 نماخ وهف هللأ ليبس ىف جرذخ ل :لوق مشو ةيلعمللا ىلص يلا تعمس نوعوسنام ينع اوغلبف هب

 هلل ىلع نماض دحع بلآ ىلا هما ع جراخلاو ة همينع أ 0 نم كأن 0 ددر ناو ةنحلا 1 هللأ هاقوت أ 1

 يأ لاق« هللا ىلع 'نماض مالسب هتب لخاذلاوةستتوأ رحأ نم لان اهف هكردنأو تعا هزحدإ قون نا لإ

 ن ةرامك ن ح ل نب ,رمل هآوو تيد نعى تلات (©>) ا 1 رب ملوحكم ءأطخ ثيدح 5

 هللأ ىلص هللا لوسر 2 انحرذ :لاق هللا ديع 3 رباح نع ةواَرؤ ل كرس نب نر دبع نب 5 نع ةيزع

 لاق رجا لط يف ةعابج اوه اذا نيش وح انهم ةريدلا ةؤرغ عد تاكف كرد فر ٍلسو هيلع
 ىوريا لاق هزفدلا ّق اوموضت نأ ربلا نمل لاق موصلا هدهبش ماد لحر هللا لوسراب اولاق ةعامجلا 20 ا

 ىلص يلا نع هللا دنع نبا راح نع نسحلا نإ ركل هع نع نمولا يع ْن ل نع ةيعش ثيدحلا اذه : 31

 0 صفح نإ رك يأ نع روصلم نعود نا كي دح نع ىبأ تلا(: < 0 0

 هناكم نع هللا هع لوح اق ةحتاور ب هللا دع تان هللا: ا!سو هيلع هللا ىلح يتناا 0 نع اص يف
ٍ 5 

 نطبلا وةداهش هللا ليبس ىف لتقلا لاق للا ليبس يف ليتقلا اولاق قمأ ءادهش نم: :مسوهيلع هللا يلص يبلا لاقف

 حسصملا ينأ 1 ل يبأ نع ضفح َن 2 يبأ نءعديعسهأورو يبأ لاق -ثس 5 ةدابش قرفلاو ةداهش :

 طيض 1: ىنعم خا عا يال نسل هشأ اذهو ينأ لاق 2 هيلع هللأ ىلص ينلا نع ةدابع نع اظيسملا نا نع

 نب نيجرت 2 ءقلرحلا حيبصملا ونا وهو ماشلا لها ثيدح نم تادح اذهؤ ةيعش طضو ورم



 ْش 0 0 5 معأ ام نوماعت ول : لاق يسو هيلع لا ىلع يبنانع ءادردلا ينأ
 ا نع راس نك دا ل يضوخلا 0

 5 مروعفربال 4 ةبعش تاحأو دي فوقومو هش اذهو ينأ لاق فوقوم : نوماعت ول : لاق ءادردلا يبأ

 نرش نع دقاو نب و يل ا د ل يوب هير ةودع نع نايك اس( 15 ثدحلا اذه

 0 0 رك هل ا كولع رجالا :لاق ْلَسو هيلع هللا ىلص ينلأ .ن نغذاعم نع سردا 2 عاملا دبع
 ظ اا يبأ نعىورب اها أطخ ثيدح اذه يبأ لاقف 'هربأل هلا ىلع مسقأ ول هل هبؤي النيرمطيذ فعضتم
 ادا ن ل نإ يذل ليم التدع امإ ملا نوميم نب دم ناك لوقي 0 0 1 ٠طقف همالك

 0 ا . يق نع قاحسا نبا نع ةبعش نع مشاه ينب لوم دعس نبا نع: ىور يلا طابخلا

 : اذه يبأ لاف «ةلوطن تيكا نيدوسالا الأ ماعط ان ةعيس عباس انأو انت 0 دق :لاق ناوزغ نبوع

 ف انمأ ناك هناف خيشلل عضو دق نوكي نأ دعبأ امو كاس ا يعط :

 ُ ها تدر داخل ل اذع ٍُئ

 | حبل تممسان نسحأ لق عرج نبا نع 0 توا أور 2 ىو 0

 0 جرح نإ عمس 3 ي دنع حبحصا 0 ثر دح د 0 7 موب 00

 0 هاور ثيدحنع ينأ تلأس ( ؟؟ ) . حب آن مهاربا نم هذخأجب ا رخ تا همشل ءاثش

 "هيلع للا ىلص ا ديز نب ةماسا ناو هثدح سابع ن لضفلانأ يبعشلا ن نعةرزع نع ةداتق نع

 00 ا يخبل و كمت ال لاهو 5 ئعشلا عبس لع «ةبقعلاة رمح ىمر ىتح يلب 0 ءشلاو

 ّ 00 هاور ثيدح نع يبأ تلأس ( ؟*)٠ رعألا اذهاميردأالف مامحم هن ثادح 05 نكلو

 ناك هنأ : د ع 2 ينأ نعناهلس نأ ن تل نع عزاولا نب هللاد عنع مداع نب ورمك نع

 ا دانكلا 8 ها نه لاق هيدا 5 :ذواءانه 0 هللا دج لاق كرو رةاهادا

 كاددلاو رردلا ف توور راخا للع زض-

 4-0 520 هلا نخل ا ار نتا تلاه [ 401

 ل 000 دما نم ربعب ىلا مسو هيلع سا لح ىتلا اًنيود :لاق ةديع نءورمت ثعبس لاق دوسأالا

 5 0 دل نأ لق « عي دودرم نسخلاو ننحلا المفعم انغ نميل لحي الو :لاقف ريعبلا بن> نم ةربو

 آد نأ س60 ع بانل ناكك2 نور اغا ايش ةسبع نب وركن مالش وبأعمسي ل ادهم

 07 ةربره يأن رع جالجللا نب ةالعلا يأ نع ديزي ن ناوفص نع رفمجخ يأ ن هللا دبع هاور ايدح
 ِإ .طاص ونأ انل لاق يبأ لاق _ثدحخلا سم دبع يرخنم ف مج ناخدوهللا ليبس ىف ارابغ هللا عمجمال

 ” يا نب ليت ناوفص ن8 رمح يأ نب هللا دمع نيب 3 :ىرأو ديار يبأ نب ناوفص وه امتاو ثيللا

 1 / هيلع لح ينلا نع هللا دبع نع لئاو يأ نع مصاعنع نايفس هاور ثيدح نع ينآتلأس (؟5) .لاص



 يرو
 اذكع لاقف ثيدحلا ركذف : لسو هيلع لل ىل لا لوسر عنص اك عنصأو ثبعت ال نسا اه

 امط تلق رمت نبا نع يداعملا نمحرلا دبع نب يلع نع رم ينأ نإ ماس. وه اأو ةدئاز يلأ نأ ءاور :

 مئاظعلاب ىقأأطخا اذاف * دمرخ امن لق ةدقاز يأ نا ةنعرر ونا لاق ةدئاز*يفأ نأ نم الق وه نحب مولا "5

 نء كلملا دبع نع يزورملا هللا كان لرش نع يرار هلا ناو رح كرا هتعمل (4؟ 1

 لت ىلع ناعأ اع اكف نيطلا لك أ نم :ناق لسو هيلع للا ىلع يبنلا نع ةريره نأ نع مس يبأنع ا

 هتعمشو ( ١؟ ) ٠ نالوبحت نارهم نب كلملا دبعو هللا دبع نب لبسو لطاب ثيدح اذه يبا لاق ء هسفن

 هللا ىلح يننلا يأ :لاق رمت نبا نع يبعشأأ نع روصنم نبور< نع ةئنع نب مهاربإ اور اة 0

 نا نع نقلا نصلرت ينعم ا رياح 5 لاق: عطقو ىمسف نكسب اعدف هر كوس ةوزع يف ارتسو هيلع

 كلام نعينعتلا هآور ثردح نع ةعرز اباو يلا تلاس (1) 0 خيمدتضلا سل امهالكو سانع

 دماللا نمسلا نع لئس رلفو يلع لا ىلص يلا نا سابع نبا نع ةللادبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع
 نعيرهزلا نع كلام ًأطوملاف ثيدحلا اذه ةعرز وبالاق اهوقلاف اطوح امو اهوذخ :لاقف ةرآقلا اهف عقب

 1 يردلا تيدح نم حيحصلا يلا لاقو لس م مسو ةيلعللا بص يبلا نا هللا دبع ن هللادببع

 ا دمحلا نع هتاسو )١4( - سو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةدوميم نع سابع نبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع ظ ْ

 ن ىنا نع لامع يبا نع يماسلا رمش نب دانعنع نص نب ريشب ن ةماس نع دشر ندواد هاور يذلا

 © داع نع تيدا اذهبي ليغللا انثذح أ لاق ءالاب لو ردك لف لو هيلع للا لص ينلا نع كلام
 تنبظ ثردحلا برطض١٠اذه ا داع ينأ لاق كلام نب قع يدنا نما دع نع

 ' ةيدج نع ةعررابا تلأس ( ٠6 ) + هنم تيرق وحن اذاث يربعتلا ريك ن اس سال 0
 : سو هيلع لا لع يتلا نع هوك نك نع دعس نب كلاخ نع روصنم نع نايفس نع ناعما ىف

 هيلع هبصف مزمز نم اونذ "يلع لاقف يطقف همشف ةياقسلا نم بارششب قاف ىتستساف ةبعكلا لو> شطع

 217 اذ اأو نامعلا ن ىحب هف سو روصنم نع يروثلا نع لا داسإ ادع ةغ د لذ «هدرش مث

 نم ًابجعت هرك ذ اننا يروثلا لعلو لسرم ةعادو ينأ نب بلطملا نع طاص نا نع ىلكلا نعي ناس

 نب ميح هارر ثيدح نع ٍِق تلأس (1) ٠ ياكلا نم |[ تس فيدلا انج تددح 01 يبلكلا

 يف فنانا سو هياع هللا ىلص يبنلا ىهن :لاق سابع نبا نع ةمركع نع كاهس نع كيرش نع لي

 هللا ىل يبنلا نع صايع نبا نع ةمركع نع يرزِملا ميركلا دبع نع كيرش نع هنورب اكا ينأاق «ءانالا

 رمت نبا تء.س لاق لوحكم نع دايز نب ٍمسم نع ةيق هاور ثيدح نع يبأ تلأس ( ٠) سو هيلع

 لق: هاقس الو ظق للملا ترد بالطو رم عاام قرح

 (دعزلا ف تدور راخا لع )

 0و نان نع ريخ نبدلتب نع ةعش نع مهاربا نب دسم هاور ثيدح نع يبأ تلأس (14)

0 



 | ٠01 لس يلا جاورأ سد نا :سابع نبا نع ةمركع نع كاس نع نايفس هاور ثيدح نع ةعرز أ

 ١ ايش هسجنيال ءاملا لاقو ابضغ موف هل تناك سو هيلع هللأ اص ينلا ءاخ ةبانج نم تلستغا

 | ل لاح نأ ىعجسلا لاق وب 0 م عدس ع رش او

 0 «لسو هياع ل ا

 | سو هيلع هللا ناسا ىلا نع ربك نع رتل“ نااقألا بيعي نيزدللا دات ع نع سزلا ن ٠ رفعج نا دمح ن ١ع لاقف

 ٠ دمج لاحام هل لق هل ىضقي نا نك سبا قحسان أ ةعرز وبأ لاق ' 'يش هدجنب لل نيتلق ءاملا ناكااذا : لاق

 | لاقت ري ه9 نب ديلولا ن 00 انثدح ةزمح نب جاحح نا ينال تلقف قودص لاقف رفعج نا

 ' يبأ لاقق ٍمسو هيلع للا ىلص يللا نع رمت نبا نع رمت نب هللا دبع نب هللا دبع نع رفعح نب. دابع نب دم

 5 يربو نبرفج ندسحم ثيدلاو ١ . « هقن ريزلا نب رفعح نب دمحو « ةقث رفع> نب دابع ن دمت

 7 لاق لاق سرب د نإ مج نا طوحالا نع نو نب ىسع هاور ثيدح نع ينأ تلاس ٠)0(

 هيلع نلغام الا ءاملا سدشإال : نم هللأ لوسر
 0 ' 0 نيشر لضوب يبأ لاقف ؛ هنولو ةمعط

 0 00 لاا كلو قوتي نع تلسرو اإل هلا نص يلا نت ةمامأ. يل نع لوش دعس

 0 : لاق ا نك رمكلا نادم نعم ةارجلا ىلا ن فش نع ضاعن يلع هاور ثيدح نع يأ

 : 00 «رانلا تام امث ءوضولا كر 0 هيلدا وادا ل روف نعال نت

 5 نأ نع تاقثلا هاور اذك ًاضوتب مو افتك لكأ مسو هيلع للا لص ينلا نأ وه امنا نتا برطضم

 | دك ذو يأ تعمس ٠)7( هيف مجوف هظفح نم هب ثدح سعش نوكي نا 0 0

 ١ ) ردخلا ديس يأ د نع يربقملا دعس نعانازب# نإ نع للا دع دج نع ئرارفلا ناوارع ةاوز اني

 ” لاق < ليلا كلمت ىلإ ءاشملا ةالص ترخاأل ا نقب نا الأول: سو هيلع هللا م لاق لاق

 ١ علكو ءاور ثيدح نع ةعرز انأ تلأس (4 ( ٠ 0 هياع هللا ىلد ينلا نع ةرع يا نوه ما

 | دا لس هلا كوسر لا مكشات نع ةئراح نع قاحسا يبأ نع شمالا نع حارب ا ن

 ء قاحسأ يأ نعنايفسو ةبعش هاورام ىلع وه اما عكو هفأ طخأ ةعرز ابأ لاق : ل

 الر كيد نع ةعرز اأو يأ تلأس ( 5:) 0 |ض يلا ن 1 نكح تهون دفن

 . ةريكن لوأ يف هيدي مفر ناك هنأ : زم نع دوسالا نع رج 0 ع شايع نب نيسملا نع مدا نب ىحب

 ع نع دوسالا نع 0 ١. نع يدع نب ريزلا نع يروثلا ثيدحو : هعقرب ا عي وو له دوعيال من

 غلبي ىتح ةالصلا حاتتفا يف هيدي عفر ناك هنأ :
 ةعرز لا لاو طظفح |نايفس ًالاقف : طقف هيبكنم

 > مأ اذه

 ' نع ةعرز أو يبأ تلأس () رمت نع.دوسالا نع مهار ١, نع يلع نب ري زلا نع نايفس ثيدح ينعي

 8 | اعلاف دس الحر رم يأ ا لاك داك لوا لف كور ةدعشا نإ حس نع ع ةذئاز نأ أ ءاوزإ تن دح



 نبا نع ءاطعزع ثيل نع ثايغنب صفح نع يدع نب فسوب هاور ثردح نع ةعرز وبأ لئس (7) ١
 0 امف رشتن ةعاساهناف ءاشعلا ةم بهذت ىتح عدا اويكَف ةرصقلا تباغادإ :قأك همضر سابع ١

 واعم نع ةمق نعدشز نإ دواد هاور ثيدح نع يأ تاس 0 ا ت1 ةعوز نأ كا 2

 ثيدحب ثدح نم :لاق سو هيلع هللا ىلح يبنلا نع ةريره ينأ نع 0 نع دانزلا بأ نغ يحن نإ

 نأ ا نع يبأ تلأس (4) ٠ بذك ثيدح اذه ينأ لاق 'قح وهف هدنع سلطععف ظ

 : لاق سو هيلع للا ىلص ينلا نع ةريرغ ينأ نع يربقملا ديعسنع ثيللانع اص ينأ نع نيعألا باتع 1
 0 وبلا لاقادتلا لوجراب عام ليقف 14 قبو رضم نم رك ١ قمأ نم لخر“ ةقافمب هل لك 2

 ع ااذه هيف سيلو ثيللا لصأ يف تراظن ثيللا نع اص يبأ باتك يف وم ا اذه يبأ لاق 5

 طاص ينأ زيغةورلو ةدلدو قش نخ نم هد وكي نأ قمت و واربخ ثيدحلا اذه يف ثنالا ًاضيآرك ذب 5

 00 نبا نع يرعشألا ديزي نب يحب نع يننحلا ورم ن ءالعلا هاور ثيدح نع يبأ تلأس هز

 نارقلاو يبرعا 0 ها دفعا وسد .هيلع هل رس '
 ا

 هللا ءاش ول : لسو هيلع ا هللا 1 لاق لاق رمت 2 نَع ل ع 1 ا ع 2

 نع.ينأ تااس 29/070“ لويخ دو ركتم ثيدح اذه وق نأ تعسف "سلبا قلحام صن |

 هنأ مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رمت نع رمت نبا.نع هيأ نع رمت نب بيبح نع ةيقب هأور ثيدح 1

 فرعض رمت نب بيبحوركنم ثيدح اذه لاقف « ةيردقلامهو هللا ءاصخ مقبل ةمايقلا موي دانم يداي :لاق ٠

 ئ : :: ةيقب ريغ هنعورب مل لوهحم ثيدحلا 1

 دمر نأ انيار انا ذغ موقلا ةذباهح تلمع لاظلا ته رت ىف ةايك نوال ايفو اذه ا

 هدارنا اًندراام كامو كلت قوف ىرحلةلثما هل ايهروأت ةحردلا كلت قوفام 00

 نب رهش نع مكحلا نب رايس نع لوغم نب كلام نع يبارفلا هاور ثيدح .يفلوقي ةعرز نأ تعمس(١)
 دق لح و زع هللانا لاقف سو هيلع هللا ىلص هللالوسر انيلَع مدق :لاق مالس نب هللادبع نب دم نع بشو> ظ

 ءاحرنب ةماس هاورو : ءاملا ءاحتتسالا رك ذو (اورهطتننا نومحن لاح رهيف) لاقف روبطلايف مكيلع 00 :

 ىلص هللا لوسر انياع مدق : يبأ لاق لاق مالس ن دا دبع قلي 0 رايس نع لوغم نبا كلام ن

 . الش نع ا هللا ىلص ينلا نع يش رك ّن دواج نع حالا دلاك 1 00 هللأ

 5 أ نعهبف سيل طقف مالسنب هللأ دبع ن دمحم نع عا لاو و ادع حيحصلال وم ةعرز | انآ

 نأ سابع نبأ نع يتاعنصلا شفح نع ةريه نب دللا دبع نع ةعيط نا ه افر.تدح الوش نا حل

 بي رقكانم ءاملا هللا لوسراي لاقف. بارتلاب حسمتبف لوبا ع نك ملسو هيلع هللأ 0 هللا لوسر

 تاس ٠)#( ثيدنح بالا اذه يف حصي الو ثيدحلا اذه حديال ينأ لاقف : هفابأال لما يردأام لاق



 رك هللا لومر نا نمك نع سلا نع ةداق نع ريشل نإ دعم نع 0 00 نا

 0 ا انمالا اذهب بذك ثيدح اذهيبا لاق : ةماجحلا دنع الا افقلا قلح نع ىهن : سو هياع

 0 اخ لضترت ن- نايلبب تانك ف ثيدللا اذع تاز ىا لاق ؛ ثيدح يف تيدح يل: لخد :

 ١ اعد 0 ءأرق هيلا عفدام لكرامت نب ماه كاذكو ميغ مهل عض والحر اولزيحيف يدنع ناهلم
 3 ' ءابإ ن مصاعهاور ثيدح نع يبا تلأس (15) ٠ هسفنثيدح طبضي وزي محد ناكو ؛ نوزيعال اوناك

 ل لاق سابع هللا ديعنع هينمزت بهو نع س ةالانامعنلا نإ ردنم نع يناعنصلا ناهلس نب ده نعئرادلا

 را اذهو ركنم ثيدح اذه يأ لاق : اوم 3 دعارة واو د رم اودرادإلا مسودهيلع للاى

 | دنع 7ك تاو هآور ثيدح نع ةعرزوبا لئس(60) ٠ اا اذه يأ لاق : اورحؤتاف اوعفشأ :

 ادار هيلعةللا ىلصهللا لوسر ىه : لاق رمت نيانع عفان ن نع هللادبع نع يدرواردلا زيزعلا دبع نع هللا

 فان نع ينعب عفان نب هللا دبع وه اعاو تباث وبا لاق اذكع ةعرز ونا لاق : ايندلا ةنرز يهاعإ لاقماج الا مدهت

 ىسا نب دم ديعس وبا هأور ثيدح نع ةعرز وبا لثس (5) ٠ سو هيلعهللا ىلص يبنلا نع رمت نبأ نع

 ٠ ىنيف ناكنا : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رمت نبا نع عفان نع رمت نب هللا ديبع نعريهز نع

 7 نا 22 و 15 فاول رآ نيدكعللوا ءادوس تابح وأ ليثع ةيرتث وأ ماج ةطرش رش ينف ءافش يمودأ نم

 5 ةيقا -نع قصم نيد هاور ثيدح نع ةعرز وبا لك #0 < هو كم دحب را رغع ةعر زون [لاقإ وك ١

 0 حاد ةضقال دك هنا ودعلا ضرأ يفرافظألا اوصشال ٠ لاق لاق رباح نعريزلا يبا نععفيوروأ مفار نع

 ٠ قازرا دبع تخا ناىور لوه نا 00 .هب ثدحينأأباو ركتم تدج اذ ةعرز وبالاق“ ةدقعلل

 | نو بح لع فرن تاس لو نإ دع نص جاد نع نتعألا ا
 "لكس ٠١)1/( بذكب قازرلادبع تخا نبا ناكو ركتم ثيدحاذه يبالاق « اهلا هانا نم ضغن و اهلا ننحا

 1 - ةاور يلا نب زيزعلا دبع نع لاجرلا را ل هآور ثيدح نع ةعرز وبأ
 8 0 .لاق 9-3 هبا اننيديف لاق نم 3 هيلعهللا قص أ لاق لات 0000



 الا//

 :نيتذوعماودحأ لاوهلق هيفرلسو هيلعهللا ص هلالون كهف زتاقلا 1 يناجنلا سو هيلع هللا ىلص 1

 نعدتل و( ع نسل هشدحو ليقع دمح ن هللأ دمع نإ وه ٍليقعلاو 0 ثا نيج نه يأ لاق

 هللا ىِلَح هللا 0 لاق لاق رم نبا نع 5 يماسلا رجاهم نع ةعرز ينأ نب نامع ن 00- كيرش هاوز ثبدح

 (6: ا فوقومثي دحا | 0 لاق 6 ةلذم تو : ةمايقلا مون هللأ دل را بوت سبل ا ءلساو 3 1

 وه يأ لاق ؛ يهذنم اماخ نن كك تيار :لاق رحابملا نب نكي ندع نع يور ثرودحع 00

 ريرضلا ةيواعم واوا 0 ةح رلأ كديع رم ةنع ىور روبشع سيل قو حف

 14 ةينلطاالا| ْ تدور ناجحا كلع باب

 رياح نع ءاطع نع عم نان ع يزارلا [رطح نان ع دايز نوم هاو 5 ور ثيبدح ن نو يبأ 5 الا (هوز'

 0 ٠ تانساإلا اذه اكنيركي دحاذعا ىف 1 لاق لخلا م ادالا معن :لاق ذا ع ةيلع هللا ىلصيينلا نع

 نع كيدف نا نا نعيمازحلا 3 ةييش نإ كلملا دبع نب 3 دنع نع اعدق ةأوزر ناك ثيدح نع ةغروا

 كلف ءاواحلا | ؟دحأىلا برق اذا: لاو 10 هيلع هللا ىل < يبل نع 5 ربرهيلأ نع ةماس يب نع ورم 3ك 0

 0 ثدبادح نع 0 (هال) ٠ 0 ثددح أذه لاقو هب ايدك نا ةعرز ونأ عنتماف :اهدرب الو امم

 ةحلط نع هسا نع هللا ا ا دبع نع ةشئاع ن هللا ديبع

 هدب يفو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٠ لع تاخد : لاق هللادسع نب ةحاطن وقنا نع ةحلط نب ىحب نا ٠

 ا ل ا و فا كل محن اهنإ لاقو يلا اهاقلاف ةاجرفس

 2 ىش رومأ يف تبور رابخأ للع رب

 ناكاغو ةريثغ تس ةنش رضع ياسا ر دعا نك ن راش هب هيج ايد ف كو لوق. يبا تعمس (04)

 د لكشف + ةيزقم دعابوا ةيريشم لع طاخنا' نمن وعلم نوملم: لاق كلام شن[ نحليوطلا د اد

 هرصتخم ناك قيرطف ةبرقملا امو هقوأ هءاخ هللعبرضفسانلا هند برش ءام رب لاق ةيريثملا ام ليواعلا

 يح نعبهو نبا نع رهاطلا نأ زع انيدح يناتعمس(65) ٠ ركنم :ثيدحت اذه يبا لاق سانا ر مم نع هعاعقف

 ا سو هب هيلعاللا بد هللا لوسر لاق لاق ةريره ينأ نع ع ردا نب معن نع م نناْع نعمالس نا

 32 طادبع هنع ىورهذلا وهمالس نىحنو يزبلا وهناعو بذك ثيدحاذه يبأ لاق « عانصلا نيذاكلا

 يروتلا نع طابسأن فشساوب نع حضاو نن سما هاور تب دح نعت تاب 51١ علل عقو يرصل

 ثيدح اذه يبا لاق :ةقدص سانلا ةاراد٠ :لاق سو هياع هللا لص يينلا نع رباج نع ردكنملا نب دم نع

 نع ققمدلا رك نع ةيف هاور ثيدح نعياتاأس (56) -هيتك نفدطابسا نلمس وو ؛ هلرصااللطا

 سارا لكأو ةيد امدل تاعج ربخ موب سو هيلعمللا ىلص هللا لوسو نا : عقسالا ن ةلثاو نع لوك

 تلأس(57) ٠ لطا,ثيدح اذهو يهي>ولا ىسومنب ريوهيبا لاق « ةلطربلاسبلو سمشلا هتباحاو ةرونلا
 نع نعرلا دنع نب نيضولا نع دمه ن. ريهز نع دواد يأ ن ناماس نب دم هاور ثددح نع يبا
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 أ نع ع ديأ 5 ا ٠ اظوفح نك نانو ثيدح اذهيبألاق مل مالةمول هللا يف ؟ذخأتالو ديمبلاو

 ”داقتسيال : لاق سو هيلع اول ينلانع رباح نع يععشلا نع ديعس نب ةبنغ ني و ناهاور ثيدح

 - نزذامم هور كل نع قا تلابت 44 ا توات« قيس وه ةعررطا لاق .: ارم ىح مارطلا لم

 دا 1 نأ نأ يلع ن نع ثراخلا نع نحس ناد ء دايز.نب ديزي نع د نب. ريهز نع ينالقسءلادلاخ

 ٠ 0 00 يل ادع لأ لاك سمح درع يمحي رم لاذ هلق

 1 7 2 205 الا قا ور راح لع )
 "7 ةفقوفقوف : دهاشلاعم نيعلا يف : سو هياع هللا ىبص ينلا نع ورع ثندح حصا يباللإق (:6)

 ظ 07 ىكح ال اعفاد ليهس نايسن سياف تلق هفرعي مف ليه تلق هلوق ينعي لوقام يدروارذلا ىرت لاقف

 ىلع عباتم هعبتب نأ رن ل نكلو ره اذكه لجأ لاق ىو ثب دا تار لج لاو اتق يسر

 لاق دحاولا ربحي لوقتدنا تلق ء ثيدحلا اذه مهنم دحأ دنع سبل ةريثك ةعاجج ليهسنع ىؤر دقو هتباور :

 0 ماوصل نا هةر هاف ذه نأ واع ثدخلا اذط يردأال نأ ريغ ل

 ١ ناةريره يأ نع هسأ نع اص نان ءةعسر هأور ثيدح نع هعرز !اونأت 3 ةعسر

 1 | ناتتلق اذكه ةعيبر نع ىورب هنا ينعي تاق حيح وه الاقف « نيعو دهاشب ىضق : لسودهيلع هللا ىلح يب

 ١ ةعرز وبأ لثس(٠407 نيد حصا عم ؛يحص اغلا اذهوالاق ت : الن ديز نعدهسا نع ليبس نع لوقي ب

 د هللا ديبعو هسا نع رمح نب هللا دبع نإ معا لأ بع نع ثبالا يأ ن 0 هاوزر تدخل نع

5 
7 
1 
3 
2 
07 

 5 ْآ  ةعفش الف دودحلاتمعقواذاف دودحلا عفت مام ةحشلا : لاق و هيلعفللا ىلص يتاذأ رك نا نع عفان نع

 ع 3ك ثيدع - نع ةعرز وأ ليس 6 ٠ هيلع اوبرضالاقو هن ثدحننأ عنتماف لطاب ثددح اذه ةعرز وأ لاق
 ع

 1 7 كلوسرلاف لاق را رع ةسأ نع :ياداسلا .ن نمر دبع نب دن ن نع تراخان ادع نع ةشئاع قاف اور 5

 0 0 لاق ذأ عال ف ثردحاذه ةعرزوبأ لاقف ريغصل الو بئئاغل ةعفش ذل مع هيلع هللأ ىلص هللا

 ثردحلا اذه انملع ط 0 0 1 يصلاو هعفش هل بئاغلا

 4 ليال ف تور راح ١ للغ با :

 ا ' ولات د راع يما ا هيك يفآ ها 0 هيلع هللا ىلص ين || ثددح نع ةعرز انأ ع تلات (45)

 0 0 م 0 دياولا هاور ثددح نع 2 ا ) 6: )١٠اذهالو انكم 2- مو كو ثيدحلا 4ثدعإ

 رع رإ>هف اتي كتالملا ل احد ال : لاق 0 هللا ىلص ينل نا رباح نع ريزلا يبان ع ريشب نب ديعس

 ريغ نا نع عفان ن ع هللا دينع نعدش هاآور ثردح نع 4 هعرز انا تلأس (هاؤز٠ 1 ا 2 لاق

 : . تاق ؛ ركب تين اذهةعرزوا لاقف ا ءاسنللريرأعاو زقلا ىرب نكي هنأ: 0 هلع هللا ىلص ينل 0

 3 نب دمحم نب هللا دبع نع ليقعلا نع نامع نب لبسهاور ثيدح نعيلأ 300 (ه؟٠ ٠ اللاق ء ةلعدهل فرعت

 ّ هللا وسر ىلا دارا دفاع ذل سهوف ليقع ىللع سو هلع هللا ص هللالوسر لخد : تلاق هما نع ليقع
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 اال
 لطا ثيرتح اذه يألاق ءاوعفشالا هيف نويفشيد هام نوتلح نانا ساما لي ادبف توك مسا :لاق ! ٠

 0 يردخلا هكدا ل 3 مهربان ءددامح نعفةماس م ثبادح نك ةعرز انآ ت 00 س4
7 

 أ نع 0 نع ير ,وثأا هاوزو ' 5 رجأ معي قح رجالا رج اسوا هنأ لسو هيلع دلاىلص

 كر اع 51 (سوز» طفح أيروتلانال ديعسيبأنع فوةومحييحصلا ةعرز وبألاق « فوقومديعس 3 ا

 0 نإ نع دقاو نب نيسللا نع لستم نإ نسملا نع نانا ن عركلا اولا 00

 اذهيبالاق تقم نمهلناك ينارصن وأ يدووب نم عيببل فاطقلام نأ بسلا يدخن كلذ سو هيلع للا ٠

 لدن نك لو ال لاق ملم نب نسحلا فرعتف تلق؛ اللاق اذه مركلا دع فرد تل نط دك

 رس نازع جاردنع ةنبط نأ نع تهو نا هاور ثدح نع يا تاس( باكا ١

 نذلا م هللا رك ذنع عيال ةراجم مبهلتال لاجر : لاق هنا م للا ضلال وسر نع ةرنرغ فآ نا 0

 ةعنص هثيدح يف جاردو « ركنم ثيدح اذه لوقب ىلإ تعيسدف ٠ هللا لمعت نم نورك ضرالا يف نوبرضي ٠

 ( ماكنت ف تور راك كاع

 ميوهلع هللا ىلص يلا ن ع 0 ا نع قيل نأ نبا نع اندحو ل نأ هو لوقييبأ تعوس مز

 لكس (*4)» هل وق يلع نع 2 وهاعا لوش ٍك تعمسف هش ل معن وب لاَقف : يلوبالاحاكن ال : لاق ْ

 لاقدهدح نع هبا رع نسال دبع نع يبدملا بوةعن 3 قحسا نع ةبقب هآاور ثيدح نع ةعرز وبا - ٠

 نيحلاص هناوخا و اوار 1 تالداوتم درر نوكك لأ ءرملا ةداعس نم : ا هيلع هارص الودر لاق.

 نع يور ثدرد د ةعرز انأ ت تلا 20- 2 ثب د ح اذه ةعرز وأ لاق <« هربب يف هقزر نوكي ناو

 حكت 0 لاق م هيلعمللا 0 َّى نع ةريره يبا كك 3 نأ نع تك ين َن ىح نع ةداتق ق معا

 00 1 تعيس ١)50( هسنن ىحنع ماوه اغا مخ ادع ةعرو ولأ لاق اهتمت ىلع الو الاخ ىلع ةأرملا 3 .

 لا ىلع بلا نغ ةشئاع نع ةورح نع يري ع سوم ننس دج ل
 نمو هيداحأ ! هل تدك اقف ه1 نا ةياكح هل ترك ذو ؛ يلوب الا 3 : لاق 6 3 ظ
 لئس ٠ )4١( هناعح اسمو هبتك يف 0 ناكل هنع اظ ومع ناك وذ نلف تنفق 9 مع تيل مث هنع ثدح ظ

 تيه نأ لطاب لاق : اماح وأ اكثاخ الا ءافك + ضعنل اهضحب برقا : كلم ين[ ناءاورس دس

 رخا ثري لح نع هنو دب ثدحن نا حسب رش يا نا

 : 00 - ثور رابخا للع

1 7 2 1 

 ريش نب ريب> نع لوحكم نع دقاونب ديز نع ينشملا ىحنع ندا هاور ثردح نع يبا تااس (45)
 بيرقلا ىلع رفسلاو رضإايف دودحلا او.بقأ : ٍلسو هيلع هللا ىلص للال وسر لاقلاق تماصاا نب ةدابع نع ٠



 00 كلام ن 0 ا ا 0 0 ا

 : لاق مهناوح نوضقبونوق وسن ةندملابلابل تواولاك ةماقأ سوحلاو ىراصنلاو هكر 00 نا

 نطلا ننيسحلان لع تلاس()٠ ًأطوملايفام حيحصلاو 2 رسأنع مفان نع كلامأ اطوملا ىف ةعرز وأ

 ْ 0 يلا نع رمت نا وح عفان نع يرمعلا رمت نب هللا دبعد نع راطعلا مالاس نب ديعس هاور ثردح َنَع

 لطاب ثب د > اذه لاق 5 : ةلح ارلاو دازلا لاق الاسس هنلا عاطتسانم : : هأ وق يق مسو هيلع هللا

 . « ريسلاو وزغلايف تيورراخا للع

 آ - لسوينادأ ار ل سوق نع ليعمسأ نع جاحح نع ةماس ندامح هآورثيدح نع ينأ د 2 107

 . | :هنودنسإال جاحيح ىوس نودركلاي أ لاو 2 ' دقف نك | عيماقأ نم لاق اسو هيلع هللأ

3 
 1 نع سلخ ن "راف نإ ناو نع اد نإ عار ما ءاور كرك نغ يأ تلاس(؟0) ةشأ لس صو

 نسح حيبحص وه لاق : ًادانجأ نودنجم + لاق سو هيلع للا ى اضل 0 نع ةلاوح نب هلا ديغنع نير دأ

 ١ رع طاخوا ن ليسوع دارج ك5 ف يح يرام 2 0 :سرغ

 ِ ناملسداورويبالاق : رمتعملاو جالا ويزاغلا ةنالغ هللادقو ' لاق اس و هيلع هللأ 00 نع ةربره يبا نع

 ا
 3 لوف تلا نع اص يبا نع مداع 9 هل هو كك ء يعدنلا هل نع ليهس نعلالاب نا

 3 - يتااذا 1 0 طيش ةنأ بنز 0 ديزد رد نع كرد دلاهاور ثي دح نع ةعرزاأ تلاس(#0)

 د هيف يدروادلا فلاح ا م ةعرزوإا لاق ؛ ةرحصب نوعظم ن ناهعرف مع : ملَسو ةياع هلل ىلص

 2 ار 00 يبا كك 00 0 دج ني بطلع زاب يكن هريعو 0

 نا تلأس(+) هان 00 0-0 لستغيلاف ايم 1 د هللا ىلص 0

 0 هلع هللا 0 5 نع نا نع 2 نعةماس ن دامح نع لمّؤم نع ةزب : ينأ ناو وو ثم دح نع
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 ' أك لست هيلع هللا لك هللا لوس لا نا ل وا سا هم

 امك ادج ركتم ثيدحاذه يبأ لاق « مام ريغ جادخ يهف نآر لا مأب اهنف أرقي ل ةالص ىلص نم

 : سو 8 كوسو ناك : لاق رباح نع هيبأنع ردكتلان د نا تسوي هآور ثردح نع يلا

 ثيدح نع هوا لكس (4 8 كلم مدح اقع ينأ لاق « هلل ادحاس رح قالا يمال عا ١

 نيبام لاقهنأ : سو هيلع هللا لد ىبتانع رمت نا نع عفان نع نمحر لا دبع نب دم نع نورهن ديز.هآور

 ةعرزإبا تعبس .(15) «فوقوم “رم نا كدح ثيدحلا : واذ ةطرز وبا لاك: هلق برملاو ل

 دل 1 درعا نع در نأ نو نع يراصنالا يحيي نب ةحلط نع ىسوم نابع ضالل
 هلوق طقف يرهزلا نع عاج كلا لوف ةعرز اا ت2 م مالغلا فرع اذا :

 * تاقدصلاو ةاكزلا يف تنور ا للع )ف

 ن ديعد نع ادحاو اثيدح الا ةصفح ينأ ن . مهاربا نع يروثلا ىور رعاال لو يبأ َتَعَمَس (1/)

 دوره نب ديرنعيرراوتلاءاو رثيدح نع ةعرزوبأ لمس ري لاقرس>

 0512 ةعرراولا لاق ءازك نسلق هاكر يطأام : كاف سو هيلعقللا ىلص يلا نع رباخ نع ةاطزأ نب جاجح

 نع ىسوموبا ىنثلا نب د# هاور ثيدح نع ةعرزوبا لئس ٠ )١5( فوقوم حيحصلاو « يرراوقلا هآور

 ءاهساات قس ايف : لاق شو هب هلع ند م نبانععفان نعيردعلا رمت نب هللا دبع نع ةمثع نب دمت

 فوقوم“ رمت نا نع حيحصلا ةرزولا لاق لا ا لل وسلاو حضاونلاو نويعلات قس اهفو رشثعلا لعنلاو

 ظ 6 موصلايف تيور رابخأ نلع.)
 ناك لاق رم نبا نع عفان نع هللا :ديبع.نع شربالا تر ن دم ةاور» ثيدح نع يبأ تلا(

 00 داب :ركتم ثيدح اذهيبألاق « ردسلا ف مانعلا ىلا نعت ندا مردلع اوصال

 لاقلاق رمت نبا نع عفان نع هللأ ديبع ن نع زر نب عشاحم ن ع ةشدهاور 0 تااس ٠ تت

 لاق ؛ نيتليلل وهف قفشلا دعب باغ اذاو هتللوبف قفشلا لبق لالطاباغ اذا : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مدا نعاز مم نان راادبع هآوراتي دح نع ين تلاس ٠) 1 جما اش اا يبأ

 ا ّق ماص 0 ناكو رطفملا | مو ماصلا 5 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 انرفاس لاق : 5 نا 0

 بهذ سو هيلع هللا ىلص هللا كوسر لاقف لوقتسو لوشسعلو نولمعت نذلا 3 نورطفملا ناكو ل

 نع يدرواأردلا زيزعلادع هآور ثدح نع يناتلذع (0) 3 0 ثم دح اذه يبألاق حالا نورطفملا

 7 00000000 هله نول نأ لقا )زكا طور 6 فيك نقب

 هدجوف ًارفس ديرب وهو ناضمريف كلام نب سنأىنأ : هنأ بعك نب د نع ردكتملا نب دم نع مسا و

 نم رادع نب دمج هاورو ؛ ةئيب نسل اق ةنساانلقف لك اةماسلب اعدق رقسلا تايب سيار ةلسلارتلح د د

 ةنس معن لاقق ةئس تاقف لاق ثيدحلا رك ذف كلام نب سذأ ىنأ : هنأ بك نب دم نعردكللا نبا نع ربح نا
 حصا يدرواردلا تيددح يأ كاق

 عه )ب

4 5 0 

2 00 
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 2 ةاللضلا يي ةسقو راجحا نللَع باب 0

 1 5 0 نع نايقس يأن ع دع 0-5 م0 نأ تعمس )3

 52 يا ال21 كل لك« رابلا ةلجو نحلل لص نم : رسو هيلع للا لص يلا
 ”قيبطتلايف دوعس نبا ثيدح لوق.ينا تعمس (7) ٠ عوضوم ثيدحلا يأ لاق ركنم ثيدحلاو هب سأ ال

 )للا دبعنع ةمقاعنع دوسالا نب نمحرلا دبع نع ساكن ب ماع نع :سيرد | نبا ثيدح يف نآل خوسنم

 ا عضوب ينعي اذهب انرمأ مث لعفت انك دق يحأ قدص لاقف دعس ريخأ م قبط : رسوهيلع هللا ىلح يبا نأ

 ”ةرضن يبأ نع ةدانق نع ةبورع يبأ نبا هأور يذلا تيدحلانع يبأ ت اه مز > نيكرلا لع رندا

 نب داح اورو « ؟قرقأ ةمامالإب مقحأت ةثالمث مثك اذا : : ٍلسو هيلع للا لص يبا نع ديعس يبأ نع

 ظ اذا لاقف رن ىف ٍلسو هيلع هللا لص ا تنأ : تروا نب ؛ كلام نع ةيالق يبأ 1 رق فدا نعد

 ظ نيسوأ ثيدح لاقق « ناثيدحلا فلتحا دق ينال تلق « ؟ركا مسؤيلو ؟دحأ نذؤيلف ةالصلا ترضح

 ا قض يبلا نع دوعسم نبا نع جعمض نبسوا ثيدح نع يبأ تلأس (ة) ٠ نيئيدحلا سف دق جعمض

 00 د اجر نب لسا نع شمهالاو رطن هاور هنتم يفاوفاتخا دق لاقف سو هبلع هللا

 ظ .ةءارفلايف اوناك ناف للا ب ال واق تاما كاك لسو و هيلع هللا ىلص ىتلا 00 نا نع

 ظ .ناكيأ لاق ٠ ةنسلاب ميملعأ اولوقب مل ءاحر نب ليعوسا نع ةيدوعسلاو ةبعش هأورو ؛ ةنسلاب مهماعاف ءاوس

 1 نم كح لوقي ثيدحلا اذه بابي ناكو « هثيدح 0 ل ناتج نك اسر نب لسيما لوس

 ' دمت ونبأ لاق مهلك نم ظفحأةبعش : يبأ لاق دحأ هكراشي م مل سو هيلع هللا لص للا لوسر نع ماكحالا
 « يدسلانعممالا ديزي نب نسملا هاور امئا لاق جعمض نب سوأ نع يدسلا هاور دق سيلأ نمحرلا دبع
 5 3 تاس 6 طوخ و 0 نا تكلل ذم م نع يك 1 يرولا ك0

 5 3 لسو ةنلع 0 ينلا نع رمت نبا نع ءاطع نع دشار نب. ديعس نع يراصنالا هاور ثيدح

 ظ 1 2015) كدا هور ةريلاكو ثيردُحأ فيعض ووك ثددح اذهيبأ لاق « م وهفنذأ

 7 5 لسوهلع هللاىلض ينلانع ىنا نع ديمح نع رمحالا دلاخ ينانع تاصلا نب دمع هاور اثيدح رك ذو ينأ

 د .ثيدح اذه لاقف 4 هينذأ وذح ىلإ هيدب عف زب ناكشاو كدمحو مهلا كناحبس ةالصلا حاتتفا يف

 يعازوالا نع دياولا هاور ثيدحنع يبأ تأ 1 ٠ هنع تنك هب ساب ال ثاصلا ن . دمعو هل لضأال

 0000 ل سو هيلع هللآ نك ربعنا را نع عفا نع

 م نإ هاور ثيدح نع يأ تلأس ٠ ٠ )١( عفان لوق نم ريسفتلا يألاق : هلال نرخ راو اهاكم كر مص



 1 ايدك نإ لقيرف لد دأب رخأام هلم ومهجمو 0

 ينلا نع رباح ن :,عنايفس 0 00 نءفمأ 0 ءىأ انثدح ل اقيواهرلا نائس نب دب دا نيد نيد ١

 5 مك احلا هللأ دنع 1 لاق :ءوضولادسعي الو ةالصلا ديعي هنالص يف كحض نم :لاق سو هيلع هللا ص 1

 هللا دبعنب مهارب | انثدح لاق ةفوكلاب ي ءدتسأا رمح را كن ند يلع نيسحا ا ا ةحيبحص ةلع تءدللا ع

 لاق ةالاصلا 8 كدعضإ لج رلا نع 00 ل :لاق نايفس ىأ نع نوعالا وع نع عبكو اذ دح لاق ئييهلا

 للح ا ته و سانحا ةريثع لك فيولا لاغ رك د دش نا .:هوضولا ديعي الو ةالصاا ديعب :

 ثردلاللعَةف رعم ناف 5 اذهيف رحم ملا ا بلا يدتريل ةلولعم ة ةريدل 5 داع اال اهتاعح اعاو اهرك ذل م

 لالخلاو متاحيبا ار ا ادا ا نك ثيل للغف تقلا دقن مولعلا هذه 00 :

 نب نما دنييع ل ا مامالا ثاتك وهو 0 ل لع تفقو دقو: م 3

 فارشالادارأ نماملار نلاراركتواهملع عالطالا نع ينغتسي ال تار ادقملا ةليلخا بتكلا نم هتيأر فتاح با مامالا ٠
 كارا الع نيفقاولا راث 1 عابمال ةسقن دعل نأ بجي : 0 "لذق عاوالا 0 : م وهئذلا عوللا اذه ىلع

 دس لاف لوق رعى ةلادع ني دم تعد لاق دينا نب نينحلا نب يع انثدح باتكلا ةمدقم يف ٠
 باوح هل نكب ١ كاف نا نم هل كلل و قدصو ريع ا كاان 3 ءاَطإ تدخلا 4هف رعم هك نب نمحرلا !

 لثم لوشي نا ثعمسو هنا كالا 500 ثردحلا اك يدم 0 نك نلا 5 لاق لوش قى تعوسو ّ

 0 ع 1 1 - 5 1 0 0 3 2

 هم دروأ تا تييحا دقو مهارد هرشع ةنع هروأ لع هلدم رخاو راند ةئام 20 صف لد ثدحخلا هف رعد ١

 هداربا اندرأام كاهو ةدئافلا مح هناف كلذ يف موقلا ةذياهح كلم ىلع لاطلا فقيا ذخألا ةلبس ةلثمأ

 6م

 4 ةرابطلا ف تنور راخخأ للع ناي ة-

 لسغ : لسودهيلع للا لص ينلا نع |نغ رباح نع ريزلا نان ع دنه ن ةواد ءاور ثيدحي نع يبا تلأس 0 1١

 اي را يآ نع تاقثلا اور ل وه افا ءأطخ اذه يأ لاق مانأ ةخبس لك يف نحأو حلا 0

 بيبص .ن نزدلا دبع نع تراولإدبع هاور اثيدح ك ةىا تيسر كفوف 2 سواط ٠

 لع نع تايل / شعب قا تمار ناتناق ف اب حست ةقرخ هل تناك: :لسو هيلع لا ىلص يبا نأ نأ نع

 ا اما : ال لم الو' هش فوقومو « ةقرذ كالام نب ى لال كلا زيزعلا
0 

 يلا نع ةرب هريس نع نابع نب ليعامسا نع لاك | نب دمحم نع '

 مكلاز ءاد هحانج 000 هح رطأ م هل .مخلق ؟دح1 تارشو بايذلا 0 م .و هيلع هللا لص" ا

 00 هياع هللا ىلص يِنلان ءاتسش د لوش نع تعمس 02 تانس الا ب رطضم ثيدح اذهيبأ لاقف ا .

 نا نت عفان ن 3 ةمقع تك ىم وم نع ع شاع 3 لع عشنا ثبدح 5 يأ لكس ٠ ثددح ةحلالا للم ١ ١



 : 3 ا نيزر نء 1 نب رجا رع 1 ا سايعلا نب دمتم هللا دبع 1 د

 : باطخلا نب رمع نا ينغاب لاق دقاو نب نيسجلا نإ لع انادح لاق مرشخ ن يع انندح لاق 0

 بأ ةفل نأ سو هيلع هلا ىلص هلا لون لاح ا ىطا رام جرش و انحصفأ كلنا للا لورا
 ,ىلع فاتخم نا ©( ثيدحلا للعم عباسلا سنخلاو رف اهيظفخل ليربج اهب ينات ايا تسرد دفا ل

 مقفلا قحسا 3 لح 5 +شلا هب انثدح ام هلاثمو « هتيمست مدع ا هنع ىور نم ةيمسأ يف

 وب انثدحلاق يكرابملاد# نب نايلس دواد وبأ انثدح لاق يعواطملا فسوب نب بوقعي 06

 5 درع نأ نع هس كل ١ نع ريثك ينأ نب يي نع ةصفارق 0 اما نع يروا نايفس نع

 5 0 ةاو زارع هللا دعوا لاق مل رجافلاو ميرك رغ نمؤملا ؛ رسوهيلع هللا ىلص ينلا

 دحلاقورع يبوبحلا دمت نب دمحا سابعا ونا انربخا ةلع هل اذف ترظنف ئروألا نع سيرضلا نإ ىحيو

 : لح نع ةطفارق نب جاجا نع يروتلا نافس انادح لاق ريثك ندع اندح لا راسن ا

 ”اقلأو جرت نعومؤلا 0 هبلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق م 0 نافس لاق هي 0

 )ود عمسو را دق صخش نع ينو اراك ناوددحا للع نم نما سنخحلاو) م مثل 38-
5 
 - نر

 .  يناغصلا قحسا نس د ل2 لاف بوقعل ن ل سابعلا 5 هبانثدحام هلاثمو 6 6م ثدحلا ل ةمه ميا

 كلام ن سنأ نع ريثك ينأ نب يحب نع للا دنع ىنأ نب ماشه 0 لاق 0

 ربآلا | ؟ماعط 0 نوعاصلا 0-0 لك لاق تنب ا َكَنَع ا اذإ 015 0 هيلع هللا نص ينأا

 ع

 لمنال 0 نع دك يلا , ىحب ةباور ه>و ريغ 3 ثد دق هللا دبع وبا لاق ةنكسلا مكناع ثلرو

 دورا ملح ننسمل ا فراس مساق نب مساق سافانا انرحا هع هلو ثيدحلا ١ ذه هلم عمسل

 : "يب نب يحب نع ماشه |[ 1 دع اا لاق نادع رحنا لاق 00 "لل

 ”نوعاضلا ؟دنع ر رظفا لاق ل ا يع .رارطقا أ 0 سو ةيلع هللا ىلص يلا نأ سنا نع تنادح لاق

 | قيرط تحد < نأ ة نامل لاعن م عساتلا سنخل اور كئالملا مكيلعت 000 ميكماعط لكأو

 ا يا هلاثمو « ممولايف عقبف قير طلا كلذريغنم ثيدحلا هلاحر ا يورتف فورعم

 0ك ديعس اندح لاق يمهسلا مع و 38 ترج ادعم لاق يدادغبلا هللا دبع نب دم نا
7 
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 ارت نبأ نع رائد نب هللا دنع نع همن نادر دبع نع يمازخلا هللا دبع ن. رذنملا يف دح' لاق
 اه

 ركذو َُك 3 ناكل و تحض كراش مىللا كن احبس كاقذَد الاصلا. حتتتفا اذا 1 اسو هيلع هللا ىلص كا لوسز
 ا

 ؟اتدح هقةداطلا قير نأ هللا دبع ْن ردامللاو ةحيحص ةلع ثيدحلا اذهل هللا دعونا .لاق :هلوطب ثدحلا

 3 | انادح لاق يرثلا 2 9 م انثدح لاق 0 ويقلل را را نب دي وا

 00 اذا 0 : 3 هباع للا ص يا: نع ااط 0 0 0 أ نب 7 00



5 

 ظ

 ةديبع نأ 6 لصنملا جرو و ث دعا ا 1 اعممج 00 0 2 لطانملا نويرسعبلا

 هريع ن وزو يناس نع اظوفح هدا نوك نأ كذا للك ا ثلاثلا سنخلاو رث: .نيحبحصلا يق ٌ

 لاق سد 0 000 لاق يبروقعل كَ 50- نتا هب ل هلاث اثمو٠ هنأ ور كالا فالتخال |

 ةد را - قحسا بأن ع ة ةقع َن ىدؤمن 2-01 ا نإ 2 ل 5 لِ 0 ينأ نب جر

 اذهو هللا دع وبأ لاق ٠ ةرم ةئام مويا !أيفهيلا ال هللا رفغتس الينا : لاق سو هيلعدللا ىل اص هلل لوز ١

 مح اوقلز نيفو 0 نع اووراذ! كوب دلل و 0 ا طش نم هنأ نع يبدح هيف رظنال دائسأ

 ن دا انثدح لاق عيبرلا 2 انثدح لاق ىحي نب دمح نب ىحب اتدح لاق قاه نب طل نيدحح رفح وأ : ١

 هللا ىلد هللا لوسر لاق لاق ةححص هلت اكوىنزملا ركل ح ترى ةدرب ا ا تءمس لاق قانا 1 نع 500

 0 هاور هلل 10 :درم ةنام مويلا يف هللا رفغتساف ىف لح اعل هن لسو هيلع ا

 نا كدر هن رم نعدريغو رع سم نأ ضازوذو لا هاورو ظوفحلا ح 5 عيرلاوأ نع حبحصلا ٠

 عقش ي دان 0 يلاحص 0 نورك نا تردخا لللع نم عب ارلأ س او 1 اذكه ةداز

 هللا دوب هاج اه سستم هني نمو ريل ا َ هتحص يضتق اه حيرصتلاب مثلا 3

 رهز انثدح لاق ةشذح ونأ | دلادح لاق يضاقلا ىسع نادم نأ د لاق رافصلا هللأ دبع نب دمج

 9 لاق :روطلاب برغملا ُْق 0 0-2 هيلع هللا 0 :أ| 0 هلأ ا 0 ناماس َ نا 2 نا

 ا هن الا نم لولعم وهو نادحولا يف و ثيدححلا ا خياشملا ن 2 هريغو 55 عل 0 لإ هللأ كاسع 5

 هك نع معطم نب ريبح ن عفان نع هاور اعإ ا نر الا 0 ناواسىنا نإ نا وه ناهع كد ) اء دا 0

 تح رخ دقو ءررأو اس وهيلعهللاىلص ى 1 ني عسا تالحول وس و ةياع هللا 2 هلوق ( كاوا

 قيرط هيلعلد در 1 ها 0 ا للعلا نم نيماخلا سنحلاو 7 صخلتلا يفدهدهاوش

 لاق سهو نا نتا رصأ ن رحب انئثدح لاق بوقعإ نب دمت س ايلاوبا ةيانادحام 0

 هللا بد هللا لوسر عماوناك معا :راصن الا نملاحر نع نيا ل نع باهش نأ نءعدبزي نب: ساو نر 3

 لعن ونا ثيدحلا اذه ةلع هللادبعوبا لاق ٠ هلوطب ثردحخلا ْ "ف رانتساف مجم ي مرف ةلبل تاذ مدو هيلع

 سن ويوةنييعنإ 1 هأ ذر اذكهراصنالا ن هلاحر ينثدح لاق سام 0 نانع وهاكاوهبرمدق هل< ةلالحو هظفح 5 3

 حيحصلايف جرة وهو يرهزلا ن نع مهريغويعازوالاو ناساك نب اصو ة رحنا ناس وكانا ورلا ر ماسلا

 مهلاثمو 4 دانسالا لب اقام ظوفحلا 9 هريغودانسالاب لح ر ىلع فاتكنا ) للعلا نم سدالا 5 0

 يرهوما ثيللا نب 0 انندح لاك ىفققأا ىاملاوبأ اند لف 7-5 كن 5 8 مهاربا قحساوبأ هب 00 0

 نب هللأ دبع نع نا , لي> لاق دا ْن نيسان ىف 5 اي فر ا ه 06 أ 0 دماح ا لاق

 تناك لاق 00 نان نم جر و ا كلام هللال وسران: تلق كاف باطخأ نإ رع رمق نع هنأ نع ةديرب

 ةبرجع ةلع ثيدحلا اذهل هللا ديع وبأ لاق : امنظفخل "يلا مالسلا هيلع ليربج اهب ءاخل تسرددق ليعمسا ةفا ٠



 ا! للع نم كلذدعب وذ د مث ماهإ اعلا“ اذهنأ دبش' 8 هيلع مهملك تقفتاف كلذ لج رلا لعفف لاق علا

 6-00 نكلو كر 0 0 , ردا رعوتكا نم 4 0 0 0

 نم عيش .ةيقعنب ىموأ 1 هنافىلوأ اذه ليعمسأ 3 00 ةهلوق 00 وتاج لاق“

 ْ نحل دجال 0 د

 #3 ا كاذ ىلع 2 5 : م دصقت مث هِنلع دفاع كلاش دف كلا راما 1

 1 - عاف ةقفتم ةءلكلا تدجو ناو هدارم ىلع ماكت 5 يف افالخ انني تدجو
َ 

 بق ادروم كلذ ز ذأ ناد تأ دقوا ف قاذلا ناي مالك نع 1 ا نسا

 عش ومعلا نم عونا ع يفاأ حاضنالا ّق ةدايز هاحالا لأ هللا كلذ قارا يذلا سنا فن رعت لاثم

 0 1 دم 0 5 كلذ + هدلج يف دكاملرشال كيلا 20 تأ تأ 0

 0 ا ليعمسا نب دمت لاق هتلعاف 0 0 ا ا

 بيهو ادا لاق ليعمسانإ ىدوم هناك لواعم ل "| غم :دح | اذه ريع ايلا اذه يف اسدلا يف ؛ رعأ الو

 1 نص للا 20 لاقلاق نأ نع ةبالق 5 أدع مام 3 م دلاخ نع 0 ن ةصيبق

 - اذهَو هللا دبع وأ لاق : ةدببع 0 ةمالاةذه نما ّنأو 0 ا لا ل 0 1
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 ور اذكه ةمألا هذه نيم ةدس ا ا ع نأ لصوَو 1 السرم يتما:مجرا لاق -



 اًموهنلع هللا لكص لابلوسر نك لخ لتس انا نأ

 0 ا
 قعرلا هللأ م روج موه دا عيسأ 5 هلوق ل 6 طظفالا اذه لاح ظافلاب م ّق يورو 7

 31 دق هراف كلذ 1 هنكمك الو بلا يف ةءارقلا فن ل أ نال لوالا قانا طظفللا اذ مو 6 م>رلا

 هلا كلن ى و اذاف ته هء ارقلاو 0 را لأ ناب ةليوط 0 0 1 هيلع هللأ ص ينلا نأ نيححصلا َّق

 .: و : 10 يسرتا ف واويحاه ؟ دوعو ةناقتان ذعلا ةيكعأم ىنأ اها اننأ ناف كلذ فن هنكعالو ل أاهعمسإ مل ةمل

 كنا لاقف محرلا نمحرلا هللا هل ب ر

 | رسس كلذ ةءارقنع هلأس , هبال لوالا كلذ ىفان ال ادهَو هلظفح ال لاقو دحأ هنِع :قلأسام يش نع ىلا

 ملكتي منأو ةءارقلاب روتأ ول هنأ نوب مقلمة مات وم اهلك ةيحضلا ردا يدل « كالد 0

 مكر 0 0 ل تاسا'الو 0 0 0

 ا نوع هد وضقم 0 عيوارلا ناوهستكلا 8 رولا نشل 00 دوصقم نأو

 تاقثلا ةاور أ مولعملا 0 نك نسا 0ك اعامسال هم ادام ةلوسلاب ةءارقلا يش ىنعملاب هأوذ هناو :

 دحاو لك هفاعي يذلا ماعلا معلا نم ةحتافلاب ةالصلا حاتتفاو اهسال تالاتحالا هذه لثم عفدنال تابثالا
, 2 0 

 كلذ نوماعي ىانلا ع 7 ةحافلاب ةاللصلا حتت مثريعو 00 ءافلتلا نم هفلخ قمن ىلص نم ل 0

 ةيلعهللأ ىلص ينلا فاخ ةالادلا يف اذهل ه0 رصحس الو سنا ةياور ىلا هب جاتحيام 1 :م اذه ف 8

 نع ةحح دا ثرداحالا ا رعد فيكف اذ دسم أهريسفت رمل ةياورلا الب الأ نكي موا هيبحاصو 0

 تامالاتاقثا ةياورو٠ 0 دج قرطف ارح ح يسدقلا هاط نب دخش عمج دقو هدأ را ١

 ينلا نع سل وءحيحصلا لم 0 5 حبخ ظوفح 0 5 نع 1 هجنوكلع سلا نك طظفالا اذه 4إ : 3

 0 ةحيحصلا ثديداحالا نم هربع لب سنا ثددح ضفان حرص 9 ثد.دح إلسو هيلع هللأ نىلص

 لسد عاما والات ن رك 0 افعضن 3 نأ امان هكاخ امو 00 قفاوب 0 وق ريره يبأو ةشئاع

 ل0 حالا اهف هتشا ىتلآ ةميملا لئابملا نم ىعو طوسم باو اع تاحاف ئرحا ءري يكل 1

 ذخالا هسفن مزلا يذلا لوقال راصتنالا مّريلا نم مهنةنأ ريغ ةريثك تافنضم نيئاللا نمفند دقو نيّقرفلا
 م”لوهو .ليلدلا هنلإ هادا ان را ةضالا مزللا نم مهنمو ةلعلا نم املاس لعملاو ةلع اذ حيحضاا لعج الواحتدب

 نيريشعلاو عباشلا عونلا يف ثيدحلا مولع باتك يف ؟ احلا لاقو : ليس نم: نينسحلا ىلع امو اونسحا دق

 "721 ليدتعتاو جرطاو مقللاو حدضلا وع ها لع وهو ثيديملا للع ةفرعم هنه عونلا اذه

 تح كو يبخرتسلا ةمادق انآ تعمس لاق هللا دع ن ةمانن ْن دمحأ انيدح لاق قحسا نمهاربا ند

 تسلا دح نءرشع 0 نانم ىلإ بحا يدنع وهث دح َةلع فرعا ال :لوق يدبم نب نم رادع 3

 حورخلا ثيدح ناف « لخدم اهف حرحا نسل هحوا نم ثيدحا لاعبي ااو هللا ديعونالاق ٠ يدنع

 ثب دا ريصفق اههاعممملع ىف ةلع هل ثيدحي اودح ناب تاقثلا 05 2 2ك ثيدحا ةلعو هاو ظقاس



 7 مما 7 5

7 / 0 : 2 

 زرت - 3 7 يع

 ٍ 0ك 0 أ نا ا نعمت نأ“ نع رانيد ن 000 0 نايفس نع ديدعنب ىلع ةقئاادأ ورام

 كثر دحلا رابخلا ناعسلا

0 2 
 1 و 7

 | نآلاو حيحص ريغ 0 وهو لدعلا نم لدعلا لق ل

 : اذكع رمت نبا نع رانيد نب هللا دبع نع وه امنا رانيد نب ورمت نع هلوق ىف ةللاو « حبحص لاح لك ىلع

  راثد ن وربع ىلإ راتد#ن هللا دنع نعلدعو دبع نإ لعب ' كون هع كات نافعا نسل ا

 3 - ةءارأ رق ين حرصملا فلا 3 سا كد قب حا رشا لسم درفناام نتملا يف ةلعلا لاثمو ٠ ةقتث اهالكو

 0 / نوحتتتسي اوناكف هنفاولاقامنا نرثك الا اوأرامر وك ذملا ظفنلا ةياور موق للعف ( محرلا نمحرلا هلل مقا

 جا 0 لع سو يراخيملا قفتا يذلا وهو ةامسلا رك ذل ضرعت ربغ نم نيملاعلا برقم ةءارقلا

 : وحتفتسي 0 نم مهفف هل عقو يذلا ىنعملا هاور روك ملا طفلا هور نم فا افارو حيحصلا يف

 ا - روانم اء نوح طن اوناكأ يتلا ةروسلا نأ ا نال لكخأو مهفام ىلع هاورف نولمبال اوناك مهن أ ديطلاب

 | نع لئم هنأ سنأ نع د هلأ ام روما كلذ ىلإ ضنا و ةريدلا كل ذل نضرشت هدف سلو ةحافلا ع
 ْ ما ٠ لعأ للاو سو هيلع هلا نماذلا لور لد ضن هن نم العنا 1ك ذف ةيمستلاب حاتفالا

 7 ىلا ةحصلا لاح نم هل ةحرخلا ثيدحلا يف ةحداقلا بابسالا قا نم هانرك ذ ام ريغ ىلع ةلعلا:, 50

 5 نك نم روك دق كانل ب كة لضالا الملا طفلا دتقم وح اما لكاتب لمجلا نم هيئانا كفل
 ظ - يذمزلا سو « حرجلا عاونأ نم ٠ كلذوحنو ظفخلاءوسو ةلفغلاو بذكلاب حرلا نم ريثكلا ثيدحلا لاع

 ٍْ 7 لاس راوحتن فالخلاهوحو نم حداق سلام ىلع ةلعاا مدا قلطا مهضعب نإ ثددحلا للع نم ةلع خلا

 ؤ ٠ لاق 0 ا رغم مشل ماقام لاق ىتح طباضا ةعئاعدسإ يذلا كدا لس راروأ

 ظ ”لوقأ ا فصول و للا و ةقحلا لاق ها عا هللاو ذاش حيحص وه ام حيحصلا نم مهضع

 ١ | اق روذاانأ 211 مهتطخم نع ضار ربغ هنأ ىلا ةراشاةياورلا هذه موق للعف حالصلا نبالوق 1

 21 ادحأ عسأ ف نامعو رمعو 1 نأ سو هيلع هللا ىلصتللا كور ف كح لاق سنأ نع هيلع قفتملا

 | دو اوناك رمعو اكو 0 للا ىلص يب يناانأةياورىفو محرلا نمحرلا هللا مس ا رقي مهنم

 . يذمرتلا ىورواهر ١> ىنالو ةءارق كو وأن محرلا نحر راهللا هبلإ قوزك كب الو نيملاعلا ا

 | 11 ثادحيب يأ لاقت مح رلانحرا هللأ مس 1 و نأ ويأ ينعمس لاق لفغم نب هللا ديعنع ه>ام ناو 11 ذلاو

 ال اهرق اذخأ مهنم عمسأ لف ناّمعو رمعو ر ؟( يبأورسو هيلع للا للص ينلا عم تءلصدقو ؛ ثدحلاو كايإإ

 - قحل ناعذالاو < هبهذم ىلا لام لعملا لعلو « ةلعلا نباف « نيملاعلابر هلل دما لقف تب 1 تى

 ّ | كنون ا را كدلك دع رايي ه2 قا ةظالاملا ىدض دقو: ءارا ىو لأ
 | لوحتي اوناكف نايغو رمعو ركب يأو رسو هيلع لل لص يلا فلخ تيلص نين يدح نع لئاس هلأ
 1 0 رك لج غر ل# لاو تا لو هيلا نم رااهللا م ل نوري ديال نيلاعلا تنأو هلل دس

 3 ادد ظفالاب هحيحص ىف م دل 1 اناا رح قاس ارم يدلل اذه كح اقواالعأ



 نمكولعم وهف هلع لاش 3 ا باوصلاو م 1 كاكا لعم باوصلا اولاقو لول فيد مهوق يف 0

 تاعفأ اع تا يف برطقو هلاعذايف ة.طوقلا ناو ةحاخح يف يره ولا كلذ لق 6 ليدقنأ الا ةلعلا ّ ٠

 ىيتا هنم ا ع تساو لاق من لولعم ضورعلا ف قحسأ يبأ فاتك ف نأ محا 8 هديس نا رة

 اهوريضو ديقع مطوقل كلذ ف لتلد لو هنأ ليتقو حيرج لوقت 5 لع مطوق ةغللا هداهم دهشيو لبق 3

 نامذو حتفلاب لضعم وهف ثد دخلا نالاف لضعا نولوش نيثدحلا نااند راو لوعفم نفع إل لعفم ع 8 ىعع

 لكشيأ ليضع را |ولاق 9 حالصلا نأ باجأو لكم وهف لكش اك لضعم وهف مالا 0 0 ١
 1 رظأو للا مط اولاق م ارصاقوا ادعم 0 ارصاق 0 انل نوكي اذه ىل اعف يالثلا لع لدب ل 3

 ٠ رصاقلا ياللا نم نوح هنإ م ينالثلا ريغ نم ّ الادعف ّ انب دقو م ليللا هللا رظأو ليللا ٠ه

 - 0 3ةغالايف ليلعتاا نأ اللا الاياعت هئااع 0 ه لوعقم مس أ وهو عازو هل م وقلا لا نا عاش دقق

  1لاق 00 نبال ن - هتيم اذا 0 0 00 ل كلا الالا عع هنا 0 2 ساني 0

 1 كحاب ا ناف لامعتسالا 0 0 ةغلاف فورعملاوهو الأعم ةئم 0 7 00 1 هدق د 1

 3 وعفاا مسا نوكي ف
 د

 نيثدحلا صعب 5 رامعيف لغم ءاح دقو: 5 1 1 5 5

 حالالا نبا ظفا الا نفا اذه تاتّشا عماج لاق لعملا يف موقلا تارابع داربا يف عورشلا َّ 0 ة

 ” ءايتنلا ٠ :رمو يتم كلذو .لولملا تيانخلاررحأ همسبو ليش د د تن لا عونا )
 نا كرا نع ةفرشوا معا : ةغالاو ةيبرعلال اهأ دنع دودرم لولعملاو ةلعلا شايقلا بانيف مطوقيف

 تباين ص ةرابع حو بقاثلا مهفااو ةرذاو طفحلا لغا كلذب علطب اعاو اندر ابقدأو ثرب دلع مولع ٠

 رس عم هت يف حدقت ةلع لع هيف علطا ىذلا ثيدخعا وه للعملا ث ثردحلاف هيف ةحداق ةضماغ ةيفخ

 ىلعناعتسيو ىهاظلا ثيح نم ةحصلا طورش عمال تاقثث هلاجر يذلا دانسالا ىلا كلذ قرطتيو اهنم ةمالسلا

 يفلاسرا ىلع نآشلا اذهب فراعلا هين كلذ ىلا مضنم 9 عم هل هريغ ةقلاخعو يوارلا درفتب اهي اردأ '

 كلذ هنظ ىلع راغب ثسرحب كادر يغب مثأو مثووا 6 ثن دج يف تن نح لوحات وأ 6 عوفرملايف فقووا 6 لوصوملا

 لوصوملا نوللعيام رك 6 هيف كلذ دحوام ةحصب حلا نم عام كلذلكو هيف فق وتش تدرب وا هب كح 1

 اذطو لوصوملا دانسا نم ىوقأ عطقنم دانساب اضيأ "يحبو لوضومدانساب ثردحلا ءرجب نأ لثم لسراا

 عمجل نا ثيدحلا ةلع ةفرعم ىلا ليسلا 0 وبا يبطخلا لاق : هقرط يم ىلع ثردحلا للع 5-0

 يلعزع يورو طضلاو ناقتالا ف يلزم ظفحلا نم مهناكع رتعبو 0 راغنيو هقرط نيب +

 دقو م الا وهو ثردحلا دانسأ َّق ةلعلا عم دقمت ه 0 ناش ١ هقر ]م عج ملاذا ب : لاق ىبدملا ن |

 دقو فقولاو لاسرالاب لياعتلا ف 0 نآملاو دانسالا ةخ يف حدقب دق دانسالا ف 0 َ هببم ف عفت

 نتملا ف حدف ريغ نم هدانسأ يف ةلعلا تعقو م ةلثمأ نش نملا هصح ىف حدق ريغ نه مح دانس ةم يف ه1 : :

 0س



 : اذا فيا ا هه 0 فضلا 9 دودرلا ث دحلال هلك بار هوو رحيما

 4 0 ةاشلامث ر ميول, 5 5 دال ل مدق دخل 0 هقعذ 1

 . 2ك تل زلا | ادهو٠ لكسرملا و دما 000 ل مالو هفعض يذلا فرعضلاو

 7 لاضعملا ل رظناو هدعب أ اذعض 0 وه ام مدقملا ف نا دقف آلا و ةاخحا ىلا هف هش اورظن اعا

 اناك اذا اف كلذ و لضعملل اب واسم نودي دف عطقنملا نا 0 كه اوم هواعجحو مطقتلا ىلع هوم لق

 الح 0 دوك دقو لاو 0 ها تاما ما لل 1 نك

 ا كلذل داحا يغش 0 7 وهف ا 1 اها هج الد

 ت ل + كلعنللا فاش نان ش
 : مهفهل نا نم الأدب موق الو ان رافد اف رشأو ث دا مولع عاونأ ار 3 انه ا

 نم :لح افلا الا هيف ماكش 0 ةاورلا ل نوتملاو ديباسالاب ةقاثأ هف رعمو عسأو و ظفحو

 2 او ي زارلا ماح أو ةمسش نأ بوقعلو يراخلاو لح ََك دمحأو ينيدملا نا لك ثيدحلا

 يدع ناو و يذمرتلاو يراخبلا مك عقو دقف لولا للعملا ول ولعملا ”لعملل لاَقو ا ةعرز

 إاو 5 ماو ةغللا ة ةيج نم كلذ ءايعلا صعل رز أ دقو ٠ مث ريغو < الاو املا ىلعل ينأو ْى طقرادلاو

 !ىف.كذ دق اولاقق نورخآ موقعل و ةساثلا ةقسا - م اذا هاع هلع م لوعفم مسأ ةغالأ ف ل ولعملا

 5 كالا لع ةطوقلا نبا لاق هنم اذوخام انه لولعم ظفا نوكف ةلع هتباصا اذا "يثلا "لع ةغللا 0

 1 اذه لادعتسا ميضعل لاق 0 7 ريغ تأ يتلا عما ةلاوه د |نوكمف ةلعلا هنباضأ يشلاو ضرم

 3 | اتعنرلات ”ظفحم ل نم ىلع 4 هحيح ظفح نمو 4 ةنوس ع نفل ل 34 تال دع يف هع وقول ىلوا لفالا

 1 ١ ا دنع داعس تناب حرش

 لوانمم 0 ليك اج اك 46 تسنيم اذأ 1 يف لم راوع واخ

 : 02 تمر انف م كذ يسرا أف يانا بل اا اب هاقس اذا : 0

 00 0 مثو ةاملا هتباصأ ا اع
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 ةلئاو نم رشب اذه عمس دقو ةئاو نع بردا تأ 5 نظو كرابملا ن ا

 اعدرطل يىفو  ديباسالا لصتم ىف دولا رح عراد :ك عوتلا اذه يف ظفاخلا ب 0 تلا 1

 لل ولسا ؟ ن نا ل سا ناك نا دئازلا يوارلا نع لاا اضالا نال 11 ا

 يذلا عورتا تعا كنار ك0 كو للا عون فرع !طادلاا هيف رك ذ يذلا دانسالاب اللعم

 نم كلذ ب دق نوع نأ را 08 يذلا لاثملا يف 6 راخألاب 5 عاملا حيدر ضت هيف نك ناو هيلي ا

 ةلثاو ينل 7 هلك ار ا رحل يأ نم هعمس دق ثبدحلا اذا نك وشل نوكشف ةيش هند ةعمس 9 هلع لخر ١

 رك دام وحك اهو هنوك قع لدن ةئيرق دحوت نا الا ميللا اذه ريغ ىف هياح رسم هته ءاحس ا 2000

 ركذ هنع "يجمل اذاف نيعامسلا رك ذي نا كلذ لثم هلعقو نمت رهاظلاف اضيأو روك ذملا لاثما يف متاح وبأ '
 :عوذا اذه مح يقدورك دام هر وأ اف دعب ءايلعلا نقف نان لع لاوةروكذملا ةدايزلا ىلع هام كلذ ٠

 درو:نأ انببحأ دقو لاسرالاو لصولا ضرات يف كلذ درظب: !5 نيعم ؟يئبانه لا درطي الخ ةلختانو د

 ءاماعإلف السرم مهضعبو الصتم مهضعب هأاورف ثيدح يف ةاورلا فلتخا اذا لؤقنف : هيف نحن امل هتبسانأ كلذ ٠

 (يناثلالوقلا ) : لوصالا ءاكعبهذديلاو ربظالاوهو لصون ؟حلا نا(لوالادوقلا) : لاوقأةعيرأ كلذ يف ٠

 هانسرانم ناك ناف دك الل مكملانأ (ثل كاثلآلوقلا) : كي دا تاحأ زك 1ع ىحو لس 0 طانا ٍ

 (تبانرلا:لوقلا ).: لضولل كملاف هلسرأ نم رثك | هلضو نم ناك نآو ناموا )يلف 20 رك

 لصولل مكحلاف طظفحأ هلصونم ناكن او لاسرالل مكملاف ظف-أ هلسرأ نم ناكناف ظفحالا مكجملا نا ٍ

 يمدقت» راثآ عبت نمو هفالخل حج رم ربظي مل ايف وهام لاوقالا هذه نم لوق لك لخنأ ربظي يذلاو

 اوامج لب ىلك مكحب ةلأسملا هذه يف اومكحبح منأ هل ربظ دمحأو يراخبلاو ناطقلاو يدبم نبك نفلا اذه '

 </لاسرالا ةراتو لضولا ةراث نوحجرب مارثاذاو هل كلا ناك محو ىف عسرلا لس تن
 ايراد ىرجا لاسم كلان هيكل 0 ةراثو تافصلا لع تاوثلاددغةرا نود

 ناحصلا ىلع مهضعب هفقوو مو هيلع هللأ ىلص يبن ىنلا ىلا ثيدحلا 0-0 داام يهو رك ذلايف ال ة لآ :

 مط نإ مهضعب لاقف٠ -.ةلاسملا هده ىف فلج ارق ت0 ايا وش عار و حفو ف هيفا

 مكسلا نإ مهضعب لاقو ٠ هيلع ينخ ام مع هنال هيلع مدقم تيئااف افان. ناك وأو تكاس ريغو تبثم هنال عفارلا ٍإ

 دق و: نورك الا هن نأ الا عفارلا م كاد مهضنب لاقو ٠ ثيدحلا ناحأ رك: نع ىو فقاول ا

 ءاشنأو هر ؟رءاشأ اكرتااماهو طرا رن ابلاف تسع ل يرسل نا ةمالعلا لوقلا اذهىلا

 ةدايزلاو ةدابز عفرلان الهل ه>و ال اذهكرتف رخا هفقيو ةقنأ ثيدأحا مف روزا رتل هج والاه اك 1

 ةلنح نوكي نأ كالا نم ناك ناو هظلغ هاطلا »دج او هضرو 0 دا هش نا ذا هانم 20

 سانلا هفقوو هعفرف دحاو ثيدح يف أطخأ اهنا ةقث لاقف ىحب نب دالخ ينطقرادلل تلق ؟اخلا لاقو مهنود ْ
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 0 هنأ ملأ هلأ لهأ 0 2 2 يباطتلا لاقو ٠ خوسنم وأطلع مآ كيدطلاف لح

 ثيدحلا يف ا والا ضعب 0 ” ملو ةظفالا هذه تح ناف ادعاق ايف اوطخر اك اعان عوطتلا

 لعرداقا اعحطضم .عوطتلا زاح دوعقلان ع زج اذا اجرك لامواسم هرعاذ ذا نعاقلا ةالثم لخ هلاك

 هو 00 1 نسحلا نع يذمرتلا هاكح دقف دودرم عنملا ىلع قاشالا نم اع او يمنا ةوتكلا

 000 هقوانع : قبس انف فيحصتلاب قلعتي امم اريثك ابرك ذ دقو ها ةيعفاشلا دنع نيهجولا 1

 0ك ام وهو دساسالا لصتم يف ديزملا ى مل مسق اه اًشاس هرك ذي ملام تاقثلا نم هريغأ يو ارلا ةفلاخع

 ًانتاو دحاو عضوم يف لاسرالا ينخ نيبو هنيب يتارعلا ظفاخلا عج دقو دائسالا ىف وار ةدايزب هبف ةفلاخلا

 نحو أهنم عمسي لوديقل ن< وأ هنم عمسإ ملام هنم عمس نت لخرلا يور 1 وه هيف لاقف لاسرالا حب

 هشأ عولا اذ رار ردع انيلع دق اه كش هم دلا لع نم ريتك لع 16 دق اذهف هقلب ملو 0

 1 لاسرالا ينخ نأ ركذ د مث كاذ لع هتعبتت لضرملا عون نع ر رك ذلاب حالصاا نبا هد اوفو نلدلا تامر

 7 هحوب كلذ ف ل كلذ ىلع ةع هلا ضم ضخ !.ينب ءاقلا نفق رع نأ (اهيحأ)# ا فارغ

 2 ةعامسمدع هل هذا (تلاثلا] - ةوحوا كاذ ىلعماما نك اننطم هقيدع يي نع فره نأ (قاثا) ١ حجم

 ش ب دخلا قرط ضعب يف هسفن نع ةراخلااوأ ماما صني امأ كلذو هريغ هنم 3 ناو ثيدحلا كلذل هنم

 0ع ا ةلا اذهو لاق مث امهني وار مسا ةدايز ثيدحلا قرط ضعي يف درب نأ (عارلا): كرد رك

 دئازا 2 ناك( نزل كيد لها رم تك لع كلذ هتعلو داقنلا ظامحلا الا هك رديال ركن لح

 7 نيو هني تعج كلذلو دينا-الا لصتم يف ديزملا عوننم نوكيت مثو دئازلاو صقانا حلا ناك ارو
 يق فنصو فيصتلاب اهدرفأ بيطخلا كاذكو نيعون امهاعخ حالصلا نب ذكذاو لاعرالا

 0000 0101 لص ىف ديرلا ريم ةامم ناك قاثا ف فتصو 6 ليسا ملا يملا ليصفتلا هان اياتك كوالا.
 | اك ذناو ه ٠ هيلع ترصتقاو ليصصفتلا نم حالصلا نا هركذ ام با لا اكيد 6 ل

 دي ا” لإ لمت ىف د رلا ةقرمم 2 نوالثاو عبابيلا عونا - لاق :هتمرب كلذ يف حالصلا نا هرك دام

 0 خثد> لاق هن لادم نع نات اسد لاق كرارلا ن لا كتع نع جور ام هلام

 ظ 0 000 رك سلا نا ةلقإو تنس لوها نمردار يأ تعيس لاق هادسع ند رقا
 ”ذف الا اول_تالو روبقاا لع ادهلحال كود سو هيلع هللا نص هللا و

 نود نُ نايفس 0 ا نع كرا 0 ركذ اذكهو مهوو ةدايز دانسالا اذه يف نايفس

 0000 للم راج نأ نع كرام نا نع هوز تاقن تاءاج نال كرابلا نأ نمإل كرا
 58 مهولا ىلا هيف بوسنم كرابملا نباف هيف سيردا ينأ ل ل

 ٠ /عايبدبف حرص نم مهفو ةئئاوو رش ني سرد انآ ١ ورك ذيهلف راج نبا نع هوور تاقثلان م ةعامح نال

 0 نرتب تدعيم اندكو ادنغأ ف معو كرابملا ن 00 يزا رلا متاح وبأ لاق : ةلئاو نم رسب



 خيب معا ىف فاما اذه راخأ هيض هرخلأ وت ك0 16 دا 0 و ةالسملا ترصقأ |
 ةالاط ىف ةنم تارع تلت سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر اهس لاقي نأ انه ليسن نع اهاذاق يلا تاياورلا '

 قدح هلا كومو لوقو ع لام لوقف نيديلا وذ موقي ةرم لك فو رمصعلا ةالبم ىف نيتىمو رهظلا

 تارمم ثالث لاخلا هذه له قافتا ةبارغ عم كلذ رابتخا ببسو معن سانلا لوقيف اذه أ ندبلا وذ“

 كلذ لثم ىف مالمال هنا عم مهلا وهسلا و وأ طلغلا وأ مهولا .ةيسن نم ةاورلا ضعب نوح ىلع 0

 : لاقتال ةرزع يهو تقول ةعاضا كلذفف ناف لاق ام ريثك ىلع ضارتعالا نر ع قطتي ًايراف 6
 0 هلاثمو امف طخلا ةروص ءاَق عم ةملكلا يف طقنلا رييغَس هيف ةفلاخأ تعتوام وه فحب 0 ْ

 يفعقباك فيحصتلاو هيف ءابدالا ضعبل كاذ عقو اك انيق (ناجو است رغاذأ هلاوقشو ردات ناضمر ٠
 ءالاو يازلاب محازفناب ماو ء ءارلاب وهو مجسم نانيئدحملا ضع نفحصت 43 ةلاذعَو دانسالا ع

 ضعبل عقوام كلذ لاثهواؤ طخأ ةروص 0 ةملكلا يف لكشلا ريغتب هْفةَفلاَغا تءقوام وه قرخلاو :

 هيدي نيب تبدأ ىلص اذأ ناك لسو هيلع هللا ىلذ ِي يل أ ثيدحلا نك 1 < يف ىأد هنأ نأ رعالا .

 هيلع هللا لص ىن ين 1 ناك لاقت همهحو سدح ىلع 0 كلذ ىور من نوالا نوكسب اهلظف ةبر ارا ةزلع

 ًاريشب ل 1 هنف هلاثمو داتسالا ىف عقب نثملا يف في رحتلا عقب مكو ةاش هيدب نيب تصن ىلص اذا

 ١ لاو فحصل معاو“ ها كلذ ىلع سقو نيشلا حتفو ءابلا مشب ًاريشب نيشلا رسكو 0

 عم وأو ةملكللا يف عش ريمغت لك ىلع امهنم لك قلطي دق لب نيعونلا نده لمشي ام ىلع اهم» لك قلظن . دك“

 ثفحضدق ام نوهوت تاك نع فخصتلا ةلازا'شانأ لواح اع اريثك .هيشرابق دال د

 مىنأ نوتظي هو نكي 1 نأ دمب فرسصتلا كاذب ثدحيف -دحألا برق نك نأ يسال كاس 0
 ليد لاق تح يقارلا تيداحأ م رخن ىف رجح نبا ظفاللا هرك ذام كلذ ةلئمأ نمو نك نادم فلنا

 "20 لص نمو« اَقْلا رجآ تفصل ضار م وبن اهاق لحنم نإ نيَدَح ن نار 2

 رلا ب وسر ر 3 لاَقف ادعاق لح ةاللص 2 هيلع هللأ 2-2 هللأ َك 75 لكس 2 طظفاب ي اذعلا دعاقل 0 3

 تيدا سلس ا ىلد نمو ماقلا ر 3 فدا هلو ادعاق ىلص نمو لضفأوبف 5 5- 3

 مك ةراشالاب يأ ءاعإب ىلد وه امتا لاقف ٠ ةظفللا هذه هضاب فدو عجحطضملا مانلإب دارملا < ا ٠

 ةالصلا ٠ نع هيم ضراعل مونلا 5 ناك ولو لاق ءاعا نوي بالا ل سو هيلع لأ لح نأ كود قا

 عقدا عاجطضاالا ىلع ل اذأ و هتقيةح موثلا 0 نأ ىلع ءا عاب 55 اتأأ 0 هه هلاق عا اذهو مونلاهيلغن 33

 هريعو ريلا دنع نا ظفالا اذه ةأوز تاق دعاقلا ةاللص ع معلا ىلع مكانلا ةالاض قىوربو هلوق 86 لاكشالا ١

 و ةماثلا ةباورلا ْق هنآل دودرهوهو فيحصتلا 1 ينادنلا ساناا ضع بسس اعرض ورا يف ِه يف يللا لاقو ]

 1ع اروبج ربلا دبعنأ لاقو لوالا لكا الادب للعتام عقدي وهو 5 4 دعاقلا ةالص ن 75 0 لع ماتا ٠

 هزحن لنا هل هيد وهف مايقلا لع ةردقلا 5 اعحطضم ةلفانأا 0 ا ناف أ : اطر اق انلا نوزيحيال رعلا < ١



 دج خوشتم نيدبلا ىذ هه ىتدراولا بدلا ناناوميزو هاو ندا وو توهم للا كيد الها

 عنج الو اولاق يرهزلا نع كلذ اولقنو ردب موب لتق نيديلا اذ نالا ولا قرأ ن عزو هودي نا

 | امسي نأب هرضح الام يوري دق ياحصلا نال ردن نع مالتسالا رن أتم وهو هاور ةريره يبأ نوك اذه

 لاق ديبعلا يف ربلا دنع نبأ كلذ در دقو : كلذلا نب رمداخعا ناخا 1 سو هيلع هللا ىلص ينلا نم

 ثيدحلا لهأ نب فالخال هنال حيت ريغف دوهم نبا ثيدح خودنم نيدبلا يذ ثيدح نا مهؤاعدا امأ

 )0 ل ةررعيأ ثيدح ناو ةرحطا.لبق-ةشبلا ضرأ نم عججر نيح ةككب 1 كوسم ناله دع تاس
 ج

 مس اماو ةسيدملاب ناك نيدبلا يذ ةضصق

 ” ةرره ََك ثردح لبق هنأ دهشي رظنلاو هدعب 3 ةرررص يأ تردح لق هنأ ناس هيف سلف مقرأ ن ديز
 | ٍ ثيدح امأو فالخ الب ةرجمل نو ع دوج عر هه ونا

 ْ 31 ىف ظافحلا تاقثلا ةباور نم ظوف# اط هدوهش لب حيحص سلف كلذ دهشإ 1 يد نأ نأ مطوق امأو

 مسو يراخبلا-

 00 ان رو رسم يف ةناور يفو كو ىلص ةباور يفو ندي يذ ةصقو ثدحلا 6 نيتنثا نم

 | دلو نيلاثلا هذ ردب رب لوما اعاو طارد نري لق ىذا اذ نا موق اأو للا لوسر عم ضال

بنا وذ ىق كا نا كاف رد مولا لت. نمش ريسلا ا نم هريعو قحسا ن 1 0
 7 ورع هر رح نلإ

 -. يف يشلا يتالص ىدحا سو هيلع هل ىلد هللا لوسر | :أ ىلص لاق ةريره انا نأ اهريغو

 .يذ ةصق ةريره قار روضح هيفف نيلاهثلا 0 ريغ ندللا وذف ةرهز ينل فيلح ةعازخ نم ناشع نا

 0 00 كاذرك ذ اك قابرخلا همسا نا نيصحلا نب نارمت ةياور يفو ملس ينب نم لج ر ماكتملا ناو نيدبلا

 5 .: 00 يف هفلاحن وهو يعازخ ردس كوسملا نالاهشلا وذو يماس ة الصلا قف وبسلا:دهش يذلا ندي'أا وذف

 ' يرهزلا برطضادقو هلم نالاهشلا وذ م ك1 نإ ورتتلا ثيدح ف ىرشإرلا لوق يَ . سسنلاو

 1 لها نم 0 2 الو ةصاخ و نم 2 لقنلاب معلاو دا 6 نهر نأ رطضا نديلا ي ود ثددح ّق

 جل هنوكو نا لمت ه1 مهلكو نديلا يذ ةصق يف يرهزلا ثيدح ىلع لوع هيف نيفئصملا ثيدحلاب م

 0 ىلاعت هلللا كلل رمل هند مت طاغااف ناشلا اذه 0 امظع اا ناك تاق امال انذاك 3 م

 0 وعل كوب رد 3 لتق هنأ يرهزلا لوقف « 00 هيلع دملا يم ينيك كرو هاك نو دخ وب

 3 0 اا ىلع لدي امم يئاسنلا هاؤر اهف هيو تيرا يب لا ىلا عجحريلف نأ ءلا ةدابز دار 0

 0 ل مسو هيلع هللا ك اح يناا لاقؤ تدسأ أ ةاللضلا 0 ورم َن نيلاهثلا ود هل لاقف وهو 8

 7 نيلامثلا اذزاىلع ثيدحلا فالتخا يف يعفاشلا صن نكل نديلا وذ“وه نيلاهثلا وذ ناب ح رصف نيدبلا وذ

 00 ةالص ةناور قي نحكر ف سف رمصعلا ةالص هللا لوسر اذل ىلص هلوق نيفل وا ضعب لاق ندديلا يذ ريغ

 - رصعلا نم ترك 1 تع قشلا لوس لس نيصحلا نب ل نارمع ثيدح يفو ناتتضف اه نوةقحلا لاق رهظلا

 2 2 يرجو و هعينص هل ركذف هللا لوسراب لاقف قاب را هل لاةب لحجر هللا ماقف هلزنم لخد م

 رضعلا نم تاكا ثان ْف 3 هل ةءاور نو هءادر
 لا نديلا طرا لحر مأقف ةرديلا لخدف مأق م <

7 0 3 



 فو ايضغم املا داس دحتملا ةلمق يف اعدح 0 نا ر هدرا امإو روظلا اه ىننا اد

 تلرصفأ هللا ل لوسر ,اب لاقف نديلاوذماقف ةالصلا ترمدصا نسا الا اعرب ج ر> وامك نا اناهف رمكو رك وبأموقلا

 الا لصت 0 اولاق نيدبلا وذ لوش ام لاقف ا ا سو هيلع هللا ىلص ينلارظنف تدسل ١ ١ ةالصأا

 نار نع تربخأو لاق * مفرو ا 3 م عفرف ر رك ميت مآل مثلسو نيتعكر ىل لس نكر

 و دنع نع تو طامانلاق دخان اس ايلا 5 /| عيبرلا ضااندحو ة[سو لطرد نا

 قع ديعس ن ةستق اسدجو نايفس ثردح ىنعع  يذثعلا ينالص قدح هللا لوسر انب ىلص : لاق ةريره

 ىلصلوقب ةريره نأ تعجل لاق دةلا ككل نأ نك نايفس يأ نع نيدملان دواد نع نت ١ ن كلاح

 ةالصلا ترصقأ لاقف نيديلا وذ مانف نيتتكر ىف م سف رصعلا ةالص مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ان
 لاوضرر لضاف هلا )ل ومراب كلذ ضف نك 00 نك ل كلذاو 5ك 1 كوسر لاقق تست 3 هللا "لوس راج

 دجيس م * ةالضلا نم ينبام هللا كوس مآ هللا لوسراب معل اولاقف نديلا وذ ةداصا لاَةْف سانلا ىلع هللا

 لاف زازا ليعاسأ نب نوراه انأبنا لاق رعاشلا ن جاجج يتلحو.١ 8م د نيلاخ وهو ناد

 سانا كوبر "نا ف وهوا انلمأ لاق : دس: دان اسس كاي ىح انأنا لاق كراملا نأ وهو يلع انأنأ

 هامات ر كاقلا كومر ,اب لاقف 0 نم 0 م اح نيتككر ىلد سو هيلع 3

 زع» نامش نع سوم ن هللا دبع اا روضنم نب قحسا يتدحو : كدا قاشو  تيسن مآ

 نك رئا رم هنلأ كومو رس روظلاةالص هللا لوسر عم يلصا انا انب لاق ةربره نأ نع نع .ىحب

 0 انج برس ن رهزو ةيقيأ ناك وادع وات تلا ا ملس ينب نم لجر ماقف

 نيصح ن نارمت نع بابملا يلا نع ةبالق يبا نع دل نع مهاربا نب ليعاهسا نانا ريهز لاق ةيلع نا

 لاش ل رقلا ماقول زم نكد ّْ تاعكار تآللآ ف رف رم سو هيلع هللا ىلص هللا كوبر

 ىفَماقح هءادر رحب ناهد هءينص هل ركذف هللا لوسراب لاقف لوط هبدي يف ناكو قانرخلا هل

 نإ قحسا انثدحو هس مث نيتدجس دحس مث رس من ' ةءكر ىلصف معن اولاق اذه قدصأ لاقف سانلا ىل

 0 اع كب 0 يبأ نع ةنالق ين نع ءاذحلا وهو دلاخ انثدح لاق ىنقتلا باهولادبع انأينألاق مهارأ
 نيدبلا طيس لجر ماقف ةرجللا لخدف ماق مث رصدلا نم تاعك ثالث ف هللا لوسر رس :لاق نيصح

 وهسلا يتدجس دحيس مث لن مل كرت ناك يتلا ةك رلا لصف اضنم_ حرش ها :كوسراب ةالاصلا ترسفا نا

 تادايعلاو لاعفالا يف 1 زاوج اهنم ٠ ةمبم دعاوقو ةج دئاوف نبدبلا يذ ثيدح يف نا معاودأ لس مل

 ةرضك يرجح 0 ىعدا اذادحاولا نااهنمو ٠ كلذيف ا نورشال مماومالشااو دعا ءاس الا ىلع

 ناثدحس ه:او ل دوجس تايثا امو ٠ لاؤس ريغ نم هلوقب لمعي الو هنع اولئش مهيلع نال ريثك عج

 0 ىدانلا مالك نا امو ٠ هقءدهشتال هنآو وبلا هوس مس هنأو ةالطلا دودعس ةئيه للعاوهناو

 وأ ايسان مالكلاب لاعرت ةالصلاناىلا مهضعب بهذو ءاماعلا روبمح لاقاذهبو اهلطسال اهيف سبل هنانظب يذلاو



000 
 0 هلع طلغلا ذا عيمجا ةلفغ عم كلذ ةفرعع هدارفنا دعبو عما ةركل هلع

 ١ ّّ 0 يا

 | 0 ميامي نا هفقوت ” ببس نوكي نا زاج هقدصلع ناو هنا يباثنا ٠ فقوتلا بجي مثولا تارامأ ترهظ ثيحو

 "كلذ ليس مش ضاع ةبب عاجلا توك عم قيدصتلا راصا فقوتي مولو هل ثم ىف فقوتلا بو>و

 لبقي مف ةدابشلا لبق قلحاف مذ تلغتشاو 0 روظل هقدص ٍعول الوق لاق هنا ثلاثا

ذالاو )م دحاولا لوق هيو
 ْ 3 طارتشا هر ةدابشلا 0 طرشلا ن 3 2 قاعلا و معل لثو نم 3 5 قرو

 1 ةصقلا هذهب نيلدتسملا نا ىهاظااو ناك كلذك هنال نوقاملا هيلع تكس عج يف نوكم لإ ةمرطكو هذا

 000 1 د كلذلو ماداوه © نك وأ كيدحلا ةعأ نما اهودحأي ل طالدتسا نع نيسحلاو
 000 ا و نظاما يراردلا قدما نإ دامالا قام نم نا لوصالا ف نقلنا ىلع فسلا لحم

 آ0 1-0 لقلا نم هيلع كش ام ةفردا تردحلا هال نضعب ىلا درتي ناك هيلا دادغب ا
 1 8-1 يفوس اذا تاب يراخسلا لاق ٠ نيديلا يذ ةصق يف نيحبحصاا يف دروام رك ذنلو ٠ للعااو ةباورلا

 مهاربا نب دعس نع ةبعش اي مد انندح ١ كو ةالصلا دوحس لثم نيتدحس دحسف ثالئيف و 3

 نبدبلا وذهل لاقف مف ل ريظلا سو هيلع هللا للك ىن ينأا انب ىلص:لاق هنأ ةربره 3 :رعاةكس 1 1

 نيستعكر ىلصف من اولاق لوقيام قحأ : هباحصال هسو هيلع هللا ىلص يينلا لاقف تصقنا للا لوسواي ةالصلا

 ىلص مآ ملكتو سف نيتعكر ر برغملا نم ىلص ريزلا نب ةورع تنأرو دعس لاق نيتدحس دجس م نييرخأ

 : وهبللا ييدحس يف دهشنا ل نم تاب مسو هلع هللا رص ينلا نك لاقو نيتدحيس دحسو يقبام

 | لا كلام احا تسوي نياللادع ايدج 6"اديقتيال ةداتق كاقو « ادهش لو نسحلاو نينأ سو

 هل لاقف نينا نم فرصنا هللا“ لوسر نا ةريمه ينا نع نيريس ن. دم نع ينابتخسلا ةميك يلا ن بوبا

 ”0 رام ندلا وذ قدصأ سو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق للا لوسراي تيبن مآ ةالصلا ترصقأ نيديلا وذ
 ١ لوطأوأ هدوجس لثم دجسف ريك من لس من ني ا لسو هياعاتلا ىلص نا لوسر ماقق معن ساثلا
 دبشت وبسلا يتدجس يف دمغ تاقلاق ةقلع نب ةماس نع دامح انثدح ب رح ن ناولس انثدح ٠ عفر م

 0010 اصلح لاق رمت ى اصح انندح ءاوهللا قدس ف 1 بإب يقر نش يلا ركتجح ف نسل لآ

 مك رصعلا 0 يثعلا ينالص ىدحأ يب لح لاك هانا نع دع نك

 ناعرمم جرخو هاءاكب نا انابف رمتو و مهفو اهلع هدي عذوف دجسملا مدقم يف ةيشخ ىلا ماق 5 ٍس

 لاقف ترصقمأ تينا لاقف نبديلا وذ مو هيلع هللا ىلص يبنلا هوعدب لجرو ةالصلا ت رصقأ اولاقك اللا

 هسأر عفر مث لوطأوأ 0 ل رك من | دم نيتكرال اضن دس لقح ىلب لاق رصق ملون مما

 اورق تاب ف مس لاو 0 هارب عقر ع 0 0 ل هسأر عضو 0ك

 ةشيعن نارفس اناناورمعلاق ة ةنايع نبأ نع اعيمح ارح ن ريهزو دقاناا ورمت ينادحو م ةالصلا '

 مدد اَض هللأ لوسر ان ىلص لوم ةر رع تعوس لوش ريس نب دمت تعمس لاق كر ادا لاق



 خي ال ءاينالا نتا سا 09

 يف اعقاو هيف فالتخالا ناك اذا بارظذالاب ثيدحلا ىلع نومكحي املق نيثدحلانا : ؛ لو آلا رمالال

 نو.كح اعاو ٠ 50 ناش ن 7 وه امعاو نيثدحم مه 10 نم يل نم نعل كلذ نآل نكملا سفن 3

 عالطالان أل كلذو معاش نم 0 دانسالا سفن يف اعقاو هذ فالتخالا ناك اذا با نطصالا كدطاولم

 ناك ءاوس هلكع نم نكملا يقام لع عالطالا فالح مث ريغ ىلع رمسعل يغلب ام لع ةاع نم هال يفام لع

 مهريغ اوفكيل دان-الاب قاعتبام ناي ىلا مهتسانع لح اوفرص كلذلف كردملا لبس هنافال 5 بارطضا هيف

 ضرعتت اماقو دانسالا ةهج نم بارطخالا هيف عقوام رك ذل ضرعتن للعلا نتك -ىر كلذلو كلذ وزد :

 ٠ كلذل هبتناف ”لعملايف لخاد هنالبراضملل اوضرعت امناو نآملا .ةه> نم بارطخالا هيف عقوام رك ذإ

 زا ل وأن لحم مسايف فالتخالا مقو اذاام لئميف كلذو احح نوك دق برطضملا نا: (يناثلا رمالا) ”

 ىو ابرطضم هتيبست عم ةحصلاب ثيدحلا كاذل يو ةقث هنوك تبنام دعب رضبال هناف كلذ وحوأ هقكن " 1

 بارطضالاو ذؤذشلاو نلقلا لخدب.دقو ءاملا ضن .لاق اذإو ليقلا ده نم ةرثك تيدا ل

 ناف ندياا يذ ةصق ىف ةنثاكلا ةالصلاف فالتخالا عقو دق : ؛كلاثلا ال1 قا حيحصلا مسق ف : 0

 رصعااامإ و ربظلا امإ يذثعلا يبالض قىذحإ ةره لاقو يلا رمظلا يهأ ردي ملو ةرم اهف كش يوازلا

 كاعلا نال .ديعب ام يقاسنلا ىور دقو رصملا امنا يظن ربك أ ةرم لاقو..رصعلا ةودو ربطلا ةرم م
 كوة يرغول لاق يثعاا يئالص ىدحإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلص هظفلو ةريره نأ ناك اهف

 را اهنا هن لع كغ ىو اكو كقلا لع أريثك ور يرق 1 نا ىهاظلاو ءاهعلا ضعب لاق تبسن

 هلع تبث دق ًانضأد ا ناك يف كغلا أ رط مث اهب مز لضم ان "| هنت لع ندع ادد اب م مزط

 ماكح آلا نم ةدقاا يفام ريغب مامهالا مدع كلذ يف سلا ناو انأ نيم ركلو ةريوه ونا اها لاق هلأ ]

 عما ف اذ لتم موضع كيسي ام اريثكو نيت تعقو ةضقلا نأ ىلا هذ عسا مهضعب لواح دقو

 ب ميلا ناسنلا نأ ةويتسما وا طلخا بش نا نم ةاورال انوص تاباورلا 0 ىلا الصوت

 ىرجح دقو : عملا هع وش ام ناك نا امسال عج ذلك معمل تايؤرملاب مميانع قوف ةاورلا ءالؤه ةيانع

 ناك اذا دحاولا هور امي ذخالا بوحو ثحبم يف كذَو نوعألا ل رك نم نيك ىف ىنلا قد ف

 0 دنا كلذ لع لدتساو لدعلا دجتاولا رح لسا هلا بهذ ءاماعلا ضب نا اورك ذ مهناف الدع

 لاق هناف رخفلا مهنمو كلذ نع ١ وباحأو رو ركب وبأ هل دبش تح ندلا يذ رح لقي غ مالعلاو ةذاشلا
 ب ةييلا و هالو نيدنلا يذو رمتو رك قل ةنالث راتعا ىلع لدن ااف لد نا كلذ نا باوحلا يف

 نأ هلوقوهو هربت ماو انياس انركذ دقو ٠ راهتشالا اهف بجحاولاو م ل لفؤع ىف ةمقاو كفاك اهنال كاع
 مهولا زوح هنأ 000 0 ةنال“ لمتحبف نيديلا يذ لوق لوبق نع سو هيلع هللاىلص هللال وسر نع

 عمو : 0



 ةاتساو هطحو كا وو الممر رار ع ما ضب .ىلقثن هحو لع ثيدخلا نوكب نا وه

 اقاح ران ؟ئثني هنا وهو رانلاو ةنحلا مداخم ثيدح يف ىراخلا يف دروام اممم ةلثماب هل لثمو بلقتملاب هاهس

 رخل يوارلا لهزف اقلح اهل ىذنف ةنخا هاذ رهو رذكلا عضوم يف يراخبلا --

 أ لصع هحوىلع لادبالاب هنف ةنلاخكا تعقواموه برطضملاو :سلقنملا لسق نم كلذ راصف زانلاب ةنْلا ب

 هيف ةباورلا باح ىبنلا ره 2 برطخملا حالصلا نبا لاقو حج رملا دوو مدع عم ع هبف

 . ناتاورا 2 انرطضم ل اعاو هل فلاخم 0-0 هجو ىلع مهضعبو هحو ىلع مهضعب هبوربف

 : وأ .ةنع يورفال يك رك ا طش ابوار نوكيا 6-8 اءواطال حي اهاذخا صفرا اذان امأ

 7 الو برطضملا فصو ذئنيخ هيلع قلطي الو ةخجارلل < ةومسملا تاج ذا هتك ل كلت

 ظ | دقو ركحأو وار نم كاد عقب دقو دانسالا يف عش دقو ثيدحلا نتم ىف ب ارطضالا عقف ةبادق مل ؛ 5

 7. برطخملا مهضعب لاقو ها طبخي مل هنأ هراعشال ثيدحلا فعض بحوم بارطضالاو ةعاج هل ةاور نم عقب

 - نيتباورلاىدحا تحجرناف: يكل وأ دكار وار عب نا ناك[ كا وم هني هذا لك يور يذلا وه

 | وأ ةذاشبامأ موكل ةحيوحرملا كرتو ةحجارلا ةخالا ذئتح ٍبحاولا نال انطمت مدي 8 تاباورلا و 1

 00 نثملا يف نوكب دق بارطضالاو ٠ تاياورلا كات نيب عملا نما نأ كادكأوا كش

 0١ ا تاق نيف تلي ةمطاف تيدس> قارعلا هدروأ اع نامل يف بارطخالا:لاثمو .- انهف نوكم دقو

 7 ترطضادف ة ثيدح اذهو ةاكرلا ىوس اقتل لالا يف نا : لاقف ةاكزلا نع سو هيلع هللا ىلص ىلا لب
 0 هاورو ةعطاف نع يبعشلا نع ةر يأ نع كيرش ةياور نم اذكه يذمرتلا هاو نف هانم و ةطقم

 1 ليلا لوقو: ليوأتا لحال بارطضا اذهف ةاكزلا ىوس. قح لاملا ىف نيل ظفلي هولا اذه نم

 الاثم حلصيال هركذام نا مبضعب لاقو ٠ اذكه هحام نبا هاور اه ضراعد ادانسإ يناثلا ظفالا اذهل ظفحال

 : | رارتحالا دادزإ هنأ 0 رطضأ لبق ن 0 ل لق نم ود شارف فوض ةليرت حلا

 الك تور: نوكت نأ نكي هنأب هليوأت نكم امن هداف أ ا
 0 هيلع تل نع نيظفللا نم

 7”  لاثم نتملا يف بارطضالل دجو» نا لق مهضعإ لاقو ٠ تجاولا يفنملابو بحتسملا تبئملا قاب دارملا نأو

 7 تاياورلاضعب نوك ام اهنمو تاياورلا نيب. هيف عملا نكيام اهنم اهنودروب يتلا ةلثم الا ناف شدخلا نم ملاس

 7 لاق هنا قيدصا رك يلا تب دح نآملا ف باراضالا لاثمو + بارطخالا سال نيلاا ينو ةحجاز هيف

 >7 قيس 0 نم آلا وري لل هاف برطضم اذهف امتاوخاو دوه ينتييش لاق" تيش كارا هللا لوسراب

 ١ . دلسسم نم هلك نم ميمو الو ومحاور نم مهممو الاس م هنع ةأور نم مهن هبف هيلع فلتخا دقو يعيبسلا

 | رك هن فالخالا عفو دقو ةشئاع دندم نم 1 نف مهعم و دعس دشسم نم هلعج نم ميمو ركب ين

 00 0 ع ىلع ميضعب حبجر نكمل تان ةنأوزو ينطقرادلا انيهرفا هس ا[ ردع
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 | نى ش

 نم ثيدحلا باحأ ةعامخ ئناكا رضخ نس اناا ا يراخبلا ىلع كلذ اوقاي نأ ساحل

 رمل هلا 1 هزهاب ىيلحلا ناجطا الد نومادعلا نمو مهريسغو ناسارخ لفها نع

 ف 0 لاقت" زخا دع هلآسف هف ع ال يراخبلا لاقق ثيداح الا كيت نفي دس نع هلاسف مك

 امهفلا ناكف ةثرعأ ال لوق يراخبلاو هن ريشع نم ا ىح ل اك هيلع يقلب لاو

 هل ىلع يخش كلذ ريغ مم ناك نك مو + مهف ل كح رلا نولوشو ضعل ظ مهضعل تعتلا سلخلا رصح 1

 ثيداحالا كلت نم ثردح 0 هلاك ةرشعلا نم 9 لحر هللا تادَسا 5 مهفلا ةلقو ريصقتااو دا 0

 دحاو كعل ا و م ياي ل ف هر هف رعأال لاقف 0 . نع هلأ و هدف رعاال يراخللا لاقف ةبولقملا ش

 | وغرف قح ةرشثعلا ماع ىلا 7 ||و كااثاا هيلا 0 2 5 0 0 هنرماع ن 00

 ءالولا لع عبارلاو ثلاثلاو 51 وهف 0 كشدحو 00 وهف لوألا كئيدح 0 دا ميم م لوالا

 درو كلذ رول ع 0 0 كك 0 ا اهل أ قح

 0 0 افلا يف هنال اهأطخ 00 ٍَوظ 0 هظقتو ا 0 نم 0 هنأ مهضعل

 رتغب كلذو تاس الا تاقثلا ضعل؛ن 5 باقلا عقو دقو ٠ ةدحاو ةرض نم هيلع 2 0 هظفح نم

 ْن هللا دسع نع يروثلا نافس ثدح لاق هنأ ناطقا دعس نك ىحب نع هددسم يف ا 1 دقف لصق

 هل تلقف شرح امف ةقفر ةكمالملا سحصت ال: لاق ٍلَسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ رمت نا نع أ

 حار اا يبأ نع ع ملاس نع عفان نع ق هللا دسع ينادح تاقف وه كل اقف ترتع دب ؛رهللادبع | اناا ل

 يروثلا فاش ةهَدس 327 .ا 00 ا دقو ل لاقذ سو و هيلع هللا ىلص يتلا ن 2 ةمامح ءأ نع

 بطاخ ىح ثب دخلا عا لع ناطقلا هذيمات ةريغ طّرف لعو باوصاا ىلا عوجر رلأ نم هنأ ع هعضاوتو

 قفتاامعاو 5و نا رع ندع ّ ةياور لح نال هش زثعإ عضوم يق : 0 هيطاخ ام هدا

 1 هلع هوندح ثرح 5 ا ةيعش ناطقاا ىحب ا دقو ٠ داتعملا قال ىلع ىلا ناك نأ انه

 نع نانفس هي 0 لام قع نع 0 نع قحسأ يأ 0 ردقلا 0 يح ناعالا 0 دبع 1

 اذنه لثميف نواوقي ناكلاح يأب .عمجال نولي نيذلا نا ىلع ٠ هتياور ريغ يف 0 وصلا 0 4 1 دع

 لاهحالا اذه لثم ناف اهدحأب ةرم لك هب ثدحف نيبحولا ىلع قخسا يب دنع نوكي نا لمتحت عضوملا

 نيققحلا دنعرمالارادم نا ىلع كلذب رعدت ثراخلا نع ةياور تنا ول داعتسالا عفترب معن نوققحلا هدعبتس

 يف ناقلا ضعي فرع دقو اذه ٠ مهدنع هيلع لوعب ال ديعبلا لاهحالاو نظلا ىلع تاغ امىلع ءانباا وه اما

 يرزكلان دمتح ندلا سوش ةمالاعلا 0 هنم برشو رخ الل 0 نيئسلا ا ىطعينأ وه هلوش نمل



 | 0 ثردح يف 5 كلذو ريخاتلاو مدقتلا هف ةفلاخلا تعقوام وه بواقملاو قبس اهف جردملاب قلعتي امت

 هني .لمتال ىح اهات 3 ةقدصب قدحت لحرو هيف ناف هشرع لظ تحمللا باظي نذلا ةعنسلا 1 سم ع

 0 لسسفو ير انا ف دروأك هنع .قيمتنام لات لعنال ىج وه اماوتةاورلا دج لع لقا امن !ذهفالايت قت ام

 8 عضوم يف لاهثلاو لامثلا عضوم يف نيعلا لع رمالا هيلع ىلشا يذلا يواذرلا سكي ةقرطا ضعل ف

 000 هجو هيطتقيام ناثلاو نا رياع قفتا يتلا ىرخ ألا ةياورلا امهدحأ نارمأ باقلا ىلع لد دقو نيعلا

 0 ” وهوناللايف باقلا ليبقنم عونلا اذهو نيعلا نع نابحالا بلغأ يف قافتالا رودص فورعملا نال مالكلا
 ِ نع نمر لا دبع نب بيح هاورام نآملا يف ىلقلا ة ار ةانسالا ف نوك ن 3 ىلقلا ىف لااغااو ليلق

 00 ا ل ندا ناو. او رثاو اوكف موتكم ما ناين ذأ .اذأن اهوقررم همدان هتك
 0 لل ند وي الالث نأ حادصلا يف يوراا روبهشملا ناف بولتم وهو ايي يف نابح نباو ةميزخ ناو

 000 2و يدم ما نا نأ كاياورلا شنب يا هاخام كاذب ديؤيو.زوتكم مأ نأ ندوب نس ارو
 0 ' عدا لد تلا نوكي نأ زو امهنبي ةعرخ نا عمس دقو + تحبصأ تحبضأ هل لاقي ىتح نذؤيال مع

 مزح قدح ءااب لب هيلع نابح نا هعبانو نيل الا سح لع ناريخلا ءاخ انا لئللا نانا اعح و

 : 3 0 نا نكعو لاق نيثدحلا 5 نعد عند ليف بأن انحعتف ولو كايعل هنأ يقلبلا لاقو كلذب

 ظ 00 هرب ل بدع نم ٌقاربطلا هأورام كلذ ةلثمأ 00 كلذإ صرع 0 1 و 2 ترفق نس وكعملا “كلذ

 8 . مكتيرعام نيحبحصلا ىفام فورعملا ناف « متعظتسا ام ةوبنتجاف ؟ىثنع مكتيم اذاو هوتاف 'يثب مكترما اذا

 عك لق زك الا وهو دانسبالا يف للقلا لاثمو + متءطتسا ام هنم اولعفاف هب مكترما امو 0 1

 0 خ3 د اا ا ار ب ا“

 3 لهآ ضعإ هلاقام اذه كاذ وحنو مم نب ديلولا ىلا ديلولا نب وسم بلقو 1 ني هرم كلا رق
 7 نيمسق دانسالا يف باقلا اولعجو 00 نم مك بلقلا نورك الا لاقوا ٠ نك ذاع 0 نصح نكارلا

 3 هيف ابوغرم اييرغ كلذب ريصيل هتقبطفف رخآ وازهلكم لعجيف وارب اروهشم ثيدحلا نوكي نا « اهدحأ ر)

 | ٠١ نمو رمت نب للا ذببع دناكم لعج كلا روهشم كيدكو عفان هناكم لعج ماس روهشم ثيدحاوحن كلذو
 7” 7قرسي هنا هيلع قلطي يذلا وهكلذ لعاف نا لاقيو ىبصنلا ورمت نب دامح نيعاضولا نم كلذ نعفي ناك

 ّ 1 ناك اذا امفاالا ررظبال كلذ يف ةقرعلا قداطاو : 3 هنا هس كدحلاف لق ايزو ثردحلا

 |0000, نإ (لاثا ) هم ةق ريش ادق لدم[ نا لاهانا برعسي ال دكحو هب ادرقتم هي لدن يؤارلا

 70١ دقو كرملا باقلاب يرزملا نبا ةمالعلا ةامسو رخآ دانسال نتملا كلذ لعجبو رخآآ نتا لعجيف نئم دانسا
 ٠ ”مامالل كلذ ىرج دقو هلم ال وأ نيقلتلا لبقب نمت هنوكل وأ. ثدحلا ظفل ارابتحا مهضعب كلذ لعف

 *> ثيدحلا باتأ هب عمشو دادفب مدق امل دحوالا مامالا كلذ نأ خياشملا نم ةدع ىكح دقق يراخبلا

 3 00 ا دال ايه ب |وامو اهدراباو ايوتم الط كيدحت ةثاق ىلإ اوديو اوعمتجا

 . 007 تحااذإ كو كار قب ذاحا ةرقع لتس را لك ىلإ ىنغأ ةريثع ىلإ كلذ [ودفدو ارخا نتمل ناملا اذه
 دك



 0 ا نك

 القت ماعوت مهضعب هلعح دقق حورطلملا اأو مهدنع هب فورعملا ثيدح كرت يف فالخ الف ةءورملا مرخت الإ 7

 سابعنا نع كاحضاا نع ربيوج ثيدحي هل لثمو عوضوملا نع خئارأق تفيعضلا نع لو وه 0 هقرعوا 1

 وه اكقلو قا لإ مدقلا اذه نوكيف انه فرعملا كورتملا ثيدحلا وه هنأ ىلا .مهضعب رظن 3ك

 يأر لع اذهو بذكلا ريغب هقسف نيم وأ ةنف تك وأ ةللخ م درفنب يذلا. ثيدحلا

 دعب هيف علطااموه للعملاو مطوق ىلع ركذملا نايب قبس دقو تاقثا هيوار ةفل يراني

 جردملاو كلذ و وأ كردون دل د كاكا عطقأم 0 هبوارل عقو محو ىلع عبتتلاو ثحبلا:. 3

 يف نوك دقو نآملا يف تنؤكب دق خازدالا و.هنم هنا وب هجو لع هنم نين احب تيادطا ف جرد 2
 هماع م هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا دوعم نب هللا دبع نع يور ام نئملا ىف جاردالا لاثه « دانسالا 7

 نأ دبشأو هللا الا هلإ ال نأ دبشأ وهو هر -آ كديشللا 6 ولصلاو هلل تاحت ا لق لاقق ديشتلا . 7

 دع نأ تبيشْن1و مق مهن ه مولا 3 ل كنالض تدضق دقف' اذه تاق اذاف هذعل 0 هللا و ادمج 8ع

 ام جاردالا لع لدن و ثذدحلا ف بذا توعنما نأ مالك نم وه.اعا 0 ىلا اذه تلق اذاف هلوقف دعقاف

 30 3 جاردالا لاثمو ٠ كتالص تيضق دقف اذه تلق اذاف هللا ديع لاق راو عرج ةباورلا يف ءاح

 شمالاو روضنمو لصاو نع يروثلا نايفس ني راا دنع نع رادتب نع يدمرتلا هآوز اه

 لدي نا لاق عظعأ نذلا ياتلا لوسراب تلق : لاق هللا ددع نع دك رد ن را كتاوت 0 1 أ
 ال الصاونال ش*# الاوروصنم ةباورلع ة ةحردم 0 أو 0 : دخلا كقلخ 0 ار 1 5-6

 ورعب نا هقالاكو نوع نا يذهمو ةنيش هور ادع هاد لج لئاد فاش انا رك هق

 كي لصفو نابقس نع هّناوريف ناطقلا دعس نب ىحب اعم .ندائسالا ند دقو قصاو 2 قي ق1

 نع اههالك ش#الاو روصنم نعزايفسنع ىحننع يلع نب ورم نع هحي# يف يراخبلا هاور رخآلا نم:
 رص رك دوغ نم هلا دبع نع لئاون أ نع لاو نع نانس عر ا ا 3

 لصاوو روصنمو نم ل نايفس نع انيكك ناك و محاولا ديعل هلك ذف قناع ْن ورم لاق لسعر نا

 لصاو نع نايفس نع يدبم نا نع اد 0 نانلا هأور نك هعد ةهعد لاقذ ورك نع لثاو أ

 ةباقر هيلع ند ا 5 ربع نك ارمت 20 ْق دازف ليبح رش َن ورم 0 لئاو 42 نع ةدخنو

 نَظ دحاو دانساب لصاوو شحالاو روصنمه *  رع نايفس نع هب ا ي دبه نأ 5 : ىللصاو 0

 يور نمل يغبنبال اولاق اذطو نايفس خ ويش ضعب ىلع مهضعب رصتقاف مهقرط قافتا يدهم نبا نع ةاورلا

 لآ لب مهضعل فذحن نا دحاو خيش نع ةاورلا ىف نيعمتج هدحاد ةقيط ىف ةعاج هنق دندب اًثيدح

 اذاف ةيلع ةلو 5 0 ةاور نو دو مثدح 0 نئملا ١ كيلا َق ظفللا قو: نأ لاك ممن ن 6 هلا

 هف عقت ةدايز وه هلوق نئملا ّق جردملا مهضعل فرع دقو ٠ ظفالا كلذ بحاص وه ناك اعرف مدح أف ذح

 نيك طك دقو هنأ ور ضعب لوق نم ثيدححاب قحلم اوه هلوقب مهضعاإ هف رعو 4 هنهتسلو دازب ناىلوالاو



 7 اّنط بجوي يوارلا يف ىعأ دوجو هيف درلا بجوم نوكي يذلا فيعضلا ثيدحلا وهو يناثا عونلا امأو

 0 وهف ل ل ىلا ةيسنلاب 0 ا ل

 تلا طقاس ةنال لوبقم ريغ دودرم كلذ لك لقي موأ انربخأوأ تعمش لاق ءاوسو هيف سلد هنا حصي وأ
 اقلا هللادبعن, كيرشو ةرامت نب نسا ناك عونلا اذه نمو.6 انرك ةام هتزاجتساب مالسالا لهال شاغ

 الو لجو زعّدلا نيد يف هقفتيإ هال هلك ةثئيدح ظقس ةزمولو نيقلتلا لبق هنأ حص نمو : يلع لاق اهريغو

 اعاف «دريغ هغلب ىح هظفش اثيدخ انم ريالا هللا نسخن م إلا ةالصلا هيلع لاق دقو عمسام ظفح

 7 هل ىمسيو اذكب نالف كندح لئاقلا هل لوقي نا وهنيقلتلاو ؛ ا

 ” 1 نأ نإ ةرورض [«دحأ نم دب الو نيبحو دخن م ولخمال اذهف معن لوقيف هنم هعمس نا ريغ ن

 ظ نسينا ةيلآت قتلي ال اذه لاهو نهذلا أ وخدم لقعلا 2 وك ثيحةلفغلا نمن وك وأ عفش ل

 "احمل ن نمي :رلامامالا ةيسفدكم كاذ دهاشهنأب رح |ب رح ن كانك عونلا اذه نمو « بابلالا يوذىم

 00000 ا اتسلا لانا عر نآلا هرك دن امم ةمسرو اهم مسق لك مسأ فرعي السك وده

 لاك أَو عوضوملا وهف ثدحلا ىف يوارلا بزكخ هد ١ درلا
 ف ' داو كورلا وبن هبث تدك هاهم

 5 00 تاقثال هتفلا2 ناكر او للعملا وهف همصو 1 كناو رك ل وهف هقسف 5 هتلمت دك وا ةطبع

 عقادتلا 0 هيف لاذنالا تناكنا و 0 وي تاقاو 0 اكو ا وهف هنف 0

 © طس ةدايز رف

 ”دلورللاو طخ + مأ ادع ناكءاوس سو هيلع لا ىلصلالوسر ىلع بوذكملا ثيدحلا وه عوضوملا

 ريغ دكا فرع نه ةفق لخ دو تيدا يف بذكلاب مهن نم هتياورب درفني يذلا .ثيدحلا وه

 " ثيدحلا يف لهاستلا ىلا رخي دق ثيدحلا ريغ يف لهاستلا نال كلذو ثيدحلا يف 00 مل ناو ثيدحلا

 هلا .رهاظلا نال درت هتياور نا حصالاف هريغ يف لهاستو ثيدحلا ىف ددشت نم. لوصالا ءالع ضعب لاق

 - ابذكي ددشتن ودب ل اصح را ص رفلا اقلذ رك دقو اقطق هدفت مز الاو ضرغل ثيدحلا يف ددشت اها

 هلاشأ اف هه نع هتيفعرو لهابتملا قوم يودلا تيدحلا يف لغاستلاب فرغ نم رب درب ضعي لاقو
 ش كلا يق هدربال- نمنيي و هثيدح درين ٠ نيب فالخلا ل نوكي نا. يغنيو ه ٠ نبدلا يف محب سبل امو

 | نكد ةلادعلا ضرع ورا ىلا يضفي يذلا بذكلا 1 او برشا ىلا يضفيال يذلا

 ”تذ



 0 - 1 ا

 نذل نوكحي دقو هك نإ ةنتورد هلك تناك واهلا كلذ ىلا 1 2 نا ىلع ىضربال وأ هلاح ىضرب نم ش
 يعجنلا مهارب 0 نع يرواآلاو بنسملا 3 ديعس كح كلاك هقاب ا لحرلا ثد لح امآو لاق ٠ هرغصتَسا 1

 مع 3 ريثكلا يف العف 0 در ال 5 هنا ةقرف تلاقف ها ْ

 هلع هللا لص: ىتلا نع ديعس لسرب نا زاح امكف اولاق لاسرا وه !ماثردحلا لهأ ن نم ةقئاط تلاقو »4

 كيعس ا ل ني كلذ معلا لها نم 0 ميل مو م م [وهو رو نعو سو ظ

 سل امهناف ناطقلاو ةيعش الا هنم مس ا الو اعدق ءاداعلا ن مادخل ع1 اسلدت اذه ناك ننلو لاق

 ياو يفك لاسرالاو نسلرختلا ناب قرفلا لأ ريشي ام م امسالا اذه نم يش امط د وب 1

 هللا ةضصختل -ضرش م ةيكللو .البصأ ىكبال يروثلإ كاودا مدعو لا سل كل كاردال ٠

 يف همذب هلم رخا.عضوم يف ح رص دقو هنم زئاخلا ىلع راصتقا هديب نم رخا عضوم يف اب هصيصختف '

 نم ةعاج دنع مومذم سالدت وبف ةقربغ نع ساد ناك ةق نع الا ممدنع كلذ نوكي الؤ لاقف ةقثاا ريغ ٠
 صخر نم هنق صخر يذلا نسلدنلا دح زواح دقف هنم عمسال نمت ثادح نا كاذكو ثدحلا د 1

 نرطخلا 5 5 ةسش ََن ب وقعل كلد ىلا 4ةدس دقو ٠ هيودمح الو هوو هنو 0 كل ءاماعلا 0

 فال 0 لاساود 1 ل نأ لأ يضتشب و ا هقلب م نءيف عفو اذا هنأ رخا 0 َّق هلوق ب وهو هْنع 3

 كانهو | عم ميو يللا ماهبأ ن هم هيف 1 يفخلا كاسل قي ا 0 3 مس هناف لوالا هل و وو 3

 عموس 0 ا رو هياع ثعس نق لام زل نآ حرص نأ دعل امسالا هش سايتلالا مدعل ٍلْخا

 لسرملا نع هب هماع عم هف هحش ىسأ 1 همش يف رقوو هدبنع حصص ثيحل هنع لس رملا نع ةعاج ن م ريخخأ 3

 2 وه م كلذ ريغل 1 مم هراهم ا ثبدحلا كلدب نييطاختملا هيف رعم 3 5 5 اذهل ذأ ناك وأ هنو 3

 راخ الاهل لوبق مزاب .نم ؛ لصف يف لاقف ماكحالا ب تانك يف نسلدتلا رك ذل مزح نا ضرعت دقو ٠ هانغم

 لييس نقع .هب ثاح اعوو هدئس 1 اعرو هشيدح 0 اعر لدع ظفاح اهدخا يدم م ف س لك امو ٠

 9: ا 3 2 نود هباور ضع ر 0 د" ىلع رصتقا اعزو. اديس هل ك1 2 هاما ذأ اشف 3 ةرك اذملا

 را هنأ انمقي انماعام هددح نم كرتن 1 معالو ة 0-2 نها ادب ه نال ايش هتاياور رئاس س رضا ّ

 نالفانر 0 كاف ا ءاوسو ا نمد ك هيف نقو ملام هديدح 0 نع هكا 5 نم صعإ هوا هنأ انماع د

 ريغ اداريا هليعا اذن دح 3 نيش ملام هلو بجحاو كاد لك نالف نع نالف لاق 31 الاف نع لاق 4 :

 قازرلا دبع نع اسور دقو هءاباور نئاش ندخل طقف هدحو ثردحلا كلَد 5 كلذ انها ناف 0 ٍ

 ناك مم ع 9 ولا اذهو هل اهدنسأ كراملا ْن هللا دبع هيلع مق 08 0 داحا 3 ىل سرب رمعم ناك لاق ا ا
 رانيد نب وركو ةماعد نب ةدا قو ىعيبسلا ا يأو يرعديلا نسحلاك نيماسسملا 0 ثي دخلا ب احا 1 ا

 موف ينطق رادلا رق ن يلع ها دقو ةئيبع نب نايفسو يروثاا نافمدو رئيزلا 5 3 نايلسو 0

 مسقو ىرخذا هدشأو هرم هاسرا هثيدح نم للف ٍِق الا اذه هل دجوب الو كلذك نكيلو نملا 0 كلام 1



 18 ضعا لاقو ٠ مثربغ كرو داجلا ن نم هق 1-1 يأ الاف هدوج نولوقشف ل 0 هنومس ءامدقلاو

 ف كانوا 0 لح نذلا تاقثلا نم ل 5 نوع نإ دب الف ةيوستلا سيلك لق ىم لاش نا قيقحتلا

 7 نع : ممم 0 .عامجا ىلا جحا سيلدت نودب ةىوسن لبق ناو ٠ هخيش خبشب عمتجا دق دانسألا كلذ

 8 ىور اماو هقلب ملرولو ن مامع نا نع رد نع ىور هنأ هع الا 0 اذه ىف عقودقو هق وف

 3 فرع نم ارداص هَفف طاقسالا 0 وف ىف قى وح لسر 0 0 ع حج ريغ هنال 4م ركع طقم ةنع

 3 .مهضعل و نلدلا نيبو ةن قرفب ءاماعاا ضعب ا تفرع دقو هل هّواقل فرعي و هنع ىور نمل هن رمصاعم

 3 ” لصح قيقد ىلا لسرملاو سلدملا نين قرفلاولاق ثيح رجح نأ ا ظفاحلا أ امم, قرف نمت و:هبف الا اد هلعجن

 كو فرعل مو هرصاع نأ اماق هانإ هذال فرع نمت ىؤور ني صتخشخ نيالا نأ وهو انه 0 اع 200

 7 ينحل لسرملا لوح د همزل يبل ريغ ولو ةرصامملا سالدتلا فيرعت ف لذ 07 نمو ٍفْحا ل مسرملا وهف هنقل

 1 قاطا اهدحو ةرضاعملا نو هد ندلدتلا ف يتلا رابتعا نا ىلع لدبو )م امس ةقرفتلا باوصلاو 3 رعل ىف

 ّ 5 هيلع هللا ىلص ينلا نع مزاح ن , سقويدهلا نامع يباك نإ مرضا ةباوزنا لع ثبدخاب م 5

 م "نكاسلدم ءال وه 0-2 سل دنلايف هر ' تكة ةرصاعملا درك ناكولو ءنسلدتلا ل )مسبق نسل كلانس لس نم

 ا 355 ءاقللا طارتشا لاق نحمتو 4 الما هوقل. له فرعلا ١ 10 0 هيلع هللا ىل ىماأ | ورصاع مال

 هضئش ةرأ نككلا ّ 0 مالكو 0 أو يف اا ماعلا نع لدتلا
 0 | كولا مد د 00

 0 ! ف فنم دقو عاطقنلاو ”لاصتالا لانس 0 0 هذه يف 006 0 1

 1 ”نآب ركذ اف قون دقو ه ٠ دناسالا لصتم يف ديزمل تانك و ليسا ىلا 4/00 ليصقتلا بانك يطخلا
 وه .مرضخما نآل كلذو خلا لاسر كسك رم هبال سل دل دقو مطاسرأ أودعت ١ أ 0

 ا 37 0 0 م قرف امهعنو هقل هنأ فرعل ا 2 و هيلع هللا للص قى . ١١ هئاقل مدع فر 2-5 نم

 : 30 هتباورب هنع هسلد نزع 6 ارا تسي( هتا ثيدحلا 0 يلا ل

 هسلاد يذلا خيشلا نم هعمسي مل هنأ نيب ا ولو لاق ٠ كلذل ناسلا نع لدعيو هنم هع. هنأ هحو ىلع

 ّ لس رمل نم ماهمأب نسل ثم دحتلا لاسرألا ق ال هق نسلدم ريع ثبدحلل الاس رم 55 راصل كلذ 0 ل

 1 ةلاحعال لاسرالا نمضتم' هان كد يذلا م ا نأ الا هقلب ١ 2 افالمو 00 ع مل نم اعمانس هلو

 نهوملاوهو طققف هعمس ملنمم عامسلا هماهما, ىلسرملا لاح قرافي امناو ؛ ةطساولا ال53 رع ول دما كاتم

 ! نم عاملا ماهمأ يضتقي هنال ة ا دعا نمضتيال كايرو 1 هضم نننل دل نول حو هرم ل

 5 اكيسع نيلدتلا دبهعلا يف ربا ننع نا لاقو ٠ س3 رم اومذو'لسر ا ءاماعلا مدي ملاذهو هم عمسل م

 2 ةيدبع هريغ نم ةعوس اقاو هنم هعمسإ مل اع هنع ثدحو هنم عمسو هيقل نمت يوزر نا وه اقافتا معاج



 01 سيل دتلا نم 2 اف اذه ىلعو لاق عاب احيربصت منج لا 0 ا ا 5 6

 عكو لاقو بذكتلا رك! سيزدتلا اةيعش كاف - هنع رع رار هيك لاو 1 و نم ءاملعلا ثك أ دقو ٠

 نم ٍلسو هيلع هللا ىلص ينل لوق يف لخاد سلدملا مهضعب لاقو ٠ ديدطلا فيك هات لال بوث |

 افيعض ناك ناف ةِق نع ند نا اذه عاطقا هيفو ل رصتم ةّمسدح نأ نيعماشأأ موي. هنآل اًنَم سيلف 5 34

 فرع ا در وق يف فا اضع انا ءاوح ةلغ ألا ضي لانا وهو هلو رو طل ناك 0 7 : 1

 سلدتلاو نيس 5 عامسلا نيب لاح نمل دلل ةاور لقت ال ءاهقفلاو ثردخلا لها نم قس رف لاقف سيلدتلاب | أ

 عامسلا هبف نيس 00 طظفلب سلدملا ءالكير اك أ وهو ليصفتلا روهشملاو مثدنع حرخلا يضتش 0

 اًعاشاو ان رجاو ايدحو تعيس وح لاصنالا ندشلمل وراق وهاس 0 كح ه.كش لاصتالاو

 ةداتقك اد ريثك ترضلااذه تيددح نم ةرتعملا» تكلا نب امحرعو نيحسكل فو ت0 1

 ظفلب ماهبالانمبرض وه امتاو ابذك سيل سرلدتاا نال اذهو مهريغو ريشب .نب ماشهو نينارفسلاو شمت الاو 1
 هعمس اثيدح حش نع يورب نا وبف خويشلا نيلدت امأو ٠ نينيتح سلاملانم ليقبالانا كلاو لِمَ ٠

 دج ادهاج نب رك يا لوق هلاثمو ٠ فرعي:الا هب فرعي الامب هنصيوأ هس واهنك فا 5-00

 هنع يورملل عيبضآ هيفو قالا دواديلأ نب هللا دبع هبدن ري هللا دبع ىلإ ن هللا دنع انيدج ءارقلا ةمأ ّ

 ةها ها 0 0 فوقولا ىلطي نم لك هنف رم قّيرطل ريعوتو ٠

 تتم رك وأ هش رغ همس ريغ يذلا خيش نك كلذ لع يخف هلل لمادا ضرغلا فالتحاب كلذ '

 ةننع ةنوارلا ن م ا ا يوك أ هيود وه نم هئم عامسلا يف هكراشدق ةافولا ٠

 يمت غو كح ا /ّ أ عضوم يفو ةفصب عضوم يف هفرد نأ خ ويشلا ةزكل امامإ بحيف 4

 ف ريع هنع ىور ند نسل كلذ ل لعق نم ةدعلا يف غابصلا نإ لاق ٠ ةفين اصل ُق كلذب احط برطخلا 1-

 دقف ةقثلا هيف دقتعي وه ناك ناو هريخ للشبال نأ سحب هربخ اولنقيا همسا ريغي نا دار اتعأو ساالا دنع 1

 نع ةباور كلذ نو 1 هنس رغصأ ناك ناو وه هق رعل الآم هح رد نم هريسغ ف رعل نا زاوحل كل ٍِف طلغا 35

 دانسالا سل دنيف لخاد هتاف ةيوسنلا قل كك ا هنع ىور نم فرع ىتح هريخ لوق تحي الق لوب 1

 سيدنو خوشلا سيلدتو دائسالا سيلدت ماسقا ةثالثث ىلا سيلدتلا مسقف هسفنب القتسم امسق مهضعب هلعجو '

 كلذو ةّق خيش ن ع اًثيدح يور, نا هر رص وو ناش نو ع كو طقس ل نه ونا ركل كو ةيوستلا ٠

 ٍيفيذلا فيعضلا طقسف لوالا ةَقْيلأ : ند ثبدحا ا يذلا | سلدملا ينأف قل نع فرعض قع 0 ةقثأا 0

 ماسقأ راق رام و تاه هلك دنسلا ريصيف لمتحم ظفاب يناثلا ةقثلا نع ةقثلا هخبش نعثيدحلا لعجيو دنسلا 3

 لو ةيوستلا كاعا كلذك دنا لع فقاولا ةهدحنو سلدتلاب اق و رعم 0 دق كلذ لعاف نال سيلدتاا 1

 هلق نميف حداق وهو قح لا ثيدحلا ف نسل دتلا ند كلذ يفو ةحصلاب هل - را نع هاور 3

 ء ةبوست هذهو نالف هاوس لوقف سيلدتلا ظفا نودب ةبوستلاب عوناا اذه ناطقلا نبأ ىمس دقو ٠ ادمت

00 
 ع 3

 2 ا
 هل يع يب



5006- 
 ينلا نع يورام قفاوي دحو ناف هل الوق ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع يوربام ضعب ىلا

 1 كل دك و ىلاعت هلأ ا حدب لع 'عاأللا هلسر ا مل هناىلع ةلالد دف هيلع هللا ىلص

 يبنا نع يورام ىنعم لعن وشب ل لهأ نم ماوع دحو نا
 1 اذا نوكي ناب هيلع ربتعي مث : ٍلسوديلع هللا ىلص

 لدتبفهنع ةياورلا نعابوغرم الو الوبحم مس مل هنع ىور نم ىمس
 3 .و هنع يور اهف هتحص ىلع كاذب

 لب الد هذه 2 500 هن دح دد> ووهفااخ ناف ع هفلاح مل ثبرد_ح>ح ِق لفاملا نم ا كا اذا

 تدحواذاو لاق هلس رم لوش ًادح |عسي ال تح هشدحن ا تفصوام:فلاخقتمو هنن دح جر ةكحص ىلع :

 ةجخلا نا معزيناعيطتسنالو م ة هلسرم لق نا نحكم راع هئيدح ةحصل لئالدلا

 ” ناو يمساذاهنع ةياورلانعبغرينمت لمح نوكيا لمتح برغم عطقنملا ىنعم نا كلذو لصتملاب امون هب ع

 ظ 1 لوقناو لبق. مل ىمسول نما لح نها د اواييح ج نوك نأ لمجد هلثهلسرمهةفاوناو تاعطقنملا ضعب

 ”0 اذه لتم لمحو هقفاو ارت هناحصا نس لوف عمس نيح هب طلغامأ نوكي نا نكميو اذ رظن اذا

 0 هيلعفللا ىلص ي يناا باحصأ ضعبل مم دهاشم تريك نيذلا نيفاتلا راكدعي ن ءاهاك لاق ءاهقفلا ضعب 1

 مولع دول اة الا هنع لووربي نمدق روما ىأ اهدحأ ومال هلس رم لبقي مهم 5 معا دعو

 مهول نكم | ناك ةلاحالا ترك" اذا راحالاق ةلاحآلا ةزك 1 رو د ب لح انامل اهف لئالدلا

فرعم يف كرتشي احضاو ناو نق نيفلا ند طوقسلا دا هنع ليقي نم فعضو
 . نفلا د نم نوريثك ه

 اعلا آلا كردبال ابنخ نوك دقو هنعيىور نم رصاعي مح يوارلاناك اذا ام لئميفكلذو مهلع قالو
 فيرعتلا هنمضتل خيراتاا ةفرعمب كردي لوالاو د_ِاسالا للعو ثيداحالا قرط ىلع نوعلطملا قاذحلا

 رهظأ خويش نع ةياورلا سانأ ىعدا دقو ٠ كلذ ريغو مطاحتراو مهلطو ممتانفوو ةاورلا ديلاوم تاقوأب

 احضاو هيف طوقسلان وكي يذلا دانسالللاقيو ٠ اريثك خيراتلاب نوثدحللا ينع اذاوابف مهاوعد بذك خيراتلا

 فرع نم ارداص طاقسالا ناك نا حتتفلاب سلدملاايفخ هيف ا دانساللو يللا لسرملا

 اذهو «هبقل هنأ فرعي مو هل هنرصاعم فرع نم اردادطاقساالان اك ناو ؛ يفْحا لسرملاوءهنعىور نمل هؤاقل

 هنا سلدملا فرعي هناف سلدملا يف الخاد د يفْخا لسرملا لعج نمامأو نينيادم امهلع- وامهسب قرف نملوق ىلع

 لاقي ردا عون مثو دانسالا سيلدت سيلدتلا نمعوتلا اذهل لاقي ايفخ هيف طوقننلا نوكي ىذلا دائسالا وه

 دنسنف هق وف نم ىلا يقتاريو هنع ىور يذلا هخيشمسا طقس نا وهف دانسالا سيلدت امأ خ ويشلا سيادت هل

 هنا كلذباهوم نالف لاق وأ انالف نأ وأ نالف نع هلوقك هلهومهنكلو لاصتالل ضتقم ريغ ظفلب هيلا كلذ

 ١ وأ 3 م لو هيقل 31 هنع يورملا رصاع دق سل دملا ناك اذا اسل دن نو اعاو 1 هآور نم ةعوس

 3 سل كلذ ناف مثوم طظفلب هكردب ل نمت ىور اذا 0 2ع 2 يذلا ثدحلا كلذ هم عمسل لو ةنم مح

 ”ثدهحي نا سلدتلا !ولمك سيلدت هنأ موق نع نسما رالادبع نإ 2 ٠ روهشملا حبحصلا لع ننلدع

 ا كا ش1 د ت5 ذ زذ ذ ا

 يع 0 أ



 لع نأ ل نا ف نع وق كاسر (ماظع باذع ىلا نودرب من نيترم ميد لم نع لا
 ةباحصلا رغاصا 00 عباتلا ءاقلو ٠ حرس يبأ ن هللا دبعو سنلق نب ثعشالاو نص> ن ةنمك سو ١

 ناهحو 1 ط هنت واخ هلو هتيح تح نم ناك اول ةتيدسلا نع تك ىنعم يالف مظع 00

 اند + :انركاذ نم ضعب نم ناك هنال وأ ةبحصلا هآوغد ةحك فرعالو وه رت فرعي مل هنا امإ

 متم نع يلع نإ دمح| نع دمت نب دمحا نع ىسع نب باهولا دبع نع حف نب دمحا نع فسوب نب هللا دبع 0

 . ركب يأ تنب ءاهنا ىلوم هللا دبع نع كاملا ذيع نعهئلادبع ن دلاخ انآنأ ىي ن نحن اندح اسال

 ةنالث ءايشا مرح كنا ينغلب تلاقف رمت نب هللا دبع ىلا ءاهسا ينتلسرا لاق 1 دل ا ناكو قيذدصلا . 1

 ءامسأ ةذهف كلذ نم 1 مرج نوك نإ نا 0 ف هاك ب>ر موصو ناوخ ألا ةزمو 0 رعلا ْ

 رمع نا نع هثدح اطا لغش ند ٍبدكلاب امتدخدق مهنم لضفلا تاوذو ةباحصلا ءامدق نم ةبحاص يعو

 همسأ فرع نم الا لتقف ال نأ د لك لع ناو رد تدك حصف كلذ ا ىتح

 فات اذا 'قّسئرعلا هللا قلخ كرتأ مثلسترملا لويقيفانل نوقلاخلاو دم ون لا: هنو كل 7
 يف ممقوأ اهأو نيفلأنم ذبزا كلذ علل ةةسرملا ثيداخالانم اوكرتام انعيتولو ٠ هيأرو ةبحاح بهذم
 ريغ يف هوكرت مث لسرملاب ذخالاب اف اولاقق مهلئاسم ضعي ىف تالسرم ثيداحأب | وقلعت مهما لسراابذخالا

 اوةدهب نأن نولاس الو قح وأ لطاب نم نكمأ اهيةرضاخلا هلأ ملا رش ةوقلا 12195 00

 يف مالكلا يف اوذخا اذا ةلأسملا هذه يف هوحمصام لاطباب كاذ دعب نولاببالمث مه ةلأسم فلأ كلذ نم

 يف مزح ناوخم وح نمت ظافللا ضعب لاقو ٠ الصا لسرم ثيدحت قش هسفن حصن 2 ص

 لوقملا اهنم نا لاوقالا حصاو < اهدر ىفوليسارملا لوبقيف سانلا عزانسدق لاوقالا نم لوش ديقتلا مدع

 نع لسريهنا فرعنموءهلسرم لبق ةقث نعالا لسرب الهنا هلاح نم ع نم « فوقوملا اممو دودرملا اهنمو

 هاور امل افلاخم ليسارملانم ناك امو : فوقوم اذهف هلاح فرعبال نمت ةياور ةلاسرا ناك ةقثلا ريغو ةقثلا

 خاوش ريغ نع معلا لف اد نييوارلا م لكك نيبحونم دزودق لسرالا ناك اذاو « ادودرم نو تانك ْ

 دقت مل امهم اذحاو نأ علا عم رخ الا هب ربخا ام لثع ريخأ نم ناق ٠ ةقدض لك لي اذبف رحالا 0

 ٠ مالكلاماما هناف هنعهّللا يضر يعفاشلا مامالا مالكي ثحبملا اذهمحناو كلذك رمالان ا رعب هنافرخ آلا نم كلذ 0

 باحصا دهاش نثفاتخم عطقنملا لاق هنأ هنع عيبرلا نع مصالا نع : الا هخياش رع لخ دملايف يتيبلاىور

 و ةيلغ ريتعا سو هيلع هللا ىلص ينلا نع اعطقنم اًثيدح ثدخح نيعب انا ند ملسو هياع هللا ىلد هللا لوسر

 لسو يلعُللا بص هللا لوسرولا هودنسأف نوت 00 ظافطا هك دك رش ناذ يدا م لسرا املا اا
 ىددق ةكرشب مل ثيدح دانساب درفنا ناؤ « هظفحو هنعلبقام ةحص ىلعةلالد هذهتناك ىوزام ىنعم لثع

 ندذلا هلاحر ريع نم رعلا ل لبق نا هقفاوي له رظننأب هيلع ب ةعاو -كلذنم هب در هيام ليقددنسإ

 رظن كلذ دجوب مل نآو 4 كال 0 هلس رمدل ىوش ةلالد تناك كلذ ذجو نأف مهن 5



 / 0 ييئارغ رف لا 3 ا ا ا ا د 0 3 4 4 لحال نا لوا 0
 . للا لوسو لاق لاق اذا ياحضلا نأ يمفاشلا نع رابخلا دبع يضاقلا لقتو ه مدقت ام باوصلاو هب جتجبال
 اا ا يراخبلا حرش ىف لاطب نبا هاقث:اذكو هلسوأ هنا لع نا الا لبق اذك روسو هيلعّلا ىلص
 الا اهب جاجتحالا زوجال هنا ليسارملا يف هبهذم نا زبحولا ىف ناهرب نبا رك ذ دقت هبهذم نم روهشملا

 ١ " يبلا ل لا نب ليسا يم انو + هي ”لدفلا لع عامجالا دقعلا امو ديعس ليسا مو ةباحصلا ليسا م

 ”ادعلا نساك ةلويه اجا لاقي نأ ن * الف رابخلا نب يدع نب للا ديبمك نيم ريغ حسو هيلع لا ىلع
 ” نو كاحاو لوقف 0 نع وأ لسو هيلع للا ىلص ينلا نع نوكت نا اما ةباحصلا ةياور نآل

 0 يرق : ةزكب نيعباتلا نع ماف ءالؤه ليسا رم فالخب دعب نيمباتلا نع يور. ع.سو كردأ يذلا يباحصلا :
 ٠ ىف كثر داح آلا ةدع يف ءاماعلا ملكت دقو ٠ ةقث ريغ هنوك لاحا ءاجو يناحص ريغ طقاسأا ن يل كا

 0 ه رغل و3 سوة را اما ىفصتسملا يف يلازغلا لاقف ا هيلع هللا لص ينلا م اعاتب سابع نبأ حرص

 )0 رك ذو 4 ةعسن اهنأ هلا حاف ةواد 0 نيعم نب ىحنو ناطقلا ىحب نعو ةعاج كلذ ىف هدا 5

 ٍْ  حاحصلا جر مع ظفاحلا ىنتعا دقو .حاحص. قرط نم نكل ئرشعلا نود اهنا نيرخا الا

 ْ ١ طحن ربأ لعف روضح ةباكحك عامسلا 9 يف وهام ىوس اذهو نيعبرالا ىلع هدنع تدازف اهم نايحلر

 000 دمج وبألاقهيفلاقف لسررملا قلعت الصف ءاكح الا تاككا ف مزح نبا دقع دقو ٠ سو هيلع هللا ىبص يينلا

 -- ادعاصف دحاو لقان سو هيلع للا ىلص ينلا نيو هناور دحأ نب طقسن يذلا وه ثيدحلا نملسرملا

 ا رش هلا انوج نمانأ انمدك دقو لوبح نع هلال ةجبح هب موقت الو: لوقم زيغوهو اضيأ عطقتملا زهد
 .لقإوأ ةقيلا 20 يوارلا لاق 2 4 يا عدل هلاحح اعل يح هيداهش لوبق نحف هريخ لوبق نب 02 فق وتلا اندع

 ل يدق دقو < هيعرع يس كرو فا را دق عا تلاد ىلإ ةضتلنا نإ نحل

 5 ىقخ دق نكلو فرعام هلاحن 0 ءدق رباحو ىنعلا ارباح يروثلا نايفس قثثو دقو ليدعتلا نم م ىلوأ

 7” ءاوس اهربغو يرصبلا نسحلا لس رمو بيسملا نب ديعس لإ ا الا د ل ا كال زان لع را

 اا دلل ا 31 نك يرسل سلا نا لوقام لسلال نم ضعإ سدا دقو يح هنم دكؤلال
0- 
5 

 00 ا 0 للا يحد هازتأ اذه لئاقو دمت 00 ا نموقأ ا لاق سي ةياكيشلا

 ا ول ا ُ دل هس احر نع هنف هبوار لاق

 0 قافنا ىلع اود هرم ةئيدملا بهأ نمو نوقفانم بار رعالا/ نم جلوحخ نمو) لحو زع هللا لاق ةاضافلا '؛



 5200 ئ

 ةعالا ضعإ لاقو : فاك ريغ ماهمالا 0 قيدوتلاف ل 00 يو لسرملا ا قا ناو افيعض |

 ريغ نع لسرو زرتحبال نم هلسرم 0 امي كاذ ربلا دبع نا ديقو هن جتحب حيد لسرملا ثيدحلا 8

 جتحناك دقف ليسا رمل امأو 1 لأ لا هتلاسر ف دواد 5 لاقو ٠ هذر ّق فالاخ الاف ناك ناف تاقثلا ْ

 كلذ لع هعبانو أمق ماكتف يعفاشنا ءاح ىح يعازو الاو كلامو يروثلا نايفس هلم ىضم مف ءاماعلا امم 5 ا ٠

 ل وه سلو هر جنح لسرملاف 0 دج وبلا مو كسإ ىلا ريغ 0 ني اذاف هريغو لشح 8 نوجا

 ىلا 1د دانا يع تأب مو لسرملا لوبق ىلع مهرسأب نوعباتلا عجأ ريرخ نبا لاقو ٠ ةوقلا يف لصتملا . 7
 دقتادقو ٠ هدر .نم لوأ يسفاعلا نأ ينفي .هناكريلا دبع نا: لاق » نيالا سأو ىلإ حدس يالا نو

 نب ديعس نع جاجتحالا كر لش دقف لسرملا جاجتحالا كورت نم لوا ”يمفاشلا نأ لاق نه لوق موضع

 جرخأ ادقو يزهزلاو نيريس نبا ينم نه ه. لاق لب كلذب اوه درقس و نيستا راك نس وهو ١
 ومس لبق ةئتفلا تعقو اماذ دانسالا نع نولاسي اونوكي مل لاق هنا نيريس نبا نع هحبحص ةمدقم يف لسه
 كرت دقو .٠ مهثيدح ذخؤي الف عدبلا لهآ ىلا رظنيو مهئيدح ذخؤيف ةنسلا لسهأ ىلا رظنيف ؟لاجر ان

 يعفاشلا ىلا هتيسن نكي يذلاو ىعفاشلا لبق نمت دحاو ريغو ناطقلا ىكو يدبم نبا لسرااب جاجيتحالا

 ْن ماشه اناح لاف دك ع فاشل ىور دقو ٠ هيف قيقحتلاو ب ثحبلا ةدايز وه لسراملا أ 2

 عماس هعمسي نأ ةهارك الا 10 ينعنع اف هييحملا ث دخلا مسا يلا لاق هنأ هضأ نغ ةورع

 دق هب قنا لجر نم هعمسا وا هب قث'ا نمك هب ثدح دق هب قثاال لحرلا نم هعمسايبأ كلذو هل يدتقف

 . «هريغو ثلا هيف ثدحت ناك نامزلا كلذ نا ىلع لدب ربلا دبع ن ١, لاق ام اذهو هب ا نمت هب ثدح

 هنا نا نع اندم ناريس ن دس قالا فلا 5 د لاق نوع نا تدع نم لعاا جرخأو

 د نا قيرط نم رماللطا ف جلاد ةيدلاق اوي هك اذ نم نكلو اص لجر ةيؤاق 1 لاق

 - نوذخأت نمح اورظناف نيد ثيداحالا هذه نا بانام دعب لوقي جراوْلا نم ًاحيش عمس هنأ ةعيط

 نيجتحملا ربظلا .ةمصاق ّللاو هذه رجح نا ظفاللا لاق - اثيدنح هل انريص ًارمأ انوه اذا انك اناف
 ءالؤهومهدع نف نيعباتلا رصع ىف م ن ورفاوتمةباحصلاو مالسالا !دبم يف تناك راوخلا ةعدب ذا لسرملا

 هب هنايدح َْ ا دل تدع ملا لفسل لأ عمس اميرف ةرعاشاو اثيدح هولءح ا !ونعتسا 1

 01 ماما 0ث 0 108 هب جتحو تاعطقالا جتحي يذلا ؟ حيو هريغ هنع هلمحبف نظلا انسح

 عاونأىف دمن انآ م مث حالصلا نبا لاق روهأا هيلا بهذ يذلا روهشملا ىلع ل وص وللا ؟ 2 اك ةباكساا

 ١" فلا ةادحأ نم هريغو شاع نأ ةوران لع ناسا شلل كر عديم وجو لسا

 ةباحصلا نع مييادد قال كيسا لوصوملا م 5 ىف كلذ نال هنم هولا و لسو هيلع هللأ ىلك يناا نع

 نع مهباور ن 3 هلوق يفو يقارعلا تفالسا لاذ لودع مهلك ةباحصلا . 0 ريغ يباحصلاب ةلاهملاو

 نيعياتلا ضعإ نم ةباحصلا نم ةعام 0 50 ذأ مماور للاَع 3 ل لاش نأ باوصلاو رظن ة هيأ ادصلا



 07 دو بنا«
 : م ديا + 14 : يوم 0

 كب" 0 كر 2و
 م1 مع , : 2

0 

 ظ 3 أ لا 2 كنا كارلا 0 5 71 نا ا لسرلا لوسالا 57
 ّ ديئاسالا رابتعا نالطب مزا قالاطالا ىلع لمح ولو كلذ و<و يباحصلا دعب نانثا هنم طقس ام ا 007

 ٠ ةلضافلانورقلا ينعي لوالاراصعالا لدُأب مبضعب هصخ اذإو داسفلا نيب وهو ةاورلا لاوحأ ىف رظنلا كرت

 0 "نم ةياور نوكتق هبلعو هلم عمس ملنمت يوارلا ةياور لاسرالانا ماهالاو مولا ناب يف ناطقلا نبا لاقو

 0 لايق نم لب لاسرالا ليبق نم تدل اهف ةطشاو امني نوكي نأب هنم عمسب ملام هنم عمس نم ىور

 ١ الو حالطصالا ىف فالتخا ىلا مجرب فالتخالا اذهو ٠ لاوقأ ةعبرا لسرأا دج يف نوكف سيلدتلا

 000 1 لسالا فب لاثرالاو ٠ ةلايرإ تيدا لسرأ مطوك نم لوعفم مسا لسرملاو : هيف ةحام

 ' ٠ اذه ىمسو ديف ريغ نم هتقلطأ اذا الاسرا مالكلا تلسراو هتقلطأ اذا رباطلا تلسرأ لوقت ديقتلا مدعو
 7 ني انه رثالا لعأ قرف دقو ٠ فرعي وارب هديبقت مدعو هيف دانسالا قالطال لسرملا ثيدحلا نم عونلا :

 ١١ حالطصالا لهأنا لاق ثيح ةبختلا حرش يف رجح نبا ظفاحلا كلذ ىلع هين قالطالا دنع لعفلاو مسالا

 ' قاطملا درفلا ىلع هنوقلطيام ثك أ درفلاف هتتقو لامعتسالا ةزكح كبح نم بيرغلاو درفلا نيب اورباغ

 7١ ملامعتسا ثح نمامأو امهلع ةيمسالا قالطا ثحح نم اذهو يسنلا درفلا ىلع هنوقلطيام ثك أ بيرغلاو
 آ00 ااه نم نيرقو نالف هب برغأ وأ نالف هب درفت يسنلاو قلطملا يف نولوقف نوقرشب الف قتشملا لعفلا

 4 ض ألا قراطا دع هلك د اهلا لع نويدتحملا نك المآ نا رزاغتم اه له لسرملاو مامقتلا ف مهفالتخا '

 7 ءاعطقنمما الس رم ناك ءاوس نالاف هلسرا نولوةيف طقف لاسرالا نولمعتستف قتشملا لعفلا لامعتسا دنع اماو

 1 نب نورباغيال ما نيدغلا نم 2 لع مطامعتسا عضاو» ظحالاب ل نم دحاو ريغ ول 7 خرم

 : . ىف ءاماعلا فلتخا دقو ٠ كلذ ىف ةتكنلا ىلع هين نم لقو هانرر> امل كلذك سيلو عطقنملاو لسرملا

 " دقو يطوسلا ظفاخلا لاق ٠ باتكلا اذده لثم هيف ثحبلل عستبال اديدبش افالتخا لسرملاب جاجتحالا

 ” «قئالثاذورقلا لها هلسزأ نا هم حتح « اقلطم هن ١ جتحيال « اقلط هب يت س لاوقأ ةريثع كلذ قي رخل

 1 نكي ل دا م عا ناب حاحا ا ا حتح « لدبتع ا ا

 ا" درع ا ياخ ا نا هب جتحي « ابوجوال ادب هن جتح « دنسملا نم ىوقأ وه «هأوس بالا يف

 000 رمز الو لذ تان. انح ىفاثثلا البق ىتلا نكامالا يف الو. لسرملا لبقأ ال لاق هنا .ركب ينأ يضاقلا
 ا هبحتسي لب نك امالا هذه يف هن جاجتحالا بجوبال يمفاشلاو لاق ٠ يعبات نم هعامم لمتحا اذا يباحصلا

 - ولدنا كلذ ةداف هريغ لاقو ٠ لصتالاب اهنويث هن تبثث ةجحلا لوقأ نا عيطتنسا الو هلوبق يحتسا لاق 5
 ' راح حسا هلوق يمفاشلا دارم ”يتوبلا لاق نك اضراعت اقلطم ةجيح ناكولو هيلع مدق لصتم هضراع

 : رظالاو لوصالا باحصأو ةانقفلا نم ٌريثكو نيثدحلا روبمح دنع هن جتحال فيعض لسرملا ثيدحلاو اذه

 '0 نوكت نأ لمتحف كلذك ناك اذاو يباح نيغ نوكي نا لمتحي هناف دئلا نم طقاسلا لا< لهجلل كلذو



 ب هيي 4 3 2و ع را ا و نا و حت“
 1 72 ل

 اقافناهإس م لبق 1 ريغو تاون ع 0 57 3 ْ

 دع ضمنا انني 00 لو وأ هيما كوم: قا تأ ردا 0 نعام لسرملا ناك امو اذه 22

 يعباتلا هعفرام لسرملا نا روبشملا وهو ( لوالا لوقلا ) لاوقأ ةثالث هدصح يف ءاملعلا رك ذ لوقتف انه ١
 5 يبأ ن ثا نسكو رابثلان ب ؟ يدع نب هللا دعك مالا اك 3 ءاوس لجو هيلع هلاك ىلا 1

 عا يراصنالا ديعس نب ىحيو مزاح يبأو يرهزلاك نيمباتلا راغص نم 3 مهام ءاوصلا نيدحرإ ظ
 نيعباتلا راغص هعف رام ىمسال اذه ىلعف سو هيلع هللا ىلص يننلاىلا ريك لا يهباتلا هعفرام هنأ ( يناثلا لوقلا) أ

 نم مههابشاو يراصنالا ديعس نب يحيد م راحت يانلو يزف كالت وق حالصلا نالاق ١اعطقنم نكلو الس رع ٌْ

 الكم ليلاس رم هوس اموق نأ ريلا دبع نبأ كح سو هيلعدللا ىلخ هللا لوسر لاق نيعباتلا راح 3

 عرف بحهذملا اذهو تلق :نيعباتلانع مناور رثك أو نيننالاو دحاولا الا ةباحدلا نم اوقلي مل مموكسا ٠
 لاسرالا مسا يف نيعباتلا نيب ةبوستلا روهشملاو السرم يهباتلا ىلا لوصولا لبق مطقنملايمسبال نم بهذمل ١

 يعفاشلا ديبقت امأو نيثدحلا نمدحأ مالكيف احيرص ريكلاب ديقتلا رأ مءالعلا ضعب لاق ه ٠مدقتاك ١
 يعباتلا هعف ريام نأ ىلع ةلالد هيف سيلف ريكلا يعباتلا ةباور نم نوكي ناب دضتعا :اذإ لش دلل لسرملا 1

 ىف كاذو السم نيفاتلا راك نود نم هض راع ةمدش جرتشل فانا ض1 0 ىسيلال ب ربصأ
 عالم لتفادي نين اناجراك نود نف كل وف د ىحوحلا ةلفغ ةلقو ةرحخ معلا يف رخل رك هلوق 0 ٠

 كلذ يف باوصلا ناف يباتلاىلا دوم را هلوق يف و اهدحأ ؛ :نيهحونم انه حالصلا نبا ىلع ضرتعا دقؤ 9

 ةباحصلا نم قل. يرهزلأ ناب هراعشا يف يناثلا : ؟ انا كلذ يف عبت دقو يناحصلا ىلا لوصولا لبق لاقي نا ' ظ
 « كلامنب سناو « رمت نب هللا دبع مهو ثك اف ردع ةثالث ةناحصلا نم ين دق هلا عم نينمالاو دحاولا الا ٠

 ليفطلاوباو « ةليمج وبانيئسو ' ديزي ن بئاّسلاو ' رفعح ن هللا ديعو « دابع نب ةعحرو ه دعت ْنك ليغل) '

 لب رفعج نب هللا دبع نم عويس مو : رهزأ ن نمحرلا ديغو : ةمرخع نب روسملاو ؛ عيرلا ا 31

 لفود نإ 0 نب هللا دحعو دم ل درج نم ميس دقو رباح ن نم موجب 1 لبقو هور ١

 يلا ينعهتنلاو رمت نأ ع هعامس ىو نا 0 اومهبختيف فاتخيمهو ”يظرقلا كلام يبا نب ةبلع

 دحاأو ىنعيعطقاو لس رملان وكي اذه ىلعف ناك عضوم يارد 25 انةهاطأ نوار ظنمام نإ كلل ا

 لابستسالا ثيح نم: لاسرالا فصوبام ثك ا:نإالا اسم عس كلدنادلوصاو هقناى م
 نيمباتلاب صوصخم لاسرالا نا ةفرعملا باتك يف مالا لاقو سو هيلع للا لص يبنلا نع يباتلا هاورام
 نييودهندو راو هيلع هللاىلص هللا 0 لاق يعباتلا يعباب 5 يياتالوف وهلاقذ لخدملا يف كلذ. فلاخو

 ىلع سرا قلطأ دقو -- ىرخأ أقر ينعإ ةعمس ىلا نب ةعاش 5 الو نابرق 5 نرق لوسرلا ٠

 يعخنلا مهاربال ثيدح يف يراخباا حرص دقو ينطقرادلاو متاح وار ةعرو ونا كانط ةمأ نم عطقنلا ٠

 ثبدح ىف دواد وأو ا 2 1 نم متم مل مهاربأ نول لس رم هنأب 0 داحلا نأ 0



 3 ةاورلا ناد 2 0 م يذاا وهو لصتملا ل هلباشو و عطقنملا ثم دخلا 0 وأر 00

 | 57 بجوب يتلا روماآلاو هماسقأ نم مسق هنأف 0 0 يذلا عطقنملا ىنعملا د عطقنملا تح لخدبو

 « ةفلاخاو « معولاو « ةلفغلاو « طلغلا شو «هب ةيلاو ء يدكللا : ةرمدع وا رلا يف نعطلا اهنم دحاو

 يش هيفدحو ام وه فيعضلا ثيدحلا لوقت اذه فرع اذاو : ظفلا ءوسو «ةعدبلاو 'ةلاهملاو « قسفلاو

 | ةداسأ نم ةاورانموار 2و ها نارا تنعم بحوم هنيعب وهو درلا ب>ومو « درلا يوب امت

 نوكي ام امرا عون فدح] كدطا نورك تاك لعق هيف اعط كيحر را رى رمأ ةوجنو ناتأو

 | رإ يف ما دوو ةم درلا بلوم نوكي ام اههمناتو هدس نع ةاورلانم وار طوقس هيف درلا بجو

 ”اورلا نم وار طوقنت هن درلا بجوم نوكي يذلا فيعضلا ثيدحلا وهو لوالا عونلاامأ : 00
 ّّ يدابم نم نوم ثا را نال كلذو عطقنملاو لضعملاو ل 0 قادرا 1

 هاذ طقاسلا ناك نا تلاثاو لج زا ىاتلاو قلخلا لوالاف# كلذ ريغ نموا ىتاثلا دعت هرخآ قش وأ ذل

 ا( دال لول نع اطقس ىذا تيداوع قاعات مطقتما وهف الاو لضعملا وهف يلاونلا عم انهأسف نام
 "تن نأق حا 1 هيلعللا لص يبناا نع هدج نع هيبأ نع مكح نب زهب لاق يراخبلا لوقك ٌركاف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق الثم لاقيودندلا عيمج هنم فذحي نا قاعملاروص نمو رجح نبا ظفاخلا لاق هنم

 هفيطإو هبدح نم فذحن نا اممو « اعم يناتلاويناحصلا الاوا يناحصلا الا هنمفذحالنا اهنمو و سو هيلع

 اذه يف حيحصلاو ال 7 اقيلعت ىمسي لههش فلتخادقف فاصملا كلذل اخيش 30 لينك نكات نع

 دودرملا مسقيفقيلعتلا 0 ذ امتاو 'قيلعتف الاودن يضق سل دم كلذ لعاف ناءارقتسالا وأ صنلا,ف رعناف ليصفتلا

 هفذحأن م عيجلاق ناف « رخآ هحو نم ىمسم "ىحن نابفرع نا هتحصب 2 دقو فوذخا لاح لهجلا
 قنحلا | عقو نا انه حالصلا نبا لاق نكل ىمسي ىتحلبقبال روهطاو ماهبالا لعل يدعتلا اني تم

 1 نم ال2 كا اعاو هدف هدانسا توددبل لع لع مزمل هيف ىلا اق يراحلا هم تمر[ تاك

 ١" كدا نإ لع كقلا ىف قلد لكي تحض وأ دقو لاقم هننف مرطأ رغب هيف ىلأ امو ضارغالا

 |0000 ءاوس سبالاكوع ناهروصو يهباتلا دعب نم هدنس ردا لش طيس يتلا هيل اوه لومار
 1 .رقأو : كاذوحنو اذك هترضحب لمف 1 سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق اريغص 0

 1 7 افيضن وكينا لمتحا كاذك ناك اذاو يباحص ريغنوكي نالاّهحال فوذحمالاحب لهجال دودرملا مسق يفرك ذ

 000 1و 1[ سإلا جو دعو اذكهو امتع وك رخآ ىعبان:نع ىور نوكي نا لمتحا ةقث ناك اذاو

 00 ان د رالادع قاسم زك اا نيل نع يدم نيمياتا نما ةعتن أ
 | دع هرأ نم توكيل كا ل يك يطول رولا سد ةش نع الا لسرالا هنا. يدتلا لسرأ

 ' ناكناو رخآ لامحا مف كلذ: عمو مهدنع فاك ريغ مهبملا لجر لايف قياوتلاف هدنع ةقث ناك نأو هريغ دنع

 " . هتداع نم فرع ناو ام بس هتداع فالخ ىلع ىرح دق عضوملا كلذ يف لاسرالا نوكي نا وهو اديعب
0 



 3 « 1 ئ 1 10 0 5 ظ

 ترظن اذا كناف دياقتلاب ديقت لو هرظن ققح نا كاذىلع ىمالا سيلو هيلع هوعبانو < اللا نم ىانلاو . |

 هناو ظافحلا ثيدح لوالا مسقلانا رو ذف لاق اك سانلا نم تاقيط ثالمثىلع ثري دحلا هباتك يف رسم مست

 يطاعتو قدصلاو رئسلا لها نم مهموك عم ناقتالاو قذحلاب فويل نم ثدداحاب هعتا اذه 6-5 اذ

 د همجا نم ينو هتمهم ىلع مهنم ٌمكالا قفتاوأ ءاملعلا عمجأ نع كود كرا اا مل معلا

 ا م1 انا فاو نيلوألا نتفلملا توح هباتك باوبأيف ركذ هكدح وو انه هرك ذي لف مهضعب

 مهيف ملكت اما دكا دو فج 1 مسقلل باملايف دج + تدحوا:دابغتسالاو لؤالل عابتالا قيرط ىلع

 ىف ثالقلا هناقطب قا هنأ يدنعف يراخبلا لعف كلذكو ةعدس ا فعض نم نورخا مهاكزو موق

 لوأت < اطلاف ' هيلع ضن: ةعبارلا حرطو همست يف هتيو ةباتك ةمدق« يف تووارك نام لع هلك

 ريظاع دارأ اما لب هدام كلذ نيدلو ةدرفم ةصاخن ايشداحأ قايوااك فقط لك ا هريس سا انا

 ىلع ةيناثلا ينأب ث ىلوالا انف نواف | ثيداحا ناو تاو الا د 3 نأ هبض رع نم نانو هلال

 ظافحلا ةثالثلا تاقطلاب دارأ 0 نأ لمتحو ةثالثلا ماسقالا عيمج ىفوتسا ىتح عابنالاو داهشتسالا قيرط

 ءاج دق ا. ينآي هنا دعوو رك 5 ىلا ثيداحالا للع كلذك و ١ اهخ راح 7 يه ةثااثلاو مهنولي نيذلا مث

 فحص ركرذو ضقفتاو ةدازلاوداسالاو كاسر الك ساق لاق مهفالتخا نم باوبالا نم اهعضاوم يف اع

 تِضواف دقو ىضاقلا لاق“ ١ هب دعوام لك هباتك يف هلا داو دشل انيق هضرع ةئافيتسا لع ل |ذكو نس

 نمل هاظ وهو تر 1 د1 هناي هبوص الا افضنم تر اق بالا اذه موفي 1 هيف يأرو اذه يليوأت 8

 2 اليمن نأ رسم بحاص نايفس .نإا هلاقاع اذه ىلع ضرتعيالو باوبالا عومج علاطو باتكلا كما

 قحسا ناو ةمركع هيف لخدي يناثلاو - سانلا ىلع هارق يذلا اذه ( اهدحأ ) تادتلا نه تك 0

 قبطي مل نايفس نا رك ذ ام تلمأت اذا كناف ءافعذلا نم هيف لخدي ( كلاثلاو ) اهطائمأو يزاغملا باص

 رك اذه للف هللا ءاشنأ كلدكا هدخ هداف هناك دعت لم ركذام اهلا هيلا راشآ يذلا ضرغلا

 ادح رهاظ هراتخا يذلا اذهو ضايع يضاقلا مالك

 2 نيثدحلا ةقيرط ىلع ةروبذملا هماسقأ ىلا فيعضلا ثيدحلا مسقت 1:

 11 نيعشم عبتتلاو ءارقتسالاب ةذوخأملا ةروهشملا هلق لا ةنعصلا دلك مدق نأ اننا دقو

 لوبقم نيمسق ىلا مسقني ثيدحلا نأ قس اهف ان دقو عفنلا يف مظعأو عبطلا ىلا برقأ كلذ ناف موقلا
 ةف رعم نأ ىحب الو لوشلاط ورش انو فيعضلا وه دودرالاو نسحلاو حيبحصلا وه لونقملا 9 دودرمو

 عجرادقورثك اذ لويقلاط ورش نم طرش دقف الاسل درلا_يسذا درلا بس ةف زعم بجحوت لوبقلا طورش

 !دل نحو: يوارلا يف رمأ دوجو يتاثلاو : دل ف لاصتالا وع ادا ترم كأ 2010
 نمطقس يذلا ث دحللو عاطشا طوقا ازهط لاشو دعت نم ةاورلا 0نف وأر طوقس وه لاصتالا 0
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 | لكشف ب هلع اوعمجا ام اره تلح ءاعأَو ححصلا اذه هباتكىف ينعي انه هتعذو يدنع حيبتص "يش لك نسدل

 ١ ةمحيف اوفلتخا نم هركذن نمو ان رك ذ نم ثيدح نماهنوكل امص ًافلتخ ةريثك ثيداحأ هيف عضو دقف
 ” حيحصلا طورش هيف هدنع دجوام الاهيف عضي مهناددا ع نأ( اهدخا) نيكو نب ةباوح وخيشلالاق ٠ هثي دح

 ” فلتخاام هبف عضي منا 40 هنأ ( قاثلاو ) مهضعب دنع ثيداحالا ضعب يف اهعامحا رهظي ملناو هيلع عمجملا

 | ده انهو هنأور ضعب قوت يف وه اعا هبف مهنالتحا ناكام دري ملو اقاتساتوأ ات سفن يف هيف تاقثلا

 / يدنعوه لاقف حيحص وه له أوتصتاف ازرق اذاف ةريرغ ينأ ثيدح نع لكس امل رك ذ هاف همالك نم رهاظلا

 | يفاوفلخا تيدا لع هياثك ليتشا دقت اذه عمو روك ذملا مالكلاب باحأف انبه هعضت م1 ليقف حبحص

 5 اتا تكردتسا 00 يك طريتلا اع نع هنم لوهذ كلذ يفو هدنع احصل - و اه داك

 دع أ ثيدحلا ةكأ نم ةعبرأ عاجا هيلع اوعجأ ام انيه تعضواماو هلوق يف عاجالاب رسم دارأ مضعإ لاقو
 ا العدأ هع رحل عضوم يفرك ذو ناسار خلا روصنم نب ديعسو نق نأ نب نائعو نيعم نباو لينح نا

 35 لوم :تبسعل تا ةسائلا ةحردلا ىف نيعقاولا نيطسوتملاو النصل نب ةعامج نع هحيحص يف هتباور هيلع دقتا

 ا وه نميف كلذ نوكي نأ ( اهدحأ ) هجوأ نم كلذ نع باجأ هنا حالصلا نبا نع لك تس

 1 ا رقم اناث ح رجلا ناك اذا اهف كلذ نال ليدعتلا لع مدقم ح رخلانا لاقي الو هدنع ةقث هريغ دنع فيعض

 ظ 0 يراخيلا جتحا ام هريغو يدادغبلا بيطخلا لاق دقو كلذك نكي ملاذا ح رحلا لبقب الفالاو ببساا

 | نأ ( يناثلا ) ببسلا ا نمطلا يفتي مل هنا ىلع لومي مه ريغ نم مهيف نعطلا لع ةعاج نسي ظنوا دولا

 78 اكو تاق هلاحر دانسات الوا كم دجلا 5 ذب ناب كلة ولوضالا يفالدهاوشلاو تاعباتملا يف اعقاو كلذ نوكي

 1 . همدق ايفةدئاف لعدم داي راواةعب انما 2ك الا .ةح ولع ءافعشلا ضعا اهمف دابا اح ا داس م لمآ

 ' حق ريغ هيلع ثدح طالتخلاب: هع 1 هيلع انط ه جتحا يذلا فيعذلا فعض نوكينا ( كلاثلا )

 ا ركذ بهو نب هلا دبع يخأ نب بهو نب ناخرلا دبعنبدحأ فاك هتماقتسا نمز يف لبق نم هاوراهف

 يأ ن , ديعسك كلذ يف وهف رصم نم ٍلَسم جورخ دعب نيتثامو نيسمخلا دعب طاتخا هنا ؟1اجلا هللا دبع وبأ

 | معدحا 5 نيحبحصا| يف جاجتحالاة نم كاذ عنج لو ارخآ ظلتتعا نمت اهرتغاو قارزلا دعوت ةبوَرَغ

 . يالا ىلع رصف لزان تاقثلا ةياورنم هدنع وهو هدانسأ فيعضلا خيشلاب ولعي نا ( عبارلا ) كلذ لبق

 رهو دم رخل عضوم يف رك ذو - كلذ يف ناملا اذه لهأ ة دع [فتكم هللا لزاتلا ةفاضاب لوطيألو

 د 7 لوقا مانشقأ ةنالثث ثنداحالا مسقيدنأ ىلاهحبحص ةمدقم يف زاهر نم هبف نحام بسسانيامت

 5 ( كلاثلاو ) ناقنالاو ظفحلا يف ثواعسوتلا نوروتسملا هاور ام ( يناثلاو ) نونقتملا ظافحلا هاوو ام

 ع ' فاتخا دقو لاق 5 هيلع جرعيالف ثلاثلا 0 ئانلادعسا لوالا مسقلا نم غرفاذاهنأو ناوكورتملاو ءافعَصلا

 0 ”دقشنلا نا يتببلا ركب وأ ةفاضو هللا دعوبأ 5 اللا ناظفاحلا نامامالا لاقف مسقتلا اذهم هدا ع يف ءاماعلا

 ” خاولا هلبقام اذهو ضايع يضاقلا لاق ٠ لوالا مسقلا رك ذ امناهنأو يناثلا مسقلا جارخا لبق اسم تمرتخا



 لا

 ةفرعم .ناكنا هب دارملا نال كلذو مسقتلا اذه ةدئاف ةلقببجأو ريغ حرص دقو: هدوحوو هاما قدس د
 نممسق لك دقفامدب فرعي مسقتلا اذهنال كاذدبفي دق هْنِإ لبق ناف كلذديفيام هبف سيلف فيعضلا بتاع ١١

 2-4 اذهنإا لبق ضضادنا هلع امكح نك اطورتنلا نم اهدس هدف قاس فد ريشلا ١

 ادقاف ناك ناو هاوس امت للك حا مناف فدصلا تقانك ف5 نكعلاب مالا نوكي دقق هقالطا ىلع غعوس اد آ 0

 ليلقلاالا اهم اومسيل مهءاف كلذ اولعف موقلاف مساب مسق لكصبصخت هب دارملا ناك ناوةيقابلا ةسخاطورسشلل ١

 بجوتستال ةدئاف هذهف طسبلاب غاببامسق< ةفرعم هبدارملاناك ناو كلذا هسفن مسقملادصتي وان !انرك ذاك ٠ ظ

 فعضاا أشنم ةفرعمو عقي ملام اهنم عقو ام ثحبيل ماسقالا رصح كلذ ةدئاف لاقي نأ نكيو بصتاا اذه ٠
 ليقولواوصتأو اوبعتف نأشلا اذه لهأ نم اوسيل سانأ هميسقتيف ضاخدق هنا مهضعب لوقامأو ٠ مسق لك يف

 ضرتعيام هيف نكي اذا مسقتلا نال فيعضوبف ارئاح يتبل صاخ بقال سيلامت لاثب انتيا كاذيف ادب مظوطأل
 هيفك وهرضيال دعب اهدوحو قةحس+ل ىتلا ءاسقألا ةلثهأ ضعبب "هتف رعم مدعو ناك مسقم يأ نم لش هيلعهب |

 ثحبلا وهو يريشاهتكرت اهنم رخآ فرط يبو ماسقالا نايب وهو ةلأسملا نم فرطب تف دق لوقب نأ

 وهو فعضملا هاهم ا عون بدلا ب يزوملا نبا كرا دقن كاد هلع تضر مدق لك ةلثمأيف

 وهو مهنم نرحل ةوضو ثيذطا لجا نفل فعن يف امإهف 0 هعفض ىلع عمجمل يذلا

 الاودحرملا وه فيعضلا نكد نررم ًالادحأحجرتم اذا اهف اذهل حبو هيلع عما فيعضلا نم نرفع

 حالصلا نبأ نع لس حرشيف رك ذو ٠ ليقلا اذهنم ءاشأ يراخبلا تح ةحضاا يمزيلم بتك يفعقو دقف

 انا ءانمملا هلوأ ن م قتلا نغ ةقثلا لقن داتسالا لضتم يدا توك هدي و سم طا ناتذلا |

 فالخخالب حي وهف طورشلا هذههيف تعمتجا ثيدح لكف حيحصلادح اذهو لاق* ةلعلاو ذوذشلا نم

 طورمشلا هذه نم طرش ءافتنا مهفالتخا ب بس نوكي دقف ثيداحالا نم هتحيف اوفلتخاامو ثيدحلا لهأ ني

 ميفالاتتحا بس نوكي دقو ؛ السرم ثم دعا ناك وأ اووسسم ةاورلا "ضع ناك ذاك هطارتشا يف فال 0

 نم هناور ىف ثيدلا ناك اذا م5 كلذ يف نلغالا وهو ابضعب ند طورشلا هذه هيف تعمتجا له هنأ

 وأ الثم ىشتلارب زلاابأ مهفنأ ريغ تاقث 0 ور ثيدحلا ناك اذاف حيحصلا طرشنم هنوك ىف فاتخا

 سم طرش ىلع حي ثيدح اذه هيف اولاق ةماس ن داموا نة رلا دبع نب ءالعلا وا اص يبا نب ليهس ا

 دنع تبي ملو ةربتعلاطورشلامهف تعمتجا نمت ملم دنع ءالؤه نوكل يراخبلا طرش ىلع حيحصب سبلو 1

 وره ويورفلادمت ن: قحساو سابعن | ىلوم ةمركع ثي دح نمهج رخاهف يراخب|لاحاذك و مبف كاذيراخبلا ٠

 ترواسلا ظفاكل تا دعوا < الا لاق. اسم مهب جتجيإو يراخبلا مهمجتحانمت مثريغو قوز رم نإا

 رسم مط جرخ لو حيحصلا عماجلايف 0 مل كا ٠ ددغ كر دسملا ةقرففا ىلا لات دملا ناك

 عمال ىفيراخبلا م جتحم و حيحصلا دنملا يف لسسم مب 9 نيدو 5 8 نونالثو ةعبرأ تاجرا

 0000 هللأ ىلصهللا لوسر ة هفص بابيف هحرر تت يف م لوقامأو 0 اش دو 12 ةسمحو ال حيحصلا



 7 2 اصب ف ع ىلا ا »نا ا ل يا حاولا
 35 ل

 را

 00 نمش ال 1 الاصتم ناك ناذ الاصفنم 1 الاصتم نوكيذ ا 0 نيمسقلا 1 ا هراف يناثلا

 ” تاليوارسلا الو صمقلا اوسلت ال ماللسلاو :ةالصلا هيلع هلوق 0 ١ انهه دقق دقو يخارتلا خسنلا اظل نم

 نسل عم ىلع لدب ثيدحلا ردص ناك ناو نيفخلا سبلباف نالعن هل سل لجر نوكي نا الا فافخلا الو

 0 كلو هيف يخارتلا م ارك احين ىمسإ ال هنا ريغ نافانتم نامكح اهو هزاوج ىلع لدب هزحعو فافخ

 1 0 ٍْ عج 0 نكما نافذ امهملي عن ا نكع له تراظن ”لاصفنم نك نو اناس ىمسلا عونلا اذه

 0 0 * فيعضلا- ثردحلا يف ثلاثلا ثحبملا

 0 03 ش

 07 0 4 لكلا تافص الو حيحصلا تن 1 تافص عمج ١ ام وه فيعضلا ثيدحا ءاماعلا ضع لاق

 | ةبنرع نعالزا 1 اع كا ل نسوا ل قلو رع لق ناد ف لولا تكعل لاقو

 1 0 ةدك ف حيحصلا 5 لا اذا جايتحا الاف ذا 0 همنرم نع يوكل يطا

 لضعملاو عطقنملاو لس رااككلذودهيلا يعادلادوحولهباصاخام#ل اهضعبل اوجاع لا فيعضلا اومسقدقو

 : ارظنف كانقأ رصح مهضعب لواح دقو ٠ كلذ ل ءادلا مدعل الافغ اضع ا 3 ريو برطضملاو داشلاوللعملاو

 3 4 هدب واع لس رملا ربح ل ثيح نيس اك ها مدح وف نسحلاو حيحصلاط ورشي مهولوبقلا طورش يف

 1 اراوتمم اكان ال فلك كيح رخا ١ هيجل و رم كح دكا“ ا ةلفغلاو اطخلا ةرك نمةمالسلاو «ةاورلا ةلادعو

 3 فيعضلا يف رظن من ٠ ةحداقلاةلعلا ن هم ةماللسلاو هدا مم ةمالاسلاو ' لكلا 0 ا

 2 ماسقأ رنا اذه. نيتف كلذ نم ا ناطرش دقشامهنمو طقف اطرش دقفبام هتمزأ عارف

 ءانقأ هذه امسق امهسق اهداربأ دعب لاقو ٠ اهسق ناقوأو نينا أه رعب ىنع نم ضعب 1 ايف غلب ع

 يوافق نم تكراذقو عامجالاو دارغن الا راشعاب فيعضلا
 3 ةدع فاصوالا عامجا بس اهبلا هماسشأ نظب

 1 'يحطلا لع كلذ عامجا نا سلا روحشسم اكويعرا فريعيضدوحوو 3كم عامجا يوماسقأ

 هذه يف ةدايزلا نكعيو ذاشهنأ ا للك وبعرا فيعضوار ةيفام فصو نكمالف ةقثلا د ٍِش تا

 ٠ 0 لمشي هلاف اءاونأ هتحن لخديام رابتعاب لعجيف الثم ةلادعلا دقق ىلا رظنبنأب كلذو ماسقالا

 0000 لع [ يا او رك طبول اذاف اهلا .ةلاهج وأ هدنع ةلاهجوأ هتعش وأ ةقشفإوا كلذبهتمجحوا يوارا

 , ماسقالا كلت 35 نابأ هنأ ريغ كاذل بضع نمل نو ةيقكا ةدائز ماسقالا تداز هلثم يفكلذ لثم ظحوأو

 اممم عونو هدوجو نود ةناكما ققحت اهنم عونو هناكما الو هدوجو ققحشيإ اهنم عون عاونأ ةنالث ىلا مسقتم



 َّى نان راقتم نان وكي كف نيضراعتملا ل نا لوص هلا ءاماع رك 2 دقو اولم 00 2 ءالوأ

 نع ثحب اي عما رذعت ناف ناضراعتملا نرا نأ اولاقف كلذ يف م 1 اونو عولخلا نع دوزولا

 يىحارتلا هطرش نم انا اخ انه خلفلا ؟ ذا اوضرش ال يسال سلا معي مل ناف امهنه حيحارلا َّ

 كلذ ءاماعلا ضعل لكشتسا دقو اخوسنم رخ آلاوإ أذسان اير لعح نك ١ دورولا ف ان راق اذاف 586 3

 امهدحلا تركنا دب ال لب هيصنع قيايال ضقانسهي 0 عراشلا مالك يروضتال نيفانتملا نيب نراقتلا 3 لاق ٌْ

 ف نراقتا نه نراقتلاب دارب نا زوج لان 2 0 كلذ نع تاحا دقو ٠ خيراتاا لبجح اعر: هنأ الأ ارخأتم ٠ ا

 نأ مزايال هنال ضقانت هيلع د ال ذا هقح يف روصتملا هحولا ىلع ىلاعتو سدقت هيلا ةسنلاب ملكتلا نمز 1

 ال ذا مالسلاو ةالصلا ل هيلع يللا ىلع لوزا 2 نراقتلا هب دار ناو ةسنلا نا نامزلا كلاذ نوكي 3

 نيدخ الاثم ىلو ال اةقيطلا للزعأ 0 لوصولا يأ دورولا ىف نراقتلا هب دارب ناوتك لا ضقانس هيلع مر .

 داو نأو 5 هامل اخ ضقانس هياع مزاي ال ذا كلذ نراقت روصت نأ مالسلاو :الضلا لح هيلع هنع 1

 رادملا نأ مب مالك نم ع ل قيسالا لعلو اذه بقاعتلا ىعم الا نامل ا لئاقلا 1 0 . لاوقالا 3 |

 نامز لع ا ةيسنلابو لوزتلا نامز لع كتاتكيلا ةيسنلاب هريغو فقاعتلا قع 34 رهاظلا ه هأذعع نراقتلا َّق 050

 مزليال نييفانثملا نيب نراقتلا نا لو نا لئاقا نا ىلع مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هنم ملكتلا يأ دورولا ٠"

 لم تاق ناف : .٠ ىرخأ ةيكسلوأ امهم :ربختلل نوكي نا زاو ارودجب اضقانن نوكي نا قالطالا لك
 ةأضتقفم لأ عنب دقاق ٠ مسقلا اذه هاكحأ 2 رك مو خسشلا هاضتقن نال انه حصيال بفقاعتلا ىلع نراقتلا 1

 هبل ةلاسملا هذه نا رع لاثع ىتا ول هتيلو هن باحاام ىهتنا خسنلا يف ىخارتلا رابتعا ىلع ءانب كلذ 7١

 نع ةدعب تناكن أ اسال مهولا ىوس اهلانبال يتلا ةضورفملا لئاملا نم اريكف لاخلا ةراذ يف ةروص

 هيف ة|خاد تسيل يو ضرفلا درج ىلع ةينبم ةريثك ل ئام هقفلا لوصأ بتكح يف عقو دقو ٠ مهل 3
 لام ظحي مو دامجالاو دلا دعب عجريف ةلثمأ امل ىلطا كتح هنا علاطلل ةريح كلذ نجا ارثكو

 "او ةئفلا لوضأ ىف :؟ ذب ةلانه لك نا وهو كندا لج ,ركذ انو ىعآلا اذهل هابتالا نلف د

 لا كِلذو ةقفلا لوصأ ف ةلجاد ريغ يهف كلذ يف انوع نوكت الوأ ةعرش تانآ وا هش عورف اماع ينبذ

 هل الصأ نكي مل كلذ غب مل اذاف هند ًاققحيو هل ًاديفم هنوكل الا هقفلا ىلا هقاضإب صتخم ملا اذه

 تاغللا عضو ءادتبا ةلاشك هف اهوا او نورخأتملا اهملع م 5 يتلا لئاسملا نم ريثك اذه ىلع جرخو

 ًاديعتم سو هيلع هللا ىلص يِنلا ناك له ةلايهو مودعملا سا ةلامو المأ فياكت يم لع ةحابالا ةلأدمو

 عرف يف فالخ اهف ف قالكلا نم لص ال ها الا دس ابيع ىبني ةلأس» لك كاذكوال مأ هلبق نم عرمشل

 كلذب نيالا نا ليقف نيعلا ةرافك يف مك ةنيعم ءايشأ نم مهم دحاوب رمآلا ةلاس هتفلا عورتا 1:

 بجحوت هنأ ليقو امم دحاو لعشي بداولا لكلا طقسيو لكلا بحوب هنا ليقو هنيعبال اهنم ًادحاو بجوي. 8



 ضراعت - ا 0 اذهل نحح 0 ضال كاك“ مسف نيثيدحلا 2 عم لامتالا دا اذا عونمف

 : عم رئاوتملا ياو كا كلا صنك ةلئام نيليلدلا نيب نك + نأ نكرلا ىلا عج رامات : نييخو نم

 7”نم صن ةمنن 13 لأ شاقلاو رحال بع كوق طش نال ننال عم دحاولا ربخ وأ"سايقلاو دشأولا

 2 00 نم نوط دح الزاك اذا ارك « هنالخ عاج الاوةرتاوثملاةنسلاو باتكللا

 وجرمأل ةربعالو هفالخي نقيتلا مدعدنع بحاو حجارلاب لمعلانال حيجرتلا هوجو نم هجوب رخ الا ىلع

 0 1 ليادب نسل امهنم الك نال نيسايقلا نيبو دخاولا يريخ نيب مقتسي اما اذه نكلو حجارلا ةلباقع

 * امأف حيجتلا هوجوب ةوقلا ثيح نم ديازبلا لمتحي اذهو يارا ملعوأ نظلا بجوي امئاو ما

 يعطقلا علاوي ءاطق اههتوملب علا نال حيجرتلا روصتي الف توبثلا قح ىف ةرئاوتم ةنسو اناتك نيصنلا

 ضراعتلا عقو اذا الا روهظلاو الخلا ثيح نم هلمتحي ناك ناو توبثلا ثيح نم هسفن يف ديازملا لمتحال

 نأ طرشلا ىلا عجربام امهنانو : كو 0 لاجل لاو يك اهداح نك ناد امهبجوم يف

 زاجلاو ةققطاو قالطالاو ديقلاو لاطاو لحلا فالتخال امهنيب عن طار وضتيو نيمكملا نوب يقاثتلا تيثيال

 0 ا اع دالاو امان اهدحا نك مو اضراعت اذا نيصنلا نا هناسو ٠ ةلالدوأ ةسقيقح نامزلا فالتخا و

 7 0000 وا لح وأ دف نع هيج نا نيماحلا ل تبلل تح نار احب نورا

 0 نيماعلا يفوامهميب عمج ١ قرح 23 لع لج 5س لا

 | نم نكت فاكملا ناك ناب خسنال حلصي نامز امهني نوكي نا اماو ٠ قالطالاو ديقلا ىلع وأ رخآ ع

 لا خسانتلاب نيقيرطلاب لمعلا نكميف هيف فالتخالا ىلع ريغال تاقتعالا نم وأ داقتعالاو كسنلا

 . نايلاد صيصختلا قيرطب لمعلا نوري ثيدحلا باحصاف ٠ نيصاخلاو نيماعلايف زاجل ىلع ليبحاو دقلاو

 0 0017 راع ىج راما روصتم فأل ءانحا وهو انخانم لاقو + ىلوأ خمنلاب لمعلا نوري ةلزنعملاو ىلوا

 2 | فرع مل نو هب لمعلا بحب صصختلا ىلع هلا نار لمعلا بج خدنلا ىلع ه هولمح ناف. كلذ يف ةمالا

 ٍِ | لع ىتسإو نيرا دا ىلع مهضعب لم نأب هف مهلمت ىوتسا وأ ناهعولا دج لع كلذ: ىف ةرالا لك
27 0 

 "2 ايعدجلا ناك ناو هد تدبش ىذلا هجولاب لمعيف لوصالا ةدابش ىلا كلذ يف عجريف رخ لا هحولا

 0 خس 0 ماعأاو ًافباس صاخلا ناك ناف خسنلا هيف حصي ناءز امهديو امهخراث فرع ناف 0

 7” ثناكواعم ادرو ناو يقانلا قسو صاخل ارد ماعلا نم خسن ا صاخلاو اًقباَس ماعلا ناك نو هن ١ صاخلا

 لوق اذهو صوصخملا ءاروام ماعلا نم دارملا نوكيف صاخلا ىلع ماعلا ينبي خسنلا هيف حصي ال نامز امهني

 '  نيلصفلا يف صاخلا ىلع ماعلا ىنبب ةيعفاشلا تلاقو ٠ انرايد نم هعبات نمو ديز يبأ يضاقلاو قارعلا خياشم

 - نايلاقيرطب صوصخلا ردق ءاروام ماعلا نم دارملا نوكيف قحاللا ماهل انيبم نوكي قباسلا صاخلا نا ىتح
 1 | ضقت :1| عفدنيال هنال خمننال حلصي نامز امهني نكي م اذا كاذك دنقرمس خيااشم لوق ىلع هبف باوجلاو
 : 0 ماعلا صنلاب لمعيو داقتعالا ق- يف فقوتي اولاقف خسنللحلصي نامز ناك اذا امأف قيرطلا اذهب الا



 ١ د اي -

 ئذلا يذلا ناك ولف لجو رع دبا طفح ظوفح مالسلاو ةالاصنا هياح هيناسس سا ظردس ا
 مو عاض دق هيلع اوقانا يذلا هخساب ناكل رك ذ اك خوسنم هنأو هكرت ىلع عمج هنأ لئاقلا اذه ىعدا ٠١
 حي رخآ ثيدح امإ نيخوسنم ةوالتاا ةحيح ةيآو حب ثيدح نوكي نأ ركس انساو يلع لاق ظفحي 0 ظ

 اهوجوم امه خسانلا نوكي نأ دي ال لوقن انسأ:الا تن دق روك تملا خدتلا لع قاتتالا نوكيو ةولم كا 00
 نوكيو انيلا اغلم الوقثم اظوفحم خوسنملا نوكي نادتف انه ىذلا اعاو ادع اظوفح انيلا الوقنم اندنع ًاضيأ 4

 ةتبلا مودعم دنع لطاب اذهف اظفل انيلا لقني لو طقس دق هل خسانلا ١1

 0 ةعلاعلا 2 كئاقلا

 كلذ نكي مل ناف امهنيب عمجاب الأ 'ىدتبا ضراعتلا امي حال اذا نيثيدحلا نأ قيد اهف تفرع دق ظ

 ند 1 ا نع ثحب هيف خسنلا عوقو نكمي امت انك ن اف الأ هيف خسنلا عوقو نكي امم امه له رظن

 عوقو نك ام [ك وأ هلع خسنلا عوقو نك إل ام انك نآو رح الا كريو ذر دحاو اس لح هل

 + ناو رخألا كونو هب نخأ فزع ناف امهنف تدارلا نع تحن انين تحاتلا لع فقوبا نك

 يف لوقلا باب يف عملا تاتك يف:يزارشلا قشباوا داما سن وتلا نيعت مهن“ جحا رام

 رخالا ىلعاهدحأٍ يترتو | 0 عملا نكمأ و ناربخ ضراعتاذا هنا هج: رح الا لع نرخا دحاع

 زوخحن يت ١ ةلد الا ناين باب يىفهتنسام ىلع لعق ا امهدحأ َس نكاد ناك لذ ناك لف لايدتسالا ف

 نسب ةررادتو» حيحرتلا هو>ونمه>وب رخ الا ىلعامهدحأ حجر كاذ نكي مناف زوجنالامو اهب صيصختلا

 لورا ثا نأ انرق كسدقو نونا ن تندم ضراعت يف وه انا انه ثحبلا ناوهو الاكشأ انه ءاماعلا

 اذه ىف نك ذامو يوقلا عد فيعضا مح تالد| رح الار و لوبقلا حا كوش رع كيد ةضر

 حيجتلا حلو ري ال ذقو اجور. رع لاو احا اعد وكي دق نبل وبقملا نبريخحا نا ىلعلدب عضوملا

 نآو دود رملا كم داغلاو اذاغ همن حي ينس هنم تجرأ وهن. هنلاخ اذا ةقثلا نآ نرش دقو ايفا سن

 نم برطخملاو ابرطضم هثيدح يمس حجحرمالو هدنسوأ هنتم يف لادبالاب هيف فالخلا عقواذا ثيدحلا
 1 بهذو ضراعتاا لصف ىف روبشملاوه حبحرتلا مث خس مث عملا ميدقت وهو ر وو دخلا لوقلاف دودزرملا

 ار تدق عم امل خسنلا مث حيجرتلا ميدقت ىلا ن ورخأآ يهذو خسنلامأ عما مل حيحرتلا دقت ىلا ءادلعلا

 هريغ ميدقتف هريغ ىلع حجارلا ميدقت ىلع ةقبطم لوقععا نوضح ا ميدقت ىلا بهذ نم ضعب

 الوقع اهحو اف ىدبأ نم لكف دوقملا تاقرمصت نم نيف لوضالا ذه اماو لوضالا دعاوق هدانا
 هلمح هيلع 6 مدقت دعب ح وحرملا 0 غوس 1 دويخلا هيلع يذلا روهشملا فلاخ ناو هنم لبق

 امهم ل ” ليعدأ وه عن ا ناف عمجا لبق نم اذه“ نسبلو هانعم نم انش سس ريغ نم هيلع حجارلاىلع

 هيلع هريسغ ناحجحر عمولأو لامعالا دارا ناف لامهالا نم ىلوا لامعالا لاق نم لوق اماو ٠ هانعم ضعإ ىلع



00 
 قيفوتلا هللابو كوكشلل نيقبلا لري مارك ال ءأا هيلع انكم لفأ ثنا 1 مح مهلا كلذ

 قر اخنلا 00 ب 0 هللا همحر هنأالا هنلا انيهذام ىلأ وا ندم مك 0 رع لاق

 هلااودر يذلا سل هنال لطاب اذهو يلع لاق ٠ ةئسلاوتاتكلا نردادشا ا ساقلا ا ضعب لاقو

 0 وأ يذلاامو هيلا ادودرم اهبضعيو ادودرم اهضعب لعج يذلا اذاق نيقس كلذ حص دق داف اه ةعاطلاو اه

 نيذه ىف عقاولا فالتخالا لاق ناف هيف اموكح اهضعبو اك اح اهضعبو اعرف اهضعبو العا اضع نوكأ

 فالت> الا سل هن ال ناهرب ىلأ ةرقتفم ىوعدهذهو ىلع لاق ء اهريغ ىلع اضرغب نانا رد طح يذلا وه

 ٍ لحو رع هللا لوق هبذكي دساف نط فالاتخا 5 منظف لطا فالتحالان ال اهريغ لع اضورعم [بوكل

 ا هوم يذلا فالخالا ىلاعت ثلا لطب ادق ذاف ( | رثك انالتخا' هنف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو )
 اذهوضرعلاوه يذلا همسم لطس 0 بحو دف ىلا ا وحلا ةنس ىلع نيب دخلا ضرعل

 ا ديروط روج الف اج دج الا ةيوحو باب يف ءاوسارك صوصتلا تناك اذاو "نغلق ٠ :يرورش ناهر
 لاق ٠ ضعب ىلع مهضعب هركنأ دقو لطابلا ناحتسا وه اذهو سفنلا بيلط باب نم كاذ اعواد

 : ىلاعت هللا ءاش نأ اه 5 ةدساف تادحبجح رتب رجالا 3 نرربحا ل سابقلا باحأ صضعل يي دقو يلع

 كدب امج رند لومعم ريغ رخآلاو يدلل وم نرخ هكا ناك 0 نا كلذ نش اهف-ميطلغ نيينو

 00 ك2 انه لرش اننآالإ اذه دملاذ 5 دب اك لطان ادهو نعت لاق ذر لومحملا هنعلع ةي'لويملا

 نكي الهنال ةوقدب لمعلا هدزي مل امحاو اقح ناك ناف داو 0 ا نولي نان هم لق ريخلا

 اولاقو ”يلعلاق ٠ هبلمعب أ هدعال نزمالاف الطايناك ناو قي منى رح قخ وم قح] هج نكن

 كح نأ العح اره يلعلاق ٠ حببملا عدنو رظاحلاب هال 0 رخالاو ارظاح نربخلا د

 . ( جرح نم ندلا يف مكيلع لءج> امو ) ىلاعت هلوقا حببملا ذخأت لب لاقق نك اء سكع ولو ناهرب ال
 ناسنالا قلخو كتعففخي نأةللاديرب ) ىلاعتهلوقلو ( رسعلا مكب ديربالو رسبلا مكب لادبرب ) ىلاعتهلوقاو

 1 لأ نم أ لك نإ لوف لبا كلذ لوقرأل انكل و كل وق نين ىونقأ هلوق' نوك ناكامأ" ( افلض

 لا ذأ“ يت نم ملغعأ جرح مفر الو فيفخت الو رسب الو فيفختا وهو جرا عفر وهو رسب وهف ان

 الج دربنا انناحأ ضعب زاحادقو ر>ا لصفيف لاقو ٠ ةحابا وا ارظح ناك ء ءاوس مهح نم ىجنو ةنخلا

 لاق ٠ خوف هنأ ىلع لبلد كاذو لاق ٠ هةالاخ ىلع عاجالا نوكو سو هيلع للا ىل ينلا نع حبح

 هفالخ ىلع عامجالا نوكي حب ثردح دوازاو زا « اه جاو ني تلو نكح نكحاف طخ اندع اذعو' لع

 لاعللا نأ ( ناثاوا و ادإل هدؤحو ىلإ هل ليس الوات هرك ديلفدوجوما هلا ىعد| نف ظق نك مل موداعم

 رك ذ يحولاو ادبأ عئاضريغ وهف هب لجو زع هللا لفكت اف ( نولظفاخل هل اناو رك ذلا الز نحي انا ) لاق
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 لطبو قفتم هلك هنأو حيحتدلا ث دل ونا رق نم * .ث ىف فالتحا الو ضراعتال هلأ حصف كك

 كلذ لك نْم 0- نأ حصو نآرقلاب ثيدحلا برض وأ :ضعبب هضعب ثيدحلا برض دارأ نم ٍبهْدُم

 يذلاو لقعلا ةهسدب يف مئاقلا وه لمعلا نم انرك ذ يذلا نأ الا هلهج نمهلهجو هلم نمهماعمرئاسل افلاخم

 قيفوتلا هللاو ثيدحخلاو نارقلا ىف اهم انطوخ يتلا ةغللا موهفم هيلا دوق 20٠

 ىلعهضعب نيمو ضعب ىلا هضعب فاضمو ضعبب هضعب لوصوم دحاوربخو ةذحاو ةظفلك كلذ لكف 0
 كلذ 0 و اديادنا لاب دح الازاخ وب ءانثتسالاو فظعلا ينعاناهج ولاناذهو ءانثتسابامأو كا 0

 ااا ارب ةلج هلا ثمن 7 هل قالخال نم هذه سبلب اهنا رمعا لاق ذا كراطعةلخ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع يب :

 ضعب يفوابسلتا كيلا امنع يف لاقف ثاقام دراطع ةلاحيفتلق دقو هذه يللا 5 هللال وسراب لاقق 0

 ثيداحالا لا عتسال مظع ملعت ثيدحلا اذه ىنفءانعم اذه امالكو أ كتحاحابم :بيصتلاهب كيلا تئعب اهنا ثيداحالا ٠
 ماسلا ودكو ابهر يسند ركل ةلكسا كلم حانأ ٍسوهياعقللا ىلص هنأل اباك اهب ذخالاو صوصنلاو

 ران 8 ناو هرغ ىلا رمآ ام ىدعتلال نأو طقف يهنلا ثيدحف روك ذمل سابللا كلذنم :ىئتسينأ رمت

 هنال نيعلا كلت عون عيمج لع مح ام نيعفف مالسلاو ةالصلا هيلع هي نأ ثردحلا اذه يفو هاك

 0 لك ىفراجكلا كلذذأ مالملاوةالصلا هيلعربخأ من * دراطع 9 ناك ءاريس ةلح ىلع مالكلا و اعا

 0 لاعبو مكحلا مومت يف انلوق وه اذهو ا ىلا ىدعس ال محلا كِلْذْنأ را ريرح 0
 .لاق ٠ صوصنلا ضراعت ىف مالكا ماع يف لصف لاق ة ةملثب هلصو لب كلذ ىلع رصتقي ملو مزح نا هلاقام

 نحو امهابحأ ناك وأ احم رخآالاو ارظاح اهدحأ ناكاذإ ندا كر ىلا اناخإ ضم تعدد
 تاهج نمأطخاذهو يلعلاق «ناثيدحلا كلذ دري مول هيلعزوكت انك امىلا ذئنيج عجريف لاقاطقسم رخآلاو
 ذا ضراعتلا هبحوي يذلا مكملا لطب دقق ضراعتلا لطب اذاو ضراعتت ال ثيداحالانأ انقأدق اننأ (اهدحأ)

 قححاو نيربخلا الك نوكرتي مهنأ يناثلا ) ةدهاشملاو سما ةرورضب لطاب هيف ببسمملاف هببس لطب "يش لك
 نيقبلا قا كري نأ دج ال لحتالوامدحأ يناقش قحلا اوكرت دقف اعيج امهوكر اذاف كش الب اهدحأ يف
 ةبجوم اههادحا وأ ةحيبم ىرخالاو ةرظاح امهادحا نيتللا نيني الا يفكلذ نولعفي الممأ( ثلاثلا ) الصأ

 قرف ال هنأ فلس ايف اني دقو زك الا نم لقالا نوشتسيو دئازلا مكمجلاب نودخاب لب ةسفانا س01

 نم ناكو يلع لاق ٠ ماللاو ةالصلا هلع يبنلا مالك ىف ءاحام بوحو نيو نارقلا يف ءاجام بوجو ىف

 ريغن هيلع مدقت نأ انا رجب مل هماعن مل اماف هئعل هماعن انسوكش الاب ختساب نرخلادحأنإ اولاقنأ كلذ ينمهجح

 و نم ةدسافة سلا هذهو يلع لاق ٠ ةبالا ( مع هب كل سبل ام فت الو ) ىلاعت هلوقيف لخدنف م ع

 الو رج و لاق ناز وجيالالا ٍناثلا هدحولاو .. كلذ ل نيتبالا يف كلذ لثم مهمزاب. مهم 00

 دئازلا «سلا نا نم نيقي ىلع انما هب اوجتتحا يذلا اذه نالطب نم ىفكيو نيقيس الا خوسنم اذه نا ةبآ

 خسن لعب كلش لغة وجيو كش الب خسانلا وهف هدورو لبق هيلع سانلا ناك امل عفار لضألا دوبعم لع

 6 ٠



 0 زل 1 حص ايف لاقي نا لحيالو (نوصرخمالا مناو نظلا
 58 م11 2ك وس دلعل لئا كرطت نا الو انوندم نورك نأ افوح هدورو نقي دك نها

 | لدل> ىلاع للان امض نم ان ١ هان, ذ ام كلذ ناجرو كش الب خسانتا وه لصالا دوبل فلاخلا نأ نم هب

 )0 0 ودنا نمخسانلاىردب ال ىح خوسنع الكشم نبدلا نم خسان نوكي نأ زاج ولف ”لزنملا رك ذلاو ةميرعشلا
 || ةفرو» نيصنلا نم لصالا 5 قفاوملا خسن هيف لاكشإال نيقي حص دقو ؛ ظوفحت ريغ نيدلا ناكل الصأ

 "7 هيلعهنأب ثيدح ءاحو اماق دحأ برشيال نا مالسلاوةالصلاهللع هرمآ كلذ نش لاخلا ١" كلت نع لقانلا صنلا

 3 أ ىاب رمقوأ مايق نم ن6 حا نأ لحال ناك كنا نم نيقي ىلع نحن اناقف ا مالسلا وةالصلا

 7 يردنالمت ةفلاسلا ةحابالا نم هيلع انكامم اعنام ناكف كش الب ائأق برششأا نع يبملا ءاج مث عاجطضا
 | افوخ هن - هنأ نقس دق ام كرت دحال لحب رفالم ال 1 3 برتشلا ةحابا هيف يذلا ثيدحلاب كلذ تا

 ١ كهل اقاوم مأ لصالا دوبعم ىلع ناك ادئاز لابن+و هيلا انرص نيقيب خسنلا حص ناف ءاخوسنم نوكي نأ

 1 و هبلعللاىلص هللالوسر نر اح نك ذنأ راع فور هلأ الاول هباف راثلا تمم اع ءوضولايف انلعف

 3 امو ءاكر 5 هنأ 0 م 0 0 مع وال دانا م 1

 0 اهرهاظ 0 صوصللايف ا هدنع نم نوعب | 0 كئانظتما نأو ىلع لاق

 ا” 0 لجأ هلل نماخ هح وارجو ٠ لجو رعاشلا قرف وت اهانيدقو ضوتعلاابف ىلا ىءوجتولاة ديف اهريغ
 5 مم رخآ ثنإ دح دوروؤ م هحو قام كب ثيدح دورو كلذو 1 الو ا هيف ضراعت الو اضراعم

 00 ةكلد ل 0 0 اعيمج ام ا لو 00 اضراعت موق هنظف ةمرعب هنيوأآ كلذ ىف دل

 0 37 1 طا لاق ٠ نسح ء رملا هلعف كلذ 0 1 06 ا 0 هنف ضراعتال اذهف ىلا لعا فك الا

 ا! امن كرلا ا | عضوب رمالا ءاحدقو رجالا هحولا نم اهنا دخش نوكم نيهج ولا دع أب ماا

 4 | ا[ ولت و فل لك اياك ام دعنمو هدو و لاح فا نقسملا دوال تكي نم اهنا لع قيبطتلا نياعتا»

 ٍ مث هيضتانكاننا دعس نع ءاح ام ىلع نيقيب خ وسنم قيطلا حصو بابلا اذهنع جر ,2ن لكرلاب ذخالاب ابان

 ١ : ” ةعفادتملا رم اوالاىفال مالسلاوةالصلا هي هيلع هنم ةرداصلا: لاعف الا يف وهاعا اذهو٠ لادا 0 هنع نيه

 # 2 هلوق عم امااخو كارلا امو انما نب عما نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيمن نم يورام كلذ لثمو

 اداضم لساو هلعشللا ىلص ينلا يهن ناكف ( (علو ا ءأ تار مرح ام ركذ دقو

 "صن ق انلقام ضع رز "دنا اولاقف ادح 1 ا الا 16 هللا ىهن ام ىلا

 ٠ ةيآ لكيف ة هعل رش ل 5 عزاب ال هنآل ادح طقاس اذهو هطوقس لع للدرجا صن ىفهكذ مدعو ام

 الو ةبآ لك يف ةروك ذم ريغ اهنال اهرخآ نعاطوا نيدلا عئارمش عيمح تلطبا كلذ مزا ولو ثيدح لك يفو

 1 ا



 ل ظ
 نامكح نرروك ذس 0 نيضلال صن 0 انفصو ام ىلع 0 دذو رخآلا نم ىتتي نأ نكي 1

 ناوكباو هيه د ا الو رجالا رمتلا ف 5 دام ضم اناعر كا د1 ذام ضعب نوكذ ادعاصف 3

 يلعلاق عم رخآ ءاش الو رخ الا صنلا اذه يف رك نام ضعبل اضيأ اماعقاثلا ضنا ىذلا نأ < 1

 نيت ةلئمأ كاذ نم لثم ن 0 كو 1 نمو صوصناا ا نار ا ضر نأ ناك مف داو اذهو 8

 لد رف هادا نا كلذ لما هحو هيلع صار ا معلا ت تلاط لعل فصطللان ءاكملا ا للا لوحب ّ ٠

 ارتف ذك ضفاعااو طاغلاناف فان || اذه هفدحتسا 00 لغشلاب 2 اذه ىفهلا لغشانلبق ًادحااندجوأمو ق ظ

 ةاللصلا يفو ةيطخال تاصن الا مالاسلاوةالمصلا هيلع هرم كاذنش 6 وه الا هلإال هفطأو هنع هللا هذدس نه :لا 1

 تاصناالا ابد> وف نوك ذملا نصنا| يف انرظنف(اهودر وا اهنم نسح اباويخ ةنحت مديح اذاو) ىلاعتهلوق سا

 يناددجوو ةالصلاو ةبطخلا تقووهو صاخ تقويفكلذ اندحوو هريغوأ ناك امالس مالك لك لمشي اماع 8
 الا تصنا كلذ عم ءاماعلا ضعب لاقف مومعلا ىلعةلاح لك يف مالكلا ضعب وهو مالسلا در باجنأ يناثلا ضصئاتلا

 يفوأةطخلا م هنركت ذأ ل 0 مالأس شلاق مهضعب لاقو ٠ ةيطخلا يف هدرو هناشفان تارعأ يذلا مالسلا نع ل

 عا: لاقو امهريغ نم ليلذلا نلط نم:دبالف قاثلازم ىلدا نيام الا ح دلل رع لاق ٠ ةالصلا 31

 ةالصلا هيلع هنأت ١ نيب صن اهفدرودف ةالصلانال ةاللصلا 006 ةطخا ِف نأ 1 و مالسلا در باح نا انرص 2

 هنأو ءاشي ام ير نم ثدحي هللا نا لاقف كلذ ٠ نع . ناكنأ دعب درب مف اهقدياع مس 0

08 
 ظ اضيادرال كآ 06 ةالصلا يف مالسلادر عانمأ س لو ءاعن لدغ اقداك وأ لخلا لل وملكت ال نأ 30 :

 | ان[ افةطاناامأو ةالاصلا ىف مزلي امت ءيش الو ةلبقلا لابقتسا اف مزايلو ةالص تسبل ةيطخلانالةيطخلا يف 8

 مالسلادرب رمالا ءاحو ةبطخلايف مالكلا نع يهنأا ءاحمث ةلمج مالكلا ةحاإلصالاو دومعملااندجوف اهرمايف '

 هؤاشفاو مالسلادر ناكو اهموزلانقيتدقةدراو ةعيرشو لصالادوبعم ىلع ةدايز مالكلا نعيهنلا ناكف امجاو

 ان !لوالا مسقلا يف انركذ' يذلا بيترتلا ىلا اذهب انرصف هؤانئتسا بجوف مالكلا نعيهنلا نم ياعم لقا

 نه حيحصلا ىلع ناهربلا نيب ماق ليلد نم اذكه.ناكام لك يف ةرورض دب ال هنإ اعطق لوقنو يلع لاق ٠
 طا ناه ربو عال لئاذ انبغ نع م واف هنيد ظفحي لفكتت دق هللا نال نيلامعتسالا نم قححلاو نيئانثتسالا '

 ويقوتلا لابو هميفا ىلاعتّشلا هس قل هدؤحلو نم ديالا نأ حض ةؤاجأ نارتك اذه ان

 عونلا اذهيفبجاولاف يلعلاق ٠ هرسأب رخ الا صنلاف حسبأ ااا رظاحنيصتلادحأ نوكينأ (عبارلا هجولا) .

 ءالصأ اذه ريغزوجب ال رخ آلا ذحأتو هكرتق امهنمدحاو ذرب مول ةيلعاتك امل قفاوملا صنلا ىلا رظسنا !

 ىلععلا انيقب انمزل من لصالا دوهعا قفاوملا ثيدحلا كلذ يف امىلع انك دقاننأ نم نيقب ىلع انا كلذ ناه 0

 خسن ادنع حصي مل 7 هيلع انك امج انجارخا انيقب اندنع حص دقف كش الب هيلع انك ام فالخب دراولا رمالاب

 دقو نظال ةقيقملا فلام نا الوشاشب انيقي كرتتنأ زوجنالو لصالا دوبعم فالخب دراولا دازلا رمالا كلذ

 الا نوعشنا) ىلاعتلاقو (انُش قا نمىئغي ال نظلا ناو نظلا الا نوعشنأ) لاقف كلذ نع ىلاعت هللا 2



 ا قا 1 معقل 0 ا 0 0 ا بجوق ادعاصت ر ادد 0

 5 رع تانصحلا هتحابا عم (نمؤإ تح ا را كح رو اعل د ل

 38 و٠ حي رحتلا ىلع تاكر 51 ركاس قلو تكرم 1 رد 0 لهأ

 عدو ا له رفتتنأ ضئاحلل دلو تينا عر >[نوكي ىح دحأ رفتب ال نأ مالننلاو ةالضلاةيلعدرمأ
 "قام رثكالا نم يناعم لقالا ءانثتسا لئاملا هذه يف انيرآ دقف٠ نررف اذ لج نم نتناخ لا ءايرشما لح و

 ل وأدرو ياعم ل كلا ناك ءاوسو - كلذ معن موأ الوأ درو نيصنلا يأ عن | انك ةجولا اذه يف ىللابنالو

 ” (يناثا هحولا) انرك ذاكاعم نالمعتسي ابنكلو رخآلل امهنم دحاو كرتيالو ءاوس كلذ لك رخال

 : د . اذهف 01 1 ب ولو جالا فلا هج وأ نس ايعوم :ناحلا دخلو نأ

 7 يف مطلغ انب قر را كا 'ىش يف سلو ءاوشعاا اوطبخو اورثك اف كلذيف اورب#و ًاضراعت موق

 وسوف (اناسحا ندلاولابو) لجو زع هلوقلثم كلذو باطلا لءلد بإب ىنانمالك يف باتكلا اذه

 ”نادحالل راع رع ندلا ولا ىلإ ناسخ الا للاع هرم لاكش (ناحإالاو لدعلاب رمي هلا نازك

 ْ ' هيلع هوت د بالاادغ ف موت اطلع دقو هين دخلا و هع وه لب مايلا كاك
 اس1 1 اوتطأ منو ةاسنيم را لك يفر حا ناكم يي ةلوقل اضراعم ذك مثلا ةعاس يف مالسأاو ةالصلا

 0101 د1 اوتاكإلاو درع ىف لجادو ركتالا تدخلا" ضم وع ةعاملا رك د ديف يذلا
 0001 1 ةدالا ىردحاب ةعاسلا رعق ةحاو 0 ترهلات دطابو ةعاسلا 5 د فيلا

 1 ف ) ىلاعت هلوقل اضراعم( ةنيزو اهوكرتل ري اولاغللاو ليخلاو ) ىلاعت هلوق اودظف نور و
 امدوأ) ىلاعت هلوق نأ موق نظو ( كاع مرح ام ل لصفدقو ) ىلاعت هلوقلو ( ابيط الالح ضرالايف امم

 1 قرب ا يا لو( مدلاو 00 0 1 0 00

 0 هدرا مدلا 37 0 1 نم .بولطم 0 0

 7 ىلا ناسحالاب ىلاعت هرم ' ىف سب هنأ اننق ك ىرخالا ةنالاب م ارح هلك وه لب.لالخ ح وفسملا ادع ام

 00 واط ءارالا رع لاناحألا هدب زءاالو رع ىلا ناسحالا نع ين ءان الا

 يلع لاق ٠ ىلاعت هللا نم يدهالو لع ريغ لطابلاب ماكتو ليلد الب < دقف بابل ادن

 000 ندا ةيفك# قلعم ام 0 نا ( كااثلا ا

 0 كم 1 وا قوام ةلفكم ام لك نع يمن رخ الا هلا نوكيا وام ودعوأ ام صخشوأ ام

 1 رح الا نع ىو اهدحأ ما نيذللا نيروك دملا نيلمعلا نم. داو لكيق نوكيو اهيردع وام يدع



00 
 نافاتتم نيلفف ىف ناترامالا لداعت وهو قاتل منقلا اما ام مث الطان نوكي نأ و ةلطابلا ماقالا هذه

 ةالاضلا ةيلع هلوق (اهادحإ) روص يف ةغودو هراوح لغ للاكلاوريختلا ةاضتفمو راجاذ#ةحاو 20

 تانيس عبرا كلم دقف نام كلمن 3 ما لك نومل تا نيا د 00 لالا ةاكزيف مالسلا 0

 تانب جرخأ ناو ةقح نيسفح لكيف هلوق لمص ذا بجاولا ىدأ دقف تاقحلا جرَتتآ ناف.تائيعبرا نسمحو

 ةبعكلا لخد نم (اهسن انو) رخ الا نمىلوأ نيظفللا دحاس لو نودل تلي نيعبرأ لك هلوق لمت دقف نونللا

 نم دجيج اذا يلولانا (اهتثلانو) ةيمكلا نم 5 ليقتسم ويف لعق تفك هنأ ءاغ انتل انوا ليش هلف

 ناب ريخوه انبهف رخ الأ ا اهدحاو سو ولو انا امهعنم وأ امماع همسقولو هيعيضردحأ قهر دفنا ال ناللا ٠

 نييفاثتملا نيلعفلا يفك تويثنأ (اهتعيارو) نيختلا الا لسسالو اذه كلبف كاذوأ كاذ كلبف اذهتسنأ

 لع مصخلا ج مكتحلاو م رد الإ نع الدب أةهنم 5 5 نيدضلا لعف بالا يضتقب كلذو ندغلا باحنا نشل

 ريختااودب نول غعوسال هح ولع ةيودو تضتق | نالعفلا نم نحو لك بوحو ةرامأ 9 ريختلا داق

 بوجحو ةدامانأ باوخلاو : ع نيترامالا ىضتفم ت0 ريختلالوقلاو هب كا ذا عوس هدض نانو هاب

 هماقم هريغ مايقىلع ةلالدلا مدع ىلع فوق و لاح لك ىلع هب لالخالا نم عنملااماف اعطق هب وحو يضتقت لعفلا

 نم ضعب عضوملا اذهيف رخفلا لع ضرتعادقو ها نيترامالا ىضتةمل افلام ريختلا نكي + كلذك ناك اذاو :

 كلذب ىنتك او لايخلا ةرئاد نع جرخنال اب ىناف ؤفاكتلا ةهجىع عراشلا مالكيف ضراعتلا عوقون لوقي نم

 9 دي ةناثلا ةدئافلا
5 

 دار كح ان دونم هيف نيو ضراعتلا حس ماكحبالا لوصأي ءاكتألا تاك ف مرج نأ 5
 نائيدحلا ضراعت اذا بع لاق ضصوصنلا ضراعت نم موق هاعدا امف لصف : لاق صيخلتلا قيرط ىلع هرك دام

 كل رجأ نسل هال كيد نتا كادت .عتسا سم لكىلع ضرفف معيالنم ناتي ف كتدنطلاو ةالاوأ نأ الاد
 قرح نا نم اط ةعاطلا,ىلوأ .ةيآ الو ةلثم خا تيدح نم ىتوات ثدكلالو ضني د لامتلاك

 نيءاسملازيب فالخالو يلعلاق ٠لامعتسالاو ةعاطلاب وجو باف ءاوس لكو لجو زعهللا دنع نم لك« اهلثم

 هلل ىلص هللا لوسر ةعاط بوحو نيبو ةالصلا اومهنقاو لخو زع هللا لوق ةعاط بوحو نب قرفال هنا يف

 الو بحو أب كلذ نفنار لايام ىنلةناو ناتكر فا اا روظلا مقا يصينا هصأيف سو هيلع

 ةفك ىف اوفلتخا دق اوناك ناو ه سو هيلع هيلع هللا ىلص يبنلا نع ًاحيمح الت الووم كلذ نم هاش كما

 اكراعت نذل وامين راما هب رااح اح دلع لاصتلا هوو 310 قيرطلا

 اا نورك وارحاالا نم ناس لقا نوكي نأ ( لو الاف ولإ )غرمان ال هيو هوا 2-3

 راك الا نم يناعم لقالا تينا انيه نحاول 0[ رح لاو اسوم سدح نوت ىا ا و



 005 ( كاثا) كلذ هيأ امو ديقلاو قالطالاو.صوضخلاو م وبسلاك هضراعم مم ليد لكي فلوق اذكعَو
 0 .اهانضرفوامهضراعت اعود اذا نال ذلا نال قاس الام لك ىلا ا فالخلا غاسم ةعيرشلا يف ناكوا

 0 0 الا نود عي جلب ولطم الر فاطم فراي فكل كو ناذماف ؛ عراشاا اعم نبدوصقم

 ” لا فياكتلا نيعوهو دحاو هجو نم دحاو فلكملل لغفتال لغفا / يضنف ل والاف : حيحص وغ عيمجاو

 | ةةدعام هنم مزلف لوآلا الا قب لف امهب نلطلا'هجو» ضرغلا ذا ضرغلا فالخ هنال لطاب يناثلاو : قاطي
 7١ فرصنا اذاهنال نالوقال د اولوقاضيأ وهو ضرغلاف الخ هنآل ناللخوا نيصخش سحب نيليلدلانإ لاقبال

 ؟ ةلدالازي ح ةيحرتلاتاساىلع اوقفتان يم وصالات (عباراا) بولطملاوهو فالتخام 55 م ةهج ىلا لياد لك

 رخآلا لعدحيج رت يفرظن ريغ نمافأ زج نيض راعتم نيلماد 5 لامتإ حديال هنأو عمجا نكمب م اذا هيدا راجل

 قالا تاووس . لع هللا ةحاحالو 4 ةدئاف لذا ةلح حيجرتلا بأ عقر ةعل رمثثلا يف فالخلا توبأب لوقلاو

 ال ؟ىث هنا ( سماخكل ) هلثم هيلا ىدا اقدساف كلذ نكل ةعب رشلا ف ضراعتلا عوقو ةحصل ا.عرش الصا

 2 لما دحاولا يتثلا يف لاقاذأهنال هدوصقم لصح مل الثم عراشلا اهدصق اذأ نيضراءتملا نيليلدلا نال روصتس

 3 يف لكما لص الق لمضا هلوقل هك رت ناطالو :لعقتال هلوقل ل عفا نلط هنممورقلان وكت نأ نكمالف لعفتال

 ليلق راصتخاب ىهّمنا ليوطتاا ىلا اهف جاتحال ةريثك ؟' كد لع ةلدالاو لاح لع ةيحو روع الق ةشلكلا

 ف : هنأ يف اوفلتحا لوص# لا يف رخفلا لاقو ٠ 0 و نيفلا ااا فرط نم تاضارتعا كلذ دي 5 3

 7 لتع همكح يف اوفلتخا توروجلا م 3 ٠ نوقانلا هزوحو اقاطم 4 ىكيكللا عنش ناد ”نامالا لداعت زوجن له

 1 ءابقفلا ضعب دنعو ريختلا كح يال مشاه يبأو يل رع 01 انم كيا يضاقلا دنعف هعوتو

 نيفانتم نيمكح يف 6 ناامإ نيترامالا لداعت ل ل ا و : لقعلا ىضتةم ىلا عوج رلا بحبو ناطقاسن

 : نيلعف ِق 0 0 امأو احاوو احابمو أحق جفا نيوإ لع نيترامالا نضزاجتك وهو 0 لعفلاو

 ١ . مسقلا اما ةليقلا ةهح 8 هنظ ُق نلع دق نانوبح خل هحوتلا توحو 1 ل ميكحملاو نيفااتم

 نالجر انربخي نأ زوج هنالف ةلملا يف زئاج هلا امأ عرشلا يف مقاو ريغ هنكل ةلملا يف زئا> وهف لوالا

 هنا امآو ؛ رخآلا ىلع ةيزم اهدحأأل نوكب ال ثيحب بج قدصو اءهلادع يوتسنو تامنالاو ينئلا
 نآ اماف احابم وأ ازوظحم لعفلا اذه نوك ىلع نانرامأ تلداعت ول هنا هياع ليلدلاف عقاو ريغ عرشلا يف
 : ثرحن [مهسش 2 اتاك ا ا 02 وهو ةساثلا نود امادحا ليمتعلا و م اكرني 53 5 اه لمعل

 او نا وعلو كلاثلا امأو ٠ . ىلاعتت هللا لع راع يع تسلاو نع اميعهضو ناك ةنلا اهبع لمعلا نكمل

 نم خيحر هنال لطاب لوالاو « نيعتلا لعالوأ نييعتلا ىلع هادحاب لمعي نأ اماف ىرخالا نود ا#ادحاي

 هأنريخ اذا األ لطاب ل يناث اأو 4 نباح ريغ هنأو يهشتلا دارج ندلا ف اللوق كلذ نوكبق 6 ريغ

 وه كلذو رظحلا ةرامأ ىلع اهنعا ةحاالا ةرامال اًحيحرت لوح ف لعفلا هل انحأ دقف كرتلاو ل اعفلا نا

 ىلا يضف دحاو لعفلاو نيفانتُم نامكح ف نيترامالا لداعس لوقلا نأ. تدق هلاطبا مدق : يذلا مسقلا



 ٍِح : 02ج 27 3 : "يي 3 رعب ب ”* + دك جم 0000 277 2-7
2 2 0 .-2 

 0 3 3 4 تحت ع

 2 3 م ا . 2 2 - 01

 ا -

 بهذو هدجن محناو خددلا هحو ىلع الا ريسفتلاو لاحالاو ءومعلاو ضوصخلا ةهج رغ نكادح ا 8

 ردالا نسف كداعلا 0 نير ع ا رفات 0 0 عنتم ريغ كلذ نأ ىلا ودك ل

 00 0 ا وةلصالا 5 الرام موه ى / 0 ريو ا ل 1 كلا ل

 رده 0: اذا دئازلا كخالا 00 لب 00 وهو انح وش ضعإ لوق وه اعا لاقو معاإ نكمل مو نإا ا

 ب ناك ناو امينم دحاو لمع الو اطقاسن نين دح ني ضراعلا ناك نأ لقو اهم ا شايحسا ل

 روهظ هش 01 الك انماو ةياغ ىلا ال فقوش ا لاقو مهضعب هدعيتساو فقوتلا» ل انقو اهني ريح نيسانق

 هناف لاخلا هاظ ىلا رظناا' لداعتا هيقام فال رهالا نش ىف لدأ» هد هنق ضرف ام نكي + الاو ناححر 1 :

 عب زوتلاىلا راصي لقودحألا دو ا ىلا هف فقوتلا ل اةعف حدحرملا روبظ هِف 5-22 7

 يق كتلاك هبه كملا نإ لبقو رخ رمأىل ع ىرشنالا ةرامالاو رمال ع نت ولمألا يد اليا كسا

 ةادالا ٌوفاكَي لوقلا وهو 0 لوقلا سسن دقو : كلذ يف ةروبشملا لاوقالا هبف '”يحتتف عرشلا دورو

 دنع نيعتب اممِإ ةضراعتملا هاوظلا نيب حيجرتلا نإ ءاماعلا ضعب لاق اذإو بيصم دهتحي لك نان نيلئاقلا ىلا
 هداقتعإل حيجرلا 7-62 ناعس الق بصم دهب كس نإ لوه 2 اماودحأو عورفلا ّ فصملا نإ لو نم

 باَتُكىف يطاشلا مهاربا قحساوبأ ةمالعلالاق ٠ لوقلا اذه ءاهماعلا نم ريثك ركأ دقو 7 تاوح ل

 00 اما در رظن ةهح نمامإو 7 و ام هيد نم ريدعي ناك ضراعتلا تاقفاوملا

 عض وم لك ل 0 هبف اورظن امنأ ممنأ الاف الاخ الب نكمف دبتجلا راغن ةهجس نم امأو لانكا دو

 2 قاطللاو صاخلا 6 ماعلاك ضراعت الاف عجبا نكما نأ هنأف باوص وهو ن 'نءللدلا قرع ع لا هيف نكي

 ابعورذ يف دحاو لوقا رنا 00-0 ةلأسملا ىف داهتحالا باتك ىف لاقوكلذ هاشأو دقملا

 هلوق كلذ نم نارقلا ةلدآ:( اهذتحأ ) روما هيلع نلدلاو + .كلذك اهوصاي مآ فرإطا 35

 هيف ناك ولو . ةّتنلا فالتخالا هنف عهنأ قلك ( ارثك افالتخا هيف اودحول هللا ريغ دنعننمناك ولو ) ىلاعت

 عوجرلاب رمالاو فالتخالا مذ يف تايالاو لاح ىلع مالكلا اذه هيلع قدصي مل نيفلتم نيل وق يضتقي ام

 0 رارعلا فاودنا ةسزشلا لها ماتا ناثا )13 فالتخاال منيف عطاق اهلك ةريثك ةعب رشلا ىلا

 ايف وه اعا خوسنملاو خسانلا 0 مولعمو هيف ا ا نم اورذحو ةلمحلا ىلع خ وسنملاو خسانلا

 ضرغلاو اخوسنم رخ الاو اذسا هدأ ناك ا الاو لاح !هبغامجا حصي ال ثيحب ناضراعتي نيليلد نيب

 0 ةداف هيف عطاق ضن ريغ ,غ نم خوسنملاو خد انلا تاسال ناك امل ندلا نم ىنككلا ناك ولف هفالخ

 ل لانا اماودو ءادتبا امهنم دحاو كب لمعلا حدب ناك ذإ ةرك . يحي ال ىف ام الك كلذ يف مالكلا

 ةعبرمشلا يف هل لضا: ال فالمتخالا نأ يلع لدف عامجإاب لطاب اذه نكل ندلا لوصأ نيو فحل



 ّع - اماق هفلخ سانلاو ادعاق - هيلع هللا ىلص 2 ها ا يل ةاللضن نولصي ساثاا ناكو

 ” .هتالص نوكتف كلذ لبق ناكس رفلا نع هتطقس يفسولملا نينا أ نا انقرغ هيف تاقت يذلا, هضرءيف

 2 00 .ةتلادأ نم نانا هلع عمحا امل ةقفاومو مامالا سولجب سانلا سلخن نال ةخساب امايق ةفلخ سانلاوادعاق

 | ١ ضيرملا لصيف ؛ ادعاق يمينا ادرفنم مايقلا قيطملل سيلناو كلذ قطيرخا ادعاقو ىلصملا اهقاطأ اذأ كاك“
 >> لكيصب امانقءاحسصالا نم هفلخ نمو الاح ضي رملاءامالا يلصيو اعاق مامالاو ادعاق لا مانالا بلح

 "7 دحأ نمؤياللاقو صانلاضعب, كا داق رنا ادق ناك فلك هش

 7 تبنإل هع ةلفرلا نع باو ير ل 0 ع يا وو تدع ساو ال صو هاو لس فلج

 77 هيف خسنلا عوقو نكمي الام نيثيدحلا قلعتمناكن او ٠ اسلاج يدعب دحا نمو ال هيف دح لع ةنيح ةلثع

 3 "اح را ظلام رحل فرعي نأ .كلو يهنلاو ىمالاك هْيف خينلاعوقو نكمي امم ناك وأ ضحلا رباك

 07 فول حو كح دج و) نان رجلا كرو هب ذحأ هلا لع هاتر يضتغام اهدحأ يف دجو ناف

1 

 2 نوكي اعا نيش دخلا نيب هبف ضراعتلا نالف هف خسشللا عوقو نأ 9 الام وهو ( لوالا مسقلا يف امأ ) امهيف

 7 هلع هللا ىلع يتلا نم ارداج نوكي الف امطق بذك امهدح أ نأ ىلع لدي نيربخلا ني ضقانتاو ضقاتتلا

 2 هنأ نظيال امن انه فقوتلا رمأو ندلا رم يف اطايتح | امهنم لك ىف فقوتلا تح و نيعتم ريغ ناك الو سو

 ّ 0 و دك بأ وهو هل زيعملا ضعبب طايتحالا يف طارفالا غلب دقو فرعي رجا قا

 7 هنيعت فرعي ال اهنم ادحاو الا حاج ايلك اهلل توي دج ةعوج رج ةثام ناتو عض احر ذ 6 كاق نأ لا

 هيف ضراعتلا نالف هبف خسنلا عوقو نكمي ام وهو ( يناثلا مسقلاامأو )اهعيمح نع فقوتلا بجاولا ناف وه اهمأ
 77 مدعل فقوتلاىلا ريصملا نيعت حجارلاوأ امبنم خسانلا ةفرعموهو هتلازا قيرط ىلع فقوي ملا نيثب دحلا نيب

 1 او يحتل 1و لاغا يلكسلا ىلإ هئاضفال نكع ره ايس عمجا ناوي كلك رع لآ هي رطدوخم

 31 هنادي يف ءاملعلا قلطأ دقو اهعصأو هقفلا لوصأ ثحابم هَأ نمحيحرلاو نضواعلا تحوم * فق رع

 ا اهنم راتحب نأ هل يشن هنأ ريغ هبف ةطوسبملا بتكلإب هيلعف ءافتسالا دارأ نف ممالقأ ةنعأ ءاجرالا حيسفلا
 0 لوبصالا: وحن ىق ةعارب اهلانرنأل يتلا تكلا

 3 # حيجرتلاو ض 0 كد لح ارق
0 

 0 < ىلوالا ةدئافلا )

 0 نوكي ال ثيحب ىعالا نسفن يف ناتفاكتم ناليلد عرمشلا يف دري نأ عنتمي هلا ىلا ءاماعلا نم ريثك بهذ
 ع هاكحو ءابقفلا بهدم ص لاقو يئاعمسلا ناو يربنعلا لاق ةيودحو 1 اميض راع 4 حح رم هدد

 7  ةلاسرلا ح رشيف يفريصلا لاق ٠ ىعفاشلا نع لوقنملاوهو 1 د ل او حكا نا ع

 اهدحأ يني ناداضتم ناحيحص ناثي دح ادبا ٍِلسو هيلع للا ىلص يبننا نع حصب ال هنان ىعفاشلا حرمص



 بيتالاب يس
 ىلا كلذ ةبسن ذئيح نكي فيكف مهمالكيف ءاغلبلا جهنم نع الضف ءاحصفلا جينم قفاويال 0 ١

 اذه ركذ مهضعب كرت دقو عملا هيف نكمي الاممكح يف اذه اولد كاذلو قالطالا ىلع يفابأو قالا حض

 قح فيعتلاهيف نيش ناو ديس ليوأت لك نيققحلا نم ريثك ركنا دقو ' قال ام هنوك لعادا تا دا
 لازل مهريغ لصف اك اهولوأول مهنأ عم كلذ ىلا مهاعد نمأل تاقثلا اهاور يتلا رابخالا نم ريثك يف اوفقوت

 ةبيع ندلا 0 ةمالاعلا دل هيلا اوتفتلي ١ كعل نك ول ال ابق ل اا 28 ا نيبو فق ولا بلس 1 ٠

 ل ردا نا راغأ نم ةرامأ هيلع تحتال يم رت ا ا نا ةدش يف مزح نياك هنوكأ عم هل ظ
 درر فلام ىلارانلاو ةنللا م دام «ررع ف فلقد فرات يش دج 00 يوارلا طلغب

 هلام وهو رخا عضوم يف هاورام كلذ يف باوصلا نا لاقو 0 بيرق هللا ةمحر نا باب يف

 يك يعج ءانلملا نم 0 نآعم ةنلا نءاضوع راثلاىلا هنادل قيس يوارل انآ عاق ا تاكيشم

 ىلإ ظنا نبش ن « صاختتلا كدر تلا رظب الو ) ىلاعتو هناحبس هلوقل ىهاظلا يف هتضراعم عم

 الث كلذو راناايف ىتلت راحح اك كاذو حاو دال يوت رم لوك اع قلخلاب دار 1 مهضعب لاقت يوارلا

 مددعأل ىلا ريغ حاورالا يوذنم راثلل ًاشنملا نوكي نأ عنامال مهضعب ؛ لاقو ذ ريغب نع نأ مزاب

 ٠ لصفلالوقلا ردق فرعي الن الا اهرك ذ قيلبال ا تاليوأتمثو ةكئالملانم اهت زخ يفاك كلذو ا

 هنأ سو هب هيلع هللا ىبص ٍ ينلانع ن نيحبحصلا ىف تدن يذلا ثيدحلا ىف نوقراالو ةذايز ىف يوارلا مثوب مكحو

 نورطتي الو وفرش الو نووتكي ذل ب 1 تانج ره ةنلا نوح دا نيذلا افلآ نيعبسلا تنص و كلا

 مر اوك لع لدجساو م تايور. ىدحا يف تءقو نوقريالو يعوةدان لا دعو نولكوت ممر لعو

 عفن ناك عاطتسا نم يقرلا نع لتي دقو رج هياع هللا لص يبنلا لاق ديو يبا ايييع قارا نوح

 يقرتسملاو عفان نس قفاز | يقرتسملاويقارلاننب قرفلا ل عجو 57 نكي ماميقرلاب سأب ال لاقو عفن: اقداحأ

 ٍيقرتسملل اهعفن مظع ادقتعم هتيقر ىلع ادمتعم ناك نمي انهيفارلا صيصخ نكك هنأ عم هبلقب هللا ريغ ىلا تفتلله

 مل ناو --بابسالاب قلعتلا ةوق ةهح نم يقرتسملا مكح يف نوكف ةاقرلا ضع يف دهاشم وهاك كلذ ىلا ًاتفئلم

 عوقو نك امامهقلعتم ناكناف الوأ هيف خسنلا عوقو نكمي امم نوكي نأ نم امهقلعتم ولم الف اهني عما نكك

 . هاورام كلذ لاثم خوسنملاوهرخ الاو خسانلاوه ناكو هب ذخأ فرغ ناف امهنم رخأتملا رع ثحب هبف خسسنلا

 ارتكل هع عرصف اسرف بكر سو هيلع هللا ىلص للا لوسرنأ كلام ن سن نع بابش نا 0 0 ن .كلام

 مؤيل مامالا هللا لع>اعأ لاق فرصن |اهأف ادوعق هءارو انيلصف دعاق وهو تاولصلا نمةالص ىلصف نعالا هقش

 كلوانبر اولوقف هدمح نمل هللا عمسلاق اذاو اومنراف عفراذاو اوم 1 عكر اذاو امايقاولصف اماق لصاذاف « هب .

 ىض هلال وسر نأ هسأ نع ةورعن ماشهنع اضيأ كلام هاورامو 0 اسولحا ولصق اهتلاح لضاذأو هينا“

 هلع هللا نصللا لوسر هيلار اشاف ركب وب ارخاتساف سائلا لضا معاق وهوركب أ ىف ذ هضرم يف جرخ ا

 هللا لوسر .ةالصب يلصي رك وبأ ناكف ركب ين بنج ىلا دسو هيلع هللا ىلض هللا لودر سال تن 17 سو

 سر



 اهب. 86 000 1 يف م : ل 4 1 29220 _ 04 ':ويلعللا 2 3 1 همك اجلا اة ةاص ا 3 7 ايبحرا >>
 2 ا ١ در 3 : هيل "5 5

 د
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 ل ىلص يبن ١ نع نسابع 5 نبا نع ثب رح نإ رازيعلا نع ع قحسأ يأ نع 06 عملا تايزلا تانج ْن ةزمح 0

 وه ملاح وبأ لاق ةنلا: لخد فيضلا ىرقو ماصو جحو ةاكزلا او ة ةاراطلا ماقأ نم : لالالا رهو هيلع

 ىلا اضيأ لوبقللا مسقتبو ٠ فورعملا وهو افوقوم قحسا يبأ نع ءاور تاقثلا نم بيبح ريغ نأل ركتم

 رس ناف "ار ع ةضراعم نم مسي نأ نم ولخي.ال هنال كادو هن دو ام ريغو ا وح

 ثيدحو  روهطربغب ةالصآللا ا اوفقوتالبهن ذخألا 0 ووحلاهل لبق كلذ نم

 الوبقم هضراعم ا نم واح ذاق هداج رك كيدح ةضراعم قم مس مل نأو -. تالا لام الا كا

 نم ولحن الف 0 ل 0 عقلا كح ال ذا 5 مكمل لودقم ريغ ناك ناف ال وأ

 دنعانبي داشتال نأ روبطلا اماخع ةجادخ فير امه عمل نكمأناف الوأ ف ست ريغب امه ملا نكمل
 ا الاقل 0 ثبدحلا هم اذه لاَقو ةلهو 0 ودع ا رظنلا و ءه اعاو رظنلا ناعم

 ةعاربمط نذلا مالع الا ءاماعلا نم دارفأ ريغ م امقلا قح ّ موهال ضاره ثيدحلا فات<ع ا هق ةفلتملا

 تك ل رع لياح فنصم هق ىفاشلا ماماللو مالكلاو لوصالاو هقفلاو ثردخحلا امسال مولعلا ركاق

 نيمسق :ىلا مشقني باسلا اذه يف رك ذيام نأ ملعاو ةقيقدلا يناعملا ىلع نوصاوغلا هقفااو ثيدحلا يتعانص ني

 : نم رف ثدحو م لع ضر دروال ثد اح 00 ةريطالو قودعا ثد دح هلاثمو و 0 أمهم لوقلاو

 0 ردلراجألا كلو ام ىدعت ال نضارسالا هذه نأ اعيش عملا هحوو٠ دسالا نم كرارف موذجما

 ” تاسالا اطال 5 يع ع ناد فاختب دق 8 هضرع هنادعال اسس ححصللا ام ضير اا ةطلاخ لعح

 لاق اذطو هعبطل يدعل كلذ ا م ةيلهاجلا 4 ه دقتعل ا 0( هيلع هللا ىل رص ىف لوالا ثا دع قف

 بلاغ يذلا ررضلا نم ردحو كلذل امس كلذ لعج هناحبس هللا نأ ملعا قالا قو 4 لوألا 0 نم

 ةسنق نال ثبدحلا فأالت< ا 4 0 لام ثب دخلا اذهو )م ةناحيس هللأ لعش هدوحو 1 هددودحو

 000 د داع لو انف عاب نصف لس ءاشأ قءانأ ليقف هو نم ةنق :ننسحا دقي نكي نأ: نعملا اذه
 هللأ ىلص يلا نع يور هنأ فرعا ال لاق هنأ مامالا هةعزخ نب قحسا نادم نع انور دقو ٠ فرقت

 نا ( يناثلا مسقلا ) أميني 0 هل يتنايلف ةدنع ناك نش 7 نداضتم نياحبحص ندانسأ ناس دح م هيلع

 8 رخالاو 8 ا نر د[ نرخ ىلع كلذو اعيش عمجا نكع ال ثيح اداضتي

 00 الار ا دا مسالا نأ لع ةلكلد موش ذل أن( جاتلاو )ل ءوساملا كرتيو - خسانلاب لمع, اهون
 نيسمح يف مماف انما اولا زكب حيحرتلاك تنأ الاو امهنم حجرالاب لمعيو حيجرتلا ىلا ذئئيخ عزفبف

 ثبدحلا فات يف اوطرش اعاو ه ٠ اذه رغ عضوم ابلصفتلو 10 تاديج ثلا هوحو نم اهجو

 اههدحأ وأ اعم نيضراعتملا نيثيدحلا لمح الا نوكي ال فسعتلا عم عما ل ل ار عملا هش نكم نأ



 هاهم ارو دودشلا قف دشأ هن د رفن ام ناك كلذ عم فاوخ ناف ؛ هم نيمسقلا رخأ د 2 5 ظ

 هنم مرام نم فلاخونكل نيللوأ حلا يف طوتشام طبضلا نم مد نك ناو 000
 درفت اذاو « هيلع ذاشلا مسأ قالططا عاش يذلاوه اذهو ذاشلا نم يناثلا مسقأا وه اذهو ذاش هءدرفت 0: لبق: ٍ ٠

 لوبقلاب مشيدخ ال نع موحن وأ ةضاخي هاشم سما ف سلا دأ مما يدي فوض رلا 1 رولا | ٠

 يذلا وهو ركلملا يمسق دحأ وه اذهو ركتم هب درفت ال ليق دهاشو هل عباتم ال ام هدضعإ دضاع ريغب ٠

 ردجأ هب درفتام ناك كلذعم فاوخ ناف ؛ يناسنلاو دمحاك نيثدحلانم ريثكل هيلع ركسملا قالطا دجو ' ا

 قالطا نيزك الا دنع عاش ىذلا وهو ركنملا نم يناثلا مسقلا وه اذهو هلبق امم هيلع 0 2 1

 اذا ثدحملا ل ةمالعو  هصنام هحيحص ةمدقم يف لم رك ذو + هتيلع رككملا كمآ 1

 اهقفاوت دكت مو مهتباور هتياور تفلاخ اضرلاو ظفحلا نشأ نت رع هاور 1 تدم هتباور بص رعاه

 رحيخ نأ كدا لاق ري ع هليعتسم الو هلوبقم ريغ ث دحلا رودم ناك كلذك ةَسدخ ص ناغالا ناك ناف 0 ا

 00 ادع 5 2 ا يم دع كورلا ةناور اذه ىلعف نوكورتملا مم اذه نوفوصوملا ا 0

 ىلا راشأو نيمسف ىلإ انآ كلذ انرك ذاك ذاشلا مسقو امهلب ىوسو ذاشاا ىنعع ا حالصلا نا لمت 1

 ثردخاوه ركملا لاق هنأ يجدربا نوراهن دما ركيبأن ع انغلب : لاقت كح را ثق أمهسب ةيوستلا 8

 35 هحو نم ل هدم هأوو يذلا هحولا نع هتاور ريغ نم ةينم فرع 1 لحجر لأ هب درفت ىذلا

 ريثك مالكف دوج وم ا ةراكسلاو أ درلا رشا كلا قالاططاو لصف و كلذ يجن دربلا قلطأت

 نيمسق مسقنب ركل لوقت اذهدنعو داشلا ح رش يف امنا 1 ا يذلا ل اصفتلاهف باوصلاو 0 لع

 لاقف مهضعل هلرصتتاو - امهب ةيوستلا ءاماعلا ضعب هلع 1 دقو ه ٠ هاتعع ةناف داَسلأَق داب 5 ذاق ىلع 0

 0 ثنح مالا عز ثب لح كلذ نمو هريغشل امل اخ ةقثلا ةيأور ىلع ةراككتلا د ريغ يف اوقاطا دق

 يباشنلا ةرابع فو حيحملا لها ب جتحا 0 وهو ىنب ماه ةباور 22 هنأ عم ا ثبدلح اذه دواد

 دارذأ امهحن نيققح نغوتب ال ف ورملاو ظوفحلا ناكو طوفخلا لبا هنا ةيس تادش ا

 ٠ حالطصالا لهأ روبمج دنع لامعتسالا يف للاغلا زك الاةاغا يف ىلوالا نأب بيجو ٠ مهدنعةصوصخم '

 اورام تلاد نم ر كنئالاثم ؛فورعملا دئسوأ نتمزم ججالاوهو هلباقل لاقو ركشلايف لفات 11١

 نا ؛ةشئاع نع هنأ نع ةورع نب 0 :رغا نددقا نادك ىحن ر ل ثيادح نم هجحام ناو يناسنلا 0

 مدأ| نبا شاع لوقيو هظاغ كلذ ىأر اذآ ناطيشلا ناف.رعلاب حبلا اولك لاق سو هيلع للا بص للا لوسر

 لم هلجرخا حلاص خيش وهو ريك ذ وأ هع دوش كنم تمدح ذيع قايتكاال لاذ قلطلا قطا 1

 نيعم نبا لاقف فيعذتلاب لوقلا ة ةع الا هم لع قطا فد هدرفت لمت نم غلبم غل ملهنأ ريغ تاعب انما 5

 وش ةمضيسم تذاع يدع نا لاقو هددح ىلع علا انا ىليقعلا لاقو هب جتحال نابح نبا لاقو فيعذ

 وهو بيح نب بيبح قارطنه مناح يبأ نا هاورام دلال مين نم رئاخلا كامو : اذه اهم دع ةعلرأ



 7 ناك ناو هنع باومللا ناف يللا امأو ٠ طلغ هنا دقاتا سفن يف حدقتي امم سبل كلذ نم نيحبحصاا يف
 2 ب داحمألا ف 2 هجن عك ةمالك يف ا أ لاه نأ نك هناف هناق مالا ن 33 تااواك الايس نسل

 | ةتدحلانأ نولوغ 5 الأ 0 كلذ فاني الو 0

7 
 ١ جرا 0 نملاب قلعت امىلع الاف قلطي ه 1 ا ادييحص ةتيمسشلا 0 عنعيال ضر

 ا وهن 1 'ةقئلأ ةفلاخ وه ةوذشلا لاق هياعو دنسلا : نكملا قاعّس ام ىلع قات دقو هّقب رط قئاقف كلذ

 يذمرتلاو دير 000 2 4 0 1 0 مع

 0 0 ناف م هد 00 ل 0 لاق ما ديل

 000 ءاهحأ تان“ 0 ع د رشاو 0 0 00 0

 0 ده نارعغ 5 ةقع را ا ائاف هيف ةفرع موب

 ش 7 لاقو يذمرتلاو يسم طرش ىلع هنا لاقو مكاخلاو نابح نباو ةمبزخ نبا هتحصب «حادق ىسوم ثيدح
 "ىلع امل ناكمال ةافانملا نم "ين اهف سبل يتلا ةقثلا ةدابز ليبق نم اهولعخ 0 حيي نسح هنأ
 ” ديلا يف ذوذشلا لاثمو ٠ .مهريغا انحتسم ناك ناو مويلا كاذ يف مبل هوركم موصلا ناف ةفرع ىرضاح

 ْ وباع نا نع ةحسوع نع رانيد نب وري نع ةنبع نبا قيرط نم هجام ناو ينانلاو ىذمّرتلا هاورام
 1 يع يتالاق هقتعا وه ىلو.الا ائراو عدب | ملو مسو هيلع ىلص للا وسر 1 رع فر واج نأ

 | دودي ندا نا هل ةثأريم 0 ا 1 1 ها 0 ا

 0 ا 0 كي و نكم م 0 - 0 لاو داشلا 0 ل 0 8 ةككش |

 0 رشا 0 هنا حالطصالا ىدسح داش ١ دحيف 0

 0 امين اهنم مح رأ وه نأ .افلاخ ةقثلا نع هور ام ةنا جالطصالا بسح هيف دمتعلاو هدح يف اضنا

 8 7 هنع ذاشلا زاتعيو ةفلاخلا طارتشا يف ناكر تشي اهو 0 لع قديس“ : . لع اهدحأ قدصنتال

 2 7 قردملا درفت اذا رثالا له .ضعب لاقو ٠ ةقث ربغ هبوار نوكب ذاشلا نع 3 زاتغوةق هيوار نوع

 | دش ال لق سلا الو حيحيملا يف طرتشي ام طبضاا نم ءدنع نكي لو دهاش الو هيف هل عباتمالاع



001 1 
 غلا يور نأ ذاغلا اعل هريع يور الام قلل يورب نأ تبذل ذاغلا نفل كاذنف يفاقلا راح 0
 دوذشااىف ةيفاك اد>او ناكن او هنم راع ةقثاا ةفلاكنأت زعشم وهو سانلا ىورام فاك دحلا ١١ ظ

 ةقث خيش كلذب ذشي دحاو دانسا الا هل سيلام ذاشلا نا ثيدحلا ظافح هيلع يذلا يبيخلا ىلعي وبأ لاقو ١"
 ذاشلا ىف طرتشي مف هب جتحب الوهيف فقوتب ةقث نع ناكامو لبقيال كورتف ةقث ريغنم ناك اف ةقئريغوأ ناك ٠

 لصأ هل نميلو تاقثلا نم ةقث هب درفت, يذلا ثيدحلا وه ذاشلا < الا لاقو ٠ درفتلا قلطم لب ةقثلا درفت

 ةلادلا هتلع لع فقو للعملا نا ثيح نمللعملا رياغي 3 0 سانا| ةفلاخح هنف طرتشي لف ةقثاا كلذل عدب انكر

 فقوي مذاشلاو كلذ 1 0 اة هيف واز مثووأ ثيدح ىف ثيدح لاخدانم هيف مجهولا ةهح ىلع, ١

 نفلا سرامن مالا هب لا داك نم نك اذتفانب 2 + الق للعلا نم 0 هنأ رعشم|ذهو تاداعلا ضعب لاق 0 كالذإ ةلع لعديف

 نم كردتعملا 0 الا هجر هتلثمأ حضوأانمو عساولا طظفحلاو فقالا مهفلا نم ااعلاةورذلا ىف ناكو 1 ٌْ

 سامعنا نع ىحضلا 2 0 اجلا ْن ءاطع نع كيرش نع مكح ْن لع نءيعخنلا مانع نب ديسع قيرط ْ : ظ

 حيت لاقو ٠ 2ك ىسعو مهارباك مهاربأو حونك .حونو مد اك مداو كينك ين ضرا لك يف لاق

 ودخل :لكدشم ؟املاو لياخلا مك دامو ةرعذاش هنكلو دانسالا حيحص وه يتيبلا لاق داتشالا

 ّق أ 3 حيحصلا قل ةكلكح ف تق رغ 6 2 ةفدشلاو م6 داشلا ف طظباضلا ا 18 درشام :

 لاسالا اعإ تدك ' كلذو ةق'هبدرش دحاو .دانسا الا انه شل راك ثنداحأ نو

 ذاعلا عأ يف حالصلا نا ركحذ دقو ٠ كلذ ريغو هنتهو ءالولا مس'نع ىلا ترددح تار

 يوارلا درغا اذا : لاذ كل ف قالاط ل نم هب اين ام < احا يالا ىلع تا دعي ا اليصفت

 دره ام نط كلذل ظفحلا هم لو وه نم هاور امل افااخم هب درشناام ناك ناف هيف 0 0

 رظنيف هريع هور 1 وه هآور 0 وه اعاو هريع ةأور ادع ةفلاح ةنبف نك + 56 5 دو درع 6 1

 دارفنالا حدشملو هن ةكرشلا اه لح ,ق هطيضو هاقتا اقوثوم ااذفاح الدع ناك ناف درفالا يوارلا كلذ ُِى

 امراخ هدأ ر هدأ ناك هن درش ١ يذلا كلذل هناشاو هظفح قاوبب نمت ناي تان ةلئمالا نم قيس ايف مك هيف

 لانا ل6: هف لاخلا بسحب ةدوافتم لا نيب راد هنلذ كح وه ِ " ميحصلا زيح نع هل احزحزم هل

 لق ل 100 مو كلذ هتدح ل هد رقت لوبقملا طباضلا ا ةحرد نم دع رع هن درفنملا

 كلذ نم ج رن ؛ ركنملا ذاشلا لبق نم ناكو هب درقناام انددر كلذنم اديعب ناك ناو « فيعضلا ثيدحلا

 طيضلاو ةقثاا نم هيوأريف "سيل يذلا درفلا يناثلاو نم الأ درفلا ثردحلا (هدحا ناهس دودرملا ذاثلا نأ

 لاقنك اهلا ٠ "رع يلا اولا | مهضعب لواح دقو ه» ٠ فعضلاو ةراكنلا نم دوذشلاو در ُمنَلا بحوب ا ارباح عقبام

 كاذقعلدبو اقاطم ةحصلل ايفانم هدنع ذوْدْملا 0 الف ذاشلا ريغو ذاشلا حبحصلا يف نأ ىختقم نا

 كلذ ديؤيو ذوذشلاب هبلع كح يذلا هجولانم هحبحصيف يراخبلا هب ع[ ايدح كاغلا لثلاث د
 امو كلذ ىلع ليلدلا ةماقا ىلع ردش الو طلغ هنأ دقانلا نش ف حدقمب هنأ نم ذاشلا-يف مك الا ع تاه :



 ”2 ينمو ك2 داسيا ا نتاع 97 3 د

 . ظ ا
 ُه ا هددع 0 هطيبض كير ةدايزلا كلت 0 مل نم ةءاور أههنم ححارلا ناك ناف أمهنم حجارلا نع

 و 4 ثليق ةدايزلا كلت 00 نع ةناور امهنم حجحارلا ناك ناو ةدايزلا كلت تدر ناحجح رلا تامحوم نم كلذ

 مهضعب لاقو لبقت ىهضعب لاقق كلذ يف فاتخا ردان وهو ام هجوب ىرخالا ىلع اهادحأ حجرت مل ناو

 رك ذ امب ديقم اهوبق نأ عم ةقثلا ةدايز لوبقب لوقلا قالطا ءاماعلا نم عمح نع رهتشا دقو اهف فقوتي
 ذوذشلانمةمالسلا رائعا نم نسحلاو حيحصلا ني رعت يناورك ذاب ءافتك | كلذ نع اوتكساكا مهلعلو ان ١

 ق.وأ وه نم ةياورل اهنافان» عم ةقثلا ةدايز اولبق ولف هنم قثثوأ وه نم ةقثلا ةفلاخمب ذوذشلا اورسفو امهف

 مطاثما ىلع ىنالام يلا ضقانتلا ن 0 يفو ذوذشلا نم ةمالسا١ نم هوطرش اب اولخا دق اوناك هنم

 يدبم نب نم رلادبع نيمدقتملا ثيدحلا ةع 0 مونم ربك ةقثلا ةدايز ل وق ىفلوقلا اوقلطي 1 نرذلا 0

 ل رانتلاو ماح وباو ةعرز وأو يراخبلاو ينيدملا نب يلعو نيعم نب ىحيو لبنح نب دجأو ناطقلا ىحنو

 ءاوتسإب ةدايزلا لوبق ديقدناف ةعزخ ننا مهنمو ١اهريغوةدايزلا ف حيج تلا رابتعا مهنع لقت دقف ينطقرادلاو

 722 اقودص ناكنإو اظفاح وه نكلوأ ا 6 اع تكااساا ناك ناف ناقتالاو ظفحلا يف نيفرطلا

 نقتاو ظفح ا اهوار ناك اذا ةدايزلا ليقتاغإ ديب.تلايف لاق هنافربلا دبعنبا هوحناحندقو لبقت ال ةدايزلا ناف

 00 دق هناف يناعمسلا نا مهنمو اهلا تافتلا الف نقتمالو ظفاح ريغ”نِم تناكناف ظفحلا يف هلئموأ رصق نم

 ع مقودقو ٠ هلت ىلع يعاودلا رفوتبام نكت ملوأ ةداع اهلثءنع مبا مبانم لفغيال نم نؤوتك اسلا نكي مب اذا اه لولا
 ةماالك ءاننا ىف لاقدت ف اقلطم هدنعةلوقم تسل ةقثلا ةدايز نأىلا ريشيام لوصالا يف ىفاشلا مامالا ةلاسرف

 000 دلو كلام ما طاتللا نم ربا كلرشاا نوكيو - هنفنام طبشلا يف يوارلا كح < يشن ماا

 1 اا 0

 دقف ه هثلدح كلذ أ تفصوام فلاخ ىتهو هثيدح جر ةد2 ىلع لياد كلذ يف نك هشنيدح

 ةإاق ىلع (ملالدل هثيدحن ةرمضم لب ظفاخلا ةياور تفلاخاذإ ةلوبقم ريغ هطيذ ردح يذلا لدعلاةدايز لعج

 هطبض فرعي مل يذلا لدعلا ةدايز تناكاذاف هيرحن ىلع هتلالدل ثيدحلا نم هصق فالح هيرو ةظبض

 ا” هم قئوأ وه نم ةباور تفلاخ اذا ةلونقم ريغ ةقثلا ةدايز نوكت ظفاحلا ةياور تفلاخ اذا ةلوبقمريغ دعب

 ةيسنك تسيل ظفاحلا ىلادعب هطبض فرعي ل يذلا لدعاا ةسن نأ تروصت ناف نيمضوملا ىف حخارلل ةياعر
 00 1 وك واد ىلا يرذف رشاط ف ال قراره تل

 تاور يف تءقو هنأريغ نسما ةاور يف ايندلا ةجردلانم رخالا لاحرو حييحصلا ةاورّى ايلعلا ةجردلا
 ةدايزلا دري نم نأ روصت ليف دسباسالا ىلعا نإ اهدانسإ ىلا ىرخالا ةياورلا يف عكو ال. ةيفانم ةدانز
 نم رجح نب ظفاحلا هيلا بهذام ةوق كل رهظب انرك ذاعو انه انه ةدايزلا در ىف فق وت ةقانملا ةلاسلل ى
 اقلطم هدنع ةلودقم تسل َهَقدلا ةدابز نأ ىلع يعفاشلا مامالا مالك ةلالد

 : «فورعملاو ركتملاو ظوفحملاو ذاشلا

 سانا هاور امل افلا ةقثلا ىورام وه زاجحلا ءادع نم ةعام لاقف ذاشلا ثيدحلا دح ىف اوفلتخا



 ل 0
 لك فصوت نأ اذه لع زاب مهضعب لاقو ٠ مهحالطصا ىلع اور> اذا نيثدحلا نم دل هلوق ال كلذو

 نا ةرابع لثم يف نسحلاب دارملا نا مهاظلاو ةغيلب ظافلالا ةنسح اهلك ثيداحالا نال كلذب ا تي

 بلاط ناق ةنم رف ر ل 0 0 كعل لاق 0 هيف يف ة ةزا 05 اهم ٠ عال دحين ال ايو ْ

 امو هب جاجت>الا غوسي لوبقم وهف هنأذل ندحلا ىلع اقيطنم هنم ناك ا ,ئالذ ىف رظنلا دعب الا هب جاجتتحالاب

 2030037370000 ه درو ناف لصتفت هيفق هريغل نسحلا ىلع اةيطنم هنء ناك

 لع عا ظافلالان هو ٠ ةرشانملا الأ اهرم يدنا ة هم مح ا هذهو الو الامو هب جمح و لف لوبقلا

 ديلا اماق 3 هيشملاو تن اثااو دوار 00 قورعلا حاصااويوقااو ديلا لوبقملا ُّق ثدي لع اد

 ديد ثلبب دج اك ىطلا ىق.لاق ثيح يذمرتلا مالك يف عقو دقو خيحدلا نيو هند موكل ىو دقو

 ديح كل حيحص نع لدعل ال نيثدحلا نم ذيهملا نكل حيحص ىنعع ناك لو هنا مهضعل لاقو ٠ نءسسح

 ةسر لا هب فصواق حيحصلاةحرد هغولب ىف ددرتيوهناذل نسا نع هذَنع ثبدحا 0 3 5 ةنكذ الا

 لمعتسو جاجنح الل ا+هتيحاللصل نسحلاو حيحصا| لم 3 هن هب هناف طاصلاامآو . يوقلا ذك حيحصل فصولا نم

 كال د قش لياقم بف طوره الهاو ١ كنا نيش وهف فورعلامأو ٠ رابعالل كضي فعض فاح

 درللا برك هيلا ةشالاب ون هيراق امو نسل الع قاطتف هشملا اهآو: نسل او حيشس نال
 دعل ا م اان ةهشنم داع ؟تالوا ينالكلا ناصح َى ورك جرحا متاح الت . حيبحصلا ىلإ :

 نيتك ام انملع 0-5 ةعوضوم تم داخا

 نسح ثبدح اذهمطوقو حي ثردحاأذه مطوق لود داتسالا حب ثب د اذه 10 لوق ا

 1 دوذشل نكملا ثوَد هلام ةقما ٠ نحر داتسالا 2 لو هنآل نسح ثدح اذه مطوق نود دائس الا

 ل ةلعلاو دودكشلا مدعو وه لصالا 0 ةيسدو نكملا ة ناعساتإ صهاظلاف 1 ا مامأ كلذ لع رمد أ ناك

 ام رم ل آلا ةاتساالا حيح ةهلوق َك عك هل وق ع كد د 7 مامالانأ هش تك ال يذلا ءاماعلا صضعب

 يقاسناا ها داور 0 مدعأ دهشلاو 0 فد و نكملا 4 هحعحص َّى 8 نسل 3 الاب دسقتلاف كاح نك لع

 اوردحسأ ةريره ينأ نع ةماش 2 ني نع ليضف نب دم نع دال ني رثب نا 36

 ثياددح ريع ديت َّق < الا دور دقو نسح -هدانسأو 00 ثيدح اذه لاق 3 رب روحعدلا ىف نق

 لعف نمو ٠ نيم دقتملا نم ريثك كلذ ع لعف دقو هدول 0 هيلع ءاهول ا نآملا_ ىلع و لعو ةحصلاب هدانسا ىلع 2

 0 كارو: نألا ةراكت و دانسالا هجالم 0 هنم از رك ةلاق را تالا نرخ كاره تا

 يذلا لقتملا ثيدحلاكذقيح اهمال اهرك ذي ل نم ةياورل ةيفانم نكت مل نا اقاطم لبقت نسحلاو حيحصلا

 ثحب ىرخالا ةياورلا دراطوبق نم مزمل ثي اط ةيفانهتناك ناف ٠ هريغ هخيش نع هبورب الو ةقثلا هب درقنب



000 

 . اوطرتشا هب جاحتحألا نع فقوتل امحوم رك ذ ام نوك لجالو نيظفاح نيت نيب عاطقنا الا لاضتالا

 فق ونال نيج وما نيبواسملا نيلامحالا د حيجرتل هقوق 0 هش رطا واسم حا يا در.ال نأ هنف

 ١ هاورام ندم درو اذاف هطبض 4 نالمتحوىور ام طبض 3 لمتح الاثم ظفألا 01 كَ كلذو

 طارشا مدع نم رك دامو ٠ نظلا ىوق عياتملا رثك الكو طبضفنا نظلا لع نلغ رخآ قيرط نه هانعم وأ

 نمرثك او عونلا اذه فرع نم لوأ وه يذلا يذمرتلا عماح يف ا. قياطملا وه هريغل نسحللا يف لاصتالا

 دلع الا عب نأ ءاتلعلا_ ضع رك ذو * اهنف حاطقتالا دوو عم نسما ثيداحأل ؟ح دقق هركذ
 و2 احم دقو أ جتحف- نسحا لق نم كلذب تراصو اضعب ابضعب ىوق اهقرط تراكح اذا ةفعضلا

 لمعلا نع فةوتبو لامتالا لئاضف يف هب لمعي لب ةلكدب حيال مقلا اذه لاق ثيح ناطقلا نبا كلذ

  داباو نارقلا رهاظو ا مح دهاش ةضاوم وألم لاصتا هدضعوأ هقرط ترثك اذا الا ءاكح الا يتددب
 مس

 تراك اذا ظفللا ءوس نع يثان هفعخ يذلا فيعضلا نارعأ عضوميف حرصو رجح نا ظفاحلا كلذ

وهش يف فقوتم وه هنكلو نسا ةس م ىلأ ىقترا ةقرط
 قرف ال نم دنع حيحصلاب مشملا نسما ل

 6 5 ج 0 ا 8 ر 01 : "ا الا قالطا ف نق ولا ىلا تارمألا ىف دعلا» قع ندع ىدلا 2 ةقفلاوا ةمالبلا اهادكزكا فى

 0 دس اذه ناك نإف :٠ .يوأرلا ىف تدحو اذا ةناورلا لوزق اهم نحت اناضوأ انبه نا لاق تيح- نابع

 را حب ويف لودقلا عم لح ىلا تاحردلا لقا لك تافصلا ةذه «ف تدعو دق امن نسا وسلا

 نا لاّقب نا وهو يحالطصا سما ىلا اذه دري نا الا مهللا انسح يمس ناو هب جاحت> الا زو الف دجوت

 ىحس اهايداو احيح ىمس اهطسواو اهالعاف تاحردو تتارم اط ةياورلا كوبق ابعم بج يتلا تافصلا

 7” حالطصالا يفرمالاو « ةقيقحلا يف احب لكلا نوكيو حالطدالا ىلا كلذ يف مالا عجرب ذئيحو انس
 01 داما دودو قكتو انيح كب دا لها ماسام رشم نأ هبل ةقرطلا هذه داو نم نكلل بارق

 نع لثس هناف يزارلا متاح وبأ نسل جنن ال ناك نممو ها ثيداحألا كت يف ةياورلا لوبق ارعم نمي

 ةوحنو نسح هنا هلوقىلعدي زبالوهو ًارارم لاؤسلا هيلعديعأف نسح هنا لاقف هب جتحتا هل لبقف هنسطل ثيدح

 اوعمتجا اذا اوناك يتحنلا مهاربا لاق 7 ببرغلا لع نسا قالاطا مهمالك ىف لد و دقو 9 ةيعشو نانفس

 ' قفنملا يفهقالاطأ يعفاشلا دحووسئارغلا ىنع هنإ يئاعمسلانءا لاق ٠ هثياداحأ ناسح لحرلاجر نأ اوهرك

 ىنعملا هن ادارم هقالاطأ دحو دقو ٠ ةريغلا نسحلا 2 يراخمالو هناذل نسحلا 42 ع نالو هتدعص لع

 دارا يوق دانسا هل سل 0 ادح نسح ثبدح اذه لاقو هلوطب ثم دعا ةدايع هملطو ةيشخ هلل

 يمحعلا محرلا ديع ل عضولا مل تنشأ تانك وهو يواقلللا يوم ةاور 0 هنآل ظفالا نسح نساب

 نسح هنأ طظفللا ندسح ناكاذا عوضوملا ثر دخلا ىلع قاطب نا اذه ىلع مزلب ءاماعلا عل لاق 5 كورتم وهو

 ا ا ا و ل
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 درغنا نيذلاو مهتم ناثسو ةدام يف فعضلايف ملكت الحر لوردعو ةناهس مسءمم درفنا نيذلاو مهنم نين اه يف 2

 درغنان م زكااف لس فالخل مهيدح ربخو مربخو مهفل هخويش نم ماك أ هيف م اكن .نم مم يراخبلا

 كل ا | نأ كشالو نيمدقتملانم هيف ملكت نمم ه ْ 5

 هع خلل يما را لسم فالخم هلاحر نم مهف ملكت نم ثيداحأ جا رخا نم كب م يراخبلانأ 1

 ناف يسم لع قش: اذادع ا نم يراخبلا ىلع دقساام ن الف كلذ 7 لالعالاو ذوذلا 0

 نيعيسو ةسا امم يراخبلا صتخاواهنم نيثالثو نيننا يفاكرتشا اب دح نيرشعو ا غلب امهملع دقتسأام

 ا ناجح زاماو ؛ ةحداش تشل للعىلع اين انهي احا نم دقشنا ام رتك ١ ىف داطالا نات فاد 1 لسمو
 لزيملو هحير >و هذمأت سم ناكدقو هف ترو امم كالذف ثيدخلا ةعانص ُق م نش ١ ىلع يراختلا

 ! لاق ثيح 0 1 ةلاسملا هذه ىلا ةيعن نب نددلا يتت شل نق و 1 1 عبتتيو هنم لي

 ثردحلا ة أ ادع امبلبق ناك هاحح ام روهمح لب ا يراخبلا هيف ثيدحلا ة ةكأ داش مل حيحصتلا نإ

 ىلع اهوقفاوو امهباتكيف نفلا اذه ةعأ رظن دق اهدعب كلذكو . اهرصعيف كاذكو لوبقلاب ىتلت» احب ٠
 ةدقتنملا عضا 0 و ظافخلا نم ةفئاط امهداع اهدقتنا اًثيدح نيرشع وحن ةريسإ عضاوم الا هاحام ةحح

 عضاوم اهف ناف ليصفتلا حيحصلاو « دقتملا لوق تررق ةفلاطواهف امل ةفاط رصتنا دقو « سم يف اهبلاغ

 2 فوك اة الص تدحو تيبلا و ةيزتلا للا قلخل كيد و ةسشيحسما كن 200

 يور, داكي الو داقتالا نع نيباتكلا دعبأ هناف يراخسلا يف اف داقتنا ال عمضاوم اهفو « رثك او تاعوكر

 لآ نيس ام .هباتك يفو آلا دقتنت كففل هباتك فاش دقتنمدلا نيس ىذلا رحالا ظقللايور والا داتا 0

 ١ نمسل ةدنقم يف اذه عمو ةريس مارد الا اهف جرهم مك قالا ةعيسس دق نم :.ه ةلمخا أد دقتنم

 دن اي داحأ:نادوضقملاو ريكو كح فال [ خشم ناكل واد يف ماما اذهبف ةضحم هنو

 هللأو حيحصت الو ةياوربال درفت لق هللا الا مهددع يصل قئالخ اهاورو مهدعبو مهلبق ةذباهخلا ة 3 الا

 موءاذه ( نوظفاحل هلاناو رححذلا انلزن نحنا ) ىلاعت لاق 5 ندلا اذه ظفحي ظيفملا وه هناحبس

 ةيضتقملا فاصوالا ىلا رظنلا نسما توافتب هبف ةحصلا ةيضتفملا فاصوالا ىلا رظنلاب حبحصلا توافتي

 نع ا نع سععش ن ور# و هدج نع هسبأ نع مكح نب زم ةباور نسحلا نتاع ”ىلعأو ؟ ةنف نحال

 جاحح وةرمذ نب مصاعو هللا دبع نب ثراخلا ةياور كلذ ولتيو كلذ لاثهاو يمّتلا نع قحسا نباو هدج

 بتارمهل يذلا نا نيئحابلا ضعب لاق ٠ هفيعضتو هي دح نيسحم يف فاتخا نمت مثوحنو ةاطزا نبا

 الإ ا هل نأ لع لذي ام نفلا لها :تاواع ف نكس هل ارض الاف ريل نيا 1 كانا 00
 نإ سلا وأ طلغلا هك رثك نم ليفملا ”ىد هلاوو فرن اه لقت رك نش نا ار مهناف ةددعتم

 ( ]ذم وا رخ الا لع اهدحا حرت, لو اعم نارمالا هيف لقت وا ليدعت الو حرج هيف لقني مل روتسم

 طرتشيال ظفاح.ماما نم لاسرا هنف ام اضإأ لمثيو بذكلاب ماهالا قن طارتشا كاذ ةافانم مدعل هيلا

 « م ) ١



 ع الم ا ١ ثد.ح اذهو معلا ناضقانتلا دش ناةلاحتمال كلذو اميل هعوقو قفا 7

 1 راوت ملام كلكم 0 انو راما ىلا رو بهذو 0 أديفم راصو حجار || مكس ناك كاذ راع ناكر الإ

 ” -يضتقراعالوبقلاب 1 قلتو اهريغو اخس ثلا نتب كلذ ققرف الو نظلا ةدافإ داح الانأشنال كلذو

 " .نافاهرغ فال هتف رعم يفامومعا رب طرفوطقف حيحصلاجارخ اامهمازيلال ك ثحيريغ نم امهفاع ذخ 0 بوحو

 | كلذ ىف ةعاربلا نم هلا نذل هنأ ريغ كلذ مزللا نم عهنمو طقف حييحصلا جارخا مزنلي مل نم مهنم

 2 "لاف الإوهبذخالا بحو هيدحعص تنست ناف رظللاو ثحبأا دعب الأ ايه اتك ريغ ََق م لمعلا تبوحو نعش

 5 نأ عقلا ىلع مهعامحا ىلع لدي ال عامحالا تبث نا امهف امي ذخ الا بوجو ىلع ءاماعلا عامحا نأ رهظف
 "لحي د نظلاو عطقلا بلطيال كح نظلاب لمعلاب ةرومأم ةماالا ناف سو هيلع هللا ىلص يبنلا مالك نم
 3 0 ىلا هيف ةحصال ةيضتقملا فاصوالا توافت ىلا رظنلاا حيحصلا ثيدحلا 0 مسق دقو اذه

 مطوق ثدحلا لحأ هع ريعلو مسمو يراخباا 0 ام ؛لوالا مسقلار) هدعل 0 لعأ اهم ميدق 0

 او“ ةمآلا قاشا ال نيحشلا قاشا هيلع قاشالاب مهدأ معو هتحص لع وأ هيلع قفتم ثيدح نع

 رداع كلانا بلا زر يراذتلاهب درشاام «ياثلا مسقلا) لوبقلابهل مهمقاتل مهقاشا امهقافتا نم مزاب حالصلا

 ل ا امهطرش ىلع وهام © عبارلا مسقلا ل لف هن

 سلام ( عبباسلا مسقلا )ل هجرخم حامت سم طرش ىلع وهام «سداسلا مسقلا )) هجرخي مام يراخبلا

 - هده نم 0 لك حيجراو ٠ كلذ ِق ندمتعملا ةعالا 0 هع نكل و امهم دحافو 1 ردع و امهطرش

 لع هدازفا نم دحاو لك حيحر ال ةاخا ىلع ةلخحا حبحب لف نم وك اغا هدعل ام لع ةعيسلا ماسقالا

 07 دلجو اذا هلق ام ىلع ماقالا نم مسق يقام ضعب حجري نأ غاس كاذلو رخ الا دارفأ نم دحاو لك 22127111111 1 ]  ]ذزذز] ز ز]ز ز]ز] ز]ز ز] ز ] ]1 5
 0” نك اذا يراخببا يف ام ىلع مدقي هناف اروهشم ٍلسم دنع ثيدحلا ناكول اك كاذو حيجرتلا يضتقيام
 3 عفان نع كا اك ديناسالا عضأ ند ارك تصر ةمحرت نم هاحرخ م يذلا ثيدحلا ناكول كو كلذك

 | مق امآو ٠ لاقم هيف نم هدانسا ىف ناكاذا اسال الم اهدحأ هن درفناام ىلع مدقي هناف رمت نبا نع

 ا لا لكل يرصلا دثجأ ننردحو مو روبخجلا هب حرص دقق لس حيحص ىلع يراخبلا حي

 ٍ باتك يف اهم منأ يراخبلا باتك ىف ةحصلا اهلع رودت يتلا تافصلاف ؛ نايعلا دهاش هيلع هدر كاذب دحأ

 0 لقوا را نوط نأ هطارتشالف لاصتالا كح نم هناحبر ام ىوقأ اهف ةلكابقو دسأو سم

 هنأ نم هب يراخبلا مازلا مسم دارأام انا ك7 مالا رسم ىف وتك او ةرم ولو هنع ىور نم ءاقل هل تبل

 0 ا لل زم ناك < جواله ترب اذا يواراا نال مزال سلف الصأ ةّمْساا ليقال نأ هم زاد

 ّ كا سلدملا ريغ يف ةضورفم ةلاسملاو اسل دمزاك كلذ ضرف أذاو هنم عدس نوكي زل نأ لايخا

 سم لع نس مهف ملكت نيذلا لاح ران الف طضلاو ةلادعلا ثمح نم
 77 نذلا لاحرلا نم اددع زكي ١

 5 فعضلاب ملكت دا نيا لسمو ةايسرا أ مب يراخببلا دررفنا نيذلا:ناف يراخبلا لاجنر نم مهف ملكت



 كا تا ا 7

 راتلاو ٠ تاطوسملاىف ةروك ذم رخأ لاوقأ ةلأسملاهذخفو يعنع هببأنع نيسحلا نب يلع نع ل 0
 نمل ونقل تافص لعأ زاحف ةنايديف رك ذ وار لكل محنأ 0 ذإ اهلك دينا سالا حصأ هنأ دانسال كحال هنأ

 َتبرطضا كلذلو هرصع ىف ندود>وملا ةاوراا نم دحا هيف هيزاوب ال هحو ىلع امهوحنو طضلاو ةلادعلا

 ميج رئ سحب ةقفاكتما كلذ يف ةروك دلال اوقالا راك أو منقم لد ينل نيتل ذأ هكال> ف ناخد لاوقأ |
 مهتافتا مدع عم قالطالا ىلع ديناسالا حصأ هنإب نيعم دانسا ىلع ذئنيح مكحلاف زكاالا يضع لع اهضعإ 0

 ل ل نيس ل اين دحر" ققبلا رظانا نكي كاذعمو ظافلا ضعب لاق ٠ حج م الب حرجرت هيف
 امع وم نال ةدئاف نم هيف رظنلا واحب الف قالاطالا ىلع كلذ ات ادا هناشاو حجر يذلا 0 ا

 اذهومدحأن م مكح هل عقب مل ام ىلع ةبحصالاب اطاوكح يتلا م حاوتلا حييجرتديفي كلذ ن م نع لب 5

 ا نع ملاس نع يرهزلا كب داع ةحص ىلع لقنلا لهأ عن 5 يجدربلا ركب زها كات ككاو عنام 050

 فقوي اوفلتخا اذاف اوفلتحي ملام رمعمو هنيبع نباو كلام ةءاور نم ةريره يبأ نع بسملا ن ديس نعو

 ىلع كلا ةكألا رصق كلذك نامل نوكي نأ هريغنم حصأ دانسالا نوك نممزابال ناك البو اذهل + ايف
 اهلاكح يتلا ديلاسالا نم اذك دانساب ةيورملا ثيداحالا نا لاق هنأ مهنم دحأ نع ظفحي الو طقف دانسالا
 وأ اهيباحصب ةحرت لك ديت يغينيف مكسللا نم دب الو ناكن اف ثيداحالا حصأ يح اهريغ نم حصأ امن
 لقأ هنافاذك أذك ةريب لهأ دياسأصأو اذك نالف ديناسأحصأ لاقيناب ةمحرتلا كلت باعحأ اهنميتلا ةديبلاب

 ًاطخلا نم رطخ ىلغهيف ؟احاو راشتنالا دش عساو نما يف هناف والا فال يصللا لا" تا

 مسادع تلاد لع. نزان "فارس 5 هيلا نم اوراق سبل موق لثم يف أطخلا نم رك د اخو

 ديناسأ حصأو ؛ سنأن نع يرهزلا نع كلب ناجل محلا رمت نبا نع عفان ن :رع كلام رمت نبا ديناسأ

 كلامن نأ دهاسأ حصأو  دوعسم نا نع ةمقلع نع مهاربا نع رودنم نع يروثلانايفس دوعسم نإا

 امو يرهزلا نم سن ثي دح ف رعأ ينانبلا ًاتباثو ةداتقناف هبف عزاني امم اذهو مهضعي لاق ٠ هنع يرهزلا نع

 (يناوتسدلا ماشه ليقو ةبعشةداتق باح أت ننأو ةماسن دا ليقو ديز ن دامحتب انبات »اف ةعامجةاو رلانم

 نعام نع ” نسال كينان حصأو «:رباح نع راند ن ورحت نع هنبعن ,نابفس نيكملا ديناسأحصأو

 ياسا عضاو « صاع ن,ةمقع نع يطا .ع تح فا نب ديزي نع ثبالا ناي رصملا ديلعا تاو 3 ريوق

 ةيترلا نمو. ٠ يلعزع ديوسن. ثراخلا نع يميتلا ناواس نع يرولا نايفس نع ناطقلا دعس نبى حنيف وكلا

 هيفاهريغىلع اههمدقتو معلا ذهيف اهناشةلالخل كلذو امبحبحص يفدجا رخا ىلع لسمو يراخبلا قذنا ام ايلغل
 00 كح تح لوبقلاب امهساتكل ثيدحلا ءاماع ىتلتو هربغ نم حبحصلا زينمت نيالا

 لمآ رما ديقن له هايورام ناوهو رخآ سم يفا وفلتحااماو مالا اذه يف اوفلتخإو حاحصلا حصأ ءايورام

 0 ضعب اهبلغ م اكن ةريس اف نى كلذ نم ىثتساونيقللا مد هنأىلا هزم اح مو حالصلا نبا بهذف

 هياوادم نيب ضراعتلا عقوام ًاضيأ يضعب .ىئتساونأشلا اذهلهأدنع ةفورعميهولاق هريغو يطق رادلاك دقنلا



 ا 1 ةنالجيدض 0 هف:ليقام فالح مزخلاب رمش هنالل حي نسح هيف ليق امن ىوقا عفت حيت هبف ليقام

 70 نيفصولابفوضوملا ثيدخلاناك ناو : هفف ةمم الاف التخاب امإو نسحلاو ةحيصلا ني ةيفركفلاددرتبامإ رعشب

 '00 0 ىلإ رلطلا نيج ثدح اذه لوقتوت اف داتسالا لاح ىلا رظيلاب هيلع .ًاعماخبةالطا نوك نادانشإ دل اعم

 طرش ىلع امهنم لك نوك نأ لاهحال كلذ نيعتي مل نادانسإ اضيأ هل ناك ناف دحاو دانسإهلزاك اذإ اذه

 ذاق املا نع الوأ ثحبلا بجو نادانسا هل ناك اذاف : حب نسج هيف لديق امم ىوقأ نوكف حيصلا

 "11 ناني طرت لإ 0 نالت قدم لان إ ليقناف ١ ةءاسج را كالا ىفشان ناحجر مح فرع

 011 لا ميرا اذهب ذا هي زينألا برع ناجح تدداجالا نضيف لوقي هفكف مجو نع
 ا رح عشيس رك لم ند هيك وق اج وهو هم اصاخ اجو فرع اعإإو اقلطم نسا فركب
 007 اهضعب ىفو حيح نسح اهضعب قو بيرغ اهضعب ىفو حي اهضعب يفو نسح ثيداحالا ضعب ىف كوش

 نسح هيف لوقنامىلععقو ام هفيرعتو ببرغحسي نسحاهضعب ىفو بيرغ حييخص اهضعإ فو بن رغ نسح

 هدابسإ نسح هب اندرآ اعاف نسح كيدح انياتك ىف انلق امو وحو هداتك رخآ ىف هلاقام كلذ ىلع لدبو ظق

 اندْنَع وبف اذاث نوكي الو كاذوحدجنو ريغ نمىوريو بذكب امهمهيوارزوك ال ىوريثم دج لكف اندنع

 ندحوأ حيحص نسحبهيف لوقي ام امأو طقف نح هيف لوقيام فرع اهئانا اذهب فرعف ا

 1 هنر وشلل كلذ و 00 2 رغوأ حبحص هيف لوقامفرعي+ اك هفرعي لف هر 5 حيحص نسحوأ بيرغ

 لبق نم نكي مديدج هلجالطصأ هنال امإو هئافخل امإ طقف نسج هيف لوقيام في رعت ىلع رصتقاو نفلا لهأ

 فاصوالا توافت بيساإ ةنمرلا حييحصلا توافّتو : هب هانا ام فرعيل هلبق نم هاف رعت بح وف

 ديباسالا حصا هنا ةع الا ضعب هيلع قلطا داتساب يؤر ام كلذ ىف اياعلا ةينرلا نش ةوقلا ىف ةحصال ةيضاقملا

 مهارباكو يلع نع يناماسلا رمتنب ةديبغ نع نيريسنب دمحتكو هيبأنع رن هللادبعنب ماس نعيرهزلاك

 ١ نع هدج نعةدربيبا نب هللادبع نب ديرب ةياور لثم ةمرلاىفامليو دوءسم نهللا دبع نع ةءقلع نع يعخنلا

 4 طاصيبأنإ ليبس ةياور لثم ةسرلا ىفامملي و نأ ا اج نع هما نب دا ةياور لثمو ىسوم يأ ا

 طيضلاو ةلادعلا مسا بلهشي عيا ناف ةريره يأ نعهيسأ نع نمحرلا دبعنب ءالعلاةيا ور لثمو ةريرهيبأن ع هبا

 7. طبضلا ةوقنم اهيلت يتلا ىف واهيلت يتلا ىلعمهتباور دقت يضتقي ام ةحجرملا تانصلا نم ىلوالا ةبترمال نأالإ

 رمت نب مصاءنعقحسا نب دمحك اندح هيد رفنءامذعب نم ةياور ىلع ةمدقم يهو ةئلاثلا ىعابعدقت يضتقي ام

 يراخبلالاقق دساسالا حصا يف فلتخا دقو ٠ همثياماذه ىلع سقو هد> نعهدا نعسببعش نب ورم ور باج نع

 نعماس نع يرمزلا ابكديناسالا عصأ هيوهار نبقحسالاقو رمنبا نع عفان نع كلام ابكديناسالا حصأ

 ديناسالا يأل امنح نإ لي (نبإ ان اق هيأ رازلا ماشه نب فلخ نعو لببح ن ديحأ نع امو يورو هبأ

 ايبكساينالادخأ هيه نا نب ركب نأ نعاضنإأ يورو رمعم لاقو ٠ رمت نبا نع عفان نع نواة دما



 ناقتالا لها نم نكي ل هنكل ةنايضلاو قدصلاب نيروبشملا نه ورمصنب دمحم ناف الص لك دنع كاولاب ٠

 نم يور هنوك كلذ ىلا م كذا امد هتلالحو هقدصأ 0 هقوو هاكفح ءوس ةهح نم موضعل هر ع 3 ّ

 يبشصلاة ردي دانسالا وحل ا: ريسلا نصقنلا كاذهبريحتاو هظفح ءوسةهج نيداشتس نك ام كاذياضأ رد
 فقوتلا يضع ام ثيل يف ناكناو هباذل نسحلا وبف هيف عقاولا روصتلا كاذ حام هدو ل

 ىف نرتب نإ وج كادر دضابلا وهو هيغل لب ةتاذا زل سلس ريا لو حجر ام دجو نكل هيف. 5

 تاضانل نم هوحو بذكلاب مهم الو ةياورلا يف امنا رثك الو لفيمرغ نآك اذا لاعا را داس

 لصتا ام وه حيحصلاف : دضاعلل لب هناذلال هنسحب جح و هيف فقوتلا لاز رخا قيرطنم درو اذافةلادعلا

 وهو لوالا ديقلان اوزرتحاو ةلعو ذوذش نم نم لسو هام ىلإ هلوأ نم هلثم نع ظباذ لدع لق هداك

 ياثلادبقلابو هبجتحي ال نم دنع لسرملاو لضعملاو 0 وهو هدانسإ لصتس ملام هدانسإ لصتأ ام مطوق

 طباض مطوقوهو كلاثلا ديةلابو ةلادعلامدعب فوزملا وأ لاا وأ نيعلالوهحت لقث نع لدع لقس مطوقوهو

 وهو كلذ نم مس امةلعو ذوذش نم سو م وق يي 0 لئااوهو ظاضلا رع

 ةلادعلا نيب عمح نم وه مهدنع ةقثلازال هلثم نع ةقث لقنب ناضل سمح ل مهضعب لاق ٠ للعملاو ذاشلا

 لآ ل فيردلاو ظضلا مكحم ريغ ناكناو هنيديف الدع ناك نمىلع قاطيدق ا و ٠ طضلاو

 فرصني يذلاودو هتاذا حيحصا وه امإ فيرعتلا اذهو سبللا ىف تدقوأ امير يتلا ظافلالا هيف بنتحي

 يفناكو هاهننم ىلإ هلوا نم هلثم نع لدع لقت هدانسا لصتا ام'نسحلاو قالطالا دنع هيلا حيحملا مما

 ندم اانه نسحب دارملاو ةلعو ذوذش نم مسو هيف ايوق نوكي ال نم طبذلاب نيموسوم مهنوك عم ةنافر

 نآدب ال هتاذإ حيحصلا ناف طبضلا ماع وهو دحاو ا يف الا ءيش لك ىف هناذل حيحصلاك وهو هناذل

 0 اطلا هن نوكي ال قم هناور ف نوكي نا فب ال هبال ناش و فسح مان هباور نم دحاو لك نوكي

 ايفا كاذب حب رضتلا مهْضعب راتخا دقو طبضلا مانلا حبحصلا فيرعت يف طباضلاب ذارملا نا كل ربظ

 ةجرد ىلا عفترا ميحرأ وأ هنم درو يذلا قي طلاواسم رح ) قيرط _هدرو اانا ا ا

 1 ن 5كاذو ةحضإاب دل 5 هنم ترو يذلا قيبرطلا نم قدا زير ةرو نت هر ١

 ةجردولا هتجرد نععفتري هناذل نسما نا لصاملاو ٠ قيرطلا اذه ددعت, نأ الا هريغل نسما قيرط

 ولو ةددغتم قرط ندد هلع احجار وا ذخ د او[ ترك 1 قيرط نم درو اذإ هريغل حبحصلا

 امم نيفصولا نيب عملا حيحنسح ثيدح اذه يذمرتلا ظفاحلا لوقامأو : هنع ًاطحنم اهنم دحاو لكناك
 نكي م نا كلذب فوصوملا ثيدحلا نا وهو |هيدجلا اذ ا قتكت ل لاوقأ كلذب هدارم يف ءاماءللف

 0 د نمي مهلهةاورلالاحيف رظانلادد رت ىلا رظنلابا ا ءمنيفصولابهفص وف دحخاو دانسإ الا هل

 رات ءاماو نسحلابهوورام ىلع مكحف ةحردلا كلت نع رصق نم 3 مأ ها دود حفلا

 نوكي نيب>ول|لعوموق دنعحي# موق دنع ندح ثردح اذهلوق هن :اكف كلذيف ثيدحلا ةعأ فالتخا ىلا



 دوف دا 0 كل لع مباتل لع هلو ال 0 عباتملا قلطي دق مهضعل ١ لاق ٠ داب

 - لاغلا نأ ره نان كلذ ف نكي دوصقملا ىلع لدن ةئيرق تماق اذاف امنه لكب لصاح ةيوقتلا وه يذلا

 نهذلا كلا قيس يذلا ها ف أمهم لك لايعتلا

 0 1 معاو حالصلا نإ 4 اذلو ةقثلا يف دهاوشلاو تاعبانم ] راض ال هنأ )2 يناثلا هيلا

 ” ةراكلا ناتك يفو ءافعضلا يف | ودع نوع د هدحو هسدح حتمال ن "7 ةناؤر داهشتسالاو ةعب [:لا بأي ف

 0 يمر لوقي اذطوكلذل حلصي فيعضلك سلو دهاوشلاو تاعب انما يف مار 9 اع نم ةعامج مهو

 518 هيلع د عياتملا نركل ا افعضلا نواخ دب اعإو ءاماعلا ضعب لاق ٠ هب ريتعيال نالفو هب ربتعي نالف

 1 .دامعا ال عباتملاو عباتملا نم لك نوكي دق لب كلذ يف هل راصحنا ال هنا مهضعب لاقو ٠ هلبق نم ىلع دامعالا

 ةوقلا لص امعاحا نأ ولا هلع

 ااا 8و ل و د و رورشم ءاسفأ هثأل# ىلا كالا رح اومدق ملأ تفرغ لق ( كلاثلا هيشلا )
 حيحص رغو حيحص نم وخيال ماسنالا محو ير كالو ةاورلا ددعأ ىلإ رطتلاب وهب اعأ راعقلا
 ” ”ناوازأ دقو ماسقأ ىلا | ةندحار 5 وهف مث دود صو لوبقم ىلا ةهطلاهذهىلا رظنلاب هومسقف ايناثاوداع

 ” رك لا كاذكو هددضيف انك يذلا درفلا ماسقأ نمامسق دعي يذلا ذاشلا نع ثحبلا نيج سم كلذيف عورتشلا
 وه لوضااف دوو لوبقم نيمسق ىلا مسقنب داحآلا ربخ : لوقنف يتأيس اهف امه قيلي يذلا عضوملا ىلا

 7” ارمالا سفن يف هتوبث ناحجر ىلع ليلد لدبي ملام دودرملاو رمالا سفن يف هنويث ناحجر ىلع ليلد لد ام

 - تلق : نارمالاهيف ىواشتيلب هنوبن مدعالو هنو ححرتيال يذلاربطلا دودرملا فيرعت ىف لخدي تلق ناف

 |” ورام دوج وأ الدب ولسأف دود رئك راغةققوتلا ناك ال هجوم نآب هف ةل> دا نم كلذ نع رذتعاو مغت
 00 ل ل لد ىلا دحأ وكل اف ركلاقنلا ادق هنن قم لاونفل ايش وبإم ةوجتال دما لإ
 ' ىلعالو هتويل ناحجر ىلع لياد لدب مل يذلا ربخلا هنأب هف فقوتملا ريا فرعو رمالا سفن ىف هنوبث مدع
 " نيمدقلا ارقام 5 ا أ نوكت داكت اج ريثك وهو هيفكوكشملا ريخلا وه اذهو هتوس مدع ناححر

 مسقتيلوبقملاو ٠ نيروكذملا نيمسقلادحأب هقحلب ام' دوي نأىلاةتبلا هيف تقوتلا مسقلا اذه حو نردتألا
 نم لمتشا نا ثيدحلان ال كلذو هريغل نسحو هناذل نسحو هريغل ح.محصو هناذل حبحص ماسقا ةعبرا ىلأ

 كاذ ربحت ام هيفدجو ناف اهيتارمىلعأ ىلع لمتشي مح ناو هتاذل حيحصلا وهف اهيتارم لع ع كولا تاق
 دمحم ثيد# حالصلا نبا كلذ لثم دقو ٠ دضاعلا وهو هربغل لب هناذل ال حيحصلا وهفهيف عقاولا روصقلا

 ممرم ال نما ىلع قشا نا الول لاق سو هيلع هللا لص ينلانا ةريره يبان ع ةماس يلا نع ةمقاعنإ ورم نا



 1 0 1 ظ

 هوغل دق اهم .اهإ م لاقف هدفا نم ةيومن ةالوم اه طمعا ةحورطم ةاشن 4 سو هيلع نا ل ل هللا 0

 عفان ن ع هاور دقو ةنيبع نبا الا هوغيدف رانيد نب ورمت ىلا ىف دنحا هيف رك ذي مف هب اوعفتاف ٠

 نعهيف غايدلا رك ذ ىلع رانيد نب ورمك هخيش عبات ادحأ دن له انرظنف غابدلا را نع يبا

 نع بهو نإ قيرط نه يوتا يطفرادلا ىور هيلع ارمع عباات ينيلا ديز نب ةماسأ اندجبوف ال مأ

 اماهإ معز الآتنام ةاشله أل لاق سو هيلع للا ىف رص ينلانأ سابع نأنع 0

 هاور كلذك و ءاطعنع سبح نأ ن . ديزي نع دعب ن ثلا هوار اذكهو يتيبلا لاق هب مفتتاف هومتغي دف

 وهوادهاش هل اندحوف ارق مت ةنلع هاد ت تاعباتم هذه تناكف ءاطعنع ع رح نبا نع دسم

 للا لوسر لاق لإق سابع نإ نع يرمدلا ةلعو نب نحرلا ةيع ةلاور_ نإ يدل نا لسم هأوز اما
 ناو ةماتلا ةعباتما يهف هسفن يوأرا تلصح نا ةعباتملاو ٠ ربط دقف غبد بادإ اعأ : سو هيلع ةارص

 ىنعملاو ظفالا ىف درفلا ثيدحلا نتم هبشي ناك ن ادهاشلاو ٠ ةرصاقلا ةعباتملا ىهف هقوف ن# هخيشل تلصح

 رخا يباح نع ىوري نتم دهاشلاو ٠ ىنعملاب دهاشلا وهف طقف ىنملا يف ههشب ناكناو ظفالاب دهاشلا وهف

 " ربايلا ةجاجلاو ةماثلا :ةحاتملا هيف عمتجت الاثم رجح نا ظفاقلا هروأ دقو : درقلا تيدا ل
 7 نأ نع رايد ناثلأ فنع نع كلام نع مالا يف يفاعلا ءاوراه وهو ىلا ديهاشلاو كنا سا

 ىتحاورطف: الو لالطا اؤرت ىتح اوموصتالف نورمثعو عسن نيل : لاقوسو هيلع هّللأ ىلح هللا لوسر َّك

 ىضاقلا هب رغ دق ظفلا اذهب تدخلا اذه نأ موق نط دقو -: نيثالا' ةعلا اولك اف ميلع مغناف هور

 | مول اوزيقأت ع مغ ناف ظفلب دانسالا اذبم هع هوور. كلام بامصأ نال هئارغىف هودعف كلام نع

 ةعباتم هذبف يعفاشلا ظفل» كلام نع هنع يراخلا 0 ينعقلا هللا دبع وهو اعلاتم يعفاشلا ايدح وف 3 0

 عبوتدق رانيد نب هللادبع ايدحوو اعم نيظفللاب رانيد نب هللا دبع ن :رغهاور اكلم نأ ىلع اذه لد دقو ةمان
 . نع نمت نب هللا دع نع ةعاسأ فا ب ط 8 هجن ردا اع ( هيجل نينو قم م لان "رع شيق 0

 حا ام ( ٍيناثلاو ) نينال اوردقأف يلع ع ناف 0 يفو ثيدحلا رك ذف رمع ن هللا ديعنع عفان

 يلع مع ناك ظفلب رمت نا هدح نع هع نع ديز نب 0 نب مصاع قيرط ند هحيحص ّى هعزخ نا

 يراجبلا هاور ةرره يأ ثيدح نم (اهدحأ )'نازرعاش هلوةرصاة.ارنكتل ةساس هذين نيالا اى

 ( امهنانو )ن 'يثالاث نابعش ةدع اولك اف بلع ىمت ناف ظفاب ةريره يبأ نعدايز نب دمج نع ةيعش نع مدأ قع

 ثردح ظفاب سايع نبا نع نينح ن دمخ نءعرانمد نب ور ةياور نم ا اه سابع نإ ثيدَح نم

 ىنعملا دهاش هليق امو ظفالاب دهاش اذبف نيثالث ةدعلا دول اق وهو ءاوس رمح نإ نع راند 5 :

 ( تايينن )
 الف ؛دهاشلا اماو أدهاش ىهحس دقو اعبان هف يوارلا هلزاش ئدذلا فيي ددج ىعس ( كوالا وفسلا ىلا



 0 ب.
 1 ناهيالا بعش ثيدك كلذو درفتملا كلذ نغ وار هب درفتب دقو رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دنع

 : عيمج يف درفتلا رمتسي دقو اص ينأ نع رانيد نب هللا دبع هب درفتو ةربره يبأ نع اص وبأ هب درفت هنا

 : درفنسام وه يسنلا درفلاو 3 كلذلةريثك ةلثمأ نا ريطلل ليدل مجعملاو رازيلا دنسم يفو ' مكاو هباور

 1 دحاو نع ةياورلاب درفت م ا معلا نعود دا كلذو نيعباتلا دعب نمت دحاو هّساورب

 7" لاق : بيرغلا مسا بلاغلا يف هيلع قلطي اماو 'يسنلا درفلا ىلع درفلا مسا قالطا لقيو دخاو رثك وأ 8

 درفلاف هتلقو كايف ال ةراك كح نم برغلاو درفلا نيب اورياغدق حالطصالا لها نأ روح نا 1

 7 قالطا ثيح نم اذهو يبسنلا درفلا ىلع هنوقلطب ام رثك أ بيرغلاو قاطملا درفلا ىلع هنوقلطب ام ثكا
 9000 : 2 ا ما كر : 3 7

 نال هب ترف يبسنلاو قلطملا يف نولوقيف نوقرش الق قتشملا لعفلا مطامعتسا ثيح نم اماو ايبا مسالا

 ديناسملاو عماوبْللا نم قرطلا عب وه راشعالاو ٠ راتتعالا دعن الا د رقتلا لا غعوسالو نالفتتمر 1 3

 ٍ را خود ال مأ دهاش هل له وأ عباتم هيوارل له عيل درف هنأ نظي يذلا ثيدحخلا كلذل ءازجالاو

 ' ١ يأت نأ رامعالا يقارعلا لاك - فارطالا تك دنرفتلا اه يفتي دهاوشلاو تاعباتملا اهم لصح يتلا قرطلا

 كلذ يف هكراش له فرعت ثّدحلا قرط ريش ةاورلا نم هريغ تاياورب هربتعتف ةاورلا ضعبل ثيدح ىلا

 5 هّنب دخ جرح نآحاصب يأ هّمب دح ريثعل نم 0 هكراش نكي ناف الأ هخش نع هأورف:هريغ وأو ثم دكا

 ” كا عاف ةيدح رس نم نا قاس دلو اهات كب راتكا يذلا اذه كيد يمس هب داهشتسالاو هب رابتعالل

 . هل اعباتم هاورف هش خيش ا عبات له رظناف هخبش نع هيلع هعباب ادحا د ناو ليدعتلاو ح را

 مناو ٠ ادهاشهنومس دقو ًاعبات كا ه.سف هآور 5 هآورف هيلع هخش خيش عباب اذ تدحو ناف الأ

 ثيدح مف غباتم هل دجو نم لكف يباحصلا يف ىتح دانسالا رخا ىلا هقوف نميف كلذ لففاف دن

 "ثيدح هانعع ىلا له رظناف هلع اعباتم هقوف نمت دح آل دحن مناف أدهاش هتومسي دقو اعبات هك راش يذلا

 1 دهاوشلاو تاعئاتملا نم ي رع دقف هانعم يدوب ا دجن ناو ادهاش ثندحخحأ كلذ مسق را

 : مل اثني دحة ماس نب دامح يقرب نأ هلاثم  راخالا ىف رابتعالا قيرطو نامح نا لاق 2 رف اذا ثبدحلاف

 كلذ ىور له رظنف مدسو هيلع هللا ىلح يتلا نع ةريره يأ نع نيريس نا نع بوبأ نع هياع عبرت

 د نيريس نا ريغ ةقثف كلذ دجوب مل نآو هيلا عجرب الصأ ربخلا نآٍلع دجو ناف نيس نان هن كوبا ريغ ةق

 3 نادب لعب دجو كلذ يافرسو هلع هللا ىلص ينلأ ن نع هاور ةريره يأ ريغ يحاصفاالاو ةريرهيبأ نع هاور

 ةأوذام سن هوو نم هيحولا اذه نم تاعب انما هق تس لاثث تلق ٠ 0 الأف الاو هيلا 00 ثدحتا

  امانوه كيبح ببحأ هعفر هارأ ةريره يأ نع نيريس نبا نع بوبأ نع ةماس نب دامح ةياور نم يذهرتلا

 ث دا

 عبان هل دحو ام لاثمو ه ِ ةربره نا نع نبريس نا نع ث دا كورتم وهو رانيد نب نسحلا هاور

 دقو تيثي هبعو نمياتلق ٠ هجولا اذهنم الآ ذانسالا أذهن هفرعت ال برغي دج يذفرت

 لوسرنأ سابعنبا نع ءاطعنع رانيدنب ورمت نع ةنيبع نب نايفس ةياررنم يلاسنلاو لسه ىور ام دهاشو



 لكون نأ لثم دعب لكوملا كلم م ايف ةلكزلا بإب يف نذالا حيحصتيف ا ا اذ! تل اداب 1!

 « ةزاحالا هذه نالطن حيحصلاو يع ةاشلا تام ضعب كلذ ادق هنرتشن نأ ديرب يذلا دنعلا م عيبيف

 قتح ثحبب نا الثم هتاعومسم عيج هل ذاحأ خش نع ةزاجالاب يوزيب نأ دير نم لع نيعتب اًذِه لعد ]

 0 زجأ لاق اذا امأو ؛ ةزاجالا هذه خيران لبق هعمشام هع تاووكو يللا لاك 9 0
 هنع كلب قد زا> وهريغو ينطق رادلا هلعف دقو لسقلا 0 قى سبل اذهف نع نم 00 < 3

 امو لقي لو كدتعحصامهلوةىلعرصتقا ناو كلذ زوو « ةزاحالا لبق هعمس هنأ ةزاحالا دعب هدينع حصام 31

 ةونلا) ةياورلا ةلاح هدنع كلذ ةحت هبف اذأ رتعملاف كدنع حصام يع يور نأ كل ترجأ هارملا نالجح ١

 كلذ ند عنمدقو تالر ال دب م ةياور كلت زجاوأ ازا كلتز ا لوقإ ناك را ةزاحا 0 1

 هناع يذلا رويشملاو نيتزاحا عامجاب ابفعض ديشف ةفيعض ةزاحالا نذل كلذو اءزح ةش فلصو مهضعب 8 |

 هلق دقو اهريغو ةدقع ْن سامعلا قلو ىطقرادلا 0 كلذ 2 فيطخلا 1 دقو ع كلذ نا لمعلا 35

 عبات امعرو ةزاحالا نع ةزاحالا يور, يسدقملا مهارا نرصن دهازلا هنقفلا ناك هك رات 8 < ال 1 ظ

 اهاضتقمو هخشل هخشخيث ةراخاة تك لما دا ةزاحالا نع ةزاحالاب يوري نمل ىغشو اهنم ثالث" ند

 يناعاس نمهدنعحصام هلت زجا هخش خيش ةزاحا ةروض الثم ناك اذاف احب جردنب مل ام اب يوزر » قح 3 1

 دق ناكامت هنأ نييتي ىتح هنع هخيشنع كلذ يورب نأ هل نيبلف هحيش خيش تاعومسم نم ايش ىأرق 1
2-_ 

 هدنع كلذ ةحب درج فتك الو هحولا كلذ ىلع .زا>ا يذلا هخيش تاعومسم نم هنوك هخيش دنع حص ١

 رخآعونينبو ةدر كا >الا عاونأ هذه. ك راقع د ةلاضا وادا نطفترال نمو عر "نابع ن الا 7

 خيشلا حشا نأ اهالغأر وص اطو 4 قراعلا ىلع ةزاحالا عاونا لعا 6 ةلواثملا ةنورقملا ةزاحالا ىو 8 ظ

 كات زجأ وأ ينع هوراف نالف نع 9 :اوز وأ ىعابس اذه لوشو هب الباقه هعرف وأ هعامس لصأ لاطلا ىلإ .

 ةحملا يراختبلار 550 و كلذ وكما ل 0 ل هذيسنأو 0 هلل وش : هايأ 0 اع م نع هتاور 3 ظ

 0ك رح نادلبلا ىلا وعلا رعلا ل اها ”ناثك و ةلوانملا يف رك ذيام بابيف رعلا با انك يف ةلواذملا ةخحىلع 1 1

 5 رشال لاقو اناتك ”ةيرسلا ريم ال عك كح ساو هيلع هللأ ىلص ينلا د ةلو انملا َّق زاحملا ل اهأ ضقعب 1 ظ
 انوح ٍلَسوهيلغهللأ ىف 6-5 و صاب ثربخأو سانلا ىلع 5 رقناكملا كلذ غلب | راف اذكاو اذك 5 كج 1 ظ ا

 ان تدع نهاد نع بابشْنا نع طاض نع دعس نب مهارا ينتتحلاق هلنادع نب لسملا

 نيرحبلا مظعىلا هكدا والاج ر ةباتكب تعب ٍلسوهيلعتلا لص ةلالوسر نأ | هريخأس ابعنبهللادبعن ادوم» 0 ]

 | اوعشا وشو يراتاخلا لاق سسملا نا نا تبسُكل هقزم كي 0 ىف نوحعلا مظع هعفدف

 ' ادا اناتك ةيرسلا ا كو سو هيلع هللا ىصييتلا نا لوالا يفةلالدلا هحووقزممل اك ا وق زعنأ لو

 سو هيلعهللا لص يننلا نا ايلاثلا يفةلالدلاهحوو ةلوانملا درع باتكسلا يفامي رابخالا هلزاخل هيلع هأ ا :

 هيةحلا موقتو هللا لوسر با انك اذه لوشو هنلا هيق ام ديس نإ زاخ هلع ارق مو ب تكل اهل سر كراس

١ 



 11 هبا 000

 ٠ دا فاد أوم نكي ل نأ اوزاحا مهر خو مع لاحو مهانسا غلبم نع ءاولاشنا ريع ن : ةممعبرغأأ لافطالا ”

 ظ 1 000 0

 5 امن نال نال الطبلا ريالا اذه ا نالاف ا 2 تزجحأ زيا لاق ولو ةئاكالمثو نيثالثو نيت

 ة دشأ اال نالطبلا د را اذهل نراكلانب ناد رح | لمدويف ةزاخألا ءاشب نلت 0 لاق ولو اهلي

 ًاينع هتياور تئشنا اذك كل تزجل اق واومثددعر صحن ال نمةئيشمب تقاعامما ثيحنم راشننالاو ةلاهجلا

 اح كلذ نأ ىوقالا ررطالاف نع ةياورلا ءاش نا نالفل تزجحأ وأ نع يورتنأ تنث نإاذك كل ترج

 ' لك ىف لاخلا ىذتفمو لاا ىضتقع حرصت وهو هتفص ىوس قبب لو قيلعتلاةقة>و ةلاهملا هيف تفتنا دقذا

 قالطالا هيضتق اع احنرصن قيلعتلا ةخيصب هل كاع مم اذه ناكفهلزاحلا ةئيشمىلا اهم ةياورلا ضيوفت ةزاحا

 00 نانا غدح ا نا هددت: رجالا (سداسلا عونلا) ةقيقحلا يف اقيلعتال لاح ةياكحو
 | كوشيد 1 عر نم ةزاحالا يدا يسع نأ ينا ةلاو ٠ هلدلون نملو نالفل تزجحأ لوفي ن اكدوجوملا ىلع

 ! ”نرص يا | الملا نكح و زا ا ىلا ب ةاكْوألا و لوألا مدقلا ن 1 م اذا ول . ناترجأ

 ّح - ةلجراخ الا مح يفةزاجألا نال هريغ ىغيني ال يذلا حيدضلاوه كلذو حالصلا نءالاق اهمالطب نيادنأ غابصلا

 | مودسل يأكل ع ضاق ندا ةزاحالان انَّرَدَق ولو هل ةزاحالاصتال مودعمال رابخالا حصيال ا.كفزاجلاب

 1 لهي ىبإ نا ةزاجالا (مبادلاعونلا ) هعابس حصبال يذلا ريفصلالفطال ةزاجالا نالطب ًاضيأ بجوي اذهو
 1 0 هد رهن لو يَح تلاالا امم حالصلان ار 01 ما روص لش كلذو ا >الاو ءادالا] ةزاحالا نيح

 له دقو هعاجك ةحبم ىهف زم ناك نأ يدلل ةزاحالاو 0 مر ةراحالا لع لع ءكلا ةرغ داق 0

 ا سل ضل ل هيف افلتحا دقف زمن ريغ ناكن او هب دنعيال هنا ريغ هعانس ةخ ىق فيعض فالخ

 ” اما ةزا>الانأ هلجتحاو بطلا كلدبلاقَو هل ةزاد الل حصت مهصعل لاقو هل عامسلا م الإ م هل ةزاحالا

  نوزج 5 همة كر 3 لعو 2 ل ياكل ير لقبا ضرار هنعيورب ناهلزاحا حلا ةحانإ يش

 نيم دق رم نءدجاملو ح ح.حص ةعاهسنأ 0 الشاف 59 0000 ا رفاكلل ةزاح الا امأو

 دبع نإ دمه هللاقإ هيلع عسا مو قشمدب هدأ ءابطالا ن ادؤذش 3 الإ رفاكلل ةزاحالا ترك الاو

 3 ةهأ يك يروصلا نم م ولا دبع نب د هللا 5-5 وملاح ف ثلا أ مع نادل نب كايت ||

 ظفاطلا و ةزاجالا و عامسلاناكو ميله نم 0 رعب ودنا نأ نم وما دعواحاو نيعماسلا م عامسلا ةقيط

 الون ني 0 ءزج امم ثن دخت ام ريغ يف ا ةنءارش عامسلا ضعب و يزرملا 0 مح رزا ديع 0 فنسوب جاجتملا نا

 000 انباع هنم عمسو ثدحو مالاسالا رك دلل علا دعنا هللأ ىدهمن هيلعرقأام كلذ زاوج ىربيزلانا

  (نماثلا عونلا) منام لاز اذا نابدؤيو رفاكلا ةزاحالا نم زاوخلا ىلوأ يهف عدتمملاو قسافلل ةزاحالا م

 ا مهضعب لاقت اهفقاتخا دقو كلذ دعل زحلا 0 اذادل ناخا هيوريل دعل هلامحت مو زج ةعمسلا م ام ةزا>ا
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 0 ٍ : ىف ةزاحالا نا لع ع ىلإ ا يملا حاللصلا نا لاق ةحيح يه ىضعل لاقو 4 هدير ريغ 2

 هن هديع رح ا 5 رع فك ذا ةزاحالا هذه حصل م رابخالا ؟ 5 2 باع ذاق نذإ 0 1 اا



 كل ترخأ هرق لاقت نم لاق ةيفنلا م دحأ سابدلا صاط يأ نع ةيضال نم ةزاجالا ل 00 نفل اا
 هب لاقو لمعلا هيلع زرقتسا يذلا نأ 2 ل مترك هنأ كل تازجبا لود هناكف عمشتا مام يي 1 0 ظ

 كلذل جاجتحالا قدا . ةناورلا ةحاباو ةزاحالا 0 لوقلا مثر غو ث دا 0 نم معلا ل اها ره

 م م” وبفةل 5 كا هناي و م هنع 2 نأ هل 0 اذا لوش 1 ةصرصولا ١ ١ ١

 مهفلاوماهفالا :لوددحل ضرغلا انعلو قيس م خبشلا ىلع 51 قنا يف اك ًاقطن حرصتلا ص يو و ريغ 55 -- 1 1

 لاق نملافالاخ اهم يورملال ايعلا بحل ةزاحالا ةباورلا زوجك هنا ٠ لع هللاو ةميقملا ةرطخلا لع كلوا

 ةزاحالا يف تسيل ةناالا ن اطان اذه لسر 0 ىرك راح هنو هب معلا سجحاال هنإ معلا" نمؤؤ:ر هاظلا لع

 تايكتلا وذ هل زاعا صخشلا نلعب نأ ) ياثلاءونلا ( عا هللاو 0ك ةقثلا يفو اهع لوقنملا لاضنا 6 حش َّ 1

 م له يف فالاطاو كاذهبسنأ امو يتيورم عبج  ىأ ناقوحدم 5 هل ا احلا

 باجنا لعوأضيأ اهب ةياورلا زيوجح ىلع مهريغو ءابقفلاو نيد ن نم ءاماعلا نو 0 او ذك 1و رفا عقلا .

 ينامز كردأنل رجا لوق ناك مومعلا فصوب ريغأ هدأ ل !اذأا عونلا )هطرش 5 يوراعع لمعلا

 نالاق اذك اذك ةنيدع رعلا ةبلطا ترج كوه نأك تركأ ناوملا ىلا وبن هوحشاوأ ضان تق 0 كلذ ناك ناف هزاوج يف اوفاتحاو ةزاحالا لع زوح نمن نورد انما هن ماكت 2 ”[ذهو كلد هش امو 3 ظ

 هيد ردنا نو الو اهي عر رت هزاع الام لمعتسا هنأ هب ىدتش ن 0 00 ع عمسن مور مو حالصلا ٠

 يبان ال ارك انيح لاس سو عسوتلا | دم تادزو 0 انج 0ك 0 ادوغوس نذلا ة ةرخ انما : 3 ْ

 ةعاج كانهو يول ادلاخ نب دمحل تزجأ لوقب ناك لوبجملا وأ لوهجملا ةزاجالا ( عبارلا عونلا) هلامتحا

 وهونسلا كانك و 1 قاعوم صعل يف 5 ةك نا ناللفل فرجا وأ ةيسنلا هذهو مسالا اذه ِق دو

 ا اذا م ليبقلا اذه كَ سلو 0 ةدباف ال ةدساف ةزاحالا هدهو 6 ورعملا ناسلا 0 3 يذرَ

 عامسلا 4 هخ يف حدشإال م ةزاحالا ه2 يف حداق ريغ اذبف ممل فراغ ريغ زيغاو 6 ا نانرعم نييمسمةعامج

 نالافل ْت زحأ لوشي 0 متل ةقلعملا ةزاحالا ) سماخلا عوبلا) 4م عامسلل هسلج رضي نع هّنق رعم مدع 5

 ا يه مو لاقو قيلعتلا دس ةلاهخلا نسوي اه ند 0 ا مو لاقذ ابق فات>ا دقو نال ءاش 3

 قداترح ا نفن 0 . 2 ىحاص ٠ هيسيح يأ َن 1 طخ دحو دقو 1 ل ةلاآ ضن نم اذ عقو دقو 5 0

 ندمشو غبصالا نبمساقلا دمت وبأ ينم هعمس يذلا يحران نم رم عون 0 ْن فاقد

 ا طم دح ًالةزاحالاو 0 نأ ا ناف هناا 0 1 وكاد دل ا ينم هاغمس 5 قعالا دبع

 قد نيتئامونيعبسوتس ةنسلاو ديف وهدا ةماخ ناك نإ نيكو 5 ه يباتكب كلذ هل تزحأ اناق

 ترجف ةعش نانو ن2 دمحم لو هل ةزاحا ىف لاق دقف ةمش نا بوقعي ديفح لذ مب

 كردي ملاهي يثيدح نم هناق ام عيت نسا نع هنتطو رعنن خد دبع هئباو لال نتا ىجأ ن رمعل

 ةئاسرفص ِف طخ كلد مط تنكر اوواش نأ يع 5 ورياف ب 00 رم ملكلو 4 هريغو ديشملا ٠ نك هعائم



 ظ تع
 ينأ ْن يابلا ددعويف وصلاةراشن نب حوت# ن مهلمو يىردلا هللا د..ع نب يوقلا

 7 دكر رداجعا و . يلع ندمت

 ةاسووتلا : 00 نم لوالا 0 روش نس تينا ماو رع هجم ليجعل مضصو 0 ْن رفاظ نب
ْ 7 

 ا 7 نادعايلا 0 مامالاعخمشلاىلعد ز ا اذه عي عاملا 4 :يناث اء زأا 1 كا ام لاثماذهو

 0 عداقلا روطملا يبأ لع هل ةءارق 5: قل يعرف ا ىحب نب هللا دبع ناىلع نب نسا 9 ةعببر

 . يزاريشلا فلخ ن نسا ناكر دا رك بيدالا نم هتزاحا ينالدصاادحاولا دنع نا لضفلا نا

 ١ يرذنملا هللا دبع نب يوقلا دمع نب مظعلا دبع ثدحلا هيقفلا همحاص هفنصم هللا درع يبأ < اخ نم هعامس قحب

 : يراصنالا هللادنع ندعو رفاظن تاكربو يفوصلا ةراشب نب جوتف نب مهلم فقالا وبا ندلاراتحاو

 أديس ىلع هللأ ىلصو ةهرهح قح هلل دخاو 10 نيا الا 0-0 نم سداسلا يدشلا و 0 ِى

 نهلا اذه:ثحام مآ نم 1 ثيدحخا لق قرط نأ 8 اماست مو هنو هدا هقاخ ريخ 0

 يف رك ذام ناك املو ليلغلا ىئشب ام حالصلا نئا. اهف بتك دقو مهنتك يف لودالا ءاماع اطل ضرعت دقو

 )لب ثحبملا ادع ناكو امن الجلاد ةباتك < الا هن مح يذلا نوسّملاو يناثلا عونلا 6 0 0

 ىفلاطلا ةلالدب انفك | امو هلاثم ال عضاوملا نم رد قا ضم مل كهل ضرعتد ال نا انمحا ذخاملا

 : يعادلا لوصخح دع امأا مجري 5 ثحبلا ناظم 'ىلعو هيف 0 ل يك نفلا اديه ف 0 لع

 : لوز أع نيرخأتلا ن : ريثك عواو طر كدر م ا نان اما رانا ريغ كلذ ىلا

 101000 ها لا 0 0 5 4 0 22 07717 ا 7 17 5 0 باخ ا هوو ع كو
 9 59 0 0 00-1 8 2 عر ل 00 4

5 : 2000 17 1 4 5 

 ا
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 م

 ايعم 0 نأ .(لوألا هيا ة 2 0 كنود يخو ةزاحالا 20 2 حالا ما طقا

 نالاق ٠ اهزاو> مدعب مهضعبلاقو اهزاوجب ءاداعلا ضعب لامتف اهمف فاتخا دقو ةلوالا نع ةدرجلا ةزاحالا

 عونلا اذه ريغ َْق يفالخ اعإو رهاظلا ل اعنا( مف فلاخالو اهزاو> يف فذاح لل :ةيأ مهكعل معزو حاللصلا 0000 ز 2 2ة2ةزة ذة ز 2 زةزة

 7 _ ةمالا فاس نم ةزاجالاب ةياورلا 0000 لاقو فالخلا ينن قاطأفيجابلا ديلولا وبأ يضاقلا دازو
 ” قاوج يف فلاخ دقن لطاب اذه تلق ٠ 1 لمعاا يف فالخلا دو ليصفت ريغ نم .عا>الا ىعداو اهفاخو

 0 "يو رىغفاشأا نع نيتياورلا قدح كلدو نيلوصالاو ءابقفلاو ثددحلا نع نم تاعامج ةزاحالا ةياورلا

 0 ماعلا ىلاخا 5 عين رلا لاق ثيدحلا يف ةزاحالا ىرب ال ىعفاشلا ناك لاق ناماس نب عيبرلا هي> اض نع

 ٍ ” در واتلا يطاوبا و يزوزررلا دمع ن نيسحنانذاما ممم نييعفاشلا نم ةعاج :اطاطباب لاق دقو اذه يف

 مالكلا اذهيورو ةلخرلات 4 اظرلةزاحالا تزاح ول اعيمج اللاق 3 ىف أ دثب ل | بهدم كل 5 رعو يواحلا هباتك يف

 ا م 5 للادع دمي و يبرللا قدسأ نب مهاربا مامالا ثب , دخلا لهأ ن ه الظبأ نمو * ةريغو ةيعش نع

 77 وبالاق هنقل نمت اهداشف رضن و ىكحو ٠ يزدحشلا يئاولا رمدت ا 3 و سلا بقلملا ينابفصالا

 1 زوجي الام كلت زخا دق هزت ينع يور ناكل ترحادت رو لد نولوش معلا نع ةعامح رصن

 ١ يدنجحلات ا نب دم ركب وبأ هاكحام اذه هبشيو تلق ٠ عمسب مل نم ةباور حيببال عرشلا نال عرمشلايف



 0 ا 00 د

 ل ضرءلا نا لوَش هبو نهدي هللاو اوصهذ هبلاو اولاق هيو ع ايدهع هيلعو قرعاملاب ةرغار ل ودها

 عمس آرما دكاوش سو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ يف مهدنع ةحطلاو راخإ ثدحلا ىلع ةءا قلن عامسب 3 ٌْ

 ةرثك راجأف عم 0 نوعمسل : عمو ه.اع هللا ىص هوددلا نك امداوب تح اهاعوف يقلاقم

 ةندع نب نانفس [نريخ أ لاق فاد اغلا 3 ناماس نب عيبرلا انْزبخأ لاق بوقعي ن او , دع نسابعلاو | ادت 20

 ”لاق (سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ا قرع هوعس وب هنلا دبع نإ نك رادع نع رش . كلل دبع نع. 1

 يصدللال وسر ب دناماذ ي رعف اخاالاق 0 هيقق ربع هو لماح بت ف اهاداواهاعوف اظيش يتلاقم عمس اديعفللا ارمخن 3 2 أ

7 

 رمأيال لسو هرعلا ىلص هأىلعلد دحاو رمالاوايد دوب نما (ئادأو اباطفحو هتلاقم عاتساىلاوسوديلعتلا 3
 و_

 ماشي دحو بنتي مارح وني لالح هنع ىدوي 8 هللإ ىدأ نما لع ةحح . موقنامألا هنعقد وين

 ىحاشمزك 3 [هناع تدبعو ةياؤرلا يندر انحأ يذلا وهلا دبعوب |لاق 2-5 يفةحبصأو ىلععيو وا ْ 2 ْ

 تدخلا ه4 كلاب 202 نالف ين نى ح ل الها ثدحلا نم 0 يذلا فلو نأ يرصعةع 1

 ىلا ل رو لا قر يو هت ث د لع 0 نالافانأدح هريغعم ًالخفل

 دم ثدحلاهلإ سنك امو 7 نالف' ينأسا هنف:لوقب اهافش ةياورهل راسا ثيدخلا ظ ضو 0

 1 يرلايهيقفلا ليعاهسأ نء دم نب ليعاهم 1 2 نالفيلا_دك لو ةزاح الا ههفاشي ملو رقم١

 0 ل > بيعش وبأ لاق يرلب يبامسال ةزاجألا ينارخلا بيمش بأ تلآس 9
 كتندح دق سلا يل لاقف ثيدحلا كلد نع هاف كل ةدعإ هدف م ثردحت روصللا يلإ تك لافاديم 8

 ان”دح لاق لهس ندم بار وبا ارح دحاولا دتعن, ريزلا انثدح ٠ كتةدحدقف كيلا هبتدتك اذا ؛ هب

 لداق دانس ةعش ينقل: لوش ةش تنمسلاف ة«واعم ى د انحلت رتل ند ل
 يلا هب هحوو همتحاو هندك اف تءحراذا لاق ال تلق لاق دعس ن ريح تاي : كل كقلا 5 وأ

 يروباسيلا ظفاحلا هللادبغ ندمت هللادبع يأ < احلا ثن دحلا لوصأيفةف رعملا بانك 0 اذ

 2 | عضاوملا يف انرصتقاو عاونالا ن هاعول 7 ك1 ل نت هن هو ام ل-> اه اند أ دثو

 ةعلاطم نم هل لصح ل انحيوتا ىذلا ىدتملا لاح ةيار هياغ راصفالا لكك اق لول لع ودل هف تددعن

 قرا نيح انيلا عقو 5 دقو ىك رو 2 ل هناحس هللا انفو و نفلا ا هقدر رفاو ظح اذه ا

 ا 5 ضع نك ليملا عاق ٍ تن رفو >4 اس ةيلمدعلا ثيدخحلا رادو ةرهاقلا ىف ت 3-5 0 ظ

 خيشلا نم ةس ا مار نسر 0 د[ ةعاش دو د اهملع 0 يهو

 : كوالا ء زا اف كا ل ا يم رضحلا نع : نيحلا ى ةيحر راو هسا

 ىحن نبيع نب نسما نب ةعمو ر 0 ملاعلا مامالا خثلا ىلع 000 لعنم لوالا ءزخلا ميج عمس

 ةءا رطل هلصم نع فاح نبا. نما نواح قال دي صل ررطلا يبأ ىلع هنءارقو هل ةفان وع و ا يمرضحلا

 يلا 2 زعلا كنك 2 < هلل 36 00 يمر درع نب معلا دنع دمحم وبأ ثدحلا هيقفاا يبيردالا مساقلا



 ف دم نب زيزعلادبعو 2 يحبصالا شعاع ين نب 0 كلامو َ يللا ةمقلعنب ورم نب دمعتو « يثرقلاريزلا

 7 مهالوم ورا جاحملا ونا ريد 3 دهاج 0 لها م ع مث دعل ةعامج ف يدرو وأر . كالا دسع يأ نب 0

 يعحنلا سق نب 1 ؛ ةفوكلال اعاد مورآ مه دعا هع ام 2 زلا دلاخنب م « يلالطا ةئنعع نب نانفسو

 . ؟ يسودسلا هنو اهك- نإ ةداتق 2 ديصنأا ل 5 ع ع خيرا حاص ل نسحاو 3 ىعدشم ]| ليخأ مس هم نب صاعو

 ١ وز خدع نيرحأ ف ةبورغ لا لا لدا نسيان اا روم هير شلال ّ

 ا ديعن هللا دبعو ءبهو نب لادبعو ؛ زيزم ادع و رح او. ناقل نع! نعي( رصم لع

 دقو 1 دع والاخ ناسارخو لال 00 نم ةعاج كلذكو مهدعإ نيل م ةعامجو نتعأ ن أ

 دم اعلا 1 ها 3 كلذ ىف مثدنع ةحيللاو و اعامس ضرعلا نورت ىحاش. نم ة عامنا تنار 0

 ينثدحلاق دعس نب ثللا انثدح لاق دمحم نب نينوي انثدح لاق يباغصلا د ن2 اجب لاك بوققوي -

 ”هيلعدللا ىلص هللا لوسر عم سواح نحي اني لاق كلام نب سسنأ نع هللا دبع نب كيرش نع يربقملا دبعس

 لاقت كنش يف ندح الف ةلاسملا يف كيلع دتشُف كلئاس يلإ دم اي لاق ثيدحلا رك ذذ لجحر ءاح ذا سو 7

 هللا لوسر لاقف مهلك سانلا ىلا كلسرأ هللا كلبق نم ترو كبرت كت دقن لاح رلا لاقق كلادن امم لدس

 اسو هلع را ص
 ا

 نب دم نب ليعاهسا انربخا ٠ ثدحلا ىلع ضرعلا باب يف ثيدحلا اذه حيحضلا عماجا نم رع ا 5 ف

 5 يراخبلا ليعاعسأ نب دمج هلل | دنع 3 ةعرصلا خيش حتحا هللا دمع وأ لاق مع ملل

 )001 لا ناك عمت سيفا لأ نا لصاسا تكس لاق يدج اعين لاق ينارعشلا دهم نب لضفلا

 2 كا نم كمادحل 5 يل طقتلا قارعلا ىلا جو رح ا امل : يراصنالا ديعس ن يي يل لاق 3

 وه لاق كنم اهعمسأ كلامل لبقف هيلا ام تنسب مث اهتيتكف تال لذ هع كل را تابشن

 لاق زيزعلا دبع ن يلع انثد> لاق يدادغلا هللا دبع نب دم نب دم رفعج د يي كلذ نم هقفا

 ظ 0 [8 د ةدع رقع عبس اكلام تبحص لاق هللا دبع نب فرطم يننئدح لاق راكب نب ري زلا ين ةدح

 اذهكي زج ال. فك لوقو رماعنلا الا هيزجحنال لوقت نم ىلع ءابالا دشأىنأي هتعمسو دحأ ىلع أطوملا أرق

 ا ع دحا تدحمأو ا هدحع ا نا كنف إل 0 مظعأ نارقلاَو نارقلا يف ك.يزحنو ثيدحملا يف

 يضاقلا قحسا نب ليعامسأ انثدح ىعفانثلا ع 3 انثدح ٠ وه ض رغك ثنا ضرع ناين 0 مو

 ضرعلا سلو ضرع هنمو عامس هنم لاقف وه عامسأ هج يحل رع كلاعب لك لاق( نمت ا يأ نإ انثدحلاق

 طا رمشلا لهو زاجأ مهناف ضرعلا فة الا نم ةعاج ب هذم انرك ذدق للا دبع ونأ لاق ٠ عامسلا نم اندنع ىندأ
 هباتك يفام فرعي ماذا ثذحملا ناق هوزاء أ (ىل اتامز يندح نم هانباعام اونباع ولو اهركذانمدق يتلا
 اوفلتحاو اعامسضرعلا ريل نم مهفناف مارخلاو لالخلا ىف را نذل تاكا م اشاجاو < هلع ضرك

 يطبوبلاو ماشلاب يعازوالاوبزاحملاب يبلطملا يعفاشلا لاق هبو ال مأ رابخإ وهأ ثدحملا ىلع ةءارقلا يف ًاضيأ

 حك ْن ىو كراملا سي هللا دعو قا دعلاب ليمح نب دهحاو يروثلا نايفسو ةقشح وناو 00 يبزملاو



 حصل 3 الا 300 نيم حارخلا َن ا ةباحدلا ْق كلذ لاثمف ةقداا هذم ع ا ل ا 00

 هللأ كوسر ىلوه ةشكوبأ آو 4 ناوزغن ة 4 3 تءكاذكأو نيححصلا يفهل جم اق نيلقانلا ةهج نمهيلا قيرطلا . ٠

 هع ر نب ةينع ةفب دح 2 يدسالا بهو نب عادشو نؤعظم نب تئاسلاو نوءظم ن ةمادقو قد لاو ل

 مع اف مباع هللا يضر ءالؤد تا د ين الاةبا>صلا ٠ 0 ةعات َّق ضف ةمالاسو رمش ل 0 ال

 حبحصلايف رز 9 مهو قر رطاا ميلا حصل ذا ةناور حبحصلا يف مط نسلو اردن اودي نيذلا ق , رخاهملا نم

 ىأ مالا 1 عب نما نمأ ل نك م هيلع .هللا لص هلوق لشم ةباحصلا نم مريع تاب ارو نه | ْ

 6 0 أ ندم « هللأ كيدع نب ةحاط ن دمحم نيعباتلايف كلذ كاتمو انه هبثشل امو حارخلا ن ةدسع ١1

 أ ةذادع نب دعس نا ديعش 6 كيان دم رخب نب هراك ةةلز ْن ةماسإ ن دمحخ « ىئاسلا ن دالخ .ن بئانلا 3 ظ

 نعباتلا يف مهاح ولع ىلع نوعباتلا ءالّؤه ٠ ا ن دبز نب ليعاعما ديا يسع نب رباح نب نمحرلا دبع

 ةعاجج ْنيعباتلايفو مف ح رخل الملا قيرطاا داسفل رك ذ حيحصلايف مط سبل ةباحصلا يف مئاا لاحت ولعو 1

 ١ يدوسسملا لادبع نب نمحرلا دبع «يرحملا ماس نب ميعاراا نيدياتلا عاناو فلق كاتموةفطلا سوس
 رداد نإ كل.عس )م تيعش كا داع 4 دايز نإ نلطم عاسالا عاسأ يف كلذ لامهو )م يدسالا عيب رلا نب سيق

 ميركلادبع نب ليعاغما 6 يالكلا عمر نإ 0 تلح نب 3 ىم رضا قحسأنب ب وقعت 6 0

 قتلا كلا ن .مساقلاو )م يريغلا ةرامك هو نوع نيدحلا 0 1 ةقيطلا 0 كِلْذ لاثمو ٠ يناعنصلا

 دجأ « ةماسا ىلا نب ثراخلا 6 يدراظملا رالل دبع ن. دحا نيدحلا رم ةسداسلا ةقطلا ف كد لا
 4 قير !نسحا نب قحسا 4 تدبر نب 0 جبل 4 يجابلا لضفلانب لصامتا «يوحتللا حيصأب نب دع ل د ْ

 مدع نش نيعباتلاو ةياحعدلا دعل عونلا ادهيف 3 2 نم 10 هللأ كنع وبا لاق ٠ يكسشلا رامت نب 0 32 ْ

 ٍظافحلا نينقتملا تاسالا ةقطلا يف اودعب ملو ةباورلاب اورمتشأ دق موق

 © كثيدحلا مولع نم نيسمحاو يباثآ عونا رك د

 ةزاحالاب ةباتكلا ار نمواعامت هآرو ملاعاا ىلع ضرعلا يف صخر نم ةفرعم مولعاا هذه نم عونلا اذه

 نوكي نا ضرعلا ناو + ةياورلا دنع هيف لاخلا حرش ىارو كلذ ركنا نمو ارابخا رب ىلآ دب نم

 هثيدح يوارلا لمأتيف هلوانف كلذ نم زك أ وأهشدح نم اءزح هللا ديفتسملا مدقيف انقتم اظفاح يوارلا

 هدهو اهلك ثيداحالا تفرعو هب هينتلوان ام لع تفقو دق ديفا لاق ةئدح ند دبل فرعو هريخ اذاف

 نب 55 2 ؛ ةنييدملا لدا ام مهم 0 عامس هنأ د نم ةعامج لا ةف ينع 8 ثردش يخويش نعيلياور

 ةم ركع هللأ دنع واو 21 هدا وش نع كلل اه هاك ةعبسلا ءاهقفلا دحا م اشه نب سراخلا نإ نمر || دنع

 دبع يأ نب ةعمرو « يرهزلا ةرهزنب باهش تول هللأ ديبع نب سم نب ةككو ءناعزب هلا ا

 نب ةورعنب ماشهو يراّصن الا نسقن ا كيعس ند ىحب و « بوقع ن و نع ادع اللا يأ رلا نمجزلا
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 ' د وود

 لازاف ل ا ل نسل لا
 ٍ نات باب نع هلاك 2 3 ” بابلا 1 قح نال انوخلاو د ن هد انيدحو 0 ع لوش نول

 ' تاحاذم انا لوقي من مايأ ةنالث ثيدحلا بلطي مدح لاقف هباححأ ىلا رظن مث نومألا رك ذف ًائيش هيف رك ذب

 قدح ادم نأ ثردحلا ة 2 نم ةعامج نع انور دق هللا درع 1 لاق ٠ مهارد ةنالاث وع ل ث دا

 "الاب اناس ىل اع هنلأ ةثيشع ري 31 اهاعأ وف يت ةلاقم عمس ارعا هللا رضن و تاننلاب لامتالا نيب اب عمج

 ” لاثم ناعالا باتك يف اهلخدم ام باودالا هذه نف اهضعبب ثيدحلا ة ةمع أ نم ةعامح اهم أمناتت ؟ اذو انعم لا

 ٠ قحيصللا نيدلا -- هديو هنا نمزوماسملا ٍلسنم لسملا ملعأ نذل يا دوعس نب هللادبع لاوس كلذ
 دونج حاورالا .- ءرملا مالسا نسح. نم -- نبتسم رحب حرم نماوملا غداي ال -- نمي وم راشتسملا
 ةيؤرلا رابخا -اودساحنال-- جراوطاةصق ؛تانهوتانهن وكتس جا رعملا-نيب ما رخو نيب لالا. ةدنجم
 باتك ىف الخدم ام باوبالا هذهنمو ٠ ةلالض ىلع 3 هللا مج ال - فرخ همس لع نا لا لوا
 5 ءانالاىف بلكلا غلو اذا : ةعشا 0 لسغلا 2 نيفللا ىلعحسملا 7 .روهط ريغب ةالمصهللا لمه ال اطاثم 7 ةرابطلا

 ةالصلا «باتكلا ةحئاقب الا ةالص ال  ندلا عفر  ةالصلا بإب ىف الخدم با نا تاوالا دف سن

 الفةالصلا تميقأ اذا -ىتنم ثم ليلا ةالص - رتولا رابخأ - هلظيف هللا مبلظي ةعبس - اهنقولو اهنقو لوأل
 ئ دهشتلا قرط  دعاقلا ةالص هللا باتكل ممؤرقأ موقلا مْؤِي  نيديعلا يف ريكللا  ةالص

 مالوم تنك نم - راغلا ةصق--ملابللاو الان الد ل اونطا كلا رئاسيف قيرافتلان و

 ملعت نم لمت نم ؟دضفأ دهاشلا 3 نيعلاب ءاضقلا طق اماعط باع امس ىانلا 1 امم نا  هتيؤرل اوموص

 اح يمر دلا أ رمشعلا يبأدنسنم - رغلا ضيق - | اهكع مك نم - جدخلاةصق ةيارلا نيطع ال - نارقلا

 نم نوره 1 و ا اضمريف رطفملا - ريطلا ةصق كنلإ ىسع ا ءاربلا ثيدح  اديع هللا

 00 ىلع 0 - ةيرمم ثعل اذإناك .ة ةعصعص نع نينحلا قرط 8 باذعلا نم ةعطق رفسا - ىسوم

 ةبطخ -- نينللا ةاكذ  ةيغابلاةثفلا ارامعلتقت - موق رك < ا] اذا  اهروكب ىف يتمال كراب مهللا-

 ساثلا نب حاصأ نم باذكلاب سل ةئياعملاك ربخلا سبل - هناسل فاخ نم سانلا رش  ةيباخلاب رمت
 لعظفح نم - اهسفنب قحأ ألا 2 كل ياو ناطور ءاص نس 0 اما نأ هل دهام كوأ نا
 هلامن ود لتق نهرا امصاو ىف دوقعم ليلا ع لخلا مادالا معن م ب نم م كلا ًاثيدح نق نما

 ادد الا فرات | اذه ىدجيم قءالط_ ناين رفا ةصقد همك رعشلا نم نأ. ت ا ناييش و

 سانلادشا ففصخر لشن ا بمللا نا نودلايذةوعد_ةئام لباك سانلا ثراخلا تنب ةنومبم جيوزيف

 مكر غنمؤملا  يباق ىلع ناغيلهنا - ءايبنالا ءالإ

 6 ثريدحلا مولع نم نيسخلاو يداحلا عونلاركذ ,

 نا نَسَخ عادهو :اوطقسملو ححبصلايف مب دحب جت مل ةاورلا نمةعامج ةفرعم مولعلا هذه نم عونا اذه



0 

 6 ثيدحلا مولع ةفرعم نم نيمبرالاو عساتلا عونلا رك ذ )

 مهثيدح عمجم نمم ميعابتاو نيعباتلا نم نيروهشملا تاقثلا ةعألا ةفرعم مولعلا هذه نم عونا اذه
 (يرهزلا سم نب دم ةئيدملا لهأ نم مهنف) قرشلاىلا قرتتلا نم مهرك ذنو مهب كربتلاو ة رك اذملاو ظفحلا :

 يودهلارانيد ن.للادبع ءيزهزلا مهاربا نب دعس« يأرلا نمحرلا دبعنب ةعيبر « يشرقلا ردكنا ني

 قداصلا دمحم نب رفعج « ديبشلا 0 نب يلع نب ديز «.يودعلا رسأ ن ديز «يحصالا نأ نا كلام ||

 ليعاوسا ؛ ةريسم ن مهاربأ ا تراث نب ديز نب ةحراخ « زبزءلا دبع نب ورم نب زيزعلا دبع

 «دعس نب سيق « "يراقلا ريثك نب هللادبع ؛ جير نب كلملا دبع« رانيد نيورمت « ربج نب دهاخت 4 ةيمأ نا ١

 امم ريم نك ونيححيصلا فرخ : فاس نيل دق ركن رتك شوال ا نإ ه1 ل ا
 لوحكم «يعازوالاورمتن نم رلادثعءيليقعلا ةلبع لأ نب مهاربا (ماشلا لهأ نمو) يبحتلا حيرشنإ ةويح

 1 ( "نعلا لهأ نمو ( ةيراصن الاءادردلا مأ «يالوخلا سم نب لوبح رش «ناليغن, صفح ديعم لا هيقفلا

 مهزعا لقعمو تاق مهعامج هيتمومب رمتو لقعمو ماهوبهو «ىمايدلا زوريفن كاحضلا ءيردملا سق نبا

 نب لاله :يماعلا شوج نب مغمض (ةماعلا لجأ نماو) قيراط د هللا دبع « يناعنصلا عفان نب مام ؛ 00

 صاخ 6 ىحنلا دايز نيليك ةيدنفلا ناحوص ن ةعصخص (ةفوكلا لخآنموز ريتك ى نا نييك ىلا 0
 نيطبلانارمتيبأ نياسم « يعيبسلا قحسأ وبأ ء يمخنلا مهارباءيدسالا رج نب ديعس؛ يمنلا ليحارش نا
 يروثلا ديعس نيرمت ءيروثلا نايفس «يلحبلا لوغم نب كلام ؛ يدسالا شمتالا : يلهاكلاناربم نب ناواس

 "وعم نور «نازرف نروسناف ول لا نمو) « يح ْن عاصن نسل اءيحن اص نىلع « هاو

 (ةرصلا لها نمو) يرزحلا للاذبع ن بلاغ ةنمايان ديزءقرعءيريرلا هلا دع نب قياس نارب# نا

 رامت نب د ناو روب « ةرق نب ةيواعم نب ساياءيبزملا ةرق':ن ا لا ةديك يأ نب فو

 نب ىحيمش 6 (طشاول اهأ نمو ) هايس نب نوميم « ىمودسلا ةماعد نب ةداتق « احتل نب ةبعش 4 كا

 ناكو قارولا ديزي نب غبصأ ؛ بشوح نب فسوب «يشوح نب بالاط : 30 نب فلخ ينامرلا رانيد

 زيرحوبأ ؛ هريغو ريبخ نب ديعسنع هدنعو ورم يضاق دايز نب دمحم (ناسار> لها نمو) فحاصملا ل

 5 ا سم نب نمحرلا دبع خاب لهأ نم دهازلا هدأ نب م يضاق نيس نب هللا دع

 يعبان يراختلا ب بهونب قحس 02 نب ةستق ؛ ةلودلا يحاص

 4 ثيدحلا مولع نم نسما عوتلارك ذب رك

 امن ةرك اذملاو اهنم تئافلا بلطو ثيدحلا باحأ اهعمجج ىلا باوبالا مم مواعلا هذه نم عونلا اذه
 0 دم انمدح لاق يفقثلا قحسأ نب دم انثدح لاق ظفاحلا ليعاهمأ نب بوقعي نب دم ىنلادح ده.

 لاقف -- ةريحت هدب تبرع هنلا مده ١ ذأ هيب ناب فوقو نحو ندالل امو ومالا فقو ناقد نإ



 ٠ اا !

 دو انثدح لاق 2ع ياعتملا يلعن, دم اللا دبع وبان ربخ أ“ درت يرتعو قالعأ اد بو هيلع هللا ىلض هللا

 0 ٍلَسو هيلع هللا ىلح يِناا ازغ لاق يرهزلا نع رءعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق دابع نب مهار ١. نا

 نع ةيقعأ نأ ئسوم بانك يزاغملا حصأ نأ ةمئألا نم ة عاج ؟ذ دقو كلادع ا

 : لاقر كن كن مهارب 100 لاق يدح نك لاق نيا رخل ني 0 لضفلا نإ ل ايعامسأ ا[ بابش نا

 ملس يبل ءام ردكلاو --اردب هللا لوسر ازغباهش نا لاق لاق ةبقع نب ىسوم نع حلف نب د. انثدح

 ءارمحت ودعلا باط مث - دحأ موب ازغ مث - نارجن ملس يبو ًاشيرق رع مدح لحن نافطعازغ م

 - ةيلع' ينبوابراحت ديزي د حت ءاقلت ازغمث - ريضنلا ينب ازغ مث  هوفلخأف مهدعومل اشيرق ازغم - دسالا

 3 ةوزغ مث -- ةظيرقينبةوزغ مث - قدنخلا ةوزغ مث - ةمود ةوزغ مث - عاقرلا تاذ ةوزغ مل

 ضراءاقلت عووملا ةوزغو--ةدرفلاةوزغ مث -ماشلا فراشم نم لسالسلا تاذ مث عيسي رملاب قلطصملا

 ؛ارساماف ديناسالاحصأب هللا لوسر تاوزغهذهف ىرقلاييداو ةوزغو_فرطلا ةو زغو-_مسحةوزغو-ماس يف

 ١ د نثدح لاقينابقلا دم نب نيسحلا انثدح لاق يمشاهلا مهاربا نب دخت انربخأ دقو ةريثكف هللا لوسر

 و هللالوسر يزاغم نا ةداتق نعماشه ين'د> لاق ا ةلاضف ن ذاعم انيدح لاق جاجحلا نا

 لياك الاباتكيفترك ذدقف تاوزغاانودايارسلادارآ هنظاو هانبتك اذكههللا دبع وبأ لاق نيعبرأو ًاثال

 ال0 لا د هلأ اراه اناا نم ةقثلا قرع او ةئاكملا لع ةدانز هابازسو هللا لونبر كتاوعإ يني رتلا لع

 الءذوملا اذهو هللا دع الدلال ناش وطب يستمع نوات 7 اناربقلا صبت ناد هلا نإ

 يصوب ناك ىتلا يزاةملايف سو العنا لك شا لوط رمادا دهرا هك داع تك ١ رماا اذهرك ذ د نم عج

 انندح لاق يبباكلاس ابعلا نيدمحانثدح لاق دادغيب يونا مهاربا نبق حسان ةللادبع 001 ءاجالا وا

 0 ل ا دفع ل مقلع نع سبق نا ورمت نع ةدئاز نأ اسد كاف كرار قوم نب مهاربا

 هبه ةصاخ ىف هللا ىوقَس مهاصواةيرس ثعب اذا ناك سو هيلع هللا ىلص هللا ىلص ياا نأ هيبا نع ةدبرب

 ارا, اوردتت ذو القتال لاب رقك نماوللاو هلا ليس يقوالا مني اوزغأ وقمت نيملسملا نم هنم نشد
 كوباجأ نهناف كاصخ ثالث ىلا مبعداف نكرشملا نم كودع تيقا اذاو ؛ ايناف اخيششالو ًاديلو اولتقت الو

 لوحتلا ىلا مهعدا مل مهنع فكو مهنم لبقاف كوباحأمه ناف مالسالا ىلا مهعدا ؛ مهنع فكو مهنم لبقاف :

 اودحاحبناالايصن ةمينغلاو ءلا يف مسيل نيناسملا بارع 5 مهنا مجربخاف الاو كوباحأ مث ناف مراد نأ

 ل ءاراث نصح لها ترضاح اذاؤ  نورعاص هاو دب نع 0 ءاطعاىلا بعداف اوبأ مم ناف نيماسملا عم

 مهيطعت نأ ىلع كيفارأ نإ وت مهيفقلا 2 اما يردتال كنافهللا - ىلع مطر الف لاح ىلع ىهزت َ

 ؟ياعنوهأ نابأ ممذو - ا نا مناف مابا 5 كميذ يلععا نكلو هللا ةمذ مبطعت الف هللا ةمذ

 هلوسرو هللا مذ اون
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 ا 0-0
 ثيادح زيمتيف مهنم لك تاباوو: ىلع للاثلا فرعي نأ تف دعا بحاصل يغبلبو ةيعشو يروتلا مينعىور + :

 قحسا يبا ىلع ناديزياليعيبسلا قحسا ينأ نع ايوراذاةيعشو يروثلانا هتف رعمىلا ليبسااو كلذ نم اذه 5

 وك أ يف :قامفلا نارك ذب مهنا قابشلا .قحسا يأ نع ايور اذاو ءالؤع نع يور. ةعات سل
 قدس 1 يعشلا نع قحسأ نأ نع نايورب ام نأ عا ةمالعلاف كلذ ارك ذي مل اذاف تاباورلا 1

 صوحالا يأ نع يرجملا ةياور زك أو ةياوز هنع امرك أ ةعش ناف يرجحلا امآو هي نود قانشلا

 ىلا نانةياردلا وظف الازد يف نيل مج لف سوس نأ كلو 0 ىنينلاو يمهحلا 1
 الهام تاياورلا ىك ١ ىف اههناف ىدعلا امآو هج رق ل و ضرحلا يأ نع كاذو اع ني ١

 يبأ نك ةيعش ىور دقو ىعخللا مهارباو هنأ ن ع اةماور 0 ءاحر نب ليغاهسا نالوش اما هنانتكي 5

 ارق لاو يعباب ينوك يسحالا رمت ب ناسا رعت ا هدكتاو امهنم ادحاو ىمسي اماقو رش ينأو رش 2 ْ

 نعةبعش نع ثيدحلا دحو اذا زيمملا طظفاحلاو يردن وهو سابا ةيقحو وبأو ةيشحو نأ ن رغد

 ”" 0 ينأ نع ثيدحلا دحو اذاو رشب نب نام هنأ لع يعشلا وأ 0 يبأ نب سبق 1 ٍ

 نم مع ةاورلام مهنابأ ي اساور ةيماسأ قت رت عوتلا أذه نم ؟عباس ]| عونلا) ةيشحو نأ ن رفع> ذأ

 ال ل عيبر و ناملس ن 5 6-2 كلذلاثهو مم زييعأا هبتشف نيثدغلان *وه ةدحاو ةقبط : : ا

 براقتم امدانساو يزيح عيبرلا ن تم هللا نبع يأ 5 يزخا يناثلاو ىعفاشلا بحاص يدارملا [يع خا

 يبعانأ اب ظفاحلا يروباسللا لع يال لوشب دواود نب كا تتحوس لوقي يرومالا ب انأ ةنف :همأأ ت تعم 7 ا

 مهاربا نع يلججبلا ماع نب مهاربا نع نامبط نب مهاربا يلع وبأ لاقت مهازبا نع مهاربا نغ مهاربأ

 يلع ابا اي تنسح الاقف يعخللا

 4 كول ولع ني نمدألاو سانا كا

 ىلا هبتكو هثودبو هايارسو سو هيلع هللا ىلح-هللا لوسر يزاغم ةفرعم مولعلا هذه نم عونلا اذه:

 هيدب نيب بورا كالت ىف ةباحصلا نم دحاو لك بأ امو ذشي امو كلذ نم حصي امو ناكرشثملا كولم

 قفان نمو ٍلسو هيلع هللا ىلص هترصنب نيدن نمو رك نمو لاتقأا نع نإج نمو برع نمؤر تتسلل
 عاونأهذهولولغلا يف دودحلا ماقأ فكوةثالثلاو نينثالا نيب ليتقلا بلس لع ففكو مانغلا مسق فنكو
 انئدح لاق نافع نب ىلع نب نسحلا انثدحلاق بوقعب نب دم سابعلاوبأ انئدح ٠ملاع امنع ينغتسي ال مواعلا نم

 راف وب يف مقرأ ن ديز بنج ىلا تنك لاق قدس يلا ند نوتارسا ا دس نق برقع د
 لاق سودهيلع هللا ىل رص ينناا ازغ 5 تلقف ةريشع عبس لاق لس هب هكا ل ىلا خت توعلا تاقف

 لوسر ازغ هللادبعن رباح لاقو اهدبش يتلا لاوحالا اك ص ديد را دف هللا دنع وأ لاق ةرمثع عشت



 3 ماكر ويندرالاو امهريغومزاح نب ريرحو ديز نب دامح ممن نويدزالا امآف نوال اونو ةئال ايكرفو

 ”نويماشلا 0 نواب نواح يف يؤول ن ماس دلوق نوضانلا امان نويماشلاو نويمادلا ةقك فو

 مهنمو ةزك مهف نودخلبلا يحلتلاو يخلبلا نادإبلايف هباشتملا ةفرعم عونا اذه نه © يناثلا سنملا ب ريثكف

 ..لثملا هب برضي يذلا دهازلا هاربا نب قيقش مهنمو هريغو ديعس نب نادعس مهنم نيعباتلا عابنأ نم ةعامج

 0 0 ناسا رخ رج انةاج اه لوش: لدح ْن ريا ناكو عاجش نإ نسا مهنمو دهزلا يف

 ١ ا ع 7 لل و 0 ثردحلا 0 هناف يحلثلا عاجش نب دم للا دبع وبا اأو يحضلا ف يراخخلا هع ىو دقو عاج

 1 هأ 01

 ” عاجشن دمع نع هيبأ نع ناطالا نزاخ يمقلا ىسوم نبدمحأ نب دم هللا دبع يبأ دنع تيار'فينصتلا

 | رش ىنامالا ق هباعتنل ع وتلا اذهب نم (كلاثا سنك اللاقد اراك اءزج نيتسو فين يف كسانلا باتك
 دوعسم نهللا دبعو بلاط نك يلع عمس تكلا هم 1 يضاقلا ثرالا نإ حيرش جيرشو جبرسو

 ُّ ةيواعم نب ريهز عمس يره ولا نامعتلان جي رس ٠. ةنس نر شعو عبس و ةمام نا وهو نيعبسو ناع هس فوك

 ليقع ٠ دهازلا يراخبأاا دعس ن 2 ن حرش ٠ لينح ندحأهنع ىور ناهلس نب حيلفو

 ادا ل د ساو دحاو ديسا ٠ ةريغو يالا دلاخ نب ليقعو هريغو بلاط يإ نب ليقع لقعو

 "هيلع هللا ىلص يتلا كردأ ناوفصن, ديسا ناك دقو ريمت نب كاملا دبع لاق بلاط ينأ نب "لع نع كور

 : ا هيجل و هلال يطب بأدب نيدحلا راه رظؤاللا لوسر نحاص ريصح ن 10 سو

 وباأسانأ وبأو نايا وأ ةاورلا ىك يف هياشتملا عوالا اذهنم < عبارلا سنملا ) يديسالا يبي نيورمت نب

 يديعسلا يح نب معنهنعىور ءارقلانم يدسالا ةبوح سانا وباو نيرخا يفيعبان يبزملا ةرق نب ةيواعمسايا

 ةرصل نب. ليمح ةرصصل 0 يردخلا دنعس يبأ ةيوار يعباب كلام نب رذنملا ةرضن ا ةرصل هاو ةرضضن 9

 ناليغ نب صفح ديعم وبأو سابعن هللادبع بحاص مينم ةعامش دبعم وبأ امأف ديعم وبأو دبعم وبأ٠ يناخ
 اما رارخلاو زازخلا وزارخلا ورازملا ةاورلا تاءانصيف هباشتملا عونلا اذه نم © سماخلا سنملا ) ىتشمدلا
 نه دشملاو يزارلارصن ن مسار نم دنسسملا عمس يادمطلا نادمح نب نمح لا دبع انخش منك نورازطا

 نان ديعس ناو هلك فاعلا لها نم ريك, خش نوع ن هللا دنعف زارخلا اماف يقرلا ءالعلا نب لاله

 يرصلامسر 0 5 مهنف نيبازلا, نوزازخلا 01 هريغو ةيهد نب ركب يأنع هع ودك زارحلا

 يفوكلا رارخلا دوعسم ونأف نيءارلاب رارخلا د هل نأ نللا دبعو نسحلا نأ نب نا | عمس زازخلا

 لاقتلاو يعبات يفوكسلا نابزرملا نب ديعس دعسوبأ لاقبلا لاقثلا لاقبلاو ٠ يعخنلا مهارباو يبعشلا نع هدنع
 يعفاشلا دب نم ةلاسرلا باتك لمح يذلا وهو نيبدادغلا يف هدادعو نيثدحلا راك نم: جيرس نبثراخلا
 وارمهنع يوري رابخالا ةاور نم موق عوللا اذه رم © سداشلا سنجلا ) يدبم نب نمحرلا دبع ىلا

 قحسا وبأو يعيسلا للا دبع نب ورمت قحسا وبأ كلذ لاثم مهيماسأو مانكح ىسانلا ىلع هبتشتف دحاو
 دقو وأ يبأ نب هللا دبع نع مبك اووردق يرجملا لسم نإ مهاربا قحيسا وبأو يبسلا ءاحر نليعاسا



- 

 #* ثردحلا مولع نم نيعبرالاو سماخلا عوونلا 5

 0 تياغ ةعاج .مهنم 5 هكا نوفرعي ال ةعامج مييف ناف ني يأ نايل هف رعم هئم 2 اذه

 رسم لوقو هيدي عمجم نيطبلا سم نع ىدر اذا يروثلا نانفس ناكف اه 0 ورطة لإ

 وذو نديلا وذ مين 2 2 لوطب ناقل ؛ نوف رع ةعامج ةباحصلا يفو هللأ دبع وأ لاق نيطبلا لوشالو

 1 ع 2 ةِفو رعم 1 ةباحصلا هل ؤطو يبل الك دعو م جاعإلا ودو' ةرغلا وذو نيلامشلا

 - يف < اخا لاقو٠ اهم نوفر اانا د ةعامج نيماس ا ةعأ نم معابأو نيعباتلا ىف ةباحصلا دعل 8 ٠

 ةاورلا امفرعت يتلا باقلالا امأف يخويش نع هّسور ام ضب نردأتلا باقلأَف ترك ذ دق عوتلااذه ٠.

 ىغافاهورك ذ دق مب: هللا يضر انتعا نم خيراوتلا باحصاو مضوملا اذه يف اهرك ذ نكمي نا نم رك اف

 عضوملا اذه يف اهركذ نع كلذ ٠

 دحلا مولع نم نيب رالاوسداسلا 0

 مهضعل نيماسملا ءاماع نم مهدعب نمو نعباتلا عامتأو ناعاتلا قم ناد ةالا ةياور ةفرعم هنم عوناا اذه

 يور. م هنمرق نع نيرق يور نأ وهو حيدملا اناشم ضعب هاهس يذلا هنم ( لوالا سنلا) ضعب نع

 انندح لاق بوقعي نب ذم اعلا 3 ان”دح ام هلاثهو حجدملا 0 هم (يناثلا سنخلاو ) هنع نيرقلا كلذ

 ورك نع قحسا نا نع ريهز نع 50 نع ينعجلا قع ن نيسح انددح لاف رزاغع 0 ع نب نع 5

 ةمادق نإ ةدئاز هللا دبع 1 لاق انالا“ اعد اعد اذا ناك ٍلَسو هيلع هللا 0 ينلا نا هللأ دبع ن نع نوميم نإ

 ةياؤو 5 ا ناتنرت ةيواحم نب رهزو 00

 6 ثب دخلا مولع ةف رعم نم نيعيرالاو مياسلا عونا 5

 0 وا مهئانعو خانك و اة ساغأو مادو ةاورلا لئاق يف هءاشتملا ةفرعمهنم عونلا اذه

 الإ مهيب زيعلا عقب الف ممل يماسأو مهماسأ قفتن موقو ةدححاو اهنال مهيماسأو مهانك هبتشتف دحاو مامأ
 يف ةفات# طخلا يف ةقفتم نيالا اماف ةعنصلا يف رحتتلا الا املع فش 3 سا ةعس يهو ةفرعملا دهب

 0 ىلع هللا قع ناو اهبف فيحصتلا هيلع نمؤي م+نزريملا ظافنماهاوفأ نم لعل اذهدحاب للنمو يناعملا

 ةفارعم :سان> الا هذه رم (لوالا نيتاف) رادتجخا "ايار دما الا داشتسالا 2 5 ذ عدأ و ع وللا اذه يف

 "هو مى نم نطب .نويسقلاف نويسعلاو نويشعلاو نويشتعلاو نويسقلا كلذ نق لئابقلا ف هباشنملا

 اسف ىمسملا بقعا و نسق ةمسأ روبشم معز مهف برعلا لثابق نم ةلسق 0 يرقنملا مداع .نب سيق طهر

 يناه نب ريمت ممم نويماش نوينسعلاو هريغو كراملا نب نةحرلا دبع ممم نورصب :نويشيعلاو يبسق لاق

 خدوم نك هللا كييع ممم نزيفوك نوسللا ماشلا لها يعاب نم هريغو دهازلا لعس 3 لالبو يبان وهو

9 : ًِ 

 0 دة فخم 0
 ١ دل يا سن ىف يرن
01 
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 ثيدحلاو ةفيطق هربآ يف ىنلآو ٍلسو هيلع للا يلع يبا نفد دبيش نمت ناكو ا سو هيلع هلل ىلص هللا

 ٠ ريثك ثيدح هلو ٍلسو هياع للا ىص هلا لوسر هقتعأف نأ ىس نم ناكو نانو كتمو 00-

 0 ىلص هللالوسر هيلع "ضع بلك نم برعلا يبس نم ةثراح نب ديز مهنمو ٠ ريبخ يس نم ناكو عفيور مهنمو

 3 3 ياا موعدا تار ع ا هللا لص هللا لوسر ناديز ليقف هقتعأف سو هيلع هللا

 "” ليعاهسا انريخا ٠ ةسناو ديز ن ةماساهل تدلوف لسو هيلع هللا لصهللال وسر ةالوم نعا ما هنارمأ تناكو

 3 وبأولسو هي هءاعفللا ىلص هاوس ىلوم ةثيك وأ ب نم 1 لاق باهبش نبا نع هدانساب دم نا

 ! تدلوف ىماسهنال وم ل ا همسأ لبق سو هيلعأ هلل ملال

 1 ةسجاوم لسوهيلعللا ى اصهللا لوسر يلاومنم و٠ تاعي لع نينمؤملا 0 باك فاز َُك نب هللا ديسع هل

 0 ىحي انثدح لاق بوقعي نب نسحلا انيدح ٠ناماسو ةنيفسو ثيدح هلو نآربمو نيلادنو ةرمضو ةداورهلو

 7 ةيدملا مسو هيلع هللا ىص ينلا مدق اماذ ًادعزاكناهأس 3 0 هدانساب مصاع نب يلع نع للا اط أ :

 نودع اوناكو ُة ع 58 ص رك (يغانلاو نيعباتلايف ناك دقو دعو سو هلع هللا ىل طرا هعاّساف رسأق ءانأ

 لاق بعصم نب ىبامعلا انُددح لاق ىسبيع نب دم نب ىسبع انثدح لاق يرايسلا ساب ءلا زي[ ا رحا كاولانو

 0 2 د راوو كراملا هللا دع« هرضعت مامإ وطوال دحا ينم ام دغلاالوأ نم .ةعبرا قزم نم اد نخع

 عركيا نوميم نب دمح نع طاق ديع دقاوو دقاو ن نيسحلاو دنع نوميمو غلاصلا نوميم نب مهاراو

 ,: ٠ دبع نلوميمو
 ّ اراك يوم هتقتعاف حابر ين نف ذارسأالا دنع ناك ئجاتزلا ةلاعلافأ عيفر ( مهنم ةعاج 55

 ءأ هر هر او : ةمعأت كلامن 0ك ا تنب عيب را ادبع ناك يرصبلا ننطاف اراب

 000 را تدخلا لسه رمال وم ناسكأو ناتحسلا ناسك نب تعا: زي وهيل للازع ىلا ورام
 ا

 هسدح ةأور نم يلاوملا

 - تاباورلاتفلتخا دهر ماو قو ىلا مم دالو نم نيثدغلا رامعأ 3 ةفرعم مولعلا هذه نم عونلا اذه

 هباو لس نيعبرأ نا وهو ثمب هنأو ليفلا ماع دلو هنآ اوفاتخممو لسو هيلع لا ىلص قطصللا انديس نس قى

 ثالث اولاقو ةرشثع يتنثا اولاقو ارشع اولاقف ثعبملا دعب 25 هماقم يف اوفلتخا اميإو ارشع ةئيدملاب ماقأ

 اولا نهرتك تافو رك ذ مث لسو هيلع هللأ لص هس ' ىف فاللكلا ةنكن :هذبف' ةرشع ةسم اولاقو ةرشغ

 0 ذ ذأ ]| ]| | | 1 121 12 1 2 1 1
 هللا ءاش نأ 1 تلا ه نم افرط تركذ دق عونا اذه ضبا ف لاق و ةقرط دعب ةقبط

 نيرؤاستلا خبرا يف جرخم هناف يدلب خساشم تكي و شافك"



 يلا ل ل
 نأ ٠ يراصن الاديز وبأ : ماسالا ةزرب نأ: قاضح ب نار ؟ةباحدلا نمةزصبأا لو نمو هر 5

 مهريغو ينزملا سايآ نب ةرقو ٠ نينس عبسو ةثام نبا وهو يفونو كلام نبا ّ

 هللا دبع ٠ ورم نب هللا دبع“ صاعلا نب ورمت ٠ ينهملا ماع نب ةبقع  ةباحصنمرصم لزن نم ركذ 2 ٠5 ١
 مهريغو ءزج نب ثراحلا نب للا دبع٠ ءزج نب ةيم ٠حرس يبا نب دعس نبا

 َك تاقن تماس 03 ةداع٠ حابر نذالب 0 حارخلان ةددع وا ةباحصلا نم مال لزتنم مى ذ 1

 نب لضفلا ٠ مغ كب ضايع٠ دياولا 54 دلاخ ٠ ةئسح ْن لدي رش ٠ ءادردلا 7 ةدامع نب دعس 3 3 0

 مثربعو سوق نبك احضااو ٠ ةهاسم نب بتاع 0-0 0 الان ةلثاو ٠ سدو ل نوفدمو نهرو ساطملا ديعن سابعلا ٠ 95 ١

 امهريغو يدسالا دعم نب ةموق“ يدنكلا ةريمت نب يدع © ةريزملا لزن نم رك ذ )
 يملسالاةزرب وبأ ٠ ورعنوفدم يماسالا بصح نب ةديرب اهي يفوتو ةباحصلانمناسار خل زن نمرك ذ ) ٠

 هللا دبع وبأ لاق :دنقرمسب نوذدم نمابعا/نب مق ٠ نيوج قاتسرب روباسيابنوفدم يماسالا مزاخنب للا دبع ”

 مهنم اهب اونامو اهولزن نيعباتلا عابتاو نيباتتا نم ةعاجح نأ الا اهب ينوت ايباح لعأ اليف مالسلا ةنيدمامأو
 اذه ءالخازجتسا مو ' يوحنا نحر لادبع نب نابيشو راس نب قحسا نب دمج و .ريزا| نيبةوزع نب ماشه 0١

 نييباتلا رك ذاماف ٠ هللا اهرمتلضافالاو ءاماعلا سوهو علا ةنيدم يههذا اهارصعت مالسأا ةئيدم رك ذ نف عضوملا 3

 نطاوم رك ذأواميورأ ثيداحأب رابخالا ةاور ناطوأ ةفرعمنم يناثلا سنا رك ذأ يبكل ركب هناف مهعابتا»و '

 ن للا دبعاتندج لاق ينأ انثدح لاق لدعلا ةمصع نب مهاربا انريبختأ :تاياورلا راسل الاثم نكمل اد
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رباح نع ريزلا يبأ نع غئادلا مهاربا نع ةزمح وبأ انئدح لاق نع

 وبأو « تدم انق لهأ نم هللا ددعنب رباج للا دبع وبأ لاق ةنْلا لخد ًاثيش للاب كرش ال تام نم :لسو ١

 اذا ظفاحلا ىف مع نيروباست باو احم وم نوزورخ نانعو وح داو عتاصلا محارباو « يكم ري زا

 ىلا ناطوأ نع اوبرغت نيثدحلا نم موق ةفرعم علا اذه قيقد نهو ٠ هثاور نال د تايد

 اهلا بسنف 0 نكس نيع نيعباتلا نم يرصب نب نعيبرلا مهممو -ح املا | ويسنف 5 مل ؟م لاطو ةعساش دالب ٠ و

 . بسنفاهب تامو يرلا لزن يفوك يزارلا رفعج وبأ ناهام نب ىدعو مهضراوت يف ةزوارملا هرك ذدقو ٠
 هل سلو اهلهأب راهشالا هيلع بلغف رصه نكس نييفوكلا نع اهلك هتااورو ينوك يدعنب فسوو اهلا
 مهفلا قزز نم ه ريثك لعل دتست هنم لدلقلاو دك .لاثم [نهاو ل عاتن مهن

 © ثيدحلا مولع نم نيعيرالاو ثلاثلا عونلا رك ذ

 نيعباتلاوةباحصلا يف ثيدحلا ةاور نم يلاوملا دالوأو يللاوملا ةفرعم:مولعلا هذه ةفرعم نم عونلا اذه

 عونلا كاذ دض اذهو لئابقلا رك ذ انمدق دقق مبع ا

 كودو يخوف قرع نب نمحرلا دبعل ايشبح ناك ن ارقش مهنف« سو هيلع هللا 0 للا نأ لوسر قاوم د7 0

: 0 



1945 
 شيح نب رز مهنم ةعامج سنجلا اذه نم نيعباتلايفو ةباحصلا رباكأن م وهو هريغ ثيدحلا ةاوريف سبل

 : ةاورلا نم ةعامج مهيلت يتلا ةقطلاو نيعباتلا عاربأ يفو ةمحيعملا داضلاب ركل 3 نيضحو ديوس نب رورعملاو

 مهنم دح ال نين

 © كيدطا لوصأ ةفزرخ نما نمرالاو يذاحلا عونا 5 د ) ظ

 نورحلا فض دقواذه أانرصع ىلاو مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصا) كلا ةف رعم مولعلا هذه نم عونلا اذه

 يحاص ءارملا ونا ٠ دافتسي امانه هللا ةثيشع رك اذانأو ءينلا دعب ءيبثا ا 0

 نمامالاع 0 اع نب ىحن لاق 0 كراج 00 ا 0 هيلع هلا كوسر

 نأ كح نمدقتملا رز 0 يعفاشلا ن رع :لتخ نب 0 1 انيكم: فام دبع ةمسأ بلاط 2 ام هدلو

 0 ع نيعباتلا نم ةعامج وك هده كبل ةجحرخم ةروبشم منك ةياحصلا رباك اوهتينك ةمسا

 8 يننللا مرموبأ لاق ةرصبلابىضق ن» لوا نم ىنثملانب رمعم ةدسع ينال ت اق قلن ”لعلاق ٠ ناش

 3 كوخ رم تعوس 4ك وه ب وقعل نب ل 0 :نال تاور لاق 00 ىد 0

 اا نيعباتلا عابنأ نم ةعامج 0 1 ْن 0 0 0 0 لاق 0 ََك 0 ايدج

 ناوفص٠ طين 0 مسأو 0 رثك نأ نب ىحن . مئاهوبأ هتننك يك كاح 1 . قاع

 للا دبعوبأ ملس نب

 ( ثيدحلا مولع ةفرعم نم نيعبرالاو يناثلا عونلا ركذ )

 نم ةعامج هيف قاز دق لعوجو ممناطوأو ثيدحلا ةأ هاور نارإب ة هف رعم مولعلا هذه ةف رعم نم عونلا اذه

 'ىلصاّللا لوسردعب ةنيدملا نم ةباحصلا قرفت رك ذن نا كلذ نم ان.زلنام لوف هيف مهلعهبتشي اج.ءاملعلا راك

 ىطصملا مهثح 5 ةنيدملاب ةبادصلا نم ةعامج ربصو ةقرفتم حاوت ىلا معوقوو اهنع مءالجخلأو سو هي هلع هللا

 اهب ماقملا ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ن هللاهبع لش نب ورمت نب ديز ناو لا نا يلع © ةباحصلا ن من وكلا نكس رد ُُ

 | 0 نامشتلا براغ ن ءانبلا ناملا نب ةطدحت ىسرافلا ناملس فج ني. ليس ترالا نب باح هوعسم

 ةمي زخ بدنج نب ةرمس رجح نب لاو درص نب ناهلس يناطلا متاح نب يدع يبجبلا هللا دبعنب ريرج
 ةفوكلايف اونقد مرثكأ ءالؤهو ممريغو ليفطلا ونأ تباث نا

 ”يموزخلا بئاسلا نب هللادبع لهج ينأ نب ةمركع ماشهن.ثراحلا « ةباحصلانم ةكم كرتنم ركذ )

 ندي درلا نِدلاَح كلو 0 ا ع ناك ها درع ع لا

7 7 1 

 نا

 ياي يع 0 يا

 أ



2 

3 35 

 ٠ تناك باطخلا 3 رك ْن مداع 3 صفح نب ىسع وهو هريغؤ يبنعقلا لوقي اذكه يراصنالاصفح 5

 وبأ هدج يموزخلا ةدانق يب نب ةلادبع نب يحي ٠ هلاوحأ ليغ فرعي اعرف ةيحررشلا دواد تنب ةنوميم ٠

 خيشو' ٠ ةسورزغا ةللضن تنب ةديدح همأ ناف هلاوخأ ةلسق هيلع بلغ راصنالا راك نمي رن ثراخلا ةداتق ٠

 0 أ حاصلا خيفلا تل انو بيلص قدور ماس ةلسقف فرع يفسلا فسوت ندمأ سطل و 1 3

 ثيدحلا مولع ةفرعم نم نيثالثلاو عساتلا ع ونلا ركذ )

 وا .ذعنم 0 وهو 0 0 م قرم ولا ءذعزم 0 0

 00 ةرشعلا دالوأ ةيولعلان م 0 دى كعب نيمبانا نم 0 0 1 0 ا

 ةحلط نع يرهزلا نعنايفس انثدح لاقىلصوملا برح ن. ىل اع انثدح لاق يلصوملا نايلس ندم انيسخا ١

 نم ري لط نم َة لاق 01 ذم قا سن ديز نب ديعس نع فوع نب هللادبع نبأ |

 نوش رقي نهرا نم ملك ءالؤه  ديبش وهف هلام زود لتق نمو نيضرا تس رع هقوط ضرالا 1

 ؛ ثيدحلاا مولع ةفرعم نم نيعبرالا عونلا رك ذ ر)

 اذه يراخبلاليعامسأ ن دم هللادبعوبأ اناقك دقو نيدحلا ا ةف رعم مولعلا هذه نم عونلا اذه

 عون وه ذإ لصالا 8 اذه ءالخا زجتدا مل ينا ريغ صاخخو نيبو هيف هفيلصس ىثف عونلا " 3

 ِديَغ نأ نط مهضعب نأ كلذ نش ماهوأ هل ثعقوف ماسالا ةفرعع موضعل 0 و راع نسر

 دبعو رباح نع ديلولا نأ ن نع دأدش ن هللا دبع ن نع هيدر ثيدحيف لاق ديلولا يا رخ يع احل ل

 ةفوكلا خا ور ديلولاونأ ا ينيدم هل ادادع نا هللادبعو ديلولا 0 وه دادش ن هللا

 نفذح اذبف رع ناو ىلع ناو لح قدمو تاقكا ا كلو ناوؤرهلا مون رع عيدك

 نيثدحللا يماسأ ف رعم 4. م قلن اتا سنخلاو) هتف رعم معلا لع ةعامج ىلع رذعت اعر يماسالا ة 4: رع نع :

 َن نعايمأ نا 8, ةباحصلا يف كلذ ا دحاولا 1 ام دحاولا مس الا ثردحلا ةاور يف دحو.ال ا ١

 كح ديزب نع ميرم ينبأ نإ انادح لاق يدج ينيثد ح لاق بيسملا نب دمحم نب لضفلا نب دم

 قع وب 0 ىلص هللأ لوسر نأ نلوعمش 0 ةناكر يأ نع يرعشالا نيصحلا 1 ينربخأ لاق 5 ٠

 ةناحر يأ ربغ ل ودمت ثم دا ةاور ف سالو لاو كاتس بارع تادحت اذه هللا دنع 3 لاق ةمعاشملا .

 ناغمس ن.ساونلا كلذكو هربغ لكش ثردحلا 0 ف نسال هيك هل دامح نب لكشو هللا دنع أ لاو 1



0000 
 ظ 0 يلاوم نمجرعالا نم رادو رام 2 ني كلام ْن هلا .ءوبألاق مالاشلا لبق وونتلا يل دحس كددعس منو

 77 ةعوبأو- يصحب ريح نب دو ينوكس سق نب ور و - يشرق يديبزلاو-- يشرق يرهزلاو -شيرق
 0 0 0 ا يتلا ثيداحالاهذهب تلثه دقو  ىلاوم نوقابلاو -يومأساساوبأو يشرق

 )| | ادع واعاوراوراصف مجعلا ىلا تعقو برعلا خسن ةفرعم هنم «يبلالا سنحلاو) هنم لوالا سنلا اذهو

 . نب مصاع نب صفح نب رمت نب هللاديبعل ة>سن كلذ لاثمو زوملا لاا مهدالب ىف برعلا ىلا عقبال ىتح اهب

 ” 0٠ لاسقاا حارخلان هللا دع اهيدرق  يردخلا دبعس ينأ نع باجلا ن للا دبع نع باطخلا نب ربع
 ا نامهط ن مهارب ع درفن, يشرقلا دايز نب دمحم ةخسن « هللا دبع همت نع رمك نب هللا دبع نإ مساقلا

 7" يروثا خس « هنعيزورملا دقاو نب نيسملا ا درف:: يماسالا ةديرب نب هللا دبعل ةخسن « هنع ناطارخا

 00 ارا اهب درفت برعلل ةريثك خبل © مهنع يورحلا ماظضإ نب جابطا اهب درفت برعلا خياشم نم :هريغو
 ّ ١ يروثلا خسن 4 مع يزارلاناهام نب ىسع رفعج وبأ اهب درفني برعلل خسن « منع يسح رسلا بعصم نا

 / يزورملانوميم نحون اهب درفنب هريغويروثلا خان « مهنع يزارلا رمت يأ نب نارمم وبأ ا درفن, هديغو ٠
 ورم اب درفني برعا خسن « هنع يخللا مهاربا نب يكم اج درفن,يريشقلا مكح نب زهل ةخسن ؛ مهع

 ع جاجا نب ةبعشو د ديعس نب نايتسو يحصالا ل نب كلام خس « ممع يزارلا سق نبا

 ) ىذلا اذه هللا دبع وبأ لاق ٠ مهعيروباسبلا ديلولا نب نيسحلا اهب درفن, يرمعلا رمت نب هللا دبعو يكتلا
 ٠ رع هللالاةلئابقلاب وعش ةفرعم عونلا اذهنم «كثلاثلا سنا ) لئابقلاةفرعم نم يناثلا سنجأل لاثم هنرك ذ

 )7 رضم ناف يبرع يرضم لكذا علا اذه بلاط علو هل دبع وبأ لاق  لئابقو ابوعش ؟ انلعجو لجو

 ٠ ةبعش امثاه ناف يشرق يمشاه لكناو ريضم نم ةبعش اشيرق ْناف يريم يشرف لك ناو تا نسا
 رئاسل الاثمهلعج سو هياع هللا ىلص ىطصملا ةليبقيف هنرك ذام فرعن يمشاه يولع لكن أو شيرق نم

 00 يومالاناو يش ” تري ودنا ناو: نكيم ىنعاذاو كرت يشعلان او يرق يبلطملا نا رعيف لئابقلا

 0” نويطيالاونويميعنويدعسلاو نويمك نويمرادلاو نويميك ن وياشونلا كاذكو بعش هذهو شيرق لع

 5 نويراحتلاو نوبراصنا نوجرزخلا كلذكو نويراصنا نوسنع نونمتهالاو .نوسم نويديقلاو نويعم

 '00 00 راع نوسوالاو نويراصن[نوملتلاو قونراصتا نويدعاسلاو نوراصتا نؤيتراطاو نويراصنا

 5 .نم ( عبارلا سنحلا رث لئابقلا نم بعشلا ةفرعمل لاثمأ اذهف ريخ راصنالا رود لك و مو هيلع هللا ىلذ

 ّّ نم يعباتلاي روثلا ارذنم ىلعي اانأ كلذ لاثمو نيتابق يف ةفلتخم ظفالا يف ةفلتؤم بعد ةفرعم عوبلا اذه

 : تراجللا نبنزامنم ينزاملا نامح نب ىحن ن دبش معرو نم يروثلا قورمسم نديعسناو نادم رون

 5 0 نم يماسالا ةلمرح نينمحرلا دبع -ةبوضغلانب نزام طهر نم نرادملا ووك نإ ايام

 1 اما بها نم مرق ولا اذه زب سمات سطا)ل ع يف 0 ند يلمالا اورج نأ نا
 7 نب ىببع سنجلا اذه لاثم لاوخالا لئابق مملع تبلغف ةببلص برعلا ممص نء مرتك أو مهاوخأ لئابق



 د هع

 نا ع يبأ | ان”دح لاق دعس نب مهارب ١., نب بوقعي انثدح لاق يرودلا دع نب ناب اا انتدح لاق

 ام نا هريذسأ جاجحلا ابأ مسملا نإ فسوب نأ "قتلا ةثراح نب نايفس يبأ نب دم ينئدح لاق باهش ظ

 للا دنع وبأ لاق هللا هناهأ نيك ناوهدر نم لوق سو هيلع هللا ىلح هللا لوسر تعمس لاق صاقو يبأ 3 ظ

 يرهزلا درفت كاذكو ٠ ”يرهزلا ربغ ايوار ينقثلا ةنراح نب نايفس يا نرعكر نام ل دم لعل ا

 ن زرع تادكو رك عضوملا اذ ه يف مرك ذو هريغ مع ورب ل نيعبادلا نم الجر نيرسشعو فيش نع '

 ماشهو ٠ يدل واوا يراصن الا ديعس نىحب كلَذكاَو ٠ نيعباتلا نم ةعامج نعةياورلاب درغ دق رائيد 3 ا

 ةنيدملاخ ويش نم ةرششع ءاهز نعو ةعافر نب روسم نع ةياورلاب سأأ نب كلام درفتدقو : مهريغو ةورع نبا 2,

 درهدقو ٠ اخيش رشع ةعضب نعو دادش نب هللا دبع نع ةياوزلا, يروثأا درن دقو ٠ هريغمهنع ثدحي ملف 1

 لك كلذكو ٠ : هريغ مع ثدحم لف هخويش نم اخيش نيئال* ٠ ءاعزا نعو ةلادف نإ ليست ا

 ضعب يف دحوب دق هنأ لعاو ه - هريغ مهبع وري ل خويش نع ةياورلاب درفت دق ثيدحلا ةعأ م مامأ

 ديدشلا عبتتلا لبق كاذب حلا ىلا ةردابملا ىغش الف هدرفت يف فالخ هنع ةياورلاب وار درفت 2

 ارا ىف 1 نوك نأ ىتحاو نا | كاك ام ايش كالا نع لق نأ دعب حالصلا نبا لاق كلذلو

 يتلا عضاوملا نم اذهف لاح ا مرتو ل امف هلعج يتلا ةلزنملاب هرك ذام ضعب

 ًأطخا ١ امف رغصتسيو باوصلا اهف ريكتسي

 ( ثيدحلا ةفرعم نم نيثالثلاو نماثلاعونلا رك ذ )

 رك دااذح انرصعىلا م ميعامأو نيمناتلاو ةباحصلا نم أ ورلا :قئابق ةقررعم مولسلا هذه لم عوتلا اذه

 نب ديعسو ناملس نب عيبرلا انثدح لاق بوقعي نب دم ساسلاوبا انثدح ٠روهشم برعلا يف سن هل نملك

 لاق عقسالا نب ةلثاو نع دادش رامت وبأ يتنثدح لاق يعازوالا نع ركب نيريثشب :انيدح لاق يجوتتلا ناَع

 0ك قطصاو ليعامسا دلو نم ةناتك ىنب ىلا هللا نأ : 0 اص هللا لوسر لاق

 ثيداحا عضوملا اذهيف ركذا اناو ةللادبءوبأ لاق ٠ مْئاه ينب نم ينافطصاو مثاه ب شيرق نم قطصاو

 لدتيل اذه انتقوىلا يباحدلا نم برعلايف ةليبق ىلإ | ءاور نم عج ري نم لك رك هاف وش نعال

 اص نب دمع انثدح لاق نادمهب قاقدلا ديزي نب نادبع ارق ٠ علا نم عوتلا اذه ةفرعم ةفك لع كلذب

 نءهللا دع نر ايدو ا ا ديلولا نب ةيقي انثدح لاق يؤولْؤالا قحسا نء دمع انثدح لاق جشالا

 ”ادردلا وداهللا دعونا لاق ةلقت رخل سو هيلع للا ىبح هللا لوسر لاق لاق ءادردلا ٍقانَع نشف هلي

 نوقابلاو يصح ديلولا نب ةيقبو يناسغ مى يبأ نب هللا دبع نا وهركب وبأويبالك سيق نب ةيطعو:يراصنا

 ةلبعيبا 1 0 ا لاق ريمح نب دم انثدح لاق ةبتعوبأ ايو لاق ناعلاوا اندح ود 3 0



 ْش ل ع

 ءاللا ن نايف وبأ الوقي دها ن ىسوم نب دحأ تممس لوقب ةرم ريغ يرقملا شابعلا نب دمجأ تعمس
 اا كرفس د1 را ل هكانلا لأ ويسر داقلا نب داعمو ءاللعلا ن ضفح وباو قابلا نب فاك أو

 ٠ةوخاد نيعأ ن ةرارزو نع ن نارتو نيعأ نب كلملا دبع لوقي ظفاحلا بوقعي نب د هللا دنع انأ

 هللا دبع ن ديبزب ن ديزيو طيسق نب هللا دع ن ديت نع هللا دبع نوخالا يف دافتي امتو هللا دبع وبا لاق

 01 نسل ٠ لاا لف ةونعألا قيد ؟ يدق هللا ادع ولأ لاق" اجينع ئدقا ول )عوز نق طيسق نأ

 يف ثيدحلا هع نع المنا نك أ تدخأ يناف نيم دقتملا 0 هدوحو زعلو تارغتسلام هشو دافتتسام

1 

 1 روبابس خا ءاع يف ةوخالا نم ير هر' د ها هللا ةئاشع :؟ نانو قرافسأو يدب

 تمو نم رادع نس هللادبعو نمحرلا 1 صفح © سر ريغلع روباس» ءاماع يف ول

 عابنا انوع كوع حيبص نإ هللا ديعو حيبص نب ىحب ٠ اذ ذا اوتفاو اوددح دقو -- نددلا دعنا

 ةاحر رعاملو نيعباتلا عاب نع 0 مساقلا ب رشم و مساقلا نس رمش 8 هرويشم اندنع امهتطخو نيعباتلا

 نبايرك زو دياعلا ترد نبدمحا . ةريعو كلام نم عامسو ةّسدملا ىلاو ةعط نبانم عاممو رصم ل

 يتلا مهطخو مرسي ايرك زو مههقفا نيسحلاو مبعروأ دمحاو مهرذ ا نع اوندح برح نب نيسللاو برح

 دد#و ٠ يراخبلا ليعمسأ ن. د امهبع ىور باهولادبع نءرضتا انبأ دمتو دمحا ٠ ةروبشم مهئاقعأ اهف

 هع انلحو وح نع ثدح دقو انرإب ثدحم جارسلا شالا ونا

 (“ ثيدحلا مولع ن٠ نيئالثلاو عباسلا عوتلا رك ذ )

 مهنم دحاو لكل سبل نيعباتلا عايتاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعاج ةفرعم مولعأا هذه نم عونلا اذه

 معلا ني عانصلا كاذكو مزاح يأ ن سق ريغ هنعورب ل "ياخ يملا ديعس نب نيكد.+. دحاؤ وار الا
 نب سيق ريغ ايوار مهل من ال نوينباحص مباك نسيقدلاو مزاح وبأو هس ا يملسالا كاام نب سادأ ص ,

 انثدح لاق يدعسلا هللا دبع نب مهاربا انثدح لاق ظفاحلا بوقعي نب دم هللا دبع وبا انمدح ٠ مزاح يبا

 للا لص يبلاىلع مدق هنأ قدز رفلامع ةعصعص نع ثدحي نسحلا تع.س لاق يبأ انئدح لاق ريرج نب بهو
 هللا لوسر اب لاقتذ ( 00 ةرذ لاقثم لمعي نمو هدرا حل هدر لاتم لفحأ نم ( هيلع ارق سو هيلع

 نسا ريغ ايوار هل لع ال قدزرفلا مع ةعصعص هللا دبع وبا لاق ٠ اذه ريغ نارقلا نم عمسا ال انا يبسح

 ور نويباحص بلك رمحأو قيدصلا ؟: ىلإ لوم ليو ناك نب ورع كلدكو يرضلا نسما قا

 مهنع وري مل ةعامج ةباحصلا يفو دحاو وار الا مطل سيل ةباحصلا نم ةعامج لاثم اذهف ٠ نسحلا ريغ مهنع

 هنأ ريغ هنع وري ل يمدحلا ةءاعث نإ كلامو « ديعسريغ هنع ور يشرقلا نز> نب ببسملا مهم « مهدالواالا

 : ها ةرك مهفو دعس ن لالب هنباالا هنع وريم نوكملا مع نإ دعسو « صوحالا يبا فوع

 بوةعإ نب دمت سايلا 3 انثدح - دحاولا يوارلا الا مل سيل ةعاج نيعباتلا يفو ٠ هرك ذآ ملال الاثم

 1 ندا وعمل دعنا سيل 210111111 1 ] ]1 ]111 ايا نزل نيل 5 د م 5 2 7 4 3ع نفي 1 ا ندي 5 ١ : 596 ”<لنغمع 3 , 7 يش 27710

 : 7 8 : ١ ؛ 16 د 1



 هفحصف اهف يلصي ةرحح ريصح 1 صخب دجسملا ف رحتحا ءارلاب وه اعاو دحلايف 2 : ِس و 6 3

 نإ رسرارلا ست هل زييعلا باتك ىف سم كلذ ركذ عامس ريفي باتك نم هذخأ هنوكل 0

 هيلع هللا ىلص نيا لك د تح نم فرخ موق نحت اموب مط لاق يزغلا يعطل ا

 اني ه ةرتعلا مذ يف 0 اح هنأ مو ةرتع ىلا ص لَسو هيلع هللا يد ينلا نأ يور ام درب 0 ٠
 ةالاصلا هيلع نآمعزي ارعانعهللا دبع يبأ < الان نءدانيورام اذهنم فرظأو ٠ لارج بنينو تصرح !

 يلوصلا ركب أن أًاضي | ينطق رادلا نعو ٠ نوناا ناكسإبةزنعنماهفحص يأةاشديدب نيتبصن ىصاذا ناكمالسلاو
 مسق ادقف ٠ ءابلاو نيشلاب ا هيف لاقت لاوش نم ا هعماو ناطر اح منول يبأ ثن دح عماجلا ُّك لمأ 2 0

 ( اهدحأ )نيمسقى لا ىرخأ ةمسق مسقتيو دانسالايف ( يناثلاو ) نتملا يف ( اهدحأ ) نيسسقىلا فيحصتلا 00 ٠

 مداعل ثيدح وك عمسلا فيحصت ( يناثلاو ) زك الا وه كلذو ةعبط نا نع قبس (ك رصبلا تفلح

 فيدحصت نمال عمسلا فيحصل نم هنأ ينطقرادلا رك ذف بدح الأ لصاونع لاف مهضعب هأور لوحالا

 مسقنمو ٠ هاورنم عمس هيف أطخأ اهناو ةباتكلا ثيح نمهبتشبال كلذ نأ ىلا معا لاو نهذ هناك رصبلا "00

 ىنخا نب د نع قبس ام لثك ظفللا نود ىئحملا فحص قاورك الإ وهو ظفالا فيحصت ىلإ ةثلاب ةحسق .

 ربك الا نع لوقا فيحصتلا نم 6 زاح افمححصت 0 ام - ةيمسلو 3 4 ةاللصلا 3

 اذه انرصع ىلاو مهعام :او نجاتلاو 2 كاوا ةوحالا ةفرعم غلا اذه ف عوتلإ اذه

 عضوملا اذه يفرك ذا نأ ديد وكل اياتك هيف جاريسلا سابعا وبأ فص دقو ٠ زيزع هسأرب مع 0

 ممدالوأ عبو م اسو هيلع هللا ىلص 3 لوسرنم اوعمس موقب ادق ٠ دافتد ام يناالاو لوالا ردصلا دعب

 ا د ا هللا ديعو--لضفلاو 2 ياطملا دبع نب سايعلا دحاو دلو هل يذلا الآ ةنم

 دعس نإ ينيعسو -- دعس نه سو -- ةداع ن دحسو --ةفص نأ تب نيرو --ةلش اد
 دمح نيعباتلا يف ةوخالا نمو ٠ ربك سنملا !ذهو - ليقعو م ٠ ةياحصلا نم يناثلا سنخلا

 ةزمحو هللا دبعو ملاس ٠ نويعباب ةو>ا -- يلع نب ر<و يلع نديزو نع نشا يس رولا يلع نبا

 -نامعدلو ديعسو ورمتو نابا ٠ نويعبات مهلك -رمع نب هللا دبع دلو نمحرلادبعو دقاووديزو هللا ديبعو

 ٠ نويعبات - سابعلا دلومقو ماتو ريثك ٠ نويعبات - ريبزلا دلو ةورعو بعصمو هللا دبع ٠ نويعبات مهلك

 نروبشملا نم ةعامج نيعبانلا يفو ٠ نويعب ان - نيريس دلو ةعركو ةصفحو دبعمو ىحبو سنأو دمت

 نب لثاو انأ رابحلا ديعو ةمقاع ٠ هبنم ابا ماهوسهو٠ يرهزلا باهش ن م نبأ هللا دعو دمحم ناوخا

 نيعباتلا عابتا نمو ٠ مهرك ذا مل ةعامج لاثم نيعباتلاو ةباحصلا نم هترك ذ يذلا اذهف للادبعوبأ لاق* رجح
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 3 ا كويتح + فر لح هع ا نم ةعامج هنف قار دقف نوتملا يف تافحدتلا ةفرعم هلم عونلا اذه

 07 ةنالوسر نأ هناتك يف ناكو هنم عسنل ًاخيش اندصق لوقي سودقلا دبع نب دم تعمس لوقب يلهذلا ىحي
 0 اجا دروأو -- انع اوبهذا : ٍلسوهيلعَتلا ىلص للا لوسر لاق لاقق ابغ اونهدا : لاق سو هيلع للا ىلص

 ا را لاقلَسو هيلع هللا ىل اص يانا ثدخ تا نأ ل و ةلثمأ

 سرخلاب سرا فحصو ريعبلاب ريغنلا فحم هنأ ديرب سرخ اذ ةققر ةكئالملا بحصت ال لاق هنأو ريعبلا
 ريغنلا ٠ ريغنلا لف ام ربا قلل أ ريمع يب اللاق ماجا ولا هيلع هنأ تبدل قو ةياهملا يف لاق

 سرجاهف ةقفر ةكئالملا بحصتال ثيدحلا فو , لاو ات[ رعأ روفصتلا يشل راط وهو كلا ق1

 "ل ل نكد هاوس ةاجصأ لع لديد أل ههك اهل لق باوذدلا ىلع قلتي يذلا لخلملا وهردزجلا

 روصنم انآ تعمس؟ احلا هللا ديعوبا لاق ٠ كاذريغ ليقو ةَأخ مهنتي ىتح هب ودعلا رسال نأ يحن ءالملاو

 ىطصاخا سو هيلع ىلدهللال وسر ناك ل اقف انرك اذب ينارعاوامو.نعلا ندعب تك 2 لوش لا دم يبا نا

 نين. بصن ىلص اذا سو هيلع هللا ىلص يل دا هلع كلذ تركناف ةاش هيدي ناب بصن

 د لعب لاث ت 0 وا أصع ما انا تاطخأ تلتف ةزبع هيدب

 6 ثيدحلا مولع نم نيثالثلاو سماخلا عونلا ركذ )ف

 لوةييلهذلا ىحي نب دمحأ تعس ٠ ديلاسالا يف نيثدحملا تافيحصت ةفرعم مولعلا هذهنم عونلا اذه

 نءعيروثلا نايفسنع دادغس خيش انيلع ارق : لوق, انكاشم ضعب تعمس لوقي سودقلا دبع نب دم تعمس
 نع ةادحلا دل نع يروثلا .نابنس نع لضالا ناف ام رغأ اذه ةريثك ةلثمآ رك ذو سا نع ءاذجلا ٌرْزَح
 ؟ اا لاق مث هلثم يف اهفذح يف باتكللا ضعب 1> ر لع لا رع اوتكم نأ اذا ا 83 كك ند
 ه٠ ثيدخاةاور يماسأةف رعمىلع م امتلا'هب تح أ ةرثك تانضتمتلالات» اهترك ديلا تم داحالاةذخب تالعجتدقو

 هفالك دارنا 2 نيم ل 00 ريغ ادحاو اعون هلبق يذلاو عونلا اذه حالصلا' نبا لعح دقو

 ءامنوتمو ثداحالا دينادأن ه تفدصملا ةفرع٠ نوثالثلاو سماخلا عودا : لاق راصتخالا قي رط ىلع انبه

 ينأ نع انيورو ديفم فيدصت هيف هلو مهن. ينطقرادلاو ظافللا نه قاذحلا هئابءاب ضم انا ليل- نف اذه

 ةبعش ٌثيَدَح دانسالا يف فيحصتلا لاثق فيحصتلاو أطخلا نم ىرعي نمو لاق هنأ ليتح نب دمحأ هللا دبع

 ىحب هبف فحص ابلهأ ىلا قوقملا ندؤتل : ناقع نب ناهعنع يدهلا نا يبأنع محام نب ماوعلا نع

 فيحصتلا لاثمو مجلاو.ةل+ يملا ءارلاب محارم نبا وه امناو هيلع درق ءالاو يازلاب محازم لاقف نيعم نبا

 هللا ليم هللا لتر لل 217 نب ير نع هداناب هبلا ةنقع ندىموت بانك نع.ةعل نإ. هاورام نال" يف



 تا ا ا ا ل : 0

 0 3 هيقف اص نب نسحلا هللا دعو لاق“ ٠ ٍلسو هيلع هللا لف 1 0 تسلا عر 0 0

 هنلا ىداام ترك ذ دق.هللا دبع وبا لاق يهذملا يديز ناك هنأ يروثلا نع ادعأو حيحصلا ف حرخ

 ىلاعت هللا ةكشع رك ذأ نأ ىلقلا يفو هم 55 داخل لدفع و نيمدقتملا يهاذم نم تقولا ىف داهنحالا

 دقلوفا هأ هنع .كلذل قفوملالاو حوش حوش نم ةقطلا هدهد نيتدجلا صازم باتكلا اع 3
 ى نيعرابلا ضب لكس دقو انه نيتدحلا بخاذمب اذا دارأ ام عوتلا اًذه يف ةدواولا تارابعلا نم تفرع
 ةقلقح حضوي باو هنع لكس امع تاحافز ورمل ادنغ رويعملا ىنملا كلذب ارا ني دحلا ثعاذم نع راآلا رع

 دواد وأو يراخبلا امأ : لاق امراصتخا عم انه هدار .| انيب كارد كاع عون هنت كماك ناو كام

 ىلعي وبأو ةعزخ نبأو هحام نباو يناسنلاو يذمرتلاو يسم امأو دامتعالا لع م اناكو هقفلا يف ناماماف

 ند الا نع مث الوءاماعلانم هنيعب دحاوا نيدإقءاوسيل تدل لها عدن مف مهوحنو رازنلاو

 3 مثو مهاثمأو ع قاد تفاح يمفاشلاك ثيدحلا ة ع لوق ىلا نولي لب قالطالا ىلع

 ةقبط نم ملك ءالؤه نم مدقاف ينلايطلا دوادوبأامأو ٠ قارمن لهأ بها ذه ىلا مهنم ليمأ زاجحلا لهأ بهاذم
 دما مامالا خوي ثةقبط نمءال وه لاثم انماو ىذبم ننكر هموم الورك ند والا نب يحب

 نب ىحنو مقا لفارعلا تهدم لإ لع ندوب ناعيا عاينا يف ادهج نولأي ال ميلك ءالؤهو

 بهذم ىلا ليع ناك هناف ينطقرادلا امأو ٠ يدبم نب نمحرلا دبتك نييندملا بهذم ىلا ليي نم مهنمو ديعس
 ءانب < نيدحلا راك نم دحأ لاك هل نكي مو ثيدطلاو ةنسلا ةكا نس تا ا
 دات>الا يف ىوقأ ناك ينطقرادلا ناف رصحيودعب امت ابن: ىللق يفالا لاوقالا ةماع يف ديلقتلا مزتلاف هرثأ ىلع
 هنم رعاو هقفا ناكو هنم

 © ثيدحلا مولع نم نيئالثلاو ثلاثلا عونلا رك ذ )

 ناف هريغو قودصلانوب ةرك اذملا دنع ةفرعملاو اهم :ءيعلاو ثيدحلا ةرك اذم مولعلا هذهنم غونلا اذه

 مل ثيداحأ ةرك اذملا يف انباحأ نم ةعامج ىلع تبتك دقلو ٠ ثيدحتلا يف فزاحي ةرك اذملا يف فزاحنا
 اوظفح ملأ انخاشم نم هريغو ظفاحلا "يلع وبأ ينربخأ كلذكو يدنع ةتبثم يهو طق اهتدهع نم اوجرْخ
 هنع هيف نحت امم ةمالسلاو بقاوعلا ندح هللا لأشت و مهحرجل ىلع كلذي اوجتحلا ام ةرك اذملا يف موق لك

 وبأ انثدحت لاق ”يزماعلا نافع نب ”يلع نب نسحلا امدح لوب بوقعي نب دم سامعلا ابأ تعمس ٠ هلوطو

 تدخلا ناق:ئردملا اوك اذن : لاقدس يأ نع ةرضن ىأ نع نايا ن رس نع شمالا نع ناك
 لاق ماه نب هللا دبع انثدح لاق يبأ ا”دح لاق يضاقلا نةحرلا.دبع نب ديما دبع قارحأ ثني دخلا جبع

 أاوروازت : لاقبلاط ينأ نب ىلع نع ةديرب نب هللا دبع نع نسما نع سبك انثدح لاق عكو انثدح
 2710 لاق هللا دنع نع صوخألا نعو + هيكل نسروح اولعفت م نا ؟ناف كندا: 5: 3 اوزكاأو

 هترك اذم هناح ناف ثيدحلا
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 الاثم اترك ذ يتلا ثيداحالا هذه تاعج دقو لاق مث اهدحأ اذه ةلثمأ ةسخخ ؟ الا ركذو ٠ تبغش دقل

 ْ تانكيلا اذه ىف اهحن رك لوط ة ردك كب داحال

 6 ثيدحلا مولع نمنيثالثلا عونلا ركذ )

 انثدحام كلذ لاثمو ٠ هوحولانم هحوب اط ضراعمال يتلا رابخالا ةفرعم يف معلا اذهنم عونلا اذه

 هاما سو هيلع ل كر لت كما عد ل ل

 01 كفو ان درو از ةحصص لس هده هللا دع وأ لاق لولغ نم ةقدص الو روهط ريغب

 هدف نإ ناع فنص' دقو اط ضراعم ال ةريثك نغسل الاثم ثيداحالا هذه تلعج دقو لاق مث عونلا اذهل

 اريك انك قا راد

 « ثيدحلا مولع نم نيالثلاو يداحلا عولا 5

 اذهو - دحاو وار ةدايزلا اف 3 قر تا ىف ةببقف ظافا|ةدايز ةفرعم يفمولعلا هذه نم عوللا اذه

 يروراسنلا دايز نب دمتح نب هللا دع © ونأ نك دقو هظفح نم ةعيصأأ 01 لّشو هدوحو زعل ع

 ديلولا وبأ انخيش اهدعب وناسارخب يناحربللا يدع نب دمع نب كلملا دبع معن وبأو كلذرك ذي دادغبب هيقفلا
 دمح نب هللا دبع دمت 3 رواسب ينوطلا نسحلا نب نيسحلا هلل و انربخأ ام عونلا ادي لاتمو

 مهاربانبايركز انثدح لاق يراخلا دم ن ١ يحب انثدح لاق ةرسمينأ نب ىحيوبأ انثدح الاق كج يعارخلا

 برش نه 0 ا ل ل ار اا ع نع هدج نع هيبأ نع علم نب هللا دبع نبا

 اذه لا ديعوبأ لاق ميج ران هنطإ يف رجرجي اهناف كلذ نم : ءيش هيف ءانا يف وأ ةضف وأ سهذ ءانأ يف

 هقءانأ واةظفللاو رمت 1 ع هحو ريغ نق كلذكو حيحصلا يفجر وهو 2 مأنع يورثيدح

 دانسالا اذهب الا اهتكن مل كلذ نم ءىش

 #4 ثيدحلا 0 نيثالثلاو يناثلا عونلا ركذ )

 عع تبحاص 0 خلاد ال 00 كلام لاق ٠ نيدحلا فهاذم ةف رعم يف علا اذه نم عونا | اذه

 باكل داطصيف ءاحطنلا ىلا جرح ًامدنز ردانم نب دع ناك نيعم نب ىحي لاقو٠ وع ىلا سانلا وعدن

 ءةجوأ ةنال“ قع ث .دحلا يورآل ينأ يروثلا نايفس لاقو ٠ مارخلا دجتسملا ىف نيمانسملا ىلع اهاسرب مث

 ثدحلا عمسأو 6« هئدخ ىف 0 0 ثيدحلا عمسأو 6 0 هذخنأ لجرلا نم ثيدحلا عمسأ

 كاذلاةف يروثلا نعطاصنب نسا رك ذ مع 31 لاقو ٠ ههذم ةفرعم يحاو هشيدحدتعا ال لجرلا نم

001 



 0 ار ا 0 5 1

 ( ثيدحلا مولع نم نيرشعلاو عباسلا عونلا رك ذ )
 ليدعتلاو حرااو ميعاد 2 ريغ ةسار ع وهو ثبدحلا للع ة هف رعم قف هم عولا اذه :

 يسخرسلا ةمادق انأ تعوس لاق للا دبع نب ا نك 1 ا لاق قحسا نب . مهاربأ م 0 1 :

 نر تك ١ نأ نم هيلا اوه كيدح نع فرضا ل كوش سىس 00

 ثحيم يف هيرابغ ةمنت ينأتسو ردقلا اذه ىلع انه ؟ الا ةرابع نم انرصتقا دقو ٠ يدتنع نسل ظا0

 عونلا اذه هاند رفأ

 © ثيدحلا مولع نم نيريثعلاو نماثلا عونلا رك ذر' 0 0

 لخد هنأ هتلع ىلع فقويام لواعملا ناف لولعملا ريغ وهو تاياورلا نم ذاششلا ةفرعميفدنم عونلا اذه

 نم ةَقث هب درفت ثيدح هناف ذاشلا اماف هاو هلصوف دحاو هلسرأ وأ وار هيف مهو وأ ثيدح يفثيدح 0١
 تءمس لوم رقشالا ملكتملا دمت نأ دمسأ رك ابأ تعمس ٠ ةقثا 'كاذل عباتم لصأ ثردحلا سبلو تاقثا

 نأ كدا نس داقلا نبل: يئعفاشلاىل لاق لوةبىلعالا دبع نإ سنوب تعمس لوقب قحسا نب د# ركب انآ

 ثردخلا نمذاشلا اذ رانا فا دع ةقئادد ذاشلا اغا ذاشإ سيل اذههريغ هيوربالام ةقئايورب

 ا ثردحلا مولع نم نيريشعلاو ,عساتلا عونلا 1 0

 باختأ جتحيف اهلئم اهضراعي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ناس ةفرعم يف مولعلا هذه نم عونلا اذه ْ
 انربخا لاق ببوقعي نيدمح سامعلا وبا هانثدح امكلذ لاثهو نايس مقسلاو ةحصلا يف اهو اهادحا ىهاذملا

 دارا هللا دنع ني نأ بهو نب هيه نع عفان ن نع كلام انريخا لاق يبفاشلا انربخا لاق ناماس نب عمدا

 لاق جاحلا ربمأ وهو كلذ رضجحيا نامع نب نابأ ىلا لسراف ريبج نب ةبيش ةنبا رم نب ةحلط جوزي نأ

 ديع والات نطخي الو حكي الو مرح 1 ال : لوش هللا لوسر تعمس ,لوق نافع نب اع تمدح

 لدعلاذاشمح نب يلع ينئثدح ٠ ربخلا اذهاهضراعبو حبحصلا ىف هزنك أ جرخم بابمرحلاحاكن نع يبملايف هلل
 نب ورم د نايفس انثدح لاق ينيدملا ن يلع انثدح لاق يضاقلا قحسا نب لما لاق

 هللا دبع تارا مرح وهو ةنوميم حكت سو هيلع هللا ىلص ينلا نا :سابع نبا نع ديز, نب رباح نع رائيد

 دهاجتو سابع نبا ىلوم ةمركعو ناسك نن سواطو حابر يبأ نب ءاطعو ريبج نب ديعس نع يور اذكهو

 دقو ثيدحلا اذه ركني بسملا نب ديعس ناكو سابع نب هللا دبعنع مهريغو ةكبلم يبأ نب هللا دبعو ريخنا
 سو هيلعّللا ىلّللا لوسر نيب لوسرلا لاو تنك لوقب ناك هنا عفار يأنع يوري مصالا نب ديزي ناك

 قحهحرشو هلصفتب ءاضقلا ةرييف لياكالا باتك يف هتلع تحرخ دقو ؛ الالخالا اهجوزت امو ةنومبمو
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 نف «سانجا ةتسىلعا دنع سيل دتلاف هللا دبع وبألاق ٠ ةعاجج مهنماذه ان رمصعىلاو نيعباتلا عابتأو نام الاف و

 دادع نم اوجرخن مل مهنا الا هنود وأ هقرف وا تدخلا لم ةقثلا يف مث نذذلا تاقثلا نع سلد نم نيسلدملا

 نع رقني نم مهيلا عقو اذاف ٍنالف لاق نولوقف ثيدحلا نولدي موق( يناثلا سنملا ) مترابخأ لبق نيذلا

 نع يردي ذل نلوبح ماوقا نع اولد موق (تلاثلا سنجل ) مهناءامس هيف اورك ذ ذ مهعجأريوجليو مهتاعامس ظ

 ةبعشو يروثلا نايفس مهم نيلوبحلا نم ير نع ع الا :,. ةعامج ىور دقو هللا دعوبأ لاق ٠ مم ناو مم

 نيل وهلا نع ثدح اذإوةلوبقمهناياو رف نر وهشملا نعةيقب ث دح اذا لينح ندم لاق ديلولان ةيقب و جا>خا نبا

 اوذرعبال يك مهانكو مهيهاسأ اوريغفنيحورجملا نعاهوور ثيداحأا ول دموق (عبارلا سنإلاو) ةلوبقمريغةلاياورف

 نموللادعوب أ لاق ' هنوسل ديف مهنع ءينثلا ممتافاعروريثكلا: مهنماوعمس موق نغ اوسلد موق(سماخلاسنخلاو )

 زيع علا اذهيف رحبتملانا الا حيحصلا يف مثيدحج رخم نيرخ ًاتملاو نيمدقتملا نيثدحلا نم ةعاج ةقطلاهذه

 امتاو مهنع اوعمشي ملو طق موري مل خويش نع اوور موق (سداسلا سنجلاو ) هوسلد امو هومءس ام نان

 دق هللا دبع وبا لاقع لزان الو لاع عامس مهع محدنع سلو عامسلا ىلع مم ء كلذ لمحف نالف لاق اولاق

 ا مو زك الالقالا سيقف 0 انيع بلاط ةاماتل نيلدتا عاونأ ةتسلا سانحالا هذه يف كك

 تخابلا اهلا يدتبي ةلح ىلع لدا ىلإ رع 00 جلا تاع ىإ انما ةعأب نم سلد نم يماسأ 0

 الا وا نمر او زاجل لغأ نا وهو سلالا نع اوعروت قذلاو اولد قاذلا ةع ألا نع

 ءارو امو ناتسزوخو سراف دالبو ناهبصأو لايخلاو ناسارخ 0 تاكو مههذم نم :سلدتلا نسل

 اماف ةرصبلا لدا سا رو افوكلا لها الدب نيندحلا وكأو ' سلد مهيأ نم دحأ لعب ال ربا
 دبعحوت يناو مساقللا 5 مثاه رضنلا يبا لثم ثددحخلا لها نم ةعامج اهنم جرخ دقن دادغب مالسلا ةئيدم

 نمىلوالا ةقبطلا يف مهو بدؤملا دم نب سنوي دم يبأو كردم نب رفظم لماك يآ نآوازغ نب نحزلا

 نب نسحلا مدعب ةيناثلا ةقبطلا مث  سيلدتلا ىلوالا ةقبطلا نم مهنارقأ نعو مهنع رك ذيال دادغب لهأ

 هذهنم مهنارقأو روصنم نب ىلعملاو يدزالا ورحت نب ةيواعمو يرهوملا نامعنلا نب خرسو بيشالا ىسوم
 يعازخلا ةماس نب روصنمو عابطلا نب ىنيع نب قحشدا ةثلاثلا ةقطلا مث ٠ سيلدتلا مهنع رك ذي مل ةقبطلا

 مث ٠ سيلدتلا مهقبط نع ميلع 3 اعلا زيزعلا دبع نت كلملا دبع رصن باو يت ثاطا دوأد نب ناهلسو

 رك ذيل يضلا رمت نب دوادو ماشه نإ فلخو ىمومن ؟جلاو ةجراخ نب ميلا لم مهنم ةعبارلا ةقبطلا

 ىحب ةاورلا قاطو ليبح نأ دا كب .دحلا ماما لثم ةسماخلا ةقبطلا مث ربيت يم د رف

 ممم دحاو نع رك ذي م دنفاللا دمت نبورتو برحنب ريهز ةثخ يبأ نا دنسملا يحادو نيعم نب

 يدنغابلا نايلس نب دمج نب د ركب يبآل الا كلذ مهنع ركذي مل ةعباسلاو ةسداسلاةقبطلا ٠ سيلدتلا

 هدحو يدنغابلا نعف سيلدتلا دادغب لها نم دحا ذخا ناف ”يطساولا

 لا ع ل ل
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 اممتسو اهلاثم ىلع يرحم ثيدحلا نم فول ال لاثم اهتركذ يتلا عاونالاهذهف ٠ يحي نب دالخ- ٠١

 6 ثيدحلا 0 نعم نرشعلاو سماخلا عونا 3 0 :ه

 لوسو ننس ةفرعمهنم(لوالا عونلا ) عاونأ ةثالثلعوهو ثيداحالا نم دا فال يدق عونا اذه
 محا ع وأ انثدحام كلذ لاثمو ٠ يباحصلا نع ةدحاو يدم عا امم درفت. يبلا سو هيلع هللا ص هللا

 كيرشاث'دح لاق مكح نب يءانثدح لاق ظفاحلا بيمح نب دم نب اص انثدح لاق اراخبب هيقفلا لهس نا

 00 ينلا نع شبكب نيشبكب يحض هنعللا يضر يلعن اك لاق شنح نعةييتع نب لا نع ءانسحلا يأن

 يحضأ انأف هنع يحضأ نأ مد كلارزح هللا لوسو قوما ناكتلاتو هفن نع شبكبو سو هيلع هللا .

 رصموةندملاو ةرصبلل دروأ مث ٠دحأ هيف مبكر شي هرخا ىلا دانسالالوأ نم ةفوكسلا لهأهب درغتءادبأ هنع ٠

 فوقولا يف فاك هنعاناقت يذلا لاثلاو اهلهأ هه درفت دق ايدح اهنم ةدحاو لكل ناسارخو ةكمو ماشلاو

  عضاولا ن . رثك يف جبللا اذهىلع انيرج دقو هيلع انرصنقا كلذلو "يدتملا ىلا رظنلاب عونلا اذه ىلع

 كلذ كاثمو 0 آل نم مامأ نع دحاو لجر 00 درفتي نب داخل داؤفالا نع .( يالا عونا )

 يرهزلا نع ةئيبع نب نايفس انثدح لاق يلمرلا ناببش نب دمحأ اثدحلاق بوقعي نب دمع سامعاا وبأ هانثدحام

 ينلا انافن انه دنع ينئا مهتاميس تفلبف دجت ىلا ةيرس ثعب سو هيلع هللا ىلص يبلانا > < نا نع عفان نع

 0 يبمرلا نابش نب دمحأ هنعو يرهزلا نع ةنيبع نب نايفس هيدر فن اريعإ أريعب ملسو هيلع هللا ىلص

 لف دقو فراعتم ةعاصأأ عا دنع وهو هك 0ك نكيالو رك مار دا نم عونلا انيخ مللت دمع ْ 1 ٠

 1 لاو الت 1 ممعامدرفني ةئيدملا له الك ةاحا هناف دارفالا نم ( ثلاثلا عونلا اا هلاثم 3 ْ

 دمحأ نب ناع ورم وبأ انثدح ٠ همهفو هدوجو زعي عون اذهو الث نيمرملا لهآ نع نويناسارخلا اهب

 وأ انثدح لاق ةيطع نب لضفلا نب دمع انثدحلاق ينئادملا ىسع نب دمج انثدح لاق دادغبب كامسلا نبأ

 يونجاكلا قحسا نب ىخامثدح لاقدللا ني دمج دج لاق يوب اسافلا وبا ادسو د جادت ا

 ذا طولا 4 لاق ىف هللاق لجو ناك: لاقءاراا نع قسيسإ نأ ضر يس
 ةةوكلا لهأ نه يعبات مامايميبدلاّللا دبعزب ورمت قحسإ وبأ للا دبع وبأ لاقدّللا دبع تنأ يو هيلع هلل
 يراخيةيطع نب لضفلا نب دمحو يزورم رانيد نإ ريكلا دبع ناف هنع نيفوكلا دنع ثيدخلا اذه سبلو

 نيفوكلا نع نييئاسا رطاراتا ذأ نك وبف هلع هب ادور ل

 © ثيدحلا مولع نمنيرششعلاو سداسلا ا

 هوعمسل مل امو هوعمسام نبي يع سك نرخ نيذلا نيسلدملا ةفرعم يف مولعلا هذه نم عونلا اذه
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 ٌ : ا ةدعاس نب سق ثيدحو ريطلا ثيدح حبحصلا يف جر 5 يتلا لاوطاا نمو ٠ جارعملا

 ْ 5 3 مملع كلذ قح امفو محلا لهأ هيف رع يذلا روبشملا نم 0 يتلا عاونالا هذبف لاوطلا ن 5 اهريغو

 و ونأ انكرحام كلذ كاف ةعنصلا لهأ هفرعب يذلاروبشملا 0 ماعلاو صاخل هتف رعميف يوتس يذلا روبشملا

 للا دبع ن. دمت“ انثدح لاق يزارلا متاح 0 ا”دح لاق ردحاتلا ريزولا يبأ نب هللا دبع ندع نحر

 تلق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كلام نب سنا نع زاجيبانع يمبتلا ناولس ينثدح لاق يراصنالا

 نع ةواذ هلو حيحصلا يف جرخم ثيدح اذه هللا دبع وبأ لاق ' ناوك ذو لعر ىلع وعدي عوكرلا دعب ان

 حا ريغكلذ مع ؛ الو يراصنالا ريغ يميتلا نع هاورو يضارع زا يأ نع ةاوؤو ذات نأ عسا

 رعي الو 1 نع لكر نع نور 00 هيدك ذعر لا ام وه ناولس لوقي مريغ ناف ةعنصلا

 0 11 دق هلوطب تيدا نأ نبا رعب ٠ الو ةنتكا قرط ةفاك نع هلو ةداقو ىرهزلا دنع ثم دا نا

 د دعا لهارخ اروع لع فّشبال يتلا ثيداحالا نم فولأ ثيدحلا اذه لاثمآو ٠ هةراعإ رك اذيو عمجي

 هتف رعمو هعج يف نيدهجا

 ( ثيدحلا نم ىرشلاو يارا تاك 1

 ددال 3 قف عاما لع لي لقلو ًالانع علا اذهسبلو : ثيدحلا نم بيرغلا ةفرعم يفهن» عونلا اذه

 لاق 0-0 ندع نساملا وبا انذح اع كلك لاك حيحصلا ئارغ هنم عونف ٠ عضوملا اذهيف | عحرش نم

 لاق نعأ ينثدحلاق ىموزخما نعأن دحاولا دبع نعريكب نب سنوبانثدحت لاق را دبع نيد انندح

 000 لأ 1 ةناذك نايك رض فيتا ف قدما: و انك :كوذ للا دخ نا رباع تعش

 اهاناف سو هيلع هَّللاىلص يبنلا ماق الع اوشر سو هيلع للا يلص للالوسر لاقف هيف تذرع دق ةناذك هللا

 ْ سو هيلع هللا ىلح يلا ةوعدو ةخملا لها 5 هف الب وط اثيدح رك ذف عوللا نم رجحب بوصعم هنطل و

 دحاولا دنع نع ىيحلا ىحي ن دالخ نع حيبحصلا عماجا ّق يراخبلا هآور ةقرو ٍٍق ثردح وهو مايا

 لا ار نم رعد هنأ نع نكأ ندحاولا دعت در دقو يح تددح .اذيهف نكا نا
 انثدح لاق بوقعي: نب د# ساسلا وبا هانثدح ام هلاثم خ ويشلا ىئارغ ثيدحلا بئارغ نم ( يناثلا عونلاو )

 "لا لع هللا لوسر نأ رمت نبأ نع عفا نع كلام انربخأ لاق ”يعفاشلا انربخأ لاق ناهلس نب عيبرلا

 : هب درش هكيدح 6 ماماوهو عفان نع نا نب كلان تيزغ ثيدح اذه - دايل رضاح عبال : لاق سو

 (ثلاثلا عونلاو آن وم امد وهو ناملس نب عيبرلا ريغ هنع هب ا معن الو مدقم ماماوهو يعفاشلا هنع

 انثدحلاق كم يعازخلا قحسا نيدمسن. هللادبعدم ا نك هت لا نول ل

 كلا نإ دم نع ةقوسن دم“ نع لبقع 0 لاق ىحين دالخ تار لاك هدم نأ ىح وبأ

 ةداع كاسي ضنالو ىةرديف لغوأف نيتم ندلا اذهنإ :لسو ةيلع هلا لص هللا لوسر لاق لاق رباح نع
 نه وهف هيف يورام لكف نئملاو دانسالا سرغ ثيدح اذه٠ىتبا اربظالو عطق اضراال تبنملا ناف هللا
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 406 ثيدحا مولع نم نيرشعلاو يداحلا عونا 0 0

 ىلع اهلدتسي ثيداحأ هنم ىلاعتاللا ةئيشمب ركاذانآو هخو نم نم ثيدحلا خسان ةفرعميف عونلا اذه
 لمؤم انئدح لاق سر نب يدبم نب دحأ انئثدح لاق رافصلا ةللادبع نب دم هللا دبع وبأ انربخأ «ريثكلا
 بوبا يبا نع يراقلا ورم نب ةلادج ليد نب ىحينع رانيد نب ورمت نع ةبعش انثدح لاق ليعمسا نإ

 . خسانلاوخوسنم نصالا اذه دشنا ديعوتا كاقاراتلا ترغاش اوكحوت هان سو هيلع للا ىلدييتلا نأ يراسل

 يأ نيبيعش ان'دحلاق شايع نييلع انثدح لاق فوعن دمج اندحلاق بوقعي ند. سابعلا 5 انتدحام هل

 ءوضولا رت سو هيلع ىلص هللا لوسر نم نيرمالا ردا ناك : ناك ناس نع ندا نب دم نع.ةرمح

 ىرخأ ةلثمأ كاش راما لس

 « ثيدحلا مولع نم نيرثعلاو يناثلا عونا ر 5

 كلاممهمه نيعباتلا سابتا نم ةعاج هيف ملكت دق رعاذه و: نوتلاف ةنرغاا اطافلالا ةفرعميفهنم عونأا اذه

 ادع وع باتك هه هل ليش نب. .رضألا مالسالا_ يف ب رقلا كفزيعا نم لنا 0 رش ةيعشو يروثلاو

 لاف < الا ميضعإ فالاخو حالدلا نبا لاق ه٠ نيكل هباتك مالس نب مساقلا نا مل عامسالاب

 3 ةدس أ ةفلأو عش نفلا 0 نس كول مهضعل لاقو ٠ ىلا ن نبردعم دبع فص نم كر

 برطق كلذيف فنصو هنع 0 ل يبأ زرصعوف ناك يبمصالاِس برق نب كلا 1 ليش نب رضنلا

 روهشملا هباتك مالسن مساقلاديبع 3 عج نتساملا دعإ مل

 «ثيدحلا نمزرشعلاو كلاثلا عونلارك ذ)

 ثددح برفق حيحصلا ريغ 1 ند روبشملا 4 هف رعم ّق 7-3 لا انه نم عوتلا 0

 يتلاقم عمس أسما ةلارضن هنمو ٠ مبسم لك ىلع ةضيرف معلا ب لم كلذ نأ حصا وعر 1

 ثيداحالاهذه ل 0 ةران نم ماحاب م 1 ةمتكشف مع نع لكس نم ةنم 20 يلو.الا حاكنال هنمو. 00 اهاعوف 0

 ا 0 قدقورط عصخلا 4 ث د ح و )م ثيدحلا باححأ اهعمج تاراز اهقرطو ايدام ةروبشم ا

 اعل و تاينلالامج الاغا اهني ميحيضا|يفةجب را فر داحأألا امأو ٠ فرخ اهلم مما ف نرخ و نر

 كل صيقوي عملك اهلمو « تيدحلاسانلا نم هعزتشإ اءازمن العلا ضشالهللانا اهنمو «ىونامثىرصالكل

 اهممو 4 هدير وهيأسل نم نوما ملا لس نم لسملااتموع ةيغابلاةئفلا اراعلتش اهمو 4 هب ميل مامالا ليحاعا اهممو

 ثيدح و جحلا ث.دحو ةاك نبا ثددحو ناعالا ثيدح ل ثهثيداحالا نملاوطلاو 5- اوربادبالو اوعطاقتال



 0 ظ 7

 " هذه لثم تدجو اذاف ؛ ثيدحلا ةلع نم ام رهظيل ةفرعملاو عبفلا لهأ ةركاذم نم رثك انوع علا نم

 ريقتلا تءدنطا نحاض مزا لسمو يراخبلا نيمامالا يناتك يف ةجرخم ريغ ةحبحصلا ديناسالاب ثيداحالا

 "للا يص هللا لوسر نع هيوري نأ حيحصلا ثيدحلا ةفصو هناع ربطت هن ةفرعملا لخأ ةرك اذمو هلل وع

 00 لهأ هلوادت, مثنالدعنايعبات هنع يؤري نائوهو ةلاههلا مس | هنع لئاز يباحص سو هيلع

 انئدح لاق كيرش نيديبع انمدح لاق مدالا مع نب دحأ نب دم ان ربخأ ٠ةداهشلا ىلع ةدابشلاك اذه انتقو

 نع يؤر انا كان هثيدح كرت, يذلا نم ةبعشل لبق : لوقي يدبم ْن نة رلادبع تعمس لاق دامح نب ميعل

 كرتطلغلا مك أ اذاف “ هثيدح كرت ثيردحلاب من 1 نان هثيدح كرت زثك ًافنوفورعملا هفرعي ال ام نيفورعملا

 1 رج ٠ هنع وراف اذه ربغ ناكامو : هثيدح كرت طلغ هنأ هيلع ع.تجا أ ةهدح ىور اذاو : هثيدح

 نع عبكو انثدح لاق ةبش ينأ نب نامئع انثدح لاق ةببتق نب ليعاوسا انثدح لاق ىموم نب دمت نبّّللا دبع
 نم ناو . هب هفرعن راهلا ءوضك ءوض هلا د ثردحلا نم نا :لاق مخ نب عيبرلا نع هنآ نع لاش

 دم نب صاسلا اةدحلاق بوقعي نب دمع سايعلا وبأ انثدح اهم هفرعن ليللا ةءاظك ةداظ هل ًائيدح ثيدحلا

 ثداحا عضو ينئادملا روسم نب هللا دعنا: ةبقر نع ريرج انيدح لاق نيعم نب ىحب انيدح لاق يرودلا

 لاق يماسلا لغامما ندع اندج ناوتاعلا 5 1 انثدح سانلا اهلمتحاف س وهياع هللا ىلص هللالوسر ىلع

 يلا< نا بابش نبال لوق, نمحرلا دبعيلا نب ةعير ناك :لاق كلام انثد>لاق ىسيوالا زيزعلا دبع انثدح

 0000 كايت ادحأ ءاكرت يأر لوقا نأ ةسيرتلا7 كل> تو تاغ نإ هلذاق :كلاج هيلي حيد

 ظفحبف سو هيلع هللا ىلص يناا. نع ثدحت موقلا يف تنأو هكزت ءاش نمو

 ا ثيدحلا دع نم نيرشعلا عونلا 0

 لظوادلقتال ةفرعمو نقْتا ثيدحلا 0-5 تاع امد اه قمم لق رعلا 0 عونلا )

 دل لعام ىر دلتا هقف ف رع نعاسالا رك ذ مل ةعيرمشلا ماوق هبومولعلا هذهة رم وهذا ثي دخاهقق ةفرعم

 هللا دبعو يالها ةنيبعنب نايفسو يعازوالا نتحرلا ديعويراصنالا دبعسن, يحبو يرهزلا سم نيد مهنم

 لبنح نب دمج نب دمحاو يميعلا ىحي نب ىحيو يدهم نب نمجرلادبعو ناطقلاديعس نب ىحيو كرابملا نبا

 رسمويراخبلا ليمعشأ نيدم ويظنلا مهاربا نب قحساو نيعمن: ىحيوينيدملا رفعج ن هللادبع نب يلعو

 مهريغو ةعزخ نب قحسا ندم ركب وبأو يناسنلا بيعش نب دمخأ نمحرلا دبع وبأو يريشقلا جاححلا نبا
 ا قش امادمالك نم انيق درو افرلو ءاثلا نم هنأش ف لبق اماديَم بحاو لك رك ذ دنع دروأو

 عضوملااذ هيف مرك ذأ نأ مبة- نم ناكانتمت أنمةعامج يماسأ تكرتو بابلا اذه ترصتخادقلاق مث عونلا

 ىسع وبأو بلاط ينأ نب مهارباو يدوراخلا ركبوبأو يدبعلا باهولادبعنب دمتو يناتسجسلا دواد وبأ مل
 هراون ملم ن دمج ودينا نب نيسملا نب يلعو يرمعملا ييعنب نسحلاو زازبلا نورهنب ىنومو يذمرتلا



 ل م
 ناك ناو ؛ هباتك ةءارق نسحب نأ همزلب ام لقأو هلوصأ نم الإ ثدحي نأ ينبني الف باتك بحاص ناك ناو ! نيتدحلا تاجرد عفرأ يبا هئيدخ اظفاح كاذ - ناك ناف ؛ هتلادغأ هي طق ام هارأ د

 ناف هئيدح يف تاقثلا فلاخت مل اذا هظفحي ام الا هنع بتكي الف هل وصأ جارخا ىلع ردقال ًاسرغ ثدحلا 000

 ديناسالا مصأ يف ثيدحلا ةأ فاتخا دقو ٠ هنع ذوي مل اههلع عباتي ال يتلا ريك انملب هظفح نم ثدح 00
 : لوقب ير ءاخسلا ليعامسأ ن دم تعدس لَك ناهلس نا اندح لاق باووقعي 5 دم هللأ دبع 9 اند 8 ٠

 ند نع ىح ةفوكلاب ظفاحلا مراد بأن لك تنعش ف6 0 نع كلام يدان ميغا ِ

 ينادح يلع نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع نع يرهزلا اهلك ديناسالا حصأ :لاق ةبش يأ نركب يب نع هخوبش 0

 رصن ن. مساقلا نب دجأ ينربخأ لاق بلحي يرودلا دامح نب دمت ينثدح لاق يفريصلا لادع نب نيسحلا '
 يف ينيدملا نب يلعو نيعم نب ىحيو لبنح نإ دما عمتجا لاق رعاشلا نبا جاجتح انتدخ لاق تسود نأ ١

 نع ةيعش ديناسالا دوجأ مبنم لجر لاقف دابحلا ديناسالا دوجأ اوركذف اورك اذتف اوعمتجا مهعم ةعاجج ٠
 نوعن اديناسالا دود ينيدملا نبي نعلاقو : ةماس ما نع ا يخا صاع نع بي.ملا نب .ديعس نع ةداتق

 «هيبأ نع ماس نع يرهزلا ديناسالا دوجأ لينح نب دمحأ هللا دبع وبأ لاقو ؛ يلع نع هدي نع دل 00

 نم تئرب لاقف يرهزلالثم شمت ألا ناسنا هل لاق هللا دبع نع ةمقلع نع مهاربا نع شمبألا ىحب لاقو

 داودحدف مالا ذو ةيمأ ينبل لمعي ناكو ةزاجالاو ضرعلا ىري يرهزلا لثم نوكي نأ شمالا ١

 دق ظافللا ةمئالا ءّوْهنا : 'قيفوتلا هللاو لوقاف : هعروو نارقلاب هملع رك دو ناطلسال بناحن روبص رش >>

 مزكأأو عابتأ مهو نيعباتلا نم ةاور يباحص لكلو ديناسالا مصأ يف هداهبجحا هيلا ىدأ ام مهنم لكركذ
 ديااسأ حصأ نا : قيفوتلا للاو لوقتف دحاو يباحصا ديناسالا حصأ يف كلا عطقب نأ نككي الف تاقث

 ْ نا اما ساو « ةق'رفعح نعيوارلا ناك اذا يلع نع د هسأ نعدتت نب رفعح تيلا لها

 ٠ 000 ملاس نع يرهزلا زم انيئاساعصأو 2 كل ىلا سوناع يأ نب سدق نع ذلاخ يأ ن ليعاسا

 داش حضأو « رمت نا نع مفان نع كلام و ,ع نب هللا دمك ةباحصلا نم نركلا اغا حصأو 6 هد

 ءاضقتسالا نكعام رك اليدعتاو رجلا يفمالكشلا لاق مثديناسالا وأ رك ذم سن نعيرهزلا كلام سن

 كلصقتسلا دقو ةرثك" هر داعأ لع دحاولا تانك ندا ىاتكلا اذه يف راصتخالا تدصق يكل هب هنف

 ها هتداعا نع هب تينغتساف ليلك الا باتك ةفرعمىلا لخدملا ف ثدحملا حرج ةحابايف مالكلا

 ( ثيدحلا مولع نم رمشع عساتلا عونلا رك ذرإ

 هرك ذ انمدق يذلا ليدعتلاو ح رجلا ريغ مولعلا هذه نم عونا اذهو «مقدلاو حيحصلا ةفرعم وهو

 رادو للا ةقث' الا هداتسا ىف سل تيدا ند ؟9ف خبحصلا يف جرخم ريغ نيحورجلا نم رم لس داننإ بق

 عونلا اذط سيلو عامسلا ةزثكو ظفطلاو مهفلاب فرعي امناو طفق هتاورب فرعإالحيحصلاف ٠ هاو 1

 (؟*)



 د يل
 ا سمحلا هيلا وعدت يما عون اذه رءالا لعأ نضعب لاق ها هرك ذ: لوطي ام عونلا اذه نم. اًمامز يف تيأر
 رك لق دقو ةك ازا نضنالاو ةيلاعأا

 2 نمو هام وه نمو هقوف 0 2 اندح لجرلا

 يورملا نوك مثوتي نا نم نم الاو دن لايف بالقتالا نظينأنم نم الا هتفرعم دئاوف نمو ٠ هنود وه
 0 اذه نمو امهملزنم لبدتق كاذك دع يورملا نك كلخدلا 8 نا 3 نضنا ا ربك" هننع

0 10 احتمل نم مثريغو ةلدانعلا ةياوراهممو نيعباتلا نَح ةباحصلا ةباور عونلا
 0 نتا 

 7” هكدح هناف يراصنالا هللا دبع نب دمتل ثم نيعباتلا نع هددح نم ©« يلوالا ةقطلا ] تاقبط ةممح ىلا

 شمتالانع هلدح هناف معن ى لاا ادع نأ ن , دب زي نع هتدح هلاف مهاربا نب يم لثمو ديمح نع

 م 2 نأ ن دك ندألا تاق نم مل ءالّؤه رصع يف ناك نم *' ةساثلا ةقطلا ف

 عابتا رابكح نعذخأ نكل نيعباتلا قلي م نمهخاشم نم ىطسولا يو © ةئلاثلا ةقبطلا )) ناملس نإ
 م ا هكراش دق ةقبطلا هذهو نيعم نو ينيدملا ن 0 نب ناماسك نيعباتلا

 دحأوديح نب ديبعو يزارلا متاح ىباكاليلق هلق عمس نمو ناطلا يف هؤاقفر 4 ةعبارلا ةقطلا ف

 4 ةسماخلا ةقيطلا ل م : م هخناشم نع هتاف ام ءالؤع نع جرح اعاو رضنلا نا

 صاعلا ىنأ نب للادبعو ”رعالا دا نب هلادبك ةدئاقل متم عمس دانسالاو نشلا قةتيلط دانت ع يف موق

 نب نامع ىور. امب مبعع ةياورلا يف لمتو هر ءاشإ مهنع يور دقو ىبابقلا دمت نب نيسحو يمرزاوخلا

 هنود وه نمو هلثم وه نمتو هقوف وه نمت ثدحن ىتح انا لجرلا نوكي ال لاق هنأ عكو نع ةيش نا

 هيودوه نمتو هلثم وه نمكو هقوف ودنمتك م اك كرا ند لاقسلا هي هع يور امو

 تاياورلا نم ريثك هيلع هيتشاعونلا اذه لهج نم م نا ةيح حا دلو أ ةف رعم ف 1 اذه نم عونلا اذه

 | تح نمو سو هيلع لا ىلص ناصملا دم رششبلا ديس دالوأ كلذ نم هتفرعم يثيدحلا م نبأ ام كلو

 5 ةفرعم اذه دعب مث تببلا لكان ةارمأو لحجر ىئام ءاعر نع ثادحلا يور دقو ٠ مهم هنع ةيأورلا

 ثيدحلا لع عاونأ نم هتاذبعونو ريك مع نيماسملا ةمثا نم مهريغو نيعباتلا عابتأو نيمباتلا دالوأ

 © ثيدحلا مولع نم. رثع نماثلا عولا ركذ )

 2 لع امهنم عون لك ناءون لصالا يف اهوليدعتلاو حرملا ةفرعم يف ثيدحلا لع نم عونلا اذه

 مالكب حيحصلا ةفرعم ىلا لخدملا باتك يف هيلع تملكت دقو هنم ةريكلا ةاقر أ رعلا اذه ةر ؛ وهو

 دلعي الو ةغسب ىلا زغبال السم نوك نات كيطإ ةلاذعإ ضاع ةينصاا لفأ فحقق لك ةيضر افاق



 71 نيا د اولا ا 0-2

 5 0-1 14 و 50 3 ا 2 5
 0 91 1 ع - الا

 - أ/ه 00

 نب رم ةفالخ يف دلو امنا سبلملا نأ ديعس ناق كلذ يف < اا ىلع ضرتعا دقو ٠ يدراطعلا ءاحر 3

 ينأ نب دعسالا ةرشعلا نم دحأ نع ةناور هل حيصت ال هنا مهضعب لاق لب ةرمشعلا رك !نمعمسبب ملو باطخلا ٠ ا

 ينأ نب سبق ىوس مهنم عمسو ةريثعلا كردأ نم نيعباتلا يف سي هنا ىلع ًاتوم مرخا دعس ناكو صاقو ٠

 ةعسنلا نعىور هنالاق هنا دواد يلا نع يورو شارخن فسو. نب نمحرلا دبع ظفاحلا كلذ 5 مزاح 7

 فوع نب نمح لا دبع نع وري ملو

 © ثيدحلا مولعنم ريثع سماخلا عونلا رك ذ )

 هلع هللا لص يبا دع ةثلاثلا ةقبطلا مهو مظعي مهف رعي ال نم طلغ ناف نيعباتلا .عابنا فارم رك

 مجوَتيف ميماسأ لجتملا ىل اع هتشي ةعامج ةقطلا هذه يفو رادمألا ءاهققو نيماسللا ةغأ نم ةعاج مهفو سو

 مع هللا يضر بلاطيف 1 نا. لع ني نسما ن لعن نبل يه كلذ ريغ وأ مهعمجل بسذل نيعباتلا نم.

 نب نيد نع قوارااولا“ ا رو هريغو كرامملا نب هللا دبع هنع يور, رغصالا نيسحلاب فرع. يذلا وهو ٍْإ

 نال رعدالوأناف كذك سلو نيعباتلا نم همح وّدبو لس ضع هنأ قه ال نم لع هتف هسا 0 0 3

 ريغ يعن مهف سيأو ةمطافونيس>و رّكو ديزوهللأ دنعو 0 اوندح مثو م 3 نيدباعلا نر نيسكلا : 1

 نع هنع - يود مع 0 يلسم بأن نايلس وهو لوح ةلابإا 0 مولعلا رقاب 0

 نما دنع 0 . 1 1 نع ا نع ا ءابنال نم هناف نت ةياحم هلا

 نع هنع لبق دقو ثنللاو ةيعش و ثراخلا نب ورم هنع ىور لاو نسلا ريك نييرصملا يفهدادعو ىتشمدلا

 سلو نيعباتلا نم هنوك دعتتستا ل هنع' ةاورلا ةلالحو ةهئسو هلح يواراا 1 اذاف تزاع نب ءاربلا

 عابتا نم ةعامح ىلع اهب لدتسل يماسالا هذه انرك ذ دقف زوريف نب دمع ءاربلا نيبو هنيب ناف كلذك"

 رعلا نم ريك عون عاسالا ةفرعم نأ كلذب ريو مم 71 ذن خنيعباتل 1

 © ثيدحلا مولع نم ٌريثع.سداسلا عونلازك ذ )

 انك تك اذا معلا اذه نلاط نا ةفرعملا هذهح رش و رغاصالا نع ةاورلارباك آلا هف رعم يف عونلا أذه ْ

 نعجررح نال امد فور ادآ كلذ و هنع يورملا نود يوارلا نا مموّسال اص نب هللا دع نع ثملل 3

 مدقتملا ظفاحلاجاعلا يورينأ عونلا اذه قاث لاثماو: ريثك تاياورلا ىف هلاثمو اذه هبشأ امو ةيلع نب ليعامسا ١

 اذه لاثم عوبتملا ىلع عباتلا لضف رعب ا بلاطال يغنيف هبادك نم ةياورلا ريغ معي ال يذلا ثدحملا نع 31

 قارا وم نب هللاديبع نع قحساو 1 ةباورو هعاشأو راَثَد نءهللا دبع نع ينذ ىأ نا ةباور /

 لوقو 3 طقف نوندحم مهو ظافح ةعأ مببع ةاورلا نأ الا قدصلا لهأ نم مهلك لب حورخ ءالؤه يف سلو ٍ :

 , 0 جم < 2
 2ةديب كنق نا نا جل و



 0 7 ناع ال سرا نإ كفل لع هل رب ل تلق ةلا نع نعت نوم نبا ثيدح يف سبل لاقف ديعس نإا
 5 ” لع نيوزم الاواهلا رابعا نع 4 نيل هياكي هاج رهزأ تيار لاق هللا دنع نع ةدع نع مهرب نع نوع

 "07 نع ةدنع نعالا هدجأ مل لاقف جرخ ِ ” انك ف نامت هف ظنا تررش نم اسرق رعازأ ىلا تح

 ظ ١ ظفحو سو هيلع للاى ا لاوس رلا تتاح هفاش“ نم ةباحصلا دعب انرقسانلا ريخ ٠ سو هيلع هللا لص يننلا

 1 .ةرشعلا 0 موف مدر نما نإ نه ىلوالا ةقطلا نف ٠ ليزتتاو يحولااودهش دق مهو ناو نيدلا مهنع

 0 2000 نب سيقو بيسملا نب ديعس ةنخلا»٠ سو هياع هللا ىلص هللالوسر م دبش نذلا

 ١" يمراطتلا دار وبا ةماتبا نأ قيقش 0 نصح ناسانس وباو اهانع نب نساكو

 3 0 0 نم رلا دبع نب ةماس وبأو عدجالا نب قورسمو سبق نب ةمقلعو ديزي نب دوسالا ةراثلا ةقبطلا

 "2 ثراخلا نب عرشو ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو يبعشلا ليحارش نب سماع ةئلاثاا ةقبطلا نمو ٠ ديز نا

 د  ىقوا يبا ن هللا دنع ينل نمو « ةرصبلا لها نم كلام ن سن | ينل نم مهرخا ةقبط ةرمشع 5 مو

 000003 ن ثراخا ن هلا دع ىل نمو ء ةّييدملا لح نم داب نت قئاسلا ىلا نمو  ةفوكبلا لهآ قف
 0 "دل هددلا لجأ نم ةسسلا ءاقفلا انأو ٠ "ماعلا لهأ نمل رجالا ةمامأ ان ينل نمو « رص» لهأ نم
 نة رلا دبعنب ةماس 30 تبان نب ديز نب ةحراخو ريزلا نب ةورعو رك , دمت“ نب مس اقلاو سسملا

 86 ٠ زاححلا ءادع. نس ت01 ةعبسلا ءاهقفلاءالؤبف راسي نب ناماسو ةبتع نب هللأ دبعن هللا ديعو ف وع نبا

 00307 تلو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايحو ةيلهاملا اوكردآ نذلا مهف نيعباتلا نم ن 3 امد

 ضعب ينثدحو يدهلا نامع وبأو ةلفغ ن  ديوسو يدسالا لئاو وبأو يدراطعلا ءاحر 00 ٠ ةبح مل

 نوكتل اموعطقب كالا ناذا قوم رص اوك ةلهاطا ليش | نأ قددقاقما مرضا نأ 0 نم اناشم

 ىلصهّللا لوسر نامزيف اودلو ةقبط نيمرمض خل ادعب نيعباتلا نمو ءاوبروحوأ اهيلع ريغأ نا مهمالسال ةمالع

 نب ديعسو فيدح نب لبس نب 1 0 قيدصلا 3 ندم مهم هنم اوعمسي ملو سو هيلع هللا

 ١ عامس حصي ملو نيعب انلا ف دعت ةقطو ٠ نسف نب ةمقلعو تماصلا نب ةدابع نإ ديلولاو ةداع نب دعس

 هلو و دوسالاو ةمقلع 0 ةحيحدلا ةتاور اعاو يخلا ديوس نإ مهربأ 53 ةباحصلا نم مم دحا
 كي نو ا كيو سا نك وع د م ا
 . 71 رامبل مآل ١ يعمل 0

 حصي لو يراصنالا نالج نب تباث مهنمو هيقفلا يمختلاديزي نب مهاربإب اذه سدلو ةباحصلا نم 8

 الا دنع مثدادع ةقبطو ٠ سابع نا نع ريب> نب ديعسو ءاطع نع يور اعاو سابع نبا نم هعاهس

 ا ناوارع ى ادع ينا دقو ناوك ذ نب هللا دبع دانزلا ونأ مهنم ةياحصلا اوقا دقو نيعباتلا عابتأ يف
 5 اطأ هد ام نسا هللا دنع نب رباج م رن هللا دع لع لخدأ دقو: ليس ني ةنمامأ انأو كلام

 نبا مهلجو تاقبط ثالث تاقبطلا باتك يف لسم مباع نييباتتا تاقيطيف فاتخارث الا لهأ ضب لاق
 بيبملا نب ديعس مهنم ةزفنعلا اوقمل موق اهنم ىلوالا ةقبط ةريثع سمح مه كالا لاقو: تاقبط عبرأ دعس

 ةماس نيقيقش لئاو وناورذنلا نن نيضح ناساس وبا و. دابع نن دقو يدبلا َناْع وبأو مزاح نب سنقو



 د مق مسقلا اذه قحا؛ولوالادانسالا هعيمح ةنع يوأارلايوريف ريا كالا 01 هناف ةهنماقرطالا . 2 2
 هنع هعبمج هيورب مث هنع ةطساو: ف رطلا كلذ عمسلإ 5 افرطالا هخءش نم ثن دا عني نأ رهو 3 'ٍ :

 يلا نآو: نيس رعلا ةصقيف سنأنع دي نع رفح نأ ليعيسأ كَدَح :كلذ لاثمو ةلعسأو ا ل
 0 اهاوبأو امنابلأ نم مب رشثف انلبا ىلا مج رح وا مط لاق سو هيلع للا 1

 ديم نع هوؤر ذا مريغو نوره نب ديزبو ةيواعم نب ناورعو يدع ينأ نب دمت هنيب اك سنأ نع ةداق

 5 اذه ىلع لعمسا ةلو ءاغاواو ا ةداتق لاق دمح لاق مثدنعو امنانلأ نم مب رمشف طفلي 0 ع

 هلاثمو دنسلا ىف هل فلا رخآ ثيدح يف ثيدح ضب جردي نأ « يناثلا مسقلا ) سيلدت هيف جاردا 7
 لاق اد ا ل هللا كور نأ ا نع يرهزلا نع كلام نع عمر فأ نإ كيعس هآور ثادحعل ْش

 نادج رذأ ثبدحلا اذهيفجردم اونضانو هلوقف_ث 0 أوضانسالواوربادتالواود-احالواوضغاس ال

 مو هيلع هللا ىبص ينلا نع ةررهوأ نع جرعالا نع دانزلا ينأنع كلام هدا ثديدحا نم هبق م ص يبأ '

 نت دلل ةلكو تل اودساخال و اومفانن الوا وسال اويسحتالو تيدا ذكأ 1 قائلا ناف نظلاوك اب 1

 ىبلادبع نباو بيظخلا لاق ٠ يناثلا ثي دا يف وهو اوسفانت الولوالا يف سلو كلام قرط ْنم هيلع قفتم
 انانحأ عا "ل قاتكلا ةوج لاقو اطول كلام نع ةأورلا عيمج فالاخ وكل ذ مهودق ميم يبأ نا 0

 مهنع هيوريف ةفلتخم ديناسأب ثيدحلا ةعاجج يورينأ « ثلاثلا مسقلا ) هريغ سنأ ثيدح يف كلام نع اهاق

 فالتخالا نيبب الو ديباسالا كلت نم د>او دانسا ىلع لكلا عمديف وار

 ىلع ميلاف ةريثك مولع لع لهتشي عون ١١ اذهو « اعاتا ةكرام رعلا اذهن < رثع عبارلا عونا )

 ني اضن قرف مل مث نيعباتلاو ةباحصلا ني ا ع نامسنالا للفغ ىتمو بيترتلا يف تاقبط ٠

 مهوعسأ نذلاو راصنالاو نيرحابملا نم نولوالا نوقباسلاو ) لجو زع هللالاق نيعب انلا عابتأو نيعباتلا

 زوفلا وه كلذ ادبأ اف ن.دلاخ رابمالا امنحب نم يرجح تان مهل دعأو هنع اوضرو مهنع هللا يضر ناسحاب

 ةليع كاملا نب دمحأ ن اع را ايل هيلعتدللا ريحا شأ كوسر رك ذ دقو ( مظعلا

 كانوا ادع اولاث ا قرا د 1ك دعا وا و رواش هد بوقعي نب دمح سابعلا ونأو

 لاق هللا دبع نع ةديبع نع مهاربا نع نوع نبا انثدح دعس نب رهزا انثدح يشاقرلا دم نب كلما دبع

 وسر ك دا عىردا الف“ ٠ مهول نيذلا مث مهن ولي نيذلامث ينرق سانلا ريخ : مدد ها رح تالررا

 ةسحت ةلع هلو مدا نيرا حيبحصلا يف جرخم ثيدح اذه ةنال 7 نينرق هنرق دعب 0 هللا ىلص ظ

 نع نوع نا اند ا اقدح يلع نب ورم انئدح ممل نب دمج انئدح يناه ن اص نب دم هانثدح

 1 ىحب هب تثدخ لاق يرق سانلاريخ : ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هللأ دبع نع ٍةديبع نع مهاربا



 7 -هريغو ا هلعف دقو هش د عوقو 0 لك ركل 0 ام كلذ نم مهضعب ىنئتشا

 للا ىلص يتلا ىلا هتيسن عاذتما ىلع جردملا ةلالد كلذ نفق هيلع لدي ام دجو اذا الا جاردالا عملا غوس

 - ليسفدابحلا او هدب ىسغن يذلاو : نارحا د للسلة وح ىف ره يأ لوتك كادوا هيلع

 ' كيدحيف برحن ناماس هب مز> 5 دوعسم نبا لوقكو - كولمم اناو ترمأ نأ 212 يءأرتو هللا

 آ00- راصتلاب ىوتتيو هلئاقل هتئاحاب كلذو لصفلاب ةاورلا ضعب حرصت كلذ نءو ءالا انم امو : كرش ةريطلا
 | دوعسم نبا ثيدح هيف جاردالا ىلع ليلدلا لد امتو ٠ 223 الاوه اذهو ديقتاا تيدجك لصالا 1 اور

 0 0 يبلا لاق ىرخأ هوز يفف رانلالخد اب ًايش هللا ك رشي تام نمو هيلا لحد كش هللا كرتتلا ال تناع نك

 .٠ تدافأ ةثلان ةياور تدرو من هلوق نم نيتماكلا ىدحإ ناةفاحاد اه < ده ىرتمأ انأتلقو وةملكإسو هيلع هللا

 7 لمينا لالا ىلوالا ةماكلا ىلع اهف رصتقا ةعبار ةياور كلذ دك اوةيناثلا يههلوق نم يتلاةماكلا نأ

 9 وهو هجام نإ رو ل فسرت تيد اردألا لع ةرامالات لد انو ٠ مالا

 7 ةريخالا ةلمعا هذهنافهل عشخ هقلخ نم "يشل للا 3 اذا نزح الوز [كول نانكم ال ريق ارسل

 رئاس يف عقت م اذلو ةاورلا ضعب مالك نم ةج ردمأم 1 ىلع 3 هلعدخ هقلخ نم ينل ىل احن اذا هللا ناف هو

 . ةفلاخم اهنإ لاقي نأ ىكهنأ ىلع ةباحصلا نم رثع ةعضإ نع يور دقفوك لا تددا عم تاباورلا

 د > ةنامالو د كول نافشضختسال للا تايانم ناسا رمقلاو سدشلا نأ و حيحصلا ىف تعقو يتلا ةياورزلا

 ظ بيذك بحبف !ماقتحص, مل ةدايزلا هذهنإ يلازغلادماحوبأ لاق ٠ ةالصااو هللا رك ذا اوعزفاف كاذ مت راذاف
 00 ليوأت ناكل اححبص ناك ولو لآث ٠ ةدايزلا هذه هم تسل يذلا ثيدحلا عن انرك ذ ام يورملااعاو اهلئاق
 - هدحلا اذه ىلا حوضولا يف نال يتلا ةيلقعلا هل الا تل وأ نقار نم كف ةيعطق رومأ ةرباكم نم نوحأ

 2 قيرط هيلع لهسف عرشلا ف الخ ىلع هلاثماو اذه نان ع ع رششلا رصان حرصي نأ ةدحلملا هب حرب ام مظعأو

 3 ناك اذأ اف جاردالا مكحملا دعلا قيقد نبا ةمالعلا فعض دقو ٠ كلذ لاك هط رع نك نأ عرشلا لطب

 جاردالا نا لاقو ع 2 هزل 3 نيم نم لئميفاوس ال هئانثا فو 1 يورملا ظفللا ىلع امدقم جردملا

 ع صيصخ مدع لع مل لما ناكو ءاملعلا ضمن لاق ٠ .قباسلا ظفلا نع هلالقتسا نينا ظفاب نوكي اغا

 ٍْإ ىملاب ةياورلا ىلع هدامعاو عيمجا يف عفرلا هنلظا يوارلا ند ا مدقتا 5 جاردالا

 77 دجو اذافنظلا ةبلغل يضتقملا ليلدلا ىلا عج رملافلاح لك ىلعو ٠ هئانثا وأ ريا لواىف ذكيح جب ردملا قتبف

 ِ - وك لوول دانا اج ردي امأو اذها طسولا ىف وأ لالا يف وأ رخل الا فكلذ ناك ءاوس جاردالاب كح
 5 . دانسإب هيوار دنع ثيدحلا نوكي نأ(لوالا مقلا ) ماسقأ ةثالث ىلا مسقني وهودانسالاام قلعتدل هيف جاردالا

 0 ٠

 يام كا نضع ل



- 

 5 6-0 20 ا 0 0

 - 3 ينكح 5 - 0 , ا

3-006 
 مق موقتنأ تش نا كتالص تيضق دقف اذه تلق اذا لاق دهشتلا ركذف تاولصلاو هلل تايحتلا لق لاقو 202

 اذه تلق اذا هل قو رخلا نب نسحلا نع هريغو ريهز نع ةعاج هاور اذكه ل دعقاف دعت ل ا ناو

 جراداناعو جاردالار الا لها لاق 5 جاردالاليلد ع 9 * د وعشسم َن هللا دنعمالك نم ثيدخلا يف 000

 هنأ موي هحو ىلع هنم سل ام ثيدحا نكم ىف دروب نا وهف نتملا ىف جاردالا امأ دانسالا فجارداو نكمل ف

 00 هلوأ يكس ثردا 0 0 3 ةنالاث وهو نكمل 0 00 هيام

 مق ةف موه 2 تكا 00 تدضق دقف اذه تاق اذاف رع 07 فا ا

 جردموهو دوعسم نب هللا دبع مالك نم ثيدحلاف جردم مالكلا اذه ناف  دمقاف دعقتنأ ن تفس لاو

 اذاف هللا دنع لاق لاَقف هلل دبع ل ا هاصقق هنع راوس ن' ةباش هاور دقو 3 رة ارنا

 ينطقاردلا هآوردعقاف دعمت 5 ل مقف موق 7 تنش ناف ةالصلا نم كيلع.ام تيضق دقف كلذ تاق

 دحأ تركأ نع ةاور نم يا وعو رد نإ لوق نم هلعح تزود وذل ليت دقو ةَش ةبانش لاقو

 ةيعش نع هريغو راوس نب ةبادش هاور ام هلاثمو لياقف كيلا لاوأف كارلا امأو :تاوضلاةيشأ ةلوقر

 باقع الل لبو *ءوضولا اوغسا مس هيلع هللا ىلد هلل لوسر لاق لاق هنأ ةريره 9

 0 لديو هلوا قف ثردحلاف ج ردا ةهريرره 2 لوق نم ءوضولا اوغسا هلوق كانا 0

 ا[ نان رضوا اودلسأ كلف نابع يبأ نع د ل نع ابا نأ ن 2 نع يراخبلا

 لوق نا مث عوفرملا ع أرصصتقم موضعل هاور دقو رانلا نم ئناقغ الل نو لاق م هيلع هللا ىلص مت

 لاقو ٠ صاعلا نب ورمت ن هللا دبع ثيدح نم اع وو م حيحصلا يف يور دق ءوضولا اوغبسا ةريره يبا

 ءاننأ يف جردملا اماو ٠ لاثملا اذههب ززع ناب لاثم هل دحوب نا زعب هنا ىح ادح ا مسقلا اذه نأ مهضعل

 نع ريزلا نب ةورغ نب ماشح ربخ هلاتمو ةيبرغلا ظافلالا ريشفتل جردأ ام ىلا'رظن اذا ريثك وهف ثيدحلا '
 اور اذكأ ىطقراذلا لاق ٠ [ضوتلف ةيففاردوأ ةيشلا و١ هرك دب نسم نم اموقرم ناوقط تنل رضا 10

 كلذ نأ ظوفحلاو رماد كيد فا كلذ هجارداو مفرلاو نييثنالا ركذ يف مهو دقو ماشه نع ديما دبع

 امهريسغو ديز نب دامو ينايتخ.لا بوبأ مهنم ما اور كاذكو عوفىم ريغ ةؤرع لوق نم

 5 0 هنففكأ سم اذ لوقا ةؤرع نكد د اسوان ا بويأ قارط نه عوز دك

 كاكا قناه رك ذلا: نسم ةلررع كذلا نم ترذاف نم نايا م نيل كل اف اكول

 ناجح راكم غقرلاو نب نيكالا نأ قلل كلذك هودروأف رخأ نش وه هلاقام نأ ءاوولا ضعت رح

 ةياورلا هذه ىلع هنأ مهضعب مون دقو ًاضوتيلف هاك ذواتنا هكر سا يزر دقوا وطالما

 01 ل نموه ثيادس ال وأ نال ند لوالا يف جاوو 000 1 نايا توك

 لاثمو ندخفاا ا او ءارلا مب مقرلاو ٠ 90 ءانثأ يف عقو امنا لاح لك ىلع جاردالاف ًاضوتيلف د
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 4 3 ادعاصف نانثا هدانشا نم طقس امك ةرانع وه لضعملا حالصلا نبا لوق اماو هيلع لضعملا قالطأ مهمالك ف

 - عطقتملا نم صاخ عونا بقل عطقنملانا حالصلا نبا لوق نا هريغلاقو ه هيلع لودتوبف اقلطم ناكناو وبف
 هدانسأنم طقس اب عطقنملا صخم ال نم لوقىلع راج وه امنا الضعم عطقنم لك سيلو عطقنم لضغم لكف

 : 7 فاتخ ايقارعلا ظفاحلا لاقو ٠ عطقنملا يف ؟اخلاءرك ذ ان ًاعشاشاساناقن دقو عوفرملا هصخال و دحأ) وار

 نع حالاصلا نا 0 ٠ يباحصلا ربغ دحاو از هنا ور نم ظفشام 2 روبشملاف عطقنملا ثيدحلا ةروص ّق

 نم رثك | ناك ناو دحاو صخش يعباتلا ىلا لوصولا لبق هنم طقس ام هنا ثيدحلا لهأ نم هريغو ؟ الا

 يعباتلا طقسول هناف ديحب سيل يعباتلاىلا لوصولا لبق ؟ احلا لوقف ًامطقتم ًاضيأ ىمسيو الضعم يمسدحاو

 . لسرملاوهدانسا لصتي ملام عطقنملا ربلادبع نالاقو ٠ يباحصلال بق هانلق امب 5 ىل والاف ًانضيأ انجن نك

 لكل لماش امهالكو لسرملا لثم.عطقنملا نأعيضعب نع حالصلا نبا ىكحو ٠ معأ مطقنااف نيعباتلاب صوصخم
 برطخلا 0 يذلا وهو مثربعو ءابقفلا نم فتاوطراص هبلاو 2 بهدملا اذهو لاق كاس لصتس اللام

 سوملع هللأ ىلص ملا 5 يعباتلا هآورام للا الا ثدح نم لاسز الا فصوبام يك" 3 اللا هّسافك يف

 دقو ه كلذ 0 5و نانع كلام لدم ةباحصلا نع نيعباتلا نود نم هأورام عاطشالاب فصوتام ا

 هلوق نم.هففام عيجو:لاق لضتملاو عطقنملاو لسرملا نم ًأطوملا ىفام لصو يف اداتك بلا دبع نبا .فنص

 أ الا كلام قيال رج نم هدا للك اثيدح نوتسو ل ع ةقثا نع هلوق نمو ينغلب

 ءاشاموأ هلق ىانلا رامعأ يراذللا لوسر نا (يلاثاو) ا م نكلو ىبنأال ينإ ااهدحأ) فرعت ال

 وأ زرغلا يف لج رتعضو دقو هللا لوسر هر قاض واما 5 داعم ل وق (كلاتلإو)هتما را ارداف 0 هللا

 لسرملا ناظم نمو ٠ هب دغ نيع كلتف تمءاشن مث ةيرحب تاشن اذا (عبارلاو) سانلل ل ندسح : لاق

 روصنم نب ديعسل ننسلا باتكل ضعملاو عطقنملاو

 الاصأ ا و شس هش طقس : امف لضعملا لاك ا ث دحلا ءاماع ضع مالك يف عقو دق 4 هيب 0

 .لاقو هناكز نم 2 مل ةرافك تناك للاب اتك ىلع هتيضو,تناك نم : اعوف سم سان وع ةزق نطل 7

 ماو قلمتسإ» تعا أ نآلا لضعأ طوق نم داصلا ربك انهدنأ ضالاو ٠ الطب نوكي داك لتتم اذه
 : ههحول ىدتيي ال/لضعم

 6 ثردحلا مولع نمرشع كلاثنا.عونلارك ذ )2

 مالك يخاتو ةباحصلا مالك نم . وعلم هللا ىلهللالوسر ثيدح يف جردملا ةفرعموه عونلا اذه

 انيدنح يمودسلا ا اب ةيقفلا قحسا ن كا فاد دا كاش لاس داك

 يدتب ها ل نيا نع رخلا ن ني": نع هوا نب ينخر اددح را

 ةالمصلا يف دوشنلا همأعف هللا كيع لسد 0 هللا ىلص هللأ لوسر ا هديب نحل هللأ ديع نأ ىندحو

 طيش +

 1 ان ف ايل نو ل كر م6 بيو الا هلا رو رطل 9 ا يام

1 



 وا نت ام ثم لام مر انعل 2 رول

 : نارعرا 5 نب ةمرخم ينربخأ بهو نإ انئدح متملا دبع نب هللا دبع نيد انأب نأ بوقعي ندمت سابعا ٠

 ار ن7 5

1 

8 3 

 ا

 لا[ + لاول نا
 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف دخن مون سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دبع للا + لاق بيعشنب ورم نع

 يناا لاقف للا لوسو اي رحوبف هديس لاق واذلا ت لح لل تق وأ ناقال لات ةدنش كل نذإ سو هيلع 2

 هلصو ةاورلا نم ادحأ رمال هش نورت اا اذه لع دقف ٠ لناقف نآلا سو هيلع هللا ىلص

 يف ,ىعانتاو ثيدحلا نيعباتلا عامنا لضعاأ ايرف الضعم اذه هنشي ام لك ساو لضعم وبف هنع هلسرأ الو '

 الاف نيعباتلا عابشأ نم يوارا هضعا ا لضعملا نم يناثلا عونلاو ٠ تق وو هاتوا ل هالصو مث تقو .

 ل مراكلا كد دج و الاحم م قلص هللا لاوسر نع وزو تالف هتفونو ا 1

 نفلا تارا قناثا ةلاقام انه كرد 3 لاا ىضق دقو اذه -- الصتم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللال وسو

 لضعم لكف معطقنما نم صاخ عونا بقل لضعملا حالصلا نبا لاق ٠ ةدئافلل امامتا < اا دعب ناكنمت

 ؛ادعاضف نانماهدانسا نم طقس ام ةرابعوهو قبس اك السر نومدسي موقو الضم مطقنم نك دل سس
 تةحبو ةفللا ترح نم ذخأملا نكشم حالطضا وهو داضلا حتت لضعم وبذ هيضعأ نواوض تيدا باح

 لئن ناك نأو ٍداضلا رسكب لضعم ىلا كلذ يف تافثلا الو ذيطش ولت كس سا كس
 هور. ام كلذكو ٍرسو هيلع هللا لح هللا لوسر لاق الاف ”يعباتلا عبات هيوري ام هلاثمو ٠ ىعملا يف ليضع

 ام رلا ا درع هدأ 0 نعوأ سو هيلعُللا ىلص هللا لوسر نع '"يعباتلا يعبات نود نم

 ةراع اين نع يدل كلام لوق وحنينغاب يوارلا لوق ظفاحلا يزجسلا رصن 000 ركاذو ٠ مهنببو هنب
 تلجأ ىرسلاىأ لاقؤ كي ةييوطلا رك طع رسل لاق ٍهسو هياع للا ىلص لأ كوش 1

 اذك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مهريغو ءاهقفلا نم نيفندملا لوقو تلق ؛ لضعملا هنومسإ ثيدحلا

 الاس ع همالك ضعب يف ظفاحخلا ا برطخلا ةاهسو ؛ مدقت امل لضعملا لسق نم هلك كلذ وحنو اذكو

 ”يعباتلا نع ”يعباتلا يعبان ىور اذاو ٠ قبس اك السم لصتي الام لك يمس نم بهذم ىلع كلذو

 ديع وبأ < الأ هلعَج دقف سو هياع للا ىلص هللا لوسر ىلإ دنسم لصتم ثيدح وهو هيلع افوقوم ائيدح

 اذكو اذك تلمح ةمايقلا موب لجرلل لاقي :لاق يبعشلا نع شمت الا نع هانيورام هلاثم لضعملا نم اعون هلأ

 1 سوسو ذو

 هديل رو نوقع

 ال وسر نع رشا نع يبعشاا دنع وهو شمالا هضعا دقف كشكل هف ىلع مخيف هتلمك ام لوقيف

 لمتشي فقولا ىلا امومضم دحاوب عاطقنالا اذه نال ندح ديج اذه تلق ؛ دنسم لصتم سو هيلع لل

 ٠ لعأ هللاو 0 لاضعالا م ها قافقحتساب كلذف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو يناحصلا نيتسان عاطقالا لع

 يباحصلا طقس ءاوس 0 أ نم ادعاصف نانثا هدانسا نم طقس ام لضم لا "يقارعلا ظفاخلا لاقو

 ل !ةاذمأ دحاو عضوم نم امهطوقس توك نان طش كل انبات نانا رأ هعبانو يعتاتلا وأ 'يعباتلاو

 دجأملو نيعذوم يف عطقنم وهف وخالد دانس الأ ند رخآ عضوم نم طقس من نيلجر نيب نم دحاو

 4 نال , 8



 معتم للاطلاو قفوملا الا هكردتسي ال يذلا قيقدلا

 © ثيدحلا مولع نم رشاعلا عونلا رك ذر

 وشي ال يتلا ةلصتملا ديناسالا نم لسلسملا عاونأ هذهف اهرخآ يف لاق من اهلثمأ رك ذب اهف ىنتك | عاونأ
 ضعبل مكحأ ال يناو كم اههيلع ليدعتلاو حرا مسر نا ريغ ةرهاظ نييوارلانيب عامسلا راثآو سيلدت
 , عم ؟ الا ةرابعل حالصلا نا ضرعتدقو اهملع اهدهاوشب لدتسل امتركذ اهاو ةحصااب ديناسالا هذه

 , لشلسملا ةفرعم نونالثلاوكاثلا عوتلا : لاق ةدئافلل اماما انه هترابع داربا لاخلا ىذتقاف لسلسملا دح

 ْ دعب ادحاو هيف مهدراونو دادس ا لاحتز عباس نع ةرابع وهو ديئاسإلا توعن نم للساستلا ٠ ثيدخلا

 0[ د1 نوك له لاو ليسلاو هلو راهفص نوكيا ىلا كلذ مسقنيو ةدحاو ةلاح وأ ة ةرض الع

 'ةضخح الامو ةصخن ام ىلإ مسقنت كلذ وحنو الافأو الاوقا مطاوحأو كلذ يف مهتافص نا م ٠ ملل ةلاح وأ

 . راس الو ةيناكأ ةلثمأو روض 'ؤه اءا اهف هركذ يذلاو عاونأ ةيناك ىلا ظفاحلا هللا دبع 0 < الا هعونو

 7١ ًانالف تءمس لاق انالف تعم: لسلستي ام لمحتلاو ةياورلل ةفصنوكي ام لامو ٠ هانرك ذ اك ةيناه يف كلذل

 : - نالفا 00 لق الن اطار ارحب كاذب نمو رجا ىلا ايي وأ اذ لش وأ داسالا ردا لا

 | كرك ذودار 2 ىلع ىنعأ مبللا تدح داتسا اهوحنو مهاوقأو ةاورلا تافص ىلا عجرب ام لاثمو هرخا ىلا

 ” هاشا يف  ديلايف دعلا ثيدحو ؛ ديلاب كيبشتلا ثيدحو لق: كبح ينا مطوقب لسلسملا كتذايع نسخو

 | ندامللا ةلضف نمو ندلدتلا مدغ وعامسلا لاصت ىلع ةلالد اف ناكام اهربخو ةريثك ىورتوامورت كلذا

 ١ لصأ يف ال لملستلا .ةفصو ف ينعأ نْفَعَح خم تالاساسملا لست ايفو اور !| نم طضضلا ديزم ىلع هلاهشا

 هتعمس ثيدح لو لانا رع هيف صّش كلذو هاا طسو يف هان عطقن.ام لسلسملا نمو ؛ نملا

 رع هللاو كلذ يف حيحصلا وه ام ىلع

 4ث هرب دما | مولع نين رشح ىداخا عونا 5

 2 ها ةعا عاج ابةلضتميهو سادت امف سبلو ةنعنءملا ثيداح الا وهمولعلا هذه نم عونلا اذه

 0 : هو موأ معاس اورك ذ اندنع ءاوس سيلدتلا مم ىاذم نم نسل نذلا ةأاورلاف

 1 : : 5 ؟ غر دخلا مولع نم 0 ينناثاا عوتلا 8 0

 0 ينيدملا هللأ ديع َن لع ثيدحلا' مامأ 0 دقف تاباورلانم لضعمل اوه مولعلا هذه نم وللا 5

 2 كا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لسرملا نيب نوكي ناتاباورلا نو ل ا ادع هدب نق



 - 7-5 ا

 4 يدل مولع 4 هف رعم نم عساتلا عونلا رك 3 3 7

 نم ظافحلا يف دجوب اماقو ليسأل ريع وهو دكا م قلم ةفرعم معلا اذه نم < عساتلا .عوتلا) ا
 الج دادنس كاملا دحلان ناطور ولا هاند اب عون لاثف ال اول ىلع مطقنملاو ءامهني 8 1

 نع قح ن لاله انثدح حور ولا نوخدالا يوم ن ربوع دبع اث دج يدينا نادي نا 2 أ .

 للا لومار ناك :لاقضشوأ نب دادش نع ةاظنح ينب نم نيلجر نع ريخشلا نأ وهو ءالعلا نأ نع يزيرطا
 1 يبا مهلا هنالص يف لوش نا: اد رع سو هيلع هللا ىلج 1 ١

 رعتام رش نم كب ذوعأو رعت ايفل رتعقعاو انك داطا لح و ندم ل اناسلو ايلس ايلق

 . ريخلا نب ءالعلا كلا :,ب نيلحرلا ةلاهشل عطقتملا نم عونل لاثمدا انني ' لعلام ريخ مره كل اسأو
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 سلو .ىمسم ريغ لحر ةكانسأ يفو ثدحلا ىوري دقو 6 ريثك ثيدحلا يف هدهاوذو سوأ نب دادشو 3

 كلآسأو دشرلا ةعزعو روم الاف تبثتلا كلأ

 مدلك راين" نجا اهو وزو ناتلا توعد دان دمع نيالا سا 2 تل عطقنم

 هللا لوشر“ ناك لاق داره يب نع مش انادح تدان .دواذ اتدح يروالنافس ابارثك فاد

 رتخلف نامزلا كلذ كر 2 ند روحفااو زحعا نب: لخرلا ريم نامز شانلا ىلع ناذ :لسو هيلع هللا ىلع . ٍ

 يذا ]لبحر اذاو ده يأن دواد نع ماطسب نت جايضاو ريثب نب باتغماود اذكهو روجتلا ل 21

 رحبت لا مهفلا ظفاحلا الا هيلع فقب ال يذلا عطقنما نم عوناا اذهو يلدا رمع وبأ همسا ىلع اوفش 7

 دانسالايف نوكي نأ عطقنملا نم كلاثلا 0 : اهلل ادهاش دحلاولا اذه تلمجن ةريثك دهاوشهلو ةعنصلا ف ١
 اذه لاقي الو لاسرالا عضوم وه يذا لا يباتلا ىلا لوصولإ لبق ثيدحلاهنءيورب يذلا نمعمسيإ واو ةياور

 هنقفلا فسوي نب دم نب دسم رصناا خا مال ف عطقتم هل لاقي اءاو لسرم ثردحيا نم عوتلا

 قدسأ يبا نع قروثلااز 0 اور انوع ليم ندع اي يم مرضحلا ناماس نب د# م
 ندا ىؤف ارك ااناهومسلو نأ: : سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ة ةفيذلح نع عيشي نإ ديز نع 1

 هلمَتب ال هدانسا اذه ٠ مقتسم قيرط ىلعميق يدبمداهف الع اهومتيلو ناو منال ةمولقلا يفهدحأتإل ١

 يروتلا لابقس نم 00 دبع عامسو ناتق' لهس نب دمحو يمرنذملا ناف هدنسو هلاصتا رعالا 00

 نيعضوم يف عاطقنا هيفو فور. هب هراهشاو قحسا يأ ند يررذلا عايض كيدك و فد هرابتشاو 1

 اند اكلاهبلا نا وز نبا نس ما يأن هبمسي مل'يروثلاو يروثا|نم ةعمسي م قازرلا دبعناف 7 ظ

 ينأ نب نامعللا ينربخأ قازرلا دبع: انثدح يرسلا يأ نب دم انثدح يضاقلا ميا نب دمت صوخحالا بأ |
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 ربظو تلق معو مهأ املعدجلا هلق اهو هحو رفسلو | مف ثحبلا 0 تاداربالا نمريثك عفدني :

 0 ارا ندي ءارلل نارخ الار حييحص هناذل نيج دارملا نا اهدحت ناوحا ناهي ل

 هزئأ وأ هحيزأ دازملاف افسض وأ انسخ ناك ناواذك درو ام متحأ لاه دناظ بانل يف درو فما

 رست رعي حالصلا نا لقاك يراخنلا هنيدتلا هقسوب حاطسلا د١ ذ 00 يذمرتلا نا مث ٠ افعض

 كنك ا ده ذم رتلالوقف هنسب كتر قاوسلا ادهن رعا : 0 ىلا اق: اهيدكف ف رجح نإ ةىثكوا)

 ايو هناور دعا هدوفا ام رتلاف هخو فيرج طور نوكي نأ قسحلا طرقدرم نأ نر 0

 انه دارملاو دانسالا ةبح نم بيرغو نآملا ةبح نم بيرغ - مانقأ لع قلط فولارنإ هباوجو لاق < فانت

 يباحص نع هتياورب مهضعل 5 3 اكمل نه ةعامج نع فورعمه بررقلا اذه نال لوألا نودياثلا

 تيرغلا نيب -ةافانم الو دحاو الا ةعاّما كلت نه 0 بيرغ دانسالا بسحبو نسح ناملا بسحبف

 - يذتغلا توق نم لشام ىهت !نلسحلا يفان اهماف نئازقلا رئأنن قالخ نسحلا ناو ولاد

 وهف سرغلا اما : باوجلاىف لاقف اهب قلعتي امو ةلاساا هذه نع ةمىك نب ندلا ىتت ةمالعلا لثس دقو

 عيب نع هيمو تاينلاب لامتالا ثيدحك احبحص نوكي دق مث دحاو قيرط نم الا .فرعي ال يذلا

 دنع ةببرغ يعو لسمو يراخبلاف حاحص ءذهف رففلا هسأر ىلعو كَم لخد هلا ثيدحو هتبحو ءالولا

 نب ةمقلع نع يمبتلا مهاربا نب دمم نع يراصنالا ديعس نب خي نع تبث امنا لوالاف ؛ ثيدحلا لهأ

 ؛ رمح ن هللا دبع نع رانيد نا هللا دبع ثيدح نم فرعي اما يناثلاو ؛ باطخلا ن رمت نع يللا" صاقو

 ىف ليحلا اأو .ةفمض نئارقلا زك 1 كلو ”ننارع ىرشرلا وس لا ارز سرس 00

 قااخم ذاش وه الو بذكحاا, ميم وه نم هناوو ف سلو  نيبحو نم يور ام وهف يذمرتلا حالطصا
 6 ف
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 2 7 كتل نسوي دل
 . ا 5-5 2

 - سوو فيي دك
 ب بيج“ 7" 0 ةحع



 يملا نا كتارأ هتعللا هربغ 0 ا هي ل هذاهمحأ 0 دتتلا 0 لاو

 هلوقو هرصتخميف لاق ثيح يربعملا نم خلا هضحاو ا مالك ىهتنا اذه هدصق ىلا نكست كلعل

 ' نع نيرخأتملا ض»ب 0 دق تت نتكرزا 3 رجح َن ظفاحلالاقو ٠ نيهذم وا ندنس زاشعا حب ن.سح

 ٠ 0 ناك اذاف ثردحلا ة 2 ةناور لا را ةيسنلاب ثي دخلا ىلع نيفصولا قدص رانتءاب هنان لاكشالا لع

 ' واولبقأل كلذ دارأوا هنن اذه ىقعّسولاق « هيف كلذلاقب موق دنع انس> وموقدنع احجي هثيدح وكي نوم

 0 1ع يذمرتلانا مهفلاهيلا ردامتي يذلا نا مت لاق « حرت و نسح لوقف عمجلل يت حلا ةسنلاال هدنعام ىلاةسنلاب

 ' جا ثرداحالا رابتعا لع 0 فو وو تاوجلا ف حدشب اذبف هريغ ىلا ةم_فلاب ثي دحلا ىلع ب

 اضرأ باوحلا ف 7 5 ف مهعيمحج دلع ا الام اهضعإ يف ناك ناف نيفصولا نيب اف يذمزتلا

 2 باوملاو 0-2 هيلا ليم ال يناولاق « هريغنم هدأ سمع ىلا كرد ناكل باوحلا دع رس وأ نكل

 َ 0 دانسالا امو نفلتح نيفصوراسبتعا كلذ نا هدام نو ليقو لاق ه نم هساع درب

 0 - لويقم لكو لومقملا ليمق نم 200 رامتعاب يأ حب هكا رادتعاب أ نسج هلوق 5085 نا زوحسف

 0 لكلا ىمسي لب حيحصلا نمنسخلا درفبال ن ولا ادعو ةحصلا مسأ هيلع قاطي نا زوجي

 ظ |0000 دسدلالا لع كذب سللا نم وك" 1 يملا نا نم الوأ د روأ الع رك نا

 ش ةسر وصف نيعوتلا نب قر 5 نم ةقرط ىلع نسح دارا هنأن نرخأتلا ضع تاو لاق 4 دائشالا

 0 ايف 0 امهيلع دريبو لاق | م قرش ال نم ةقرط لع حب ةحلطصملا ةحصلا ةجرد نع هيوأر

 5 لعلو اللا كاعلا يناثلا ظفالاهناعأ 55 نافدارتم هددع نيظفللا نا 1 نم ضعإ راتخاو لاق )م قيس

 72 لا ناف ةدعاقلاهف حدقي دق اذهو لاق كلذ ريغ قاع دحر يا حيي لاقي كهل دك ل

 7 دوجوب حدقلا عفدت دق نكل دك ألا مدع لصالا نآل دك ألا ىلع ا تلا ىلع

 - ةطايفو لاق 4 ا 0 2 تر دح اذه ينطفر ادلاك د> اوريغ ةرامعيف اندح و دقو كلذ لع ةلادلا ةنيرقلا

0 

 2 اذاةخنلا حرشيف لاق «ت تكتلايف رحيح نا ظفاخلا مالك ىهتن | ديعلا قيقد نا هن ال ام ةيوحالا د

 ١ وروي مما لع لوألا يف دبا نم لصاحلا ددرتلاف دح>او ففضضو يف نسحلاو 0 عمتجا

 ٍِح يف ثيدحلا 1 دكرت نأ باوحلا لصح ولاق « ةياورلا كات درفتلا هنم لصحيثيحاذهو اهنع رصقوأ ةحصلا

 ِ : هفص ورايتعاب حيحص موق دنع هفصو 0 نسسح هق لاف نيفصولا دا هفديال 0 دهحملل ىضتقا هيلقات

 فر> فذح ام اذهو وأ نسح يشن هقح نال ددرتلا فرح هنم فذح هنأ هيفام ةباغو موق دنع

 نيدانسأ رابتعإب نوكب ثيدحلا ىلع امم نيفصولا قالطاف درفتلا لصحي م اذاف الاو درفتلا ثيح نم اذهو

 ادرف ناكاذا طقف حيحص هيف لبقام قوف حتبمح نسح هيف لق اف اذه ىلعو نسحت رخ آلاو يح اهدحأ

 ٠ ددرتلا ن«ىوقأ مزملا نال حب هيف لقام نود ح.ح نسح هيف لل قام اذه ىلعو هدعب يذلا نم فاعلا



 نحن يذلا يحالامصالا يملا نود لقملا ها اي الو :ىشللا هلآ ل ام رهو يردلا ا[ 00-1
 حيت نشد أهف لقت ءلأ ثدداح الال والا باوحلا لعدر : حارتقالاَف ديعلا قيقدنا لاقو ة ىهتنأ هددصل

 نمالاهف رعن اليخ نسح ثردح اذهلوقي 2 اوميف يد قولاق )م حلو جرخالا اطل مل 2 1

 اعإ و حيحصلان ءرودطقلا دق ن :رسكلا يف طرتشي 3 هنإ لاؤس || اذهب او> ىف نر 8 هلاق 6 هحولا اذه

 هتققح كح نما راصتقالا ليش نمهين اب روصقلاف نسح هل وو لع رصتقأ اذا هش كلد موفي و روصقأا ةثيح 0ك

 قوف اهضعب تاحرد تافصلا كاتو ةياورلا لوبق يضتف ةأو رلل تافص انبه هنأ هنايبو كلذ ح رشو : ةناذو

 دوحو هيفانمال ال تذكلا ةمملا مدعو قدصلاك اريدلا ةحردلا دوحوف الثه ناهالاو ظفطلاو اقتلاك ضع

 قدصلاي هو امدلاةفدلادوحو 1 اءتعا ندسسح 5 اذه يف لاقي نا حصيق قدصلا 0 1 50 ىلعأ هام

 كلذ مزابو انسح حض لك نوكي نا اذه ىلع مزايو ناقتالاو ظفحلا يهو اءلعلا ةفضلا رابتعاب حب الثم

 لاقو٠ تانيا دوج وم اذهو ةحيحصلا 0 نسيح ثم دح اذه مهوق دورو هديولو :

 ةثاثلاو اهاندأ نسحلاو اهالعأ ا بتارم ثالث انبف لاق « نسللاو حبحصلا نيب ةطسوتم ةّر

 .ٍ زملل مطوقك ةدرفم ة ةسرب صتخا امر 2 ضدمس هش هفف ناك ام لك نق امهعم ل ا 1 :

 هذ ةق لوشام نوكي' اذه 0 لاق « زم ل واح اذه ةض ومحو ةوالد هفام وهو : ١

 . نسحلا عم ةحصلا.هيلع همكح نم ىوقأ ةضحلا ةحصلاب ثندحلال ع همكح نوكيو نيشان ةسر

 ديعب وهو ةيلعليلدال مك ريثك نا هلاقيذلا اذهو حالصلانا ىلع هتكت يف يتارعلا لضفلا وبا ظفاحلا لاق

 تكلا يفاههالك رجح نب لضفلا وبأ ظفاحلاو يثكرزلا نيدلاردب مامالا لاق +. يذمرتلا مالكىنعم مهمهف نم
 مزاي هنأم 4 مهعامجال قرح وهو ينل 0 4 لئاق الو ثان مسق تانثا يدنفب اذه 5 حالاضلا نا لع

 يذلا نا عم حبت أذه هلوق ىلع هراصتقا ةلقل اليلق الا حي ثيدح يذمرتلا تانك, ف نو نا هيلع

 حالطصالا نساحت ىف ينيقلبلا .نيدلا جارس 0 دو> ومهزك !نسحلاو ةحصلا.هيف -

 نسح حيض لاق يذلاو": لاقؤ ةنادطاىف يرزخلا ن دلا نضش مامالا مزح ناكل رك اولا اذهىف : ظأ

 عفر يفكدنع اف تلقناف ي ا لاقو٠ رس حيتان للاي ىنعي يدمرتلاف ٌ

 اذه لامعتساو. فدارتلا ةصاخلا ةروصلا هذه يف حبت نشح هلوش ديري نا لمتح تلق لاكش الا : اذنه

 مسقلا يف نسا 3 نم لوق لح ةحصلاب نسحلا ففصو ثدح مهضعل ةلهعتسإ ا” هزاوح لع 1 البلك

 ثيدحلا اذه عمسنوكي نا زوجيف نينامزو نيلاحرابتعا دحاو دانسايف امهتقرقح ديرب نأ زوحيو حيحصلا

 هلاخعفتراو عمسملا لجرلا كلذ قرت مث ةنامالاو قدضلاب اروهشم وأ اروتسم هنوك لاحيف ةرم لجو نم

 دحاو ريغ نع ىور دقو نفط واب راف ى رجه هريصع و 2 ا هل كلا ةحرد كك

 كاترلاغاف هتعاوبف ادعب ناك ناو لاتخيالا انهو لان ءةرش يع دحاو نع دحاوا ديلا عمس هنا



 5 ىف اب را عم

 رك الآ لعد ف رت نإ ادسو كلذ للعت ىلا يعم يلا ناب طارتشاف كلذ و كو تبان ريغ
 تادح لوف نع انئوو نأ يف هاندمتعا دق هب مكحلاو 8 درا ىف هدسمل و كاد نأ هباوحو

 3 حا بام 5 < فقوتلا .اهاذم ب>وب ةيوق ةمسر موف اندنع عقوأ كلذ نأ ىلع ءانن كلذ لثم هيف اولاق نم

 0 نذلاك فق وت مو هميدح انو هتلادعب ' 1 كاوا ناف هلاح نع ثحبس ةسرلا هنع

 00- < تأ صمهاظلاو هأ نسحت 3 هناف كلذ مهفاق مهريسغ نم حرخلا اذه 2 ممم نم اهريغو نيحبحصلا

 0 كردتدم يف لاق هلاف ىرخأ : ةهد نم ٠ ةخوخ حتف دقف ةيج نم اك د بانلا دس ناو حالاصلا نا

 مك املوقت: هرعأىف طسوتن نأ 1 حيحصتلا رأي ةياح اص لم اسلاك 15 نأ دعب ؟ اخلا

 جنح نسحلا لس نم و حسيحمصلا لكس نع 5 لنا 3 آل نم هريغل هبق كلذ 1 و هيحصل

 0 0 0 ها كا لممعلو هب

 ظفاحلا لاق ٠ نيسحتلاو 0 1 ّق 0 3 0 را رن :رظباو نيم دقتلا رف كح

 ا ب هلا خم 92 نم جاتا عنم اك حالصلا نب نأ 1ك 5 نأ ديال رقاق طولا

 0 كتف رحآ 1 هل 0 نا فاما د كييك ؟حلا نم ينس مف مهعنم

 يع 0 لع ف يضتلاو نيسحتلاو حيحصتلا باب دس حالصلا نا نأ صا

 لاوطلا ثيداحالاك ىنمنال ثيح الا اعلق عنملا لوا عض ولا 2 1 ناش الو لوالا لع ناو مل ناو

 لق د يخلاو[ رئاوتلا تءادجلا املا 3 عاجلا هال و صاصقلا اهبعذو يتلا كك ا

 0 4 ةزعلا نعو ةبارغلاو 3-5 كح || نَح فق ولا ىغسو كلذ يف ع قرطلا تدحو اذإ معلمي

 ٍ 0 دف هلوق َّق ناف حالاصلا نا كبح هريغو حيحصتلا عافتما هف ”ىدتس يذلا رصعلا لكشا دقو

 هريغ نم هزي يف اعراب ناكو حبحصلايف فلا نم رخا

 دش ةثلاثلا ةدئافلا

 (( كلذ وحنو حي نسح ثيدح اذه يذمرتلا لو ىنعم يف رإ
 حالصلا نبا لاق : يذتفملا توف هاس يذلا يذمرتلاعماج ىلع .هقيلعت ف يطويسللا نردلا للجن طفاحلا لآق

 امه, عمجلا ف حيحصلا نع رصاق نسما نال لاكشا هيف حيحص نسح ثيدح اذه هريغو يذمرتلا لوق
 ثيدحلا يور اذاف دانسالا ىلا مع عجار كلذ نا هتاوحو لاق « هناشاو روصقلا كلذ ين ناب - دحاوثيدح ىف

 مص نس كيد هي هف لاش نأ ءاقتسا يحض دانا رجالاو نمح داتسا:اهدحأ ندانسإب دحاولا
 لق نم نسا 10 نإ ركود هنآ لرد دانبا ىلإ ةسنلاب حجم دانساللا ةيشلا نع هنأ: قا
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 2 7 8 0 : ف تح 2

 0 ١ هأ/ ا - م 3

 حسيحصلان وب ةقرفتلا ىري ال نمت مدقتملا كلذ ناك نأ اهس الو هتخصب ؟لا نم ْ عن ةحداق ةلع ىلع هيف . 1

 :رخلاإلا ةدسامإلا عيمح يف لاخلا معن 1 ىعزي تفك نم بحعلاو لاق ٠نابح ناو ةزخ نبك نسملاو 0

 كلذ ناك ناف للخلا هبق يعدب 0 دانسالا ا لصاا حيحصتلا كلذو مدقتملا حيحصت لبق مث 4

 رب وبال ناك ناو - حا كلذ لوش مكملا نم عئام وهف دانسالا ةحصب مكحلا نم امتامللخلا

 لضتي يذلا نمل دانسالا يف رؤي ال كلذكف همالك هللا دشرب اك تاتكلا ةربشل كلذ لثم_تانسألا ف ٠

 05ل ادعاصف "فضلا قبفصملا كلذ ريناسا لثم ىف رظنلا رصحتيو ةقلؤمن للا باكا كل
 نا ليقو « نيمدقتملا ىلا ةبسنلاب نيرخأتملا رظن فعض وهو رخا هجوب حولصلا نب | هيلا يهذام ىو دق

 ع وعر تكا حصا هتيعل رص ادرك باك جلخ ك١ كد ىلع حالصلا نال لماحلا 0
 كثب دح حو نإ دبا نك ديف ةياورلا عساو عالطالا ريثك لغتنا ريززغ حيحصلا عيمج لع وش

 نا هرك ذام نا مهضعب لاقو ها رذعتلا ىلع اليلد ضهنبال هك لبقي دق اذهو هرخي م ةحصلا طئارشب

 بسال ةروهشملا ب كلا ىف اهس ال هاعدم 0 الي ردات دسابالا ف للخا عوقو نم حالصلا '

 ياسنلا ىلا هتبسن ةح يف جاتحال هناف الاثم يفاسنلا باتكك اهقنصم ىلا انم داننسالا راما نعد ا

 طورش هدانسأ عمجو هللعي ملو اني دح هفنصم ىور اذاف ؛ همالك هاضتقا اك هللا انه دانسالا لاح زابتعا ىلا

 ايس ال نيمدقتملا نم دحأ اهيلع صني ولو هتحصب بلا نم عناملا اف ةلع ىلع هيف ثدحلا علطي لو ةحضلا
 نا رباظيو ظافحلا نوذقتملا نوطباضلا مهيفو حيحصلا ةاور هآاورام نسااذه نمدجو انك ا

 . الثا بايلا اذه مسح ىأر حالصلا نبا نا لاقي اعر هنأ ريغ ناشلا اذهب ماملا هل نم هيف عزان ال اذه
 يف ةذباهجلا نم 5 نوعديك اذ عم مثو مقدلاو حيحصلا نيب نوزيعال نيذلا نيهومملا ضعب هنم لحد

 حيحصتا باب حالصلا نبادس اكو ارطخ لقأ بالا اذهدس ىأرفر وو اني مرمأ جارام اريثكونفاا اذه ٠
 نأ تالف ةففصح داتسااني د تدار اذا + بفصعَصلا تحتم فلات .٠ ففحلا ماد كل س١

 نام فض هنا متو فصض اذه لوقت نأ كل نينو فسح داسالا 11 ىو لا
 نب كمدخل ها تبثب حيح رخآ دانساب يور نوكي دقق دانسالا كلذ فعض درحم ىلع ءانب ثيدحلا

 اذه وختوأ تفضي دحهنأب وأ هب تبي دانساب ورب مل هنأب ثيدحلا ةم أن م ماما ك2 ىلعكلذ زاوج تقوي
 ها هيف طلغي امن هناف كلذ عاف ىلاعت هللا ءاش نأ ينأب مالك هيفف رسفي مو قلطأ ناف هيف حدقلا هجو اريسقم

 ليَ نم ةفص ةفرعمل دوقعملا نرشعلاو كلاثلا عوننا يف هرك ذ ام ود ياس هنا ىلإ راشأ يذلا مالكلاو .

 ىلع مهنيدح درو ةاورلا حرج ىف سائلا دمتعي ابا لوقي نأ لئاقلو تلق توهو.٠ هتباور د نمو تا

 ل ىلا نايل ايف نوضرتت اماقو كييجلاو 2 يف وأ حرخلا يف ثيدحلا ة ا يدا تكلا

 ثم دحح اذهو فيعص ثبردح اذه 2 كالذ 0 يشل سدل نالاقو تفتع 2نالاق 3 مو درج لع نورصتش



 00 ب 1 0 2 لا هيما ياست 0 ةعأ 2 2 ع

 ظ ها افرش هللا اهداز

 2 ) قرطلا هتقرعم تبوقو نفلا اذه يف نكت نل نكمت كلذ نا اولاقف حالصلا نا روهملا فلاخ دقو
 3 حيحصت اهف مهمدقت نا. نكي ثيداحأ نيرخأتملا نم ةعامج ححصدقف لمعلا ,ىرج هيلعو كلذ ىلا ةلصوملا

 70 ماجالاو مولا باتك بحاص ناطقلا نب كلملا دبع نب دمع ن ”يلع نحلا وبأ حالصلا نبال نرضاعملا نش

 7 دقو حيحصلا رك ذ هيف منا باتك وهو ةراتخْلا بحاص يسدقملا دحاولا دبع نب دم ندلا ءايض ظفاحلاو

 7 يل: يتلا ةقطلا نمو ٠ يرذنملا مظعلا دبع نددلا ير ظفاحلاو « اهحيحصت ىلا قبسي مل ثيداحأ اهف ركذ
 هدعب سانا كلذ ىلع ىرجو يمايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع ندلا فرش ظفاخلا ةقطلا هذه:

 ّ همالاك ردح ىف عفد مهلكو همالك رصتخا نم لك حالصلا نبا ىلع ضرتعا.دق رحح نا ظفاحلا لاق

 3 ناطقلا نباك كلذ يف هل هدعب نمو هرصع لها ةفلاخمب جتحا نم مهممو ليلعت نايب الو ليلد ةماقأ ريغ نم

 "هلال دراوب سلو مهوحنو يزملاو يطايمدلاو قاوملا نبك مثدعب نمو يرذنملا كزلاو يسدقللا ءايضلاو

 3 مهممو ٠ هنم ىوقا وه اع هتذراعم وا هليلد لاطناب ةياع جتح اعاو هريغ لمعي حالاصلا نبا لع ةححال

 00003 لآ د اذا اذهو هدبجلا نمارصللا ولخ زاوتب لع ةاسلملو كلذرق هل تقاس ال لاق نم
 مث لاق ٠ هيلع درال اليلد ضبنا لاق ام فال ىلع مهدعإ نءو هرصع لهأ لو هاعدأ اهف هل ففلس ال هنأ

 _ ةقشملاو بعتلا نم هيف امل هل ضرعتلا كرت ىلوالا نا هرهاظف رساجتس ال اناف هلوق اهم تاشقانم هنرابع يف نأ

 . ناقتالاو ظفملا طيضلاعم ركذ هنأ اهنمو ٠رذعتدقف هلوق كاذدعب نسحي الف رذعتلا ةحرد ىلا ضهني مناو

 ا نا ل

 ثدح نم بوصنو هباتك نم ثدح نم برعل هنأ كلذ دع هل وق نم مهني هنأ ايمو ٠ ةرياغتم تسل يو

 ”ريوع ال نكل الدع يوارلا ناكاذاف ذكيحو كلذ فالخ ثدحلا ةعأ نع فورعملاو “هلق نط نع

 حيحص ةروصلا هذه 0 ةحارك مزاللا .لعف دقف هند كك هياتك يفام ده سلق ربظ نع ةعجتسا م

 طبضلا ةجرد غل ل نم هيفو الا امم ام ديئاسالا نوك نم جالصلا نبا هب لدتساام ةلمحا ينو لاق

 حييحصلا لاجر نم نوكي نم هتلمح نم نال عونمف كلذك دانسالا عيمج نا دارأ نا حبَحصلا يف :ةطرتشما

 ىف الا رذعتلا ىلع الياد ضب. ال نكل مف كلذك دانسالا ضعب نأ دارأ ناو كلذ نس دانا وح اذ

 ةفيصم ىلا ادم دانسالا رابتعا“ نع هتريشي» ىغلا نوبشملا تاتكلا اهأ < كالذي فصونم هتياورب درفنب ءزج

0 
0 

 071 ا 1 ان فلل

 مواو هتحصب - عنتم لل ةلعىلع هيف علطضملا نقتملا ثدحملا عاطيملو ةعومم طئارششلا تدجوو اثيدح

 نرخاتملا نم هدرو نيمدقت ا نم حيحصتلا لوبق نم همالك هاضتقاام م لاق 2 نيمدقتملا نم ا اءاع صئني



 مود ا ا ارو نر ميفش هنا اظن ني نزيرال

 دش 5 1 112 5 7110
 ني 1 يم خخ شا اا وم ا

5-0067 

 قوضلا راما دع نت دما امدح وق“ يىطقلا تادابز نم هقوادهو ارهدم هل ةلجفلا لاك 0
 ةياورلا كر دما نام 3 دحأ نع يور نا هتياغ نمم وهو.« ةقطلا ف ا تك هلأ دبع لع وك ا هلاثماو

 نم عنتماف ايندلا ةئتف نم هسفن ىلع فاشن هدنع مقيو هنبا ثدحيو هدحي نا ةفيلخلا بلط امل هرمت رخآ يف
 كلذ لدق هدنع ناك اع ثدح نق هال كلذ - ند 2 اقلطم ثدحتتلا

 تخدأ 3 ىلا فعضا| ىف اهضعل 1 دوو ةفيعذ ة ريثكأ ترتد ا يف نأ قا : هيف نب رظانلا ضعب لاق '

 ةيفاحالا تلو أم | مر 6 مل يتااب ا نم اريرح تا سلا يف كلذ عمو تاعوضوملايف

 ىعواءماع يدمرتلاو دواد يبأ ناس يف ةدئازلا كح تاج ركل رس 5 2 ميسا قا لع هش ةديازلا

 ةيشوا نبا فضمو ةجلام نا تاتك شال ناشلا تك نم تيدي حاستستلا كارا ومو د ١

 كلذ لعو نسحلاو حت عيحصلا نع اوحرال نأ اوم م كاذل نيعملخا عيب ذأ دحاو قازرلا دنع

 دارا لاصت ايف رظنن 3 هناعق و حيحمصلا زييع الاه اتم اهنم ثيدح جاحتحالا دب مح ناك ناف زظني

 دانسالا حب كيدح اذه لوقف" رطتلاو اهنبلا فلا ةلخأ ان تانالا | ىلع كح من مث هتاور لاحو ثيدحلا

 هتمالس نقش يح ةنشح وأ تانسالا 3 ناكاذاهب جاحتحالا هل 3 آل 0 عمو هفيعض 3 هنادلح و

 ذوذشلا نم هتمالسدل تنبت اذاف هنسح وأ نتملا ةحص يضتقتال هنسح وأ دانسالا ةحذا ةلعلاو ذوذشلا نم

 :دحوأ قيدلا هدم يمال هج وأ دانسالا ةخد نأ انا م | لاق: هب جاحتحالاهل غاسةلعلاو

 نسخ ثيدح وأ حيحص ثيدح اذه مطوق نود دانسالا نسح وأ دانسالا حيحض ثيدح اذنه طوق

 أذل يبس دما نفصملا نأ ريغ اللمموأ اذاش منزكل حيضإالو دانيشالا كيبص كدت اد ن0
 هسشن يف حيحص هنأ هل ىلا تما هيف حدقب مو ةلع هل رك ذي ملو دانسالا حيحصهنإ هلوق ىلع رصتقا

 يذلا لاقف ةريخألا هن 0 ح نا ظفاللا بقعت دقو ها ىهاظلاو لصالا 3 حداقلاو ةلعلا مدع نال

 ناك نأو -.-. نإ نعال الا فاننبالا محم هوك لإ عطس لو عندش د ينارايالا ناد
 مالك يف كلذ لاح قل ثدعرب نأ هامسق دريع م حيحصلازييعل لها ربغ أمم ا جاحتحالا كد ع :

 جاحتحالا لع مدقب نا هل نسلق كلذدجم مل ناو هرإاشنأ هلف4:بحوأ هيدحوجص ممم ادذحا دحو ناف ةع الا

 نا هلق هريغ نم حبحصلا 3 "لاه ام ناك نم 0 ل هان 0 دامو ان 0 مظع رطخ هن جاحتحالا يف ذا هب

 مامت نيزيمملا نا اولاق نذلا روب ا بهذمىع ينبم وه رظنااوثحبلا هيلا ةادأ ام ىضتقم ثيدحلا ىلع ب

 هلاح نم مط نيماب اع ث دخلا لعا مك 5 مط غا انا وة واذا دامو 1 اودحوب نأ نك ناسخ

 062 ا دح اهريغو ثدحلا ل رم يور 31 اندحو اذ | لاَقف كلذ ف د ا دقو

 هك ثيدحلا 0 تافكحم نم 1 ف هنوعصص لع اضوصنم ا نيححصلا دحأ ف هد و دانسإلا :

 هراتك يف م لع هساور و 5 نم هلاحر ف هو الأ كك نمدانسأ 0 م هنال دساسالا رابعا“ درحتع



 0 بووهغ-
 )7 هاور يذلاو كلذ رسن الانإب يفارعلا باجنأو هدنسلم يف حبحصلا ملا هنا عم لينح نب انمخامامالا دشسم
 سي اذهف : ةححم نسلفالاو دنلايف ناك ناف هورظنا لاف ثيدح نع لئس هنأ ينيدملا ىسوم وبا هنع

 ىف ةجرخ ثيداحأ مث نا ىلع ةجحب سبل هيف سيلام”نأ ىف حرص وه لب ةجح هيف ام لك نأ ىف عرصب
  ديعلوءزج ىف اهعمج ةعوضوم ثرداحا هيف لب ققحوبف هيف فيعضلا دو>و اماولاق « هبف تنل نا

 111 د دس تاءوض ولا تانك ف يزول ا نا ةمالعلادرودقو عوضوملاو فيعضلا اف تادايزهيف هنيأ هللا

 ددسملا لوقلا هامس ااتك فلاف كلذ ىلع درا رحح نبا ظفاملا ىدصت دقو عضولا ةس اهف هل تحال

 اهدروا اًثيدح رشع ةسمح الا فاضاو ةعسن يعويقارعلا ابعمج تلا ثيداحالا هيف د رس دنسملا نع بذلا يف

 ”ثيدح ذسملايف سل : ةعب رالا لاخر يف ةعفنملا ليجعت ةياتك يفلاقو < امنع باجأو تاعوضوملا يف يزوحلا نا

 -رذتمب ولاق ء افح زثةنلا لذي هنا فوع ن نمح رلادبع تيدج اهنم٠ ةعيراوأ ثيداحأ ةثالثاالا هل لصأ ذل
 نا مهضعب لاقو ٠ برضلا تحب 2ك هلع قرح وااو كرف هيلع برضلاب دمج أىمأ امم هنأب هنع

 00 ركل كب داخل هناكقلا يل قاسلا نيج و ةركتلا ف دمابملا تنك نم ناتك هيزاونأل دج تنس

 وم دنسملا يف ام.ةلمحو ٠ نيام 1 مهو نيحيحصلا يف نذذلا ةءاحصلا نم ةعاج هل عش ل هنأ لق لب

 نان فورعملا نم رلا هبع ةمالغلالاقو ءافلا نوال ىف فال ١ ةريثع اهنم رركت الأ نوعبرا ثنداحالا

 نوجتح دمحأ مامالا باددأو باطخلاوبأ لاق : ثداوملاو عدبلا راكنا ىلع ثعابلا باتك يف ةماش يأ
 نم فرعي ىتح دمحأ مامالا اهحرخأ اهو اهب جاجيتحالا لحال اهزثك أو هدنسم يف اهاور يتلا ثيداحالا

 يفوتشب الثل حصام الا رك ذب نا ماع م منة رك وأ لدعأ هب درفنلاو هجر + ثيدحلا نا

 وتاكل حا رف تنك هنا ىز , ثيدحب ينع ثدح نم : لاق هنا نيلقثلا دس نع حص ا. نرادلا

 قلعتب اب ةقرتملاو نامتالاو ظفللا نم انباتك:لوأ يف اهانرك ذ يتلا ةفصلا ىلع نوك بترا ثدحملا مايو

 ءاورام ]كد نسل : ةيردقلاو هيدا ماك ريفر ويئاقخلا جاهم باتك ىف هع نإ ةمالاعلالاقو٠ :ناشلا نع

 ن2 يورد نأ دسملا قاةطرشو. 3 1 اورام يور. لب هدنع ةحح 0 هريغو دنسملا يف دمحأ

 هناس يفدواد يأ طارش لدق دسلا يف ةطرخور# كرعح وهام كلذ قف ناك ناوي هدنع تدكلا تيفو ردا

 يف يوربال نا دصق مل هناف.افيعض 1 انيجص ناك ءاوسأ هحتوش نم هعمسام يوريف لئاضفلا تتك'امأو

 يسطقلا تادايز يفو تادايز يعطقلا ركحب وبأ دازو تادايز .دمحأ نبا داز مث ء هدنع تين ام الا كلذ
 1 اذهو « دننملا يف اهاور هنأو دحأ ةياور نم كلت نالهاخلا كلذ نظف ةعوضوم رك ا

 يور نغال دمحأ نع يوري نع مثو دمح أ نع هلو رام م,لكو يعبطقلاخ ويش نروك ذملا خويشلا ناف حبق

 نم كلذ ريغو ريسفتلا قاتك و :خوسنملاو خشانلا تاتكو هلل دهزلا باتكو دمحأ دتم اذهو « هنع دمحأ

 حا اذبف « قازرلا ديع انيدحي# نايفش ان يدبم نب نعرلا دبع نت ,عكو و كوش 1

 ةناتكاو ؛ هللا دنع اذيف © راغلا رصن 4 انيدح ؛ دعما نب يلع نيد يعبطقلا رمعم أ انثدح لوش ةرائو



 رشا كف ول نا ا وس” طهي ع

 071 0000 تا
 ب 17 ا ا ا 0 1 ل ألا انيك ا 298001 دف ذأ ماحز ع

 وهمس
 - دج

 يتأباتكو ابتف رك أو اعضو نحنا دواديهأ تانك نآالاداقتالاو تسلا ىف اهبط سلع حر ددضلا عمج يف 0

 م ٠ هئمحر مهب وممدل أوعس مق ةينأا 0 نحو مهناعامج رفغل هللاو ©« نسح تاتك ضل

 تيح لهايشلا طرفا دق تلا طفاشلا نأ فرت ةزوكذملا ناسلا ب١ كانك لماع 2 فرع كي

 لهاستلا يف طوف هنإلاقال تاو : برغلاو قرنثلا ءاماع امحص لع قفتا دق: ةسما تكلا ناشيف لاق

 ن.دلاو حيحصلا ناب هباتك يف رع لق يذهرلاو هريغو حبخص يلا هباتك يفامماسقنا خخ رصدق دواد 0

 لش . هحالطصا ىلع كلذ يف ىرح دق وو 2 هد رشل الو حيحصلايف نسا جردب نم هنأب ليق ناف 4

 هنإ رك ال احيحص ندتلا مان نمي نأ ىلع كلذ وحن وأ اركش وا انس اف نب اوحر د دق كانا 07

 ىنعملانود ةرابعلا يف فالتخا وه ام زمعال نمنيو اهني زنع نمنيب قرفلاف هركذ مدقملا حبحصلا نود

 ىلا رظنلاب فيعضلا نم ناسلا يف ةثالثلا بتكلا ىف ام عم ةرابعلا هذمل ينلسلا قالطا نا مهضعب لاقو

 بتكلا ىلا مهضعب فاضأدةو ٠ افيعض اثيدح نيحبحصلا دعب اهلقأ اهناف يئاسنلا اهس الهريغ ىلا ةبسنلاب هتلق
 يف اهعم هجردأ ثدح رهاط نب لضفلا وب كلذ لعف نم لوأو ةتس كلذب اهلع-ف هحام نأ باتك ةَسْونأ

 يا ظفاطلا هيذه يذلا باتكسلا وهو لاجرلاءاسأ يف لاك ألا باتك ىف. ىتلا دج لفات 2 تارا

 ثيداحأج رخادق هحام نبا ناكاملو ٠ أطوملا فالح ةسمملا ىلع هدئاوز ةزكسل ًاظوملاىلع هجامناا اومدقو

 ليلق هناف يماردلا باتك سداسلا لعجب نأ يغبذي ميضعب لاق ثيداحالا ةقرسو بذكلاب نيمهتم احر نع

 ىلوأ كلذ عم وهف ةفوقومو ةلسرم ثرداحأ هيف تناكن او ةذاشلاو ةركتملا ثيداحالا ردان ءافعضلا لاحرلا

 كرك ف ريالا نادحلا كلذ لع هعبتو الكولا تحال ىطةقرتنلا نورك ءالعلا نحف لمح لكن

 هريغ اذكو لوصالا عماج

 احح لك ثريدح هفدرفأ ام يه دساسملا تك ون ةيرلا ف كيدلا تك نود تاون 2 1

 هّسبدح نم مهل عقب ام يناحص 10 ِق اوعمجت 5 اهفنصم ةداعت ر> دقو باونالل راظن ريغ نم ةدح 0

 ديناسملا بتك : حالصلان ظفاذلا لاق -.- اقلطم اهفدروباع جاجتحالاغوسبال كلذلو اهقس وا ناكاحجم

 ىرج امو يذمرتلا عماحو يناسنلا ننسو دواد يبآ ناسو ناحبحصلا يف يتلا ةسا :ىتكلاب ةقحلم ريغ

 ىءموم نا هللادع دئشمو ىبلابطلا دواديأ دنع لم اهمف دروامىلا نود راو اهم جاجتحالا يف اهارحم

 يصوملا رك كاسمو يمرادلادنسمو ديم ل دبع ديسمو هيوهار نس قحسا كسسد و ليثح نإ رخو :

 ل ةسس اوحرخ نأ امفل وم ةداع ترد هذهف اهخاشأو 15 يأ رازملا كس و نافيس ْن نسما نيييضتف

 لال تلج ناو اهننم ترذأت اذهلف هباجتخم ائيدح نوكي نان نديقتم ريغ هدح نم هوورام ٍناحص

 هلعأ لاو باوبالا ىلع ةفنصملا بتكلا نم اهب قلحأ امو سلا بتكلا ةيترم نعاهفلؤم

 دنس ابو ومس اعإو باونالا لع نسل هنال دياسملا ا ىماردلا دئسم هدع حالاصلا ناََع دقتناو

 نيرا قيل أ امو ننبلا بنك نضمن اضيأ هياعدعماو سنس ةيداح ا نرك دس طياتك ار سا دل

0 



 "تيل ارا 5 ام ةجردىلا عفتريدقو نمحلا ةحرد نع لزني ال اصلا نا نيب مث اص هنا ديرب

 ارنا ة اهصخلم ىلع تفقو دقو ةكم لقا لإ كار ف وحاب هءاتكب قلعت, ايف دواد يبأ مالكو

 ' بالا يف تفرع ام حصأ , ىأ للا تاك يتلا ثيداحالا مل ركذأ نا ينوقلأس كنا : لاق ًاثيش هنم
 7 اعرف ظفحلا يف موقأ رك الار ادام مرفأ اهيحأ نيبجو نم يور دق نوكينا الا. كلذك هلك هنا اوماعاف
 7 ناك ناو نيئبدحوأ ائبدح البابا يف بتكأ موثيداحأ ةرشم انهت نم ناتك ف ىرأ الو كلذ تكلا
 7001 وشو نم الا ف كدا تدعأ اذاف  هتعفنم تدرأ عا ركب اع نام تيداجا ديالا ف

 " ليوطلا ثيدحلاترمصتخا ارو ثيداحالا ىلع ةدئاز ةلك هيف نوكت اجرودبف مالك ةدايز نم وح اماف ةثالث
 700 ٠ كاذل هترصتحاف هنم هقفلا عضوم ميغي الو هنه دارملا هعمسي نم ضعب مي م هلوطب هتبتك ول ينال

 ماكتق ىفاغلا ءاح ىتح يعازوالاو كلامو يروتلا ناس ىضم ايف ءاماعلا اهب جتحناكدقف ليسارم اأو

 7 لثم وه سبلو هب جتحب لسرملاةليسارملا ريغ دنسم نكي مل اذاف هريغو لبنح ن دمحأ كاذىلع هعباتو افا

 '  ركنم ثيدح هيف ناك اذاو "يش ثيدحلاكورتم لج ر نع هتفنص يذلا ننسلا باتك يف سبلو ةوقلا يف لصتملا

 7 هنمو هتني دقف ديدش نهو هيف ثيدح نم يناتك يف ناكامو ؛ هريغ بابلاف هوحنىلع سدلو ركتمدلا هتني
 " يتلا نع ةسكيلع درت الباتك وهو ضعب نم حصأ ابذعب وطاص وهف ًايشديف رك ذأ م امو هدنسحصي الام

 ”0 ذاحر رضألو ناتكلا اذهزم ةوماعت نآناثل ملأ نارقلادعب اقشاعا الو هنف ف والا ٍسوديلع هلا ىلص

 7”  هرادقم رسب ذكح ةمبفتو هربدو هق زل اذآو باتكلا اذه تنك ام دع ائنش انه لعلا نماتكلا ال نا

 | عم لجحرلا ىتكي نا ىنبجيعاو ٠ 1 ثيداحالا هذبف يبفاشلاو كلامو يروتلا لئاس لئاملا هته امو

 0 نلحا رولا نان عماج لثم 0 تك سو هيلع هللا ىلح ينلا كراج از نو بتكلا هذه

 0: دك نورك دعايعو رعاشماع ركل 5 ةباك ىفاعضو يتلا ثيداحالاو عما ولسا نم سانا موا

 0 نا ردق سل حيبحصلا لصتملا روهشملا ثيدحلاف سانلا لك هيلع ردقب ال اهزيبمت نا الا ثندحلا نم 0

 7 مهارإا لاق ملعلا ةمن أ نم تاقثلا ةياور نم ناكولو هب جتحي ال هناف بيرفلا ثيدحلا امآو دحأك يلع هد

 ' دقن © هلقذاف تيدا تعيش اذإ بح يأ ن ديزي لاقو. كدا. نم لنرغلا نوهركي ل

 ماكحالا يف اهلك ةئاعام قالا ةنرأ هذبفماكحالا الا ناسلا فاتك ىففصأ ملوهعدف الاو فرع ناف ةلاضلا

 ] ه مكيلع مالسلاو 2 رف اهريغو لئاضفلاو دهزلا يف ةرثكأ كتراداسأ املك

 يناطخلا نايلس وأ ماهالا لاق ماكحالا ثيداحأ هع اعاظع 0 ءابقفلا نيب باتكلا اذه رمتشا دقو

 نبدلا يعف قف مل فيرش باتك دواديبال ننسلا باتك نا ىلاعت هللا حر اوماعا : نتسلا ملاعم ىف

 ”قالتخا لع ءابقفلا تاقدظتو ءاماعلا قرف نيب امكج راصف نازلا ةفاكح نم كوبفلا قزر دقوهلثم باتك

 راطقأ نم ريثكو برغملا دالبو رصم لهأو:قارعلا لهل وعمهيلعو برش هنمو درو. هنه لكلف ىيهاذم

 اهون احن نمو جاجحلا ن لسمو ليعامما نب دم باتكب م دكا عل راتق نايل دل اهه د حلالا



 ل ل ا
 هركاذ دوادأ وباو دياتك يف فيعضلا تب ادحلا رك ذبال نأ ميلا اناسم نأ ريش ةيراش اموا هيل ام 1

 7 ا ا

 دج يوي موو تاو نت ا معا

 01000 ا

 ١ هاو سكر فيبر نوير راع و 7 7 1 ١ 35 0 - . 17 71
 هيب راب عا نازل عل انني ل ا ا ل ا ا هم راب

 اعر لب ةدحاو ةلزنم يف رظنلا ناعما دنع امهف هناتك يل! لسا 1 روذحملا عفتراف هفعذ ناب عم

 ةمبملا بلاطملا نم فيعضلا فعض ةف مناف هلاحجحرب تضقامر يتلا ايازملا نم نايبلا عم فيعضلا هركذ دع... 8
 تداخل ب اريثك دواديأ ناس يف نأ لع د امهشي نوبلاق رب ديلا ءاهاع نم دبا لايف رطخ 5 م اذهو

 ف نأ نو اهةعذ ىل أرمي مل هنأ ع م حشو .ل لح 3 ١ لي تخل ةلازر وا لاهرل وأ عاطقنا اه يتلا

 بقتعل وه لاق 4 ارئالا 2 ضعإ نع مهضعل لشدتو هر وبظل عونلا اذه ف يلا ناسا ضرعس 5 هنأب 1

 حيحصل وأ سم يق حيحصلا ريغ عوقو نشش ا هئمختل كلذك وهو لاق 3 0 يواسيال ادج هأو

 سلف هباتك يف ةحصأا ملا ا 0 اناا ليس نأ ضارتعا 5-5 رجلا دقو كو 0 هلع تك 0

 دواد وبا حيحصلا نع ندحلا روصق نم فرع ا هد نسح هنن هيف ه> رخ ثيدح ىلع محن نا انا . :

 ؟حب نا طاتخالافانسح نوك نا زوو اخيحص نوك نا زوج اصلاو اص وهف هنع تكسام فاول

 دواديبأننسيف اهنكل ماسقأ ةثالثب ىتأ الك نايف اهباشت اا نيلمعلان ا اهنم ٠ ىرخأ ةب روحا مل ون

 نا اهنمو :ةافانم هئيدح ةحصو لجرلا فعض نيب سبلو هلجر ىلا دسم ىفو ثيداحالا نوتم ىلا ةعجار

 نا اهتمو ٠ هنايب مزتلب مل ديدش ريغ نهو ابف ؟ 0 م نا مهفف هتنيي ديدش نهو هيف ناك ام نأ لاق دواد 1

 هنأ م َّ ٠ ةساثلا ةقبطلا يف وه نم ةياور يف ىذا روصقلا ريحنيل تاعباتملا يف هثلاثلا ةةبطاا نغ يور امنا اماشمب

 جاجتحالاو اهنءراثك الا عملوصالا ىف ءالؤه نيل زكا جر هناف دواد 11 فالخب ادج .ثندح نم لقب

 قيعلا يسلدنألا ديشر نن دم ركب وبأ ةمالعلالاقو * سه نانك ةيبرد نع هباتك ةجلرد كلر اكل

 هربغ ل الو فعض دواد وبأ هيلع صني مل ث .نلا قرن » مزاب 5 سانا ديس نإ هن لقت ايف

 لاق ٠ كيذك هريغ دنع نكي مل ناو احبحص هدنع نوكي دقذإ انح دواد يبأ دنع تيد ان وكب نا ةحصب

 طاتسالاو دع عن اياد فوم ناةنا امرك 3 انا حالصا نأ نأ ديذر نإ ضارتعا نع باح دقو قارالا

 هب جاجتحالا يأكل اص وهف هترابع نال دواد يأ دنع اهغاس نأ زاح ناو ةحمدلا ةحرد ىلا هب عفت رال نا

 هير ناك ناو .حالصلا نبا هلاقام طاتحالاف ففيغضلاو حيحضلا نيب ةبئر نسما زب دوادا وأ 320

 ه ٠ هب وه ربع اك طاح لاقي نا طاتحالاف ففيعضو حبحص ىلا ثيدحلا ماسقنا يف نيمدقتملا” 2١
 ىلا بدني هلا بنهرتااو بيغرتلا باتك ةطخ يف ةعقاولا يرذنملا ظفالا ةرابع نم مهضعب مون دقو

 ٠ انرظن لقو |طاص هتيم ع فورءملاوفورعمريغاذهن اب هيلع ضرتعاو اندح هع 1-0 ةيمسأ دواد يبا '

 ف دواد ولأ لهاست م ءالمالا لاح رضح مع ريثك لعدبلاو --_--_ يو كلذ ىلع رك 2 أذاف ةنرا.ع 2

 منع هللا ىكر مهملع اداقتاال ه>حصأ يف ؟الاو نامح نا وأ هش ف دلال ةقيدضل نع ثول 0

 902 "قرف ةنع تكسو دواد يلا. ىلإ يو رع كب دن .لكو ساتكتلا [نك نم اهيرئاخت ىف يضل سا

 وأد اود رك ذ اك وبن هلوقت ه ٠ نيجيحصلا طرش قلع نوكن دقو نسحلا ة>رد نع لزن الو دواد 5



 'ش 0 0

 . طعاليلد سانا نو ا 0 كلذ يف همدقهشو هل دش نوف رثعم نوض رتعم اف لاح لك ىلعو هريغ ىلا

 رك ذلا نسح نيللاعلايف مل ىتبأو رجالاو باوثلا اميمح ممل هللا لزحأ هيلع ضرتءملا ماقم ولع

 3 2 : |١ ةديافلا الحم

 6 نسما تن 3 , دا | ةفرعم ىلا ام ىدتيب يتلا نكللا نايف:

0 يبأ باتكح حالاصلا نإ لاق
 قس ان ه وب يدل وهو نسحلا ثيدحلا ة ةف رعم 0 ا يدمرتلا 6

 ليثح نب د2 اك ليج لإ دقلسلاو ةككاذم نحب ماك نم كاك رقم اف دوو ةنماج يق 0 10

 2 حيت نع ثبدح اذهو نسح ثيدح اذه هلوق يف يدمرتلا تانك نم خسنلا فلت#لو اهريغو يراخبلاو

 هنلس يف ىنطقرادلا صاف : : هيلع تقشا ام ىلع دمتعتو لوصا ةعامج هب كالصا ححصل نا يغينيف كلذ وحنو

 يراقب امو هش امو حيحصلا هيف تركذ لاق هل انيور دقف دواد يبأ ناس هناظمنمو «كلذن رك

 هنف ثددح يبا انك ينناكاملاقو٠ بالا كلذ يف هقرعام ح كا بأي 01 رك ذيدنا هان ا اما 00 انسورو

 هباتك يف هاندح واما ذه ىلعف تلق ٠ ضعبل نم ا اهضعبو اصوبف عش هيفرك ذأمامو هسا كدقذ كديدش ل

 "الأ افرع نيحاو محصل نب رعب نم دح اهتحص لع صنالو نحتحصلان م انحا وف سلو انلطم روكا ذم
 هب نسا طبض انققح اهف جردنم الو هريغ دنع نسحب سلام كلذ يف نوكيدقو دواد يأ دنع نسا نم

 تهذم نم ناك : لو رمد يدروالادعس 0 وم 1 طظفاحلا ةدنم ن هللأ دعو يح ذإ قيسام لع

 يناتسح ل ادوادواكلذكو ةدنم نا لاقو ٠ كرت ىلع عمج م نم 1 رع نا ياسنلا نما دبع يا

 ه ٠ لاحرلا يأر نم هدنع ىوقأ هنال هريغ بابلا يف دج مل اذا فيعضلا دانسالا جرخلو هذخأم ذخأي
 لاقف دواد يبأ ناس ناسف حالصلا نامالك يرمعبلا نيالا درس نب 8 حنفلا 1 ةمالاعلأ بقعت دقو

 يجذال يذلا 2-0 لمعت همسش كلذ يف هلمصو نمل ا: ماش ةرادولا درا يذمرتلا يلع هبتك اف

 نم هب لثم نم ثدددحو يناثلاو لؤالا نيمسقلاب و يهاول !| فيعضلا بنتحا هنأ هريغ ىلع همالك لمحت نأ

 ىنعفدواد انآ هب مزلأام 0 ا لا خيشلاءزلأ البف لاق كلاثلا مسقلان ود هتك يف دوجوم ةاورلا

 ند ا لوقوْؤه اضيأ اهف ينعب هنراقي امو ةحصلا يف ينعي هبيشي امو دواد يأ لوقو دحاو اميمالك

 1 : باسلانب ءاطعو 0 ينأ نب ل لحم نما لزم نأ جاتحاف نأ دفس و ةيعشو 0 5 حييحصلا لك

 نيب قرفالو نامتالاو ظفحلا يف اونواقت ناو قدصلاو ةلادعلا مس | نم نكلا لعشب امل دابر ل ديزيو

 هطرتشي+ دواد وبأو فرعضلا ينعي ةثلاثلا ةقبطلا ثيدح نم جرخيف حيحصلا طرش اهاسم نا ريغ نيقيرطلا

 "0 ىلإ هللا ريشبام ضعب نم حضا اهضء نا دواديبألوق يفو لاق هنع ناساا مزيلاو هدنع هنهو دتشيام 5

 هم كلا ِق لطف ةغص ةهيضئقت 1 هيف تن وافت ناو ةحصلا نم امسي كرتشملا ردقلا

 7 رك ذ امهنه الك ناف حسم حيحص ةلزع دواد يِبأ ناس ناب اهراعشال ةرابعلا هذه نم سانأ طعنا ادن



 هو ردأ هو نم ةساور نور طل يعترف اذ درا 0 م 2 3ك ارا ١ 0 نأ ظ
 ةمايقلاموباللا هثعب اني دح نيعل ا قمع طف رم تيذحك قد 1 هل فعشا جرد 0 كاذب عفت 0

 قرالا هيف زكت دق عونا ا ظافحلا ضعب لاق هقرط ةرثك عم هفعض ىلع اوقفتا دققف ءابقفلا ةرعز يف 1 ٠

 ةنسو ىلإ كاك قمحلا روخ ال يذلا ركنا هو نع يقترب ىح رابتعالا ةجرد نع ةرصاق تناك 000

 فعض اهمف يتلا قيرطلا ةازع ةيهاولا قرطلا كلت تراص اعرو لئاضفلا يف هب لمعلا زوجي يذلا ففيعصلا 8 ١

 "يع ضرفول ثيحب ريس
 ة>ردىلا نسملاةجردنم ابضعب يتتري دق نسحلا ىلا فيعضلا ةجردنم ثيداحالا ضعب يتتري دق اكوهريغل ١
 داو ل قرأ امه قرفال ءا وس حييحصلاو وه هنأ تفرع دق كناف هاذا نسحلا ق كلذو ميا

 ءاحاذاف حيجصلا ةاور يف ةطرتشملا ةجردلا طبضلا ىف اوغلبي نأ مهف طرتسم آل ةتاور نافطبضلا و
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 نسحلا ةيتريلا فيعضلا ةمرنم ايقتصراص ريسي فدض هيف دانساب ثيدحلا كلذ

 ةحردلا يهو هتحرد نم كلذب يقاريف طبضلا ةفح نه هفام ا د هجو نم هناذل نسحلا تس -

 هريغل حصل عونلا اذه ىمسيو هنم ةريخالا ةحردلا يهو حيحصلا ةجرد ىلا ندا يبمسق نم ىلدالا 1 ٠

 1 نا رمتا اذهل درواز مهضعب لاق اذلو 0 قبس يذلا حيحصلا نحف الكوع عونلا ذ ذهو |

 نأب .تاحأو ٠ دك اذه يف لخااد ريغ وهو ةحصلا ةحردىلا نسملا ةجردنم ىتترا هجو ريغ نم يوراذا '

 نآثلا لبق ني ةددا امو هريغل ال هناذا حيصلا وه دو

 هريغا نسحلا رخالاو هتاذا نسحلا اهدحأ نيسق هلعط نسسحلاب ىتتعا هنأب حالصلا نبا ىلع ضرععاو 2٠

 ج رحصلا رخ الاو هتاذل حيحصلا اه 0 ا نيمسق هل كك هنأيو حيحصلاب ينتعإ نأ يغبأ تا

 هنأ ذع اينيم نسا عون يف هريغل حيحصلا ر " ذو هباب ىف هتاذل حيحصلا فيرعت ىلع هراصتقا ناك ناف٠ ريغل ٠

 هنأ فيعضلا عون يف هريغل نسحلا رك ذيو هباب يف هناذل نسا في رءت ىلع رضتقي نأ يغبذ ناكف د

 بدر هج نم حالضلا نتا لع سانأ شا رعا رك دقو ليش مالا ذه يف يطخلا نأ قالو هرصأ

 كاذب اضاق' ىث ده انش الما هباتك ناذ نظن .نضازغدلا 125 ف 0 ع هنا اولاق مهناف هياتك ٠

 هعمج نم لو وهف تش بتك يف ةقرفم تناك ي دا نفلا اذه لئاسم نيد كي سا

 عولو هب مهل نذلا ةيلاعلا مما تارا دارفأألا هصحال تاك ناو لاتنا ليتر اع ىح داو باتك يف '

 هقوعع كلذ نال 0 0 هل ريسّسال هلثمو مجرودص يف ه ل م ةقرش سعال

 م[ ادعو نتارع هنم قداوه نم هن مايقلا لع ودقب ليص كلو دك سدا ساو فيلأتلاو عن 1 ماما نع

 اذه. اوموقي نأ مهقح ناكف لبتااو لضفلا باب را رثك مهف قاض علا ال قنا قع دقو رع رقم

 مأ وه يذلا سعالاب ةمايق هنم اريك يملا 2

 ماجسنا عم كلذو ةدافالاو ةدافتسالا نم عني شيوشن هيف نال ثا تي ةلحا نق تح بانك نالع

 ةيسنلاب ليلق كلذ نأ الا اهْنم ةسانمدشأ اهريغ ناك اجر عضاوم يف ءايشأ ركذ دق مهن « هتراشا فظل وهن رع
6 0 



 ا ٠

 نم برق نم دنسم حن 01 لاقو * ناقتالا لك نع رضاق رووشم وأر وأ دهاش هب هل

 0 ا ةلعو ةودغ نم ليسو هجحو ريع نم يور ا ةقثاا ةحرد .

 ريغ طضضلاو ةلادعلاب نيفورعمةاورب هدانسا لصتا اذآ ذوذش الو ةلع هيف سل يذلا ثيدخلا وه لاقف مهضعب

 7 ”يوارف طبضلا,توافت يف الا ءاوس حيحصلاو وه هلع حبحصلا ةاور طبض نع اروصق مهطبخ يف نأ

 امناو ةجردلا كلت هيف طرتشي ال نسحلا يوارو ماتلا طبضلاب افوصوم نوكي نأ طرتشي حيحصلا

 ”اهناق حبحصلا طورش راس اماو اطخلا رثك الو الفغم نوكي ال ثبحب هل! يف اطياض :نوكي نأ هيف طرتشي
 يدع نبالاق" هريخت ىلعو رك ذامىلع نسما قالطا نيمدقتملا مالك يف دجودقو : هناذل نسايف اهنم دبال

 يش ”يآل ةبعشل لبقو : ٠ هيلع عباسال الا ها ينئادملا ناملسن. مالس ةججر يف

 "ادارأ 00 2 رف حر لاق تم , دا ن.بحوهو يمرزعلا ناباس ينأ نب كلملادبع نع يورت ال

 0 نااوهو .اسحلاا ”يعختلا ميهاربالاق ٠ بيرغلا لع ةلطأ ععرو نالا نيحوهو يرخلا دل

 نبالو هتحص ىلع قفتملايف هقالطا يمفاشلل دجوو يئارغلا ىنع هنا يناعملا نبالاق هثيداحأ ناسح لجرلا
 هونو ندسحلاب ريبعتلا نم ثك | يذلا وه يذمرتلاف ةلمابو هريغل نسحلايف يراخبالو هناذل نسحلا يف ينيددملا

 لب هب جاجتحالاب لوقلا قالطا غوسي الف هقثاا نتج ءانيكف دق آلآ فذاخا تيدكح 0
 2 نسما ىلع اقطنمهنم ناك امو هب جاحتحالا غاسهناذا نسا ىل !ء اقطنم ه:هناك اث كلذ ينرظنلا نم دبال

 الخلا وو هب احح الا وسم هقرطب تاذك ا هيل رن دال

1 

 3 نسما ترد ثحبك قلعذلا 1 2

 م ١ ىو لإ ةدئافلا |

 © اهقوف يه يتلا ةجردلاىلا امج رد نم اهعفريام لاوحالا نم اطضرعيدق ثيداحالا ضعب نأ يف 0

 : مدلل هردلا رد ني فيعضلا عشتار دق كاذبو ةوق مود لا وحبا تمدح الا نقعل يد

 حيبحصلا لمشي لب نسحلاو فيعضلاب اصاخ لا اه سيلو حيحصلاة جر ,دىلا هتحرد نم نسما عفتريدقو

 نكمم ةفعض نوكب دق فيعضلا تي دحلان ا : 1 وقنف طقفامبم قلعتي اعا نآلا انتحنأالا هناجرد عونت رابتعاب اضيأ

 هناور ضعب ظف- ىفعذ نم ًاثشان فعضلا ناك اذا امف كلذو لاوزلا نكممناك نافلاوزلا نكمتربغن وكي دقو لاوزلا

 كاذب عفتربف هطبض هيف لتخم مو هظفحدق را 1 اور ءاااناخلاو قدصلا لهأنمهنوك عم

 لسركا ق5 لاسر ًالاينهج نم اكشان هفعش ناك اذا ام كلذ لثمو. نسحلا ةجرد ىلا ففيعضلا ةجود نم

 ةجرد ىلا فيعضلا ةحرد نم كلذب عفت ريق رخاهجو نم هتياورب لوز هفعض ناف ظفاح مامأ هلسرب يذلا

 قذلا ضحلا# لاوزا : [عييع ةفض نك ناو لالا ضعب ةلاهجم وأ: سلدتلا لاسرالا لو نسحلا

 ١ دروودجي ن- ون يصوت رد ذآ خذ ذل :

 ايد سر الار 0 را 1 ١  35ان ف ه4 قطب ند

 ا ١ 1

1 

 0 ذا 2 زة ز ز 2 ز 2 2 2ز 2ز 2 12 1212ذ21 21 12121 212ز2ة2ة2ة2ة2ةز2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ةز2ة2ة2ةز > ز ز > >+> ]+]| +

 ١ طاطا فيما كو 10 200 3

 ا مضت دنية دلل يي كولو

 انيرفك نك يلا ب ١ كلان تاس.” هيفا



 1 ركل يد نجل لاب اس 1 م ولاول ابا بح > 01 0 9 ا
 5 0 00 ا ا 0 ا
 7 2 ظ 1 0 1 50 0

 10 اس و ل يا نك ل
1 2 0 1 

 ”ن

 0 لكتتي هنأ ىأر ام ىلع امهنم دحاو لك ارمتتقم ر >آلا عونلا يناطخلا م يعو 0

 هباع ضرتعاو ه ٠ هحضوو كلذ نيم اذه ٍعأ لاو و لهذو ضعنلا نع لفغ ما وأ نال

 تادسلا فيعضلا ةعم دل لب ا سلو راويسملا ةباور لع اروصقم يذمرلا دك نسا لعد هنأب

 عاطقتا هداني يفامو نعنع اذا سلدملاو هلم ا كدعل طظادحاو طا طلغلا فوصوملاو ناطقا | ول

 نم تانن اللا ف نوك ال نأ ةيالثلا طورمثلا تددحو اذا هدنع نسما 1 ءال وه ثيداحأف لدقرسعص

 تسلوادعاصف ردا هل ون و ثا كلذ كاتم ىور/ ناو اذاش ثردحلا 6 ناو ثدكلا 3-5

 تاس لاضتا دكا ناش ضرعم هنأ اذه يوش امو 3 نضع نم ىوقا اهضما لس ةدحاو ةحرد 5 اهلك

 ل نو نرسل 08 0 ىدذع رلان كَ هلو امأو : نسا, ةعطقنملا ثيداحالا نم أريثك فصو اذلو

 نع لفغ هلأ وأ نشب ال هنأ عار اعراض رعم :نكشناهنأ يار ام لع ايم دحباو لك اريستق د كا اللا

 يذلاعوتلاوهو 0 يذلا عونلا لع الأ نسا مننا قلطي ال يناطخلا نإ هيف مكعب لاقؤ لهذو ضعبلا ا

 نسحلاب مهدنع ىمسسي يذلا وهو هكرت يذلا. عونلا امأو + هتاذل نسما مداب نيمسق نسما لفن م همسي

 املذ نسما مسا قلطأ اذا ًاضيأ يذمرتلا نارهظيو ؛ ركذ املال كلذل 1 هدنع فيعضلا لق نموهف هريغل

 ليبق نف هدنع وهف هكرن يذلا عونا امآو هريغل نسملاب مهدنع ىمسإ يذلا وهو هركذ'يذلا عونلا هب ديرب

 ةنيرق تدجو اذا عونلا اذهىلعنسحلا ما قالطايف يفانب ال اذهو ؛ رك ذ امال كاذا ًاضيأ هكرتف حبحصلا
 عم نسحلا ةينز نع قرت ال ثيداحالا نم ةلمح ححص دق يذمرلا نأ مهضعب لوق امآو ٠ كلذ ىلع لدن
 نسا ةبتر يف يه ثيداحأ ةحيصب كح هنأ دارأ ناف اماهما هيف ناف نسملاو حيحصلا نيب قرفي نم هنأ
 ا ردا رعإلا هان نسا ةير ا ىف هيدالا عبد ؟> هنأ دارأ ناو دراو هيلع ضارتعالاف هريغا

 لدا ىس نم نا واق اذأو همارع قدا هلو جيحصلا ىف هلحدب نيدحلاب نر انتقد نا كرد
 نيتي اذلَو ٠ ىنعملا نود ةرابعلايف فالاتخا اذأ اذهف الأ نينملا مدقملا حيحصلا نود.هلا ركب ال احيحص
 فيعضلاو حيحصلا نيب لعن يغبتي هنأ اوأر نيذلا نيثدحملا نا اهدراوم عبتتو هذهيف رظنلا ناعما نم
 ةحرد هعفرف ةوقلا تاراما هيف تربظ يذلا فيعضلا وهو فيعضلا ماسقا نم مق ل مهضعل دمت ةطساو

 هيف يذلا حيحصلا وهو 0000 | مانقا نم مق ىلا نورخ الا دمتو نسحلاب هاهسو امهنيب ةطساو هلعجو

 نشح لوش كلذل مهران 3 ناوغنملا ل اقف نسحلاب هامش وامه ةططأو هلعجحو ودل جا م ع ُّىش .

 ناكيذلا مسقلا اومسف كلذمىلا جايتحالا امهعإ [!قرطنأ 0 ع ريغ اعم نيعونلل الماش نسا مسا 1

 دقو ٠ هريغل نسحلا مسا, فيعضلا َْق احردم ناك يذلا مسقلا أومسو هناذإ نسما مهاب حيحصلايف احردم

 لصتا يذلا وه -نسسملا - مبضعب لاقف اهمأ فالتخا عم اقلطم ندحلا اودحي نأ نولؤاحت لواح ٠
 ؟ادضاع هدلضع اذا بذكلاب مم مل يذلا فيعضلا دا طيضلا ماتب سيل يذلا طباضلا قودصلاب هدان_سأ

 روتةسم وارامأ لصتملا هدنسيف ناكو للعلا نع الخام ا مهضعب لاقو ٠ ةلعلاو ذوذثلا نم ةمالاسلا عم
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 .هلمعتسي و ءاماعلا زك ١ هليقي يذلا وهو ثيدحلا زك ار ادم هيلعو هرئايف هلوقزا مهضعب لاقو ٠ حييحصلا ةجرد
 7 ءاماعلا عيمج هلبق حبحصلا ناف هلبق ايف لخد يذلا حيحصلا جرح كاذبو دحلا ةمْث نم وه ءابقفلا ةماع

 ١"  نسح هدانسا لاقف ثيدح نع يبأ تلأس لاق هنأ متاحيب ا .نا نع يور: هلبقبال مهضعب ناف نسما فالخ

 0 يباطخلا لوق : لاقف يذمرتلا دحل اقفاوم يباطخلا دح لع نأ مهضعب لواح دقو ٠ اللاق هب جتحي تلقف

 نم ةمالسلاب ينعي هلار رهشا يباطخلا لوقو هجو ريغ نم ىوريو يذهرتلا لوقك وه هجرخم فرعام
 1 الو ىذمازلا ةلوق اهاو بدكلاب يح نم هداسا ف نوكي الو يدمرتلا لوقك وخ بذكلا  ةمضو
 1ك جرا نافرع نإ مهضعب لاقو ٠ ذوذ كلا يفاني جرحا ناف رع نال يباطخلا ةرابع يف هع ىنغتشم وهف اذاش

 عاطقتالا يفاني او ثيدحلا 307 هيف فرع دق هلاحر عيجج هيف زربأ دق يذلا ذاشلا نأل ذوذشلا يفانيال
 قطا فام قحنالو ها را سا 000 رج ا ل

 وو نسما نسف طحان دل دق يذمزلا نأ نيس نأ دعب اهمال ثفاكنلا نم رح الا لع ناكلا كل

 اني وبا ارجل ف يروم نا كاقو الذل ىد ح اررهو رخال مسقلا دح دق يباطخلاو هريغل نسحلا

 ال تم نمل هان دلل اذه لع ضعوا هب لمعلاو هيلع ءانبلا حلضيو نسما ثيدحلا وه لمتحم بيرق

 نسا ةفرعم نأ ىلع ىنبم يزولعا نا هركذ ام مهضعب لاقو * هريغ نم لمتحما ردقلا هب زيتي طباضإ

 نيب نسا ظطسوب ال مهضعب لاقو ٠ امهنب طسو نسا نرال فيعضلاو حبحصلا ةفرعم ىلع ةفوقوم

 .عمطمال هنأ مب ضعب لاقو ٠ هنع هترابعرصقتدو ظفاللا سفنيف ميا واو هغرعت ريدع فيعضلاو حيحصلا

 ةيظم كلاطلا لع فرق نأ هنكع ن ةلا اذه ىف عرب نم مناي ربغ ليلغلا قشب' از هريغ نم نسا نابع ف

 ١ اع ةرازك ذملا ةركاتلا كلو دحلا دروأ نأ دي لاظ ةعاطتسالار لقب ن 0 حاضياب حالصلا نبا ىنتعادقو

 0 يللا ل ام 00 يدِمرلا ةرك د اف نسل و 'ليلقلا وشب ال ينس ادع, لك تلق

 حضتاو يل حقتتت مهلامعتسا عقاوم اظحالم ممالك فارطا نيب اعماج كديلاو كذا قارعلا توما كو

 9 سي هنأ ريغ هتيلهأ ققحتتم روتسم نم هدانس لاجر ولختال يذلا (اهذحأ) ناهق ننحلا كندا نأ

 الو تيدملا يف بذكلا د.عت هنم رهظي ل يأ ثردحلا يف بذكلاب مهنم وه الو هبوري ايف أطخلا ريثك ٠
 و خ1 هجر رق واوا هلم يور نأب فرع دق كلذ عم ثيدحلا 5 قسفم نأ سلم

 جرخيف هوحنب رخأ ثيدح دورو وهو دهاش نم هلاووا هلثم ىلع هيوأر علان نم ةعباتع دضتعا تح

 نوكب نأ ( يناثلا مسقلا ) 0 مسقلا اذه ىلع يذمرتلا مالكو كم أك أذاش نام نأ نع كلذب

 يف مهنع رضقي هنوكل حبحضلا لاجر ةجرد غلبب م هنآ ريغ ةنامآلاو قدصلاب نروولتملا نم ةيوار

 اديه لك قارش وا نقد دحا نم هب اكرقتي امادنا نم لاج نغ عقارب كلذ عم وهو ناقتالاو ظذلا

 مالك لزينب مسقلا ١ ده لعو اللعم نوكي نأ نم هتمالس ارك و | اذاش نوكي نأ نم تيدا ةمالس عم

 : يك ذ 0 كلذ يف همالك انغاب نم مالك يف .قرفت امل عماج هان 0 يذلا اذهف يناطخلا



 در
 # يناثلا ثحبملا »

 وه حيحصلاف .٠ 2 ريغو 0 طقف نيمسق ىلإ مس هن صالات و عقاولاىلا رظنلاب ثردحلا :

 انيلارظنلاب 0 هنلا ةتلسن 0 تداموع جدلا 0 ةاللصلا هيلع ىنااىلا هتتشن ,ةحص تتبام
 0 نأ امان , دخلا 0 لثم كش اع 4و نكع راشعالا ت0 كلذ نك 0 مي 7

 تنام فااخم يتلا تاعوذوملا لثم هتحص مدع معي نأ امو عل دش نارق هب تفتحا يذلا و وبشلا ]لك

 اهوخو ةحفعضلا ت.داحالا لدم هنحص مدعالو هتحص ا النأ اماو اماقع 0 اذه ناك ءاوس يبطق ليلدب ٠

 لاقي نا لثمو امهنم "يش حجزييالوأ ةنحص م ححرتإو أ نجم حجرا أ اهل ثيدحلا لاغ نا لثمو

 امإو هيف كلذ نظلا ىلعرلغي راد مدعلعل نأ انا هيف كلذ نظل ىلع فاغي وأ هتحص لعأ نأ اهأ ثيدحلا

 نيمسق ىلا ثي دخلا نيمدقتملا نمريثك مسق دقو ٠ هيف اددرتم نهذلا ىتسي ثيل امهنم "؟يش نظلاىلع بلغب الأ

 ةثالث ىلا يناطللا همسقو هن جاجتحالايفدل هتكراشم حيحصلا يف نسحلا | رد فيعضو حيحص طقف .

 . حيحصلاف ٠ مقسو ندحو حيحص ماسقأ ةنالمث هلهأ دنع ثيدحلا : لاق ثيح ننسلا ماعم يف كلذو ماسقأ .

 ىذلاوهو ثيدحلا رك أ رادمهلعو هلاحر رمشاو ه>رخفرءام نينحللاو ٠ هتلقت تادعو هدنس لصتاام

 لووحلا ل بولقملا مث عوضوملا اهرش تاقبط ثالث ىلع مقسلاو ٠ ءابقفلا ةماع هلمعتستو ءاملعلا زك هلبقب

 نسحلا رك 5 :نيمدقتملا مالك يف ناكناو روك ذملا مسقتلا ىلا ياطخلا قيسن ن٠ رآ م هتكن يف قارعلا كاف

 ماما وهو ثيدحلا لهأ نع مسقتلا لقن يناطخلا نكلو ةعاجو يراخبااو يعفاششلا مالك يف دوجوم وهو

 مهقافتا رارقتسال ارظن همومت ىلع هؤاقبا نككو منك | انه ثيدحلا لهأب دارملاو ٠ حالصلا نا هعبتف ةقث

 ف نوال ىور ثب لب> لك هدح يف يذمرتلا لاقف نس : هك دح يف فاتخاو . فالاتخ الأ دع كلذ لع 2

 نسح ثيدح ايدنع وهف كلذ وحنو هحو ريغنم ىوربو اذاش ثبدحلا نوح الو بذكلاب مهني نم هدائسأ

 حيخضلا نع هزمت ةفصب نسما صخب ل نإ هيلع ضرتعاو : هعئاح رخآ ف وهو ليلا باك ف ك0

 تل نأ نسحلا يف طرتشا ها كلغ ردوا نيميم هاير كوت 3 ذاش نوي ال١ ما حبخدلا ناف

 نئشب حيحصلا نع نسحلا زيم دق يذلا نا بحار حرحصلا يف ركاو طال ملو هجو ريغ

 هال بذكلاب مهنم ريغ توك نأ رع حيحصلا يوار ةحردنع ارصاقهيؤأر نوك (اهدحأ)

 ناقو ٠ هو ريغنمهثيحم (يناثلا) ةقث انلوق نيو بذكلاب مهنم ريغنالف انوق نيب قرفو ةقث نوكي نأ دبال

 صخل# هتراع يف سل هنأب هيلع ضرتعاو ؛ هلاحر ررمشاو هج رتم فرعام - نيسللا ب هدح يف ياطخلا ٠

 غلب ملام ديرب اناكو سللدح 12 يضنقيف هلاحر رمشاو ه>رخم فرعدق حيحصلاف اضنأو مهم
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 3 -سؤغمع
 | حدا طافلأ نم تادايزلا كلت رثكاالايف نيم دق يديملا نا مالا اذه يف نيثحالا ضعب لاقو

 مدعو كلذ ا اذك هلك ناقرلا هنن دار و اذك لع ىراحبلا هنم رصتقا ثدحلا قاس دعإ كلوش هناف

 هزضتخا لوقي مث هريغ وأ يناقربلا جرختسم نم هل القان ثيدحلا قوسب دق هناف لقالا يف عقو اعا زييعلا

 7 لوزيالو هيلع فقاولا ىلع مالا سيتلبف هيلع رصتقا يذلا ردقلا نيب الو هنم افرط جرخأف يراخبلا .

 7 هناف قحلا دبعل نيحرحصلا نيب عما 2 رثك الا ىف مالملا هنع عفن راف ولا عوجرلاب الا سيللا هع

 ةيسن يف لهاست دقو ٠ اهدح ال وا نيحبحصلا كلذوزعتو هنه لقس نا كلف نيحححصلا ظافلاب هيف ىلا

 مهناف باوبالا ىلع نيينرملاو مجاعملاو تاخيشما نيجرخلا زكا ًاضيأ اهدحأ وأن يحبحصلا ىلا ثيدحلا

 عم اعم امهلا 1 0 يراخبلا ىلا ءورعت ايلاخ هقاسءامنا دعب نوح رضي مث مثديناساب ثيدحلا نورد

 07 تيدحلا بتك بيرت يف ةلاقف 00 نالو اذه ٠ كلذل هبتيلف هلصأ نوديرب اهريغو ظافلالا فالتخا

 0 ا مراح يل وبلا ةروأ قد ةاندلا تاج تانك قناه رك د كاذ ىف هل ربظ ام ىلع اهف ىرج
 نال قشملاو نكبلا نب ديعس حيحص من ناديحصلا ب كلا كو لاقدلاف مزح نا امآو لاقف : برقتلا

 3 ةددسو قالا تاكو دواد 0 باتك بتكلا هذهدعب مث غبصأ نب مساقل ىتتاللاو دوراح

 وهأر نبأ دنستمو ةيشا ىلإ يبا ناعو رك يأو رازبلاو ا يواحطلا فنصمو غبصأ نا

 0 لاارار يذلا ىلع ةدقين ب وعيو رعتس ناو كردتسملاو نايتس نب نسحلاو يبلابطلاو

 تكلا اهدعب مث افرص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماكل تدرتا ىلا تكلا نت اهارخ ىرج امد

 ينأ نا فنضمو قازرلا دنع فنصم ل او حيحصلا هيف ناكام م ٠ هربغ مالكو همالك اهمف ىتلا

 ةماس ن دامح فنصم مث رذ-ملا نبا باتكو يزورملا رصن نب دم باتكو رلخ نب يتب فنصمو ةبيش

 اليرمو مدا نأ نا أطومو كلام ًأطومو يبابرزلا فلصمو عدكو فنصمو روصام نب ديعس فنصمو

 ةعش ثيدك اروهشم طعلا اذه نم ناكامو : روث يآ هقفو ديبعيأ هقفو لبثخ نا لئاسمو بهو نا

 اهكعب كلام أطوم ةقبط هذهف اهارج ىرج امو ددشمو يدبم ناو يدنملاو ”عازوالاو تنلاو نايفسو

 هءدجوف ححصلا 4 ثيدح يقام 0 دقلو « هبود اهضعلبو هلثم ابضعإو هنم حيحصلا عج

 0010 ةلدح قامو كلام اوم فام تيصحأو تاااعدب ل م

 فر هو افيو الاس م ةناعالاثو ادنسم افسو 1 دنسملا نم امهنم دحاو: لك يف :تادجبوف ةتبع نا

 ه!: ءاماعلا وهم اهاهو ةفيعذ ثيداحأ ابق اهم لمعا| هسفن كلامثلرتا دق اثيادح نوعنسو

 حيحص دعب وه اذه ىلعف دينا لاو عماولا نم باتك لك ىلع مدقم ًاطوملا نا هريغو بيطخلا لاقو

 مهتاياور نيب و ةريثك تاءامح كلام نع ًاطوملا ىوردقو ٠ ينعفلا ةياور اهربك او ةريثك تاباور وهو ؟ الا

 207 مرخنا لاق ٠ بعصم نإ ةياور تادايز اه رك آو ا 1 ا ةلار يلو ميدش نم فالتخا

 كحل 2 تارا تايب لك ةدايز اذه سصم نا ةياور يف
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 لانبادح 4 ف يد 2 - 5 - 5

0 7 00100 

0 

 عم نكل ةحيح يهف كاذ وحن وأ فوذحل ةمت وأ اههنيداحأ ىف ةدايز نم نيحيحصلا ىلع تاجر ختملا
 بحاصو وه هيف عمتجا يذلا يوارلاو جرختتسملا بحاص نيب نميف حيحصلا يف ةطرتشملا تافصلا دوجو

 هتيفلاح رش يف لاق ٠ ةدمئافلل اماعأ هداريأ تببحاف هيف نحن اع قلعت طوسم مالك يطو.لاظفاحالو ٠ لصآالا

 طرتشي نم اهريغو نابح نباو ةعز> نبا باتك يف دجو ام عيمج ذخوب نأ حالصلا نبا مالك ضتقم

 مل نابح ناو ةعزخ نبان الف ( لوالا امأ ) نيهجو نم رظن كلذ لكىفو علستلاب تاحرخاو حيحصلا

 نيد ةقرقتلا ىربال نمت امهنال حالصلا نا اهفرعلا طورسشلا هيف تعدتجلا يذلا حرحصلا احرك نإ 1

 ريغ تلطلا اروبشم الذع عرار نأ هاصاحو' هطرشب نابح ن نا حرض دقو نسللاو حبحصلا

 طبضلا طرتشي ملف ىنعملا ليجاعب املاع نكيلف هظفح نم يوري ناك ناف ٠ يشار هتوف نمم عمس سادم

 امثو ؛هلاونم ىلع جسانو هل عباتنابح نبا ناف نابح نا 30 ةعزخ نا طرشو ةلعلاو ذوذشلا مدعو

 نا هرك ذ يذلا ىنعملا هحيخت يمس الف تاعباتملايف اسم اطج رخ نم كنضاحاب امهحاتسلا كد

 ةناوع يأ اناتك نأ" هلو ( قاثلاامأو / ةحداق هلع اهضعا قف 3 0 7-5 حالا ا تناك لاف حالاصلا :

 مكحلاو نوتملا ضءعب ءانمأ يف ةدايزلا لص عام ةدئاز كفي تا هبقدل ناف اح رختسم ميكعإ هامش ناو 7

 ماكسي ل نمت يرهزلا باعأ قيرط نم يراخبلا هحرخم ثيدح برف هتاور لاوحأ ىلع فقونم اهتحصب
 هيف ملكت نمت رخالا كلذو هيف ةدايزب يرهزلا باحا نع رخا قيرط نم يبيعمسالا هج رختتساف هيف

 ةاورا حبحصلايف ةطرتشملا تافدلا تورث ىلع ةدايزلا ةحامب مكملا فقوتي ذئنيؤل هتدايزب الودب جتحي الو

 ها هيلع جرختسا يذلا لصالاك هيف جا ام نيو جرختسملا بحاص نيب نذذلا

 مزيل: مل امهنع هلل ير ناتك وأ يراخيلا باتت سة 2 كلا حولصلا نإ لاق « هين 3

 < نم اكل داحإلا كلا أوور مهنوكل ناصقتو ةدايز ريغ نم اهنيعب ثيدحلا ظافلأيف امهتقئاوم امف اهوفنصم

 لوئاوملا هج رخ أ امااذكعاو طاقلالا يف توافتلا ضعب اهبف لص دانسالا ولعل ايلط لسمو ىراخلا ديه

 ع هيفاولاق ام اهريغو يوغبلا دمح ينال ةندلا 0 و يتييبلا ىركسلا نساك ةمسملا مهفيناصت 6

 لامحا عم ندا فاقالما ا انما وعلا نا 2251 كت نم دافتسي الف رسم وأ يراخلا

 توافتلا ضعب هنف ام كلذ يف تدحو دقف ىعملا ضعب يف ايواش ناك اعرو ظفالا يف تواط امه نوك نأ

 انه ىلع وه كوش اهماثيدح :لقتب نا كلا يضخ اع لع كد فايل سا 1
 0اس ردا لاق دق ه- رخ يذلا 1 هلخفل نس سم ناك فا راح امك هحولا ٠

 ريغ اهدحأوأ نيحبحصلا ظافلأ اذ اواقن اهفنصم ناف نيحبحصلا نم ةرصتخلا بتكلا فالح ظفالا اذه

 هركاذ انمدق اك ثيداحالا ضعبا تامثث ةدايز لعل متشي اهنم يسلدنالا يديمحلا نيحبحصلا نيب حاجا نأ

 تادابزلا كلت نم هنوكل طع وهو اهننحا د نيحيحصلا نع هف هد ام ضعإ زيعيال نم 0

 م٠ نيحبحصلا نم دحاو يف اط دوحو ال يتلا



-0- 
 اهنمو ٠ طالاتخالا لقالا 3 عم مل سس قيرطنم ةنع 0 إ وا احرصتاما جرخشسملا هندش هالعل وا

 0 ش له يرملا طظفاحللل له 0 عاملا حيرصتاا ج رختسملا هيوريق ةنعتعلاب نسل دم 0 حبحصلا 2 ىؤر, نأ

 انهسامو دحوبل كلذدنم ارك نإ لاقف ثدبدحتتلا ابق 0 قرط ةنعتعلاب ناخشلا هآور م لكل دحو

 كلدلثمو جرختسلا هنيعيف دحاؤ ريغ وأ لخحر وا نالاف اندحك مهم نع يور. نا اهنمو ٠ نظلا نا الا

 كيك ءاور نم خيباشم ِق ناكو هريسغ م هزيعام كذ ريغ نم الاثم ا اة دانسالا ّق عقو اذا ام

 فئكتيف ةيبرعلا ةغلا ةدعاقل فلاخم ثيدحلا ىفنوك نا اهنمو ٠ جرختسملا هزيميف مسالا ف هكاراشلا نم

 5 يذلا ناو حيحصلا وه هنأب ف رعش ةدعاقلا لع جرختسملا ةباوريف يحز هل رذتل لمحتو ههجوتل

 ٠ ةاورلا نم مولا هيف عقو دق حييحصلا

 كلذ لعافل لاقي وطاتسالا ىنعي لصالا ىف وهو فرعلا ىف جارختسالا ىنعم اقباس تفرع دقو اذه

 هفلؤم طابنتسال كاذب يمسو حتفلاب جرختم لا عونلا اذه يف فلؤملا باتكسلا لاقيو رسكلاب جرختسملا

 نإا ةرابع يفكلذ عقو ا ديدشتااو حتفلاب جرخغلاهل لاقي دقو هيلعجرخت ىلا باتكلا تيداحأب ةقلعتملا قرطلل

 مو ثيدجحلا هنمربظ يذلا عض وملا لع قاطاف جو را نام مع لص الاىفوهف ملا مقل جرا مو ؛ حالصلا

 ءالماوأ باتك يف هدانسإب تيدحلا داربا ( اههدجأ ) نيبنعم ىلع قلطبف عرختلا امأو ؟ مهنع ءاج نبذلا ةاورلا

 ثيداحالا اوزع ( ىتاثلا ) متريغ هلوقاك جارخالا اولوقب نأ ىلوالاو ةيراغفل ةرابعا هذه عقتام كل

 كيداحأ حم رخح يف باتك هل داق اذنك ىلاتك يدل نالف جر لق هنمو ا نم اهحارخلا ىلا

 كلذ وو ءابحالا

 د" تاج رحعدلا ىف :ةحفاولا تادايذلا 5 0

 اد ل وليرو ع بال ةحصلا ا مك تا رختسملا يف ةءقاولا تادايزلا ناهلا حالصلا نا بهذ

 ا اذه ؛ لاذ كلذ يف رح> ن 1 نا هيلع ضرتعاو جرحا كلد نم هحراخو ما نحبحصلايف

 جرختسملا ني نم ا 0 هدعل ل رمق و لص لإ فئنصم فانساآو جرتتوللا تاس ةبق ىتتلا يذلا نحرلا بق

 ناف واغلا هدصق لج امتاو كلذ يف ةحصلا م را عرجملا نال دقن ىلا جاتحبف لحرلا كلذ نيدو

 كلذ سالفالاو اقاغنا ا نسمح ةدايزف ةدايز هن ا 0 كلذ عم ناك ناف هض رع لع عقو لصد

 هذه حرحصلت قاطأ هنال نامزلا اذهيف حيحصتلامدع وهو هنه رذ اهف انه راع ن 0 هم

 ل ىتلتم نموهاعا كلذو ال فا داك رغو افك زم حا للعتس اهللع 5 ” تادايزلا

 اناا را محصل يف ةروك دنلا قارنا ضرب ىف ةقاولا ةدايزلا حاصلا ننآ مالك ىف ةدانزلاب دارماو

 دارك ل ل لس قيام ين عقو دقو قالطالا ىلع مكملا كلذ تحن لخدت الف ةلقتسملا ةدابزلا امأ و

 اهفو ل نا ل هر تيداحأ ةناوع يلأ جزختنلم يق قو دق رألا لهأ ضعب لاق ٠ مم ىلع

 نمه ريغ فو هنق 0 امأو ٍر ا املع كررت دل ضنا في.عضلاو 0 نسحلاو حيحصلا
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 « نيحيحصلا ىلع تاجرختسسملا 2

 :نيغ هسفنل ديئاسأب اثيدحاشيدح :هئداحأ درويف الث. يراحبلا حيحضا|ىك(ططفا دمسي نأ شت ا
 غوديال نكل «هقوف نميف 0 هخيش ىف هعم ىتتل» نا ىلا يراخبلا قيرط ريغ نم ةاورلا ةقث اهف مله

 مهم ضرغل الا ةديعلا قي رطلا ىلالصالا فنصم عم هعامجا اف برق يتلا قب رطلا نع كده 5 رخل

 نعابةلعاعرو ايضزنم ادانسا اهم هل دي ل ثيداحأ جرذتللا كك اهروككلذ وحن و 37 ةمبم ةدابز 31 واع نم :

 000 رم ريثك ىنتعا دقو ٠ لصالا بحاص قيرط نم اهركذ امرو اهتاور ضع

 نمش ٠ رعلا ادعى ةديفلا 6-00 ب حيرت و يراخلا محم لع الاغ كلذ اورصقو ةميملا دئاوقلل 0

 نمتو * يناقرباا دمع ن.دمحأ ركب ونأو يلعمسالا مهاربا نب دج ركب وأ ىراخل || حيحص ىلع جر ردا 0

 نمت وهو يروباسنلا احر نب دمت نب دم 0 يرواستلا دعا رح وأ لس حيحص ىلع جرختسا :

 ينئارفسالا قحسان بوقعي ةناوعاونأو فروا هلا دبع ن دع ما هةحوش زك [ى اكشن كراذ 0

 0ك فوت ةناوءابأنا رجح نا ظفاحلا لاق ٠ : للم حوش نم هريغوكعألا دبع نسنون نع هيف ىور 7

 اهرو كلذ قوف نميف ملسم عم اهيف عدتجم ديناسأ قوس م * هجر انه نم : اهلك مم قرط قوس نأ دعي 7

 نس هىد> وذ كلذ يف هعينص تمرقتسا يلاف اسمو 0 يفعل هنأ نظب الو هاح رح 1 2 لاق

 ميل وام لك لع ناجح رحتسملا نمد ملم لثم فنصو سم نيرق ناك هناف ةماس نب 0 لضفلا 3 5 ١

 يئابفصالا مهارا نيناولس دوعسم ولد كالا وار يؤرطلا رذ 8 مرخاآلا نللادبع 5 .يابفصالا 075

 نب كلملا دبع ن دق جرختسادقو . دحاو فل ؤم يف امهلغ جرختسم يزاريدلا نادبع نب ركب ب يبآلو 0

 تاجرخيتسملاو ٠ ةعزخ نبال ديحوتلا لعن وبأو يذمرتلا ىلع يموطلا”ىلع وبأو دواد يبأ ناس لع نع 3

 هيلع ج رختسسملا لصألا يف. نكت مل اهنودروي يتلا ثيداحالا يف تادايز نم اهف حقي اه اهنم٠ةريثك اوف
 يتااظافلالا داريإ اومزتلا لب هيلع أوج رختسا ام طافلا دار (] اومزعا# 0 تادايزلا الت مط تعقو امتاو

 اعاد اكان ىنملا يفةفلاخلا عقت ل اهل ةفلاخم نوكمنام اريث ريثكو مه>ويش نع اهب ةياورلا مه تعقو
 هاآور يذلا قيرطلا ن ل عقوأ مسم 1 يراخبلا قيرط نم اردح ا 0 نأ 0

 هني ناكل لسه قار رط نم ينلابطلا دواد بأ دندم يف ائيدح الثم معن فار ولف عضم ل

 نيب ةادق , رط ريغ نم هاوز اذاف هخبدو ملمو سم نيبو هند ناخيش لاحر و دواد يبأ نيو 1١

 دواد 0 نع بييح نب سنوب نع سراف نبا نع هيور معن بأ نال طقف نالحر دواد يأ نيبو معن يبأ 0

 فنصم ثدح يذلا عم زك ف رخا اصخش جرختملا مضي 3 كلذو قرطلا هدد تدخلا ةيوش امو ٍ

 ابنمو ٠ ةناوع ونأ عنضياك هحارختسا نم هغارف دعب يباحصلا ىلا ىرخأ اقرط هل قاس ارو هنع لصالا

 طالت الا لبق ةياورلا هذه يف ثيدحلا كلذ عامس له نيني 1 و طلتخا نمت ىور حيحصلا فاصم نوك 7 3



 0 ع

 00 سالف رب 0 قا لق نم نك عا ةقألا نب هرقل هف كلذ دعو تتحانمت كشام
 ه ٠ يتسبلا نابح نب متاح يبأ حرحص همكح ىف هبراقبو هفعذ بجوت ةلع هيف ربظت نا الا هب لمعيو هب
 نسحلاو حيحصلا نيب ارئاد لعجم نا مكح هيف هريغل نكي لو هحبحصتب درفنا ام نا مالكلا اذه رهاظو

 يملا اذه يف مكحتلا هيلا ب سنف ظقف نسحلاب هيلع م هنأ لع لدي ةكذلك نأ مهضعب نظ دقو « اطايتحا

 راب 1 رت اد دلع كلو ان تحلب تسب ؟اطا ةزق امنا نيد نم ريتك لاق

 عطشا دق حيحصتلا انا مهيلا بهذام وه لاقاملع حالصلا نبا لج يذلاو ٠ سلا م 1 ةحصلا

 سككلا نمو ٠ هيلع ارداق ناكو هتاودأ هدنع تاك نا غئاس هن هناو مطقتي مل هنأ حيحضلاو لهأ هل قيس لو

 للاثلا نادت نا حشا وهو ةكرتب ن.قحينا ندم ركب يأ مامالا حبحص درجلا ححصلا يف ةفضلا

 00001 6 د ملدا ءاخملا |طانلا طبحو قبلا ةعابح وح نم ضرالا هجو لع ثازام هكذ

 يف فقوتي هنأ تح هيرحت ةدشل نابح نبا حيحص هرم ةبترع ىلعأ هحبخصو ٠ هريغ هنيع نيب اهلك
 مامالا عدوص هن ةقيحملا نيكل نمو 2 نامز 0 ه5 دقق دقو ةانسحلا يف مالك دال حيحصتلا

 2 ظعولاو ثيدحلاو ةغلاو هقفلا ىف معلا ةيعوأ نم ناك < اا لاق ٠ يتسبلا يميقلا نابح نب دم متاح يأ

 دقو ثيدحلا ةف رعم يف 21 هقفااو مالكلاو مودنااو لطلاب اف راع ناك هريغ لاقو ٠ لاحرلا ءالفع نمو

 0 كاف هللا ىلإ ةفراوتتكو هووطعو) ةقدن اي هلع اومكح و لعتلاو غلا ةوسلا : هلوق هملع 0

 مساو - ةئامثالثو نيسمحو عبرأ ةنس هنافو تناكو ردنق رمس 4 00 نم قف 3 اعلا هللا هأ انك

 هنم فشكلا راص اذلو دربنا نملا لع الو تاونالا 31 3 هنأف 0 هاراو عاونالاو مساقتتلا ةفيصم

 يعبتلا نسحلا 2 در>وافار طا يقا رعلا لضفلاوبأ ظفاخاهل لمع وباوبالا ىلع نءرخأتملا ضعب هسر دقو * 00

 لها نم لقأ هلهاس نااآلا حيحصتلا ف لهاستاا نابخ نال او.س دقو ٠ ردح ىفنحبحصاا ىلع هدئاوز

 ثحبلاو هحيحص عبتت ىغبذي لاح لك ىلعو ؛ < احلا نم ثيدحلا يف نكمأ نابح نبا ناك يمزاملالاق - ؟ املا
 ك1 كح ةسر نع يتتريال وهو ةحدلاب هل كح ثيدح نمهيف ف ةعزخ نا حيحص كاذكو : هيف امك

 يهف هباتك ىف نسا نادجو رايتعاب لهاستلا ىلإ هتبسن تناكن ا لاقف نامح نبا ىلا للداستلا ةبسن مهضعل

 ناكام حبحصلا ىف جر هناف هطورش ةفخ رايتعاب تناك ناو احيحص هيمسي هنال حالطصالا يف ةحاشم

 مل اذاو عاطقنا الو لاسرا كانه نوك الو هنع تت لا هنم عمسو هخبيش ند عمس سلدم ريغ ةقن هنوار

 هيد ركج يدح تاي خو ةقغ هع يوارلاو ةحيش: نم ل اك ناكو ليدعت الو حرح يوارلا ىف نكي

 فرعب مل نم تاقث مبلعج ىف هيلع ضرتعا ار اذه لجالو هلاح هذه نم ريثك هل تاقثاا باتك يفو « ةقن

 كالا فالي طورشلا نم همزتلا اع ىفو نابح نااف كلذ ىف ةحاشم ال هناف هيلع ضارتعا الو هحالطصأ

 ةراتحا حبحصلا ناظم نمو ٠ نكسلا نب ديع-! حاحصلا نخسلا درا حبحصلايف ةفلؤملا بتكلاسمو

 ديناسملا ىلع يتيم يهو لمكت مل اهلكلو كردتسملا نم نسحا يو يسدقملا نبدلا ءايض ظفاحلا

 اطل ال نا ا ا ا ا و سلو اما و 0
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 وو ا ا
 لع اذه لغو“ همالك رث كا ىلا 6 هباور نع ا نيحشنلا طرش 1 ارم ا هنأ لاق 0

 ا ةراف هيف ناب. هلع ضرع مثالثم يراخبلا طرش ىلع ثيدحل هحيحصت ؟1خا الان ع لقتسناف ديعلا قيقد نا ا 1
 قى حرض < احلا ناف دح مهنم كلذ نسلو كردت للا رصتخقف يهذلا 1 لكك يراخبلا هل جر مو 05

 دق تاه تا رتب دا جارخإ ىلع ىلاعت هللا ندا انأو :كافذ هع هومهفأم فال كاستل هياتك طخ 0

 . تيداحلألا كلن لئجدارب نأ ل متحيوريضنأ يب ال اهنا ور لث يأ اهل هلو اهدسإ وأ ناحضلا اهل سس
 هلا ةراشالا نم ديال ضومت هه نعاانه نكلاو لاو رظن ةفو !ماور سفن تناك نإ التم لوكنت اين 0
 لب هريغ ىلا رظن ريغ نم لاصتالاوةل'دفلا يف يوارلا لاج درج حجدضتلا يف قوكت د مهنا كلذو 1 7

 نع انيرع وأ هيد ابسرام هدلب نع هنوك وأ اهلقوا هل ةتنزالاد كيف نع ىور نم عم هلاح يف نورظني 1

 كاذ يف مولمتو ممالك حفصتس رهظت روما هدذهو هع 01 نم دل“

 قم ةظفل لمعتسا < احلا نآل دحب سبل يبهذلاو ديع'ا قيقد نبا ىلع انخيش هب ضرتعا ام ظفاخلا لاق 225

 0010 10 لع كوش 0 هناف هعْنص كلذ ىلع لد نوتملاو ديناسالا يف زاحلاو ةقيقللا نم معأ 1
 :ةملكب دصق ولف 06 امو هوزع الو دانسالا حرحص ةرائو لسم : اسم ظرش' ىلع ةزابو يراخملا طارع 0

 مهعاحرخ نذلاةاورلا يفام له تافصلا نم مهف نمت اهريغب جتحاو دارملا نوكي ىتح يتيقحلا اهانعم لثم ٠

 ل 2 فو األ اج لع ربك ىلع ير هلع رش نع ناك افي د سم طرش ناف يراخباا طرش ىلع طق لشي مل 5

 كاهدف سابغ نا نع ةمركع نع كاك امطاحر نم قفلم دانسا ىوري نا هلك كلذ ءاروو لاق دازو رسم ا

 نم ”قداو.. امينم دحاو طرش ىلع سيل اذه ناقحاو يراخبلا هب درفنا ةمركعو طقف رسم طش لع ّس

 منع 'يحبف مهف مهوفعض نبذلا ثردح ريغ نه نيصوص# نانا ف اوفهط تاش قتانا نه او رانا ا

 هل جارخ نم طرش ىلع هنا ةثنرق اهدحااوأ ا «اارادتورا قبرط نم ثيدح 1

 سل لب لاقيف اءريطرش ىلع وهن هلاحرخ يرعهزلاو 2 لك يرهزلا ل 5 يف لاه. ن ل 3

 لخدناك هنال هيف فعض هناف يرغرلا ثيدح ريغ نم مشه نع احر اكأ امين ال (هيضادتلاو طرشا لا
 و 0 ا . .اذا او 1 8 1 1

 تصدف ةديد3 0 5 تاكو همنور هلاسف عحار وهو هإ كيحلاط ه4قاف ان دح ل رم دنع ةيع 0 ةيعاع : 0

 يرصزلا يف .فعضف اهم ةانخأأ ف جوف اهظفح ناو 0 ملو هنهدب ام قلع اه ثدحي مشه راصف قاروالاب 5

 كك ا + + نكل هلاجر 50 نا عم جير نبا يف فيس ماه اذكاوأا نسل

 هطربش ىلا بدن نك ةياور قب تسلا فالذ,قوسي نا امهم ديكأو طوخ ةاامي م رظ كك او ا ا

 4ع مم ةياور درحع صخشل < نم متم حرش»يف حالصلا نبالاق اذكو « هباتك نمعضوم فو ١

 هنع مم ةياور ةيفيك ىف رظن | ىلع فقوته كلذ لب ًأطخأو لفغ دقن حبحضلا طرش نم.هنأب هحبحض يف

 ١ هيلع دمتعا ه>و يا ىلعو

 لوقف ءسأأ ف طسوت نا, ىلؤالا حالصلا:نأ لاق هحيفسصت كالا درشا اه كح ىف نلت
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 اذه ىهذلا لاق ٠ انهيطرش ل هر ٍق هر ل كلو < ا ادفنا يذلا كردتسملا تعلاط ينيلامل

 عومج لعلو اهدحأ طرش لع ٍةريثك ةلمجو اهيطرش ىلع ةرفاو ةلمح هضق.الاو ينيلاملا" نم واغو فارسا

 وهف ايزل وأ رز امو ءيبثلا ضعب هيفو هدنس حصامت عبرلا وحن هيفو باتكلا فصن وحن كلذ

 اطال نو ناك < الا ناف هم جست, اع سعألا .اذهو ٠ تاعوضوم كلذ ضعب فو حصتال تابعاو.رك انه
 يفهدالبمناكو ٠ ةلفغ هيرتعا دقو هرمت رخاواىف هفنص هنا كلذ يف ىبدلا نأ لاو « نفلا اذه يف نيعراللا

 1 ؟احاإ عقو امنا رجح نا ظفاحخلا لاقكو + هدب نيناكو اعبرأ هرك 1 5.١05 :ةنس ىف هبافوو م

 بيرقيفتدجودقو لاق « هحقتتو هريرح هلرسيتب مو ةيلملا هتلجاعت هحقنل باتكلا دوس لال عاملا

 ٍباتكلانم كلذ ادعامو لاق < ؟ الا ءالما ىهننا انهىلا كردتسملا نم ةت- ةئزجحتنميناثلا ءزملا فصن

 هلوقب ؟ الا دارمو ٠ هدعبام ىلا ةبسنلاب ليلق ىل ملا ردقلايف لهاستلاو ةزاجالا قيرطب الا هنع ذخ ويل

 يف مع ناخيشلا ىور دق  كلذب هيلع موكحلا داتسالا كلذ لاجر نوكي نأ اههيطرش ىلع حبحص اذه

 اعم.ناحيشلاهج رخ اد قام هدنع يذلا ثيدحلا ناك ذا هناذ هباتك يف < الا فرصت كلذ ديؤيو امهباّتك

 هتاور عيل ناخبشلا جرت ملام ناكاذاو اهدحأ طرشوا امهيطرشىلع حيحص اذهلاق هتاورل اهدحا وأ

 هنأب هيلعكح هناف نام يبأ قيرط نم ثيدحيف هب ملكنت امم كلذكل رهظيو ؛ طقق دان آلا جيحص لاق
 امهيط رش ىلع يدل نأب "تكمل يدهنلا ناكولو يدبتلا وه سل اذه نائعؤوبأو لاق دانسألا حنحص

 يقانبالو اريثك كاذ ذاهبرتعي ناك يذلا ناسنلاو وبا ىلع لج عضاوملا ضعب يف كلذ 1 اذاو

 الك ا دك تاه اور كرداخا جارديإ لع ىلاحت هللا نحت انو: ه5 ردن م ةيطخ يف هلق كلذ

 سرر كلا نك اا ل[ اهو الا ىيوركك نقد نامألا ف. نوكم دن ةلثملا نال اهنحا وأ ناعت لا
 امهيطرش ىلع حيحد اذه : امماور سفن نع نوكي ام بقع لاق ثدح زاحلا لمعتساذ ةقيقح يناثلا يفو '

 . يبا حيد رمش لدحر لاق 1 داتسالا 2 يا ا 5 امهماورلثم 6 00 ص بقدلاق ثيح ةقيقلا لمجساف

 ال1 شا ”ىنألا حيرت لاثث همي توتا كاد ىرتشاف كم يذلا بوكا اذه لثم لرش اذهل تلق

 ىف ناحشلا هع جرح نم لوك نأ فادوالايف ةياثملا 0 بوتثلا 0 ةمرلاو ةنع يذلا نم

 امهربغ 1 12 اهدنع هيلثملا ةيلثااب دنا رب ا صمهاظلاو 1 لعأ 1 أمهف هي اح رح 0 ل نيحيديصلا

 لع ةلادلا ظافلالا امإو كلذ دجحو املوو هنم عفرأوأ نالاف لثم انالف لأ ىلع امهم امأ كلذ فرعيو

 ظافلا نم كلذ ربع 0 ب ا 57 1 تننوأ ة 82 هب اممخأ نم ضعب الوش ا 0

 كاذب لدتسف امهباتك ينهل احر غنم ضد يف هنم ىلعأ وأ كلذ لتينءالاق امهأ اهببع دجوي من ليدعتلا

 لاق 1 ةأور لإ انام رابعم يه ليدعتلاو حارا طظافلا نال امهباتك ينهل اح كجم ل اه 0

 سبل هلال !مهباتك ىف هدانسا لاحر نوكي نأ امهيطرش ىلع مهوب دارملا نا : يوونلا لاق يتارعلا ظفاحلا

 ك احيا كردت.لا باتكرك ذ امل هناف حالصلا نا نم اذه ذخأ دقو اههريغ يفالو امهباتك يف طرش امهل
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 يرد ا
 دايعملا فاخال هللا 20 ماع مهاربا نأ ةبج نم ظن هتحص يف ربخ 90 نان يل 5 هجو 00

 هر فا لا هماعو نوثعس موب هيزحم ال ن ل

 دقنلا عفدي هجوب هلبوأت نكمي عوبلا اذهنم ءودقتنا امم اريثك نا تلقناف ٠ 0-2 اب نتملا لعأ فكر اتناق

 حتف ولو هيلا ثفتلي م لقييال هو ىلع ناكنأو_كلذ يف مالك الف لقعي هجو ىلع ليوأتلا نكمأ اذأ ت
 كيداحالا ىف نأ لوصالا ءاملع ضعب لاقاذلو ؛ هيلع لدنام فالخ ىلع ةرابح لك لح نكمأ باب اًدسه 07

 ندم نع انيورو  يقارعلا نيدلا نيز ظفاخلا لاق ٠ سو هيلع هللا لص هةتحاصق نع دس اع رجال 1 0 ا ا لع ةركل اه علال اباجح نكمي الهنال كلذو سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا هتبسن زوجال ام 0 ٠
 دقعو ا اللا لاقأ لوهدادعم يدي ارصن يأ ن دم هللا دبع |[ تيشرت: و يسدقلل ما 1

 ثم كح | هم دحاو نككل نئدجالا احري لمتحال 6 انبات ىف معو يراخمال اندح وام : . و نأ

 ءارسالا فكي رش ثيدح يراخيبلا دنعنم رك ذفامهفرعم ةحصو امهظفحو 0 هولا هير يفهيلع 7

 ثيدح هم دنعيلالا ثيدحلاو« كيرش نم ةفآلاو مزح نإ لاق هر ل قش هو هيلا ىحو نأ ل هاف“

 هنودعاقي الآ ناعما 3 0 11 تل

 : ما هيلو كالا

 وج عل يه هب تح

 5 ةسداسلا ةديأفلا ِس

 فو نيحيحدلا ىلع تاحرختسملا ىتكلا يفو درحلا حبحصلايف.ةفندملا تكلا يف هيلطيلف امهيفام ىلع

 هب نأ ثردح ةحص لع اوصن اذاف نيثدحلا ةذبابح مالك :

 “ درحلا حيحصلا يف تافضصملا

 هعدوأ هناف < اا هللا دبع يبأ ظفاحلا نيحبحصلا ىلع كردتسملا اهنمف «درحلا حيبحصلا يف تافنصملا امأ
 نكي م ناو هحرحصتولا هداهبج ا ىدأامو امهدحأ طرشوأامهبط مشل قفا وفدا قار اه نوي دلال سلام

 ىلع وأ نيخبشلا طرش .لع حبحص :ثردح اذه هلوقب « لوالا مسقلا ]) ىلا اريشم امهنم دحاو طرشىع

 دروأ امبرو دانس الا حيحد ثيدح اذه هلوقب ( يناثلا مسقلا ١] ىلاو - لسمط ارش ىلع وأ يراختبلا طراق

 هللا ناو كر دنس ى ىهذلا صخل دقو « حييحصتلا يف لهاستم وهو كلذىلع اهبنم هدنع حصي ملام هيف

 نيل | لاق ف ةئام وحن نحو ةعاوط اون ون هيفيتلا ثيداحألايف ارد عمساو يشك وهو ك1
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 هييدست ىلع لدبام لدجتإلاو ةاروتلا سفن قف ليجحالاو ةاروتلا ظافلا نم لدبام نأ لاقي دقو : لاق ثيح
 عقودق ليدتتلا ناكاذا نولوقي مهناف | عبلدابلا رم يع لذي ١ أ كوفي نم ةيش نما سناوبعا .ليصح اذدهو
 جاجتحالا طقسف لطانلا نم قحلا م ا! م سو هيلع هللا ىل زمن كم لق: ليخالا + ةازراولا ظافلأ يف

 كرت ىلع ىمذدق نآرق لاو 0 لع ك2 لومد وإنا لاا لكل ىلع ان لمد

 لدبي مل رك الاو ليلق ليد.:لا نم عقوام نا كلذ باوجو ٠ عضاوم يف امهف ا دهشتساو امهف اه يملا

 [ 02 قدسي ةددنتم رئاظل و دهاوش اهو ايفلاخاك طلغ نيت دوضقملاف ةئن ةحيرص طاقلا عفل دس يذلأو

 0 لا دك 14 اذه رامو + اضف تكلا نووصت راسو ةليبلف طاقلا هناق لما فالك اع

 اد امهريغ 0 يدمرتلا وأ دواد يبأ 20 عقو اذا هاف سو هيلع هللا ىلص يلا نص ةلوقثملا

 لب كلت فض نيب ام مسو هيلع هللا لح يبا نع ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحالا ىف ناك ةفيعض ةليلق

 نيام نارقلا عم ةحبحصلا ثيداحالا سفن يفو يوارلا ايف طاغ ةايلق ظافلا هيف سم حيحص كلّدكو

 تر دطا اذه نق ةعيلاماألا يف تاقولكإ قلخ لجو تسلا مون ةيلا قلخب هللا نأ ئورام لم .ايطاغ

 لآ نذل هاو طبعاا فيغو يراحبلاو يديم نب نح لا دعو نينم, نإ ىحبك تيدا ةعآ نيدن
 مكرابحالا نسل مالك نا 1 ريبكلا هخيرات يف يراخبلا حرص لب يمسو هيلع هللا بص ينلا مالك
 رذا نا حييحصلا يف تباو ما نا نيبو اذه طلغ ىلع لدي نارقلاو هعضوم يف طس دق

 فوسكلا يلص سو هياع هللا ىلص هنأ يورام كاذكو ٠ دحالا 1 قلخلال وأ نوكسف' ةعملا موين ناك قلخلا
 ةشئاع نع اهريغو نيحبحصلا يف مسو هياع هللا بص يبلا نع رئاوتملا تباثلا ناف ةثالث 000

 كلذالا يراخبلا جرح مل اذو نعوكر ةءعكحر لك ىلص مهربغو ورمت نب هللا ديعو. سابع نباو

 اص يننلا ناف عبرالاو ةنالاثأأ ثب دح مهريغو هنع نيتاورلا ىدحا يف دمحاو يراخبلاو يفاشلا فعضو

 ٍلسو هيلع هللا

 نيبيامةحبحصلا ثيداحالا سفن يف ناك عقو اذا طلغلا اذه لثف مويلا كلذ تناك نيغوكرلا مرت دامك يأ

 نيت يتلا قرطلا ابعم رك ذ ظافلالا ضعب ىف طلغ اهضعب يف قرطب ثيدحلا ىور اذا يراخبلاو طلغ هلا

 ه ٠ هعضوم ىف هيلع مالكلا انطسب دق طلغلاكلذ

 مهاربا تام 0 اهالص ل عبرالاو ثاللثلا كثب ىل > يفو ةدحاو 5 قروكتلا ىلص اعإ

 .رانلاو ةنحلا جاح ثيدح يف يراخسلاق رطضعإ ىف عق وام نأ نم ققحلا اذه هلا هذام #( هيش ل

 ينيقلبلاك َنيقفحلا نم ريثك هيلا لام-دق طلغلا هيف عقو امم رخآ اقلخ اه هللا شن, تح 'ىلتكال رانلا نا نم
 ةبح نم الو ةياورلا ةبج نمال نفلا اذهب ماملاهل سيل نمت رامتالا ضعب ةلواح كلذيفيرغلا نمو هريغو

 . هنال غوسال نئلا ةي نم دقتلا نأ نظوأ دحأ لكى عهبإب دسدقدقتلا نأ نظ هناك هيلا طاغلا ةبسنل ةياردلا

 عقو دقو ركشتسل مل فورعملا جهنملا لع 51 اذا دقالا ناردب مو ءاوهالا ا هيما نحل لا

 لعوتمايقلامويرزا هنأ مهاربا ىتلي ثيدح دروأ نا دعب هناف يليعمسالا لثم ثيدحلا هك كلا كاف



1# 5 
 درا

3-0 

 اي

 اوالعجو نيتتكر تيبلا يف ىل< هناو مرح وهو ةنوميم جوزت ٍرسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ اوفرع اك ينخ
 لوقنأ اوماعو رمتعبرا رمتعاهنا كاذك و طلغلا هنف مقو امم لصي مل هنوكلوالالح اهِحوزنل سابع نبا ةياور

 ناهع لوق ناو عادولا ةحح يف نما وهو عتت هنا اوماعو طلغلا هيف عقو امم بجر يف رمتعا هنا رمت نإ
 ”ىتني يحب يلحمنال رانلا نأ يراخسلا قرط ضعب يف مقوام ناو طلغلا ةبق عقو امن نينئاخ دئموي انك لك

 مهوحومالكلا لهأنم فرط نافرط بابلا اذه يف سانلاو ٠ ريثك اذهو طلغلاهبف عقو امم رخآ اقلخ اهلا 2-7

 مطقلا يفوأ ثرداحأ ةحصيف كشبف فيعضااو حيحصلا نيب زيبال هلهأو ثيدحلا ةفرعم نع ديعب وه نم 2١

 دجو املك هب لمعلاو ثيدحلا عابتا يعدي نمث فرطو هب لعل لها دع ابنا رامتم امنوك عم اهب -

 لخأ مزجحام سنج نم كلذ لعحب نا در تلا م وأ ةظواور دقت يف اظفأ
 لئاس يفالملد هلعجم ةدرابلا تال وألا هل كناحش ا فقورعملا حييحصلا ضراع اذا ٌىح هيحصا وعلا 3 00

 دقو قدصدنا اه مع ةلدأ ثردحلا ىلع نا كو + طلغ اذه لثم نا نوفرعي ثردحلا 1 لهأنا عم معلا

 عدبلا ل هأن م نوعاضو لا هيورام بذكب عطقبام لثم كلذب عطقو بذك هنا اهب مب ةلدأ هماعف كلذب عطقب

 ٠ لئاضفلا يف ولغلاو

 عطقي ام 00 معو يراحلا ن6 نا ةلاقملا هذه يف ضرغلا هب قلعتي ام ةصالخو

 يف هناف ذك ناك امو ءاطأ وفا رع نم نيفلتحم نيبحو نم يوردق هلال هلاق لسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ

 3 ثيدحلاب علا لهأ انه ملعا لهأب دارملاو لوبقلا ملعلا 06 اقلت دق هنالو 00 ملعلاب جون ةداعلا

 ثادح نودهشت ب دق مك ملعلا ا يهنلاو رمالاب ملعلا لهأ م اك>الا ص أ يف ملعلا قع ذأ لا

 فعضب نويكحي دق ةياورلاةحص يف نظلا ةيوقت نمقرطلا ددعت يف امل هب نوربتعيو لووحلاو ظفحلا "يس

 ثيدحلا لاعب اذهلثم هيفرعي يذلا ملعلا ىمسيو كلذ ىلع مبلمحت باساب طباضلا قودصلا ةقثلا 0

 عقوام كلذ نمو طباض ةقئءاور ثيدح ىف عقو طلغ ىلع هبي, اوفقوام اريثكو مبمولع فرشأنم وهو

 اذه لثمو طلغلا هيف عقو امم اذهو رخآ اقلخ ال هللا 'ىثني ىتح ؟ىلتمتال رانلا نأ يراخلا قرط ضعيف

 دنع ةمولعم اهنوك عم اهب عطقلا ىفوأ ثيداحأ ةحص يف كثي فرط نافرط رمالا ذه يف سانلاو ريتك
 هحيصلا - هالي دانا فور امدح دحو لك فراطو . مالكلا لعام قرن ءال وهو ثب دخلا ملعلا رع :

 ةدراب تال.وأت هلوأت ذخأ افورعم اديحص اثدح ضراع اذاف هتحدب ملعاا لحأ مزحام سن> نم هلعج

 لصت دقو ةبسلا حيجصدنأ اميل ةلدآ حيحصلا ثيدحلا ىلعنأ كو ٠ تيدخلا ىلا ىمتن نمت قيرفءالؤهو

 دقو هلاح اهب فرعي ةلدأ حيحصب سبل يذلا ثيدا ىلع كلذك نيقبلا لعىلا لصوت ناىلا ةوقلا يفةلدالا

 نم هللا اناعج اممم ةقرف لكلاح انيبو ةنالث ىلا ثيدخلا رما يف ساناا قرفتب قلعت ةلاقم قبس اهف اندروا

 ةباورلا يف مهولا ف اهريغو نيحيحصلا يف عقو م يش 5 ْضرعاا قيرط باول ٍقضرعت 0



1 
 :المأو ح  كل اذ ندي دلا اهل ور وب ةعوتم ب وط ةصق اذه ىور اذلف اضمن ف نوكي اعاو
 ضعب يف طلغ كلذ لثم يف مق اما اذهلو ةأطوم ريغ نم اهعيم يف بذكلا عنتما اك اهعيجج يف طلغلا عتتما
 امْلَت لع هقرط لمأت نم ناف رباج نم ريمبلا ملسو هيلع هللا ىلح يتلا ءارتشا ثيدح لثم ةصقلا يف ىرجام

  روهمجناف هحيحص يف يراذبلا كلذ نيب دقو نعلا رادقم يف اوفلتخا 56 اوناك ناو حيبحص ثيدحلا نا

 : 0 دق هنالو اذه نم هبلاغ نال هلاق 0 هيلع هللا ىلص يلا نأ 0 م رممو يراخسلا يقام
 8 أ

 0 رطل سضن ىف ذك ثيدحلا ناكو لف ًامخ ىلع عمتجتال ةمآلاو قيدصتاو لوب اعلا

 عنتمم كلدو اطلاع عامجأ اذهو 0 الا سفن َْق وهام قيدصت لع ارح دق اوناكل هل 31 هل

 ىلع عامجالا د 11 دك ريحا ل دحاو اططا روح عاجالا نودي نحن انك نأ

 < دع اومجأ اذاف هاندقتعا ام فالخم نطابلا يف قا نوكي نأ ىلع ماع وأ هالشي تم يذلا ملا

 را 0 ىلع فئاوطلا عيمج نم علا ل طا نكاد ا تباث متحلانإب 1 ١

 لودأ يف نوفنصلا هركذ يذلا وه اذهو ٠ رعلا بجوي 21 1 هل اع ع لوبقلب ةمالا هتقلت اذا

 نم ةضالح كلذ ىف اوعنتا نرخأتملا نم ةليلق ةقرفالا دقحأو يفاشااو كلامو ةفين> يأ ناحل نم هقفلا

 ثيدخلا 0 ءابقفلا نوقفاوب يمدح وأ مالكلا 2 0 نكلو كلذ اوركنأ مالكلا حا

 01 دلاوو اتا نا امأو كروف ناو قدسنا ياك ةيرعشالا زك 1 لوق وهو كلذ لع فلسلاو
 0000 د دم الا دخلا ناو زوما نو ليغع ناو دماح يأو. املا يأ لش هليئاو كاد

 يذلا وهو ةيعفاشلا ةمأ نم هلاثمأو قاحسا ونأو ببطلا وبأو دماخ ونأ خيشلا هركذ يذلا وه لوالاو

 جعإ ١ ةلقار نيج ملا بلا نمق يك ذ 0 وهو ةكلاملا نم هلاثمأو باهولا دبع يضاقلا هركذ
 عامجالا ناكاذاو ٠ ةيلينْلا نم مهطاثمأو ينوغازلا ن | نسحلا وأو باطلا ونأو ىلعي ونا ةزكذ يذلا وهو

 عامجالا ىف راتتعالا نا اك ثيدحلا رعلا 1 1 كلذ يف رابتعالاف هب عطقال 0 ربخلا قيدصت ىلع

 رعاشتلا مدع عم قرطلا ددعت نا ا دودقملاو ةحابالاو يهنلاو لا علا ل اهأ عامجلاب ماكحالا ىلع

 لشي فو ىدفانلا لاوجأ ع نم اريثك هب عن هني اذه نكشل لوقتملا نومضع رعلا بجو ةداغلا 34 قاتلا

 1 نوبتكي معلا ل ا ناكاذطو كلذ وحنو لسرملا ْيدحلاو ظفحلا "”يساول وما ةياورن عفتني اذه

 د دل قلب لح 5-5 ا لح داق ريغل حاصي ال ام زابتعالا و دهاوشلل حاصي هنا نولوقيو ثيداح الا

 قارتحا نب نكل سانلا رابخ نمواثبايح نئانلارثك !نم ناك هناف:رصم يضاق ةعبط نب هللا دبعإ اذهلثمو

 ثيلااودعسنب ثيللاو وه نرتقيام اريثكو هب دهشتسيو كاذب ربتمي راصف طلغ رخأتملا هثيدحيف عقو هبتك
 تيدح نم نوفعضي ًاضيأ اف ظفحءوس هيف يذلا ثيدحب نوربتميو نودهشت مهنا كو مامات بلا ةحح ٠

 نموهو كثر دحاللع ع ركل حو 2 قوادتدل روما امفهطلغ مه نييك ءاشا طباضلا قودصلا ةقثلا

 را عا تنس د هطاغو هيف طاغو طباض ة ف ةأور دق كي دحا نون ثحب واح فرشأ
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 غلا عم رخ الا هب ربخا امل ادع ربخا نيربخا نم : لك نوك معلا لصح ةرانو مهطبذو م نرش 0
 ا 1 هوز ' ول وصف هم 00 الب وطاثيد> يور نم لم كلذ > لم يف و قاش الا ةداعلا يق عنتعهناف ا , ماج 0

 او اراك نيربخلا لاوحأب معلاو ءاكذلاو ةنطفلا ن م هْذْنع نا ريا علا نم لصحي ةوابو 6 هيقل دق نكيلو

 رجلا را ا 8 راش ةرثك ةعامج ةرضح عوار كك ع ريخلاب علا لصحي ةراو )م كالذ لم ههل سدل نم لصحال أم هب

 اذاو بذكلا ىلع مؤطاوت عنتك < ناهكلا ىلع مهؤطاوت عنتج دق ةريثكلا ةعاما ناف يت 5 هبذكي لو

 ل نيب ىوسو ليعم ثدعا ا دق نأ رع ددعأا دوج ريغ تايه !هل نربخا رانخا 0 نأ فرع

 دق هقفلاو ثي دخلا عا لهأف صاخنو ماعملا مسقني رتاوتلا ناك اذهو ' اهظع ًاطلغ طلغدقف كلذ يفراخالا

 نتن لاو ؟ كاد وجو لقعا 1 لمحو ةعفشلاب وج وك ةماعلا دنع راوتي لام ةنسلا نم مجدنع راوتب آ 3

 00 لالا لصدح نفث موق نود موقل هقدصب حلا لصحدفف موق نوذ موق دنع زا

 1 عاجالا لهال كلذ مسي نأ هيلعف كلذب معلا هل كو 0 اظن يف كلذ يحب م هاضتقع لمعلاو هب

 ناف علا لهأ رداع لسان ا كح اا ازا سانا ىلع اك هت ىلع اوعمجأ نذلا

 لوك ماعلا ريغ ذأ ملاعلل ملاعلا ريغ رس نأ ابعاجحا نوك اغاو ةلالض ىلع عمت نأ ةمالا هذه مصع هللا 0

 ملا قرط فرعيال ن م كلذك هلوق دال ماكحالا ةلدأ فرعنال نم نا امكف : ملاعا لوقلا امناو لوق هل

 ه٠ معا لهحأ عاما عبتي نا ملاعب سيل نم لك ىلع لب هلوقب دتعيال ثيدخلا ةحصب

 رعلا ل الا يد هم يرام نيحيحصلا نوتم ا كلا هذه يف ضرغلا قلعتبام ةصالخو

 هي نارا وسد اممحص ىلع اودمحأ ىلا ثيداح الا هذه ناو اه ىلع |وءحأَو قيدصتلاو لو.قلاب ثيدحلا

 كارلا ند ربخلا نرتقا امو نربخا تافصإ هءاعل ضعبل امك معلا لصحن دقو. ضعب نود ضعب دنع

 قيدصتلانم هاضتقم لع يرحيذا كاذب 2 هل لص>ح نم ىلعف ٠ كلذب ههاع مدعل ضعإ نود ل ذي

 اهنجيص لع اودحأ نذلا عاججالا حل كلذ مسي نا هيلعف كلذب 1 لص نعلن امج وع 0

 ريغ ملس اذا الا عاجامي ال ذأ ملعلا لعأ نم اهيلع عمحأ نا الع عمج | ءاكحألا اوفس نا ساا ىلع: اك

 ملاعا لوقلا اماو لوق ملاعاا ريغت سيل ذا ةميل: 3 دنع ل لسإ مل ناف 3 ملل

 رعشي اك ينيقلبلا ةمالعلا اهبلعفقودقو ريسفتلا دعاوقيف اهلعج ةلاسر يف اهدروأ دف (هسانلا ةلاقلا اها ١

 ضعبب ىنع هناف ةعامح نع حالصاا نبا لوق لثم لقت نرخأتلا ظافللا ضع نا نم اقباس هنع هانلقلام هب

 ال درر دلل ةلاجرلا نعل ا اهدروأ دقو ؛ ريظيامف ةلاقلا مدع قلاع م رخال امال

 كلذو هيلا جاتملال امتهتماعف هريغنم هنمححدلا ةف رع. نك ال امم ناكنا موصعملا نع لقنيام نا الو 1

 ىلاعت هللا ناف هيلا جاتحيام اماو ؛ كلذ وحنو هنم تعنص يذلا اهشخ عونو مالسلا هيلع حون ةنيفس رادقك

 نم نيفلت< نيهجوزم الثم يور اذا ليوطلا ثيدحلا نا دوصقملاو لاقمت . اليلد هيف قا ىلع يصن دق
 ةعونتم ةليوط ةصق يف نوكي ال طلغلا ناف ابذك نوكي نا عنت.ا اك اطلغ نوكي نا هيلع عتتما :التاوم ريغ



 ظ 00
 باوجلاام هودقسا ايف ناعم ملعلا ةدافا نم هوكقت أ م ساس نالع حالصلا نا دريعو ينطقرادلا داقتنا 5

 "  هريغىف مكحلا ةوق فعضا دق ءانئتسالا اذه نا قخالو هودقتتا ام نود وه ام هودقتن ملامأو نيب هنع

 . ْ 5: نكعال ثرحت قد ولا نم 2 ضراعتلا عقو أم وهو ردع كيش لسا نأ ىلع راش مدقا اذلو

 ”ةةحو 10 نيضراعتملا ةدافاآ كلاس كالذو هيد ّك ناحجح رلا 0 0 عم خددلا عوقو الو ع ا

 نمو ينيقيلا م اعلا 2 ملعلا دش ال هنأ لاق نم لاق اب ًاظفل فالخا ني نأ لواح دقف كلذ عمو ل

 ناسك لص يذلا م اكلاذا 1 ملعلا دش هنالاق

 نتلاقم لع هل تفقو 56 و ةيع ا ةماعلا وه كلذ كل ميم قياسلاف حالاصلا نال نورصتتملا 3س

 لوبق ىلا برقا نوكنل ةيمالكلا دعاوقلا نم اهيرقت الواح نأشلا ةليلخلا ةلأسملا هذه ىلا بف ىدصت

 رم يوان كب نع نيه رفلا نم لك حز زباذا امسال لخلا ةلوس تراصف مهو اكل نموا قوتك

 امهبف لهو نيقللادقت نيححصاا كر هاج نهرا هل لاق لئال اناوح تناك دقق ,(ىلو ألا ةلاقكلاغأ) 4. رخال

 ا دوصتملا تا ناهي دار راوتملا طقلقاو >راستحالا قزول لعاس ايفر أ دقو راو تدح

 طقف مهددع ةرثكب الصاح ملعلا نوكي ر د ا يلا يمني ال نم سانلانم نكس علا ديغي ام

 حبحصلاو فيعضلوق اذهو ةيذق لك يف ملعلا ددعلا َكِلَذ 3 ةدضق يف ملعلا دافاددع لك نا نولوشو

 رار لص دقو مهطبضو مهنيدل مهتافصب لصح دقوةراث نيربخلا ةزنكب لصح ملعلا نانوزكاالا هلعام

 ةم الاهتقلت يذلا ريخاف اضياو ؛ ةفاط نود ةقئاطب ملعلا لصحي دقو كلذ عومجمب ملعلا لصحي راب فتح

 نم نكل رئاولا ىنعميف اذهو ؛ فلخلاو فانا ريهام دنع ملعلا ديغب هيد وع المت وأ هلاقيدصت لوبقلاب

 كرذك ناك اذاو ؛ داو ربخو روهشمو راؤتم ىلا ريخلا نومسقيو ضيفتسااو روهشملا ةيمسي نم سانلا

 اهتم لع اوعجاو قيدصتلاو لوبقلاب تيدحطاب علا لعأ اهاقلت:ةنقبتم ةمواعم نيحبحصلا نوتم رك اف

 ؟> ىلع ءا انقنلا عمجأ واو اعلا ند ةارصتمر ماكح الا لع ءاهقثلا عاججا نأ اك ًاطخلا نم موصعم مبعامجاو

 د اذا ثيدحلا ملعلا ل اها كلذكف هوندا سائقو وأ دحاو ريخ مهدنتسم ناك ن أو ةحح مهعامجا ناك

 هذه مث اللا وع موضعم مهعاجحا نكل املا ةةلع رو مهنم دحأولا ناك ناو ملعلا افا ريع حش لع

 اهتدصب ملعلا لضحب دقو ضعب نود ضعب دع ضيفتست وا رئاوتت دق امص ىلع اوعمجا يتلا ثيداحالا

 روبمحا هيلع يذلا ميرحصلاو 2 ديف يتلا مامضلاو نارقلا نم رباب نرتقا امو نيربخلا تافصب هماعا مهضعبأ

 لك الا نقع عبشلا لصحل م ةرورمذ ساقلا يف لصح رامخالا بقع رعلاو رود ددع هل سيل رب ,اوتلا نأ

 يل 0 بلاك دق لب نيعم ردق هب ور زاد لك عبشي امل سيلو برمشلا بقع يرلاو

 نزحوا لهدا حرفبإ هسفن لاغتشال نوكي دقو هليلقب لك 7 اا نك دقو محالاك هدو نوكي

 علا مهريخ ديفب دقق اوك اذاو نربخلا ةريكل نوكي ةراث رباب قع لصاخلا رعأ قدك كوك وا

 ةرشعإ لصحل الام مهربك ملعلا نم لصح ةنالثوأ نيل>رب رف مهطضضو ميدل نوكت ةوانو ارامكا اوناك أو



 ا 0 0

 دع ن رعلا كلذ ىلا راع كد يب د م رع نا م
 ةءامأ ل ٌكفعَص 0 فش 00 3 بيجحععلا نحجيعلا نم :لاقف دعاوقلا 01 مالسلا

 ةلطاملا ةديعمأا تل 0 ةندلاو فا 0 2 م ادب لب ةفامأ دياش لع م يع

 بدتعل ةباع ةسشت نطو ام فالح مثدَح 0 ا اذاك س ااا ف نوعمت# مانيأر دقو ' هدإقم ٠ نع الاضن 0 |

 نم ىلوأ ةماعأ بهدم نم هيحعتو ' 1 دله فلآ ا ل ا: كيلد ىلا حاورتسا ريع نم نحعلا ةياغ 1 0

 تأز امو امدح ةدئاف ريغ ن م رادتلاو طاق ىلا ضفم عئاض ءالؤه عم ثحباف ؛ . هربغ ب|هذم قم هسا !

 كرت ىلوالاف : هدعبو ةفعض ةماع عم هيلع رمد لب هريغ يف قا هل ربظ اذا همامأ سهذم نع عجر ا 0

 هيلع نفق ل لياد ىلع فق يماما لهل لاق هماما بحاذم ةبنمت نع هدحأ رحت اذا نذلا ءالؤه عم حلا
 حلاللا ناهربلاو حضاولا رس هد 5 دام ةصخل لفوز هلك نيدقع اح لا ل معي الو هيلا دتها مو 3

 ناك نبا قملا عارنال هللا انقفو هترك ذ ام لثم ىلع هلمح ىتح هرضب ديلقتلا ىمحأ نم زكا ام هللا ناحبسف 2

 م. ررظ نمناسل ىلعو 0
 نا مهضعب لاقف لوبقلا نيحيحصلا تقلت ةمالا نإ حالصلا نبا لوق ىلع ضارتعالا نم او 15 1 00

 ىويولاو دواد ىلا ننس ةمالا تقي دق ام صخخال كر ملهلوبقلاب نيحيحصال ةمالا ينلت نم ه ٍر دام
 نا موضع لاقو كلذ' درج ابفاام ةحصب كتل ىلا ردح بهذي رف كلذ عمو لوبقلاب اهريغو يئاسنلاو

 لها 21 ةع انوا يواختلا رصع دهب ةثلاثلإ باكا فاش اعإ ناك لا رو .دايد فالف ةمالا عك

 يتلتب هاوق يذلا هليلد مقتسيالف ةءالا ضعب مهف نيياتكلا دعب دجو نم مهو اهضعب ةمالإ ةناوأ ناو ةعبتملا

 رك دلو ةعاخالا باتك ف هقفلال ودا يف رظنب ل هلثاق نو كي كونا ادعو مط ةمصعلا توتو ةمآلا

 هنم ىثحت امم ودو باتكلا اذه يف دارطتسالا زنك دقف اهلع رصتقنلو ًاطخلا نم هلوق يف ام ىلع هم“ ةرابع

 ةحح الدلا ىلا ماظلا لهأ ند هتعشو دواد بهذ : ضال يف ينارقلا لاك كالا تتش

 لقعلاو ةندلاو ناكلا كك عاجالا ند ةيالاثأا ةلدالا نال دساف وهو ةباحصلا دعب نم عامجا ف

 ليبس ريع كلاس ويف موهفلاخ نمو 4 الا 6 0 عامجا وهف اوعمج ا اذا نوعب اتلاف رضع و رصع نيب قرش ال .

 بتكلان ماها وسيف امتحص[ثيداحالا نم !مهفام نوك ةهجح نءدوبقلاب امهةمالا يتلتنا مهضعب لاقو -نينمؤملا ٠
 ادراون النا انيباتك يف امهمازنلاو كلذ يف اهاوس نم لع امهمدشو صالا اذه يف !هبفلؤم ةلالاخ ةثيدحا

 أهبمف َّ نأ ىلع كلذ لدبي الو لاجالا قيرط لع اهأوس 9 ا اي لدي اذهو حيحمصلا ريع أبف

 3 عم أ. ملع ةانحلا لع هريسعو ىف ينطق دال مدقأ ثكالذلو 0 داو هيلع هللا ىلد ىب ُي دا ل هليسلأ ةحبصإ موزج

 أمهمف 0 نهلون "0 قلعت ام ةهح ن "7 أمهم ءاع داقتنالا امأ 0 داس الاب قلعت م لع ارصاق ناك امهلع مهدافتسا

 ف ويم لاو 4 | ء[ داع تافاعتم نم.:كالذ نالدل اودنمت ماق كلذ ةضدعراو 3 ةي راك 01
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 2 كلذ ن 1 2 اذاف ةيناغلا روم 9 م ناك ولو هيلا أوهذام فلاح ثدحالل د مما مطاح نم

 را : ا مطوش نيفتكم هودر وأ -- ببرق 0 اودحونأ و نيد ادنع 0 ثد دح

 هللا ام تح كلذ نق ةيمئاكلا نلاطملا يف نظلا لع ءانلا زوجحالو نظلا ريغدشتالا هو داحآلا
 لاق « مهطقسو ل ماتلاءادعدالا لاحت ديال يلام ةنحلا 2 3 1 نربحتملا ونركدابت 0 ءمانلا تلاقف < رانلاو

 234 كب دعا تتاح 211 اع دان لاقو يدابع ن 1 نم كب محرأ نر تلا هيا كاحو كراس هللا

 ش طق طق طق لوقت هلحر عصا ىدح 0 اهوام أمهم ةركأو نوكلو يذاع لد ءاقاو

 : هيلع هلل | يلص ي ينلازنع ةريئهينأ نع م يراذلا هد 4ع قفتم ثردحلا اذهو ه ٠ اقلخ اخ 2

 ا رم عل هجرخأت يراخللا هاون امين دو ةنلاباتك يف هجرخأف رسمامأ : 1

 ناسك نب اص قيرط نع رخ 1 عضوم يف هحرخأو ةرره يبأ نع ذاه لع قاررا دنع قياط

 7 انلخ راثل ثني هناففو ثيدحلا اههنر ىلا زانلاو ةنطلا تمضتخا ظفلب ةررع يأ م 1

 اء راسا حريم ىف لاق < راثلا ىلا هناسل قسف. لهذخ .ةنملا 5 ذب نآ دارأ يوارلا نأ ىلإ وقتا 'كهذ

 اما لاقو هلحر ظفل كروف نب ار 511 هلحتر هلا هللا عضي ىتح سم يف : 1 ؟ تع الف هلوق دنع

 1 ءاحاب كلواذ نحيا ةناورب امهلع درو ةاورلا ضعب نم فب ر<ييه يزوملانبا لاقو ٠ ةتباث ريغ

 : . يف لجرلاو مدقلا ةنسلاى حب لاقو ٠ صاصتخا ةفاضا هيلا مهفاضأو ةعامج اف عضن ىذا 1 لحل

 ضوخلا نع عانتمالاو ضرف.اهب نامالاف 0 فيكتلا نع ةهزملا ىلاعت هللا تافص نم ثيدحلا اذه

 نيا هيشم فكم او 6 لطعم ر ؟ناأو « عت 0 ااو « ءماستلا قير طاهف كلس نم يدتمملاف ه بجحأو ابق

 ىلع اف. ءاماعلا ةفكاتحا نايب مص دقو 000 ريهاشم نم ثدكا اذه م حرش 2 لاقو 0 0 هلك

 قدح ما نم وُ لب ابليوأ:ىفملكتنال هب انيملكتتملا ند ةفئاطو مالا رو لوقوهو (امهدحا) نييهذم

 بسحن لواتالا ناملكسملا روهدح لوقوهو (يناثلاو) دار مريع اهرهاط واهم قيلب ىنعماطو هيلا دارا لع

 ا دعما ردك يفو هرئاظنو ثر دخلا اذبف »0 ثردحلا 05 11 ّق اوفلتحا اذه ىلهف ام قيلبام

 ولو اهليوأت يفادبح لا ١ امحيدي لوقلا ىلا لان كلذب مزحن نانع الضف امحصب لوش نا ملكنا

 بسب ثأشن دقو ٠ نال َّى هزاوحب لوشال م ل نأ مم املا م ثيحن هلع ظفالا دعاسال هحو ىلع

 اومس نيملكتملا نأ ى > خيراتلا 20 رظن نم ايف رعب قيل 0 نيملكتملا نب ةدب دس وا كلذ

 ثيدخ لك نولوؤي مهمأ مطاح نم فرعدقق ءاهقفلا امآو ةلطعملاب مهودس نيئثدحملاو ةهششملاب نيثدجلا روهمج

 ريغ ناكولو رخآ ثيدحي ٌكيدحلا نوضراعي وأ نيرخأتملا نم ناك ولو مههذم ءادعهيلا بهذ ام فلاخم

 نظن نمو ةقفلا هتجرخأ م لب نيحبحصلايف اناث هوضراع يذلا ثيدحلاو ثيدحلا ةع أ دنع فورم“

 نيحبحصلا حيحر 0 حرصف نيثدحملا ةلماحلا 0س كرت دقو ٠ ىمالا هل حضتا نيحيحصلا ح
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 بلاش ذام يلع رصتقي ملأ (قاثلا ةجولا) هياسألا تيشتي نأ امو انزال كلذ مدا انك غراما وم

 اولاق مماف كلذىع دازلب هيأ مر 1 0 هاما السلا دبع نا ةمالعلا هنيرق راشأ يذلا ةلزتعملا ضعب :

 ىذتق لوبقلاب نيحبحصال ةم 00 نإ لاف وهامإو فدو ملا يضنق ريخ بح وع ةمآلا لم نأ

 ةفاتخلا ثيداح الا نم ىمخالام لع كش كلذ نم يئتساام ىوس ثيداحالا نم اههفام عي 3

 ىلع اومكح مهن :افمه امآو ؛ ا نياتك ىفاهدوجول | امحصب مطقلاوهو دحاو 2

 هعالا صاخ 0 ثراول ةصوال 0 الو ملا لمع وهو صاخ فصوب تفدودق ةصوصخ كدا

 ٠ حالصلان ا لوقو مطوقنيبام ناتشو [و5 دام مهنمو انم وبما مب ةلاخدقف اذه عمو اهتحصب م 5؟2ظاشد

 المجالوت:٠ انقيتههيف اه حصدق عاجالا نآالا لس صبح دردق وهو مرح نإ لوقا اهاس ا هدقوا

 قشنرلل كلذ كور وناكو.هنف ديلا لاف نع ينغتساف نأ رقلالقنك ةفاك لقن لوقنمهنأ انماع اذهناك ناف الش
 خد زاوحب لوق نه ثيدحلا ني : ثراوأ ةضوالوخم كلذو قرف ةالو.ءاوس هحورو مدع 8

 نارك ذأ عش ١ ىفاشلالاقو٠ عقاو ا < 5 او ةئسلاب نارقلا خي خسل 0 3 1 ٠ ةنئدلاب نا

 ١ 1 ا ناب رق ة الل ةصولا خسن هبافث راوأل ةيدوال مال.سلا وق الاصلا هيلعهل وهاولدتسا عقا 10 ا ولاق نذلا

 هف رص نم عنع ثراولل اقح َُت أريملا نق نال! فيع اذهو لاق مث عما ناك ثارملا عنعال اهباف ثاريملا

 دحاو ريخ ثراوا ةصوال مالاسلاو ةالاصلا هءلعدل و ةنأ ىلع «ةصولا نم ةعنامثارملا ةبآ نأ تدق ةيصولا ىلا

 ناكامو هله , لع يعاودلا نفوس ةميم ةعقاو يف ربح نال "اري وم نآلا نوك_ نإ بجو |راوس نك
 ةءالانأب لوقلاف لصالا ىفارنا وتم ناك ام ةنآاملع اراوتمنالا قس مثيحو اراوتم هؤاق بحو كنذَك

 نارقلا خسن ن نإ نيققحلا ضعا لاق و٠ عاجلا 0 راع :اودحاولارح نا رقلاخسن يذدتش هب يوب

 ةفشح نأ باحصأ لوقوهو ىرخالا ةياورلا ف هزو>و هنع روبشملا يق دمحا الو ىفاشلا هزوجي مل ةنسلاب ٠

 قح يذ طا دق هللانإ : هلو ابخسن نيبرقالاو ندلا وال همصولا 2 كاذ لع او-تحادقو مهريغو

 ام” ثراوملا هنا ارحتن اعإ ني رقالاو ندلاولل ةيصولا ناف كلدك الا سلو ثراوأ ةصو الاف ا

 ىلعدخأ دازينأ زوجالهنأ نابأف ةيالا (هللا دودح كلت) ضئارفلا رك ذ دعب لاق هناف فللا كلذ ىلع قفا

 ثراول ةضوالف هس د يد لك ىلععأ دقدللا نا مالسلاوةالثدلا هيلع يلا كلوق ى نعم اذهو هل هللا ضرفام

 زوجالفداح الار اخ لينك افا نيحبحصلا 200 دلو ع |[ نم 0 دواذ ونا فاو راق لاخلا اذهفالاو 0

 ىب هنأ ( كلاثلا هخولا ١ نآرق الب ةنسب خسن نإ لا نم ايش تم هذ يف ةلجإبو نآر | انجبان لع نا

 نارمالا ناذهو لوبقلاب امل اهقلتب دارأ اذامالو الإ دارأ اذلم نيب مو لوبقلاب امط ةمالا يتلت ىلع ملا

 هنأ هب نظي الثو بهذم لك نهذلا سىهذي الث اهب دارأ ام نييب نأ هقح ناكسف امهسفنأ ىف انه نيني ريغ

 0 سالم الان كازا ناك كل نع ع ل دن لك لدي هل نم معاي نأكآ نأو اعلا ءاهب الاب دصق

 ١ ده نوملكشلا انآ. ٠ .قولاوكلاو ءاهبنقفلاو نوملكتملا م انقأ ةثال ماقملا اذه يف ةمآلا ءاماعف ىهاظلا

 عدا زر
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 نم دراو قققحلا 1 هنلع ضارعألاو مهمارابع ت ةفلتح دمع 3 نوعا ما هل نورضتت او 90- نبا

 داح كازا اذامىلا اومهذ 5 ه .لوص ا مالكلا بابرأ 2 ل ا اللا هحولا 1 ةنالث

 علا ديفت اهمم ينئتساام قوس نيحيحصلا ف يتلا تاج ل احا نأ ىلاوه بهدو نظاا ا محلا ديفا

 هتكل اديدش مهنيو هني فالخلا نوكي الف يوقلا نظلا معلاب ديري هلعل لاقي 0 كلذد ىنتك اولو

 لوصالاو مالكلا ع قالو مهنيبو هني حلصلل هجو قييرف انيق هنوكب لعلا فصوف داز

 عم معلا ديفت دق داح آلا رابخ | نأ يلا بهذ مهن نيققحلا ضمإ نأ وهو يش انهو ٠ لبسلا زم الاب تسببل

 ٠ د ماماو ماظنلا بهذف المأ رخاو دع لع لدن نع نازقلانأ ىف اوفلخا لوصحخلاف لاق حافلا

 ْ نآالا م اعلا دش دق ةسيرقلا نار ,اتناو كلذ دعب لاقو نشرفلا ةلدا 0 ذم نوقاناا ه ل هيلا ىلازغلاو

 الخ ووأ االحخ صخشلا نك اييملعلا دنع ةرورضلاب ماعن رومأ لصحت دقف اهقصوي تارائعلا يفنال ن اولا

 ربظب دقف ناشطع هو نع كارد اينالا و سم ا رسل روم الا كان عيمج نع ريبعتلا انلواحولاتا عم

 هئاضعأ ضعب يف ملا نع ربخأ اذا ضيرملاو اقداص هنوكب ملعلا ديفيام شطعلا تارامآ نم هناسلو هبجو ىلع

 هلوق يف اقداص ضيرملا نكي مول جالعب هحلاعي بيطلانا مث الا كلذ تامالع هيلع ىرتو حيبصي هنأ عم

 لل نأ فرغ قربلا اركسأ نم ة ةااو هقدصب ماعلا لصح انبهف هلالتاق جالعلا كلذ ناكل

 ا الا راخأ رك انآ تيرالو د ٠ وحل ماشناهلاق يللا نأ تق نارقلاالا نم رابخ الا ىف ناقلا

 ةدحاو ةب> نم حالصلا نإ 0 عال ةديفم وكم د نانرق ام يرق د

 اذه ىلع ضارتعالا نم مل عونلا اذهب هديق ولو عونلا اذهب هديقب مو معلا ةدافإب ملا قلطا كاع

 اذار دنا ةذئاق هنن لرمخلا هفيح عم ل ىلع ةوقلا ةباغ يف هب نولئاقلا لق ناو هناف لوقلا

 الاطار ا نارفلا نت نآس نك ام نو اذان اسال لعفلابأ هريغ نم عونلا اذه زيمولابف ةماتلا ةدئافل 1
 نفلك يف يراملا وهام ىلع هففىلعألل هماسي دقنلاو زيمتلانف .يفى د الاناف ةدافالا مامت ةيناك ناو هناي نكك
 هع 0 عاونأ دع نيالا ضخ اللا نا ك1 3 نادم حالاصلا نا اقلام لاق 0

 1و عفا نب هلابث هبا بتم يق راطدل تناك اذا روهشملا (اهناثو) راوتلا د خاب ملامت امهخبح د يف ناخيشل

 لصحنال اهان 0 يتلاعاو آلا هذهو : اسرغ ل .ثنح ندقتملا ظافحلا ةء + أر لسلسملا (املاثو) ُدلَلاَو

 2 عر ل كو. ةلعلا لع علطملا 0 0 فراغا ذنبا تادحلا ملاعلالا اي قدم رعلا

 روك نمل رولا معلا لوصح ينال 3 دل فاصوألا نع هروضقل كلذ قدصب معلا هل لسا

 كلاثلا و دست قرط هلق قاثلاز نحدحتملاب ستحت لو والا نأ اهايك 3 ينلا ةثالثلا عاون الا لصحمو

 ىلع ضب ضرتعاو ه هقدصب عطقلا ذئيح دعسالف دحاو ثيدح يف ةثالثلا عامجا نككو ةعالا هاور اع

 عازألا ل سيل رك ذاملود> :لاقذ روك ذملا رحبتملل هلوصح قتال ملعلا هل لصحال هريغ نوكو هلوق

 كلسو هبابساب ثينشت نمل ماعلا لوصح يف وه اما مالكلازا ىحب الو قلخلا علا برس وه اهف مالكلا ذا



 هتةباطم كح ىلع عاجالا نم مزليال هنِإ لاق نم اذه ةلكاش ٍ 0 دقو 0 يع ةحاؤي َّي

 - فااخامال مهنظ رايتعاب قلوهللا ؟> فااخام منع ةيفنلاةلاللضلاب دارملا وكف ذك ةيحو رمالا سفنيف هل امل

 المطإ عد زاوح يفاانم دحاولا مكح يف ةملا نع ل وتلا د8 ْك 2 رقالا ليش قف هللا جحا

 :لاقف ةلأسملا هذه نم برقت لأب 0 ؟ةدقوفهت ردنا 5 مناد ىلا رظنلاب اهنم ٠

 رم نيلوق ىلع هيف هم الان هلاثمأو عاجالا ربخ حيحضت ىف نيملكتملاو ءابقفلا ن هيثك دمتعأ ٠

 من لاقي 1 لامح ال _ فيعض وهو ار ىلع مهقافتا ىلع لدي كلذو لوا ليلا مهو هن تل

 ةيداع ةلاسشا هذلغو تايلسإا يف ليقب اغإ ذجاولا يح أع دنع بان نأ: نككو دحاولا ربخ لقي اك ه ولبق ٠

 ١ نماقك لب ون ل ل نأ مسنالانا باويلاو ٠ هتحص مداقتعا ىلع كاذ لد اهف ربخلا اذه أولبق الف ٠

 ونعاعل + نإ بحو ةيماع ةلاشم ق هنأ تلدعتلا زوحب الاف دا الانا 0 هلا هيف نعط عاجالا 26 جتحم - 2

 . عامجالا ريت ذاراو ه ٠ اقلطم نعطلا مدع ةدحاو ةب>ح نم نعطلا مدع نم مزليال نكل ليضفتلا ىلع هيف 0
 هيلعةللا ىلض هللا لوسز ىلا هدئسب يذمرتلا ىورو هدنسم يف دمحا هاور ةلالض ل يما عمتجالا تحف 0

 رانلا ىلا دش ذش نمو حاحا عم هللا ديو ةلالضىلع دمت ةمأ لاقوأ يتم عمجمال للا نا : لاقدنأ سو ا

 ةعابجا عم هللا ديو ةلالخ ىلع ةم هيلا هذه سيل عيال ظفلب 3 اهلا ا هولا اذه نم تنرغ لانو

 مهفلاخو لوق ىلع اوعمتجا اذا روهمجا نإ لاق نم ىلع درلا لصف يف ماكح ١ بانك يف مزح نإ --

 نعا حيناو . نن.نيبملا نع محلا قنرط نن اذه ىف انيأ يور دقو : هفالخ ىلا تفتنيال هناف دحاوا 1

 ةلالا ىلع يم عمتجتال : هسو هيلع دلال ىنلالاقلاق هنارمت نانع رانيدنب هلا دبعنع نايلسنب رمتعم 0
 ئياداحأ هلانئار دق :حضاو ن بيسنملاو دوبأ لاق“ سأنلا نع نش دش نم ناف ءاتعالا داوسلإب عيلعو ادبأ 1

 قطا نع قش نمالاناك | :حص قلو :ةولتقاف .هابأ در را 0 يبتا نع ابد ادج ةركش 1

 نوبلغاو اهينولثاقلا زكي ةلوقلااناردق لاخلا مأب سو هيلعَلا ىلصةللالوسر قوك نإ روجأل ملا لاقيو .

 ل ىلا ةلاقملا يف ناك قححلا نأ م يذلا اذهىلع مزابف ىرخا ةلاثف لك كخو نولقي مضرألاخع

 ا دلوم ثيدحلا كلذ 5 حصو ءزاخأ ”يغا اخ اذهو اهريغ ىف قا راصفل اطر ايادأ لق 3 ابلهأ 3 ٠

 رسم يووناا ه رك ذام : رخح نبا ظفاحلالاق لوقنف يووذلاو حالصلا نبا نياهنق فالخا عقو يتلا ةلأسملاىلا ٠

 يووتلا هلاقام ينيقلبلا لاقو - نوققح اضيا اع نا قفاو دقق الف نوققحلا امأ نزك الة :

 نك ةعاج نع حالاصلا ن نا لوق لثم نرخ ايل ظافللا ضعب لقت دقف عونمم اهبعبتا نمو مالتي ع ناو ٠

 نعو يزاريشلا قحساأ ينأ خشلاو برطلا يبأ يذاقلاو نييئارفس 0 بأو قحسا يف اك ةيفاقلا ٠

 نم قوغاذلا ناو.باطقسا أو ندس ىأو ةكشلالا ني باها دم والا تا نم 1

 غلاب لب ةماع فشلا هذمو ةبطاق تك رعشنألا نم مالكلال هأ زكااو كروف ناو با

 ىلع نودارلا ثك دقو هاحرخ مل ناو امبطر ىلع ناكام هب قاف فوصتلا ةوفص يف يسدقملا زهاط نبا 01



 0 لا كثيداحأ اولاق نف نو دك الاوز دفحلا هللق ع فالخ ةءاولا دا خلاء رك د
 2 ملمو يراخلا ناب قرف الو ررقام ىلع نظلا ديفت اا داس لاو داع | امناف نظلا ديف اغا هز اوك تدل

 0 ٠ ًالاراخأ قاف هياع قفت اذهو امهف اع لمعاا بوجو اندافا اهنا لوبقلاب ةمالا يتاتو كاذيف امهريغو

 3 ااا ماد ااو ا ناتيصلا ادكف طلال افتإل واه دب اسأ تييحا دا ان للاب امهر غشت لا

 0 يف ناك امو اقلطم هب 0 هيف رظناا ىلا جاتحال.احيحبص ايف ام نوك يف بتكلا نم امهريغو

 ّ .اهيف امب لمعلا ىلع ةمالا عاجحا نم مزلبالو حيحصلا ظروف هلل تحول و زكي قح هب ليسأل امههرع

 0 هلاق ا لاق نم ىلع مامالا ناغرب نإ ركنا دقوا سو هيلع هللا ىل< يبا مالك كأي عوطتم ألا 5

 1 ١ 1 ةلرتعملانا : لاقو كلذ حالصلا نبا ىلع مالسلا دبع نب زعلا ركن يم داع يف غلابو خيشاا

 0 عمقلاسملا هذه رك ذ دقو ه٠ "يدر بهذم اذهو لاق هتحصب عطقا كلذ ىضآقا ثيدحي تلم اذا ةم الا

 1 هل عاجالا نأ يرصبا للا كح ونا انه دساتو ىسركلاو مثاه وأ معز لاقف لوصحملا بحاص اههلعدرلا

 5 ريخلا بجومب ةمآلا لك لمعلا (انهيخا) ناستوإ لطان اذهو ربا ةحصىلع لدب ريخلا بجوع لمعلا

 7 7 اللا رالف لوألا امأأ يأ ةحص لع لدبال نأ نحو 0 كلذ ةحصب مهعطق لع فقوتيال

 07 هيلع فقوت ملام هلالف قاثاامأو ٠ هب عطقلا ىلع افقوتم هب مهلحت نوف يل وج رف احاو دحر

 ' ةلدالا ماق لامحال رخآ ليلدل نوكي نأ زوجي ربلا كلذ ضاق ىلمغنأ (قاثلاو)هتحص هتوبثنم مزلي

 هلوادم درب نأ هتحصب اوعطقب مل انف فاسلا ةداع نم مولعملا نأب اأوجتحا ؛ ديحاولا لولذما لع ةرثكلا

 نمحرلا دبع ربخ وخلا كج ىلع يقافتا ليلدب ةعونمم ةداعلا هذه نأ باولاو :نورخاالا هلبقيو مهضعل

 'هقفيدصا بحب له ةمالا هب تلمع ىذلا دحاولا ري لبق ناف : لاقث ىصتنملا يف ىلازغلا اهلا راثأ دقو

 ةداررعلا ريض لمعلإب اورمأ دك املا الم لاو رجا للذات ن ع اولمع ميلعلف هقفو ىلع اولمت نا انق

 رس را يلا لع نك نك يوارلا رد و ندنانا > هندص 1-2 مزلبالف هقدص اوفر ١

 0 ىلع دقو هقدص .نظلا ىلع نلعب رجالا اودستام ةمالا انلق ٠ ةماالا لع. كلذ زوجالو طخ

 00 مهنا ادع نوك لب اىذاكدهاشلا ناك ناو: انطخم نوك الف نيلدع ةداهشب ىضق اذا يضاقلاك

 دج

 نيبت ناف الوأ هيلا مهدانتسا نيبتي نأ اماف ربخ قفو ىلع عاجالا لسصح اذا لوص الا ءايلع م كا

 هتحع تل 02 م هيلا مهدانتسا نيتي ل ناو كلذريغي لاق نم مهو دقو ريخلا كلذ ةحصإ ؟ح هيلا مهداتتسا

 5 مهضعب لاقو ٠ هءدع ىلع. لذدال كلذو انيلا لقتل هنا لاقيام ةياغو رخآ ليلد ىلا مهدانتسا لاهحال

 م نه ىلا كلذ رغب لاق نم مودقو هلوق راشأو ؛ انياع تفحم إ هر ىلا اودنتساول هنأ ىلع هانب هتحصب

 5 نيممجلا نأ م معزوب عقاولا يف تباث ريغ نوكي نأ زوجو هيلا نيعمجلا دانتسا عم ربخلا ةحصب حب

 كلذ اولعف دق محو هتحص اونظام ىلا دانتسالاب اورمأ امن منا ت1 ل2 دنع نا اويساولب 0 مط

 الملا هل :اضأا : ةلالض ىلع يك عمتجال تادَحَف 2 رم هل نسف هيؤعد ةةدعص لك نم مزن الو
98 



 نار قرط ا ل لصح ا د رع اهنوتمو 0 ةحيصل هوا

 هم ال اهتقلت راخالا مل نه نال 2 انك رخال غئاس 3 هل سلو 0 0 ريح 1 قلاخ نق لا

 ةعبسلاماسق الا 5 نا دعل ةعباشلا هوك ّق حيبحصلا ثحبم ْق حالصلا 5 ورع وأ ظفاط ال اق : 9 لوبقلاب 0

 قرم عدس اريثك كيدلأ لها هيف لوك يذلاوهو لو الا ةهالعأو هانا تايمامده : اما ود يتلا 0
 كلذ نم مزال هيلع 6 0 قافتا ا نكل هيلع م لأ قافتاال م يراخبلا قافتا هب نو علو 0 هلع 00- ,

 ينيةيلا لملاو هتحصي عوطق. هميج مسقلا اذهو ل وبقلاب هيلع اقفتا ام يتلت ىلع ةم الإ قافتال هم لص
 م 0 لوبقلا ةمالا هنقلت اعاو نا اللا عا 2 دش هناي | تح كاذ ىنن نا افالاخ 1 عقاو يرطقا 00 ا

 يذلا بحذملا نا يل نإب مث ايوق هبسحأو اذه ىلا ليمأ تنك دقو : "يطخي دق نظلاو .نظلاب لمعلا مهيلغ
 0 00 د 1 آلا يطال انا ندم ودعم وك قل نظنال حيحصلا وه الوأ هانرتخا . 7
 ةسيقق ةتكن هذهو كاذك ءاماعا تاءاجا زكأو اهب اعوطقم ةحح دابتح الا ىلع ينيملا عا ا ناكاذكلا 1
 لا ىتاتل هتحصل ه2 سف يفجردنم ملم 2 يراخبلا: هب 00 لوقا اهدئاوف ن 3 8 ةعفان 0

 رض يدع لكل هرب فرح يو قيس ايف لماع رز: هانا يدلل اجر ىلع لوبقلاب امهياتك نم دجاو. 1
 ٠ نأشلا اذه لهأ دنع ةفورعم يهو هزيغو ين امة رادلاك ظافحلا“نم دقنلا لهأ 0

 ضنا دا انسالاب ا ام وه قاككشا الاب هتحصل اهو ٠ يراخبلاك> ام 3 وه اًقاس هلصقام ل

 أ
 يف وهو يراخبلا باتك يف كلذ عقوام داو د )5 اواد او انا نه فذح يذلا قلعملا امأو. 0

 قع لو حصام الا عماملا باتك يف تاخدأ ام يراخبلا لوق نأو -- رظن هذع قف ادد لاق م بنا 5

 ممدحب نق ةباحصلا لعةف وق وملا ا الا و تاقلعملا ود ةدننملا ةديحلللا ما كا رهو هلح الباتكلا عض وام

 اذ هدا رإ 0 0 ةردافاب 5 امم ىئاسف هتحص 1 الام 5 كلذ 3 د مجرتملا ا

 انو درحال نك 0 0 0 هلا 5 ةحيصلاب هعمج ام عيت ىف َ أ 0 1 ؛
 1 قحأ هلل سو هي لا ىلص يلا نع هدجج نع هيبأ نع كح نب زيدلتو يراخبلا لوف لش دربإ 0

 .ىقاخ مب م اذهو ةطرشنم نسل هنال هنم احتسي 1

 هرصتخا باتك وهو سرقتلا يق لاقف هيلا نهذ اهف حالصلا نبا ظفاحلا يوونلا ةمالعلا فلاخ دقو 3

 هيلع قفتم حيحص اولاق اذا ل ظفاحللا ثيدحا 00 0 هرصتخا يذلا داشر الا نم : 3

 يبطقلا معلا هيحصل عوطقم وهف اهدار هايورام نأ خيفلا 0 نيخيشلا 'قافتا مثدارف هني لغو : 0

 يذلا اذه لمس قع هحرش يف لاقو راو ملام .نظلا دش اولاقف نوزك لاو نوققحلا هفلاخو ةلخك



 5200 اما اطار كم أ هنع ذخأي ناكو همارم مارف

 للا دبعيبأ غلبم ددشتلا نم غلبي مل مهنم ادحأ نآريغ ريخلا دصق لكو : ' منع ةباورلل للا دبع وبأ ضرعتي م

 ثيدحلاب ةلصو هلامىلع ةلادلا باوبالا ارتو ثيدحلا هةف فئاطل جارختساو ياعملا طابنتساىلا بيست الو

 ْ ءاشن نم هب صتخم لضفلا هللو هببست هيف يورملا

 لاحرلا ةفرع» يف هيلع مدقمو يروباسإلا ىلع يبال رصاع» وهو يروناستلا دحأ وبأ مك احلا لاقو

 ' لؤصالا فاآ يذلا هنآف مامالا ليعمسا نب دم هللا محر : هصخلمام دارالا يف ييلخلا يلعب وبأ هاكح اهف

 ناك اضأ لاقو.٠ هناك قدراتك نك | قرف م 2 يلح هدعإ لك نملكو سانا نيبو

 نيطا قدعتما همن دا بعنصإ نأ ١ نا ا 2 ردخا ناكل كلا

 تادايز هفداز واح رختسم هيلع لمعف يراخنلا باتك ٍلسم ذخأ اهنا ينطقرادلا لاقؤ - تقلا نك! ةغلاب لَو

 3 ناو ثدحلا نعب هنم فززعأوم ولعاا يف 6 نم ل لع مهقاشأ ةنم قكي و ريثك كلذ ف مالكلاو

 عاملا كلذ يف مدا هل دي ناك نأو هراث عبتتبو ةهنم دقتسإ لاو هحن رخو هذيمأت ا

 ٠ يراخيلا لع ةنتفلا راثأ ا يلهذلا ىحن ن دمح هخيش هلجأ نم رجه ىتح هرصعيف كلذ ةفرعع درفتلاو هبف ْ

 نافركسال م م لضفف لاح لك لغو: 2 ل ا روم د رج نإ راكم تطال . 3

 و سكول اهو رثالا ىلع هولتن ويف هلاك! رمأ ماكردق امم ناف عماخلا رم 1 5, ناو:يراختلا

 ' ' يراخنلا حيحص جب رلا ليعمسأ نب لضفلا ر ماع بأ عرابلا بيداللو

 بهذلا ءاه الا ظخ امل * .هوفصن اول يراخبلا حيحص

 'نطعلاو انملازود دسلا وه * ىمعلاوىدلا نيب قرفلا وه

 علا لل يوت ممل اك ءاحلا وحك ليم دانا

 ترعأا دعإ مىجعلا هل نادو ينلا نيد نازيبم ماق هب

 بضغلاو ٠ اضرلا نيب . نع * هيف كشالرانلا نم باحح

 را فيشكل نيم رونو * قطصملا :ىلا قيفر ريخو .
 الا قرم لقت لع + ةسلواإلا عجأ املاعاف

 صقلاب يضر. لع .تررفو 3+ تعج (قاةعألا : تقبس
 بذكلاب امهنف ناك نمو * نيلفافلا نم مقسلا تيفن

 نتكلا يف هّتناور تحصو * ةاورلا هتلدع نم تساو

 بجعا اجت هبويتو * هيترت نسح يف تزرإأو
 نوح اف كلظح لرزجتاو ةء .هيتشتام كبر. كاطعأف
 تضتش . الو مودن ريح * نانْطلا تافرغ يف كصخو



 باعيتسا ريغ نم هدمتعت ام ةيناثلا ردة ع جر دقو ا دعا 07 1 ىلوألا ةق ةقطلا

 ا قرط لع ةقااثلا ٌةفطلا تب دح نم ريدلا جرخ امبرو قيلعتلا قيرط ىلع زكأ جرب نكلا

 هيكح نك دب اعاف تافللا اهاو تادنسدلا تاذلا عوضوم ي داجلا تاك نإ قد اف تفرع دقو كسا 7

 نيتقبطلا تداح جر هناف دم امو هيلع هدقتنا ايف ينطقرادلا ا ضرعتب مل اذهو ادابشتساو اسانئكسا

 7 دكا قخ فوه اعأ 5 دامو :باعتسار غم نكل ةئلاثلا ةفطلا كى داحاع رو تاعتسالا نيم 1

 يه نحب يطل فو ةلادملاو د ادع 3 * دا 35 رح يف ناخشلا دمتعا امناف ْن زيكملا ريغ اماق

 0 هيلع دائعالا وقي مل نم مهو يراصنالا ديعس نن ىحبك هب درفت ام احرخأف هيلع داعالا يد 7

 لاصتالا ةيدخابةرم و . الع اجّرغب اف ةسماخلاو ةعبارلا ةقطلا نا الا وهو هريغ هيف كراش ام هل .

 0ك 35 0 دقو رح ولو هنع قف نم ةاقالام هأ 2 دق يوازلا نوكي نا طرتشا راما نلف َ. ٠

 نك عامس نم هبق 3 هن هل يلح با ينط ج رحب دق هنأ ىتح ةدعحعص قايل هحكرا

 ل مو ةرصاعملاب 11 هنا 2 ناو ةنعنعاا قيرطب هنع ةياور كلذ لبق هل ا دق 0 3

 دك اع 370 ولو ءاقللا تو نا حي و كلذ ةطرتشا نم ىلع هحصحص ةمدقم يف درو امهقالت ا 2 0

 يتئامتغاب امهيلع تدقتتا يتلا ثيداحالا نالف ةحخداقلا للعلانم ةمالسلا ةبج نم اماو ٠ لاصتالا م
 لقام نا تك الو يقانلاب 0 صتخخاو نيناك ن 1 ممم يراخبأا ضصتخا ترد ةرمانع و كايا 1

 9 : هبق كلذ زكحام حجرأ هيف داقتنالا |

 00 00 8 لا 0 ف رك با 0 يراخبلا تا 0 1 00 0 4

 000 5 ةدوح 0 جعل ليعمْسا كَ 0 0 نم و 00 2 5 0 ا 0

 يرحل موكل رويمملا قاسالا لثم نم مالكلا اذه لثع كصهابو « ني 0 فرعي مهفلا نك رداءملا وه

 لاحرلا دق يف قانا نم موق همدق قح ةرصع لهأ ىلع رع كلذ يف همدقت ت» دقن لاحرلا دقن يدلل

 عيجلا ندحاص ؛ هعزخ 3 رك يأ 4 : الا مامأ لع كد ف هريغو ينطفرادلا همدقو 000 -

 يراخبلا ةللأ دبع 3 هقللا يذلا حماجلا افلح تراخن يلاف دعب اما : هل لخدملا يف ٍليعمسالا لاقو

 لمكي ال يتلا ةطمتتسملا :ةنيسمللا يناحملا ند لمح قلع الادو ةحبحضلا ناسلا نم ريثكل يمس اك اعماح هارد |

 ارحسو الك ايثم اك ةغالاو هقفأان اهأع اهللعو تاياورلا 0 هتلشو ثيدحلا هق رعم ل عم نم الا الثا 1

 ةشلا ع ندح كلدىلا عمج و قيسلازا ِ ةياغلا غلب و عربف كاذلع ةهنامز رضق يذلا لح رلا هللا 5و ناكو' ابق

 رصتق | هنكل ياولخلا يلع نك نسا يم هعامج بفينصتلاف 5 و اًكدقو لاق 6 هن عشن و ؛ ا ريخال دصقلاو 1

 يورام رب 5 ام هأمش ايف تالف يراخلا هللأ دبع يي 1 صعاب ناكو نادحدلا هادو مهممو' ٠ ناسلاىلع

 رصعلا ف هيراش ناكو جاجا نا 0 مهو 8 هريع بايلا يفند : اذا ب2 ليلا يفناك ناو يغلا ِق

03 

6 ْ 
 5 9 2 31 ١

 : 0 : ١ 5 يرد ايا
0 0 0 : 
 5ك 0 7 0-0 1 ل -- كثف 2 4 ياك 5 ويده



 , ردنا عضال ضعب ىف الا اهلع روحا تار لدا نو داو ناكم .قاهلك

 5 2 يلع وبأ نوك< نا زوجي ان أ ضعب تيأر ينا عم لاق ام يلع وبأ لاق اذهلف ادوصقم ال اعس

 0 د ترغملا 6 1 ك5 رلالاو دعل كلذ يف يدذنعو يراخباا

 ةحصلا ههح نم كاذ نا رعشن أم مه دا ىف سل هل هنأ الا يراخبلا ايناتك لع رسم باتك ليضفت

 0 يراخبلاحبحص لع لسم حسيحص ل لضفب يح ويش ضع ناك لوشب ناك هنأ مزح نأ ديمالت 0 ادن دقف

 ْ ىلعوسم باتك ل اضف مزح نب دم وبأ ناك ةتشاربق يبيحتلا م ءاقلالاق ٠ < مارح نإ كني لا نظيو

 - 0 |.ضفت نأ مَرَح نبا نانأ دق درسلا ثيدحا.الا هتطخ دعب هنف سل ا ئرافجلا تاك

 مساق نب يسم ل 0 ا بكاركتلا تانوترم يلف كدلامف جزمي مل هنا ةبج نم

 لع لوم اذَّهو ٠ هلث» دحأ عضي ملاسم ب باتك رك ذ دنع هخيرات يف ئطقرادلا نارقأ نم وهو يطرقلا

 هقرطهيف عمج هب قيل ادحاو اعضوه ثيدح لكل لعد هناف لوانتاا ةلوبسو 00 عضولا ند

 ةقرفتمباوبأ يفقرطلا رك ذب هلاف يراخبلا فالخم ةفلتخلا هظافلأ هيف دروأو اهركذ راتخاو اهاضترا يتلا

 سان كاذببسب عقودقو ' اهيف رك ذت اهنا نهذلا ىلا ردابتي يتلا ب باوب لا رغ اف تب ةاحالا نم ارثك دزويرو

 ٍ مهفلا ىلا ةماعلا امناظم يف اهودحي م ثيح هيف ةدوجوم يه عمداخ ال يراخبلا ةياور اوذن مهنا ءاماعلا ن

 م ف سم تياتك لع 3 أ هك اسألا فدحل ءاكحال الأ يف فنص نمت :ةيراغملا: نم اريك يع دقو

 اه ير ءاخيبلا عيطقتو ذحأو عض وم يف هيف اهدوحول اهقايسو نوتملا

 نا اولاقق كلذ بجوم نايبل ةحصلا ةبج نم سم بابك لع ىزاحيلا بناتك رح 1 كردي نكف

 ثحبلا ىدل و ةحداقلا لاغلا نم ةمالسلاو دانسالا لاصتاو ةاورلاب ةقثاا هبا ةنالل' لع ث.دطا ةحد رادم

 نأ (اهذَحا) قضوا م هناي ر ريظف ةاوزلاب ةقثلا ةبيح نم امأ كلذ ف ا ىراخبلا باتك نقلا نين

 مهم فعضاا هيف ملكتملاو الحر نونالثو عضبو ةلامسبرأ [..ه نود م طحار >الاب يراخبلا درف ها نيذلا
 ا

 5 فعضلاب هيف ماك لا والجر نورشعو 5 ةداس يراختبلا نود مل جارخالاب ركض دو د رهانذلاو 0 نوناع

 ةيف ملكت نمت جيرختلا نم ىلوأ الخأ هنيف م كت : ل نمل يرختاا نا بيرالو 51ج وتمر هنا

 نم زكي هِف مك نم يزاحملا ترج ذرشا ناذلا | نا (اهناثو ) احداق مالكلا كلذ نك غذأو

 نبا نغ ةمركع ةمجرت لاهو . اراك ابحر خأ ةريبك ةخسن ميل لد عا

 01 دن هرلعلاو انع ليسو راج نع ريزلا ىف اك عسل كانك اجرخا لاف مهفالخب سابع
 هيف ملكت نم يراخبلا مهب د درغا نذلا نا ( اهتاانو ) كلو و تراب ورع ةهاسس ن داو هيبأ نع

 ريغ نم اهدي زيمو مم داحا ىلع علطأو مفارق رخو كلو مهقل نذلا هخودش نم ممر 0

 - نمو نيعباتلا نم هرصع مدقت نمت هيف ماكت نمم هئيدح جير درفنا نه زكأ ناف» مسه فالحب
 ثيدح جر يراخبلا نا (اهعبارو ) مهن. مدقت نم هحويش ثيدحب فرعا ثدحما نا كش الو ممدعب
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 دب انددد انفي ذر داعيا نام يوني ا 200 : 101 07 01١ ١ ا )1111111 01 7

 3 :اميزلاو 15 آظ00 0 7 نو / 20 د ااا داق 3 4 0
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 / ١ ١ 01/1 اولا بو قربا ا 700 تبا راي ' ف 001

 1 3 : / ل ند با للا 09 رات ا 014 1 اة ف

 1 ١ 0 0 3 7 12 ل 45

 1 3 74 / ل ١
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 ديلان يرانا ل ور د ندي ا رد لي د سرا وكلا



 نانو ىراخلاواط ولالا نم 0 مه ىور ًاطوملا 50 لا د دضال 1 ها 000

 ؛ عراخلا لاخر نم ةوحا يراخلا طرش لغ رشا دائسإب طولا ىف رو تاسابيراخلا لو د5 را

 :زلخ فيح نم رع نكل لمت 5 اذهىف كحتالو اهدانسا ىلا رظن نيباتكلايف ادم ناك اذا ثيدححلاف

 دلو طولا قا ف لا دلال د طولا ناو سنجل ص عصاي ا مولع لمتغا نذلالاخرلا .نا

 مهنمو اطوملايف | وسبل قارعلا ل هأ ناحر نم اهو و يناوتسدلاءافهو ةلاصف تن دانماماو « يراحلا كج

 نروصنمو ةبورعيبأنب ىحب ةلزنع كلام خويش ةقبط يف وه ناوتندلا ماهغو م كَ

 ويش ةقبطن م مم نذلا قاتلا لها لاحر نم ” ل ا ْ

 د0 يملا قام ل ادم هنأب محال ح حيحصأ | قوه لو يراخبلا لاحر نع نوح يذلاثيدحلاو ٠ كلف 0 1

 اقيسدف لوف 5 عاشو ة ةحضلاهدانسا رهاظ ناكناوالتعم نوكنا قفتيدقاك هلثم نوك نا قضت لكلا

 ةمل ذلك هن ال هب اوديتحلا ةعالا ناو يراكلا لاخر نم ةيف مط نمسك دذانا ف اناوس ل

 يراختلاباتك ناحج رواذه ٠ هيلا وعذيال ناك هناالاردقلا ىرب ناك هنا ريغ هبف نيلدا هحو نكي مو ةحح

 دحأح رصيملو مهنه ريثك كلذبح رصدقو مجرابتحاو داقثلا ةذباهج ثحب هيلا ىدخأ تنال أ لسم ب فاتك لع

 هيلع !سباتك ناحجر , وا رجلا ءاماع ضعب و و < اا خ خش يرواسلا يعينا نع لقن هناالا « هفالخ

 ةحرصت سل ةرايعلاهذهو ء سم باتك نم ح ا ءامسلايدأت ام : لاق هنا ةدنم نباهنع لقندقف يلعوبأ امأ

 1 تانك ند يع تاك روحو ينل ىلع لدي اهرهاظن ال كلذو « يراخبلا ا نم سس هنوك يف : 0

 انكمصأ لسن بات اتك لاقول نأ كلذ يف ةحرص نوت وك ةحصلا ف هب وواسل باتك دوجو يف ىلع لدي

 1 هللا" لص هلوق لثم نا ىلا ءالكتلا: ياعم فرد ال نم بهذ بدالا لهأ ضع لاق ٠ ءامسلا 0

 ماعلا قدا نذب ونأ نوكي نأ هاضتقم رذ يأ نم هححل قدنما ءارصتلا تاطاألو كرعلا تاكا

 ناسا ى نارك نا نا فني لو هني قدصلاف ةمرا لع خا تدك نإ قتاعاو 4 كلك ىلا نملد ل

 مهضعب لاقو ٠ ءاريدللا تناظأو ءارغلا تلقآ نم قدصأ رد ونأ لاقل هلا اويعدام دارا كلو قدصلا ىلإ ٠

 فرعلا ىضتةم ىلع ةرا' لعتتو طقف ةذدايزلا أ ىلع لدتف ةغلا ىضتقم ىلع ةراب لمعتست ةغبصلا هذه نأ

 ةيكلا سش نأ ءش الق. نيياعملا 00 يلغ يأ ةرابع نا ثنو ٠ اعم ةاواسملاو ةدابزلا ىفأ لع لدا

 اال را ناقو !ىراسلا تاك 2 ٍلسم باتك نا : لاق هنا اوركذ ثيح ةعاج لمفاك امزجاهدحأ
 نم هددصب نحب لا راما ىنعمل سم حييت  مدق اما هنأ ىلع ينأمالك نم يل رهظإ يذلاو

 قار كرنك ةاح ف كلوضصا_ وصخ ا 0 لك ا نالت ةحصلايف ةبولطااطئارسثلا

 هتاور ظافل اع وهلظظفح نم ثيدحلا تك ارهناف يراخلا فال قاسلاف 00 + .وظافلالا فذ ز رحب ناكف

 ىدصتا مدس و ماشل ار هتيتكف ةرصبلاب هّتعمس ثنيدح ب رلاق' هنأ هع حصدقو ؛ كشلادل ضرعب اعر ازهط 3

 قرطلا !دم عجل هب اوبأيف ثدحلاهعطقت كلذنم مزل قح العم تو ا

6 ١ ( 



 ٠ كا 1

 7 ل ا ا فلا

 نكمتلاةدايز نم ثيداحالا ضع 3 ضرع 56 0 ربغ هدعإ 8 لعأ ماسق آلا 3 مس لكو ثدحلا 3ع

 1 ١ لعو ةينردلا يف.هنمب لعا وه يذلا مسقلا يف نوكي رخآ ثيردح نم سحرا هلا ةحملا طوارش نم

 هدانسآق ناك نا امسال اهدحا هبدرفاامىلع ادانتا مصاهنا ةيق لاه دانسإب درو :هتكل و هاح رحب ملام حجر

 5 0 يراخبأا تاك ىلإ نولعال نذلا ءاوه اللا تار ضع نط دقو كلذ ع فو كاع هفف نم

 0 قفاو اذ دكا ل قل ل نم ضواطا لإ ةميرد لال هنيه بش نودع ملأ ملط تانك

 حصا كلذ 00 :«تيحصلا ىف درو ح حبحص ثدح نم 5 اواو ا راصو ءارالا مءاوهأ

 ثوس ةماث هيحصل كوم لإ لاخاو اهردق ل نونهو كلدب 1 نونظ. امببف درو امم

 رسكلاودقلا تابراأل بايلا اذه اودتفاعا ءاماعلاو رعش ال وهو هيف ىر رب نمل اه كم ل نناو را لالا 7

 ” ”نوهومملااماو نفلا اذهىفنوقتحما اهررق تلادعاوقلا ىلع ينبم حيحص ليلدب نوحجر يام نوحجر ب نذلا

 ىخدش ةلد اللا ةروصىف اهولعح ةهأو ةيشنا ا مقسلاو اهقس حبحمصلا اولعح نأ نوديرب نذلا

 2 دقو اذه ارق ع نأ نودبرب نم ناهد قلعأ نأ ىثحب ىتلا هبشلا لح عم مهنع ضارعألا

 لاقنم لوق لافف رثالا لهأ هيلع ىرح ىذلا بيترتلا اذه ىلع ضرتعا هنأ مهضعب نع ءاماعلا ضعب لقت

 لمتشاام تامهط رش ىلع لمتشا امم ملسد هبدرفناام مث يراخبلاهب درفناام م نيحيحصلا ىفام ثيداحالاحصا

 اهاربتعاىتلا طورششلا ىلع اهمتاور لاهشالالا تسل ةيحصالاذإ هيف ديلقتلا زوال ؟حت اهدحأ طرش ىلع

 00 1011 ا يا رك دان[ نواتكلا رعق كد ةاوز قف طورقلا كلع دوحو ضر ةادأت

 دو عيأولا همام ادق ,عقتيال امد طورشلا كلخ عمت نيعملا يوارلا نأ اهدخل وأ اميكح م «حتلا نيع
 ةعاج يراخبلا ىف اذك ا لئاوغنم ملسإ رت ريثك نع ملسم جرخأ دقو هفالخ عقاولا نورك

 0 را حا سوا 0 ع ها رادف 8

 2 هيلع عمتجا ام ىلا هسفنس يوارلارما رح ١ نمو د ريغ نكس نكست معن 0 1 1-2 نميف

 ثيدحلانمحصاقت سفن يأرىلاالا مجرب الف يوارلاربخ يذلاو همدعو طرشلا رابتعا يف دبتحامأ كال

 لاحىلا رظنلادرجم حبحصتاايفايفتكي ل نيحبحصاا يبحاص نا خالو امهيفام ضراعي نيباتكلا ربغ يف

 امض لب: رآلا لاما يف رظن ناعءأ هلنكي ملو أمهب ينعي مل نمث ريثك همحوتن 6ك طضلاو ةلادعلا يف يوارلا

 هبان.ملا اعرو اًهاس كلذ نمايش انرك ذ دقو ةحصلا محلا ربظي اعومجو ىرخ رومى راعنلا كاد

 رحاولا در دخلا امأ و لص :لاض اها ا" 5 دام ىلإ ةمن نب ندلا تت ةمالعل(ضرعت دقوكردتملاركذ دنع

 00 ل للون ل و نركت دقو لصف ىراحللا لاجر وكت ده اطوملا ءاورو يراجبلا هاو أذا

 7 ىلع ًأطوملا يف نبذلا لاجرلا نم مظعأ يراتسبلا يف نذذلا لاجرلا نا عل انك ناو نو ايه اعر ىلإ اذهو

 مم 3

 8 ب ١ د
 #00 د دير د ع ع

 # ( نأ ع 879 3

0 0 



 و

 2 : 2 ا
 .ىبا خويش نم ةفاطو يربدلا قحساو دمحا نع مرثالا ىكح 8 ورش نادل ه2 ع ل ا

 0 2 0 ع 06 5 : 6 : 0 0

 نسل دن 3 لاضعأ 3 عاطقنا نم 0 فام هف رعم كلذ يفو 00 ا اد وأ 0 امأ عَ 0

 هقلن اكل هدام و هنع ىور نم رصاعي م يوا ل ةف رعم تو دنع مهلا نم نا قنخحمالو 1

 ةزاحانم هل تسدل هناعم هزيغو جح يف ايقتلا الو رخآلا دلب اعدت لخدي ملو نيفلت# ندا نم انو 3

 ملا ديز ن نادح نعو خيراتلا مط الوععلا ا فوكلا ةاورلا 2-0 ١ يروثلا نا.فس لاق 5 اهوح وا

 ىذلاةافو تهون انَتُف رعم 6 هدلوع رفا أذاف تدفن 5 ةنس خسيشلل لاق خيدراتلا كتير اذكلا ىلع نعتسا ٠

 وهو نيتسلاب ةوساخ خيفلا ممهمأ اذا لاق يضاقلا ثايغ نب صفح نعو يدك قا هقدص انفّرع هيلا ىمتا+ .

 يأ يف هل لاقف الحر نتاع ن لعمان هنعرتك نم نس هنس اويدحا ى نعل رمعلا ى ع نس ين

 6 هروم دعل هنم ت5 مرا اقف ةءامت ةرسنع تال كف لاف ار ن كلا نع تباكةنس _ 1

 اما لاق نيفصإ د وعسم نا انيلع جرخ لاق قلو 0 انندد لاق نافرع نب ىلا نأ لسسم ةمدقم قو

 ا نسا ةنع ٍيفوددوعسم نا ند كلذو توملا دعا ثعل 1 ندا نع هكداح نكد نأ لضفلا ينعب مينا

 كلذدعب ىلع ةفالخ يف تناك نيفصو نينس ثالُد نايَع ةفالاخ ءاضقأ لبق نيثالثو تال 1

 1 ىرعا س ءم هنأ لبق مك ىنعك هلأ ح>رؤو 0 تاكا تا لاش تقولاب م الاعالا ةغالأ يفنخيراتلاو

 000 هنق 0 ل ها نم ب رءموه لب ديا

 كد نم ةمثخ ىف 5 نأ ىور , لاق عبرا ا رعشبل ام مب يع 1 5 سقو

 رهشواذك ماع نم 00 خبراتلا هنومسي ايش نهلاب تبأر لاقت نأ نم 0 لاق نيريس نب دم 0

 :*4 ةسماخلا ةدئافلا

 ناتك كم دخلا 0 ا دارا 8 ةحبصلا ىنبا نقل تأ م نم 0 نكم بس د ّق ْ

 2# لو الاوسقلا ع ةعنس ىلا تاحردلا توافت راتعا حيحضلا || ثندحلا اومسقدقو امص ا يراقب

 ؛ ثااثلا مسقلا رف له نع يراخبلا هب درفناام < ىاثلا مسقلا لسمو يراختلا ةحرحأام اهالغأ وهذ

 امهنم دحاو هجرخم ل نكلو امبطرش ىلع ؤهام © عبارلا مسقلا ) يراخبلا نع لسم درعا

 ملم طرش ىلع وهام ا( سداسلا مسقلا رث هحرخ م :نكلو يراخبلا طرد ىلع وهام © سماخلا مسقلا .. 

 دنع حض هنكلو امهنم دحاو طرش ىلعالو امهطرش ىلع سلام < عباسلا ما جريج كتل 8ع



 3 | فود قحتسام قوت 1 دق نيهرتملل اولاقل مجارتلا كلت انوار و بدل نا عم اناودعو ايغل

 7 هب نوقرغ كلز> يار مط نسل. عاعرلا ةلزئم مث عابنالا ءالؤه زكأ نا الا بح يف نيَصاَْلا مظعأ نم

 0000 رد ىو نإ ناسا نوركس ريق يقالع ىلا تفتعالو يمالكب اسي نأ يغبنالق لزطاو ذححلا
 ناسنالا نم ةروصلا

 ا ب ترركت ناو كلذ ىلإ دوعن نإانجا دقو اهضعب ري 3 قسدق ةريثك ةاوزلا يف تافل وم او اذه

 ” ةيحيأنا با انك امج ءاهعضلاو تاقثلا لع ةلمملا تكلا نم كلذب ةيانع مطب نمت القت لوقت ءايسألا
 ” ءادتباو خمملا فورد ىلع اوهو ريك ةثالث يهو وبا ار نال تاقبطلاو 0

 85 وهو ةلصلا ما ريكلا لع ليذ مساق نب ةماملو « ريغصو نس هر او دم 'ةمسا نك

 5 ا فلخ هيف ىثم ليدعتلاو حرخلا هلو يراخبلا ىلع هيف دقتنا ريك ءزج متاح يف أ نالو دي

 آ0 ا كسلا ميرال رج لك برأ وح نإب فرعي يوزطلا يراصتالا نيسردا نإ نيسحلاو
 1 0 1 راوشةناحصا ماغوأ ف بك نا نالو ةشادح اا ةزيدعيف جبرا ي دبدملا نب علو

 00 نايعالا ةاور سلو ليدعتلاو ح رجلا يف:باتك دوراخلا ن يلع نب هللا دبع نب دم ىبألو طل .ازجأ

 ” ةلماغاو 0 و تاقثلا ةقرسم يف السكتلا رثك ني داسلاو داشرالا ليلا نم يالو ريفا ينادي
 ” يلاتلا هيقفلاو ثدحتملا ئد ذنأ وهو تاراعلايف درر تادايز عم نغللا دار يرزملا ذب نيب ع

 0 لاوحأ ف ها نيثدحلا خيراوت عامس بلاطلا هب ممام ةلمح نمو هعماخ يف بيطخلا لاق هر أ

 نإ كرو ينالغلا لضفملاو يرودلا سابعو يدادغبلا نابح نب نينحلا ةناور نيعم نا بتك لثم

 00 رار دارا ناكح ناو جانا قسفا ن ديكو, طاح ن ةفلحوب قحسأ نا ليخاو هذ

 ينأنع قاس مث يراخبلا خب ران اهلك هذه ىلع ىبريو لاق متاح 0 نبال ليدعتلاو ح را باتكو يتشمدلا

 8 ٠ ةنعا عسا © كفدح كلا نين الث تك الجر نآو لاق هنأ ةدقعنب سايعلا
١ 

 00 را ةلداطاهيف تلض- يذلا 00 0 3 2 0 1

 0 كلذ كل ريو ب ذخؤيال م طا التخالا 07 تاقثلا ثيداحأ نم هب يو

 ةعالا هزل لة ياعل ناحخ تامل نانا دا تالا يناع:دلا ماه ن' قازرلا دبع ةجر يف رجج> نا

 يدع نا لاقو دحأ هيلع هقفاوب ملو هيف طرفا مالكب ماكتف هدحو يربنعلا مظعا| دبع نب سابعلا الا مهلك

 وحرف قدصلا امآو هب هومذام مظعأ وهو عيشتلا ىلا هوبسن ملأ الا هنع اوبتكو نيماسملا تاقث هيلا.لحر

 ٍّ دحأ“ نع مرئالا لاقوة #3 دما هنعا 0 ّ 0 هنع 0 نارظن هيف يباسنلا لاقو هب 7 الل هنأ

1 

 ا سوفا و خد د 000 يي و

 ناذيشلاهب جتحات اق“ نقلتيف نقاب ناك هاف حيخت وهف ةنتك يفزاك امو يشل س لق يمعام دعل هيه 0

 ناكف أهدعإ امأف نيماملا لبق هنم عويس نم كلذ طباضو 1 ليف هم رد نم ثبدح نم 1 قة



 0 ل 00

 نمو دقتلا يف هوحت ان نمو ناطقا ديدشت نم فرعالمل هكرال ا ناف ناطقلا نأ 0 0

 عضاوملا 0 كلذل هبتنياف يدع نباو ينطقرادلا هيف نيلدتعملا نمو ؟ الاو يذمرتلا دقتاا يف نيلهاستملا

 2 باغإ نأ من ىلا

 كاف حتي الو ص ردا هب لصتام لقأ ىلع رصتقشنا حرخلا | مف هيلع نيعتي تا عشاوملا ف حراج ىغملل 1

 ندح ا كمالك نيك أ هل لاقو باذك نالثف لاف ثيح هلاوخا ضب ةكالا نضمب ل كاداوث مخ 0 7

 نا لاف وان 2 ةمدقميف مم ىكح دقو ٠ ؟يش نبل هئيدح لق نكلو باذك لشآل طاشلالا ٠

 هذه ىلع يراخلا امالا:ىرح دقو بذكلا نع.ظفالا اذهب ىكو مقرلا يف ديزب وه الاه داع 0

 عاضو وأ باذك نالفلوقينا لقو :هوكرت هرظن هيف « هنع اوتكس + ثيدللا ركتم ل وهام زك اف ةقرااا

 نولوقي خيراتاا كيلع نومقني سانلا ضعب نا هقارو هل لاقو بذكلاب نالف هامر نالف هبانك لوش اعاو

 سب :ملسو هيلع هللا لص ينلا لاق دقو ا نم هلق مو ةباور كلذ انور اعا لاق ساناا بادتغا هف

 0 : ةمايقا|موي كءامصخ ءالؤه نوكي نا ىثح اما هل لاق نمل ناطقلا ديعس ن 1 كال رقما ردا 5

 هئيدح نع بذأ م ثيح مالسسلاو ةالصلا هيلع ينل يمصخ نوكي نا نم "يلا بحأ ناسا 8
 كلاب نيودت مث اهوفرعل امنع ثحبلا ىلع م ا اناس ”الازعا راراضانا رعأو

 ضرعلاب هيف رك ذي راصوةاورلا خيرات يف ففيلأتا كلذ ن رم اشنف مدعب ماا منع باغنم اهفرعيأاهنم

 ةفرعع الا هتفرعم مثال هيلا جاتح امم اري كو "نودعش ثم دحأ نأ لععاد هيلا اعد اذا ممريغب قاعتيام

 ةفلتغلا هعاونأ 8 خيراتلاف مريغو مث اوعسوتمن هيلا اجاتح راس هجولا اذهنم ناك ناوديلا جاتحيالام

 لاخلا فا هرع تك قم د خف مهتكو عاضوالاةددعتملا عاون ولا كح ديلا | اكل ترب

 0 داسلا لاجر كاوج ا ةمرسم كا ان ىلطانا جاتحي هيف ةدنسملا مهتكو قدصلا مهرحنو مهب ةزكل

 كدا لاطلاو ريخا ةيوقت ىلع لدي ا رك ذ ناسانلا نم. 1- مهوتدقو مقسلاو ةخدلايف ربخلا ةحرد

 نوع بمعتلا) ىلع كلع اعر نك رألا ندد نأ وعو ل هبنتلا ىغيذي هناالا هنيهوت وأ هن وه ل اما

 ناسل ىلع ولو هيلع ءارتفالا لع صعتلا ةدش مهل اعر لب هيواسم راهظاو هنساحم رتس يف ا ملا

 نانالا. ثحانلا همنا ىلع ىنحنال اذه ناالا مفلا 2 نيشيب ازيخ هب قناوال نمت مهريغ نع اولقني نان مهريغ ١

 ميسشل ا قح يف ناكوا امتيفااخت قح يفتاقثلا نيحرؤملا ضعب هنتك امىلإ نوضرعي ةفاخسلا تاررآ ضبا

 ا ا ةوحر 5 هل افلا غ هوك هك ؤلن نخاف قارس 1 0 كدا ١

 اهبف مهوفو لضفلاب نيووبشملا نماسانأ نيخراوملا راك نم سانا محرت دقو هيفام ريغ نساحم هل خراوملا

 مهقح مجوفوب م 3 نيمتاز مهنم ريفنتلاو مع ضفلا ىلا مط نيبصعتملا ضعب دمعف كلذ يفاوداز لب .مهفح



2 
2 
 ا

 لا ا 0 ري ا 0 دع ا

 عاجشو يسدقملا رهاطنب لضفلا وبا من٠ ةعا> مهدعب نممث ٠ يبطاشلا يرفامملا زوفمنباو يديمملا هللا دبع

 مهدعل نم م٠ يناسغلا ىلع وباو يمايدلا هيورهشو يجاس || يلع ْنِن دمت ا نإ" نك واو لعاللا ياكل |

 ١ لا وكشن نباو رك اسعنب مساقلا وباو ينيدملا ىسوم وباو يناسلاو يمالسل | رضان نب لصين مم ةعاج

 يليبسلا مساقلاوب أو يتلاملاراخفلا نب هللا كيع 3 يزوخلانب 5 أو ٍليبشالا قحلا كيع ممم ةعامج متدعب نم َّ

 مدح نم من يسدقملا ىلذفم نباو يواهرلاو يسد#ملا يف :ىاا كدع و يمزاخلا 1 ممم هعاج 0 نم 5

 نباو يدزالان وفلخ نب 0 ييدلان .اوةطش. ن 1 ماعلا ش او ناطقلا نب ل وب أ ميم ةعاج

 مدعلاز ؛اورانالا نباو يلازربلا هللا دنع 0 يردن كزلاو حالاصلا نبأ مهم ةعامج مسا رادعنلا

 نيلاو ىمودنملا فربثلاو ىطايمدلا ١ مم ةعامج مهدعل 5 5 ” ىشاتلا فسوب ل كلك ءاقنلا 0 3 5

 ةوتكم 0 جاتناو سائلا كبيس 0 ىلا صطقلاو رمل مم هةعامج مهدعإ نم 3 ةيميس نباو ديعلا قيد

 تاوشلاو يهذلاو يوفدالا رفعح لايكفاو يجاورمسأ كرا نب هللا ديع وب ب 3 يتشمدلا يرزكلا سمشلاو

 أ رعلا يلولا مهنم ةعامج مهدعل نم , 6 فارغا ن هزلاو يتشمدلا 0 في رشلاو ياطلغمو هللا لضف ن و

 ةماعلا ىلا ا اوناك نيهدقنملا نا الا رموصع 1 نورخا و ينالاقسلا روعدح ناو يللا ناهربلاو

 ةمالملا تابحوم نمد دعنأو

 («مقور# متاح نباو نيعم نباك ةاورلا ارا فا وملكتت مقر ماسق | ةنال”ىلا ةاورلا يننوملكتم لا مسقيو

 ىعفاشلاو ةنيبع ناك لجرلا دعب لجرلا يف اوبلكت © مدقو )ل ةسفو كلك ةاوررلا قمرشكا قا

 طس وت مسقو : هيف لهاست مسقو: ليدعتلا مايددنمف 5 ا ماسقأ ةالاث ىلا 0 ههح نم نومسقو

 نيتطلغااب يوارلا ذخاؤي هارث'اذيلف ليسا عاف تنسدا ف طرفأ دق ددشملاوهو لوالا مسقلاف ٠ كلذ قف

 هريغ هقفاو لهرظناو 8 ْى نأت انوار فعض اذاو هقينوت يففقوَس الف ابوار قثو اذا اذبف ثالثلاو

 اعضوم ناك ميم 1 هشو ناو فيعض وهف داقثلا ةذباهللا نم دحا ىوارلا كلذ قثوب مل ناف كلذ لع

 نيعم نبا لثم لوق كلذ يف كب ال هنا كلذب نوديرب ارمفم الا حرا لشال اول !اق دقف ثحبلاو رظنلل

 نينه ف فاللتخالا عق وذ هوو يراخبأا اذه لثم قلو اذاف هفعض بلبس ناس ريغ نم فيعص وه الاثم

 نم فاح عمسج : نفلا اذه ف ءارقتسالا باب 1 3 نمو هفيعضت وا هن دح حيبحصل 4يد نم يوارلا

 بهدم زاك اذطو ةدحاو ةقرط نم: نانا ديرب ف فرعضل لع الو فريعذد قدوت لع طق نإاشلا اذه ءاماع

 ددشم نم ول ال لاجرلا/ دان نم ةقبطلكو هكرتىلع علا عمت ىتح لجرلا ثردح كرتيالنا يباسنلا

 00 محب ةيباثلا نمو اهدشأ ة ةيعش و يروثلاو 1 طس وتمو

 ىديم نا 0 أذاف 4 دلو يرحل اح : ةعلأ رام زاعدشأ نيعم نبا ودمحأو نب رم نبأ ةثلاثلا

 ام دمعت 3

1 

 رض تعا يل



 هيقفلا أو 1 0 ج«لحرا ضع يف هيرابعو ءةارآ 1 دقو ناعم 3 يح ميم 0-0 تقول كد

 نمةعامج ل دقو لسح نب دما هتقبط نمو لا نم صاخنال ىحلا لكاسملا ضعب ف هز رو ريرحتلا- 2

 رمالا اذه يف ملكت دقو لادتعالا ةرئاد نع جرت مو هل ادب اجب مهف ملكتف لارا ن نعت هنذمالا 1

 ريثك مالك كلذّفهلو ب ا رهز ةهمقب اذ كرت ديد همالكو هناقبط يف يدقاولا ىن أك عسا ل دمع

 دال دؤاهؤبأ هنف لاق يذلا ةريزجلا ظفاح لسن اد نب هللا دينع رفعح وباوهريغو 0 هنأ هلع 0 3 2

 هش لاق يذلاريعنب هللا دبع نب دمحو ناجي ولا و لدعلا يف ةرثكلا  شااضتلا هلو يبيدملان: لف 0 1 8

 يرراوقلا رمت نب هللا م ظفطا يفد ناك دل بحاص ةسش يل نإ 0 فارعلا 2 0 دحأ 0

 و ناسارد مامأ هيوهار نب قحساو ةرصبلا ل ثيدحن تيار نس رعأوه ار اص هد لاق يذلا

 ظفاح اص نب دمحاو ليدعتلاو حرخلا يف دن مالك هلو ظفاخلا يلصوملا رامتنب هللا دبع نب دم رفعح :

 ليدعتاو ح رملا ةثأ نم ءالؤه لكو كالا لا دع ن نورهو لثلا لق نو
 نير فاخلا رجعلاو ينراختلاو يمرادلاو حسركلا ىسسا بم ست حط

 م يتشمدلا ةع 1 دام نيبو يناتسحلا دوار منهو نانزارلا ماحوباو ةعرزوبا مواتير و برغملا :

 تاكو ليدعتلاو حرا يف فنصم هلو يدادغللا سارخ نب ف سوب نب 0 دبع مم ةعامج مدعي نم .٠

 ديعو مساعي نرك ل ةءط رف ظفاح عاضو ندد يبرخا قحسا ن مه مهاربأو نعل" ةوق يف متاح ياك

 لح نأ ناواغ نب د2 نفح وأو يزوزلا رص ندحو رار 5 اودر مدد هكا هللا

 يناسنلاو يحييدربااو ىئايرفلا رك وبأ مهنم ةعاج مهدعب نم مث رمآلا اذهيف ةمثالا نم هنكتل فيعض ا
 ركل وأو ”يارطا ةيورعويأو قالوؤلاو يرطلا رض ناقة تاو اسس م ا

 رصن نبا دمحا بلاط ونأو احيا نا ين ةعاج جوليو :نكلارسح عاد اسوح نات ناحل

 وباو سنو. نيديمس وبأ مهنم ةعامج مدعي نم مث يقابلا دبعو ةدقع نباو ينطقرادلا حبيش ظفاحلا يدادغبلا .
 مهدعإ نم مث ح رملا يف ىهتتملا هيلا لاجرلا يف هفنصمو يناحرملا يدع نباويناربطلاو يتسبلا نابح نب متاح

 ءزج ةئاعالثو ءزج فنا يف للعم دنسم هلو يروباستلا يسحرساملا د2 نب نيسحلا يلع وبا مهنم ةعامج

 مهدعب نم من٠ للعلا ةفرعمتمتخدبو ينطقاردلاو كالا دهحأو باو يليعمسالا :؟ وباو ناخن جالا را

 نب نمخرلا دبع فرطملا ونأو يذايالكلا رصن ونآو ؟ الا للا دعوباو ةدنم نب للا دبع وب مهم ةغامج

 كف تارلامايتو ينابفصالا هيوذرم نب رك وباذ دعس نب فلا دو ميا ل س1

 دقو يودسلا ملاح وب واوان رت يدادغنلا سراوفلا يبآ 8 فلا مهم ةعاج مهدعإ نم م

 دارصتلا واو قشمدلا دوعسم وباو يطساولا د نتفلخو هريس ٠١ د ل علل ا

 :نايورطارذوب او بارقلابوقعي وبأو يمهسا| دوم مسالا وبأو ءزج فلآ ىف تاقبطلاباتك هلو-ىكلفلا

 نكي وبا نايعلاذمس وبأو:يروضلا للا ديف اف يداوعلا لوطا بت ندحلا مهنم ةعاجس مهدعبا نم من

3 



 تي
 ظ 4 اولا ةب> نمءاح اعا فعضلا ناكذا يرض.( ف ّق مركذأ الو ةباحصلا ةلال مهطقسأ ىف ةباحصلا ند

 سوفنلا يف:مبمظعو مالسالا ينلالل ادحأ عورفلا يف نيعوبت لا ةمئالا نميباتك يف ركذأ ال اذكو مهلا
 بيذميف سل نم رح>ح نبا ظفاحلا هن طقتلا دقو ديت يف يقارعلا نيدلا نيز ظفاخلأ هياع ليذ دقو

 امنو نارخآ ناباتك هلو نازمملا ناسا ىمسملا هباتك يف ةلقتسم مجارتو ةاورلا يف هتافام هيلا مضو لامكلا
 : نازيملاريركو ناسللا موقت

 نيدلل ةنانص مهيلع ركنلا ةماقاو ةاورلا نم ناكل لاوحا ناب بوح و لعءاماعلا قل دقو 0

 دقو مقساا نمراث آلا نم حيحصلا زيمتي ل يدعتلاو حرملايف مالكلا بجاولا نمو لوصالا ءاماع ض.إ لاق
 ه ٠ كاذب الا ةعبرشلا ظفح ىنأتيالو نيعتملاردقلا ىلع داز امف ةيافك ضرف اهظفح نأ ىلع ةعيرشلا دعاوق تاد

 01 رطل ودنا نم نط نأ قس مق عشا اذحي رج الف ةمردلا ظفح ب قلجتيال لاما
 ينلا عماويلا يف ثيدحلا رمآ رارقتسال كلذو نيرخأتملا ةاورلا نم هيف ملكت نمت ريثك ركذ نع ضغأ دق

 - الا مدل نا لكلا لاو موضع لاق ٠ هنم لبق اهف دحو ال اًثيدح كلذ دعب ىور نش ةعألا ابةعمج

 د |تنحاف طب ةدايز هقو هه نحن اع قلعتي اهواك رتل لع جفا تءازدقو هادم هس ناو

 هلماك ةمدقم يف يدع نأ درس دقو مدد خد قلخ لاحرلا يف ماكت دق :لوقأف ةلضلا اماقا.كاذ لح

 دعو ناريس ناو يعتلا نيعباتلا نمو «نناو تماصلا نب ةداعو سابع نا ةباحصلا نه ةةئمرىلا ةعامس

 ريغولودعمهوةباخ مك أ ذأ منع نوري نمنف فعضلا ةلقل كلذو مدعن ناةيدنلاب ليلق مثو بيسملا نا
 دقق ىنادا نرقلا امأو «ليلقلا الا ءافعضلا نم لوالا نرقلا يف دحوب داكيال ذ !تاقن مرنكأ مهنم ةباحصلا

 مهطضو لمح لق نم ابلاغ اشن موك | فحو انسفلا نمةعاخ نيراتا طاسوأ نيتك 3

 د يدبعاا نوره ينألثم كلذو طالغأ مط تناكو فوقوملا 0 | وناكتفا تن دلل

 شحم الا فعضف هع عال نم ةفئاط حرحتلاو ل 0 يف م كك ةئامو نيسمللا دودح وهو نعباتلارصع رك

 يف ناك نممو «كلام هلثمو ةقث نعالايورب داكي.ال اَنْثَتِم ناكو ةبعش لاحرلا ف رظن ونير> 5 قثوو ةعاج

 0101 نوم حالا كا: فروتاو ارو ألاو قاوسدلا ءاقجو. رمقم هلوق لقلا# اذا. نع رجلا ذه

 يصوملا نار نب ىقاعملاو يرازفلا قحساوباو مد كراناا نا نبأ مهم ةقيطءال وهدعب و دعس نبثسللأو ةماس

 عكوو كفو نبأو ةباع نبا يم ا ف مهنامز ف ناكدقو ةذنبع نباو لضفملا نب رشبو

 ناكو يدهم ناو ناطقلا دعس نب ىحب ناتحملا ناظفاخلا اضيالاحرلا دقن نامزلا كاذ يف بدت دقو

 عجرف لبلق كلذو 4 افاتخا نم اماو احورحت هاحرج نمو الوبقم هاقثو نم راصف امم قوثو سانا

 ديزي 5 ٍف مهمل أعحرب 00 د ةقبط مهدعا ترهظ م 6 ' مهذامجأ ب تح مهدلع حج رام ىلا هيف سانلا

 ظ لينا هيا ل قررا عر يالا هاد باو انزله نا

 ليدعتلاو حرا ءاسؤر ناكو ةاورلا لاوحأ اهف تذيبو للعلاو 'ليدعتلاو حيرإلا فيتكسلا تفنضمن

ٍِِ 
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 و ل
 مو شحفلا ةديدلس مهااقم ت كل سل جرا وحانمةقرف ةيضانالات لق 2 1 ةق' دواد ينأ نع 9

 هتعاد ديلولا ن 5

 (ءالا فرح

 ةمئالاةقثوويئايتخسلا بوياوبأ همظعنيؤكسملاتاقثلا تايئالاةمت الادحأ يماهلا ريثك نب ىحب ( ع)

 رك كك ميرا هسشنل هنالاس نم ناطقألا 1 لاقو يرصهزلا ثدردح * وه يح هشدح ةبعش لاق.و ١

 هّشوو هةديح هه نيعم نا لاق هدد كَ تدل دقو يس دبع نإ سس 2

 لاق 2 ل نع ىب عر ىثرو دعس ناو ناجلاو متاجوبأ اذكو 0 هي ةياور يف دا

 نم ءااومسب الا كلذ ف رغ ثدححاب هن 4 ارقأ قع فدرف نم لوا اهقلطي ةلففللاهذه تاق ٠ ثيدحلا ا

 بلك ع لاو كلام ةفصخ ناب حتحا دقو هلاح 3

 نأ *ىساذدخ زكا .نإا لاقو يفا هللا دوا يرصبلا تارفلا ينأ ن ساو 6

 لاقو قا نإ ديعس ةمح رب 6 ما يدع نا ماو نيعم نا نم ع اذهو 5 هب سل ناعم

 ل 00 ١ لاقت نابح نا دشو ةريشلا كارااميردااهورورشلا

 سو هيلع هللا ىلص يبناا لك | ام لاق :سن نع ةداتق نع هثيدح ىوس نخلا يفو يراذبلا يف هلام تاق

 ثردحخلا | اذه 2 ةداتق نع ىور ةبورع نأ نء ديعس نا يذمرتلا لاق دقو ناوخ لع 1

 5 حدباقلا هديك اه 5 ةليص 0

 لوطمنيبام ةمح 06 دوال كفا دقو رحال لعل هب ىنعل ام مها نم ليدعتلاو حرا ناو دق

 هر هدعل ند كلذ ف كن دق ونا اطقلا كيعس ْن 0 ظفاحخلا كلذ يف ةمالك عمج نم لَو رصتخو

 ةعرز يأ 0 1 سالافلا ىل رع 7 ورمتو لشح ب دمحاو ينيدملا َن ٍيلعو ناعم أ يحي لث»

 يذمرتلاو د فاضل لم مدع نم كلذيف مالا واحد طا قدسنا فاو مفمو يراخسلاو ماحيبأو
 0000 ا

 نب مئاح يأ باتك كلذ يف ةقلوملا نيكتلا نمو ءاننضلا ةدرب ف ديم سا 0 ا ْ

 باتكو لماكلائعدن يذلا باتكتلا وهو ايلخنأو كلذ يفتكتلا لك :اوعو يدع ندا فاتك و ناك

 هيف كالا باتكو ةافضلا يف يتضزادلا انكر متاح يآ ن بحت أ كو يدرالا حا و 00
 يف امهيفام مظعم عججو نيليذ هل لعحو يبهذلا هرصتخا | ريبك النك يزوملا نب جرفل وبأ فض دقو

 نأ را هنكلو ف ةش ناك ولو هف ماكنت نم لك داربإ قرع نبا عبن هنأ عم عم هيلع سانلا لوع دقو هنازيم ا

 امهريغو يدعن او يراسل باتك يف ناك امو نازمملا يفلاق ٠ ناعوبتملا ةمعألا الو ةباحصلان نم ادحارك بالا ٍ

ْ 00 



0 
 تفاح قح هند مهريذحمو هنع سانلا دصو هيلع مهمايق نه ناكام هداشح نم ناك اذلو

 15 ضرالا هلع

 اوفتقي نا الا مط سيل مظع رمأى ا قبس هنأو هراشعم اوتؤي ملام لضفلا نم وأ هنأ اورعشدقف تبحرامب

 رششن وأ قارولا متاح ينأ نب دمحمل لاق ثيح رارسالا نم هباتك يف ام يلا يراخبلا راشأ دقو هراث ١ هيف

 بحاصل ريخلاب عداف تارم ةنال' هتفنص لاق 5 وف رعالو ىراخيلا تقص( فك !ومغب م ءال وه ذئاسأ ضعب

 هلعأ ريغ لع هب نضي ام هناف هيلع كبن ام ىلع كبن نملو باتكلا اذه

 هن روز ف تانصملا حصا نم وهو يزاتملا فنص نيفباتلا راغخ نم روهشم يلدملا ةبقع نب ىموم

 عفان نع هتياور ىف ةرم لاقو بتكلا حصأ نم يرهزلا نع ةبقع نب ىمومباتك نيعم نبا لاقو ٠ وهما

 هريغو كلام ةياورل ةبسنلابوهامتاهل نيعم نا نييلت نأ رهظفتاق ٠ ورمع نب للاديبعو كلاك هيف وه سيل *وث
 ظ مهلك ةع الا هدمتعا دقو هب درفت ايف ال

 اكو كدي ىتل دواد ونا لاقو نيعم نب يحب هفعض يعبات يرصبلا هايس نب نوميم (سغل
 | ل نت ايياك كيدطا انالك لص نم نأ نع هش دح ىوس ىراحبلا ىف ةلام ت اق ٠ةقث متاح وبأ

 يناسنلا هل ىورو 2

 (نونلا فرح
 ا دمحأ لاقو سانلا تينا نم ناك يدبم نبا لاق ٠ تابنالا ا كمل يحما رمت نب عفان

 ةعالادب جتحا تلق ٠ يش هيف ثبدحخلال يلق ةقث ناك دعس نبا لاقو٠ دحاوريغو متاحوبأو نيعم نب ىحب هقئوو

 يدقاولا ىلع دعا رعل ةيق دعس نبا فيعضت 00 دقو

 ؛ ءاطا فرح ف

 يعازوالا 0 همدقو هناقاوهتق' ىلع عمج تاسالا رشا قا هللا دبع يبأ ن 0 ) ع)

 ناطقلا ىحناكو ينم ظفحا اذهلوقي ةبعش ناكو ةداتق باحصأى ع 0 يأ ن , ىحيباحصأ لع ة رز نا

 دعس 5 لاق بف اذملا هذه عم ود ريع نم 0 نأ لاَس الف يناوتسدلا ماشه نم كن دج تعش اذا لو

 - كلف هيلا وعدنالو ردقلا ئر.ناك ةناالاةثي دا يفةبثةقع لجعلا لاقو ردقلا ىرن ناك هنأ الا ةحبح ةقئناك
 ظ ةمئالا هب جتحا

 يلع نب نسما لاقو ٠ "يش هظفح يف قودص ة#* متاحوبألاق ٠ تابثالادحأ يرصبلا حي نب ماه ( ع)
 هباتك ىلا 5 الف فلان اكو هيف رظنب الو هباتك ىلا عري داكي الما هناك : لوقي نافعتمعمس يناولخلا

 ماه ثيدح نأ يضتق, اذهو تلق هي

 ةسلا ةعاألا هدمتعا دقو لدنح ن دمأ إذ لع, صن دقو اعيدق هنو عمس ام حصأ هرخآب

 « واولا فرح

 لاقو دواد وبزو نوفا نإ هقنو ةفوكلا لير :قدنملا د وبأ  ىبوزحلا ربك ني دولا ( ع)
5 
١ 

0 3 

1000 

 ةنييديدنت دع ادا ا م ا

 لا

2 
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1 
 ثيداحأ هل جرخأ اعاو امهبازتضاو ةنيع ناو كلام لع هدايعا هلع يراخبلا دم مل تلق:دواد وبأو .

 قاقرلا يف اهضدبو بقانملا يف اهزكا
 * فاقاا فرح ))

 هنأ الا ظفللا يف لثلا هب برضي ناك نروبشملا تايثالا دحأ يللخلا ىعباتلا يرمدباا ةماعذ نب ةداق

 نع اندنع تبي مل لاقث دوادوبأ امأو ٠ ةعامح هنع كلذ رك ذو رذقلاب ىءر نيعم نبا لاقو١ سلد ابر ناك

 ةعامحا هب جتحا ٠ معا هللاو ردقلاب لوقلا ةداتق

 ظ 7 فاكلا فرح |

 لاق ةقث دوا ونا لاقو ةدانؤو ةقح يما لاق نيساثلا رانص نم'ىرصلا صعلا ىلا نإ دولا

 جتحاو ةديزب نب هللا دنع نع ةتياور نم ةريشب كيما يراخبلا هلجرخأ تلق ٠ ممم قودص يجاعلا

 نوقابلا هب

 ( منا فرح يلاخماللا فرحا2 ظ
 الف تنم ناف ةيؤر هل لاقي نافع نإ ناْهَع مع نب ةيمأ نب صاعلا يأ نب ؟حلا نب ناورم (:2)

 دعس نبل بس هنع ىور دقو ثيدحلا يف مهني ال ناورم ناك ريزلا نب ةورع لاقو هيف ملكت نم ىلع جرعي

 فدسلا نهش ّ هلتقف مس لجخا مول ةحلط ىمر نأ هلع اومقت اعاو هقدص لع ادامعا يناحصلا يدعاسلا

 دعب امامأو هريغو يليعمسالا هررق ام هيف الوأتمناكف ةحلط لتق اماف ىرج ام ىرح ىتح ةفالخلا بلطف

 ءالؤهو ثراخلا نب نمخرلا دع ركب وباو نيسحلا نا. لعو ةورعو ل.يعس نر بدت هنع لمتح اعاف كلذ و

 اقع فالاخلا 2 هئم ودس نأ لق ةسيدملاب مهدنع اا "راك امل هديحص َّق هنع مهيداحأ يراخبلا 2 1

 0 نوقابلاو هبآرو هئيدح ىلع كلام دمتعا دقو ٠ رعأ لاو هللا و 0

 تباثنإ دزو لعو لامع نك ىو هرو عبدأ لبقو نيتتس ةرحطا دعب دلو 1 نمد ذهل 0-20 ف لوقا

 0 لل فيلا جاك م مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريم هنأ لاق هنأ يراجتلا نع ند

 لاق مافيا ةفالثخلا لع بنو 7 هلتقف لا مولا ةداط عوير هنأ هناق وم نم دعو هس د جير

 8 بغار نك هيلع تنم نأ 5-6 يذلاو٠ 1 هع ءاثلش ام ديرب يراخباا 0 همدقم ف هنع تن

 0 0 رظن ريغ نم ةنع هاور ايف قدص دق مد نوكب نأ هدصق دي 0 0 "الا

 هطرش يفداخوب ا ةفلاخح ءاشأ اة ام مك روبمحلل هتفل اخ ربظت ال 0 لع 0 0-0 هماع

 وأ رساةنف باتك وبف ىلع كلذؤو نول وم مهلا نا ريثك عجرب ند 2-20 رهشا اع كلذ كا داش

 لئاقلا انت بابل الو أ

 رارسا قوم باورالا قدا: 1 زمر لك مما لعل



 ' ب٠1.
 نمي نوكي دق بذك نأ تفرع دقو ساع نبا لع ةءركع بذك اك "يع بذكت ال درب هالومل هلوق نم
 ما ا 0 2 دق نحر نم تب دطا عمس او ةمركع تناك .ءايلعلا نتعب لاق .*: اطْجأ
 00000 11 2 كاف تونا لاقو - قداح رهو هيذك 1م !ولاق اهرف ىرخأ ةوآث رح الا نماف

 00 هنع ا هنكما ٠ كاذب 0 اذا 0 ل 0

 "0 هع يش 7 هنأ لع 0 بيس وه اء كلامدب 30 00 هنع ىور اذا معن لاق هثدحم

 نميبدعلاو دج 1 دقو مملا هويسنف لئاسملا ضع يف يقاوب ناك اناو كلذ ىرب ناك هنأ عطاق هحاو

 .ةطقس وهب يعداام هيلع تبن ةئيدرلا يهاذملا نم بهذم هيلع ىعدا نم لك ناك وأ ريرح نبا لاقو ٠ كلذ

 ذعر 2 موق هبسن دقو الا يتمم هنأل راصمألا را كرت مزال كلذب هتدابش تلطبو هتلادع
 106 عا ا يتب ام يبعشلا لاق زكر م نعو هرصع لك نم ةيلع شانلا ءانم ا

 27 لاو م ركع معن لاك كك عا ا رعت ريبح نب دعسل لق ةريغم نع رب رج لاقوأ ةف 0

 0 001 د يراحولاب ودير دسم ع لايم او اع ناو لافتؤايك نو هرمت دنع تنك ديبشلا نب

 اا ع ردنا العا ناك تليخ ةمك6 نع لئادس ابق ةفحبص كيز نإ رباج يناطعا لاق 0
 لاقو ' ةمركس جتحا.الا اثباحصأ نم دحا سيل يراختا لاقو ٠ سانلاوعأ اذه ساع نبا ىلوم ةمركع اذه
 ناكل دع ناورغ وبأ لاقو ٠ ةمركعثيدحي جاحتحالا ىلع علا لأ ةملع عمجأي نورا لأ ني
 نيريد نإ 2 هش ماكت ا عم ةحح ال هنأل هيف ملكت 7 مال الك هذ حدقب الو ءاهعلاةل> نم ةفركع

 ل انلظ 0 ناي دقو نيريس نبا نم هللا باتكب لعأ ناك نأ رعا لهأ نيب فالخال هنف
 هسفن كلع

 و ةهذم للا ةضاد ناو جراوتا يار ىرب ناكر وهشملا رعانتلا يمودسلا ناطحب نب نآرمك
 يراخيلا هل جر مل ةباحصلا نم ةعامح كردأ ةبييشنب بوقعي لاق ٠ ثيدحلا يف مهن.ال ناك ةداتق لاقو ٠ يلجعلا
 ا راسه رجا ةرتعالا ف هل قلقا الزم اندلا قير را نيطاعا وهو دحلاو تدجت عون

 © نيفلا فرح
 ةقث دمحأ لاقو مهريغو متاحوبأو قاشنلاو نينم نبا هقناو يزصتلا ناملس وبا :ناطقلا بلاغ: ( ع)

 دقو يرصبلا رات .نب رمت هنع يوارلا ىلع اهف للا ثيداحأ هل دروأو ءافعضاا يف يدع نبا 2

 ةعامسا هب جتحا

 (؛( ءافلا فرح

 ناسلا باحصأو يراخبلا هب جتحأ كلام ةقبطنم روبشم يماسالا وأ يعا رخلاناولس نب حاف (ع)

 يناسنلاو نقعم نب ىحن هفعض مه ناكو قدصلا لها نم وه يجاسلا لاق أدحاو اشي دح لسنم هل ىورو

 ا يل 27 طا

 لا اا

 م 7 انو ان ا تر ل



 تك 0 ل

 كنار قار لاقف دع باور كالو نانا ع تير 401 نا لك لو

 ورك ذو ةثنع ةياورلا تكتف ةعدب ىلع هنأ تمض اهنع ردع وهو ةلشلا ىلإ سا موب نسا سلا ١ ١
 ثدحبملنا ديبع نب. ورمت ىتفلا معن لاقفنأ نذل نعاورك ذو هتح ف ساتلا اغار لسفلا اذه نمد رتك فا 3

 لوقبو هتدابعو ورمت دهزب نجيعي روصتملا رقعح ونا ةفياخلا ناكو

 ديلع نب ورم ريغ * ديور يشع 7 * دص ناطي علك

 لاق زوض | ارو عبرأ ةنس لقو ةئامو نيعراو ثالث ةنن 28 قارطب يفونو

 نأ سم ىلع هب تو ع 1 3 هاما كياعدلالا ىل

 نأ را نان ةلآلا قدص ب ايمن الوم نحت 0

 نع اأ اتح ان قاد« الام وارحقا اذكار

 ريم ناو نيعم 3 ةقلاو و ءاكلا ا يركلا ةبش نأ نأ دحت ا نايع (سدمخ)

 هلا در فودح ناعو فدع هركلا نآالا كي ديا نعل ناك ملح وبأ لاقو ةعاجو يلحملاو ظ

 101 01و نارفانطتم نكات ناك رسف قنا كلا ينسج فيحصتلا باتك يف يلو 8

 ئذمرلا ىوش ةفايعا هلا ىور اف ءردع نيرا 1 "ا 3

 يبطف ةرادلاو يلحسسلاو ينا قار خا هو روبشملا "سال قوكلا يراصنالا تناث نب يدع .( ع)

 حييحصلايفهل جرخأ امو ةعاجللا هب جتحاتلق ٠ 0 و ةعيلا وعم ايا نكد 00 يف ولغي ناك هنأ ال
 هتعدب يو امث يش

 ترش حرت لفرط كرو الا تاتخما يراخبلا هب جتحا سابع نبا ىلوم هللا دع دا ةمركع

 ةع الا نم .ةعاجح بقعن دقو4ف كلام مالكل مم هكر 5 اعاو ريبج نب دنع انورقم عطا ىدحاو تادح

 للادنعوباو يزورلا رص نيدممو ئريطلا ررخ نب رفتح 2 ير نع بذلا يف هبف اوفندو كلذ

 يو ءاسشأ ةيثالث ىلع هيف نينعاطلا نعط رادمو ٠ مريغو نبلا لع ناو قاع نب ملاح وبأو ةدسنم: نأ

 نويق نأ لع هلع نواذلا فاوج راذمو ءارشإلا زو كوقو مههذم يف جراوخلا ةقئاومو فتكلا

 كلذ يف فص دقو كلذ زاو> ىلع سس ءلا حا روبمحو نيددشملا دنع الا حدقا بجو ال ءارعالا 0 ْ

 ”نامأو ةباعاتس 01 اي عم ةيعاد نكي + هنال هتباور يف رضت الف هنع تته ناف ةعدبلا 0 ربلا دبع ناك 31

 0 م يلع بذكمتال مفاث لاق هنأ نب هللا دنع نع يؤر ام كلذ ف درو ام دشاف تبدكلا لل 5

 لوق كلذ ديؤيو أطخأ عضوم ىف بذك نوقلطي زاجلا لهأ نابح نبا لاق ٠ سابع نبا ىلع ةمركع

 اداهنجا هلاق ماو ةياور هلي مل هنأ عم بجاو رئولا نأ لوقي هنأ ربخأ ١ دم وبأ بذك تماصلا نب ةدابع

 ةلثمأربلا دبع نبا رى ذ دقو هيف أطخأ لاقي امناو هيف بذك هنأ هداهتجا هيلا هادآ اف دهتحملل لاقي الو

 نيس نبانع ىورب ام ةدشلا يف رمت نبا نع يتفو ام ولتيو أطسأ ىمع ينأت ذك نأ لع لدكةرشك



 ظ ا

 ءاوهالا ليهأ:يف ققحتم كاذو قدصلاب ةقثلا ىلع ةياورلاو ةداهشلا لوق رادمو كلذ دقتعي ال نم ةقثلا

 بذكي ناكل اقف نيقيرفلا ىضرأ ار هجو ىلع ةدقعلا هذه لح ناب نب رثالا لهأ يك لواح دقو
 ةلفغاا وأوهلا قيرط ىلع هثب دح يف عوقو نع ةرابع اهو بذكتلا نأ نخب الو ادمعتال اهو ثيدحلا يف
 ههاشاو هظفح لح امهم نانا هنع ولحم الام وهو كلذ وحبو

 . ظفحلا معا نلحا لح 15 سانا كلهدقف اعساو ىعملا ن "ب لنا : ع <و لاق يذمزلا ظفاحلالاق

 مهظفح عم د يلا نم ريحا طلخلاو اطخلا نم مس مهنأ عم عامسلا دنع تبثتلاو ناقتالاو

 ة ل ا ع رع نع ل نكس ىررع دار هاظلاو

 اركاك الو نمؤم نيب فالخ الو دخاولا نت تابنا يف ماكحالا باتك يف ءزح نا لاق ٠ ةروهشملاطورشلا

 اه لمعت نأ كل زوال طق هل لقي مل هنأ نيدلا يف ةلزان نع تفتدم هلأس عبات لكو بحاص لك نأ يف اهلطق

 يأردنأ هب اوربخأ اهف مهل اولاقاك فا وكلا كاذب كربخ يتح اسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر نع هب كربخأ

 هيلعمللا ىلح يبنلا نع ةقثلا دحاولا ريكس وق لع اهي ع آلا عاجا اذ حصف لاق م هلوبق مهومزاي لف مهم

 اوءلكتم ثدح قح ةيردقلاو ةعيشلاو جراوخلاو ةئسلا لهاك اهؤاماع ةقرف 10 كلذ ىلع يرجي سو

 نسما نع.ىوري اه ندتي دبع نا ور ناك دقاو كاذ يف عاجالااوفلاغ خييراتلا نم ةئاملا دعب ةلزئعملا

 ل ا رزق طذ ها ا . هاه ال نعأ اذه هب قشبو

 قاض اريك قداح ر ”الا لعأ ه١ دا حر دب افق ؟ دلو ةلزتملا سوفن يف همقوم مظع عم

 ىورو ةبالق يفأو نسكلا نع ىور يرصالا بدع نب ورمك نامع وبا نط لوقف هف 3 فرع دقف هم

 ورمت نع بذكلا هيفنل لازتعالاب مهنا هنااا انرك ذ يذلا وهو .ثراولا دعو ناطقلا ىحنو نادال ا هنغ

 مالسلا هيلع اودرب مف فقوو مهلع مف ورمت رف نوع نباو سنويو بوبأ عم تنك دبز ن دامح لاقو

 لوع نا نع سانا ئهن لاق كرك كلام تلقف هدحو ديبع نب ورمعب تزرع فافخلا باهولا دبع لاقو

 اذكه سيل تلقف هيف باجأت ءهدنع اناو “يت نعاموب ديبع نب ورمت لئس رضناا نب ؤرمت لاق و وهتاف

 اجرا. كتلوأ لاق ”يميتاو نوع ناو ساونو توا طلق تزابأ ال كناحصأ نمو لاق انباحصألوقب
 فكلاق ثراولادبعنع يورت ال كنا دواد ينال ت اق ناليغ نب دو.مم لاقو ٠ ءاسأ رق تاردأ ىاكا

 ىمدتلا دمت نب هللا دبع لاقو ٠ سنويو نوع ناو بوبأ نم ريخ دببع نب ورنأ معزي لجسر نع يورأ
 كاملا نال لبق : دان معل لاقوديبع نب ورمت نع هثيدح رك (1ناك ةراولا يدع ىلإ انساجن اذا 0

 رك 4 ىلا وعدبب ورم ناك لاق .دببع نب ورمت ثيدح 2ك 2 ماشهو ديعس نع تور مل

 هثبدح بتكي اللاقف ديبغن. ورم نع نيعمنبا تاآس يمرضحلا دم نب دمح|لاقو ٠ نيتك اس اناكو ةوعدلا
 نيكسم نب مالسو ةبورع ىبأ نباو ةداق تقثورف هل تلقف هنيد ىلا ةبعاد ناكل اقف بذكي ناكأهل تاقف

 ةعدبىلا نوعدي اونوكي ملو مهميدح يف نوقدصي اوناك لاقف

0 
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 ديز نب دا انيدح يربيراوقلا ر 2 نب هللا دينع | انثي ١ تا لوف كا هروح نا دارا ةتكلو رك

 تامح لاق دنع نب.ور ع مزا دق هنأ ركبابأ ب هل لاقف بويأ هدقفف هنم عمسو بوبأ مزل دق لجر ناك لاق 1

 ا بوبآ هل لاق مث هلأسو بوبأ هيلع 0 لح رلا هليقتساف قوسلا 2 نركب دقو بونأ عم اموبانأ انيق

 برا هل كوع لاق يئارغ ءاشاب انج هنا 1 معن لاق ارمت ينعي .هاهس دامح لاق لحرلا كاذ تمزل كنأ

 ينع ديز نا انثدح برح نب ناماس انثدح رعاشلا نب جاجح ينثدحوِبارغلا "د ارق اعا

 انآ تلك ةقلاق:ديسكا نم ناركسلا |دليل لاق نسما نك ىور دع ىو د ا بوب ال لبق لاق اذا

 مالس تعمس لاق" رح ن نابلس امدح جلس يندحو ءديتلا ب ناركلا لس لرش
 هيا نك هنيدىلع هنماتال الجز تارأ لاقف اموب ىلع لبقاف زمن نادوا غلب :لاق عيطم يبأ نإ

 .ها ثيدخلا ىلع

 ناعالاباتك ف لسماع رك ذدقوقرط نم يوم حيحصانم سلف حالسلاانيلع لمح نم تمردخ 1 « هينا#

 0 ريغي كلذل لحتسملا ىلع لومح وه مهضعب لاقف ثيد ك1 نه هللا لغأ 1 اماع 0 دقو

 ضر مل اذا هداوا لجرلا لوقب ام ريظن اذهوانيدهو ةلماكلا اننريس ىلع سدل هانعم ليقو ةلملا نم جرخحو

 انشغنم : مالسلا هيلع هلوقك لوقلا اذه وحب ةدراولا ثيداحالا عينح يف لوقلا اذكهو ينم تسل هلعف

 صاعوبف هلحتس ملو ليوان الو قحريغي نيماسملا ىلع حالسلا لمح نمزنا ةئسلالها سهذم ناف ام سلق

 ينعي لوقلا اذه سني لوقيو انيده ىلع سلب هرسفي نم لوق هركي ةنيع نب نايفس ناكو كاذب رفكب الو

 رم نإ اولاقف هرهاظ ىلع ةلزنسملا هلتخو رحزلا يف غلبأو ل نوكل ليوا عيل

 اقساف هنومسي اماو ًارفاك الو ًانءؤم هنومسي الو رانلا يف دلخو ناميالا نم جرخ ب مو ةريك بكترا

 اهزوحم نأ .دازاهنكلو ىرم ناو تذك فوع لاق ةلزتملا نهذم دنؤر بيدا ذيع رهاظ نوال

 0 لسم دامو ةلزتعملا بهذم وهو لطابلا هبهذم ةماكلا هذهب دضعي نأ دارا هنا ينعي ثينحلا هلوقىلا

 اولاقق فوع بيذكتنتل هجو نايب ءاهعلا لواح دقو هيذكو دبع نورت حرج فوع نأ نايب انه إذ

 نم هعمسإ مل هنوكل 3 اذه وريم نسحلاو نسل |ىلأ همن ةيوكل امإ حبحص ثيدحلا نأ عم هيذك اما

 "دارا هكر ةلوذ فوط تاو اذاة لاه نب نكلو نسحلا قاهع راق وك فزع ناك نسحلا

 ملولو ةلزندملا نم ةاورلا تاقن هتباورب درفنا وأ هها. تاو كب لا اذه وا رعاو ٠ ٠ ثييَلا هلوق ىلا اهزوحن

 كدكلا ن نر ناكاذا عددا كا + تفرع ا ةتبلا نيثدحلا دنع لبقب المهههذم ىلا ةاعد 0

 اذه وريم ولو ٠ ارهاظ هتعدبل اديؤم نوكي ال ام الا اهلبقب نه دنع هتياور نم لبقي ال ةنايدلاب افودومو

 اديدشت ةلزتعملا هتضو يذلا' عوضوملا ثيدحلا الاثم لعمل هناو>او ورحت قارط ريغ قيرط نم ثردلا

 د0 ا اريسإ نم نأ مالاعألا ءايلعلال لكس ل ع اس عضولا نع سانلا دعبأ اوناكناو مهبهذا

 نيزك هريخو هيدابثب ةقثاا تناكف كلذ دقتعي ال نمت ةيذاكلا ةداهشلا يف دعب | رورلا ةداهش ىلع رانا يف



 د و" ل

 الا مدقو ٠ يباح دليفطلا 2 وهو كلاثاأ يوارلا 0 نم تايالثلاب قحتاب هنال فاؤملا

 نفتال وأ فاورعم تسل فاننا فعضل وأ دل دانسإو ثيدحلا دانسإ قيرط نيب زيعلدت_لا ىلع انه

 فورعمو ىييمشكلا ةياور كالا اذه طمس قول رخو خدنلا ضعب يفعقو مث نمو زاوحلا نايبو

 قودص يجاسلا َلاقو وه فك يردأام دمح أل اقو ٠ نيعم نب ىحي هفعض نيعباتلا راغص ْنم وه روك ذملا
 يبنا ىأر هنأ ليفطلا ىأ نع هثيدح هجام نباو دواد وبأو لسه هل ىورو هثيدح بتكي متاح ريا لاو

 جحلا يف سو هيلع هللا ىلص
 ا الو هع رك اذ يراجتلا هنا كيلا بتاك اص وبأ ينهللا طاع نب ّللادع (قتد+خ)

 ريغ هنع قلعو ًادحاو ًايدحالا هباتك ىف هل دروب مل هنافاخلاص هدنع هثيدح ناكناو ح.حصلا يف هطرش نم

 صال تلق هدعن لاقو بقعتلا هجو رك ذ مث بقعتم كاذيف مهمالكو هريغو يزملا ظفاحلا رك ذام لع كلذ

 7 0 ام نا كلذ ىضتقت طيلح هف هيلع ارط م ايقتسم لوالا يف ناك هثيدح نأ 1 ءالؤه مالك

 امو هئيدح حبحص نم وهف ملاح يبأو ةعرز يبأو يراختبلاو نيعم نب يحك قذحلا لنعانع ءاقر
 وااندح ةغصب حيحصلايف هنع يراخبلا اهاور يتلا ثيداحالاو هيف فقوتيفهنع خويشلا ةباور نم "يحب

 ريثكف هنع خلاص نب هللا دنع ةياور نم ثنللا نع قيلعتلا 2 :لاقم كلذ ا ةلملق ةدرخ لاكوأ َُك لاق

 2 اذه لاقف اهقلعي ثيح هشيداحاب جتح فك هنم بحت و يراخبا ىلع يليعمسالا كلذ باع دقو ادج

 نأ هانررق امل كلذ عنص امنا يراخببلا نأ كلذ باوجخو : الصتم ناكاذا هب يعالو اعطقنم ناك اذا هب تحي

 ىلعأ وه ىذلا ةطرش لع نوكي ال هكر ةئيدح نم .ةاقحأ نف هدنع حرحص شب فاحت رم هكر 1

 الف هعينص نم ءارقتسالا فرع دق هل حالطصا اذهو «باتكلا 0 هقوسإ ل انيق حس اطر رك

 رع هللاو هيف ةحاشم

 هظفح لع ةبعش ىنثأ مم و ندا راش نب يرصللا هيمو بعد نب ثراولا دبع ( ع)

 1 ملاح وبأو 017 0 دل رة ةهراو هلغتخ لا عجري ناطقلا ديعس نب ىحي ناكو

 ردقلاب هومهعا منأ ح حضتا يذلاو روقلا لوقلا ل اجال هنع مهام ناكديز نب 8 يلصوملا يلع قو

 اوناك ثردحلا 10 هةر النت لح ام قو كي نأ معا ىنا الول لوقي ناك هناف دسع ْنِد ا

 0 ر 0 0ع تا ا كنا كن : ها ةعاما هن مشا نقاوأ تواولا دع اع د هيلا تنال و 00
 هيف لبق امم ًائيش هباتكة مدقت» يف سم ركذ دقو لازتعالا ىلا ةيعاد ناك زاك دلل دع خب ورك كدلا

 معن انثدح لاق ىحنب د# انندحو 06 ونأ لاق ام زاجل مع انثدح قاولحلا نسح انثدحلاقف

 'ثردحلا فت ذكي دنع نب قرم ناك كاقاليع نب سنو َُص ةيعش نع يبل كايطلا دواد وبا انندَخ د اخ نبا

 ذسعنب ورمك نإ ةلمح ىف أين فومل تلق لوش داعم نب ذاعف تعدس لاق ضقخ وبا يلعنب ورم ينادحو

 هللا و 0 لاق ا سلف حالاسأا انملع 3 نم : لاقلسو هناع هللا ىلص هللا لوسر ناوشللا 0 تير

 كل نع ل



 تاو ةدلكج جرا با اج ل ا ا رد ع اج يسرا نر برام ل ل ل يل يا
 2 مرد اة > ع تر 10 م مكي 7 -- - 2 0
 2 ِ 9 8 رج ني ب ل 0 ا و هال ع ل ا

 © نيثلا فرخ
 نيعم نا لاقو دواد وباو دعس نإ هقثو يندملا هللا دبع وبا رمت ىلا نب هللا دبع نب كيرش هع

 هب جيتحأ ت تاق٠ 0 ئه كا بلالاقو ةنع ثدحال ناطقلا كيعس نبىحب تاكو نك 1

 ةداش عضاوم ءارسالا ك ثيدحل سنا ع هتباورخ نإ الا حا ١

 ؛* داصلا فرح

 طقس هباتك نا لام هنال هف ماكتب اناو كورتملا سد نس نإ لاقو هب. سيال يئاس ذلاو

 جتحا ةنيدملا ٠ نم هيلا ثعبف سبك طيس نإ نعي يلع باتك يف تيأوو ل 3 '

 ةجام نباالا نوقابلاهب
 6« ءاطلا فرح ) 6 يلاخ داضلا فرح )

 قل نامعو يلحعلاو دعس نإ هنو يراخلا خورش ا يفوكلا م انغ نن قلط (1خ).

 هب جتحاو دنتسم الب نع د را 00 حاص دواد وبأ لاقو « ينطقرادلاو رب نياوشم

 سلا تاحأ

 « نيلا قرح ) .. ( لاح ءاشلا ب رك

 شممالاو كد رزاتحا اناروءاطاط واخر ناك لونج دهانات قا كرا دونا ىنأ نب مصاع (ع)

 نادي سلو قدصلا هلح متاح وبأ لاقو ةَن وهو بارطضا هثيدحيف نايفس نب بوقعي لاقو ع

 رازيلا لاقو ظفحلا ءوسالا هيف نكي ل ينيقعلا لاقو ةيلع نبا هيف ملكت دقو ظفاخلاب نكي لو ةَث وه لاقي

 اظفاحلاب نكي + هنأ عم هثيدح كرت ادحأ اعن ال

 يور نكسلا نب يبع وبأ لاقو ةبحصلا هل هريغو لسم تبن ي فلا ىلا نيف أ كنا رع )عز

 جراو 0 هعامس تبان هحو نم هنع ورب مو ةسان هوحو نه مو هيلع هللا ىلص هللا لودر هتيؤر, هنع

 ا ناك 11: رار تالف: ىيدملا نيالا“ نإ هند سلو هيب لخأ دو ضار رعب ةلادتاب هنومري ٠

 را نااذكو ةقث يكم : هببأنع لمس نب دحأن لكس كاتو- ين لات لقا نأ ست
 .ةيار بحاص ناك لاقو ليفطلاى ا ثيداحا فءضف مزح نب د وبا ءاسا تلق :اءيشتم ناك دازو دعس

 هل رآملو ىوطلاو ةيبصعلاب اهس الو دحأ لوق هبف 0 الو هذ كشال ىلا ليفطلا ونأو باذكلا راتخلا

 لنوقابلاهاىورو ذ ذوبرح نب فورعم هنعويلع نع هاور 1 يف دحاو عضوم ىوس يراخبلا حيحص يف

 ةيلعلاب صخ نم تيرم باتك يشن يراحبلالاق : كروشف انكي هللا و كلذ رد قسدق لوقا

 مسرو هللا ب ذكينأ نوبحنأ نوفر ءياع سانلا اوثدح «يلعلاقو اومهغب ال نأ ةيهارك موق

 2 : اذه حارمشلا لاق ها كلذب يلع نع ليفطلا ىنأ نع ذوبرخ نب: فورعم نع ئسوم نبأ
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 ا 1 ع

 ركنم ”يجاسلا لاقو ؛ هثيدح كرتل هنع ىور اكلام نأ الون .يوقب سيل متاح وبأ لاقو يناسنلاو يرصملا

 يبانبا كوم نافس نا نعدنع كلام ةباور نم ادحاو اًثيدح يراخللا هل ىقىور تلق ّ مقلسم 0

 ' دهاوش هلو انا رعلا يف ةريره يبأ نعدمحأ

 © لاذلا فرح )
 ياسنلاو ناعم سا هقنو تاسآلا كالا دش قوكلا هللأ ديع 5 ىهرملا هللا دبع نب 5 (ع)

 ةعامما هلىورو كلذل ريبح نب ديعسو يخنلا مهارإ هرجه و اثج ىعناك دوادوبأ لاقو « ريك نباو ماح وباو

 «ءارلا فرح )ب
 ةعا الا 0 ناكو هقلب لو نسلاب يراخللا ا يرصملا ل 0 يعلا ةدامع نب 6 (ع)

 ةمئي وبأ هيلع كلذ درف هيلع نعطي نافع ناكو هريغو دأ هيلع ىنئاو نيعمنب حيو ينيدملا نب يلع هقثو
 تع هباتك نم هاحشش مسا يني دملا نتا هيلع ترق ه تى ثدح 3 تر ام ا ةمشح 7 لاقو 3ع 0

 تلق “ 00 ا ل ا در هاما اعدل ا

 © يازلا فرح )

 دواد وباو يئاسناو ماع وباو ةعرز وباو داو نيعم نبا هقثو يكملا قحسا نب ا 0

 يدان ايدانم ا لاق ةدامع 0 اني ردا قرب ناك نبعم نب ىحن لاقو دعس نباو قرلا نب آو

 ٠ ةعاجا هن حج[ تلق :٠ رذقلا لحال ايزك ز ةلاخت نع ىهن ريمالا نأ دك

 قحسا نب نع يزاغملا يوار ينوكلا يرماعلا يئاكبلا ليفطلا نب هللا دبع نب دايز © ق تم خر)
 لاقو 6« ناث رم ءالامأ هءلعىمأ ةنال ةنم قحسأ نياك تن 0 ردا هللأ ديع نع مدآ نب ىحن لاق

 ءرتغو يمرادلا تاع لاق اد رانا اك سانلا تينا 0 فيعض هشفن يف دايز هرزج اص

 يئاسنلاو ينيدملا نإيللع هفعضو ؛ “ قدصلال ها ثندح هثيدح دواد وباو لين> نب دمحالاقو نيعم نبا نع

 نع هسدح ىوس يراخياادنعهل سل تاق ٠ درشا اذا هرب جاجعتح ل دعس نب و

 ثيدحابورقم هنع ةرارز ن ورمي نع داهملا يف هدرواثيدحلا ردب لاتق نع باغ همح نأ سنا نع ديمح

 هجامنبأو يذمرتلاو سمول ىورؤ ديمح نع لعالادبع

 © نيسلا فرح
 قحساو ٍيلجعلاو يئاسنلاو نيعم نا ةقو ءابقفلا 0 لا عوشا نب ورم نأ كدعس (ت امد:

 بصنلا يف لاغ يناجز واو لاق عيشتلا يفينعب ايلاغ اغئاز ناك لاق يناحزولا قحسا وبا امار ضراخ

 قدي ولاو ناكل



 دع لك

 * هشلثلا ءاتاوف رتب

 ربلا دبع نبا لاقو معريغو ينانلاو ةعرز وأو نيعم نبا هقثو كلام خيش يندملا ديز نيروث :( ع) '

 و فذ نم ين ىلإ وعدب نكي ملو ر مدقلاب لوماو اوكا يأر ىلا 2 ناكل هميم قودص

 لاقذ ردقلا نور 1 امهريغ رك ذو ديز ن رونو نيصحلا ك0 فك نيم هلا تلاها 2

 اوبذكي نأ نم مهل ليسا ضرألا لف ءامسلا نم .اورخي نآل اوك 0

 ( ىلا فرح 2 ظ

 نيعم نبا هق*و نيعباتلا راغص نم هتينكب روهشم ةيسشحو يبأ نب رشب وبأ سايا نب رفعج ( ع)
 ملاس نب .بيبح نماالو دهاحم نم عيسي مل هنإ لؤش ةسئن نو < قاستلاو متاح وبأو ةعرز وبأو يجعلاو.

 ريمح نب ديعس ىفسانلا تشان م وه يجيدربلا لاقو ملاس نب بنح نغ هثيداحا فعضي ةبعش ناك دمحا لاقو

 دهاج نعهثيدح نم ناذيبشلا هل جرح م نكس ةعاملا هب جتحا تلق ٠ هب سأرال هنأ اوحرأ يدع نبا لاقو

 ما تي ل
 4« ءاطلا فرح )

 لاق نكل لاو نيعم ناو دمحأ هّقنو نيعناتاا راغص نم رووشم ىلا نامع نب زرح 523

 ل 1 يدع نع رو يي راق 1 هريغو سالفلا

 بان هلعلق لاوقالا لدعأ !ذهتلق كر مث لجرنم لوانت.زيرح ناك ناملا وأ لاق عراشلال امو ضل

 اهدخا - نئيدح ىوس يراسل دال ا هشلدح بنتح ههذم 0 ةيعاد ناك نابح نا لاقو

 ذحاولا دبع نع هثدح رخآلاو ٠ هناسالاث 0 نب للا دبع نع سو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص يف

 ىرت ملام هنيع لجرلا قر نأ فرقا ىرفا رد سدح وهو عقسالا ن ةلثاو نع يرمعبلا

 © هاخلا فرخ )ب

 . ىوروهنع ىور يراخبلا خويش راك نم يطا وبا يفوكلا يناوطقلا ريخم نب دلا ( قس تم خ)
 - ناكمأالات ةقث ةرزج حلاصلاقو « اطرفماعيشتهناكد عسن/لاقو « عيشت هيفةقث يلجعلالاق ٠ هنع دحاو نع.

 >>وبأ لاقو « عيشني >انالا فوض واد وأ كفوف هم لدحن داك عيشتلا يف ولغلاب امهنم

 1 ال ان رجال اال و تانك الا يون اك اذا كادت ع عيشنلامأ 30
 _ هلماك ف اهدار وأو انس دبع نم ئدعت دج وا ابعت دقق رك انما اماو ٠ ةيارجلا .ةبعاد نكي

 ره يأ ثيدح وهو دحأو ثيدح ىوس هدأ رفأ نم هدنع هل رأ مل لب يراخيلاهل هيدا

 1 دواد يأ ىوس نوقابلا هل ىورو - ثيدحلا -- الو يل

 مع < نانا فرح
 ا

 5 ناو ىلحعلاو دعس ناو ناعم نا هّشو يتدملا نيصحلا نب دواد (ع)

+ 
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 نب دمحأ ناك لاقق ”يليقعاا رفعج وبأ كلذ ىلع هل لماما ببسلا ركذ دقو « نومأم الو ةقثب سيل لاقت

 توا رضا كو اير لط دقو هلاولح رقم قانلا مدق. نأ الف هنع لاس ىح اذا ثدحبال ملص
 هريض امو هيلع عنشي عرشو دمحأ اهف مهويتلا ثيداحالا عمش يناسنلا بهذف هندحب نأ ىنأف دحأ مهاضريال

 ظافطا نم وهو ثيداحأ هيلع ركسي ياسنلا ناك يدع نبا لاق ٠ ةقث ماما اص نب دمحأو ًائش كلذ

 . يراخبلاف سيلوابنع باحأو يناسنلا اهركت !يتلا ثيداحالا يدعنا ركذ من ؛ ثيدحلا ةفرعب نيروهشملا

 ليقي الاع طلض ن دمحأ :فيعضتب درفنا يئاسنلا نأ نيت دقو 6 "يش اهنم كلذ عم

 : اصو متاح وبأ هش نيك راسم شالا يلجعلا ناولس ن مادقللا ن دجأ (قست+خ)

 707 ررص نورصي ةرصنلاب ناجي ناك نوجا ناحل رعب ناك 0 تكي 110 طراد لاقو يناسنلاو رز

 لحخلل اهعذ اوحاص اهذح أ نأ دارأو ةرصل رام سم اذاف ةبحا نوسلحيو قيرطلا ىلع ميرا مهارد

 5 اهذخ | ملد رافمر رصب متر صماذاف مهاردلا ررصك جاحز ررص اوئيه مط لاقو ةراملا ثعشالا و رعف لج رلا

 72 اذه دواد يبا م الك يدع نبا بقعتو ؛ كلذ أواعفف مط ىلا مهاردلا ررص اوديو عل زلا زج اوح رطاف

 0517 اعاو تواد 3 لاق ناحنا رعيجل 4 هنأ هف هول مدع ة>ووتلق ٠ قدصلا لحأنمدنالديف كلذ رؤي ال لاقف

 ةراملل زوح اذبلف لاملا بدؤي نم يهذم سهذب ناك هن 5 مث واج نأ ناحللا دصق ناك نذلا ةراملا

 مهل اوداعأ كلذ دعب اونوكي نأ كامحأ عم سانلا ليجختل اودوعيال ىتح ناجملل ابيدأت مهاردلا اوذحأل نأ

 | مث هد ىف هع رد كرار لاسلاو يدع زلاو يزاجبلا هب يتحإا ذقاو رعأ لاو مارد

 نيطمو يىبانلا هنو هنع زكي لو يراخبلا خويش دا لا قارولا نابا نب ليعمسأ (د ت خ)

 دمحأ هيلع ينثأ هنع ع« احلا ةياور ينلاقو ىنطقرادلاو مئئاصلا رفعجو دمحأ وبأ < احاو نيعم نباو

 هيلعام ينعي يدعنإ لاق ثيدحلا يف بذكي نكي لو قا نع الئام ناك يناجزوؤلا لاقو ٠ يوقب سبل
 ا نأ و يبشاادض وهف يلع نع افرحنم ايصانناك يناحز وا تلق 1 نم نويفوكلا

 اوعجأ يونغلا نك , ليع.سأ هل لاقي خيش مطو فاتحا دقف هيف ينطق رادلالوق امأو“ عدتبم 6

 'هب هيكشأ هلعلف هك هل لع
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 ا م

 فال

 نوملكت دعس نبا لاقو ةعاج هقثو هتنكب روهشم يحانلا يرصبلا قب ادصلا وبأ ورم نبرك (ع)

 لتق يذلا ةصق يف ديعس ينأ نع دحاو ثيدح ىوس يراختلا يف هل سيل تلق ٠. ل هكا

 نوقابلا هب جتحاو با مث ليئارسا ينب نم ًاسفن نيمستو ةعسن

 021 د

 | اح 2 نيعم نإ ه#”و نيعباتلا راغح' نم يرصبلا يربنعلا دسالا 0 , ةبون 00

 ردا ركنم لاقف يدزالا يللا بأ اذشو يا للف



 كا ١١١ كلت

 نا هل 0 ااطنس طلع ثق ووك نفض و تشل .لادنفا ةرانو يوارلا ن دري يكب ةراخ طاع ماد

 صوصخ ال ثيدحلا لصأ دمتعملا نأ رع طلغلاب فوصوملا اذه رشا ورا نك هع هيض وأ و7 دحو

 سيلوهليبس اذه ام ةحصب لا نع فقوتلا ب+وب حداق اذهف هقيرط نم الا دحويمل ناو قيرطلا هذه

 ريغو ريك انم هلوأ ماهوأ هلوأ ظفلا "ىس لاقي اك طلفلا ةلَدب فصو» ثيحو ٠ *يث اذه نم حيحصاا يف
 دنع اهنم رثك | تاعباتملا يف ءالؤه نع ةياورلا نأ الا هيبق يذلا يف ؟حلاك هيف يحلف تارابعلا نم كاذ
 كنا وا” رع ةباورلا نم تنخملا

 وه نم ءاورف اش: قودصلا طباشلا يوازلا ىؤر اذاف ةراكتلاو دودسفلا ا هس دنا ل١0

 ةفلاخلا دتشتدقو ذاش اذبف نيثدحملا دعاوق ىلع عملا رذعتي ثيحب ىورام فالخم اددع ثك اوأ هنم ظفحأ

 ني دق ريسي رذنالا هنم حيحصلاف سبل اذهو اركتم هنوكب هبف فلاخي ام ىلع «حيف ظفملا فعضي وأ

 هلبق يذلا ليعتلا +

 4م 0 كلذ عمو هطرش نم لع امل يراخبباا مهل حرذلا نيك ةعوف دق عاطقالا ىزعد امأو

 مفدنا انف عامسلاب عرصتلا دجوناف ةنءنعلاب هدنع ةدوجوملا مينيداحأ زيست نايلاس رأوا نسله هلا

 - الف الاو ضارتعالا

 رفكتلا كلذ نورك نادالاع ركلات ىف وأاج 2 نوكي نأ امأ اهم فوصوملاف ةعدبلا امآو

 نك وأ يلع يف ةهالا لولح مهضعل ىوعد نم ضفاؤرلا دج الا عيج دعاوك يف هيلا

 ةتياا « يت ءالوه قمددح نم حبحصلا ف سلو كِلَذ ١

 ليا وطلا 0 ءالؤه ريغو ولغلا كلذن واني ال نذل ضفاورلاو جراوخلا عدم اهب قسفملا انأو

 الر 1 ىذجلا لها كفاتخا دف خئاس هرهاظ لدول ىلا يتسم هنكل ارعاط فالح هيلا لوص إل نيل

 ةنايدلاب افوصوم ةءورملا مراوخ نم ةمالسلاب اروبشم بذكلان م زرحتلاب افورعم ناك اذا هلييس اذه نم

 هثيدح دريق هتعدب ىلا ةيعاد نوكب نأ ني«لضفتلا« كلاتلاو ) اقاطم"د رب ققو الام نش رش دا
 لحأ عاما نابح نا داو 0 الازم فئاوط هيلا تراصو لدعالا وه بهذملا اذهو ليقف ةيعاد ريع 7 :

 ريت رد انت كلذ: ىوعد يف نكل هيلع لقتلا ... :

 كلا لاح نغ ثحبلا ف مهكلسم ىلع علاطملا تقفل 0 ليعملا اذه نم دروأ 3 كح

 ر لا لعادل ثحامملا مأ نم وه يذلا

 ؛قلالافرح )

 نما نللا طافللا كدا هع الا ىلا ن رفعج ولأ ىرتعلا اص نب دمحا (د خ)

 يراخبلاهنع هلقت اهفنيعم ن يحيو لبتحن ىهااالشوو دوادون او" ىرادلا هع رك فيدو هسا

 3 مح 6 0 هف يارا 2 كنان هلأ ناك نورذ هر يزارلا متاحوبأو يب ادعاأو يريغلاو ينيدملا نإ ' ٍلعو



 ب ةووءاد
1 

 مقر هيلع اموق مو احضاو هارت اك اهنم ريثك يف لسم هكراش لب يراخبلا دارقأل ا اك تسل و قزطأا

 هن داقابلك تنيلاو طقق نود و ةيناعابم هذا رفاق انيدح نوثالعو ناتنا كلذ ةدعو (' ع) ةروص وهو سم

 فرست هنع باوجلا يف ريشلاو لمتحم اهنع باوملا اهضعبو عفدنم هيف حدقلاو ضال هنعباو سا عك |

 كلذ نم هتررح ام فصنملا ل اذاف اهنم كتيدح لك رى[ انيبم هتحضوأو لضفلا لوا ىف ذاك "كر

 ماستلاو لوبقلاب هنقلت يف رع لعار ك آلا دعو هزه قدهحصا لجو هسش يف فضصملا اذه رادقم مظع

 نمو ةيبصعلا وعد نما الف ردصلاب عفدب نم ءاوس سلو ميدقلاو ثردحلا ف فنصم لك لع هل مميدقتو

 الوا يدتمل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دّلاف ؛ ةيعرملا طباوضااو ةيضرملا دعاوقلا ىلع فاصنالا ديب عفدي

 نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو هللا انأده 3

 تروا ده باتكلا اذه نم هما يفدط رش لع هو طق رادلا اهستت. + يتلا ثيداحالا قاس افأو
 نم اهكردتسب الث مدقتاك ةييقتسملا ةيوجالا عقاوم ىلع هيبنتلا عم ةدئافلا ليك ح رشلا نم اهنك امأ

 الل راف اناونع نوكي نأ تدري آل باعتسالا نع ىطقرادلا نع هتك د ام لع ترصتقإ اعاور مهلا
 هريغ نع هركذ ام ءانثأ يف ترك ذ دقو بعوأو عسوأ عونا اذه يف هباتكو نفلا اذه يف مدقملا مامالا
 هلوأ يف لاق هبسانب رخآ لصفب لصفلا اذه رجح نبا ظفالا عبتأ دقو ٠ رعأ هللاو ةلثمالا ليبس ىلع اليلق

 مجسملا فورح ىلع مط اينرم باتكلا اذه لاجر نم هيف نعط نم ءامسأ قاس ىف « عساتلا لصفلا )

 اب تانايفتسالاو تاعاتملاول ودالا يف م يهني حررخا نما زيكو اعضوم اعضوم تاضارتعالا نع تاوتسأو

 ١ هعض كلذل

 هتلادما ضتقم ناك وار يل حيحصلا بحاص بر ختنأ لعيْنأ فصنم لكل يغني هيف ضوخلا لبقو
 . دهاوشلاو تاعباتملا يف هل جرخ نا اماو لودالا يف هل جرخ اذا اذه ' هتلفغ مدعو هطبض ةحصو هدنع

 ع 8 أذاف ذئنيحو « مهل قدصلا مما لوصح عم هريغو طبضلا يف مط جرخأ ن ب تباجحروب تيا ا

 . حداق رسفم كينيلاوسالا لق الف مامالا اذه ليد.تل لباقم نعءطلا كلذف انعط اين يق هريغل ايدحو

 حرجا ىلعةمع لال ةلماحلا باسالا نال هنيعب ريخ هطيض يف ار اقلطم هطمض يفو يوارلا اذه 000

 : حبحصلايف هنعجرخ يذلا لوش ىيدقلانقطاوا 000 حدقبال ام اممو ٠ حدقب ام اهم ٠ هن

 ا ل وادفع رجلا باساو ٠ هيف ليقام ىلا .تفتلي ال ها كاذب ينعي ةرطنقلا زاج اذه

 1 نيلدن ناك هنأيوارلا ق يعدي نان داسلاف عاقل ىوعدو لاخلا ةلاهجو طلغلاو ةفلاخاو ةعدبلا

 ةفارت نورك نأ حيحصلا طرش نأل حبحصلا يف مهل جرخأ نم عيمجس نع ةمفدنف لاخلا ةلايحل ال

 -يعدملا نأ كشالو كالا عامنا هأو ع ءديف فاصملا عزان هناكف لوهجي مهنم ادحأ نأ معز نف ةلادعلابافورعم عما

 محملا ل يام اة كلذ مو رعلا هذا نم ديثلا عمان هتف رعم مدع يعدبر نم لك منو هكدا

 هنينس كالصأ هيلع ةلاهملا منا قالطا غوسي نمم ادحأ



 تقي 00
 ريصتق ةساك ناك نال هيلع ف ل اضرع هالوم نع ا 20 هبلا ىفوأ يبأ نا ناك ع أ دبع

 ينطقرادلا لاق امك ةيتاكملاب ةياورلا نم هذه ةلاملاو .

 نادعس ىارلاق دعس نب بعصم نع هيبانع ةحلط نب دم ثي دح يراخبلا جرخ او ينطقرادلا لاق 5007

 ينطقرادلالاق ؟يئافعض الا نوقزرأو نورصن له : سو هياع هللا ىل< يننلا لاقف هنود نم ىلع الضف هل

 نع دعس نب بعصم ةياور نف فورعم لصالا يف لوكوم هنا الا لسرملا ةروصهنووصتاق٠ لطم 5

 فورم يوازلا ناك اذا 'لوصوم هنأ لعهد رخاف قالا اذه:الانوأ نساك سلا طيس دق

 معن يبأل ةيلحلا يفو معت يبأو يليعتسالا يجر ختسم ىفو يناسنلا ننس ينءانيور دقو هرك د نمت ةياورلاب

 هرك نفد ىلردنأ هيب نع دعس نب بعصم ثردح نم دعاص 3 د يبأ ثم دح نم سداسلا ءزملا يقفو

 اهعتتي ل سنا اذه نمباتكلا يف كرد ينطقرادا كرت دقو

 © مالسلاو ةالصلا مماع ءاسالا ثيداحأ ,ّ

 كاد نع تدي نا نع ا نغ نئيوأ أ نا ثيدح يراخبلا جرخا ينطقرادلا لاق 7

 ضال اذهو لاق 0 - ةزره وذا هج ولع ةنابلا طرد مهاربا ىتلي لاق ةرب رهينأ نع

 ثيدح . يراخباا قلع دق تلق٠ هزم ايلا 5 يربقملا ديعس نع يثذ يبا نتا نع نامهط نا

 را نا ودل دو وم لدسالا ع نكلو هيف فالخلا ةياكح لي مف رسقتلا يف قامبظ نإ مغأرا

 هلل انام ل هللا نإب مع مهاربا نأ ةهج نم زظن هتف يف ربخ اذه : هكر دا

 داو فاسو ىهّتنا هدعول فاخال هنا هماعأو نوئعبن موب هيزختالزأ هدعو دق هللا نإب هربخ عم هل ايزخ 5

 هعضوم يف كلذ

 # سابللا باتك اع

 عبصا ع وم الا ررخلا َّق رك اءلآ نم 17 لا و ناي نا ثددح جارخ ىلع اًمدنا يطرابلالا (ة) ٍ

 ثيدح يفمالكلا اذهريظن مدق دق تلق ٠ ةداج ولا كد ةححبا ةيكحل رك نم ناَنَع ولا هعيش حاد 0

 ىنَوأ يبا نا نع رضإلا نأ 22

 ند 5 ع هللا ىصدم لاقلاق ريب زلا نبا ن ع تاب كن لح يراخبلا 2 ا ينطق رادلا لاق 0 (

 هفحنل اأو عسو هيلع هللا ىلص للا هلا نن | هعمسي ملاذهو ةرخ لايف هسبليم ايندلايف ريرحلا سبل

 لس رس نم جيلا يف ؟و ناك اذاف هلسرأ هبهف يباح ريزلا نبا ناف فيعض بقعت اذه تاق ٠ رك نم

 هللاو هتفلا>ع دتعب الف 0 ةرضعإو ا 6 دش نه الا كلذ 8 و ىلع ةيطاق 4 3 ألا قش 0 20

 ايافخح ىلع نوعلطملا 00 للعي نوفراعلا داقنلا ظافللا همقعت ام عينج اذه لصفلا 0 لاقو ءهحو



 50000 61 هر, :
0 1 00 2 

 0 نم دحاو غو هعزذخ ناو ناز زارلا كو ل يارد ىوعد كل يقر دل

 لاق هنأ هعزخ نبا نع هيف تبكحو جردنملا بيب رتب جملا برق نك ةكضوأ 6 تاس ةعأ

 ميل ةاهردم ديهج نع هأور ناهلس نب رمتعم نأو عوف م هنأ ينربخاف ءانلا يف كلام نإ سنأ تبر

 سو قلص ملا نع م35 نم 5 5 007 لثم ىف سمالاو دس او هيلع هللا لا 2 نلحتتس لاق 0 ا ١. ىف لاق

 ,عأ هللاو بيرق

 لخنلا اهز لاقي وهزي ىتح ةياور يفو يهزب ىتح رغلا عيب نع يهن هيفو ةياهنلا يف ري آلا نإ لاق

 01 نم ربمو رارفصالاو رارخألا نع اع كيقو رجا وأ رفصل اذايهزي ىزإو هترق تريظ اذاَوَهَر

 1 ْ هأ يهز راح نم يم اوك

 احا رم غب لاق نيا نإأي نعس واط نع رائد :نا ورمت ثيدح ًاعيم اجر 0 ينطقرادلا لاق (©)

 نأ نوال نع ورك نع ديز نب دا هاور دقو ت كدا 7 ةريسدتلا لئاق لاق | ل ا

 نءا حرص تاق ٠ .لاق ر ,عنأ واطنع نايفس ىبأ نب ةظنح نع دسم نب ديلولا هاور كاذكو ' لاق

 د لإ دا ١ مف دل مالآ طنحا وعز سابع نبا نم هل سواط عامسإ ورمت نع ةنيع

 هأ هقيرط نم نم ملم هجر ,>ا مساقلا نب حور هعلأب

 ميهاربا نب قحساو برح ن ريهزو يا 2 را عيب مرح بايب يف لتس لاق

 ةرعس نأ رمت غاب لاق سابع نبا نع سواط نع ورم نع ةذيع نب نايف 2 ا ركب يبال ظفالاو

 مهملع تمرح دوهلا هللا ن ع ا لحدا ىلص للا لوسرذأ رعب ملأ ة ةرمس هللا لتاق لاقف | رمح عاب

 مساقلانبا ينعي حور انثدح لاق عيرز نب دب زب اناسالاق ماعد ني ةءااتبح ٠ اهوعابف اهولمك موحشلا

 ها هلثم دائسالا' اًذه- رانبد نقر نع

 00 ردت ا ع اجاق ةزملا ةميوع تاكللا نعام اهذح أ ةرمسناك را .ءذه ( هنت )

 « داهيلا باتك )

 01 دا نادم نإ جير رملا نارعذعات ىسومثيدح اعيجح اجرخأأو ينطقرادلا لاق ( 5
 اوربصاف ممومّيقل اذاو يدا ءاهل اونع ال لاعبو هيلع للا ل اص ينلا نأ هنأرقف ىفوأ ي نأ نب هللا دبع هيلا

 , ةبتاكملا ةياور يف ةجح وبف هباتك نع هاور اهو وأ ينا نا نم عمسب م رضنلا وبأو ا

 لك مأطقف هبلا بوتكملا ىلا بناكلا نم وه له ةناكفا طرد نأ لع يش هنكل هيف ةلع الف تاق

 امآو « حلطضملا نم را كامات وع كوذلا هيلا ةياتكلاب ادوصقم نكي مل ناو هب ىور طخلا فرع نم

 نب رمح هالوم نع نوكت رضنلا ين ةياور نا انه لاقي نأ نكمي نكل ةداجولا روص نم مهدنع وبف يناثلا



2 5 

 1 يصب ف ا ل د ع ا م ع

 نعهيبأن ع ديعس نع هنع رمت نب رشب ثيدح نم هحيحص يف ةعزخ نإ هاورف كلام ىلع هيف فلتخادقو
 ها رمكن ريل ريغ ةسأ نع ديعس نع ث دا اذه يف كلام تاححأ 3 دحأ لقيإ ةدعب لاقو ةريره يبأ

 هللاو اعم نيشرطلا ناحا نا كر ادطا 0 ثردح نم ةجدحص يف ةلاوع وأ هجرخأ دقو

 ينأ نبا انثدح لاق مداانئدح : لاققةالصلا رصقت ؟ يف باب يف ثيدحلا اذه يراخبلا جرخأ لوقأ ٠ عا

 نم و أ سهال لال: سو هيلعمللا لص يبلا لاق لاق ةرررهيبأ نع أ نع يرقملا كيعس نو لاق بئذ '

 كلامو ليهسو رك ل اهم نسل "ليلو مون ةريسم رفاست نأ رخ الا مويلاو هللا

 6 نع فر وذ ليو قلنا ل ناوك ىف مب ةمرح هلوقو ها ةريرع ىنأ نع قربقملا نع

 6 زانلا باتك يف )
 رمت نع دوسالاينا نع ةديرب نبانع تارفلاينأ نب دواد ثيدح يراخبااجرخأ ينطقرادلا لاق (*)

 رمعل نب ىحن نع يور امنا ةديرب نبا نا ينيدملا نب يلع لاقدقو - ثردحلا - تيجو لاقف ةزانح نم

 رم نعمكو هاور دقو انا تلقو ينطقرادلا لاق ٠ دوسالا| تعمس ثيدحلا اذهيف لهو دوسالاينا نع
 هنا دبع ثدح نم نالا.ىلا ها لو ىهتااذحأ امهنيب ا ذي بو نمت نع ةطر نأ نع ىشلا دلو

 زيزعلادبع ثيدح ىلع باللا يف هدامعازا هحرخم نعيراخما رذت» ناالا ةيقاب هتلعف ةنعنعلاب الا ةديرب نبأ

 دوسالا يبأ ثيدح يراخبلا جرخاو هحرخت ىلع سم هققاو دقو ءاوس ةصقلا هذهب اننا بيلا
 هللاو لوصالا ىف هجرخم اهف اهيفوتس م هنع للا يفأ كارت 0 تربص ني "زب زعل ةشبع كرد ةعا املاك

 زيزعاادبع انثدح ةيعش انمدح مدا اندح لاقف تيملا ىلع سانلا ءانث بابيف كلذ يراخبلا ركذ لوقا : معا

 لسو هياع هللا يل ينلا لاقق اريخ اهماع اونثاف ةزانحب اور لوش كلاما نب نتا تمس كلف يا

 هلع مدن اذه لاق درا ل < نام د5 كاما الع اوننأف ا اورم مث تنجو

 مسمن نافع اندح ٠ ضرالا يفذللا ءادبش مث ءر اهل تنحتوف اريك ةلع مين ذهو ةنا هل تمحوف اريخ

 و ةسدملا تمدق لاق دوسالا يبأ نع,ةديرب نب هللا دبعنزع تارفلا يأ ن دواد اند

 ين وكلا لع مث تبجو رمت لاقف اريخ اههحاص ىلع ين ةزانج مهم ترق باطخلا نب رمت ىلا تسلخ

 دوسالا وبا لاقف تيجو لاقف ارش اهحاص ىلع ينثاف ةثلاثلا اوم متبحو رمع لاقذ اريخ اهحاص ىلع

 ريخب ةعبرأ هل دبش ا 0 هيلع هللأ ٍنلَص يننلا لاق اي تاق لاق نين ول نسما تنجو الو ل

 يحاول ل مث د لاق نانناو اناةف ةنالثثو لاق ةنالثو انلقف ةنخلا هللا 0

 6 عوببلا.تاتك يف ) ْ

 نع ا اان 9 يتلا سن أ نع ديم نع كلام ثردح اعيمج اجر أو ينطقرادلا لاق (5)

 هللا عنم اذا تيأرأ : سو هيلع لا ىلص هللا لوسر لاق رمح ىتح لاق هزت امو ليقف يزن ىتح راقلا عيب

 كرانملا ناو رفعح نب ليعمسا مهنم ةعامح اكلام. فلاخ ينطقرادلا لاق هبخأ لام «دحأ ذخأي مب ةرْغلا

00 



 3 00 006 ظ 0 --

 0 « عباراامقاا ١ طضأ وأ اددع رك أ وه نم هيف ةدايزب ةاورلا ضعب درفتام اهنم < كلاثثا مسقلا)

 0 مسقلا )) هلاجر ضعب ىلع مهول هيف كح ام ام © سماخلا مسقلا 3 فعض نم ةاورلا ضعب-هب درفتام انه
 0 عما ناكمال حدق هيلع بترتي ال ذك اذهو نئملا ظافلا ضعن "نيغتب هيق فلتخا ام اهم © سدانلا

ه هريعو وقرأ نا ىلع حيحرتلا 2 كلذ ن . ف
 5 نم كلذ ءافمتسال اوضرعت 1 دقناا 0 ن

 0 : نيح اذهو ٠ حيبحصلا لع هم الا 3من ام كفا ةلَح هذبف 4 دانس ق كاذل 0 م نيباتكلا

 8 ا ا ا 00 لبتتل لصالا يف عقوام بير ىلع اهدارإ يف عورش أ

 اذه انيك

 564 ةالصلا باتك يف الخ

 بهذي مث رصعلا يلصن انك ! لاق. سنأ نع يرهزلا نع كلام ثيدح اعيجج احرخأ ٠ ينطقرادلا لاق (1)
 ددعهفلاخو ءابق ىلا هيفلاقو هغفرهنال كلامىلع هب دقت. امماذهو ةعفت مع سمشلاو مهتايف ءابقىلا انميهاذلا

 دعس ثيللاو رهعمودبزي نب سنوبو ثراخلانب ورمتو ناشك نإ طاصو ةزمح يبأ ن بيعش مهم 4 ع

 - ةعاملاو ءابقىلا هلوق هنمبقعتلا عظومو كلام ىلع ًاضيأ نايل هه دعو نأ نورخاف بح نا اع

 )7 ةياورلا اجرخأ دقو اهسالثيدحلا ةحص يف حدقلا هنم مزايال ريسبلا حولا اذه لثمو يللاعلا ىلا اولاق مهلك
 را دج ةظوفحلا ةياورلا يف لاقو رصعلا تقو باب يف كلذ يراخبلا جرخأ دقو لوقأ ه ٠ ةظوفحلا

 ا يلصي_ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق كلام نسنا اينثدح لاق يرهزلا نع يعش رخلا كاف نإلا

 7 نم يلاوماا ضعبو ٠ ةعفترم سمشلاو مهنتأيف يلاوعلا ىلا بهاذلا بهذيف ةيح ةعفتيم سمشلاو رصعلا

 ا اور 3 لاقو وسبل ركيلا باحتسا باز قف كلذ 5 جرخأو هع و لاعأ ةيرأ 2 يللا
ش نبا نع ثيللا انأمنأ لاق حر نب دم انبدحو - ح ثلا انأ ملأ لاقديعس نب ةببذق انئدح ا

 0 باب

 5 552 ةنرم نيمشلاو رصعلا:يلصي ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لور : 0 هنأ كلام نب 0

 7 بابش ناو ه٠ يلاوعلا يبأف ةبيتق رك ذي مل « ةعفتم سمشلاو يل اوعلا ينأيف يلاوعلا ىلا ههاذلا بهذيف

 ظ يرهزلا وه

 ' نع ةريره يأ نع هببانع يربقملا ديعسزع بئذ يبا نا ثيدح اعيج ارخآ ٠ ينطقرادلا لاق (؟)
 0000 دا رار دقو قلقرأدلا لاق عرجابعم دلو رئاشت ءارعال لحال لاق. هنأ سو هيلع هللا ىلع يبا

 ' اذه ةيكح يراخبلا لمه للتلق ٠ هيبأ نعاولوقب م ينعي ةريره يبأ نعديعس نع ليبسو ريثك يبا نب يحيو
 '" يناثلا ثيدحلانعباوملاكف التخالا اذه نع باوحلاو ٠ ِبئَذ يأنا ثيدح سقع هركذ لب فالتخالا

 دهو احداق فالتحالا اذهنوكم الف ةريره يبا نم عمسو ة ربه نا نع هبا نم عمس يربقملا ديعس ناف



 تطل ةيم ع

 مهد“ ةعبارلا ةدئافلا جم

 1 كلذ نع باوحلاوامهيلع دقتسا اهف رف

 ا 0 0 1 ا 1 ظفاخلا ءامالا 0 دق و 0 أ را تقيسدقو 500 م

 يتشمدلادوعسم يبالو نيباتكلا يفامث ثبدح يب . ام يف كلذو عبنتلاو تاك ار دتساالا تنل هباتك كلذ ناس يف

 ىلع 6 كاردتسا هنمللعلا ءزج يف لميا دسقت هباتك يف ينايحلا يناسغلا ىلعينالو ءكاردتتا اميبلع اًضأ

 نبا ظفاحخلا لاقو مه + هعضاوم يف هآرتسو مك كورا كلذ لك رع نشل دكر امهةزلد ام هيفو ةأورلا

 امك نك ناو تداحإلا هذه نأ 2 تا لكل ينش ةمدقملا نم نماتلا 0 يف رحح

 نب ورم وبامامالااعدأ اميهو قرح ةبح نم درأو ابع.مح ناف تانكلا 6 لكضأ ف حدشال

 : عضاوملا هذهناف هيف ام 00 ةديصأ ملستلاو لويقلاب باتكلا اذه 2 لع عاجلا نم 3 هربعو حالصلا

 يف حالصلان/ا كلذل ضرعت دقو باتكلا مظعلل ل اصح ام ىتلتاا نم اه ندخل اهتحص يف عزانتم

 يعل امهماعد 3 ام هل يسم حرش ةمدقم ّق لاقو هربغو ينطقرادلا هيلع اهدقتا ةريسل عضاوم الا هلوق

 لوبقلا هيقلت لع عامجالا مدعل هانا م ىاتسم وبف 1 نم دتمخعمد هش حدقو مو يراخبلا 5-

 0 زارتحا وهو ىهتنا

 فارشالا نم ٍللاطلا نكمي ام صخخلتلا قيرط ىلع ملا لصفلا اذه نم دروا نا تيبحا دقو

 ءافششسالا دارا نمو زيعلاو دقنلا نفلا اذه يف نيفورعملا دنع عاونالا مها نم وه عقلا عوبلا اذه ىلع

 :هياون هللا لزخآلاق لصالا ىلا عجريلف

 011 سل قلعملاو تادنسملل وه اما نيباتكلا عضو نال لبس قلعملاب قلعَس امت باوحلا نا رعا

 رخا عضوم يف لصوت م يتلا ةقلعملا ثيداحالا ىلا نيحبحصلا ىلع هعش اف ينطق رادلا ضرع مل اذطهطو

 فتصملا ةلماشلابابسالا انرك ذدقو اداهشتساو اسادتسا تركذ امناو باتكلا عوضوم نمتسسبل اهنأب هماعلا

 نا الا اهم تحي يتلا ثيداحالا تك ال اءماح باتكلا نوكي نا كلذب هداىم ناو قيلعتلا كلذ حبر ىلع

 قماف زاتعل هداريإ يف قايسلا رياغف هطرش ريغ ىلع وهام امو لصالا قابس هقاسف هطرش ىلع وهام اهم

 باتك يف اي كلذ نم انل عمتجا ام ةدعو : تادنسملا ثيداحالا سللع اهف.مالكلا يبو تاقلعملا داريإ

 قررا و ناماوهو رد ىلع رسم هقفأو ا اهني هاج راغ ةئام هضعل يف سم اك ناش أو يراخنلا

 ام دح نلوعس و ةساك وهو هحرخ درفنأ 5 اهنمو ٠ اث دح

 هيف ةاورلا فلتختام ابنم <« لوالا مقلا )زب ماها ةتس مسقنت امييلع تدقتتا يتا ثيداحالاو

 دانسالا ضعن لاحر ريبغتب هيف ةاورلا فلتخام *ي يناثلا مسقلا و دانسالا لاخر نم صقنااو ةدايزلا



 0 2 اك 4

 0 م لل يسن طا ةروكللا طاقسإ اما لف دير رركلا ثداحالاب

 2 مهارإ ةياورثيدح ةئاع هذه نؤوذو تيدح اع امود يهف رك اش ن دا ةياور هاو فايق رانش ناو

 0 ا لصح اغناو ءاوس ةنالثلا تاياور يفيراخبلاث .داتنأ ةدعزا رحت نا ليفاخلا لاذ" لشسم ى١

 ٠0000١ صقتلاةةزاحالاب هايورف باتكلارخآ نم رك دام يراخبلا ىلع حيبختصلا عابس نم امهناف نيريخالا نأ ةهج

 |00 ةوقوملاو تاساملاو تاقلثملا ىوس رركلاب اننا يل ررحت يذلاو لاق باتكلا يف ال عالا يف وهام
 2 نانردحو ةئاهسو نايل ةليع لل نوقلا نيمار كلا رخو 2 اعللخ نروسو ةعلسو ةثاكالخو فآلا
 0 5 نافل ل ىلا ريغ عومجم نوسقحو ةعنو ةئامهنم 1-0 ذوميفابلصب مل ىتلا ةعوذ رملا ةقلعملا نوتلا نمو

 هنع هذرمالت ضعب كلذ لَه نوتسو 0 ايم

 اهف طسب ةدايز هيف نا الا ددعلا ريرل يف هلاق ام لصاح روك ذملا ظفاحلا نع ءاماعلا ضعب لقت دقو

 لاق الانم بارقأ نوكي هيسو لع كلذ داريإ تديحاقبرركملاب قاعت
 قويشي و ساو ةاعزاماو فآلا ةئلس ر كما ىراحتلا فدانا تإج دسمتب

 "اد نوعبراودح اووةئامتالثو فا اهدعب رك ذيامو تاعب انملا ىوس كلذو تاقاعملا”رم هيفامةلمح 5*٠

 امر نوطيراو ةيراو ةتاعالاع تاياورلا فاللتخا لع هسالاو تاعباملا نم ةضام لأ

 تاعوطقملا وةباحصلا ىلع تاف وةوملا ىوس نونا و نانا ل ركل ا يراخسلايفام ةلمح : 6

 نوسم- و ةئامعب رآو فال ةثالث هباوباددعو «*يشوةئام يراخبلا تك ددعو : مهدعب. نف :نيعباتلا نع ةدراولا

 لوصالا خسن يف ليلق فالتتحا عم ابا
 وبأخيشلالاق لسمح رشف لاق ثيدح فال ا ةيراوض ركل اننا هفام مخ لسم جيحص 0

 جاجحلا نب سم ءاخغيزارلا ةعرز يلأ دنع تنك لاق ظفاغا شيرق يبأن ع انيور :حالصلا نبا ينعي ورمت

 ةعرزوبأ لاق ميحصلا يف ثيدح فال ةعبرأ عمج اذه هل تلق اقاالف ارك اكتوئتعاس سلج ءادلط سف

 فارملا لاف عد تار ركملا نود كوخأ تار فثل ١ ةيرااذه هاك نا كانا خيشلا لاق يقابلا كرت نماف

 01 انآ اغا“: لاق هنا ةماس نب. دمحأ لضفلا يأ نع تنارو لاق ةقرط,ةكل ل

 77 يرقأ اذهلعلو كلذ يف نيثحابلا ضعب لاق ؛فالا ةينام اهنا يجاملا صفح وبأ لاقو ٠ ثيدحب فلأ ريثع

 ا كور 0 يف يوونلا لاق سم نع ىور نم ةماس نب داو + داق اق 5 ىلا
3 
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1 

 ها

 و

0 2 

0 

30 
007 

3 

1 
15 1 

 ادي

 ب

1-7 

5 

3 

0 2 

2 

:+ 
6 
0 
32 

20 

00 
 و7

1 

14 

1 

0 
 الك

 مثل

2 
 تك

2 
2 

 ع

 ثيدحلا ةفرهميفةياور ىفو اهرصع خشم ىلع 0 ةفرءم يف جاجحلا ن لم نامدقي متاح ناو ةعوز 4



 لكلانل كام .ةلمرلا رمال اهادحأ ىركللا فصلا ىور باى رسل تس رااز 0

 ىرغصلا هل فنصف هريغ نم حيحصلا يلزيم لاقف امهءراشام و 'نسلاو حيبصلا اهيف لاقف 0 ايقاع |

 ناساا نم ىتحما اهامسو 3

 فل قامو حيحيط ثرذح لأ ةئام ظفحأ هلع لق افيراخبلا لوف انننأ يووتلا 5 هام لك درر 00 :

 ةثام نم بر“ نا نعالضف الأ نيس غلمال ةنخلا لوصالا يف يتلا ثيداحتالاو بشض ريغ تلد

 ادج ريثك حبحصلا نم اهتاف ام نوكيف فلأ ٠
 ةباحصلا ران! لمشيام ىلع ثيدحلا مسا نوقلطي اوناك نيمدقتملا نم اريثك نا رثالا لهأ ضعب لاق 202

 ثيدحنمكو بطخلا لبس ذئنيحو نيثيدح ندانجا يورملاثيدخلا نودعيو مهواتفو مييعباتو نيعباتلاو ٠ ل

 يراصنالا ليعمسا بأ ظ فاخلا نع هيفامعم لقت تاينلابلامتالا انا ثيدحاذهو يك أف قيرط ةثام نم درو ٠

 لوق بقع يلعمسألالاقو :يراصنالا ديعسنب ىحب ةباور باحصأن م ةثامعس ةهح نم هتك هنأ يورط
 سطر دلك رحال هناك [ حجصلا سك رواج الا ا فا

 اناتك ريصيف تحص اذا مهنم دحاولك قرط رك ذلو ةباحصلا نم ةعاج م دج بحاولا بانلا يف مسج هد 0

 هيلا ىربعو ةنيج قرطلا ةدع تناكف نييصصلا داع لك جرختسا هنأ يقزوحلا لاقو ادج اريبك ' 3

 امهباتك يفام ةلح غلب !ءبطرش قيذ عم ناخبشلان اك اذاو نيةقحلا ضعب لاق (ةيرط نينامتو ةءاس راد / 1
 نم هاحرحن مل امو ' ذو اضيأ كلذ غلس هلعل [حاح رحب يتلا نوتمل قرطلا نم هاحرخ م اف كلذ ررقملا 7

 هاج | نع ءاجام ىلإ كلذ ىفضأ افاق هب رق را دخاد غاب هلعل امهطرش ىلع يذلا حيحصلا نم نول ظ

 ديالا كم داحا تدع ولف الاو نيستم لجلا ادهو ادار اعو لب ىراحلا اهسفحييتلا ةدعلا غلب نيعباتلاو

 لبراركت نودب كلذ تغلب امدريغو اهح انيدياب وهامت اهريغو ءازجالاو ةنارقلاو مجاعملاوننسااو عماولاو

 . حاحصلاريغو لب حاحصا انما دنا وب يتلا ثيداحالا نأ دارملا وه اذهنا ديؤيو مهضع لاقو ه ٠ هفصن الو

 ذآ سلو لب رازكت ذاب فلا داع تعابلم اهو ءارح دا هر مماوللاو اسلام تسي و ١
 يهو هاشم لوصأ نم هظفخ ام هنا عم هعيجج ةمالا تافام ظفح دحاو لجر نوكي نا ددسنلا لك د
 نا ىلع .يوونلادلاق ام الضف مرخالا نبا هلاق ام يفانياليراخبلا هلاقام نا ركذ اه نيس دقو ه٠ةدوحوم

 يف وه يذلا حيحصلانم !.بتش لاق هناكف هيلع عمجلا حيحصلا ىلع امهتاف اهف مرخالا نبا مالك لمح مهضعب

 ١ . الا لاق م غلينال ىلوالا ةحردلا يف يه يتلا ثيداحالاو كلذك صالاو لئقلا الا ىلوالا ة>ردلا

 فال | ةَريِثع 3

 ٍِء . م



0 2 
 0 0 بقر راو 1 فلا هع يقراها رحم نب يع ننحلا وأ

 . ةباحصلا نم ةعامج نا هريغو ينطق رادلا رك اه امهبحب يف اماور 0 دماخأ اهدرناسأ نا ع

 5 .موايلقا يف نمطمال حاح هوجو نم مهئيداحأت يورو مسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نعاوور يع هللا يضر

 0 300 6 ىلع اها أ ينيمبلا و ٠ امهبهدم لعاهح ا رخا # مزانفأت 1 مندا نب م احر

 . ينطقرادلاف صو ' 'دحأو داش اكن عم ا 5 ل نعد رشا امممدحاو لك ناو هلم نب مم

 0 باعتتسا امزعلب مامهناف ةقيقللا يف مزالاب ني مازلالا اذهو اهومزلا يدلا عونلا اذه ف يورحلا رذ ا

 ا دصقب م” حيحصلا نم 0 عم أ دصق امهاو ءاعوتل ملام امهحر صلت ع 2 لب حيحصلا

 هكرت وا هاكرت يذلا ثيدحلا ناكاذا امهنكل هلئثاسم عيمج رصحب “ ال هلئاسم نم ةلمج عمج هقفلا يف

 ٠ امهلا- نم هاظلاف هماقم موقيام الو اريظن هل احرْخي لو هباب ىف الصأ ىهاظلا يف هدانسا ةحص عم اهدحأ

 : 3 هأ 0 1 ةلاطالاك رتل اراثا 0 اناسبل هاكرب امه :| لمت#وهايور اناكنأ ةاعىلع هف اعلط ا ا

 عا هللاو كلو كاد دذا

 نا يغبني لاق هناف نابح نبا مهنمو ركذ اب امهحرصت مهغلس مل كلذ يف امهلع نيضرتعملا نا ىهاظلاو

 1 تاقن نضرتمملا ةهيش لعل مهضعب لاقو ٠ امطرخ نع م | امهكرت يف رسمو يراخبلا ش *ةان

 00 هم دقو م ةمخ ىلا رظن نا اهشال ةهاو ةهش نحو عا ءالعابب هباثك يزاتيلا ةيدسلا نم

 7 رصتقاهناف ؟اهلا امأو٠ همايأو هنأسوٍلسو هيلع هنا لس ل كوس روم نا د دنسملا حيحصلا عماجلا

 22 اذه انرصع يف غن دقو ٠ هحرخام ريغ ثيدحلا نه حصي م هنأ م او ملو لاق نا ىلع

 | ةرشع غلب يال ثيدحلانم مكحدنع حصيام عيمج نأ نولرفو را الا هادم نر ةعدسلا نم ةعاض

 : تاج فآلا

 ] 2 - نببوقعي نب دم للادبع و ظفاحلا لاقف ةرثكلاو ةلقلا ةيجنم امهنافام رادقم يفءاماعلا فاتحا دقو

 0 اهف ي راكلا لود كلذ لع دريو : كيدحلا نم تشن ام اماسمو .يراخبلا توفبام لق < احلا خيش مرخالا

 نم لوق باوصلاو ريثك امهتاف دق يونا لاقو: زك أ حاحصلا نم تكرت امو يليعمسالاو يمزاحلا هلق
 لآ 3 حيحصو يراخبلا ححص يه ةسم ال وضالاو ٠ ريسلا الاةسملال احلا تشب مل هنأ لاق

 "لس نم لوأ لق املا هحام نا نأس مغ ةتس لوصالا موضعا لعج و4 ناشر يذمرتلاو دواد

 "لا د ملامتاو متريغ مهعيتو كلذ ىلع لاجرلاو فار رجالا تاسع هعباتف يسدقملا هاط نا كلذ

 ' لاقو ثيداحالا نم ينعي ينيسحلا لاق فيعضوهف ةسملا نع هجام نبا هب درقنا ام لك نا وهو ي“زملا لاق

 لاجرلا ىلع فعضلا لمح ىلوالاف ةحبحص يهو ةرثك ثيداحأب ةرفنا هنارجح نأ.

 ار كلام مامالا ًاطوم اهلا مضو باتك يف ةْلا لوصالاريثالا نب نيدلا دحم ةمالعلا عمج دقو

 ك ردملا بي رق كلسملا لهسلوصال هذه ىلا لوصولا راصف لوسرلا ثيدح نم لوصالا عماج هاهسو ةتسس كلذ

 ةلولت اب دل اال م, ثكنات اف : اجهل 1
 ا 3 1 الا وبس او



 > ةعلمدنعللا ف يو ءفرشا كل

 مي ةثلاثلا ةدافلا

 ( كلذ امزنلا الو حيحصلا اءعوتسي ل نيخيشلا نايف )

 ١ امهنأب اههلغ اوض زعاف اميياتك يف ثيد 11 نن محد نك رم نأ اهوا دف ان[ نسال رطاطت +

 مصاقإلا عماخلا ناتكأ ف كلج دا ام لاق لأ يراخبلا نع يوردقف كلذك ضالا نسلو هب امرنا اع اموقن

 باتكلا لوطي ناةيش> حاحصلا نم ةلمحتكرتو ٠ ث.داحالا عمج نم لعفام ىلع بتوع الهنا سم نع يورو“

 ثبدحب مبلع جتحا اذاراوا وه نأ ليلا ن ودعت انيلععدبلا له ال قرطي اذه نادل ليقو باتك ىفحاحصلا

 ف هجرخأ م ان لفأ ملو حاحص وه تلقو باتكلا اذه تح ردا 15 حيحصلا يف اذه نسل

  00ند دعو يدع كل مضض نم كدا اذه تح رذ [اعاو د نيعص درك باكل ده

 هتحضيف باري الو ينع ةسكلا :٠ ىلا نحوبام ىلع مالأ كوشي ةلاح نامل يملا كلذب عفر دقو

 حيحص ىلع يئاسناا ناس ليضفتب حرص حاحصلا ديرجت نم هترفنل ساننلا ضعب نا بنرغلا نمو
 0 ام كعب نمطلا ىلا اس كاردالا ف: لمكتم مل نم لح دقق ةحصلا طرش نم نا لاقو يراخبلا 20

 اذه نع لقانلا نكي م ولو هللا تفتابال وةيلع ل وطب الا دانا لوق وها «لخدأ اهف اندوم لادتتا لد ٍْ

 شن اع اورعشي 1 مهفلاىف ا هل نمتكلذ رودص يف سبللا كشل هلقنس قثوي نمت ةلاثمآو لئاقلا 00

 داك يس دقم ى اوراخن يباو نكح 0 ءاضحت فلا رزدلا ندد حيحصلا جزم نع

 بارغالا ىلا ليما نكلو مهنع تكسيف نوتكسي مهلعل حيحصلا ديرجتل ثعابلا ىلع اوفقيلةرظذ مسم

 نمئريثك عيلص ءوسنم انازئذلا لن كاشخ مور : م لوق انه دوصقملاو سوفناا ضعب يف ةزيرغ

 0 0 راصتقالا مهكرتو ةركتملا تاياورلاو ةفيعضلا ثيداحالا حرط نم مهمزلي هذ اًندحم هسفن بضن

  اريثك نا مهتنلأب مرارقاو ميقرعم دعب ةنامالاو قدصلاب نوفورعملا تاقثلا هلقت امم ةرووشملا ةحبخصلا

 لذ تيدا ةأ منع ةناورلا هذ نم نيد ريغ موق نع كتم وه ضانلا م ءايعالا ل 0

 مهريغو يدهن نه رلادبعو ناطقلا ديعس نب حيو ةنيبع نب نايفسو جاجتملا نب ةبعشو سنآ نإ كلام
 :ركشملا راخألاموقلا ارشن نم كافالعأ ام لجأ نما نكتلو ليصتلاو ريكا نم تاس باس الا لإ
 + دل بال ىلا كتباجسإ .انيولق لع تحب ايي وع نوف رعرالا نيل ماعلا اهم مينو وجل اناس ح١
 بهذملا اذه علا يف بهذ 7 ايت ف لاق ةقرفلا هع يف ىرخا ةلاقم قبس ايف هنع اناقت دقو

 ٠ لع كاسسلن نا نم ىلوا الهاح ىمد ناب ناكو هيف هل بصنال قيرطلا اذه كلسو

 نم مازلال هبح وال ناك (رهظي عججأ ةحيحصلا ثيداحالا باعيتسا امهمازللا مدع نم.انركذ انعو

 ظفاملا مامالا مزلأ : رسم حرش ىف لاق ٠ امهبطرش ىلع ةحيرحص م اها خر تي داتا دبا اييمزلا



 دعا يي
 ديس اهنا مرا 10+ عل هلع تلق" ليتنا عودت الامل وألا يسن نم اتالد نا يقتكت وا اهيلب ىذلا
 نأ يل رهظ من ىلاعت هللا ءاشنا ينأبس اك رهظتس ادج ةلياق عضاوميهو ثيدحلاو ةمحرتلا نب خمارصا

 هجو ىلع واوبابلا كلذ بسانب ايدح دحو نا راوطأ ىلع باوبالا مجارت نم هدروب امف كلذ عميراخبلا
 ةنعنعلا نم اذ ماقم ماقامو اذئدح يهو هباتك عوضومل هحلطصمابلعحىتلا ةغيصلاب هيف هدروأ هطرش قفاو فخ
 ةغيصال ارياغم بابلا يف هبتك ةححلا هتيحالص عم هطرش قفاوبال امدح الا هذ دحين ل ناو هدنع اهطرشب

 امدح هبف دب م ناو ٠ قيلعتلا كح لصف يف يبس اك قيلاءتلاذروأ مثنمو هطرش نموهام أم قوس لا

 كلذ ظفل لمعتسا سايقلا ىلع موق همدشو هب سن اتش امم ناكو هربغ طرش ىلع الو هطرش ىلع ال احيحص

 هيلع لدام موم ديؤي ائيدح وأ هل دهشت هلل باتك نم ةيا اما كاذيف دروأ مث باب ةمحرت هانعم وأ ثيدحلا
 0 لاقف سانلا ضعن ىلع يجابلا ةرابع تاكغادقو ه ٠ ماسك ةنالثث ىلعهيف يتلا عر فاح آلاف انهلعاو ريخلا كلذ

 اينترم ًالاهنلع ارقي مل هنأ بير الو هفلؤم ىلع يرق باتكلا نأ ثيخ نم رظن هنف يجابلا هلاق يذلا اذهو
 ناك باتكلا نا رك ذي ل يجابلا نال رظن رظنلا اذه ينو اهتفص رك ذ يتلا ةدوسملاب ال ةياورلاب ةربعلاف ابوبم

 010 ةيداحاوأ ينل اعدم نمل ىلاررا هن: مطاوملا ضن د ىف ةحوي هنأ ركاذ لب لت لع الو تويف رع

 لك لاق ةياؤيراب هدح او ةنءارق نكح ةفصلا هذه الع 0 ادج ةليلق مضاوم ظفاحلا لاق اك يهو اهل

 (قاقاؤ) ةجرلا هءارق كاي نا(اهدح ا ]نالايحلا انه تلق“ “ع اهدع ١ نبل ةمرتىلالصو اذا لش مك

 نيفل ُوملانم اريثك نإتلق اهيلعبرضبال لف تلق ناف اهيسانيام لا كالا دع هنأ ىلا ريعبزو اهأرق نأ
 ل تترد دل تافلاؤملا نم ا ريثك نا« لع ةجرتلا سيانب ام نيح داود نأ نوامااو كلذ لتم نوف
 ةجحرتلا ناونع لعحنا نكمي هناف لبس اهيف ىمالاف اط مجرم ىلا ثيداحالا لاو اس نعول ال اهيفل وم

 يف لوالا دوصقملا نال هنءارق مدع انه لمت<الو ةصاخ ةمحرت هل لعجي مل يذلا ثيدحلا هدعب رك ذيو بإب

 نش "يش هدعب سبلو باب ظفل رك ذ اريثك يراخبلا يف عقو دقو : ةحيحصل|ثيداحالا ةفرعم وه هباتك

 دنعطقاس بالا ظفلو ةمحرب ريغب نيونالا باد حارشلا لاق ٠٠ ناملا ولأ انثدح باب ناعالا ناك كلذ

 هب ةقاعتل هقباس نع لصفلاك وهف هنايثا ةباور ىلعو ةقبابلا ةجرتلا ةلمح نم يللاتلا ثيدحلاف ذتتيحو يليصالا

 راصن الابمهبيقلت سس لا ةراشالا :قحاللا ثيدخ ايفو ناعالا نم راصنالا يح نا ناب قباسلا ثيدحلا يفو

 عّيج تناك يتلاءآلا حيتفلاب ةلبقو ةلبق ونب مط لاقي ناكو هللا ةلك ءالعا ىلع اوعباب امل ةمقعلا ةلمآ ناك كلذ نال

 اماسم نأ ةخزاش لاق مجارتلا نع هناونا 0 هعماج ىلع ؟يرقدق سم حيحصنأ ريا ه ٠ نتلسقلا

 باتكنا جسما دزااك هيف باوبالا محارت رك ذي مل هنكلو ةقيقْلا يف بوبم وهف اونا" لك فاتك لتر

 7 ةم تلا 00 2 00 امأ دحين 2 00 ليج ابضعن مج رم 00 00 دقو مف كلذ ريغل 3 :

 ع 0 تنقلت اما ةياورلاناباوحلاف امفصرك ذ يتلاةدو.لاب الةياورلابةربعلا نأ لئامتا



١ 

  6ديطايب يي

57 

 لكل

 1 ا ا باديس وشل اح ير اي ل ا ا 710

 د 0

 كرا ف  ةيف الي يع ا شن ايباظ واج م دثنب

 ه كيذل جاتحاو هط رش ةدرد أ قتر.ال ناك ناو هر جنح نال حاد هنأو كلذب هلا راغملا كلذ ىلع اهنا ٍ 3 انه قوسملا نال ظفل هن الخ نأو دوصقملا يطعيام ثيدحلا كلذ قرط ضدب ىف نأ ىلا ةراشالاب وأ 2

 نس نسال نادل جاتحيف ماكحأ ةدعغ ىلع لمتشت نوتملا نم اريثك نال ثيداحالا رركي نأ
 نم هوحّوب هيف فرصتق هب قيابالف هرمهأ ناو لاط انتمو ادانسإ هماب هقاس ناف هنبعب ثيدحلا كاذ كح

 يف هحرخيف هتياور. درفني يأ ةاورلا نم ثيدحلا هيلع رودي نم ةياغ ىلا دانسالا رظني هنا وهو فرصتاا

 تدك إف رج - درفناا كلذ نع رخآ وار نع رخا بابيفو درفنملا كلذ نع هبورب وار نع باب

 هقيلعت يف ثذقلا ىددسا ةدهو , اقلطف هناطحلا ل1 ةانسالا ماك ةقاس نع لدع ةاورلاددع نع ماكحالا

 مث ارصتخم ةراثو امان ةراث نتملا قوسيف الطم ادرف نوك ناك هجرخم قاض ناو رخآ عضوم يف هلصوام

 يفدحي م مجارت هيلع تيقبو اهتالب انيدحة حرت لكل لمط ثيداحالاو مجارتلاطسب دق ناك هفينصت لاح هنا .

 اهل لعشاهنع ةمحرتلا ىف هيضتريام هل حضتيمل ثيداحأ هيلع تيقبو ثيدحلا نءاهال افاهعالبامةةهارلا ةلاخلا

 انايحأو يباتلاوأ يباحصلا مالك وأ ةيا ىوس هيف سيلو مجارتب باب انابحأ هيف دجويف مجارت الب اباونأ

 ضع نأ ىلا راشاو ىمتسملا نع يورهلا رذؤا كلذله 21 وا اًيدح هاب قاس دقو مجرتم ريغ بأ

 يذلا ضايبلا ىلحأو مجرتم ريغ ثيد_> ىلا اجرتم اياب مضاعز هفنصم توم دعب باتكلا لقت نم

 ةفاكتملا لماخلا نم اهودجو اه لمجيف .هاق يتلا ةحتلا قلعتي كولا اذده نأ ىلإ ضرب طا
 م ٠ ةئملا 4 هل قلعت الو

 نم رثك يف 9 عبو : ةح رش ةمدقم ف لاقف لصفلا اذه رخا 1 ردح نا ظفاحخلا د دقو

 ابضعنو « هللا ا يل هيقام ابضعل قو دحاو ثيدح هبفام اهضعب يفو ةرثكلا تيداجأالا ةناونأ

 ف هلط رش ثيدح هدنعتسلا مل هنأ ناس نا هض رغو أدمع كلذ ا هنأ مرضعل ىعدادقو «ةتيلا هيف سا

 ثيدح ىلا ثددح هبق رك هذي لجن م باتكلا خسن نم صعب يف عقو مث نمو هل محرت يذلا ىنمملا :

 يكلاملايجابلا ديلولا وبأ مامالا كلذ يف ببسلا ميضوأ ذقو « هيف رظانلا ىلع هءهف لكشأف بإب هيف ركذي ملا ٠
 امدح لاق يورطا دمحأ نب محرلا دعرذ 5 ظفاحلا 3و :لاقف يراخبلالاجر ءاسأ قف ديانكا هند ف

 هبحاص دنع ناك ىذلا هلصأ نم يراخبلا باتك تنيستنا لاق يلمتشملا دما نب ميهاربا قحسا وبأ ظفاخلا ٠
 كل داما اهنمو ش أه دعت تي ١ محار اهنم ةضسم ءاشأو م ١ ءاشأ هنف تب أرق يريرفلافسوب نب د2

 ينأ ةياور نا كوقلا اذه ةحص ىلع لدي امم :يجابلا ديلولا وبأ لاق ضع ىلا كلذ ضحإ انفضاف اطل مجرتي مل

 ةفاتع يزورأملا دز يبا ةباورو ىلا ميطا يبا ةياورويبخرسلا 1 يأ ةاورو يلهتسملا قحسا

 ةرطيف ناك اهف منه دحاو لك ردقام بسحي كلذ اعاو دحاو لصا ند اوخيستنا مهنا عمريخ اتلاو ميدقتلاب

 سل ةاصتم كلذ نم كو نيته رب دحن كنا كلذ نسو ؛هيلا ةفاضاق م 0 ند هنأ ةفاضم ةعقر وا

 ثردحلاو ةمحرتلا نيب عمجل ىنعم بلط نم اندلب الغ هن ينع أمل انه اذهتدروأاعاو يحابلا لاق : خر داي اهب

0 



 ٠ ياخ
 ةريثك نيحبحصلا يف كلذ رئاظنو ةماس يأ رع هعالر لو ىداسإلا نبك نب ةعيبر تدحو .

 هماه هدر [ةفحناف هباتك ع وضومو يراخلاط ورش نايبل حيشوتلا ف قولا ا صض رعت دقو ش

 0 هلوا يف لاق ةمهملا دئاوفلا نم هبف امل

 1 # هعوضومو يراخبلا طورش نأ يف لصف ©

 0 هفرصت نمءارقتسالاو باتكلاةيمست نم كاذذخأ امناونيعمطرشب حرصت هدنعدجوب ميراخبلانأ معا

 همايآو هنتسو سو هيلع هللا يلص للالوسر ر د نع رست دما مقسلا عماتلا دامس هناف الوأ اما

 نع راسخالاو لئاضفلاو ماكحالا هنف 0 اذطو فص نود فص هصخن مل هنأ 0 ف

 ففيعَص "يش هنف سبل هنا حبحصلا هلوق نمو ' قئاقرلاو بادآلا نم كلذ: شو ةناآلاو :ةضاملا نؤمالا

 'حصاخالا عم الاف ت تلفن دا ب: لاق هناذع حصدقو اهنع يعاد هريغاهدقتنا دق عضا وم هيف ناك ناَو هدنع

 هللا لص يننلا نع ةباحصلا ضعبب اهدانسا لصتاىتلا ثيداحالا رك ل الا ك1 تفيد ادنقلل هلوق نمو

 :١ : اعمنو اضرع مقو افاق كلذ ريغنم باتكلايف عقوامامأو هرب را هلع مأ هلوق نم تناك ءاوس سو هيلع

 ا ها

 الدع هناور نم لك ناكو هدانسا لصتا ىذلا ثيدحلا 0 نإ يق ةق رمت رح ءاقسالا كف عام امأو

 ا 27 لعمق ىأ الو نركب هنأ قع الخ وراضفلا كاذرخ امي ىلا حاتحا رصف نا :طبشلاب اف وعزم

 يذلا عا هممرذعتسو يناثتلا مزاتست ةفلاختاطبذ دشأ وأ هنم اددع نك أ وه نم ةيوار فلاخ يأ اذاث وأ

 فيت هنف نوكي ال
 00 يندحو هتعم دلك هنم عاوسلا يف ةحرص ةفصب هحش نع هتباوريف ةاورلان م لك ربعينا مهدنع لاصتالاو

 ' الاد ليم الف وح امأ ةقتلا سلدملا ريغ يف قاثلا اطتهؤ لاق انالف نا "وأ :نمك هيف ةرهاظ وأ قربخأو
 ةندخ عوامل هلا تحدق عفارا لوك نأ يراختلا دبع عاوسلا ىلع يناثلا لمح طرشو ٠ ىلوالا ةبترملا

 ةبحص موك أ نت .. هنا مط جرم نيذلا لاحرلا ىف هفرصت نم ءارقتسالاب فرعو ةداو ةرم ولو هنع

 و تاعباتملا ىف جرخم امناف ةفدلا هذهب نوكي ال نم ثيدح نم 0 ناو هيد مهةرعأو ةجعل

 حصأدنأب اثبد>و ايدق هباتك ةعالا فصو كلذ عومج.بف يوارلا اذه هطبض امم كلذ نأب ةنيرق هل موقت

 ثيدحلا ىف ةفنصملا تكلا

 . ةمائ اهقوسيو باوبالايف اهقرفي الو دحاو عضوم يف نوتملا يا يما 1 تانك لاش 1

 لارتأ ر. اهنا دلعنالا# اجدرشباو ىلا يور. الو اظافلاب ناينالا لع ظفاحيو يلازتلا يف اطع الو
 . [هاظ ثيدحلا كلذ ناكاجر نكل اهب ةقباللا باوبالا يف اهقرفي هناف يراخبلا امأو .هدعب نمو ةباحصلا
 - فلاخ ةفلاخيىلا زعرلاب وأمومعلاب كلاب وأ موزالاب وأ ءاضتقالاب هلوانت لصح ابر ”قخلاف انفج ناكاعرو

 ع

1 1 

 ا

 ا

 ا ا لل ذ11ذ1#717177
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 ا
 يندح جرح نا باوبالا ىلع ٌتيدملا جرح نإ رويال نلوهحلاو ءافعطاا 0و( دانا ١
 ءافشلا نيتك نرحبك الف نيخيشلا دنع امأف ء هنود نق دواد يأ دنع دابشتسالاو رابتعالا ليس لعاالا ٠

 . ىلالا للا دع ن ؟لاو

 ريهاشم ن 3 دواد 00 ةثلاثلا ةقطلا, مالعأ ل اني و ةسائلاةقطلا نانعأ نع اناحأ مرا 2 دقو

 هتضتقا بانتس 0 كلذو ةعبأ رلا

 رووشملا يباحصلا ىلا هلاحر عن ىلع عمجلا ثيدحلا احر نا لسمو يراخدلا طرق نعلط نا لاقو

 ظفاخلا لاق ٠ نيباتكلا دوحو دعب يالا فيعضت كلذ دع لو :اهبةينصت نك ىلا هتقن ىلع عمجأ ن 4

 لاق هلاف مدقتم نع هلقن ناو كلذ باوحلاف رصاعد ن 1 هلق 0 هدا مجاب ناك ن 1 يباسناا بفئردعصت ردح نا

 هماقم موقي حجر هنعنا> رن دقو اهرمأ هيلع ايذب يذلا نصألا رصدها نأ ةلاقا نا تاس 0
 دهمجملل عوس لبف اوعحأ اذاو 4 هلا عاما ىنعم ا يغو لئاسم نع ةيع َ ندلا قش ةمالاعلا لكس

 لوق ل امو « ثب دخلا نم سرغلاو لسرملاو نسا م امو )َ ةحح يباحصلا لوق لهو « مهفلاخ 3

 لهو 4 دحاو ثم دح ف ةبارغلاو ةحصلاو نسحلا ند 6 دقؤ هر مبحسص نسح ثيدح يذمزتا

 مهماف دو و كاكا امو « ّنْظلا ا نيقلا ديفت نيحيحصلا ثم داحأ لهو « اظفل رياوتم ث دخلا ف

 اينع ثحبلا ددض يف ْنآلا نحن ىتلا ةريخنالا.ةلايملا نع باوحلا يت لاقو اهنع تاحاف - امهن او |

 - هيروص اع
 ا مهنع يوزن لاخر ادطل ص نس لاحر اذباف رخو يراك طع ا

 ممدحأ يوزر, لقو هيلع قفتملا ثب , دخلا رادم مملع مهلع (ةا ندذلا ءالؤ وهو نر لاجريف ناكرتشم اهو

 درشأ ام يور كا هريغ قل رط نم :فرعام هنع يور دقو لصالا نود دها وشلاو تابباتملايف لجر نع

 00 كلذ هاورام لك نافل رع نظف هش 0 1 ةقْناأ ثلج نقل دقو هنا

 ىحبك نا أ كف ردي افرع لع ثيدحلا للع ةفرعم ناف --كرذك س إلا سلو ,محيحصلا باص

 هذهو مهريغو يف طقرادلاو ح.حصلا يحاص يراخبلاو ليتح 3 ديا ”ينيدملا نإ يلعو ناطقلا ديعس نا

 اهباحصأ اهف رعب مولع

 هِنف لبقام قبس دقفدحاو وار الا هنع ورب مل نم ثيدح احر مل !.منا نم 611 هيلا راشنا ام اهآو

 يأةافو يف بسلا ن ديعس دلاو نزح نب بسملا ثيدح لسمو يراخبلا جرخأ دقو و عقاولا فلاخم هباو

 عدا يذلاو لجرلا يطع : قا نلفت نور عشب نح يزاخخلا جرت دس هنياوع ةعاور مو بلاط

 لو نوكاصلا بهذي يماسالا ساد نع مزاح 0 ثيدحو «نسحلا ريغ هنع ورملو يل 0
 ع

 4 تماصلا نب هللا 3 ريغ ةلنع ورب و يرافغلا ورحت ن عفار ا ادم جرخاو « نسق ريغ هلعور



00 0-1 

 0 0 ندرالا سو لعام يفاشلا مامالا لوف امأ ايلول. عي دا فك عصا اه اناتكو هخ ورش مك [ىف هكراشي كلذ

 ا لد كلامنا مهضعإ لوق 0 امبراتك دوجو لبق ناك هناف كلام باتك نم حصأ هالأ تاكا كتي

 0 تاغالبلاو عطقنملاو لسرملا هبف ل د ل فل رصتقي + هنا ريغ لسم وهف حيحصلا يف فص

 0 كلذ لع .هضعب ضرتعاو حيجضصلا درك مل وهف ربأا دنع نا ظفا الا هرك 0 هناغالب نمو

 0 دعو هدنع حيحصط كلام ل د> نبا ظفاحخلا لاق يراخبلا تاكا عقودق كلذ لثم نا لامقذ

 7 فيرعتلا مدقت يذلا طرشلاىلعال امههريغو عطقتلاو لسرملاب جاجتحالانم هرظن هاضتقا ام ىلع هدإقي نم

 7 الاغ كلذك كلان عومسم وه ًأطوملايف يذلا نا يراخبلا يفام نيبو عطقمملا نم هيف ام نيب قرفلاو لاق هن
 / ١ رخآ عضوم يف هركذ ناك نا فيفختلا دصقل ًادمع هدانسا فذح دق يراخبلا ىف يذلاو هدنع ةجحوهو

 ! كلذ نمك دبام رك ذب اعاو هباتك عوضو نع هج رخبل هطرش ريغ ىلع ناكنا عيونتلا دصقل وأ ال وصوم

 0: | رو ىلا لع اكل قع حاس اع قلد رع وأ تلئا 'ضعمل ارييقت وا اساتتسل وأ اذاهشتسا:ىا اهتنن

 0 ًاطوملا فال ا حبحصل 25 د رح هيك نع هج رخال عواسلا ىف يتلا نام
1 

1 

 مد( ةياثلا كالا اي

 ( رسمو يراخبلا طرش يف )

 000 د دحسلاع رك نم هدم : لاق اهريغونيحيشلا طرشدقرك د ةع ألا طورشيف اباتك يمزاطا الأ

 07 تب انحيحص مهضعإ نعهثبدحو ؛ ًاضنا تاقث مهو ممعىور نميفو هاشم ىف لدعلا يوارلا لاح ربتعي نا

 00 ضومت هيف باب اذهو ؛ تاعباتملاو دهاوشلا يف الا هحارخا حصل ال لود دم مهضعإ نعو هحارخا مزلي

 ١ 000 رع كلذ حضوالو ميكرادم بتارمو لصالا يوار نع ةاورلا تاقبط ةفرعم هقيرطو

 ” ةحضلا ةياغيف < ىلو ايلاف ُُر املت يتاا ىلع ةيزم اهنم ةقيط لكلو تاقبط سمح ىلع الثم يرهزلا باحصا

 ا. لوألا - ؟ راش( ةياثلاو ز يراخبلا دصقم. يو .مكوحو لايقعو ساوبو ةنيبع ناو كلام وحن

 ا نم مهنم ناك تح يرهزلل ةمزالملا لوط نيبو ناقتالاو ظفحلا نيب تعم ىلو م ريغ ةلادعلا

 * مزالت مل ةناقاو دشار ن نامعتلاو يعازوالاو دعس نب ثيللاك رضخحلا يف همزالبو رفسلا يف همزالب

 ّ نايفسوناقر نب 3 الا ةقطلا نود ناقالا يف اوناكو هثيدح سرا مف ةريي ةدم الا يرعهزلا

 لام يرش زاناوم )ل ةعامج 4( ةثاذاو“) مم طرش محو ”يكملا اص نب ةعمزو يدكسلا نيسح نإ

 ديلا 5 لوبقلاو درلا نيب مبف حرملا لئاوغ نم اوماسي مل مهما ريغ لو الا ةقطلا لها

 02 ةتلاثلا اوكزاش موق « ةعبارلاو زف يناسنلاو دواد يأ طرشمهو حابصلا نب ىنثملاو يباكلاىحن نب قحساو

 0 يذمرتلا طرش متو 1 1 !:يهزلا ثبدحح متسرامت ةلاق اودرفتو ليدعتلاو حرحلا يف



0-0 

 0 يف ةد>اوو اذه مح رك" هلعف لب هلوقو مقس يا هلوو هللا تاذ يف اهم 0 تايذك .تالعألا مالاسلا

 رش دصقمل نبيع هلال ةلمتحلا نض زامل تاب نم وهو اروح فذكلا وه ل ىلطااعا حل 0 ةراس

 0 ن نازمت نع هللا دبع نا ف”رطم نع ةداتق قيرط نم درفملا ثدالا ف يراجبلا ىور دقو

 ولعل ار ظن ضيراعملا نم هنوك عم كلذؤلع بذكلا قلطأف بذكلا نع ةحودنم مالكلا ضيراعميف نأ

 نام ءدلكلا ناك يف ءوننسأ ام لع ءانب كيدلل اذه نيملكتملا ني نرفلا شا كادت هج
 ضيرمتلا ليبس ىلع مقس ينا هلوق ركذ ( مقس ينا لاق موجنلا يف ةرظن رظنف ) ىلاعت هلوق ريسفت يف ٠

 مقس كاد 0 هملق ىف اماو هن دب يف فق ةهور 9 ةلاح لوصح نع هلاوحا 2 ف كفنسال نامنالا نا قع ْ

 فيك اذ : لاك هنأ سو هيلع هللا ىلص يننلانع اثيدح اوورو بذك مهاربا نع لوقلا كلذ مهضعب لاقو

 مهاربا ىلا بذكلا هبسن هيف نال لبق نا يغينبال ثيدحلا اذه مهضعبل تلقف تايذك ثالث الا مهارا

 فواز ىلإ فدكلا فدع ني ضراغلا عقو امل تاقف لودعلا ةاورلا بذكب كح تفك لحرلا كلذ لاقن

 نوكي نا زوجي ال + لوقت 0 ىلوأ يوارلا ىلا هتبسن نأ ةرورضلاب مولعملا نم ناك ليلخلا ىلا هتبسن نيبو

 ه٠ بذكلاب ايش اريخابذك هنوكب دارملا

 ل م م م

 هيف طرتشي الوامطق حي هناف رتاوتملا هلع دروأ: سيرقتلاف يط وسلا ظفاحلا لاق «لوالا ضارتعالا)
 هذه هيف عمتجم مل راوتم ثيدح دجوي له لاقي'نأ نكي نكلو مالسالا خيش لاق طورشلا هذه عومت

 لسر ربخ دريدقو :يلعلاق وهو ىضماهف كلذ اناقندقو موح نبارك ذاهف كلذ دحودق لوقأ ما طورمشلا

 نار1 لفك فاك لع لوقنم هنأ انماع اذه ناك ناف الخ اليح الوقنم انقبتم هيقاع حصدق عامجالا نآ الا

 هطو ال وح كلذو قرف الو: ءاوب هدورو مدعو لسرملا كلذ دووو ناكو دق دتلا ؟ د ينغتساف

 لقت ةلوقتم ىهو حاحص دناسأب اهووردق موق ناكناو سو هيلعاللا ىلص هتوبن مالاعأ حرم رك وا كراوأ

 قبسام (لوالا) نيبجولروك ذملاحي>ءصلادح لخ ديالنا سجن راوتملا نال ارظنداؤالا 2 ةفاكلاا

 دئات هل قفتا اذا هنا نحن هلدتس دارا نع رئاوتلاب ةئانغتسال رئاوتلا نع نوثحتيال نيدخا نا ننء 5ك د

 ثدحاهب نوديرب ف عضو ندنح و حيحص نا 5 ثيدحلانانيثدغال وقف 3 ل نع ثحببب مل

 راوألاب ضيفلسملا يضسب : قللأ دقو '« ةمدبقلا هروم نع راش ويف راوتما اهله د فاعلا ىلارط نه فورا

 كرمال را قوم م اعف حيحص ثيدحاذه اولاق اذا .ممانم اورك ذام ( يناثلا ) كلذ يف

 هال حبس كيدح اذهءاولاةتموحالصلا يا ظفاطلا اق >1 الا نك ىف علح هنا كاذب نود ذو
 ةمذإ را ندلن ىف هب اعوطقم نوكت نأ هليل ند 0 ةروك ذملا فاصوالا رئاس عم هدنس لصتا.هنأ



- 520 : 000 : 5 

 1 را هب دربام ثم ف | ع تارامع كاهو 0

 هاك[ وكر كر هل را ىوو اذا :دحاتولا حامي كرام نان باب: ىف عملا يف يزاريشلا لاق

 اق لوقا فالح امإو لوقعلا تازاوجمب درب اما عرمشلا نآل هنالطب عبق لوقعلا تابجوم فلاخب نا

 لا نأ ( تلاثاو رف حوسم واهل نصا ال هع ا ا دك 58 فااحن نا < يناثلاو

 ةمالا عمجتو خوسنم ريغ احبحص نوكي نا زوجيال هنال هل لصأ ال وأ خوسنم هنا ىلع هب لدتسيف عامجالا

 هل لصأ ال هنا ىلع كلذ لديف هماع ةفاكلا ىلع ىخنام ةباورب دحاولا درفس نا . عبارلاو ) هفالخ ىلع

 ترح امذبأو ر“ درفتيد اير ١ لحل كا ني نت السوم هرج اسأ هل نوكب نا زوجال نال

 سايقا افلا2 درو اذا اماف « ةءاورلا اذه لثم يف در ةس نأ زوال هءال لشالا ر 1 ارح هلق ناةداعلا

 ٠ ةداعالا نع ىن :غأف كلذ يف فالخلا انكحن دقو دري مل ىولبلا هب تام ةياورب دحاولا درفنا ا

 هد يم «لألا ) ةرأ ىو هنك ين احل ى قانا نقلا قصتسملايف يلازفلا لاقو
 ع

 هل را هولا تلاع ةااتو اوت راج ىلا 0 نيل وا فرط وأ لتكا

 الا كل اذكم درو هناك ةمالا عامجاو ةرئاوتملا ةنعلاو اع نء عطاقلا صن :ا فلاخام < قاثلا ف

 مهوطاوت ةداعلا يف ليحتس 0 هيذكتت حرصام < كلاثلا ) ةياللو مالسلاو زال هلع كل

 تكسام < عدارلا )) الصأ ةعقاولا نم هاكحام دج ملف تقولا كلذ يف همم انرضح اولاق اذا بذكلا ىلع

 هرك ذ نع توكسلا ةداعلا ةلاحا عمو مهم دبشمب ةعقاولا نايرج عم هب ثدحتلاو هلقن نع ريثكلا عملا

 هتياكح هصاصتخا ةداعلا ةلاحالو هلأ ىلع يعاودلا رفوتل

 1 عطاقلا 0 رلغنلا و 1 ا اءام هتافانم وهو ةسمح ريلا بذك لعاادلا : يفارقلا لاقو

 دا رو اموت ناطر تأ 0 اكو عرشلا دعاوقكو رتاوتي لو ارتاوتم نوكي نا هنأش اهف

 ةبافك هبفف ردقلا اذه ىلع رصتقنل و و لج وب 0 ثبداح اللا ءانقتسا دعل 0

 ” رلخللا نم اهتح ةلاسلا تطعافدب دحاتل' م دا نممضامت ثحبلا اهتعتلمخ ةقرف © ةثلاذلا ةقرفلا ]ل

 نتملا نوك درجل كلذ وحنو ًاطخلاو مهولا ةاورلا ىلا سنت رف قحلا رثؤم ثحب اعمنتملاو دانسالا يف تئحف

 ” 1 نادل وراسل قع قوكوصعم ا ريق دس لي لطلا نرخ لع مالح يأر فداك لع كدي
 ثيدحلا أ يف ةطرفملا يهو ةيناثلا ةقرفلا مدر ىتلا ثيداحالا نم ريثك ةحبص اهدنع تبن دق ةقرفلا

 هنف ةطرفملايهو ىلو آلا ةقرفلا البق يتلا كييداح لان ريثك ةحص مدع اهدنع كلك

 ديرانمم اهرثأىنتقمو اددع قرفلا لقأ يهو لاثتمالل اهبرقأو اهلثمأو قرفلا طسوأ يه ةقرفلا هذهو

 دشر هب

 مك ثحسملا اذه حلم نم ةحلم

 هيلع مهاربا بذكحي مل: ياسو هياع هللا ىلع لوسر لاق فق نأ. ةريره يأ نع يراحلا حرا
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 هللامرح يتلا سفنلا اولتقت الو ) ىلاعت هلوق لثملياد الب هيف فقوتلا 6 ليلد الب ظفالا هاضتقا ام صيصخت ٠ ئ

 ١ هلق نع ع كاوتج ندد يمذ وأ "يلم ناسنا نم نم هللا اهمارح نصت كش هو اديش نات( قصي

 ةالصلاهيلع هلوق لثمو ليلدب الا سفن لتق 0 ذفتسال نا همزل انفلاخ نمو «صالا ضعبل وأ هل انريغ كتل ظ

 0 ةغللا كح ل أ ده اذه ىذبعت نمو ركشما لك لع لوح نايس راو ك1 رح عت ل مالا ١

 و ٠ محج ىفل راجفلا نا ) ىلاعت هلوق لم ديعولا تارا اضيأ اوبفشو يلع لاق ٠ نايدلا محو لقعا

 اا لاق ابمومت ىلع ةلومم ربغ اهنا اولاقو ( نورفاكلا م كدئوأف للا كنا اءمكح +

 ليلد الب ةصيصخلاب كلا الو نيَح 2و ورض ل صن ليلدب مومعلا

 الآ هنيلع تنأ ”يف “نم رذيام ) ىلاعت لاقو (. ئت لك رهد ) ىلاعت هللا كاق أولاق نأ هب اوجتحا امو
 سقلب ناو ملاعلا يف ( يش ل ك مدن خراانا انم اع دقو ( "يش شط نم تلا ) ىلاعت لاقو ( مهرلاك هتك 1 3

 هلوقاما ؛هيفمحطل ةححال هلك اذهو يلع لاق يه توت ملام يتواماللسلا هيلع ناملس نال ىف ث لك نم تون ل

 مومت صنااب حصف ( اهبر 2 يش لك صدت ١ ىلاعت لاف لب كيلو كاذ لقي مل هناف يش لك رمدت ىلاعت

 احرمدت ىلاعت هللا اهرمأ :قلا: ةايشالا نم موخغلا ىلع ؛زه لك ترغق اهنا: لاق انا كات هلال ظننا 2

 اماربخأ امنا هناف ( م 1 الا هلع ثنأ '؟يش نم رذئام ) هلوق اهأو ةيآلا هديب مهحاجتحا لمقشف
 مهموك ل لطبف هيلع تأت لوا هو ف لك ذل هيلع ثنأ 'ىف لك تريد

 دهدطا لوقبجتحتال نحنو دهدلا نعلوقلا اذهرىلاعت مسام ل كك وأو) لاه ةلوق نار

 لقن دقو هربخ انيا لقث نم ريخ نم ىللاعت هللا ةحاحلم و هماع نع انأ هب اريخم ىلاعت هللا لاق اع جن اعاو

 دهدهلا لاق مالسلا هيلعناملسنا لئاق لاق ناف -حضب ام "تبل ةريثك الاوقأ يراصتلاو دوبلا نع انبلا ىلا
 قدص دعدهلا نا ىلاعت هللا انربخي م نكلو من اناق ( نييذاكلا نم تنك مآ تفدصا لد

 سانلامهلاق نيذلا ) ىلاعت هلوقبو قولخ ريغ لجو زع وهو ( 'ئش لك قلخ ) ىلاعت هلوقب اودتحاو

 سانلا ضعب مهن وءماخلا ناكاماو سانا ضعب كلذ مه لاق امناو اولاق (مسوثخاف مكل اوعج دق سانلا نا

 ماق دقو كلذ ان زحأ لب ةفللا ْق ابعوضوم ن 000- ا ضعل جرح ل دك 3 5 أ 1 م 3 رع لاق

 8 هو مومعلا ىلع لجو زع هتودام لك ف كاذ 0 ىنلك ىلاغت هقلخح دارللا نا ىلع :يرورضلا ناهربلا

 ار رض هيبش دح | ثدحن نإ ١ لالا نمو يش 2 يذلا وه ىلاعت ناك ال ذل ديالا صن نم مووه

 ا كلذكو  هقلخ هنا رك ذ ايف هللا مومغل طق ب مل ظفللا نأ حص لصفلا تانك ادا نيهار

 ركشن امناو لقعاا ىف ماقام الا هب دصقب مل ظفللا نا ا:هاع ال عومجملا ريغ اعم ناتفئاطلا تناكو مط نيربخلا
 ه٠ ليلاد الب اهمويقم نع ظافلالا جارخا ىوعد

6 



 كرم

 0 ١ ةرامعلا عم انلش دقو 1و ويلا تا ف ةلأسملا هذه ماكحالا تا يرهاظلا مزح نا ضرعن دقو

 ةدافلل اماعا صخلتا قر ىلع الر ءابعلا ن ء القا ةدوصقملا

 . لك يف لاق نم لوق لاطباو مومعلا ىلع 0-2 7 مارال للف رع 5 : لاق

 1 كلذ ىنحمو صوصخلا ىلع الإ ظافلالا 0 7 تلاقف 0 7 ِق ىعانلا ا يلع لاق

 ضعب نود ةغالا يف مسالا هيضتقيام ضعب ىلع ابامح

 ُ اال رك لع ًاوهلتج | هنتح ةمقاولا املا نع ريستا ةغالا يف بترملا هظفل هيلع عقبام 0 هموم ىلع ظفا

 « كاذرلع اليلد اندجو ناف ال مأ "يش * ظفللا كلذ 2 رك نا كا دج ةضاط .- تلاقف

 1 2 لج جاوا قا كلاقو 2 راند مومعلا لع كطت نأ نود ةمؤمت لع ظفالا اق الاو هلا انزع

 0 0 دع نيكد نجوي للد اءاج نان لاو ا م تورم ضال و

 ضعب ونصفاشلا ضعب و نيكلاملاضعءإ و رهاظلا تالا عني لوق اذهو ذئنيح هيلا انرص هظفل هيضتقيام

 . ىلع لئاسملا نم ممر ضحام ودك لع [ 5 دووم فاتخا اماو ؛ هريغ زوحنال يذلا وهو نا اذمو نيفنكلا

 مطوصأف 0ك أولاقمومعلاب لوقلامهقفاو ناو هب اولاق صوصخ لاب لوقلا مهقفاو ناف ”لاؤ ايف مهاعفأ نم انمدقام

 اب ولطم لوقلا ىلع ليلدلا ناوكي نأ بحي اذه يفو مولا سم هيحوت ىلع ةنث م مهلك الدو م,عور لة

 الب الوق ل نم يدم قش لاوقألا نم 02 تبخلام جاتا هنرعو لئلدلا ةداق اعاو لوقاا داقتعا دعل

 « هدنع ةحرطم يهف الاو هلوق ةقفاوم طرّشب ةلدالا بلطي لعج مث ليد

 وأ ص وضخلا ىلع ليلد بلط دعب الا همومت ىلع لمحتال ظفالا نا ىلا بهذ نم هب جتحا اه "يلع لاق

 ْ لمحتال اهنا انماعف صوصخلا اهب دارملاو مومعلا اهر هاظ اظافلأ اندجو دق اولاق نأ مومعال هنا ىلع ل الدب الا

 رهاظلاب و بوجحولاب لوقلا نم الخ اف لالدتسالا اذهل انداسفا مدقت دقو ىلع لاق ٠ ,ليلدب الا مومعلا ىلع

 دسفغو ظفا لك لطسن نا ىلا 30 ةغللا يف ابعوضوم نع ةلوقنم لا ا هنأ انبه لوقتو

 نيا كل احوع ا لدحلا ز وضكل ةنب ودم تارت ايدو وجع و ناكل كلذ ناك ولو اهانمتسم لع: ءاسالا عوقو

 « اهظفل ريغ نم اهب لمعلا بحوب ليلدب الا ابك تايالا رئاس نم ينث

 باطخلا كلذ هغلب نم دصق امنا باطخ لكنا حصف اماع ال اصاخ الا ااطخ طق دن م ًاضيأ اولاقو
 نع ناك نا يرعش ت تيل لع ريغب ماكتم لم ودعت اذع لذ لاق + عرعر هد ةدصاخ نيغلاملا نيلقاعلا نم

 7 نيلماعلا ءالقعلا-نيغلابلا ىلا باطخلا هجوت نم ركذ يذلا ناف ًاضيأو ( ملع يش لكب وهو ) ىلاعت هلوق

 ملاعلا يف دوجوم لك مومحلاب اناوقب نعن ملو مهلك مط مومت وهف مهف دراو صنبب كلذ امئاف مهريغ نود 0

 انركتأ انغاو هل مومت كلذ ناف عونلا نم نينثا الا ضنقب ملولو يضتقيام ىلع ىنأ ظفل لك لمح انينع اهاو
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 يف عرش ةلصتلا تاضص#لا نم فنصملا غرف اىل لوقأ : هع رشف ولا ندلا لاح ا 254
 طرتشلاك لصتملا فالخب هعم ماعلا ر اا ىف جاتحال 0 قت ئدلا وه قضفتلل و سال 0

 صيصختلاهءاع هل يعسسلا ليلدلاو ساو لقعن|يهوماسقأ ةنالث ىلا فنصملا همسقو هرتغو 3 ٍ

 هلئاسم يف هح ادا 5 ةيعمسا| ةلدالا نم سايقأا نأ لامي نآ الا لاوحالا نا رقو ةداعلابو سايقلاب 3

 هداسف مزلب دئاحو يعمسلا لئدلا مسق ِق اهركذ دق ةداعلا:ن آل رظن هشو هءلقع ةداعلاو ةنيرقلا ةلالدو

 لأ ) لاحت هلوقك ةرورضلاب كوكي نأ (هدحأ) نيمسق لع هي نسر صتسلاو لذنلا (لوالا ]باو ١ ١
 يف لخدي ملكنملا نأ ىلع ينبني ةبآآلا هذهب ليثكلاوهفنل اقلاخ سبل هناةرورضلاب معن اناف ( شلك قلاخ 0

 ميدحصلاو نيملكتملا نايهذم هيفو ىلاعت هللا ىلع قلطي 'ينثلا نا ىلعو مدقت اك حبحصاا وهو همالك مومت . 6

 قامت هل وفك رظنلاب نوكي نأ (ياثلا ) ةيالا (ديبش للا لقةداهشرك ١ ين يأ لق) ىلاعتهلوتل هيلع هقالظا
 لفاغلا فيلك_: عانتما ىلع لادلا ليلدلان ونغاو يبصلا جا رحاب ضاق لقعلان اف ( تيبلا جح سانلا ىلع هلل وز

 هتيمستيف اوفاتحاو مومعلا كح نع يش جورخ ىلع لقعلا ةلالد ةحيص ىلع اودجتا ءانلملا نشب الكر
 لقعلا صخام نا ىلا ارظن كلذ يف هوذح اذح نمو ”يعفاشلا مامالا اصصخ كلذ مسي مل نمو اصصخ

 لوانتلا مدع يضتقي امنا - هددارا ةحض دع نا اصصخ كلذ نيس نش ةلاكد 2 هتدارا حصتال
 مهتافتال ”يظفل نيقنرفلا ني فالخلاو ء« صيصختلا ققحنيف فاك اذهو ظفالا ثيح نم ال ملا ثيحنم
 ماعلا 2 هنع ينن اف لقعلا ىلا عوجرلا ىلع

 كك 00 زاوج يف افالتخا معنال : : رظانلا ةخور راصتخا يف رطاوخلا ةهزن يف لاقو

 مريت يقلك تارك ا 0 0 هللا ) ىلاعت هللا لوق صيصخت ىلع قافنالا عم كلذ رك

 : ةيمرط تافومحللا 35 1 تاكل د دقن يش لك

 رصق نا. وذ نأ دس ميضوتلا ىمسلل هحرشو خيقتلا يف ةل ريثلا رواق فاورعلا ملا دبع لا

 قاوبلايف ةقيقح نوكي لقتسم لا ريغيف هناو لقتسع نوكي دقو لقتسم ريغب نوكي دق هلوانايام ضعب ىلع ماعلا

 ضعبلا ىلع لكلا مما قالطا قيرطب يتاوبلا يف ازاجب نوكي هناف لقتسملا ىفامأو هيف ةهبش الب ةجح وهو

 بجي نكل هريغو مالكلانو اوةرغب لو : ةببش هيف ةحح وهو لوانتلا ثيح نم ةقيقحو رصقلا ثيح نم
 اذمتعمءانئتسالا فذح هنكتل ءانئئسالا حيف هنال ابعطق نوكي نا يغبنب لقعلاب صصخما نأ وهو قرف كانه.

 هرئاظن و ( ةاللاىل مق اذا اونمآ نيذلا امم اي ) ىلاعت هلوق نا لوقنال ىتح هنع غورفم هلا. ىلع لقعلا ىلع 1 ٠

 يتلا عرمشلا تاباطخ نا مهوتبال ىتح رك ذلا بجاو وهو هرك ذب تدرفت دق قرف اذهو ٠ ةهش هيف ليلد

 اعامجا اهدحاح رفكي هناف ضئارفلاب ةدراولا تاباطتلاك ةبش هيف نيلد لقعلا نونغاو يبَصلا اهم صخ

 صخب هصيضخم لقعلا بجوام لكح ناف ةبش ثروبال لشاب ضضختلا ناف ب وصخ موك عم

 ع6 الق الام



 ظ ا
 قلعت ليحتس ميدقلا دا:ةنافص و ةناذةنع جرخ ذا ( 'ىث لك قلاخ هللا ) ىلاعت هلوق صصخ لقعلا ليلدبو

 لع كحد لقعاا نال نوذغاو يبصاا هنم جرح ( تبيلاجح 0 مانلا ىلع هللو) ىل اعت هل وك كانكو هن ةردقلا

 0 صصخلاو عمسلا ةلدأ ىلع قباس وهو ًاصصخم قتيلان رك !تنك لق: ناف ٠ مهفيال نم فياكت ةلاحتسا

 . نأ نكع ال ل اللا فواحو طفلا تح ةلوطف نكف ام حارجا نضيصحتلا لالو ارخأتم نولي نأ ل

 00 ةيمسن ناف ةرابع يف عازن وهو لاخلا اذهل ًاصص## لقعلا لياد ىمسبال نولثاق لاق انق ٠ ظفللا هلوانت»
 ظفالإب دارا هناو ملكتملا ةدارا فرعي ليلدلا نكل لاحم ماعلا صيصختزا انيب دقق زوج ةصصخت ةلدالا

 هسفن "يش لك قلاخ هلوقب دارأام ىلاعت هللا نا انل نيبب نأ زو لقعلا ليلدو اصاخ ىنعم مومعال عوضوملا
 ةيآلا لوزن دعب اصصخم ىمب امتاو ظفللا لوزن دنع اضيا دوحوم وهف لقعلا ليلد مدقت ناو هاف هاذو

 نكلو ناسللا ثيح ن. ظفالا تحن لخدي لب كاذكس لف ظفالا تحت هلوخد زوجحال مطوق امآو « هلبقال
 ظفللا لومش عم ةدارالا ف عنتم هنا نيبت ىلاعت هللا مالك يف قدصلا بجو امو ايذاك هلئاق نك

 عضولا ثرح نم هل

 لك قلاخ ) ىلا: هلوقك لقعاا ةرورضر .نوكي دق اذه : لقتلاب د صصخم لصفيف يزارلا ردفاالاقو

 نم تنبلا جح سانلا ىلع هللو ) ىلاعت هلوقك ىلقعلا رظنبو هسفنل اقلاخ نذل نأ ربل رعن اناف ( ىث
 ليل ديمومعلا صيصختىف عزان نم مهنمو اءبقحيف مهفلا مدعا نونجلاو يبصلا صصخت اناف (اليبس هيلا عاطتسا

 لقعأاو روصلا عيج يف يلا تور ىلع لذ امل ظفالا نال ىنعملا يف فالخال هنا يدنع هبشالاو لقعلا

 لاحم وهو نيضيقنلا قدص مزايف لقتااو لقعلا ىضتق» ةحص, حب نا اماف روصلا ضعب يف هنوبن نم علم
 : حدقلاف لقللا لا َّق 0 لقعلا قف 0 لعمنلل ا لقعأ| نال لا وذو لقعلا لع لقنلا لا عجرروأ

 نا لوقف ال 0 ىمسل ل اه 1 0( وهف 0 1 1 )م ل ءلاب 0 0 0 ارم

 يضتقملا نال صصخم ريغ لقعلافهنايمسم ضعب يف ماعلا ظفالا صاصتخا يف رؤي ىذلا مالا صصخاب تد 3

 7 نو 5 نلةحلاف ةدارالا كلت 1 لع اان 0 لقةعلاو مكشلا ةعاقلا ةدارالا وه صاصتخالا كلذل

 ا حا ةددلا زازا هياكل اهم تاكا نوكشا نأ 0-5 نكلو نصضصخلا ليلد

 خسشلا روجحن ليك ل اقعلاب صصخلتلا زاح ول لف ناف ظافلاال قلل ال ةدارالا وه صصختلا كلذ ىف روما

 لقعلا, فرع اا كلذو نيل>رلا لا ا ع انلق هن

 0 نواح لقتملاب هللا صيضخ هناعاو كلام دضا زوج : لوضقلا 00
 .ةرودصلأ | هذه ىلع يع فآلخلا : هح رشيف لاقو هنافصو هللا تاذ لقعلا صضخ ( ىش لك قلاخ هللا) ىلاعت ا

 ىع ال هلا ريغ لسم هيف عزانسال مومعلا اذن مه ند دوز لا دنع حيرت نا ل هنأ يدنعو

 مسمهلوقي الف همومت ىلع مويعلا ءاق امأ لاقي نأ نكك ام اذه ظفالاب ناك ام الا

 01 واوا ا ع*7ذ#111121 1 1 1

 يو ميول



 ْ -ا/ا/-
 0 راثلا ىف لإ امنع ح حوصل ةيون ريغ نم تام اذا ةريكلا بحاص نا نولوش عرار م يلف معنا

 َْق نا نولوق مال مههدم عزعزيال هدو لع هاو ث دخلا اة ليو نولواحت الو ادبأ أهمد جر 9

 مهريفس و اهمع ىانلا رح ثعال يذلا عرشلا بحاص نم اسال ةمكحلل فانم كلذو يصاعملا ىلع ءارغإ هرهاظ

 كاذب نوديري ردقلاب ركنملا نع يهللاو فورعملاب سمالايف غلاب نم يمرتام اريثك ةئجرملا تناكو « اهن٠'

 بهذم نأ عاذو عاش دقو ©« هل زيعملا مثو ةيردقلان 'م ةماعلاو ءارمالا اسال سانلا ةرفت ةدش يح الو ماذأ

 امن لازعالا بهذم ناف لهاستناو | لهاح امإ فاح لوف وهو ةفسافلا 0 َْق لغوتلا عنخ 6 ةلزيعملا

 اوفرحاف 3 عا انا نوع ىلا ةفسانا اج رتك نم ؟ يش مجرأ دق نكي لو ةباحصلا رصع نع! قاراو

 نانلا لهأ اهضعب ىور ةيردقلا مذ يف كيداحا تدور دق ءاماعلا ضعب لاق كلذلو ةئسدلا 0 بهذم نع اهب

 نم مطوق ليم كلدو ادح لقعلا نع دعب لد ان مههدم قى عقو دقو 6 سابع ناو رمت ناك ةباحصلا

 ٍبنتجاو تاءاطلا نم هنكم ام لكبىنأو اديدم ارمت رمع نمو هتاعاط مي تطبحدقف ةدحاو ةريكب ينآ
 هبلعيضةف اهب صغف رح ةعر> لوانت نا هل ضرع مث ناسحالاو ربال نيقف وملا نم ناكو تاركا عي

 حيحصلال قنا يف قاب اليغو ةوويفملا دعافلا ءاخأ ف وت ج5 مم معن :ادبا امم جرح الرانلا يف را وبف

 لع لقناا لمحبي كلذو امهسب ا بحو ةفلاخأ مهوبامححصلا قبلا ف أ ناف حيرصلا لقعلا فئاخام

 لرعال ايف ةقلاخا. لقنت ملو املع قفتم ةدعاق ىهو كلذ ىلع ةئيرق لقعلا ةلالد ل و لقعلا فااال ىنعم

 دقو حيرصلا ل اقعلا ا اما وف رعب ١ مهنوك لع ةينيم مهفلاخ لعلو اغا اسال هقرف مثو ب وشكلا نم 0 : 2

 احا ةعقلا لوص نتابع نم يع لب كاذك نناو_طقد زال لع لئاسم نم ةلأسملا هذه نأ سانأ.ن

 ريخلا هب دريام ثحبم فو صيصختلا ثحبم يف كلذ 2 دقفا

 (صصختلا ثم يف اوك د امن تارابع كاهو

 وه لصتملاف ء لصفنمو لصتةمنابرضاهب صيصختلا زوحيىا ةلدالا : : عمللا ينيزاريثلاقحسا 3 لاق

 ا ا مف لاسفل اءأو ا ةققا هلو يلاعت هللا ءاش نا يأت ناونااطو هقضلا ذقتلاو طوقاو

 كلذو هفالخ عرشلا دورو زوكام (اهدحأ ) نانرمض لقعاا ةبج نم ىذلاف «ءعرشلا ةبج نمولقعلا ةب>

 عرمشلا درواذاف عرمشلا مدعل هب لدتسي ااكلذ نال هب صصختلا زوال اذهفةمذلا ةءارب نم لقعلا هضتق ام
 هيلع كدام 0 كلذو هفال عرش دورو زوحالام ) يناثااو ( عرمشلل لا راصو هن لالدتسالا 0 0

 0 0 لك قلاخ هللا ) يلاعت هلوق انصصخ اذطو هب صصصختلا زوحف هبافص نع قالا يف نم لقعلا

 ا مومعأ| ا هنافص قلح أ زوحنال هنأ لع ل لةعلان ال تافصلا الخامه دارملا انلقو تافصلاب

 دقو طرشلاو ءانيتس الاك لقتسم ريغإ نوكي دق 5 هلواتي أم ضع نع ماعلا رصف صيصختلا (هينت)

قتسع نول اع صيصختلا مسأ ةيفنأطل|تصخو « ةداعلاو لقعلاك لقتسع نوكي 0
 : قوصتسللا يف لارقا لاقو ٠ ل



 ظ 0
 قمح ! نال هظفح لبق ند اذه ءاح اعاو تاتش ردغإ اذكه ةردو دك ةرم ا يور ىلب 0 نإ

 ةاوراا نتي ناكو : هيي مط بتكي ناكاما م 0 سيدرا لأ

 را ل ثكو هما هماع + ىئعملا ءادا نع ارصاق 5 هدنع نم ظفلب هنع كام رك نعل اب يور

 7 دقف اعساو ىنعملا نكي م نا عيكولاق- ىنملاب ةياورلا روهمملا زاجحأ دقو هيف لاكشالا عوقول ابحومو هل اليحم
 0  طاغأ و ًاطخلا نم 5 مل هنأ م عامسلا دنع تنثتااو ناش هالاو طظفحلاب - عا لضاش ا ساناا كام

 نم صقنأ دهاجيلاقو ٠ مهط حبا عم ل ندد
 هفدز الو تنشب نأ كثب دعا

1 َ 

 : تبجوأ مط تض رعةيوق ةهشل دانسالا ةححصلاثيداحالا صعب أودر ا ةق رفلا هذه ْق لذ دب الدو

 فقوتلا مقو دقف هيف لخ دي امم تناكنا اهمكح ءاقب يف وا خسنلا هيف لخديال امم تناك نا امحص يف ميك

 لب ناساا رش نيفورعملا مالعالا ءاهاعلا نم سانال كلذ عقو دقف دانسالا ةحبحص ثب دان حلا ّ

 رخص وهو هللالوسر لقع نم ناكو يراصنالا عيبرلا نإ دومت معر دقو ةباحصلا لف راك نع ىانال عقو ش

 هضص) ثردحلا ذو 4 ناتع راديف هللأ لوسر ناكو هلل 1 ا هح و كلذب ىغتلل "- الل هلإ ال 00 نك 0 لع

 "يلع اهركت أف مورلاضرأب .اهيف يفوت يتلا هتوزغ يف هللا لوسر بحاص 0 وبأ مهيف اموق اهتندخ دوم لاق

 "ىلع هللت 0 يلع كلذ ريكف طق تاقام لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نظأ ام هللاو لاقو ترا ا

 د تافقؤ هموق ليحعسم 1 اح هيدحو نأ 1 َن ناتع اهن 2 نأ يوزغ نم لد ىقح ينهأس نا

 4 كلذ ف مالكلا ماعو ةصقلا ردا نأ هيلا عج راق ةعامج لفاونلا ةاللص باب ف يراخبلا كلذ 0

 0 دل لع ىلع بك ةيايلاو ةزاضلا هلع ىلا صاوخ نم ناك يذلا يراصنالا ثوبأ فا لا كف

 ع مالكلا اذه لك اشنام مالسلا هيلع طق هنم عسا ١ هنأ ىلع ءانب كلذ لع مدقأو ثدحلا اذه ةحص

 هزك افرمالا سيف تسل مل م ةحيحص دياساب هنم ناك اهو ىور,ب ايف ريثك اذه لئمو مآرملا فالاخ مثول

 راكن الا ىلع هل فعانلانإ لو حارشلالاق ٠ ةهماع 13 لع ظفالا هدعاسإ 5 يوارلا نأ ريع ىعملاب يور امت

 5ك تال فاح وهو اكل نيدحوملا ةاصع نم را لذ ديال هنأ موب ثردحلا اذه رهاظ نا وه

 دولا 0 لع ميرحتلا ل امح و ةر وشم ثيداحاو

 1 لوش ة ةيم السالا قرفلاراك ن م ةقرذ ةئحرملاو مههدم لع و ثدحلا نيب هيج را تلدتسا كفو

 لع ا .ال اهررمض مظعإ ىلا كر م ءاحرالاو « ةعاط رفكلا عم عقتيإلا 5 ةيصعم ناعالا عم رضيال

 ةسسلا نااآلا ةمالا نابعأ نم 1ك كلذ بسن دقو رامدلا اهسقاع لدحو لفسالا ضيضملا ىلا ةمالاب

 قرفال بقالا اذهب اندوزنشي نمت اك نأ نوع مهملا كلذ ةيسن ت>ص نيذلاو مهم رك لة ل رع

 لاقملا ردهاط مهني أنما قَرَو ناو 3 املا 0 مهنيو انو

 هتفا اخ مهوحنا “نمو ةئجرملا ههضونوسمو راكبا لسا وو ثدحلا اذه نو مهاف ل ”زيعملا اماو
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 ا ض :

 فقل راهألا فنا ضف عمس نم ىلع نمؤي ال ذا نيناسملا ماوغل اشاغ كلذ هش اك 1 ناك هةكارعم "كبح

 ةاقثلاةياور نمحاحصلا رابخالا نأ عم امل لصأ ال بيذاك أ اهرثك أ وأ اهلعاو اهضعب لمعتسي وأ اهلمعتسي

 اناني جرد نع اتت اا عنقم الو ةقشب دل نم لعن ىلا رطضي نا نم زك ةعانقلا لهأو

 نهوتلا نم اهف اب هتقرعم دعب اهتباورب دتعيو ةلوهجلا ديناسالاو فاعذلا ثيداحالا هذه نم انفصوام لع

 تك !املاقب ن الو ءاوملا دع كاذب كتلا ةدارا أب تادحالاو ايتاور لس دي ىدلا نا 00
 ليدل و راذلا اذه كلسو بحذملا اذه ملا يف بهذ نمو ء ددعلا نم فلأو ثيدحلا يلا ا
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 رع كاش نأ ناد وأ الهاخ فس لا نكن ف

 هندنببأو هحص تمكح هرمأ اهقارزات ثيل ىرض ىف طل اهضا تل قرا لن
 ةعوضوملا لب ةفيعضا|ثيداحالا نم ريثك يف نأ عم لاقم هدانسا يف ناك ناو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنأا ىلا

 ةمدقميف لسم رك ذو ٠ماللاو ةالصلا هلعيناا ىلا هتبسن حصت مل هنأ ريغ ىبملاحيصف ىنعاا حيدص وهام

 مالك كثي داحأ عضل ناك ينيدملا يمشاطلا رفع انآ نا ةقر عار رح انيدح ةييشينأن نابع ابوك انك

 مالك هلوق 0 هيلع هللا ىلص ينلا نع اهءورب ناكو سو هيلع هللا ىلص ينا' ثيداحا نم تسنإو قح

 بذك دقو لا نم ةكح وهو ىنعملا حبحص امالك هب ديري ثيداحأ نم لدب هنا ىلع مالك بصنب قح

 هخراتيفيراخيلا رك ذ دق اذهرفعج وبأو ' همالك نم سيل وهو مالسلاو ةالصاا هيلع ينلا ىلا هتبسنل هيف

 ةيقر مالك رك قو يمشاطلا يشرقلا رفعح 0 ىللاط ينأ ن رفعح نب نوع نب روم نأ هب دبع وه لاقف

 اه يذلا مالكلا اذه وهو

 لعأ ضعب نع يطرقلا ىكحو ادانسا هل مضت نا انيسح مالكلا ناك اذا سأبال نيعاضولا ضعب لاقو

 هتفلاخخ هرمأ مهعار ناو مالسلاو ةالصلا هلع ينلا ىلا ىزعإ نا زوجي ىلا سايقلا قفاو ام لاق هنأ يأرلا

 ناو هعفر ةحض مدغو هعضوبكملاو ثيدحلا درل اوردإب نظلا درح ىلع اينيم ناك ناو هب نولوقب امم "ين
 هدهو كلذ ىلإ اوردالا هءاوعا فلاجال هل و لعمر, وان لع لاح مهدعاس ناو ةلع لك نع ايلاخ هدانسا ناك

 ىلوالا ةقرفلا تن.ط دقو مهوحنهريغ نم سانآ احن دقو مهوذح اوذح نذلا نوملكتمملا و ةلزتمملا مث ةقرفلا

 دشأ وأ كلذ لثك ةقرفأا هذه من اءاقو اهديك ع ةقرفلا هذه ِق

 نبا رك ذدقو : عرمشلا دصاقمب لهخلا عم عضولاو قالتحالا ىلا ثيداجالا نمدوركنأام ةاور اويستنو

 لا اوك ٠١ يم نولمالاو صدبلا نئاتح ليوا ف ةعضو ىذلا هباك حدس 0

 ار ردك بيضا ندا نا اولاقو نانا دلع وخأل اوه كالا مهول | ةاورلا ىلا اوبن

 يدا لعأ ضب لكيت وق: يدسمرتلاىنسع وا طفاطا لاقدر » لع ل اقتا كيد

 مهقدصو مهلالطل ةعإلا نم تاورخا ميقنوو مهظفح ىل نم موفعذو رعلا لهأ ةلجأ نم موق يف

 نكون كوز تاورحت نإ دمج يف ناطقلا ديعس نب ى ماكت دقو ؟ اوورام ضعب يف اومحو دق اوناك ناو
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 6 ع ا لاو هلاحيف كشلل لب هفعضوأ هبذكب عطقلل ال ةدودرم هتساور ناف لوهجاكريصيو

 .حيحصلا بهذملا ىلع عيرفت هلك .اذهوةقباسلا قوضنلا ف هيكح ناب مدعم نلدملااماو © سل هلل يك نم

 لاك ألا لع لوح نعمعملا نأ لو2 لاو هقفلاو ثردحلا باك نم فاخلاو فاسلا هيلا هذ يذلا راتخلا

 | عاقالا لاهحالا اقلطم نمنعملاب تحال هلاىلا معلا لهأ ضب هدو ٠ هف فالتخالا ىلع هانمدق يذلا هطرش

1 0 ءارقتسالا عم نظلا ةباغ لوصح نم هيلا انرششأ ام مهليلدو فلس ١! عاجاب دودرم بهذملا اذهو
 

 لاق بيسملا نب دعس نا ”يرهزلا ينئثدح هلوقك لاق انالف نأ: نالف ينئدح لاق اذا اما نعنمملا ي- اذه

 ا « مدقتملا طرمتلاب لاصتالا ىلع لمحيف نمك نا ةظفل را 0 10

 لاصتالل رع تناك ناو لاصتالا ىلع نا لال يجد ا ةمش نإ بوقعو لبنح ن دما

 ه عامسلاو لاصتالا ىلع لاو هلكف اههمشو اك 5و ثدحتو لانز[دكو لو ل حيحصلاو

 للا فرع اهو طق ةاقلا ةاؤارإ فرعبال خجصلا نا: وهو : مطاوقلا يف ينايمسلا هركاذام اهمو
 ىلع عالطالا نال لولعمريغ هنوك طارتشا يف لخاد اذه نا مهضعب لاق 5 كذا عامسلا ةرك 1

 للتلا ثلا اذه لكاس ما نم يح ةلاسملا ةذه نأ معاو ٠ اهريغو ةفرعملاو مهفلانم رك ذ اب لصحي امنا كاذ

 قرف ثالث ىلا اومسشا دق عضوملا اذه يف نورظانلاو ناشلا

 ةهش هلاصتا يف سل الصتم هتيدجو اذاف دائسالا ىف رظنلااهم# لح تاعح ةقرف  ىلو الا ةقرفلا )ف

 هتحيدل 2 مهضعل نا تح هف رظنلا ناعما لبق ثيدحلا ةحيصإ 00 مه قلوب نمت هلحر تدجوو

 ايتكأو صا اذهو جحص اذه لاق ايزو مخصب كاذلك لوقو حجرا ةناور رجا ايدج فلا وأو

 يف هعاشبا يف ىبس ا ا دبل كل فوط يوت انام ل ا

 اولاق كلذلو نآملا ةحص يضتقتال دانسالا ةحص ناب اومكح دق نفلا اذه ةذباهج نا عم 0 نم ةنحم

 لايحال نآشلا اذه لهأ نم نوكب نا الا | هتحصب محب نبا حيحص دانسا هل اثيدح ىأر نإ غوسبال

 لا دع 0 ىانلا اوم رانالا م قيرف لصودقو « هيلع تيفخدق ةحداقةلع هل نوكت نا

 تايثالا يف ةالغلا مث ةقرفلا هذهو هضم ردا امو ةثهاد ىف نسانلا اوعقوأف ةيهاولا'ةفيعضلا

 مهْنم نمان ىلا رسم راشأ دقو ؛ رظن ةقد هريغ نع الضف هيف مط سيل نيذلا ر ا نم مزكأو

 :روهنملاهباتك ةمدقم يف لاق هبزوريدج مه ا مهفصوو اطاحب مهنف رعم .. عم فامضلاثيداحألا ةياور 0

 باتكلا لوطي ريثك مهباعم نع مرابخأو ثيدحلا ة ةاور يعمم يف ملعلا ل أع الك نم ان 5 ذاق كايشاو

 امتاؤ اونمو كلذ نم اولاق ايف موقلا و مهنت نمل ةيافك انرك ذ ذ امفو « هئاصقتسا ىلع هرك ذب

 مظع نم هيف الل اولئس نيح كلذ اوتفأو رابخالا يلقانو ثيدحلا ةاور كراع نع بمقكلا يا

 ناك رف هارون وأ سوا رجا ذأ مرح وأ ليلخس يات اغا ندلإ: راب كي رامسالا دا رظما

 نمت هريغل هيف ام نيسب لو هفرع دق نم هنع ةباورلا ىلع مدقأ مث ةنامالاو قدصال ندعم سبل ا يوارلا

 هديل نضر ضرك ين ا ما وعلا 0 ”ةينسع ل 7
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 ترس ا
 ةعدتملا تاياوز وهو س هاا مسقلا امأ و ' اظفاح نوكيا --- طرتشي 0 0 همس كك

 مهةدص فرع ةعدتملا نم ةعامج نع كي ذاحبا تعفو دقو هيف فالتخالا-ن 75 5 موف نيقداد اوناك اذا َى : ٠
 0 و ابلمق دقف لوهخا ةباور 5 فلتخلا م اقالا نمو ٠ ةعدملل اوحرطن 0 ث داب م ت 26 00 ٌْ 5

 نورخآ اهدرو : 0

 اروهشميوارلا نوك نم ثيدحلامولعيف ماا درك ذامابنف ٠ ايف فئاتخادق طورش حبحصال يفي دقو 20
 0 وعن نمح رلا ديعلاق ٠ كاذىلع دئاز ردق لب ةلاهطلا نع ةحرخلا ةرهشلا هدا سمن سلو للطلاب . 7

 الح دلل كك رذأ : لاق كان زاايأ نعم لسع حيحص ةمدق»يفو ٠ هوحنكلامنعو بلطلاب هل دهش نمتالا معلا 7
 يحاض 0- صضاظلاو: رحح نب ظفاحلا لاق٠ هلها نم نفل لاق ترد مع ذخؤيام نومآم مهلك

 رع قرطلا ةريكب ىقست ١ كلذ راثتعا نع نابفتسو تدخلا جراح 0 الا كلذ راتعا حيحصلا

 نوكي ناب لطلاب ةرهشلاب دوصق اذا كلذ نع ينغي طبضلا طارتشا نا لاقي نأ نكمو لاق ماتلا طبضلا رامتعا"

 ٠ ىورام طبض هنوك ىلا سفناا نكرتل ةياورلاب ءانتعاديزم هل . و ّْ

 ]را دقو اني يقالتاناكماوةرصاعلاةافتك آلا مدعو ةنعئورنمو واز لك نيب قالتلاتوس ايمو

 كنا دقو ءمصأ ةنوكل لب ايي تدان وكل طرش اذهوا ىلا دحأ يحذب مهنا لق ««يراحلا ت١ 1
 عدا السا : هحرشق يوونلا يحن نبذل ي رج ةمالعلا لاق ٠ هلئاقىلع 2 هد كك يف لسم طرشلاأده 07

 1 [ اذا عامساو و لاصت الا ىلع لوم نالف نع نالف هنف ىذلاوهو نعنعملانأ ىلع ًاثيدحو ادق هاماعلا عاما

 نأ ءارطع زها مكمل نع رسم لقنو ٠ سيلدتلا نم مهنءارب عم ىنعي ًاضعإ مهضعب مهيلا ةماعلا تفصأ ند هاك

 ناكمإ ينك الو زك آف ةرم اهرميف انقتلا امهنأ تمي تح لاصتالا ىلع لمحن الو اهب ةححلا موشال : لاق

 هيلع رملا ل اهأ نم هل دعاسم الو هيلا هلئاق قبس م ثدحتسم عرتخم طقاس لوقاذهو ملم لاق ٠ ًامهقالت

 .دنع نعنءملا نأ هرصتخم مالكب هللا همحر طلسم ج جتحاو « هلئاق ىلع عينشتاا يف ننطأوةلطاب ة ةعدب هب لوقلا نآو

 راد يذلا اذهو « يتالتلا نكم | اذا اذكو لاَسَرألا لامحا عميقالتلا تبن اذا لاصتالا لعلوم علا لع

 هيلع يذلا حيحصلا راتخْما وه هدر ىذلاو فصخ هلا راص ىدلا اذه اولاقو نوكفحلا راماست - هيلا

 ند نآي سافل طرتشاف اذه ىلع نرخ انما نم ةعام دازدقو ؛ اهريغو يراخبلاو ندملا ني يلع نفلااذه ةعأ

 داق ورغاوأ دارو ابني ةحصار ال وط طرت ءاف يمفاشلا هيقفلا يناعمسلا رفظملا ونأدازو انيب اك اردا ةكردادق ٠

 اهوقئاومويراخلاو ىندملاناهيلا هذ يذلاراتخلا بهذملا اذهليلدو ؛ 3 هنعةباو رلاهّتو رعم طم خاف "”ىرقهملا 3

 الا كلذ قلطيال هنا سلدع سيل نمت ااا نال كاصتالا ىلع لمح امنا يتاللا توبث دنع نعندملا نأ 1

 انددر اذهو سلدملا الا هوعمس اهف الا كلذ نوقلطي ال مهلا مينداع ناف هيلع لدي ءارقتسالا مث عامسلا لع 70١

 اذه سدلو هب انيفتك اف نظلا ةباغ ىلع نيم بابلاو لاصتالا نظلا ىلع بلغ يقالتلا تين اذاف سلدملا ةياور

 كاش ل١ ىلع لا روح "لاق لاضتالا نلعلا“» - لاغب ال ةناق: نشا مو يقالتلا ةقمأ اذا ايف ادودحوم 8
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 0 لا ث دخلا لا لع لدول داك ذملا هبرابعنا : لاق ءاهأعلا نم ًاريثك نأ ىلع ىلع يأ ليلو

 يعباتلاو يباحصلا نم هلاكنا ىلع لدن انا وددعإ نث هيعبات نع مث هاور يذلا يباحصل ا نع نايوار هيف عمت

 ةياورلا نوروبشملا هآور دق ث دخلا نأ 0-0 ةلاهملا دح نع امهم جرخ نالاجر هنع ىور دق هدعب نمو

 1 لعهمادقاو تنثلا مدح ف هيداع لع هير كلذ هذه ب رعمسمل ةنناك اف ينرعلا نا هلاق ام كيد

 طرش هلهج ثدحملا عسب الام باتك يف يجايملا رمت صفح يأ لوق هيفلاخم ىلع هليوهو هيف هل مدق الام

 ارم دحأو لك نع نوكي ناو رك اف نيعياتلا نم. ةعب را.ةباحصلا نم دحاو لك نع هلقت امو ادعاصف. ناننإ

 اا نيخيشلا نأ نم لخدملا يف < الا هرك ذ.ام ىلع رثالا لها نم نيققحلا ضعب ضرتعا دقو اذه

 حيحصأ| سم ىلوالا ةحردلا وه يذلا لوالا مسقلا ثيدحلا ةم أ دنع اهباع قفتملا ةنخلا ماسقالا نم اح
 اءمف نأ ىلا هايدآ عبتتلاو ثحبلا ناف اثيدح نيحيحصلايف اهنم احرخن مل امهناف ةبقابلا ةعبرالا ماسقالا امأو

 ةورع ثددح لثمدحاو وار ريغ ةباحصلا ن . هيوارا سل ام وهو يناثلا مسقلا امأ اهنم 1 5

 نم هبوارل سلام وهو كاك | مقلاامأو ' ثيداحالا نم ةلمح هنم امهمفف يبعشلا ريغ هل يذلا سرضم نإ

 ةعادو هللأ د كلذ نم نيم أامهمفف خورف ب نمحرلا دعو ريج نب ا لكم دحاو وار الا نيعباتلا

 نم هَ اهم درفذب يتلا بفئارغلادارفالا ثيداخالا وهو عبارلا مسقلاامآو معلم نب ريح نادم نب رمتو

 . هف و رعملا ىعو يسدقملا ندلا ءابض ظفاحخلا اهدرفأ دقو ثدبدح 0 لع دب زب هلعل ةهنم رثك بش ةافثلا

 رتاوتتمو مهدادجأ نع مهما نع ةمعاألا نم ةعاج ثيداحأوهو سماخلا مسقلامأو « حيحصلا بئارغ
 0 مكح نب زجو هدج نع هيبآ نع بِحش نب ورمكك عبنع الا امم مهدادجأ نع مما نع ةياورلا

 نم عناملا سلف ةاقث مدافحاو ةباحص مهدادجاو هدح نع هبا نع ةرم نب ةيواعم نب سابإو هدج نع

 سيل هبأوأ يوارلانوكل لب دحلا نع بألا نع تمقو ةياورلا نوك امبهيحيحصيف مسقلا اذه امهجارخا

 د# ةياورو هدح نع هيبأ نع يلع ْن نسما نب يلع ةياور كلذ نم امدحأ يف وأ امهفف الااو اهيطإ ثلع

 ةياورو هدج نع هيبأ نع لبس نب سابع نب ينأ ةياورو هدج نع هيبأ نع رمت نب هللا دبع نب دبز نإ
 كلذ ريغو اههدج نع امهبأ نع بلاط ينأ نب يلع نب دم ينبا هللا دبعو نسنحلا

 كلذك مالا سيو "يش اهنم نيححصلا يف سبل هنأ يأرلا "ئداب يف نظيف اهف فلتحلا ةسخنلا امأو
 امهف سيلف مبعامس اوركذي اذا نيشلدملا ثيداحأ وهو يناثلا مسقلاو لسرملا وهو ابنم لوالا مسقلا امأ
 ناجل ةدع نيحيحصلا ىف ةاقثلا نه ةعاج لسرإو ا وهو ثلاثلا مسقلا 0 '”يش' كلذ نم

 0 قي وسبل إلا طا نع داعثا كاياور وعو ميارلا عقلا امأور اهاسراو 'ايلصو. يف فاتح
 نوفراعلا ظافحلا ابي الو هيف فاتغا لبق نم وه سلو لوبقلا طئارش تدجو اذأ هب جاجيتحالاو هلوبق



 اا
 نادخإ نما اعاو هذوحو زعل كلذ ناف ه لعل ند ةيعلأب نع من هيباديد نع نايوار ه4 عمت هابور ريخ لك 5 :

 :قاوملا نب للا دبع وبأ لاق ٠ ةلاهملا دح نع امه جرخ نالجر هنءىور دق يعباتاا اذهو يناحصلا اذه ٠
 ل اذحا رعأ الو نيبلا سل هريغو ضايع هيلع هعسو ؟ الا مالك هياع يناشغلا لمخام

 امهفرصتل حفصتلا امههذم نم هف رع كلذ لئاق ناك ناف 6 4 احراخ الو قي هإ دو>و 6 كلذ

 لذ امهباتك يف ارك | كلذ نيك نم ءدلعا ناك نآد املاك قف أعم نب سمالا نأل بصي مف امهباتك يف

 1-25 لحنا ند 3ك هنع ىور نم نال وه اعا 51 كلذ 3-58 لعلو كل اني هف لل

 فاصنالا نم سلو : نيحيحصلا ف مهجرخ نم 1 ةسننلاب ال اقلطم ةاورلايف دحاو الا ةنع ورحل نمي

 كلذ طازتشا امهنع حص اذا امهنال هب امطالخا دوحو عم كلذ امنع تبث نأ ريغ نم طرسشلا اذه امهمازلا ٠
 نيحشلا هدم ناك : ًأطوملا حرتن "ىف ي رعلا ن ركب وبأ ئضاقلا لاقو + امهلع كرد د امطالحا ىف نأ(

 ينلا ىلا ةحيحص دحاو' 1 نع دحأ ولا ةباور لب لطاب بهذم وهو نانما هيورب يح فال ياش

 نم ءاح دقو رمح هب درؤنتا : تانثلاب لامحالا تعا ثيدح دنع يراخباأ حرمت د ىلاقاو لسو هيلع هللا ىلص 4

 يراخعلا ىنب امئاف ةدحاو هقنرط تناك ناو رمي ثيدحو لاق ٠ فيعض دانساب رازبلا هاور ديعس نا قيرط

 زرضحم ريثملا ىلع هلاق رمع نال نفلا كلذ نم سيل ثيدحخلا اذهف دحاو نم رثك ١ ةيورب .ثردح ىلع ةباتك
 يي قي فك هم سىحعلا ديشر نا لاق ءمهربخأ ال مري ذ رمت ناكف هيلع عمج اكر اصف ةباحضلا نم نانعالا .. 3

 هقيرط نسلف مراسل كلذ اطرتشا امهماب ةماعانم يرعش تيلف لطاب يهذم هلا معزي مث كلذ امهماع

 يراخبلايفثي دح لوا كالذيف هفكي ناكدقلو ٠ كلذ يف مهو دقف ءارقتسالاب هفرع ناك ناو ؛ امف رظنتا

 مهاربا ن دمج هبدر ناو هنع ةمقلع هب درشنا لب هدحو هب درفنب مل رمت نال ريصقت هيف هنع هب رذتعا أمو

 رينملا ىلع هلاق دعك اض ءأو ؛ هناور تددعت ىحيب نعو دمح نع ديعس ن ىحي هب در هاو ةمقلع نع

 ممدجولف 3 ةقث مهدنع هنا وكس ملاعاو نب ضال لءتحوه لب مهدنع اع نيعماسلا 00 دك ناو اتا

 دنسلا يهاب نأ ىلا نيسإ رع نينا و ناح نب اخ واك ا ىعدا دقو٠ :ةلعااو كش ني ل طق هوك

 مسي نأ نكمبف الأ دخول طقذ نينثا نع هن نحاول دارنا نيققْغلا ضعب لاق ال2 حا

 طقف ةاورلا نب ناحا ناقل نم ةلط مذ كرك دلع مثدنع ا زيزعلا ةروص 28

 يذلاو 0 1 كانحأ هناقيط رئاسإف ناك ام لمشمف ناسا وم لفأ تسل هناقيط رباسيف ةأ درا نكن

 ثيدا راكنا مزلتسي ال كلذ هراكناف دنسلا يهتني نا نتا نع نيشاةناور ود ناح نادل

 كلذ ريغ لتحت ال ةترانعو هثم اعون ركنا اعاو نوثدحلاهر رق يذلا ٌريزعلا

 . ةياحضلا يف قح دبعتلا ناطرتشي نيخيشلان ابر عشت يرعاان ةرابعهاظ نأ وهو هلءاشالا ينبني ىعاانههوإل
 ددعتا|زيزعلا نع الضف روبشملا فاوطرتشي + مهنأ نيثدحلادنع رووشملاو كلذ فالخب رعشت ؟العا ةرايعرهاظو

 ثيدحلا مولعهباتك يف احن دق ؟ اا نأ يضعب موتدقو هوحنا# نمو يفامحلايلعوبأ كلذ طرتشادق معن ةباحصلا ف



 رهاظ فارم هدصع 2 رخآ 0 ري هيلا ملا اذا الا لكيلا هأآور اذا ربخلا ل اه الل لاق 5 ةلزيعملا نم

 يرستبلا نيسحلا وبأ كاذ ىكح مهضعب هب لو يح تعلو وأ عا ريخ ضاط و[ اكل

 أوطرش كح ةعامج و يناجا افالخخ ةيداهش ليش مل ناو 02 دحاولا ةباور نا : يلازغلا لاق . دمتعملا يف

 َّ ءاننامز ىلا يهني نأ ىلاو نرخ نيلحر نماالا دحاو لك ةياور تشال 7 نيلجر لوقالا اولقي و ددعلا

 هكا ىلا تا ذآ لك امم رده الةمظع 20

 : 5 اأو 0 ل دعلا ةباور لاق هناق ينامجحال اقالاؤ ةلوقم دحاولا لدعلا ةياور : يزارلا رخفاا لاقو

 ًارشتنم ا داوتجا وأ ةبادعصلا ضع ' لمعوأ صهاظ هدضع اذا الأ الوقم 0 دحاولا 4 ريخ

 كلذ ذخأ لقانلا ن اكو يوارلا ىف ددعتلا اوطرتشا 4 ام ثم دخلا تا ضع نع لق دقو ٠ مهف

 ةياورلاب روبشملا يباحصلا هبوريزأ حيحصلاث يد 2 كيرا مولعباتك يف لاقدقف ؟ اها مالك نم

 . هلو ةياورلا د وهلا احا حالا عاما نم مت ناتقث نايوار هلو سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 وقفا بخ ءاببقأ ةرشع كين دحلا نم حيحصلا : ليلك الا باتك ىلا لخدملا باتك يف لاقو ٠ ةاقث ةاور .

 حيحصلانمىلوالا ةجردلا وهواسمو يراخبلا رايتخا هيلع قفتملانم (لو ًالاف) اهيف فلتخم ةسمخو اهيلع
 مث زكأ نان لدار اليو دلع هللا ل2 هللا لوس » نع رورشم يناحص .هاور ام الا رك ذنال نأ وهو

 عابنالا عابنأ نم هنع هيوري م زك اف ناتقث نايوار ًاضيأ هل ةباحصلا نع ةياورلاب روهشم يعبات هنع هيوري

 مابا ةطيرشلا هذه ةيورملا ثيداحالاو : ؟ اخلا لاق « كاذك مث طرششلا كاذ ىلع روشملا نقتملا ظفاحلا

 دحاو وأر الا هل سل ةباحصلا نم هياور نا الا لوالا لثم «يناثا مسقلا) ثيدح فال ا ةرششع اهددع

 0 عبار | مسقلا ) دحاو وار الاهل سيل نيعباتلا نم هياور نأ الا لوالا لثم < كلاثلا مسقلا )

 نع. مهنابا نع ةمع هلا عع ثيرداحأ © سماخلا , مسقلا 7 لودعلا تاقثا اهاور يتلا يئارغلا دارف الا

 "11 2 اهع ا رع حشا وربع ةفقسلا + مهنع الا 90 مهدادحأ نع مهئابا نع ةياورلا رئاوتت مو , مدادحأ

 هلاك : فاقت مداقاحاو ةباحك مدادجاو ' دج رعبا نع ةيواعم نب سايإو هدج نع هيبأ نع مكح نب زجبو

 ينعي ثيدح نيحبحصلا ىف اهنم جرب م ناو اهم حتحيف 3: الا يتكيف ةجرخم ةسخخلا ماسقالا ةذهف ؟ احلا

 ةقث هدئسا امومهعامس اورك ذي م اذإ نيسادملا ثيداحأو لسرملا اهف فلتخلا ةسيللاو لاق لوالا مسقلا ريغ

 ىهنتتا نيداص اوناك اذا ةعدتملا تايورو .نيفراعلا ظافحلا ريغ ةاقثلا تاياورو ةاقثلا نم ةعامج هلسراو

 < الا مالك

 حيحصلل اطرش لخدملا يف كلذ لعجو افلط» حبحصا اطرش ثيدخلا مولع ىف هرك ذ ام لعج دفق

 دره تلا بئارغلا نم حيختصلا يف اع نيخيشلا طرش هنا را كا ىمزاخلا هلع ضقن دقو ٠ نيذيشلادنع ٠

 طراشب هنأ ال نايوار نوط نأ طرتشل نياتكلا ُق وأر لك نأ دارا امنا هنأ تيجاو ٠ ةاورلا ضعل ام

 نوك نأ دارملا سس :ضانع ىضاقلاهنع هلقنو يناسفلا ىلعوبأ لاقو ٠ هنيعب ثيدحلا كلذ ةياور يف اقفتس نأ

 00 م بيد اع او د كدا و

 ط7 00“

 1 9 1 "1 7 ' 2 -5207 ١"



 «( مطصا ندللا نو

 دهم

 نع طباضلا لدعلا لقب هاهتتمىلا هلوأ نم دانسالا لصتم نوكي يذلا ثيدحلا وه حيحصلا تندحلا

 عطقتملاوهو هدانسا لصتس ملام دانسالا لصتمن وك عدلا: مطوقب جر « ةلعالو ذوذش هيف نوكي الودلثم

 وا ةلادعلا مدعب فرع نم وهو :هتلادع فرعت ل نم هدنس يف ام لدعلا لقني مطوقبو « لضعملاو لسرملاو

 دحيف لخدي ال هيورب امناف اطخلا ريثك وهو طباضاا ريغ طباضابو ء وهنم فرعي ملوأ هلاح تاهج نم

 ذوذشلاو ذوذش هبف نوكي ام ذوذش هيف نوكي الو مطوقو « ةلادعلاو قدصلاب وده فرع ناو حيحصلا

 ةلع هيف نوكي ام ةلعالو مهوقبو « نيتياورلا نيب عما رسعت دنع هنم ححرأ وه نم هتياوريف ةقثلا ةفلاخي

 ةلعاا مهضعب دبق كلذ يف حدقي الام لاعلا نم ناك امو :ثيدحلا ةحص ىف حدب سما انه ةلعلاب دارملاو

 دقو ٠ ةهجو لكلو ؛ كلذ ىلع لالا ةلالدب تك ١ ةرامعلا قلطأ نمو « ةحداق“ةلع الو لاقف ةحداقلا

 ةلعلا نا مون أمال ةدايزلا هذه كرت ىلوالاو ةحداق ةيفخ ةلع الو : لاقف ةلعلا دقت يف مهضعل دأَز

 دال مدع وأ يدارلاب بفض لت ةرعاطظلا ةلسعلاو .ةيملما دلع نم ال كا عم رثؤت ال ةرهاظلا

 لوا يف اع زارتحالا عقو دق ةرهاظلا نال ةيفخلاب ةلعلا ديقاعا لاقف كلذ نع مهضعب رذتعا دقو « دنساا

 لقني هدئس لصتاام حيحصلاثيدحلا :لاقف فيرعتاا اذه مهضعب رصتخاو اعتن يد ال امم وهو فيرعتلا

 هلُثم نع ةقث لقنب لاقي نا يضتق, راصتخالا ناب هيلع درواف ةلعو ذوذش نم يلسو هلثه نع طباض لدع

 الوبقم ناك نم ىلع قلطي دق ةقثللا نأب كلذ نع نحل طضلاو ةلادعلا فصو نيب عماجلا وه ةقثلا ناف

 طبضأا ماتب هفيرعت يف طباذ' اورسف اذلو طضلا ماتوه امنا حيحصلا دح يف ربتعملاو طبضاا مات نكي مل ناو

 ةحص يف مهفالتخا اماو « مهني فالخ الب ثيدحلا لهأ ةحصااب هل 2 ولا ني دلسا د وها ا

 فاصوالا هذه طارتشا يف مهفالتخال اماو هيف فاصو الا هذه دوجويف مهفالتخال امِإ وبف ثيداحالا ضع
 ليف رخل دف

 ةحصيف ركذ اهب اوفتكي م مهنأ مريغنم سانأ نع لقن دق هنأل ثيدحلا لهأب فالخلا ينن ديق امناو
 يوارلا هب درفتي ام لبقب مف ةداهشلا لث» ةياورلا لعج هنأ ةيلع نإ ليعمسا نب مهاربا نع لقن دقق ثيدحلا

 رك ناك هنأ الا نيد ءابعفلا نياوهو ننلا نع نانا يور نأ تدل ا لوف فاطرشو اضل
 ينابلا ىلع يبأ نع لقتوهنم رذحبو هيلع درب يعفاشلا ناك دقو لازتعالا ىلا هليا ةمع الا دنع لوقلا لوبشم



 ي ةدئاف

 هّق دروأ فوقوملاىلع فوقولا ةفرعم هاوس اناتك يلصوملا ردب نب صفح وبأ عم يطويسلا ظفاحلا لاق

 7 يباحص نعامإ سو هيلع للا ىلص يبللا ريغ نع ح.بحص وهو اهيف مهتافلّوم يف تاعوضوملا باحصأ هدروأ ام
 فوقوملاناظم نمو © قرف ا وض وم ا نيف طاغ تاعوض وما يفهداريانأ : :لاقو ه دعا نش "يعبان وأ

 . م ميغ 0 0 يأ ناو ريرج 0 0 دبعو ةسش نأ ن 1 ا

 هلاحر زيشأو هح رح فرع ام نسحلاو « هتلفن تل ةاكمس لصتا ام حيحصلاف مقسو كا

 تاقبط ثالث ىلع مقسلاو « ءابقفلا ةماع هلمعتسنتو ءاماعلا 1 هلبقي يدلا وهو ثدحلا 0 رادم هيلعو'

 دل همسقت ىلا يباطخلا قبس انكر هتكن يف 2 لاق لوبغلا مم , بواقللا من عوضوملا اهرش

 ياطخلا نكلو ةعاججو يراخبلاو يعفاشلا مالك يف دوحوم وهو نسا 31 نيمدقتملا مالك ناك نا

 60 نا هعبتف 0 مامإ وهو ثردحلا 1 نع سلا لك

 ةمومت ىلع هؤاقيا نككو مهرك | ماسقأ ةثالمث هلهأ دنع ثيدحلا هلوق يف ثيدحلا لهاب يباطخلا دارآو
 سه ىلا انرظن نا نأ مسقتلا اذه ىلع مهضعإ ضرتعادقو ٠ فال>الا دعب كلذ ىلع مهقاغنا رازقتسال ارظن

 نم رثكأ ىلا ممدنع مسقني وهف نيثدحلا حالطصا ىلا انرظن ناو حيحص ريغو حيحص الا مث اف ىمالا
 ةثالثلا هذه ىلاةءحار اهملا راشأ يتلا ماسقالاو نيثدحملا حالطصا ىلع ينيء مسقتلا اذه نأب اوباحأو كلذ

 0 ِ ندا أما فيعضو حيحص طقف نامسف نا ثيدحلا مس مزكا ناك دقن لو همدقتملا اَمأو

 5-8-0 1 ةنع 00 ةمالعلا 00 هر 0 قف هل 2 انغل د عيمصا جرم دا لا ضع

 اي م ا يل هس أ

 امإ يذمرتلا لبق نم حالطصا قى ث دحلا ناكو هةححصل 1 هّسدح يذمرتلا نست نأ ايلا يرحم ا

 كلذب ثئيدخلاة ما ملكت كورت سيل فيعضو كورتم ٍفيعض ناعوت فيعضااو فيعض امإو حبحض

 لا كلمحلا كدا ةحالا لوف ضعب عّسف يذمزتا حالطصا الا فرعي ال نم ءاك حالطصالا

 مدخلا هنأ ى ىرينم ٌةَشرط جب ا يذمرتلال ثم هفعضي يذلا ثيدحلا جد هنأ نظف سايبقلا نم.

 0 فارس ناسسل لا وأ رحام لك ىشاا نوحخرب تبذلا نكن الاب نع تلد ارح حتا

 اذه بدهم مالك نم م للاغلا ف 1 م لحو ثحعم ف ةيالثلا ماسقالا نم مسك لك و أ ١

 هيلع ن كر دتسملا وا همالكل نرصتحا نم هدعل نم در ىقا نم مالك وا حالاصلا َن ناهَع ظفاخلا نفلا

 هيلا لاخلا تعد نا عضاوملا ضءاإ ىف فرصتلا عم



2 00 
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 دا ا ا ل اا ووو هور عار نسمع لا واعز عراد

 ماسلا بي يللا
 1 مهوقبو 5 اللا لدتم وهف كيت ثب دح لك نا لصتم قش لك مهودب دارملا نأ تا أ نكيو :

 ينناا ىلا عوفرع سيل هضعب نوكل كلدو « 1دندم دانس الا لصتم ناك ااه 3ك بيل ناز دس

 ' يذلا هحولا ىلع نيعضوملا يف لمخا حصيف دن هل لاقي ال هيلا اعوف م نك الامو ابو هلع هللا ىلص
 ا

 ١ فقو نِعك نهذلا ىلا أر 5 ىعملا درانتا ديقعت كالذ 2 سلو يمال ة رئاظنو ان ؟ ذ 0

 عضاوملا رك | يف راح ظافلالا ىهاوظ

 وهو مطقنملا لصتملا لباقيو الاصتا طوقسلا مدع يمسيوهلاحر نم دحأ هيف طقس ملام لصتملاب دارملاو

 زك ١ أ هلاخر نم دحأو هيف طقس ام

 نأ عوف ديقتلا لاح يفاامآو فوقوملاو عوفرملا ى.الا قالطألا لاخ ىف نسينا دا 000
 كلامىلا وأ ”يزهزلا ىلا وأ بيسملا نب ديعس ىلا لصتم اذه نولوقي مهمالك يف عقاو وهو عوطقملا يف لاق

 ةلامف يالا وقأ نم سو هيلعاللا ىل يبنلا ىلا تطل 2 رد عوفرملا : لوقنف ظافلالا هذه ريسفت رك ذنأو

 عوفر ,لا ييطخلالاقو ل 1 كاف لصتا ءاوسو |هدعإ 1 ا يبا وأ ”يناحصدنأا ا ءاوس 5 راه وأ

 مجدعإ ستون ودت نا ليير اان 3 هف لخ ديال اذه ىلهف هلعف وأ اس و هيلعّللا ىلص لو-رلالوق نع ”يباحصلا هيف ربخأام

 لصتاا عوفرملابنع دقف لسرملا ةلباقميف عوفر || ثيدحلا لهأ نم لعج نمو حالصلا نبا ظفاخلا لاق

 نال فوة رغب نيمو مررزق هأ للاغأ وأ طاوقأ نم نع للا وكر ةيجسضا س0
 نوكف يباحصلا ىلا ةفدانالا لتي ام نم نإم « سو هيلع هللا ىلص ينناا ىلا هب زواح ملو مهلع فقو

 هلم فرعام بح ىلع عطقنلا فوقوملا نم نوكيف هيلا هدانسأ لصتس الام هنمو لوصوملا فوقوملا نم

 يباحصلا ىلا مطقنم ريغ -دانسا نوكي نأ فوقوملا يف ؟/الا طرشو ؛ لسو هيلع سا نص ينلاىلا عوفرملا يف

 الاواقلطم ركذ اذأ اهف وه اعا يناحصلاب فوقوملا نصف نمرك ذامو؟ د هياع هقفاوب ل طرش وهو ْ

 وحنو دهاحم ىلع نالف هفقو وا سواط ىلع وا ءاطع ىلع فوةوم اذه لاقي يناحصلا ريغ يف لمعتس دف

 فوقوملاو عوف رملا ىلع رثآلا نوقلطي مهروهمخ نوثدحملا امأو ' رثألابفوقوملا ءابقفلا ضعب ىمس دقو كلذ
 ىلزيطلا رفع وبأ كاذكو راث الا يناعم حرشن اهلع لمتفملا هاتك ةيص قائدا سرس
 ةيعشلا قي رطب ناك اعأ هيف فوقو.لا هداريأ نأ آلا ران الا فذ امد لممما اك

 ددانلا من الا لسما دقو عر هنأ مطاعفأ وا مهاوقأ نم مهيلع افوقوم نيعباتلا نع ءاج ام عوطقملاو

 يففاشلا نأ الا ينطقرادلاو يديجلا مالك يف كلذ عقوو هدانسا لصتي ل يذلا عطقتمل يف حل يناربطلا“

 عقوو نيخيشلا طرش ىلع يو ثيداحالا ضعب يف نسا لمعلا ا رارقتسا لق" كلذ لمعتسا

 يعباتلا لوق وه عطقنملا لاق ثيح عوطقملا يف عطقتاا ل عتساف اذه دع يرلا ةمحأ رك لف احلا

 نم هيلع افوقوم هنود نما ىعباتلا نع يورام مطقناا نأ كب دحاب معلا لنا ضع رع تيظحلا حو

 تدر ُُء دعا وهو حالصلا نبا لاق هاكفانا هلوق



 ا ١

 ' 1 راسم حش نع هيا !ذكأو عع هعامت رين مش نع تدحا هآور ام انيسملا : مك الا لوقل قفاوم

 دنس ءاح اذا فوقوملا_اذهىلعف لصتملا دسملا : لاقذ بيطخلا اماو ٠ مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرىلا "يبا

 ” عوف رملادسملا : لاق ثبح ريلادعن | دعبأو « ةلق نكل ينايدق كلذنا لاق نكل ادئدم هدى مسا لصتم
 ه ٠ هب لئاق الو اعوفرم نّملا ناك اذا عطقنمللاو لضعملاو لسرملا ىلع قدصي هناف دانسالل ضرعتس لو

 في رعت نم ردابتملاف الاو ةلمحا يف ةقفاوملا مك الا فيرعتل هفيرعت ةقفاوم دارب نا يغش ءاماعلا ضعب لاق

 ا معن هتاور يف سيلدتلا مدع طارتشاب حرصدقو ةقيقح دنلا هبف لصتااع دنسملا صاصتخا مك الا

 ل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم هل سبل نم ثيداحا الو نيسلدملا تانعنعم حرم اهف اوما مل دناسملا

 ةيؤرلا درحم

 "كارل كلك نع لوح لو الا لوقلا 3 لاوك | هنت دنسملا مما ىف ءاماحلا نأ 5 دلع تفرع دقو
 ملو ثيدحلا مولعيف هباتك ف 6 سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا اعوفسم لصتا ام ىلع الا عال

 وه لوقلا اذهو ثيدحلا لخأ نو موف نع اديغلا تانك +يف.رباا دنع نإ ظفاطأ ءاكحنو هرلع هيف ذي

 عم نكملا لاح ىلا هيف رظن عوفرملا نأ كلذو : عوفرملاو لصتملا نيو دنسملانبب قرفلا ل صحب هبو روبشثملا

 : اعوف سم نتملا نعرظنلا 3 عم دانسالالاحىلا هيف رظن لصتملاو ؛ لصتي لم أ قس دانسالا نخرطظنا عطق

 0 ا م محا 3 لاصتالاو عفرلا انو كف الا لآ هفا رك هيلا ون نحر 0

 ادذئم لصتم لكالو ادنسم عوقرم لك سلو لصتم دئام لكو عوف م دنسم

 ا ا ا 5 د اعلا هئاوزك م هدايا لسنا يدلا وع دهملا لاق رم كوذ < قاتلا لوقا

 - نود ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج اهف كلذ لمعت اع ناك او: حالصلا نا لاك« تدخلا لأ روع

 الا قرف لضتملا نيو هن نوكب الف فوقوملاو عوفرملا هيف لخدي كلذ ىلعو مهريغو ةداحصلا نع ءاح ام

 عوفرملا ىف لمعتسي هناف دنىلا فالح ءاوس دح ىلع فوقوملاو_عوفرملا يف لمعت لصتملا نا ةهج*نم

 لوق اذكو نيعباتلا لوق وهو هيف عوطقملا لوخد يضتقي بيطخلا مالك نأ ريغ اليلق فوقوملا يفو اريثك

 هللا ىلص يبنأأ ىلا عفر ام دنسملا لاق نم لوق < ثااثلا لوقلا ءانأب كي دا لها :مالكو ”نكاتا ضب

 سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نع رمت نبا نع عفان نع كلام لمه الصتم نوكي دق ودو ةصاخ سو هيلع

 هو أدهف لساو هيلع هللاىل اد هللا لوسر نع سابع نبا نع يرهزلا نع كلام ليام نواف

 دبع نادلاق سابع نبا نم عمس مل يرهزلا 50 عطقنم وهو ل سوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ا

 ريبج نب ديعس يف هلوق يف ينطقرادلا كاذ ىلع ىرجدقو ' عوفرملاو دنسملا يودي اذه ىلعف.ديهغلا ىف ربلا

 اهفقي هريغو اهدندي ثيداحأب ثدحب يوقلاب سبل هنإ ققثلا ةبح نا '

 دنسملصتم لك سيلو لصتم دنسم لك مطوق نم لوألا لوقلا ىف 0 كيما كقول نع

 ردع الا لعابجرخأ لح غوش فيكف دُسلا ىلع قلطب امنا لصتملاو نآملا ىلع قاطب. امتا دن.ملا نا لاقف



 هلم

 قيرطنم يورملا ثيدحلا هب نوديرب فيعضو نسحو حيبحص ىلا مسقني ثيدحلا نإ نيثدحلا لوقف
 ام هلذخ رئاوتما ضيفتنملا يضعن قحلأ دقو ةمسقلا هر وم نع سراج ورق رااوتلا ركل كانوا 1

 رخآ لاوقا لع نالا: تفقو دقو ضفتنملا دحب يف الاوقا ىضم ايف انلق دقو ةمسقلا روم نع اح راخ

 ضيفتسملانا موق مالك ىضتقادق : لاق كلذ ةصالخداربا تببحأف ةيبقفلا دعاوقلا يف تفلأ نم ضعب اهركذ
 ربخ هنإ مهضعل لاقو « د رحلا نظلا قوف انظ ديشب عم ربخ هنأ موق , ءالكو بذكلا ىلع مؤطاوت عنتمب عم ربخ

 بردنلا اهنم ؛ لئاسميفالا ةضافتسالاب ةداهشلا لبقتال ءاهقفلا ضعب لاقو ٠ مطوقب نظلا وأ علا عقي ريثك عج

 لاؤسلاو ثحبلا ىلا جتحي ل سانلانبب دهاشاا قسف ضافتسا اذا مهضعب لاقو ٠ هلزعويلاولا ةيالوو فقولاو

 ا نم كلذ عمدب اللب راثتالاو عويشلا درحع 3 زوج "هلا وخل سم الدبنتلا يغش :هنع

 امتهن ال قحلا وهو يلازغلا كلذب حرص دقو هب سانلا ضارعا كتتهو هيلع دامعالا زحب م رعأا لصحي مل اذاف

 لص ةطانسإلاو - ةضاقتسالا نم رعلا ديفيالاع هيف عقب الف سيلديف لصحي مل عقو اذاو هيلع فوق ولا نكمي

 البنأ ةضافتسالا لمعلا طرشو: .لهاذ ويف اهنودي ةضافتسا معز نف شع دحا وهو ةزكلا عرش ل

 اا لع لدي ”ةضراشملا علا ةضافتسالا يف انط رشا .ن ال اهمكح لطب تضروع ناف اهلثم ةضافتساب ضراعت

 ا م ىو نيظلا دعا يلق طلاب ايعتك ؟ناف ناك راش :يعطاقلا نال نييناللا نم ةضافتساال

 ةداهشلا هل غوسي انظ نيفراعلا ضعبا هباسسأ تراثأ اذا هيلع عالطالا بابسأ طضتال يذلا ؟ كاد رعاو

 تماقنا اهسال دهاشلادع راث يذلا نظلا هل نيتي الزأ زباطلا نم نال مي الا دنع هب حرص نأ هل غسيل
 ناب حرص ول دهاشلا نا ةضافتسالاب هيف دبشي اهف اولاق مث نمو تارابعلا اهنع رصقت تاراشإ دهاشلا دنع

 خا نيت يدا كل وك شط األ لبقي م ةضافتسالا هدتتسم

 معأ لعب نم مهمو رئاوتملل فدا رم ضيفتسملا قم نم اقفل ا هه مهارابع نم نيس دقو

 نوددهنأ ريغ ةدح ىلع اهسف هلعحب نم مهمواأر ارءاوتم ضيفتسم لك سلو ضيفتسم رئاوتم لك لاقي ثيح هنم

 فرعيل هيف حالطصالا فالاتخا ىلع هينتلا انرك ذ ام دوصقملاو 'روبشملاوه اذهو روهشملا قوفو رتاوتملا

 رخآآ نعال ال هيف نيحلطصملا حالطصا فالتتحالوهاما كاذنا هيلع ةفلتخلا ماكحالا دراوت ىو اذا علاطملا

 ”دانالا الولوئدلان م داتسالا كراملا نا كإوةوضاسإلاو داسلا يسم رع د. قدس دقي( ةسالا كاسل ١

 رحح نب ظفاحلا لاق ٠ لوقنف اما دنبملا نيم لئع كدي نإ ىلا لاا حد نَقو هاكات هاش نر 1

 لاصتالاءرهاظ دنس ”يباحص عوفر موه دنسم ثيدح اذه ثيدحلا لها لوقىف دسملاو : ركفلاة# حرشيف

 انا قا ديود نماوا لسرم هناف يباتلا هعفر ام هب جر لصفلاك يباحص يلوقو سناك عوفرم يلوقت

 . ةقيقح هيف دجوي امو لامحالا هام لخدبو عاطقالا هرهاظ ام جرخ لادتالا :رهالظ لوقو قلفوا

 تيلي يذلا رصاءملاو شلدملا ةنعنمك ىلا عاطقنالا نأ روولخلاب دنيقتلا نف ىغيو ىو الاوطان لانا

 ففي رعتلا اذهو ٠ كلذ ىلع ديناسملا اوحرخ نئذلا ةئ الإ قاطأل اذن هنوك نع ثيدخلا جرخي ال هيفا

9 



 7 هيف سانا عانجا ةزكل ديلاريغ يف كلذ نوك نأو ةليغ هولتقيو هوكممي نأ لع صمالا لوأ يفنيمزاع هياع
 ٠ مكاطادب ىلع كلذ نوكي ناىلع اومزعوتدعاس دقةصرفاا نأ اودقتعاو مهيأ اوريغ ن اا اذوب مهءاجاماذ

 21 دعإ نم بتك هنأ نم هنعرك ذام « عبارلا رث اولعفف ام اولعفف رانا نعنثلا نم ةمالسلا ىلإ برقاعنال

 0 بئاجملا نم مهيديأ ىلع عقب امو هذيمالات و تالا نع هل عقو امو حيسملا ربح مورلا كلم سوبرابيط

 نأ يش هنأ ريغ كلذ ىلع مزع ناك هنإ لاقو ربخلا اذه ةحص ىف فقوت مهنم اريثك نأ ريغ
 كاذ هيلع دوعب

 0 2 حيبملا لتق ثيح رريذلاب

 ثعاوبلاو حيسملا قالطا ىلا ليبي يلاولا اذه ناكاذا لاقينأ وهو لاكش ا قيرذلا اذه ىلع درو دقو

 اولاقو هب دوبلاحاصف هقالطا ىلع مزع ناك سولطالمب ناب كلذ نع اوناحادقو ٠ هقاطي+ مف ةريثكك اذ ىلع

 سوطاليب ذثنيح عاتراف رصيقل اودع نوكي اكلم هسفن لم نم نال رصيقل بحمب تنأ اف اذه قلطت نا

 ذئنيح هنكع هنال فعض باو اذهيفؤ ؛هيلا ةيمأ خلا حيسملا رساف كلذ هغلب نا ردق نثطب يشخو ْ

 لعق موضعل 0 0 0 ل نأ

 ل 0 دش 1 كلذ 0 1 اماف يلصيل نيلثاق كك له عنص رش 0 مهل لاق اك ناكف

 مهلك اوحاصف 0 مثأ قيدصلا اذه مدا ندع للا لاقو ممامأ هيدي لسغ مطواح الك ةيلخلا دادزت

 زو2# له لبق ناف نيشيسقلا ضعب لاق ٠ هيلع ؟جلا ودفن دنا ىلا لا الرول لعو ائياع همد نيلئاق

 يع فلا نيتك نأ مك السا ىلع ب د نال تاوخل صالا اذه لدم يف هلك سشلا يأرل مضخم نأ ىلا ولل

 ىراصنلاتمهأ امنا ىلصلا ةلأسمنا رعاو : ىوقأ اباوطا نزكأ نعل ني عمج اذاولدعلا جنم نعدبحم الو

 ا لا ع اهلا موارسأ دكا نفر الع د رفا رك ل مد ها يقع

 هاك ١ ةيوبت ايرجا لئاسم راوتملا ثحابم يف يتب دقو ٠ ثيلثتلا ركنم ىلع نوركتي امم ثك | اهركنم

 رظنلا اهف نممأ اذا هسفنب نميللا اهلا يدرب امن اهنآل

 سك يي ل سه. ل و ويس

 4-3 نس كان || لصضفلا جم

 « ثردحلا ماسقأ ىف

0 

 رتاوتملا نع نوثح< ال نيئدحلا نا < ىلوالا ةلأسملا ) نيت سمىلع فوقولا ىغبني كلذيف ضوخلا لبق

 ةلاسملا يف هناس قس الل هءاور لالا نع ثحبب مل دم هل قفا اذاهنأ ىح هل دنس داريا نع رئاوتلاهنانغتسإل

 نيماخلا لصفلا نم ةعباسلا
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 نوت رابط ىلا يطالب تكل اذ 1 ةنس نونالغ حدا اندشنلو ندر الكيف دبل فم اي
 نافاراق ولا ءاطاو ىضرملا ءاربا نم ةريثكلا بئاحعلا نم هذيمالت هلعفت امو حيسملا انديس رب كلملا

 1 :س نب رسشعو نينا كلمو كلذ ىلع هياككأ هعب اسس 0 ةسارصنلا ندد ربظيو حبسملا انديسإ نمؤي

 يعديو مهعش لضب ناك مالسلا هيلع حملا نأ هدنع دوهللا سور ىعدا يذلا وه روك ذملا سوطاليبو

 مهاولوتي+ امناو هبلصي نأ هنم اوبلطو رصيفل ةيزحلا ءاخأ نم سانلا عنع ناك هناودوبلا كلم مييسملا وه هنإ

 ةقفاوم نود لتقلاب هيلع اوكح نمم ادحأ اواتق نأمل غوسي نكي مل هنأ ( لوالا )) بابسأل مهسفنإب مالا

 نم انايحا لصح ام ليبق نم كلذ امتاف هر ةداراو حيسملا ىلع مايقلا نم ارأرم مهنم عقو امو مورلا

 اوناك مهن ١ راثاو هنم ًاررض شل حلاذا كلذ نع ماكحلا ضاغتن ام اريثكو اهضغدادتشا نيح اياعرلا ماكح

 عقوو كلذ مك اا ىلوت اذاف مالسلا هيلع حسملا ىلا نوليع أوناك مسبنم نيريثك ناف ىعشلا نم نوفا

 ناك هنأ نم مالسلا هلع خببملا لع هوعذأ ام نا < كلاثا )دا ةطسساوب اكس هلكمإ ا

 دز مما ال جرا 6 رش بحوع يضف هنا تلو تحاول سانا لس و د دا
 هريغ يف سل ام مليلغ ءافش رم هقو هعاسا نع نءانلا نحل عدا تلصلا نأ مهداقتعال ب ليا نأ

 لتقلا عاونأ نم

 م اارلطو مالسلا هيلع حيسملا دوهلا ءاسؤر هماس امل روك ذملا سوطالس راوسل آلا يف د

 ينا مهلاقو اني سل اكو حل منأ فرعو مهؤارتفا هل نيبتق هب هومهنا امج هلأس هك الهإ

 روب اوهارخو هم اوناطام لع ورضا 3 ريغ هقالطا ىلع صرحو هكاله بجوت ةلع هل دجأ م

 موقلا كئاوا يضر. ام اورحبو هب اورهذي ناب طرمشلا ىعأف مهءاضرا بحاف كلذ ىلع

 كلذلو حيسملا لتق ىلا ليع نطابلا ىف ناكدنإ مهضعب لاقف سوطالبب سعأ يف ن ورمسفملا كات

 دعب يرو هد عا ىور نأ ىلا نحلايف هئاقا نعالضف الاح هقالطا هدب يف نأ عم هناضمأ 5

 رعت الأ ينماكت ال كلام : هب رف هلأس ال ال مالساا هيلع عا هلو كلذ ىلع لديو لاخلا هضتقي ام كلذ

 كيلصأ نأ ىلع ناطلس يلو كقلطأ نأ ىلع اناطلس ىل نأ

 ءايشأ كلذ ىلع لديو مالسلا هيلع حيسملا لتق ىلا ليع نطابلا يف سوطاليب نكي م مثثك أ لاقو
 تاسرا اهناف هتحوز ايؤر © يناثلا ) عاطتسا ام ردق هنع هبذو حيسملا ةبربت ند هنم ربظ ام ب لوألا

 رملا ف تاو نآل قيدصلا كلذو كابا لوقت هيلع نيعاقلا عم هدنع حيسملاو لا نيل ئياوحو هما

 حيسملا صاخيل ناطيشلا نم وه مهضعب لاق محلا اذه يف ا دقو : :ًاريثك ةحيزم ارومأ هلجسأ رم

 ةرون فوخ ( كلاثلا 7 حملا لامكب ءاشنلاو لاحرلا دهشيل كلم نم وه مهضعب لاقو ءادف ريغإ ماعلا ىتييف

 ثعاب نودب بعشلا ةزاثإ نع سانلا دعبأ ةالولاو مالسلا هيلع حملا ىلا نولي اوناك مهنم ًاريثكن اف بعشلا
 نوم اقلا ناك كلذاو «نأش نددلا ثيح نم هدنع دوهمال نكي ملو نائوالا دابع نم ناكيلاولااذهو كلذايوف



 لق و نأ لص# رودحي يأن لكلا كلذ

 ركذللا نع هاهو هدا ناك هنأال هكالهاد وبلا دارأ ام مالسلا هيلع حييسملا نا كلذ ىلعو

 ا كالابلل قحتسم قفانم قرام لحجر لع هيش للاىتلأ قدصلا جبنميف كولسلاو قحلا عابتا ىلع مهنحبو

 مالسلا هيلع حيسملا نا ليجان الا وريفم رك ذو يربلاربلا كلذ مهلئاوغ نماجتو يرح كلذب وهو بلصو
 كلذناعم هوفرعي مل ىتح مراصبأ هك امإ «ىلو ألا) تايآ ثالمث ربظأ هياع ضبقلا ةعامجلا ثثلوأ دارا ال

 اننا اواوقب م نوبلطت نم مط لاق امل هنا كلذ ديؤيو هفرعي مهم ريثك ناكو ةمالع هتف رعا لج ناخلا
 هلوقد رح ضرالاىلا مثروبظىع معوق «ةيناثلا ) هل مهنف رعم مدعل كلذو يرصانلا ىسيع اولاق لب كيلطن

 2 نجح موقلا راصنأب حيبملا ذجلا اوتبنأ فنك رظناف سرطب ابعطق يتلادبعلا نذا هعاجرا <ةئلاثاار) وه انا

 قفا محل تلق ناك + 0 باق د بهذيو مهناشو ميكس نا ذئتيح حيسلا دا نأ ولف هق زعل ناك نم

 ١ ةقيقح ةدم برقأيف مهل رهظت هناف كاذيففوخال تلق ٠ مهني. هلا مهنم انظ هذيمالت ىلع ضبقلا اوقلب نا
 مهني هنأ ىوعد ىلع يلمحي دانعلاو جاجللا لعل لوقت نأ الا هادع ايف مل برآم ال مو منوقلطيف لاخلا
 ذخأحيسلانااضي ا ورك ذو ٠ ةيناير ةوقب مهنماجتوأ ءامسلا ىلا دعص هنإ لاقيالتل هوكلبف مدحأ ىلا اودمعيف

 اولاقودوملاهب تقدح اف ناماس قاوريف لكش | يف يشع مو:تاذناك هنا كلذوةرملا هذه لبقهوري إلف دوملا راصناب

 ةراجيح اولوانتف مهضغ راثأ امب مهباحأف ةينالع انا لقق حبسملا تنأ نك ناق انسوه اند 20 1

 مهدبأ ني نس جرد 5 انف ىلع مزعلا ىلا 8 د مين ترجمت ؛ أوعيطتسي لف هومر يل

 : هور مف مراصبأ بجح هنوكل نكمأ اما مهيدبأ نيب نم هجورخ اولاق

 افاق :ةدايزو نسحلا هل نوكتل ةداهشلا مه.ديأ ىلع لاني نا دارآ هلعل مالسلا هيلغ حبسملا نا تلق ناف
 ا[ شا رومألا نم ادعو. ( يشلملا ىلا - اوقات الو ) ىلاعت لاق ةفصلا هذه ىلع كلذ غوسيال
 هدصق يتلا ةليالا يف ناك مالاسلا هيلع حملا نأ لجاتاا ف ل دقو ءاهفالتحا 'ىلع عئارمشلا اهف تقشنأ

 اذهوباتتك الاو نزحلاديدشناكو هبادعأ دئاكم نم هين نا هلأسبو اريثك ىلاعت للا ىلا عرضتب موقلا اهف

 ' يف ةديعب تناك ناو يهو ةلوقعم ةقيرط مزح نإ ةقيرط ناو اذه ٠ مهل مالستسالل اديرم نوكي نأ يفاني
 اودكأأو ثداوحلا ّنعَأ يف:رظنلا اوققدو سانلا لاوحأ أوربخ نمت نرخ زظن يف ةبيرق يهف موق رظن
 اهقئاقدو اهقئاقح ىلع اوفقي اهللعو لئاسملا بابسا نع اوثحبو خبراتلا يف زظنلا نم

 كولم كح تحب اوناك لب محرمأب نيدبتسم اونوكي ل رصعلا كاذيف دوهيلانا وهو هل هبنتلا ينبني اع

 يلاولا ناكو هيلا تبسنو ةيربط ةئيدم هدبع يف تيب يذلا وهو سوبرابيط ذئثنيح مورلا كلم ناكو مورلا

 حيسللو ةيمورب رصيق سوبرابيط كلمو رهوملا مظن يف قيراعبلا نب ديعس لاق سوطاليب هلبق نم مهبلع .
 مس كلذلو نسطنلا رحبلا طش لع ةيزق نم نيطالب هل لاقي قيدص اذه رغبقل ناكو ةئس رشع ةسح
 نب ىحب رهظ اذه سوبراسط كلم نم ةنس ةرشع سمح يفو لاق اذوبب ضرأ ىلع هالوف ”يطنبلا سطالب
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 و
 بقرتي رادو امبيضرف كلذ وحوأ نيمحردوأ اهرد هتمبق يواسن 3 3 0 ةضفلا نم ا ا 0

 0 2 رم :5م] دق د 1 00 00 0 ةليل 2 يف 06 ام را ص رف 1

 هنم اند اماف هنوفرعي ال اوناك نه نيريثك نال ةمالع مل لمج امتاو هيلع اوضيقاف حيسملا ود هليقأ يذلاف

 نم مه لاقو موقلا ىلا جرخ مث ناسنالا نإ ست ةلشأ اذوهياي حيعملا هل لاقف هقئاعف مدقت مث هيلع لس

 الا لع ا وطخو مهباقعأ ىلع نيدكان اورقبقتف وح انآ مطل لاقف ”يرصانلاىسع بلطن اولاقق نوبلاعت

 متك ناف وه انآ ينأ <ل تلق دق مهل لاقف ”يرصاللا ىسبع باطن اولاقف نوبلطت نم حييسملا مط لاق 2

 ديعفي 0 هاضتةناق فرس افصلا ناءمس هل لاقي يذلا سرطب عم ناكو نويهذي وع اوعدف يننوبلطت

 عدو هيلع ةعاا 3 دك أ بف دمعلان ذأ نا 0 ذخأف نك لع !

 0 كا ايلا 0 قو إلا اهله ةيرملال اه 5 تملا طخ 3 كارما

 . دعاسيال ادئاز اطس يضتقي كلذنأ ريغ سفالانكستل هبلا سللاهب عفن ريهج و ىلع اهما انما تيحأ

 مدنن فد دقحيسملا ىأر مل اذوهي نأ قم ليجا يف ركذ : لوقف اذوهي صصأى لا عجرنلو عوضوملا اذه هيلع
 اولاقف !”رب اناسنا يميلستب تأطخأ ينا مه لاقو ذأ ام مهل داعأو خيباشملا ىلاو ةنيكلا ءاسؤر ىلا بهذو

 قرتغا دق لاملا نم هداعأ ام امأو هضن قنخت بهذو لكما ف هذخأ ام حرطو ريحا تنأ الع اذا

 ءابرغال ةربقم هولعحو راخفلا لقح هب ءاسؤرلا

 ىلالصي سعألا نا نظي نكي مو كالهلاب حيسملا ىلع اوك دق دوهلا ىأر امل اذوهي نا هورسفم لاق

 ملاذ هوقلطي نا كلذب ايجار لاملا نم هذخأ ام مه داعأو لاقام مه لاقو ءاسؤرلا ىلا بهذ دحلا اذه

 هبشأ هيلعوتلا يذلاوح هنا مهىءارت اذوهب رمأف انناعضعب باتراامو اذه “ هسفن قنخ لأس ام ىلا هوسجحي

 مل امل مف لكن م ماللاهيلع حيبسملارابخأ نوفقلتي اوناك نذلانأ ريغ. هلم ءازج تلو بلضو ذخأف حبسما
 لثمو مهسوفن يف عقو ام ىلع ءانب لوقلا اذه اوقفلف هسفن كلهأ وأ كله هنا اونظ رثآ الو نيع ىلع هل اوفقب

 مالتسلاه يلع حيفنملا هيشي ناك بولصملا نا ىلا بهذ نم اطاق يتلا لا وق الآ ىوقأ لوقلا اذهو * ىمضأل كد

 د هيفا وه روك ذلا بعلب لوقو وع هناكجأ رد لاق لبق نم هفرعي ناكو هآرنم نأ ثيح
 عيمج نا عم مزح نا راكتالا ىلع ميقفاو دقو نيملسملا ريغ نم مهلا روهجج مهيلع هركنأ دقو روهمجلا

 هعوقوبةمكملاتضقزا اهساللقعلا يفازاوج روم ل رماد اذه و قحاب قرح راو قولو للا انا

 نأ مالكلا مع يف ررقت دق هنا ىلع قئاقلا لاطبا بجوبام كلذ يف سلو اهددصب نحت ىتتلا ةلأسملاك

 لثحو نابنالا راين يف ةتكردأ ام ىلا ناتطإلا عفربال كلذ ناو نايح ألا ضعب يف طلغت دق ساوحلا



 1 ا دمعُس ها هنع هنولقتي مف دا نوبراوجاو ه 0 موأ للص ءاوس هعارا 2 هلل

 ا"  طلغينلا كلذناك اذا امسال امولعم هريغ نوكي نأ كلذ عنع مل هلقتيام ضعب يف مبضعب طلغ اذا نكل هيلع

 0 ْ م رخل ١" عضاوم يف هيف هطلغ نيين امم هيف

 "هلا 0 رفكو مهقاثيم مهضقت 5 لاي لاق دوملا ىلا فدا اهلهت ايفو ةيالا“ءذه ىف راش

  مطوقو مرفكوالبلقالا نونمؤيالف مزفكب اهيلع هللا عبط لب فلغ انبولق مهوقو قح ريغب ءايسنالا مهلتقو
 - هبش نكلو هوبلص امو هولتق امو هللا لوسر ميم نبا ىسع حي.ملا اناتقانا مهوقو ١ املظع اناتهب ميرص ىلع

 - هيلاهللا هعفر لب انبي هولتق امو نظلا عامنا الا ملع نم هب ملام هنم كث يفل هيف اوفلتحا نيذلا ناو ممل

 ٠ ٠ ( كح ازيزع للا ناكو

 3 انلعفهر دقت فوذحم لعش ةقلعتم ىهو ةيبيسال ءايلاو ةدئاز ام : مهةاثيم مهضقن اهف هلوق يف نورسفملا لاق

 77 لثم يأمل هش يضع :لاقو « رهاظلا وهو مل وهو رررجلاو راخلا"ىلا دسم وهف“ هبش امآو ٠ انلمفام مب

 0 وه هلتق يفأ نا كارما مهضعب لاقو ٠ نينقتم وا انمقبالتق يا اش هولتق امو هلوق يفو ٠ هايأ هوسنح نم مط

 ةحح مهعم نكت ملذا هلتق مهناقيا مدعل كش يف اوناك مناف هيف اوفتلخا نيذلا فالحب هيف بيرال ني

 ةمان ةفرعم هتف رع اذا اماع 'يثلا تاتق مطوق نم ودو انيقب هوماعامو دارملا مهضعب لاقو ءاهلا تر وذكسي

 . + داس وع

 اوممص نيذلانا لاوساالا اق 5 نم هل ىءارتامىلع ءان تانكلا لهأ نيكل نيمرادلا نه 5

 وهدنا نيمشومرخآ لجحرمىلا اودمت مهيلا هدوع نم اوت مال الل ويلا لسا نم حيسملا كالهأ ىلع

 الل ل6 11 ارا هنلنتا ىلا لع دنع نوكيتنا فاق نو هعام ألا اخرا هونشت حملا

 |ولعفف هيلا ىئدعل ثيدح لأ 2 3 هلعش ميياع يغش مزطانا اوأرع هلا ةقيقح ربظتف ششي نا

 ,ٍ ماين مثو ربقلا نم ا

 نموا هياعىدع قفانب الحر ناك" اص يذلا نا نرسفملا ضعب لاقو
 مدا نأ انا لاقدلتق 0 1

 00 ةوبلصو هولتقف قفانملا ىلع هين قلأو ىسع هللا عفرو ىسع تيب لدا لخدف رتتسا ىسدع ناك دقو هيلع

 مالسلاهيلع حبسملانا مهضعب لوق نم برقأ لاح لك ىلع لوقلا اذهو ٠ مالسلا هيلع ىسيع هنا نونظي محو
 هباع ينلي نا ىضري ميأ هباحص ال لاق ءامدا ىلا هعفريس هلإب هناحبس هللا هربخأو هلنق ىلع دوهاا تعججأ ان
 بلصو لتقو ذحأف هبش هيلع هللا ىتلأف انآ لاقو مهنم لجر ماقف ةنلا لخديو بلصيو لتقف يهبش

 نذلا رثع ينالا ديمؤاتلا ييحأ ناكةلا ليجتاالا فرك ذو « ”يطوير جيس الا اذوهبوه روكذملا قفانملاو
 3 ءاسؤر نا هغلب ال م نضام الا معتم ءافشو نيطابشلا ختازخ الع ةوق مهاطعاو هيوعد تمل حبسملا مهراتخا

 0 كلذ لعينوطعت اذافمكلا هملسأ انآ مط لاقو مهيلا بهذ هكالهاو حبسملا ىلع ضيقلا ىلع اوممص دق دوهلا

2 : 0 ّ 
 5 مالظلا حبج يف اونا هذديمالت نأ اوعشدل مج 0 سارخلا اوشر هى هذوجو مدعل سانلا ناشف نا هيشخو

0 
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 ةنيدملا نع زان ناكت يالا بلص رسنأو كلك نإ لأ هلأو ا الا ةشخلا يف قب 0 0-0
 هلك اذه دعا هنآو ؛كلذل اف وقوم الو بلصي نم نِلَض افوزعم احول رمل رات كل راق ناجح قا

 مل ةماعلا نم أع يهو ةينالدجلا مم نأو كلذ اوان هوثرس ةباحصانإ اقاوق نأ لح طرمشلا يشر

 نا لطبف « ممدنع ليجنالا صن يف هلك اذه ٠ راظن دعب ىلع ةفقاو تناك لب هبلص عضوم روضح لع مدقت

 نم دحلبل نو راوللا ناك امو هيلع اطاوتم موتكم نا لع هال دش يح ل هنا الو 0

 ررغ افصلا نوعمش ناو نيرتتسم مهحاورإ ناب راه دهشملا كلذ نع انع مهسقنأ لع نيقاج الا لالا ْ

 رادلا نع ايراه جرخو دحجو ىفتناف هباحصأن م تنأ هل ليقف راثلا ءوضإ ًاضيأ نهاكلا افانق راد لخدو

 "انهو ةفاك وقس نأ تكنكنف قدصلا هب نظأ نأ ىلع هيلع سفنلا ني هبلص ربخ لق نأ لطف

 00 اًوطاوتو لطابلا اذه اوربد نيذلا قاسفلا كنا وأ نأ ىلاعت يالا ل نكلو ) ىلاعت هلوق

 ةعذا لكما وأو ةيذكأ مهن نوملاغ كلذ يف نوبذاك مهو هوا :ةو هوبلص مهنأ موربخاف مدت نمي لع اوبش

 تاطبل كد نم | ولو ةيبلسلا نناوملا لك ترش اهلعلإ ذا اك تاودلا د تلطبل ةميلس ةساح يذ ىلع كلذ ١

 ره ثنح يفو لاح نميفو نسسليو لك اياف هيلع هيدي ام دنحاو لك نكي نأ مال اك 0
 نحت اندهاش دقو : ةقاؤحاو ةيئاطسفو لا لوقو فخسلا ىلا جورخ اذهيفو هساوح للعهبشم وأ مئان هلعلف

 هيف اشعن يريغو انأ تيأرف رصنتملا يلا نب ماشع ديؤملا نفد روضحل لبجلا انرذنأ اننأ كاذو كلذ لثم
 ,تنب يف ءاضقلا لوذدع نمو نيماننملا 00 نم ناك اح ناللخ ناحبش ةردنغ دهاش دذو !ننكف سد

 دوا كل مم هيلع سانلا نم فول يف انيلص من ريدا ءامظع ةعامجو هللا هة>ر يبأ تببلا جراخو

 ل 0 هيدب نيب تسلحو كارلا هيلع تلخّدو ةفالخلا, كلذ دعب خيول ررطا قدح ةسلا تملا

 اماف (ّيط هبش نكلو ةولح امو هاولتف اهوأ) لاه هلق 0 لاق من ٠ مايأو كد ةنالاث يقاو

 مههبش ءالؤبف بلصو لتق مال.لا هيلع هنإ دوهلاو ىراصتلانم مهفالسأل ًاديلقت نولوقينيذلا نع رابخإ وه

 هولتق مما نوعدملا مهبطرمشو تقولا كلذ يف ءوسلا خويش مط نوهشملا ناكو هنم ةبش يف اولخدا يا لوقلا

 روضح نم عنمو راتجا يف هوبلصو هولتقف' ناكل ىف م اعاو كلذ 3 ل نوماعي مثو هوبلصو

 ها امل ريخخا هبش يتلا ةماعلا ىلع امومت هونقدو هولزنا مث سائلا

 مل بولصملانا ىلع ليل دلا ماقدقو هابتشالا اههف عقوامت بلصلاةصقو :حيحصا|باوحلا يف يتلا ةمالعلا لاق

 لباب داصم حابدملا يش دخأ زر انو راوطاو 6 عيبا هنا اوض مهو ههشلب مالسلاهيلع حيشملا وه نكي

 سانلاؤك اوبذكلا اودمعت كتاوأنإ نولوقي شانلا ضعبف « دوهلانم كلذ دبش نمث ضعب هبلصي متربخأ

 0: لاق نمو كتوأ نع مط هبع كلو كلوت ىف نولوش نيالا رو ضد لل
 هلقن يف نيموصعم اونوكي مو اذه يف اوطلغي نا زاج اذاف كتلوأ رب نيعماسلا نع مه هبش يف ريمضلا لعج
 لوسو هناب هنع هلش رئاوت امفالو حبسا ةلاسريف حدي امم اذهسياو هنع هنولةنبام ضعب ىف اوطلغي نا زاح
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 لوصح مزال نيقيلا لع رتاوتللا دافأ واف ديز توك مهرج ضيقنب ميلثم ىرحلأ ةعام انربختو دير ةابك سعأب

 فواح رع نيرخأ دحلا كن دب الو _.ركمت ريغ اذه نإ رو ا « لاحم وهو نيضقتلاب رعلا

 ال اكتم ةمزاب فو روما رش اهددلع صخأل أ قزفلا نم اريثك نا اهنمو 6 رئاؤتلا طورتشل

 "0 كلذ نوركسي نوماسملاو هعوقوب نومزجحي ىراصنلاو دوهلا ناف مالسلا هيلع حيسملا بلص كلذ نمو

 7” نيبن هنال لب نيقبلا ديفبال رئاوتملانا مهداقتعال ال كلذ اوماسي مل نيماسملا نأ باويلاو .مهولا منوبسنيو

 ٍ ؛ رئاوتلا يف ةمزاللا طورشلا فوتسي مل ربخلا كلذنأ مه

 ىراصتلا ناق ارئاوت ةرتاوتملا رومالا ظعأ اوركتا نيماسملانأ اومجزو ايلظع الوهن نوفل اغا لوه دقو

 حرصي ليجنالاو حيسملا بلص نوربخ مثو امراغمو ضرالا قراشم اتقبط دق ناتميظع ناتمأ انهو د وهلاو

 الف اسر ك6 هدددبا د ىف راوثلا تاحرد لعأ ىلا لص دقو رخا اذنه اوركنا اذان كلذ

 لمحلا باوللا ىلعرصتقا مهم اريثك نأ دبع لوصالاو ءواكتلا ءالع كلذ نع باجاادقو .- هيلا نكات

 درحم ىلع همالكه زك | ىنب لصفم باوج اوباجأ نيذلاو ةهبشلا هذهددنع تيوق نم ليلغ ينشب ال وهو

 اوعلطي مل مهنأ كلذ بيسو « لاكشالا لصأ ليزي ال هنأ ريغ لادملا ماقم يف ايدحت ناكناو وهو لاّمحالا

 لإ ىطخلا اوارا هيلع !رئاظا ولو ريملا اذيه راعتنا ىف ةدسلاء وه يذلا لستالا يف درو اه لك

 01101 رلعأ بنك لع ندلملا نما وجو ةلايملا هذه نع تاوحلا حرج نا ىديضت يق وا ٠ هونط 4
 طاقساىلا هذ نمو ىراضالاو ٍدوبلا انلع هب ضرتعي اممو : لحتلاو للملا باتك يت لاق هترابع لقن انبحأف

 لو ىلص دق مالنلا هيلع حسملا نأ ىراضتلاو دوهلا تلق دق مهلئاق لاقنا نيدحلملا رئاس نم فاؤكلا

 ةفلتخلا ماظعلا فاوكلا هذه ىلع متزوج ناف اذه ناك فنك الل اولوقف بلصي ملو لتي م هنأب نإ رذلا هضم

 مالعأت لقت ىتلا كفاك نمىلوا كاذب تسيلف لطابلا لقت سانجالاو نادإبلاو نامزالاو نايدالاو ءا ةعبالا
 ربخلاب حص الو ةفاك طق هلقن ل مالا هيلع مييسملا باص نإ هنع باوهلا يف لاق مث هعئارشو هباتكو 3

 عانتماو مهئاقتلامدعو مهقرط ذبانتل ًاطاوتن مل امأ نقوبيتلا ةعاملجا اما: يه اهلقن لوبق مزاب يتاا ةفاكلانال طق

 نأ امإو ادعاصف نينثا اوناكولو ةدهاشم يلا عوجر وأ ةدهاشمنع هولقن يذلا ربخلا ىلع مثرطاوخ قافتا

 مو هودهاش ربخي اوربخاف هيلع اًوطاوت ام ننس لع يدامتلا ىلع ةعببطلا يف قافتالا هنم عنتع ريثك ددع نوكي

 ةفص هذهف ةدهاشم ىلا غلي ىتح اذكهو اهادحا لثم نع نيتفملا نيتاه لهأ دحأ هلقناف هيف اوفلتخي
 ال ()انك وا اقانفا وأ الودع اوناك ءاوس و هه دصت ل اهتمانس اهربخ نطضيو القت لوبق مزاي ىلا ةفاكملا
 هاند جوف مالسلا هياع حيسملا بلص ريخ لقت: نميف انرظن كلذ حص اماف ناهري الأ هتحص ىلع عطقي

 كلذ كاع ناف هلع عام اوعدإ نيذلا ىلإ لح دمر المع ايلقت ف كشرالاب' ةقداص ةمظع فاوك

 ىراصنلاو لطابلالوق ىلع ةوشرلا لوقو بذكلا مهنم نومضم نيتممتح نيرومأم طرشىلا تعجرو ةفصلا
 هناو حصفلا نع سانا قارتفا دنع اليل هوذخأ امناو ةماعلا فوخ اراهن هذخا ىلع اومدقي مل مهاب نورقم
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 و "رك را نم بولطملا ىلع هتلالدب علا ىف . دب الدنا الا د 0 ني زوجي انلق 0

 ماكحالا ىلع اهلالد ةيفك نعشمحبلاو مهتك ىف رظنلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا لاغتشا بحب ناكف ا

 نم عرشب مالاسااو ةالضلا هياع هديعتل ق ردنا نم اك اهنع كلو نتثملا ةلدا نم كلذ ريغل ضرعت مث 1

 تش نا هيلا عجراف اهدعب وأ ةثعبلا لبق ناكءاوس هلبق 0

 اذهولاق لقعلا ةعل رشا أدبعتم ةثعبلا لبق ناك مالاسلاو ةاللصلا هلع هنأ موظعل نع ”يربشفلا نإ لشنو : ْ

 هللا ةمهلي اع ادبعتم ناك هناىلا بهذ ةيمامالا ضعإ نا ةياهغلا يف يحل دو ةقوش لفعل نمل دا 0 ْ

 مهاربا عرش هنا ىلا بهذ نم لوق نيعم عرشب ادبعتم ناك هنا ىلا بهذ نم لاوقأ ىوقأو «هايا ىلاعت
 ينل الو ةنيلا عورفلا ف الو لوصالا يف 0 05 رهظنال ةلاسملا هده“: يرزاملا مامالا لاق 0 مالسلا هيلع

 ةعارمشلا يف 2 اهيلع

 ترق دقو لوصالا 0 مهأ نم ىهف ا مأ انا عرش امل نم ع رش له يغو ةساثلا ةلاسملا مول

 حصام طاح ١ هف ثحأل اذهفام ءلانيمتتملا 02 ند اللا انلق نم علا رش نم مل عل ملام 2 لاّقؤ ها موضع

 لف اهم رز 00 وهو ممهج ريغ .نم 0 ا 4 ررحتلا ذيهملا هن 1 هجو لع حصإ ماع هم ع

 يف هخيدن ىلع لءادلا لدام هنمو « هنف فالخال اذهو هب ذخ الإ ىلع ليلدلا لدام هنث « ةئسلاو تاَيْكّلا 0

 فاتحا يذلا. وه اذبف هخسأ نع الو هن دنخ الا: نع ليلدلا لك ملام ةلنمو 6 كلذك ًاضيأ اذهو اعرض : 8

 هداحبصأ رو 9و كلام ا 0 وه ا نيو 6 انل 2 سل موضع لاقو انل عروش وه مهضعل لاق هنق 1

 بهذ يطرقلالاقو ٠ هبتك ضعب يف يغفاشلا هيلا اءوأدق يناعمسلا نبا لاق ٠ ”يعفاشلاو ةفينح يبا باخصاو ٠١

 كلام كيحأ ةيضنق' يذلا هنأ باهولا دنع يضاقلا لاقو ةكلاملا يفعل انياحصا مظعم هيلا 1 7

 حس انل نم عئارش املك اما ضع لاق 3 هاوعا ف يودرزملا لاق ٠ ندحلا دم نع لش و 3

 لع انمزلت موضعا لاقو 6 ليلدلا موق. .قح ىح ام ل مهضعل لاقو انقر ةلزنع خسنلا ىلع ليادلا موقد ش 98

 هيلع هللا ىلص هللال وسر هيصق وا زاكنا ريغ ن * ىه انباع اهم ىل اع هللا صقام نا ع حييحصلاو ؛ انّتعي رش اهعا

 نم اندنع را اتخلا وهو لاق 3 * مالسلاو ةالصلا هيلع الوسر ةعل رش هنأ ىلع انمزلب ةناف راكت] قاع نوف 8

 اوعتتاف هللا قلص ل اق ) لاقو ( مهارإ 1 ةام ) ىلاعناو كرامت هللا لاق أن 1 يذلا طر لا اذهب لاوقألا

 هللا لوش ةمسقلاو 1 اهلا حيبحصت قاد محا دقو اداه يرجح دعا اذه ىلعن ( افسح مهاربا ةلم

 علا تال صلنا اظيع جتحاف (مولعممو برش علو برش امل) لاقو (مهيب 3 ةمسق ءاملا نا مهن و) ىل اع

 مأ ارش ىدذلا لوقلا وه بهذملا نأ تدق هريظن وه اع هيلع سوا خد هنا

 1 ةعساتلا هلا ملا

 تدكلا ىلع مؤطاوت نكي ال .ةعامج ان نا زوج هنا, اهنم ءهيش نيقللا ع رئاوتملا ةدافال نيركسيل

0-0 
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 رمال هر لادم طارتشالا قب ىلع رست نأ ىوالا مهم يسن لع اول الث وأ عيلس

 منايور دقو ةعبس اوناكو هيفناك يذلا تيبلا اواخد دوهلانم ةعام نع لقن مالساهياع ىسع لتق ناف

 اويزو هولتقو هلع اوعمتحاف ترب يف صخش ىلع مهدف الاعح لحرل أولعج امتاو حيسملا نوفرعي ال اوناك

 ءاماع هرك ذ امه نحت اع قلعت اممو ٠ راوتلا لصخح ال هلعو ريخلا اوعاشأو مالنا هءلع ىسع اولتق مهما

 يزارلار خفاا حضوا دقو كلذ يف اوقاتخا دقو هلبق نم عرمشل أديعتم مالسأا هيلع ناك له ةلاسميف لوصالا

 " مالسلاو ةالصلا هلع لوسرلانأ يف ( كلاثلا مسقلا ) لاقهنم انضرغب قاعت ام كل درونلو لوصحلا يف اهرعأ
 ل « هلق نم عرش ادبعتم ناك له ةوسلا لق هنأ ( لوالا ) ناثحن هيفو هلبق نم عرشل أدنعتم ناك له

 دا ع اودع ند ادم ناكاول هل نوردلل محا ثلاث هيف فقوتو نورخأ هافنو موق

 رئاسىلع اسايق رئاونلاب لقنلو رهتشا ال كاذك ناكولو مطوقب ذخ الا ءافتمالا و هدي زملا كلت ماعلا

 بجوف ةماعتنناك همد#ت نم ةوعدنأب نوتبثملا جتحاو٠ مهعرشب ادبعتم ناكام 5 ل ثش هلاوحأ

 قيرطب هيلاةوعدلا كلت لوصو مسن ال كلذ انماسولو همدقت نم ةوعد مومت ماي واوا اهف هلوخد

 ةرتفلا نامز نم دارملا وه اذهو بلاغلا فلا وا علا بجوي

 رخأ عرش ادعت نك نإ ءايفقلا لم نك وهل اذنملا روح لاق وتلا دعب هلاخ ىف( نانا ككل ٠

 يي نكت ناقنم نأ رعاو ٠ ىسع عرش, لبقو ىسوم عرشب لبقو مايا عرش ادبعتم ناك موق لاقو

 نا هي ديري وأ هلق نم اء 0ك لثك هيلا 20 هانا يذل نأانإ هلق نم عرش

 كلذ نكلو سم يناثاو ل انلبق نم عرش فالخب انعرش نال ةرورضلاب نالطبلا مولعم

 ناك لب هريغل اعبن مالسلا هيلع نكي ملو ةيعتتلا مهوب كلذ نال هريغ عرشب دبعتم هناب لوقلا قالطا يذتقي ال

 عرش ادنعتم ناك و (لوالا) هو>و هنالطب لعلدنف ةلأسملا ةقيقحوهو يناثلا لاهحالا 3 هعرشيف الصأ

 مل هنكل يحولا لوزن ىلا فقوتي ال نآو هعرش ىلا ثداولا كلت ماكحأ يف عجرب نأ هلع نجوا دما

 كلت ىلع مالسلاو دولصلا هيلع ةهنالاقي نك لامحال ةعونمت ةمزالملا نأ لبق ناف ٠ رهشال هلءؤولو كلذ لعب

 مالسلاو ةالصلا 3200 يجولا لوزن ىلا اهف فقوت مرجحالف هلبقنم عرشب ايف دستمي ريغ هنأ روضلا

 رتل هلو تناك نا عئارم ه1 كرت ءاكخإ ناكل ولا 1 خاف عئاقولا كت ؟> نع مهع ءرش واخ مع

 ارافك اوناك ةاورلا كئلوأ نال اطوق رجب داحالاب ةلوقنم تناك ناو مهلا عوجرلا ىلا اهتقرعم ىف جاتحيال

 اناق هلبق نم عرشب اهف ديعتم ريغ هنأ لع هلال اهلا 6 هلوق باوحلاف ةلوبقم ريغ رافكلا ةياورو

 هلبق نم عرشب اهنم يش يف دبعتم ريغ هنأ رع هنال كاذ نوكي نأ بجو مهلا عئاقولا نم "يش ىف عجر, ملاماف

 ديدشلا يلطااب الا لصحبال اهنع مهمتك واخي اءلا انلق ٠ ٠ عئاقولا كلت نع مهبتك ولخجبهملعل املا عجري ملاعا هلوقو

 11 اوتم نك نانا ؟ىلا كلذ 1 ار دلك كذ هم هنأ يع لاننا كل كلا



 لجو نع لانا ريخأو هب نأ بلطلا دبع قيآ دبع ندم نأ نوفل الو نوفا سر سا
 سجل تاولصلا كلذ نمو .انبلا غلب تح كتلؤأ نع ذخأ مث كلذك هنع هذخاهمبتا نم ناو هيلا هب وأ 0

 تازاوتلا ىلعأ ارم هلأ ىلا ةراغإ ءايشألا نم ريثك ينرقاك الو نمؤم كهف ىلتخ اللوق رز 17
 اعد ىذلاام تلق ناف تاراشالا نم هتنمضت امو تارامعلا ردق فرعاف نيماملا نيماسملا ريغ امف كراش_ىتح

 رع ناخلا هيلع تدوؤأ هنا كلذ ىلا هامد تلق .ةدايزلا هديه ىلا يوحنا مالسا راوتلا طور يف دار نإ
 نيماسم ريغ اهتاور نوك نم تءاج اهنف ةلعلا نا نظف ةرتاوتم اهنا نوماسملا ىعدا كلذ عمو عقاولل ةقباطم

 اهنا مه نييتف اهف رظنلا اوضفر مهناف روهمتلا اك لعضي نأ هقح ناكو لاكشالا نم اصلخت طرمشلا اذه دازف

 شن دقو « مالكلا ٍلعيف افيعض ناك هنأ ريغهدصأ نم لاكشالا عفتراف ةرووشملا رتاونملا طورمشل ةيفوتنمريغ
 كلذو ىصحتال يتلاتارتاوتملا ربك أ يف رئاوتلا باب دادننا وهو زخا لاكشإ اهداز ىلا: ةدابزلا هذه نو

 ناكو هدعب تربظ يتلا رومالاو زيزعلا باتكلا يف رك ذن ملو مالسالا روبظ لبق تناك يتلا رومالا يف

 لج يف ةجاحلاو ةفرعملاو معلا ناكرأ مهأ نم رئاوتملا ربخلا نا عم نيماسملا ريغ الوأ اهلقت نولوأتملا

 هلا ةئحلم لاوحالا

 : حضوتلا باتك يف ةميرشلاردصلاق ٠ هيف نحت ايف ةدئاف نع ولخنال ىش ٍتارابع دروأ نا تدار دقو
 مهتزتكل بذكلا ىلع مهؤطاوت نكمي الو مهددع ىصحال اموق دبع لك يف هتاور نوكت نأ نم واخال ربخلا
 « رتاوتم لوالاو ء داحا هتاور لب ريصبال وأ لوالا نرفلا دعب كلذك ريسب وأ مهنك امأ نابتو مهنلادعو

 دحاولا ريخ كلاثلاو « روهشم يباثلاو

 نيققحلا دنع بذكلا ىلع ميقفاوت ىأ مهؤطاوت نكمي الو هلوق : حولتلا يف يبازاتفتلا ندلا دعس ققحلا لاق

 ال ع لدكلا لع مؤطاوت لقعلا دنع عنتمي ادح مهغومب نربخما ةرثك يف ربتعملا نا نمي ةزذكلل ريسفت

 رك ذامأوءارتاوتم نوكي ال ضارغالا نم ضرفل هيف بذكلا ىلع مهؤطاوت زواج نيروصح ريغ عمج ربخأ

 ريغ عمج رخلا ىل يح نتاوتلاف طارش لاو تدك ]الع مهئطاوت مدعل ديك انف نك امالا نيايتو ةلادعلا

 ديبأتو مالسلا هيلع ىسع لتقب دوهلا ربخ لثم امأو ٠ نيقيلا انأ لصح ميكلم تومب ةدإب رافك نم روصح

 ىلا ًادنتسمنوكينأ دبال رتاونملا من ٠ دبع لك يف هطئارشلوصحو هرتاوت لسن الف مالسلا هيلع ىسوم ند

 ناهرباا موقي ىتح نيقبلا انل لصح مل ةيلقع ةلأعس ىلع ملقأ لأ قفتا ول واف عرل انسارطا

 ا لس نأبلا اغا ةركلال ريضن نيققحلادنع هلوق : هيلع هتيشاح يف "يراتفلا سح ققحلا لاق

 لوسرلا رب> رئاوتىف مالكلا لبق رئاوتلايف طرعشب سيلوهلوق ٠ يغش اك سل 'ىطاوتلازاكما مدعل ةاعةزكلا

 لصفلاب لوقلاعنم باوجلاو ٠ هرك ذامل بيرقت الف رتاوتلا قلطم يفال ههف ناطرش نك امالا نابتو ةلادعلاو

 زاوط رهاظ عنم مهكلم تومب ةدإب رافك نم روصحم ريغ عمج رابخاب نيقبلا لوصح يفو اذه - راتخلا ىلع

 داهجلا دع مزجلا اوعارب الثل هب نيهاتملا ريرغت لثم ضارغالا نم ضرغل مالكتلا كالذ ىلع ةرإبلا كلت: .قافنا



 ا بد

 هاوريذلا هجولاريغ لعن يمانملا نم هريغماور دقداورام نوكينأ (يناثلا) هجولا ٠ هبوه هاور يذلا هجولا ىلع

 نايرضاذهو نيماشملا نم هريغ هورب م هاورام نوكينأ (ثلاثلا) هجولا ٠ نيتباورلا نيب ضراعتلا عقب ثري ةبوع

 0 هق نوك الإ (قاثلاو) لوض لاو دعاوقلانم مثدنع ررقتام فااخنام هبف نوكي نأ (اهدحأ)

 رفاكلا يف دمع لاق ”يودزلا لوصأ قف ءاملعلا ضعب ةضورفملا ةلادلا لع نم فرالا ضرعت دقو

 01 الج ورانا يلو ىلإ تاوبف ءالأ فازاو ني ناف هأط ونيوء ربع لئشإال هنا : هاما ةساجان
 نأ تح هيف يصلاةياور كلذكو « طايتحالا نم بحتس اهف ثيدحلا ةباور يف كلذك نوك نع 2 و الصأ

 ْن وكينأ بجي يأ كليك ن 1 بحنو هلوق :ح رشلايف لاق ٠ ٠ مسملا قسافلا نود رفاكلا ةياور لثمنوكست

 هب لحل رم ىأ كالا نم بحتس اهف املا ةساين نع رابخالا يفهنأثك ثيدحلا ةياوريف رفاكلا نأش

 هب لمعلا يف ناكول طايتحالا نا الا « ءاملا ةساج يف لبقي م كةجح نوك الو نبدلا يف هربخ ٍدبقبال عا

 ل بلو داي نك نأ روك كاع ندا 2 ةقلرألا نكن 2 برع و رع نم هدحألا قتلا

 لدار اك اطال دع بحتس اهف ثيدحلا ةياور يف قسافلاو رفاكلا ربخني اتبا* قرفلا نوكي

 ولنكلو الصأ ةحبح نوكي ال اثيدح قسافلا ىور اذاف ءاملا ةساين نع اهرابخإيف هتوبثك ةجح اهربخ
 00 داكلا رح للا قدتاجشللالا قوق < لمعلا ف تاحتسالا نوك هب دح الا ف طاتحالا نآك
 ةظوفحريغ ةءاورلانال مده امفو انبه اذك نوكي نأ بج لاقامتاو : لاق مث مالكلا قايسلدب هجولا اذه
 ظ ثيدحلا ءالؤه لقت يف فلاسلا نع

 ردروا ندلا قام ام كلذ ناك ءاوس اقلطم لوبقع وهف رتاوتلا قيرط لع نيملسملا ريغ هيوزياماغأو

 اوور اذاف ٠ رخآ نيدبوأ ند مط ناكنا مهندبوأ انيدب قلعتبام نيب هيف قرفال نيدلاب قلعتب امو نبدلا
 ال نوكي نأ دب الف روما اهركذ ىلا هانورد فرع دقو اونا قنؤط لعادل قاض اما
 1 د أ مالا نم ةمأ نعت مل هناف رتاولا قيرطىلع اندنع ايو م أ كلذ عم ب 5

 ضرص ريغ نع هيف ىرتما نمو ممألا 0 لع عالطا قدأهل ن م هذ يرتعأل أ اذهونوماسملاهب ىنع

 اذه نوكيو اندنع هرئاوتا ادك وم متدنع هرئاوت نوكي اذه ىلعو ٠ ةناعا لقا طنز لاوز نكمأ كفلا ف

 تاراوتملابا هلنيس نيملكتم ا ةعأ يتك يف رظلوا هتف رجالا رك نمو © تارااوتلا عاونأ ىلعأ نم عونا

 ايندلا يفاهضمإو ىطسولا ةحردلا يف اهضعبو ايلعااةجردلا يف اهضعب نك معلا ةدافايف تكرتشا ناو

 رك ذن نحنو لاقف نيماسملا دنع لقنلا هوجو اف ركذيتلا ةلاقملا يف عونلا اذهىلا مزح نبا راشأ دقو
 ا لع بلغ تح نعأ نع هولق مث ميدو ممباتكل نيماسملا دنع يتلا لقتلا هوجو ىلاعت هللا ءاش نا
 لق نا قيفوتلا هللابو لوقنف ميلق نك نافإلا دا لع نيا نوفرعف انابع لهاجلاو ماعلاو رفاكللاو نمؤملا

 الج اليج مهاثمأ نع برغملاو قرشملا لهأ هلقني *.:.اطوأ ةتيامانقا عبقسان نام لكل نيبال
 قرش يف فحاضملا ىف بوتكملا نارقلا وهو ةدهاشملل دناعم ريغ فصنم رفاك الو نمؤم هيف فلتخال '

 ير 00 ل 01 ا 10 1 2 رع را ها 00 1 ال1 را

 1 / : ل نك لع ١ اهلل + 3 2 ل 1 ٠ 8 5 ١ اي , 5 انة 0 1 4 1 7 1

 1 1 1 ينك هوو : لش 7 0 2

 2 / ٠

 ل



 تلا

 مرعب نم نارخأ أ 5 لدع اود نانبإ ةضوأا نيحا دوما ةدحا رضا اذا ب ةدابش اونمآ نذلا

 يذلا ليوأتلاةالالو دي ملو خشب ١ كلذنا لوقينم بهذملع يرحب اعااذهو ( ضرالايف مبرض متنا

 اوعدا موق ىلع درلا يف مالكلا هب ملأ لضف يف لاق : مالملاب .هبحاص ىلع ىحنأو ماكحالا يف مزح نا ءهركذ-

 نا)ىلاءتهلوقب كلذاولثمو ةعانشلانم دعبأ اهدحا نوكي نأب نيصنلا د جرن اولاقو : صوصنلا ضراعت .

 آلا ةعانش الودل ىنعّمال اذهو "يلع لاق (مكريغنمنارخآ وأ) 3 زعهلوق عم اونيبتق ب اب قساف مكءاحن 5

 ىلاعت هلوقو « اهريغ ةعنشاليتأا ةعنشلا ىه هذهف « هب انيعأ امىلع ةدسافلا ءاراالا ؟حتلاو ةلوش راو هلل ةفلاخا

 ةيصولا يف الا الحأ قساف لبق الف قسافلا ربخ لوبق نع يهنلا ةيآ نم تاق كانغ نه نارا نإ

 الو ارالم ىيفلااالو لطعأ ةمتش:الاو « قاسفلا رئاش نود ةصاح نارك ضنك ف دس 0

 اولع رذهلا اذه نع هللا ىلاعت متلبق ريغ نم يأ مكريغ نم نارخا وأ لاق نم لوق نم انالطب رهظأ

 ىلاعتلاق دقو لئابقلا رئاس نود ةصاخ باطخلا اذهب لجو زع هللا يطاخ ةليبق "يأ يرعش تيلو « اريك

 15و نسرفو برع اونما نينلا لب اهنحب قلنق اوما !يدتلا الع اهو (1ونما شلال كلا

 تبث دركو ميدوكربو دنسو دنهو ربربو ةاحيو ةيونوعزو ةشبحو نادوسو رزخو نلقصَو مورو طبو

 000 رك اواةيشن هفس نماالا فلذ كم الز: راتكلا مم اونمأ نيذلا ريغ نا اهيف كشلل لاحال ةرورضإ

 ؟تايق ريع نم مكر يغنم لاق يحس نا يغبلاب ناك دقل يرمعلو ناعرذللو ع ريغ ىلاعت هبر ىلع لاقو

 را قحا رون نم هلع سل يذلا هراوع رهاظلا طقاسلا ليوا ادع

 أوداز نذل عرفاكلا ةياوردوبق مدعب ميتك يف اوحررص ندلانا سانلا شعب :ضوتدق (ياثلا) سألا
 0 كرص رع اييثكا ناف  كلذك الا نييلو ةلادنلاب انو رقم وا هدو اهل ماليكالا ا طورش يف

 رمل اذ نلت الان لع ؛ هيلع درو هريغ نع القت هركذ مهضعلو كلذ اوكا لو رشا ىف كوي كرا

 ناو لاكشالا ةلازآ ثنحأ دقو ٠ د اطفاح نان راما ع نا مضعب مهونو٠ادج نوليلق .

 نالاطملا ىلا ثحابملا نم تخنبم يف ضرعي لاكشإ نك ةلازا كرتأنا باتكلا اذه يف تملا دق تنك

 1 ةياور لوءق مدع نأ لوقتنف ر نقلا كاشتشا لك خ اير : : هف هانركاذ اهف اوورتي نأ دعب

 داحالا ريخ نال كلذو عداحالا قيرط ىلع درو ايف نيعتس نأ نأ اف اق اع ندلا صح أي

 لامحالهتياور لبق لدع ريغ اهدسم ناكن اف اطباخ الدعاماسم يوارلا نوكي نأ هيف طرتشي هلق نوم دنع

 هتداعسنأب همزجو نددلايف هداقتعا عم هتياور لبقال لدعريغ ناك اذا رسما ناك اذاف بذكلاىلع مدقي 3

 اذهو ؛ ىلوأهن ةلموزم هداهم ناار د ندلا يف دقتعيال يذلا لسلا ر ريغ ةياوو ليت آل نالف 5 ةطوس

 نسر نإ لادخال لويقلا ثافض لغالا [ناس ىوارلا ناك ناو هسا د كال سامو

 نا ورطأ مهدنع ىمالاف كلذ وحنو طلغلاو وبسااهل

 نفل نير ءاؤردق ءاورام نوكي نأ (لوالا] درا هسوأ هنزل ل روس هطول لإ



0 

 روصمالا منك عما لل يحن عا ىلا هءاضفإ كل الوم ال نيام ناررخلا نارك نأ رات طرف
 ه ٠ نيماسأا نم هناكماكر اذكلا نم كلذ نكو هيلع مهؤطاونتو بذكلا ىلع مهعامجا

 مالسالاو فيرحتلاو بذكللةضرع رفكلازال ةلادعلاو مالسالامهضعب طرشو : ةياهلايف يللا لاقو

 عقول راقكلا:رانخإ بيع علا عقو و هنالو مهريغن ود نيماسلا عامجا ريتعا اذهلو قدصلا طباض ةلادعلاو

 اذ اهكلا ني لصح دف رعاا ناف طاغ وهو هباصو حيسملا لتق نع مهترثك عم ىراصتلا رابخإ دنع

 دنع نيماسملاب صتخا عامجالاو مهكلم لقب نورفاك دإب لهأ تاو اك ةندكلاملا يعادلا ءافتنا فرع

 !دبملا يف مهتلقل رئاوتم ريغ ىراصتلا رابخإونيماشملا عاجحاب صتخلا عمس || نم هتدافتسال مهضعل

 مع لهذ ةلآثم يف ثحب اذا نم نيرخأتملا ضع مالك ين بارطضا عضوملا اذه ىف عقو دق هنا رعاو

 وهل لكنا لاا ضفاف ارحا نخ ىف كاذ اها ىلش

 ريغ نم ناكاذا اذه هتباور لبقت مل ارفاكن اكن اف اماسم نوكي نأ يوارلايف اوطرش (لوالا) ىمالا

 لوبق مدع ىلع ءاملعلا عمحأ : .ةياهنلا يف لاق ٠ هيلع عامحالا داقعنا,لوصألا ءاءاعنم ريثك حرصدقو ةلبقلا لهأ
 لقا ردناو هزاع لاقو الو ف دكلا نك رارتخالا هنءيلع ءاوسةلبقلا لها نم لوكس أل ىذلا ركل هدر

 مهضعب لاقؤ ٠ هلمحت لاح امام نكي ح ناو هتياور لاح يوارلا مالساطارتشا ىلغ ةقفلا ل رضا عدلا

 لبقو ٠ هريخ رابعا مدع ىلوألا قيرطإ مزليف قسافلا 0 دنع تدثتلا بوجول رفاكلا ربخ لالا

 تاج صب كلذ ةدابشلان 1 رح كاوا نا عم ةيصولا يف هيدابش 30 اأو فكل لاش قسافلا نا

 مالسالا سدل : لاقف كاسملا لهس قيرطب رفاكلا 1 در ببس مهضعب نابا دقو ؛ قابلايف اربتعم ماعلا قبو

 ا ادهم ةنيدأ ىلال دعااخرتخم ناك اذ[ رتاكلا نآل' قيصلا قاتيأل رفكتلا دا قدصلا تو اطل

 تامرحملا لعف ىلع هنءارجناف قسافلا فالح ايندلا رومأ نم منع ربخأ ول اك هربخي ةقثثلا عقت بذكلا

 يف ةدئاز ةمهت ثروت رفكلا نا رابتعاب مالسالا طارتشا نكلو هربخ نع ةقثلا ليزت اهعرح داقتعا عم

 : ادا رم نيدلا ىف ام وذات غو عرشلا ماكحأ ا تينت ىلإ راخالا يق مالكتلا نال هيذك لع لت رح
 زع هلو يف ىلاعت هللا راشا هبلاو ؛ هف هنم سلام لاخداب ندلا ناكرا مده يف يعسلا ىلع ةاداعملا مملمحتت

 مهناف ْناَبكلا قيرطب اذه مهنم رهظ دقو: ع دانفالا ىف نورصشال عا( الاخ منولاب را

 الف كلذ رابظاب مييلع قاثيلا ذخأ دعب مهباتك نم هتوبنو ملسو هيلع هللا ىبض هللا لوسر تعن ا

 ال 2 اهيلف رهاشلا وه اذهب ةباورلا ةيرطب هل لضأال تذك يع ةذانزب كلذ لثم اودضقين ا نم نمو

 تذكلا ةمهت نكي دئاز ينعل لب رفكلا نيعل سبل رفاكلا ربخ در نا اذهب نيبتف يوارلا يف مالسالا

 وهو هنداهشت ف 0 01 نكع دقازب نعل لشال (نافر ةدلول بالا ةدابش 0 ةاماعملا وهو هرخل ق١

 دلولا ىلا لملاو ةقفشلا

 ا اي ) ىلاعت هلوق وه رفسلا يف ةصولا قف مسملا ريغ ةدابش لوبق ىف اه 1 هبلا يشأ يذلا ”صنلاو



 دك را يح

 مهؤطاوت هعم نمؤي ادح ةقبط لكيف هتاور غولب هطرشو:ةديزلا يف يماعلا نيدلا ءام ققحلا لاقو

 معن ءارتفا موصعملا لوخد انطارتشإب نيفلاخْا لوقو « ةفزاح ددع يف مهلقأ رصحو « سحلا ىلا مهدانتساو
 دحاو بأ ينب اونوكي الف ىاسنأ فلتخت نأ وق طرشو « هيفن ىلا يدؤت ةهش قبس مدع ىضترملا طرش
 يبلازغلا لاق٠ : دحأو يعذم لعاأ اونوك الف مهنايدأ فاتختو ةدحاو ةلحم يف اونوكي الف مهن :لطوأ فلق نأو

 لاك ىلا ةرثكتلاو - 0 ناكما يتلا ارثؤ ال دقلو ضو ةدحاو 1 ند 00 دساف اذهو

 لع ارو رحلالا نع 6 5 ءامعإلا ب لم قطا وتلا كما هز ك نكت ناو « ناكمالا اذه عفدن ددغلا

 ةنتفو لتق نع اوربخأ اذا نيءاسملا قدص لعن نحنو ندلا فالتخحا ربتعب فنكو ؛ ةلح لحأ نم نكي اكدلبا د
 لق: ىف ىراصتلا قدص لحاف لفارا رسب ترن ضال اذا ةينطنطسق لهأ قدس رع لب ةعقاوو 3

 حيرص صنب ىسبع نع اءاممو افيقوت ثياثتلا اولقني ل انذق ٠ هبلص يف مهقدصو مالسلا هيلع ىسيع نع ثيلتتلا
 تابآ نم هيبشتلا ةهسشملا مهف مك اهازغم ىلع اوفقي مل ةموم ظافلأب كلذ اومهوت نكل ليوأتلا لمتحيال

 مايف اوقدص دقف مالسلا هلعىسع لتقاماف ٠ سوسحنعردصي نايغش رئاوتااو « اهانعم اومهغب مل رابخاو

 ه ٠ مط هبش نكلو الوتقم مالسلا هيلع ىسع هيثي ًاصخش اودهاش

 لاق ٠ دوبللا ىلا دحاو ند ىلع اونوكي الز طادشا عرار 2 ن دم ندلارخخ مامالا بسندقو 3

 مهموحي الو ددع محرصحم الأ (لوالا) ةعبرأف ةربتعم ريغاجنأ حم موق اهربتعا يتلا طئارشلاامأو :لوصحخلاف
 اديقم مهراخ] ناك قلخلا نيب اهف ةراثلا نع َندْؤملا طوقس نع اوربخأ ول مالا لهأ نال.لطاي وهو دب 0

 لصحي ل تاصحنا ةمهناازال لطاب وهو دوبلا هربتعا طرشلا اذهو دحاو نرد ىلع اون وك الأ (يناثلا) رحل

 ناو ال نأ( ثلاثلا ) اوناك فنك معلا لصح تمفنرا ناو نايدأ ىلع وأ دحاو ند ىلع اوناك ءاوس رعلا 00

 نيربايف موصعملا دوجو يددو وارلا نبا طارش ( عبارلا ) مدقت امهيف لوقلاو دحاو رلب نمالو دحاو يسن

 م + راوتلا لجأ رخل موضعا لوق ذئح ديقلا نال نلت وهو مد لع اول

 ةياهملا يف يلا لاق ةنكمملاو ةلذلا لحأ نربخلا يف نوكي نآوهو رخآ طرش دوولا ىلا بسن دقو

 طاغ وهو « 00 ىلع مؤطاوت نمؤيل ةنكسملاو ةلذلا لهأ راكبا هلع جايتفيا د اك: ذأ دوهملا تطرش

 لعاو نك ابا يح هتع ةلوصخ نم رك ا ءافرشلاو نيتلاو رب 6 الا راسا نسف علا دج انا

 انباكأ نمو عمللا يف لاق ٠ نيماسم 5 موقطرشو مهفرش رش ٠ الث بذكلا ةليذر نعكقتاوأ مفر ةلذلا

 مهنمو « رشع ين ني لأ هدا نراك روض لل نا يالا رار ري

 اغ يش صتخي ال هب رملا عوقو نأل أ اطذي هلك اذه زك أو ةناهالثلاق نم مهنمو ءنوعس فاقأ لاق نه

 مما لصحي ذا دساف وهو نينمؤم ءالوأ اون دك نا موةطرشش: ىصتسملايفلاقو ٠ كلذ رابتعاطقسف هورك ذ

 مهكلم توع ارتدت اكلمررا لوقب لب ةيردقلاو ةئحرملاو ةقفلا لوش

 نم سلو : :نظانملا ةئحو رظانلا ةضور ناضتحا ىف نا رلملا سما وع فيككو رطاوتسا يفد فق لاق
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 اقم نر او ل

 ناو قح لئاسا ثيدح وهو دنمملا يف اثيدح اهنم جرخأ هناف دمحأ نع مالكلا اذه حصبال حالصلا نا

 اع ثتلدح امأ « دايز نب سامرطاو سابعنباو نيسحلا هنباو يلع ثيدح نم درو دقو «سرف ىلع ءاح

 يال نانو «يدع نا م سابع نب ثيدح امو لعب ةباور ةزمدجأو دواد 51 هر

 نب ناوفص ةياور نم دواد وبأ ىورف اهرأ فاو دب وبك اند قرا نم قدح كادكو نارطلا ف

 مظ نم الأ لاق هلا سو هيلع هللا ىلص لا لوسر نع ةيند مهئابآ نع ةباحصلا ءانبأ نم ةدع نع ميس
 هدانساو « ةمايقلا موب هحبحح اناف سفن ب بيط ريغب ًائيش هنم ذخأ وأ هتقاط قوف هفلكوأ هصقتنا وأ رهام

 دقف ةلادعلا ههف طرتشت ال يذلا رئاوتلادح نوغلس ةباحصلا ءانبأ نم ةدع مهناف مسيمل نم هبف ناك نآأو 0-5

 الق نارح الآ ناثيدبملا امأو « ةءاحصلا :ءانبأ نم ينال نع هتباور يف لاق ىربكلا قربلا ناس'يف هانيوز

 لف: ماكجلالا تانك ىف لاق ابرك داع ذيؤت ةراغ مزج نآل تيآو انهىلاتلصو' نا دعيو هن ٠ امطا لع

 لوقتم هنأ انماع اذه ناكن اف اليخ البج الوقنم ائقيتم هف امب حص دق عاجالا نأ الا لسرمب ربخ دري دقو

 قرفالو ءاوس هدورو مدعو لسرملا كلذ دورو ناكو هيف دنسلا رك ذ نع ينغتساف نارقلا لقنك ةفاك لقن

 حاحصديناسأب اهوور دق موقناك ناو سو هيلع للا ىلص هوي : مالعأ نم رك و تراول ةصو الوب فلذو

 ىلع ليلد ال هنأل انرك ذ ام ىلع حرطم وبف هيلع عاججا ال يذلا لس رملا امأو لاق من ةفاكلا لقث ةلوقنم يهف

 تي ةلوق لك يهو تطقس اهف فاتخا اذاو تلبق اهيلع عم اذا يتاا لاوقالا ةلمح يف لخاد وهف ةّبلا هلوبق

 اندج وف فيعض هليلق اندحا يف وا لسمم ثيدح درو اذاو رخا عضوم يف لاقو ٠ صن اممساب اهليصفتس

 ةفاكلا لقن لوقنم هنأو هيف كشال حي ثيدح هنا انش اندلع ف2 كوقلا و هذخلا لع اخ كيرلا تل

 كلذ هبشأ امو ثراول ةيصوال يف ثيدحلاك ثاذو داحالا لقت نع هيف نفت

 كي ةنماثلا ةلأسسملا :

 ل0 حا 1 رمال اوداز لب راوتلا يف رويخلا ايطرت يلا طورشأاب اوقتكي ل اسانأ تفرع دق
 : ىنصتسملا يف ”يلازغلا مامالا لاق ٠ ةعيشلاىلا كلذ سندقو نربخا ةإح يف موصعملا مامالا دو>و مهضعل

 هيلع هللا ىلص لوسرلا رابخاب ل بوب اذهو نيربخلا ةإمح يف موصعملا مامالا نورك نأ ' ساوزا طرق

 ىلع مبلقتب ملسلا لصحي ال نأ بجيو هريغ رابخإ نا ةحاح ”ىاف موصخم هنآل مالسلا هيلع ليربج نع سو

 هدهاش نم ىلع الا مامالا ةجح مزات نأو موصعم مهف سيل ذا هنعّدلا يضر "يلع نع صناا رتاوتلا قيرط
 اوسل ذا هناضقو هلسرو هناعدو ار ةحللا مشا نأو دالبلا رئاس نود هنم عمسو هرب 158

 ركنأو ؛ مهايذه ىلع مزال كلذ لكو رصم ريغيف لاتقو ةنتف عوقوو هلتقو ريمأ توم لعل ال نأو نيموصعم
 . نبا طرش: لوصولا ةيابن يف يللا ةمالعلا لاق ٠ يدنوارلا نياىلا مهضعب هبسنو مهلا لوقلا اذه ةبسن ةعبشناا
 موصعملا لوق ذئنيح عال ديفملا نال طلغ وهو بذكلا ىلع اوقفتي الثل مهف موصعملا دوحو يدنوارلا

 هريغل ةربع الو

 00 ام مخ

 ا رايد.” عرب تنوي ١ د اك



 تا ل ظ

 نيعسو ةعضب ةياور نثملا اذهب صاخلاو « بذكلإ قلطم ف هنكللو هتيع نامل اذه يف ساو قارعلا لاق

 ةلثمأ دروا دقو. - ةعالا نم هكدس جرحأ نماةراشالا مف ديح اودع ادحاو تان ذ مث « ًايباح

 هللا رضن ثيدح اهنمو « ةباحصلا نم نيسقحو فين نع يو ص هناف ضوملا ثيدح اهنم .يظفللا رئاوتمال

 فرحا ةعبس ىلع نآرقلا لزت ثيدح اهنهو « مهنم نيثالث وحن نك يورم هناف اهاعوف يتلاقم عمس اغا

 ع

0 
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 هبف يور دق هناف ءامدلا يف نبديلا عفر وهو يونعملارتاوتملل الاثم دروأو ٠ نيرهشعو عبس نع يوصص هاف
 ردقاا نكل رتاوتت ملاهنم ةيضق لكف ةفلتخ اياضق يف اهنكل ءزج يق اهتعمج دقو لاق ثيدح ةثام وحن

 ه ٠ عومجما رابتعاب رثاوت ءاعدلا دنع عفرلا وهو اهبف كرتشملا

 مالاء الا ءاملفلا ضعي لاق: دق رج الا ىئالا ٍلعيف هنع ثحبال رئاونمانا نم حالصلانإ هلاقامو اذه

 ةاوراكلا تيط نويصيا ثم دحلا ةحك نع هيف ثحسب مع وه ذأ دا دائسالا لع تحاسم نع راو 1

 لع هتدافال ثحب ريغ نم هب لمعلا بجلب هناورنع هيف ثحبال رئاوتللاو « كرتيوأ هب لمعيل مهئادآ غيضو

 مهتافصو هتاور نعهبف ثحال رئاوتملا نا رك ذ اه ارآو « رافكتلا نعل راوالا رغ نع تود ناد

 ةزكلا يف مهغولب ةبح نم الامحا هناور نع ثحبلا يفانبال اذهو داح آلا راخسأ يف ير ىذلا هجولا لع

 مهمبذكلا عوقوقافتالاب دارملاو قافتالا قيرطب مهنم هلوصحوأ هيف بذكتلا ىلع مهؤطاوب منع دح ىلا

 ريثك يع ددعلا ناك نا ايسال هب ةفتحلا نارقلا نع حبلا كاذكو اطوأ ادمن ناك ءاوس رواشت 0

 لدي افكنو " روبشملا نك حا ناكأ اذا ضستسملا *الا ع يف هنع ثحبلا مدع يف راوتملا قحلبو ادح

 ةاورإف فولالا هولا لع انما ادهن ردات قالا كل ووك الكا رع ثحابم نم سيل رتاوتملا ناىلع

 نوط رش الو ليم مو دسم نيمبق لل دجاولا تنوي لوض الا ادع رن كل

 يف ير يذلا ثحبلا لايران او يف ثحب» مل دانسإ رتاوتملل قفتا تاف كلذ ىلا رتاوتملا مسقت ىلا

 ناك ناودنع ىعتس نوكب صاخلا داسآلا نال هرتاوت تنل اذأ اذه داسالا ا ورت تلا سنا 0
 ةدمافلا نع ولخمال

 هيف ةيفاكر بغ تناك ناو رهاظ سم الاف رتاولا تايثإ يف ةيفاك اهتزثكت ناك ناف ةرثك دياب ابكر دان امأو

 دجحو نإ رتاؤتملا ةحرد ملا ةعفريل كاوحالا نارق نئاس نم اهوخو لات ناو ا

 هيلع قخحالرصتتسملاو ٠ كلذ بجوبام دجو نا رزيخل ار سلا ةحرد ىلا هلزم 3 املا هعفر يضتشام

 | رك اذ ام ؟يش ىلا ةعوضوملا تيداحالا يف ةعونضملا ىل الالاف يعورسلا كفا راجت و نال

 ة:صخ ةمضخ تنك نموهيصخ اناث انهذ ىذا نمااعوقح راس ردع لا اطر سخ راش كل

 هلع اننا لص هللا لوس: نع روت تيداحأ ةنيارأ لاق طنا. لستح نا دعا لع ىورو :ارك سادس

 موب ماصخ اناف امذ ئذآ نمو «ةئطاب رش ندا كور قرش نداء رس ا ندلو تاو سو

 لع ك1 ف قازملا لضفلاوأ ظفاطا لاق "يرق 1غ ءاح ناو قد لئاشناو : ؟موص موب مك رخو ا ةماعلا

000 



 ا

 0 هناور تناك ناو اركاوتم نسل تاننلاب لامجالا انإ ثيدحو هللط ا كالذل كلك اونا نع لثسس نم

 اريثكو دعب أرط دق هنيف رتاوتلا نال كلذو ةفعاضم افاعذأ رتاونلا ددع ىلع مهددع ديزي نالاىلا رصعأ

 اطوااوس ال ةنمزالا عيمج يف الصاح ن وك ناهش رش رتاوتلازا عم لبيبقلا اذه نم وهام رتاوت يعدي ام

 ١ قت اةرك رئاولا دوحو ىعداف كلذ يف ءاداعلا ضعل عزابدقو «ءادّسالا ههح نم دوقفم اف رتاوتلا ل رستف

 ةنسلا ىف سبل هنأ اهنم مهوت اعر هناف يدتبملا رضب دق ام تارابعلا يف ماهمالاو ماهمالا نم انه عقو دقو ٠ راصتخا
 ةعالا نآريغ هؤاصحا رسمي ريثك ىنمملا ةهج نم وأ ظفالا ةهج نم ناكءاوس اهنم زتاوت ام نأ عم رتاوتم

 مهحابم نم سبل هنال هل اوضرعت. مل ةنسلا طبضل نيضرعتملا
 طرفل اهل تقفتا ىتش ديناسأ اهو ةنسلا بتك ىف ترك ذ ثيداحأ يف عقو امإ روك ذملا فالخلاو

 اهنا دانسالا نأ كلذو ديئاسأ نع الضف نيثدحلا دعاوق ىلع هل دانسا داربا رسعي رتاوثملاف .الاو اهب ةيانعلا

 رظناو كسفن ىلا عجراف انلق ايف تددرت اذاو ٠ كشلا نم اهيف ضرعي ١! داحالا رابخأ يف هيلع صرح

 دال يرق تناك ولو يخي ال ىلا ةرئاوتلا رومالا نم اةتنقسو هتمط 1 ادانيسا درو نأ اكتكك لج
 0 نايع اللا + اهالا لاق ٠ ءاما روهظلا ةدش نم نوكي دق هنال هروهظ عمكاذ انرك ذ اعاو

 7 5 د1 لشاو ةلوصاو هتنلا لعأ ةرك ذب يذلا راوتللا رورشملا نمو : ثيدحلا مولعب ةقاعتملا هتمدقم

 هنأب رعشي ام همالك ىف هرك ذ دق ظفاخلا بيطخلا ناك ناو صاخلا هانعمب رعشملا صاخلا ه.ساب الا هنوركذي

 1 هاف ميتاياور يف دجوب داكب الو مهتعانص هلمشت ال هنوكل كلذ لعلو ثيدحلا لهأ ريغ هيف عبتا

 نم هتءاوريف طرثلا اذه رارمتسا نم هدانسإ يف دب الو ةرورض هقدصب رغلا لص# نم هلقنب يدلا ريخلا

 ذا دع هفلت ءابعا تيدا خا نم اعد رباع كلذل ةلامزا ربا نع لكي نرخو.؛ ؟ءاهسنم ىلا هلاوأ نم

 10| طانو ىف هلخارط كلذ نال ةدايزو راؤلا ددسع هلق'نآو ليلا كلذ: نم سل تانثان كامالا

 هارت رانلا نم هدعقم ًاويتيلف ادمعتم ىلع بذك نم ثيدح من هركذ قبس ام ىلع هلئاوأ يف دجوي مو

 : ءم ةعامح نع يورم نيحيحصلا يف وهو ملا ددعلا منع هللا يضر ةباحصلا نم هلقن هناف كلذل الاثم

 نيمبرأ نم وحن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هاور هنأ هدنسم يف ليلا ظفاحلا رازبلا ركب وبأ ركذو

 ةباحصلا نم اسفن نوتسو نانثا سو هيلع هللا ملص نع مور هنأ :طاقللا نضحك ذاو.ءةناحضلا نم قاحر

 فرعب الو هريمغ ةرشعلا هتباور ىلع عمتجا ثيدح ايندلايف سلو لاق « ةنملابمطدوبشملا ة ةريشعلا مهفو

 ' غلبو تلق « دحاولا ثيدحلا اذه الا هللا لوسر نع ةباحصلا نم اسفن نيتس نم رك أ نع ىوري ثيدح

 دايدزا ىف هتاور ددع لزي مل م راوتلا ددع كلذ ضعب يفو ددعلا اذه نم رثك أ ثيدحلا لهأ ضعب مهب

 ه ٠ رعأ 00 لهو

 هاور : حالصلانءا لاق يواوناا بيرقت ح رش يوارلا بيردت يف يطوبسلا ندلا لالج ظفاحلا لاق

 كانو اور فنصما سم حرش قدس ةلااها ني لك ١ ءاور هويع لاقو ةءاحصلا نم نوتدسو ناذتا

 0-5 10 0 0 يي و هد هيكل 2 اهم وموال



 دج اوفلباذاف ءاجالا قيرطن كرتقلا ذل وأر احرص ايس ربطا يدار نايس و سا
 هجنولا ىضمبلاقو - يونعلاةزتاوتا ليبق نم هنأالا ناونلا قرط اورج هقاحسوعو كرتخا )| »نا ا

 كلذك ناك اذاو اقداص مهنم دحاو نوك نادت اوبذكي ل ممرسأب كولا ءالؤه نا لاقي نأ كلذيف

 ها 00 هسولاو اينم ةنوك تحب اهم ياو فدتص مو راس الا هذ ىو
 ٠ ةدحاولا ةرالب تحال

 دح ةاورلا عوخ غلب اذاف يلك ىنعم يف كرتشت دق معلا ديفت ال يتلا رابخالا نإ لوصالا ءاع ضعبكاق 20

 ءادعالا نم لتق هنع هللا يضر ايلع أ ةعاج لما لثم كلذو 2 00 ل || كلذ راص رئاوتلا

 ةاورلا غلب اذاق ارج رهو ىرجأ ةعئاو يف اذك ءادعالا: نم نتف ةنأ ىرخا ةعلجج لو ةضاد 11 ا

 ىنعملا ةهح نم رتاوتلاب ايورم يلع ةعاجش وهو رابخ آلا هذه نيب كرتشملا ىنعملا راص رئاوتلا غلبم مهريمأب 1

 درا هوا 0ك ام كلذ نع نيش وداح الاقي ظن ايو م رابخالا كلت نمدخل ل ل نا 2

 ف ليتالاو لوضؤولا تم فاتك ف نحاتلا نأ فورت ذا هر ندلا لام خيشلا لاقو 00

 كرتشم يلك ىنعم ىلع تامتشاو مئاقولا يف رئاوتلا يف نيربخلا رابخأ تقلتخا اذا : لديلاو لوصالا مع |

 دعببالو هتعاجشيف ”يلعو هئاخس ىف مناحو هبورح يف ةرتنع عئاقوك هب لهاا لصح مازتلالا ذأ ةيج

 نيضت هيلع أ 0 اممولعماف عئاقولا يف رتاوتملا فاتخا اذا:روهشملا هرصتخيف لاقو عرسأ هريغب معلا ن 1 د

 يلعو ماح عئاقوك مازتلا وأ 3

 رتاوتملا امأف « داحاو رتاوتم نابرض ربخلا نأ لعا : عمللا فيزاريشلا مهاربا قحسا وبأ مامالا لاقو ا
 ةضاملا نورقلا نع ةقفتملا راخالاك ظفللا ةهج نم رئاو نابرض كلذو « ةرورض هربخ لع ربخ لكوبف

 امو هنع هللا يضر ىلع ةعاجشو مح ءاخس نع ةفلت ا رابخالاك ىنعملا قيرط نم رئاوثو « ةيئانا دالبلاو "

 أ نيب رضلا الكب مع عقبو كلذ هبشا ”"'

 مهضعب لاقق ثيداحأ يق ءاماعلا فلتخادقو . هنم لوالا مسقلا نهذلا ىلاردامت اقلطم رتاوتملا ركذ اذاو

 لاق يذلاف يظفل نيقيرفلا ني فاللانا نيققحلا ضعب لاقو ٠ةرتاوتم ريغ يم مضعب لاقو ةرئاوتم يه 1

 ىنعلاةهج نم ةرتاوتماملا دارأ ةرتاوتم ام لاق يذلاو ظفالا ةهجنم ةرتاوتم ريغ اهنأ دارأ ةرتاوتم ريغاممإ

 كحالايو رئاوتان ناتثف عاجالاو ةنيلااماو رتاوتلاب الا جش ال تانك! نال وعلا كا ل ئ

 البا نسوا ظفلا نوذ لاذ راو الار ]وح تينا ف سبل هنأ حيحرملا لب ليلقاميف رتاوتلا نك
 تاولصلاك عا رلثلالوضأ ىف ققحتم مهضعب لاقو « و م عاجالا يفالو كلذ ةداراىلعل ومس همالكف ١

 ليو ظفالا نود ىنعملا ىلا ةقيقملا يف اهرتاوت عجرمو ريثك اقتحن او ةاكرلاو اهناكر ددعو ىنححلا ©

 ريثك لوادم ناكناو اهف طسولاو نيف رطلا قافتامدعا ةصوصخ ظافلاب ةلوقثا | ةصاخلا ثدداحالا يف هققحت ٠

 تالصلا ثلا لاق ىح اهزئاظنو ناعم زكو يع ةعاجم دلع ةلادلا رات الك يهف دراولا شعب ف ناوم ا
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 7 ىبلنم عيب ذأ مهاثمأ نع ةقثلا الا 0-3 رثللو رشم لعأ هلق يش ( عبارلاو )

 | يبلانع ةعيرشلا كلّس لا غولبملا كاذ تكسف رثك اف دحاوالا مالسااو ةالصلا هيلع يبا نيبو هيب
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 .اذسهف لالا لوهح وأ ةلفغ وا بذكب احور الحر قيررطلا يف نأ الا لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا غلبب

 : هنم ؟يثب ذخ الا الو هقيدصت الو هب لوقلا اندنع لحن الو نيهاسملا ضعب هب لوقب اضيأ
 5 نع ةفاكلا 5 برغم اَو قرمسملا نيب نمل اق امأ انمدق ىلا هوحولا م لش لش ( سداسلاو)

 مامآ وأ عبات وأ تحاص ىلا كلذ علبي تح ةَقل 0 ةقدلاب 3 ةفاكلا
 ّ ريغ اذكب يح وأاذك لاق هنأ | 9 مهعود

 ذخأنال نحو هب ذخاي ال نم مهنمو اذه رد انج ناعلا نكمل و ةراصلا ةلع لا ىلا كلذ فاضم

 ع نم لضاف و هئيد نايس انيلا هلسرإو هعاسإب هللا انج نم نود دحأ لعف يف ةحح ال هنال ا

 هممو ناس يجولا م الو مهب نميف ةجح الو مثو

 ةعلاسلا ةلاسملا 2

 | مف اواوقي نأ لثم هيف ةاورلا ظافلأ تقننا ام وه يظفللاف + يونعمو ”يظفل نيمسقىلا رتاوتلا مسي
 ”قوصسملاو.٠ اخر دوصقملا ىنعملاىلع لدي امت هماقم موه دا لفل لا اذه ناك ءاوس اذك ةسدمزالف

 هذه نا ريع ارح مهو قرخا ةعقاو هريغو ةعقاو مهنم مسك عون ةاورلا ظافلا هيف كلل ام

 2 »8 .ءىعملا 3 0 0 يونملا ر ,اوتملا ىلا كرتشملا رفا ديدي كلش ردقلع ةلمثشم وكت عئاقولا

 0 2001 فلل عراللا ار راكد داي نحو اانإ دحاو يورتوا لم كلذو

 : د ا وهو لو يش يف ل رابخ ألا هذهف راوتلادح ةأورلا غلس قخارج لهواسرف نرشع

 1 0 رابخ ًالاهذهنا لاقينأ كلذ هحوو ٠ يوطملار ,اوتلا قب رطب تب ان وهو هئا>س ىلع لبلد وهو هلام
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 ل مو

 ًاللط را كرد لثا يال ناكل كيذ ىكم أ واذا سيق الو يدل رعاك ا ا

 كش الب كلذك كلذو هلع وه اع هنع ربحا معي ال امحرابخإالا هو هنن بيغلا لع وه اذه نال بيغلإ

 ةورضلابف هيفافلتحم رف ار ءاشنت الو اممتحم مل امهنا انقبأ دق ناقرتفم ادعاصف نانثا رابخالا نم هلّش ام لكف

 لارغ نف لع وتنلاو نم ةدالوو تامر نم توم ةحص انداع اذهبو هبيغ ىلع هب عوطقم نقيتم قح هنا لي

 واااو واقول اع هع ةاللاو ياك هكدا نم ةقافاو ضرمم نم ضرمو يلو نم ةبالوو

 ىف هقح هان قوي دحأ دنع كدال >و ةفسالافلاو مهاوقأو ءاماعلاو ممانايدو سل يل

 قيفوتلا ىلاعت هللابو انرك ذ اك كلذ نم لقت ام ءيش

 رك ذننحنو لاق راصتخالا قيرطب انه اهدارإانيحأ دقوهبف نحن ام سانت ةلاقمباتكلا اذه يف هلو

 ملاعلاو رفاكلاو نمؤملا .هياع كقح نأ نع يور امو مهنيدو مهاتكل نوماسملا دبع لقت هوجو ةنرش

 ٠ ةتس اماسقأ مسقني انرك ذ ام لكل نيماسملا لقت نإ :قيفوتلا للابو لوقت انايع لهاجلاو

 فصنم رفاك الو نمؤم هيف فاتخ ال اليجاليح ملائما نع برغملاو قرشملا لها هلق "يش «اطواز)

 نوفلتخي الو نوكشي ال امرغو ضرالا قرش يف فحاضملايف بوتكملا نآرقلا وهو ةدهاشملل دناعم ريغ ي

 هنع هدخحأا همنا نمنأو هللا هب وأ لحو رعشا نأ رخاو هىأ للا دع ن نا ع ناد

 ؛ انيلا علب ىح كتلوأ نع دخأ م كذك
 موب لك هباحصأب اهالض هنأ دنحأ كشي الو رفاك الو نمّوم فلتخيال هتاف نسما تاولصلا كلذ نمو

 مويلا ىلا اذكتخو مون لك اوناك ثيح هيد لع هعتا نم'لك قلذك اهالصو.ةدورعلا اماقوا س11

 ؛ نعلا لهأ اهلصب اك اهنولصي ةينيمرألهأ نأو سلدنالا لهأ اهلصي اك اهنولصي دندلا لأ نأ دحأ كشب ال

 هللا ىلص هللا لوسر ةماص هنأ يف ذحا كش زل رفاك الو نمؤم فلتخم ال هناف ناضمر رش ءاضأو

 ؛ انهرامو# ىلا الاخ اليج كلذك مل ماع لك دلب لك يف هعبنأ نم ٠ لك هعم ةماصو ملَسو ةيلع

 ماقأو هباححأ عم جح مالسلاو ةالصلا هيلع هنا: ىف حا كش الو رفاك الو نمؤم فاتخيال هناف جملاكو

 كول تاكو : كوفازلا فه ردم هحاو زر ماع قاقتدا « قفأ لكنم نوماسملا جح من كسانملا ٠

 نآرقلا صن ف درو اما زءاسو :ريزتتحاو ةتحلاَو بئارقلا يرحب نال رقلا يف يتلا عئارشلا رانك

 ريثكك مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ىلا كاذك سعألا غلب ىتح اهلثم نع ةفاكلا هتلقن "يش ( يناثلا )

 هك ركو حلا تسانم نم ريتككو شلل ةرضح كوش فو قسطا ويت ءط لان ا

 ةماعلا ىلع ىنخي امم كلذ ريغو رييخ لهأ هتلمأعمو منفلاو رقبلاو لبالاو بهذلاو قرولاو ريعشلاو ربلاو را

 طق معلا لهأ فاوك هفرعي امناو

 عم دحاو لك ربخ.مالسلاو ةاللصلا هينع يلا ىلا غلبي ىتح كاذك ةقثلا نع ةقثلا دهام 4 كلالإ )

 ارهاتإم يك .!ننأ ىلع ناكماو :نانؤلا» لانس نيعلاو لاخلا فورعم ميلكو هبسنو هربخأ يذلا مساب



 : انقس دقو كلذ نم رثكاف اا ءاح اذأ لح اكافلو كلذ نم دب ال اوقرفت اذا مهري بذكلا كلذ

 لك ثدغ رخآالاب اهدحأ ملعب الو هنم ةبهر الو هن اربخأ ايف ةبغر امط تناكالو اسسد الو ايقتلي مل مهنا
 دحاو لكرك ذوهلثم ديلوت ىلع نينئا رطاخ قفتي نأ نكم ال ليوط ثيدحب هبحاص نع اقرتفم مهنم دحاو

 الحا طق رب اورق تدهاع اك اناثم نع توبخ اروأ تدهاش ةعاجل ءاقل وا اش 1
 رابخ [نم موي لك هدري اهف هاعوو هربدت نماح هماعي الق ىذلا اذهو هبيغىلع عطقيو هقيدصت ىلا هعمس

 نم ىلع انرك ذ ام ين امناو كلذ ريغ 3 ماو وا هذا و وأ لع وأ حاكن وأ ةدالو وأ توما ل

 معي هيلع ردقل بذاك 0 انكار اننا تكن كنا ودم رعام هناعارم ةلقل هيلع ينخ

 تداك مدح دنلو انهما دحاو اك تفلكو ناقتي آل نات ف نتا تلخدأ ولف ةذهاغملا ةرورصإ كلذ

 اي ولا سوت لالي ال نا ذه( هرج لإ هلوأ نم دع اقف نا ةوينولا | نمر ةحوت لا ١

 يذلاو كلذوحنو نيتملكلاو ةريسلا تاملكلا ىلع رطاوخلا قافتا اهدهاشن دكن مل يتلا ةردنلا يف عقي دقو

 نا هب قا ال نم ينريخاو : طقفان ربثب نم نإ كلذ اند هاش تيب فصن يف نرعاش قافتا ايدهاش

 وهو هبف كشاال يذلاامأو ؛ احب كلذ لعأ تسلو دحأو لماك تدب را رطاخ قفاو ةرطاخ

 امفيلأت مالك لكلو مالكلا عاونأن م عون رعشلاو ادعاصف نيتي يف لب ةديصق يف امهتافتاف لقعلا يف عئتم
 توفل ءاردج رطاوخ قاباو كامو ةدراوملا ءوعس يذلا لصفلا نم راعشنالا نت. نوملكملا» 5 د ىدلاو

 لع ءا دخلا نضج نم تاراعو تاقرسنالا يحامو لصت:الو الصأ عصتتال :ةلعتفم ثيداحاف تايثأ ةلع يف
 كفو زك ىف الو رع دل 0 نا الا هتحصب ريا ىلا حاولا رح رطضب يكو لعل شا
 نم يناثلا مسقلاو لاق مسق اذهف يبلع لاق ٠ لضفلا تانك ىف كاذءاش دقو ارت امهوردق لع نكلي

 - بجو سو هيلع لل 0 لا لولا ةناورب لضتا اذا اذهف دحاولا نع دحاولا هلم ام رابخالا
 ا دعو لاح هلا ءاق نأ ىزك ل ف ريل رادسلا ةدارق نيو انه نوؤوناضأ هتجيصن رعلا بجوو هن لمعلا

 ْنَع دادت يو نب هك ذو” نايلس وأ هب لاق دك ىتياركلا ىلع نب نيدحلاو يساحلا دق نب كراش

 اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نمرظنالولف) لجو زع ةلالوق هلوبق بوجو ةحص ىلع ناهربلاو سنأ نب كلام
 رفاثلا ةراذن لوبق ةقرف لك ىلع ىلاعت هللا بحوأف (نورذحي مهلعل مهيلا اوعجر اذا مبموق اورذنيلو نيدلا يف

 مالا اذه يف ىوطنادقف هموق راذناو ندلايف هقفتلا.ىلاعت هللا :مانمو ةراذناابو هقفتلاب رفانلا هسماب اهنم

 ادعاصف دحاولا ىلع عقب انبطوخ ام ىتلا برعلا ةغل يف ةفثادلاو « مهراذناب هىعا نمىلع هيراس لوب باحنا

 ا ه ٠ هبف ةغالا لها نيب فالخ الام اذه هضعب ىنعع ءيثلا نم ةشاطو

 هايسع وأ ف" لفطلا اه رمش يتلا تايميدبلا نم نأ نأ نأ دعب نخر لالا ناك هدف لف كفو

 لع نعو 0 2 رعب أ ف نايح نود ال 006 يف دحاو مسح قد هنأ

 هعمسإ مل نم ينأيف اليوط ذاك اريخ دحأ يي نأ نك الهنا ةرورض حض. راعي الا نيغلا لع ناب. نقل

 ا خذ 1 | [ [ 1212ز2ز121212ز2ز2ز2ز2ز 2 2ز2 2 2ز2 ز 2 ز 2 2 2 ز>ز >2 2ز2ز2ز 2 2ةز2ذ

 21 ل ا يف ا



 دقف الاو راو كيب دحاو هنن سفن نإ دعما ةوج يداارارتل كل نر 00 0 ١

 نم الفم نأ نولوقت مم اا ةرورضض ددع ديدحت نم دب ال ذاف لقعي 0 اذ فرعي ال ام 1 وعدا

 م هلطس لاق ناف هلطب ال 3 ريا كلذ لوق دحاولا كلذ طوقس طخ نك 19 2 مددح يذلا دحلا 7 1 ظ

 5 را انمقسأ ةلوق لاق ناف طقاس حورطم ورق ناعر دل ىوعلا درجع لوق لكو ناهرب الب

 هناف [ظلاو « ةتياادباأ هلل مسسالف كلذ ىلع ليلدلا نع لكس اددغ دح ناو طق دحاو لل غل حا 10 3 ظ

 ةمند هلي جالو نوعس هله ام نيو هنيشع ةعل هللشالم نيو نو رثع هش ان. نب فرت كوسا

 بحوع رابخالا ضعب يفو لاوحالا ضعب ىفو ةماسقلا يفو نارقلا يف دادعالا هذه رك ذ سلو نوتسو

 نينثالاو دحاولا ىلاعت ركتذف هذه ريغ ادادعأ نارقلا يف ىلات رك د دقو راخالايف اهنم لقأ لبق. ال نأ

 اهنم رخآ ددعي قلع ام نيو اهنم هدم قاعت ام نب قرف الو كلذ رغوتتفلا >3 لاو ةهراا دن

 اهرك ذ فراصف مهب ةجح ماق يف الو رابخ ألا لوق باب يف ءيث نارقلا ين دادعالا هذه نم تأ ملو

 نم دحاو طوقس ربخلا لوبق لطب, ال لاق ناو هعضاوه نع ماكلا فرح حاقو مرح اهم دصقب مل ام ىلا

 ادكهوددعا| كلذ نم ىف امتاضيأ رخآ طاقسا نع ءانلأس م دسافلا هيهدم كر ضنك د يدنا هذه 0
 نيهشمو .ليلد الب نيعدم اوناك ءاشالا نم هدح نكم ال اع اذه اورظن ناف .؛ اديدش ادع دحت امت دعب ىح

 4 وعن وأ عاجلا عصام الا الط هدودحلا يق راكم نأ هل نه هلا يش لك مكحو ناهي

 هرضخ ال ةعامج هتلش ام الا راخالا نم لش ال مسخ لالدلو : هيت نط كر ةمبا ا

 ههف ام لكو الخ 1 ملاعلا يف ادوحوم اذه سال هنال لهخلا هرمح رمت نم لوق اذهو دمحوأ كاف ١+ ددنلا

 دق دسافلا لوقلا اذ_ه ىبعف كلذ فاكت را نكمت هؤاصحإو نحن ههاعن ل ناو ددعلا هريدح دقف

 رن اهأو رفك اذهو ماعلا يف رسسو هياع هللا ىلص 3 ايلا نق طخ لب ذاق عيمج لوبق طقس

 * هتيبدهبب لقعاا هعفدي عيظف ىعأ ددعلا كلذ لقن نم لقأب رابخالا حصتال نم ددعيف دح نم لكو ءالؤه
 1 م مدع جدال نأو اودنح يذلا ددعلا نم لقأ هدبشب أ لك مدنع ح ا وهو

 نك كلر ورم ايلك راقالا لطم تن كاز قا لها رضا حاد نانلا نم هد

 ةيالوو ةلزدو حاكنو ةدالوو توم ن نم ةرياك راخأ قدص مسح ةرورضإ نوفرعي مثو ةدسافلا لاوقالا

 صلاح نمو :نيسلا رفللا الإ ةديعت ال ابعدلعلا ضراوع و 0-1 مقاو نو دذع جورخبو لازم تاقتعاإو

 د ابن نملا ةيزق يف اكان 1 ل يش هدنع حصي ملو هلقع رباك دتف اذه

 ىذلا ربخلا دحام لاف ؛لئاس اناأسناف يلع لاق ٠ برغملاو قرشملا لهأ ءاف ىلإ 2 لحال هنأ عم ريسإ

 نيهوصعملا ءايبنالا ريغ رم دحاولا نا لوش اسأ قيفوتلا ىلاعت هللو باوملاف ةرورضلا بجوب

 ردك امل لع زو دقو .سطا ةرورض كلذ رع بذكلا دمعت هيلع زو< دق مالسلا مماع نيهاربلاب

 ىلع مهقافتا لحي لب مهلبق نم ىفخي ال كلذ نكلو اوبهر اس وستجا اذا ةبذك ىلع | هو

1 
 و : 1



> 
وسر نع حص ام نأ يف نادل هيف فتي + مث تل هج : عر لاَ

 1 سو هيلع لا لص لا ل

 قيرطلا يف نوماسملا فلتخا م * +« هلمجمل نام نارقلا يف ىلاعت هللا دارمل ريس: داو عاما نكرم هلاق هنأ

 لك نم ةعاطلا ىلعو 0 نقيتملا عاججالا دعب مالسلا هيلع هنع ريخلا ةحص ىلا ةيدؤملا

 رتاوتربخ نيمسق مسقني رابخالا اندجوف كلذ ىف انرظنف لوسرلا اوعيطاو هللا اوعيطا ىلاعت للا لوقل يسم

 در نا ا عع اذهو سو هيلع هللا لص يننلا هب غلبت ىتح ةفاك دعب 0 هتاق ام وهو

 هللا ىلص دج اندبس هب ىلا يذلا وه نارقلا نأ انفرع هلثج نال هببغ ىلع عوطقم قح هنأ ىفو هب ذخالا ٠

 تاواصلا ددعو ةالاض ة سو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبم ةحص اذهاع هبو سو هيلع

 كلذ لعلصفلاب ت5 ىف انماكت دقو «هريسف# نارقلايف هنيبي ملام كلذريغو ةاكزلا كحل نم ةراتك ١

 ملام انفرع هن ناو هلوبق نابحوت ةعيبطلاو ةرورضلا ثلاو هتيفك اشي و هتحص ىلع معاق ناهربلا نا ايو

 كلا نو تفل انا مئاقولاو كولكا ب ةميمدلفلاو ءاملتلاو ءايغألا نس انف ناك نمو ذالبلإ نم دعاشن
 0 الو نامز هلق ناك هنأب قدصيال نأ همزاوقرف الو لوالا ساوحلاب كردنام 1 نم ةل زيع ناك كلذ

 ملا حل هما ةنع رادصأف تالا فلحتا دقو نع لاقت ٠ ةأرمأ نم. دولوم هنا: الو هليق ناك ةيا مايل

 - ددع نم الا لبقي ال ةفئاط تلاقو ؛ برغملاو قرمشملا لهأ عيمح نم الا ربخلا لبةي ال تلاق ةفئاطف انركذ

 ادراك و هر دك لخأ دلع زاج رح قع ةفضب و هئال نم لقا. نم الآ لتق ال ةفئاط تلاقو : نحصل ال

 نمالا ليقيال ةفئاط تلاقو « ةماسقلا ددعز نسمح نم الا ليق.الةفئاط تلاقو « نيعبس نمالا لقي ال ةفئاط

 دا 156 .رشعنمالا ل اقبال ةفئاطتلاقو « ندلا اورهظا نوماسملا هغلب م يذلا ددعلا هنال نيعبرأ

 ةفعاط ت تااقو# كر مالا ليال ةفاطشم !اقو« ريشعةسهح نم الال شال قا تلاقو «رسشع ين نم الالشإالا

 . هلأ ةموق ف جلا يوذ نم ةنالان لوش ىتح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل ةنالثث نم الا لشال

 دهاذكح ناك امو ناهربالب لاوقا اهلك ةدهو لعلاق ؛ ندنآن مالا لشالا ةفئاطتلاقو « ةحتلحأ هب لن دف

 هتحص دقتعيام لك سّش نا ىلع دودحلا 0 "يشب لوقي نم لك هش نأ كلذ لاطبأ يف ىنكيو 1

 رطل 1 لد ىلا هدشلا نس حش اهم يك نك نأ كلا ةنلا هل لئيسالا لاف هادو هتسال رابح
 هايندوأ ةئيد_ نم ربخلا كلذ قيقحت ىلا غلبي ىتح اديازتم اذكهو هلك ددعلا كلذ لثم نع ددعلا كلذ ن

 ىذلاددعلانم رابخالا ضعب وه عمس ناو 4 ماض دهن رح لك قوام اهم لوح 3

 ىلا هللاو كش الب لطان وبف لطانلا ىلا ىدأ لوق و كلذ قوف امف ةبتراا كلت لطبب نا دب الف طرش

 ه راصتخا.الوق ىلاعت هللا ءاشنا انبه لوشو يلع لاق٠ اددع دحيم و رااوتلاب لاق نم لوقالا قسولف ه قيفوتلا

 نقبن بجوب هنم لقأ 5 ادح رئاوتلا ري ةلقن ددع يف دح نم لكل قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقنف

 قرشملالهأوأ دودحم ددعاذ - هنأاذيف ناك ناو مهصخال د 0 نرئثعوأ نيعيس نم ةرورض هقدص

 ةرورمغلاب ضعب نودمهضعب ىلع راصتقالا نم هل دب الو مهلك مط دحا ءاقل الو هئاقل ىلا ليبس الوبرغملاو
 011 ]141>14>1>1|1 1777 05 7 ١
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 هو ا 0
 انردقو ةدادلا كلت يف ةشعاا تلتخال كلذ اوكار ولو مهرإب ىلا باهذلا 6 ماعلا ءانولا نه مهدإب يف ام

 اوكا ناو ”تدكلا ىلع ءارذاطت نأ ةروصلا هذه لثم يف زاح ءامكح ءاماع اوناك ةدلملا كلت ىللهأ نا نا

 را لد فدك ص مظعلا قالا قافنا ناكما اذهب تبتف ادج ند

 هراهظاهتسايسو كلملا ةلايا يضتقت سم رع نوري عر يكل ”يلازغلا مالس "3 ةحيح لاقو

 اوناكولو بذكلا ىلع قافتالا ىلع ةلايالا طبض تحن مهعامجا روصتيف كلملا دونح ءاسؤر نم نورخاو

 نبك وصلا ءاماع نم ريثك حرص ا مولا ذه ملا قرطتي مل كلا طبذ نع نيجراخ نيقرفتم

 هقدصب معلا تبجوأ نا ' تفتح | يذلا داح ةاييحن و هن . قرف ذثايح قتسالف ناوقلا نم ف هال رت ركل

 يه ةلصتم رئاوتملا يف تاي لا لاَ نا باوؤلا يف دشالو نارقلا ةنودو وه انا عل امينملك باحبانوكو

 لارا نوكتام |نرتك رو سدا الار نأل هيج معلا بجوي هنا لاقي نا حصف هنع ةجراخ ريغ

 فنك ناكف نحل اما“ راو هب ريخاو ربخلا لاح اقلحتم نوكي ام ةلصتملا نتا رقلاب مارءاو ء لحما

 0 ك4 هب رخل امأو هف :بدكلا ىلا ةكسات ةنهو وأ ةغر سيلا كلديف هان الو تدك ا

 لك اقوسسم نوكي ناكف ريحلا اماو.ء + حأ دوغت تامدق» لبق نم تررتط نإامسال موتو نكح 0
 بارطضا:الو محا الو ةمحم اهبف سل ةحضاو ةئه

 ناك ءاسؤرلا دحأل نا تومي ةعامج رحلا اذا اما كلذ لاثو 53 اع قلعت آل ام ةلصتملا تارقا ذرات

 وهو لاطاب رطضم باشلا قزمم مدقلا يفاح نأ رنا رساح رادلا نم سارا جرخ نأ كلذ الت 7 ًاضإ ص

 ربان ع ةلصفنم ةنيرقلا هذه ناف ةيئاناا هذه لثا الا داع فلاخي ال ةمات ةءورصو ريك بصنم وذ لجر

 هتحصب علا يف لخدم مظعأ اطو

 لضخ علا نا 0 ٠ ري ا ىلا هومتيسن فكف ةنرقلاب لصحاما انه معلا نأ مهضعل ضرتغاو

 ' نالا توم ماقم موقت ةنراك عوقو قا رخآ ضعت تر روك را 1 ةئيرقلا ةنوعع ريخلاب

 هو رعلا بوب يذلا ريا وه هشرعت يف لاقف هسفنم هلوت راوملا فريرعر ندا بضع 2

 لاقف كلذ رعش مهضعب ن و ءرلعلا بجوت نئارق هن تفتحا اذا داح الاربج هيف لخديهبال لاكشإ أ

 ينيقبلا عا ديفملا ريا وه هفيرعت يف

 7 ا( !تراص تح هقدر تحبملا اذه ضو وح اع[ آما طضاو تاداس ا ط رعاو ٠
 0 كحال نم هيشا ام مي ناو كاذل اهتنم نكف هنم سفنلا يف لوح ام عيمج ادا

 تارانتعالا واتا راعاا فالتخا كلذ كا الو نولوقشي ام ةدبز ذخأىلع

 4 ةسمانلا ةرئانلا 2

 د اناا هك فام درو نأ انهياق ربما ككل 1س هما دق تغب رفا دا ودهاف مزح نبا كلس دق

 للاس هللا نوع نابحالا ماج ذأ هف لدن ماكحتالا تاثلإب يف لاق

0 



 1 :ةلام لذبو هتمدخ مايقلا نم نحل ناسف ِض نا لب هلو ال قشاعلا قشع فرحأ نأ هلاثمو ٠ عامجالا

 ش 2 'درفناول ةلالد لدب دحاو لك ناف 0 اذه نم 0 ةناددت؟ يف هتمزالمو هتدهاشمل هسلاح روضحو

 . لصح لح نمل تاللالدلا 0 ةر 5 يه اك هانأ هيحلال هرهضصإ ركأ ص رغل كلذ نك نأ لح

 ضغبلا اهحتل ناقد اا هضغر كلذكو « هحن” 2

 ةمدقملا يف هأن 5 فا 1 معلا كرادم نم سداس: كردم اذه 0 لع امحاالا نم اقل هلاح ىلع ريدم

 0 ناكاذاو 4 م اذه نت تا رئاوتملاو تاسردتلاو ةنطانلا ت تادهاشملاو ْت اسوسحلاو تابلو الا م

 5 قاكقلا ْنَع 0 ولو هيلا نارق ماهضنا 36 صقا ددع لوش قدا لصح نأ دعس الف 0 ريغ

 || ٍْش

 ل لوصألا 0 0 لوصولا ةباهع ْف لا رهطملا نب فيسوب َن ندشح ندلا لاح ةمالاعلا لاقو

 أدنفم و نا ديالا صخشل ةعقاو يف هرب _ عقو ددع كد ركوا حلا يق لا نيكل أ

 درحع لصح دق ملا ناك ول هقالطا ىلع - اعا اذهو 0 رغل ةعقاولا كلت ريغل معلا

 ىلا هك اعلا 3 هلا لصح دق م 5 ريثأتلا ف كحح لم 4 هنتخأ| نارقلل نك نأ ريغ نم ددعلا كلذ

 0 يواستلا ضرف 2 6 هلولدل مهفلاو ريخلا عامسلا ةوق يف نيمانشلا فاليخلو مهاوحأو نربغا راخإ

 ١ عناق ولا ضعب يقددعلا كلذ لثع معلا لودح ن ا 8 اعاجأ ن 1 مكرم نظلا اهداحا: دش دق نك هلا

 . نم مزابجل اشار 5و ةعقاولا داحنا سدو هرب لصحل ال ينلا تادقلا نم ا محا علا نود عمتسملا

 8 تواشو )م 0 هلأ مهفلا َِق اممواف 3 ع صخشأ هإ وصخ ضصاخشالا ضعبأ ددعلا كلذب رك لوصح

 ةرورضلا مولعم ءاك ذلاو كاردالا 1 صاخشأالا

 : يضاقلا وح علا ناف ل لا نا موق نط ًاضيأ لاقو

 رغغأ ةيضقلا كلت يف هلثم عم لصح الو صخشل ةيضق يف رعلا دافأ ددعب رف نكعلا نود تاداشلا تدع

 5 ا هل اهريغ وأ صخشلا كلذ

 نيعماسلاو ن 'ربخ او عاق ولا فالتخاب فاتح رامخ الا رئاوت قي رطب معلا لوص> نا نيملكآملا ضعب لاقو

 ا ع راجل لصح دقو فردا ةيفاو قي اصح الو صوصخم ددعل . مقاو يف ملل اصح دقف

 أ عماسل 6-0 عماسل لصح دقو ددعلا ىف مهيواست فرخ ةعاج راخلا لسحب لو

 داحالا ريخ كلذب جرن مع هسفنب ي>ون يذلا ريا وه هلوب رئاوتملا ءاماعلا ضعب فرع دقو

 اذه يفو هب تفتحا تلا قلالرفلا ةطساوب نكل هسفسال رعلا بجحويام هنمو الاصأ رعلا بحوبال ام هنم ناف

 كلذ ىلع دربام فرعتسو نري 1 رجب وه اما رز ”اونملا يف رعلل جوملا نا مهوب هناف لاكش فيرعتلا

 3 اوفرع ول دالبلا را 0 اوهاع ةرإب م نا ايردق ول انا لوصحملا يف ”يزارلا ندلا ر 5 مامالا لاق

 ع
 لي

 : 1 ” لك لوقك لاحالا هيلاق رطب دهاشةلالد لكو ٠ ءاهرئاوو رابخألا نارتقاكل ثالدلا هذه نارتقافلاق م 6
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 « ةسماخلا ةلأسلا ا

 جاجحلا نافمزال ريغ طرشوهو دلب مهيوحي الو ددع مثرصحي ال نوربخلا نوكي نأ رئاوتلا يفموق طرش
 ينلانع اوربخأ اذا ةئيدملا لهأو ٠ نوروصحم مهو مطوقب علا لضح جحلا نع ممدص ةعقاونع اوريخأ اذا ٠
 ةمل| ىف ماك 0 عماجلا لعاو مهاوح دقو مهرب معلا نيس سو هيلع أ 1

 مثار صخالن رخل نوكب اودازاو ؛ دابلا نودوهو عماجا | م مهرب معلا لصح امنالص نيبو مهني تلاح 0

 هتداع ىلع راح هب نيلئاقلا ىلع مزح نا 0 متواصحإ لدم رذعتس مهادلب نانو مهزكل ا ددع ||

 ًاينماودعنرخلا ينمو طرشو - ليواتلا ةللكم تناك ناوايلسا خخ مه قعدقلا نم رار د١ ويلا ّ

 ةعبرأ ليقو ةئالث وه ليقف ددعلا كاذ يف فاتخاو ارباوتم ممربخ. مس مل هنم لقأ مهددع ناك اذا ثيحب 1 ا

 ربغ ليقو نوسمح لبقو نوعبرا ليقو نورشع لبقو رشع اننأ لبقو ةرشع ليقو ةعبس لبقو ةسمنح ليقو

 مهوطاوت ةداعلا يف عنج ًاغابم نيرا ددع غل نأ طرشلا روهخلا لاقو .ناهرباطسنل لاوقأ حو كلذ |
 ل اتساع لص اذان معلا لودح كاذيف طباضلاو ددعلا كاذديدحت نكمي الو هيف بذكلا ىلع ١
 وهو لماك وه ام ىلاورلعلا دش الف صقان وه ام ىلأ مس ب نربحا ددع ىصتنملا يف يلازغلا لاق ١٠الف الاو 1

 لماكلاو ٠ ةيافكلا نع الضف ةدايزلا عقنو هضعبب 1 لمح ىدذلا وه و هاو وهام لذ رعلا ديشب يذلا 1

 ددعلا لامكب انآ إل ددقلا لك نايك ىو ورضلا رعلا لوصح انكل انل مؤلم نمل معا كروي هدعالتا نهر 3

 روصتي له ةمقاو يف هب قيدهتلا لصحب يذلا لماكلا ددعلاف اذه تفرع !ذاف ٍلغلا لوصح ىلع لدتسن

 لك ىف هديغب ةعقاو يف ل لا ديفي ام لك لب لاحت كلذ هللا همحر يضاقلالاق٠ ٠ عاق وأ ضع يف معلا ديشب نأ

 هتك نأ زوصح الو ناك كاراقب صخري لمع ناو لب جافا نصدق معلا ل 1 اذاو ةنفاو

 عئاقولا رئاس ىلا ددعلا# دك ةسل وددعلا ةرخ ىلا دقسالا لانا نارا نع ريخلا در نا حيحص ادهو

 , عئاقولا هِف لتحت نأ روك ادهن 0 ىلع لدن نارق هب تنرتفإ اذا اها !ةدحتاو صاخشالارئاسو

 راخالا درحنال ينضص ريغ اذهو ار 00 لعجب مو نانرقلا ىلإ كنت ملو كلذ يضاقاار 1 ا 31

 نكي ملناو علا ثروي دق اضرا"لا رقأا درع نك مل ناو نيربخلا ةزك دنع رعلا ثروي 0 1 1

 اذار تارخا نف ددلسلا نط اقم تارا نك هرلف رخل لاتارقا مضلع /نآ نادطم الق لايجاد 2!

 فيرد ذا ةيودع تبل ارومأ ف رعنانا ف كش ال لوقفال الد ةفك ونا رقلا جم ةكرشلا اذه هد

 قلعتبال ضغيملاو ىغا نسف كاوا هذهو هلدخو هضغوهنم هفوخو هل هضغيو نادنال هيح انريغ ع ا

 كل اب نايفتلا ليك :نكيلو لازحآلا اللا قرظنم لب ةمطق اتسم اهدننح | تالالد اهبلط لدن ض0 1
 عطقلا لصحي نكلَو لاّحالا اهلا قرطتل اهدحا تد رفأ ولو كلذ دك ْوِب كلاثلاو يناثلا مث فيعض داقتعا ٠

 بيس عطقلا لصحو ادرفم ردق ول لاّمحالا هيلا قرطتي رئاوتلا ددع نم دحاو لكل وق نأ اكابعامجاب '



 ٠ قالطالا ىلع رئاوتم رح هل لاقيالو الثم ةثلاثلا وأ
 70 ردلا كلذ لع قو هلا انرشا اك اهدعبام ىلا لقتناو هتجرد نع ل: روبشملا ف ةرهشلا َتَفعْط اذا

 1 اس انك رظأاو ا در اس ناس و: سودنا تعمد ادق ءاسدلا ةلزملا يف ناكءا برغلا نأ. راغ كيب رشا

 هلك عا روبط كلذ لا

 نيقللا دج ىلا ليس ال نأ مهضعب نظ شانلا نم ريثك ىلع بالا اذه يف ءابتشالا ةزتكلو ارئاوتم هرعأ

 1 نأ كوالا سكم ءالكلا نيتك ىف زك دبدقم ةريثك نونرف ايل تتسم يلااهس ال رات

 تفلس منع ةقرفو بلاغلا يوقلا نظلا وح هن لصاخلا نأ تلاقو ىيقبلا م الا اولا ةدافإ تركنا ىاثإ

 كا محلا للارغلا لاق ٠ ةراثلا رومالا ف كلذ تركناو.8 م رومالا يف ينيقيلا معلا هندافا

 مرصحو اذه اوركنأو ساوحلا ف رعلا اورصح ثيح ةينملا افالخ رهاظ وبف ملل اديفم زاولا نك"

 ' 1 ا رماد ادق فلا نو 0 او حاولا ةماعلا ةرورضلاب اناف لطاب

 كلذ سلو مل مولعم ساوخلا يف مولعلا مهرصح .لوقت لب ؛ ساوللا ىوس 0 ةرادت فيها اك د

 يف كشي.الو اهلخدي م ناو دادغب ىمست ةدإب ايندلا يف نأ يف لقاح بررتسي ال مث سلا ساوحلاب اكردم

 ليقناف * نحلل عئاقولاو لودلايفالولب هللا امهمح ر ةقماح نأو ىعفاشلا دوحو يف الولب ءاسنالا دوحو

 هلقع يف طبخ نع وأ هناسلب فلاخي اناف اذه يف فلاخي نم انلق مك انفلاخ امل ةرورض امولعم اذه ناكول
 ولو مثدانعو هوماع امل ةداعلا يف مثراكنا ل مجبل ريتك ده نم اذه راكنإ ردصت الو دنع نع وأ

 0 ا ا مزال يلوقل ةرورض هانماع ام انكر

 نء؟ مل نم ىف لع رئاوتملا روهشملا هايتشا عا ىلا .ةقسزلاو مالسالا نيب ةقرقتلا لبصيف ىف راشأ دقو

 :هماع مادقالا لبق اف والذم نا ريكفتلا ّق ضوح 5 لع بج قل 0 رومالا ناس ءانثأ 6ع لاقؤ رظنلا

 رتاوتلا طرش ىلع وه لهف ارتاوت تبث ناف عامجالاب وا 0 اواو تمم نأ كورملا نضل ىف ثلا

 : دالياا دو-وو ءايبنالا دوجوب اعااك هش كشلا 5 الاجر وتلا دحو | راوتم ضيفتسملا نظباعر ذآ ال م 1
3 

 صقن دق نو نآروصتب له لهو « ةودنلا نامزىلا وطعم ا ع اباك راصعالا يف رئاوتم 0 اهريغوةروبشملا

 كيف نارقلا فاما. نارقلا ف م كاذلمتحنال نأ ر وتلا طزتخلاو راضعألا نمرصع ىف اراوتلا هدع

 0 5و ةضاملا نورقلا:لاوحا»» خيزاوتلا بتك نع نوئجابلا الآ هكءارداب لقت الواد كلذ كرذم
 لصحل الو رصع لك يف رئاوتلا ددع دجوي دق ذا تالاقملا لق يف مهضارغاو لاحرلا لاوحاو ثيداحالا

 بارا نيب بصعتلا عوفو دعب اسال قفاوتاا ىف ةطبار ريثكلا عمجلا نوكي نا روصتي ناكذا علا هب

 ه .٠ هاذملا

3 



 اظل د ا لا
 ءافاعلا 'ةئلمحت ىلا دوز اعآ ءراكناف لوقا هله د اقلتو ناثلا رضبلاو 0 داحا 5 نار 0 ا

 رفكي ثسليل ءاماعلا ةئلمختو «”لهرلا نع هدورو تبان مام لوبتلاا والا كن يوتا دش لإ 5

 ةلزنع زتاوتملا ذا مالسلاو ةالصلا هيلع يب هلا بيذكس رعشم هلاف راوتملا راكتا فال ةلالضو ةعدب يه لب.

 قوف ايوق انظ نحوي اهاو نيقلا ع دجاوالا و ور كلا نا ىلع رفك لوسرلا سيذكتو .هنم عونسلا
 ردخ نمازاك كصالا يفادنوك ةطحالم دبع الا ىتوالا هبال الا ريح نم لصحت يذلا را

 هدب هراكذ ا طع !روبشم لك: ئدل ها 'نهاظلاو ننطا لك حا اهني لا ر ويعمل اوك لق دا

 تأرأ هل تلقو : ءايقفلا دتنحأ نينو هني تر ةزواخ ءانثأ يف ماألا يف” رفاطلا مالا لاق د 00
 لج أوك ةرباوحسماو قفارملاىلا مكيديأو مه وجو اواسغف ة ةالصلاىلا مق اذا ) ىلاعتو كرات للا لوق 1

 تحسمملت لق ىلبلاق امهحسموا نيمدقلا لسغ ضرف اذا لعو رع ناضاق سيل (نسلا لا

 فنعي و نيفخلا ىلع حملا كرت نم مويلا ىلا سانلاو مو هياع هللا ىلص هللا لوسر اا نمو نيفحلا ع آ

 رم هرضإ ل يش سو هيلع هللا ىلخ يناا نع تمن اذاو ةحح هادر نم در يف سال لاق ؛ حسم نم. 0

 لب ال لاق نارقلا ىلع هذرعن الو هيلع اقذتم ناكول هب لمع م هيف فاتخم وهو هب لمعنو تلق : هفلاخ

 1 نيعلا يف اذهب لوقتإل مف ان لجو زع للا دارأ ام ىنعم ىلع لدت سو هيلع للا ىلص لا لوسو ةنسا 3
 كفاح تيدا لوف نآبو لت واثنان تناثلا ثوسا لان و هف فلاخ ام ةريتعو دهاشلا- ٠

 هكاايتس

 ه٠ نازقلا رهاظ 1

 ي ةعلارلا ةلأسملا

 حرض نعاذا راما ريغ هيرتعت باب . كلذو يوق الداود فعضإ دقو فريعض كو ريخا ىوش دق

 ةحود تار «أوتم قس هراوداز امهمرتا وتااف اهمع 0 فدا هل ضرع ءاذاو هر نع عشربال ةوقلا هل

 رصي نأ نما تودصل دل 2 : روبشملا 3 ةحرد ىلا هتحرد نع لؤي اب اصش هراوت صف ' اذاو املا عن نار هقوف

 ةابظعلا ةئب الا نم ارك نا ىو ذل مايالا هتسرد دق راوتم ربخ نم ملف سردنب دق مث ا رغما ٍْ

 يننتملا لاق مهنامز نع الضف ام اب انش نآلا ريالا 0 ٠

 عرصملا ام همويام هموقام 2 هنا نم نامرطا يذلا نأ

 عبتتق ءانفلا انو انج" اياحصأ ع راشلا ددح ا

 ادع 4 را ل 2 طرشلا نارتاوتملا هحرد ل هتح رد نع ع هنرهش تدازامبم روبشملاو 1

 راوتم دعل ١ ن١ | مسالا ت اةيطلا نم ةقبط ِق كلذ دقق اذاف اهدعن ا م كو ذل ةقطلا نم هيف ادوجوم 1

 0 ترا 6 ا علا ا 3



 0 ا

 ضعبل عقو دقو يجالطصالا ال يوغللا ىنعملا روهشملاب دارأ هلعاو مهضعب لاق دقتني امم وهف روهملا هب هفرعاع

 يرهزلا نع قفحأفو هب درفت ام وهو بررغلاو هلو يو ورك دل لوقلا امحاصل عوست ةرابع رثالا ءاماع

 5 ني مف راوتملا هنمو أروهشم يمس ةعام اهاورّناف ازيزع يمس ةثالثوأ 5 درشت ناف 4 هشيدح عمج نم ههشو

 كلذ هيلع دقت, الو ارئاوتم روهشم لك سيلو روهشم رئاوتم لك لوقي نا هل غوسي ةرابعلا هذه بحاصف

 كارشا ىف سوفنلا عاقبا نم نابحالا نم ريثك يف اهنع شنب امل حالطصالا يف روهما ةفلاخم هيلع دقتني امناو

 عضوملا اذه 0 مهولا هءاح دق لضافلا كد لكلو ماهوالا

 يي ةثلاثلا ةلأسملا الع

 لاروبنلا رع نوتدحلا مق دقو روهنم ريعو روهشجب ناعم ىلإ مسقتي ةاحالا رخ نأ تفرع دق

 ظ بيرعو زيزع نيمسف

 كاذبجرخت طقف نينثا نوكي تاقبطلا ضعب يف اهددع نأ ريغ ةعامح نع ةعامج هيورب يذلا وه زيزعلاف

 هتناورت درفت يذلا وهو بيرغلاو 6 روبشملا وهو ةنكلك ا جلا هن تركام لقأ نأ لوقب نم دنع روبشملا

 0 راو داحاو اوم نيعسق ىلا الأ مدقتي ربا نا لصاملاو ٠ دنسلا عضاوم نمام عضوميف دحاو

 - لاهل هلا دان نأ كيذا نايب ةداير قاقمو ٠ ليرغو زيزو روت مالقأ لالخ ىلإ مدا

 امسق روبشملا 1 داحاو روهوشمو راو ماسقا ةنالاع خللا ريخلا لوص الا ءاماع ضعل ميدق دقو

 أوفرغ دقو مجريغ لعف امف اك داحالا ربخ يف الو صادجلا لف ام رئاوتملا يف هولخدي لو هسفنب القتسم

 ها لوك لوبقلاب هل يلا قل عم كلاثلاو يناثلا نرقلا يف ريثتتا مث داحا ربخ لصالا يف ناكام روبشملا

 وصخو موت رااوتلا ىلا يه ب نأ ريغ نم ادعاصف ةنالاث ءاور ام لاوق الا دحأ ىلع وهو ضيفتسملا نيو

 روهشملا نع ضيفتسملا وا داوم 1 00 وتم ةيالاث لصألاف هآور اهف امههدصل هحو نم

 يقهاور امف ضيف:-لا نع روبنملا دار ٠ كلاثلاو يفاثلا نرقلا يف رئاوتي ل مت ةنالاثث لصالا ىف يي و هآور اهف

 كاثلاو يناثلا نرقلا يف رئاوت مث نانناو دحاو لصالا

 [رظن وأ هلوق دازف أرظن وأ ةرورذ ربخلا نومضع ا ا رئاوتملا صاصخلا فرع دقو

  رئاوتملاو راو د لا ا 3 ك4 هيرامع ل بخ هون دقو ٠ رويشملا لخدنل

 عل ل يلا لوألا مسقلا وه امنا هدحاح ل تلك جالا دسار مك
 معلادبإ يذلاوهو هنميناثا| مسقلا ف فال كلذوحتو تنيلا جحو ناضمر تا هير رعلا دش يذلا '

 ةالصلا هيلع ىبنتا بيذكت ىلا يدؤي ال هراكتا نال. روبشملا ركنم رفكي مل امنا لضافالا ضعب لاق ارظن

 بذكلا مهنم روصتيال ددع هنع هورب مو ةطساو ريغ نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنم هعمس مل هنال مالسلاو

 ل ا لا اا ا ا ل

 11 ا

0 1 

 3 ١ ا



 دك

 لة لك نلصع 0 مهقدصل معلا لصحب مل رصع لك ةياق طورشلا نكت مو ناضعالا تلاونو

 ل رع مهلقن يف مهتاك عم دوهلا قدصب رعلا 7 لص مل كلذ لجالو طورشلا نم هيف دب الف هسفنب

 ىلع صنلا لق يف ةيركملاو ةيسايءلاو ةعشلا قدصب الو - هتعيربتل خسان لك بيذكت هيلع هللا تاواصا

 ضعب :نال ةبب رقلا راصعالا هذه يف نيلقانلا دع دك ناو مهنع هللا يضر ركب يأ وأ سايعلاوأ "يلع ةماغإ
 راصعالا نسعي قف ليسح اا طرشلاو :ةدملو هرصع,ف نولقالا 25 - ةوسنأ < راد داح الا هعضو اذه

 ةورلاب هيدحو مالسلاوةالصلا هاع ىسع دوحو فالحب  قيدصتلا لصح مل كاذلو ؟ ؟ زاصعالا ةفوتست ل ش

 مع ان لصح 00- فارطالا هيف تواسن ١ كلذ لك ناف ةمامالل امهءاصتناو ( يلعو رك دوحوو

 مالاسلاو ةالصلا اهم اعىسعو ىمو٠نع هولقت ايف ككشتلا ىلع ردقنو هيف انسفنأ كيكشت لع ردقن ال يرورض ٠

 ه ٠ ةنامالا صنيفو

 يي ةيناثلا ةلأسملا

 1 تكلا ف اوفس ةءاج رخل وح روي ملاذ روبشم رفض زورشم نسق ىلإ عي 0

 دقواذه ٠ رئاولا ريا فيرعتلا ةمئتبو دحاولا رب ةعامج ربخ مطوقب جرن هيف بذكلا ىلع مؤطاوت عنع

 مهوبام هفيرعتيف ميضعل عقو دقو ٠هانرك ذ يذلا فيرعتلا دوصفملا ىلع اطدأو ىتش فيراعتب رتاوتملا فرع

 لاس هناف “ادلب فوردملا يزارلا ركك يا كحد لع اور نانو هيفاروبشتلا سقاس نا

 روبشمو 'رناونم ماققأ الع ىلا ريسخلا مسقن ىلا ءاملحلا نم ريتك نعذدقو ؛راوتلا ست رتل رويخلا

 كلذل هاشالا ينبحيف هسفنب الاةئشم امسق روبشملا نوكف داحاو

 كار ا نعال عئاشلا ربخل كا كلذب جرش لأ نع عئاشلا ريا وه م 0 مهضعي فرع دقو

 دبا دل سيلالب اواتمدقو لضصا هل نك 131 لصأ هل ناك ءاوس ةقنل الا ىلع نقلا اي نكع رورشملا ولم

 رار لا هدي دعوا. ىرتك ,لداغلا كلما نمر يف تداو ثيدحو للا سار راسا ادا

 ضعب نع كلذ لقنيو نانا ةضافتسالا هب تيم ل ضيقتسم وهف عاش اذا ربخلا ضافتسا لاقي ام

 اولاق دقت 00 ءامع نع كلذ لقسو فر ليقو نيثدغلا ضعب نع كلذ لقادو ةنالث ليقو ءابقفلا

 | ةنالث ىلع هتلقن كاز ام 'ضيفّسملا

 نوكينإ زوهشملا يف طرتشي م ةنوكل امإ معا روشملا لمت ضرفسيلاو اروهشملا نيب قرا نم وااعلا ردو
 لاش | داورام روبشملا لَعَح هنوكلل امإو ضيفتملا يف كلذ طرشو دحاو ريغ نع ايو سم ا هلوأ

 انظف » روم لك سلو رويفم الوم دع ضم كفاك ل000 اضف طفيل

 مهولا عوقو نم ارذح انه انه حالطصالا فالتخال هاشالا يملا“ ردنا هدو امهشب د منو

 راوتملا نيايبق رورشملا ليضع نإابتلا يهف رئاوتملاو روهشملا نيب ةسنلا نو



 ظ 2-0

 رار ٠ ارد ره دخاو دعب اهساو-قأ ( ىرت النير انتسرأ م ) ىلاعت لاق كايتو نونا ايف زوجي
 لاغتا ريغ نم دحاو د ادحاولب نإ رشا ١ حارا

  ثحبما اذهب قلعتت ةمبم لئاسم انهو #

 قا نأ اهدحا) لا رغأ هن نس وادا الآ [راوتم سأل رخا نأ قس ا تفرع دق« لوألا ةلانإ ١
 اواوش نا لثم كلذو نيقلا هحولع هب نيإببحالا وهن رخلا دنتسم نوكيو محلب كردي ام ريخلا كلذ

 010 اوم يسال طا كرو ال اع ركأ نك ناف اذنك كوش ارحب انمنو اذك لش [ةي ا

 نول وش نورصخحال ًاسانانأب ملاعلا تكتل لح رسل كوسا ولف 1 و هب نورا ناك ناوزعلا

 نا فن ةلاسملا هذهلثق همدقب نولود نورصحلال اسانا نا لاقو هللد لثمع همدقب لثاقلا هلباقو هنودحب

 رخل محب .لالثتنإلا ىلا اهنا عار

 علينا هف بذكلا ىلع موطاوت ” ةداعلا لح قايم ةزاكلايف غل هبنربحلا ددع نوكي نأ « يناثا)

 لاق 1 نمو هقدص ىلع لدي. رخ ١ ما علا داق ناو. أر اونم 'رثعا كلذ مسي ل غابملا اذه هب نوربخا

 ا ةكت ع يذلا ريخلا نع هسفنب هلوقب زرتحاف هقدصب معلا هفنب ديفي ةعامج ريخ وه رئاوتملا مهضعب

 هي رحل نم قدص لع تلد مل ١
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 هع 7

 يهو هب ريلاب سادخالا ىلا راخالا ىف تدتتسالا ةعادعا هو ةدحاو ةقبط ربخلل نولقاتلا نوكي دق

 انيقلت اذا ايف كلذو نيتقبط ربخلل نولقانلا ضع دقو هاظ سالاف امنع ربحا انيقلت اذاف ريخلا لصأل ةّيدملا

 ةيساثلا ةقطلايف طرتشيو هب ربخلاب ساسحالاىلا رابخالا يف تدنتسايتلا ةعاّما نع ربخلا تقلتةعامح نعربخلا

 سقو ربخلا يف بذكلا ىلع مولطاوت ةداعلا ليحت ًافابمةثكلا يف غلبت اهنوك نم ىلوألا ةقبطلا يف طرتشإ ام
 رك اف ةنالمث تاقطلا تناك اذا ام كلذ ىلع

 كلل ل رازتل لا فسأل ءانثا لاق تادرقا «ةدلعم ىلاعلإ ىف ةرتوتملا راحل الا تناك اذ
 :وكلاقءاوتمالاءاوتسالاب دارملاو ء امهنت اموهطسوااوةرخالا ةقطلاو يلو الا ةقبطلا امهناف رطلاف نيف رلعلا
 الذغ نك ناك اح[ هيف فالتحتالا رض ال ةناق انوئسك ةقط لك يف نوك نان ددتلا ف ءاوسالا“ال ةؤوك اذملا

 قاقأ ددعو كانك ةناثلا هدو اقلأا ىرالا ةفطاا ددع توك نأ لثم ةرزك دنملا ةرتكلا نق ايض
1 : 
 عيمج يف كلذ ناك ءاوس زتاوتالا را فظل مبا ةركلا يف اوغلس مذا ةاورلا نا رعب رك ذاعو

 : وصتسملاف يلازتلا لاق“ او ويتم ىيلس اعاو [راوتم مربح مد ارضع يفوأ تاقيظلا

 فاسلا نع فاخلا لقت اذاف « ددعلا لاكينوتافصلا هذهيف هتطساوو هافرط يوتس ناك تااثلاط ملا
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 اوك د دقو تنيالا ؟حأ ال لوقت للا اما ترالاو كانا: عم او | اراض الدع قاكاذأ نقيم تن

 طباض لدعو ظفاح لدعو ةححو تو نقت»و ةقث ةلومقملا ةياورلا يف لمعتست ىتلا ظافلالا للعأ نم نأ -

 تبثبالا ؟حأ اللوقت ةجحلا ًاضيأ تبثلاو 3

 م سو هم جس

 7 سماخلا لصعلا 0

 ردا ماعأ

 ارد لوملا ناف اذك كم وأ اذك لاف ديز:نوكك نما ةطساو فرس اهايم ناو تدح 0

 ثح نأ نالا ىففا هناذل بذدكلاو قدصلا ليج نجلا و داس ل مالو ءهب 5

 ءاونملا ريغ ق.كلذإو "نظلا قرطإ 3 رتاوتملا ريا يف كلذو نيقيلا قيرطب امإ ريْخلا قدص هب فرعي امت

 هلاعفأو سو هيلع هللا 3 9 3 ةراع ثيدحلا ناك اخو ريخلا قدض ل12 لدن تاواعأ تريط و اذا

 افا ناك ءالعألا ءاملعلا تعا يخل قيرطبالا | اهك از ذأ 5000- رح (يكردي + نف تاكد

 : لوقت اذهت ف رعاذاف هنأشن ءا اع 0ك 0 دمحم ريا ما وأ نم ميد وه يذلا ردح اولعحو اقلطم 06

 رع ريخ وه ار ,اونملا رب ركل رخو را ودم ربخ نيمسف ىلا رب .حأ. لوص هل مالكلا ءاماع مسق دق

 هيف بدكلا 0 مؤطاوت ةداعلا لح اغلمم دكا اوغلب ةعاج هب را سوسحت

 ا - لدقلا نزكو ملاحلا ثودح نع د 00 ريغ نع نخلا (اهذجا) ءانشأت ةثاللع لآ داع جرخو

 ةزكلا يف اوغاس مل ةعام هب ريخأ ىلا رح ري اكان ٠ ذحاو هد ا يذلا ربخلا (اهناثو) ٠ ا الخلا
2 
 ديفم رئاوتملا ريخاو ٠ مهقدص لع لاوخ الا قار 5 تلد لآو ذه بذا ىلع ممؤطاوت ةداعلا ليخام

 6 ةسفن 6

 ءاوس رتاوتملا ربخلا غلبم ةزكتلا يف هتاقن غلبت م يذلا ربخلا وهدحاولا ربخ ًاذيأ ىمسيو داحالا رخو .

 لدتا نأ رعي هيلا ذا ا ند كان رع لا 5+ وأ مرا راة زل تناول حا و ناك

 راوتملا ربح يف اهب
 عاطقنا ريغنم ارتوارتو ضعب رثإ يف اهضعب ءاج اذا ترتاوتف بتكلا ترئاو لوقت عباتتلا ةغالا يف رتاوتلاو
 موصلا ةرتاومو ةلصاومو ةكرادم يهف الاو ةرتف اممب تعقو اذا الا ءايشالا نيب نوكت الو ةعباتملا ةرئا وللو

 ىو اهلصأ اىرتتو ٠ رتولا نم هن ال ةلصاوملا هب داري الو ارتو هب يتأتو نيمو وأ امونازرطقتو .اموي 3 نأ

0 



0 

 0 فاح يخلد < *؟يشيف لعتحتال قسافلاو ؛ "ىث لك يف لوبقم لدعلا هيقفلاف « ةثلاث ةينىق يللا ليبسالو

 3 3 هنق ادوحوم س ١ ةهياع نكاح هل هللأ ضن يذلا لوبقلا طر 0 ءاشالا نم يش ُق ص ةيرادن ل اقتال

 0 هرئاسلو مق زوج الو هربخ ضعإ لوبق زوجي نا لالا نمو ة هرباس يف لدعوهف هلقت ضعبيف الدع ناكنمو
 لحال كاذو رع الإ لوقو ناهرب الب ؟حن وهف الأو «كلذ نب قب رفتلا يف عاجاوأ ايا هللا نم ضني ل

 لدع الاربخ حييجر , كلذ ا ةوارو نداف نم لدعأ نالف اولاقف مم نورذ >| موق ًاضرا طلغ دقو يلع لاق

 | انا كرتأ مهما لاق نا مبلع درلا نم ىنكي ناكو ديدش ل ادعو يلع لاق ةلادعلا ىف هنود وه نم ىلع

 كلذ 0 تثر ومس اناعاو لدعالا ىورام نك ةلادع لقالا قىور اع نودع ملرمأ 00 ا يفو كلذ

 هلأ نأ كلذ لوا رهاظلا ناهربلاب لوقا! اذه لاطن[ نم اذ ديال كلو >> ىلاعت هللا ءاش ناآ-|طأض افرط

 هللا ما رتغا نبدلا يف ؟ح نمد كيك نها دعا رز ا ربخو لدع ربخ نبي قرف [دخوو 28

 00 هل 2 لوقنم' 0ك عوطقمن ةسم معاجاوأ مالاسلا وةالصلاهاع هلوسر 1 1 ىلاعت

  فاوختم هتاف لدعلا نم فوخشام ل كف ا ةلادع هئم ماوه ن م ةماعب ذي ةلادع لقالا معي دقق اضأو

 :نكأر غلاب مايقأأ وه لدعلاو لدعلا مازلا اعا ةلادعلا ناف او لي رلا دع دل فن 0 نم

 لفاوت زك | هلا نالف نم لدعأ نالف ا ا ا 1 را مرا تاكو

 حجر الو ىرخلا ىلع ةياور حيرت زوجال هنأ حف ٠ةلادعلا يف ال لخدمال ةفص هذهو هس رخلا 8

 وهاعا 0 يذلااذهو ٠ 0 5 لد ندهاشلا د نيباورلا د نا ع اع ةدابش

 تباطو نسحتتسا اب لجو زع هللا نيد يف كح نفث ٠ هل ىغمال لطاب سفنلا بيطو سفنلا بيط باب ن

 مو لهح نم الا نالذخلا نم للاب ذوعن هنم لضأ دحأ الف عاجإ وأ تيان صن. نم ناهرب نود هلعأ هسفن

 سفنلا هيلع تباطءاوس ليدلا هيلع ماقام لوبق بحبف روجأم روذعم وهو ركسإال أطخلاف ةحح هيلع مقت

 هحولا اذه ريغ نم ورب مل ثيدحلا اذه لاق نم لوق لطب انركذ اميو « طن موأ

 طلع 0 ىذلا وه طبراضلا ريغو + ةياورلا يف : ؤطخ لق. يذلاوه ةأورلا نم طياضلا © هس ر#

 امهنم ناك نم لك لاعلا 2 يدذمزتلا لاق هداهمح | يف ا 5ك عا كفدَحَأ كلد ناك ءاوس اف همحوو

 لغتشم ال ناةع الانم ثردخلا ع 35 / هراتخا ىذلاف اريثك "طخ ”لافغم لك تركللاب ثيدحلا ِق

 .افصوي ناامأ يوارلا نأ معزف فعضلاو ةوقلاب فاتحنال طبضلا نا سانلا ضعب مون دقو ٠ هنع ةباو رلا

 ع مهضعل فاتحالا دحاو عو طضلاب نوفوصولملاو هم دعا فصضوب نا امإو طبضلاب
 3 "لاف ةحردلا ف ضع

 ةَش نالغ روع لوش قو ردصم لص الأ يف وهو طيضلاو ةلادعلا نيد عمج يذلا وف ُهَقْيلأ 57

 لاقف ةعمجو هت“ زوحيو ةقل نهو مهو اهو ىهو وه لق لصالا يف اردصم هنوكلو ا اذا اقونوو

 75 لجر حاصملا يفلاق تبثلا ةقثلا لثمو ةقثهنإتلق اذأ اقينوت انالف تقثو لوقتو ٠ تاق' نهو مهو نات اه
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 رهظنام ُهْنَم عاونألا ن :.م أه وس امو اهم هاوس امت فدا عساتلا عونلاو عا 1 0 0 ا 1 قعأ ل

 سماخلا عونلا ىلا راغنلاب عب 0 عونلاكو ثلاثا عوألا ىلا رظنلاب يناثلا عونلاك اذهب ارووظ هرب لع همدق
 اذهو « نماثلا عونلا ىلا نال ىف الا عونلاكو عبارلا عونلا يلا رظنلاب يناثلا عوتلاك همدش 0 0

 : كودي هده او اكلم تحايل لمد بنوك حيجزلا ثحبم تاقلعتم نا ش

 نوير اهلق كيدللا ةعأ فا اوأر ينل هانا ضب دنع ةلادملا تواتر ءافح بج وا ىذا 00 0
 نا سانا مهوب. ةلادعلا ةدايزب حبجرتلا نا او 1 0 كلذ بيسو طبذلاب قلعت 0 نوحجر | 0

 تلقناف ٠ لئاض لدع هنا ضْرْ دعو ةيورامار ءاسيف نوكشيو مهظ هب ءوسيف 0 يح رك الا يدارلا ٠

 ثيدحلا نوكك ةضراع رومأب اهف حبجرتلانكك تلق ٠ طضلا يف ةدحاو ةجرذ يف هالك ناك اذا نولعفي اف ٠

 معزدقو ٠ دل ىوارلا فال كاذ وحو هكدح هتينراعو هل ترالك تارك تع ءاقلثا هاور يشل

 طيضلاو ةلادعاا ىتارمم توافت قدح ىف كت ثال هلوق ميضعب هيلعدرو كا طبضلا توافت مدع مهضعب 0

 راك ةةلاقا هدهو ٠ ىهيديلاكراص تح كلذ حضودقو. فلكتاو فلسلا ن ”نماضلاو لودعلا ف

 نولوقب مهارتف ماسقالا 0 .ع نوع مماف سيوشتا ل مظع عقوم هل 00 ايف طاغدق ىصخال 2 ٠

 نالوقم طضلاو ةلادعلا أ نيظحالم رع ظياض ر تحوا طاب اما احم لو كد 1 كارلا 1

 تالكشملا نم ريثك هب لحنب هلاف ثاذل هابتنالا يننف كيت :

 يي كا 0 ٍِك

 يرهاظلا 0 ن دمحأ ن لع دمج يبا ظفاحلا ةراع ىلع تفقو 0 اذه ىلا تلكَ نأ رعإو 7

 ةفحلب اهدارإ فسخ تسلا 0 حيخرت يف روهما 98 قلاع

 زك ايف وهو ر وبما ةفلاخم ىلا مضاو 78 زك وع وفر سيك سطو 0

 باوصلا ىلآ ةْيم اطخلا ل برقأ هش 50

 حالصالا الا ديرب نكي مل هناهلا- نم حولي هنأ ريغ حام دشأ اهف هب عند دام ءركق ىلطا دن :

 لماو مالعألا ءاملعلا نم اوناكوو مهبلع درب ند 0 عياشتلا يف طرفأ هلاهيلع نومقني.ام مظعأ :رمو 0

 4 اوبر ىل ع تابلو ةدددش ةلع يتتباصأ دقاو : لاق ثيح سوفناا ةأو قل تانكأ ف هيلا راشا 78 ع كلا 3

 هبق يىمفت سا | نعا قولا ريصلا َةِلِقَو قالا قيضو رحضلا نم , يلع كلذ دلوف ًاديدش لاحطلا ٠

 لوقف ةوصقلا 2 0 يبطل يتقرافم نم يحب دتشأو قلخ لدن 0

 باحيا ضعن هيفطلغ اممو : هلقن لوبق مزلي نم ةفح يف ماكح آلا كوخ ءاكحالا 0 كاك د ّ

 هيلع ناهز الدساف ميس هنال  ىلطاب اذهو ؛ ماكحالا- يف لمتح الو قئاقرلا:يف لمتحي نالف لاق نأ ثن ديما

 ءالدغناك قساف ريغ ناك ناف ؛ قسافريغوأ اقساف ن وكي نأ نم نضرالا يفدح ألك واخئالدنال هلطسيناهوبا 0 ظ
+ 



 0 ساس كل ا هر فلو . اعأأ هن لصحين دق اذه اوت لامن اا امأ

 0 لدعأو رب * اميلقاو نيقسافلا عفن ديل ىلو يف هريغو خا 0 اذه ىلع ولثالاف 1 لإ 01

 انا 1 دق امفمدق عرو 1 ارخالاو معااهدحأ ن 'اكناو دياقتلابامهفرعأو نيديقلا

 3 يذلا ضاخلإ  ليلالاو هريق مدحأ هدنع حجر "اذا ل رعالا هابتشالا هيف فاخيو هيكح ردنب اهفو

 0 دو دحاو قحلا نآل ندأو لعأ اهدحأ نأ ىلع ماع 0 عابتالاب ىلوأ لوق ىلع .الوق هب حلا

 البلد يح لع هللا ىدني نأ بجو

 -يي ةعئاسلا ةدئاقلا ل: :

 نم دع ناع الك يهف نايعيلاو ةدايزلا ليست ال زويا عدم نع ةلادعلا نأ .سادلا نكن نرخ دق

 : لا دار 0 ا ا تالا و هولا طبضلاك ةلادعلا نأ حيحصلاو ؛ كلذ هلوبقمدعب لوقب

 نيعزر الاح حرش : ”يفوطلا ناهلس نيدلا مح ةمالعلا حرصو رابخ 0 يف حبجرتلا باب يف] وص لا أ اهعكلذ

 7 ناطقلا ىحيو نارتسو ةبعشك اهف ازريم ناك ناف هطبضو يوارلا ةلادع ىلع ةياورلا رادم نا : لاق ثيح

 00001 دى 1 لعا ابا كيس دتكل اهدحأ ق وأ الف زرلا نود تكنو حيبحص هئيدط مهوحنو

 . اهدحوةلادعااهيف دجوي و ءأ يول راو امس ناامإ طضلاو ةلادلانأ رعاو ؛ ناكملا اذهيف لبقام داع

 0 ”تذحوناو ريتعملا حيخصلا وهولبق هيف امتحان او ه الصأ هن دح لش هنف ايقنأناف ءهدحو طضلا 1

 7 "نم تاف ام ربحت لصفنم دهاش ىلع هطبض مدعل هيف فوتو هتلادعل هئيدح لبق طيغلا نود ةلادعاأ هنف“

 7 ةياورلا ىف ركالا ارا ها ذأ هثيدح لبق, م ةلادعلا نود طبضلا هيف دجو ناو ؛ طضلا ةفص

 7 نا عم اهضعل ب 2 لصو ايندو ىطسوو ايلع يتارم هل طبضلاو ةلادعلا نم دحاو 0ك

 2 : 1 ها داو امن ةمهاظ يهو فعضلاو ةوقلا يف ةفلت ثيدحلا

 0 عاولأ ةعست ىلا اهف مهتاحرد توافت راثعإب نومسقتي طبضااو ةلادعلا نيب نيعماخلا ةاورلا نا كلذب نيسدقو
 7 ةلادعلا نم ايلعلا ةحردلايفةاور ( يناثلا عونلا ) طيضلاو ةلادعلا نم اراعلا ةجردلايف ةاور (لوالا عونلا )

 7 نم ايدلا ةجردلا ىفو ةلادعلا نم ايلعلا ةجردلايف ةاور ( كلاثلا عونلا ) طبضلا نم ىطسولا ةجردلا ينو

 ّّ | ايبا عونتا) طبضلا نم العلا ةحردلا ينو ةلادعلا نم ىطسولا ةحردلايف ةاور (عبارلا عونلا) طبضلا
 7 يفو ةلادعلا نم ىطسولا ةجنردلا يف ةاور (سداسلا عونلا) طبضلاو الا ا دلايف ةاور

 ١ ارم نم ايلعلا ةحردلا يفيو ةلادعلا نم ايذدلا هجردلا يف ةاور (سدالا عوناا) طبضلانم ايدلا ةجردلا

 0 -. يف ةاور ( عساتا 3 ا ىلعسولا ةخردلايفو ةلادعلانم ايندلاةحردلا يف ةاور ( نماثلا عونلا )

 ١ ٍّك - عوتلاف صن نم ل اعأ احا اي تاحردلا واقع ةعاقلا عاون :الا هذهو ٠ طيضلاو ةلادعلا نم انندلا ةجردلا



5 

2 

 ج0 ا

 2 ا
 2 نوكأ ا 32

 كرب هج 5 0

 ما 2 2 8 5 0 دم ييضوحاو لب نيرو <. دين

 اي ع

 لا

 لاق ٠ نمءدازآيذلاوه ىنعملا اذه ةءورملا لعلو ٠ اق رعو الاقع واعر ش حد الة لا يطا رام" يردسا 5 ّْ

 ةانفلا بحل ام 0 يا 0

 ةربسإ ع رحلاررس لبق و ٠ 00 ناشي 38 اهعفرو نياك ْ نع نمو ل ا ءابقفلا ضعل 0

 رجب يتلا دالبلا َّق نمانلا ناد أممف فك رتو دز ةلتلو ءامقلا ةقفلا سي ةءورملا كارب نش هنامز 2 هلاثمأ 1

 هنمو « هلثع قيلب الو كلذ داعي ها 0 لأ 20 قاوسالا ِق يملا هنمو « ةيق امهتلب ءاهقفلا ةداع

 ناو حشو لحب < نع ناكاذا هب ىلا ةمعطاالاو ءال ِِء | ريتعملا لحرلا لش هنمو 6 نسال نط اا 2 نيلحرلا ده ١

 كو نحن ام لك ان 1 اء ناك اذا | كلذكو - ةءورملا قلد حد فاسلاب ءادتقاو ١ عضاوت نع نك

 ةءو رمان ا كا اها اعاو ٠ لاوح اللا تارق كلذفزرعيو ةماعلا تافلكتلا نع اهنا ادهزأ دجحب

 ٠ انووحاب نك نا اج قل اذع "نش لا نال ءوال ا الآ اذ نم ريثك ضرعتي لوا 0 هلوق ةقثلاا. عفار كلذ لكو ءامح هلق 1 00 يف ناكقنا 1 لقعلا يف لي اما نوك اع لالخالا نألا

 سلو ةماقتسالاةلادعلا مهضعب لاق ٠ رضن 1 0 ةقثاأ ع ا اف قات او 4ع اوزررح أدق هلوش 0 1

 00 قب رطىلع لقعااو نادلا ةه> ناح>روهودحاو ص اههف ربتعاف هدنع فقوبدح ةءاقتسألا اهنا 1

 ع ب نا :ماماف ٠ ردم ل وجا كلاذكو هلوق قوثولال قو هتلادغ تطقس 1 بكترا نف ىوطأو

 : ْ ةهش الب لدعف زارصأ ريغ نم رئافصلا نم

 لاق ماكح ألا يف طاصملا ةياعرب لوقي نم جيم ىلع اف ىرجب ل دعااو ةلادعلايف ةلاقم ةييت نا ققحملاو
 ناو مف لدع اذ ناك نم موق لك يف دهاشللا نوكسف. 4 هن < موقو ناكمو و نامز 5 ف كذعلا

 دويش ىف سعا ولفاألاو ٠ نماثاا نين بلا نكع ادق ؛ 0-0 دو لع كم ناك مهريغ يف ناك و ناك

 تالا ةلاحصلا تناك اك تامرخلا كرتو .تايتحاولا ءادأب اناق نوكم سرالا يلع دوسسال نإ ةضاظ
 اونوك, م ناو قدصلاب نيفورعملا ةدابش لقت نأ هجوتيو رخآ عضوم يف 1 ٠ اهنااغ وأ اهلك تادابشلا .

 هلو 3 َلَدَع مرق دا ون 3 نذلا ىرقلا لع ودبلا ثداوحو شجحلا 0 ةرورضلا كنَع دودحللا نيمزيلم

 لوق يف ضع ىلع مهضعب ةداهشو مثريغ دجوي ل اذا رفدلا يف ةينعولايف ةمذلا لهأ ةداهش لوبق اهنم لوصأ ٠
 رضتحلاب كلذ ربظيو لاحرلا هدبشي ال ايف نايبصلا ةداهشو لاجرلا هيلع علطي ال هم امو
 اذبف- ناعدتمم اننا ١ دودحلا نيمزالع اسيل ناقدصإ انا لاس نا رفاك ناننا هرضح 5 اذا رفسلا يف

 لوقت نأ يبسوأ ءاد الل لمحتلا دابشتسا يف يه ع نآرقلا 3 يفلا طورشلاو : نرفالا قب م ريخ 0

 نود" صخش وأ عون نود عون يف ةنداهش لبقت نم تاهيرشنلا نيك رم ندنحملا ىف لوف اه هوبشلا

 مكءاح نا 0 !اقتا لاقأك تياثلا و نينا بححاوم وه لب اه ود وع تنل قسافلا 2 .نذك نيدخانأ سل 9

 قسافلا ريخ 000 نيثلا سعأ ا ءاو )ً تسلا نيدتلا انيلعف 4 اوُمْنَف ىرخ لأ 3 رقلا فو ) اوس 1 2 هى قساف



 : مهري قون ولاب رعشن اما ْ ةناوارلا ناب اورد انبوب لهاا 7و

 ظ رابخالا نم حصام ىوس اهنف م2 اهببرأ ملا ىلا تكلا ف قو اع ا( العلو

 كك اواي لاذ راض آلا ءاءاع قش نمت ناك ناو ثدحلا 50 نممامأ هنع ىورام 10 راص مهنمقيرفو

 ىوعدلاهذهيف هجو م معن ةريرسلا يف ة ةرعسل !ناح نكي نم آلا نووزربال هنأ مهن يعز هيف نمطلا لع

 ظ : تلدك نك نك الا يوريال هنأب مامالا كلذ حرص و

 :هقفاا لوص اًيفهلةلاقته يف لاقف ::ىهاظلا هذموحن ىهاظلا يف وح نم ضعب هبلا سهذام برغتساممو اذه

 مهنمدحأ حرج اف 6 شاور كد الأ تححو ليدعتالو حرم مق رولا درواذأو

 رخأ تراش الا هب ذخ ألا بجو هلقنب قلعت ال ةخ لا منك هاو ؛ هئبالج كر هقدص يف ريؤت ةحرجب

 مع ل ناف «:هزكس لاح يف ثدح اذا

 ها ةح رخلا كلت َتَحاَص تدع دحإلا ' هاذلقام دح ىلع تن اذاو « ةئراط ةحرحلاو ةلادعلا

 5 دكا نف ازرحتمناك اذا قسافلاذياورب د لك ا 1 ةعشلا صعإ ىحنملا اذه را دقو

 ا لا نار 1 هي هلع نا وع و ددخ# لاح ف ثدح ا

1 

 كن ا و و 7111111 ]| | | | |7141 1 1 ا دبا نا دايو ا

 ا 2 7 فعل نتا ا كو 1 ع هال الر 01

 0 ١ أ 3 0 1 ايوا 6 2010 1 -

 هيف ةدوج وم ةياورلا يف ةيواطملا ةلادعلا ناب كلذ

 ةدابشلايف عنقمو اضر يأ لدعوهف ةلودعو ةلادع نالف لدع لاب مذلا, لدع ردصم ةلادعلا «( ةمم

 نالدع اه لاقيف قب اع زوو لدع مهو لدع اهو لدع وه لاق هريغو دحاولا ىلع قلطي لدعااو

 كلوقردضم وهف روما دض وه يذلا لدعلا امو ٠ ةلدع ةأرما لاقيف ثينأتا يف قباطي دقو لودع متو

 “ لوداع ورد سم الا ىف لدع

 دهاشلا ليدعتو ٠ لدعم فقثم لكو ماقتساف هموق يأ لدتعاف اليدعت هلدع لاَقب هعوقت ؟ىثلا ليدعتو

 زارتحالا امناعارم ىحوت ةفص ةلادعلا ءاهعلا ضعب لاق : لاقف حاصملا يف ةلادعلا رف دقو ةلادعلاىلا هتبسن

 امىهاظ ةءورملا لن ال مالكلا 0 تاوفهلا رئاذص نم ةدحاوؤلا ةرااف ارهاظ ةداع ةءورملا لح ام

 ٍِ ادرس و لالحالا زهاظلا نوكبف رركتو كلذ نم ف رعءاذااه فالح كب واق قاتينلاو طلعا لاجل
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 1 قلب الام لعف اذاف ء كلذ ريغوةعتمالا لمحو ءاَريَثلاَو عيبا هنطاتتاو ةيندل كف هفاصت امو: نصحش طا قرع

 5 قوموا نام الااجادارب لكك ةمانس بادا يه: لاَ ةدورلا فرعو ٠ الف الاو ح 2 ةرورض ريغل هب

 ع
2 
ّ 

 35 لاق ةءورم ا بيرق وهف برق  لثم يرم وهف نانالا 1 لاَقب تاداعاا لمحو قالخالا نساحن دنع

 00 ار راق دق نكو دع ولا

 3 ةيراخلا تاداعلا ةاعأ م ىلإ عج عجحرب 0 نآل ةلادعاا دحيف ةءورملا لاخداىلع ءاهاعلا ضعب ضرتءا دقو

 )0 -عرشلا 0 لول راج لج نر ناسألار ةنئئألاو ةئزال ادا ةفخج قو سانا ١
 ع ةءورملا مهضعب لاق .٠ حال هحو ىلع اهدح ةفرعم رسع»ينلا رومالا نم ةءورملا نأ ىلع عبطلا هيضاقي الو

 ع . سفنا ةوقيه ةءورملا مهضعب لاقو٠ لجرلا لاك ةياوجرلا ناك ءرملا لاك ةءورملا مهضعب لاقو ٠ ةساسإالا



 هبا ورو ةيداهش تدر ُةعو ورا اف الخو م هسا عع نك ا 6 هش تلت ورم ةعالا

 اهلصاح 00 7 و ندلايف ةريسأا ةماقتسا نع ةرابع ةداهشلاو ةياورلا 3 ةلادعا| ىصتسملا يف يلازغلا لاقو 8 5-0

 ف الأف هقدصل سوفناا 4 ف 0 ىح امي ةءورملاو ىوقتلا ةمزالام ىلع 0 نمفنلا ُق ةحسار ةعه ىلا - 1 |

 عي نم ةمضصعلا طرت ةث ال هنأ ف فالخ ال مث بذكلا نع اءزاو افوخ ىلاعت هللا فاخئالنم لوب 020
 ةلذعاو ءادصق ةيح يف فر.فطا وةلصب ةقرسك هب دربام رااغصلانم لب ا ا ينك الو يصاعملا . 3 ظ

 ةلادعلا يف طرش دقو فنك ةيويندلا ضارغالل بذكسلا ىلع *يرتحيب دح ىلا نيد ةك اكر ىلع لدن ام لك 2١
 لاذرالا ةحو عراشلا يف لوبلاو قيررطلا يف لكلا 2 ةةورال ِى هال تاحابملا ضعب نع ٍقوتلا 0

 ىلع هدنع لد اف مك احلا دارنجسا ىلا دربنا عامحالا لحم زواج ايف كلذ يف طباضلاو ؛ حازملا يفطارفالاو
 هقفلا نم كلذ ليصاتو ندهلا ىلا ةفاضالاب فاتخحم اذهو الف الامو هب ةداهشلا در بذكلا ىلع هتءارح 22

 ةدابش ىلع لمح ولو هنع ريصي ال عبط هل كلذ 5 مك احلا مغ رغيو هحلا داس ندا لوصالا نمال 0 ٠

 لإ. ارمتاتلو دالللا تاداس كاد لتحتو هيج و 0 دابا جي هتدابشهلوبظتالصأ دهن روزلا

 - 00 كود رت ءاغصلا ضع ماظعتسايف اناا 3 0

 نأ ةلاثمأو لوقلا اذهو - قف ريخلاب ةقثاا تلص> ىتق ربخلا يف ابلع دمتعملا يع ةقثلا نيوعا لاقو 3

 نرد ضعل كاذل هش دقو ٠ نطابلا يفةذباهملا 57 هبلعل وعملا وهف صهاظلا يف 0 ةيلع امل افلاع ناك :

 نارحهو ةمغلاو ةميغلا نم اعدل الع رارصالا مهنا وز 0-0 ةاورلا ره 0 نعلق دت : هيام لاقف نا

 ىلا مهضعبب ل لص ا ا مهيلع ينم يبس او 2-5 هال 32 ع ند كاد داود عرمشلا يف بحوم 0

 صاظلاو سك لب ةعدلا ىلا 3 لوش ال نم هيلو 7-2 لش هيلع لدي ال ام داقتعا كك وعدد ن

 ٍرسو هيلع هللا ىلص يبناا ىلع ءارتفالا ىلع ءارتجالا هب نظي ال-ثيحب هنوك وه يوارلا ةلادع ىف ريتعملا نأ

 د[خاح ةقثاا نال ءاوهالا 1 ةدابش هر م ىركبلا دعاوتلا ِق مالاسلا دنع نب زعلا للاقو 1

 : ةداهشلا فدع ا روزلا ةدارش لع راناايف دا هنأ دقتعي نمناف )م 2 وا ةنساالهأ ةدايشل اطوصح م6داهشب 3

 رادوو :,"كلذ دقتعي ال: نع -ةقثلا نم لك هريخو هيدابشن ةقثاا تناكف ٠ كلذ دقتعي ال نمت ةيذاكلا

 حضالاو ؟.ةنسلا لهايت هققحت ءاوهألا لعأ ف قكعم كاذو . قدصلابةةقتاا كع ةءاوؤإو ساحل كر

 رخل هلوقب ةقثاا نال ذيبنلا برشيف هانددح اذا يننألا ةدابش لبق كلذلو ؛ مبعدم نورفكب ال مهنا

 ةقثلا لص الخ اضع مهضعل راخ اىلع ءانب نودهشل 3 ال ةيئاطخلا ةدابش تدراماو «هتحابا هداقتعال هنرشل

 مأ 000 م ىلع اهتانب 0م مهداهشب :

 هيلع لوعملا يه راب ةقثلا نأ. ىلا لع ءاهللا ندم نأ نيا حاف لع نا فوقو مدعلو

 ارز هح نيدح 0 ! ةدباهج نه نك قع ضرع مهنم قيرفف نيقيرذ ىلا مهنم رامغألا مسقنا هىعا يف

 لهجلا ىلا مهوسنف ةررسلا ءاهو ةريسلا نسح ىط ةداهشلا لبق نم كلذناب مهنم انظ مهحربس ىضتر 0 ١



 0 ما ونا يل لاق يدع ن 0 2 هنكلو هباتغأ ام لما لاقف هثتغا لجرلا

 : تكي البو نيفورقملا ريغ نع نورا هل يك الو قف علا نع ىور ام ةش نع بتك ١ يرازفلا

 0 هتكلوزامللا قودص َةََش كرابملان هللأ دبع لاقو٠ مهريغالو نيفورعملا نع ىور ام شاع نا لع نع

 هحيحص يف مسه كلذ رك 3 راو لسا

 ”"أطملا فاعسا يف لالخ اهدروأ لاوقأ كلذ يف هنع لقن دقو ةاورلل دافتنالا ديدش كلام مامآلا ناكو
 ١ : اما اعدرو نحو طولا ل

 - ممنآشب هماعأو لاحرلل كلام داقتنا دشأ ناك ام لاق هنأ هنيع ن نايفس نع يدملا نب ىلع ىور

 نانا لاو ٠ ةماأ يرصللا عركلاد مالا هةقورق نيا نإ كلامدنع ىور نملك نيعم ن ىحب لاك
 ةبعش هيلي مث هنم ثردحلا لع نما الو لجأ الو نذأ نب كلام نم لثمأ نيمبأتلا دعب يدنع ا

 00000 داو لد الو ياللا ءال وح نع كيدتملا لع نما نيمفاتلا دعي نيل ناطقلا دنعم نع ىحب م ثيدلا يف

 ذخ وبال كلذ ىوس ن# دخ ًوبو ةعلرأ نم 0 دح ونال لو كلامزاك ىدعنب نعم لاقو ٠ ءاذعضاا نع

 ثىداحا يف تدك تاذك نم الو ءهاوه ىلا ىانلا وعذب ىوطص بحاص نم دكح هل الو )م هيفس نم

 ا خالو 0 رسو هيلع للا ىل اص هللا لو ترن تي داحأ لك يتعل ' ناك ناو ىانلا

 رول ني | اع ا كلام لعب ىوردلا دع ْن قحسا لاقو٠ هب ثدحن ام قفرعلال ناك اذا

 [ فك الأ لاق هب تدحام مبني الو طف الدلال .حيحص وه نم دا لقتل لاه

 ةيدساد نب سد ىللمحو قرعو نءانلا سلو نىلط ذك نوكيو طظفح 0-1 ٠

 نم نيعبس تكردأ دق ء عتيد نوذخأ َ 0 ند زعلا اذه نا لوب اكلام يىلاخ تعمس سوا 1

 ىلع نمت اول مدخأ ناواثيش مع تذخأ ق نيطانس الا هذه دنع سو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر لاق لو :

 . هنأن 35 محدز 5 تابش نإ انيلع مدقو ناغلا اذه 1 نم اونوكي مل مهن 2 ا هن 0 ا تيب

 .ةق لاقق دحاو ريغنع لئسهنع كلام ةباوزرل لجرلا قوي نيعم ن ىح لاك فارع ل 0-0 ناقو

 بتكي شانلا لك نسل لوقت ةتعيش .دفاو نزيملا دحتا كلام ناك جا>حلا ن ةبعش لاقو ٠ كلام هنع ىورأ

 ٠ اهلها نم الا دخ ؤدالف سو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر وفا لضف مل ناك ناو مهنع

 ةدابز ىلع ناكو نارسخلا مدع ةلام 1 لعَح نم كلاملاق ةنانك نا لاقو

 لاقق ٠ اريثك كاذف ءأئلملا ضاخ دقو:اهدخ نع الضف ةلادعلا مسر ىلع فوقولا ءايشالا بعص نم
 1 نع - 6-1 يش مهضعل لاقو ٠ رئاغصلا ىلع رارصالاو َر 0 هقأ نع عنع 1 ىه ةلادعلاا أ مهضعل

 ْ 2 نم نعال ناك خرم مهضعل لاقو٠ لش هقا 0 ةساب رعش) ةريغص لعف نعو ,راعكنلا فاّرتفا



 او هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاك تلف « نمت ةقاد لاق" 1

 م

 9 0 ١ . 4 4 م كل 000 1 5 1 9 0 1

 ند ا تين و اا من دياي نان ول 7 - تيروسولا“ 570 تام قيس طم وا نأ رختت ياو نديحت - ٠ 11 دك 7 ! محل 3 كن

 اين لاق دين بدلا ين قرا لك

 ا

 دان زلاونأ لاقو 5 قد داتد | ةقدصأ| و را يىطعملا فاما اهف .ف عطقنت زوافم سو هيلع هللا ىنص يناا # 1 1

 ٠ هحرتتيف سم كرد ؟1 2 دعا 1 00 لاقي * ثيدحلا منع ذخ وب ام « نوم ام مهلك ةدام ةنيدملاب ٌتكردأ:

 ةغالأ ىف وهذ دنسلا 8 ٠ هلقان 2 همأأ هتعفر اذا هلئاق ىلا ثدحلا ثلا كلوق نم ردم دانسالاو

 ةحبيص ىف اما داع 1 ىعس و ثردحلا نام قيرط فرعلا يف وهو هريغو رارنخل رماقيلا تك 2 4

 هللأ دبع نع عفان نع كلام ان ريخنا ”اطوملا ةأوز دحأ ىحي لوق ديما ركب دا لاثع هيلع ةفعضو كب دع:

 ضع عيال وه هيف ثن دحا نتف ضعب عيب 00 > عيبا لاق 0 هيلع هللأ ص هللا لوّسر 308 6 نا

 ىهتأ اهف فرعلا يف لمعتسا من عشرا را 3 0 امو رهظلا ةغالا نما نآملاو ٠ ضعب عيب ىلع

 ا قيرطلا هل لاقيو نتملا لبق ىذ ام وه ثيدحلا دن_ دو ٠ نايلل هبف ةفاضالاو دتعدا هيلا

 هخولا قيرطلل ؛ لاش دقو هيف كلاسلا هدصقام 1 سوس قدر طلا لدوت 5 ثيدحلا وهو انه دوصقملا

 قس كلذلو 0 ردصم 3 6 رع ل ا 07 هحولا | ده نم الإ فرعي ال ثبدح ازه رو

 امو دزناسأ هل ثيدح اذهو نادانسا هل ثيدح اذه لوقت عمجلو ىلع. ديسلاا هن دارا 0 عج الو

 اونغتسا مهناكو دانوا نزون دانساهل ثيدح اذه لاق, الو نادنس هل ثيدح اذه لوقت عمجالو ىثيف دنسلا

 دقو | 0 عج 5 ةيوغللا هساعع دنسلا نا نيب وغللا ضع 3 دقو هعمج نع دنسلا ىعع دانسالا عمجب

 مهمارابعت 0 دنسلا وعم سا قات و ردصملا ىنعع نا داما :ع لخافالا 0 لوهذ عقاو

 : 5 1 2 عااطملا أوعقوا ّىح

 ه« ةسماخلا ةدئافلا
5 
 ة

 ةلادعاانأ و طضلاو ةلادعلا نيف وصوم هنأو 0 اذاالا ثيدحخلاب دَح ونال هنا لع ثيدحلا ءاماع قفتا

 كلذ ف'مولاف اع ايش كل كك دلو ةفاك ع اهنح

 د ملا مهنع ذوي ام نومأم هلك نام .ةنيدلاب كرد نات تدنن هللا درا
 كتانح 196|3 هلاح فرعت نم 5 دامع نا يروثلا ناضسل تلق كوالا نب هللا دنع لاقو ٠ هلع نم

 رف اها تكف هللا دنع لاق ؛ ىلب نايفس لاق هع اة ىعافال لوح تأ ىرتف مظع صب ءاح

 1 م ناطقلا دعس ن ىحب لاقو ٠ هنع اود 0 3 هند ف هلع تت دانع هيف 0 نا ّق

 "تكلا نودممتب 7 لع فكل قى ١

 ٠ ةزلاح هيدابش تءارام نإ رك ىلع يدنع دهش ولو هلضف نم 0 : 23 أراح ل نا يابتحسلا كيل لاقو

 كاقف تشب نسل اك تاقف لج رت رع لجو 0 5 ةيلع نا لعتسا ساكس لاقو

 2و



 | اذ هيلا ةيوسنملا يتكلاو قبس اهف مالكلاك هزيع رابم ىلا هحايتحا ىف مالكلاو ةلقنلا ران ىلا

 باتكو مك احلل ةفرعملاباتكك هلصاو حالصا! نبال تر دحلا مولع با: كك هلصأو يووناريستاوبيرقتلاك

 معلا اذه يف ةيفاك تكي هيل لدن دما عا ماب ن ا ترطخلل ةيافكلا

 ةلدالا اهاناَو 1 بحاص | ح ح رصهتلا |[ ققتعلاا و ءار الا ناس لميس ع «ندلا 8 معز

 افلا ام كك فيس زو ارا

 امجريغو ءاطع ن لصاوو كديع َن ور ةيمالسالا ةلملا يف 0 ازه ْق ملكت 5 نم 1 أ روهشملاو

 مدقلا تافص ل نم ةفص وهو اندحم نوكي فك ىلاعت هلا مالك ف ةيشلا مل تقول ةلزيعملا لاحر نم

 5 : ءاشالا له ردقاا 0007 ّق ةبسشلاو نا لسجناو ةأارونو ريح و ىو سعأ وهو اعدك 0 مو

 روركملا تلا لع ةرانق د.حلل ناك ناو باقعلا فيكف اهنع جورخلا نعدسلل ةردقالو هللا ردقب ابك ةنئاكلا

 يف يفلاخو يرعشألا نسحلا ونأ ينع ذخأو لئاسملا نم كلذ ريغ ىلا تانئاكلاب لوالا لع ريغت مزليف
 نيعيرالا ابو يسوالا نيدلا ريصن ه> وخلا دياقعلا دعاوق هيف ا ةيكتلا نفو "لت الل نما ربك

 5 ل نيقير الأ بالو ندلارش مامالل دس | ةطسوتملا نمو ٠ لصاو نب ندلالامح يضاقال

 0 000 ندلا رخخ مامالل لوقعلا ةبام ةطوسمملا

 3001 نطاقها ىرطوت ةعضملا ع رشلا ماكجالا تكاطما رب ره هنم فرعتي لع (هقئلا لوطا عل

 جامملاو تجحاخلا نإ رصتخمو يتاعاسلان الد عاوقلا هيف 0-0 ؟ل[نمو ٠ نظتاناهجازختساو اهححج

 ش يدمالل ماكحالا ةطوسملا نمو ٠ يومرالل ليدحتلا كا ٠ ةمادقن الا ةضورلا عوج واضسال

 بيطخلا نب ندلا رن مامالل لوصحملاو

 تكلا بينرتو ةلدالا حداوقو 0 31 ا رش ” ةيفك هنمف رعت رع < لدجلا ع )

 را تال مدل كح الإ ص ضخ هيكل قطنملا ءازحأ 0 0 0 نمدالوتم اذهؤ ةيفالخلا

 يعارملل ةصالخلاو ينسنلل لوصفلاو يرهبالل ينغملا هبف ةرمدتخما ىتكلا نهو ٠ يديمعلا ةقيرط اي

 يومرآلا تكللا سده ةظوسنملا نمو ٠ :يومرآلل لث 0 يدبمعلا سئافنلا ةطسوتملا نمو 5

 اهوحنو تاداعلاو تالماعملاو تاداسعلاك ةيلمعلا ةبعرششلا فيلاكنلا ماكجاب [ لع « هقفلا عر

 ف

 4 ةعلا ا ةدمافلا ٍِظ

 را ريو انني ضنا لاقو ءاشام ءاشن نم لاقل داتسألاالولو ندلا نم داتسالا كراملا ن' هللا. دبع لاق
 نم رلا دعانأ ا كرانملا َن هلا أدمعل تلق يناقلاطلا وملك نإ مهاربا قدا لاقو٠ احا عب متاوقلا

 هللا دبع لاقق كموص عم أمم موصل و كنالص عم كيبل ل رصت 0 ربلا دعب ربلا نم ءاح يذلا ثيدحلا

 رانيدن“ جاجا نع تلقءنمت « ةش : لاقت شار > ن تابش ثردح نم اذه هلتلق اذه ٠ نمت قحسا انأ 5



 ندا شط 0 نحل 5 يط 7 0 و يدحاول ذ طيسلا ةطودلا نع را ريسفتو

 دا ثحب 0 كاذوكو . قالا زازا كح فلا ناو ةيبرعا هد م 00

 7 لعاراوت نك قلاتك لزأو هموق ناش لور. لك لسضرا كالو و تاك هن ل لا لا نا ٠ ظ
 همضواماف ااتك رشبلا نمت عضو نم لك نآيشو ةدعاق ريرقت دعب هرك ذنس امل ريسفتلاىلا جاتحااعاو 0 ٠

 هنهذ ةدوحل هناف فنصملا ةاضف لاك ( اهدحأ) هن الرول حرمالاىلا جيتحا اهاو حرش رغم هناذب ميل

 رسسعابرف هني يف سيلهريغو بولطملا ىلعةلالدلا يفايفاك هار زيح 0 هي 0 ١

 هف.نصت ءاماعلا نضمن حر شانه ن مو * ةيفخلا يناعملا كلت رهظتل ةرابعلا فطسل ةداي راما حام ودعتوأ اضل

 ضن سر كانا كاذك و رح > الع را ا اهحوض و ىلع اداهعا ةسق هلا تدل ضفدع 000

 - كلذ ىف هناس نكع ام نيسو تالمبلا:تامذقلا رك ذينأ حراشلا جاتحبف اياضقلا ضعب للع لافغاو ةسيقألا ١

 تانقلا نا نم عضوملا كلذب نيش الام اق للا دشربو ناسلا نع ةنفلا لع هنو ما

 نم ريثك ىلع ن لاغااوه اك ةيلب و ات ”ناعمل ظفللا احا .(ارلانو) هللع تفنصملا ىلعي الام للعبسو
 00 جاتحيف  ةيمازنلالا ةلالدلا لامعتساو ةيزالا ظافلالل 5 هحضوب ظفلب هع رعب نأ ىئعملا ةفاطل ٠

 طلغااو وبلا نم هنع رشبلا ول الام فيئاصتلا ضعب يف عقب دقو هج يملا نحر ا لا

 جاتحبف ةفنصملا 0 كلذ ريغ ىلا ةرورض ربغل هنرعب ؟يثلا راركت و تامبملا ضعبل 2

 نمزف يفرعلا ناسلا كر! ا اعا مظعلا 5 انا : لوشةدعاقلا ةذه تررش اذاو كلذ ىلع هش 3 2-0

 رظنلاو ثحبلا دعب مط رهظت تناك امئاف هنطاب قئاقد انآ  ةياكحاوأ درهاوك نوم اور برعلا حب حصفأ ٠

 هبقق مبللا لاقف ةمالا ربحل اعدو رك الا يف ٍرسو هيلع هللا ىلح ينلا مهاؤس عم ربدتاو لم انا دوج

 اوناك اه ىلا 00 ند ةتامح كل 28 هلا نرش لوالا: رولا انيلا لقي لو ل اءوأتلا هماعو ندلاف ٍ

 رين هلا مك كراذما نع انر وصقل عا ولطلا ماكتتل قرم هيلا نوتساتخ اوكي ملام ىلع ةدايز هيلا نوحاتح ٠

 امتاعبف كفشنكو ةزيحولا ظافلالا طسب لبق نم نوكك هريستنلا مولدعو ركشلا ىلا عاتحا دضأ حا رم 1

 ماع نوناق نع ينغتي ال اذهو هيناعم نسحو هتغالبل ضعب ىلع تالاحالا ضعب حبحرت لبق نم هضعبو

 ان اك ”ءاعدوا دقو كلاسملا هب حضّمو كلذ زيع مان رابسمو هيلا هلد وأن ْف عحررو هيلع هريسقل يف ل 5

 روساالثاوا يف ةدرفم ةعقاولا فوركا ىلع مالكلاب كلائه هاتقدراو رخازلا رحبلا نم رئاطلا سن ىمسملا ١

 رظناا ميحص ناك نمل بانطالا نع مهملاب ءافتك ١

 جارختساو تابورملافاضصأو ةاورلا طورشواهماكحأو ةياورلا عاوناهنمفرعتب 2( ثيدحلاةيارد درعا ظ
| 

 جاتحولوصالاو عيدبلاو يلاعملاو فن رمدتلاو وحئااو 0 ةغالا نم رسفتلا لغدبلا جات 8 لأ جاتحو 7



 ”.ئاوفلا م اه . الو او مالكا لاصتال ةباعراهقاع ةلاقملا دار اان 0 ةيع 0 مولعلا ناس ءأ :أف دصاقللا داشزأ

 3 ع 1 َ ماقملا اذه أ مع قغتساإ ال يتلا

 0 عد ماع هللا نم فاعا وه انعا مالنا مهيلع لسرلا لايرإ تأ وعلا لاق

 ٠ 0 0 دحلان يتلا ةحبحصلا تادقتعملا ىلع ةرورض ةعنرشلا للمتشتف مثداعم لاح نيو مهشاعم أ م ٍِط

 7  لئاذرلا نع يهنلاو لئاضفلاب سم لاو هع ةيلظاوللو هب مايقلا يجن امت ىلاعت هللا ىلا ةبررقملا تادايعلاو |
 ثردحا ة ةباور معو 1 ارقلا ع هو ةنعرش مولع ةيناع كلذنم ا

 3 تاتكيتل ارش معو :

 ١ نينلا ل وص ٠وعا اعو ٠ ثيدحلاةباردواعو ٠ لسرايا لولو 0 تادوكتلا لعوت لدجلارعو٠ هقفلالوسأ
 ا

 5 ةطيستسملا ماكح الا جارح اما ةلد لا تدل اشنا اماو هريرش انا لوقنملا مهف ام انو اقل م دوصقملا نآل

 5 هسه نع ردض ا 3 تاء[رق را ع وف يجولا ةظساوت ىلاعت هللأ 2 كورلا ا ان نك نا لفات

 5 مال الك نم وان ارق أ راع اص ع مال ناك نأ لوقت لا مف“ ثيدحلا ةياور ملف ةمصعلاب ةديؤملا

 ناعتس امو ةقفأا لوصأ مق ل لامالل وأ ندلا لازم ل هانا اها رقتلاو ثدحلا ةءارد 5 لوسر را

 مولعلا 0 : رخ يذ ا ْهح الو ةقفلا ع ةطستسملا ءاكحألا ة ةفرعمو لدحلا عار فلا كهل

 ةاحللاف ىرخ آلا َّق مو لاوح الا اس ماظنتاو 0 3 جوملا ل اسدلا 3 ا مقالا نم ةلَح نم

 ةديفل بوكت ل ادقنو اتوب يعقل لع احرك ذثف يلا مش [ زوفلاو ملألا باذعلا ن

 ةرصتخخا ةروهشملا بتكلا نمو ٠ لصتملا عامسلاب تباثلا هبارعاو نارك[ هع لت رع ةءارقلا رع رل

 .نالو ءمظنلا اهبطبضا نفل نف 06 تت ةاووشملا هلق هعد# عضم هلأ درب 0 رسما هف :

 ةضورلا باتك ةظوسملا نتكلا ..:ر لا تأ أرقلا مع يف ةعبدب ةلاد هللا همحر كلام

 ةيبطاشلا حورشو

 0 0 اصنملا 0- ا اديبلا لاوقأ لقتب ا 0

 رازيلاو ةديش يي يبأناو دا 5 00 0 ” ةفرانلاو هجام ناو نم دو 3

 " ”ثيداح الانوتم ىلع ةلمتشملا بتكلا ن.و ٠ ةيوبالاةريسلا بعوتسم سانا ديسن:ال لئا#اىهزو ٠ ٠ هوت

 قلعت ايف يوواذل نيحاصلا ضايرو ع 0 0 قاع اف ديعلا قيقد نال ماملالا نسكب هذه نم هدرا

 كتابهرالاو تالا ٠

 535 لانسر 2 هيلعللا ىلص ل اسرملا هس لع للا 3 50 مف ف رخل لميس لع( ريسفتلا عر

 رع 0-0 والو ةغلا يع ريشا ع ىلا ةسولا موللاو دكت راق ا

 : خودملاو خسانلا ذاخاو لوززيلا بانشا ة هف رعم ىلا جاتحتو تكاد لا معو ا اعو نانلا معو يناغل ملا

 3 دازهنف ةرصتخان تكلا نمو ؛ لدحلا 2 هّقفلا كوع 0 ناعتاسنو 0 لع راجا هف رعم ىلاو

17 1 3 0 

١ 

0000 



 ءادالاو لمجتتلا ةضكو لوزتو ولعو عطقو فقوو عفرو ل ا نارا من لا كارد 3

 ثيح نمعيورملاو ىؤازلا لأ رد فرع ع ءلاةف ميذعب هرصتخادقو * كلذ هيشأ امو لاحرلا تافضو 2

 0 ا يف قويا لالا همظن دقو ءدرلاو و ا اومقلا ٠

 نو ناعم ناوخأ اهب ىرط د نينأ رق وذ تيدا رع 0

 دودرملاو لوبقملا فرعي نا * دوصقملاو عوضوملا كناذف :

 لد ل وفك له ا ويعلاو دعا وقاد دار . نا نكي مغ هلوق لاقف روك ذملا فيرعتلا مهضعب سف دقوا

 يورملاو يوارلا للا هلوق ُْق ماللاو ةيييسللةب فرعل هلوق يف ءاملاو ٠ هب ع الا عوتل 0006 تاو 0

 كلو لاثم ناحملا ريغ كاهن هن فرغت اعاو ىاعملا يورلا وا قعلا وار لاح علا اذهب فرعي ال ذا سنجا 3

 طباض ريغ وا لدع ريغ نوكي وار لكو ةياورلا لوبقم وهف اطباض الدع نوكي وار لك لاي نا يوارلا يف .'

 لوبقم وبف طبضو ةلادع لها هاورنوكت يورع لكلاق. نا يورملا يف كاذ لاثمو ةياؤرلا دود وهتد
 يوارلا لاح ةفرسم اماو هن تحال ةوذرم زف طضلاو ةلادعلا لدا نم هتاوو نوكتال يورح 0

 |1016 دقو يدل ةعا الع ىرح يتلا ةقيرطلاىلع هنيدب هنع ثحبلا, نوكت امئاف نيعملا يؤرملا لاحو نيعللا 1

 ةنوؤملا مدعي نم اوذكف مايق نسحأ كاذب 1

 نوكك ىرخا ةيح ا نم يوذملاو يوارلا قا ةقرتمن رع هيزرجا درا لولا تس

 هيلع لطرتعاو « ةيلع ةلالدلا وح وأ يثملالع ةلالدلا خاظ ءامالك ىوراا تولوا دوا ا نس

 انما ن وكلف دود رح وا لوقم كاوفوع نتلا 1 دنع لاش كيك نا نس

 متاناك اناورو رف نفلا اذه نع ةحراخ اهوحنو قوس ناي كلذ ريغ اهو ينا حلا 0

 ذ ها اذك تتح نمر لوبقم ذك نم يواراا كلو 2 ' اهلك نما | ده لئاسم. 3

 لذ وحنو بلاظااو خبشلا باد ك درلاو لوبقلا قلعت لئكاسم نذلا اذهيف نأ نم لاظاهاماو . ت٠

 دوصدقملاب اقلدت انآ ربغ تاذلاب ةدوصقم ريغ ثحام اببف ضرعتس دق نونفلا 521 نق ليس ف نطاق 3

 اكسال. ماوهو ةنخ< نورك 0

 دقو أ الاوأ مايبالا نم ؟ 51 ةقرملر دوصقلا لع ندا لان كرد مسالاب نفلا اذه ةيمست ىلوالاو

 ا ع حلطصم يف ركفلا ةب هبف ةروبشملا هتلاسر ىهاف ر>ح نا ظفاحلا كلذ ىلع ىرح

 0 + هغلاعلا ةذب : لا 7

 مسق لك اومسقم «هساردب قاعّس ماقو# هتناور قلعت مسق «نيمسفق ىلا الوا ثيدحلا مع اعد كك ظ

 ثيدحلا لع َّق هطوسملا تكلا لإ عج رب كلذ ةف رعم دارا ا ماب اهبنم دحاأو لك ماسقأ ىلا اهنم

 بحاص كلذل ضرعت دقو هّساردب قلعتملا ماو هتباور قلعتملا 8 ف:رعت ىلع انه راصتقالا نحل دقو



00 

 يورلاو ةاورلا لاما ظنا مهاعد دقو ءانعلا طرف نم كلذيف هوقل ال 0 م ليما رك ذلاو ل

 ٠ نونفلا بابر 7 قف 2 ل 8 < ثدحبال الئينسأ مهذب اهنولو ادني ءاهما ىلع اوحلطصي نا لا ةياورلاو

 0 هب مالاع لا هادا ىعا دقو 31 *كي 1 حلطصطع 1 ام م و هيلع اوحلطصأ ام مه دعا نم لعح

 يل رهظ امي اق هن دروأانأ تار دقو ل بلاط عسب ال ل نفاوهو رك فاقد رد
 )ا

 كلدب قلعت ةجبم دئاوف 5 01 هنأا ا ايف هأودج م 6

 4 لوذل | ةدئافلا

 ظفلك كلذو ةغالا ل ا ف هل عضويذلا يف نءملا ريغ ناعم ئى عم ظفل لا هس الع موقناقاشا ل حالطصالا -

 بقاعيو هلعف ىلع ءرملا تاثيال 00 ءابقفاا حاطصا دقو مزاللاو اقل ىأك ةغالأ اخ ف ةناق بجاولا

 هعض يذلا ىنعملا ف لمعتسا اذا :ظاللاو ةمدعل فعلا ىف روصتالا هعضولعنوملكتملا حلطداو 0

 ةلمعتسملا ةماكلا يه ةقيقللا حاتفملا يفلاق : مجريغ ىلا ةبدنلاب ازاحمو مهلا ةيسنلاب ةقيقح ن وكي نوحلطصملا هل

 وه اذه اهماسقتا يف ببدلاو « ةيفرعو ةيعرشو ةيوغل ىلإ ءاهاعأا دنع مسقن ةقيقملاو ؛ قيقحتلاب اهانعم يف

 هيلا ةقيقللا تيسن كدنع نيعت ىتف ًاعطق عضو بحاص يعدتست ىنعملا ىلع اهلالدل ةقيقملاف ؛ ايا .

 ناعس [قمو )م عراش تلاابعضو تح اص ناك نإ هنع رش تلقو 4 ةغالأ عضاو م نكبلإ ةبوغل ت

 داارجالا ساو تن رعدلا < 0 اع يك نإ هعرطا ا يفادأ كف رغب نحأملا اًذهو نةفرع تلق

 الامعتسم هيف ةفراعتملا 00 آلا دروب نأ 2 ل رت ملكت نمل يدش نأ نوققحلا 0 دقو اذه

 ىف كلذ ل دمه * ماهمالاو ا أ مامالل ا ماقملا ىضتقم ل هاج امأ ل ااذعو نارا دع 4 ورعملا امام ا

 رامتعا ندسحلاب هةفصو لاق هيلع ضزرعا اذاف نسح ثبيدح 1 فيعذد ثردح نع لئاق لوش نأ هش 3

 لحمت ليق نم وهف حالطصالا يف ةحاشمال مطوق امأو ٠ ةغلاب ةكج ىلعثي دحلا اذه لاّشال يوغالا ىنعملا

 : وذاع ةروصووف لذا كح اقوا

 3: ةساثلا ةديافلا 0

 يقارعلا محرلادبع نبدلا نيز ظفاحلا لاق : رثالا لهأ حلاعصم نع هبف ثحي نفلإ اذه نأ تفرع دق

 6 هعقو زيطخ تدكا د ةيوا نفلا اذه.يف حالصلا ن نبا باتك اهف 1 يتلا هتيفلا حرش لوأ ىف

 نك / 6 0 « همهف للاطال دنال مام درع [مةلعإو كولا فرعل هبو « م ادم هيلع 6 ةعقن ؛

 ام فرعي نيناوقب رع هلوق هفرعو ثيدحلا ةيارد لعل مهضعل هاه دقو ثيدحلا عل لخدم نفلا اذهف

 نيا و

 اج دع كل دا



 ٠ ن5 يا كا كر ةفلاخلاب - وانه 2
  - 07نيمهردلاب مردلايف ىورو رظالا قةحب مو اهيلع تيلو اج ذرش اة ابأ ةعتملا يف ىور دقق شابعنا امأو
 ظ ٠ كلذيف هنلاخ: نم لوك نم ليوا ةآوق لعج نم يرعش تاو لسو هيلع هللا ىل اد ىننأا نع ةماسأ نعاربخ

 : ةنداو را تاز ده ف نسا وق دصق انو .ةريرخ ينال نار ل اذ ءاماو :

  2207ءالسلاو ةالصلا ةيلودرلا لاذ ل امت هللاىلا درلاوهو هاوس غوسب ال يذلا ضرتفملا درلا بح اولاف

 مالسلاوةالصلا هيلع ضح دقو هغيلس و هطبض و..الك لقسم الا كلذ ىلا ليبس الوهلوسر ةعاطب ىلاعت هللا نع

  00مذ نم لوق طقسف بئاغلا دهاشلا غلييلاف الا عيمج عادولا ةحح ىف لاقف هنع تيدا غيلبت ىلع

  0تر دا فراكك ذل 0 3

  0كلذ يف مهضرغ يردأ ال مظملا ةلاوف هنع اهودروأ ن ا يتلا واثآلا هذه مهدارنا نف بجعلا ثا ..

  2ربخم نولوقب مهلك مه لب ا سيلف دحاولا ربخم لوقلا يف انعط اهودروا اوناكْن إب مهنالا< يمسقنم الو

 ١ اد قرح اذهو دحاولا رخ كوض الن ف دنع ةجح اي رك. ندلو داحا رابح انك ىف تاو
  0رام تح نق هققأو ان داو ياواد جرد هققاوي ملام ءرملا در ةحابا قع اهودروأ اونرك ىلا

  5هنم مث هودر ام اوذخايو ه مهاوذحأام ةسفن اًدعاودوبنأ مهموضخ

 اظاغلاو ويذلاهلح دي ىف كرد *لئا# لاق ناقد ١ كرجل لك كرا دحاولا ربخب لوقي نم تنك نا هللبق

 تدق نم كل اق تنك نأ ناديا ريملا هنأ لحد نوك نأ لمتخ كلوق ف هاذ هند كلج

  7ناو مهنع كاد كوخ ندا ةأورلا يف : أضأ نالحد دقو ناهضلاب هيلع نالخدب طلغلاو وهسلا ناف

 وت بوح و ناهربلاب انتي ًادقف دحاولا ربح لطص نم تنك ا

 هج هج 2 تودي جل

 خ مدار لصفلا ©
٠١ 

5 
 (كنراع ل تام تدل الع ف ١

 لصو امث اوطقس ف !| اب دو يتأا ةثيطا ىلع هونود هادودت يف اوعرش امل ثيدحلا ةمثأ نأ معا

 لاوحأ نع اوثحب من ءان ه ووريتلا ديناسالاب هنم اور ام اوعمخ قاتخم عوضومهنأ لعب امالا ثثك الا يف مهلا

 ثحبلاب كلذ انعماو هتباور لوبق يف فقوس نمو درت نمو هتياور لبقت نم اوذرع ى> ادنددش اثحن ةاورلا.

 ضرع دقعأ ال هب ذوي طضااو ةلاوحملاب اهوسومناك نم ةيورراق لك سول ١ ارو كاتو دل

 مهل مت دقو لوصالا ءاماع بتل 0-11 ةروك ذم قرط كلوش رك مهو ؛ مولاوأ نايل دأ 5

 رجالا نم ممل راصف ناكمالا و عسولا ردق ىلع مهلا لصو ثيدح لك ةحرد ةفرعم نم اودارأ ام كلذب

 ع



 ناسحاب كلذ يف مهعس نم هنع هللا انلعج

 8 عزانوم يحاول 2 اعملو يهوي هن ل 0 ل يطاق كل د م

 انثدح. نوعن دما انثدح ديعسن دمح انثدح ثردخا نم 3 الا رع رع نيم ورم 00 ا

 5 يبعششلا نع نانب نع ةبعش اندح يدبم نإ نع رلا دعا دحر اذن ان دخ يشأ انتدح غبصأ َُ مساق

 لاقف او هش 07 ىلا ىهتاف رس باطلا نب رك أعيش لاق يراصنالا تك نا وه ةظرق كح

 مهودصت الف لخناا زازنهاك نارقلاب مهلسلا زيعاموق نوناتس مكنا لاق ةحصلا قل انلق مكس مل نوردن

 6 تع دقلو دعب يشل 0 رق لاق عككيرم ه0 ىلض هللالوسر نع ثيدخلاب

 هنم عمس الو 0 ىف يلا و از الرا نم ديس هلا عقلا قير 5 ل ٠ ةباحصلا عمس

 511 تال ريخا كر 0 ةفوكلاب 0 ةنعش َن ةريغملاو ا ةظرق 5 نآل كالد َّق كك ال ل

 ةنس ةريغم ا تام حونلا يف 000 ارخ ك]ذْذَنَع ةرتغملا رك ذف بك نإ ةظ رق ةفوكلاب هيلع خس نم لوأ

 5 روح لرد ل اه طفسح مف ةلع دق قلي مل هنا كش الف اصلا ىلا برقا ىبعلاو تلال قاب

 ك11ذ1ذ]]ذ ]| 00# ندا ا ةظرق قلي مل يعشلا نآ انيقب حصف ةفوكلاب”ٍلعو تام بمك نب ةظرق نأ راخ لاب عا لها
 ١ ا : 0 0 وول ير در ان الع لا ونوم [ كرفان انياؤشيلرلا نا

1 21111111 1 [1 

 اكهسو هيلع هللا ىلص يا نع ثيدحلا لي ع ءءسم نب هللا دج كا 0 3

 قوع نب نمحر لا دبنع نب مهار | نإ دعس نع ةبعش انندح ردنغ انثدح رادتن ىلا ل ل

 ل ا لع كلود يش دحا اذع امرك ىتالو ءادرألا الو دوعتم نآل رمت لاق لاق هيبأ نع
 ةيعش نم هش ءوكشمو لس اذه يلع لاق تام ىح ةنبدملا نم اوج رح لأ مهعدبإ 3 هد لاق سو ١

 ديلوتاو بذكلا ىهاظ هسفن يف وه مث هب جاحتحالا زوحب الو حصي الف
1 

 لح ينلا .تومنم هنوم برق "ىلع فينو ثيدح ةئاهس هنعيوردقهناف ريثك ثيدحب رثدح دقو

 مهم رثع ةعضي الا هله ةءاور تك ا ةباحصلا يف سلو ةياورلا ريثك وبف سو هيلع هللا

 قل ةيبس رد از نان نأ كاد ةيدح لم تاكو ناكو ثيدلعا يف ددقت هنأ رع نع مص يذلاو
 هنم اداهتحا كلذ لعف اعاو

 ربح نولوقب مآل ةجح اهف مهل ناكامل تحص واو حضتال ةعطقن# قيدصاا ركب يبأ نع ةياورلا امأو

 قرف الو نيذثالا ربخ لخدي دحاولا ربخ لخدي يذلاف هدْنَع رخا وار ٍكطل ىنعم الو مهقفاو ذا دحاولا

 هدنع فقوف صنب كلذ ناي قرف نأ الا.

 هللا َكَص ينلا نع 20 ا ناهعب نظن ذل : و هحو ياىلع يردالف نامع 1 افا

 قوس ريا كلذل هحو الو اعطق اذه هيلع عامقت 0 يلع كنق ام 5 ىغتس أ ةاكزلا ةذص يف ةباور يسمو هيلع
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 ةياوريلاالو ةعنلا نع يهنلايف "يع ةياوردملالو رانلاتسم ام ءوض ولا ةرره يأ ةياورتا كلي لاع

 كا

 نك ق ةررعتلا ةءاور هل دك رمت ناو < دسادب نم ردلاب مهردلا ن ِِء يهنلا يف يردخلا دج اىأ 0

 ناوناتلا نم نه نع انهوخ ار 3و رو ريش .

 رح انرخأ ةياورلا نم راثك الا مدن لاش نأ رهو املا لاجل ندحاد ذه كودو لإ
 ليلقلاف رش يه لاق ناو « ريخ ريخلا نم راثك الا: رخ ىف لاقاناق كلا هج و ىلا سس د ف ءأ ص

 هللا نيس !وذخأ دو و رش را نم

 ةياورلا نم راثك الادح انوفرع مط لوقمن هلك سر وح ميخام نطل اهمراثك* الا نإ دل

 ريغب أولاق دق اوناك ادح كلذل اودح ناف مك دنع بحتسملا لالقالاد+و نوهركتام فرعال مكدنع م 0
 نوركتام نورد الأ ةلززم فحصا ىاودقو دق اوناك ادن تاذ ازد ١ ناد لع ديغبو ناو

 ضح دو 00 هللا ىلص ينلا نع يور ام طبضو 01 رقلاو ران الاف هقفتلا ف هلك ريخلا ا 1

 ام ىلاعت لا ملا ةرا 0 ل 2 ين

 أ رم الا ديزل ال 0 ردقلا يأ يل نأف اره تاور نم دانك ذا ناك اذا نيش
 انو هيلع هللا لص ىتلا رجزو اهم ىلاعت هللا ذأ دق يف :لا ءاو الا هللا نرد يف محبتنا يف مأ لخاحتم

1 
 0 اذهو هدنع ا هال را م طقس ناك اكل ام نأ 6 معزدقو

0 

 د ككامف ملام كو هدع ا متلابنا اندر انا مده ينبن : نادرو مذيق حدك 5

 حيحصلا كرثو مقدلا تدل اوداؤا ناو يازوالاو ةعشون ايدك دنع 0 ثدحت نم كك كلذك و

 اودازا ام لطبف ايقسو احرحد كرو مقسو حيحصإ ثدح هنا اودارا نا كلك و كلذ نع هللا ههزن دقف .

 كلذ نم هللات ذؤعاو هيلع حص وأ امظع امذ ناكو هب هوحدمب نا

 درا راما دبس نم ود كاامدفلا ًاطولا نأ اذهلاق نم بذك ىلع لدن انو
 ةهاط دعب هال همنا دم كلام نع هبورب ًاظوملا لزب مو ةنامو 0 ثالاك' ةنس ف ىح ةافو تناكو

 ال17 كلام كي رد دطل شاع و سنعه يره بعصا وبأ تاقثاا رم هادا وو نم نخاو ةما د

 الا طاقاب انآ ركنا اخ دج .نعلساو تدع اج هتقن أل تاطولا لك [ةوطوحو س0

 بعصملا ينأ عاهس لب كلا رد ًأطوملا هو نا عام 0 اثيدح نو مو هعسلو كذح 0

 هربداحا ةثالاثو ثندح ةثامسمحالا ماقلا نإ 0 وم يف سلو ئسعن. نعمو مساقلا نبأ عام كلذك ضد

 لئاقلا اذه بذك نابف دي نم الو بعصملا يأ اطوميف 6 بهو نأ اطوم قو

 دمت نحو سانا مالت مث كلام مث رمعمو ة ءاس نب دام ثيدحلا عم يف فلآ نه لدأو "لع لاق

 دلالي تك نامل نمد ماظعل ر بالا مظعأ «يلعف لعق نملو مط نإ 0 نم كلذ

 مهنم ارجأ مظعأ نف فالتخالا كح نم اوبتك امب اوجرف امو. نيدلايف لاكشالانم اوعفر امو. قحلا

0 



 ْ ا

 معو الوق لاق هنا ( ثلاثلا) كلذ ليبس مس ةيضام ةنس ةعاما توكس عم قيدصتلا راصا فقوتب

 ىوقالاو دحاولا لوق هيف لبقي مف ةداهشلا ل اش قحلاف مم 0 و ةعابا قح قاهر 0

 يف نوكنت نأ همزايو ةثالث طارتشا همزلبف ةداهشلا ددع طرتشي نم اذهب قلعت ول من ٠ لبق نم هانرك ذام
 ناك هلعلف ةدلا ثيروتيف ةريغملا ثيدح يف ركب يبأ فقوت امأ ٠ ناك كلذك هنال نوقابلا هلع تكسي عج

 هريغ دنع له عيل وأ خ وا رع اوما سلا

 مك الا رهظتسي اك ةدايزب رابهظتسا راظتنا يف فقوت وأ عفدنيف هفالخ وأ دكوأ حلا نوكيل هدنعام لم

 05 كاكا تفوتلا ربطأ ىا جلا رع لال ةدايزلا فداصي مل نا ؟حلا مزج ىلع نينثا ةداهش دعب

 كرثو دحاولا ريخ لوبق اعطق هنم تبن ذا كلذ نم "يبث ىلع هلمح بحنو لهاست نع ةياورلا ىلع مادقالا

 قح تابلا نع ربخ هنالف صال يأ ن يملا قح ىف نانع ثيدح در امأو ٠ هب نيلئاقلا ىلع راكنالا

 هنأب افورعم ناكدقو <للا نم نائع ةيارق لحال اننا < داو ال ذأ تقال ب2 داهقلاك ف صخشل

 0 1 11 ب يل دحلان كيد لاف اعأ تنم لرد نأ نم ةنلكتمو هه رت كاك فادي راق لا
 و م تلا انهم عتيل فطالما بيرقلا قحيف فقوتلا سانا انسيل افقوت امهلعل وأ « هريغ

 عرق نا دعب هبا, نع فرصنا 1 هسفن نع رمت ةسايس هب عفديل هللا احاتحم ناك دقف ناذثتسالا يف ىسوم

 ةحارع سخ لع تيدعا يور نا ىلا هريغل اًهرط كلذ ريصي نأ فان هبا لوثملا نع عف رتملاك انالم

 ىلع سانلا لوقتي نا تيشخ ينكلو كمابنا» ينا رمت لاق هل دهشو يردخلا ديعسيباعم عجر الل هنا ليلدب

 كد لهو فك « ةحلرقلا ِهءِذَح لئث ةمهلا ءافتنا عم فققوتلا مامالل زوجيو  يسوهيلع هللاىلص هللا لوسر

 5 هده نيحشالا, رخل لع در امأو» مهع لوبقلا لق اق قءانيداحأ ةحصلاو ةررغلا ىف ىواشال ناخرإلا

 ءافملاب هفصو كلذلو هطبضو هتلادع فرعي هنا نيب هيبقع ىلع لاب يبارعأ لوق لبقت فك لاقو هتلع

 لوقل انين ةنسو انبر باتك عدنال ىيكسلاثيدح يف سيق تنب ةمطاف يف رمج لاق اك لوبلا نع هزنتلا كرتو

 ذا ا الا كف وتلا نع لفتيام لعن ولكل ليس اذهف « تبذك ما تقدصأ يردأل ةارما

 و ةياورلا ىف راثك آلا مح قم لع دال اكشن الا تاتك يف الصف محن نا افاحا دع دقو“ اذه
 مالعالا ةديدشلا تارانغلا م زيثكأ نم علاطملا اصلخمو مارملل اميرَش صيلختلا قيرط ىلعهداربا نا

 اونو ةاورلا نم راك الا مذ ىلإ عوق لعَدَو يلع لاق : نيسلل ةياورلانم راثك الا لضف يف لصف لاق

 هنأو انالمث ةتوتبملل ىكس الو ةقفن ال نأ يف سبق تنب ةمطاف ةياور ىلا تفتليجل هنأ اورك ذو رمح ىلا كلذ

 نأ نإ رخل ىبوم أ دعوتو تيسن ولعل يردن القأ رم م هلك اند ةنسو اسبر تاتك عدن ال لاَ

 ةدحلا ثاريميفةبعش نةريغملا ةياورب ٍذخأي+ قيدصلا ر 1 قاد ناذئتسالا يح نمهب اخ ا 1 ياك

 كح باتك هيبأ دنع نم بلاط يبأ نن يلع نب دم هيلا لمح نامع نأو ةماسم نيد كلذب هل دهش ىتح
| 

 نب نآو اهتدجو ثيح ةفيحصلا عض لاقت هيبأ ىلا عجرف انع اهنغأ لاقف ةاكزلا يف ٍلسو هيلع هللا ىلص ينلا
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 كل ل
 ٠+٠ لوقت ةياورلا نأ ىف ةباكيشلا اروبح يور نأتي وهو هوضقلا لا حرس 000

 ديعس لاق ةئينع نبأ نع اعيمج ينعشالا ورم نب ديعسو دابع نب دمج انيدح هحيمص يف خم لاق.

 هيدحب لمخل سمك نب ريشب ينعي سابع نا ىلا اذه ءاج لاق نمواط:نع رجح ن ماشه نع نايفس انربخأ ١

 هل. لاقق هل داف اًذكو |ذك ثيدحل دع هل ناقف هيدح مثاةلدابق اذكو اذك ىيربل دع ساس تال دل ١
 نمابع نا هل لاقت اديه تقرع هلك يدح تاكحا ما اذه تاكاو دلك تدع كير كا ف

 لولذلاو بعصلا سانلا كر اماف هبلع بدك نكي مها سو هيلع ىنح هللا لوسر نع ثرحم انك انا

 رع داب لع نسواط نيل نك زي ١ سل كلك هاذا دبع انثدح عفار نب د# امدح « هنع ثيدحلا انكر

 لك متكر اذا امأف سو هيلع لا ىلع هلا لوسر نع ظفحم ث .دحلاو ثيدحلا ظفحت انكامنا لاق سابع نأ
 جازان دح يدقملا عب سماع اوبأ امدح ينالبغلا للا ديبع نب ناولس بوياونأ يثدحو تاره لوأذو نص

 للا لوسؤ لويبو لاق لوقو ثدحم لمخ نمابع نبا ىلا يودملا ريشب هاج لاق دهاحت نع دعس رت ا

 هيلا رظنم الو هثيدحل نذاي ال سابع نا لمت نال اوو رحل ل درا سو هيلع هللا ىلص ْ

 نبا لاقف عيسن الو سو هيلع لا ىص هللا لوسر نع كنادخأ ينيدحل عمت كارأال يلام سابع نبا اي لاقف .

 هر عع اة ا راتجا هر با ٍلسو هيلع هللا ىل اض هلا لوجر لاق قوه دحر انين اذا 5 رف انكانا سابع 5

 نع يوري مرضخم روك ذملا يفي و ها فرع اعلا .ساتلا نم نحال مل لولذلاوةبعصلا سانلا يكر اف انناذايل 1

 رشب رغصم وهو دعس ناو يبانلا هقثو دقو ءادردلا يناو رذ يببا

 تلا لوو نع اندح قران ديزل انف لاق! ليل .ىأ ى.نقحرلا دبعانع هدش يدحتل ا
 تبحصلاق هنأ ديزي نببئاسلا نعجرخأو ٠ديدش هللالودرنع ثيدحلاو انيسنو انربك لاقل سوهيلعتللا ىلع
 نع يورو دحاو ثيدح سو هيلع هللا ىلص ينلا نع ثدحي هتعمس اه كم ىلا ةنسدملا نم كلام نب دعس

 لاق هنا نيريس نب دمحم نع يورو ايش هللا لوسر نع ثدح هتعمس ام ةنس رمت نا تسلاحلاق هنآ يبعشلا

 سو هيلع هللا يص للا لوسر لاق اك وأ لاق هنم غرف للا لوسر نع ثدح اذا كلام نب سنأ ناك ٠
 دازعالا مدع .لوه نم كذب لدتسا دقو ناح الا نم تك لوف يفااحتسلا نم رك حرا ل

 رابخأ عينج در يضتقبال وهو ةض را تاق ال نك اك رانا روهخا مهبلع در دقو *. نيدلا صأ يف امملع

 ربطلا لوبق يف طرتشي نم بهذمىلع لدت امنا اهملا اودنتسا يتلا رابخالا نأ ىلع كئلوأ هيلا بهذ اك داحآلا
 مث ىصتسملا يف يلازغلا مامالا كلذ ركذ دقق هيف ناوتلا طرتشي نم بهذه لع لدن: الو ةناور يف ددعتلا

 سو هيلع هللا ىلع لالوسر فقوت امأ ٠ اهبف فقوتلاو رابخالا دريف رذاعملا سنج ىلا ريشن نحنو لاق

 ةفرعم هدارقنا دعبو عمجا : :كل هيلعمولا ا ا اهدا ا هنالا لمتحف نديلا يذ لوق نع

 بجي هولا تارامأ ثريط ثيِحو ريثكلا عملا ىلع .ةلفغلا نم برقا هيلع طلخلا ذا عيا ةلفغ عم كلذ ظ

 مولو هلثم يف فقوتلا بوجو مهملعي نأ هفقوت نيس نوك نأ زاج هقدص ع ناو هنأ ( اهتاث) تضقوتلا ١



 ئ 2 د

 ةلزنع نوكينأ هتباغزاكل نيذللاب قلعتب ام ناكول ةريره وبأ همتك يذلا أى ع مهنم صاوخا ضعبل هرهظا
 عا ىف 10 مهلك سانلا ىلع ىلت وهو زيزعلا باتكلا يف دوجوم هباشتملاو هباشتملا

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ةلالبالا الغ بابيق هنع سم تح ةعامنملا ان داج الا نك

 ب عتحا يوعدب نم لوقف ل ليللا ثان“ تسب نيح الاد ز للاعلو كراس ايرالرب سا

 ٠ هلرفغاف ين رفغتس نمو هيطعاف ينلاد 0

 سو هيلع هللا ى كالو درإ اولاق اسان نأ لاق لا رخال فب همر نينمؤملا ةيؤر باز يف هع رح ا

 يف نوراضت له لاق هللا لوسراي ال اولاق ردالا ةلذ رمقلا يف نوراضت له لاقق : ةمايقلا موي انبر ىرت له

 ايش دبعي ناك نم لوقف ةمايقلاموي سانا هللاعمجي كاذك هنورت يتاف لاقل اولاق باحسامنود سيل سلا
 تاجا دبعي ناك نم عبترو رحقلا رمقلا دبع ناك نم عمو سحشلا سوشلا دبعي ناك نم عبتيف هعديلف

 هير انآ لوقيف نوفرع. يتلا ةروصلا ريغ ةروص يف هللا مهينايف اهوققانم ايفا ةماالا نع ينو تضارشا
 لوا نوفرعي يتلاههروصيف هللا مهينايفهانق رع ار دا ذاق ان رانا دن انناكم اداه كلي« اللا ة وعلان وأ وفك

 6 تيدا هلو دف انبر تنأ نولوقيف ير انا

 ىلع مدآ لجو رغاللا قلخن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنا ةنلا اياك يدع كاد

 عمتساف س واج كلل نراه رفنلاكتاوأ ىلع مف بهذالاق هقلخ اماف « اعارذ نوتس هلوط « هنرود

 لاق هللا ةرو كيلع مالسلا اولاقف يلع مالسلا لاقق بهذف لاق كتبرذ ةيحنو كني اهناف هب كنويحب ام
 نقم فال طارت وا لوط 5 "| ةروص ىلع ةنللا لخ دينم لكف لاق هللا ةمخرو هودازف

 هيلع هللا فض هللا لوسر نع ةربره ينأ نع هر نع دانزلا يأ نعكلام ىؤرو : نال قب دك

 ها يضغ تقس يتمحر نا هشرع قوف هدنع بتك قلخلا هللا ىضق امل لاق سو

 مذ قلح هللا ناك دعا: ثدحم نم اكلام تلأس لاق هنأ مساقلا نبا نع ىوري ام بيرغلا نمو اذه

 ىازأ نم جرح تح هدب رانلا يف ل> دب هناو ة.ايقلا مون ا نا ثيدحلاو ؛هلروص لع

 ثيللا ناك ناثيدحلا ناذه: ةيني.تلا يف ندلا تت لاق دحا هب ثدحتي نا ىهنو اديدش اراكنا كلذ ركنأف
 2 ثردح يف وه يناثلاو ٠ نالت نا نف 1 هياتم ر وملاك دك كوألا ٠ امهم ثادحن لس نبا

 ىف ءاعرخأ ديف لوالاو ثيللا:ثيدتح نم نيحيحصلا ىف هاجرت دق“ ثيدحلا اذهو . ليوطلا يردخلا
 نوكي نأ اما لاقيف كاذب ثيللا ثيدحت لج ال اكلام لأس ا مساقلا نباو هريغ ثيدح نم نيحيحصلا
 الو كلذ هنتشب نمل كلذب ثدحت ْنا ةرك لب فلاخع سل وأ هوحنو ثيالا هلعف اىل افلاخم كلام هلاقام
 0 مهظعل ةنق ناكالا مطوقع هغاس ال اثيدح اموق ثدحن لجر نمام دوعسم نا لأق مك هلقع هلمحن '

 لاقي نا هل رذتعيام ةياّغو بهذم كلذيف هلف هريغابكرتي ملو ام ذخؤي ال اهنوكل ةريثك ثرداحا كرتب. كلام
 كاذب ثدحتتاا هرك هنا لبق نا امأو كلذ هلقع لمحال يذلا عمتسملا نتفي ايدح كلذب ثدحتي نه 7
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 ىور دقو“: نازقلا طفح نعم داحالاب سانلا لغاشتب الو مهمه نع ةياورلا اولَعب نأ مه ىعَأ هللا لوسر 4 ٠

 نوردبا لاقو انعم ىذم قاردا لا رم اوس ان كان دسك ىف هام نعمزعو ةعش

 الف لحتلا يودك نارقلاب يود مط ةيرق قل مكناف كلذ عمو لاق انل ةمركت معن اولاق تعيش م

 ةظرق مدق ا هاذ ككي رش انأو هللا لوسز نع ةياورلا اولقأو نايم اودع , مولغشتف 0 مهودصت

 تدك ال تلو ةر رع يبأ نع هيلع يأ نع ورمت نب دمحم نعيدرواردلاىورو :رمت اناهن لاق انثدح اولاق

 هتقفخع نب رضل كدا لثك زم نامو قتيلا تلك وا نق ع رس ثدحن

 يلع نع ليما أ نغ ةوررج ن فورعم ىور : لاط نأ تا نع نينهاوملا 1 ةجر يف لاقو .

 نع يلع مامالا رز دقن هلوسرو للاب دك نأ نوجا نوركم اه اوعدو نوفر ١ اا

 نمو كلاو ةهاولا ءاشالا تبع ففكلا ف نك نص اذهو ورا تدع العد 1 ١

 لاحرلا رتب ناعمالاب الا اذه نم اذه ةفرعم ىلا ليبس الو قئاقرلاو دئاقعلاو لئاضفلا يف ثيداحالا

 ا مالنا ا نود اموق معلا صخ نم بإب لاقف هحيد# قف ررتالا اذه ىراختلا ع

 0 يود نافلا دع امدح :هلوسوو للاب ذك نا نوجا قودريي انج س1 "يلع لاقو

 ٠ كلذب يلع نع ليفطلا نأ نع وبرد نب فورعم

 الكل رو ال اع د هيما حمس اذا نا ناد مامألا لاق امنا رثألا اذه حارش لاق

 ءرودحلا كلذمزا مالسلا ةيلعولوسو وأ ىلاعت هللا ىلا دتسا اذاق هدوحوب قدضي الف, اهج هتلاتتسا د

 ةيح وب تانالثلاب قجتي هلال فقاؤملا ىلاوع نمدانسالا اذهو - لورخلا ةقيص نع ناذلا --
 اه نلؤلا رخأو .انوم مرح ناكو 'ةءباحصلا نم ةظاو نضال لفصل وءا وه كاس

 01 ل ااا فيضاوأ ر «الا دانيناو كيردطجا دانس ةقوط ند ل نال
 ىورو هأ ينهمش' «كلا ةياور نم كل اذه طقسدقو امدقم نيشلا ضع يف قو مانو اول ا

 3 نسل ناممالا مطوقع هغاسال اًثيدحاموق ثدحع 50 لاقهنا دوعس نب هللادبع نع هحبت يف مم ٠

 ايف ناكاذاف يثدحب نم لاح ىعارب نأ هبلع بح ثدحملا نأ نب ا مهف دقو - هيت

 عيش هرشن تحب ثيدح نحل ررضلا اعفددب مهنيدحت كرت هيلع نحو ميماهفأ هنلا لصت داهم دع

 الي لإ لع هلا لورا قرع تطعم لاق هن 105 ء.يراخسلا ىوو دقق : نامحالا هموت 6 اللا

 وتاب ادع علف هنثنب ولف رخآلا نا هلم اهدحأ .امأق نيءاعو

 د فاعألا ناتا عوام ةانأو هنن فارع م يتلا تداح ذا نو ل لارا كارا ارا

 افو> كلذ رع ذل كود عاحأ 5 نا تنشول لق نام يور دقف يرسم ا ناس

 بابرأ الا اهكردبال يتلا ةينابرلا رارسالاب ةقلعتملا ثيداح الا هب دارأ ةيقوصلا ضعب لاقو ٠ مهنه هسشن ىلع

 ناك لب سانلا عيمج نم هناك ةريره ابأ عسو امل كلذك ناكول هن ال رظن هيف اذه هب دارملا نوكيفو بولقلا .



 نك هعمل عار انكلا رسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي اذهعم ناكو ٠ هنعا كما وظفحي ملام 1

 الو هللأ دمحن بذك اذهيف سلو )م ةبادعصلا نك هريعو لعش سابعنا ناك كلدكأو : 1 هذيع ةقثلا

 ها هللا ءاش نا 5 5 همب م 0 2

 1 هللا 3 كل را ام ناقد 0 0 نا ةدحلا 0 هصسق نع 0 ىزوزف

 هللا ىلص هللا لوسر ناك لاف ةريغملاماقف اقف سانلا لاسم 0 كل ك0 هيلع هللا ىلص الور لع ااو

 - هنعمللا يذر ا ا كلذ لع ةمادطا ل ده كيبشف ع كعم له هللاقف سلا طع مو هيلع

 0 ل ا لاقف مهين ةافو دعب ساناا عنج قيدعلانا ركام نانا ليسا مد

 نف ٠ ًائيش للا لوسر نع اوثدحت الف افالتخا دشأ مكدعب ىلئاو ارد وقت كيداعا سو هيلع هللا ىلص

 : ) ش دا نأ ىلع كلدب لسرملا اذبف : همارحاومرحو هلالا_د ا واحتساف هللأ باتك نيو ان اولوقف ك1

 باتكلا يف ءدجم مو ةدملا سعأ هيلز امل. هارب الا « ةياورلأب اب دسال .يرحتلاو زابخ ألا يف تيثثلا قيدصلا

 الكا اتح لاش لو رخآ ةقث ررظتما حا فتكي مي ةقثلا مريح اءانلف كاملا قع الاس كا

 هونبعيل عرولاو ةفرعملا لهأ لأسي نأو هيدؤي ايف عروتيزأ ثدحملا ىلع قخل لاق من ٠ جراوخلا هلوقت اك

 نامداب الا ادي محرر جنو. ناخ الا ةلقت يزب ىذلا فراجلا ريصي نأ ىلا ليبس الو « هتايو م حاضيا لع

 فاصنالاو نيتملا نيدلاو ىوقتلاعم مهفلاو ظقيتلاو ربسلاو ةرك اذملا ة زكو ناشلا ادهن ع صحفلاو بلطلا

 لعفت الاو ناقتالاو يرحتااو ءاماعلا ىلا ددرتلاو

 دادلاب كيح زا تدوس ولو :« ايم تنل ةءاتكللا كف عدف

 اميق كت نم الها تريل | نا: : ١ ( نوملعتال تك نا رك ذلا لها انولاساف) : لجو رع ةللارلاق

 1 الم بعدل نا نار ةرسسلاو ىوط ا كلع بلغ ناو« نيج الفأل واعر ندر

 ناكاعرو ننلا ىف ثلا نيدحملل نس يذلا وهو : تاطخلا ن ريع نسوا رمآ ةحر يف لاقو

 نم رمت ىلع مس ىموم | انأذأ ديعسا نا نع رقت نازح ئررطاا ئور : بانرا اذا ذحاإلا يخف تشرد

 0 لاق تمجر مل لاقف هرثأ يف رم لسراف « م>رف هل نذأوإ ف تارم ثال' بالا ءارو

 انءاشع كلي ال ةنيب كلذ ىل اع أتت لاق عجريلف ب بجي ثالث مكدحا ٍس اذا لرد يسوديلعقلا ىلص

 هعمس انلك معن اناقف 3 3 عمس لهف لاقو نرخ اقل تاج اه اند نيد نيكو ةنول مهن رع د

 0 ل ورنا رح هديض دكا ات لأ رع سنا ةيركلا#ا رع قا جل مهنم الجر هعم انوار

 لعثح كلذىفو 6 دحاو هب درغنا امت ع ىوقأ ناك ناتقت ةاؤر اذا رانا لع ليلد اذه يف 0

  مهولاو نايسنلا هيلع زوج دحاولا ذا رعلا ةحرد ىلا نظلا ةجرد نع يقترب يكل كدا قرط رثكت

 ثيدح يف بحاصلا "”ىطخ نا + هللا نم رع كاك دكر« دح اامهفلاخ م نتف لع كاذزوجي داكب الو

 0 ا اخذذآذذآآذآزذ 1 1 1 1111



 0 3 ظ 0

 نالف ثدحي ُ رسو هِيلعألا ىلع للا لوسر نع ثدحت كعمسأ ال ينارييزنل تلق لاق هنأ ريبزلا نب هللا ٠١
 سأ قع يورو 4 رانلا نم هدعقم ل لعب ذك ند : لوش ةئمس نكلوهقرافأ مينأامأ لاقف تالف و 2

 اد ايدك لع كيعتزرم : لاق سر هيلع هللأ لَ ىلا نارك ايدج ؟تدحأ نأ ينعنمبل هنأ لاق هنأ
 ب ِي 5 : 7

 رانلا ند 20 م

 تندح ام هللأ نإك ف ناك ال داو ريش م نولوقي سانلا نا لاق هنأ ةريره ينأ نع 3

 نيرجاهملا نمانناو>ا نإ « محرلاهلوقىلا ( ىدهلاو تانيبلا م اننزأ اه نوسكي نذلانإ )لت ادم 0

 - ةريره انآ ناو « مهاومأ يف لهعلا ملغشي ناكر اصن آلانم انناوخا ناو « قاوسالا يت قفضلا مهلغشي ناك

 ها نوظفحي الام ظفحو نورضح الام رضحنو هنطن ع م هللا ىلص هللا لوسر مزمل ناك : 2

 هلاك ١) ننس ثالث مراوح سو هيلع هللا ىلص يننا بحص نال ةريره ينأ ىلع مهراكنا دتشا امناو

 ا . يتب ركذ : نيلوالا نيقياسلا نم. هبحص نم دلني تأي ملام نع ةياورلا نم ىنأو (ريخ ماع سأ دن 01 ا ا ه هضم لع نأ ملام هن ةنأآو لآ ةرم لكو  ر
 نوع راو شنو ةلانسرأ. يزاجسلا يف هلو اندح نسشنو ةحراو تاو بي كا ا ا

 ٠ نيسمحو عست ةنس هنافو تناكو ةنس نيس نم آو الثا هيلع هدعب رمتو ايدح

 راكنالا دددشر مناك : هيلع ةباحصلا ضعب راك ابره ىأ يف ماظنلا نعط نع هباوجيف ةتق نالاق

 كانديس ةياو را اهه نا هوما ناك ؛ هيلع هل دهاشال لا يف ربخب ىنأ وأ ةءاوولا جك ا

 يك ناكو. ٠ لا رعألاو رجافناو قفانملا ن نم بذكلاوسلدتلا عقيو بوشلا ما

 ن سا.علاو ةديبع ياو رييزلاو ر < يباك سو هيلعهللا ىلص هللا لوري ةصاخلا 0 ةباحصلا ةلح نم

 وخو ليغن نب ورمت نب ديز ن ديعدك الش يورب داك ال مهضعإ ناك لب « هنع ةياورلا نولقي بلطملا دبع

 ينعفن اثيدح مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس اذا تنك "يلع لاقو ٠ ةنعإب مطدوبشملا ة رشا دا

 791 قيسم يلد رك انا نآو دف ص ل يلع نافذ هي ا او هنم ءاش اع هللأ

 ى ةدايزلا و١ ف رجلا ةهازك كّسما نم يقوتو ندتشلا ىف موقلا دقن ىرت زنا تسال

 ضرر امك و رانلا م هدففم ًاوملظ ل تدك نم لوق مالا هلع ةؤملس منال ناعقتلاوأ ةياورلا

 هلا دعا نت فرطم ىورو: اًدهستمقاق ةتعمسام لاو ادمعتم هيف نوديز 0 3 ور هنأ ريزلا نع

 مسوهيلعهللأ ىلص هللا لوسر“ نع تئدخ تنش اا تنك نأ لل و لاق نيبصخ ننارك نأ

 ا اك اوعمس سو هيلع ىل اص هللا كر م الاحاو رد نكلو نيعباتتم نيموي

 ١ وناك مهنأ 35 -- مل هش م يلهيشي نأ ف اخأو نولوقي اك يهام ثي داحأ نوثدحنو تدهش ماودهشو

 هتمدخل سو ةيلعادللا .نضا هللا كودرا مهمزلأ ناك هنأب ةريرهوب هرب ملف ء نودمعتياون اكمهنأ ال نوطاغي :

 اوناكمهنأب ضرعي قاوسالاب قفصلا الو يدولا سزغ هنع هلغشنل نكي مل هنأو امدعمر يقف ناكو هنطب عيشو ٠

 اوفرعيملام فرعف هقرافي-ال هل مزالم وهو تاقو الا ثك أ يف عابضلا نومزلبو تاراحتلا يف نوفرصتي ٠



 فلكل 0 ١٠

 ردك او قوشنملا ىداتتو معلا تمطقتو لحنا تذكو فالتخالا عقوّتح ضقانملا ةياورو بذكلا

 مور اولاق : ةضقاتتم تيدا اولاف فيد رم سجن هيهذمل مهنم قيرف لك قلتلو د اتي مهضعل

 للا لص هللا لوسر لاق : لاق يردحلا ديعس يبا ن 0 ديز نع ماه نع

 ءاطع نعيرج نبا نع ميور مث 4 هحميلف ائيش ينع بتك نف نآرن هلا ىوس ايش ىع ِ ا

 نع ميورو « هتباتك لاق هدببقت و ليق « مع لاق رعلا ديقأ للا لوسر اي د تاق لاق ورمت نب هللا دنع ن

 دكا ادا ءاودراب تلق > لاق هدح نع طا نع معك ناو رم نع قفا نب ل

 اذهو اولاق « قحلا الا هلك كلذ يف لوقأ ال يناف معن لاق بضغلاو اضرلا يف تلق معن لاق كنم :غمسأ ام لك

 فالات>او ضقانن

 راق ب هاك سلا ةسلا خوسنمنم نك نا اس اهنا لوق نك دبا هاف
 0 ل ا ا ل ننسلا نأ مع ام دعب ىأر مث هلوق نك نأ مالا

 هريغ ناكو ةرعلاو ةينايرملاب بتكيو ةمدقتملا ب كلل ةراق ناك هنال ورمت نب هللا دبع اذ ضخ نوكي نأ

 رم يلح انف يتبلا تسير و نعيم البنك كاوا نانا دجاولا الأ ينتاك ال ن0 ل

 هر ومار نإ قدس امرك دع وا لاق : هل سذأ كلذ ور م نبةللادبعىلع نمأ انو : هان 0
 هللا ىلد د يناانع بلغت ن ورم نع نسا نع دسيبع نإ سأوب نع هيبأ ن نكرر نيضرالا»

 هولا ف يمل اك نا ورع لاق راحتلا وغشو رقلا رهظي ولام ضيقا هعاسلا طا رشا نم: لاق سو هيلع

 اذهلشم يف رعي هلثجو همالك ىهتنا نالف ينب رجات رصاتسا ىتح لوقيف عببلا لجرلا عيبيو بتاكلا مظعلا

 هماقم ماقملا

 طصيو هج ٍّ به, هيه

 4-0 كااثلا لصفلا 0

 11 تل ان اهخ لحد ناتج يدل ضم( قف تسلا بح 7

 يراخبلا رك ذئاقف هغلبب + نمل هلقن يفو ثيدحلا ةكرتم يف ةدهدعب ةباع مع هللا يضر ةاخيطلا ناك دف

 ذدحاو ثيدح يف سينأ نب هلل ذيع خلا روك ةريعم العر للا دبع نا رباج نأ معا تاثو قي هجيحص3

 را او ف نأ و فرعا ل م يل راحو ت 00 باطخلا نن رمت نع يورو

 تفداك كابو راو امون لني سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لوزبلا بوانك انك و يدنا“

 ا لعف لزت اذاو « هريغو يجولا نم مويلا كلذ ربح

 . دبع نع يراخلا ىور . رطخلا مظع ثيدحلا يف ًاططأو ءاطخلا ةدظم 0 الا ذا 0 ام

 اندم ل ا
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 ا
1 
: 
: 
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 ْ ا ْ

 لعوام ا تعبد لاق نئاع نأ ىعب ركح وأ ارخأ مشع نا ع اخر

 هأ دوعسم نإ دا دنع 2 نم الا هنع ثيدحلا يفمالسلا هلع يلع

 1 حاخلالا ىنعب ءافحالا م ءاكاب اهنا مهضعل نظ دقو ةمحملا ءاخاب اه هنع قخأو ينع ققحو هلوق

 تزرهطاذا نخاع آش هنغ مكب هنا ديرب « تفدعتلا نم كاذيفام ىنحالو ىلع ىمع نع لعجو ءاصقتسالا

 ةقاشملا بام طرغيو رصعلا كلذ يف امهتكوشب كيهانو جراوخلاو بصاوتلا نم لاقو لبق اهنم لصحي نا
 هتفرعم لئاسلا مزلبال امم ناك امر عونلا اذه ناعم روذحملل اعفد كلذ ةباتك مدع راتخاف ىضترملا مامالا

 الا اذهب ىلع ىضقام هللاو هلوشب تا ٠ ةبفاشملا قيرطب هيلع لصحي نأ هنكم هناف هيلا رطض امث ناك ناو .

 ىلع ناك هن. عارذ ردق الا هاحب يذلا باتكلا نا رهاظلاو ٠ لضب مل هنال هب ضقي مل هنا لض نوكب نا
 ليطتسم 0 ةئه

 وه 0 يضاق ئ يكملا يع ,لايثرقلا ك4 ا نإ هللا ديبعن: هللادبع وه زوو دلل 0 يبأ ناو

 يملا رمت نب عفانو 00 هنع ىور ة هوفم اخبصف اقف اماما ناكو « رييزلا نب

 ةيفاك سابعنأ لاق 3 اءاضق ىلع رم زلان ىئتعي لاق 0 هنع ىور ؛ مهريغو دعس نإ 3

 نيتسو 0 ةنس سانع نا ةافوو م ةئس هنأقو

 ءاكذلا يف است ناكو ىمعأ دلو ىفوكلا يضلا مسقم نب ماشه وأ طفاطا هيفا وع رك دلل ةردلا

 لما ضعب يع ىلع لمحت وان امنع ناكو طقف ا : نع هتباور دج فيد ظطاقطلا تاكل ف يهذلا لاق

 نيحرحصلا يف امأ عم طقف يبخنلا مهاربا نع هتياور لبنح نإ دعا نأ كل ةقن مامإ نازملا يف لاقو

 دها#و يبعشلاو لئاو ينأ نع ىورو

 دل يدل اهار تكلا ةءارخ .بهضو هلأ ةقبتيسررفلا باتك ىف جدلا حسا ناد كل
 رماد ورطو تاناأ ود تباوو نيسشاو نيحلا نينامالا طوخ اد تياوو : مك (: ك2

 وحنتلايف هاملعلا طوطخ نمو سو هيلع للا ىلح يبلا بانك نم هر طخحو مالثبلا هلع نع نام دل ١
 نمو « ينامكلاو ءارفلاوهيودسو ينارعالا ناو يبمصالا و ينادشلا ورم يبأو .ءالغلاز ورمتيبأ لثم ةفللاو

 ناىلع لدي امم تيأرو مهريغو يعازوالاو يروثلا نايفسو ةنييع نب نايفس لم .ثيدحلا ناكل

 مالك ابرق هذه « اهنعسرت بم قيصلا قرو نم اهسحنأ قاروأ ةعب زا خو ةتناكك مدهامدوسالا يا نع ولا

 طخ !ذه قيتع طخم طخلا اذه تحبو, رمعت نن ىحم طخ هيلع للا ةر دوسالا ىنأن م لوعتملاو لعاقلا
 ظ : ها ليعش نب رضنلا طخ اذه تحبو يوحتلا نالع

 ام ةباتك عنميفدرو يذلا ثيدحلا نيب عملا قيرطيف مالعألا ءانلعلا هركذ اف اضن اناقن دق (هيبذنل
 ليواتيف لاقف رخا اقيرط هيف ةيدتق ننأ كلس دقو + كلذ ةزاحإيف تدرو يتلا ثيداحالاو نارقلا ىوس

 لل# مهمرو ثيدحخلا لبهأ بلثب اؤعا وأ نذذلا نيملكتتلا ىلع درلا يف هلأ باك ردوا تل كلا( دج

 4١ )ب



 ا

 ا ها با الاف لادا ةسنلاب وه امنا رك ذ ام نأ رخح' نب ظفاحلا لاق قبس مهبا ىردن

 هيف قاسو مسج قالاطلا نم تاب اذه لاق 00 يور هلاف يعشلا هلا قبس دقف د_>او باب يف هلم ىلا

 2 ثرداحا

 هيلع هللا ىلح يذلا ريداج ا: ك1 رفإر ةجالا :١ لحد فار نأ للا مرصع نونا رك نيزو هل ناو

 يدك اخ رخو ديه قوكلا ىدجلا ىسوم نيل هيي فدصق ناتكانملا يا لع كلذو ةصاخ سو

 قفا 2 م يعازخلا دا_خ َش و فئصو 9 0 ,نىسوم و ل فصو 8 يرصمنلا

 مريعو ةسش يبا نب ل هيوهأرنب قاحتسا كاذكو ا دما ماعلا قفصو مهران آ ظافطلا

 ةلزمملادق هل راصو ثر دا ع ف م يراختلا مامالا ظذأ ل اعد انتم ثردحلا ف قفيلاتا لزي و

 ءانع نم تيدا نلاط صلخيل ددح لع باتك يف هاعحو خرحصلا 55-- نأ داراف ةلزنم اهقوق سل .يبتلا

 (د اورو اق تكلا تراكم ١ هحبص هل نوماب دق ةرواو رورعلا نايك كنلاق لاوتلاو. تحبا
 ريغو هتاور لاوحأ نع ثحبلا دعب الا ةحصلا :نم ثيدحلا ةجرد اهف رظانا نيينيال ثيحب هريغب حمبحصلا

 هنع ثيدحلا ةئأ لاس نا ىلا رطضا كلذ ىلع فوقو هل نكي مل ناف ثيددحلا لهأ دنع فور عم وه ام كلذ

 ب مامالا كلذ يف يراخبلا مامالا ل قتقاو : هدع اا لوه< ثدحلا كلذ يي كالذ هل رمسكيإ 5 ناف

 ناناتكلا نادهسقلو.: روهنملا هبانك لاف هديم نديفشسملاو ةينع ندخ آلا نم ناكو 4 جاجا نأ

 ةيححلا اووف ىدخال نراك سد تفل امهملا بارطضالادنع اوءحرو ا 526 سانلا عافتسسا مظعف نيحبحصلاب

 أه 0 ناظم ىلا عج رياف اهنع

 02 ى 5 تكلا نانبأتلا رحل ئ افك ةباحصلا رصع يف دش ل هنن اهنا[ رك ذامم 001 مهوندقو اذه اذه

 0 . ضئارفلا اع يف تك فلات نديز نا ظافللا ضعب 5 هه كلدك الا سلو زيزعلا باتكلا
 نم ام لاق هنأ ةريره يبان ع ىو هناق ثردحلا تك ناك و رمت ن هللا ديعن هحيبحيص يف يرانا 5

 ناك هباق 3 هللا دنع نم ناك ام الا 2 ةنعا ددح ك1 اسو هنلع هللا ىلد وعلا باحصا نم دحا

 دواد انثدخ لاقق لع ءاضق يف سابع نا دهغ يف لاا 5ك هحيحديف سم ر 10 لك الود

 ناك" يل ل11 ةادلامأ ناع نا نلادتبتك لاق ل يأ نبا نع رمح نب عفان انثدح يضلا ورمت نا

 ا لع .يلع ءاذش اعدف لاق هي ينخأو اراتخا رومالا هل راتخأ نأ 4 0 اندلو لاقف 04 2 قحو

 "ل نك و! ذل ” لع اذهب ىضقام هللاو لوقف 'ىثلا هن رعو ٠ ءايشا هنم

 تانكي سابع نءا ينأ لاق سواط نع رح ماده نع هلع نس ناضس اهيل دفان ورم ان

 هعارذب ة ةهنع نس نايفس زاشاو ردِق الأ 00 يلع ءةاضق هنق

 قحسا يل نع شالا نع نيودأ نا :انئادنج مدا نب ىح انثدح يناولخلا: يلع نب ننح انندخ
 ادي 0 يأ « هللأ مهلتاق يلعب احصأ نم لحر لاق مالسلا هيلع يلع دعب ءاشالا كل 0 امل لاق



0-0 1 

 زوجي 6 هتجرت زوجي نكلو كزْملا نآرقلا وه نوكي نأ نع هجرخمب كلذ نال اهنع زجعلا عم الو اهبلع ٠

 قالا لضألا ١ قرح ظافلاب ةغرلا طافلا نم بوقا هيلا قو رسقتا ظافلأب هنءارق زن ل ناو هريسطب

 يناعم رئاببل ةئيابم دشأ هانعمو الصأ مالكه بف هلئاعال هب صتخم ىنعم هلف ةمحرتلاب ؟ىرق وأ محرت اذا هنأ 1

 يقزاعالا نم ريثك ريثكي لطعأ هانم يف زاحالاو ٠ لطنلاو طفلا راسل همظن و هظفل ةناق نم مزكلا
 ناك ناو ال نا رفا اذه لثع او نأ لع نحلاو سنالا تعمتجانْءل لق ف ىلاعت هلوقو هظفل

 هلك كلذ لوانت, «اريبط ضعل موضع ظ

 ةفالخلا تضفأ الو : انركذ ام ىلع نيعباتلا رصعلوأو ةباحصلا رصع يف ثيدحلا مأ لز مو اذه

 نيعستو عسأ ةنس رفص يفةفالخلاب هتعئاب» نناكو ٠ ثردحلا ةباتكب ىعأ زيزعلا دبع نب رمح اهقحب ماق نم ىلا

 ةيمأ يب ناف ميلاب ةئوم ناكو ارهشأو ةئس تشرب ضاعو ةنامو دعا هند بجسر نم نيب نت د ةناَوو

 هواحاعق هل حاصي نمل الا هب دهعي مو مين دنا نم مالا جرخأ همايأ تدتما نا هنا مل رهظ

 نا كب راظنا مرح ركب عا ل زيزعلا دبع نب رمت بتكو علا تاك هد يف يرادلا لاق . ٠

 ناك اذهركب واو ءاماعلا باهذو رعلا سورد تف> يناف هتك اف سو هيلغ هللا ىلص هللا لوسز ثيدح نم

 نورمتو م: نب دابعو ديزي نب.بئاسلا نع ىور ةنيدملا ىلع ءاضقلاو ةرمالا يف زيزعلا .دبعز/ رمح فئاث

 هدنع ةنيدملاب دحأ نكي ل كلام لاق ٠ ةبد اطو سنأ ةئبا ةدلاخ نعو ةرمج هتلاخ نع ىورو يقرزلا مبلس
 دنع ام معا 0 كك نا نارا هند لا تكا 1 موح نا رك ينأ دنع ناكام ءاضقلالع نم :

 مهريغو قحبا ناو بئذ يأ ناو كلامو ثيللاو يعازوالاو رمعم هنع هةر هتكف مساقلاو ةرمت

 نب 1 اب ثيدحلا نود نم كد ةئامو نرشع ةنس ةعاججو دعس ناو يدقاولا هلاق اهف 0 تاكو

 :١ احا لهاا و مالعالا ةعالأ دج يذملا يره لا باهش نب هللا دع نب هللا ديبعز 0 ندمت ززلادبع

 ا يأ بسملا نك ديعسو عيبرلا ن دوم و كلام ناسا دعس نإ ليس د و نا نع حا ماشلاو

 نك ناو كلامو ثيللاو يعازوالاو رمعم هلع دحاو نيهاتلا راك و ياض د راكع نأ مهنقبطو لهس نبا

 ىو انك لو ارسم تعمس قازرلا دنع لاق : ةئامو نرقعو عبرا ةنسيفوتو نيس ة'س دلو « مهريغو بئذ

 نم كلوش. هنئازخ نم باودلا ىلعترام دق رتافذلا اذاف ديزي نديلولا لتق ىح يرهزلا نع انثك أ دقانا
 نو ععوبتم ةاللا نمارتك ف كلذ عوقواو يرهزلا ةقبط ىل: يتلا ةقطلا ىف نودتلا عاش م يرهزلا رع

 ءاملعلا ترعتا الذ ةنودم ريغ نيداتلا راكو ةباحضلا رصد ىف ثيداخ الا تنك اولا لولا مو 21

 ٠ نيمباتلا يواتقو ةباحصلا لاوقأب ةجوزمم تنود عادتبالا عاشو راضمالا يف '

 ن' ديعس ا حيبد نب غِس رلاو : ةمادللاب كلام 1 قحسأ ناو 0 جيرج نا كلذ عمج نع

 طساوب مشهو : ماشلاب يعازوالاو ٠ ةفوكلاب يروثلا نايفسو : ةرصبلا, ةماس نب دا> وأ ةبورع يبأ

 الو - دحاو رصع يف ءالؤهناكو - ناسارخ كرابملانباو : يرلاب ديم |دبع نب ريرجو : نلانر هيمو



 ع 3 كل

 5 0 هيف يفوت يذلا هدم يف مالسلاو ةالصلاهياع هلوق نييواذه نيب عن 2 نلم كلذو

 تدل لعأ كاب فو رك رع ام كلدارغو ءاش يال اوي ك1 ةلاوقو .دياواشتل منك عل

 كلذ اومسودحاو عضوم يفهدهعيف بتك امعمح ىلا ةباحصلا رداب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يفوت ام

 نكل نارقلاب اولعف كدحاو عضوم يف هعمجوثردحلا ةباتك ىلا هوز واحملو كاذىلع اورصتقاو فحصملا

 ترقب نإ مالا وةالصلا هيلع هنم اهوعمس يتلا ظافلالا نسفنب امإ ةياورلا قنرطب هرشن ىلإ مهمه اوفرص

 را م للاثلا ف قاعسالو ىلا وه كم دخاب ةوصقملا ناذ ينع تباخزا اهاسم يدؤي ام وأ مماهذأ يف

 ةشخ هل افدا رم ناكولو رخآ ظفا هن» ظفا لادبإ زوجي الف زاحتالايف الخدم هظافل الاف 00 هلا فالخ

 زاحإ يفهباتكيف يباطخلا مام الالات : ظفحلارهيف تكي الو ةباتكلاب ديقب َُك ٍبجوف نامزلا لوطعم نايسنلا

 0 مظان | ةاازو ماكو عمو لصاح طفلا ةنؤاثلا ءايشألا هذهب مالكلا موقي اس | : نارقلا

 3 حالو حصفأ اكان ؟ اش ىر. ال تح ةلضفلاو فرشلا ةباغ يف هنم ومالا هذه تدحو نارقلا

 اي با ناو يطب سكر هيو اعقالث دمار اهلا نيح أ مظل ىراالو -ةطاقلا قم كتةعانالو

 قرفتلا ىلع ثالثلا لئاضفلا هذه دجوت دقو ٠ ةناحرد ىلعا ىلا يقرتلاو هباوبايف 1 اهنا ورش نأ د

 جرش + ريدقلا ململا مالك يف الا دحوت 0 ين دجوت نأ اماف - ناكل 0 ف

 اعمل ا انعم فيلآتلايف مظن نلحاق ظافلالا حصف اف ءاح 0 ان راهاتعا نا كاوا

 رظحو ميرو ليل نمدو هيدا مع قار طل نايبو هتعاط ىلا ءاعدو هبافص وهناذ ّق هلدي زيت و ىل اعت هللا دبح ول نم

 - !مواسم نع رحزو قالخ 0 نساح ىلا داشترإو ركنم نع يهمو ف ورعب صأو موقتو ظعونمو ةحابإو

 0 هيمان ا مم لقعلاة روض يف مهوتد و 000 يش ىو يذلا ةعص وم انم* ىَش 1

 زاحاإلا ف ملا ناو ا نع اثنم : ممم كناعو ىصم نع ا تاالاثم ن ه6 امو ةضاملانورقلا راخلا

 هيلا اعقام موزال دك ١ كلذ نوكيل هيلع 1 ولدملاو ليلدلاو هل جتحلاو ةجحلا نيب اعماج : نامزلا نم ةينآلا

 مظل ىقح اهناتشا هر عمجأو روم الا هذه كنع نايسالا نأ مولعمو : هنع ىهو 1 ام بوحو نع ا :

 وا هلثع هتضراعم نع اوزجيو هنود قالا عطقناف : ممردق هغلبن الو رشبلا ىوق هنع زحعت رما قسنو
 ٠ ها هلكش يف هتضقانم

 يهو ةينيعستلاب ةيقلملا ةلاسرلا يف ةبع نب دمحا نيدلا ىتت فاسلا ةقيرط ىلع نيملكتم ا مامإ لاقو

 ثلاثلا هجولا يف مالكلا هلا ةلاسم يف فاذا ةقيرط ىلع نيماكتلا لع درلا ىف اينلأ ازيك ادلخ غلبت ةلاسر

 نكي هل ضاحملا يفرعلا مظنلاو ظفللا انته هل نارقلا“ ن اههدحأ نايظع نالخ 3 نا يحبو نيتسلاو ٌْ

 3 ل هكا رسقول اذهطو ىنعملا نم هيلع لد ايف ةصاخو ظفللا يفةصاخ ينعأ 2 تل 2 1ق كلل اع 53

 ظفل نايك ىنعملا نيب ظفلب ناينالا امأو ٠ هنمبرقي امي وأ ىنعملا لصأب ينأي دق ةمحرتلاو ريسفتلاف مج
 ةردقلا عمال ةِيسرعلا ريب ارقي نأ زوم ال هنأ ىلع نددلا ةما ناك اذهو ٠ .الصأ نكمت ريغ اذهف نارقا



 ةناور ىف ىلع نإ هلاق ةعاطلا هنأ القار + هاو د رع ناوررع هلق 2 كرا هنأ ياثا : 0
 هرك ذ ءاملا سداسلاو بفك ن ب د هلاق فورعملا سماخلاو يرهزلاو بيسملا نب ديعس هلاق كاملا عبارلا 3 5

 : ها برعلا ضعب نع ءا رفلا 1

 اياع اوفقو يتلا لاوق الا عيمج ةلأسملا يف نولقنب نذلا نيفلؤملا ىلع سانلا ضعب ضرع دقو 1:8 ْ

 مهدصاقمو نيش ملا خا رخأ :فالتاب مهلهل كاذو .مهوكاحن نمو لوص الا ءاماعو ريسفتلا ءاملع ضعب هلعف اك 00

 لصفلا اذه م نا انيحا دقو : مماهذا يف هول ام 0 ناب لا قيرط 3 مههوتلو ش

 ةلاسملا يف فالخلارظانلا فرع ل املا يف ةفاتخم تناك نإ لاوت الا كالنتنإ كوقنف مضارتعا ن رع باوكاب 2

 نك داو < قفاوي رح الوق اهف رظنلا 0 ان هلا فدل هر قد

 كلذ عقو دقو : و دحاو لك 4 ىوقأ نوكيلم اسكر - يجول ىدف هةر لاوقالا

 ةفلتخا تارامعلا دراوتنم ناك ل 5 يف ةفاتخم ريغ لاوق لا كنت تناك نا وق لعق يحد لئاعسف :

 نالع ةيحاولا ةراشلاف نوك..الام ارت حوضوو سفنلايف ةلاسملا حوسرنم كاذيفودحاولا 60 ٍ 3

 ضعب ميفىل 3 رقأ 5 نوكي دقو | هربغي كلذ لوزف ماهمالاوأ ارتحل سام اهيفناك ار تأ راع وك

 قر ًالاواهدحأ ب 5 ىلإ تاق هادا نوكل نسال تلا ست نارا ل 1 نيرظانلا 0

 نوتاب دق نيفلؤملا ضعب ىرأ منمو ناهرب يلا جاتحيال نايعلان دهاشم اذهو : رخ 3 مهف ىلا برقأ

 :٠ كاذ ىلإ !وراشاو 7 ةرابعب اونأ اهمهغي مل اجر نيعلاطملا ضعب نأ مط ادب اذأ ةرابس

 ! ايش أر املك واصف قا وسالا ف كاسب رغد قثم نيضوشملا هالوهس لم كا تاس كد 0

 1 هب ردحالا ناكو هيف نييعارلاو اع 1 هفسو اثيع هدوحو دع هنلا هتداح عدت+ وأ هاا وعش

 ةهابالاو لما لع لدي ناك هج يلع ضاتغإلا و 8 هاكات و هينعب الاغض رعي و هينعإ ام لع لش

 دع لب تاق لا ونا زانلع ضاتعالا لاب بدخل ؟ جاع دي رالو ؟ ةهاللا روويطا لع كدا ار انيك دا

 ركقبوهبحاص هلع دمحيدق لب ركتيال الوقممناك اذا ضارتعالاف الاو ريغال يأرلا ”ىداي كانا نوضرعت 0 0

 ل قاما ا 00

 © كلذ كاني امو ثحضااق تيدا مخ نس ف ١

 يف مم جرخأ : نارقلا ريغ سو هيلع هللا ىل اض نينلا نع نومك ذل ين :ع هللا حر ةلديصلا تاك

 10 نمو يع اوبتكت ال سو هيلع ذل قدا كوز كاف ف ا يودحلا دس

 ريك كاف ةواللا نم هدحقم ار 0 ىلع بدك نمو 60 الأؤ 0 ايدو هحملف نارقلا ريدغ

 . سمللا ندا اذا هلاك زاوج يفانسال اذ_هو نارقلا هطالتخا ةشخ كثر دخلا ةياتك نع مهاب ءاماعلا نم
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 لا د دست قلك [ااخ نأ ىلإ ناضاح دبع نباتا نم رثكل عرس يذلا لاكشالا كوري .فؤتوملاو
 ظافحلال هن اللهو انيلا لص 1 تب داحالا 00 نأ 00 كالذ مهداعبتسا 6 مملف 0-06 قف د تلا

 هب اوارجشا يو عم مالثسلاو ةاللضلا هيلع هنع 0 ام 0 1 انجل مط غاس 2 اهرشع رادقم ولو

 ١ هيَ م ناكمالا عم 0 ال نا ىضتق ثيدحلاب ةيانعلا طرف نم

 ثيداحالا لف 2 دار آ 00 كاف أ هل[ عبس ل دق ل 0 يعل 3 انهو م 3 3

 0 ثدردح 0 0 _ 0 0 انع 0 ل 1 ل ناكو ثيردح

 تأ ةماعلا نم حبلا 21 ده 0 لاق ا 0 نع لقو 2 م ريع ثردح تلا يتتامو

 ف تود علا نسرأو 2 فوك ناك دم نم ةعزز يأ نع لقا كبارغتسا عقرب امو ٠ ةعومسم ثد د>

 لولا لك لايق ردع هنف نورتفلا ؟ د دق (يفتا نع دكوي ناادشلو ) ىاعت هلوق يف مجنلا نإ يشفلا
 مه نذلا نيلصملل لنوت 0 ىلا ل هلو5 ف نوعاملا ناو معالا ىرملاب هلعح ن 6 فرع ِق امدح ىمسل 3

 اظاخ امه اوف لك لاوقأ ة ةنسس ةبق و 32 0 نوعنعو نؤارب مه نذلا نوهاس مهالص نع :

 كلذك اًثيدح دعي سدانلا

 0 ةرةوتس ريل »قدرا أو 0 يزوبلا ُ 0 لأ دبع جرفلا 1 ةماعلا لاق

 لص يلا نع دوع_ده نا ةأوك ةحصلاو نم لإ 4 0 23 لاوقا ةرعدع معنلا تامل يف نرسف هالو

 ةرره وأ هأوز درابلا اك 1 ياثلاو 3 ىعشااو دهاح لاق 2 هيلع أف وق وم 5 ةراو 6-0 هيلع هللأ

 .ذالم هنأ عباارلا 0 فر فاكس لع كا رح اتاك < لسو هيلع هللا ىلع يبنلا نع

 سا,عنإاهلاق راصب آلاو عامسالاو نادب الا ةحيصدتأ سداخلاو * للادبع نب راج هلاق بورششأاو لوك ألا
 ةمركع هلاق غارفلاو ةحصلا عبادلاو * ندحلا هلاق ءاشعلاو ءادنلا هنا سداسلاو * ةيفاعلا وه ةداتق لاقو

 هباع هللا ىلص د لاسراب قلخا ىلع هللا ماعنإ 2 عساتلاو * دهام هلاق ايندلا ةذل نم يش ل رك نماثلاو

 عيب ِف 2 ميعأ لك يف ماع 1 حيحصلاو # لتاقم هلاق م هناا ”فوئص هنأ رشاعلاو * يظرقلا هلاق محو

 ظ يللا ركش نع لاي نمؤللاو :٠ هدحوت مو 2 ركشي مل ذإ ًا>ءببوت لأسي رفاكلاف قلخلا

 و نانلاو رانلاو. ءاملازو ةرآلا هالعدج أ *# كاوقان ةتس نوعاملا ينو ٠. ثدلا:ةروس ريس يف لاقو

 دوعسم نا بهذ اذه ركملاو سو هي هيلعاللا ىلص يتلا نع د ول ا نك تلا يا نرحل ظ

 نءافلاو ةعضملاو ردقاا: + دن ىح .ةلك فو راما نوعاملا لاق هنأ 1 للص وبأ هنع ىورو *ةيباوريف شانغ ناو

 جاحزلالاق ٠ اذه عنمو اهنع اهسو هءالص يفىءارذ نوع نم ليولا اعاو اذه عنمنملليولا سيل ةمركع لاقو

 " ًاضيأ مالسالا يفو كلذ وحنو ةحادقااو ولدلاو ردقلاو سآفلاك ةعفنم هيف ناك ام لك ةيلهاخلا يف نوعاملاو

 01 1 ز ] ] ]ز ] ] ]ز] ] ] ]1 10111777“

 , + 0-1 راب هانا 4 5 1 00

 1 ا 2 2ز 2 ز ز ة2ة2 22

 اكليل وون

 ا الا



 0 5 تسلل

 نالوقلافم الاسالاب هل مهضعل ري شنو هعامتا يأ 2 هلا مقتسسملا طارمدلا مهضعل رم داما 0 00 آلا

 ظفل ذأ ا الة ضا ريغ فص ولع 4 ”اخيتم لك كسل ناز لا عابأ وه مالسالا ند نآل ناشف هدم ش

 وه لاق نه لوو ٠ ةعاجاو اندلا وه لاق نم لوق كادك و : تلا تنصر ؟ب مقتسملا طاوصلا ١

 ةدحاو ةادلا اوراشأ مهلك ءالؤهف ٠ كلذ لةءاو هلوسرو هللأ ةعاط وهلاق ند لوقو . ةيدوبعأا قيارط ١

 لعالا عونا ىلع عمتسملا هيذيو كسعلا لتس قع هعاوبا 0 ماعلا مسالا 2-0 مدع نك 1 نا يفاثلا

 نذلا ناكتلا 0 ََ ُْز ىلاهت هلوق يف لتام هلاثم ٠ هصوصخو همومك يف دودحملا قباطملا ع لييس

 لعاف لوانكي دصتقملاو 0 تامرحا كينملاو تام> | ولل عيضملا لوا 3 ملاظلا أ مولع ةيالا 4 انيفطصا

 نا زد ف: تاجا ولا عمت انس انب رقتف قبسنم هيف لخدي قباسلاو ٠ تامرحلا كرانو تابجاولا

 0 نادال عاونا 5- اعوب اذهيف رك ب ينم الك نامت 0 نوبرقملا كتل وا نوقباسلا نوقاسلاو نيحيلا

 رصعلا رخ وب يذلا هبفنل ملاظلاو ٠ هانا يلصي يذلادصتقملاو :,تقولا لوايف يلدب يذلا قباسلا لئاقلا

 0 طقف ةض ورفغملا ةاكزلا يدب يذلا دصتقملاو ةاكزلا 0 هقدضلاب نسا قا الا لوش وأ٠ رافض ل ل

 ياما ن ح 0 و افالتخا سان اناا 0 ا 00 ا كو نمو لاق 1 0 ام 0

 1 ال نم ن ظرف 0 ةفلت2 تارا ع ل 1 0 0 ْق 1 ءامعلا ضعب :

 ةبالأ ياعم ع مهنه لح 5 نو ١ كلذك شالو 3 اوقأ هكحبف نع د هداع

 هر رككلاو مردلاو هنزالا ”ينلا نع رحم: نضع نوكي دقو لئالا لاي ىلأ ها حي ردا

 ما ابلاغ دحاو ىعم 0ك لوي لكلاو 00

 صخب را ا داراصلا هيلع ينلا علا 00 و ثردحلا 1 تفرغ 56 لوقنو دوضقملا 1 عجرلو

 عوفرملا ىلع قلطي نا 5 هناف ريخلا نو * ةنيرق الا فوقوملا هب دارت الو قالطالا دنع عوفر اب

 ريخ 0 0 ريح ثنا < 0 هباعو ناعل اتلاو ةباححصألا ىلا فا ام لمشدك فوقو هاو

 مهضعل 0 ريخال افدا م ناوكف فوقوملاو عوفر ١١ ىلع ثندحلا ءاماعلا ضع ما دقو 7 ايدج

 الا انأو كيف نأ نوكف هريغنع ءاج امي ريخلاو مالسلاوةالصلا هيلع يبناا نع ءاج امب 5

 ةريخاب عوفر ا لا فوقوملا نوم ب ناسارذ ءاهقفو٠ فوقوملاو 00 رملا ىلع قلطبف رخلل فدا سم هناف

 يبن رزق ل اعف و 0 نم مالسلاو ةالصلا هلع ْى ينلاىلا ا ام ىلع ةوكطلا يف قلطتف ةلضلاامأو

 ةاللصلاه باع ىن ين دنا نأ كك نع ثيدحلا صخ نم دنع هنم معأ يهو لوصالا ءاماع دنع ثردحلل ةقدا م

 كل كفكالطعلل يغبليف ىنعملاب ثدحلا ةناور زاوح يف كفاح مطوق لمحت كلذ لعو طقف لوق 0 مالاسسلاو

 عوفزملا ىلع ثيدحلا- قلطي دق نيندحلا ضف نا نم ارك 3 اعو :للزلا نمأبل انه فرعلا فالتحلا فرعي
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 يف علاطملا ام عفتني ٠ رادقملا ةليلح لوصف هذهف © دعب امأ ) فطصا نذلا هدابع ىلع مالسو هلل دما
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 آر يمال هراكتإمدعوهو هرب هد لانا لخدبو: هلاضأو و و هيلع هللا ىلص ينلا لاوقأ ثيدحلا

 ةيراتحا تناك نآف ارحل نم تاجلاو الخال هيك د قلعت: اهب امأقا عرشلل اداققتم نوكي نم هغاب 1

 اذهو : انب قلعتب [ح اهم قلتي ال ذا هيف لخدت مل ةيلطاك ةيراتخا ريغ تناك ناو لاعفالايف ةلخاد يهف

 فاضيام لك لاخدا ىلا ءاهاعلاضعب بهذو ٠ مهفل قفاوملا وهو هقفلا لوصا ءامأع دنع روهشملاوه فيرعتلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع فا نا وف ق ثيدحلا ع هفب رعت يف لاقف ثيدحلا يف ءالسلاو ةاللصلا هيلع ينلا 3

 دك ١ كلذ يف لخديف مهن يل ءايطت ير تلاوه حل علا انهو د هلاوكإو هلاخاذ

 51 نأ تيار دقو كلذ حو هاكمو مزلتلاو هاا هلع ةةذايم قف درعا ل تكيف رك ذبام

 تارا الا فالح ال تاراصلافالتحا لعق نم دمي اذه لثمن ايه عض اذا م علاطملا مفتت 07 ةدماف

 ةرابعلا يف افالتخا اوأر الك منار ظنلا نوني ال نيذلا هوتي اك ةقيقللا يف فالتخالا 00

 59-5 نكت مل نأو ةقيقكلا يف افالتخا كانه نأ اومكح كلذ 0 مشو فيرعآ يف ناك. أوس ام يش لح

 ءالعالا ءاملكلا د مانا ىلا را رم مدل طالغأ كلذ نع 0 لاملا يف ةفلتخ تاراعلا

 نا مل يف رطخي ملو هلق ىلا مهقبس نم ىلع ادانعا فالتخا اف سبل مضاوم يف فال حالا اوركذف

 نيح دعب كلذىلا اوهتنا اما 0 مهمه و ىلا اوهمتني لو مهمهف ىلع ءانب فالحلا اول دق مهلع اولوعنيذلا

 صحالا اذه لمح دقو ٠ لوالال قالا املع فالتخالا ىب ىلا تاراماا ىلع مهفوقو دنع كلذو هيلع أوبن

 ظ لقنلا نيحرذحلا طرف ىلا مونم 2
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 يب عسصلاع وتس مل نيخيشلا نا يف ةئااثلاةدئافلا
 كلذ امزملا الو

 4 ل هب دا ددع نام يف هس

 ب. كلذ نع باول اوا بلع دقتت ا اهف ةعبارلا ةدئافلا
 ةالصلا باتكيف كلذ نم ءاج ايف يلاعم

 زئانلا ب ظ
 : عويبلا باتك يف كلذ نم ءاج ايف بلطم
 داهللا باتك يف كلذ :نم ءاح ايف بلطم

 اتك يف كلذ نمءاح ايف لطم

 ءاسالا تاداخا يف كلذ نم ءاح ايف باطم

 سابالا باتك يف كلذ نم ءاج ايف لطم

 لاحر نم هيف نعط نم ام قايس يف اطم. ٠

 علاق ورح كن يراخحا

 ديسعن' ورك اخ نم فرط لإ داون ١

 خالسلاانبلع لمح ن. كيدح هتاورو ىلعلا

 5 سلف

 ١ حرجلاذأيف ةدئافلا هله اهل مت ةلح 0

 و * لإ لع هل يفعل ام مث 1

 نيعَس ىلا عضا وملا ىف ح راحال يغلب اهف ةييل ١

 حرا امف هيلع

 يذلا تقول فيرعتلا عع خيراتا بلطه ١

 ا داو طاطا دن تا

 نحجيملا ىبداحأ ةحرذ ىففدتالا هدقاقلا 5

 ةحصلا يف

 تاثك لك يراخبلا باتك ناححر يف لطم ١
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 مدا وحصد ا را ةدئافلا

 احالطصاو ةغل هيلع

 [ 3 د ةبالدبا يف ةسماخلا ةدئافلا
 مل لإ 1 لا نفرضوم تاور تناك
 2 دك رع اعد و ةلادعلا

 فوفولا ناو اعد و ةلادعلا ف ةسدابسلا ةدئافلا
 ا م كالاعسما نم انسر نع

 ْ كلذ 2

 لكلا و ةقل' الاضلا يك ىف ةدئاقلا بط ةجتن
 1 لولا قع

 لدءلاو ةلادنعلا يف ةيمس نآل ةلاقم ند لضف

 دايز المش طضلاك ةلادعلا نايف ةعباسلا ةدئنفلا

 هفالح نيلئاقلاروبمعا ىهذمل افالخ ناصقتلاو

 ماكحالال و ديف ماكح الا ناك نم كازوتسا

 ع لوبش مزاد م ةفص ف مرح نال

 زآو 11 ند ةعللا و دئاحلا ف رعت يف هيض

 نا امم هشو ريكا لا ف سماخلا لصفلا

 1 ثحبملا اذه قلعت ةمهم

 "سو راوتلا رج ىلع ءااكلا يف ىلؤالا ةلاسيملا
 اعلا ءاوتا نم اونا رفكل ف دبأل فوق
 لا هاما داع الا ري ف ةماثلا ةلاملا

 ْ رووشم ربغو روهشم
 رع ىلا روهشملا ركخ ماها يف ةئلاثئا.ةلأشا
 ٠ - هلو لا رو

 يجد تانما هتريت دق هانا فدع ارااةلانملا

 اذاالإ

 مس
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5:5 
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25 

 .ه؟
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 ها

 هم

 : ١ . نيقيلا ملا ا ةدافا راك 3

 أ نرخ 3 ل مالكلا 0 هه ةلايملا

 دمك وللا ا كن | ريخلا هن حصي

 0 كلذ كلوصالا

 0 9 6 يفهل مزحنا ن | ّ ةسحاسلا ةلآسملا

 هلاقام كلذ ٠ نش حرف 5 مل 30 فيرعتو

 ماكح الأ نا

 0 فرحت كلما تانك ف هلاق امئو بلطم

 يونعمو يظفا ىلارتاوتلا يسقت يف ةعباسلا ةلاسملا

 اًمملع مالكلاو

 ظفللا نود ىنعملا ةئسلا يف راوتملا نأ يف ىلطم

 ثيدح و تاينلا,لامتالااهنإ ثندح لع مالكلاهيفو
 . كثيدحلا لع 5

 هناور نع ةنيق كح الا ءاوثملا نأ ف ب 0
 ةريثك ديئاساب در وا 57

 نك سا بط دشأ طورت ١ د و ةيماكأ هلال

 در مالا ةلاعكلع ةداز داوثلا

 3 ةيلسلا لعدرلا ع نسم نأ

 + رج يعج هوجو حدب تح

 5 ا ل

 اة عدلا الا لورا لع يداكلا يف بلطم

 ١ ةليقلا عا نم 0

 دئاوف ةلج
 هللأ ىلح هنأ 3 إلا كذ ايف بلطم

 هلبق نم عرمشب ادبعتمناكله سو هيلع
 اهدروب يتلا هبشلا ىلع مالكلا يف ةعساتلا ةلأسملا

 .نيقيلارعلا رئاوتملا ةدافا يركتم

 حيسملا باص ةصق كلذ نم 59 امو بنلطم

- 



 د عم نع 8 لوالا لصقا 0
 : قام : 00

 ةلأسم لكي نول تالا لع ضاوتعالا ف داس
 ْ اهلك اوف قا ناوقالا

 دئاوفلا نم كلذ يفام نامو 25

 ظافاطا ظفح ردق يف ىوزامت "ينس

١ 2929 

 ضارتعالا اذدهدرو :

 0 ا د ا

 رمت ثردحلا ير[ ْ

 ْ 0 .زيزعلا دنع نا 3

 امال تيدا مين نت لوا ل دال ا
 بلا ثيذاحا هارفإ ىأر قون وا ف بلم ْ

 ْ دينا لا يف "0 0

 ةباحصلا 00 ًادتبا فيلا 0 نأ : باطم

 اما ةياحصلا 0 اهوا ب 8

 علم ِق دراولا ثريدحلا 0 اع مالكلا 8 را

 | : تدرويتلا ثيداح الا ناي يل

 ا ا

 كرم دش 3 أ يففاسلا 9 000 املا لضفلا

 سيلام 4 هيو كك نأ ةب هي

 هفيخت :

 ةباورل نقاط ع نأ نأ 2 ناطم ١١

 نم 1 ردو 0 د نييحاصلا نأ ف نلطم

 كلذ ف اميعسو راخالا لوق يف ثدنتلل اطاتدنا

 مع هللأ يكر 8

 لاخ ةاعارمم هيلع بحب ثدنحملا نا يف بلطم

 هيدحب نم
 أماعم ذليكلاو ةماشتم تي داحأ ضعب ل :

 تناك ةياخصلا رمح نا يف ىلطملا 6 ميت

 ةناورلا رما 3 ىورم

 تاك قمدررا مزح نال لصف دارا يف بلطم 5

 ةءاورلا نم.راكك الا مذ نم لع درال ءاكحالا

 ايلي فتم تبا ام ثيدحلا ءااع زيبمت يف عبارلا لصفلا
 : دئاوف هفو 2 5 ١

 0 ع فيرا ىلع مالكلا يف ةيناثلا ةدئافلا

 نيمسق ىلا 0 اذه مميش يف ةثلاثلا ةدئافلا

 كلذ لعمالكلاو ماسقأ نا انيك مدق دق لكو

 دن تااقلا داشرأ تح نك 0 لقنا داوم

5 

5 

 هنأ ا هّتتاورو ثندحلا ةيارد يعد 0
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